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Vurgunculuk 
ve 

Büyük kazançlar 

Da sabahki celse 

Pavlof Abdurrahman'dan bazı 
sualler sorulmasını istedi 

BU S.A.B.&BKi TELGBA.l'LA.B. 

Lashio şehri 
düşmek 

•• uzere 
Japonların şehrin kenar 

inahallelerine vardıklari 
resmen bildiriliyor 

ttalya'da 
hoşnutsuzluk 

artmış 

Bir buhranın başgöster
mek üzere olduğu . 
şayiaları dolaşıyor 

Çunking 30 (A.A.> - Japon kuv- Londra 30 (A.A.) - Itulya kıralınm 

Geçen büyük harbde hiç bir 
yerde vurgun kazancı yasak de
ğildi. Cephede insanlar ölürken, 
geride bu ölümJer yüzünden harb 
zengi·nleri türedi. Hiç bir mem
leket bu aşırı kazançlan kaldır
mayı, hatta kısmayı aklına ge
tiremiyor, bu yolda tedbirler al
maya cesaret edemiyordu. Bazı 
memleketlerde paralı sınıf hükO.
meti yerinde tuttuğu, ve ona söz 

Mahkeme bunlardan hangisinin sorulması 
lazım geleceğine karar verecek 

vetıcrlnln Birnuuıynd& La.shlo'nun kC- Mussolinl ile müna.s\.>betl kestiğln.9 

söylüyor. Bu tenakuzu n.!1..Sıl :izah ede- idi? Abdürrahma.n glbl m1 d~iln~r- nar mahallelerine ''ıı.rdıklan resmen dil.ir bazı şaylıı.lnr çılanıştır. Şayia.lal gPcirdiği için harb zenginliği ya- Ankara 30 (Telefonla) - Sui
ratmak bir ceşit politiki propa- kast muhakemesine bu sabah devam 
gandası sayılıyordu. Bizde bile, edildi. Suçlular dokuı: buçukta Ad
devlet eli ve zoıuyla hiç yoktan !iyeye getirildiler, Hakimler saat 
zenginler r.üretilmesinin memle- ona çetYTek kala yerlerini aldılar. 

cek, 3 - 4 mart tarihli ifadesinde be- la.rdı? bildirlllyor doğru ise, bu Italyarun çuzillmestn• 
nimle 941 senesi eylülünde tanıştığı- 7 - Abdürrahm!l.ll ifadelerinde 1939 Londra 30 CA.A.> _ Birmanyada başlangıçtır. Faşist liderler!, Hltleriıı 
nı söylüyor. Halbuki tıeşrinievvel or- da ve lkincl defa 194<1 ta. Üskii.be git- Japon ilerl hnreketlne na.su ka~ ko- son nutkundan sonra yanlış yola sap.. 
talarına doğru Tü.rkiyeye geldim. Bu- tiğini söyleın~lr. Ben kendlslnden nacağı bilinmlyor, Japonlal". çok çabuk tıklarım anlamışlıındtr. 

l w Mabke~e salonu nisbeten tenha idi. 
nu nasıl lzah edecek? sarahaten blrlncl ve 'ikinci defa. gl.dlş hareket ediyorlar. Ye!ıi Delhl'den bil- l.ondra 30 CA.A.) - Reu~r: Fa.şts& 

3 - 4 mart tarihll. ıtadede Süleya- tarihlerini istlyonllij.. dlrlldiğinie gore La.shio Japonlar ta.ro.- buhranının b~ göstemı.ck U212re oldıı .. 
ket ekonomisine yararlı 0 acagı Merak:ılann kart almak için vakit 
şeklinde sakat nazariyeler doğ- bulamadıklan anlaşılıyordu. 

manın maişet için bu t.şe scvkedilmi~ 8 - Abdürrahman Fehrl Ue gör~· fından bombardıman edllmlştlr Şehir ğu ha~ındak:l haberlere d:ı.lr Londra. 
olabll~cğlni söylüYor. Bu maddl ?.a- tüğü zaman Fa.hrl heyecan gösterere- 1 1 1 lı dedl · da malumat Yoktur. Italyad1 ho.;ıınut. 

muştu. İri Kıyım Vurgunculuk, Evvela Paıvlof soracağı sualleri 
Fransadan Amerikaya kadar, ge- söylemeğı· başladı. Pavlof'un Ab
çen harbin büyük rezaleti oldu. dürrahmanda:ı sorduğu sualler şun· 
O derecede ki btt büyük kazanç- lardır: 

fın n~reden ge1dlğlni l.zah et.mı.yor.SÜ- rek bavullan Ruslara. v-emı.eıneslni ve a ev er ç 
1 

r. suzluk varsa da, bunun isyan mahlye-
leym.anın maddi men!aatıeri mak.o:ı- kendisine geri vertınıe,slni ısteml.ştir. Lashio • Mandalay tını alacağını gö.:>-tcren nlfımetıer yok-
dını nereden anladığım izah etm~I Acabıı. bu hangl tarihte olm~tur ve tur. 
ısterim. hangi vasıta ile bavulian geri 1stem.tş.. şimendifer hatb kesiliyor Roma 30 CA.A) - S:ılMılyctli mah-

5 - Abdurrahman ifadesinde ba- tir. Fahrlnln bu heyecanını nasıl izah Loııdra 30 CA.A.) _ Ja.ponlann !iller Italyan siyasetinde değişiklik 
vulların Niyazi ta.rafından geldiğin! edecektir? Lashlo'nun kenar mahallelerine gel- halCkınd:ı yabancı m.enıleketlerde çı-ların tadı damağrnda kalan harb ı - 3 mart tarihli lfadeslnde Ab

fabrikacılan büyük dünya gazete- düria.hman, Stileyman vo ömerin An-
karaya gelmesi sebebini bilmediğini 

lerini ve bellibaşlı politikacılan söylemiştir. Halbtikl 4 tarlhlnda öme-

anlattıktan sonra Nlyazinln Troçktst Bu sırada Kornilof kalkarak mah- maler1 üzerine Birmanya levazı.nı hat- kan şayl:ılan gultinc toeIAkkl ediyor, 
olduğıınıı bildlğln.i söylediği halde ba· keme müsaade ederse bir sual sora- tı tehlikeye girmiştir. Japonlann Las- Mussolini'de geniş sala· 
vullan yıerlne teslim ile komünl.2Jme cağını söyledi. hlo ile Mandalay arasır.da.kl. şlmend~- h• ti • t• k • 

elde ederek yeryüzünde sürekli rln ve Süleymanın .Ankaraya gel~l se
bir harb tehlikesi ve korkusu ya- bebinl bildiriyor. Bu tel'J!.kuzu nasıl 

yardım edeceğini 9Öyleml.ştir. BUnUll Komilof - Abdurrahman'tn ifa- f-er battı üzerinde Hslpaw şehrini ele ıye er il ıyece mıt 
nasıl izah edecek? Çünkü Troçklstlet delerinde Ömeri ne zaman ve kimin- geçirerek yolu kesmek istedikleri an- Londra 30 (A.A.) - Dally Telegra.pb 

§atmak suretile :Milletlerarası si-
lza.h eder? 

komünWrıin aleyhine çalışan ~~inci d ... k . 1 d "ild" B l~ılmaktadır. Çunklng tebliğ! bu şeh- gazet.esl, MOS30llni'nln salı gunü vall-
le tanıştır ıgı atı yazı ı eg ar. u · t -'-l '•A .ıı...... - l'~.. !ere hlt"h- M.yled'~l nutukta ehem-koldur. 'f d 

1 
.. h d' A:ı...d h rın zap ının Vcuı m o"""'a5 ........ soy ....,or, -.. ..... "7<J '-6 

l~hSJzlanma konferansının suya 
düşmesinde büyük rol oynamış
lardır. 

Avukat Şakir Ziya. - Rus maznun~ 
lcı.r blriblrlle mütemadiyen konuşu:YQr
lar. Bunun önüne geçilmesini rica 
ederlm. 

6 
_ Abdürrahman i..ta.deainde di- ı ~ e er mup em ır. rV' urra manı fakat Çin :ııımini zayıflatamıyacağmı mlyctıll bir nokta bulunduğunu söylü-

yo k.l: Türkçe bilen Rusa. kendı dü- bıze nası. tanışt!.rdık~annı ve :ıama- llii.ve ediyor. YQr. Gazete, bu noktaınn, Mussollnl
şünceslnde bulunan arkıadaşlıtrının nım sarahatle soylesın. - Amerikan tayayreleri hava mu.11are- nln, Hitlerln iki gün evve.k:i nti3a.litıl 
bir ıısoo.sını vermi!Jtir. Bu ııstede va.- Müddeiumumi muavini - Sorulan belerlnde 22 Japon ta.yyaresi düşür- tn.kibedere<k: şı.imullü sa.hlhlyetıer ıstı
hit Kıvılcım, Ce19.l öne-r, Hüsnü Baki, suallerden bazılarının tavzihine lü- nıüşler, kenctilert hlçblr tayyare kay- yecc~lnl gö.stıerdiğlnl ı:::o.yd<?dlyur. Mus. Reis ihtarda bulundu. 

Bu harb başladığı zaman bü
tün devletler grçmis denemeler· 
den ders aldılar, harb yüzünden 
zengin olmanın önüne gecmeye 
~alıştılar. Bu alanda rejim ayırdı 
gö1etnmiyor: Komünist Rusvn. 
Faşist İt3lya Nasyonal • Sosya· 
Ust Almanya yahut kapitollst ve 
liberal İngiltere harb kazancını 
yasak edecek tedbirlerde birbirle
rile yarış ediyorlar. Vurguncu, 
her yerde ağır ceza göri.ıyor. 

Pavıor - 2 ncl sual: Abdürrahman 
3 tarihli ifadesinde 3 Rustan ancak 
Türkçe bilen Rusu tar.ıciığını söylüyc.·r, 
Halbuki 4 tarihli ifadesinde Süleyma
nın diğer Rus Stefa111 da tanıdığını 

Muammer Taner ve Vt>hbl Diızgar'ın zum yoktur. Bm evvela 3.vc 4 mart betmemi~lerdlr. sollnl acil bir vaziyette melhuz her 
isimlerini vermiştir. Btmlardan Ce· tarihli zabıt varaklanmn okunmasını hangi gtiçliığü yenm"1t, zafere doğru 
ıa.r ve Muammer tı.b talebesidir, Bu istiyorum. Eğer mahkeme mübaye- Madam Şang Kay Şek sMl:ı.m işbirliği yapmak için valllere 
ifadeyeı «öre bunların düşünceleri ne net görürse sorulmalıdır. Birmanya'ya gidiyor -alil.hiyetıer verilmesinden bahsetmiş-

------------------------ M L b k k tir. Nutukta dl.slplln o m:ıdığı, thttkıir ankeme tale i muvafı görere Çunking 30 {A.A.) - Mada.m Şang da kabu1 edilerek: uHarbde bir millete 

. Fakat dava, sadece vurguncu
vu kurc::1ına dizmek, başmt balta 
iıe kesmekten ibaret değildir. 

Posta, telgraf, telefon 
ücretlerine zam yapıldı 

Kararname, tasdika iktiran etti, yeni 
ücretler 15 gün sonra tatbik edilecek 

Harb kazancı yalnız vurguncu- AnkGra 29 (Telefonla} - Posta için .beher yüz kuruştan .30 para alı· 
luk. yani SUÇ şek1inde belirmez. telgraf ve telefon ücretlerine yapı- nacaktır. Posta ve telgraf havaleler
Bazı kanunların suç savmadığı lan zam kararnamesi tasdika iktiran den her havale başına maktwıın be
harb kazançları da vardır. Yahut etmiş.tir. Bu yeni ücretler karama- şer ku!'Uf v<.. havale olunan he~. lira: 
bazı kimseler kamm1ardan kaça- menin ne~rinden 15 gün sonra, p~ta dan 20 par~ ve aynca telgraf ucre!ı 
ınak yolu bularak büyük kazanç- paketlerine ait ücretler ise bu karar- alınacakt.r. Postrestant her bır 
lar elde edebilirler. Netekim çok namenin neşrinden yani bugünden mektup için ayrıca 7.5 kuruş, po3ta 

itibaren bir ay sonra tatbika geçe- abone kutular; için birinci sınıf s.e~e· 
yerlerde böyle oluyor. Malım beş cektir. liği 600 kur.ıa. aylığı 60 kuru,, ikın-
kuruo:; fazlava satmış ve bundan Yeni k:u.arnameye göre mektup- ci eınıf kutular seneliği 400, aylığı 
em lira fazla kaza.ne almış bir lar 7,5 kuruş, kartpostallar 4,5 ku- 40, üçüncü sınıf kutular seneliği 200 
küçük dükkancı ağır ceza gördü- ruş, gazeteler beher elli g.ram ve kuruş aylığı 20 kuru~. 
ğü halde birdenbire yüz bin lira kesrinden 1 O para, ?1e~ku~ rısalele:- Posta paketleri bir mıntaka ara· 
kaıanıvermis dükkansız bir ko- den 1 O para. hal1edılmış bılmece ~~- sıoda beher üç kilo için 21 kuruş, 2 

.. ğıtları tebrik kartları ve saireden oır mıntaka için 2 7 kuruş, 3 mıntaka 
musvoncunun bu kazarıcı harb b k. k k" 1 '- - kabart- · · 33 k d" t taka için 39 .. .. . . uçu uruıı, or ere maıwıus ıçın uruj, or mın 
VUZU?den mıdır, hiç sorulmuyor. ma basılmıı kağıtlar bin gram ·veya kuruş, 5 mmtaka için 45 kuruş alı
Bu gıbi hallere engel olmak için- kesrinden 30 para, Kültür bakanlı- nacaktır. 
dir ki birçok memleketlerde yal- ğınca mekteplerde okutulan kitap.- Oahi!I tayıvare müraselatırıa gelince 
nız açık vurgunculuk yas:ık edil- lardan elli gram veya keninden 1 O alelade posta ücretlerinden ba,k:a 
memis. gizli vurgunculuğun önü- p~ra alı.n~cak, ~unl~~ . ayrıca ü~.te mektuplar, basılmı~ kağıtlar ve ga· 
ne ge~ilmek için herkesin her ~~r tenk:h .. tah.ı d7 e5gılkdır. Tadah_!ıut1: zetelerin her yirmi gramı için 7,5 

• . u ma resmı , uruı, eger ı kuru k ırt ostallardan 7, 5 kuru,, 
türlü kaz:mc mıktan kısılmıştır. mektuplardan 5 mektubun adi pos· d ... 1•1. · P d ... · ta paketle-

. ·k d el 1 .. ti. ak ahh" .. . eger ı TC&'& eııemz pos Bu kararın Amerı a a a a ın- ta ucre ve m tu ta ut ucretin- . d 60 ,_ 1 kt r · b '-- 300 lru '- d d ... rın en .. uruı a anaca ı . 
dığı haber veriliyor. Reisicümhuı· den aşı= rup ..a ar eger-

Ro lt
. t '·ı·r· .. ln

4 
her den 6 kuruf, 300 kuruıtan fazlası (Devamı sahife 4. ıütun 4 de) 

oseve rn e.fi ı ı uzer "" -
hangi bir vatandaşın yılda yimıi 
beş bin dolardan fazla kazanma
sı yasak olacaktır. 

Amerika gibi kapitalist ve libe
ral bir memlekette vatandaşın 
haklı ve kanuna uygun kazancı· 
nı dahi kısmak ne ileri bir adım
dır, tasarlamak kolaydır. Bun
ifan başka, Amerika gibi 'her ~ı, 
binlerce, on binlerce kimsenın 
milyon, milyar hesabile kazanç· 
lar gerçekleştirdiği en zengin 
memlekette bu kazancın 25 bin 
dolara tndirilmesi ne derin bir 
devrimin anlatımıdır, bunu da 
anlamak güç değildir. 

Kazancı bu derece kısmanın 

~ebebi nedir? Zengin düşmanlı

ğı mı? Hayır, çünkü Amerikada 
zenginlik d ... ğil, zengin olmamak 
ayıptu'. Harb içinde çok para 
kazanmanın cephede can veren-ı 

!ere kötü tesir edeceği di.işüncesil 
Necmccldin Sadak 

(Devamı sahife 2, sütun 6 da) 

01 Guhr. Alınan ~farett erklnt!e blrltkte Atatıırt.'On kabrl cm\lnde 

·Ankara 29 (A.A.)' - Bugün, Reislcümhur ismet lnönü, 
vaktile maivetlerinde fırka kurnandanbğt yapmış olan ekse4 
ıans Genera .. t Guhr'u hususi olarak kabul bUf.Ul'IDU§Jaı'. ve öğle 
yemeğine alıkoymuşlardır. 

Pavlofun auallerine taallılk eden Ab· Kay Şek Bumanyada ça~ı.]<'.n Ç\n karşı ihtık.i\r yapanlar h'.lindlrler , 11 
dürrahmanr ait ifadeler okundu. kıtalanna met:ı.nıet t-elkln etmek ve bunlara ar yoktur• denılştlr. 
Mahkemı.. bu ifıı.deler okunduktan 50 bln nıpye para da~~tmak üzere B r- DaUy Telegraph, Laval'in IJ? başı.na 
sonra hangi suallerin sorulmaaı mu• manyaya gitmeğe karar vemılştlr. geçmeslndenberl Italyada fnrlal du
vafık olacağına karar verecektir. Birçok Çinli Buda rtı.h!bl Btrm.a.nya.ya yuldtıııınu, Laval'in B. Hıtlerin Lit.la 

Bugün suçlulann, ,ahitlerin ifade- gitmektedir. şerik! olan Mus.sollnf'rıln yerfne geçl-
leri hakkındaki sözleri dinlenecek, rlldfği hls.sl oldutunu söylil.YOr. 

tabibi adlinin Kirkor hakkındaki ra- Hava akınları 
poru okunacaktır. Muhakeme devam 
ediyor. 

[Dünkü muhakemenin tafailib 
ikinci aahifemizdedir] ı Rostock'a yapılan akınlar 

Amerikan donanmaıİ· büyük zayiata sebeboldu 
nın kayıpları 

Vaşington 29 (A.A.) _ Bahriye Londra 30 {A.A.) - Bir İsveçli, İn-
N 1 

giliz tayyareleri tararından 3 gece ar-
ı azır ığı Amerikan donanmasınm ka ıı.rkaya bombardıman edilen Al-
şimdiye kadar 2400 ölü, 2300 ka· manyanın Baltık salıllindeık1. Rostock 
yıp ve 1000 yaralı verdiğini bildir· şehrinden isveç'e gel.m~ir. Bu zat, 
mektedir. bombardımanın fevlı:al~de deh.şet 

ı ·ı d uyandırdığını söylemL~tir. İlk. gece in-
ngı tere e motosikletle- gU~r Almanları tamz.men gafil av-
re benzin verilmiyecek lamı.şiardır. Bombalar tehlike ~i 

Londra 29 (A.A.) - Gelecek 1 verllmeden patıam~, şı>bir doğu istas-
yonundaki miıhlmmat depolanmn ve 

ısonıteşrinden it;baren m<>toeikletler mühimmat dolu va.gon1ann 1nflla.kla-
için benzin verilmiyecektir, rlle saatlerce sarsılmı.1tır. Tersanelere 

Sovyet tebll.g""ı• birçok. .isabetler olm~tur. Neıptun ter-
sanıesl hemen taınaman ortadan kalk

Londrs 3Q (Radyo 8,15) - Gec:e ya- mışlır. 
nsı Moskova'da neşredilen Sovyet Rost.ock halkı ya.kın şehlrlere kaç
tebliğl: Diln cephede durumda <Ieğt- mıştır. Şehirden enkaz kaldınlıyor. 
şikllk olmamlftır. Salı günü. 14 Sovyet Buraya. seyahat yasak edllmlştlr. Ko-
tayyareslne mukabil 75 Alınan ta:yya- lonya'y y ı kın da 
re.si dfr•ilrfiltnü...+ür. a apı a.n son a Alman 

., 'i• halkının mAnevlyatını s:umiı.,tır. 
•ııııııııııııua111111111111111111ım11nnıııM111111ıuıııııııı111nııııııı11111111 ... ıııııı111111ııııın1111111111•1111111a11ıaı111ıı111111 .. 111 

tdanav.n C:lükkArıını nedeq kapamışlul. •• 
- Göz~ açılua diycl!'S 

9000 metre 
yükseklikte 
hava harbi 

İngiltere Kıralı dönen 
tayyarecileri sahada 

karııladı 

Lon4ra 30 CA.A.> - Dun blı:iblt1nl 
miltcakip 7 nci gün olarak İngiliz tay
ya.relert Fra.ı.ısa tızerinde uç.muşla-dır. 
Dunkerque doklarına booı.balar a!;ıl· 
mıştır. Şimali Ft-ansadl\ 9000 metreden 
yukarıda 100 Atman tayyaresıle çar
pışma olmuştur. 2 Alman tayyaresi 
tmha. edilmiş, 2 ta.yyare haS1ı.ra. uğra
tılmı.ştır. 2 Inglllz tayyaresi kayıptır. 
Tayyarel~r dondüklt!rl zaman yere 

inince, Inglltere kıral Georıfu. sahads 
kendilerini bekler bulmıı,,lardır. Kırat 
hareklt odasından akının seyrlnl, tel • 
sizle telefon konu,,<ımalannı ta.kJbet• 
miştir. 

Salı gece.31 Klel'e yapılan a.kın~a 

biiyilıc yangınlar çıkm14tır. ~ ra.
porlan. Norveç'te Tronajhem'in bom
bardımanını en ağır akın diye ta.valf 
ediyor. In.giliz Da.hlllye Nazın Mori· 
son, talilıt binalann tahrl.bl hakikın.da. 
ki Alman feryadmdan bahisle demif-
tır kl: 

cİngiltere sayı.sız tıı.rlhl ibideletill 
ta.hrlbinden dolayı Almanlar alenen 
haz beyan ebml.şlerdl. Bız böbürlenme
ğe sebep görmüyoruz. Fa.kat nazlzmla 
murdar kanı atılıncıya kadar AlmaQ 
mmetı çekecektir .• 

Hindistan' da 
B. Azad Japonlarla 

Almanlar aleyhinde bir 
nutuk söyledi 

Londra 30 (AA ı - Hindistan Kon. 
gre partlsl relsİ Azad, dün gece ~ltt
diği bir nutukta, yurtt~la.nna lıhtar. 
da bulunmuş, demlştk ld: 

.:Japonlarla Almanlan bilerek, bil
mlyerek h~ gôrnnekte büyük tehlike 
vardır. Japonlar hoş gNillurs.e Hmdls
tıan esaret bolgesi halini alır. Japon
Iıırla Almanlar «Sizi kurtarma.k: !...--tlyo
rnzıt diyorlar. Bız btıyle kurtulmalP 
1steın!yoruz, heı· hangı hır devlethı 
yeni tahakkuıuiınu tecrübe etmek ıs
tt-ıniyoruz.• 
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Geceki ve 
Vurgunculuk 1 Harh tebliğleri il T~iye'nin Suikast davası . Hava düello-

Alman tebliği j a~k8r omiJof u ÖmerJe bfr su devam Bftyük kazançlar 
..:.:..~ = orduları politikası ediyor <o.. ...... 1 ind Ahifede> 
~~rı:!ı:U= arada go .. renıen·n ?BugibiahlAk duyguvedü• 
brfl tetılrll h&va bGcumlan 181»1 - .Amerika iyanmdan ' İngilizler Kiel'i ·· ceJeri daha küçük, daha :yok· 
mlfbr. notu CEl)llıelılııin ~ez ıte- Pepper'in ayan(la 

1 
Almanlar da y orlru .sun memıe:tetıer politikamnda 

::.eı::er1~:=;:. mühim beyanati sayısı çog" a ıyor bombardıman ettiler :ı::e:ı:yc:~yeU 
plmıftır. Bir .A1man piyade ıamem-
nJn dfifmana alt blr tilprll bafmı 1ıı1- •• M Roosevelt'l bö ı bi ,,,, 
gali esna.smda, dÖIDWl 1400 den faz.. cTilrkler isUklillerinl mudafaa Loadra 29 (AA.) - lnaWz · Y e r 115.a-
Ja telefat ~; e tank, 9 top ,.e etmekle in1M1hk hürriyetine Dünkü Jsed 9 bit d• J di tanae)eri din gece Almanyada rara götüren sebep hayat pa. .. 
tüllıyetli mtktarda S:lAh kaybetmlş- büyük hizıneüe bulunnn~şlardın ce e şa ID en ' KieJ•1i. Norveçte TRndhıeim'ı bom- hahlığmın önüne geçmektir. Fi .. 
Ur. La.ponyada Alman ve Fkı lota- h k b •• d d• baıdıman emıqlercm. 20 Alman atleri yiikselten ilk sebep, istih· 
ıan döpnanm b~ t.aarnWanm mu 8 eme ugun evam e IJOf tayyareei İngilterenin Jimali ,arki- sal aracılık dağıtma tthaJAt gi-
püııkürtmöşıe.rdlr. V&fiqton 29 (A,A.) - Ayan ua.- ~de Y ork tefıriıne taarruz etmiftU. bl her ekon~ sah~ kazan-

Paslftk denizi cephesh>M Alman andan M. ~. Tibtiye ~ Anpra • (Telefonla) - Bomba nwnadıtJ. soruldu Y1ne ePa.vlotıı ta- Bir miktar l.aw ~ ÖIG'" yr cm f:azl im d 
avcı taYJ&l'elerl hlçblr: ~ utra- Millet Mecllsbıkı yıldöo.iDti münase- hAd.tseısl mutıakemeşlne bugün devam nımıyorwn• cevabım l'e!'W. ralı miktan çok dee· dir. Beı tana- a o ası ır. Fazla ka-
m:ıdan 1f 6 Burrkan tayayresl olmak beWe Aya.nda be7anattn bulunmuştur. edildi. Bvvell --.~ ...... ., .. - ... --.~ ..,. .... _ bu _..._ ... mA-.oot--. n.....ıA,_ re düfiirijlmüttür. ·1tercnin garp mnçlara engel olmak :için vur· 
illere 15 diifınaıı ta~ düşürmüş- M. Pepper, Jelli Türklyenin vücuda. _,_ ... -~ --UllC'G"• A<>l6 __.. .. a-~-- ..-anuuo 
Jerdil'. get.IJ4lme&lnde At&tÜl'k 'ft İnöntimln dlnlendl. Bomba patJamMdau u ev- .lbtaıUa bolunaralr.: .mr dlılla dere lasmmda da bir liaç mahnHe bom- gunu ve vurgı.rncuyu aramak, 

ljlmall Afrikada Meıkillnlıı dolu ce- icraat ve mavattaklşetletinden umn veı o~ üç tlşl görd~ü. bunl:ı.- h:ılkında t&Ndlmt yaparuru dedi. balar ahlmı§Sa da hasar azdır. Bir cezalandırmak yetmez. Ceza gö-
nubunda bil' İngiliz hücumu p&lkür- madrya n P* lltaAJI bll' ıı.nıa nn fDıılıcJ.i swıette :tıoınustutıannı .Öjeni Abclullahin kaç ölü ve yaralı vardır. renlerin dışında, büyük kazanç .. 
&iilmôştür. .Tobruk yakınında ordu- bahsettitten m .ımti Tii:ıkij61ln SÖJ1edi. Bundan IOlll'a İsta.obuldan 
PhJara. ve lng1llz motörlü arabalar UmumJ Bazt> Jr::aqlSlndakl durumuna gelen bplcı Klıbr d}nlendl. Ktrkor, tahitliği Bera 29 (AA.) - Neue Züri- lar elde edenler daha fazladır. 
iq)luluklanııa, u. İskenderl,yedek1 nüledertt, hart> harlct kalma:t sure- Xomnotun kendiıll:nhı bpmbt eW- DJteı" plı1t ÖJenı AbduDaıh dtnJen.- c:ıber Zeitung'un Berlin ~iri ya- YakaJamp ceza görenler, fazla 
deniz tiasünde mevcut İngll.ls ubı'l tile aıııı ~lundakl mea.klne ete.anı ti apal'famanda 8 ay tad8.r oturdntu- dl. Slyahlar gt~ 58 yqmda ol- zıyor: Mayıs 1941 delll:>en Alman kazanmak istiye'Dlcrin ve fazla 
tıesıslerlne, teakll hava hücumlan ,..._ tmııdhıde bUınan Ttirııtyenln Alman nu, kend1.slne genç blr mlıııaflr geldl- dutunu, Yardım apartamamnda. otar- hava kuvvetleri mütemadiyen İngil- kazananı • . .. 
pılmJ4t:u'. f&l'b dofnı rQ;Juımn gerçekle,mest- tını ~Jedt. Bu 811"8.da ömeıtıı fotot- dulunu aöylOOf. Mamanlaı' ga&tertl- tereye k.arıı müdafaa nziyetindedir. arın ço.~ küçuk bir kıs--

Savq tayyarelerlnden mirt*keı> ne llOll blr emceı oJdul11DU 'Ye Alman f8.t1al göeterlllnce: cETet ba., ırornı- dl. Fakat timdi p.ıpta bir Alman hava mıdır. Kazanmayı değil, ka?.anct 
bneUI teştlller lıılalta a"M!Ddaid taaft'UEUDun lMMJlavacatı IÔylenmekte lota &-elen aıdamdm dıedl, - Yaln• Xornllofu ~dl- cephesi kurulacaktır. Almanlu hiç yasak etmek bundan dolayı daha 
lllkert tesislerin tahrlblne devam e\- olan Utbahar mevsimin.hı celdll1 fil ŞalıJdhı ifadesi Rusı:aya tercüme e- terJıertnı tanmuyo:nun.. .• dedi. Yeıml:n olmana hav~ iki cephede PTPlt" faydahdır 
alflerdtl'. anda~ mutadı ~duta glbl dildi Ye ne clt)ecetl m1da. 'K'cımtJof etıtırlldi. 8oma emılab .ıı,iedt: mak zorunda lıialacaklard1r. · 

Alman hafif sant Uı.yyarekri dn- dlplomatllc '" propaganda. tıu.rrazıa.- fU cevalJl l'erdl: - Komllof benim 'ttraemıdı. Bbııe Bizim eksiğim:lz de buradadır. 
dm Wight adaamdakl ıemı ~- rma lwp&dllm' ~etmlt w flılkU - lahl& aıııormaı bık a4Mndu. Bu alleaUe bcnl>er tel.erek ~ oda ~ Ber&ıı. 29 (A.A.) - Salahiyettar Vurguncuyu ı ü tü' ak 1 lan tesısıerine Te hıcnterenm cenup ba JJnJIJQPDdalann Tibtiert flmıdl;re ~bir edamın fQhadB&tne ce- l&r. On bet ctn 80llJ'a a1leslnf do- bir membadmı bildiriliyor: Kolonya ş s Y a ayıp ce
lablllndeki d~u • bedefleftıe tadat ne koKutmuş. ne de aldat.al>U- T&p -.ermete Jtbum ~ del'di, bndlal btt mlddet IOlll"& bıT- pıhrinde aivil ahalinin bombardıman zaJandmyoruz. Ce'Ladan, kanuna. 
bombalarla. ve tayyare slliıhlarlle hü- mı.. oldutunu UAve ey1emiftlr. Pavlofa bir ~eıtı olup olmadıll boldu. K0ft901o8hane,e gittim, aor- edilmesine bir mukabele olmak üze- uygun yahut uygm:ı uz kaçmak 
eom etmişlerdir. AJma."1. av tayyareleri il. Pepper, T6rk devlet adanılan- sonıldu. Pavlof. ctmn. Glttıttnı 86yledller, biraz 80lll'a re Alman hava kuvvetleri dün ece yolu bularak vunnuş olanlam 
llant sahllf berinde J.ng1Jlz av tay- nm itidal ve nesal:etı asım ve katilik- - Şalııt Klrlı:or eneJld Hadeslnde Komllof geldi, eua.smı a1dı ve apar- ln il . K 
;,arelerlnden mürettep kuneW teş- le ta.nftırma1ı Pek 111 b11d!lclerln1 18 a.partıma.nda benim otımlulumu ~Y- tJman ~ olduğu ~hı komolol!lha- ~l terd~de8Yo!~ teb~e ~~uz e~~ llişmiyonı~. Bu, tıpkı, yalnız meş
tfllere kUf1 yaptıklan sa.va.şiar es- bef1ncl mı f~ rin1 fkkletJ t.ıen 1em)f oJdulundaıı bu nc*t&mn bıı nede yatacatmı aöyJed:! ve gttti. m19 er ır. u man neticesmoe mu- but cürmu cezalandırıp sokakta 
JIUIJlda hlçıblr kayba utramadan k1J etmette hiç .,; tıereddüt e ~ dMi Sllıb1* dtbıettumeslnt ıscıerım. Kendlsfne apartmumda otur'tften hiın ha.arlar kaydedilmif "ve bir çok eli kanh va.but sırtında' cahnmış 
dlşm.anın altı tayyaresini dilş6rmlş- termedlklerl:nl ııöyU,erek İnfm4 eledi. ıt1 ilç ztya!'et.çt geldi Bil' tanesi uzmı yangınlar çıkm11hr. ....:\k l rak• • d 1 h k 
lerdil'. niln her ttirlii arul vaadledn; Xl4orun eneBd ifadesi okundu. boylu ldt. Radyoyu ~. Bir gftn bir İ k d • bö"I • d ,,... o a o aşan ırsı,; ve aa· 

İngiliz bomba tayyareleri dün gece tartı. hudut haricinde blJ' kant FB.kM bu lfadealnde de Jrukor Pa•- dellbnlı geldi. Bil' bePa gön }ine a en enye geam e tfllere hesap sormamaya benoor. 
Alıruınya §imallndekl sahU bölgeafne yer Jstemedlllnl qledJ.i:IDl ha _ Jofun Yani~ apartmınnmda otunna- bir dellbnlı .. ldl, cm datiD o&uraraıt Kahire 29 (A.A.) _ lskencleriye Cezadan, şu veya bu şekilde 
kamız etmlşlerdlr. Taarruz blllıusa. tırlatıı>,ıf Te ATnJI)& tantmdak1 TQr.t dılmı 115yluJOl'du. t*U. Ben eovde 10kken bir puar R1i· höl eaint b ece ılan hücum . 
IDel şehrine tarp yapıhnışbr. Slvll hudutlannda Alman otduını buhln- Klrtora tehaı' Pa.Y.lotu tanıyıp ta- (l>tmum ..aJfe 4, '6tan ı de) ee.!..oo.. 58u k!pnin~f:ıüğü ve 111 kurtulup gerçekleşrnış harb ka-
llfıallden kayıplar vardır. Evler, has- mamna Çanakkale botazmm haıva kitinin 1 d v bilcliril zançlan serbes ı::ayılırsa vurgun-
taneler Ye lbtdeler h~p olmuıı veya ıehllkest.ne mana kalmasına ratmen Nah ı·ye teşkı· ıaA tı L ed.yara an ıgı reGDen - culugu" n pahalılığın harb zengin .. baaara utramıştır Huctun eden tay- - me&t ır. ' ' 
:r.arelerden on bfr

0

tanesı d!lşürftlmfus- ~: ~lt~e boyun etme- liğinin önüne geçilemez. Tecrübe 
ttll. DiiflJlan No"eç $&biline Jı:arşı Pepper 'i:r.ımU:· .-tıatklrlılum- Mı•JJ"ı k bunu bize gösteriyor. Vurguncu 
J&Ptıtı gece taamızn esnasında üç rm sı.rn baöımım rla.)'et olunacatı- orunma şiddetle ceza gördüğü hald ya--
tayyare taybetrnlştJr, na. Jmannm• başblarmm hülrı a Dab•ı• v k ı h J k l d k k 1 

Tetmen Ecknr_dt gece avcı tayya- riayette ve ;&b.nm mdabaa h..:_ l 1ye e a elince 8Zlf anan hk • d a anmk a an CO dıX. azanmı~ ~ -
teelst aıfatUe 14mıcil,15 lnct ve 18 ne\ nDdaılr1 U.\\ _.tm.....,,n dedlllni ma emeSJD e ma suç savılma c;.l ve bu ık 
ilan muvaffa.kfyetlerint kazanmlftJr. ~ aoııra. Ameıtanın tıra- layihada çok mühim esaslar var kazançların kaynağı somlmadığı 

Mecliste 
lama ve borç v~c tmıunu Ue Tür- 1çi'n vurguncu türlü yollarla kn-
ktyeye hayli mühimmat verdiğlııl ve Ekmek kartlarını nun pençesinden kurtulmak ça-
Almanya.nuı bu mtida!aa hazırlıtuu Ankara 2~ (Aqam) - Yakında Nahiy. meclisleri Nahiye meclisi . .. . 
Tilrt.lyenln tendlllne me,ıc1an okuma- Büyı"'c Millet Meclisinde Dahiliye veya Nııhiye müdürleri tarafm<Jan sattıran bir memur relerini arıyor. Halbukı bugunktl 

İktisadi devlet tetkili.bn
da çalııan memurlann 

tekaütlükleri 

aı mwwıo. te1ük1 etmeeble kaı11 Vekaletince hazırlanan ve Nahiye ilfoı olur.an kararlan ,.apmıyanlar mahkum oldu şartlar içinde her yüksek kazanç 
C1hnhunelslntn «blmıe t.ecaTiiz niyeti teıkilatımız1n takviyesi, Devlet oto- hakkın .,l efe kanunu mahsuaların- bir suçtur. Kacamak yolunu bu-
bulunmıyan memleketler hazırlığı- riteshin köylere kadar nüfuz ebnesi da aynca ceza yok.sa 1 liradan 5 li- lup kazancı elde ettikten sonra 
mmlan endişe etmemclldlrler. Bunlar "" genİJ arazili nahiyelerimizi daha raya kad.ır para cezacı hükmeder- Galata la4e memurlutunda bulun-
battJmm mubafaea etmek ıatedltl- d 1 ta _ ,_ f d 1 h 1 i ,_ 1 50 1. k d 1 ,,_ı.. dutu sırada halka dntıtılmıık il2ıere hiç bir sorgu ve korku olmadığı ar a ra.; ay a 1 a e get nneK: er. . ıraya a ar o an vounç ver• lJ km k kartl 1 in da j..h. 

Ankara 28 (Telcfoola) - Meelit!ı bu- mJalen dola11 bJzl tehdit edemezler.• L__d •. d ,___ ı~-.:.L •- 1 1 d üt • ver ene e ann• )'er er e - ~ ... dir ki alı veriş bayatmda bü-
- topl dedlthıt hatırlatmıf, Tilrtdyenln ta- ma.-. mı gu en ~un a.7••aııı me •. men&u a un, sabmm an 1? e tıtmayıp YafU' ve Lecn adlaruıd& lld . . • .... 
~ m=:!ır;ı:::::.. :: amma b~ azm1nl İnönünün müzakere edilecektir. Bu layiha vellıt davalara bakarlar. 150 !ıraya kişi n.sıtaslle sattırarak menfaatte- viik servetlerin tesınnı goruyo
dl deTlet ~ileri memurlan için te- ebemm.lyetle bellrttllb'\1 w btiıün ta- fU esaslar. ~tiva etmektedir: Nahiye kadar olan gayrimenkule müteallik min eden Hasan ile su~ ortakları Le- ruz. 
kaüt sandıtı k.unıknao lAy1huının ratm Amerika ~ cıl&n önemi ize- Tiliyetlerin merkez ve mülhak ihtilar. :·a eğer müracaat vaki olur- on ve Yaşar dün 2 numaralı milli ko- M 1 k t• . d h d 1 mtbıakel'f'ehıe denm ~. Ll.yl- rinde durduktan sonra IÖzlerine ,u k.azslanna liağlı k..,d;e. köy, ma· sa iki tarafı uzlaşhnn•ia çallflrlar. nmma mahkemesinde m'Ulıateme c- em .e. e ımız e, r yer e 0 -
baya ıöre 25 sene hizmet eden, yaşı 8W'etJe .90D vermJfttr: halle ve çifliklerden vilayetler idare- Diğer 2 madde bu d&va1ann ne eu- dllmlflerdlr. ~ SGl>it görülen Ha- duğu gıbı vurgun da vardır, vur
IO JI bulan memurlar tekaüt olabile· Türkler tendi ı.tıkllllerinl n top- si kanununa teTfikan tep.il olunur. retle rüyet edileceğini göstermekte- san Uhı.wa.yın yedi ay hapsine tarar guncu da ... Bunu ağır cezalarla 
eeklerdlr. Bu madden.in müzakeresi rak bütünliilderlnl mftdafaaya. karar Bu kasaba ve: köylerin aıblıat, ha- dir. Bu kanuna göre lurulacalc Na- ?eı1lmlf, ancak tıemln ettı11 menfaat kökünden kesmek imkAnsızdır. 
masmda a alan B. Basan Feluftl ..ermekle, beter htbTIJeU dlnama yat, ümrau noktamıdan Claha iyi va- tüye tqkilltı t haziran 942 tarihin- az oldutundan cezası ,,etmlt gtJ:n Fak t 1 ak 
Ataç: bG:7a bir lılmle& et.mitleMlr. Birlet- ziyette olan. nalıiyeye merkez ya- c:len itibaren ber eene bütçeeine kona- hapee tndlrllmiftlr. A)tıca '10 Ura da a vurgun suç o ar • vur-

(De.- uhife 4. sütaıa 4 le) mit mtttteftk mınetıer Jann 8Wh ma- pıln __ L ~-\_-• t • ti. d H eti. atır para cem.<a Mereeelctll'. guncu suçlu olarak vardır. HU-
aumda resi eaarete kal1l hiini · c:a& uuıelH nıape n e .e ey B N Jeti ' ga; • Nabiyeleı DaJül~e Veklletince Vekilece münaaip görülecek vilayet- Yqarla Leon da Jimıt dolnmaı' liı'a kfimet bu sahada en son dikkati 

• uman de .:=~~u: ~aıt>~ ti,yin edilen bir müdürün idaresi al- terde peyderpey teşkil To her Tila- ~ ~~~~~ve titizJlği gö.ırtertyor. Daha te· 
Menemencioğ)u h6ftfyet yolunu tercih 'et~ hnda bulunacak ve vali tarafından yete ait ~tbiltat yapdmcaya kadar un.= .,ern!ı 8:nıa1ttaıı ldlolıa 120 melli bir tedbir, belki de yalnız 

&Dk.ana 29 (Telefonla) - Baı1clye unutmı,acaklardır. tiyin edilecek bir Teya bir kaç Na- hllen cari kadro1ann tatbikine de- kurufluk meyUnyalının llue.lnt 130 abşveriJI kontrol etm"k değil 
VeUlett umumi kAtJbl B. Numan hiye katibi ile. Sddü,e Vekaletince vam olwıur. kuruftaıı ve 86 bınıtluk .-bunu da başka yerlerde olduğu ('tibi büyük 
lılenemenclollu bu :.ıqamkt etspre8t- v ı• Ank d tayin edilec-:k bekim. lüzumu kadar Yeni kadroya göre eskiden ODun- 100 1ruruftan aatmatt auretlle iht.ıkAI' w t-

Je ı.tanbula hareket •ttl. 8 ) ara a sıhhat memuru, d>e, polis komiseri cu dereceden 9 , 1 1 inci dereceden rapnaktan suçlu b&kkal Nacinln mU- kazançların kaynagıru aramak-
UrJa civannda hir veya • arakol komutanı l>ulunacak- 73, t 2 dereceden t 53. 13 iincü de- n korunma mabkeme&lnde 580 kuru~ tır. Hiç kimse yt1z binlerce lirayı 

la bul • br. Nahiyelerde Nahiye müdürünün receden 681 Nahiye müdürü J>8I'& cezuı ödemesine ve dütt!nınm toprağa gömmiyeceği ve hcrhan-
hplan yavrusunu anyor tan 1Dl •ate itleri reiaJiii alhnda bir Nahiye meclisi hu- ve 23b Nahiye tahrirat lr.ltibi var· b~ .. ;afta lmpatılmll8lna karar verll- gi bir şekilde işleteceği :vahut eı .. 

&mir 29 (Teleforıla) - Urla ka- Gzerinde konUfUyor ltmur. Bu meclis Azası Nahiye dahi- ken yeni kaGro yedinci dereceden m~ r. ıs. • '. • ~ 
ıawmn Kızılbahçe dağlann<la ko- lindeki Belediye reisile Köy muhtar- 60 lira maatl. 135 Nahiye müdürü, Ardlyt'lerlnde külliyetli miktarda tına, mala çevirec i ıçın konuv. 
JUDlannı otlatmakta olan çobanlar- &Dbn 28 (Telefonla) - İstaııbnl lanndan tereltkübeder. 8 inci dereceden 50 lira maaşlı 185 1109 bulundutu halde mOşterllere sat- daha kolaydır. Perakende kazan· 
dan biri. dağda bir inde 3 kaplan Vali ve Belediye Relsl c!<*tol' B. LQttl Nahiye müc!ürlerinin ikametleri Nahiye müJürü 9 uncu dereceden madıklan iddia edllen Abdi " oemn cm kontrolu gibi toptan servetin 
J'&vnMU 'bulmUJ ve bunlardan birini Kudbal ar,~~~ ınüdürO oJdutu İçin kı.rşJığı hU9USi idarelerce temin 40 lira maql1 i35 Nahiyem ·dürü, amaradlarmdb milla ~ ~~...!.!.~ de harb zamanı sorgusu olmalı· 
_._ __ L • • • • • 1 . d L de bugun ~ .. ya gelerek Tlea- 1 -'- ·• D-.Liliy· V •-•J • 10 d d 35 1· 1 ı '""uınUA m111ıı.oıı•~" 
...,..: ızmıre getimuıtir. znur e&İ ret Veklltnl ziyaret et.ti. Ölleden 8111\- o un?,laK: .şartıı..ı .an e e&a. etm- uncu . erec~. ~.n" ~ra. maaşı verllnılş]erdir. dır. 
meralr.I: aycılar diğer yavrulan •e ra da ısta bul 1* sf}erl ha«Janda ce goıtenlecek tipte eıvler ınşası 285 Nehıy · mudunı, l 1 mcı dere- Elbiselik İngiliz ıcunıqJannı yük _ 
...,.. ba.lmağa gitmiılerdir. late m~ görüştü mec:Laridir. Bu evlerde oturan Na- cedm 30 1i .ı maaşlı 335 Nahiye sek flatle satmak auretile ihtikar ya-

Urladan gelen köylüler, bir kap- • hiye müdürlerinden kira bedeli aran- m6Jürü, l L nci dereceden 25 lira pan Tomas admdn bJrl dün 2 nuıma--
larun geceJeri kasaba yakınlanna Babnlan iki İngiliz mu m&Aflı 385 Nahiye .nüdürü, 13 ün- ralı mllll Jııonmma malıltemıesinde Alemdar nahiyesi müdü· 
bdar "Ol:ularak baiırdığını ıöyle- Nahiye r. üdür'.l olabilmek için li- CÜ derececlen 20 lira maaılı .f.fO mu!n*~e edllm.lıt, suçu aablt oldu- •• ... • • 
mektedirler. Bundan anlatılıyor ki kruvazörü mürettebab *en m~zu . olmak (bulunmadığı Nahiye müdürü bulunacak, t 5 lira tınıdan üç ay hapelne. 100 lira para ru degıl, ıate memuru 
1111a kaplan, çobanın a1dıiı yamuyu cenubi Afrikada takdirde orta Ye muadili mektepler- maqlı .. O Nahiye katibi ıve J O lira cesam ödemesine 'fe Nt a.y mMdetle Dinkti nJisha.mmda, elmıek nUstl-
uamaktadır. Laadra 29 {A.A) _ Londra den mc.zun olmak) fiili ukerlik ~ maaşlı J_. 1200 Nah~ katibi bulu• =ten menedllmesine tarar verlJ- m&ll lfladen dolayı ınahkemeJe 'Mrl-

T• od ) - - matbuat. tarafından nqrediJen ham metini hitirmek. )'afi 29 u geçmemİf nacaktır. · Jen Alemdar nahiyesi lqe b6ro8U m~-
ıcaret a an sarayı Juıiherle • " Hi nı_ ____ ..ı olmak. memleketin laer ikliminde Görülüyor ki yeni kanuna göre m1ll"ll B. Mtıntr Dlvl~!nln beraet eı.-

•- • 29 (..,._, ıt nJa B nne pre nt v&yanll9WMla •ıt_ ~ hal>er ft~en B Mihıll' Dtvit.-
anur 1 eıero ) - u sene Japon tanueleri tarafmc:la 'batın- 'YaZIRI gö .. ef>ilecelt surette tamueedı- peyderpey Nahiyeler ~k miktarda • e dem.eli 7 Alemdar natıı:,esl idürü diye 

faarda 1:"urkiye_ T~et Od~an İç.in lan Dorul.iro "" Comwail n lnci)iz ha ol~ V'-. evli olmak lhmı~ır. fa~lal~caiı sl>i 
0
iyi Nahiye mGdir- =knil&ır. AJemdar :tııyesı m4id~ 

Liİ)rGk bir pavıyon mp edılecektır. kruvazörlerinden aai kalanlar Cenu- Bu ,.....t haiz olanlar altı ay mücl- len teman etmek içlırı l>anlann ha~t Ajana, telcraflan. dil bakunnı- :e Terll1t Ktımıadır Kendiıdmn ını 
Pa'\Oiyon Tacaret Odalan aa~ adı- hi Afrihcla 'bir limana çık.anim.- detle namzet olarak Nahiyelerde prtlan, eıhliyetleri siz önünde lnı- dan anlaplmaz bale girdi. O ne 1fie Jd\4)lr alAkası y~tur Bu J'Ul)ıp 
m alacıdttn. Jaıdır. Bir bahriyeli eai kalanlann veya Vekiletin g&ıtereceii yerlerde lundun.lmakta. Nahiyede peyderpey çetrefil, ne karpcık bmpcdt tuıhJh Te IUznr ederiz. · 
B R itin. utku denizde mitralyöz aletine tutulmut staj yaparlar. Bu etajda kifayetleri doktor, ~1i. komieeri sibi memur- r ) ö Tr k _ _:ı.. bu 

• eoaeve son n olduğum:. ve içlerinden bir çoiunun vilavetle:ce tasdik edilenler Dal.ili- lann da l>ulundurulmaeı cihetine ai· ıaan z ur çe. ger!!fCA~en 
hakkında öldüğünü .... yaralandığını aöylemit- Yt! Vekaletinde açılacak ve bir sene dilmektedir. Dahiliye Vek'1eti idart ~1:~':c~ ~ı!!. olwyucula- Bir sabıkali liiraizin 

vaıpnr(on 29 (A.A.) - B. Roooe- tir. devam edecek kunlara ittirak eder- t - ilahn temelini te,lil edecek olan Bir telgrafta hava alunlan do- heyecanlı yakalanması 
ftlt'in son nutılrunda, lıaıtJhı uzun .et- • ler. Kunta muvaffak olanlar Nahiye bu yeni teşkilata biiyü}ı: ehemmiyet 
nceti tanatinl göstermesi, Mdenlz- 23 milyon tonluk ticaret müdürlüğür.e tayin olunurlar. Mu- vermatedir. layıeile .-MiuilJeme> kelimeı.\i tunir 29 <Telefonla> - Sab*alıtar-* Amerika gemUerlnln bullllldup- • • vaffıık olamıyanlann alakalan ke- • :---; • • kuJlanılmıı. cMukabele bilmi- dan Klzım cevi2ılcıran, hırım1ık ~-
nu söylemesi ehemmıydle kar'Şl]an- gemısı ailir. Kubılay ıhtifalı •il> in Turkçesi olacak ..• Bunun makta iken polisler tarnfında.n görlil .. 
llU§tır. Lonclra 36 CA.AJ -n. Rooseveıt, 19 Nahiy_ müdürleri 20, 2S, 30. 3S, bmir 29 (Telefonla) - Her ee- nesi ve nereei türkçe) • mW, ve yaıkalanacatını anlayınca ta-

J 
• milyar dolarlık harp tahaJsa.tı lliyihn- ,.(i SO 60 1. 1 1 _,_ . ld . "-. 17 • ..r- Miesillemc apon ımparatoru 41 sını imza etmlftlr B lylh~ uclbt 'T • , • 1ra maaı ı o mıu: üzere ne o u" gıoı, mayısın ncı ısu- banca çetereı: pollslere a.tq etme-

d 
ce aı bin tayya~e ~ yap~~- yedi sınıfa iblağ edilmelr.tedir. 30 ti- hü Menemende Kubil8&' ihtifali ya· dememeli; te ~lam~r. Polislet de ates et.-

yaşın a Amerika deniz tnwaat ıebl Am1ral Vlk~ ra i 1 oaha yukan derecelere terfi pılacalr.hr. lzmir ve Maniaadan Me- Kal'fılık yahut et lr.arplık mifler ve tarplıklı ateş eana.mıda 
T.o 2~ (AA) - Japon im- ley, 1943 senesı IOllundan eneı 33 ed~ilme-~ içi her iki derecede bir, nemene he~etler gidecek ve Kubi- demeli! poU.slerden blrl arkadan çevirerek sa• 

paratonı bugijn 41 inci yıldönümü- m.tı,on tonluk t!cal'et gem,tsl ıesnm ilci aylık bir liurs görüp ehliyetini lay abidesi önijnde nutuklar aöyle- bıkalıyı yauıa.m11tu. YaralaDaıı ~ 
nG kutlau:aktgdır. edllecettnı vadetmı,tlr. tuğik ettirmek pı.tıar.. llCC~tir. ~ıııı-pm~--... -----1 tur. 

Nttmeddin Sadak 
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Obruk Şair "Dertli,, ve 

imtihanlar lstanbulun kenar parklan .. Gömlek fiati bugünkü Avrupa_ Anadola yaylasında oenu?a do~ 
ru iniyo:r, Karaman istikamelind_e ~ 
diyorduk. Ekilmiş tarla~r, ekilınifı Lise ve orta mekteplerde " ·ı ıa.,,.. h.,,..I Piyasaya 200 balye HalkevlerimWıı biri ıeçenlenle 
tarlalar... Muntazam bır su ama ak bogv azına kor bir cHaik pirleri» gecesi tertibetti. t~kili.bnın gürül gürül akan sulan... 25 mayısta başlanac kuma§ çıkarılıyor «Halk 11tirİ» denilince birçoklan-
Sürü süriı koyunlar, koyunlar, ko- • • • nın aklına «Atık Ömer» gelir. ~ 
yunlar ... Ve.. tabii bunlann otladığı Ma.a.rif vekAleUnden şchrlmiz Ma- gırsın emı yumurcak' Son zamanl:ırda. gömlek tta.tlc!'lnln ta halk ıürini bu meşhur sanatklr 
genİJ boz kırlar... Dümdüz bir ara· nrlt Müdilrlüğüne gelen bir emre gö- •••H hn.yll ytl.kseldiğl, evvelce 380-400 ku- temsil ebnektedir. Halbuki ben kım-
zi ••• Ufukta Karamanın dağlan ko- ro yurdumuulakl bütUn orta teclrtsat ruş olan blr gömleğin §hndl 700 kuru- di zevkime aöre .cDertli:t yi b .. .-. 
ca kara1tııar batinde yükselmi.ı··· müesseseıerınde 23 mnyu cumartesı Balıkcı seslerı· ve ku ... recı· bağrışları şı. kadar satıldı~. 1pekıı gömlek :nat- irterinin hiçbirine dew· 

Yolun kısalacağını bahane ederek gününden Uibaren dersler kesilecek , Tl lerlntn ise 20-25 Ura crasında olduRu M nmem. .. 
«nför lcırlan saptı. Birdenbire: ve 25 mayıs paz:ırtesi günii lmtlhıuı.. görlllmaktedir. Gömlek flatl1:!rlnln • aaleeef «Halk tairleri ~ 
r- _ A .. w diye hepimiz bay1arc:lık. lıı.m ba.Şlanacaktu'. arasında bir park saf ası•• nisbetm derecede yllkselnılf bulun- sı:t nd;.::,~_. B.mua İlıİa • 

Az daha mütb~ bir uçununa yu. orta tedrlsa.t son sınıfiarının ve- mıısı, gnyrt tabU telakld edllmekte - aece-ildi mi? 0.-
rlan rlttık .receği mezwıtyeb ımt.ıhanla.n husu - dlr. dan parçalar °"1mda mu W Is• 

va ;ıc . .' d kine • swıdo. hazırlıklar yapmak ve 1mttııan Bır §Chrln en meratlı yerlerlnden helvası cllllmlerlnden blrt ooculun Diğer tarnttan, bugımlerde plyasa- nan. •. 
Yalnız şofor ıaplama ı; ma f1 komlsyonlıı.nm seçmek üzere şehfl- birl de pe.rkla.ndır. IAk1n İstanbulda. kirli, kara. pannaklan arasına.~- ya 200 balye g~mleldlk kumq çılcart1- Beni en ziyade aJikadar edea..,. 

durdurdu. mlzdOkl bütün orta.okul ve llse mü- ~ denilince - her ne hikmetse - nll.Y'Or. lacal.-tır. Bu miktar kulrul§la 80 bin (erden biri de Dertlı .. nin keneli kea-
Gülümseyip: dürlcrı pazrutesi gUnü Maatlt Mil- sadece Gfilhane "8 Bulta.nahmet akla gömlek yapılabUecett hesap edllml,,- dine tatbik ettiği «yapma P......_ 
- Ben böyle bir manzarayla kar- dürlüğllnde blr toplantı yapacaklar- gellyor. Halbuki şehirde, kenar ma- Ucu bayraklı sigaralar tır. Bu partiyi, d1Cer partiler takip b. d. 

tılıl§acağımıZ1 biliyordum ... Sise bu· dır. • . ha.Heler glbl btr to.kım clcenn.r pa.n- Daha !lende başka blr gurup .. , O:ı- edecektir. Böylelikle f!atlerbı nıUm- Ut ır 
ra3ını göstennek istiyordmn. Bu Blltün rcısml liseler Ista.nbul, Hay- lam :vnr ld bunlar, kl~Jcnmlş bir !ar da her halde komşu olacııklar ve kün oldutu kndar di~eğl ümlt edil- Harb zamanında bütün dünr ..... 
maksatla eoseden aynldım. • dedi • dıırpaşa ve Galatnsatııy ııseıertnde ta.birle, luı.kllaı.ben b:ı.şlıbaşına birer hep birlikte kalkıp bura.ye. geln'l1şler •.. me'ktıedlr. açlık, kıtlık içinde bulunduğu P. 
Fakat bir akıam karanlığından bu- kurul:ıcn.k komlsyonl::ır huzunurda tılemdlr ... 1İstı:ı.t blr kalem 1ç1n kena: İçlerinden ildsl. ylln Orllyor ... Blr1 a\- lerde Deıtli'nin Yaf&ma prensibi Y. 
rada tesadüfen geçmqtim. Az daha :lmtlhnnlarun verecekierdlr. Şehri- m.nhallclert nasıl tükenmez blr mev- gara sarmakla. meşgul... Yaptığı sl- Yı·yecek maddelerı· tün Avrupayı.. batti bütün iru.mbn 

baml 
• • .d ---'-t• :mtzdek'i ecnct>l w ckalltyet mekteple- zusa. semt semt açılan kenar p::ı'l'klan gamlann uçlarını bayrak gibi ~ tavsiye edilebilir. 

ara a ıçebr~,_gı ecaJLd kım... rl son sınıf talebeleri de bu llselerde da. anlatılmakla tükenmez blr htı.zlne- ve ya.pışt.ınna.mı.ş ..• Sonra: Sinem sanatkirlannın i .. --
Hayretle -ıyor u : "--·-·'"" komlsyoncb 1mtllıan edile - dlr B ız knşlm? dl- ..... ..--nıer 11'1.ı.uu........ ••• - uyurmaz mısın ·· ~v Yeni dağıtma için tırlanna •-anncıya kadar bütün ... 
Bir bostr kuyusu tasavvur edin. cektır. MeselA geçen sene Aksarnyda, mc.'i- bu slgam1nn ynnındakilere 1kl'anl yatlannı bildiğimİ% halde, ne yuılı 

Am .. ' bild·-· • küçüklükte hur Şekere\ soknıtuun tam karşısında ~diyor. hazırlık yapılıyor ki Dertli, t~,ı'-: Ömer gibi büyük hall 
rna OJi•..ı ıgmıu. ş h• ti• f 'bir semt parkı yapıldı. Kırk ytl o el- Ve bu arada fısıl fısıl blr şeyler ko· • 1 • • • 1 

değil. Devleri._ açtığı bir bostan ku- e Jr ya rOSU vara yolu düşmeyenler İstanbul®, nuşuyorlar. U.kin o tn.dar ya.~ s&J- faır enır.ızın nası yaıadıkianndaa 
yusu. Muhiti muntazam bir daire ha- l{lyorm iki işitmek kabU d~ ••• Yal- Mutemet batt.o.llıı.rn. ayd.J.n aya ya- çoiumuzun haberi bile yOktur. 
tinde! Kdru ise en az yÜz metre. Aksaray pamrı lle omuz omuza ver- nıy; ikide bir ince blr aesın: pılan gıda maddeleri dağltılmıL<ı:ınm Mesela Dertli'nin gayet nı...w. 

İşte, Bozkıruı ortasında birdenbire mlş blr parkın bulunduğunu be!ld _ A ... Valla.h1 de gözlertmle l{Ör- önümfu:dekl aya alt l.!stesl hazırlan - «yaşama prensibi» ••. 
L.,. b be. • • 

8 
Komedi kısmi Ses sine- akıllanna bUe get1nne7ler. Halhuld IL.1A ,_1 maktadır. Inşe mfidürlütU. bu ilk. ..Qyle ir çukur lınnqti, u tan dil.m, blllAhl de şu 1oymatlı gv.....,rım C Dertli Hafize adında bir ~ 

h
• • k d • d t ·ıı • bu park bllhaşsa sıeak, gUneşll gUn- edl~ d 1 tecrübeden istifade ederek yeni tev-
D' arızı. ıle &rfl)apcağunıza &ır MaSJO a emSI erıne ıt. gördüm .•. d &• uyu uyor. zlatın kazalardakt n·'f"" '-A-'eUne evleniyor. İnsanlar eskiden L-mm 

L. lerde civar tıaıkının pek ra~bet i!v-ç- u - ır.o,:)Q.1 U9I 
.alÇ bir tabii İ§aret yoktu. Dünyanın devam edecek tcrdlği bit yerdir. Par1km önll ka.bak çekirdeği~ 100- ve da~tılan ekmek kartı adedine eö- çok kolay olduiunu .sanırlar • ...._. 
bunca yerini gezdiğim ·n mektepte lebl satn.nla.rla dolu... Bllha.so leble- re yapılmasını karar!.eştarmıştır. ki Dertli'nh zamanmda da ...,... 
de coğrefya okuduğum halde, tabiat- ıe!ını.:~~~:!ıe~~e:e~~ı::~~ blcl giinlln kahramanı ... Kıl toı'bala- Bundan ba§ka mut.emet bakkalla- öyle pek kolay olmıyacak ki bn 
ta böylr bi, tHahür oldugu-nu ve ola- Şehir tiyatrosu komedi kısmının 2fl nnı yere ko}"luu§, .haznelertn1n ka- nn adedl d ttı ı -+ Bu adedin •-- - ~--'-'- • • :ı-:. yoktur p;lan önünde duran Kanın aJl>I et- e ar n nu7 .. 1r. tıUK:a •&Y""f soruuıua ..,eçuur-....-
bilece:;.;ni ne •örm:i., ne de ititmi•· nisandılln 1ttb:ı..ren Fransız tiyatrosu · e Ulzum görüldükçe da.ha fazla art.tın- n!•L--- L..... H-~- -•- -:a.a-

... "" ..., "' Pa ... ··n '-p·--.. an glrdlnlz ml? .• rafa. .a..-1-a""' ten-.. !11 bUe etutıvn"... uu.....::;· _,,... -- ~.,. -tim. lle mevcut mU'ka.velcsı 'feshedllmlştlr. ,.,.,. "' .. .,...... u~ı &"" ....... J- laCD.tı anlaşılmaktadır. • 

Ön 
Ö"'rendf"'lmize aöre ~ehir tiyatrosu Bura.~ Adeta küçük bir adaya ben- Çünk!l leblebi bu gUneşU bedava Bu &" da, balckallara p'ı..ı~. bul- edennıs: 

üm.izclek: çukurun, ova sathın· 6 6 "' •J ı d bir d ç- ,,_, ... t •-- ı Ntt " ..... ~ komedi kısnu önünıilzdekl tiyatro zer ... Evet pamr iç n e a a... un- bahçenin 21eVAuı ....... am ıyor... e. ı:ur. fasulye, ,yng ve peynir verilecek- - Safacak inek yok ... DöYec:el 
dan yimi yirmi.beş metre aıağısmda mevsiminden itibaren tJm.dt ses sıne- kil park etrafı tamamiyle pazar ye- k1m. kapının yanında ot-uran ilet k9.- Ur. Bazı bakkallar, geçen tem.atta, yaY"k .>k!... Şa yOlıt... Bu yok. .. 
J'eşii ve yan latif yan kurkunç bir su ması olan nntıteatrda temsillere de- rtdlr. Balıkçıl:ınn sesleri, klifcc11~1n dından btrl: aldıktan bir kısım ınalkı.nn harcan- diyt- sala:m,J darurmut ... 
S'Örünüyor. fçind.-, ba111dar ,üzüyor. Tam edecektir. ba'ğnşlıı.tı amsrnd.ı. tahta sırnlardıın - A dllnya vannış kD.rdeşlm... Al madı#ıru. buna mukabil -dıt .mesel! Ekseri k k ka 1 
Bu su da. muntazam bft- daire tet· Belediye, bu sineınaıun modem blr birine Ulşlrsinl7. Ve oturur ot.urmıı.:s on k:uru:ıltıt: leblebi ... Pek az Teriyor- pl.dncln derhal satıldığını Dert sür- ~al 7 ~ . , "'tua.ı~ •:nıL.L.-
lciJ etn;ekte OYa utlu ile sa .. tba tiyatro salonu haline getlrllmes\ 1ç1n bir şey hemen dfldtatlnlzi Qe'ker ... Şe- lar l\mma bana yetl~lyor ... Otur ye- mn~ıerdlr. Sntılnuyan malh\rdan el- pa •. • • • ev flDmllll IÇlll • .... 

arasında, pek muntazam yalçm ka- JAzım gelen tadUAt \'e tamiratın ya- h1rdekl Sııltanahmet, Gülha'!le gfül E,ll!lğln karşısına... Ver sırtını gthıe- lerlnde bulunduran bakknllara, 6nll- en :nuaaıc bir eahne delil ma ? •. 
yalarClan bü duvar. Gerçi bunlarda pılınuını brarlo.ştıl'DU4Lır. Bu husus- büyük park:lanta İst.anbulun her t.'\- ~ ... Tıkır da tıklr Jebleb\nt ye ••• Hem mnzdekl tevzlatta aynl maldan yerll- Lakin Dertli. kansmm bu bitip tl-
ta:bakat çizcileri Yar,; fakat imanda takl t&hatsat belecHye bütçesinden ve- rafından. tıattA en uzak gemtlerlnden kıamlflı doyur, htm hava al, hem ctı· meme.sı de kararlaştırı1m1'tır. kenmek bitnıiy•. ~etleri lmrp-
ıöyle bir hayal de laull ol.,.OI': rll~ktlr. bile gelmff kimseler bula?>mrstniz. neşle ... Hem dıe etn.rı 3eyret, •• Hepsi Söylendlğtne ılSre kuru futilJeyt s.uıda hemer. aazuu eline aı.n...-
s...ki a.-...ı, R_.ldena. J'llptlil H9.lbultl kenar pa~larda oturanların IO lrunışun tçin~!.. lmlll ra{tbet az olm~tur. Hafise'nin: 

INr tiyatro. :ralaut ...... imit; ,,..til., Bölge İafe müdürünün hep.91 ctvar eemt hlllkıdır. f!jte ~- •~arul yı"yen bu··yükbaba l b 1 - S.~ inek rok ... Dö...-
anfi 1Nçimi merdi.-enl.i. Tanmf; lA hemen şu töşede'k1 tahta sırada ın dan u • Beyoğlu Pc ok ,,. 7ok. bu ok .. 
as·rlardanberi bunlan köylüler alıp seyahati oturup tuzlu leblebi yiyen bavanlar ve torun tramvay seferleri ~ .. 'bi~e Mılimiz .:. oi:c.t 
alıp götii:mütler. Şimdi ortada yal- Bölge !nşe müdürllnün . Anka.raya blr t:ı:rartan da muhabbet ediyorlar· Bu sem~ parkla.rında. baz:ın h"- arttırılacak tamndaki ciimlelerini c•ret ........_ 
nız de.. kalm11: içine de su birik· "ltt'"'lnl y~zm•-+ık. 'f!ııber alınd·~na - A vallahi bu park pek safa.lı ts ne _____ 1_ .• L-''I!.....- __ 1 ___ 

1 
.. ~ 

• -& .. ..,~ ""' ı. ..... kike.ten büyilk bir ressamın tablol9tı- ~- .- - ..,,_ 
mit. Cel zaman git zaman balddar cöre !ate mlldltriı, Ankarada peynir ye.nn'9 karde,, ... Blnm evlerin !ti u ... lA na mevzu olaca.lt sahneler görlllayor. tanbul tramvay 1t'lai'eM görlllm 1 .. _. • o.tJıı.,-'.L L-

lıanl o"-·-.. me-·u ..._rm ... da temaalarde. bn· serin ... Buralarda lnean hem ıOne,- lbum tlzer:hıe BtbeJc - !!!lmln&ı.8, Or- ece 907.a....... - - _., ıun_. u... ...w.. ...,, lly h Me1e!A. ben bunlanl1ln btrin• ruıgel- -~ le kar _,.__,;ı_ a.L -
Halbuki töyle diyorlar: lunacaktır K&fllr Ye bef'az pe;ynlrln or, em temiz han alıyor.. Her dlm. Bir tahta mra.nın tı.ntlnde ot•- _,, - Alılıam7, Ortak&,. - aatn&ıtl ı... ., __.... 7ap,.... --
,.. ,_.1c::::.::- i .. iade oa :L-- :wi.....ü ....... ·---..aıJG.t ;.lbf _. __ TA ,.lkanlması gün blrlmtzde toplanacalımız yerde tramv...,. aeterlertnf a:ıııaltm ... ft ba- aibıal _._. .........,_ 
U01 ......... ..,. - 1 -- ....- '"'""'- 5• ., .-... - " b d b 1 t ran bir: bil~ baba ile kıTı!'CtJı:: •ı:Jı radan Hafi.. aö...ı.iııüııa --L... 

.. evv,.~ b·ır ---.lal dav ........... Ona ~ln tedbtrl1't' alınacak.tu. ura a ıı U"18 ya.. vallahi evdl"n t.orunu.. Çocuk ata blner Rtbl otur- ta.san-uf edlleıcek amA!an man ..... ...-
... ...- -··-- rahat.. ~hrtmlzln diğer mmtakalanna nr- Ji.de k~• llimadan mi' J 

binip dibi::! ölçmüıler. Elli metre - Eclbette """ kardeş ... Ben blzlm- m04 .. thUnmı cllnde blr marul ... metf Jı:ararla-ştırmtftır. cöriiace sii)" ., ....... · · B ı_ 1_ d ki 1 ... - Ortaların& blr ya.p~ ~de tuz kor b !atan Cferinlild ı--. aaura:Öy e yara ama kine söyledim ... .Art.ık her gün parka muşlar ... Evvel! torun maruldan b!.r Araba.ta.r tttıusa Beyolla Ue • Ve Drrili .. .....a. • d• _. 
Demelc ki ıuni bir teY olamaz. h k • devam Odecetlma dedlm. Burnumu- Yt'..Pra4t kop&rıyor, eonra ihtiyar... bul ara.sındald aeferl,.rde lrullanı'Ja- mmlannc!a f IM:aıll .__ ~ 

Esasen r•· çağ areıı ve tİyatrolan, MU a emesi zun dlblnde a.yol... HatlA 1ruıan ek- Karşılıklı tuza banıywlar ve bllyilk blr caktır. batta onu bir nete ._-.. .... 
t.ıoprak ıeviresindetı bu · derece aıa· Birkaç ay evvel gıeceley1n Bakır- mcğlnl paket edlp yemeğinJ bile bura- 1$:1.h tçlnde e.t.ıştınyorla.r. Gilneş en- Belediye biitçeıi tolanaYJ bihmttir .•. Bir de cŞlr ... 
ltya do~ yapılrnu... köyde Reşt<n tabanca Ue yaralamak- da yer ... Hem evin tçl de daitllmaz ... eclertnde ve onlar n~ tçlncleler... Belediye da.lnıl encümıe:nt d.llnden J~ıt .d.ter ••. 

Bir iddiay3 ıöre, burlllUD suyu, t&n maznun Niyazının mevkufen, Nl- Bak Ayşeye... Kaşnanasını da bera- Pa.rktn tro.mvay yoluna be.kan k:ı.3- ltlbaren belediyeye Tt ..m.,.ı. baltı D~rtli nm yOkhılı "-t....ta .a.-
..,ka suıarla yeralhndan irtibat 1aa· ya~ bıçakla yaral:ımaktan maznun ber getı.rıyor ... Ben blı1m kaym vaı- ırrunda. da.ha Mrlcl'I birkaç aıte... Ço- ml\lbak leh.relerin ~ler'IDI ~ t.rdiif ha .OpMmnıhhlc, ba J111 ı• 
linde~. .Huiran ayanda bu ~~ ROfltle Şadlnin gayrl me\•kuf olarak deye söyledim de: cr'Btm alafrnnga de- cırkla.n ne geknL,ler... Her QOC~ etme~ başlamıstu. ~ıecıı.y. an.r .. ~ b8tla Anupa milletlerine ta
.-..a realı:: imi•'-· Bir it.da..,. muhakemelerine dlln !kinci atır ceza ğlll.rn ... Şimdiye kadar par.icıı gitme- ellnöe birer teneııı:e ıton Ue, 1*er kil- n.tuvar bil~ dlln daıml eınıelmende 1179 olunur ... 

k lııull hum c... maıhkemesinde baılanJlllftır. Niyazi dim. Bundan sonra da ırttmem ... • de.. çilk .kilret:... Habıre :top!'akla omu- tıMktıc 
~ ·~ 0 tlf· Y."'!- yolda Raoldln kendtshıt elinden yara- mer; mi? .. Pat'u gitmek alafrangalık· yorla.r. =--"-=•bbı:ııaıul_ohmamPUr ____ . ._ _________ H_ik;m;.;.•;.;.F.;e;..;ri;d;un-&m• 
-eme lairı d...-, laatwlmMa kabil ladılnu mlldafaa 1çln tabancasını ın.tfl 
lleiilmit T......a. rlllüt p,i .la- • ·· Bl:lıde a.ırrt çocuk ~innek denl- y •• ks k d • • • k b• de 

' • •• - ~. batı.ışına. arasında sUlhm Gevrek bhk&lıalar ... Tt.m bu N- ltnce akla bu geliyor •.• Çocuğun h- U e enız ticareti me te JD 
nn su, cesed1 çeker aötilriirmiİf. • pa.tladıtıru, Re§tt yaralanınca ınerak nada bir çocuRun tız feryadı: Uln& bi.r tulum gl1'(ltrmelt.. .. Ve eline 

Yanımızd• tabii ltisihrle ildi ederek vak.adan sonra 8lbh1 durumu-
mulitelif mealeklere---. miDn'· nu otrenmeık o.ere onun evine ,ıltU~ - :AneHe ... Kas helvası ı.sterlm ..• kova Ue, ldl~ Tertp onu kulli1&, 10P-
ftrler nnla. O.Ur a. iten.im cibi ttnt, pencereden d~tt n.pıaan C\l'dl- Yauaa ... KOE belvuı!.. nıkla oynatmak ..• 
._yretteydi. Böyle bir teFİ ae itil· Rtnl aöylemLıtır. Çoc1* unJı1 ..-ıcılanmıs g1bl oldu- Halbuld bls ç.ocukluğv.mur;da aıa-

• d ,__ tu JVde tel>lnbor... c&t ırtzıı gtzll tıopnıkl& OJD&nl* ... Ve 
llllf, n.. uynlUfwu-. ıRqit trenden Jndikten sonra. llerl- ..,, lap- yakalt.n4ık mı?.. llallmls b&re.pta. .. 

K.öyliiler. bura7a cTepeÜ delik.ıt de ak:İana.n Nl.vazlnln Ubanca. ııe Kupkuru, son derecede sa,-u, 1 Henüz a.ırt poclllt J'etiftlrmt'n.ln tar 
•erlennit, Fuat c:oinfJ'a İlmi ola· abe§ ettlllnl aat .eI\nln p&rmağmdan kırınm kocaman burunlu, uzun bOylıı km.da olmıyan 'bir lhttyar kadın ora: 
rak da buna türlrçecte obruk dmir- yaralandı~ı. biraz sonra Nlyazln\n Arnavut 1ee 'bafındald ldiçilk clıllle- 1 d&kl gençlerden birine: 
miı. 01.nlk Wiıu.ı ea.le hrill eye •e1-* ıteıu:llnnı teh41t ettlRlnl. önı ellyle tutımadan pamn önih'ıde- Ba ba dedl bak _._,_ '" """"\it fer - ;-a.n, 1an... , oı.:c.ıu 
-.U'dal al--. İınlİf. .... ~ kend1*ıın bıçak .ftıln tapmadıtını k1 kaldırıma yaklat\Y'Or ••. """"' - lkıü.çük toprakla oynuyor ... 
lerde de obnlk'lar elurmut- söylemlftlr. yadını tekrarlıyor: ,ı\nne cevap verdl: 

••• Şadi bu vllıka.da alikası ol.ıDadltını. - İstıerlm ıısterlml.. - Oyun.sın ••• O kovalan mahsus al. 
Li.e bitirmit, coğrafya~• tabiiyat Niyazı .Ulh atınca blr ctnayete mAnt BaşBrtüU\ genç laıdın: ., dik ... Toprnkla oynamak 81hht ~ •• 
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Umanm ki : • 1 • •· ~ Qtmt& aoılı1or. Ve artık Jncıle yot,.. mlinuebet.le bk n1*ılı:: ~ tıa• ~t1p dlplnm•lar ~ 
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Bahtf e 4 

Suikast divası 
<Bat tarafı inci sahifede) 

A~ŞAM 

Posta, telgraf, 
telef on ücretlerine 

zam yapılıyor 

Mecliste 

IRADYOI 
Bugiinkü program 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Türkiye Ecnebi 

2'100 kuruş 
1450 • 
800 • 

Telefonlanmız Başmuharrir: 20565 
YaSJ ı.Jerl: 20165 - İdare: 10681 

Müdiir: !0497 

Re-bUlMhll' 14.- Kasun 1'14 
S. :tm. Gü. Ö~. İki. Ak. Yat. 
E. 8,01 9.156 6,08 8,58 12,00 1,43 
V&. •I 6 8,00 13,11 17,02 20,04 21,47 

SO Nisan 1942 

Günlük Borsa 

1 
11 
11 
6 

3 

DANSLI ÇAY 
Qoc- Esirgeme Kurumuna bağI 
Bakır~y Doğumevı tarafında 

TAKSiM 
BELEDİYE GAZİNOSUNDA 

2 Mayıs 1942 cumaı:tesi 

Saat 2 - 8 e kadar 

Güael numaralar - Zengin pi
yango, hediyeler; blozJuk, roblu.k 
ipekli emprimeler, mendUler, 
çıorapla.r, kıymetli yatak ve m 
örtillerl ve saire. 

* Beyoğlu Hal.kevinden: 2 Ma 
942 cumartesi günll ~t 16 da Hal 
vimlz1n, Beyo~lun<ia İstııkllı.l cadd 
de Nuruz1ya. dtağmda. Partı b 
daıkl wonunda. Şair .Asaf H~let Qe 
bt cMücen-et ~l'l> mevzulu bir k 
terans vel'eeektlr. Herkes gelebillr. 

Mevludu nebevi 
Merhum MEHMET AVUNDUK' 

ruhuna ltha.f edllmek 07.ere ao 
942 perşembe günü *1nd1 nam 
müteakip, TeıJv~ camı oeritln 
mevltlt o'lrunaca.ıtında.n . arzu 
nmla.rm hazır bulunmalarmı rS 
ederiz. 

Ailesi namına: tlı:eylr Av'ldlch* 

Atkın eoD8UZ bir kudret ... AvantUrün nihayetaiz bir heyecan v.d.i
ğt... Rengin göz kamaıbran bir 11ıti~amla ıU.Slediği 

Baştan Başa Renkli 

Kadın Hakimiyet 
GEORGES BRENT ve BEVERLY ROBERTS'i 

eon x.feri, eeınenin en kudretli bir aık romanıdır. 

BU AKSAM LALE SiNEMASINOA 
Bütiln İatanbul, b\& filmi tak.clir n heyecanla ıeyredecektir. 

Oikk'at: Pr08Yama ltlve olarak 
t - Yeni Matbuat Jumah 2 - V ALT DISNEY'in Renkli Mi1mi 
numaralı yerlerin evvelden tutulmuı rica olunur. Tel: 4359.5 

su AKŞAM "ŞARK .. da 
Ara.bacının Kw 
filmfnhı eebbar ve 
parlU ,.Udızı 

HiLDE KRAHL 
bı en son yarattığı harikulade temsili 

2 isimli ••• 2 hüviyetli •.• 2 şahsiyetli 
kadının aşk maceralan 

&ECE &üNDUZ BEliMSil 1 
EpQ bir muvaff.akiyet ve eoo.suz alkıt].ar aruında };ıfitiln 11öııBBeri 

ateıleyecek. bütün kalpleri bi.t"lileyecek. ibiitUn eılnema 
9e'Verleri teshir edecektir: 

BU aksam s A R A Y Sineması 
· Büyük Rejisör 

ALEKSANDR KORDA,nın 
~ Hol n baletlerde parlaya,n GÜZEL DAN&Ö~ ,_ 

- ve hayatlarına dair çevirdi~ 

Varyete Kızlar1 



Yunanistan'a 
yar~ım 

'"' indistan 
Gazetelerde ne zaman bir 

Ha:ıdistE n lafı geçse Gan<linin ree· 
"llİ konur . Hem de yan çıplak 't'e 
elleri çenesinin hizasında, dua 
eder, ydnıt yalvarır görünen bir 

) alr.ız, •on günleTde elbise dik
tirtmlerin söylediklerine göre bUJ 
terzilerde cinsab ın da azaldığı 
anln§ılıy :. Bnri, "Verilecek rnnlze-

Atina Belediye reiıi Ttirk 
milletine tefekkür 

ediyor 1942 ilkbaharı n 
resmi . . 

me ara.sında bundan da biraz dn- Atina -4 (Hususi muhabirimiz-
ğıblsal . den) - Atina Bdcdiye reİ•i B. 

Zira insafın da en önemli bir Angelo~ Georgatoe, Türkiyenin yi
., ticaret malzemesi olduğuna artlk yecek bakımn.dan, YwıNı milletine olabilir? •• • • 

surprızı 
• ne 

Hin lidt"rinin bu resmini gören- kimsenr ~üphesi kalmadı 1.. yaptığı yardım hnkkın<la bana şu 
ıerde Hindistan hakkında pek 
iyi bir fikir uyanmasa gerektir. 
Haı>-nllerinde peri,an, geri, yarı 
.. ıplak ve nçl.ktan avurtları çök
müş ir.sanlarla dolu bir ülkenin 
canlanmamasına ad>ep yoktur. 

Y • d"" beyaınat: bu.Jl!Ilmu§tur: K 
enı unya _ Bir aenedenberi milletimizin a 
Vataı gazetui, Türkjyede do- geçirdı.; : miifki.: anlarda necip dost

ian bir Amerikalı kızın. Amui- lanmızm bizi unutmadıkları gibi, 
kacaT lstnflbuldaki ibir dostuna ıstmıp çeken Yunan milletinin ihti
;önderdi~: bir mektubun parça- ynçiannı hafifletmeğe matuf gay-

as ar,L·byaveAk iz ada arınd n 
muhteme şnda bir hareket başlaması 

H&.lbc.ki. okuyucularmn Hindis
tazıı tar.ıtmağa çalışan bir gazete 
Hindist. , ochirlerinde 1 7 üniv~
sitenin faalıyette bulunduğunu; 
Hint yemeklerinin fevkalade tat
lı, ade!• aanot haline getirilmit 
bir mutfak mahsulü olduğunu ya-
zıyor. 

Dt.mek ki Cnndınin resmile 
Hindist- ı-.rasında çok büyük 
farklar vnrdn . Esasen Hindistanın 
aon durumundnn eonrn da onu 
büyle ynlvaran bir lider resmin
der. ziyade.. el kaldıran, hiç olmaz~ 
M. tenı ters bakan bir resimle tem
sil etın • gerçeğe daha uygun 
olur sar.ınz 1 

Malzeme 

81111 r.eveciiyor. Ve bu mektubun retlcrimiz.de bize her suretle ve her Bir kaç gün ~wel Anadolu aja.n
altma eklediği bir kaç satırda cBir ne fedakarlık pnhasına olursa olsun sının Bcrlin muhabirinin sönderdiği 
~eni dünyı çocuğunun doğurduğu yardım etmeleri teselli ve h~n bir telgrafta ıöyle deniyordu: Bu 
yurt laltkır.dal.: hasretini> tatlı verici bir haldiT. Bu yardım, hem ilkbaharda esas harekat sahnesi Şark 
ve at..:şlı bulduğunu söylüyor. teselli, hem de heyecan verici bir cephesi olmakta devam etmekle be· 

Arkadaşımızın mektup sahibine vakadır. Teselli verici bir haldir, rn'ber 1942 ilkhahannm da sürpriz
« Yen: dürıy-.. çocuğu> demekle çünkü h&ı-bin doğurduğu kasırgadan ler sakladığl tahmin olunmaktadır. 
Amerikalı olduğunu söylemek is- pek acı bir bırette :zarar görmüş olan Filhakika hru-b başlayalı her ilk
tediği meydandadır. Fakat bunu, bir milletin ıslıraplannı hafifleştiri· bahardn Almanların ekseriya birden 
eni Türkiyede doğmuş bir insa- yor. fazla sürpriz.lerilc dünya §ala."llak-

nın hakiH vı fı olarak almak da- rleyccan verici bir haldir. Zira tadır. 
hı. yerind olur. mnumi felaketin yı<Ydığı harnbe yı- 1940 ilkbahannda, Danimnrk.a 
T 

.... , o 
atar agası. .. imlan ve barut kokulan ara51nda, ve Norveç işgalleri ve bundan bir 
Post müteııhhitlerinden biri bir astl insanlık h:sleri olan tesanüdün, müddc-t sonra da Hollanda, Belçika 

kruıabay~ götürmek üzere aldığı zayıfı himaye etmenin, ıstırap çeken· , ve Fransaya hücumla karşılaştık. 
16 : ,000 lirayı iç.etmeğe kalkmış Jere muhabibet ve gefkat göstermenin l t 941 ilkbahnrında Balkanlar ve Ci-

. ve bu ı;- örtmek için de yol- aan;.lar. beşeriyet için nurlu bir reh· rit adasının işgallerine ıahit olduk. 
da aoyulduğunu uydurmuş. her teşl<"' ettiğini ispat ediyor. Arkasından da Rusya ecferi başladı. 

M6te:-hhitliğini ettiği bir posta Bu asi! duyguların meYcudiyetine Bu itibarin 1942 ilkba\ıannda da 
Ter~t.!r verilecek malzemeyi idareeiı. n aasıl bir devlet kapısı aarsılmıu. bir imanla inanml§ olan sürbrizlc: l: ~klemek yanlıı olmaz. 

bekliyorlarmış. Beklesinler halt.. olduğunu bilmeyen bu adama ncı- Yunanİ:Jtan felakete uğradığı za· AVTupada ilamqallah işgal edilme-
lmı. Elbet alırlar. cBekleye:n du- mama'· el.:ıc değildir. Eğer, eski man soğukkanlılığım kaybetmemi~ dik yer pek kalmadığı için buralarda 
~. mu-:adın ermi,b devirleTdCJ yadigA.r kalan bu şe- ve ümitsizliğe düşmemiştir. sürpriz denceek bir hareket beklene· 

Bu mı~lz~menin ne olduğu ma- !:avel :ı~lır.. Cümhuriyet dev- Bugürık :i ahval ve şartlar akındn mez. Hkbahnrda Sovyet Rusyaya 
lömdur. İğne, iplik, astar, tela mi- rinde inarabilecek bir ntandaş halkını beslemek, erzak kıtlığı yü- 1 saldırım da bir emri tabiidir, sürpriz 
eali, tt'T:zilerde mevoudu azalan buhmacağını sandıysa yaya kaldı zünden fena tegaddiden doi;an ndı verilemez. O halde bir sürpriz. 
§CyJ.er. Tatar a~ıuı-1. müthiş tehlikeyi kar~ılamağa ka- 1 

mevzuubahs ise bu ancak Akdeniz-

~~~~=:===r~~~~=~==:;:;=~:=::=::============== fi gelmeyen küçük çocuklan hi- de ve Şimali Afril::nda olabilir. Esn-

~ ~ti f auwJ ~ fS1R ~ fft 
mayc .:tmelı. gibi. nğır ve misli gö- sen ~u kndıır nydanberidir Akdenize 

• rü .ner.ıio -vazifeyi baoarmak husu· büyük hava kuvvetleri yığarak bo-
• •unda !( .ıdisin- alaka göstermiıı yuna Şimali Afrikaya kuvvet geçi-

T k f b ı 
olanlardan başka dostlar ve hlimi- ren ve Akdeniz adalarına kuvvet • r ut O unun ler de bulacağından emin bulunu- yığdığı öylenen Mihverin ilkbahar
yordu. la bernbcr buralarda sakin ve sakit 

• Atinıı. Belediyesi, bu ümitle bir duracağını da pek akıl almıyor. Mal-

1 
Yazan: 1 !'f. Şevki Y azm~ 

Halası. biz önümüzdeki haıb ha
rek&bnd. Alman lıedeflerini Sovyet
leriu ortadan kaldınlması kadar ve 
hatta ondan doba mühim olnrak 

Sovyet birliklcrioi eorileıe çekerek Kafkas ıve Orta Şark petrollarının 
lrak'ı mGdafaa wttiııııck g(.içtür. ele geçirilmesi olarak gÖTÜ) oruz. 
Bunlar ac1ebi ihlim.al Kafkaslara Çünkü hu 8UTetle yalnız Sovyct me
karıı yapılacnk tazyik k.aqısıncla eele i değil eski dünyaya h akimiyet 
Hazer denizinin d<+-una çekilerek de halJe<lilmi§ olacaktır. Bu da 
Kızılordu ile hirlepneğe çal1§11Cak· her teYden evel yukanda tıwsif etti
lardır. ~ o vak". bgilizlerin besle- ğimiz. ko:nbino hareketle kabild ir. 
:>ccelderi Polonya ord Şimali Çok tekrar etti:C ve fakat tekmrındn 
İrandan itibaren h.k 'f'e 1ra.n potrol yine de fay<la görüyoruz: Modem 
eahalannın müdafuıınnd& ~txler- ordular bir motöre henz.Qtilebilir. Bu 
le işbir1iii yapabilir ve bu kombine motöri: ailindir bloklanm pnrçnln
harekete kart• koyacak ottlunazı do- mak auretilc d ... durdurmak kabildir . 
ğu kanadın. tqkil edder. Fakat k ~eket tarzı çok kuvvet 

Bu mali.s .. ~..\ hl'm Paıalinde f ettUir. MotörUn durdurulmae 
mühim tıılıkimat ,.apıldı8'm da \>iz.o için en kola~- uaul benzin musluğunu 
zat İngi}ble• illn etti. tılr.amalttır. 

Bal istihsalitı 
nasıl arttırılabilir ? 

Arıların kışın iyi beslenmelerine, 
kovanların sıcak ve rutubetsiz yerde 
bulunmalarına dikkat etmelidir 

k ık ' 
müddet evvel ilk çcx:uk a~haneleri· taya fası?rsı;. bombardımanlar snkin 

a } n mas) na r oi kurmağa başlamı§tır. Bu hususta durmak içiı. yapılamıyacnğı gibi Bal iatiMalinin. çerçcveeiz. ko- pnd<ı. tiualtılan kovanların üz.eri. 
• • • lıalli liimngelen meseleler pek çok- mareşal Keoserling0 İP hava ordueu vımlara çerçeve koymakla artau· hasır Ye 9QVal par'8Jarile örtülüısc 

Rapid yarın Fener ahçe i e 
ilk maçını yapıyor 

tu . Atinı. Belediye5inin mali kay- 1 da Akdeniz v.-: Şimali Afriktıya U- ğmı evvellr.i ynumıMa g&termir anlM aoiu}c.tım muhafoz.a e-dilmit 
nakla mahdut ve bilhntsa iptidai tirahat için getirilemez. Bu sebepten tik. Kıştn arılan beslemek Te iyi olurlar. 
yiyecc!. maddelerini bulmak fev· ı biz zamanın biraz geçer gibi olması- !bakmak da bal istihtıalini aı.ttınr. $urasın da unutmarnnlıdır ki an· 
kalude gÜç idi. Fakat makus şart- mı rağmen Kafkaslar, Libya '\' e Ak· Aıoadolu doğu vill:yetlerinin ekeeri lar ço!: caktan da telef olurlar. 
lam rağmer. bu i şin az b ir zamanda deniz adnlanndan bir anda haşlaya· yerlerinde anlara yiyecek olarak Kolv'l\nın bararet derecesi 26 san
ıbaşarılacağın . ve gcli~eceğine kani cak ve Kafkar ve Yakın Şark petrol pi miş ve kııal'lJllf tavuk T«ilmek- tigradı geçmemelidir. Bu ~ebeple 
bulunuyo·du. Çünkü hiç bir Yunnn· ! sah<tlarını hedef tutacak kombiıneltcdir. Bu çok fenadır. ~n anaar kovanın kapısını ~ da daima 
lının, Jevgili vntanımızı temellerin- bir hnn k<"tten daima şüphe t!tmek· aç kaime.-: i:ıter istemez yeıneğe ça- açık bırakınabdır. Anlar havc nl
deı:ı snramıa olan korkunç zelzeleye teyiz. 1942 ilkbaharının en yaman lı§ıyorlanıa dn anJarm mide Te bar- mağn ınuhu.çtrrll'lr. 

Ronıanya şampiyonu olan bu takım paz1r 
günü ( e Heşiktaşla karşılaşacak dayanmak ve yn§:ımnk ıson derece ~ürprizi bu olabilir. aaklım tavuk eti bannetnıeğe elve- En -lynde dikkat oJunncnk dht!t 

güçleşen bu devirde küçük çocuğun Buna knrşı böyle bir hareketin z.a- ri Ji olmadıv!1ndan hep ha.talan- koTanlarııı bulunduğu yerin çok 
Te bilhassa fakir hnlk çocuklannın man ve mekii.n itibarile birleştiril- makta ve iah&lden almektedirler. rütubetli olmnmaaıdır. AnUır tu-

Bütün spor ı;eveı:ı1erimizln ilze.t.ln~C lUm'ÜZ'll bu sukutt;ı:! kurtarnblllriz. muk- ddcrat.nC\ lakayıd knlnmıyaca- mesindel güçlükler ve hatta imkan· Batı 'f'ilAyetlerinde pelunn, kuru betten çt.~ müteCSlir ohırlar. Rıi!u· 
lW!ak ottlklerl futbolUm.uzun suku u .....,,., k. ğını biliyordu. 1 sızlık1~r ileri sürülebilir. Fakat biraz üzüm, incir, ince doiranarnk 'f'C bi- betbı t~ı~ anların yİ)ccc lcri 
artık blr bakik&t luıllne gclnllftl.r. San iki hafta Jıçbıde fuı.uw moro - ı h J .L k k b k b 1 ıd t 
Buna .~ olaraık ileri sürülenlertu lllan hese.bına. aevlnccek lıavodl.sleı- Atin~ın kadın. kız.. kibar .bayan· ı < a a ~~;)il ıca ~ee&İ .edilirse g~çlü - r~z da ıeladık.~a~ eonra. ~~e- ozu ·~ o~u ~u! g a ardnn 

.,...,.,.., dır Bunların birlnclsi isoo.nbul )arı, geçınm-- vasıtalarına mntk olan !ere Tagmen boylc bır hareketın tat- dır. Pela:ıeı., uzum ye mcar aibı §C- arılı:.ı ... ehirlenmııı gibı hastalnnarnk 
ha-~nda kulüp aşkının ortadan talk- ~p1Yonluğunu kazanan Beşiktaş bayanlar bu işe çalııncak boş va- bik kabiliyetini haiz olduğu ve hele kerli mnddelerde.ıı anlar istifade ölürler Bir kovandnn bakkile isti
tığı, futbolctıları.n runaı.örlükle pro- kulübü tarafındnrı Romanya şaınpi- kitleri olanlar fakir çocuğa günde- k:ıti n eticeyi almak için en ke&irme cdebilirlerac de bunların bonık, f de edebilmek içiı. beslenilen n 
~nelllk arasında Loca.ladıklan n ı ld e:n son olanı.it da. ecnebi temasJa.rmın yonu Rapld, c:Uğerl de Fenertlflh~e ~e Jik yemek tnbağının temini için bay- yo o uğundn ıüphe kalmaz. küflenmi· oln:amalarma ç.ok dikkat s:ir.ilerinin Te an beyi ismini ' 'erdt-
Wığı gelmektedir. Oalatesarıı.y kulüpkıri ta.rafından Vl· rağımız albnda çalışmağa koştular. Evvela :zamanı düşiillelim: Şimali etmeli<lir. ğimiz.. kovcnın yavrularını yeti.,tir-

Üç dört sencdenberi hlsso.:lillr blr yanadan Admlra tnkımlannın şchrl- llk çocu!' aşhane.sini, ikin..i, üçüncü Aft-ikada mayıs sonuna kadar pekli.- Anların viicutlan, bnz.ım cı"hazla· mek için 3"1murtlıyan di~i nnn nrınm 
§e'kllde ve IJU?raklılan stadl:ırdan u- mlze davet cdlldlkl~rld~~ k ttl. ve yirminc.sı takibctti. Evvelki la han kel yapılabilir. Rommel lngi- rı yalnız. bal ve ballı feyleri yemeğe ~k yuır.urtlayıcı cins olması ı;e· 
zakla.,tırııca.ıt derecede gerllemckte o- Bmıl~ bı:~ıs1J; drosn ~e e bıı gün de ellinci aşevini açtık. Pek az !izlere karş. illt muvaffııkiyetin= ge- eliverişlidir. Bunun için sonbabard rektir. Nasıl cins hayvanlardan ve 
lan tutbolmnUZllll bu kalire düşüklü· a:ıpld :Uı ~ 1 c: m· ma- bir zaman sonra çocuk aşevi bulun- çen seneni~ nisan ayında kaz.anını • kovanlarda hnl ç.ıkanlınaı. anlara iyi tohur.ılı.rdan dnha çok rnohsul 
~ün seboplerl ar.ısında birinci dere gun şe r m ~e ~~hçe ve~ ile mll.Y~ln h!ç bir Atina mahaJlesi kal· tı. Buna kar§ılık general Wavell ilk dn kışlık yetecclc kadar bal ayımın- ıılmın;n kovanlarda beslenilen nn
cooe ecnebi tenuısını:ı rol oynndığmı ~~ 1 ~;nı da 

8
pazar günü şampl~ mıyncaktır. Umarız ki az zamanda ~üyük zıThlı hücumunu Halfaya bo- lıd:. İyi bir an aüribü için bal ile lar ve nna an. cins olursa ~ ~i b .. t

ltuvvetıe iddia cdebillrlz. Eskiden ve yon c 'D .... ı"tnı; takımı ııe yapacaktır. Atinnda hiç biı çocuk aç uyumıya- gaz.ınn ka.~ı haziranın ııonlar~a dof ğ-. dolu dört çerçeve bırakmah, bu yet- önt.c emlçok. ba1
1 
verır!er. Onun 151~ pc~ 

biraz futbol oynandığı lddın edllebl- ~~ • .,., De k ı · ş· ıı· A ·ıkbah rd --L uh d et 5t ıL lcccr;-ı zrunımlar, lig ınnçlan biter bit- içlerhıdc müteaddlt beynelın11N ve caktır. ru yapmı'}tı . me :ı ımt\ ı n- meZBe ı a a r-er §Ur u a ı o an cına nrı y ı .. ırme 
mez ecnl'bi ta.ıwnıarınm blrl~ gider tnnmmış oyunculnr buhman Rapld'Jn Fakat muhakkak ki, d~stlarımı- 1 knd.a mnyl6ın n!hayctine ve ha; ı~ verm.~l~ir •. ~aşın b~yle iJ-i bakılan v~ be:ılemek anc.ılığın esaslı tcındi-
di~erl gelir ve bir ecnebi m.a ına '9-hit bllhasm merkez muhacimi J3:4rot'ky zm yaTdnnı olmasaydı, bu ış bu de- haz.ıranı on beşme kadar pekala arı surülerı ılk.baharda g8,)'et kuv- dır. 
olmadan hemen, hemeıı ay gcçmefi'Xil. lle A~rupa muhtcHtlne sağ'açı.k olQrak rece mcvaffakıyetle görülc01ezdi. , hart-ket yapılabilir Bu hareketle mü~- vetli olurlar. Çiçek zamanı gelince Tamamen ihni olan cİM d nr.uz-

Hn.tta bir aralık bu i§ 0 kn-dar aldı sc-çilen Villl Şipaş, ,.,olaçık Bugdan, lggal makamları ecnebi memleket- teıeken Akdeniz ndalarından Kıbns ı benıeı;, iş1erino bal yapmnğa başlnr- hk ann an Avrupa ve AmcrikaJn 
yürüdü ki Udncl küme Jrulilplerl bllt mllll takım kaptanı Vıntnıa Avrupada ]erde yn§;yan Y~nanlıJar ve herkes· ve Suriye.re kar§ı yapılacak hareket lar. Ve. çok çolı:: bal yaparlar. Fakat resm1 ve husust açılmış olnn nncılık 
~imlze ecnebi takımlar get.iı1me- şöhret yapmış futbo!'!ulardır. Bu t.o.: ten :ziyadv dost Türkiye bize hu iş- içi~. is~ haziranın sonlan dnhi geç ! kışın iyi beslenmeyen an sürülerinin enstitü~erin<le ycti~tirilmekte "e hal
ğe baş!ndıllır. Az bir parn Uc seyufuıt kurun İstruıbulun ço~ ~dan ta te yardım etti. Nasıl? .... Elinde olan degıldır bir çoğu telef olur ve kalanlar da ka dagıtılmnktadır. Herkes b u ens-
eden bu talwnlnrdan 1)1 fut.bol nU- ~~d~ımgarya ~e l;~~-'tyenek~.ıt ber şey ile !)"llTdım etti. Türkiye, bi- Mekan itibarile birliğe gelince; gayet Zaşlf dÜ§eceklerin<len çiçc titüleorden arzu ettikleri cins rı sü-
muncsi beklencmiyece~I ve TilJ1k futı- erA ... Y,J Avrupa. a.dpaS? A.ıuıw ne n.- ld v fıkıa Lib"· ile Kafka la d ı MI • • 1 b"l k d" 
bol sistemi üzerinde fena tesir yaptı- nuş bulunması Jtuvvctl hattında. e- ze, ruı'harı bizimle beraber o ugun~, ' J • 

9 r arnsın a mevsimi ancak canlarmı kurtarma- ru erını Te ana anyı a a ı me t ~r-
JI,, "Örüldüğü cihetle o zamanlar fut- s:ı.slı bir flldr verecek m.a.h1;yettedlr. acılarımıza i"tirak ettiğini, feci vazı: munzzan\ ~eaafeler mdvcutıtur. Fa- ğıı çal.şırlar ve ken<lilerine yetecek lcr .. Ana arılannın koJ~ylıkln her ~~ 
&& ., <>yuneulnnnın ....v.... Mncnrlstnnm t" • • takdir ettigvini ve içtimaı kat tı-:r ı ·ı taraftan gelecek saldırı- kadar bal ynpnbilir1er. Le bu v;;._... tenılen uzak yerlere bıle p o tn ılc 
bol tedernsyonu retsı bulunan mer- ..,"b.. ye ımız.ı 1 k l cak 1 ku .l'Şl .1- d -'-iln k . . ~ l kM •. k 
hum Sedat Rıza. işe mttdahnle etmek meşhur ekiplerinde ve rr.mı ta'kımmlJa ynT<lıır, işinde bizim yanıınızda mı nr .1 aya Ao nn vvetler mu- dendir ki kı§llı beslenmeyen bizim gön crooı ıe ıçın oy e uçucu • 

m....s..uriy"t''"' i h! .... ettl. Ve kuvveti oyruı.mışlnrdır. Takım SlayYnnm an- d"" ·· t d ,_ ·y· bir dost sıfatile nyyendır : Evvela Sovyet cenup or- kc.' nnln.rdaı. bir çok acneler ı..:_ bal tel laıfesler kaplar yapılmı .. tır ki 
"&;\iU ,. "' ' """ _,,, } tıa f"ı dan UTUS 1 llD IK Ve J I d b v 'l'-"s • v• d • • d ) ak .. . 

hn.kkı.nda esaslı malümnt bulurunıyan trenöcu Ka mıın rn n çalıştırıl- dlord vun i pat etti. Türkiye bize usu '..! unun olgaya kadar çe· alınmadığı gı"'b: müsait ıscnelerde de yıyccegı e ıçın e om uzer~ ııt-
bu gibi takımların Tiirkiyeyı• getırttl- maktadır. Bu tuvvıetli ekip knl"ŞlSln- daha u~a;dis bir surette de, ~rdım kilmesi takdirir.de Orta Şark İngiliz ancak 3 • ..; kilo bal alınabilmekte- tenikn yere gö~derilbilmekt~dir . . 
memne müsn.adP ctıniyoceğinl bl.ldlr- da FenerbaJlıçrlzc ile .R~lkt.aşa mııvnf- etti. Yiyecek gönderdi küçük etih·' ordusu. dir. Hala,ul Avrupada iyi besleni- an. ana arı ıll-'bnhara t?ogru bın-

faklyetler dile • ~ ' -L • j ş· d" Al 1 · · · • kıl - ··1 · · ıı__ • 1 tl \ f et" t " d"V · b. dl. İkinci ecnebi tema~ da .söylendi- ealutı, hnıb kasırgası nrns~da mwıııv rm 1 man ar ıçın mühim olan ]en l\'e ıyı ba an an auru ennın 'Dlf er~ yumur ar. ~ Y ı~ ır. ıgı ın-
Dlğer tcırnlw.n birinci plandaki ku- ğtne göre gelecek ay nfua.yetinde ola- ve harap olan memleketimiz için mesele Orta Şark petrol sahalanru ko'\ anından her eene 30 - -40 kilo luce genç k~vvctlı nnLı.r çıçel za· 

tiiplerimlzin davetılsl, olarak şchriml· cak '1le 23-24 mayıstn Admlra Gala.ta- elzem olan lıer §CYi gönderdi. ive ~rı muhafazn edecek olan bu bal alınmaktadır. mnnı hemen ışe b~arlar ve bal yn· 
ze gelen meşhur takımlnnn çocukla.- sa.ray, Fenerixı.hçe lle !lmrşıl~cnktır. Türkiy~ de bunlan bize hızla olan 1 ord~yn tek istikametten değil müte- Klşın an sürülerinin aoğuktan öl- parlar. Şu p.rt1a ki ana arı kı ın i)i 
nmızn aşıladığı oyun sistemi 0 n- Temenni edelim ki Türk ftıtboluniın atokundan değil, nok&an olan qyn• a<l~•t nok.talarcan saldırmak ve onu meme. için de ao'D'baharda kı,.la- )>eslcnrniş ve iyi bak1lm1~ olm~lıdır. 
manlar gnzctelcrlmlzl:ı yegfuıc dedi- d '"·i d - k b h "' 
kodu mevzuu oldu. Merkezi Avrup:ı kAUonmas:ın n mıuı m ro1ü otan ec· sındnn · :inderdi. Hiç bir Yllflıı.nlı agını ır alde mağlup etmeğe ça· blncak olan arı kovanlan göz.den CaEcr Fahri Dikmen 
sistemi Ue İnglJlz sls1em1 üzerinde nebi temnslan JO]unda. Beşlktaşlılnnn hiç ibir zamıuı bu jesti unuıamıya- lı~tır. En aşağı üç istikamet, ya- geçimıcli kovanın içinde dört çcr
l1Zll!l müna.ka.şalar yapıldı. ~1;'>~e!bo hu~~~ ndnnla- caktır. . . nı ~ofk~s, Mısır ve Suriye istikamet- çevcnin üzerini tamamC!ll anl r ört-
Gcıçmlş zaman olur ki hr:.>--:ıll c.lhnn ta r angıç e ŞAzt Tez.can Atina Belediyesi, bu küçük .ı~~ len bu ılk~ahann ortnsındn vey~ mü~se o kovanın nlan kışa dnya-

değer ... Işte bu seneler Tüı1t futbo- --- - ba11nrmnı..ta kendisine yardım elını ıeonunı: dogru Laşlayacn.k bu kombı- nacak kadar olduğunu anlamalıdır. 
lunun kalkınma ')11lan idi. Vakta kl Zonguldakta futbol uzatın· olar.lam aoruıuz bir minnet ye ha1eketi saldırım hedefleri ola- Şayet değilse nnsı az olan kovanla-
h11rt> dolnyıslle - blr dostluk tezabu- maçları i1o gözİerini çevirmektedir. Bu i)in •bili~. 1:'e· Fmnsızlar ile iş'birliği da- nn anlannı diğer kovanlann amile 
rti olan İngiliz mnçlan müstesna - Z n::uldak 27 (AA) Er ğl" fıenüz başlangıcında bulunduğu ha ıleı . götürülerek Akdenizdc Mib- birle~irip kışa dayanacak kadar 
uzun bir mfiddCttcnberl Türlrlyeden •. ~ l . , J • s' • kJ\ibü e _ 1 unutuJmamaJJdır. Jtp} makamları- Ver dononnınsı ibit parça daha tak- kuYvctJi bi TJ kovnru yapmalıdır. 
ecrı~l ta.kımlannın a.yağ1 kesild~_J.,ş · komu~ er ış ~csA tor.~ ~u:ı mn artmnl:.t olan, hariçte yqamak· viyc: edilebilirse bu hareketlere ya· Arılar bir kovanda çok olurlarsa 
~ b_u~_danb!r~ratıfuPJC>luımuz baı__~- 1 daıvetineı. uyaM k n ara .__ı__ şe n- ta olan Yunanlılann artık m{bpet kınd.A girişileceğine yüzde yüz ihti- kovaının hararetini nefes ve hueket· 
uunıcu oura e gerllemeğe """9'a- mize geren ae e ~Ot --.11111, ev- L! _1...:1 _ı__ d d ""r." 1 tve k k-'-.!J.H 1 ··1 . . _ _] l K 
dı.. Bu gerll~e hll.len d d et,.. • •• d" .. iki k. l Jllf V"il!ı• tuan yar ııru 'Ye 09t ı ıur• m~ rme uı&Jı ı;ur. en e tcl1'..zım ve temın eoeT er. o-
mektedlr e <.>vnm velkı gun. ;e • ':n yarıgı k •t§J a~ kİyenin blz, yapmak.ta bulunduğu Hatta f ngilizlerin de bu çeşit bir vanlnrın bir taraftan aoğuk bava 

Harbin. doğurduğu blnbir hny::ıti m~d~~ bınnc~:,.1 kı:şı ~'Trtı~ yar?ımm, de'Va.mı ve art,tınlması sa• har~cte karşı tedbir nlmnkla ve girecek oluna o deliği derhal balmu-
zanıreUcr n.ra.sında spoı- dlemlnfn de ikınCJsm?e. de I I f h yeaındc, furıanlılar. bam felaket ve talıkm. "' t yapmakla meşgul oldukla- mu ile kapatırlar. 
tn.yıbJ bu olmuştur. Bundan futbcl 1ip gdmı tır. Kar§l aşma ~r kaİaL hl; musibetlerine mğrnen yaşıyaoaklar- nnı bir çok ~rlerden iıltid]Ul edi- ı§ıı. arıların kovan içindeki yer
fazlnsikı müteessir olduğu gibi aşağı va şartlarına ra~en ~ ~ dır. yurw:. Mesela aon günlCTde Rusyn· le-ri çok geni~ olmomnlıdır. Bölme 
yuknn güreş, atıetlznı ve diğer &p<>r lbir seyirci .kii!le:'ı mra mer - Ancak altikaten medeni milletle- dalti Polonya kuvvetleriniın h a na tahta luilc yerlerini dar1nştırmalı ve 
§Ubelerbnlz de sırastle mutazarrır ol- la takibedılm~ _ _ re has olan e.n edp ve asU hlelere getirilmesi hususundaki haber bu b o ~erlerine o . v • sama n doldurup 
muşlardır. Elde olnııyıın bu 1ştn ü- Bisiklet Ajanlığından ı sahip ~~u. fiilen. ispat et:mit dÜ§Ünce ile yakinen al~alıdır. Eğer ıncak . ttmalıdn . Çok soğuk mc~JC: 
Zertnde fazla durınıyarak spor haya- sert b1sıklet ynnşlarının beşinci olıt."l Tür . mıJIC'tine Attnn. bal)ı:ınm Almro.rJ. Volgayn dogru b lıya- l~e 1.ı n arı kovanl nnı ıç rı 
tmıızn b!lhnssn fut bolumm•e zarnn sonuncusu 3/ 5/ 042 pazar günü S3bahı en .ınrarctl" hblerini cAKŞAM> cak harel etlerde muvnffnk olur da 'm 1ı y hut hu u i ) , rıl ıs olıın 
dokunan harbin blron evvel nihayet sıı.o.t 9,30 da Topkapı !le Slllvri n.ra- vesıtamle bildiımck · terim.> Sovyetlerin KafkMyn ile irtibatını n 1 koymalıdır. 
lenm stnı f.<'mr nn1 etmekten bnşkn sında ve 125 ıı:nometrclik bir mE6afe A keserlerse o valdt ccnuptn kal cak M t d .. meml eti e kı 
çare yotw r . Anr k o ?ttm n fuıbo • dahlltnd yapılacaktır. • 

Konya Çocuk Esirgeme 
Kurumunun faaliyeti 

ltüD)'l1 CAkşron) - Konya Çocu1ı 
Esl.i'gcme Kuromu bu y.ı,ı ~ y:ıllıL
nı. nazaran dalın veri.mu oaı~tır. 
200 yd'ıı:su}. çocuğn giyim, 100 çoc$ 
2! ntsand:ı ycme'k ve giyim t.cm1n cı.
mlşt1.r. Y<*stil a.mıla.ro lJ3ln ~rdnnla· 
tında bultınm.'llŞtur. 23 - 24 ntsnrı r.-On· 
lertcde Ç(lCtik1a.r. ı~ eıtıeneekr tort1I> 
edilmiştir. 
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HER AKŞAM 
BİR HİKAYE Taş çeımeler sokağı Ort ütük muşamba almacakttr 1 SiN&APUR KORSAllLARI 1 

mahsulleri ofisi Toprak umum 
Tefrika No. 78 Htç memleketinizden çok uza.kla.rda ı ğişmez fikir» geldi. Eğer bu ç~eıer

hastalandığınız oldu mu? .. Kim.Se lçln den bir barda.ıt su içersem l.y1 ola-
temennl etmem. Mütht.ş blr §eY ... He- ca~ım... Fakat nerede? .. O çe§l'Ueleır •• d •• ı •• v •• d Kışlaya getlrl.len bıı adamlardan 
le uzaklarda hastalandığınız zaman benden o derece uzaklarda akıyorlar- mu ur ugun en blırlsi QOk hll~r 'Ve para dÜfkllÖ bir 
yapayalmzsanız ve baş ucunuzda. sl- dı ki... adamdı. Ka.va - Mura bunu odasına 
ze bakan, s!zln diUnlzle konU§an, sizin Yazın yalaklarm içine girer ve par- 8 X 8 eb.ııdı.nda. yüz adet, hulJubat muhafazasında. kullanılmak üzere, getirtti.. evden aldırdığı blr totba. al-
memıekettcn olan bir insan youa... m.ağımızla muslukların yarısını ka- .su geçmez clnsten öttülö.tı: muşamba pazarlıkla satın alınacaktır. tını önüne döktü: 

Blr kere ben istanbu~la -a.rasın1a patarak birbirimize su fışkırtırdık. Pazarlık 4 mayu1 942 pazartesi. günü saat 15 de Ankarada um.um mil- _ Bunların hepsini sana vereces 
gec~ gundüz farkı olan b!r Şf!hirde Bazan tepeden tırnağa kadıı.r ıslanır dürlüğümilit binasında, mübayaa komisyonunda ypılacaktır ğim! Sen temiz yürekli ve yurtsever 
ha landım. Yani öyle bir şehir ki ve mükemmel serinlerdik, Pazarlığa gireceklerin muvakkat t emlnat olarak maktuan 2000 uiki bln• 'blr adama benzi.yorsun. Bana haddb.tı 
İsUt buld.a sabah olurken, oıada gece 40 buçuk derecede ateş içinde o se- lira nakit ?eya. banka..mektubtmu, p:ı.zarlık gün ve saatinden evvel ofis vez. söyle: sız buraya neden geldlntg? 
bB..':ilıyordu. rinl!ği düşünüyordum. Gene ayni ya. nesine tevdi ederek muka.billndıe makbU'Z almaları ve komisyona Ib'l'az et- Adam önüne dökülen eltmlan gO· 

o günü şiddetli blı ateş içlnde otel- Jağın içine girmek ve birblrlnıl1..e su meler! ve işin tamamı veya bir kısmı üzerinde knlanlıar, 1hıı.lentn kendllerl- rünca pşırtiı: 
deki yat;ağıma çekildim. Altı .sa.at son- sıçratmak kabil olsa ... Bunu dii§ün- ne tebllğ!nden itibaren ilç gün içinde &? bu mebllğı ihale bed.ıellnden ~ _Bunların .bep&l be.nlm olacak mı, 
ru dJ. artık kendimi kaybetmeğe ba~- ~k bile bana b~ımdaki buz torba- 15 ini karşıhyacak hadde ~ık:ı.rmaian veya bn mikda? ıcin ban.kıa mektubu Kava _ Mura? Ben neler bili.yorum. 
ırumştım. En son hatırladığ1ma göre sından daha fazla zerinllk veriyordu. getlrmeler1 ve mukavelenameyl iıtıza eylemelert lılzımdır. Eğ'e-r bunlan bana verirsen, Tokyodan 
at~,lm kırk buçuk sularında 1dl. Hasta yatağımda «Taş Çeşmeler so- Aksi takdirde, ihale doğrudan doğruya b\r merasim icrasına. lüzum gö- Yokoha.maya n1çln geldiğimizi söyle-

Bu vuksıek ateş ietnde basta ystar- kağııı ndan aradığım şey yalnız bu rülmekslzln feshedilir ve muvakkat teminat irat kaydedlllr. rim. 
it:en r~ız iki :şey düııiiniiyordum. çeşmeden il>aret değildi ... Ya o bıt'SIZ, Muşambalar tamamen, pamuk, kete.-ı, kenevir, .ipliğinden ve yahut kıs- Kava _ Mura. söz verdi. 

E vel:'.I. yüzdi! yüz öleceğ ıne kaul- polis oynadığımız karakol harabesi... men pamuk lpllği. kısmen de keten, ke~vlr ipliğinden dokunmuş ols.b\ll.t. _ Hepsi senin olacak.. ve derhal 
dlm. Artıık dünyanın en büyüle ~- Tepesinde clrlt attız_ımı.z çitlembik Eınperme derecesi, bezleıin çözgü ve abkıdakl iplik adetlert ve cer muka- setıbe5 kalaeak.sınf 
nizl 'rinin ötesinde, kıtal:ı.rın arkasın- ağacı... vemetierl ne sair evsafı ,pazarlık günü tallplerln bu lnıS'Ustnk1 tekll~r1 öğ- _ 0 halde lllcönce sana kim olduğu-
da .ad.uıa İstanbul dCnU.en bir şehir- Çocukluğumun en gi.izel günleri bu renlldikt.en sonra takarrür cUlrilccektlr. m.u aöyilyeyim: Bin T-.o hlJdmler 
den n~ kadar uzaklarda yapayalnız çitlenıb\ğin dallardan kollan arasın- Ihtfyaç m1kdannın tamamı veya bir kısmı !çin pazarlığa girileblltr. hi.klmln1n .kAtlbiylm, Adım Klto'dur, 
we ateşJer içinde ö!Umii bekliymdum. da geçmlştl... Teslim müddeti ve diğer şartlar t:uı.Plıüt ınikdanna. göre, pa.zaHıkta kara~- Vezir beni buraya §Wlun için gönder-
Ve ufukların ote yanındaki mavi Yazık ki artık ne taş çeşmeleri, ne laştınlacaktır. dl: Yamada «Mukaddes kılıç» a sıa
gôıc u bır memlekette blrr,ok dostln- serin yalaklan, ne sevgili vıe ihtiyar Komisyon, teklifleri ve pazarlık icraslle neticeyi bir zabıtla ~sbite me- hipmiş. Bu gerçek ınktlr? Halle uMu
Tttnm, -ahbaplarımın, nıl:nd~l:ınmın, ~itlembiği bir daha görem!yecektim. mıır olup ihale, bu zabıt muhtevasına göre pazarlık gününü. tnklp eden 7 kaddes kıçıı. 1 gözlyle görmüş müdilr? 
se•d J.erlmin, mesafe~ıin, kllomef;re- Onlar da.ha şimdi.den benim için ıı:öl- giln 1ç1nde umum müdürlükçe yapılacak ve üstünde kalana keyfiyet umum Ben kendl hesabıma bu noktayı tah-
lerl 1 hesapsız e.rz ve tul d:ı.irelerlntn müşıı sayılırdı... müdürlükçe yazı ile bildlrlleoektir Pazarlık gününden. onu takip eden tha- kik edeceğim. 
gerisinde benim blr otel odasınm y:ı- Gurt>et ellerlnde, 800 nefeste bl.r le icrası ve tebliği gününe kadar, p:ı.mrlığa ginnı., olnn1ar, fiyatlarından _ Ya ötekilerin vazifelıerl? ... 
tanı ~lnıie ölümümden habe!"leri bile tek kelime Türkçe işit.m-e<ren ölecek- ve ·tekllflerlr.df>n dörrnıP?:Jer. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. _ Onlar da «hürriyet• aleyhlnde 
omu :a.eaktı. tim.. (3026 - 494ll s<Xı söylemeğe ve hallca tıelltlnler ya.p-

Işte bu. beni büsbü~ün ümit.siz~. Ha.stalığım.u1 yedlııcl günü idi sanı- ~a memıır edlldller. 
ye.>edıişürüyordu. Yaşama.kccsareUn1 rım .•. Gözlerlmi4lçtığım..zaman ken- Kars P.T.T. Müdürlüğünden: -Tokyo veziri hA.IA cMukaddes 
taıı mi_yle kaybediyordum. dimi bir h:ıstanede buldum. Bent bu- 9U yılı lhtly:ı.cı için ebad ve evsafı aıııı.lhda yazılı 494.0 adet çıralı çam kılıç» ın prens CNahi) deri. Yamada.-

Göt ' im kapıda idl. Her .an onu:ı. raya kaldırmış1an:h. direği satın alınacaktır. nın eııne geçtiğine inanmıyor mu? 
açıima,ını ve içeriye t::ı..nıdığım bir Hasta bakıcım: Mezkftr direklere bekli! edilen bedel layıkt had görülmediğinden aşağı- - Hayır. Çünktt, prem (NahiJ) ve-
stmarun girıneslnl ve bana Tüıkçe - Sizi bfr -ziyaretçi. görmek i~l- daki şartlar dairesinde yeniden kapatı zarf mmllle ~kSiltmeye konulmuştur zire hsber gönderdl: ııYamaııla. tara-
oıarnk bazı şeyler söy'lemeslnl bekli- yor ... ıiedl... Direkler 8, '1. 8, 9 metrelik olup ma'ktaı Oltunun a~alık onnanmde..dır. 8 fmdaıı ~mdıtı .&,ienen ııMt*adıles 
yordum... Benl bir gurbet b.utanesinde ziya- mt>~liklıen 2!50, '1 metrelikten 162<1, 8 metrelikten 8TO Vf" 9 rmtreltkt9ll kı1M;- nezıttimde mahfumıır. Yamada 

oteldeki hasta yatağımda iklncl 
duşu cem biraz tuhn!tı. O ş!ddeLU 
ate ve humma. arasında gozürofüı 
önundeıı e.sıki bir sokak de-koru hlç a.y. 
nlmıyordu. 

ret etmek lstlyen bir insanı.. Tuhaf 200 .a~t direk k1 ceman 4940 dlrek Sarılta.m1şta depo ~ t.es1lın edilecektir. böyle bir ~lan uydunnakla. halkı 
şeyı.. Beher dlreğln muhammen bedeli 6 lira 20 kuruştur. iğfa.le çalışıy'Or. Onun sözlerine ina-
Kapı açlldı. Bir genç adamı.. Gü.- Muvakıkat teminatı 1832 Ura 10 kuruştur. nıınlar, apt.allardır.a dedi. 

füınsiyerek girdi, Tiirkçe: Direkler 2414/942 tarih.inden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf - Pekftla. o halde bu .adamla.ra 
- Geçmiş olsını! .. dedi.. usulü fle ek.c;iltmeye konulmıı.ştur. «Mukaddes .kılıça ı göslıereceğlm. Kılıç 
Türkçe blr .geçmiş olsun!..r. Eğer İhalesi 815 1942 tarihine miisadH cuma günü saat 15 de Kars P.T.T. gemide bütün halka tethir edllzıı1f ve 

Bu I.>tanbuldakl tTaş Çe'Şlneler so- bln d ü ·· çok uzaklarda, yapnyalnlZ hastalan- asın a ve M durlük Odasında müteşekkil komisyon huzurunda yapıla· herkes onun öniinde aadatat yemini 
kal'>-h kll. Bütün ('OCukıuğumun geç- madıysanız ve size birisi Tür~e <geç- caktır. Peye iştirak edebilmek için taliplerin temlnat mektuplarım tayin vermtşt1r. 
tığ yer... Hast:ı.lığımın t€-kmU :ı.teşU dil .. 

mlş olsum demedi \sıe bunun kıym~- e en gun ve saatten bir saat evveline kadar komisyona vermiş veya gön- Kito kısık: bir sesle: 
ve buhranlı günlerinde y:ılnız bu d ı 1 1 ld d 1 blli tını dünyada aulayamazıwuz... erm ş bu tınma an meşnıttur. - Ben, kılıcın m e o duğunu -
ıT.aş Ç~meler :sokağa ne uğra.}tını Yatağımda derhal doğruldum. Bir Bu saatten sonra tevdi edilecek teminatlar kabul edllmlye~ktlr. Şart- yorum, dedi. beni lnandtnrı&ğa ve 
durdum. Ne gençliğimin g~tiği, ~ ümit, blr yaşamak cesaretli.. nan1elerı An"'kara P.T.T. U, Md. Iıevaztm ve İstanbul P,T,T, Müdürlütünden gemiye kadar götü~ lüwm 1olt 
zevku safa rurdül'ü.m yerleri ara· Genç adam tst211oullu idi. ve benlın alınab!.leceğl llln olunur. (5803) Sen ötekllerl götür ve onlar ııMukad-
madun bile ... Gurbett~ öliimün kapı- hastaneye kıa.ldmldığunı işlemiş sırf des ktlıç• ın kimde oldutunu gör-
aua y.akla§t.ığımı .saruiJ.#ım giinlerde menıJ.etc;etUstntn hatınnı aonnat içln Sarıyer kazası İdare Hey' etinden: sünler.. mansınlar .. TokYora dörı· 
yaJı\u çocukluğumun mesut yıllanna .gelmişti. düklert zaman efendtlertne ha.kHcati 
at~ dt'.ltoru d;;<>-unu-yordum Eminönü kamsı Hoca""'•a Malive 'Şube&lne kazan,. '"le-isinden 709 ltf'a 

~ .. .,. · .İnanır mı.smız? Bu ziyaret oeni ,,..., 'J v • ., anlatsınlar. 
H:ı.tta daha tuhafını söyllyeyJ.ın nıl? ldet.a iyi etıtl. Sank! ~LT"- 1"'-...e.Jerıı- 33 kuruş ~lu Bekir oflu İbra.hlm'tn İstlnye HesUşah mahallesinin De· Kaya _ Mura ı.u mlerden bir şey 

Aradan uzun seneler geçtttt ıçtn ....,. '11"1'"' ~trmen soka.tında 2'3 e.ıdd 5 rcnı numaralı ve 160 Ura kıymeti muka.yyedell 1 4 · 
.. Taş çeşmeler ~ağb başımın içinde den blr bard.K w içml.4 glbi olmllf- ve ..S lira varlda.tlı 48/ 120 ıu.eu aıat tnrıırı İsmail Hakkı efendi ne Nevivo an ıyama ı: 
~ta bir haıklkat halinden çıkmış. blr tum. Hemen ° üşam kalk.ı:nak ıs~ Cemile hanımın müşterek kuyusu sol tarafı mum3.Ueyhümanın bah~ ön meğ::i;:~o;: ::11n Tokyoya dön
riiya 8elit'Sizlitlne birinmfuJtü Onu elim. Lakin doktorlar ancak 3 gün tarafı Detl.r:rnen llOkı&l'ı ile ma.hdud ınillcdarı :dd.l. gayri muharreı zemlın.t - Şöphesls. a.ı r '"M'=d hüıd
haya1 meyal batırtıyord.am. HatCt ~- 50nr.a hutaneden Qıkmaına milaa.ade lııTesllşah Sultıan rvaklından eaerl eıtmtyesl. sırf milllt bir bab mensU uka ta- yet Aşığı bir insandım. M.ademlk1 ba-

Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

Mura istediklerine torba ile altın ve
riyor. Para dü.şkünü böyle blr adama 
koskoca şehri nam.l teslim ettln?. Ya
ruı o seni tanımıyac:ılk ve sana 1sya.n 
edecek olursa, ne yaparsın? 

Yamada blrdenblre şaşırdı. Kava. -
Mura hakkında o gtine kadar hi1) 
kimBe kendisine böyle bir şey söyleme
ınif, hatta ufa.k bir fikA.yette bile bu
l11DllUl.DU§tı. Bu sözler Yama&Yı bir 
hayli düşündürdü. 

O gün gemiye getirilen T~yolu ca,.

suslarla beraber K1to da bulımuyor
du. Kava - Mura bu.nla.nn bafmdıa kil. 

Kava - Mura, Yamadaya bu adam
lar haliında gere4tli maliımatı ver
dikten sonra: 

- Bun1ar «Muko..cldes kılıço ı göz
leriyle görm~ ve ziyaret etmek lste
d.!Hr, dedi, pren.a Naht hilA. tul.lem 
kendblnde oldul'unu !ıddla ediyomıUf. 
Başvezlr, Yamadanın sahte bir kılıç
la kahramanlık iddiasında bulunndu
ğunu söylemL<ı. Bu heriflere ha.kik!ı.tl 
gösterelim. 

Yam.ada, elli klşiye yakın olan si
yogon casusla.rını e:Mul::addes kılıç• ın 
öuüne götürdü. Korsanlar, bu adam
ların etrafını sarmıştı. 

Yamada yüksek sesle sordu: 
- Şu 'kılıcın üstündeki mücevherler 

gözünüzü kamaştırmıyor mu? 
Hep birden yerlere eğilerek: 
- Şimdi inandık ki. siz büyük blt 

kaıh.rama.nsınız ! d\4ukeddes kılıç• 
öninde e!llme.k bizim lcln blr şertıfttr. 

Klto hA.IA .,ehlrde Kava - Mura.rı.m 
vadettiği altıniarı düşünüyor ve tek
rar Tokyoya gitmemek icln sebep ve 
balh:ı.neler anyorou 

Bu arada Yamada ya Kn va - MGTll 
aleyhinde gamımzlık ya.par. kotsan 
da uzaktan bu sahneyi seyredlyenilL 
Yamadanın ıclne blr fiiphe di+

müttü. Bu sarada Kava - Murayı btr 
kenara çekeret 80l'du: 

- Konanlara hediye olarak da!ıt.
mak imere bir tori>a altına çok ihti
yacım var. Buııu nereden bul:ı.blllriz? 

Kava - Mura tereddütsü7. ceva.p 
-yerdi: 

- Slyogonıa'1n gizli mahzenlerin-
den bulup getirdikleri sUımlar şe\ı1rl-
4e ve emln blr ,erde m&hfumur. za
ten ben de onıan ortalık durulana. 
gem1ıye ~irecektbn. Hemen bu R«· 
wam, gönderlrlm. Pakat, arkatqhra 
hep.tini datıtmarım. taraftar dej!l
llrn. 

- Z&tAn ilıen tle .bepslnl dağıtacak 
....-. ~ek l>&nı.Ya yann !httya
c:ıml8 cMacak. -... '-"" .. --. ? ı-.• ettner... rarı Fatma ve Fethiye hanım ba.hçesl ile muhat hanenin 1/5/1942 cuma -=ı .sonra ..._'ti._ _......,r .. .,.._e İki 1 k te d .. dilP;"" na bu paralan da batıflad.ın. ArtıJı: 

aaklarubllıÇ oynadı!ur.ız yıkık .ka.rako! ~ma:Y h~;~~ ~~~ 0Ç~.ımu!l;;: sok~ gününden ltlbaren 21 gün müddetle müzayedeye konulduğu, !haleyi evve- ben bu büyüle servetle TGJııyoJa gide- O gün crMukaddes kılıç. önürwie ye-
blna.sından sonra kimler otururdu» ~ k t B~tÜ! . bl h t 

1 
k liycsln!n 21/5/1942 perşembe günü saat 11 d~ lhalel .k:ı.tlyyeslnin de 1/6/ blllr miyim? H!ldmler Mldml ilkimee mln edenler gem\d~ tehre dmdiler. 

Mahallenin ~m1n1 taşıdığı sıra sıra 6'~a oş um... u n r as a ı l!W? pazartesi günü .saat 11 de icra kılınacağı, taliplerin muayyen günlerde 1 1 çelct1ıir _ 
t&f .çeşmeler .kaç .tane ldJ? B~n m.uddetinde 40 buçuk derecede ateş pey n.kçelerln1 mttstahl.men Bilyilkderede So.nyer kaymakamlıf!ma miira- ben pe · lamak. l.st' 
unutnwştum bile Fakat hastalJğım içinde beni meşgul eden eokaR'a... caatlan U1n ohmur. (4990) Kava - Mura onu av - Albnları yılan, yılam da 
el& Ta17 Çe§lllele;· sokağı. nı o .ka~ Llkl.n nerede b1zbıı eııkl köhne ma.- yordu.. nıaı ..ıa f ·ı ! 
çok duştlndüm kJ bütiln evlerin yer- halle? •. Ondan eser bUe .kalmamıştı. Belgrat devlet orman itletmeıi revir re:~~r'°::'dj,a:tuı oaa l'f 1 ..,._ ı yubnUf 
lerl, y~ık karakol binasının arkasın- Ta.t çepneler yıkılmıştı, Civarda bil- - Ktto! delll. ilen ll9nden 9* lloıt- Kaw. _ uura f11bıe diiMr diıcmell 
da otmıanlar, çeşmelerin sayısı. her husa :wk k.ara.kol:ıy:lnde .~- ami1'li~nden landwn. Benlm Mtı.rma. lgln, --· 1amn& iki 1IUlhafw alanık dutıeca 
şey ~.r fey tekmil mahalle old~u man ocam.a.n apar an r yu - &eraber Te1ı:J'oJ9. gllecelıılbl .. ft bllm- 4"hıe ıttu. 
gtbl gmümün önüncre canlandı Bil- miftı. Ve ihtiyar çıtlemblk ağacını ı - Delgrat devlet onnan )+ietmeslnln muhtcllt bölmelerinden, ıcurt- ek ıi)rdükleoı1nt vedre • .tly010nkra Kot'allm kansı kederli eöriiniııfoır-
h.ı..'ft\\ ~eler benl son deftle~ m~- kesmlşlercU ... ESkl mahalleden yalnız kemeri. ve Ba.bçeköy depolarına dOOO• bin metre mikl.p tomruk ve ~rest.e -t.nla.taeabml du. 
gın .,ediyordu Sanki e dlittkada bİr ~r _.ııey kalmı~ı. Kınnız-ı bir levha 0:50000• elli bin ıtoent~ı odun nakliye6\ on beş giln müddetle açık eksiltmeye _ Ya paralnm?... Kava _ Mura ihWil aırasuıda kerı-
buta yatatı"nın teln4e ctetn de bu ustünde ya~ılı lsml... konmuştur. - Onlar emanet olareAt btırada, dislne tam mA.na.slJle helhl* ---
'ÇqDıeierla &ıiiıuie idim. Eli~! uzat- Zavallı QTa,, çe~eler $0kağh... 2 - Onu.andan depolara naıkledilecek ket-este ve tomnı~un beher meLre bende alacak .. telcrar dllulltln u.- ren kansuıın J811aklvından öıA: 
sın onlan tutacatım, .pe.nrıaklarunı lfıkmet Fet'fdun Es mllci.bınl\ beş Hra, odunun ~ kentalin~ ~ kurnı fiyat 'tehm!n edU- man alacaılam! _ Böfle bir cinde hedııe*- fi* 
onlarm buz gibi suyu ne s.~latacajun .. . ......... ........................... . miş~r._ Ekslltme 4 ,Mayıs/Ht ........ ut.esi saat 3 de Biiyüılalere reovir 'lmirlt- - Becf tekrar~ cin\lenne, serım dMip ne19l:e1111ı\eın p:rtlc. O,. 
aanı}· r.dwıı_. ·..-- Kna - Mtıra! Ben tft'&,. glten.eu, 'ti ~ 11.eflklen '8e<r "*· Ne*!n 

Bu ~fl?lClerin mı.WWU&n g~et ko- T E Ş E K K O R ğlnd:dtr . .ElrMHmeye ifl;lrAk ecteoclder tutar bedeli fuertrlden % '7,5 muvM:- 'b\r daha gell!llMl!l. böylıe kededilln? 
caman.dı v• ağı.ı.lan t.parlak, kiçl.lt Türk Mat.Guat Tekntsy•nler1 Birli· kat tiftlıilllllt olant.k d500• ıı~ lbaleden evvel revır vemecine teslim ede- - Gelmek için vesile mı yek? on- IJ!o..-n atıunaea başladı: 
birer kavuk ıfe'kllnde idi. A~ılae&k yer- ,llndeıı: caklerdir. . tara: cBen, Kan. - MUlaJl Mdilrebıll- - DeM1m 'bbM:tür, EA'ft - ..._, 
Jerl ..!ae bak.lava l>lçlmlııde vıe ~ı 26 nl.san pazar glı.nü a.k.iamı Şehir s - Şartname btanbul Orman çevı~ müdürlüğünde ve revir amlrll- rim. Ydkoham111& hlktm Olan olur.• Din evtımmde bUtF6k bir"*~. 
delLldl !dl... Ç8flllenln önünde derin tiyatrosu komedi :kımunda Blrlltlmlz flnde görüleblllr. ıı4547• dersin.. seni tıetrar ve hftntın bunLJa - ile di,.-wn.-yılan mıf 
yalaklar vardı. Buradan atJar .au menfaatAne tertip edilen müsame~de göndıerh1er. - lh'et. Hem 4ıe -.-ı bir J1)an... 
~tül. Yazın bla ora.ya bacaıklarımm nrcWclerl konaer ve temslle mukabil Devlet Limanları işletme Umum Müdürlüğünden .E_tto altınlardan na&l unıa~aıw ..._ ......_., yıtaa. ? 

aobrd.ık_. Hayat.wnda dünyanın he- hh; ltlr ilcm almam&lda, aeslnln gil- Mevcut yeni buhar kazanı tçin mtihtelif evsaf Ye eb'atta. Valf .satın alıtm· ~e!:e ~t...N. __ nBue Gdanlanre? demek. Yılanlar &lt:m-
men hemen her' kıtasında ayrı ayn, wellttt ad9.r -kalbtnln de 11eıeaoetlnt kt •"•......., .. -... - y., .... _... """"' ... 

~ çeşit &ih:el sular 1çthn. Fakat ispat eden delftlt ıekUfUCU Bayan ca ~·ierlnde hazır malı :mt!'Vcut olanların Ye fazla izahat al.m.ak ılstcyen~Jin O gün btlt1kı ZD8'9klıftar IMuk.a&ttl - Yokoha.rnada altın dişmeau fi.o 
<bttnlann hiç btrl, aıe&lc blr atustoa 8afi)"e Uıe, ,ıülıide aanatk:lr1a.nmmie.n ~15r942 tarthlne kadar Umum Müdürlük Le't'llZtm şııbeııf.n.e mfüaca&t etme- kıh» 1 görmek D.zere 'lr.onıan ~isi.ne 1anlar meaburdlJll', Kan. • M11ftaf Bıı-
gftntt atzımı kocaman muslutuna da- Hlzun, Vasfi Rnıa ve Bayan P.erihan'a Ierl nan olunur dDb göt\irüliiyordu. nu ba,ıftalanndan da sorup lf!'ren•-
,adıfım bu ~:ıhı ltus g1bl swyu .e bu vadide ltıymetJi nwav~neUerlnl · * blllrstn! 
kadar tatlı, lezzetli gelm~. derli buvı'"""""'an tlyatro mildüriine Ü p K • Kitouun önüne bir torba .alb.rt dölı:- Kava - Mura şa.pladı: 

<>nu n~ Iokurd.atıa. ioılatrda.ta içer- asil zevata-Bt:~1m1z ha.tık.ında sta- niversite A.E. • omısyonundan tü.ğilnu gören mraan mubatızl&rdan - Ey, masalı bırak simdi. Ben aı-
dozn. Ve midem su Ue dolduğu lçin lw- yişkAr neırlyatta bulunan muhanir Unlver&lte an.barında mevcut dokuz adet dişçi fotöyü 6/V/1942 çar- blrl ~ ıl41ııce - ldmse.Ye gi'\- tınlan alma.ta geldim. Yamada gemt-
pdcen kamım cumbur cum.bur öter- arkadaşlarımız.a bütün ma.tıbua.t tek- şaml:ı& günü saat 15 de topta.n veya ayn ayn so.tılaca.ktır. Beherinin mu- rünmedeıı - 'Y'amada1& dedi ld.: de pam. be'kllyor. 
dl... nisyenlert namına Alenen te,şekkürü hanunen bedeli 50 Ura ve tem.ıııabı dıa '33 llra 75 kuruştur. İstekliler1n gör- - sen gemide oturuyor ve ,eh1rde fŞ!.ntıron hıçkırarak yerlere ka_pand1: 

H.ıstalıtım sırasında .bana bir <de. bir borç biliı1z. mek lçln muba.9ebeye müraoaatlan. «i959e olup bitenleri görmÜ1Ql1ND. Kava - (Arka~n T&Tl 

PERili KONAK Maamafih dostumu, haberi ol·ıy·e~d~ bet yüz ~etre ötede kendi· ön sıradaki localardan birine otur- Bilakis iyi bir koca olmak için bU
maksızın. gözetlemit olmamdan do· anı rnaaa Benyl ıle beraber konllfll· ın141. tün meziyetleri ıhaizainiz. Bu aözleri
layı, kendimde bH utanç hi.ediyor- nık giderken gördiijümü, hir ll'IÜd- Siz khuaduialllW'! yere ,.ıu.,u- mi, riyaklrhk eanmayınız. Namuaum 
dam. Arttlc "'1 kayalıiın ark.asında det aorta da Stapleton' 1111 kop. kata kıea s-.lıtocı0u SÖl'dönic 1111> üzerine yemin ederek a5yl\b'oıum. 

Tefrika Na. 45 ÇeTtren: AHMET HiLALt gizlenmi\! olanı\ kalmama lüzum ~cldiiini ve aralarında cereyan etmil _Eveti Siz mühmmel bir koca olabilini-
yoktu. olan.cidtli münakapya uzaktan fL _ NMı1 .. MUıu ) niz. 

S.. miioalan, h....-.ı mütehwu• unl Cenç kaz, zualb ar Henry'ye te- w • _ la<:l twt olduiumu aıalattım ve pyet 'bir ıer uz - Börle amma. Staple&oa ı.unu 
mütedaiyen etlerile bir takını hare- ffddit ve endite ile dolu '.bir nazar SiTHer- - Je~ atasıt' an~~~. bat_,_ __ ırn.1 ~ tdılikeye d:;_8 kendiırini korumak - U~~~:::. r*: .. ~ aalamak ~yctr. He.tir ilı ..ki 
..__ .__ _ı__ A-.. f ~- :...ı.. • . . _.__ r enry ye ye ıtmcm;. ıçtn AQLU• • -v-·- . w • .-:.1 gır_-.. -ae:aaı Lı. .. .. • ·- ._._, Bizl 
t5etllCI" J'e,pma ... -.., ~~·- • ea.;ten eonra a.,_,e,..ının &"'4• h 1 d Adet k rıak ·• için bu tekilde hareket ettiğimi, ve "'h' . .. ~ tMık wı;ı IOl'UflDCml -- --- ' 
rat,ı olcL.iu yeıil kelebek kepçesini, -.dan yürüdü, gitti, ~1 

; 
81~. ım. 8 

Ofll d yu. -beni mizur gÖreceğinden emin hu- 0 tM'tl f9"'Jftr .. ille&. Wrillirimit:clen &Jil t için Wn türlU 
btteviye yukarıya lbldınp indirme· SirH .. d .. ._ __ _ '-ed' d" . ruyor um. ıraz aGnra genç oıtu• I d x,. _ __ !U•L..... • gelenin M. Stapleton olaca111m tala· W..aetc. ... lralk111yor. B-at.em-
eind - ft enry sut oırnıuı x ıye on mlHl yaaına vardun. un uıı; ... uu n~ ettim. mia il.tim.. Wmz ...... ke.cliei mer firuillin ,.mftdıa w&riince _..tim 

en ~nyordmn. m111tü. Halı adımlarla yanından . .. _ Sir Henry, bir an parladı. fakat dana ikın hu tahminimde aldaa-
Mi• Benyl patikanın kenarına uzaklepın StapletOft•a ve kız b.rde- Delikanlt luzgınldctan yuzu: kapktr· ·· t imd 1t· 1-: .• t it d. · · ç ca. tııll7'•'· 

çek:L....:- jk• ~ek d mw keri1m · am katları çatı1m.l,tt. soz er e 1 samnu'7e ' en ıauıı madığmıı anladım. Bilmem aiz, bu zu deli herifin bu 
......... ı e •Taam a cereyan tine uzun uzun baktıktan .anra, au· K t1· L_lf, _...... '··- •• 1.1, ... c1erhal yabıtır<lı, dudalcfannda aca B d b .. k .tar k • mlnaau: hareketlerinin farkına var-

eden bu dil ltavauını ma~nır ve ratı asık, omuzları ço-1·u··k, yorgun ve UYYe ı auVYeuı IOIU7or, aıırur usga b. t -''- - '- 1· d·· - u a aının ugmıe a qı 
• • • & b. .. 'l olmad x.. .t..!... e11er· . . ır eroesııom oe ır ı. " biri ld··L..- fat"k nnıı mı cLnız mı~ 

mi.ttekebhir ~yrediyor, .öze ..karıı- bitkin konağa giden ıoseyl tuttu. .e~az ~aı n _ • 1151 ~ '-- ı ti1' datlr - Bu 11&ız11;;.n henim i,.in bir•· ~d .. "' o uauu11n ına va 
mıyordu h la tıtnyorau. ocnt aasazın 'IUll'flKO . ~; .. ı mız,. - Ben de bqerat miiteba-Aln. 

· , . . ~ Helecan ve eyecan uzaktan t.a· görünce ~a:ıınp bldı Çünkü :benim ğmak teşkıl cttigini aanıyoıdwn. Me- Ha kız brdeaile ı.., bata konUflllUlız-
Stapleton ~n, hCIDıfU'CSlfte y&ptıgı Jcibettjğim bu münakap.nn, daha zi· çiflikten •YTılmamaş ~lduğumu .eanl- ğer rıe kadar .aldanmışım! Miae Ber. - yar. il b .. dan hoılanmadıiını sezdim. Fakat 

el hareketler"'1den, onu da adama- yade büyümeden bu şekilde bittiği- yordu. ryl' e nuıl kur yaptığımı seyretmek - Ben de öyle.•• Za~a ıyı, l~b~- kalbinir: ka.rılır korlctMile bundan size 
kı11ı payi.ııdığı anlattlıyord...-. Çünkü ni görünce, geniş bir nefes aldım. · . için bütün halk, etrafta toplanmıı ne bdar alullı ıwt muv~ene. 1 ır b.f.etmek inemedim. 
haşer ~ı . .kah ellerini sir Henry'ye, Saklandığım yerden kalktım. Her .- Nereden. ~elıyors.un Watson) desen e .. dedi ve benimle alay et• ~dam ~?'or~~ F~t ·~~ı ka~: -Dalıaa da var aziz dostumt Ri-
l:al. 1; z kardeşine doğru sallıyordu. hangi bir müdahlede bulunmama lü- dıye sordu ve ılave eth: mek ister gibi sordu: •>:eti~ .aoylıy~ilirim kı. d~l~ ao~le.gı ca ederim, beni can kulağile dinleyi-
B:ı münakaşanın .sonu ne olacağını zum kalmaıru,,tı - Zannetmem ki beni taldbetmiı S --L-- ek • · gıydırılmeie layık Zil' delin111 bıridir. oiz. Kız ltarcf....i mise Be--''i tanı· 
dikkatle t.akibediyor icabında mü- s· H ·ı . Sta l d . olasınız. h -. ı_1zım~a~k1r 111 1 lleyret'!1 IÇID Benimle ne alıp vereeeif var~ Anlı- _,... ıyy~ • ır er.ry ı e p eton arasın a angı K:O tuğu a aml§tınızr d .. yalı ancak birkaç hafta oldu. Faltat 
dal:5 ley.e hazırlanıyordum. Bereket neler konuşulmu, olduğunu bilmi- Dostuma yalan aöyliyemezdim. c~ı k ra· . yamıyorum, ogrusu... onu gördüğüm ilk andan itibaren 
ve in, münkaşa, kork~um gi· yordum. Yalnız onların taıvır ve ha- Kendisine her feyİ itiraf ettim. Ko- u ere ce~p ve .. nn. Sizinle haftalardanberi. yan yana kalbimden vuruldum. Bu sevimli. 
bi na bir sekle dökülmedi. reketlerbden ve el iıaretlerinden, naktan ayrıldıktan sonra arkasına -:epedeki koltugu, dostum! yq~yoruz. Allahı~ızı aeveraen.iz..~a- güler yüzlü, sehhar baluşlı, cazibeli 

N hayet, Stapleton ark sını deli- kendi suur ve idralcime göre hir ta- naııl düştüğümü, bozkır yolwıda Delı~lı, aynı alaylı tavırla de- na doğrusunu aöyleyiniz. Seıvdjjim kwn benim için ideal bir 4111 olabile-
kıı a çevirdi, kendi . • k 0 tmek kını ma~alar çıkarmı~tını. Bu tah- kendisini göremeyince, karşıdaki -- vam ettiı k.Oınla ... IearNWe mlınl ne k.u- -iini ak.luna koydum. 
İçin kız karde;ıine el'l a · ane bir minlerim coğru mu, değil mi bilmi- t.ı. çıkarak büyücek bir kayalığın ar• - Demdi. aiz en arkaCfa otuna• rum var) -
ipret çaktı, ,rord~ 
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- Diş • -
Ve Bütün A~ılari Derhal Keser, 

- - Soğuk Algınlığı - Romat·zma -
lıim ve Markaya Dikkat. GRİPİN yerine Baıka bir Marka Verirlerse Şiddetle 

İstanbul b~nci ıcra memurluğun- ~ 

dan: 939/1217 Dl c:''RMOJE'l\I . Abdullah kızı Haruse'nln, Karabet :C,,. L y 
o~lu ı-.ubar Toazan'dan aldığı 792 Ura 
mukablllndıe birincl derecede ipotek YANm, ÇATLAK, EltzDIA Te 
gösterdiği Fnbihte Çarşambada Ko· CİLD YARALARINA feTkalide 
\•acı Dede mahalle,}lnde Adalar soka- iyi gelir Derinin tazelenmesine 

Kıymetli zümrüt yüzük 
Sandal Bedesteninde teşhir edilmektedir. 30/4/91! perşembe günü 

saat 14 de s:ıtıLlcakhr. 

Aında eski 30 yenl l numaralı bir gay- ve yenilenmesine hizmet eder. 
rl menkulun doıtte uç hl.s.--eslne alt - ee .. Ecz:ınede bulunur. - •••••••
olan mıezkür borcu müddetinde öden- •••••••••••••il 
memesinden öturu dairem zln 3Sl/12i7 H ı z ı R 
numaralı dosyasUe cereyan eden icra!. 

En son modaya muvafık 

BÜTÜN MOBiLYALARINIZI 
Ç~~tieri en çok obn l tımbul' da Rıza Pa~a yokuşunda 66 No. 

muamele s.:ıfııhatında meüür ı;ayrl 
menkulün ta.mıı.mına 17 1/942 tari-
hinde yapılan vazıyet ve ta.kdirl k.ı7- HALiS ECE Miieuueıi 

·nıet muamelesinde: 2540 lira kıymet yangın söndünne ve paslf ko-
-takdir edilmiş ve mezkflr gayri men- ruma vesaiti. Her nevl söndunne k 
-kulun paraya çevrilmesine karar ve- eczalarımm gelmtştlr. Seyyar Satılık Frijider ve yatak oda ta ımı 
rllmtıt.ır. Gayrl menkulUn hududu acenbemlz yoktur. Dotrudan Az kullo.nılm14 Frijider mJ.rka bir buz dolabt lle bir elb!se dolabı 
sağ tarafı saraç Hasan efendi men- mileaeeseıne ml\racaatınız rica iki koltuk ve blr kristal aynalı tuvalet masası •tılıktır. Tallp olanla-
zlll Salih paşa veresesi sokaltı bahçesi olunur. nn 2/5 94:? cumartesi günü sa:ı.t 14,30 da aşaRıd:ı.lcl a.drese münıca:ıt-
dıvarı arkası Mehmet Nlz1mettin Galata, Eskl Giınırük caddesi, lan rica olunur. 

AHMET FEVZl'nin ASRI MOBILY A 
~lai!:ıznsından alınız. 

erendi dıvan cephesi tarikiAm ıle ı•Nmr.m .• 4,.4.11T_,e~l~l'f•o•n•: •4•144• 7•. • ••mi Adres: Laleli ~lim:ar Kemalettin m:ahallesi Koca Rarıp sokak, 18 
mahduttur. Gayri menkulün ıaılyetl F R EN G ( lı.iiNiioiil.iııuiılıiaiii:ıriıitiıniiuaiiniliıa•iiıınciııl•klla•t. ___ _ _ ____ 1••••••11 
hazıras.ı: Mezkür gayıi menkul Fatih 
Çal"§amba eski Odalar yen! H:ımsl so- ve -.kağında 1/3 TaJ No. lu bahı:ell k!gir 1 hanedir. Zemin kat: cepheden çi!t 1 Beboğuldujuna 

1 
kanatlı ahşap kapıdan girlllr. Zemini j tutulmamak için 
çini bir antireden be§ buamaklı ah- IYl ı• t 
faP merdivenle çıkılır. Ufak bir so- EN ~ç: 

Kirahk Mobilyah Villa 
Bu.)ulo.dada Buyuk N.za.m Koprusu mevki sokağında 45 No. G odalı 

2 buyuk t:ıraç:ılı tam ve güzel m obUyalı Vılla kiralıktır. 44221 No. ya 
Kemal Filme telefon ed.l:nes . 

fada birt bfiyuk üç oda bir hela var- ....._!:dl"' PROTEJİN'dir 
dır. Bodrum kat: zeminl çlmentr· ,.._._....__..-=:::;;;a:a:::::a:.~=.--iiitıııııı. 

NEOSTERIN 
Sıhhatli olmak için insanın 

ağız, burun, boğaz ve bademclk
lerinl sıhhl bir tarzda temiz bu-
lundunnası Ilzımdır. 

Bu yollarla giren nezle anJın
ler, grlp, kızıl, kızamııc, dlfterl, 
kabakula.k, çiçek, suçiçeği, me
nenjit .. ilah bula§ıcı hastalıklarda 

llı'EOSTERİN 

Pülverizasyon veya ıarrarut 
şifaya yardım eder. 

Böyle hastalar ile temasta bu
lunanları korur, şahsl ihtiyat ve 
~dbirı aldınr. Eczanelerde re-
çetesiz satılır. 

Kara P. T . T. Müdürlüğünden: 
042 yılı telefon hatları ihtiyacı için eb:ı.d ve evsafı aŞ:ı.ğıda yazılı 2451) 

adet tıralı çam direğlnıe teklıf edilen bedel lfıyıkı had görulımdiğlnden aşa
ğıdaki şartlar dairesinde yeniden k!l.pah zarf usulu ile ekslltm"ye konulmwı
tur. D!rekler sekizer metn!lik olup makta Oltunun Agundur devlet onnam
dır. Direklerin dıepo ve tıesllm mahalli Sarıkam ştır. 

Beher dlf' ğin muhammen b del! ": lira nıuva.kkat teminat 1286 lira 25 
kuruştur. 

Direkler 24/l/942 tarlh nden tUbaren on beş ııun muddetle kapalı zarf 
usume eblltmeye kohulmu§tur. İhale 1 8 5 942 tarlhlne mll.sadlf cuma gü
nü sa:ıt 15 de Kars P. r. T. mUdurluğü bmasında ve müdurlük odnsında 
miıte~ekkll komlsyon huzurunda ı·apı,lacaktır. 

Munakasaya iştirak cdctilnıek için ~liplerfn temınat ve teklif mektup
laruıı !.ayin edllen gun ve s.ıatt.ıen bir saat evve!Ine kadar komisyon:ı. ver
miş veya gönderml.ş buluumnları meşruttur. 

Şartnameleri Ankara P. T. T. umum nıudurliı!;iı levazun ve İst!lnbul 
P. T. 1'. mü.durluğunden alınablleceğ'i llıin olunur. cı5004. 

Belediye Sula r idaresinden: 
ı - Idaremlı.ce sar. madenden 675 ad"t muhtel!! kutur<U nümunesl 

glbı boru bilezlQ-i dökt.urulecektlr ..,.. ... ....,_.......,.._....,.....,_ ... ._.-...,-...,,. 1 2 - Sarı maden hurda&ı ldnrece verilecektir. 
3 - DOkuleceıt bllezlkler idarenin :ıtelyelerlnde işleneceğinden yalnız 

1 doküm için f yat verilecektir. 

--- - - . --
, 

,J,ı O/J(/ 
4 - Bilezik nünıunelert idaremiz e\•aıım dairesinde her gun gorıilebllır. 
5 - Btı döküm işini uzerlne almak istlye!llerin 5 Mayıs 942 salı günü 

saat 12 ye kadar blr mektupla flyatlarnu T:ıkslın Sıraservilerdekl idare 

kaplı ufak bir taşlıkda bfr merdiven 
altl, iki oda, bir taşlı!cia bır meı·divt>n 
havı bir mutbah, at'ltada b:ı!ıçe var
dır. Bahçe. Arka t.arafı klglr dıvar 
sal tarafı oluklu saç ve sol tarafı de
likli tel ile tahdit edllnı.14 11:inde irill 
ufaklı on blr ağaç olduğu gibi binaya 
yakın mahalde bir kuyu mevcuttur. 
Umumi evsafı: Gayri menkul klgtr, 
dahlll kısmı ahfaptır. İçlnde elektrllt 
tesisatı vardır. Hududu: Tapu kaydı 
gibidir. Sahası: Tama.nı cl53,00ı met
re 2 olup bundan 58,50 metre 2 bina, 
mütebakls1 bahçedir. Kıymeti: Mez
kur gayri menkulün bulunduğu mev
ki ve vaziyeti hazırnsı ve emsaline 
nazaran hnll hazır emlak alım satım 
fll'.tları göz önünde tutularak ehli 
vuknt tarafından <2540) iki bln beş 
yüz kirk Ura kıymet takdir edildi. 1 -
İşbu gayri menkulün arttırma oıart
nc.mesl 10/5/942 tarihinden itibaren 
No. ile istıınbul 5 inci icra clalıesl
nln muayyen numarasında heriresln 
görebilmesi için açıktır. IlL"lda yazılı 
olanlardan fazla mali'ımat almak fs. 
tlyenler işbu şartnameye ve 939/1217 
dosya No. sile memurlyethnlze mü
racaat etmelldlr. 2 - Arttırmaya iş
tirak için yukanda yazılı kıymetin % 
'1.5 nlsbetinde pey akçes.l veya Mllll 
bir bankanın teminat melttubtuıu tev
di edecektir. (Madde 12f). 3 - İpo
tek sahibi alacaklılarla diğer alaka
darların ve irtifak haklan sahipleri
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Osmanlı Bankası 
nin gayrı menkul üzerindeki ha.klannı Bahar bayramı münaaeebtll~. 03-
hususile faiz ve masrafa dalr olan mantı banka&nın Galata merkezi Ue 
1ddlalarını işbu llin tarihlnM!ı it.lba- Yenicaml ~ Beyotlu fubelert, 1 ma
ren 15 gün içinde evrakı mlliıbltelerlle Yl4. cuma ve 2 mayıs 1942 cumartesi 
birlikte memurlyetlmla blldlrmeıerıcilıı __ ı_erı_bpalı ___ b_ul_ un_ac_ aktlr __ • ___ _ 

loab eder. Aksı halde ha.tıan tapu•- Gönen i cra Memurlu· 
cllll ile sablt olmadıkça aaııt bedeli-

Ba,kanlığından : 
Kab:ıt.af erke.lı: lbe.:ılnde yapılacak 1515 llra 19 kuruş keşif bedelli tamirat 

lşl açık eksutmlye konmu~tur. İlk teminat 113 lira 65 kuruştur. Ek.slltme 6/5/ 
1942 tarşa.mba günü .saat 15 de Beyoğlu İsUklAl caddesinde İstıanbul liseler 
muhasebeclllğlnde toplanan komisyonda yapılacaktır. Şartname okul ldare-
.slnden görillabUlr. İsteklilerin komisyona muracaatlan. ı.1477011 -

Demir oarmakllk ve dekovil rayı satıhyor 
Hayvan Borıaımdan nin paylaşmasından ha~ kalırlar. ğundan: ~ . 

C' - o&terilen günde arttirmaya it- Hafız Hüseyin bey köyünden Yakup 
&lrlt edenler arttll'ma şıarln&mesinl othı Oııımana 3310 kurut borçlu olup B1r mlkdar eski demir parmaklık ile 38 parçadan lbaret dekovil rayı 
okumU§ ve lüzumlu maıılmatı almı~ ikamet.gllu meçhul kalan Aımutlu pazarlıkla satılacajtında.u isteklilerin salı ve pel"§embeden b~ her gün 
Ye bunlan ta.mamt-n kabul etm1f aii köyünden Uzun Mehmed otıu Hamide sabahlan saat 10 dan 14 de kadar Haliç SüUücesindeki Borsa merkezine 
t'e itibar olunurlar. 5 - OaJrt men- alt 932/1154 ayılı bakıp için alaca.klı müracaatlan illn olunur. d918• 
tul 29/5/942 tarihinde cuma gilnil yenileme talebinde bulunmut ve bu .. ••••••••••••••••••••••••• 
kat 14 : 16 ya kadar İ.stan~ul betin- talebin bir ay müddetle ft lllnen teb-
Cl lcra memurlutu:ıda ü9 defa batı- Jftlne mercice tarar .,erUm.lt oldu
nldıktan sonra en çok artttrana th&- lundaıı tebllt ,..mne tal.m olmak ü?Je-
1e edlllr. Şu tadar ki, &rttUID& be· ~ llln olunur. 
deli P..Yri mentuı lçln tahmin ecJUm1f 
Olan kıymetin en az ?C. '1S ln1 bulmak 
Ye sat11 isteyenin alacalma rüchanı 
olan diğer alacaklılar o :carrt men
kul ile ~in edllmlf tat b~tıe 
rüçhanı olan alacaklann mecmuun
dan fazla olmak ve bundan batta 
paraya çevirme ve paylaftu'm& mu
n.tıannı tecavüz etmek prttar, Şaye& 

SAATiNiZi 
GA~ANTil: 1AMıR ETTıRıNiZ 

OSMAN SA~ARvE $~ 
O~ 1.· ~ BA"IULA~ ~9-&lll:1-lAO:~O'f 

bö:Yle bir bedel tetılf <'dllınezle en çok - -------- ----- · 
arttıranın teahhüdil bati nlmat '1 gün müddeue arttırmQa çıkarılıp 
ilzere arttırma 10 gün daha temdit en çot arıt.arana ihale edUk' 1kı lhale 
edilerek 8/6//942 tarlhlne ~ilf eden arasmd&tt fal1c n geçen İünıer lçln 
pazaneaı. lilnii saat. H : ıs ya kadar " 5 den hesap olunacak fa13 ve dıter 
İstanbul beflncl ıcra memutlU#una zararlar ayrıca hfltme bacet k&hnat
arttınna bedell aatıı 1attf1ıenhı alaca- aızın memuriyetimlzce alıcıdan ta.h
lına rüçhanı olan alacatıüann mec- aU olunur. CMadde 133). '1 - Alıeı art
muundan fazla olmak ve bundan bat- tırma bedeli haricinde olarak yalnız 
ta paraya çevirıoo ve ı>a:rlqma ma.s- tapu ferağ harcını 20 stnellk vakıf ta
ran:ırını tecavüz etmek şartııe en çoJt vız bedellnl ve ihale karar pullarını 
arttırana ihale edllfr. Böyle fazla bir vermete mecburdur. Müterakim ver
bedelle alıcı çıkmazsa ihale yapıla- gller, tenvirat ve tanzifat ve dellall
maz ve satış talebi düşer. 8 - Gayri ye resminden müteve!llt Belediye ril
menkul tendlslne ihale olunan kimse sumu ve mlitera.klm vakıf lcare.sl alt
derhal wya verilen mühlet 1çinde pa- cıya alt olmayıp arttırma bedelinden 
rayı verme~ ihale k:ıran fesh<ıluna- tenzil olunur. Işbu ga~rt menkul yu. 
rak kendlslnden evvel en yüksek tek- kanda go,,-terllen tnrlhte İstanbul 
Ufte bulunan kim ıse ıırzctml§ oldu- beşinci icra memurlutu odaaında iı
tu bedelle almata nn olursa ona, bu llln \"e gösterllen arttuma ,aıtna-

olm1r: Yı>ya buluMmUSa hemen mest dalreainde satılacatı llln olunur. 

idrolik Pres 
Satın alınacakbr 

Elinde yeni veya kullanılmlf lıclrollk yağ Plreai bulunup da aatma.ıt ls
tlyenJıer İstanbul Tütün Gümrük Kemerli aok8lc 21 numarada Nazif 
özarcana müracaauan. Telefo."l: H197. 

Denizyolları işletmesi Kooperatif 
Şirketi idare Mec,iainden : 

28 Nlaan IH2 salı günü fevkalMe olarak toplanan umumi heyette ek
seriyet hasıl olınadıtından lçtl.ma 15 Mayıs 11H2 cuma günll saat 15 e tehir 
edllmif ve ~tlmaın Tophanede Kılavuzluk servisinin bulunduğu Beyyabin 
salonunda akdi tettarrür eylem(4tlr. Ortaklann mczkflr gün ve saatte ha
zır bulunmaları rica olunur. 

RUZNAME: ı - Mutte!i.kan ı.stlfa eden idare mecllsi lza.smın yerine 
esas mukavelen:ı.menin 21 l.ncl m:ı:ldesi mucibince müstlfı meclisin kanuni 
müddetin! ikmal etmek iı~re yen lerlnln intihabı. 

İstanbul fiat murakabe komisyonundan: 
İlan No. su 165 

13'7 No. la ilina ektir. 
Kepek perakende !tyatına nakliye ba.lwnmdan. uza.t semtler için b!r 

kuruı l!lveal kabul edildiğinden Adal!ır, Kadıköy, Bakırköy. Beylcaz, Sarıyer 
ve aur harJcl aemtierde ke,PK perakende ttya.tııwı 9,5 lr.Ul'Uf oldui11 llln 
olwıur. (5MO) 
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HASAN 
TIRAŞ BLERO 
FIRÇALARI 

Çok itina ve fedakarlıkla 
imal edil mit tir. 

İ3tanbul Belediyesi Sıhhat tşlerl &
.fi ıwtalıklar Mücadele Mer1te-ıtnln 
takiminden geçmiştir. 

Mikroplardan tamamile art olup 
huzur ve emniyetle Jatlınal edllebllir. 
Adedi: 200, yarım blero 275 halls blero 
'l75 ve 1050 kuruştur. 

TOLIP - OLDÖROZ -
KLOV ER 

ı - 2 - 3 - 4 - 5 ve 6 num.a.raJı 

HASAN 
TIRNAK 
CİL ALAR I 

Çıkmııtır. 
Yeni moda. en nadide cila. en parlak 
ve tevkallde renk. sa.bit devamlı 

bir cazibe. 
BASı\N DEP OSU ft ıubelerUe u&q 

1erlerlnde filesi 31, bi:rük 31 J[r. 

inhisarlar U. Miidürlüğünden: 
CİNSİ Mık dan Oün1l IM&l 

Bıı.nda bezi 200 metre 15/5/H2 cuma UI 
Beyaz pal'f(lmen ki.ltıdt 3000 kilo • • • UıO 

1 

1 - Yukarıda cins V'9 ınlktan yazılı malzeme puarWda •tm aı... 
caktır. 

2 - Pazarlık 15/5/IH2 cuma günü .. , l;IO da Kab&tlfta Lenlam. ... 
besindeki merkez müba.yaa komlayonuncla yapılacaktır. 

3 ~ Banda ~ nümunesl ve beyu par.fÖOlen kllıdı ~ ft nl
munesı her gün s&ü geçen ıubede görllleblllr. 

4'- İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve .saatte fıekllf edec*
lerı fiyat iliıennden % 7,5 gO.venme paraslle birlikte maıkdr ~ 
müracaatlan. (5043) 

Biletçi aranıyor 
latanbul elektrik tramvay ve tünel 
umum müdürlüğünden: 

iıletmelerl 

iDAREMiZE BiLETÇi ALINACAKTIR. 
Kabul ,,eraltl: 
ı - Tamüasıhha olup askerlikle alakası bulunma,acak. 
2 - Boyu 1,85 den 8f&lı ve yaşı kırktan yukan oJmıyacak. 
S - Okuma n yamıası olmakla beraber biraz da hesap bilecek 
tateklüerln Galata TralllftJ' tweU. ... ,,._.ne minclatıan. (IQ30) 


