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hazırlık 

Almanlar Kının yanmadasın· 
n.a ilerlerken Sovyetlerin Timo

BU SABAHKİ 'l'ELGBAFLAB 

Kerç'te esir Harkof 
adedi 60 bini önünde kanii 

tenko orduları Harkofa doğru t=::!:==:~ 
~lmnn d.lzllerfni yarmaya çalışı- buldu muharebeler 
yorlar. Biri Doğuya, öteki Batıya '~~~~~~ 
tıoğru giden bu karşılıklı hare· 
ketlerin, arkası gelecek sürekli 
saldınşlar mı yoksa sonucu be· 
lirsiz oyalamalar mı olduğunu 

Oç yerde çevrilmiı 
Rusların ümitsiz 

hücumları püskürtüldü 

Moskovaya göre Ruslar 
20 • 60 kilometre derin
likte ilerlemiıler, birçok 

ganimetler almışlar 
bakışta Atmnnlann Kerç şehrini 
almış olmaları başlı başına bir 

VlcbT 18 _(A.A.) - O.F.İ: ~rç ya.
Tıma.dasının şlniAl ucunda Rus kuv· 
vetlerinln imhasınn devam edllmelc- Londra 18 CA.A.) - B.B.C.: Rta-
tedlr. Şimdiye ka.d.nı nusınroan nıı- lar, Uerlleyişlerlne devam ederek Har
nan esir mlkdıı.n 60 000 ı bulmuştur kor şehrine blroz daha. yıı.klaşmıf
Esir adOOl mütcmnd&ezı nrtmakt.o.dır. lıı.rdır. SOl')'CUer beş günde Alman-

muvaffakıyet sayılır. B\t hareket, Kınım Kerç boğnzı ile Kafkmı sahillerini gösterir harita 

llk günleri söylendiği gibi, ister =========================:====:::======~=== 
Kafkasyaya bir sıçrama tahtası 

hazırıamak, ister biraz sonra da- Almanlara göre 1 Bayrak ko•usu Ruslara göre 
Harb>f bölgesind.o Almanlar lll ma~ lam 12,000 lilü znylat verdlrmlşlerdtr, 

yısta.n berl devam eden llus taarruz- Bu sabah Moskovadan gelen bil 

ha şimalde baştıyacak muhare- Y 
ıannı püskürtüyorlar habere göre Ruslar salı günü Harkof 
Berlbı 18 CA A ) Aİman b:ışk.umıın- bölgıeslnde Alm.nn hatlarını yamuş

danlı~ın tıebiıitnde beyan edlldlğl- tar, Alman karşı taarruzlımnı püs
ne göre Kerç yarımadasının şirnnlln- kürtmuşler ve Garbe do~ru llerlleytş
de üç noktndıı dar bir sahada sıkıştı- lertne devam etmlşlerdlr. Ruslar, son 
rllm\f olan bolşevlltler, şiddetle mti- gllıilerde 20 - 60 kilometre derinllğin· 
dafaa.ya devam etmlşler ve 15 • 16 ma- de ilcrthulşler, 300 den fazla meski\D 
yı.s gecesi neticesiz karşı hftcumlarda. yert gert nlmışlar, 365 top. 25 tank, 
bulunmuşlıı.rdır Bu hücumlar ümit- 46,000 menni, bir milyon f~ek. 1200 
sl7.c& kütle haİlnde yarma ıe;cbbll&- esir ve mühlm mlkdarda h!ırb malze
Ierlnl andırıyor. MOteaddlt dalgalar mest almışlar. 400 tank, 210 top " 
hnlln® yapılan bu karşı hllcum.latda. 147 tayyare tahrlbcylemlşlcrdır. 
müteaddit süngtl muharebeleri olmuş ~ yansı . ?.~oskovada neşredlleq 
ve bol(levlkler nRır zayiatla pilskürtül· re.sını Rus tobli(;ı Kerç civarında şid-

brlerde Alman cenahıl".l korumak K ı · • 
için yapılmış olsun, Alman ordu- Harkof Kayaeri atletleri Kırşe- a ının 
lannrn Kerçe varması bütün b

1
J bo•• ıges·ınde bire doğru koşuyorlal' cephes•ınde 

gayeler bakımından esaslı blr 
ıncıhale teşkil eder. Kayıcri. 17 (A.A.) _ Atatürk 

Diğer taraftan Sovyetlerin R t a rr z bayrak koşu.suna iştirak eden Kay· muharebe 
Harkofa doğru sık1ştırnın hare- U $ a U • seri atletleri Sıvaı hududundan iu· 
ketleri Kırımdaki Alman ilerle- l>aren 96 kilometre mesaFe katede- • 
yişini önlemek için yapılmışa ları akim kaldı rek dün saat 21 de ıehrimizc gelmiı şıddetleniyo r 
benziyor. Harkof alındığı takdir- ve vali, komutanlar, vilayet ve Parti 
de Almanları Kmmda zor hir dtt- erkanı tarafından Cümhuriyet mey· 
. d Kerç yarımadası"nda danınaa karıılanmışlardır. Bayrak limen gölü bölgesinde 

Almanların yapbklari 
bir mukabil hücum 

geri püskürtüldü 

mil§tUr detll muharebeler olduğunu kayded~ 
· rek Almanların ynptıklan t.aarru7.dan 

ruma sc!,acak olan bu sal ırun, merasimle vali tarafından alınarak 
Kerçin düsmesine engel olama- kalan Rus kuvvetleri Atatürkün Kayaerideın ilk defa ge-
t:lığı için ~imdilik bir gc~sterl ma- dar bir sahaya çerken misafir kaldığı konağa götü· 

Malta'da bir-
hivetini geç\>mez. Harkof alına- ııkiştirıldı rülmü§tür. Burada Kayseri izcileri 
mazsa bütün ehemmiyetini kay· sabaha kadar nöbet b~'klemişlerdir. mihver hücum 

botu babrıldı heder. 
Her iki tarafın gf ıiştiğt bu 

hareketlerin, bugün icin askeri 
chemmiyet1erlnden ziyade, karşı
lıkh propaganda vesilesi olmaları 
göze carpıyor. Almanlar Kerç 
muharebelerinin biiyilk değerini 
anlatmaya calıs1rken Sovyetler 
Hnrkofa do~ru Jlerlemenin çok 
önemli olduğunu il~n ediyorlar. 
:Aln anlar, Kınında yeni sil!hla
nn düşmanı şaşırttığını söyler
ken, So~etler Rus top~u ve tank
lru1run üstün çıkmasından sevi
nir görünüyorlar. Manzara, iki 
pehlivanın, tam savaşm3dan ön
ce blriblrlcrinin kuvvetlerini de
neyip her dokunuşta böbürlen
nıelerinl andırıyor. Hakikat şu
dur ki esaslı çarpışma, Rusyada 
cephe boyunun hal~ batak ha
linde olmasından, henüz başla· 
mamıştır. İki taraf bu büyük 
çarpışmalara hazırlık manevrala
n vapmakla ve kend! kuvvetini 
auşmanınkine üstün göstererek 
m!nevlyatı yükseltmekle meş· 

guldürler. 
Necmeddin Sadak 

lin 1'1 CA A) _ Alman orduları Bu sabah ıaat 7 de konaktan alı· Moıkova 17 (A.A.) _ Sovyet 

b
n'!r d"nı."x-.:.ın tebıııı.ı: nan bayrak vali tarafından atletlere tebliğine e\:tir: Kaliniıı ce-Leainde 
_ ... umnn 11 '6"' " l" d"l • • A 1 1 K h' .,., kl~ind tes ım e ı mıştır. t et er ırşe ır faaliyet artmaktadır. Birliklerimiz 
Kerç şehrtnln şlmo.li ıar :; e istikametinde yotlanna devam et- dü•mana arQlz darl>eler indirmdt-

mıı.ğl!lp dllşmanm bakiyeleri yanın- kted' l .. ndanın şark ucunda pek dar bir sa.- me ır er. te, askerlerini öldürmekte ıve malı:e-
haya sıkıştıın1mıştır. Kerç yolu ü?JC- Kvtehl; '7 (A.A.) - Mucur at· mesini tahrip eylemektedir. 
rln<Ie 'kaçmakto. olan SovYet kuvvet- \etlerinin saat 18.25 e getirdikleri l O g\lnlük muharcA>elerde 20 Al
ıerı hava tanrruilan netıcestnde a~r büyük Turk bayrağı vali tarafından man sığınağı, 47 mitralyöz, 33 top 
knyıplara u!rnı.tılnnııtır. Tnmanska- teıılim alınmıı ve Kırıehirlilerin can· tahrip edilmiş ve 102 mitralyöz, 4 
rndt\ gen~ ynngınlar çıkanlm~. şi.d.- d "ht' t . 1 . 1 H Ik top, 3 telıiz verici Aleti ve başka 
detJl lntlldklıı.ra sebebiyet ve.rllml§t.ır. ~n 1 hıraml ve anml crıy e . a . c- harb malzemesi ele geçirilmiıtir. 

B bıil-d Alınnn avcılan hava. mu- vınde azır anınıt o tln huııwı yerme M" 1 .. "f k •1 d h u b~ e k l t ıtra yoz ve tu e ateşı e e cep e 
harebelerlnde hiçbir kayba uğrama- ·onu mu~ ur. . üzerinde 3 düşman tayyaresi düıü· 
dan 28 düşman ta.yyarest düşürm~ 19 Mayı~sa hazırlık rülmüştür. 
lerdlr. Ankarı 17 (A.A.) - Ebedi Şe- Harkof'ta 

Harkof bölgesinde sovyet taarruz!&.- fimiz Atatürk'ün yurdu ve istiklô.li l\Ioskova 17 CA.AJ - Röytet ajnn-
n kanlı znytatıa nklm bırn1clnUŞtır. kurtarm&k için Samsunda Anadolu· sının blldlrdl~e göre, Kızıl Yıldız 
Burada cereyan eden muharebelerde ya ayak basıııının 23 üncü yıldönü- gazetesi, Ruslann Harlmt şehrinde 
tahrlbedllen dilşmnn tnnklan şimdiye " 19 1 .. ü 1 k t"n 20 kııdar m.eskftn yer kurtardıkla.nnı 
k

A.. 
240 

bulmn•tur mu mayıs ıa ı gun meme e ı akt d 
.... ar 1 ..... • h fı d b.. ..k .. 1 1 k t yazın a ır. 
Şark oephestnln diğer bölgelerinde l er ta!a n Aa ~yu torden erC~ ~·~ Londra 17 CA.A.) - Röyter a.lansı

t.opçu ve keşif faaliyeti olmuştur. anacaıdır. ynı zaman a. enç 1 nın Alman hududundan aldığı bir ha.. 

İkinci bir hücum botu
nun da batırılmış 
olması muhtemeldir 

Londra 18 CA.A.) - B.B.C.: Mlhvc
r1n MaU.aya dün yaptıeı ha.va 
n'kınlannıı. düşman hficum botlnn da 
işttrA.ke teşebbil8 eylem!Jlcrdl.r. Malta. 
sa.hlll açıklarında. ışıldaklar taratın

fmdan keşfedilen dilşrnnn hilcum bot
lanna. derhal top ate~l açılmış ve bu 
hücum botlanndıın blrl ağır hasara. 
uğratılmıştır. Biraz sonra. bu hücum 
botu kendisine va.ki olan tam isn.bet 
üzerine durmuş ve turuncu bir alev 
görülınUştür. İldncl bir düşman hl\
cum botunun dn daha. tn.hrlbedllml§ 
olması muhtemeldir. 

1 
es\nde vo İlmen gölünün ve Spor bayramı ola? bugünün kalb- bere göre Almanlar Harkof cepMslne 

M~ ~ö g h k etlerimiz düşm&- lerde uyandırdıt. mılli heyecana la· yeni kıtalar getirmişlerdir 
şarkın il~lma~e:~er hatlarını tah- yık tekilde kutlanması için her yer- Moskova 17 (A.A.)° - Kızıl ~1:e~ıerdlr Şarkta. yapılan çar- de hazırlıklar yapılıyor. Salı günü Yıldız "gazete.si tarafından Tasa ajan- Alman bahriyesi 1003 
pışınalarda 

1
32 numaralı ıstihklm ta- Büyük Atamızın Samsunda karaya sı~a.!onderilen bir telgrafta kayde- tayyare düşürmüş 

burunun ikinci bölüğünün blr takıml çıkhğı vakte tesadüf eden saat 7 de dıldıgıne göre llmen gölü bölgesin- Bertin 17 (A.A.) _ Alman or-
ynlru:Z blr muharebede tanklar& kar§l 21 top atılacak. ve yurdun her tara: de ~1m.~nlar tarafın~an .!a?.ıl~ ~.u- ~~~an Başkumandanlığı dünkü teb
konulm\11 olan 1800 maynl zarıırsı.z fında törenler başlayacaktır. Aynı kabıl hucumlar gen puskurtulmUT lıgınde bahriyenin 11 düpıum tay
blr hale getmnlştlr. ı.apooyada. ve dakikadl'. El>edt Şefin ve onun em· tür. _Telgrafta şöyle denilmektedir: yareısi düşürdüğünü bildiriyordu. Sa
Munnansk cephesinde taarruzıarımız rinde vatan için canlannı feda e~en Bır .. k~im~e düşman nehir boyun- lahiyetli Alman knynaklannda de· 
muvatta.klyetle netıceıenml.§tlr. aziz şehitlerin hlbralan taziz edile· ca musaıt hır hat zaptetmeğe çalıı· nildiğine göre, Alman bahriyesi har-

( 
• -Lif 

2 
•. 

6 
d ) cektir. makta ve kullar.abi1diği bütün ihti- bin baaındanbcri 1003 dü....,an tay· 

Devamı &r:.n e • eütun • '""~ k 1 · · h b k k d ro·· .T- uvvet erını ar e so ma ta ır. yaresl tahribetmiatir. 
(Devamı sahife 2, siitun 6 da) 

G. Saray, F. Bahçe 
Spor bayramı dün 
büyük tezahüratla i . 

Amerikanın 

hazırhğı 
Bu yıl sonundan evvel 

büyük kuvvetlerle Mih
vere taarruz edecekmit kutlandı .A 

Vqiq\on 17 (A.A.) - Bir çok 
ınü~ahitlerin mütalaasına göre bu 
yıl ıonundan önce Amerika, Mihıvere 
pek büyük kuvvetlerle taarruz ede· 
bilecek bir hale gelecektir, Modem 
harb silahlan ve uaullerile pek yakın
~a manevralar yapılacağına dair vo
nlen haber bu mü.talao.yı kuvvetlen· 
diriyor. Bu manevralar Vaşington' da 
son prova olarak telakki od.ilmekte
dir. 

Gemi inşaati 
Vqingt04 17 (A.A.) - Beyaz 

saray tarafından dün neşredilen bir 
demece göre. Amerikan gemi tez· 
ga.hlan <lünyada gimdiye kadar gö
rülmemiş bir ıüratle ticaret gemileri 
yapmağa muvaffak olmuılarClır. 

fazla bahsetmiyor. Diğer cephelerde 
değl.şlkllk olmadığını llAve ediyor. 

Reutere göre Hnrkof ccpheslnde iki 
büyük tank muharebesinden 60n"' 
Ru.Slar ismi zlkredllmlycn ve ya1ruı 
M. harfiyle kaydedilen ve Alnuı.nlat 
tarafından levatım üssü olarok kulla
nılar.. bir şehri zapte~lerdlr. 

Almanlar, mütemadiyen takviye 
kuvvetleri getlrdlkler'.ndcn mu-
harebeler devam ediyor. 

Birmanyada 
lngili zayiatı 
Japonların iddia lan 

doğru değildir 

Londra 18 (A.A.) - Blrmanya'd& 
Kıılevada 20 bln kl§lllk İngiliz e.na 
kuvvetini yok ettlklerhıl, 421 topla 
birçok tank ve taşıt aldıklnnna dair 
Japon u.muml karargfihının lddlıı.lan 
doğru de~dlr. Japonlıınn göstcrdUc
Icı:1 421 top rakamı, İngiliz kuvvetA.yJ.• 
mlitenaslp değildir, Makineli tüfe1c 
adedi de azdır. Otomobil ve tant 
adedine gelince, Kıılevn glbl bir ye~ 
bu kadar tank Getirllmeel ola.gnn üsttı 
şey~rdir. 

Hakikat şudur ki Iglllzler ağır mal· 
zemenln en büyük kısmını kullanıl· 
maz bir hale geUnHkten sonrn bırak· 
mış~ardır. Bu arnda tanklar da vıır-
dır. 

Ja.pon tebliğinin bllcllrdiğl Kalova 
mfe~ tnrthlnden. yanJ dört günden. 
bert Inglllz ve Japon kuvvetleri ara
Slnda temas olınnmıştır. 

Çoban Mehmet &anh bayra(ımm t .. uken. Fenerblhçe mUhacimleri 

lkincikanun 1942 den 1 O mayısa 
liadar tersaneler 120 ticaret gemisi 
teslim etmi,lerdir. Bu geçen seneki 
yapımdan yüz:de 20 fuladır. 

Galatasa- Fakat tezgahların henüz Qzamt ve- - Günün mühim adam1arınClan biril ... ' 

rimi temin etmediii belirtilmektedir. 

(Devanu &alıife 2, sütun S do) 
Dünkü Spor bayramında 

ray kaleciıile mücadele ederken. 
[Tafııil&.t 7 nr..i .ahifemiıdedir 1 

- Hüseyin CaMt mi> ... 
- Yok canım, bir fınncıl ... 



AlllAM 

( Geceki ve Ba Sabahki Haberler ) 
Harkof bölgesinde 

Rus taarruzlan 
akim kaldı 
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Bağ, bahçe ve ev zlraaii ( TARIHTEI SAHiFELER 1 :·a··R·r Ç4 

L+++•••••• 
Eski lstanbul meyhanelerl Demirhindi bir 1 IDfB1JB BU.ER 

Kontrakt briç . 
Salkımın sansı 

varmıdır? ağaçbr 

Sümbfllteber'ln 
çiçeklenmesi 

-'!r. .. r?l:m·=•D.:2'".,. .. ~ tılıf_!!~ :ır=• •.~ m No, l9 

Salkım aiaçları bakla famibw Demidılı>di Wıço vcı parklar iı;Ül tlı!l-bfıt.l>c ...... n,. ~.U.. Y9 ~- boDalunt. ~ ...-- Mld_. lllllıll&-
DJD ac:acJa (akufa) ••in ...... • ,cbel va arif ~ atÇ ıı. Ubk' ~ sec,_,eden dilmıebclirJ.. lıtlm ı..-. • ..-aa ..... JMda. bahmuıtar. ,,.,.,._,.n ıuel• 
leridir Çiçeklerini beıyaz. ,..aıbe. ~ DemhldnCllnbı bir nemin de ::. eoian ~~--~ıktuia ~ mtPtr -:.~.lt,ıpaerı lftlılks _. 
kum~ mor açan f8tltlerl oldalw P. Gm olan ,.d>etlnl yapmak lıçla topr tan 'fll&ARIU ve lteee ...,._. ....... flllılllll met edeoet dtneıt MM. ~ 
)ii k • -renkte ~·k açan m81'Yalannı bllanırlar. S.cak ve mu.- ltdı içinde rDtaf:>wtalz bir yerde mr .._..,. (1) ,.._. .. Nlı:rdelı l809lierdl. ı 1) 

1
T

11 anaıya .anaı tedll iklimli yerlerde ko~la ,.. hafma .adOlı. Sllml)Ulteberin btl7\lk lenl anmM aa41a ıdt llnt ~ JııleJtıuıeoDtl Rta. ~ Ya-
1 

, 
bir çetidi ele. Tardu. ~ aalkmı de- fGll bu aiacın memlekednıbde de ~eklW makbuldar. Kokuaumm çoli eben-
nı1en bu cefltler bugünlerde b4tOıı _LIL _ ve topraklanmıza ,_., .. ft!en L...--~•! olmuı n -1-ek.Jerhılıı ~--- ..,_, hadi .,. .eltfectlwtl)VCN Ya-- • a D MI 

l&lllD ..,,.-- .. ~ """ ~-- ~ leluDla, dld ....._ aı.t sapt h1ld1 llD§ler idi. • ı ı t 
çiçeklerini açmıı bir haldedirler. Sa- bir çe,idi vardır. Bu GGPde ( im) mkh balunmecmdan dolayı her yer- e,ledDT a.ıa• .-MerıMa ~ tlı3 
n salbm manzaruı ıüz•l bir alav alaca deriz. JJim afac.ı kumlu yerle!'- de yedftlrfllr. 9nml;tllteberler ..hı- lllllır oln .. m...._DIM e teıdıl lıD*ft, .Aı*ma, ~ -...-ı\ 
br. Çiçekler çok mantazam n .. de bile ıayet b'i yetifir. Yapraklan da dahi olur. Almtoetan kaııunlara ..,_, BoE&ıda. ~ ~ CJlll• 
olur. Salbmlar dilr. olarak ap1ı do~ çam dnelerinln yapıaklannı andını. kadar~ 'Yereıbillı. Her aolan bh Keneıt ..... el lttlll mert Dl .. mı&l olap J&bnapk, lıiltı blıK ,.. 

• L Bcııru Uc; metı.,.l pçmez. Kı,.n yap- aap berinde 8 - 12 çiçek apr. Sap- loeı tan tldrlblde!eb ~ 
ru ıarkarlar. Bır dalda pek ~& çi- raldannı d&ker. Dallan kırmızı renkli lan bir metni bdar azaıyahlllr. Y• 11...... W • _..,. ıım.,t lıleybanıenJn hplqna ftt'1 plqt 

• AV81 
• RVJ 
:• e a ı 
• R,2 

• R 10 
• 8. t 1 
• AVT 
• VJ .,. 

•ADIOI 
:• .. 
•AD 1011 

çek açar. Salkımların boyu 0~ ean- n benekli l;eneklldlr. hbharda ~ tltdrilmal hiç de s6ç olnuyan bu eo- Bir ..._ ~I fatılaea ~ .,,.__ ~ - llr1 u.n.t Uld:a. 
timetreye kadar uzanır. Tam çiçekli çeklerini açar Çiçekleri pembe el'IJU- lanı niaandan hadrana lı:adaı dik- ftlıenlt elbln --. 1llrqılarü blt1hı ma,t.ertJer d:lian- IUlldl .,.._: Cenup, 
bir :1alde iken ağmıcm g3aterifi çok ~ renktedir Her daim Uzeri L-- mele mGmltlndür a- dikilerek - -----· A~. ,. 9*anhrdı.:..,. _ _.__._ 

• • L L-'---l . · . .~ • -.. •-.. Belde - "1aadA flllpa71 Ol&, atd9 .lftUIUW1111 da :leMm m&- ıwsı.ARASYOlf 
cazıptır. Bu alacı par& ve ~ e~ tanıhap. çıçeklenır. ince pu.k.üller çiçek açbnlmuı daha makbuld6r. ..._, balleleltnde 11WJ'bamler •1mlfl4 OIDup oaıp Şimal 
de tek tek olarak çimenlikler kenar teklfnde olan çiçeklerin her birinin Çiçekler 1 O - 15 ıUn kadar dqanıı- Bunlarm ua-tıJmyı lıQılD --* ebaÜ __ 
ve ortalanna dikmelidir. Eier ala- dip~erinden yapraklar aUrer. lar. J'atlh iti~ bir l*l'flıhı __.. tan.fJndan J'llPllaıı tı11111>611u, ...- ı • 
cın her tarafı açık" trUnetli oluna; Dim aiacınm çoialtılma.n tohum Sümbülteber •olanı iki aenede bir lefJen ~ tevt;ncQe m.,mnelert " 7tlbek mat:amıardul ...O. emirler 1 • 

Jlq 

Pae 
Pas 

ı• s. 
bu ağaç muntazam olarak top top veya dallanndan yapılacak çelikle defa çiçek a~. Bunun için ba:Jfik 9"tu afa 79deı1 ile outbel!n1 ~ memurtarm ~e t1m9sıan JGzan- 4ı • 
dallarla ,ekili' bir durumda bOyUr. kabllclir. aoğanlardan tedarik edilir ve her ae- Uracalı ~ den netilceı!ds blıyoıdu, 

Sa Jk d h . d talı 1 Meyva veresı demirhindi ağaCUUll ne ku'Y'Yetll 'Y'.ı ıtıbreli bir toprakta btncı ven SUHan aa,.ılt bir dlıf& 1toQnc11 Saltan lılmadm eaıa.uıı.. 
• r! ... 1• Bırn a ~ ~1.a ~ um• da çiçekJenmeei aynı ,ekilde<lir Yal- yqtiriUne her eme çiçek venneel şarabı J&Sk ebldt. fakat J'fll1lcerDeıin da ctefere evıertııcım. batb mllttl-

yetııtm ır. e~·az çıçe& ı a&aqa 6.ze- b . _ı_ı.._ __L _LıimJ• · I . I _'.:-illr --'-"ltb I rln _1 me,haııelerl oebl'en _.,,,.ıJen _... ınaıı ---n ... -......,..9 ...._.,.& _._t'"'•• . . nız. u cına a- ııca& uu ı yer e- tenun o unau • .;JUJJH1U er e 'li"- ~&~ • .....- ._"' • 

OTIJN 
Eııecu: Oenup. 
O:rmı: f. 

Paa 

rıne kaleııı apı da yapılaıbilir. Fakat de ...;_.;ii . . t~- '-uld b' a .. n .. ,.ek .,..,..alarmı m&ni olan_ ... 1.._ ıtne dGrt. dın 8DDI'& Ja-ıt tatdlrmat olftrmda, 1lhı ~ mıeJb&Dllet 
b .. 3 '4 ed fazla yttk y .. .._... IÇDı .... no a ır z •~ .. -r- ..,.,, • ..., ~ nım-.. ~ ~ ttbt>lll elftrmd& Qaı,> rm.nm tarol'unu e*tı. 

u ag~~· • metr ~ - yetftir. Adalarda yetifebilir. Demir- nm diblnd• ve etrafında meydana ın,.ııcı Tllle1 sade Cafw Qelebl iDii- bl1e .. ~ ea De _ lmm Jl9dW11 "!meslndlll c 
ı~lme~~mder., top teklinde b61'Ü1'~ hJncli Adana, Menin, Hat-.y, Antal- selen yawu aolancıklardır. Ana ao- bur cır~> IMlllnde: yordu_~ oalan pn.p lvD1 aJarak artrumdan dum ,.. 
bılmeaı 1Çh. qıaını meyva alaçlan el- ya b61ııelerinde meyva verebilecek fan. yavrulannı beeliyebilmek için BolUdıg1 ~ dt. birer Wter teldi. 'O'tlnea. ~ oenup 
l>i gövdenin topraia yakan tarafına kac:lar kuvvetli olarak yetipnektedir. ku'V!ftt aarfettliinden. b&yle yavıulu Dtnmnn •J'llibı ipe& "1Dlt, me,llaneler P9Jldt. ohQıoırdu. ' muhamn taraftKt tom:ıarm ı _ 
yapmıyarak, ( gövdenin üst batan• Diuı aiacı tekil •erilmefe o kadar aoianlantı çiçek açmalan kabil ola- P'll'f'lqtn 'bltlerlle tılnel eCmltl ı.tanbal tıuafJDdJ Bal*ı ·nıı- miti olmMl tlmldlle tıo el .kos 
yapmak muvafıkhr. mllaait değildir. maz. Bundan dolayı her eoiam yav- Dlkllen dr'lllaıta men ebnatt dan B1lbe ~ Jllh cdbetlnde me,-~ •ıwnmı hllAfuıa toaıar d 

rulanndan aymp dikmelidir. A:Jnlan 0-- '" lıtbr De 'b....ıe.t •lllnlltl !mıeler llllı:JqQıordu, BaR1uda ... Jtnoe oenap iOln trefllere m1lrac 

Ak zambak 
şaşırtma olur mu? 

Ortanca çeliği 
yapınız 

yurulan dahi~ ayrı dikerek 2-3 oeıı. atmdllıdll JldlMıl _. ~. blıtb lılr tare blmadı. IJ&rk 
Mnede ene aoian ı..line selmeaine Di7e tMw'lr etıtll1 a.Jata llD ill9' lllld1erla. lıldelı'llllalln ellılıtnde ~ tnfl1 OD Dotınetl tozla t esti ve 
çalıllJlahdır. mtlpteUJaftm ~ fMl&lqmak.. maneıer fMtJun dltNdl;rordu, taraısuııu aldı.ktan IOlll'a blr pik 

reUJie celbedlyordu. Babalarmm nlertnde ıtret JU&lı Koır.ca plkten de btr leve VEnne 

D ki 
Nuruosmant:re ttlt~ JUDl&- göınıemı, dnflrme 1fJDlçerllerl• lipa- burlyetınde taldı, Böylece m 

Be)laz zambak hemeıı her bahçe- Ortancalar yeni ıürgünlerile gel~ UV8f S8fm8Şl an lan arasında buhma.n CT&rttnamel t.- hller alUmda llllıothzt pet ziyade tarat altı eı t:ırdı, cenup da 
d e yetiştirilen ve çok eevilen afizel meye baıJamak üzeredirler. Bu fi.. tanbul> esen de: tummftm ~ birdi. 
kokulu bir çiçektir. Bunun .oğanı danlann üretilmesi çelikle oldufu Evlerin, bahçelerin duvarlannı. 1totmca Sultan lhıM bir ltln Ba- KRtriK 
daima ıoobaharda dilr.ildiii için k.ı- için, bunlardan çe~ _yapmalısınız. telle aynllDlf ~~ yer.lerinl •arma- Sanemlerle içi pir ıaret olmqt Bçte, mbilde bir ~ &ıtnden 1tçtlnc11 el karo oynandıjlı 
tın toprakta çürümez. Her aoian Ortancanın marttan ıtibaren eyMUe pklarla eannak ıçm bırçok nebatlar Dedltl Galata il JDe1ba,nel 

11 
lı*- ~ ~ J9Dılotrfl9ftleaı b1!1sl toeıcu. uaaen kıılla olan k'Ozl 

b h J , ha .1 .. k kadar çeliğ; yapılabilir. Ancak çelik kuIJanılıı Bunlann araaında bir kıa- tında tum'""-~•· eblr tfı-..._ nee .. _ pad.lfaha h1bmeten bdeıblırln .ıc- met wretııe ıcısaı~ elln 
•oknl a anKn .1.klitl . ~aaı eetalure!e ~~- yapılacak. toprağın yalnız funda top- mı aiaç ciııainderı olanlardır ki. bUll'" "..-ıuı. - f1I - 1arwnıu111n lbt&r ett1. :me. ·-·'-- Pk bı.9m•lıdır. Çtlnt11 elde ve 
ra anır. o erı &UVV enır. ~- . lann batı veriyor· ........... ...,,__ -1.. __., IDım bul d Jı..- ö 
t k 

, __ d.. bul d .. _ _ı raiı olmaama itina olunmalıdır. Fun- da bazılannın kl§ln yapraklan (nn.....-.. ..:. ,_._.._. ~.... ~ etmed:Uer, ~ pmıeeredcın ,,-..ısı- mı Uaw.1& g 
an or1LIDa ıgı ve un ugu yen1e da .. I 1_ • , döLül b I _ . ...,'""'7 .... uu. ...... ,._ ft _..........._ bdeblertn1 ..._, ... _.., ___ ---• f&nda. o1aıı1ann 1bnlıd edildi 

k d . k d" I k 6red'lt.: topragı e er &umtuz ı.e ı..:ne bıı & Ur, azı annın h1
- dolıcülmez. ..._ ... -~· af'"- .. ---ı o'-na.. ~ ....... -"--en ı en ıne yavru ıyara lg• _,L L . d L ...,. ( "I) DöLr'lmiy l h d ..,d iJ L_ u.u-. """'vAu ..... ua.ıVJLU""'" u.u- padl•hm a---.. _.,._,.. .. _, 1 - 1 olma11ı> f - 2 dtl§mft§ . . . .. 1JU&tar ço& mce ere &umu mı &u en er e era en en &ara tur Her ~ btr ~ mili .,,.. --.r--.uııır ,, ... --........ lbü...-u 

açın hır ıoganı, Hnelerce. top
0

raktan k.an,tırmalıdıı Ortancalar min-i aannqk, duvar N""'• .. Jt. ..:a..L Yap- · - Bu b&N1rM euıtan Mar&dJn .-.ne- .NUJAU ı& önOnde tutul 
ka rak Jd Jt.. -"1.. eaı- .-_. ·--.·•• gıu ttınden tıste.nd1tr. '8nl> bezın1 an.- Une dıc*1md a._..-- bu dele- tozcu, lthıum huıl oldutu 

çı rnıaya 0 Ugu •""1 yetifm aevmezler. Bu itibarla ,.•lilr.lerinl de raklannı dakenler ı.e Amerikan sar- dan gayrt J'Wd• hanmdır HaDa -. u. __...,. d ..... -• . k A • • • • • ' • ...... • #- oeıslne 1Uema efendiler de mftte em!r un W& tOll ~kebUecet Taziye 
ne ~ an_ venlı~. yaTIUlanle bırlık- sCJlselı bir yerde bulundurmak. llzım mapiı, Japon aannqıtı, kızıl aanna- f8!8p içer, Ja f!U'&P .-. Her bakla oldular malıdır. Bu da ancak tıçüncü 
te obek obek çıçekler açarlar. gelir. Heı dalclan bir çelik yapılahl- pk adlannı alan aınpeopel. çefkleri, ellerinden kadeh d~ Mlunl• · teaımeytp bir ptt ~akla 

Beyaz &ambağın yavrulannclan lir. filıbaharlar, mavi aalkım, çadııfelek dır, ~ -=-::::nn d&lreu: ttlıı olur. Dördtincll elde m 
aynlması zamanı eyl4.lden birincltet- Çeliklerin boyu 1 S • 20 santim- ve polygonum'lardır. Bunlardan bat- İBta.nbulun ne 1:ldar ~ d~ felman llMı. :rant - " taraf p1t gelirse yer asla 
rinin sonuna kadardır. Bu zamanda den uzun olmamalıdır. Ortanca ç.- b tobmnla yetiftirilem ve ömril bir taDlt" anqı ftıa. melli l'8 tDlU hUer me,tıaıw lılıpJum.ı ~ ıl tm ~etıllı ve IODra trefller 
zambaklanr. yapraklan ha~ .ur- liil bpkı sili ~elifi aibi yapılır. Yal- yaz devrea dcfYam eden kahkaha çi- :!;.!°: ==:=.:.tıp lpete ~. BanlanD JDID, b.- Ka.n> gellne tcllcu elinden ki 
müt oluılar ~ ol-m ~ - lMmlann alscell o'm = la.- 9eil b • 111aıı1- o1-•=- -* isi. 91n1 1ıill" 1tda a11nm ...... ~ .. d U' •lıı ... ~ -z MI' tu. 7erıdıeA Jsiuef. Ber ili 
brlar ve iat~nilen yere dikilir.' Kıpn yoktur. Toprafa sirecek dalın hiç bunlar .Uratle tırmanır ıve duvarlan pula sayma· ' l:J:pun flboalı anlatıldı. Plıdlfab dGrt tftr J8pıbr, 
tuhala kadar zambak eoğaııına yer hdıo~ büze~dedbirh.ı~~)buluhnil~- b.ara.~aJr. d Bu ,_r'?ilerin tohumlannı Devranı ~lnde ne kadar d.pr tor'Butıu. ~ 191'1 aldı .----------
deği§tirme yapılahilir. Bu .,.dan r ıu; ur11CJan a ı &Ö& ene •m. ugun er ~ eJUnız. . ıt1rmilf hanende ff ~ .,.,. llllele:rde ll'bk (Ulan lltil> de- R A D y 
aonra artık ıoian yerinde çıkanna- Ortancalar aıo-u aever. Çelikleri artr ~ arumda bUyiik aaımqık orunu kendlatne mlft1 .,. mama ııDen rMı dlh1 -.dılD Mıllkta !dl. 
malt lizımd y rinden n çakanhm ma eerinlendlnnek üzere au aeıv denilen bir de pata.tee si>i )'WllJUIU edtnm1fttr Her taraımd& blr~t mM Hele ıGUlınm, dlefBan dlDllen !9b 

• ır. e. 1 mek faydahclu. Çelikleri dofıudan olan patatmll eannqık vardır. Fakat 'Ye me,ııeresueı M1ıaD" ı&,aJa1. -- pek nlt>et ~ 

Ç
ol.urkj çwç~anme.af ~!:l ırilç 4;.~~ dofnıya tarlaya da yapmak. aabıla- bu cinai ancak eaki bahçelerde bul- nklan peı1fan, bndllert bednam oı. ı.-n11a1c111 tAnla ebumıda ._.,., 

1Çe eme e. zay açar. ~ ıa da yapmal kabildir Fakat daha malt kabildir DlUf drtlltl:rl) Bedi, Dt1p ~ "1b ~ maı- ll,IO Pnıcnm. 12.SI Kut 
b~çıvanl~r bunu bi~ediklerinden i:1lai talıta kualaıa ya~ ve kıpı Acele olarak beı banci bir Kanuni 8altıan Bile,muı blı &llm2D ı.Deleıtnde ---- "911rtıı4e :C, = ~ .Aj::, 
aoganlan ilkbaharda bıle çıkararak muhfazalı yerde saknlara almakm. duvar; aa.mıak için tohum aarmqık- 9"kln1 ·ye bu cbezmhı aflam. ...... ~ eıom111W*. B1INJuıda da ........ 18 IO l'ull ~ 111 
pazarlara getirip aatarlar. Banlan larınuı yani kahkaha wli cinaleri- mü: ll&edl. İklno1 BqmdJn b;llıt4l- secen. dndlltll dmMfler ....., olu- Jalıl>eı1ett. it • 8U __.. 2Ôı 
alanlar o tene •oianm çiçek açma- Göz aşısı zamanı? nin ekllm<-i.daba mUTafıkbr. Daimt .onn daha mınattakıJeUıe teoı1lbe n~ .. 10 ..-.. • . •.• mr maıt 
dıpu gC:rilnu bu aofanlann kıeıı ol- aannapk içhi de aonbaharda yaprak• eW. Şarabı 7Wk etti. ~ 1- qlaftn la&- rm, 11 00 Z1raa.t Tabtml, 21 ı 
duğunu zanederler. Gaz &1111 yapmak zamanı henüz lan kızaran veyçi Amerikan eaıma- İfret mtlpteWarmm " meJbanl =·· eunl1er ehlanllo J'llllD&- 'N tmer 21 IO Kon~ 

Bah . 1 . d h ıelmemittir. Ge~i çiçekçi maiazala- tıiı kullanmak hepainden daha i;Ji· mtldamnıertmn p.rap mmtıa b:lael --.. turlmlar, ~ .._ llnfont ~ • .IO 
ço lf enn e er teY zamanın- nnda çeıitli aüUer ıörüNGnUz fakat d' MM Bellmiıı e1Uauna tadat cın al ,,_ ..... BUDJutn bptMınee lıııll*m• bellet'l .,.. bonıaJar 

da yapJmalıdır. Çiçek olsun. Mbze bunlar cameklnda yetiftirilmi. gGI- .:~· .................................... sene a1ird1l. da l'9rtlen llidıllldn tlltrl .ertlfmtl- · 
olsun, ağaç ouun bepei canlı •arLk- lerdir. Bunlann gözlerinden &fi ya· oluraa... Sultan BeHmln pnp m~ JW'laız. ~~ dlllll ...... da. Tana ••W preıram 
lardır. Bunların yapma taızlannı pılmaz. Radyomuzun ziraat tak'ri- Ap)dt ıöz alabilmek için yaprak· meyba.neleıt '*ktnden sl,Jadıe tenlen· · T.IO Prosnm. T,13 lıl1Wlı 
bilmek lizmı ~lir. Ak zambak itte minele her vakit yapılmakta oldufu lann iyi lefellül ebnit olmuı lazım- =· ~;11 ft Oallııta da>ca.nnı lle,baneler IMııtllba-. ,..._.,...._ = :ıerı, l.OO Mtlz1k 
bu bakımda,, kıttan aonra ppıtma aıl>i, bir bahçe edebiyab devam edip dır. Halbuki bu aene henüz yeni aür- .,zitı v/:n:a = O:.= ~ ..,........_, 
edilmemelidir. clcliyor ... Bu edebiyat herkeei f&flr· mefe bqlıyan aüller vardır. Daha len &ylnlcemJereı ltt1rlb can atan ~ NBl&hATı 

b1'0r. Geçen balta cumarteai neıri- mcak. ve lccloelu. mubafazaL yerler- rlDdlerle me,twıe mldt.ftmleft il'- Dedlll IDbı C'tbt lılmu cllmndıl ___ ..._ __ 
yabnda: Gül &fiil yapınız. zamam de bile henGz cüller ~r. tikçe a.ıttı. as bJdı tlftlır 119 le.m cılmla;Jdda. J.ı&m Anaiklo 
celmiftir ... taftiyeainde bulunulmuı- Erken açmak kabiliyetinde bulu- MilıSlr:iraıa ~ ~ PV'*tl A: 8d&n Wmwt _.....,,. 
tur. Halbuki, ,tiller h&J& tomurcuk- nanlar nüteana olarak, aplara pc!detlenJJW. JDe1lıaneJer ele bu m. .., m '!'lllıa ef9ndlı 1· dl 

Kimyevi gübrenin fay- lanm açaır.adılar. Nazari olarak ma- ancak bv ayıL •onunda ve belki de bette ~u. Def" lafııl ......_ t.tıanbuı tlntvendtesl edeb17a 
dası var mı? J1ı1ta g3ıı. &fU yapılır amma, eier hazirandı\ batlamak l&mnplecek.tir. BYHJ& Qelet ~de: Obra ..': ._, ı.t tıuatında.n Jletl'8dllml 

1 . mayıe ayı baLann ıonu oluna ... Da- Bu itibarla gelecek yazmııada cfiller- (Bele Gaiaıa demelc JDQlwıı • tlum AmtkJct>ecHd'Jlln 1. e 
zmirde Orhan Mete'y• ceYapı ha doiruat• nisan ayı aacak ıeçer " de gö:: afJ81nı ant.arak okU,111Cula- m«*ttr. Allahun:ımıe t.rın&r> Dt1wlk :p9rde artMndl nueıtn'. tik~ fulk'tllde 

Kimyevi gübre denilen .fe._t veya gülJer nisanın aoıı haEtaa.da dakam nmmn bu yoldaki nallerlne bhden Diyerek I>Orcıtmctl 8ultan lılUl'M -.. Jarı reaıet tabmnn ~ ba dırdl de ~ maddeler 
mideni gijbrelerin tapraiı kuvıvet- denilen derecede hol çiçek aÇUUf c:evap vereceğiz. man=. tadar Oalaıact& ~ men: t.nmiertam tıan.fmduı ,en1 
Jendirmek 'Ye mahsulleri belae!nek M r ~ 01dı:llUDa ll&lterl- edllmSftlr. Yalın.m TOrll din 

bakımından biı)'ük faydalan vardır. JOl:Bır aur lle muha' '"Blzane ~ ileaçltte lfıa~ .._.,-. ~ ID, ı.ıtm &Janta. al' bMı 
Senelerce yapılan deneyler bu aGıb- arın akşam sa·· ıııer . nmdanberı tremıede IDlllkillı oıuı lıhJfwMıre ....... - ıl:ra -· .. ~ clMM w lllttmam.Ja 
relerin her nevi mabaul&t için bay- --- ••neması Galataıun ıoı. Do bGlme ldlaı!a oemı- ... 711 cılmuı bem m1Dl ti»*'8mb, 
van cübrele rir,den kat kat ku'Y'Yetli FİLADEl..F1A rtıARMoNtK mitti. Orta lda.rda. dllnlıl lıaıannda Dedlll lgln .,.,.m ......_. pl'k k1lltth11 lıofn bir Dıant 
olduğunu gÖ9termittir. Bununla be- ORICF.STRASININ ı.tlraldle-- ıt178s tadat tM, tat~ CBer ktlb. bu be1M ~ k&ftı IMktedılı. 
raıber bu gübreler topraiı 1'UIJ1Uf8t• ...-· ~eybdeJıer. mevam idi lı:1 her olur() .J'ldlı uemtmıan ba qr:ıneı:.ır 
m~ığı ~.yalnız bunlan kullanmak rilm '":.... ~ ~~ Yr ed!ı> ıı.!::; ~ :=n ı.:. ı.: Ttlıdldlnt 1Mı""'"Jlladı. Ba mtr&- bMln bıiJeıtmtılll ~ 
lifi -~egıldır. Bundan &türü bu fen- ı.w.,.. ..._... b&Jı ha::v edede!di l1 dlllerle tarih J'fllr, ,,,.,,,.__. ne del:Mw ~- ed«1s. l"!a.tl 1 indir, lllaJt 
of guhrelere tamamlayıcı gübre adı mtımkthı delDdil kir Te Dit JalJlıdalla JllP'P>1N iıun-
verilmiıtir. Fakat ıebze bahçeleri. TE HL 1 K EL 1 b:tnc1 8'lltan B•Unıtn olJ1\.ıqJOd&n bulun bu eırt1 Dıe1hazııltıin1 doldu- ""7Jn ft1eıtıııde w blttın ıct 
çiçek bahçeJeri gibi aenelerce bay- bdrtca9 aene IQna 0-'IAdeM WAm rm haNba.t tftlnleft bDm:tıertnden da bulunurö. 
van gubreleril.ı yumuptılmıı ve top- mahalleler:t MUında da mıe,yhaneler ~r • -----------ı 
nğı kına gibi incelettirilerek hafifle- ~Jmat- b•tJ•mtfb. zaman ile p&J1ıo ...,_ IUlll...... * B&Jolta ıraa..tndln : 
mit topraklarla meyva bahçelerine MEHTAP 1BIJtm her tanllnda mıe,lıane b61- ...,_ taWd>al 1dl1 ~ IPOl ft ~ 
fennt gübrelerı hiç tereddüdetmeden • plert hanJ olmUfta. lflbe&tle. it _.. lltl lalı 
bllannıahıınız Feıınt aübrelerin a..ıa.ıa;an batta :t.&anbuıda Bil*- C1> W llnJA.a W,le ............ ~ ıe clt. Wtllıdlln yıtıp 
notlu, foaforlu. potaslı ci?~leri var- M• IŞIW ....... :"'.iJ· =•n=':· =&, 'h- :.::lwbı4!8 (Aftd) _ • .,,_,, :' '*'Umdl LQ-
dır. Bu maddelcr~en lıangısı toprak- Bu pyana h~f~ ~· (ŞOPEJI) .. ....... .,_. bp, 8ımı&tJa. 'Ünaa, e1~ Jllqpam,ı ı _ ı..ıu 
lannız~a Anoltaan ıse o maddeyi kul· çalan olan cBUYUK Al.b J'I clal,w...... mımıııı,, B&Uo ~ Ba1M ~~ m., ı _ __. ........... 
lanm w lazımdı~. Bunu anlamak içfo ANTON WALBROOK lftl - 11Y&de a:ıtüııftyet br;anazıl&ltdı, * Xmtn&lil BaDaYindeaı oeaoa .adi jJnırıeeıtA • 7 

.,, • 

tıopr •ınız. tahlıl ettirmelisiniz. Tab- Bat rolde: Ba ~ 90lll );f.f1 bdSm ve Spor ~ BnmJm1 ıtlllHt b&rebk1 •W 
lil imkAnı yol ise bütün bu madde· Dmeıtt blnalımb. AJtmet dt7e b.ps- lalı g6nll " lf90lll •IM""d Pl'OI- Jlnm•wta a::,. D :_ 
leri havi olan komple, yani hepıini lumda tdnr Cbuım) Milimi haf. tamla Jrnt'•"Mlllııbr. Ba tapıent:alafa m8ta (~ ) t 
ihtiva eden bir gübre kullanmalıauıız. B ılrt•r.! • Mlllıılwe ID'da. BQ:rGk floılal, ~ me;rh&-~ ~ ~ ~ ~ ~ • W.h: 'a = Becm 
Fenni gubrele ç buk tesirini göete- ıMledn aıblaımda ctanırdu. JOcolu :1hmt1J' ~ ~•lan rlcıa 0 _ lıllllS ~-
rirler Bı: ıcbeple yazlık mahsuller ..._. Paıb'te W• ,..,... ımrd!Nüle tırmanar.1r ellertndetı · n >Spor 18icmanusı 
için P k müe İr ve fayd lıdır. Bir ki- B E Ş J K T A S B A H Ç B I J ilDftdalta bqnJıııft'N> ~lar, Dl- 1 uz!1lndGııı ~ lpQl' alo- de ~l bulundunnalı: 
lo fenni gübreni.ı takribi olarak üç BALIK r"fNIN KARiSi •..:., ~ dalıtırlanb. :z,um IPOI' J8pılacak- surlu görllldQihıden ene! 
ara. ha:va_n · b esinden. d .ha ~uv- " de ıgnrnllJk tııınvtr p.mdanıc~ iı01n- 2 _ Gece ...ı 11 de 71 almamıt olanlann lmbultl 
~:~·· muc ır f d l ı ve ıktısııdı ol-ı Siper filmle açılnup>. BlltUn lltanl.al Wlrme WQ41 .. ... odalumda blıan c~oı!m.ıyeJ:,! nmnuma: A _ istJklA~:. ;-1~ olnu~aoaktır. Keyfiyet& 

g u unu ınız. aBrmelerl ..... oı.--. ~anla. (leir, tulf, .ııo.aı- 861, C - Yurt " Türt U1 QYUDlan. dlle~ 

CEVAPLARIMIZ: 
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Kundura müsabakası 
Bugüne kadar ayakkabı fiatlr 

rlnin alabildiğine yü.kselın~ 
söz yuman Kunduracılar C~;?iy.~ 
tinin nihayet harekete geçtıgı go-

rillüyor: Bir ~nemli nıiisabaka d~ 
mıt• kösele ve deri katlanma an 
~ı. ' • I ayaklr.ahı :yapabile· -.ta ve ıp e l 
cek kundur-.cıya miiklfat veri it" 
ceğini bildiriyor. 

Anlllfılan kendileri de, artık pir 
kundura için e.vuç dolusu para .,_ 
temeği irdafa aykın buldular ki 
böyle çarelere baş vurmak akılla
nna geldi! .. 

Ne oluraa olsun, yerinde ve za
mansıda bir teııebbm. Allah .a
:rın zanatk!rlarımıza zihfn açıkl.,.. 
fı versin, Amin 1 

Yalnu: böıy le bir zanaat bqan
.. için m'üsabaka açıp miikafat 
adamağa hiç lüzum yoktu. Çün
kü, vatandaşlarını kundura aıkın
bsmdan kurtarmak için çareler 
arayıp bulmak - bpkı maden 
kömürü tozlanndan mangal k&
mürü yapmayı icadeden mütetd>
bia iki Türk genci gibi - kundu• 
raeılanmızm vatandaşlık borçla
ndır. 

Sanırız ki biç bir usta vatan-
daş, böyle bir borcu yerine ptlr
mek için bir mükafat beklemez. 
onun mükafatı halkın sevincldJr. 

Beton vicdan! 
Refik Halit, dünkü konuşman

m llstiğe hasretmiş. Lbtiğin ortaya 
çıkışından tutturup lafı, 13.stik. gj
lıi uzata uzata, bugiinkU lastik du· 
nımuna kadar getiriyor ve: 

cBana öyle geliyor ki, yann, 
fen bir adam yaratacak.sa hunun 
eti ve yüreği kauçuktan, kanı ben· 
zinden, kerr.ik.leri allhninyumdan 
olacaktır. Buna bir de vicdan 

vermek lazım gelirse - Tevfik 
fikret'in .andığı gibi ıdbn ıveya 
silmilf değil - beton lnıllanacak
Jardır 1> diyor. 

Yannki yapma adama bile bir 
-ricc:lan vermeğİ dü§Ünmek hüsnU
niyetfni gösterdiği için, u.tad1 lı:ut
lanz. 

Falı:ııt unutmamalı ki. eti ve yü
reği kauçuktan, kanı benzinden, 
kemilı:.leri alüminyumdan yapılma 
hı.aan.a yakıatınlan betoıı vicdanı 
yann, modası s~§ bir ic.at ıa· 
placak.tır. Zira. bir bım insan
ların. bele adı mub.tekire çık.anla
nn etleri et, kanlan kan, kemikle· 
rl kemikken cıbeton vicdan> 
formülünü kullanıp eeldtitiklerl 
anlqıl&c.aktır r 
Kaçırılan fırsatlar/ 
Bekçiler kapı kapı dolqıp hal

kı, ntı.fus cilzdanlarile beraber iaşe 
mMala~a çajınyorlar. 

Da§ıtma iJlerlnin düzeni bakı
mından gerekli bir iı. Ancak ma· 
ea hatları bilet gi11elerindmı, lraDl"' 
vay duraklarından birer 5mekl .• 
Adlan defter• yazan memurun 
hap, evvel&. kendi admı yazdır
mak kaNJ&ile biribirinin omuzun
dan, koltuğuııdan uzanan ineanla 
dolu. 

Yalnız btıralan değil, halkın 
mfiraeaatma aQlan her devlet ka
pU1111111 önü de b&ylel.. Halbuki 
bu bhikmelerden iatilade edile
rek, buralara dikilecek bir, iki 
memur vasıtuile kalalialı~ı tı· 
raya aokmalı:: ve bu mlmaaelbet1e 
glin]erdenberl llbrdııını ettiğimiz 
fU .ıra u.aulünO 1ruruvemıek pek 
mümlı:fln oLıa s•relıtir. 

Bunlara benzer her k>p)antı 
yerini. bu baJumclNı, kaçınlan 
bir fınat n;y1y0ruz. 

lST ANBUL HAYA Ti 

Yazlık gazinolar 
açılıyoı 

-·-
l.tanbulun yulık etlence )'erle

rinde hazırlık çall§malan bızluu:yor. 
Uzun, U:dlnttilü bir loş aeçİren İatan
bul balkı, aüneı, temb hava lhtiya
anı gidermek için açık yerler a.nyor. 
Evlerin ha.ikonları, taraçalan saksı
larla donatılıp minimini bahçecikler 
7apıhyor. Bu bir avuç Yetillik kaqı
unda iki lokma alqam yemeği, gü-

nün ıakıntılarmı biraz bafületmiı olu
yor. Balkonsuz e'Vleriıı pencere ke. 
narlarına nralanan konserve kutu-
1JU11dan salonlar da hep bu ihtiyaç 
uğrundaki çırpınmaların eseri ... 

Eski btanhulun kurulutunda bah
çe İht:İyacı gÖ:ı: önünde tutulnmttu. 

Almanların Kerç taarruz
larının hedefi ne olabilir? 

Bu taarruzun açık hedefi Alman sağ kanadını 
emniyet altına almak ve Kafkasya'ya yaklaşmaktır. 
Mamafih bazı yeni silahlar için bir tecrübe labo
ratuvarı vazifesini görmüş olması da muhtemeldir 

Bugün yerlerinde dev mağaralan gi. 
bi beton binalar yljloelen ecki evle- Arbk geç kalmıyacağı tahmin edi-
rin hepsinde değilse de, kapı B§tn len §ark eephesln~e büyük Alman 
evlerde bir bahçecik ..arc!L Bugilnkü taarruzu, Kınmdakı Kerç y~;:mada
apartıın salgını bir • • d il aında ba§ladı ve Alman tebligıne ba

Yazan: gÜn elde cclilecelt bir faydadan ziy~ 
de yannki hareketleri hedef tutmak
tadır. M. Şevki Yazman 

liğin k~ k '; :u;ıb.eı!:· • kılıraa, oldukça büyük muvaffakı- kanadı dah~ eenuıba, Kafka.sye.ya 
0 azı ~: ırı 1:': m yetler de k"ydetti. Bu hareketi §İm· doğru .ark.arsa, o vakit Kerçten de 

Alman sağ yanının aağlrunlaştınl
muı düıüncesi dahi bu tarzd a dü
ıllnee mdı8ulüdür. 

Bu aebeJ>ılen Kerç hareketini bü
yük Alman taarruzunun bir p arça 

veya bir eafhaaından ziyade, onu 
hazırlıyan bir hareket gibi kabul el· 

mek. doğru olur. Bu çeşit hareketle
rin ba~ka yerlerde de yapılma!J ka
bildir. 

omuzuna yaslanıp gökler~ ~len diye kadar yapıları diğer hareketler yapılacak. bir hareket. oimalden iler
apartıman mahalleleri yeşıUik, c;ıçe.k gibi mevzii ka1bul etmek doğrudur. liyen bu kolun hareketini kolayl~
haaretile kıvranıyor. Salonlarda va- Bunun da birinci hedefi ıudur: 1941 racağı gibi, knıılık olarak fimalden 
zolarm doDllblınası., yemek masala· kışında Alman ordularının müdafaa- gelen kol da Kerç'ten kar1,11ya geçe· 
rmm süslenmesi için avuç doluau çİ· ya çekilJll.ek mecburiyeti dolayısile cek kıtalann yükünfl hafifletir. Biri
çek parası ven1iyor; baharda kıra zayıflattıklan cephelere Sovyetler birlerini destekliyen bu hareketler 
çıkar çıkmaz ilk i§imiz ağaçlara aal- fırsattan istifade ederek hücuma kal- Kafkasyaya karşı hareketi kolaylar 
dmp körpe tomurcuklu dallan yol- kışmışlar v~ bir hayli yerde de hnr. Binamaleyh Kerç hareketi bu-

mak ol • •---- ·· 1 • tatil ehemmiyetlice terakkiler elde etmiş- -------------------------uyor. ~ uzer en, l ..ı· K d d "'--L ..ı • •• -*'-' • __ ,_ • 1 tınanuz eren. ınm a a ~ uenızının 
gduau ben ~bu ~dno ara can a buzlarla örtülmesinden istifade ed~ 

a ep ,.uz en... k K fk ahil" d L_ re , a as a ın en -..arşıya at-
f.tanbalun bu büyük derdini bilen lamışlar ve bi.;; ara Almanlan Kının 

birçok açıkgözler flnab kaçırmıyor- yarımadasında hakikaten tehlikeli 
lar. Çürük süprüntü. ek§İ yosun ko· duruma sokmuşlardı. Sonra Alman· 
kulu deniz lnyıları.ndaki kumluklar lar kışa ve soğuğa rağmeıı m ühim 
tahta perdelerle bölünüp yan yana takviyeler getirerek bu durumlarını 
rrazinoJar sıralanıyor. Mahalle arala- ıslah etmek zaruretini duydular. 
nada Loş ana kalmıyor. Avuc; içi Şimdi yaza doğru büyük taarruzları-

Sahrayıkebir demiryolu 
Akdenizi Niger havzasına bağlıyacak 
olan şimendifer hattının inşası ilerliyor 

._ k.. b• k-L - ort • gi bir surette zayıf ve tehlikeli vazi· UJ1()'8. ~~ ı er ra a n a a 8 a 1 0 ~n u ın · 
aqor; oteYe ır aove ocagı. 8 l h I l .. d d yaparken dunyaıun en metruk ve ]erden F•ansadaki kadar asker çıka-

kadar yerlere tahtadan kapalar takı· na ba;ılarken sağ yanlannda her han- D" h n· h ta ft tah 'b t 1 dah k I bal k 1 b üstemleke-

ya birkaç kınlr sandalye, masa yer- yet ~r ası 0 masına mmıaa e e e- tenha bir yeri olan Sahray.ı1'ebirde nlabilir. La.kir: bu müstemlekelerin 

--=-=™-- ,_ m~u~,eı leştiriliyor. Hırlıya zırbya ajans ha- mez er. muazzam bir medeniyet e.seri yük- ortasındaki Sahrayıkebir bunların 
. ..a ~~t berlerini. Yanak Ömer türkülerini Kerç yarımadaaındaki taarruzun aelmektedir. Bu eser, Akdeniri Ni- arasm<la 2500 k ilometrelik bir kum 

? O:~ ~ dinletecek bir de radyo oldu mu, birinci sebebi budur. Yani ilkbahar- ger havzasına bağlıyacak olan ıi- çölil teşkil etmekte ve müstemlek~ 
~ ~ _ _,____ mükemmel bir gazino kuruldu de la beraber cephenin muhtelif nokta- mendifer hattıdır. Arnerikada kızıl ler ıbiribirine bağlı bulunmamaktadır. 

. "'S UnCO mektir. Sinem& afİ§lerinin ten tara- ~armd_a yapılan ıslah ameliye.sinin di- derili yerli halkın topraklarından Kırlı:. milyon nüfuslu b ir memleketi 
Sır Macar kadını ..c. fma parmakJa yazılmış tarifeler ka- ger hır safhası. Yalnız Kerç yanma- geçen ilk demiryolları pek çok rna- tek bir varlık haline getirmek iin:rc 

ÇOCUğUnU doğurdu pı kenarlarına asdıyor. Gazino ~ das111ı~ Kafka.syaya giden yolu 400 • eeralara sahne olmu§ ve bu müna- S..hrayıkebir demiryolu yapılmıştır. 
lene c;öplük orta.mıda bulumun, 500 kılometrt: kadar .kıaalt~ası ve selbetle çok kan dökülmüştü. Sahra· Demiryolunun uzunluğu 3500 ki-

Thrdar adında b1r ~ ~~ Thrdar vatana bu kadar !(Ok çoc~ fiat) hıra lsun bo kalmak Alman saldınmının aslı hedefı de bu yıkebiri ba§tan ba§a kateden de- lo ahb d l h 
barısı 23 flnc11 9ocutunu doıturmut- ~lhıden dolayı OOlıı memnun tebl~ '!e ~ a ~L--.:._ n! . .. yanda bulunması dolayıaile Kerç' te- miryolunun tarihi de bu kadar kanlı "lkmetr~ mur ld ~1 n-. nş~ mn~ra 
ıur. Kadın <l2 y&4mdadı:r. Daha lld oldafunu -6:vlemit 'ff e*ıelE ~a.- t • ~ .,;:j ~ I en. m'l 1 ki taarruz da buradaki Sovyet ordu- sergüzeştlerle doluyor. 1f p{oJehy~pı ~~ z:'~anD eş .mı ylar 
19 900uk doturacatmı ftmldedl10!'. rmdan *"8r1slıdn ~ olaca.kla- en ' ar, masa ar yıyec ' au ve mevzii ile mütenasip olarak ran ta mın e ı mıştır. emıryo u-
~lardan onu erkekttr. rm.ı nAn etm.tfth', paketlen1e dolar. ehemıniyetlice tutuld B Y d Böyle bir demiryolunun yapılma· nun başlangıc. Fas ile Cezair arn!'ın-

Sazlı. oyunlu gazinolarda daha 11• Almanlann bir takımu.ye: ll~ hİn ı: ımı ilk defa resmen teklif eden meş- daki hudut üzerinde Uceh' d ir. 
Jngllterede kA.aıdı israf eden 13 la çalıpna faaliyeti var. Tahta par· taarruz tabiyesinde yapm~ i:te~- hur Franeız .kaıifi Soleillet olmuş- V aktiyle ~>Uradan Kenad~e kômür 

pJ.rmdan aahneler lmnıluycw, rek· leri bazı yeniliklerin de burada tee- tur. Bu teklıf 1876 da yapılm1,tı. madenlerme muvakkat bır hat ya-
ay hapse mahkQm Oluyor 1am1ar bamrlanıyor. Renk renk bo- rübe edilmi~ oJmaşı. yani bu hareke- Cezairi Fransız Gaıbt Afrika müs- pılRlllh. Bu itibarla, yeni hattın ıı .. ,J 

İngiltıerede ClascoW ~ Rcıben ilraf ~kle» MbılıDı ~Ur. ;ralarla cizil- patlıcan baranlu, tin nev'aımı b3- laboratuvar tecrübe- temJek~~ bağla;yacak .bu .hattın birinci mebdei Ebu Arfeh"dir. 
Drummond &dmda biri, bir Wb'dan Jli!dm OUDd 8obeı.-ı lllflu tGr- fapfal lndakh re.imler duvarlara ya- ai mahiyctind• olması mümkündür dhemmıyeti o zanıan takdır edılmek- Hat d - b' . N. h 

..__. -...,... ......_........ -'""' .. 'l F"lh-'-.k k l · · ·' lo beraber hl- çok •ebeplerden ta- . . aonuna o~ru ın.' ıgcr ne ." 
bıd:lti sırada elindekl mecmu&yı J'll'tl mU§, ,._., • ......__ ~ ..,_..... plfhnlıyor. Heptinin altında imli 1 a.ıu " stu a tayyare erının g~uı h kk k ed . • rının vapurlar ışlemesıne mü•aıt 
atarak ayağiyle arabanm a.ltmA ı.t.t1- ~tarda bulUDlll'llfkır. BAt:tm, bu h&-~e dolu kocaman yazılar; mikyasta topçuyu hedef tutması 'V«ı a u ememııtir. . . . : noktası olan Segu'ya ve diğeri Da-
Rl 19in yakala.nmıt. mahbmeye 16- rekett teken1lr ..ıeıwe. 100 ~ ~ cKemanıi tehir bay ( •.• )», «Pek ya- b~mbadar'. b~ı~ı telferruatı zikre dil- L Frarnnzd erkcinı • barbıyeıı~,1 NF ıger homi' deki Niamey' e gitmek üzere 
ttırillmüştür. Drummond tmıuet.ııı. a paıa teza.!llM Tt a.7......,.... IUAI&- kmd bülbtil 'b' • il , . mıyen yenı aı an ara müdafaa top- navzasın an ezaır vasıtaaı e ran· ikiye ayrılmaktadır. 
hatb ga etı lçtn Itlz\mılu ınadcleleıi tam eıanecetını .nJlemfftlr. ted •ek gı .• 1 sesı e .~ mbaes- çuaunu au.sturmağa uğra~ası bu ye- saya hesapsız yerli aaker naklini te- B d . l . k • 

yr ..:f . olan dunyanm bmcik • niliklerden birw olsa gerektir. Zira min edecek olan bu hattın inşası d ~ u k e;:ııry~ ~md~ ı?~ası a" den o~-
çantadan bomba yeri ne ha eaıbebayfand .• ( ••• ) •••• bl!•1 ";'et· oimdiye kada·; Stukalar daha ziyade için ağır basmağa çok çalışmıştır. L ui gudi aFaı tısa ki ~ı :tlen le ınl u: 

r ve pt unyamn · ır tıme11. ·· tahk .1 . . M al J ffr 1 . b h n m r. ransanın omur mac t n erı 

k dl kt r rnus em mevzı ere, ıstınat nokta- areş o e ve a..youtey u at· k 0. "ht' k Af 1 d'~· d kara e ÇI 1 Yarın&.,, eıaiz töhret sahipleri hep larına, yani ön hatta saldırdığı hal- tın inıuını ao·ı derecede iltizam et· ~en 1 ı )cı~a adı gem; ıgı~ en 

Ne k 
••-' N-o ..... ta .Ma.dıa- deatnde büıam&dliı .,. ldı:ı:ıılt'lıün de bir afızdan narayı bamıca o civar- de, oimdi bunlarla beraber gerideki mişlerdir. ter k~ne.. nlgı tedre eHn lbm ık~·oSn ahrca 

vYOr J>Oua>, V•J .:a. ' ~-'-~ __. _ _. tur--'--- Allah bar müdaf t h d f F k t IA t- .ı k. k . on omura ıyor u. a u ı, . a ıa. tan lsml erile kOpitl berinde elin- >mıutJlı tedkhıden bit tarla kurlu.- wuu Clt'lenıe o ııuuara sa aa opçusunu e e tutması ve a a par amen oaa ı ve omuı- k b, d . l F 1-ı 
de ,.,...,t llve ven ,.;;phell tavırla __,... ~--dııtwuto. .. ~ımıs --nıa 1ç1n.de Tenin. ağlebi ihtimal bu tayyarelere yerleo- yanlardaki entrikalardan dolayı bir yılde }r k~?1ı:.>'~ u Arfa~k$adnın mu .ı ailç 
~· a v- •-- -... o............ .-- t" ·ı f k I ] .. 1 .. b h kkuk d o UltQ omurun n -a an gt>tır -

b1rlstn1 görmilflet, bir ıuit.utten tftl>- ~rll berin& bıratmd t8tedJlhıi, İçki Pahalıhimın da gazino faali- ın en u a çapı top arla müdafi tür u u tasavvur ta 8 e eme- mesin) temin edecektir. 
helenerek adamı yakalfl!lltşl&Tdır. B- •·- ----~ b1rlntn 7etine war vermediği anlB§alıyor. t~~usu._n~ hupa1ama.sı, oldukça ye- miştir. . . 
ltndeki çanta açıldı~ zaman ıçıerlaln- ~ çan_,. •~-- Daha fİmdİd kı d k"• ed ak· nı bır tabıyedir ve bilhuaa buradaki Ancak 1941 de Petain hükumeti Nııger havzası çok mıktardn pa-
den kocaman bJr kara kedi çıkmıofiU'. a.IAka g&tereiek alacalmı 1'e hl'yle- • • en yı a, • 

0
1. -~-teri gibi dar mevzilerde bu usul çok fay- bu demiryohmun in§ıusına giriımi~- rnuk, kahve ve pirinç yet i~: irmekıe-

Bunun üzerine polisle alay ediyor~ Hlcle Ddjy1 kabul edecelkll umdu#ll- ~ üzerlen maı~ 1~. t"t- dalı olsa gerektir. Önümihdeki bü- tir. Franaanın .Afrikadaki mUstemle- dir. Bu kaynaklar Fransayı ecnebi 
-ye adam~ tevkif ~. ır~ nu söyleml.ft4r. dizilen mahalle ıımnıolan gose çar- yük taarruzda da Almanlanp bu me- lr.elerlnde lr...-k milyon nüfusu "·ardır. memleketlerden ham m adde getirt-

pıyor. Şu, IMılamk ıuda balık avlama totlarla iki yandan çevirmeyi yapa- Aıvrup&daki Franeız topraklarından mek ihtiyacından kurtaracak tır. 
Yedinci Charles'ln bir kararı &natmda kazanç1an at kat arbmf cak zırhlı orduıanna gedikler açma.-

almak olanlar 6at ,.ükıeklijine bakmadan ğa çalı~acaklan ıimdiden tahmin 
Fransa kıralı yedinci Charleda bir yetiprek paralarmı ıstem1f, eğlencelerine devam ediYorlar. Fır- olunabilir. Saldırımın en güç saChasn 

gün blr genç kız gelıerek, Jcendlsine fııD" ~ kadal ıilraşmlf, kmı ıııcma- •t vurgunmı bec: emiyenler de olan bu yarma i§i havadan bu tarz
taamıtmt .. zKed~ :~1kdenll1ka.nlıd!!1~yet DUf8& b1r ttırUl paralan allmam,ıotıl'. yatkuna ~ öte~eri 18yrede- da desteklenirae. mutaarnz kara or-
e "i· ıra, e a :ı;yı çaıı:; ... ..-""'!i' ve Bun ftzer1n tıral Janda.mıa.larmı d ·ı · k L 1 tazminat olarak kıza yQz attın norı- ım e ' rek avunuy01'lar. usunun vazı eeı ço a.o aylaştınl-
m verdlrmi§ . 7ollıyara.k kızı tıek:ra.r huınıruna ~- Cemal Refik mış olur. 

· Rırtmıf. ve IU ölerl ~: Paraları alan kız kıraldan a.ynldıılt •••r•• r':"•"':!ı·•t"t!" •••••••••••••••••••••• G h ..1._ı zil - - Görüyol'B\Jll a? Bugtbı pa.raJa- eçeı_ı 11.rl#Ue mev · ere saplanıp 
ıan sonra Joral oğlana. bu kızı takl- Y lc.aJan p~deyi harek t . ek 
betmeslnJ ve ondan para.lanın her ne nnı ıı.a.m muhafaza etm1pen namu- için nr1ıl birlilder e e getı~. 
bahasına olursa oJsun mrla bütün sunu da öyle mtldafıı.a etseoydfıı onu ' d. B 1 · meydana getıril-

• ,......,._, ....,_ ı. un arın bu harbde nel tık-gayretlle gerl almasını emr~. Kı- ka.Yuolollü.lfeee-..w.u. eızndi, ~ ;rO.z 1 er yap 
:ralm para oezasında.n vazgeçtıtınf 11orbl1 hemen iade et ve çeld! karşım- hannkı, 01~~ulara ne tarzda canlılık ve 
aevinçle ~yan delikanlı, kıza dan. git,• are .et ılık ver<:liklerini gördük. 

Kakaosuz çlkolata! 
Revaler TsaytUI1g gazeteslnJn bll- 11yorm-q, Büt1hı bu ~ IODl'IL 

d1rd1ğine g!Jre, Estonyanın metbzl meydana gelen me.dd.o n fle ta.rıftı
Talln (Reval) de bir t.athcı, çavdar, rılaıat: ~ikolata maddeshıi azıdın,yor· 
nohut, bu~y ve fasulyeyi k:an.,tıra- mtı§. 
ra.k çikolata yapmaldıadır. Bilt11n bu Bana, nebatı yal. §e.ke:C,.. mırhtellf 
muhtellf hububat, evvelen kaynatıle.- esa.mıa: konuiduıtunda madde, ~ 
rak kurutuluyor ve 80Dl"8. una oevrt· laıta. ~nde oluyo.mı~. 

!lav-.. 
GClzelUOlnlıe cilkb( edlll'f&ı 
Lalettelln: blrl" 'f"C"* &Ya 
1an .. 11 tehllkelldlr, ıı~.• 

_, • .., bl• auretaa IUa• ~ 

!B't'fo1a•i o la ı,tslooa••lltJJ 
~uc1nıı~~ldl11!M&llli l'f_..., 

'teıcıatını.. va~~·o~ 

Şimdı bu zırhlı birliklerin de bin bir 

1 

vasıta ve engellerle durdurulmasına 
çalı§llıyor. Bunların bClfUlıtla tank.sa.· 
var toplan vardır. Bu toplar kudre~ 

, çe biraz daha bilyük, adetleri çoklat-
tınlır, kafi derecede zırh delici mer
mi bulursa, tanklann her vakit dur
durulması kabildir. 

5ovyetlerin bu kl§ bu 7eni tecrli
belere gare hazırlailIIllf, mettilerini 
ona 1r8re takviye etmif olması da 
altla Yekın gelir. O halde geçen ya· 
zın hareket barhlerini yeniden mey
dana get:İnnel: içln taarnq ord uau da 
bununla mfltenuip tedbirler alacak.. 
tır. İıteı h~va kuvvetlerinin. Stukala. 
l'Dl karadaki liu topçu ile nıru~acak 
91.lrotte ıreni all&hiarla teçhiz edilmiş 
olmllSJ bundan Deri ge1ir. 

~ yanın.aGa81.umamen ele geç-

i mı, o~ dahi bura.dan Almanların 
hemen h1Jıya •tlamalan pek bekle
neın.cz. Belki btlyük. taarnız §Unalde, 
Yanıl Don~ rm Moakova cephelerin· 
de ~r da torokkiler liayderese ve 
meael& Ro.tof alınarak Atman aai 

• 

Zati Sungur anlatıyor 
(Bq tarafı 3 iincü sahifede) 

İ.§tıe mesleğe girif o glrl.G! . .. Mama
mı dü:nyanın en mr işidlt ha ... Me
selA. b1r tıya.trod.a halla kala.balık bir 
eanatkAi' heyeti meşgul eder. Halbuki 
bunda, bilttin tiyatro halklm me~ul 
edecek ınam sadece slzslnlz... Bütün 
gOzler sisde, btıtün gözler parma.klan
nızın ucundadır. Herke.s s1z1n bir bt-
lenizl, btı püf noktanızı yakalamak 
Jıçln bqta.nbtışa d.lkltat kesllm.1.ştlr, 

ve bu ara.da siz halkı yorIUadan hü
nerleırlntsı &'Österecek, onlara ~ıen
ceıt saatler geçirteceks1n1z. 

Eeden kaçan güvercin •. 

ki taraftaki güvercını adnmlnrım rJ
lerlnden kaçırmışlardı . Hayvnn çık-

mı.ş sahnenin üstüne konmu.ştu. B~n 
tabanca attığım halde ka~1>olan gü-
vercın meydanda görünmüyordu. E~er 
idare e<!em~nlz bu küçük fal o sizi 
yıkabilir... Bu sefe r tabancnvı blr 
kere dalla, güvercine doğm · rttun. 
Hayvan salona doğru havalandı. Bira2 
evvel kaybolan kuşun birdenbire te-
pelerinde göriinmesı halkın daha h~ 
fUIH\ gitti. Mlithlş bir alkış koptu. 
Bu işte hılüatın pek mühını rolil 
vardır. 

Manavın kulağında .• 
«Mesleğin bnzı çok eğlei1ccL t.ımf

- Bu 2'!n en meşhur üstatları der- lan da vardır. Meselfi mnnnvdnn ye
lenniş k:1: «Bu sana.tta falso verme- mi§ aldınız. Parayı uzatıı..:ınız. Verlı 
mek 1mkAnsı2ldır Kim dı.lç falso ver- gibi. yap:ı.nsmız. Adam arar arar .. aNe
medlml •• derse yalan söylüyor .. • Doğ- rede yahu?.. Halb:ıki almıştım!1> dl-
k'U mudUl'I? Sizin baş btr aksi- l"8 söylen1r ... Biz gulerek: 
llk geldi mi"? m12a - İşte YR.. ~ınızın ark. sına 

sokmuşsunuz ... diye lirayı oradan '1· 
karırsımz ... - Bu söz doğrudur.. En büyük 

ibeynelınllel sanat"rlar bUe falso ya-

p:ı.rlar. LA.kin ıbıl4a gelen a.k.slllği h a.1-
ka h lssett1rmemek en büyük marlfet.. 
tir. M~ll\ ben bir kere bir güverci
nin !Syle bir azizliğine uRradım kl ..• 

Bu m1nim.1n1 hayvan beni nıahvecte 
ccktı.. . Yapacağını numara. §U idi: 
Karşılıklı lkJ kıı.fes ••• Bir tapanca ntm
oa lm:t'eslerden bl.rlndek1 güvercini 
kaybedeceğim. Ve Anide güv<-"reln 
öteki kafeste belirecekti. 
Tabancayı attım. Kendi tnrnfımda

kl güvereln1 kaybetmiştim. Lı\kln öte-

Zatı Sungur ~e tam m l\nasiyk 
A~. 

Hlkmct Fedduu F.5 

Tenis teşvik 
müsabakaları 

tst. Tenis Ajanlığından: İlk tenta 
te.şvlk milsab:ıkası 23 mayısta lxı.şla
yncnk ve 31 mayısta n1hayetleı1ecek
tir. Kaydolmak isteyenlerin Da(;cıl~ 
K ulubündc Tenl.s AJanlığuıa müra· 
cn:ıtlan bebl!ğ olunur. 



GECE VARiSi J 
Bir türlü uyuyamıyordn. Karyola- ı Necmi içeriye girdi. Şimdi .k.m

nm altında, sank~ biı: kaç çeki odun disinde bir felaket kar~wnda kana 
yanıyormu§ gibi, yatağın içi kızmıştı. kana ağlaır.IJ. yahut çolde harar~ 
Y.ıaat.ığı fınn gibi idi. Yemekte bir ten c!udak.Ları _çatl~ı~en tbuzl~ b~ 
kaç bardak soğuk su içtiği için şi?1di ?1enlia bulup ıste~ıgı k~d~r su ~çmıı 
ziril ziril terliyordu. Üzerindeki ınce ınsanlarm ferahlıııını, sukunertinı du-
örtüyü bir tekmede attı. Yata~ yuyord~w . . . . . 
içinde bir taraftan öteki tarafa don· Muslugun altına gıttı. Ellerın.ı, yü• 
dil. Vücudunu şiltenin daha serin zünü, ayaklarını, ıakır rakrr yıkadı. 
köşelerine ııürükledi ..• Lakin bütün Tekrar yatc.ğ:r.a döndli. Vakıa §imdi 
bunlar hiç bir fayda vermedi. Bu de uykusu yoktu amma kendinde 
gece uyku denilen reY onun semti· bir ba§kalık hiaa&diyor~ Yattıiı 
ne bile ujiramıyordu. Boş yere sıkı yerden aya baka baka daldı ... 
sıkı kapadığı göz kapaklar yorul· Erteai pnü biraz geç uyandı. 
ınuştu. Uyumaktan ümidini ke!!ince Geceki aarbo, aklına gelince gülüm
gözlerini açta. Dütünm.eie bqladı. sedi. Adama iyi bu ders verdiği için 
İşlerine, dostlarına. tanıdıklarına pek memnundu. 
ait bir takım dügünceler biişbütün Şirkette vakayı. arkadıtf}UUl~ ~· 
sinirlerini bozuyor, uykusunu da.ha lattı. Alqam ~vıne erkee- dondu. 
:Eiyade kaçırıyordu... Şimdi bütün Bir gece evv~~ı uykusuzhıgun a:ısı· 
gün yaptığı her~eyi falsolu, manasız; ~ ç~~ ıçm saat onda ya~~ına 
yanlış buluyordu. Zaten eberiya gırdı. Lakin. uyu~~a!' k~dısıncle 
geceler böyle olurdu. Gündli% yap· hastalık w halın:.r gırmışti. ;Yme ~ 
tıklannı, gece uykusu kaçınca yata• uzun sagdan sola, soldan aaia don
ğında d.iitünür, onları manasız: ve dü. Ve pek geç uyu~u ..• Tam tıec~ 
falsolu görür üzülürdü ... Bu sefer yana dışanda aynı ses... Aynı 
de öyle oldu. nara: : . 

Lakin ne kadar hararet basmıştı}.. - Eeeeyıt!.. Hanı bana yan ba-
Kalkt:, yanındaki surahiden bir bar• kan>.. Nerede bana çam.cak yiğit •.• 
dak su doldurdu ... tçti ve söylendi: Çıksın meydana •• Çıksın bak.alımf.. 
«Hamam suyu kadar ısınmı,t. •. > Nerede o oon geceki heriE .• Eeeeyit 
Su1 u içtikten sonra müthiı ıurelte bize Kordonboylu Veli derler beeel. 
terlemeğe başladı ... Söyleııiyordtı: Nerede dün geceki köstebek kılıkh 
cGece değil, başlıhaşına ıstırap .•• herifi... 
Şu yaz mevsiminin ber~eyi güzeldir Necmi bir ~ece evvelk.i ayni hüm: 
amma şu geceleri berbat ... Nerede maya tutulmaştu. Uyku.sunu aankı 
o yorganın altına büzülüp, mıııl bir maka.ala ortası~an ke$en bu 
mı ıl uyunan kıt gecelerinin tatlı adam yİne on.u çıldırtrnı§tt. 
uykuları? . . . Ve nerede bu kur:1urı Ayaklan çıplak olduğu halde aşa-
gibi ağır yaz ccceleri? ... :> ğıya koştu. Knbaç ayni yerde duru-

y :tmadan evvel açık. bırakbğt yordu. Onu kapınea soltala fınadı. 
camdan ecı küçük bir esinti bile gel· Adamın üetüne atıklı ... 
mi7 ord\L Sarh01 da bir ~ce evvelki gibi 

Uyumak için aklına gelen herşeyİ yaptı: w ••• 

yaptı. Nihayet saatlerden sonra ya• - Vurma be agabey. .• 0~'?1 
•aş yavaş dalmağa baııladı. Ağır, seversen vum'ı.a... Kan k.ardeşıyız 
sıkıntılı bir rüya görüyor, minareler- yahu .... gibi bi:- takım sözler1e kaçh. 
den aşağıya düşüyor, hazan gayet Necmi eve girince muııluğa ltoştu .. 
tehlikeli yerlerden tırmanıyordu... Yüzüne avuç avuç su çarparken: 

Ukin uykusu çok sürmedi. Dışa- cBa gece daha hınçla vurd.ım . .• Bir 
nda, sokakta yük.selen müthif bir daha buralardan geçmeğe tifvobe et
nara ile, yüreği ağzına gelmiıı bir miştir .. ~ diyordu. 
halde, uyandı... :r..akin bir gece sonra başına nasıl 

Evinin tan: öcıünde bir sarhoı bir bela aldığını ·anladı. 
avaz avaz şöy] •. bağırıyordu: ~ MrhOJ için, hemen bemen 

- F.eeeeyit .• . Bana Kordonboylu muayyen saatte C'rinin önüne gelip 
Veli derler •.. Yan bakanın yan ta· nara üstüne nara atmak bir adet ba· 
rafından hançerimi sokunca barsak- line girmiıti. Herif gayet muntazam 
lannı delerim... Bana derler Korw bir adam gib~ hareket ediyorda. Öy. 

Gördüklerim, duyduklanm 

Eski lstanbulda apartıman, 
•• asansor, kalorifer .. 

1 Sil&APUR KORSANLARI 1 
Tefrika No. 92 Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

Kava Mura. bu kadar he~ kimin ve ne şekilde eeza. goreıceeın& 
blr halk kütlesi. atamı dan ÇJD.11 b1lg1nt b1lin110Jdn. 

...... ~ ... ~-- otuz ,.,....,, kırk ~1 evvelki nn mütemadiyen gelip geç~ r;;q,.. a.pa.çık b1r §ek:llde götW'meyi ma.lızur- Mtlll muhafaza ImnetJedni:n b&-

.u........,.._. ~ 3
... .. rahat etti. ıu btıldu. De?!bal komutanıııı:ıan Çin- pıda. 'D - Pi oldulu halde; beyaz t&-

İstaııbulda apartıman miktan şlmcll- leyince yureklor epeyae ll:ye blr slyah eil.bbe giy<!ırdt başım anı (1) önüne kadar s<nrunetı. gt.t-
JdnJn belk1 y:U7.de bl.rlyd1. H.emm NJJ:ıa.yet karar verlllp bhim valldelef, siyah örtt1 ile sardırdı. • tUer 
hepsi ıtuled1b1, ıta.brısta.n cadd,ıasl tılzde mlsaf1r bilYftk yenge, ben. 03- Ç!nlliün başında Tl _ Pl ıı. bere.- çbuı. bilgin. Kava _ Muracıaıı a.yn
İnglllz sefareti arkasında Aynalıçeş- ma.n ata ~ c= !: ber bir cellAt ve blrQok korsan ~ lır.kan son s&ıerlnl söyle~ O, bs 
me, Beyoğlu Doğ\"tıyolu; tek tWc de başında a • tnilt, ytlrii,a ~ \nıl.unu]JOI'du.. sOOlerle K.a.va. - Murayı tahlr edee&-
Tarlnbaşı tara.narında. sıkı. kapalı. kalın peoeter. geldik; çmu filol'ıot, başı sarııutran. Ka.n. _ ğinl Vil cem.dan kurtula.es~ umn--

Gf!9en.de yı:ktln1an Topçu k:ışla&ı ile yftrilya apaııtıman ~ Muraya. döndü: Yordu. OYB& ki, Kava - Mura kara.-
Taksim bahçesi kBz'şlSlillil, yam top- içeri dalıverdlk. btzlmtl _ Dillm ağ:ı;unda ikenı b9na smı rmda sebat etmış; urK bil! tereddüde 
çu ve i~ tallmhaneslnJn yakın Merdlvene ~yak basarken - deıla. olarak birkaç söz söylemek fır- bile d~. 
vaıktıe kadar 1Jni1 boydazı boya par- lerde e~epeta. om gözft ı;atım ver, koca. deniz urtalıJ OOrtl- K~ - Murımm Mı hiid.Lıie k.ıw'şt~ 
maltlık, ~ıpla.k arsa.Iıtı heniBt ha.- _- Dunyada çıkmayJZ. yOI'\SUn k1 burada tmnc yok_ cabU ta- smd8. gösteft!ill. 1111118.t va metanet, 
ttrla.rdad1r. görmilyor, yub.nsl zindan. ~ sir- bakadaııı kliMe J'Ok;. çoııiıt ooeuıt JOk. T1 • PmJn de bna.nı:m. ~-

Paııgaltıdan öte'lte geçince apa.Ma- çüp tek&r mel:er yuVBl'Jandlk mı aıti- Şimdi ttdmis J&a:ı1l b.ql.Ja bulunQl'O- mqtı, 
manıar. seyıft!e.Jird!. N1şa;ı:Jl;aşl şed.- müz ç~ buradan!.. raz Hü:Hc&tıe k&r'§ı lcarfıYaJJS.: Emin on - Pi ara.banın başında duran 
dad1 ~erle vftkel~ semti; ştm- Akraba. bey ~ncerede bekllyorn:uş, oı :İd., sana kMfir edeceı1t deettim •. cellAda daılıa ımceden tallmat vermif, 
dinin (Kurtul~) u, Ta.tavla pal.lkarya yetıştt. Kapıozya mmn yaktırıp on• sözlerim seni slnlı1.e:D~ Bal~ Çhı:llnJn aadeoe dlll. t:esilece~ aöy~ 
ya.t.alı: Osman bey~ Şlş.ll. bafJmabe- geçti. Bir kat, Hd ~ 1hJ ıcat; ~- ki b1ras düşündilrecek.. işte 0 :tadar. l~. zıra cellAt, Çinliye ~ bili
yinci Osman bey vereseslne ait bir ven bitmiyor. SO~ soluya mon'8ftt Ka.va _ Mlı1'!t. elfYle cen~a işe.ret yordu; ufak bir 1şaret1e başını yere 
kaç tıüyük konak haı-tı: kbıgir evlerle ook:azalar yatıyor· .. .. _ _ ett.1: d0iş6:rm.esi işten bile değ1ldi. 
dolu luristtyan mahallesi. - Ben kendim palbucu buyuge 0 - Bırak. son sözlerini söylesin.. Kalabalılı yararak: beyaz tQfll1 önü-

0 vakttn en gree görünen, şu ~- kutsana. a. çocuk! Yangın kulem ba.- Çinll tıtıgİn, baflll& örtillim. ~ör- ne VBl'dılar. 
nada hatırmıa geliveren baŞlıca. apar- sı:~amıdan kalö illetine utnYan tüyü eliyle ittt, yüzünü iyice 89tı.. Herkes heyecanlıydı •• ha.Ik.fi.det& bir 
umanlannı sayıı.yım: koşlülere döneceksin de haberin yok, etratma giller yftsle tialtmdı. 8ont1l. hançereden nefes alıyormuş gibi. hA-

Giı.Iatasarayın sol köşesindeki Ga- Burada oturulur, bu dert Q&ldUi'I mi? ya.va., }'M'8'f başını Kava - Mrtrnva: ~ rl1sey1 o kada.r büyük ve manalı bir 
latasa:ray apartımanı; karşı.amdalrl Dördüncü k~ttakt da.ireye girdik. virdi: · sü.kUnetJe taklbedlYordu ki .. 
rarl8t.ak1 çarşısı) ve CC1te de Per:ı.> B!r kanape, ~ koltuk~ dört sandalye, - Şu dakikada, tapemizdeki gün~ Bu sesstzıtkten Tl - Pl fıdeta iirper-
denUen pasajın ilstönde Kdçiilt Salt bır masa ve büfe lle donecelı: yert kal- bizi. görüyor - bastığmuz toprağın m.lşt1. 
pa.şa. ham; Ap eamll !lensinde ına- mıyan sözftm yaba.na lllllonda hel'ltea altındaki. 1trltler blzl dinliyor, Kava - Raik a.mmnda. Çinli b!J.glııi sevenler 
beyl.ncl Ragıp paşanın Rumen. Ana.- btr tarafa. yığıldı. Mura! ve btzim gö-zlerlmiz, hMA. de vardı. Tt - Pl, beyaz taşuı ihlerlne 
dolu, Afrika hanlan. Mektebi Harbiye Delikanlıda ne veod.: b""'- {güneş) in aza.metJni ldrdlrl~n; ku- çılmrak Kava. - Mınamn - Yamada-
yemekhanesl blzamıda. İrfan beyle - Bakındı efendim, .-. coome la.klan:ımz MJA yerden gelen sesleri dan aldığı salA.hiyetıe - verdiği eeza 
blra.dertnin, Osman beyde ~ Raif d'or) aya.k.. alt.m.da.. Bu. ınansıxa.nm Işltmekt.en A.ci2cllr. Blr takım süıir- lıWımünü taşm kenarına yapıştırdı. 
p~nın. Demfrciyımmfdler... har~kulMeliğj.oo doyulur mµ? bazlar, toprağın altinda uyu.yan tuh- Bunun mAnosı şu !dl: Mnhld\m artık 
İsbmbul yalasında, TU?tıe, Ll~l1. Oi.izelllğlnl, klblırblmt dlJya duya lal'll düşünmezler de, oralalıda dola- son dakikasını yaşıyor •. 

P'ntih vesairede te'k aıpartıman arama. ~ı:kla!1m1z şişen yeni gelin madama. pıı lfrltlerden babsederler,. blzi loor- Gerçi Çinli bilgin idam ed.llecelı: 
Türk aileleri a.pa.rtıınand& otuın.a.k gonındu. Güya Fi'aruDZ, anası b&~ k~a. çalııJ;ırlar. Halbuki tııen. şu değildi amma, o dakikadan smm, dl

şqyle durs\111, Beyoğlupdaı önlerinden çoktandır İstanbula. ~rleştJ.ği içuı dakikada. yer.tn altımdan a.beden ses- lln1 ka.;vbedeceğl için. blr daha ebe
geçertt&n, baş1aıruu. kaldU'l'P kaıdınp bupda doğm~; halbuki Rum katoll· ıerl duyuyorımı.. sWn duymadıiİD\lZ dlyen lmnuşamıyacaktı. 
baktıktan sonra. f11.4IP kalırtar, SIVJı;?a ğl. levantlnin A.lla, kX>ca.sından her sesıert duyuyorum. Atalacıımıan, öl- «-Bir mücrimin dili kesllecekm..lşl• 
verl.ştlrirlerdl: halde bes altı yaş btıyftk. alnı blle kt- müş 1nsa.n oğl.ıDannın nıhlan kulağı- SÖZÜ dillerde dolaşırken, Tl - PS 

- Bu enake serçekmi.ş binalarda nşık.. ~K-... ., ki da :rna haykırıyor ve diyar ki: <EY gafil! cellAda emir ve işaret vıeı.-cll: 
evham bastırmadan nasıl oturuyor- ~B:ı.şln.rda <4QU• '!L3 ar sa.ne:, Dilinin kesileceğinden n1çlh ko~- - Haydi, işini gör •• 
lnı.-? Zelzele ohŞ> yılalı verirse diye yurek.lerde p~nçe, bır sa::t yn. ~~~ yorsun? Kafanm l~deki1eri söyliye- Dellli.t, bilginin başındaki örtüyil 
korkmuyorlar m1? .. Ne de sağlam, ne ya durmadık, "ayı fçeıı ...,m~ ~..,- memek. endişesiyle korkuyorsan. hiç ıı..çtı, çenesini tuttu ve ınaşay.a. benzl-
kuvvetll şeyler. MhıaT<Jye çı.knr gibi rnz... üziilmıe .• ve şükret ki, elini k.esmi~r- yen bir demir pa.rçasiylc dllini tutıup 
merdtvenleı1 tırman tlrnUı.na adam- ............................. · ......... lar. Gene ıstedll1n şeyleri yazar, ın- duran çekti, 
da ne baen.ıc kalır., ·ıe taknt ... İçleri- O za.man a.partımanla.rda asansör sı:ı..n.lığı irşada çal4ırsınl E~r elini Bu Slrada Ti - Pi yavaşça: 
n!n gtingörmezl\ğl, 1~etllliğt, rütu- ne gezer'.. (Baedecker) • (JGanne) • keserlerse. şijlaet lll. ba.şpıı kesml- - Söyllyeceğ!n bir şe.y var mı? 
beti de dışlarından besbelli; sinire. (Meyer) gibi seyyah kil.avuzlanna; ba· yorlar. Gôzlerlnle her: diJ8ıUlfn şeyi Diye sorduysa d&, bilgin cevap ver-
roma.t!zmaya uıtraıruY<>rlar mı? ... So- Jcırsan CPetit eliampıı) yahut (P.1coo- ifade edetiillralW Etter b3.IJ,JD1 ıtesecek. memiştl · 
:r~ oda, mut'bak hela vapur kamara-- 1o Ca.mpo} denllen Tcpe.başmdflld olurlarsa• b8ŞJll kesilirken ıünet ~ Cellat; Ç1nll bilginin ctıllni kesmek
la.n gmı bir torldor ttstündeı,miş. O- Perapalas, Büyük Londra oteli, Brla- ıımuın:a boğn:aorla.r .. zira; bunQ. yap- te gecl.kmıDdi ve bu işi o kadar meha..
ca'lt ~ y~lC kokulan tıste başa tol otell gibi büyn.Jc oteller de n.mııt me.ğa mı.ı.lı.'ted1r d<CJ.lerdlr. Ruhun retle yaptı ki seylrcllerden hiç kimse 
siner elbette; inan kirli lluklaya, Q4- ama gören kim? ebediyen y&fU'a.cakUr. Ve eıserterlnt Çüıll bDginl tanıyamadı. 
gı gD.'ağma döner. Aptesthanelert de imha. etseler bile, onların ~dekl fi- Muhafızlardan biri afyonlu blr Ul-
evlere şenlik alafrarırga.yDWJ.. Böyle Bir tarihte, yine şiiDdlki yıe.rfudek1 kirler de, ruhı.m. gibi, ruhlarmm: gibi. cı Çinllnkı. $ma döktü. Bilgin tn-
yerlerde bir gececik mise.firliği blle (Au Llan) maı}azası, rekltı.m ol8un lnsaııla.nn kaJaamda nesilden nesUe 1ecn .. be.ğınna.k ıstedt, sesi çıkmadı. 
rabbtm nsslp etmesin!.. diy:e, 18, 20 basamaklık birlnc1 katına lntlkal ederek ya.wyacak ve kôltleşe- Ti _ Pl. a,a~ kallctı: 

donboylu Veli!... le ki Necmi he!' akşam kırbaçla._... Frerler nıektıebinde okumu.,, ala.-
su tazylklle lşliyen llÜÇÜcük bir asan- c~kt.lı'.) İşt?• ~ bll duydhldll.nm1 _Bu adamın yerinde başka. blrl oı
sör kıırdurmu~ta. İşte !stanbuld-a. ilk soylemek fçın soz aldlın, Kava - Mum! saydı; şimdi muhakkak 'ki idam edtJ
harcıaıem a3'lllsör budur. Artık dHlmle kanı.ım kesmen amsmda 1 .... 1 Omm Y"'""a ve bllgisine sıı.ygı Necmi, yatıığının içinde sinirden dığı bu adam· tanımıttı bile... t'rangalığa. pek yeltellen, hatta bir ko-

deli olacak raddeye gelmiıti. Tam Bir gün ona gündiiz de ruseldi. -kona ne evlenen bir akrabam12, Ay
daldıgw ı zamanda hu mü~tsiz Klllha._Jd lmlddı idi. ~ ie-~e 'bit< ..-rtMnan 1ıut1m\!l)M1. 

• · h--1 ·· tü"' -1-- tı y - Retlkamı getirip prezant.a ede-tarafından bu suretle uyandınlmışl .. emı A"'1 arının us ne YUUIUI ••• u- . 
H d h "f b" .. ı· · ak b"I· murta ökç.eli iskarpinler giyiyordu. ceğım, fakat Avrupalılarca. adet de-

em e erı ır tur u susm ı . . ~dlr yolsuz olın Blr defa yarım 
miyordu Kapının önünde durmuı. Ne<:mı ona seslendi: tçik lsun b · d k" "k 
nara üııü~e nara abyotdu: - ~anıza han:ıı... . ~~ o1U:.~~~~~ ~~;~-

- Yok mu ham~ çatacak biri).. De~h, kıyaf~tınden hiç umul· nlze geltrlz! .. diye cağmr çatmr a.1-
Yok mu bana yan bakacak biri) .• mıyan bır m:"11çubı~etle sordu: · dıran olmaz. 
Yok mu bana çıkacak. yiğit!.. . - Ben mı efendıml.. · Nihayet bir gün bir çay zi.yafetl 

Necmi bir ~bretti, iki sabretti, üç - Sen ya... Nedir bu rezalet .•• vermege knllaşmış; heplmlzl. ayn ay~ 
sabret.ti. Lakin ses ayni şekilde de- Her akşam evimin önünde nara ü,.. n davette. 
vam edip duruyordu. Birdenbire tüne nara atıyorsun.... Ne kepaze- Gıtmek kararla.şhnlıncaya kadar. 
yata ~ından fırladı Artık iradesinin lik.tir bıı. · enine çek, boyuna çek: 
dizginlerini tama.mile koparmı~. Genç adam re11kten renge giri- Polisler. han,eler görürlerse? (Bey-

K d. 1 d v•ıa A w L •hL yordu· oğlunun arka soleı.klannda, hırıst1yan en e egı ı. şagıya ~o,. • ~ 1 K ·· ·· d d k' fil h - Vallahi kusura bale.mayınız apa.n..ı.ınan ar.ında ne anyorsunuzı ha-
apının onun e uran es 1 or v • nımlar?) deyip hemen yakahyamk 

tumundan yapılmı<> kamrısmı aldı. agabey ... Her halde devlethane hı· f; -"'·ıw. kad •·tt· " 1 " T • h • I .. . d 1- mu &sa.ı.ıuu15~ ar go ırur erse 
Soka ~a çıktı. zım mey .anenın Y.o. u uzenn e o Madamın soyu sopundan, ahbap!~~ 

T hmin ettiği gibi sarhoş durmuş- malı ... Bır daha sızı dünyada ra- rından bir sürü frenk kaç göç dinle-
tu. Hab!re: hatsız etmem... meylp odaya dalarsa? .. 

- Yok mu bana çatacak yiğit).. Hakikaten külbıı.nheylerinin bir Gençc$z, oturdu.klan yerin az 
Hani baııa yan bakacak- ad.anıl.. .kısmı ııo~ deıece mahçup insanlar- aşe.ğm Emin ca.m1sl, yani :ın.fuilüman 
diye bai•nr..aaına devam ediyordu. dır. Bu da o ciıuıtendi. Son derecede mahallesi oldlığ'ımu. çarşaflı kadinla

Nccmi en ufak bir mukaddeme utangaç bir tavırla teminat rverdi: 
bile yapmadan herifin üzerine atıl.. - Bir dalı.- mı} •• Katiy.enf_ Rica pon?.. Hani}.. Bana derler Kor
dı. Adam neye uğradığını §llfınnlştı. ederim. kusura bakmayınız!.. donboyluf .. narasile yatağından sıç-
Kamçı mütemadiyen p.lclıyordu. O gece Nec:mi: cArtık bu sefer 'radı ... 

Sarhoı bir tabii sevkle kurtulaıu lı!:aÇ:- deliksiz bir uyku llJ'UJ'ae&ğım ••• > Şimdi mahçup külhanbeyi her 
makta buldu. diyerek yatağa giıdi. Ultin gece ya• gün ayık iken ubma sıkıla Necmiye 

- Ağabey... Vallahi bir daha nsından sonra: ıtÖz veriyor, lakin gece olup ta için-
hağırmam .. Billahi! •. diye yalpalaya - Eeeeyit... Bana var mı çıka- ce yine onun kapısına dayanıyor .•• 
yalpalaya uzaklaııyorda. cakL Nerede o 'dün geceki pin- Hikmet Feridmı ES 

Seyri.ne giden gidene. B1lt\\n dil- blr faı'lt görmtıyonmı. mt 1iıtenen. m ~u • ............ 

lenfa: namı dilersen !)yte yap! Şunu un1*0.a tı&*Mlllr . .: .. fakat, yapttğı şeyler, emin 
_ (O Llyond un havaya kalkan ki. ben hdiki bayata öldliltte:n sanra oltm ki, olumden daha ağır cezalarla 

hücresine bindiniz mi? Önce baş dö- ka.vuşaca~ .. öldükten sonra._ Mm karşılanacak kadar ö~emlly~t. . 
niiyor ama pek keyltll ~Y. İnsan kuş de eserleriinle yaydlğım flldrlerl.e ~- Ti - Pi kenara çekildi. Çmll bıl.,.tnt 
olmuş da sanki uçuyor gibi: raber _ yaşı~un getiren küçük el arabası tekrar hare-

İÇine girdiğine, gireceğine bin piş- * · 'kete geçti; bilgini evine götürmek 
mantar da çok, satrası kaöara. kaba.- K&Va _ Mura.nuı sa.rsılma.z irade&:- üzere aldıt kalabalığın lçlnt> daldı. 
ra çıkar çıkmaz, betbenlz mınnya sa.- nı bu sözler 1mrşımnda ça~btık erl- (,\rk:tsı r.ır) 
rısı, birinci kattıı.ıtı ipeklll~ı: dairesi- yccek: sananlar aldamnıştarctı. o, Çhıll 
nin tezgahtarlar.ından bardak batxlak bllginin sö'Llerlnl dinlerken~ 
su isteyip yüzüne, gözüne serpenle.r; _ Konfü.çyosiin sestn.ı duyar gibi 
hatta tuvalet a:ralııP.na kendini dar oluyorum .. o, eski İUlblar g!bl komı-
atıp gas1yan edenler... şuyor! 

Bu sütunlarda birkaç kere baıbaet- Dediği halde, cellAda: 
tiğhn Stdıkanımımız bir. giln o mini - Götürün bu adanu siya.set mey-
minl hücrede fenalaşm eni konu ba- danına .. 
yılmış, çantasında taşıdığı Lokman Diyecek kadar da azim. ve iradesine 
ruhu haplarından 1kls1n1 üçünil yut- sahip bulunuyordu. 
madan kendine gelememlı}, biı; da.hıı. CellA.t, Çinll nt011JOfun öaşını siyah 
(0 Liyon) mağazasma. giremeyip kar- kimono ile örterek, kftOtlk el arabaa~ 
şı kaldınmlarda. beklemişti. na bindirdi.. etmlltu sWUı1ı muhabz.. 

İkinci harcııl.l<?m asansör, M~utı
yetten sonra. eski. Kartm.an mağaza
sında, (yani şimdi gramofon ve Ma.r
oont rad:yolan satan bihadıı.) halka 
açıl andır. , 

Öbürü gibi daracık değil gen~. cee 
der demez istop ~ beş altı ka.tı. 
aşar, müş1;.erllerle dolup dolup bofa
lırdı. Binanın en yuka.nsı pa.st.eJıane, 
gazino ha.llne sokuJm:114, bir a.nılık 
orkıestra blle gethilmı."ı. 

(Devamı sahife 7, smun S O) 

Iar 9ll.rnrak komutanlıktan çı.kal'Üllm'. .... 
Çinli bilainia dili 

kesilirken 
Halk sokaktan doldurmuştu. 
Her.kes Çlnll bllgJnfiı ~ ~yı

danma gelmesini bekliyordu. 
Kava. - Mu.ra. biltu:n toranlan si

lahlandırnwt ve fehrt Siki. btr 1nr&lba.t 
altına: almlftl. 
~araba: muhafaza altında ~

yııset' meydanına. götürü.lilrteıı, halt 

(1) 1640 yılının mart :ıyııııia Yoko· 
hamada mühim bir id:ım hadisesi 
oldu: «Yoşivara, denilen umumhane
Ierln bulunduğu, ırAşk mahallesi.. nUı 
tanınmış gayşal.armdan biri, ölüm ce
zasını icabettircn bir suç i lemi: U, 
Saçla. gayşa.11 idama mahkum eae-
rek, bir meydanda baı:ıını sarıyorlar. 
Ve o gün onun durduğu yere bir rıı
yaz tas dikerek, idamın se!icbinl ilin 
eden siyo~onlarm fermanuu bu taşı1 
asıyorlar. Bu hadiseden soru1l, beyu 
ı-, önünde idam cezalan tatbik edili
yor ve <tbeyu taş• bir idam ve sut 
sembolü olarak Japon edebiyatına 
kadar giriyor. 18'7% Ttlına kadar de
vam eden bu idam ananesi, prerm 
Muteo - Hltonan imparatorluk tabii
- ÇJ1muMı44e yıkılmıştır. Band• 
30D.r&. Japonyanın ~özel sanailarınfla, 
•Yoşlvarat lamı iç yüzünü ırösterea 
renkli tablolarm bii'c;otu. idam renrd
ni taşıyan ııbeya• taş-. lar!a süslen
miştir. 1895 te bu çeşit tablola.na 
teşhiri de yasak edllmfŞtlr. 

P ER la Lı• K o NA K Doktor Mortimer, kelimenin tam ğa ziyaretlerini pek ııeyrekleıfudiği dile, köylüleri bozkıra araştırmaia i.fpal' lia..ldand.8. bir İp ucu elde ede
minasile, nazik, kibar, centilmen bir gibi, sir Henry de Staleton'un evine göndermit, fakat köylüler. elleri bot bilmek için doktora ııordum: 
zati Borada böyle bir komıumu;ı: bu- artık C8kin gibi uiramıYor. olarak dönünce. bizzat kendisi. bu - Şimdi köpek mesele8ini bir ta

lunması, hizim için Büyük nimetttir. Bu im.batımdan. burada konuga- geııif sabada tabarriya,ta ~ fa· rafa bttaltalım da size bir ~ey ıora-
Tefrika Mo. 63 Çeviren: AHMET llfi.1rJ Eğer o da ourada bulunrnaaaydı. ko- cak veulertleıecek tiiricik eamimt kat o da elleri bot olarak a-..det •~ yun: Siz. bozkırda aenelerdenberi 

. nu~cak. dertleFCek candan l>ir ah- ve bakiit doahnnırzun. ancak Dr. mittir. oturuyonunuz. Halk ile her gün te-
Cea.& Halt. 1"r ••tte Crimpea denizi andıran btı geniı ve ı..uı:..,. bap bulamıyacakhk. Mortimar oldııianu anlamıpınız ... Zavallı d-0.tumuz..yedi aekiıt sene- mas ve münuebette bulunuyona-

11Çurunuınuu civuadiıki latak.hld-. llada cöze ~an biricik tlayat: e9e'!' Stapletoa da Jr.o wıdur. mü- nınm. denberi, yanımfiın hiç ayırmnad.ıği n~ Ba prt.lu akında, Perili konak 
dan ~çen ~"'allılımn ,ard1111C1S1 ot.. riııi tewkil ecH,.nk ı. '--'~~~-.ı .... 0• Doktor ~....o-- an& ile oıicli- .llöpeijn• im beWmmedik zwaın- :etr.almda millen:a m-felik bir çe..,. 

Zira Yagmurlu L - la '---- ··ır- ™- I.'. •• L d.ııbe . •·L.~-..l DaVver. CL11auıı U&P -uu-. llUD- - - ..ı__ •• • • • d L-L , __ ~- b'">.:::-sun. w wı.va r, -. o um uır vaç~ ay~n gouqıı ..... e la da. pekala.. d~· ~ ,Yordu. Beniım ~ mk.ibederek i.lmn ıcm ~;mdK:e muet'eelBir. ve 11111> lal .-.ı ~ oAaraD era-. ~ uw.u 
bataklijuıda. yer ye:r ~~ .. olan Y&Jadığun l)u engin ..Kat 6ana fÔm" celrıai . Faka.u b h t' müte- ~onağa yaya. Jii"ümekte olduğuma ımip ıPhiinüYor. Wlııa ...._.DUY ı..mdir. 
kuru topraklan, bataldıga ~ve ~iki kadar kasvetli. caıt sıkıcı ve-~ haa.. md h. h en. =Ahval görünce, arabaauıı durdurdu. .pV Köpeğin ortadan böyle esı:U'1111111iır - Bu bdiımininiz çoli doğnıl 
bu yerlere 6aaanlar, hataklıp ba.t.- KUcu görür:m.emişti. h .. n k tl ~. T:ıd:ıa pmrdi ı,a inerek yanama koıtu., ""lumi ma- ~ lftlrette lra,boluvermesİI 6ir güaı' - O belde, aize sorayım: ismi ..-o 
rak mnh•lı:hk. bir. ölüme l'iderfer. Sinop- ve-yalçın Jlayall.ldana örtülr ~~ f-~~e e erakımız; _ • . . b • Laaile kooa~ ,.,,"'oturm-_Lte ·-ar etti. Stapleton·a J;odııda ruladiiim za- ao)'lldi L liarfil.,, bqb}'lm Mr ladua 

ıı_· -----' · • -1. •• , mü •~- t . h fın gı ~a mer ve teceasua. uzm ~ ,.. .. - ., ~ - .. l . • • .• d C • 
1tı gece c:Yva&ı ell'ftl'ctnlP• ~ 1 .. o.an epenın er tara ı •TBJr -•~ I . ... . lialClcın~ !Bu iyi JiB611t ~ .dtnmır hatan- man goz enmızm ömm e nmpeıı tamyor musunuz . 

• • _ı,_ d '- - .. _ı .. w.. te brch-- ll:;~u- ••-. el '11 raya g"'"t' ge mıyecetpDaz ------- ı. ~-LJ w ) ail b . • Dok Mo • b d.. .. 
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HIZIR 
HAi.is EC& 18ırrı ... 

PDllD .&ııdbme ft J)ll4f flı>. 
IUma Ylldl. Bel! neti ........ .....,..,., ~ 
acentıemla J'Qktar. Dilet s 
mtıeuıume mlnolı.._ ._ 
olunur. 

Oalata. JWd Olmrlllc MI ld, 
ko. "· Telefcm: m. 

F.R;Ncı ile sabah, öğle ve akşam 
!.t!.'!• ...- Her yemekten sonra günde 3 defa muatazaman cliılerinld fırçalaJIBIZ 
EN hlalÇı 

PROTEJIN' di, 

DERMOJEN 
T.unK. CA'ft.IK, arwı .,. 
ctJ.D yıaıt.•IQNA ,_ "• 
l;I pllr Derlnla luell ... .. ,.......... . ..._ 

Ber &an• ....... 
NEOSTERIN 
Bıhbatll olmak için inanın 

ata. burun, bolU ve batemdt
lerlnl mlıhl blr tanda tıends bQ
lundurmuı Jlzn1'dır. 

Bu JOllarla gtren !eı&e u.JID-
Jer, lflp, tını, Jmamllc, d1Red, 

tabatulat, çl~ suçlçe~ me
nenjit.. lWı bulaflcı hU.ıılltJllrı~ 

DOSTDtN 

PiherlsuJ'on ""' pqlarMI 

tlf•Ja ,_.......eder. 
Böyle hastalar lle temuta bu

lunanlan korur, plW ihU,at ve 
tedblrl aldınr. Bczanelenle te
çeıeatz satılır. 

O'aüdar ıcra memurlu&un,_: 
942/ 810 

De.Jet Demiıyollari Ye l,imanlari ltletme 
Umum idaresi illnlari Bnıltt,ncada uraıı ..... de

m., bıtuıt- ratm w Der
lııol " el*'dk flllı4.Wll tsmn-
dl rıee me&n mun»ll* bir Mabunmea bedell UIGOO> Ura olup ekalltmeclea mewnuıt muaıtf" 
aza Atıiıktll!. a1a ıramara nrııuert Qnc& teıll19 olmımaJc bere IOOO ton oımento IT/l/lHI OU1Ullb& 

telefon ecl1lmell. --• gilnil Ad 11,10 da lclpalı mt usu11l ne Anmra'd& tdan blnumd& top-111•••••----.. 1anan Metbl 1 1lllC1l KomfaJonca. atııacattar. 
Bu ife ctrmet ı.teyenlerln (8960) llralıt munüa' temınat lle taııunmı atthk Stil Eşy tayin eWll vflll!ratın Ye tetıınerbıl ayni gtln su' 14,10 & bd&r adı lflOlll 

Komisyon Relsllltne Termelert llzımdır. 
Salon, Kitipbane, Yemek Oduı Şartnameler CD Ura mukabillnde Anta.ra ve BaJd&rpq& vemelerlndeD 

" saire temin olunur. (5352) 

Aleluanclr Kritaki * 
Şki Muhammen bedelin 20,000 yimıl bln l1ra o1uı 200.000 iti J1s btn ada 

Ye • para tqa Ddmm ve Kuqunlu 1.stasyonlannda teıllm prt.lle "' tapalı 
BeJolla, Ata camı 88.sUl Satst zarf usulJie atın alınacaktır. Et.slltme 29/Mayıa/942 tarlılDdl cuma 11-

aotat Mo 11 ntl aut 18 da Ankara lstuyonunda ltlncl lfletme mtldllrtllltl blnumd& 

----------- toplanacak lı:nm1syonda yapılaeattır. Bu ite ııtrmet 1atlyenlertn 1500 bin 
MAARiF vutu.tönmr 

Talebe lotoirallan 
bet :vtıs Un. muYakbt temb:ıatıarlle kanunun taJln et.tllt "8lblanDl " 
tekllflerlnl &Jnl ıtın saat 15 e lcadar tomteyon relallllne vermeleri lbam
clıl'. l)artmme ft muk&ftle projeleri komlqondan Ye Jldmm ft KuıwanlW 
lstaQonlal'mdaa param verilecektir. 5311> 

b!IHnpc!!elrt ~ 111'11111 * 
Nllm1er ~ ~ maa Muhammen bedel. muvaltkat ~at ve mlktarlaft ile cJnalerl " ek-

Mo. 123 ılltme gfln ve aaatt &f&tıda alt oldutıı listesi h1s:umda yazdı mahtıeut b-
FOTO iPEK 'te reste. her liste muhtevi.yatı ayn ayn ihale edllmet il1.ıere n tapah zarf 

.... ••• usulü ile Ankara.da tclart b!nasında sa.tın alınacaktır · 
Q l!! K İ L t R Bu ite glnnet lateyenlerln llstc.!l hizasında yazılı inuvak.kat temınat Ut 

kanunun tayfıı etutı wslta ve tıeklfflertnt aynı gQn etslltme aatlnden 
blr saat enellne tadar Komlayon retslltlne vıermelert lbundır. 

Şartnameler ı llra mukablllnda Antarada Merbs " Bayc:larpqada 
Haydarpqa yemesinde satılmaktadır. 

Liste Ne. 
l 

Miktan 

•• 
DalHaaeda 

Mall•••ea llavaldra& " ...u 
lteclell ....... 

ıa _. ua 

-. 

Menkulsabf lllnl Ş k Den· Tu··rk ce ~:.u~!!ı!:::a==:: .Anar . . k . d : 
1
: $9° = : = ı..ı.. caoo ı.. , 

11111
"2 Kelepir sablık Sinema makines· 

rar verilen ölü Abdtırrahmaa TM-am omm ıır etin en: taıu 1150 L. > Pazartıell S..W c1w..-~ BE$1KTAS BAHÇEll .. I! .,...._ 

terekesinden olan 
185 

Un. tıpaetln- lMl .er'8ll tıemettüatuuıı tenli.ne 1 110 Karaatao. dit- > 43125 L. IDUI L. > aat 11 ten llıııl .. iiiiiac:Mtiiiiıııiec1İİ.,..İİİİİİi·. ııiiilıiiiiıliiedİİekİİllllAİİİİ-hİİİİ._İİİııİ..-ıiiiiİI• •••••ııl 
detl halı. tlllm, karyola. l"&Cl79, dt- idare mecllllnce tarar verllmlftlr. 12 budak. ceris ve > ) ltlba-ren 
kit matınuı, :vatat. :voıwaa, alftdık. numaralı kupon matabWnde ııt.ele- ıhlamur taıu > < 5481) 
dolap, koltuk, tanepe, maaa, tlllemle, rlııe t.abet eden tıemetttltl almak tae- 1 
büfe, IOba, tencere, ~ bard&.t. re hl9edu1ann Blrtecl K6prilli ~ lahiıtlı;lar U. M&4t;lr1G~ı 1 tepal, ve aalr ev n mutbü: lf)'uı da as namamcla llılln ll•d: , • ._. _____ _. .. _ _. ___ •-ııııiıiıımlllllili •• ı1ıı1. -ıııiiım. _______ _._ 
22/5/"2 tarlblne mladlf nma lbtl mlnııDaatlan Ula ahnar. 
IUt H den ltlbartn KadltOJlbıde . 
Kurt>a#&Jıdere İkb&llye ınahalleatnde Osmanlı Bankasından 

EtlUtme 
Clnll Mit tan Oihı1l SaaU 

Nahit bey ıoltalında ölfl Abd&rrah- Jelltln •JUlıb 1500 28/5/M2 ah 
man Taranıı 21 ayılı evinde: açıa art- <Jençut ve Spor Bayramı dola)'lSlle • •tJthb 1500 • • 

ı.so 
t.40 

tırma Ue paraya çevrllecelluden ta- <>•nanJı 'BanJrıpnın Galata merkezlle RadJPOm llmbua •orta boy. 20 aciet 
Uplertn s1ln ve aatlnde mahatllnde Yenlcaml " Be70tlu fubelerl 19 Ma- l - Yutanda cim ft mıttan JUllı malzeme puarlılda atın alınacak· 
huır bulunacak •lif memaruna mil- 11.1 1MI atı stntl tapa!ı bul~ tır. 
racaat etmeleri llln olunur. CJMI) cakttr. t - Pazarlık hizalannda :vazıh g1ln ve saatlerde Kehatafta levuun fU-

bealndQi meıbs mDbapa tomısJonund& ya.pıJ.acütır. 

F.,.T ;_!,~ !!, ~ !_!! pla.. 
Dflolq•· 1 .... t, ' ..,... 1 aı--

1 'tbllt J hı tmlhlednde ,apdlr. 

l 
1 
1 
1 

11 .. 
il ... -

Uta hrU•dn1.1nt1 
Met .... Llnllk = .... - Ura 

• 
• 
• 
• 
• • • • 

t1M • =19"- • , •. =1•-· ... =1•.-· 
... • =iMi.-. .• . -..... . . . ..... . 
u • _...._ • 
ı• • =1811.- • 

1 - Jelltlne alt tutname her dil l6ztl ıeoen fllbed• 16rtlebWr. 
4 - iatetıuertn paarlıt için taJ1D olunan ııtm n aattıe teklif edecekle

ri ftJat O&erlnden 1' 1 .1 ıttvenme parulle blrllkte l&rtl seçen tomı..rona ma-
racaatlan. (5388) 

SUMER BANK 
Yerli Mallar 
Pazarları 

Müessesesi Müdürlüğünden: 
lıltle•ıNDlze atd telefon nmnaraJanndaıı bir 1cıam.ı benils tele

fon rebbertııe POlrllmr.mlf. bazıları da detilm!I oldulundan, ıozam-
1111 muhlbereıere ffbeb!yet ~rtımemet Omere mertes ve matazaıa
rımma. a1cl qalıdat1 numaraların not edllmesl rica. olunur: 

Müeueae Müdtlrlilltl 
Mtıesıreae Mtidtlr muavlnlJit 
Milpvlrllt ) 

22382 
22814 

MO~ muhaaebecllftl ) 20880 
Tetnlk mütettlfllt ve mnbaeebe -.1111 2S50I 
MuraJabııt ) 
Yazı lflerl. zat lflert tefllklerl > mn 
lds."'9 MeclJll odaa ) 
Müt&UlfUt ) 11119 
Pamutıu aenlll fefllll 22MI 
Pamuklu <tPut ye bel: ltlero 

Muamellt .enlalett 21821 
YtlnHl •"111 flflJll J0198 
nnıtı <İplik w mm... itlen• llftWerl ıım 
İatanbul ~lan f8fllll ) 

Maoazaları Toptan 1n1taua ) 
ı lbhçetapı perakende atat 1n1ıt-

Befottu • • • 
Kadıköy • 

Oniverıite A.E.P. Komiayonundan 
Yapllacak lf Klıwlf bede1l 

Yangın Sigortası olanların -~ 
Dildrat Nazarma 

Bina, mob11Ja, ev eşyası, zati etra n her. nevi tlcam matıan, ma
tine, allt ve edevat fla.tlannın çok yilkselmlf olmaa dolaJu111e, Ttb:ttl
,. Sigortacılar D&lrel Mertılezl:vetl eetı diiflk ~ ~ 
olan malların J&DIUl& kal'fl olan algort& bedellerinin. flmdlld qmeUed 
lle mtltıenulp blr su.rette arttınımuını ehemmiyetle ı&Tllre eder, 

Qt1nktl, bir bin& ftJ& m11h'"1yata meaell 11.• Tlık Urum& 
llgortw. ed1Jm1t olur da pnam vutuu Mmanmdül toud il.• 
Ti* Una ol&nık ıe.ıb1' edllecet oluna, 8leoR& XmnpımJlll, blnuım 
tamamen JUllDUI halinde sigorta mubftlenamell umumi p.rUarm& 
" mer'i •un htıtilmlertne ıore, llCOrl& ellı'Mne anca u.• 
na 11raa &se,ecettır, mu 1D11UD huua alradJlı ~ ..._ 
t.aJmııı kumpanyadan aJaca11 ıumınatıa. algorta edilen ma1m 11111111 

anmdakl kıymetl,yle llcOrt& edllmlf olan kıymetı aruındalı:l n1abete • 
rt h-O edilecek olan paradır, yanl et.sper tarafından umıtl dalıtlbule 
tllbtt edilecet olan haar tJymetlılln tıçte Jklsldlr. Bu aaıetıe lllsodah 
her Dd &hYalde de alacalı tumlnatla ne llcorta ettll'dll1 malı J'IDlleJl
bllect* n ne de 'fitl haan tamam.tyle tlm1r etıılreblleaekt. 

Bu ltlb&dar :vancın nbnmd& llcortacılarJD ba stbl IDlllmurl&da lıılr-
11tqmamıtan loln hemen kendl allortal&nna mtlracaatl& emnı. 
eıD'lt " mfllklerlnln lllorta edllmlf olan bedellerlnl tetrar tetldlt eclll'* 
banlan halt bam tıJmetlerlne g6re arttırmaıan ltlsmma bMlrlAtlbf. 

Tt1atn stooaT&(!)LO DAbta IDUDhat --· 

'l'tbakl~· o•-·..ı~etl 

ZiRAAT BANKASI 
XVDltlt tarihi: ı• - lliml&Jellt 100,000,000 ~ Una ..... " 

&Jwuedl: • 
PJnil " tlelld her nevi ...... .... ... d .. 

Para llldktlnnlere il.iM llra .. ....,. ..,_ 

Zina' Bantumda lmmbaralı " itlbum eu.m.r belaplanad& • 
.. .. 1lraa bulunanııra llDede t cıeıa ~ nn ile ......... 

p1An& llSrt ltrunl7e daldallcakar. 
t.WL• 11rabk tM1 Bıa lMIMlllll Unllk 1.111 ... 
, ........ 111 ........ . 

' M 111 • 1.IM • 1• • • • 1.111 ı 
M • lM • t.• • 

DtlaLlT: Belaplarmdakl paralar bir _.. lolnde IO llradla ..... 
dtlpnlyenlert ltramf1e cık&llı tüdllde •• fululle ıetı11 ı•11r. 
Kuralar ..... ' defa 11.,..., 11 ............... 11 mat W 

11 .......... taıllllllbMle ~·· 

lıtanbul, Elektrik, Tramvay ve Tünel ltletıaet.I 
Umum MGdtirltlitinden 


