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lngiltere Başvekili 
ansızın V aşingtona 

niçin gitmiş 

olabilir? 

Türkiyenin 
tarafsızhk 

politikası 

Rumen gazeteleri, 
politikamızi değiştirme
diğimizi yazıyorlar 

Berlin de bu husustaki 
kati kanatini 
bildirmiştir 

İngiliz Başvekilinin ansızın 
:Vaşingtona gitmesi hiç bir 
şeye şaşılmaması gereken bu de
virde - her tarafta epeyce hay
ret uyandırdı. İki müttefik devlet 
adamının, üçüncü defa da olsa, 
buluşup konuşacaklan çok şeyler 
vardır. Netekim bu görüşmenin, 

resmi olmamakla beraber, uzun\ Bükreş 20 CA.AJ _ Rumen gaze.. 
bir ruznamesi de açığ'a vuruldu. telerl Türkiyenin taraf~lık politika-
Dünyanın dört yanında İngil- sına dair bir çok mütalb ve te!§!r

tere ile Amerikayı birlikte ilgilen- ıerde bulunuyorlar. Bu cümleden ola.. 
rak Universul gazetesi, Ankaranu1 

diren bu geniş harbin doğurduğu polltika.sındak.l açıklığa işaret etmek.-
meseleler hem çetin, hem çeşit te ve şöyle yazmaktadır: 
Çeşittir. Pasifikten Rueyaya, Nor- Doğu Akdenizln emniyetini koru-

mak için İngiltere ve Fransa ile lın
'Veçten Afrika çöllerine kadar olup zalanan 1939 muahedesi Tilrk.lyenln 
biten işler her gün yeni bir ted- Mihverle münasebeti bahsinde hıçblr 
bir istiyor. Bunları zaman zaman zorluk teşk.ll etmemiştir. Fransanın 
gözden geçirmek, Alman taarru- hezimetinden ve Balkan harbinden 

sonra da Türkiye harbin genişleme&i
Ztrnun Rusyada ve Libyada geliş- ni bertaraf etmiş olan hareket hattı-
tiği bu günlerde yeni kararlara nı değiştirmemiştir. Şimdi bütün 
varmak faydalı olur. devletlerle iyi münasebetler idame 

etmektedir. 18 haziran 1941 de Al-
Ancak, bu derece hızla gelişen, manya ile bir dostluk muahedesi im-

genişleyen ve değişen bir harbin za etmiştir. İki taraf bu muahede ile 
her safhasında, her meseleyi ko- topraklarının tamamlık ve nıasun1u
nuşmak için ya İngiltere Başve- ğuna kar.şıltklı olarak riayeti taahhüt 

etmişlerdir. 
kilinin, yahut Amerika Reisicüın- Rus harbinden sonra Türkiye ta-
burunun, buluşmak üzere, mem- rafsızhıtını yeniden teyldetml.ştlr. 
leketıerini bırakıp bu uzun, güç Türkiyenin siyasi vaziyetı harbin bi-

dayetindenberi değişmemiştir. Ve 
ve tehlikeli yolculuğa katlanacak- batta geçmiş düşmanlıkları ve şimdl 
larını sanmak yanlıştır. Bu gi- teşkil ettiği tehlikeler unutulmu11, 
iliş gelişi göze almak için, harbin Rusyanın u~radığı hezimetlerden son-
b ra da bu böyle olmuştur. 

ugünkü işleri dışında, başbaşa Amerikan tayyarelerinin son defa 
konuşulacak çok ehemmiyetli bir Türkiyeye inmeleri hadisesi bu ta
mesele olmak lazımdır. Çünkü rafsızlık siyasetinin tatbiki hususun
lki devlet, Elçileri, Genel kw·may- da yeni bir vesile teşkil etmiştir. 
ları, harb meclisleı1 vasıtasile şOy~rr:ıf~r: gazetesi de başyazısında 
devamlı tcm02 halindedirler. Türkiye slyasi ve askeri düşüncele-

M. Churchill'in bu seferki Ame- rln ön tarafında bulunuyor. Ameri-
kan tayyarel<>rlnin Türkiyede lnmele

rilm seyahatini gerekli kılan mtı- ri bir ezrual teşkil etmiş ve Berlinde 
sele, pek haklı olarak gizli tutu: 'disler uyandırmıştır. Türkiyenin ha
luyor. Yalnız, bu görüşmede, ikin- reket tarzı sarih olmuştur. Bundan 

d A dolayı Berlin dahi Türkiyenin taraf-
ci cephe, Rusyaya yar ım, vus- sızlı~ını müdafaa edebllecek kudrette 
tralyanın müdafaası ~ibl işleıin bulunduğu hakkındaki kati kanaatini 
de konuşulacağı söyl1,Jyor. İki bildirmiştir. Bu tarafsızlığın ehem-

l mlyetl Avrupada ve Okyanusların 
tnüttefik devlet adamı bu uşun- ötesinde yapılan münakaşalarla da 
ca, fırsattan istifade ederek, sa.bit olmaktadır. 
rnemıeketlerini ve birlik politika
larını ilgilendiren her meseleyi 
konuşurlar. Fakat, M. Churchillin 
\Taşingtona gitmesi, her halde, 
öne sürülen işlerden hiç biri için 
Olmasa gerektir. 

İkinci cephe meselem Sovyet 
Başvekili M. Molotofun Londra 
Ve Vaşington ziyaretinde halle
dilnı.işti. Molotof, bu meselede 
taın bir anlaşmaya varıldığmı 
Ytiksek Sovyet şurasına bildir
llliştir. lkinci cephenin nerede. 
nasıl ve ne zaman açılacağı me-

lngiltere'nin 
doğu bölgesi 
boşaltıhyor 

100 kilometrelik bir 
sahadaki halk çekilmeğe 

davet edildi 

Lizbon 20 (A.A.) - Londradan 
selesi ise politikacıların değil, öğrenildiğine göre, f ngiltere Harbi-
Sadece askerlerin konuşacağı bir ye Naz'ırlığı İngiltere doğusunda 100 
iştir. kilometre murabbaı içindeki bir böl-

Sovyetlere yardım, Avustralya- gede oturanların hepsinin 20 tem
·•ln müdafaası gibi meseleler çok- muza kadar bu bölgeyi terketmek 

mecburiyetinde bulunduklarına dair 
tan halledilmiş, kararlara bağ- b" k etmı·şb"r . . ır araroame neşr · 
lnnnuş, tatbikatına geçılmış, Kararname, Harbiye Nazırlığını 
hatta eskimiş davalardır. bu tedbiri almağa seıvkeden sebepler 

Gizli tutulan politika işlerinde hakkında her türlü umumi ~ünaka
:.1ayal kuvvetile buluşa ve çözü- şa yapmaktan menetmektedır. 
tne çalışmak ekseriya muvaffak 
Olmayan bir zihin idmanı olmak
la beraber hadiselere bakarak, 
hu yolculuğun izinde yürümek 
bazı hakikatleıi meydana çıkar

ına.ya. da belki yarayabilir. 
M. Churchill, Sovyet Başvekili 

Rusyaya yardım 
İngiliz harb malzemesi 

Rusyaya vardı 

~olotofun Londra ve Vaşington Londra 20 (A.A.) - Attlee, 
seyahatinden ve Sovyetlerle bir Rus>:a' !a !ardım meselesi hakkında 
anı . I dıkt • k az derr.ıştır ki: ı 

aşına ımza a an pe <Teslim edilen malzeme Rusyaya 
sonra Amerika.ya gitti. Bu önce- varmışhr. Ve Rusyaya yardıma de
ki mühlın politika hı\disesi ile vam edeceğiz. Ruslar, Alman silahı
hemen sonraki seyahati arasında nın keskin ağzını kö~letmişle~, fak~t 
bir ilişkinllk aramak mantığın hu silahı henüz tabrıhetmemışlerdır. 
eınrettiği yoldur. Su halde M. Gösterdikleri mükemmel mukave-

, , • met, matlup olan zamanda taarr;ıza 
Churchıll in Sovyetıere ve Sov- geçecek ve düşmanı bozguna ugra-
Yetlerle imzalana:n anlaşmaya tacaktır. Fakat hu arada Rusyanm 
dokunan bir mesele için Ameri- kendisine gönderebileceğimiz bü.tün 
kaya kadar gitmek zahmetine yardıma ihtiyacı olacaktır. Molotof-

N dd. Sadak un ziyareti iki millet arasında daha 
ecme ın h k h' · b. sıkı bir anlayıf ve da ıı sı ı ı~ ı~ ır· 

İktisadi devlet teşekkülleri 
tekaüt sandığı kadrosu 
tasdik edilmek Üzere 

Vekiller Heyetine verildi 

PAZAR 21 Haziran 1942 Sahibi: Necmeddin Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam Matbaası 

Reisicümhur 
lngiliz. büyük elçisini kabul etti. Mülakatta 

Hariciye Vekilimiz de bu'undu 

Ankara 20 (A.A.) - Reisicümbur İsmet İnönü bugÜn saat 
16,30 da Çankayadaki kö,klerindeİngiltere büyük elçjai air Hugbe 
Knatcbbull - Hugessen'i kabul buyrmutlardır. Mülakatta Hariciye Ve
kili 8. Şükrü Saraçoğlu da hazır bulunmu:ıtur. 

Başvekil'in tetkikleri 
Ankara 20 (Telefonla) - Başvekil Dr. B. Refik Saydam bugün öğ

leden evvel Ticaret, İktisat Vekillerile matbuat umufn müdürlüğüne gi
derek ticari ve iktisadi işlerle bas!n işleri üzerinde meşgul olmu:ıtur. 

Sivastopo lda Amerika askeri 

temizleme 
hareketleri 
Briansk cephesinde 

taarruza geçen Ruslar, 
bir mevkii İşgal ettiler 

Bertin 20 (A.AJ Alman ordulan 
başkumandanlı~ının tebllğ1: 

Sıvastopol önünde düşmanın henüz 
sevemaya körfezi şimalinda bulıınan 
bakiye kuvvetlerinin yokedl.lmesine 
devam olunmaktadır. Bir topçu mev
zii ile blr tamir havuzunun her Hd 
tarafındaki saha zaptedilmiştlr. 

Kalenin henüz mukavemet eden şi
mal kısmındaki son sahil lstihk!mı-

Libya' ya 
gönderilecek 

Libya ikinci cephe için 
hareket noktası olarak 

kullanılacakmış 

V&fİngton 20 (A.A.) - Resmi 
mahiyette ve kati olarak bu mevzu 
etrafında bir ;ıey söylenmemekle be
raber, Vaşington'un iyi malUınat 
alan mahfillerinde Cburchill - Roose
velt buluşmasının başlıca hedefinin 
Orta Şark. durumunun incelenmesi 
olduğu umumiyetle tahmin edilmek
tedir. 

nın ele geçirilmesi için el'an savaşlara Bu tefsiri yapan Amerika radyosu 
devam ediliyor. sözcüsü, her iki devlet adamının Af-

Çember içine alınan cephenin ce.. rik~ya b~r Amerika sefer b~l'.eti ~~n· 
nup kesiminde Alman ve Rumen kı- d:rılmesu~e kar~r~ vermelerınm ~um
taları, düşman karşı taarruzlarını kun oldugunu ılave etmektedır. , . 
püskürttükten sonra daha uzağa git- Buna sebep, general Rommel ın 
mişler ve birçok müstahkem tepeyi B inci İngiliz ordusundan daha üstün 
hücumla. işgal etmiş.ıerdl.r. 1 teçhizat ve silaha sahip olmasıdır. 

Hava ordusu ağır .ve çok ağır ~apta Bu hakikat ikinci defa olarak 
bombalarla. 1tale teslslerlnin yokedll:; • :rdan çı mı~ bulunmaktadır. 
mesine devam etmiştir. Bazı mahfillerde Libyaya gönde-

Bir Alman seribotu 19 haziran ge- rilecek olan Amerika kuvvetlerinin 
cesi Sıvastopol önünde 3000 tonluk blr yalnız mahalli vaziyeti düzenlemek 
asker taşıtını batırmıştır. için değil, fakat Libyayı açılacak 

Karadenizde seri İtalyan botları bir ikinci cephe için bir hareket noktası 
Sovyet denizaltısını ve 2 küçük harb olarak kullanmak maksadile yapıla-
gemlsinl batırmışlardır. cağı sanılmaktadır. 

Harkofun doğu şimalindekl kesimde B Ch hill 
bir Sovyet tümenl kuşatıldıktan son- • urc • B. Attlee 
ra bir yan hücumlle büyük bir kısmı 
yokedllmlştlr. 

Doğu cephesinin merkez kesiminde 
münrerit bolşevik çeteleri daha baş.. 
ka bölgelerden tarcledllmlşlerdir. Şi
mal kesiminde muhtelif noktalarda 
cephemiz taarruzlardan sonra ileri 
götürülmüştür. Volkof cephesinde 
Sovyetıerin zırhlı t.anklarla destekle
nerek cepheyi yarmak için yaptıkları 
bir teşebbüs, inatla yapılan sava.şiar 
esnasında akim kalm~tır. 

arasında telefon 
mükalemeleri 

Londra 20 (A.A.) - Rusyaya 
yardım haftasının açılış toplanbsın
da Attlee, toplantıdan az evvel, B. 
Churchill ile Atlaaıtik aşın bir tele
fon mükalemesi yapbğını ve B. 
Churchill'in çok iyi bir intiba taşır 
gibi göründüğünü söylemiştir. 

İki Alman oklu 
Briansk cephesinde T obruk' a ilerliyor 

l\loskova 20 (A.A.) _ Moskovarun Kab.ire 20 (A.A.) - Tobrulc 

BU SABAHKİ TELGB.A.FLAB 

Harkofta 
büyük bir 

muaharebe 
başladı 

Sivaatopol' a şiddetli 
Alman hücumları 

devam ediyor 

Tobruk'a 
karşı büyük 
bir taarruz 
bekleniyor 

Mısır hududuna kadar 
gelen Mihver kuvvetleri 

geri döndüler 

Londra 21 (A,A.> .. - ~osıwva'dan Londra 21 (A.A..) - Libyada 
gelen haberlere gore dun Harkof mihver kuvvetleri Mısır hududunda· 
cephesinde yenl bir muharebe baş- ki Britanya mevzilerine doğru ilerle
lamıştır. Sivastop<>l'da Sovyet kuv- dikten sonra geri dönmüşlerdir. Bu. 
veliert Alman hucumlımna mukave- h .. · · h t T bnık' al 
met etmektedir. ya ~~um ıçın, ya u 0 •. u • 

Moskova. radyosuna göre §ehrin şi- mak uzere. taarr~z ~apma~ açın ~~
mal bölgesinde Almanlar birkaç tü.. zırlak emelmden ılerı gelmı:ı olabılır. 
men toplamışlardır. Cenupta Al- Tobruk'a taarruz daha muhtemel gC>
ma.n _ Rumen piyadeleri taarruz et- rül~ekted.ir. 
rneıktedlr lıngiliz bava kuvveti büyük faali-

Sovyet tebliği yet gös:eriyor. Dün Bingazi, R?~~._ 
L d 21 (Ra.d O 8 lS) _ Gece ya... ta Mantaa hava meydanı. Girıt te 

on ra Y ' K d' · d 'I · · o -nsı Moskova'da neşredilen Sovyet an ıye ye taarruz e ı mıştır. un 
tebliği: Cephenin SJvastopol bölge- Mafta~a sükfin büküm sürmüştür. 
~inde şiddetli muharebeler devam Vatlngton 21 (A.A.) - Tobruk 
ediyor. Harkof bölgesinde bir nokta- kalesi garnizonu ~imdi düımanla te
da nerliyen kıtalarunız, Uerliyen Al- mas halindedir. 
man kıtalariyle temasa geçm~tlr. Vich,. 21 (A' A. - Londrada 

Sıvastopol' da durum çı~mak.~.• olan Timeı garete~i •. T o~ 
J,ondra 21 (A.A.) _ Alman pike rugu mudafa etmek elzem mıdır: d~· 

bombardıman tayyarelerl Sivastopol ye sormaktadır. 
Uman tıesislerinl, ıç şehri, sahil istib- ------- --
kanıalrını dün şiddetle bombardıman 
etmiştir. Tek tük Rus avcıları görül
müş, bunlardan beşi düşürülmüştür. 

Viehy 21 CA.A.> - Alman kuvvet
leri Sivastopoi şehrine do!Iru ileri. 
hareketine devam ediyorlar. :Muha
sara. çemberinin merkezinde, hava 
kuvvetlen ve tanklar tarafından mü. 
zaheret gören piyade şehre çok yak
laşmıştır. 

Vicby 21 ( A.A.) - Sivastopol 
kalesinin timal kesjminde von 'Man
neistein orduları kaleye iki kilomet
re yaklaşmı~lardır. 

Eski Japon Başvekil
lerinin toplanbsı 

Tokyo 21 CA.A.) - Eski Başveklller 
dün Başvekil general Tojo'nun evin
de toplanmışlardır. Eski BaıJVekiller, 
general Tojo'nun verdi~i izahatı din
lemişlerdir. 

Rumen - Macar 
gerginliği 

Bükreş 21 CA.A.) - B. Antones
co'ııun Romanya - Macar hududun
daki Turda'ya yaptığı seyaha.tin he
defi son zamanlarda gerek hudutta, 
gerek Macaristan'a ilhak edilen Tran

ikinci cephe 
hazırhğı 

İngilizç Hava Nazırının 
beyan~b 

Londra 21 (A.A.) - f ngiliz Ha
va Nazın B. Sinclair dün gece söyle
diği bir nutukta demiştir ki: cŞimaU 
Fransa üzerinde avcılarımızın hare
katı garptak\ Alman a.vcı kuvvetini 
yıpratmağa başladı. Biz Britanya or
dusunun Avrupaya dönüşüne yol 
hazırlıyoruz.> 

Büyük Britanya' da 
Amerika kıtaları 

Londra 21 (A.A.) - Şimali İr
landa' dan ba~ka Büyük Britanya' da 
da Amerikan kıtaları bulunduğu bll• 
gün haber verilmektedir. Bunlar her 
tarafta kamplara yerleştirilmiştir ve 
mükemmel surette teçhiz edilmiı hll• 
lunuyorlar. 

Hava akınları 
sllvanya'dakl. hadiseler hakkında ted- Londra 21 (A.A.) - Britanya 
kikler yapmaktı. Gelen mülteciler bava kuvvetleri evvelki gece Alman
Macaristıana ilhak edilen :rransilvan- yada Emden, Osnabruk ile diğer 
y~da fena muamel-e görduklerln1 bil- yerlere yaputklan akından döner 
dıriyorlardı. Seyahat durumun aydın- d" d'. 300 t • A 
!atılmasına ve gerginll.ğln bl.r t?a~a Oflm~z .un avcı ayyaresı v• 
hafiflemesine yardım. etmiştir. rupa uz~rınde uçmuştur. Avcılar. 

Ha.vre lımanına bombardıman tay• 

400 kilometre batı cenubund:ı Brlansk henüz taarruza uğramamışsa da bü
cepheslnde şafakla beraber yapılan cumun uzun ~üddet . g0ecikmiyec.eği 
bir hücum esnasında Rusların müs- anlaşılıyor. Duo Bardia nın 40 kilo
tahkem bir mevkii zaptettikleri haber metre yakınına kadar geldikten son
verHmektedlr. Topçu, hücumu ha- ra şarka doğru ileri hareketlerini 
zırladıktan sonra Rus tankları muha- durduran iki Almaıı tank le.olu Tob- Avustralya etrafında 
rebeye girmişler ve kıtalar süngtl, tü- ruk istikametini tutmuştur. Esasen hava faaliyeti 

yarelerinin akınına refakat etmişler• 
dir. Bir kısmı daCalais, Boufogne' • 
dan Belçika hududuna kadar olan 
kıyı ve içerilerde Saint Omer' e ka
dar uçmuştur. Calai11 üzerinde dü11· 
man avcılarile şiddetli muharebeler 
olmuş, 4 Alman avcısı dü'iürülmüş• 
tür. 6 İngiliz avcısı düşmüşse de 
bombardıman tayyareleri salimen 
dönmüşlerdir. 

fek dipçiği ve el bombası kullanarak Tobruk civarında bulunan Mihver Vichy 21 (A.A,) _ Japon tayyare-
ilk Alman müdat'aa hattını yarmış.. kuvvetleri siperlere girmeğe başla- ıeri Yeni Gine'de Moresby, Avustral
lardır. 6 A~~~ _tankı tahribedllmiş mışlardır ve mevzilerini sağlamlaş- y:ı.'da Darvin llm:ınlanna taarruz et-
800 Alman oldurulmtiştür. tınnaktadırlar. mişlerdtr 
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"ustoı böceğir ... ~rıncaı ••• 

Hür Fransızlara geçenler 
Londra 21 (A.A.) - Madagas

kar' da Diago Suarez üssünde esir 
edilen 400 Framm: zabit ve neferi 
Hür Fransızlara katılmışlarıİır. Bun• 
lar yapılan propagandanın yanlı, ol• 
duğunu anladıklarını bildirmişler, 
bilhassa Biirelhakim mukavemetin .. 
den çok mütehassis olmu,lardır. 

Aleoutienne adalari 
Londra 21 (A.A.) - Bu saball 

alınan haberlere göre, Şimali Paıi· 
fik'te Aleoutienne adalannda muha
rebe devam etmektdir. Ancak sistea 
dolayı durum çok karışıktır. 

Milano'da umumi 
bahçelere buğday dikildi 

Vichy 21 (A.A.) - Milano' da 
buğday hasadı umumi. bahçeler("" 
yapılmaktadır. 

Çekyada idamlar 
Londra 21 (A.A.) - Dün Çe1i

ya' da daha 7 4 kiti idam edil mittir. 



Sahife ı AKŞAM 21 Buiran 1942 

( ____ n_._ .. _._a_e_c_e_k_i_· _v_e_a_._S_a_b_a_h_k_i_&_a_b_e_r_ı_e_r __ ) 
Harb tebliğleri 

Alman tebliği 
BerUn 20 (A.A.) - Alman oldtililn 

lıattumandanhlmm tıebıtai: 

lzmirde 
sıcaklar 

Gölgede 40, güneıte İle 
57 derece:;i buldu 

Bakliyat fiatleri 
Ticaret Vekaleti, fasulye, mercimek,_ nohut 

ve kuru baklaya yeni fiatler koydu 
lılanf dttıMnde Alman m&Jn tara-

ma gıemllert gece yapılan blr deniz Ankara 20 (A.A.) - Ticaret desi olan kuru hakla 1.3 kuruıtur. 
muharebesi emıasmda bir İngll1z top bmir 20 (Telefonla) - Bu'-ün Vekaletinden tebliğ olunmuştur: Madde 2 - Bu fiatler, istm.&I 
ptertnl ve bit seribotu batırmışlar, görülmemiı derecede sıcak nr. Oğ- Madde 1 - Bütün bir mahsul bölgelerinin istasyon -.eya ı.kele 
ldrçok seribotu atıl' yaralamışlardır. leyin sıcaklık gölgede .fO, günqte mevsimi devamınca cari olmak üze- olan vilayet veya kaza merkezlerin
Oötüs götüse bir savaştan ııonra bir ise S 7 derece idi. Bir c;oklan deniz re, geçen sene bakliyat zümretine de çuvalaız olarak mistahsilin top
mlttar esir almmıştır. Dtifmanın banyolannda saatlerce kaldılar. So- dahil maddelerin müat.ahail bölgeler tan izami aabf fiatleridir. Vasıfları 
fiddeUI ateşile hasara utrayan bir kaklarda bayılanlara da raslandı. Azami fiatleri Vekiletimizce teabit daha aşağı olan mallarla bu madde
mayn tarama geml&lnl yedekte götii- Diyebilirim ki bugün sokakta dola· ve ilan olunm'Jftu· Yeni mahsul mev• terin diier nevi ve kalitelerinin 
~ bir Alman mayntarama gemisl ,anların yüzde 90 ı ceketsizdi. simi için hiikmtıet tarafından bubu- bami fiatleri, mutat farklarla ve 
...udi hasara utramı§tır ŞeL-• • d k b fi 1 · · .._ · tul ,_ · b ·· ·· tahsil k k · nrımız e ııca at ıat erının saoıt tu maaı .s;;arar• ıca ına gore mut aza mer ez-

Belçlb - Hollanda ahll1 ac;ılında İstanbul dün aenenln en sıcak laıtmlmıı olduğundan, bakliyat leri için de ayn ayn olmak üzere, 
.&iman_ avcılan İngllhılertn ti av uça.. gtlnlerln~n blrlnl yaşamış, hararet zümresine giren maddelerin izami Tilayet bat mürakabe komisy011la
lmı diişürmil§, kendileri hl9b1r ~yba öileden sonra gölgede 38 dereceye fiatleri de, hububat fiatlerine göre nnca tesbit ve ilin olunacaktır. 
=~rdırba~ r~Ingtllz tı:-lanuftu'. Hafta tatlllnden 1atifade ayarlamnak suretile yeniden tesbit Madde 3 _ Kuru fuulye. mer
lllllll b u ~lannı bU: anya- eden binlerce halk biraz serinlemek edilmiıtir. Yeni mevsim devamınca cim k n hut ve kuru bakla ticareti 
llombal~:oblr htlcuma ~~ için pJAjlara. döttllmflit~. cari olacak bakliyat azami fiatlerinin .,:n· :utaVU11tlann kar hadleri 
mqlardır. Osnabruesk'de müteaddit Denızde boguldu eaad'an fUnlard~~: ve bunlann kurduklan zahireci bir-
lıacalara isabetler vaki olmUftur. sı... Hüseyin adında biri dün banyo A) En ço~.Yu.zde ~yabancı mad- tiklerine verilecek yeni vuifeJer 
vll ahall az kayba utramııtır. 8 İn- yapmak üzere Davutpqa sahilinde deai ~)an buınCJ nevı kuru ~lı fa- Veklletimizce aynca tebliğ ve ilin 
llHz bomba uçatı d1lşürtllmtiştlr. Bir denize gİrmİf, yüzmek bilmediğin- sulyesı 24 ku~!tur. olunacakbr. 
ay filon kumandanı olan J6zbap den boiulmuttur. Hüteyinin cesedi B) En çok yuzde 3 yabancı mad· " . 
Oollop, 101 lnet han zaferini kazan- denizden çıkarılarak yapılan muaye· desi olan birinci nevi yeıil mercimek ~adde 4 - ~ütteblikahmalerkfi~z-
-.ıır. Blnbqı Traut.ıoe' tuınanda- ela - ülm" • '---t _ 18 kun••tur. lerın yeni lzanıl fiatleri m it at 

ll ne tonun gom e1111e runsa .. ~ -..... •. k b k · nla 
andaki blr av f on Dolu cephesinde riJ • tir Kaza trafında b ta tab- C) En çok yüzde 3 yabancı mad- mura a e om11yo nnca, gec;_en 
2000 inci hava zaferini Jı:.azanm'ftıl'. kiki. ·• • • tie za 

1 
desi olan natürel nohut t4 k.uruıtur. sene teblii olunan esular dairesın-

a gıTlf11Uf r. D) En çok yüzde 3 yal>anca mad· ele tlyin ve ilin olunacaktır. 

Muila'cla iki zelzele 
daha oldu Universitede Yurt bilgisi 

lngilizlerin 
büyük 

taarruzu 
Durmadan Berline kadar 

...:; ... a ... k ·ı 
1 ............ e azmı tt 

yapılacalmıit 

lngiltere Başvekili 
ansızın Vaşingtona 

niçin gitmiş 
olabilir? 

(8- t.rllfı 1 .a aahifede) 

katlandıfmı sanmak akla yakın 
geliyor. 

Lonba 20 <A.A.) _ lnaWs _ eov- Bu mesele ne olabillr? 
yet ittifakının yıldônUmil milnasetıc.- İngiltere 1le barbde karşılıklı 
tile yapılan te?.ahtirde M. Crlpps de- yardım ve sulhta :lş birliği anlaş
miştlr ki· 

zaman· gelecek ki Btrle§lt Amerl.. ması im?!Alayan M. Molotof, tA 
tanm Ja,rdımUe 'Ye bizim an&J1 tud- Vaşingtona kadar da giıttiği hal
retimize ve SOVJetler Blrl.lllnJn ıatıh- de orada hiç bir feY yapmadan 
sal taynakJarm& inz:tmam eden ~ d&Jdü H u-1 tafun va•~"'gton• 
mertta sanayi tudretlle ba\ıda Bit- • -. -.wo ~ 
ıeıe Jr.:aqı büyüt. ve muvattaldJetll da kiralama ve ödünç verme lt
blr taarruz yapmak ta.blll,ettnde ola- lerini konuştuğu llAn edildi lae 
~· Pakat muvaffatı,etlıı esası de Şark cephesinin bu durumun· 
mutteflltlerimlse )"&pacalımız ya.r. 
dmıdır. Onların muvatfakıyetsızllli da Sovyet BaşvekiUnin zaten yü-
müşterek dlvanma zarar verir, fayda rüyen bir alışveriş işi için Mosko
'Mrlllez. Taarrus ettttımı. IUll&ll vadan, binbir zorlukla Vaşingto-

=!ı: ":a!~~S:!:ız~ na kadar gideceğine inanmak 
nu llze qlemetıe 'feJa bnc!latne güçtür. Şu halde, M. Molototun 
aöJiemetıe Bitlere yardim. etm1f ol- Vaşingtonda Amerika ile tama
mUJOl'UDl. O an belt11ÜJDdır, belld men anla§amadığma da akıl va-
maıı:.tır. Fakat drilliQvr ti Bltııer, o J 

anın oot uzak olmadılmı hlllecllYor. tıyor. 
mz Jı&zırlıklanmm J'&parken hiç tüıt- Bu ild ihtlınall birleottrmce, 
1ıea1a mtıer de lı:e:ndl JuuıaılıklanDı 1ıı1. Clıurchill'in Vqi:ngton aeya
J8P'e&kUr. ve Mddl .umda bu --
man 1IDftrU il9rtnde mlelllr oJBM- bati balrJnnda lihlnde şöyle bir 
ıır. Sizin de blldi~lnlz gibi bu meae. §iiphe ve faraziye uyanabilir: 

Halk Dağıtma 
Birlikleri Malla 19 (A.A.) - Dün gece 

biri saat 23 de diğeri 24 de olmak 
üzere iki yer sarsıntısı olmuıtur. 

le M. Molotofun .ıngtI~reyt ziyareti İngiltere ile Sovyetıer arasında 
.., B d" E •1 K l esnaaında Jı:.endlsile muzatere edil- • Hukuk dekanlıgına ve e ıa rmat ı e ema mlştlr. ve .sizi temın edebWrim tt 11• imzalanan anlaşma, Sovyetıenn 

Tıp fakültesi ordinaryüs Ermat'ın yazdıklarl Molotof bu hu.susta benim 11ze .ö1- bu harbde ve bu harbden sonra 
•• l"".. . ki b" • "l"""" ka d llyebllecetıerlmden eok daha fazla bütün istedlklerini ve istiyeblle-profeıor uğüne tap ırıncı ıgı zan ı pyıer biliyor + ... _., 

K 1 d ") Hasar yoktur. 
unı maam an vazgeçı - -----
eliği haberi tamamen Dinamit kapaülü ile ... • n1 ld · M. Crippıı, "ıu .ııcıerl u~ve et.mJ+ttr: ceklerlni değil, ancak ~.u.tere-

asılsizdır k 1 eli tayı er yapı 1 .... _, ____ 20 (AA) Ma "f v Zater, sulhten önce gelecetttr z... Din kabule razı olabileceğ'l lzaml oynar en yara an ~ . - an e· . · 
kilr· d t bl"ğ edilmiftir· ilk kul- fer, ancak aüre&ll bir cesaret ve ta- f&.?tlan içine almıştır. İngiltere, 

._ ... __ 20 (Telefonla) _ Babah ....,_ lmnir 20 (Telefonla) - Değir- Ankara 20 (AA.) - Aldığımız 1 ıgınd .. edn .. e .. 
1 

L--:: • • 8° hammill sayesinde ve ne aman bl- sulh aa.vıelerinde bu""tün küç:n.; 
a..u-.no .. - d nabi . . Ahın be r .. d" f .• ann or uncu ve UCOJlncı mu anna tee Aini h üz bilmedllimlz IUkut .,-., • UA 

•telerlnden biri halk datıtma blrllt- ~:..~e buldy~1nclin.m·t h:--:~~ maIAI. GmF ata gBaore·.1?.r 15n.a~ PB~l~or mahsuı yurt bilgisi kitaplannm, ya- U:aııer v:n taUbalzUkler sonunda ~ devletlere karşı - Amerika ile 
Jer1nin kurulmasından vazgeçileceği- o,,-....... e ugu ı .,.... ı uat ıgı ın ıyaaa ı •"er zılmaıı • in a dan müsabaka ıona 
Dl yazmıştır Allkadarlardan ölren- ile oynayan Kadir kızı on yapııda okulu müdürlüğü ve eaaaiye hukuku •. 1Ç •• ~ak d .1 k" zanılabWr. Budn heplmis bundan beraber - Atlan.tik beyanname
dllime göre· bu haber tamamlle asıl- Hediye. ka.,.alün infillkı ile ağır au• profeaörliiiüne tiyini üzerine bota· emıııti: Mu~ aY!" sön en en ı- bir sene evelldıHt nazaran daha üm.lt- ille baihdır. Sovyet Rusya ise bu 
mzdır. Hütfunet bllltb bu birlikleri rette yaralanDUfbr. Küçük kızın par- lan l.tanbul üniveniteai hukuk fakül- !'-plar oz~l hır ko~on tarafından 11, daha ltlmatlıyız. Fabt düpnan- be ...,.. "---'-.. --•• 

__ Lı __ L • _L•·ı el . icl ıncelenmıı, ve qagıdaki hususlar 1anmızın elinde blan kuneti ff on- yamıam .. ,,.a ~ı..u~ 
takviye edeceıı:.tır. ımuuan .s;;opmQflUr. tem dekanlığına bu f-.u t enn a- t b"t l ..... • lar -n-eden eneı kendllert tara- bundan dola"" sulh gaveleri ba-hukuk d" .... S dd k Sa ' etı ı o unmu, ... r. J,_,....,,, • J• ., 

re la u or ~a~~ 1
• ı f- ,_ ~l Milsabakaye 1 3 ıeri kitap yollan· tından gelmeatn• intizar etmetlllhnls Jamından İngiltere ile aralan 

Ank d b• N ' •d Al Onar, tlılıbul ünavenıteıı bp -u - b l d B ik" • ta lcabeden fiddetı ve azmi uıımama- İn ara a ır memur orveç e yem en man . d • d 1 .. .. .. 1 ha mıı ve un ar an, una ıncı or yalım u ı1 uzun zaman açık ka.Jmııtı. gll-
ve bir bakkal hapse kuvvetleri geldi !illıa~'kİ~i;:' :ıcfuı~;=~~o~esö: ?

1
ku

8
lu türkçe ö~fetmnenıdü. Bedia ~Bat sma1 °ge~~ :mcı:! tere bir ta.raftan Sovyetleri tat-

- LI-~- ld 1 .. w.. f-l-ü) . __ ,_. d" ı e ursa ınaan m r muavını • im 1..ıuM-ı. '"'ln be'· ........ _ dan m&JUU1111 O U Stokholm 20 (A.A.) - Social ~~ne aynı .... tebın "951 or anar- Kemal Ermat•m müttereken yazdık· :!n,!~ .. w.u. ..., -.. uaı- uzun m1n etmek zoru, öbür yan 
Ankara 20 <Telefonla) - Aldılı l>emC>kntea pzet•irin uqu al- 7U8 _ profesörlennden Dr •• ~eral lan kitaplar Wrinc1 o1anık ~ lhtly~ olac~kr, • • • Behoııl Atla'l'ltlk beyan• 

rifyet mukablllnde, Recep adında bir dıima göre Narveç"e yeniden bir Tevfik Sa~l~m, bp fakUhesm~ aç~~ ve burıların 1943 _ 1944 ders yılın- Almanya ya yenı fngılız namesine açıkça aykın yükümle-
ll&Jı:.kala fazla ekmek tartı verdiğin- çok Alman kuvvetleri gelmiıtir. bulun~ ~1~.~r hast~lıkla~~ ordınaryu~ dan itibaren 3 yıl müddetle ilk okul• hava akınlari .M..1 .. -.-ek .... alt d 
den dolayı Ankara mJlll korunma .. .. "b" profeeorlugune hır muddettenben l d k ul L_'L I d"l . . I . . re a.u .. 19u-• .... ygısı m a. 
__ .. .._ esin rUen h··-91 _.___ Okullar ve büyük haataneler il ı b .1 . L!ı l k "fa t kte ar a o ut ması ~ou e ı mııtır. Londra 20 (A.A.) - nsiliz bu lld , ... ~ azçok uv.,,.,.,.1 .. .,tınp __ .,m eve uowu m~ b" k t binal k b" u vazı eyı veJW o ara ı eme T" ta kul -d- .• Ulvi Yelken ha lı" . bl·w· ~.,..&• J&~ 
be Karacabey fUbesl teblit memuru ır ço ream a.nn . ısa .. 1r ~- bulunan akıl hutalıklan profesörü ıre or 0 umu ~ru .. .. ."'!a nazır IPIUJ1 cuman~. te ıgı: biri tiri ...x...n,..en bir anlapna 
-. .... '"'okg"-le .......... _, Recep .. _._, .. _ maada hop)tılmuı 11tenilm1ftir. Şı- D F h _.ıd· K . ta . d"l · • tarafından yazılan kıtaplar uc;uncü Dun gece hava kuvvetlenmıze men• eş r a--u.u 
.aAUU ... . """' ~ ı_.... • kull h r a reo m enm ayın e ı mıı la-'- Um" • lL'- • d"" d"" Ü L.... tl" b" ....... ı.:ı • ..__ Al bıll :aladı. rmdakl muhakeme bitmiştir. Tahir mal Norvec;tekı o arın emen )erdir o r-. ~ 11tir. ~cı, • o.r u_nc sup &avve ı ır ao::p.u fimal oab • -f. 
Tokgöetln 4 sene 22 gün, rüfvet ver- hepsi timdiden Alman ukeri ma- · ve beııncı dereceler ıçuı hiç hır kıtap manya topraklarına bGcam ebnif- Bu anlaşma Amerikada bot 
mekten suçlu olan bakkal RecebJn de kamlan tarafından işgal edilmiıtir. uyııun görülmemi,tir. lerdir. Hilcumun ana hedefleri Em- gör1lldil mü? Pek emin detlllz. 
ı ay hapsine- karar verllml3tir. İzmirde sabunluk yağ- elen .ve Omabruck ile hatka yerler· Propaga:nda.cılı't gayreti, yahut 

Belediye fen heyeti lara el kondu Vichy' de ~=d~r~~:.a:'1b.~:tn~:!7~ sathı görüş tngWz - Sovyet an--
Füruzan vapuru Gazi planli yerler için İzmir 20 <Telefonla) - Ticaret ve- bombalanmıthr. Japnamnı sulhtan sonra tam bir 

köpriiaGne çarpti mütalaa aormiyacak kAlett, vUayetlmlzde beyana tabi sa.- De Gaulle' cülerin ve Uçaklanmızdan dokuzu üslerine adalet ntzamının temeli diye 
BadıJı:.zadelerin Füruzan vapuru, bunluk ~a el kondutunu komünistlerin bir hükii- dönmemiılerdir. gösterse de bizce, satırlar arasın-
~ sabah saat 4 su.lannda Gazl Belediye fen beyeU son zamanlar- blldirmlştil'. Yatlar, •bunculara mü.. 1 d d 1 ı_1....1!.I tü kü ült 
töprilsftne çarpmı.e Te töpr1hıiln ~ da b1rçqt itlerde, bllhaasa ~ta sa'Yl surette tabiJn olunacaktır. met darbesinden endite ktiıa İ ev et tete&&w• dan çıkan mAna, bü n ç 
in tarahndaki parmatlıtlar1yle tti- =::n6:nede:ı:==:a 1:~~:ı.~ Yüzde 1,5 ulde kadar mahdut mit- ediliyor leri tekaüt aandıği devletlere kaqt tam bir adalet 
pefteslnt zedelemttur. Belediye, t&p- Bu hem tırtaslıecwthı otaımasma tardak1 yemeıı:.ıa: :ratıann satatı aer- kadroıu fikri etrafında ayrılıklar doğura-
ridekl bu lnzadan dolayı Badıba- Jıein de halta alt 1t1ertnç stıribıceme.: bes bırakılımftu'. Londra 20 <A.A.) - Buraya gelen Ankara 20 (Telefonla) - lkti- cak mahiyettedir. Bu bakımdan. 
delerden 900 lira sarar Te ziyan ıstı· de talmuma 8l!bep olmaktadır. ha.berle~e göre, Vlchy styns1 mahfil- udi devlet tqekkülleıi tekaüt san- Amerlkamn bu a.nl8.§mayı Atlan· 
,ecetttr. Halbuki fdır1n birçok mm takala· İnebolu' dan top sesleri ıerl, muttefltıertn Fra.nsaya bir ç~ dığı kadrosu tasdik edilmek Gzere tik beyannamesine tamamen uy-

nna alt imar .. , ... , .. n hazırlanıp tas- ıı:arma yapmaıan talalirlnde De oa- V kili L • •1 . • -Yeni teknik okullar dit ed11dJll ~a tnpatmda tat- iıitiliyor uııe tarattarlarınm ve tomilnlstlerln e er neyetıne ven miftir. IWl buJmamıı olmall, .m. Chur-
llaarlf vew~tı bu aene ,eni bir blt ed1lecek belediye tanunu ve ta· İaebola 20 (AA.) - Sahilimiz btr htikftmet darbesi hamlamalann- Feci bir ölüm cblll'ln de bu ehemmiyetli dlva 

llPUlt 1aparak )'eDlden aanaı met.. llmatnamelbıdekl hlttknler de sa- fimali garbilinde bir mevkiden ak· dan flddetıı bir endlfe duyuyor. bmir 20 (Akpm) _ Ödemit için Vqlngtona gitmeye lüzum 
lep1erl açmata karar ffrmll&l rlbtılr. :ren beJetl, anuııl vaz!Jetlerl eetmekte 01-n top -.e infilik sürül- kazuında Kıtla Wyünde Abdullah görmesi muhtemeldir. 

1Jehrhn1zd4P bu eene açmcq JaPl JlllnJa teablt edDm1f -ve kanunla t.a&. tüleri dün aabab tiddetini arthmııt Vilayet ve Belediye Demir, ihtiyatmlık ederek 12 YllflD• Fakat bu kestirlş ve düşfinilf 
wta okulu. kız emıttllert '" Aqam dil edDmlf lnfaat lflerl için imar. ve faeıluız bir ıurette devam eyle- bütr•len· daki Halil Demiri.. köy .. civanndaki ... _ ,_A.ııı .. -'erln .ıı.......... gönın·· "· 
bı metteplerı için f.fmdlden ballr· mDdilrlGllnln m11t.aı0e"D1 aonna- • t" Y- d -L--- ueL-~ ""'"'l-· .'-1 
lltJar yapılma.ttadır. Bu sene alınacak dan muamele g6n!ıcek, ancak henb IDl1 ır. Tasdik edilmek Gzere VekAJete arpa hamıan1nı ovmeae bır~ ' . ~ 
talebe mJttarı ~ aeneıı:.ı talebeden pJAm Jai>İlmıyan yerterdeki mpat Bu infillklann tehir binalannda gönderilen vm,eı ve belecllye ne harmanı döven iki beygirin ürkme- fttne ve zlncırlenlşlne dayandı& .. 
fu1a oldulundan bu hususta VetA- 1f1n imar mtldtrlüPntın mütallamıı husule setirdiii samnblar yüksek mülhak mtlesseselere ait 942 senesi sinden Halil Demir aiaçlara çarpı- için nihayet bir faraziye sınınnı 
Jetten talimat beklemettedlrler. mraeütır. mevkilerde fazlaca hiPediJmiıtir. bütçeleri tıudlk edilerek gelmiştir. ]arak beyni parçalanarak ölmüıtür. geçemez. Şunu da ooylemeyi vazı. 

fe billris ki Vqington bulllfUl&

PERiLi KONAK kadar teeuür duyduğumu ve ıztırap dan ilerliyordu. Üç arkadaı aeuiz mamııb. anda hangi mesele konuşulursa, 
çektiiimi hatırlamıyorum. sesiz birer köşeye büzülmü!ltük. Hol- Arahamız, bozkırda yürüye yUrU- konuşulsun, Alman gazetelerlnin 

Coombe Tracey · kasabaaında, meı, belki etraftan alevi görülür kor- ye nihayet, Franldandın evi civanna dediği gibi, bunu, boğulmak üze
Londradan gelen aivil polis komiae- kusile, adeti hilafına olarak sevgili geldik. Uzak~n ~ranklandm evini re olan ild adamm birblrtne ümit-

Tetrlka No. 98 Çeviren: AHMET llİLALİ rile iki saat dolqtıkt.an sonra bir ara- piposunu tüttürmüyordu. Ben kara görülünce l!~f hır .ne~ea aldım. Çün- slzllkl sarılması tarzında göster-
• . . • • • • • • ha kiralıyarak yola düzüldük. Kasa- düıünc~lere dalmııbm. Çünkü n.e kil ~elimiz yen nıhayet anhy~- e balrika 

Hafiye bubmmm takdim etti. Bu bin - pyet bu. kusur uyılacak hadan hareketimiz. ortalık kararma- yapacagımw, nuıl hareket edeceii- bilmiftim. Bu yer de arabenm tiki- mek, hldlaelerin tine asla 
takdim uyeainde gelenin Londra İle - proje ve pllnlanm tatbik hu- ia bqladıktan aonra vuku bul- mizi bilmiyordum, Kanaatimce, göz- bettiği iatikamete söre, Perili konak uymayan, biraz lDsat1ı hiç bir hav· 
polis müdüriyeti komiaerlerinden W11Dda kaıdisine yardım edecek mUffQ. leri baiL bir macerap doira ~ olmak llznn selircli. Biraz aonra ara- Mlanm aJamıyac&lı kocaman bir 
Lestrade o!~uiunu anl~dım. • olanlara, ö~den izah etm~eaidir. Gideceğimiz 7er, Perili ko!'81' il~ yorduk. A~ karanlıkta aanıldık· ha P~i ~o~ hüne ~dl. F~t möbalqadır. Çttnkü ne tngllte-

ı....trade m, Holmes e ilk sualı fU O, eon dakikaya kadar planlarını hqerat mütehU1181 Stapleton un evı ~. ıon aerguzeıt yerine yaklqbia· konapı buyük kapın CSnunde deii), _.... Ameıikada bolu1mak 
oldu: sizli tutaT ve kimseye aöylemezdi. arumdaki bölııe olduiunu tahmin mızı lıiuediyordum. arka kapmm biraz öte9inde durdu. .nıuıı:ı, ne 

- Mühim bir ıey mi var?. Ben Holmesba bu hatb hareketini, ediyordum. Ç&nkü Holmes, adeti lhtimalki, arabacuun mevcudiye- Arabadan inc:Uk. Holınee, arabacı- tızere olan bir adam manzarua 
- Eveti kımıen müstebit karakterine, klllllen vePi)e gideceiüniz yeri bize aöyle- ti, Holmee'i bu seyahat esnuında, ya evvelden kararlattmmt olcluiu yoktur. BU"1• IUJUll üsUbıde 

• - H&cli.e hakkında bana biraz de mealek icaba olarak yaradılJ§ında memitai. Gene zannıma göre, ıon tarzı hareketi hakkında 'bu dere• iicreti verdikten ıonra, 'burada biç çok rab&t, çok sakin, blllı8l8a g(l• 
....._ ftlİr mİIİDİs} mevcut olan itimataızlığa ve her tür- gayreti urfederek kati darbeyi indi- cc ketum davranmai• eevkediyor- durmaksızın, geldiiimiz dolamhaçh ftb)e ,ozer ve dalgalara dayanır 

- Uaan aenelerden'beri İf)enen ve lü ihtiyat tedbirlerini almalı: huaumn- recek. Te Stapleton"un maakeeini kal- c' . Heyecandan ye aabınızlıktan yoldan derhal Coombe Tl'&Ce7 ka- ballerl var 
misli söriilmemit bir takım cinayet• daki itiyadıaa atfediyorum. duarak onu yaka)ıyacaktık. alnMeriıniz 90b derece gergin bulun· aahuma avdet etmesini emretti. • 
Jer karJwnda bulun..,.oruz. Yola O, doetlanm hayretler içinde b1- Holmea, bize hareklt planından duğu halde. ağzımı açıp da Holmeee Ben, Perili konaia gireceiimizl Necmeddln Sadak 
•azdan evvel iki saat vaktimiz rabnaiı çok severdt Kimseye de iti- katiyen bahaetmemifti. Fakat ben bir teY soramıyordum. Çünkü Hol- aanmlfbm. Fakat bu tahminim doi-
ftl'. Ondan sonra Londraya döner, madı yoktu. Projelerini tatbik mev- evvelki bldiseleri bildiiim için, ha- me:uin, zam11111 aelmedikçe dütünce ru çıkmadı. Holmea, aea çıkarmak· Pamuklu tevdab 
oranın aia~. ve kıur~•etli havasını ~ol kiine koymazdan evvel ifşa edene fiyenin planı hakkında bu tahminle- ve planlanru aöylememeği kendlsiqp l1Zlll, arkasindan yürümemizi ı8yle- DeTlet daire ye mileaıeaelerlnden 
hol teneffüs ederız. Za~nedenm, öğrenilir ve suya diifer diye kor- ri yürütmüıtüm. Aıkadqımız komi- mesleki bir iman ittihaz etmiş oldu- c!i. bar1 olarak halta yapılaı1 pamuklu 
ba .. ~ara ilk defa gelıyonunuz, kardı. aer Leatrade'ın iae, };u hadiselerde.n ğunu biliyordum. Ben Perili konak~ ~d~ ik.i ~Y mes!ocat tevziatına. 15 temmuza u.-
değil mı) Bu sebepten dolayı, netice, yar· hiç haberi yoktu. Holmeı de ona bır Yeni macera arkada,ımız Leı· zarfında, bozlunn çiflıge cıvar h~tü~ dar devam edilecektir. 

- &et, bu y-:rleri ilk defa görü- dımcılan için çok defalar nahoı ,ey aöylemeğe lüzwn görmemltti. uade da, Hohnesin bu adetine va- yerlerini gezerek adım adım bildı- Bundan 80D?8. ıa atustosta yenl bk 
Torum. olurdu. Ben kendi heaabıma arka- Zifiri karanlıkta bozkıra vanp da laf olacak ki, bu sinir bozucu v-:, yo- ğim için, yüriidüfü~üz istikam8!e dalıtm& ~. Bu Udııcı -.. 
-Allı Umanın ki. bu ilk ziyare- dqımın bu ketumluğundan birçok dondurucu rüzglr yüzüme çarpmağa rucu uzun seyahat esnaaında, apını nazaran, Stapleton un 'bulundugu zia~ ~ flmdldep baaırlıtıara bat

tinizin hlbramu. ölilnceye kadar defalar müteesair ve muztanp oldum. hatJaymca, hem aoğuktan. hem de açıp da Holmeae, J;oı bir tevkif y~e srftmekte oldufumuzu anladım. lanmıftır. Bu maksatla V tllet Ud 
anu~ Fakat bu gece zifiri karanlıkta boz- bölgenin korkunç 1181Zlığından ilikle- müzekkereaile niçin kendisini Lon- Bı raralık Holmes, durakhyarak ko- mllJol\ fit bastırmaktadır. Bu flfler, 

· ' · · " · it- milere torduı memurlal'. ., ..... le balb dal:ıııl&-
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- NedeD
:.tbuarakMaarbadla oturuyor- zmır e esrarengız me 

Şame.ma. deıbal _ lldncl blr taa~ Şamama bit kellme ile cevap "erıll: 
ruza lJ#ram,amak için - ıtenara. çe. - Evet .. 

IUnm da meseli Anbraya. lat.nbu- b • • t d A İki aylık liartlarin k1ld1 ve a.rkadaflarma. hır.ybfdı: ~ devam ~yor:u. b 

laGeçimgi~::_~? b=dadedimd-~·ı .• ır cınaye av ası '...Jax.;b}masİna dünden - Balta.nm ~ldlgt fU kayalı~ ko- Şamama b1r a.ra ~ a.smını aşın .. 
™~UlllULili _" .:iu. u ısa şun.uz! .. Bana. n1şa.n. alıp ~nı dan yakflla.yıp tıç metre geriye :fır .. 

ı"tı"baren ba•lan'di vuran bu herifi yakalamadan bir adım ıattı. Fakat, Taşonun yere d~esty.. U-gale.aiz ise fikir aalıasmda ve -s ~· 1d 
.uq Uerive ...tdemem. Je kalkması vır o :U. amatörce... Sizin için büyük ,ehirler " .~ ...,.._

1 
~· ı 

H R Al ' Atıanndan 1ndller. ~ ......... A.vrsan ar: daha enteresan olmalı ... Gerçi bura- Vicahet ile asan, ıdvan tın 1 :Temmuz ve atustos aylarına. malı- Kayalığı sa.rdılar. - Bizim kahbe yelkencı yaman 
ada birçok mekteplerimWn, basta- 9M ekmek kattlannın dağıtılmasına. Ortalık gittikçe kararıyordu; Faka.t oyuncu ım~. 
aelerimizin, devlet müesaeselerimi- b v k •• }d •• d ••ki • • • k ~ d • } dünden itlba.ren başla.nmıştır. Da.- göz gözü görüyordu. Korsanlardan blr Diye söyieındlter. Alev dalgalarl ha.-
Iİn toplanığı merkez... 0 sebeple, Ogra 0 Ur U enDJ 10 i:tl e IYOJ ar ğıtıına 1.şl ayın y1rml beşine kadar ta- 1klsi etraftaki ça.lılıklafl tutu§turdu. Menrlfti. Korsanlardan biri, ~o.. 
münevverler eksik değil. Ahbap, . mamlanacaktır. Burada çalılar çarçabuk atef aldı; nun yavaşça. koynundan b1r .küçük: 
arkadq bulabiliyomınuzl Fakat bu lzmir 20 (Ak- - Mahalle birlikleri tara.tından da.- hem ortalık aydınJandı, hem de çalılar hançer çıkardığını gördü.. hemen 
hüyiik tehirlerin münevver muhiti ... şam) - Çe,me i:J.tı.lıp aile reisleri tarafından doldu- arasında saklanmış biri varsa, kolıty. ortaya. atıldı: 

İstihfafla omuz silkerek ıöziimü kttaaının On.cık ıl'Ulacak beyannameler de haziraıiın ca meydana çıkmaSı :tıemln edlldi. - Kahbeye a.bbece davranmanm 
kesti: köyllnde kocası 71nn1 beşbı~ kadar blrllk.lere te.sl.im Yangın kayalığı dört çevresinden arası geldi. Taşo, Şam.amayı hançer-

edllecekblr. Beyannameler muhtevi. le yarale.mak istiyor - Bijyük tehirlerin münevver Rı<lvan Altın•ı bo- yirmi .......," d sarmıştı. dı ş · .. d 
_ '- Id eki J78.tl, haziranın ~ı en tP.m- Bu ateşin içinde bannaıruyan T~ Diye batır . amama A.U urmuf muhiti!!... Hani?... Nerede?? ••• gara& ö ürm e muz bidayetine kadar kütük defter- ya.ka.yı çabuk ele vel'd1. bir e.alan gfbl kükredi: 

Onu bulamadığım ve onun tedenni- maznun 28 yafKl'" lerlne geçirilecektir. Bu küttik def- Kıztl alev dalgalan arasında ~ka.- - H~.1§. beni arkamdan vurmayı 
de olduğunu anladıion için buraya da Vicahet Alhn terleri, bundan sonraki her nevı yt- Ja.nan korsanı arkadaşlan görtınce dil.ş~üyor ... 
bdar bçtnn ve böyle bir kasabada ile suç ortağı Ha.. yecek ve eşya dağıtınalannda esas tanıdılar: Şa.mamanın sabrı tükenm1.ştl. K~: 
kendime meşrebimce bir miılhit yap- ıaan Sayanın adı.. tef]dl edeJ)eğinden defterlerin i§len- _ Tacın Taşo bizim esti yel- bellRtn bu derecesine klm taha.mmw 
hm; ohlruyonun. nmız ağır ceza mesi bittikten sonra. 6kmak kartları.. >e-·· " edeb1llrdi? 

_ Latif bir aıat ded. m a b l e m e- nm verilmesi ve diğer fJevzlat üfus ke;:~ hemen atından Jndi. Ta- Şamama hasmının .blle~ini ya.kala-
mug a. un. ·nd " "} ekte 'hüviyet cü.zdanlaruın. ~}'dedllmi"8- onnun va'-asına. .,aputı. dı .• sıktı. Taşonun gızlemeğe çaJıştı-- Hiç de öyl deiiL •• - diye ce- ıı e goru m -r-· " A. " "'V 

vap verdi. _ Samimi konn•uvorum. le)rl, halkınhvke mu· cektlr. Halit b1rl1Jder1 a.ldıklan be- _ Beni öldürmek istiyordllll, değil ıı ki1çk hançer yere düştü. Konıan-
B d b' k ....,...,. l o an mu a eme- yannameler: mubtevtfatınm dog'ru,.. mi? lef: 

uııı an ır çeyre as1r evvel, •· hak mleri takibe· !uğuna kani olduktan sonra bunla- Taşo cevap veremedi. - Alçak ... 
lanbulun mesela Sultanabmet. Caia· e kl 1 n ta.9dik edecekler ve muka.bllinde şn-"'ma. gemicileri tanımadıtı için. Diye baA'trma~a başl .. adılar .. Bu as.. lo-ı Ba "t tar-n---md di den mera l ann ,..,_ k .......... """- "-' rt dön n .. tü 

g u, yezı anar a mevcu - . alle reislerine bir ve.-....a verece - Taşoyu da llk defa görüyordu, nada. ~amanın g.., .... e m""i • 
J'etlerini sanat vo fikre temerküz et- çok ehemmıyoet Soldl\ maktaı Rıdvan, ortada maznun Hasan, Iel"dlr. Korsanlardan blrl: Taşoyu bir paçavra gibi - kolların.. 
tirmiş '8irler, edibler, möderrialer, verdikleri bir d&
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satda 1naldulün kansı vecahet Halk dağıtma birliklerinin ~ _ Taşo insanı dalına arkadan dln ya.kalıyarak - birkaç tere üst-
ilb vardı. Amma timdi bunlann. An- vadır. masına dair olan kararname bastın- vurmağa alışmıştır. Benim ka.rdeflml late yerden yere vurdu. . 
karaya gÖçenleri de, eski yerlerinde Dava dosyaaindaki tahkikat evT~- nayetle hiçbir alakası olmadığıni, larak dün birliklere dağıtılmıştır. Dl- de vak.bile arka.mıdan yaralam:ıftı, Taşo pestU gibi yere sertıdl .. ve blr 
kalanları da kendilerini hemen i.stis· ltma göre Vicahet ve Hasan • hır Halil adındaki çocuğun da amcası- ğer taraftan a~ır işçilerin alaeakları Diye bğırdı. Şmama. bu adamın ce- da.ha yerden kalkamadı. 
nasız olarak mondenliğe kaptll'mlf müddettenberi gizli münasebE:tte nın tesiri altında anilesinin aleyhinde ekmek kartları 1çln müesseselerin za.ınnı vermekte gecl.kmiyecektl J'ak.a.t Şamama yere eğlldi .. hasmını b~-
bı.:fonuyorlar. bulunuyorlardı. iki Aşık, ebedi su- hareket ettiğini söylemişler, masum vermeğe mecbur tutuldukları beyan. cölüm bal~l» nı niçin .sa.vurduğunu mak .istedi, Fakat, blr korsan: 

_ Küllük kahvesine l(idin. •• Hali rette birleşmelerine mani olan za· olduğundan bahisle beraetiııi iste- name surett de müesseselere g!Snde- anlamak istiyordu. Sordu: - onu bırak, Şamama! .. Kendine 
Slkelerini orada bulacaksınız... lhti- vallı kocayı ortadan kaldırmağa ka· mişlerdir. rllmtştlr. - Kimin hesabına. attın bu bal- geld1Ri zaman gemiye donslln ve 
mal • ild ı d y · J R dva bir aece Dı'ğer maznun Hasan Sayan, cina- Bundan bqka halk blrHklerlne tayı? Kava. _ Mura.ya senln ne kadar kuv-sız nes af arınızı ara mu. .,... rar vermıı er ve ı nı • mahsus mühürler de hazırlan:ınış, dün - Önu sen benden iyi btlf.rıstnl ntU olduğunu söylesin, 
nilerle üHet etseydiniz... uykuda ikecı iple boğup öldürdükten yetin iki kişi' tarafından iılendiğini ka:Y'Illak:ımlıklara gönderilmiştir. - Hasmımın adını senin ağzından Dedi. Şamama göğsünü şi~ircrck 

Y il k·ı H d' · b' b · ·· · de ve kendı'sı'nın' o 0 1rada gözcülük et- ld - en er, es l er... ep aynı ... sonra cese ım ır eygır uzerın q duymak istiyorum. geniş bir nefes a ı: 
Büyük şehirler bepsini zehirlem.İf •.• kırda bir bağ damına ıötürmüııler, tiğini, suçu olmadığını, asıl katillere 7 metre yu .. kseklikten Ta.şo ıshn vermedi. - Onun ya.şıyaca~ından emin de-
GüUüktekileri de. Küllükteıtileri de ... duvan üzerine yıkmışlar; böylece uymak 11uretile gafil avlandığını, _Korsanlar hep birden: Rlllm. F.cel erişmez <11! kurtulursn ne 

- Nasıl, yani? • bir kazaya kurban gitmiş gibi gös- başkaca suçu bulunmadığını bildir- düşerek yaralandı _ Bu a.ceml ve kahpe nişancıyı hL lll\ .. 
- Hatta oraya 1relseler, batta termek iatemi,Ierdir. miştir. Hüseyin adında blr ~at ustası ıa neden söyletiyorsun, Şamama? Ve hemen atına atladı: 

aralarında bizim zamanı~daki.~ibi Fakat tahkikat, hadisenin iç yÜ• Hasan Sayan, Rıdvan Altını bo• Kara.gümrükte Fempaşa. <f.ı.ddesin- Belll ki, bu baltayı ona. veren Kavıı - - Haydi arkadaşları Yolumuza 
hasbıhallere, sanat v~ fıkır muna: zünü meydana çıkamuş, ıvakanın şa- ğup öldürdükten sonra Fethiye tey- de bir evin balkonunu tamir eder~n Muradır. Yokohamada ondan başka dev..ım edelim. 
kata~a~. dalsalar bile, bu hallerı hidi olan 9 ;vaıında HaJil Altın da zenin bağ damına beygir üzerinde bastığı .Put.re! demir kırılını§tır. Yedi senin d~anm va.r mıdır? 
sanki arcı. •• Tahta. ma. •.anın. etrafın. - her •eyı· gördügv ü gibi anlatmıştır. götürüp orada bırakan ve so.nr.a dö- metre yükseklikten düşen :Hüseyin Şamama 1rl dişlerini gootereerk sı,. 
da nl rd b d alı: ~ d h d d başından ağır sUNtte yaralanmış, httı. otura a an m, ıım ı t ııye Muhakeme esn•uında mu"dd•ı'umu- nen suçluları gören ört şa ı ın a - lfad . ~ 1 b"'tiln tlıy ak B 1 d d ..... " hk e vcrcmlyecek bir halde ~rrah- _ Yalnız YoltohamA()a deıı>i, u • ac , eyoğ un a ran evusuna . .dd' d h "k" ,. )arını vennış· ve bunlann ma eme- h 
'd kt. be:· • . •--d laril. )" mı, ı ıasın a, er ı ı maznuııun su.,- M hk Pa§a astanesine kaldırılmıştır. dünyada blr teJr düşmanım 'f'&.l'sa, o ~ ~~ .. D', O ~c~.· ~~ ;: ~-~_:· farını sabit gönnü~. idamlannı iste- ce dinlenmesini istemiştir. a e- da Kava - Muradır. Fa.tat ben ona 

TaJoyu yol ilBtünde bıraktılar .. 
Atlarma binerek Osaka.ya do~ru 

açıldılar. 
••• 

Taıo korsan gemisine ~ 80 
u ... d <:uncusunu, ydupbe......,.kl!l mişti. Son celsede maznunlar, mü- mece, bu müdafaa vahitlerinin din- Kolunu makineye şimdiye kadar hiçbir fenalık J&.Pma.-

•anıı mo enı apartunanm a ı- d f al l d V'cahetin lenmesi kararlaştırılmış ve muhake- d.nn ... A_,,,. limanında beni ~alt D" d" .... bob til akın b' a a arını yapmış ar ır. ı k t d . ~.uı.uJ..Ut. ....._... 

lt'TOdr;:·k orf ~UIUB," ) 
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e yt a· 11' iki avukatı, kadının bu korkunç ci• me 26 hazirana bırakılmıştır. ap lr 1 maksa.dlle dE"llWe diişiln!n odur. Onun 0 gün genıln!n güvertesi zl!len1-
IK ıya e;.e... oy e sana ve un -------------------------- Galata.da bir demirci dükkarunda sol elini ben testirmedl.m, Kava• yordu. Gemlcllerden birçoğu iş bıı-adamı olur mu? b çalışan İsplro adında 18 yaşlannda Mura. b.alA. benden intikam almak 1s- ~da bulunuyordu. 

dönünce 

- Ya ne olsunlardı? •• Ah.şap ev- T . d Yatılı tale e bir ~1 dün 1ş yaparken kazaen ko- tiyor. Bunun .sebebini biliyorum. Ka.- Ka.va. - Mura geceyi güç ~çlrmlş, lerde ebediyen pm' eklesinler .•• Sene• an sınemasın a l k1 k t bil ~1 '"At da. 
unu ma neye ap ırınış, ee:. ve rısı Şlna.gonu boğdum. Fa-. , o gBzüne uyku glrmemlşti. 

de bir yaptırdıkları koyu kostümler bı•r hırsızlık eli parçalanmıştır. İsplro Cerrahpa.- vaktlle benim bhm.ı llld\lrınflftil. Yamada. .sabahleyin erkenden te-
lll"tlanna kabuk g1'bi yaplfSm ... Şu §a hastanesine kaldınlm~tır. Şimdi Odeştlk, mlzllk faallyetıne geçince, Kava _ 
dar kahvehane çerçevesinin dqma Parasız alınma şartları Ve Ta§onun üsertne atıldı: Muta da erken knlkmağa mecbur ol-
fırlıyarnasınlar... Omuzlarına yağlı l ak Maarif Vekaletince Hırsız çocuklar çetesi - İlk atılan ka.zanır, derler. Bu Fl- mll§tu. zaten Jaı:><>n denlzcllert gc-
saçlanndan kepek döldJsün... . Ay· Şerif 240 lirayı ça ar bildirildi Ali Muharrem, Marko, Ali Gök ve. lipinlllrln eski bir sl5züdilr mide bo§ durmaktan h~5lanmaz. her 
larca yıkanamasınlar... Topukları kaçarken yakalandı Mel1met Emin adlarında on dört yaş- - Taşo: _ . blrl kendine göre b1r iş t.uıur, çalı.-
aşmmı~ o!sun ... Tamir ettiremesin- larında dört çocuk bir hırsız çetesi - Öyleyse mertçe d.ovüş~!Jın... fF. (Arkası nr) 
ler •.• Ve bütün bunlardan dolayı, Maarif Vekfi.Ieti, bu sene liselerle kurmuşlar ve Tahtaburunyan çetesi Deyince, etraftan gülüştüler: ' 

amanl d h ahta Ka.ı;ımpaşada oturan y1nn1 beş yaş... orto. ve öğretmen okullarına alınacak ismini ve.tlll4lerdır. Küçük hırsızlar - Kahpece başlıyan bir dövilşfuı R A o y Q 
ho$ z ann a ep aynı t lannda şerif adında biri evvelki ge- meccani talebenin kabul .şartlan ve muhtelif gecelerde Kasımpa.şa, Sir- mertçe bitirilmesi budalalıktır. Haydi 
muarun bqmda a)qamlaamlar, ae- e Pa.ngaıtı civannda Tan sineması- s1 keci ve Aksaray civarınd" blrk ... ,. evi Şamama .. kendlnl göster; şu kurnaz el • ) b hl lar y acak c retUkten .. onra. talebe adeöi hakkında bazı esa ar ... ""• 
c esmer. ıa a asm ... • ·~ na giderek oyunu sey "t hazırlanuş ve bunları all.kalı ma- soymuşlar ve nihayet yakalanınl§Iar- tllkinln cezasını ver! 
~ka bir ,ey obnadıiı .i~.m ~- ka.napelerin altına saklanmış ır · kamlara blldlnn1ştir dır. Şamama bıçağını ve t.el ka.mçlSlDı 
n.ıza bot ı;elecek laf ebeligı etsinleT::· Filim bitip seyirciler dağıldıkt: AJmacak talebe iÇın bi11 mü.sa.baka. Dün asliye altıncı ceza mahkeme- çıkardı, yere attı: 
Onlar da devrin icabına uydu: Mu· sonnı. Şerif sinema memul'lannın i tlJ ıı akt T~""it edllen sinde yapılan muhakeme Mn•....,dıı - Şu dakikada babamın sesini du-od ha 1 ini bekle.,...ia ve her taraf m ıanı .!ll.P ac ır. """"" hır OJV ...... , 

derrisi piri, sanatkarı m em : çekilme er s1n • ....,, k d şartlara gore imtihana girebilmek sızlann suçlan sa.bit olduğundan yuyorum. Ben küçükken ba.ba.m ba-
yat sfu.üyor •• Ada kulübüne de gı- ~ca emanın asa 0 asına için her şeyden evvel hüsni.iahlak dördünün de dörde11 buçuk ay ha- na: cO~lum! Hasmını ancak ~ 
diyor Moda kulübüne de... Florya girerek bir illetle kasayı açıp içinde.. sa.bibi olmak, mektepten hiç olmr;'....sa pislerlne karar vcrtım~ ve hepsi tev- tinle yC'llme~e çalış. SllAhsız 1nsana. 
ptajm'a da. Park Otel'e de... ki 240 Urayı almıştır. iyi derecede çıkmak ve fakir olduğu- kit edilip tevkifhaneye gönderllmlf- slla.hla saldırmak gallbtyet sayılmaz.> 

_ Onun için içli, özlü sanat eser· Şerif kapıdan çıkacaRı sırada si- nu vesikalarla ispat etmek lbmdır. lerdir, de:İİılştl. 
leri verilemiyor. nemanın bekçl.<ıi Mehmet He karşı· Pek iyi derece ile evvelk.J ır.ektebin- p• . Şamama bu .sOOerl söylerken, yere 

_Yeni bir mugalata. laşmı.ş ve bıçağını çekip bekçiyi teh- den çıkanlar tercih olunacaktır. ırınç ıahşi düşen Taş>yu ya.kasından tutup kal-
T k 1 .. -- ha- didederek bir hel~ penceresinden Geçen sene başında bütün Türk!- Pirinç satış ve fiaUcrinin yeni dırdı: 

- Hayı.r... e rar ıyo.--: · ta aft k1 kah g1 kl blnd mahsul kad 
"'-... C!---t ve ilim, moııdanite ile atlayıp yan r a veye r- yede alınan meccani talebe i 1. e ar bugünkü oekil ve u.sul- - Haydi, ben döğüşe hazırım. 
,,.. ~ 1 • bö ı olur ml.ştlr. Bekçlnln bağırmasını duyan Maarif VekAleti, bu sene kabul edıle- de devam edeceği dün alAkadarla.- Kızıl alevlerin aydınlattığı yolWl 
birletemez... Bir eşıne Y e ... pollsler yetişe/ek Şertn yakalamış- cek meccani talebe sayısını fiti bin ra blld1rllmJştir, üstünde dötlişe başladılar. 
Evveli muhit dağdır ... Su k~ıt lardır. çaldığı paralar da. üzerinde be§ yüze çıkarmıştır. ŞekUn de~lı'illp detiftirilm.f,yece-
lerbet gibi tatsızll14ır... Ent~l~tuel bulunmuştur. şerif adliyeye verilerek Öğretmen okullanna gireceklerin ğ1 hakkında ancak yen! mahsul alın- Taşo cNo' 0~~da .~ ._!>ir 

Bugünkü program 

12,SO Program, 12,33 Saz eserleri, 
12,45 Ajans haberleri, 13,00 Şukı ve 
tilrkfiler, 13.30 Salon orkestrası, 18,03 
Dans oıt:e.strası 18,40 F'a.5ıl heyeti 19.30 
Ajans haberleri, 19,45 Ankara ilkba
har at k<>§Ulannın netıcelell, 19 55 
K.al'l§ık plA.klar, 20,15 Konuşma, 20,30 
Karışık makamlardan şarkılar, 21,00 
Ziraat .saati, 21,10 TemsJl, 21.30 Kan... 
pk program <Pl.l, 22,30 Ajnns ha
berleri. 

Yann sabahki program 
7,30 Program, 7,33 Salon orkestrnsı, 

'l,45 Ajans haberleri, 8,00 Salon or
muhiti olmayınca; tüc~, ~ute~- tevltlf edUınJştir. de mekteplerinden .. ~tmen olabi- dıktan sonra. bir karar verilece~ an- oyuncuydu, Ken'-'WIO ~~"".ı.uytllonb•~ 
L!& yeni zen-=-ıeşınİt bezargan, '80'• lir• dlye bir vesika alınalan şart.- laşılmaktadır. Fakat, Şa.manıa D kadar: a.uvve u nım11111nı11111uıııııııım111111nımnııııınınm111111111110N•• 
... .., Kllll d 1 adamdı kl.. o güne kadar ne Fili- R dömi monden hep bir ara a zaman I · .... · 1 tır. Müsab:ıka imtihanları üç günde lnd de T ... A,A--da u Bugun" ELHAM A 

kestrası, 8,15 Evin saati. 

·nı· . yük' sek dimağlardan Tramvay arın arıza arı- yapılacııktll'. Gu··nıu··k Borsa p e. ile .. apon a~..... arı reçı ınce ıse, ,. hiç kimse yenememlştl. Yenmek fÖY- Sinemasında 2 büyük film blrdm 
zeka kwıJcımlan fırlamaz. •• Onlara na dikkat etmek lazım Me<!cani talebe imtihanına glrnıek le dursun, onunla. dÖğÜ§meğe bile ZİNCİRLEME AŞK 
L--ka zemin, başka muhit.Wımdı~... Dun·· ~ıeden sonra sa.at 14 te 152 ~tiyenler, 1 ağustosla 15 ağustos ldııı.scnin cesareti ydktu. Buna rağ-~ end mın vr; arasında ma.halll maarif müdürlük- İstanbul B 20 rl rl 

1 
an Mevsimin en neş'eli filmi Kendi muftitleri, k •. ze. d'ki: numaralı 1·, .. ~c·i mevki Maçka araba- orsasnıın / 6/194Z fiatıe men T~ mahirane oyun.la ye ._-

...,.... lerlne müracaat edebileceklerdir. L dr · d .• .-.- TANLEY - TRAMEL leri... İhtimal, böylesı ıun 1 Taksiınden Harbiyeye gelirken on a üzerine ı sterlin 5.20 mamayı iki kere sarsmış ve sen e~....... M A c E R A A D A M 
1 teraitimizde bir taşra kasab.asın• :~töründen birdenbire bir alev çık.. Nevyork üzerine loo dolar 130 '10 ~ti. Alfred Capus'un eserinden Viktor 

da daha iyi bulur.uyor... .hıümal, mı., ve bu esna.da vatmanın bulun- Bir muhtelis mahkum ~%~:r~r!:~ine 100 so:os du~aşo hu sırada boğuk bir sele ııor- FJ"anseıı - Gisele Ca• ::ıdesus 
yüksek fikir ve aanat adamJarımu, duğu sahanlıkta duran J§.civert ce- oldu M drld ,._ _ Seni yener.sem, bent affedecek Bugün sant 11 de llalk matinesi 
artık Ankaradan, İstanbuldan değil, ketli şişmanca bir zatın ceketı tutuş.. Refik Sarıkaya adında biri Üskü- a ou;ertne 100 ı>ezeta 12.84 -•~ın? ... ••••••••••••" 
r----dan. Boludan, Konyadan, mu..+ur .. Stokholm üzerine 100 kuron 31.16 ·~ , 
~urwn k ;,ı• • gunler dar malmüdürlüğii muhasebe kAtlp- 111111111111111111111111 .. 11111111111111111111.,11111111111111111111111101111a11111111auıı11ııııııııııaıııııınıHıııı Adanadan ~laracakbr. Cün Ü ~n- Tramvay arabalarında." ~n - llğinde bulunduğu sırada. ölmüş 
cak buralarda üç bet münevverın, de sık sık arızalar gorülmektedlr. klınseleı: namına sahte maaş beyan- JJ••••••••••••
....ıaruıa yabancı karl§maksızın ve Bilhassa ık.inci mevki ~-ra.ba.Iarda b~ nameleri tanzim ederek hazineden 
akılları randevud~ plAjda, barda ol- aI'l2alar daha ziyade goze çarpma.at aldığı sekiz bin lirayı ihtllls etmış.. 
ma1oızm birleımeleri mümkün olu- tadır. Ezcüm1e Şişhane yokuşundan tir. 

'TOr. 
Gene: 
- Mugalita... • diye tekrarla-

dmı. Değil azizim... Garplı edibin 
ve iJimin de başına mondenlik yü
:ıliinden aynı avarelik arız olmadı 
1111? ... Tavan aralannm yan ısmmıt 
odalanna kendilerini kapatan • ve 
K.rtiye Laten'den öteye gidemıyen 
on yedinci, on sekiUnci,. on ~okuzun· 
ca asır Fransız muharrırlen, mese· 
ıa... Dünyayı i]gi)endire.ıı eserler ve 
rebmni,tj... Fakat k~~ .bağa ~ö.~
lükleri 6urunlarma ilıştmp, püfur 
püfür beyaz spor elbiseleri sırtlanna 
1reçirdikten ve lüks vapurların bar
lannda kokteyl İçerekten Amerikalı 
kokanalarla Atlantik seyahatine da
dandı\:tan sonra Franınz fikriyatının 

eı-ini ördük. En 

inerken patinaj yapan ve yahut f~ Dün lldncl ağır ceza mah:kemestn
Ja süratle ,eeyreden arabalar görül- de Retltfn muha.Jtemesl yapılın14, 
mektedlr. suçu sa.bit gör1lldti#ünden üç buçuk 

Bu kusurlar ya arabalardaki Anza.- sene müddetle a#ır hapse .konulma.. 
lardan, yahut vatmanlann a.cemm •. sına ve 0 kadar müddet te memurı.. 
tlnd~ Uert geliyor. yeıtcn mahrtımlyettne karar ver.ı1-

Ar8.t:ıa.ıann sık sık muayeneden ge- i 
çirilmelert ve bu sureUe muhtemel mlşt r. 
kazaların önüne geçllmesl lcabeder. 

Vazlfesbıdekl dikkat ve dürüstlü
ğünden emin olduğumuz elektrik ve 
tramvay idaresi umum müdürü B. 
Hulk1nbı bu hususa ehemmiyet ve
receğine kanliz. 

Liselerin askerlik 
kamplari 

Liselerin askerllk kamplarına. 8.lt 
birinci devresi haziranın 23 ünde 
bitecektir. Kamplann 1.kJncl devresi
ne 3 temmuzda başlanacaktır. 

Veda ziyafeti 
.Anka.rada Siyasal Bilg1ler. okulu 

müdürJüğiine tayin edilen Ista.nbul 
hukuk fakfiltesı dekanı B. Ali Fuat 
B~l yeni vazifesine başlamak fizo
re §ehrim1zden ayrılacağı tçln dün 
saat 13 te hukuk fakültesi profesör
lerine Takslnı Belediye gaz1noounda 
bir veda. ziyafeti vermiştir. 

Hukuk fakültesi dekanlığı seç1nıl 
bugünlerde yapılacaktır. 

* Geçende Kara.denizde su ala.rak 
batan Cümbur!yet motörünün ta.p

el-

Yarın akşamdan itibaren 

TEPEBASI Belediye Bahçesinde 
ALABANDA 

22 tabloluk Revü - 22 Bale - 14 orijinal Milli oyun -
10 Koro - 20 Müzik - 1 O Artist - Şimdiye kadar 

aöriilmemit yenilikler. 
Yasan: EKREM RF.Str - Müzik: CEMAL REŞİT 

Yann akıam, CALA ,erefine Orkeıtrayı CEMAL RE..ŞlT bizzat 

Üynıyanları 
dirife edecektir, 

SAriTE 
MUAMMER Karaca 

SAFİYE'cıin okuduğu eserler: SADEITIN .KAYNAK tarafından bestelenmiştir. Scnelerdenberi sahne
mizde rakipsiz seainl dinlediğimiz sanatkar SAFIYE'nin bu REVO'de daha üstün varlığmı da görecekslnl:r:. 

D)KKAT: Saat 19,30 dan 2 l.30 a kadar bahçemizin muh~-.şr..;.ı SAZ HEYETi. REVO tam •-t 



Tatradaıı ı•lenlerln de 
erbııute stmnetıert Ja· 

pıbr, latlrahaııeıt 
temin edlUr. 

Adıet: (Jaqatapl 
TıamnJ darat lfo. s 

Tel: 21118 

l'lau 
Ol;D!l Mllmdan !'!Irat in. 

ı-..- --- 1t 'fi 
Jlade,..... .. kilo -•KoJm• - • -

KUR eti Ulf • -
SllJZeU ....... • • 

Herkes Takstm'dı KRIST AL' a kosuvot 

Taabari SELAHADDiN PINAR tle Kem•al 
NOBAR TEKYAY n KrietafinMUAZZAM 

SAZ HEY"E11 la. puu 
1Utll-l9a..._ 

içkisiz Aile Matinesi 
H E Y ' E T I OKUYUCU BAYANLAR 

Toprak mah$ulleri ofisiııdeıı: 

Muvakkat veznedar alınacak 

21 Haziran 19'2 

l'DKAIADK ussu ft.&rua 
MOZEYYEN SENAR 

70464 No. ~===: a:~ 
Beste: Sadettin ~ - cHarununetit filmindeH 

FASIL PLAKLARI SERlst No. 3 
Hiiam .... AÇMAM ACAMAM 

270468 No. Hlam :.:r.:. ~-;~ 
Beste: ŞeTki Bey Merhum 

Mt1ZEYYEN SENAR - SELAHADDiN PINAR 
MUZAFFER COLER - NECA11 TOKYAY 

NEZl lJE TJ LMAZ 

270465 No. ıc: =..--~~MEIDE 
SA.ÇINIZ DOKOLOYOUA. IWllNIZDA KD.EK VARSA 

MAJIK SAC EKSIRI 

16 ve 5 krat TEKT AŞ PIRLANTA 
Sandal Bedeateninde t.,hir edilmektedir. 22 Haziran Paurteli 

günü müzayede ile aatılacaimdan pzel mücevherat menkhlanma 
aatlfta bulunmalan. 

40 DERS 5 Lira 
Yaz tatili U..n dersleri 22 Haziarndao27 A;uatot" a kadar 

Pazartesi. Salı. Çarpmba n Per,embe aabablan Amerikan Lilaa 
ve TICUet Denluuıainde INGIUZCE ve FRANSIZCA denleıi n
rilec:ektir. 

Ac:lıes: Sultan•bmet Alaadar caclde.i No. 2J. Tel: 217J7~ Ka
J'lt olmak İçin Cumarteli 'Ye Puarclaa maada luır sGn 9 d• 17 7a 
kadar müracaat ol111l111'. 

Mlid&i ...... Pıl1111 

Gümrük ve inhisarlar Vekaleti mü
fettiı muavinliği müsabaka imtihanı 

J 


