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Uzak cephelerde 
dağınık kuvvet

lerin israfı 

B. Hitler'le 
Mussolini 

Salzburg'da 
iki gün 

görüştüler 

25 vali Ankarada iaşe 
işlerini görüşüyor 

Avrupa. bahar ortnsında yeni 
boğu~alara hazırlanırken Uzak 
Şarktan Anglo - Saksonlar için 

Toplanblar iki üç gün daha devam edecektir. 

kötü haberler geliyor. 

B. Li'itfi Kırdar'ın bu akşam Ankaradan 
hareketi muhtemeldir 

.Taponlar Birmanyada Lashio 
şehrini aldılar. Çine giden yol iki. • Ankara 1 (Telefonla) - Yirmi rağmer Dahiliye Vekaletine giderek 
üzerinde şosenin başlangıcı olan Hariciye Nuın siyasi, genel beş vilayetin ıvalilerl buraya gelmiş- bir müddet meşgul olmuı. Dabiliye 

kur baskanlan askeri ler ve Dahiliye Vekili B. Faik Öz- Vekilini ziyaret etmiştir. Valinin ya-
bu şehrin Japonlar eline geçmesi may ~ trak'ın reisliğinde toplanmışlardır. rın akşam ktanbula hareket etmesi 
general Çang Kay Sek'i İngiliz görüşmelere iştirak ettl İki üç gijn daha devam edeceği an· muhtemeldir. 
ve Amerika yardımından büsbü- laşı1aı:ı bt toplantılarda vilayetlerin Ankar; 1 (Telefonla) - laoc 
tün yoksun bırakmıştır. Bu şe- Harbin sevk ve idaresi iaşe ve diğc:. işleri görüşülmektedir. müateşan B. Sökm.ensüer·to İstanbul 
birde Çine gönderilmek üzere T oplanti ... İştirak eden valiler ara· valisi Dok.tor B. Uıtfi Kırdar, Tica~ 

hakkında tam bir sında lstanbı.:l, Ankara. lzmir, Bur- Yet Vekil Mümtaz Erkmen'le letan• 
biriktirilmiş bir c;ok harb :malzc- anlat:maya varıldıği sa, ~onya, Samsun, Gireson, Van, bulun ia~e işleri etrafında görüpüı-
mesinin de Japonlar eline geçtiği :ı: Mardir. ve Kan valileri de vardır. lerdir. 
söyleniyor. tebliğde bildiriliyor Ankara l (Akşam) - Şehrimiz· Fiatleri mürakahe müdürü B. Ser-

Bundan başka Birmanyada dö- de buluı-, ~-ı lstanbul valisi Doktor da, lstanlbuldaki tetkiklerini bitire-
vüşen İngiliz ve Çin ordulanmn Sab:bourg l (A.A.) - Tebliğ: Liltf' Kırdar, bugün tatll olmasına rek Ankara&'&. dönmüştür. 
tehlikeli durumda kaldıkları giz- Führeı ve Duçe 29 ve 30 nisanda 
lenmiyor. Çin askerlerintn cesare- ~lzbourg~a. bul~ş~uşlard.ır •. l~ h~-
t
.ni tt k i · ç K y kumet şdmır. goruşmelen, ikı mıl-
ı ar ırma ~ cın ang a 1 1 ·ı · d · · 

,. J - • et e şer erı arasın a mevcut samımı 
Şek ın karısının cepheye gıtmesi dostluk ~e çözülmez silah arkadaşlı
ve onlara 50,000 rupi dağıtması, ğı ruhunun çerçevesi içinde cereyan 
aynca bazı meşhur Budist papas- etrci~th. 
}arının da cepheye yollanması Görüşmelerden, üçlü pakt deıvlet
Birmanvada harbin pek modern lerinin parlak zaferl~ri!le .do~an .du· 

· . . . ~. . rum bak mından ve ıkı miJletın sıya• 
usullerle ıdare cdılmedıgmı ve tu- si ve askeri planlan hakkında tam 
tunma ümidinin gittikc;e azaldı- bir görü~ birliği neticesi çıkmıştır. 
ğını gösteriyor. Alll!aınya, İtalya ve müttefiklerinin, 

J 1 k kı d B' So.)n zafer: ellerindeki bütün vasıta-
apon ann PP ya · n a ır- Iarla teı .in .. t altına almak hususun-

Çinliler 
Birmanya'da 
kalacaklar 
Çin askeri sözcüsü 

mukavemete devam 
edileceğini söylüyor 

ltalyanlar 
Nis'i 

istiyorlar 
İtalya' da yapılan top
lantılarda bu istek 

belirtildi 
rnanya işini bitirl'rek Hindistan daki azimleri bu münasebetle bir ke
sınırlanna dayanmalan Hintli re dah.ı. belirmiştir. V&§İngtor. 1 (A.A.) - Ga·ı:ete=i- Ventirniglia 1 (A.A.) - Stefanj: 
şeflerle henüz anlasmamı.ş olan Aiman Hariciye Nazırı M. von lerin bugünkü toplantısında M. Roo· R ma cümhuriyetine hücum eden 
İngiltereyi bliyük zorluklara so- Ribber.trop ve İtalyan Hariciye Na· sevelt Bi-manyada Lashio'nun düş- f ransızlara karşı Garibaldi'nin 30 
kacaktır. Fakat Japonyanm bu ~ır_ı Kont C::iano siyasi görüşme~ere mesi üzerinr Çine başka yollardan nisan 1849 d ~ kazandığı zaferin yıl-

. . ıştır ak etmı• ve bu suretle dış sıya· harb malzemesi gönderilmesi tedbir- dönümü, dün Ventimiglia" da (hal-
sıcnlc ve ya~ınurht mevsımde Hın- setirı bugiinkü ll(eselelerini müzake- !erinin memnuniyet verici bir tarzda yan.~ Fransa hududundaki şehri) si-
di tana sa!dırmıyacağ-ı, bu yaz .e fırsatın· bulmuşlardır. devam ettiğini söylemiştir. vil ve askeri makam1ann iştirakile 
prop-ıgandaya daha yakından Askeri g&rüşmelere gelince, bu Reis:ciıınhu.-, bu mes len:n bı a3- rı:: men kutlanmı~tır. Törende nutuk-
kuvvct vererek Pasifik ad:.-ı.lannı görüşn•elen Almıınya için ordu Bat" keri sır olduğunu işaret ederek tefer- lar söylenmi-; ve bu nutuklarda, İtal
ele geçirmeğe uğraşacağı anla~ı· komutan maıeşal Keitel, İtalya için ruahna giri:ımemiştir. yanın yenilmiş Fransanın t.a.bii istek-

de gene] ku~ma~ başkanı general Çunkin 1 (A.A.) - Perşembe leri ve bilhassa Nis hakkındaki istek-
lıyor. . Kont Cavnllere iştirak etmişlerdir. akşamı neşredilen teblığe göre Ja- leri beli~ilmiştir. 

Başta Avustralya var. Öylo Almıınyaı.ıı. Romadaki büyük el- p..,nlar Lashi<.>'ya girmişlerdır. Çiın Sassari 1 (A.A.) - Stefani: Nis 
sanılıyor ki etrafta~ ~ütün .kü· jçisi ~t ".'.o:: Mac~ı;nsen il~ ltalya~ı~ kuvveti çarş~mba g.i.inü bura~mı. b:'- g~nü, .d.ün. b~ra~a büyük bir h~ 
"k ada kümelerim bırer bırer Berin b ·yul elçısı M. Dıno Alfıerı şaltarak yem meovzılere çekilmıştır. kutlesır.ı:l ıştm.kıle kutlanmıştır. Söy-

çu k t ıı· b" . r de görüsme1erde hazır bulunmuşlar- Japon taarruzu devam ediyor. Çin- leııt.ı. nutuklarda, 30 nisan 1849 ta-
alarn eme ı ır cevınne ve sa - ~ · lil · . .. .. .. k 'h' · h · · b ı· ·ı · . dır. er hır demıryolu koprusu ya ının- n ının e emmıyetı e ırtı mış ve 
ma harckctı yapan Japonya ya· .. •. h"k" l da 12 Japcn tankını tahribetmişler, Franaanın İtalyaya karşı yaptığı bir 
kında, tek basına kalan AvU5tral- Goruşmelere a ım o an düşmana ağır kayıplar verdirmiş- ua hiyanetler hatırlatılmıştır. 
yaya saldm:ı.caktır. Oradı:ı. durum üç olay . lerdir. 
ürrıit arttmcı değildir. Avustral- Berlin 1 (A.A.) - Salahiyetlı Çin askeri sözcüsü demiştir ki: 
ya Ba~wekili, iki gün önce İngiliz ~~ma..5ı lkbaynakları~ı~. rn1ü~laa.sbıni]a Ç«}apoKnlarırŞ kil;,ri Bh.areketi, g~neral 

. .. l k t . rAvus gore az ourg goruşme erme • ang ay e ın ırmanyayı zıyare-
radvosılc sov e om1ş u. < - h .. ] h~k· b l akt d · d d" .. "l .. ı · · .: . . . a k a.3d.'~ U-< o ay a ım u unm a ır: tı esnasın a uşunu muş, rnuvasa a 
tralya bugunlerde bır 1stıy1 be - 1 - Akdeni:ı!tJe Mihver devletle- ve geri ha.tlarlıCl iaşesi meselelerinin 
liyor. Yetişecek kadar sil-lhımız rine elverişi: olan durum: Bundan temini için tedbirler alınmıştır. Bu 
yok, yetisccek kadar tayyarcmiz I eV"Velki Hitleı ~ Mussolini. ~onuşma- sebeple Lashic,' ~.un !apo_nlar tara· 
de yok Önümüzde karanlık "Üll· sından sonrı.. Lıbyada lngılız taarru· fından zaptı Muttefiklerın devamlı 

Belçika da 
bir patlama 
250 ölü, 1000 kadar 

yaralı var 
1 

. F k t h danbfaz zu akim kalmı~. Malta kıymetten mukavemetin mani olamaz. Çinli-
er var. a a er zaman • d"' · l ·· b d d" l M·· fikl d .. d"kl · d Bük. --' l (AA) Li--'1-• • w. uşun.ı muş ve u çevre e uşman er utte er en gor u erı yar ı· r acı . • - moourc 

la bırlıgız.ıı donanma•ı zayıflamıştır. ma teşekkür ederler. Fakat liava yar- vilayetinde Tessendcrloo" daki kim-
Çok ehemmiyetli bir kudret 2 - Ruslarır. kış taarruzunun dımı yap.lmadığından Çinliler daha ya maddeleri fabrikası çar§amba gü-

kaynağ1 olan milli birlik, müda· akamete uğraması ve bu akametin fazla bir şe~· yapamamışlardır. Çin- nü saat 1,30 da çıkan bir infilak yü
faa silii.hı olmavınca harbi kazan- fngiliz 4 Amerikan ümitleri için bir liler şimdi mevzi harbini bırakarak zünden harabolmuştur. Dahiliye Na
mava yctmiye~eğine göre Avus- felaket teşkil etmi, olması. Birmanyadaki i~1erini başarabilm7k ~rlığı neıırettiği bir tebliğle bu fab-

t
. 

1
• · B kili · il'"'·!· 3 - Japonların doğu Asyada ve için harekat harbine girişeceklerdır. rıkanın Belçikı:.. p~asasına ait olmak 

ıa va aşve nın s =ı an ve p .fik b"I dak. 1 .. 1 k · · k. d" .. .. h k" · ··:ı__ • • _ .. • .ası te ve ı husa Birmanya ı A enen soy eme ısterım ı uşman uzere mun asıran ımyevı guore ve 
tayyarelerı olmadıgını boyle açık- son OÜ.fÜ~ muvaffakıyetleri. Birmanyad.an çıkarılıncaya kadar çr.maşır sııyt.. yaptığını tasrih eyle-
ça il~n ederek Japonyayı davet lı>te Salzbourg bulu,maaı bu olay- Çinliler burada kalarak mukaverne· miştir. 
eder görünmesi harb içinde bi1ıim lar altınd<.. yapılmıştır. te devam edeceklerdir. Yalnız Bar lınfilakın tesirleri yüzlerce metreyi 
zihniyetimize sığmayan bir saf- Halbuk; Churchil1 - Roosevelt bu- kumandanlığı . değil, şimdi Birman· kaplamış, tc:knik okulu, telefon aaıı
liktlr. Düsünmeli ki aynı günde luşmaları şimdiye kadar hep fena Y9:da çarpışan her Çinli subay ve tr~ı~ı ve: bır çok evleri harabet-

. ~ . . .. şartlar alttndı.t olmuştur. Her halde erın kararı budur.> mışhr. 
Amerıka Reısıcumhuru. 1:· Roo- böyle fena beJirtiler sebebiledir k.i St_yısı malur.ı olan ölüler 250 ve 
seveıt, gene radyodaki bır nut- düşmanlar İtalyanın durumu hakkın- A1man harb gemileri yarz.ıılar da 1000 kişidir. 
kunda "Avustralya ile Yeni Ze- da kaba iddialar yayıyorlar. Esasen h"'J"' T dh . 'd İnfilaktar. aonra Alman kıtalarile 
l!nda ilerde bizim taarruz hare- Reuterin Buenos • Aires' den verdiği a a ron eım e Car: pir . .:' dc.-ki kömür madenlerine 
ketimiz için üs olacaktır» diyordu. bu haberler ltaly,:-nın sul? araştırma- Londı:a 2 <A.A.) - li.B.C,: Alm~ı- men~p h~su-ı• ekipler derhal temiz-

kt A ust al ya elden gi- lannda bulundugu, dahilde buhran lann Tirplç, Prens Ojen ve Adnlll'al leme ı• lenne baılamışlardır. Belçika 
Gerçc •.en,. v rA 'k . . başgösterdiğ: ve saire hakkındadır. Şe: zırhlıları hi\IA Norveçln Trond- ve şimali Fransa askert idarecisi Re-
derse Ingııtere ve merı a ıçın heun limanında bulunuyor Alınan- ader kurtarın• · 1 · · h 1 -'-

k h (D sah"f 2 ••tun 6 d ) 1 b da · · . · ı • ... ış CTını 1z aşt1rm~ 
Uzak Şarkta harekete geçme e· evamı ı c • su a ar, ura müdafaa tedbırlerın ve mahalli maka l l . '- a.b ll ehemml tr rette t ı rdt m ar a lf oer er -
men hemen olurluktan çıkacak- ye L su · art ırnu.ş a r. ğini te-ıin etmek makMdile kaza 

tır. Böyle olduğu halde, Japonya Avustralya'ya yerine gitmişti&-. 
harbi basladıktan altı ay sonra Dün geceki Rua tebliği -------
Avustralya Başvekilinin cıSilatıı- karşı Londra 2 (Radyo sa.at 8,15 de) - ltalya - Balkanlar 

l 
Dün gece yarun Moıııtovada neş.radllen 

rruz v. ok, tav_ varemiz vokıı diye e - R .1 .1 us t®llğl: 
!erini ovuşturup esef etmesi baylı hareket mı•? Dün cephede crejtl.şikllk oınuı.mıştır. 
şaşılacak bir şeydir. Haltttl.d M. 
Rooscvelt, o nutkunda Amerika- -- - Sanayi kanunu 
nm gayretinin genişliğini şöyle 
anlatıyordu: ııAmerika harb gemi- Japonların mühim 
ieri şimdi, simaı ve cenup Atlzn- hazırlık yaptıkları 
tiğinde, Akdenizde, şimal ve cenup bildiriliyor 
Pa!';ifık dC'nizindedirler. Amerika 

Encümende tetkiki 
bitmek üzere 

••• 1 

Demiryolu münakalele
rine dünden itibaren 

başlandi 

R<!rna 1 CA.A,) - Bugünden itiba
ren Italya Ue Balkanlar arasında do~
rudan do~ya demtrYolu mıinakale
Ierine b:ı..şla.nacaktır. Her gün Torl-

ordulan, cenubi An:er~ada, Mclburnc 1 (A.A.) _ Geııeral An~ara 1 (Akşam) - Teıviki nodan kallucak olan b!r tren, Triycs-
Groenland, Izlanda, Ingııtere j' Blaıney, J apor.ların, Avustralya do- Sanayı kanunl. YC:rine konmak üzere te - Zagreb - Belgrad ve Sofya. yollle 
adalarmda, Yakın Sarkta, Uzak, g_-u simalı'ndek'ı ao'alarda kuvvetlen- hazırlc:.nan ~a.nay. ı kanununun encü- Selaniğe varacaktır. · ı d t tk k b k d y Diğer taraftan, :Roma ile B11d8peş-
Şarkt a, Avustralya ve dn.ha bir diklerini ve A\.·ustralyanın şima ~a- ~~Sa e ~ k 

1 1 
Ltme üz~rc ir. . ~ te arasındaki doğrudan doğruya. de _ 

BU S.4.BAJIK.İ 

Japonlar Çin 
hududuna 
yaklaştılar 

Birmanyada Japon 
ilerleyişi devam 

ediyor 

Loadra 2 (A,A.) - B.B.C.: Bırm.aıı
y.ı'daki Llchlo octırlni alan laponlar, 
şfnıall şar'kl fstikametlerındo t.azyıit
la.rına. deva.ın etmlıtcr ve Çin hudu
dunıdan 50 kUometre ı:w.kta. bulun.ın 
Şeııvi;ye vannı.şlard.ır. Çin kuwetıeri 
burada. inatçı bir muk.ıvemet göste
riyorlar. 
Mandala.y'uı 32 kı:,m etre cenubuıı

da. kain Kiatse'de bir çJ.rpışma de· 
vam etmekte-dır. Hıntll bir Gurka 
tugayı Japonlarla çarııı.şarak dii}m.ı:ı.
na. 500 zayiat verdirm!~tlr. 

Gtırka:ların zayiatı c.n kl.şlden iba.
rettlr. Ingillzler, Manchılay'ın şarkın
da., Çin ku\fVetıeriyle ıı:tıb:ı.t temin ey
lemL<jlcrdir. 

Son günlerd~ J.ıpon zayiatı yuz:ie 
20 - 25 nl.wetındedır. 

Heinkel 
fabrikasına 

yapılan hücumlar 
Tayyare montaj atölyesi 

ve daha bazı kısın1lar 
harap o!du 

Londra 2 (AA) - lıı.gıl:z ı.ayyare
leri Şimali Frnnsada 5,llnt - Omcl"J 
Calais ve daha. bazı }frl"rde tn:ı.rruz~ 
lnnna devam etmlşl ·rcıır. 
Mnınyad:ı Rostok şchrıne yapılan 

hava taa.rruzLırı, Almat Ja.r lç!n 1>uyük 

TELGBAPLA.B 

Salzburg 
mülakatının 

akisleri 
Berlin ve Roma basnıi, 
mülakatın büyük ehem

miyetinde ısrar ediyorlar 

Be~fuı 2 (A.A.) - Gazete "ı, Sal!~ 
burg'da B. Hit!er 'Je Mu ol ara-
mı<lakl bulu;m:ılan:!nn 00.hs"'dı ·orlar 

Na.t.Lonal Zcıtw1g t-:ızete d.yvr 1t1': 
iki devlet ~fi arasına.•kı mı lfıkatıar, 
daim.1 buyuk hiıdı.s:?l:lre ba; Janı;ıc ot 4 

muştur. Mutteiık'erın . zafetlc ııetıce
lcnmiş kış seferi 'bıt,ın~tir. Şimdi yeni 
taarruzuıı arüesinde bulunuyorlar. 

Roma 2 (A.A. ı - Itnlyan basınt, 
S:ılzl:ııırg mulak:ıtı il.! ehenunlyet:e 
meşgul oluyor ve mıhver devletıerl 
arasında.ki !şl:>lrLği:ıi belirtiy\lr, 

Gioroale d'It:ı.lb &'lzct.e.,· dıyot· k : 
Salzburgda ehcmmıvelll ve genil} şu
mullii kararla1· vt-riln•i~ir. Dti'f!Tl:tn 
zımanı gelınc~ bmıları hnyretle öğre. 
necektiı'. Alın:ıııy.ı lle :Jtnlynnııı en 
gcnı,, ve muhtelıt ce,>h("crde k ıllana
cakl::ırı kuvvetleri h'.ldııtsuı:dur 

Corricra Della Sera r;tlzetesl de diyor 
ki: !ki ~tın mula'·:ı•ı h:ı.ı.'1:.ıln ıcıp!an 
ve dı!nyanın muk1dcier:ıtı için mu
hım btr nnda yapılmı.tır J .ılyn ı.ıe 
A1manya arasında yu de yu.ı: a tec1 
I.şb.rlıği vardır. N:ı..sıi A' 1111 n. Akd -
nlzde tcm,,il edhlyors:ı ı• Ira da do~ 
cephesinde :ı. ml ek ld ~ tem il edll"
cektır. Italyan m il ti bolse iklere 
karşı mucade!"'y mu~·•ulc!es ndd diyor, 
n11ııın111111111111ııtııuıııııuııuıuınıı ııuıııııuııttı•ıuıııı•ttM 

bir darbe te.şkl ctm""'! tr. Cc•kı!~n fl)
tj)gr:ı.fhr. Heir.kc' mcııtıt• ve ma.klne 
atelyelcrivle kroki d :ı.!resinin, tcknıS: 

mekteplerinin v•' ıev ııım ,etken d~
mlryolunun tahrlp ed1'ct' •ini go,,te· 
riyor. 

Ro.>tokta .kı tahrip sah:ısı vardır 
Bunl:ırd:ın birinin sahası 590 .,.. 68Ô 
metredıı-. 

Rapid, F enerbahçeyi 
1-O mağlUbetti 

Rapld kalesi Fenerli muhaci.mlerle mücadele ediyor 
[Yazull 4 Onctl sahttemtzdeC:llr] 

•Wln••tM'"11Hl!JUIUlb&lllUlllllllM--IDIWWINnmaıa_.._,..111111111H81111111ım-• 

çok Pasifik adalarında bulunu- \ili istila etmek yahut Avustralya ıle ıbnı na}'l · anun~nun ?azırandan ıtı· mlryolu mlinn.kalelerine 4 mo.yıst.a 
Am 'k d 1 . sala hat· aren merıycte gırmesıne çalışılmak· 

.. ---------~".-C..ID:.:.n!lJ!.:.:'11:ı..::";;;.;~·;;;.;1,;.;.,~--'u--e_rı.ı.·_n~a-raı..s-'ın'--a-c--'m:ı...:.u-v.;a~D.d.i.ikJLC::..~2!!.:.......:J' :!..!!:''-:::= ,.~~~!.· ....!'-~!!!!~~.J..:I:ba.ş:Wl:ea.nastac~a.k.ııi.uJve:lllıı'buıunı.a..:unıuıl.u.1ç.JlntakJ.ıRoumd.a.lle:-:.L __ :::_,~~:nı"rcı'ler bı"rlı''- yapmıQlar~·_:_· __ _ , , • u"4 • • • .. .. •· ta ır. eşvııw sanayı .K;anı.nunun 11: ~ 





z .Mayıs 1942 
ıwııte 1 

6 

;,~~~;;:s~;e~~=:.[ Ş E D i R B AB B R L B R i ın-:h~::~:-0 
Eskiden küçük bir idari ınerke~ Ku··ku··rt, ·· t şıj Karagö daı·r şu·· h ı· bı·r o··ıu"m ken &0nra sapaya düıerek bu~ goz a ze . p e 1 Bütün dünyada kuahk :itibarile 

nı kaybeden sakin, seuis bir koy• belki de rekor kıraa kiiçüciik latan-
uğradun. Hayli büyük. bayii afaç- bul tüneli için ikinci ve ihtiyat bir 
idili ve koskoca bir hububat ve da- Halka ucuz fiaüe daği. Bir kadınin cesedi kaYJJ getirileceiini p.xetelerde oku-
varcılık ovası ortasında adeta vaha tilmasina baılaniyor 1941 • 1942 SeDeSİ yapılan neşriyat mezarindan çıkarilarak yunca. aizımdan: cEyvabb aözl 
gibi duran bir köy. . • • otopsi yapıldi çıktı. 

Beraberimdeki zatlardan bırı, ca- Bu ikinci tünel kaJJ§mın getiriJ..me. 
vann tanının•~ simalarındandı. De- İstanbul vllft.yetJ. hududu dah1llnde- ~ da1r 9Jll. n~ ba.- dair d~lertnı. o}'lm1m tant(!:jne sine bir taraftan eevinirken. bir ta· 
di ki· ki bal""' b&hçelerln »ıtı,,wıcı olan kft- '1%lda Sabrı Ea\ Slya.vıısll'ln 1:Ka- Ye estetiıt.ıne de.tr kanaatleıdml. dl!ll• Beyo~lunda oturan De$l>ba admd& raftan da_ ne yalan ıöyliyeyiıu-

. thtimal bu 1ıece İl dola,...a. k1lrt ve ~ glbl Jlbn1'8'V1 m.&d.d.- r&«llat &dh cpısUco.aosyoloJlb dene- mem. 1mkinlannı nah et.metdedır. Bu gem, bir tadın gepenlercıe JMımne bu- üaiildiim. Adeta • , hiiziin :o 
b -d k l la elir Sa& ıerln halka ucuza da!11tıl.nıMı t.arar- meısını ııdbebm~ muvata olu.T. Sayın vesne lle İsınatı Hattı Ba.ıtaeJo11u lmı:duRu çocuğunu dü§1lrm.Gf '"biraz Sevi.ad" • ıçımeocuk)-..:..---1 

ura a amamız mn g : • • laftıtılmıfb.. Bu mMldeler, 1htl1&o ..& Adnan'm Jı:alemile. bu slltı:ı:nlard.o., flkrlnıe ı..,t1nJc etmıyeııılere ,.er4111 ce- llOlll'a da lcendlal. 15~ .&.dltyeye un, zıra, ç '"5Ullln& 

nacak yer bulalun. Y ~L:! :nisl>etıı.ne göre hazırLlnar&k İstanbul cı$rıı bir yazı n.,edlldJğindeın. ben vaplan da bydet.meacte ve ntrtn! te- yapıla.n b~ ihbarda Desptııaya. çocuk tllneJde. biraa da bayramda araba
memizi eq iyi temin edecek ,_ zıraa.t banıta:mı& ~nımıttır. htt- de cYtıceb mecmuuınm 'lt uncu sa.- kldeden bazı. gmıete tm9larml esert- düşürmek için ldlrtal yapıldılı ve lllo ya, aalmeaf .. binmenin sevldnl balu-
Ağadır. <>ne. inelim. • • yenler, t>an'k1li!Jı,n alablleceklerd.lr. yısmda bu deneme halrkm&a. düşfuı- ne lllve eylemektedh'. lçlrlld.111. taduun bu ~ öldiltft ru:m. Daha oama ..ı.. ~una 

Yanımızdakilerden Lıirit Ancak be.nJcadan kükihC ve gactafl ceJerlml yaelıRJmdan, onu bumda Yft.l.nm t.smau Ha:tJn Baltacıotlu iddia ~- Bu. iddia 1tlıeır1ne adnnmaıa atbim Amala ll7ft Wr 
- Kendisi oteld, lokantacı mı 1 ılacık1arm 1tıtfyaolarmm. draa.t m•· olruyucıılanma ha.tır1Atmüla ik.tila eaeriııe h,ep kend1 tann&t1.ne da.yanan. müddelumum.1 mua.v1nleriodeo. B. Zl· iJ.ne Pomi4I aihi ........_ Mesel& 

- diye soracak oldu. marlarmdan alacaltlan birer Tedca edeceıtım. 1l'J"8n veya baltalama.k. lçln o tanaat- ya. tahklb.ta el t.ormUI, Deııııplnanuı Karaköyilı o Klriilt6ca, ....,...Clt 
Gülüttük. ile ispat ettırllmes.l IAzımdır. Tevz1ata Geçen aene Karagö-z'e daJ.r basılan lere zıt olan flk1ı1ert •lınıotd'. J:aste. cesedi merıa.rdazı. 9\bnla.ralc morga. ra:yp.raa, hareketli bavumcl-
- Hayır efendim... N• mffın•,._ ön1mı:tm:ı:~ puartesi glbıilnden 1tt- c;ok mühim btr eser de Dl'. H. Ritterln mnflaıbık olmaklıa be1'abeT ~ farlı:- rörıd~. kurtulup tünel Utasyoaıanm ı°" 

bet 7 Böyle yerlerde ya bir sea- be.ren başlanacalttır. neşrettllt cYalova satası - Kllta.hya. - lan olan dil~ bazı ya.mlan da heea.- Ya.pılan otopsi, netıce6.lnd9 Desıpl- eesaiz kucaimda bir dakika bek-. ··:.ııut da tarafmdu be- Cazular - Tlmarhane - Kayık - Ya- ba kat&!. 1dl, ııeyın 1sman Haöı :Ba.1- naya. hariçten mftdahalede bulmml- leyi, adeta aizi dinlendirir H I ba 
~~ Y«Misafir ::'a'::ı• vardll'. Ora- Bir kurşun bir.sizi zıcı» oyunlannm nıetnldtr. Dr. H. t:ı.cıoğ~unun eıserl daha. tamamlaDnılŞ, duğu ve çocuğun bu yOzde:n d~l\ğil. bir ağustos llcajuıda oıU:.. e .:vld 

misafiri tanmd inilir Pa• } d Rittl!'t' daha evvelce de Almanyada Kara.gaz mesele.<rln!n bug1lıııkil durnınu :v1na bu müdahale netıcc8i.nde ya.ra- b"' bütün artu Çünkü tünel • 
ya Tanrı a ·timi- yaka an ı .Kanlı kavak - Sahte gelln - Kanlı d.'1.h.'\ 1y1 a.ydml:ınmış olurdu. larm mikrop kapması yüzilııden kadı- us •• ~t~ 
r~sız kalınır... ~imdi .. memlek~ den Akşam 117.erlert banlaf!I. girerek Nigftr. oyunlarını neşrctmlştl. Bunla- Bu eserin blr kaç sahıteslnde «Ka- nın ö1d0tft tıesbıt edilmfştl.r. Desptna.- yoaılan hem senn, h~ de .k~disme 
zı:ı. ko:ıukseverlik v sorenekle~ de kurfun boru.lan sökf1p ÇIL1an Tottort nn heps1nl Hayall Nazli' efendi, bit r!l€özil 9evenler Cem.lyetb doıayıslle nm çocuk d{l§ilrnıest lçtn Arakst ~ lı:okuaile teskin ed1CJ yerler-
bırıyle kal'falalacagız. •• Gerçi Y admda btrl ev.-eild gttn yine al:şa.m ramazan repertuvarı olmak üzere, çıkan yazılara yer verllm1ş ve ya,pı- adında blr kadınm ld\rt.a.J yaptı~ 1d- dır. 
mubıel:: zenginler. a:Odu açrn.1' .am· tmert Sirkeci el varında. btr bana gtrlp 1918 de sayın doktorun arzusunu yeri- lacak illılde veya mezax hııltbnd.a ba- d1a edllm.lşt1r. . • ~ hiz!m ~cm tünele binme
ma, en iyisi İbra~ Aianmkid~. ku:rltın borulan kesndıl. ltoltutunun ne getirmek üzere yazmıştır. zı müJAhazalır k3.ydedllm1şse de bu- M!lddeiumınnUlk, ölilıne eebebıyet nızle ınmenız bir olar. Bayramlarda 

ismi geç~ zengm. baklanda ı:ra• altına sıı.klayıp kapıdan çıkmak ıster- Nazl.t efendi, meslekt.a.şlan ara.sınd!l gtıh artık Karagl'ırı'iln G'1na.,eı1 bir var- :ır:_eıcka~~~~Jlgi=\~ak- a~ı ka_n~ da bö~!e değil midir? 
hat da verdiler: Jı:en yakalanml§tır. oldukça. okur yazar blr kara.g()7;C!l ol:ı.- lık• olduğını:dan ş!lphe edllemfyeoee- · Bm~; aradan goz açıp kapaya-

Hububattı.m ve davardan- 1942 Zabıtada ve.rdlili l!ı\dede Todort ırn- ra.k tanınmıştır Yazdı~1 oyun metin- ltlne glSre onu b1r f!nt eevfyes!M d11- y • k.. .. l cak bır zamaı; ya geçer, ya geçme., 
rayicine göre - yıllık geW:i 25,000 çım.u ttl.ra.f ederek da1'..a. evvel d1tter lerl, hele da.ha. "evveıce yapılan neşrl- ş\lnnemek, onu öldtırmemek için ona em o~ur .nav un bir ses etrafta giimbür gümbür ötıeTı 
lira im~. (Bu rakamı kendı akraba· hanlardaki bonı lnrsızlıklannı da yat ne mukayese edilecek olursa, nok- ancak b\r N:ı!de yapma.it diışt\ntllebl- tarıfesı cYandmnb ••. 
ları tasdik etti. Vuiyet de öyle gös- Jrendlsl yaptı~ı söylam.ı.,ttr. Todort sa.nm sayılablllr. Meşrutiyetten bira~ lir. Aksini 1<1dla. edenler 1se hep za- Yenl kömür na.vlun ,t.arl!aııl dünden Tünel. her halde btanbuldaki na• 
teriyor.) dtbı nm>ebçl mtlddelumum.Ul~e ~ evvel ve biraz sonra basılan daha. blr vallı Ka.t:ı.gözil kendi ~Mıretle~:- lUba.ren merlyet me~e g1rml.şt1r. kil vasıtalarmı!ı en sevimlilerindea 

Otomobilimiz kerpiçten yapd.mq. Um edllm1şt1r. ook OJUn metinlert vıı.rdır k1 hepst sa.mak yapmak isJ1~~ir dakik· Evvelce tarıre tonaj tam g&zetilml- biridir. Bumu. için ikinci bir kaNm 
fakat muntazan. bir «Konak yavru- tertipsiz ve dlk:k.a:t.\lzce basılmı' .. ve cclert ve ııılYzleri 5 nde a. ~rek hazırlanmıştı.. Yen! tarırede gelmesine sevindim. 

•• ünd' d d r_ı-! t_.__ e• k. d ehenunlyets12dlr Onlan ta.kllden Turk blie dunna.ğa değme-&. \'apurla.nn tonlan da ne.zarı dlkka~ ş· d' b nf .. • • biiziia i,';.i. n'!n .,:n b' e ~;i ~: ~ buına; ır çocu pencere en harflerlle ,-apıl~ bir çok neşriyat ta :tsma.ıı Hakkı Ba.ltac-.oğlunun Kara.- al.ın.rn.1ftlr Yen! ta.rlfe11ln arme.törlerl d 1;1 1 
eyi ':.enta n 

1~ D%Ull 

1cu1I.:;,,.. u ·:i'ci ' -icaı: Z:., düıtü, aldıği yaralardan sayılmağa değmez. göz'Q yenileme teşebbftsft çoır yerin- ta.trnın ed~ği tahmin edJlmeıktıedtr. ~~ .,: ,~kayış eeldi-
cı en er. ··ıd·· H .....,,1 N zır efendinin defterinden dedir. Btr asır evvelk'l Karagöz'tln bl· • • • 

içinde hı · • n, akraba ve maiyet 33 o U lstlf~ ecı:reıc. Dr H Rltter'ln mtı- lA, metln mevcut olmadığındlan, ne '*"' .. ""*"11'"***"1*'111111111114 ii sanı.an. kendi kendime: 
kqi barmıyor ve İbrahim Aia tara- Gala.ta.da Arap cami.inde oturan ııaadeslle ben de ·.s~ııncak sa.fası• olduğunu tamamlle bıtm1yonıa.tı: ta mile mfimessUJ. olabllm9ledndıt' on- - İpe, eliyordum. ba ka:flf eskl-
fmdan Lesleniyonnllf. (Tabü bun- Abdullah.m 1k1 yaşındaki kızı Şaziye. metnbıJ neşretmif; fakat risalede gfin geçtfkçe, devtr değiştlkQe Kara- lamı tavırlarını, muhakeme ta~nnı yinciye kadar mutlaka sulh olur_. 
lar. tuieyli insanlar değil. H• 'biri dtm. evın. tıf}lhıcü kat-lnda!d odad& l§aret ettiğim g1bl bunu d1ğ'er ilç ha- göz'e yapılan llı\velert pek AlA tefrlk velhasıl be:nlildertnı tamam!Je ifade Ve her tünele bindikçe hafifçe 
iktidarın· göre çalıfayor.) Bahusaa ~ duran pencere öııtmde ayn~ yaletıden aırutun metJnlerle karşılaş- edebntyorut. Bunlardan yapıla'bDecek edebllmelertnıdedl.r. Oyunlann bUnye ona bir göz atıyordmn. Acaba eski
bahçede oyunlarını sonradan seyret- oradaki lskemlenln üzerine çıkrnıııJbr. tırarak vücude getlmılştlm. yen1IlkJ.er " değişlklllder ha.kıkmda kuvveti bu yüzdendir. me alimetleri var 1111? •• Hatta a~ 
tiğim çocuklar. bu ailenin sağlam, Kft~tnc ŞaZ'!ye pencereden dı§&r!Y& Yine Nazif efendtnır.. defterinden blr fJ.kir edlnebııtm. cKanlı Nlglre m er.ne girenlerin mm biri «Sull. 13 ağustos 1942 ta
ahbatli ve maddeten ve manen gi- ba.bıı.a.ıc Ozere uzanırken m11-n.zenesl- tstılade ede~ Dr. H. W. Duda dl'aslı Ka.r:ıgözijn pcrdesınI ve tasvtrlerlni hep ıııoyulacaklarını b!ld1~!s hal1e rihinde olacaktır• diye tahminde 
zel yapıh olduiuna bana ispat etti. nl b}'bederek aokata dfttmDftllr. Ferhat.. ı neşretti. Bu suretle Nazlf büyütmeı'lc pek llA t:at-1ld11'. N1teldm M olacağını yine merak edıem. Qün- bulUDIDU§tu. Ar~ bunu diifinii-

Ev sahibi iki evli İmif, Muhtelif ~rlerlnden atır ya.ı:a.luıan etendlntn. bugtlne tadar, tamam sa- 1:Molla.se a.dlı Karag&ıcl bunu Atına kil her giren kendi hf1T1yettnl, sftın1- kendi kı elime· Acaba tJ 
••• Şaziye Çocuk hastanesine .ka.ldınlmıt- yabUeceğ1m.tz, on bir oyımunun met- da tatbik etmekiıe n P* l1l muvaf- ~tınt gastereeelc, he.r glraıı. a.ym ve- yor, en ; «.? • 

Fotoraf sadakatile lelbİt ett.iiim • ela blru sonn. ölmilşt11r. n1 ellmlzde 1!.le;cut demektir. Must.a- fak ol.ına.ttadJJ'. Mollal'm Jta.ragr.'e sUe ne ba1Jb. bqlı:a ttlrlt harekat ~ON kadar eskir mı···• diyor-
aiıki intibalard olı:u,:rw- Adll,ye doktoru ce.sed! muayene t- fa. Nihat ÖZön ftn bu defa ba.stırd.ığl yaptı!ı 111.velerden bh't de bMtbı tu· edecelc11r. :!Janma hir an ••r, arzet.. derek g&nlllmestne ruhSt vermlşt.lr 1:Kanlı ka.vab l'8 cKanlı N1P.r• Dr. vlrlert ctır döndit. yani pert!eden ay- Bugiın iç.in bu esas ta.tıbık edtleıbl- Artık tinelia. kay1p benim için 

.mektir lbtiın~ ,j; lauaclan • Ritter'ln Alm.an,.ada ba~ığı metin- nlmadan ıstenUen tst'lrvnetıl dolru ur. :Ueeell bl.r mııhte9ı:1ıbl tmbaııı ilkbahardan daha güsel. daha cazip 
• . · a .. • ler olduğundan ~nt neşriyat sayıla.- ytlrllmestnt temln edecek "*1lde 18(>- olan muhtelif ıı:IJtta muhtıellf Mtye- bir mevsim olarak aulb meniminia 
ıstifade edecek n;_~ifler bulunur. Haydarpaşalıların spor maz. Mustafa Nlha.t Özön anlan ay- m~ olmuıdır t.ı. bil dıe d~ tatt>tk de, muhtıeli! zUın1ye°tte ~lmlar tuvır ne zaman geleceiini ea iyi göstere. 

bayramı nen naklettiği ve aynı oyunların dl- etmeliyiz, edileıblltr. Onla.nn b• ihttkir D.rşı- bir mevsim olan ıulh mevıiminia 
Bizi, bahsettiğim konaia deiil, ğer mettnlerlle kat"§1la~ınmı.dığı tçtn Ka.rag~e yeni şa.hs1yetler 1llvN1 aında temt'kl tııınıan, aDınlmel de- ıu tarafın ymilmeai, ne bu tarafın 

ondan kapalı bir avlu ile aynlan mi- Ha.yd~ 11.se$l ta.ratmdan 1ıert1- de, yam ki, bmı.lar ,Kn.rngöııı ede'bl· de ...- tol&"lıkla b.bDdlr. c'I'&th 1111 l1eeelert tebarllz ettırlleblllr. -}='-h- !&.!_.....! L!.. be 
nimini diier bir W..ya alcLl.r. Ba- bedileD. .apor ba.J'ram,ı bupbı Fa:ıer- yat .. mm J.okı de bfr kaUJl9 tefldl ız.:;i_ a_; c1o1ı;tıora g:lbl badn :ıta- Yine ~11 bir bobsmfn «*! eer..; .,...,...._ 118 - _. cep : na 
.rw adimi* Alt kabada ....- icia ~ stadmda ~- OOk lh- etmez,, :ragöz'd• ~Ds ldır WmD. ...._ lıb'emlllle mub'98d alarM ~ lalaya .... fiMn ilam d ii'm Tii
lmmıılar .-. iU11Ci -...1 miuıfiırleN Cin '* ınpam altında. ~ cKal'aC'llıs edel)fyatımıza için halcltl .ıd,JeUer ~ 1ı:1 bW baJdı9 ........ J'811Q11. d8flnill. ~ .._ perde- lllıl lra~ .-;ı ei kili Wi. •• 0 bir 
ınahsua y.mcak. yer var. o... 99 tala- ba apıır tıesa.iıtırllDe ıı.enm :mennlan kazanç o. H. P. :f8.Y1ll}anndan olan Ye metma delfldl. Bastbı ~ bob9IO. d• ca.nlandmlalılllr. MIM*d oalıa!t- a.. eslridl mi7' ıc:.....ı... ...U. ma-

b
. d' enle _._, __ il t kat ise lle hilen talebe bulunanlar lftlrü .. lçinde iki n1umddeme ne yedi aenar- ıııeno, yent zengin adam, lhtll&Ar ,,._ mü ~. Yetıer Jel t8ftt tolal· ..ıu.... Bw mllWt diin7a l.ulıinia 

ta ır meT ıv çaaua.n 
1 

' decekt1r, 10 bulunan 1:Ka.r&gt\z' «.nuyosu: h paıı esnaf gibi UAvıeler )'llp1ablllr, mı. bmılamı b.nııtval&rım J'llP&lll&I'!- arbk indimde bir tiinel kayışllk cam 
asıl salon. • Programın en caztp nuuı.arMt tu'9 adlı eeenttr. Perdede g6rdillftmll ~ ata, nm eıbm l'e bunl&r'I O?D&t:aca olem YU'dı._ 

Yerler baıtanbata hah ile kap~ bol pmp1yocıu bulunan mekt.el;bı bu Sayın Nan Aba.f KILJlSU kıtabın otomobD, tayya"N Uhe eıdllel>Utr. Yı- :rmr ~Glertmls ~. S.- içia icinci bir~ ıele-
Pencereleriı. önün.de, yerli bir aedr. gi1nktl 1aı.drosıı ne ınıesunla.r araanda ,öruıfıı&a Onde Karqöa'den bahseder- tAıır lı1 btın,oesl bo&uJmum. BugO:ne kadall ~ ~ ceiinl ititince beni bir .. iisiindiir .ı
Onım da iiatiincle. d.,,.arlann ~- yapılacak maçtır. Mezunlar tala- ten: cO mu blsdell kaçta; b1s mı ona ntışftnceml a..ca ı.dl ecse,tm. ıcı.- IDlt1nlfftı1 bunda tabın tıdecel1m. da. IRiyük bir~ yWwnme aira
nnda da baidat kurup oturmap mmd& bl.rtncl mut tut.boJıcnılarm bu- nankör bir hı.te unuttuk, bllmfyo- tagC111'1ln lbedllllt ~ ... *'- Ömlıdederlm 1d. o zaman ntrim1 dl.- dan Deme'· aalb için bir tiael ka,. 
mahsus içi ,.ün dola, kabarık. dört ıunmaa bu Dzaıl&lnl&Dm ebeının!Y9- rum. Bu eS1 ~ Dk Sik hıatıde.- d1tt ~ temaU ettaıer1 llD- b& etra.flıe& izah et.mit olurum.. kafi detildi 
kö,e minderler. tmı arttırmaktadır. Bayram teaılıtı- m8ic -,esllelert ~u. J'a.kat onan llln. ırkm, hlbbetbt. ~ .__ 8eHm NilslM& 0..- J'll1. • ... 

Duvarlarda ..... yok ı ICllf ........ rtne .at ıs de .ııpon:alanzı ıeçtı re.. b1z1 bl&lm onu 8*l hararetle .sevtp $imdi ba y8Di kaY111 kullanacağa. 
d tertibedilnde Jılanihat cBiunID•- mı u. bef1aMC'l'. va bunu muhtıelU .sevem1Jecei1m.11den end.lft ediy(Jr ve o etkiyecek. bitecek. yeni bir kayqa 
b ~ ahmaDirnalüm> ler MiM taldicli atıet.lmı m11tıabüalan t&t.~ edecek- btmun 1~ yüz JDse gelmekten oeıld- o küd A •k Ja ) ta) beıtl&Yacaiı:a-. O da lndluyl..yy-acek ar. çiniler Uzerine ..:..U0. çizilıpif tıJ.. !lll 1011 olarak da tuti>o1 maçı ;v&- niyordılk. Nllı&JtJt muhtellf~ S ar men 8D Z isesi ebe- bir W. piecııık... Ond.ea sonra 
~ .-iml.i. Tolaınt.rcian boıa- pılacüiır. ~ert masmd& sahne,. "- IUllaL •• Ota.,..._ ob ••• 
uk ibr • dizilmit renk ıq " Blr altaf tufanı toptu. Anladık tt D.. lerinin muvaff akıvetli müsameresi Ttlmlin .-., .,... sibi. ... sett-

~-ı..:• cı eıJı_Pc .. sl balılar çenıellere * &tubut yen1 llman tarife.al dllııl- raglis llymıutıar glb1 J"l41JOI'. Onda ~ rlecek UJ'lf. a..,.limde 7&Vllf ya• 
ıca.. ı s~ ~.. hadm t..: .._. dell 1tJbareD tatblJc mev1dlne g1mltt- btmn nıhlarııımden bir fl1I vardır, v .. yaklepnata 1HıtJayaa ealla Yaao-
takılın:ı sekız.. w~ - tır. Yeni ta.rtte, bugünltll h&ya.t ....... n tar1hçlleı1n bqlangıcrm teııblt nmm tekrar serf seri. ıönnecr· 
lann neden boyle çok oldUIQIUI ÖD- 1ann& ıOre tanzim edl~. edemecllklerl. m:ak e.mlardmbert o, karanlık istasyonlara d inı ... ~ 
ce dütündiim. anlayamadan. Meler, neslllerden n~re ıeçe?S tannmn . 0 

• -r 
peçete tarzuıdı. kuDanılırJarmJf. 'en• iuniuniuuauuu•n•n .. •iuHiil f9Yt1nde ztnde bir n.rbk o!MM ya.- tvdL.. Hikmet Fendun E.. 
c:ıeuınln iistii -ile dUYu aratmdaki kil- fena taraflannı da belirtmekten ken- §am.akta.dır.• demektedir. ,., ...... nO•Ot•t ........... w ...... , 

çiicük sahaya a.nlnut aDe fotoirafı elimi .Jeınadmı.) Kitabın muk&ddeme31 ea: = * Kadıköy Halkevmden: Ttırıkot 
agrandismanlan ... iyi cim kocaman • • --•-- v • SlyaTUŞl11'hı Kanp h~ Qkl1lll& yazma k\ıralan ıtntlhanlan 
bir --•-- ...t. T nnda Wr ı• Biz ~birlilerin ba..-aaa.ıuma. ~ bir etikft.dftr. Bmı.u yedi ııemı.r10 ta- 2/5/942 ....... 
~ ....... ~ D~ ~--x....-.1- ....... yacak bi. cihet de, n aahibmm ııl· klbed1yor: Ka.rag&zün k6y muhtar- cuırm. .. .,.....,. saa.t l5 te ya;>l)aca,. 
~·~ bJr ~......-. Yinite vermediği ehemmiyettirı De- l!Aı. • Kel QR1an • İyilik edtc tyU1k tından kayıtlılann milracaatlan. 
Y 

1
.. -1: yo ••• --L!- iil 8-.de 25 000 lirası olmak. qda bulur - Dal deviren - Deli Dumrul 

Boyle anaızan ggunr8ft - OD 26 lira 1 • • • • ilk • d' - ( .... AA.o K-·t'"-) x-ıı evıenme-misafi safuöİllİD bir tek kat, göz. e e geçırenınm. 1f IJ'• ır- .ucı.1ı:r uı'"'"' ı..u - vı• 
abut r ~ı:.C fuıltm qaretile tatlum- kötü pabuçlan. ta berbat yarım pi- si - Ta)'Y8.re sa.fası. -

Y • irtolUlllDd Yan yenilem-ıo ~ol.- arar ... EY Bu yazıyı Ka.ratı~ h.aJdnnda Y&Pl 
dan tuzlusuna., llP - - • an ~J'- aalıibi. bana olsa oı.. ~I elml- lan nep1)'9.ta ııaarettiğ1mden bu _. 
..ı..na kadar her türlu J'IJ'ecek. ·~ or Zira, bir kat itaretile açtatbfı nııryolann ana.neye uygunlulu ve uY
cekle bol bol .İsa:& ve ikram edili· iki:r :..ı ..... L-- • • fr: k ,.....,,....,_, • .bo. ha.k:klndakl dilşDıncelertml • tıel. bir • IUUllUll9 llfell ve ıo uma cmMa- a ............ .,.... Y1nt 
:ror. Hem de ... .._.,.. m- lan çifter çifter tavuklar tepml ile bir bqta veslle,e bıratacatun. 

*Bı*:s AJNılıtmdan · istaııbuı BoQ 
bU1ııe1l1t1 mtmbablan 9/5/lKı cu.. 
m&rteS cftntl elı::§amı aaaı 30 de Bey. 
otlu eaddeend• kMn Halle st.ne:nae 
aalonmı.da JaPllacalttır. Allbdariaq11 
ıenW öt~ bent Bölg9j't mtl
racaa.tıla.n rlca ~ar. 

• • d ' O H P t&ra.f'ınıdıln n~redlleıı c'Kllı-
zıy::k e;enen yer, ainiclir. El yı• tatl":;, ona bir sin mfmda ~ ~~ .tep'te, a.db OOk d11ılaLW delel' Ö*ldg AIMl'JbD im Ullll ~ mu~ !ıılml1 eaert:D1 A bJal>a.. * Gitret AJanlıtından.: Tec.rıı>ea 
"-- .,_, aaJo • m.t&aH dıımda brab • • • • • • • • btr eeerden. dt anıca ~ mı • nJııııım. Qoo1* tıa,.... ...._. ı., tdr ltJirot ttmAıll önemt. mmaf- ıllreışçUer e.rumda ae.rbes ctlref mG• 
llir pt :c-.ı ÇirW .._ catma te- ~!' ~ ııçm talımia .de- KaraC(ııl'e dair en. 1011 ..en ıeı:a beW. ftrdltıerl tellJllll 6. IW· Mf1tıt1e taDlll ~ " tttraı Maka.lan 01hıııl Xal0bim.11D Kum
aeke hlr boru ... .-..a. alt kat oCla- ldiriınıiı: llanlüm Ala. .a. bll• IOI"" ..., e~ Balbıır1 lıut-ırdl. Saf1D ı... laı'daıı::ı: 1dmal oocDlıua nadaa • ttlı2'll' IDı:Jfla.nnutlanm ~ bPl fUl:"""ım l/l/lHt tadlılnde ya. 

o.iim llat.li teldlcle avlup •ımadrıiı Tanrı ndaafirlerine bir sin· ma1l Hattı Baltaeqlu cYenl tıdam• ~tı menfaatlDt illlktlıpCıllL1 ..ııa- ..,. tlaııllldl rOl _..__ :....~ pılaca.kbr, Ta$ il&& 11 din 12 Jf 
.... de 20-30 lira mani edecek kadar da neıp-eWtt JUllall ~ ..ııcu- l&rmd& ~. ama~~ b.dardır, MOıılllJablara ...ı H .. 
{h~;enePı iyi tara8arile birlikte cömertti.-. • (Vl - Na) da getı:dltl ba ese.rlııde garag&ıe Talebeler l. M. --- dl1dla- terl10r. . \batl•neemwr. 

' Bay Amcaya göre ... 

- Ben cK- olsun> diyorum, ba- ... Erkek de iyi amma tam mAna-ı .. ::·Ya maazallah &cııt ~qıpdaı - ~~ tılalmM.., 
bası «llle do erkekb diyor bay aile yeti§lllek, gürbüz, aklı bquıda tütüno ••• 

. 1 





SÖZÜN &ELiŞi ;:;~~;~::·~~-
Ôliimün tadı ~..:..=-~ cumhuriyet ordusuna yeni katılan yedek subaylar vesilesiıe: 

H er nebf181' ölümi\n tatsız bir şey elduğu kabul edilirse ele b-lar 1woetil olck Fakat, wecle 

.. unaı:. ... .::.ı::.=::::i:::.":ı·:ı.:bl~=·~,!-= ~~-== LJ b ı·cı·n t. mı·ş ve· 
demkl 1..-ııiJndan haberimb bile obmyan ... ad•mm ıfuıiin ~~~;.,~·~:uile~p ı--ı ar . ye ış 
birinde .- bir ölüm» le dünyayi terkettiğinf ifı'eniYonB; ıe. ._..... . ...., .. LU aç ...... 

.ti daha iyice hatü tatlı ölüınlerle pıen tnwnlar olauğuml paten P;ell kokulu rüzPrlan?.. • • ·ıı l 
ıdçln 4

8'flnmi;elim? ::::.::.aı~z:!~riiz- yetışmemış mı et er Zaim merakblar, ölümün tadı ti2eltnde e~ araştırmalar ~~P· Bu münuebetsizliii de azan ıü· 
nuş ve ldmbWr namı bir tahminle, asalmak suretile llilmun ND lota '7ikJetip olaianiiatü 11171DA· 

(ll(imJerhı en tatlısa ol4uğu neticesine ftrllllşlanbr. Bir de ıuda malı. fatwnhal ötedaaberi bö:rlecfir. Sonradan o.m.n1ı müfiri olan 1 y ı •ela Lir sun ve güç ıcrait altında. 
J...J..larak ölümün 1tqlangıçta ~k ıstuaph olmüla beraber 90D Her sene ba menimcle bahar bure- Al?1.an g~erah .<Yon der ~ohz) M ~ ki az:anY~naan ba zaınand~ milleti topyekun har· 
"'6.... .,.., __ bir mahi t aldılı, y~anmş ha· tile ÇU"PDlll' dururuz; fakat Anadolu cSilahlı Mıllen kitabım ,.azdıgı :ıra- _ • .,ev _ be hazırlamak zorunda kalacaklarını 

dakikada pek nell:ır, pek ,.-..--·- ye sının )'aYlilarmm lltif baharmı ancak ba· man bizde ıehir sençleri •kerliktea yapmakt olduğumuz dünya harb' 
yat ki• lllr DmaMa Metro - Goldwln • Mayer kumpanyaı ,.limizde ,...tarak avunmaja ,el- kurtulmak için eofta oluyor ve kö, pülürken öte yandan içtimai iııııkı· i.l>at etti Yeni •ilahlar Te Yası la.r 
nıakll bir ftJmi gibi gözönftnden ~ _.. ll:aranhp ~Dil· tmiriz. Yajmur, ..pak, serinlik gençleri de öteki köyden muinıiz km llp iti>arile de cenit adımlar attıiı- dünyanın lıiç bir tarafwıı artık bu 
;Jiil mayet ediliyorsa da, eğer lene& mevzuubahlsse, .alum» derken. aüniiıı birinde boğucu sfiney alıyorlardı. <Amanlı dnrinin 80D mmn .faılanda olm~ . .Ba hal bir Afetten .nuun bırakmıyor. 

ldyaf tin başına oturanlar lntfbalannı söylemek müsa· r&zgarları 'birdenbire butınr; sök. aafhalanndakı gerilememizin bir ne- tatla iki kat 'YUrmU elemektir. Mil· Biz eakidenberi tuttuğumuz yolun 
?enen son e d ilü .. tadı gene lspatsa bir tah· alev dola• kazan sibi tepemize ge· ticesi olan bu ukerlikten kaçma be- letin 'bGttbı fertlerinin ukerliie ha· doinıJuğunu aörmckten mütevellit 
ldesini haiz olmadıldann an mun çer. 1mpa lralchnmlanla oflıya puf· lası başımızı Balkan bam felaketini Zll'lanmm:: bUSU1undaki diğer bir bir eevinç biNedcrkcn başka mıl et-
mlnden ibaret kabyor. bya buzlı • içip t. dölmıeğe haf· getirdi. avantaj da budm. ler için de bu yoldan baoka çarenm 

İmdi ölümiin, daha doğrusu nfkhln bir amat.ör filozo~~n lanz... Bu sene. de olacağı budur. ~Çanak~alc> ~ cİstikli! sava,ı> Hulm milletleri aakcrliğe l.~1: kalır.am~ olduğunu görüyoruz. Kal-
. kul" b ttan uf]d hayata geçisin» tadım gene dun· Hem ba yaz aennlemek bakımından harıkaları ıs· ancak mecban askerlik lannuo Te hazırlanmamıo diye ilci dı ki bu yolda milletin münewer ve 
ıfa~~~.e "~a . .1 aya 1 billrlz· f her türlü saadet ye re- daha çol: llkınh çekeceğİmiz anlqı· hizmetini kabu: eden mcırutiyet d'"l" k.ma ~ak kabildir. lk.mci kate- köylü tabakasının kaynaıması ve dı 
ya olçtilenle şoyle ~. ·~a . ~san bir aı- d .. Bunun hyor. Dublesi bir yemek rllltine Çl• rinin ve birine: büyük barbden evvel coriye qnlanlann memleketleri de- aiplinli ça}l§tnayı öğrenmesi gibi bar 
fah içinde iken gelen olum flpbesız «&Cl UDb •• ur. k bn biraya bu'Z para.ama da eklersek, bütün millcti.ı harbe yetiftirilmemi nizler ve Okyanu.alarla 9"'riJmil ol- de içtima. fayda var. 
tababetin pyretlerlnl hiçe s&JaD cinsine «ekşi '* ottlnb deme birçoklanm& için öile 11cağmda bi· hakkındaki gayretlerin bir netice-

. de olur. Eğer merhum B§k yüztinden ince hastshp tutu· ra safasma elveda. •• Budu demirbin· sidir. 
Jfll'lll f t etmişse ıımayh00$ bir ölüm» De gitmiş&fr. Milfllsinld di. tunmç, portakal, kmlcık fUl'UP· Birinci bü;> ül: harb bitip bunun 1:-:' ;i ·T sekteikalb •yavan 'bir ölüın• bısan ihtiyarla· lan, limonatalar nemize yetmiyor, en ünlü komutanLmndan olduğuna 
• U r 

0 
um», • ' _._ le- diyeceksiniz. f.ier herkes boynuaıa fiilen iıııbat eden l...uGcndorf cTop-

Gördüklerim, duyduklarım 
1*P ba~kalannın üzerinde ağır bır yük olduğu aman a..-• « lııir termoe uıp evden doldarcluğu yekun Harb> kitabını yazdığı zaman 

siz bir ölil'm)) dür. lııazh.ı •urabanu yanmda t8'mıa ona ise lstiklal sav&f1Jlı yctişmit komutan iyiliğe kemlik 
Fakat «tath bir ölüm» yalmz mukaddes bilinen bir gaye uğ- dİ)'eceğim yok. Fakat. sucu • .-bet· ve talim görmÜf bol askeri~ ~ 

d k n gelen ö1ümdfir ki işte insan o zaman IHim· çi dükkAnlennda bu sene lnıDamJan nuo olduğunu bilen CümLunyet hu· ta da JD.ıama, tapının ya.nmdeld 
nm a savaşır e ket Rado hmdaklara dikkat ecleneniz, dlpn- k\Uneti aakeTlik bilgisini orta ve kız Muharrem ~\'\il l'ıoceled Blıbl-
den yakasını kuriamnş sayıhr. Şev ela turup içerek serinlemek amada· mektelcrimize bdar yaymJt bulunu- aeraskerf'de bl18k balJ!mım pll'de P.- ~Ja D.lıfmlıl, ber ıt.f& ,.erle._ 
.,.s=======--======-=--====--====::::=ıı• nmn ac,.. dittüiünü aöeüniniL yordu. Şimdi bir seneye yannayan l'UlfU imtf, o&ü ae*. ~ ~ nl>er temennahta; damadı ~ 

Alt tarafı yan.una bdar cam, Ült fasılalarla binleri qan ulan gibi ıye- oc* ta ~ old1lttt .. aua pnıe .,... ... ' d _. lmmıı kaim 'ft kaha. lmni Mçimincl~ dek subayların orduya bblmaaı da eTe •"" F •• mi (~ ~ bir Üf8Dl tmana-
1.1.A W _#_t_t~·'" 11eayip ~. tcar.ıdan bakmca 'bar- 1 ancak bu uzaiı sören ve hesabedea Her ~...J::!. ~•o da -* halde ocatmuu dflfttl. O g11z*6 ..,,-v ~ - .,...._ "'1" ._. - dala bami)ı0r anıma. içerisi doldu· hazırlannuır.m neticesidir. ~vup.........., tımlll -- d9Ylp ~ edert JaDDllf; 1k1 )'atak, bb 

Beğenmiyenler •.• 
Yapııanlann hiçbirini deii)ıle 

de çoğunu beğenmemek. illetine 
müptcl.. bazı muharrirler vardır, 
ohır olma .. tcYlerden memnun de
iı1dirlcr. 

Suya giriDce eğri ııörünen değ
ıaek gibi he olay banlann fikir 
umn c..n.nda çarpık ve kusurlu gö
rünür. Konseri beğenmezler, kon
ferans• beğenmezler, bayramı be
ğcamezler, radyoyu beğenmezler, 
mücadeleyi beğenmezler, euyu be
ğenmclzcr, havayı 'beienmez
ler .. 

Yalnız beienmemekle kalaiJar 
gene iyi Bol ke.eden akıl ti& 31· 
retirler: c... Bu i,lcr böyle sök
mez.. yapılanlar beybudcclir .. 
emekler bop gidiyor .. tunu ıöyle 
emdder boşa gidiyor .. fUTIU böyle 
yapmab... bunu ıöyle yapmalı .. ·> 

Sanı1'3ınız 1ı:· bütün çaprafI]t ye 
bnıık işlerir sihirli &nahtan bun
lanrı e1indedir. İt bafllldakı1er aıa
mnda böyle bir muharrir oluv~ 
itler herr.e• düzeliverecek; h~r 
itte küçük bir aksama. ufak bir 
yanlışlık olmıyacak ... 

Hatbukı beienilmiyen itlen ba· 
pranlar aruında tek tüle muhar
rir de "c.rdırl. 
Gazetecilik sırrı! 

lııtiklill rcfikımiz, milli tiratıo 
anlayışı .ncrmu etrafmda yeni bir 
liyatrc ar kctine ba,Iadı. 

Her aııket bir hakikati belirtea 
ltir sc nuçla bittiği ic;in bu anketi 
de böyle bir merakla takib,.denler 

ralunca IWr kadehinden ayırdedil· Bir kadın ancak aebe kalmıpa :ı.) denilıerek ona)& bir beJbe ~ bb'tlaç bl*acatı mr kurtar-
mıiyor. Bi!· dolusu ela bet kurut. Se- doğurabilir ve bir tarla ancak t• pUrill.r ~ almı ...,,,.,....,. DUiiar· 
rlnlenebilmıek için biç olmam dört ! hum atılmıpa mahsul verir, Bunun uyan karaıan, btıllhar eti peMmer. ile Jaharıyor: 

ac:llu..m önceclca ftl tekrar tekrar ııı.. bardak içmek Jazmı. gibi milletler de ancak I.arbe çok akik gti balam&Jar çın., babfttle'r - Bep>mn, eörinüzün aadaltaa 
illn eılnıekle ha merakı a,.Jtala- Hazinın, temmuz aac:aldaruu söz evvelden hazırlanmıılaıwa bol ve iyi 61JJlu1urdu. ~edekl ahıra bitişik samnn-
ddtlannın acaba farkında mıdn• lnüne getirinü:. Hararetten banal· ordular çıkarabilirler. Ancak bir Bir cuma sünü mM:tan m.ı.-ıır P- illa bir 9"Cık ol.smı başımızı dalım 
lar);· . . • k·---1-- ce- 11111. ayaldanmzın altmdaki ufalt si- kadın doku-ayda doğurduiu, bir tar len, ha.tu'1 b1r b8nfend1 * beraber: ~. Çmlçıplalt ortada taı-

Zira bu ıaimlen ° u.T-• Li peltel~iniz Çmgırakh dük· la bir mevsimde mahsul Yerdiği hal- anneannem, annem, ben ~ dit; ne fll1& d'Ozıecek, ne de e"'i t ta.-
yap yerecek mii~Jckir 9&719ınm. kanm -nüne k d: · • b bitkin bİ1' de aubayı v,. komutanilc 'birlikte bir Manakyan'ın ttyatroşuna gtdiyoruz. cal: ~ Ta!'. İzin alıp mem'e tte 
yandan fazla, Şelur Tıyatrosunu · 0 en mm a P . • k h Are;bacımJll ,.eni; usta mı, aıcem1 mi «fde/1m, amcamdan kalan bağı, de-
beğcr.miyen ltiımlelcr olduğunu halde mmldanırorsmı~:. . ,o;dunun yctı~meaı en ~z _çcyTC • • blllnmıedlR\Ddm !htfy&ten Muharram l!ıment ~ geley1m b1r yer bulup 

görecekle1· ve anketin bucünkü Bu:.~~.': bır dd-:_mD"hındd·~·· •b" !a. y~'?m ]aksır ~nb"ıs~or. dBul nun ~vuş ta yanma otuTtulm~. ~! 
~· Tı t al h. d t"cc bar agı ol ugu gı ı ıçın naz.ır ı yoıuıı1 uyuıı; or u ann Ku·"J. ...... 1 g_--.. ... ma ~...... __ .,. ..,,,..r ac• ...... .....,. .. ır ıya r06U ey ın e ne ı . . • . k d kk'"I" .,._. ..,..~~-.... ~ '-'i'"- .D&Ll - .... 

leııeceğini tahmin edeceklerdir. ~~nak ısd~~n hır hınla . ~a~alayıp ısa .zamn~ r tcşc eki u :nı'i· mıza çılmeren bıs!klettıen ~er - tıMrt, Ben -yabancı mısm? Ye ek 
Oysa ki bu gazeteyi çıkaranlar, ,._,uu.za U:ıyorsunuz. Dılımzin or- zda':' mhasldn. .ara. ve cm dere ı:ıa ~. iirktu. Ziverbey ydruşuna doğru b~: odastyle yanın~ odayı boşattal rn, 

teciJ•W• bild.kl · · · d tamıd~ behren serinlik boğamuza ugu a gcnış zaman a yctışmıı- ta uçu}'Ol"UZ. Sağ yanımız uçurum. ""' oraya gell.n, elin gen eyinceJ e n-
gd~e--' ıgıkn •= tıl ı lc~~ı! ı - kadar varanuyor. Ağzınız bile tama· lerin randımnnmı da veremiyor. Al- parça olacağız. Muharrem ç&VtJI tıer- dar oturun• denildi. 
nı eı:::ıere or • ...,- a ı mıt aruı ·· mil •-----'-- • b" ·· A · ·ı· --"-1 - --'-- 1 e ISAAlllDIKUID bardak kunı)'UYVI· pıanyanın utun vrupa)'l ıstı asını btyelere ~ ku .. Y"' ... ,,.&e ~ &SLmaJ. Btıeare aev.lııclnden çıldır:ı.c k Ş;ın-
ff"§ aaJa/ ,--. Hilal .......... fMla ........ ve Jnailizlerir bütiin pyretlerine haydi anl>a llOla. cenlılnsi .Aoemle- Jan ._ -67Jlımede: 

- lçld _......__ ayb m- ratmen heıaihı. karada d8pnanlan ıtn baha Jl•wt41'1l fıoed. - -.aa, eartJeDk sGuJ .... 
Kit seçti, eoiakJar w ~ .. kabus buar: Ka'W'WllCU dnet al- k~ar ordu ~aramıyacaldal'llllll t1fa)dar, hlmıetoDer ~-=· ~ tılr; ,._ ~ blfalarmuan ~ 

bahar kutlandı, erik, kiraz. e bDda ça711' ça)'ll' ,.......ıren Mllür sebebini burada aramalıdır Yoksa Jar, llmorılar ptlrdller. 4 ...;;;: 7ill• ... "lan için teni ınaSaı ... 
çılr;ul •• Nihayet tehrin kalorifer parçaları balincle memıer oluktan fert itibarile İngiliz düımanlarından =~:n ıra::re·~ D- lan .... ~ l'emıenlz stlnah Ka7-
dcrdi de Belediye meclisinde or· ~ bir çepneye rular. Kana ka- ne ceaaret, ne fedakarlık, ne de ... peklere fllanıekler dolrandı. fltarala- Mmıa ~ fevkallde R ıı 
taya çıktı!.. m içmek hevesile avm dolclwar, kerlik ve bari:; bbiliyeti itibarile ra sadaJraıu ctatıtııdı. :n: ~ ~ta.Jab.mç ıısı: 

Fakat c;ıkmuile kaybolması bir pıhrem .-larem yanlmıt dudaldanm llfaiı değıldir. Belki bir çok huısU8- Emektann ba fedüirlıtma brll- elendi~-· ö 
1 
1;!t R in bl, 

oldu. matr. hb atzm yakıa.tmrken ta i.Atünlüğ sahiptir. Almanya bir bk: (Dil& bftıden ne dllenln?) de adamdır Jd Sel~ ~k::e kl-
Ba iti ıimdiye kadar inceleye- nuc:unclüi su birdenbire lnlrapp si!kinitincıc 100 • 150 yeni tümeni mek }Azım ya: dentldl. O da cevabı Ubtydl. Rıeia1n bir ha.bızlıtına kızıp 

ıniyelnerir. tetkbtta balunm~k b,.bol•. letahı büsbütün kabarmq, bırder. teşkiı edebiliyor. lngiltcre ise verdl: 18tt.faau 'fWdl. Her feydeıı anlar to
isteği &zerine mlzakere Uç gun sözlerini hn bürümiif, sinirleri se- milyonlar döktükten sonra ancak - Tezkere terttedeıcıetim. Slllıılt ol- natm q1* aotanını o1ununu Jıl>
sonraya bırakdch. rilmittir. Hemen diz ibtü çöküp da- 1 O • 1 S tümerı meydana setiriyor. malı: ~! miirtiınti Jta.7*lardan ucuz ucuz alıp 
Acaba bu üç ııüıdük incelemenin dal'1annı mermer olaia dayar. Sa· Hele Hir.distar. gibi uzak diyarlarda Te-atere ~ müJAzmı. ıtz.. tafıttr. Mutfak enakının en il lan-
ıonaca ne olacak) .. Uzun kıt ay- J'llD aoiuklaiunu. leuetini adeta ve aakerliğir pek ender lcimaelere ba.ft, hatıl daha Uer1 rilft>elere TanLn nı Aamaaltından arabaya y1lkl tıp 
Jannda. meselenin dumanı üatün· skleri ile: duyup midesi dayanalm.az nuibolduğu yerlerde İle senelerin =Uert, ~ =: J;! aettriı', h~Jarnu da on parum lı:a-
deyken ye~ menimi bayle bir Wr istekle kınanırken olağma mya maheulü tuır.enlerle değil taıburlarla _. _ _! :!._ ____ :,.. Btdmttnde dar.._!~· 

• k • • d •--- • !!. -ı ··ı- D d·w· . ·L' -~ 1 ....,"" ..,...ua, ,,_ -- "'"-er de meaın\Dl araıııp t& bu· tetkik için lzami fınat "VenDIŞ en aenn aenn chıdaklarma o.--...... o çu uyor. c ıgamız gıw oıuu ann ABah veırgtsl bir 81J11mluk mevcut ye hmmM lımet.ıer tun ıı 
yap.lamıya. ba laemli inceleme kin bu defa da afnna karbaita p"V· doğma müddeti çok uzundur ve c.- ll*ln ıne amandıanl>erl ell:fbe eüzünl, n aya ıza ge yor. 
Ü4X gün pôi Jtı.a 'bir zamana nasıl ndan. aolacanJar, tepaih böcekleri velden h~zırlık yapılmamıpa bütün defterle lmıwun bleımi ceblndıe ta- Ertem aabah, hunnlın aemerlnde 
mğdmlacak, merak ecliıromz. dolar ve lll)'a: pçnıeaine mini olur• ~tıraplara vı.. aancılara rağmen nev• pchlı halde, f"tl'&eak P'J, Mil :ne b1J' 8U1dJk, ılti 18.tak, 8ç tence~ blr 

f.ier genı.. her hangi bir eebep- lar. Aiev l9Çan midesine bir damla zat zuJ.ur edemiyor. bir 1rellmey1 <*uyab'IJmede, ae de )8- aç ıne.ngaUa lllllldinett ter. s en 
ten at& .. talik edilecebe, artık .. bile gİremer ıztıraplar içinde İn· Vakır. biz harbi ancak milletin -.bilmede. ~lçıplaklar. Per~lere stor pa
tnı J "t doıyanm &etüne, &yerek uyanır 'Bir bayır sahibi ak· müdafaasın. taallOk ettiii zaman Ne yapsa.le diye düoünürken ~- Uska peni&, odalara Htl k1llın llr1 de-

meee ~c aı yumanm pmıdar b.ta ··~bir sürahi su koy· meşru vt: mukadd.:s göremlerdeniz. fen doktur N paşa buyurdu. Paşa, mir karyola., kerevetıi mln.der ma-. 
talik yazı e, fU mısraı .. uc halineL Fertlerin ncfuı müdafaaauun meşru arıneml kundaıktaJc1 vaktinden bilen, l'eroik; su kt1pü testl bardak ta~ 

:.Ulunacakb 
F alt t a-zete 

eeYap vermeli 

mua gelmiftİr .anmz: . ~ ~ ali;.?'ok~ ~Y baJi- ve multaddcş bir hak sayılması gibi tendlne amca dedirten p esti ah- ~k. kahve ıalrunı ğu,1 ötcb(>rlyt de 
--L'plen," --L~ cD-L! Lalan ba kubbede b11 hot Kuçüll" ldiçiile bulbül çanaiı 1 • b"t'" l•W• . il' l baplardan· ee--... ısında Bılhhl- .__amlad·~ -.. -- ~ .. el terbet berdaldanna yanı u ur· genç ıgını un Ye ça lflll• • • _ ... --ı- ~ ıa.. 
bbal ede~eria ..da bitb ~glı en ~Ye bo biz ele ya ile medeniyetin mcyvalannı toplama )'-e dairestnhı erttnmdım. lki tadın, ili akek ciöcUü de elı. 

Universiteli gençler 
P f ·· H"I · Zi a'nm nezareti altında, Emin-ro esor ı mı y • .... • 
&ıfi Halkevi Dil ve Edebiyat pbesı izalanle bera-

ber köylerde sosyal arat~lar yapblar 

1 nn. yaz yunca -L...a • ld ·ıaı faa 1 w Meseleyi duyunca, haftası olmadan rint kaldınp kaldı~ llmtırle Afi. 
"8yle ki~ geçireceğiz. ,,. .... n ye~e, e c ıı ı men t ~ ıgma Muharrem ~VUIJU m{lllzımwu>D•ıe yetlere duada 
llnlük masraf büteelerinde yeniden te~~ etmede bir fazilet görenlerden SelAnik 8*erl hastmıt!Si blastalar MuhaıTem ~endi dedi gib balı. 
hlyük fanDar açacajız. degılız Bt düfiincedc hakiki de- ~tına lalyırttı -detfrmeni at.mata memleketine git.il. 

Cemal Refik mokratlarla tamamen mutabıkız. Muradına er.ip kollan.na beyaz 1111'- Hıdrellez yaklqtıtı lçhı biz de Göıt-
_______ ..:;::::;::,;~.;.;.....- Ancak her taralı müteamzlar ve im· ma şerldt, beline kıhcı tabıı emek- tepe"J'e tqındık Aradan on, on b8f 

YENı NEŞRİYAT: peryaliatlerle dolu bugünkü dünyada tarımız tltıp aAzlyle ve gayet gt1zel gun geçti (Mektebi hukuk) kntuıan-
milletleri harbe hazırlamadan clur· nka ııe ,.aadırdılı mektuplan ebik lan yakın, İmtihan ara n a 

Milli Korunma Kanunu mnk da eşkıyalar ortasında eilahaı.z etmez, evlendiğinden, bir otlu oldu- ş hzadebaşındakl eve gider, a'1tada.t-
Müell1t1: Sedat Çmnralı oturmaya bcnzeT. Hatta bu hal bir tundan da bahsedero larla birlikte ~dun B1r de el1p 

Ankara Milli Korunma Mımkc· taraftan da saldmmı tetvik ettiğin- baknyım k1 koşcdıek havuzun ııniJn-
meei hakimi değerli adli7ecilerimiz- den bunda taarruza uğr~an tarafın Hurriyetln llAnında.n sonra Jstan- dakl, solund~.llti hanımelleri, ı 
den bay Seda Çumralı (Son deği- da kabahat" b 1 d w ik. d bulda Levammın Saraçhane ambarı- tinler, m l r boydan boya ro ı u,; 
fikliklere -re erhli .,.. izahlı Milli Ev T" · ı ~un ugu. &f .ar ır. na tayin edilmi§. Bir gün kapl.DllZ- sal ta, aoğa.n, sannısal: dlkilmM ön
Ko ~ § ) iaiml. bir eser .ger urkıycmaz kıymotlı tecrubele· da.n 1ıçeı1 glrer girmez: (Muharrenı d~ bliyük tarhln ç ~eri Hl led 

runm.a unu 
1 tır nne ve uzağı gören ıiyuetine da· ça.vus geldi) diye ev şenlik ıçlnde )'Olunup bellenmıt camm büyük ça.. 

Defi'~.~ n .atı~ ~ı§ e.'.u Ce- yanmasa, mali mütküller, para ibti- Bteııdlllk hakkı, fakat dllk'r ça.\'1.IŞ& nun alt dallan budanmlf <Maıfım a 
Hukumet merkezmamn Y 216 yacı veya bun. benzer dar düıünce- alışmış ~m keldlme gelm hesnen tur r) 

aevi mathaaauıda baedan bu lcrlc bugünkü cTopyekUıı harbe ha- Eskisi glbl hel"kJe gayet hurmet- Eve ini.im aıerd ~n yua..ım 
..ııifeli kitap, mucip eebepl~r maz- :zırlık> siyasetini tatbik etmemi§ ol- lı:Ar· elleri önüne kavuf\lk hep ayaJt- çı.kı1orum Oğlan tre.bzruım üsttı.nden 
a..taaını. koordinuyon heyeh, tıem· saydı bazı memleketlerde olduğu si- ıa... vızır vızır kaymada, PBlmJkl*2ar 

mahkemesi ve mebMnıe kararla· bi, ya topraldannda m•ripler ci- Edinıekapı'sında ev tu up çolUlt ço- z ır zumbur. (kn veledin mali 
mu ihtiva eıtm.ektedir . .lıdı~ mad· rit oynar, a ha rhah ko&Dfularm elik yerlıefmişler; eıüısl gün, Jıanst, fetl ol ra ya lı boyalı lı:aptlmla, ..._ 
leleri a .... _.. mütalAa edilmekte ·--1.!_ Y ~. d n.......::...L- • otıu, kaynanaaı tavnataa cüm.bilr lemkarlı duv rlart:ia kurşun aıemııa. , •• -·· MiD Mec- ıKcuuıe manız: ~ır L ...,... .... -.u ..- t dold~ı ~~- · 'l '" ber madde bakkmcla et tiklaJ' . . b .. _ _ _ _..1_ 1 cemaa .... ar. ""'IK r e k yık .t>al kut 1 ..-rı.ı.t; 
ilinde ileri - "len diifünceler de muzı ueuııun .-.uannı ana· Çl~an sanlılmda. 7ÜZÜ Piler için- sofa ~a ıınm mavmı ~ 
Wırtilmektecl8'.'""1 Böylece MiDt Ko- >:an aörüoümüze Ye bu trôl'Üfün ne- de, değnek gibi JpSnce bir tau; ~- da çakıyla OyulmlJI !ıııaıfter-

imizıd taı.Le it 1nı Ali- K ır. -~LI:-· abn- ticeai olan kuVYetli ordumuza borç- nin ibl 1nıe beş pençe mavi boncuk, R · e-fendtje 9t!81e:ncUm • .....,. 
Bu yıl &niDönG HaJkev.i Dil "f Resm--.e ,... ~ wna A1111D11m1Dl ~ ~~ luyuz. bp b a yavrusu, bl.r diş m.rmısak Y1 göstenp· <~ bllralan iN J6 

fdııiyat tu&ıeinde 1'ir '(K6yleRle ~ k5yün«le topla ~ halele PftJ- aya kadar seçi;diii bfitiin ida.le Yarım ası. eYWelki uzun aaçlı Os· ta 1 mül zım clbls sok un dedim Beril Adeta '*'t-
_,..ı arattınnalar kola) tıeth1 edil.. mektedir. ~~~ ~ ....:-: ".,.~lm~Oc;.~~ ~~~ manlı müccfckkirile bugünkü saçı sı· g çeyrekten iki 
mİI ye bu kol Oninnitemizle İl ..- de de proresor 1 a. 991 ~rme ~ ~ fır numara ile kesilmi§ Türk y ~ mnda bir 
fikir birliği yaparak, P9fl1l hart.dan reisi Dr. Yavuz Abadan, ~.~ ~ ıah run, huırlac:Ugı ba ~r ~n~ auıbayı arasındaki fark yalnı as er- lan hA 
• 4 .,. .. 1..ı··ilik tal_.__ -~ a..=--t ...bes. reisi anı'harnr J1Kender .dHyc )erimizi değil, bfitun iktisadı l k b 1 .. d _._ ib _. d b 
-...... cnı:ura il> " t;>QC a-·....,,.. ı uıTa - K • fil"'L LÜ - J • • J • ·ı· d ı g e:r. QC ar,,,. _.,.,.ııı.,.,.,..,, 
~ • akın köylerde tetkiklerine FahreCıdin. V~layet .oyc , oa c roeu DrUe'SScae en, ta;ır en ye ı rm a ~· Mili . b yük ]c I r' a 
ha l mıy br Bu kolun beşkanltima tefi SalMıaddın Dem kan • n re- lanın umum m c:"'ed , d v d · 
r. ~ ~ · f ·· ) • d B Hilm t" deki muhtelif talebe pruplan mizi ılgi}endırccc mahıy ttedır. 
vmvenıt pro esor enn en . 1 

• rmda)ci k e 90S- Hem okunmasıru de le • 
Ziya sedlmiştir İlk t kik c ı e- Çekmeu cı ----alrludılr baııua1 aü.al • ta: • ad 
feD giia Alib... lcö de yapılmlfbl. yal arqtırmalar ~ • -.na. 11 eDP'C"4'Dl :nJTe J.07h bir ta ( • • 
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duyduklarım 

Tarihten sahifeler 
(Baş tarafı 4 üncü aahl~ ,:de) 

Sokullu onlan ne 1y\ anlamıştı!. 
Sultan Süleym.'\llm cenazesi ~ 

Ahmet p~a, Mısırdan gemtlş olan l 
Seferli Ali paşa, Kanuninin makbul ve 
mergubu olup ml.ralıorlukta.n Çlka.n. 
Ferhat ağa, orduya iltihak etmiş olan 
Şeyh Nureddin zade Efcndl sofu.lan 
va bir miktar sipahi ile İst::mbula 
scvkedildi. 

f SiNOAPUR KORSANLARI 1 
Yıllarca ecnebi memleketlerde ıkia aiziı arkadaşınızı bulmanızdan 

dolaıan dostwn Sedat hakikaten in- çok memnun ?lduk ..• Oturmaz mı-
c:.e, zarif bir adamdı. Fevkalade zevk sınız b~yef~dı... . .. 
aahibi iit. Gayet de iyi giyinirdi. Mahır agabey, onlardan bmnm 
Kadınlara knr§ı her zaman mültefit omuzun:ı vurarak: 
ye so:ı dP.recede nazikti. - Yaşayın }>e ... Can gacolarn-

Arkaıia~ım bir gün bana şu garip n~z vesselam... Ot~.ral.ı.m bakalım •.• 
lıikayeyi anlattı: • dıyerek yo.n~m.ı~. ç~k~u. . 

_ Yeni tanıştığım iki genç kadın- Çakır keyıflılıgı gıttıkçe artıyor gı· 
la be~a:ber Adaya gidiyordum. ikisi biydi. Cebiııde:.ı bir A)'UÇ kavrulmu§ 
de güzel, fakat biraz züppece kadı~- fındıkla üzüm ç~~dı. Evvela ~~ 
!ardı. Hava son derecede güzeldı. verecek oldu Lakın aklına mühım 
0.c: gÜ\'·ertedc oturuyorduk. Vapu· ıbir şe) gelmi8 gibi, hemen bundı:n 
run kalkmasıncı be, altı daki.k.a var· caydı. A\vucunu gecıç kadınlara dog-
dı. işte bu sırada kendisine yer ara- ru uzatırken: .y • 

yan, ben yaşta bfr adamla göz göze - Avrupa kaldırımı çıgnem~k 
geldik. Bu sıfır numara bir külhan- amma ne de olsa ne-zakette:n l:ııraz 
beyi idi. Kaşlarından bir tanesi sim· çakanz .. : .Böyb şeyler evvela kadın
siyah fötı şapkasının içinde kaybol- lara verı1ır... Al bakalım ablacı-
muştu. Gen.: kapkara bıyıklarını ğım... . . . .. 
cakrep kuyruğu> denilen şekilde yu· Y~da~v~adınlardan bırı V:!~u: 
karıya yukarıya biikmüştü. Yaka.sız dunun ır.celıgıne gayet meraklı ıdı 
gömleğinin önü açıkh ve kavun içi ve şi~anlam~ktan ödü patlardı. Bu-
fanilesi görüyc.rdu. Ayağında ise yu- nun ıçın Mahır:: . 
murta ökçe!· eski külhanbeyi pabuç- - . Teşekk.~r t'derun. Yemem 
lan vardı. Elinde az boncuklu, fakat efendım. Re1ım yapıyorum da .•• 
püskülü uzun, aan, kısa bir tespih tu- dedi. 
tuyordu. Sağ omuzunu, adeta kulak Mahir bu söze irıanmarnıı gibi 
memesi hizasııuı. kaldırmış bir halde güldü: 
yürüyordu. Ve halinde «Yan bakana - Nun.ara yapma ablacığım ... 
çat:ınm!> gib; bir mana vardı. Lakin Ye işte .•• Kavrulmuı hndıkla üzüm 
tuhaf şey ben bu adamı tanıyordum. bu... Hiç yoo.mez mİ).. Kil~ 
Hem de bu deh,ctli bıçkını çok iyi 250 ye be ... Al bakalım, yut bırer 
tanıyordum. Amma nereden} .. O da birer ... 
bana dik dik ha'lcıyordu. Nihayet .Kadınlar - fevkalade züppe ol-
gözleri parladı: malarına rağmen - onun bu sözle-

- imanım... Sedat ağahcyci- rine gülmekteıı kahlıyorlardı. Baya
ğim •.. Sen misin ulan tereyaiL iı Mahir hoşlarına gitmişti. 

Diye b yr.uma atıldı. Yanald.anm.- Niha~et ben karıştım: 
dan şapur şupur öpmeğe bqladı. - Şıımaulamıı.ktan korkuyorlar 
Onu tanımıstım. Çocukluk ve mahal- da.·· dedim. 
Je arkadası~ Mahirdi. 1 2-13 yaşı- Bu sözüm üzerine cevap verdi: 
n kadar ~ndan çok sevdiğim arka- - İyi ya be ... Böyle çiroz gibi ge-
dasım yoktu. O da bana deh~etli zeceık değilleı- ya ... Elbette tişm.an
bağlı idi. Hattt bir müddet aynı ilk- hyacaklar ... Kadın dediğin biraz etli 
mektepte okumuştuk. Fakat Mahirin canlı ... 
katiyen okumağa niyeti yoktu. O za- Fakat Mahirin likırd131 ağzında 
manlar henÜL. yeni yeni kendisine tu- kalmıştı. Bu sırada güverteye belki 
lumbacılık hevesleri gelmeğe başla- 125_ • 1 30 kiloluk bir kadın çıkmır 
mıştı. Mesela mahallede portakal, tı. Adeta yuvarlanıyordu ıve gözleri
.Urıon sandıklarından tulumba ya- nin şaşılığı kar§ıclan farkediliyordu. 
par, bunu kırmızıya boyardı. On· Mahir hayranlığını ifade için bir ıslık 
dan sonra kendi gibi tulumbaeı he- çaldı: 
veskarlarından birkaçı ile aandığı - İtto. dedi, kan dediğin pöyle 
sırtlayıp çıplak ayakları ile pıtır pıtır olur... Ne kan be r.. Şimdi yanımda 
ko~arlard" lşt, bu vakitlerde biz on• olsaydı, bir 96 lık daha içerdim ... 
lam. bnlunduğu mahalleden çıkmıt- Tuu, Allah eczasını venin ... Adada 
tık. Sonra Mahir mektebi de bıraktı. artık. .. · 
B&basınır biraz parası vardı. Ben Adaya çık.ınca, ben kendisinden 
okudum, Pari!c gittim. Orada 1 O ayrılmak istedim. Lak~ o: _ . 
ı1ene kaldım Memlekete döndüm. - Bırakmam • • Benun ikı bıramıı 
Hariciye me~uru oldum. Bu sefer içmeden bırakmam ... diyoS'du. 
gene bir ala" şehir gezdim. Lakin o Kadın!ar da: 
güne kadar Mahiri hiç görmemiştim. - Hakikaten hoı zat ... Pek oriji· 
Şın..ıli hlA kıyafette karşıma çıkması nal insan ... Ayrılmasak .•. 
beni fevkalade şa~ırtmıştı. O s.evinç Dediler. Harb birden cYürük Ali> 
içi.ıdeydi. Lakin birihirimizi görmi- de hir gazinoya oturduk. Soiok bi
yeli ne kadar ayrı ayn yollarda yü- ra getirttilc. 
rümÜJ, adeta ayn ayrı dünyaların Mahir ağabeoy içtikçe COfUyor, açı
insanı oln<uıtuk. O hail bir kolu lıyordu. Y alnrz tuhaf tuhaf pkalan 
iM>ynumda dolalı. Vı>rdL Zaman zaman: 

- vaı;ahi Sedat abiciğim ... Seni - imanını Sedatçığım!.. naraaile 
görür görınez ııp,alc tanıdım. Ulan <tak 1> diye enseme şamarlar aU
hiç değişmemi~in be 1. .. yor. . . Sonra kahkahalarla ııülüyor-

cMaıhi~ ağa.bey> epeyce çakır ke- du. Fakat elı.:seriya dalguıken ernıe
yiiti <le ... Bir aralık yanımda kaduı· me İnen ~o.kat~ yerimdca sıçnyor
lar olduğun• görünce, onlara döndü. dwn ••. ikide bırde de: 

(Bat tarafı 5 inci sahifede) 

- Parmak kadar çocuğuıl ayağına 
ip dolayıp kazıp bağlıya.mayız. Ge~ 
zer, ko.,ar, oynar elbette. Merdiven 
!ltôrkuluğunuz zaten. çürük, sallam
Yordu. Kalemle, tcbeŞ!rle ya.ptıklannı 
da sllerlz. 

O akşam Göztepe'ye dönüp başımıza 
gelcnl anlatınca herkesten. fazla öf
kelenen, müŞldll halledici başıınız Sı
dıkanmı: CZ:ı.ben iyiliğe kemllktlr. 
yuvalarını yapaymı da. görün!) diye
relc, ertesi .saba:h arkama takıldı. Şeh
zadebaşma gittik. 
Ba.şka ne var ne yok, ortalığı g(r&. 

den geçlrmeğe ba.şlıya.n Sıdıkarum 
nelıer görsün? 

Yer1i dolaplarda.n birinin kanatlan 
çıkar1lm1~. bahçe kanapelerlnden iki
si altına koıuxu~. Rüstem efendiye 
ayn bir ya.taık: ya.pılını§... Masanın 

üstünde bizim piyatnlard:ın kaç tn.o.e
ci, gümilf çay ka.']ıklan da caba. 

Ha.tun gene a.şağıdan davranıp: 
- Ace1e göç ettik; bunları unut

muşuz. sizinkilere laı.nşnıı.ş ı .. derken 
rastıklı, düz!?Ün.lü kartolm: da: 

- Hanım hanım, kendine gel; tabak 
tıab:ı.ğa, ka.şık kaşığa. ben?:Cmez ml? 
mr ha.mal yükü eşya getirdlk, onlar 
kendi m.alnruz !.. 

Sıclıkanımın gözleri karyolaya. ka
yıyor. Yastık yüzleri., yatak çarşa.!ı 
da.. bizimkilerden". CYl.m. pa.ra verin, 
kapsii1 alacağım) diye tcrter tepinen 
arsız oğlanın ellnde, ben çocukken 
(Pazar Alınan) dan alınan, şerit ka.p
süllert altı patlar gibi patla.tan ta
'banca.m ... Rüstem efendinin arltasın
da babamm keten geC'l!IiğL 

Kilitll kilere. sandık odamıa a.natı
tar uydurduklarına.. bunlan ve daha 
neleri 1L31J."3-ment.o ettiklerine hiç şüp
he yok. 

işin sarpa sardli;'UU anlayıp her hal
de birbirlerine gizlice !kaş göz e~ 
olacaklar k1 pos bıyık kısik sesiyle 
:ığTI{ıı açtı: 

- Ya.ni bizi. hırsız yerine mi koyu
yorsunuz? Benim kim olduğumu bill
Yor musunuz? Bu hürriyeti çıkaran 
Conllerden1m ben. Kafamı k:wd.ınna
yın, bir Selanlğe gidersem, arltadaş
lara söylersem vallahi topunuzu öbilr 
pa§alar gibi l\fidilllye siirdürllrüm!.. 
Atıp tutuşunun palavra oldUo!Su bes

belli; ardından yumu.şadJ: 
- Bu koca Boz1ağan kemerinin dl

binde, rütll'betlf. yerde oturup kanını, 
kızımı, torunumu çürütmeğ'e n.iyetlm 
yolt. Önüme bin altın saysamz bir gün 
blle du.raca.k dı!glliz!. 
Kısa kıestJ.k : 
- PekAll, bizim ısteditımis de o... 

Ben odamda arkadaşlarla derae çah 
şırken toplaililll§lar bile. Pos bıyık 
.sırık ara.ba.sını getl~ Ken.dl pılt • 
pırtılanndan ba§ka: CHarume1end1 
bağı..~amıştıı dlyerdc odalanna. ko
na.nlc.n da yillde,lp (Allaha :ısmarla
dık) bUe Clenıe®n de!oldular_. 
Çalışmaya ara verip bahçeye in

dik. Dört hırpani; tldsl ld.rU. erik 
a,taçlannm tepesinde k:1.raırJan. erik· 
lert toplamada; Baı!ıt de dededen kal
ma cevJz atacını kemıedıe. 

Demezler mi t1: 

- Biz bımlara J)efiıı peşin on mecl
dl.ye para Yenlik. lı:ıonek sahti>l, gü
vercin tersi. yemJt eesll, tiıt1yar be7-
den sa.ttn aldık; pazareıyızı .. 

Sermed Mllbtar Alm 
Bir elini gö<Münc koyarak: - Ulan DO monter olmupwı 

.. - '-- ,1.. hal. ta••···························-······· Affed · · h _ı_lal eem l.. diye her tara ..... .., aer mM 
- ersıruz; anım _, ar··· -1...-L- bakı ank" d - Yürü ... dedi, §U kaqıki masa-

Bizim mahalle arkadll§lll\ gördüm ~! ._ p, • k 1 ~..ı_ereeeb lac:a-
d d d B 

ı_ • yıp oır nayvacı. a11ıa1DUA u unu- ela oturanları bıçaltlıyacağız. .. 
e, aya:.ama ım. u uennn canım, ib' kabkahala l -1- Şa§lrıruştım. Sordum: 

ciğcrimio köıesidir be yaluı .• , Gözü- ydormuyı gı 1
• • _ı r a r1 tJY'°,.r· 

.. :ı_ __._ ~·d· h Az ka d u... ava:: yavaş acıeta 11;ızmaga - N•. yapacağız, ne yapacağız) 
mun 'oeoegı ır ya u. •. ını Y. ı- b lam • K -'- ,_ 1 b --LI 
-"- k il aı ıtmı - arıuı;;i masadaıd eri ı~ rya• r~ oynamı§ızdır bu ere«e • e... • · 

Tekrar tekrar affedersiniz hanım~ Benden bahsederken c.kercete>, cağız) Görmüyor musun bizim kan-
lalar. . . Rahatsız ediyorsam ııpın iıi c~reyağ>, .<.monte.n,. cku~ erik>: lara nud bakıyorlar... Yürü ula.o 
cızlamı çekivereyİm. Dininizi aever- ch.iyar pestila> gibı lü, munuet>etl ıunlara çatalım .•. 
.eni.. doğrı.ı söyleyiniz. olm?'an tihir~er kullanıyordu. Mahir ağabeyin yanından yava,ça 

Yanımdaki kadınlar gözlerini yu- Bır1lZ kızdıgımı fark.ederse: sıvıştık... 
varlak yuvarlak açmıılar, hayretli - Bo§ ver, ağaheyeiğim... Boı Bizimle beraber, karıık.i masada~ 
bir gülümseyi§le ona bakıyorlardı. ver, ima:mn ... diye om uzumu okıu- kilerin de kaçmağa hazırlandılı:.lan 
Nihayet: yordu. anlaşılıy-0rdu ... > 

- Estağfurullah .•. dediler, bil~- İçtikçe içti. Bir aralık l>eni dürttil: Hikmet Feridwı Es 

İstanbul halkı cenazeyi büyük bir 
teessürle karşıladı. N:unazı Şey'büll.s
rn.m Ebüssuut Efendi kıldırdı, 

Sonuncu Slgetvar: ~ferini de ga.!1-
biyetle knpayan Kanuni Sultan Sü
leymanın muharebe meydanın.dan 
payitahta getirilen nA§l kendi cami
min yanındaki hazircslne defnedildi. 

Bununla Osmanlı saltanatının fetlb 
ve ls~i..li\ devri de tarihin derlnllklerl
ne de!nedilmi~ oluyordu! 

Süleyman Kani ırtem 
Esbak İstanbul Valisi 

Tefrika No. 79 

- Altınlan yılan yuttu, Kava. -
Mum! Öniino geçemedim.. o meşum 
canavar, altın dolu olan evlerde dal
ma dolaşır. Zengin~r bu sebeıl1e ev
lerinde dem.lnlen dola.p bulundurıırtar 
ve pa.ralannı demir dolaplarda. sak
!arlar. 

- Ne dedin, yılan altmlan yutıtu 
mu? 

- EveL Gözümün ön~ yut
tu . Fa.kat gaı1p bir teaadüne 
kapımızın önihıden o sı.rad& bir 
fil geçiyordu, sadıibi tWn. üstün
de oturuyordu. Ben korkudan kapıyı 
açıp Iı:end1ml sokağa. atmıştım. Yılan 
ka.pıyı açık bulmı.c& saka..~ fırladı... 
ve nı <>nu göıüncıe hortumunu uza.l;tı... 
bir anda yuttu. 

- Sen neler söylüyor5UI1. Şinagon? 
KADJKÖl"tlNDEN M1:KTUP GÖN. Fil yılanı yutar mı' 

DRREN ZATA AÇlK CEVAP Filler ııaltın yılanı• denilen bu ca-
Mektubunuz elime :mcü nisanın n.a.va.rlann ezelt düşmanıdır. Vaktiyle 

yirmi seki.zinde Va.sJ.l oiô.u. cevabımın Hintı padişahlarından blrln.!n fili de 
gecikmesi bwıdan ileri geliyor. (Ç1- böyle blr yılım yutmuş .. pa.dt,a.h filln 
narla Zakkum) b~lıklı makalemde k:ı.mıru yıı.rınca. ıozan dolusu altın 
mutlak olnrak CiY1 ve fena. padişah- çıl~. çok zengin olmuş. 
l:ı.r) uiye hi.ikınü tazammun eder b!.r Kava - Mura kanınnın saçlarından 
tasni! yapmak fikri ta'kibedilmemlş tutup yere vurdu: 
ve yalnız Osmanlı saltanat h:ı.ned:ı.- - sen ~ıldırdın mı. Şln:ıgon? Yak
nında tereddi ba.,ladıkta.n sonra ge- sa. altınları çaldllar mı? Banıa. ha.ki
len hukümdarlann bal ve icraatına ka.U söyle: Torbalar nerede? 
göre en bariz vasıflan kısaca zlkre· Şlna.gon y~ başını kaldırdı: 
dllmek istenilmiştir. - Anlattığım şeyler yalan dıeğ1l, 

Birinci Ahmet (.\J.i Osman) kaidesl gerçe'ktlr, Kava - Mum.I Ben sana 
deııllen (culüslarda kardeş katıl) u- yalan söyllyemem. Yılan a.ltmlan, fil 
sulünden nefret edecelr :ııı.lzacta blr de yılanı yuttu. t,te o kadar .. 
padL,ah değildi; bu kaideyi kaldıl'.. Kava - Mura. hlddetlnden ne ya
mak lçln bir emri ve karan da yoktu. pa.cağmı bllmlyorou. En çok güven.
Kendisi tab'an sebatsız ve bülheves, diğl. kansı ona wnul.m.a.ddı: blr zaman
mütchevvlrdt. CüU)sunda hayaıtta ve da bk' oyun mu oynamıştı? 
on !ki ya§mda. bulunan tek kardeşi Kava - Mura evin her köşesini ara
Sultan Mustafayı katletm.emesı bıı dl.. altınlardan eser bulamadı. 
şehzadede görülen elnnet baseblle - Bu nıe aç gözlü yılanmış. bir ta.ne 
hükümet icrasına kabiliyetli ola.nuya- bile bırakmamış, hepslnl yulım.uş.I 
cağı düş.ünülmesinden ve valide Han- Diyerek bahçeye fırladı. Komşulan-
do.n Sultanın mü.şfikane sa.ha.betlnden na sordu: 
ileri gelm!ştir. - Dün burada.o. bir fü ge.;t.i. ml? 

Sultan Ahm')t şüphe.siz ki dinclardı. Hep birden: 
Ancak onca dlndo.r1l.k adam öldürt- - Evet .. geçti. 
meğe mı\nl sayılmazdı. Kendist ölüm Diye cevap verdiler. 
manzarıı.lan görmekten de çekinmez- Kava - Mura. eözüne güvenilen fhti-
dl. sadaret ka.ymakamlan Kasım ve yar komşularından birine .sıorıdu: 
Sankçı Ml.L!tafa pa.şa.Jarm Sinan paşa - Fil, yılan yutar mı? 
oğlu Mehmet paşanın boyunla.mu - Eğer «altın yılaJlb •· .tU onun 
huzurunda vurdurmuştu. O bu idam- düşmanıdır .. bir hamlede yutar. 
la.n aleme nizam vermek kanaatlle - Dün buradan geçen fllln böyle 
ferman ettl~i ve tendislni padişah bir yılan yuttuıtımu göıldünöz mil?? 
sıla tile buna mecbur l:>Jlditl için ~ - Evet. Sokakta. bit gürültü kop
laıh indinde bunlardan mesul. ve mu- tu. Hepimiz evlerlm1ıı:Jen ~ 
atıeb tutulmayacağına inanırdı. fırladık. Yolda.n. geçen blr nı. blr-

Fakat makalemde Sultan Ahmede denblre önüne çıkan bir büytı.k yı.lam 
(cellitıığı padişahlığa ve dlndarlıl1'a başından~ yutm.uotu. 
ya.klfl;ı.nuı) Slfa.tınm. Terllmesl ne bu - Onu yut•:ı1Left pıeıtntde gör
ldamlar. ne de Kuyucu Murat P8'1L- dünüz mil? 
nın Celftllıla.ruı kökünfl kazımak jçtn - Görm~k, SX>yleı; miyiz? Gözii
gösterdiği ş~ddete müsaadesi dola.ymt- miizle gördük .. bu bir t:altm yılanı. 
ledir; bir defa l:>iz7Jat ceilAtl.ııkta. bu- LdL 
lurunuş olmasındandır. İhtiyarın gÖ'6lerl ışıldıyordu. Ka-

Ve 1015 sene.sinde Sultan Ahmet va - telı:rar somu: 
Sadrazam ~ paşayı huzurunda - Neden bu ka.da.1' ınemııun. görü-
bostancılara boğdurduktan sozıra nliyorsun? 
ayağının oynadı~ görmesi. iizerhıe - Memnun olmamak kabil mlf Bu 
kendi.si han~rle ootazmı kesmiştir. ca.navar, h&nCl 8"de flasla altın nrsa 
O vakit: oraya musallat olur. Anlar bal nl:ı-

Kıyıh Dert'işiııe Şah! caJt çtçeti nasıl blllrse, caltın yılanlı 
mısraı -0nmı. bu ha.reketine tarlh dü:· d& tıpkı ö~ .. altın yuvalarım ktış(et
§{lrülınüştlir. mekte gedkımiYor .. rorlUk çekmeden 

Sultan Ahmed.hı Derviş paşMı ni· bulup yutuyor. 
çln öldürdüp ha.kıkmda hazırlamış Kava • Mura. ~bir bnldc, bu 
olduğum .ma.kıale Ak,am'da intişar hlUyeye gittikçe ınanao. p,rlp bir 
ooooektlr. hava. 1Çinde göAdnü ~ nefes 

Sultan Ahmed.l.n sa:ıt:ana.tta ven.- alıyor ve aöy~ söz bulamJ.yurda.. 
set değlştirllm.eslnl vrud:ret ettiği de Kcnnşula.rm. şıeh:aıdetiyıe dıe l&bit ol
mevst* detlld'lr: muteber tarllılertn muştu ki., Kava Muranm alm tıori>a
hlçbirislnde b011e bir 1ı:a.yrt ve ınald- lo.ntu yılan yutmuştu! 
mat Y'Oktu.r. Şl.mdl ya.pıla.ca1ı: ~ ga.,et be.sittl; 

KendJsln.In V'Cfs.tı. esnasında ~- yılanı yutan !lll bulmak. 
deleri küçüe:tül&r. Ulema ile ehAl ve Ka'WP. - Mura., Hint padişahının ~ 
akcb erl>abı ylrml altı yn.şında bulu- kA.yesinl düşünerek. miMıeseDl ollll'Or
nan kardeşi. Sultan Mtl!lt2.famn mah- du.. Kamşulara döındll: 
pesten k"'Urtultınca aklı biraz başına - Yılanı yutan ft1l n.asü bula.bUJ.-
gclir ünüdfie tm.hta geçlrllmeshıl rim? 
- baZt ittrazta.ra ra~en - qm.akbub Kom.şular bir ağından cevap verdi-
gördüle,r• !er: 

Bundan sonra saltanatta evlMlyet - Gayet kolay; şehil'de ı:uizyacağı-
usulünün ka.lilmıasından ve pa~a.hlı- mz bütün fillerin kanımı~. nl.h"l
ıtın hanedanda ~ büyükten büyO.- yet Jllanı yutan tın bulursunuz. 
ğe intikali UBulünün yerleşmesinden Kava - Mura. şakn.klarmı ()ğu.ştura.-
de ıyI net1ce hasıl olmadıb meıydan- raıc eve girdi: 
dıı.I Kini irtem - Şlnagon.! Ben eğer bugün çıldı-

Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

rırsa.m.. benim :için de, Hınt padışahı
ııın hlkAyesi gibi, güzeı bir masal 11Y
durursu.nl 

Blr sedirin üzerine uzandı: 
- Biraz sonra. bütün adam.larıutı 

toplayıp, şehirde ne kadar fil va.:nı&, 
hepsinin kamını deşeceğim. Fa.kat, 
altınlar meydana. çı.kına.zsa, unutma 
ki, fillerden sonra kamı ~ıecek blrl 
varsa, o da senstn ! 

••• 
Kava· Mura filleri 

öldürüyor 
Ka.va. - Mura adamlannı topladı .,. 

o gi.in geç vakit şehri dolaşmağa baş
ladı. Yerliler fll besUycnlerl ta.nıyor
lardı. Kava - Mura flllert bularak bi
rer birer ka.nnlannı de~iyordu. 
Korsanın gözlert dönmüŞtü bir kere 

Yılanı yutan flll mutJal:a bulmak isti
yordu. O gün Yam.adaya bir torba pa
ra göndermeğe mecburdu; ~San kor
san• a sbz vermişti, Kl.'.va - Mura sö
zünde durmazsa çok ten:ı. b1r duruma 
düşecek ve yalancılı~ meydana çık,a,
caktı. Halbuki o yalan söylemem.lştl. 
Siyogonlaİ-dan aldığı ı>ıırala.n gerçek
ten, gemiye götürmek llY.cre evde sak· 
lamıştı, 

Kava - Mum !ıllerln pe-?ınde koşar
ken, bir taraftan da evinin cl.rafında 
bıraktığı bir korsan gözcüye gizlice Şii 
talimatı verml~l: 

o.- Evim! g~ bapsıne alacaksın. 
Gellp gidenlert taıdbE>cıecek~n. Eğer 
ka.rım kaçmak isterse mint olacak-

Kava - Mura.'nın karısı çok kork
muş, çok ağlamıştı, Korsan, korku ne 
kansının kaçmak ihtimalini de diişt)
nüyordu. Evden çıkal'ken Sinngon.o 
en ağır sözlerle tehdırletmiştl. 

Yokohaına'da. o güne kadar hiç kim
se fil öldürmemi~!. Fll öldümıe'..ı:: çok 
günah sayılırdı. 

Yamada bile bu güno.htan sa.kuur 
ve tıı ödürenlere selilm vermezdi. :Ya.
mada., Kava - Muraıun fil öldürdiiğ\1-
nü duyacak olursa kim blHr ne 00yll.
~cekt1 ! 

Kava - Mura. bu i:?ı yaparken h!Qblr 
şey dü.şünemiyardo. Kcnai ~~~ine: 

- Paralan bulamazsam, Yama.da
nın yüzüne nasıl bakacağım.? ! 

Diye söyleniyordu. Kava - Muraya 
yerlilerdıen birkaçı: 

- Fil, yılan yutmaz. Fa.kat bazı fl.
lanlann nı yavrula:ıı.nın ve küçilic de-
veleri, yaban keçllerlnı yuıttutu çok 
görüımilştilr. 

Dlyere'k, A.deta Kava. - .Mura lle 
alay etmişlerdi. 

Bir Japon taciri de kendisine: 
- Seninle lst.ilıza e~ler, Kavn. -

Mura! Şehlrdeld siyogonlann adam
lan senin paralarını çalmışlar ve seni 
!illerle meşgul ederek kaçıp saklan
mışlardır. 

l.Arlaısı varı 

ii'ii"e...........-•• •••••••••••••••••••••••••• 

Bqiinkii proeram 

13.30 Program, 13.~ Fasıl heyeti, 
13.46 AJam haberleıi, 14.00 Rl~asetl
cümh.ur bandosu, 100 Ank:al'a ~Hr:ba
hn.r a.t yarışlarının tahminleri, 15.10 
Rlya.9etl.ciimhur flllrmonik orkestr9sı, 
18.03 Radyo Çocuk Kulübü. 13.45 zt. 
raa.t takvimi, 18.55 Dans orılrestra.sının 
her telden progra.mı, !9.30 Ajans ha
berleri, 19.56 Ka.rııllk nıaka.mla.rden 
şarkılar, 20.15 Radyo gMetesi, 2n:tl 
Şarla ve türküler, 21.00 KonUQma. 
21.15 D1nley1.cl lstekletl 21.4.5 K.onu.ş· 
ma., 22.00 Salon orkestrası. 22.30 AJ3ll.I 
haberlert ve borsalar . 

Yann sabahki prog-ram 

8.30 Program, 8.33 Müzik (Pl.), 8.45 
Ajans haıbcrlerl, 9.00 Müzik CPl.), 9.lS 

Evin saati. 

P ER• L • KO NA K sir Hency'yc sordum: - Stapleton benden af Üstüne af ıte de kız kardetime bahsetmi;yec:eii- bğı işartlerdcn bahsetmek istiyorum. 

1 1 - Bari, bu sabahki çirkin ve ka- diledi. dedi, kendisini miz:ur göre- nize bana söz verecek.siniz ve bu Aziz dostum Holmes, size layık 
ba 'hareketi hakkında size izahat ver- ceğimclen em.in bulunduğunu tekrar müddet zarfında. bz kardetimin l>ir talebeniz olduğumu islbata çalı~ 
di mi) edip durdu. Ve bemfireai gı"bi güzel dostluğiL kanaat edecek ve ona a~ tun n zanne<lersem muvaffak de ol-

Tefrika No. 47 Çeviren: AIDIET HİL.ı\Lt - Evet. .. Kız kard~ine derin bir ve caziheli bir kadım ilelebet yanın- ve aevdada:ı bahaetmiyecebiuiz. Bu- dum. 
şefkat ve. muh~bbet beslediğini söy~ da tuta~ za1111dmekle, büyük na söz veriyonamz aramızda mese- Benim poli•, baf\yeliği meziyetleri-

Acaba Stapleton, li11 m.eaeJe<le ıuaınuı evinde yiyeceğiz. ledi. Bu hiMini tabit gÖTÜY'or ye hem- bir haıta ıflediiini n l:Ja bencilliğin-. le halledildi demek. me iltinadettirdiğiniz ümitleri bop. 
herkeste:ı ziyade alakadar olmuı li- Stapletoı;'un bu ziyaretinden soo- şiresine beslediği bu şefkatten doi- den dolaTI, derin bir Qtan~ Ye ü.ziin.- Ben d Sta leto • b. tJanm çıkannadığunı ve beni bu cebeo-
amgelen Jm: kardeıinin fikrini Te ra benimle görüıen air Henry, dü· rusu memnun o!eyorwn. tü. duyduiımu kaydetti Ye fU sözleri ı:_L_ı ~ Bap n und far d-'-" oeın ..:L.j yere göndermekle bana 

• • w b'I ı·· .. ed •• }" ~,. ı ba .. zl . d •ıA . IUllJIUI e......-. MIJ'e • IUalDIZ ~ g-.. reyını ıormaga ı e uzum. gonn en tunce ı tt tavır a na ıu 90 en Stapleton, hemJiresile daima aym e ı aYe etti: ih i1aıf k pand· b"tti gösterdiğiniz emniyet ve itimattan 
sİr Henry'nin hu namuslcarane tekli- söyledi : çab altında yaşadığını ve bugüne - Şayet kız .k.ardetimia evlenme- t •. '• ı · pİfman olmadığım2:1 söyleyiniz de 
fini niçi.t reddetti) Miee Berryl, de- - Staplcton"un ~ağıma kadar kadar sürdüğü münzeviyan. hayata ai ve beoc:len aynlaıMt mubdder İ9e. İıto azıı; doa~ 1-:!o~esl Bu sa- kalbim müsterih ve mutmaiın ol.un. 
likaalıya endişe 'Ye merhamet dolu gelerel.: benden af Clilemesi, o elim misa Benyl'in ıefkat ....e iyi bakımı eizin gibi lcl>a.r ~ ui1 bir kotlllU ile retle etr~aki kuçülc IDQIYDT!M- Zira aizi mcmnwı etmemiı olmak en
nazarlarla bakmakla iktifa ederek, aahnedet' sonra onun hakkında hee-- tahammül edilir bir ııekil verdiğini mukaddcra1ın~ tepik etmeei bence lard~ hm aydmLumılf ?ld~. Haf&' difeail üzülüyorum. 
kan:leıin, en lcüçük bir proteatoda lediğim ıv': size de ~I~tb~ inti1:>a- söyledi. Benünle evlen.dikten &onıa müreccalıtır. ~at muteha-~91, ~b-:: Şimdiye kadar gönderdiğim ra-
bile bulunmadan onu körU körüne larınu katıyen degı~tırmıyor. Ben onu elinde:: kaybetmek korklBI Stapleton·a eorduau ~ ~ aır ~ cf;>ı '.!8!f porlar hakkında müsbet veya menfi 
takibetmesini neye atfetmeli) onu d~a kaçık hır adam olarak kendisini zıvanadan çıkarml§ olclu- _Doğru mu eöyli;yoraunuz> .. .. ulıl eeb e 

1
-. ~1i yuı fikrinizi bildirmediniz: vazifemde 

Öğleden sonra haşerat mütehaııeı.- telakki ediyorum. Bu sabah !beni kn ğunu kaydetti ve bidayette be.mtire- - Sözlerimin ciddiyet ve samimi- gttk Laktıgmm ep ennı an anut muvaffak olup olmadığımdan hiç 
sanın k.,nağh gelerek air Henry"<len kardeşile gördüğü vo üzerime yürü- sine karşı beslediğim :samiml mt.ihab- yetinden şüphe mi ediyoıwnuz, air 0 u · bahsetmediniz. Halbuki raporlarımı 
bu kaba ve anl_aşıltll.3;z muamelesin- düğü zaman göilerindeki .. korkunç bet ve alak~nı~ f~rkına .var'?'ad~ğmı, Henry} Fakat _bugün~ kaa~ ~atır ve •. Şi.m<ii bu .Juı:makanşık muamma enteresan balup bulmadığınızı bana 
den dol yı ı:ıf dılemesı, meseleyi ka- panltılnn aslı> unutmıyacn~ım. Bı: faka~. ~~§1:1'esı~n ben~ _uze.."'Ullde hayalimden l>ıle geçırmed0iğim b~ IÇlD~~ Y~~Iadıg_mı ve .nihayet ~al- bildimıi olsayıchmz, şevkim. mineıvf 
p th. nunla. ber-'-., §Unu da söylemeh- ne /buyuk bır tcaır ve ınhh& bırak- ağır ve mukadder d.aıbenuı acıruıa lettiğim diğer bır meseleye gcçıyo- esar tim artmıf lurd 

St . on eh: Henry ile hu usi bü- yim ki, bendec hakiki ibn centilmen mış olduğunu kcındi gözlerüe ır:ö- yavq yavaş kendimi ah~ğım nım: Belki anlamı,sınızdır. Geceleri c B e adak" .f 0 
• ~ d kol y 

' d 'u ha bav. kaldı 'bi af <l ledi. rünce ve bir gün kız kardeşinden ~ IU:ı:ımdır. · konakta işittiğim bdın bıçkmk1arın- b' ur l 1 vd~ em
5
ml ç e . la 

c ş r- • • yn] ., -•---- knl d d n..,_ • ır ıey o ma ıgını s y em e ıç u-··r b'I . orum Fa- Stapl to '1111 bu ani degvi...:ı.ıigı"' ter ıstenıez a maga mecıuur zı.. Sı"•a sö:z vcrty' oruın• an, :na am ._....,.uıoorun arasır.a - Ra l d 
.. ını ı ı · ~uu .. I b -.ı.:_ bir ..... • zum gormeyorum. por rmı a ..-

• n 0 .ı .. ün ui- beni derin d ria d "sündürüyor. cagını an ayınea, aşma muı..uı.g Bundan sonra .m:bı '-·-...:..emle ağlamaktan ~ olarali gördü- d""' "imdi .ı .. uu.ı.o..ı:""u' d :be • --ı.. · led'" · ' ~ ze ver ıgun ve ae ver ceg m 
•-''-1,·h><. ol r ı. B - Her ld b i te, izli ~ir mnI:" ~ ~e!11ı§. 0 "'

1
• aenıem ıgım: ve evlenmek lnısusund!'d projel~ ~ gözlerlfı~ ve ko~ ge~ malUnıatı toplıyabilmek için ırçok 

k i n de onümüzd ki sat do tumuza kurulmak uteııen bır bır an ıçın kendınden gcçerel: ne muhalefet ebnıy· ec:egım. Fakat bu len konc:.k ıçinde yaptıgı esnırengız -nı _.._ e L,...,... 
' - led""" · tıv bü di- . ll:_ • _.:ı~- gece ve gu er ran mı v ıı;:.,..,_ - S pi 00·un e'\'İne it- tuzak s z yorum. Fakat hir türlü an- ~?Y .. r:ıgıru. ve ne yap gıııı mc hususta bir pıt k~orum: gezıntilcrden, ıuof b~ uummı l>ozlo- feda etmekte teredd t et edım. 

m k rınla ınldı. lıyamıyorum. gını ıla!v'e etti. Bugünden itibaren Uç ay müddet- ra l:ıalauı penceres!rım kenarında çö-
Akş m y m -;, i h şerat rnütehu- Belki bir ip ucu yakalarım ümidilo Sir Henry llÖzMı!e devamlaı • le. bu~ bir a.hasao ~ :!8 lozek: elindeki :yanar. mam ile yap- {Arkası var) 



çtl~ARI Dnlet Demiıyollari ve Limanlan ltletme 
Umum Liareıi DAnlari 

işçi Aranıyor 



HAıJs ECE Miiet11ıell 
JllDCUl a6ndumwt ve Dlıllf D
nıma nsaıtl Her nevi Btincliıml 
eczalarmm gehn!ftlr. SeJpr 
acenfıemlz yott.ur. DolııMlaD 
müeaetem'! milracaatuua llCa 
Olan ur. 

Oilata, Eakl OümrOık -.cldlll, 
No. 44. Tele on: UM'1. 

·~~:ı.A.c.~~!~. ile sabah, öğle ve akşam 
1 Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diılerinizi fırçalayınız 

Istanbul sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğünden 
llllncuA 

_:fmııl= ___ _:K:oc::::M'I'=-::..:"""=~ Kama ftUl1 aene Adreal 
Oıt~Bamdl'll 
HlbeJ1n ilke • 

Refia Yabp. • 
Zetıra ıZGlbre. 80leymlll • 
Fatma Hqdar • 
Şerif• Mehmet 8llaD • 

BeJ01111 lnl Beıvollu Pangaltı Yunue BOkK No. 12 
Be,otla • BeJotlU FertiJ' Ayazma caddesi KUJU dak No. l. 
Fatih • ..... ~ İbrahim Ç&VUf mah. Bostan 8. bll&. 
Adalar • Buıwazac:la Çam malı. Ça.tıı ~ No. 1'1. 
Bero1I11 • Raıt>l.ye KiJıçQk Çiftlik ca.cl No. 1 bostanıdl.. 
.Beyotlu • Haliç SilWlceat Hamam ~ No. 5' 

ldrolik Pres 
Sahn alınacaktır 

BUnde yeni ve,a lcu1lamlıml ktrollk yal p1resl bulunup da satmak ıa
UJıenlel! İstanbul Ntiln. ODınrillc Kemerll aotaac 21 numarada Nulf 
Öl&rcana mtlracaatlan. Telefon: 2"19'1. 

Maden mühendisi aranıyor 
Garbi Anadoluda tstuyona yatm bit madende çalışmalc üzere blr 

maden. mühendlat aranmaktadır. Taliplerin Ot.lata.da 'Ü'DJOD banmda. 
41/U numarava müracaatlan . 

.&u,e ı.mau 111111r • 
l'f'1l199 PuU • 
"zelml .... .Sllld • 

&1NaaalawJU111iaa.-plas 
'1 - Tedbir almNQ!f 

2 - llldnce - Blfat edata. 

tttilc!U • At1c Valcte Mualla sotal: Ro. 1 • ı •... l 
~ : ~-== =eroa=·~ 8. Ko. t. ,__ e 11am1. .,o 

-- l)aırfd: • 1 - Tlcamlwıe. 
t - llnr - ıoıuma .ı. llllllW üt- A."9 Klmll • 

BmtılanA • Bmln&ıl KtıçlHcp!ızar Y:mrs Sinan ma!ı. camt lllbk 
Mo. ıe. tdnr J'Ollan llU!ıabı. ,..ı " e*1 amao6ma.u6u, tdrar zortuta, 1ı1e-

• Be7911u Kasımpap. Yahya Klb,Ja mah. Yatup ala 8. •. Aile ft Pl'OltM 1ltlmbl, 8llU\ ft Koli 8lltlt1ere. Blbret rahatmhtlı. 
Y9rite mensup demett.'r. 11.,_ Melımet All • 

1 - AbU detll - ..._. ... _. BarQe Buan • 

Beyc.tı• 
Fatih 
Emlnöne 
FaWı 
Ka~ 
Beyotlu 

• Fatılı Kııt;çeşne Betban bap malı. No. Sil nna taqı en mGtemmel bir.- m:LSAM1ToL'dur. am.sAMtroL ıcaı 
• Bmlnllınil ea,.ezlt nahlrest ver& Cld. vornuıc 90blt t.. Jan1n1u JQtand& JuıJa hubJıt1ardan C&bü kurtulurlar. Mtb Zc-

~ Dllıtıe Btlaeytn Ba.d • 
• - Teni ltlnah ~ - Yama. Patla~ Ahmet • 

• FaWı Samat,a sancatdN' Barredıd!n M. Pam~ dak n. zuıelerde bulunur. Sabi depom: 8aml Atsa Bahoebpı 1t Bankam 
• Kadık61 at>a117e mAh. Mütevelli 8. No. ıs iil••••••artumda RalıftDCllar IOtalc Ko. 1. •••••• 

'1 - Tltetln bir ~ - Tlda Hacer it.,_ Melımet V,,,,_ • 
........ l'a'- t.awı • 

• - llcnebllel". = eem-Wa • 
t -Tenl pDlT Atar - İollle* f/11. Vahktt =: : BeJoll• 

Bm•n&ı• 
BeJoll• 
Patlh 

• BeıJollu ll'e~ Şahmerdan aoltalc No. S. 
• BeJoilu Ferlr.öy Pap. mahal. BüyQk Yent IObt No ... 
• 11m1nııını BaJ'8Slt Vef& vezneciler cad. No. lM. 
• BeNiu aaıua Ltllecl Hendek cad. No. H. 
• l"&tlh P.d1meltapı camı prlf ttUa1tndelı:l znedıoNlde. 

Kaçırılmaz 

YALI 
bUyUk fırsat -· 

ARSASI 
10 - Zl,aretol • thttyar (Apq dUI. J'atma zetııa Abdülkodlı • • BeY"Otlu Şfıtlt Cümha'.iyet malı. Hand11 BahOe d:lltt ~ Beyq Partc tarpmd& Dede Yusuf namlle maruf ,.ıı ile 

No. 13. 1~ Jalmm ana1an ıe.hfden İatanbul d6rd0ncll icra dalNll o..- ........... Beyotlu 

...... Dla w ,_nlaa...... Btbtıe 
ı -~ ~ - QıD'"tılMI. _... 

1 - hl&, L6taf, 4 - ......._ 1 - Zellra 

.- • KadıkGF • Kadıkoy Ha.san Pl.Ş:l mah. Hürriyet 8. No. ırr tarafından açt arttırma ile ' ıı.,. MI puarteal dnl il.at 1' elen 
• Emlnöntl • J!lmlnooü Unkapanı Hacı kadın Şükrtı Baba s. No. ıı. 18 ,. tadar atııacatı nan olunur. 

tik. .... Bet, • - Çabpa, D. ' -
• !'atlh • Fa.tlh Şetıremlnt Kara.gümrük Atllc Ali Paf& ınah. esti ft No, MJ/829, Meaban: 2110.: metredir. 

Bostan M>kat No. 1. iıılıiıiiliıiıiiiiilliıiiiiliiiılıııiiiiiiiiiııiiiiiiiııliiiiiijiiı•••••••lli 
Ular. Jllllr, • - Katır, Gtd&. - IJertf• • !:mlni>ntl • Emlnöniı Boedotıln ker.ıeri Kalender mah. Aynacı Çı.bnas 
AcURbdm, ıo N, 'ftrane. 

SMntba ~ Refllc 
8ablba Sa1d Celil 
RutfJe 8ea1 
Ane Hadi,. OOrdDI İamd 
u--. Yusuf Z-., 
Duductll Al1 
Fatma Basan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Beyoğlu • 
lo'atth • 
Beşlktaf • 
Fatih • 
'Ü'sküdar it 

BeylroB 1932 
J.1mtnöntl 1935 

S>itak No. 182. 
~ı;ıu Halıcıotlu Ab.iüsselam Salon sokak No. 2. 
FaWı Karagümrük Derviş Ali mah. ~yzlpaşa cad. No. U. 
Beşl.ktq Has Fırın °Çıkmazuıda Camcı Hüseyin S. t.. 
Fatih Ha.ydar mah. Camı solcalc NG. 1. 
Öskftdar Çengelköy Tarl:ıbaşı Akzambak sokak NG. 5. 
Beyk<n P~bahçe eski Mektep s. No. 25 
Ba;rent Bozdoğan kcmtrt Molla Hüsre. mahallesi Emir 
Hoca 80kak No. 3. 

Necml,e 1brahlm • Beyotlu 1935 Şlfll Meşrutiyet malı. Kevser aokak NG. 6'1 
ttbal Mehmetı Emin • Beyoğlu 1t Nlşantaşı ~rutlyet mah. Birl!ıct Aya~:na solcak blll 

No. lu evde 

1 1 Fatma Mehm~t Haöı • V"ııküdaf' • Beylerbeyi KuplUce Tefaruk tolu.it NG. ı. 

T
OIUürükU· •• R•• BArODllL.ti Halldl:Ldtmatll,.,.'19 o.nen • ratth • l"atlh K&dC9mr1lk Bannatlk T*b •.•.• Yu8af • Em!nlmtl • KQçUkpazar Yeni Ha}·at S. No. 43 

Ahmet • FmtnönU • Meıhmı>tpaşa yokuşu No. 18. 
Ölil Abdllrrabman • Emlnönil • Bo'ıdotan kemeri Mektep sokak No. 8. 

Kompıbnelert derhal te.ter. Bir Rabla Mehmet Ua • Fatih • Şehremlnl İbrahim Çavuş m3.h. Ayıt Fın.."l sokak No. s. 
eczanede kutuııru 31 tuııattur. Nlglr Ahmet za1dr • .Beyotıu • Şlfll Meşnıttyet mah. Kevser SC>kak NG. 31 

.. ••••••••••• Patma Ahmet • ee,ııttat • Ort3.tör Yıldız No. 41 
P'atma llllrmet Hüseyin • O'sküdar 1t Beylert>eyl Çamlıu cad. Na uhibey koşkll. ERENQI 

Yutarda 1alnı n adresleri yazılı ook çocuklu annelerin lltra.ml~ elert gelmlf oldutunclan kendilerine .e ço
cutlann& Ut nttful hüvı,et cOzdantarmı ranıanna. ala.ra« en Qo1t 20 mayıs 1942 tarihine kadar mildQrlutümb 
yaaı fflerlne milracu.tı etmeleri"' batta yerlerde bulunanlar da &dreal&rlni blldlmıelerl llAn olunur. (506'1l 

Büyük Türkçü Ziya 
Gökalpın çıkan 

eserleri 

ll~ ______ ı,_tan __ bu_ı_ee __ ıedi_·_ye_u_·_ninl~an------~' 
Vlll,et Jandanna t.elefon ~esi için alınacat muhtelif 2S kalem tele

fon malzenıeat ve a.b.şa.p telefon dlretl :ıç.ık eksiltmeye ltonulınuştur. 
Mecm.uunun tahm1n bedeli 20'72 lira ve ilk teminatı 155 Jtra tO kunqtur. 

Kuruf Şartname zabıt ve nıuamelit müdürlüğü kaleminde görülebalr. thaıe H/5/ 
ı zı,a Otiblp'ln haya&& ,.. 

Malta iilılÜUPl&ft 
1 ZJıa O&aJp " Çlnanlta 
1 Kmlelma 
t Yeni B&pt 

Albn lflJc ba.aılmütad.ır, 

942 pertemt>e eünl saat 14 de Da1nı1 Encümende ya.pılacaktlr. Ta.llplertn 
'11 Ut teınlna& m.aldnll veya :nektupları ve 942 yılına alt Ttcam odası TP~-
• larlle ihale aüııO. muanen saatte Datml Encümende bulunmalan. C502Sı 
'15 
tO * J&tmda 

., .... ,!!11111!111!1!1111 ~ı!d: ikbal Klla;evl 

Ba~ İnklllp müzest cephesinin teınizlenmeal 1fl açık eblltmeye im· 
nulmQftlll'. Ketlf bedeli 3011 Ura 29 kunıf ve ilk teminata !25 Un. 85 ltuııq~ 
tur. Ketlf ve ~ Zabıt ve Muamellt müdilrlüitl lcalemlnde g6rülebl
llr. İhale H/5 M2 J)8l'fembe günü saat ıt de Daimi Encümende yapıta-

Beıbsl &lbadar eden 

Sulan mızın 
mahsulleri 

ICltllll ç•1D1ttır. 1'11atı: t !il& 
labl,.a:t.taaW•nlrMe .... 

ilılıalft .. 

YAZLACA. GIDECEKl..EltEı 
Hasır koltuk 

ve mobllyantZI 

y..; -La.. ealctır. Tallplertn ilk temlmt malı!l>ı:z ?eya mektuplan ihale tarthlnden O.ç 
PiOf. woee'i: Blıı • ..., ...... IÜll enet belecu,,e fen lflert m.idürltl15!ıe müracaatla alacıtlan fennt eh-

llJ'* " M2 ,mna alt Tıcaret odea vesıtatıırlle Uıale ctıntı ınuanen aattıe 
pratik Dalllll Bnctmıende bulunme.l:ın. (5031) 

YUksak Matematik 
I 

Refil.: Fmmen'in tercüme et
tili hu me,hur aer, bat&a fen 
erbabmu J&mndar ..•••• 130 fC, 

H-.iriı Akha. .AM.a 

NEOSTERIN 
SlhhaW olmak 1oba tn11nm 

alm. baran, bolu " ~emclk
lerlnl llhhl bir tanda tıemls bu
lundul'mua lllmıd.ır. 

Ba JQll&rla siren nllle anJbı
ıer, ırlP. tmı. lnemdr, difteri, 

tabatuıat. oloet. IQfloell. -
nenJIL. fWı bulapn h&fte••tıarda 

NBOSTEIÜN 

~oa V8Ja prpraa 
..,.,. J&rdJm ecı.. 

IMIJI• ıı.utaJar ne temuta bu
ıunanıan torur, pJud tlıtf1at" 
~lrt aldım. Eczanelerde • 
oetesls atılır. 

SERMAYELi 
Kantin idarecisi aranıyor 

Anadoluda SOO ill 700 İfÇİaİ olan ve bir iki 8eDe devam ed• 
lecek bir Ülfaat mahallinde kendi heeabma 611~ .,. Üp.m ye

mekleri verebilecek Ye bir kantin kurabilecek aermayeli kiımelen 
acele ib~ nrdır. Taliplerin her sün 17 dea •nra Galatacla Bü
yük Tünel Hanında 6 numaraya müracatluı. 

Devlet Limanlan itletme Umum Müdlrlüiünden 
Mmm ,eni buhar kazanı için muhtellt eınat ft eb'atıa Valf atm alma

cattır. 
BDerlnde ııuuı mah mevcut olaıılarm ve ful& 1ahat a1maJc llt8)'9Dledn 

811/Hı taıtbJne t.141.r Umum MildtirllUc Levulm ~ mlrlcaat etme-
lert il1lı ol'llllut. cSOHa 

SUMER BANK 
YarH llallır Pazarları 

Müessesesi Müdürlüğünden : 

Ardiye Kiralanacak 
1 SOO metre murabhaa eb'aduıda kirair JaPWnlf bir ardiye)'9 

ifttiyaf vardır. Bir veya birka~ parçadan miltetekkil olmw da 
caüıdir. latanhul cihetinin .-Ueri tercla edilecek.tir. s.laiplerinia 
K.atuaoitu laumwı Uılt katmc:Wd Müevnemlc Mflcl&riyetine mfl
ncull.a ilaa olunur. 

BAYILAHLAR.CARPINTI vE SiNiR BUHRAN! ÇEKENLER 

NEVROL CEMAL 
OfN 20 DAMLA P.LINCA SıNıRLERı Y."l.,.IŞm D(ı.ı•q.._ FERAl1LARLAR. 

Açık arttırma ile 
FEVKALADE SATIŞ 

842 Mayısın 3 üncü pazar sabahı saat 10 da Beyotı11 npebat1 ead
d811nde İn8Wll ~ 8 Jlo. Jı ..... .Ap. la l llo. 11 ............ idltCut 
ve Ba7 Bırant Papazyana alt ..,.ıar aç~ arttırım. 1Uretne satılaeaıtı 
ilan olunur. Kestane n~ından güzel blr yemek oda takımı, ı kapılı 
dolap, tuvalet ve salreyt havi mavun kaplama yatak oda takımı, bakltl 
İngiliz 2 bronz karyolama IC>m!ye, '1 parçadan ibaret ve m::ı.vl reps kaph 
gayet güzel bir tana.pe tKımı, nlkeW madenden mamul 5 parçadan 
mürettep gayet gfiRl ufK salon takımı maroken kaplı t adet eom 
mavundan İngiliz aandalyelert, aynalı dolaplar, kartcnlar İnglllz döner 
küUiphaae, grarirler ve Nlı boya ta.blol:ır, 2 adet baltlkl Beytos ka
paklı kAse, 2 .189um& 8*1 .....,, İnlillz teps'l, TUOlar Te bl>lolar, bllyük 
kilimler " Tlbrls, Bel1l9 naalr halıJar. Pe, dren1enlen 100 de 2i te
minat alınır. Safllf pefindlr. 

Acık arttırma ile f evkalaoe büyük satıı 
Amatörlere yecAne fınat 1942 Ma.ymn S üncü pazar gilnll ab&1ıı 

Ma' 10 da Şlfllde, Bijyiltdere caddesinde, Ş1fl1 tramva.J IOll durallııd:t. 
8 numaralı ArmlnJa aparbmanın s NG. b dairesinde Celll pqa 2lldlt 
BaJ Kemal Anaia alt bl16m.Uli1 tıymetn atU ve epot e17alar ve nacDde 
bJ.rook ee,'toB, Sabonya 'feealr biblolar ve TUOlar aç* arttırma 1111ıe
tf1e aatıtacakttr. Peftallde cbel tngWg- usuuı 9 p&r'9adıan lbaret komp
le ft uırt ,emek oda tabm.; ud divan ve toltutıar, Avrupa mamull
tı mutf ceıtls atacından oymalı S kapılı dolabı lle yatat oda tabnu: 
ııatıtı İnglllz mamulltı nadide b!r flffonlerU elDNılalz ecza dolaıbl; 111 
&tacından mamul "' brom lf)emell hıık:lltl Parla mamulltı al8plr Mi
linde bir tadın yazıhanesi; Amıpa derW n lnnDq IEllPll ,.,,...ı bir 
ço1ı: koltuklar; ııı parça ,epyenı ıaatazt. -.ıemeu ve oc* mrlf trlatofle 
çat.al bıçak takımı; 2 tane bnm masif btl1Gk tflemell tamdan; el lfl 
tatma mtıcettıer kut~ nadide bir tuftlet ta.tımı İngiliz gümGfa w 
'ltN-•mrmda-tasms-.U. imalı IÜmUt tabaklar. trlata1 büara 
Jıad* tllllm w nm1ar. lleJtoll - Sabr.nyt. • vıeaa - Kepe en Mantı. 
..... 1 >. Kant.on, FamlJ - bllfok ~ ....... " bltilolar, -.. 
aw- ı ı =ıarm imzUma haYl tqımeW. Pllı boJa,. reebnler, masif brom 
avize, birçok maden çay fabnlan. tepst w wwr, tal perdeler, velha
sıl :vazıima.sı p.Jri mömkibı birçok Jr:ıymeıtll efyalar, c. ı. Quandt, Bel'
lln Alman mlıl'blı mtltemmel bir touer piyanosu, çapraı teW. il ~ 
del ıent halde bir bas dolabı Ke1Ylııat6r, Boruan, firar, Bble, TetJrts, 
Kirman, Saruc. ID:JmeW balan ll!CCaCMer. 

inşaat ilanı 
Sümer Bank Sellüloz Sanayü 
müessesesi müdürlüğünden: 

1 - izmltte J'lllll-* lllwle Miklirlıe& btnuı Uln iDii* a
palı art usuD1e ve nh1t ftM ...ıı ~ eluılltmıe,. JDanp••ı...,..ar. 

J - İ.fbu lnfl,atın mnbammen btif ~ .KD••HCll ...... .__ 
toD8rme deaılr1 harlQ 53S01,t0 Un.dır, 

ı - Rllltme evratı bıınltte aeıımo. ....,u me r e...,..ln nua.
-. 8ll'Ylllnıden U ıın. mubbtllncle abmc'Ö'•. 

t - MllYllıttM t.emlnM m1ttan 391J7,11 Hndlr. 
ı - Jlblltme;ve 1515/lMI taı1hJne mWdlf cuma dn'll aaı JI d• 

fmıltte Sellillos Ban~ Müe•seal KWrlllGnde 18Pllacalttır. 
8 - tstetıııer telt11f evıüı JD81U1JDda fbnd1J9 tadar J&IJlllıt oldak

lan bu llbl itlere alt TeaU:alan .ııt melttuplanna ~. 
'I - Tetıft mektuplarma bMl sarflar kapalı olaıü ftıa1e ırtln1l 11M 

H de tadq mübus llUdaıbWDde Milesaese Muhlbera.t lefllllne talim 
olunacaktır. 

8 - POlta ile gönclerilecet tetııner nihayet ihale aatlndnm bir-.. 
at evveline kadar geJm1f ve zarfın kanuni tetllde tapatım11olmua1&
zımdır. Postada nld olll>Uecet gecilaneler nazarı ltıbam alınmu 

9 - Mileaseae ihaleyi icrada aerbeattır. • 

Satılık Deniz Motörü ve Lokomobil 


