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ikinci cephe 
meselesi 

Amerikada nasıl 
düşünülüyor 

Yaz harbi baslamak üzere iken 
ttüştinceyl kaplayan bellibaşlı 

Birmanyada 
Japon ileri 
hareketi 

Müttefik kuvvetlerin 
burada mukavemeti 

güçleşti 

Yeni sanayi kanun 
li yihasının esasları 

Meclis muvakkat encümeni layihanın 
tetkikini bitirmek üzeredir 

sanatlarlle tat ve kum ocakları bu 
kan un hükümleri haricinde tutulma.lt
t2.dır. Bu kanunun şümulüne girecek 
müe~seıer: ı - İmalft.tı Lçln muk
tazi tesisatla mütena.slp olma.k şar
tlyle en az on beygtrı kt.lVVetlnde 
muharrik kuvvet rna.ki.nelert bulun-

BU SA.BA.RKİ 

·Fena havalar 
taarruzu 

geciktiriyor 
Almanlar, sokak 

sava§ kıtaları teıkil 
et~ıler 

·'l'BLGB.&.:PLA.B 

Uç Alman 
zırhlısı 

yaralandı 

İngiliz amirallığile Hava 
Nezareti müşterek bir 

tebliğ neırettiler 

mesele Avrupada, Almanyayı 
Rusya dışında uğraştıracak ikinci 
bir cephe kurulup kurulmıyaca
ğıdır. Eğer İngiltere ve Amerika 
Avrupa karasına, bu yaz Alnıan 
ordusunu ikiye bölecek yeterlikte 
bir kuvvet çıkarabilseler. hiç 
.şüphe yok ki Rusyanın yükü bir 
·dereceye kadar azalır, Almanya
. nm kaygısı o ölçüde ç~alırdı. 
Bunun Jçindlr ki Rusya ile İngil

'tereyi, İngiltere ile Amerikayı son 
zamanlarda bu mesele çok yor
maktadır. Salzburg buluşmasmda 
·Hitlerle Mussolini herhalde bu 
üıtirnall de gözden geçirm.işler
Clir. 

Saygım 3 CA.A.) - Japonlar Man
dalayı aldıklarını ve bütün Mkert tıe
sısa tı tahribettL'klerlnl bUdlriyorlar. 
Bimıanyanın bu eSki meı:Gı:ezlnln ka
yıbı İng!llz kaynaklarından teyldedll
m~ olmamakla beraber, bu kaynaklar 
da Mandalay henüz Ja.ponlari.n eline 
geqmeml.pe bile, du.,nıestntn g8clkml.
yıeceğinl teslim edlyorlar, 

Ayni kaynaklara göre, Brttanya. kı
talan İravadinln şlmallndekl mevzi
lerinden çekilmişlerdir, Mandalay 
nehrin cenup kıyısındadır. Nehir bu
rada Mingyau lstlk.ametinde batı.ya 
doğru dik dirsek teşkil etmektedir. 

Ankara S (A.qam) - Yeni sanayi 
kanun layihasını tetkik etmekte olan 
muvakkat encilmen bu husu.-ıtak1 me
sa.lsinl bltirmek üzered.lr. Bu layiha 
bütün sanat erbabını alD.kalandırdığ1 
cUıetle esaslannı tafsllA.tiyle blldlri
yoruz. ~ııl projede nazarı dikkate 
alınan ooaslar şunlardır: 

ı - Tesis mally&tlnln asgari hadde 
indirilmesi. 

2 - Memleket bünyesinin bijtün
IüA'ü için llizumlu sınat müesseselerin 
teslsinln kolaylaştınlmasa . 

3 - Sınat m~aseeelerin muhtelli 
muitakalarda temtnde iktisadi şart
larla beraber meinleket müdafaası 
zaruretlerinin na.ze..rı ltlba.ra alınması. 

mll.k ve yahut 2 - İmalltta. bllfW. l.Ondra 4 {A.A.) - St.okbolmdan Londra s CA.A.> _ Alman Oeiılse
çalı§tınlan gündelik ifçl yekiknu B&- bllcilrildltfne göre dolu cephesinde nau 1kt ~aınhıorst zıı.1hlılannın )'analı 
nede en az 1500 olmak ve lmallt lçtn ı havalarin taarrıuz& baflam&k t.çJn mü- bulwıd~a datr buraya kati h&
muktazl te8l8atta m~arrtk 'tuvvetl salt olmadığını iddla eylemekte ve berter gelınlftlr. Amlrallı.k ve Ha'f'& 
kıillanmak veya S - Imalltta biUW tlW:rruzun 1943 ~inde baflama.k Nezareti neşrettikleri mii§terek bil' 
çalıştınl2.n gündelik lşı;l yekanu sene- ihtima.llnden k.a.palı sooler lle bahset- tebliğde Gnel.zenau zutılısınm ön gil. 
de en az 3 bin olmak.. mektedir. verteslntn boyunca clddl hasara ut· 

istihsal nevlleri itibariyle muayyen Bem 4 (A.A.) -: Alman ordu9Wl&l radığı ve büyük tamirata muhtaç ol-
mevsimlerde çal.ışmalan za.rurl bulu- sokıa.k. sava.şl~n mü.freulerl namJıyle, duğu beyan edilmektedir. 
nan sinai müesseseler\n 2 ve S üncti yeni kı~lar ıltihıı.lt edlyodar. Bunlar Şamhorst, K\el tersaneslnde bu
kısımlannda yazılı hadleri bulup bu1- batı şehirler~ kıyı oevrelerln.de, 1t gö- luınmakta ve epeyce hasara uğı'amlf Mandalayın 80 kilometre batısın -

dakl Monlva çevresinde savaşlar ol
du~unun blldhilm.esl, Japon tehdidi 
önünde Brltanyalılar tarafından ya.
pıiarı çekilme hareketlerinin gentşli
ğinl göstermektedir. Mandalayın do
ıtusunda bulunan mütte!Ut kuvvetle
rin miktarı hakkında. hiçbir malılmat 
yoktur ve bunların ba.tıya doğru çe
kildtıderi, yahut gert çıekllmelerlne 
Japon Uerlemeslndekl hız yüzünden 
imkan kalıp kalmadığı belli değlldti'. 

4 - Sınai mamulAt flaUerinln as
gari hadde lndlrllme..91. ve en yilbek 
kalitenin teminl lçln iktisadi. ve tek
nik işletmelıerin rasyunalize edilmesi. 

madıklan İktısat Vekaletince tesplt rebileceklerdır. bulunmaktadır. Prens ÖJen kruvazörl 
edllecelt faaliyet gilnlerlne göre tay\n Brestten saUmen Almanyaya varmıt. 

5 - Sanayilmlzln teessüs ve tııkl
şafı için lüzumlu bllglçll lfçilertn ve 
mütehassısların en kısa blr za.mımda 
ve ei1 iyi bir falcllde ~Uftirllmesı.. 

oltızıur. Bu kanunun şümulüne gire- s • c • f • fakat Norveç sahlUerlne giderken, bir 
cet müesseselere İktısat veUletlnce 1 r rı pps 1 n Ingiliz tahtelbahirl tarafından t.or-
blr sanayl cüzdanı verlleeektlr. pUlenerek yaralanmıştır. Kruvazörthı 

Rusya böyle bir cepheyi· isti
yor, hem ayak direyerek istiyor. 
'.Amerika ile İngiltere de bu dü
§ÜnC"e'nin aleyhinde değiUerdir. 

Ancak, böyle bir yeni cephe da
vasında iki tarafın düşünceleri 

· 6 - Miistehlllı:Ier 1htiyaçlazınıp en 
lyt ve en emniyet verici blr şeµlde 
imal edilerek puara çıb.rılm.ı4 ol,m.a
larınm terhin! için sınai Jm.alAtın 
standardlze edilmesi ve lf&retlendlrll
meai. 

· Sanayi ctwdanmı alanlar fabrl.ka.- b t a.rka taralı. epeyce tamirat tstemek-
lannı altı ay zarfında hl4aya başlıya- eyana 1 tedir. 
cakları glbl 3 sene zarfında blttnnete 

Çunking 3 {A.A.) - Çin tebliği 
11öyf... <lemektedir: 

biı•birine benzemiyor. Bunu. Ame- Mandalay civarında çarpışmalar 
rikadan gelen bir telgraf habe- devanı ediyor. Bu ıdıir cuma sabahı 
rinde'n anlıyoruz. boşaltılmıştır. Çin kuvvetleri halen 

.. ğ Al Tungu'yu ellerinde tutmaktadırlar. 
Bu telgrafa gore e er ~n- Lasbio c~phesinde değişildik yoktur. 

lar Rus cephesini yararlarsa Ingi- Çunking 3 (A.A.) - Amerikalı 
lJz - Amerika saldırımı hemen gönüllüler gurupu Laırhio ,ehrini 
başlıyacak, yok şayet Sovyetler bombalamışlardır. 
Clayanırlar ve bugünkü cephedı? Japon sözcüsü ne diyor? 
tutunurlarsa şimdilik hiç bir ha- Tokyo 3 , (A.A.) - İmparntOrluk u-
reket yapı:lmıyacaktır. munıi karargahının sözcüaü. gazeteci-

.. .. leı1e yaı:ıtıjtı bir göriişm.Me de~ 
.Bu Anglo - ~kson du§unce k!. Mandalayın d!lfmeslle Blmımya 

-tarzı, Sovyetıerin isteğine baştan yolu artiJC ta.maoiUe kesilmlf ?e 
basa aykındır Çung:ıtliıg. kelimenin tam mtdıaalie 

"""I: • tecrit edllml.Ştlr. Bu fartlar altında 
Sovyetıer, Almanyanın, olanca Japonların Çungklng flzertndekt k<ın-

ağırlıklarile Rusyaya yüklenme- troıu raztaıaşmaktaıı hali katmıya-
. 1 k . . . h caktır. 

sıne engel o nıa ıçın yem cep e- Japonların Hint Okyanusunda hl-

7 - Sanaylimizin vazife ve mesull
yetıerlni.n tıanz1ın ve kontrolü lçln 
tıe§kllatlandınlması. 

Bu lA.ylhanın birinci maddesi. sınai 
müesseseleri tarif etmekte, eı ve ev 

Avustralya 
etrafında 
hazırlık 

Japonlar Yeni Gine' de 
ihraç malzemesi ve 
kuvvet topluyorlar 

mecburdurlar. 
Sınai müeaııeseler devir ve nakil,. 

te.stsat, imalat evinin değJ.tmesl, ün
van de~l.şmesl, muvakkat :veya dalmt 
kapanma hallerinde bu hallerin vu
k:uundan itibaren en geç blr ay için
de İktisat V~Mettne haber verecek
Jerdlr, 

(Devamı sahifcı 2, sütun 6 da) 

Alman taar
ruzu yakında 

başlıyor 
Rostof bölgesinde hava 

faaliyetinin arthğı 
bildiriliyor 

Düımam vurmak saati 
geldi, sulhü müıtereken 

yapacağız 

Lond.ra 4 (A.A.) - Sir Stafford 
Crlpps, dÜ§lnanı vurmak saatinin gel
diğini aöylooıl§ ve demı.ştlr ki: 

- Mütteti!kler, fütuhat için dcıtu. 

GI. Giraud ile 
mülakat 

Alman sefiri, firari 
general ile görüttü 

hürriyet için çarp141yorlar. . 
Sulh saatındıe, büt\ln milletler ıtöz Vichy 4 <A.A.> - Alman sefiri 

sahibi olacaklardır. Nazilere. karşı Abets, dün gece general Giraud'mm 
harbeden bütun mınetıer, müştereken bulunduğu şehre giderek general Ue 
tespit edeceklerl şıaıtlar daire3lnde görüşn~tür. Seftr, de Gaull'a iltlh&k 
sulbü yapacaklardır. Bu ümit, şimd.l etmlyeceğine dair generalden söş is
me~ memleketlerde de doltma.ktt. teml.ştir. Giraud söz vermemiştir. 
bulun.C.u~dıw. hamin net&ctsl ii:ze- M~akat gece olmuş ~ 22 dakika sör-
rmde büyük t-"...sirt olacaktır. mü$tur. 

Birmanya' da 

Japon taarruzu 

~~~--~--~~ 

Şimali Fransaya 
hava hücumlan 

nin önceden açılmasını istiyorlar. kimiyet kurması ve Hindistana doğt'U 
Rusya yenildikten sonra. lngil- Uerlemeıt için hazırliltlann bitirilmiş Saypn 3 (A.A.) - Japodar, Stoldıoam 3 (A.A.) - Askeri Londra 4 (AA.) - B. B. C.: 

. b' bulunması Hint l.stl1dal harek:ethıl üç aydar.beri, yeni Ginenin şimal mahfilleT, Alman taarruzunun pek Japonlar Lashio
0 

nun t 00 kilometre 
Bir haftada 67 Alman, 

79 İngiliz tayyaresi 
düşürüldü terede hazırlan~n kuvv:tı~.n~ ır kamçılamıŞtır. sahiline ve çevresindeki adalara, ih- ya.kında haılıyacağı mütalaasında ıimalin<ie Çin mevzilerine ıiddetle 

işe yaı-amıyacagmı ilen su~uyor- . Blrmanyadakl harekat.ta, Japon 1 1 d 1 ak bul l B 1 taarruz ediyorlar. Çungking'den ge-l d ç ki kı raç ma zemeıi ve i eri e yapı ac u~uyor ar. ununa beraber, bu 
lar. Daha doğrusu Sovyetler, da- kuvvetleri, .karşı arın a ung ng - hareketler 'İçin ihtiyat kuvvetleri ge· mahfıller bütün lcıı cepheler tutan len mesajlara göre, Çinliler anudane 

. k . l .. t talan ile Ingfllz kLtala:ı bulmuşlar, l b' uk .. · ı d' J B C. yanmak ve yenılmeme ıç ll mu - her iki askerin çarpışına kudretini tinnektedirter birlik erin, bu taarruzdan evıvel de- ır m avemet gostermıı er ır. a- Londra 4 (A.A.) - . B. ı 
tefikJerinden yardım istiyorlar. mukayese edebllmlşler ve bu muka- Hawai adalarının cenu- ğiıtirilmesi lazım geleceği fikrinde- ponlarm Çkin hKudulı:dun.dan 50d kklilo- lngiliz tayyareleri havanın bozuklu-

b
.. e eti esl de İngiliz kuvvetlerinin 1 dirier. metre uza ta 0 taya var 1 an ğundan dolaya 24 saat süren durgun-

Amerikadaki düşünce ise us- Y se 
11 

c n buna kartı hareket Roetof bölges· d h f 1. t'- zannediliyor luktan sonra dün Şimali Fransada 
b 

.. t .. b k d Anlaşılıyor ki maneviyat zayıfh!tı karşısında. Ş!Ulll"- ın e ava aa ıye ı ç· lil .. .. J .. f 1 . Cal 
u un aş a ır:.,. . mışlardır. Vqington 3 (A.A.) - Salahi- nin arttığı ve Alman ve Rus kuvvet- . ın eı, oncu apon m:ı reze .en ais Vt; Dunkerque limanlanna ve 

İngiltere ve Amerikanın gayesı Çungking, şimdıye kadar tamamile yetli müşahitler Avustralyaya doğ· !erinin toplanmakta ld v k d - gı.rmeden evvel Mandalay ı tahlıye Ahbeville'de bir hava meydanına 
· · h ld b 1 11> ' 

0 ugu ay e l · l d ' ş· d' l d" · . ._. h Sovyetlere yardım etmf'k de~il, IngUtıereye tabı bir .a e u unmasa ru Müttefik malzeme ve iaşe yolla· dilmektedir. ey emış er _ır. •ı:n ı . rava ı nın uu ücum etmitlerdir. 4 düşman tay-
sadece Almanvanrn yıprandığını haz~rdtı.l IFakkat şlınd dıhJa.hpaloud mçuvagf- rının geçtiği Havai adaları cenup . Kınm vı; Ukraynada arazi tama• t~~afu;ıdekşiddetlTı hır ·• ~u~a~emet yareşi düşürülmüş, bir tanesi de ha-

. . fa.kıye er arşısın a er e un 4 d w d le' d I d k le da k F'- ._ h h gosterme te vo aungı yı hala elle- sara uğratılmıştır. 
go··rmektı· r. Bu ui!'ı·aştırına ve yıp- .... tng'de umumi vaziu.J. yeniden bır' og.usu .. n .. a ı a a ar a pe. ya ın men urum. uş_tur. aAa.t cep e attı- . d k ~ "' .ı>= 1 d k d ha k t de _L l k 1 rın e tutma tadular. Bazı tahminle- Bu nafta zarfında 50 Alman b~-

. . . b • r- tetk.ke tabi tutulacaktır Yeni vazi- genıı o çu e ara ve emı: re e - n8: muvazı gı n nenır er, ar arın .. J l B ...... 
.ratma vazıfesını Sovyetıer aşa 1 l · lr t mi terinin görüleceğini tahmin etmek- erımesi neticesinde büyük bireT ma- re gore, apon ~r, irmanyadan Çin bardımaın ve 1 7 Alman avcı tayya-
dıkça işe kanşmayı gereksiz bu- ~~~ek:lt:::e:\~~ ~~!nm:ı bl~ te, bu münakale yollarına kar§ı bir ni olm;o..kt.ı. devam ediyorlar. toprakların:- dogru taarruzlanna de- resi düşüriilmü:ıtür. lngilizler bu haf-
tuyorlar. Sovyetler yıkılırsa . O fırsat vermektedir. Japon taarruzunun gecikmiyeceğini Helsinki 3 (A.A.) - Yalnıc: bu- vam edeceklerdir. ta 79 tayyare ~aybetmi-,lerdir. 
zaman, kendilerine dönecek teh- p t 1 k ı - t h "b. izah ile. UUll'IU takihedecek hareketi.o. gün açığa vurulduğuna göre, ge- •t11NllDUlllllftlllllllmlllııtallllNHlllllUl......UIUlllllllRllllllJllllllllUIDlllUlllllUlllllHllUllllUlllUllllllllllllUllllU .. 
likevi önlemek için hemen hare- e r~ uyu arının a rı ~ hiç şüphesiz, harbin en önemli hare- Gen _hafta 4. bin ka~~.r Rus, Finlerin 

· ki d' B d kti KaJkuta 3 <A.A.> - BlrmQnyada.. keti olacağını belirtmektedirler. 2 nısand.• ışgal ettıgı Tytaer takım 
. . . a a arın. gen a maga teşeıo 1.111 et-kete gecece er ır. u eme r 1 Yeunanş.ung petrol hav-ı:amnda taııı- d ı · ı v 1_b •. 

ki Amerika ile In~ilterenin hedef- np siyMetl. ştddetn ve teıstrll bir tarz_ • • miştir. Kronştad'dan kalkan Ruslar, 
leri sovyetlere yardun etmek de-

1 

[Devama sahife 2, sütün 6 dal Japon ımparatorıle B. bu adalar istikametinde oldukça iler-
jtil sırası gelince Alma~~ay~ ..... ~ ....... ~ .. ···~................... Hitler arasında !emişler, J~~a· yolda buzlardaki bir 
karsı harekete geçmektir. Çunlm ye gım1ek ıstemiyor, Sovyet or- telgraflaşma çatlak yuzunden durmak zorunda 
Sov~et orduları yıkıldıktan sonra dularını Almaınya ne başbaşa bı- Berlin ?. (A A ) - J lmpa· kal~ışlardır. 
• . ak Al ·ı . ::J • • • apon Fın uç&klan. bu Ruı kıtaaını id-
bas1Rnacak harel~et Rusyayı kur- r mayı ve manya ı e sonra- ratoru ıle Hıtler arasında, Alman d ti• b' b b d f 

. d k l k d' h b Mili• ba .. b ·ı 1 f e ır om ar ımana tubnuş ve taramaz Sovvetıer davandıkça, an arşı aşmayı en ı esa ına ı yrarnı munıueı ehe, te gra • buz üzerind k ki y 1 . .. . . b 1 1 k'l . . Tet fi d . e ona amaga ça •'80 
İngitere ile Amerikanın kuvvet- d~a uygun u uyor. ba_r ~~ ı mıı~ır. k gra kr t ~e~ Rusların büyük bir kıımını imha et-

-terini tehlikeye sürmeleri Sovyet- Ild taraf da haklıdır. I unya n~~~m~ ı;:m~ Io un ; n mittir. Rualann yalnız küçük bir 

ıer·ın çok ı'şine yarar fakat Anglo - Rusya, herşeyden önce kendini bç~ ·~mab':'1

1~ ... 
1 1 r~ !1~tbı çü~ ~lr ~ kısmı, doğ . istikametinde geri k•..-a-' ır lJ ır ıgıne 1ev11.ethgı e rtı mı§• b'I · · -v 

Saksonlar için yersiz ve boşuna kurtarmaya çalışıyor. Sonu ne tir. 1 mıştır 
-bir fedakftrlık olur. Sovyet cep- olursa olsun, lngiltere ile Amerl- --------

hesi yarıldıktan. Alman orduları kanın hemen Almanyaya saldır- Italyanların Iran ve Irak' a 
Rusya içerlerine dalarak biraz malarmda ağır yükü hafifletecek 
Claha uzaklaşıp hırpalandıktan blr yardım bulmak istiyor. Ame- batırdığı gemi_ Amerikan 
sonra ise veni blr cephede Al- rika ve İngiltere ise, kendi dlva-

manva ile ·çarpışmak hem daha lan uğuruna ve kend.iierile bir- ve tayyareler yardımı 
kolay, hem de Anglo _ saıcson çı- likte ateşe atılm~mış olan, taar-
kan bak1mında:n zor"ğı ha1e gelir. ruza uğradığı içın nasıl olsa ve Roma 3 (AA.) _o. F. t. : 700 VaPnıton 3 (A.A.) _ lran ve 

"' .. .. .. .. tek başına da kendini müdafaa numaralı umumi karargah tebliğinin ~r~. ödünç ve kiralama kanun'-ndan 
. Bu meselede Sovye.~ ~u.~unuşu zorunda bulunan Rusya:run yükü- ~ri rnilt~asebetile, İtalyan gazete- ıstifade ~~llına. silahların mühim
i.le Anglo • Sakson gonışu ara- .. ıt k yretile Slt'ası gel- lerı, harbın hasındanberi ltalya ta- mat ve dıger malzemenin memleket 
sındaki aynlığın gÖ7.e çarpma- nu aza ma ga hl'k . . rafından dütmaoa verdirilen kayıp- dl§ına. çıkanlamıyacağı teminahnı 
mast mümkün değildir. Sovyetler, meden boşu~~. te 1 eye gınşmeyi ların bilançosunu yapmaktadırlar. vermek &uretilc sahip olacaklardır. 
kendi davalannı harbin tenıeli lüzumsuz goruyorlar, Rusya y;- 3076 uçak kati ve 797 uçak muh- Ro~seve~. lr.an'la lra~'ı müdaf~a 
sayıyorlar ve RnsyEI. yenilirse İn- kıldıktan sonra Almanya ile ug- temel olarak düıürülmüştür. 5 3 harb ~ın;erun, b Bırleşik Arnerıkanın mil: 

. . . , . ' • r rı daha faydalı buluyorlar. genmi batı.rılmıı, 193 il hasara uğ- a aası w akımı~dan .h~yati önemı 
gılteı e ıle Amerıknrun harbı kay ~j • • • h meselesi ratılmıı ve 87 . t .11 .. ti 66 bulundugunu soylemıştar. 
bedece~in inanıyorlar. Bundan Şu halde ıkıncı cep e . 81 orpı enmış r. . 

g e . . İ ·ıterede Rusya denızaltt le.eza batınlmıt 1 O taneaı Libya'da durum O.olayı kendilel'ine yardun edil- Ame~ıka ve ngı rdım ha.ara u~ratılmıttır. 2 37 • dUtm•n tl-
mek için şimdiden harekete geçil- harbınden ve Sovyetıered.~~ ... 

1
_ caret gemis' beo.tmlmıı. 173 u hasara ~re :.,_<A.A~ - ~o~: 

m<>sini istiyorlar. Amerika ise kaygısı~dan ayn olarak uşunu -uğrahlmıttır. Batırı!an gemiler için- ::ı1.11: oU:C:J! ~ın koli~. d'Üf-
Ruı:: tı rbini sadece bir fırSR.t bili- mektedır. de 28 petrol ıemW de &Nlunmak- man ketlf muaa U.. ball OSZPllmalM' - Bu yeni kitabevi de ticaret makeadile mi açıldı acaba~ ••• ------------------L-----........ -~......,..._ ... _1L..--L1:adaıc...------------Lı-.-..a.. .... ..._ ____ ....:..:...:....:.__....ı. __ .:-=....~Zannetmem. öyle ol.. İP1:k çorap aatıluclal .. 



Sahlf e 1 A~ŞAM 4 Mayıs 1942 

(~~~='~"'~=~·-~G~e-c~e-k~i~v=e==B=a=-~S~~a~b~a~h~k~i~B-a_b~e-r~ı-e_r __ ~ 
Iılanda jli8111i!MMJlgf8Jli Küçük Sanatlar kanunu Harb tebliğleri 

lngiliz tebliği 
Kahire 3 (A.A.) - Orta ŞafJt teb-

1111: Gtındüz, lleı1 mevzllerfnhı &>
tosunda devriye gezen küçük düşman 
Dıüfrezeıert hafif kuvvetler!m1z ta.nı.
fnıdan geri çetllmet zorunda. bı?akıl
mışlnrdır. 

üzerinde hava Rapid, Beşiktaşla 
muharebesi 

Alman tebliği 
BerJin 3 (A.A.) - Alman orduları 

başkomutanlığı tebllğl: 
Doğu cephesinde muva.ffakiyetll 

Alınan taarruzlan yapılmıştır. Dli.ş -
manın birçok mevzii taarruzu püs
kürtülmüştür. Murmansk cephesinde 
döşmanın ku~tll teşkiller vasıtasıle 
yapma~a teşebbüs ettl~ hücumlar 
akim kalmıştır. 

Dün yapılan hava savaşlarında düş. 
manın 33 tayyaresi d~ürülmüş, Al
man tayYareiert blçblr kayba uğra
ma~tır. 
Şimal Afrikada her iki taraf, bü

yük bir keşif ve t.opçu faallyeti sar· 
fetmlştlr. Marmarlkada, düşman, or· 
dugfililara, malzeme dep0Ianna. ve 
kamyon topluluklanna yapılan bil· 
eumlar esnasında, malzeme bakımın
dan clddi kayıplara uğr~tır. Malta 
adasındaki fnglllz bava alanlarına 
yapılan hücumlar gece gündüz mu
Taffaki:y(!tle devam etmiştir. 

İngllterenin şark sahlll yakınında 
Alman hatır savaş tayyareleri, bir 
kafileye d:ıhU, topyekfın 35,000 tcmt
lAtoluk ikJ düşman gemisi batırnıLŞ· 
br, Aynı katueden bir başka ticaret 
gemlsl bombalarla hasara uğratılmış
tır. Shctlands adalarının deniz böl~ 
resinde bir keşif tayyaresi 4,800 ton
luk bir petrol gemisi batırmıştır. 

21 nisandan 30 nisana kadar İngiliz 
bava Jruvvetıert 209 tayyare kaybet
mişlerdir. Bunun 63 tanesi Akdeniz
de ve şlmali Afrlkadn. kaybedilmiştir. 
Ayni müddet zarfında, İnglltereye 
ta:rşı olan taarruzlarda, 45 Alman 
tayyaresi kaybolmuştur. 

Bir Norveç tayyaresi bir 
Alman tayyareaile 

çarpıt ti 

Portekiz açıklarinda 
bir çarpiıma 

Şimali Almanya sahili üzerinde 2/3 Lizbon 3 (A.A.) - Poıtek.iz aa-
ma~s gecesi uçmağa teşebbüs eden JUJ1erinden 45 mil açıkta bir lngiJiı: 
İngıllz savaş tayyarelerl, yan yoldan karakol gemisi ile bir Alınan bomba 
t'lönme11"e mecbur edilmişlerdir Dünkil ... ınd b' ı 
gün, yarsubay Koeppen, havada ka- uçagı ~rae a ır ÇUJ>l§ma o muı:ı· 
znndığı muv:ıffaklyetlerln sayısını 80 tur. İki vapur muhtemel kazazede
den 84 yarsubay Grat 70 den '16 ya leri aramak üzere denb:e açılmt§ iıe 
Te gedİkU Stelnbatz, 44 den 49 a çı- de bu ana kadar denizde kimeeyi 
bnruşlardır. bulama~19tır. 

Vichy' de bir Amerikan 
Japon heyeti harb gemileri 

Heyet amiral Darlan ve 4 muhrip, on beter dakika 
Laval ile gÖrÜ§Üyor ara ile denize indirildi 

Vicby S <A.A.) - Fransa askeri Birleıik Amerika doiu luyumda 
kuvvetleri başkomutanı Am!nü Dar- Lir limandan 3 (A.A.) - BugU,n 
lan, Berlln ve Romada:ki Üçlü pakt f 5 er dakika ara ile 4 Amerika 
muhtelit komiteleri Japon heyetleri 111-ırib· d · · d' ·ı · t' Tö 

wı ı enıze m ın mış ır, ren, 
ba.şkanlan Amiral Nomura. lle Amlral s· ı 'k Am rik · ik tan 
Abeyi resmen kabul etmiştir Japon ır eşı e anın gıtt çe ar 
Amiralleri şere!liıe Japon BUyük El- d~~ .kudr~tinin ~e!ecanh bir göe
~lğlnde bir öğle yemeği verllm.Iş ve terıeını teıkil etmıştır. 
Amiral Darlan ile M. Plerre Lava.1 ye- Londra 3 (A.A.) - Avrupa eu· 
mekte hazır bulunmuşlardır. lanndaki Amerikan deniz kuvvetleri 
Amltaı Nooıura, bugün öğleden kwnandanı amiral Stark Londranın 

80:Dra BaşvekU M. Lavaı ta.rafından hava istasyonlanndan birinde lı:en• 
ta.bul edile~ektir. Başvekil her 1kl A- disini kar§llayan gazetecilerden hlri
mlral şerefıne bir akşam yeme~ ve- ne §U demeçte bulunmuştur: 
recektlr G u · 
La · • . •• c eçen mumı Haıbde Avrupa-

val, Amerika ıle muna• ya bir deniz ıubayı olarak gelmif ve 
ıebeti kesmek istemiyor b~rbi~ aonuııa kadar kalmıştım. 

Beme 3 (A.A.) - Petit Parislen Şnndı yine Avrupaya gelmiş bulunu· 
gazctesinJn ncşrettJğl bJr habere gö- yorum ve ıon zafer kazanılıncaya 
te, Birleşik Amerikanın Vichy Büyük kadar b.uriHla kalacağım. Bunun 
Elç.lsi Amiral Leahy'nin veda ziyareti içindir ki bu vazifenin uhdeme ve· 
esnasında Lnval, şunları söylem~: ri!meeinden bahtiyarlık duyuyorum. 

•Fransa, Blrleş!k Amerika ile mü- Vazifeme pel: yakında başlayaca
nasebetıerı kesmek lnlsyativlnl a.lmı- ğım. 
yacnktır. Ben şah~n. dalına Avru-
pa ile Birleşik Amerika arasında b1r 8. Rooıevelt yakinda 
1t beraberliği tarnftanyun., Bu, esa- • • 
sen Birleşik Amerikanın da menfaati Londraya gıdecelmııı 
lcabıdır.11 StokhoLn 3 (AA.) - Afton 

Amiral Leahy'nln Birleşik Ameri- Tidhingen gazetesine Londradan bü
tanın Fmnsa ile miinasetıetlert kes- diriliyor: Londrada dolaşan bazı §a• 
mck arzusunda olmadı~ yolunda ce- yial - R · R ı akı 
-.ap verdiği söylenmektcdlr ara gore, eıı ooseve t Y n-

Amlralln, hükftmetile görüfmeler da Londraya gitmek niyetindedir. 

;yapmak üzere Birleşik Amerlkaya A "k d kif d"l 
,ıttlğl, 30 nisanda hususi trenıe Liz- men a a tev e ı en 
bona vardığı ve ölen eşinin <ıenllQ';&Si- yabancılar 
n! Blrle§lk Amerl.k:a.ya götürmekte ol- Vaıİndon .3 (AA.) _ 7 ilkka· 
t'luğu maliimdur. nundanlberi, Birlqilt '.Amerikada, 

laveç'in nüfusu 83.32 yabancı tevkif edihniştir. Bun· 
Stokholr.:-:ı 3 (A.A.) - Neticeleri lann arasında Japonlar, AlmanlaT 

dü bil •· ·ı .. J ve İtalyanlar vardıJ', Mevkuflardan 
nk" c.ırı 1e9t4ı2ond sayıma. gor~,fu 5 784 ki • muhakeme edilecektir. 

aon ıınun e lsveçm rıu • V lngt 3 (AA ) R 
au, 6,406,474 e çıknufbr. 1941 ıon- b'u'8!ld'V•on ö · · -tl i~-en 
L" d ı_ • ··L____ , uoın ıgınf! g re, vazıye er uıçe• 
&anunun ar.ven .nuıuau 35,042 Ju~I lenen 2548 ye.hancıdan t 302 sinin 
lazlalaşnıı§tır. Bır yılda fazlalaıma bUtU h :L Udd · · .. )hn 

is • b' d b • n aro m etınce goz ıı. a 
n peh m e eştir. al l dilmi tJ B ba 

ımna ar emre § r. u ya n-
cılar araşmda 663 Japon, 506 Al-
man ve l l 3 1talyan vardır. . Danimarka Başvekili 

öldü 
Berlln 3 <A.A.> - Ko~da:o . Japonya'da devlet 

tesmt Alman haberler ajaruıma gelen bonosu 
bir telgrafa göre, Danimarka. Ba.şve--
klJI staublng bugünkü pazar gürrü Tokyo 3 (A.A.) - Japon htıkG· 
vefat etmiştir, 1873 de ootan müte- metl 17 yılda itfa edilmek Uzere 450 
'feffa. 1929 dal1ber1 Druıima.rta Bafve- milyon Yeı.Llik !le!J!! )ıonolan ç~ 
till bulunuyordu. ~. 

2-2 berabere kaldı 
Yakında Mecliste müzakere 
edilecek kanun layihasında 

mühim esaslar vat' 

Yeni sanayi kanun 
layihasının esaslan 

(Baş tarafı l inci sahifede) 
Uyihanuı on birinci maddesi Sll\Al 

müı!sseselere lüzumlu bilcümle 1stilj'.,• 
sal vasıtalarının heyeti mnumlyeSj 
veya pa~aiariyle işletme malzemeı4 
lüzum görüldüğü mahallerde İktlsa.t 
Vekaletince bazırlanncak nl.zamnanıeı. 
lede normallze cdlll r. 

VekA.Iet lüzum gördüğü sınai ma.. 
mullerln tlplerinl, vası!lanıu ve ölçü .. 
lerlnl ta.yln ve kullanılacak ham ma4,.• 
delerle bunların amblfı.i ve satış şe:. 
killeri hattında nlzamnameleıı ya~ 
eaktır. 

Sınat mamullerin teslim, te.9ellfua 
ve mu~enelerl hususun~a. tat~ı_, 
oltmacak usuller ha.klwıda iktisat Vail. 
Weti nJza.nıname yapar 

İktisat vekaleti, reınnı ve h1!l 
bll{bnum sınat müesseselerin idare, 
ıetme ve teknik vazlyeUertnl 
ederek alırunam. gel'Cken tedbirleri 
tespit edeblllr. 

İkt1sad Ve'ldi.letl lüzum göreceği ma" 
ınurlan maliyet ve toptan satış ~~ 
lerlnl 'kontrol ve tespite alfıJıl~ttQ 
olacakt~. Fla.t tespiti ~ llAç ya~ 
müe~Iere ~il değ'lkllr. 

Mecidiyeköyü civarinda' 
feci bir kaza 
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AKŞAMDAN KŞAMA C~~-Ş~B~B~_i_'-'~-•~A~-•~B~R~-L~E~R~-i~~)"~e~nciya~ 
Be ediyenin j Yarım porsivonluk tatil 1 Fakirlere 

Şemsiye kalkani 

Parti - etlİJİ olan bir ınüne~ 
rimize dedim kl: 

- İçimde dert... Cöziime ınüt~ 
ınadiyen bahyor-
Uıfmu yarıda kesti: .. 
_ Galıöa gene kasabalı ve koyl~ 

liadınlann ktlığuıdmı lbahsedeceksı· 
biz. •. - diye giilümsedi. - Yazıla· 
ruım muntazaman okunun. Son a.y
lar içinde Orta Anadoluda bulundu· 
nuz. Bu mevzu dikkatinizi çok çel..'ti: 

alacağı 

Yeni haber verilen bu 
alacak bilinen bir 

ey imiş 

Fakat bilmen. iki acaba ısrar etmeli 
mi? ' ı1 oha kendiliğinden halle- Belediye ile nvukat Suat Tahsin ve 
i:f ilecek bir dava... Himlt şevket ıı.rasında, bele<Uyenin 

d · eski elektrlk ,firkct.lndeki glzll blr alıı-
- Faka' körpe kız1arm a. ~ cağ e.ydana çılta.nhP tahsil edi-

Radyolar en azla 
hangi gece çalınır? 

Sinirleri dinlendiren üç ses: Su şırıltaaı, yaprak 
hışırtısı ve kuş cıvıltısı ..• 

l~ modasına uyduğunu, tek KOZ- lebll~esl :ın blr muka.vcle ,yap~. 
lerile dünyaya bakt~ ~~ bu mukaveleye göre vukatlar mah- :'1~ktebe giderken per~embe gün- m11 bir o.ile daha... itte IJculanna 
görüyorum ••• - dedan. - ~ ııremeye müracaatla ;lı'kct .ale.fhine lcrını ~ı.malardan çoit da?a fa:~a pembe elbise giydirm" lcr. ve tepcsi
kol. parqütçü, fesatçı mesd~le~ bir dii.va. açm!ilardı. severdım. Bu da pek .aebepsız <'legıl- ne de kocaman pembe bir kurdele 
Cle göz önüne a!arak bu tarz ortun· Bu vaziyet üzerine belediyenin eski di. Çünkü yarım azat olan per§etn· bağlamışlar.. Oğlanın ise lıer giln 
melct"in önün :l geçmeliyiz. Sırasıd&r. ma.ldne pbesl müdürll B. Nusret Ku- be günler: öğleden ıonra mükemmel dimdik dura~ı çlan - bugün te· 
Dikka. ettim. Ba.şlanna çift örtii Ör• lln, noter vasıtaslyle belediyeye dik- ci-lenirdiniz. Oıtelik o gece yatnğmı- Tefine - su il .. 11latılm11 ve aert fır
tüyorlar. Birine· i, yüzü değirmi ha· tatı çt'Jken blr mürncaııtta b:11'!11- za girdii:Fİni :.. ana lcadar 'çinizcle bir ça ile taranmış, yandan ayrılmıı •.• 
lir.de meydanda bırakan aunsıkı bir muştur. Eski makine şubesl müd~ ümit dev.am ederdi: Eırtesi günü de Çocuklar önden IJco~rlarlcen lcan ko
)-emenidir yemeniye yakın bir ··rtü· yaı:ılı iz:ııhatına şu satırlarla başla t.atil 1.. Bunu ·<lü~ünmek de :insana ca da atkadaıı ilerliyorlar... Er~ 
'...I• • B k' "fi vafi .,.erek muhafaza· maktadır: ayn bir zevk verirdi. aynıı :gibi iJHu1atılm11 kırmızı J..-undu-uur. u, a • .. l .. . . 
karlan gerek ilerilik taraftarlanıu «Mc.ielenin csnsına girmeden evve Bugun cskı perşembelerın yerını ralar giymiş. bugün ilk defa kadının 
tatmin' edecak mahiyetteyken, üstü- bu yazılı izahatına .fU satırhrta. başla- «cumartesi· 1er aldı ..• Lakin bu ccu- ayağında yüksek altlı mantar iskar· 
ne iki metr~ eninde, iki metre bo- söylendlğ1 glbt, hlç d mc.ktnm blr hak martesİ• lcri yalnız çocuklar değil, pinler ,göze çarpıyor ..• Yürüyüıünde 
~da koskocaman ikinci bir öıtü ~~~1• b~n~:a =e~u~~~= büyüklerin mühim bir 'kısmı da zevk· J yeni iskarpin giymenin verdiği ace
alwması niçin? Bununla a.ğz.ını bur· nu ıve hat.ıtl şlmd.1 dAv ~len eski le geçiriyor. 

1 

mi ve tereddütlü adımlar. .. Eh ..• 
nuw.ı, tek göxünü örten kadaı İJle elektrlt: şirketinden mühhnce bir Halkır., hafta tatillerinde, nasıl eğ- Nihayet o k dar istenen mantar 
ikiyetimize sebebiyet veren o • • mlktnr par.anın geri bUe ahnnu~ ol- lcndiklerini., nı..sı: vakit :geçirdiklerini ayakkabı ahnmı~ ıha .•. T eveklteli cM· 

cı tıaiini alıyor. Bunu menetmeli. du~u tebarüz etilrmek isterim.• yauınl r, :tetkik edenler hep tpa- ğil, alt !kattaki kom~ulan onun gidi-
astl men dilir? Kamm yok. B Nusret 'bundan sonra beledi~in zan l:ı..n pannaklanna dolamışlar· 1 şini tül pen:l~in aralığmadn gözeıt-

Gerçi b ı vilayetler uıuü karar• sok~ tenvlrntına a1t e1oktrik şirketi- dır. Sank: yanm porsiyonluk bir ta• !emiyor"> .. Yan taraftan ıgelen bir 
lada faaliyete ka1kışhlar. Fakat sa- ne 6dedl.ği p:ı.rıı.nm tmt\yaz mtikavele- til olan c.amartesi üvey bir gündür. eea: 
lahiyetleri d~ında değil mi &ine göre fazla. oldul'U nnlaşildığını Onu -kirr.se kale almaz. Halbuki cu- - Mualla, ko§ bak ... Hatice man· 

ihtimal dışındadır. - de- gsG senoolnde lcendlstnin yaptııtı te- martesiler hele yaz ve sıcak bahar tar ayak'lcubısını ı;:iymiıl ... diyor. 
tiim. - .Li.ltin ben, bundan.het sene §(l"bbils üzerine şirketin tazminata günlerinde şehrin çehresini pazar Mahallede yeni 'bir mantar iskar-
kadar evvel. böyle bir karar.uı tat· mecbur edlldlğlnl lleri sürmekte ve O kadar, hatta günür bazı saatlerin~ pini. . . Şah değil ... 
Llkine ıPhİt oldwn. Hiç re:le kanun- zrunan cereyan eden ba muameleyi pazardan d r dRha fa:z:la değiştiriyor. 
suz, zoraki bir manzara arzetmemit· U7.llII. uzadıya anlııtmııltta. neticede Halk bu yan azatlık tatil günleri- Cumartesi gününden 
• O I d O d ·ı· ı· ı· • bu glzll hıı'ltkı 1hbal' edenlere bir hak . • . Ev • • ti•f d d ku ı ti. sıra ar :ı r u vı a?'e ı .~a ısı , rilmes1 kabul edıldl~ne göre dnha nı nasıl ıgeçınyor?.. :.ger cum~~~ IS a e e en şıaır .• 

otan I. Baran, QOk Eaal bır ~uoev- !!veı bu 1şi mcydaruı. çıkannası dola- 5'ÜnÜ ~vir.izclc iseniz, ö~leden bır ~kı Yalnız insan çiçeğe gönül ver
'\'erimizdi.·. Panayır tarzında har top• fl81yle ikendtsinln de 'bu hıı'ktan 1stlfa- S<.at aorıra bunu kendı pencerenız· mcz ya ... Bir 'komıum var ki ya,ı 
lantı münasebetile, ffa ~ c~~ de etmesi llzım geldle1llt ve Iftzum den 'hile göre'bilirsini:r:. adamakıllı ilerlemi~tir. Belki yakın· 
rini propagandaya .se~ke~ •• Koylu görülürse bu a~vaya mtidahıı.le edece- Mesela saat bir buçuk i_~e ~i ~~a- da tekaüde çıkanlacaktır. Kendisi 
k dınlar. 192( tekı hır humyet ba- 1-ını blldtrmektedtr. sı .•. 11te ıc:mtte naftanın otelı gun- hala evlcnmemiıtir Evinde ihtiyar 
vası coPwnluğu içinde,, üst öriiilel'İ· Eb'kl mu.ine tubesl müdürünün ı:ııo- lerindeki öğle zamanlanna hiç hcn· ı bir hizmetç: ilr ot~rur. Kendisinin 
~ kendiliklerinde.a a~.:ftdeta se- ter vasıtuıyle be1;edlyey• gönderdiği zemiyen bir faaliYet ö:r:e çarpıyo~ ... bütün zevki, eğlencesi üç lı:qt kalesi
•inçle kucalclafb1ar, opiiftüler ... S.· bu ya.a iacrlne müt!ı.lAasmı .sorduğu- Çocuklar çoktan mekteplerden don· nin etrafında toplanmı~ır. Bu· 
nınm. Ord-ıa ıriliyetinin o bnmada mas belediye reis mna.vlııl B. Rıla.t dü. Birçok evlerin erlceldcri de ge!i-

1 

nun içi kame.um hafta tatillerini he· 
• mallar Liiriİlliİ9 tek ;g: al B Nusrothl <bu müracu.tlnla • "' ':"ıden peıta • • • .. be~~ ·hukuk Jşlerl mtidilrlüğlyl~ yorlat. men hemer. hiç kimseye benzemiyen 

ile ibakmak ut1eaı bat ~ elektttlc !dnresı tarnflndan tıetk.lk edil- Hata bitişiğinizdeki memur kom- bir şekilde geçirir. Cumartaileri eve 
miştir. dlttnl, B. Nusretln lddla.style avu- ıunuz çoktan dairesinden dönmüı dönüp, yemeğini yediktcıı ıonra 

'Muhterem müfeltq: b.t B. Suat Tahsin ve B, HAmlt Şev- ve ceketini çıltarmıı, balkondaki çi- ı - hava müsaitse - ilk iti kuılannı 
- Birço"; 1rüa1etlerim.izde yapı· kcUn belediye Ue yaptı.klan mukave- çele saksılarına, karanfillerin ıcbboy· 1 çıkanp, üç süslü k fesi ıbalkonunun 

lan mevzii a&lahaı muvaffak olda. leye göre mahkemede açılan dO.Va laran, ortacaların, ~ambalı:ların kök· demir!erir.e asmak olur. Bundan aon• 
t bazalannda da ıprip bilel mO"mıu arasında blr al.Aka olup ol- }erine, beraberinde getirdiği paket- ra ko.mşum için her gün dairesinde 

ı 'iyele r ladl!n. - dedi. - madı4Pnm. ancak bu tet1dklerden son- ten çıkardığı güvercin gübrelerini yaptığı iş hiç ben:z:emiyen bir çalır-
~~ıa· !biT elqam üzcft, yola ıçdanak ra .anlafılacatuu~Iem.l§tlr. ycrJeştiriyo::. Komşu illcb harda haF- ma Fas1. ba§lar. Kafeslerin yemlilde-
liure ıbıızırlaıuyDrdunı. Çarpdan ta tatillerin"' -daima böyle bıı~lıır ... ı rini üfler, -sularını deği~tiiir. Daha 
~iken teıJUİyeli kadınlar gördüm. QkuyUCU Evvela çiçekler, sonra öteki eğlen- benim anlamadığım bir ta'kım işler 
cı:E:}..,,•ah, eır.penneab1imi atmadan. eder... yapar .. • 

Ynğmur çise1~or, y~ut ~lıyat:ak mektupları Uza'ktaı. ince b~r es işitili!or:. Bir1 Haspa kuılar da aank~ cumartesi 
pliba •. » dedım. Mcger gok tama- genç kadın da daıreden yenı donen ı tatilindeı anlıyorlnrmı~ gıbi, açık ve 
mile bu1utsuxmut. Şemsiye, nazarla· kocasına pencereden sesleniyor: temiz havaoa hiç çeneleri durmadan 
nn okuna karşı ka'Ik n mesa.l>esinde Kömür taınna tarifesi - Aman Çetin°in yulaf nnunu ötmeğe baııılarhır. . . Artık komşum 
lrullanılıyonnuç1 unutma ... Çiroz da al. •• Sakın sa'bun açın haft tatilinin en ı:cıvkli saati 

"'*" :ve belediyeden göndertmeği ihmal etme... Biliyor- başkmı}tır. Sigar ııını ağızJığ.-ıa yer· 
Bundan bir çeyrek asır evveline bir dilek sun ya ... Yarın pazar ... Her yer ka- leştirir. Bu sırada hizmetçi kulpsuı: 

kadar, f ulun Avrupa .luanunda palı... kallavi fir.canla kahvesini de geti-
bdm kdığı çarıaf. Asya lmnund• Evet, bunu•ı için hafta tatiline bal"' rir .•. O, gözleri kuşlarında, kafesle· 
İs yeltıirmeydi. MMdi Erenköyiin- Kunıç eden ~rln muhtelif lamadan önce. cumartcai alışveri~ini 

1 
rin etrafında. fır döner, ve küçük 

den K öyüne gidecek hanımlaa' noktnlanna ikömtlriin ta.şuna üc- yapmak lazım. hayvanlarl" adeta konU§ur. Bu ıu-
pe~i kilığ: bürünmezler, ~ili örtüsü : 1

1a:: ;::r~~h~~~~:: Balkonda tavla partisi... retle hafta .tatillerin.de ne gezme ıis-
örterlerdi. Aynı tarz oemsıye kalka- la lçln ton ........... 2 Urıı ldl. Hal- T .1 .d ı_. b d ter, ne kır, ne de eınema ... Ne briç 

el • • • t ~.... a ı crı u :oır npartlm nın o • partis~ ne Ada yolculuiu .•• 
nını o hav lia~ ann erunızııı, eyze- 'bu1t1 4 llrodan aşığı nııldetmlyor- rum katındr oturan, l"kin aon dere· Kom.,um ihı•ııkalannın da bu ıi-
lerimizin ku11and~ ben de hatır· lar, .tnrlfe budur. d.lyorlıı.r. Etra- u mesut görünen yeni evliler ye- ten sony derecede zevk alac-Lru _:. 
farım. Birçoklan diyeceklerdir ki: fa bfikınca tarife dlyıe blr şey gö- meklerini ıremiıııler, giyinmi§ler, ku- ı_ , ...... 1 

- Zamanm seyrine akalım.·· remlyonız. Memurlara sonmca.: 1 k 1 le 1 lı: d ~"' nıyor ıci rasır tanıdı1dannı şöy ece 
Erenk •. ı·· h • 1 • ...:ı.: d;.;::.... ıBlz -"'e kömf""" veririz, b"",,a •e- ıanmış ar, 0 0 a apı an " ... ıyor· davet eder· 

yardım 

Şişli Halkevi yarın 
son parti erzak 

dağıtacak 

l 1323 senesinde ~sdmıt ib' roman 
elime geçti: cOn bC4 yaşında bir 
melek». 
Düşündüm. Bir zamanlar on bo

pncı yq kadar dillerde dola , 
ne acrece övülür, ne kadar gÜze1, ne 
derece ide;' bir çağ addedilirdi. 

Sarkı'lar ekseriya bu yaştaki insan
lardan 1uıhıederdi. Masallarda Peri 

---- padişahının la~ı a ima: «On~ ya-
~ıı Halkevl. dört ıı.y evvel gayet tında ay parçası -gibi bir güzeli 

hayırlı btr t ebbüse glrlşın}.t Ş~i olurdu. 
ve ctvanndakl 400 rnıctr aneye crao.k İnsanların Jc:ırlc y ınd ibti arla-
dnğıtnıa'Ca 'b:ış1am1.Ştı. dlkl d • l d aı'b a Y 

Halkev1 muhitin bıı.miyetli zenıin- • an. evır er e on ~ ıya, en mÜ· 
lerlnın ~atine müroaat ve lk dl bun bır gençli!: merlıa1esi idi. Eski 
bü~deild ııçtlma.t :vardım rııshndan manzume~rcle:. Ytlllan da .aöyl e· 
temln et.tlii para ue toptan ttnUe ısa- relc anlatılar. guzellcre bakınır.. Yüz. 
tın ald e~n .son parUslnl de yn- de do'ksanı b~ 1'öyle 14 • l S yrışm
rınkl sah günü saat ıo da dağıtacak- dadır. Dah& doğrusu, ıumumiyct iti
tır. Yann ıverllceek ~yler 1k1 ton barile sevgili ya,ı 3 5 inci yaşb. 
fasuiye ile l,000 kalıp sabuudur. Bum-.., içindir ki roma.n\ard ek-

şı,ıı Halkevl, muhitin 1aklr halkı ser~ya fÖyle bir cümleye nslanlık: 
için geleeek !atın da. ayni şe'k:Ilde yar- H .. b · · bah id 
dım yapabilmek üzere Şlmdlden ha- .([ e~ on eşmcı nev ıır.ru • 
zırhğa b~şhynca'ktır. Bu hUStıStıı alA- rak edıyordı: ,, 
kadar b:ı.zt zıevo.'tın da mutnll'tası alı- Ben lccndi hesabıma 12 - 13 ya-
nacaktır. \ıında bir çocukken önümde en bü· 

yük merJıale olaralc :onu örürdü:n. 

Maliye ve İktisa't Vekil- Bazao kendi kendime..: <<Ah bir n 
beJimr bassam... Halbuki daha ıiki 

leri Ankaraya döndüler sene var ••• Ha bir b çuk sene kaidı. •• 
fstanbuldtı. bulunan Maliye Vek'fll H bir ıene. .. ıt diy.e bınızlandağı

B. Fuat A~lı ne :tktısat Ve.lillt B. mı hatırlan.. . Lakin o :r.aman 
Sım Day dfin alcşamkl ekspresle An- ik naerhalesi bu kadar ıkcn 
karaya dönmüşlertllr. mıuma rr..u rahil gayet d~ -ça 

Bir artist 
Evinde gazete okurken 

düşüp öldü 

terdi. 
MeselA okud w m rom nl 

30 • 3S yaşmd · kabram nlan 
ta lbi.- takır.- ıbunak, ı> cm ins 
addeder ve katiyen onların t ftan 
olmazdır.. Romanda bu kabil sö
züm ona ihtiyar 'kahnman'.a kat· 
İyen muvaffa'. olm rnl nm iııtcnl! • 

- - - \"aktile 115 y mm ne mühim b:r 
(Halk operetH ııırtlstıertnden Atıf merh ıold w u an1 :!< için 

Koç. evtnd ansızın 61m~. .cesedi günkü ya,Jı kLdınlarlıı ,öyle • 
morga kaldınlmışt.ır. Ynpt$mlZ talı- nuşmai< kafidir fç1erinde: 
klkntta. hl'tdlsenln §Öyle cereya.n -et- B "- ~ • ~~ 
tı~lnl öğmıdlk: - en <0n 11JOe ten 1K1 aen 

gelindinl. Çocuğumun kundağını 'ku· 
ı mayıs 1 IHnlk opcretıl (Ka-

dınlann beğcndlğll plyeslnl oynnmıf, cağıma ~lmu un... diyenlB"e <ÇOK 
bu ply~ kızın babası rolünü Atıf rasgelehilirsiniz. Halbuki bugünün 
Koç yaJ)ttU.ŞtI?. Atıf, ertesi cihı1l pro- bayat ölçül • ~ göre. on ~ l ne
va.ya gelmlf, provadan sonra evine dir lô? ·· O artık ir merhale. k 
elde~ yem.ek yemiş ve istlrnhat es- cençlik • tasyonn o mat n ıçı.km -
nasında gıı.zete oktu1ten d~l' 61ıntı.,- tu. 
tttr. Atıf Koç 45-50 yaşlarında. 'bt· ş· d. L • h' el -
klrdı otuıı se.nedenbert tult\a.t kum- un ı 11\a ~a met ıy er, şurler, 
pany~lıı.nnda. çalışıyordu Ölüm e.. şarkılar, romanlar, hikayeler az
bl. otopsi yapıldıktnn ~t"a nn üa- ınak .<iyl. aursun, on beş y ıntha'i 
caktır. ~rkek nazannuzaa tam ç t>oul<• ...... 

- --- Halta lfUlllurcalı: ortamel:t~pte o'ku· 

:Ad 1 • ı- ınalctadu. 
a ann ımar p anı .., d ilk _, .ve pvaş yavaş a .ı g v-

Şehlrclllk nıütehllSfilSı B. Prost ~eh- merhales· dnm .il r:İye • İV« ••• 
rln .sayfiye yer1erlnln, lbu nrndıı Ada.- e· .. · . . d 
lann da plAnlannı hazırlamı.ştı. Ada- ıkil ar ıgund ~ıd' .~· uma 
lnnn husu$lyet1, burndnkl oturma ve ere e "'n>Uft ecıegı 
eğlence yerterlnln ayrilmasını icabet- Tabii 30 ndı çocCk. 40 m 
tlrdl~den ta!sU!t pl nlan ona ogl} de1ikan1ı, S~ - ıGO ta da 1c-
hwrlo.nmıı.ktadll'. adam .•. 

Adalarda tar!.ht bln:ı. ve b1delcrden :ıu d -=~, ;nere ı.. o .:~uer? •• 
ziyade tablatin güzclllğl h.!klm oldu-
ğundan şehrin İstanbnl tarofmda g& Hikm~t Feridun f.s 
önüne alınan lardnn ıbfisbütün ...................................... . 
başka bir progro.m ~apılmnktadır. 

Bir çocuk denize düştü, 
kurtarıldı 

Küçükpazarda oturan Gulse.rcn 
tslmll ~lik. ann e Emlnönii rıhtı
mında ~riı::en ~nlze düşm , Jcur
tarılmı§tll'. 

... ltlltlUllllU:fltHtlUfttlHUntlUUUU.UltlttUUUt~ 

K.VCOK HABERLER 

* 'Bayezitt.e Çat 1 han k:\tmaa 
20 numaralı iki kal-h nhş:ıp evde yan
gın 'Çlkmıştır. İtfaiye, il'lt kııt kısmen 
}'andıktan tı0nra ynn 1n1 d 
tür. 

oy u emııre en I>"'"• •0
- =u ... "'l"' " lar. Tatilin cumartesisinden istifade B · . ~L l ""-1 

köylü h~er .d • bu lüzunuuz ye nnşm.nyız. d iyorlar. Kunıçeş- k • • 1 Öyl - u cumaretaı 'DllnA ge .•. VT e- la d a " 
d ıercl. medo bütfrn depolıı.rdo., blllıaS>a etme ıslıyor ar... e ya, cumar-ı d k Lı k b' nn yan ığım görür ve ra yoıann 

hailler en vazgeçecek ır. I"l'3Il11 blr milesst.se olan Eti B:ı.rik tesi insana ideta cabadanm.ı;ı gibi ge- k eh so~r~ ;~ry~. ra ::r ır~r işlediğini işiti1"8iniz. En geç yatılan 

* İtfaiye me"ktebintn 6 ll<:t ders 
ne.sl lbltni14tlr. tmtihn.nlnr ynpılmfik
tadır. MuvaTfnk olanlara 15 mayısta 
merastnııe dlp!oma verilec kt r. 

!Fakat, Tümyede kıyafet ıizıkıli.ba deposunM kamyon ve nrnba tart- lir Genç evliler bugün mutlaka .a .. veçıçcl r, 
1 
ın enınz... 1 ?1~İ 1:": gece budur Öy\e ya utcsi günü ne 

tamamlamnas' için en son ve küçii- A- ...- •.. k b" . h t i- sın r n ışan ann yorgun sınır ennı melc:tep "Var, nr daire, ne •irk-et 1.. 
cük bir ıslaha( adun1na ihtiya-e ka1- releri bulunmalı, hem. u.ı; f,L ... e ç.'.U'- nispeten Y.a_ ın .1r zıyarete, ya ~ :u üç şey fevb.lfıde dinlendirirmi§: Su .. 
.... 1etır. Bunu kanun yollle mi, idari pncıık yere ikonmalıdır. Bunu be- nemaya filan gı.decek.ler; Ertesı • .. ınltısı, yaprak h131rtıst, kııe. cı· Bunun için yanm porsiyonlu\ 'haf-
··~ Iedlyedcn bekleriz. A. Bilir ·• d h bı .. :z: tıy Mese- "' ...,.. yolla mı her e suretle olursa olsun ••• nu a a uzunh rA.,de 

1
1n e. "y" k vıltısı ..• Bu üç sesten ilk ikisini ıebir ta tatilinin eğlence programında t:N• 

behemehal bir neticeye bağlamAlı- K f la kırlnra, ya ut n ara .. · acı· içinde dinlemeğe pek imkan yoktur. vel& kısa bir ziya rot, yahut ıtıinema 
yu:. Zira. kumaş yığınları arumdan aramu ta apaşa ğaTf!lfı.n1 ··:d k" b Ik d . cumar· Hiç olmazsa bi: parça kuş cıvıltısı ile gibi birkaç saatte yapılacak bir eğ· 
-'- -'- b-1--- kad kavuklu er· d • • a. 1 erı e 1 11 on a ıse · · l · · · d. l d' ı· lenco vardır. .. Gece de m"ısafı'rlik, tez gÖ~ --.u uı. me resesı cıvarı . k. . ka rta sınır erımızı m en ıre ım .. • 

k w kıya bile milli ma."1%Aranuzt te!lı zev ını en ucuza çı ran o C • - lcom~larl eohpet ... 
~L•'-t edm • Aldığımız bir moıctıupta Çarşı- YR§lı bir kan koca . •• Güneşe kar§ı umartesı akşamları.. la led ,_ 
uua •. ,. kapıdıı Merr.lfonlu Knrnmustafa- l 1 1 B. d · a Pazar rı öğ en "8on:rn. çocu11.• 

* Beşlktaşta oturan Oh ııes oğlu 
Horen Topkapının iç ııcısmmda blr 
binadıı. çalışırken yere dit tlŞ , yo.ro
landığından Cerrnhpaş:ı ha t anoo.tne 
knldmlmıştır. 

* Yukse.kkn1dınmda oturan Bün
yamin <>n1tf' 12 yaşında Yası-f , 'B~ 
tramvay duragmda trnmvııyd:ı.n nt
L:ı.rken dw;müş, nyal!lndan yaralan -
mıştır. Ya1'3lı Ş ş1l <:ocuk ha aneStne 
t:ı.ldm!mıştır. Bat öıt'• . c saçlanru örtmüş. yü· pap medresesl clvanna cecelert tnv aaknrlil'l.l açmışHarb. ·: ırer e sıg İ Uıkin cumartesilerin en büy'ük hu- luktıı ba)-ramların ıon günü duyUlan 

zünün keı1aril çenesinin ve iki k1J. .su dbküldüı;ünden, bertarafı id· ra Y mıı ~... n ırc zar atıp pu susiyeti akşamlarındndır. Yani pn- hafif bir iç ezikliği vardır .. . Halbuki *Dün saat 18,SO da P.aşah3bçe-
I ğmn. aranr.ı vakarla açmt1 bir ka· rar kokusu knplad~ındıuı b!!.lı1sle ıallıyorln.r ·• · zar gecesinde.·· Ertesi günü çalıııl- cumarteside ise gÜ:r:el li~ylcrin b • J Beykoz anımda Evk f ait funda-
Clın. en ananeperest ins ntarı da. en şlkAyet, buna bir çare bulunması «Ko ••• Bak, Hatice man• mıyacağı içiı. bu ıgcce haftanın öteki langıçlanna mahsus bir lezzet farke- Jl kta y ngu çıkmış, -40 hekt r fun-
ileri Üjünoelilerl de ıuıcide etmese temenni edfimektedlr. tar ayakkabısını giymi§» gecelerindCll hiçbirine benzemu. dair. dalık y.armıştır. 1tfai~nin de yardı-

erektir. (V'ıi • NU) Gezmeğe gitmek üzere bazırlan• Pencerelerde geç vakte kadar ııık- Hikmet Feridun Es mile at~ söndüriıhnü~ür. 

Bay Amcaya göre ... 

B. A - Ayıp nmmo. kabahat 
Victor Hugo il.ı 'Fnzıl Alunet'tef.. 
-) ... 
B. A. - On r <la cN ır• ı birer 

ıiir yazıp bırakaa.lardı 1 •• 
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Bağ, bahçe ve ev ziraatı 
Yeşil soğandan .1 Yerli orkidelerimi- Patates hastalıkla-
baş soğan j zi üretmeliyiz nna karşı tedbir? 

1 TARiHTEI SAHiFELER 1 

Prens Metternlch'in aşklan 

•••••••++++++++ 
: B R n ç: + • 
++++++++••••••• 

Kontrakt briç 
MEŞHUR ELLER 

AT\lltu.ıp.D.m llD b0.1tık .,. mettım mnıa bGlbt1t1ln 11nvt.muma ba.h&ne 
No. l? 

E.veleriı1 bahçelerinde yqil ~ J Orkide çiçekleri dünyanın en g{I· Bu 8Cn• yulık ekilip arttırmak Q>Jmıa.tı Mettern1ch ~de oldu, l'abtı blSlıın ~ sebebi 
taze olarak yMilmek llz:ere dikilmit zel n en pahalı fidanlanndandır. için her bahçede az çok patatee ekll- -.Iı, :tanem blr 1ahııll törmil$il. bafka b1r tadının onu oed>etmiş ol
küçük arpacık aoianlanndan bat Bunlann arasında ıakılS'I bir kaç bin miıtir, Patatuin ekiliti l.tanbul her meeeleden ayrıl derecede lrola,y- muı ıdl. 

4 D 10 7 4 2 
•AR 8 
.• 9 4 2 

90ğan yeri§tirmek mUm1dindür, Ar- liraya eatılanlan vardır. Sıcak ve bölgesinde bitmek Uzeredir. Daha 1*la baıhaedebWrdi. Styuet, t&rlh, Bu kadın Kontu lulla Zlchy idi. 

Pacık ıotanlann yetiftirilme.i için mutedil ıklimli memleketlerde yeti- erken ekilmiı olan yerlerde iao ,,,,,m· filı, üyatro, sanat, felaefe .tendlal için Kon~ Zlchy Mettemıeh'e mukave
J - bb1b1rlnden tam olmıya.n mAl'V1IUla.r- met ediyordu. o da yeıU eevglllstnl 

.. v 3 

: ~o 9 ., e 3 ~ı·: ~ v :ı daima toian tohumu kullanılır. So- tetı iki binden faxla orkide çetidi rulardan tap ve yapraklar eünnür dı; biıt1hı ftkrl meseleler ana hu ve 
lan t :ılıumlan liyahhr. Bunlann meraklıların aerlerini doldurmakta- tür. Bq or. güne kadar her tarafta zen: verirdi, 
elı:ilmeei ile bir acııe içinde küçük dır. Orkide11ir. yerli olarak üç dört patatesler ıeliımelerini artbracak ve Müsahet>esl pek tatlı idi. Büyük bll' 
arpacık .ağan yetiftirilir. Eier to• çqidi vardır. Bunlann bir kısmı Ege boylanacaklardır. Bu durum mayıı servete maltkti, Tabiat onu her 1nı
hum ekilen toprak kuvntli n ye- mmtakaaıııda. bir kısmı Trakya'da ortalaiında hatlar. Mayıs ayı iee ek- retle ltllts ha.yat ~ aevbdi
d,tfrme tutlar. dahi iyi oluna bir ve bir kwnı d. Toroslar'la Hatayda seriya çok yağmurlu olduğu için top· jW'du, V.lya.nada.kl mU!ıte.gıem llı:a-
8enelik arpac~ bazan bir ee'riz ka- yqama.lr.tadır. E°..€e mıntakaaında rakta rutubet artar. Patateı rutubetli metgAJıı en B6U, en ınce btr 2'l8'V'tle 
dar büyük olabilir. Arpac:Jklardan it.eneli kendine yetiten yerli orkide· topraklardan ve havadan o kadar tan.zlm edilm1ştt. 
bayük olanları bafsoian yetİftİrme· nin toprak altında büyüyen gövde- hoolanmaz. Böyle yerlerde patateı· Böyle lhtıpm ve ~ ~inde Y8fl
ye daha mÜlllİttir. Yalnız banlann ıiınden içtiğimiz aahlep çıkarılır. Bu lerin yapraklan üzerinde bazı has.ta- yan bu adam yalnız büyMc bir .enyör 
eti biraz geV§ek oluna da kendileri çqit1eri11 çiçekleri küçüktür. Toprak Jıklar ba§8Österir. Bunlar yaıvaı ya- :mı:ne.,~ı!!;_!P!~ct!ı d~e:ı~ 
hUyük ve hacimli olurlar. Küçük ar· a1b gövdcai kurutularak döğülür ve vaı yumrulara kadar sirayet ederek her safhasında bir tadın basvir1nin 
pacıklann ile eti llkı fakat hacimleri toz haline getirilerek aahlep yapılmıt mahıtulü çüriitürler. Bu hastalıkların parladığı görülmüştUr. o keııcllstn1n 
o kadar bUyük olmaz. Bu itibarla, olur. Diğer çeoitlerin gölvdelerinden hepsi fazla rutubetten ilerigelen bir erkek güzeU olduğunu blllrd.J. İlı-
dilrilecelı: arpacık ıoianı maksada aeblep yapılmaz. mantar hastalıklarıdır. tlyarlığuıda bile endamının dilzgün-
•öre 1CÇilerek dikilmelidir. Orkidelerin çiçekleri Tenk ve ııekil Mantar hastalıklarının gelmemcai lüğünu muhafaza etm1ftl. AltmuJ ya.-

.Ş.yet yqil ve taze yenilmek üzere itibarile o kadftr zengin ve c;eııitlidir j için ihtiyati. hareket etmek l&zımdır. '1Jlda iken mm.anının en gürel ve r.a-
41ilı::ilmif olan ıoğanmu: vana ve bu ki, bunların içindn en güzellerini Jhtiyat tedbiri olarak patateslerin r11 erkeklerinden blrl sayıldı, 
-Xanlar. taze iken aarfedcmemiı ııeçip ayırmak kabil olamaz. Yerli yapraklarını ilaçlamakla hastalığın Mettemtch tıç defa evlendi; her 
..,. _:ı_,_ı 1 k 1 defasında aşkla! 
lleniz heınen bu..nnler~e bunlann onüoe erin çiçe leri tekil ve manza- ge mesine mani olmak mümkündür. au Q Çünkü o etrafında mütemadi.yen 
etrahndaki otlan temizleyerek bir raca böceği andırır. Bu orkideler he- patatese geleo: Mildiyo ve yaprak bir kadınuı huzunuıu, tefkn.tlnl, ra.-
ppa ile toprağı ifleyinia ve totanla nüz bahçelerimize girmiı değildir. bükülme1i haştalığı için ayni ilaç 1 ~hasını hissetmek lbtlya.cmda idi. 
nn yaprUJannın uçlanndan 2 • 3 Hepli de dağlarda, çayırlarda ve kullanılır. Mildiyo hastalığında yap- izdivaç barlcindeld rabıtalan da da
.utimetre kadar ke1iniz. Bir çim ormanlar içinde kendi kendilerine r.aklar üzeriııdc san Ye siyahlaşan ima kadınlık ltlbarlle aranılacak me
makası veya ketkin bir bıçak bu iti ömür sürerler. Bunlan bahçelerimize 

1
Iekelcr meydana gelmektedir. Yap· zl~lerl ha.iz olanlar arasından yük

.arebilir. Soğanlann kmlen uçlan getirmek ve firetmek kabildir. Kıım 1 rakların yava yııva, renkleri ıolar. sek bir zevkle seçllm~i. 
mn nrarmağa batladıiını görilr gör yapraklan bozulur. Kırlarda ilkba· Yapak bükülme hastalığında iıe, Tahsilini müteakJp Koblentz teh
mez dUz bir tahta almız. Bu taıhta)'l hardan aonra açan orkidelere kolay lyapraklarm uçlan kurumuş gibi ken• rinde k('ndi yaşında bir kızı sevdi, Bu 
eoianlann üzerine lr.-rak Uzerine görünebilen birer İpret koyarak kı- di kendine bükülür. Her iki hastalık kız Fransız muha.clr~r1nden eSl Ad--J- ı. ı ı ı lJye Nazın Lamolgnon'un kızı Cons-
tdunız. Bu ıuretle tahtanın albnda tın vun arı toprağiy e birlikte yerin- 1 ge meden evırel fidanların üzerine 

1 

tance idi, 'O'ç sene lk1 genç dl!ht bir 
blan aoğanla·· vücudunuzun ağırlığı den çıkararak geniş ve derince sak· göztaşı ve kire; ile yapılmı§ olan bir saadeto geçlrd\ler. Fakat talih nlha
de aıkışmı, 'Ve gövdeleri ezi~ olur. nlara yerleştirmeli ve açıkta yahut bulamaç serpilir. Buna Bordo bula- yet bu sevgilllerl aYJrdı. 
Gavdeleri ve yapraklan ezilmiı olan aer içinde bulundurarak tedrici bir macı derler. Bordo bulamacını pa- Metternlch 1801 de yirmi sekiz ya
eoianlar yava, yava, bat bağlamağa surette artırmalıdır. Bazi çeşitler yal- tates mahsulü devşirilinceye kadar, şında Dresclen'e Elçi oldu, Orada on 
yani aoianını büyübneie bat]ar nız yosun içinde yaşarlar. Her çeşit yani yapraklar sararıncaya kadar en se'klz yaşında güzel bir Rus kızına tu-
Bunlan afuatoıtan 1anra aökfip çı- hangi bir muhitten çıkanlmı~e yine &§ağı üç defa fidanlara aerpmek la- tuldu. · 
kannahdır. öyle bir mufıitte yetiıtirilmelidir. zımgelir. Eğer havalar ıık 11ık yağ-, Prenses Catherlna Pavlovvna Bag

Yerli orkideler uzun ömilrlü olan ne- murlu gider ve serpilen ilacı da yap- ratlon. Mtmalı, tatlı tahassüslerle do-
CEV APLARJMJZ 1 batlardandır. raklann üzerinden silip götürüyor,.81 lu görünen bir çehre; bakışlarda h1-

- ilacı 2 - 3 defa daha tekrarlamak cap ve mUphemJyet; İspanyol şetareti 

Katmerli çiçek ne demektir'? K C 1 ve cnzibeslle şark mülAyemet ve hu-
UrU m UŞ ycas ar zaruridir. sasıyetının ımt~ ve ıttlhadı; uzun 

Gelecek yazımızda Bordo bula- bir boy; kusursuz hatlar ... 
İzmitten Kerim Eroğluna cevapı tekrar yeşerir macını~ naııl haznlanacağını tekrar· Prenses Bagratlon insanı şaşırt&-

ICatmerli çiçeğin n• olduiunu anlıya- layaC.{lgız. cak derecede mükemmel, a.neak pek 
bilmek için bir ~n yapaauıı tqkil Maı denilen çok eöateriıli ve cüretli sayılacak surette dekolte gly!-
eden lwımlarll'lı bilmek ieter. Çiçek- ne.ak ıklimlertı mahaus olan salon Kabak, htyar, nlrdl, Bunım için kendisine Cgilzel 
lerin yapı.ını anlamak için henUz Rdanlan memleketimizde çok raO.. çıplak melek) lft.kal>ı verllm!.ştl. 

• • 1802 de Metternlchten blr kızı ol-
qılnuunıı bir pi koneuuıı miMI bet görmektedir. Bu ağacın gövde1i engJDar du. Pren.se11 bu kızına karşı dalına 
olarak izah edelim: Koncanm •pı· hurma aiac sibi kalan ve içi bol pek ziyade $l!fkat göetennlfUr, Pek 
mn renaine \,enziyen ,...U dftlmecl- mlktıuda pcla depoeudm. Yaprak· Kc.hak. hı,ar ekimi her tarafta tatlı geçen bir 8e\'da.nm gtmel n can-
lin Uzerindelr.i beı tane ye,ıl renkli lan çolr. daycnıklıdır. Çd~nk yap- ba§lamıotır, Bu her iki sebzeyi yaz· lı bir Mtırasıl 
yapracıklar çanak yapraft derler. makta kullanılır. .Sikas fidanlanrıın Iık olarak iki defa ekerek yetiştir- Mettcrnlch 1804 de Berlindc ~i 
Konca açılınc.ı. ,arc:löltinüz renkli soluktan nya çok günotten yaprak- melidir. Birinci parti bugünlerde, iken gönliintı son Kourla.ndya duka
sGI yapraldanna da ~ yapralı d.- lan l>ozulur, Bunlann bozulmağa ikinci parti ağuıtosta ekilir. Kabak sının üçüncü kızı Prenses dö Rohana 
air, Yabanı aükl• bu~ yapraiJ bet batladıiı be yaprağın bir parça11nm Ye hıyar ıuyc muhtaç sebzelerdir. kaptırdı. Bu ltadın da r& tama§tı
tanedir. itte yaham silin ~ D- 9aranp kurumaia baılamuUe anla- Yalnız ukız kabağından gayrı olan ncı bir güzelliğe. hırtı btr 2'.lfrafete, 
saatle ~ delifmemif oldufundan pbr. Yapraklar tamamen aararmağa kabak çeıitleri kurakta da yetİfmek- mütea!:Zlmane bir edaya malikti; 

_ ~ (!_ ı. L 1 uanıet ve veta.nndan btr şey tay-
ı.un. katmenl= çiçek derler. Ba bet n kurumafa batlamıt olan fidanla- teoir. ~ız ubağı i e luyan ya fide betmeden heveslerinin havası kendi-
L9t yapraim ortuım on taneden rm pdeleri biç bir ite yaramaz alarak dikmelidir, veye çekirdekle- gini nereye sevtederse oraya giderdi. 
fazla topluiineye benziyen ,.ldlcle zannedilmemelidir. Kurumuı ol• rile yetittirmelidir. Fideleri pazar· Şimal kadınlannın lttlradsız, ıntızam
finecik]cr Yardır. Bunlann her biri ba fidanlar yeniden canlandınlabilir 1 !ardan, en yakın boetan ve sebze sız hayatına ası1n.ne ve tıstü örtWil 
erkek amdır. Bu erkek ...-a ercik Bakınız nud) ... bahçeleriı~den tedarik etmelidir. 1 şekiller vennek hünerine valtıftı, Bu 
denir. Erceklerin tam ortumcla renk· F'adanın ka]ınlaımıt olan gövdai Eğer fide bulunamazsa çekirdekleri- macera arasında ~ dö Sa.gan 
ab bir damar pi 11DftJIUI kıeım diti .-.da maddelerile dolu olduğu için ye ni doğrudan doğruya tarlasına ek- olan bu kadından a.ynldıktan sonra 
uadar. Bun• da diticik deriz. Ditl nic:len ~prak verebilir. Yalnız kök- rnek muvafıktır. Bunwı için çekir· Metternlcht 1806 da yani otuz ÜÇ 

eiiin albndaki ycti) cffiimecik bir JU- !erinin bozulmamıt olması ıarttır. dekleri 12 • 14 ıaat kadar ıu içinde ya.şlannda iken Pa.rtste görmeliydi! 
mmtalık )"ani tohum dolu bir k~ Kökleri Üe kuvvetlidir. ve halat -!l..i tutmalı ve ocaklara ekmelidir. (1) Asil ve mütebessim bir Olemp llA-

gn.ı hl! Onu görenler tHlhlann ziyafet 
dir. fflllni ziraat mu11eri1e nebatJann topraiı 1&nnlf ve 11kıttırmış bulu- Her ocağa birer avuç eskimiş bey- sofrasından yahut bir DA.henin yata-
INr çoğ1ınd1. bulunan fazla miktarda nar. Y•praklan kurumuı fidanı ıu- gir gübrC9i koymalı ve ocakların her ğından henüz kalkIWŞ z:annederlerdll 
91'Cilrler tekillerini deiiftirerek her MIZ bıra1anamak prtbr. Bu vaziyette birine üçer tarıe kabak veya hıyar B_üyük NapolYon nezdinde üç sene 
Wri taç yaprağı haline s~erler. Bu olan bir fidanın gövdesini kalınca çekirdeği ekmelidir, Çekirdekler iki suren sefaretinde Parls sa.ıonlannm 
.aretle bet ta~ yaprUJı olan ,..banı bir tahelra yoeun ile çepeçevre ve parmak kada toprakla örtülmelidir. en çok aranılan, en çok yüz bulan a
sGJ 1 O • 40 taç yaprakh bir sOJ olur cüzelce, ııkıca aarmalıdır. Y oaunla- Ekiimi, olan ocaklar sulandıktan damı idi o. 
'-te böyle çiçeklere katmerli çiçekler mı dokülmem .. ı için ıicimle iyice sonra her ocağın içine imkan varsa Parlst<ı ha&!aten lkl rabıtası .şöhret 
denir. Bir çok nebatlarda katmerli l.ilamalıdır. F'ıdanı .Wı ile aıcak 1-2 yaprak koymalıdır. Bu yaprak- kazarun~ı: 
tiçek mubuldllr. bir yere, me.cll Mraya, limonluia lar, fidanla: çıktıktan ıonra ihtiya• Biri Diı.şes d'Abraıntes, dlğerl &Om'& 

Napoll kıral~ olan Caroline Murat 

VEFAT 
'Yeya pencere lr.enannda ve güneı ten geceleri Üzerlerini örtmek için ile, Bu tkl glliıel kadın onun yalnız 
aarn bir yere sötünnelidir. Burada kullanılacaktır. pek zevk aldıtı bırer metresi detll, 
.,anele 3 - 4 defa püaklirgcç ile yo- ayni 7.amanda blrlncl derecede birer 

So""'·llu Mehm- ...,_ ....... .._...._ wnlann üzerine bol miktarda ıu p· uha • l . istihbarat vasıtası idi! 
•u .... ......_ ~~ lid' K ıyeı m rrır erıne adtm'.erlm p&fanln baremi ~ llln'pme ır. lt veya yaz, hangi _ Düşes cl'Abra.n~ ona Naı>olYonun 

ll&Jrlye. Jk1 9ene,'8 yatın.dren ıa- menimdc oluna olıun. bu uıulü tat• Şehir tiyatrosu mfidürlüfiinden: Ispanyaya dair düşünceleri ve teşeb-
~ nıra cHbı &Dalım bik ederek fidana nemli ya.un içinde Mllesscscmlzin dram, komedi ve çıo- büslert haklı:ında ınalfuna.t ~rird.J 

b-' .ı_ 2 • cuk kwm.lannda temsil ettirilmek N l · ahmetbıe bvUIDlUftur. Merhume, ıve llJ'ta0« • ~ defa da toprağını apo Yonun kansı Jooeııtı.ine'1 boşa.-
.mtmet &okullunun, Petrol on. me- aulamak prtile bakartanız 35 - 50 azere plyos vermek a.rzu eden mu- ması için çevrllen entrtlralnn Prenses 

ba.rr1r Te milterc!mlertn eserlerini nl- Murat't " ı~ murhı mtldürtl 1hsaa 8<*uJ1ımun an- gUn içinde tiku fidanmm yeniden an vğrenm~ti. Bunun üzerine 
bayet 1 atustos H2 tarlhtne kadar ıdl ki bl .. ...1... nem, Malatya mebusu M.ahnuıt Ke-~ yapraklar verdiğini görecek- Tepebafmda Şehir tiyatrosu drama- r AVu.;,uurya Arşldüşes1ni 

dtm Zapcl'nln bfty& nltdec1. Wan- tiniz. törHıAon-e gön.dermeleri ıtz.ılndır. Fran.m tahtına oturtmatı - Mlno-
INJ BYb.f bqmildtlrtl ll'hmeddfJı. '"'.... tora gfize} btr ha.kire Jnek turban et-
Ywıl Ama &nadqw•mn mubutlrle- ınettı - dn.,tlnmU..,ı-fi. Napolyonun 
:dilden Behsat BlJctn .e Tat.to tlSetil ıu , Ze k E.., J fi b Avusturya. hnpa.:re.tonına damat ol-
mldörlft'tndlın Mutafa vecıt YaJma- nef e... V ••• g ence ve ne • • İr mevzu: JD&Sl bu d~enin mahıruuı oldu 
mn bG1t b.J'ln n.Hdeal idi. Mettenılch'in <Vagram) muh~ 

Cenue budn on ikide Altmcıd&l- ç A p K ı N K 1 z s1nbı ertesı gllni1 Avusturya Hariciye :nde Mnes apartımanmdan bldm- Nearetine Uytn edilmesi Viya.nada 
lıleak, namazı E,yOpte tılınacak, IJtlt- Cermen tadınlarne mtlnaseıbetı:erine 
lloede ane tabrtstanına g&nllecek- yeniden ba.,laın.asma "8llıe tep:ıı et-
•. Mettıume hattında ADahm nılı- ANN SQJHERN • LEW AYRES t.ı. 1813 de elkl doetu DGıJes M Sa-
me&Snt dller, 8ohllu aıı.tne -..,._ gan Viyanaya geldi. Bu tadın geıçJr-
,..,,ıst bDdlrlrlz. dltl btrçot ınaceraıar aruınıda M.e&.-

$anat kar 1taıis Ahmet MAUREEN O'SULLiVAN ~:id=~~~~~ 
COfkarua için mevlat p k U E L E K pek aevtndı. Ham, llflld, romaneat, 

Wlardanberl • ..mı - llemteıtrı- a yakımla • slnemasında 1 ~:18~~üstaı~,:~~Dl~= • " plbJarda d!n1edllln1s ll99ehn ve heyecanlı 1181halannıa me:ra.Jt -.r-
..,. Ahmet~- - Da- mıotı; bu 01Un1&rda Pdi 11e tetwet-
llU'ftt:te Atik All ,..._ c-.mWrıde ili•••••• perestane ?.eV'tlerlne Adeta birer m11-
JIU'IDkl alı gthıO mmtda telif br&- Amerlumm • pulak ld Jı1c1m nebbth bul030r gibi idi. 

M edUeceltncfen le'mll~ tetrtnm- l A"" L E Bu meraJcla MettemJch nereye g1-
m rica edertz, Pek yakında, •e ••mda doiaaılı d.Jyonra o da aıtı:asmdaıı geHyordu, 

Zftcıeıd Km Nll)Olyon aleyblnde hareket eden 

hmllıa llllanet PAULETTE GODDARD- 808 HOPE mitttetlk otdulan ta'.ldbederek Par1oo 
kadar böyle gitm~tı. 

ftbeı1dlm oem.lşetı toplantısı: '1'ü- K. d Vlyıı,nada. Avrupa. mura.hhaslan 
1*t1lloıı: cemiyeti mutat a.ylık: t.cplan- a r •n ve Şeytan toplandıltı va.kit dnl1i o Mettemlcli'ln '-nı e mayıs ç&J18,mba gtbıtl -.at • ~a ve dillerde dolaştı, Ancak 
OD •lds 'blJ9\lkt& cataı<>l'Undüi 
~ odasında yapacüf.ı1', .Pllmincle el .... -=rlb ..........._ Mett.ernich'ln başındaki gn!leler met.-

..... ıes!n1 evvelA b1ras lbınal etmesine, 

elde edebilmek ~ Dtı.aıes dö ~an 
lle m11na.9Cbetınl tamameı lresmette 
mecbur kaldı, 

Sagan Mettemichl intiharla tehdit 
eıtı. Met.tern1ch metaneti a&rerdl. 
Prenaes dıe Jr.:end.Ls1nl öldtlnnedi 1 
N~lyonun Sentelen adasına net

ylnden ııorıra Miettem1ch bir mistik 
gibi pek balla, pek ealrl bir ~ tu-
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tuldu, Onun ~ mib~tıerl Her tk'I taraf zanda. 

Drklaras~on 
arasında yalnız bu kadmın ı.smı meç
hul kalmıştır. Kadm birkaç aylık 
mesudane bir hayattan sonra öldü ve 
sırn.nı merıara göttirdü. Metternich Cenup Ga.rp Şıınaı 

çok atladı, Anca:t. az sonra teselltsini 
Rus konteSi dö Lleven'ln ağıışunda 
buldu! 

Metternich 1818 de Madam dö Lte
vene yazdığı bir mektupta §Öyle dl-

1 • 3. 
Pas 

2 .. 
Pas 
P:u; 

2. 4. 
Yor: (Ben dünyaya yalnız bir bahar Kozcu: Cenup, 
geçirmek için gelmlş bir kadını ırev- Oyun: 4 plnk . 
dlm. o da beni semavt bir ruhun 
bütün &fklle aevdl. Alemin bu a4ktan 
haberi yok gibi! Sır aramızda kaldı. 

Onun .on seneleri dint bir galeyan 
lçlnde ~ı. Ateşin bir ruhun 
bütün tbtlraslartle bedbahttl o. Fikri
ne, zevtlerlne muhalif btr muhit için
de kalmlf!,1. Anla§ılmaz ihtiyatlara. 
riayet etmeAe ltizum görüyordu. Ta
hammtll ede:medl, Btr azize ölümlle 
dünyaya. veda. eıtı. Vasl~nameslnde 
bana mühürlü bir kutu bıraktı. Aç
tım. İçinde mektuplarımın külü 1Ie 
blzzat kırmış olduğu bir yüzük bul
dum. Rlthum kırılmış, hayatını sön
müştü. Artık yaşamak ıstemlyordum. 
Talihim beni sına tesadüf ettirdi>. 

Londra Rus Elçisinin zevcesi olan 

Garp treflin nıasmı ~ıktı, :ı11tM.n
dan damı geldikten conra keıre ~e
virdi, Yer as He aldı. Kozcu muhasım 
ta.rafın kozlannı diişUıdüktcn ronra 
şimalden karo dokuzlusunu oynadı. 
Şark onluyu, ltozcu valeyi ltOyciu Garp 
rua. Ue aldı, bir kör daha geldi. P.ıı 
ikinci 'körü de yer tuttu, Bir karo d:ı
ha çevirdi, Kozcu bu leveyt as llt' nldı. 
Mo.mafUı ce-nup muhasım ttırah 

blr karo daha vermek mecburiyetinde 
kaldı, Muhasım. t:ı.rnf trcflcren iki kı
rodan da lkl leve alnrak oyunu kur
tardılar, 

Kıltıll 

Kontes dö Lleven bir ara - İngiliz Kozcu tiçfincü leveyi yerdeki kikle 
kıralı olmadan evvel - dördüncü aldıktan sonra kmlan düşUrmel ve 
Jorjun metresi olmuştu, mftte:l.klben elinden ve yerden );örlerl 

Gözlerinin keskin nazarla.n, güzel izale etmel1dtr Bund:ın sonro k<m:n 
lepl.ska saçlan, sadasınm mca.k tınne- d~da olan karolann 4 - 2 dilşm~ 
tı, endammm azameti zara.fet.ı, gö- olması ve ruanın veya. damın 1k!l1 t:ı. 
renlerin kalblerlnde tlddetll hevesler rafta bulunm:>sı lhtımalinl <k'rplf 
uyandınrdı, Yüksek zeı:bı, BOn de- edl.?rok sekizine! levedc karonun asını 
rececteti hıcellğl ile arzu ettiA1, zah- ve aılknsından ufa.Aın1 oynar. Eğer 
metini ihtiyar etmeğe katlandığı va.- ta.hmlni glbi karonun büyüRiJ ga.?Tte 
kit hoşa gttmeğl gayet lyl bllirdJ, O l$C el tutıunca. ya kik veya trffl gele
zaman &0hbetl.ndekı eaztbeye muadil cektlr. Elde ve yerde kör ve tren kal
bir şey tasavvur ed.Jlemezdl, madığı.ndan ltmıcu yerde kalan son 

Ancak bu tadm her fe'Ydell. gına karoyu taçmek ve elindt>n kesnek flr
gıeUnnlftl. Bn lJi dmtlarmın eemfye- atını elde etmif olacaktır. 
tinde blle can ıı:ı.Jantı.sı her an onun Binaenaleyh bu vaziyetin ve'hamett
lçlni yerdlf Bu müthif raıhatGdık- nl klrtk eden ga.rpt.akl oyuncunun 
tan lrurtuımalc için o çıok ~ler afk oyunu kurta.nnalrta yeglne thn1dl, ka· 
araını.stı; a.nca.k gelip geçlcl hevee- ro ası tbıerine nıamıı atmaktır. Etes 
lerden bafka §ey bulamamlftı. Myle yapar da as 1lllerl.ne nJMmJ 

Mettemlch kontese 22 tep1nJıevvel &taraıı. kmco mltıeKlbM bir paıe ,.e-
1818 de (Eltsla Şapel) koJl«H!'lnde re geçer " yet'den e~ 'Yalf!IJ9 
Rus Hariciye Nasın Nemelrod'un •-~ btr b.ro gelir. Bu .llll'e't.Je oyu
lonunda takdim edlldS, Bu sırada nunu J&PU, 
kontes otuz ıt1 yqmda kil. 

Bu llk teaadifte, lnl olarü ... blr
letrnelert mubdder bulundutu Yo
lunda kallıhtlı, tatlı btr tatwısUsle 
blrlbirlertnden hotlandılar. Öç gün 
sonra murahha.slarla birlikte <Spa.) 
ya bfr gezintiye gitml;lerdi. Metter
n1ch donilşte kontesle bir arabada 
yalnız kalmak çaresini buldu. Hara
retli, ilham ve heyecanla dolu ~
rlle tadını kendlslne tesltmiyete Wl!!V· 
tetmete utraştı, Ancak kontes Jren
di deRertnı b1ltrd1 ve mücadelesiz tıes
Um olmıyacak tadar lnee 7Je'V\li idi. 
Amma mtlbletı oot uzatmamata ta

Tetekkilr 
Heybeli anat.oryoınu befıablpHlln

den: Kıymetli sanat.Ur M&aenen ~ 
nar, Bellhattln Pınar, NecMl T_., 
Ye aıtmc1qlarımn m~ 
'YeJdftclert kamer, hastaıaıımmn acı
larını unuttunn.ak ve muzt.artp lııalp
lerine infirah ve ~ııı ~ awe
tlJle ~ derin ~lılc 'f'le mtnnd
tarlıJr.:larmı celbetm1ş bulundulundu 
t:ıymetli sanatktrlanıruza •nMor
JOID namına fQ'tranlarımm wnans. 

rar vermişti. ttç hafta sonra teslim rENf NEŞRiYAT: 
oldu! 

Mettemlch bu atk macerasında 
kudretinin Adeta fevkine «;ilttı t Ka Perde ve Sahne 
dmların en .reybi.sine, en ..,,,anılın&. cPerde ve Sahneı meemuumm -.. 
en hlsm görflnenlne --.uı bütün yıı nüshası gfutıeI ve dDdlate d .... 
mestllklerlnl, bi1tiln füııununu ta.ıtır- yazılar, seçme restınıerle çı1mııttır. 
dı, Madam dö Lleven bu alhre iyice Tavstye ~erlz . 
yaltaland.ı. 

Kongre bltince ıcynl.dılar, Kontes TiCARl BiRLtK MBCMUASI 
Londraya, Mettemlch Viyana.ya dön- 6 el sayısı tevkalAoo tem.iz b1r butı 
dü. Blrlbirlerln.i a.yla~a töreınedi- ile çıkmıştır. Her türlO tılcarl, mal1 ff 
ler; yalnız düşilndtller ve yaEııgtılar. smnt haberler 1lıe ameli ve naıarl 

Madam dö LJeven bir ırıdttubunda maI6matı !httva eden bu ~ <*11-
tatlı btr r0yasmdaıı ba.hıledtJor: fKo- yuculanmıza. hararetle taftl,e eıde
DUfttYOl'dt*. Bls1 ı.ııırıer lıorkuslle rlz. Herllese llzım olan 'VMl 19'0 balıi
daha J&'V84Ça aöylemetc için beni etiz- ra.nından bert çık.anlan F1at lııtUr&
lerlnln Dstüne almıftın. Kalb1nln çarp tabe kQmisyonları kararlan alla.betlli 

(l>tmunı ..ıüfe 7, .utan 2 de) ma lle bu mecmuada ~lan~. 

Yann akşam 

SUMER sineması 
F.n ıUae1 filmlerin parlM ,dclm 
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Hareketli kuvvetli ve büyiik aşk ve macera filmini takdim edecektir. 
.ıl 



SOZÜI BELIŞi 
Bağdadın tamiri meselesi 

B 
ajdat bu bal'We, batanmda Uldıjma IÖft, .-U- bir 

-1anımn ele geçirllmesi maJrsadUe lllr veya 
tayyare nıe,,-- t- 1...a-.- ltekl de 

ili kere haftdan 1»ombalandl . .,te e kadar. = ~ uruna 

Kul ......... ymca Hmr ,. .... 
derler. Hart, ballawaadaD ........ 
pse ........... da Hmr,_.lwna-
fa ....... Darbk. 7oldak --.ı.n-

lıiç bomM ~- Onun tçln aylarea yapı , 
tutulup harabeye dinen Avrupa ~birlerini bu'abrak Bağda ın 

m önlemek için till6 çanl. icacle
clİJ'orm. Melel3 elbiaecle tOl'DİltaDcl
lık ~ moc1aa oldu. Adi im
mattan bir t.Jmn elhİM altnut lirayı 
apnca elki elbİlenİD kıymeti iki kat 

tanılrinden !llis açmak abes olur. 
Fakat müsaade buyurunm, benim de niyetim bir ,ebrln ti· 

mirhMtna değil, yeni duyduğum bir tibirden bah!ııetme~. C~t 
Beflk Halit geçenlenie Arabi ve Farisi ile Jumpk ağdalı !IOS· 

lain hallı ağmıda aldığı sekillerle dilimizin yml tabirler kamn· 
dlğuıa misal olarak .Kasın ayalı öyle değil!» 9kün~, bir softa 
apı oıan .xauyl öyle değil!,, sözünden çıkma olduğunu yası· 
,..nıu. Bunlardan Mıtne de hen ruladon: . 

d.ba arttı. ~ .~ ~ bo- l>Gnya harbinin belli batlı iki mü-ı İngiltere Seylinda kuvvetli bir filo 
mlcla lllllo ~ .. JÇaa..:::;: ~ok bim cephe.ini te,kil eden Hindistan bulundurmağa ehemmiyet vermek· 
tenilea: ~ ~_._.._ l~~~- ile Rusyaya ~ılan llİIAh n malze- tedir. Akdeniz "e ana vatan filola
cle ellD elbİle çıııı:••....__. ---..- me nakliyatmm Hint Okyanuaun- nn<lan aynlan dntnot, ta~ are ge
Solıakta hirinin mtmda ~. ~ dan geçmesi eebebile bu deniz At· misi, kruvazör ve muhriplerden mü
pnince s&ler ..-.eli ceketinin llOtr'" laııtik kadar ehemmiyet keeibetmeie rekkep bu filonun bugünlerde Sey
.&ne ~~or •• F.k~ ~tara· başladı. Alman n İtalyan denizalh- lana varmış olduğu tahmin edilmek
fmdaki lmhrl en8lo ceketin hir tor- lannın Hint Okyanu.una gönderil- tedir. Bu vaziyet karşısında Japon
llİltmı .....liyeti seçircliğini ve men· meleri hem mesafenin uzaklığı ve ların Hinı Okyanusundaki Müttefik 
dil cebi k•ikliiinin örüldQiünii mey· hem de burada müsait üsler buTun- na]diyabm deniza1h taarruzlanna 
dana Çlkmnreriyor. Mamafih timdi maması yüzünden hemen hemen ilaveten tayyare gemilerinden uçu
cıaun ela earesi balanda. Eakiden imkansız olduğun<lan bu Okyanua- racaklan tayyarelerle de taciz etme-
9POI' biçimi ceket yalmz ~ara· taki mücadeleyi Japon donanmU1 iğe çalıpcaklarına ihtimal verilebilir. 
..da rajbet sörürdD. Vaktile hunu Ül!tüne almuı lazım gelmcktedir. IFakat tayyare hareHtı bu geni~ sa
lııoppa klyBfeti .. ,...-ak ağtrbatWıia Bu hale gö .. c Hint Okyanusundaki jhalarda ancak mahdut akınlara in
_,... lııalnuyan birçok Yatldar da Müttefik nakliyatına Japon donan· 1 hisar edeceğinden tesiri büyük ola

Hulica: Hint Okyanu unda gün· 
denaüııte çoğalan İngıliz ve Ameri
kan nakliyabna Japon deniz kuvvet· 
leri tuafı1M.tan vurulacak her darbe: 
Binnaayada ç&rplf&JJ kendi ordusu 
na ve Şark cephesindeki Alman or 
duauna ehemmiyetli bir yardım ol 
makla ben.ber Ümit burnundar 
Basra3 kada Afrika ve Arab · tar 
aabillerinin İngiliz hakimiyeti alt nde 
bulunması ve diğer harekat ahala
nndan bu mmtakaya fazla Japor 
denizaltı . ayrılamaması ıJ, 
Hint Okyap,unındaki Miıttefık nak
liyatının 0-.:ı zayiatı göze alarak de· 
vaır. edeeeiine ıüpheaiz nnarilr. ba-

Yeni talllf&aiun pek neşeli bir halk çocufanun Bdde . ~ 
Bajdacbn tAmiriD nden babse&mesl pek tuhafıma ptmifti. 
~onuşurken bir aralık kalkmaya davranırken cBele bir Ba.ğdadı 
&Amir tdellm!» veya «Bağdadm tamlrtnden IOlll'a gelirim», ya· 
but fasla paraya ihtiyacı olduğunu anlatırken: «Ne yapalım 
Bağdadın tamiri meselesi!» deyip duruyordu. Nihayet dayana· 

madım: 
_ Uda, decllm. bir "Boğdadm ümlri» dir tutturmuşsun, ne· 

kılabilir. A. B. fimdi ..,ar biçimi, ,.m cepleri dı· masının taarruzu mevzuubahs ol- maz. 

16gat pncla:. ,..Pllbnlnut cekeıtW siJ'ini· maktadıı Jı..~~. don~~ması bu ~- -------------------------
yo-• .. c:-.. Jm ten ,.m edilince belli arruz hareketmı 1era açın nasıl bır 

dir bu, yoksa Bafdath nusuı? 
_ Yok canım, dedi, ne BağdatbmT Bis de lllldn gibi 

para1ı,orm şte, ne yapahm blslm IGpimm da ftl'! .. 
Neden 90lll'll anladık kin dlaımam tamiri» 9Öd 

~ Elb" kamaflanmn da plan tatbik edecektir ve t-nuz için 
BabliU açık renİıJeri ~ Eskiyip t _ ne cir.a ızcmiler kullanacakbr} 

mıis ddddan 1~ bir defa C::a C:-er.!k Hindiatana .ve gerek İran efendisinla cBAdettalım .adnden piljolmUf. 
Onun ~ oJmyueulanmdan kftr tUJeıtm. Bug-ün herkes, 

her millet, bttttln dilnya -- bu ,eni mAnasile - Bağdadm tamiri 
meselesini dÜfÜDÜJOr. Binaenale.vh andan lleluletmek biç de abes 

sayılma~ 
Şevket Re.do 

lan yap •• yolıtYle Rusyaya naklıyat yapan ln-
~ reaae. bo~atıbyor. Böy~le giliz ve Amerikan vapurları Ümit ı 
bir takım elbise UC: defa yem1emyor! bumundı n sonra kwnen Şarki Af· 

" Ne yanayım, dayanamadım, 
160 bin lira bu! ..... 

Ya .,..kbbdannm hali?.. Ayağı rilta sahilini takibederelt Hint Ok· 
İncİtmİJa hafif, arif kunchsalar ıyanusunun garbında muayyen rota
moJadaı.. kalkb. Genç, ihtiyu her· lar üzerir.de seyrettiklerine göre Ja
kea altlan iki parmak kalmJıimcla, 1 pon deni• kUN"Yetlerinin bu vapurla· -===---------.... ---------===-==-=-• takunyı. gibi kaba aha kunduralar! n ya açılc. denizde arayıp bulmalan 
liirüldemek için ba71i ..,..Juk çeki- ve yahu· Hindiatan limanları önün• 

Samsundan Bafra'ya götüreceği 161,500 
lirayı çalmağa kalkışan posta 

müteahidi böyle diyor 1 
• .. 'lor Altı delinince penceh...-i ko- de Ye Umman denizinde yakalama• 

d.AW -~tNr...A_ ,,., la,. 
0

olcluiu içi-. bu alunetİ ~-~•- lJ~nMi~f~,. MalzlenıeAv::_,~ker e 58 .. mn (Akpm) - 2S niun binclea Ç""brdılı fiteden bir ~y 
~ ~ - •"'-!.-.ııım"'lJ ~ ,..._,.., ~- ld. b'mln'87-ua u utte ı .• vapur an ın&a pr 9-42 cumarte9i sünü Samaun p08ta- döktiL B.n kolonya zannettım. Bır = blüahimm fulaLil ela a,..k- dali bazı İngiliz limanlanna su ve hanesinden 1 SO bin liraaı Bafra Zi- denbir. beni yakalıyarak, ılitç oldu ====------------------------- bılN dGtlacuirden cloiuJ'or. Otm mahrukat ihtiyaçlannı ikmal için ui- raa~ bankuın&., 11,SOO Jirur Bafra ğunu e.:nı.nıclan anla<lığım mr-ndıl .ı:: _.___ !..L--=-:... bacak -- rayacaklanncl .. Japon taarruzunun 1 soo b tık d 1 B h rı 

Demek oluyor ki kame mulü- !i!-ya ~! -:_::~-- ça feda bu limanlara yakın sulara kadar so- posta fUbeeine ait olarak 16 , un.um&. a ı ar. en can ev ı t Bu ne biçim bayram? 
Bahar bayramı yalnız ardı ardı

na gelen tatil güıı]erinde gezip 
dinlenmekle geçti. Ne kapı kapa 
dolaşıp hısım akraba eli öpenlel'; 
ne yaldızlı. çiçekli tebrik kartları
nı minimini zarflara koyup p09ta 
giıelerinde itifip kalapnlar; ne 
solutklarda e1 ense eden pehlivan 
pbi an•ı.zır binôirine ..ldınp bay• 
ramlapnlar görülc:lü f.. 

Ne şerefe törenler yapJdı, ne 
töler lcr verildi. Kurukunıya. da
vulsuz. zurnasız, ..-İz, sada.a 
bir bayram g~ti .•• 

Halbuki bütün katkmalar. bli· 
tün t;)ren ve fllenler, hGtün el
lenme ve sevinmeler bu ba,.rama 
•alc.ll'lnmalıydı. Zira yediainc:lea 
yetmişine kadar bütün millet ay
larca hasretini çektiii ve bir daha 
yuzum• ıöremİyeceğini sandığa 
güne!le, rengini unuttuğu nwrvi 
göke kaYUştu 1.. 

Fırtınalann orta1ıiı kamp ka
vurduğu tipilerin yol kestiii. ,,_.. 
lann saçr.klardan aarktıiı, od.la 
ihtikiircılannın halkı haraca k_. 
tiği kış bayramlannda toplar atıp 
sözde bayram edebilen bizler fll'
bnasız.. tipiaiz, mangaleız, ~ 
bayramda sevinçten kabmuza •
iamamah ne .. den yerimizde cfu
ramamah.· sokaklarda Mri'biriınizİ 
k-.tlayı,> aannq dolat olmalıy· 
dıkl.. 

Bu ne biçim ~ram~ ••• 

D
,._ L--·--'-..&.-.: bu;.;,,.;.. L--·- _,......,.. JıCll u .... vay paruı k I d d ... .. 1.. F'-'· t Af-'La lira sayılarak 1 toıba içine koaulmuıt onlara aanlclım. Bir taraftan onlaı - --.u--· ..., -- .,.._ edil" • .__ ----•-...1- bir de ınrh· u ması a UfUnU ur. a&a HA - '- _ L d f 

nan liiıt miktarı bu auretle yan· IY'·· ~ ~Ba. ,.., _ __ı_.: bu 1.ahilinin Sir.gapur, Ca"a ye Sumat· ve ağızlan mühürlendikten aonra bıra&ma& ~emiyor ve iger tara tar 
_ ;.._;..,·--avlarda harcanan • lumdarw-.r 'lltlAUo v-......-.. · ı ..:ı ,_. J d · ·· )erinden 5000 post .... torbasına konulmuttur. Pal:et nefes allbaP çalıtıyordum. O araM 
1 _ __,.. ._,,_ _,, _, __ _.__.:... -•-•· --ı.t.aplan pek raoaAı apon enız ua ._ -'-I _ı_ B fr k _..:ı• • L-• ..ı.. • • O d 
kiiıtlar ela ,..nyanya bofUI'& nmuan - ~ ....,--- ·ı kta bulunması hafif su üatü saoa.n eyİL aaa. onaa o gun a a&"• e1K1rmı ... p.1etmııun. n an ıonra 
harcanmıt bulunuyor. re'QÇIL.. Hupabır, ad~ •• albkça kı u7. · · bu sahillerde konan gidecek diğer posta müruelatı ile aını bilmiyorum. Ayıldığım zamaı 
Vakıa zarann nereeinden dö- çilô ~ çiki çalı... dıye •0 Jle de h uvvk\ erınm ··nderilmeeini müşkül birl~e idarenin müteahhitliğini va· kendimi itte burada peripn ve Lit 

D
.,_.__ '-"rd•• amma 'Ler ;. baıtan ihet"kli .. ler eıkaftJ'Orlar kı, kaldı· kalre ~ m~b. bgo lan· n hi""•"'eli vapur pan Ali'ye teslim edilmiştır. kin bir halde buldum. Hiç taltabn 
wmc ~ .. 0 .,,. randa iki kisi yürürlı imamn hah· 1 acagı gı • un •• ....,, k k ld d · 

f1i beubedilmemit 0 1... geri dö- • ...:e sucuları •
1
kafilelerine taarruzları da kendileri Ali. postayı ve paraların bulundu- yo • ımı ıyamıyo~m... 1

) gu 
nünceye kadar edilecek. zararın ~derhal .kim ıe için tehlikeli olacağından bu uzak ğu paketi alarak doğruca iıletmekte Y• ~ g~enlerı anlatmış 
tutan pek az olmasa gerektir. u7or. harekat daha ziyade büyük tipteki olduğu hana gelmiıt ve orada adam· Bu~1. üzebn.ne kBayl 

3
tar. ~udkuln 

Zırhlı İlkarpİn moclaamdan da ye· denizaltı gemilerine yaptırılabilir. )arına postayı götürmek üzere, ken· ı otonıooı ıne ınere unc~ ı o 
Şimdi iki aylık kuponlaJ"lll sığ· Dİ bir aenat.~ doida; cnalçacrlıb. Binaenaleyh Japon denizaltılan Şar- dine ait bulunan otomobilini hazırla- met. de bulunan K~rupeht 1ımdat 

.tinldıiı karnelere yum, beliti Ommlarmda 'birer eskici önü. elle- ki Afrika limanlarına giıen ve çt- malan içi:. emir verdikten eonra pa· ma karakoluna gelmış ve otadan ı~ 
dlrt aylak, kupon -idırmaJt da riıede çekiç'" a.I hehlara ~ k em·lere taanuz edecekleri P,i 

1 
ra paketini alarak banm odalanndan lefonl. vuiyeti valiye hnber 'er na• 

.,...kin oltılııilecek.tir. Gelçi -ba. ....... -lce' la ............... bit- b:.:rda~ bazdan da Hincii-tamn birinir: it;incle kullaaalm.ıyua oc.ilD lir. S. 8UHtle hldiaeye ıttıla· hası 
~~._._s_. ~~~ :: Y ıi r rlwl, Mı•' 'sn, rz t •'-' calbındalr.i limanlarla Bana k6rfezi içinde cluar. bir eolMmna içme ..lda· ·~ ~;.•ali olmak uz re Em 
na ---~ .-• .. - ~ .....t ..... hp .. m&ln. önlerinde Müttefik vaparlanmn )'ol- llUfbr. Buncfaı aoara efAilya i-rek DO'el mü4ikii. Jandarma ko ulan 
f'ID8 Plen .....,_ acnnaia ml- ~adar. ülıici _..._. lraılM' lannı keeecelrlerdir. Cerçi denizaltı- liazrrlanar otomoiJıile diler po.u ft kafi miktarda jandarma o dulfl 
'Di olamaz umnz. iibneie Bbam kalmıyor. Wrarpiıa lar için üalerinden ~ok uzaklarda paketlerini koyarak ve yanına batka balde. ~ mahalline giderek tah 

Bir bina ..Jçelen ~ .._....._. ,..,_ harekat yapmak güç bir iş ise de kimse .ım.daı aaat 11 buçukta Baf· ~ta w.ı-mlf}ar~IJ'. V•ka. m~hal 
GalataııllrlllJ' karakolu. o eem- 4le lalllİr ~· bunlann deı>"' llizmetin; görecek .u 

1
raya hareke~ etmiftir, Yarım aaat ka- )inde J'apUa tahkikat nelıce ınd• 

tia ıüzelliiini M:m)'Or diye al ......._ d.rbiı ile çarpqaa .-a- üstü g~mileril • kaçamak surette bes- dar gittikte.ı aonra Kurupeht ileri- poata~an M>yulmadıi~ ve ~İn m ret 
..-it edildi. .... kadmlr . için de nihayet alimin· lenmeleri mümkündür. sinde 22 nci kilometrede Çakırlar tep bir ~.. o-~~~ an aşılaral 

haki J'UID kapL _."' Wmrpinleri ic:adet- Hindistanın en mühim limanları- mevkiinde iki tarafı fundalık olan Samttana ilonulmuştur. 
~~=~!:...:. :::faı:~ bele tiler. TaWI ki bunlann tamiri İçin nın bulur.duğ-1 Bengale körfezi Ja· ı bir virajd- durarak otomobili yol- Saat üçteı. aon:a zabıta. l'chırdt 

_L!L d '-· t r .____._a 11°dilanes. Yalanda, ı pon donanmasının kontrolu altına, dan çıkarmıt ve sol tarafa bırakmıf. 1 arqtırmalara baş.amıştır. uphe edt önünde me&1a oııaıyan man a ___ ,, ı l d 1 b 
--L--lu ka~rla ~ deli- portatif ocaldan, köriilderi; lehim ta- girmiş bulunduğundan buradaki İn· B_ur.dar. aonr~ ?t~m~w~il~n bir önden, 1 len birç~~ kim.se er. . in e,?mı ı 
~rın ihtipmına hiç uymu• kanlan koltaldannda• ceaki a,.ak· giliz n:ıldiyat büyük bir tehlikeye bar ark.adan ikı lutqr11u bıçakla de- 1arac:la muteabtııt Alının oglu d. n 

kaplan timir edi~··• diye maruz kalm1Şbr. Bu körfezde Japon lerek havaa1nı indirmiş. Sonra da ia- zaret altını. alınmııtır. Alı, mudde 
yo~~:~lı bina, böyle güzel bir bajlrarak sokaklarda doıa.an tıene- donanmaısın n su Ü•tÜ. "Ye su alh ge- karpi?l~rin~ çoraplannı çıkararak u~~iliJ. ta.rafındllCl •orgu) a ekıl 

LAl L il • de •• _::_ milerindeı· '---La tayvareleri de Müt- her bmn bır tarafa fırla.tmıı, tırnak· mıftl~. Buradı da aynen vak ma 
Yerm. "'0°0riln:~; bozmanın ceza- .ec en l'Ol'eC""K.... ~ - la 1 __ .... 1 1 ball!-...1_ d w• "" .._... • _._,_ tefik aeyriıseferini iz· aç edecek du- ri e yüzünün munte if yer erini yır- 1DU1: yer icı murett p h~ dı r-.) 
sını, tepesine imar ~1111 ye· Havalar bıraz ısmmca edl...- rumdadır. tarak, aı.çlanr.ı daiıtaraft kendisine anlam tanıdaki ifadesinde 
mek MJretile, çekti. Çektt amma arumda '-tı açık ~ modUJ Hin• Okyanusunda heniız Atlan- büyük: bir kavgadan çıkmıı, peripn mittir. Armin dğlu nezaret 
biçare, bir tiri& can yeremiyen da aldı. ,.ariidü. Şiındı bB' haJ'B' aa· tikte olduiu gibi bir melJ"dan muha- ve yorgun bir adam •u•Ü verdikten bulunduruldur, yerde pol" 
hutalar gib~ yahut bap eatırm- bı"bi ÇJku da yalın ayak~~ re-beai mevzuubahs olmamakla be- aonr~ azabadaki posta paketlerinden lanna: 

il 

dan l.açmııt mand.Jar a*>i. ölüm- ~· ortaya at~ ... O zaman ~-~: raıber gerek lnırıltere ve Amerika- bir!n!'1 ~ı olan İnce bir zincirle ~l: - Beni bırakınız, han 1 

le dirim araamda, acayip bir du- iia kadar yol yürii. Taban derisi li dan Hindistan ye Ru•yaya sevkedil- lermı bagladıktan socıra otomobılı Her ,eyimiz açıkta. Eğer lem 
Yaplflk karcle!leri hatırlatan rurncla ka1dıl.. Ha timdi ölecek. c:ecildir, s.t tqlar Bzerinde eYYe mekte olan malzemenin ehemmiyeti bıraktığı yerden 20 mcire ileride ınezaem mdıvoluruz: diye rfettı 

yeni ekmek kam.mı elimize ba fimdi kaJdmlacak diye günler· 11e1r amma, yav8' ,avat ona da ~ ve gerek Hindiatandan bilhana İn· fundalıklar içinde bir au birikintisi- ıözler, paranı haııda hır ~er 

Karneler 

alınca bizde tasarruf fikrinin ne deaberi bekleyip duruyoııuz. P'• insan oik nelere alaşmayol' ki. .• giltereye gönderilen ham maddenin niı. için" yiaükoyun yatmış. Bu eu- laııdığ· şüphesini uyandırdı 
derece ilerilediiini clilfllnüp .... Ya bu ite biç bqLmmuayclı, Böylelide hem ayakkabı masrafın· hayati kıymeti haiz olması bu deniz- retle kendisiniı. bir taarruza uiradı- haı. kcrdo11 altına alınmı ır. 
vindik. Şimdiye kadar bir a,.llk yalaut 1:.atlandı, bitiril.eydi. Yok- dan. hem ele o kocaman kunclU!'&lan deki nakliyahr. konvoy usulile yani dığını v .... paranın mütcamzlar tara· Pazar günü saat dokuz b 
kuponlarla doldurulan bir lumae- • ba cirkİn danım karf-nda ee· tatuaak lriilfetinc!311 kurtulmat olu- harh geınil~ri himayesinde yapılma- En.dan çalın<lığı zannını uyandırarak hana ııicilerek arama w a b 1 
7'fl 'bu sefer iki ayllk kupon ewidıı· ki bati sözlerde tütrneıie batla· raz. Eh, skelı: ;.ıerinin hemen hep- sına ihtiyaç gösterdiği muhakkaktır. Samsunda hanın odasına sakladığı hr. Bu taharriyatı yap n 
nlmış. ,...cakl.. eincle bid mateden bayanlar yalın Konvoy tcşkilab nakliyatta hayli ge- paralann Üstüne otuhnak istemiıtir. kolu komiseri B. Sait her t 

--=~=====ıı-=---------~~~~~~~~~~~'.: ayak modaaında da priye kalınaa· cikmelr-re sebebiyet verdikten baıka ~uçh. Ali böylece bir saatten fu-
1 dıktan •onra, nıha) et p .... ,..ı.. bir çok harb gemilerini de ı;ırf bu lr orada kalmıttır. Saat bir buçukta bulunduğu odaya girm· tır. 

----'--da · deki 7 dnecl.a M>helenmittir. Bu 
Mısır polm aon ~ pnp dnelıer bir keiaan cekiJerek kann)an 

bir afyon kaçakçılığ. meydan• çakar- yanlmca, alüminyum tipler içinde 
DUftlr: Bit müddettenberi, alınan 20 kilo afyon pknuwtır. 
bütün tedbirlere rağmen, Mınra çok Bandan bir mtldclet aoma gelen 
miktarda afyon girdili gö~iif, ikinci bir kernmn develeft de atVm 
polis birçoL araştırmalar yaptıgı h.J- ımıelİyat.a tabi bııtu)mut, 5 devenin 

de b
. · ide edememiştir. Ka· micleeinden 27,5 kilo al,.on çıkanl-
ar netı~ e d"" .. ü)• " n __ ._ • ...__, Ü • d el 

--L ) v l apıld1ğı uşun ur• mıfbJ'. 1J1U ııma-er zenne e... e-
~çı ıgın nası Y • • delerinİll riSntsenle muayene 
L b. .. ··L ---uru Kantar• nn mı 
"°en ır gumruaı; m..... k . .c1 • • edilmeei düşiinüllyor. 
siiznrüğiıne gelet bir deve aıueeın -------

Ski üzerinde dCJOUn ve 

cenaze merasimi 

Cemal Refilr. işte kullanmıy. icbar ettiğinden ge· Bafradaı Sarn•una gitmekte olan halı ile örtülü ocağa ha ıl ı 
------------- mi sıkıntJ•n bu.bütün arttıracaktır. Sanıswo Bayta müdürü B. Mümtaz ğın içinde ve kenarların 
Edirne'd k.. zi)erİ Filhakika Japon donanması Hint 

1
viraj döne d.ö?mez. poeta ar~ası- tozlu ltitaplann bulundu\ıı 

e oy ge Okyanusunun ıarkına inhisar eden nın yolm. haracınde hendek ıçınde mü§tür. Halının diğer ucu k 1 rı d 
Edirne <Aqam> - Beden teıt>lyesi üslerinden bu vasi Okyanusu kon- Ja tikleri patlak kapıları açılc:, ön ğı zaman, oradn tozsuz ter r-mı bı 

Mb spor köy gC7.ilerlntn ~ ~ trol edemez. Hindi.tandan Avu.- tehTleltla çarpık biı-vaziyette dur- sobanı~ durmakta olduğu · lerel ::: ~!1:,u~)ı:ö: :un. tralyaya giden yol bir dereceye ka· duğ~?u ve e'1lnında ~~m.se olmadığı- içine hakılmıt ve para torb 1 
de hareket edeıl a.th tatile w ııaa.t dar Japon tehclidine maruz bulunu- n gorerek, .0t~m.obılını durdurm1!"t rülerek çıkarılmı br Yedı t r 
allren bir :roleuluktuı aoora Jııljje yor ıse de Ümit burnundan Eritreye VL yanı~~ gıtmııt~. Bu esnada hır ne konulmıo~ ve aiızlan a• rı 
nrnutiardır kadar uzanllll Şarki Afrika aahilleri- oton c,antn durduı:unu ve konUpDa· u.ühürlaunif olan bunlarda .> lnı 

KöJ"fln cleİtmıeni ft cıereıı& Mm.- ne eürünerek gidecek npurlann Jr ~ o)d;ımu duyan Ali yalancıkt11n bir lmleai mllhürü bozulmuş olaralr. 
nnda dört aat.e ~ ~ hep pon denizalblumdan fazla endite inl~ege b.,IMJUfbr, B. Mümtaz Ye diierler. apen eJe gcçirılmiştir 
blr arada tq>luıantlı: IUDlmi . bllbl- ebnelerine mahal yoktur. Faluıt Ja- aeaa ititinee, toförle birlikte ..U. p)- Mll6il bozulmuş olan torbada eli 
hallerde blllumılmlrl w ._.. Wtl pon)ar Hint Okyanuea ort.uma..., eliği tarafa Plenık Ali'ain ,...kanda bin lirr. bulunuyordu. 
ha.ftnın da Çak ce-ı oDMmdlıD do- pilmit Maladm, Se,ocMl&e.. CJ.ape tarif attilimiz ,.kilde im ea lıirikin· Ba tekilde paralar bulunduktar. 
ıaıvı tJi 1ıtr .,.... ,apMı tı&lı r adalumı ... "f'e o.telil Maıd..-. tiainde perifaı:. Wr halde 79tmakta eoma eaçlu, iılediği cürmü taf.ilatilt 
~ lclnde l!!dlmeı.re d&ımlıJllei • ltaıdan da iatlfade etmeli temiD oldaiuna n inlemekte Wuaduiunu anlatmıım. Bunun üzerine tahkikat 

ederlerse Hint Okya-.daki nd- Rıörmiifdir. Baytar mGc:Ulrii ile toför eVTakı tamamlanarak suçlu muddei-
Akta m kız aanat l~t batta Afrika eaUlerindeki ~ Mehmet, AJi,y! ya• kaldırarak ne umumtliğe verilmit ve hadise uze-

ı ..... b• • a-- • rüeefer d\! d.ılıl olmak iMre ciddi oldulmm keaCliaille eormu,Iar. rlnden henüz yirmi dört aaat geçme-
me1ne IDID m...-meresı bir tehlike jpae p., Seylln .._ O Claı mit olduğu için, Meıhut 8UÇ1 r kanu· 
İatanbul Akpm D aanıat Jllllllmbl .}.pon iıltil&n.a airadaia takdirde - &.&aya poMa)'l götürüyor• Duna tel9fikan euçlunun muhak.eme-

w . ol kullaDınılbr. • talebeel enenı:ı * mettel> btnasm- İ9e Hindiatana n R119J'8ya yarc:lrm dum. Yolda iki adama :raırgeldim.. si yapJarak kendisi dört sene 6 a) 
Daglık ye kıp uzun ye cetııı aq l)litinlerde, pnçler ..lerind• da bir eergl a~ Din de J!lmtnö- ancak kaçamak mretile yapJabilir. Birer Jiıayı. &&.,.. götürmek 6ere on etine mahkflm edılmi, ve de h 

fukl~!:t~:~u~ok0t:!.1:.alırCenO:t ltili9eye kadar, .detl mfteebaka~ :reH:~~.;.:: = ~aleyh M&ttefik deTletler Se,.- onl~n otomobile aldım. Tam burada haJ*! atılmtfln. . • 
Bohen iy 'da Terzita nahiyesi halkı iftirak eder gl>i ekiler~= sı::. maqı ne batianDut. •AJle:Dbı ~ lanı Ye Madapakan Japonlara kap- lia~ patladı. Otomobili durdurdum, ~çluya bunu nı ın y 

-!-•erdir. Cenaze meı: ~ .~ adlı mGzftU bir plJt!l9 --11 edllmlt, tumamak İçin mümkün olan her ça- tamır etmek üzere apğı indim Bu el gund : Ac- ~e 
da ski kullammadan hiç bir İf göre- UU9'o··ıülen·n·ı, mezarbia k.,..kla. 80~ bundan BOllra talebefertn --~,an reye ha, vurmak mecburiyetinde bu- nrada yolculardan biri, mavi gözru m dı_ · L f d o 1, 
mez B yıl, kııtın uzun sürmeıtinden _ _ı_:..terdir ,,__. J mak - _L - d k d 
Terzıt hal~ kayaklannı bol bol müıler, kayakla sidip __.,... • eJbtseler Pterlbniftlr. un tadırlar. Bu 11CUCpten ir ki Vt. ınnızı yüzlü olan d e ce- 1 m t r. 
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Gördüklerim, 
duyduklarım 

Tarihten 
sahifeler 

AHŞAM 

(Bat taralı 6 DCI abifed•) (Bu malı 4 ündl ..Wed•l 1 - iŞ ARIY ANLAR 8ATJLD[ EL TBZG!DL&RI - G~ BEBEKTE KIYMETLİ ARSALAR -
Hatunu içeri ahyôr, oA"lu dJfarlda Bl1m altmıd& o b.dal' d. ta.raac Te gerç.hoeleTi tamem lıf'Ler Denizi görtır tramvay c<ıddcs:l çok loy-

beıtl1,yoır Kocam !lı:adm ~ ert~k ;~tı~Uf~a lıt 1na dıd!l'jlı>m BBYANNAMEYJt T.&Bt - 'l'Scatet- mlde dört &de& J'l!ll1 el tqA.hı at.ı- metıı nıü!rez araa.ıar satılıktır 1stnn-
al&b1llr ;m, Konu JtomfU tutJrulanır; tel1rlle 'llfUdlım. Jııel6ı' .na C8f81> haneler:ln d~eli tutulur. BUA.nço itin'. Ot.lata ~ Haza: bul Liman han 63. 227'76 tele!~. 
uıu ma.1:uülelldn .,alk

1
emDMU'•, verezı bentm bJbtrnmtfl) ttr ve sarar 9*anhf. Gen ka1ınJ11 ban 6 nmnarara müracut. Telettm: ORTA.KÖYDE ÇiıtTLIK .. 

baı*ma. .tadar va,ra2dllr. Metternloh bil ~ ta- hesaplar yazılır. MutedU ,aıtı&ı" '4438 40096. - S nüm Jflenmlf, balı. kayna.k ~~ k: 

Sahife T 

KiRALIK MÖBLE APARTDUN -
2 oda., hol, Jaorldor, ban10, otcımattk, 
mutfak eyldl nlbayettııe ~ lklrua 
pazarlıkm '10 liradır. Görmek ~
Şlşll Perllıan sokak 13/3 No. n, Jao
nuşmak için Beyotlu t.stwıı eaddeııııl 
M/2 Blllk EmlAk. Tel: 433'18. Teymn.ılll ~ una.ya: busQslerint ~ hJç akta.- Teletml& mubaıtp 6f8.DlhnN' OTOMOBO. ARANIYOR - 8aıt.ı1ık kl\ ile bera.bell •tlllttar. Veaaıte 10 

- Şu .enin btt.\p \tlkenme7: taUhfdz,.. 1DJ70rdu o bdar ~ enelce ~ B'ltYllit APARTIMAN VEYA BAN- taksi ve husus1 atamobill ola.nla!I et- da.klka. Liman h1Ul asma kat 63. Te- _S_A_TILIK ______ ........ -.. t-ıman--.-k-bfk-, _-,. 
-...... _.._.., .ıaZl.ı10r yavrum. ba§ına -..tmlıL,.;" mdarmı bile nüJeimek 1..A.RDA KAPICILIK VE ODABA8ll.IK h~nolrde 8usam m1tü: 23 No. Kadife le!on: 22775. • ~ 3..., --- ,. .. ~.~ ledn de d ı dl _.,.____ ınE6ı: --.. " aralar evler bürornuzıca aa.tqa 
.. ıenıert o11um 9Jy: ~ U1 - hl.)"aSIZ1ıluı pterlŞOı'dU. Bir - ARIYOR - ASkerlltle alA.almsı olını- 8ıPSrlıman. da.tre a. blldtmı.eleri, BAÖLARBAŞINDA - 24 d&ıi\m 11- çıkatılımtUr, tırsa.ttan ı.swade eclnılı. 
'JM. Frenkvarl s1vı1. aaJtallı, ıevanta tubunda Da,e. dö Saganda.n ballBe- yan yeni ve eı:atıyamlan blllr, h\ikü- ..... İstiklal. caddeaı 64/2 BWlt Bm1Alc 
lııokulan ~inde, vardakosta dAvave- dıerken oou bSO ıııevmemif oldlJlunu, met ve ooterllk 4]e!iyle konturat ve ııo VOLTl'A ÇALIŞIR ELEKTB.aa tiltball parlalı: b1r tula kelepir ola- '!'eil: ~S?ı. i 
kilinin kapı araııtında.n a}yledlkloıi bu sevdap Adeta ııorla .aroı:Iendll'i- sair muamellta Tllcıf bir at btlyilt .l'mlNI - Dinamo bı!IDK ye tef er- r&lc sa.tıııktır. Uman han uma gı ~ 
f111l]ar: n1 eöyledJktıen aıra <bedteB oomı a.partıman ve yahut hanlarda kapıcı- nıatı satüıktır. tst1yenl~ Jazı ile ta.. _Tel_: _227_7_s.________ KİRAl.JK APARTDUN AJLAlU. 

- Ha"'... _.endl meıtıumun met- _,.._, ıahlılıı:ı edeni!. J'ab.t bu ka- lık, od.......,lıt &""-· bet yabancı dll tan.bul '15'1 polta kutıama mtıracaat. YOR -~ DMlblJyalı 2, J, f 
~ - ... -......u __. •AJ- SATILIK APABTIMAN - .Pangaltı Odah kalor1terll 11ea.k au b&ıı 

rttAtı Kacıısamltıcta be.saplanıp lcı- dın günde !ılo oJmazsa J'ed1 defa aaç- blllr ve :lı!tlyenlere naJcd1 Ve,8 mute- BATILIK - :tneaıısı ~alan, tram~ caddesinde altında dnttAm hangir P'ermıala Tablme 
18

..:: : 
l&planıp septı defter cd1llnce *8m 20 malardıl Yemıt* yer tılbt 88'fetdll Ben ber kefalette verebWr. İlıtlyacı olan- tahta~ dendr masa, tavla, kahve ta- ve ııenm 2400 lira sarı ıt&dı olan ıt1 ~ aıra. da olur. AlııJun'da A.P 
bhı sa.n ~. ça.ıyuyukebir'de, Aaına.- nıııayeı onunla mftııaaıt>eıtte kendWn.I lamı A-Atmen rtmıuzlyle ve btr :ınek- kımlan"" 2 opırl~I mitrofonla bera a.partıman aatıl.Jktır. Telefon 81881 e riknuzuna mektupla müracaat. _ j 
altında, Balıkpamn'nde. 28 be.J> dilk- o kadar a1ımM buldum k1 nefsime tupla matbaanma blldlrllmesl rica ber PHİLCO maHca unpllfJkatör ve ve yahut Sirkeci .Murad.iye caddesln-
Un tut.muş. acıdım), deudfti. olunur. tente aatılıktır. Aamalwneaçlt Lebon de 15 nmnarada difçi Şad1ye mtlracaat. KiRAJ.JK BV -Tablm ~Ha~,. 

Ya icabı şeI'1 bunlıı.nn yansı büyük 1822 de (Verona) toıngresl iki dos- ADLİ İŞLERE VAKIF - Muhabere ka.rş18llldak1 .90kak TUNA Pastanemne arasında 1 odalı bahçell 'Ye dftıiq 
kmna, yamı küçük m.ma, seldsde bt- tun görüşmeleri :rırsa.tmı hazırladı. muamele emıık daktilo e5tc1 yeni ya- m_fu.a_c_aa_t_. --------- MACKADA Ktıuı.ı:K MOB0.YALI M'Zaretll bir" ef}'alı ve,ıa ~aaız btı-
rı de Iıayattnk.1 210Vce.sıne d~ek.ken CBU>U eğlencelerine) benZer şetaretli zıyı mükemmelen bilen bcmservlslel'i SATILIK .KA'J'iYEN KULLANILMA- APABTIMAN tün sene için ldralıktır. Kalorifer" 
"Ylcsefa kl blr de vasi~tname 9ılrmıo. ziyafetler, opera. tenuıta1an arasında. bulunan bir ~ç 14 a.rnmaktadır Ak- MIŞ YENİ ASTRAGAN MANTO _ Frijider a1calı::; ~~ :: :~~~ telefonu vardır. İManbul post.a kutusu 
İçlnde: <İlk tlrqımd&ıı hasıla t.erı- haftalarca yaııyana Jcaldılar. vam'da. <Taşerl remzine . 1 Ma~ fiaUnden (1000) Ura eksiğine dar teme.mı veya kısmen lrlralıktıt 1'18 ya tEv:t adreslyJe YazWnllSI. - 1 
mem 1 mJrasuıda.n .ıskat ile h1Qıei Fakat kendileri hiç fllphelemneden ' verllecektlr. 9 • 12 a.ramnda 81S45 e 81345 e t.eıe:fon. · :.s:tıı 
ınare~ !Babet edecek nükut ve em: Veronada qtlanna. bir ölilm tohumu ALMANCA - Tt!KKÇE MUHABE- telefon. ALJK n: SA'l1L1.K EV - Btı-
Wd ümuru ııa.yriyeye va.kfeyledlm, eldldl, Yunan istlklAll meselesi Avus- RAT _ Yapan Fransızca, İnglll7.Ce ------------- ARAZİSİ OLUP TA - Popra.k ve- ~~da:. =~~ 1~..:..~!'~ 
Jdnhar tendilsüne nt!!'ııe verilmeye .. .) turya ile Ruıv& arasmdıa dJk'enllAl bir bl1en mühim işlerde çnlışm~ tecrüball SATILIK - Buz dolap ft ha.TUZlan. rlmlerlııdeı 1sW'ade ıç1n topralını .,., diler konforu havi kArgtr h;-;._ 
dimlelert yazılı. thtlllf uyandınnlftı. Çar eksandr genç erkelk serbe6t olmuştur. Terci.han Arzu et.U~lzden çok ırDzeldlr. Sa.ra.ç Jtletmeat bere ortak ıst.eyenler ve ra- ıılıktu. Cumartesi pamr gtınlert ayni 

Beynine yıldınm inml.şe dönen bet- Greklerin h1m1al ve ort.odob d1nhı1n büro şefi yahut kAtlbl hususlye ola- hanebaşında bahçeli mahalle\llct. hut t& icara. vermek 1st.eyen}eJ: Arazi adrese mtln.caat. Tel: 68.158. 
baht dul gözleri taranp sendelerke.a, mlldatll.lğlnl uhdesine ~ Met- tak it arıyor İy1 refernns vardır Tel: 21607. - 3 remzııe Akş.m'a blld1rllmeS1. -------------
dAva~klll bey yilreğhıe su serpiyor: temlch lse ne eekllde temhur ederse Akşam'da tiıhn.at. rümuzuna _ i _K_bt_ALDI--K-Ö-ŞK ___ Ere_nk_öy_Bah __ ra-_ 8ATILIK APARTIMAN VES.AIBE -

_ KaUyen üzülme hanını a.blacı- etmn ve nerede olursa. olsun 1nlaJAp · 1000 LiRAYA - Batıl.ık Alman pl-
11 

Oedlt ca.mll yanında 
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No. dört İstanbul, Beyotlu, B~. Kad.ıköJ 
tını serlan bana bir vekAletname çı- tikl.rlerinı ezmcğe kadar veıı:n1ş olma- MVREBBİYE - Diplomalı ve tecrU- yanosu, Ca.rl Hlntze Hoflle Ferant oda bir IOfa 

10 
dlınöm balbçe M1ll"e.· " Bostancıda en g{Uıel, mutena yer-

ıari dha açayım, hakkı saı1hhı olan sUe Greklerin moşru Mklınlerlnln beli ~a bllen b1r Alman mü- Berlln çok tatlı bir eese mallktlr. Ka- • le.rde 91>artıman, arsa. düttln '" 
llralan, akarlan cayır cayır ırurtarı- - Padişahın - otoritesi altında kal- rebblye ~ anyor. Dalmt veya. yanm dıköy Mühi.\rdar cadd~ Tutlacı ~ caat: Galat.a. esk1Gtbnrlll::80ka.'k No. 9 akarlar lllltılıktır. Kadıköy Moda ead-
nm; üceU vekAlet te ı.stemeın, zıra malannı istiyordu. gün - Dame de Compagnle'lik te ede- bey sokak Dizdar apartıman No, 1 dest lOt numarada Emlltevt Nacı A· 
bunca zamanlık hukukumuz var. İhtllt\f büyüdü. Rusyada !!.kirler bll1r - Adres: Kurtuluş Slnemlı:öy Şa- - 3 SATILIK EV - KadıköyfuıUn ha.- zere miiracaatlan. - 11 

sesını yavaşlatıyor: kabardı ve Mettemlche l~tıer yağ- hin 60.ka.k Ana.dolu apart.unanı No. 7 va.dar bir yerlndıe, den.ize fevbllde Bt.h.1'1cADADA SAllLI KARSA -
_o vaslyetınameyl ortadan yok et. dınldı. Madam dö Lleven'in Metter- madam Jullenne. 2 4 _ Kiralık. Satılık neza.retı bulunan bahçeli mıforlu 1k1 Nizam caddea1ne yakın bir mabald• 

Urcceğlm. Bin Ura avaldJnl, hWouü nlebe alAkMı bu tecrübeye da.ya.na- da.lrell yaran kAgir ev aceıe atıl:ık- ııoo metre murallbamdald denize na-
alıp elimize para geı;lnce verlrlzl. madı. 1828 da aralannda. muhabere 2- İŞÇİ ARIY ANLAR 6000 LİRAYA - Kadıköyilnde ı tır. 06mıek fçJn :bıbe1119 Hamiyet 80- nuı arsam .-tılıktır. ~melde lzmtr, 

lreslldl. odalı banyolu bahçe!1 .,.. ayrıca 020 ııaıc No. 38. Oöıillırn* için: 204'15 tıe- Afyon otenne mfiracut. _ ı --h.. .__._._...,. ..... ~ t ANıvoR .. A..... ıeronıa. - J 
Erte.si gün vetlletııameyi çıkartı- Metternlch zaten -~ -.n.1 ... .......- ALMAN muREBB YE AR ı ·- metre bahçeyi bav1 mupmbalı ._.... '70H UBAYA MAKTUAN SATl-

yorlar ~nımın oA'hı aıvaDJp dln- yeni bir qk ta§una#a bqla.nı.1', cazt- Altı yt141Jlda çocuğa ba.kma.k için mü- bina sa.tılıkttr. Galata ömembit han SATJLD[ MVHiM AHSA - Moda'da LIJt _ Kadıköyiin<le Düz sokakta 
11 açıfor. Kal"31 taratın vekili: (Def- belJ ve müsehhlr bir klza tutulmuştu. rebbiye aranıYor, Kızıltoprak Ka.Ja- 2 el ka.t 23 No. Tane EmlA.k. Tel: denlz Jceııannda ı tarafı cadde, de- Haydarpqa çayınna nazır 1'I 18 No 
&erln arasında müteveffanın TaSlyet- Sat ve taUı bir cermen çiçetı.ı.. ını.t Cad. elektrik deposu yanında 42368. - 2 nJz cephesi sa metre derlnllği 37 met- fld ~ haııe lle bir kıta a~ satı: 
aaması vardı; konsun ortaya •. ) diye Marle Antotnette dö Leykam. Bu No. 1 köşke acele müracaatları. - l 1.000 LiRADAN ı,OH.008 LİRAYA re, etrafı beton duvar ve demir ımr- lıktır. İIUyenlcrln İsUınbul 757 posta 

~JJUl dursun, onu ara da bul; sırra == ~~!;~=t M=~~ GECE BEKÇİSİ ARANIYOR - Ge- KADAR - Muhtellf yerlerde muhtelli m~khtla çevıill a.rm toptan Abliktlr, kutu.suna JUi lle milraca&tıan. 
tadcm basmı.a. Antolnet mütevazi bir aile 90Cuğu kll. celert saba.ha kadar nöbetçı kalmak kıymetlerde satılık ev, dü~. h&n., m ta.vaant kabul olunmaz, Adres: 

Nihayet davayı Jı:aznnan slvrt sa.- Bir kalem memuru olan ba'bası pek üzere muteber kem verecek bir bek- apartunan, pasaj, yalı, v111A, arazı, ar- Moda burnu No. 22· Telefon: 80l18 5 - MOTEFERRlK 
kallı sevinçle 1cotarak gene kapı ~- az evvel asalet payesi alllll§tı. Dedi- çiye ihtiyaç vardır. Her gün 10 dan sa, çintk, yalı ve saire gll>l emlfık al- - 12 

dan: <aooün aydm ablacı~ımD MüJ- kodular başladı Elll dört ya.şında o- 12 ye kadar Beyoğlunda Halep çarşı- ma.k ve saıtımn.k, işletmek ı.sttye~rln SATllIK _ Çlfllk, apartıman, n.&NSIZCA LiS.:\N Mltn:BAS. 
desinl ftf"dikten ııonra: <Ot, om diye lan A.pkla ~ eden edene 1dll smda SES slnem:ısı müdürlüğü.ne mü- selek Türk EmlMc Bllroru, Gala.ta han, ev ıstlyenler AnD.ra caddesi PROF • .ANJEL DEltSANEStNDEN -
derin derln iç çetlp usulca demez mi Saray "" devlet ~aruıelyesi, mukad- raca:ıt. Ömer A'blt han lıldncl kat No. 23 tele- Adalet hanı 21 numarada eml~k alım Evlldınmn l'ruıanlca& zaJ1f faıe biH 
ti: des lmparatorlt* preıuıl bfttün n.alıvet ------------- fon 42368, - 19 satun lflerl: cHerlş. bllrosuna milra- yollayınız. Çabuk takvl)e ederls. '-· 

- Düğiinüı1üule 1>lzl teı duvakla ve gururunu, bütün unvanlarını blr BİR KAPICI ARANlYOR - Kenan caat etsinler. mı S - o& mevcutlu müşterek dersler 
gördü~den, yani 11 ~mdant>crl burjuva bakirenin ayn.k]an altına Ba.sımevl için Cai!;nloğlu Narlı Bahçe 10000 LİRAYA - Fcneryolu cıva- ıçtn ayııtı 1 ltradır. Bahçetapı tram-
~ aşığım. Bütün gayretlerime rağ- serm~1! sokak No. 15 krıtlp bay Eteme müra- nnda trn.mvay trene çok yakın iki KİRALIK APARTIMAN ARAN!- vay yolunda SelA.met Hanı. HU6Usl 
men bunca senedir aşkımı yeneme- Mart Antoanet dünyaya bir erkek caat. dönfun büyük otuza yakın çamları YOR - Ayası>a§a, Tn.kst.m, TaUmha.- ders verllir. _ 4 
dim. çocuk getirerek 1829 :Ununusan!&lnde terıcos elc'ktrlk ilç odalı vlllayı havl ne, Ciha.nglr semtlerinde ııo oda.lı kt-

Desti izdivacımı kabul etmezseniz öldO. Bu bet.lenmlyen Olilm Metter- KADIN HASTABAKJCI AR.ANI- o<* gfizel arazi aatılıktır. Telefonla ralı1c bir apartmıan aranıyor 9 - 18 ÇOK nca1'BBLt - Lise profeao;ii 
A lb! aladı -na _ ..._, .... ft,. m•ft:.J...._ .. ._ _ _._.._ __ ;Afs11At ~ımez. Mflıacaat: Ferdi &.rUJnda 42085 e mllracaat. tnstıt...,, Jl'ran.smca dftstert ...em. hayatıma kıyacağım, mesuJu de ft2 ntch'ln )ta n1 p&I'Ç • &J" " .......... _ ....., ÇJO,""' UAO>WW.LA .. ._._ w-... .... _._,_ d'"'-1 _._. j .. 

olacaksınız!. O yine yqamalc Jatıeml70rdu. Amma neıslne 42, 60 lJra üctttıe hutabakıcı Selek Tilıtı: ErnlAk: Oelat.a Ömerablt F.&RR.İKA VK 11.&TBAAY.& BLft- --"""P .,,.,__,,....._ _ .. e.u•u za.,. 
............... ! ......... ,._ 1kl e alınacalrtır. Tallplerln bo ......... 13 su- han kat lıJd, numara 23. Telefon 42318. .., ... • _._ eder. Bu :ren gider. 8aıtlar müaalt· 

Klnl De dlyeblllr, gönW bu; Jı:a- hayatını llUH&IU ye, Su.ı ıuu..,.. sen ...,... • -soa.a D&A BİNA 8.&TII.IKT.18 - ea- ··- ""'--'""- R.R. rüm·-· .. 
b-'-U __ .. .,,,_ bl sıe retlerı ve !otograflan !le ba• tabııbete ~. ~- --.a.. pıldı mı kapılır. Fa.kat adam e>U, sonra ..... yar yaşau ............. " r - 'I Ralo~lunda fabrtta \'&matbaa itt.lh:ı- -------------

taptaze kansı nur topu gibi de 1k1 ço- bepı. daha buldu: müracaattan. ı7ı.oot LtRAY& _ BeyoRlunda zma elverlfll betonarme yeni bir bina ALMANCA DDSLDi - Talebele-
, so kAnuntı8aJll 1831 ete elli Bekiz tramvay caddesinde apartıman 6 kat satılıktır. AJqam 1darestne nıftracaat. re, btQillclere gramer ve muhabere 

cuğu var. Saf kadm duralıyor: (Var- yaşında iken genç bir Macar kızı, ITRİYAT SATIŞI - Yapabllecc.Jt 6 fal" oda 10 daire altında 
2 

dükk!.n Telefon: 20681. _ 16 dersleri verUlr. Kolay met.odlar 6 af 
mnzsam kendlnl öldÜI'('~ek; sebep 01- kontes Melante dö Zldı.y - Ferrarls kudreti! bir ert:etr: 'Yeyt\ kız satıcı.va 625 f i zarfında Almanca öğrl'tıllr. Adalar ve 
duğum için beni de hapishaneye tıka- lle evlendi Kontes Melıı.nl necal>et liıtiya.ç vardır. Maaş 30 UA 40 liradır. 4348~· arsa. sa i rat 8.000 lira. Tel: SATILl.K AHSA - G&tepede Ata.s- Botazic;ine gldebillr, Taltslm Sırasc:--
ca.ki:u-) koı1ruslyle razı oluyor, gurunmun" yüDelttltl pşa.'alı, namb Ba.nkalar caddeısinde Voyvoda hanı ya sokağında 1818 metre murabbalık vller 101 tapı 9 eon kat Madam 

ve fllJllı hilsntı kadar sedyesi ve ze- zemin katında sut 9-11 arası milra- 110.000 L1RAYA _Talimhanede blr 12 numara.lı mftf~ arsanın tamamı, em.ar. _ ı 
Artık gelBln har vurup harman aa- kA.sı ııe de etrafında derin tesirler caat. 1 apartınıan 6 kat.10 daire 3 ve 4 odalı metrt!61 tlç buçuk llrada.n atılıktu ... ------------. 

vurmak: Mahut va.slyetn~~ ... ~!;11 uyandırdı, kalorifer, sıcak su, banyo, ırat 6.ooo Telefon: 80894. - 1 
Ura a.vaidlnl, ortadan yok~,,.... -- MettemJch eon günlerine, ıı haz!- MEMUR - Her 1§tcn anlar orta lira. Tel: 43486. 
vukluya verdikten 80Dra nUtAlu kıyıp ra.n 1859 da aeaen yedi yaşında ölü- me'h:tep tahslll olmak ~arUle 16 lle 30 -----~------- ttSKVDAR - ~apı ll'Mrtıklı 
oedlkp~ada bir konak kiralıyorlar. mtıne kadar bu her balomdan mlim- Yat arasında bir ndamn. ilıtlyacı:n 100.000 LİRAYA_ Talimhanede bir mektebi altında kOte baf1nda ~ 7621 
Ba.,cttan aşaf,'1 döşetiyorlar. Hizmetçl- ta.z kadının yanında bulu~uz bir sa- vardır. Talip olanlar Galata Yüksek- apartıman 6 kat 8 tar oda kalorifer seben metre murabbamda. denlze hA
ler, alıçılar, uşaklar ... Araba ile btr adetle yaşadı, Kudret ve fOhret için- kaldınm dibi İzmirli o~lu Han altı tam konfor safi ırat 4•600 llnı.ya.. Tel: kim '" neu.rett :tevkalAdesl olan bir 
,.lft be"""'•, :mahduma Arap köle, Mi- de heyecan ve ııaz ... oeçıcı beve&er- No. 9 a mUracantıan. - ı 43486. arsa satılıktır. Tallp1eı1n 'O'sktıdarda 
,.. .,~ iskele caddesinde 23 No. dıa kuru kah-
dilll, oda dolusu oyuncak ... Ga~t §a- den başka on bit bUy{ik a.dkl.. ŞOFÖR ARANIYOR - Kamyonlar- G0,000 LİRAYA - Vali Konsğı cıva- '9CCI Nuri Yucadala mftracaatıan. 
taratlı bir sünnet ce-1nJye1~eredı.yor- işte Metternlclıln sevda macerala.- da ve inşaat ~erinde çn.lışıruş tecril- nnda denl?.e nazır tam torıtorlu ve _ s 
lar. Yaz yaklaşmada: B'"'t - e n... b 11 •ö ,, lhti rdı "'ft"t 12 -----------~:. e §O• r.ıere yaç vn r. """"' k- bahçeli bir vtıll Jc1ralık v11 satılıktır. SATIL 
mükellef bir yalıya ya7lığa çıkıyorlar. Meşhur Btendhal tta.tkalların gire- 13 ve J'l -18 arası Galata BUlftr soka Tel: 43486. IK OTEL - Mahmutpaşadıı 

Gündüz araba ile piyasa boyu, Su· mediğl yülcsek bölgelerde yaşa.dıklan- Taptas handa Asım Yolaça müracaat ___ ....;_ ________ .;...._· Bily(lk Silıhület oteli ıatılıktır Müra-

lar, Kalender gezlntl1cn-J; mehtaplarda llb gösterdiği imtiyazlı diplomatlar -------------3 so.ooo LİRAYA_ AJ8ZP8fllda cad- caat Blrkecl Hocapo.şa ~. bay 

MEKTUl'LAKINIZI ALDDllNIZ 

Ouetembı ldarehanealnl adrea 
olarak göstennlf olan tnrtlerl
mlzden 

İnıtllue il'retmen - X. 15 -
M.T - X.T.N - Jt.A - il.il -
F.B - Kelepir kotra - LK -

M.N - MAle -11.11.T - B .D -
Arast - Dadı - RA - AÇ 

namlarına ıelen mektuplan tda
rebanemlzden aldırmalan rlca 
olunur. ıandalla deniz saraıan. sınırının haya.tını tasvirde Metter- is de üstünde denize nazır ı kıat 4 der Nuri. - l 

Hazıra dağlar dayaıunaz. Bir taraf- ruchl kendlslne nümune almlştı. 1839 FEN MEl\IURU ARANlYOR - odalı bir apartunan aatılıırt.ır. irat n==-=:=ııı=aıımıı=mı=-mm=z===:-=ıı:===ııı:m:==----=-----=-.~ 
tıaıı bu masraflar, bir tarnıtan beyJn da yazdığı La Ohartreuse de Parme tan.bula ya.kın bit yolda çalışnak içln 2800 llm. Tel: 434136, 1 O J t O • }) ~ L• nl 1 ) 
glrJlce kencll namına banka.ya. vatll'.- eserlnln ka.hrama.nı Kont Mosca dellıı. tecrübeli bir fen memuru aranıyor. ev e emıryo an Ve ıma an f etme 
ması neticesinde kütıüler suyunu çe- Rovere Moettemlch'den 'ba.şktıSt değil- Merkez ban No. 1. 

2 so.ooo ı.iRAl'.A - Osmanbcyde gıı- Umum idaresi ilanlari 
tiyor. Suıı. akarlnrda. dlr. yet güzel bir mevkide satılık blr ==========================::! 

Hemen hCpslnl (Hakkı şuf'a> ya da- Stileyman KAnl irtem 3 - SATILIK EŞYA apartımnn 7 knt '1 şer oda cephe ıı 
yanarak yağlıkçının çerkes hanım metre. Tel: 434136. 
ııa.tm alıyor. Paranın lli.a.kal yansını (1) Maurlce Paleolope: Roman- KELVİNATÜR l\IARKALI - Az 
da beylmJz iç edip gene bankaya. yer- tlsme et dlplomatle. kulla.nılmı§ bira su ve saire soğutm..ı. •o.ooo LiRAYA - Talimhanede bir 
Jcştlrlyor. ha.vuzu satı1ıktı1'. Beyoğlu Tarlaba.şı apartıman 5 kat 5 er oda lrat ayda 

Kalyonculculluk Jtaraıkol J:ıırşısınon l 70 llm, Tel : 43486. 
Ertesi sene tamamalnma.dan .ııon Kayıp aranıyor 3 

dükkl\n daı elden !:ıkınca, 11 yaşın- Fotogra!ı yan 169 No. Fahrt Bey apart.uruuu daire 2 35,000 LİRAYA - Şlfli'de iyi mev-
danberl Aşık bey maşukasma bof kll- kide b!r apartunan 4 knt 5 ve 6 odalı 
tıdını dayayıp ınynlmasın mı aradan? ta.rafta. bulunan BL1JTNER rh"ANOSU - Bfiyiik sıcak su banyo ııntl !rat 1.650 llrn. Tel : 

Sermed Muhtar Alm Esk1fell1r1n ~ boy yepyeni feVkal!de. Son Posta gn- 43486. 
~~~ = 23 zetesl kollekslyonu. l den 3500 e ita- -------------
.&.:Si.MU.,.. dar satılıktır. Matbaamız 1111.ıı menıur- 30.000 LiRAYA - Ş~'de 4 katı 
No. b evde otıu- lutuna mt1racaa.t. s ve 4 odalı bir apa.rtınıan banYo balı 
ren 1brahlm oA"lu çe !ra.t ayda 130 ııra. Tel: 43486. 

Muhammen bedell 150000 lira olan 1200 M3 tınnlanm11 tayın tereaıe 
12/5/1942 mlı gllnü aaafl uı dıe tapalı zarf usultl ne Antora'da İd:ıre btna
amda toplanan Merlrez D uncu Komisyonca •tın almacattır. 

Bu ~e girmek isteyenlerin 8750 l1ralık muvakkat temına.t ne kanunun 
tayin ettiği vestkalan ve tekllflerlni aynı gün ast 14 e kadar n.dı geç"u 
komisyon :reisliğine veımelerl llzımdır. 

Şartnameleıı 2 Ura mukabllhıde Ankara'da Merkez vezneşinden ve H. 
Paşa'da Haydarpaşa veznesinden tem1n olunur. (4865) 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
Şmcrll DtlZalan iki GAYET ZARİF KOMPLE YEMEK ------------
ay mukaddem ODA TAKIMI - 11 parçadlln ibaJ"ıet 20.008 LİRAYA - Osnanbeyde ------ ----

Baıünkil PrGıram kard~_ı1~ acele aatılıkb.r, Ta.t.s1m !stlklil ca
1
d caddeye 1 dak1kıa. mesafede s katlı 8 Bllyalı rulman c:S,K.F,Z,N., 160 adet 12.15/"2 9.IO 

IRADYOI 
12.SO program, 12,33 Tiir'küler, 12,46 utıd'ım - --:.-· Tııkstm Palas Ap, 2 ncl ,.kat 2 No. u odalı kagir ev satılıktır. 'I'a,Dim şe- Ba3or matbah takımı 12 bl!m , > > 9.40 

AJIL115 haberleri, 13.00 Şa.ı1ala.r, Dans tJlı her kim Jılen- dairede. Pamrtesı, çarvaıııba. cuma hlt Muhtar caddesi EmWı: Yazıhane 1 - Yukarda cln8 ,. mttdari JUl]ı malzeme puarJJtl& •tm ~ 
cnestrası 18 50 Fasıl heyeti, 19,SO d!ıslnl eörilP bt- aaat 14 ten 18 e ta.dar. si No. 1/4. Tel: 4S48G. caktır. 
AJa.ns ııabcr1e;ı, 19,45 Konuşma, 19,55 lenlerln tnna.nıyet 2 - Pazarlık hmılannd& J'Ullı stm n aatıenıe Kabat&fta 1"amm f11• 
~ve ttlı1rliler, 20.15 Radyo ga- namına.~ adrel9a b1ldlnne61n1 SATILIK SAKStroN ARANIYOR - 18.000 LİRAYA - eışııoo s katlı s besindeki meı1tez m~ lrıom!s)'onund,ı; J&Pılacütır. 
ll9tesl 20 45 Ml\rf otrentyoruz, 21.00 rica edef1an. Tek a.nahta.l"h iyi bir Alto saJtsllortu ve 4 Odalı bir apartıman banyo balı s _Bakır takmtm& an J:llte bel drı 8f'rafl ~ ~ dfDlel>IHI'. Ziraat nıbımı, 21.10 Karı.şık pl10 ve Ayni adrOOte babası bJrahım Dtmalan 8fa.nıyor. Allkadarlann AkflLm ga.- çe 83'lık iııat 85 llra. Tel: o&3486. _ "_ 1stıeklllerln puarbk i9ln tayin olunan g0n n 1&atte '*1U edeeek-
.__ ...... , ... Ben setesinde A.M. rllmuzuna mektupla ıerı fl.,..t 112lerlfıden ,. T.l i1hcmıe paraıdle blrllı:te _ _.._~mil· 
•1&&Au.ıer, 21.30 Kar11J1Dıa, 21.,., - blldl.rmeleri. '1.000 LİRAYA - Sl§llde 2 kat '1 racaail;n. -11,11 (Gl9) 
fon1 or1te5tram, 22.so AJans baberlerl Prof. Dr. odalı banyolu bir ev satılıktır. Müra-

" bomılar. KEMAL CENAP ka~~~~Y~ =~:-;:: caa.t Taksim Şelılt Muhtnt ce.dda.ü CİNSİ ı.ı!darı otntl Saati 
Yann abahkl p.roıram Lamartin caddeai S. Doiu dolaplar, eomald l!vbalnr, btlyilk ma- Emlft.k 'Ynzılınnesı No. 1/4. Tel: 43436 Bo.nda be"Ll tOO mıetre 1lll/M2 eama l,SO 

'l.SO Program, '1,83 Karı.şık program Palu No. 14. Takaiaı. Telefonı aalar ve saire 2, 3, 9ve10/6/1942 glln- ALTINBAKKALDA _ Tl!Bm Beyaz parşümen kAlıdi tooo kllo • , , 9,40 

~1.), '1.fO Ajans habe'rlerl, a.oo Ben- 43963 HerS{Ün saat 1 S • 18. lert 8. 16 - 17 arasında tlskfular, Bağ- caddesinde 10 odalı talorllerll ~ 1 - Yukanda cl.ns ve m1ktarı )'aZllı maı...,. puarhkla atın aıın..-
folııt patçala.r <Pl.), 8.llS Evin -.atı_ laıbafı, Kufbakıfı 8. No. 18 de satıla- nazır bir hane kiralıktır. Sefarete el caktır. 

d ca.ktır. - veri.l}lldlr. Tel: ~'86 _ i 2 - Pamrlılt 16/1/HJ nma stmtl .. ı 8.IO dlı Kabatafta Levazım ıu-
Yeıilköy Tohum üretme çiftliğin e KAMYON ABANDOB _ Mahtellf besindeki meiicez mttbayaa ıııxımt.r,yonunda 7D.Pılacaktlr, 

ıUt müzayedesi model. 11Bt1kll lbtlkalm 1Yl halde sa- YAZ MEVSiMt tçfM - Mobllyalı 3 - Banda bezl ntimunes,.. b87U pa?l&nen tltıdı tartname n nli-
.__ tadar rtml'l\k maııdr. .,. ınM. tı1Jk IE:am1oıılan bulımaıılann Galata 81>flrtıınan arayanıu ve tlraya vere munıest her gtln Dl ~811( flJbede 10rtllebll1r, 

e 1ı1air11 lH2 &m 1 1Dıc1 ıep1n 11 - e/MaYJl/Mt dl Blllilr eotak Tal>taa han No. ıe _ n de celcler mUNcaat: Takslm Şehit Muh t - iat.eklllerln pazarlık 1ıçtn tayin olunan giın ve saatte 1ıekllf eclecek-
llUert •tıhla ~. Tallı> olanlea' Bııa~ ~11.._ ~ Aımı To119& her ctm ıa • ıa " 1'1 _ 18 tar caddesi Eınllk J'Ul!laAeıll 'o. 114. leri tınt bertnden ~ '1 I> ıtıvepme para.sile l>Jtlltte ~ ~ 
a Ura 1111pozito ~ acmı:a JD.~.19 ,._._ ~·-· ..,._ U'8ll mttacaatıan. _ ı Tel: a48S. milracaatıarı. (5043) 
Mandıt ICll'lllr. 
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IZIR 
HALts ECE Miiesıeaeli 
7~ söndiimlAt ve DelU m. 
ruma vesaiti. Her nevi~ 
eczalanmıs gelıntfttr. enrar 
acentıemlz YQktur. DolrUdan 
müesseseme müracaatmıs l!lc& 
olunur. 

Galata, Eski ailmrWc caddesi, 
No. 44. Teıeron: 41447 

il sabah, öğle ve a ş 

ASAN 
TIRAŞ BLERO 
FIRÇALARI 
~k itina ve fedakarlıkla 

imal edilmittir. 
İ.stanbul Beledl.yeai Sıhhat İşleri Sa
rt Hastalıklar Milcadele Meı1tezlnln 
taklmlnden geçmlftir. 

Ye 
8eJaoialduiaaa 

tutulmama.it için 

EN lYt ttAÇc 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diılerinizl fırçalayınız 

Mikroplardan tamamlle lrl olup 
huzur ve eauılJetle Lst1m.al edllftWr. 
Adedi: 200, 7U'lm blero 275, halla blero 
776 ve 1050 kuruftur. 

ROTEJIN'dhs 

DERMOJEN 
rANDC, ÇATLAK, UZDIA .. 
-CİLD YARALARINA fnkalUe 
iyi ı:elir Derinin tazelenmellne 
ve yenilenmesine hbmet eder. 

- Her Eczanede boltlllur. 

NEOSTERIN 
KAŞELERi Sıhhatli olmak fı;ln insanın 

ağız, burun, boı;az n blıdemclk

lerlnt sıhht bl.r tamla &em.iz ıbu
Jundunnası lAzımdır. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMA TIZMA 
Ve bütün airilari derhal keaer. 

Bu yollarla giren nezle anjin
ler, grip, kızıl, kızamık:, Clltıerl, 

kabalculıı.lı::, çiçek, suçiçeği, me
nenjit .. Ulh bulaşıcı hutalıkiarda 

Sıhhiye Velı::lletlnln ruhsatını haizdir. İcabında günde 3 kaşe alıno.blllt. 

TiFTiK FiATLARI HAKKINDA 
NEOSTERiN 

Pülverizasyon veya carcarası 
şifaya yardım eder. 

ithalatçı ve ihracatçı birlikleri umumi katipliğinden: 

Böyle hastalar He temasta ba
lunanlan korur, şahst ihtiyat n 
tedbiri aldırır. Eczanelerde ~
çet~z satılır. 

1 - T'Jtijin Ticaret V elc.91.etince tespit edilen y~ ihraç fiatları ve bu fiatlara dahil olan ihracat ver
piyle foa 11ayı ve ihracatçı eline ıeçecek safi tlırac fiatları her nevi için ayn olarak atafı~a ıöıterilmittir: 

, 

J;. 0170 
SAC SABt::\t_: 

Saçları"••• "'"h"faa" içi" ""rlkQr,d• 
t• ı lr: "ı ilk kl'lla"ıtta 16recek• ı"lr. 

Tiftik nevileri 

Birinci Oğlak 
lkinci Oğlak 
Kutamotnı 
Çengelli 
lnoe 
iyi 
Kon yad af 
Sıra 
Konyao•a 
Boz 
Deri 
Yatta 
San 

Cayn safi 
ihraç fiab 
Kuruş 

360 
340 
335 
325 
320 
310 
310 
295 
295 
275 
270 
*65 
265 

ihracat 
vergisi Fon payı Safi ihraç Hata 
Kuru., Kuruı Kuruı 

10,80 50,20 299 
10,20 48,80 281 
10,05 48,45 276,5 
9,75 47,75 267,5 
9,60 55,40 255 
9,30 54,70 246 
9,30 54,70 246 
8,85 53,65 232,5 
8,85 53,65 232,5 
8,25 52,25 214,5 
8,10 54,90 207 
7,95 54,55 202,S 
7,95 54,55 202,5 

Y AZLAl;A GIDECEKLEREı 

Hasır koltuk 
ve mobllyanızı 

He. yerden ucuz 
İstanbulda Rızap~a yoku.funda 

66 No, AHMET FEVZI"nln 

2 - Bu fiatlar, muayyen fiatlarla mübadele esasında mutabalnt hasıl olduğu takdirde, yeni Türk· 
Alman aDJa,muı mucı"bince yapdacak ihracat İçir. sabit ihraç fiatı olarak Almanyaya ve, fiatlan mevcut 
mw~ ihlal etmediği müddetçe, İngiltere ve ilgili dominyonlanna tatbik edilecektir. 

Asri Mobilya 
.... Mağazasından alınız. 

3 - Mukabainde ithal edilecek mBllann fiatları mütenasip bir seviyede bulunmak n bu busua 
Umumi kitipliğimizce kontrol edilmek tartiyle, hususi taku muamelelerine de ayn fiatlar tatbik edile-

.-1-&?_ • c-uc. 

A~~fu!!<!~N ~1 
4 - Kliring yolu ile yapılan aataılarda, bu faatlar asgari ihraç fiatı telakki edilecek, bundan daha 

yüksek fiatlana yapdan satıılarda uıan L.ıla ihraç fiata arasındaki farkın o/o 90 ı fona yatınlacaktar. 

reptokolt. İstafllokolt, pnô-
kok, ltoll, piyos1yanlltlerln 

1 
ptığı çıban. yara akıntı ve I 
clld hastalıklarına karşı çok 

5 - ihracat f°aatlannda görülen mütemadi artqlar ithalatı imkansız kıldığı veya çok giiçleıtirdiği 
cibetle, bu yeni fiatlar, ihracat fiatlannda istikrar eaaama dayanılarak tespit edilmitti:-. Bu suretle ithalat 
fiatlannda dn mukabil artıılann önii alllllnl$ olacaktır. Dolayan1e, tiftiğ:t. dahili piyasa fiatmın, yukanda 
cöıterileıı ihraç fiatlanna tekabül eden seviyedeı daha yülueğe çıktığı görüldüğü takdirde, tiftiklere Hü-

teslrll tA?:P n ııırtır 
kiımetçe el konacak. ve el konma fiatlan, tiftiğ;.ı yukanda gösterilen ihraç fiatlariyle ihracını mümkün kıla
cak dahili fiat seviyesi Wııerinden teapit olunacakfa.-. Bu husuıhrda Ticaret Vekaletinin tamimleriyle lü-
zumlu müt~mrnim izahat verilccelıtir. . 

6 - Bu ili.n tarihinden evvel akdedilmif olan tiftik ihraç ıatıılan 4/5/942 tarihli Pazarteıi P&l 18 e 
kadar, Galatada Ömer Ahit Hamnda., Tiftik ve Yapağı İhracatçıları Birliği Bürosuna tevsik edilmek ıure· 
tiyle bildirihr.elidir. 

Keyfiyet Ticaret Vekaletinin İfanna atfen tebliğ olunur. 

Ankara Belediyesinden: 
ı - Ankara ot.obüs idaresi garajı ııe müştemllltına yn.ptınlacak ele'ktrlk 

tesisat ve t:ıdllAt .Lşlerl on beJ gün muddetıe ve kapalı zarf usulile e:CSl!tm.e
ye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedel! cemnn d9832-. lira c35ı kuruştur. 
3 - Teminatı d487" lira •43• kuruıtur. 
4 - İhıılesl 22/ 5/942 cuma günü saat 11 de yapılacağından şartname, 

keıır ve projelerini görmek isteyenlerin her gün Encümen kalemine mü
tacnatınn ,~ istcklllerln ere ihale günü olan 22/ 5/ 942 cwna günü saat ona 
kadar 2490 numaralı ktınunun 32 ncl maddesi sarnhatı datreslnde t:ınzlın 
edecekleri tıekıır mektuplarını Belediye dairesinde müteşekkil Encümene 
vermeleri. Q3124• o.512h 

İnhisarlar İstanbul Baı müdürlüğünden 
İçki ve tütün satıcılarının eııerindekl satış tezkerelerinin müddetı 

3 ı Mayıs 942 a~ı sona erecek.Ur. 
Satıcılann yeni tezkerelerlnl kolaylı.tla alabilmeleri için mıntn.ka iti

barile aşağıda cösterllen günlerde dükk!Uıa ald kontura.tlan ve eski tezke
releri ve l~r adet foto~raflarlle Kııbata.ştıald b~üdürlüğiimüze müra
caat etmeleri ve 5 Haziran 942 akşamı saat 17 den sonra yapllacaJt kontrol
da te'lkerelerlnl almayanlar ha.kkında kanuni muamele yapıla.cağı nıın 

olunur.ı. 
15, 16, 18, 20 Mayıs :H2 günleri Beyoğlu, Galata, Pansaltı, Şişli ve Ka

srmpaşa mıntakasındaki baqiler. 
21, 22, 23 Mayıs 942 güıılıerl Sirkeci, ve Beyazıt 'mmtakasınd1L1d. bayiler, 
25 - 26 - 27 Mayıs 942 gü.nlerl Aksaray, Fatih, Balat, Bakırköy mınta

kasındakl bayiler. 
28. 29, 30 Mayıs 942 güul~rl Beşik.taş, Rumeli, Botaztçi ve Anadolu Bo

tazlçl bayileri. 
1, 2, 3 Haziran 942 günleri t.tsküdar, Kadıköy, Erenköy ınıntakasmdak.i 

bayller. 
4, 5 Haziran 942 günleri de Adalar mıntakasmdald b1yiler. c5032 .. 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden 
7/ 5/ 942 perşembe günü aat 15 de İstanbulda Nafia Müdürlüğü eksilt

me komisyonu odasında (3491.75) lira keşif bedelli İstanbul Adliyesine alt 
Tomruk blnaslyle Sultanahmettekl emanet dairesi binasının tamir 1.ş!erl 
pazarlıkla eksilt.meye konulmuştur. . 

Hemşire _, aranıyor 
I.şlıctmcmlz hastahanesi için KlZılay ccmlyetln1n Hem.şlre mektebin

den diplomalı ve ameUynthanclerde çalışmış tecrübeli bir hemşireye ih
tiyaç vardır. Talip olanların diploma sureti, lyi huy veslkası, evvelce 
çalıştıkları yerlerden rı.Idıkları bonservisler ve üç adet foto~rafltı. lstlye
ceklerl asgnrt ücret miktarını 

(Ergani Bakın Türk Anonim Şirketi İ~lctmc Direktörlü
ğü - !\laden) adr.-.sine göndermeleri ilan olunur. 

Satılığa çıkarılan müstamel 
ve hurda eşya hakkında 

Hayvan borsasından: 
Pazarlıkla satılacağı illin edilmı,, olan sekiz tane müstamel ve hurda 

demir pıı,rmaklı!lt ne otm ye(llsl büyük ve dördü küçük boydaki müstamel 
dekovil raylarının pazarlığı id re heyetince netlcelendlrllmek için demirleri 
görmüş ve flat venn!J olanlarla yeniden talip olanların mayısın 6 ncı çar
şamba günü saat on birde Haliç Sütliices'ndekl borsa merkezlnd~ hazır bu-
lunmaları. (5125) 

SERMAYELi 
Kantin idarecisi aranıyor 

Anadoluda 500 ili 700 işçisi olan ve bir ilci sene devam edebi
lecek bir inşaat mahallinde k,.ndi hesabına öğltyin ve akşam ye
mekleri verebilecek ve bir kantin kurabilecek sermayeli kimselere 
acele ihtiyaç vardır. Taliplerin her gün 1 7 den sonra Calatada Bü
yük Tünel Hanında 6 numaraya müracatlıu 

Mukavele, Ekslltımc, Bayındırlık Işlert Genel, hususi ve fenni şartname- iillm•••••••••••••••••••••••••ııl 
kri, proje k~tr hullsaslyie buna müteferri d~er evrak dairesinde görüle
cektir. 

Muvakkat teminat (262) ııra (34) kuruştur. 
rsteklllerln en az bir t.aahhlitte (2500) llrallk bu işe benzer tamir iş! 

yaplı{tına dair dalrclerln:Jen almış oldu~u vesikalara istinaden İstanbul 
vllAyctlne müracaatla eksiltme tarihinden tAl.tU gunlerl hariç (3) giln evvPl 
alınm14 ebliyet ve 942 yılına alt Tlc~ Gduı •ealkalarlyle gelmeleri. (5lli) 

Devlet Limanları işletme Umum Müdürlüğünden 
Mevcut yeni buhar kazanı için muhtelit evsar ve eb'atta vaır eatın alına

caktır. 
Ellerinde hazır m:ıh mevcut olanl:ırın ve fazla izahat almak ist.eyenleı.1n 

aı51942 tarlhtne kadar Uınwn Mudfirlük LcvaZlDl ıubesine müracaat etme-
ıert nan olunu. ,5024. 

TOLtP - OLDÖROZ -
KLOVER 

ı - 2 - J - 4 - 5 ve ı numaralı 

ASAN 
TIRNAK 
ClLALARI 

Çdmutbr. 
Yenl moda. en nadide clll. en .. dik 
ve ftWkallde mık. aabit dttamlı 

bir cazibe. 
BASAN DEPOSU Ye 111be1er1Je l&&li 

yerlerinde tlf8ll 31, bl7ft M Kr. 

Görünüşte ufak, Açılınca büyük 
Sayın Bayanlarunızdan gördü
ğUmuz teveccüh ve rnğ'bete kar-
41 şükran borcumuzu ödemek lçln 
bu defa Amcrlkadan geUrtt1-
ğlmiz en biiyük nuıkineler sa
yesinde F E l\I t L' l sıkı.şt.ıncı 
silindirlerle gayet kullanı;Iı, ufalc 
mikrop.suz bir şekilde yenl a.mba
li\jlarli\ piyasaya çıka.dığunızı sa.y
gılarımızla aı-z.eyle1z. F E M i L 
Ba)·anlan birçok rahlm hasta
lıklarından koruyan ve üzuntülil 

işlerden kurtaran en 
blr:1ncl Met ~ldir. 

HER ECZA~E VE JTRİY \T M&CAZAL&RIND& 

Femll ve Ba ı arayınız. · 

Yaı.gın Sigortası olanların 
Dikkat Nazarına 

Bina., mobilya, ev ~yası, zati e,şyıı ve her nevi tlc:ım mallan, ma
kine, aldt ve edevat rıatıannın çok yukselmlf olmaa dola)'l.Slyle, TOıti
ye Sigortacılar Dalrei Mertoazlyest esld duşük Iı::ı.ymetlerle algortalammf 
olan malların yangına karşı olan sigorta bedellerinin fimdUd. ktymetlerl 
He mütenaslp bir surette artttrılmasını ebemml,eUe ıaYllre eder. 

Çünkü, bir bina ya muhteviyatı meııell ıt.•.- Ttırt ıır..... 

sigorta edilmiş olur da yangın vukuu zamanındaki lcı7metl ıs.•.
Türk lirası olarak tes'.>lt edilecek olursa, Sigort& KumpuıJUI, biıllma 
tamamen yanması halinde sigorta mukavelel\ainem umumi prtname 
ve mer'i kanun hliküml"rlne gl>re, sigorta Mıblbtne aDOllk it.iM.
Türk llrası ödCJ cektlr. Bina kısmen hasara utradılı ~ • ...,.. 
taluıın Kumpanyadan alacağı tazminııt, sigorta edilen malın 11UllJD 
anındaki kıymetiyle sigorta edllmlş olan kıymetı aruındM1 ~ &6-
re hesap edilecek olan parş.dır, yanı eksper taratıncıan usuuı daltellnde 
tesbit edilecek olıın hasar kıymetinin üçte lkialdir. Bu auftıtle llcortab 

her lkiahvalde de alacağı tc.mınatın ne sigorta ett1rcHli mah ,eallete
bllrcek ve ne de v!\ki ha.san tamamiyle tAmlr ettılreblleedtUr. 

Bu IUbarla yangın vulruunda stgortalılarm ba gibi m1ıllz1ınt1Ll'll• 
karşılamıııa.n için hemen kendi slgortalanna mliracu.tıa emftl, 
~ya ve mülklerlnln slgorta edilmiş olan bedellerlnl tetaar tettlk ederek 
bw1ları hali hazır kıymetlerine göre arttınnalan Ulzum.u hatırlaklır, .... 

TURKİYE SİGORTAC'lLAR DAİRD Ml!RKEZtnld • 

Ttirkiye Otimhurl~eti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu$ tarihi: 1888 - Sermayest: 100,000,000 Türk llruı Şube w 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banim muameleled 

Para biriktirtulere 28,800 lira ikramiye nriyor. 

Ziraat Bankasında .kumbaralı ve itibarsız tuarruf huaplarmda ea 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 dera çekilecek kur'a lıtı qaiıdül 

pl§.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 ndet 1.000 liralık 4.000 lira 
' • 500 • ·2.006 • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 

100 ~ule& 51 llrabk &.• Ura 
120 • • • ...... • 
168 • il • 1.111 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene tolnde 50 llrad&a atalı 
düşmiyenlere ikramiye çıktııtı takdirde % 20 fazlaalle verııecetUr. 
Kuralar senede 4 defa 11 ey161, 11 birindlinun. 11 mart ft 

]] haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Memur alınacaktır 
Devlet kitapları Mütedavil ıermaye9İ 

· müdürlüğünden 
Kadromuzda Jllfinh§.1 .bulunan memuriyetlere lise ve orta mektep me

zunlarından, askerlikle Hlşiğl bulunmamak ş:ırtile 3659 aayılı barem lı::anu
nuna göre ilcrct verilmek üttre müs:U>a.ka ile memur alınaca:Iı::tır. Müıaba
ka. 11/V/1942 pa1.artesl günü s:ı.nt 10 da Sultana.lunet Maarif m&tba:\81 da· 
hllindekt müdürlük blnacımd~ lcN rdllec"'!1:1nden lat('klılet'ln 9/V/1"2 t.&rl
hine kadar vesikaları lle müracaaUarL Tic;ıret awldıeb! m.8-.-..r 
tercih edilecektir. 


