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Fil of 
diyor ki: 

Krips dedi ki: 

!tu aAş~ 'Sinemada aile faciası 
Bulgar Kabinesinin 

Mihverle sıkı iş 
birliğine 

devam edeceğiz 

Bütün 
ümitler~m 

kesılmemiştir 

Blndltıerıe blrgtln 
anıa,maya 
varacağız 

Değişmesi 
Hüseym Cahid YALÇIN 

BULGAR kabinesi düştü 'c 
eski beş\•ckiUn idaresı altııı. 

clıL derlıal tekrar teşckkill etti. N:. 
ı:ba? Mihver mahfilleri lhtlyatJı bir 
lllik6t muhafaza ediyorlar, mütte
Ok Dıahfillerl az ~ok memnun gö .. 
tlbıliyorlar. Daha doğrusu, bunu 
8Qlgartstanda k~ndllerlni memnun 
edebilecek bazı hissiyatın me\·cu. 
diyetine bir delil telAk'ki ediyorlar. 

li'UhaJdka, Bulgar kabinesinin 
laUtasmı vermesi için ortada izahı 
kabu, herke!lçe akli eıdiribncsi ko. 
1&7 hiçbir sebep yoktur. Kabine 
den atdaıı nazırlar arasında hari. 
cl1e num De harbiye nazınnm bo. 
1llJunuı ve diğerlerinin it.det& bun
ları btltlln btttihı yalnız bırakma.. 
lllak I~ htlkftmetten maklqtınL 
1'lıJ gibi göribuneleri Sofyadaki bu 
~le ehemmiyetli bir mi.na 
lzate ediyor. 

l\fih,·er kaynaklarmm Bulgari". 
tanda \'e bunun neticesi olarak Bul 
hr kahlne<ılndc hUldimet tarafın. 
cluı taldblne karar \'Crllen siyMCt 
~landa esaslı bir fUdr aynlığı 
~duğuna hükmetmele.rı haklı 
Kibl görlinUyor. Çilnlrlt P ~ 
d•nıp clurarken hariciye ''e barbr. 
Ye nazırlarmm kabineden çıkanl .. 
lnalan ancak ciddi bir ihtlllfm 
~\'lit. ettiği bir zaruret ncticıell o. 
IUıillr. 

Bulgar hWdimetindc bu kadar 
aidcll blr ihilllfm mevctıdiyett sa. 
hlt olunca, Balgar Kıralmm Berlin 
IJeyahati \'e bu seyRhatte karar \'e . 
tllen madd~r pek fabli olarak e. 
h ı nb'et kesbeder \'e cllkkati bü.; 
t Un bllt8n çeker. 

Bt>rllnde Krral ile Führcr al'Mm.. 
da ne kararlar alındı ld hariciye 
~un bonlan Bnlgaristanm men. 
Saatlerine mugnyir buldu ,.e harbi. 
Yf! n2nn bu yU.z<len ~ıkabllcee-k si 
lihlı lhtlliifların mcc;uliyetlnl üu>. 
~ihe almak jstemedi? Şimdiye ks. 
da.- Bnlgarlstan i5lerinde göze çar
Pan (}eğislklik Srrbistancla jandar. 
IWıalık nzlfesioln nutgarist.aua yük 
~ti!rnı, olmasıdır. t'akat bunda 
' iıu.darmah'k" \'azlfe<iinl her &Off. 

Yet.- l~indc m«n·cut çok ı;erefll ve 
1 1ttuınJu bir ,•azlfe ıni,na81Dda anla 
ltıaınalulır Biz Bulgar askerlerinin 
\' • ler' tıgosıavyada Sırp ,,.t..ansever ı. 
ııo kar~ !!lri~kleri tenkil ve ~<1. 
iti harek~tlcrine nezaketen ''Jan· 
ıt.rrnahk nzlfesi" diyoruz. Yoksa 
l\aldkattc bu çok fena. bir hareket. 
lir ''e Bulgarlsrl:l Sırplar a.rasmda 
llnutuJmıyac:i.< k1n1erlıı tobumlar•
ıır "l~aktadır. 
1 

'.Rıılı.tar Kıralı Almanyayı Yngos. 
""Yadaki tenkil işinden kurt&r · 
'b&k \ 'e bu memlclccttıe vatanlan
llın ltıtikliil ve namusu uğrunda 
!.~rp'!an fnsanlan ölclünnek gibi 
~rJrhı bir \"azlfe)1 kendi ,·atanının 
~ ıertnc almak <ıuretile Rulgarist.anı 
;Q" harbine istlra.kten kurtaracak 
~ibı görünüyordu. Kabinenin isti .. 
lllıı \'e bn arada eski harbiye nut· 
;:ın Yeni kabineye alınmaması bu 

lıtninlert sarsıyor. 
t- lfer halde, Bulgaristan dahJli bir 
1-:hran ı:ı~iriyor. Bulgar kabinesi.. 
~ lcacıar akseden ihtllAf memleket 
:rrıt 0 cle derin kaynaklardan yüksel. 
'lf!ti' 0lınaıc icap eder. Bir kabine ta. 
QI rtyıe hu buhran izale olunamaz. 
~.li bir yara Bulgar siya.<tf bUııye 
~lnnekte deTUD edeeclctir. 

Ma,ta üzerinde 
7 Alman 
tayyaresi 
düşürüldü 

Af,.,., ayı~tada 231 
kiıi öldü 

~~ ıs (Ak.\.) - Pazar ak. 
'-'t ı:ı~ıen tebliğde, eon 24 
titı; ~ında 7 düşman tayyare .. 
'4- '1 dtişlirllıdüğU ve iki tayyare. 
"iı... '~'?' ha.e8.ra uğrattldığJ bildı .. 
.__ledir. Malta hava aLa.nına 

(Denmı s üncllde) 

r- Lourlra, JS ( A.A.) - B. B. C: 

Karısını Yabancı b•ır erkekle Yeni Bulgar ka:binesini yeniden 
teşkil etmiş olan Filof, dün ak. 

Kara.,ı, 18 (A.A.) - Sir Staf. 
ford. Gripps hareket. etmi§tir. 

şamSofya radyosunda bir nutuk 

go .. ren bı·r marangoz rakı·bı·nı· iradetrniş ve yeni kabinenin si_ ya.setini şu sözlerle tayin etmiş· 
tir: 

t b l• ıe kar d b ki - Bulgaristan, mihver dm;!ct. 

**"' Bankok, ıs t A.A.) - Hür 
Hindistan umumi merkezi aşa. 
ğrdaki tebliği ne.şrebni§tir: 

a anca ' ısını a ıça a ~~~~l~e~!:ns~~~~\~riki mesa;_ 

ağır yaraladı ____ ;..._;o__ __ _ 

Krips, muvaffak o!amamıştır 
Hindıstanda lngiltere tam ma_ 
nasiyle mağlup olmuştur. 

Sinemada halk telaşa düştü. 
Marangoz kanh bıçağile 

beraber polise teslim oldu 
Dün gece, çemberlltaştakl Çıember:ı 

ta§ .ınemumda ağır bir yaralama 
vakasr olmuttur. 

HldJaenln tafsil!tı tudur: 
Izmlrll marangoz Cemli Erdönmez 

bundan dört ay kadar evvel gene; karı 
81 Sevimden ayn yapmağa başlamış. 
tır. Fakat Sevim, henUz kocaaının nl. 
k&hmdadır ve babaamnı yanında yaşa 
maktadır. Cemil, kart8Dlın bu evde 
Saim adında blrisile vakit geçirdiğini 

Mayıs ekmek 
kartlarile beraber 

Balka pamalda 
meaıacat kuponla
rı da datıtııacak 
'Kayıa ayma &it e~k k rü da:tt

bl.lrken aynca birer (yerli mali kupo. 1 
nı1) ""1menln -.ua.yetçe Jrarar al • 
tm& almdıtı bildlrUmekledlr. Kupon • 
lamı ber blıiııde tarih bulunacak ve 
kuponun hamili o tarihte yerli mallar 
pazarlarmdan nutua batma 5,metre 
pamuklu mensucat alabilecektir. Bun 
lar arumda patiska, baırma, Ameri • 1 

kan bezi, gömleklik drU ve kazallno • ı 
lar da vardır. Ancak, ~rli mallar pa. 
zarlan haziran ayma kadar yapılacak 
ııatqlar lc;'1ı memurlara. ve halka ku • 
pon dağıtmq bulundutundan yeni ku
ponlarla bu tarihten ııonra &lif veri§ 
yapılacaktır. 

Şehrimizde mevcut yerU mallar pa.. 
zarlarında ıtmdlye kadar memurlar. 
dan 120.130 bln ve halktan 250 bin ki 
ıiye kupon mukabilinde mal verilmlf. 
Ur. 

Bitmanyada 

Japonlar 
şimale doğru 

ilerliyor 
Çwıklng, ıs (A.A.) - Pwr akf&

ne,redllen teblıt: 
J&ponlar, TungUdan ,ımale dotru 

ileri hareketlerine tekrar ba§lamlf • 
ıarsa da çinliler, Sva nehri bölgealnde 
bUtUn hücumları pUakUrtmutıerdlr, 
Japonlıu-. çın mevzilerine ıiddetU bir 
topÇU ateıl açDUfl&r, Japon tayyare. 

(Devamı S lincicle) 

haber almış ve kendilerini takibe ko • 
yulmuııtur. Cemil, uzun uzun takibe 
lüzum kalmadan diln gece karlBmı 

Salmle Çemberlita§ sinemasında yan. 
yana, bltl§lk iki koltukta otururken 
görmUııtur. ~ce 8,15 de sinemada 
gösterilen filmlerden biri bltUtt için 
ışıklar yanınca. salonda oturan Ce. 
mil, arkadan gelen seslerden birisini 
tanımı§, dönünce arka taraftaki kol • 
tukta karısını yabancı bir erkekle be
raber görmüş ve derhal ayağa kalk • 
mıştır. Cemil tabancaamı çıkararak 
Saime Uç el ateş etmi§ ve Saim kan
lar 1Çlnde :yere yıkıJmıştır. 

Sinema ealonunda patlayan taban. 
ca aealeri, biranda yUzlerce kişiyi te • 
IG.şa dU1Urmtl§, kadın erkek, çoluk ço
cuk eeytrcller, kendUerinl dl§an at • 
mağa ba§laınqlardır. Bu arada Ce -

(Devamı S üncttde) 

Flraıt Stepan Poctoçııl.k 

Suikast 
davası 

Ankara a#Ir ceza mabkenıeainde 
cereyan eden suikast davasmda adı 
geçen ınaznunıardan blrl de Stepan 
Podoçnikdlr, Abdurrahmanm ıtadesi -
ne göre bu adam suikastı hazırlamak
ta mUhlm bir &.mil olmU§, parçatanan 
ömere tabanca ue suikast taıtmleri 
yaptıl'DU§ ve hAdiaede patıayan boDl • 
bayı ha.zırla.anış veya tedarik etmiştir. 

BAdiaeden blraz evvel cenup hudut. 
lanmlZdan ap.rak Suriyeye k&Çtığı 
tesblt edilen Stepan PodOÇDlkln mem· 
lekettınJze iadesi için harlciye vek! • 
letl tarafmdan diploınui yoluyla te. 
şebbUalerde bulunulması için müdde. 
iumumll!ğe tezkere yaztımuı su1)ta8t 
muhakemesinin son tahkikat kararına 
meainde ıatenmekteydL 

izmirde mübadele edilen 

lngiliz 
esirierı 

skenderqeye 

italyan esirleri 
Bariye vardılar 
Takında bana 

benzer dellşmeıe 
yapılacak 

~ta, 1~. (A.A.) _ B. B. O: 
lzm~~e mubad~le edilmiş olan 
lngılız yaralı esırleri tskenderı. 
)'.e, İtalyan Yaralı esirleri de Bari 
lımanma . vaı;ı:nıştardır. İngiliz 
malul . esirl~n. mernl~E'tlerine 
nakledıımel~ne intizaren Kahire 
bastaııaneiennde yerleştirilmek 
tedirler. -

tngiliz gazeteleri, bu esir de 
ğişimi ~lesiyle meşgul olmak. 
tadır. fngilız milleti ve hükUnıeti 
bu mü~le işinde Türkiyeoi~ 
gösterdıgı yardmıdan dolo.yı min. 
nettardırlar. 

Lotıdr<J, 13 ( A.A.) - İngiliz 
ve ltal~ Yaralı!:mnın değişme· 
sine dair <?lan. ~zakereler hami 
devlet vazifesı goren İsviçre hü 
k{ımetinin delalcti~le yapı~tır: 
tmpe.ratorluk hukfunetıeri ile 
ttaıyan hükfuneti de, yakıııda 
buna benzer değişimler yapmak 
tasavvurundadırlar. Memleket 
!erine iade edilebilmek ü?.ere ara: 
nan şa.rtıara sahip her kimsenin 
tayin tıbbi komisyonlar tarafın _ 
dan muayenesi yapılır yapılmaz. 
değişmeye ta.~ tutulması kuvvet_ 
le muhtemeldır. 

Sovyet tebliği 
Londra 13 (Radyo saat "1,15\ 

Dlkn ge<:-e' yansı }{Ofiitovada ~
dilen Ru~ tebliği : DU:ı cephede 
mU1ıim değişikkk olmemDJUr. 

Korregidor 
'on yirmi diri 
ıaat zarıında 

12 defa hava 
baskınına 
uğradı 

Hindistan için tarihi gün gel 
mi.5tir. Hindistanın istiklali günü 
ve kurtarılma saati yaklaşmış. 
tır. 

Lo1u.fra1 13 (A.A.) - B. B. O: 
Karaşide bulunan Sir Krips, ye_ 
ni bir d<meçte bulunmuş ve de· 
miştir ki: 

- Bütün ümitlerim kesilme. 
mi§tir. Bir gün, bir anlaşmaya 
vadaca.ğız, Bu anlaşmaya ula,ş. 

(Dc\'amı 8 üncüde) 

lngiiiz 
tay1Jareleri 

Fransa üze
rinde uçtular 
Ayırma garlan 
bombalandı 

Londra, ıs (A.A.) - hava na. 
zrrlığm:n dün akşamki tebliği 

Avcı ta.y}urc filolla:rımtz bomba 
tayyarelerinden mürekkeb bir ki!. 
çük teşkil, pazar günü öğledenı ev. 
\'el Franm şim:ılinde uçmu3Jardır. 
Hazebn."Ck'daiki aymna garları 
bmnOO.la.nmıs ve hedef üzerinde in 
fila'ldar görlUmüştür. Fazla sa.yıda 
dilşnan av ta.yyares'.ne 'l'8St gelln
r.ıis ve 11:ıir çok savaşlar yapil:ınış. 
tır. Dört dUşman tayyaresi tahrib 
edilmiştir. Biz ıbir bomba. t.ayy3.1'('. 
si ile 13 av tayyaresi lke.ybcttik. 
Fant av tayya."'Ciıemı.doo ltisinin 
pilotu sağdır. 

Pariste kurşuna 
dizilenler 
--0---

Alman nöbetçiyi öldürenler 
bulunma:ua yeniden rehine. 

V8'1ngton, ıs (A-A.) - Pazar ak- ler idam edilecek 
§&mı neşredilen harbiye nazırıığı teb.

1 
l!ğlndo dcn111yor ki: Londra, 13 ( A. A.) - B.B.C. 

Son 2' saat zartmda Korregidora Paristcki askeri valinin emriy!c 
12 akın yapılmıştır. Tayyare karşıkoy yeniden 1beş kişi idam ed1lmiştir. 
ma bataryaları, Japon tayyarelerini Öldürülen Alıman nöbetçisinin 
çok yUksekten uc;mağa mecbur etti . katilleri <:uma gününe karlıır 
ğlnden hasarlarr az olmu!J ve pelt az bulunmazsa yeniden bazı rehine. 
tclc.fnt \'crllml§tir. Korrcgidor ve el- lcr idam edilecektir. 
var adadaki kaleler Bataaanda ve 
Manllla körfezinin cenup sahilinde 
bulunan bataryalar tarafından dö • Bernde hava tehlikesi 
ğülm~tür. Bern, ıs (A.A.) - Bu gece Benıdc 

Söyıendiğtne gl:Sre, iki gün evvel, de iki defa hava tehlikesi 1şareU ve -
cenubun lsti!Ası başlangıcında batırr • ı rUmişUr. Birincisi. saat 20 den 1.20 ye 
lan Japon kruvazörü, Vaskuma eını. kadar, ikincisi 2.40 den 3,05 e kadar 
fmdandı. sUrm~tUr. 

Esnaf cemiyetlerinin 
kaldırılması istendi 
Mıntaka ticaret müdürlüğü 

vekalete bir rapor gönderdi 
lave işlerlnil1 organize e<lilme -

'>inde en ziyade ehemmiyet veri • 
1en esnaf ve Ucrı.ret birliklerlniıı 
kurulması dolayısile esnaf cemi • 
ycıtıeri.nin vaziyetleri üzerin<l<' 
>neşgul olunmaktadır. 1stanbu1da
ki 36 esnaf cemiyetinin ımürakabc 
ve !daresile meggul bulunan ıının 
taka ticar~t müdUrlUğU yeni bir -
liklerin kurulmasından sonrn ~
naf cemiyetlerinin vaziyetleri ha:k. 
1a.nd:ı Ticaret V elkaletine brr rapor 
göndermiştir, 

Şi.m<li bir kısım cemiyetlere 
Me-nsup esnaf için sıhhi rnuayent> 
mecburiyeti olduğu için bu esnaf 

tabb.tile cemiyetlerine ıkay.rt.ıalıı 
Bir ausım esnaf ·çın :ise bu moobu. 
riyet yoktur. Birliklere ise C6na• 

C:.:n tamanı~:ı girmesi ıneoburiyetı 
,fısıl olacaktır. O .zam..'ıtl aynı es 

nafL"l hem cemiyete them de !birli. 
~ e gırmesi mecburiyeti hAsıl o1a. 
c:ıkt.?r. 

Yıne birliklerin vez.Ufi 6ılıe ~ -
miyotlerin vazifeleri birbirine iben. 
zer buluıuoo!ktadır. Buntm için eF. 
mı.f cenuy.:ıUer.lnin tamamen lkaJ. -
rlırılnıası veya. içtimai yardım ıtc§
ki!At.r hali:te getiribneei d~n.W • 
mektedir, 
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kü ma.«; ar11nda 
Etiketlerde gör
düğünüz fiyatlar 

. Ziyaretçileri 
Ankara Belediyes i-

1 
oıııuı:vaa sergııer ... 

şi ·ta 1 -2 en nr·n güzel bir kararı KARANL.lK o~asa aydınlığrıı 
krymetı bilinmez; beyaz 

1. Spor da F enerbahçel}i 1 - O mağlup etli 
üleymaniyeyi 1-0 yendiler. 

·· 1 sonunculuğundan kurtuldu 
V fa eykozu 1-0, Altu 1 u~ 
r aksim . poru 3-2 yene 

-<>
Murakabe komisyonunun 
koyduğu rakamlar değildir 

Ettket! de ı lsmar 
etmen n olana 

aldalarl 
• .. . lbtikA.rla mücadele için çok isabet. 

DünkU fuhmin yazımızda ga.Up ı Fcym leJcme attı. Ha.kem bu hnrc .. • fad~ _edemıyorlardı. Mutcmııdı , 11 bir tedbir ola.rak konuımug olan e _ 
geıenin gUn fj3.tnpiyonluğlinu ikaza. keti Penaltı ile cc1.al::..'ldmh, h~.J?ldıyct sıkıaık o~a.mdnları tıket aleniyetini ~ehrlmlzdekl bazı fır. 
c.ağ·nu bildi:rmiştint. Beşiktaş Gala· Arifin is:ı.bctsiz bir vuruşu Gnta. yuzun en semere vermıy_or u. . ınt dil§ltUnU ,.o.tnndnşlnrın gene lhtl-
tasnnı.yı 3..2 yendikten sonra~ t:ısarayı muha:kk'\k bir gold"n ?l':th 11~ ~evı:e Fcnerbnhce~ın barız kCır için mükemmel b1r vn8ıta olarak 
piyonluğu gnrnnlilemek ~çin önU • rum fıtti. hakımıyetı alt;.rn~a. ~cçti .. \"~ for kullnnmnğa ke.llnştll<lnn nnı~ıımı~ _ 
müzdeıki iki hafta içinde Vefa ve 20 in-:i dakikndn Ari.ftbir gol yap hı.nnm becerıksızlıgı yuzundcn t B vat3ndaşlıınn malları üzerine 
Beyoğlusporla geri imlan ild maçı tıysn dn C~mil ofı:ayd olduğundan 1:--0 !~tanbulspo:Iuların gnh~be. kı;~du~ıo.rı fiyatınn hnlkn: 
11 sıılibi:ıı•ctle bitirmek mecburiye. hakem bu golil de saymadı. sıyle. nı~aretlendı. , .,_Bu tiynt murakabenin koyduğu 
t.nclcdir. llk devrt- lbcıııhere bitli. İkıncı devreye lstanbulsporıu. fi ttı santim santim hesaplanml§ _ 

Bu maçlardan birinde berabere • İkinci devrenin 27 ncl dakikasın lar umitli başladılar. Canlı h~· tı~n gi~i söı.Ierle Uerı aUrdUkleri ve 
knTclrğı veya VCIU"ldiği takdirde şam lltı Şer('f Gtılnta.s:ırny mUdafaasr. cumlan Murnd - Muwnmcr ı ~nu. bu. fiyo.tıarıa oyunlar oynrunıığa kaı -
riyonluk Umltlerini kaybedecektir. rım hatasından istifade ederek çok dafa'!Sını yaramadı. 10 dnK'lka luştıkları görlllmllştUr. 

Dün Fcncrbalıcc sta.dmdn 10 bin 6~ b r şiltl<' takımına galibiyet lık bır İstanbulspor çr;,11ı:-m:ı-sın:- Halbuki balkın makul görmediği 
ljşilik bUyük b~ mernkh kütlesi golil!ıU yaptı.. _ dan !'Oma Fcnt:rlılez: h.ikUTm~fü \•e §Uphe etliği flyatı:ı.rdan dolayı bu 
önünde yapılan mevsimin bu en .36 ncı d~a~ Fnruı,'lll1 \'Urdu. yıne lehlerine Çe\•ırdıl<.>r. l st 1Uphemnl hemen bölge i~e rnlldUrlUğU 
mUhim kacylaşmnsınm hakemi 83_ ~ kafa ş;-.rın önilnc dUştU. ~c.rc üste yaptıkları hücumlar daima ne bildirmesi mcnfaııtl (ktlzaBI bulun. 
mi Açıkönezdi. Sam.inin gehnemesi f~~ :ukı•? kb\r vodl • ...!. Be iktaşa üc;Un- kornerle neticeler.iyor fnkat bu mtıktadır. Bir tnrattan mUtcmadl ve 
üzerine ınn.çm. hakemliğini Sfiley • cu go .'.l • uan uuı. . korne çeki~lerinden bir türl~ isti_ gizli fiyat kontrolleri yapılmakta be -
maniye • Altmtuğ oyununu id::ırc . 88 ıncı <l.Ah~::ı~l~ 18 \ısttindc Be fade edemıyorlardı, Dcvrcnın or. rııber bu kontroıun çok bUyUI< olan 
ct .. "rlit} olan Şazi Tezcan yaptı. Üs_ L~~t.aş .m~:bfılennın sebebiyet ver taJarına d~ Aı~tdin. beke M~u. lataııbul şehrinde her kö~e ve bucağa 
tü.stc :iki maç yn.pmağıı rn7.r olan oıklerı bır fnvul. nt(fmdan Enver rat h~a geçtı. ~r ıkı cnnl! I·e· teşmili gUç olduğundan halltın da bu 

Şazimn ihtı.1tcmliği iyi idi. ~~~!~rnym llnnel snyısmr cı • ner hucwnu netıcc vernıctl1~ O. çok rnUbim ve lhtlkA.ra karşı kuvvet -
Gnla.t.asarnylıl.ar Şükrünün An • JIA-SAN' yunun sonları lst~bulsporı_arı_ ıı mücadele sllOJımıı. yıı.rdını etmesi ve 

ı.amda lik m:tçl:ı.rmda AnknnıgUcU ... nın topu ~aca atmasıyle geçtı ve lhbar8n bulunması lUzumıu görülmek 
t lknntndan istira.k ettiğini ileri sU oyunda Siyah - eanhlann 1-0 tedlr. 

rcrek itirazda bulunmuıılnrdır. A~. lstanbUISpOr - f 8118rba 1Ç8 galebesiyle bitti. 
nı zamruıd::ı. Galatasaray idnrccile. lstanbulspor: Fikret . Hayri, 
:·i ŞUlailnUn diğer bir arltadaşil'l 1-Q Faruk • Celfıl, RUştii, Bi!kir -
n;rHkte klüplen çtke.rrlmış olması_ Vakur. Tarık. Mükerrem. ~rlr, 

Şeref stadında minün son '·ar tsmet na d:ı itlnız ctmfşlerdir. ,.... ı\ • 
. ılaşması lstanbulsporla Feneı-- Fe e bahçe Nurı· 11.ıe "mn1cr Ho.kem a.rarup buhmması ve iti. 11 r : • ınu.. • 

:razı ..... .ıı .. n-..ıeın ,,.,.,.,...., 15 da,_ .. __ bahçe arasında olmuştur, Murat • Ali Rıza, Abidin, Omcr · 
...... -' 'oı.w.<U&U ~~ .ıu.euı. lstanbulsporlulnr Melihin as K F '.;...,..t "C"--t tb-,,_ · Fehl'li 

tea'h1ıurla ı.....ı::noı. • . !ı:u.- ' ı:.ıau. ' nı.ııım, '• 
"'"'Y kcr olmasına itiraz etrni:;ler. Ha. Turan. 

İki Uı:kmı sa'lıa)a Ru ık:::ıdrol:ırla kem de ben me\·zuatı bil.miyo· 
çıktttar . rum diy· ·ek meseleyi bölge spor 
~W. : lehmct Ali • Pc~zi 

İbrahim _ Rifn.t, llllseyln, ~I • 
Sabri, Şükrli, H kkı, •• rcf, E ref. 

Galat ray: O!inınn. l<nruk, Os 
ın n • lllustara, En\'er, t mail .. 
li:.nnct, Arif, Ocmil, Gündüz, Ga.. 
nınfcr • 

işleri şefi • Tfhat Hilmiye sonnu _ 
tur. 

Nihayet hakem Melihi oynaL 
maml§ ve Fencrbahçe de sahn.yn 
10 kişi olarak çrkmıştır. 

VEFA BEYKOZ: 1---0 

Bu maçtan evvel Şeref stadın· 
da Vefa ile Beykoz karşılaşmı.~. 
lar noticcdc Yefa _ Bc.ykozu 
1--!Ö yenmiş Ur. 

* *o;: 
FENER STADINDA JJIGER 

'Jl'AÇLAR 

Oyunun ilk anlarında Fener 
bahçeliler netice almak için bü. 
tün enerjilerini earfcttiler. K. 

ı Fikret vasrtasiyle sağdan yap. 
Maç Z-2 B -~ snlcbe.silc tıklan akınlar daima Istanbul· Fencrbahçe stadında Gnlatas;:ı: 

Bir ınanif aturacı 
sürgün edilecek 

---0-

500 lira da para cezaıı 
ödemeğe mahkum oldu 

Fincnncılarda manl!a tu rn tıcareU 

yo.paıı Elyıı. Görınezano eayııl• tılmak 

Uzerc mUracaat eden Ayaglı bir tllc. 
cara mal ııatnuımalt..aucwıııa.n. bir r.u. 
maralı nıUll ltonuıu:ıa. mahkemulne 
vertlml§, neUcede Ulukıola_ya .llsl sene 
sürgüne, 600 lira para cezası ödeme· 
sine \"C dUkkAnmın ycdJ gQn kapatıl. 

maaı cezuına carpıimı:tır. 

Bakkallara erzak 
tevziatı 

--<>
Umumi yerlere giriş ve 

çıkı§ta, nakil 
vasıtalarına binişte 

Blrb rl ar ası a 
dizil ek ecburl 
Ankaratlan bildirildi!;rine gere, 

Ankara belediye reisliği. sinema 
otobüs durağı gibi yerlerde izJi_ 
hama mani olmak için tedbir.er 
almış ve· bwıu, aşağıdaki tebliğ" 
le halka qildimıiştır: 

l - Üçüncü maddede yazıiı 
hususlar Belediye tcnbihlcri a.. 
re:-.:.ı.ıa ahnııı;~~ır. 

2 -1. Bunlara aykırı hareket 
edenler 1608 ve 2575 numaralı 
kanunlara göre ce.zalandınlacak" 
lnrdrr. 

3 - A) İhtiyaç maddelerinin 
dağrtmunda ve bunlar için kart 
verilişinde, 

B) Umumi yerlere girlfi ve 
çıkışta. 

C> Nakil vasıtalarına binişte, 
Halkın birib"ri ardı sıra dizil" 

melcri mecburidir. 
Verilen mnlfımata göre, Dahi_ 

!iye Yck5.lcti bu usulün wğcı 
büyük eehirlerde de tntbiki için 
belediyelere tebligat yapacaktır. 
-~ 

Eıirlerin hediyesini çalan 
bir hamalla !Oför mu vini 

mahkum oldu 
Paket postanesi hamnllo.nndan SU -

ıeyman GÖÇmen, Mısrrdıın Berllne 
transit auretile gönderilen cstrlerc 
mahsus hedlyelerden ınUtcşckldl pa • 
keUerden blrlnl posta çuvallarından 

çıkarnrnk ı;o!6r muavini Omıana V'O• 

rfrkcn yake.lıınmıv, ikisi de adliyeye 
verilmlgUr. Bu pakette kullarulmıo· o.. 
yakkşbı, konserve, çlkolatn, r,ıeker ve 
salreden mUrek::ep 1' parça. hcdl)'C 
vardı, Htıklm, SU!eymanı bir &)' ylrml 
g\\n .. r;o(ijr ~ın\lnv\J}lnl ~~ bir n;v on tkl 
gUn hapliO ınahk~m cıtmlutir. 

--.---,o---

el 1iıı::11~ilU'l11nlll· 

ve ır 1 eli 
sel~rıeri tle tadilAt 

Devlet dcmlryolları idllresi Sirk i.. 
Edirne ve KrrklArcll aıuı:nda f iyen 
yolcu kn.U!.rlarmm 8Cyribeter tarl!ea1. 
nl de Urmcğe kanır vcmıltUrı 

lı.~ti. O~~n .dllnk~ ynzımmla tah • sporlular için tc.hl"1•cli oluyordu. ray _ Beşiktaş maçından evvei 
nıın ctt~ gibi oyunun ilk anla. llk on dakike. Fcnerba:h~nin gün sonunculuğunu tayin et. 
nnda.ki w.zıyct m:ıç;n normal ow. hakimiyeti altında geçti. 10 un. mek üzere Beyoğluspor (eski 
rak Gab.ta.saray lehine nctfcelenc. cu dakikadan itib3ren ani hiı. Pcr:ı) Taksim Gençlik (eski 
ceğini gösterlj~nhı. Fakat oyun cumlarlarln !<.,ener kalesi önlerı Şişli - Güneş) kıı.rşılnşmışlardır. 
oymndı':tç3. bun.lamı den~i ne inmeğe başlayan !etanbu]_ Maçı Adnan Altın idare etmiş. 
VC' ıı.nsın &,Uct.a ldhinde. mUhinı sporlular üst i c:te iki fırsat ka. tir. 
rol onyam:ısı maçın 3.~ my~-bc- çırdılar. llk devrede daha hakim \t? da.. 

-o-- Yeni tarifeye göre lstantr.dd:ın lıer· 

Bu sabah ba~Iandı, nisan gün S,85 de bir ı>03tn hareket edip 18 
lnzlılıı.r le'hındo netlcelenmesıne se 14 üncü dnkıkada Fener kale ha güzel oynayan Ta.ksimliler 
bep oldu. si önü karıştı. Ru kargnşahk beeeriksizUk ) üzünden gol nt~ 

<lıl'\tasnray takımının mnğlübi • içinde Istanbulspor sol açığı rnamışlur ikin<:i dcmxlc ya.ptııc. 
yetme en bllyük ft.mil ob.n takım tsmet yakala.d ıl7ı topu Fener ka. lnrı 3 gole Beyoğlusnorlular 2 
oyununu oyruı.mamala.n ve herıkes lesine ~ol·arak U!.kımına bir ı;oı golle cevap \'ererek Taksim Gene. 
talmrulan z;ytı.dc kendini d~e - kazandırdı. Bu sırada Fehim o. lik sahadan 3-2 galip olarak ay. 
rc-k feroi oy:nA?JUlSldır. MUda.foa yuna gjrere~< Fenerliler 11 kiai nimi§ vo dolayıniylc r,ün sonun· 
üç büyük hata. yaptı ilçU de gol ile oldular culuğundan kurtulmu5la.rciır. Gün 
neticelendi. Uç orta 53luınm orta. Feneroa.hçcliler bu golden sonuncusu şimdilik Beyoğluspor. 
:mıda. s!k tı luı.ldı. rur türlü oyunu sonra lstantulspor kalE~~inc tch· dur. 

:& de Kırkla.rellno vııaıı otacnktır. Akgam 
tevziatı da gelecek hafta 21 de ı.t:anbuldtuı hareket edecek ıkin. 

yapılacak el bır posta ela ertesi gU.nU 7,10 da 
DUnkU ıayımrzda Ucnrct \'e toprak Kırklarcllne vıırtlCD.ktır. 

mahsulleri ofisten taratmdıın bıı.ltlml- Kırklnrci!nden 18 de vo sabah 7.00 
larn verilecek gıda maddelerinin ıe.ıı _ de birer pouta hareket edecek bunlar 
bit edUen fiyııtıarmı yaznıl§ttk. crteıl sııbah 5,80 da vo aı<aıım 17,60 de 

Bu &abnh toprak mahsulleri ve U - Sirkeciye gelecektir. 
cıırct oftslerl tarafından kktıllara Bu tarifenin tatbikini temin için 
\'crllmege ba§lanan 150 ton pirine;. 300 banliyö katnrlanndn dtı bıw uıcıııa.t 

ton fasulyn, 150 ton bulgur, 600 tene. ynpılıru~ır. Su tndilAt n 15 numaı-n. 

reni• ,.c beyaz kellmcsj siyah renk 
\"c siyah keJimesinln varlığı ile 
forliı;dilmiştlr. Bizde sulhun ne bil· 
yiik nimet okluğuna harp yılla. 
rmıl:ı, hele yıllı\r uza.c:lf.<ta daha l.>i 
anlıyoruz. G~mi,. zamno Qlar l'i 
lınynli rJhan değer_. 

lllitiin sene yorulduktan sonra 
bir bahnr 'cya yaz gilnii, pasııpor. 
tu nhp, p&rnlan l:;tif eclJp lıe.!Jlm 
li1kf'lere ~idlm•,e hu yent yorgunluk 
bUtiln csJ;j yorgunluk! rı unuttu • 
nırdu; lı:ıı,ıkn manzaralar, lxı Jm 
renkler, llaşkn insanlar \ "C bs.şlm 
ZC\"',der bize yenl heyecanlar \·erir 
di; heyecan ise ruhlanmızı ,.e \ti. 
cutlıınnuzı, ya~lıyan, ciliılryıı.n ne. 
fis bir scydir. 

Dnhnr gellnr.e ~ınula burııda r 
gilcr b:ışbrdı; ynzm bunlann en 
me.shur ,.e bUytıkleri açılırdı; ser
gilere gitmek bu asırda hn.cce git. 
mckti; lnsanlan birbirine yn.ltl 
tırı,ror; !Ikirleı-1 tanıtıyorilu. 

Sersı ibUyncı o kadar bUyllk ki 
bu dehşetli h~rp içinde bUo llunal 
edilemiyor, IJi.ypzig pıuıay,n açılıp 
knpa.ndı. .Şimdi Bulgarlann Fillbe 
rle bir ergi n.çtıklamu öL"l'eDİY<>. 
nıı. Oroyn. Tlirklye de 13tf rak edi 
yor; bu sergilere trlnıler gidiyor? 
Scn:lleri §elllcndlren ve kıymetlen. 
diren ziyaretçiler asıl ecnebi ziyn. 
rct(ilcrdlr; Laypzigdc kaç eçnebi 
?Jyorctçt gürUldU 1 Fllfbeye ~ ec
nebi ı:;ldebllcoe1•1" Yerli bıılkın bo. 
rnlan ziyareti hile normal zaman. 
lnrda oldu,•uıulan elbet f:Ok :ııdır. 
nu itibarlA harp le.inde arılan ser. 
gilen' "ziyare~Uerl olrruynn ser 
giler" demek ~nJı,;; olmaz. 

Ualbtıki sulh Lam:ınl:ınndn ser • 
giler, de\nm t•ttiklcrt mUdcle~c 
tlıınnadan dolup bo;:nlınh; dünya • 
nın her tnrnfmdnn ornyn alun edi
lirdi. 

l SSO da l'ıuio;te al}ılıuı L'Il terı • 
~ onal 'öer~iyi (82,550,000) klsl 
1;C'J'Jn ~ti. nunlunn Ja·r hnlılo mu. 
hlm bir kısmı ecnebi idi; mUJctle.r 
nrMmda. harrl>ct 'cırdı; harekat ol 
nuyan yerde ise beı ek i o1m:ıdı~'• 
ııı 5Öllcmc ~~ lıizum yok. 

190() dnlö cntcrnn."l onal l'~ras 
f>Cr~nin laıpılnrındıı.n girip tıkan . 
lnrm" ;\l"J (48,368,000) olnrak teı.
bit c!lllıııi t ı. 1925 tclı.i ~u, eana • 
?an crt,ilij lilc on be.'7 milyon jn .. 
f•an tcrııtmı!.uı ıiyarct olunwustu. 
J!:"J ·n umüı· elc.r Cr"'i"j bunun 
fül ıul: !inden <:ok zly:uetı!j getir . 
ınitJti. Loz:fün "ahi son • ergi <b!~ 
hUyük nmrnfı: 1.ıyet göstcnni ti. 
XeYJ·or.r crı i ·i tnrilıin en c~k z1-

yarcü;i t-0plıyn ı 'Crı:ilerin<lt•n b•ri 
oimrstıı. Il4iın hm:r :-;er• ibi oıı 
büyük mın nf(nkıyct l\:muınuı:tı. 

Şimcli sergiler hnrrı mcrdıınln • 
rmda. korln:nç Vl' tii)•ler flrı.>ertlci 
fnrlnlnrdnn mürcld~cp olcmı.l• de 
\'Um ediyor; bu nh et crstk:rln~ ' 
biran cn·eı '!o,OO '-erllmr ini ın~n·ı 
o l<nılar l!>t i:•:or ki • ., 

KADIRCAN KAFLI 
ite sade yağı, lGOO teneke beyaz pey. l! banliyö katarı 7,H te Yeşllköyden 
nlrden bafka nüı:ı.n ayı için yenld n hareket edecek ve 18,40 da Sirkeciden la 
150 ton pirinç v 800 ton la uly<ı ve- ve 20,10 da Yq11k0ydcn barelfet eden • artı 1 a 1 
rUmlgtlr. Bundan ba,ko yağ ve pey. katarlar tnmamcn kaldınlmı~tır. Halka. dngıtılucak tıl{;C llnrt.nrı 

a~. Actkl:ır ayn.klnrma geçen likeli anlar gcçirt.meğc b~lnd>. Fenerbahçc stadında. günün ilk 
fırs3tıaro:ın Jstifade cdcmediU:r. lar, fakat tstnnbuls~r moda.fa. ma.çı Alcmtuğ ile Silley:mnniyc 
Galip Bcsikla6 takımında kaleci asının bilhassa Ha)Tinfn güzei arasında. obnuş Attmtuğlular 
<'ok fi8.11$lı bir giınündcydl. DlinXU oyunu gol yapılmasm:ı mani olu ikinci devrenin 14UncU dakika_ 
tnhmin yazınuzlI:ı da söyledJğimız yordu. :sınd<:. Preref vasrtasiylc ynptrldarı 
f!ibi &şikt&5m gnlebes'.nde en mü Fenerliler K Fikretin hazırla bir rroHe ~ı knzaı:ı.4ılar. Bu o· 
him ft.mil sol müdafaa oldu. Talı - dığı fırsatlardan bir Ulrlü isti. yunun hakemi ~zi Tezcan idi, 
mjn ettiğim~gibi}~k,lkitru.'<mlln .. ıı;ıımım'llımm:._Al'llı-=.-..ı .... ıımıaııııııı:m:a:ıc::::ı::::ı::mı1-.s::r:~r-;ı;ıClJr;;:;r::ı~~~~--a:;:w:ı:::ı:ıa::::ac=ı:ı;~~:mı!ıı!m .. ım; ..... mcıı::mllİıı:l1111ı11:ııı1m11 .. a..m=:~ 
soi mUdafan.lnnndayd:ı. Beşlkt.aş ısol 

nlr de vcnıeeek ve ııWn ttwzlatma o. 1 Bu t.aı1!e dcgljlkllğl Çıırşıı.mb3 sa - lınsılması hazırhklnrına '1:ıei:ın 
tecek hn.tto. tevziata bıışlanncaktır. 1 babından iUbnren tatbike ba§lanıı.cak. rnı§'tır_ Bu maksatla. dört mlyon 

J<nrt basılacaktır, l{artl;ır, } al 
ınız büyük ~ lrlerdcki hnU.a da .. 
ğıtılacak ve mahall<'lcrdeld reUb' 
lak bfrl~klerirulen iaşe mndüe:erı 
satm alınırken kuUanılaCRklır. 

mUdafa:ısı ıııldb ne nazaran daha 
dcl'Ji toplu oyıı:ı.dı. Gnlatnsa.rny 
ınildataası Uç hn.tn ynptı ~ gol ye
di, Beşikt.a6 milfüı.fo:ısı iki ha.ta yn.p 
tJ bir penaltı oldu :nctice3iz kaldı. 
İkincisi frikik oldu ~r gole sebe
biyet verdi. 

Vclhn.stl tahminmıiz doğru çık. 
tr. Siynh • Beyaz mUdafaası iyi oy .. 
nndı ve m:ıçı kııza:ndr. Gnhöiyettc 
en büyük rol oynıyanbrd:ın biri de 
Şereftir. Ayaj;rma geçirdiği ild fır. 
sn.ttan çok gilzcl istifade etti ve 
takmunı galip <;rkardı 

GOLLJffi VE KAÇAN 
l"IRSATI~A R 

''- Owı k m llc1f.tnyııı halini gör 
dfın mU': 
"- E'' t.. görclllm. ~~ok feıın,ycb. 

Onun bu derece c:ırho olduğuna eahlt 
olmo.mıştun .• Ç<>k yozık.,, 

Temııı;ln Belauy o.dmı cluyuııcn 1Up 
bt')o d tu. K<'ndl ı-cndlnr. mınldan. 

dı: 

- Acntx. benln1 ar.ıdığım Bckta) -
dan mı bııhscdlyorlnrP! E er bö 1o 1 
bir ipucu ) nkalndım demektir. 

I'emucl.n hu koıın,<,inuınm en hıınırct 
ll tarafını d:ı duydu. llektnydan batı. 
&eden iki clnlldcn biri f3y1c ıınlatıyor. 
du.: 

••- ncıruıyın mnk dı Nagaankl~ t' 

gltnıcktj. Bluı bö)IC söyl ml$tl. Nap.. 
snkldc deri ticareti ynpacnktr. Anlar. 

İtk on dakika Gahı.tasaray hıl.. ın yu! l•"ııluıt, herUln yn;,ı llerll'ınl u. 
ltim. 5 incl <13.'kiknda Gazanfer ve m:ı, bllli ı,>npl.mlıldan \"UZgetmlyor. 
Arlf kollekt"f bir gol vıı.p1.r1nr. Kor nu seter do "beyaz 111('yhane11nln 0 
ııerl Gazanfer çeltti ve 'topu Arifin m hıır nıkl'1ı ne n ık olmu:ı. Her 
kafasına Meta oturttu. Arif de tu. ıık,ıım omyıı gldlyormıı . llatın dUn 
tulm3ı bir kafa vuruŞle topu Be. gece de onıda imi!! .. ıtnrııp tUllillledil 
".iktaş n.ğl:ır.na taltt:. ten 80nrn (Tl,>en. ı··o)ya bir bu)U pn 

Bu golden Uç dört dıık,;kn son. rıı \Crmlı;.. he-dl eler öndcrmlş. Fıı
m Hakkı topu nvttan çevird" .Sah. knt, bıı ı,ncıııun cıu goıılUndo b:l!lkn btr 

rı gelen topu Galnta.Mray Juı.lesj. a lan )utı)onnu •• Uektn), hlc: vmı. 
ne soktu i5e de hakem bu golü yomıu . 7.ııt n ben Ucktllynı giinW ı, 

vıruıdı ll'rfnde çolc tnU iz:. bJr odam clduj;rnnu 
13 ilncll dakikada ant bir BcFil-. b"llrlm. Gl'\'1 n •ff'r ?'.ıı:nMkl)C git 

t~ hilcwnunda Hııkkı Galatnsarny 1 mel;: tı:r.ere burn)n gcldl~I zaman dıı 
mUdafruı.b.rinm hnt.Mmd:m istifa. btr b:ı~kıı gny03~'G hıtulm tu. Bu yüz 
de ederek Sabriye gcçird , Sabrı den c e''<tl ''e Nnr,tuı.1.kfdo bir a, göre 
de berabC'r'• gol"lnli ynptı. 15 ncı mede:ı d!Sndü. Bu ııe!r.r do gcclltecrk, 
ci ki:knch Mehmet Alinin dcgnJma git blle bir ı~ göreml~ ~ek .• 
ına mnni olmn w"!L m1ışan Cemile **"' 

'l'caıu~ln bunları duyunc:ı. ,.ırdı. 

Demek ki, Bd.14.> ııdlle Şnill;hay: ge. 
len Ruıı oıı U50 da nllın ot Tlyen _ ı··o. 
nan a{;"I dUtmU tü, 

Araba onun btı ağa. dlltmem 1 Ja
ponyanm Jehlndo Jnl Olacaktıf Tiy b 

Fo onun Rus msu ıı olduğunu ıı.da. 

mı, mıydı'? Belttnyı k&IJ4cn mi oyıılı. 
TOrdtı T 

Temuçlnln ltnfa8ınc:la blnblr lhtlmııl 
bellnnl!ıtL IInngi!ll doğnı, h ngbl fk· 
rfydl'? Bıınu kendi de lı lttmlJorau. 
l\lnha1dtnk nlnn blr ı:ıcy \'ardıl ~\eltta. 
\'in Şıuıghnyd:ı ltalnm r. 

Tcmr.rln o ıs:ıbnh tesndürm öğrendi 
ğl bu mıılüm:ıtı alın~, honuşıın tln'I 
lcrı iyice tanıdı. nunlar belli ki, Bek. 
tnyuı arltad:ıflnnydr. lkndllt"rl cinli> 
dl .• fakat, re:ıe belll3~J ld. Belıtny ta
rnfmıbn ımtın r.lmmı1 ı;lr.lll"'rdl. 
Tcmuı;ln btı ltonuşmadnn bir ç~I~ 

,e)ler ö~ıımt tı, Bcktay Nıır,ne:tldl l' 
ikinci defa gldl~orcıu. l'>"'mek ki lılrln. 
ıılslndr bir l~ gi.ırcmedf'lı dUnmü tU 
f'nkııt, harp umaııın/'9 ~lıhy111 

gıı!nld.)f! glılebUnırsl de lılr mııvnflcı. 
klyettl. 

Tenıucın lmbı;oocn 11.atırtı.. oı1atn 

çıktı. Ve aehrl dolıışmıı l>:ı lııdı. 
•rcmuı;ln o seoo "Beyn:ı m yhane,,yc 
ı;Uaıe.>1 d UnUyontu. 

Blmz sonra hile indi- bir kaya. 
ııın kenarma oturdu. 

- Buraya kad:ır ge~kcn, zel 
Tly$1 • Foyu bir keroclk olsun &'Ör. 
.• en gtd cek değilim ya. 

Diye 6Öylendl. Temucfn, Tl}en • Fo. 
nun rakııettı,o;.I, tnrkUlrr ııö)"l~fl b:a. 

rn ilk «idi inde (Kwl rnkkate)yc gö. 
rilnmemeğc ı;alr caktı. Her ıcyden 

önce omda Bclrtlıyı görUp tanımak 
gcrektı. 

Ilcktnym Ti)cn • Foyu Uk defa ta• 
nunııdığı da anıa,ılr) onlu. Bd tay o. 
nu mlkl d Nagsı kldc taııımqtı. 

Zaten 'l'cmuttn de onu tik Onoo Nrı. 
ı:asaklt!ckl moyhnned tanırnamış mıy 

dr'? 
Tcmuçbı yold3 gcllrken, Bcktayı 

Şaııı;hııycla bulur bulmaz öldUrmete 
ve lzlnl belit ehııed~n lmçn fa karar 
verml ti. Gt-.nc büllO ynpnr.:ıktı: fukot 
bu kıırarını blnı7. gcelktınnck ııro: 

tllt\ Çi.ınkü, Bektayın lçyUı:Uııü yuııl 

ı;lmdlyo kadar yaptığı ,.c bundnn son 
rn dıı yııp:uınğı lşlerl dalıa ctmsh o. 
lıırnk anmmak istiyordu. Dunlnn Ti. 
~en • Fonun h~rkeıtcn ı~ ı btldlğLnl 
JJl)OrdU, 

Acnbu, Tjycn • ıro, 1>ı•ktııy h:ıldnn. 
<!A Llldllderlnl Temuçlnr "6J llyccclc 
mi.) dl~ 

Temo!,'ln bun n o kndıır mlndl kt, 
bu l5fn mMfi dhetıni dOşUnme re blle 
lUzum örmedi. 

Bölge sanat mektepleri 
takviye ediliyor 

Böıge sanat ınektcplerının daluı zi
yade lnklşa!ı ve yeni aannt ınektefl· 
lcri acıımaın i~ln hazırla.nan progratı' 
cQmJeeindcn ôtaro.1t utımbul ve lıınlr 
sanat mektepleri de daha Ei)'nt1e ın • 
kip! ettirilecektir. 

tstanbul bölge &anat okulunun uUSL 
(BEYAZ IEYJIANE)D ' Bin GEVE yeterine yeniden modern maktneteı" 

0 gece "Bel :r. meyhane., cok l•nln- nlmnrak takviye edilecek ve l.4lcbe1:~ 
balıktı. Teınuçln bir lmınrcta gtıı:llllılc dnh:ı. yeni tczg!hıo.r Uzcrlnde r;alışm 

tu bllm•ntl mkAnını bulacaktır. 
)U bulup O nı 'il • 'il 

0 lkt sütun Uz.eri d k 1 İzmir bölr,e ııannt mel>teblnln utv • 
urn8bU·~'~n kubbeli "Clll bnl c 1 uru • 1 yelcrı ise ıhtlyaca kAtl gll'illrncd'f,in' 

muıt J'U • ., ;, r ıı ondu. b .a,. 
Dl t~rııtmd:ı blr ııhnesı \'ardı. Sııb. den urada C\"VC14 aWlyc blnnl n > 

pl ...,.rd ı dalnuı ,.,. •· d pılmrun takıı.rrUr et.mi ve mcktcbl11 n o ıı .. - ..,.ı,. unırclu o-
"lleynz mey ıı.rıe,, demelerinin &ebe bllytlk b:ıbçc ve czyrırdakl nr.saınr ıı 

hl ııUtunlann beyaz mermerden ,;c t · I zerine ın,a olunacak aUllye1er için ll1 • 
mnmın c1a taınıımlle be ıız olnıımydı. arıt vekCıleU 31 000 llnı tahsisat \'Cr : 
Tl"'en p 0 ela bu .... Y mlştlr. Bu tahsisatla blnalıı.r kurulıı " - ....... necıc cok d ıı k kada u • bo> z elbise ile rukaedlyordu, en o zamana r aU!ıyelere ge o 

aıondakl .... 1 1a r11ccek yeni tes!sat v makineler d 
ou un nn ba roda bOyOk 

kırmzz raı:ı la 
1 

tedarik edllmiş olacaktır. 
ı u r a ı ıydı. bnMln iki 

yıuımd da iki btlytııc >eaD fener , ... 
myorau. Profesör Sükril Bn anın 

lon ııek btlyllktü. tuunıar ııuUn. bugünkü .. konferansı 
d yanan fıınuıbr tonu kAfl der Protesör llkrU Baban taratmda.J) 
d aydınlatmamakla beraber, bu tatlı geçen hafta verllecıık iken tehir edi • 
1•~1uktlll1 herkea meınnıın görünüyor- ıcn ''Para,, mevzulu kon!crnns bugtll 
d11t ı saat 17,30 da Emlnönll ball:evlnde \'C' 

((Devamı var) rcllceketlr, Herkes ~leblllr. 
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i'"IHab~a lzmir at SON HAHEDLE ~ 

Abdü hak HAmid 
~bı ve Jlıieşrtraa MUdD.re 

llaa&ıaı;~:~=::~ yarışları 
ABONE ŞABTLAJU 

llripı dedik!: 
<Bast12:-i.fı l ncide) 

mak Hint partilerine ve Hint li 
derlerinc ait bir iltir. .1'Urk1Je l!;cnetd 

H.00 IU, ı'7.00 &ı 

t..60 • H.OI • 

l.OI • 11..IO • 
iM • Llt " .......... l'eldoau ı M110 

llrlpı dindi 
hlr~pa düııa öileden aonra maiyeti ile 
b.~ Loodra.)"a ıttnıck üı.ı:ro yeni 
~ hareket etmııtır. Nchur 
'-• &uzvcltln mümesslll albay Oo1J -
~ ıörU:ımU,, mür.akerelcrln aka • 

1 le Dtramuı ka11lllllda 'Nebru lf\>Y 
~ Clenıtşıır: 
~ bellemeyi d~ünmemellyi:ı;. Ga. 

Ilı: flklrıerı karartır. En eaulı dmll 
lfıııcliataıııo boJÜD karıılıııtığ"ı ıelıllke 
t& ~ kafeı ne yapmakbfwuz. lA • 
'ceıcllji mNCJeeldlr. Bu Jtlbarla a. 
~ ı~enlerc ratmeo Hlndlataıı -
~ lıag~ harp pyretlnl ,·eya A. 
'lı daııtlanJDIZdAn bize gelcbUe. := olan gayretleri gilçl~tlrmi~·ccl.' -

81.1 cllmlculn OOk bü)'W' ı;Umtıc 
)\llılına&ını lsUyomr.. llaJkm ı:ııcrile 
~rı yerde kalmalarını !atıyoruz. 
1 ~ mexlemlz. bUr \'C müstakil 

1 liııdlııtan Us5ümUzde kendi hakllti 
°''P gayretimizi 11&111 tefklllUa.ndlr. 
;:ıı. Olduğuna bilmekte toplaıuJor, 
l nd BirUfl koap-e komlt~inln ya • 

1 ••1~ıı ~apacatı topJantıdA bu meseleyi 
· li~·cceğlnl YC bb;e yapOlllmu: J& -
'll1 geldi-;.lnı hllıllr • e6 lnl Umlt edl -

~~z. AJmnnya \C Japonyııııın bu bar 
l\a1.anınıılnrınl.!l ıU\nJa için bJr fo -

~at olacağı kannntlnde~ım. Bunlar 
~llt.anırlaraa düoyıı.) a hfı.ldm oJacak • 

rıtır. Bu diiDya ıacıamı:1n ıı.ha tc -
'lrıı bir :rol o)'DAJD&fl btedlğlm lçbı 
Gır ki tngnterc ile bir anlqnıaya ''ar. 
~üzere imklo buautıar1111n ea 1lZL 
tına kadar 1ıttım. Son ild eenedlr na· 
~1' lııgııızler 6nllnde eğllmcdll<so mat. 
fyUye de boyun eğ.mlyeceğl%-
1 ı\lba;r Con90n NdıruJn A~ka;ra 

g l.ıneı, tckllfindo bolu• · "'" .Nehro 
\Q <!eYabı \'erml,.tl: 

"A Olerlkaya. gıtmekt ı Çod :ınenı -
llun olurum. Ancak bu mRJI tehlike 
~lbıde yurdumdan ayrılamam.,, 
lıf l>tfer taraftan Hind mllsltıma.nlıu 
tıı rlltt Krlllf!e Tef'dlğt <'..fo'-Uptıı. aöyle de. 
,_

1
,Ur: llakatanın mulıtar bir mü..<ılU· 

~•an....._, 
ıs ~ıetı olarak kuroı.... BOytık 
bu~~Ya tal'Bfmdan zımni olarak ka. 
~ lldlloıek ve bu :ı.ILnlyctJo Ud veya 
l:Qcla ~fa mOetakll HLn4 blrUtt vn. 
'1tıı ı:etır1ımeeı c1U11ünUlmek ge.ı'Cktl. 

lı 1"-a blrlllt komlteel tekllfler 
ı.:.,q• llDıumlyeslnln makabil tcklU • 
~ "'ol aoaeatc ~klldo tadil edilme • 
l'ltıtı l DlUtecsılfUr. Bn uzlnflD&Z du. 
lıııııL tekıtnertn lJugUnkll ~rlle ka. 
~ lmkln olmadığını Mlyl~yc 
~ lrotaıtemnl mecbur etmektedir. 

tbeaeıeııını reaUtelerl hetıftba lmt. 
l Gauetmek ~in yapıı..k her 

~ .ı ~bbU. bozuıınııta walakOm • 

~'l'.\ KA.JU.A.B uıı·ou: ' 
~o ajaıuımm blldlrdlğinP. 1;öre 

ti' lark ceplMıll bo.>ıın<'A lsıtrlar c • S baolamıttır, Bcu Uld,ahan Av· 

' llldlallanadu tamamlle blf· 
bııı " Bir gibi ~l karlarla ört1llU 
~ 11

ll. ı w soğuk yapan blr yerde er
i'!,, :'- derhal .-il a.par karlar e. 
lıilı, 11kııt ynvq ;Jant delil, lllUüıı 
~le en •u baslDlf arazi ballııe aoka. 
~ .. ~bl erir. Her rıey bu uçau~ bo
~~ nrı erimiş Urlarla doJıı ba • 
~it ·~inde •plamp kalır- Batta il· 
~ 

4
1•r dabl l c~r erlmlt karla do. 

tzmir at yazıtlarının dördl1ncü8Ü 
dün KııcJl;ullu ko§U &ilanında bU. 
yük bir kal3.bai* önilDde yapıldı. 
Kotularnı neticelıed fUD}ardır: 

BIRfNCt KOŞU: 
Üç ya.~da :yo.rımkan lngiliz a~ 

ve ktmıklıra ~. ikramiyesi 
500 1ira, mesafesi 1200 metre idi. 
Bu k~ya üç tay~ etü, üçü 
de Suat Karaosm.ana alt olan tay. 
1e.r k06Uyu şu ~ilde bi~er,: 

l - Tiry&.k.i 
2 - Bil:ll oğlın 
3 - Meneviş 

İKİNCİ KOŞU: (Hendikap) 
Dört ve da.ha yukarı ya§ta. }ıalis 

l=an Amp c.t ve ~mk tara ma.tısus 
ikramiyesi 250 lira meaafesi 2000 
metreydi. Bu koşuya da üç at i17li. 
n:.k etti. 

1 - Tomurcuk 
2-Ta.rzan 
3 - Ceylfıntck 
Tomurcuk ganyanı 145 kur.ış 

verdi. 

t~ÇUNCÜ K08U: . 
Dört ve dn.hıı yukarı yafUı.k~ 

Londra, 13 ( A.A.) - Tiınes 
gazetesi, başnaicalesinde, Krip.s· 
in memuriyetinin netices~z kal: 
ması hakkında muta.lea yürfite. 
rek diyor ki: 

Hind siyaseti meselesine <:ok 
tanberi fesat katan şey, umu..1 J 
itiımt yokltı~Ut'. ıttomadm yUk 
sek m:ı.k~,, d'ln telkin edılmeı:
lizımdır. Krıps'in memuriyeti ve 
Britan~a .be~·anna.nıeai, bu yönde. 
bayati .onemı olan ilk adım te~kll 
etmı§tır. füıŞa.n~an i§in gerek 
Hir.distnda Mir ve me.suı' bir hü. 
kıimetin gelişimini siir"a.tlendire 
ceği, şeı:ck Hiudistandaki lıarp 
gayretim arttımcağI Birleşik 
A~rikada olduğu kadar BüyUk 
Brıtanyada da kuvvetle umul· 
muştu BU,_.:n. Bri•- d " • J W\. ı.unyaya uşcn, 

h~ı n:uvaffakıyet-.i.zliği tamir vn. 
zifesı, ne ümitsizlik, he..ttft ne de 
~ar~tsizlik vcr~k bir ı;eydir. 
Hındıstanm istilro:ı1ine nit dı.•Jrut 
J>roj<', bu salahiyetli ~ckilde bir 
~a kaleme alındıktan sonra. 
Bntanya siyasetinin temeli ola· 
Nk kalacaktn. baliskan !ngjliz at ve k~~ 

nıahınıs mcgafesi 2400, ikram.ıyesı 
700 ll~ idi. Bu koşuya iki at işt'- Slaemadaid lacJa 
rnk etti Cok stkı çdd~mcden aon· 
ra Silb~tay, Romansı yarım boy (Baştıırafı ı uciı1e) 
fa-rkla :ı:ec:.crek kCfUytı kazandı. milin kanaı Sevim de kaçmağa beş _ 

- \ıı.mı§tır. Fakat Cemil, onu merdi\'Cn 
l -· SihbutRY balında yakala.mi§, cebinden Mkardığı 
2 - Romans 
Gnnynn 24!S t.uruş verdi. bıçakla kadını 801 küreği Uzerlnden ya 

ı•tlumı,ştır. 'Bu •ırada k.endiabı1 yakala 
DOIIDllNOV KOŞU: (Heııdika.p) mak iıtıyeulere Cemil: 

tt~ ya..sm<ia hıili8ka.n İngiliz at -· Korlmıayuı, :kaçacak değilim, 
ve Jmraklarma mah.5us, me3nfesl 'ienı:.c; ve kat'Bımna. çıkan bir .sivil 
2VOO. ikramiyesi 500 lira idi. ro'.:ilı menurruııa teıalim olmlljtur. 

Fehnıi Si.F..saroğlunun Demet ve F'ni!, alin z-ece ~u ifa.de;i vermiş. 
Buketi ibu :lı:ıfta.k.i ko5uyu da klnı. ' ı · r · 
seye kapt.ınnadılar. -- I5ıklar y:ımlığr zaman ~ı. 

ı - Demet mı nrkoya çcvircilm \'e !ka.rII!ll Sa· 
2 - B!ılci.'t ımle gfüi!nce kendimi kaQrbederek 
3 - Yavuz ilı: el ate3 ettim. Karmı kaçmak is 
Dcırcce alamlyn.n ha.yve.nlar şun tedi, dördiinv"'Ü kUJ'lun al.el alma. 

la.rdU': Alişalı, Şans, Bomba, Şen.. wğmdan bıçağa sanlch:ın. B!('..ak 
kız, Alcmda.r. kmmdan ~ı'kma.yınea krlrl'ı ile be • 
Demetkı ganyanı (11.95) kuruş ;'aher ap1e.dmı. 

verdi. Sa.l<>nda. tal:ıelıca. sesleri duyu • 

B&5tNOt KOŞU: 
Üç yaşında h'3.liska.D Artıp at ve 

kıeralda.mıa mah.a~. meeafcsi 
1200, ilmımiy~i 370 lira idi. Bu 
lrofuya Uç at ~Ak etti, 

1 - ('~eliz 

2 - 1 Niaan 
3 - Urfaşaha.ru 
Ganyan 245 ku.ruf verdi. 
Oçüncü ve dördüncü kofular<la 

Subutay • Demet ç1ft.i 22 lira, dör 
düncü k~unun lbir.inci8i ve ikinci.
si Demet • Buket ildsi 18 Jira ver. 
di. 

Bayrak birincilikleri 
12. 4. 942 saat 16 da Şeref sta... 

<laıda lsUuıbul atletizm ajanlığı 
tnrarmdan tertip olunan. Bayrak 
birfaciliklcrl yapılınıştır. 

:N cticooc: 4X200 K. ı. 
l - Feneı·bahçe l.f0.2/.10. 2 -

M aarlf takUlll. 
ıxıoo K. s 
1 - Maarif takımı 47, 2 -

Maarif taJunu. 
ıxıoo K.' 
1 - Maarif talmnı 1.41.~. 2 -

FcM.De. 
4Xrnon K. l 
1 - Me.arif takımı 19.•0. 
fXROO K. S 
1 - Maarlf takımı 9,22; 2 -

Kurtuluş. 
Takon tasnifinde 106 sayı ile 

lstanbul Maarif t.akonlan bbinci
lik kupn.smı kaz3nmııtır. 

lıınca halk dışarı flrl.ımak istem.l§, 
fa.kat müstahdomin, fail !kaçmasın 
diye kap1l2.?'1 tuttuğundan kimse 
dr§an çıkamamıştır. Bu arada bir 
kadm bs.yılmJşbr. 

Yaralı &."'Vim Haseki hastanesi. 
ne, Saim de GUmüş.suyu hastanes!. 
ne ya.tınlm~Il'. Sa.mmı sıhhi vazi. 
Yeti ağmlır. Tahkikata. bqlamn .. 
tır. 

Ziraat bankanna alınacak 
ıel ve miilettiıler 

Ziraat Bankasının mühim meı" 
kezlerine kambiYo memurları alı.. 
nacaktır. Bunun iç.in bir müsa.. 
baka imtihanı açılacaktır. 
Bankanın yeni alacağı müfet: 

tiş ve şef namzedleri için aça.ca. 
ğı imtihan için Hukuk, IkWat 
Fakülteleri, Siyaaıl Bilgi~r oku.. 
lu ve Yüksek Ticaret mektebı 
mezunlarına veril.mi§ olan müra 
.caat müddeti bu aqam niharete 
erecektir. Bu ayın 20, 21 ve 22 
sinde üç gün sırayla Ankar.!da 
ve 1.stanbulda Ziraat Bankaların.. 
da imtihan yaprlacaktır. Yazılı 
~·a.pıla.cak bu imtihanı müteakip 
kazananlar yol p&raları verile. 
rek Anka.raya götürülecek ve o· 
rada bir sözlU imtihana tabi tu. 
tuıacaklardır 

Şef namzecııerine 120, müf et. 
tiş nam7.edlerinc 140 lira ücret 
verileoek bunlar bilfilıare şef ve 
müf ett.iş ola.eaklardır. 

' :,. J'llrlll cms, arabalar ı,uy~. 
r~1 ' lhnllulekl baftaların bariz vaa 
"1t ı..ıcn edecek olan bu J..'1lrlann erl
t~e 7oUann kullnılmaı bir bale 
"-"1 &ark cepbeslınde barekllta 
~..: IUrette ensel olacak w asker. 
~tok yoncaktır. 

&:Lya koyd~ idi. Ve ben de geee 
leYin sc.ssizco içeriye sUzüklü.m, 
ka.ranlıkta. el v:ırdı:milc incileri 
buldum al.dmı v~ yerine sahteler.!. 
ni bnıı:ktım. Be:::ı Madam Doylun u• 
yuduf:;'Unu zannediyordum. 

- Nefes aldıi;ımı duydunm: mu~ 
Her halde etrafı di:nlem'§'5inizdir. 
dir, 

BU KADIN NF..J>EN kALAN 
SÖYLtlYOR! ' VikJerin alışık oJduJdarı kışıo 

ll~IOtuklanııcSan Almaıı kıt.alan 
" 4- dalla OOk m&teeMU otmuı1ar 
~- '-na karlarm eıtmclll Alanu 
'-~ ol4ufa kadar SoY)'et kıta. 
" 4a hat 4rtmektıecllr. Karlann eri 
'""--de .. Alrna.n komutaıılıtmı gam 
~ttr. 
~ ... 
~~Ya blWiıtlen nberkl'll göre 
~ t BelçJkalı subay lngUwreye 

"'' bıtedlklert tçlo kllr§ona dltll. 
~ ""*'-llh. Datıa geçenlerde SO Belçika. 

- Sizi o "'CCC gördüler mi? 
Dive Pu~ sılklınetle sonlu: 
-· GiSrmok mi? 
- Evet .• yani Llnct Doylun kat 

ledildfği gece yarıs.'.1ldan sonra aı.. 
at birden da.ha~ kimse~ kıl;; 
maraya girip çı:ktığmızı gardU ~u • 

- Her halde beoi bir de cına• 
f"t\e it.bam et.mas'..nia. Temin e. 
derim ki bu husuata tamamen ıxıs.. 
sumuın. 

- Hayil' .. siz çok mllokill daki
kalar geçirdiniz, fakat art• bize 
itiraf ettikten ııonn her şeyi oldu. 
ğu gibi söylemek *in ınenf'aa.ti .. 
rıiz iktıuı~dır. Sk ftilm çeld!fr• 
n!Z mman Madam DOyl haya.tl& 
mıydı, yoksa ölmil§ müydU? 

Tim bir an dil1lt!ndfi : 
- Her ta.raf eem'.1: "ok ~z

di. dedi. Ben ki~ ~fes aldı· 
ğıru bile duymadığmu sa.nıyorum. 

- Mesela havadıı bir barut ko. 
kuB\ı falan yok muydu? 

- Bt1mlyorum.. hatırtamıyo. 
ı-um. 

- Ne yam yine bir e4:m iler. 
ıemiıt değiliz. 

Dlye Puvaro ic;ini çekti. 
- Beni kim germUş? 
Diye Tim t!IOrdu. 
-Romli Oterbum. Geminin kıç 

:tarafitıdan gelirken sizin Ma.dam 
J)oyhm kaınan.smda.n r.ıktp kendi 
k:!J!W'8JllY.8. girdiğfnizi giSmıliş. 

Libyada ' 
Bir ıtalyan tabura 

bozgaaa uğradı 
Loııdra, 13 (A.A.) - B.B.C; 

Libya. cephesinde, İngiliz ordusu. 
nun sol oenahınr çevirmek mak. 
saQiyle cenuba doğru sark~ o· 
lan düşman kolu, vuku bulan 
tazyik ümrine geri çekilmeğe 
mecbur kalnuştı.r. Bir ltalyan 
taburu da lbooguna. uğratılmış. 

tır. 

ıaglUz tebU~I 
Kı:Jılre, 13 (A.A.) - AAgulz hava 

kuvvetleri Orlaşark umumi 'karargl. 
hmm dUnkU tebliği: 
ıı nisanda. kora .ıwvveUcrimizc hU· 

cuma. te§CbbUs eden bir dll§man hnva 
te§ltlll, Slrenailt ileri bölgesi üzerinde 
faaliyette bulunan av ıuçaklanmız. ta. 
rafından önlenmiştir. 2 Yunkcra ve 
ı Mcsscrşmlt dU§UrUlmUştUr. Ba§lta 
bir düşman uı;:ağı hasara. uğratılmış • 
tır. 

Cuma gecesi, bomba uçnklnrımız, 

yeniden Girid adasmdakl hava. mey • 
ılnnlarma ve Blngazi ı·mıınmn hücum 
l:ı.r yapmışlnrdır. 

Dun sabah lsken~erlye dolaylannda 
rastlanan ı Yunkers av uçaklanmız 
taraf'mdnn düşUrUlmll§t.llr. 

Dü§man uçakları dün Maltaya hü • 
cumıanna devnm etml.şlerdir. Uçak: 
savarlar 1 Yunkcrs 87 yl dUşUrmüş • 
lerdlr. 

Bildirilen kayıplardan başka, düş • 
man, cuma gUnU, 2 Yunkers SS ve 2 
lııltaee?'§mlt 109 kaybetmi§Ur, Per _ 
ı:ıembe glinU başka lbtr Yunkera 87 nt.n 
de uçaksavarlar tarııtnıdan tahrip e. 
dildiği teyit olunmaktadır. 

BUtUn bu harekO.U.an 7 uçağımız 
dönmemiştir. 

O demiş 
hapishanesinde 

Kan davcuı yüzünden bir 
adam yaralandı 

Ödem.i.ş ceza.evinde iki kişinin 
yaralanm:ı.siylc neticelenen bir va. 
'ita. olmuştur. Ya.mlrhrdan ibiriııin 
durumu tehlikelidir. 
Ödemiş bap.isbaneeindc bir ate. 

ğu§ta bulunan ımabkfım ve mevkut 
lar, diğer iko~rda.ki mabküm 
ve sııevk.ufla.rlıı. iyi geçinememek • 
te<lirler. Koğuşun bnnde bulunan 
lardan kız k~talı. iki bw;uk 
ııene ağır ııa.pee rnahkfun Mehmet 
oğlu Tahir, adaıD ökfüımeğe teecb. 
bfü;ten 12 seneye nıahkfun Muıta 
oğlu Ramazan Yıldırım, hmnWlc • 
tan mev'kllf sablkalı Hüseyin Zey. 
bclc, yol :ıtr.srnelt ve adam öldilr • 
nı.ekten mevkut tahtacı nanıiyle 
ma.rof Halil, eöz h:r]Qği ederek ken 
eli 'koğuşlarmda bulunan üç buçuk 
ı;en("}'e ;ma.hkfım ve iki 6enel!ık müd 
d~tini doldu:rmu:J olan Şa.kir oğlu 
fbmhiın Kıırtan para. tmıkal)ilinde 
cjtıaycıt ~emeğe Sevketmi§ler ve 
diğer koğu§ta. bulı.maıııla.rdan katil 
den 12 seneye m:ıM<run Afımot oğ: 
ıu Osman Ö:z:kayayı ve gene kat.iİ 
~en lô aeneYe :ınaihkilm olup 14 se 
ne.sJti doldurmuş Bayındtrlr Melı 
met Berberi öldiinneğe kara.r ver· 
ınJş1erdir. Buna da seiber> mr k~ 
d:ı.vat'ıdır. 

İki k~ta bulunanlar, her 
gUn sıra 1lc cezaevinin bahcesi. 
ne çlkarıla.rak tcneffü:; ettiril· 
mektedir . .Bu es.na.da teneffüste 
o!mrYanlann koğuşu kilitlenmek 

- Peki şu halde siz nereden 
biliyorsunuz? 

- Çünkti ben Hergül l'uva.ro • 
yum. Bs.na her §eyi söylemeleri ıa 
znn de~J?ir. Onu isticvap ~i~ 
z:ıman bi1;iY<>~. ~l!.Sunuz bana ne ce. 
vap verdı. l<unsbyi ~örmedim 
dedi." Fa...1'a.t yalan söylüyordu.. .. 

- Niçin yala.n töylenti.s olabi • 
lir? 

- Belki de gördüğü a4a.nun 
Jcııtil olduğunu z.a.nnet.ınift.ir. Her 
ııeyi dUşUDmek l!zmı. 

Diye Puvaro geli3igilzoı bir ce. 
vap verdi. 

- Öyle olunca •ize daha evvel 
haber vermeli icap ederdi. 

_ Kiınbilir. Bu da onun bilece-

ği bir şey. 
_ zavn.lll çocuk .. diye Tim m~

nJdaııdI. Ve sonra Rasa dönerek 
sordu: 

_ Şimdı beni ne yapacaksmız 
~ ~~~e glclerek llltt Belçl· 
l~~ Utth&k etmt lerdlr. 11 & bir IMç Belçikalı BrW<eeldeo 
lııtUte barelı;et e«lerek 18 ay eonra 
it '~Ye vannı&tır. Bu genç muhte. '"- :l'Cla dört ay gef:trmlştlr. t
,cı~ ile J'llaklarclu aı.... ... berkre 
liıltq ~!:lkalıJann çoğu ıqaae karf1 

- Bunu vallahi bllmh'wum mös 
yl5.. a!ıe ~Jnin ederim. BUd;fim 
yaJmz Ma.cla.m Doytun geeelert ger 

- (Ttızel.. demek ki beni o ih
bar~'! 

- o h~blır ~Y eöylemif değil. 

mösvö? Evet in eh en Madam Doy. 
ınn · ke.ma.:rıısından c,ıııldığmu ka • 
ı:.ul ediy<mmı. Şimdi ~ ~cileri bil 
oiifin'2: yerde bulabHırsınfz .. ben 
su~luvnm.. doğru, fakat mis Jo . 
hBmHı Sutvud hakkında bir şey aöy 
liyemem. Onun için elinizde hSçbir 
deliliniz yok. Gel'Cla.nlığm kopyesi.. .. • . ma • dir,, 

Malt& a.zerlnde 
CB:ı~.t:ırafı 1 nc·ide) 

ve Ilınan bö~c&ine, h!lba.ssa CU• 

m&rtcır!i gilnU oğleden sonra ve pa.. 
za?' günü öğloi!n onrn kuvveW 
taarnız!ar yn.p1lr.uşbr. Bir gece 
bomba tayyaresi. Gozo ada.sına dU 
§tip ~Js.nmı.::-tır. 

Milrettclmtta.n 4 kişi ölmüş, be. 
sincifıi eeir edil~t..u-. 

Matt ayında Maltaya yapılan a. 
kinUır ~r..sında ölenlerin sayısı 
231 ölü, 600 yaralıyı bulmu~tur. 

Birma •ya~a 
(~tarafı t ncide) 

leri de, kıtaıann ileri bıırek~tlcrlnl 

korumak Uzero, Çin h:ıtlııı ı U .. cr1ndc 
mUteınııdiyen ugmu§lardır. Bununla 
beraber Çinliler llk mcv:r.llcrinde tu • 
tunmuş olup lnatıa kar§ı koymağa de. 
vnm ediyorlar. 

6 nizanda, AmerUcan gön!lllU pllrıt

ları emrindeki tayyar!' gruplııı'l Ilı ıi 

hatlar tlzö?:"Jido bir çolt de! Jar uı;muıı. 
lar ve Çin kıt:ılnrınn. Yru'clım ctmlglcr 
dlr. Çin kıtaıaıı, malıallt h.ı.lktan da 
çok yardım ve işbirliği "'ÖrmU,tUr. 

Berlln, 13 (A.A.) - Blrmanyada, 
Brltanya sefcı1 kuvvetleri uıra!ından 
.Almanıarm esir alındığına dair lngi· 
llz kaynağmdan verilen haberleri, Al. 
man radyosu ke.ıı!n ola.rak yalanla • 
m&ktadır, 

izmir ve Mersinde 
Çaylar yanlışbllla 
mı daftıtıımı, 

-<>--
Olümünün beginci yıl. 
dönümü münasebetile 

ün eserleri ve 
baya ı anıldı 

Dlin, Ma.kbcr milıbdei bilyUlt şaır 
AbdUlhn.k Hiilnklin ölUmüniin be • 
ı:inc; yıldönümü idi. 1936 yılının 
1:;.13 niaaJl goee yanm, büytik ea
ir gözlerini hayata ebediyen yum. 
muştu. 

Bu münnsebMle dün Ü 'tUdnr 
Halkevinde, bir ~ti!al yapılmııı -
tir. lhtife.!e, ma.t l • 30 ele, Hııll\e\•i 
rclıılni n açış siSzJ.c ri le b:ış l ıul.JlllS. 
tır. Ev :rebl, lbu top!ımtıdıı Ba.yan 
Lüsyrn AbdUlhnk Hii.m.<l Tn hanın 
da hıı.r.ı.r bulunduğunu ~aydettık • 
ten sonra s&:li İe..n"İl Ff\mi Dnni.."· 
mende :bıroıkm.ı§tl:r. 

Hatip, büyük Hin.tdın Tüık c ~ 
ciebiyatmda yept:ığı in:ıtılapkın iıalı 
etmiş. HAm'din .enC:ı hayntmn da .. 
ir yazmak i· -;i fakat tallUlmlI• 
yamadığı t.tirindC"n • "J'T parc:ıı'ar C• 

kumar, hnsUf':yetlerini anlatm•mr. 
Bundan sonra mu:ıllim Rnc.i v"" ııair 
YQ.lıyn Saim, (M"khfır ve öı;ı) den 
rıartalar o:cwnUf;\l.'ırtlır. ;.·i.ıayet, 

Eeirin en c.on Dilrlerincl n b rı olan 
(Gtızııb ~r $3.lr) okunmuı:; ve tor
lant:Jya son voribni§t:i.r. 

Bir Norveç vapuru 
torpillendi 

Va§itıgton, ıs ( A.A.) - Bah. 
riye nazırlığı tebliğ ediyor; 

Orta. tonajda lbir Norveg tica· 
ret gffllisi Atlantik aahili açığm. 
da torpillenmiş lir. 

Te,ekkür 
Vc>iatiyle ibid sonsuz acılar i"ın. 

~la bcr2.ber iki a.~~ri iaııe cie btrakan, lkJnci Abdülhamit ev .. 
iburosu tıı.rafmdruı ~Y. te~ıatı ya.. ırıı.fı rnütm"elli kaymakamı Muıtn. 
'Pfmlnmııkta.dır. Bu lttl:ıarla. l.st.aıı. za Gözenin .cenazesinde bulunwı 
ou:lda ihiç ça.y ,oırn;una:" ~mndır. ı;-er-.':kse ;mektup ve te€ı'af!IL1"l:il; 
Fnka1: son tll<ı ü~ gu'ndtir birdeıh!. ı ·~ıalı glSnUller\«nizin ııztıra.buu PllY :r. Jiya.şada. çay bolluğ~ görülme- laşan dostlar.muz3. ayn ayrı te§~· 
ge l:!aşlamrşt.ır. Bu vazıyet evvela k\ir:len Acfair.. §ük:ranlar:ınuı on• 
hayretle Jo..riılaıunJ§ fakat sonr::ı. .nr:ı. !ls~le muht.('rem sazete.niıın 
mesele ~br. ~lstan.bulda ta.vnssutunu dil~r!z. 
çııy tev.ma.t.ı ya.prlmadıgı ve Tiıea. 

Çay ve ka.bve fiyatlarına yapı .. 
lsn 7..amda.n somu kalıvc sauıı gibi 
çay satışı da serbest bı~ ol 

ret Vekaletinin yeni tevzı.at emri 
beik~tııdiği halde diğer taraftan 
İzmir ve Mersinde çay tevz.tı ya. 
ptlmL']tır. Fa.ka.t oralarda ihtiyaç 
:-nahclut olduğu ve lstanbulda. da 
çay bu4mmadıiı için bu :iıki !PC'hir. 
clen :lstanbula. derha.ıt saadıklııl-lB 
gay getirilm3ştir. Çc.ycıla.r hemen 
nıüraca.a.Ua bu ç:ı.yla.ra fiya.t vcrJ.. 
mesini iste.ın.iolerdir. Fakat şehri • 
mizde:ki malaı.mlar çay sa~ hal;. 
kında. verilen emirden., çay tevzia.- I 
tmm yaprhruuna.sı 18.znngeld.iği 
ınft.na.~aıı !;tka:"dık.nrı gibi telefon 
l.ı ~t~e.n ~lfımn.t da bunu teyit 
etmiştir, bnır ve Mc~dc blr 
ckıuılışJrk Yapxloığı .e.nlaşıbnakto-

ted!r. lşliyeceği cinayet hakkındo. 
talimat alan İbrahim Kurtar 
hela.de kalarak kendi ~oğu§ nr': 
kadaşlarmm tencf üstcn çekikne ı 
lerini ·beklemiş ve diğer k~ğuşto ı 
ki malıküm ve mevkuflar, tcner: 
füSI:ıaneye gelince birdenbire he: 
lii.dan ~ıkarak Osman Öıimyaya 
saldırmış, sırtından iki defa ni 
le ağır surette yanı.lanmı..oıtır~ 
Bunu gören diğerleri geri çekil.. 
miş ve teneffüste bulwıan malı 
kfun ve mevkuflar, odunlarla ve 
bıçakla İbrahim Kwiara saldır. 
mışlar ve onu başından ve arka· 
smdan yaralanuşlardır. Her iki 
yaralı da Ödemiş .Jıa::ıtıılıanesine 
yatırıl~ da Osman, yarası 
ağrr olduğu için İzmir m~mleket 
hastahanesine getlıi1mi!Jtlr. 

ni na.sıl bulduğum da yalnız beni 
alBka.dar eden bir nıeselc. 

Ptrva.ro )"cin ... yan ciQdi: 
- 1§ Le, dedi kahrıunanoa. bir 

hareket. ı 
'Ill.nı. hem C3lll $'llulmı hem de 

mfultelızi lbir halde :öy'Je cevap 
verdi: 

Kardeşi: Mümtaz Göze 
l' egenl: Fikri Göze 
K121: Feyzfye G&e 

10.000 kadını 
Hfiyrette bırakan 

G • BiR AR 1 p PUDRA 

TECRÜBESİ 
~ 

Daha güzel 
görDnebilece§inizin 
kat'i DELİLi 

BUGÜN bu 
TECRÜBEYİ Pudrıcılıkta ~ayını 

hayret eon bir keşif .. 
Cıldı gliztlltsliren, YıpHUZ. 
ona güzel bir cazibe ve yeni bir lıı 
yat veren unsur • • • d°"uk ve çlr1ı:in 
bir cildi. gençlitin tabii reaklcrile 
süsler. Pudra yatmur'ı, Rüıglr'• Ye 
halta tcrlcme'ye ntmc:n bile .. bit 
kalır ve artık pırlak burun bırakmaz. 
Bu cevher (Krema köplitfi) namı ıl· 
tında beratı ıatihul edilmit ve yılın~ 
Tolcalon Pudruında bulunnıak\adır. 

CİDDEN MÜHİM BİR TEKLiF 

- hıean. ya centilmendir, ,-eya 
dcğltdil'. Ben bu «"e'l'danlığm kısa 
veya uzun bir zsms.n sonııı sahtef!.i 
ile değiJt;irileceğ:inden cmindmı. 
Benim~ tir tek fırmt vardı., 
Sonra araouzda iki kapı va.rdı. AY• Yüzünüıün bir tarafına krema 
nı za.marub Mad:ım Doylun incile• köpü2'ü eay~inde idihıar edilen 
ri ile pek a.1.8.lmd3r ole.tak kadar Toka I on Pudraaını ve di~er t.• 
vu.ktı o?ma.drğını da bi:liyordum. rafına her hengi bır pudrayı sürünüz. 

_ Hak.Uta.ti mi SÖ}"l11)'orsunuz? Şay«"t "Kreıııa köpüklü pudr•" ile 
_ Na.sd? pudralanmı~ taraf diferindcn do/ııı 

güzel daha tazt ve daha coılp rö· 
Diıye geru.; aıd&m hafiyenin söz11. rünmezae Toka1on pudranııa verdi· 

:nU k~ü. Puvaro .zile lxıstI ve içe_ tini% para iade olunacaktır. 
Tiye giren ga.'rSO!l3: • PARASIZ GÜZELLİK KUTUSU 

- LUlfen bruı.a. Mıııt.mazel Ot.er.. Derununda <beyaz 't'C pembe> renk. 
burnu ~ağınr mwnız? ıerdekl Tok.a.lon kremleri ile muh-

Dı:>di.. Timln kaiları çatıldı. tcur renklerde Tokalon pudrasının 
B!r :iki daikika IOO.ra Roz:ıli içe. ırıUmunelerlnl havldlr. Ambalaj ve 

ıi~ 1ti!'di.. fazla -eğlrunaktan kı:za.r. sevk masrafı olarak 20 kuruşluk blr 
:rnış gözleri Timle ka.TŞılı::ımcn ken pulu ~ağıdııkl adrese g~nderln1z. 
clU~nden bilyüdü, Oturdu Te bil- Tokıılon .servlsl Pos-
yük bir tet!lmıiyct.k zaman uman ta Xutusu 622, İştanbul. 
Puvaroya ve Ra.c;a. bakt.I; Puva.ro: 1 -------------

((Devamı var) 
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'Nnl'in aaam~; eoo radde')"e varamıyordu. Karakt.eri ve gör· 
vannlJtl. O .-ada Mart.anın düğü temiye Madtanm teklifini 
tuba! bir hareketi pme çarptı. kabul etme8ine mi.n1 oluyordu. 
Kadm efitmiş diımcatle oda ka· Keyfiyet şu idi: Sevdiği kadın 
pmma dıoğnı kulak veriyordu. bir deliyle evliydi. Bu i2ıdivacın 

- Demek )![eriye tecavüz edip hükmü olmamak icap ediyordı;. 
on.ı blçakla yaralayan M.iettr Zira deli baŞka bir kadınla daha 
Oku4t'tı öyle mi? · evJiydi. Fakat bu izdivacı isbat 

- aret. ilhtiyar Okvrayt oğlu· edecek veeikalar bir nevi pııtaj 
nu yakınmda bUkmdurmlic ~. yapan bir kadmm etinde bulunu 
Villi Arjantinden döndilrten son yordu, 
r& ona ther oturdvğu evin civa· Viffi tehlilre)i cins delilerden 
nada k6ı;Uk bir f!N yaptll'dl, olup ayni zamanda bit' katildi. 
Klenç Havs yakmmda da böyle Tim, daha ilk bakınta bu ada" 
bir baraika yapm-dı, mm göıderinde cınnet eıerarmı 

- Peki gimc!i nerede otwu· okudu 
yıon••? Dmiek itıUya.r Okvrayt'm ea· 

Malia yine bqmı alladı : ran bu 'idi! Şu halde gece yansı 
-eımi kı&ndırmağıa ~MJll18.DI" yolettluldannm mAnası anlqılr 

Z! ııti "T 'tMd\IYONID, Bin~ yordu. 
Lanillon. dedi. ~ribbeıl!ll:z 1'ir lföy lfıeri, annesine ve kardefiııe 
~ deiff'ın ... Fall~t 11e11eleroen yardım edebilmek için vaktiyle 
~ iiuet'tme yüWetilen hı IJeWı yetmiş lngfüz lirumı zimmeUne 
iil*en ~ btiııln. ~~- tuaP.V: ~imıişti ve 11u hatası çok pı& :=.,:lü de.fa bmi ~ .• u. ıw.,. malolmuştu. H&ais ihtiyar 

etti. Gece ~ ~" onu oğtuna varmağa icbar~
bu)~~· Her an böyie olUm ti. Bundan büyUık bir cinayet 
~}ikElft ~.yaşamak hoş tasavvur etmek ddden güttü. 
bir ~ ~· Mister La;nd~. . Genç, güzel bir kIZI bir deli~ 
. -:- Şimdi ne y&!PII1ak nıyet.inde peşkeş c;ıelmülti. Ve bunu, böyle 

111nız? bir izdivacın ne kadar feci neti· 
- V~in h&kümleri· celer doğuracağmı bildiği halde 

ili mewtii tatbike laoyduracağmı. yapml§tı 
V-.ı_li, parayı al_ıp ~.ve ~is Bu f~ neticeleri düfüiıüııce 
Grir e ctüııen ~ lllllZl verdik- Tim'in tüyieri ürperdi. Zalim i:hti 
ten aonra. ~ lbrr tımarhaneye yara .kıalfl sonauz bir nefret hi~. 
nak!e~~ • . &ediyordu Bu vaziyette ona du· 
Tmı bayretinı gizlıy~. , . gen vazife, makamatı Villi Ok 
- ])cığrmAı çok aoi*Jwılısı , t · . 'd . 

DiZ, Bayuı Karta. Mis Grir'in =~r a:;e:~ 1 h~~ı ~~~ 
hWıesi ne kadar? . . .. fuııdan haberdar etmekti. Iı'a· 
.- ~MDl dörtte 'b!ri· Villi kat bunu yaptığı takdirde Meri· 

mn Men)"e tecavüz ~ genç kr yi t.eh!ilcelerin en büyüğtlne ma. 
zr yaraladığı ..qam ihtiyar Oh- ruz Julıyudu 
~yt birikrirdlği lbütiln aerve~. Kul"fU!li reDkn Daymler oto 
:ı ~~ ~· mobili zabıta tarafmdan takip 
k:aJsm ~ ~ .,.8:_ edili,ordu. ~erinin izini bulm~ 
1.:.do ta~ 11.a....- nı..- iiıiznı· hususunda. hıç olmama ufak bu 
·~ :-.-.ut: ~ A-1-.V;,' 

1 ümit mevoutt.u. 
lirieı ft <mWl aıbdqı genç km "N- teı---1- Ko '-'•l .. .. 
delinin ellaw.ir.n lmrl.ardılar, uM&o -~ :v .... 3 e. goruş. 

Tim dUIQne düfOne bir neticeye ta. "" ~ bir ild kelime ıle Yakı 
vannlflı. ol~ Jliyaretten balUlettl. ~Sl • 

- Bana yirmi dört su.t müh: mafih Marta ile aral&nııdakı to· 
let verin dedi Ve bu ~ t D'...,,m buı teıferrtıa.tJnı .u· 

• • ~e 2Bl'" kQtla geçti, 
f -nda Mis Grir'e bir fenalık yap· KovleJtn. ventiil C!YaP Timi 
mamamna dBdııat edecell..W hayrete d{lşUrdQ, 
aadet&Da. güwnebil" • • _ _ M'Wff Okvraytla beraber 

bıtadaJri ~· ~ bir kaclmın sizi ziyaret ~tti~r.} 
• ·· •l • Be .ı.w.. ~ • haber aldmı. Memurlardan birı 
O} eym_ ni t~ ewwce ve otomobi:ıcr ni talop ediyor. Bi· 

va ~ kalkıpıasmlar teI- · 
Z. 1 ..ı.... • • • '- bedecek. raz evvel ııc:.1.on ettı: 
ıra nam '-- n:ımı -.y · J.- Ot.cımobl1 Unkolns'indeki 

Jer .:_ ıııs Grir'e taraf mıdaıı mele avukat büroaınun cnilnde dur· 
tup götüriir müslftiz? mut. 

_Götürürüm ~t bir rt· - Bunların neredebulunduk. 
' şa . Ja.rmı öğrcrımek istiyoıı.:-t~ . 

·~· Mektupta V~ evvel~ bir - Yani bu anda Mtı Gririn ne· 
kere daha evlenmif oldugunu rede oturduğunu öğrenmek isti" 
\azmıyacaksmız! B k~-' lm"k :-.-1· .. Peki kabul eli yorsun\.l:.. ınu ~e .- lı. 

- e yo~. olma.sa gerek. Size mühim bir 
Tim otu:U!> h~ bir mektup havadis vereyim mi? Komiser 

yazdı, mühürledi. ve kadına u· Veyler kayrp Dün gece sizden ay 
zattr. Bunun üzenne Marta da nld•ta ~ra bir dalıa göriin· 
oda ika.pnmıı_ ~ ve Vdliyi ça· medl. ~r cinayete ralan kurban 
ğırdı. Delınm dudaldarmda. -~· , 
memnun bir ut>eeeUm vardı gı 1'i ınha. . . • la k ' t 

Gayet safiyane sordu· · m, yret ıçın~ aıml§ ı. 
_ Siz Afrlkada tıım~unuz, .. Veylerin k&~l~una bir t~r 

değil mi, Mister Landon? Çok lu ~~ . veremıyo~u. Ko~~eyı~ 
ıu... bir Afnb nik.'bmliği ona da sırayet et .. ı. Za 
YU9 ~· §U ••• , brta memurunun Villi ile Marla. 

- Hayd\, M"wter Landon a tak" ed" ,. · · kl ld veda et Vılli 1 YI ıp ıp .ıuertnm sa ı o u. 
Karta kap~ doğru ilerledi ve 111 yeri keşfedeoefine gih'fnrnc-

aıçu ge bqıadı. . . w • 

. s· Afrik-..ı- :ı..: :ı..::y1 b' Ne yazık ki fazla nikbinlıgc ka 
- u.ıe .aıu6 ~ç""' e ır ı-··tJ S t d" te k ••unt marifet ~"'rdil "? Pl•UMJ • aa ort ı<- 5'~ 

. ""~~ er mı · " , • renkli Daymler otomobıli Ve.net. 
Tını Villı~ın rt'~rrı:n ~ atiyle de bir ttaraJa bırakıldı. Villi Ok~ 
~et ~~!ğini ~rd~.Bi,; hışırtı vraytla Mie Marta avuka~ evi. 
itit ı. Dönunce bır pıcagın kapı ni ikinci gizli bir kapıd&.n terxe
bplamasmda t1trediğini gördü. dip ~ t&ksi ile ka~Uflaı ciı 

. ----. ( 

, ,, , _ 4 f , , '/ I -
r 

~ ~ - ıı.ao '8k4ot-. 
Ja,00 ~ Ye memleket aat a· 
yan ıs.oa Ra41o dau ork•t.ruı 18, ı 
43 ziraat takTlnil 18,5'5 Faaıl beyett 
19,30 aat ayan Ye ajaıuı 19,'8 Ser. 
beat 15 dakik& 19,liO Şarkı ve tUrkWer 
20,15 Radyo gueteaı 20,45 Btr halk 
tQrldl9Q Gfrenlyorus • Hattanm tQro 

k11111 21,00 Konuıma ( atretmen A&. 
ti) 21,lS HllDam ve muhayyer ma • 
kamlan 21,45 Radyo •ntonl orkeatra 
n 22,30 memleket aat ayarı, ajana 
" boralar 22,43 - 22,liO yarmk! prog 
ram w kapaanlf. 

ile sabah öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız. 

13.4.942.19.4.942 tarihine kadar muhtelif hatlara kalka 
cak vapurlarm isimleri ve kalk11 gün ve aaatleri ve 

kalkacaldan rıhtımlar 
~BATT1• 

BABTIN BATl'I 
IZll1T HA Tl'I 

bılROZ BATl'I 

AYVALIK RATJ'I 

tzMtR 1 lNct POSTA 

paza.rtul 17 de .Alcau, Perpmbe 17 de 
KaradenlZ Galata nhtımmdan. 
Cumartesi pc19tuı yapılm!J&C&klır. 
tı•an ahire kadar J>Oeta )'&pılmryacak. 
tır. 

Pazartesi, çarpmb& •e cuma 9,liO Ka. 
rak&Z, cumarteal 1' de Trak, pazar 
9,liO de )ı(&rakaz Galata nhtımından. 

pazartMl. çarp.mba n cuma 8 de 
Trak Galata rıhlmundan aynca cumar 
tut 20 de B&rtm Topbane nhtımmdan 

Salı 19 da Bartın cuma 19 da Antaı,.a 
Tophane nhtımmdan. 
Salı 9 da Antalya Tophane nhtmun-
d&D. 

Çarpmb& 12 de Buna cum&rteal 12 
de Kemal Slrncl rıhtımından. 

Pu&r ıs ta hmlr Galata nbtımmdan. 
Bu posta gldlf n dörıU,te Gelibolu ve 
Çanakkaleye utnJacaJrtir. 

NOT: Vapur aeterlerl lıakkmda her tllrlU maıCmat af&llda telefon 
nıımaralan yazılı aceııtelerlmlZden öğrenelıllirler. 

GALATA BAŞ ACENTEL10İ Galata rıhtımı limanlar umum 
mOdOrluttl blnaaı altında 42382 

" ŞUBE aaıata nhtmu mmtaka liman 
relslitl blnaa altında 401!3 

.. .. ... Sirkeci yolcu ..ıonu 227'° 
("80) 

Bm•lrıt Sudllı Dalan 

T aksilli emlak satışı sekiz senede 
yüzde 5 f aizla ödenir ........_ 

8emtl ~ ltiyıl:K'tl 
Haaköyde K~plrl mahallMlrıde 61 IUJDl lıU &J"l&llQI tamamı 50 

llallJbey 80kafmcla -· 11 yeAi il _,.... 
Jleyolbmcla MiMi nttlne'IHl'Nle iki katta IMıt odalı lrAair 

Dereotu .....,..... elld 11 J811 n. 1ı1r ntn ......... 
14. No. lı. 

Jletlldllftll eekl Ablle•la Yeni a. EnelN iki e. " 1ılr .,..._ 
hNUllbna melne"eilnde ellkl A.....,_ Wr 1aa1ea Oç a1ıfap w 
)'tllll A~ ~ eeld 10 
,..e.l 44, H, oM/1 No. Jı 

Botazlçlade Anadoluldılannda eeld BlrlmOak katta diri odalı ..... 

1800 

O&akıe~ yeni SüalJaym Mkalmda alaır ......, 1ılr ~ ......... llOO 
11 J'ftll a, 1/1 No. b 

ı - Arttırma 20.4.942 tarlhtne rutııyan puarte.l ıann ,.apılacak ve 
ı t ten 11 ya kadar devalll edecelttlr. 

İhale arttırma ııonunda en ytlluek bedel verene yapılır. 
2 - Arttırmaya girmek lçln muhammen kıymetin yOade 115 fi nisbeUn 

de pey ak~al yatırmak lAzmıdır. 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri petin geri kalanı .ekiz .enede .ekiz 

mllaavt takaltte Menlr. Takaltıer ytızde ıs false tabidir, 
4 - Takaltıer 6delllnceye 'kadar gayrimenkul andrta blrincl derecede 

lpotekll kalir. 
5 - Btnalarm fotofrallan ll&Ddrlr dahilindeki •lif ealonunda tefhlr o. 

lwımaktadn'. Ful& Walllt almak için alona mllr&caat edilir. 

~evlet De•lrrolları we Ltmı•lan ı 
ltıetme D••• İdareli dblart ·--------------ı - Hersun YeıllkÖY ile 8irkect arumda ~kte bulunan 15 No. ıı 

banliyö treni lU.942 aab&hındaıı 1Ubaren l.8tuyonlardan atafıdakl .aat. 
lere göre hareket edecekUr. / 

Nafia Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan 1§ : 
ı - Malatya eu iflerl t>q\ncl ıube mUdllrluttl mmt&k&n daJlDlnde _. 

malen Tohma çayı, prkan ve ceııuben Sultansuyu, garben ve cenuben SIJlo 
tanıuyu kanalı araımda kalan takriben 1!5000 hektar genl§lltfndekl a,...ı. 
nin nirengi şebekeııiııe mu.tenlt tesviye mUnhanlll harltuı il• bu ova,.a " 
kan derelerden ldarece lüzum görülenlerinin pritvarl haritalarmm aıınd 
ıı ifl muhammen keılt bedeli vahldl tlyat uuı llllerlndeıD 48000 llradır. 

2 - Ekalltme 5.5,942 tarihine ruUayan l&lı gUDtl saat 15 te ~ 
su ifleri relaliği blnuı lçinde toplanan iN elulltme komlayonu odumda ,. 
palı sarf u.sullJe yapılacaktU'. 

s - lateklller ekllltme prtııameal, mukavele projelll, b&JDUbrlık ~ 1 

genel prtnamelll, umum! ını ifleri prtnamealle huwıd ve femd prtname"° · 
rl ve projeleri 2 Ura 25 kuru§ mukabilinde su itleri reilllflnden alablJJrlet· 
~ " - Ekailtmeye girebilmek lçln ıateklllerln 3375 liralık muvakkat tı" 
~t vermesi ve ekalltmenin yapuacatı gllııden en az Uç g1lD enet eP" 
rinde bulunan ve en az !5000 hektarlık bir arUlnin takeomet.rik bari~ 
muvaffaltlyeUe yapmlf olduğu.na dair veelka lle birlikte bir dilekçe Be 'lf' 
na Veklletine mllracaat ederek bu ite mahawı olmak üzere veeUta aldl' 
lan ve bu vealkayı ibraz etmeleri prttır. 

Bu müddet içinde veaika talebinde bulunmıyanlar ekalltmeye ~ 
edemezler. 

ıs - tsteklilerla teklif mektuplarmı ikinci maddede yum .... tten 't11t 
A&&t eneline kadar eu lşlerl relıllğlne makbuz mukabilinde vermeleri Jj. 

sımdır. Postada otan gecikmeler kabul edilmez. ('181) 
~~~~~~----~--"' 

Samaın P. T. T. Müdürlüğünden: 
ı - 942 ıeneaı telgraf hatlan ihUyacı için 6 metrelikten 200, 7 metnıilt~ 

360, 8 metrelikten 700 ve 9 metrelikten 2li0 ki ceman 1SOO adet çırtl' 
çam telgraf dlretl kapalı zart uaulll ne 80.8.942 tarihlııden iti~ 
ekiııtmeye çıkanlmıftır. 

2 - Direklerin 1.12.941 den 30.5.9'2 tarihine kadar tamamen kullmlf "' 
80.7.942 gilnUne kadar prtııamealDde mukayyet gQulerde ve 4 partJd' 
Havza Lltaayonunda teallml prttır. 

3 - Vezirköprü Kazaklar ormanından k.Uecek olan bu dlrek1ere ut ti' 
rlte bedel\ 4 ve beher diretin muhammen bedeU ise 12 liradır. 

4 - İhale 22 nisan 942 çarp.roba g11DO aaat ııs,30 da VeZ1rk6prO P.T.1 
blnumda mUtcıekkll komlayonca icra edllecekUr. 

15 - Teklif mektuplan ihale gQnQ saat 14,30 a kadar kabul edilecek "" lif 
saatten aonra poatada Y&kl oıacak ıeclkmeden ve)'& herhangi bir ,,. 
..._ 6tQrtl sahur e4eoek. mektuplar kabul edllmlyecektir. 

ı - TaUp n prtnamestm gOrmek la~nOe olanların kan1m! "Peft.IJde 
131'0 liradan ibaret muvakkat teminat akçelerile blrUkta herg11n 'f/f' 
zlrköprO P,T.T. ıetıltıne mUracaaUn 11&.n olunur. ('254) 

Sam.un P. T. T. Miidürlüfiintlen: 
1 - 942 eenesl telgraf haUan ihtiyacı için 1 metrelllden W, 7 metrellkt,I 

740, metrelikten 17li0, 9 metrellktcn 5GO kl ceman HN adet ~ 
'140, 8 metrelikten ı 7li0, 9 metre ilkten MO ki ceman 8496 adet çırı' 
ekalltmeye çıkanlml§tır. 

2 - Direklerin 1.12.941 den 30.IS.942 tarlhlne kadar tamamen keallmlf ff 
30.7,942 gtlnUne kadar prtnamealnde mukayyet g11nlerde " dört pll' 
tide Havza iıtasyonunda teallml prttır. 

3 - VezlrköprU Elmacık ormanmdan keallecek oıan bu c:Urektlere alt ~ 
fe bedeli 4 ve beher dlrelln muhammen bedU la 12 Uradır, 

4 - İhale 22 niAn 942 çarpmba gUnU saat 115,80 da VutrköprO P.'f.'lo 
binaamda mUte§ekkll komlayonda icra edilecektir. 

5 - Teklif mektuplan ihale gUnU aaat 14,30 a kadar kabul eclllecek " .. 
saatten sonra postada \"8.kl olacak gecikme veya herhangi bir •be.,..
ötUrll zuhur edecek mektuplar kabul edllmtyecekUr. 

6 - Talip veya ıartnamealnl görmek isteğinde olanların kanuni ~ 
\'e 3145 lira 50 kuruıtan ibaret muvakkat temln&t akçelerUe ~ 
hergün Ve.zırköprll P .T.T. ~fllğlne mQracaatlan l1ln olunur. (dal' 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: . 
1 - Mevcut ,artnameal mucibince beı adet Antrtttlf tuıumbuı,.; 

hkta ıratm allnaoaktır. 
2 - Puarlık 17.4.912 cuma gtlnU eaat on blrl onda Kabatafta ._.,.,;; 

ıtUbeaindeki merkez mtıbayaa komilyonunda yapılacaktır, 
8 - İateklUerln pazarlık Jçln tayin olunan gUn ve aaatta teklif ~ 

!eri fiyat llzerlnden ytade 7,li g1.lvenme paraatle blrUkte mezkar kom~ 
mllracaa tlan. ( 4363) 

1 latanbul Belediyesi ilinlan 
Okvrayt'm deli oğlu ~mekten · 
lı:mlıyordu. ' 15 

Haseki, Cerrahpap, Beyoğlu ve Zllhrevt butalıklar ha.atamlerile ~ 
kl\mll doğum evi Jçln alınacak 1190 kilo reçel açık ekllltm117e koaulm~ 
lılecmııunun tahmin bedeli 1636 lira 25 kunı§ ve Dk teminatı 122 ~ 
kUMl§tUr. 

- Canun o kadar korkmayın, - 19 -
Binbaenn dedi. Sizi temizlemek 
i&teeeyidm mubalckak isabet etti· 
rirdim. 

Villi kapıya doğru ilerledi. bı. 
çeğı kaplamadan çıkardı ve gizli 
bir kılıfa soktu. 

Az sonra bu farİp rni~irler 
gıt:mişlerdi. Fakat Tim hala oda· 
nm ortasında durup düşUnceli 
dü6ünoeli kaman•n sap1~ndığı ye. 
re bakıyordu. 

Villi ona hakikaten kastetme· 
miı miyd;? 

-18-
Tim m~leyi düsündü, düşün· 

dü, fakat bir türlü bir neticeye 

Lev fı:uıey vakti :.: ~ yubar~et 
civannia bilyıicek bir ~ .-; !?a·.··• 
ucuz fiatla eline geçirmişti. Evin 
yukarı dairelerini boş bır:'lmuş, 
alt katı kendine göre hamfa.mL: • 
u. Yanıbaşma bir garajla iki yo. 
inşa ettirmi~i. Eve V<'rdiği para· 
nın ik; mislini ve ilAve Jnşa.atr. 
sarf etti. 

Fakat Lev, uzak ~ö~ü bir 
adam olduğu için sade bir katı 
meşgul olduğu ta~~irde zam~· 
nın nazan dildcatını celbedecegı · 
ni dü§iinmilşt.ü. 

( Dnalnı 9111) 

Emlak almak ve satmak isteyenlere 
1atanbulun her semtinde her c;qlt eml&k alm~k Te ntmak için en kıea 

yol aatıı ıatonumuzu zlyaretUr. 
letenlldiğl takdirde tıatııığa konan emJAk mukabilinde miktar borç ~

rlleceğı tayin edilerek allkadarlara bildirilir. Bunun için lkl lira Ucrel almır 
TC!fhlr UcreU: Bir liradan aşağı olmamak uzcre Uç ay için bir lirada on 

fJd buçuktur. Ne aatıcıdan ne de alıCldan ba§ka bir Ucret alınma&. (3923) 

Caraa itdıi afrnacalc 
m,ttpte Delterdardll bir No. ıı ukerl dikim evinde çalr~mak Oaere eo. 

rap IKfaı ahnaeaktrr, lateklllerin adı ı~ dikimeYi mOdUrlu,tlne mllra • 
caatıan .(2801."24) 

Y9filk67 K- ı ,H 

Bakırköy 7,21 
Yen•maballe TM 
ZeJtlnburDU 7,J8 
Balıklı 7,11 
Ted1kuJe 7,M 
Samatya 7,87 
Yenikapı 7,U 
Kumkapı 7,-&6 
Cankurtaran 7,52 
İltanbuJ V- 7,M 

2 - Sirkeciden -.at 18,40 ve Yefilköyden nat 20,19 da hıtreket •tmeJr. 
te olan -&6 ve 51 No. 1ı b&Dilyö katarlan da 15.4.942 tarihlDdeıı itıbareıı ye
niden ııeyrüaetere konulacaktır. 

Sayın halka ilb oıunı:r. ('446) 

••• 
Sirkecl • Edirne ve Kır~l&rell araamda lıllyen yolcu katarlarmın •yr0 

ııefer tarl!elert 15.4.942 tarihinde baflamak üzere &f•ltda yuılı tekilde ta
dil edilmlftlr. 

Arzu edileıılerln ı.taayonlardaıi fa&la tz&hat alabllecekleri UAn ohanW'. 
• ("46) 

• • 1 , 
ı.ta.bal K- BM K-21,00 V-1,11 v-11.ae 
Badımk"Ky ' •-ı0,26 ft,60 il- l,J6 il-il.it 
QeHrelkly K-11,10 1,11 K-11.66 il-il.il 
~ K-11,'1 1,12 K-n.u K-d.11 
~ ll-11.41 f.41 ll-ao.aa ll-10,'8 
Uzunköpr9 V-16,U v- a.u K-Jt,16 K-9,M 
BelMıeııld K-la,'9 K- 6,30 K-ll,20 il- ı.11 
Kırldanııll v-u.oo ,_ ,.ıo ll-11,lt Ilı-, ... 

Şartname ubrt ve muamellt mUdtlrJUttı kaleminde '6rwelıüir.tbale ı"" 
942 per,embe gilnU aaat H de Datnıı encUmende yapuacaktır. Tallplerlıl tJ 
temint makbus 'ft)'& mektuplan ve 942 yılına alt ticaret odam v~ 
ihale gtıntı muayyen aaatte daimi encümende bulunmaları. ('°80) 

1 
Deniz Levazım Satınalma Komi.yona 

ilanları 
~-~---------........__.· 20 adet maaa telefonunun 115.4.9.(2 çarpmba sllnO aat 11,30 da iaJP' 

papda bulu.nan deniz levazım aatınaıma komlayonunca pazarlığı :yap~ 
tır. tsteklilerla belll gtln ve ıaatte mezkQr komlayona aıUracaatıan 1JAI' ' 
luour. <4'M> 

Katip ve işçi aranıyor 
lıtanbul Elektrik. Tramvay ve Tünel iıletaneleri _,; 

müdürlüğünden: 
İdaremiz şı,u tamirhanesi teknik yazı lflerlnde yevmiye 2,60 ~-~ 

retle çalıştırılmak üzere Uç Uae mezunu kltlbe ve imtihanda -pte~ 
ehliyete nazaran -...tte 35 kul"Ufll. kadar Ucret verilmek sureWe 40 .,,.-. 
ckmlrcl ve teaviyect, 8 elektrik kaynakcıaı, 1 oksijen kaynakçıama tbdf" 
q~ -Aıkerllkle &llkuı bulunmıyan iateklllerln lUzumlu vealkalaril• birli•~ 
H.4.942 gUnl1 •at 14 te idarenln Metro.hanı zemin katındaki uuıı.ıl 
afcU mQdUrlUttıne mUraca&uan bildirllir. (U37) 


