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~et~ 
Saadet 
bon"yası 

Mallalle Blrltklerl isinde • rat lbımlfırJ · -
BEYANNAMELER TOPLANMA

YA BAŞLANDIGI HALDE . 
Huseyin CahidYALÇIN Henüz beyanname verilme-. 
8~ ~!inz=:. mişevler buiunauğu anlaşıldı 
~ar etmek ve doğa.o ~q lm
~torluiunun kumğma atılmak 
~eder. Çünkil bütün §U ihtiyar 
~ fettan Avrupuım arayıp da , .. 
~ bJr türlü temin edemecliği 
~ saadetJn sırrmı .Japonlar 
~ ve bu mOll'ut dünyanın 
~ bile çlzml~lerdlr. Ne 
~ iapon lt\taf ve atıfeti sa
~ ba nimete D\'U,aeak fa. 

~_Çia retıml r.ô,wctiıdinün bif
~ göre, Çin hükümeti .ıa. 
~ tanımdan taııziıD edilen 
ıııL llMlet ııeJwuıım haritaemı 
,. Cecbmittir. Böyle bir harita 

İllWdi.l ve htlrrlyet için bet 
Japonlara kal'§ı koyan 

dotru yola tel\'İk için 
tu.lmdım yapıJmıı \ "6 

.._L~ ellne dllferek oaJarl 
~·eaaettea \IU geçirmek tlnıi· 
~p edilmlt olduğa için Tok. 

)'ola pkan bu efsunla ha • 
....... ~ ÇmagJdng fe)ırln.e kadar ... 
~ olmMmda pplao.k bir 
~ 1ollbır. ,.,.,.. )dlktmetinln 
~ llltau.deeiııe lstinadfJll tan
t..:.. ...... bla ........ .ıaponyaıun 

~--=-"'t::::: lıt....-- )mdatlan hakkmda 
~~bir Bir vereblllr. Tak 
iL'..~ Çiblkll 1apo111aı' bütün 
~ bl'lf gkt.erdlklerl hu . 
..:""e ...,_.. neızaketten de '':ı 
..... ~ ~ld 
~ ......._ Jtayallerill-
~ W. t1ar t11fm111 otuako 

• 
~~Npma .._. -a-Mleye 
~ -- relü ft) l!Mdet ha· 
~ An*tu ...... olmak 
~ .._ /tJlya Wa-. ilıtlva 
.-.:-on.. AJUl&t;aDdall ifMI 1tqka. 
'9t lllfa mmtlıllMI teı3'dl tıWii 
~~= Berlaalc1e ~ 
~-~·DUDiabJI keGdi IDltt.. 
~ İP ayırmıt olmalan icıa-

• 

Ba vaziyette arbaııadaa evvel ekmell 
llarOarıaı mahalle blrUlllerlala 
datıtması çok glç oıacalıtır 

Hangi sokakların hangi birliğe bagh olduğu 
ve birlık merkezleri 11An eôilmelıdir 

Temmuz ''e ağ\IBtoıs aylarına ait 
ekmek karneleri bu ayın sonun
dan e"VVel mahalle birliklel'i ta.ra-

fında.n dağıbm.csıktir. Bölge İqe 
MüdürliltJ. yanndan .!lOll'l"& ekmek 
karnelerini m«ıaile birWıkler.ınc :========== teslim edece!atır. Fakat mahalle birllkierinin bu L·ıbyada 

Milli Şef 
At yarıılarım 

ıereDeadlrdller 

tE:vzia.tI lqe Btırolamun geçen ay 
beşıırdığı iıJıtiwmla. yapa.bilmeaı --o-

itin, evvell ~ ve luLyıt. 'T'o br ug"'un 
laruu tamam!ameeı iıcabetme'ktc. 1. ı 
clir. Halbuki b6rli1cleT t.etekkW 
etmiş olmaılda ~rebe:r mantabla- b Jak . 
nndald nüftaı tesbtt etmiı deği~ gar ınu1 l 

Ankara 115 (Telefonla) - Relaicum. lt'rdir. Her &ile reisUım doldur· muharebe 
hurumuz M:llll Şef İsmet tnı:ınu, dtııı mağa mecbur oldup ve mahalle 
lpodromu §ereflendlrerek at kOful&n. klltU.klerine e8B8 olacak beyanna. 

Uç mühim hırsızlık .. - -- - -
Çengelköyünde ve Aksarayda 

iki ev soyuldu 
m taklp buyurmUflardır. ıcm Şef, meler evlere dafıtıbml ve dtlnden g ı · • O 
amatör kOfUcul&n huzurlarına kabul i&areıt de toplazmaW. batJlamll- e l ş l g r ıırtndea 1110 lira dlterJadea 500 Urılıll 
:=!.~:Sa:pa:ıunm~~ ~ıi h::;;::er ıa!:n!: ~ 1._

8
,11•• aoldalı •lceYller bir lleıekllıdı dolu• 

lardJr. Reildcumhurumuz, plifte ve (Denmr a llndlde) .. - ,a .. ....... .... • alı •• 
dl:lnO,te COflam tezahOraUa karplAD • -------- ., •• dlllt .. ,.r ·-- ' ' we na ' Dua 

=IDlf='ud=ır ·======ıSivastop~ldak~ _Rus !.'4ı~~~.;;;J?/J;_ Bir çocuğun çaldığı 500 lirahk bir 
'1:-•rm•~ "~-··••••IAk~,, k cutarda bulundu 

/lanyan 
hücum 
botları 

Karadenize 
nasıl 

geçmişler? 
--0-

Banlann Tuna tagahla • 
nnda ;,apıldılılon H Tana 
;yolu)'la denae inJilıleri 

bildiriliyor 
(YMl91 S belde) 

Allliaalar 
Kale içine 
derinliğine 

girdiier 
roa Boll ordlllan 
Doaeo boruca 

ııerııror 
Loadra, 11 (AA.) - Sivutopol 

elin dayanmaktadır. tk1 ıtın içinde 
A.lmanlu Rba7 ve er ı.ısoo öUl ver • 
miflerdlr. 

Harkof kesiminde de fiddet2l Ç&rplf 

maıar olmaktadır. 

j (Devamı 1 incide) 

OOn gece geç valut Röyter mu· 
habirinin iş'arabna 26re muha
rebe meydanında kayda deler 

(Devamı S tlnctlde) 

Japonlar 
8 uçak gemisi 

kaybettiler 
V Gfifl!llOrl, 16 ( A.A.> - Son 

raporlara göre, Japon donanma· 
smın uçak gemi kayıbı aekiz ol, 
muFur. Bu rakam, Japon do· 
nanmaaındaki uçak gemi aayısr 
nm yansıdır. 

Kol'81Y den.iz muharebesinde 
5 000 ve Midvav deniz mubare
~ 10.000 Japonun CYdl1ğü 
tahmin edilmektedir. 

Çengelköyllnde tqocatı eokalmda 
8 numarada oturan ve Clball kutu 
f&brtkaamda ~ yapan lrfan dUD 
karım ile beraber sokaf& Çlkmıf, ak • 
p.m eve d&ıdtlklerl zaman meçhQl 
blrau1ar t&rafmdan evlerbae sh'llenık 
ISOO Uralık mlk:tvherlerl tle bir çok 
ef)'a. 1111' laıl8 lt'tıdr dolaR gQm.U, 
paralarmm çalmdılmr görmUılerdtr • 

Qeaplk6J: sabduı meçhQl lınım 

..,. ıunm&an flddetle aramaktadır. 

aoe UMLIK Y'OZCG'O ÇALAN 
ÇOOt1K 

Samat;,ada kasap nyu eokalmda 
oturan !haan adında biri8bı1n evinden 
bir mQddet evvel IOO Ura kıymetinde 
bir yQsQk oaımmıetır. 

lhaan, )'tlzülllnU ,evvelki gün, çar. 

lrlaadaJ• 

Bu sabahtan itibaren 
~ahlOt kahve ve çay ile çaya ve kahveye 

benzeyen maddeleri satmak yasak 

Bu yazın 
ilk kurbanı 

--0-

Anadol-u-hiaannda denize 
giren bir genç aulara kapıldı 

Deniz mevan!ınıln baeJamulyte 
beraber, lk d9* kaza8I da vukua 
geınn. buh:zımütlldlr. 

Mühim miktarda Amerikan 
harp malzemeai çıkanldı 

Vatington, 15 (A.A.) - Şima 
U trıandaya varnış olan yeni A
merikan lcaf".teei u'ker miktarmm 
çokluğuridan r.iyade getirdiği tank 
zırhlı aralı&, lÇllcı!awr topu ve a
ğır top mildarmm çokluğu baıkı
mmdan tmemlidrr. 

Bu ııebehtaıı itibaren JDe!nleke. 
tin her ta.refmda çay Yerilıe gaya 
benziyen otlar ayn veya çayla ka 

Gençler 
YaıılUIDlll bizi 

ıladerlalı 
Bunlardan ·~ilenleri her 
halta c:umartai günleri 

nqredecefis 
EVTekıe Yazdlimm taıClu' .Wre. 

...... yanı >1tz kellmeJ1 PClllllJe
cıek, k&tıdm ,...... 1ıılr taraflM " 
okuDaklı ıteldlde, mtballtblee daktilo 
ile yudmıf <tur" aeelr) yudar · 
daa tet.klk beJ8U tuafmclan eecDe
Oek olanları iter .... Cllllllartıeal 

gtınlerl ~ tik parU eeoL 
len yudar öntlmbdeld maartıeıJI 

günü pzetemllıde ~. 

(Haber )in )'GJ'lmn imaa. 
larım fanıtmaJr 70lunJalıi 

humetinden ütilae eJi. 

rıtık olarak, bhve:ve benziyeın 
maddelıer, aıpl, nohut ve aa.il'e de 
bhvt'deıı ayn veya Jm.r111k ola -
nllt l!IStılmMI memnndur. Bunları 
aatanıarm ga,)' bemlyen maddele. 
rln kilo8U iıçin 20 ve kahveye ka· 
nean maddelerin kiloemıdan da 
10 ıtra. para cıezuı almıacaktır. 

Bu • lwı'b&al 23 yqlarmda Sab 
ri admda blrWdl:r. Sabri Anadolu 
Hiasn &ilnde y*8rıftC'Jl, akıntı. 
ya .1uLpılm.ııa ve 9llr0tlenerek 'bo· 
fulmuştur. 

Sabrinin ::eeedl bulunll!'ennı, 
aranmasına. bqlamDJfflr. 

Tramvaydan atlayan 
Dört çocuk muhtelif 
yerlerinden yaralandı 

Ankara at 
ya1 ışlar ında 
Mltterell baldlle. 

re glrea 
ollayaoalanama 
O.seıtemldn tertip ett111 kupon • 

larla Allbl'a at Jal'lflamun bu baf. 

tül ---- bald8lerlae lttlrak e
•memltUr. Bunan .elıelıl kof1a 
prosrammd& ,..,...... tadllAıtır. Bu 

Beyoğlunda. Ferid bey llOka • Diier taraftan Balatta. oturan Wtül kOf8)ara bblm •etntıUll • 
ğında ot~ Mardlc ve Kiıkor ldriabı 10 :va§Jtıdak.i oğl~ ~· mis =-.::" .,: -:=:: 
adında iki çocuk, dUn Kadıköy: mıtrnek&pıdan Fatıhe giden bir 1 • .. Dd 111;ı 
den Bostancıya ~ck;n bir u-an; tnmvaya atlamak isterken d~ =· ~ mBttıerell 
vaya atla~rşlar. akın ~ kena. mu., .ağır . ya:ralaııarak Haaekı ......_. pmılt oldaldarmd8a .
rmdaki dıreğe ~ ikial de hastaqan~ne kaldmlmıetn". temls .. ~ mltterek lwk' Tere 
vere düşmtillerdır. la Yeldefinneninde oturan Hat· atı• ·aar. Yaat • _.. ...,..., 

Çarpma ve sukut l90Dunda ÇO. ...M adında birla1nin 12 Y84~ -• • ---.. • p11ee 0,...--. • 
. -ı-.ıı- .. .ıGno vs•U Cevad da tramva:v.a atlamak -~ 

"'1klar muhtelif yerlerJ.UM'Çn eo&•• isterken cliUJmttl muhtelif yerle- tir. ~ panlan 11er 
surette yarala.nmış, b&JIJD bal· rlnden tehlikeli , llUl'9tte yanla.. llll!lla ...................... 

t- . ..... .-..ıt sat fti'llecıe1dlr 

11 içindeki kuyumcul&Tdu 
da görilp sa.bıtaya haber vermlfUr. 

Yapıl&ıı tahkikat sonunda yt1z 
o llll"&da 1uanın yanında çabpıı 
)'aflDda Embı adındaki çocuk tara 
fmdaD Ç&1mc:b1Tve kuyumcu 
2~ liraya aatıldrlı anlqılmıf, 
yakalanarak bakkmda takibata 
filmiştir. 

'Oçt)'NCC lllBSIZJ.l'K 

Aksarayda v&kle cam1al ao~ıcaı~ 
oturan HU.ytn adında blr mQ 
dUn evlnln alt katında ailesi ne. 
te yemek yerlerken, Ust kat ballı• 
na meçhQl bir hiraız aUayarak JB 
odalarına glrmlf " 11!50 lira para 
mOteahhlcWı elblaelerinl vualr 
kım qya çalarak kaçDUfbr. 

:HeçhQl hmıu: aranmaktadır. 

Pırf stekl A1••• 
elçf ılala wertllll 
maıtmata gire 

Kolonyada 
15.000 kişi 

ölmüş 
--0--

160000 niiluatan ii~te • 
Je ıelairden ıualılQfhnldı 

FrtlMD hacla4la 15 (A.A.) M 
Parlsteıı Vlfiye gelen raporlara 

re, Alman elçiai Abetz yakın 
arkadqlarlle gör1lftllt11 eanada 
Us hava kuvvetleri taralmdan K0 
yada yapıWı tahribat hakkmda 
h1h bazı: maldmat vermifUr. Sö 
ditlne göre Abetz hasarların çok 
Dit oıdulUJıu, 760.000 nutua 
2!50.000 inin tahliyesine m«:bıurl 
duyulctueunu eöylemlftlr. Ölenle 
sayısı h&kkıllda tam bir rakam 
mek mtımldlD olmamakla beraber 
man bllkt\metlnin elinde mevcut 
11UDat ıı.ooe ne aooo arumcSa 
bulmadua-ııu g69termektedlr. Y 
ıarm adedi bumm Ud mlalidtr. 

• • • 
.... ıa (AA.) - Alman 

niN1l ft m.,. aylan mrfmd& 
Uz1er taralmdan yapl&D bam 
malar W'trd&1e AbUD slYll 
kmdan ım JdilDlla llclGIQd 
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~~ w ~ati en)eıerde ~lidl 
Süt müstahsilleri 15 ne nra emell Baverln Köpek dkı~ı 

bir Japon kıralı gene. zam yapmağa sa Si a ile GAZETEl,1'JRDE ,"tlklt 'nl>ıl 

kalkışlllar 
bazt <lm Jet Memurlarının 

yaptıklnn lhtilüstan Ve)':l clj[:cr 

S b h ıw 1 uı:Jıırdan {]olayı mnhl um olduk. 

-<r- ''Ne apahm kız un? a a · ~ ög en =1nd:1':fr~z."Y ~:rı~~lı~~:: 
Sahcllarla araların· , dt?vıet memurıuw~m1 n ma1ırumi· 

":"azan: R. Ç. 

VlJL Dl 1888 de. Japonya, 1''akııt bu muka~emct uı.uu Ur. da btiJA Jltı kendi aranı doyarsı t şam.arı '\<ıt de \'&r. Hcm:mgl blr ebeJılC 
i dUny&nD\ sörmediği deli uıectl. NthAyet Takatdd ordulan ~ltı o.yd:ın fıuln mııhklım ohm n· 

bir kıralı inesfnde beslemi , ona r a lQp \'a ro\ln-sim oldu. Herl. 'Sllt miistahsıllcri Ue sUt satıcı. da bizı·m~e yersin.•• ., ılnm Türkiye CUmhuri rtinde dC'' 
ifaat ctmi ar:ıu \C <lelllikluinf met haberi kendisine ilk defa sliy lnn urasmd3. b1lyUk bir ihtilAf çık· ~ 1 1 lct memuru olanın: memur i c 
f;uytık Mr ~aka11e yerine getir- ı lendiğl uman, matHkp kınl, ya lı mı& ve bu y\lzden t tanbulun mU· ,.1kantır; booa rnt'1tlrn mc el bir 
ml!ltlr. gu:ıl~riJıi, "fakl n ucunda oynıyan him hlr lttsaıma Uti gün sUt ıev~ 11\hke:ne sıUonuıfu. !:lrip de, bu . m~m d hemen a) rılmak i tc. ~ene, llç sene mf'murluldnıı mnlı. 

na del KJ.re.lı Jlojo ,.Wiluin n kllpdderlne diktJ, içini cekti: edilcmemişUr. cl"l<ek ite kaclmm birblrlerincleıı ıim. nınuyet cemsı: 'crilm ıindc b irıı 
.. ou laUkllm<lar'1 köpek rı~ ia. - :nu '!c gllilerden na51l ayrı. ı .:>Ut mllstahsilleri ile sntı .. ıl r n- n)n1mı& i Wiklertn' oj;rr nenlcr Buna ı, ..,, ne diyecetwi ontlan okhmmn ermecl1ği btr l\ernmcı 
lmtokidtr. Bir glln bir irade ne ... 1 <'.alını! rn.ı;mdaki nnlrua.mumaı:lık ffyııt ü. :)ıl:ı:lt'rinl acı ile buru.tunı~orlnrdı. lmtlmın, bütün mubal;cnıc mUddc. \.tuır ıuırnm; som.olar oldu. nn· 
rctml~. bu iradesinde. kendi ·nl\ Dedi. zerindedir. Bundan btr buçuk ny Ö)lc ya trun 15 ~ene m 'ut yn. tinc-e ıle\run eden mii tch;oi 1cbes- 1 tnuı c'lnn. Anlnatğnn btr e \ar• 
giinderileoek köpeklerin \ergt ye nlmz ':ıra <l:ı (870) mağlılıı evvel yap' ltlan fı) t uunmından (.ndıkron ,c Uç <le çocul. bihl ol. &Umllnllen e er knlmnnıı tı. zun tn. birbirinden hnb~J"8iz l1d knnun 
r"ne kabul ~ilet-.eliııl bilcllnni~U. pteh!4 ctt'tlfrna toplandı. lmp~. sonra ine!i sahiplerl sUclfin kilo- duktan sonra, ı;lm<li mııblı:cm le, W.ım dil Uudü ':e ılcrin derin lçina ın:ıdtle inin t.atlıllıinc rut fom11111. 

fllkenin her tarafmdarı kUme tor flo Dalgo'nun kin ve intlı.-a. sunu toptnn 30 lı."'U~tnn vemıek· ' lılrbh1e.rinı1en n~ıılm '< itin, her ~el<H.•tcn o:ırn- teden ib:ıret:Ur> ynnlı sa hnlml f'll· 
~.ıime köpek1er gönderilmeğe im.~. mmdan l:orlruyorlar, tihiyorlar, tcdider. MU.st.ııhsillcr ımdi ye· IJJcj ıle, clii;l'rlnin kötu tnrnfluı-ını - Pelôttr, cle<ll, k bul ecli)o. ıar dUr.eltslnlerı 
Jnnnt13, kısa blr samım<fa il bin, kurtulm k lçlu çare nr:ıyorlanh. nidcn Jdfodn be;, kuruş dnhıı zam fena hu) lnrım, h:ırckctlcıiııl tc· rum. Tek hu ndamdıuı nynlnyım. Amcrllm da ncalın biıy'le mi? nıı. 
l}C bbı köpek tfolmu tu. Tt-lc bir çare ' rdı: fntihar.. Ha. ytip.ın ğ& knmr vcrmi.c;lerdtr. Mu?. ker tel.er 63Yl)or, u tclil< bunun :::ııu<li sırn l1lhiih ima nafnlm miyorum. •ııJnız bildiğim bir e'> 

'\omısy1n dell Kırnlm l<e)fini_ -1 iri. ıran t."lM<kl ettikleri bu zam sut ifn tlc ~bitler <linletiyol'lanlı. takdirine ı;clm1 J~I. n.ıç'Jk çocu!,"11 ,·ıın;a cs'ld Cümbnr~ı lennclcn ''-' 
l,üpekleriııin tlmsmda ha r 11e5tr lnt.fııı Kıra! 870 preusfn onun. tıcılcmnı ~'B.tl ettınni:3 ve bu tıa ... ı ele orta ynslı)<h. Uzun ()oy. mahl.emeye mUraro:ıt tarihinden henüz cağ olup memk•<dindc nıli 
olma) ı, gU~el cariyeler, lie) 1 ı cluııtd. BU\ Uk bir mlbcdln kapı. yUzdcn n.."i gün süt alm3Inı lnr- ıu, geni omuz.lu, ru;ıt; alınlı er. itibaren avda 10 lira nafakn bağ. lıim nıe,kl ~hfbi lılr ~lısiyet o· , 
lmcağmds l~ :uağ3 tercih etmı .. , ~anılıtn idreri<> Wr<11le•. BUy\lk lıir dır. Neticede nm meselesinin ay l•eğin gözlerinde 15 seneıt 'kıırı- tunnıı •'· Hlldm bu hu"u içtn ~ 1un lluver va.kflylc J,onrlrn Cinn· 
yatak oda.sı bile !tadın ~·erine 'k ,. tı.ıılka 'Urude getlrdUerJ kendile. başında halll kıı.roriyle meımle mu· ~ına lcorr:ı "Iıldctll bir hırs ve hhl. a' ulrn.h clılh ul,uf seçU. •et l\fnhkclne':i tnrnfl!'!'!nn mnft. 
ı>ekle <lohnu tu. K~di ine bu kö· rinf." on defa sunulan rıirlnı;- alko allfi.kta Jro.!m1etu'. <lct nçıkçn okunmaktaydı. • Fııfuıt ~ı.<lnm f~rynt ediyordu: kiım Cdilmi<rti. 
pclderden "'oulelc:r ııyımn ! Her lılnllen ' pılmı snke denen sıcak \ Öğrendiğim.ize göre. tı\lt müstah Kadın l dnbn çok mü tchti)d.i - •n.,11 oh r. l•ütUk luum \e llU\er miihcnd' Ur; gençliğlntıc 
kiipeğc, altmlarla, rfunliıılerlc 1 • rul,ulnn birer kadeh lL"tller. Diz fiillen, im.diye kadar görülmemi.'} Or .. - L·yla, tombul 'Unuttu, ol. karım ·~in i':ı.f~m ayda 25 llrn nn- ..,.C...JI• 

nml 1• 1 t .... "" '" ,,. L" ~ hıgilfl• Jle\1!1~ ~etine to·ı:uı, • lf" 5 ııyr' nyrı. ı ınrc er yap ır. çoktliler. n._llcrinclcld hnnçerleri §ckiJldc. y:ıız o:r-tasında fiyntlıırm r;un b!.r J.-adındı. ~i gf~inıui , giy. foka \CJ"İ)onım. Y:uıımua .. ır (ıC rn turnl) d'\ ç:ılı tı: mcYt'lfrll-k ol· 
mr:m. tıkarrlılıır. Deli l\ırnlın: <lll3lllcsi lamn gelirken çrkartnuya diğint ynkl~tınnıs,. g\llcl bir ka. ldiçUk ~ocuf.'Um 'ur. nn mı !l:ı 1lu: Çine gonclerildi. 800 -ın. 

Generallen'len ba'l.ılar yumhlı - Haycll llarn-lliıi! sebep ola ga.yet garip bir vesi- <lmdı. n n·nda b~rtsi kctıd· boyu. S:i lirn. 1 n7.b 'crcmcm. ele ('inde mIJll td hnreketler bO· 
lll\: Dh·e ba~nnll 1 llzerfne, bı•psj le bu' ......... la.rdır: Bıınl:ı:t sut fıyat. D'" .. -•-, dlOOri .... ak 2 '-sın(ln Hut.im: • 1 b 1" b 1 rıu 1 - o• ı.uau~ .. ol IUO>lll t>•••• OH• .... _ j;ulntu<;; J tlb~ln.d yen den il" ... 

-- Jlaşmea Co!l 1 
ltÇ o il· lıirden kannl:ınııı d~tilcr. lnmım ''ilksekllği. kn:1'5rsmda sut il·,·· ''U .....nıır .... ,· .. rdı. - .\.mm·' bu luz nçhktnn ol~. A 1 f"' il 

' ,, 1\ ,,__ .,... .. ... ını~tı: her t rorton \ n1pa l .. • 
~·or. lı:lcrindl'n yn1nız blnsi su iiıü isUhlMduin çOOt azalmış olduğunu ıs.ısı d. giiller glbt giyinıni~ti. lnt.?7. yn. Onun u!l yeıne;i, ~,inme- rinmhı.n ,..:ıl<lır<}.!!lr. nc,inS? mUdı r 

Dl)ooek o , lınsmetlfı Kırnl, .. ,;_,•ıı.,·cbtldi: l--tm da kendilerini \'e hayvan- t 1 ıanml Ve B\'Ulmta cliin<'ttl': , .. 
l 1 ....,., Anu ·nın '.\ıırunda o urnn küri.ı- lerlnflı~n lorin"' fmpl\rntoriçcn '' fe\·enın eder. bunu MJy iyen n n. - nara.kiri ile şarabın m hnr 1 I:ın g....c"dimıJ!~w.: ileri sllrcTCk iti bl-· .. ,·"-' ....... !-.rn tetkik t. - Ne t:ı !ilir cde!'Slnlr.? "' O\ s--· 

f L..... k u~·-· I{" '· """"'' ~u ...... ~; ""' 'lalUUP bıı ıtimnllmt l~mı olan ve n<1mı ucıucn es cıuuı. upCn· "'•z•tı•nt talın ..ıhı' olu .. ·o-1 fl""t ---· ,_.-~,·•. ·~'nr. 'f""'clı"ın l>ıı z:ımnnda ı 
~ .. "' t.' "' '..... ~ - _........... ~...,. .... ,\;A ....... ti iri atın a· ile tabasıll111 nl lenmc - ~ "" ' ' ta'' nettin"' ~ulnır tnııwnn bir A 

lcr ii fıni!en kafn 'ke51len knhrn Höpelc a ıh, dc'li kırat gibi, bu Süt Ci~'B.Uamın ya ılacak bu "" lllzda.n Jaştn bir Jmın ~.rfnmeY ,.c S\n:-. "' ailı 
manlıınn udedj binlere iılc el- prl'!fls de ş rap ic:ıln olmalıyılı ld znrn yoğurt, yağ ve pcynır ima· cüzdaw ile o)ı•~orciıı:. ro nını ılo\Ur bllmPSi için en nz giın- ıırrnla tnnısb: bu nc'amm danı 
lllfstl 1 ·11 b h w bi" )apraklumı Çt\iriyor, r~lrcı ıa,.. de 1 ıı·nı. ıu~z .... •lır. l""'"'t "nnc l 'Ür.h:ı ... Fo~ H nı eken Çin ordO· • • •on nefdfnc e !'VC:ı .. ı •ra 1 !\• atını ela nlBknda:r cdeccgı ta: ı- u Uk .... ....... .. " "' rt'f I 

Uir gün Kıral bir bizıuctthıln tn·lndı . <iir. mın:ı cllği ımman, hi"t ı• n- \"e kUrllk kı.rdcc;i 11,. bc-rnbcr 0 • ımmı i<1lclı ''B-Y'fe.,lt'f örUyo 1 
• 

bir kopeği <'öğdUğUnü görmii~tü. f\ıınlın ölürlwn, '':nTUllln ko. ma~'IDı btııllordan birisine Jwyıırnk lurchıi,'ltn göre n~ı1a 15 Um f<nfl. Gforlng İm})5.r:ttori"" c tesir ~ 
Kimbllir 114s1J•bfr zımıret altmda IJc1der ı~n bir \llsiyctte hohmup 

1 

başını ıLrlmytı ~eviriyor ,·c ltllcttft. clir. ııandc Detrin'! tnl'Rfınelım lde e~ 
rllne sopayı alarak köpeği clö\'n bulunmadığını hllm\ ·~nız. T:uih Lu·· ks eşya yin bir dinleyiciye: Erltc1' :ı.tıldı: dllcce!. ; ... "' nbrındnt<i ımzancı 
bu za~-aUı forb:ıçlnr nltmda oldu. b"n" lhı.i .. lıJ,.bfr ~Y kıa .. ·ddmlyor. - Bab3! ç kt yansını on, ,-ereccJttJ, T+I .hnr J\c-

.. ' '" " Yahut: ' - ıo ur. lif e· 
rülmii tu. Mo:ı&.ffci" Go Daigo, mabeddeıı 1 ftll811D8 ml188d8 - Ann•l cB tcriı.·ordo. Hliktn: . plnı; Jr n \ır rmtdenlorinln e ıc 

._,aray ltöpeklerZnlıı i:ışelel'i ve ıc riye gtrdiğl zaman, Takiplerini " ye g " - Ne tli)tırsun11 , 15 l'nı col· tlilmt'Si hedef tutnhlu. b~en • 
b:ılnlmalan in mllthl btr masraf cruısu bjr lınlde buldu. Ve mıığ- edDmlyor ~'!\imli eker gtbl bh ı:ornırtu. mudur. la::ıi gtlndc r:ı0 J;uru. },. r:n mııdiiıiUğllnU (,1-:n"-lcn·M o 
i!tllyar ed\Jiyoröu. Köpcl.ler.c • rur lılr eda ile brhl'dı· Abl:ısı kendislnOOıı en nz 10 yn.~ t;er a) 31 tek<'lı'C elli 'imnı 48,5 aclınıln blr mn.ndnrcn n.pıy"rd • 
ıic belılt, tavuk, ku~ \e?'llf:vonlu. _ •aponya, yeniden t« bir 1ın EvVelce de yazdığımız glhl hariçten bUyU1<U\. Artık ~ene kıvlıh"& doğ. &.-uru!!& <llu,~. l\tı\ er bu aılamm ynnınn mU::n' lr 

r.::n:ı ~iinler on bht tavuk blnlen parato1"Un emir 'o ira•l<'!tl\ alıma lU\ta eş)'& ı:etlrUlmeelnc bundan 'bl5y. "' ~ol alı)orcln. - 1-,aknt, benim ynnımı\a ita ohıı"lll' ye:rJcŞti: nyda Uç yllz ttı1 • c l?i~or, memlekete hl, yoktan ı;triyorl ıo mUsaallo cdllmlyecekU~ Ttcnret. Bu 15 senelik knn kocanın ay- ir !JO "..'1ım \IU". 4 Um Un :tJdmh: u.lı ordu; m:ıd nlcri e ı' toır' 
lılr tınıtk buhranı b:l! göst,eriyor- Bir. kendi tarihl,.rimWJeki deli. vekAli'f1nde yeni kurulan" Cart tcd1. rılm:ıl rmııı cbebi mahremdi. Bu. n)<ls nasıl ~~in~bithiı? iıin dalavereler ÇC\1r·yordu, fl\. 
du'. Pah~ f!'I bununla da bttmi)or lcre lnkıpda :ıcmmıyn.lım!. Meğer yeıerf tanzim komitesi,. tthnlft.tı;ılara ru~·a )!\1.ıtıuldn mazurnm. AHcak - lemu unuz, p:\lınhlık zaın. et Çinli mUdUr bnnlnrı yutrnu~-or 
ılu. Her kopeğin kendisine malı. lfülmld1erden <l:ı.hn dclllcri \ar. yıı1nıs memlekete llnm olan mnCdc • • ı kadarını söyliycbilirim ki, im. ınr ile berıılJCr clinfzc Ç<>lı: tlafm «lu. fld sene sonm Çin miHjycf· 
"U!I, mml ~nginlerlnin tfl.lıfalU. mı ! Defi İbnıhim· Takatoldnln lerln geUrWmeırl ıçtn hoktk! lhUynç. bahatın •orotla olduğunu goriı. farlası gc~iyor. tllcri ny:ılı:lıındıl!ı.r; t::er tnnıft& 
\onlarma beru:lyen birer tah~'"'ft· yamndn, zemzem ile yı1'anmı n- lıı.ra gl:lre dlSViz vermcğe ba.Şlıı.mıştır. niiyortlu. Arttk erlteSin ltinız !~n hlçbtr ccnebilcrl UldilrdUtar; Almnn c. 
lanı '\"U'da. "A~lnr,, gibi tabtarıı. yılamaz n ır Hariçten ithal olunacak mallann cins C::e9cn ool ette, k!ldınnı ı;österdi· rltlynnıığı ı.n'ınıımı h. ntildm im.. . fiı1 Fon Nctt.cler bile ok:llc or~· 
\AM inanılan k6pcği, iı.I hademe lerl de doğrudan doğ"ruyo. vcMletçc ği r;ahitlcr dlnlenildlğ"ndcn, bu mnn lJllilhırc nınhkeme 1mlemin. ıııda öldllrUltlll. l"r\lnz Tiycn-~!tt 
t Sil', ona hın-a nldıırtınlı. tcsbtt edlIDce#i g1bl komıte ithıı.ltıtçı. cel~ede de erkeğin hitleri ı]ln. <len öğrenilPcc~ni cı(şli\'errk mıı. t·< l ri da~ (h. HU\ er \'e Çinli xn•· 

d 1·" ı k" 11 ri A'-ı8ra - elelon lıı.rm lisans l.steklcrlnl çok sıkı bir tcL m1 ı f 1 ı 1 u·lU.ll ı )A""lJ · aray a ruy ece u()c • c ı;eı.- 14 0 lrnll 31!. Run llr, t1nlm az , ıu n. lıt\k.t>mevo son ,·erdi. ten r.l uü.1"11 omyn. mttmı ... ~ · 
tl.r~ecI lı:ıt!emr. nrledi on binaen kikten geçirecek ''e ınks C§yayn mu. mm c\·Joc, - kıınsınm idcr" .. ı ıııın. Anla ;lı ordu ı.ı, 15 ~en~Uk ka- Umcr 5ehrtn Ru tcuman<'lanll1r" 
fıız.laydı. T::tl<ll.tokl hi?lm "DclJ 18 f 8la 8 llJOr tealllk talepler geri çevrUecektlr. fmn • ~. batlı olduğunu, lam ı rı kot>~nm :-~ •lm:ıbnnn ltnnır ''e- nıılnstı. Çinlj i ölllmle tebdlt ede· 
ltımhlmi" fcr.;n!ı fersah nı-;mı, bir - --<>----- ,.c çocul.-la!"I in oıldmlığmı an- rllmtştl. rek Kepin~ m:ulcnl rinin orycn·

1 lıl.kuıeıclatılı!. Ha!'tllctlünun hut?.n , ... ~:!:.'ı:a;:; oııc~rt~noıcesıı;:nlaaraıe;: BOZ& nlV818ll lntm15lnr, ,nJi•a h lckmd nm P.ir z som-n Hulml• mahkemele. ı en<lıl~t !!!lrkotine devredi;dlğ 
:.:e\•ki. J•ene~ra;i önllndc otumı:ık. •4 C" J lfonııt.lan olmadığmı ö ·ı~mi, • ·ı.: l.:ıpı 1 öııilııdclci bnhçr yo- ! ktmıdn bir l;fıvıt lmznln.ttı. or. 
),, 1 ...ıı....•ı..tll ._ht 1 1 lıışmıma t<'~<'bblls cdllcn yeni bllyllk l JOr d" tnt -•· d u -.ın t, h"'""" ,... tırn\ıın :ır . açı 1 lcr ı. hnu!n, ktı.dmm cllnılcn 0.nt.ft.. lnlılc :\, i ... mr.n mc l~ nnlaştl 1• · 1 • k .... l 1 t tel fon ııantrnlı binasının ln ı ııaııt. , .. _ h l ..., 

1:ım c gez.mc.g rı !I'": ·• Pt < Cl' l\iııhalusne bitnılsU. IllHdm n vUrilt 'fll lct\ l1'· lt!:r.ı .~~ ... ..,,_ il· Ltı meşhur n\'ııkntlnnn mUdnft\11· 
.. cyretmckf1 ! rııt binası ,çln mllnruılp gı;rıll<'ıı Alt • Burandan bildirildiğine göre, öz olarak bir sey del ip rlcmlyc- ılı-tlnılcn hızlı hJ71ı vUruyen lııı.. ın" -.r..m n m:ılıkilıit oldo fııJ>:tt 

t rayda Kcmalpa!"& caddCCll Qserbıde. .koz.& ~--- ·-ı.mda açıla.caktır. · hl _,,_ h b .. ~"t> ' • 
O mman ınıı:ırntor tahtında o. P"Ja.<>U<» J- cc~nl crlcckten sordu. Adnm: ba mn knrf;ı, hıı- r ... ,u.... ıı cı- '·u h.ıl CUmhurrel 1 0 mnsmn rotlll' 

t O • 1 G n..ı b iti araa " ~ml k aAhtpl rlnln mntcı • ' On binlere~ koza yeıtiatlrkislnin l bü lk k •~- ., ıırnr. ili\'"_.. n oğ u o :mwgo, un k bU 1 _ __ Ben de, dedı·, ,.,rılırmı. An. ı;j7. elini ~ n·or, ı · ız e>e nn. clmnclı 
l l ·r ıl d k J t 1 ın&cU lhtlm &arı yl1gü.ndcn a o~ • piyanayn. ıı.rzedcceğl 9•2 yaş koza -. • 1 1 • h ''1',..le • 

<un tı a e c ere mpara. o? u • c:ık bir a.rtla- Sı"mdl ~anmııin bu. ocslne bli ıi • ıır ıı,, "' sorıı-- 1 K m:ımıırtır. mn l.'lllAı \"l!k:AI Untn ta. mahsulü, :ooıüan koza koopera.. _ .... 
ı;ondan ııyn nn bu ralbğı 1ckr,ar t ....,_ b .ı:.: ıunnn erk~'· "Ocu.ıı:...-, ~ine lı • Yllrclu: 
hilk t Ji'... 1 1 Y, 1 lcbl ÜV:!rlne &ılın CJl\JULUeJl Q eJD • tifleri birl:iS& tanlfm<l.an Mtm eli• 'l;a ~ !->Ull' - nt\ft•'I 50 k 1 Umran h.;ı a ttnl\ il maı.'t (la. ılo k ... 1.....,.. Onu hnn b.,.1, •• 11.tUp ''e. _ An~ h n "' .... u~ uru n 

U\k \"C nrS;~lann unrom1 menfl\&tlcr nııcak, akşamlan % 5 klrla fahri. • .... .._ ...... " ,, 
~Ü Od il. tı'<.fı"re"e:ı:.ı .... İ_."(]ı"•..ınl n(bı",. llR!lll d03' ltlID ! namına lııtlml&lm kılmr \"enD tir. Bu k•-•ın_, sa:t.ıla.oakt:cr. B11!9& fabri· ~ ı>...., :..,,- ,.;ı 1 !talk raımt.oldtlen çok bizardı. ............... Anııc• f ele J cnc,j ini tc~clli cdi-
hendllcrl tolu1t'ari, J,. 'o !,'ocukla. nun ir.ln nıtllk ~plerl t tlmlAk lıedrı. katarının 70 günlük koza Jhtiynç. !Cadın ayağa. !adkt ı: 
riyle aı; \C ıı;efil bır halde, bir tek Unl telefon mUdUrlllğU \CUı~lndcn u· lnrt ':'50 bin kilo yaş kozadır. - FakU: .. Jiyc bir ~yler or-
llı:ıhfa nm'ıl:ı<' Hı .nriarken deniz tedlkl~rt r.amAn nbbDeoeklcr. 't"akAt Fiyat\nr ~öyl~r: 10 1/2 kilolu lcmelc istedİ)8e ıle, adam sü1.mıli 
ı·c liara hn~ 'nnlnnııın köpeklere bintill\r 4ıı derhal ~ ıktıntarak ğun kilosu 200, 12 kiı!oluğun kilo· yand bıraktı: 
yedirllmrsine bir tiirlü tnhr.mmiH lnsnatu başlanDC3ktır. su 18 , H kiloluğun kilosu 160 ku- - Bu takdirde, iki kınm dn 

,·onlu: 
· ..... "c ~ ıı hm. lmnn, abalı öğ. 
il' endi ı r:ıııla ıJo, ·ıN'D, n';< am 
lnn eh '~·imle : ~ in! 

NiHAT ŞAll 

'ad ircan K.AFLI 

ZAY! - Kuımpaşa nııtu.s menıur· 
lııS"Undah aldığnn nutus ldl.txdant linl'· 
bet.Um. Ycn!31nl alllcağımdan csltUl • 
nln hm mu yoktur • 

"1 erli matb3.a.mıda. el ne ctıs 
-t "h~lndD Fcthl l1;rt1lnlı cderuiyorl::.r'Jı • Münakal~t '-ekflletl blnanm in aa . ruş, lmrmım yıı.nıntın lrnlabtlir. O ~a 

E\"\'Cli Mlıı mot.o il,c hlka"ıı. tının nıll.nnka )D konulm:ısmı bOdlr. ===========================~:--::=:::~;;;:::;;:::==::=;:;=:::=;;;:::;:=,;;==============:::;:;... 
kabUeleri, el ııltmclan İmparatonı m Ur. "afla mDdllrlUiU bu huRllita.. ~ mıo·-·-·-·-·- _,. 
ı.:~ı:c~~' 7,~~1a:e~~n~~ıe'~: :~; ~~~:n·1::~:~::;:11~=· ~:::a:~ - DilmMSiniz ne kndnr ıkıl. A\~ınun'NI :ı ııımımıııın ııı.1111111111muıııınııımrnl 
tnnn&larrnı rlcn etmi•dcr, bir ordu tnmlından ağııslO!l bıaıınn lcııdıır tcs· ;.::İı n~~~:;e su:;~~;;;k b .. ~~ll~~ BV K rA ~ u ~ A 
ılc gel~-: olo·sn kendisine ynr. ~1:n:.:":1! ~=4:;~uan,~~ l'ek lnlz.. ve bu yanlı:; fikirleri o l_İaU.~!llll.ll_l\lllU.l_lllllll!!ill!~!!~lJl!! ,iT 
•'ım eıleczldet'.

0

nl vnclctm1slcn11. ralan. da ~ötüttceli iniz .• 
f nıpanıtor bu tekim kabu Letti. ~ı,tlııeaı.-tır. ı·enı ııııntrru ıo.ooo a. - Ouum, ben <le bira~ rulıtyat-

'bonn~"O kadıır nıptolwımcak takntt~ Bir oron ile )1'.l\clU. rnkat garip. • ı;ı sayılmm.. har:ici gıirllnlif;tero 
tir ki bu l\öpek A kı kıralıı sadık bulunnc:ılrtır. t'henunlyct vermiyoblllriın. Jletıı 
1 nhı.n 8':'0 prrn • tmpanıtor onl•ı. sonrn. isterseniz: kınılıı ııö)·lr.ylnf1, 
.. u ile lt hrnm:lnc:ı clö~-U~hller.. Nafia. vekUi gitti ben adeee kendisine iiy1lyccck. 
J!Unlerc::ı bntta rı.~ 1 rı-,a znff'rl kı.ı. Şchrlmb:dc bulunan Ndia v~klll A- leıinıl r.öylr:mek istiyorum. n"na 
zonmR8ma en bUvlm bir en el ol. il Fuat Cebesoy dlln ak§Umkl ckçrcs. hemen oevap verml~·o m bur do-
tiular. le Ank raya gitm!şUr. {.-iller.. f terlerse ltcııdilcrı hiçbir 

- -------------------- y öyiemesinler .• botta bir keli. 

Romanyanm Tanınmış San'ntkarı Piyanist Madam 

SYLViA ŞERBESCU 
16 Haziran Salı günü ak§amı saat 21 de 

SARAY sinemasında 

TORKiYE KIZILA CE ~iYETi 
menfaatine 

CEil'i'IR 
Propacn: 8aell • l'.JQ.t v diğer büyük bhrdlcrin l'!lerleriııd~n mlı. 

~kkeptlr. Blll'tınr SARA ' lnemaa. Gqelerlude satılmaktadır, 

m ~ bile ccvaplannı lılilrumetle
ri:ılcn dırtnı. Yeter ı.i beni bizznt 
dinlemek lfıtrunda lmlımc;unl:u-.. 
üt\in i telim ibonclnn fb:ll'et •• bu. 

ııun itin nrükı;eldc clnlın ııc Jm. 
dnr lgılmalt lnvnt!'tl kal caiÇnn .• 
n~lcm yo l · 
Ço~ zaman pek heyecanla 1 ir 

~cldl alnn bu müCR.dt'le, hcrd<ct 
\'el'!lin., l Spa:ı.k'la ııntmıUW;i 
nıUzııl:eJ"elCrln Ucrlf'm ine eng<ıl 
olmnyordu. El<'le etmi ·c uğra.'>tı. 
~rm ~:vlcri yava" y1wa~, tel e.r te~ 
1cr.r e~de e<Ilyol'dum. 

Arın lf.i ncr tı:ıı:ırt~ ı c:abııhı . 
tnkvlm garip bir tec::utüfln Su.nt 
Leoımld'l\ ~ös l'i. ordu • M, Spn. 
nl: bc.ni t.clı:rar taltıraı: 

- f t~ krr.ıJ1 l"'IUta ıl olııra.k. 
'ze l\ylc hir f~lcllft .. haltı uvo

n· n · Jl'rnn ız hiJ1;r"w-:tinln b~~un 
'unlnn niçin bize cllp'om!lt:'· )Ol. 

ııuıanı 

JUL ROMEN 

hırla söyll7eme<'liğlni ~)• i) 1 nnlı. 
~ onaz.. \'e görfiyorsunur. iti :ctcf,. 
leriDW ite. gcnts bir a.nlıı3 in, 'na
~un dikkate almak nrzo uıı<laJ 11 •• 

rmtti\ bn istelder slmdly,.. le far 
hmin \e tasan-ur ettiKimiı hu. 

tlnClu stığı hıılde.. yalnıı ,;z ile 
ızım \ iyetlınb:i clU~linmc'i.:.inlı. 

Bu <1.erece imallii \'e )eni tctlbir. 
ler nlmıılt kio ger('k lnrnlııı. r.c
rek Nilcümetiıı mli bet olayltır l nr 
f,ıısında bulunma ı F;Crcfıd:lğlni, is· 
lcdi" nlz lnulılr ~zli kalmak W· 
tiyle, mllkte \"e tarihe lmrsı il.eri. 
de bir neli csh:ıbı muclbe -,lcll 
cdcec\: b,r '-esil>a) lhtlyncınm 
oldııı:ımu ı, bcl ~tın Hsin"ı l'j" ı • 
orhnl Pnrls~ dönilnllr. '~ bize ,, fi" 
, eldi Dalodyenln kendi el ~ 21 iy~ 
le '.'\'fl7.llmt~ blr mt'ktnp ~etirinb:. 
Bu· mektu u kırn.1a b!zrat verlnıi
ni:r •• m"l.t.up•.n ncle-r ) nut:ı~i[mı 
"iıinlc b--rnher t- 1 lt ederiı, T\ırn 1. 
r1 n 'e !>On forlAnhlnrmıızn i t=ril!< 
·• .. n ht'HI h! ~h r 1n.• n~ mihın 

1'Mlt hi<' ldm!lcııln bunı'ltn h b ... d 
o!ın" 'r'll 
~onrn J ırnl dıı Da. 

~ \lrcıı. 

lUTFI AY 

lntlycyc, ıı.yna ~ldldc gizli lmlıı· 
~fi , bir CC\' 1) yıuar .• bu cc,·allı ıı,, 
'ine iz ise ı.~ötürU unu~ .. 
r.11trL"TI f,j c\ bn tlo t!:a clnhn hakiki 
bir ili l .. yı-. ızil nl '<'ti, bu nıUıııl •'. 
ıelere Lfüıık o<bn'ere btınılan dn. 
ı:ı ~·n•:1 ıl< bir lıli«nUnlvct göstcri
ll•ı C7. 

1 t.e bunun hzcrlnedir ki. kit \bı 
tııııı birinci böJilmUndcn nn 'nttıfinn 
Şc'iilde, nrillı elden bn Vekil Da. 
ııcly«:>jc t~lrfon etrui<\tlm, &cin alt 
tnrnrını bHiyorsunuY.. 

llhtlin bu retln ,. C':ln §tl-rcı 
.. n"df:r "ırnlm nt:lnznıru hnb ..... 

hr C'' ""'1 le ;~rnber onı•n şah nn 
1
•' • • ·ini f • .. ın .. r1 nlnl etrno-

..,!., ""W t \Tnnmıcıtım. 'Fn'knt öyle 
luhmin .. tllvorı:lnm 1-1 ben olup hi. 
t<'nlçri lc"nıll"'n" ıml=ıtmnkln be • 
hU< c bir ı•:ı met<· qiriyorcltım .• hl\ 
Hın bu m .. •"'htlt' lıe- sc ·den dn
ldliıuıı 'dlm ırn habt'rdar editeıı, 
c hiç ş"iplıesl.· l{lzlice re'.\'l ııh 

n n iri vars o d kcmllsiy<li! 
"' .. 

"r. nm)l" rn !fi '":tlı<ılıı s:nt 8 
<fo· ı•uı n.- 110 haıl-ı lıir .. e<>le, rnd-

yoda biı.c karııl Leoııold'Un ordU· 
tonyla beraber dil.."UllUln teslim ol: 
liuğunu hnbcr 'crlyonlu. J~t,e§l 
f!ı.İU gR%ct ~'erde Dcl~ka hllh-\uUC
f :ı ln kımlrn ~:.Ua hnrckctinl ta.5-' 
'ir• etmi c: ·. I!'rnn :ıda lmlöığoıff 
ln!m JJ .... ilin B~ltll da yenı bir 
lıUt;imıet lrorm '• Uıcrc olduğunı ı 
bu lıUl.umctin ~mn. dn Jfonrl tlo 
tı '1'1 gedreCC8 ;I olmföık • 

heıırl tl l\I. lu!'lllnı :ıclnrn•Y· 
da.. ..}c k·, ·r imini iıyle·1 d re "lurnlın Aclanıı" <1 

(~ . . . ) 
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' •• .A R F ~ - ~l-cııım 'Pnı:ıta~t 

Jlttsralarria,n ı 1ARIH K.IRPINTILARI: 

m~-------...... , Bllltr llamım C Pearı • Bırltar ~ ..... ,,,,,."C"cmsıı:ı:ı" ·-••••••••••• ıaıkıaı auıl olda1w1i 
~ Haldb&tİl" uıma, ...U gibi de 

No. 5 Çevir•,.: /fi. R. OZGEN 

Japon filo kumu· 
tanı anlatıyor 

anla~lablllr: 

Dertllldl Ad ~ Bir \'&rnıış bir yokmuıt, on ye. 
;:na f dinci asu- ba§Jannda Dönlllncü 
..a. • • • l(UNd admcla blıı O&aumlı padip.. 

ı hı vaımq. kendisi dünya 8\beli 

8 AŞKA adaları bilmi)'Ol'1P1l fakat muhal\kü ki }teyt,eli 
dertli bir adadır. Ve dert.lerınln en b* gelenlerinden 

:ıısi de §udur: Buaullluk! 
Buzu bir fantui aa..Yaıtbıır oWJilir. Bunlar: 
- RakıUIZI, bu.zııruz içebilirsiniz. Yem•"' mub•Wı:ak 

buzda soğutmak nu tazım? 
Dıyebilirler. 
Hakları )ok değıl. lPMfl, bol ze:yünyağh ve sarmmaklı 

caeljını b~ ~ pyeti.li•, Rakı -..bine ~"" atma._ da 
o ur • .Ş seyı kuyuya sarkıtınak, yahut ~ ~llnit suya 
koym 1c suretiyle qe aoğutm&Jl kabildir. Su, buma değil, to~ 
r~ teside de ı:pğur. Penbe yapaklı,o}gµJ\ ve do1gun vijcutlu 
nhre ıklere benzeyen kirazlan, renk renk erikleri, lfzzet.i, 
guı,"l.tkılı bir kadının buaef.ine benzeyea lr•ılan bumun soğuk 
· teaıne yatırma.dan 4a. ~ rnümkUndlir. Fakat, insanın 
anası, babası, eı§l, çoe:uğu,aıutaıanır, ve bu lıastaJdc iç~ buz 
kulfonmak lazım geliyorsş.. o zaman ne olacak?,. 

Ta:bii, o zaman, kazın aYJlt öyle defil, w fant~likten 
ıkıyor, bir ihtiyaç halini al~r. lfen) de hayati bi• ihtf)'llç! .. 

Ev\elki gun., refik,.ın birdenbire r1ııhatczlandı1 buz l~ oldu, 
çarşıyı, pazarı altüst ettim, tir m1*al Wız buamadnn. ~. 
bır dostun buz dolabı hatmma ge~. kanmm llcıbeti 
pek fccl olacaktı. 

He~belınin ~bir dereli dW vuı: l!)ın\af! ~ar. eski 
devirlerin astığı aşQlr, k-1fi kestik, deftbeyJerfne, hallqn 
enaeainde boza pİ§iren müteP.}libelere ~~. Satt~ 
§eylerin fiyatlarında - ~iliıasa ~miflmlo - hiç istikn.r }Ok. 
Kiraz, blı-inde elli ise, ~inde eo, daha &fut dUkklnda 
45, fakat mal ayn mal. T~ t..W~ ~ böyle, kahak da böYle. 
domatea de böyle hiy1,r da~. ~ti~ ı~ eteeniz, 
ıstıkrarsızıktan dem ~ aeııt bir emle tenlf:yorlar ve 
hemen illve ediyorlar: - ~ al! 

Bu nas~ i§tir! ~. bus ~ tat~, bunu k!r 
sız bir it sayry~. ~e4in buna bir çare hulunaz mı? •. Bir 
mUfettjş ~derip eıımafuı ~~ teıl'kilç etti~ mi? .• 

SalMıi~tar ve ~ al&.l\laı- bltY'e bir ~tıyı, böyle bir 
ihtiyacı ~rlar mı? F.mafnı ~* ~larmm 
farkında ~Her mi?,. Y~ ba der4'ın, ~ prtlan 
l'Xinde önemli bir~ Qldqğuıiu &Q]Çfk lıltemiYQriar m~!~ 

Bizim auakaadımıı. alfPb yerleri gücendlnnt* oegil, 
nazan dikkatlerini ~ Wırik e~. Ve her oeyden 
evvel vazifemizi yapl)'Oruz, F4a', ~ N th~ı· 
nı temin<>decek v-.Janı.~ Jı:>kmJ alıp 
bu derdi yuma, ~ • t ~ teeieatf, 
sanlırdık. ır.n.atm ("Mi'8]"I wırtr w ~ ~ 
niaeçal~ 

/Met f/jzt:ifte ~ ıa/ltlll .,. .. .., 

~---- . ....,..... 
~·: -Ollne ___ lııir,.. .. !, 
Wl'eiille ~ - .,,.., OllUI 
bliyie ıelalrli,e, ~ Jtre. 
cıektl. 

- Qaşır, haYlJ'!. Ölmek iste. 
miyorda ı Ö\ınell let..11~ 

Oau öldinnek •• ODU ~ UI 
dırmak ll:tnn<lı! !. l'a,aınak ~ 
oldrirmek lbtm ! V «> •• Uldl~ti: 

• • • ıı.ndan bir halt. ltÇtllmti. 
Üldttrmek; onu, o masam ve baht
sız Bed;ı.)'1 laer ne habasnıa ~ 
lu1'9a olMın öklüa:ook fllrn, Göati. 
lij, bir l.rr.I \e 1<a"' bir 11eytan aıt. 
lı1 za tetmilltj, Bu maılha bnn
uı biç kimM~• &öyllyemiyorda. 
Hadıım l'.oıali denilt11, !1\ljlile)l i~
lerle u~ luMJer~mait o ca. 
t'la.lO'Z<J:m bil bir fikir ııhnaia ce. 
ı-aret edsmlyord~ Hele doktor Ta
nk gibi awıl8lv Ye licdu ,..ıübl 
bir fen IMlaınnaa ne ~yliyeb1111'(11: 
Hattı ondan ~~ ~ JÖ. 
ı ~rhi biJe ~ aevrel hıttlr • 
tl'tfl Jrtım e t::\clar im bnııbk 
a.-ana hhw 1"a!vaavomtt kf biç 
. tdmfı ,.,. ~ lmk&n b.1-
. ordu ıııtık.. 

.......... ~ .. 
h•w ~ ~ es1d ~
Y .. li$u. ~ .......... c1a fok 
se~ llkwrCPıda• Mı...._. ala 
........ y ......... _.., 
MlıJ'•ıtle ... ..... 
otdl~ .. ~-

du '*"'- ...... <Sel .. ftkbı 
~ ............... t .... ~ 
kulııö,... ~ ~- .. . 
, ... lıitdl ~ ...... . ......... ...... .. ....... .. , 
z!J9~ bho merak h sıfatt"' Jau. 
telwlqi tl .... ae•ll, etratnu 11o1ı .. 
y.-11.. "9 •inak-. knclblt -.. 
dlftnec1• ....... ,. ~· Qa)JM. 
t~tı!. 
Otoeıoblldo, saıı1'i ~1-delahe

rl ve..cllil karara )"Q1...,-w.ı_, 
aibJ aene. bir 1ednç v• ~. 
la ruııtdrt&D uıaklaıtrıuı, t.ao.a\. 
le köttl v. ıMtıfar "'leriae """' 
pılmıftı •• 

Fakat bu Mlsıı ve lıaranhk duy. 
ı:alaft ıu..tallalMlre nldqmeaJI' 
kadar devam etmlJtt 

,..... 11a.ıaıa._ kap111.-4a dur. 
mak ttM"re olan ıııorl\,.. W~cnbi~: 

- OerL. geri d6nllntb! • din 
baitrdı • 

bil' del~h lmit.. el& ıöslll, k-. 
rs. , iıcut •ap 1 ,lal peltllvnubk 
tn Zrılo lu RU~t~mc mc,•dtm kur
mn • ~k mry~ıarınrlP. kükre. 
miş ars~ olunn • aıml'a, ze." k 
ve safıutına da <luıkün bir JlCM1İ -

Yırtıcı <artallar uçuyor: .. 
ph tmit.. 

Sultan Ma:radm ı:mJrgftne Yu-
filll Hu aclmda baııh bir nedimi 
,·amuş •• Ofta Bol'aıl~inde bir aray 

Dünya durdu~, tarih bu kadar güzel ltedelli bir 6culrın 
kayi detmiyecektir. Biz, bu yüzden dünyanın en bahtiyarı 

tXarak kcıycledileceğiz · 

11.e arlmsmda muhteşem 1'orular, Burada, tam aksine bir hal go. 
bohÇeler he41Y• etini •· bani bu- Mı)ordum. Bu adamlar, l'ort-Ar-
giln Enılrgln denllm bir köy ~ar. tilr'den, geçen bü)lik harpten hah. 
dll' ya, itte o kliytln adı bu İran. &edildigtnl hl~ dlnlmıeml ler mly 
h aıııt\zadealn admdsn boSmadıf'. dl? Hele, haftalardan, hatt laylar 
Emlrıf\ne Yusuf Han, Boğaıi- danberi, .Japonya ile Amerika a • 

rfndekl saraym, reri pıu'Uf&)ılan. rasdıdakl gerginliğin arttıkta art
nıa !laraylan ~bi d!Jtet1p dayat - tığını bilmiyorlar mıydı! Yoksa, 
mı'j.. lı;int ennet huri ve gıt.nan. kendilerine kimsenin sata.,anııya. 
lannı gölgeffe brnkllcak ~•eller ~ iPaaacak ~ ~ıa P'r-
le do1dl1nnnt.. 'aa mıydılar? 

t~ld ve dleMeY~ d"&""~':_ · Altımda, bte :nn1'c Ma Birleşik 
dlsine, bahçede, hır de • d ı Devletler Aıneril4aAı gemileri, ~ 
fed h!I 6l' llamam yaptınnl5.. r. Jaaa dunıyol'lu. Dört büyük kit. 

1111, cJa gti1 •• Jafdllln a._(!a~te le, başlan ve qlan blrWrinc biti. 
•1'dırmı .• lna .... lan, mus u ve ı blk, bir kilometreden fazla uzanan 
lülelerf, t.n."lan, ulmlar~ mUce:er bir sıra tcıldl ediyorlar. Aralann
kakmalı altmd!'\n, ihrl~ım ~ • tla J5 metnllk bil mesafe yok. 
..nan smnah ,.e htcı püıkii11ii Hangi torı>il tayyal'e('..iml:r.in hatı. 
inalı.. rmdan, bu kadar gilzel b1r h~efle 

F.mirıJOne Han •nynım hah~ i nrş 1:ı '.!~klan geçebilirdi. Bu fi!'. 
1erincle , •• hllttir hamammda ayle ııatı kim ~mr. 
!:f}gm t'Unbtlsler o1mat, zede ve İJte i)ice göriiyonun: Bıını.,r 
-~ cıtinnftt ki, ~ ~ levend iki ağır kru\\~örle bir zırhh v~ 
yapıh htlldtmdan blrkM 111 lctnde bir tayyare gemlAidir. Solda, iki 
~ül'\itti' emdt,. • • kllomet~ bir mesafede, diğer bir 

...rlh der ld: Bırıncl Sulta:a Ah tuyyare gemisi duruyor. Bütün 
~~ ottu Dfrc1\bae\l Sultan Ma· dolWUlla ıenıil~.ri iç.inde, nornıal 
rad 184'8 ~ d~. 1622 dt1 Oll ~ hlr vaziyette olan, ba tek gemi
ya~1annda lkew paditah olrln, a. dlr. Buracla&ı 500 metre ~kta da, 
na"l iç\lıde m'1\\Qlan "1tmlekettc ldeta htr Umanda, yaayana dizi. 
enmlyet ve ._Jiıjl ~ •!fl. uy. a. laahkoı gemlleıi ki, d•tro7er. 
ftl\.S'tJ t.akmu•Clan eUi hı!' ~· ~r sıralanmı • Birbirine o kadl\J' 
,.ı ı~ .. ettltdi, ban UH1'111" iki >•kı..--.tlaı' 1q, ~elen bor 
Mf~ n~ bl\'hd. ~eferhl~ dacıa.ı bordaya u~ sc-yy4'r köp 
"""'• laal..aot ~~ttı, iki•~'· rtilerinl bUe g9rtlyornm~ 
de ~ı g.., •idi. Sonra, f't"D\ aaanm rtrn•t sa.hl-

.._."' ve MMlml>" (' atıılıibadU, il boyança uzanaq eııfeıı lı\r ~. 
ır.~ fi• lt•ttz 30 .. S1. Nlanqaa ıa"' Ue ~ıa.,.yonpı\. Bjr n.. 
lJqıa 61dU. 8cıf"Mt ''f' ıCJ'Ct art<a- ~ta u.yryorıım: Ulr U~i. Ur., <lort, 
daılan•(t.a "Ntd'ml 1'~ ~ lh. altı, dokuz. cm ~W4 ~utıe, ~ 
_..", lı"M1' ~ Yauf Han lnmlann hepd c1t1 ~ g~{tıl ""1'f 
- i~""' .a..o.. • '"' ~ baaq 1'esti~f9 ..... 

Subaşı teşkilatı 
Adanaya bir heyet ıittt 
~ ..-kaı.tl t~ h•J'lltt """ 

H'1lla KQıllla ~U ~ TeU.. 
ıet Ql~\tyler\aden mQTel*ep lıir 
~t ~ IU~ te,kt16tınr yapgıak 
OJıeN A~ ıttm~llr. Şehrimla • 
dQ ~ket ede1ı bu llşyet A4ana ve 
cenun v119,yetlertnt!e sul)aft tqldl!tmı 

~ktn'. 
B\m.<l& t•Jkn•tm. ikmalinden ııonra 

Ak4'nlı ve PrP -v:ll$.yetıerlne geçlle.. 
~lçttr. 

Su\lull&ra nrtl~k Qcret ayda 
cın il~. Bunlır eıkl köy ınu}\ts,rlan 

kö.Ylll ·~ •vncın '"° ttıaMı.ı1den 
anlıı,nn ktnwel r\!~ ~Oecektir. Su. 
'bqllar faıla oldml te§vltç cıeoel<, e. 
ktm ztlma111 S(h'ıt\ ~ fl\lf\4rlnl b~
nıaJ<amlıklaı-r. btıdlrecetç, lQ&lısulUn 
yetı..mes\ıl.l taltlt> edecek ,-e aıoaun\!a 
~ haklçmda kaU,. ~km bir 
tahmin ya~tardır. Su l>qılar mD 
n kı:mmma kan~u wıuvacelK!ı~de bil 
yUk me•uııv Uer derqh'- •taıtı l>\ı • 
1U1laeülardır. 

lafına gelince, hemen, muha'ITf. 
riııin a.ylıitnı öç 11\lal~ ibllğ 
ıtml§ttr~ 

llarrtett -.on"' ,1ıtmım fflt~.ğq\fln-
rm camlan devtlope cdiliıtcc, bun 
lann "trol geQt(.c;j Ql((u.ğq \e iki 
kilometrelik bir sıra teJl.il ettik. 
IBi halde demlrlemlt buluadQ)da.. 
n 9\Mılo'w. 

~ l'JCJ K BT J.LAB UQUYOlt 

Ben, hemen takı'Ur et lhn ki, dhn 
,. durdukça, tarih ha kadar gll. 
sel hedefti htr baskm kaydetmlye. 
relrtlr. Biz, bu y\izden. dtinyannı 
ea hahüyvı olarak byt'le<'lflece -
ğfz. 

Hava flloma, htlcum fllDri veri. 
yomm. Tayyuıeler da~hyortar ve 
kendilerine verfle11 hedf!ffert, daha 
iyi duMJeaek itin, nnshtellf yük. 
ııeklllde. anmaya koyuluyorlar. 
Havada, ma'klaelertmi in tıomaP -
talan 1nHyer. Tayyareln, blrbirl. 
nin önilne getlyor, binhfnln 11•. 
ttlnı1en atluer. Bir kumu, ""ef· 
ıel'blı 4* lvl '"n• ..ıew...- ı. 
~in mnm &zerine holna 1'Hzft1Uyor. 
HayM! :tUc l•~lık yok. 
"iizkne clA " ym., .. na\Ta 
ya~ gtbl, ~ılarda tabilllk ve 
düz,;tialllk ~. J'1"tn Qıtallar, 
birbirine enıel ~n, ,.vıannm 
"'~ ......,. ...... ~
ilM. iftttıarlıa ~ ... 

:n.ı, defa ~ hedefe llalqyo.
..., l)tkmuıq bU• Paslfitı do. 
Mil~ ~ ... -*"9 IMftb. 

.40. Vazan: ıaıilll llVldDDbı 
Şofiir hayret etmekle beralter 

möıterbıln ~rtni ~ g~Hlk 
g6st:.eJJnedi . 

Geri döndükleri _..... Oöalll 
yapblı delllJlbı feçaatıııı tama
RIQrle kaVr11a"* mllthl' bir ne
dtuaetle yandı., fJOförii tlpheye 
ffilıttrmttşttl !, Hem hastabQeye 
gi~k· Bedlayı aönnek ancak bir 
<lellntn yapacağı lıattkettl. 

Bir caddenln ortppıda f(>före 
•eslendl: 

- J>unıngı!, 
Arab!Ulm Ucretinl .,,erjrkm: 
- Ha'ltahanec1e yakın bir kim. 

"""' vardı. hkat onu srönnefe da. 
yaaıunadnn.. • diye •mn!dandı. 

Şofffr hiç RC8lni çıbnna<lan ona 
«lertn clerln ba1uu·•k a""bıl ma gtr. 
dl ve nzal<!a!lltı. 

Gönül gittikÇe fenalaıtılmı his-

se~ -- ve Jaeyecaaa. una 
uzao .,.,,._ ....,. blıkia Wr 
baldo evloe döndü,, l"akat ...tal 
~ a~jr --.n dünkU 911-
~m ~mın beı te;ye hlkinı olh. 
pqu ~~..... e\·et ~ 
ontya gikoektn. le-eri glnn~ bi.. 
le, oralal'da dol&JAC&k efbette bir 
lriha emel.ine mu~ otıw.ktlt. 

Fakllt bu sefer yalwae. bir ~ 
förle değil. bir garajdan kt~· 
ca ;.., bir lipo' otolQObiUJ le koadi 
kc:ndine gl<leoek~ GonUI ınUkeın. 
mel Momobfl kullanll\UllU hllea 
şnhndetnaı\u•U bir toför uıatörU 
idi •• 

Bu kolaylık ve m-1'!.-emiy~t oq 
hll'lhUtün C!~~t \ermişti., t'(len 
çrktt, l"itedlği ~ibi bir otomnhil ki· 
ra1adı.. \'e hemen her gli11 8ak11'. 
koyilne gidiyor, hastahanenin et-

baı bir muatatil ~inde demlrllfe
rek st1upnıı. ışı.e, Razveıtin vata. 
nrmı tehdit etmiye hMrett.iğl de. 
niz kın"\ eU, burada, bu sekiz bha 
met re murabbaı lçlnc\e sekh bin 
metr,. murabbaı.. fakat haritam. 
ela, görülemtyecek kadar küçük 
hir nokta! ()yle amma lıııte ba idi. 
rucük naktaıla, !.U'bin daha ilk 
günün ilk saatlt>rfnde, harbla ta. 
llhi ta3yyttn efllyor. 

HARP ı'AQlNDAtU NOK&AN 

t~imde mftphem bir his geniıll· 
yor. Bu deh~tH hUcamumama 
lezzetini yıı\aolaştıran bir şey vu. 
Bu MY nedi!', diye ıteynlmı lnıtta
lsyorum. Sağa hakıyora111, sola ba. 
kıyonım ve birdmblre harbi tat ız 
laıtrran llelaıelti ltulayormn: Dlt
manm haft mUdafusı harekette 
değil. Tayyarelerlmidn etrafında, 
ha,·ayı sanacsk, kaN al~vu P· 
rapnellerdan eser yok. Neden! Hiç 
~Uphe yok, dil!tfllanmıa, hll& uy. 
koda.. 

Hayret! Ame'l'fka donamnuı \l. 
7.etlnde dehşetli bir tehlike kayna 
rrrken, o 1i&m gsllet ~e. uyu. 
yort Ba pazar aabahı, on hin kişi 
belki <le daha fazla asker. kimhl. 
lir, ne t.ath riyalar gllrlyol'. Rıh
tnnda, tek bir insan bile yok. Ko. 
layca anlıyabftlyonn, ki nlbet yer. 
)erinde, gemi direklerinde Mle Ri. 
betçi me\ cut delil. llüttln liman. 
da, 1'11' tep hile patlaanyor. 

Belli; Amerikum ltüyik c.a .. 
de•lzl fflo9a, dtbnea ........ lıa. 
<'lar, dftn ~i "hllhtı. •elıdtji 
rehavet iç.inde ayn!'muş, uyayOI'. 

llftt&a Ph1 Ha ... •,.,..,..., Ral
t.a•t~il --- ...._t, ..._. ,._ 
PftH • ıntraHel'dcft IR\tt~ekktl blT 
le mi yon. Amerika donanmıun za. 
h•tlel'İ ve efradı lfoıbl hbıvarlfe •İ
umnamesi ytı.pmff'lal'dl ve ha hıl 
c1efterlen1e, hal'p ~emile.. ta'\'fa. 
lamun, 9&halt111 alt.. ile yetft"i 
ara"mflakl w~lerini .._.,.,.,. et. 
mMel'dl. 

Klmhi1Jr. tayyare ıne1'4'1u•• 
nohet~ Ç&V111'9, 1taftahk hnladea 
kt'fftd,. ederek pasar ~"'i 
OtılıH barhrmdA e:~,.tş nllPb, 
tıonra kentftoılnl M".lMtllM 1el'l1'lllhe 
lmptmna bumnmah ld, •evduda 
ciiriinmll\oo•. Puar •haltlan (la, 
ıla1'a ••fal< l\~rk• •Ne 1'1ıllne 
hnlnlllb'1h~ ~iT Viqi De M"nırmıe.,. 
m~ bit ka~nm t~'llttııın zlva
de • .ıv~va \bi lva<'.f \°'Ll'(tfr. 

nf'~qf1'Jnl!l tl' A 1J N01\TAı..R 
Hlc: 3Ur•«'oılz. JJl\\"ll1 aılalarmd-.. 

ta yyarıe f.l'h Y l"r• inden hh İA hile 
9Fecntf'llliıtt11' B'dm gel•iMNtııı ırf\. 
l'ell ehnatı oka hDe. 1tele•1elh ftt 
MH elılwlue ktm '-hN. •fııe • 
.. ,.., H .... lcle Awn11Pt"lnutan ,.._ 
1ea taTI-allflilel' ünahdlP. Hflle. •-
larnt ..................... -~. 
bas'ka bir t.arafa _...... delll 
dell!IJ mtdir! 

TaVJare 1118,9d ... WI~. tu
r.edelim, e&vnta 11VtUtı1myof. ft lla. 
ıtiSıleTbti nhtııtal'dalrtall .-.. Cltlr 
bUne YMlMll"Or v.e makta m• 
~lnck1erin ~tafuna dl'lyor ve 

r.t"'4a ~ ~ -.. 
ronlq. 

••• 
B~ ikl "Jt'Wıbcıri ~ 

'1eki deltltr ı..t, .......... ~
\1 altında bPul~ 111tlllU1' 
Wr ~ ..... MI! -~ 
l!Qara ıu~ ~ boJtlkhak ""riae ~ ,..,. .... ~ 
1aiçblr ~ _... tqkın 'Vt aııuı 
deUler ~ ~ViJe ltlaın 
;~ ... 1-di. r.tea ~"' .... 
mbacı " ~111Jwk1a bltbllıtıs 
II•~Ollliltl iki ayclp~ n.lJUI 
bir c1tıfa bir er1ıeok ~ ou 
yaldqtıiı ~ tidclet.li blı' alair 
buranma kapıha11 V• qodhlui 
tarusot Vtı mö11MrJıe $1tAa4a ba. 
l•nduran dok~Ju. bu ~ bu
Cah~flı. blr efkek ...ıteU :Qlfet. 
miıler, hatta iki eil"°Uac1e de hu 
~arlp ciruıtyet ttıfthb~aa m\l. 
hlnı bir rolU oldqhna ~t ıe-
1 İnni.terdl ll'-Q f4tJdk V4 -
rüheJtrcleQ ~l'L bu ~ MQf. 
mal bir ('lnsiv•t lptit& ı (ta ~rttJ. 
mecUii, blta'•iıl 1ıa1•ndekl dalft,J 
haına ve. dem dtttiblfe. Ntlluu 
•be: a1t1•mıda ,_,~a baflqt. bir 
lleme lnUkal edlyormtl! ~hl me-

Eolenme telJillflri: 
* 31 yapıda, ~ evl~ 

lir& ~& bir devlet mile 
deniz kuQım4a, çalsf&p bir tıet: 
ketinde, biraz eıyuı o~ ~ 
m1z bJr bayaııla evlenmek 
dir. (Bora 2) remzi.ne :mora~ 

* Evini aeven, karakter ...,..-· 

aUll ~Ueri ~ ~ 
kUn, ikrauı c.d!Jrnedikçe iÇ~ 
ıeUrml_y-. a!aem& ~ -
göztı kapalı ~ ayda en ., 
~ 100 lira klAllH JI ~ 
raı, top çebreli w tıknaz. 

bir g~ andl ~ ne Jllo IJlf 
minyon yapılı ve hatif eanıer 
yanla evieluuk latauık....,.· 
remzine mUracaat. - 3915 

• Yq 80, boy U4, kilO fi. fi 
.ıs, içk.t kullanmıyan, ayda 
maq alan, bir bay; orta ~ 
n yqtamıd& amer gt.1a1lt, 
aile km De evleamek il 
<Şen G6nW) remsf.ne moracaat. 

* Boy U2, Y&f 26, Jtuaıral. ....
leııll, ölen koe&81lld&a bir .,.._ 
lunan, ayd& ızo lira pUıd 

11 
olan 1ırir bayan; boyu " yal' 
tenaatp vuat bir geliri ol&JI tJI 
evlenmek Lstemektedlr. (I'.~) 
ne mllracaat. - 397 

* 2-i yqmda, narin yapdl. 
clddl ve haau, evlflertnl ~ 
mayı aeven bir b&yaa; sa."~ 
rmd&, en as 78 lira ma&fb ~~ 
bayla evlenmek tatemektedl'.İI 
dan) remzine mtlracaat. -

llüfel..-rilı: 
• Hiç kullanılmam11 "' 

markall bfr gramofoll (porı-
Uraya acele eattlıktır. 

(H.R.) remzine mtıncaatıatl. 

--• a,_,.,.,.ıarm 4'k,,_ ..... , 
ı;llk bir h&va motıılrQ ile ~ 
1 ler için blr "Air~ff·~_,.dll 
•Hlıktır. TeferruatUe ~::'"' ... 
liraya bırakrlacakta. 

(l~.fl..) remz1ae mtırMıPt\...., 

Aldınmz: ..-. 
Appa remlde'1 ~ 
lru~ ~ 
~,ıan~ 
M~)~,..._.. ... 
llaıdar ~ wa• 11 -. ...,.. 

{an, 
(Q.L.)l,Ç.) (S.T. YalDsS)· 

(H. 450) (F. K.) <Ş· t 
(m.N.G.) -<SevJfl (0.U. JT) ( 
(Y .B) (Ar) (H. Onaal) (Jf! 
(Ş.P,) (N.N.) (B.T, 43) 
(Pembe"1}) (Glln -iOl (Yedf' 
el) (E.L.) (Teke&n) (R.l\.GI 
(T.H.R.Z.l (E. Ural} (A.JL)) 
(Ş.B) (E.0) (Naciye ~ ... 
ŞfD} (H.B. 88) (Yardıaı) ( 
U4lhraoe) E.N.B.l (8 T. 
"KIJ7,, (T.şen) (Al:\U~) 
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• 95. 
- Ha3ır Kurb:ıy! 

nu lıoht'('J e lnerkl'n 
çlnde yok tur. 

ler k etme.. o. 1 - Fakat bu ev ona aMeslnden ml 
gördUk. E\ ln J. I :rıııı lmlmı • Evo kendi ı bip oldufu 

nu söyledi. 
Knrbay, kapı!ll açık duran 

b31c bir göz ttı: 
oda~ - Yıtıınlardnn ne haber ' 'nrf 

- lnglll7. kndını, elltıo geçirdiği bir 
- Bu yılanlar mezarlığında knÇ demir parça ile durdUnU 6ldürmtııJ 

yılan cesedi nrf 
MP.rl gUlUmsedl: 
- Dört tııne. 
- Blz.d bir yılan 61dilrene 

derler .• 
- lkl tane öldüren olurM f _ 
- Çok cesur derler. 
- Uç tnne uldilren ne derler t 
- l'ehlhıın .... 
- l"a dor. tane öl<'lUrcne'! •• 

• 

Kızlar gUl~tüler ,;c hep bir oğır.. 

dan ctılnp \'l'.rdller: 
- Kahranııın.. 

- O halele ben timdi bir kahraman 
oldum .• ö;ıl nılf 

- ŞUph iz. Sh hem J ılnnlan öL 
döre.n, hem de bl7.1 kurtnran bir kah· 
l'Mllllnsmn ! Tnnrı 61zden rıu.ı ol9ua. 

- Bir daha C'\inlze bö;ı1e bir (!JCY. 
tan kutu.su) y,clecc.k olu1'1'3, açmıya • 
caluıınıı.. d~ll mi? • 

- Yüz.koro •• bin kere fövbcll'.r oL 
eun. İçinde dilnynnvı en kiymetll mil.. 
OOYbcrlerl bulundul,l:tanu bilsek bile, 
böyle kapah blr kutuyu bir daha aç
mamağa aad lçlyonız. 

Kurbay lyloo &J'1ldı: 

- BttbçWNımıız yardımA ı:clmecll 

mlT 

- llayR". Çok 'ba~rdık. Dıprıya 

~ olaeak ki, SMlmlzl duyınııdJ. 
lerl manalı bir ta\,rla ba§mı sal. 

ladı: 

- Bu Bl'ktaym bir oyunudur. Tc.. 
mortnJ aradığtmru öğrcnlntt, dıpnya 
çıktı, Bayin bir dolab kurdu. Bcuı de 
Kurbayı da yılanlarla korkutmak .. 
bayır.. baJ"TI'.. ıı.adooe korkutmnk de. 
ğU. Ayni :ıamanda da öldilnnek iste. 
dl. 

Kızlarm bir ~yden haberi yoktu. 
nanlard&n biri ı sordu: 

- Bek~ amca böyle fcnalıkla.r 
)Rpnr mıf 

Kurtmy cevnp Vf'rdl: 
- Ondım her 1enalı1' boldl'Jllr. Ar

tık oaa evlmo &0lcmıyacafmı, 

- lyt ann, o babnnm arkacJa~dır. 
- Bıt.bam gelince, bl'n hesap Ter. 

neğe luu:.ınm. Bu ev b:lbamın d ğll, 

Ulncmln m1dlr. Alınemdro bl\na mi • 
'llıl kaldı. Ba'lxım makul, aöz nlar 
tlr adamdır. Kendi ine olup bltenlcrl 
ınlatırMm. o da pcakt.ır. 

- O halde baban gellnooyc kadar 
Mz seni ) ln.ız blrakm~ız. 

- BM al7.Jerden bunn bekliyordum. 
Bir ricam Cblıa vnr: Sadık u~klan _ 
ınzdwı birini de lıeham ge.llnceyo im.. 
dal' Wuı gönderiniz. Adomıı lbttsa· 
c.ım ''ar. 

- Kıdıırd.an biri: 
- Blı.lm u,ak hemeesur, hem be • 

ccrlkH bir adamdır. Onu 9lmCli, çatır. 
tayım. Hlunottnl:ıde bulunsun. 

Biraz sonra Kurbcıym arkada§Slm 
UNt kÖjke g dl. 

biri do )nrııh olarnk babı:eye k&çmqı. 
- ı·nz.ık oldu de&ene, yılnolam ,·er 

dlflm p:ını)ıı. 

- 'OrıtelUt 5CD en de ııllphelendller, 
Bektny amca! 

- t:,-et. Bu ftkrl tik 5nc.e • Us Meri 
ortaya attı. Sonm hep ı inandılar. 

- Şimdi ben bu gece burada yata. 
mıyacuk mı;, un? 

- IJn),r. 'l'atağınu her z:ıma.n slw 
vcreblllri.ın ama, yann meydana çı: • 
korsa, beni do lco\-acak. 

- O holde ben on ı,orıııkl ld),cd 
bulunan deınlrcfnln C\indc, alt katta.. 
ki oclnd:ı. )atacağım. Böylo bir thtlma 

il önoeden düşünerel orasını ldrala.. 
~tmı •• en bnna yardım ttlkçe, ben 
de s~ı her husustn m mnun edcoo.. 
ğlm. 

Blr a,·u~ dolusu para "·erdi:· 
- Al 5unlan bnknlım! 

Bahçwon sevindi: 

- Çok \"erdiniz Bcktay amca f 
- 7,Jynnı )"Ok. Bu, ııenln bakkm • 

dır. YBl"lll buluşup yeni bir tuzak ku· 
racağız. llu İngiliz karnımı buradan 
bir lkl r;lllı lt!nc'I• Y" ur.akla tmualı, 
yahut bir yolunu bulup gebcrtrnclL 
yfm. 

- Hay hay. Beli yardımım her u.. 
mnn ko,m:ığn haz.ınm. Nasıl isti'~ 
nlz. öylo !;&lışınm. Şu msdıımdıı.n bc.ıı 
de biç ho:ılanmıyonım. 

ı:rt ı gün, babçn n, Bcktaym yc.. 
nl oda.sına gitti. Konu toltır, 

- Madam Meri hfl~ e\'dc ınlP 
- Evet, Bektay ame:ı.. 010do. \'e 

hlc rıkmağ:ı niyeti yok. 

- Gitmesi yak.ıııdır. 
- Hl~ ummuyorum. 
- Dana yarıhm cderııcıı, tabn1t ka· 

oınnz onu evden. 
- S.::n blllrı5ltı, .Bcklay aınca1 
- Kn:J r evde mi T 
- E\"Ct. Kurb:ıyı )ıılıılZ bırakmcyor. 

lnr. 

- Ben bir tedbir buldum. Ka.rba • 
yın btlbu.ı .. "ankinden Pekine gitti. 
Uzun mman bura)a getınıyecek. 

Cebinden bir :mektup çıkardı: 

- Bok •• Morbcıym babası bana ne.. 

ler )"llZ) or .. 

Mektuptan bir~ 81\hr olmdu: 
" ... Benim k.ı:ı.on, sentn lm:m denrli· 

tir. Ben Şıı.ngh:ıya dönUnccye kadar, 
kumu evde yıılmz bınıknm, Ve onun 
herhangi bir erkeklo evlcnmcsfno ma. 
ql olmnğa çal15!,, 

Rnhçn•nn b:l mı snllııdı: 
- Mllkcınmt'I ,B ·ktay amca! Bu 

mektupb ıdı. Meta Jiurbaym ''Mis! 
olahllirıdnh! Bl7.lm kliçilk Mnm bu 
mektuptan tıahcrl var mı T 

- Hayır •. mektup JCDI geldi. 
- O halde bir kr.re kencHıılne g&.ı. 

tetııenh: f mı olmaı,. O gtln Kurba;> ı ynlnız blraknı dı • 
ıar. - Lüwm c-onnıiy0'!'1lru. Da: Iıa 

Bebçıvıuı Dkfama doğru m;e dönlln. De:> düşund m.: t.,,, hıikfunef; ftSrta. 
00. tılr .kıılabahk gördU.. ayni zamnn· 
da yml bh-

11 
sHe hacl7. koyacağun. 

- Anlayamadan. •• 
Kurt.y, babÇl\'aD& ııo cnırt \"en!I: - E'n hangimizin ı;ahlp olduğunu 
- ~y r,elince ko'1M'.ak!ım ı Ben gVsıcrccctım. 

dftn habc!"8lz; ohlmk nlt kattaki oda. 
l!U'& nldığını duyanıam, senl de ko • 
varun. l"t>nl o~mız cvtn Mzmcttııe 

~k. 

dı: 

- Aman truçllk Ban, Bekby amca. 
yı hm n 1 k°''l\blllrlm' O, babam. 
:an uktlcbşıdır. 

- Ben ldm9eyl tanmuyonım. Bu c
' in u.lılbl benim. Ben ne c1enem o o. 
laa.k •• anlıyor muwn f 

- Peki n ! lr. no denı<'niz o oL 
sun •. Fakat, unutınaJ' ın kh Tanrıma 

dedltf d:ıha lince olur. 
- Ben Tannya knıı>ı gelmlyonmı. 

Taıın hlıpbntıJ korwıun. 

- mln .• 

BEKTAY AMOA 11.E BAHÇIVANIN 

ANLAŞMASI 

Bektay fikrini izah elti : 
- Kurbnyın bnhas111ın bana boreu 

\'ardır. :Kve hncb: koyduktan I01lr&, 

K111'1ıayı Jgtecllğlm glbl tebdlt edebllL 
rlm. 

(Devamı var) 

.... ---------------------Qugünkü radyo 1 
13,SO Faml heycU 18,00 Program ıs, 
03 Radyo dana orkestrası 18,50 geç!t 
programı 19,30 Haberler 19,45 Ser • 
'l:ıcst 10 dakika 19,5:1 prlu ve tUrkll.. 
lcr 20,15 Radyo r;azetuı 20,45 blr 
marş öğreniyoruz 21,00 Ziraat tıı.kvt. 
mi 21,10 Peşrev, beste ve ınrkılar 21, 
80 konuıma 21,45 radyo senfoni or • 
keatruı 22,80 Haberler 22,45-22,ISO 
Yannkl program ve kapanı§. 

Deniz sporları mev 
simi dün-güzel bii
programla açıldı 

Gül kupası atletizm 
müsabakasını Maarif 

takımı kazandı 

/ 15 HAZtRAN - 1942 

Demiryol:lan •e Limanları f şf etmo 
Umutn iclareşi ilanları 

Muhammen bedeli •(35887.91) lira olan 308.199 MB. ı muhtelit kereste 
30.6.9f2 salı gtl.nU saat 115 tc kapalı zart wrulU ll Ankara.da idare bin.ıı

smdıı toplaııan merkez O uncu koml.s,Yonca satm al.ınacaktır 
Bu l§e girmek lstıyenlerln (2687.85) liralık muvakkat ~mlnıı.t ne ]ta. 

nunun tayin etUği vesi.kalan ve tckll!lerinl aynı gün saat H e kadar adı 
ge~n komisyon reisliği.ne vermeleri lAzmıdır . 

Şartnameler blr lira mukabilinde Ankarada merkez ve Haydarpa§&o 
da Haydarpqa vcznesbıdcn temln olunur. (639~) 

••• 
Jılulıammen bedeli 5116 <be§ bin yüz on altı) Ura. '50 '(elli) kuru§ oıan 

muhtelif ebatt& 63000 (altml§ tıc bhı) adet lA.mba. fltJli '(25 huinı.n U'2) 
pef'§embc gUnO aant (16) on altıda Haydnrpa,,ada Gar bln.aa dahlllndeld 
komisyon tara!mdan kapalı zart uaullJe satın nlmaC3klır. 

Bu işe girmek fstlycn:erln 383 (Oç yUz seksen Uç) lir& n (yetmif dart) 

kUrtı§luk muvakkat teminat. kanunun tayin ettiği VC81.kalarla teklltlerln! 
muhtevi mrflarmı aynı r;ün .ııaat '(15) on beşe kadar komisymı relaUğtDe 

vermeleri lA.znndır. 
Bu 1§e ait prt.nameler kombyondan param: olarak dagrtJ1maktadır. 

(6286) 

1942 senesi 18ta.nbul deniz aporlan ' Filikalar arasmdakl yanıta: Gazete, mecmua, kitap, fotoğraf, levha 
mevsimi dün meruimle açıldı. su ı - Lise m 2 - Lise ll, 3- Ll. 

1 
b • 

sporları ajanlığı bUyUk bir kadlr§illas ıse L ' k Unıarın herhangi birinden her dilde eski yeni. taıkım veya pera· 
l.ık eseri olarak bu mevsiıni büytik Calataaaray 2.'5 puva.nta birinci. Fe r:~d~ .blitün m~.vc~~unuztın =-- .~~~'satmak, ~ yalnız öğren. 
Türk dcnlzclsı Barbaros HayretUniD n<ır 20 puvan.ıa ildncl. Beykoz 5 pu. ica.b J B bugünkü satış değerim ogrenmek f}iipflesiz rnea.faa.ti.DD 
tUrbeaindo ba§layan bir ihUfalle açtı. vanıa üçüncü oldular. MUsııbakıılar • 

1 ır • U hu.susta 
Yüksek dcııiz ticaret mektebinde dan sonra birincilere mUkA!aUan ve- BEYAZITTA llA.KKAKIAB ÇARŞISINDA K1'rAPQ1 NİZAll 

topıanan su aporlnrı hakemleri, spor. rlldl. GUn1bı blrlncla1 olan Galataa&. h!%met1nizc h rd 

cular ba.§ta bahriye bandosu olduğu raya da Betlkta§ halkcviDiD koyduğu 111 J.Aumgetm:: fa~t ==ız ~t~t.Dc1===- .un... 
halde bUyük Türk denlı:cllllnln tUrbo· Barbar~ kupaaı bölge dfrekUSrO Fe. pc~ln para almayı da mUtcahhlttlr. Takıı1m veya borc için •= 
sine gel..ınl§U. rldun D1rimtekln tarafından verildi. 1 er a memur ı ar 1 bu acırem hattrlamalıdır1ar 

Bahriye bandosunun çaldığı 1ltlk.. Blzc güzel bir g11n ynptan. ve a.. • 
W marıını mUtenkib merasimi vali çılı§ thUfallnde bUyOk Tilrk denizci- fst-Onfllrse - zaı'fm tıattlııt' (Kitap tabmln) kelimeleri yaatmalr ..,n11e 
adm.a. Bcşikln§ kaymakamı ııçtı. Tür sine IAyik olduğu bUrmcU gösterme. bt:ıııbül po&ta lmtusu '6 veya %14 adre8tne de arzu ~ ~ bll4lle. 
beye çelenkler kondu, bU,Uk Türk de.. ğe vesile olan deniz sporlan ajanını blllrs~ 
n.lzclslnln huzurunda bir dakika thtL ve g1lnUn birincilerini tebrik ederken ~~~~~~~--------------------.J 
ram vakfcsillden sonra Kerim Kanok sporcularımıza da bu ecnekl yapacak. 
bölge acıma ve sporcular adına da lan yanşlard& muvatfa]Slyetı r dile.. 1 latanbul Belediyesi ilanlan J Galatasaray kUre~llertndcn Turgut riz. 
birer söylev verdiler. Sporcular and 
içtiler ve ba'tn. haken.ıer olduğu lı 1- Gül kupası lt:talycye ır-hrt ı50 lira ücreUc num.anı. neıert almaca.ktır. Okuma .e 

yGZlllanl olanlardan askerlikle a&Akac bUlunmıyan taliplerin Ut&119 zgA. 

dCrlüğ1lne mtıracaat etmeım llb olunur. (6507), 
de deniz t!eaut mektebi.ne gelindi. 

Bundan &ODra bugünün ıere!lne ya 
pılacak olan ktlrek yan§larma ge -
rlldl. 

Y~ar Bay&nla.r ve erkekler ara. 
smda idi. GUntbı en fazla puva.nmı 

alan kWObe de Bc§tktq halkevi tara 
tından bir kupa verflecekU. Yar'I§lar 
erkekler ara.ıımda DolmabcıJıçe aa.ra. 
yı • Deıılz ticaret mektebi arumda. 
ki (2000) metre i1Rr1nde. Bayanlar 
arasmd& da Bc,iktaf lakclest _ Deniz 
ticaret mektebi arumdakl (1000) 

mette Qzerinde idi. 

YARIŞLAB 

Tok ÇUte Bayanlar: 
GllnUn Dk y&nft Bayanl&r !ttarulıı 

deki tek '1/te tıtaıar arasm~ Bu 
müsabakaya. G&lataaaray ve Fener 

fitirak etU. 
Bu yarı,ş Jkl futanın blrdcıı çılu§ly. 

le bl!.§ladı. Tekneler blrbirlerlnln ıızcı. 
rinc dll§lU. Ufak bir tereddUtten son
ra Galatasaray tutam bqa geçU ve 
::y&n§I b6ytecc birlncl olarak bltirdl. 

1 - Galatasaray -(Nazlı) 0,17 
2 - Fener (Nczlhe) 0,19 

Tek Çitte ErkckJcs': 
Bu yarl§& dört kulUblln altı fut.ası 

ı,tirak etU. Y&.n§ gUJıel oldu. Fenerli 
Mu.stara Galat.Maray kUrckçiai PeL 
royu iyice ın:kıftırdı. NeUccde: 

ı - Pclro (Galata.saray) 8,22,S 
(Gıılataaıı.raym diğer 1ki tutaaı mü. 
sabaka harici ikinci ve tıçUncU geıdL 
ler) 

2 - Fener (M.~a) 8,25 
8 - Beykoz (Mehmet) 8,'50 
lkl çırtc Ba) ıuııu: 
Bu )~ d!l F~ncr ve Galala.!lllray 

:fltalan girdi. Ynr~ (600) metrainl 
iki frta ~ba§ll yapu. Son (200) met 
rede Galata.saray tıtıuıı ba§& geçtl. 
Ve rahat bir kUrekle b1rlnc1 oldu. 

1 - Zahide, Nazlı, Suzan (G. 
S.) M. 

2 - Melek, Fıtnat, Nezihe (Fener) 
5,9. 

1kl Çitte Erkekler: 
Bu yar14a. Galataııarayın Re§at, A-

11, Rdıa ve Kemal, Satı', Vedattan 

mUrckkep tkl frtaaı Ue Beykoz, Fe • 
ner, Demlrspor :tıtalan girdi. Bu ya. 

rı m başmda Gaıataaaraym her lkl 
fıtası bap. geçlL Ve 110nuna kadar 

böyle devam etti. Yalnız Galatuaray 
tıtıı.ıarmdım biri diğerine çnparlz ver. 
dlğinden di.sk&Wyc edlldl Yantm mU 
hlm aafbaın Beykoz • Fener llrlLBIDda 
oldu. Son yüz elli metrede Fenerliler 

bap geçti. 
1 - Kemal, Salı', Vedat (Galata. 

saray) 7,81,4. 
2 - HalCk, ErcUme.nt, Metin (Fe. 

nerbahçe). 
s - Mazhar, Yusuf, SaWıatUn 

(Beykoz). 
Dön Tek Erk.ekler: 

Dün Fenerhahçe st&ılmda Gül 
kupacı atletiun mtlsabekaları ya. 
pıld~ bazı bkemlerln gelmeme. 
6İ ve yine bazı. kulüp mUrahhaall.
nnm l\Azamsuz kınıf'k~lerl J1l. 
~üııdea dünkü mikabakalarda bazı 
fJt&aJdıklar oldu. 

Kupayı, 6ıi puvan farkla kaza.. 
Dll Harif taknnı Feaerbahçenln 
hıWıı:z bir itirazı ytirllndea alama. 
dı. Fenerbahçe muralıhaaı Maa.. 
rif t.Jmnmm muhtelit bir ekip ol. 
duğumı iddia ed!J or ona makabil 
Maarif mümessili ele takonmın 
muhtelit bir ekip olmıyarak Mu
rifl tem9i leden bir ekip 'oklaiuna 

yl yordu. Dtğer taraftan Unlıı-

• • • 
DarillAce?.e içln Et1bankt&n almacak (400) ton marlıı !&99 w (UOt 

ton kokkömllrünlln mlleMescye naklt 1§1 açık ekalltmeye kaDulmQftlJJ'• 
Tahmin bedeli (2080) Ura ve ilk teminatı {156) liradır. Şartname mlJlt ~ 
muamelfı.t mQdUrlUğU kaleminde g6rlllebUir. 

lb.ale 26.6.9'2 cuma gilnU saat lf tc dA1m! encilmende J'BPl'"O'ldrr. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan .a kanunen tbrUı Ji• 

zımgekn diğer vesikaiarile ihale gilııU muayyen aaatte da1nd enc:ttmend9 
bulunmaları. ( 6377) 

Anlıwa Jandarma •atınalma komiayonantlan: 
Mlkt.an F'1,ratı Jlk twnl fr 
kilo ansı kunıı Ura 
88000 KIMıelcı 81 O '1.0D 
66008 Vaiceea 81 O 

'Olns, mlkta-r, fiyat "f'O illi UDıinatı ]"Ulmrda yamı Dd bltm fll1& ... 
pnJ.ı u.rt ekslltmetıDe 16.8.&ö ..ıı ıonu aaat u t.ıe Ankaradakl .komlsyOOU. 
mnzda •tın alınaeal..-tır. Ş:ırtııamesJ 4t Ura 86 kUraş bedcllo AD.kara .e 
htaııbul jandarma aama:JJm konılsyon.l&ruıdaıı alınır. İateklllerln kape1ı 

url tekl1f mektUplamıı 1lJa1o giln ve aaattndm bir eaaı eneUDe ka4ar Jto
ıullıyonumoza vermeleri. (3910.6040) 

Ankara Jandarma ıatınalma komisyonundan: 

ta ray \"e Mn.:ııit murahhaslan 
ela Fenerbah~ bazı atletlerin 
JJsa.ns ol.ınat:lığuu llert sürerek Jt.i
razlıardA balunduJıar, i,t"e dünkll 
:mHWıeJraba.nn bu ~eŞ ~
de ~esine bflh...-.sa kulüplerin 
bazı gayret kesin Dıe\'kilcrl seher 
o\mu_%ur. Bu. aralık blr kulüp mu. 
rahhası ba atletlerin dinh-nmeslnl 
t.mln etmek ~in bir mu ·abakanm 
yarma s.at, tehir edihnemesi ~in Tahminen beher adedi 1550> kuruştan 2700 adet keçeli belleme :nllmUDe 
uğra.,t.ığl ve ba programın danna ve p.rtnammne göre kapalı zart Ue aatm almaoaktır. Jıluhammen bedeli 
dağtlllk ohna<Jma sebep olduğu gö CHS50) Ura olup muvakkat temJnatı 1113 lira 75 kuru§tur. Nllmune .e 
rülüyordu. Bu arada 5000 <le ye. §art.naınesi hergUn Arık!lra :1. aatmaıma komlayonunda g6rlllebfllr. Ş&rtna-
nl bir Türkiye rekoru yapan };şre- me Ankara ve lstıınbut J, satmalma. koml8yonlannda.n paraırız verillr. 

fln (le~ bUytik bir talihsizlik İhale 18.6.9.U pcrocmbcı g1ln11 saat ırs te Ankara :1. Gıı. K. 1Jk dalnalD" 
yüzünden il~ sastten birinin yarıs dek! ut:ınaıma k.omiıfyODunda yapılacaktır. tsteklllerln kanun& uygun ve-
esnaam(la booıulma mdt.n Rt.yıı: ııika ve temln:ıtlan muhtevi kapalı zarf tckUt mcktııplarmı ekailtme vale. 

nıaT~knik dereeeJer sanlardır: t!nden bir saat eYVCllnc kadar komlsyona makbuz karvıliğtnda vermeıert 
400 manialı: 1) Muzaffer 611 1-----------------(.:..894_2_.60_56_> ___ _ 

(F.B) 2) Merih <Maarif) 3) Ati 
(G.S.) müsabaka harici Hamit 1 
(G.S.) üçüncü olmll§tur 

l500 ınetre: 1) ReoeP 417 4 
<F.B.} 2) Ahmet (G S ) 3) Raif 

"Vakıt,, Kitabevinin yeni 
neşriyatından bazıları (Maarif) • • 

200 metre: 1) Muzaffer 23,4 
(F.B) 2) Cezmi (Maarif) 3) 
Doğan (Maarif) 

400 metre 1) Remzi 54 (G S ) 
2) Ançus (Kurtuluş) 3) R~p 
(F.B.) 

5000 metre: 1) F.şref (Maarı.e 
15,30, 7 bu derece yeni Türkiye 
rekoru olmasına rağmen, Uç kro 
nometre<Jen birisinin yarış esna· 
sında boZUlmasmdan 7.alllanın 
i~i ~-ronometre ile takip edilme
sı nı~ame mucibince bu de -
recenın rekor sayılmamasına sc.. 
bep oldu. lkinci Raif (Maarif) 
Uçüncü Ruleapulos (Kurtuluş). 

4X200 bayrak: 1) Maarif ta· 
kuru 1,36; 2) Fenerbahçe; ~) 
Kurtuluş. 

Cirit atma: 1) Kemal 5,37 (Ma 
arif), 2) Varak (G.S.). 3) Kroy 
şer (Kurtuluş). 

Yüksek atlama: 1) Gü.ner 1 70 
(Maarif) 2) Memnct Yeb~ 1,'10 

l!lııwkP" bedi ba,ataı 1..-.r - BlkA7Ur - BIDllB 
srnu &mn 

9mJ Seviyarom - Roma.a - BUIUIAN BUKÇAB. 
ıo ~rat.. Gazeteclilk - Sl!'.WL AJJJ.'UG 
Meolliıı Meb'mu üTJ • tt921 - BAJUU rAJUK US 
Kenctı kendin@ ıooo lmllme ue eğn&ld - Fraıwzca '1talll 
KC!lldı •endlot 1000 kelime Ue Otretfd - Almagca kitalıt 
liendJ ftııclillf' 1000 kellınır Uf' ötrettcl - lnctlh:...._. ldtaa.ı 

Deniz Harp okulu ve liaeai komutanlığından: 

l - Ankara musiki gedikli erbaf hazırlama ortaokulunun ı nci mrl'ma, 
deniz blUldosu lçiD talebe kayıt ve kabul olwuı.cakUr. 

2 - Kayıtlara ı haziran, 942 de ba§!annrak 20 ağustos 9'2 ye kadar de. 
vam ocUocekUr • 

3 - - latanbul •e clvannd:m mUı-acaat edeceklerin lııtanbul deniz komutan.. 
lığına, Mersln ve ch·ormdan mOracaııt cdcceklcrln .Mersinde den!J: 
gedikli erba,; hazırlama ortaokul nllırJUrlUğüne ve bu mmtakala.r dı. 

amda bulunanların bulundukları mahallin askerlik şubelerine mtıra. 
eaat etmel<-rl. (6121) 

Bektn ' kunı&T. bir odamdı. Kurtıa. Bu yarlj!\ Fener, Beykoz ve G&ıa. (F.B ) 3) H
1 

Aylafkl::n (B.S.). B.) 
Ytn b:üıçn-anını clde etmlttl. O gece 1 tuaray fıtaları iştirak etU, Yarı§ 
l'OOUil zaman, babçn-an: Yakacıkta heyecanlı oldu. MUsabıı.kanm ba§ın -

- Küçük n, OY ııahlbl aıfatll ı. dan itlbaren Galatasaray • Fener tı. 
z.I kO\"Uyor, dedi. 11aruı kaH clarak satılık k fişk tıı.lıı.rı çcl:l§lyorlardJ. Yan, bittiği za.. 
emir \l'r •ı. Bu gece ka bir )erde ı man Galataaarnym (Reşat, Tevfik, 
yatacnlmnu.! Hacı Pafn kO,kU nnmlyle m:t. Petro, Turı;ut, SaU') ekJb! birinci idi. 

Bekt Y bcunbB§ka bir netice hf-kll· ruf ıo oda, SS donllm arnr.1 için. Fakat Fenere çnpanz verdiğinden ha 
~ordu. de eebze babÇe8J, şoO ağaç n.ıe. kemler tarafmdan dlskıı.lflye edildi. 

- nen St'nden "cn1ıtnn hepsi öl. te ormıuu. 2 kuyu ve bir buçuk Neticede: 
d ?., c "&bını bekliyordum. Kurbay ma ra Aydoa suyu butunsn 1 - ZekAI, Şevket, Barbe.roe, Mus 
hf'llftr: lre!ıctı tıaftna l>uymkluk çağma k!Stk satılıktır. Mül'IM'JUlt )·uf: tafa, Hızır (Fener). 
ı::lrmPm'•tlr n- ona bl Vakıt matbaaımda Orbao Te.. ı .,,. · ven r oyun oynar. 2 - Kenan, YuBUf, İrfan, Kuza! • 
l\'U kan•"" t. d'at l bu ....._ mel. Saat 10 - lS e kadar. 

• ... .,... -a ev_... bile us.-------------... •ı fer, İzzet (Beykoz), 
:.-rır, • oldular. 

Uzun at ama: 1) Güner 6,47 Sırık: 1) Halit 3,30 (F.B.) 2) 
(Maarif> 2) Cara~u (Kurtuluş) Viçeropulos (Kurtuluş) 3) Ziya 
B) -ı;evfik (Maari~) DiSk: 1) Cevat 32,49 (Maarif) 

Gülle; 1) Veysı 12,40 CF.BJ, 2) Necat CF.B.) 3) Suha (Ün;. 
2) Mehmet Yebağ CF.B.) 3) Şe- versıte. 
rif (G.S.). Umumi ouvan vaziveti: 54 pu. 

_üç adım: 1) Selim 13,48 (Ma. vanla Maarif takımı birinci, 52 
arif) 2) Kar~melenga. (B.S.) 3} ouvanla Feneııbahçe ikinci, 16 
Tevfik (Maanf) uuvanla Kurtuluş üçüncll olmuş

l"AZLIGA. GİDECEKLERE: 

HASIR KOLTUK ve 
l\lobllyonızla Dıs budak ağacım_ 

dan bahçe koltuklarmız.ı 

HER YERDEN UCUZ 

İstanbUlda Rızafla§a YokU§Wlda 
C6 No. AHMED FE\'Zİ'nln 

Yunan diski: l) Ahmet Yeba~ tur. 
26,51 (F.B ) 2) Suha. {Ünivcrsi· Galata.saray ta.knnı bütün li • 1 ı 
tel 3) RJfk1 (Maarif) sansin atletlerinin maarif takı _ Mağn:r.uındao alınız. 
PÇekıç: 1) izzet 28,40 (F.B.) 2) mına girmesi dolayısile 13 pu :)-••••11111!1!!1!111•••-= 

Kroyçer (Kurtuluş) 3) Servi CF. va.nla dördüncü olmuştur. 

ASRI MOBILY A 


