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Neomeddtn 8iilü - Nepfyat mÜafuiı: Hlmıet Feridun Es - Akşam matbaam 

Bugünkü harb 
kaygısı yarınki 

sulh düşüncesine 
elbet üstündür 

Almanlara göre 

Harkof'ta 
Rus kuvveti 

çevri idi 
limen gölü cenup doğu 
çevresinde Rus taarruz· 

lari akamete uğradl 

ltalya 
Vichy'ye 

nota verecek 
K oraika, Niı va 

if unuı'un ltalya'ya 
devrini latlyecek 

ELGBAI' 

Timoçenko 
gene taarruza 

geçti 
iz~ .. Barvenko'da 

tlddetli Alman taarruzu 
devam ediyor 

tngiltre tam hürriyet ytµ'du .. 
dur. İnglllzler, kendi adalannda, 
ıöz, if ve hareket serbealliinin 
k&'\'ltsız oartsız tutkunudurlar. 
H~rb gibi büyük tehlike ve ted· 
blr zamanlan bile bu hürriyeti 
josmaz. Bunun örneğini, yalnız 
hl>kfunetln ve harb hareketleri- Berlin 24 (A.A.) .. - Al~an or- toncıra 16 (A.AH> - B.B.C.: Alınan Loncll'a 26 (Radyo saat 8,15 de> -

dulan Bqkomutanlıgının tebhilı ~. h .,._._ _...., lm 1 ,.;oA. l -:..- '·-•ı ri al . 1 İ'""'" N'• ü ~-ı.~ 'd l 1'ln açıkça tenkidinde değil, me- D'u"n H .. rkof cenup cepheıinde .IJV!SU. cep f'.uun mÇJ.l.\.eE ve ' a au.:wm anu.ua -.. ann e me haberlere göre tle:tl _,anın ... D n gece yarMıı M..-vva a ne!jred -
"' ttzerlne her taraf 111 aıttni1a tcalmıft;ır. Yukanda bir f8hlrde cıts Korsb ve Tunu ilf~rindekl bteklerl ten resmi Rua tebliği: 

ıelA., .Avrupada karaya asker çı- ye.pıldığı bildirilen karoılı.k taarruz- kapaklarına kadar BU l"lnöt Uü. :Alman askeri n ka'Vfi.".Uk ftn• tıe mefgul olmak üzere Berllnde bu- Dün kıtaatımız Harkof'ta t:ıarr\W 
kararak bir cephe kurulması ge- lar ıayesinde önemli Sovyet k~e.t~ '" Y. luıunattadır.. faaliyetlerine ve ııerııeytşlerlııe devam 
rekli midir, değil midir? gibi en leri artık tamamile &&.rılm11 bulun- <hlla istasyana gitmekte o1an aakerler ~rf1n0.yor. Tidnlngen gazetesine göre Alına.nya., etmişlerdir. Cephenin bl.r k.e:;l.mlnde 
nazik bir davanın lkl yönlü mü- maktadır. Kendilerini ıaran çemberi bu meselede İtalyayı tutuyor ye İtal- mühim bir lskftn noktası 1§.-gal edll-

b k ak dil i rid 1&.nle.n 1 'd 1 1 yan tal~lerlnl Utlsa.m ediyor, mLttır. nakıısasında görüyoruz Hattı\. rma m 9&. e çe en ve d Avustra ya a Japon ar Rom.adan alınıuı haberlere nazaran İz~ - Barvenlro mıntaka.J•nda dilf-~ · ' kuvvetleri kurtarmak için dıflln an 
harb gayeleri bakımınd. an ayrı yapılan dü•man teıehbilılerl netice- İta4'a hftkftmetl, menuu bahlı top- m:ının tank ve piyade kuvvetıer!yle 

ı kt v raklann kendisin• devir ve teslimini flddetll çarpJ.f:llalar devanı ediyor. 
ayn düşüncelerini söy eme e alz: kalmııtır. b 1 nan çı•n'de Wep etmet.: için vtehy'ye gtkıderecetL Dfişman ağır nylata utratılını~tır. 
devlet adamlarının bile çeldnm.!· 1lmen gölünün cenup doiu çevre- U U nott.yı hAtıırlamıttır. Dl~r cephelerde değl.şlkllk olma-
<iikJerl göze çarpıyor. ıinde dünkü düıman te.arruzlarının 1'eıar:ıtone İnt&matlıonıale guetcsl, llllftır. 

Geçenlerde Millt Emniyet Ne.- hepıi &.kamete uğramııtır. - vesı•kalar llerı•ıyorlar dlf'Ol' ki: Londra 25 CA.A.) - B.B.O.: Mare-
1918 Doğu cepheıinde Macar kıt&.lan • v•-.. .... rln. -·· ..... etin l Tim ... _ .... _ bl d 1 a.L-

ZJn Morrison Almanyanın '-uvvetle ı'ılaı. ı ... mlf bir Bol•evik ,,_ I « ..,uy, ::nuıYe mu ... -ıaa.q - fa oçena.u, ..... a r urgun u ...... n 
bir i tik .: an -· " - den fliphe et.meıı:.tedlr. Şlmdlye tadar sonra tekrar taarruza geçmlştlr Al· 

sulhunda boşuna n am tesint, gUnlerce ıüren bir ırarpııma· ~ d lmnlanan anl~lann vatı.t w.ıuı- manle.r da. mukabil taarruzlıuma de-
~hniyetinin zararına u~rnclığım. dan ıonra tahribetmiıler ve bir çok Beıinci kol, Avustralya- 1 Çin tebliği Çe-kiang' a m.&ktım başka. blr hedefi yoktur.• nm edlyorlar. Almanlar, Rus tazyıkı-
halbuk1 kent"'Jslnln bmıdan yana hu!; malzeme9i ele geçirmişlerdir. yİ istilaıinda: Japonyaya 1 2 koldan ilerlediklerinl Loo.dradakl kanaat& göre Hltler, nı hafifletmek ve yenı Rus hamıeıert-
olmadığını Almanvaya karşı dil· Berlin 24 (A.A.) - Alman or· d d kmit bildiriyor Vlchy'ntn teorlki mesahdnl temin et- nl karşılamak lçln büyük tanlı: kl~le-
rüst davra~mak İlzım geldlA'lnl d~an Bqk~andanl~iın1n l>ildirdl· yar ım e ece- mek &nıdlyle 22 ar MussoUntn ıs- lert kullanıyorlar. Almanlar bir ıce-

. .. tine gebe, duıman ıate yollanna • teklerine kolak umam.ıttll' Fakat &bnde 150 tank lrullnam14lar ye Rua 
bir nutkunda söylemişti. Bu soz- karp giritilen mUce.dele geçen hafta SidDeF 24 (A.A.) _ Sid.ıey me.- Çunkiıns 24 (AA.) _ Cin tolt- timdi Mwııı>lliılyl tatmin etD..ek " topçulan tarafından püskOrl.illıııiif 
ler bazı İngiliz çevrelerinde epey· içinde l>üyük bir ıiddet k-'::ietm. lftir. kamlan t.rafandan •apılan bir b&.1· liğlı Bab Yunnan'da Çinliler '.fenso· meR1ln1 kunetıendlnne1c ~in haJJa- lerdlr. 

1 l A il 
1 ı •L- d hrln d s.._ 71 iltizam edecektir. Rwılar d:ı. pike bOmbardıman ve at-

ce hoşnutsuzluk uyandırdı, Lord- Almıuı ve İ.taly&.n deniza tı ~n . nt kın neticesinde deri gelen Avuıtre. - yu ta.zy~ ~vam ve ı• 0 •..- çakta!ı ~ zırhlı tayyareler ıruııam-
lar kamarasında hükO.meti sılaş- adale.n aularında, !'arayıp Clenızin- yalılan katletmek ve nuik noktelar- ıunda ıtratejik ebe~iyette bir çoli Mühim İtalyan askeri Yorl&r. Son zamanlarda Alnuıntaı-ı.n 
t . cekenler oldu. de, Meksika körfezınde ve Amerika da baltalama be.reketlerl yapmak noktalan ~al etmiflerdir. J - tayyare kayıpları 901) ü bulmuştur. 
J~~nlar, SOI!Wya • r doğu e&.lıillerinin bUtU·n b6lgelerinde üzere lıazırlanmlf projeler ele geçi- Çeki&.~ da Japonlar Kenteh n top aftlDJf Yorkşayir gazet~nln muha.hlrlne 

Hukftmet adına cevap veren Lo d her zamankinden fazla fa&.1iyet g6.- rilmiıtir. Aakcrl makamlar cher teY· Yiwu iıtibmetinde dorlemlerln•.de- Lonclra 24 (A.A.) - Öğrenildl- göre Almanlar, son Ukrayna muhaı-e-
Crar.borne, Morrlson'un sözlerini termiıtir. - den evvel Avustralya> ilimli ıazde ve.m ve Japou uçaklan dunnacı.ı tine ıröre, Franeız hududunda mil- belerlnde ~,1'90 ölü, 120,000 Yllrah •t 
iyiye yorarak, İngUterenin adalet • • bir harekete menıup olduk.lan za.~- Çin m~lerini bombardıman et- him miktarda ltelyan e.akerl hulun- 20 tank tal)unı zayiat vcrmlşlerdlr 
prenslpl uğruna dövüstüğünü, bu Ruslara gore nedilen 19 erkekle bir kadını tevklf mekt~ır.. . makte.dır. Kifın RusYMfakl soğuklardan şlkl-
adaletin yaln!z Alma~ya icln de- ve hapaetmiılerdir. b Fukib end de, <lenız topçd uau vile he.

1
ve. B L ı• .. .. l • yet eden Almanlar, şimdl de Slcakla-

- . t om ar ımanının yar lllll • ... • ava m goruıme erı nn ıtddetindeı.1 fik~yot;e başlamı..-
ğll. zulüm gören bütün mille ıer eı·r çok Cenubi Afrikadli ponle.r Muı nehri manıe.hında Şuan- p-...ı- 24 (AA) - o N B r ıatdır. 
1 m. 1 tend1"'4nf ve Emniyet Nazı- L • d · -• · ı dir J ar-. · • • • ç 8 ııs• b Jt J h reketlerl anın a &.a&m ınaı ebnıı er · ap•n Kardine.I Baudıillart'm cenaze mera- y• h ' • · 
nnw nutkunda buna a.ykın bir h •• 1 a a ama a · uçak.lan Fouçen ve Mamdi'yi bom- ıi~r:de bulunmak lizere Pariıe ge- ıc Y ye göre vazıyet 
nokta olmadı~ını st\yledi. Bu yo- UCU m ar . Y~~~burc .2~ (A.A) - Po- bardımarı etmitlerdir... 1ı. le;· ı\•C'PJ.er La:val, burada Alman it· Vlchy 2~ (A.AJ - O.F.i.: Harkolta 

ı rumun şekli ne olursa oJsun bu p u• • sk u• • rtu• • ı d u• • lıa müdurU veıdıtı bir demeçte, şu 21 Japon harb gemıaı, Fulden ~- 'ğ';rmakamlan mümessillerile görüt- muharebe yenl bli safhaya glrmişUr. 
harbden sonra Almanya hakkın· sözleri aöyle~ştir: Fitwerstrand d~ y181 açıkle.nnda S&.ntu, Pinıı.tano. ~eler yapmı .. tn. İrum koolmlnde çevrllın\ş olan Rwı 

yapılan aon baltal&.me. hareketlerı Manjik ade.larını bombardıman et- l .. . kuvvetleri. kurtulmak ve g-~rldekl kuv-
da, bir nevi adaletsizlik ve inti- be.klı:mda incelemeler memnuniyet miflerdir. . ıgal altı.ndalu topraklarda Fran~ız vetıerle bl.rleşm~k lçln çok ga~ 
kam anlamı olan Versay zihniye· Sovyetler ıimalde bir verici bir tekilde ilerlemektedir. Bir İkin • t bl""' hüköme~nın fevlcal&de ba)'ilk elçw eartediYorlar. 

L L•f l b Tek.tilk daha cı e ıg M. de Brmon g8rliımelerde hazır bu- R!JoŞl&nn, pJlru, DobeQ hRVZMml li-
ıne hareket edilmemesini tste- Alman mevziini ele ço .. tnı at ye.pı mıt r. • Ç kine 2'f (A.A.) - Buııünkil ı gaJ etmek ye Kırımdan gelecek oJaa 

bafka baltalama teıebbüalen olmut- Ç' '"?ı . . d" 100 000 kiti k unmuıtur. R k 
~·en Nazır Morrlsnlndile. Adahlmanya-kı geçirdiler aa da yakınde. ıuikaatlerin tamamen d:~ ::ut ~i:n 1Je.po~le.nn dün~ M. Laval, halea Pariıte bulunan K~~ ;~:=:a!::ı:~~e:.e:~'au~~~ 
vı bn sefer eskis n en a sı önilne geçileceği umuluyor. . b&.h T y· bazı Franıız nazırlannı ve bu anda nını suya dii,şijrmüştür. 
ba~lar altına almak isteyen yay- ePumuk.arteaı. tik~ 1

t. dun.gyuChanık: ·~- meze.hlp Nazm M. Bonnardle. Fran-
ı:.:; • Moskova 24 (A.A.l - Sovyet gece ıang 11 e.me ın e e ıang ın h b 1 N . d I k 

mn düc:ünce arasında derin ay- 1 J •ı• k . 1 K' , d x. "d sız; a er er ezaretı ev et ıe reto-
t-• "' yarısı tebliğine et:: Batı şlma cep- ngı iZ mer. e~ o an ıngw&. y&. 05ru ıı - rl M. Marion'ı de. kabul etmlttir. 
rılık vardır. heslnde Almanlar önemli bir ~nl- deth hır baıkı ye.pmağa baıle.dıklan-

Ruslar yeni silahlar 
yapıyorlar Almanya için son za~uanlarda den tardedllm!4lerdlr. Bu cephenin ru bildirmektedir. 

ileri sürülen bu türlü fikirlerde =~:~~a~::'!:'eru!':a~i:~~ İmparatorlug" U '{ir;!t.e} ümi~!zce mukav~met et• Yunanistan'a yiyecek yo:ı':~a;ı!~ ~~A~e;~~~ov~~~·~; 
belki de bellib:ısb bir noktanın ve önemli bir cepheyi işgal etrniştlr. me t ır er. ıngwa ve dıier ıivll Kahire 24 (A.A.) - Sturborg Rusya mühimmat lwm~<ıl'r muavlnl 

t · 1 o da Al Harkof cephesinde hareket yapan merkezlere devamlı olare.k taarruz isimli bir lıveç gemlai 1815 ton un• 
anlatılması is en yor. 

11 
' •

1
- bir Rus blrllğl Almanların birçok h(i- Hı"ndı"ıtan nazı-rı· · B. eden uçakle.r tan~fından himaye gör- la cumarteııi aabahı He.yfe.dan Pire- M, Ploulkln ~yle demışttr: 

ma Ya Nasyonal - Sosyn st reJ - l · x.- J k 1 ri cHAlen düşmanın elinde hulıınma-n . cumlannı pilskürtmn .. , d11" ..... aııa. ö- me erme ra5111m &.pon uvvet e ye hareket etmııtir. Bu unlar Yunan 
ıdıx.. N l flerınl "'il .._.. A ' • b• ku '-- k yaıı öldürücü modern sllfiblar lınal minden ayn &• ve az ~e nemli kayıplar verdi~, 850 düşman mery nın ır nut ileri oare etlerini çok pah.ah öde- halkının yardımın&. gitmektedir. Da- ediyoruz. Şiıiıdt Sovyet Rusya.nın mü-

içinden attığı takdirde Alman subay ve erini öldürmilştilr. Kttlllyet- mektedirler. ğıtma, parasız ve ihtiyaçlar&. ııöre hlnımat ıstlhSall muhare-bedt'n evvel-
. milletinin tıpkı başka milletler ll miktarda. malzeme tahrfüedllmlştlr. Londra 24 (A.A.) _ Hindistan Na- • Chekiang - Kia.ngai demiryolu üz~- yapıle.wbr. B~elmilel Kızılhaçıp ki devirden blrçol= defalar daha taıla 

gibı muamele göreceğini bir sulh ve.~~~~ı~=~~ :~~~a~!: zın Amery, bugün Brltıınya ımpara- nnd~. bul'-1.&.~ Yı~ ı~lı~l cu~&. gü- mure.hha.elan tevziatı kontrol ede- olduıtu gföl henüz bunun ilzamı nl~ 
dası gı"bl duyurmaktır ket yaparak çok ilerilere kadar glt- torluğu milll bayramı münasebetlle nU duıman elıne düımuıtilr. Dilıman ceklerdir. petlne de varılmış de~lldir.• 

propagan ' ün bütün lmpo.ratotluia hitaben radfo- 20 may11te.nberi Shan eyaletleri ce- uıa-.-1111111111111-• .... n-•111tt1111:1wıı•ıım""'11111mıu1111111"m'oı"ı1111111111111uıııııııııııı11111111• 
Esasen .Alı!lanya ile sulhun tek f4if O.nl bir a.kın netlceehlde me8k da 8ÖyledJ.IM blı' nutukta. ezctlml~ nubuncla ban terakkiler kaydetmif-

1 bir mahaldeki bir Alınan gar~lzonunu 6~ • M rk ç d H k b çaresi, bu olduğ'n ngilterede çok dağıtmı.ştır. Hongkong, Slııga.pur ve Ma1ezyadaıı tir. e ezf in e an ow anıın-
d f Ö 1 · tir · t ö1'le bahsederek demiştir ld: da, 1.000 kadar Japon ukerl cuma 
e a s Y enrnış · Moskova 24 CA.A.) - sovye 6 Bu güzel topraklan bir müddet için günü Ye.ngtae nehri ilzerlnde Chl-
F k t İ "lt d b kta tebliği: 23 mayıs gecesi kıtalarımız h-'- 1 d 

a a , ngı ere e u no Harkof istikametinde bazı kesimlerde kaybetrniıı olmamız ve bu toprakların ango aıı;.ao'ye taarruz etmiı ene o. 
il1..ertnde de düşünce birliğini çok taarruz ha.reketlerı yapmışlardır. tz- ha.rabiye utrayıp kölellie düşmüş bu- Çinliler dilımaın ileri he.reketlnl dur
derin araştırmak IA.zım geliyor. yum _ Ba.rvenkovo lstlkametlnde kı- lunmale.rı ne ahallslnln sa.daka~lzl~· dunnuıludır. 

H rbcl sonraki düzeni dcnil- talarımız inat.la. çarpışmata devanı !tinden ne de ldarecllerimlzlıı saIAh - --------
a en ' etm1şler ve düpana. at..r kayıplar yet veya anlayış noksa.nındandır. J ' 

fü~i gibi, herkes lçln eşit blr ada~ verdirm14lerdlr. Cephenin başk& ke- Bunun sebebl plAnlanmızı İngiliz do- aponya ya 
let temeli üStüne kurmak, yem si~rlnde önemıı bir hsrekeı olma- na.nma.sınm sulbü te.keffül ettiği fa· 
hoşnutsuzlukların, sonradan pat- mı.ştır. l'azlyıest üzerine kurmuş oıma.ınızd ve • h •• } 

(Devamı sahife 2, ıütun 5 de) bu faraziyenin Mdlseler tarafın an yeni UCUm ar 
lak veren sıkı ve baskıların ve yalana çıkarılmış bulunmasıdır. • 
bunların doğurduğu harblertn Aynı şey Blrmanva için de varlt-
Jnüne germek :lçJn nitlletıer ara- lspanyOI tır. Binnanyadald devlet ınemll:r1~.~ Tokyoya yeni taarruzlar 

• .. va.zifelerlnl yaptılar ve halkın büy..... k . . "' 
sında efendisi ve kolesi, buyurll- ekseriyeti tnglltereye sadık kıı.ldı. Fa- yapma ıçın planlar 
cusu ve boyun eğicisi olmamak go•• nu•• ııu•• ıer · kat ıstUA karşısında acze d~Q. hazİr}andİ 
gerektir. Halbuki geçenlerde tn- Cripps Hlndlstanm müstakbel hürrl-

gmz Hariciye Nazırı M. Eden, yeti hususunda.ki maksatlan.'?lızın biç 
1300 ki • d "" 1ı • şüphe götürm~ r.am1miyetJn1 ispat 

bu harbden sonra İıi.giltere, Rus- ıı ogu cep eıın· için Hlndtstana gitti. Tekl1fimlzin 
va ve Çinin yeni düzene bel:Cçlllk tlen İıpanya'ya döndü ı·ed.dedllm.IJ olması Htnı.Ustamn Büyük 
~de<!eklerini söylemişti. Bekçilik Brita.nya imparatorlutunu te11kil eden 

' · d f d kAr Mad 't 24 (AA ) CD N B ) n...~ Milletler blrlltl içinde hilr ye müsavi 
yahut nöbetçilik sa ece e a. t\ -. rı · · - · · · : ...,.,..u blr uzuv sıfatlla •erent mevkl!nl a.l-f cepheslnd~ ~ savaşlarına iştlra.k ~ 
1ık vazifesi değildir. Bu vazı e"/ı eden İspanyol mavı tllmtni gönüllü- ması hususundaki ıızmlıntzi azaltmaz. 
Q'Örenlerde silah ve kuvvet, başka- !erinden ısoo kişi, iki hwrusl trenle bu 
iarında ise sllA.hsızlık ve emirlere gün İspanYol Fransız hududuna gel-

. mlşlerdlr. . Meksika 

Londra 23 (A.A.) B.B.C.: Tokyoyu 
bombardıman etmıı olan Amitr!b ba
va generali Doytll, dün. ak4am rad
yoda yaptıh beyana.lt.a. dem~tlr kl.: 

cİstlk1>alde de böyle taarruzlar ya.
pılması iç.in pJA.nlar hamian~r 
Tokyoya hücuma., dünyanın en iyi 
tayyareleri lştlıi.k &ylemlştlr., Blzl la>· 
valamaıta tıeşebbtt.s eden Japon tayya.
reler1 bir şey yapacak vaziyette de
~ildi. • uyma zoru ister. Müttefiklenn es- İspanyol, Alman vo Itaıyan renkle-

~iden Versay ile yapmak istiyerek rile donanan iki tren, bundan sonra. l · Lort Halifax izinle 

Mahkeme dönüp: 

başaramadıkları. sonradan Mus- trun ve nenda.ye arasında.ki beynel- Mihver hükumet erıne L 
milel köprüden geçmişlerdir. zengin kar .. i bugÜn harb ilan ondraya. gidecek 

soUnlnin ortaya attığı Dörtler blr surette dona~ılmış ?~~an İrun ~ Vqinırton 24 (AA.) - İngilte- ~ 
paktı, şimdi de dünya idaresi için garında mavl tümen göııullülen Fa- edecek renin Vaşington büyük elçiıi Lord ,,1-._-"l._.._ __________ _;;;;;;;.;;;;;,~..;. ... __ .....ı 
Almanya, . Japonya ve · İtalyaya ıanj ve İspanyol ordusunun şeref kl- Halifax, Reuter ajansının muhe.biri-
:vastanan istek başka bjr şey de- taları tarafından se!Amlanmışlardır. Vaşington 24 (AA.) - Mekai· ne ağustos ayınde. memleketine gi- Sen de vurguneulnktmt mı? .. 
f';ldir. · ı ~. Burada kısa bir tevakkuft:ın sonra ka hükumetinin Mihver hükumetle- deceğini tahmin ettiğini aöylemittir. - lstağfırullah! •• Ben namu...,Ju 

1 k Uzerlerlne taze giilleı· serpilen lkl hka- rine pazarteıi günü barb illn etmeai Lord Halifax, 1 S gü·n te.til yapa- hırsızlıktan ..• 
Necmeddin Sa( n tar saınt sebasblen lstlkametine a- b ki h"liı • ca.ktır. · e ene ı • 
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a~-~!m!e iıV ~iracit; )lf TARIHTEI SAHiFELER 1 (:;r;~~:.1 
Patatesin bakımı Sokollu aleyhindeki ithamlar =.;.;.~::.~ı:=,r:~~:;~ CEVAPLARIMIZ: Erik delen 

böcekleri Tatula çiçeii nasıldır? n.lld1ğln1 ve ~Udlğin1 görmek ayn 
Se.matyad. B. Şevki'ye cwap 1 • ~u ~et ~ ~ul;l.1 Bul· ı mı lltmd.ıı.1ı1 uıemlellnlar da ha.zbıeye bir zevk... Sonra bakını zesk!den me-

Bu böceğe crhynclıit> adı ıverilmit- 1 - An kovanı levazımuu Oal.ıta· Bu .~• 7azLJl eıkJm faaliyod Uo WJ1 IJQleyman, hısım seum, öoOM1l a1ınmıftıı. Yalnız Solr»llunun 1stl'tA.fı .selA bir eehlre tiyatro, cambaz kum-
tir. Birkaç çeşidi vardır. Ye~lk8ydo da Perıembcpuanndakl maiualu-- birçok: b.ıhc;o eahlplerl patatee elik- ~t 19.ltana.tlannda aıı be-e IGMlik tızerm. uhdesine dert ve kürk müte- panyası, hokkabaz, saz heyeti çağın
köıklerin bnhç~lerlndc erik, kacrıtı da limabllinlnhı. Oiu] bulmak lç1D mltlerCUr. Zlra.atte her ,eyi kola:vlık- sads.retlndc ıt1 ~lr. ıttwn edhmİt· ahh1tllğl verllm1.ft1 lırdı. Konferansçı ç:ığırm.ak a.kla bile 
vo armut &4-açlarına ıaldıraıı bu bö- kOTaJıı olan an meraklılanna mür_.. la ekmoi mUmkUndOr. Fakat hor tir: Şeytan oA'lu hütÜn malları mürtl11· gelmezdi. Konferansçı kendisinden 
ceklere karrn muhtelif 911reler tavsiye caat ediniz. Villyet Ziraat mUdUr- ekileiıl bakmak, tfmar etmek, wla· 1 - İrtifa.. ı - Meıısuplannı 'f8 f& resminden muaf olmak 11zere her kaçılan adamdı. Bugiln U?.a.k bir şehir-,.. h ak b ~basını nen ttJcnek. ll8ll.e saraya eo,ooo duka altını değe- den slrf konferans vermek iç!n sizi 
ederler. Fakat bunlann i9blrl .... ıı lUittnden bu huauııta kolaylık glSrUr- Dl • udamak n devıirmek için Sokollu İstanbulda Xabıı.sa.k.alda rinde der! ve ktl~ teıs'.11m eyllyecektl W..vet edlyorlar. Bu memleketin irfa-
ısurette böceklerin zararlanna mlni ıOnUı:. ller okJJenfn yapma ve geli§me S!nanağa mahalles!ııde CMehnıet pa.- Ancak: gerek Jı:endls1n.ln di\şmanları: nP. ve !ikre karşı büyük değlşlkl!ğlnl 
olamamaktadır. Bilt(ln bahçe ıalılp· 2 - incir ajacına yaprak -.ısı oartlannı bilmek ister. Ahi halde ta sa.rayı) yahut (Yeni Baray) deni- gerek Bokolluyu Qekemiyenler durmn- göss:e~ı:r· i 
lcri el birliğile hareket prtile, M5:Yli- çok giiç tutar. Bu usul hiç tatbik edil- eldleni yetiıtircbilmek kabil olamaz. le'Jl muar.za.m bir 6fml.Y yaptımuştı yıp i§ll~rlardı .... meye ve sanata at SO:ilCl' halk 
yeceğiıniz usulü takip va tatbik mu. En kolayı incir dalından çelik Pamtes dikenlerin, bu nebatlara na· un.rd 976). LAJa Mustaf~ p~ Kanttı.güzlnos'u v: bilhassa. gençler üzerinde pek bil
c:derlerae, ancak o zaman zarann yaparak ycti~irmcktir. ııl ıbakılaca~nı bilmeleri 18.zımdır. Sultan 8ellm bu mülremmel ve mtl- Buğdan.da. çıkan bazı knrı.şıkhklann Yük bir alaka Ue karşılanıyor. M:ı.
ISnüne geçebilirler. 3 _ Boru biçiminde rengi mor Fakat yeni olarak bu ite baılamıı kıellef sa.rayın inşaatına yardım ol- müsebbtbl olmn.kln it.luun eylemeslyle m afih bunlar arasında sahnede de-

l - Yere dü§cn mcyvalan topla- çiçekleri nofcs darlığına faydaaı olan olanlar için de Jizım gelen malfunatı mak fi.zere )'.'ÜZ b1n nltın göndermJ§tl kapıcıba.şı All ağa Sokollu'nun ha- All, hayatta. da pckfi.Hi istifade edile
yıp yakmak veya deniı:e d3kmek. nebat (datura) dır. Bu nebat patlı- doğru dürü.s.t almalanna ihtiyaç var- Sokollu bu PamYl kendisine kabul et~ bert olmıyarak pad~hın lnıdeslyle bilecek ~yler bulmak kabildir . ~ese-

d B tib 1 k l meml.ş, hnrem.l Sultan Sf>llın kın İA- Ahyolu'ya ıönderllm~i Ali a~a. Kan- ld ıellerln!zı nereye koymanız lazım-
Çünkü bunların içinde yumurta bu- can faınilyaamdandır. Bilyük beyaz ır. u i ar• di imiş patateslCTin mlhan Sultana hibe etml§tl. tagüz1nos'u Ahyolu'dakİ büyük kona- dır.ıı mesel~sı .. :. Bilhassa acemi nktör
Junabilir. boru odı:linde çiçek açan bir nevi de bakımını izah etmekte fayda vardır: Böyle yüz bin altından 1stlğnıı. gös- ğının kapısına astırmıştı 0578) lerln en büyük derdi olan bu el me-

2 - Kı~ın iki kilo kireç vo iki ki- bahçelerde ıüıı olarak yetiştirilir. Birinci çapa - Patateslerin top- teren, memleket dahillnde birQOk va.- SoJrollu'yu irtişa ile itham bahsin· selesine ben konferanslarımda. temas 
lo gözta§ını yirmi bet kilo ıu içinde Bunlara dilimizde tatula denilir. To- raktarı 1 O • 15 ıantimetre yükııelmiş kıflar dahi tesis eylemiş olan Sokollu de blzlın bugünkll rüşvet telA.ltldmtz ett4m ... B!r hllı:~ye ile başladık. Soz
eriterek bir badana suyu haı:ırlamak hwnunu belki tohum satan mağaza- olan saplarının yanlarına kadar top- Mehmet ~a pek ytl.bek derecey~ tıe onun zamanuıın telô.kkısi arn.sı.ıı- lerlml gene.hl~ hlkAyC>:,!le !>It1C:ylm .. 
ve bu badanr ile aiaçlann bütiln larda bulabilir1iniz. Vaktile bu ne- rağı çapalamaktan ibareUir. Filizle- varan bu servetini nasıl elde etmıı- dakl farkı göz önünde tutmak lA.zı.m- Ellerını aşagı ındır 
gövde ve dallarını gilzelce badana· batın beyaz çiçeklisi lstanbulda çok ri~, aürgünlerin zedelenmemesine ti? dır. Şimdi blz1m alınmasını rüşvet, Sahneye yeni çıkan aktöler eller1ıll 
lamak. Bunun tatbik zamanı yaprak- vardı. Fakat yava§ yava§ ortadan dıkkat lAzımdır. Bunun hesabını bire müverrlh Pe- belkl biyanet diye mahktlm edeceği- nereye koyacaltlannı b11mezleı. o za-
,__ d"'k- .. d d k 11__ tı İki ' · · d b · k lk' · D il 2 çevi §Öyle ~riyor: m.1z hedJyeler arasında o zıı.man ve- ınanlar el hakikaten Jnsana a7.ır, Jü-1AT1n o umun en ıonra ır. aı.ıunı§ r, ımımız c eyaz çıçe - mcı çapa - a arın O • 25 6 

1
. · ık F k CBlr gün Mehmet. pa.onnın ado.mlt.· rlllp alınması Adet sayılanlar vardı. zumsuz bir yük olur. Bl,...ok mah"U'' 

3 - oo-külmu·· .. ve dö'-illec-'- b"- lıSl aç ta yaııyamaz. a at mor çi- santimetre boylandığı görülünce d .,. " ,. ,.. .ıı: ~ ..- .._
1 

i I I ıın an hizmetinde yeti§~ Kaytas F.cnebi hük.ümdnr~ar ve prensler pa- gençler salonlarda, balolarda :Cilan d:ı 
tu" n yaprnkJar toplayıp y- '-- - L, ÇU. İsi ftÇIKta da ya~ıyabiJir. l!ç ola- ikinci rapa yapılır. kinci çapa yapı• kAhy 11 !h hazl d 1 - ıuumıır; y .. a e m~ umun ııe an ve d şaha hediyeler gönder!rlcrke.ıı ve- ellerini koyacak yer bulamn2l11r ya ... 
Bilhassa uçlar• bükUlmüş yapraklar rak kullanmak için yetiştirecek iseniz lırkcn toprağı bafifce gövde11in etra- her 1ş1nde sırdıı.!Fl hadnn HMruı $- zi.rlerl ve devlet erkfmını da. derecele- Oe-plerlne sokarsınız olmaz. Yeleğln1ze 
mutlaka yakılmalıdır. Böceğin bura· taze tohum tedarik etmek lazımdır. hna çekerek boğaz doldurması yapı- dan sordl..'Ill ki: rine göre t.aty1p ederlerdi. Böyle blr- dayarsınız sunt knrar... Blr yere ıu
da yumurtası bulunabilir. Bunu da ancak barbden sonraya hı· lır. Fakat toprağı derin İ§lemek za- - (Merhum vezirlfımJn ırt~ al- çok hediyeler Sşgnl edilen mruısıba aJt tunursunuz büsbiltün blçlms!z olur. 

4 
_ Meyvalan arıe.-ıikli kurıun rakınız. Zira Avrupaya da bu gibi rarhdır. Zira patateıılerin köklerini nuı.zdı; hasları yüz elll, yüz altın~ vergi gibi kabul olunurdu. Hnttd yeni Ve el b!r beli\ haline geUr. 

tohumların ckse:risi Amerika veya zedelemek ihtimali vardır. Bog~ az YÜk. ~eden ziyade olmazdı' d<ırsln1z. b!r elçinin kend!lerlne hediyl) verme- Çok gençtım. Otelloda Rodrik ro· 
De ilaçlamak. Bu madde çok zehirli diğer aıcak ve mutedil memleketler- doldurma çapasında toprak ı S - 20 Ya 1k1 saraya bin yük akçe, Burgaz meslni hakaret addedenler bile olur- lünü oynuyordum. Bana bir İspanyol 
olduğu için il!çlanan ağaçlann etTa- 1 ti il "- 11

'- ı tc den getirilmektedir. santimetre kadar tümaeklik ile fida- mare ne ç Ywc. y ....... Ha eı> ' Şam- du. elbişesi verdiler. O!lzel, cakalı b!r ş~y 
fında kümes hayvanlan veya diğer f 1 k B da. Mckkede, Medinede imaretler ve Sokollu da ecnebi hükumetlerin amma bir de ne bakayım? .. Hiç cebi 
hayvanlarla çocukların gezmelerine Kaktüa'lerin bakımı nınk etra ınkı ~a~dıf 0 aca tır. u tülm- evkaf m.asartfl ne y~rden hasıl oldu? \'ergi mahiyotl.nde A.deta mukannen yok ... Eyvahlar olsun ya ellerim! .. On-

1 k 1 
• • , se topra ıçın e patates yumru an B d l 

mani oma şarttır. Hatta ilaç anmıı NJ.f&ntqınc:la bayan Siret e ccvapt yetişecektir. uyur ıı ar ki: olarak verdikleri hed~lerle zamanın lan ben nereye koyacağım?. Olylıı-
ağaçlarm altında sebze bulundurul- Kaktüı edı verilen etli neba.tların Üçüncu·· r11n _ B . d "' ' l - Şimdi sa.lılb! devletin aldığı 1rtl- mübah addettiği takdimcleri kabul d.lm. Dar ve incecik bell1 ... Tabu bu 
mamalıdır. ilacın yapılmasını Ziraat h • k 1 k 1 · ki' 1 · ... - .. a u zarun egı - §adan bizim merhuma gelen hediye- ederdi. şınıdiıkl vücutla de~il ... 

epıı 11ca meme et erın l ım erın· dı'r A __ ı_ t k .. . d b 1 iki - _._ -• Jdl Bin memurluğundan istemelidir. Böcek- d b 1 d T b" b · nc:ax opra uzerm e ya ancı er • uç nıeıwbe z.ıyade • a- Padişah gibl onu da AvustlU'Yadan, Sahneye çıktını. Ve eller muzlpliğJ. 
e yaoıyan ne at ar ır. a ıat, un• otlan t • 1 k . . 1 d ıa da nayrl m"-rlfl e .... ~erıy~ hedı ........ , dJk .. _ b lerle mücadele memurlan bu İ§İ J k ki ğ w d b"I ı emız eme ıçın yapma ı ır. r n ., ••. ,.. ..,, .. "'"' vene """• Rnküzeden, Erdclden, Et- ne a.şladı ... Aman yarabbi ... Bunl.ııı 

w d d'I bil' an ura ı a, sıcaga ayana ı • ı Patat-1 · • k k d tarlkile gelirdi. Bu ımaretlerL'lde hlz- l~k ve Bu~d"ndan ...,,rgl .. Anlleb!le- ne ya:pmalı,. İkisin! birden bellme da-yapmaga a.ve• e ı e ır. ] . . . . . h. I . . . ...., erın çıçe açıncıya a ar ı:; .. ..... w: 
me ennı temın ıçın mu ıt erıne ınti- ba .. Ica bir "t' a kt y 1 'k' met eden bin nefer for88. kulu vardı. cek muayyen m!kdarlıırci:\ hediyeler yasam tam testli... Birini indirip 

5 - Sabah güneş doğmadan he- bak edebilecek bir bünyede yapmış- defa B d 
1 1~ j1 

yo u;· anık 1 1 
Sultan Selimin verdlğt yüz bin altın gönderllJrdi. öteklnl dayasam tek kulplu ibrik! .. 

nüz. böcekler yaprakların üzerinde tır. Her bir bitkinin dokuları içine dallan ~lrA 0

1 u ,a1mahcı 
1
t el kyaprla v.e glbl tnyyarate nihayet ~ktu. Bun- Fa.kat 0 b!r •hususı ve muzır mak- Nihayet ne olursa olsun ikisini birden 

1 k 
... al b f- _,, 'k . ı aç an::aa; a a~ a ı ge mcsı- d b k lt be 1 uyur ar en agacın tına geni.o ir azıa mı tarda su de~o edebılecek nin önü alınır. Bahçelerinde suyu bu- an :ış. a O"ıı a ı - on ş - yı ve- rot terviç ettirilmek tlzere yapılan belime dayadım ve oyuna başiadım. 

çarşaf germeli. Bu çar§afı iki ucun- ~ekitdc yapılmıştır. Yngışlar fazla ol- ı lunanları at t 1 • • 1 l :rlrll\zam oldu. Yüz altm~ yük haslı takdlmelerı almazdı. Nasıl k1 serhat Bir aktöre yüksek .sesle hitabede bu· 
dan birer kişi tutmalı ve bir kişi her duğu zaman bu nebatlann gövde ve faydalıdı~ 

5
P I a es er~~· sl~ amakarı mahsulü olsa hesap edlllnee senede beyJıerJ.n!n Hırvatlstanda. ele geçirdik- lwıuyorum. Ellerimin dakikalarca 

a ı ayn ayn aarsara oce en - yapra an ıu ı e o ar. agışsız ve va"'ı il ya im 1 d F'd 1 • k " ,. ....,, d 1 k b
.. kl . dil ki ·1 d 1 y w 1 . u ama, ıuzgeç ı su o- dört yüz bln ku.ru4 ederdl. On altı le-' iki kalenin 1ndes1 i"ln Avusturya daJma belimde durm""' süilörü sınır-

l
'd' B b ekl '- k l lı: k l . c pı a ı ır ı an er çıçe yılda dörder yüz bin kuru•tan ne ka~ elç' ... keııdlslne elli bin duka alt.ını Jen"ı ...... ı •... o~ ar" "ında bana •indir ııürme ı ır. u öc er .ıı:ın anat J· ura zaman llrda ise depo edilmiı açac-LJ•~ '1 · ·ki · · Y ,.,,, ~"'""1 r;,\JL, ...., 

d U 1 F k b 
. h 

1 1 1 
b k . ıu. ~· zame.n yanız çıc;e erını dar mnl olur? Evvelce dokuz yılda. vemıeM tekll! eyl ...... ,..+.ı de Bokollu- ellerl.nl aşnğıl .. :t diye fısıldadı .. 

ır. çar ar. a at u 1§ me tapı ge- o an ıu ar ne atın urumasına manı kopa _ı_ f ·d l d p t t 1 d tt b l t B d ~,. ._.
4
.,,, rrnıu. a} a ı ır a a es er a- veuı.re e u unmuş u. unun a dan ret cevabı almıştı. Ben de süflörden aldı~m bu &özu, 

celerde veya rabah erken yapılıraa. olur. Meksika, Arı'nntin ve Brezilya· ı' h b"" ,,,_ 1 1 0· il b d k hsulü yü ..... k b 
5

' 

f d ] rbal k 
. . a uyuıı; o ur ar. a an u ama · ma. l senede z u•n Ul'lU}U u- Solrollunun İspanya ile sulh olmak se&mi adamakıllı yükselterek: - p1-

uçamnz, çnrşa e ii§er er. De da bunların o adar çok çeşıtlen zara 1 d • lurdu. Yalnız bunu kaleme alın da üzere kendisine teklif edllen elli bin yesten bir parça zannı Jle _ kar-
çarşafı çukurla~tırarak böceklerin uç- vardır ki, her hiri dünyanın en ga- r 

1 ır. cndan sonra (bu kadar binaya gldıın atını kabule muva:fa.ltat eylediğini şımda:1d aktöre bağ".rdım: 
masınn manı olmak mümkiiodür. rip ıekilli nebatlannı tctkil eder. lç- mal nereden hasıl oldu?) sual buyu- Fransız elçls1 Germigny hlikftmetlne - Indir ellerini aşağı!, 
Çarsaf yerin• dört köşe büyük tep· !erinde minar.., gibi 10. 15 metre Alaca fasulye runı Filvaki K::ı.ytas kAhya ve hadım gönderdiğt bir rapord:ı zikretmekte~ Zn.vaııı arkadaşını şaşkın . • Piyes-
aileri ağacın altır:a sıralamalı ve içini uzayanları, on bin kilo ağırlığına mı.san ağa lle birlikte heSD.p ettik. dir. te hiç münasebet! olmıyan bir elim· 
au ile doldunnolıdır. O zaman ba- kadar bir üıtüvane şeklinde büyü- Fuulyelerin ellidecı fazla çeşidi Yet.mi~ . seksen kere yüz bin kuruş Sokollu Osmanlı devleti 1çln artık le ... Bereket çabuk kurtardık ... Dlyo-

cekler suya du"",.cı ve bo~ulurlar. yenleri vnrdır. Bunların no""vdelerı"n- d B ) d tuttu. Arkadaşlar: Avrunn lle teca.vüzlr.A.rane ha.rblerin runı ya eller çok muziptir. .. .. .. var ır. un arın arnaın a renk itiba- - Ya bu rnakam:ı gelinceye kndal' .. ~ Rlk 
de toplııınan suyu, ııusuz lcalmıı yol- rile hem bir tohum olan fasulyesi, olun tahsnıerı de &'\na caba!dlye JA- Z3manı geçtığln1 takdir ediyor, bir met Feridun Es 

Gu
•• mu•• Ş b cular bile nebahn bir tarahnı dele· hem de kapçık, yani tohum kesesi tire ettucrJ . sulh siyaset! takibediyordu. Zama.n 

egODy8Sl rek içerler. olan kavuzu biribirlerinden aynlabi- Müven1h An eter.dl Künhülahbar onun bu siyasi mesleğ!M muBlp ol· ı duğunu tspa.t eyıernı...c:ıı 
Kaktüslue en çok zarar veren ıey lir; taneleri tarı, kırmızı, erguvani, tarihinin b:ı.sılmamı., kısmında. blr Fransız el !$inin ~ltı sahih ıse 

Begor.yalan'l üç cinli vardır. To- bol ıudur. Bunun için saksınızın altı. ye§il benekli, alacalı, koyu ve açık yerde Sokollunun •irtl~ töhmetinden Sokolhı bu ç İsp d bl 
bum begonyuı, ıoian begonyuı ve na biT tabak koyunuz. Haftada bir yeıil, hareli ve ıiyah olıı.n fasulyeler- berh olduğunu beyan ederkt'n dlğCT 'sulh vergtslı> p:ı~~ a.lac~: ~~e~ 
kök .. sap . denilen rizom bego~y~. defa aaksıyı aulayınız. Tabağa sıza- le muhtelif renklerde kapçıkları olan bir yerinc!e •Celb ve ırtışayı ihtiyar. oluyor 
Bu uç cınsten de memleketımızın1 cak ıuyu tekraı saksıya dökünüz. fasulyeler vardır. Memleketimizde e~lcdiğinl yazarak tenakuza düşınil.ş- Bu İzahata göre: 
bahçelerinde yetiştirilmektedir. Ya· Kışın on beş giinde hir defa aulamak lbellenmiı olan çeşitler arasında an- tur. Diyor ki : Haksız ve lstlhkak.m devlete muzır 
nız begonyalann her üç cinsi de ıo· kafidir, Yapraklardan solmuş veya cak 1 O - 15 çeşit bulunabilir. Bunla- (Sultan Sellm ldınanı bahir bir ay- meramle.rı terviç l"Olun'da. l'Ö§vet a.1-
ğuktan korktuğu için bunları ancak ,_ ı ı ı 1 ya.,tı. Muhterem damadı Mehmet pa- mıya.n Sokolluyu zamanın ldetl hill-

ırnrumağa baı;. ~mış o an ar vana ko-
1 
n~ hepsi vak tile Avrupadan gctirtil- şn k:ınur.a muhal!! bazı vergilerle 

ımık serlerde, limocıluklarda yetif- panp atınız. Fıdan tepe tarafından mış ve yurdumuzda yerlileşmiıı fa- celb ve irtişa tarikini ihtiyar eylemiş- fma bir taaımr göstermedi diye 
tirmek kabildir. Salonların, gölgeli dalma sürerek yeni yeni yapraklar ; ıulyc çeıitleridir. Son birkaç sene tı. Vakıa Sultan Selim tehdit ve ::t~~ev~hdevlettz~b'_a• !lrtikflpzlvke 
bahçderin süsle:nmcsi için kullanılan verecektir. Bu nebati.ar güneı,ten içinde de alaca fasulyelerin yetişti· ta.hvlften hAll kalmazdı ve: ol .,... :ım e m.-. u.ce nsn sı ı 
begonyalar aruında en çok ıevilen boılanırlar. Yalnız kııın soğuktan rilmeıine ba§lanmıştır. Gerek alacalı 

1 
- F.cdndım.ın kanununa muhalif "h:inci töhmete eellnce· KendkılnP. 

rizomlu ve soğanlı begonyalardır. çok korkar v~ donarlar. Ayşe denilen yarısı ıiyah ve yarısı blrDşeye ruhsatım yoktur. yüz vermediği için mütee.ssi.r olan v; 
Soğanlı bcgon)'ı.lar yazın çiçek aç- y ı k "' b . r f 1 k b 1 1 erdi :ı.mn yine bir tarikle aldatı-tıklnrı için bw1ların ıofanlannı ma· az 1 taze ıogan 1 e)'az tane 1 asu y~, gere se eyaz 1 lırdı. Tervlci tstenılen t.şler mestlik yazılan arasında B<*ollu hattında 

• . . . . . kırmızı ve erguvanı renkte fasulyeler ve humar . dokunaklı sözleri eairgemiye:n mli-
yısta saksılar" dikerler. Temmuz. So~anlann dıkımı artılc geçmıştır. lgitti.k.çe taammüm etmektedir 1 d hAletıennde arz u urun "errlb Au eteııcıı bu noktada f6yle 
nğustoa aylarında çiçeklerini verir- ~akat ~üt~n Y.az taze ıo~an yemek ı Bunların aruında çok ~erimli ~f:dı~· Kabahat ne duyuluı ve ne diyor: 
ler. ıat~nenız !'~dıde~ ~ - 5 kilo arpacık olanları vardır. Hele taneleri kuru Ata be~ Enderun ıarthindc (Sokol- [Mehmet paşa.yı lllh tamaı kAh 
Gümüş bcgonyaııı. yaprak ıüa ola.. '?.gam tedank. e.dınız; her on hCf 

1
iken bile yetil olan flajole cinııi ve ıunun sadaret varidatlle mnsa.ritini belli.~, kAh muka.rrlplerlnin tahrik Te 

rak yetiştirilir. Bunlar yaprak be- gun aralık]~ d~ılmek üzere bu ar- turfanda yetiştirilmesine çok müsait ! idareden baki kalan eervetlnl evlt.o.fı- 1gvası bir miktar yoldan çıkardı, Ka
gonyaların cinsindendir. Soğanlan pacı~~rı. golgelık olan bahçe kısmı- olan ıiyah taneli Belçika fasulyesi na sarfettlğlol ve fazlası lrUhallnde dılar zümresinden nice mAldar etrak1 
yoktur. Fakat rizom denilen kök na dıkınız. Ara11ra sulayınız. Bu eu- bahçelerimizde taammüm edecek n~ı techiz ve tekfJne ancak kifayet eea.nlbe (!) hazine deftenıarlıklan 
ıap bir arada kaynaomıı durumda- retle kııa kadar taze soğan alını~ olursa, kıpn bile taze fasulye bul- ettığinl) zikrederek: (Alemde ismet, ver~~· .. 
dır. Bunlar kışın mutedil ıal<>11larda olureunuz. Aiaç altı, duvar kenan lmak imkanı hasıl olacaktır istikamet, salah ve iffetle !bkayı na.- Kuttab tariki evvela böyle 1hW~l 
mükemmelen yaşarlar. Yalnız çok gibi gölgelik yerlere de arpacık di-j Taze k l k k 11 1 ma muvalfak olmu~tur) . buldu. Kendi mensuplannı trer1 çeklp 
rütubctten .korkarlar. Saksılarda en itebilirsiniz. Yalnız çam ağaçlar n f 1 1 ~e uru. ~ara u 
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an Diyor. Bu Adeta Sokolluyu hayatı- zen.metten bir aa..nca.k vermek ve bir 

it k d
.k . . A 1 ıkn aau ye erın hepaının ayrı ayrı busu- nın son gu~nıerı d t knh .. l da~ aa nefer az m.manda. t:ı~ylerbeyllk mer-

iyi yeti•en bu cinsin çe•itleridir. a ına arpacı ı me''ınız rpacı · ı · d B"lh l n e 1\ "' e "'im"9 
y Y .. I k d" k d: .. .. ııyet crı var ır. ı ası-a tane eri için gibi bir tasvir• Bu kadarı da pek te-besine ermek 1pt1da anlardan oldu 

Güm~ begonyalannın aydınlığa ebogan ar.nın . ~n hı e
1
n ıne w surup yetiıtirilecek olanların yetittirmc fazla. · Sultan tıegafül eylese ~ olur ve-: 

da rok ı'ht"ya d y -'-1 oşanmama11 .ıçın un an eger var- t b 'I d w· b'l W• • -'rl) ,. ı cı var ır. apr1UL arın b d I b d • • arzının ı e egı,e ı ecegını unut· Sokollu MeJ:ımet paşa aleyhine en "'' · 
ÜzeTindeki renkleri yapan ıııktır. ııa uz 0 a. ın .a. tayet yoksa ka- mamalıdır. ıcuvvetn lrti§a. ithamı himaye ettını . Sokollu a.lle.s!.ne nispeti. olan müver-
Bunlann liretilmesi yapraklan iledir. ranlık ve ıerın bır yerde bulundur· Mlhnl Kantagüz!nos yüzünden gel- rıh Peçevi de Mehmet pa.şnnın men-
Bir yaprağın damarlanndan 2 • 40 mak lazım gelir. nılştir. .sup!arını ileri çektiğini teslim ediyor. 
tane fidan yetiştirilebilir. Fakat bu yazlık yeşil salata Tü;itler arasında <Şeytan oğlu) dt- (Zamanı terltlerlncle ltat'a alı§uıa. 
ı. iht' . • d. k d d"-L . . . ye §Ohret bulan bu Kan•n..ri'ızlnos 11- verişine ltlmso mu:ınz olmadı. (1) 
·~ ısaı •§ı ır ve ııca ıer e ~at Yazlık daımı surette yeşıl salata t!zaım lşlerll 1 1 ~d· R 1 Kendisi de kıemAll adlü 1nsnf ile ha-
ve itina ile yapılması llzım gelir. • ti k . h h b .. d b' e mcşgu o ur u. um ar ye~ rme ıç , er on eş gun e ır arasında Paleoloğ hanedanındıın bil" reıtet ettı. Düşmanları blle kendi ak-

defa salat8 tohumu ekerek veya ıakibl vardı Eh"kl Bluns lmparator- ra.ba. ve tanl!Oka.tını ileri çekme.5lnden 

Bostan P ti ? ckilmio varsa bunlann fidelerini ta- l luğıı hnned~larına ~nsup bu iki ga~ bir a~~nı gıybete yol bulmadı-
a lCaDI fUlma ederek fasılalı ıurette dike- S NEMASI ve Tiyatrosunda ki.şl kadim saltanat entrlkalan yerine ıar, ileri goturdüğü kimselerin zaten 

Bostan patlıcanı ilkin Ameriltada bilininiz. Salata fidelerini tercihan ZATı• SUN&UR · şimdi istanbulda Osmanlı idaresi aı- ve z:ı.mruıen buna lltyık olduklarını 
yctiştirilmi§ v.~ oradan Avrupaya ge- gölgell bir yerde yeti11tirmell$iniz. tında para dolapları ~riyorlardı. d::.;tl.mf ederlerdi). 
. 1 M I k . • _ _] Kıvırcık ıalata bu iAe daha iyi ae- Az ~rip bir hal olmuyordu bu! Kan- ıyor. 

tiri mi~tir. cm e etanız.oeı yet~tiril- 1• A~ k .. • • • ÇARŞAMBA tagüzinos rakibinin zaranna olarak Sokollunun .Ueri çektiği mensubat111 

mcsi de ancak 1903 - 1905 ıeneleri ı:. r-vı~ gu?e~sız yer~e ~eya az Karadeniz sabiUnde Ah.yolu tuzlalnrlle :ırasında 11lıdes1nc Kıbns eyaletini 
arasında ba§lamı~tır. Bostan patlıca- guneı goren hır yerd.e ekılmı? ~lursa. aece-inden ib'baren yeni çlftlikleı1nt lltlzam etm~1. t.ev\::lh ettiği Arap Ahmet pa.ş:ı blı· 1.s-
m evvela Buraada yetiıtirilmittir. Şayet tohumlarla fide yetıştırecek ~ Oiharük ve llt1zam ıoterlle pek bil- tısna teşkil eder. 
Bundan dolayı bu patlıcana Bursa olursanız, fide yerini de gölge bir ta· ıl programına lıyor. yfilc bir servet toplallllf olan Portekiz- Ali efendinin tabiriyle cnesebl mek· 
patlıcanı adı verilmi§tir. Bir zaman- rafta yap~alıdır. Havanın sıcaklığı S O N 11 musevt Yaser Nai Bolrollunmı düş- tum, edebi madum hazeledem olan 
)ar Bursa bahçıvnnlan bunun en bü- ve yaz ı~ıgının bollu{:"U bu fidelerin Plpnanlık fayda vc:nnez. Bu ~nlan hesabına ~alışırdı. tl'çftncü bu adam Galata çarşılarında dlusıı 
yüğünl! yetiştirmeğe heves etmişler kolaylıkla ve iyi bir surette büyüyüp 1 proarmnm barilroliıde meraklı, Murat zrunanında ıara.y mensuplaıı- sarra.11ığı ederek Mangırcı Arap diye 
ve bhibirlerilc: rekabete kalkmıılar- gelişmelerini temin eder. 1 esrarla blinerlerin.i mutlaka ıun Aleti olan yo;tıudllere kar'Jı So- tanılmış, sonra naaı.lsa azab yazılarak 
dır. O suretle ki, Burııada tanesi 
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• • .......................... •••••••••••• rörmelisiniz. kollu da. bu Şeytan oğlunu kullanırdı. kazandığı maldan ettiği fedak:Arlıkla ' F 1 R g A T ıta.ntagüzinosun gayri meşru ıruret- il:ıir gemi. reisliği eldo etmı,,tt. Bundan 

2 kilo ağırlığında patlıcan yetiftiril- ha fazla patlıcan almak kabil oldu- te topladığı pa.mll\rdan Sokolluda.n sonra. Sokollu ka.pısıpa çatnuf ve pa-
mi~tir. İsta~bulda bu patlıcanlar gc- I ğu gibi, alınacak patlıc.anforın da çe- Ba flnattır. Bu .-ece ve 1 ..... başka kimseye pay ayırmadı~ı . ynlnız ~anın hareminden bir C4i';lye alarak 
çcn Umum. hnrbde Bcykozda reti§ kirdeksh: olması temin edilebilir. Bu gece taat 21 de doolarmıza Piyale ve Ahmet paşalara ayntyattan tCl'Sa.ne relslerin~ kAhya. olm~tu. 
tJri!miş ve bu '~.retle §ehr?n!z bahçe- ı' suretle ve bilhassa döv,j.ilmüf patlı·,. s E s·· h2sse verdi~ G6yl~rdl~ Arap Ahmet Pllfa Kıbrısta birçok 
lerınde tanmmurr. eylemışur. can yapılmasına çok elvcri_,Ii olur-1 Paraya h:ırls olan Sinan ve IAla yolsuz hareketlerde bulunuyor, rilşvet-

Dostan patlıcanları, kemer _deni- ılar. Patlıcanır )>udanmaeı ve kuv· .,.., • Mustafa paşalar Piyale paşanın ve- let. alı~rdu. 
J J ı d h l' b SAAEMASJ ve Tıyatro.unda !atından sonra (Şeytan Nl-lwıun zln- Nlha~ adndaki kul tal•fası b!r gün 
en. ou~un. pat ~can. ara nazaran a a t ~et ı gü re §erbetlerilc kuvvetlendi- vı:; di verımsızdır. Sır fıdan ancak 2 _ 3 1 rılmcklc beraber. toprağının iyi ha- nndevu veriniz.. clre vurularak Ahyolu'dan Yedi kuleye vanını b:ı.sm~. kendisini ynralnnn§ 

tane pntlıcan verdiği için bahçıvan· ı' zırlnnmı~ olmruıı fidanın daha fazla ~atineler 16 da :J' gettrtlmesl) hakkında pad!~htan lıtrl 1dile~'. 
lnrca o kaonr mukbul tutulmamı,.tır. mahsul vermesine- ve c;ekirclekeiz ol- Telefon· 49369 irade almışlardı . Şeytan oğlu Yedi- Soımllunun bu o.damdan b~ka ılert 
F k b '" · kııle zindanından ancak 57,000 duka çC' ' ·tııı-ı nkınb.,~mci:m. memmpların-

n ·n t ZI U"ullerle bu çeşitten dn-ımaııın -. yordırr: eder sılt.ım ff'<ln c:IJp kurtnlabllmif-tl. I ltlzn-1 dnn dPvlctçe bir znrnr \'e rcn •• Jık gö-

50 kişiye iş 
Eminönü Hakevinden: iş bulma -

Kurtarma YurdumU?.Ca bulunan işle
re yerleştirilmek tızere (16l yaşından 
yukarı olmak §IU"We (50) kişiye ttıtl
yaç vardır. Bunlara 90 • 120 kuruş 
yevmiye verllecektır. Aynen yatak ve 
yemekleri de temin edilecektir. İstek
lilerin acele Nuruosmaniye camii av
lusundak.i İ§ bulma - Kurtarma Yur
du A.mirllğlne müracaatlan. 

VEFAT 
Teş.rifa.tçı KAınU bey memumun ke. 

rlmest, Mldllll mutasarnrı merhum 
Reşi~ Pata rıevcesl, Büyük Elçi Ba7 
Behiç Erkln'ln kayın valide.il, mühen
dis Mltb.at Reealn!n bfiyük kayın va
lidesi, Dlvrlk demir madenleri mües
sesesi mtldtiril Necit Eı1dnle iiiecar
~ Veclıh Erklnin bijyük valldelert 

BAYAN HACER REŞİT 
vefat etm.Lşttr. Cenazesi bugünkü pa
zarbesi ~le vakti N~taşında ~k 
apartımanından kaldınlarak TeşvlkJ
ye camlinde namazı kılındıktan son
ra Edimekapı şetıltliğlne ddnedlle
cektir. 
'"''''''''''''""""""a ............................................ .. 
rfilmedl.11 tçln böyle tek bir 1.sabctsız
llkle onu hasımln.nnın yaptığı gibi 
şiddetle muaheze eyJemeği muvafık 
göremeyiz ve bu tarzda harekE.ti onun 
hesabına bir .töhmet. diye kaydede
meyiz; o lı:.endl akra.ba.mıdan ve men
suplanndan olmıyan namus, iktidar 
ve l!ya.kat sahlplerln!n de lleri1emele
rlne mAni olmazdı. 

İklncJ seıım devrınde SOkollu sada
ret makamında öyle .istikrar ve 1s
ttb1dl.m.w ile yerleşm!f idi, kJ pa~ 
kendi .sa.tayı hAtınna ve dünya lez
zetlerine to.tbeb ile rne.şguI olduğu 

sırada o .sa.ıtanatı Bflrlye kendisi.ne 
mu!avvaz blr padl§ahı m1\nevb ol· 
muştu. 

İkinci Selimin snltanatı, bil.bası dev
rinin kudret ve azamet ziya.siyle nur
lanmış 1se bu ancak m!l§alcnin so
kollu elinde tutulma.suıdan llcrt geldi. 
Büyü devlet adamının dehA.sı ve mü
~blrane gayret ve faali.yeti olma· 
saydı tl'çünctı Murat. devrinde o 
ka.tlecHldikten 80!lra pülen teaeıbıaüb 
mutlaka Mest selim zamenında baş
lardı. 

Bokollu dfttına.nlannm gizll ~
lcrlle hate'tet etutt fftphes!r; olan ı~ 
sık blr: hambatt cerrann han~~ 
kurban gitti <H. 987). Onun göDerln.1n 
ebediyen Jm.panmaslyle Osmanlı dev
letıntn. de kudret Ye uame' .sahlteıd 
kapanmış oktu! 

lüleyman Kini iıtem 

(1) Bu ııös anrak ıklncl Sellin devri 
için dol"nıdor. Vçüncil Murat sama• 
nınJ:ı kanşanlar vardi. 



• 

SÖZÜN OELiŞi 
Nezleye dair 

,,_ u muhakkaktır ki ev tnpatmda 4tireltilmell 1hım ıelen 
~ ve AS1rlardanberi blf IJlr mbnann akledlp ortadan kaldır· 
mava teşebbüs etmNJll kualr onun, içinde oturanlan mutlaka 
~e olmak iehllkesUe bqbqa bnUan. tarafıclll'. İlllan kendi 
a. evinde karphkh açılmlf Dd pencere aramıdaJd lr:'tnderlne 
eturmak hakkmden mahrumdur. Mutlaka birini kapamll!I 
nbeder. Bunu yapmazsa, nesleye tutulup en aşafı bfr hafta 
kendisi için çekilmez bfr mahltlk hAJlne gelmesi lften bUe defil
dlr. İngiUz k1ral sarayında aylık1ı bir Jnırander nazın bulunma· 
• da ispat ediyor Jd basit bJr tende evden kıral sara)'lna kadar 
her çeşit binada alelAde bir vatandaşla vatandaflann kırah ayni 
nede olmak tehlikesine maruz bulunuyor. 

Yeryfürüne deha ile ytlklU olarak gelen m.imarlann bile 
bu kusuru ortadan kaldımmamalan cidden aommap değer. 
Halbuki bir kırlangıç yuvası, bir ayı ini, ve bir kannca inşaatı 
asla böyle bir kusur taşımıyor. 

Gfyfmlmizin düşüncesizce 9efltlendirllmesl de sankJ bısaıı
Jan nC7le ile boğuşmaya nUlbk~m bir mahlök hA1ine getinniş
tfr Rütün tüylü hayvanlar, elbiselerinin mftkemmellyetinden 
doiavı ne kadar kıskanıl!ll a~dır. Elbiselerimiz stimilkltl blSceğln
•tne. bmziyor: O biçare de bldm gibi bUtün hayatınca nezltden 
Jnırtulamaz. 

Dikkat ediniz: Yakasını nesle Afetine kaptırmamış tek fn
llllJl tipi köyliidür. Çünkü bir elbisesi vardır, ve eve yalnıs akşam 
olunca, o da yatmak için girer. 

Kırda nezlesiz bir hayattan sonra şehre döndüğüm zaman 
Dk bindiğim tramvayda elime uzatılan bilet bana bir nezle btıetl 
hnlş gibi geliyor. Çünkü Şf!hJrden .larwa dalma burnumda bir 
nezle ile dönmekteyim. 

Nezleli köylüye ve nezlesiz fehJrllye rastlamadım. 
Şevket Rado 

Glıllln tidamlari 

B. Curtin 
iOP., PmADlarda k.nd.Wni:lq en 

--~- adamlardan l>lrt de' 
ATU1trab'a Ba,veklll B. Curtin' dir. 
B. Curtln. AVU1tralya ifÇ1 partiainin 
lideridir. Amelellltteın J'9titmlttir. 
188~ to A'YWltralyanın prbında 
Pertılı .... rin<lo doftnuı, ilk tahailinl 
bitirdikten ıonra marantıoz olmuo
tur. Çok zeki ve uyanık o)dufu için 
içtimai meaelelere Ye amele bare
lı::otlerine de büyük allka göıtermio
tir, J 9 J J de kereste ltçileri blrllğinln 
umumi kltibi olmuıtur. 

Daha ıonra kalemi ile amele ha
reketini kuvvetlendirmek için 19) 7 
de Perth ıehrinde cGarbi Avus-

TekemmDI ettirilmiş Alman 
silahlarından birisi alev 

makinesi olacak 
tralya İtc;İBİ> namı albnda bir gazete U mayıı tarihli re.mi Alman Yazanı ~oll'•y• kadar cıkanlmıt olu tiaN 
kurmu§ıtur. Cevval kalemi kendisine hali> tebliği 1 73 nwnaralı latihklm l;a 1ne1afe :yine az bir ıeydlr. Bn-
. ·ı d bu uk ufu '- t 'b K uha b ı · M. ~evki Ya.zman '-- '-d ..,,. ıtçı er araaın a y n z Jtazan- a urunun erç m re e en earıa- ".!/ .HU1 p..,.. • bavanlan. makineli tl-
dırmıştır. Bunun neticesi olarak 1924 ıınd.a 10.000 dUpnan askerini to- fokJer w tüfekler vaaıtaalle uuktu 
te toplanan beynelmilel amele kon- mizlediğini bildiriyor. Bu esnada eıir Zaten teıbli~do b.,ka bir kelime liarplamak kahd oldulu a\bl bu .S-
feransında umum Atvuetralya ıtçı aldığı zikredilmediğino &(>re bu te- kulianılmıyaru en tld<fedi •~t• İahlaruı mermilerinden maldnalanp 
te,killhnı temsil etmi~tir. 1926 do mizlemenin yokedildlll, lSldürüldUğü rağmen> ctemlzlemo dq a:..a..e'CIG- n ~w maddelerin çok mütee.air 
Avustralya parlamentosuna itçi meb. manasına alınmuı lcabeder. Bir ta- meal. lnaana bu maharel>ea!n ancak ola.caia da muhakkaktır. Ceeur ...,. 
u.u seçilmiı, bundan ıe>nra her ıe- bur mevcudu biltün ordularcla en bu tarzda cereyan tııtmlı o1uafı MI- becerikli pi;yade Gına çare bulacafı 
çimde mebwı olmuıtur. 1934 te çok bin klıi olabilir. Fakat normal aini nriyor. cl>I 171 t.ılıldmat da bu ılllhın t~ 
Avuetralya amele partisi kendisini olarak bugUnkü taburlar 600 - 700 Buna rağmen bu yeni ellfıhm &atbı- riııld911 kendini konıt)'abllir. Sovyo~ 
Uder aeçmiıtir. kişi mevcudundadır. Bu kadar mov- de durulmaz ve her ~ ..,t )er t;u lfte cok zayiat TCrmipe b
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Curtin tam mfmasile İngilizdir. cutlu bir taburun aıağı yukan bir kavurur tekilde olacaiı ~ pdril- bor yeni afllhta olduiu rft>I ıUrpria

Amele partisinin batında bulunmak- tümenin muharip mevcuduna teka- memelidir. Teair meaafe.l t,lr Aki J'la den d• "91miıtir. 
la beraber sosyalistliğe ait fikirleri bül eden 10.000 kiıiyi öldürmesi 
mutedildir. Daha zi:yade bankaların normal silahlarla pek lza:.W olunamaz. 
ve maden tesisatının devletleştiril- Kaldı ki Sovyetler burada müteamz 
mesini iıtiyor. cAvustralyanın ikti- vaziyetinde de değillerdir ki mü.te· 
ıadi buhranı namile yazdığı eaer bu addit dalgalar halinde hUcum otti
itidalini bir kat daha ispat etmİ§lİr. ler de o suretle hiribiri ardınca biçil
Bunun için kapitali5t partiler hu sos- diler diyelim. Müdafaada olduldan
yalist liderinden pek korkmuyorlar. na göre bu kadar inaanın bir arada 

Curtin evvelce İngiliz dıı politika- öldürülm~i için iıb'lıUm taburunun 
ıına muanzdı. Avrupadaki ihtilafla- ıimdiye kadar kullandıiını bildiği

.. =================11::::===-ı========- ra karı11lmaaın. iatemiyordu. Harb miz normal silahlardan, yani tüfek 
ha§layınca Avustralya kuvvetlerinin ve makineli tüfek ı1llhlanndan bao
deniz atın memleketlere gönderil- ka bir ıey kullanması llzımdır. 
mesine de itiraz etmiıtir. Japonya Bu taburun bir istihkam taburu 
harbe girdikten 90llra B. Curtin hu- olması da göze batar bir ıeydir, la
aQnkil duruma göre bir yol tu.tmu~ tih.kamlar fenni bir ıınıftır. Vakıa 

iki artistin aşkı bir kaç 
fazla süremedi Amerika ile bir ittifak yapmııtır. icabında harbin içine. hem de en ön 

••• safta girerler amma bu hizmet dahafll;lıilJ!~IP~~ Ke•ı'n hu''ku''m Ha·n akınJannda ıehirler üze- Alb Knox 
~ ay 2..İyade mesela manilerin kaldırılma 

Alkolden Y"'lnız ı"çkı' yapıl.ı-"-- riıH çiçekler, konfetiler atılmadı- b . ) . h ib. # •

1 .. aı•• "" maJA d Bu k 1 b h Bugünün en me,hur adamların- ıı, azı tesıs erın ta n ı, manı 
nı. ··~ayı'd•· ı'stı'fade edı"ldı"gwı·nı' sa- •• um ur. a ın arm aı e- .. · k.. - k 1 'b' h 

...... ~ d fi ü..Ll- infilak dan biri ele Amerika Bahriye Nazırı uzcrme opru uru muı gı ı u-
nıyorduk. Gerenlerde yı"ne Mec- e ' 91 m Yut' veya yan- 1 'nh· d /1. - l uh b " bo bal ril d" h' 1 B. Knox'tur. Knox da halktan yetiş- ıus ara ı ısa e er. J"\llı m are e 
l .. • te konu•nldugw una ve Y eıilaycı- cm m a e uıman '° ır e- · · Bab B h · d · · İ•ile zaruret halinde u~r••ırlar, o va-..- rini içindekilerle beraber yok.et- ml§tır. aıı oıton ıe nn e ıstı- " • -. 
lann yine ondan bahsettiklerine mektir. Bu bakımdan heıı- akın rityeci idi. 18 7 4 te doğmuı. ilk tahsi- kit de dediğimiz gibi normal ıila.h-
göre, alkolden temcit pillvı da haberinde dalan tefıre yapılan lini bu ıehirde yapmııbr. Bu sırada !arla nihayet kendi mevcutları kadar 
va ılabı'Jı·yonnu•I b 1 b ld w d insan o"ldürebı'lirler. Bu ı·tı'barla bu 1 P .. •• hava taarruzunda ıu kadar insan ha asının iş eri ozu ugun an, 

Bu konuda anlayamadığımız ölmilftilr.> kaydi vardır. Amma Grand Rapi~s ıehrine çekilmişlerdir. tebliğin bildirdiği iıte mutlaka bir 
bir nokta var: bu lSlil miktan doğru mudur, bi- Annesi kendisini papaz yapmak is.ti- fevkaladelik vardır. 

Bu nesne gerçekten zararlı mı· linme:ı. yordu. Knox bir taraftan mektebe Sonra Almanların alev makinala-
dır, değil midir}.. Bir fCY zarar- Bu ıebeplodir ki ölü miktan viderken, diğer taraftan sokaklarda rını kullanan kıt~lara da (Flammen• 
)ıysa ortadan kaldırılır, deiiLıe . ] t. _L 1 . d b' gazete sat.vordu. werfer Pioniere ... ) calev makinaaı 
kendi halı.ne bırakılır. Alko'--, aJana ann na-oor en araıın a ı- ·J 

uıe l ..ı~· ikl''- 11.t r·r Bu çetin mücadele gencin zekasını istihkamcıları> dediklerini hatırla-huncn yı)dır resmi ve gayri ree- e '"'15ı§ ı& gu. e ı · 
Fakat ıon Lübeck taazruzuna ıon derece keskinleştirmiş, Knox mak bu işteki garabeti çözer mahi-

mt konuımalara mevzu te,kil et- dair Cumhuriyet'le l.tiJd&l gaze- papaz oJmamağa karar vermiıtir. yettedir ıanınm. 1'*"11111 
ıiği halde hl.la tam numarumı aelerinin verdikJeri haberde bil- Amerika, l.panya ile harbe girdiği Almanlar 191..f/18 harbinden it.t-
alamamıf, bedbaht Ürilnlerimb- Clirilen ölü ...,._. arumdalcl fark. zaman Knox, general Roosewelt'in haren bu alev aaçan makinaları kuJ-
den Liri olup kalmııhr. • finıdiye kadar benzerine raslan- teşkil ettiği ıüvari alayına ginniftir. lanmıılar, gerek seçen "Ye gerekse 

Bir bakıma. önde gelen iatih- maDUf derecede büyüktü. Knox 1698 de Kuba adasından dön- bu harbde bir çok yerlerde mühim 
aallerimizdendiı, faydalıdır. Bir Biri cLübeck'cle 13,000 kiıi müı ve Granci Rapids ıehrinde çı- neticeler almıflardır. Bi!haua tahki· 
bakıma vatandaşı zehirleyip kCS.- öldü> diyor, lSbürü cLUbeck' de kan Herald gazetesine muhbir ola- matın mazgallarına karıı çok mü-
künü kuruttuğu için .zararlıdır. lr 3,000 kiti ölmüt-.> diyordu. Ara- rak girmittir. Fakat aldığı para him itler gördüğü daima zikredil-
te bu iki zıt vasıf yüzündendir ki daki ı 0,000 kiti ne oldu}.. kendisine az geldiğinden, muhbirliği mittir. Bu melünalann eaas bildiği-
alkol hakkındaki hükmümüz dai- Şaka cleiji), on bin İnMn but.. bırakarak gazeteyi dağıtma itini üze- miz primus tazyiki lambalarının ay-
ma ayarsız ve karanız bulunuyor. Okuyucularma doğru haber• rine almııtır. Bunda o kadar muvaf- nıdır. Yani tazyik edilmio hava ve-

Her ıeyden önce onu kesin bir vermekle milkellef olan bir gaze- fak olmuı ve o kadar çok para ka- ya diğer bir gaz vasıtuile yanıcı 
hükme bağlamalıyız: Ya mabkG· to, böyle bir kalemde on bin ki- zanmııhr ki, 27 YB.fında iken bir maddeyi uzaklara püskürmek ve bu 

seneden 

miyet, ya beraetl.. fİYİ ortadan kaldınveren büyük gazete teaiı e.tmiıtir. Bu gazetenin püskürülen şeye ateı vermekten iba- I 'fino Rossl ve MireWe BaJtn htrltkte çevirdikleri fllimr1f 
/n•an /uymetİ bir dikkaaizlile acaba naaıl düı- başında 12 ıene c;alıımıı ve bütün rettir. Yanıcı madde benzin veya 

., n Ü " rakiplerini ortadan çekilmeğe mcc- daha hafif petrol müıtakkata olabil- Franaadan gelen haberlere 8619 al ._,..t ettiiim ııaman bir clivu Evvelki gu"nu··n gazetelerinde muıt rr.. d'W• b filim yı)clızlannda 1ino R---1 d_ •-...&..d wı d Ba 
B '-- '-- · d en -e bur etmiıtir. ıgı gi i diğer eczalar da olabilir. n - - wı:_,. ... e annmıı, aa ayor u. na Jngl.lı'z tayyarelerı'nı·n LUb--

1
- _..1,_ u oıaa o ... , lnl8ll en • M' 'il B l' 1 x. L ) d d' d""-

e<:A ,_. ' k ahlAL- k t Geçen Umumi harbde Fransaya Bu suretle püskürülen alevin 50-60 ıreı e a ın ayn ma.a &arar T•r- fa earet e er ıni oa.t6: ri üzerine yaptıklan hava akını pzete 0 uyan m WUl ıyme d · 1 d' B h b h ta fta bü 
bilcl' yermemek.ten ileri gelen bir yan• gönderilen Amerikar. kuvvetlerin e metreye kadar tesir ettiği yani bu- m~ş er ır. u a eT er ra • c-- Burayıı ne diye geldim} .•. 

n.e..ticesinde ölenlerin aayıaı ı- topçu binbaıısı olarak bulunmuştur. ralardaki ineanları yakarak öldürdü- yük. allka uyandınnııtır. Mlrellle Pariate aevdiklerlmfn yanmda alıı~ 1 d Iıtlık olabilir! B 1 F d k b ğ ni1 fUbn 
n ıyor u. Fakat ondan ıonra rütbesi )'ilksel- ğü, mazgal kapaklarını erittiği veya a ın rarıea a ~? . e e •n ~ mulüt içinde kalacak yerele n .. 

==--- - · - mediği halde kendisi albay Knox di- dokunulmıyacak kadar 11ıttığı ıçın j.Idızlannda!1 bındır. Çevlrdlll fi- d• bu eeyllhate ~tım> ... Ken. 

~M~
< ·~~l3~ ye şöhret kazanmııtır. Franaadan arkasındaki insan veya ıilahların iıe ~~ler Amen~da. da alaka uyudu- me PariMe lmltfm hlulni ıvcrmek lçbı 6 

O d"' d'"kte k rdığı gazetele- yaramaz hale geldiği haber veril- ~gından art•t. dört ae~e •VYel l1t tofarUmtl. oda lılunetçimi, otom~ 
~ - ~ . o O ~ ri~ .. n•a;ıs.ı :es_:~;~ı:.~ :rtmı,tı~. ~n?x mektcdir. Primus lamba.aile tahtaku- b;.

1 
~ukaHvellİ ıle Ad~e~ay.atldaFnt bilimi .,.. iki klSpeiimi buraya ge~ llJliııı...._~ ı _,!!:~Z:::::::::=:::=:.;.;.,.-;:~:.;;;;;...; __ ._ ____ C h d gırmıştır rularımn temizlenmesi -l\..j bir •ey e ı mıı, 0 ywoo a gıtmıı · a- d' A ... .J_L 

.. . . um urıyetçı partıye e . .. . . ••u . .. .. . ka.t Mireille burada çok kalamamış, ım. ,..... ~a piyanomu ela aetir~ 
. "it . "1mt1·yazl1 adamı Amerika Gazete imalı Hearst, Muhım olar. keyfıyet alevı mum- h l d ğ d b. 1. d '-1 cektbn Fakat nafile Kendimi ya~ 1ng1 eren 1 n en J<nox'un zekasını ve nüfuzunu tak. - kün olduğu kadar uzağa gönder- asta an ı !il an, lf ay Çin e D r }n • _ t_ '- - •••b - ~· 

• d 300 b kaç kilo kaybettig"'inden filim ıirketi P. ız, etTanmı uom Of hiueoıy~ ile hard-.1 kr•lı .N.ldu• dir ederek kendisin. i.ıene. e . A ~n mektir .. Almanlar .. da b.u ıilahı 1914 B 1-Let 1 al ~ ~ V l f t Y n d b k mukavelenin bozulmasını ve artiatln rum. u mem ıca. e u a ııamıya-
Son haftalar zarfında İngilterede 

eok tanlllmış iki kiti ölmüıtür. Bun
lardan birincili AthoU düküdür, At
ho11 dükü fngilterenin en zengin ıve 
en imtiytazl insanı idi. Bu imtiyazlar 
arasında hususi bir ordusu bulunma-
11 da vardı. lngiliz aahillcrine ,akın 
Man adası, Atholl dükünün malıdır. 
Hususi bir ordusu bulunmaaına bu 
aebeple müsaade edilmiıtir. Bu ordu 
lSO kiıiden mürekkeptir. A.kerler 
iyi giydirilmi~ ve t~çhiz edilmiftir. 

Atholl'un ordusu yanın uırda 3 
defa 9cferber edilmiıtir. Bunlardan 
birincisi Transval muharebeai •na
ımdadır. O zaman dilk, askerlerinin 
ba§ında, yarbay J!itbeaile mubar~~ 
Je iıtirak etmi~ti. İkinci seferbeorlik 
Umumi hamde, üçüncÜIÜ de ıon 
harbdedir. 

Atholl dükü 19 ua.Iet ünvanına 
malikti. Bir orduııu bulunmaıında11 

ba,ka fU imtiyazları da vardı: Evi 
lizerhıe kırallık bayraiuıı çekmek. 
ldama mahkOm edilirae alelade 
mahkOmlar için kurulan aenpanın 
iki mlali yUkaelt ıehpa lstemekl .•. 

Atholl dükU 70 yapnda 8lıniittür. 
Y 8f1DID ilerlemit olmuma rağmen 
her sene ordU1UDun geçit resminde 
bulunur ve eski Skoç oyımlannı ~ 
hardı. 

lııcilterede ölenlerden iki?ciai 
hardal kıralı Jeıreminah Colman dır. 
Col.man hardaL ye çividi ile dünya
bm lıer tarafında tanınmlfbr. Haya
ta bet paraaız ablan bu adam, arf 
yaptıiı barda) n çivitler aayesinde 

milyonlar kazanmııbr. lki balta eıv-. 
\re) •eklen iki 7&1ında 8ldaiü za
man tamam 1,800,000 Hrahk miras 
bırakmııbr. ~ hazinesi bu para
dan 98,,000 lira veraset 'ftrgisi al-
nuıhr. 

Danimarkada küçük adalar birleştiriliyor 

dolar m.ıao.la tevzı ıı erı ıe 1 a. 1 1 en erı te emmul ettirerek evvelaA --lL u_ -tal - L k k 
" b l Fransaya dönmesine mUaaacle et- ...._.m. na1 anmll;K;tan or uyo-etmiıtir. Knox bir müddet u. ış e 15 - 20 metre olan tesir sahasını yu- .8e'Yd:&.:- kek d k za1a 

meıgul olmuş, fakat sonr~ Chıcago karıdaki rakamlara, yani 50 - 60 mcği kabul eylemiıti. nmı. ._ .... er e 90 u -
DaiL· News gazetesini elıne alarak metreye çıkardıklarını bi)iuorduk. Mireille Balin'i Hollywood' da larda ... Hayır, hayır, Hollywood' ela 

'Y J hasta eden yabancı bir muhit. Ame- ula m•ut olamıyacağım. Kuntu .... 
bu iıten çekilmiştir. . . B Acaba şimdi bu tesir daha mı fazla- 'k h . el W•l· n Rouı"den to, para bana yız aelir. T-1-rar P--

19.36 d b .. kü Cümhurreısı . Ja,,mıQtır} B . .. k" rı a a)ah egı , no .. e& ~ 
a ugun y ,. una gayrı mum un na- 1 id' Mi ·ıı p let nn rlıe dönmek latlyorum ... 

Rooaavelt'in yeni ıslahat programı- zarile bakılamaz. Zira alevin atılma ~)yrıb?'l~ksı b•: fil~eı e, • ar. cb o 
k .. d l t r Fakat f · b' f ı e ır ı te ır ım çevırmıı. u ee- O kadar müteesıirdi ki ıöyliyccol na arıı muca e e açmış ı · mesa esı ır tara tan tazyika diğer d · • 1 d' Am ·1c d 

1940 ta Roosevelt ile anlaşmış, ka- taraftan atılan mayiin seyyaİiyetine nakl~fl se;ışTış er 1
• M' ·ııerı ~ an ı8z bulamadım. Yalnız kalması, le

bineye Bahriye Nazın olarak girmi!- bağlıdır. Bunlardan hangisi arttırıla- ~e I 1k er at a!ınca • ır;ı ke una tlra.hat ebneai için kalktım, ,apkamı 
tir. Demokrar partiıine mensup hır bilirse, alev makinasının tcair sahası hu a as~a >Stememıf·. a Tit ı~at aldım. Kapıdan çıkarken divanaıı 
Cümhurreisi ile iı birliği yaptığı için da 0 nispette artar. aya~nı ~zm1am~sı .çın . noknun Uzerine yijzükoyun yatarak )uçkıra 
Cümhuriyetçi parti kendisini hrka- . .. . . yaptıgı tavaıye er Uzerıne müza ere- hıçkıra &jladığını trördUm. Bir ta• 
d de tır Fakat bu zabn nüfu- Bıze oyle gelıyor kı Almanlar bu ye razı olmu2tu. Buna rağmen t~ raftan da yanındaki pamofonduı 

an ç annı~ ·b . gittikçe arttı. kış es~asında hu ıilahlarda mühim reddüt içinde idi. Tino Roui bu te- Tino ROMi'nin ıeal yilkaellyordu.> 
~.!!..~~!!1 .. !!~.~!!.................. terak~ı.ler meydana getirerek ve bu- reddüdü ortadan kaldırmak için ken- Mireille mukaveleainl bozduktarı 

BeQenıımeıo. 

nun ıçın de numarası 17.3 e kadar disi de Amcrikaya gideceğini aöy- ıonra Nevyorka gelmie Tino Ra.aı 
'ıçıkacak t~burlar teşkil ederek iyi bir ledi, NtJVyork radyosu ile, her ak- ile birlikte vapura atlıy~rak Fransa· 
taarruz 11l!hı elde etmişlerdir. Hele şam bir kaç ~arkı aöylemek üzere, ya dönmÜ§tÜ. O zaman berkeı !Mı 

1 bunlar tahkimata 11ğınmıı kıtalara bir mukavele yaptı. Bunun üzerine kt d ı_. d 
t · b k d · d' d ·ı b')' M' 'll Bal' d 'k . aı an uzun uza ıya ·oıraz a ıııpta esır a ımın an Cf!IZ ır enı e ı ır. ıreı e ın e Amen aya gıtme- ·1 b ı__ t · . F k L .ı_ 

M IA .. hk •· b' v ld ı e anae mıştı. a at vu sevaa ese a musta em mevzun ır ge razı o u. ·· · d ı_ • k 
tarafı yarılarak ıukut etmiş, mütear- Mireillc Amerikada sevgilisinden uzut~ksturmemış, arka' an vkırl w aç kaent 

d ·L· • • dal • w . geç ı en !ıOnra es ı sıca ıgını ay· 
nz or unun 'DiT parçası ıçen mıt pek uzakta olmıyacagım zannedıyor- lb t · · N h 'k' · t • ıl • 
İle, mukavemet eden tahkimatın du Halbuki Nevyork ile Hollywood ı ve mk ıştır. ı a!c: ı ı artı ay r m 
' · · · l k · ı b ak' ' . l _,_ ga arar vcrmıştır. ıçeraını temrz eme ıç n u m ma- arasındakı mesafe en yo lu CKspres- -----
lardan daha muvalıiı bulunamaz. le dört gün sürüyordu. Artist Holly-

Danımarkal. mühendi8ler çok bü- nı a anın m • k ı ı . 
1 

. d eaahaaı 1500 k.ilometr~ 

yük bir teıchbiise airifmit bulunu- ~~il ~iaa~3an, t)a~~~r ~
yorlar, Ffüıen adası eıenubunClaJd bi;. nın topraklan o nispette uyumUf 

Terıcıoı ner nengl muzu Dlf 

:ı•ooevı ıntıve etme 040) 
müemmen ouıunen CI ı e lf 5 
Q":r•llllc Pudreaını ne• gl.ın 

Hele İltihUmlar Kerç yanmadasın- wood' da yerleıtikten aonra Tino Japonyanın uçak 
da olduğu gibi ve çabucak yapılmıf, Rossi' den bu kadar uzak olduğunu gemileri 
muvakkat mahiyetli ufak tesislerden anlayınca sinir buhranları geçirme- Soha 

24 
(A,A.) _Japon deıiliı a1&-

çolt küçük adalan, etrafına set vücu· olacaktır. . .. "k d 
da gdirerek birle§tinnek için çalııı- Aynı zamanda bu !enı b~yu k a ~
yorlar. Bu adalar birleıtiği zaman nın meydana gelmesı, Danun~rll an-.ı 
hüyiiklük itibarile Danimarkanın Avrupa karası ile nakUy~t yo arını 
dördüncü büyük adası olacaktır. Ye- kaaltacak ve düzelteccktu, 

ı.utıenmeıc suretııe elde e<lll•· 
Dilen oerreıc C>•r ıen. gençıııc 

lfede eden Olr Clld, OeOllnllm .. 
nın v•ıı&n• seı:ıepıerıc:ıır. Be<)eo 

nıım.., ıçın mutlak• Gİ'SSS 
Pucsrıısıru ıcuııenın12o 

1 

ibaret ise, yani gaza '\C bu alev ma- ğe 'başladı. O zaman Hollywood'a şee1 Albay Matsuhara, Zora gaz& 
lcinalarına karşı iyi tertiplenmemiş gttmi~ olan bir Fransız muharriri bu muhabirine, Japonyt.nın, İnglltere l 
ise (ki kı~ ve az zaman dolayısilc buhranları şu suretle anlııtıyordu: Birleşik Amerikanın m~rekcn el 
buna imkan yoktu) o vakit bu ma- «MireilJe 8Rlin, Hollywood'da lerindc bulunanlard:m d:ıha fazla u 
kinalarla 'bir istihkam taburu 10.000 Reverley Hills'in aıağı kırnıında kü-

1 
ç:ı.k s mısme sah"p oldilC"unU söyle 

kişiyi temizleyebilir. 1 çük hir , illada ycrle~m;:ti. Kendi,.i· 1 n:.i~tlr. 
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Tefrika N-o. 99 . Yazan: ISKENDER F. SERTEW 

.: ..... -
Görd 0 

duyduklarım SiN6A~UR KORSANLARI f ŞEFTALiLER 

Is anbulda ilk elektrik G yet .zeki bir gülü~e etrafına. ba-lmektular1D1da bahsotmiıtim .am-
k'indı vo aöz:lerino ba~ıi"dt:· nm ••• > • 

Yorıunuz. Ben ae size hu•mdan oe- ti. Sanki otraftan. bir teY lünedecek· ... El ~f' 1'elimuı ~tıı.Rhuld~ bal~ mr 21vtth aletleri goruaa. um •- Bu k~ra ~ nedlıf man;ıanın şehl:ı; içinde saklanc:lığın~ 
- Mndemki bu kadar ~~ dt- itte okuduğum bunlardan İbaret· ·~· '(':. . • , J . _ .. öd' ,._ 

..,,.. .. t h aph eski lı: ....._ 1ca t B1I'90k cı.t.ıılar caddelıerden gelip geçi- tıepslntn haberi vardı. F1Lk.a.t onlar 
Ç(:ll heyecanh bir kadm mesele1int ermi§ gibi, 0 günü akfama kadar ~eo evve .n 1 eaız ol"... çtım ·• yorlıı.r. Hem bu ada:mlar ne bdat Şıuna.madan öyle çe~l70rl.a.rdı k1, be 
anlatayım... . , sokağa çıkmadmı. Karanlık basınca bayram ırerledni:!e düomövtilr. Şeker ••• illc1&r. 

O zaman hccıüı: pek g~tiın. Söz. heyecanım arttı. Mamafih gecenin ve Kurb:-n bayramlan oda Bayezit. Bundan 40 aen~ evvel. lataubulda =:~ ~~ = ~ mı:~JlP g~erl.-
unsında ıunu da aöyliyeyinl ki be- ilerlemcainl bekliyordum. Solcağa Fatih, Cinci meydanhnnt dolduraa tŞtk namına elektrik n~ aolaı.kle.rda. madı.ğımı.ıl bllmll'Ot'lar mı? 'Btz1 ne- KAT&_ Mura:yı.. a.rı.yacakla.rmo. d&lll 
nim sakalım ve bıyığım çok. ııaç çık· çıkmadaiJ. iki .hdetı likör aldım ..• bıncnh-.ıo kalab:thl: arllBlndıı._ ~a': ne binalarda. ne ev~erc:M ıvıırdı. hıa .den rahatms edb"orlarb s&ı Terdl.lcr. Bu mada bir h~<b ba-
tı. Bu beni aon derece()e üzerdi. Bir Kö~klerin arasından bir hırsll'! gibi mak kadar c;oc!1ktan ~t. ruşbyeli ı:adde!cr, re:mıi .cfaırel~, yatı me1c- Dcdlkleri duyuluYordu. ...,._Kura ber dsha geldi: 
an evvel bıyığımın çıkmruıı için ne geçiyordum. Herkea benim ne yapa- aa~rt mekteplı, Hadd~et&. Do- teplen, kargır v~ salq tıyatr~lar, b- t>unlnn d~ gtllftyont..., cıŞamnma., şehri ateşleyip a.-
kozmatikler, ~ kremler kullanmaz- cağımı, maksadunın ne olduğunu ~hanetı, medreu talebeıu. mahalle raathaneleı-, magazalar, nadıru ba- Şehttde ihW4lcliete b.%ll Jcoyacü çnrJren. sevgllist ŞlnaG'onu da. a-
dım ki... yüzümden okuyor zannediyordum.. lculhanr gençlr.re: konak.lorda kapılı. Z! konaklıır hava~azı yakarlardı. Ge- 'M Jrortmıac&.t: blr kuvvet )'Olttu. X.- Pıdı~ töŞkiln kule.sine ısa.ı;lann-

l§te bıyıklarımın iyideıı jy~c gclif": ~öyün ucuna geldim. late Fahriye- ıok~~larda aylak 11pl; ah~ arabacı n tarafta ıhep büyüklü lcüçüklü pet- 9& - Mma bunu an~ demo.1 dan a.sacakmııo ve bu suıetle lb-
•W• 'ld·w· id' ,..._.

1 
k nin otur<lu:O:.n k:...L Arka tarafına ltabılın<la Anadolululara Ta pala rol lambalan. ~ semt semt .tollan ayırdı, va - Mumdan :intikam alacak-

tıgı ve serpı ıgı sene ı. vn an a - .. - ~··· I b klı -k h n it K d v ~·ıta ki tı ve icabeden yerten çarçalnık işgal m.ıet• 
rep kuyruğu denilen tek'il«c .ıyukan kıvnldım. Büyük bahçe... Mehtap pda ah ıyı ı_ gümr_u :.::~• an.na( da- an§tu ı~ dı ı... ç .. ~pta ·ı!"va- eW. Kan. - ?ıılura buma. duyunca. çileden 
ya yukanya kıvmnı§bm. Geceleri hı. yoktu amma ak.si .gibi gece de pek ar oy vo!• c;eııt 'rlt't 1~ a- g~ ve petro.14 au gozume ı !fen- VaUnhı ctıledin1 1>uldunıp f81bt1ıı· ~. Tl - I>ı,e haber gönderdi,. 'ft -
yıkbağınu takmadan yatmıyordum. oydınlıkb... Nihayet me1ttuplanmı m;: k1tuv;eti)) Ü ~6.?imt.: ı;ın elek- len ~azıvere~: lık ak ilk ~a.nmdıa b~ yit)aııek tq Wüne Pi .ın1mktan ~Ilriren. Kan - Mura,,. 
Sabah olduğu zanıaıı ay.n872t koşu- ~t~ığım demir. kapıya. ulaJtım. Onu tn Onl ut~ anna JU§kur u . k d la d f ~8{;i day ıi ·1 m ~nCo ~urdu ft ~e: olSYle bir haber tıetlrdi: 
yordum. Şimdi bu ihtiyarlık zama- ıttırn. Hafif hı? gıcırtı ile baııa yol b "l i,~ _v_eren. 'li ~tuya. çı;r rudc _:; k tl ğ e, dakr~ed= chrr:ı- cXoıirusmıdan Jı:ıendl keıodtal öldl1- ~Ştıma.manm fChri yaJcacapu 
nımda bile yerinde yeller esen bıyık- :'er~i. B~~acak gı'bi bir heyecanla ~~ ~ ı pınnç çu ugu a~ 1.. • - d k llon J:n:;n h t 1 814 O ~rı- len hain valb let1ıAmn M&ı.. duyan yerliler: Bi% Şam:unça R-
Iarım o zaman elimden düpnezdi... ıçenye gırdun. Kapıyı tekrar kapat- t~ 'çık maıık Yl'~nan maruve ~nı ~ d• u a,n:26 d·, uBusuı· lt8e38 dn.- !,.~,-~ ~~~ tlhak edece~. Kav& - Mut'anDl 

1 
. bm ve çok yük.sek ağaçlann arasın- 'Vlrır eıı o a.z Z&nBIT zangır titreme- raya, 17 a CT me. • g...,..VA.aue .. .-.amıya........ ,~ ... - yilz~n memletethn!zhı. ocalt-

gte hu sıralarda benı, bıyıklnnm d il I d' O b b h g" e üstündelci ibr ral:aml n ,...nag" a Parise a..,..mi• lstanbula ne zaman d~ı mızın yanıp kül ol.mnmna razı d&-
k d h 

"bl'-' I d d-L anıereım. gece ana açe • _,.... 0 -v..,.. . . ,..,_ 
a ar, atti.1 c ıu on ar an uoa b ita • • C A "k başlar geldiğini maalesef tablı:ilı: edeme- Kava - ?dura. o ııun :ıa.-. ._. emir ltlllz. diyorlar.• 

fazla m~gul den biri ortaya çıktı. maa lıı.gırmk t:dml§,h ednutsp m~ askı or- Ell:r yapı-'· bıralı::amayıpı dim ıırm ett1: Kava - Mura. arkadaşına l>OI'du: 
.. . k n n a ar u u uz ve .. or unç Ja.. • c:ıı.mamnnı glzlerullği en btıcn 

Bu, aynı k?yd~ oturan bır genç a- göründü •.. Nihayet minare gibi bir - Aman !f"etiıir, <luzdur §Unu O çıkıncıya kadar Avrupıının her c.M.illl kuvveLiere kaql toyanlar ıer-V:Z. mı? n y -
dındı. ~kın bır karne& k°:dar kor· ağacın aJtında yumu~ bir el 1to- bel... Damarlanm kopacak, benden yerinde fitilli yağ lAmbıı.lan ırakılfl"- idam edllecektlr. Herm lıürdllr. _ Bütiln halk biliyor., f:aka.t. aöyl6-
knk •. çekıngen, m~hç~p bı~ tnz~··· lumdan yakaladı ... Ve bir aes: yana pasol. •• diye luvnl n lovn-- mı,. Petrol lambalan 1660 tan son- P.saret yoktur. Halle yahm devle- mlyor. 
Bcnım de bu a~k ı§lerınde hıç sta1ım _ Ne çılgınlık, ne çılgınlıld .•• lana... ra, elektrik ise Amerikalı me§hur te vergi ve~ek.tır. Deı9beylerl - Şamanuının tehdidinden ko:r1k:&o 
yok.·· dedi. Herif makineyi haldır buldur dön- Edisonun 18 78 de ampulü icadct- saltantı.tı ytkılmıtJtır. Yenl httr halkıı. ş1md1 hBibc't ttr: Şam.amayı fıt1 

Eğer talih yardım etmemi§ olsay- Evet. hakika.ten ne çılgınlık!... dürdüğü halde, hiç kıpırdamadan mesi üzerine taammüm etıni§. .Japonyanm kul'\Jlmo.sın& et bırtı- saate kndnr yakalayıp baruı tesltm e\.-
dı belki de bu io: cBen sana hıı.yr n, Bu suretle beni kolumdan tutarak taı gibi duranlar, kuvveb1c etraha- Dönelim .adede: ğtyle çalı§aCSRt~.• mezlerse, memleketlerini ondan ön.co 
sen cama tırman> tc1tlinde sürüp gi- ti. ilerideki içerisi kapkaranlık aun'i kileri alılclaıtıranlar da var ... Bunlar Evet. o devirde elektrikle aydın- ben yaka<!ağım. 
decek ve hiçbir netice alınmadan nt- mağaraya tıoktu... Bunun önünde itin püf ,noktasını bilenler. ceketinin lı1t bizim memlekette yoktu. Benim Kav& - Murı. bu emri hw yerde - Ben de b5y1': dü.5llnüyord.wn. 
hayete erecekti, insana sükWıet veren .,,nltılarile fı- içinden kol yenlerine kadBT bir tel bunu ilk görüıüm. dokuz yaıımda ilb ettlrdl Te 'btltikı maı.Delıer1n Kava. - Mural Yerliler Şamnnuıyı ~ 

Derdimi bir arkada,a döktüm: kıyeli bir havuz vardı:· ~ dolayıp, uçlannı gizlice pirinç ÇUbuk- Hal~ giderken Meesageric Mari- {Nizam taşı> dedikleri taflanıı lstflne ~~~ :~ı:!~ :11~~~ ~~=~: 
cBir mektup ynz ... Fır.atını bulup Ondan sonra bu gece ziyaretleri lara değdirerek cereyanı telden ge- time kumpanyasının (~quateur) va- as;~ıiıer bunu duyunc& faPl'dılar. ta&m kaldırmalıyız, 
kendüıine veriver ••• > dedi ... O za- daima devam etti. Mektup faslı h.,.,. ~renlerdi, purundadır. Kamanı.da yatağın k ... Zenginler.in t:öoklerlııddd esttler ..... - Halk onun ne müthiş bir can&n.! 
manlar agk mektuplan pek rağbette men :hemen bitmi;s. bu başlamı§tı. nanndan uzasııp düimeyi çevirir du- vinçle sokaklar-. fırlıye.ralt: oldu~u bilmiyor Ye onıı. bir kahra--
idi. Bunun için hemen oturdum ve Haftada dört beo kere bulu~yor• Daha. eonralui: (elektrikli fonog- hır, gayet hoılanırdı~ - YafaSIIl hClniyet.. man gôziyle b::ı.'kıyor. Şamama. be,°' 
mektup yazdım. Ne çocukça, hatt& duk. Bazan gündüzleri 0 bahçede raf) la (elebn"kli o.anlı panorama) Bu nesne (ldarca Mabauaa) nıa Diye ba~orlardı.. Brt.eaıt ılın ~ğ- sulanmşı ayyaşın biridir. Ben en Ot* 
ne aptalca, ne kadar aaf bir mek- oturuyor, ben de uzaktan geçerek yani (kinetosk.op)' revac: buldu. ııç~k d.e~iilere gidip gelen. Ma.nna: leye kadar deTam eden blr brg*- Ş!n.a.gon'a acıyorum. Eıer onu - Q4 
tup ••• Halii. parça parça aklımda- kendisini hiç değilse kar§ıdan göre- Direlcleraraaındcı l.olacı Bedroı"a ra da ışlıyen vapurlarında. Şırketı ınta:ıı ecmra ortsıl!.k umulmadık bit' ıe:.tlğl ctbl - s.ığındıtı lcöşldllı kulo
dır... biliyordum. yani işi hu derecede iler- hiti~ik iki dükk".,, mtitemadiy~ ı.- Hayriyenin yandan çarklılannda da sükQnete t:ı.~u~. Ak1am ilstil sine nsacak ol111'6a, bu acı hAtırayı ııı, 

karça. . lı: h ta .. 1: .. b"J y Kava - Mura .slyogon ceUAts.nndıı.n bir zaman unutrunıyacaıtım. 
Günlerce cebimde gezdirdiğim bu Je~tiJc. Lakin bu gÜndiiz geçişle- 1° tu: at proJe ·tor 1 e. anan üç kişiyi .şebrtn büyüt merda.nındıı - Belld bir kuru tehdittir. 

mektubu ona vermek de bir mesele rim esnnsında bahçed k' eft l'I · Birinde ailindirli, torna tezgS.hı L- lıeL kolza yağı A..._._ o sô ledllM-1 e ı !I a ı erın l'-1 ·ıı· }!!> t~-· f h 111 . 'Ik .. d .. w.. • ,_ ..,,~u,dı. - ' y 6'-'-' yapar .. ve ynp&-
idi. Nihayet bunun da kolay:ım bul- fevkalade bir tarzda pişkinl~tiğini ıır. 1• aıra sıra P• 1• a ıı.me oır onog- atan u u arın ı gor ugu proJe&;· Yerlllet 1>11 oellAtlardaıı tok korkar- co.ktır. Çünkü. Şamama buradnn baf-
dum. görüyordwn. Bunlar ıeftalilerin kı- raf. Karu§U verip halkaya giren, 1u- tör Abdülhamidin 1895 yılı cülU. do dı. CellAtlar .liyogonlann ;lc~amta- ko. tilrlü kurtulamaz. 
Ho~uma giden kadın, tcy:z.esile be· raliçeai idi. Her biri çehlrvan yum- b'k borunun iki ucunu kulaklarına nanmasında müıir Fuat paşanın Fe- larrydı. Onla.r cltdiklert ye bO§ * 

ra.ber köyün nihayetindeki büyük ruğu> büyüklüğünde idi. Fahriyenin ıokar. Sivrisine!.:. vnıltısı gibi marı neryolundalci bahçeeine kurulandır. ~ıkmudı. Vergi, esir .. her ne ı.ten1n- Ka.v& - Mura bütün astederlnl ead-
bahçdi evde oturuyordu, cıni§te:ıi bu ağ::ıçlann fidanlarını vak- veya vaLıi dinler djnlemez. yandı. Gözler kamqtınıını, motörünün küt ae mlayc& Te tehdlUo ~ ec:t.lenll. delere c&ıde.rd!. Sokak başlaruu te.t-

Bu bahçe bir meyva parkı halinde tile bilmem nereden getirtip buraya Doyamıyıuı çıbnı hir lcuruıa da- k.üt sesini hayal meyal habrlıyorum. Ka.va - MUrw. lcarargı\bmdıa J'9dl kı- tılıdi. &Ne taraftan yangın '= 
idi. Sevgilimin eniıtesi son c:lerece diktirmqti. ha... Donanm11 baıhçenin, minare yüksek- fllik bir meclSs kttrdo, ~ ld&zesl. Şamama oradadu'.ıı dedi. Ve şldd 
mernJcJı bir adam o}duiu İçin bura• 0 l:adar aczıırun ıuyu akıyordu ki Ötelı:inde yüJc.aek bit IJ\a.Vun aan• liğin~ek~ ahtap ~lenin ~eaimleri 31.1 ;:,:~~· Jnzıba.tma da T1 • t~~=an içinde tlt~lyOl\1•, 
da ne ağnçlar yeti§tirmemi ti, 1\C hemen utanmasam, geceleri buluıtu- dık: üstünde buzlu camlı, dört köıa eeneaı agua~os~ nihayetınde nqredı- Ka:,a - Mıın.nın aehirde Ut. iti :ıı:.a.- Şa.ma.maya da. Kava - Munı.ye. ek 
ağaçlar!... ğumuz zaman Fahriyedea bu ıefta- ltüçük bir delik. GCllc sökül lcuruıu, len (Set'Vetı Fu~~n) da var.dı~. .. • tısı Şlnegonu aratma.kokla,. kftfQr edenler çotalıyordu, , 

Bahçenin arka kapısı tenha idi. lilerdcn birkaç tane istiycc Jet' avcının lcöpelderi salıftru, tüfeği atıp Fuat pap. bunkann 25 ıncı culus Şinaeonım tzlnl bulrn.alr ltlbll de- - Me:mleketlmke .nereden geldlnla?. 
Bir iki kere genç kadını bu kapının Lakin pek açgözlülük olacakt~ un. kuıu havada vuruşunu, yahut i1ti yılı dolayısile de evvelkilerden çok itildi. Kava - Mura. bu y6z4m c;ot Bh1nlz chürrlyet11 dediniz .• teli.ket ge... 
arka tarafında görmüıtüm. Aynı Ab' ih' d .. d .. 'ft. l' pehlivanın gürqini bit dakika sey- üstün ve civcivli bir ıenlik yaptırmıt. meyustu, o, kansınm OsakQ& ~- Urd.lnl:ıl .Ötekl de ocatmuzı ynkınalıf, 
yerde bir defa dnha ona Taala .. 'lnca 1 ,,_ ı.1~

1 1 de guGn l~b gubne OC:d~ı1" retl... gene böyle bir kule tepesinden daha nldığından o Jcadar emindi tt .. cnasıl ı?ıazırlanıyor. İldnJz de bu milletla 
hemen mektubu fırlattım ... ve ~uık- her ~81 ıylordu. n 1 a . u .gı ~e kuvvetli bir projektör ortalığı gün- olsa. onu bulaca.tını. İçimde bir inan bo.§ına bclA lleslldlnlz. Yurdumuzu &-

enım okn ar an tatmama ımkan kal- Bı·ra:r. d-'-a a&Jotı.." " ae: e• ·~. ne düze .. evirm~•. herlu.i öyle keyiflen· var: Şlnagan J'8Wl;JOrh dil"Qlr'lla.. ?e bu hlplerlno bırakınız ve defolup gidlıüıd 
lagtım 1... Heyecandan boğulacak- t an - • 0 

" ..... Dl nl rtn ..xzı rt t ..... M 
1 mıyaca 1• '-adar e'ın·ır -"fı'ye•:nden •"-"yctçı.' dinni•ti ki. hala aklımda. inanla kamun arnmnkta den.m edl- ~ e av e n ~n. - t1t'11 

tım. Ertesi gün eevabmı nldım. ote B ... ZM ... ,,u;;a "" kul x.ı 1 d rd 
d ir. ge.cc tuhaf bir oey oldu. Gene mide hazımsızl•~ı ç-'·'"'n '·ollan uyu- Elek.trikter. açıLnca, yüksek zevat· yordu. aı:;•Y e uyuyo a. 

aramızdaki mektupla•ma bu tarz a F h J b L d h 1 lı .... ı:uı; .... ., " Ka M b h k U ,._,.. __ -
" a n.y. e .. 1 e a.nçe .e. u u ... şmuş, avu- il · k l h la ahhap kimselerde rivayetler yü- • •• va - um u a ıı.re ere .,....._._ 

başladı... zu oo deki d ean, e en armça anan vana, ep- Ş ' - • • mül göstenncğe ~ı~en. sokakta 
Artık ona hemen her gün bir mek- n un sun ı mngara il. yan &İnin ağzında: rür giderdi. Mısır Hidivinin Çubuk- amama nın iZi bir feryat koptu .. ,şehrtn batı :tapınn-

tup yazıyordum ve her gün de c~ yana oturuyorduk. Bahçede im hı- - Elektri~e teclavj için doktor ludaki kasnnda, Bahriye Nazın Ha- Üzerinde.. dnn meydann doğru halkın koşuştu(twj 
vabını alıyordum. '!rt~ ... Bir gürültü! •.• Fahriye adeta Pepo Akşiyote':re devam ediyo-- aan paşanın Kuruçeımedeki yalMın- Milli lmvvetlerin Osa.kaJ& g1rl.§lert- görüldü. Meydana toşanln.r ~:rı· 

Günler geçtikçe biz coşuyor, c~ titrıyerEk.: h ded' ld 1 le rwnl ... Ben de edeceğim amma üe-. da. Serasker Rıza paıanın. Mabeyin• nin ~ncl ırüntı.. bn~ınYordu: 
1 d k Esk k h 

.-. - yv~ • ... 1• 0 u o aca ... rctin yarısını pem,"n alırm••~ maa .. ı ci Arap İzzet pa~nın Yıldızdaki k:o- B1r sabah Kava - Murruım &daml&- .-Biraz Derideki styogon ıuu:ınntn 
&aret eniyor u . içe ingen, mn - K -Lt b b h '- ,... .,,. ,, ";;."k"-A kul b kadı ı o...- en ın uyanıp a çeye çıJLtı,.. . . ibekl' B h naklannda mevcutluğunu ,söylerler, rmdan blri koşarak geld1: ~ ........ e. eye ir n asmış o.r .. 
çup, pısırık aşıklardan eaer kalma- Şöyle mağaranın kapısından uza- umu~~yı .. " _•yorum... en oyu- --Lif 

7 
_ 

2 
d ) _ Zenginler mahallesin.de Şama.- onu gönneğe gtdl:yoruz. Yol verln bl·· 

mıa.tı, Şimdi her .,.yi nöze almı• iki _ı_ d b ,_hk z b llA 'b" h' mun olçuaunu aldım; o oda dolusu ı (Devamt aau e • &Ühm e zeı G"'"ellm •. • ... ..- .. " narıu; ıp.n a11: . c e a gı ı ır manın saltland.ılını söylü;roırla.r, dedi, ~ .. 
aşk kahramanı idik. Mühim çılgınlık- gölge ... Bir şeftali ağacma tırmanı- 111111111111111111uı11n i111H11H111111tı11111111111ını11111111111ı11uıHı~11 Bu haber Kava _ .M.urayı llTirıd1rdl. Kava - Mura ihtlliU gUnle.::inde bel 
lar yapmnmak için kendimizi güç yor... gitmesini be]djyorwnl ... Çün1tü ar· eüzüldü ... Bir müddet de tarlalann _ şanuµruı.yı gören var mı? ~e tahammül etmen1n gerekli old'lt-
zaptediyorduk. Gelip giden rnek· Fahriye: kasından da ben çıkacağım.,. Niha- arasından koştu, Nihayet adam bana - lkl kişi Joonuşıır:ten Dla.k mısa,,. ğunu blllyordu. Faka~. çok sevdi~ t.a-
tuplardan sevgilim hakkında birçol: - Bu kö~kten biri olmıyacak. .. yet doydu ve gitti... yakla§h•.. tiri oldum ve Şa.mamanm zenginler nsının bir haydut tıırafından öldü.-
şeyler de öğrenmiştim. Duldu. Ko- Her bal de oeftali çalmağa gelen bir O geceden sonra herif dadandı... - Ulan, dedi. sen kapıyı açmanın .ma.hallesind& sevglllstyle beraber sak- rül1!:_esb~adtahamdm~Udi.t>decek !tadat da 
casile f!ndece dört ay yaşamı.Ştı ve d d- J• da kolayını but"mn••un ••• Vay herge- landığmı duydum. :Et.rafına taplad.ı#ı gen"ll' r am ee; a am... coı. Lakin bir gece daha müthiı bir -r- adanılarla bı-.. iki ~"' e kadaT -"'"" - Bu koşan ye baltrLlfl.ll halkı aer-
pek bedbaht olmuştu .... Şimdi tey- - Öyle, öyle .•• Hist ses çı1tarmı- "ey oldu. Adanı •!!fta1' ağacuıda, biz le vay... Bari ceplerini doldurdun t-A.... k"" _... 6ka .. n n-t.'IP V"' ..... 
zesile beraber oturuyordu. İsmi Fah- " " " a""'>"' verece ve "'u rıg- ıır&3111- l>cs brrakmız.. onları gldeceğl Y0t'e 

yalım ... Ne yapacaksa yapsın •.• İs- de havuzun kenanl'da ikerı içeriden mu r ... da Osa.kadıın kaçacakmış, dediler. kadar ta:k.lbedln1z 
riyc idi... tediği kadar yemi§ yiyip gıtaın •.• bir ses yükseldi: Herif beni de ıeftali bırsıu .an- Yerliler yeni ntz:am kal111111ıda sın- Diyerek, kendi adamlannı da. haltbt. 

Ben mektuplorunda miitemadiyen Gürültü, patırtı etmesin del. . - Fahriye ... Kızım rıeredeıinL .. mıfh. Güldüm: ıniş.lerdl. Demek Jrl, Şamama p.yrl peşinden gönderol, 
onunla bulu§mak istediğimden dem Hakika.ten de öyle yaptık, Herifi Sevgiliım - Ne 1,?ezerl •• dedim. memnmıla.roa.ıı bir Jcwnını eıCft.tın.a Yollarda baRnşaıı yerlller lUWl boJ-
vuruyordum. Nihayet bir gün onun tam mllnaaile kemdi haline ve raha- - Eyvah, teyzemi .• Ben gide- Bu aefer ınara başlamaz nu} Bl- topıamıf :ve ııengtnler JMballea!D.de lu gitmediler .. btrnz ilerlde r.englnlere 
yazdığı a~ıı.ğı ~ukan fU tarzdaki Una hırakbk. Dakikalarca yedi, yedi yiın ... Sen de kaçmağa baki... raz ileride bir bahçe varmıı ... Şcfta· &aklaıl~ı. ~~,.:ıwı m~dekl b6ylk 
ıaurlar yüreğimi ağzıma setirdi-: ve nihayet duvardan atlayıp defol· Diyerek benden uza1'laştı. Çok aı- !ileri yamanmı~ .•. Kayısılan da eye-- KaTa - Nura bunu haber aJUlıC& ha- avy ...... ~.öode darcl • 

cBu gece sizi bahçede hekliyec~ du, gitti ... Do~rusu yeodiği §efta1ilere cak bir gece idi... Hayal-ımda hu mc de yan!llda yat> cinsindenrnif. .• rekete g~ti. Yerlilerden Jenl ~- ••• 
ğim. Arka taraftaki d emir parmak- yanmıştım. kadar heyecanlandığımı bilmem... ille o bahçeye girip ıeftali nte kayıaa ıu ~ k1şDtk idare meellllBt tol>- Saçlarından asılan 
lıklı kapıyı aralık bırakacağım... Ertesi gece gene adam gelmez Kapıya doğru ~ğirttim, Hırsızı unut- a§lrma1ı imi§iz. Adam beni meslek- la~ Ş2lnaına.Jl sizden dgtfyoı'UDl. kadın! 
Mehtap olmadığı için mühim bir ınn .. Tabü bu sefer de aea çıkarma- muştum!.. Bir de bakbm; o da be- taş addediyordu. Elinden kurtulun- Onun kaçm1ıtı Jta'1m, benim rüktı.hlı Köşkün önündeki ba.ğrıştnnlar aıtı.-
tehlike taınv.vur edcrniyonnn .•• Tey- dık. Fakat ne obur ııeymiı ... Saatler- nimle beraber koıuyor, ben demir ~ya kadar akl, karayı ıeçtim ... > k:a.nmdır. dedi. yordu. 
zemin erken yattığından size öteki ce gitmezi ... Gece ilerlemiş ... Onun kapıyı açtım, ç1k.tım: o da.arkamdan Hikmet Feridun Es Meelb Azalan şaşırdılar. Gerçi Şa- <Arkası var) 

PERILi KON K 
Tefıika No. 69 Çeviren: Alll\IET ııtLALt 

Ben ikinci yolu terciı. etmeğc 1 Mias Laurr.' ıun air Clıarlel ten 
karar verdim ve sualine fU cevabı bahsetmesi, asıl mevzuıı <temu için 
verdim: · aradığım fırsat& hana verdi. Bunu 

- Bay pederinizlc tanıamak şcre~ kaçırmak iatemedim ve: 
Fine naii oldum. - Miss. be.-ı de m Charleı hak· 

Fakat genç kadın bu mukaddime. kında sizinle konuşmağa geldim; ce· 
nin acemice uydurulmuı hir bayane- vabını verdim. 
den bn§ka bir 11ey olmadığını nazika- Bu sözlerim üz.erine, mİS3 Laura'-
ne yüzüme vurdu: nın yüzündeki kırmızı benekler daha 

- ?ederimle aramızda hiçbir mü- ziyade koyulaştı. Bu cevııbımın genç 
nasebet yok. Onun dostlarının be- kadını müşkül bir duruma düıürdü
nim dostlnnm olmadığını galiba an- ğü meydanda idi. Mamafih mi.sa 
lamnmazlıktn..~ geliyorsunuz. Ziynre· Lnura kendisini süratlc topnrladı, so· 
tinizin hakiki sebebini derhal anlat- ğukkanlılığı a\•det elti, keskin bir 
anız "\'e lüzumsuz mukaddimelerden sesle sordu: 

vazgeçseniz dahr. iyi olur,sanırım. - Sir Charles"t: dair size ne &öy-
Babarıdan l.uına bahsetmeğe hiç liyebilirim? 

lüzum yoktur. Babam, bugün benim Genç kadın, bu $Özleri söylc.:rkcn 
dostum değil düsmanım sayılabilir. yüziime bakrnağa cesaret edemiyor, 
Eğer ona bel' b3ğJnsaydım. bugüne parmakforı yazı makinesinin tu~ları 
kadar açlıktan ölmü§ bulunacaktım .. üzerinde sinirli einirli doln~ıyordu. 
Bere.ket versin, sir Charles Bnskervil Gözlerimi, -genç kadının üzeri.nden 

e onun gibi bazı alicenap ve mer· ayırnuyarak anrdumı 
hamctli l\dnmlar, bana yardım etti· - Sir Obo.rles'i tanıyorıunuz de-
ler de... ğil mi?, 

- Biraz evvel bu alicenap ve sinirli oynntmağa başladı. Göğsü, 
centilmen asilzadeye knrşı minneUar heyecandan bir köriilı: gibi şiıip ini
bulunduğumu size söylemiştim sanı· yordu. 
rım. Bugün hayatımı kazanıyorsarrı. Muhatabım, biraz dü§ündükten 
feci ve elim vaziyetimin kendisine sonra başını yukan kaldırdı ve bana 
ilham ettiği marhamet ıve alakaya meydan okuyormuı gibi , dik dik 
borçluyum. Bunu inkW- etmek değil, baktı; sonra yelkenleri auya indire-
iftiharla söylüyorum. re1t: 

- Sir Charlu'le muhabere ediyor - Pekala. dedi, suallerinize ce-
muydunuz ( vap vereceğim, Benden ne öğren-

Geınç kadı:ı, gözlerini bana dikti, mele istiyorsunuz} 
güzel yüzünde bir hiddet dalgası be- - Ha ıöyle yola geliniz misal 
lirdi ve sert bir sesle bana sordu: Ben buraya düıman değil, dost •tfa-

- Bu sualiniz .neden icabediyor( tile geliyorum. 
- Anlamak istiyorum da... - Rica ederim, ne soracaksıı.ru~, 
- Ne anlıyacaksmız( çabuk sorunuz, Cevap vermeğe ha-
- Sir OıarlCJ' e mek.tup gönderip zırım. 

göndermediğinizi... - Sir Oıarlee ile muhabere edi-
- Bundan aize ne} yor mu idiniz~ 
_Aleni bir rezaletin önüne geç- - Eveti Bana yaptığ• maddi yar• 

mele için missi Rezalet patlak ver- dımdan dolayı teıck:1tür etmek için 
meden ve öteltnin berildnln diline kendisine iki üç defa mektup gön
dü§meden evvel mahremaııe sordu- derdim. 
ğum bu euaUete gene mahremane - Bu mektuplan hangi tarihte 
cevap vermelı: siz.in menfaatiniz ica- yaxd·ğınızı hatırlıyor mu'lunuz( 
bıdır. Bu sözlerimin rnt;nuını anla· - Hayırl 
mıııııınızdır, eanırm. - Rica ederim, hafızanızı topla-

Miss Laura, bu sözleraıne derhal yınız; sonra bana cevap veriniz. 
cevap vermedi, yanaklannda1ci be- ..ı... O molctuplan; hangi tarihte 
nekler, birdenbire zail e>larak yüzü ı yazdığımı batırlıyam1yorum. 
sapsarı keaildi, p~maklıınıu ainirli - Sir Ci\ar1ea ite hiç görüpünüz 

mü( 
- Bir iki defa görüştük aaruyo

rum. Bir defasında CoomLe Tra• 
cey' e geldiği zaman görüttGk. Sir 
Charles çok mütevazı ve aadeliii se
verdi. iyilik yapmalı:. darda kalanla
ra elini uzatmak, adetiydi. 

- Mademki sir Charle.'le söriit
müı olduğunuzu ve 1tendİIİlae 2 .. 3 
melttup yazmıı olduğunuzıı söylü
yorsunuz: o halde keneli itirahnız 
veçhile, size hu derece geni, bir yar
dımda bulunmak için vu:iyetinizi 
kimden öğrenmiııti( 

Misa Laura bu sualime, omuzlannı 
silkerek cevap verdi: 

- Beni."tl f akrü sefaletimi bilıniyen 
yoktur ki.., Onlar bu vaziyetimi bi
ribirine söyliyerek bana yardım edi
yorlardı. Ban~ yardım eden ,..lnu 
air Otarles değildir. Yardımcılanm 
arasında, sir Urlea'in 1tomıt11u ve 
samimt dostu M. Stapleton da var· 
dır. M. Staplet(;n fakrü sefaletimi 
bildici cihetle, hundan air Chıırles'e 
bahsctmeği üzerine aldı. 

Kasa.baya gelmezden evvel boz
kırda tt•apmıı olduğum tahkikıM ne· 
tice.sinde, ihtiyar asilzadenin hirçok 
defa1al', fakir ve muhtaçlarn ıadaka· 
!arını Stapleton -vasıtasüe dağıhnıo 

olduğunu öğrenmi§tim • .Binaenaleyh 
genç kadın, fakrü sefaletini eir Char
les' e bildirmeği Stapleton' un üz.erine 
almış olduğunu bana söylediği za
man, hakikate aykın bir söz aöyle
memiş olmalc gerekti. 

Bu kısa dü§Ünceden sonra mise 
Laura'y.a tekrar sordum: 

- Mias, size çok ciddi bir aı:ı.I. 
soracağım, Dosdoğru cevap verme
nizi nca ederim. 

- Beni meraka düıürüyoraunını: 
mosyö, ne suali mu ( 

- Sir Clıarlea' e randevü vermek: 
için mektup yazmış mı iclini:r.? 

Bu sual üzerine, ~enç kadının ya
naldan, hiddetlen kıpkırmızı kesildi, 
yumruklarını asabiyetle sıktı, gözle
rimin içine dik dik bakarak. cevap 
verdi: 

- Doğrusunu isterseniz. siziın gibt 
bir centilmenden boyle lbir aualo 
maruz kalacağını hiç beklemezdim. 

- Bu suali size sorduğumdan der 
)ayı cidden mütceuifim. Fakat sul)
limde ıarnr etmeğe mecburum miasf 

- Size 'Vereceğim cevap, tek bir 
kelimeden ibarettir: Hayırı 

- Sir Charlc.s' e, öl iımüne rıulıyan 
günde de mektup göndermedir.i& 
mı ) (Ark ııı var) 
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Sabaykra mahsu 

TELEMETRE 
KRONOGRA~., 

No. 199 

SINGER 
KO NTOR 

No. 63/B 
18 ayar altından, Ht lln T E K İ B & • L 1 

18 a,.ar altından, fantad 111 lira 25 lira 

SiNGER 
KONTÖR 

No. 64 
Qil'T İBBBL' 

Si N GER 
Kronometreli ·saat 

No. 69 
Naim sa~ lç:in, do1dorlaa 

fevkalld.e lihızmladar: 50 lira 

Saat ile iki ibreli kontör 

Bu yeni model saat; he 
saatleri gösterir> hem de 

çift ibreli kon tördür. 

No. 70 

Modern şekilleri 18 ayaı· 
altından 

380 LİRA 

No. 71 

KROMDAN zarif 
155 L l RA 

---------• TatraCfan liparit vukuunda posta nwnfw olarak iki lira 
saat Ledelile beraber İn gönderilmelidir. saatleri mağazası ıs:::: :.•~öNO 

HAL1s ECE MiiesSMeai 
yangın söndüniıe ve ı>Hlt to
nuna vesaiti. Her nevi sött~ 
eczalarımız gelmlşt1r. Sen-ar 
ıı.c.entıemfz yoktur. Doğrudan 
müesseseme müracaatırus rica 
olunur. 
....Oalata, Esld Gilmrtlk caddeıst, 

Nn. 44. Telefon: 4144'1. 

FEN.llıi SVN'NETQI 

Emin Fidan 
Kabine: Beşlkt~ Erip 
apartunanı. Tel: 44395 
Evi: Teşvlkiye Çınar 
caddıesl 29 No. Olcay 
apartıman. Tel: 81773 

Zayi - 941 senesinde Burdur orta· 
okulunun ikinci sınıfından alınış ol
duğum tasdiknamemi zayi ettiRimden 
ve diğer blr yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü olmadııtını ilan ederim. 
Burdur Devlet demlryollan deposunda 

Şevki o~lu Kadir Ahrah 

Prof. Dr. ' 
KEMAL CENAP. 

Lamartin caddesi 5. Doğu 
Pala.ıı N.,. 1 "·Taksim. Telefon: 
4 3961 Her'?İiı, ıınnt 1 5 - ı 8. 

Bursa asliye lkincl hukuk hAldmU-
ğlnden: 942/849 
Davalı: İncgölün Tabak.ha.ne M, de 

mukim iken Mlen llcametg~hı meçhul 
Ali kızı Kıymet Yapre.k, D!va.cı: Bur. 
sada Attar Hüsamettin M. den Ahmet 
otlu Mustafa Yapru tarafından ka
rı.sı davalı Kıymet aleyhine Bursa as· 
H_ye ikinci hukuk ma.hkemesine i~amc 
olunan bo§anma davası üzeri.r.e davalı 
namına. gönderilen davetiye .,.dava 
arzuhali suret.i; ikamtegA.hl meçhcl 
oldu~mdan bahisle bilA tebliğ iade 
edilmiş ve davacı vı>klll de davalının 
ikametgahını bilmecti~lnden ilanen 
ve ilsakan davetiye tebli~i.n.I lstemtş 
olduğundan ikametgahı meı;hul kalan 
d1\valı Kıymete ilanen ve llsalı:an da
vetiye tebliğine ve ilanen İstanbul 
gazetelerinden blrile ilanına ve mu
hakemenin 12/61942 saat 10 a talilona 
mahkemece karar verllrn~tlr, Yevnıl 
me7Jkür ve saatte bizzat mahkemeye 
gelmesi ve yahut tarafından baroya 
kayıtlı bir vekil göndermesi l.k.tl.za. eder 
akSl takdirde gıyabında muh.akemt"
ye devam olunacağı tebliğ makamına 
kaim olm:ı.k üzere Uft.n olunur. 

Sıhhatli olmak için insanın 

atız, burun, bo{taz ve bademcik· 
lerinl sıhhi bir tarzda temiz bu· 
Iundurması 111.zımdır. 

Bu yollarla. giren nezle anJlıi.· 
lel', grip, kızıl, kızamık, dlfterl, 
kabakulak, çiçek, suçiçeği, me· 
nenjlt .. U1\.h bulaşıcı hastalıklarda 

NEOSTERİN Milli Müdafaa Vekaletinden: 
Pütverizasyon veya gargarası • 

şifaya. yardun eder. Askeri IiSeıere, ~911y~1 ~ked orta oltulwıa; ve gedikli hamlama 
orta okullarına _talebe aJJ!iıl:ar. 

Böyle hastalar ile temasta bu- ı - ı Eyllll 9_!!~~9:.c~k yeni der! devresi için Konyada Ku-
ıunanları korur, şahst ihtiyat " leli. Ak.şehirde Maltepe ve Bursa. ukerl. llaelerile Koınya. aakeı1 ortıı. 
tedblt1 aldırır. Ecnnelerde re- j okulunun ve Kayseri gedlkU erb!!-Ş hazırlama orta okulunun her tiç 

sınıfına, Merzifon gedikli okulunun birinci, ikinci, üçüncü sınıflarına, 
çetesiz satılır. Kırıkkale sanat okulu ve Ankara musiki gedikli okulunun yalnız bi· 
~-~ rlncl sınıflarına Maarif liselerinden, Maa.rtl' orta okullarından ve ilk 

! okul mezunlarından talebe alınacaktır. 
Bursa asliye ikinci hukuk hak.lmll- 2 _ Alınacak talebcnlıı Türk ırkından olması, .cnhhi muayenede 

tinden: P42/ 853 sağlam çıkması, ve istekli adedi ihtiyaçtan fazla. oldul!'u taktirde ya.~ 
Dll.valt: Bursanın Hoca Hasa.n M. pılacak seçme sınavında kazanması şarttır. 

Taşım sokak No. 37 de muklm llter.. 3 - Tahsili terk edeni-er, her ne sebeple olursa olsun yaşını bö.-
halen ika.m.etgD.hı meçhul Süleyman.! yütmüş veya. küçülmüş olanlar, bulunduklan okulların son sınavlann-
oğ.' Naci Alpa. Davacı: Bursada H0- l da sınıfta veya bütünlemeye kalmış olanlar, yaşlan, boylan ve ağırlık:
ca Hasan mahallesinden Hasan klzı lan askeri liseler talimatındaki hadlere uygun olmıyanlar kabul olun-
Nurlye Alpıı. tarafından kocası dbalı mazlar, Yalnız gedikli erbaş hazırlama orta okullanna bir lla üç sene 
Naci aleyhine ikame oluan lhia.r diı.- tahslll terketmlş olanlar a.lına.bllir. 
vası üzerine davalı Na.cinin ikamet- ,4 - Bu şartlan taşıyan isteklilerin bulundukları yerlerin askerl\k 
gAhının meçhul kaldığı anlaşılmakla şubelerinden diğer kaydı kabul şartlarını ö~renmelert ve okullarca. 
ilanen ve Usa.kan davetiyenin tebliı1;1- istekliler hakkında yapılmakta. olan tahklkat neticelerlnliı seçme sı-
ne ve mnın İstanbul gazetelerinden il navlarına. kadar tamamlanarak isteklilerin bu sınavlara glfebllmele-
blrinde yapılmasına ve muhakemenin rlı>i temin için 15 Mayıs 942 d~n itibaren birer dilekçe ile ve açık llca.-
17/Hazlran/942 saat 14 de talllona met adreslerini ve nüfusa. kayıtlı bulundukları yerleri dilekçelerinde 
mahkemece karar verilmiştir. Yevmi 

1 

göstermek üzere derhal girmek ıstediklerl okul müdürlüklerlne müra-
mezkilr ve saatte mahkemeye gelın~- caat etmeleri ve Maarif okullarında sınıf geçme .ruıavları bittikten 
si ve yahut tarafından baroya kayıtlı sonra da diğer kaydı kabul kı'l~tlannı hazırlıyarak askerlik şubeleri 

yolu ile en geç 10 Ağustos 942 tarihine kadar okul müdürlüklerine 
bir vekil göndermes1 ve mazeretinden 1 göndermeleri illin olunur. (3267 - 5538) 
mahkemeyi haberdar etmesi 1ktlz3. iilıiıiiiiiiiiiiiiiiıiııiıııiiiiıilliıiıiiiiİill••••llliıı•••••lliıiiiiı•lliıılliiı•ıi 
eder a.ksl takdirde b\r daha mahkeme-
ye kabul eilllmeyerek gıyabınızda. mu
hakemeye devam olunacağı teblilt ma
kamına kaim olmak üzere lH\n olunur. 

, KUŞ TÜYÜNDEN 
Yastık, l'organ, Yatak kullanmak hem kesenize hem de 

İstanbul sıhhi müesseseler arttırma ve 
1:::::;::~· BiR KUSTu··yu YASTIK 2 LiRAOIR 

eksı.ltme komı"•yonundan Yatak, yorganları da. pek ucuzdur. Adre.<.ı: İstanbul Çakmakçılar, san· 
0 dalyacılar sokak, Ömer Bali o~lu Kuş tüyü Fabrikası. Telefon: 23027. 

Kuduz tedavi müessesesi fçin blt adet soğuk hava. dolabı açık eksiltme- ••llİıı••••Iİl••••llli••lıiıı•••••••llJll••••ll 
y~ konulmuştur. ..d .. 1-ıh-; bl 

ı - Eksiltme 30/5/942 cum:u:tesi günü saat 10 da sıhhat mu W' u&... 4 

nasında toplanan komisyonda yapılacaktır, 
:ı - Muhammen flyat 1125 lirac!ır. 
3 - Muvakkat teminatı 84 Ura ıs kuruştur. 
4 - İsteklilerin şartnameyi het gün komisyonda görebllırler, 
5 - İsteklller 1941 yılı ticaret odası veslkaslle 2490 s::ı.yılı kanunda yazılı 

vesikalar ile bem günde komizyona gelmeleri. (5544) 

MAM,'A GÜRBÜZ 
Vitamin ve KaıJ~i · cihetinden çok zengindir 

Yavrularınızı besler, ·!:.ıhhatlnl korur, vUcutıarındakl 
mukavemeti artırır. Hayat, neş'e verici bir cevherdir. 

Transit yolu Erzurum mıntaka müdürlüğünden 
Transit yolu üzerinde Ca~darıç mevkllnde (16388.68) lira keşif bedelll 

nhşap köprü in11ası kapalı 2arf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 27/5/942 gününe müsadlf çarşamba. günü saat 14 de transit YO-· 

lu Erzurum mıntaka müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

BUtUn Eczane ve depolardı bulunur. · 

Trabzon Belediyesinden 

Taliplerin ihale günü ihale saatinden blr .~~t .e~el 2490 numaralı k.a.
nun mucibince teklif mektuplannı mıntaka mudürlüğune mak'buz mukal>l4 

l!nde vermeleri mecburidir, 
Postada vukubulacak teahhür nazarı ltlbare alınmıyacaktır. 
Eksiltmeye girmek istlyenlerin ihale gününden 3 gün evvel müraca.a.tla. 

alacakları ehliyet vesikası, Ticaret Odası ile 1229.15 liralık muvakkat temi
nat mektuplarile komisyona. müracaatları lazımdlr. 

Fazla mal\l.mat almak ve keşlfieri görmek lstiyenler her gün Transit yolu 
Mmtaka Müdürlü~üne müracaat edeblllrle1. _ 

Eksiltmeye gireceklerin bir defada (15000) liralık ahşap köprü işini bitir-
miş olduklarına vesika ibraz etmeleri şarttır. (5406) 

22 nisan 94-2 aqamın<!a. müba.yaası hitam bulan TraM.oıı. Elektrik Tilıt: 
Anonim Şirketi aksiyonlannı mübaya& müddetl içinde bankalara. nrem.1-
yen vatand~lann mutazarıı.rı olm.am.aıa.rını tem.inen beledi~ mecuııt ıaı.
rarlle 11/5/942 tarihinden itibaren 11/6/942 tarihine kadii~ bir ay müddetle 
ıuübayaa işine ltldeki şartlar dahilinde devam ed.Uecektl1': 

1 - Aksiyon fiyatı 332 kuruştur. 
2 - Ak.Slyou bedelleri yalnız Trabzon İş Bankasından alın~ktır. 
3 Trabzon haricindeki hamiJlerln a.k.siyonlannı Trabzôn I.ş Bankası 

namına llfm müddeti içinde yola çıkardıktan veya. po.staya verdlktcrt sabit 
olacakların bedelleri tediye olunacaktır. 

4 - Bu temdid. müddetinin hitamından sonra yapılacak mürac.n.atıann 
nazan dikkate alınmıyacağı ll&n olw1Ur. 0:5437• 

Devlet Deniz Yollan İşletme Umum 
Müdürlüğü Uanları 

25/5/942 .. 31/5/942 tarihine kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri ve kalkıt 

gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Kara.deniz hattına Sntı •.oo de ciimhurlyet, cu.nıa 4.00 de Tan 

G'\lata. tı.htımından. . 
Bartın hattın• 
tniıH hattına 

Cumartesi 18.00 de Tırhan Sirtecl rıhtunmdan.. 
Perşembe 8,00 de Kem.U vapuru Tophane nht.t
mından. 

Madaılya hattına Pazartesi, çarşamba ve cuma D.50 de Maratu 
cumartesi 14.00 de Sus, pazar 9.50 de Marak.as 
Galata rıhtımından. 

Balldınna battuıa Pazartesi, çarşamba ve cuma 8.00 de Sus Ga· 
lata rıhtımından ayrıca çarşamba 20.00 de An-
talya ve cumartesi 20.00 de Mersin Tophane nh· 

ttmından, 
Kıuablga hattına 

fmros hattına 
A;rnlık hattına 

Sah ve cuma 19,00 da Bartın Tophane rıhtı· 
mından. 

- Pamr 9.00 da KeriıAl Tophane rıhtımından. 
- Çarşamba 12.00 de Bursa, cumartıe.sı 12.00 dt 

Antalya Sirkeci rıhtımından. 
İzmir hattı - Pazar ıs.de de İzmir Gala.ta rıhtımından. 
Mers'.ıt. baC.tı şilep ~im - (l'UNÇ) vapuru 26/Mayın/1942 salı günü 89.at 

2J.:ıo de Sirkeciden kalkarak İskendoruna ka· 
dar ytiıt ı;efert yapacaktır. Yolcu almıyacaktır, 
Gidişte Gellbolu, Ça.na.ırtt.o.le. Izmlr. FlnUce. An.· 
ttüya v-e ı-.rerslne uğrayacaktır. 

(5792) 

NOT: Vapur seferleri hak.lQnda her türlü malfımat tı.,ttağıda telefon 
11umaralan yazılı acentelerlmlzdeG öğrenileblllr. 

Galata. Baı; Acenteliği - Galata nhtınu Limanlar Umum 4236a 
Müdürlilğli binl\Sl altında 

» Şul>e, • - Galata rıhtımı Mmtaka Liman 40135 
Reisliği binası altında 

Sirkeci ,. • - Sirkeci, yolcu salonu 22740 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme 
Umum idaresi ilanlari il 

Eskişehir cer atelyesi için tesviyeci ve tornacı alınacaktır. Sanat imti
han~ Haydarpaşa deposunda. yapılacaktır. Asgari s. 2 işçi derecesinde bu
lunıınlar tanır edlleoek ve ücreti imtihanda göstereceği Uyakata ~öre tes
bit edlleccktiı'. Taliplerin Haydarpaşa İşletme Mi.idilrltiğüne müracaat 
etmeleri ilfm olunur. (3362 - 5388) 

* Mı.ı,ın ide.nı ta.rafından vP.rilmek şartile takr~n (18001 kilo Deklstrin 
açık <!k.slltme ile imal ettirilecektir, 

Muhammen bedeli: (Behor kilo deldstrin imal ücreti (22) yırmt iki 
kuruş hesaıblle) {396) liradır. 

Eksiltme (8/6/1942) pazarte.sl günü saat (14) on dör~be Hayclarpa.,ad~ 
Gar binası dahilindeki komisyon tarafından yapılacaktır. 

Bu J~e gJrmeJc lstiyenlerln (29) lira (70) kuruşlUk muvakkat t.cmJnat vıt 
kanunun tayin ettiği vesailı:le blrllk~ e-k.siltme günü saatine kadar komi.: -
Yona mtiracaatları lazımdır, 

Bu işe alt ı;artıname kcımisyonda.n parasız olarak da.Aıtılma.ktadır. 
(5713) 

* A.saıtıda mik.dan, muhammen bedeli ve temuıatlle ist~r;al mahallt'd 
gösterilmı., olan 1 kalem hal:ıst kapalı zarf usulile .sa tın alınacıı.ktır. 

Rksitme 1/6/942 pa:ı:artest B'ÜD\i saat 11 de Sirkecide 9 işetme binasınrt11. 
A, E. komisyOnunda yapılacıı,ktır. 

IsteklUerJ.iı tem.inat ve kanW1i veslkalannı miı.litevi kapalı ızarflıırını at· 
nı gün saat 10 a kadar komisyona vermeleri l.Azıın.öır. 

Şartn1mele~ parasız ola.rak komisyondan verilmektedir. (5472) 
Muhammen bedel Muvakkat teminat 

Ocak mahalli Mik.da.r Lira lilra 

Kilometre 27 - 41 0750 M3 21937,50 1045.31 

Eskişehir Valiliğinden: 
1 - Eksiltmeye konan iş: Eskişehir - Afyon hududu yolunun 52 -t

coo - 54 + 220 Kılı. lerı arası toprak tesviyesi ve şo.cıesı inşaatı olup keffl 
bedell «207,000t liradır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
a. - Eksiltme şartnamesi 
b - Mukaveıo projesi 
c - Bayındırlık İşleri Genel şartnamesı 
d - Tesviy~l türaıblye §00.) ve kô.rglr lnşa.'lta. dair funnl şartnamG, 

Milll Şoseler umumi lstik;ıaf şartnamesi 

e - Hususl şartname 
• J _ Keşif cedvell fiat bordrosu, metraf 

g - ocak grafikleri ve yolun profili olup bu şartname ve evrak bedel· 
.slıı olarak Nafia Müdürlü~ünde görülebilir. 

s - Eksiltme 8/6/942 tarihinde pazartesi günü saat 15 de vilayet ma· 
kamında toplanan Daimi Encümende yapılacaktır, • 

4 - Ek.<>Utme kapali zaı:f u.sullle yapılacaktır. 
8 - Eblltmeye glreblltMk lçln isteklilerin 
a - 11600 llrıi.lık: mua.kkat teml1111.t vermesi 
b - En az a:80ıt bin liralık bir inşaat iş! başardııtma. dair bir bonservll 

ve bu ~l idare edebilecek mall iktldan halz oldu~u mii.ş'lıı bir banka 
referanaı lle Glmiltmenln ya.pılacaı:tı günden en az üç gün evvel bir iSt.lda 
ile vllllyet Naria. Müdürlüğüne müracaat ederek alacağı bir eksiltmeye 1if!· • rak: "t•eslkasını ibraz etmesi. §arttır. 

6 - Teldif mektuplan ynkanda 3 üncü maddede ya:ıılı saatten blr sıı.aAı 
evveline kadar. vllA.yet m:ı.1.c1.mına makbuz muko.blllnde verilecektir, Posta 
ile gönderilecek mektuplartn nihayet 3 üncü maddede yazılı sa.ate kadarı 
gelmiş olması ve dış zarfların mühür mumu ilıe iyice kapatılnu4 olınası 
18.zımdır .. Postada. olacak gt>cilcm.elcr kabul edilmez. (5557) 

Üniversite A. E. P. komisyonundan: 
Iklncı kadın ve doğum klinlklPrine yaptırılacak 7060 Ura. muhammen 

bedelli 14 kalem madeni eşya 2815/942 perl!embe günü saat 15 de Rektör
lükte açık eksiltmr ile ihale eclilecektlr. İsteklller liste ve şartnameyi Rek· 
törlükt.e görebilirler. (5565\ •• 

Toprak mahsulleri otisi İstanbul şubesinden 1 
On bil' bin metre hem ofishntı tarafından verilmek: şartile örtülük mu

şamba diktirUecektl.r. Taİ!p olanlann şartnamesini paras1z olarak muha
berat servisinden almaları ve nçık pazarlığı yapılmaık üzere 25/5/942 pazar
tesi e;ünü saa.t on beşde Sh'kıecide Liman hanında.ki Gubemizde hazır bulun-

· Makinesi olupta Satmü: İsteyenlerin Nazara Dikkatine 
Ellerinde kullanıluUŞ 4 at.m()sferll ufak: istim 'kazanı, 1 çam.aşır si

lindir ütü maklnesf., ı tıkma ve ı de ça.maşır yık;\ma ınakinest olup ta 
satma.k lstlyenlerin m.ektupla Sirkeci istasyon otel\ 1 numarada. Ök.kfı. 

malım rica olwıur. (5600) Kaplay'a. müracaat 


