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Amerika..; Fran
aa münasebeti 
gerginleşiyor 

Amerikanın Vichy Elçi
.mi geri çağıracağindan 

bahsediliyor 

Nevyork 15 (A.A.) - ~aşio.g
tondan NewYork Herald Tribun ve 
New-Y orlc Timea gazetelerine gelen 
haberlere göre Birle§ik Amerikanın 
~ichy büyült elçisi Leahy, kuvvetli 
bir ihtimalle geri çağrılacaktır. 

Fransa, Amerikanın 
· notaaım kabul ebnedi 

Londra 1 S ( A.A.) - Amerika
aın Brazzavill' e bir konsolos tayin 
etmesi üzerine Vichy hükiimeti ta
rafından verilen notaya Amerikanın 
cevabını Fransa kabul etmemiııtir. 

· Laval ne yapacak? 
Maclrid 15 (A.A.) - Reuterı 

iyi haber alan bazı mahfiller Laval' • 
in önce Almanya ile sulh imzalaya• 
cağını sonra Almanyanın harb faali
yetinde iıı birliği yapmak yolunda 
çok ileri gideceğini sanmaktadırlar. 
Böyle bir iı birliği bir istilaya kartı 
Fransa sahillerinin korunmasını te
min etmek üzere üslerin terkin~ be
ginci kolun ortadan kaldınlmasını 
ve doğu cephesi için daha fazla mik· 
tarda asker toplanmasını icabettir~ 
bilecek.tir. Mamafih Laval bütün pro• 
jelerini yerine getirinciye kadar ara• 
<lan bir iki ay geçeceği zannolunu-
yor. . . 

Suikat muhakemesine 
bu sabah devam edildi 

.. 
Hariciye Vekileti motörcüsü bombanın 

Von Papen suikastçı ile yüzyüze iken 
patladığını söylüyor 

Hidise esnasında yaralanan bayan Blgüm bunun 
aksini iddia etmektedir, şu sırada mahkeme ikisini 

yüzyüze getirerek dinliyor 

• 
s.a.n.a.-a-s-ı BU 

Amerika Fran
saya yiyecek 
vermiyecek 

Yola çıkacak 3 vapurun 
liareketi durduruldu 

'l'EL&BAPL&B 

Birmanya'da 
lngilizlerin 

durumu güç 
Japonlar iki cephede de 

yeniden ilerlediler 

ı..dra 10 CA..A.) - La.va.l'bı Fren• Nev,ork 15 (A.A.) - Blımanya'da 
.jS8da .. bafu\& seı;ımeal Olıertne, AIM- iravadl'cle .Japon baat:w artı10r. f}ld
·rlb J.l"num'z ştmall Atttlcuma Jf1e- detll muharebeler olınaktadır. İngll& 
Dek~ ~. H&rt- lınıvvetlerl 7.enlden gerl alınıru,ftır. cıt
&tye Muır Tddl1 B. Weles. Şlmall Uııg'da da Çin kuneılert geri çekll
Afrlmp g1deeek 2 yapada FranRs mlftir. Japon lcunetıerı Manclalay"m 
90Cutiatuıa süt hulfAR " 71J'8ıc* 225 kilometre cenubunda Tungdw.ln
ıöt.ftrecek Kızılhaç bandıralı V&9l1l"Wl dye tehrinl mptıetm\şlerdir. Blnnan
ba~erl durduruldutunu SÖ1'lemlf- ya'da İngilizlerin dunmıu güçtür. 
#r. L&nl'in 11 bafına dömnıellntn mA- Sanon 18 CA.A.) - Çunklng rad-
11.ul anlatılmadıkÇ& va.puriann hare- yo.w, Birmanyadakl Çhı kuvvetlerlntn 
ketin• h:ln. verllınlyecelı:.tlr. Fransu durumunu tehlikell olaralc v~<ııtı&n
bilyiik elçisi bugi)n B. Welles'Ie görd- dırma.ktadır. Ayni ta.ynap göre, Ja
feeektir. ponlar, Mandalay dıemlryolu ıstuı:ame-

Laval bugün Parlsten Vldıy'ye dö- tinde Chans eyaletlerlnln ccnubun<k 
neeek ve mare§al Petaın'le görtlfecdc- bir taarruz hareketine geçml.ş bulunu
ttr. La.vaı Pa.rlste b1~<*: ld.m&elerle yorlar . .Mandalay - Lafhlo demJryotu 
görüşmüştür. Bunla.nn arasında ta- istlkametlnde glrffllen bu taamız Çtn 
nınmıt Fransız f8flst ~erinden kuvvetlerinin kanadını tahdit altına 
lblrimç k1f1 vaNhr. almaktadır. 

Fransada'ki 
Amerikahlar 
Mümkün olduğu kdar 

çabuk Amerikaya 
dönecekler 

Filipin'tere 
hava akını 

Amerikan uçankaleleri 
bir çok yerlere 

bombalar attılar ·ıtalya hücum 
bekliyor ·· 

Dünkü IUlkast dAvasından ftq enstantane~ Solda Abdürrahmanm avukata Zlfa Şakir. ortada 
Abdnrrahman; sağda maznunlardan Pavlof ve Konıilof Vaşinıtoıı 18 CA.A.> - Anl~ıld.ı~ı- Londra 16 CA.A.) - Uçan kaleler 

. na göre, irleşlJc A!Mrlb. hükumet!, tipinde Amerikan bombardıman t.ay-

Veliaht orduya cünlük 
bir emir neıretti 

Ankara 11 ('Neıtonl&) - Sultut rin1n ~U ııeldl. ~ blPdl· '*':fleNde balunQJIPC'du. ~ a.ıe- ~ alt.m yarelerı 3000 kü!Ur kilometrelik bir 
dlm_. bıa .,... clenlD. tdlkU. Baat 111'. ~ lt1 ...... 'tin ın~ oldulu uç~ yaparak FUlpln adalanndakt Ja-
._ ....., ..... 111 4WIP ..._. -. .._.. AmerıliwJıla d&maelerint pon memıertne tahr!ı*lr bfr h6cmn-
ahnddal'. ltomuet •t11111. a&ııılılll ....- po "'9 ...aıtu Din d......_ .... -.... ..... ta- tc' ıdf&W. da bolunmuftur. Hilcuma 13 tayyare 

• geJdtler. lltdtBeden 9'Tel ~ htt Adi! De ~. BaJaa _.. Bu iatek ~ husu.al etbW matı- 1ftiraJt etı11U4. bunlar gldl.t ~elit MOO 
Roma tS (A.A.) - Prena dö Pi- Rel9. iiMld*"r ~ IOl'\I'& dol'nı 1'flılll ""1calı bJıi Pll'f'oıdu.. bonbıun, P..,enm ub.-wla patla- lmtuır. Amerlb. laoneoloeluk Ye dlplo- kilometre katetm~lr. 'I'ayyarel~rden, 

yemont bugün orta ve cenubi İtalya s8ıl t«808ltnl ~ dılınr kati olarııılc ~- matlt memurlannı tlgllendlmıemek- bir tane.si müsteaıa, hepsi geri dön-
ile adalar orc.lu gruplan kumandan• Va.ta eısnumd& ömerte Ton Pa.pen tıedlr. müştür. Dönemiyen tayayrenln de 
•-~ını ele almı•tır. Prena bu münue• Enell f8h1t Adil KanmM (H&rlclye INBIDd& 15 - 18 ~ tadar mesafe Heyett h~. llhltler iberlnde mürettebatı kurtanlmı...eıtır . 
.._ v Veklleti motörcftsll) çalın1dı. tablll s t t bt• v • T 1 A _._, h k betle orduya bir günlük emir yaza· Tatdı. ~girip çıktıtJm mrada çok titlzl.ltle dullnaktadJr. Şahit Adli ovye e ıgı • ayyare er, VU:ıou•uYa t'ava UV• 
rak düımaının yapacağı hücum ne edlldl Bu rat hJ.d.iıllt abblnde hemen lnfUAkean eT'9I. el.anla Mııı1* 6tomo- tekrar Jlticnbmda Papen'le y6ı yiiz vetıerl kumandanı general BreWln 
•-~d b 1 1 1 b'' .. yoldan~. Bu 8ftda K~llolun bll g6rmetftm. tnıuf* wn Papenle iıken ..___._ __ ın pa••a"'.-..... --· edt- Londr 16 (AA) C kurmay başkanı general Reus'ün ku-ııta a~ .üyü.: 0 ursa 0 sun ... utun gaJ'"' ellnde b1C'9c* f'tlıedınl 1..-uert Ye ev- k:u1t kaZ'fl1'& iıll'en oldu. ...uauutK& .. """·- -- a · · - ece ya- mandası altında ldl. Üçü nakliye ge-
ntlennın azimle kınlacaaw fıu.amun- _._ dn- -~ -- ...a...---. yor. Şimdi llhttıe Bayan Blg(lm yftz nsı Moslcova' da ne§redilen Sovyet ~ 

4 
d" lsl ... ,._. --ı-·· r...--~· ....,.....,""' misi olmak uzere, uşman gem d~ ?rduya olan itimadını bildir- Şahit _ ,;a.b C9nıll lleft.reıtere ev- Dfter f&hltleree hcob•JUD 90ll Pa· yüze ıretlrl~erdlr. Muhabme de- tebliği: Dün cephede esaslı değiıilt- batırılmış, 5 tayayre lmh:ı, limanlar 

mııtır. rak tenllnıe gtdetmı btfı lntlll.k oldu, pen'ln aıtcamııda patladılını eliylifyor- vam edt,or. lik olmamı~ır. tahrtbedllmlştir. Hava üslerine Mln-

'. 
laMı. Kendisine bu nokta IOl'U1du. B"..Hı.- .. ~ ... Yenmek l•çı·n ~~!_ö~~~--tallcke.l-- _ ... ,Jtü celaede Aıılca.tadeki f8hlt- , • danao'dakı asker toplı>.ntılannn. UVA-

U&-. _..,u.. ............ _.- .,...,.......... Şahtt - Bomba ta.U olarak yü lerln şehM!ettert. tama.mta:naca.ktır. Almanlar Fransa ya yeru ıara, 2 gıem.Iye isabetler olmu.ştu:-. ce-

3 1 .-. aata çahftıtım gördüm, hemen to- rtm iken petkdı. Patladıktan sonra önümiizdet:ı celaıeıde latıanbuldftt fil· ku t .. d • 1 bu adasında 2 geml batırılmış. 2 ge-sene azım fUI> aenr .. eetlre,1 ;perden lı::aldırdmı, ..... aıwı.ndan tıeoeı1c:en bacaklar hftler dlnlenecetct.tr. vve gon el'Dllf er mi.ve isabetler olmU§fur. 3 tayyare dil-

" 4, 5 Mtmı ileride bir a,ak ~ ~ cteıHm. [Dünldi maluakeme t.&ilatı 2 nci de~~~:.!ı6· <~·~ -~~~== f!;?~~e~'oı~'Jş~~r.hedenel't', dokla" 

B. Rooıevelt bir nutkunda dikn. blra.I 80nft AlD!Aft ..... mlJlt.e- ... bomba patJeıdılı zaman Fa- ..ı.ilemizdeclir.] dan seneart von Rundstıedt,m Fam- Şimali Franıaya hava 
böyle söylüyor ~ g&ıdertıdJtt blldlrill,Jor. Şat1ttan 

P'ran8a;ya L'ilter de gönderllm.ltt!r. Al- akınları 
manlann mütteflkl&rln garpta. btr ha.- Londra 16 (A.A.) - Şun:ıli Frall.!a-
rsıretlnden şüphelendikleri anlaşılı- ya dün şafaktan akşama kadar hava 
yor. taarruzlan ynpılmı.ştır. Bunlara avcı

GI. Marshall Vatinaton IS (A.A.) - c:Pan 
J\merikan> günü münasebetile Be
yaz ev~.: yapılan kabul resmindeki 
hitabesinde, Roosevelt, Birle~ik mil• 
Jetlerin Mihveri kırmaları için iki üç 
eeneye ihtiyaç olduğunu, bütün }itin 
:Amerika memleketleri diplomasi 
mümessillerine hatırlatmıttar. 

Zeytinyağların 
azami flatleri Amerikan genel kurmay ltalyada yiyecek vaziyeti 

L--•-- Lo d d Londra 16 (A.A.) - talyada yiyecek 
--..aanının n ra a vaz1.yet1 güçleşmektedir. Almanlar 

konuımaları balyadan çot mlt:ııarda 1"9c* ah7or-

lar, bomba taşıyan tayyareler, bom
bardıman tayyareleri tştlrnk etmlşllr. 
Haya meydanlanna. Chemourg dok
larına bombalar at.ılml.ftlr. 3 d~nınn 
avcı tayya.resl diişürülmiiştyür. 3 aY· 
cı tayyare& kaybedilmiştir. 

Bir Hint bölüğü 
Japonlarla birlikte bir 

adayı iıgal etmiş 

Toptan depo aabf fiatleri: Elutra ekıtra 101, eks- Loedra ıs (A.A.) 
8

. 
1 

ik 

tra 97, birinci ve ikinci neviler 93 ve 89, sıra Amerika genel kurmay ba,k;ı ~e-
malı 85 sabunluk 82 5 kuruttur. neral MarshaU bu aabah Polonya 

Tokyo 1 5 ( A.A.) - Domei 
ajansının Cebu' dan bildirdiğine gö
re. Singapurdan gelen bir Hint bö
lüğü JaponlarL birlikte Cebu'nun 
ifgali hareketine i~tirak etmiştir. 

' ' Başkomutanı ve Baıvekili general 
Sikorski ile tahai ve u~n bir ırörüt

Ankar .ı IS (A.~) .--: .Tıcaret ~atır sabununun çı~lak a~~~ fia· me ya?fnıfbr. İki tef, Avrupa vebil
Vekaletinden tcblıg edilmıtbr.: • 29 ti •. 68 k':'ruttu.r. Bu fıat yag. ıatihsal bassa ~uaya aakeri vaziyeti ve Bü
sayı)ı Koordinasyon kararına ıs1id~ bolgelenn1e~d'aabunhanelerın top· yük Brıtanya, Orta prk ve Sovyet 
den memleket d~hili~e ~c.me tan aatıı ıatı ır, topr~l~nnda bulunan Polo1'}'a kuY· 

.. :1. k k ._ •I er ı ve sabunluk zeytınyag ile pınna ya- Madde 5 -Biliimum istihlak böl- vetlennın durumu etrafında mllza-
ğ~~a ve ~~na aıağı~alci esaslara gelerinde zeytinyağ ve sabun azami kereler yapmıılardır. 

Od kömür narhi gore lzamı fıatler tespıt olUDmU~tur. toptan eatıı fiatleri yukandaki esas- . M. ~a~ Hopltins, bu aabah Tür-
un ~ _ _ _ .~aclde t - Azamt yüzde 1,5 lara göre tetkik edilmiı en yakın kı~e .~uyuk Elçisi B. Otbay'la görür 

Odun ve kömür narbım kaldır- aaıtlı ~~tra ehtra 1O1 kuruı, lzamt menıein fiatlerine ve ambalaj rnu· muş.~u~: 
mak mı doğrudur, devam ettirmek 2·~ ~11!1~ e~stra ?1 kuruı, hami ~·~ raflP.nnın hakikt nakil ücretlerinin . Buyülc Britanyada ödünç ıverme ve 
mi? Belediye İktisat İfleri Müdürlü· :i;~tlı. bınn.c~ ~evı ve azami 4,? asıtli normal fire karıılığının ve yüzde ~ kiralama. ınalzemesile menul olan 
iü ıimdiye kadar gıeçen tecrübeler· . ıncı .. İev9 ıyı kokulu Yemeklak zey• istihlak merkezi toptancı gayri safı M. Hanunan öğle yemeiinde gene-
den istifade etmit olacak ki bu suale Atınyag. ar .. d3 kuruı ve. 89 kuru§tur. U.nnın ilavesi ile bulunacaktır. ral Siltorald ile buluımuıhJT. 

edd.. .. H aldırmalı' zamı yuz e yanm nı.apetinde ecne 
ter ubuz: .« emen k .. . :"' bi maddeli Lampant mal 87 kuru~ Madde 6 - Perakendeci ~t 
:::~bikici'e~~· Fakat İate Mudur- yüzde 5 asitli ve azami yüzde ı ec· satıı fiatleri, toptancının aatıf fıatle
ııugu « &i we ır 

1 
e narh k_?yup ~al~ır- nebi maddeli sıra malı 85 kuruı. rine normal fire karıılığının v.e ~z

marun ogru ~ a".'ı~acaaı• mu~~-ıyüzde 3 asitli sabunluk 82,5 kuruı- de 1 O gayri safi pcrakendecı karı· 
Slnda bal'!"~ugudilıçı'! odun, komur t r Rafina yağlar 100 kuTUf, pirina nın ilavesi ıuretile bulunacaktır. 
urhı da ıpKa e mıt. u · .. 
• fqe Müdürlüğüne sorarız: Narh yağı 65 kuru~tur. . . Madde 7 - Hacim esasıııa g.o~e 

wclile geçirdiğimiz. şu kıftan mem- Madde 2 - Bu fıatler ~dremıt. yapılan perakende yağ satıııları ıçın 
n •ı Halk istediği zaman Ayvalık Küçük.kuyu ve İzmırde mu- 6 ncı maddede gösterilen tarzda he· 
Odun m~!u~.' b ldu mu? Bir kilo kö-1 amele ~ergisi dahil toptan kapsız 5~;Planacak kilo satıı fiatlerinden 

Malta'ya •kınlar 
l..ondra 16 (A.A.) - Dün Mal· 

taya. h11n. akınlan devam etmiıtir. 
Altınlar 13,5 saat sürmiiftür. Lima
na, tayyare meydanlarına bombalar 
atılmıştır. Uçakaavar bataryalar 5 
düııman tayyaresi imha etmit. 2 tay
yare hasara uğramııtır. un, omur u f' 1 yuzde 1 O d'" ··1 ı_ ·1 mür almak için hala kalabalık içinde olarak depo veya mağaza satıt ıat e- k . . uıu mea: auretı e pera-

İtİfe kakışa saatlerle bekliyenler ridir. Bu .nahallerde ayrıca ikinci bir endecının litre fiatleri bulunacaktır. Bir İngiliz Generali 
yok mudur? Narhın verdiği netice top.ancı karı verilemez. Madde 8 - BilUIJlum Fiat Müra- Jd 
meydanda. Şimdi de serbes usulü Madde 3 _ Körfez ve Ege bölge- kabe Komisyonlan, bulundukları vi- manevra esnasında Ö Ü 
tecrübe etsek daha makul olmaı: mı? 1 si haricinde diğer t&li istihsal bölg~- )~!etin m~tahıil veya müstehlik I..oaclra 1 S (A.A.) - lnaikere 

Et narhı gibi nihayet bu odun,. k.ö- 1 l~ri merkezlerind ~ zeytinyağı ve pı· bol.ge ol~ugu~~ naza~an zeytinyağı, cenubunda. pazarteei ıünü yapılan 
mür narhuım da kalkacaP,• eıu:nız. nna Y•iı fiatleri birinci maddede rafın~ .Ya&ı, PlnDa Y ... ve sabun fi- muhtelit talimler MDUIDClald kaza. 
Ya nn • iri · ' en zJı · · Y.tüacle o atı....._. lala .... DID 2J 

ıa.r. ' 
.......................... s .................................................... . 
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ec ve a 

Sui ast muhakemesi d··n 
• on ı i saat sürdü 

Dinlenen şahit şOför Fahri 
mühim şehadette bulundu 

Pavlof zabıtlara itiraz ve ifadeleri reddetti, sahtekarlık 
isnadında bulundu, iddia makamı isnadı nefretle reddetti 

Sabahki llaberler 
~~~ası~~ıdU:::'.'1: :e:e :: ~ 1 ~arp teblig"" leri 1 
b1ndiği oOOmobllin numanı.smı bilme- Abba.a - Abdürraliman - -
d1ğlnl &ôylemel!Gtedtr. Bundan 80n.ra Sillıaymana yuılan 

Tetik bir göz İp.reti WhMI> imzalı bir melı:tıJP cbndu. Alman tebliği Pa.Tlof, 8 mart tarlhI1 d1ner bir la- (Ab'ba.!) tmzasmı Al>df1rrabma.n bil
bıtta. da. İstanbulda. enalt memurlutll lanzyordu. Abdilrrahma.n, anı '1?ZUJl Berlin. JS (A.A.) - Alman or-
stajj'Brl1Rt yaptığını. mııınieketlııde oldu~n 111 lceındlshıin soy:ı.dl.a.n- dulan B k d l v t-1liv• . 

fakM sDAlı koll nın dt. Abbas ~ bulunma.- aş uman an ıgının cm gıı 
~~e ısta! J'lll)IXlakta.amı:: sı ~ ııA;:tept., 1MrwUsıne Al>- ~oğuda düşmanın taarruz faaliyeti 
dutunu ve mebus sfgatBsmı çok be- bas diye hita.bedlld1ıtınl ~rek: biraz daha %ayıflamı.ıtır. Yalnız bazı 
ğelıerek bundan ic;tiğlnt a.ra sıra en- «Bunun içJ.n Abbas knzMı ktıllam- nadir noktalarda düşman oldukça 
"llA da. tçtığlni ~ylüyW -.e: cİsnllda.t yardll1ll> d<emlştir. Metı:tup kmaca tPY- ehemmiyetli kuvvetlerle taarruza: 
tahrik eseıtınr. Meydıımı& ~ıkarmaık ledir: _ geçmi~e de püskürtülmüştür. Al· 
Türit aıclll:reslnıe dil§ıen dl;yordu. t:Silley.man göudermiş oldnfmı mek man kuvvetlerinin yaptığı taarruzlar 

Bu esnada Kornllotmı. içeri e.lındı- tubn atdmı. Bura.dald ~~ mahalli başar.tarla bitirilmiştir. Or· 
ğı; Pavlofun kendisine tıettk bJr göz kere gitmesi dolıey'Jslle sana _ - du ve ı.ğır topçusu Leningradın as.-
ınn-+i lra.,.f-ı'" ve bu ı--+ı~ za.....ı-. tu- da da.ba 1yl bir 1ş tıemlııi mümkün- k A t • l • • b d b" •• 
~,.., ' "'" 6~ _.......... '1""~ dür erı esıs ennı ve u ara a ır mu-
troı.Iar tal'a.f:uıdantta. ~ ııo.ve S-n Uı.ıdeabı.de bu mektubu himmat fabrikasını top ateşi alhna 

=:~ ..S~~ bJr taJırlk = aldı~. feıkat İsfıari>ula. gltmedlğlnl a~.mış.~ır. ('.ık~r~lan yangın~ar ~z~n 
Koııı:ı.ll tun da bir ta1UllJ:rçi olması söyleın.l§ttr. aurmuş ve ınfılaklar oldugu gorul .. 
~dti1"> d~ Dydedllly(j.'du. Havalar bozuldu ve müştür. Alman savaş tayyarecileri-

Relsln bu za.pta ne dlyeceğlnl wr- • J k d k nin Sivastopo] liman tesislerine ve 

Ö ""' 1 d ması üserlne Pavlof zabıt varaka- temız enece ne eme bir hava alanına yaptıkları taarruz• 
Ankanı 15 {Akşam) - Suika.St maz- itJ.yatıannı evvelce te6pit ettiği.ui san- . g e en sonra !Dlda. ban ta:ıııi!ler ~e salıteklrl:dtlar .. Süleyttı.8illın 26/2/942 tarihln<!e Ab- lar ıyı" • neticelerle bitmis.tir. 

nmııannın muhak~ne bugün de- dığını blldlrl~rou. ıldıktan :ı dürrahmana a.zmağ başla:yıp 
ırnm edildi. Bu celsede Abdürraluna- Von PapeıUn bu mektubu da maz- !kinci celse a.ç sonra ~ - yapılcb!tmı idıdia. etmiştir. Reis, me- Y a. yaı.;- Şimali Afrikada her iki tarafta şid .. 
nm vekili avukat Zi.ya. Şakir de bu- nunlara anlatıldı. ce tutulmtış zabıt.ıa.r okundu. 8 m.e.It mıırlann zabıt varakalarmda. yalan da bıraJctığı bir _mektup okım~u. Su- c!etli keşif faaliyeti olmu!)tur. İngiliz-

1 f k dls. ı.n a.r H, a"' dı"seyı· go .. renler ta.rihinl taşıyan " TUA.yet makJm>m- yazmıyacaklarını belki bir yanlışlık leyma.n aynen şoyle ya~rdu. lerin otomobi1 • topluluklan ve hava 
lmıuyordu. Pa.v o • en 1!l ve - da Kornllof sorguya çıeıkl1ıerek tutıuıa.u ola.bllec~lni fakat bunla.mı dWıelti- •Yar210mm bana, orada bir iş bul- . 1. tadaşı Komllofun serbes bırakılma- -dan .........., h""'ı....m gören, -"ıtta .. 1 d-•_,,...a..... . . m,,.,,.,,,... Burada kalmak ıstıemiyo- alanlan tesır ı ısurette bombalanmış~. 

ara.tından .ouıı ............ ~sA ~ ŞoY e ı:-n..ı.., ... n.ı.u. lebJJeee~ıni söylemistır. - .. ~~· M l d k • · 1 • 
brmı ve blr Rus a.vukat t Fransız se-fa.rethaneslne me~p bir İsta.nbula geld1ğim vakit Alp ote- p l f b" ih daha :nım.. Havalar çok bozuldu.> br. ata a as. as erı lesıs erme ve 
mü<\,afaa edilmelerini istedi. Komi- zatın ifadesl olcandu. Bu ifadede rpy- llne indim. Kanm d& İ.stanlJu1a. gel- av O a 11' tar Süleymana. t:bıa'ftlann çcj[ bazllldU> ha.va alanlanna karşı yapılan taar• 
lof da, arkadaşı Pa.vlofun bu ta.lehini le deniyordu: dl Onunla Büyükdeftd.e oturduk. 941 Söz ıstıyen müddel.umuml Cemll: dan kasd1 ne olduıtu roıııldu. Süley- ruzlara gündüz ve gece devam edil· 
Wkı'ar ettı. «Voo Papen ıetık.aslle be.nı.ber itaı- eylülünde Rusya.ya. döndükten sonra. - Bu zıal:ııtlan biz tamim ettik. ma.n. Abdürr"hmrunn bu ifadeden :iş- miştir. Bu sırada tam isabetle düşen 

Müddeiumumi Kemal Bora söz ala yan sefarethaneel. tara.tınıdan yürüt- madam Öjeni ta.1ıLfmda.n ışleıWe.n Mii.saa.de ederseınlz ~ ceftP lerin bo?:uldu ınA.ruı.sını çıkara.cağı- bir bomba Rinclla verici telsiz mel'" 
?ak Pavlofun İstan.bulda. tev'kif edil- ken clvarlarm.da bir infllAk oldu, düş- yarrdıım apartımamnd& oturdum.. Bmı- ~recek ..• dedi. nı söyled1 S 'eymanm mahkemede- kezinin bir Plon"unu Ylkmııı ve tah.• 
diğinl, Komilo:fun ise Kay.seri.de eıe tük, talk•·-- zaman bay ve ba- ra. kon.sıolos!ha.ne,e glttlm. Zabıtta Ayağa kalkan Kem.al Bonl, Pa.vlo- k1 tladelerlnde p,yenı dikkat blr nok- .h tm" ti Al ı1 M 1 geçirlldl~l, biraz daha geç kıa.lınsa.Y- "'6......... fun. memlet:e<tlm1ze karşı atır b1r ta- ta d:a. şadur n e ış r. man avc an .a ta 
dı, hudutlanıruzdan çıkmış olD.cağın.1 yan Von ~...}~~~lklh-'~ Yşılardt~u~~art~_t:~~J Jaı..r..t-' ?l?ıde bulunduğunu Te tiyaaet m.a.ka.- Süleyman . ömerin An.kara lsta.syo- , :erinde ve Afrika şimal kıyısında 9 

Franmz sef~a.ı.ı:w e-u cıL.ı..ul aş J.l.U\.ll&• ve .................. ULl ven :t• ' İngil' v d"' .. .. ı d. 
1'e artık böyle bir maznunun k.açm.ı- gördtrt. Bu aırada 1k.1 g~ç kJZ b&- tanıdığı :t.a.yde<fil.l'JOMu. mmea lcabeıden 1hta.nn ya.pıldığmı, nunda Van Papene suik:a3t yapa.ea-. ız uçagı uşurmuo er ır. 
;yacağıru ileri sürerek serbes bıralal- ğmyorle.rdı. l numa.mlı d.osj'8llm a mart tıarlltli söyliyerek: ~mı kendisine stlyledl:ği J:ıat.tan.dak1 Dün Man~ denizi üzerinde ve Nor• 
masını ıstem~i tı.bes bir şey olduğu- Toros oteli sahibinin nt ifad&l o- evrakı okundu. Bunda Kornllof u.. - Pavlof, bu zabıt varakasında. ha.- eskl ifadesini bomıuştu:ıt Re13 eski veç kıyıs;...ıd .• 9 İngiliz uç.ağı düşürül· 
nu söyliyerek tahllye talebinin reddi- tundu. Toros oteU .s:ahD:ıl bu ttade- nlngratta doğduğımu, 2 ç(>cuğu bu- t:tka.tıe uygun oln:u.ya.n lld noktaya te- U'adeısin1 ha.tırlatmca. Süleyman §Öyle müıtür. İngiliz bomba tayyareleri 
nJ istedi. sinde kend!slle otel müsta.lıdemlerl- lunduğımu, TilrlD;eyt orta deıecede mas etırmştır. Tlirk ıxı.ahkıeıneleri ada- d~f: dün gece: hah Almanyaya taarru% 

Reis de maznunlara yine ayni lf!!'l- n1n ft bir mJ6a:firin salıkast faillntn bildiğini 1sta.nl:mld:ı. Fransrzr.asını let ne Jse <ınu ya.par. Pavlotım ııah- ömer bana suikast.ten ba.bsetme<li. etmişl~rdir. Sivil halk arasında öli.i 
leri tekrarlıyara.k müda.fl tayin et- . ' ·· ' u~-..... ft .... _ _.._ b'- .__ tıeldrbk sCiıllerlni nefretle reddederim Yalnız rVon Papen temlzleneeeb de- __ , J d 
mekte kanunun kelıdllerini aertıee elblaıelerini görilııce bunun Omer To- ilerletmek Jçlıı .&.uuı••• ~ .,, ıu..e.- dedi. di. Ben Von Papene Ömerln suikast ve yanuı ar var ır. Hava k.ar,ıkoy-
bıraktığını, yalnız bunllll Türk bir ~ ait olduA"mıu ~b ettfk!erini dan ders aldığını, tansı lle Boğa.zt- Pavlo:fun .-hte ded1ti lkl xıdtta ya.paca~ı değil onun tem1zleneee- ma bataryalan ve gece av uçaklan 
.. -·•·at ola.bilece~inl ve usul'ii" 143 soyluyorou. Hld1se gunü ınrua.kt:ruı çinde kaldığını, Burmda ~ -......ıeı Klt1conm (Pa.v1ofu tanınm.) ıw...ı bm--n:ıum 1 O düşman uçağı düşürmüşlerdir. 
••UA 6 sonra. otellerde kaybolan bir nıisanr ta oturduğunu söylilyordu. Komilof ..... .., &= -:;'v · . _ 
tlncü maddesi mucibince mü · . ta- mevcut olup olmarlığı ~ırılnuş ve 29/5/Hl de madam ÖJenl ile mu'ka- dediği halde zabıt va.ra.k:Mmda tam- Mutehassıs raporları 
finl mevzuubahs olmadığını, ı;iinkü Toros otelinde Ömer Tob.dın hA.dtse velestnı feshett1ğlol. KOiik.ova.ya dön- madıf ~zl-H~ olın~~~~ Tıbbı adli Behçet Kama.y Te polis 
müşavirin ancak muayyen hallerde güniindenberl kaybolduğu tespit edil- metc için 5 martta .Ank.arai1a döndü- tm yu ~l ........... e esnasın._ .ft!.IU.ı..u..ı.-...- enstitüsü profesörü ~un :1nfll1k 
tayin edileeeğlnl anlatıtı ve dedl ki: mJJ ve ömerin elbise parçaları ve ğünü söylüyor Te §6yJe devam ediyor- ma.nlab karşt ~1,!;~ ~~~-4- yerimle yaptıklan ~ haldan-

uıhıu11nnn .. un11JHUUUUIUlllHllUUtıUUHIUUtll ... U1ttullf 

Şahit Fahri Uçar 
anlatıyor - Kanunen kadmlara koca.lan mü- a.yattabılan gasterlllnce 'l'Oros oteli du: ~un .............. ...,. zal'- 6"Y·~ o- dak1 nporlarlle müddeiumuminin lili-

tavlr olabllir. Fakat maznunlar lte.- müstahdemlerJ. tan.fmdıa..n ~ e- - Pavlofu konao1ıo6twlede w.nı- B · d afıaı alan Ahdürrahmanın d1sm1n sureti cereyanı, Mlbrt fa.bri.- İkinci şahit ıôför Fahri Uçar, m&.P, 
dm değlllerdir. Kanundaıkl bu mad<!e- d11mlştJr. ömerln dlR'er eşya.lan ela dım. Memur staJJerdL IJe!b1r dahl- ~~ aztya ŞaıkJl' de .-hteürlık talar fen heyetinhı n.porla.n okundu. nunlardan Komilofu tanıdığını, ha .. 
:aJ~l~~:eı: !"!.;, ;1:;:az~: otelden getl:rtllm1f ve banlar teşhlse lin.de bera.ber ~e21el'dJk. bteı>an, Bü- ~esini. k'eddettJğ1.nl söyledi. Bu !'a.porlardan anlaşJldJlı,na. göre diııeden bira.ı evvel Komi1ofu da, 

d 1 vuk tlam ittir yardım etınlftlr. . leyman ve Abdüınhmanı tanımanı... Re.Is, Pa.vlofa. ihtaMa. buluna.mık patlıyıan cisim, cl.lmmlt fa.silesl.nden- Ömeri de gördüğünü söyli.yerek de~ 
asın an ° an a a. _ a · Bu evrak ve ifadeler okundukça, Kom11of snlkastte methaldar ol- d1r. Taşman boırn.ba. 1lç dört kilo a- di ki.· 

Bu sırada Komllof soz ala.rak ce-za terctıman ta.ra..fmd1\n Rus m.azmmla- madı~ını söylüyor, Jromünıl.zmde feni1 mahkeme AMbm& riayet ~ezse :ta- ~rlığındaydı. ömer bunu göğsünde • 
~unumuzun l4.S ln~ ~u!~~ r..ı. tercllme edilerek. a:ıılat1'.byordu.. tedh1şçlllk o~dığmı. pa~ dahil nunt mnamefo ya~ca~ı soyledL taşıyordu. ömcrln bir ellnde bu c1slm - Otomobilime istasyondan ihti-
Türk~e okuyarak tan Tabk1kat eıv:nıln, ömertiı İstantıul- olıhadıRmı söylüyar ve bunlara ~a:p Pavlofun ınk.arları dl~r elinde tabanca bolunm-ortiu. yar bir kadını almış Kavaklıdereye 
tstıedı. . da. ıtametgfilı adreslerine, adreS de- vermek mecb~inde oJma~:ll da. M11t.e ı mart t:sribl1 zabıt,..._ Bulunan pe..ntalon CC'bl ~an ta ... götürüyori!om. Kadın bağda oflnu• 

Rei<J, _çocuk. ve a.kı1dan .sakat=- ~ikçe pol.16e yaptığı müracaatla- ilAve ediyordu. Zabıtıa.r dkundtıkta.n ta.tası okiındu. Bunda, Pavlof Jren- baneanın eepf;e olmadığını g&ter- yordu. Yolda ikinci bir m~teri ·hu-
lara mum~ tayin edil~ a • ra. Abdürra.hma.nla. berber Süleyma.- .sonra Komtlof, bunların tercilmesbıl dlsl.ne karşı roman m.em.ılannda. te- miştlr. lahilmek ümidiyle etraf,ma dikkatle 
~t:=n ~~ ve o - nm Komllofla İ.sta.nbuld.a buluşoıala- lstediğinl söyledi ~il:f olunan bir tertip almdlğını, Yeni bir vesika: bakıyordum. Elen sefareti önünde 
m:a ı • r · uli 1'1114, Sfileymanm İstaııbula. ha.rek.et Ayni dosyanın ikinci bendhıJn 14 Türk m.aka.m1a.n:nın bu ~iple yanlıç . L" --'--- k v d k h h • 

Kornılof'un fuz taribinıe, Süleym.anm 5 t.eşrinienel- mart tarihli mbıt.na.me:si olumdu. yola sevkedilmlş olabileceğini söylü- Iddia makamı ın.&bJremeye yenl. b1r ır .-ıam, u~g~~ a ·~~ .~w .~. 

11 • de Abdürrahmam Kornllofia tanıf}~ Bunda Süleytna.n1a Kornildun nasıl yerou. Pa.vlof yine a.~\ za.b1t nra- vesika ibraz etti. Bu vesiltada. polisçe Y~ aanlmış b:.: cısımle yurudu~~nu 
SUa eri .,-ı.ıh- K rn1l f ...,,,rn_ -lh~- ...,~·..+·-Kı anla+.1.-.nıu. 'lmsındn Kornilofa. göz işareti yapma- yapılan tahkikat sonunda. (A..E 531) gorerek korna çaldım ve kendısıne 

K mil 1 sözI · d anıla 0.U'U.16&.Ua, 0 0 un "-·~uue, '"'.u. ~"'6 ~u ,.,__ ın akl E el"' ald - _ı, o o enne ev : lıkla lllgara ı~en ne suretle konuş- Konıilof bert>er Mameltn dükkA.nı- dığmı Abdürrahmanı ve Bıcyezit.tdd pl ........ numaralı oıtıomobll Sovyet se- ty&.k. &§tun. :vv a ırıı etmc:oı. 
- Kanliht mümes.si4ien maksat, tuğuna, parma~<la.kl saıratlı~a ve bu n& utre.:madıtım lllve ediyordu. za- tütüncü Yuıru.tu tanunadltını .ııöylil- !al'etıne alt bulunduğu tespit edil- Ik.inci <lefa korna çalınca bana dik.· 

ba.nn öyle geliyor k1 ecnebiler için sakatlı4m makine mG.h~d1si olma- bıtla.rda, berber Ma1,1SPJ1n dük.kAnm- yordu. Pavlo! nıaılaT Mehmet Göç- mektedi?'. Malfundur kl, Al>dt\rnı.h- 1tatle bakarak Jıayu minaama kafa• 
Büyük Elçidir. CGiil~ler) · Bec1m sından 11eri geld.IJtlne dairdL da çırak Molziıı l{()rnllofu ta.nı~ meni de, ara sıra yem1ş alc:blı 1ç1n nıan bir gün DoJmabQhçe aı9.Yl yo- aını yukan doğru .alladı. Ben de yo
memıeketime dönmeme gelince: K&y- Bu vesikalar, Jre:ndllerhıe tercüme kaydediliyor, fak.at Kornilof' bunları tanıdığmı, yemeklerini bazan Abdul- l~da- Pa.vlofu bu ot.omd>U ~tnde luma devaın. ettim. Kavaklıderedd 
~~::a.se~tı:ı~d~ ~~ edillrten Pa.vlof Ue Kornllof glllütn- lııkar ediyordu. Komllof, kapıcı Kir- lab, hazan da. Rejans da. yOOlğint bll- gormüŞa Ok:un1'n cıııter bir re.po.n:ia bombanın patladığını duydum. lhti-

_,.....,,. ..._ suy-orlardı İkl Rus _.,_un bu ve kor için de (hafit a.kıllıclır) demLştlr d1r1yordu. tabancanın nurnara.nnın 178190 oldu- k d b a'k k dw .. d mak de~lcllr · .....-..... - · o-- • ~ .,.._...t A·"'' .... yar a ını ır ara onuyor um. 
• sLkaya mutt.ell olduklannı söyledUer. Von Pa.pcne karşı 8Ulltast Cıeıtibinlıl ........ nn ı. ve 13 mart tarillll. 'Za.bıtı r;U .,...,PA cu.u.ıYô•uU. 

lç~U:ı:g-ı ~~:~u~eı:ı.dtshıden ne 1§ z bıt k 1 n doğrudan doğruya. methaldar buhm- varakalanna göre cie, Pt.vlof, Jsta.n- Dördüncü celse Hadise yerine gelince bir kaç da .. 
a Vara a a dutu ve buna ne d1yeceğl Komllofta.n bulda Kar.nilona benı.ber ~i§tir. laka CfV'Vel gördüğüm adamtn qrla-

- Bana Sovyet seıtaretbaneslnden 313/942 tarihli zabıt 'f8.?'8.]casında, soruJmm• KomUof da ---· Fakat Pa\·lot Sultanahm.edi bilmedi- Duruşmaya 15 dakika. daha fa.sıla d 1 d'.._,_ . . n... -t•: B" 
..... ,, k -'"k ••- ,._.. __ ..__. .,.,... '"..,v...,.,...... .,.. ..,, k d·'rdün Ü ~- t 19 .. ,. de a o ınayı<>ı uuı..e.tımı ceıoc: "" ıraz ,..,,uen emrı yapma ve meuu,ç eo.u.ue Abdilrrahnıamn .ı.:.ww.uw. Te Ankara. _ Tanımadığını ldmselert suç ika.- ğtnJ, usküdan tanımadığını, Kısıklı vernere o c ce...., s:ın ,"ti> • • ,. • b" 

dönmek Jstlyordu, dedi (gülüşmeler). pol1slerlnde ıcabet defterlnde mevcut ma teşvik etmeme lbıtAn yoktur_ de- parkına gttmedlğini, üniversiteyi, açıldı. Dinleylcller. a:casmda bulunan ılende şa~ka-~ıle paltosund~n _ .. 1r 
Kornilof $Ö'7Jerln~ devam ederken fotografiler aıumdan Kornllo:fup mlştlr, Gilhane parkını tanmıadığını söyle- bayanlar azalnııştL parçayı gordum. Mernkım busbutun 

müddeiumumi muavini Kemal Bora, ~ bilen Rus diye fotoğrafını Kornllof, Marsel berber salamınd.ı. me~ed!r. Pa.vlofa ömertn resmi gös- Pa.vlOf söz alarak sulkastte hlçbir arttı. 
bu sözlerin afaki mevzulara temas et- a.radılı, fakat fotoltrafm bunlar ara- Süleymana tıraş oldutu hakkındaki terillnce, yih;ilııün kıza.rdllı, sinirlen- allkasl bulunm.adl~ı, blm:ım ancak I fil~k 

1 
d b. 

ttğtnl, mııhkemenin buna müsaade sıııda bulunmadı~, 5 me.rt 942 ta.- i!adelerl de reddetmektedlr Halbukl me eserleri gösrerdlği fa.kat heyeca- bir dramdan ibaret olduitunu. hakiki n a ta pa~~ anan u a a:ı'ın ıraz 
etmemesini istedi. ribll zabıt varakasında da Süleyına- Marsel berber aalonunda ç~ Moize nıru belli etmemeı;-e ~ışt!ğı yine bu m~plerln meydana. çıkaca~dan evve~ otomobilıme çagır~ıg~.m şahıs 

Kornilof SÖ'Llerlne devam ederek nın İstanbul ve Anka.n.da.ki lca.bet resimler gOOterUmJ., ~ M iz b _ zabıtta yazılı tdi. emın bulunduğunu, \ahr!.kçllerın ev- oldugunu anladım. Ayn, gun bana 
ha~rlık tabldkatı sırasında altı gün defterinde Türit~ bllen Rus diye lann içinden Komilot1Ul ~ ':- Ayni mbıtta, Pa:vlot a*rllk yap- \'elce çhJdlklerl pllın dabllJnde ~ugün poliste bir çok. resimler g&terildi 
neden dolayı tevkif edildiğinin. ken- anı.dığı halde Konıllofun resmint gö- nıyıp bulmuş ve Kornilofun dükkana. ~adJl?nı, tabanca kullanma.dığını, de hareket etmekte devam eyllyccek- Ömere benzerini bulamadım. Faka-
dlsinden saklandııtmı söyledl. Reis, remedltı yazılı ldi. gelere.Jt tımş oldutunu söylemiştir. o~erın ta.ba.n~ını ta.mmadı.ğmı, lerını. bu işte falltaJ, iftira, ve su1- ertesi günü gösterilen resimle• ara .. 
kendisine geçmiş tuzun şeylerle va.klt 5/!/942 taı1.hll za.bıt varakası ise, Komllof, Moiz ve Süleymaola. yüz- sıukast teşebbüsünden ancak bomba~ ~ tasDll mev~ut bulunduğunu smJa Ömeri kolaylıkla tl\mdım. 
geç!rllınemestni Jşaret ederek •Slldet Süleymanm " AbdiirrahmllJlUl ken- lcştirllmtş ve bunlan tanımadı~mda nın patlamasından sonra. haberdar ~yledl ve bu tahrikçllerln Sovyetler 
dahUinde konuşması IAzım.clır.t diye dflerine g&terllen muhtellr resılmler ısrar etmiştir. olduğunu söylemekte ve Pa.vl?tun bu Bırliğlnln..' demok;nsilerln ve dolayı- Kornilofu da otomobilde 
yine lhtarda bulundu. Komllof da arasında Komtlofun resmını tanıya- p I f h kkı d ki .zaptı imzada ıst.inkat eylediğı tespit slle Türk1yenin duş-nıanlan olduğunu, 
aöyllyeceklerlnden vazgeçtiğini söyle- rak Türkçe bUen Rus d1Jle gösterdik- av O a D a edilnıekteydl Bu "abıtt.a. Pavlotun bunla.nn mahktırue tahldltatından gÖrmÜf 
d1. !erine, ve yalnız Türkçe bilen Rusun doktor raporu aynen söyle blr cümle kullandığı dl. nası.ısa kaçınabllrniJ old~a k:ı- Şehit Fahri Uçar, Koı ıilofu nasıl 

Müddeiumumi Kornilofun sözleri- adını fotoğrofın aıtmdakı yazıdan . yazılı idi: •Eğer bu suikast ~~ nl bulunduğunu, tahrlkin bilhassa 
nin sadet harici olduğunu söyllyerek anlaclıklanna a.lt ıtadelerldir. .~ornllof, bu zapta. m.ve edilecek b!r Elçiliğinde bulunanlar ta.rafından ya- Troçldstler tarafından yapı.lnU\sının tanıdığını da şöyle izah etti: 
IÖE1er1ne devam etmesinin münasip 7/3/942 tarlhll zabıt varakası, Kor- ~1 ~l#lnı söyledi ve 8 mar~ pılmış olsaydı teşebbüs da.ha muva!- mümkün bulund~u. Abdümıhm~n - Ben otomobilimde sefaret oto .. 
olamıyaca.ğı mütalft.asmda bulundu. nllotun Kayseride tevki! edilerek An- avlofun doktOr raponı okun fak ohıl'du.ıı ve suıeyma.nm mutcnakız i:fadelerııe bill . t f· d '-ulJ I .. 

. . du. Raporda Pa.vlofun muayenesinde İ kendilerin! ve hocalarını me"dana mo e .. n ara .n an .ıt ~nı mış .. ya 
Reis, Kornllofa istediklerini mahk.e- karaya getlrlld:lğl sırada veroıği ifa- siya.tik görülm<"diği, mnumt adale nı.- rene TUrm olduklarını llAve etti. "' nık y~g kullanırım. Bu yagları doke-
meye 1$tlda ile de blldlreblleceğhıi ooy deyi muhtevidlr. ha.t6ızlı~a kn.nJı 11~ veril.dl~ yUI- Saat 17 olmuştu. 15 da~ tene!- ~ ti ceklerine şoförlerinden rica eder alı-
Jedl ve bu lstldasını, Türkçe bilmesi Komilo:f bu .. ~~ 941 ma~- ,.. ... dı. n .. nı.a. bir zabıt okundu Bu- fii.sten sonra. 17,15 de Ü"fincü celse Teraıne pa ıyan bomba nm. O gu-n vi~ne rürüğü bir otomo .. 
dolayısile va.kit kaybolmamak için, da. Odesadan l.:l"wu:wula geldiğJnl soy- ......., +~ öm. .: " - . . . s " • S _t 
Tilrkçe yazablleceğtnl ilave ettl lemlşt.lr Konıllof ifade verirken so- ra.da _..._,van.la et ~ Abdürrah- açıldı ve yine dosyada. me-rcut zabıt- Pa.vlof, tıbbı adli ve polis enstitü- bilin - kı bu otomobil ovyet seıa .. 
8. Von Papen'in mektubu rulan ~le yalnız Sel'kldoryan siga- maıun resimleri Pa.vlofa gösterildiği, lann okunmasına devam edildi .. .Aib- sü profesörü Payo Te askerl. ~ he- retine aittir - karşıdan geldiğini 

ram içtiği cevabını verını., ve naJret Pavlo:fun bunları ta.nmıadığ:ını .söyle- dÜITahınan, Pavlofun kendisi ile ta- yeti tarafından verilen raporlarda gördüm. Be1ki içinde ıoför yalnızdu: 
Bundan nıra evrakın okunmasına. getır1ld.1ğI zaman gayri nıtıyarl ola- etiği bildirlliyordu. 3 mart tarlhl1 dos- n~ırdlğ-1 kadın hak.kında izahat ve- llombamn ])fttladılt yerJıe Van Pa.pen diye <likk- ~ bakbm. Kornifof şofö .. 

başlandı. Bir numaralı dosya.da mev- rak ellerini ceplerlne atarak ağızlılı- Yada. Pavlofun tlpl ha.lıkmda ma.Iü- rl,yor, ~ın eşkAlini. adının ırene aı:ısında.ki mcsafanln aşrı aırn tespit ri.iın yanında oturuyorclu. Bu otomo. 
eut Büyilt Elç1. Von Papenin me-ktu- nı aramıştır mat verdllYorüU. Bııoo göre Pavlofun oldn~ınu soyli\ycrdu. edilınlş olduğuna temas edeıek f6yle büin 320 dil'. Korni!ofun 
bu okundu. Von Pa.pen, kenrusl.nln · ka:raıkterlsbik, müst.ehzl bir ta'm. ol- H" di •• - •t demJştir· nwnaruı 
JfltO.yerek ....ıtmetct.e olduğu bir sıra- Bu sırada. bacakla.:tmı $3.lla.maık.ta dnğu, enlll ..ı-a.ruı ...... M lm.hve a ıe gunune aı -~~..:.. • ..,.,,.A_,__ n..-.- ve toförün başlarında tapka yoktu. +.A•--.,. olan Kornllotun Abdür'ralun.a.n oda- "~ ..,,.,~.., l OLOVıu.u.Yl pa..-.~., .. _.....sa.-
da. ""'-..ylLD aetımıbbanesi önün.de, a.r- ya alınmca asa.bıyett büstı_t,. art- 1'9lll1 el'b1se gtyd.ijtl, ~ fazla rapor 81' rai'mZ bir me.sa:fe ~ we J"aptlk- Korni1of, bu ~hadete itiraz ec'le-
taıannda blr m1111.k oJdutunu. Jtl.· nııştır. Kornllot bu zab t u ~- ~P tç~ bildirU.1YoRlu. ~ Bundan ~nro. obnıan b1r zabıt 'ta.- lan i§tıe cidden muvaftalc olıı::nullar- rek aefaretin vişneçürüğü renginde 
n.mda madamı da oldutunu, inNA.k- rında sm-A- ve A~•~ı...-A-• Pa.vlof, ~u 2~~ıtnamerı.1n tıe!'ot.tı:ne- rakasl, bombt.run Pfttll.yıfma aitti. dl.1". Bomba Pa.pene detil, bize atıl- bir otomobili olmatlığım aôyleyin~ 
tan 80IUa bmd1&1ne gelditi zaman ........ ,.......... ..... ...... ,..ıUlldU.I s1n11stedi~t soyledt Bun.dan sonra. Bunda. bombanın namı patladılı ıza.ıı mlŞtll' Bu yil!ıden ~ ımı.mun F--ı..~ U d -ı..~dd l '- -
hıemen b1ı' fOfôrfl ctmdurarak polise ta..nmıacbğıru söylemektedk. ı mart Uirihll b~ blr zabıt okun- edilmekte, Von Papenln, ınad.am Von .sa.n.daİyeısıncıe ~ İnfll1ıJ!: ~ çar a et~ ru et enerex. soz..ı. 
babet verdltınt blldırlJOl'(iu. Bu sıra.- Bundan sonra. Süleyman ve Abdilr- du. VUAyet tnakamıntb. ~an bu Papenle birlikte yere dilştüklerl, et- nokta&ı ne Pnpen a.ra.sııy!41 mesafe.. ldine devam etti: 
da tddla maka.mı Varı Papenln diğer rahman Od&<Wı çı.ka.nlm.ışJard·. Mü- ?.a.bıtta. Pa.vlot~n bastonuna cücy~- ıa!ı slyab bır duman ka.pladlID ve a- n1n ~Uni ;Jsttyoııım.• _ Böyle bir otomobil vardJJ".c 
blr mektubu daha bulunduğunu bil- teak1ben Pavlotım resmi ~e rak lçerl girdiği, J1lz11nün tata.r ti- ya~ kalkan Pa.pen ve madamının blı Ş h• l d"nl • F d k 1 d 935 od lid' 
dtrd1. gösterilmiş ve Kom.Uof, Pa.vlofu ta- pinde olduğu, TürkJyeye 941 de gel- az ilerldeki serarethan~ gittikleri, a ıt er ı emyor or • mar _a.ı 1 ~. ·.,w.. .. m e ır., 

Bu mettup 10 nlsaıı 941 tarlhJnde nıdlğmı söyleım,tlr. Bu, beş cümle- dtğl. ve blr dnha Ru.~.ya. dönmediği, cadde üzennde et T& kemik parça.la- Bımdan sonra. §3hltlerlıı d!lınl~- rengı de vışneçun~~ur •. ~aka!. b~ 
J'UllmıştL Von Papen. mektubunda lik b1r zabıt vnra.kasıdıf. ıtorni1ofun Rusya&, 92~ da m.unlllm nıektebmden mıdan ba~ka blr sol bacak, binız ile- sine başlandı. Evv~ıa baiva.n B!.güm a~şam bu oto~obıtın.rengını degışlı
töYJe d1yordu: rSuUcast tanı ömer en ufnk ha.relretlerlne kadar 8.lınan mezun oldnğıı, 5 -çıocuğu buhmduğu, rlde tahanea. parçalan ve ömerln Tokgoo dinlendi. Infilftkı müteakip rırlerse 0C1a hır şey <lıyemem ..• 
Tokndın resı:nmı gn.zetelerde gördüm. not~r. Komllof lçin Abdürra.httıan Abdümı.hmanla. lr:arşılaştırılmca. rBen toplanabUen p:ırçnlan bulunduğu, arkadaşı ile birlikte yaralandığını K il f b h'd" "f del · · 
fakat başka bir yerde gördüğüm.Ü ha- ve Süleymanın Kornllofa dair veroik- bu adamı ha.ya.tta. ilk defa görüye- Mdlse hakkında. tıbbi adli ve polliı söyliyen bayan Blgilm. bomba ile Pa- orn ° u ~a 1 1_!1 1 a erın~ 
tırlımııyorum, ~-en yolda gidCI'ken lerl teşhis edici !:fa.delerle mutaba.ka.t rumıı dedl1'.,"1, Kornilo!un ~i göste- enstitüsü profesörlerinden. Payonun pen arasındaki ~sa.lenin 15-15 adım t~n;ıamen yanlış oldugunu ve kend~ 
etnlfımıı bakınam.ıı halindedir. Abdürrabman ve Süley- rilince de cTanırmın dediği ve sefa- tetkiklert neticesinde verdiklcl1 ra.- olduğunu söylt'di ve clodi ki: sının Ankarada 320 numaraJı oto-

Von Papen mektubuna devamla, man tık defa bu zabıt vara.k:asmdaki rethane menıurlannın reslmlerlnl ta- porlar uzun uzadıya. yazılıydı. «İnfilaktan plraz evvel Kavaklıdere mobile binmediğini söylemiş ' e ifa· 
her sabah yürüyüş yaptı~ııu ve ma- şekilde yüzle.ştiriJmiştir. nımadııtı ka.ydedHJ,yordu. Pavlof: Bu raporlardan anla.şılclığına göre, tarafından gelen bir otomobildE'n. iki deleri kabul etmemiştir. 
damının &Itserlya kendisine refakat Bugün mevcut bavullar, Yine ~ «2§. şubattıınberi dışan çıkmadım. Ömer, şapkasını İstanbulda ayakka- kişi çı.Jrtı. Ank:ıra istikametinden ge- . . 
ettiğini, sabahlan saat on sır.alarm- nllota gösterllmI,, 'V& Komllof bavul- 17 şubatta hastaydım. GezmeA-G sefa- bısını da. Ankarada s.'ltı.n' almışbr. len 3 kl!fi ile yol kenarında buluşup Sikaa~~.2~·40 dolmuştu. Reıs vrılbtın 
da sefarethaneye gittiğini ö~leden lan tanımadıtını beyan et.mlştlr. ret.hanenin otomobili Ik çıkardım. Pa.rçalanan Ömer Türk tabiiyetini konuştular. Biro.z spnra bunlardan g~ tıgt n ve uru!'lma) a ya~m (w .u: 
eonra da otomob111e blr gezinti yap- Vaktin geç olması dolayı...Ue duruş- Bebeğe giderdim. Onıda bir lokanta~ iktfaap için İzmir viliyetlne mtiraca- dördü vişne çürüğü blr otomobile b!-j gun) saat 1 O da devam c:dılecegını 
tlğını, sulkast tallinln .kendisini u manın blrincl cel!esi ta · tir. da ·emeJt · t.ım. · ord at m ·· D nerek git.ti. Bir tanem oradn kaldı. bildirerek cdseyu nihayet vcrfJ\ 



V aktile köylüler, muhitlerine ui· 
pyan bir p~adan memnmı kalarak, 
pna dua etmişler: 

- İnşaallah başçavuş olun~! 
Z~a kendi dar çevrelerinde tam

jlıldarı en büyük ıahsiyet başçavuı· 

-.xıuş. b d Onun gibi: Köy, kasa a, a a, 
~ektep; bütüı. minimini muhitler
~e baılar sivriliverir. Öyle ki, bey· 
ınelmilel ıöhreti olanlal" bile, günün 23 Ntsan Mll11 H~ ve Qoıaull: 

d .. k v b bayramı programı ~. 81' 
'1irin~e oraya uşe<:e ve aga az. programa nam.mn 23 rusan günü 
.-etlerile yanyana oturacak olsalar, Ta.klilm meyıdanlllıd.a. bil:yMc mera.• 
ihtimal sönük kalu-lar. (Fakat bir s1m yapılaoaıktır. Meras!me tıelırt
Cle o ağayı, şehirdek; ıöhretlinin m1zıdek1 llkokull&rdıuı seçilecek mu-
tahtt yanında oturur tasavvur et• aıyyen miktarda. talebe ~ ede- • 
aneli... Aman Allah ... ) cektlt. Dünyanın her tarafında şeçınmo- ya... Hattada bir gece on blre ka-

Bizim de sımfunızda böyle yükse- Saat 9,30 da b!ltOn talebeler Tak- nln zorlaıtıiı fU ~anda l~tanbul· dar izin ... 
livermİ§ler vardı. Üç ki§iydiler: Fi- sim A.bloost etrafında tıopW:ı.acQkla.r- da bir öile yemeğinin yedı buçuk Kazancı kendi.ini dııanda geçln
lozof Reşit. ki Baha Tevfik tarafın- dır. But'ad& merasl:m& riyaset edecek kuruıa. ıekerile. çayilo bir sabah dire.bilecek olanlar milC!Hden ayn• 
dan tercüme edilen eserleri okuyup olan Val1 ve Bel~ ReW. llokt.or kahvaltısının kırk paraya. sıcak su- Jırlar. Günde 50 kuruıtan ektik ka· 
kök!eımit itikatlarJa mücadeleye Lil.tfi Kırdar kısa bit hitabe lle me- yu. soğuk ıuyu. duıu. banyosu, sa- zananl .. rdan yemek vesaire iç.in bio 

· · · d' H t~'- --1·-kan e uslu tale- raslm1 açacak ve okul talebelerln.e bunu vo temiz bav)uıile bir hamam bir ıey Lstenmez. 50 kuru1tan fazla 
gırı~ır ı. a -· ~ v be. 1 t.ebrlk edee~ k ld w b. be ohnasına rağmen dinsizlik neıre- yram annı tal ""'ler btr g,.,,,.ıt fa19fının be!J urup o ugu ır yer kazananlardaı yem.ek [çin 7.S ku-

Bundan sonra. eu.,- "Y k-L l . . 1 '~ h 
diyor diye az daha mektepten kovu- 1 pa.c:ıktır Di~er ta.ra.ttaın her var. ruı. llDVa ta ıçın ırnruo. amam 
lacakh. Romantik şairane mizaç• ~=~ kllz& dahilinde bulunan Uk Belki ?ir çoklan cnerede bu cen• İçin beş kuruD a!ınz. Yemeklerimiz 
laydı. Kışacası: Ufak ölçüde bir okul taİebelerl:n1n ~e mıntaka- neth dıye soracalclardır. bir türlüdür. Fakat tahak1anm1Z11 
il'evfik Fikretl Öyle nazik, halinı, vı meras!.m yapılacaktır. İstan.bulun her kövesi garip :yer- bakınız. Adeta minimini bir tencere 

.. 4 , fakat çekik kö,esinde ce- Çocuk Esirgeme Kurumu 2S :nlsMı lerle doludur. Ben de yukanda tarif kadardır. Ve bir adamı doyurur. 
=un~~v;ikrA lideri Hayal aleınine 0 dan 1 mayısa kadar devam edecek ettiğim yeri bir dostun tavsiyesile Fasulye pilalWi. nohut vesaire ve-

cı r 
1 ki hakikatle çocuk haftast için blr eğlence prog- buldum ririz 5 O kuruıJtan fazla. kazananla-

erece uçmu,, uçmuf • hazırla--•.,..ır Bu program haf H · h b' d b · . la 1 00 uk ın pek fula açddığuıı nihayet ramı "''-"l" · - emen emen ır ay an en rın çama§lr n ise para m a• 
:~=üt olacak. Delikanlılık çağma ta~: ~~l m:rnı = «Nuruosmaniye> camisinin ~lusun· bilinde burada yıkanır. 
bile adam akılh giremeden, intihar yter eln ed ~·~· a ""'en me e dak.i eski imaret medreselerinin ka- ı .. sizler •• 

• • em e eccı.ı.~ır. d .. · dilde · k b. ~ 
etti, gitti bıçare. Çocuk Esl.~me Kurumu ayni gün pısm a uzcnne eıtı çe en ır Müessesedeki lşsiz]er aruında 

İkincisi, Bilal Aziz arkachquruzdı. 1çlnde 5000 çocup elbise ~ktir. lavha gözlere çarpıyor. B151dan an· hemen hemen iter sanattan olanlar 
Bugün, Ankaranm bala dikkati cel· • • • • l~yorsu~uz k i eski imaret binası ir var. Meısel& bir marangoz... lyi 
beden ıimalarmdandır: Yaman hec· Yenışehır cınayetı sızlere ıı bulma. onlan kurtarma .. lil kendi halinde bir adam .. 

' d ğil b d d 1 B. · lYUZ ve cav ... Atak zeki.slDID ınetterı. ew , ağır ceza mahkemesinde ve arın ı~a yur u o muf .... ızmı k.imaesi yokmuı ... 
en acar. en döviifken ve kuvvetli 0 nl rd y ~'"""hird btr ,,(h., memlekette ılk defa yapılan hır tet· Ben orada iken mlleeseee direk.-
tal b • h t&~ f 1 . h eç<e e e eu~ e meJ~- k•tAt 

e ~Y!- a ~ . C: ~~ erm ce e!'"· nede Necmi adında. blrlnl bıçakla öl- 1 a " . . . . w törü kendisini çağırdı. Veı 
n~m ~ahları• gıbı ızınsız yıld~e düren Kemalle SUQ orla!klığmda.n Kapıdan ıçe~ıye .gırdik. Sag ta• - Size 1 70 kunlf yevmlyeli bir 
bızlerı tehdıdeden «Meldebı Sul· maznun Hacı Bayram ve Mehme1ı A· rafta gayet genıı bır yataktıane. · · iı bulduk 1.. Müjdesini tverdi. lıaizin 
taniı. için hasaaten seçilmİf ültra mü• linin muhake:ınıalerlne Lkincl ağır ceza S :-a sıra pek çok yatak.·· Orta yer- gözleri parladı. Sevinçle teıekkür 
nevver mubauırlan yıldınrdı. Her mahkemesinde devam e~lr. de masalar, aıralar... . . etti. O dıtar: çıktığı zaman masansı. 
arzu ettiği bac'ı alabilecek kudret· Müddeiuınumt iddianameslnl oku· B8:na burasını gezdırenler ızahat üstünde bir f~ gözUma ilifti. bunun 
leydi. muş ve mey'lıanede. MüJPD. adındaki verdiler: , . , üzerine yapıştmlmıı resimde iyi gi-

Smıf önderliğini ele geçirmek kadının TaJıtakalelile..:__~~da sö:& ı· 
1
- t0sta1Lhdulunbıpızlen. bura?'~ ghe· yinmi§ bir adam gözüma lli§ti Reb· 

tizere aralarında fırka reisleri gibi söylem.esi üzerine Ke.uı.a.LW.J. • şarap ır er. nar an onservıs ve ıyı a - b . . 
.. h -L-· •1şes1n1 kadına attığı, bu yilııden çı- l"L ves'ıkalan aranır Bunları g ... tir. ~nm.B' L • ,_ .. 

•avaıan uç m .. • ur ta.naıyet arasuı· " aK • " - ıze ner sanattan ı•suo mura-
-Y kan kavgada Kemalin bıçıa.kla Nec- dil · ~ y t k I • k " 

&la l:.iricik realis~ buydu. Ve hay~t~ mlyt muhtelif yerlerinden yaralayıp h er mık. d~ a~a .!er en ~01 sa caat ediyor ... Bu zata da bir k!tip~ 
Öa sade o dayanabildi. Üçüncuau öldiirdilltü sabit olduğundan Tütk ce- emen en 1 en etuve. 80 u ur, lik işi bulduk. Kendisinin tah.aüi ye
olan Sai~ le •. te'niyetin ha!~ za kanununun 448 inci maddesine a~a!Il . ~k.llı ~anırlar. Bırer ya~ak rindedir. Gönderdiğimiz müesseao 
tekat getırenuyerek - gıerçı mtihar göre cezalandırılmasını, Hacı Bayram goısterılır. O gunden sonra «İşsız> ondan çok istifade ediyor Muhak· 
etmedi - fakat omuzlarına yükle- ile Mehmet Allnln bu suça iştirakleri müessesenin mali olmuştur. Kendi- kak ki işinde ilerliyecektir de .. 
nen disiplinli bir vazifede kahro- otwadığı ancak kavgaı:ya karıştıkları sine, liyakatine, sanatına, şahst ka- dedi: · 
fup söndü, söndü, öldü gitti anla.şıldı~ında.n kavgaya el uzatmak hiliyetine göre İş aranır. Bir çok Bundan sonra müessesenln öteki 

Bu Saidin iki lakabı vardı. Biri, suçundan cezalandırılmasını ısteroiş- müessese1erle biz daimt temas ha· k 1 dik. A 'kan bil 
kalenaerliğinden ve saz ,airivari tır.1 Maznunların müdafaalarını ha- lindeyiz ... Hepsi «'bize bir dokuma- yu~~kmo~:b~sg:~rke~lerı:::nlııw;onla: 
irf ar ilhaml d kina D zır amaları 1çln muhakeme başka gü. J ~ b' b .h " •c ı arın an ye « e- b kılınışt <..ı azım>, « ır en ar memuruna ı . nnda olduğu gibi sıra eıra, pınl pırıl 
~e»; öbü~ ~e, Türkçülüğünden ne ıra ır. tiracımız. var>, cbir o:Ja.cı gönder~- ban.yolar, duşlar .. 
aolayı Gultekin. (Bunu. soyadı Odun ve kömür birliği ruu «hır mararıgoz. ıatiyoruu dı· Ötelı:i tarafta aynca aıra ııra ınua-
.t.arzında benimsem.İlti.) Filhakika, Belediye !ktısat müdürlfiğü odun ve yde hah[ er gönderirbl'?r: Bi~ ~el hemen foklar, havlular ve aahunl.ar .• 
Clers kitaplannıq ve aınıf duvarlan- kömür birliği tesla lçin tetkiklerine < .ıya arı açarız, ızım ışsız er ara- Bitişik yemek salonu ... Her ipizin 
nan m.mdaki Bleme çıkmak kudreti· devam etmektedir. Birliği tes1.s edecek u:ı ' a m~rangoz. dokumacı, anbar veya iş bulup da henüz az kazan
bİ gösterer.ek oradan bmere fikirler olan bazı odun ve kömür taclrlerl, memurlugu veya odacılık yapacak <1ığı için müessede yabp kalkan İl 
getiren bunlard1. Milliyetç~ tu- şehre t!Ujınacak odun ve kömürlerin biri olup olmadığını araştmrtz. '! e ııahibinin tabağı, bardağı çatalı. 
rancılık diye bir cereyaın olduğunu naldl lçln na3cll vasıtalarına. meebu- elimizdeki işsizleri, bulduğumuz: ı~- kaşığı ayn... ' 
Ye bir ideal• , bağlanmanın mümkün rl taşıma mükellefiyeti konmasuıı Is- ]erin yerine göndeririz. . M;.;! eseden çıkarken akşam olıı
bulunduğunu, Galata.saraydaki ne· ~~;~~............................ Bekarlar, evsizler, paraszlar. ış yordu. Yurttan mütevazi bir eerma• 
sildaılanmız bu Sait Gültekin'den lerin meıhur ıahsiyetleri oluyor. buluncıya kadar burada Y~~~~r, ıfr. ye a lıp da aeyyar aatıcılık yapanlar 
öğrenmİ§tik. Bu Rumelili CO§kun, Oranın ölçülerince bunlar emsalsiz· ler, yatarlar, kalkarlar, yuı..anrr ~r, 1 dönüyorlardı. Milesseaenin önUndekt 
derbeder çocuk, aynı zamanda ih· dirler ıaıırtıcıdırlar ıudurlar bu· bulaşıkları ve çamaşırları da yıne 1 bahçede onlardan ikisine raageldim. 
tilaJci bir pirdi. Ders diye okudu- durl.;. Fakat vaktaki daha geni, bir burada yıkanır. Ve İt buluncıya ka- Biri kağıttan yapılmı,, boyanmıft 
iumuz ve bellemek mecburi.yetinde muhitin kalıbı içinde kendilerini dar kendilerinden heı para alınmaz. tyere konulunca kendi kendiıne yii· 
olduğumu:: vezin ve kafiyeyi kabul göstermeleri gerekir Opera ala• Bazılan ticaret hayatına meraklıdır- rüyen fareler satıyordu. Belki de 
et?'enıekte, sınıf ar-kadB§ı ~azım smda benyuar locada' büyük d~ol· lar. Bu işi daha iyi başarır!8:.r. On- bunları kendi elile yapıyordu. 
H~ete on yıl kadar teka?d~ et• te damlarla yanyana kahvermİf köy lara da birer sermaye verırız. Bu• Ötekinin kolunda bitbirine geçi
nuşti. B.ll ıeb~'?le, yepyeru bır tar• ağasına dönerler... uunla seyyar satıcılık ederler . . Ak- rilmiı çengelli iğneler vardı ... Mu
zm belkı d~.pın odur. • Nitekim bizim merhum arkadqı· şamdan akşama yine yurda gelırler. hakkak ki yurda gilnlük satıılannın 

Zenberegınden boıanmıı bır ta- mız Sait Gültekin de senelerce Me- Ve her gün kendisine sorarız. hesabını vermeğo gidiyorlardı. 
bassüs mahsulü olan ıu ıerbes mıs· serret kahvehanesmde oturdu, kız. - Sermayen nerede... Bugün İşsizleri, güç ve az kazançlı iş aa· 
talan, 1914 yılında YAZJlllf fakat dı, köpürdü durdu. Bir sütun sabi- kaç para kazandın).. Kaç parasını hiplerini bu tarzda te~kiliıtlandıl" 
«vezinsizliğinden dolayı» bir yerde bi. bir kita~ müellifi. bir tarunmq yedin ... Elinde ne kaldı>. . mak fevkalade bir ıeydir. Öyle sa• 
ne,rettirememi,ti. pir olarak bütün millete hita• Satıcılarımız her gün bize ızahat myorum ki timdi bu imaretin ya• 

bedemedi· kendini gösteremedi. ıvermeğe mecburdur. Mesela: nınclaki medresede alınmak ve ora-
Gel, ey kadın! İhtira.sa. hürmet et! ' ld d '-ad 1 · • b t d b' Fakat dar muhit yalnız Galata- - Sekiz düzine kaleı:n a ım ... sı a K. ın ar ıçın u arz a 11 

~~~~n::~~!!ırü:ı.~=-.~· sarayın; bir neslin talebesi değildir. Altı düzinesini sattım ... Kalem ha· yurt haMli~.ek ıoku1lmb"ak t-L~~tenili.yor-Tabutumu, çekil, git, slyah Bir ed~iyat amatörleri nesli. bir şına kırk para kazandım ... 12 kuru~ muş... u emme ır ruur ... 
sn.çla.nnla. yak. §ehir, bir gazetenin okuyucu kütlesi, kanm var··. Hikmet Ferid Ea 

hatta bir milletin bir tek nesillik Hesabını veren, yemeğini yer, ya. un 
Bizse, bütün sınıf, onu bir çok metlıur muharrirliği çevresi, kendi- takhanenin ortasındaki sıralarda, 

~ihetlerde zivanasız saymakla bera- lerine göre. hep dar muhitlerdir. masalarda oturur, istirahat eder, ar- Çivi sahtı muvakkaten 
a,er, hele şu dört mısraından dolayı Bunların içinde çabalı.yarak yük· kada§larile konuıur. Burası sıcaktır. durduruldu 
au iÖIÜnnez derecede f8İr sanıyor• selemiyenler hep kendilerine göre, Sonra herkes elini yüzünli yıkar ya· Ticaret Vekiletlnln eım.rt. tı:ııetıne 
Cluk. Mecmuaların reddedİ§İni yaman büyiik, küçük, ortanca «Dede tağına çekilir. Her akşam kapılar her çeşit çivilerin ea.tıllaiı mU'Wlı1tb.· 
J>ir haksızlık, insafsızlık tela.kki edi- Saib ler.:lir. muB(YYen zamanda kapanır. Ondan ten durdurulmuştur, Ba.tışla.rm dıır
)"Orduk. Fakat vaktile o derece be- Edebİyabmız da Dede Saitlerle ııoiıra gelenler a1ınmaz. Yalnız haf- durulmuş olmamne. raAmen ~1'91 fab
fendiğimiz bu esere timdi bashfunız doluı Milletin genİf tabakalarına, tada bir gece cumartesi günleri 11 e rfkalan LmalA.ta deıvam. eıdıtlll.eceklell
kıymet hükmü elbetteı «Aman. ne diğer milletlerin fikir piyasasına, ya- kadar kapılar açık bulunur. Artık dit. Veı1dllllc febHlca, ve malazala.rda,
Clah.iyanef,, değildir. tadıklan zamanın ötesine intikal işsiz veya lcUçUk lı aabi'bi adam da k1 ç1V1. mevcuc11mu tespJıtı ~ 

Söylemek istediğim: Dar muhit· edemiyealer... (V!-Nu) dilnyasmdan vazgeçmit değildir dlr. 

Bay Amcaya göre ... 

Senelerden beri gönnediğim bir 
tamdığuna rasgeldim. Bir müddet 
konuştuk, aynlırken bana: 

- Beklerim. muhakkak bekle
rim... Hem de briçe gel.. Bütüq 
kareler lamam, muhakkak briçe 
bekliyorum.. 

Eskiden: «:Gece yabsına beki .. 
rİm» derlerdi. Şimdi «briçe bekle
rim> diyorlar Fakat ben boJ'IUI" 
mu büktümı 

İst.a.n.bul belediyesi. Jkttsıat müdür- - Bilmem ki ••• dedim. ben brig 
Ii\ttl ekmeıttn tınaı ücrotlerlnl azalt- bilmemi •. 
m.ak ma.tsadlle fınnla.n tsbdlt ettn.ek Bu aözüm onu deh§etli hayrete 
ÜZen:l yeniden tetk:11tler yapmaR"a baş.- dU,ürdü. Fakat nihayet bir ıatiEe 
laıruştı:f'. Bugün ~ ~10 fınn, k• ...... ında bul ....:ı.ı _:ı.... 
ek:mek çılaı.rmakt.adır. ~ı unuyorm111 gu.n a..-

Bunlann mlktarla.rının 1615 e tndl- Şaka ed" dedi 
rllmast düşilnülmeıktıedlr. Bu tabllrde - , ıyo~ , • 
ayni ınmtaka.lardaltl tı.rınla1' birleşti- ~bu. kadar fptid!'t b~ adam 
ru~ ve ekmekler bunlaıdan en olduguma manmak ıateımyordu. 
milsa.1t olanında. imal edllerek, sa.tıl- Onda uyandU"dığun tesir yüzüııde11 
ma.1c üzere dlğerlerlne dal'ıtılacaıkitır. adeta utanarak. sdalarak mınldan· 
:iıınaJ. ma&l"a.flannın o.zal.tılmBBı. saye- dmı ı 
sinde ekm~ narthııun daha. z1yade in- - Sizi temin ederim ki briç bi(.. 
dirileceği. fun1t edil.mıe.ktıedlr. mem ! .. 
İate müdürlüğii kadrosu Muhakkak ki ba dakikadan aonı-

Bölge iaşe müdlirHltt}nfuı yeni ra k&r§undaki zatın gözünde 30 • 40 
kadrosu, dün la.~ müdürlütQoe teb- puan birden kaybetmiftim. 
Uğ edllın1ştlr. Kadroda milnhal bulu- - Nasıl olur?. diyordu, hem de 
nan memuriy.etlere !mWıanla memUl' gautecisinh. gençsiniz de. .. 
alınacaktır. Imtihanlann lhııfım.Ü?Jd.e- Ondaıa ayrıldıktan ıonra dilfiift. 
ki pazartesi. günü ynpılmaaı. m\llmıl- dWn. Garip fey Adeta briç bil-
rerdir. Kadro. 120 ldşl.ltktfr. memek bir ekaiklik, l8Jlki bir ayıp 

Belediye, Fransiz Hele dar. ebneyen ve briç oyna-
• .1 uk l mıyan genç bir adamt •. 

tiyatrosu ı e m ave e- Tevekkeli gazetelerde briç den-
sini feshetti leri, tiyatro teklinde yazılmq brit 

Belediye müteaddit thta.rl.anna. partileri tertiplemniyor 
ratm.en sa'ıon dahtll.nde ıstenııen sıtı.- Bugünün toplemtılannda espri 
hl ve fennt tesisatı yapmıya.n Fraınsız kadar briç de aranıyor .. halbuki bir 
tiyatrosu il& mevcut mub.veles1n1 zam11nlar salonlarda cpoker ıalta
festıetmfşti.r. nab:ıt hüküm sürüyordu. Poker 

Önümüzdeki tiyatro mevs!m!nde alemleri edebiyata bile aeçmİftL 
Şehir tiyatrosu komedi kumu. bulu- Var mıydı poker? Yok muyda po
nacalc yeni ve da.ha m11sa.l.t b1r b'bı~ ker? •• Şimdi pokerin pabuçlan d.,. 
da temsil verecektir. ma atıldı. Artık 0 ihtiy.arlanut. gö• 

iaşe işleri üzerinde den dÜfllliiftür, Briç gibi bir rakip 

kiki 
karpsmda pokerciğin yıldızı sön-

tet er müttür. Şimdi ona yal.nıa pek as 
İqe müdürlüğü em.rlne vedleıı Q.ç kalınq eski vefakar dostları - o da 

beledi.ye müfettişi ile T1oaret VekAle- binde bir_ iltifat ediyor. 
tinden gelen üç müfettbJ m'llp.v!r M- Pokerin bir acuze haline gelme-
yet halinde iaşe ~erin! !ncelemeğe • uk bil b • h .. ın· • 
başlamıştır. Netlce, blr l'8l)Ol1a 1aşe ~~ ~ a • ne; er ıron. e gırme-
miidürli.iğilne b!ld1rllecekt1.r mu bilen br genç>-ız halinde •• ha. 

· tün iltifatlar pokeiden briçe çevril• ,_ ____________ ~ di... Hem de briçin en yeni tarzla. 

Okuyucu 
mektuplan 

Asfalt caddelerde 
toz bulutu 

tstanbulun btr kısrm b~ 
caddelert asfalta. oevrtldL Bu 1119 
lxışlanııiren asfaltın ~ 
den, her sabah caddelerin bol sıı 
lle yıkanıp mikrop ~ 
dan ba.hsedilm1şt1. Cad.~lerln bol 
su lle yıkanmasından ~ 
süpürüleceği zaman bir ~ su· 
lanması temln eıdllse... ~ 
sao.t yediye doğru tem1zlifi: amele
si Slrkeclyi, Ankara caddes1n1 
siipürüyorlar, ortalık toaı bulutu 
içinde kalıyor. Bu sa.at 1şt9ı1 baş· 
na. gid~nler bu tozu yutmaac nıee
burlyetl.nde kalıyorlar. ~ 
buna bir çare bulmalıdır. E. 

••• 
Sakaların temizliği 

Birçok evlere sakalar su taŞU"-
lar. Hele en çok tçllen ~ 
suyunu ~ m'llıDlı.a.slren 
sakalardır. Bunlar, sabun tıa.tırun 
artması üzerlnıe son zama.nıa.1d:a 
temizll~e pek cınm.t eıtııılyorlar. 
Bu hal suyun da kirlenmesi.ne s&-

bebola.blllr. Sakalan kontrol al
tına almak. bunların tem.1ız:llkleıt
nı temin etmek g119 bir 1§ olmasa 
gerek. R. 

••• 
Sokak li.mbalari 

Bugiin (13 nisan) saatı 11,111 te 
sokak ele'lttıi'k IAmbalan ~r
du. Halbuki. ortalı:k aıydmlıkt.ı,. 

He!! mevstme gö~ elelttrlk IAmtıa.
lamıı ortalılc kararı.ıbn ~ 
aydmlıaiıınea. sı'mdilıtnet ~ 
J&rmı tayin etmeli ~ bunu t.emıt.
mll'lll tatbik eyl~. 

~e.B. 

rma. «Amerikan briçi» ne 
Sonra briç nazariyatçıJan var ... 

cBrio tarihi. var ••• Evet briç tan. 
bi... Çünkü briç insanlar arasında 
büyük bir ketif, insanlığa derin fa,.. 
dalan dokumnut bir ihtira gibi ha. 
tün istihaleleri, gelipneleri, ilerleyif 
tarza tespit edil.mittir. 

Ve erbabt bilir ki filin isimi 
Amerikalı bu oJ'181Cia büyük inkı
liplar yap~ ve '11 kadar para b• 
:lllllmlfbr. İtin tuhafı briç bilmek 
ldeta medeni imanm vasıflarmdaa 
addediliyor ••• 

Y armdan itibaren briç deni aı. 
cağım. Medeni bir adam. oldoP
mu ispat ebnek için başka çare kaJ. 
madı l Hikmet Feridun Ea 
....................................... 
Ekrem Zeki ve Verda 

Üngör konaeri 
İ.9tanbulun bu 

1cf oldukça. dol
gun geçen m.wıı:t 
ha.yaıtuıııı. bu ba.f 
ta sonunda de
~rll bir sanat 
hld!se&l daha ~ 

~.a:~ ·r' kaıtle y1Uc.seltm.1f 
~~11 bir artıst 
ola.n ~lonbt 
Ekrmı Zeki gar
b1n en ynks* 
musl!k1 eserlerl:Dden nı.tırekbp bil 
prtıgram ba.ıtJ.r~ önüm.üızıdeld co. 
ma.rtesı. snı:ı:tı saat m ~e Be:vota 
lunda. Fransı.ıll tıyabrosunda. b1r kem8ll 
lr.onse.rt verecelrtlr. Ekroın Zelcl bt 
konserde Brabıns. Bcbumann. Paga,. 
n.1ıı1, Mendels'hon gibi beynelmll'9 
ŞÖlUeW. btlyfik bestekArla.rm ~ 
ça.lacalt ve tend1*ıe piyanoda. ba.,na 
Vert!A 'Öngör refaım.t edece~. 

B11etıer, tiyatro Poeslnden ~ 
edllmeJdıed!r. 

- İki tür1ü tavsiye aruınfla ka-1 . .. Hem do bir~irin• 
lıYoru.ı: pay Amca... zıt iki tavsiye!~ 

tamam.en] ••· . .Yleıel.1 bir taraftan& cVatan•l ••• Öbür tarafbuu cVatanC!a, boll ... lo.an hangisine ~ P-1 B. A. - En bW ikisinin oı:taatt ... t"· ııten ~ d.iıte~ artar ••• • DlOY."V:~ ~ ~- nt..ı, 4.._qbto,1 ••• fltl1'9l doirlll'ul.. - 1 ...... 
enıyor • •• B. ~ - PUllJ'I eebe kot'UP meıf'lo' 

. .,... yibtnlerbıl M71"etmekl ••• 
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" SAHiFELE 1 
Riom davası neden Askeri kıy af et 

geri bırakıldı? kararnamesi 

tler! 
~ 

Fransız Adliye Nazıri 
M. Barthelemy'nin 

beyanatı 

Heyeti V ekileden 
çlkarak yüksek tasdika 

iktiran etti 
Osmanlı saıt.anat hanedanında. i<•kl fada baş ağrısını müka.rrer tuttuğU 

aıüptelalnrının başında İkinci seıım lçin şarap tçmemeğe tövbei nasuh ol-
lle Yıldırım oğlu Emir Silleyma.n ~e: sun! • Vichy 15. (A.A.) - Petit Pari· Ankara 15 (Telefonla) - Askeri 
llr. Ytldımn Bayezit, Dörd~cü. Mtt- Diye inabet etti. Genç ola.nı.k tahta sıen. gazetesıne yaptığı bir demeçte kıyaf~t. talim.a.tnamesinin ~azı mad~ 
rat, Iklncl Malıınu~. Abdülmecıt te geçtiği halde şaraba. ra~bet göster- Adhye Nazırı M. Barthelemy, Riom dele~ının tadılı kararnamesı Heyetı 
lkincl bir zümre teşkil ederler. mecil. Hatta. mecll.s1nde te:ııekkürüne d&.vaınnın taliki mevzuu etrafında Vekılece kabul olunarak yüksek tas· 
Yıldırım Bayev.it, Sırp r:rensesi ile blle ma. vermedi.) aydınlatıcı izahat vermiştir. dika iktiran etmiştir. 

lzd!v:ı.cmd~n sC'llra kendi.sini. :zıevku _ Oçüncü Sultan Murat sonralan bu Nazır, hükumetin bu davayı aç• B~ .tadilata göre kıyafet kararnıı..-
saf::ıya, !şu işrete ve~l.şti. PadL-;a- tövt>esl~l .:oozm~ ıse .. de biç blr vakit makla hakikatin samimi olarak art- mesının 59 uncu maddesinin C fıkra. 
hın bu inhlmfl.kJ rnuhıtte fena ~ı'::'- f&l'&ba düşkftnlük gOOterm.cmi:j,tir. muı İ§İne itimadetmi b I d w sının tonuna yalnız askeri memurla-
ıer uyandırmıştı. Osmanlı tarihinde (Mest) diye nam ·· 1 . .. ş u un ugunu k .. b l" l · Yıldınm Bursada b"yük blr . bırakan İlrlnct Selim sam tır- soy emı§, fakat davanın harbe hazır- rın ~a a ve rut e a amet erı ve fap-
yapt.ırmıştı. Damadı t~kva.siyle :: dl~ hamamda içti~ şa.rab~ ~~ği lık;ızlık çerçevesine münhasır kal- ka kokartlan parlak olur fıkrası ila-
hur şeyh Buhari - k1 EmJr Sultan sersemlikle ayağı kayarak düştü. Has- dıgını, hududu çizi_lmiş bir davadan ve olu~uştur. . .. 
diye yadedillrdi - bir gün bu ca- talandı. Bu hastalık günlerinde şa.- ancak mahdut hakikatler elde edile- Aynı ~anda D hkrasındakı ku
m1y1 görmeğe gelir. Bu esnada. camt- tıaba tövbe etti. Fakat artık kurtul- bileceğini ilave etmİ§tİr. Sözüne de· lot yazısı hızasın;ı generallerin pan
de bulun.an pad46h §Chye bln9.yı na.- mMl kabil olmadı. vam eden M. Barthelemy ıöyle de- talonlarında angudi çuhadan zıh bu
sıl bulduğunu sorar. Dördı.i.ncü Sultan Muradın meşhur miftir: lunur. Subay ve askeri memurların 
Şeyh - Pek güzel! Fakat bir kusUTU Bek:r1 Mustafa. Ue münasebeti şöyle «Davaya, perdesiz ve maniasız pantalorilannda zıh bulunmaz ibare. 

var! O da. ikmal edilse arzunırm mu- ba.şJadığı rivayet olunur: tekrar başlamak lazım gelecektir. si ilave olmu~tur. Ayni maddenin E 
vafık olurdu. (Sultan Murat şarabı ya.sak edip Davanın bazı safhalan açıkça ho a fıkrasındaki siyah getir veya çizme 

!ıldhınm D"'rtButkusu! r nedlrd .. t? :;:;e~ld'~~~sıra.lve ~bir ğı gitmiyecek gibi idi. Eski kaıvıgal~r yazısı siyah ketir, çimıe, bot, tozluk 
.,ey - o ara ına or meyha- ""'"" un•"'6... a.""'"" ge- t k ı ı · 'b· giyil'r ki' d d" lt'1-- k d. 

ne ister! Til.. ki stz!n ve havassı mec- ce tıE;bdll g~r1ken Bekri Mustafaıya. e ~ar a ev enmı~ gı ı görünüyordu. ı şe ın e ~ze wne te ır. 
ll.slnizin sık, sık gelmenize bahane raslal". Kim olduğı.mu sorar. Bekri: Şa1utler ve auçlulann avukatları ta- . 6? ncı. madden!n. sonuna da ge• 
olsun! - Ben m1? Ben 

0 
kadar zengin ve rafından kullanılan cümleler yüzün· dıkı~ı e~~ıselerle gıyilecek boz renk-

Yıldırım _ Allah binasiyle nıeyha- tıı~t sahibi bir adamım, kl bü- d~n memleketin emniyeti ve beyne!- tekı mudevver şapkalardaki kokart 
ne arasında. ne münasebet liliı Istnnbulu, hattA cariye oğlunu mılel münasebetler üzerinde adeta subaylarda mat, askeri memurlarda 
~yh - Asıl Allah binası insan vü- - pad\şahı demek 1.stlyor - sa.tın vahim bir tehdit gölgesi bulunuyor- beyaz madenden olur fıkrası ilave 

cudüdür k1 kudret ellyle ya.ratıımı.5- aJa.bllirlm! .. d~. Bu, .dava. etrafındakj havayı ze- olunmuştur. 
tı~. Cami ise insan yapısıdır. Mfun.1- Cevabını verir. Bu sozler Sultan hırleyebılecek mahiyette idi.> --------
nın Allahın ll.1'§1 saytla.n kalbl dil- Muradın hoşuna gider; o gece Bek- Nazır görülmekte l b' d~ lnkııa-p tarı•hı• 
ber bir saki haynllyle büth~ Alla ı1ye 1llşmez. nın b. ' k l 

0 
an ır ava-' - Ert ır anun a durdurulma 

hm binası da. şarap çirk:Ablle mey- ·~~ günü huzuruna celbettirlr: anormal old w k b 1 ~mm 
hane edilmek münasip görulünce -Dun gece bana ca.riye oğlunu sa- .. u~~u a u etmış ve enstı•tu•• su•• 
birt:aç amelenin ~ ve toprakla. vü- tm alabllecettnl söylemiştin. Sözünü §unları soylemıştır: . 
cudn getirdikleri btna.nuı dört tarafı nasıl yerlne gettreceksln? - Anormal tehlikelere anormal 
meyhane olmasında şaşılacak bir şey D1~ sorar. Bekri Mustafa cebin- ?~reler bulmak 18.zımdır. Fransanın 
yok.Lur. den blr şarap '1şesl. çı.kanp gösterir: ıçınde bulunduğu tehlikeli vaziyet 

Seyhin bu acı Sitemlerinden pek - Bunım•lıçindeld su cihanın bü- bizi olaganüstü tedbirler almak 
müteessir ola.n Yıldınm bundan son- tiln hıı.ztnelertne talk:tlr. Buna sa.bip mecburiyetinde bırakıyor. 

Layiha, ikinci müza
keresi ya"pılarak 

kabul edildi 

YENi NEŞRİYAT: 

Tekstil sanayiinde istihsal l'e 
. randm.an hesapları 
Istanbul bölge sanat okulu iplıkçilik 

ve mesleki projeler öğretmeni ~.'Üksck 
mühendis bay Osman İrtem (Tekst·il 
sanaytinde istihsal ve :rancıman he
saplan) ünvan!yle pek faydalı bir 
eser neşretmiştir. 

Mevludu nebevi 
Sayın mareşal Fezvi Çakmak kızı 

v~ Güzeı Sanatlar Akademisi direktö
ru Burı;.an ~~~r~~·~ eşi bayan Ayşe 
1\~~a~.zez m olumunun üçüncü yıldö
~umu olan 17 Nisan 1942 cuma günü 
oğle :11amaz1111 müteakip Hacıb.ıyram 
camiınde mevlüdu nebf'Vi okunaca· 
ğından arzu edenlerin teşrifleıi rica. 
olunur. Tabstllni Belçikada ikmal etmis olan 

müh.endis bay Osman 1rtem birçok -------------
fabrikalarda ça~tıktan sonra. Siinıer 
Bank tarafından Rusya.ya gönderil
~ ,orada (Mensucati Hm! tedk1k ve 
ar~tırma) enstitülerinde ve büyük 
kombinalarda tatbikat gördükten 
sonra. meınlelrete dön~ünde Bursa 
Ankara, Nazmı, Kayseri, İstıanbul fab: 
rikalannda müh~ndlsllkte ve baş mü
hendislikte bulurunuş mensucat mü

TEŞEKKÜR 

telhassıslanmızdandır. 
Randman hesaplan her tarafta 

muhtelif şekillerde yapılmaktıa, güç ve 
çapmşıJı: bfr ~ olma..'llyle çdk defa. ha.
talı olmakt~dı.r. Bu eser miilwndls 
B. Osman Irtem tarafından birçok 
fab.r.lkalarda. ta.tbik etttrllen ve kati 
sıhhatli netJcel'e.t alın.an p.reıtl.k usul
leri göstermekte olnıasl.yle memleke
tim.iz 1çln tam bir ihtiyacı l:arşılıyor. 

İ.stihsa.I ve ra.ndman hesapl:ı.nnı 
sallın b1r tamda tanzl.m. et.mıek 1~1 
sanat müesseseleri bu eısertıen mükem
melen istifade edebileceklerıcllr. 

FOTO MAGAZİN 
FOTO MAGAZİN'ln 68 bıcl nilshası 

k:apağında sinema yıld.ızlannm resmı 
ve 19 kapakta TARSUS şELALEsi ve 
BERGAMANIN 1'otografla.:rlle süslü 
ola.t'ak cıkmıştır. 

* Bfr kavga esnasında. TU.rklük a.
Jeyhlnde bazı mftnasebetslz s&Ller söy
llyen Zihni adında. biri btrlnci ağır 
ceza. mahkemesinde muh.a.keme edll
m~. bir sene hapse ma.hkfun olm~-
tur. . 

Babamız emekli blnb:ışı 

1\IUSTAFA NAİLİ'niıı 

vefatı dolayısllc, gerek cenazeye 1$
tirfık suretile ve gerek mektt:p ve 
tel.grafia veya bizzat taziyet hitfun~ 
bul~an sayın ~vata m.lıınet ve te
şekkurlerimiz;in arzına muhterem ga
zetenizin tavassutunu dileriz. 
Eşi Ct-mile, Oğulları Aclil, Ziya, F.nye~ 

MEVLOT 
Yannki cuma günü Caddebostanı 

Galip Paşa camiinde , cuma namazını 
müteakip be.bamız emekli blnba.şı 
Mustafa Naili'nln ruhuna ithaf edil
mek üzer& meıvlf.ıt okunacağ111dan 
anu eden zevatın teşrifleri rica olu• 
nur. 
Eşi Cenıile. Oğullan Adil, Ziya, Enver 

VEFAT 
Erk~ıharbiye ferikanmdan mer

hum Isınan Hakkı (paşa) mahdumu 
tabip kayı:nakrunlığından mütekait 
Cemal Berk bir müddett.enbert müp. 
tel!l olduğu hastalıktan kurtulruıuya
ra.k dün sabah vefat etım,tir. Cenazesi 
Şişli Halllsk~a.zi caddesi 259 No ıu 
evinden bugün saat 12 de kalclınlarak 
nanıa2ı Fatih caın1slnde kılındıktan 
sonra. Edirnekapı Şehitliğine defnedi
lecektir. 

Harbin ATEŞİ, San'atfn KUDRETİ, Aşkın Azametinden yaratılan 
Bt1Y1.JK ESER ra işretten büsbütün Jresilmem-e'kle olan her dilenci blr ciha.nglr, her 

ber::;.ber emrllii glbl parlak !ytnJcem- sütlü blr 19ırendert Ziilkameyn olur. y . 
ıer tertibinden vazger;ti. Böyle bir baZl.neye sa.h.lp oldukça. be- em banknotlar 
Oğlu ~ir Süleyma.nm 1şü işrete, nım için de dünyada satın almamı- Ankara 1 S (Telefonla) - Bu 

Ank:ıra 15 (Telefonla.) - Mecl.Lsbı B k A 

:g=~;a:~1I!~1~~ u a şanı LALE Siaemasında 
sevka meclfı.blyeti mahvını lnta.ç etti. yaca.ı: l!iC btr şey göl'em.eml ayın 25 ind 'tiha M Jc. B · 
Ed!me'de vaktin! hamamlarda t.,«ret Der. Insan kanı dökmeği tavuk kes- kas en ı re~ er ez an
ve sara ile geçtren bu ~ hük:- mek:fıen fa.rbız tutan Sultaaı Murat ınca yapılacak tedıyat ile tedavü
mü altına almak üzere Anadolu'ya. şarabın Beh1 Mustafa.ya verdiği bu le çıkarılacak olan yeni J ve 50 li· 
sefer açmıştı . .Amma Bursaya ~ince derece cürete, pervasızlığa. ~ar; şl- ralık bankn~tlard~ 50 liralığı 
kaplıcala.rda zevku sa.faya dalmak- ıeyl Bekrln1n elinden alır: içinde B_X 17,5 ııantımetredır. Eflatun ren
tan kendini alama.<h. kalmış şa.ra.bı bir hamlede lçer. Bun- gınde çerçevelidir. Sağ tarafında yi-

Bundan istifade ecıeın küçük k.ar- dan sonra o da. snrhoşlu~ ltiyad ile ne eflatun renkte bir çerçeve içinde 
deşi Mehmet Çelebl yanında. bulun(l.n Ben! Musta.f~_ hAs nediınl~rl, sof- Reieicümhurumuzun resmi vardır. 
Mu~a ~elebi'yı. nmneli'ye sııldırdı. = ~ müdavim ve mısaflrlerl Dört köşede madalyoo. içinde 50 Ji-
Emır Süleyman dn. Anadolu'yu terke da. buhmdurur.) ra ve alhnda da (Elli Türk Jir ) 
mecbur oldu. Rnmell'de Musa Çele- 8n1tan Muradı §a1'8iba. ve Acerna- yazılıdır ası 
bi'yl yendikten SJiıra mut.adı üzere ne zevk 1lemlerlne en ziyade sevlreden . . w 

'Edlrne'de gene tşü işrete koyuldu Revan feth.lod.en sonra hıi.s nedimleri . 
1 Jıralı_gın büyüklüğü 6 X 1 3,5 sa,n• 

Musa Çelebi büyük k:al'deşl.nlıı b~ arns:ı.na. aldıtı Emir Güne Yusuf han timetredır ~:'11k~o?1n galip rengi 
gafletini ea.suslannda.n ög'rcru bazı olmuştur. mordur. 6 koşelı hır yıldız üzerinde 
ümorayı da kendlslne c~erek Padişah -reza.ret pı\.yesl tevcih ettll;ti 1 rakamı ve ahında bir satırda da 
Edirne'yc yürüdü. bu Yus11f paşa.y:ı. birçok lilısanlarda (Bir Türk lirrun) yazılıdır. Bankno-

Emir Sükyma.n'ın ümerası toplanıp b~unmakla. talmanl.L'}, hamr eminini tun sağ tarafında Reisicümhurumu
saraya geldiler. Em1r hama.mda ser- ~ke iş:et :=~~~~mı teda- ~n, •o~ tarafında. da değişı renkli 
mest bir halde ldJ. gelenler& klzdı; Bmlr Gftne de pa.d!şahtan _ d-ği· bır zeırun vardır kı banknot aydınlı
heps!nl saraydan çıka.rttL Yalrus inayetlere ve 1Itifat.ıa.ra mwalc:J u ~ ğ~ tutulduğu zaman bu zeminden 
fimeranm plrl Evrenoo bey ha.."llama. etmd.ls.ln1 eğlendlrmete bütün ırJ;ı{t_ yme Cümhurreisimizin filigran halin-
~:~~!~=~~ lntlb~ davet etmet Jet1n1 sar:teyUyordu. Bu hususta Ve- de resimleri göriilmektedir. 

• yma.n. ned1kll Blant1 ism.lnde bir frenlı:: -============= 
- Ne ~la.ş ede~. Uıtiyarl Sen mfthtedislnfn de ya.rdunmı ·· .. rd B U L M ıı.teh mi getirdin? Var iştne gttf lılu- 'l'ertlp edilen 1..ı_ 1 __ 1 !?ruyo u. A C A M 1 Z 

•'nın ban lra- -•tanat ~... ,...u ............. e.u.e en ne-
a -~· _, .... va. et- tıs p.ra.pl.a.r pıadlpha Beyoğlunda 

meğe kudreti yooldur. Name beni Gala.tada. bu.bınablle:n en bil™"· ku ' 
ız·~ etme! ,....... -

Diye tekdJr etU. Evrenos bey sar- = ~lor) namiyle tas, tas 
bot.a söz anlatmağa Jtad.W olamıya- u. 
ca~ını idrak edince çeklldl So Bu eğlencelerln, zl.yafetlertn yor-

1 · nra gmılukla.rına. su.l.istlmallerln mu.lu1p 
yen çert alası. Hasım ağa da nynl testrlen de kı.z.lma.m. edince Sultan 
ma~satla Emir.in huzuruna girdi. M'Dı:8dın pula~ gibi vücudil kunetten 
bU:~·~;;nan şah atanın bu cüretlne dilştü. Tutolduifu nitrlse ve lstiska-

u un ~dı. sa.kalını yoldu- ya ra~en yaptığı ihtlyatsızlıkla.r 
tarak - blr rıvayette bellAk ustura- kend.lsln1 genç ya.~ında. ölüme sevkettt 
siyle b.rft.ııı ettlrct* - hamamdan it::tncl Sultan Mahmut ha.rlct, da~ 
~şanya uğrattı. Ha.san ağ'a .ır.mım hll1 h&rplerde mağl~ere uğm
böyle, bl&de verilmesinden. mütee.sıtr mM. Wed.111 yolda. mabat _ 
olanın as:kerln blr kısmı ile Emlt Mu- mak. VÜ2!era T8 vükelismda.n.1:=
sa u:rnr~ geçti. ne hat:lkat.en ~r ola.bilecek 1k:msey1 

1 2 3 4 5 & 1 8 9 JO 

Geçen toplantıda Kllmn Ka.raıbekirln lAyihanın ildnci mi}za.kerool yapıldı. s o·. N E N 1 ş 1 K 
cı:İstiklıl.l ve İnkılftp E:nstltüsih ~
mesi ha.kkındaki teklifine kal"ŞJ. ıôZ 
alan Başvek.ll dedl ki: R · _ Arkadaşlar, biz bu enstitünün lJDYARD K.IPLİNG'ln biitün dünya lisanlarına cevrilen en büyük esa-i 

kanununu gönderirken in.kılA.p tarihi Ronald Colmaıı'ı'n kudretine ~l ŞEREF katan en 
dersleri vardı. Onun yeıine bu eıın- biiyiik muvaffaltlyeti 

tltüyü kura.cağız. Ben 1smln değ!.ştl- Ida Lupı·no'nun Yeni bir bayat yaratan e;;siz 
rllmeslne lüzum görmüyorum. zaten .. 
teklif kanunun ruhunda mündemiçtir. Zaferldlr. J 

Neticede KA.zım. Karabeıldrln tek.lifi Heyecanla tl.tremek, takdirle etıamaJc, zevkle .sey.retm.eğe ha.zı..rlanınız. 
ret, Başvekilin.ki ltabul edildi. Programa. illve olarak: VAIJ DİSNEY'in eın pel RENKLİ MİK.İ'sı!. 

Üçüncü madden1n milza.kerest e.s- Lütfen numaralı yerlerhıizil erkenden lrapatınız. Telefon: 43595 

nasında. ._şeref vesikası. mı, cşeref ••••••1••••••••••-~•-•••••11111• belge.si• mı denmesi ha.k.kı:.nda mtına- · 
kaşalar oldu. Maarif Vekili olmadı
ğından yine B~v~l 1za.hat veroı. 
oŞcrc1' vesikası.. t~biri bırakllar:ı.lı:: ıtı

yJha aynen kabul edildi. 

Yeni bütçe 
-----

Maliye Vekili Encijmen
de beyanatta bulundu 

Ankara 1 S (Telefonla) - Bütçe 
encümeni bugün saat 17 de l 942 
bütçesinin müzakeresine ba§ladı. Bü
tün Vekiller toplantıda hazırdı. Ma
liye_ Vekili bütçenin heyeti umuıni
yesi üzerinde beyanatta bulundu. 

Encümen her gün toplanarak büt
çe müzalı:eresine devam edecektir. 

Meraklı, heyecanlı 
emsalsiz film. 
Türkçe Sözlü 

SARAY SİNEMASI 
ı ı

Görillmem4 bl.ıı muvaffakiyetıe göstermekte oldu[;u VG 

M RE LLE BALIN ve FOSCO GlACHETTl'nin 

ALKAZiif MiliifuSARASI 
~siz ŞAHESERİNİN 

Fransizca Sözlü Orijinal NüshtUını 
Emır Süreymanm nihayet aJı:Iı ba.- bulamamak gibl s.ılontUar ~

§Ula geldi iııe de Emir Musa. da Edlr- da 8CJ!l senele:r.tnde tend!slnl içkiye 

Vaıington büyük 
elçiliğinde bir tayin 

Ankara 15 (Telefonla) - Va
şington hiiyük ~lçiliği refakatine ha-

._._ .. iz 1>1duğu birinci aınıf elçilik derece- BiR KAÇ GÜN DAHA GÖSTERECEGINt' 
.neye glrdl&ln<ien keıı.dist için ıca.ı;- kapt:ımu.ştl. . Soldan sağa ve yutandan aşağı: sile vazife görmek üzere Kahire el-

1 - F.cneblle.r. çisi, Me!tmet Ali Şevk.i'nSı tayini tas-
2 - Kapalı detll - Köpe~ uzun dika iktiran etmiştir. 

Sayın .slnemasever müdavimlerine müjdeler. 
makt.n - Elza.nsa g1deceırt.1 -- b~- Yazın ekseriya. Üsldl.daı'da Şem.stpa
~ :~ kalmadı. Yolda <D~ü) ~ köıjlcilııe gellrd1. Orada sanh.o.j olur, 
toy': !:'a~ ta~~~nd~ öldürültlii. ~~~ ~ulur, Beşd.ktaş sa.raym:ı 
Butım omrunu 1şu işretle geçlre:l gotürülurdü. 

havlaması. · 
3 - Kestel bir Alet - Tersi. solu de- ,..~~---•••••••••• ŞARK BU AKŞAM tk;nci Se1im'in bir gün bemıl hassı- Sultan Mahmut hem şarap, hem 

na dahil nediruierlne: rakı 1çerd1. 
- Ben ömrümde bir kere mest ol- Saray bıekım1 Abdfil.baık Mollanın 

dum ! Jaendi el fazıslyle bırat.tılfı bir muh-
Dediği rlvnyet olunur. onıın bu tırada - k1 bir sureti neozıdimoo mah-

söıı:ü: !mıdar - btldirdJğln.e göre: 
- Ayıt olm$ nktim ka.JmUor k1 (Sultan Mahmut Jçtl.ğl ruhla.n 

yent ba..şta.ıı sarhoıı olayım! - ispirtolu maddeleri mideden kay 
Dcmektl .ile çıkardılı anda. gene ruh "'6 p.-
Sult.an Selim kendisi gibi olln .Mu- mph maddelerle midesini doldururdu; 

radı _da ~ıa alJ;tmnak ~. bu hareke({ böyle teterrür ederdi. 
Muverlrh AU etendlnln anlattığına. Tatbik edlle:n tedavi esnasında. üç 

göre: defa işretten kesilm.i9, bir defasında 
(Şehzadellğinde baba.5ı Sultan Se- ~eyin B:lz, öltlede on lld, e.k

Ilm canibinden bezml şaraba. ruhsat pm.1eyin an aıclldz dirlhem şarap "re

ve nfıı;ii Mdcye mütıealllk kadehler ve rll:m.lşti.) 
murassa' Ufıt gönderilerek hthmü Fakat Sultan Mabmudun pa.dlşaı.lı· 
icazet buyurulmuştu. Amma bıbıuyı 1ık Teetbelertnden blldl~ seIA.mlığa 
b~rem olan hntun _ Safiye .sui.ıtan _ çıkmak, mera.<;ime 1ştlrA.kten gert kal
ıüt gibi şaraba s.lihlr vo efsün etti. mamak glbl tedb!rsl.zltklert ölü.mthıü 

ğll. 
4 - Başına cS• gelirse su sate..ı: -

Iiind.lstan. pı'()n.sine. 
5 - Boyun ba~. 
6 - Tersi slvri kenar - Futıbol ıstı-

lahla.nndan - Değnek. 
'1 - Kaplıca - Tersi tabi olıuılar. 
8 - Söz klta'bma nazar kll. 
9 - Tersi ektir - Durgun. 
10 - Rasathanede yapılan 1§ler • 

Sorgu edatı. 
Ge~en bulma.camız 

Soldan sata ve J'llkandan aşafı: 
1 - Sobabotıısu, 2 - Oturuyorum, 

s - Buhara.yola, f - Ara.bayıbul, 
S - Burada.mı, 8 - o,a,a.pıl.ır, '1 -
Roymuzak, 8 - Urebılaıpa.k, 9 -
Sulu, Ikama, 10 - Umulur, Ka.z. 
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Sinemaıinda Büyilk Şeref Galası 
San'at Aleo:nJnbı, artılst lrm.dı'letlnlıı an ~ ıztırap tacı.ası. Göz yaşla
ıD.e, hıçlonk.la.rla aey11edJ!ecek baklkt ve yaşamış bir aşk ilıtl.ras romanı. 

JENNY LiND 
(İSVEÇ Bt1LBVLV> 

ciLSE WEB.NElb im lAh~ü eeS.Ie canlandırdığı görülmemi~ eaşa'alı 
Abnelerle, g&zt.ef kamqtıran milzlkal, Aza.met ve ih~ ~ri. • 

Lütfen P* u klala.n numaralı koltuklan hemen aldırınız. 
Dikkat TEL: 4osso 

Asitanelerinde telsi etıbba olan ctilki tacil etti. 
hllkatlh Murevl Kurtotıu ntulyle Abdiilmeclt de babası glbl son sene- 2'1 Mal:'!; 042 cuma günü akşamı saat ~--
Jçin<' baş a~nsı ve~k baza ecza. ka.- lerlnde :işrete ~~yı. -.rtt:ı.ımıştı. An- yiı'm.1de Haıydarpaf8. Nümune Hasta.-

BU AKŞAM i P E .K SINEMASINDA -
tarak ş:arnbı bunlarla kaynattılar. cak o sarayda bıış m.aJ>e:vinci gtbJ bfl. hanesinde henüz mını m1n1 oğlwn Os. 
Sonra : ymt memurlar çıcklldlkten, akşam na- ma.nın ha.ya.tınm pek telılikell ba 

- Babruıum emrine imUsaltn btr- mazı kılındı1ttan sonra tştete koyu- a.nmda. körpe vftcudunda hA.zUrane 
bı.ç kadeh nüş edlnt lurdu ve m::ıneaya. kadar .lçerdl.. Bir yaptığı amell(yattan dolayı asistan 

Diye ibram ettiler. Mdcrü fiisun- ara. Tophane k~e dııdanımştı. operatör bıcy- NeJa.t•a., ıı.mellya.ttan 
dan ,.gafil su.itan Mumt ba şanptan Burada. bazatı. fazla mcıru\ sızar, sonra.ki tebUkell anla.rd.a göstertıeıı 
bl.rkaç kndch içince hemen bat ağr.ı&ı. arabaya. bln.emlyccek hale gelll'dl. 1htlm.am T8 ,efb.tl1 alAkalarında.n 
lle meclhttş oldu. Bıı ağn 0 dn!eceye BendegWyle baltacılar Jren.d1stn1 ça.r- serta.btb bny Kbım Lakay'e mlJallim 
Yardı ki badenin mşves1nden ula P-fa sararak saraya. nakled.erlerdl. ~t.ör bay Ntdtm Şevaretı Evren
ha~traez oldu. Heza.r feryat edip blı' Bazan da Tophaneden Dolma.bahçeye sel 8 Te meaaJ. t.rbdaşl.arnın. kendi 
daha eline kadeh almanı$ azınettt. glc:rerlren arn!:ıada uyayaJaı.Jırdı. Ara- evlld.ı 1mJ., K1b1 ca.nda.n alA.b göste
Hatn: bası l:!B.teml hümayun kapunna var- ren h~ ba.7'ln C8Jı1de ve am,.. 

:- Ilabam Selim han bu belA.yeo nJce dığı bnlde uya~ ıse bendıegft.nı daşlarma. talbt tıeşet:ldlrlerlmt blldl:-
mutehnmmil imiş! uyanma.'!mı beklerlerdll m.e{t! vicdan! bir borç bllc!fıın. AllBh 
Dıy~ lstlğrup eyledi rreı- cAmı sa- Sül K• ....... ıw:ı olsun. V~ olmnlar. eyman ıınl uı.em Hasa Topbaf 

TÜRKÇE söZLO, Senenin en bü,.uk KOMEDİSİ 

LDREL-HARDiMEKTEPTE 
Dayanılmaz derecede gülünç ve güldürücü sahnelerle 

Bu filme ilm olarak: 

1 -MATBUAT UMUM MODORLOCONON 
JURNALi. 2 - RENKLi MIKl MAUS. 

do1u harikulade komedi 

YENİ MEMLEKET 



IST ANBUt: HAYA Ti 

Gıdasız yaşamak! =-'1!!•1"·-1eü. 
Pek aa yiyip çok ç•hpnak zorunda 

bldığmxs Pi aklntıh zamanda Hal- y t h b l'I as 1 1 7 
Tabanca, bıçak s~=:::ı.,a.ııa~.- ;.;.~-;:.~~ ıpra ma ar 1 n 1 o ur • 

Biiyükadada •evgilisini 'iay-.~ lr§lanna dair epey hikiyelcr var- ~onu, vücuttan diiJuroıruz~ Son zamanlarda radyo ve pzete- yıpıanma harbi olduğu gibi esas iti· 
t.Hıua çıkarıp öldül'EJl ~ ~-" cbr. Bir k'ı.nı m~lmr Nureddin ;eklinde dert y.amalarmı dinlenıi- lercle en çok rnlanan meselelerden Yazan: barile muvaffak olamıyan tve Alman 
~ııraad~~a ~aayndaırakiböl:u··inın:nealtclie~~ lloca fıbaları haline gelen bu yan· }"eeejis. Biras ı......dimizi aıkıp p:la-- birisi Al:nmnlar veya Sovyetlerden M. Şevki Ya.zman mervzilerini söktüremiyen bundcın 
__,_ lalDIU u.-

0 
lqlar, fih 4izicilerin diltltatinden tu vu•nusk kaidelerine ayak uydur- hımsisi.ıin dig" erini "'"prathı:..._ı. •• Va- sonraki Sovyet saldmrnları da Al-_::e: •örüldü: .. -~ d _ _)_,_!__ .,. l!!OJ!UM 

...,. o ~. k&L arap harflerile yazılaıı dak mu. mesele kalmıyor e~uı:. lcıa bu ~ berlierin saç halckmda eöy- savaşını alalım: Düşmanın müstah· manlard~ ziyade Sovyetler için bir 
E:.vvela ta.banca. eon:ra fuçak.L JUl möaTeddelerin~ okunahız G tel . ~ g~ )ediği gibi ll:ıir iki ay eonra uıl ıaldı- kem mevzilerine taarruzu tqkil eden yıpranma harbi olmuştur. 
iki eillbın baden bir §ahı:s ohıfundan veya dizici tarafından. , lıionf::m e:1mo! bunun için birkaç nmlar ba~ayrp da kimin ak ;ve ki- ~ci safhada ve dvüşm~.n bu m~- Şidde.ı:li kış bizatihi Alman ordu!;u 

tberinde bulwmıasma 'haf~ bu ~ okunma.suı~ meydana -1ı kaide ~teriyor. Mesela; biit- ~kara saça şahip ?lduğu önlerine ~erden. çıkanlm.~dıgı muddel:e bı- için de bir yıpranma unsurudur. E.li 
illerde bir tuarlama olup ol&Pa- ~r •. Ve çulu da hır yazının de- çe.nin deDkleımesi için, gıalirin ulığı düştükten sonra be11ı olaca.k.tır am- ~ ~yıatımız duşma.~d~? .~~?u f~- ayağı donanlar, sıhhatini kaybeden4 
chit bak.imlerin hükmüne bağlı.. i.-mt yok.edecek. yazanı da oku· • tinde .arfiyab da laır;ınak IUun~ ma, bu esnada insan öyle mütalaala· la idı. Fakat bu mevzı çozulup duş· lerin ordu kadroJunda mühim boı;• 

Bi'7i bu mevzua dokunmağa ~ <la ~irlendirecelC manasız- =~diyor. Eh, bunun Jcarıuında ra'. öyle. garip ~a2::ı~yeleTe tesadüf man geriye atı~~aya, ea~mclan ~v~ luklara sebep olması mümkündür. 
-. Mdara. _d~e:r. akan sular durur. Bulursan yersin, edıyor kı bal'b hilgısı ııamwıa kulak- soh:mclan, çevnlmelere: ıstem.e.dıgı Fakat bu her iki taraf için de böyle• 

:ı:v:ı:~zn~a:~tah0~ı% Fakat bunlar ~ ~~ bulamaxsan yemeyiverirsin, Ne diye larma .~aı:ı:am~~ğı g~iyor. Bu~u yerlerde muh~rebe!e~~ 1!'bar e~ihnce ~i!. Matematikten.asıl ~ir mıisavatın 
memlekette her hangi bir l'fatan- iı7fe )'anh,tar olur ki b.yrete ôuş- k ndini üzüp zayıflıyorsun?.. da tabu gonnelidır. Zira aııkerlık mevcudunun uçte ıkı!ıını ya esır ola- ikı tarafından aynı !'eyı çıkardığınız 

~-:ı... :ı.._~ memek. bbü deiü<fu. Yuanıı e --Lib' -..ll- mesleğinden anlayan veya anlama- rak bize bıraktı veya ölü olarak Af- vakit müsavat bozulmazsa bu çeşit 
d•..... üatünde bem ı:aoanea, uem. ..ı.x. :ı.._ • L ıı....... a. • • b f Gene konferans aauı ı. az IJ.._ ) ı. ı • - ·· ·· l 1 · ·· d.. b. d ] 5 ' ._~çak. t .. _..,.,.,bj]mesicJir. 7azBJila~ oır s:e uue otr ar v hald _eı yan arın, uaroı gonnu~ veya gonne- yon a zmır arasına gom u. ır yıpranma a ya nız ovyet veya 
1111 -n - pnl'qı ırüzünden ye kendiliğin- ~ıa:1 ani :.ıc ~.J'""._•a~ ça: miş olanların çok defa kulaktan dol- Netice olarak diyebiliriz ki. yerin· Almanlann lehine olamaz. 

Bu baluından_ suçlular adam elen dizilip çıkar, mabadı daha d ~-L-~! en, kyıyet1 _':__.._ vile "--~ · ma bilgiye dayanarak yürüttükleri den sökülüp .. erilere atılmay~ veya Bu mütalaalar dolayısiledir ki biz 
Öld - ek ___ 1_ d nlı:rkeri bir c__ ti old .. _..._. .. ur an .uuuıruuuyete a zıınao en H.u.t" ·•taıA h d .. 1 • 

urm ten ~D.U\n 1 ~e e, ~ 1>"'1 açıga vur · ~ ned' 7 dj N J • mu aa er zaman ogru 0 amaz. çevrilmeye maruz bırakılmadıkça ta- Alman ordu .. u kı~ın çok yıpranmıştır. 
ele devlet yasağına., memlek"et itte Iİze dünkü pzetelerde~ ~~~ ~ y~ e ~ İşin teferrüatına ve inceliğine dalınca uruz auretile düşmanı yıpratmak Artık muvaffak olamaz mütnlaa!!nÜ 
&J>füne kar"ı neldilderi için ceza· bizind ..::t.rd""ğümüz aı. ~n bir ~; a,.uatan ıap yamıy: e bu kulakta dolmalık kendini göıste-

Y .. ,.___, __ e ...,. u ..-elince sürüne sürüne bir t-., aJtma . h L n k l& "lm" d ,. mevzuubahs olamaz. Bun.da yıpra.· doğyu bulmuyoruz. 
land1:-ılmalıdnlu. --: .. .. . biİ%Üliip kağıt aibi kupkuru r~, ar.,, ve as. er ı ın e ~utca• naca1t taraf ancali ve ancak ıaldıran Eğer tam hedefine varmakta. muıo 

B .. b ti - l hh - c.Bir :v~u •uıunecek> _L.___1_ B h" .·.Y~ nfe olan şeylerın·tam zıtlan lur hA- taraftır k S 
u munase e e fOY e soru B1I :JUid.11 aüriinecek> keli- u ~: u sırn ıı: DJÇIO tatuıa kikat gibi ileri sürülmekten çek.inil- l . . - - . . va.Hak olamazsa bu; anca ovyet-

da akla geliyor: . ~a. .. ~> ,eklinde edemıyclım? .• Kamın fula acıkınca H l h' ikt d "çte gelen f1 bu gozlükle tetkik edince lerin bu kış esnasında daha iyi iha" 
~ meeı PSDU • boci • "zük mez. ee ır m ar a. 1 n 1941/42 lo 1:) d d l 1 d il • 1 bT G Acaha ailiıO ~ daha Ui rızı:bmf. ra&t dizjd tarafından. evm nnnuna m, yu -oyun yah- arzu hu hakikat gibi gösterilmek M k lşdı a§IJlAla cer1ey~ .ebe~ ZIT anma an

1 
n ~n en ge e ı ır. e-o 

'ft pJdetli tatbik ediJae. nA.e Te aürünecek> oJaralC Clhilm~r. '9'eJ', Ne ekmek iııter, ne yemek. l!-tenen istikamette olursa. os ova sa ınmı man ar ıçın ır çen sene o dugu gibi. 
Mddetle meydana gelen bıa f'lllİt Buz gaz;etelet"de ha çeıİt yanlış Rahat.sız eden o~~ yıllal"Ca, asır- Bu sebeple biz bu yazı ile Sovyet [ 2\ 
einaytt~er azalma.% mı?'.. ,.apanlaııdan para cezası almak Jarca orada kalabılırsın. ve Almanlardan hangisinin düşma- D E N n z 1 

Bazı katilleıirı. -.uadaıı Clll3'- ldettir. ~ vücudun het' tarafım iyice nını daha fazla yıprattığı meselesin- ıı 
«luklan ı>ifm...lıia bak•'?!' bir Umaıız ki bu yanlışı yapan örtmek suretile de gıdasızlıktan kay- den :ziyade yıpratma harbi ne<lir) .-.--=----------------------J 
öfkeli adam. yanmda silBb'. l:ialau-- Cliziciye cıea deiiJ, hükm bİT eli- bec:lilen kudretin telafisi kabil imiş •.• Nasıl olur ve rnüteamzla müdafiden 
maclığı..takclirde ~ ohnalc.taıı Jıiiini ~ "Ymduiu için müklfat O halde, elimizde paramızla bakkal hangisi ve haagi hallerde yıpratıl· 
pelcili kurtulabilecek. 'ftl'd'mİltirl dmdı:anlarmıda boyun büküp yiye- rnış bulunur';\ Bu husnslan misallerle 
•nn•n11nnH1111ıttı1111111H111111111l11ıuH1111aauuıaaua111u.uu1Hı cek arayacağımıza~ birer dalgıç el· anlatmıya çalışacağız. Bu esnada da 

·ı~ı~~Jffeb; biso;M ~!"!daha""!"~· Me,iÖ halcik! vaziyet kendiliğinden meyda· . -----~~-ft~ ~eyı 11Y!P mukesım de kafanaına8~ı1~mış 1~11~r. d ı_· • ·t.. __ •1 ~ mi, yiyecek derdinden kur- ı ınme~ azım ır ıu esa.a ıUuw;ı e 

Müstakbel deniz harekatma 
umumi bir ba~ış 

T •• k• be t tuldun demektir. Yan gel yat aşağı; yıprahna. harhi biT müdafaa ha.midir. 

Ur i ve ser s ~ babam tiımanla. Bt.ltün cephe boyunca veya hunun 
:J Bu usul 0 kadar tecrübeli üWJ ki, bir kl9mında kendisini zayıf ~~-

F kad t ileri, pantalon mo- den taraf müdafaada kalır. Arazı~ın. •• be • •ı•kı • :ızkalllu.ım ~ I • k tahkimatın ve silahların hinıayesıne 
gureş ırıncı ) erı ~- Panı:10~

11

~:-.;;;; m:C.: sığ.,arak zafını.~~lafiye çalışırıve bn 
"---- -aa~ • • • -..ll d -'-- suretle elde ettıgı kuvvetle saldıran 
ır..... ....... 5 • IÇUI, ınaan az 11 ..... a a ~ d. . . 

Bu hareketlerde en büyük rolü tayyare gemile_.i, 
kruvazörler, muhripler ve denizaltılar oynıyacak, 

dritnotlar düşmana karşı bir korkuluk 
şeklinde tutulacaktır 

18 b6lge g{ırqçilerinin 
gelecek halta· şehrimide 

iştiraki le 
yapılacak 

yıflamu:mış. Gel gelelim. buna be- düşmana zayiat ver ınr, yanı yıpra-
~ _,_.__ __ .ıL• Acaba pantalon br, kendisine müsavi veya daha aşa· Muhariplel' ~ şimd4ye kadar 
....... -.<iDi - ..... eu • h k Ondan deniz cephelerinde vuku bula.n hal'b 
bu esrarlı tesirini erkekler üzerinde ğı ir vaziyete, so ar. sonra faaliyeti, denizaltılann femla.sız ha-
g&teremiyor mu 7 ÖlEdenberi tif· da zafer için sald.ı.nmı düşünür. rak.3.tl isti-sn:ı. edilirse, mühim. a.ddolu
manlı.ğın oleyhinde olan zayıflamak Taarruzla düşman lflpratılmaz de- nacak bir safhaya. girmemlştır. Ne 

.için bin bir çareye baş~ bayan- mek saçma olur. Bilakis taamma Alman ve İtalyan dona.nmalan İngillz 
Beden terbiyem gür~ federuyo- iftirak etmektedir. İzmir, Aclan~ ların bu pantalon usulüne rağbet düşman yalnız yıpratılmaz, belkj don.anma.siyle ciddi bir çıarpışnayı 

mmun •enelik faaliyet programına Buna. Te Sivas lbölgclerinde yapılan edeceldermi hiç sanmam. mahiv dahi edilebilir. Yalnız bunun göze alal>ilmi:' ve ne de Japon donan~ 
dahil bulunan Türkiye aerbea güreş grup birinciliklerinde derece alan w • • •• biricik ~rtı ya düşman olduğu ye~ ması. .Amerikan donanım.asiyle karşı-
birinciliklerinin 24 - 25 .. 26 nisan güreşçiler önümüzdeki bafta içinde d ~.ne aç~ıga dayanmak ıçm ~cut de ihaıta edilir, esil' alınır. yahut bu· la.şma.k fırsatını bula.bilı:n1şt.ir. Her ne 
cuma. cwnartesi n pazat günleri tehrimize geleceklerdir. Şampiyon· • ~ılın8dekı y~ayı ualtmk-~k lazkun lundn<'ft, yetden çıkamlarak geri atı• kadar Ak.ıdenizde ve Atla.ntikte ~r lıki 

t .. • _ ....... unun ... _ d anve .. -- tara! donanmalarının bazı münferiL tchtimizde yapılması takarrür etmiş hık mü.Abakalanna wnir, Adana, ··""'Y'. :'"':""'. e çay. • • .,.- lır. bu esnada meydana çık~ düş· ka Ji D k ı.: b blrllklerl arasında. ça~malar olmuş 
'V"e federasyonca bütün hö~elere hu Buna, Sivaa grupu merkezlerinde la 0 u-ı1!eme • unış. eme ..... un- mana zayiat verdirilir, döküntüleri ise de henüz muharip donanmalann 
hususta tebligat yapılmı~tır. l<aqı· derece alan gii:re~ilerden aırn o!cı.- nn lnrdenbire at~. P~ ç~ toplanır, yine yer yer çevrilerek esir aııa kuvvetleri toplu. bir halde kati 
laşmalar için Beyoğlu Ha1kevi tah- rak Ankara. Kocadi vo f.tanbul ınalannm Ehal~a ~· La-hirç~ alınır, silah ve mab:eTne bırakhnlır neticcii biı savaşa ı:uttL~nmı~t.ır. 
llis edi!~tir. bölgeleri takmılaruun qoğrudan varml.f· • am 0 un, ~ ilh .•.. Bu şart olmadan mevzilen- BunUJl sebebi ba.,~ıca şu noktalar 

Cüreş sporunun taammümü için doğruya iftiraki la.bul edilı:ni~tir. Bu ~ Pbufb~ır:_t• ~ak ~ecek ;eti· miş, tertibatını almış ve mütearnzın üzerinde topla.umaktadır: · Evveld 
çok geniş bil' programla çalıpn fe- suretle fduimizdeki müsabakalar l ~o es?.~ taı:;ıes ha-~~ V bütün yüklenmelerine rağmen yerin- Alman ve İtalyan donarunalamun 
de .... ~on bilhassa aon zamanlarda yedi ta1wn n .f9 güretÇi arasmda ~. u ~J°!'ı tat • ~ _ı,: __ ~ den sökülüp çıkarılamamış düşmana a.yn ayn İngiln dona.nması kar~ısın-

·-., ktı likm dükkanda .. hah.tan -.gao-- bn · · t ttı.k ·· .. da za.yı.f bulunması ve bunların bir bölgeler arasında karşılıklı müsaba· yapılaca r. ' • • • .. d ki c:ylpra a ıçın aarruz e ··> so:ıu 
L 1 .b k .1 .. • kadar eay ıçen 'bızm,ı koıe başın a gülünç olur. V~ıa müdafaada Ica .. ara.ya gelememesi, saniyen ha.va kuv-
&a ar tertr etme euretı e eureşçı- Mevsimin bu en mühim müsaba· tütüne" h yuvarlağı gı"bi ada· 1 ...ı • • k vetlnin donanma için korkunç bir si-
lerin müsabaka kabiliyetini arttıl"" - . • u arman an ~a zaıyıat venr, ı.smen yıpranır l 

b J ki b b h 1.1.lı kalan için İstanıoul güre§Çİ}erı antre- ma baktıkça şaşakalı.yorwn. amma. Bu zayiat saldıranınki ile kı- 19.h olarak meyd3lla çıka.ınası ve n -
mi§ u unma a era er azıt :uı.. _ C!o_ .._ ~ , _ • _ ....___ ...ı 

1 
k ha.yet her iki Wafm donanmalarını 

hnal d t • t • ti" B nor .:JolUilllll nezareti lllDDU& munta.• GeJe1iın i .. in en önemlisine: ya.ıı anamzyaca derecede azdır. Ve o annı a emııı e mış r. u . ~ -r- • . .. ~ kıskanarak kullanması. Bllhass!ı 
yüzden Türkiye serbes güre§ birin· zaman çalı§IDaltadırlar. Bılhassa &gll' Meğer, B(lığın en kolay çaresı ID bu daıma boyle olur. bu sonuncu nokta kati neticeli bir de-
c:iliklerinin çok sıkı geçeceği tahmin sıklete ilk defa olarak iftiru eden İmif. Fazla acı içmek suretile ~ 1914/ 18 har hinde Alman ordusu n.iz muharebesinin vu.kuuna mani 
edilmektedir. büıyük Muste.faı:ıın kU§ılaımalan vücuduna lizım olan 11dayı tenun en çok Verdun önünde yıprandı. ~ eden en mühlm bir sebeptir. 

Bu seneki müsabakalara ) 8 ibölge büyük bir merakla beklenmcktedil'. edeb~. Konferans sabı"bi; atala· llk şa.fhacla. verdiği yarım milyon za• Filhakika donanmaların ana kuvvet-
. nmı.zm; clk.i su, bir ekmek yerine yiata karşuık Fran~zlann zayiatı bu· lerl aiasında cereyan C'deeek katı ~ 

Galatasaray-Fener maçıı 
bu hafta yapılıyor 

Türkiye futbol ceçerııı aömııü de mi.sal olarak gös- nun dörtte biri kadar dahi değildi. imha~r bi1' sıvaş, gs.Up tarafa yal-

b 
teriyor. Bir oturQfta bir kUZUJU yi- Çünkü Franeızlan yerinden atama• nız bir de:niade değil, 00.tün dünya. 

. iri.ne.ilikleri vn.. kalkan bu ad--~-~•ar o sözü mı§ Te kendisi mütemadöven s.aldı- deıııizl.erl üzerinde tam b1l' hlkimiyet 
"'- _J ...ı fu t.. ı f d "... ..nıı;aa.... .,, temiJı eder. Bu itibarla dananınala-

Ban refiklerimiz Galataaa.ray ile .DCQen te~ıyesı • t1.10 e erasyo- söyle.ınitlet' amma, kendileri teeriibe nm zorunda kalmııtı. rm birbirini yok etmek ~yle mey-
Fenerbahçe muhtelitinin mevsim nun~ ıenelik f~alı!et progr~.a. ebnitler mi bilmem. Faka~ madem· 1939/ 42 harbinde Mosk.ova ta· da.na atılmalan pek ender görülür ve 
başında §ehrirnize gelen lngiliz fut· ~ahil.buJunan Tur.kıye futbol buıncı- ~ ~ de salahiyetli bir ağlsd~ arruzuna kadar bütÜn saldırımlarda etserzyetı.e bunların bit: meydan mu
l>olc.ülerine ia.dei ziyaret maksa.dile liklenı:e mayuın ılk haftuınd~ ~ dinliyorua,. tereddüt etmeden tatbı· Alınanlar çok az zayiat vermişler ve harebcsine sürülmesinden çekinilir. 
hafta içinde Kahireye gideceğini ve l~~ ~ al.ınmı§br. T urkıye kata g~. Karnın mı a~ he- yıpranmainı§}ardr. Çünkü her saldı· Zira. donanmıı.:nuı esa.s wısurunu teş
bu yüzden bu haftaki Fened>ahçe - ibınncılık~erıne gırecek. t~a~ men iki bardak Terkos suyu yuvar• nm<la düşmanlarını önlerine katarak tll eıdeu mikdan mahdut zırhlılardan 
Galatasaray maçımn yapılaroıyaca- seçmelenne yarayacak grup bınncı- lıyıver, Canın biraz da pirzola Pli onlaıa büyük zayiat verdirmişlerdi. birkaçının bat.me.siyle ya.lım: deniz 
imı bilc:lirrni§}erdir. liklerinin E'.ısk.iıehir - Denizli" Mersin istedi, bir bardak Terkos daha.·· Fakat Moskova önündo Sovyetler Mk:b:n.iyeti kaybedilmekle kalınmaz, 

Alakadarlar nezdinde !Yaptığımız ve Samsunda ~apılmaaı takarrür et• Bot mideye suyu doldurunca sancı- ümit ehnedikleri müdafaayı gösterip ~ler ve kıtalar elden g1t.tl!U gibl 
tahkikattan Kahire 11eyahati için her mittir. lamnm diye de korkma. AtaJanroız; yerlerinden çıkanlarnay~ca, hakiki ana vatan da !stil:\ tehlikesine uğrar. 
hanoi bir emir gelmi§ olmadığını Ankara - İstanbul - · İzmir pmpi· «Acı acıya, ıu sancıyı kesen düıtu· yıpranma muharebesile yüzyüze gel• İşte bunun içlndir kl; bilhassa İn-

& nJ bakala • _,__ giUere drttnotlannı fmparat.orluğu-
öğrıı:ndik. Böyle bir emir bugünler- yo an gnıp müsa nna gınni~ runu da ihmal ebnemi~ler. Sancuau· diler. Ve bu büyük yıpranma dola- mın baka vasıtalarından biri olarak 
de gelse dahi bir muhtelit takımın yecekler ve maıYısın üçüncü haftamı- ddcça daya ağzım Terk09 mmluğu- ~siledir ki prestijlerine inen darbeye göz bebeği gibi muha.!a?.a. etmektedir. 
llıç gÜn içinde hazırlığını tamamla- da. Ankarada yapılacak olan final na. Ondan sonra da. çak güree ıne!• rağmen sakhrıma son verdiler. Şim· o ancak donanma varlığına dayana-
1IP seyahate çıkması kabil olmadı- maçlarında oynayacaklardır. de.nına. Enseni bulup el atabilerun eli Almanlar kalk.s. da <biz Mosko· rak ana. vatanda. haşat.mı idame ede-
ğından hu haftaki Fenerhahçe. Ga-- B h ft l k aLıını kanş]anm. va taarruzile Sovyet orduaunu yı~ bilmektedir. Bu _baık:lltatJ dainıa göz 
latasaray maçının kati surette oyna· U ~ a yapı aca Konferansm dinleyicileri uJ.ona SJ· ratınal istiyorduk, yolı:tıa arazi ka· önünde tutan Inglltere donanma 
nacağı anla~ılmaktadır. lıg maçları iaımyacak kadar çokmUf. Daha ev• zanmak el eğil~ derse J,u iddia ~ 

1 

mevcudwıu fazlala.ş~ırn~.nk_ u~nında 
İstanbul Futbol AjaııJığm.daD: vel duyulabilseydi her halde böyle lünç olmaz mı~ tezgdhlannı geccll guu duzlu hı{! dur-

• d ....r.~- .-.... 1 a.k ı.~ • ·--'onluk d:..L.....:-· d-'L- B ·b· ~- d l madan çalı§tırmakt.adır. Diğer mu-Atletizm müsabakasın a 19 Nisan 942 P32tı.r &.auU .r...., .... ac on ~ yırım -: . :--",.-:'' . aıaıa unun gı. ~ uovyet ?r u arının lu~ harlp devıctlel'de de ayıll hal vardır. 
al . . d l lig ~lan: toplanırdı. Ne ue, f!mdilik dinliyen· t.aarruzlan ~m de .rvakıa Sovyetler Ilamin bundan sonraki geiÜihnin 

man ıyı erece er Fenerbahço s~adı: sa.at ıo r,-üp ~ lel' b~ usulleri tatbik ederlerse, ıuJ.a y~ kazanmadı amma, Alman ordu- de denlzlerdeki savaş facilyetiniıı ar= 
Şeref Stadında yapıle.n AltJn Çivi- :a.ı:; haJrem. Rqaıt. Haıy:rl, Salt: darlığ. da epeyce hafiflQecek de· tunu da yıprattılar> ınütal&.u• da fik- taeal!l mubıılfıkaktır. Mihver devıet.-

li müsa.bakalannda Atletizm müte· Şeltlp, :::;et ~~~t ~~~ meldir. Cemal Refik riınizce. çok gariptir. Vakıa kış muha- lfll'i~ müttefik devletlerin btmlriyle 
hıwısı tarafından ç.al!.§tınlan atletle· tos _ Tabirn ha.bm.: Muza.f~ :_ rebelerile zaten fazla. yeı kazaırıJa~ yegane muvasala vasıtam olan dftı.1z 

tik ve Pasifikte müdafaa ve ta~rruz 
bakımından deniz hareldıtınm art
ma.sına. sebep olacaktır. Bundan baş
ka Fransız don~mması Almnnların 
eline geçtiği takdirde İtaıynn donan
ma.siyle mi.i.~terekcn mihverin Akde
nlzde en yakın bir İngiliz s:ı.h Une 
çıl..<lmıa te.~busü bu denfadekl sa
va.41 faallyetınl arttırac:ııktır. Acaba 
bu umumi faaliyet esnasında büyük 
donanmalar b!ııbirini imha için olan
ca kuvvet ve kudretleriyle bir mey
dan muharebesi y:ıpac:ıklar mıdır? 
Denizlerde nakliyat yıı.pan gemı kafi
lelerinin korunmasında yahut bii) ük 
mikyasta blr ~lkarma hnrelrntinln 
hlınaye edilmcsincle yalnız deniıı: km·~ 
veti kullanılmış olsa)I dı bu hare s:"t
Ier, donanmaların birbiriyle kar 'la
şıp kati netlce~1 alıncay::ı. kad.ır dö4 
ğüşmeslne yol açabllirdl 

Halbuki bütün kara harekatında ol
duğu gibi deniz harek&tmda da tay
yare mühim bir rol alm:ıkt.8.<lır. Tay
rareslz yapılan deniz harek:itın:ı~ mu
vafakıyetsi~iğe uğradı~ mütcac!<:Ut 
vakalarlo. sabit olmuştur. Bin::ıcmleyh 
gerek na.kliyatı himaye işinde ve ge
rı.~k karaya asker çıknnn.ala.rda hava 
kuvveti kulianılacağına. göre dritnot
lar®n müteşekkil bir donanmr.ı. ha
rekat yapılan salında bu müessir ha
va silahına hücum fırnatı vermekten 
daima çekin('cektlr. 

Drit.notlardan mürekb;p birlikle! 
arasında esaslı bir sa\"8.Ş Uerlde belki 
Amerikan ve Jaıxm donanmaları ara
sında meV2Uu OOhi.<; olabilir. Bu da 
Avustralyaya veya Hindistana, ~·a.hut 
Ala..,kadan Slb!ryaya yapılacak bü
yük mikya.<;takl nakliyatın JaJ)l)n ta
arruzuna k:11.rşı hlmayesinde vukua 
geld>llir. Diğer ah,tllde. deniz here
katı tali kuvvetlerin akmtıılarına ~ 
bazan da nakliyat y0llannda mahdut 
mlkdardaki zıı-lılı 'knıvazöı·rerln kor
saıılık faalivetine inhisar edccrkOr. 
Çünkü torpido atan tayyareler <IC
narunalar arru;mdaki kuvvet farkını 
bir anda izaleye 111\lktedlr oldukça do
nanma savaşlarında. ağır topa gü
venme keyfiyeti hemen hemen ort.a
da.n kalkma.k.tadır. 

Hulasa; müst:'.\'k.bel &miz harekfıtı
nın en faal uzuvlan tayyare gemi~d 
ile kruvazörler ve muhriplerden mü
te~el:kil hatif filolar n! buna. tıaveten 
denizaltılar olacaktır. Dribıotla.r ıfa.1-
ma arka safta düşmana. k.tı.r.ş1 de
vamlı bir heyula ve koıiru.Iuk ~kllnde 
tutulacsktır. A. B. 

rin aldıkları neticeler şunlardır: lerıt 1'aml· sa.a.t 16 ~ r, Ve! B ik B lk maz. Bu daima böyleclir. Taamız yollanın kemı.ek ve bu suretle onla.n 
Eşref Aydın 10.000 metre Türki- h:llt~: ~'Clun, M'\U.fter,°t~: ef taşın . a an eden taraf da eoğuk altında çok iler· birblrine_yardun etme~ mahrum Mektep maçlarının finali 

ye rekonınu 33.03 e, Bayanlar ara- Şeref sta.dı: Saat 12 Süleıyımancye _ turnesı leyeme;ı;. Bu sebeple Juıın Sovyet or· bırakm~ emCUndeıciir. Muttetikler ise • •• •• I 
-da İnci ö"'can 800 metre rekoru- Beyoğlu ~: seı1.-4 Nejaıt <7~•-'· ŞeL-· · · 1-, • • f futliol ta· dusuna fazla. yet' '---- ---- d ...ı! e bu de~ muvasalasını mud'ıfıfaıa veıcumarteaı gunu yapı acak 
-· 6' 00 ista ..... ......., • .....,JU, ıuı.mızın PAnnCJ emı . ~• ı oıy idame etmek azmi ded. 1 . 
pu 3. 11 den 2.52,4 e, Hadiye 2 saat 14 nbulspor - Altmtu~ ha.- kımlanndan olan Beşİkta§Ul lig maç- bır kusur bulunamaz. Fa.kat kışın ta- +--" n . ır. nan'bul maanf müdürlüğü tar"· 
metreyi 37 ııaniyedeıı 32, l e indir· ~=.,!~..'... Bahaettln, Necdet; saat lannın nihayetinde Balkanlarda bir arruı •uretile bir ord~ yıpratma ı.uı;dde.ı.ılterel b;~""' Amerika. ~ bam fuıdan. mektepler ua5mda tertip 

. k dir 18 ~.--ı:a..T - Feneıtıa.ıı~ h1*em· km . . k l" . . B için ·ı ...:_...ı ma er• .. .T .. 'k s:uınyll ve mu::ı:z:r.am d·ı fu.tb l 1 .. him 
lll.IŞ r · Adnan, şazı, SelAml. • turneye çı ası ıçm u up rew · . onu ~evzı e.-wueıı, tam mana- i:nmuı kuvvetleriyle Rm:ıyaya, .Hlndis- e .ı ~n .. .. o ~aç al'JQm ~n .?'1~ • 

O~üncii katogoride Güner Frik Abdullah Ziya Kozanoğlu taıafııı• sıyle yennd•, yurdvndan etmek tıana., Çhııc, Avu&"traıya;ıtı. ve Mısıra mı onumuzdekı cumartesJ gunu Fe-
6.43 ile uzun atl~ı. Cevat Tugay İstanbul muhteliti d_an teşebbüslere ııeçilm.iııti.r. ~aca- şarttır, Bu ~r~~yu motörü iş~emiyen yanbmJannı dooiz yolla.rmdruı yap- ner~hçe ~tadında yapılacak ve 
3. 15 ile 11nkla atlamayı, 5 00 metre- ·ı· na~n, Romanya ve ~arıstan tan~~· eli. &il8h tutamıyan uı.sanla· m.a.k mecburiyetindedir. Bu hummah şampı?"onluga .nam~et o~an Hnydar· 
de Adnan Ölçen 1. l 1, 9 ile Türkiye ıeçı ıyor lruluplerini temsilen ıehrioıızde bu· n. yuruyemıyen hayvanlan ile aman- n~ devamı kara.da. mihver 1 paşa ile Hayrıye lıselen karşıl ... şa· 
rekorlanru yenileın.İ§leTdir. Fud:ıol federasyonu tarafın.dan. lunan B. Femand ile bu buausta 8IZ kl§ın kucağına atmalıdır ki ondan ordula.rma knrşı mütwfik mukıneme- caklardır. Dört aydanheri devam 

Bu müsabakalar esnasında Kemal 25 ~ 26 nisanda Anhrada ~- görii§Jnder başlatn.l§tır. Bu gorii.gıne- sonra b.a;yır kalmaam.. Yoksa mevzi· tını takviye edeceği şüphesizdU:· O 

1 

eden mi.ısabakalarda raki~le:i~i 
Kökaal Ciridi 58.50, Fuat 51.20 ra - fzmir • lstanbul mubtdıtleri leTde muta.bakat hasıl oluraa Betik- inden çılcmayan bir orduya taarruzla halde her şeyden evvel bu n1l.Jiliyatı mağlubiyete uğratarak §ehrımı:ı:ın 
metreye atmı~tır. Sınkla atl1lIDB.da arıııemda tarti>e<Jikın termflt maÇ>- ta§ tabını mnyıl nihayetin-de Balkan ve atı1an top ve tüfekle z.8.(Yiat verdi- yapmak ve yaptn.rms.mak dAva.sı de- en kuvvetli mektep takımlara oldu
Ziya 3. 30, Halit. S~di, Suh.a 3.1 S 1~. i,tirak: edecek ls~al muhte· tumeaine J21cacaltbr. Buııd-.n atVn rerek yıpratmak garip olur. Zira sal- ~~~~erinde h:ırb foollycttnı o.rt-ı ğunu. isp.at 

1 
e~e:' Hayd:rpaşa ile 

etlamı~lardır, Cezmı Oı 200 metre- lıtbnn kadr09Unu tespıt etmei Gzere olarak da ontlınüzdeki aylar içinde dınm taraf meydana çıkım§ bulw:ıdu. Dlğe ta.rafta J _ Haynye lıse.crmın yapacagı bu ma
de 23,4 yapnuşlır. Bütün bu de!cee- futbol ajanmm riyasetin<le dttn ak- Ro~ya §anlpiyonu Rapid ile Bul- ğu için onan zayiatı daima daha faz- tralya.~ icrtUa ~~~~~tc=-:çın çok sıkı ~e~eccği ve bütün mek· 
ler mevsim başı olmasına ragmen tanı bölge merk.ezindo I!~ toplantı ganstanın ıneılıur .SIA.vya.sı ıebrimi- lad:ır. rln Avnıpa veya Afrika. 'ıntaJannda:n tep talebelertnın bu stada akın ede-
yüluek sayılacak derecelcrdir. Pılmıetır.. - - -· - ze da...et edilecektir. Son 'bir misal olarak bizim istiklal j 'birine n&kcr çıkarma hareket! Atlan-: cekieri anlaşılmaktadır. 
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(= "~31 V O L C U ) Gördüklerim, duyduklanm • 1 SiNGAPUR KORSAtllARI 1 
.:·::.=. ·~=ı..=:-.;.~ ~,~ Merzuk değ'I, baş belası mahluk Tefrika No. 68 Yazan: İSKENDEBP.SERTELLI 
tramvayların henüz istnnbulda yen\ lerln\, iç n.stnnnı işaret ~~ Abdüllımnit devrlnin en kalbur üs- :ııclc oluyor) diye ha!alaı.nla.r lçhıde - Benim g1bl mü.stcsnalan beıtı bG- - li:vet. dOOi. kx>cam. öldükten a:n-
f'enl işlediğini hn.tırlıyorum. Hn.tt!ı. Hl.klıycslnln oonund:ı koyluye: tüne gelenlerinden. büyiik babaznm ölüm terterl d6keı'- ellnde (~ lunur. F'a.kU ~. kndm el2nde D. hesba ben1m haı'e3d.rl yapa.c$-
o zam.nnınr pek ziyade hayret içinde - Fakat, dedl, bu iç cepler. bir de- eski arkadaşı X paşa, bir gün babama. kordiya.ll ştşesl., nefesinde Cvn.lcrl&- oyuzıca.ktır. . mı, omnt peşinden atrll.tl düıl'Y31f& p.. 
1dik Blrçokla.n şöyle diyorla.rdı: receye l:ııdar yine muh.a!o.za.h .•• Se- beni soruyor: nate d'ammontruıue> 1n a'yaılc Jı:Dbı- _Bana. sorarlazsa., Ka.Vll. _Mı.ıra. da dcceğlml ummW}tı:ı.. Ben bunu ya.pa.-

__: Tuhaf şey Tromvıı.yın demiri n1n yaptığın gibi bu duJ yan ccıplerlne - Şimdi mahdumun kaçında.? Koca sundan fal'bız lrokuaı. a.vucu kıa.DJl- önümde etllmlft1r derim. Eğ'e'a baD& mn.dmı- yqa.malc. gillfrp ctıenındt. 
bir tele dokun~ kendi kendine yü- para koymak büsbütün tıetılfkelt bir dellknnlı oımuş ya.hu. Ata. bhılyor nin üstünde, bn.ygmlıkl'3:- ger;1rtı'd1. knl'§l bk meylin olmıısa.ydı, bu inc1- ha.ya.tın zev1dni ta.t.mak ist.lYordum.. 
riıyor... Ne nr',ca.dnn iten, ne ön~cn iş .. • B~le iç ceb1n Yok mu? mu? AWa ge?Jnck çok faydalı, çok Sabah sa.'ba.b ızpazmoz buhra.nla.rl.le yi sa.tın alıp bamı. h~ eder mt.r- Bu sebeple To1cyoda. kalamndım.. 
Qeken var... Hep iş trnmva.yın us- Köylu kn!ıısuu s:ı.~adı: _ sıhhi, pek teyi!lidlr. Sakın ihmal et- titreye titreye babama. ne yalvarma: din? Fa.kat, buna inan k.I.. ~ryi.izün.- Kava. - Mura.I LAk1n. ne yoız:llc tı. 
tundoki telde... - Yok •.• Ama koye g1d1nce oyle ıne, ht'men cins bir a.t al ... Mülo.ııham - Aman evlAt, bu gece d.1ltlş kaldı de laıduıdan hlç bir l/"Y OOklcmJ;yen Şanghay glhi lıardcetll ve şirin bir 

Evet o vaklUer, ÇOCUk denilecek blr bir lç tott>nsı yaptırırım. HEie OOb- adam.sın, arasıre. sen de biner, ~la.- gtdlyomum. Ça.tır çatır romelk!r sar- ins:ı.nlar da vardır. Ve işte ben öy~ memlekette bile beıı a.teş!ml söndü:re-
yn.şta. l.Jcen hep bu cSihirll teh beni yun şın1a . . . rıııı erlt!rsin. Mümkün olsa amba.ya sılıyor, ca.mlar zangırdıyor, muhnık- blrinl delice seviyorum. mcdlm. Yani aradığı.mı bulamadım. 

• m~gul eder dururdu. Her binişirn12ldc Amcam bir daha iç ceb!.nl gösten!L ayak atmam. bu ~ blle eyerden kıı.k zelzele diyonmı. Mc{;"t'rse yeni - Bu sevdiğin a.d:ım. meyba.ı.ıede cKızü kelebC!k• yol göstcrlyomu. Alt 
buyükanneın, sihirli telle 1şliyen bu Köylü bununla. 0 'kndılr a.lrutada.r ol- 1nmem., ta.kat mevki.im, vaziyetim ma.- gelen beygirin şa.blapmal.an. t'edane- gördü~ 1nsanla.rdan blrl mldir? katta halılarla süslenmiş bir odaya 
acaip arabaya bir şeyler olmaması du ki cebin boyunu e:n1n1 kanşladı. ı · ıert, çifteleri im.iş, bir evll\tçığmın - liQ.Y11'. O cı:>eniz kurtlaıu mey- girdiler. 
için okuyup etmfa iıflerdi. Tra.m- Bir n.rnlık biletçi ona: ~dan diyor ki: başı içln IU m~ aıtımı2Jdald hanesinin yolmıu b~. oraya bit aDeniz kurtlan. meyhıınes!n.ln ba 
vayda en küçük sarsıntıdan gözleri- - Dayı ~ Çarşı.kn.pıya. c:ideceliln _ Ma!yetimdekilerd.en Bağdatlı bir ahırdan ali.. kere bile ~lmedi. gllııel ve oo'hhar raJdcascıst. Jcıımm ~ 
nm açılır, dehşet içinde birblrlınl.ze değil mi?. L,cıte geldik.. buTa.da ıne- efendiyi izinle memı~ınc gönderi- o muslbct geldiği andanberi dert, - o lıalQe sl.yogoınJ.D.roaıı. yo.hut çekli klmonoounu sırt.ından çıkardı. 
bakamık... Aea!Y.ı. bir şey mi olu- ceksln. . . yorum. Bizim oğiana (ho.llsüddeml, ıslah olacak gibi değil. Hetireste çok- prenslerden birl olacak?.- - otur, Ka.vn - Mural Sa.na bir ka-
yor? .. . Sonra tramvaydan lnlnoo o- Zili çaldı. Koyluyü indi.rdl Amc8m şecerell bir a.t alacak, hazır ~it~ tan sıdık sıynlmış: "Ü'sküdar At.pnza.- cKızıl kelebek• güldü: deh sake ikram edeceğim. 
nun ustündekl yuvarla.le demire ve ıuitasındnn b!lktl: ıren blr ta.ne d~ seninkine getirsin- rma göndedlp haraç ~t de!etmelı: - O, slyoconla.rdruı dn:lın. kud.rcUJ.. - Gündüz içki kullnnnuım. 
slhırli tele, sonra dA tekerlckl~re _ S:ıf adam .. . Bari bir şcylııf çel- Parasıru mıırasmı karıştırma.. o~lu- seıamet, ve lakın X p:ı.şnnın hediyesi. prcnslerd;m daha yüksot: bir ad:ım- - İkinci kadehi ıstasen de vemıem.. . 
hayreUe, alı\ka Ue b:ı.kcı.rn.k cŞu ın- dırma.s:ı ..• diye mınldandı. muza hcdlyem olsun!.. · (Binip geziyor musunuz?> diye soru- dır. Onu sana. uz:ıkt:ın olsun ~r- bir kadeh sakeyi gündüz ka.dınlu bile 
ıranln.r neler de yapıyorln.r .. .> dlye ba.- Biz de trı:ı.mvn.ydan Bayezitte .lndlk. (Allah ömürler versin) den başka. verirse... ınok isterdim. içer. 
şınıızı Htl tarnrn sallardık. ne denir Ba.hçcnln nilıa.yctinde boş blr kı.ek - Hayır. Ben öyle yükook adam- Ellerini çırptı, hizmetçi eğil~ 

Llikln bllmeın hatırlar mısıruz? O Gideceğimiz yere doğru ilerlerken ga- ahırımı7. vardı. Bl~teki yapının !ara yakln.şrnak niyetinde değilim. geldi. 
yıllar tramvaylarda mlithlş blr yan- Jlba bir şey a.lmaık llzım. geldl A.mcQm Birkaç a.y geçti. Mevsim bahar. Şeh- dülgerlerlnden birine haber, e!lıra - Fakat o şimdi benim '!VlmdlMir.. - Emrediniz, s:uıı 
kesici salgını b:ı.şlanu~tı. Hatta va.- iç cebine el atınca ~rn.rdı. Öteki ce- zadl)başındaki evimizden Oöztepeye pencere açtırıldı, cam t"aktınldı, yun- adeta bir katoo içinde yaşıyor glbi- - Bize birer kadeh s::1;ke getk .. tıe-
conların içine asılan Arap :ııarflerile blnl yokladı. Sonm. nakletmek ilzereyiz. Bir oo.baıh, X pe..- Ilk yaptınldı; Mer.t.uk'u koydular om- dir. Klınscye zıuıı.r venneıı:. Ho.ttfı nlmki tatlı olsun. 
yazılmış: cıYankesicilemen s:ı.kınınız!a - Eyvah, dedi, bizlm cÜ7.d.an yine şanın yaveri ycıd.eğinde ıı.tla çıka.- ya.. kendinde blie det;il. Kav:ı - Mura, bu güzıel kndmı bbl 
ilovhası htılft gözlerimin önüruiedlr. uçmuş · geldi. Ertesi sa.b:ı.h çamın altında kahval- _ Ne demek 13tedlğinl anlay:ı..mıyo- paçavra parçası gibi yerden yere vu-
lşte o devirlerde blr gün runcmnla be- - Aman amc:ı. no.sıl olar? H.ııyvanın fev1calı\dellğine ~ek tımızı ediyoruz. pa.tpat, pa.tıpat rum. onu büyillOOJn mi yoksa?.. . rnn ve hiç bir kadın önfinde boyun 
taber tramvnya bindik. Oldukça ka.- - Olmuş ~ .•. Ben köyl~ nasl- yolt: Alnında kar beyazı akıtma, göz- sesler. Bir de ba.kalım ki gübeylAn _Ha.yır .. hayır .. 0 bastn.lanmadan eğmiyen adamı görmek içln .sabırsız.. 
labalıktı. Ve biz arka sahanlıkta du- hat verirken... len iriirl, burun dcllklert pembe pem.- dörtnala. ortalı~ çarh çıeviriyor. önce betılm yilz\une bile bakmamı. lam.yomu. Yolda. g(!lltken genç kadı-
ruyorduk. Hemen polis knrakolwıa koştuk. be, duda'kl<Lrı ipek glbt Jnce, yelesi Bah~ye pek meraklı olan anno- Beni bir paça.vra paııçası glbt yerdeı na söz vermişti: Hasta ndamı nı.ha.t.-
Yo.nımızda - şlmdlki glbi hatırım- Vazlyctı anlııtttk. Bizi. dinliyen ihtiyar knban.k, ku.yru~ kıvrık, sağrısı kal- annemin tahta kutula.rda kendi eliyle yere çarpardı. sız etmlyecekti. Fa.kat, bu adam ~ 

d .. dır - kısacık boylu, kocaman ka- fakat cin gib1 komiser gfilü.msed!, ya.. lc:k, omuz bıı.şla.n kenlkll. kaburgala.- yet!.ştlrdiği çiçek !ideleri, ten.it renk _Seni yerden yere çnrpan bu o.da- den hnsta.l:uınuştı? Bunu anla.m3'k ı.-
falı , kırmızı yüzlü, şalvnrlı, köylü kı- run<lakl muavinine döndü: n ne fazla yuvarlak ne yassı, kiç ta- yapraklar d~; llmon, turunç mı seviyorsun, öyle mi? tcdl: 
y:ıfet;inde bir adam vardı. İstanbula rafı ön t.aratınd:ı.rı geni.f, dört OOca.- sa.k.sı.lan P~~; torlll.nr, gfil _ Dedim ya.. Ben, ancak. önümde - Sevdiı'tln erkeğin derdi nedir? 
henli'"L yeni çelmişe bell'l.iyordu. Bilet- - İ~ nnl!lfllıYor değil mi?··· Bu ğının mllıverleri müvazi ve amudl. fldanlan altüst; Çilek ta.ı1n.<a harman cğilmlycn ınsanlan severim.. - Kahbe ruhlu bir erkek onu can 
çi nereye glt.tl[.•hıl sorduğu za.man bin .. sahte \töylü• nün marUetL in<:Htleri kıs&, bukntılıkl:ı.rı ince, üçü ~ • Kava _ Mura. meraka dU.,,tü: «Kızıl evinden yaralamış. Düne Jcad:ı..r ö~-
bir müşkiill'&tla cevap verdi. Mua.v'ln güliimscdl: ııeAlı:ili, ya~. tüyleri pırıl pırıl bir 5alaınlık hallcında., dilleri bir k:an.ş, kelebek. gtbıl Yolrohanuı.run bu en gü- ceğini sanarak üzülUyordum. Dün~ 

Kendi dl11 ile bir laı.lme bo7.durmuş- - TA. kcnd1sl!.. m:ı.hlılkcağız... koşuşmalar, bağırtılar: zel kadınını yemen yent vuran adam şam gözlerini açtı ve l>enl göriince g().. 
tu. Paraları yan cebine ve pek ~11.şl Biz ~ıştık. Amcam somu: Yalnız, kısrak değil, erkek ve 13.kin - ~çe kapılnnnı kapa.yınl. Taş.- acaba kimdi? lüınseıdl. Şlmd1 dalgın yn.tıyor. He-
guzeı bir tnrf.da koymuştu. O kadar _ Na.~ı sahte kölyü7., haza kuzu. Upuzun k!ığıttald şecere- larla onleyinl. Kement atıp boynuna. * kimler bana: .-Hastanız g&runü açal'-
ki cebin kenıırındıı.n knlmelerin uçlan Komiser cevap verdt: sinde adı do. yazılı: Merzuk. dolayalım!.. _ Beni evime kadar götürUmcn, sa., kurtulmuş demektir.• dcmt.'tlerdl. 
çıkmıştı. En acemi bir yaı1kesici bile Blnlclliği. ile tAımnm.ış akrabamız <Kış loş kı~!.. Gel çapkın, ~l ka.ra onu sana uzaktan gö.sterlrim.. Fa.k.ıı.t, Dün akşam gözlerini açınca sevin-
hlçblr meharete lüzum kalınada.n bu - Sl.zln cüzdanınızı a.şınuı saht.e R bey, babamın ahbaplanndan L ve oğla.nl.) derlertren kara oğlan açık şimdiden söyllyebtlirlm ki. ömründe dim .. ve gece meyhıuıeye gelen bütün 
JXLralan pıı.rmaklannm ucu ile çekip köylü, •• O ne hlıloj~fa hin bir adam- Çerkes M beyler de o gün bl:llıleler ve bulduğu yukan kapıdan ho.ydt so- blr ırere bile bu .......... ft. heybetli ve müşterilere kendi hesabıma 1~ it-

dır. Öz be öz .,..,...irlidlr. TUk1 ..,,... bir ka- Adeta U"uvnr ~ 
afahlUrdl. ..,..... ~ hepsi hayran. ""'· " J~ •• cesur bir erkek gönnernlşsindt.i-! ram ettim .. fa.kirle~ beda.va ~ 

Amcam onun omuzunıı vurarak: he.rüt;ır. Tramvaylarda. kendlslne he- Derhal SarnçaneOOşınm meşhur Etekler tutuştu. Biri yaltalıyacak. _ Onu g~den blt fOY söyllye- d!ı.ğıttım. 
- Dayı... Şu ceblndeld paralan nüz Istanbula gelmiş sat bir köylü saracı bilmem ne etend.1 dük.kA.nın- Ne meta olduğunu b1Jsıe Wıte para Bu sırada hizmetçi lk.l kadftl sab 

d aha iyi bir ""'re ""'rleştirsene .. dedl SÜ3Ü vcrlr ••• Ha.tt.A yalancıktan Jl&- dan çaıı..rLıldı. Merr.uk'u ölç~- b•~Ip versen almaz ya, gösterişine ka- mem. getircll. 
,,_ J- 1 ebind &• """' ..., - O halde benlmle berabcr,evlme 

Koylü onun yüzüne dik elik baktı ve ra a.nnın c en ucunu dışarıya. çı... başlığı, eyerl get.iroi. ~.sırtına pılıp bir yere saltlıyacak; gizlice Iz- kadar geliyorsun, değil mi? Birini mi.sa.fi.re, diğerini de ~ 
cevap verdi: kanr, bazı kimseler sizin gibi kendi- geçlrtlllcr. • mite veya Adapazanna götürüp sa.ta- - Evet.. gellyonmı. Selli yerden wye uzattı. 

- Parnlnrın yeri !ena mı?.. sine nas:lhat verirler. İşte bu arada En evvet bizim R -... p~..+tı. Us- cak.. Kava - Mum: d feı-• ~rür ""J -ırı~" yere vuraıı ve kndınlnr:ı. boyun cğml-
- İyi ama uçlan dışan çı.k.mış... 0 a ~ ... go · tüne hoplar hoplamaz şahla.nmalar, Buna kaygıl:ınmak değil, sa.daka yen bu adamı blr kete olsun yakın- - Demek k.l onu bu kadnl' sevi~ 
- varsın çıksın .. . Herkes benim 3 aydan beri herltı ~ tekmeler, çiftelemen durn.mayıp hay- vermek l!zını., fnbt X paşa duyarsa dan görmek isterim. sun?! - diye mırıldandı - tçld ikram 

paralı olduğunu anlar... nız ..• • di pala.ı;pandıras a.,o.ğı. Ardından ne demez? Zaten cel:lllintn celı\lllst, _ 1''akat, onu rahat.ı;ız etm~ek- etmek .. fakirleri sevlndlnnek .. ne ın. 
Amcam: uYıı.ra.bbi, . . Ne sat tn- Hikmet Feridun Es daha caka ile yanaşan L bey sıçrar ,bir daha adımızı nırza a.Imn.11... sini _ Ben, sevince böyle severlm, 

sanı .. ,, diye mınldandıkban sonra: sıçramaz paldır küldür yere. (Amma Arabacıyı, uş:ığı a.rob:ı. beygll'lerine _ s&z veriyorum .. nuıdemki lıa.'ita.- Kava - Murn! Benim ıı.,kım rlyn.sı.7Xhr. 
- İyl ama kazın ayağı öyle değil... dıa. :ı.ceml çaylaJcsınızl gibi bıyık al- bindirip etrafa saldık. Saatlerden oon- dır .. ba.şı ucunda. i>;r tek kellme SÖY- Ben ömrümde ilk defa sevilecek bir 

Bak §11 Jevhndo. ne yazıyor ... dedi ve AKŞAM tından giilen Çcı:tı:"es M bey de atlar ııı kös kös döndüler. Mcrnuk gitti lcmlycce~lm. erkekle ka.rşıla.ştım. Fakn.t s:uıa haber 
Arap harfleri ile yuzıh ince uzun ta.- atlamaz tepeta'klnk yere.. gider, dahi gidıer. vereyim ki, o tamamiyle dlrllirse, ben 
belayı işaret etti. Hayvan, üstünde klm:ıe yoksa ku- Ko.rakola bildirmc-k mı. ? o vakit- Yok<tpa.ma.ııuı güzel b:ı.bçı.-lcrine g!- dünyanın en moout kadını olaca~ını. 

Koylü omuzlarını kaldırdı: Abone bedeli zudi, kimse va.nıa canavar. Saraç eren- ıer, o Oözt.epcde ne anyor? Kmn4ser- den ağaçlı yolun sonunda, dört ~.,ı - Bu adaın ne fş ya.par? Bu kadar 
- Ben okumak yazmııJt bilmem... aroya karışma.da: llk Erenköyünde; ~lmdl!k.I. gml etrafa odalı ve bah~ lçlnde bir evin önünde medhettiğine b:ı.kılırs:ı, ya bk siyo-

0 .. 1 1se "'"- ~...... 'l'ü.rki)'O Ecnebi - Zavnllının suçu yok, Ara.kari ta- telefonu meıeronu yok. Komleıer Sah- <hırdula.ı'. gon müda.tll ve yahut hazlı' para yt-
- y e ........ , sa.na o .. ...., .. yım... kuna alışmış, amfratıgalardan uı1di- rayıceditteki süvari .,...,.,.u-ıere adanı yen bir asilzade olmalı. 

Bak ne diyor? Yan'keslcUerden sakı- , .._, ;,- Kava - Mum. bu güzel ga.yşa.ya 
Senelik 1400 ktırq 2700 ~ yor. yollıyacak, !Ağar atlı, dünyasından sordu: - Hayır. Hiç biri değil. O da va.k-

nır.ız. ·· Duydun mu? 5 Aylık 150 • 1450 • Dükkanına koştu, püsküllü püSkül- bezgin, y114lı blr zaptiye yolu tutacak _Evde başka blr kimse va.r mı? tiyle senin g\bi bütün ömrünü deniz-
- Duydum ama bıı.na ne?;.._!~e- 3 Aylık 400 • 800 • 1ü başlığı, yumuşak çuJ:ı:a eyeri, ipek ta kaçanı bulaca.le". - Bir o .. bir de hizm.etçim var. terde geçirmiş. Fakat, şimdiye kadar 

trieller benden sakınsın... UV6 göre 1 Aylık 150 • • fşl~U hıışayı getlrdL Obürlerinl çı- Haydarpa.şadan ~len ~ trenin _ Güzel bir ev. Bur:ıda. ne zsmau- hiç bir kadın onu anlıyıım:ım.ı.ş.. ona 
gore cebimden pnramı alaca.k değiller lmr.ı.p bıD'ılan taktılar. Gene R, L, M düdükleri öttiyor. Eller ,.,..,ede, X pa- memnun .-.. .. m ....... '•. 

r~ danbcri oturuyorsun? """" ..... ~ 
yn... Posta tttıhndına dahU olmlyan beylere bhımek ne mümldin? Ay- şaya ne cevap vereceğimiz!. dü{ttinür- _Bir yıl kadar oluyor_ - o da bir kors:ınını.ş desen e-. 

Amcam bu ndarnı ala.yıcl blr gülü.ş- ecnebi memleketler: Seneliii: vaz kaso.p, hep bir hesaı:>. ken (at bnlunduD müjdesi ortalığı _ Ondn.n önce neredeydin? _ Vaktiy~ korsanmış. Fakat şlmdl 
le süzüyor ve kendisine şunh.n anla.- 3600, altı aylltı 1900, üç aylıtı Bahçede-ki ağız kalabıı.lı~ı duyan, çınlattL _ Şanghayda.. Yokohamanın en çolt aevdlği bir 
tıyordu: 1000 kuruştur. merak ederek çatı ara6lna çıJc.ıp hali Ak tıraşı uza.mı.ş, klrll sum.t.h bir _Vay .. sen Şangha.yda.n mı geldin meczup .. 

- Sen ne diyorsun dayı? BUIJ.un Telefonlarunız Başmuharrir: 20565 =~nce ko§'an karşıkl komşumu2lda herif, yular sımsıkı elinde, daya.nma.- buraya? Kava - Mura elinden kadehini bı-
burası İstanbul.· İnsanların her çe- Yaın işleri: 20765 _ tdare: 20681 da: - Ben Tokyoluyurn. Orada koca.m.- raktı: 
şidinl görebilirsin ... İy1s1 de var, te- Müdür: 2049; - Nallarına bakalun - Ben suanızda, bey:ız köşkte otu- dan ayrıldıktan sonra. Tokyoda kala-
mı.;ı da ... 11İnsanın gözündeki süıme- Yoklar yokl::ı.m.az, koltuklarını ka- r:ı.nla.rın a~asıyım.. Bir i.flm için Bey- madım .. ~anghı.ya ~ittim .. ve oroda - :-fe dedin .. bir meczup mu? 
yl çalarlar <la farkında olnuır.suu Rebiülevveı 30 - Kasım 160 harta kabarta ~ene: lcrbeyine gltmt.ştim. Ha.yvanmızı ta ~!lY-~ oldum. - Evet. Tanrı ile kul a.rasıııdald 
derler... Sen bunu biliyor musun? S. İm. Oü. Öğ. İkl. Ak. Yat. - Umduğum çıktı, Ampçlk h:ı.klı. oradn.ıı gctlrdlm. Yakalayıncaya k:ı.- _Kocandan niçin a.ynld.ın? uzun mesafeyi bir anda geçen, Y'QZl.l 
Daha bir hıı.fta evvel benim kıendl E. 8,43 J0,30 5.26 9,lO 12,00 1,37 Giiya. yeni nn.llatı.Jrnış amma en kÜ- dar c:ınım çıkl.ı. Beş nlt.uı ba.hş!.ş iste- _Öldüğü için. istediği zaman gökte, dilecll~i anda 
başıma geldi. Yüreğim yanıktır dn Va.. 4,32 8,19 13,H 16,59 19,411 21.26 lüstür nalbanda. Çlviler ete kadar rim, beş kuruşunu keserseniz almıı.m!. _ Nedıı:n öldü kocan? Hasta. nuydı? yerde ya...~yan müthiş bir adam. 
s:ı..na. onun için söylüyorum. dayanmış. Daklka. geçmOden Ca..""Şı- Beş altını saydık. Kı.pımanuyor : _Ha.""". Bir slvn.gon öld.ü-'ü """U.. Kava - Mum haıyretiııl glzliyemed1: 

İdarehane B:ı.bılll elvan kapısındaki Ta.tar Şnhln ustaya yolla- K•"'gu k•- b"lonc .... ft_ - ..ı.u··p· 'J~ J~ ıu """ 
Yanı.m.IBdakl yolcu blrden'blre i..ı... - ""' r.cu w. " t ......... ı uı~ · - O ha~ sen de ben1m. gllıl. si- - Bu mesut ada.mı gormekte bir -· Anmusluk sokak No. 13 yınız. Bunları söküp .-nfden nauası.n. Bft 1•1·-ım --'-nn çe,....""""'lerinı· 

ciddi olduğunu anlamıştı. Amca.mı Götürüp ~irdlle::~Eslo lumam, p~alft.... ~·imuad ...... ı,d k .,......e ... idi.,.,. yogon düşmanı olmaOOın? dakika daha geclkin;em merakımda.ıı 
büyük bir alfıka ile dinll:vor, ara. sıra ... ........; ... ~u '-&& 

0 uz m c 'y - Siyogonlar senin neyini öldiir- çatlıyucai!'mı . Haydi, göster onu ba.-
su::ıtıcr de soruyordu: Mühim bir konferans a9ld tns. vemim! düler? na. meleğim• 

Onu da avucuna koyduk. _ H'"' klmOOm.l. Fa.kat, bütun- mll- 11Kızıl kclObeJt• sakesint lçtiltt.eıı - Nasıl oldu?. Hiç fa.rt:et.medin Dişçi MOktıebl Çene 11e Ağız cerre.- Bir gün sonra. Göztopcye taşınır- ...,. 
mi'. h1s1 profesöı:il Dr. Ziya. oemaı B. Ak- k:en Merzıı1c'u yularından. tutturnraik 1293 be Tuna boyı.ın.d:an hicret eden, leti öldüriiYorla.r. Onlara bu yü7Jden sonra, birdenbire Kava. - Muronm 

••-•- t.. •-4 - 16/4/19A" lk.o. - " • ~ırttik. düsma.nım. omuzl:ı.nna yaslandı: Amcam cekewu.ı.ıı ..... ceb~ g~- soy .... perşem.,.,. gun~ saa:. ,...,,, gençllğlnde p~hlivan, o z:a.nı::ı.nlar 
rek bir ba.ft.a evvel cW.il:ınmm yan- (17.30) da Eminönü H.a.lıcevtnd.e er.Ağız Blz&m evvel sclanıtq;ın nihayetin- Göztepede muhacir arab:ı.sı koşan sa- Bahçeye girdiler. - Senden ufak bir yardım istlyo-
kcslcller tarafından ntml uçuruldu- ve diş ba.lam.sızlığmın zararlaru mev- deki bölüğe annemin amcası. t~- kallı Mümin ağa., çıkma:n girişimizi Genç bir hlçınıctçt~ rum, koca. aslanım: Bugün bo.ruı. ver-
ğunu üstat bir polis romanı muha.r- r:uunda bir konfCTa.ns verecektir. mıştı. Ua.rcml büyük yengemiz 310 ~itlnce gelmiş. Haşarıyı groxien ge- - Buyurun san.. dlğin hediyenin on misllnl, yüz m.ı..-
rlrl gibi anlatıyordu. HlUyesl haki- Konferansta projeks1yonla. müteaddit haroketi arnndnn beri sinire. evıuı- çirirkcn, k~lp attı: Di~JX>lk kapıyı ııçtL •Kızıl kelebek• linl sa.na kaz:ındımbllirlm. Eit<ıl' be~ 
katen meraklı fd1 ve bütün 68hanlık- llC3lmlcr gösterileccaııtlr. mr'lres gele- ma u~ı-:ımı.,, so!ada. hızlı yürünse, mleaflrlne yol g&~rirlren. bhıız ön- den dilediğ"im yn.rdunı cslrgcmez9C'll.. 
ta.kiler onu dinliyorlardı. b1Ur. kuvvetllre ka.pı k::ı.pansıa. (gene zel- (Devamı sahife 7, aüt~ 1 de) <'eki. bııhs'l tama.mlamağıı.. ça.lışıyordu. (Al'kaaı var) 

!!!] 

P E R • L • K o N A K nn sığı.ıaJdarı değil, ecdadımızın Bakır ve kalay karıştırılmak ıuretile rayışlarile büyük bir fok balığına Genç kadına dikkatle baktı:n. 

1 1 vaktile içinde yaşamış oldukları ko- tunçtan yapılan silahlar, kaba taştan benziyordu. Mü§ahedem beni derin bir b~re:te 
vuklardır. Tarihten evvelki insanlar yapılı be.ita, topuz ve bıçakların ye>< Ben. dar patikanın kenarında du- düşürdü: İki kardeş arasında en kü
binlerce sene evvel, bozkır kovukla- rine kaim olunca, o iptidai insanlar, rarak bu heyecanlı takibi aeyredi· çük bir benzerlik bile yoktu. Billt-

Tefrlka No. 33 Çeviren: AHMET HİLALİ nnda yaşıyorlardı. toprağı kazıyarak tutya aramağa yor, Stapletonun fevkalade çevikli- kis vücutlannın ve yüzlerinin ıekil-
Onlardan sonra gelen insapılcır, bu ba,lamışlardı. Karşıki tepede gözü- ğine, bu kanh Bozkırda ilim ve fen leri, saçları, gözleri. burunlan. do

Fakat bu derece vazıh ve korkunç di.aele. bu korkunç sesi çıkaramaz. pek eaki eedadımlZI ta]didederek ken ıu uzun lM:.ıı<lek yok mu) uğruna kendisini her arı ölüm tehli- da]darı, tenleri biribirlerinin tabaa 
Cfeğildi. lar.Duyduğumuz see, ulumadan l>&f"' böyle yerleı-d.ıı yaşamadıklan için, Tarihten evvlelki inaanlann :mi.den kelerine maruz bırakmak hwusunda tabana zıddı idi. 

Ne sakhyayım; bu. beklemedi· k.a bir şey olamaz. tarihten flVVellı:i ecdadımızın bura- aramak için lc.azdıklan ocaklardan gösterdiği büyük fedakarlığa pşı- Valcıa kardeşler arasında her Dl'" 

ğim hadiıeler, beni dondunnuıtu. - Belki. de böyledir. Siz butor larda YataYlf izlerini olduğu gibi bu- biridir. Bu boz1cırda dolaıbkç.a in- yordum. man tam bir benzerlik me\.cut ol-
Söyliyeeek söz bulamıyor, göz ala- denilen büyük yırtıcı kuşlann kan.at- luyoruz. san, adım baıında yeni yeni ,e::rler Patilada düşiincelerime dalmış. masa bile, az çok biribirine benz .. 
bildiğine uzayan ve yeşil beneklerle lanm çırparken çıkan sesleri biç dur- Şayet merak ve teeeaÜI saikuile. ke,fed~or. duıurlı:en arkam<la bir talc&m ayak yen cihetler vardır. HalLuki ili hu-
<lolu olan bozkıra t~kın ıaşkm ha- dunuz mu) o kovuklara gidip biraz teıtkilc eder- Beni bir dakika affediniz. muhak- sealeri işittim. Genç bir kadın. beı- masa bile, az çok biribirine benzi. 
kıyordwn. - H8(flr. seniz. onlann birer ik.ametga,h oldu- kak şu uçan kelehek Cydopelte ne- nim bulunduğum yere doğru yörü- lik bulunınak töYle dureun bal ve 

Eski korkunç aükünet .avdet et• - Butor'lar İngilterede cinaleri iuna ve içinde taıtan yapılmıf birer irinden olmak lbun. Cinai pek na.• yordu. şeldllerind~ tam ve mutlak bir mü-
mi~ti. Yalçın bir kayanın tepeainde hemen hemen ldmilen münkarız ol• yataf ,.eri bulunduğunu görecek.si- dirdir. Kollebiyonuına katmak için Bu kadın, muhakkak baca du- bayenet ~oze çarpıyordu. İtte ba 
tüneyen iki karganın acı acı ötüıün- muş büyük yırhca kuılardır. Fakat niz. ah şunu bir yakalıyabilaem... ani L _ "'-- ld'W" . h" tezat benı afal1attı. 
._. k b l b -'- d L .,., ,_ '"- m arının navaya ywı.ae lfıtlDI ı- Sta l t ._ • •. }" cıen ba§ka her tarafta ölümsü uneti un ann o:z.;ır a nıul ıte.d~ yaşa· - Bu kovuklar küçük bir kasaba- Haşeraı: mütehauuı bu sözleri l ·· d .. w.. .. d geli- P e on .açı.- mavı goz u. aan-
h • k" mal "h . ali d B el d '-- ' raz evve gor ugumuz ev en ıı b" d d H • . . t __ .. 

u üm sürüyordu. an ı tun ıvar ır. iraz evv yı an ın:or~. Aca/ba 0 kovuklar- söylemelke beraber, elindeld y~l yordu. Fakat Bo:zlcınn kıvrımlan, il ır a a?1 ı, emşır~ı 1M ~-
- M. Stapleton, siz okumuı. alim işittiğimiz korkunç ulumamn böyle da bangı deTir insani.an yaşıyor- ipten kepçeyi handa eallıyarak ke- pek yakınıma gelinciye kadar onu t~rede nad~ ?~l~an ~~ah ~ozltl 

bir zatsınız. dedim·, böyle bo• ve ma- bir kuıun ak.si sadan olmadığını kim Ianıı) lebegmw. arkasından bir -·'- -"'Li - L. l •tu bır esmer guzelı ıdı. T CllınUl, go:zle-
y ~ t>UJ gonneme manı o mu,, · · · • d d el-'-' -'-r::ı11z masallara inanamıyacaihnız ta- temin edebÜir} _ Yontına taf dCTri iııeanlan. ko~ağa başladı Kelebek uçun.mna 

8
. dah yukl nnın rengın en, u wuannın ı~-

b "idir. Bu korkunç ulumayı neye at- - Ulumaya benziyen ne garip ve Hakikt bit- tarih ıöyleıneıi kabil de- doğru uçu.yor S~pleton da kenr,..i- b ıraz S •
1 

yannnkıza lı: da~ı.nca.l linden Cf'nup memleketlerinde do-
k k • rY- unun tap eıtonun ar eşı o - w b"" ·· ·· k el l _,_, .. 

fcd.iyorsunuzl or unç ıea. ğil ni havaya kaldım.•• arka.euıdan ko- d ,.. d' B t'ah . . d d gup uyumtıf a ın ann ıncıuuıgı ve . . •• .....,,.. ugunu aez ım. u mınım e o ib · el 
- Uçurumlar, hazan anla§ılmaz - Bozkır, sürprizlerle doludur - O zamanki ineanlar acaba na- şuyordu. aldanmadun. Çünkü Boikrda yaşı- ca~. eıı taşıy_or u. f k d 

aksi sadalar çıkarırlar. Arasıra çö- azizim. Ş.J karşıki tepenin yamacına sıl y&flYorlardı) Yeiıi dostum. ikide bir genit kep· yan kadınlar, parmakla sayılacak el" ı~~ ~grur, a ~t '?n .erece 
küntüler oluyor. Yer altında dereler bir göz atınız. Orada ne göriiyonu- - Vahşi bir bayat aüriiyorlar<!ı. çesini havada sallıyor, fabt hir tür- derecede az olduktan gibi, müte- b~:ıgbu~- vtt. bu:'.u~~1';"2 çekres~i.1 ın.aanıab k 1 b ı b' t k nuz} •rü] • • lii k leh ... kal d Za aU kız k d . • ır ar>ı§ a uyu ıyece guze eıy 
: ~~orh.~~e 1 u.n~ .,~~zer ır 1 ~ üı;.1 Çoba l w akl ben- ~~._enm yamaçlarda otlatıyorlardı. aı· e ~gı Y~ • dh1or \L v ı hassel191D.ld .. ar eaınm son derece gözler, kırrn1zı kiraz renginde biraz 

ğ~ ı~t 11
1 
ıs~ erkının, 

1 
ıra~he~e l~ş ı· . - b" takn ankn ~~ arına =nıanna elbiee di)re ei:rdi)cleri fflY• un ter ıçm e ımttı. güz o ugunu da bana söylemişler- etlice dudaklar ve bembeyaz mun· 

ımıJ: ses en çı arma arı ı tıma ı var. zıyen ır nn ovuıuar. ter hayvan poıtlanndan b--La bir Gri renkte elbi.aeleri blcnaz bnvt•~ di. Yanıma "OIH\ kadın IOA derece t d' 1 ·· ı·· d • ... . . ....,. . . . . • _,... • = . a:zanı ış er ıus u,yor u. 
- Hayır azizim, bahsettiğiniz ha- - Hayır, hayu.. Onlar, çobanla- deaildi. Ziraat nedir bilmezlerdi. ikıdcbır yerlorc eliler~ ıt0nra aıç· güzeldi. (Arkua nr) 
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il Günlük 

A~ŞAM ""r ııt!e 7 

Borsa 1 

- Cinler yokluyor buncağızı. Oku.- 1' 7,6 933 Türk borcu l. n. m. M.05 
tun, muska yazdınp boynun& bağla.- :ıı ı 1938 lknunlycll t:ı.80 1 lŞ ARIYANLAR 4 - Kı"ralık. Sablık OSMANBim>E - G:ı.yet güzel i Kil.'!ITT:TLt ırt 4Rnirn - Bin 1k1 
Jlll, beneksiz siyah horoz kesip Jaı.nı- :ıı 1 1933 !kram1yell Eraan1 H- - mevkide 7 t:atıı btr npartun:ın 7 şer yüz llm varidat B:ı.hçekn,pmın iyi t-'r 
m tuzla yala.tın desem valdt geç tiği , ' 1934 SlvM-Emırımı. 1 19.66 MUHASiP - Yabancı llsa.nla.ra Ta- 6000 LİRA -Ta.rlnb:ı.şmn t:ı.m ı da- oda cephe 11 metre tıatı 100,000 lira. mcv'ldlndc on senellk kontu.nıtlı 25,COO 
Jıo1n fayda etmez. :td1ş ettlı1n, kurtu- , , 1934 sıva.s - Emırwn ,_, Ut.~ kıt 901t tecrll.bell bir muhas1p g{lnde kb gen1ş cepbell 't odalı 46 um. Teldon 43486. - 2 llmya Hasan deposuna müracaat. 
lanı. ı , 1H1 Demlr101u ı.utruı 18.68 blrnQ -.atıe muhasl!bentzı tanunlıı.- ır..tlı hane. 'I'a.tslm Abd1Uha.lchAmit TALiMBANEDE _ bir aparbm.nn - 8 

x paşanın k~a gider m.1 r1t- 1 :ıı :ıı • 1 n n 19.215 ra uygun tedvir eder. şerait ChTen- cad. 23 Boızkurt EınlAac Tel: 43532. & b.t 15 er oda ban:yo 1ra.t a.yda. 170 1R 
mez mı, artıık oraları kurca.lılınMen A. Deımlryolu t&hvlll ı-n W.SO dlr. A.qam'da KAtlp. - 4 _ ı 11ra na.tı 401000 ıır:ı. Mftrncant Tn.tslnı 1000 L ADAN - 550.000 llmyn ka.oo 
lrler.ruk'u 'Oskildardaki bayt.ata gön- A. Demlryollan tahvtll m 61.25 dar muhte11f yerleroe muhtell! ıny.. 
derdik. B1r )'Ok araba.sıruı. ya.tınp ge- A. Demtryolu mtınıe&11111net '9.'75 LİSE FEN KOLU MEZUNU - Da.k- !0000 LİRA - Nl§o.ntq Halk par- şehit MUhtaT caddM Emltuc :yazıha- metlerde satılık ev, dükkD.n, han, 
tirdller. T. o. Merk~ Bankası 180.- tııo Ue çok sert }"8.Z1 yazar. Bazı resmı tısı clnnnd:ı. 10 odah 15 katlı apart- nesi No. '- Telcton 43486· - 2 a.pa.rtmıan, pes:ı..f, yalı, vlllA., arazı, 

HayVanClk yüzlere meHU melfil balı:- T. 1t bankuı nama muharrer 13.- mnesseselerde çalışmıştır. ~rllkle m:ınn. tahvili 1ç1n plA.nlıın mevcut YAZ :MEVSİMİ tÇiN - Mobllyalı arsa, ç1!l1k ve S3J.re ~ı emlr.Jı: 
mada. Ne yem yiyor, ne su içfyor. Ne- T. 1t bnnkruıı (bam.118 att ) 18.'75 &111.bsl yoktur. ~·cıa <F.Ş. 40) cqllıe 7,5 deri.'llik 83 metro tfu"gir ha- a.partmıa.n ye oda Js\l~ ~ kiro.ya almak Te snntmnk .lstlyenlerln 
rede ise nallan dll."CC~ •• Yeldeğtr- T. İf bankam mllmessll h1s. 1'7!S.- rtımuzuna mektupla mümcnn.t. ne. ".l'n.1ts!m Ab1ülhnk!h!mlt cn.d, 23 verecekler Taksim Şeb1t Muhtar cn.d- Ferdi Selek Türk EmlAk Bftro.su. o:ı..-
m&ıtnde oturan Yahudi b3<Yf;a.nn hA- kupon kesik " BoPAcurt Em!Ak Tel: '3532. - 1 desi. EmlAk ~esi No. 4. Tel: lata Ömer Abtt hn:n 1ldnc1 kat No. 23 
Dkılığınl aöyledUer. Geldi; muayene A. .Demiryollan tirıretı (1' 80) ISl.25 HASTANELERDE - Homş1rel1k 28000 LİRA - Mec1diyclcöy 3 d8nthn 43486. - 2 telefon 42368· - 'I 
muayene; nlha.yet decll ki: A. Demlryollan tlrtetı <" 100) 48.!5 yapnu.' ve evlA.t muhabbeti olan 40 b~lık b:ıhçellk meyva.lılt iki k&t 8 KiRA•..... BABrvYt o·-No 

- Öpemsyon güzel ya.pı.lmı.ş amma Esk!hlsar çimento 14.95 ~nd.:ı. bir bayan pocuk d.a.dllıtı an- oda ma.rur vlllt\. Taksim AbdülluıkhA ..... .n. y...... .a.r.1. - h1 BİR İRAD - Kadık.öytmde .AzL. 
~ler tyi dl.k1lmcınfş. Böyle blır8a Sigortalı Kredi Fonsiye 1go3 ı22....... K rt·... D--'t so1c.'!lk N mit cad. B~urt Emlft.lt Tel: 43532. - Ka.dıtiJytln<ie, Müdürd:ı.:r: sah1llncle, z1ye haman:Uanııda.kt nısıf hissem! sa.-
,._,arnaz bu. Dildşlerrı yeniden dike- 1 , 1911 116.- yor. u ..,.uş Mumcu ı"""i" 0

· maruf Ztlhnl gaztnosu eşyaslle b1rl.1k- tıyorum. Tallpleıin gl)nnGJt 1ç1n mn.• 
oeğ\m; blr hatta. da pa.nsüman 1stıert :ıı :ıı Amorti 119.-

3 
Mürllvvet. - 1 te sabll>l eliyle k1ralıktır. Klı.rpmıda. hall!ne, görl\şmek tlzere Ak.ş:ı.m'~ 

Ylnnlden tutturarak ı.nld3 11ıaşa :ıı , Kupon ı.t5 2 İŞÇİ ARIYANLAR 5500 LfRA - Boyotlwıun ç<* de- 9/1 No. lu haneye milracaat etmeleri. •İ. z., rü.muzunn mektupla. müracaat,. 
mlnştı, Ocllp gitti, pc.ralan ceplecU. Londra üzetine 1 sterUn 8.24 - geril yerinde lşlenm.lf glll lxı.hçest be- - 2 lan. _ ti 
Azılı, ldl.ş olmuş, b1r der1 b1r kemik Nevyork üzerine 100 dolar lS0.70 §er odalı müt.<?a.dd1t balkonlu 167 1.1.i'a. ,,,..-. •• ........ +~-
ı..ıe gelmişken blle ne ise gene o, c.Jıe'tTe üzerine 100 RADYO MtJTEBı\SSISI ARANI- gellrll İstanbul llmıuımı :tucakiamıf ' .n...uwu..an. YALI - .&fiUlyede nıer- BATILIK KÖŞK _ Suadlyc Şa.ş• 
battA a...aı .... Jılh esldslnden beter. +_. __ franJa 80.365 YOR - Konyn.da ciddt bir firma için bed1t manzaralı 6 >:a.tlı apartman. hum Tevnk Azmt l'81m fskel~ )'8kın 

~.,.~ 6• .14T~• ... "375 rad tamlrat 1şl rln1 ~~e yCdl oda banyo rıhtım ve kmbakkal trn.mvııy istasyonuna bU! 
On beş, yimı1 gün sonm 1908 Madrtd tıaerlne 100 peımeta .u...- yo ı e yapmak üzere Taltslm AbdülluılklıAmit ca.d. 23 Boz- oohçesı yazlığına ldralıktır. tçhıdek.1- dak!Iı:a. mesafede ~altın deniz to.ra;-

meşrutıyeu ııan edlldl; baş b.pı yol- Stokholm ttzerlne 100 kuron 80.72 bir mlltebassıs veya mühendise 1htl- lruıt ErnUtk Tel: ~32. - ı lere mtlmcaat. _ 2 fmda iki katlı tam l:Argtr ayn b~ 
daşlarlle beraber x paşa da Bayib- BOR'A DIŞINDA yaç vardırı Yüksek m~ ver1lecekttr. apartınınn tarzmddti köşk satılıktır. 
~ı boyladı. Ba.ş bclAmızı dıemal At- Ttlrk altını 14.SS Galata Okçumusa eaddC'S! 101 numa- 140000 LİRA - BeyQğltında. senevi KİRALIK APAlt'I'MAN ARANlYR - 8014~ No. ya telefon edllmest. _ l 
pazanna yollndık. s~ Jn{'Cfd1J"'Y9 okut- Ktlloe altın bir lr&ml u 5 raya mtlracaıı.t. 6300 Um gelirli beşer odalı tam mn- Möb!eU veyıı. m&lesiz hemen serbest -------------
ttrk. Mecidiye torlu 10 dıiireU apa.rt.mnn, Tak51m 3-5 odalı tılr apartman ~or. Ak- SA'IIl.IK APARTIJ\fAN VESAİRE -

Alana müba.rek olmm, t.epe tıepe 1.5
8 

BASAN DEPOSU_ Beyoğlu şubesi- AbdülhakMm1t cııd. Bozkurt Emlflk şa.nı'da CBlC rtimuzmıl\ mektupla. mü- İst.anbul, Beyo~u, Beşiktaş, Ke.dık.öY. 
kullansın!.. 1 1 nl idareye muktedir mesullyeti tıu:na- Tel: 43532· - 1 racaat. - 2 ve Bootancıda en ~. mütena yer-

Blr ay kadar geçtt tisküdar BklA- R A D y Q mtle üzertnc alabilecek lAalml lise lerde e:paıtmıan, a.rs:ı, dük!tıllı ye 
- hukuk: -n"-'-,....,-den blr -•n.. EJ,F. GF.Ç]'.ffiYEN FIRSAT - Şişli SUADİYEDF. KİRALIK KÖŞK -
~e .,...va~c,...._.ının .... çıu .:::1u yerlnı ..... ,:-::_ tahsllll, sanattan ve ıtrlyatt.an anlar tmımvay deposu J'8.llll'ld& caddede Tren ""lU lhıerinde _...,,ık ve bol ..,.._ atarlar s:ıtılıktır Kadıköy Mod cnd· 
Bbu .;,~t.ı.· (Sem:'-..a-ı) dıu"7 ~ual.-. 11.sana A§lna enerjik b1r gençe Uıttyaç cephe 21 derlnUk 50 den1ze nazır arsa .... 1 .. 11 :,::,.,-...ı olan ..ı;·~ bir ~ deıs!. 104 numar ıı. I :r.'Mtf'Vl Naci A-

&""'i" ' ıııı<OU en a-- B---L..:ı pro........ vardır. On ik.Jden dörde kadar Bah- ~ "~ ........,. zere müracn..-ıtı: n - 18 
oa#ı olan 15 bln :turnşu maa fa.is ve _......... •·- ka beher metre 8,5 llrn Tak3lm Abdül- kiralıktır. İstasyona. ve tramvay du-
mo.mrln muha.lreme istiyor. lUO Program. 1~.3S ~ ve ~- .çe pı Ha.san depomına müracaat. h~kMmlt caddesi 23 Bookurt EmIA.k rağına gayet yalcındıt. s~ Şen 

HJ" bilmedi""~ bu adam nen1n ler, 12.45 AJans htlbeTi«1. 13.00 Şarlo İ Tel: 43532. - 1 sokakta bakkal bay Gündnz'e mQ:r&-
v 

6 "-'·"'~ Yİ BİR TERZİ KALFASI ARA-~t? .. Klmsıeye borcumuz, harcımız ve tu..ııa.u..ucr, 18.03 ra&ı.l heyeti, 18.45 j•. • caat. Telefon 52-33. - :ı 

MÖBLELİ YAlff'T l\tÖBJ.1:stz - Ka.
lortfer Te banyo1 u tercihnn şoh1r u-ıe
fonlu !I - 4 odalı bır apıı.rtm:ı.n hemen 
yahut birkaç ay Jçinde tıısllm fQrtlle 
aranıyor. O:ızetenı1zc (Moble) rümu· 
zile <Yahut numnra nl tında) cevap 
verllme.~. 

:rot; meseleyi bJr tl1rJ1l teşt'edtp çıka- ztraa.tı Takv1mJ, 18.M Mndc (Pl.), NIYOR - Ankara caddool 90 numara SATILIK V L-Ln, APARTMAN VE 
ıuo Ajan.s babe lerl 19 45 Ymttan Terzi bay Nrızım Uıı:rnana müracaat. ARSALAR - Her Jtu;eye elverişli rablll.rsen çıkar:: r , . +-

0 kahrolası m&hlfığu getiren Bağ- 8'llller, 20.115 Radyo gueta. ıo,46 MB.- - 1 apartmanlar müteaddit köş!tler .ı.::s-
h ıı, nrk şaıtcı1ar ıı 00 ır.o- tanbul Beyoğlu Ankara Kmnlında Ye-

datlı efendi detil m11m1ş? Aiacaıuu, ur ma a.mı~ • . İŞÇİ KIZ AltANtYOR - Ambala.' şllköy Boğaziçi e:!lCümle Çlttellavuzlar 
hem de fazlaslyle x paşadan aldığına. n~. 21.115 Müz1k, 2UO R'.OUlJl!llll&, J 

f{lphe yot; ~rSBt bu fvsat para ko- ıt.45 eenfont oıicestrası, 22.30 AJ&n.9 l.şlerlnde çalış.ma'k fi2ıe!'e işçi 'kızı aran- Suadlyc asfaltında ca.ziıp arsalar mcv
pa.racak. haberleri ve borsalar. ma.ıctndır. TalJplerfn Yeni P<ntnharie cuttur. Taksim Abdfllhtıkhlmit cad. 

karşısında. M1mar Vedat cadde:s:l ·26 Bozkurt Emllk Tel: 43532. - 1 
Dbaveklli peyleme, (itirazı alellıil- Yann abahkl PNCr&lll -------------

k1lm), ıstınaf, temyiz, Aklbetı 15 bln '7.!0 Program. '7.33 M1blt <PU , ,.45 numaraya milracnat. - ı 
kılru§u da tıkır btJJ:- 86küldtlık... Ajana haberle:rl. 8.00 M9ıdlc (Pl.), 1.15 

Sermed l'tfuhtar Alus Evin saatL 

ss,eoo lJRA - Bahçebpı tırnmva.y 
BİR TALEBE _ Rafta.da iti M!a ca.ddesi üzerlnde mağaza l'e yazıhane 

mu.ha.9ebe dıeral al.ma.1t ı.s+..emektedlr. gibi taks1mnt ve t:uUJAta el~rlşll kıy
ff~=-=ıı--=============--=cm-==-=----=--w'i AlA.laıdarlann Gözrepe tıren yolu 26 metu bir mülk satılıktır. HUSU!>\ dos-

DevJet. Demiryollari ve Limanlan lıletme No. ya müracaatı rica. ohmur. - 1 ~:::i~k:~~ K~:a=~~ 
• Umum idaresi il&nlari BİR ÇOCUK ARANIYOR - Büro - ı 

hizmetle.rinde kulla.nılacaktır. Her gün 25,000 LİRA _ Galata.sa.ray muht-
Muhamm.en bedeli (0500) llıw. olan (500) ki· trcmlu klı8ele (0/S/10U) aaa.t ~l den 13 e kadar Galatn eSk1 tlnde beş katlı altında dükklnı ~ 

lalı g1lntl aa&t (18) on altıda ~Gar b1nul da.b1Unıdtti komla- Gümrük so'k.ak Ada ha.n 11 numaraya. senelik 1700 Ura net 1r:ı.dı bulunan 
JOn tan.tllldaıı tapalı mrf llSUlile atm. &lmtcaktır. mümcaat. - 1 sağlam yapılı bir apartıman satılık~ 

Bu' lfe girmek 1*yenlerb:ı (48'7) Kra (50) kurulla muvUıaıı.t temJnat, · tır. Galatasaray x• apartıtnan Em-
kanunun tayin eWl1 Teslkalaria. tekllfiertni m~tev1 zarflarmı ~ ıtın TESVİYECi ALINACAK. - Fabrlıka- lAkl.ş ~l: 49010. - 1 
DM (11) cın bete lmdar ~ Nklll:lne ~ lbımdlr.' Janta tMnlrc:Uüdla çaı..,,. praUk bl- •. :n: x ~ 

Bu ite aJt fB.l'fıulGıeler lııom!syondeıı paıw ~ datıblme!!rtıadlr. rtncı sınıf iki teavtyeclye 1h~ var- 3t,.uv .ı.tılA - Şlfll clhetJnde lı:~ 
(tl580) dır. Muvaffak oldukları taJtdirde yük- ba§ı geniş cephe üc; katlı çltt daireli 

sek yevmtye verllecck+Jr. Beşllt'taş Kı- ~lz yapılı güzel bir apartıınan m,:. 
lıçall Na.fia atelye ~!1ne münı.caa.t, tılıktır. D. No. 797 Gnlııtns:ıray Köşe 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

imtihanla memur alınacaktır 
1 - Taşra teşk11Atım1Wık1 münh.A.l memurlyeUer l.çln 4 Mayıs 912 pa-

_ 1 apartıman Emlfıkf3 Tel: 49010. - ı 

3 - SATILIK EŞYA 
30,000 LİR.\ - Ci.hnnglrde dört 

katlı temiz ve yeni yapılı Mlen sene
vt 1470 lira net iratlı gttzıe1 bir apa.r
tnnan satılıktır. D. No. 810 Galata
saray Köşe apartım:t.n Eml~k1ş Tel· 
49010 - 1 

YALI - ARSA ARANIYOR - Olddi 
bir alıcı Boğaziçinde evn ft1ll evm 
bir ~lı •ey& arsa arıyor. Satmak b
teyen.ıertn (1531 - Ge.lata) poısta tu
tu.suna yazm.:ı.lan. - 2 YAZIHANE ARANITOR - Galata. 

ACEl.E SATll.lK KtlÇVK VE YENİ semtinde, mobilyalı veya mobilyn..m• 
APARTIMAN _ sultanBhıne\ me~ S-4 odalı bir yazıhane acele aranma.k
m son dllilll taş b.rşm as No. 8 den tadır. Galata posta kutusu 1347 nd-
10 a tadar gitrüreblllr. _ 1 l'eShıe yazılması, Tel : 43801. - 2 

SATJLIK iRATLI BUYt1K ARSA_ ACELE SATILllt hlt EV - Bakır· 
Uzunça.rşı clvaıında çıot ıenJo !W- köyde OeT1tlik mahallesi Reyhan so
k:.alAde ıına.retll ıra.tlı blr aıs atı- b.lında 9 ve 11 numaralı S er oda, 
lıktır. Uzunçarşı İsme~ caddesi 111 bahçeli •e kuyusu eJftirlk. haV'Q€azı 
No. da Yahya•ya mUmcaat. - 1 nniır. !ti ahp.p ev 6500 llraya 

acele .ıatıııktu. İçlndeirllere mü.rar.aaı. 

YAZ İÇİN - B1r ecnebi,~ ne ~ LİUYA SATILJK K.ı\.GİR 
Yeıniköy arasında dıll~ l'eyl. Ad?.- IV - 'l'a.'ksl.m lb1deslne, 3 dnkilm 
l&rda ve yahut Moda - Bostancı mer- T~. Doğram:lcı sokak No. 8 nl
kezlnde fi - 7 odalı telefonu bahçesi ıı 
ve her tıtirtt1 kOnforu baTl m.&~el oda. ~. kuya, terkos, elektrik 
moblJyaJı blr n ıu'J)'Or. Cl!:Y) rtmıu- ~ut, nkaf Yergisi yoktur. Paza.r
zlle İstanbul l76 Posta kutumı ad~- test, çar.,ambe, cmna saat 2-5 jçJndc-..._ ,___ kilere. _ 7 
;:w.;e ya'Zl ... .....,.. - 3 -------------

KİRALiıt Dl:PO ARANIYOR - De- KiRAIJK APARTIMA.,.,_ - 'O~tOdar 
ntz ketısnnd.a pn.;nvm koymak ıçın Bağlart>~ı tramvay yolu ilzerlnde 
büyükçe depo ar:ı.runa.ktadır. pa;ta l'ı.stlkabcı durağında havagazı, ele-k
kutımı ıoon mektupla ml\ıııca~t. - :! trik, su Te banyo tesısatı vardır. İçin-

dekilere müracaat. 

SATIJ.TK HAN - Karakf>yde Doyçe 
Bank karş1S1.nda Şevket Pafa hanı na.
mile maruf dört dn.ttrı.n ve 18 oda.-

artesl c113e mezıı:nlart» ve 6/5/9-U ııalı .orta mektep mezunıa.n, aras.ında S.4.TO.IK ARABA_ Tek ve çift t.o
aat 13 de eı~ecide tnhtse.rlar memum kursu binasında bir hnUban J"&- fU,lur, tenıız boyalı Brlk İstanbul h 
Pılacattır. • Bankası karşısında MaHll Cemal gl-

2 - TalJ.p olanlar; bir ~ evrU:ı mOsblte n Jt1 totaıraııa. bJrlllk.te ,.esine müracaat. - 2 
zat işlıerl f\lbooılze mllracaa.t etııneltdtrler. 

3 - imtt.ıı.aııa. c1rm6k: isteyenlerin aşatı<Ja yazılı vasıf ve eertlan halz 
olmalan JAzımdır. S.~TILIK Pİ>!ANO - Ca.rl H1ntze 

Haflte Ferant Berlln 49/50. Kadıköy 
Mühilrdar caddesi Tu~lacı Emin Bey 
eokak Dizdar apartıman No. 1. - 2 

12,Mt LİRA _ Tarla.başı caddesinin dan ibaret ft aylııc geliri. 180 Ura olan 
Hamalb3..'1 cihetinde köşe başı her han satılıktır. Kapıcısına mtmlcaet. 

tilrlü tadlli\tn elver~H . hA.len 80 llra --------------
1 

MtlSTAKiL ıt.mAATTIANE VEYA 
OTEL - Mobllyeli -veya mobtlycsb 
devren 1stiyoruz. ~~1 eıvan tercih 
edlllr. İstlyenler Nuruosmanlyc İk
kal kıra.athane-slne mfırncant Tel: 
22192. 2 

.& - Lise veya orta mektep mezunu olmak, 
B - 18 y&Gını bltlrınlş ol.ma.k ve 45 yaşından yukarı olmamak, 
C - Vaztte ifasına mln1 b1r hAll bulunmamak, 
D - Askerli~ ya.pırru.ş olmak veya. mileccel bulunmaQc " bllhasa. her 

a:ı hA.lde ~ son yoklamalarını nüfus cim!anma taydettınn.lt olmak, 
4 - İmtihanda kaeana.nlann munlfakiyet Ye talMdl y~Uerlne göre 

baremdekl dereceler ilrıerinden ilcretlm tesbtt edllerek lllI'M11e ta.y1nlerl 
J'lı)'Jlır. 

1 - Müracaatlar 30/41942 a.lrpmme. tadat kat>ul edlllr. c4569.t 

XE'LVİNATÖR MARKALI - Az kul
Ianılml.f bira m ve saire a:ığutma 
havuzu aatılıktır. Be~lu Tarla.başı 
Knlyoncukulluk kara.kol karşl8lnda 
169 No. Fa.hrt Bey apartım.:uıı dalre 3. 

-2 

ge lrll güzel bir blna. satılıktır. D. No . 
&l9 Galatasaray Köşe apartıman Em
lAJd4 Tel: '49010 • - 1 

100,000 LDtA - Göztepc civan, de
niz kenan fevkalAde müzeyyen ısooo 
M2 bahçe içinde tamamen betonarme 
3 katlı ve kalorlterll emsalsl.7. bir köşk 
satılıktır. Hususi dosya rems1le Ga.
ls.tnsaray K&,e ap&rtıma.n EmlAk.l.ıj 
Tel: 49010 - l 

SATll.lK ARSA - Göztepede Akas
ya sokanında 1818 metre murabbalık 
12 numaralı müfre-ı a.rsanm tamamı , 
metreıs1 ~ buçuk liradan atılıktır. 
Telefon: 60894. - g 

SATU,Jıt KÖŞK - 7 oda, elektrik, 
tulumbalı tatlı auyu 'ft bahçesi ıtam
vaya ya.kın tlstlldar Kısıklı 6/1. B3k
kal İsmail Pehlivan. - 3 

5 - MÜTEFERRiK 
BiR İNGİLİZ BAYI - Ehven üc

mle mükemmel ingtllz lisan dersleri 
~ktfr. QOk kola.y Te seri metod 
.Engllshman'D rtlmuzumı gaı:ctcye 

mtıracaat edlllmes1. - ı 

Orman umum müdürlüğündenı SATILIK - Buz dolap ve ııavuz
Devıet omıa.n l§l;Wpelert meı1ı:ez muhueıbeısl ,efllRinde ı.tnıdam edU la.n. Amı ettl~en çok gQzeldlr. 

mııA: llzere btr mul:ıa:sebe ,,en aıma.c~ Baraçhanebn,,mda bahçeli m.ahallebi-
Kadrosu 300 liradır. Taybı 3858 aayıh kanun hlltümlerlne ıore ya.pıla.- c1. Tel: 21807. - ı 

ea&ından tallp olanların a.skerllkle WşlkUkleı1 bulunmamam .,. ana.yt mu- OTO LAsTiöt ARANIYOR - Az 
Jıa.sebeslne 1Ayık1Ie vukufu olmam ~tıt. İateklllerln memurin bnununun tullanıbru4, yahut :venı 8 xıe. Sahibi 
• tlncü ma.ddeslrıdetı evaaf Te eera.ıtı ba!s olduklamia da1r nslkalarlle 

TAKSİ~E - Topçu caddesl.n-
GÖZTEPE, BOSTANCI, YAltACIK de Uygun apartunanının Jronfotlu ı 

VE Cİl'ARTh"DA - 8 11A 45,00Q llri1 No. lu dairesi eşyaslyle beraber yaz 
&ra..sındn. kdrglr, bet.on ve a.h§ap k~- mevsbn11çln kiraya verilecektir. Oör
ler ve ııllliil:ır Eml~~ tarafından ı;a.. mek lstlyenlt!r lçlnd kilere mllra-
t1f9, çı'karılmı.,tır. Galata.saray Kö,e caatla. her g{ln cezflblUrltr. - 9 

ALMANCA DERSLERİ - Talebele
re, bfıyüklere ırnmer. ve muhabere 
dersleri verlllr. Kolay mctodlar 6 ay 
zarfında Almanca Öğretilir. Adnlnr ve 
Botazlçlne g1~1Ur. Tıütslm Sıraser
vııer 101 Jmp1 O 9Cm tat Madam 
Bıttar. - 1 

btrllkte 28/4/H2 tarihine kadar Orman Umum Mtıdilrlll- Zat •-•erı Mü- elinden olmak ,erektir. Ballıık Yurdu, 
a.. ... telef: 20107. 

d~ınınne mtıracaatıan Hlzumu llAn olunur. (2482-4241) 

1 İstanbul Belediyesi ilanlari 
Tahmin B. İlk tan. 

1 
SATIUK RUZ DOLABI - Kelvinatör 
markalı, az kullanılm.ı.ş loler blr halde 
dört a,yak bir buz dolabı sa.tılıktrr. 
Tel: No. 4-4097. 

apartıman EmlAlWJ Tel: 49010 - 1 YVKSEK MEKTEP TAl..F.Bl:Sİ -
İYİ MEVKİLİ 25,oto LiRAYA - Ehven fiatle rlynztye, fizik, kimya 

SUADİYE VE GÖZTEP.EDE - As- Oillhane Parla Alemdar tramvay cad- dersleri urlr. L13e bitirme Ye olgun
falt üııerl ve asfalta yalcın lyt aolı:a.k- dıesi 1lç katlı yn.nm k!lrglr, dnkkAnlı, luk ımUhanlaruın lıazırlar. F .O. rü
larda Kandllll, Beylerbeyi Ye Büyük- bahçell bahçesinde tarlht ayazmalı muzuna mür:ıcaat. 

1!18,00 

dere denlı: kenıı.rln.nnda muhtelit çap mebzülen suyu bu!una."l Psk1 kiram. «75• 
ve flyatlnrda kıymetll e.malar m.tışa lira 1carlı apartıman tarzında. c256• 
çıkarılmıştır. Galatamra.y Köşe apar- m2 mesahalı c38• numaralı blnn •
tıman EmlA.kt, T~l: 49010 - 1 tıııktır. İkinci kata müracaat. - l 

ÇOK TECRURELi - Ltse profesö
rü, İngilizce, Fransıtta. dersleri ve-

4.2,SO Ba.seJı:.1, Clerrahpqııı. '" ~u butanelerl 191n atma- l /Z TONLUK KAPTIKA.ÇTI K.AM- rtr. Me1rtıep tnlebclertnln derslerlnt 
eelc 358 kilo bfar peyniı1. Y9NET ALINACAK - Yeni veya az .BULU!'\'JtAZ FIRSAT - Büyük- SATILIK K:ÖŞK - G&zteıpe iatas-" lza.h eder. Her yere gldcr. Şartlar 

J'l~,00 206,17 TeanizUk ıtıerl mWrınttı tı:ıln almacô' .eıwı kalem Jcul.l..aru.lnu blr tapptılcaçtı kamyonet adanın m~tesna çamlıklı t:ısımıann yonundan lı'k1 d.a.klka mesafede gayet mftsa1tttr. Aqareda R. R. rlimuzunai 
belleme, mp.n, JU)a.r, bl '*'8, Jı:qatı, nmıa m.pı, ~tnı: ~erin Cap!oğltmdo. T. da muhtelıt çaplarda pa.rsellenm~ açık manzaralı 1600 met.re ba.hçe içe- -
mdana. ~ Ye lal elan. · ftı e mtır.ı.caatıan. kıymetH ıırsa.ıar Emlü1f tara.tından rlslnde yan ahşap blr kO~ 10000 llra-

Tahmln bedelleri ne Dk lıeım1nM mUıdıuiarı J"Ub.rda ruılı !pır aşrı aatı~a :ıta.nımıştır • .Fırea.ttan lsU.fade ya satılıktır. Görmeıt ve gezmek ıçın lılEK.TUPLAJU. ·ızI ALDIRINIZ 
l.Jr1 açık e1ı:ıdltmeye kmulmUftur. eartnameıerı zabıt '" MaamelA.t mil- 8ATILIK - İoegöl aıı.dalyala.n, ed.lnlı. Oala.taaray Kllşıe IC>&l'tıman 4.252'7 No. dan ta.ndevu aımması. 
cllrlill(l b.lmnlnde görülebilir. llı.a.ıe 20/'1942 ~ s11n11 aa.t 14 de tah'ta. ma.sa, tavla, bhve ta.t:ıınıan ve EmlAkl.ş Tel: •0010 _ ı ------------ Oa.zetemız 1darehanes1n1 adres 

olarak göstermiş olan tntUert
ınJ.zden 

Dalm.l J:Dctmı.eınde J&Pıla.calttır. Tallpı.rtn mı: temtm.t mdbm Tef& me!k- 2 oparlör mikrofonla berabet PHtLC<> 
tçları n H2 yılına a.lt T1ca.ret odam Tedıalarnıe ihale cthı1l muayyen aa.ı- marka ampllflka.tör atıhkbr. Asmalı 
te DaJm2 Zocümeıode bulunmata.n. ("124) m.eacıt Lebon karpnnda.kl nü Tu-

na ı>astanesine mfiracaa.t. - 1 

Ankara Belediye reisliğinden 
8ATILIK - Paria.t.ıf vidalı demlr-

1 - Ot.ob11sler 1ç1n ahıvıca.k ola.n 'f + U ebadında .. so. ad.et dit ,.. «80» de-il 'f'e oıutıu ıaJn.ıılzll aaçlardım bO.-
.set içlAsWı: on bet gün mMdetle ye tapalı mrf Ul'Ulile ~konul- 7ftk bir bina. Atıl51ye depo garaj için 

nnıatm'· llvert.o'l1 - tçeroek.l muhtelit tonıaıar, 
2 - Tahmin bed&ll •23,656:ıı llra.dll'. nıa.kk:ap, pl4nyala.r ,.. .ıre atılıktıt. 
1 - TemJna.tı cl.774• Ura. cUb ~ur. Blna ayn, ınaldneler yalnız toptan sa.-
4 - İbıı.1esl 28/4/1>42 alı günü n.at 11 de yaptlacaımd.an tarb:ıameslnı tılıktır. Mflraca.at: M. Bllg9 le Or-

15000 ı.btA - Beyoğlumm me~zi 
bir yerinde ayda 8'7 lira &dlrli dört 
kat tıçer odalı bir ac>&rlıman aatılık
tır. Gal:ı.tasa.ra.y K* apartmwı Em
~ Tel: 49010 - 1 

15090 LiRA - Beyottu Beıklr sok.a
tmda 15 katlı kArgl.c bir ev aatılıktır. 
Oalat.Maray ıt(lşıe apartıman EmlWş 
Tel: 49010 - 2 

KİRALIK l'AELIK G&ZİNO - şışu 
Btlyilkdere caddesi. Zlnelrllkuyu Ti
rajında elektrlk. w vardır. İatanhul 
İt Bankası karşısında Mal1U Cemal 
gişesine müracaat. - 2 

tnrllhce öğretn1en - X. 15 -

11.T - X.T.N - K.A - M.M -

F.B - Kelepir kotra - L.K -
M.F - M.N - A.S - R.S 
BA - IUt - Möblr - Kitip 

BAHÇELİ TAZLIK GAZİNO - t1s
küdarda deniz kenarında mWtemmel 
tertibatlı b8hçell eazıno asttl"Hk mü
nasebetlle den-en atılıktır. Ö!ıldldat namlanna gelen mektuplan 1da
Selmanağ.a ~ Mahkeme sokak f. rehanemtzae.n aldlrmalan rica 
numarnya. - 2 lı.ııiıo;.;lun;;.;;u,,,.;r. _________ _. 

16mıeJı: ı&tıeyenlerln her gün encümen kalem.ine m1lıcae.tıa.n ve 1steklllerln taın _ G&lata PCI'fembep:ımn r, han TALİMDANJIDE _ B1r ~man. 
de ihale gtbı11 olan 28/4/942 ~tı aıa.t ona tadar 2490 numaralı Jı:anunmı a'ltında. P.K. 1453. _ 2 e kat 8 §ar oda talorlfer sıC3k m t:ı.nı ---------------------:--------
12 el maddesi ıın.ralıatı dal.reslnde tekli! mıektuplannı beJedJ,ye daittsiru1e _____ ....:..; _______ konfaı: 4500 llra. aa.n lr&t 100000 Ura. BOZKURT EMLAK 
mQte~ encümene vemıelerl. c4.440» ACELE BATILIK İSKELE YÖK Müracaat: Ta.ks1m Şe!b.it MWxta.r cad- ..... • •••• 

ARABASI - Yaylı çdtt atlı 1y1 gellrll desi Eml~ yazıhıme81 No. 4 telefon 16 d'. .. 1 k 1000 ı· . d 5 d 1 k k 
Devlet Limanlari lıletme Umum müdürlüğün- :eıe :vtı1ı: axabam aoe1e satılıktır. Ka.. 43486. - 2 onum meyva 1 ' ıra ıra ' 0 a 1 öş · 

den: · ..,_ ~ 8l'&be.cı öm.er Qavu- SJRASELVİDE _ mr apartmıan Kanlıca; iskeleye 6 d:ı.ldka, 150 vişne, !iO elma, ıo kiroz, ı myısı, 
ttcret cetveller! tıa.dll edilip 16 Şu.bat 1942 tarıbJnden itn>aren ~ 1tat4 ~ oda banyo ırat 815 Ura tıatı 10 §eftaJt ıso 11zfun asması, 100 ıı.yva, 50 incir, 150 tındtk, 200 ar,raç çileği 

edllmege ~la.nan Liman İşletme tarl!emnm ifbu Gıcret cet"V"ellerlne mMe- 'l'OllUMLUK BUÖDAY _ Klelne ~ 18,000 lira. Tele1on 4.'1{86. - 2 'Wt 20 erik atacı 1lıe muhat, deniz görür köşk. Son fint 4250 lira. 
dair hflktbnlerlnln de bu kere tadll1 haseb!.ıe, yem t.stanlm1 LbmD fltetme .,..._ mM"Mll ., ta ....... T.&LİMBANEDE - Bir apu1llnan Taksim Abdiilhalt Dimlt Cad. N o. 23 BOZKURT - EMLAK. Td· 435..12 
lalUealııJıı 1~19f2 iarihlııden Wbanın ~ tlımacal1 !IAn otmrar• - 0 kat 1erodabmyo1nLt 2300 Bra Ankara şabemiııı faali.ettecllr. 



TBRJN 
Sıhhatli olmak için insanın 

ağız, burun, boğaz ve bademcik
lerini sıhhi bir tarzda t~mlz bu
lundurması IAzımdır. 

~ Bu yollarla giren nezle anJln
'ler, grip, kızıl, kızamık, difterl, 
kabakulak, çiçek, suçiçeği, me
nenj it .. llıih bul~ıcı hastalıklarda 

NF.OSTERiN 

l'Ülv~rizasyon yeya garprası 
,ifaya yardım ~der. 

. Böyle h:ıst:ılıır ile temasta bu
lunanlan korur, şahsi ihtiyat ve 
tedbiri nldırır. Eczanelerde re- r 
çetesiz satılır. , __ 

iyı TiırkQl' bilen 

B!R DAKTILO'ya 
0

i t t.yııç vıırdır. Yedlkule Kazlı.,. 
Cesr. ıe MF.NSUCAT SANTRAl.ct\ 

muracantlnn. 

PÜRÜZSÜ Z 
Bır cilt isteyen Genç Kızlar? 

BELFA 
Yuzuniizdekl butün slvilce!eri 
mutlak surette izale eder. Ecza.
hane ve Pıır!ümörllerde ara.yınız. 
ü zerindeki tarifeve dikkat. 

Kayıp aranıyor 
Yc.nında fo

togrnfl bulun:ın 
Adem oğlu Şuayip 
28 mıırt 9·ı2 cu
martesi Galatada 
çalı~ığı ahçı dük
kanından üzerin-
de beyaz iş ce- ? 

KAŞELERi 

DIŞ, NEZL • GRiP, ROMA TIZMA 
Ve bütün airilari derhal he.er. 

Sıhhiye VeWetln.ln ruhatmı ba1zd.lr. icabında günde s Jı:qe al.ı.na.bll.ll. 

FRENGİ 
ve 

Belsoğu.lduğuna 

tutulmama1' için 

EN lY1 lLAÇı 

~~ PROTEJIN'dir 

l OERMOJEN 
YA:"JIK, Ç.\TL\K, EKZEJ.IA ve 
CİLD YARALARDlı\ fevkalade 
lfi gelir Derinin tazelenmesine 
ve ) cnilenm~ine hizmet eder. 

- Her Enanede bulunur. -

SATILIK 
BUZ DOLABI 

Frlgldaift marlta. aile lçln QOt. 
elveriş.il, gayet az kullanıltJwııtır. 
Pangaltı. Hamam karşısı 'lo. 287. 
Tulefon : 80726. 

..... Dr. İhaan Sami 

ksürük Şurubu 
Ö kaürülr. ve nefeı darlıiı. boi· 
maca ·n kızamık ölr.ıürülr.leri 

için pek tesirli ilaçtır. 

.. _ Herkes kullanabilir. --

Ergani Bakırı 

Yeni 

RROYOLARI 
• • 

GELMiŞTiR 

NİJAD SERVEN' 

Y.MÜHENDİS 
GALATA 

HARAl<ÖV PALAS 

lü 

R ! tro R r Teminat markasıd1r 
Nefts blr ~ unu alm.at isterseniz bakkalınızdan muhakbk 

- -- Pi Unu. 
l&rada ısteylnlz 

250 • 500 ve 1000 gramlık ambalajları vardır. 
Adres: İatanbul Tfltibı ümrük Kemerli So. No. 21. Tel: 24197 

TOLIP • OLDOROZ - KLOVER 
ı - ı - 1 - ' - 5 - 8 nuınatalı 

- - AK Cil..ALARJ 
ÇIDOŞTIR. 

Ba JtDi modıa. • ~ clll. en parhk ve fert.aılde renk. sa.bit, 
dnamlı bir cazibe 

iLi.BAN DEPOSU: n tubelerile 11ııtış 1erlerinde fişesl 30, 
bil iik 50 kııraştur. 

23 Nisan 19·12 bayramına 

mahsus fevkalf.de Piyango planı 
------..... --t İkramiye ikramı· t-------

İkramJ;re mllttan tatarı 
adedi Lira Lira 

1 
1 
2 
IJ 

20 
40 
80 

400 
4,080 

80.000 

84,550 

50,000 
20,000 
10,000 
• 5,000 

2,000 
1,000 

500 
100 

10 
2 

50,000 
20,000 
20,000 
30,000 
40,000 
40,000 
40,000 
40.ooo. 
40,000 

160,000 

YekQn 480,000 

'muml bnet satı, hasLlatınm % 60 
ikramiye olarak t~nl edilecektir 
Tıım bilet :> • ıı· ıet 1 liradır. 

Sümer BanK: 

iplik ve Dokuma Fabrikalan 
.Müessesesi Müdürlüğünden : 

Müessesemize bağlı Anadoludaki fabrikalarda tavzif edilmek 
üzere, 

keLI lle çıkmış bir 
da)la dönmeml.ş:
tlr. Kendisi snr'a 
metine müptclfı
dır. Nerede bu
lund uğtınu bilen 
varsa lfıtren aşağıdDJd adre.9e malü
ınat verilmesi b<>rayı lnsmılyet rica 
olwrnr. 

Türk Anon im Şirketinden: 300 - lira ücretle operatör ve dahiliye müteh8$S1Sl lk:1 
Aşağıda yazılı hususları müzakere doktor alınacaktır. 

içln, h~arlanmız umumt heyeU Aranılan şartlar: 
G:1lata Rıhtun caddesi 39 No. da 

amcası Beytullah 
30 Mart. 1942 tarihine mi.\sad.lf pazar- A. - Şimdilik askerlikle aIAkası olmamak 
tesi günü saat 15,- de alelade 1çtimaa. B. - Yaşı 50 den üstün bulunmamak. 

Zayi - 3 üncü tümden aldığını as
kerJlk tezkeremi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hiıkmü yoktur. 

lllJ doğumlu Koyulhisar Iskeııderşık 
köyünden Hasan oğlu Mch:net 

Fikrl Türk 

davet edllmi.ş idi. Bu toplantıda etse- İsteklilerin; Ankaradaki müessese müdürlüğüne şifahen 

rlyet hasıl olmadığından, hl.ssed.arla- SERKL DOR YAN •----ıı: ~=v=ey=a=tah=rl:re:n=m=ür=ac=a=at=e=tm::e::l::erl=IAzını==dır=.==":27:4:1:• ::4:567=~ nmızı 4 Mayıs 1942 tarihine müsadif !.111••••-
pazarteal günü s:ı:ıt 15,- de teknır 10/ 41942 tarihinde akdedilen fevkal:\de umumi heyet içtimaındn. 
alelilde lçtimaa davet ediyoruz. heyetl ldade azalarından bazılarının vuku istifasına mebni yenl heye-

Zayi - Tarsus nüfus memurjuğun
d~ aldığım nü!u.c; tezkerem ile bir
likte Tarsus askerlik şube.sinden veri
len askerlik tezkeremı kaybettim. Ye
nisini ıııacnğımd~n eskisinin hükmii 
Yoktur. 

Şirket hissedarlarının içtimada ha- tin ir.tiha.bı maksadı ile yeni blr heyeti umumlyenln 15 gün sonra top-
lanmasına karar verilmiş olmnkla o maks::ıtla önümüzdeki 24 Ni~ 

zır bulunmak üzere o gün gös~rilen 942 tarihine mü~adl! cuma günü saat 16.30 da akdedlleeeic ı~timıı.a teş-
saattc şirketin Ankara'da B:ınkalar riflnlz rica olunur. 

cadd esln de Eti Bank· binasında kA in İİl•llİİMİİtİİİtzıii,.o\iiKiiiF.i.RiiıEiiı, IİRiiıtiiil7.İİİ.:>Jİİİİ,\ ıiiiMiıiıiF.iiıSıiıt İl: ııııiVIİİeıiinİli ııiııhlle•ve•t•ı •ld•nıııirıiıcıİİl1 liiiniııııiiılniitilhiiahiiiiı.•••mi 
!dare mtrkezine ~lmelerl, ve hisse 
senetlerini içtlma gününden bir ha.f
ta evveline kadar Eti Ba.nk'a yahut 
Türkiye İş Bank:ı.sına veya şlı'kcte 
tevdi etmeleri rica olwlUr. 

322 doğwnlu Hasan oğlu Yııkup Uysal 

Z yi - Zeytinburnu Çimento fab
tlka ı kamyonunun 3928 No. 1ı plaka
sını zayi ettim, yenisini çık:araeağım
tıan eskisinin hükmü yoktur. 
Zcytınbumu Türk Çimento fabrikası 

Z!lyi - Ka.dıktıy iaşe memurluğun
dan almış olduğum ckme.ıc karnemi 
kaybettim. Yenisini çıkaracağımd!Ln 
eskisinin hükmü yoktur. 

Dündar Beyce 

Zayi - Fen fakültesinden almış ol
du~m hüviyet varakamı kaybettim. 
yeuısını çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Fen taküıtcsı tıp zümreGt 5529 
İhsan Aka 

İDARE MECLiSİ 

Muzakerat ruznamesi: 
1 - Şlr'ketln 19:11 senesine alt 1dare 

meclisi raporunun okunması. 

2 - Mürakıplar- tarafından veri
len raporun okunması. 

3 - 1941 senesi bllfınço ve kAı:ü za
rıı.r hesabının ~iki ile idare mec
llslntn ibrası. 

4 - Milddetıerı biten idare r.ıecllst 
azalan yerine yenilerinin intihabı. 

5 - 1942 senesi lçln mürakıplar ta
yini lle ücretlerinin t~1t1. 

Eti Banktan: 
Ereğli Kömürleri ııııetmeml2de mevcut 200 kadar yazı 90 kadar 

hesap mak.lnesinln tamiratını devamlı surette taklp ve kontrol ede1:ek 

Türk bir makine tamircisine 
ihtiyaç varoır. Talip olenlann şeraiti öğrenmek üzere Eti B:ı.nk İstan
bul Bürosuna mumcaatl.:ın. 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

SATILIK ARSA 
Muhammen klyrr.eti '1\!mlne.t 

Ll K Ll K 
117 oo 17 52 Ortaköyde Hacı Mahmut m!\lıalleslnln Fakir-

hane sok.'1.ğında esk1 11 yenl 19 sayılı 373 
metre 46 santim arsanın tamamı. 

44 50 5 49 Ortaköyde 3 cü Orta sokakta 21 mükerrer 
sayılı 78 metre 66 santim a.rsanuı tamanıL 

Yukarda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri peşin para ile satılmak 
üzere J 1/4/ 942 t.:ırlhlndıen itibaren otuz giın milddeUe pazarlığa. bırakı.lmlf-
tır. İsteklilerin Vakıf Akarat ve Mahliılftt kalemine müracaatları. (457'7) 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
23/ 4/ 942 pertembe günü sa.at 15 de istanbulda Nafia Müdürlültil eksilt

me komlzyonu odasında (13752.45) lira keşif bedelli İstanbul Yüksek Mü
hendis mekbebi.n<le yapılacak makine liboratuvan inşaatı kapalı zarf usu
llie eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık t,ıerl genel, husust ve fennt şartne.me
~erf. proje, keşif hülbasl.le buna mütererrl d lR'er evrak dairesinde görüle
cektir. 

.Muvakkat teminat (1031> Ura (43) kuruştur. 
Isteklilerln tekli! mektupları ve en az bir taahhütte (10000) liralık bu 

Lşe benzer iş yaptığına dair ldueıer!nden almııı olduğu vesikalara ıstına~n 
Istanbul vll:l}"Ctlne müracaatla. eksilt.me tarihinden ltib:ıren tatll gilnlerl 
h ariç c3• gün evvel alınmış ehliyet ve 942 yılına ait; Ticaret odası vesikala
rını havı kapalı zarflarını 23/ 4/ 942 perşembe günü saat 14 e kadar İırtanbul 
Na!lo. Mıidlirlüğüne vermeleri 11\zımdır. (3920) 

Harita Mütehassısı 

TECRÜBELi YÜKSEK MÜHENDiS 
Kendir tohumunun Mayıs sonuna kadar seroest dövizle de lhr:ıç edl- Müteııhhitler nezdinde iştlriik veya möhendl.slik suretile f.f aranıak-

lebileceğl T 'c ırPt V kı\letl t:ır:ıf:ndan Odamıza teblll edllmlşt.ır. 1 taaır. Tali lerin LL. kutusu 1511 Galata a müracaatı. 
11 lAkadar :mn n arı dikkatlnl celbederla. c4102t mııiiiiiiıııiiiiliiiiiiliiilıfiiiiııiiiiiiiiiııiiiiiıııiiiiiiıiiiiııliiiiiiiiiiİİİl•llİI•• 

Ttlrki~a Ctlmhuriyetl 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası Şube n 

aJans aded1: 265 
Zirai ve ticari p r nevi banlra mu~elelerl 

Para biriktirettlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasar ruf hesaplannda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a 11~ aşatıdatı 

plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 adet 1.000 liralık 4.000 lira 100 atlet 50 liralık 5.000 lira 
" • 500 • 2.000 » 120 • 40 • 4.800 • 
4 ,. 250 » 1.000 • 160 • 20 • 3.200 • 

40 » 100 • 4.000 • 
DİKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan atalı 

dü.şmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle verııecektlr. 
KuraJar senede 4 defa 11 eyllll, 11 birincikanun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Devlet Limanları İşletme umum müdürlüğünden 

Denizcilere ilan 
Oelibolunun 3 314 mil d~usunda bulunan Zlnclrbozan fenerinin sön

mesi ihtimali üzerine aynı yere konulacak fener dubası üzerine her on sanl• 
yede tek ~yaz ıim3Ck gösteren muvakkat bir fener monte edilecektir. 

Muvakkat fenerin konulduğu ayrıca llin edllmeyecektlr. 
Fener dubuı ve ilzerlndctkt muvakkat fener kaldırıl.Jp esa.s fener ~rtn• 

konu1wıca aU.kadarlara tetrar 1l1ıı eclllecekt.lt. •453G• 


