
Ankarada ilkmektep
ler 30 mayısta tatil 

yapacaklar 

Meclis, ancak haziran 
sonunda bir ay yaz 

tatlli yapacaktır 
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Rus cephe
sinde Alman 

taarruzu 
başladı 

8 mayİıtanberi Kerç 
yarımadaıinda 

muharebeler oluyor 

Berlin 12 (A.A.) - Alman-~~
Clulan ba!kumandanlığının teblıgı: 
Kerç yarımadasında Alman ve Ru· 
men kuvvetleri muazzam hava. ter 
killeri tarafından desteklenmiş ola
rak 6 mayı.sto.nbcri taarruza han~ 
bulunmaktadırlar. O gündenben 
mu1uırebc oiddetle devam etmekte• 
C:lir. Kcrç y r.m dası dolaylarında 
ve Azak denizinin cenubu §nrlc.l sa· 
hili civnrırıda Alman hava kuvvet
leri topyekun 5.000 tonluk iki nak
liye gemis" ile daha küçük tonajda 
bir kaç gemi daha batırmışlardır. 
Başka bi · ticaret vapuru da hasara 
uğrotılmııtır. 
Şark cephesinin diğer kısımların· 

da düşml\nın taarruz teşebbüsleri 
akim kalmıştır. Alman, Hırvat ve 
Rumen kıtı.lan tarafından yapılan 
taarruz ve keşif hareketleri muvaf· 
f kiyetli neticeler vermiştir. LapOll
yada v.: Mumıansk cephesinde düş
manın daha az kuvvetlerle yaptığı 
münferit t Ulrruzlar geri püskürtül· 
müştür. 

Doneç cephesinde 
Nevyork 12 (A.A.) - Nevyork 

Times gazetesine göre 2 milyonluk 
bir Alman ordusu Donctz: cepbesin· 
de taarruza başlamıştır. Bu gazete
nin Bcm muhabiri diyor ki: cMos· 
ko\-adan gelen yan resmi haberler 
Almanların şimalde Dnieperopet· 
rovsktan cenupta Kerç yarımadasına 
kadar uzanan 490 kilometrelik cep
he üzerindr 24 zırhlı tümen, 2000 
uçak ve çok yüksek sayıda piyade 
kuvvetleri kullanmaktadır>. 

Muhabir ayni zamaado. Leningrad 
kesiminde yen= Rus taarruz hareket· 
(erinden ve Smolenskte Alman kı· 
talarının önemli faaliyetinden bahs· 
ediyor .• ~imanların pek yakında or· 
ta cephede büyük ölçüde bir hü· 
cuma kalkacakları bildiriliyor. 

Şimal kısmında Rusların 
taarruzu 

Berlin 12 (A.A.) - Alman or· 
d~ları Bnşkumandanlığını.n bildirdi
ğine göre 1 O mayısta llmen gölünün 
şarkında Vt. cenubu prkisinde bu
lunan Almnn topçu mevzileri pek 
ııiddetli biı topçu hazırlığından ve 
bomba ile yc.pılan bir gece taarru· 
zundan sor.rı bir düşmnn tümenin 
taarruzun.ı uğramı§tır. Pek şiddetli 
olan ve b ütün gün devam eden mü· 
dafaa muharebeleri Alman kıtalan 
için tam bir muvaffakiyetle netice
lenmiştir. 

Geçen 8 mayıstanberi cephenin 
yalnız bu kesiminde l 6 düşman tan
kı tahribedilmiştir. llmen gölünün 
şimali şarkisinde muvakkaten mev
zilerimize girmiş olan düıımanı şid· 
detli muharebeler neticesinde geri 
püskürtmek mümkün iken Alman 
kıtalan burad:: dü~manın inatçı mu
kavemetiyle karşılafmışlardır. Kıta• 
larımız buna rağmen kmdilerine 
gösterilen hedeflere varmağa mu• 
vaffak olmuşlardır. Göğüs göğüse 
yapılan bir muharebe esnasında 3 
düşman tankı tnhribedilmiıtir. 

SU.ikast d&vas1. TELGBAFLA.B : S.A.BARKi B U 

Şoför; Pavlof:a benzedtği 
için yakalanmadı 

Adapazarındaki üç şahit, esrarengiz bavulun 
Süleymana nasıl verildiğini anlahyorlar 

Londraya göre. bu iddia 
teeyyüt etmedi 

Almanlar, bu 
taarruzda yeni 

silahlar kullanıyor 

Japonlar, Yunnan'da 
karıi hücuma geçmitler pen.e sulkast suçlulnrmm dAva..-una KomUot ta söz alarak şu mütalb- nında. bir ba.vul geUmıl§U. Ba'vul 

bu sabah sat 9,5 te şehrimiz Ağır Ce- yı llerl sürdü: boş oldtltu tçln tçlne eşyasını koym* 

Ankara 13 (Telefonla) - Von Pa-ı yoktur, dedi. ı Yengem Prl.§tlneden 1el111ten p-

za ın.ahketrıeslnde devam edllmtşt.ı.r. - Pa.?lofun konsoloshanede bulun- tu. Yengem, eşynltmnı çı'kard.ıld.aıi Londm 13 (A.A.) - B.B.C.: Blr-
Adapazanndan gelen istinabe va- duğu bomba. hlld.lseslnden evvel tespit sonra ~ bavulu Süleyman& gönder- manyad& İngiliz tunetıert, dl1§ma.n

raıcnıan okunmağa başlandı. Daha edilmiş olmalıdır, dedi ve bu fıkranın mek üzefe b:ı.nn. verm\şt1. Ben ~ 15 la ça?pı,otarak ricate devam ediyo~. 
enci, Rus konsoloshanesi şoförü Mec- blr defa daha okunmasuu. l.stedl. gün sonra iste.nbula. gltthn, Bavulu İnglll-z kuvvetııert, Hlndlstruı hudu.d~ 
zubun İstanbul polis mlidürlüğilne ne Bwıun üzerine tezrere blr da.ha vermek için Sfileymanı a.mdıın. onu nun 80 kilometre pritına varm.ışla.r
suretıe celbedildiğl hakındakl evrak okundu. Pavlof, reisten söz alarak bulamayınca bavulu tekror Adapam- dı. Burada düşman k:uvvetterl:n1n hi1-

D. N. B. ye göre bu yeni 
silahlar, Rusları 

şaşırtmıştırı 
okwıdu. şöyle dedi: nna gerl getlrdlm. cumuna u~ya.rcı.k da.hl\ ~ mmta-

SoyYet konsolosluğunda şotor olan - Tezkereye göre şoför Meczup, Sonra Silleyman AdapazarmE. geldl. imlam çekilmişlerdir. - -
Meczubun örfi idare mıntakasında, her A.mıalunesçltte tevklt edilmiştir. Hııl- Bavulu kendLmte verdim ve; JaPonlann, Hlnt hududunu g~ Bedin 13 (A,A.) - Kerç'tc bo~ 
istenilen §!l.hsın nüfus tezkereslnı ara- buk.l şoför, konsolosbane karşısındo. - Bu bavula niçin bu kn.da:r ehem- ıert hakkındııld iddialan tcen"Ct &.me .. mevzllert cehennem halini nlmı.ştu\ 
mak için polise salfı.hlyet vetildlğt, ynkalanmıştır. Bunda. tezııt vardır. mlyet \'Crlyorsım diye sordum. m1itfr. Yunkers 87 Alman pike bombardıman 
Meczup Asmaluncsçltte dolaşırken Rel.9 - Asmalımesçld.ln konoolo.:;- - Bavul Mtıf'adır do. onun için Takviye kuvvetleri alon Japonlar, tnyynrelerl, dalgalar Iul!ndc Pıırpao-
polbçe hareklitı şilphell görüldültü için hane civnnndo. mı, yok.sa başkLl bir ccvabınt verdi ve bavulu benden ala- Yunnn.n'da Çtnıllere kam mukab11 tak1 nus mevzllcrl ilzeı:1nde plk.e hü-
mcmurlar tarnfındıın çevrilerek nü- yerde mi olduğunu kendlstnl zlyııret rnk gltıı. mnmıza geçmişlerdir. cumlan yapıyorlar. Dü.şmo.n uça.kaaı-
fus tezkeresı istendiği taknt kend.lsf eden Sovyet sefaret memurla.nndnn Pnvlof, celftllıı yengcsln!u haııgi Vlc:hy 13 (AA.) _ o.F.İ.: Berllnden vıırlan ateş ctmeğe vakit bulıım.ıyor-
nüfus te-zkı?reslni göstermedi~! 1çtn öğrene'blllr. tarihte PJ~lneye gittiğini sordu. blldlrlldlğlne göre Ja.pcırı kuvvetler! lnr. . 
polis müdürlüğüne celbedlldl~t orada Rels sözüne dO'Vamla. Adapazann- CclAl ifndcs:lnde, ilk ifadcsin1n 22 ibazı noktnla.rdıı Hlııdlstıan h ududunu Bfitün Kerç yanmadası Azak den1-
hiivlyetı anl~ılınca serbes bır~kıldığl dıı.kl şa.hltlerln lJk ltadelert pollste mart 1941 truihlnde alınmış olduğunu geçmşllcrdlr. ılne kadar kaim duman bulutlarlylt 

edill rd kaldığını ve .şlmdl mahkemeye gel- ve yengesinin bu tarlhtıen üç sene -~- kaplıdır, Hiç bir bolşevlk nv uçağının 
~~rcd!° M~zııbun üzerinde blr dlğlnt, evvela. bu ıtadelcrlıı, sonra. evvel gittl~I söylüyor ve yengesi Am~rjt.!lıl Harlcı'ye hrı.rckte geçtiği görülmemiştir. 
tabnnca bulunduğu, Meczubun Pav- Adnpazan nuı.hkemeslnce alınan ita- Begüzarın döıt sene evvel Pirlştlneye ij rtfX Almanlar, yeni silahlar 
lota benzetilerek polis müdürlilğünc delerin okunacağını söyledi. gltuğl meydana çıkıyordu. 
celbedlldlğl iddiası doğru olmadığı Ull.- Evvel! CeIAI Şenkardeşln ifadesi Celillin ltadeslnde bavulun ye~- Nazırının beyanatı kullanıyorlar 
ve ediliyordu. okundu. CellU, Türklyeye muhacir sı- sine kinıln tarafından verlldlğlne dair Bcrlin 13 (A.A.) - D.N.B. blldirl-

Komllof, t~erede mevcut blt nok- fa.tiyle geld!ğlnt, isk!\n hakkı istem!- bir kayıt yoktur yor: Kerç'te ganlş blçllde başlndıltlan 
tanın tekrar okunmasını istedi. Bu eyrck ve Türk tabUyetlni alarak Adıl- Müteakiben Ziya Şenkardcştn ita.. hücumlar ile Almanlar, mildafaadıuı 
nokta şudur: pazarına yerlİ!ştlğlnl, orada. evlendiği- desl okunlu. . Birle ik Amerika Mihver taarruza. geçmlştdr. Bu hareket, bll-

c:Ankarada bomba hlidlsesinde alA.- nı, geldllU zaman yanındıı bulunan 7 Ziy.a, bunda kendi hayatına alt • Ş yük Alman taarruzunun başlangıcı sa-
kndar olduğu tespit edilen Pn.vlofun bin lirasının şimdi 20,000 11.ra olduğu- noktalan anlattıktan sonra kansının ıle hareke~ eden Balkan yıla.billr. 
daha evvelce k~J1.9()10Shnnene bulun- nu söylüyordu. CelM ifıı.deslne şöyle Plriştineden istanbuln. gelirken bera- 'devletlPrİme harb ilan Burada müttefiklerin kaz:macıık~ 
duğu tespit edilm(f olup lca.beden devam ediyordu : berinde bir bavul getirmiş oldu~u. ~ • lan, blr zafer, bolşevUı:lerln Kınm'ı al-
tıedblrler aluım~tt.• - Süleyman bir gQn A(lapazarınn bu bavulu İstanbula giderken Süley- eder.ek MI? mnk içln yapbklnn hamlıkları suya 

Pavlot, bu ftkra lıakkuıda btr sual gelerek dükkAnımıı. uğradı. Şenknr- mana teslim -etmek üzere blıaderlne tlüşiirecektir. 
soracağını söyledi ve kendisinin hangi de.ti ma~nzası buro...q mıdır? diye sor- verdiğlnl anlatıyor ve şöyle devam Londra ıs CA.A.> _ B.B.C,: Amerl- Bu bölgede bolşevikler sayıca üstün-
tanhte konsoloııhanede mevcudiyct1- du. Evct cevabını verdim. Bfi,leymnn cdlfordu: kan Hıırlc!ye Nnzın B Cordell Hull, dUr. Müteakip günlerde ver1Iccek tnr-
nln tespit edllmlş oldultunu 60rdu ve: slzde emanet bir bavul vıırdır, dedi. _ KardC31m İstanbuldan tekrnr ha- mihver uo fi'len Sş~lrIİğt yapan dev- slltıt b.ol..'lt.--Vlklerfiı bu 83.Y'l il tünluı;ü-

- Bu hususta. tcz'kerede sarahat Ben da müspet cevap verdim. vulu Adap:ıza.nnıı. gctlrdl, Çllnkf.l is- ıetıero Dlrle~llı: Amerlknnın hıırb lhln no rağmen ınütteflklt'rln muvaffak:ı

Bütçelerin encümen
de tetkikleri bitti 

Meclis 25 mayıstan it ib aren her 
g ün t o planarak m ü zakere e d ecek 

Ankara 12 (Telefonla) - Bütçe encümeni dün ve bugünkü top
lantılarında Maliye Vekaletinin bütçesini, B. Fuat Ağralı'nın huzurile 
tetkik ebniştir. Bu suretle 942 bütçelerinin encümence tetkiki bitmiştir, 
Bütçelerin basılması bitmek üzeredir, pazartesi günü mebuslara dağılmış 

· olacağı umuluyor. Bütçelerin Meclis Umumi Heyetinde müzakeresine 
2 5 mayısta başlanacağından Meclis o tarihten itı"baren. bütçe müzııke· 
releri bitinciye kadar, her gün toplanacaktır. 

Müzakere edilecek bir çok mühim lcanun layihaları bulunduğun
dan Meclisin, ancalc, haziran ıoounda bir ay yar tatili yapacağı anlo.şı· 
lıyor. Yaz tatilinden sonra "eçen sene olduğu crbi ayda bir hafta topla
nılacağı tahmin ediliyor. 

Avustralyanın 

istilası 

Japon sözcüsü, bu iıtili. 
için hazırlanıyoruz 

diyor 

3 lngiliz 
muhribi battı 
Bunlardan bir tanesinin 
İngilizler tarafından 
batirılmasi İcabetti 

ta.ıd>ulda. tcsllm edeceği adnmı bula- edeceğine dair evvelce vnkl olan be- :vctınt bellrtect<ktlr. 
mıımı.ştı. Süleyman sonra Adapazarı- yıınııtına. istinaden Ken; ynnm.ndasın- Alman ve Rumen kıtalannuı kul
ne g~lerek bavulu afdı. d:ı. Ruslara. kn.rısı b:ışlıyan Alman lıuıdıklıın yenf s11i\hlar, kati muvar-

P.a.vlo! ne Komllof bu ifadeler oku- tıı.arruzuna f!'len iştirak etmekte olan :akıye~ temin edecekUr. 
nurken, mütemadiyen not alıyorlardı. Romanya gibi Balkan devletıertno Bu yeni sllı\hlar bolşeviklcrı şaşırt.-

Reis kendilerine bu ifadelere karşı harb ilan edllip edilmlyeceğlnt soran mıştır . .. Bu sllll.hlar, gizli tutulmakta.
bir dlyeceklcr1 olup olmadığını sor- gazet>ecllere deml§tlr ki: dır. Muttertkl~rln gelecek taarruuıa 
du İki Rus ma.mun blr diyecekleri - Bu hareketin ehemhnyeUnl tak- kullı:ı.nat>cıJtlnn savaş vasıtall\nnın. 
olı~adığı cevabını verdller d.lr ve yakından to.klbedlyoruz Şark- keyfiyet ve kemiyetçc m.ı.hlyetlt:rt, 

Bundan sonra bavulu g~tlrnıiş olan ta.ki vaziyet hakkında henüz ~ res- bundan sonrnkl başarılan garanti 
Berguzann ifadesı okundu. Bergüznx m1 bir rapor almı:ıdlk. MD.rtlnik, edecenıne şuphe yoktur. 
1fadcslnde, Türklyeye geldlklerlnl ve Gundelup ve Fr:ınsız Güyanının stn- Alman taarruzu 
Adııpazannda. yerlcştiklerlni sôyledlk- tUlcrt hakınkdaki mUzakereıert blr • k• f h ı· d 
ten sonra 6 blrlncltC§rln 038 de PrtşU- an evvel netlcelend.lmıek azmindeyiz, ın ışa a ın e 
neye tebdllihnva için gittiğini, fiç sene Londra 13 (A.A.) - Martlnlk'te ce- Rerlin 13 CA.A.) - Askeri mahfll-
sonra döndüğü zıı.ınan kardeşi Kll.h- reyan etmekte olan Ame rikan - Frıui- lerde beyan cdlldlğinıe gore Kerç'te 
rıımanın, Taksimde berber Süteyma.- sız müzakerelcrt yakında net~clene- Almnn tnnrruzu CCllşcrek mutat sey
na vcıımek üzere kendlslne boş bir cekttr. Fransız wnumt vnllsl ı:ı.mlral rlnl tnkip ediyor. 
bavuı verdiğin! kaydcJyordu. Bergü- Robertin Vlchy'den tallmta istemek- Kerç'te muhareb~ bütün 
zıır şöyle devam ediyordu. sizin mUznkerelcrl netloclendlrmcğe 1 "dd ı·ı d d. 

- Kardeşim bu bavulu bana verir- salahlyetdl olduğu teb:ırüz ettirilmek- ŞI e ı e evam e ıyor 
ken, bu bavulu verdiğim adrese gön- te<llr. Londra 1J <A.A.> - B.B.C.: Dün de 
dcrlrsinlz. isterse Süleyman gelir Londra 13 (A.A.) - B.B.C.: Birleşik bütün gün Kerç yarıtn!ldasında anu-
k<'tıdlst alır demişti Amerika. hukümctl, dün akşam B. La.- dane muharebeler devam et.mlştlr. 

Bu üç şa'hldln poliste alınmış olan val'e Martlnlk'te cereyan etmekte Dün akşam bir Amerlknn muhabtrt
ltadelert okunduktan sorun. Adapam- olan müzakerelere karl.'illlasınn katı- nln Moskova radyoslyle blldlrdlğlne 
nnda. istinabe suretiyle alll\o.n ltade- yen müsaade ctmlyeceğlnl blldlnn.lf- göre bu muharebelere büyük Alman 
lert okunacaktır. tlr ve Rus blrllklerlntn de lştlrl\k ettik,. 
ıı .. ıumuıtıımu1ımıuU11111uuınnuıuı • lerl zannedilmektedir. Kerç ynnnıaı-

llllllU111ım111ınıııaııııunwıııırı.-n111u111uıı.u11ınıı.ı.- c:bsında.kl Rus kuvvetılerlne general 

.-------.. - .. -- Kovlof kumanda e,tmelı:'.tedlr. Amerl• 
kan muhabirine göre bu muharebele
rin netıcesı birkaç günde belli ola
caktır. 

En şlddct.11 muhnrebeler, ha.reklı 
cephesinin şlmallnde cereyan etmek
tedir. Almanlar, gayet ağır luı.yıplara 
uğramaktadır. Almanlar, şlnıalde yap. 
ııkla.n ehıemm.lyetstz Uerlleylştcn son
ra. başka blr muvaffakıyet kaz:ına.
mamışlardır. Bundan başka clüft1lanın taarruz· 

lan ayni kesimde bir Alma.1 is.tinat 
nbktasına teveccüh etmİ§tir. Sayıca . Londra l 2 (A.A.) - İngiliz 
üstün olan düşman kuvvetlerinin taz:- _ Vich.~ ıs CA.A.) - O.F.I. : Japon amirallık dairesi apğıdakl tebliği 
yiki karıfsında bu nokta muvakka- sozcil.sü, Avustralyanuı 1.stllAsı iç!n ge- neşrediyor: 
ten tahliye edilmiştir. Şiddetli mu• reken hazıtlıklann yapılmakta bulun- Dün öğleden sonra dört muhribi-

Times gazetesine göre Almanlar bu 
taarruzda 2000 tayyare kullanıyorlar. 
Almnnlnr, bu to.nrruzda. ilk defa ola-
mk rent bir hııvan topu kullanmak
tadırlar. 

harebelerden .onra kıtalarımız b u duğunu beyan etın~ttr. mizin te,kil ettiği deniz kuVIVetleri· 
istinat noktasını geri almışlardır, Al- mize doğu Akdenizde Alman tay-
man ıtuh tayyareler! kara teı~ille-. .. :1. .k k a ~ I yareleri tarafından ıiddetle hücum 
rini müessir surette hımayc etmııler e r 1 edilmittir. Gemilerimizden Lively 
ve bombalarını taarruz eden dü,ma- ffak&iz kazançlar bir isabet neticesinde batmıştır. 
nın tanklarına atmışlardır, Geri kalan üç muhrip akfADl üıtü 

Alman havı.. kuvvetleri llmecı gÖ• Haba:a: mal edinme! kar Alman tayyareleri tarafından tekrar 
lünün şarkında düşmanın iaşe kolla· • "dd• tedb" I al ere f t d eT• ııiddetli bir hava hücumuna uğra• 
rına, antrepolarına ve barakalarına letin cı 1 

il' er acafı Lildiri!i. mııtır. Jackol ve Kipling muhriplerİ· 
taarruz: etmitlCTdir. Düşmanın bu ae- yor. mizin beı: ildıine de iaabet vaki ol-
fer esnasında muhtelif mevziler ara· Zamal' zaman: cHer memurdan :nu~ur. Kipling batmış Jackol yede
sında irtibatı temin için. inşa etmij servetinir. nasd basd olduğu aorula- ge alınmı§sa da ibu sabah erken saat· 
olduğu bir şimendifer hattı tam İsa· cakl kaidesi ortaya abldl. lerdc kendi kuvvetlerimiz tarafın-
betlerle muhtelif yerlerinden kesil· • 

9 
d" ık b her vatanda§& le§· dan .b~tırılmaııı icabetmiıtir. Zira bu 

miştir, Alman av tayyareleri düşman Şun 1 art .u' .. l f b- gernıyı kurtnnnak imkanı kalmamı§-
avcılariy)e muhtelif hava çarpışma- mil edilebilmeli. Tuccar 0 sun, 

8 !~İ Jfc~o.1 ve Kipling muhriplerinde 
lan yapmıılar ve şimdiye kadar alı- rikatör olsun müteahhit olsun, eı· 0 ~n ke~!n en Yakın akrabalarına 

h b 1 .. 9 d "" t ---•·-t --t· mum un mertebe ç b k h h nan a er ere gore uşman ayya. naf yahu~ c1oktor ve avwuı ve ••- l k . a u a er veri· 
resi düşürmüşlerdir. Mühim bir iaşe ba 1 herk • abettiğİ vakit ecBe tı~. . .. 
yolu üzerinde asker ve her türlü acı 0 sun ese ıc u uç geım muretteha.tından 500 
malzeme ytıklü 50 den fozh kam· sorulabilmeli: «Bu kadar kazanınıf de~ fazla subayla .. tayfanın sağ ve 
Yon ciddt surette hasara uğratılmış- olman mantıki midir? Hesao ver salım ~lduklan bılmmektcdir, Yani 

ölenlenn H)'lll udar. 

- EJaneıc çarpmak :ıstıemtşler ..• 
- Sonra ne olmuş? ... 
- a&m. aı.UIUD. ~ orıları earpmlf ı .• 

Dün geceki Rus tebliği 
:.Ondra 13 (Radyo saat 8,15 de) -

Dün gece yansı Moskovadn neşredlleA 
Rus tebliği: Kerç'te şiddetli muhare
beler cereyan etmektedir. Cephenin 
diğer 1osımlarmdı:ı. değtşl.kllk o~ 
mıştır. 

Bir senede 15 milyon 
ton gemi yapılacak 

Londra 13 (A.AJ - B.B.C.: Ameıi
kan deniz lnş:lat komisyonu reisi ami
ral Nells bu sene 15 m.llyon tonluk 
gemi tnş.'\ cdlleceğlnl ve 1943 scnesı.n. 
de ltizum gonılürse bu tonajın a.rt~
nlıı.c:ığını söylemiştlt 

İngiliz kıralının kardeşi 
Tahranda 

Londra 13 CA.A.) - B.B.C. : İnglU.. 
kıratının kardeşi Gluc"ster dllkü Tah
rana. varmı t r. F: , dl k ı e r nıe 
p:ı. r 1 cfinü .ııar .> uda bir z .ı •ıf t 
verm ştlr. 



Sahife 2 

1 Harb tebliğleri 1 
lngiliz tebliği 

Kahire 12 CA.AJ - Orta Şark İn
glliz tebliği: Dün dilşmmı devrlyelett
le haflt kuVVetıerlmJz aramnaa. nz 

e 
Malt •• ze-
rin da hava 

muharebesi 
ehemmiyette çarp1'llllllnr olmuştur. t_ -!lizler 69 tayyarenin 
Deniz keslmhıde bir dÜ§llUln batar- ıngı. , •• •• 
yası susturulmuştur. muhakkak surette Clu u-

Kahire 12 CA.A.> - Orta. Şark in- ··1d··gun"' ·· ü bildiriyorlar 
glliz havn kuvvetıerlnin tebliğinde ru u 
tnydedfldJğine göre pazar günü öğle . 
zıunanmdan pazartesi günü öğleye Kahire 12 CA.A.} - Malt.a.daki In-
lmdar Malta. ürerlne yn.pılan akınlar gil1z hava tuvvctıerlne av tayyn:relerl, 
esnasında 14 Mihver tayyareııi dlişft- takviyelerl gön<ferllmesl fizcrine, cu
rülmüştür. Bu tayyarelerin 11 1 Al- martesi _ p:ıza.r günü ada. üzerinde 
man, üçü İtalyandır. İnglltz av tay- şim.dl~ kndar görmemiş glddetll ha
y.ırelerl pazar güntı yedi ve hava ba- va çarpışmalan olmuştur. Bu çarp~ 
tarynlan dört tayyare ta.hrlbetmiş- malara iştirak eden tayyarelerin .sa
lerdlr. Pazartesi ~ahı av tayyare- yısı önünde Alman ha.va kuvvetierl
lerl 3 düşman tayyaresi d(l.şllrm(l.şler- nın, Büyük Brltnnya muharebesinde
dir. A~ır hasara uğrayan birçok tay- kin<len ~k fıı.zla. kayıplar vermfıı ve 
ynrelerln de üsleri.ne dönmüş olmala- bo7;guna uğra.mı§ olması pek muhte-
n ihtimal dışındadır. meldir 

İngiliz hava kuvvetleri iki tayyare cumartesi gQnü, mutat şekilde blr 
bybetmışlersc de bu tanarelerhı pl- çok av tayyareleri refakatinde Malta 
lotlanndan biri sağdır. tlzerlne gelen ~an ve İtalyan bom-

Paz:ırtesı günü İngiliz avcılan Si- m teşkilleri, Uk defa olıü'nk milsavt 
renalk.ln llerl bölgesı tizerlnd.e normal sayıda İngll1z av tayya.relerllc ~
fanllyetlerlne devam ~rdlr. Mı- lafını§lardır. Gün oonunda Mihver 
sır .sıı.h1ll açığmdn bir İtalyan bomba tuvvetıerl, clddl surette tahrlbedilml.~ 
tayyaresi d6'ftrillmüştilr. Te parçalD.nmak yüzünden 30 tayyare 

Sovyet tebliği 
Moıkova 12 (AA.) - Sovyet 

tebliğine ektir. Şimal batı cepheain· 
de kanlı muharebeler oluyor. Al
manlnnn insan ve malzeme kayıbı 
ağırdır. Bir Rus birliği yalnız bir 
günde 1600 dü~an öldürmÜ§ veya 
yaralamıştır. Ayni birlik 6 tank ve 
bol malzeme ele geçirmiştir. 9 ma
yısta sona eren haf ta içinde Alman· 
lar 171 uçak kaybetmiılerdir. Biz 
ayni müddet zarfında 86 tayyare 
!kaybettik. 

Lieg' de baltalama hare
ketleri çoğaldı 

Londra 12 ( A.A.) - Boaton 
radyosunun haber verdiğine göre, 
Bdçikanın siJAh sanayii merkezi olan 
Licg' de baltalama hareketlerinin ço
ia]ması üzerine Alman mak.amlan 
bundan sonra şehrin 155 bin nüfus
tıın mürekkep bütün ahnlisini tutsak 
eayacaklardır. 

New - Y ork'ta halka gaz 
maskesi dağıblacak 

Nevyork 12 (A.A) - 7 milyon 
Nevyorkluya gaz maUw dağıbla· 
calctıT. 

kaybetmiştir. Diğer MUıvcıı kuvvetıe
rtnın 1i.tilcrlne dönebilnı.l.ş olmalan ve 
ya döndükleri lhtımal1 pek azdır, 

Pazıır günü, Alman plkc bombacı
lan taılrruz etti~ sırada, İnglllz tay
yarelerinin muvaffakiyetlerl daha bU
yük olm~tur. Akın bittiği r.a.man 
hemen hemen bütrm düşman tnyya
relert pek muhtemel ola.rnk tnhrlbe
dllmJş ve hnsara uğratılmış bulun
maktaydı, Bunlar arasında 10 bom
ba tayyaresi muhakkak ve '1 bomba 
tayyaresi de muhtemel şekilde tahrl
bedllmlştlr. Bahriye nJşanc.ılan blr 
plke bomba tayyaresini tnhrlbetmış
lerdlr. 

Pazar günll öğleden sonra düşman 
Uman ftzcrine yeni bir taalttız daha 
yapmış ve gün batarken, İngiliz hava 
kuvvetleri tarafmdan düşüriilen düş
man tayyarelerlnhı sa.yun 12 bömbe.. 
4 av tayynresinc yükb"elmlş ve bun
dan baş 11 bomba ve il av tayyaresi 
muhtemel olnrak tahribed1ld11tl gibi 
yine 11 bomba ve 10 nv tayyarcslnhı 
hnsanı. uıtrnt.ıımış olm:un da. !htlmnl 
da.hllhıdedlr. .Ayni gUn saat 14 de 
Mihver knyıplan yekQnu, mUha'kkak 
olanık 29 ve muhtemel obrak 27 
tayynreye yfi1cse1mlş vo saat 15 de İn
glllz havn ku~tıer1 de yalnız 3 av 
tayyaresi kaybct.mlşlerdlr. 

Orta Şark İngiliz hava tebliği de, 
hava knl'§lkoynuı. topla.rının bu başa..
hlarn lştl.rnk cWklerlnl ve aynen 6 
düşman tnyyarcsı dUşürdüklerlnl bU
dlrmlştir, 

----------------
Martinique'deki Mercan deniz 

görüımcler muharebesi 

A~ŞAM 

a 

Kırım yarımadasında 
· ıman taarruzu 

Bu hareket büyük ilkbahar taarruzu 
için başlangıç sayılıyor 

Doğu e«:pbesinda ı 

Rus cephesinde beklenilen Al· 
man taarruzu baılamıgtır. Taar• 
ruz §imdilik cephenin cenup kıs
mında, Kırımdndır. Dünkü Al
man tebliği 8 mnyısta Kınında 
KeTç yanınadasında Alman • 
Rumen kıtalannın, tanrru.za geç· 
tiklerini ve harbin tam inkişaf 
halinde bulunduğunu haber ver
mektedir. Sovyet tehliği de 
Kerç yanmadaeında Almanların 
taarruza geçtiklerini ve aiddetli 
muharebeler olduiunu bildiri
yor. 

Alınan ht.berlere göre taarruz 
§iddetli bir hava hücumile bq
lamış, Alman tayyareleri her ta· 
rafı 9iddetle bombardıman et
mi§tir Bwıun arkasından tank
lar ve piyade kuvveti harekete 
geçmiştir. Londra bu cephede, 
mareşal limoçenko'mın kuman
dası altındaki Rus kınvetlerinin 
şiddetli mukavemet gösterdiği· 
ni, Almanlann yalnız bir rnınta
kada bir miktar ilerlediklerini 
bildirmektedir. 

Amerikndan gelen haberler 
Dinieprnpetrovak" dan Kerç ya
nmndıuıını'. kadar 490 kilomet
relik bir cephe üz.erinde muha
rebe cercyu. ettiğinden, Almnn
ların 2 milyon asker, 24 zırhlı 
tümen ve 2000 uÇllk kullandık
lanndar bdıaediyor. Bu haber
ler çok mübnl&ğalıdır. Eaaaen 
Londra Almanlnnn 34 kilomet
relik bi. cephede bir knç tü
menle tnanuzn geçtiklerini, bu
nun ilklbahar taarruzuna bir ba§-

langıç olması muhtemel bulun· 
C!uitınu hn.bCT vermektedir. 

Rus cephesinin ceiıup kıamın
<Ia baVP. iyi. yerler kuru ve ha· 
rdtlta müeaittir. Şimal bsmın
da ise yağmur ve kar ynğmaa· 
tadır. Burada sıcaklığın yeniden 
81hnn altını aÜ§tüğü bildiriliyor. 
Ruslar ıimı.ıl kesiminde İlmen 
gölü mınrokasında mühim l:iazi 
taarruzlard'l bulunmu,lardır. Al
mıu. tebliğ; bu taarruzlaruı tar
dedildiğini halbcr veriyor. 

Kınmdak.i muharc'Denin ala
ca~ ıekle g3re Rua cephesinin 
diğer mınt.P.kalannda da yaliın• 
Cla mili.im hare1Cet1er baı1amaaı 
beklenebilir. 

Uzak doluda: 

Birmanyııdan Çinin Yunnan 
vilayetine giren Japon kuvvet
leri Çinlile: tarafından ağır za• 
yiata uğrablmı§lardır. Fakat Ja
ponla· takviye lcıtalari almı§lar· 
dır. Burad tiddetli muharebe
ler olı•yor. Birmanyada Japon 
kuvvetleri ileri harclcetine de
vam etmektedir. Burada vaJı:;.. 
tiyle çekilememiş olan Çin ve 
Britahya kuvvetlerinin güç du· 
nımda olduklan anla~lıyor. 

A'vustralya etrafında büyük 
hava faaliyeti vardır. tkl tarafın 
tayyareleri de akınlar yapmak
tadır. 

L"byada: 

Kara.da mfihim bir hareket 
olmamı~tır. Hava akınları de
vam ediyor. 

18 Mayıs 1942 

llaberler 
Parti Meclis 

grup unda 
Hariciye ve Maliye 
Yekilleri l:>eyanatta: 

bulundular 

Türk coğrafya 
kurumu 

Maarif Yekilinin bir 
'tamimi 

Ankara 12 (Telefonla) - T<irlt 
Ankara 12 (A.A.) - C. H. ~. Coğrafyc. Kurumu baıkanı aıfatile 

Meclis Grupu Umumt Heyeti bugün Hasan - Ali Yücel yaptığı bir tamim
e 12/5/1942>· saat J S te reUı vekili ~e Milli Şefimizin bu Kuruma karvı 
Trabron mebusu Hasan Snka•nın lltiEatlannı bildirdikten eonra Millr 
reWlğtııde toplandı: Şef Kurumdan (tarih, tetkik, seya-

Celsenin açılmasinı ve geçe,ı top- bat, tabiat alanlannda ve bu sebeple 
lantıya alt za1bıt hulasasının okun· ktıltiirde ve edebiyatta çok bizmct
maaını müteakip kürsüye gelen Ha· ler beklediklerini ve Kurumun çal11· 
riclye Vekili Şükrü Saraçoilu, son malan ile yakından ilgili ve bunu 
haftalar içinde bJzi uzaktan, yakın- kuranlarla ve orı;lda çalı~caklnrln 
dan alAk.alandıran elyast hldiselcr de.ima beraber olacnklnnaı) teblii 
hakkında heyanatta bulunmuı ve bu buyurduklannı. izah ile yurdun dört 
izahat umumi heyetçe tasvil>oluna· hlr köşesine yayılmı§ bulunan coğ· 
rak nımamenin diğer maddesine ge- rafya öğretmenlerimizi güze) yurdu
çiJmiotir. muzun coğrafyasını tanıma ve tanıt· 

Bu maddede Kayseri mebusu Su- ma bakımından memleket irfanı 
at Hayri Ürgühlü"nün millt emlak için büyük bi.· önem taşıyan bu Ku
ile mühadil ve gayri mübadil iıleri· rumun tabii üyeleri ve hu onur veri
ne dair Maliye Vekaletine tevclb et• ci lıizmet yolunun çalışkan yolcuları 
ıniı oldu~ sual takriri vardı. Tn\rl- bildiğinden ye.sanın 7 nci maddesi 
rin okunmruıını müteakip ııöz. alan nıucibince Kuruma asli üye olmak 
Maliye Vekilinin bu mevzu üzerin· İsteklerini bildirmelerini tebliğ et• 
deki izahatından sonra ruz.namede miştir. 
miizakere c :lilecek baıka madde ol
madığından saat 17, 1.S de toplanb
ya aon "Yerilmiotir. 

Türk inkılap tarihi 
enstitüsü müdürlüğü 

Ankara 12 (Telefonla) - Dil, 
Tarih, Coğrafya Fakülteei tarih :pro
fesörü Enver Zj.ya Karal Türk inkı
lap Tarihi Enstitüıü müdürlüğüne 
tayin edilıui§tir. Bu suretle kanunla 
tetcllülü kabul edilen Türk inkılap 
Tan1ıi Enstitüsü faaliyete ba§lnmnk-
tndır. " 

Kız kaçırma 

Damat, bu yetişmiyor
mu§ gibi kayın babayi da 

öldürdü 

Ankara Blediye bütçesi 
kabul edildi 

Ankara 12 (Telcfcrnla) - Beledlv• 
meclisi bugünkü toplantısında beledl
yemlzln 942 bütçe müzakeresini bltir
mlştır. Bütçe mütevazin olarak 1lç 
mllyon 862 bin llradır. 

Ankara. belediyesi, Belediye mecıı.sı
ne vcrdlğl bir teklifte kalorl!erll apar
tımnnlnnn 1 tcşrlnlevvelden nisan so
n una kadar tes'hln edllnıeslnl, nynca 
bu müddet d~da soğuk olursa be
lcdlye relslnin 1H'ullle kalorlferU a.pnr
tıman, pnnsiyon ve ems:ıllnln teshin 
~meslnl istemektedir. 

19 mayıs 
Ankaradaki merasimi 

Maarif Vekili bir 
nutukla açacak 

~ İzmir 12 (Telefonla) - Cumaovası Ankara 12 (Telefonla) - 19 ~l!!!!!!!!'!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!'!'!!!!!!!'!'!!!!!!!'!!!!lll!!'!!ll!!l!"'!l!!!ll!'~'!"!""!"!"""---------.'!!!!!!!'!!!!'!"'!!!!!!!'!'!!!!!!!'!!!!!!!!'!! ruı.blyesbıln Görece köyündo bir clna- Mayıs idman tenlikleri için burada 

Dağtm ofisi 
Ofis lüzumlu görülen maddeleri bir taraftan teda

rik edecek, bir taraftan da halka dağıtacaktir 

yet işlendi. Bir da.mat kayın babasını her gün faaliyetle çalışılmaktadır. 
alnından tabanca. kurşunlle vunı.mk Bu seneki bayramın her seneden 
ôldürdfi. Ölen ayni köydo.n 55 yaşın- mükemmel olacağı anlaşılıyor. 19 
da İs:ınnU Uzundur. Öldüren de yine Mayıs Şenlik bayramı burada 19 
aynı köyden 18 yaşında İbrnhlm Yağ- Mayıs stcdında sabah saat onda 

cıdıİbrrahlm. y 11.. 15 .. -..reı •--ı- Maarif Vekilinin bi- nutku ile açıla-
ab .. ı gun v• • .u;rıın ak .M · • M'W Şef' · · h lln kızı Müfeı:ralu k.nçırm~. Kızının c tır. e__ra.ııı~ı. ı ı ım~zın e~ 

kaçınlmasından muğber olan İsmail sene oldugu gıbı şereflendırmelcn 
Ankara J 2 (Telefonla) - Yeni teşkil eden una fa verilecek, tensip dün köyde ansızın damadı ne kal'§l~ çok muht ... rncldir. Maraton koşusu• 

teşkil olwıım Dağıtma Ofisi umum edilecek ıekilde ve miktarda halka 1aşmış ye aralanndn ka;vga. olm~tur. nun bayrağır ta~ıyan koşucu bayra
müd.irlüğiLıe Kudilı.. BaakoMOlosu dnğıtılmrunndr mahalle tevzi birlik· Damadı İbrahim Yağcı tabancasını ğı meruimle MilJi Şefe takdim edc
Celal Karaaapan"ın tayini iradeye )erinden istifade olunacaktır. Her çekerek ateş etm.ış ve İsmaill alnının cektir. 
iktiran etti. Bu suretle Dağıtma Ofi· vilayette mahalli iaoe teşkilatında tam ortasından vurarak blr kurşunda Atatürk bayrak koşusu 

Muz•• akere memnuniyet Amerı"ka Japon zayı"ab-- si merkez teşkilatı kurulurken bir bir tedarik ve_ dağıtma fU'hesi de bu· 15ldürmü.şttir, Katil damat ynknlan- T J Z (A A ) _ Atatürli 
' d k 1 --L h ü h da b m·..+.- Tahkikat ..,..pılıvor. ercan · · . • • k•ld d - · ld .., taraftan bu tqkilii.ta yurdun e ece unaca&tır . .ııı: çay zar n u ter ~·..... J- J bayrak koş~u devam etmektedır. verıcı §e 1 e evam mn dalia fazla o ugunu mahalle tevzi birlikleri, köy tevzi kilit t~amcr faaliyete geçince hnl- Bayrak büyük bir kalabalığın co~kun 

ediyor bildiriyor birlikleri, esnaf birlilderi kurulması kın ihtiyacı bulunduğu mGhim mad· Reuter gösterileri arasmda 6.15 de Tercan-
----- . işi de ilerlemektedir. deler icabı~d! knrtla "Veya kartaız da kaymakam tarafındnn atletlere 

Nevyork 12 (A.A,) - Buradaki V on 12 (A.A.) - Dün ta.hrl- ~qe meTke2. tqkilatında teşkil muayyen nnbette 7e muntazam ola• • • • .teslim edilmiş ve Erzincana doğru 
l'ransız ma.hfillerlne gelen haberlere 001::!':U tcykledUen ı Japon mtıb- edılmek Uzer< ola~ 4 ~umi mü- Tak dıığılı:?naı imkanı b~] ~laca~br. ajansına gore yola çıkmış_tı_r. ___ _ 
~ Marthılk'teki Frtuısız yüksek ko- rlbll 2 ticaret gem1sln1n Mercn.n de- dürlükte=: bir dancsı tedarik 'Ye dağıt • İa§e mWiteşarlığı kMı milı:tar ~ F b l b" . "}'ki • 
JD.13ert Aml.ral Robert ıe Ca.ralbesler nlzl ~uharcbcslle hiçbir - yoktur. ma umum müdilrlüiüdür. Bu umum 0elg~led b~brmı! ~lup _hu iaııe bel· Almanlar Kirimdaki ut O grup ırıncı 1 eri'. 
eeıpbesi komutanı AmJtal Hoover ara- F.aasen Mel'Can denlzl muharebesi- müdürlük hükumclçe }İzum görüle· gelen mahalle bırlıJclen tarafından } · b • neticeleri 
anda yapılan müzakereler memnunl- ne aft U:fsUft.t gelince bld:ıyctte batı- cek maddeleri bir taraftan tedarik mezkur maıhallelerde oturanlar için taarruzda ya nız ır Ankara 

12 
(Telefonla) _ Tür-

,et verici olarak devam etmektedir, nldığı veya. ha&ı.rn uğradığı bHdlrllen edecek, bi- tarafton da dağıtacakbr. doldurulacak. bu suretle mahalle sa• kesimde ilerlediler kiye futbol birincilikleri müsabaka· 
Oörüşlllen meselelerin, Fransız hart> yeni btr Japon asker taşıt genıllerl Teııkif edilmiı olan ofisler bu wnumi kinlerini~· s'.cilleri tutulup bu iaşe bel· lan 23 mayıs cumartesi günü Anka-
gemllerlnin olduklıı.n ~rde JaıJmnJa.. m.lktarına daha başknla.rı da llft.ve müdürlüğe bağlı bulunacaktır. Yeni gelcri bütün tevzüı.tta esas temeli rnda yapılacak ve 3 gün sürecektir. 
tmn. 7 petrol gcm.lslle 'bazı yllk ge- edilmiş bulunacak: ve Japon kayıpla- Dağıtma Ofisinin iki ıubesi buluna• teşkil edecektir. • Londra 12 ~A.A.) .-.-. ~~uter Bu müsabnkalara İstanbuldan Be-
mllerlnln müttefiklere devrine ve 3000 rmm g<ırçckllği anJaşılacnktır cak b" bm 1.. .. .. 1 k d M h JI b" likl . b" • d" t aıansının asken muflarrırının oeren· I 
FrnnsJz bahriye aak.erlnln memleket- Tok"O 12 (AA) - Koro.; deniz del' • ır_-' .k' udzumkgobr~ ecube ~ad· "---da ate ekırl" erıd ır .~CJs vle obr diğine göre 8 mayısta Almnnlar Kı- ıiktaş, Ankarndfin Harbiye, zmir• 
lerin dönm l r1 d 1 ld ğu J • • erı teuarı e ece ' ır f csı e llZoll an eT up e ece.ıı; o up u • • • '1 "d den Altınordu, Mersinden de orada 
..._ e e e ne a r 

0 
u sanı- harbinde Amlrerlkr1ılalılnnn blktlr tatoyyarlde tedarik edilen maddelerin tevziini birliklere çok mühim vazifeler tah· rım da ~clk dg~ııı0.hıkr ö çt~ e tatar~- yapılan müsabakaların galip takımı 

u.ıv~. gemls1 ile b zı ı ve tp o k B izah d l l • d'lm k d' M h il b' l'kJ 1 za geçmış er ır. ır aç umen an - • • k . B. Lava} • mareşal muhribi bntınlmış ve İngilizlerin de yapak~a tır. l ku nttekan -~ a~kaşı ı· mıl ef bı. likt: lte. ırk... ab. al'kel ~r: er, ların ve büyük hava tqklllerin hi- ııtirak edece tır. 
•• • •• ,.. _ 1 blısı. lle 2 kruvazörü ve 1 · petrol yor ı mem e ette ger teaan , ge· esna ır en, oy ır ı ennın va- . d h ek t iııtir Bu Ank 'd "Ik k } 

Gormg mulakab cC::ısı ağır hruıa'ra ~tı~ır. 98 rek tcvz:. teşkilatlandınlma i~i iler- zif~leri ve mesuliyctleri iıa:kkında~i ~:~C:une/ 
25

arde: e 3~eç;:;10m~reye ara a ı me tep er 
Fransız huauau 12 (A.AJ - Alınan düşman tayyaresi tahrlbolunmuştur. lemek .. tedır. . . • • • t~l~a~ame esn.slnnnı evelce b~l- kadar uzanan dar bir cephede fnn· 30 mayısta kapanacak 

h:ııl>erlere göre Lavaı Frnnsanın. işgal Japon kayıbı 1 tayyare gemlsi ve 31 Dngıtra.;ı Ofısımn aermnyeoı ıun• dırmı§tm •• Temmuz hll§lnda bu hır- li tt b lunmaktadırlar. Tayyareler Ankara 12 (Telefonla) - Ankara 
altında bul~ =ın0;ır:u~u tayynredlr. dilik 1 O milyon liradır. Lüzum gö• liklerin her tarafta faaliyete gcçer~k b~~ e a kı.talnra ve muvasala yolla- llkolrullan 30 mayısta tatil yapacak• 
hattı hıık: a 

0 
e e Mercan denizi muhare- rülürse ayr.~ . Ofise bedi de temin temmuz ck~ek karnelerinin bu bır- ~ etmi§lerdir Hava güzel !ardır. Burada ilk tahslll bıtırme im· 

gftrüşnıAl ~dlX:.. ~"be IA'""en 111r.renudl be • hakk- d edilecektir, Dağıtma Ofisinin teda- likler vası_tasıle dağıtılması dü,ünül- rına 
1 

k d • tıhanlan 3/13 hazlr:mda. yn.pılacı:ı.ktır. ına.n ı; ... r UA r ~'"' .,., - Si ın a _.,~ d ... • . 
1
.k k d' ve yer er uru ur. 

tıne göre Paı1ste bulunan '.MD.refal mı; e cccgı maJlar tehırlerde hır 1 mc te ır Bu taarruz şimal kesiminde biraz İzmir kömürcülerinin 
O" Al VJchy'den bazı Tokyo 11 (AA > - Japon nskeri ak 1 d ıt. • d' 

urlng, nuı.nyanm sözıcl1sü dcmı.iu; tı· Mercan denlzl muvaff o muş işe e cepnenın ı- to lantİsi 
mtllılın isteklerini hamlldJr. muharebesi bitmiş ~nblllr Cumar- B • 'd M d k 'd ier kıaımlarnda geri püskürtUlmÜ§· • P 

1 
1 • 

Görl.ngln Vlchy Alman taleplerlnl .A ... gün" n"'"""''l" t..a..11~ d ırmanya a a agas ar a tür. AJmanlar aX..y kayıplara uğratı- İzmir 12 (Telefona) -d ZlnlT kabul tmcdl11-1 ta.kdtrd .. ,...,., ... ..,.,.,,., ı.=- 14 "Y•" .... "n "'u l!i .eon ur. ~· kö ü "1 i Tı t Odasın n top· 
e " e ..............,_........ Düşman batıt'dıjpnı iddia. ettiği gemi- larak ilk mevzilerine dZSnmek :ı:ornn- • m rcu er ıcare • • İtalyanın Tunus 

11° Korstkayı işgal ler1n lsbnletlnı vo ınmnannı bildire- da kalmı )ardır. Bu taarruzun bunca !anarak ihtiyaçlnrını. tespıt ebnıııler: 
etmesi.ne m~ edeceıtını söylfye- Gl. Alexander kuvvetle- İngilizler cenuba doğru ş . . . !l'-bah dir Kıo yakacak sıkıntısı çekmemeli reıc ı.avaıı t.Qbdldetm1§tl.r mem1şt!r. zamandanberı ilan edılen ug ar •• · 

1 
k t db' 

1 
d 

8 
.... 

1 -----· l..ondm 12 (A.A.l - Mercan deni- rinin sarıldığına ..laiıt ilerliyorlar taarruzu olması ihtimali pek zayıf ıçıkn a ~acaT' e tırVcrk•ıe ~ rub§~ldel· 
Orta Şarkta polonyali zlndek:t mUharebede dağıtılan .Tapan ,... ise de 8adece mahaUt bir taarruzdan T~ !1C.tıce • ıcare e u etme 1 • 

gemllcrl anısmdn na'kllye vapurlan h'aber yok 1 Vlchy 12 CA.A.l -: MAd:ı.gııska.r'm çok daha geni" bir ölçüde yapılmak- rılmııtır. latalar da vardı Batmlan Japon gemileri- merkezi olan Tanartv dan gelen son d B lk' d • ld 1 k d· ,_ ___________ , 
· hnbe ı göre tp ala hafifle- ta ır. e ı e ıımo e yapı aca ... 

Kah1re 12 (A.A.) - Ruayadan nJn Lmnlerln1n, vıızlyet mU:ıı.de ede~ YcnI DelhJ l~ (A.A.) - .Tıı.ponln.nn -lngll.lı:ler~:s~cz'ln ce- ha ciddt bir hareketin lia§langıcıdır. emeli 7 
gden Polonya krtalarile 'Karpatlı etmez blldJreceğtnl Avustr ya gene Hhıdlstan - Blrmanya hududu üze- ' nerll orlar Bu htrde ha.-
Polonya tugayı, 3 mayısta Orta ~ft.lu halt> muhabirlerine hıı.ber rinde bütlln miihlm mevzllcr1 işgal ~':~dlry Şehit nz :.mr gör- Barda adam öldüren Ulus ref}kimizde koskocnman 
Şark.ta biT noktada buluşmuıılardır. vermi§tlı. ettikleri ve Ohlndwln Ozcrlne çekil- müştür, öın.,' yaralı azdır. Frn.nsız k t "l mahkfun oldu ıerlnvha: 
iki kıtanın birbirine ~tihakı töreilni Bulgariatanda şeker ve ~~ o~~=~==~d~ subayları İngUlz g~llerlnde göz altı- hın~a121 (Telefonla) - Kordonda cSuyistimalle mücadele> 
Polonyalı general Ba1ncın huzun e • • • M alınmşıtır, Erler ve crbaşln kamp- Şenbardn Reşatla Mehmet Ka.rnblna. Suyistimal 1 
yapılmııtır. pırınç vesika ile verileceli lannı resmen teyideden h1çb1t haber lD.rda bulwıuyor. Yerli asırerıer ırerbes adında. rıtl kişl a.ynl artıstıe d.anset- Bu ne biç.im kelimedir~ Türk-
Manastır polis müdürü Sofya 12 (A.A.) - rıcaret Na· yoktur, bırakılmıştır, mek ı.stedikler1n00n. kavga e~ler, çe değil. Arapça de~H. Osman-

zın vekerin bundan eonra vesika B } K. ) ~ Mehmet Kamblna. R~dı tabancası- lıcıı. değil. Hnlkın kabul ettiği 
sokakta öldürüldü usulü ile verilmesini cmrotmiııtir. Hava ıehitlerJ ihtifali U gar ıra 1 nı ateş ederek öldürmil§tll. Kntııın şekil değil. Esnaf c;ıraklan bile 

Londra 12 (A.A.) - Yugoslav- Bu emre göre ayda adam başına bir Anknrn 12 (Telefonla> - 111 mnyın • Sofy" 12 (A.A.) - Kıra) Bom, ~· cezada devam cd-en muhakemcsl bunu böyle telaffuz etmez. 
7anın Manastır polis müdürü sokak- kilo şeker isabet etmektedir. Pirinç cuma. günü. Ulus meydanındaı ha.va li~n. 8,ğleden eonra lta1ynn e!ç.Lsi b1tmıştlr. Mebmet Karabina 12 sene Hulıisa ne ıap, ne ıekerl 
ta meçhul bir kimse tarolından ro- de vesika ile verilecek ve ayda adam §ehltlerl fhtlfall ya.pılMıı.ktır, ~og- Rıccardi yl kabul etmlı lı:endısile 2:.l gO.n hapse, 1000 lira. tnzm1nat '--------------• 
"YelvCTle öldürülmüıtür. baıınn 400 gram isabet edecektir. ram hamlanJllllbr. ~un, ıamlml ~ir &~rli§Dlc )"a~· ödemeğe JDahküm edilml§tlr. 
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ş E D:: i R B A B B R L_ !=~ i J'1~1 =As=-ri Karagöz 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Erzincanlı bir felaket• 
zede kız şimdi ne 

vaziyette bulunuyor?. 

Evin ~eyi ile İçeri ~irdi~ :-~ 
man, evm bcnunı sevan~amdüliJ,. 

- Elhamdülillih··· 

( 
Fırınlar 

Un hesaplan kontrol 
ediliyor 

lah... Nihayet iyi bir b~tp ~ 
duk ... Sabahtanberi tecrube ediyoo 
nmı. Hem temiz, hem kıvrak. hem htanbul beledlye6'. teftiş heye11 bil 

A Jlnda pek ter- ıra.. gündenberl İstanbul tırı:ı:ııa.rmJ 

ı Meraklı bir tetkik .. 

lstanbulun eski hanlan gün 
geçtikçe küçülüyor ... 

1 

eli yatkın... ynı 7~ • • ;;k 8ıkı tıtr terttş w k.on.tro1a t.abt 
biyeli, pek saf ... Ali. yemek p11srme- tutmaktıadır. Bu kontrollar eımmn.. 
sin.i do biliyor... da tırıncıların bllha.ssa un hesa.b&tı. 450 d ] 1 d h ? şaştık: inceıenmette. aıdıklan unJArıe. yapa- aire i va i e anı şimdi kaç oda 

- Bu anka da nereden çıkb7 raık sattlkla.n ek:m~. ellerlnd• 
Bay, emretti: mevcut bulunan kart :m.ikta.rlle k.a.1$- • • . 
- Şunu çağırın bir bakalım. 1 tırıln\alctadll' Beledlye m~&- .lttanbulun pek'. %lYade d.ikkate da- geçen hanı değil ... > ciye bir tlhir 
« Ymi\ gözü temin sözü, bu kıs- : taratmda.n bu bu.cmıt& b,a.mlanan ğer binalan arasında, hiç şüphesiz vardır. Umumi bir yerde, tiyatroda.. 

cağızı tarif için kafi değil. Şark mİD• raporlar dihı akşam belediye rlyase- eski büyilk. hanlar en başta gelir. sinemad.n ve eairede oturdutunu:z 
yatürlerindeki 

0 
ince endam, aiiqOn thıe verllı:nlştlr. Dün bunlardan en mühimlerini bir yerin önündeı. gidip gelenler pek 

beniz· koca koca. kara kara nıls_. Raporlar bu sabah belediye teftlf mimar arkndqla beraber gezdik ve çok olursa, bazan yanınızdakine: 
bakışİı badakruar.... heyeti reıst B, Necati Çiller, vaU mu- gayet ııarip bir ıey öğrendik: btan· cYer deiit Yolgeçen hamt. .. > der· 

_ Senin kimin kimsen yok mu 7 e.v1n1 B. Ahmet Kınık ve tktısat mil.· bulun eskl t.arihl ban lan gün geçtik- siniz. Acaba bu Yolgeçen hanı ne
Titrek bir ses: diltO. B. sa.tret Sezenden Jnfi~kldl çe küçülüyor! .. Hanlann küçülmesi rededir>.. Böyle bir han var mıdır} 
_ Yolc. efendim. •• Hepai toprall bıısusl bir koml.syon ta.re.fmda.n tet- belki garip gelecektir amma bu bir cYolgeçen hanı> Çaroının Kökçü. 

altında ka!dL .. Annem. babam, ko- k:1k edilecektir. hakikattir.. ler, baharatçılar ıokağına bakan kıe-
cam. bir yaşında çocuğum, karcletl.. Raporlarl& heı:ha.n.g1 bir sebeple el- Bugün İstanbulda yüzlerce odala- mındadır. Burası eskiden muazzam 
rirn ..• Dokuz nüfus gitti... Bir ben ıertnde mevcut kart m1ktanndan !U- n, daireleri olan hanlar vardır. Şeh- bir pasaj halinde olduğu için ken<li
kaldım. .• Gece su jçmefe kalkımt· la un sarfeden fırı.ne~r tespit edil- tin en büyük hanı olarak cValide sine bu isim vcrilmiıtir. Yolgeçen ha
tun ... İki kapt arasında aıkıprak sal dlRi takdirde bunlar ıriir&tıle ve en hanı> tanınmaktadır. Evvela bura- nı bir zamanlar lstanbulun en kala· 
kaldım. •• Sabah oldu, öğle oldUt hep ağ'ır blr şekilde ceZalıuıdmla.ca.ktır. ya uğradık. balık geçitlerinden biri imiş ... 
bağırdım. çığırdan ... ikindi üzeri bir Hakikaten cValide hanı> İstanbul cYolgcçen haru~ nuı pek mcraldı 
subay sesimi işitmif. Beni diri, evin Belediye ve Vilayet hanlarının validesi <!eğilse büe baba- ıbir hikayesi vardır. Burası çok eıski-
öbür balkuu ise ölü çdıtardılar. bütçeleri sı sa.>,Iacak kadar büyüktür. Handa den, dııarıda euç iıliyen yeniçerile· 

Tüylerimiz <liken diken oldu. Ata- U uml Us biit fun dtın bugünkü vaziyette 260 daire vardır. rin, kabadayılr..nn ıığındıklan veba· 
latqma ve pvesine nazaran ~ukı öA'l~ Mec to 

1 
ı:ıe ene e eni vak- Valide hanı, bir handan ziyade :zan senelerce saklandıklan bir yer-

- Sen &ziccamn neres~ te k:adaJı~~:!uyep v~:y!tm ~yılı küçük bir babayı andırmaktadır. ımiş ... Hanın Ust kısmı ldeta bir ıö
s~?... ~Düz~terelu) N~en· ıbütçelertntn tetldklne devam ~1ş- Kapısından içeri girdiniz mi? .•. Üç v~lye kal~: ~alin~e imiı. Ve buraya 
duı? ... Sı:r:c. kımler derlerdı? ... Adm tir. Umum! Meclis bugün ~leden kahvehane ... Ve hunlann önlennde aıgınan rnucrımlerı, hanın kabadayı
ne? sonra ya.pacağı içtimada bU.1"96 mtı- gene üç bahçeli kahve ... iki büyük lan kılıçla müdafaa ederler, onlan 

- Bana Erzincanm Nohutlu tnlf' zakerelertne başlıyrı.caktır. bakkal, tütüncü, .bir lokanta, ahçı ... teslim etmezlr.rrniı. Yolgeçen ham 
halleiinden tüccar Halil ktzı Ay,e Dlitet taraftan belediye da1m.1 en- Avluda biri ah~ap, öteki kagir iki !deta şehir içinde ayn raconlan olan 
derler... cümenl de, malt sene sonu mfulase- cami ... Ve ~imdi her biri ayn ayn müstakil bir cKabadayı.lar muhtari-

- Baban tüccardı demek? Sana betile belediye ve vllAyetfn yen.l yıla fabrika, müeeaesc halinde kuUanılan yeti:t halinde bulunuyonnuo ... 
miras bırakmadı mı yavrum? devredilecek hesal)lan tetkik etmeğe altlı, üstlü bir sürii daireler ... Hatta Yol geçen ıhanınn temizlenmesi 

D 
.. • • d H başlamıştır. bunlardan birinin damı Amerikan epey mütkül olmuı. Bugün ba hen-

- arar uzerıne ıt yapar ı. q. · ı da d"" 1 k · l anJ d be • ezildi. usulü asma bahçe halııle konu muıı, unyanın en ça ·~ an ansan arı 
Y -7~ fil~ ? pu İpekİ§ fabrikasindan üstünde mor zambaklar, laleler ye- ra1ıat rahat i§lerini görüyorlar .. 

- ~~mr~opraldarı vard.L Er- çalınan kumaşlar tiştirilmiş... . «Ölü çıkmaz hann 
k k k d 

· • ti' o-=- de- l.stanbulun en maruf bınaların· Üzerinde dikkatle durulacak isim-
e ar Cftml! vermış ... .uçuuu M htellt ı rda d la +--..de d t.. • • l V l"d h d ak ·ı 0 suç a n ° Yl ı:t.ililrı an oırı 0 an a 1 0 anın av tı 0 ler arasında ıunlar da vardır: cKız-

ğil... yakalandıfı sırada bir kolayını bulup yiizlerco aile otururdu ve meşhur l w b ö1·· ık b 
- Erkek kardetin de öldüjüne, orada.o. ka.ça.rak İstantıula gelen ve Muharrem ayinleri yapılırdı. Bugün 1 ar~g~k. ~ı>,d c çu ç ~ adnı~ .. 

kimseniz kalmadlfma göre o top- burada. Ayva.nsarayda. !peki~ fabrika.- V l"d h d •1 1 u ı ı an o artı cıvann a r. 
raklar _:_..1: seaİn olacak ••• ]'op!ak• nndall 1500 liralık kum~ çaldıktan . a ı. e anın a aı ~. e~ o~rm.uyor, Kızlarağut hanı çok tipik lbir Şark 

,......... sonra. yakalanan Anta.kyalı Tevf~ şımd; orası sadece buyuk bır tıcaret hanıdır. V . ne yazık ki pek ziyade 
lanna niçin aalıip çdmuyonuııf muhakemesi.ne asllye dördüncü oeza yatagı~ır..... tamire. muhtaçhr. Bu handa hemen 

Bu karlfık ve aka! ermez ...ale W. mahkemesinde devam edllmlştlr. B.u~n dun!anı~ her. tarafın~a sa• hemen yalnız kadın kundura ökçele-
çare yavrucak: nayı, tıcaret ışlenne aıt faalıyelter · f _ ,_ d 

iktifa Bu celsede şahit olarak dlnlenen b"" .. k b" l d l d l l n yapan esna oturmıuda ır. 
- Bilmem ki .•• - demekle polls memurlan, Tevflğt yakaladıkla.n ııyu ına ar. a top an ı~ ıyor .. ~te cÖlü çıkmaz hanı> na gelince,, 

etti. :ııama.n hırsızlığını itiraf ederek fab· meşhur E~pı~e State ~ınası, ışte burası daha ziyade ismi ile alaka}'l 
- Kağıtların, tapulann filin? rlkaya. beraber götiirdülderl """'an R. C. A. Buıldıng ... Valıde hanı da t •• .• .. . k kt d' 

K f k
A w d k ( _!!L.- ......... b l .b. b" . . k ve ecessusu uzerıen çe me e ır. 

- a a agı un yo ... == D.W1111 nereden girdl~lnl ve hırsızlığı nasıl un ar gı ı ır tıcaret ve ı;t mer e- B d h 'kl • d 
kağıdı). yaptıtını anlattığını söyı.a.-ınıerdir zi... Yalnız o daha Empire State Vunkut~l ba hı lye.bı 'u ur; t l 

Florya plajı 
Müteahhitleri öldüğün· 

den yeniden kiraya 
verilecek 

Bugünlerde Karagöz için asri ae
~olar kaleme almak pek rağbette 
bır lf.·· 

Artık antika haline gİrmi§, eski. 
küflü bir terkip vardır: T ecrübei ka.. 
lemiye!.. 

Bu Karagöz senaryosu bolluğunda 
-- ben de, aynı vadide bir kalem. teo-

Geçen sene Flo.rya plAJlarını istan- rübesi yapayım dedim. •• Şöyle biı; 
bul belediyesinden 8 sena mllddıetle Aari Karagöz senaryosu )'azdanı 
ıstıcar eden 1k1 mlitea.bb.lt de kıt es- «Karagöz oyununun malôm bat
na.mı.db. ölmllştilr. İstanbul belediye- Lllıgıcı. •• Dünya kadmlarından mü
sl bu vaziyet kaI'Vlsında. muka.veley1 rekkep bir •·· • b ti. Birdenbire 
teSh.1?t~ ve pl~jlan ba ~ yenld.en. ince bir ae:ı ~ae~~ ·• 
klralanması için mtlzayedeye :torma- - Oldq, oldu... Seksapel kırali-
#8. karar vermiştir. çesini ve Sebap.ı laralma intilıabet 
~:ı::~~:tıaro~a~ ~ tik. .. 1~2 ~.P-:1 kıralı olarak 
m'flddet için t:ıra,ya verllec&kt1r. cKaragon •eçilrnİ§tir ... Yqasm la

ral... y afU1D Seksapel kıralı. •• 

Belediye memurlari 
işleri baımdan 

ayrılamiyacaklar 

Genç kadmlar Karagözün ellerial 
ıakarlar: 

- Tebrik ederiz Karagöz... Sek
sapel lıuraJ, oldunuz... Tebrik ede-
• 

İstanbul belediye ve vlllyetnıde ya... nz.Kar .. kk"' ı ,, 
pılan devamlı tertl.şler netieesinde b1r . ~oz. .~qe ur er ve aaz.ımg~ 
çok memurlann sa.ba.hlan vuUelerlne len iltifath aozlerden sonra perdeoaa 
geç geidlkletı ve bazan ·da 1ıdn aı- bir köteainf' seslenir: 
mada.n 1.şlerin.1 bırakarak gtttıklerlni - Hacivat •.• Aman Hacivat aöy• 
göstermı~r. le. •. Ben nerenin kıralı oldwn? .. e ... 

Bu suret~ hareketi 1t1ya~ hali.ne giinlerde larallık pek tekin iş do de
getırml§ bulunan birçok memUl'lar iil amma ... Söyle bakalnn nerema 
memurin kooılsyonu ta.rafınds.n cem- loralıyım ben ,imdi? 
landınlmıştır. Buna. rağmen, bu ha- Hacivat - Seksapel kıralı Kara· 
Un önil tamamen almıımam]fbr. gozum. .• 

Vali ve Belediye Re1.SI. doktor Lfı.tın Karagöz - Ayol böyle bir mem-
Kırdar allkada.r da1re mtkıtlrle~ leket de hir. İşihnedim... Nerede ba 
gönderdiği bir tunlmle bu vazt~t1n Sekaapelistan ? •. Bir harita getir de 
tamamen önlenmeslnl 1stem1.§tir. anyalırn. .. 

- Nafile yon.alma Karagözüm. .. 
Bir kapıcının odasında Çünkü SeksaJ"elistanı hiçbir harita· 

heroİn bulundu ~a bul~~cak~ın·:: Senin anbyaca
gm fD jüri heyetı dunyanm her tara• 

Şl§ll clvar.ın.da blr apartıınanda. hndan gelen delikanlılar, yaklfıkb 
kapıeılılı: yapan Şevk1 adında blr1nln erkekler içinde en cazibeli olarak se-
eroln satt.ıtı haber al.ına.m.lı: evvelki ni seçti. 
gün &l'Qftırma ya.pıltnl§tlr. şevk.1n1n .,. __ .:... (Ç H • d • 
yatağının altında. bir mlktar eroin ~""Koz - at acıva a bir 
ve afyon bulunmuıtur Ta.bldka.t so- tokat atarak:) Behe1 köftehor bo
nun.da ylno o civarda· oturan Nuri, nimle alay mı ediyorsun? .. Bu fincan 
Me~t ve RG§a~ adlarında Uo tışt rözler bende iken bu senin dediğin 
.lla Katına adındA bir kadırun da. Şev- nasıl olur? •. Ya bu patlıcan borun!.. 
ki U. birWtte eroln ve a.tyon kullan- Ya bu kalıp kıyafet? •• 
dıkları ve öt;ede betıd.e flll.\tülan tes- Hacivat - Aman Karagöziim
btt edllmlftlr. Bunlu battıl\d& ta.h- Sen yem güzellik nazariyelerinde11 
k.llta.t genlşletUmektedlr. ne kadar da bibehresin... Belki o 

-------------... buıım.m.. o fincan &'Özlerin acayip 

Okuyucu 
mektupları 

Tramvay seferleri 

armoniıi sana bu esrarengiz caz~ 
veriyor ... 

Karagö:.t; - (Hayran. hayran:) 
Meğea· ben n_ imişim yahu! .. 

P "-! • &~ IC'-!----.ll b .....___ ... b ....,.u-;ı • B ·ıd· •· • b b" a ı e u an ar ır 11evı o e va· - eau seı:JJ..,. .,..-.........,.....an ura• .... vua. u ifadelere itiraz ederek: cBu uı •ne ı yapan mımann ha aaı ı· ·r · · ·· ·· ı rd' Ölii '---- ban 
ya kim getirdi? kumaılan bana bir arkadqım getir- le doğm.,.dan .kurulmUftur... zı esınıwgorur c 1

• ÇILlll4QI; 
1 

-

_Bir tüccar aldıydı ... Fakat kan- d1, ben de annemln evinde .sakladım..• Laki;.ı Lıtanbulda en ziyade küçü· Y8:~d1J~ b?'k.~n b?r•t. 2.5 aeae Mayı.s ayınuı ortaıanna g~ 

Hacivat - Ne imişsin ya .• Seksa· 
pel kıralhih bu... Şöyle bir çapkm 
bakıtmla hanümanlan söndüriiy°"" 
IDUfSUD... Yürekler yakıyonnupun.

Si a:Ben böyle genç hizmetçi iste- diye ınkdnnda ısrar etm1ştlr. Jen h&.nlardarı biri de gene cValide du u•w• -~ç .. , ımse~ın Bnyaya .. ve- .bulunuyoruz. Halkımızın her cu 

dı H 
_.ı_ mı.- •ahltlerln dinlenmesi. 1,.ln hanı:. dır. Bu muhteşem binanın es- .a eL ıgı goönıı·· mekm•ı···b unund ukze· ma.rtes:l ve pazar vapurlarla tura.-

mem!ıt dedi. Beni attır ... an ou.&- 6"4 Y ...- k'd 
50 

. . . nne nana c u çı maz anı> a ı o- ya buraya gezmeğe gittiği malfun-
sına polisler bedava yatırttılar ••• muhakeme başka. güne bıra.kıl.mıştır .. ı e3ıı ~ 4d d.abıresı ~ardı.l Hd~n ıç nulmuıı ... Bu suretle binada keramet dur. Ancak buralardıın dönüp 
Sonra içlerinden biri Erzincanlı ol• hı •Ç.~ .. 

1 
j.1.m <ın:. 1 ~ret~ Be e ıycce 1 olduğunu tasavvur eden birçok Ana- Köprü~ çıktıktan sonra eve glt-

duğundan beni tamdı. size getirdi. Bir palto rsızı gor~ 7.n .. u~m uzerme am1?- en .son- dolulu tüccarlar, bilhassa ha.stalar mek 1~1n vasıta bulmnk meseledlr. 

k 1 d 
dakl uçuncu kısmı tamamıle ıptal lsta'flbula el' l Öl'" k Saat 20 U<ı 22 arası Köprü ftzeri ve 

- Kaç par..ı aylık istersin 1 ya a an 1 . edilmiştir. Buraya giden yollar kapa-· hanına gid~rı:r!~ mez, u çı maz Eminönü, vapurlaı·dan çıkıp vasıta. 
- Bilmem. . Muhtelit IcıraaU1::ınelerden palto vo tılmış, odalar. daireler kendi haline. İ . ış .. '. bekllyen halkla dolup taşmaktadır. 
- Yanındc paran, pulmı var p::ırdesil çalmaktan maznunen yaka.- bırakılmıştır. . . . J çlerınde altın eritilen O saatlerde vasıta bulunmam:ı.sı 

mı? •.• Felaketzede olduğun için ne Ianan IIC~yin adında l9 yaşlarında Bu suretle «Valıde hanı> eskısıne hanlar bunlann azlıjpndan de~. ta.rl1e~ 
yardım gördün? biri dün adliyeye verllm1şt1r. Sultan- nazaran hemen yarı yarı a zayıflı· Ç . . ••• . . • lerın Jhtlyaca göre tanz!ın edilme-

- Şimdi param kalmadı ... Hüka· ahmet 1k1nc1 sulh cezıı. mahkemesin- d l "b' k"' .. 1 !. .. 200 .nrşı cıvarı eskı hanlar ıtıbarıle m~ olmasından doğmaktadır. Me-
metten dört lira para verdilerdi.- de sorguya. çekilen Hüseyin, ayda. ylr- ~an ; ~m ~ g~ 1 

b uçu. ~uştür. pek zengindir. Ne yazık ki hunlar- seHI. o günler ve o saatlerde tnı.m.-
. il ısk mi lirıalık: kazancı ile geç!nemed.lğl en aza ? a ay etmıştır. w dan bir kısmı yalnı~mermer sütun- va.ylann Eminönü seferleri kal-

Bir de ıu •~rtımdaki entarı e ar• 1çln bu hırsızlıkları yaptığını itiraf Esasen ışte bu küçülme hastalıgı )ardan ibaret birer harabe halinde dınlmaktadır. Daha yukanlarda.n 
pinler. ederek paltosuz olarak Ic.rnathanelere 1s.tanbulun bütün hanlarına musallat ' kalmıştır gelen arabo.lar ise ?.aten doludur, 

(Göz kararile fiat biçtik: 10 lira). girip blr müddet sonra çıkarken du- olmuştur Büyük binalarııl eskiyen B d b" d K b 1 h B!ldlrdlğlm saatlerde Eminönün-
- Peki evlidım. Sen sadakatle varda uıiı paltolardan blrln1 sırtına taraflan, harabolan kısımları. tamir 1 dura p l. ır k e t apçı İ b ~ı den hiç olma~ onar dakika. fe.sı-

hizmet et ... Buras& artık senin evin. giyip çıktıtını, kl.ınsentn farkedeme- edileceğ~ yerde iptal olunmaktadır, var 
1f; k e ç~- sene ~r efe ; 1 a- la lle muhtelif semtılere bire~ a-

ailen olacak. Hepimiulen iyi mua- d.itlnl ve çaldığı paltoları ötede bert- yıkılmaktadır. Bu suretle mesela 60- \ nın .:'- t t ktıbı ua~tan t ;şa ıtaB u kun ra.ba. t.ahrlk etmek pcklllA. mtım-
mele görecekain. Neye ihtiyaç duyu.o de sattıtmı söylemlştlr. 70 sene evvelki kayıtlarda 110-120 b "\a 4:>~ ~~~I ~r u ~r;:~·h rnd ldlndür. 
yorsan söyle. lnşallah ha)'ll'b bir kas- Hüseyin tevkif edilerek evrakı asli- odalı gösterilen bazı hanlar~? 70k80 ir:f~;,r Bi~~ı Y:~ru:fae k:babı ~d; oı!~:ap~=~!~:~tl!~ 
met çıkana seni evlendiririz de ... ye ceza mahkemesine gönderllını.,tlr. 0 ?aya kadar düıtükleri görulme te· derse, öteki hemen ortaya ıbambaı- deslne imkln vetllmel\dlr. Halbu-
• diyip odasUUil gönderdik. ' dır. . I 1 ka bir keibap çıkarınnıı... k1 Tilnel seferleri de saat 21 de 

0 -" KÜÇÜK HABERLER Valıde hanından sonra stanb~ ~n En meşhur oburlar ve mid.elerin tatU &d.llmekred.lr. Bu yU.zden, 
Dikkati celbetmek istediğim. maC:I- en büyük hanları ıunlardır: Buyuk düşkün olanlar bu hana koıarl e Köpr1l Uzertnde binlerce insan 

di yardunın az oluıu değil. isim ve * v 11 B 1 d.l:y Relsl d ktor Yeni han, Vezir hanı, Kürkçü hanı, mıa... ar- vasıta beklerken Tünel tramvay· 
larak yuk d a ve e e 8 o s·· b'"ll'" h adresini doğn· o an yaz ı· LOtı:ri Kırdar dün öğleden sonra Gll..zel u~ ~. u l aıı..b l .k. . b'.yiik 1 Çar~ıdalı<i kuyumcular ve altın işi lan bombot dönmektM1r. 

ğım bu kız. (tabir caizse) en aju Sanatlar Akademtsfne gltmlştlr. h ugul n stBa.'.~ .~k.uYn ı. hıncı :ıau sa- 1 ile uğra~anlar bazı hanları i...,.al eder- Pazar günleri de EmfnönD. se-

Karqöz - Vay canına !Je.. Eve 
aider gitmez lcanya föyle bir baka-
yun öyle ise.. Bir de hatun beni iki
de bir kurbaiı'.ya benzetir ... Yapsm 
yeni güzellik aıazariyesi yahu ... Am· 
ma sen su defterime bendeki o Cll• 

zibenin ismini ya:ıı: da, ne kıralı ol· 
duğumu unutmıyayun ... 

Hacivat - ·- Lakin karagözüm.. 
Seksapel kıraliçelerinin, kırallannın 
sinema artisti olmaları adet hükmü
ne girmiştir. Sen de beyaz perdeye 
~tisabetser.... Mesela «Hamleb gİ-o 
bı, o:Paraıt gı'bi piyeslerin baş rolle
rini oyaıaaan. .. 

Karagöz - (Hacivada tokat ü~ 
tüne tokat Yaidırarak:) Seni utan
maz herif seni. .. Beni mahkemelerde 
mi süründürmek iatiyorıun?.. Ham
let ba. •. Ai sana (bit- tokat atar). 
cPara:t piyesi ha ... Al sana .•• (İki to. 
kat daha)... Benim mahkeme matı. 
keme dolaılleak halim mi var •.• v .. 
lal kartımdan can dilfmanun. •• 

«Yıktın perdeyi 
Eyledin viran 
Varayım sahibine haber ;vereyim>' 
( Celecef. oyunmnuz cKaragc;. 

yemi pirler arasında» dır.) 
Hikmet Feridun Es felaketzedeler arasındadır. Cemiye- anı o an « uyu enı an> o . M l z· . . -YO ferlerlnln ibka. edllmesı ve Tllnel 

t
:-: .. : .. ı'çinde b'ar ı-•.!l~a. dol;nn da * Sabıkalı eroin müptelilarmda.n dece 1 74 da'ıre kalmıRtır. Sümbüllü mı§. eııe a ıncırlı han, Çuhacı ha· seferlerinin saat 22 .... kadar stı.r-
............. -yll,l.liUı. •-• zA••• adında blrl Galat !varında. >' V k h B l h H lı ".., nmu•ı•tıınınııunım11uım11111111111ııtnttt1Hı1tınımı .. .-

~ a c h d · 12 3 d · d nı, ara çı anı, a tacı anı a - dilrülmest artık zaruridir. 
'unun «kafıt kağıd1n1~. tapusunu ÇI• §ilphell blr vaziyette dolaşırken yaka- an a ısye J aıre vahr ır. cılar hanı hir vakitler altın iıle~icileri Akdemir Erbaada 19 mavııta 
le.artmalı; namus ve ıtibarile ~- .ıanmıştır. zeklnln ilzert aranınca. « o geçen anu ile dolu İmi§. b" ük' .. l · , 
cağı yeri temin etmeli değil miydı? dört paket eroin bulunm~tur. Bun- nerededir? Halıcılar hanı baıta olmak üzere uy gure§ er yapılacal( 
Bu -cihete ~ etmek ~oram ye lan nereden tedarik ettiği tahkik e- İstanbul han lan içinde pek dikka- bunların birçoklarında &ltın eritilir rinden eaer yoktur... ~OQm) - 19 mayu i~~ 
ıaruyorwn ld bili bile vakit secıme- d.lltyor, km k tmalttan te değer isimler taıııyan ve rnazile- ve yeni ayarlar ortaya konurmu§... İatanbul hanlan ltüc;ük ıbir makale b~ nre.ı. Tao; bôlgeıUnıe fAınG ::tir· Şu man..!f~ ~ = * K~la~~ ~ ~!Uıta.n rinde birçol: meraklı hikayeler olan• Varakçı hanında altın varaklar ya- mevzuu değil, batlı batına ye mil- tir ıı: ~:r. b= baflı:a.caJrı.. 

YlnllTf!Tlik t...- hna aıma =~akal~aralc ın1llt korunma lara da rulıyoruz. pılır.mı§:·· krmmel hir ilim tetkiki olahilir... ~eı1mllıln de ~ertnl = 
Yacı vardll'. ola~. (VA._ Ncl) mdıtem~e verlltn1'lerd1r. Mesel& dilimizde: cBurası Yol- Şımdı bulu nlarda altın i§leyicile· Hikmet Feridun Ea 19.1ıı tiürtbt ıtramt,pe~ -konulmuftlll', 

- Bir guı:ete, okuyuı:ul:ı.rma öpüle
cek eller h:ı.k.lml.d& öğütler vedyor 
t:>ay Amca ..• 

Bay Amcaya göre ... 

cÖ iHecek kadın eli, milli serveti! •.. Çnlışm:ı.ktaıı. yurd!ı. faydalı ol-1 ... GerçckLen do böyledir. Şeretıeı ••. Hevesle sü.slenmLş eııerı öpme!tl B. A. - Değildtr e.nuna., her biıl 
ke~lre~ ;ıı.uınl.kürlii. boyalı eller de- maktan ıuı.sırlaıunıı cllerdlr, onları sü.sle-ıı.µılf elleri opm,e~ dururken.,_ ycdnde blr saygı cl,<.>~ildlrl_ k~nlı bir hançere ben'Zlyen tımakla.ıt 
ıtil öpünlizl• dl.yor... yuze ya.kh$ınnak ~de blı' cesa-

- rettırıı ... 



.. 

f TARiHTEI SA·HiFELER 1 

Ayağı oynamış ta ... 
9irinci Sultan Ahmet oa da.t ... ]Udu altm ft slıqlt 9YNÜ Tan& 

,areiı ..Jtanat mtklcledıaıM Mt Duplwıqe ftrİp k•tiıdiler Te mG-

... 7",,:i :::.=:= ~~Da.:r.: ': 
Fakat oalO. ..... nda S.-ıdevlet ur. Bir Mmr huinr 
t kaymak.Mm K.umı pafa)'a • aden tle olur> 
~ ilk Utta hüma:rmnmda lıaJ- .9aa ib17Je 11P71DCA OD 7edi )'afUl• 
lıımchiı (bapm keeerim) tll.dldile ela padiP!ım katlan fl'blchı 
4in1et itlerinin bat kelivermekle a6- - Umdiı Sen benim e&zümü aa
•ep düzeleceiiııi zaımettfli ~~ ~ımn. bman ...,..,,. 1J71DUI 
- bu aenç padipA. ---- Ol pmanm ....... o lmit; 871• 
Mıh mqdaaı mUpılaeclelerinl aYlu- elmltl•. O ..Utin halini bu zaman
da hayvanlar ildünmlde, hı srıı. da niı;ID lradedenia) O zamanı bu 
tuaYmda sözleri iminde llcllrll• z,ampJa b;:ruta De mCinuebet TAi) 

ftZirleriııin akan bnlumı eqnt- Bana brwa ŞetJ.J&m ne dlyebi-
mekle tellf. e)'lemifdr. llrdO 

M•'- Nari latin)'eli'· 
nba cena.u mera.imi 

illin )'GPllcli 

Suay hareminden ter.,.ah etmit Hakikaten Kanuni Saltan Süley• 
1ıir rivayete söre: (Saltan Ahmeclin man demle Blrinc:1 Sultan Ahmet 
Wrinci ha.ekia" n Genç Oemanm ZMDam auıl mub.Teee edilebilirdH Acıklı OUimöntl haber '9erd.111miz 
ftlideai Huic~ Mahfim Sultan ko- Wm Denif pap tarafından Muti t.tinyell"nin cenue meraalml 
cuuıı pek aever, kıakmmh. Saltaa dma edildiiinl ..-e iyice okutulduiu- dan b~ zevatm 1ft.lra.klle yapılmıf, 
Aımıeclin c&ra,ma itth&k> etdkleri- im, kendiaine .az teair etmiyeceiini cenue n&m&Zl Teşvtıdye caumınde 
-1 buauaile aebe kaldıkıanm ax...- --'--- CW.&...J&m ef d' ecliain lalındılctan 80!lra merhum Ed1rnıekapı 
- ••-- _..,.mu ..-:-- . . en ı, m dıfındUl Şehltlltte hazırlanan hu.su-
diii cariveler· boğdurur, denize at• diie1 lzuile bırlikte kalkb. bd za- &l ta.bre defnedOm.lftır 
bnrdı. man ~· m~etJ.tin anlapl- Merhum bay Hurt tstİrı,eıı A.!lm&altı 

Sultan Ahmet kız kardqi taıafm.. maa lltenilmedliini mınldanarak n Ulccarmdan Mehmet efendlnbı otlu
dan takdim olunup pek hOfUDA si· padiphı eel&mlayarak çakb. Medt. dur. Ruml 1284 19nestnde lstanbuıda 
den bir Habq oari)'eeiabı de b. feci d~ clolmQftur. Mektebi .sultanide t.M
lk.bete uğnblnut oldaiana qr..-.. Denit p... 1-tanhulcla kaldı. llnl Bmal ettikten aonra Babılll ta-
• fena halde hiddetleadi. HuelrWN Mecılilteki muhalefeti Sun'ullah lemlertnde ~1flllll, isti.fa.re odasına 
d&vmekle imamı alaıDl)'IU'ak haace- eleıacliain azlini lıntacetti. almtnlf, eara11 devlet lzalılmd• bu-
ıile bdınm :yanaklarım. Jh8nil 71r Fakat bandan eonra Sadaret ma- lundUktan .-mr& tayin olundutu Şd-
ra bere içinde bırakb.) bmma JiibelindTe kadar pttikçe rayı dnlet mal1J'8 ve nafta dairesi ri-

Bu hafif bir tecrübe 1 artan ilrhal ..-e kudreti de tenezzüle. yuettnı 81!11elerce dlr&,,etıe ita etmlf, 
b&1& i~ bdal' terft " ~ 

Sultan Ahmet 'banclaa daha alan· .....,_ ~ mtla. • • ntpntar lbJ'U ederek Ba!nlU rteall 
m, hattl pek aimm da 7&1ttal 1Ca- Denit pap.. mn s&dnde bar 71- araamda tıemaytz .,,ıemıttt. 
..... Sankç Muatala. Simıa .,... ol- lu ... her sarc1n1UnO eokuyorclu. Mefnıtlyetbı llAnından sonra Os
la Mehmet, Sadrazam damat Nuuh ZulUm '"' fesadmm hadden &fbiını ma.n1ı Banka.'ll reJl telefon $rketl gl
pqalar gibi vezirlerini aarayında g3rdUkleri halde padiıah muka~ bl mühim mü~sses~lerln ldare meclls
oturduğu yerde bir ufak emir T• ı,... Jerf bile ıerrinden korkarak ağız aç• lert Azalıklarmda bulunmuştu. 
retle öteki dünyaya c&ıderiveımek 1D17orlardı. Merhum tarihe pek meraklı idi. 
bu genç padifaha kanlı, fakat badi- Hak MSzU MSylediiisıden dolayı, Tanzimat devri rlcalinln ahvallnl pe!: 
einin kudretine. deliJ, bir oyun sl>i Şehi.l&mın az11 Ozerine dunun de- 171 blltnil. Blfızası da pek kuvvetli 
aöriındüiü anlaplıyorl lltmeie l>qladı. olınu1yle Babılltde geçirdiği uzun se-

Bu oyunlann en dehptliai Sadra- Sadrazamın tavırlarından, mua• neler ema.sında bu ricale ait pek çok 1 
zam Derviı pqanın bap lle oy• melelerinden mUteellim ve mutazar- menakıbl hlfzetmlfti. Nükteli, h<>a 
pndı. nr olaalar, aleyhinde eöylenmeie a&leriyle felllendtrditı mecllalerde bu 

1 Günlük Borsa 1 
ı.t.nbal llonlsmm 11/1/lMI rtatlan 
Londra belf.n• 1 Aerlln l,M 
K"10rt t.erme 100 dolar 112.to 
Olııevre a.eıme 100 
tntcı- fflMı 
Madltd tlzertnı 100 pemeU. 

Btotbo1m lzerlııe 100 karon 

ıı:sAAM VS T.ABVtı..&T 

" e Tuamıf bonolan 
Anadolu Demh7olu I ve lI 

eart dettımmım 

IO,'lO 
11,93'15 

sı.ıe 

M-
a1.2B 

a.ıo 

AL KAZAR' da 
Bugün 

Matlnelerden ıw.nn 
Bu aene 16rd1l1Qnls bMlbı •rW 
fUmlerbı en meratım, en Jıeıe
ean.lılı: I>tmya llanlartDa tef.. 
cthne edilen clhanıtımuı btl:YQk 

s1nema nımanı. 

KESiK 
EL 

Oervij Pafl aarayda ~· kcıı;JUldular. Herke.in kendisinden mentalerden bahse, makama milna
o1..:_ d w n--~-- _....L_ -~ _,_ ld . atp dilfenlerl zenU, ııevklı nakleder, 
.Luuetin c:: yetitmit, yo. e ~ .-.et euııeate o ~nu. sörilp anla- hazır bulunanlara pet tatlı dakllcaJar 
cabap olmup. Bu mamapta pacÜfa· 7aa padifah mubrriplen de aiız ac;- -ırtınil. JACK MULHAIJ. -
1.._ zıy· ademle .. -L-.....n-. 1.. __ ı ---1... --X... dlr '--'dul .~,.. ...... 9 ta•• 
- ....... nıp auıu -...... -a• et PW ar. Bundan dört sene evveline kadar wıa..ı..tAJft FARUM 
Valide H•dan Sultan'a da f91DUr P&fl'DID me.aviai her taraha aöy· ........ uz --e mun•---man ....._am _.._ 1 8 ı ı~:- ) .,.._ ...,.... - U"CY ""~ 1 ~~Dt ~!~ II8JM 
iL Artık her ite bam11D11 eoku:Jor, _;.. o du. Padiphtan batka doatu met t1zere her hatta çaroambı:ı. gilnle- ~., DIAll .... 

e&zü üzerine aöz olımu7ordu. Azil· kalınamııb r1 evinde hususi b!r tarih encDmenl 
lercle, nefiylerde, btillerde hep Küçtik bir ihbar, bu .an doatu da toplanırdı. Kendlsl, esbak sadaret Kalblerl torkudıaıı durduracak 
-un reyi yijrUyorclu. caa abca bir dfltmanı ..-azi)oetine p- mlatefan B. All l'Uat ve esbak ı.tan- .,.ırctıert helecan " beJecan& 

Afktan kuvvet ... Harpten cleh§et... Vulfeclen kudret alan .•• 

Esrarla stislenen. .. Mücadeleden hareket toplayan ... 

GiZLi EMiR 
R•JdJrl ha7attmı yaratılan bir kahramanlık destanı heyecan

la hlltön kalblerl tltıeten bir hayat romamdtr. 

Yann aksam LAie sinemasında 
Senenin bu en btlyfllc ve fflsel ftlmlnt alkışlamafa k~nuz. 

Baf rollerde: JUDlC KELY • GEOFFREY TOONE 

AZAK ~~=:::..TURAN 
1 BUrDn ~--- ı l ..!:sa!'- 1 

1 ·COŞKUN ÇIRAK 
8fnemll 11ew.teri aflatuallma ıfllditrecek BeDenln en urlf 

• ime m mllbmmel lromeöd 

Türkçe Sözlü 
KaJp1el teshir edecek bir macera bakesl hayran edecek bir 

memı. •• ll8)'eCaDh uhnelerle dolu hüyök bir mm. 
2-ATEŞ KOŞUSU 

a.pan .... bir butka ..• -- bap bir heyecan bynafı ... 
a..tan .... heJeamlar, helfeanlar kampm... Senenbı m 

muhf.etem llllpf.I' ...,uupler romanı. 
.......... lnlemell ft berkelln Jft ... Jmamuı temin için 

Jlmn pim tertlhat abmruf'n'. 

............ 1ılr program 

------ Sinema tarihinde •----• 

Bugün 
ı--A-L-D-MD_A_R_I -,-M-i _L_L_i .... I 

Cihan komikler müıabakaıı baılıyor. 
Dtlnyanın rakip 1 komlll bir arada: 

Bugtin ı.tanbahı gllmekten LOREL • BARDİ'nln 
kınp pçlmdt olan Oç'Vz RAKİPLERİ: 

LOREL - HAROI 
MEKTEPTE 

T°OBKÇE 
1 Net llAft'A 

3 Agbab Cavuslar 
Altın Arayıcllan 

T'CJRKÇB 
tık defa bir programda .•• 

Derrit ala H. 1O14 ... .-~ dsawlca k&fi pldh bal uıı.i B. 88leıman Kini u. batb.- aıbdeoek. Bllrarenclll 'ftlblar 
saretle Kaptanıderya olm111. padl- Deni, pap pek tamahk&rclı. Bil- J&11 bu toplantılar sonra ıenıaıemlit'1. -.elb:!W'I. :m1 dtbfetler 4 mt nhlr.ı.a .. 4 mt flllD\ Def'e. .. Gtllme gilntl. .• 
,ahtan büyük riayetler, ikramlar slr- 7GkJenı hizmet ederek para kazanan Şa.tr1Azam Abdtllhak Blmit, esbü Sdlhama brp tedbir almmıftn'. 
müıtü. Yahudilerden biriai iltikamet ve ta- DahJUye Nazın Reşit, Hibeyhı KAzım ~--••••••••" ~=========~::.:::.:::;;.:===== 

Derrit pap Valide &luaa ba· eanuf ~ Dervit pap.ya lımv- (Şeyh Muhalnl P'ani), e.ıbak Evkafı 
--&..-Ll.%..-a 

0 
L_ ..ı __ ,_ __ _ı _____ u Tetll bir 1n.ı.-- d ) .. p mtısteşan Şevki beylerle e8ba.Jı: Parla 

.;ıruuauuguı -gar ...__........._.. IU .___. pey a ey emifti. a- btlyiik elç!ld MtlnJr pqıa bu mahfllJn 
afdil kadın oiluna Dervit papam ,. Mı itini btly(lk bir kimat bealediii devamlı bumdan olmUf}ardı Anw
e3züne ve reyine muhalif bir it tuıto iN adam VMtaaile a6rclUriiyordu. ra tarihe merath diler bazı Rv.t ta 
mıyacağına ymıin vsdirmit. 7oba :V alıudi, pafqD muarifinl evTel& bu ~rpmba ~lmalanna gelfrlerd1. 
analık ıve aiit hakkmı l>aiatl~ kendi cebirden lder, defterine ya· Bu mahfile dıevam edenler ellerine 
lmı eöylemifti. w:......, ıı:.unam aelince pqadaa aecen tarftıl •eslblan, tarihe da1r 

Sultan Ahn et te rpam - el- ...... eclercli. Denit pata ~lda buılmıı. buılmaDUJ nedir eserleri ge
aiiaii iki etmiyor, dGlılJa lıir ...... Demiıbpı ım...mda l>ir konak ve tırtrJerdl. Mecliste bunlar hakkmda 
olaa, padiph nezdinde J>.vif pata- 8alll)' .urlamun Ha.bahçe duvarana aaatıeree fttlr ~cı mtlna.kaşalar cere
am aözii ve reyi daha ain' i>uw;rOI'" m.....ı iki kuleai araaana bir de ahır J&n edmfi. 
du. Sultan Alımet ne Takit Dervit 7&Ptumaia t.,.obüa etti. Binanm B. Nuri taympeden adrUam mer
papyı Hubahçede al.kona, paf&- mutemetliiiııe Y llbadi:ri tlyin etti. hum S&1t pqadan zunanmda eere
mn telkinile, ttteai sün matlab m6- Y.ıaadi bu lnpat içiıa ••bel~ ma- Jan etmtt sl1Ul meaelelertn detayi
lııim bir bldiM zuhm edeceiine laer- euif iktiza ~na mutat ..-eçlüle tma da&r pek eok teJler 6lrenmlf bu-

ba muntazır bulunarclu. k.adi k~ea 79payorda. Sonra ::ıe~eaeı~~ =~== 
Dervit pap eetMtlercle o kadar defter mud:>mce papclaa alacakb. bu malibııatmdan ısttfade edWrdl 

mavaffakıyetleri aörill• L&la ..._ ı.r- bitmeie yaklafbiı .ırada lıleıtıum tıtraıen eentUmeıı.dl İıaıı 
met J>\:Anm makamına p ~ l>erTlt paf&. mutemetten harç defte- mlfnn esti lllcenap kibar ricaH an• 
il Ula papn.n, al.,wnde pacl...... riDi iatecli 'H aldı: tetkik etti. Sufi.. cbnrdı 
wki ola ilkaMtan d07dq. ....a.. Jabn talwnininden fazla olduiunu Nam'ua n ~tl ahllkmm !Ji
le nüzul iaabet edenıi ftfat eem..I aeNil. Ytlzllnl ektitti. Katlanm ça· Ult n d1lrll8'llltl, ha~, Te-
....uıe m•kauclm ... oldu. tanlt ı fatlrlılt lle pek çok don edtnm.lftl. 

Dervit.,.... Ula~ laMta M- - Ne ~ sitmitl Anı irtihali muhterem aUes! ~fradı 
• .efen P-nak lcla ~ ..._ DeA · ha bdar paıqı d>l bllttln bu dosUamu da IO!l. derece 
mitti- Sadrazam oı-. ~ IPa Wt .. ,..., ldemek .,...._ pek l'flv mtltee.aır etm)ftlr. 
de aynı zaruret -nrch. Fakat ha. · aeldflini anlaclı. Hem haaia, hem Mevll prtk1 rahmet eylesin. -un itine hiç ıehniYordu. Tam pcldar olesı S.dranmın ziluıiiıden :ı:s::=========== 
cfelekten kim> alacak Pnierde ..- bir W..ne ile kendi.mi telef edip A b" ka 
fer ahır.etini ihtiyar etmenhı Mm&- malma da~ etmek dDtGnceai tiii- Cl ır YIP 

• fil-..&.11.1 L.---- seç Topçu seneraıı lluaıı Tevfik malı-

MARMARA'da 
Bugün: 

8UyUyenŞiRLEY 
Jtn aoın fllml 

KÜÇÜK 
YILDIZ 
§i!!.A~-ı 

•rtnde aı cllla 
6nnlf olacabınm. 

Ayncaı 
Dinyanın lst8nde cddıftm bir 

re,. dolatQw. 

ATEŞLİ 
KADIN 
Ginger Rogers 
James Stuwart 

- Tardı) Dallrawklanmn 4ia IMa ~t L~r~ı caa ~ -cradı. Fa· tamu n '1'ıl> fütlltıelıl profea6rlerln
fOlc:la tepilderi ebik o~ .ıua ~ ma& Tennedi. DeıhaJ pyta- den lıılu'btıerem OOlmıen'ln babul Mil
Derrit pap 'bin dencl• • .,.... netkhan:: bir çare Wdu. Pa;adan bft>dtlhanet hlnıa7an mualllmJJlin
M ~. •&hnap Salı. Alt- defteri aldı. Karpamda P"~rak dl'!n emetıı blıRtl Mllıltafa Remzi 
medi bncludı. Padlp1.la •alatm- yÜb Te: omcmen dtbı Jıl'laantqmda.t evinde 
lmaurda bir meperet m..Jlai akdet- - Ben bu malı aultammdan .ı- "18.t etmJft11'. cen..eat bugibı aat 
J1rc1i Te ba mecliate Saltan Alamet mak lçiı defter etmedim. Bu malan birde Teıjtıtı:)lıı camisinden taldırıla
elz açarak: ~. Ben de kendi kulu- cattır. Kedıuma nıımet dller, pro-

- Bu aene aefeı eaııi ~et 899 num. Dmetinde bu kadar mal b- f-at Muhterem 06bnen'e ve atıest 1 Mattnelmlen it.bren bqladı. 
lıaldı. Hu.mile aahire tıedarikl aa7*t andım Gene kazanacaimı da. SaJ. eıö.nma tulJıelerbnJsl nnanz. 
llllGtür. L&zım olan haclar ld ba eme tamnwfan bir habbe i.temlyeceiim ........... .,••••HHHHHHHHHHHHHHHIHHHIHHHH•H•nHHIHHI 

llllllhimmat tedarik olUD9WJ. Sefer mal4muıluz 4ıeliJ midir) Ben ancak Endel\llM girip büyük bir feaada ni· hakkmda zerre kadar ftiphe Teıme
..ıecek aeneyr• kaha makul m6c1Ud (ne bareohında)) diye aual buyuru>- yet ettiiinl aizllce beher ınırdl. Kapı di. K 1O15 pıbammn aeldzincl sil· 

Diye aordu. Mecliste buJunanler -.uz MVao mGmkibı ohm deyö aiw deıLal Saltan Ahmedi ı.M>er- nll pAp7I aaraya da...et etd. Desrrit 
M;,retlerinden alaz açamadılar. Yal- defter etmfttim. dar etti. Clzli ketif yapıldı. Yahudi- pata lauzanm, alrer sinna. evvel
.. Şeb181tm Sun'ullab Efendi •- Di;re paf&7ı teakJn n iifal etti. nbı verdit~ hlll>eriıı doiru olclulu. den bazırlammt 'boetancdara bir ita
lıa.zlandı. Seferden -.eçmek ca· Tametdr&r pap, Y.ıaudhUn .azünG 7'0lun mewat halundulu aalapldı. ret etti. Boatumlar IMmen Dervit 
.. ~ı .aylemeaile, paCll-~ .-mılle mahm oldu. Sultaa Al.net htmdan fena halde pap•m Ciatlae abldılar. Çadır ipi ile 
..... ualanncla bir mDnaka .. acd· Ytılmdi. P"IRha ladbm almak 'fehme bpdcL. cS...W -.u........ ve ,.,Bpılım alalui a.ıtlDde hoida
f'. Ba mlaabp eenumda mlltt ioin. birkaç l9llada ,.-..,._ Denit itimat Te emniyeti Wrd• .. ., • ..,. lu. C...t dakJlraleıca ,.de lmlch. 

E ..._. ahire Mama- .... it ...,. euaymm eerdaı...ln.fea _ .,_ zail oldu. Öllaa latiatlanm ..,.._ Sakan 
eden W... pua ............. 41. albada .erin oda - pdı L Wlıtl· ~ 15 fıT eoaıa tek· ~ •1r ara ceeeclin Wr ~ 07-

ptercli. am d1ITUI al._. bir clehlia ....... IW Metliat .U+ma cedllmlt aachlnu slrdl. HançeMi gmkarciı: 
Saltan Ahmet - Hazine Yok- n dehlizin aizmı tatla IJlltG.. olaq s..•.n.. .r-dl le laoow ,._. llttlala htmm bnla mlllemma ola

'-· Nereden vereHm) Bu ı, hitt&t.a aoma Y.tnııdl O.- Wa .....,.. Pin& ~ plPIP8 ..... alclamuuak, lrMap koyun 
s.m'ullab Efendi - Bari M.r ~ vlt paflUU?. can ~ ollli ICapa -' lırale ......... lllllTaflk olM ... ..,...._ IOii ~ ~ Dervit 

••inden biT miktar Ihsan ba,1to ....... J'Wfb Birçok ~er ..-e • Ollllula ........ tıllL iki et.adi. ...... bolumı keetil 
.... ) '111.adiyet eııed.dJ. mahr ......... °'"'9 P•- ilr .. ,...... c D.nlf J>Bl•"n bapnın keailcliii 

- Mutt hazineai bizim cep ~· lrealae slrmele mu-nffak oW.. Ni· .... •~ eoDN hl • ,.de aı.umer lldlacle aba ba 
lıinnızdır. Ondan nice verilirl heyet ..-ezlrl &amm padipl.a ...._, w....ıı ._... ettllr. wl il Awa lultan Mel.met uma-

-Ceddiniz Sultan SOle)'ID&ll Han b oldaiuııu. ha mabatla IUQa ... ~ :J:' _,....,,,, w bdar l>elli kalmlfbrl 
$iefvaı•a sktiklerinde aarayda ne dar bir IQam )azdmlıiuu, hnııdaa ltllatlu, ~ etti. Mabadı • .,w Kani lrtem 

Yar. n ak.am ı.t.anbul ır1nema sevuıertn 

SARK sinemasında •bırsı•Jı•l· beklemekte oldukl 

11J1reti dtlnyanm laer tuafmda cllDtte destan olan 
.&. 1. PU$Ktnln .._. ..t 

ARABACININ KIZI 
(DUNYAŞKA) 

YENl FRANSIZCA N°CSBASI 

lsianbulcla feclakArhk haftasa 
Şaheser fthnler haftası 

ÇEMBERLiTAŞ linema8'Dcla 

BtJGtbf MATiNELERDEN triBAREN ! BCYOK FİLM 
föhNtl dillen te1&an elan meYllmhı m böyök pheseri. 
mena. .. Meıd eden rabDnm mutltial.. M1•-• mizanseni.. 
pft'llalUe....., • ... _.. tllhn'balda 'haSIJAı rekorunu 

ı.BBL .&Mi 
WILLY FORST • OLGA TSCHEKOW A .. 

iLSE WERNER-LlZZI WALDMVLLE 
ıu mGftereten ~ llbıemamlılt Aleminin zaferler lbld i 

2 - GANGESTERIN O~LU 
Amertb fOOUk eeerıeme Jrarumu ahllld mm müsabaka 
Mrlnelllk mtlklfatı lallaıuuı hissi, içtimai ahlW muazzam fi 

Rolde: JACKl KOOPER 
ı.'CTPBN DDaUT: Mevalm in en zengin programında yer bul
~ lfln ~tfıen tam seana sa atlerlnde teşrif olur.ması ehemmt

yetle rica olunur. 

Z A T i 
SUNGUR 

~1j~ 
Sincme..-eT~ 
~ :&UrYA'l'tzMıl 
tu.GztTmdmA BlbiEB
l.a.blz D11V .111 BDROR 

1 Telefoıı: 49389 1 
a.neJar: Her Rece aaat 21 de, 
Omn&t1ell ... pazar g8nlerl aat 
11 dadır. Biletler her ıtın ... , 
uo dan ıtlbaren 'ftJ'at:rml'llll 

lifeelnde aatılır. 

TEŞEKKÜR 
Duçar olduğumuz b\lyük ked r 

Iayısile gerek b at ger .b 
tazıyettıe bulunan muhter dos 
~ hepsine ~n ayrı tP~•·ıru• 

rlmllll J>Ucf1nnele imkdn o dı 
dan ~ ve tükranlarımı2ın 
teınlİMiatutle lbld~ rica ederiz. 

Mazhar Ktlfkan 

TEŞEKKÜR 
Ailenılzbı deiftll 'befı Bam 

Göneı•ı ameltya' w tedavt iden 
mentan hutaneslntn :n,mem 
1ıorlanna, ihtimam " f9lbtıe:rtns 
lnaaııea duntılarla ftıal eden m 
yardmıeılarma, eem.wemı-e 
den, ICDIUBl paylqan lh'f'Ul Te 
d'trtlrlarma bat satıılı dllet', &11'1 
n~edenz . 

Refikan: lluaffer Giaeı, 
Harp obha ötretm-a.11'11111 
blnbqı Sallhaddln Ginel, 
Avabt Neeınedc'Ua Gönel, 
meal: Saliha Arc'lan. 
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duyduklanm t :: ::ı; J Ş a p k a J Gördüklerim, - 1 SiN&APUR KORSANLARI 1 
.. :"''oı;;;.,. ın.:::;or:.~:=ı ~""':~.~:~-=~:.';:: Al emdaüı saf ası mı, cefası mı? Tefrika No. 88 Yazan: İSKENDER F. SERTELL1 

içinde h m n h men en iyi kalbll tn- ln.rdı._ Ehhh... Çünkü ben iyi kalbll-, Anne annenıln .amca. kızlan 61ılt.an- lür mü? Korsan Tııştı kızlahn anı.sına. dD.ldı :rnrak zehirl rler.. bu h rlerl ben 
n o an Cevat mı 1di?.. Olnr şey )"ba ••• Babalığını ... cevat Baba!,. ve- ~mette. Nııldlbentte otururlar, her Arnbacıya: ve .sevgillslnt arama~ bıaf)adı. Kız- onların yuziı.ne çarptım ve dalma ken-

değll! .. Karşımda. ne haltlar etse be- el® nruıeye bıı.k seni.. az ba§ka başka yerlere tebdilUıa.vaı- - Kuzum dayı, kuzum kardeş, artık lar yerlere serllerelt Kava. - Muronın di cezalarını kendllerlne verdirdim 
ğenir~iz? .. Bakın sizc işi oldutu gl.b1 ti~ ~arık Bund~ ~~:;~ ya çıkaı:iardı. 318 senem Büyük Çam- durmıynlım, ba.şJmıza. kan hüc\UI\ e- ayaklarım ÖPÜYorlar ve: - sen nklmı ka.ybetnuş, ne söyle-
anlatayun: anı ç nıı an lıcada., Mtllet CbahÇıeSl.nln karşısında. deceltt. diye nefeıı tüket. umurunda - Salon bize tıyınaym .• ellnlzde blc d.lğinl ,ı,nmı~n şımarık blr siyogon 

vo.purun alt kn.ma.ra.sı.nda gazeçtc~ ~lreg~"k:fr~ ~~!11:ıış=ttı~ bir köşk tutmuşlardı. değU.. kuvvet varsa. blzi azat edin.. anal&h.- köle.sis:lnl Ben bu lMlara in ı nca.k bu-
~ af g!.bl a.çm1ıı okuyordum. a ... 1 

. •• Büyüğünün. kocası memurlye~ taş- - Aceleniz ne? Kömüşler serlnle- mızın, babaıanm.ızın yanına gldellm. d.alalardan değillın. Uzat boynunu •• 
sarsıntısından olduğum yerde t"a:llau O kadar kendunden geçtim vo rada kilçQğfl dul iki kız kardeş bil'- sin. ferahlasın! •• deyip k:ımıldanuYGI". Yl\lar va.r ki. dunya yüz&. görmedik.. seni gebertmokJe onlann ocünQ a.lmıt 
zam:ı.:n. bo.fif hafif titriyordum. Bir onıınl;a 0 derece meşgul oldum ki Me- birlerlnden aynl~azlpr babnlannd.a.n di~ yalvarıyorlardı. olacağım. 
aralık ga7JCteınl yüzümden çektim. Ve tu bütUn ~ka i;Jlerhnl unutmuş gibi kalan Evkaf müteveıuıitı ve annele- Uzatmıyalun koruya daldık; evden Korsan TafU. Jcızlara sordu: Şiı u titremele başladı: 
g 1 rlm tam knrşıyn ~- Orada iki idim. Sanki her şey bentm içln on- rlnden knlan blrka,. aka.rın. .,...Ilri ile "'kı'"""'"'dan tam dört buçuk saa~ -.. ı bellıın ,... Ta Onl öcünü l be-
ad m Oturuyordu Bunla. .... an b'-' bl- dan ibaretti. Ve bu macerada en ho- f Ih ... h 1n1r,. ~.. ...-..."'~ ft.......... ,... "-~ - Tam ~ YJl o uyor.. ......- - ann a ırsın amnıa.. 

• cu u& gid b 1 Ad~ft h den et &<> ur geç .r .,.._ .... ....._.. sonra Taşdelene vardık. Tenha. mı adlı tJ1r sevgUJın vardı. Onu bura.ya nim b:ışım.ı yere düşürmekle Japon-
z m C attı. Yanı'ld OC g&ılerln\ ka.- §uma. ident bvll~"' en "'-?sarOnoşune d canlı old••''"'an lçln e-vlerlnden :mls&flr tenha .. Göze görünen yolda. gördüğiı- ..ı;. YY>mıo UV1'""n .. ı .,. -.ı-mı ise taıu- şey ne ...,or musun .. a U.A.l _,__,... kaçırdılıı.l'.. blr daha yüzünü. ı;vre- ~a .sahip olamar8ın, dellkanlıl 
.. -~.... "-,,- 9'şm .... _..... bana ~ olan hudutsuz nlAkası ha.nımlar, sohbetler, ahenkler ıt:Al:>IA. müz üo tallkada.kllerle faytondakller. medlm. İçlnl:ıxle yok mu? - Memleketin bet: köşcsl.nde &lyo-
mıyo"!um· Cevadu halinde acayip Genç ve güzel bir kadına bu 0cıa; olma.zdı. Ermeniler türkülerle kuzu ~.itmede, oarl.1'8ler blrblrlenne bakışarak gonlara karp taran vv •. biıtün mllktı 
b r t l s fılrketmişt~. Bir aralılc eU- heyecan ve baş dönme.!!. vemıek er- Her gell§lerinde Çamlıca.nm ha.va- ötke_?er boyuna içki içm~e... sustular. ayaklandı.. cZUlöm Te 1stlpdat. sal-
ni u ttı. Parmakia.-ı arasinda bir kekllk izzetlnefslnıl dehşetl1 surette smı, suyunu, manzaras:ıru metJh ımıtnı Buyük teyze, hMtr getuıen kır kah- Taşu sert blr sesle haykırdı: ta.nat.ına ve derebeylerln talıakkiiıntı.-
jUet bıçağı farkedlliyoi.'du. Bu bıçakla oquyordu., Bu hA.dlsıe be:nl Adeta gu- b1zler1 davet davet, bir tftrlll uydurup veclsine bu tenhalıtm set>eblnl 90rda. - Neden korkuyorsunuz .. 'I' Ona ta- ne nihayet veriyoruz. Sen de onllll"-
uyuynn nd::ı.mm hemen dizi. dlblııde rurlandımuştı Dünyaya hl\dlsel'ere ;tcıememiştik NUıa1et. bir gün nasip Al cevabı, otur aşalı: ;nıdığını3a şüphem yoktur, Nlçln ba- dan. hattl onlann en müthi§lerlndesı 
duran kahverengi şapkanın kenarı- ve Jnsanlara daha teped~n ba.kınası- oldu, gltılk. - sız yabancı delilshı.ts; HU ara.• na cevap verm1y~rnnınuz? birblnl 
nı - ş:ışılac:ık bir çabuklukla - kes- nı öğrenml.ştlm Kendime daha fazla Blr hazırlık Jd sormayın. Ka.byalan mızda kalsın, Kandıralı Deli Mehmet Kızlardan biri çekingen bU: tavırla -Benim ölümümle Japonya hiint-
ıı. Evet, ke tl ... Ondan sonra şapka- güveniyordum.· Emin ol hareketlerlm.1 Mustafendi, emektarlan Aramıdll, (mapus) dan çıktı, yine bura.lan Y_?k- ilerl atıldı: yete kaVU§nCak mı samyorswı? 
ya birkaç jl~~t da.ha vurdu... bile detıştlrmlştlm. Öyle ya 0 kadar Perurenk kalfalar sıvanmışlar, şişlere luyor. Geçende Hlisey1nll k1iyünU. _Efendimiz onu dlln cece botdur- - Yalnız senin değil, senliı gibtl&-

Yıldırım şurati ne yaptığı bu ha... güzel ve genç bir kadına heyecan ve- bir et, bir yağ, bir böbtıek, kebaplar bastı. Birçok para, sığır, davar top- du. rln yok olmaslyle .. 
:reketlerden sonra: ~Acaba kirn.a'e gör- ıren bir adamı Bir kımm lnsanlnr diziliyor· r:eytinynğlı pat.ılıcan dolına- layıp de!olurken 1k1 ıktşf.yi de yarala.- Taşu birdenbire sarsıldı: - Sam. çiflHtleriml. hazlnelerlml 
du mu? .. 11 dü.şünceslyle cttatmn ba- he~anma.ktan ziyade heyecan lan dolduruluyor; fıstıklı 1rm1k hel- dı. Üsküdar zabtiye kum.andan, ya.- - Ne dlYQrsun .• Şlmu onu da boğ- versem, ba§ımı bana b ğışlnmaz nu-
kındı. Uzakt n beni farkedlncc ~aşkın venneğl, zevklenmckten ziyade etraf- vıılan bMılıyor. J{üçücük sardalya fı- nma bir bölük alıp herifi yakalaına.- durdu, öyle m1? sın? 
bir hareket yaptı. Mamaflh ben de takllere zevk sa9I11$ severlPr... işt.e çw, kutu kutu balık konservesi; se- ğa çıkacak diyorlar ama bilmem •- Hepsi birden sustula.r. - Benin çlfllklerlnhı, para.lanıun 
onun kacbr hayrette idim. cevat ~- ben de bmılarda.nım ... Blr akşam sev- pet sepet domates, ı:ılatalı.k, sivri bl- ht, bilmem yalanı.. . ~ ba.hçıeye lndl.. ve cariyeler ne değeri var? Ben bu dakikada so-
mıı.n danun p n.sınm kenarını boy- dlğlm kadına. evlenmek teklifinde bu- ber: şişe ~ 7ıeytlnyatı, sirke. ye- Etekler tutuştu. Herkes bln pişman, mezarlığına glrdl, nin _ gl.b\ ha.inlerin bfitun rveuerını. 
Jıe tırtıl tırtıl neden kcsmL5f,i" Ka· lnndum. Bana heyecanla: mişlerden bol bol lizilm ka.vun, kar- bütün a~arda: En b~ duran, en taze mezardı. bütun hazinelerini elimde bulundunı-
bah t. ustunde yakalnnmış bir çocuinı _ D\işuneyim .. Yann stze mektuP- puz da hazır.. - Kuş uçup kervan geçmiyen, in Ç1 - Ta henüz bir geee evvel bo- yorum. 
~a ınr glbl ona işaret ettim. Utaı.ın. ıa cevap veririm! .. dedi. Ertesi güntı Ertesi sabah Alemdağına., Ta.Ple- cln top oynıyan bu kMıl, te!ıllkell or- ğuldu.,lrtı için, kazılan mezann 1.çlne - Bu mllleti sen bir araya toplıya-
ut:ı.n:ı. y~una geldi. Sordum: mektup geldi. Onu §U dakikada ez- ne g1deceklerml3, Han~nde me§hur mana ne haltetmete geldik? elblsesiyle beraber yat~. fakat mamın, Kava - Murat Zaten bu, çok 

- N r bu yaptığın kuzum?.. bere bile oku3>nbll1rim. o derece ha· Nasip hanımla Mısırlı bilmem ne pa.- TJ.kn(!fes, püf desen yıkılacak Mus- ii2ıer1 ört.Wmem.lştl. Müstebit st.yogon, tehlikeli bir iş olur. Eğer Japonlara 
Fen:ı. :ı.lde bozuldu. Ve Meta yal- tınmdadır ... Mektupta aşağı yuknn şanın tamburlsi tuanca hanım da be- tafendide ne atıp tutma .. Belindeki mezara konulan oeset.ıertn üzerlnl an- blrle§Dle ffkrlnt aşılamağıı kal:Ctnım-

nrırcıısına: şöyle deniliyordu: rabermlş, hatt& yukarıda. ~ler. battal, paalı altıpatıan çıkarıp çıka.- cak aradan yinn1 dot1ı saat ~ten sa., bunlar yarın slzln al yhlnlzde de 
- Anlatırım, ber §eyl anlatırım... cDii§ündüm, taşındım. Ve karar Teyzelerde andlar, yemtnle:r: np: sonra. örttütürdü. btrl~lllrler-. O znman da 5iz1 yık-

Yalnız r ca ederim yukarıya güverte- verdim: Teklifinizi ta.bul edlyo- ,- vallahi salıverm~. bu gece ka- Bu burada ya, kim gellrse gel.sin. çı _ Ta'nm IMZ&rı 0 ıi1n örtfllc- map, sizln başlarınızı dotrıı.mata kal-
ye çıkalım ... Buradan bir an evvel rnm. Slzinle eylenecetım. .. Va.ki& be- ım: yann hep blrllkte gidelim. Ayın Kara.dal muharebe& görm.Oltmı ben cekti. ~lar. Uyu.yan bir mlllet.i neceıı 
u :ı.k aşalım... nı 4u sıralarda blr takım genç, yakı- tam on befl, ömUr zamanı. Gbel btr 'l!:vel Allah Deli Mehmet ılbDerhı sıe- TafU, meza.nn tlafm& n.nnca. se.- uya.qd~ı}'OnlUlluz? Neden rahatıpı bo-

Sonra p.pkn ının ne hale geldiğin- §ıklı kimseler de istiyor. Heie bunlar- Alemdajp sa.fası l'apa.r, fıkır fl]nr klzlnl, onunu haklanm1.. glllsfni tanıdı. ~nuz? Yamada bunun cezasını 
d n habersl kln sakin, mışıl mışıl dan biri üzerinde çok durd~umu sme mehtapta gule eğlene doneriz!.. Hanende Nasip hanım dllslz oru- Bu sırada üst katta bulunan para.- çok yakında. görecektir. Yann, buyülc 
uyuyan şişman adama b:ı.karnk: burada itiraf etmeğl kendime blr va- Her şeyı ınce elemek huyunda olan cunda; ~nburl hanımın tan.buru tor- ıan torbalara koyup alt kata lndirl- Nlppon _adalannda kurmak lst.edıği-

- H m belki de uvann·erlr .. Çıka- z!fe bH rlm. LAk1n bu adam gençliği büyük annem: basında. Kulaklar kaba.nk, gözler dört yorlardı. Kava _ Mura. knnsı.nı bul- niz büyük Japonyayı bir klol idare 
ltm yııkarı~a çıkalım! .. deci:" ve yakJ..'!lklılığı ile tanınmıştır. BU- - Yollar tenha, ıssızsa.?. Yanımız- dönüyor: Deli Mehmet hA geldi. h!l saydı bu derece sevlnmiyece)ltt o, edebll~k mi? Eğer siyOı?onları avfa-

Adeta yaptır;ı işin heyecanından tlt- mem o seveblllr ve kendinl yalnız bl- da tıknefes, püf aesek yıkılacak Mus-- gelecek!... Yamıı.danın yanında ma.hçup ırahnat- Jlll§ ve onlarla blrle§'mt., -0~ydınız. 
rJ,yordu. rlsine inhisar ettirebilir ml? •. Halbuki tafendlden ba§lra erkek yok, korkar· Aradan çıksın diye yere sofra ya.- tan korkuyordu. Paraları gemlye ken- ~~ ... ~,trmad~ da.bll~:ı be 

Güvcrt-c'y çıktık. Bura.sı güneşll ldi, &z genç değilsiniz, size pek güzel blr s:ık? yıldı, Yemekler, salatalar, yemişler dl eliyle götürmeAe karar verm~tı '-"/...... aponya ura 
Ha.va gü ldi. Boş bir sırayn oturduk. :ı.dam da denilemez ... LA.kin çok ıyt D~ken amcaza.delerl kahkahada: ortaya kondu. Lokmalar boğazlarda Kızlan azadederken sordu: • Kava - M~ şiddetle bağırdı : 
Konuıımağa ba 'ad.ık: kalbllslnlz... işte bunı bakarak si- - İllhi hemşire, düşündüğün ,eye düğümleniyor. Ne dersiniz, yanın bar- _ Şiınu bu m~hktaltl kızlan n&- ~Budala. Blzhı gibi zalim ve mii.ır 

- Adamcağızın pkasmı ni_çln kes- ı.lnle evlenmeğe karar '~~im." balt •• Ayın bedir gecesi Alemdağı yolu dak BU~ bile ender. Kebap, dolma, den boğdururdu? ~r ~~~Uy: Jaf°~as: 
tin yahu?.. Görüyor musun? .. Gençlik, Büzellik tenha, :wız olur mu? Klmblllr ka.ç yüz helva ortada aergi. Ka.'hvec; _ya.naşı~ TafU sevglllısln.1n mezarı bafmda at- rabu.İr~: tm pne e 

1 
-

Cevat beni son derece şaşırtan bl.r ba§kalanna ... .Ben sadece iyi kalbimle araba ardarda zincir kesilecek?... yanaşıp, tabak tabak gotumıed.e, larken, ihtiyar uşak, Kava. - Muraya ~ aaJladJ· 
cevap verdi: ortnda ka)ıyorum... Ne öksüzce .. ~ir Razı olduk... manda arabacıslle beygir arabaıclsl da §U meraklı malQmatı verdi: _ Eğer size ~edıamet gösterecek 

- sırt birisine fenalık yapma.k mazhariyet ... Bımu okuyunca butun taşımada... c- Bizim elendlnln ~garip zevk- olursa.t ete saltanat kök- dıe.D. 
maksadiyle... erkeklik gururum bir an içinde a~ta Orta.lılc ağanna.dan (gidiyoruz!} dl- Bak.sana, efklya. tfireditını duymı- lerl vardı. Kadında sıodeJrat arardı. m- r ınm un _ 

-Tuhnf şey., Sen kl cçok iyi kalbll çoktü. Gene eskl pısırık ve çekhıgen yıe uyandırdılar. Çabucak giyinip&.§&- yan Jcalmamıt ld etrafta ldmseclkler Halbukl kötlce gelen kızların hepsi ylo 'Japonyanın esaretten tur 
bir adıım,., diye tanmmışsındır ... Ga- insan oldum!.. Ta.bil sevgiliden de tıya indik. yolı:. Her fe'}'den altdem can; SU)'U. sa.- de tecrübesiz, körpe mahlllıtlai'dı: ~ ~ ,.l°~;n Ben 1vazı::: 
rlp1 •• derhal uzaklaştım .. Iyt )t.alblillk mu- Manda arabasına yumuşacık §llt&- fuı, mehtapta dönUşil kendinin ol- etendfyt tatmin ooemez ve yalnız onu den~ b~ e u m yo u 

6 

Gözleri parladı: hakkak kı çok iyi bir şeyi .• Lakin ler, yastıklar konm~; üzerlerlne sa- sunt.. eğlendirmeyJ dilJün\ırler, böyle ha.re- Dedi bir · ta si b 
- 4te ben de bunun için ya.ptım bunun yanında başka hiç bir meziyet kız gibi örtfiler yny1~; en üste de A.k.§am blle olmadan toplandık, ket roerlerdt. Bir Japon bilgini vak- yere dilİtti vuruş yogonun &fi 

ya ... Artık bu cQOk iyi kalbll bir in- kıı.le alınmadan doğrudan doRruya ve mWıacir çözmesinden tente gcrilml§. kalktık.. Korudan çıkıp bet da.Jdka tiyle Nippan adalarında halka hita- Arkada duran ihtiyar it titredi· 
san .. sozundE'n de bıktım, usnııdım ... sadece clyi kalblh diye tanınmak!.. t.Jç biz, yanı b'1yilJc annem, annem, seçmeden, btr w.n.fımıZ tiimselc. öbtır ben: cKadm, bir eslt delildir. Neden Şlm öldil Am uşa bbl ~ 
S nkl bentın başka hiç btr me-ztyetlm Ben artık bu LlteQ bıktrm azizim. Gel- ben, 11cl hanende n n.2'J8nde ba.nJm~ tarafım.ıs hendek, 7&JlPlrl yanplrl. s\- lı:ocaamın iradesine tabl olarak yap- e - u · an yara .. g 
yokmu gibi hep iyi kalbll olmam lle- gelelim bu iyi kalbllllk o kııdar da- ıar, beş de teyzelerle 1k1 kalfa ve a.h- derken birdenbire bir küt!... yor, ken<ll beyni ile düşünilmüyor da ~e ınaru;mıyonım. Efend.lmin bR.11 
rt ürOIUyordu... marlanma işlemiş ki, son derecede retlfk, tam on ki§!, sırtı yaslayıp, ön dingl~kl tekerleğin çlvJsl kırıl kocasmın g~üne ve beynine b!ığln.nı- K yuvar anıyor. 

- Ba im mczlyctı rin de olabilir. çalıştığım halde bir türlü kendlml fe- ayaklan uzatıp ya.n;ynna sıralandık. mış. Küfürleri sa.vuran arabacı: yor? Bu blr hastalıktır. demiş. ~ şu e~ ~~~ adamlarından birtne 
r k n o kadar iyi knlblısln ki evveli nalığa alıştıramıyonım ... Ad~t:ı fena- Arkadaki tek beyglrll sınk arabasına -· Kaldık! .. Çivislz tekerlek dönmez, bizim efendi o bllglntn sözlerini çft- _Bu herlrİn başmı cSan Korsan. a 
bu r fın akla geliyor.. lık ekzcr lzlert yapıyorum ... Işte uyu- da nevaleler konup Mustafendi blndi. yerinden çıkart. ı dayadı. rüğe çıkarmıı.k ve kendi kudretini gös- götürellm öteki arkadaşlar yaptığı.. 
_- Olızel amma. iyi kablll!ğlın oteki yan adamın fapknsını da bu yilzden Gacırgucur yola koyulduk. Kayış.- - İple. telle baRlanma.z mı? diye termek için, kadınların bir hiç ol- mız işi. Yakında görup a~a.sınlar. 

b tun m yeti rlnıl nıa kellyor, gol- lrestlm .... » dağı B!lğunızda, sola kıvnlırken gü- soranlan ne tersleme: duğunu, oıılann erkekler için ya.ratıl- DD.va.mız büyüktür- Yannın hür .,. 
g d b rakı or ... B ;ı: sana. bu işin ::.eı Lfıldn benim h klkaten 1yi kalbll neş doğdu. Çok geçmeden üç üs- - BllmedlRl.niz §eye kanşmayın .. mı., birer lı:wt>an olduklannı anlat- mesut Ja.poııya.sını. kurabilmek kin. 
hik nl a lat: yım ... Şirketteki va- dostum vicdan azabı 1çlnde idi: küdo.r talikası içinde Icadlyenin ah- Geçecek sucu arabalarından yedek yor. Şlnıdiye kadar bahçemlzde Jrendi bugünün mliın ve mUstebit derebeyle-

Y tımı bil yorsun. Beni herkes se- - Çok fena ettim. Zavallı adn.ın... barlan, dudul:ln, hep bir aı;ızdan tut- bir çivi bulursak ne O.la; bulamaz.sak saçlarlyle boğa.zlanan kızların sayısı rinln baflannı birer birer kooarmalı-
ver. Bu muesseseye verdiğim emekler O şapka 1le ne yapacak''.· Ben buna turduklan türkfilerle geçtiler. Ardın- gerisini siz düşünün!.. yüzü geçmiştlr.11 yız 
de bo a gitmemi r. Kendime iyl bir tahammül cdemlyeceğim ... Gidip ken- dnn köhne bir faytonda. külhanbeyi Akıllar yerinden oynuyor. Taşde- Kava - Mura.nuı da kulağına giden Sevgilisinin mezanndan ayrılan 
m ki l pm~undır. Eskiden bu vazı- ?lsl?ıe şapkayı ta min edeceğim ve kılıklılar, bir de sarıklı hoca onlar da len dam:ıcanalannı yük.lem.14 W; dört bu tüyler fuıpertJci htkAyeden sonra korsan Ta.şu, Kava - Muranuı gürse-
yet bana baya ı bir gurur verirdi ... ozuBr dileyeceğim ... dedi. (Eğil dağlar etil de üstünde~ı n•rnm) ı öküz arabası göründü Hic;ıblrlnde ye- kncıkün ~,.lnde bir ,,,;ı,.::ıtü koptu sini duydu· 
T de . .....,,. k ... ~ d ki hli u eımdn vapur bir iskeleye yan<>.... ......... d k dl il v1s1 • ~ .,,, 6 \.U...., • • .. ç m n. •~me uçn e ze e - rd 1şm ....,,. söyleye S<.>yleye Uerledller. e ng çl arama. Kava Murn lhtllftl içlnde yaşıyan bir - Şam:ı.mnyı bulamadık. onun ka-
y tll yctll bir :ı.damun k1 Lann ro u. ş an &.dam hiddet içinde Güneş yıikscldikçe tesiri nrtmııda. - Allah ll§kına, peygamber ~ memlekette bOyle zalinı ve haln dere- çırdığı paralan bulamadık Fakat. 
bu m vkii veriyorlar ... )) derd.lnı... çılonağa. hazırlanıyordu. Onun etrafı .İ.i1cccik ente para etmiyor; sıcaktan sucular, bizi Uzunçayıra kadar götü- beylıerlnin hayatına son verilmesini Şamamadan çok daha. muh.ı:ın bk 

Uk n bir cun umunıl müdürun be- tırtıl tırtıl olmuş şapka ıııa bakarı;ı:k: börten oortene .. Bu halde, yerimizde rün, istedlğ'lııiz parayı verelim! deyiş- ıstıyordu Der'hal palasını çekerek, Şl- adamın ba.şuıı kopardık .. ve kaybett&-
nim hakklmda nasıl konuştuğunu - Kim yem~ bu haltı? •. diye soy- sa.ya saya gide dururken birdenbire lere hepsindeki karşılık: mmıun ha~dllditi ma.hzenc 1ndi' ~ parala:nn on misli fazlasını eı-
öğrenlııce ne derece şaşıtdığınu ta.- le:ığ~:a~~tlyordnk Ce\•at kendlsine mandalarda öyle bir hız allf ki loko- . - Öküzler fazla yük çekmez; çekse - Senin kafanı !kopa.rınap. gelcİım. de ettik. Yamada bugünkü ınuvaffa-

vvur edemezsin. Y _ ~f!ed~rslniz ... SJ21e lzah edemlye.. motif haıtetmiş. J;ıile yavaş glderlz, H83ll' lskeleslndeld şu genç kıZlan nasal ve niçin öldürt.- kıjıetimlzden çok sevJnecekUr. Haydi. 
Dııoek:tör diyordu tt· ceğlm bir psikolojı lçlndc şa.pkanm - Kudurdular!.. Bittik, mah.vol· madrabaz Andonun taYJtı beklemez! •. tüğünfi duyunca, tüylerim ürperdi. Bu bu memahadan çabuk uzaklaşalım. 
- Bakınız CCVada 0 kadar 2Jekl, ben öyle yaptım. Fakat tazmını dukt •. çıltlıklan koparken arabacı he- .. Bir ~ara.ttan da hava detiflyor, gölt zavailılan boRdu.rurken kalbinde bir Mezarda henüz cesedi soRumanıış olan 

dirayetli, ehliyetli, becerikli blr adam zavallı sozüniCblt1remed1 yüzfuıde men boyımduruklara atılıp yan değ- yuzünu koyu koyu bulutlar kaplıyor. çarpıntı ve meI'hamet duymadın mı? sevgilim Çl - Ta'yı ölüler arasından 
mıdır? .. Pek ~tmlyorum ..• LA.kin bir tokat şakladı. Şişm~ elinden neklerl söktü. Katalan kurtaran hay- Ortalı~ 1ylce ka.rardı. Na.zıentnım be- Di~ sordu. Zallm Te kurnaz slyo- çıkardmı ve fllrada bir odaya yatır
ook iyi kalbll blt çocuktur •.. Elmas onu zor aldım Cevat· vanlar haydl kal"lldald auya .. itç oort diri coreblllrsen gör. önümüzden g&- gon tehlikeyi görünce yalvarmata dım. Gldedten ba k6l1r.e blr bekci bt-
gibi bir çocuk!.. _ Oorüyo~ .Ya ... dedi, bu lıokadı gün evvelki yatmu~an talan 0 su çecek, fazla çivbt btılonabllecek bqka başladı: ra.kmaJt faydalı buluyorum. 

Evet aynen böyle söylüyordu ..• Ölür da 111 kalblllLlı:: yüzünden Yedim.. biriklnti.'1ııl görür gormez :lmi"enmlş- su araba~nnı beklerken, aksl t.raba.- _ .Am.aD. san kartalım, senin tec- K_ava - ~ura köşkü ihtiyar uşat:a 
milsfln? .. Öldürtır müsün?. Eğer seslnü çıkarmayıp aldırmasay- Jer meğerse... cı dedi ki. rüben udır. Bu Jazlar, benim neallml teslım etU. 

Şlı1cette 171 kalbUiıtım • :rüsilnden dım adam nereden bilecekti .Fa.k.a.t Keylfie gömüldüler,_ Bekle bre - Se~ kebap §itleri var. Bir mahveden blr tarlanın zehlrll tohum- - B1J.?8;Sl bundan sonra. nılllethl. 
odacılar daha. bu yafta adımı ne .koy- 10 tokat t.a yesem gene nafue· Bu i.Yl bekle, Gilneş beyinlerde )ca,ynıyor: ikisini ~ıngU dellttnıe 8Dlcurp iistlerin- landır. Yamı sen de - eter bugün malıdır. ötıetı. ugaklarm bumda aıtllc 
salar beğenirsin? .. Babalık! .. Benden kalbUUkten kurtulamam .. H;;y canm harareUer, lJ&.stıkça bastı. Tepelere den bükece~. Tekerleti tutarsa intikam almauan - onlann hile ve 1§1 kalmadı. sen burada bekçlllk ya.-
bahsederken «Cevat Baba.• diyorlat- aıtmdadır .. 11 dökecek, bir yudum içecek BU yok. haylarız kömüşler1!.. desiselerine kurban gl.decekstn. Onlar pacaksmt 
dt •.• Herkesin önünde elpençe divan Hikmet Feridun ~ Taşdelene gldlllrken o nesne götiiril- (Devamuahife 7. •iitun 1 de) insanı tatlı tatlı güldürerek, uyuştu- (Arkası var) 

PERiLi KONAK 
düklerimden hiçbirine benzemiyor. aralık sir Henry'ye, Selden'i hozkır- dar tcıapıt ettikten aonra harekete 1 Nihayet. sir Henry, kapıyı açar* 
Bugün Perili konak civarında oturan da takibettiğimix gece, konağa dö- geçmeğe karar verdim. beni yazıhaneeine çaiırdı ve içeri.v. 
bütün kom~ulan birer birer ve ya· nerken, sağımızda kalan tepenin zir- Bu aaba.'ı konakta, küçük hir bi- girdikten sonr ... tekrar kapıyı upada 
kından tanıyorum. vesinde ayakta dururken gördüğüm dise geçti. Haddi zatıııcla ehemnü- we bana dönerek: 

Tefrika No. 58 Çeviren: t\111\IET HİLALi Bu adam, baferat mütehaas181 meçhul adam mMClemai anlabllağı yet.siz görünmekle beraber, kayde - Barrymoor, bizden fikiyet ecli-
Staploton'dan d.lıa uzun ve Frank- düşündüm. değer. yor. firari kayınbiraderinin aaldan-

Cet-ek köylüler n gereJt çol>an- .ir Henry"yi bir araba ile takibetmif land" dan daha kısa boyludur. Konak Fakat biraz dütündükten aonra bu F'mui kayınıbiraderile parola teati dtğa yeri f>ixe bir aır diye tevdi ettik-
lar, hayvaaları aruında hiı;;hir _kayıp olan .meçhul CUWI ve konak sahibi· uşaiı Barrymoor' a daha ziyade beo- fikirden caydım. ettiği esnada .uç üatiinde ;rakaladaiı- ten sonra peıine diiferek onu yaka-
ve eksiklik olmadıbu 'katiyetle eöy- ne gazeteden kesiJnıif ke1imlerle ter- ziyor. Çünkü air Henıy, fikren çok met- auz gecedenberi. Barrymoor. O.. me- 1amak istememizin dürü.t bir bare-
lediler, Bu takdirde, 901D bir ib.timal tibedilerek gönderilm!f olan mktup- Fakat biz, kayınbiradezi Seldeo'i gul ıve düıünceli görünüyordu. a<>z- ~leye temas etmemİf, •nki bir lıl- ket olm~· iddia ediyoi". Siz b. 
aklıma geliyor •. O da 'bu ınenh\19 ve tur. yakalamak için ôozkıra çıktığımız kırda iıittiğimiz miidıit uluma lıeabı- daae cereyan etmemif p.i danan• cıa ne demmız) 
.korkunç köpeiı bozkırda o_tuaralar- Bu iki mesele, cin, peri meselesi zaman Banymoor konakta kalmııtı. nı ibozmuı, maneviyatını aal'SIDlfb· mııta. Sir 1-lenıy de upğuun bu aü· Barrymoor, karpnızda yüzü ..
dan biri tar.landan beslendıii ke~ deiiJ, in•n ifidir. Bu mektubu, air Arkammlan se}mediğinden de emi- Şimdi de: tepede gördüğibn draren- kutu karfl.IUKla, meseleyi tekrar lı:ur- ramut, fakat sakin bir tavarla dunr 
yetidir. f:lenry'ye kendisini tehdideden teh- nim. giz şahıs meselesini anlatırsam. n- calanıaia lüzum ııörmemİ§ıti. yordu. • 

Aklama gelen rve pek mantıki gö· likeyi bildirmek için hüvi3etini giz- O k l k" Lo d da ld han daha ziyade MUsılacak, belki de Bu aabaL,, air Henry ile aaloaıda Barrymoor benim bu M&ale ce.-p 
rünen en son ihtimal budur: Köpe- li tutmak istiyen bir dostu göndermiı v ~hle b o "J0 d. ı, bui~ o u- bu manevi .areınb aastalanmuına oturduğumuz .... ada. Barr)"l'llOOr, vermeme meydan btrakmadan SÖJllj 
iin sahibi, ba.vvaw ,kasten ar bırakı- olabilir. Belki de delikanlının düt- lb~ ~r d• urda a ,_L~eçd" r ~s, ed>ebiyet verecekti iç-n.- girerek efendiainden buaulİ kantta: 

.., • Y d ızı a ım a UD ~e ıyor ve aare- · -·ı - Belki d kı ak lıak.a 
yor ve bu suretle araııra acı acı uhr manı ır. ketlerimizi ııözetli,ror. Burada da Onun için ausnıaiı ·n delika,nlıya bir mülak.a&. talebetti. Sir H~nrr ile -:- v ' .. ~ ta. ~D!Jli 
~~ Ml>ebiyet veriyor: balkın Bu dost veya dütman, şimdi ne- casusla 'burun buruna ~elmekten bu meseleden hiç bab.etmemeği da- Uf&inu ba( bap bırabn.k için ·~ clecla. Ei~ b~ ~zlenm aua tefsire ui-
ılilı:l~ ka~ar, dal_ budak nl~lf rededir} deh§etli üzülüyorum. Bu herifi nasıl ba ~~vafık buldum. Bu telılikeli ve ğa kaJkmaia lftJ .-tondan ~kmaia .ramı~, dı!~ 
olan akideyı za fa ugratmamak ıc;m Acaba Londradan aynlmlf mı} yakalıyacağım} Kafamda yakala- zor ışı. tek baııma baıarmağa çalı- hazırlandım. Delıkanlt, nhamz o~ Beru auç µatünde yakaladıillllli 
de bu zebella köpe~i .zaman za.man !Eğe: Londradan aynlmıJS& biü bu- mak için bin bir plan tasarlıyorum. ~cağım. mamamı. ~end~n nezaketle rica ~.ttı gece! o~": çekil.dikten M ~r~ k.
boz~ır l dolaımak açın gecelen ~a- raya kadar takibetmi§ mi> Ac~'ba Eğer bu meçhul ~ ... yakalıyahilir· Bu kararla odama çekildim. Zih- ve kendısı ay~a _kalkarak, UJ&ği}e yıdbırad~m ~~e dUftügun\izq 
lıverı.> or. bu doat veya du§man, iki gece ev- sem. bu rnuarmnayı s<>zecck anahta- nimde tasarladığım planlan, birer ıbi- beraber ~uıusı lburosunda ka~~dı. bu sabah ögr~dıgım zam~ har-

Bu .adam kimdir, necidir} 8ilmi- vel. ,b.ozkırdaki tepenin üstünde gür- rı elde etmiş olacağız. rer tetkik ettim ve en fazla muvaffa- Bu husu~: konuıma uzun muddet rette kaldım. Sizden bunu hiç bckle-
yorum. muş olduğum meçhul adam mıdır} Bu işin fevkalade ehemmiyetini kıyet imkinlan arzcden plln üzerin- sür~ü. ' . od v mezdim. • • .. 

B k k .. k d B h 1 d ak b. 1 d - . . . .. d • 1 .. "-' 1 d Sır Hcnr nın a.sı, oturdugum Zavallı adamın peıınde lbır ıurli u ara opf' muammasın an en o meç u a amı anc ır- :avra ıgım ıç11:ı, butun gayret ve fa- c ı emege oaı a ım. 1 0 .. 'k ld v • • d I' 1 <! l d s· . d ı,. 
ha ka, henüz: hal çaresi bulunama- kaç saniye görebildim. Buna rağmen aliyetimi, bu adamı yakalamağa tev- Meçhu! casusu yakalamağa teşeb- ~ona dıtışı 0 ugu ~ın:_ otur u· pok':' e_r ko 8f!

1
1P. uruyobor. L~ z1eı;._. 

1 d"v "k" 1 d d b h • 1 • • k • 1 •• r 'h d wo b'" d , _iL• gum yer C l araJlllft fllUnftll:aıayı an- ta iPÇi a 1 CSID9, foaga lo-
mB tf le an. ı d r bı .,•. mcse e eBvarl ır. ab~I .usus:;et el~ını atı~etı·e ~oykı: cı Teb:-;ebgı~: ek b il u~ eltmez er. evkv.el eml nı.~~ t.e~ır- dıran keskin eesler duydum. Müna- yiızünden katılmanız. itiraf ederim 

un arı sız e ı .yor unuz. un ar- ye ı ırırr. c.\Vf' a şunu soy ıyeyım ı a ıı u ışıt aşıma yapmamın erı amam gere ti. A ına~ ihtıyat k ld • bil . ı.· b · • .. · · 
el b" · Lo d ld ... · b d b • d · d .. ı. •• 1ı:··ı ld v b"I" a· db. 1 . . k"" ük" k aşıııının mov.zuu ne o UKUDU mı- ~a. enı ÇOot muteesııır ettı. an ırı, n raya ge ı •ı zaman 1 u a am, oz ... ı.. a ve cıvar a gor· peaı: muş u o uııunu ı lı)"orum. ır te ır ermı en uç teferrııatına a- d ( A -•·- ·- ) yor um, ~ .... var 



1, 

il 
1, 

I' 
ı : 

1 

1 

,, 

13 Mayıs 1942 

Gördüklerim, 
duyduklarım 

BULMACAMIZ 
1 1 1 ' 1 6 7 8 9 10 

<Bat tarafı 6 mcı eabifede) 
Arka arabadaki koca ,epet l>Oflll

ııkbğı sıra :tonı taratmdan dan dun, 
dan dunı .• 

Tıknefes Must.a.fendl ııemen yttzll 
:toyun yerde: 

- Aman hanfendller, çocuklar ya.
tın. Bunlar Marl4n ııesi, Deli Mehmet 
oıacaıc.. ttstantızde, baprımia eımsa 
ıııeımas, aıtnı mnltın ne varsa hazır 
edln; peşln pe§1n tosllm edip canımı
lll kurtarnlım! 

Başlardaki gül, menekf& ıtneıe11, 
~erdeki uf&.k boro§lar, altın .. 
at köstekler, keselerdeki p:ıralar a
'fllçlarda, toz top~a serill, tir tıı: tit
:reşirlerkcn köhne fayton geride!) be
lirdi. 

Hocafendl gru".elde, omU7Xlaşlar da 
naralarla havaya tabancalar. sıD. sı
ka geçip gltt.dler ... 

Kebap fişlerine fflkür, araba 7ilrli
leblldi. Kayışda~ yolu görtınd11, ara
bacıya: 

- Şişlerin dayanamayıp JanJacağl 
tutarsa yine zıngadak kalınz. Korku
dan, çarpıntıdan helAlıc olduk.~ 
&ağı şuracıkta. Maaraf Nazın ~ 
ı>aşaııın kôoküne blz1 bırak mtı.sıü
ınanı tlcalarma lAnet herif ylne çem
klrlyor: 

- sızın canınız can da mandacık
lanmın tı patlıcan mı? Bir kcma.klık 
Jerl daha mı dolaşacaklar? 
ÇamlıcaJB gece yansı vardık. 

Aradan kırk sene geçtiği, yol mft
Jr.emmeı şose, Şile, Riva otomobWerle 
burun dibinde kaldığı halde o gilndcn 
bert Alemda~a adımımı atmak mü
yesser olmaYl§Jtla ne buyunırsunuz? 

Zayi - Galata 1qe memurluğun
dan almış oldu~uz ekmek ka.me1e
rlnl zayi ettik. Yenisini çııtarac$
mızdan eaktsintn hillcmtl yoktur. 

1 

Sermet Muhtar Alwı 

Fatma Yfllilltq 
Fatma Yeşlltaf 

Devlet Demiryolları ve Limanlari lıletme 
Umum idaresi ilinlari 

Muhammen bedeli (154.2?0) lira olup eksiltmeden mQtevelllt masarll ve 
lergUert aynen. tediye olunmak ü:ııere 6000 ton çimento 2'7/5/1942 çarşamba 
riinü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile .Ank.ara'da İdare blnasında top
lanan Merkez 9 uncu KomisYonca. satılncaktır. 

Bu işe glrmek isteyenlerin (8960) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettili vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar adı geçen 
lronıtsyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (1} lira mukablllı;de Anka.ra ve Haydarpaşa veznelerinden 
tcnıın olunur. (5352) 

* Eskişehir cer atelyesı için tesviyeci ve tornacı alınacaktır. Sanat imti
han• Haydarp::ışa deposunda yapılacaktır. Asgarl s. 2 1şçi derecesinde bu
hınanıar tavzif edilecek ve ücreti imtihanda göstereceği llynkata göre tes
blt edilecektir. Taliplerin Haydarpaşa. 4ıctme Müdür1üğUne ınlirncaa.t 
etmelerı llı\n olunur. (3362 - &388> 

Ankara Belediyesinden: 
ı - Ankara otobüs idaresi garajı lle müşteınllMına yaptırılacak elektrik 

tesisat ve tndillit tşlcrı on beş gün müddetle ve tnpalı zarf usullle eksiltme-

~ konulmuştur. 
2 - Tahmin bedeli ceman d9832• Ilra c35• kuruştur. 
3 - Tmninatı cl487ı Ura c43ı kuruştur. 
4 - İhalesi 22/5/942 cumn günü saat 11 de yapılacağından ~artnam~. 

lı:eş!f ve projelerini görmek ı.steyenlerln her gün Encllınen kalemine mu
hleanUarı ~ tstC'klllerln de Uıale günü olan 22/5/942 cuma günft sant ona 
kadar 2490 numaralı kanunun 32 ncl maddesi sarahati dairesinde tanzim 
edecekleri tıckll! mektuplarını Belediye dairesinde mQteşekldl Encilmeııe 
vermeleri. a3124• t512h 

Nafia Vekaletinden 
ı haziran 1942 pazartesi günü sa.at 18 da .Ankaıada Nafia Vekflkıt.4 bi

nası içinde Malzeme Mudü.rlütü odasında topıanaıı )4alzeme Ek.siltme ko
misyonunda bu sene tçlnde Menecek basmı ücreti takribi 7000 Um bedel 
tahmnl edilen vewetın neşret.mekt~ oldutu 1darl n fenni mecmuaların 
tertip ve tab'mın tapalı ı.arf usuıne vahidi ııatları üzerinden etsııtmesl 
yapılacaktır. 

Ek~ıtme şartaıamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak Malzcme" MO.dilı1üğün-
dcn n ima.bilir. 

Mec.mualnnn kA.ğıt ve kaplık kartonu VeUiet tar&fından nrUecektır. 
Muvakkat teminat 525 liradır. 
isteklllerin teklif mektuplarını muvakkat t6minat ve şartnamesinde 

1aıılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 15 ıe kadar mezkfır Jrom)syona mak-
buz mukabilinde vermeleri lflzımdır. c3264ı c5314• 
-

işçi aranıyor 

lstanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri 
umum müdürlüğünden · 

I~Jetmelcrlmiz şlşll tamirhanesi Jçln 8 boyacı, 3 saraç. 12 tesviyeci. 3 
hamal, 3 bobinör, 3 trezecJ, 6 tornacı, 6 elektriıtçJ, ti elektrik tesviyecisl, 12 
marangoza Uıtlyacımız vardır. 

lfamnııar hariç olmak üzere imtihanda gösterecekleri ehliyete göre sa-
atte ııs kuruşa. lcnda:r ücret verlleccktir. ' 

Askclikle alakası olmıyan IstıeklUerin nüfus h(ivlyet cüzdanı, hüsnübD.l 
~dı. 4 adet vesika fotoğrafı ve timdiye kadar çalı§Dll§ olduklan ınüe.s
leaeıerden aıınnı.ış 1y1 hizmet veslkalattıe birlikte 18/6/942 tarlhlne kadar 
~t 14 den 17 Y" tadar idaremiz Metro han ırıem1n katındaki Zat ifleri ve 
~ıı Müdürlüğüne müracaatıan lüzumu blldirlllr. <5481> 

lstanbul bölge iaşe müdürlüğünden: 
MüdilrlUğümüz thtiyncı için bazı mobilya lınal ve miiba,.vaası muka.rfer 

bu,!unduğundan şeraiti anıanıak üzere altıkalı mobilya evlerinin Bölge İqe 
14udürlfiğü Levazım Bürosuna. mrıracnntıan ilA.n olunur. (5462> 

Fen fakültesi dekanlığından: 
\1J' Fakıiıtcmlz idaresinde oır memur vek11llği açıktır. Daktilo bilmek §arl-
-.:__ İst.cklllerln Fakülte dekanlığına müracaat etmelerl. (6438) 

Üniversite A. E. P. komisyonundan: 
be lkineı kndın ve doğwn kllnl.klertne yaptmlncak 7060 Ilnı. muhammen 
ltı~ll 14 knlem madeni eşya 2815/942 perşembe günii saat 15 de R~-tör
törıııı-!1~ık eksııtme 11e 1hale edilecektir. İstekliler liste ve şarblrunOyi Rek-
--...... ı<e göreblUrler. (5565) 

AKŞAM 

DAKTİLO ARANIYOR - Fransız.caya 
hakkiyle vakıf İstanbul veya .Anka
ra'da çalışmak üzere erkek vqa. kıı.-

s h ık d
•kk • dın sekiz da.k.1lto alınacaktır. ~-

ayın a 10 nazari 1 atıne lerin Türk ırkından olması §al'Ltır. 
İıt b l l f d" k .. ı··... .. d Tahsl.1 derecelerine ve f1mdlye kadar an u te e on ıre tor ugun en: çahştıklan yerlere alt malfunatı muh.-

ı-_1~ Mayl8 1942 sabahından ııtbare.n gerek. otoma.tile tertipli telefon krıGlt- tevt. blr mektupla l!tanbul postaha-
• • • • ·-----,- --~- .. - . ı- -·- .... t.-1 ... _ - .... _ '722 .. -----ıı nosta. tutusuna. 

- - - .. -- -

Sahife '1 

5 - MÜTEFERRİK 

l\IEKTUPLAIUNIZI ALDIRL'llZ 
Gazetemiz idarehanesini adres 

ol:ırak göstemılş olan k~rllerı
mlzden 
Daıh - A.11 - A,Ç - l'ıl.l\I.T -
Analar - B.R.T P,N - R.S -

A.R.C - Taşer - 1\1.K 
namlarına gelen mektuplan lda
rchanemlzden aldırmalan rica 
-···-··- . ·- .. 

. 



HALİS ECE Möesseseai 
yangın söndürme ve pasif ko
ruma vesaiti. Her nevi söadürme 
eczalarımız gelmiştir. Seyyar 
acenbemlz yoktur. Do~rudan 
müesseseme müracaatınız rica 
olunur. 

Galata, Eski Gümrük caddesi, 
No. 44. Telefon: 41447. 

Getirene mükafat 

l\L\ARİF VEKİLLiÖİ.ı.'lİ..'ll 

Tal be F otograf ları 
hakkındaki tebliğlerine uygun 
resimler Bey::ı.1adda postane sırası 

~o. 123 

FOTO IPEK'te 
.. _.ÇEKİLİR--· 

, 

Sokoni • Vakum Oyl Kompani, lnk. Şirketinin 
lstanbulda. Bahçekapıda, Dördüncü Vakıf Hanının İkinci katın· 

da bulunan Bürolan 1 S Mayıs 1942 tarihinden itibaren Beyoğlunda 
TepebB.§ında. Meşrutiyet caddesinde evvelce Ak,am Kız Sanat Oku· 
lu ittiluu edilmi, olan ve Amerika Sefarethanesi ile Perapalas ara
ımda bulunan binaya nakledildiği ve mezk\ar tnrihten itibaren Tele
fon numarumın 44636 ve Beyoğlu Postahanesindeki Posta kutusu 
numarasm-.ı 2021 oldu~ ilan olunur. 

Fatih mal müdürlüğünden almak.ta 
olduğum Musa Sual'e ait maaş be
ratını ve Fatih evlenme memurluğun
dan verilen nikah cüzdanımı Koca
eli - Gölcük nüfus memurluğundan 
aldığım nüfus cüzdanımla birlik~ 
kaybettim. Her kim lnmlan aşa~ıdaki 
adrese getirirse memnun edilecektir. 

Zayi - Vakfıkebir nüfus memur-
luğundan almış olduğum nüfus cüz- B K T S t 
danımla. İstanbul deniz komutanlığın-, lllmı!!I' •mı UrSa 0Z8 8f)ffi a lf 
dan alın~ olduğum aslrerlik terhis d 
~~:reç~~a~~:ı~d~~ ~ı:J;~miıü~= Kooperatifleri Birliğin en 

Emniyet müdürluğii baJJ doktorluk 
kaleminde Asım Aydoğdu 

Zayl - 1333 - 1334 ders yılında Fa
tih mektebi rüşdiyesinden aldığım şe
hadetnameyi kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Recep İ!lı.yas 

Zayl - Kadıköy iaşe biirosundan 
182150 sayıda kayıtlı ekmek karnemi 
kaybettim. Yenisini olacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Rııbi:ı Kurtkıya 

Zayi - Kasımpa.'lo. 1n.şc bürosundan 
almış oldu~um ekmek kamelerimizi 
kaybettik. Yenisini alacağımızdan es
kilerinin hükmü yoktur. 

mü yoktur. 
32j ::loğwnlu 

Ahmet oğlu Mehmet Metiner 

Çabuk Kunıyan 
Macundan Macun Sürecek 

BOYACI ARANIYOR 
T:ıliplerın Demırkapı cadde.si ·1 
numaralı Halil Sezer Karyola 1 

~abrika.>ıu:ı miır.ıcaatlan. ~ 1 

Zayi - Bakırköy nüf\1.3 meınurıu
ğundan verilen nüfus tezkerere ve be-
ra.berlnde Araç MKCrllk şubesinden 
alınan ve ya.hancı Bakırköy askerlik 
şubesinde mukayyet askerlik t.ezkere
mi kaybettim. Yenilerini alacağımdan 
eskllerinin hükmü yoktur. 

333 doğumlu Mualla, Neclfı, Orhan, Hikmet, 
Süheylli Gültekin Aziz oğlu Ahmet Sarıkülçc 

.............. _. ........ lllD:Qllllllmll••lmilHll .... , 

Müfettiş Alınacaktır 
Kızılay umumi merkezi Teftiş 

kadrosu için 

l - Bilecikte yeniden yapılacak 80.785,87 (seksen bin yedi 
yüz seksen he§ lira seksen yedi kuruş) lira keşif bedelli koza depo
su inşaat. kapah zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihale 25 Mayıs 942 Pazartesi günü saa:. 15 te Buuada Koza 
Borsall üstünde Birlik merkezinde Eksiltme komuyonu tarafından 
yapılacaktu. 

3 - İstekliler proje, keşif, hususi fenni şartnameleri ve fiat 
bordrosunu ve mukavele projesini Birlik merk~zinde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 5.289,29 (be~ bin iki yüz sek
sen dokuz llra yirmi dokuz kuruş) lira muvakkat teminatı vermele· 
ri v..: bt işi ba,armak iktidarında bulunduklc:.nna dair ihale günün
den üc gür. evvel Birliğimize müracatla şimdiy kadar yaptıklan işe 
dair vesikalar getirerek ehliyet vesikası almalar ve 3 üncü maddede 
yazılı evrakı okuyup kabul ettiklerine dair imza vermeleri, 2490 sa
yılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlı}acakları teklif mektupla
rınt 25/5/942 Pazartesi günü saııt 15 te, evvel Eksiltme komisyo
nu reisliğine makbuz mukabiliınde vermele'i lazımdır. 

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmiyecektir. 
1 •M**&? • • A 

SATILIK TRAKTÖRLER -
Tank Ti,i Dizel (\fotörlii ve 4:1 Beygirlik Traktörler sahlıktar •. T:ılip- 1 

••le•r•in•İıc~tC11•n•b•ul•P•os~t31a11KIBııt•u•su1111ı112•01.ı18N5o11• •y11a11yltai:lz•ly•la•m•ı•·irlil:ıEicllal!latsı:la•r11ı•. •••d I 
w KUŞ TÜYÜNDEN _ .. , ' 

~ğıd.nkl vasıfl::ı.rı taşıyaa bir müfettl.ş ::ı.:ınacaktır. 

ı - En az lise dcrcoeslnde tahsili bulunmak. 
2 - Sıhhi vaziyeti seyahate taharr.mülc müsait ve kırk be~ y:ışı

nı gcçmemış bulunmak:. 
3 - Resmi ve hu.susi müesseselerin birinde en :ız Uç sene bir servis 

şefliği yapnıış olmak. (~'.!uhaslplcr tercih edilecektir>. 
Altı ay staj devresini yap:ırak ve muvaffak oldu~u takdirde müfet

tişliğe tayin edilecektir. 

Yast.ı.. Yo,gan, Yatak kullanmak h•m ke,.nUe hem de 11 
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Namzetlik devresinde (150) lira ve mürcttlşlığe tayin olunduğwıda 
170 lira maaş ve ayrıca fe-vkalade zam ve seyııhatte bulunduğu zaman 
harcırah ve yevmiye alacaktır. 

Talipler kısa tercümei ha!Jcrlni Mayısın 21 ine! gunüne kadar An- ı 
karada Kızılay Umumi Merkezi Reisliğine göndermeleri. J 
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EKZAMiN 
Ekzemanın ilacıdır. 

Bafra mal Müdürlüğünden - Yara ve eıbanlarda kullarulall'. Her eczanede kutusu 
Bafra kazasında vaki Bafra göllerile Bafra gölüni.ın denizle iltisak et-ı 

tiğl noktaya kadar kısmında saydolunacak balıkların % 12 saydiye resml 
ile balık avlamak hakkı 1/G/942 tarihinden 1/G/945 tarlhine kadar üç 3eue 
müddetle ve açık arttırma suretile müzayedeye vazedllmi4tir. 

50 Krt. 

1 - Muhammen bedel 14000 liradır. 
2 - Muvakkat teminat 1050 liradır. 
3 - İhale 15/5/942 cuma günü sa.at 14 de B.ı.fra kazası mal müdürlü

~ünde müteşekkil komisyonda icra kılınacaktır. 
4 - Bu husustalti şartname parasız olarak Ankara, istanblll, Samsun 

dettıerdarlıklarile Çarşamba, Havza, Gerze mal müdürlüklerinden alına
blllr. 

İhale 2490 sayıh kanunun hükümlerine tevfikan yapılaca~ından tallp
lerin muayyen gün ve saatte depozl!ıolarını yatı.rdlklanna. dair olaıı mak-
buzlarlle birlikte komi.syona. müracaatlan lüzumu ilan olunur. (5219) 

İnhisarlar İstanbul Baş müdürlüğünden 
İçki ve tütün satıcııannın ellerindeki satış tezkerelerinin müddetı 

31 Mayıs 942 akşamı sona. erecektir 
Satıcıların yeni tezkerelerini kolaylıkla alabl.lmelerl için mınta.ka iti

barile aşağıda göster!Jen günlerde dükkana ald kontura.tlan ve eski tezke
releri ve ~r adet fotoğraflarlle Kabata.şbakt b~müdürlüğümüze müra
caat etmeleri ve 5 Haziran 942 akşamı saat 17 den sonra ya.pıla.cak kontrol
da tezkerelerini almayanlar hakkında kanunt muamele yapılacağı ilan 
olunur.• 

15, 16, 18, 20 Mayıs ~42 günleri Beyoğlu, Galata, Panı;altı, Ş!.şll ve Ka.
sınıpa.şa mıntakasında.kl bayiler, 

21, 22, 23 Mayıs 942 günleri Sirkeci, ve Beyazıt mıntakasınd:ı.ki bayiler, 
25 - 26 - 27 Mayıs 942 günleri Aksaray, Fatlb, Balat, Bakırköy mınta

kasındaki bayller, 
28, 29, 30 Mayıs 942 ~ünleri Beştktaş, Rumeli, Boğaziçi ve Anadolu Bo

ğaziçi bayllerı. 

ı, 2, S Haziran 942 günleri O'sküdar, Kadıköy, Ercnköy mıntakasındald 
bayiler. 

4, 5 Haziran 942 günleri de Adalar m.ıntakasındakl bayiler. t:5032 .. 

Satıhk 

Altın Çapa 
Avrupanın en 

yeni Model ls
k.arpinli!rini yap-
ttrdı. Görüu. 

l\lutlaka beğene
ceksiniz. 

Yeni Postane: 
Yeni Valde Han 

nltuıda. 

Matbaa 
Adana'dn Abidin Paıa caddesindeki (Tora.) matbaası 50/70 

eb'adında tab makinesi. 35/25 pedal ve 60 eb'admda keski maki· 
nesile çalqr bir halde bulunan bu matbaa bütü.oı teferrüatiyle aatı
lıkbr. Taliplerin Adana'da Gazeteler Bayü Hüseyin Polisçi'ye mü-
reaatlan. 

Ticaret Vekaletinden 
iaşe müsteşarlığı ~rkez teşk.UAtlle VekA.letl.mlm bağlı dağıtma oftsl 

merkez ve t.eşk.ll!tı için büro ınoble ve ~yası satın alınacaktır. Bu Jt üzerin
de teklifte bulunmak ı.stiyenlerin 15 mayıs 942 cuma gilnll saat 14,5 de 
blzzat veya .seIAlıiyetU mü~ssıııert va.sıtaslle iaşe müsteşarlığında hazır 
bulunmalan illin olunur. (5351) 

Sat.ilk Stil Eşya 
Salon, Kütüphane, Yemek Odası 

ve saire 

Aleksandr Kritski 
ve Şki. 

Ambalaj (Sargı) Kağıdı Kullananlara 
ithalatçı ve ihracatçı Birlikleri Umumi. Katibliğinden: 

Beyoğlu, Ağa Caml Süslil Saksı 
İstanbulda ötedenben ambalaj (sargı> kağıdı satan tıcareıtha.nelere bu defa. alelhesap tevziat yapıldılhn

dan, alakadarların, ihtiyaçlarını mezkur ticarethanelerden temin edcblleceklert llAn olunur. 

ıs Mayıs 1942 

ikramiye İkramiye 
kr:ıruiye miktan "Tutan 
adeodi Lira Lira 

1 50.00D 60.000 
l 20.000 80.000 
1 10.000 10,000 
4 5.000 20.000 

10 2,000 20.000 
4a 1.000 40.000 
80 500 40.000 

100 100 40.000 
800 50 40.000 

4.000 11) 40.000 
R0.000 2 160 000 

Ye-kiıı1 

Ttirkiye Ctimhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarfhi: lr.88 - Sermayesi: 100,000,000 Türk Urası Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para blrildiretılere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ltlbaraız tasarruf hesaplannda. en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a 11~ ~a~dakl 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 ndct ı.ooo liralık 4.000 lira 
4 D 500 )) 2.000 » 
4 • 250 » 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 

100 atlet 50 liralık 5.000 lira 
120 > 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene 1çlnde 50 llradan aşalı 
düşmiyenlere ikramiye çıktı~ takdirde % 20 fazlaslle verııccektlr. 
Kumar senede 4 defa 11 eylfil, 11 bhincikanun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektU. 

MAMA GÜRBÜZ 
Vitamin ve Kalöri cihetinden çok zengindir 

Yavrularınızı besler, sıhhatini korur, vücutlarındaki 
mukavemeti artırır. Hayat, neş'e verici bir cevherdir. 

BUtUn Eczıne va depolardı b:ılunur. 

KIZILAY CEMiYETi 
UMUMi MERKEZINDENı 

Amerikanın miruf Dupont fabrikaamdaı. getirtilen muhtelif 
eb'atta alh düzlinesi bir pakette ı 

Rontken Filmle~i 
aab§a çıkanlmıştı:r. 

Talip olanların on beş gün zarfında lstanbulda Kızılay Satq 
dep~u müdürlüğüne. Ankarada Umumi merkezimize mü.racaatlıu"L 

18 X 24 eb'adında düzünesi 6 lira 
24 x 30 J) » 9 )) 
30 x 40 ' 14 » 

W,WAWS 


