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General, Lontlratlaki müza
kerelerden önemli sonuç
lar meydana ~eleeefini 

.c;yletli 
~Hut, 19 (A. A.) - Dün Ş~ 1 

malt frlandada bir nutuk veren 
taamız beı1ıi taraftan, Birlefik f 

1 
Amerika ordusu genel kurmay 
bıııpenı general Maqııal, bu hafta ! 
içiDıde ÇöroU ve mllttefik genel 
kurmaY oeflerlle yaptığı görilt;• 1 
meıe..den 90nra önemli 80ılluçla
rm meydaıııa geleceğini s<sylemiııı, ' 
Amerika b&va kuvvetlerinin BLrle 
ilk Jcrallrğm her tanLfmda mevki 
alecaklarmı ve Amerika kuvvetle
rinin blltun askeri hazoeketl.ere ka. 
~ınılmaz 8m'etıte 4ştirak edecek -
lerini ili.ve ey~. 

• 

Japon 
şehirleri 

Amerikan tayyare
leri tarafından 
bombalandı 

Çlada blJD bir 
sınaç varı 

Japon imparatoru ve aileai
nin ııbhatte oldufu bildirildi 

LORdra, lD (A. A.) - J&pon
J ada Tokyo, müıhlın ticaret limam 
Yokoha.ma, .Kobe ve büyük aaaayi 
ı;e.hri Nogoy'a yapilı&n hava akın· 
lan hakkında henüz yeni talatit 
)oktur. Diln gece geç 11B&tıerde 
Japonyamn e!lkı Londra elçiai Şi
denit.eu ra.dyoda Japon halkına 
hitap ederek deınietir ki : 

"ltidalimizi kaybedenıek AmerL 
ka.iılar ve BrltanyalJlar el çırpıp 
güleceklerdir. Hava aılDnlıarıııın 
tamamen önllne geçilemiyeceğiııl 

\ ulmeliyiz.,. 

( 
Tokyo, 19 (A. A.) - Japoayaı

.vı bombardımaıı eden tayyare)e -

\ 

ıin Amerikan uça.klan oldufu tes
'."""'ffll~:~s._fl • bit edilmiştir. Dahi}iye nazın i • 

lı:incl defa sanı.ya giderek taaTnıs 
bakkmda raporunu vermitUr. 

Tokyo, 19 (A. A.) - D. N. B: 
ve göre tehlike işaretinin bir al &t P.vvel verilmesi.ne raimen halk 

Taarruz ba.'flachktan aonra berttee 

Mareşal 
Peten 

Hokomet salahiyet
lerini Lavala 

ter ketti 
........ ba •"••• .............. 

ldtap edecell 
o 

Vqinctondan bildirildijiae 
ıöre Laval bükWneti 
Pariate kurulacak r

. ~ zannUe dJ'8l"da kahmltn". 

Bir tasma tanaıeea lıılr mllawır 1mt.1eı .... ...._ -'-or çekilmittir Nq:redüen b!r tel:ı 
.._ (D-- S .._ ......... ) Vlfl, 11 <A.A.) Karepl Pete 1ıa 

Ceaabl Allaaa1ada - .... _... ........e ııasu alq&mı areııftÇ ...uı. ıs• 

Dizel. OZERiNDE ÇEK BULUNAN BiR ~= 
Ruslar {;1:~!;/ı:~: DiLENCi KADIN YAKALANDI ~~~;3 

Smolenske •8'1l• 1t1r d•l••Olaıa ııt1a111 111 =-~~~ ~~ ......... ltlflll 400 u redeCeldlr. HUk6met "'1 dnlet ,.aıe 
30 k•ı t JUm•lar ıMıW.anlt ra Odlb aal&farak ııuırlanm t:a7ln edecek v 1 om e re ·- y... 1 Enmiyet altıncı şube müdürfü- ken yakalanan Zekiye ldmda 60 bQJann haftlretlertDdlD dola7I dev. 

lonara, 19 (A.A.) - lngilız ğü, ~rin muhtelif semtlerinde yaşlanndak· Qdmm üzeri aran- ıet _.... lııal'fl lllMDl olacaktn'. 

Yaklaştı tayy,areleri yedinci gece olarak dilenen birçok profesyonel di dığı valut Emncyet sandıpıa v.,..-. 18 (A.A.J - ...._ 
pce ele Aknan;w. w Şimtall Fnuı- leaci daha ~. ~ • lhüJt 1'Jli O* P!llill-'-' "pMll' ._...__.. 

Lmill8J'&d cenal.anda tren • berine alanlar yapalJllardir. US gUn zarfında 3&0 dilenci 600 Ura hcfar Para 'Ve torbwıı C911 •tüian .anra ı.anı MJrOnııııH 
Evvelki poe yapılan almıda yakal.anmJI, bir kJ8lm tqralia, da kıymettar bir elmas yüzük Din Pari.lde kunalacall " De Bl'tDo • 

yollan kesileli v.-ı..~da ı..ı---. -·-'aı bir kanı da ..--..ı.n-1er evın· e ~·ıu-_........... nun Vlflde Lıaftli taullıe ....... Lo ...... l .. (A.A,) - B.B.C: Rualar .. __ . uaa,,._ .,,...._.... ..,....,...._. 'Uu uuı~"'" 1 V •• .__,_ -1-.. 

şimal bötge.tııde yeniden muvaffakl • ÇJkarılmlıftır. Bu htıeumlard& en yoH&mnlftn. Balıkpa.zannda yakalanan Yor- ecett 8fiııctmda ....._... --
yeUer kez•nmrotardır. l'ln,._._,.,_ _ 1&)'8111 dMa.t ~ Lannasner Dün a.kpm Dstıll ı\1raarayda gi adıbdaki dilencinin üstünde de tadır. 
rm mOdafaa batıan yanlmJf --;:-;:_ bombardmıan tayyarelerinin bin Valide cami8i ka.qlsmda.dileııir- 400 lira çıkınıştır. Vlfl, 19 (.A.A.) - Jl'nn•P"' Bue. 

~kilometre mesafe katt:·-ı.... na. ~ elQl9l ııaneı ~ La. 
tar birkaç kflometre Dertemlflerdlr. rek Cen bt • .____ ........ t.';"'" F d nl1D tekrar iktidar mnldllle dlllllllll 
~::=oı:~ " ~ ~~~~ ransa a Kaçarken dü- yQdnden vulfulnden s.m. etmlfllılıj 
kilometre yaklapuılardır. ~~~~~ı!i:!°:1:. Bir .&1maa llararıa. .. .. 1 rf ~~ U: ~~ -~ U: Alm•• tanarelerl 11111. ap. huar vetdh'Jlmfllir. imla ltODlllalar atıldı şuru en za nil yapdacak be Lawl ,mi D'-

K d . J Avcı tayyareleri Şimalt Fransa.. llll'llZI ele dl zırlan mu,..ı Pet.en'e tanıta-
QT Q enızue := .. ~~~ -=~~~r:= an •• caktlr __ • _______ _ 

So t I
• 1 ı.o..tlro, 19 ( A.AJ - Augus- eı bombalar :ıatwnıotır. Bordoda bir ı Samatyada b&yli meNlth bir Alman tayyarelerinia vye ıman arına bur UEriııe ya.plan hava akJDI AlmaD O&VUfU ÖldUrillnıO§ttır. Aboye Ursızl* hldieeei cett)'aJl et.mil, hücmnlan 

baJdaııdaki teblJ«de isimleri p.. "Bent OmU'da da .. botajlar yapıt s~çhı bırmz ~en dilfllrdtilll 

baskın Yaptılar ~~ Sbervood ve llllftır. 
1 

!t~ yldnden yakayı ele veı- d•~~~ = = 
-~ -YIPbr. Netleton ve H . d k Samatyada Hobyar mahalle8Dı - lert dOD gece İDgBterede SUtamptaa 

11er11D, ıt (A.A.) - Alman tebUli- Penman .., 111.Hm döısnOf)ımlir. ın ongresı• ele Cami eoke.ğmda 7 numaralı f!V• Umuma hQcum etmlflerd1r. Vlkera 
1dD bOd1rdig1ne glSre ıark cepbeıda'" G / de avn, ayn katlarda kiracı ela - lllWı tabrlka1an bom!ıeJ•nm•p. 

orta Jmmmda Bolprik kıtalarmJD Pil enera re·ısı· N h raık oturan Müzeyyen ve Zehra a• 
baaaa c1enm edilmektedir. 80VJ9t:ıer e rU dJDda.ki kadmlenn evine evvelki Ugan lıaleler Z°i)'CICI rıjraııtaJı 
kanlı •71at vermektedir. Bel ıtmde •ı1·Jıaı'lo•• ·,. BI dili _._ gece htrlllZ gırmiş, bazı e1ya)6rla Rlo dö Jane:vro. ıe <A.A.) - ... 
aı Boltevlk tanıa tahrip oıunmUfbır.

1 
lFı 1 v l ~ B . 1.-... , · mite. MUzeyyene aıt 50 ara pa.rayı CJ&'• aoya laUkaıİletlade '°' a1an ı UQll' 

~~llOQ~t:eta. ~;:~~ Mare•al Petane oaw1.ıır1a • ataca ~ sabah igin farkına varan :;:: ;:an!!:=" haberi ka. 
-....... - .. ı. ı-- &llLU9 ..... , y ,u llZlerlae faaa-·- kadınlar, hldieeden abıtayı ha -
12 tren ya1nı. .. .,ıır Alman tayyareleri b eki d d• •••- ....- M-rdar etmi§ler, eve gelfll ve tet Madritte Hayat pahaldıp 
Karadea!S;BOY;t llman1&rma bU- ir m up gön er 1 •....-ıaı taw1111 kike başhyan memuriar, hll'BISlar ile mücadele 
lmılar yapmlflardrr. •dl t&nlfından alt u.t edi~ odaM.ı-. ---· ~ .. ( .... ) Da t ....... h 

LoMra. U (A.A.) - Yupa.,a JGr dan bir.inde yere dllpıllf bir meit· _.., ,.. ~. - ya -· 

Soyyet tebll•gv ,. dall&l'lllda llP1 Jaınıeaerlae lıı&rP Ka'lkita 1,. ( tup zarlı buımu,Iardtr. = ~:~ı!r'.'1 = ~o..Y 
mQcallele edllD ,_.ı lllbal1o.so c1DD IM..ı:.ıM ' J • A.A.) - Hin! Yaşar sdmda maııır bir gece - ........._ 
manpl Petene bir mektup ...,._' .ff';ı.,"'!: ~ gefi Pandit hı~ isim ve adresi:Dl tqzyan le Jrahnlerde " putanetet'de bafdaY 
rek J'rllUIS h&lJrmm uataı. A:mııpa Hi-.u-u ~ hır nutut Vemıiş ve bu mektup zarfı deWetiyle faili • unundan putaaar '" .Otltl kalıvaıtda 

LolldıS, it (8adp l,U) - Gece 
yarm Koekovada nep'edllea Sot'Jet 
tebliğ' DQn cephelerde hiçbir IDtUdın 
b&di lınıı.Dll§tır. 

Qserlnde cSaJplandırdılr bllrrl)'tt ba7. ~Japon kuvvetlerinin nin kim olduğunu anle.malrta gtı~ •tdamıyacaktır · 

nımı tekrar aıcm•""' ~. na al&cak k ebediyen esaret altı lUk çelmıiyen zabıta memurJ&n. ,,,.,-.__--..:-.,.,~et:-!ei_....B_al_w• 
duğu hakknı 8.l'aıılık kuvvetler ol- bu •yede 88ıbr.kalmın ikametg&lu .... ,,.;.:l:,.,an 

B.r•at OJDDDDda kanaat! bulun~::;:: ~· ~~ ~:am-:~":~ eab*ah ......... it (A.A.) _ Botınnya U llOllra imkan dahilindeki he ıJe mtlştereıken bu hJnııdıtı yaptı- rellılnln bqlwılı&mda bul~ bir 
r&Ye iıbş VUrarak Weman ~a ğı anlqrlan Yqar hakkında takj. Bulpr parJ&mento he,.U pek yakm_ 

Bir adamın 70 lirası alındı, -~~13k0::r:~~ bata 00t1e111DJ1tır. da BudaPe§tede beklenmektedir. 

üstelik dayak yedi . . :=z..~~Hi~~ Tepebaşında ve FeriköyDnde birer 
Dün Heybelide garip bir do- ge hararetlenmit w velinin 10 n rinden çeki erin ~tıcı. sözle- maıı·ye şubesı· bı·nası yaptırılacak landıncdlk baıtf aeıi olmut. bir rası kısa bir mmanda cep değit- ihtar eylemietir nmelerlnı tavsıye ve 

aitamm hem Jmmarda 70 lirası tirivermiltlr. Bu vaziyet kartı- · Bir mtiddettenberi durdunılmU6 Bu fUbeler harp ~"9 iN· 
dol~ hem de uatellk amda Veli doıandmldrğmI anla· B•--ııt • ._... lan · mali bel • · 1 bul mat andisi- da-ı.. •'"·'-·- -•, itiru edince, :Mustafa. Sa.- ..... ,....... 0 yenı ye IU en mpa· uııamıyan v~A az unan 

'"""' .,_ -w~uvW&. .._ ..ıı.,, B d 1 tı itine tekrar bqlanml§tlr. ts zemede tasarruf ediJerek mp. o,. 
Parası doıandmlan adam Ah.. lih, Mehmet ~Cemil adın~1 IDI 8J8 gllleeelı tanbul defterdarlq}ı Kosk. ada_ in- lnnacaktır. Fakat ı--"-~ met otlu Veli aıdmda biriaklir. adamlar U.rine atılarak kendi- 'JUlna !>ati maı ... _,, ... 

Ve" ~'- u-•-u....a.-vıııı .,;-ı., smı· • ~ ı.. .... ı .. --ıardır. Vaşington, 19 ( A.AJ - Kan ~ . anan yem ıye §11- modern maliye gubeleriııde lal-il' 
u. \IUlı .uııw3_,,_ o·-· ~ ... .,..._&M9' da '----t.U' M-1- . x· esı binaaından sonra Tepeba ....ıı len t d-.L. . ---ı.:u 

Ayyıldm oaddeeinde Ahmedln Bu sırada kahvenin önllJıdeD UCJ9Y~ı -.enzı mg, reıt> 1ında ve Ferikôyünde bit"er malı- 'C".ıı ıp ıe-e;ı~ı~-_-.. r. 
kahvesinde otururken yanma bir gegen bir polis memuru vaknya Ruzveltın ~ yakmda. ~isini y~ şubeı.ı biruw daha ınp. ettir ı.taımuı defterdar!lil tiııldi~ 
kaç kiti g&leıek kendiaine barbut phit okmll ve auçlulan yakala.. Ottavada zıyaret edeoeğiııi ha! A ınl!ğe karar vermiftlr Tepeba· kadar ha ~ ~ ilaca· 
oynamafl teklif etmiştir. Veli IDJ!lbr. parla.men!:'> .topl~~!81nda s& ı.- ~f~~i maliye şubesi· Şi;şhar.~~ paşa,, ae,uıt, ~ W hti& 
m karp d&yu•manut w j Açıkatiz kumarbazlarla kahve ~ wnıt ettığini soylenugJ 1 ~· ait bulunan baliç-.ı ay-1 ıc-.. ~ pla r' ı .,; JllStıf 
oyuna b&llN"Jlhr. O)'Ull ptik· ai adliJe)'e verimıillerdlr. ür.. nlan kısımda inşa okmaeektu' llUlllr. 



ner 

...e.~fkta.c: - Gah:ı.tnsaray mn.çlr.ı.· ı ken, gec n hnftn Be~iktas kar.51 
rmın bir Çoğunda ~ahı.ıtnsnrnyın sında di.i. tt . .:Ü .hatalard~::. lı.u c:c. 
ba~mn gelen talisizlı.k geçen hd' fer kaçmma--ı lazım geldıgını z~n. 
ta l ine tekrar etti ve Galatasn. nedi~·omz. Bu hakların en ba;h· 
ray galibiyeti ha.!.Urettiğı bir o· cası, takım hücu:n h~lndcykcn, 
yundan mağlüp cıkarak lik f:arn- t~likeLr ~aı:,atarak . kaleyi tA;l: 
piyonluğunu yine kaçırdı. Ort<'. dıt etmelerı la~ m gelırken ,M~a. 
da muhtelif rivayetler dönmüyor hücumun b:ı~langıcmda oldUJ'.ı 
değil: Be"şktaş; klüpten çıkar_ giıb' kale dıbinde pn.slaşrnalandır. 
diktan sonra Ankara.da !ık şnrn- Bu hata Fener nrıçmda da tel·· 
piyonası macla.nnda oynayan rar ederse takımın nasıl gol ata_ 
Şükrüyü bu ma~ Galata.saraya ca~ı hayret}e. ~1<!cneb1ir! .. 
karf'· oynattığı için Sarı - Kırmr Yı:ı.zımı bJt•nrkcn. sporuıpuzun 
zılılar belki de haklı bir itirazda ôn safındrı gelen Hı:i kıym"2li kiü· 
bu unuyor ar. Fakat biz gerek bümüzün herkes ezcvkli bir mac; 
i1irazm n ti es:ni ye gerekse Be_ giistem~ 1crini temenni ederim. 
siktnı:ln ~ aı gğ ''.i maçtaki rSacit Tı1 i'irııl ôGET 
11erha.n ,i " ir " r izı nazarı iti- CF .... ŞlKT.'iŞ - VI~J.'A 
hara a1ımadan bu scnC'ki şampir Fener stnclm~fa yapılacak bu 
yonluı, l n B ı :et , a 1.n dığıru kar,';ıl~'-'mada büvilk bir chtımmiyet 
J....\abul .,edere:< dı ~r d ~. cclori ta- ts.şll'l".aktadır. rünkü Besiktaşlıla
knnlar m a :ıri' payl ... tımı..-ığa rm şampiyonluk için bu mart mu
uğro.'}8.lırn ha.kk3.k kaz.:ınm:ılan lazillldır. Çün-
Yukarıd~ bahsettiğimiz şeyler ~ kötü bir lali c.-s ri olara~ mıığ

den biri olm:ıdiğl takdirde Ga- .up olacak alurl!ıı~ &ı;:z;pı~·onluk 
l tasa liki arat•• iki · ·d· yine Galatasaraya gc<;ebı.1r. Vefa· 

H
a 

1 
~y n b ~ ncısı ır. lrlar oldukça kuvveUi bir ral<ip o]. 

e e c n e r '3. ç c g:çen malanna rağmen, normal netice 
hafta 1. Spora da 1--0 maglup Bcşiktn.5Dl ı;ı.J~p gelmesidir. 
olduktan oonnı. bu hafta yapıla_ 0 
cak Galatasaray · Fener maçı, 
Iiktekı puvan vazıy~ti ba.kımın" 
dan hiç ehemmiyeti olmn.yan bir 
mactır. Fakat bu:ca rağmen, 
lTıiık sporunda ilk h2yccan kay
nağını teşkil eden bu ldüplrrimi_ 
zin karştlıışnası aıer zaman, her 
§eye rn.ğmen nla:kadan düşmeme· 
sidir. 

Bu h.,.fta da ibu aynen böyledir. 
Galatasaray taraftarları geçen 
ha.ftakı mağlübzyetin At·ı mı cı· 
kanmı.l\ icin bu bnfta FC'n ı ı 
maglüp ctm yi ıbir t el i addcd -
cekle1'd1r. 

Gec:en hafta. . S1l0ra mağlup 
olduktan sonra er.eli rakibi kar_ 
şısm hie,: te sağlam 'bir vaziyet· 
te ç i<nıa.ytm Fenerlilerde, hiç 
değil ~ lik maçları biterken gi.i 
7Jeil lbir gafa'be elde etmeyi i tiye-
ceklerdir. 

Yclha.sıl, lbu maç bir Jile maçı 
hususlyetimlcn ziyade iki ezeli 
rakibin renkleri uğrunda s:ırfe· 
dece.1<1eri enerji kaynağı i~inde 
geqec 'c bir oyundur. 

Bıı ilnkfi vaziyette Gala.tasa.· 
ray, l''.tc yer alan takımlarımı
zın en iy· i vaziyetinde bulunu· 
yor. Fenerbahçe I:arşrsındn. nor 
m:ı.l bir oyunla ga.libiyC'tı beicl · 
nebilir. 

Fakat unutulmaması lfızım gl! 
len nokta; Galntosarny - Fener, 
maçlannm tar hinde mantıktan 
ziyade inir ve asap hakimiyetin 
rol oynadığıdır. 

Bu maçların tarihine kı aca bir 
göz atacak olursak, m zayrf za. 
ımanında birinin ciiğ-eıini mağiC. 
biyete uğradığı görülür. 

Bu haftaki maçı da bu zavire 
den görmek zorundayız. 

Galata.sarayın rakibine naza

Okullar futbol . 
şampıyonası 

llaydarpCl§a Beyaz küme 
ı fampiyonu oldu 
Mclttcpliler futbol ilk' maçlarına 

<liin Fener Bahçe stnclmda devam 
edilmiştir. Giiniln ~rlncl karşı -
laşına.sındn Taksim li.sC'si İsti' .. dlli 
"t--0 mağlup ebn111. Pcrtcvniya\ li
_,-c;i Ik>":u:i!:i li.~sini 2-0 yenmiıı
tir. 

GünUn ~ mühim kal"Ş1lıtşması 
Hayr1arpıı.'i3- Je Hayr:iyo lisesi nrn
<ınıda icli. Klimenin sampiyonunu 
tayin ec'lceek olan bu mac çok zevk
li ve heyecnnlı gecmiş ve neticede 
lfaycla~lı:ar 1-0 ~alip -gele
rek beyaz ktime ~smpiyonluğunu 
kazanmışlaröır. • 

---<01.1-----

istanbul muhteliti -
mektepler muhteliti 
19 mn.y1s gençl .k baymmında 

J4'erıe'r Bahçe stndında tstanbul 
muhteliti ile mektepliler futbol 
muhteliti :ı.rasmdn bir maç yapıla
cakt1r. 

Admira 
Mayısın son haftasında 

Istanbula geliyor 
Haber a.1d!J;'lmI%a g6rc Vıyananın 

meşhur Admira fut.bol takınır, Ga· 
l"taeıı.my ve Fener Bahçenin dave
ti iizerine mayısın son lıaftası 1s
tnnlı:!~ gelecektir, Adm\rıılılar 
lııtnnbuldn üe maç yııptrktan son
m ı\nkar"Vll do. giderek omda de 
iki ro.:ıc ynpacakhTdır. 

ran lbugün daha kuvvetti vazi. - J>on-nı. llnbam ılıı bıın:.. VRkttıo 
yettc bulunduğunu teslim cilcr· "bir ı.adelt ıı:ld,. bin ktltU dosttan ıyt. 

ŞAPKA 
ÇANTA 
ELDIVIN 

r6TB 
BASiR 
KOB BLA 
Ç 1 Ç E ~ 

Kadm!ann esas ibtly~larıdır. 
Onları, ibep bir arada ve en 

uygun fiyaUnrda. yalnız 

ŞEN 
ŞAPKA 

Mağazaamd!l bulab!llrııı:ılz 

1 uıtanhamam 46 
T ra ICfn Sip"rl kabul edilir. 

----i.iıilıllı .... .m 

dir,,1 drml ti. 
- 1ştc nektny tmıca da bundan 9. 

turli fa7.l:ı ıı;ı.ı lı;lyor. Fakat onun zn. 
alı yıılnı~ Jçkl dt-ğil. Biraz da tutulma 

1 tabiatt \ıtrdır. 
- O halde meylwıelerdeki Juılar • 

dan birine tııtulmu5 o'hlll. gcrelc .. 
- Tamam ı:lmdl yaranın llstUne 

bastınız! Ben de onn kalbinden vurul· 
muş sanı:) orum. 

- Acaba öyle bir adamı ıcalblmlen 
yaralayıw aşlirte kimdir~: Bunu b111. 
yor muaunuz '.' 

- Hayır. Bilsem .• ı, kolııyla.,aeak. 
- l'rlesellı. ne yııparsınıı. '.' 
- Tutulduğu kadınl:ı arasını bul. 

ma~ çalışırdım. 

- Ya kadın "hcrlu~c nlt,, bir rn:ıh. 
lfil<sıı .. bir kl8lnln malı olmak, bir <>r. 
keğıı b ığ'lntımak ı .. teml~ orım, o -ııımı1n 
llll ;)BJIUl'!!llllZ' 

- l'ıır:ı. ile bunu tcml.!ı, cdebllh-lm 
.ını~orum. l\laa.m:ıUb, hclt• .bir kcrı• 

:rnıkııın da. nu uıt·~clı>;l ı onunla bcrn· 
ber bir daha lrnnuı:ıalını. 

Çinli !uz glılıım edl: 

- Bu hu mtu h~ clı• }Jnnn yı:ırdun 
edersiniz, dı•ğll ını '.' 

- Şüphesiz. .. 
Hu ırnı'ı;ı ı!ı ardan bir ı>rlu~k ~kııll 

rüğlı i5ltllcli, Genç lcı:t :)<.' rlııı.len fırla 

ücretli memurlar 
Maaı::.lı kadroya geçmeleri 

hakkı~da bir kanun projesi 

1 
hazırlanıyor 

.Anka.radan bildirildiğine göre, 
bUtUn Ucrctli kadrolnrın ma.n§lı 
kadrolara nakli için vekaletler ta• 
rairr.dnn birer cetvel hıızırlanını:.: 
ve Başvekalete takdim olun
muştur. Cetvelleri BaşvekAlet 
Milste§al'1 Cemal Re§il'in re -
isliğinde toplanan Vekfilct m~
tcşarla.nndan mUrekkep bir ko-
misyon tetkike başlamıştır. 

Komisyon tetklklerlni tamam -
ladtktan sonrn bir kanun layihMı 
hazrrlannr:.ık m~lise verilecektir. 
Lüyihada yer nlncak es:ı.slnrn göre 
Veknleti.'1 mevcut Ucretli ~adroları 
birer derece indirilmek suretile 
manş ı kadrolara eklenecektir. Bu 
suretle Ucrct kadrol:ırı Hgn cdil
mi~ olacak, maaş kadrolan yeni 
vazi.>cte göre tcsbit edilecektir. 

rnger taraftan moıunın ucrc.tıi 
vaZ:fede geçen çalışma müddeti bu 
defn nakledileceği maa§h memuri
ycıt t.c gcçnıjş eayılmns1 1çin !llyihnı
ya. hUkUrn ılll.vc edilecektir. Bu 
suretle licr ttcn maaşa geçecek 
memurlo.rm kıdemleri mahfuz tu
tulacnktır. Bazı dairelerde i.ş hu
susiyetlerine blnnen kilçllk memu· 
riyetlerin UtteUe btrakdmalan 
muhtemeldir. 

Diğer taraftan öğı·endiğime gö. 
re Ucretten m:ıaş:ı geçen mcınurln
rm tekaütlUk vnziyetlerlni tıınzlm 
edecek bir ~ayihnnm dtı htızırla.n
mnsı mukarrerdir. 

ücrete geı;:en mUd"l<ıtlcrin mu. 
ayyen bir krmımm m:uı.şta geçmiş 
~ibi eayrla.ıu tekaütll.ik mUddetino 
mahsı:p edilmesi ta.s:ıvvuru var
dır. 

Dtl in ev nde 
atdan sllA 

Gebe bir kadına isabe'.: 
ederek ağır yaraladı 

!zmfrden haber Yerlldfğino göre, 
Cumnovasmın OğlanaIUl.81 köyünde, 
bir dUğlln esnasında yaralama. vakaıı 
olmUDtur. Köyün eski muhtarı Osmnn, 
oğlunu cvlendirmclt için dllğUn yn:par 
kcn işret masasında. bulunan ayran. 
cı Ahmet ve nrkadnşlan aabnha ka. 
dar içmişlerdir. Sabahleyin daha ra
kı lıtıycn ayrancı Ahmet, dUğUnU lda. 
re eden Halil ile kavga etml§Ur. Kav 
gayı ynlıştırmağa gelen lıılehmedi de 
haıındn.n yara\am!f\.ır. 

Mehmet Çavuş namında biri de Ali 
KuUuyu bıçakla yaralamıştır. Bundan 
sonra. ayrancı Ahmet, knlnb:ıhk içln. 
den kaçmağa çall§nn Sadettin adın. 

da birine tabanca ile ateş etmiş, ltur· 
5un Saniye isminde hft.mllc bir k:ı.dmn. 
isabet ederek ağır surette yaarl:ı.llUB. 
tır. Kndınıİı hayatı tehlıkekedlr. Suı;. 
lul!lr yakalanmıştır. 

Şile ve Agvada 150 bin 
çeki odun var 

Şile ve Agvada iskeleye indlrllmlş 

fakat henüz tstanbula scvitedllmemlş 
150 bin çeki odun bulunduğU tcsblt 
edilmiştir. 

Bu miktar hemen hemen İstanbul 
JhUyacmm yansıdır. 

İagllterede 
latbo maçları 

Lontlra, l!) (A. A.) - Dlln ya_ 
prlan futbol maçlarmm neticeleri 
şunlarılrt: · 

lskoçye. lngiltereyi G·ı yenmiş
tir. Hollanda Fransa.ya 2-0 galip 
gelmi~tir. · 

!skoçya. - .İngiltere ınacı Gl~· 
kovda Kapdenparic'dtı 75 bin sc -
yirci önlinde oynruınuş ve Hollmı.. 
da - Fransa :mn~ı Brendford'da. ya 
pılını~. 

eh: 
- t fc Jcnllmuc: .. lıı>rlıaltlf' elini ) n. 

zllnU yıkıyor .• 
\'e dı,arıyR çıktı •. J ükse1;; l!lcı;le J,o. 

nu,tu: 
- \'ay, Hel<tay nıııra ! Uu ııııbnh ı:olt 

~eç l<alktınrz .• n \.lınt " ız rnıydın11.? 
- llayır lnz.ım .. her uırnıınkl gibi 

ı:ec yattım .. uyuynnın~mı, Elbette ge~ 
\'atan, le\' ltallmr. 

- BugUn :)Nlll kte bi~ mlsafirimb 
\lır, 

- Ne Ala., ne aıa .. nl'l!eli hlr yrntl'k 
) ~ ı•ccğtz drmel<-:? 

- Ben de öylr umu~ oruıu. :ııis."lrl. 
r:mh: ize '\Rbanr.ı da Clı:-ğU • 

- Heni t:ını:ror mu? 
- lifiJ ır, to. ıımı:;or 11.ma, o dn 17.ln 

J:"lbl 'Ur0gofl • "Ilı 

n •lclny :ıın '.ınııı esi IJirdoıblrc ılı•. 
ğMI: 

• 

Adanadaki 
katil kasap 
20 sene 8 aya 
mabhüm oldu 

Birkaç gUn evvel, Adanada 
bir cinayet ifilenm·, , büyük De· 
kili köyünde Ali Bıçak ndmda 
bir kasap küçük oocukinra tasal 
luta ka.lkr~, fakat bu arzu~u
nu tatmine mani olan devlet de 
miryollnn m~urlıı.rından Bea:ı · 
oldürm.\i! tU 

Katilin mulıak,..mesi dün Ad 
nada bitirilmi~tir. 

900 - 931 el rinde hırsız11 1 

suıiyle iki malık\ı...'Iliyeti buhuı 
dugu, k.öyiinde Ka.s~m adında ı:.: 
Yl!.ŞLarmda bir çocuga sarkıntı
lık yaptığı e1ycvm kansı bulu· 
nan .(\yFcyİ fğfallc J•nGırdrğı, kar 
deşi ~v1elunCdin kz Emineyi men· 
fııat mukabili lblr bt'şkasna. sat 
tığı, cereynn eden muh.,kemelcri 
sırasında öğrenil n katilin, mak 
tul Be.~iri de küçük cocuğunu 't!· 

Iinden kurtarmak ist:J;rkeıı be~ 
yerinden vurarak ö1dtirdüğü lcs· 
bit edilmiştir. 
Ma'hhmıe, suçlu Ali B•çağm 

20 $ene 8 ay müddetle hnpsc, 
mUcl't>bed"n amme h~tlerindeıı 
men'e, 500 lira tazm·nat verme· 
ge mahkUm edilmistir. 

Tobnm ıslah 
ıst on dan 

Arı kovanları çalan iki kiıi 
yakalandı 

Yeşilköy .t.ohum ı:slıalı istasyo 
nunun bundan bir müddet evvel 
arı ırovanlanndan biri çalınmış, 
balı alındıktan sora atılmı5tı. Bu 
hırsızlar evvelki gece yakayı ele 
vermişlerdir. 

Gece, Y~lkövde, devriy'I) ge
zen bir polis mroıuru ,iki nda· 
mın kolıtu.1,;Jıa ... ında bir bohça ile 
tohum ıslah istasyonundan çıl\ 
tı:klannı ve kooa.ralt u7..akla,,tık· 
ltl.I'IT\t l!Ö U , bunları yakala.· 
nuştlr. İsimlerinin Hasan ve 
Ya.hya oldu~u anla<:ılan bal hır 
srzlarrnm kovanı bohçaya koyn· 
rnlc anların taamızunı:ı. mo.nl ol· 
dıf.<tan sonra, civar<lıki bir y<>r 
d<> pa""alRyarak !balları nldıklan 

1aP.ılmrntır. 
Sur)ular dün adliyeye iesliır 

cdilm:glerdir. Kovanların · her bi 
rinin krymeti i' i vüz lirndır. 

-o-

Yunan motöründen 29 ki~i 
kurtul mu§ 

1zmirden blldirildlğlIJe gört, bir haf 
ta evvel, on tonluk bir Yunnn motörl.i 
ı~uş adası cıvaı-mda batmratı. Yapı~ 
lan tahkikatta. bu kazadnn ynlnız, 29 
klııı kurtulduğu anlaııı1Dll§tır. Halen 
Çeşme kaZMlllda bulunan kazazcdele. 
rln iatlrtlhaUerl temin edilmi.atir • 

l{&Zadan ıonrıı Kalilıada clvannda. 
ki kUçUk adalarda, kayalıklara çık . 
nuş, kurtulmu;} kimseler buh.ınmıısı 

muhtemel olduğundan oralarda da a· 
raştırmnlar yaptmlmaktadır. Bu feci 
kazanın feneralzllk yUzUnden Uerl geı 
eliği anıaııılmıııtır. O gece havn soğuk 
olduğu için yolcuların çoğunun ruıbar 
d!l olduğu ve kaza Uzcrlno oradan çı. 
kamayıp boğuldukları tcsblt edllml!i -
tir. 

- Benim gibi moğol demel>, <>yte 
mi? Halbuki ben Şungbayi!a lcenalmı 
l~lrır7, :ını)ordum. 

UT.un J)(J) lu, sarkık bıyıklı, geıılıt o. 
muzlu bir adnm 31\\'a"i ~n\·11~ lUrllye. 
rck l!,'l'rl girdi., \"r Temuı;lnl gUrll~wr., 
gUtrrclt ııwlAm '~rdl, 

Tcmtı hı moğol ftdetll<' mukabele 
etti. 

Bıı adımı, Tr. nuçlnln nradığ'ı cıuru • ' 
sun tn l<rıtdlsiydl. 

'l'rmuc•n SC\"lnefo ~ rrlnd•'n kulk1ı: 
- Şıınglıa.}d:& ıı1dn gll>I bir yurt

aaııııma Mt!ltll'dtf:ım 1~1n cidı'll'fl mem. 
nunum, B lttny ııml'.n: 

He.lcta boğuk bir 8 !ti<' ııuınca ük· 
llrdıı. 

Sonra Temuf'inıı d6nd0: 
- Şanı;-htl\'L\ ·eni m! ~!din nğul? 
- c~wt. ll<i üc: .. un !dıı ı;rı>lı•ll. 

~'ok oldu mu nırınlı'I. •ttı•ıı ı:ııuı. 

Haydarpaşa
daki kaza 

Kabahatin dörtte üçü tram
vay idaruinde olduğu 

tesbit edildi 
Geçenlerde Haydarpa§ada !:ıır 

kişınin ölümU, 16 ki§ınin <le 
muhtelif yerlerinden yaralanma
siyle netice!e~n tramvay kaz:ı· 
sının tahkikatı bitmıstir. 

Suçlu vatman Kcm.ı.l tevkif o· 
lıınmuştur. 
Diğer taraf tan vaka yerinde 

keşif yapan olılivukuf tramva
yın manyetik frenlerinin boztÜ{· 
luğunu tesbit ederek suçun dört· 
te ücünün tramvay idaresine n.:t 
olduğu neticesine varmıştır. Bu· 
nun üzerine müddeiwnwnilik a· 
rnbayı muayene ve sefere sevke· 
dc:n tramvay mensubini hakkm 
da tahkikata girişmiştir. 

----0 . 
El konan hububat 

hakkında 
Vilayetin tebliği 

tııtnnbnl \'illyetlıldl"ll tebliğ olun. 
mu,tur: 

ı - 2/17144 numaralı knrarname l. 
le beyana tabi tutulan ve elkonan, 
eşhas ellndeld buğday, arpa, yulaf, 
çavdar, mısır, mahlfit vo bunların un. 
ları ıın.n tarihinden itibaren 15 gUn 
zarfında !L§nğıda yazılı mahallere be. 

dellcrl :muko.b!Undc teslim olunacak
tır. 

A - Bir ve bir çuvaıdnn fazla mlk. 
tardakl hububat ve unlar oflslJı Ka • 
sımpaşa, Hasköy, Ayvansaray, Balat 
ve Tophanodo mumhancdekl ·değir. 
menlerine sahipleri tara!mdan teslim 
olunacaktır. 

B - Bir çuvaldan az miktardaki 
bubub:ı.t ve unlar beyanname sabinle. 
rı tnra!mdan nn.hlye ekmek taşc bUro. 
!arına teslim olunnr:ık mukabilinde 
mnkbu~ alıı:ıacııktır. 

2 - Ellerindelti hububat ve unlan 
beyan etml!) olanlar ekmek kuponla. 
rı mukabilinde ve her bir ctınlUk ku· 

pon lı,:tn ıışağtda yazılı mikt&rda un 
ve hububatı mahbup cttlreblleceklcrln 
rlen bu mahsup muameleııt için nahl. 
yclcri iaşe bUrolarm:ı yuk,ıırda yazılı 
mUddet zarfında müracaat etmeleri 
!Uzumu tebHğ olunur. 

3 - Bir gUnlUk ltuponlnr mukabilin 
de mnh ... up edilecek miktarlar §Unlar 
dır: 

A - İli kuponu mukabilinde 558 
gram bubuıı:ıt \'Cyn 530 gram undur 

B !{uponu mukablllnde 220 gram 
hububat vey •,O gram undur. 

C - l{up<>. ~ Jknbillnde ııo gram 
hububat veya ıou gram undur. 

-11ÜÇOK 
1 HABERLER~ 

ı~ Ticaret voldUetl, yUnlU paçavra 
ihracını serbest bırakmıştır. ,4.zami 
ihraç fiyatı SO lrunıt:tur. 

• DUn bir altının fiyatı 35 liraydı. 
* Birkaç gUn evvel Anka.raya giden 

!stnnlıuı mıntaka ticaret mUı.lürU Nec. 
mett:n llcte, dUn §Chrimize dönmuı • 
tür. 

• Mayıs ve haziran nyma aıt ekmek 
kartları gelml§tlr. Ya.kında tev:z.!ine 
ba§lo.nacalttir. J<:kmek kartlan bu de· 
fa ikişer aylıktır. 

lı ~ 

- H!rkaı; ay oldıı. Peklndeydlnı. 

Ortağımıa ı~ırrl l~ln bura) a. geldim. 
- Tı>krur Pekine mi dllnecekaln 't 
- Evet .• bC'lkl bir hafta sonra tek. 

rıır l'f'kine cJünecetlm. 

nektny geniş bir ncles aldı. Tema· 
r:ın rğt'r Japonynya g~rğlnl s<iyle. 
ııı>ydl, Bcktay muhakkak ki ondan 

Uphrlcmecektl. Temoı:lnl Sertekten 
bir moffol taciri sanmı:ıtı. Zira Temu. 
c:ln tam m:ınll llıı bir moğola bt>.n7.lyor 

du. Ve ıııoğol cllllnl Bekt&.)dan fok da. 
hn glh~el ımıııı,uyordn. 

orrnya oturnmıtlardı. 

u:urtıa tllldnl.ı l•araı kar,ıyo. gelip 
blrlblrlııl kanıhrmafa talıımalan gtbl, 
oniar d:l blrlblrlerlnt tartank konu. 
şuyorlnrdı. 

Bcklu,l benll:t ltıU\'aı.cneıılnl bu1ma
nııs glbl~dl. :ı;,. nhiblne: 

- Kttnıı, dedi, 6Jle ~emeği sofra. 
.. ır.d!l a~·ıptır &illa, benim rabat ye. 

rıwk ·h;cı>llmem Jtltı, ftl1 bana bir ka. 
deh Sake \'Cr do t~31m. Hatti tılr 
kadPh de mi firfnıiT.c \'t.rfnıt'k fena 
olın::u:. Rirll tr itmiş oluru7-

Çfnlı kn: fkt ltadeb ııake doldurdu 
\'C ö1ılertnc ko~ du. 

((Devamı var) 
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HJ\f)iSE LE~' 
"l'ARllH 

En çok ekmek 
7lyea mWet ... 

Ankara treninde yol arkada§" 
}arı arasında k-unuşulurken ku 
lak misafiri oldum: E~ld§ehirdc 
ekmek bt>ya7mış; Adana ve Kon· 
yadaki beyazlığı "kar gibi" diye 
anln.tıyorlardı; şimdi l.stanbulun 
da. ekmeği güzelle§ti; çütıkü Mı.. 
sır nisbeti yan yarıya azaltıldı. 

Birisi diyor kı: 
- Ekmeğin güzelleştiğine he.."11 

sevindim hem üzüldüm. 
- Se\.inmek iyi ama üzülmek 

niçin? 
- Çok yeniyor: yetmiyor, 
Böylece yemek pişiren ve lru 

yemekleri ekmek miktarına göre 
cins itibariyle de ayar eden bi!" 
aile içln bugünkil ekmek miktarı 
pek az sayılamaz; hatta bu mü· 
nasebetlc kcnd'mizi az ekmek 
yemeğe alışt.Jrmalıyız; zira çok 
yiyoruz. 

Harpten cwel. normal zaman· 
larda yapılun bir tetkık eserini 
gözden geçiriyordum. Avrup& 
milletlerinin vasatı olarak sene
de ne kadar ekmek yedikleri 
ha.ldcında bazı rakam.lam tesa_ 
düf ettim. Bu yazıya göre başta 
Fransızlar geliyor. Nilfus ba,ma 
< 220) kilo ibuğday düsüvor. Bun· 
dan aşağı yuk3.n (260) kilo ek" 
mek çıkar bugün bizde bir ki· 
şinın senede ve karne ile hakkı 
olan ekmek (110) kilodur; ~
mek ki sulh za.nuı.nmdrı. bir Fran· 
sızın yeJiği ekmeğin (2,4) unn 
yiyoruz: hesap buğday Ur.erine 
yapıldığı için bunun hepsi Fran" 
sızın midesine ekmek olarak in· 
miyordu; makarna veya başka 
şekillere de giriyordu; bu takdir
de nisbet daha lehtedir; yarısı 
demek mümkündür. Herhalde 
şimdi Fransa.da nüfus başma 
dü§en clanek miktarı bizden e
peyce az olsa gerek. Bundan 
başka hükfunet maden işçilerı 
ve nğır üıçiler için daha -pek 
müsait miktarlar tesbit etmi§tir. 

Avupa milletleri arasında en 
cok ekmek yiyenlerin ikinci.51 
Belçikalılardır; senede nüfw> 
başına (197) kilo düşüyor; ltai· 
yada (162) kilodur. lngitterecfo 
ise bu miktar (153) kilodan iba
rettir. Almanya bunlara göre 
çok daha. kanaatkardır: Yalnız 
(73) kilodyr.,. . 

Son rakam biraz şaşrrtıcı de· 
ğil mi? Bizim 6imdiki hnrp için 
de yediğimizden bile hemen he .. 
men yan yarıya az. Almanyad~ 
eksik harcanan buğday yennı 
büyUk ölcüıdc ve memleketin ik· 
!imi dola.~yle pek bol, pek ne· 
fis yetişen patntoo alıyor. 

Fakat acele utmiyclim: latati:ı· 
tik bu kadarla bitmiyôr, Daha 
hayret verici bir rakam var. 
Danimarkalılardan hı>r birinin 
bir senelik buğdav ihtiyaçları 
(41) kilodur. Bundan (50) k11o 
ekmek yapılrr. Eğer güne taksinl 
edilirse (138) gram dUmlyor, 

Bizim bu l'('f{oru kmnamızıt 
im.kAn yok; bövle bir mecburiyet· 
ten de Allah konısun; oralarda. 
ck.meğin az sarfm<la iklim Fart· 
larının, umumt servetin, yaşa~ 
ve telakkilerin tesiri büyüktür. 
Lakin mtilıa.kknk olan bir 5<-"'> 
vars::ı. ekmeğin bir kısmının ~·c 
rine derece derece ba.şkn madde· 
ler kaymağa nlı~malıyız ve bunu 
mümkün kılacak tedbirler almak 
faydalıdır. 

liADIRCAN KAFLl 

Zeytinyağı fiyatları 
yeniden değişti 

Yeni zeytin yağı flyatıarmı dWl 
yazmı§tık. Ancak bu fiyatlar& yüz de 
beş toptancı kö.nnın da llAl·esl ııı.zuıı 
gcldlğlndon fiyatlar değlşm~tlr. 

Yeni flyauar göylcdlr: 
ı,5 aattıl 120.5. 2,G a.sıut 116,, s,ıs 

asitli 112, 4,5 asltll 107,5 ve ti asıtl! 
yağlar 108,5 kuruıa satılacaktır. 

Rafine ynğlar tenekell olarak lstaJl 
bulda 113,5, tcnekcs!z kilo ile 103, ıuı 
ru~ ve y11.zdc be~ kArla tenekeli 
119,175, tentkeslz 108,675, parekend6 
119 kuruştur. 

Sabun fiyatları yüzde beş toptancı 
kllrı flAvesllc toptan 7i,5, perakende 
86,5 kuruıtur. 

Karadenize gidecek gemiler 
sigorta edilecek 

Ankaradnn blldlrllcllğlnf) gDre, hil • 
kflmet Karadenizo sefer yapan bQt011 

gemilerin sırrorta edUmcsı mccb:.ırlyc. 
tini koynıu,.tur. 

Bu suretle mlııt servetin zıyu •ı~·ı 
mMının ~nUnc geçilecek, ayrıca btl 
gemllcrde çalı§anlar d:ı. behemehal s · 
gortıı ettırlıec<>klcrdir. Vazlyc~ gcıı·ı 
ımhiolerinc tebliğ olunmustur 
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Devlet Konservatu 
arını şereflendirdi 
Akarad:ın haber verildiğine göre, 

devlet konservatuarmda Belhovmın 

ö!UmllnUn 115 ine! yıldöntımU mUna. 
scbetue sanat.klrın 9 uncu scnfon\al 
çaımmıatır. Wlll Şefinılz Reisicumhur 

1sınet lnönü reflkalarllo blrHltte saat 
1:5,30 da B:llonu c~ondirml§lerdir, 
BUyUk Millet Jıılccllal reisi Abdlllhalik 
Renda, Başvekil Dr. Re.tık Saydam, 
Riyaaetlcumhur umumi kAUbl, Riya. 
setlcumhur batyanrl, bazı mobualıu· 

konsere gelmi§terdlr. Konserde kor. 
dipdoınaUğe mensup ~ahalyeUer, bu 
meyanda Alman bllytlk el~ainl.n retı. 
kal&rile İngiliz bUyUk clçl81n1n re!ika. 

k rol 8 Si huır bulllnuyorln.rdı, Rlyas6tl.8ı.tm. 
l hur f!Ormonlk orkestrruıilc devlet kon 

~:ıı Fransız knb!ncsi nihayet ku . I servatuarı solis~leri tarafından veri. 
ılcıı • &... .-lak.ikada çıkan gUçlUklor. len bu konsıır çok nıuvaffak olmuıtur. 
Ilı doıayı kabine te&ıkill bir~ da u:a.. 

1 
Koro metnini rnUzllt Uzenndc turkçc· 

~tır. Bu rtıçlUkler kısmen hallediL ye devlet konscrvatuarı ean öğret. 
ltir. Buna rağmen kabine ş6yle te· • 

ı ltkuı etm• Ur. HUk<Unet rel.sl lıari. meni Nurullo.h TB§kıran ve güzel ı.oo.
cıl'e d•"'" l§ ~" be 

1 
' Pi ruıtıar şube müdürü Cevat Memduh 

>'t ' '"""ye ve ıua r er n8%11'r: • Alta 
r l.avıı.1, h~riciye devlet sekTeteri r tercüme otmL:ılerdir. 
~~ Maşın ve dö Brinon, haberler Konserin sonunda .sanatktı.rlar d:ık!. 

llet tıekrctcrl Maryon, polis genel ~larca alkışlanmıolardrr. Milli Şefi. 
t:ltreterınutcj, dahiliye aelu-eteri HL mız de takdirlerini izhar buyurmuş • 
ı. ' devlet reisi nezdindtı de\'Jet sekre. lo.rdır • 

rı ıınuro.ı Platon, devlet nn.zm So· ---------------
l'tr, harbiye devlet sekreteri ge. 

f • 1 Brido, bahriye devlet seı,rcterl 
ıı, hava devlet sekreteri general 

t :.~ın. ziraat nazın Ladurl, milli 
t v l:ı c nazırı Abcl Bonıırcl, 1~ nazırı 

r <:~raftı, sıhhnt n:ı.zırı doktor Grııs
~ ~"llıye nazın Gntnla, adliye nazırı 
ile r,01tı:nı, mUstemıe. e nazırı Brcdl, 
ş atct nnzırı Armand. 
·\ıtli 0EPUES1NDE: 

~ l>ıınku Alman tebliği bazı mnh:ılll 
:Uıntnrm pQ.skUrtllldtlğUnU bildir. 

tı ~ dir. KD.nı.dc::ıizdc bomba. uçakl:ı. 
' O tonluk bir tlco.r t gemi.sini bıı· 

• nrdır. Cephenin merltcz ve §1. 

k lınlerindo Almtınlıı.rın hücum 
~ ltfıtı ıırru:ı prtıarınm gUçlllğUne 
il: hne::ı muvaffakJyetıe neticcıcnmiş • 
b~ llJ.nııın l'..ava kUvvcUcrt hUcumn 
'l:ın:ı:ı Sovyct kıt.ıılarmı vo t.nnlt. 
a;ı 1 bornb!ı.lıynrıı.k 1tnhA etmi~lcrcıır. 
~ llııeu Sovyct orclu:runun tr.ızıı kı:nm. 
~ lll.-ığlQbiyetc u~atılmı şvo Sov • 
~ crın gösterdiği inatçı muıco.veme. 
u flt~rı:ı gllnlcrccı devnm eden ııttıclct. 
t ı.::hare~ler csnnsında 45 rnesk<Uı 
lı:. ve 1000 l.stlhktl.m ır.aptcdllml!}. 

~eUer btı muharebede 6000 den 
l?o esir, EıOOO den !azl 61U vcrml§, 
ı.,1 ~p 269 mayn atar ve maklnclitU. 
l~ YbetmJour. 21 mart ne ıo nısan 
~ lılda Sovyet havn kuvveUeri 872 

lıa kaybetmişlerdir. Buıılardan 631 
r \'a nıubarebekrlnde, 95 t uçak s:ı. 
tbataryaıar taraCından dOşUrUI. 

~ Ur, Bir Sovyet tebliği ekinde mcr. 
e!ııa c~hcslndckl Bovyet kuvveUerlnin 
"' ~Uı Almıı.n mukıı.vcmetını a,.,"1I11lk 
'ıı~· l'Ult sayıda Alman askeri öldür. 
ta~ 11\ırcuıe birçok mQ.stuhkem nok. 
~!Jııı.n 1§gaı ctUklcrinl bildirmektedir. 
t \' cepheslndc 35 Alman blokbnv. 

Kırkpınar 

güreşleri 
23 mayısta 

yapılacak 
Edlrne (Hususi) : 

Edirne spor mı:ıtnkaıır istl~nre r.eyetJ 
Eqırne Spor mı:ıtaknsı Istı • .uc :ı.eyeU 
her sene mayıs ayı ıçındo yaprltın ıuc;
hur "Kırkpınar GUreşıerl h:ıl.lu:ı.•:.:ı 
b:ızı mUblm kararlar \'Crml§ ve bu 
kararlarını Umum mlldilrlUğc cıo bil· 
dirmfoUr. 
Öğrendiğime göre bu buıusta alı • 

nan kararlar ıunıardır: 

ıo senede llaknl G yıl ba~pehl\van. 
lığı kazanacak olan pehlivana veril
mek il.zere Adalı Halll pehlivan adı. 
na bir ''BU§ pehliYanhk lt~merl., lb· 
das <:tmck; Avrupa ve Amırtkn.da 

TUrk gUcUnU tanıtan pehllvo.nlarımı· 

un kabirlerini bugünkü acınacak du.. 
rumdan kurtarmak; bunların tınyat. 

lıın ve ba~nrııarı hnkktndn b1r Ner 

neşretUrmek; yağlı gUre.ş kaidelerini 
g!Ssterir blr nl.znmnamc bastırmak ve 
bu gUrcşler lttJı mllltft!at vermek. yağ 
tı gllre§ mıntakalnrmı tcsblt ve birin. 
ellikler ter~ip ederek derece aıanlarm 
!tırkpınıı.r gUreşlerinc gelmelertn1 te. 
mln eylemek ve blltUn bu l§leri ted 
'1r etmek üzere Edlmcde (Kırkpınar 
güreşleri daiml Komitesi) namı altın· 
da daimi bir '.komite bulundurmak ve 
bu güreşler! (TUrltiye Kırkpmar gU • 
re§leri) olartık ısfmlendlrmek; Güreş. 
lerin tam blr ıntızıım ve ttlna de ya. 
pılm:ı91llt temin fçln puvan usulUnU 

Sofya, 18 (A. A.) - D. N, B: 
N aztt L-ır heyeti ı 5 Nisanda yü· 

rürlüğe giren yeni Bulgar .. Türk 
ekonomi anl:ı.s.mo..snu ta.<rVip etıni•· 
tir. Eşya müba.delGSl husust t~ 
yolu\·la y:ıprlacalttır. Yeni ruılnıı _ 
mn 27 mayıs 1935 anlaşmasmın 
:/erine g~meltte ve 15 Nisan 934 
c kadar yü.rUrIU.ktc kalmaktadır 
}<;ğer anlaşma. yürürlilğtln tarihin~ 
den iki ay önce tamflaroan biri • 
since fesheclilnv·.z...cıc otomatik su -
rette uzıyacaklır. 

o 

Hitlerin doğum günü 
Berlin 1?, (A.A.) - Bugiin bil

tUn Alman~"nda Hitlea-'in doğum 
günU ku tl.a.n:ı.cakt.ır. 

Müzeyyen Senarcn hcutalara 
kon.eri 

Krymetll ses sanatldl.ıımrz MUzey • 
yen Sena!' haatancıordekl koruıerlerlııe 
devam etml'ktedlr. 

S&natkAr dUn do Cerrahpn~ ha.ııtn. 
neal.n.de ikJncı kon.aorlnl vcrr...~tır. Haa 
tatar taratmdan alılka llo d1nlcnen 
bu konserıere diğer hastıınelcrdo de· 
vam edilecektir. Bundan sonraki kon. 
serin Heybelladn saııaUıryomunda ve. 
rtıme.sı muhtemeldir. 

Abdullah Tukayın hatıraaı 
anıldı 

Tilrk kUltUr- birliği tarafınilan §imal 
Türklerinin çok sevilmiş halk piri 
Abdullah Tukayın l'ilUmUnUn 29 uncu 
yıldlSnUmU ınUn.aseb2tilc dUn gece S.y 
otıu hıı.lkevinin Nurziyo. sokal;'1ndakl 
so.ıonun~ bir topıantı tertip edllmla. 
tir. 

Toplantı &'ClCe ytıruımn kadar sür 
mu., ve Tllrk Alemine uyanık ve ileri 
bir unsur katmak l<:in aavaşa.n oairin 
adı güzel tcrUp olunm111 bir toplantı 
nm verdiği heyecan içinde bir hürmet 
l'e sevırt gecesi YB§anll:Uftır. 

t ıo loprok tahkimatı tahl'ip edil. 
\'e Alınan haUan gerilerinde iki 
~ ~llıa.t depoeunun havayn uçunıı. 

ltnbuı etmek ııurettyto gUrc§çllere mub Benzinci Baki beraat etli 
teut hasımlarllo karaılaşaıa iDlklm. Bir müddet cvval, Glrkccide, ben.zln-

trl~ 8mca b1ldlr11mektcdlr. 
tı.~'l>lt,\. RADl"OSUllı"UN TtlUKÇE 
'-"ltfl•ATI 
~ 18 (A.A) - 20 Nisan 1942 
~..:t?~ güntından itibaren Londra 
"~un Ttlrkçe ne~rlyat sııntle • 
~ l§a~ıdaltt konll§malar ynpıla -
~ 11~ l?UtUn t!!latlt'r TUrklye yaz aa. 
~ ak vcrllml§tlr. 

\\ot l'dcn bnşlta h(!r gUn sant 18,30 
ıı: ,, lttsa dalgtı 19,60 metre üzerin. 

et Londra. etkCın,. adlı bir konuı;,· 
'l'laı gUnQn ta~lıcn mevZ'JlBn 
• t.l:ı lnglllı: gUrUoUnU 'bildirecek· 

"~ ~tdan başka her gün saat lfi,15 
b~'l. l'!atgn' 79,60 metre üzerinden 
l'\nı lngDız gazctelertnln ba.şmaltn 
~~ lıUl&s:ıJıı.n '\l'erllccekt!r. 
~ t llıbn. ve p:ızar ı;Unlerl s:ı.at 
~o e "c kısa dalga 31,82 ve 24,92 
ı lco tb:ertndcn: "Loı:ıdra mektubu.,. 

11~nıa serisinde muhtelif kim. 
-:ı~ tlıtıttehft mlllctıcrln harp ga~. 
'$ lıa l'llerkezı olan Londra'nm gUn. 
"ıı~ l-':ı.tmı belirteceklerdir. 
'ttı. ., g{lnlerl snnt 19,45 de ve kısa 
~1.32 ve 24,92 metre üzerinden: 

t.. ~ tlıtıb konuimnlar yapılncıı.k. gU • 
~·ueı:ı. hn ı>arlt'lmcnto mUzakerelerl, 

' r veya. nazırlar taratmdıUı 
111.rı 'tl aldJ.:n verici nutukların bil • 
~ bUdirUeccktlr. 
\ ~~::ı ~lcri saat 19,45 to ve 

t 11. ~a 31,32 ve 24,92 metro Uze· 
~~ lr ln..."illz avukab "lnı;iliı 
tını <al ve İngiliz hllkO.met aıırtc. 

• bir sert konUfDla yapacak.. 

"----~~~ --------
l ~ OOtu HALK S1Nm1ASI 

~ ~ - IJan1ı ·---l "- I\•..... .uvıcreae. 
:O ""'lll Ordasu 20 kısım birden 
~la~ , ~-

nı vermek.. v. s. cllik yıı.pa.n Bakin.in, dUkkA.nmda bir 
Bu •.tararlarm umuın mUdllrlUk ta· çok tencltc benzlıı sakLtı.dığmm habo:r 

rafından iyi ltıır§ılanacağı umulmak· alrndığını ve kendisinin ynkalanarnl< 
tadır. \'e bu seneki gllre~ler havaların milll l<orunma mahkemesi.ne verlldllL 
mUsaadosiZliğl nazarı ıtıbıı.re aımarak ıı1 yazmıotık. 
23 mayısta bB§layncak ve 3 g1ln de. Mahkeme, durufllla neUccsinde 13a. 
vam edecekUr, Bu hususta Beden ter. 1 kinin dUkkd.nındıı benzini rln resmt 
biyesi ve Çocuk Esirgeıno kurumu 1 bir mü'!aııeııeye alt olduğunu t.eablt e. 
sı"k sık topla.narak hazırlıklarım ynp. I derek hakkımla beraat kararı verml§. 
maktadır. tir. , 

·48· 
llAFlYENJN MOLı\JIAZASJ 
Bu sırada. Puvaro Dr. Besncre 

döndü, 
- Doktor. dedi. Siz Linet Do~· 

lu.n cesedini munycnc etmiştiruz. 
Baştaki yaranın etrafında yanrk • 
!ar va:rdı, Bu da a~ edilmezden 
evvel tabancan:n :maktuliln başı • 
na dıırancui;'TJU gös~erir. 

- Evet .. 
Diye doktor Besner tasdik etti 
- Revolver bulunduğu un~ 

kadife bir eşarpa s:mhydr, Ve \:u 
k.:uliie cşarptaki iki delik ta.bnn • 
canın bu kumaşa sanlı oları:ık a • 
te7 edildiğini ve hiç 13Upheslz bu 
§C.kilıle sesin 8.Z3ltllıho.sr ist~nil -
diğiııi gö lcrir, l<'nkot tabanca bu 
eB&rpa sarılı olıluğu halde ateş e • 
dilmiş olsaydı o takdirde maktu .. 
Jün ba!'Jmıbki yaranın etrafın<Lı 
>:anrk olmı1ması icap e<lt>ıdi. B.na-

DU;ıman uçakları .Jap:>n avcııan i. 

ç ln çok kolay birer av olmu tardır. 
Halkr.ı pasif korunmad& mııallim 

olm sı sayesinde kayıplar nl.sbetoıı 
nz olmuştur. 

A~IERİI\ı\N UÇAl\LARI 
NERED~N KALJCTI Rangon 

ki ı;ö~U.s olmnklığım 
di. - - • 

Bu ifadCJrl.ıı haltikı 
dir? 

lfızım s-eH'f. 

ifadesi ne-

Beener burnunu ke.eıdı ve hafi. 
yeye doğru bonunu uza.tarak: 

- l!e.d~ etliği mAna Luiz Bur. 
jcnin o nece gezinti gilvC'rtesin~ 
cıkmı.ş olduğudur, dedl. 

- Hayrr, dedi. Bilemediniz. Lu 
iz Burjc bize niçin bu sözleri ıeör. 
lcmi.§ti? 

- Şilp1ıc uynndırnınlt için. 
- Bundsn m."?kso.dı ne o:ılhfür. 

dl? 1'ntili tanıdığm:ı. göre ortadn 
r.idebileceği iki ~rol vıırdr. Yıı ka. 
l ilden hiç korknıadıın \"nıiyct.t bL 
ze bildirmek vevn difüıl tutarak ol. 
<lı.:kça yilklli bir para nlmak .. fa • 
knt Lui:ı: Burje bu iki yoldan han
gisinden gidcce~rini, n:ısıl bir va. 
:"lyct alacağ:!ıı te!<bit edememic.:, 
bir tercihte bulun:ımamrcıtı. işte 
bu s?bcplc biıe "b~n hiçbir şey gôr 
med m. duyınndrnı, uyuyoTdum" 
veyahut "Ru ndnm1 gördUm .. şunu 
Ynp?yordu,. seklinde bir cevap ve. 
r~mi:voz:~u •. Bene~ blın•ın b.!r s~bc· 
bı olabılırch. R:ıtlll bu sö?lcrile :i. 
Zr:ı._~ ~tmE'k, kendiil'run h~ şoyJ bll 
rl~~ını . nnlııtmak f.stfyordn. Demek 
kı kat'~. o s;rada yanonTZClaydı. 
Fakal ıızerınde bc>n ve miraby Ras 

hın bnşkn bu konusmadn iki klşi 
daha vardı. Bun!or da: Bi:rl Slmon 
Uoyl, diğeri doktor BesncrdJ 

Doktor Be-sn-er bir hnnılede. ayn. 
ğa kalktı ve: 

- Ne söylUyorsunuz !liz': diye 
bağırdı., yoksa beni itham r:;r cdi· 
yomunuz.. L:t...e b•t rczalt-ttir. 

- Sakin olun .. diye Puvaıo keıı 
cliırinl te.~in ettl. Ben site o an. 
dnllti noktan nru'.3..."lnl nnl:ıtI\Ontnı 
Eta.s üzerinde dur .. lım. · · 

Doktoru l!s'km c-tmok için Kc. 
mclia: 

- Halbuki şimdi Mösyö Puvaro 
13Uphesiz sizin katil olmadığınızr 
biliyor, dedi. 

Puvaro derhal söz~ baı;lndı: 
- Bu vnziY<'t kanpsındn mı~u 

doktor Bemıcr veya Simon Doyl:ı 
yUklemem lhmıdı. DU~Undüm: 
U.net Doylwı bl~ini doktor Bcs
neıin arzu clm~lne ne !cbep oln• 
bilir? Benim bildiğime göre iıiç ... 
Y n Simon Doyl? O dn her tUrlU 
§ilphenin dışındadır. ÇiinkU böyle 
bir cinayet iş]eyebilmesfne imkfuı 
\"e lhtimnl yoldur. Bir<:ok şahitler 
Jnkclin ilo nmlarındıüd mUnake. 
'•YD kndar Sirr.on Doylun fl:lJon • 
dan çıkma<hğmr ve ronrn dn ııyni'Tı 
krrrk olduğundan bövlc bir cinaye· 

(De,".lmı ' n l 

• 
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ONDRA ŞEYTANI 
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IDGAR V ALLAS 
o-m-: 

VEHIP T-AYLAN. 
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13,80--H,ao Rad70 salon orkeetruı 
18,00 Program, memleket saat ayan 
ıs,os RadJo dana orkutruı ıa.u 
KonufDla (Ziraat aaaU) 18,M ıruıı 

(Jsulca genç kızın kulağma fı Sı7.e bir fenalık yapacak beyett 19,80 Memlekete aat ayan, 
9Jldadı: değilim.. ajaruı 19,"6 Serbest 10 dAklka 18,&15 

- Burada. evin içinde blr ka· Meri, Tim'in kolları arasında Kartha Eggert " Rina Ketty'nm 
dm var. Hep bağırdığın' işitiyo_ bayıldı kaldı. pWdan 20,1G Kanupıa (K.ahr&m&n· 
nam. Sen de farlcında değil mı- Meri aklı başına aelince ken· lık menkıbelm) 21,lG temsD 2UG 
sin? e. İmlr at k°'ulannm neUcelerl 21,M 

dini bir otomobil içinde buldu. KaM§Jk program Pi. 22,80 Memleket 
Gen,. kız kelimeleri bulup teş· Arkasında kaim bir palto vardı 

~ ' saat ayarı, ajans ve bor8a1ar 22,4G • kil etmek için güçlük çekiyordu. fakat kollan çok uzundu. Sonra 
- Evet işitiyorum ... Onu ara· yine kendini kaybetti. Yalnız b!· _2_2,_M_y_a_rı_n_k1-pr_o_g_ra_m_ • ..;_ka_p&DJfo ___ _ 

vrp bulmab <:alışalım! Sen ne risinin kolunu omuzuna koydu· 
1e:rsin ğunu ileride hatırı yordu. Fakat 

Villi Merinin uzun uzadıya bu intiba da kayboldu. 
~&aerinin i<:ine baktı~ Uyandığı zaman kendini beyaz 

- Hayır, olamaz, dedi. Bec boyalı serin bir odada buldu. 
yalnIZ seni istiyorum! ~ ucunda bir hasta bakıcı o-

Genç kızın takadı sona eriyor. turup not almakla me§gU}dü. 
du: Meri gayet sakin yatıyordu. 

- Kuvvetli olsaydım şu kapny Biraz so:ıra Tim odaya girdi. 
kırardım, de<': Ve 003iece deli· Saatine baktı, ve masaya doğru 
n1n düşiıncelerini yine kapı kıfr ilerledi. Meri'nin gözlerinin açık 
dine intikal ettirdi. :>ldufunun farkına varmışu. 

Villi eline bir sandnlya geçit· Genç kız Tim'in ismini çağırınca 
dJ, ve Hd kuvvetli darbeyıe hemen yanına koştu. 
kapıyı parçaladı. Sonra has!I 0 - - Sizi hastahaneye getirdim, 
lan boşluktan elini çıkardı ve a- dedi. Bir rahatsızlığınız yok. Sa 
nahtan çevirdi. Genç kız bir ti' . 
kırtı işitti ve raha~a bır nefes dece büyük bir korku geçirdinız. 
ald Ayaklarınız nasıl ? 

_ Bak bu işi odamda yapabi· Meri gülüınredi. Fakat sonra 
hrdim Fakat cadı karı odamda birden ha.psctlildiği odadan yalı. 
hiç bi; !ltY bırakmıyor ki! Yatğ: na.yak kr.çtığmı hnt·rladı. 
mı bile dö@mıeye vidalamış! F..ı- _:.Zararsız, dt>1'i. Ayaklarımın 

altım biraz kemıişim gal ba ! 
kat alacağı ol.~un! Bır gün onutl - Bir iki sualime ce\·ap vere· 
nasıl olsa gırtlağını keseceğinı ! cek kadar kendinizde kuvYet bu-
l~ o zaman as•l keyfimi gör! luyor musunuz? 

Merdiven ayağında ışli< yanı Zabıta siz&n malumat ist;yoı. 
yordu : 

_ işte bu benim odam! Doğru Cennings Buildingden mi 
Villi mukabil ~hedek~ bir o· geliyordunuz? 

daya yaldaşb, kap;sının anabta.. - Öyle zar~iyorum. 

1 nci Tüm Askerlik 
Dairesinden: 

ı - lslmlerl aşağıda yazılı mem. 
leketler balkından olup ela bAlen la.. 
taalıalda bulunan 830 ve Sil dotum. 
lıılardan (9.U yılında terbi.il edllmlt 
ler ile eakatlar barlç) ı4 Nlaa.o 9lı 
Ouına günll bulundukları askerlik tn 
beterine mUracaatlan llAn olunur. 

ile sabah, 6ğle ·ve axşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman di$lerinizi fırçalavınız. 
............................. 11111111 ...... ,**•@•••as.111J&lllll!•*!W'O-'·-----~ 
------------------~~~~------~--------------------~~ -- -latanbul Fiyat Murakabe Komiayonundan: 

1JAa No. 168. 
Tle&ret VekAleUnin lG/t/1942 tarih ,,.. 840311368 aayılı emirleri mucibince muhtelif tip zeyUn~ğl• 

rfle birinci nevi kokulu çamaoır 1&bununun latanbuı şehri ahllındeki toptan ve perak •nae O.zam! satl! 
tlyaUan MUrakabe Komlayonunca &f&fıdakl tekilde teablt edllml§tlr Bu fiyatlardan fazlaya sat!§ yapaıılal 
hakkında .Mllll Korunma kanununa göre takibat yapılacağı illu'ı olunur. 

ı - tstlb•I mınt:ıkatıumdaa teneke 
ile selen yemeklik zeytlnyqlar 

Azaınl % 1.15 &fitll ekııtra ekstra 
" o/o 2.15 ,, eluıtra 
" % 3.5 ,, l ncl nevi yemeklik 
" % f.5 ,. lkiııcl " 
" % 15. ,, Sıra malı 

2 _ Rııflne ~ajlar: 

Tenekeli 
TcııckeslZ 

s - varil Ue gelen Mbunfuk \'\. 
prına yatlan: 

Sabunluk yat. 
Prlna Yağı. 

4 - Sı•lıunla.r: 

htıbeal mıntakalannclakl 

1''1at (Kilo lUbarlle) 

201. 
97. 
93. 
89. 
85. 

100. 

200. 

% G toptancı kl'tn 
lllveelle ı.tan~ 
toptan utıt fiyatı 

(Kilo ltlbarlle) 

120 50 
116. 
112. 
108. 
103.:ıo 

119. 
ııo. 

pı St 

74 . .:111 

Pf'rakende tı 

tanbw '"''" 
ftıa tr c litre 
atibarileı 

120 :ıo 
116. 
112. 
108. 
103 :ıo 

119. 

-
k rd ka Sesi kısıktı. 

rmı çevirdi ve apıyı a ma - - Bana olup bitenleri lnsaca 
dar ~tı. tt 

ı - Maı dJn, Midyat, Siirt, Sltlb, 
Mut. v-. Qölemerlk (BakarlJ CU. 
re, Savur, Çatak (Şatak) Ge1'Rf Bey 
&üffebap, Yüktlekova, Bingöl (Karlı 
ova), Ganan, Ahlat, Eçlf. Kııı:ııtepE', 

Derek Gerçuı, Nlııeydln, wr.aa. 'fat. 
vaıı, Çapakçur, Solhan, Beılrl Şlra 
van, Mutki, Saeon, Varto, Genç Bula· 
nık, Malaz.klrt, Muradiye. Kll.:r:ımpııı;a 
8Afkale, Şemdlnan, Gürpınar, Patnos. 
ı•ervaıi, Eruh, Şırnak, Kare. Rize Of, 
PIMliol.:r, lııplr :rotuuı, Arhın, rol .. 
ban, Sıarıkaml§, iğdir, Kaıaituae 0111, 
Savıat., Hopa, Puza.r, Arapçay. Hınıs 
Katız.nıan, Bayazıt, ı:·uaureıı, BOrçka, 
Pothot, Çıldır, Göle, Tuz.loca, Elet 
klrt, Tutak, Diyadin, Erzurum. Er • 
zlncan, Bayburt, Trabzon, Sürmene, 
Tercan, Gürete, Valdıkf"blr, Tirebolu, 
AkçMoot, Kl:ı A~karlar Şebfnkı.ra. 

hlııar, .Rcfal iye, Kt>lldt, Glun ı,h:ln 
Alu('ra, Kuıuçay (tı:ç), ıtenıalı. Plö Blr.n .. ı nevi ltı:ıhulu çıro:ı~ır :ı. 

:m:e:r,~Ş~l:ran:::·~T~o~~:::.~~l:a~t~kR~·:._ ____ ...!... ____ b_un_u __ (_c;u_v_a_a_a_ı ________ ı--;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;.6.q.;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.7•~2;~.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;86;;;;;~;;;;ô~ Meri Grlr fırsattan ıstıfade c anlatır mısınız? Bir saa e b~rı 
derek ba.ıxımaklardan aşağı kru burada yatryorsunuz. Bu müddet 
m~.::.a ba§Jadı. Aldatıldığını anlı zarfında hiçbir suretle faaliyete 

. f 1 geçmedik. 
Yfül Okvrayt gerıye ır adı. Kovley çok çekingen davran· 

?farl. diye haykırdı. Dönse.ne mıştı. Znıb1:anın müdahalesi için 
buray4! Nereye g"diyorsun, ye_ nasıl bir eC"""P g& tere';m? ~fü: 
zil: 

Genç kız can havliyle kendir.i Grir kocasmdan ka"rnış! Bunun 
merdivenlerd~n aşağı attı. /ı, • icin yahe.ncı bir evde nasıl araş_ 
caJc 0 zaman ayaklarının çıp:ak tmna yaparız? Ef'er f evkalacie 
olduğunun farkına vardı. Fa.kat bir badiee cereyan etmiş Glsaydı, 
i,.inde b;r tek arzu, bir telt emel mesele bambaşhwdı! F.:"casınrn 
~ deli okl\Mmu kabul etsek b;le 
vardı: l{ar-.mak, delinin elinden ..,;ne müdahal"" etme~ haklmmz 
kurtulmak! ,,. 

Villi arkasından bagır-ıyordu: yok. Ancak M'ster Okvrayt iıO
kakta ~ ~en lfakalayı'P 

- Gel buraya! trrnarhaneye sokabi jriz. 
Genç kız a.~a~. kata vanru,stı. n.-. .... :..+i. 

On kapıdan sokağa ~ıkn,ak milin· """""'""9" 
kündU. Fakat bu takdirde Okv Meri ağır ağır haf ızasınm ye 
rayt'm arkasından yeti~eceği rine geldiğini hisctti. Kocas nın 
muhakkaktı. Meri ön tinde ba.~ka nasıl pencereden içeri girdiğini ve 
bir merdiven gördü. .... ·nu iııdi elnden nesıl kurtulduğunu anlat_ 
ve bir kc ::ıor ü:2ıerinde koşınağ&. tr. Bodrumda rastla •fil ceeedi 
başladı. f aklan onu kendiliğ•n_ unutmuş [!ibiycli. Ancak Tim 
den götü uyordu. Nihayet aralık garajdakı vaziyet bakında B\hl.İ 
duran kaprva vardı. Geçtikten w.>nmca birden hatırladı. ve ir
aonra kapıyı ardından vurdu ve kilerek eliyle yilzQnü örttü. 
karanlıkta anahtar de!iğini ara- Mmldandı: 
dı - O korkunç ceset! 
Bulamayınca var kuvvetiyle Tim hayretle genç krzm yfizQ-

kapıya yaslandı. Tam o sırada ne baktı. 
parmaklan kocaman bir BUrgüye Hangi cesetten balısediyorsu· 
temas etti. Hemen kapıyı aürı;il· nuz? 
lıedi. - Yerde yatıyordu •.• Ama ne 

Genç kız bodnmı daireeinden mtlthitt11 
b;rinde bulundufmıu t.ahmin Süldftıet buluncaya 'kadar t: 

etti. Etrafta benzin ve yağ ıw· zaman geçti. Sonra Tim'e fasıla_ 
kusu vardı. Yakmmda bir ~to. larla garaida karıılaştığı manza 
mobilin durdufu muhakkaktı. nıvı anhlttı 

Motöriln mcakltğmı hiaeeder ~.m herİıea ~na Jroetu 
gibi oluyordu. Kovley'.le görilştü. 

Meri paımaklariyie etTafı yok- Kovleyhı o gOn cam aılalmıştı 
lıyara.k adım admı ilerliyordu. O 11abah clahiliye mllsteprmdan 
Bir aral* eli bir motör kapağma Uıtara IJl&NI blmışb. MUsteşar 
defldi, ft biraz sonra çıplak bır Daney 'Ve V eyler bldiselerinin 
duvarm önilnde bulunduğunu bir an evvel bir neticeye ba.ğ
anladı. Otomobil garajın tam ağ· 1anmMmı anu ediyordu. 
zında duru)IOl'du. Kapınm kilidi~ Tim'ln imhıiıı IODUDa bilar 
ni aradı, fakat bulamadı. dinledikten aoııra bir il.haza dit 

Okvrayt ise mütemadiyen kapı. f(1ndU. 
yı ,,.nnıkluyor, ve çılgın gibi ba- - Mis Grir'in btitiln bunlan 

lıtanbul Vakıflar Direktörlü - ·· lli.nlan 

1 _ 1st.r nca Vakıf ormanlarinm macar mektuıı mevkiindeki 3400 
kental me§e kö:nUrllnUn 84 ve ıo.ooo kental lm!şe odununun 28 kuruş 

2 _ Çatalca kazaaı dahilinde Hamza Dere ve Ka§ıkçı Dere mevkilerin 
de lmal olunacak 1615715 kentaı odunun 29 kurut 

3 _ Çatalca kazası dalıUinde Karaman Dere temiz kum mevktlndekı 
9700 kental O<!ur.ıın 37 kurtı§t&n ve 2815 met"e mlkAbı gaynmenkul kayın 
kerestenin de 850 kuru.tan olmak Uzere (husus! reıılmlerl taliplerine alt 

0ımnk prtlle) ayrı :ıyn açık art;.ırnıaya konulmuştur. !baleleri 24 nlııan • 
942 elma gUnll aaat onbeşte yapılacaktır. Şartnamelerini görmett arzu 
edenler lle tallp olmak 1ııtiyenler Çember\lt&§ta latanbul vakJflar bafmOdtlr. 
UltUnün Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (.'180) 

lstanbul P. T. T. Matlarlal!fl'lltlf!n: 
BQyUk p~tane binası :telliye k111J1!ı 6 ncı ceza mahkemeat kaleminde 

yaptırılacak tamirat iş! Z&"llrı mUteahhid nam ve hesabına olmak Uzere 
keşlfnamesl mucibince açık eksiltmeye konulmuttur. 

Eks ıtme 20.4.942 pazarteai günU saat 115 te BUyUk postane blnaaı bJ. 
rincl kat ldarl muavlnllk odaamda toplanacak mUdUrlllk alım "tım llomle
yoounda yapılacaktır. 

Keılt bedell 1545 lira 57 kuruş muvakkat teminatı '1 liradır. 
TaUpleıiD kqlf ve prtnameıertnı görmek ve muvakkat temlDat\annı 

yabnnak tıze" çalııma gO.nlerinde mer.kar ldat1 kalem ıevumı luamma 
ve en az bir taahhütte 500 liralık bu lfe benzer il yaptıtma dair ldareıc 
rtnaen almlf olduğU vellikal&J'a l.ltiD&den latanbal Tll&yetıne müracaatla 
ekalltme tarihinden tatil g11Dleri hariç Uç gUn enel allDmJi ehliyet ve 942 
yılma aıt ucaret odur vemlcaaı ve muvakkat temlllat makbuzlle komısyona 
"Yl'lraca&t'an. (4201) 

·---------~------~~~----~--- ,Rllİ, Deni% Saıınalma Komiqonunılan: 
lılubN!l!!M!D bedeli Teminat 

a-1 lıllom lira Ura 
81111' eti 11.000 1eo1 ue 
• • 11.IOO HGOO Jo ... o 

\ - Yukarda mfktan J&Zllı •ıtır etl iki ayrı prtnamede olmak Use" a~ ı 
ayn lk1nci deta kapal: zart uauWe ekaUcm.ien 20. nlaan 942 eumart.eı; 
gQılU •at 11 w 12 de tzmıtte Tel'8&U kapannd&ld lı:omlqoD lıinaamda 
yapılacaktır. 

2 - Şaı'Ulamelert bedeı.ts olarak komı.,.oDdan alm&blUr. 
a - EUUtme19 ı,tlrak edeocek taılplerbl 2490 ııaJlb kanunun lat.ed1l1 ti · 

caret .....uraıarmı ve yukarda miktarı JUl!ı temln&tJarlle blrllkte tan 
ıdm edecekleri tekıtf mektuplarım beW gl1n ve eaatıerden tam tıU aa 
at enebne kadar komi8Jona vermeleri. ('811) 

ğmyordu. sadece hayalinde canlandınm§ 
Meri duvan ..... ,.'arken ~li e· ı 'ht'mali de mevcuttu 811 •lıııaluda ~ P. ,~ O!lllasl 1 ı · ı.etemlıdD llatlıll Se10lhmcla mahkeme Jsarfimnda l'I 

numaralJ yazıbanede Nazml19 mUra 
caat. 

Jektrit düğmesine ilişti. Ortalık Korku ile isterik bir vaziyete birlikte ~mdald IAıpom 
aydmlanmca kapmm tokmağını geldiği muhakkaktı. Maamafih EVLllNME TICKLlFuııat. 
bulmak kolaylaştı. Kapı açıldı. meseleyi tahkik etmek faydadan HA .aş vmmm, ALDI. it::.. 

Genı,; kız bir defa daha etrafına hali. değildir. ; cfM' llearl ma~tl ı.tz 01..,.. ldl. 
baktı, ve bu aeıfer QCık milthiş biı Tim yanma üç hafiye alıp b.r otlk Ulalar parun aepelaaar. 
manzarayla karşılaştı. otomobile atladı. 

Ymie bir ölO yatıyordu. Kur Za;bıti!ca malQm olan yeglne Evlenme teldüleri:. 
men çuval p&rc:alariyle örtülü ~ey c.cnnings Buildingde.ld dört • 3lS yaşında bir insana yakııan ev. 
olmasına rağmen başı ve göğsü daireden ikisinin kirada olduğuy_ •f ve meziyeti tafıJ&D klmaeıılz be. 
meydandaydı. Yan açılmış göz.. du. Tim alt katm ziline bastı. kAr so lira maaılı memur bir bay 
lerlni genç kızın Uzıerine dikmiş· Fak lamad Bu def ti sanki! at cevap a ı. el aynı vasıflan t.qıyan uU &Deden ya.. 

Meri bir çığ1ık kopardı, ve dı· ikinci kata çıktı. Biraz sonra kııpı ıue mutenaıı!p bir bayanla evlenmek 
•snya fırladı. Ka-ısma dik brr· ardına kadar açıldı-. ıııtemektedlr. (Ciddi 11 )remzine mo. 
" • 'S' - Kim o? Sen misin yavru:n '! 
vokuş çıktı. Sonra. nihayet cad _ Landon kadını sesinden ta- racaat • 
d~ vardı. Birdaha korktukta.1 it anyonlar 
aonra karanlıkta bir gölgenin nıdı. (Denim 1'V) • u Jatlllda, llkmek'tep me1UD11 blr 
peyda oldul;unu görür ~bi oldu. bay; namı Ye)'& bu.sual bir mıı......cıe 
Kuvetli bir el onu kolundan )"aka_ --~---------- odacılık gibi btr tı aramaktadır. Ketu 
ladı. ZAYi - 1-1.942 t&rlblnde 1141 •71b ırGetereblllr. <l.K. 24) remzine mora. 

Gent; kız avazı r.tkttğı kadnr beyanname ıJe Kıaıra ı.ııraç ett111m r.aat. 
bağırdı ft kendini kurtarrnağa ıvıemeıertn bedellni tqkil eden 1Ü& 1&.. • Lleeyt l}'i cteftcıe ne tkm&J etmlf 
çabaladı. terllnln prlmll T. llruı tutan 128 lira' bJr cenç; rumı veya bUSU91 bir mG • 

Nafile! Kuvvetinin yavaş ya- için merkes ban'lr•eznd•n alc!Jlım bord 1 ""8ede " aramaktadır. (Açıkhava) 
··aş amldtfmı hJ.seediyordu. royu kaybettim. Bakadan ııuretinl aL remsme mllraoaat. 

o 8Jl'8da çc* iyi tanıdığı sakin dı'1Jndan kaybolan aıılmm bWuDO kal- • Dütuo 1ı11ea - ..,_ uau,aç 
ı-. r ses kulağım. 9Bidi. madrlmı i1AD eyıeıtm. ftl'dlr. llıftD 1ı1r GcNt ~. 

• Fraum u.em memnu bir ırac 
kız lf aramaktadır . ..,U iskele 10kak 
No. u te bayaıı OODeeU,ye moracaaı 

• 18 y&fmda, orta okul m~swıu ber 

"1 1BP"b11en dakWo kullanan, auevı 
vaziyetinin bozuklutu yUztlndea çaıı, 
ma k latiyen bir genç, berban&'l bb 
mOeaeaede tı aramaktadır. S.tUcta
valdeçefme aktarlar 90kak No. 18 il• 
satfer Yorulmaza mllracaat. 

Aldırınız: 
Aşafıda remJz1~rt JaalJ -. e 

lnn"Dftllanmnın ıuımla,.. p1e9 

lllf'ktuplan tdarebancmllıdea (,..... 
lan ~) ~ ......... ll'P1" 
kadar ...... , 11 ........ ~ 
lan. 
(Ayyddrz) !Pembe l'Dll (ICfm ..... ) 
(E. Ural) (Pembe zarf) (Y.Ş.)<Ol'U) 
(H.U.N.) (i.S,ff) (J'.r.) (K11tpue) 
!H.K.) (C.11) IA.L) (B.Y. DJa) 
(N.A.) (:Aalaa) Cllmeldf) <•) 
(Anlatalım) (Ciddi) ft. '8Dkan) 
<Bnen 38) (Nadide '11). ('l"lmü) 
(Anddm) . 

1 
Denü Le•azım Salınal111G Komia.- l 

llônlan -ı - Mevcut evsafı mucibince tahmin edilen Dedeli (2843.:iO) ura " 
100 toa kok kömllrUnUn 20-+-942 pazartesi gUnll aat 16 de Kaııtr.Jpıı. 

şada bulunan deniz levazım ııatmaıma komiayonunda pasarlJlı yapd' 
caktır. 

2 - Kat'I tenılnııtı (426.53) kuru§ olup prtnameal her cQD il .-d 
dahilinde mezkQr komi!)ondan bedelııiz alınabilir. 

3- tııteklilerin 2490 sayılı kanunun Uııed111 veetkıJula ~ 
adı geeçn komisyona milracaaUan llAn olunur. (6ri76) 

"" ... 
ı ~ 'tab.D1J,ı,J. ,dt)e\\ ~!W! (J~272) Ura olan arap abmnmun 2'.U" 

cuma .-.e 8a&t H te KHaıQ•tada bulaaan deDa. ıe.uan -&me•me llO" 
miayonunda pazarlığı yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (1604J llra olup §artnamelli hergQn if aatt dabUIJldl 
ınezk1)r konıL!;yondan bedelsiz alınabilir. 

3 - lsteklllerln 2~90 sayılı kanunun iatedJti veaalkle blrUJda beW l'P 
ve aaatte adı geçen komıayopa mUracaatıan ll&n olunur, (61KS) 

••• 
1 adet Brinelı Sertlik (Hidrolik ile ifler ve bu hldroUk el U. .,,-

lt.lctl ldnre edlllr." 
1 " De6aussing Bridgemeun 
ı Degauss~g Ampermetrem (200 amper hbfmıtlı) 
1 ,, Degauaaıııc Volt • metr191 (Aagar1 220 YQ&t t•ll•uzt•tll) 
Yukarda yazılı dört kalem iletin 20 Di8an 942 puarı.m sQDO aaat ı• 

de Kasımpaıada bulunan deniZ levUluı 1aunaıma komiayonUllda ....,ul' 
)Apılacağından ıstekUlerlD beW gtlD ve 8&&"'9 mukQr komia)'OD& ___. 
atlan i1Aa olunur. l 4697) 

aooo kllo •in' eta 
1000 kllo ko.)'1111 eli 

• • • 
Yukada el.Da ve mlktan yamıı Jld kalem etin il m.n MI m 11111 • 

~t 16 te pazarlıkla ekailtmeel yapılacaktır. 
tateldilerin bt:lli gUn ve aaatte teklif edecelrlıeri ftJatJara pn __,... 

ııaca.k katt temlnallarlle birlikte Kuımpapda bu1UllAD ~ tıfllll 
bulUIUllaları. (4i0l) 

••• 
.0000 dımmetre2 Amerlkall vldalaa 8240- 111.-. 
1000 adet lıle§in Q11 111&80 

1 - Tatımin bedeli, ciDa ve miktarı yubraa pıutJe Ud ka1aa ; 
teme pazartıkla alınacakur. 

2 - Vl:ialanm ek.alltmeal 22 nlaaD IN2 OUpmba fllDtl mat 11 te JI"' 
ıınm keza aynı günde aat lG,80 da yapllacaktzr. 

s - Şartnamesini görmek ı.UyenlerlD berctıD n ~ lfttralr # 
eeklerln de belU gUn ve aaatlerde Kumı~ baJnnen ......,_. ,,_. 
ıır bulunmaları. (f698} 

••• 
1 - Tahmin olunan mecmuu bedeli <iMi) lll'a (DO) 1nm1f ola ,Jllll) 

kilo ıoz ,ekerin 21 n1AD N salı g1ln0 aaat 14,80 c1a ebUtmlll 7&P~ 
tir. 

ı - KaU teminatı m Ura 88 kul'Uf olup f&rtD&mM& bllSllD ~ 
dan almab&llr. 

a _ !ateklll•rlD bel11 ıUn ve eaatte Kuunpa.-da baluua ~ 
hazır bulunm•lan. (4699) 

l.tanbul Delıertlarlıfıntlan: . . .... _ 
n..-- No. lfewt I' ~ 
-ı- ..... z;s 

31211/1114/171 Mecldlyek6yUnde 2 patta 108 ada ıa 

118 

paraeı No. b (8916) İnetn murabbaı 
araanuı tamaau. 
l4ecldiyek6y0nde 2 pafta 108 ada 1' 
parsel No. 1ı (1872) metre murabbaı 
&r8&nm t&me mı 

OakUdar Yenı,l;ahallede uk1 Vansm 
bağı Yeni .. tanıt aokatmcla eM1 d 
Yeni 48 No. lı 89 metn murabbaı 

ıaır 

-
• &r8&Qln tamamı "' • ~ 

Yukarda YUllı P)'limenJcuUer 27.t.MJ puart.t l'IDG aaaı 11dl111": 
d Jl:mWc mOdQrıtJttlnde mtltetekJdl koau.yoada &Jn &7" " 84Jlı ~· 
maile atılacaktır. l'ula ızah&t ~ mullQr mQdQrlute mtıwt. ~ 

lat. Hava Mıntalrtı Depo Amirlifinden: , 
ı - Bava blrllklert lCbl kapaklı otmall a.ere mubteUt ~ cf/11 

&det '91Deli kaanı ,..nıkJa •lm alıDacaktır. 
1 - latekliler 27,4.9'2 puarte.s ırtm1l uat 1G te ,yenı po.1tane ~ 

bOyllk Kınacryan ı.an Udncl at 9/10 ııwııarac1a Bau •U0•1,.. '°' 
~da bahmmaJan. <"41) 


