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rady o d a deaı ki: 

"Londra ve 
Vaşingtona 

-kadar 

• • 
'·Onünde sonunda bir anla t 

ma şekline nasıl olsa 
varılacaktır . ., 

Hindı z ı er 

General 
Mihailoviç 
F=aciası 

1Y eni telef on ve telgraf 
hatları yapılacak 

gideceğiz !,, 
---<>--

"Dünyaya Japon kültür ve 
s ıyaseti hakim olacaktır,, 

Harp ıaallyetıerlne 
mubalelet ederlerse 

ş lena olur 
Kongre, ya hep ya hiç dediği 

için hiçbir ıeye sahip 
olamadı 

!!Useym Cahid VALÇIN MDnakalat vekaleti 
· e iki yabancı . şirket. 
arasında mukavele 

imzalandı 

Hind şefi 
Nehru 

hiddetlendi ! 

Londra, 14 (A. A.) - Tokyo 
r:ıdyosund~ nutuk söyliyen bir 
Japon sözcüsü elemiştir ki: ''Har· 

, bi Vaşington ve Londnı.ya kadar Uarn5l, 14 (A.A.) - Kırips Karql. 
, götU~ccğiz, onla."'"ln s:Y.,setlerini, den ayrılmadan evvel şöyle deml§Ur: 

kültürlerini yok edeceğiz. Bunla.. Hind mllletinln günUn birinde, bir R AD\'OLARlN biri tüyıcr 
el'. ürpertici bir havadis ver. 
~ AlınauI.ar, general Mihallo,Jtl 
hl lin:ı olmağa mecbur etmek iı:in 
t!Jt t~bll' düsünmü ter: kendisine 
<l lil'adeleden ı.-nzg~c'k hususun
rn~· beş glln mühlet \'ermişler. Bu 
Ilı üblet g~tlkten sonra, Sırbi tan 
dl U<larnn.smdı:ı dc\'tllll ettlği tn1i-

rm yerine bütün dünyaya hii.'kim anıavmağa varmo.sı hwrusundakl Uml. 
olacak Japon siyasetini koyaca• dimi kaybetmedlm. önünde sonunda 
ğız... 1 bir nnlavma şekline nıı.sıı olsa varıla • 

1 caktır. Bu Hintlilerin kendi elindedir. 
Blz mUmkün olan ~kli!i yaptık. Ar • 
tık yapılacak hiçbir tekli! yoktur. Geç 
ml.§i mUnaktı.§n etmek bir 13e yara • 

u lnglltereden Mart içinde 
l'de karısı \ 'c çocuklı:ın rehine 

~la.rak almaea1dıı.r \'C lrnrşunı:ı di1.i
~ekler. Ayni muamelenin gene
\' 1 Mibailoviçin uzak yakın dost 
1>.e ahbaplarma <la tntblk edilme i-

ls tanbal-Aakara arasında 15 yeni telefon 
ve 5 elgral ve Avrupayada yeni ıo 
telefon ve 3 telgraf battı yapllacak 

aınız Blndlstanıa 
siyası ve lktısadl 
terekklslne manl 
olmak beklenir,, 

Japon ve Almanlar 891 bin maz. Kongrenin tasarladığı Fkllde bir 
tonluk gemi batırdılar mllli hUkılmet hiç kimseye k~ı ve 

e karar ı.·erilml • 
l bu habere inı:ınmıyonun. Alman
::: Frnnsadıı, BeMko.<ltt, Hollan· 

Ankara.dan haber verlldiğmc rasında 10 telef on hattı ve 3 tel
nazaran MünakaJAt VekAleti ile grof hattı inşa edilecektir. 
!ki ecn:bi şirket arası telefon ve Yukarıda sa.ydığmuz inşaat 750 
telgraf batıarı:mızı altı.kadar eden bin liraya mal olıl.ca.k ve 6 ayda 
1ki mukııvele imz&)ruımıştlr. bltrnjş bulunacaktır. 

Bu mukavelelerle, gittikçe ar- İkinci mukavele ile de Ankara· 
tan telefon ve telgraf m uhabere İzmir a.rasmda 2. Ankara • Adana 
hatlan esaslı bir şekilde kuvvet - arasında 3 telefon ha.ttI inşa cdi
lenece.~ ve bugünkü ihtiyaca ce - lecektir. 
vap verebilecek bir hale getirile· Bıı mukaveleK?rden birinci.!li bir 
celrtir. Alman şirketi, ikincisi de bir ln• 

diyor 

Ve ilave ediyor : 
" Vazifemiz askı ve yem 
her tUrlU tahakküme 
mukavemet etmektır 

" Yeni Delh.l, H (A.A.) - Pandit 

Berll,n H (A.A.) - Mart ayı zar • 
tında Alman ve Japon kuvveUcrl 
891.000 tonluk 157 geınl batırmtıılar
dır. Buna ltalyanl&r tarafından batın. 

1 Jan gemiler ve batırılan Rus gemileri 
1 dahil değildir. 

millete kar§ı mesul olmıyan blr nevi 
dlktL\törlUk olacaktır. Her §Ckll hUkıl· 

mette §U veya bu tUrlU bir kontrol 
bulunmalıdır. 

Hlndlstanda harp zamanında Mı • 
sır ve Kanadada olduğu gibi hakikn. 

(Devamı S ünclide) 

Sa baskınlarına 
karşı yen ta b r 

a. Çekoslovakyada. llh. tatbi'k 
~!Jcleri o mlithls tenkil hareke~ 
•l'ine rağmen inanmak ı .. tcmiyG
~ ~ı..-u isim ı.•ermekten ı:ekin
I ğfnı bu hareket Yunan trajedi• 

1e11ııın binlerce senedenberi lralb· 
~rl hcy~ıı getiren lwrlmnç 
f hnelerlnj gericle bırn•ıncak bir 
a:ndadrr. Sanntkitrlann hnyallerin
blıe ftskırmı o \"lllmlnr kn ısında 

11 
heyecandan boğnznnız hka

/ tken, vücudumuzdnn soğuk tlt-

Bu muka.velelerdcn birincisi ile giliz şirketi ile yaprlnuştn". 
lstanbul • Ankara arasında 15 ye. Posta wnum mUdUrlilğU aynca 
ni telefon ve ~ yeni telgraf hattı Ankara.da yeni ve bliyUk bir tclr. 
yapilaoe.ktn". Yine bu mukavele şc.• fon santralı in.şa etmek için bir 
raitine göre, !stanbul • A vnıpa n- proje ha.ztrl:a.mŞ:tr. 

Nehro, dUn verdiği bir demeçte 6 • 

cUınle dcmi§Urkl: Hazırlanan bir k a nun layihas ı ile 
etıleıel' geçerken ~imdi yinnlnci 

tlıedenj~·et asn dc<liğimiz bu dev
l'e(le bUtHn tnıjcdi!crln en mlithJ
§inı, en kanlısını ve en hakikisini 
~Üıürnüzün önilncle Alman onlu• 
~ntrn tatbik \'C icra etmesine im-

______________________ ....;_ ____ ~~~~ Kongre ileri gelenleriDJn, mutavas 

:~a:~~ o~::;nı~~ı::;::~ Tehlikeli mıntakalardaki binalar istim-
::°!~:~:mS:~aıı:::ıt:::c: 1ı ıak edilerek yıkllacak - bu mıntakalara 

n Yoktur Bn haber eminim ki 
l\bna:nıar aİeyhlnde çalı n propa
~ :t.e&Wlfı nnd in f 
~rubnuıı ~Jıcnnemt bil' isnat. 

Şehremininde polisle 
b·r taban a d··eııo u 

cek mahiyettedir. Evvelce de söyledi. 

ğim gibi, btly!Ut Brltanya 'ile olan mU cı·var vilayetler halkı mecburi 
zakcreıerde mutavassıt veya hakem 

\•nzi!Olıl görıı::et1. hiçbir zaman, biç • , dıma se:uked·ııe~ek 
bir kfmaeye teklif etmedik. J ohn&oD yar ,, " 
müzakerelerin bir anlqrnağa varması 

~cnı.l l'ılihailo,·ice yapıln.c:ı.ğı 
11\.-aYet edilen fııkcnceyi bir diisU
:ilniiz. Bn a ker ya \ııtanını mU.. 
a•aadtın vazf:eçtnek, yahut lmrı. 

;"1rn , .e ı;:ocuMannm idam edilme• 
.;:İne kenCii ı s<.'bep olmak Blkhm 

Bir bırsız yatatında saklanan iki şerir 
memurlara ıllAll atarak kaçtı 

Geçen gece, Şehroın.iniıl.da üç zabıta 
memuru ile lkl sabıkalı hırsıZ araımı. 
da bir sllAh dllellosu olunlf ve bıJ'BlZ. 
!ar kaçmağa muvartak olmuşlardır. 

Zabıta, blr zamanda.nberi, hmıızlık 

suçundan dolayı Sadettin adında bir 
sabıkalıyı ara§tırmaktadtt. Nihayet 
kendiainin, Şehremininde Araplar ~ • 
kağmda •ıı numaralı evde oturduğu 
t eablt edilm.1§ ve bir komiser ile lkl 
polis geçen gece evi tara.ıısuda ba§la • 
m:rşlardır. Saa.t 11,30 doğru eve bir 
şahsın daha geldl#i görUlmÜ§ ve lÇC· 

rtye otomobil lAstlkleri ne b"lkot&J 
malzemesi. sokulmuştur. 

arzusunu gösterill.i§Sc de, müzakereye Anka.rodan haber verildiğme 
kaUyen mUdahale etme~tir. Hind 1 göre, Nafia ve Dahiliye Vekilet. 
mc.seıesıne karp göaterdlği &Waıdan Ieri su hucumlarma karşı alma· 
dolayı kendlslnc mUteşckldriz, takat cnk tedbirler hakkında, bir kanun 
bir hal çaresi aramak huau.sunda fa. layihası hazn'lamıştır. 
al bir rol oynıyamazdı. Yıllardan.beri yurdumuz için 

~t mda bınıkıla.enk. imdiye 
Pandlt §U ~zlert ilAve etmJ,tUr: bir afet halinde devam ve te~ 

~r 8ırb!<.fsnds bl~k rehine
\. lclarn edildi Gooeral l\Ilbailo
ıc: bu )'\izden kalbinde duydui:'ll 
'<:ılıu, su turnrak vazifesinde de· 

Bir arkadaıımuzm hMLBc mahallinde 
yaptığı ~ata göre hAdiBe f6yle 
cereyan etml§Ur. 

Kırips, Hind meselesini hnıletmek U- kerrür eden su hücumları ve taş· 
zere Brltanya hUk1lmettnln artık hiç. kınlrkları sür'atle önlenmesi bir 

(Devamı 3 UncUdc ) 1 zaruret haline ~lmiş bulundu_ 

"-ın cttt. Şimcll kendi çoeuk~nrınm 
~tlcıiJilmcJcrlne sıra gcldır. ... nı gö- Hint suların-
ııU:~ \·atanma nasıl hıyuDct e<le-

r? Öldiirülcn öteki rehinelere dakı· çarpışma 
HakkAkler çarşıs ı yıkılacak 

~:lY1p ela J;:endl çocuktannıı. ıwı-
ası ,.c onbn feda etmemclı lçln 

~hını bırakması nasıl kıı.bll olur ----0--

bC)yı bir ~y yapacak olUJ'S3 gc- Avam kamarasmda 
~ Mıhniıo, ic içtn tns:ınııınn Çorçllden sualler 
l" 'e tel'lnlnden Jmrtulırulk üz.e 

Za.brta memurlan bunlarm. da ça • 
lmml§ mal olduklarını anla.yarak evi 
bamnı§lar, ıı.ncak bunu gören SadetUn 
ile arkadaşı Sadık derhal tabancala • 
rmr çekerek memurıan ateşe ba§la • 
mı§lardn-. 

Memurlar da kendilerini yakalamak 
maksadile ııatlfçe yaraIJyarak muka • 
bele etml§ler ancak kendlıwtne Sa • 
bet ettlrememi§lerdlr. CUretkAr hn' 
sızlar böylece sllAh &ta ata karanlık. 
Iara ka.nşarak kaçmağa muvaffak 
olmuşlardır. 

Burada kitap satanların bir yere toplan
ması için dtln vali mahallinde 

tetkiklerde bulundu· 
~ ~r etmekten IJG.5\m bir ~ soruldu 
t~lbtı~· gencrnJ Mibailo,•i9hı U.. Londra, 14 (A .A.) - Avam 

Vali ve Be!ediye Reisi Dr Lut
fı Kırdar, dün :efab.tinde · Meık· 
tupçu ()sman Erkiıiı.e Basın Birlı
ği Mmtaka Reisi Haltkı Tam us 
olduğu ha.ide Beya.zrtta HakıkMc. 
ıer çaıpmım durumunu inocle• 
Dl~ir. 

I'>.. et.:neğc de bn.kkı yoktur. O ' k:8l11arasmda dün Ç'.örçil'in dem e· 
t~-., \'af-.anmm namus ve haysiye- çınden sonra muhafazakar me 
ıı.':11• tef ve tstikwllni hUrriyetj. buslardan Oney, H int suların&: 
z llıQdafa.a ediyor. o ~ insani ~ _ laııvazörle bir tayyare gemi· 
~. dUnymi hesap ve men• sını~. taarruzundan bahisle: 
tı~tıetin, her tilrlü 5Cflmt hisleri· "1ngılız hava .ku!"etleri düş:na... 
~ llstune yüksClmck '\'e bir ttın- na taarruz ettı mı? Etmişse netı. 
() 

8 
haı1ne gelmek zanıretlndedlr. (Devamı 3 Unclide) 

BiltUn bir semti gece vaktl alllh 
sesıerile heyecana öUşUren Sadık ve 
Sadettinin bugün, yann yakaıanacak -
lan muhakaktır. 

Bilindiği üzere bu çarşıda nüs
hası tü.kecımiŞ kitapla.mı abşver!
~ ile meşgul esnaf buhmmaJtta .. 

<lttt 'ı bı:rnimmaz; o m\k.ooclc-
~. \'azg~; güıdru Sırp vn• • k nderı•y d l{~ htınu emrediyor. Fakat bu as· IS e e e 
•tisı~ olsa bil' lnsn.ndır, bir aile 
'1ıır • roeuk babasıdır. ACJYI 
rl!ıı~ tmlblni ustoracak, vnzi· 

Dahili istihsal maddelerinin 
vilayetlere sevk ve taksimi . 4\ı...~"tir. 

·~ -...uıtar için bunu bilmemeğe 
"1tet 11 Yoktur. ısına edilen Dl()IJl· 

' Alınanya olsayclr ı.•c bir Al
lllt,1d~keri general Mihallo\iç 
lııatını nde bulunsaydı, o ela düc
"alca bu tehdidi ile §tlfıhmı hı• 
htıncı~dı. Alman rnillet.inln ru· 
!tahr: biltun ncclp hisler, hlitün 
~l'lt,. anlrk isttclatlan, güzel 
~!\ e baynuıJık ve muhabbet 
~tıı~lleri tanın.men stlinmedilt!:.C 
I~~ b ~lha.iJodçi bö le bir me,·

tatnrn ll'akaınazıar. Hayır, inanını· 
~tı~ haber yalanclrr, Alınnn 
~ bir iftimdır. 

JQPonyanın Berlin elçi.i 
S Atinada 

"I O/Ya 1 
~ ~;r 4 (~.A.) - Japonya. 
~91.llla ın büyUk elçisi general 
\•a.~"a Ri~.Y~an tayyareyle Ati· 
~~ }{tal 1Eltır. Kendic:i daha eY. 

~ al:ıı.ıı <>a·fv. baı:;v kil tarafından 
Utı. g<:;ru 1 mış ve başvek;l ile u · 

~elerde bulunmu§tur. 

Geçenki hücum eınaımda 

İki ınglUz 21rblı11 
basara atramıı 

Ilerlln, 14 (A. A.) - Alınan 
radyosu bildiriYO~~ . e üzerine Vilayetlerin verdikleri mahÖlli kararlar büyük şehirlerde 

Geçende İskC'JıuenY l · • . ' Ahnan tayyare r:- darlıklara u beb o maması ıcın 
bır aıun yapan d d ı T. . . lo~ı:· tsk.enderi:ve Jim!1'11ınE~Zlli:e; ıcaret Veka" letı yenı esaslar 
mırlı Valıant ve Kuın t.o 
harp gemilerinin Alınall ha.va r- • d • 
pilleriyle cid<lt h~ u~=l tesbıt e ıyor 
nı gösteren fotoğrnflor getı • 
lerdir. 

En bUyUk müstehlik oehlr olan ıs. Ticaret vekAletl, lthtıllt maddeleri. 
tanbulun muhtelif ihtlynçları ve bil. Din memleket dahilinde yapılmasmr 

. ki .. bassa ıaşe maddelerinin memleketin temin için aldığı yeni tertibata mllşa. 
Berl ın kayna arma gore 1 dört k6§esl.nden teminı zarurı bulun _ bib olarak dahm 1stlhsBl ve isUhlnk 

maktadır. Fakat son zamanıarda bazı maddelerinin de yapılmasını, bilhassa Sovyet basını sebCblerle hemen bUtUn vilAyetıertn bUyUk ııehirlerln geniş müstehlik kUt. 
evvelA. maballl lhUyaçıarı temin için lelertnin ihtiyaçlarının temini işini 

T"'rk mabkemesıne ittihaz . etmiş olduklan kararlar ıs . ön plAnda naza.n dikkate alan bir yeni 
U. tanbula Anadoludan muvarcdatm es. esas hazırlamaktadır. Bu suretle muh. 

ve memurlarına kisi gibi muntazam olmasmr intaç eL 1 teli! mmtaka ve vilAyeUerln iSUhsalA. 
mektedir. Bu da İstnnbulun iaşesi ı. , tı ile ihtiyaçları ve bunun haricinde 

baJcaret 111nde bazı mUşkUUer doğurmaktadır. ı kalanların icap eden mıntakalara tev. 

dl 1 1 
Bilhassa et ve yağ hususunda bu ke.- r.U sağlam esaslara raptcdllmiı olacak 

e yor armış rarlarm tstanbulda.kl tesirleri ba~. tır. 
olmaktadır. (Yazısı S üncilde) 

dır. Ça.lıştıklan dükkAnlar da esa· 
sen Tunus muh~rlerinin vaktiy• 
le cami etrafını muvakkat işgalle. 
rine göz yummanın acıklı netice• 
leri olup burnlarınm temizlenip a· 
çılması karan dolayı:sile istimlô..ke 
bibi olaca.kt.ır. !şte bu inceleme bu 
~snafı bugün anbar halinde ba .. 
lomsız dumn Beya.zıt imareti bina
sıom içine veya ynnmdaki bahçe• 
ye ve Beyazrt kütüphanesi sıra.sı

na topkuna.1<. ve burasını da ayni 
zamanda kitap satJ.'!ı için bir sa.n.. 
dal bedesteni subesi ihdas etmek 
düşüncesile alô..kahdrr. Bu mUnn• 
sebeUe bu taraflarda Namrk Ke· 
malin de okuduğu Beyazıt mekte .. 
lı!l gibi eski eserlerden kalanlar 
da kurtulup kendini göstermiş oln
ca.ktrr. 

Vnli bu tetkiklerinde çn.rşmm 
arka tarafındaki heliılarm umınnı 
sıhhate uygun olnuyan halini de 
llikknte almıştır. 

Aynca beledive Mercanda yıkıl· 
makta olan Ali Pa ı a konnğı yelin
de büyUk bir memleket küttipha 
nesi ynptcrmayı da tasarlamakta• 
dır. 

italya 
Ber ne olursa olsun 

Nis'i istiyor 
Loodra, H (A.A.) - ltalyan koor. 

porasyonlar nazırı Amlçuçi :MUCWo 
panayınnda söylediği bir nutukta de. 
mlşUr ki: "Nis ttalyayn dtmcccktir. 
Her ne olursa olsun hedeUmize vara. 
cağız ... 

ğundan hükumetle alakalı vatan 
d:ışlarm elbirliğini temin edecek 
olan bu kanun layiha...cıma göre, 
yüksek seviye gösteren umuır.i 
ve hususi, kapalı veya akar sula. 
rm taşma veyn baskınlarına ma.· 
ruz kalması mUhtemel arazi hü,. 
.Irumetçe ilan olunacaktır. Bu sı.. 
nD'lar dahilinde mahalli hüh-iı. 
mettt.en müsaade alınmaksızm 
her hangi lbir tesisat veya ill§8.3t 
yapmak yasaktır. Buna muhalif 
hareket edenlerin tesis \.-eya in· 
şa;a.tı yıkılacaktır. Halen b u ıra. 
ibil sınırlar dahilinde bulunan bi· 
na ve tesisler, istimla1( kanunu 
hükümleri dairesinde ve ma.Jla. 
nna biçilecek kıymet peşin ve· 
riimek suretiyle yıktırılacaktır. 

(Devamı S üncüde) 

Hindistan için 
endişeler arttı 

--0--

Amerikan mahfilleri 

Japon taarruza 
takUrlnde ımttsızce 

dlftüşüleceğl 
mfltaıeasında 

Nevyoı'k, 14 (A.A.) - ASkeıi 
ve siyasi kayna.ltlar l1ındlstnnla 
meşgı.ıldilr. Japonların Bo.t.ann 
ynronadasmm düşmesinden ve Kt. 
rlps'in muvaffakıyetsiz'iğinden İ"· 
tifadc ne Hlnd1stnna toplu asker 

(Deva.mı S üncüde) 

Birmanyada 
çarpışmalar 

---o-

Japonlar petrol 
sahasına 50 kilo
metreye vardılar 

Vlıiİ, 14 (A. A.) - Birmanya· 
dn Jnponlıı.r ileri Iıa.reketine de • 
vam ediyorl:ı.r. Japon kuvvetleri 
şimdi Bimıanyn esas petrol saha• 
sınn 50 kilometre mesafede bulu.. 
nuyorlnr. Jıı.pon tayyareleri biiyülı 
fııtı.liyct göstermektedir. 



M Ik ep 

NIT- KABiR 
Vekiller Heyeti yakında 

kararını oerccek 
Ankarat.lan haber verildığinc 

göre, Vekiller Heyeti yakında 

14 NiSAN - 1942 

HAl)iSELE~ 
.. ARflH 
Olllerden imdat ı .. 

Bazı çocuklarımızın ağzından işittiğim bu kelimeler mu
hakkaki yürek sızlatıcıdır. Maarif vekaletinin mektebe 
üstüste devam etmiyen cocuklara tasdikname verilmesi 

toplanarak Anıt . Kabir pro~- Mahallelerde Balık avcılıg"'ı ve 
!erinden mükfil'at kazanan uc Ankarada bir dostr.ım bir hi-

:birinci ve diğer be.:; mükifat~ı yen·ı teşkı·ıAI sanay·ıı· b·ırı·ıg"'·ı , kaye nnlattı: projeler bakında kat'i kararını CU - Mısırda bulunuyordum; 
verecektir Malfun olduğu Uzcre Dimyafla tskenderiye araaında 
üç birinci· projeden herhangi bl. hazırlıkları kuruluyor Menzile isminde bir göl vardır; hususundaki son kararı bu bakımdan çok yerindedir. rinin kabul mecburiyeti y0ktur. fazla üerin değildir fakat olduk .. 
Vekiller heyetinin mükU:fnt ka· il il'- Bu hususta hazırlanan ça genislır; denizle gol an:smc!:ı. 
zanan bu projelerden bazıların.. 250 şer a e .. k l lJ yüksek yerler bulunmadığı için 

d.ğ b" ro· proı·e Baıve a ete veri i · dnn faydalanarak ı er ır P g-plar kanılavor 5ımal rüzgarları orayı da .,rtar 
je yaptırması da mümkündür .. Bu •.. J lbUyaçlar temin ve o sırada epeyce dalga olur. 

ed B ıend KOÇ 
ıfcktcph'' berılnı c(f,. eHlıgıııı 

mani rdnn biridir. Hnlk dilinde 
de lm kelimenin gtizel bir ~eri 
, ıınlır çocuklu runcln birkaç l ıl 
nıüro.ıtl.cp ynbıru", orn fcl ·i.n 
\'c talile )illllcrin bir cih esi ytizün
dC"n ı: b:ıt'ılık, nclalcılık, muna' • 
lık gibi ağır l~IJer arasına lmrı • 
ı;;aı.hr (lilJerinden "efendim" 1, • "'haFr,, ı, "c,et,, i ı:ıtruıınzlar, ar-
l;:a<l '>lan anısında ·•mc~rtcpll,, la
l, bmı aln crirlcrdi; hafızam al • 
d:ıtmı~ orou., bir zamanlar t truıbu
hı 1 a ıp b\ urmuş olıuı 'c • On 
ikilcı" diyt' ıınıbn bir ltillhnnbc~ i 
ı;c\ ın n en nnmlı aza mllnn birı 
de ! le "mc-J.'1cpli'' ll\kahı ile 
mi 

tlllh i muıırefcsı bulunan \e o ço- vaziyet Vekiller Heyeti kararıylc Bunlar b·ırer sıra Bir gü:ı gölde gldlp gelen. aıtıa.-
culc hı:ı.ltkmda himaye \"C ha.bet tamamen aydınlanmış olacaktır. edildi l"I düz ka.} J:itlara b:nmiş, Karşl,. 
dileyen nd:ım. l\lisnl: "Iöizikçlniıı n LJ m ara S 1 ya ge,.iuordwn,· kayıkta. orı bcc: 

U 1 1 1 Ankaradan bildirildiğine göre, ııı " '!' 21rhı kaim, torp ıJ cm yor! •. ,, • d k• kndar a•:am da.lıa v.ı.rdı·, c:o.ını lnema a 1 t Ca k (balık avcılığı ve sanayii birliği) ,..-
!-3i innel = Yazılı lmtilıtuıdıı. a 51 Ya adiyle hazırlanan kararname Mısırlıydı. Rıynfan bir-aZ açılın.. 

nz bilmen bir hnhi iizeritıll", g • • !aşc işlerinin yeni bir şekıh.le projesi, heyeti vekilcyc sunul ca rifagar hızlnndı; sular kabar" 
Ii)"Üzel Uığıt '<lolclunnn" .... IllJıınl· facı· an111 hikayesı yapılması için bir "taraftan halk muştur. Mevcut konservecl ve dr kayık sallnnmağn. yalpa ~-ur. 
"- N •ııl ~cçti'l' .. - ~i lrdiml.,, ve diğer taraftan e.snaf lbirlilderı tuzlayrcrla.rm aralarında ayrı mnğa. başladı; yolcular arasında 

:: rnç:ı•;ı l>ınnıı.ı = Bir ınıftıı. -o-- kurulması için faaliyete geçilm4* ayrı birlikler halinde teşkilat_ büyü.l( bir korku görüldü. Hak'" 
ii t n .. tc il'i ·yıl imlan bir çocuk. Yaralı Muzaffer, evli bir iizere olduğu §11 sırada evvel lanclırılmasma önümüzdeki balık lan dn yok değildi çünkü sallan 
l\lisnl: "-- ı\hıuct ne 'llph!.. kadına radyo almıf, ev emirde bu te§ek'.kül tek çah§S.biL mevSimi için lbaşlanaca.ktır. tı gitikçe artıyordu. En SOttra 
- Pnra~ı Innnw!.,, mesi için l.stanbulda bugünki.ı Muhtelif balıkçı zümrelcrine ip" öevrilmek ve boğulmak korkusu 

* J n a.r~a (l\lcnsei meçhul, bel- kirasını vermit mahalle teşkiUi.tı yerine 250 şer lik, tel, lmuçuk, ma.rot, teneke, srörlildu. Yolcular tt-liı.ş :"'ınee, 
kj fıısnfi'>Odun in nltılmı~) = ko- c il tevkil edildi ailelik grupları ihtiva eden bir kalay tevzii programa konula_ yüzleri saramu§. dudcıklan mo"' 
ı:w ıler • ım al: "Hogiin dersler teşkilat yaprlması takarrür et.. caktır. ~İJ·ş.b g?z!eri gbgı~~!d~ı_ 
fns:ır)ıı!.,, Evvelki geco Çcmberllttı§ alnema • miştir Bunun iç.in de lstanbulda lstanbul balıkçıları ağ yapmak D. e aş.arını ~ 

A)nz =Zor ders. lisal: ••nu- sında vukubulan aık !aclnamm suçlu. bu şekilde taksimat yapılıp her üz.ere 30 numaraya f.adar 9500 dırıyeı ıar; eller.ni goğüslcrine 
gl!n cler.ılcr nynzl,, · su şoför lzmırll OemU öımezcr dlln grupun numaralanması müna.ı;ip paket iplik istemiştir. Bu iplikler gtitUrerek dua ediyorlardı. Mı· 

adliyeye vcrllml•, ~ sonunda dıı. ö 1 - ·· ·ı-nJ. •· redir sırda böyle tehl~eli za.n".a.nlarda 
"" Aynasız = Zor derslerin " gş~~~;~İıdc ..... ıunLmakta olan venwıl\.il\: uzc . mukaddes ölülerden imdat iste. 

birlc5tıj:tf giin. lisnl: "Bugiln na• tevkif olunmU§tUr. ._...... ~-... Dalyan kurmak için lizııp olan mek adettir. Yolcularda yırtınır 
, t: c lllrlnıızın el- s.ıl ulnn? •• ~ Aynasız! .. ,, Maznun ifadesinde ounınn söylc • bu şakile göre her mahallede 15 ton bakır tel tedarik edilerek cnsma "ya Ali! Yn Hilsc}iııl 

5eriveıı rn' ı b tıir flil!C' J:onu • • :;. İdare etmek = Sınıf milmes- m.l§tlr: gruplar birden başlayarak sıray kendilerine teslim edilmi~r. Blr- Ya Abdülk" adır· Geylflni! Ya 
T • ı ı· ı --•ı· ı klnm-'--<la kold •·· " lki .ııcnc evvel GUzinle evlen • la numara alacak ve bu gruplann ligınv· mazot ihtiyacı da petrol u~ or:ar. on < ' • ,.. mr er • "' m n yo lUU.l. o an am - dlın. Bundan tıltı ay cvv J kanın. İmam Şafii!" diye hayk!nyorlar .. 

ucn hirlrnt'ını ~ ı> ~' m1 • rıın tnlc~yi mc\'cut ı:;östennesl. ıa.sc işleriyle uğra§Ucak beş kı_ ofis ta.rafından muntazaman dı. Bu hali hayretle seyreden 
or ıl< - ı :ıb:ı <lcmclct:ir. l\lj nl: Umumiyetle mır mUıncssi. ın lzmirde bır a.ğıZ mUnak&.§381 yap. şilik heyetin reisi de o numara kendilerine verilme'ktedir. 2000 "C o""lüm korkusunu unut.an bir 

.. - h d ı· ı ... ı r. ı ı ıı f ı tık ve bu yüz4en kcndlatni ldectdlye. ile tanınacaktrr. Ancak bu ems sandık senelik teneke ihtiyacı da. •· Mı"snl: '''forul. J .. ni luı \C c m n l\.ı Bı,."lllıı cm r s gas o rsı • şamlı kendı"sı"n1· tutamadı ve et· 
da "Jd ti köytı.ndc oturan babası EmlDtn ynnmn larm ilanalinden sonra birliklerin laşe Müdürlüğü tarafından te. 

gümıfüı .... , nır: are e . ., göt.tırerek tekrnr lzmlre döndilm B:m kurulması kabil ola.cağı anl~ıl. min edilmektedir. Kalay, kauçuk, lerini gök yüzüne ka.•dırarak 'ba. 
l"ocıl.nrı = ana dcıncldlr. K :;. JCe.cı (= Cil gam) lçcn~ıtalckebebi··· d:ı.n dört ay cV\·ol kardeşim Cemnlden makta.dır. Bu meyanda dünya fıçı. ""vi, tuz gibi maddelerin d. c ğırdı: "Ya Muhammed, bunlar 

~U .ıl: "l\ooakanclnn bir J>apcli cr.;a.ne K~ tane - ., <' n M · r seni hiç hatırlamıyorlar, sanu 
d f 11 1 ... k~--ı ri MJ bir mektup aldım. Bunda, ıuırımın u nın barva yerlerındc olduğu gii>i temini i"'in çalIŞIJmaktadır. Bır-

zor aldım,,. 1~; !: lecn l ru)' .u t;a;"e • - zntfcr admda blr şahısla gezmekte ol- soka.kl::W. numaralanması da liğin st:tüsü hazırlanarak Ba;;>. kıymet vermiyorlar; Allah aşkı· 
1 I:ın = ·· hmet, lehmet, r.a · C1! r ıapı yu ;u._,, 1 duğu ev kirasmı bu §alı.!ın verdiği, düşünUlınekteclir. vekfıletc sunulınu..<rt.ur. na hepsini suyun dibine gönder! .. 

Ali, \ rll '<' il ... at:ındıı.< un, kar· "' Tünel gt.•çmek = Öi,;rrcbne:ı ynzıl:ydı. Mcktupt.o. :ı.ıuufferle GU _ ·-'Ö""--- Ölülerden imdat beklemek l!ı. 
de !m,, ~ .... ·'i:Je 1 l )1 mlı~·or. Mlsnl. sınıftayken çocuj:'lltı du\ara, ta - zinin «-Viencocklcrl bile t.ıı.srilı cdllml§. Talebe yurdu Kavrulmuş nohut 18.ml ktan çok eski blr imı.nıştır; 
'"lllan buraya ~el ne!.. Dersimiz \'lllla h!"'a.ı;ı1• d~!'"a ı, d.crs dinle· I ti. Fakat ben kanmdan emindim, aı. tüıbcıeri ziyaretler, adaklar 
nerede ulan?!.,. mcm L fJ.S!ll: - Tnrıhte :füncl dırınndım. lklncl bir mektup daha a.. bizde de, az olmakla beralx'r, 

Herif - mualli , n r tmcıı 1 J:cçtbn!..,, lmca dayanamadım. Pcrvembo gUnU ı•nşasına başlanıyor satışı aldı yu••ru••du var; h"I)"II1Cti teselJiden ibarettir: 
clemeJ..'1ir. Mi l: ''Herif buı:;Un 1 Alaylı, m:ıtrııklı - Dersin lst.o.nlr.ıla geldim. I{armu ve baba - insanlar kendilerince yarntttkla· 
mi.ıznl<ere yapacak!, ''Herif lx-nı nC'wli ~mest. Misal: "Bu ı>nnt smı buldum, konuotum . .Muzaffere de Parti genel şekreteri bu Son ....r. ... 1~ şehdmizde kah • n bir imandan kuV\•et alarnk 
çaktıracak gıillba?!,: mma. nlaylı (Dl!ltraklı) geçti bel,, ev klnunıu vermekteki ve radyo al • veciıerd:~~ pok gizli olarak kendileri bir şey yaparlarsa ne 

ç krnak = 'mıftn lmlnınk, Piynzlıun:ı.k = lltUzal<erclerde makta.ki makudmı sordum. O Samnt yoldaki Galıımalan anlattı kahvc«ıin i~n.c k::ı.nştınlan ve dn·. mutlu! 
mu\'--affak olS\mamak, imtihanı ha. çocuğun zarafet ,.e zeki&Uc not yı:ıda. blr ev tuttuğunu, bunda hiçbir lki gtındenbcrl §clırlml.zde buıunan ma bir suç o?a.roJt :inkar edilen ne.. !kinci 1'.fnlımud zarr.aıımda 
'}llram:ımııl, m!inil'ima. MI al: "Ri• nlma~ı, mualllmlnln gözüne girme~ fcha. maksadı olmadıtuu. söyledi. Son C.H.P. aıeııel .eknteri doktor Fikri hudun lka.vrulmuş oıanık vo laıh.. Osmanlı devletinin başm4 l. Uyük 
l'tıZh 1en •·n!ldnn allbat,, Bir öğ. •i. Mi al: .. _ H:ı di, haydi •• Oo~- TB ela beni terel•dl • .uun~n Uze ı Tulııer ~kl ~rl haklund& vcd4"-n tıım!lmC!l r.yn -.b!ldığı görül blr dert k~ilen "\Tahabt" mez. 
rctmeı <' J itnbcn: uF.fC'lldim, «;ak • rafyaeryı bugün de piym:lndm ! .. ,, nnın clb:sl', cmı aldım. 1zmıre glt - fU beyanatta bulunmU§tur: mektedir. Öğrendiğimize göre kav Jıebi ölülerden ve eşya.dan budat 
tını mı )OJ r.,;ı?!,, Hu kelimeler, m<'l.1epli ağzmcln, mek llz~"c tam vapura binerken, GlL ''- Şehzadeb3§1, Dircklcrnrasmda rulmuş nohut sa.tışı ka.vrulmu§ ikalı be'klemeıiln aleyhine yapılan bir 

lfoıı' = Efendim! ne \ur?.. muhakkak lci, iirek ızla.trcu.lır. zln: "lka m n~ KA,gtdım yanımda yana.n Ferah tiyatrosunun arka zeden f~-a. olm3lttadrr. Halbttk~ hareke.~ i. 
bu ~ur!. ?llinnsmn. M' nl: ·•- Alı Ben öyle sanıyorum ki, bur.lnr, dc~l; ııen P,it. hır hafta sonra da ben sına dllşcn ve evvelce konsen'8tuar ~en nduıt b1'fltk kahve çok Bugünkü makine asrında öl_ 
met!. Alımet!. - Hop 1 ı,, kn.fa!fı telu!ile J atmamı , Y•ı5• ı • gellrlm,. diyerelt benimle gelmek l.9· blnaaı yapılmak üzere hazlrlaıımJf o- olmakla eembeı- lbunu bilerek ikim müş insanlardan imdat beklemek 

• f'o \er -- •'Aldın etme!,, mfm ölı:il ünde tok ilcrlcml~: ol.ul temedi. Ben de ltımtro hareket etml§ ıan nnıayo. parti taratmdan ynptınla.. se :ılmozdı. yoktur; fakat ölmüş makineleri 
ı·ıe ıılaAlm ıruıı " ilm-i lmkimla - glbl yspnrrut. lstanbuldıı. kaldmı. Ev • cak talebe yurdu binasma alt avan BU•"';,,. •-'-v......u-- •--vrulmna no ihmal etmiyorlar. Harp n•cydan .. ''chC'mlllİ""Pt ,·erme!,, ' 1ilı.Ulmc!01 "" 3 .,... &...u ~· - -v 

"' n bnlunıunamr ; okula ltcrlıangl veild ~ece ÇcmberlltaJ sincmııama ~t projeler hazırlanmı§Ur. Yakmda De. hudun kiloouna 50, küçük kahve • lanuda cnn veren insanlan gö• 
) <'rln ka1bnılır. Bu terkip nlıı;ı bir mc-ııfıııı.tle suret il dm nm «Xlen tlm. Bu !Uml ,gOnnck 1ç1n b r gece ev. tny pHUılarınm 1hzarma bqlanacak • cil"r 110 ;ı,..,,..,... almalrta.drrlar. Bu müyorlar; unutuyorlar; halbu1lı 
isk:ır. l ~ ıstıl!lblannfuın rummı,r ı d 3i:ı ...tt 1 !nkat' bu ve bunlar dn bir aya kadar blttrtımte " ....... ""1 makineleri topluyorlar·, pa..--ılr.. 1.U'. ?tUsal: ••- Herlf amtn3 kml~ ltötu tıılcbenin yn~dığı fieflerdlr. v~ " cm p t" m '' ·er • fiyat çiğ nohudun icyatmm iki •r-

Bo 1 aarif Vekilctinln, 011 giln u.... lnm:ıd recı:ı.n garemcmı,,tım. Balkon. olacaktır. rnis1i olduğu iç5n ik&r nisbe• t.i de yorlar, eritiyorlar; yeniden yapt 
be.! •• - 'er •• ,, U fo mektcoo de\'am etmiyen Ço· o~ururkım, perde ıı.roımıd:ı elektrtk. Dcttıy plO.nlarmm 1bz&rma 'ba§lama. 'J kndnr yID:.sek olına.ltt.ndır. Bu §e. yorla.r, meydana sürüyorlar. 

I\cmi~ utmak 7 7.or, ağır" h~r t;'tlklnro mecburi tnsd"lm:ıme \'e • ler ~- Ewal~nı!l bnQrkcn Juu:nn. dan 6nce ııvruı projelerin arsa U7.ertne, kil ele ıınt:r<J hem d9htı. müısait hem Nevyork"un makine mezarlığı 
lıcıhsln müza~crc gtinUnclc, mll!!ll. - 1 rilmdli hu u onü . tci son tddetıi l:ıilıl:umficrl, lxıtıl:~, ;anki bir .cıov- intibakı btıknnındnn tetkikler ynpmak .'le ır..ııhlilt !kahve rot.I!} cez:ılıı.nnd::ı.n meşhurdur: Yük..C'.Ck binnlenn ·~ 
ml konuş meebar edecek bır itanın, im bakmulan da c;ok )·c - d~ sahn"dride ım.ı;ıer gibi l<oın.ıçurkca ... e bu hususta ileride çıkabilecek her. kurtulına.X be&ummchn daha aror. tnsındald koca :r.eydanda nelli" 
ıru ! •mraııık mllznkere 7,amanm~ rfnclcdir. g~rdUm. Blrdcnb!.rc ne)c u ı ·· htıngt bir nnlaıµnazlığtn glmdlden ö . kusuz o!duğunde.n kihvecile:r ter. yok! Otomobiller, motörier, 11& 
f;""'ın • ; muha~kaJ, ld ı_nelrtc~lı unlaynmndım, kan ba§nna hUCUm et. nlinc gcçml§ olabllmek için lcabeden. Mh etmektedirler. zanlar, akürnlatörler, dinarno}ar, 
~o ' ~ en <;ırhln ı·~ıme...cıtdır. c=A~AK mlıtl. 'l"abancnmı çıknrnro.l: r. lu!nc ıerle görUşUp an.18.§mak Uzere buraya motosikletler ... 
il ~ıııı :litre eoeı;.\nı. UyU 1 rıte~ ctmeıc tızcreyl:en ı.ıuza!ter ye • geldlm. Bu tetkik ve glSrll§tnoler ya • hııama ı.ntlkal etml§ olacak, bunun da Bunlar orada esld fatihlerin 

hil = D,l.."11la. f.}lllllastz, Jtibp. 11 ·BLBR- rlnden kalktı ve karunm 6nUne <lur. pılmııJ ve tam btr mutabnkat da hasıl bUtUn tormıılltesl ile azamı bir ay su. insarı b:ışlanndan yaı;.ttkları 
su:, d ft · • g llıtek. du. Ben de teUği cekmlg bUlunduğum. oımu&ıtur. receğlnl kabul edecek olursak bauran ehramları andmrlar. Ameriknlı.. 

l\Ii 1: Bu · \'İlim •• Oğk· - * Ankaradan b!ldlrlldlğine göre dan Uç el ate, etUm. Bu anda Muz.af. lbzar edilen avan projeye göre ya- ort.o.lnrmda inpnta ba§lantlmıo olacak !ar onlara kıymet vermulc-di. 
t J !..,, h:ırlciye veklUetı hustıst kalem mu • fer kanlar içinde yere yuvarlandı. pıtacak yurt binası cı.100) ı.atebeyı tır. Fakat şimdi mutlaka 0 mezarlık 

e, - Okuldan I nç uıt.. dl\TlUğllne birlncl dalro mUdUr muavt. Tabancam otomatik olduğıın' •. l5Uap etmek llrıere (lG.000) kilsur ln§aat ve tcslsatı da bir ııcne zar • bi:- altın madeninden daba 'kıy" 
=O rnl ri\ft.!'Hl!l, llatta 

1 nı N ı 1 Veysel tayin edllml§Ur. luyu :fi§ck tıkaml§tı. Hemen bıçOğı çı_ metre murabbaı aatht ihtiva edecek tında b!Urllcrek 1943 ııenest ders yı • metlidir; Amerika 0 ölOlerden 
J ~ ,elafkıtcn 'O!l.rtı, • Aclll trp blnamnm tadil ve tamir kardan, Fakat aceleden kınından çı • ve tealsa.Uyle beraber apğt yukan bir lmda yen! yurt, bUtUn konfor ve tel. imdnt istiye<:l'k ve onlar '.llıocaır..aJ1 

oku t emek. cdllmrt.ı takarrtır c>~tlr. SoğukÇI!§. kara.madığımdan o vaziyette Ollzlne milyon liraya mal olacaktır. rlp.tr Ue knpıluıru, bir defa daha söy. potalarda eriyerek, örs ''e çekiç.. 
• 'ılcn o._ nl et uo m d kı bin ya yenl bazı teaıaatın da hatif bir yara açmak imkt\Dlnı but • Bir :ıya kadar bttlrileceğlnl eöyledt. ledlgtm gfbl, sevgili gençleriml.Ze aç. ler arasında inledikten son~ 

~*'' < l.ıılı .... .ı~. nA.vcslnl istibdat eden bu ttı§ftata ya. dum. Fakat br~ğtm da fğrnmJttl. Batı ğim Detay plbl&rd&D llOIU'& 1§, lnp. m11 oıacıı.ktr ve bunun lçln h!çblr gay hayata dönecekler; hayat vere· 
r.mk = D c l \1 ;ı okl' .. 

1 
kmda ooıılaıuı.etıkbr. dan sonra halk beni yakaladı.,, ata ba§lamımak.üzel"e mUnakw aat. ret ve !edakArlık eslrgenmlyeoektir.,, ceklerdir. "' , itm n~c I~ı· \"C~". ax:m;;ı-----------------~~-~~--------------------------1 lnsa.nla.rın ölillerindon Jınyll' 

bir 'I'ınt~ = Gt.ııl "!f'.u ~1e ';icı Bir ~:.ıı mo~funun "eter kanıolrk. '' • ..Jl'akaı bir gtbı, SlnppurCIMI yok ama makinelerin ölillcrlndell 
) • • '' n' lar olmu'lll) c1r, g\kiaWanmııa naaıl ör. gelea ınerllMlıeUl bir yolcu bula eUnl var• 

tııı"JI twlllrcltlt?" de<lliıl cini, btt bıum mile· uzattı ve: KADIRCAN KAFlJ 

1 ı 1 :1 

(NUcrt de kanııılılrtan ho,lanan sn-zı. - Ben kurumu, gWlerl, *-eeln· 

!ardı -.c- her 7.nnuın Çlın fUozofallan bu den '°k lllCVCrlm! 
ozllnU b::ıtırl.ı)tll gülınclrtm k~c. DedL 1'enl aldı, loaUmeclea, 1anp 

- "Kızıl raklmııe,,yl bckUyoru:ı..,. 

Diye bnğrışnnl:ır ıgtttık~c f;Oğalı-

gözle 

Tcmu. 

inli • 

rJ,ısıJ 

I<! 'illlt ' · 

.... 
nm gömelerı gibi rakaodccet'mt -W. 
~ tekrar nlL-ı:ıındJLu. 
~remu~ bMA gin.lertıo Bel<tayı an. 

·ordu. 
Böyle bir gocecJe Belda7 bOl'tlalde 

bunulan U7.&k bir yerde <1ınııy&caktı, 
''Kml kelebek,, o gece beyaz bir 

mciek gibi no laıdar tıaf vo 8Cvhnll 
gö rtlııllyordu. 

Allat \'O gürUıtU <lw-ınUftu. 

Temuçlnln ~anı bafilndn oturan IJetıt 
bir Çinli, arkad~mn soruyordu: 

- Sen J•oyıılnge gltt1n :mt? 
- Bayır .• gitmedim ama, lngnpu. 

ru tanınm. 
- Ben Oo~1or (2) dl bU) lo bir rnk. 

ka!M'nln dönll.,...nu görmU tüın. Baka. 
lım 'l'tyen • ıro cnuıı gibi oynıynbl!ccek 
mi~ 

'l'tyen - ro mc Unee :naklnruıı sert 
\" "C'1k ,,ıı-.ı.l:ırla l"t'rdo gezdirdi, o. 
rmn:lannı l.ııldır rn'< 1ılr1•11ç krro dön 
dl\.. somu blrCl!'n l:'ir ,.,. yanıl• llt'!lll!' 
ttlrl uy .. baı;IN•ı· 

•P•n bir :rnb:m ~ili.il dihıı ..• 
n•r gtJn l<'nl d:ıl;ıl:uı Keı:cıı bir ('O 

han ko ·ırclı .. 

Ve k.oWayııp MU-
Bsı. bcrkieln çlfnedllt')'oltiWftne 

dlift&m. 
Bea! bir arar llıııı6la.. 
Bu, vldlfl ba,Jvanlar avcurydı •• 

Bumu, benlm gUtl zarif gli)elderln 
lcOlnaıana ........... !l'oıtıaama 

attı,. ve bir c!ofa blle kok1ama4L. 
BM o ı.tı.aa )"lllllrca kaldım •• 
Kurudum. 
Kavraldqm. \ "O rengim eolclu. 
öm beıılzlf bir ımN6ka benziyor. 

dom ..• 
~brem tıalmomundan lariwıuh

Damarlnnm meydana ~lft bat 
döndllriicU rnls kokumdan etıer kal. 
marn tı. 

Beni «tirenler: - J,tc bir lekdet •• 
Diyor ,.e bana &('fyonla,,, 

'J'i3 en • Fo geni bir rıef(!!I nldı •. 
alnında belln.-n t"rl p:ırmııldaruıın u. 
Cll.) la l!lltdl. 

\'e halk onu alkJeladı .. 
Tlyen . t"omın tıırktt!ıU bltmeml§tl. 
Tckmr llll\ğ•nı ııahn~e \"Ur&rak, ttç 

krrr dond!ıkt.-n ııonra, dl'\llm etti: 

dökmeden, koynundaki kitabin ara.. 
•ma edattırtı. Dm onda Mll'tarc& 
) .......... 

Evet •• ııalaD Pf1181fl ! Ben o mu.. 
kaddlıl kltılllm ~ arMIDda 
aurtardlınlıert Y9f1Yorum." 

'Dyen • Fo earkJlml blttrtr bL 
tJrmes koynlJllClall bir çok :renkli gttı
ler çıkarilr ..e .alınenln 8nbdekt m0,_ 
terUerc trrı.Sıtı- Bunlar tnco kAtıttan 
yapılmq SUDi gtBlerdL 

Mll§tıerflcr im gttllert kap13tılar. 
önde oturan mH1t.ernert1cın blr1: 
- T~ TlyMı • Fo •• 
Diye bağırdı. 

T13en • J.'o tıahncden çekllmlıtU. 
tşto ba ııında aalıneye yalan maaa_ 

lnrdan birinin WıUnde oturan orta 
boylu, dü:iUlc \"ll IWUl btyıklı bir adam 
elddetU alkrtlarla Tiycn • Fonon tek· 
rar sahııeyo çıkmamu latlyordtL 

(ı(Devamı var) 

(1) Malnka boğaunda ve Slngapu:. 
nın §imalinde kOçtık bir isltım devle. 
Udir. MelM sultanı o zaman Beynlng 
§ehriııde otururdu. 

(2) Peynlngdtıkl Meli\! sultanlığı -
nm şimdiki merkezi. 

"p ara,, • • 
pıyesı 

-<>
Peyami Safa intihal 
olduğunu isbat edecei 

Nec!p Fazıl Kısakllrek tarablJdlll' 
muharrir Peyami Safa ile Ta8vlri Jilt. 
klr yazı mOdUril ve aahlbl al~ 
açılan neırcn hakaret davasına (Jlll 
do devam otunmuş ve neUccdo re,-· 
mı Sa.tanın para plycalnln lnt.lbal ~ 
duğwıu isbat otmcsl için 'bqka !ılı" 
gUoo bırakılmıfbr. 

TAŞAR ÇiMEN, NEC1IP F.AZJI. 
DAVASI 

Bundan sonra, AıdJye B{tlncl c_.. 
da ykıo Necip Fazıl' tarab:nd&D. .,._ 

§ar Çfmon aleyhJne, 6tekfne J:ıerlJd~ 
escrlnln fnUhal olduğunu s8y'lemek ~, 
rotiıe Ad.iyen hakaret etmek suçund1111 

açtığı davaya bakılmıttır. 
Yqnr Çlmen, kenıllslne toblif:tlt > 

pıldıl;'I halde gelmcml§tl •• 
MOddclumuml mu:ıvını, davanın şııll 

111 b!r davıı olup, tunmeyl alA.Jcadıtl" et· 
mcd ğ1nl ı;Byleınl§ ve f&ıtirak ctmcdl~
nl bfldlrmtııttr. 

Neticede muhakeme, tebll1,-nta r1\ 

men s-eımtyen Y~ar Çlmenlıı Hı 
ren mahkemeye celp cd!lmes 1 

bll!lkn bir gUno bırakttmışur. 



14 fi 'llHab-~ı-s~~ast dava;-n 
•- - - -- suvret basanı 

'Sahibi ve Neşrtynt MCdlirl 
hakkı tank U$ . Rcrlin, :~. (A.A.) - D.Nn.Ebiıa. 

Bacııırtı yer: Vakıt Mattıaa&l J~~s:na sa.ıahlyetli kaynakta • 
dirilrvor: 

ABONE ŞAJl11.AJU ez.un bir gükftttan sonra Sov • 
1'ürklye ~eh> :ret!erin resmt Tas ajansı AlınaD 
H.OO ltr. t'1.00 Kr ynnm Tür::Ciye l:,Uyük elçlei \'on Pa 

8 llJ"lık 'UiO • H.00 • pcne yapılan suikast davnsmın bir 
a •1lık 4.00 • ll.00 • knç safhası hakkında Sovyet baat. 
1 •flıll l..60 • a.oo " nma nlhayet mslOmat vermek zo. 

idare raıeıooa: t4J70 :tında kalm$r. 
,....__ Tas Aja.ns.'D.m veırdiği haberler 
--- ----._ !'&dece Sovyet tahrikitmın prcn • 
~ u·· --d~ n siplerini vermekte ise ele, Sovyet • 
~ • • .- Jer Birliği halla bu sayede başka 
~u fl Ü 69A memleketlerde, mesel& l'ürldyede, 
~ 7 ' il•~ hAli müstakil mahkemeler bulun• 

~nadolıc ajaMının verdiaı haber 
c eöre diln1<a vazit1ttine bak&f 

Çorçilin beyanatı 

duğu bunların steni ın.alıkcmeler 
yn.pe.:.ak suçlu sanıianlarm kendile. 
rlni istedikleri gibi mildafıı.a edebil 
d:ik!erini bu memleketlerde muha. 
kemelerln balkm ~ &ıUnc\e aı;;tc 
lıir swettc cereyan etmekte oJdugu 
nu hayreti~ görmek imkanını bul • 

laı1nz Avam ıumuıruı pukalya ta. :nuş olacaktır. 
111lnden sonra Dk toplnntıauıı yapmıır Tas Ajansmm raporları: Sovyet 
lıt, Cörçll Jlllld oJ.·yamıımndıılcl eon halkı arasında adalet a.nusunu bir 
q..nız h:ırekctlerl hııl<kmda bir bull18a kere dnha beljrt.miştir. Bundan ö. 
h.ıını13ttr Ba:ıvekll dcml3tlr ki: türiiclür ki, Sovyet :etıcri birtaç 

"Sekiz. iws1uk toplarla tedılz edil • gUn var ki halk kitlelerinin bu bek 
llıl, onar bin tonluk Doreetlr ,.e Kor. lenmcdik tcplr~ni bo*vik ba· 
llıaı kayıbı lıakkı:ıc1a benden ızahat la. c;mmda yayılan ş.iddeUi hk' hiddet 
'1!.itlr, 4 nlsandn Dlnd okyn.llu.- fn-lma.sı ile boğmağa başlamışlar 
"'- gtrea tiııtlln deniz .Japon kuv • dır. 
~l"lııln &yıan adasına dofru D~r _ Sovyet basmt, bunJ,Ca tekranna 
~ olduğu gtirl11mttı:tttr. Bu .Ja. inıkiın olınıyan ifadelerle Aıına:ı • 
llou ı.un·etlcrt en ap~., s zırtııı 6 tay vaya Tür:it mah.\eracslnc ve Turk 
~e gemlsl vo bir miktar ağır ve ha- ~em~rlarma hakaret etmektedir. 
!it Bir tmııftan Sovyet basıomm 

kru,.-azürlo torpido muhrip flloHL bu ı"ftı"ra -"-'"ft.:.. Moskova uefleri • 
"Iarıııdan te;!kll edllm!e bulunayorda. ~,,,._ 
da nin zihniyetini ve Sovyotler Birli • 

llon v.rblılan arıısmdıı 18 puııluk h •- g-·"T>de hlikliın sUren avnyı \'USıf • 
"'fılatlA techlz edilmiş blr gemi vardı. ... it Jsndırnıaktadn-. Öbtlr taraft'lll da, 
llılo1rıbo ve Trlnkomal ıımanlarma 'rork anliyeslnin veka.rlr ve sakin 

lıareı rslddetll ha'ıı taarnızlan yapıl • hareketi, Bolşevik prop:ı.ganda.sı.. 
llıı1 ~ır. Taarnız eden Japcn tayyaarc • ücad J il k bi t 
erı bu lkl ··erd"' av<'ıl:ınn11z vo karşı nm :?ç"1ğr m e e e açr r e-

lt ·' znd te'"-kil etmektedir. 
tıynııa toI'lılrınnz tnrafmd!ı.ıı ağır ıtn- Bir ]tere dahn medE'nt dUnya ef. 

llPlaıu uıı.....tı1mı5tır. n:z de dahA ıız ili e·- kan, ltU."J seflerinin kit'c hnlmdc 
Q lllakıa bcmber tayyıırcco dddl kaPP mahkfımiyQtler·yıe net=cc'rn"n ma. 

ra uğraclık. Taarnızd.ın evvel uman- but botcsevik tiyatro muMkemele • 
'ıı aynlmııt o?aıı knl\-ıı:ı.örle.riJnhle rini habrlıı.tııaktadrr. Bu muhake • 
~ tayyare gomlsl dU,ınaD tay • ı rd 1 hreıert tarafmdıuı ~ılt d~nlzde batı. me ı: c suç u sarulanlar bütün 
t'ıbnı111:ırdır. şunu UA'o edeyim Jd de. ~ünynyı hayrete düşüren bir gay • 
lllııercıcı.ı ı~-nı.. gemUerlnlıl la<'pıı'\ne retle suçlandırıb1pc:tı. ÇilnkU h3ltim 
ı... ua~ ösl r1 ler mliddeiumumidcn de <liıha §id. 
....,.. vel a t&yyanı gemlılncle e 
bıııtlllıuı tayyattlcrle anttkll bir bava ı'letli davranmak mti;"Orlardl. 
lcol"tı.nması ff!mlnl ımkA.nın:Zdır. Ba • • • 
&'trtıtıerden btl)ilk blr kı&mI bergün Berllıı, IS (A.A.) - D. N. B. A. 
~l~erClc hn\"B koııının.Mı olmak!ttın jansme. salAhiyetU bir kaynaktan bil. 
llo~rn:ıktndrr VC' c~cr btı gibi tehll • diriliyor: 
~ler göze aıınm r.sa donanmaya dU- Blrka~ ~dcnbcri Sovyet. bumJ ta. 
~ ticaret gemisi kafilelerini himaye ratmdan Ankara mubakcmeel mOna.. 
~k gibi muıızuım vazifenin lfaama eebeUylo TUrk mahkemesine ve Tnrk 
Ge.aın lmk4nıızdır. memurlarma karoı açılan 1tt1ra mil.. 

tılırı:u, Krlpsin J!lndlstanıtak1 TUi • cadelul gtttlkçe §lddeUenmektedlr. 
~den de l:J88C& b:ıtısetmlt. bo bu. SovyeUer bu prop:ıganda ve b88m mil. 
.... ta Krlp5ln dönerek kamM'ad& l. cadeleslne au iki .sebepten dolayı ba§. 
~t verınesLıılıı dalı!\ doğm olaca • laDU§ıardır: 
haı aöylemlıt \"C eölle demlftlr: l 1 - Tllrklyede lıAlA çallflllakla. o. 

llrıpe bu mUzakercler1 ıdal"Cde gös- lan Türk makamlarmm aldJkları ted. 
ı...... . ..., • ,.

0 
ııabn ae kL birlerden kurtulabilen SoTyet -ı.ı1 -~."'•• aebat, mabare. • .... 

~ lak 
1 

d bu mllMscbetle ıeşkllAtı memurlarmm maneviyatını 
tıCS dlr ettiğim e benJ ytıksellmek l.stıyorlar 

>'1elllek ı tcrl Mecııatn de • 
~P d • ~ 

1 
m. lıalD1 ıuuvııffald. 2 - TUrk poUsl tarafmdan aulkast 

tete e oocg ne cm .. ft~ dolayı JaiJ.'. mUnasebeUle tevkif edilml§ olan Sov 
ernıemlt olma ın...... t l • 'lıı d ın1nA ct\pbe et- ye memur annm bazı sırları a.çı-
erın bir yt'l!I dnydnb- ,, 1 ö ea llıly va:ı.lfeıılne vurma armın nUne geçmek ıatıyor 

" 0 rum. Fakat bu onun ıar • 
il lnUzak el ri lda tanına ol:ın . 
l'll~ er e ro ııurotle Bir yüksek Sovyet memurunun ~ 
,~1 k takdlrJr.rlml:d hiçbir meo her glln haplııhaneye girerek suç: 
~ ~z.,. mn· lu Sovyet memurlarını ziyaret etme.. 

11. rltano\'n njan mm diplomatik sinin başka ne sebebi olablllr • 
~iri Londracbkl lllnd ve tnglllz · 

Nera blddeOendl 
<Bnştarafı l nı~ide) 

A A B E ft - Aqam postam 

&rips diJOr ld 1 
(Baf tarafı 1 Dclde) 

ten miW bir lıUkQmet ~kW fçln ynpı.. 
lacak ~lm.lerln an.edeceği gtıçtuıc. 

ıer halckmda sorulan suale Ktripa ıu 
ceY&bı n~ur: 

lılwr bafka, Kanada keza. Harp 
onJarda Huadl.9tand& otdutu g1.bl yenı 
değUdlr. Ay.ıarca eeneıerce mllzakere
ı.er ve mUne.k&§alar yapılmadan nna 
yaaayı değlştlnıtek tmktmı yoktur. 
Kongre ya bep ya hiç diyordu. Her oe 
y1 birden elde edemediği için hiçbir oe. 
ye aahip oi.anl.adı. Benim fikrimce ek.. 
aerlyet l~ harpte yardım et 
mek için eUndeD gelen! yapıyor. • 

lıılUzakereleriıı akamete uğramaaı 
ııcUce81Dde memlekete yeniden tedip 
b&reketıerl yapıbp yapılnuyoca&'ı ııua. 
Une Kalpa ıu cevabı vennl§t1r: 

Harp !aaliyeUerine muhalefet e _ 
derıerae !•lba!dh il feıı.a olur, Her ae_ 
ye raımen .b&rp eden bir k1mae bulun 
malıdır. 

K.ırlpse §U auaı aoruımu.,tur: 
Kongreye tauı ııala.hlyet veriline 

Dlllll hUkQınet d~a ınilh ımaa 
eder miydi fikrlndealnlz? 

Kırtpa böyle bir §eyi hiç dllştlnme_ 
di#lJll ıııöyleml§tlr. 

Bugünk11 muvattaldyetaızııtın kil • 
çUk azlıklann teta.kkl.slne kar~ b1r 
vetoya muadil olup olmadığı suaUı:ııe 

Kırtpa §ti cevabı venn'i§tir: 
70 milyon nUfU8U ldlçtlk blr azlık 

sayamam. 3ihler ve zulllm gören 81 • 

DJflar azlık değildirler. Azlıklar bAdl
selere mani olamazlar. Fakat bu, onla 
rm a..'"7.Ula.rm.ı dikkate atnı•mak &erek 
tl.ği manunıa. gelmez. 

Kıripı sözlerini bitirirken memurı. 
yetinin muv&.ffakiyetazılkle bitmeal.n • 
den dolayı kimseye kab8hat ytıkleme. 
dlğlni söylemi§ ''bunun bUtUn meırull· 
yetin! kabul adıyorum •• deml~tlr. 

Blndlstaa için 
endl,e artta 

(BaıJ tarnrı 1 oclde) 
çıkarması ihtimalinden bah.seclill • 
yor. Bu suret.le Alınanlar Rusyaya 
snldırn1ken Japonların da Hint hu
dudundan Rusyayı tehdit etmesi 
ihtiıııali i~eri sUrUlüy'Or. Hlndis • 
tanda 1.200.000 ask.er vattlır. U· 
za.k Şark ve Malezya.ya. 200 bin 8.9" 

ker gönderilmiştir. Ya.km zamo.na 
kadar Hind.l.itanda. dağınik olarak 
üç dört tümenden fazle. asker 
yoktu. 

Yeni kararnameler 
Milli Şefimizin tasdikine 

arzedildi 

Orta işçi kararna
mesi de yakında 

çıkıyor 
A.nJcıı,rada.n b.ildirildiğine göre, 

KoordinaSyon hey~tinln cumarte
si günkü toplantısında kabul olu
nan kararlar, Reisicumhurumuzun 
tasdiktna a.rzo.luıımt\.1tur. Karama.. 
meler tasclikı mUteakip Ticaret 
V ekflle&e tebliğ edilecek ve h~ 
men tatb~a 00.Şla.nacaktrr. 

Kabul olunan kara.rn~er ara• 
sında iaşe müsteşa.rlığmm dört 
umum mUdilrlük halinde idaresi 
\"e teşkilfıtı da vard:tr. Bu suretle 
mtlsteŞa.rhk kadrosu mU.c:teşar, 
ınUs~ muavini, dört umum mil
dUr, dört muavin ve JUzumu ka • 
dnr şef ve memurla ka.t'i ı:eltlinı 
alm1JS bulunacaktır. 
Diğer ta.raftan bu karorruım.eler 

arasında tevzi ofisi kadrosundn 
kabul olunan yerlerde gerek gı· 
da, gerek giyecek maddeleri tcv
z~n de iŞe ya.nysea.k tevzi oirilkle.. 
ri vücuda getirilme$. hakkmdald 
ka.rar.n.ame de va.rdır 

Bundan bo§ka bir • orta ~ sı• 
ntfı ihdas edielrek bunlara günde 
bet yUz gra."U ekmek verilmcd ka· 
ratna.nıesinin de bu knramamelcr 
arasmc1a bulundut.~ tahmin edil -
ınelrtedir. 

H.nd sularmdaki çarpışma 
(8:ı5taraf1 l ncide) 

ce ne oldu?" d' Ba§v . · ıyc sormuştur 
~ su cevabı vermıştir· · 

dı;;k~ponl~ Kolombo'ya €aı_ 
lerimi J torpil ta§ryan tayyare 
. . hz aponlara taarnız etmek 
ıosnçınad avaflSllnU§]ardır. Fnknt o 

a ırtrna , t • d alçak bul tı ÇIA ıı,rın an ve 
ol 

u urdan dolayı tema& 
amamı:ştır Trın' con: :. . • .aıı ta.nrru 

runa gehnce, tay-•'"'--le . . h • 
val rak d

" JLWC r mız n. 
ana UŞmn.na şiddeti" ta 

aruzda bulumn~Iardır A~ı·rui 
lJ?mbalar. ~apon t..ı.yynre' ge~iıe 
nnden bınnın ço.lc yakına di.u:ı 
müştür. Bu ganinin hasaıa u{ 
ramadığmı söyliycmem. Taarrui 
eden tayyııre2erimız ya düşmü§, 
ya hasara ugram.I§, yahut kul' 
la.nıla.mıyacak hale gelmiştir, 
~ mebus - Japon tayyare. 

lennden bahsediyorsunuz. dcğı: 
mi? 
Başvekil - Ha.yır !nzim tay· 

z:arclcrimizden. Bu evvelce de 
bildirilmişti. 

Bir mebus - Bu ha<liscdcn 
dolayı bütün imparatorluk mil_ 
!etleri büyük endişe duymakta: 
drr. Kumandanlarımızın bundan 
ibret alaca.klannr umuyorum. 
Geçmişten ziyade gekıcck mühim. 
Başvekil, Sıngapur ve Ma!c~· 

ynnın kayrbı hnkkın<la bir talı. 
kık heyeti teşkihni kabul cdc.f 
miycceğini sövlemi~tir. 

üve oğlunu . Jlt~sr~lardan 
öldürmek istedi IB%.JifflDl 
Şehit Asmı c:ı.ddet!Linde 9 nmna• 'ıL"n . 

rada ottıta.n katilden sab&a.lı A· au8 P JDır gemiSf 
ziz admds birisi. evvelki geee bir .ri•rtımei; 1 
müddetten.~ k3:vgalı bulunduğu ~ • 
üvey oğlu Osmar.ın Beşiktnşta Ki· ETRAFINA daima bir tct· 
~e ıooydantr~ ~vesi.ne git.• kik ,·c tenkit gözü ile 00.· 
ı;:ıştlr, Aziz bir hayli sarhoş oldu- ı.an, folmt iyi duşf.ine.n iyi gören 
gundn.n derhal üyey oğlu ile şid • ve f.)i tenkit eden bİr dostum 
detli bir kavgaya tutuşmuş, ve ~ vardır. Geçen gün, beni bir kalı· 
ka1?ndc de tabancasmı çekel'ek n· \eye götürdü. Dereden teıı~en 
z~rmc iki el at~ ettırlştir. IUlhve l.onw~np nnrgiielerfr.ıizi tokurd& • 
b..:r anda ke.nşınıtı, tesa.d.Uf eseri tll'kcn, söz dönd~ dola~ı, şehir 
kU1'51~nlardan _hlç~irisi tesadüf et• i~laine dı:.yn.nclı: temizlik ia:leri
men11 .. 5 ve Aziz bir otomobiik ka• nln tliizcnlc yapıimadıj;'lnclan, ~mn• 
ça.rken zabtta me:nll!"lan Uırafm • trollıırm gcvşeldiğtndcn bahset. 
dan ynkalenmıştıt. til>. 

Azizin ü~rinde bir de bıçak bu- Filhaldka, ~clrrin bi~ok ııok-
knmuş, adlıyeyc teelim olunmuş • sanl:ı.n olclu~'U mulı:ıkkalıtrr. Sır 
tur. kaklamnrz p~ir, b:ızı semtler ça. nnrn geceki yangın mor ftlndcdfr. Kııldmnısızclır. na. 

zı dilkkfinbr mülevves bir hııldo • 
Bir apartımanm be§inci cllr. Bnnlann vebalini bir fumf• 
katı yandı. Bir kadın da tan beleillyeyc yfildemek Iamnge-

yaralandı lir, bir taraftan eh znırumm lcnı • 
Dun geoc, sa:ıt iki sıralıırm& l:ınnn, vc.,aitsir.liğe bağlşlıımak 

Kandillide, Mı;hmet Ali Bey a· Jfımn~~· . 
partmanmm beşinci katınd Un .ş~rdc, hnlkın da vebalı 
turan Yaninın dairesinde a ı::r vnnlrr. Bclc,lı~c, olmlilnrı, c:ı.d.dc-
yangın çıkmı J 1 b 1erl tcMilll'M~~c mecbur olsun dn 
~bcr daıre şkısvemenClıY~_ardaık" ·c· hem n"dcn I:irlctmcklc ruUkcllcr 

Jan .. an 1s 0 T··fn ld ·· b" k sonra. itfaiye Uı.raf el •• d ; o un. . ı u sc z yuz •ne ya --
rülmuştür. m an son "'- hışan ı~~n:bu1c11:., ins:ını:;r ~!':"1'• 
Yangın esn da. y . . . tan alrr.:ımn lmd:u soltnga tu.mı• 

nası Anastas 
asdm .-ta:1"11n n silnlcr, sümt..iirsiinlu, her cl:ıkika 

ya ışan ~u..a.mamış · • ı h - ,.. - t " " --h itfaiye tarafından ' ve mulı_ ~cm~c; ın uı.-u, ... ub., ' ç':'p, mıua • 
telif yeri · M - hal , rem atsınlar da b~ledrye lınnlnn 
kurtarıla~ Y~~ 0 UJ,7U knld~ temiılcs~n, toı:ılatsm !.. En olnırya. 

as ancye 1 cak bir r;cydir 
rrlnuştır.. Halk da kc~disinc düŞeD \'azife• 
Müttelık tayyareler Yeni yl yapmıyor. Kim ne derse desin 

Gineye hücum ettila biz şehir terbiyesini bllmiycru7: 
sıc1ncy, H (A.A.) - DUnkU pazar· l!cpimlz, medeni bir şehirli olma

tcsl gUnU, mOtte!ik tayyareleri, Yeni mak gibi mli,terck hlr nyıp tnşı. 
Glnede Lne hava alanına hUcum etmı, mn1<tayız. 
lerdlr, MUttcflk tayyarelerinin hepsi li"ikrimlzce, ~ehrln noksanları 
llslcrincı dönmUşlcrdlr. - \"C'S:ılt izllğe ,.c zmna.nm icc~t-

• larmn rnf;'tllen - düzelebilir. Mli!u 
u baskmlarma karşı tedbır l<tin mMtcbe yoluna girer, Ilet~n 

(Il:ıştanıfı 1 ncide) İtin tal•ip fikri olmalı, bu noktayn. 
Devlet, belcdi!ye ve hususi datıe_ .inem Ycnnel!dir. 

ler 'e vakıflara ait bina ve tc.3ıs Ecı..ıscn, fitlırln en büyük, hn11ii 
le.rle adi bent, çit, dolma vesaire. tek n ı., anı, t a·A.p 1a . i o' nC!" :ı• • 

dır. J~ ~ .. nı.Jsrulcı1 ~ ı "'Ncd_y;ı 1: 
nın yıkrlması içi!'l herhangi bır 
para verilmiyecektir. S:ırho~ o.:ıp t;l'Je g('Ç ,ı:kJt sa-

Tehlike mıntakasında bulunan kakt::ı. ~rla söyliycrek gidcnier• 
halk ellerindeki her nevi malze den cıcza slmnrolrtı, bu l~e ebem· 
me ile tehl;ke mahalline koşnıı.. miyct hilo ve.ren yok, bir sürü sar· 

boş niun nt:ırnk, şarkı söyllrereır 
ya mecburdurlar. Bu iş için ya.s gcccynrıları, ın::~ nııe aral:mndıı, 
haddi 18 den 50 kada.rdxr. Jca· 1 bında komşu vilayet halkı da soknf, :ır<l:ı ~n.lpa vurayorlnr. Tnım 
vardıma çağınlacaktır. Onlar nıyhrın lm"lıln.n kapalı olacakh, 
., 1<'1C ?..ıırr.nn'.lrr Jınpıınmıyor. Gece on 
için de meclruriyet aynıdıl'. . Tft"" 1 · ·n kil k • ılrlclcn t..0nr.1 rndyo ve gramofon 

fl
ag.nmd arhalıçı ~ ece 1 teakı. UP ıtkıni tl!dz Mmt"..c yasaktı, h:ı1-

gra al' er. ve parasız o ar b ki f • --" ftl. ıı· ··nde ·ı~'·t" B . u , grnmo omar, .l"DUyohr .• mu.ua ıne go n ~~ ır. .~ ı~r bahlara im.dar konserlerinde th· 
le~e ~al;ştırılaca~ halka ucrct. ,'8.Dl ediyorlar. T.ram\"aylardaıı 
venL.'ll•yecek, . yn.~ız e~elt ve klm.<ie ntlamıyaca.lrtı, atlıyruı atı .• 
ıa;trkl~ temın edılecektir. ~n.&. yana .•• Yolun sağından gidilccC".k· 
ta. ık rnilstesna. çalışma.1< ıst~ ti çhiil yerlerden gecilceckU im 
~ıycnlcrden derhal 5 liradan 10 gÜn bnnlı\nn hi~biri ~ npılmı; or 
lıJ?-ya .• ~adar para ccazsı alına.. klmsc ses tıkarmı:vor ... ~ • ' 
ca~ı gıoı, çahşmıya da mecbur Loka.ntıı.ıar sık ~rk kontrol cd!li· 
edileooklerdir. yor, tesisat nokı!M, mutfaklan ııis 

Hmt ~işasi liderleri döğUş iste. 
me.k.le bera.ber berkC!i.n ne fikir
de olduğu bilinemez. Askeri ~f .. 
ler hava ve deniz kuvveUerine 
giivcniyorlar, lngiltereniıı Hint 
Okyanusuna ana.vatan don."nma • 
anıdan birk~ zırhlı gönderip gön
denniyeceği billnmtyor. Gönde • 
r!rso Japonln.r buraya kuvvet a
yırmak mecburiyetinde knhcalt • 
lardır. Bu halde Amerika dooan • 
masma karşı znyıf dilşeceklerclir. 
Maa.mafih Almanl:nnn T5.rpltz zırh 
hsmm Şimal dıienaziınde, İtalyan do 
nanma.cımm .Aide-nb:do bulurmı.ast 
lngiltorenin zırhlı göndermesine 
engel olacaktır. Hinıd:iatana Japon 
taa:rnızu olursa E.irlcşik devletle• 
rin ümitsizce ~ışrnast 18.zmıge • 
lecektir. 

• 1 Nil olnne:ı, lmpatılıyonlu. Kaymakam-
F..clebPyat dünyaııında (GUNGA. DlN) ve (SÖNEN JŞIK) gtbl bUyUk 1ar bu gibl yerleri ııık sık tefti:.,. 

eeerlerlle bir devir yaratan me;,bur muharrir ediyorlardı, kııp:ıtdan (]illckanln

M acaT parlamentom 
toplantıya çağrıldı 

B!t<lopeşte, 14 (A.A.) -- l\1a.. 
car parU\mentosu 23 nisanda iç· 
timaa çağınlınıştır. 

RUD'l'ARD KİPLİNG'ln 
SON ZAFERİ: BU PERŞEMBE AKŞAMI 

L A L E' d e canlanacak 

rm ü tiinc "şu sebepten lm.pnbJ. 
nııştır,, dlye levhalar asrlıyonhı. 
Şimdi hunlnrm hiçbiri yapılmıyor. 

1 

Apartmı:ınlnrm, ederin penePrC'• 
ferine saksı, çi!;ck kotul:ırı lt0r.m:
yacald1, bw~mızı kaldın11 b:ı.kını., 
peıırerolcr, balkonlar ç!çek s:ı.ksı· 

~llUnrtnde Hlndlfitnnııı ,·azlyct!D. 
dı~~enı dcği'jit.m.ter olabileceği umı • 
;:lltı kesUmedlğlnl yaunnlıtadU'· Neh. 
l' • kil lttdiğl r.. lizın çe nilfU:ıtı doJ.n.. 

1 :ııe UJndlstanın tıarp ı;ayretlne d:ı· 
t !:'ı'nış bir ölçllde ı tlraklııl teınln 
llıeaı nıUmkilnclllr. 

\tşll>E~ 
~rııırnla giden hııberlcre gUre l\la. 
~ İ't•ıl'n t•ıılrnl O:ırl:ımı ve lJh'lllC 
ın:• dah:ı ı.ntı bir hnttı hareket ıt • 
,.,_ etıııı.tlr. Söl lendlğlnc ı;öre Ma. 
la.rı 1 bunlara .\imanlar mlitareke ııart 
Qllcı ~rı:ew Ilı l nn lmtl~:ız.lar iı;1c
!ltı erı tal,ıJlrd<' :rulonu gidere\< Fnın· 
~, lıarp gcnıilrrinln :ıtm:ı~ c~i ııltınıı 

bir teşebbüse geçmlyeceğtnl söyledi. 
Biz. Brltnnya IıUknmetlnden hiç bir 
teşebbils beklemiyoruz. Ondan, yalnız 
Hindlstanm alyast ve iktisadi terakki. 
sine ınnnl olmam beklenebilir. Bence, 
her Hlndlinln vazl!cel, her tUrlU teca. 
\'ÜZC, cslq ve yen! her turlU tahakkU. 
ınc mukavemet etmektir. 

o 
Bir lngiliz gemm torpillendi 

Vaşington, 1{ (A.A.) - Bahriye 
nazırlığı bildiriyor: 

BUytik bir tngllb ticaret gemisi 
Atlantik sahlU açığında tıorplllenmlı • 
tir. İnsanca kayıp olmadığı haber a • 
lınmrııtır. 

=SONEN iŞi = 
iDA LUPİNO • BONALD COLMAN'ln 

1 Jarilc sandıklarla dolu, lıer apartr
nınn ve ev penceresi, &bilin asma 
bah!;Clcrlne benziyor. 

l Otomobiller, şehirde az sünıtıc 
gidercl.1.i. llnlbuki, mlibareklcr 
- bir avam tabiriyle - mezba· 

ynrattığı r.n gU7.PJ bir a,k romanı. hııya kelle ycH~tirecekmlş gibi 
Harpten lıeyoc-:ın, aanatten hnreket alıın netls blr filmdir. ~idiyorlar. 

ll••··~~llİıaliiİııİİİİliİml.iİmml.İmliİmmmmmliİl••.I Bo mi aileli dt.ha !WOk sırolıya-
blllrim. Fakat, siltunomnn lı."Udro •• 

~I \'lrmi Ur. 

~tayı•aü a Diker' e 
/;' 
Qkiilte hocalCJTımn hediyesi J 
0~1JJıun haddini doldurduktan 

Oı-dl':l hizmeti iki )Il daha uzatılnn 
~ ~IU1·Us Profesör Dr. Hayrul·) . "ki ktayı aydınlatmak 
~ b! ikcr i1:in dün Tıp Fakli.ltc.sin· 1 - Bır 1 :nzel dedi S:Ze 

cı:>.ı) r kutlama töreni yapı1d·ğı is\iyoruı:~ 7~o da ;;,ııcn.k ~rr. 
lı ~tı 5ccC saa ' ö ..ıı<Hn; • <lal) • ri görüp g nne~ .. zı 

'lc
11 

er n.ldığun17.a göre bu töI'(.Il· da k~:> aman "hnyır" diye ce. 
:ıcaı"'°nra snym prof1>söre fakülte EıOrdlıgu~ z tin'z 'Bereket ki sizin 
lı !lrtnm hıı.zrrlsdlkbn güzel bir \"nP -.·enlln şdo~ olcluğuna inan 
İl~ sunulmuırtur. efö:UnU: Şimdi Mösyö Tim Anler 
~ 

6 
batım Tür~ tezhibinin ndit ma.nıış rm. aynı ıına.ttc Mndam 

~ı.- l'llcği üzerine iı1lenmiş bir p!· ton aynı gece, 'rdi"'' i k 
"il ol ı kam:ırasma gı ı:.m a • 
it· . up ~tine §U satYrJar hak DClY uı: 

•?'iltııişt!r: bul ediror. 
~ Gc>nç kız Ti:-' Anlerto~a ~tI. 

ltleldJye geçmesi mi.inascbefile dudaklaıı tlt:rıyordu. YilzU değ15 • 
()!\Unaryüs Prof ör Doktor ır.lşU .. bocaladı: 

lla"ynıllah Dike • - Fakat s~ .. siz değildiniz? s:z 
re d ğ' '? llb . . . yoktunuz c 11 mı. 

FakUJtesı tedris allesinuı Tim cevap vermekte istical gö.!ı· 
eevg1 ve saygı 
~ğnm 

ım. -1941 

•nrdj • 
'"-· Hayr'". dedi .. ben öldtlrme • 
dim .. ben katil değilim .. yalıuz hır 

StZlDl. Her ~yi naF1ls;ı er geç öğ .. 
reneceğinlz için size hllki.ka.ti eöy. 
liyeyim: Madam Doyhuı incilerini 
1Jen sa,ldnn. 

Mösyö Tim Alerton §UilU ka.bu? 
\.füyor. diye Puvaro tokrarladı: 

"Möeyö Tim cinayet gecesi Ma • 
~nm Doyltan od36Dla girdiğini ve 
ıncl kolyeyi çaldığnu kabul ecU· 
Yctr." 

Rozali go..-nlı gözlerle genç o.dcı. 
ma sordu: 

- Sahi mi? 
-Evet 
Bir an ~11Gtuls.r Puvn.ro tekrar 

&öze m.,ladı: 

. :-- ~~yö .. Ti?1 Alertonun ifadi?. 
~~ ı.le ~!'lın g~rdüğünUz 1i.:r noktada 
otrı~ıyor. Cinayet gecesi Tim A 
lerton Madam Doylun odasına gir: 
miştır Fa..'mt ora.da ne yaot.rğını 
henUz kntiyellc bilmiyoruz 

- Bilmiyor nıusunıız? ·Pekala 
:ncileri ı,alrlığmu biliyorsunuz. 

- ~-:Vet.. evet .. fnknt bu incile· 
ri ne zaman n.ldmrz? Belki de gi.'. 
c.? ynr.sından evvel .. bu harıo:keti • 
n!zi kirn~T'. görmediğini söylüyor 
ı..unuz. Halbuki gece y:ı.nc_:ıındn.n ov. 
vel olunca ve Luiz sizin bu hare _ 
ketinizi gördüğü için ertesi sa • 
l'8.h da sizden pek tabii olarak bü· 

ytHt bir ha.'dn s\Ut(ıt iste~tir Bu 
tehdidin biltUn iı;.lerioizi mah~c 
~eccğini anladiğrruz iç.ın teklifim 
kııbU letnıiş ve bugUn öğle yeme . 
~inden evvel kendisine knmarnsın. 
do. randevu ~c~sinizdir. Randc. 
\·ncla. kendisini Püml::ı.n ver:nlş ol. 
n.uğunuz v~ o pamia.:rı sayarken kal 
bine bir bıçak mplıyarn.k kendiııi· 
nl ö!dürmUşs\inüz. 

GörUyor.sunuz ya biltiln fel8.ket. 
yine llizin üzerinizde top'.anıyor. 
Birisi s!zi Luiz Burjenin knme.rn_ 
sma girerk~n görmil{j .. 

Heı-gtil Puva.ro, Roızaliye döne • 

rek: 
_ Bu gören annen.i1.dir, mauna 

zcl. . <ledi. B!l v:ı?.iyet sizi cinayete 
b;r kt'l'C daha t~ etmiştir. Son 
rn Pc-ningtonun bir taıbaneası ol • 
uuğumı biliyordunuz. derhal onun 
kam:ırasına koştun uz, tabancayı 
nldrn!Z ve d~ktor Besner;n kama • 
ı11c_:ımdıı. .M:ı.da.:m Qt('rburn bize siz.' 
hnher ver..--ı::eği sırada kcndisinı 
dUT:yadan yok,..ttiniz. Sonra dn 
r!Cl'hal geminin kıç tarafınn koş • 
tur.uz ve kö:7Cyi döner dönmez füı_ 
't'nm..'c sanki silah sesL'le koşuyor. 
mu5 g~bl aksi i<>tUuımcte hnroket 
ettiniz ve b::ı.na ~:>.rptmız. Silıihı e'· 
i.crinizdo eldiven olduğu halde kul 

l:uı:nıştınız. Nitekim ben silahı tct 
kik bahnnesile sizden eldivenleri 
!stccllğim :&a.man b3.na bu eldi"ven
leri cebinizden çıka.rorak verdiniz. 

*** 
PliVARO'SUN TAHKiKATI 

su bumı. ınüsait olnmdığı için vaz
geçiyorum. Hem bcrum sırnl:ı.mn
ma hacet ~ rl•. Ltrnfmrz.a OOJını, 
birçok nUmuııfler ~örürsUnfu:. 

Rn neden oluyor~ .. Her şey yo
loruı ~inli de, fulripin, ı.ont:roliin 
arkn.sı onun için mi bıral.tldr. Zan
nctmiyonını ,.e OOl le ohlub"lJnıı 
zannedecek lmdnr da saf<lil deği. 

Ti.m bu sözleri ayağa kalkarak lim. 
LUtUn kuwetlle şöyle reddetti: BilfUn l:.;lcrimizdc, t:lkip fikrine 

- Allahm huzurunda. yemin e. önl'm ,·ermclil iz. Hele ı;chir i~le 
derim ki bu söylediklerinizin hlç rinde im ~ibl is?crlC" ilgili olıuıla
bı"...: doğru degı~"ldir. ~ 1 rm, el ko) rlnlılnn, urrn~t ıldnrı, 

Tam bu sıra.da Rozali heı:<".ıtesın c;nlı!'ıJl ~nb:ıl:ıdıl:l:m is;, başnrc.h'l• • 
ha~ett k>.rştSınd:ı. ayağa kıılklı ve C.e.n, y:ılıut ynbut blrknç ı;~n tat. 
Uç erkeği de hayrete düşüren şu lıik et~ilıtcn sonra, ö~ lece brrak
Bözlı>..rl söyicdi: m:unııh, yUz üstU terketrn.,,•ncleri 

- Evet, btilün bur.lar doğru ı;ızmıı'hr. Şehrin noksanı. islerin 
değildir, ve bu söylediklcrin'll ya· dUzelmcsf. aneak böyle olabilir. 
l~ olduğunu ht"rkeslcn iyi bilen 1 J,flfJa ı>t>yıdr gemisi yilrlimez! 
Mosyö Puvarodur. Ancak bu şekil. Blr s.ıhife açs.'.l.m nğlıı.rsın .kit.ahı 
de ~onuşmasmda dbet bir sebep sineden .. 
vardır. LAJ;DRI 

Puva.ro genç kt:ı:a baktı ve güldil. 
- Matmazel decli Çok zekisi • K 'd k / • d h 

r.iz. Fakat şun~ da itiraf edin ki orregı or a esı a a 
masa'ımı çok giizt'l uydurmn!!tum.

1 

fazla dayar:amıyacak 
- Fa.kat bu b.kdirdc!.. \'aşln,:tfon, 11 (A.A.) - Korrcg1dos 

. Diye Tim hiddetle yerinden. kııJcsinln dahn. uz.un zaman mukave 
ı<nlkm.'lk istedi ama Puvaro kcn _ 1 met etmesi humıı:ıund:ı bnflf bir Um · 
ı.ı;sınt tuttu, 1 bcsleneblleceği V~lngtondn tahn 

((Devamı var) dllm~ktcdlr. 



LONDRA ŞEYTANI 
Yazan: 

EDGAR V ALLAS 
Çerirmı 

VEHIP TAYLAN 
• 39. 

Stoker günün birinde Londra 
da gayet ucuz fiatla bir kat kira 
Jayabileceğinden bahsetmişti, Ha 
sis fiıtıyar plfıru muvaiık bulmwı 
ve evi oğlu için kiralamı§tı. 

Evde dört daire olduğuna giı
re diğer iki dairenin kapılan kı 
litlenmişti. B'nzan rnü§teriler 

geHp boş daire ararlardı. Fakat 
sorulduğu Y.aman dairelerin kıra· 
da oldukları kendilerine biJcild· 
lirdi 

Lev Daney için bu bina sığr 
na.kla.rından birini tc§kil edıyor. 
du. Tclılike vukuunda buraya çe
kilebilirdi 

Marta İle Villi Okvra.yt Meri 
Griri bu eve getirmişlerdi. Gen•j 
kıza en büyük odayı tahsis et· 
mişlerdi. Katın yarısını genç kız 
işgal ediyordu. Diğer yarısında 
da Vilh ile Marta oturuyorlardı. 

Meri o gün çok keyifsizdi. BU. 
tün gün bulunduğu feci vaziyeti 
düşünmc.klc geçirdi. Kendini te· 
selli etmeğe uğ'ra.şıyordu. Nafi. 
le! ' 
Akşam üzerine doğru Mn.rta 1 

kcl')lyı vurdu. Meri kapmm sür 
gu nii a.gtı ve kapının gerisırı. 
deV mhsm Mnrta olduğuna ka· 
naa.t gutirdikten sonra onu ic;eri 
nldr. 

H rta perişan bir halde kendı· 
ni bir koltuğa bırakrverdi. 

Allaha şükür uyuyor, dedi. 
Ç:ı?uk yoruluyor. Bir de uyuma. 
&.:! ç~keceğim~z vardı! Sire bir 
m kt.up getirdim. 

E! çantasından bir zarf çıka· 
np genç kıza. umttı, 

Meri §88mnıştı. 
-Kimden? 

Kar}ton otelinde oturar. 
bimindcn. 

- Binbaşı Lan dondan mı? 
- Evet. 
- KendisiJe görü.~tünüz mü? 
- Evet, Vıilli ile beraber onu 

ziy&Nt ettik. 
- ,.e? Vılli de onu gördü mü? 

Çok fena. etmişsiniz! O her ~ey 
b!-ırr. 

Marta. glllümsiyerek Mcrin in 
sbztlnü kesti: 

Misteı Landon daha başka bir 
goı. ım l r biliyor. Onu tenvir et
m ~ ihtiyacını duydum ve ona 
biraz m:ı.lümat verdim. 

- Villi ile n;l.:•hlı olduğumu. 

"':11 da an}atınu: mı? 
]\1(1 t.'.ı. gen· ş omuzlarını silkti: 
- Ne var nn'atmı~ acak evli 

o m 1· ta h.b:ı.sat mı? Sözlcıim 
M· t r T ınd"lna s hık duış tesi· 

t . Öyle tahmin cPyo~ 
· b'raz ralıııt bırakrp pc.şJ. 

m· • .. '--ıa köpeklerim ralmıya· 
c " -. Day:mler oto."DOÜli bUtfu:ı 
po'ı~ m rl~ez erine tarif edilmi,.'j 
'~ n t rılıvor. Yolda üç dı>fr. 
d· ru1duk. Binbaşı Landon 
s!ze " k! Maamafih size söyle. 
ım "' iü."rulll yok. Siz benden iyi 
b1 i 'S

0

nrz! 
Meri kızardı: 
- Öyle olmasını ne kadar is. 

terdim! 
Sesi o kadar yavaş çıktı ki ır.c. 

hatııbı ya. i~tti ya i,.'tnıedi, 

Marta genç kıza müstehzi bir 
bakış fırlattı: 

- Maşallah, ne güzel temenni 
ler ! Evli bir kadının ağzına da 
ne kadar yakışıyor! Yalnız dik. 
kat edin, jçerideki işitmesin, 

dedi 
B~mı yana eğerek kaptyı işa_ 

ret etti: 
- Villl huysuzluk... Yaptı 

mı? 
- Avukatların yanmda ?.arar. 

sızdı. !şimizi l:ıerbal edecek diye 
epey koricmuşbun. Fakat Lan· 
don'un odasında rahat durmaJı, 
En sonunda bıçak marifetini 
gösterdi. Halbuki daha evvel<;e 
ceplerini yoklamıştım. Kerata bır 
rnn.vmun kadar kurnaz. 

i'1eri telfı.s!- sordu: 
- Mister Landon'u yaraJa.dı 

mı? 
- Canım o kadar korkak ol. 

mayın! Sevgilinize bir şey o1nl3. 
dı, Vasiyctna.-ney; nihayet gör· 
dilin. ihtiyar Okvrayt size mctc. 
lik bırakmamış! 

Meri gayet 18.kayt görUnüyoı. 
du: 

- Ya, öyle mi? diye sordu. 
- Vasiyetnamecre ~öyle biı 

kayıt var. İhtiyar Okvrayt oğl~ 
nun karısma yüz bin İngiliz lı. 
ra.sı meblağı, miras i§leri hal!e:
dildikten sonra, tediye etmesir:.ı 
arzu ediyor. Garip değil mi? Okv
rayt hiçbir zaman oğlunun saknt 
olduğunu ve kendi bakacak vazi· 
yettc olma1ığmı kabul etmek 
istemiyordu. 

Meri pencereye yn.klşa.tı ve tar. 
ladaki ekinleri sey:retmf'ğe başla. 
dı. Dışa.ne::. yağmur yağıy<?rdu. 
Bir aral k gözü bahçedeki bıı 
gölgeye ili§ti. Bir adam ağır bir 
palto sırtına giymlş, bahçede do. 
laşıyordıı. Bitisik küçük bir ku. 
li.ibeye geçti ve biraz sonra bir 
kova kömürle geri döndü, Biraz 
sonra yine kayboldıı. 

- .Aşağtda kim oturu •or? 
Marta harekete g-cldi: 
- .Aşağıda oturan var mı ki? 

Gerçi ev dayalı döşeli~i a.ma 
bugüne kadar orada kİiru5eyi gör. 
medim. Nn.sıl bir adamdı? 

- Size dün ak tam bir otomo. 
bil sesi işittiğimi söylemiştim. 

Marta alay etti: 
- Belki dootunu.z Daneydir. 

Bu adam üzerine milthiş bir tesir 
yapmış olmal•sınrz Galiba de1ilf:. 
re ve can;ıcre karsı cazibeniz faz. 
la. Lcv'in kansı her yerde koca. 
sının .size delice ft..qık olduğunu 
anlatmıstı. 

- Bavan Daney'in bunları ar. 
lntmı11 o!duğunu nereden biliyor. 
sunuz? 

- Sto1·cr söyledi. Stok~ ne 
tilemde aca'ba? 

(Devamı \"ar) 

ZAYl - Beylorbcyl nahiye mQdUr. 
lllğtlnden aldığım nisan ayma alt 6 
adet G601, G602, 5603, ~98, IS599, 5600 
ekmek karUanmı zayi otum. Yenl8lni 
alaca~dan eııkislnln hUkmU yoktur. 

Çe~clk6y - Kuleli caddesi No. 
39 Binbaşı mQ~knldl Mustafa Soybun 

&VANL. 
Simanızın ve elb~enizin güz.elliğini tamamlatacak 

PKADJR 
ou; KA 

B A B E R - 'Abam nntrtaSI ~. • ..... . • • 1342 
_____ ,-.!..,_ ..._;.;_._' ~-~~~~~~ 

10.000 kadını 
Hayrette btrakarı 

1 a·R G.A R ; p PU~RA 
TECRÜBESi 

* 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
tCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABiLiR 

' . .. ..... ~ ... : . ! ~ - . . ... ' . -· . t • • • ' • • ~ 

Gıda maddeleri lıangi 
bakkallara tevzi edildi 

ı.tanbul latc MlldUrlUğü tazafmda.n hazırlanan liste dablllıncSc gıda 

ma4delerhıln tcn.latına dlbıden ltlba.reıı baolalımllJtır. ona gıda maddele. 
rlne tlyatlan IJU fClkUde tcısbit et.mlştir; Plrlııç 51, faMılye 25, bulgur ıs, 
beyaz peyıılr 78, yağ 178 ku.nlftan &atılacaktır. Bu ıuaddelcr nlltus bııoına 
verllecekt1r ,.e dlln ele yıaz.dığcruz glbl bakkallar, alanın lahn wı adreıdn.l 
bir deftere kaydedeceklerdir. Herkes, pirinç, bulgur ve fasulyeden birer 
kilo yat ve peynirden 250 gram alablleookUr, Bu 8&1ıobtan lUl>f.l'cn veril. 
mlye bqlanan gıda mıuh'lckrl lGO ton pirinç, SOO ton fASulye, lGO ton bal. 
gur, 600 teneke sadeyağ, lGOO teneke peynirdir. Kendilerine gıda madde. 
lert verilen bftkkallarm isim ve ııemtlerinJ ynxıyonız: 

Be!Jlktaı: Merkez Nnhlyesl: 1 1:)11p; Merkez Nahiyesi: 
Nevzat (Teşvik!ye), Kenan (Ortab LQttı (Eyllp Jropıçeşme) , Zeynullah 

bahçe AHe kileri), Mehmet Ali {Or. (Ey1lp ca.mtl kebir kar§lSı), ŞQkrU 
tabııhçc), Yani (Slnanpn§a), Yani Kbıbl (Ayvansaray Lıikele cad), Meh
(H'As Fırm caddeat), İlya (Ortaköy), met çıray (Defterdar), 
İbrahim (Kunıçepne), Suıeyman (Di. Rami ntıblycst: 
kllltM>. Mahmut Kafadar (Rami), 

Arnavut.köy NalıJyeal: Kcmerbargnz n:l!ılycsı 
Panayot (A.rnavutk6y),Ahmet (Be. Demir (ICemerburgaz .uahJyem), ö. 

bek), mer < Allbey köytı) 
Beyoğlu; Merkez NBhl)esl Fatlb; Merkeo& Nablyelf!I: 
KA.mll <Feruzağa camlal), Ekonomi HDsııiye (Hnfızpap.), Hııllm (Sa • 

(Kalyoncukulluğu), Dlmltrl (Yüksek raçh~nebagı), satm (Ordu caddesi), 
kaJdınm), Koço (Tnrlabaırı), Ermts İbrahim <Sofciar caddesi), 
(Balıkpazan), Aziz (Kooğlu sokağı), 1 Somatya nabJ_re.i: 
mı.mu Ege (MC§rutiyet caddem), ı Salim (Aksaray), Ziya (Aksaray), 

Taksim Nablycet: SQleyman (Yedlkule), !brahtm (Koca 

Ankara pazan (lstikl!U caddea:I). 1 lllustafapqa), Şükrü (Et)'enleS") 
Emine ve Tevfik (Cihangir), Kost:ın. Şehremini nahiyesi: 
tın (Pnpaz k6prllırtı), Nuri (Güm~. Bacı İbrahim (MevlAnekapı) , Meh. 

suyu), ı mat (;'hııy meydanı) Ahmet Ziya 
Galata Nahiyelll: (Şchmmlhi) All (Uzunyuauf) (lıılıu., 
Faik NecaU (Kahmudtye caddeal). tala ('l'opkapı) 

A'bclullah Ye Naci CFmdık\ı). M6'°'W11cıt ll'8Der ııabiJ'••h 
(SalJpaz&n), Kemal Asa (Okçumusa) Mwrtata (~thlye), tıyaa {8Ultan. 
Ynnl (Galata rıhtım caddesJ), 1 selim), Hnmısı (KQçtlkmustafapqa) 

Şlsll n-hlyCftl: Ahmet (Balat) Zekcrlya (Ayvaıu:ıı. 

Silleynwı (HalbkArgazl cad), Yah ranY) 
ya (Rumeli cad.) Ali Rın (Feri köy) , KarngllmrOk nahlycal 

Kft5Jm0ll§<"l nııhlycsf: 1 İbra.hlm (Edirnekapı), Sellıu (Ka. 
Zeki Çakır !Zincfrl!kuyu cad), Sey. mgilmrllk), Mehmet (LöktıncWer), 

ful1ah HO§gör ('Muvakkithane cad.) ?Al'tlkar (Fcvzlpaşa cad.) 
Suphl (Çiviciler sokağı). KAdıkiSy; It>rltez Nahl~"efll: 

Ha8köy nahiyesi: RU~ ( l{'ld 1.öy), Nıı.fiz (Kııdık!ty), 1 
Avnım lH&.s'köy), Vangcl (ffahcı. Eko:ıomlıc {Kadıköy) ,ŞUkrQ (Kadı. 

oğlu) , köy) Bllml (Ycld,ğfrmenl), Dursun 
Emln6aU; '.Merkez NahJycei: (Xu,,.dill), lmnan (Gs.zhane), Abb!ıs 
Ayyıldrz (Ketenciler), Ferit Şokcr- (Moda), NurotUn (Bıılıarlyo), Mch • 

el (Ketenc.ıcr), Teo!llls <Thmntıs.>, met coog-uunc;el1!lle), 
Dlmltrl (t.rlrecl), Nall (Tahmis) Kızıltoprak nahiyesi: 
Kumkapı nnblyest I{emnl (Kunltopro.lc), İbrahim CKı. 

Recep Funda (I.Aleli), Şeref Gtıı:Hı zrltoprak) Ahlrongilos (Göztepe> Mus 
(Beyazıt), Hllseyln Kııuıy (Ccrrahpcı. tnfn (Feneryolu) 
~a), Yunus Terzioğlu (Kumkapı), Sıt. Eroııküy n!ıblyest: 

kr CÇaraıkapı) Ram:ızan (Erenköy), Hııfız !Eren 
Beyazıt nahiyesi: köy), Salim CSuadiye), Kemal {lçe. 
Sabri Yüceler (Mercan Tığcılar), rcnk6y), .Mehmet (Kozyatağl), Şev. 

Şere! CD<ıyazrt), Ziya Yemişçi (SWey. ket ('Merdlvcnköy), Etem (Bostancı) 
,. • Osman (Veznccllcr), t7!1kUcl:ır; '!erkez Nahl.)esl: 

• . nzar nahiyesi: HUsnü (ÜskUdar), All (Üsküdar) , 
'" 1 Kubbcçeşmc 284), Salt Şen Selım !Üsküdar). Enver (Üsküdar) 

(Unkapruu caddcai 294) İbrahim Gün Nuri (Üsküdar), 
ay (KubbeÇe§mc caddesi), Mustafa Kısıklı nn:ıtyest: 

Ccbccloğlu CKUçükpazar caddesi IS14) Sabri (Kışıklı), Mığır (İcadlyeJ , 
Alemdar nablyesl: Ali (Tophanelco~lu), Mihran <Bağlar. 
Nuri (Kadırga Uman caddesi) Meh başı). 

met Ali Gllrznde (Sultnnnbmet Yere· Beylerb1!)1 nıılılyesl: 
batan caddesi), Mesut (Nuruoamanıyc Nuri (Beylerbeyi), Todorl Papals • 
Vez.lrhan), K!mll Yetiş (Dlvanyolu) plro (Kuzguncuk), Mehmet Koca 

Sanycr; Merkez Nahlycsl: 

lbrahlm (Sanyc.r), Emin (Sanyer), 
Bekir (Runıelikavağı), AU Bayrak 
(BüyUkdere), Emin (Klreçburnu) 

YenJköy nnhlyewt: 
Yorgt Mandeli (Tarabyn), Abdul. 

lab (Yenlköy), ŞemaeWn (İstlnye) 

Ahmet (Boyacık6y). lsmet (Emir. 
gtuı), Mustafa <Rumelihlaan), 

Beykoz; l\lcrkez Nahlye61: 
Faik (Paıabahçe), Mustafa (D<ıy. 

koz). İbrahim (Beykoz), Mustııfa 
(Ana.dolukavağı), Eşret (YalJköy), 

AnadoluJıls:ın nahlytısl: : 
Ka.mıı GUven (Anadoluhisan), Sab 

rl {Kanlıca.), Mehmet Ali (Çubuklu), 
Öm<'rU nahlyllfll: 
NecJp (Ömerli nııhiyeal) 

Bakırköy; Merl<ez Nablycsl: 
Kemal (Bakırköy), Hayri (Bakır • 

köy), Abba8 (Bakırköy) Sabri (Ye 
ntkoy),. 

Yeş!Jküy nRhlyesl: 
Naşide '{Ye~llköy), Kemal (Y~ll 

köy). 
Mahmutbcy nahl)·f?sl 
Halil Kılçık 

Adnlar; l.\lerkC7. N:ıhlycsf: 
Y~r (DilyUkada), Dlnopoll (BU 

yilkada), Bayram (BllyUkada), 
He) beli nııtılyesı: 
Ali (Heybellad:ı), Ali Os:nnn (Hey. 

bcllada). 

Bur&'t'Z n:lhly~: 
Yıınt (Burgaz adası), O!roditi (Kı. 

nalıada.) 

Daha güzel 
görOnebileceğinizin 

Kat'i DELiLi 
BUGÜN iNi 
TECRÜBEYi Pudracılıltta şayanı 

hayret aon bir keıif •• 
Cıldi güztlltslırtn, Yapınız. 
ona güzel bir cazibe ve yeni bir ba 
yat veren unsur • • • donuk ve çirldo 
bir cildi, rcnçlifin tabii renlcleril• 
süsler. Pudra yatmur'a, Rüırlr'a n 
hatla terleme'ye ratcoen bile Nbit 
kalır ve artılı: parlak bunın bıraluıu~r. 
Bu cevher (Krema lı:öpü!U) namı al
tında beratı ıatibsal edilmi$ ve yılnıı 
Tolr.alon Pudrasında bulunmalı.tadır. 

CiDDEN MÜHİM BİR TEKLiF 
Yüzünüzün bir tarafına krema 

köpütü aayesinde iıtib.zar edilen 
T o lr. a I o ıı Pudraaıııı ve ditcr ta· 
rafına her hangi bir pudrayı ıDrGnüı. 
Şayet "Kremıı köpüklü pudra" ile 
pudralanmı' taraf diterinden daha 
güztl daha ıazt ve dahlJ eazip ıö· 
rünmcuc T okalon pudranıza verdi· 
tiniz para iıdc olunacaktır. 

1 

PARASIZ OÜZELLtK KUTtTSt1 
Derununda <beyaz ve pembe> renk
lerdeki Tokalon kremleri lle mub· 
tcllt renklerde Tokalon pudrasının 
111umunclerinl havidir. Ambalaj 1C 
sevk masrafı olarak 20 kuruşluk bit 
pulu ıı.şa.ğıdakl adrese gönderiniz. 

Tokalon servlst r:> D ~ 
ta Kut.usu 622, Istanbul. 

tlj aa&csanEn son modıı:la muvafık mll --
BüTüN ı~O il YALARNIZI 
Çeşitleri en çok olnn lstnnbuld.rı Hızn Paşa yokuşunda 66 No, 

AH FEYZı'nin ASRI WOBil VA 

1 arı 
--.... ~:czm;...:--.-c:mıı------~----·------------· ı - ;,!ergUn Ycşllköy Ue Sirkeci arnsmda işlemekte bulunan lr> No. ıı 

banllyö treni 15.4.942 saba.'undan itibaren lstııSyonto.rdan 9.§ağıdaki saat. 
!ere göre hareket edecektir. 

15 

Ye§llköy K .. ,l'll 

Bakırköy 7,21 
). , nlmahalle 7,24 
Zeytinburnu 7,23 
Balıklı 7.31 
): ecil;.u.e 7,84 

Samatya 7,37 

Yenikııpt 7,42 
Kumkapı 7,46 
Canku:-taran 7,52 
lstnnbuı V- 7,M 

~md:ın akrl>3lUZ. Dalına memnw:ı kala"aksmız, 

Yazlık acılz rcnh fötr ve hastrlar gelm: tir. 

Şevket Şen (KUçUk Ayaso!Yaa) (Çengclköy}, Enı1n (Kandilli) 

!~--------------~-~----~--------
2 - Slrkecld n saat 18,40 ve Ycşllköyd n saat 20,10 da hareket ~tınelt· 

tc olan 4C \e 51 No. lı bnnllyö lmtı:ırlan d:ı 15.4.912 tarllundcn ltibattll ye· 
nlden seyrllı:cferc konulacaktır. 

• 

Taşra içın si ariş kabul· edilir. 
Sultnnh:ım&m 40 

1-.- D--e·r.-.i·:z·Le~·";ma•z,..ım--•S11ııa•tı•n;:ı;aıalı:m:::ao;;ıı;:K•"'•o•m•i•s•\'•o•n•um.:::ı-~. I .... ilanları " 

0000 kilo 
1BOO 
tOOO 
8000 " 2000 .. 

ı;nbun 

Toz ı; er 
sacı ~ynfcı 

ıruru llzllm 
zeytfıı ttuıeel 

T. lledcJI 
Lira lir. 
6780,00 
1~2.rrn 

5103,00 
ıo:ıv.oo 

1835.00 

Temln.tı 

Ura Kr. 
8.'J9J50 
%3Z,88 
7'18.95 
2ı>::.& 

199.9.:S 

286lU3 

ı _ Yukard:ı clr.s, m1ktSr. tahmin beden' ve tcrı!n•Unn yazılı beş ka. 
ı m gıda maddesL.,ln, 16 nls:ın 9~2 p"r§Cmbc günü saat lü tc pazarlıkla ek. 

slllmeıri yapı1 C"' t.ır. 
2 _ !§bu her; kalem gıda maddesine birden teklltte bulunabll~eğl gibi 

,..ımz hııttı::.r~ı tl.rlne teklifte de bulunulablllr. 
3 - şar 1eııl hcrgUn komisyondan p:ırasız olarak alınabUlr. 
4 - btcltlUerln belli ı;Un ve saatlerde hlzalannda gösterilen teminat. 

larfte bh1tkte Kasmı~da bulunan komisyonda hazır bulunmalan. ('410) 

lzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 
Muhammen bed~ll Teminatı 

Otnsı kilom Um ıım 
Sığır etf 10.000 7CCO IS25 
,. .. ıo.ooo 14000 ıoso 

t - Yukarda·mllctl!.n y:ı.?.ılı ıırğır cU !ki a:vr şnrtnı>n; rı olmnk Uznre ayn 
ayn 1klncı dnf;ı k n:tl· rnrt U"'UlİI" eksiltme! r 2:i. n ... an 942 cı.martcsı 
gll.'ıü '!:!!it ı 1 ve 12 de 1Ettıltte Tor!tS,. kep• ::nd:ı.kl komisyon blnııaında 
yapıla~ktır. 

2 - Şart.namelen bedelsiz olorok kom:svonJ:ın olınab!llr, 
s - Eksiltmeye iştirak edecek taliplerin 2490 sayılı k nunun lstcd!ğl tl· 

caret vesikalannı vcı yukarda miktarı yazılı temin :l:ırile blrUkte tan. 
zlm edecekleri teklif mektupltıl'mı belli gün ve 'la tle• den tanı bir s:ı. 
at evvdine kadar komuıyona vermeleri . (4355) 

İstanbul fiyat müıakabe komisyom:..ıd~ n: 
ı1an No. 81 158 , 
Toprak ve t;icaret ofiıılerl tarn~"dıın h:ılka tevzı cclilmck Ozere b:ık

kallııra dnj:!'ıtılnn gıda maddeleri 141ağıd:ı t,..;3blt edilen perakende fiyatlarla 
stııacağı ilD.n olunur .• 

Pirinç 
kilosu 

51 kuru!] 
Fasulye 24 
BUIMir 2 

" Beyru: peynir 71\ 
Sadeya$!'ı 174 ,. 

NOT: Uzak srmtıere do yukarun 114.n olunan !iyntlara l kuruş ııınmmc· 
dllecekUr. < 4539) 

• 

Sayın halka Utı.n olum:r, ( 4HG) 

"1(. ~ 
Sirkeci • Edirne ve Kırklarell arasında l§llyen yolcu katarlarmm seyı-0 

5 fer tarifeleri 15.4,942 tarihinde b&§lt\Mtlk üzere aşnğıda yazılı §Ckllde tş• 
dl.l cdilm 71ir. r 

Arzu cdllcnJ dn Uıtasyonlard:ın fazla iz:ıh:ıt alnblleceklerf ııtın oıuııu · 
(4441S) 

8 6 G 7 -htnnbu\ li- 8.S6 K-21,00 V-5,SO v-n-60 
Un lıınlröy K-10,25 22,50 K- 8,25 &-16,10 
Çer1.cııt.öy n:-ıs.ıo 1,8'1 K-28,M K-JS,ı~ 
çorla K-13,41 2,22 K-22,4% K-11.JI 
AIJ>UllU K-lfı,406 4,40 K-20,M K-J0,40 
UnınköprU \'-16,42 V- 5,42 K-19,15 K- 9,to 
B:ıbııcsld K-10,40 K- Ci,50 K-19,!0 K- 9,18 
Kırklareli \ '-18.00 V- 7,10 K-l{l,10 K-~ 

[ }•tanbul Belediyesi ıliınları - ıco· 
Hasköy, Aynalı l<avnk köşkU yolunun oosc ı.n,:ıatı nçık «ıkaUtıneye !;ttıt' 

nulmu;..tur, KC§lt bedeli 087 lira 67 kuruş ve ilk teminatı 74 lira 7 klJrU;uır. 
Keğlf ve eartnaıne zabıt ve muamelı\t mUCIUrlU~ kaleminde glirllJC 1'8' 
İhale 27.4.94.2 pazartesi gUnU saat 14 te da mı encümende yap:l:ı.cakur. e~· 
llplerin ılk teminat ırakbuz veya mcktup•an, lh:ıle tarihinden scklZ ı.rn:ı 1 ,et 

tıD vcı belediye fen l§lerl mUdUrlUğUnc mUraena tl3n nlacnklan fenni e. dil• 
ve 942 yılına nlt Ucaret od?ıeı veslkalarlle lhnle gilnU muayyen ssattc 
imi encümende bulunmaları, (4399) ' 


