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~ ~~ Büyük Millet Meclisinde ı 

Lavaı 
dedi ki: ~ransaya karşı A d 1 A. 

italyan politikası na o u . JSn~~nın ıs-
!iUseria CahidYAL~ıN lah ve tasfıyesı ıstendi 

tı ~~;.ğl.:=~;. I Karadenizde batan yahudiler meselesi 
5;'.::=:: ı1eı:'~".':: etrafında Başvekil beyanatta bulundu 
«le bbı Avrupa danuna üzeri~ 

llfı eıltemaaq.U olacaiı meıaele
"'1 ..... -- clltlmnlyellm. ÇilD
~::, bqla öyle bir mevlde 

ili polltikMaP deji~ 
de ~ ele ldmumla bana 
~. •ı.e.l 1-ldenemes. 
~ l'rus&ya kartı tut. 

:::.. oWnMan polit81uun deiflDÜ· 
• 8kı.inla De mana Uade 

~ celiace: llOll gtlDJerde ·._,,.... ,... lellleriDi yükılelt-

,..., Konib11, Nitd ve S&vaa
•• ..... etmek anasmıdan ...... 
~D' ...... laio deilfmlye
~ aöylei•teri poUtib badar. 
L ... İt.ifa JalkimeU Frw•d=
.... t.opraldan almü clavumcla d"l 
~ etnıektedtr. Bu ötedeaberl ma
...... Fakat ta sın.da t.eknr ortaya 
•tıhnumm ve handan VllZ geçlle
~eceğinln ilin edibnesinia llebe
"' Ve ""'4kMdı nedir't 

.......... anlunalr Jçfn Fl'Ulllllda 
, . .._ gelen delltikllic bir göz at· 

u Tlrldf8 1tqllılan taralıadaa kallaı 
edllmereaJere melce olama ,. 

AllkU'll. il (A.A.) - B07Uk lılillet 
lılecJ.J.ı bugün Doktor Jluh&r Germe
nin reı.liliJlde tot>lamlllftlr. 

Nehru 
diyor ki: 

Hiç bir saldı
rışçıya boyun 
egmiyeceğiz 

Kahve ve c;aym 1Dhlar altına aım.. 
JD&81 hakkındaki kanun ll.Y1huızun 
muvakkat bir eactımende tetklld ka.. 
bul edlldllden 110Dr& 19'1 maıı yılı mu.. 
vazenel umuml.yealne dabll bazı daire 
bO~lerlnde deflllklik yapılma.ana 

dair lkl kıta kanun llytbumm mtıza.. 
kerealJıe ba.§lanmlfbr. 

Bu mllnakaleler araamda Anadolu 
Ajanmun Avupadakl harp hali dola· 
yıslle yapmıya mecbur oldu&u ııento 

te§klll.tı k&l"fJl&mak uzere hOkOmetçe 
verllm88tne IOZUm g6.lterilan l50 bin 
liranın mQnakaleıılne 111'8 geldiği va
kit Çanakkale mebusu Ziya Gevher 
Etili, eau 1Ubarlle bOO.mum mUnaka. 
lelerin aleyhinde olmaama rağmen 

bugUn. bu ful& gellnclye kadar, biç 
(Dnamı 2 nclde) 

UvU harptea enelkl lıetveklWtt za mıınıncla İtalyaya yaptıfı ziyaret -. 
DMIDcla MuoUDI ile görUtllrken 

Amerikan diplomatik 
mahfillerine göre 

· Lavaı 
Deyli T elgral 6azeteainin 
havacdık muharriri yazıyoT 

BUGON HİÇBiR 
TEHDiT 

Almanya ile uzlaş
ma işine devamdan 

beni 
ahkoyamıyacaktır 

-0--

.. , daramaaas 
vahimdir 

"Harpten maun lıalnnt 
yartlanml%UI tahribini ta. 
mamlamak için bıralııp kaç. 
hlıları FranM gölılerinJe bu. 
pn ulıi müttelilıimU.in 
uçalıları dolGflyor.,, 

Vl!i 21 (A.A.) - Dün akıam M. 
U.vll tara.fmdan söylenen demeç
te bilhassa 111 k!ııımıl:ıl- da bulun
m:.ktadır: 

"Muzaffer Frnnsa adma koo:ı11-
tuğum zamanl:a.r biçbi.r vakit Al-
anyayı küçültmeyi düşünmedim. 

"'ak kllldır. FrusMla Livil ikti
- ... vlülae geldi. Livil 1talyan 
d.oatı. olmalde. manıftv. ffabetls· 
t.a llleeeltıllnden evvel ttaıya lle 
......._ ue-Müi aaJapıaJ'I o yap 
llllftrr. ~ mese.leslnde 
l11g0a.e ttal1&7a kal'll zecri te<l· 
birler almlll idedlitl zaman U\il 
1aa tisınlttb'· Böyle olmakla bera
._ ...... U\'&1 bU \'ekilete Al-

lngilmerle ifbirliği yapma
mak Japonları Utilciya 

Jaoet etmek Jemelıtir 

Banf •tızakeresı BRJTANYA 
ingiliz Bahriye ıçıa Hava hücum· 

Genelkurmay reisi Ara~.ılı~ teşeb- tarının sıçra-

Tali bize yardım etmedi. Bız.ı kll
cUltmeyi hiçbir sn dUşilnmedikle
,i için de, burada, Alman dınleyi
ci!e-rime saygı gö;termiye mecbu • 
nım. Şuraamı bilmeli ki ben, bir 
gUn bile yellU:ıı:üş bir insan sıfati
lcı söz söylemedim. 

•h• fMı:iki ile.- geliyor YC 
~ .... , ..... Alman .. 
.. .., •• cüz • ..... , .. a-
hr. 

A ... nı... ... UvUI Ddidar mev 
l&ilado twt.aM1mek kin on kuvvet• 
1-.clhmek _. pre-ıtJJ vermek 
~etiacJedlrler Bnaduı do. 
'-11 L&dl tt.alyalllar m11kavemew: 
~ ve ~ t .aklanndaa 
ı..,.....bp hlo yano"n: az. Aı~ 
.\ ...... ,.,.. ,·erecek bir Llvil ı. 
t~ red eevabl vermek kav
\'~ kendinde bolabUecektlr, İt
te bayıe. fena bir mevkle döşen t · 
'-ln.1ar düa ileri gidemedikleri 
idil bil' dmaylş yapmak Hlzamu
'11 hlaeectlyorlar. Takip ettikle? 
Polit''•tadan vaz geçmiyttelderlnl ı· 
"- "-eleı1 FransnJardaD ziyade 
~le-r: Almalllara kal!• bir 
llttart'lır. . memnoniyetslzUk \"O 

"'>-•t tıı.,nna.sıtbr. 
..._ ~ ha ıutdeee bir nttmaylt o
-.. kalmı uarl bir mahiyet 
~aza chııı~ e mahkfundur. Çün 
~ İ'41Ja Fllhrer'ln liyasi kararJa. 
:.~d"" mlePlr oiınaktan bili 
~--nttv. Harpte ~bir işe yara
::- Patider pdl Berllnln is-
ı tanıe ~ana buna bo-

~~ktea bqka bir ,,ey yapa-

ıı11~..-lar 1t.aıyanlardan hayal 
) eti tna atNdıktaa sonra oiılann 
~O. VW.i lıtlk6metlnl koymak 

''" ""8a ~- Bn takdir· 
ıl;ı lllı"hverta bir kolanu Roman-
~ ıı~Je dolru yer deği~tlrmeai
lllt ~ elemektir. Maama 
~ ~tttn ..,. ihtamaDer beniz a
.... .::' ~örtlıliyor, Mnhakluılr o
lılt t1ar ta kalyanlarm Berllnden 
t1t ~e :rodllderl \"e bana kart• 
~ hlr nllmaylı yapmaktan 
~ elleri.den bir eey gıehnedl. 
~ 

~---------------
84o •eneainde batan 
~hr,, "!~ra ıemiainden' 

IO milyon dolar 
kıYllletinde altın 
, çıkarlldı 
~tea, il CA.A.) - Bahriye 
ıao blldarQw: . 

1-t, ı::;ıre derinlikte c;alıpn dalglÇ. 
llQe 7dı 18 haairanmda bir tor-
"ı.a ~&rak )'eni Zel&Dd& açıtmda 
•11~ icara bllytık yolcu pmı.tnm 
~~·1'8ında 10 milyon dolar kıy. 

.ıbll kQlçeıert ~-

Kalküta, !1 (A.A.) - Hint H· 
deri. Nehru burada 8Öylediği nu
tukta halka hitap ederek. Hindi&· 
tanı istiliya teşebüs edecek sal· 
dnışçrya ~ durulmasını iste
miş ve demiştir ki: 

Amerikada busunde ma tahtası 
bulunacakmış olacaktır 

Montrödcnberi, 1940 Uk teeri • 
ninde.ııberi, haırp bütün dUnya lata • 

(DeVUbı s İlletlile) 
ınntı:ıer ~ lbir vesi.~ ile, hiç 

bir ~..,. boya ~ 
cektir. Saldıı+ımm memleketi 
kmtaraeafmı amıetmet hayal
dir. bıgiliJterte iebirlifi yapma· 
mak Japonıan memreketi iatlia· 
ya davet etmek demektir 

&dnkU harbe mllletıe; harbi 
veya emperya1ist harbi demek 
mAnasmiır. Bu harp döğüşe ka
~ her memleket için bir ö
lum kalım mtlcadeleeidir. 

lş.gal altında
ki Fransada 
Bir Alman askeri 

trenine bomba atlldı 
o() 

30reldae1"8• 
edildi 

Londra, ıt (A.A.) - teraı al
t.:ndald Fraııada Roanda Akmuı 
askeri ytlklil bir tren bcwnbe\an _ 

~ 

Amerika .haTicİye ,,azırıncı 
~ Amerihamn bqiin 

parrılaı tatlar: 

berlre ...... 
atd•ı•, rarua delU 

LaDc1ra. il (A..A.) - Bu aabü Ray 
ter ajan.u tara.flndan nqredilen bir 
tebliğe göre bahriye genel kumı&Y 

rel& amiral DucDl Punde, Amer1k& 
genelkurmay bqkaru general Kar· 
pi De blrUkte Amerlkaya gitmlıtlr· 

General Karpl. ve Hopklnı, Lond. 
radakl harp koateramlarma dair dlln 
Ruzvelte rapor vermlflerdir Hopkln.I 
gıuıetecllen beyanatta bulunarak ge· 
ml !Dp.mldan memn~Ue b&blet • 
m1f, Rusya, Çin ve AVUltralyaya ıe. 
vamm g&ıderflmestnln Lıondrad& SO
rtıftllen mueleler arumda olduğUnu. 
İngWslerln mane'riyatmm fevkalade 
y(lbek buluncfuluml 91Sylemiftlr. 

Amerika hariclJe nasın Hal de de. 
mlftlr ld: •'Amertkanm mihvere k&r'fl 

paruıuı f\ldW': •1ıerlJ'e bug1lD atıl. 

mak, yarın detll-.. 
v~ 11 (.A.A.> - Ameri

ka &'C'GeJıkumı&y )>ef\'M>I general 
(De'VUIU S Uncilde) 
-o--·-

aJVtn'. Bunun üzerine 30 l'l!lhb>enin 
ıdemI emredilmit, bun1al' derhal Bohemya himaye idareai 
k\!J'IUD& dizilmiflerdir. Sui1aaadı ya reiai 
psnl&T 23 nisana kadar kendilerini maen ltlr •11111 
t;e.slim etmeslene daha 30 nılme 
idam edilecektir. Alman kltaıan- atar lledlre etti 
Dm emniyetle .eyahatt ~ l'ran- Beı9a, ıı <A.A.> _ Pıagdan 
m sivilleri ~ trenlenne bin- bildiriliyor: 
miye mecbur edileceklerdir. • Bohemya w M.onwya himaye ı-

A1ma.n kont.rolü altmdalrl P&ri8 • ÖUNi reiei Dr Haea, dün prag 
radyoeu: "Yeni hWtiUnet mı•sam Prmda 28 ~ mürekkep bir 

bir temizlik ~.:= 8lbhl katan, Fühı-er'Jn }'JldönilmU 
demirden yumruğUDU • ,. d • ~ '* hediye ollnllt U.-
m9.k icabedeceğini bilecektir e- zere Moravya ve Bol:ııemya. hAmisi 
m~tir. general HeidricJı•e talim etmıifUı'. 

AtlaDUkıe ~ ... ma pderkea de nlDltı taraf9H1an yaka'MM 1llr U-
nı& ...... top •fıetlle lıa&UtlQGr 

v.....-. sı (AA.) - DipJoma. 
Uk mahtlUerde Llvjlln 110D dakikada 
bir b16f yaparak banfı mUzakere için 
aracılık tefebbllallnde bulunması lhU. 
mali gözden uak tutulmamaktadır 
U.vtJ, bundan ııoma, Almanya ı~ 
lfblrlltl ;yapmata ba§lamadan enet 
b&np temin tein bütün gayretlerini 
arfetmekteıı geri dunnadığmı eöyll _ 
yebDecektlr. V&flngtonda biç kimse 
böyle bir lall'DUlıta aldanmıyacaktır. 

Şimalde buzlar 
çözüldü · 
--<>--

Alman aakerıerı 
Norveçte askeri 
maaenaıar raptı 
Berlit_ı. ı_ı ( A.A.) - Rusyada 

cephenm şimal kısmında buzların 
çözülmesi Ur.erine sellerhasıl ol 
muş, Ruslar mevzilerini te:rket
meğe mecbur olmuşlardır. Le· 
ningrat cephesinde oldukça uzun 
8ilren duraklamadan sonra bir 
bölilık Rıuıı _askeri tayyare ve top 
çu yaı:dımiYle hücuma teşebbüs 
etmilSe de htıcum püskürtülmüş
tür. 

Btollolm, !1 ( A.A.) _ Per-
~- ve ~günleri Norveçin 
şimalındeki dağlık bölgede askeri 
manevralar Y'&.Pı1ımıştır Bu m ·· 
nasebe~. ~~ki halk çrkar~
m!ŞtD'. Söylendiğine göre manev-
~ mareşal List idare etnıi§ 
tır. 

Sovyet tebliği 
Mosko":? 21 (A.A.) - Royter 

Gece tebliSi= 
j 20 ni~!l . ~il cephede önemli 
~ir degışi.klik olmamııttr. 19 ni
sanda 31 A1:nan tayyaresi ta.hritl 
olunmuştur. Biz 3 tayyare kaybet-
tik. • 

Korre<fidor 
kaiesi 

Japon topçusu 
tarafından mutema

diyen döğDIUyor 
(Y-- 8 lbldlde> 

Dn .. I tafta. 
reler Amerllladıa 

bol miktarda 
geliyor 

Lonclra, U (A.A.) - Deyll Telgraf 
gıuıeteslnln havacılık muhabiri diyor 
ki: "Britanya dUnyada en kuvveUI 
hava ıı.atl, en kıncı hava hllcumlan· 
na sıçrama tahtası olacaktır. Alman.. 
yanın yansını yerle bir edecek kuv. 
vet İngiliz hava meyd&Dlarmda topla. 
nıı.caktJr. Şimdiden bombardıman tay. 
yareleri çok artınl§tir. :Dev gibi tay • 
yareler Amerlkadan bol miktarda ge. 
11.yor. Bunlarm bir tanesi eaklalnlD 
3 taneaine muadildir. BUyUk tayyare. 
ler Amerikadan uçarak geldiklerinden 
derhal harekete hazır bulunuyorlar. 
Almanyanın indirilen darbelerin te

ılrinl §imdiden duymağa bafladıtuu 

gö.!teren emareler vardır. Amerikanm 
hazırliğt tamam olunca düşmana, mJL 
ll görUlmeml§ darbeler lndlrllecektlr ... 

Malta üzerinde yedi tayyare 
dütürüldü 

Valetta, 21 ( A.A.) - Resmen bil. 
dlrillyor: 

Pazartesi sabahı ilk aaatlerdenbe· 
rl, lıılaltaya kartı yapılan taarrmı:lar 
esnaamda ye<SI düşman uçağı tahrip 
olunmt11 ve yediai de haaara utratıı. 
mııtır. 

Şimalt Afrikada 
Hal yan zayiatı 

--0---

llr a,da 114155 
ltaı,aa llarıp 

Londra, 21 (A.A.) - laviçrede 
~ikan Be.sifi!" Nat.ional Zeitung, !
talyanm mart ayı zarfında l]mıali 
Afrllcada uğradığı ka.yıplıan bildir
dii'inl yaayor. Çıkan cetvele göre 
bir ay içinde 16495 İtalyan kayıp
tır. Mart ay:: zarfında Şimal Af
rikeı'Jmda ~ddetli muıharebeler ol
nıaml§t.ır. İngilizler de Ç(ık mik
tarda eeir a.ldlklsrmı bt"ldirmeımit
Jer, fa.kat lblrçok nakliye ganili 
batrrdıldarmı haber verdıJlerdlır • 
Şu halde ltaybokn İtalyan ukerle. 
tinin bu geınllıerde batt*lan anla
§ılmak!tadır. 

llrmaarada wmret 
Lonclra il (A.A..) - Çin membaları 

mUttetiklerln Blrmanyad& Yenanc· 
yaung tehrlnl geri aldıklamu bUd1rl.. 
yor, 

Tokyo, il (A.A,) - Japon uçakla. 
n Blrmanya dat geçiUeriDde dQpna. 
na §1ddetıe taarruz etmektedir. Busb 
bUtUn Japon uçaklan aallmen Qalerlne 
dönmüşlerdir, Dllşman bOyQk kaJIPIL 
ra UğrallUfbr. 

BUyDk Dniversite 
kitapsarayı yapılıyor 
Zeynep Hanım lloaatı eüa11aıa Jlllılıp 

lıaldınlma11na da 11111aadı 
Rt\yük Üniversite kitap !!arayı- miştir. Yıkma ve enkazm kaldırıl

.un inşa olunacağı Beyazıtta Ba- r.laın işi temmuz nihayetine kadar 
i<ll'Clla.rdaki eski ve mahzen erki- ıkmal edilm.iı olacak o zamana 
n: harbiye dairesinin y--.kılması işi k:ıdar yeni 1''en ve Edebiyat .J'a
ikmal edilnıJştir. Bu yıkma ijini ve killteler! inşaa.tı da ihale edilmiş 
enkı:rı alan müteahhit şimdi hasıl l olacaktır, Gerek bu Fakülte bina. 
olan molozu kaldırmakla meşgul - l:ın gere~ Üniversite kitap sanı-
d llr. yı W;iıı bir mil8abaka açılmuı mu 
Diğer taraftan, 31 ildnciklnun- karrt'1"d.!r. 

gecesi yanan ve yerinde hemen ye. İstanbul Uni\'!!1'8itetııi bu eenc 
n~ Fen ve Edebiyat FakUlteleri bJ. zarfında F.debiyat ve Fen FakUltc
ıuı'!a.nnm inşasını lri.zzat Milli Şe- lt-ri binalan kitap saray ve km tıe 
~emir ft iearet bayurdakla· erkek .J1b* taluıll Talebe Yurd
rı eskı Zeynep Hanım xonağmm yı. lan g'..ı:.i yeni ve gilzel bina'anı. &:'· 

kılması işine betlanml!Jbr. Bjıuın1n tüp olacıaıktır . 
y*1bam iıl bir mü.Wıhhlde veril· 



Büyük Millet Meclisinde 

Anadolu Ajansının ıs
lah ve tasfiyesi istendi 

Karadenizde hatan yahudiler meselesi 
etrafında Başveki1 beyanatta bulundu 
u TArlllye baıkılan taralıadaa kabal 

edllmeyeoıere melce olamaz n 
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Po1is ve nıuhaf aza

1 

men1urlarına ~~ 
Nakden birer neler 

tayla verııece'k 
'Meclis blitçe encUmeni dUnkU 

toplantısmılıı. po:is1ere ve muhafa
za mcmur!arma b'.J:~r nefer tay nı 
•erilm~i hakkır..dnki kanun layi
lınsmı mUzakere ve kabul etıniııtir. 

1 Jıfıyihaya göre polislere ve muha
faza rnemurl:mn:ı bulunduk!a.M :rer 
l~rdc mahalli rayice göre nakden 
birer nefer tayını Vt"rllecektir. 

istikbali Jaaber 
verealer ... 

B ura.da falcılıktan bahsede• 
oe.4< deiiUm; goaç1e.re oku· 

Vali dun 
Ankaraya gitti 

Odun kesen köylU
nun iaşesi 

~ -o-- tulara.k Jdtaplan seçen bir doetu.nı 

Belediye resimlerine Ba balllıte .,eni ted. en çok .mı vem•in eserleri tızcrtn· 
~ ıJe duruyor, Hayal ktlvvetl ~ok 

yapılacak zam meselesile birler alınması geniş olan takat baaa ilmi __. 
~,ahrukat proı· esi elrafmda lan.lan ayırmıyan ba meşhur Fran· isteniyor ı.ız muharrirlDl bilmiyen acaba, .. , 

izahat Verecek mı? Bizim neslimiz onan yuılarl· 
Odun ve kOmUr tacirleri vil!yete o na, stiriikleyicl ve meraklı macera· Ticaret Ve!!A1etl Vali ve beledişe reie dokt=>l' Lüt- bir ıuUracaatta bulunmu,ıardır. ~un. ıar ara.'>ma sefPtlfü fen barikalari· 

-•• fi Kırdar, dün akşam Ankarnya lıir gerek tstanbulun odunluğU gerek. ııa (Ok tleY borçludur. Yeat ne-
J81 yaphr&Ccuı. gitmiştir. Valinin_ Ankaratla bir se kötnUr yapıle.cak odıınlar için tam !'İl nııaba tanıyor mu! Bunu san-

( A-·ta-•ı l n...:d•) Hakikaten böyle btr tevekkUlUn fayda ' -..:ı~- kaln""!!I aı~•- d ~' katiyat mevsimi olduğu gu sırada or- netmi'-'""rum ve °""'°...ı•ten bH-lt - ~ ... ... "' Verilen malfımata gore, Ticaret u afta k~. , ... .,. ! .ıuıa .':lr v_e- ·'" •--~"" >&J ..... 
ılrl.M ltk&Z etmemtı oldutuna ipret verici bir şekilde çall§maaı hepimizin \··kô.leti ha.'k ve crdn hli.\acı için J·a}Ptlerlc vılayete, ııı.t ıŞ!er üzerın- me.nıarda odun kesimlUe me§g'UI olan 1 bir ekoılktlr, 
etUkten sonra, Ajansın mil bir m - o ,.. lıam mnddeleri Vekiüt:t ce tedarik u-! temaslar :ı u_ u :ıcagı, u ara- 1 .,, uu.,. .. 1 1 U takdir edece"'! bir •eydlr. BUtçe En. " 1 d b n b köylU işçilere tevzi edılmek Uzcre un, .. üJ Vem'ln en Laa.,,.nk muvaffa-

eA1ııe oldutunu, bu devletle beraber cUmenl Ajana bUtçeslne bu zammı edilmek üzere M:lrg-nrin yağı imal ı rlıı. bilh!U!S:l belediye \'Cl"g ve re- veya çatalca, S!Uvl'i ve Şile kaza a- kıyt-fi bundan Yh sene kadar ev· 
kurulmu~ bulunduğunu ve memleke - ı yaparken .Maliye VeklUnden Ajans he. tı.::.recC'ltlir. Bu m::ıksntla yağ ıı:ıı ya_ 1 &ın:ılerın~ yaprlac~ ~ ~~:ı rından hazır ekmek, §ehlrde tevzı olu. \'el bugllnkti lcadlann pek ~ta· 
tin en temiz unsurlarından teşekkül saplarının tetkik edilmiş olup olmadığı pan im.,lnth:ıne s:ıhiplcri 2'i' nisan- hnzrrlanan k:ı.nn~ la ~ ıl_ıa6! uz~:nde nan iaşe maddelerlnd~n fasulye, buL na nnanJannda yatatmıf ohnaae-
ettlğl halde son zamanlarda maale · nı da sormuş ve Mnllye Vekili ''hesap ıh:. Anknrava d:ıvet edilin ş erdır. Dahi~iye Vekı~ 1 ~ !.kır teah'lı yıı- gur, pirinç ve yağ verılmeslnl ısteml§- dır; nn anlattlğl fakat benfüı ha· 
eef beynelmilel bir uz•Jv katine gel- lar tetkik edllml~tlr, netice Ajansın · n paca,,ı.,'I, asker eı!eler.r.e yapılan yar. lerdlr. klkat olnuyan birçok harikalar da· 
mit oldufunu ve memlekete muzır acL lelılndedlr" cevabmı vermiştir. En· J .. t At/anaya gitti dımı arttrr.nnk iç.'n bcyannıuneyı ViUi.yet makamı bu mUracaatl naza. ha vardır; onlann da bir gttn ha-
dett1.!1 bu insanların orada bulunma. cUmen bunun Uzerlne mUnakaleyi ka. CJ§e mu• e§arı U tabi kazan<: ver<rlsi mükelleflerin _ n dikkate ı\lm!§ ve bu Uç kauıım kay. klkat olduklumı görmek gayet 
sı caiz otmadığmı söylemiş ve Ana. bul ettlğı glbl emınlm ki sizin de ka. taşc mll.steşan ŞUkrU Sökıne:sh:r. d r n alman y~dc beşin yüz.-!e ona 1 makamlarına tedbir alınması hususu mümlriindllr, &nribnlhı olarsa!.. 
dolu .A.janaı vaaıtulyle matbuatta ın bulllnUz fayda verecektlr. dUn ak§am, Ankaradan Adanay çrkarr'.n:ası i<;ın ~ehlr Mcclbine yn- blldlrfımlştll'. Fakat tatbikatta bu lf- Denb..altı gemilerlal; tayyareyi, 
tışar etmiş otan bir telgrafı bahis Baş\·ekl!lmlz.ln Cel'llbı reket etmiştir. ŞUkrU S!SkmensUer A. 1 pılan toklif lı:ıkkmdn iznlınt vere- ten henüz iyi netice alınamadığı iddia zeplin balonuna, telsiz telgrafı, rad 
mevzuu ederek deınlfUr ki: Bunu mütea.klp B:ı.ı,•ekll Doktor Re· danada iaşe işleri etrafında tetkıkler_ ec ği anlaştL"ll!lktad· r. Vali, <.'dun v edilmekte, yeni tedblrler alınması lU • yoyu. t.eıe,•ieyoao daha )lif biri or• 

"l2 mart tarihli Ulus gazetesinde fik Saydam söz alarıık şu beyanatta de bulunacaktır. k1Smür i~lııi csacılı cıurette h"'llet- zumu ileri l!Urillmcktedir. tada yokken taıuyu.ıar vardı; ba• 
K'.udU.ten çekildiği işareti ne çıkan bulunmuıtur: - --o mek için belediyenin ynrae.'lğı te!j- na ~ı1'kan , •• ~k seki, bilpli 
ba telgraf atlama ta§I altında yahu- "Arkada:ılar, Anadoıu Ajansı isi!- sı·rı·ncı· sorgu ld1at hakkmdn he.ztrl!ıunn p1-ojcyi M kt ı· FranAU muharririne borçla idi· 
dilıerln yapUfl matem merasiminden ha muhtaç olabilir. tçcrlslnde §U ve. de Anka.r:ır~ göttirn:.Ur;tur. e ep 1 ler 
b&!Mıediyordu. o atlama tqınuı ııu- ya bu vekilde bazı ınsan1ar buıuna. 0 Pek eaki ...,.. • ..,.. tstlklıal· 
rinde benim de hissem vardır, O ağ. bllir. Bunların k&.ff1:si lsltı.h olunur. hakimi kızı ara den haber verenlere "Pe7gunber'• 
lam& taşının arkasında bu TUrklUk Ben gUnUn"lhtlyaçları için tstediğlınız Belediye ka denilirdi; JIU Vena ele bir ilim, 
dllnyaııından koparılmış memleketle. bir para Uzeı·ıne Ziya Cevher Etili' Vazifeyi ıuiiıtimal iddiasile - lpeh çorap, kısa etekli elbise, ren, medeniyet Peygamberidir; ,.. 
rln Abideleri durur. KudUate onları nln beyanatının bir kı.smma cevap ve. mahkemeve verildi 1 •• .. d L • ._.. ir ve maharrliie~ fUosoflann bU 
ctsrerek "bu lnsanhıra teşekkür ede receğl:n. Kare.denizde batan gemi do· , pısı onun en IGÇ mVırma 'Ve man11cur vuıtlan metbardm; ut.en baaun 
11.m" demeleri !Azım iken telgrat bu layıslle Kudüsten gelen telgraf Uze. htanbul Blrlncl Sorgu H!ltimi Hu- Yasak edildi içindir ki hemen hemen blltlla PeY· 
feci §&?'tlar arasında vapurda suren rinde beyanatta bulundular. HeyeU u. kuk doktoru Sııltıhaddln Ayanoğlu va. Belediyenin bir otomobili gamberer ~' muharrir V9Ja fllo· 
şarUarın Umltsiz bir halde oldu~u mumlyesue okumuı olsalnrdı görecek. zl!eyl sulistimll.I ve ltcyfi munmele calındı ! Ankaratlan bildirildiğine göre, ~ofturlar. 
sl!ylemekle başlamaktadır. Halbuki lcrdi ki, telgraf tnmnmen blZ!m lehi. yapma k suçundan Birinci Ağırcczn ~ , j Maarif Veki!ctı, ılk kız ve muht.c- On tiçöncü asırda yani itli Vem' 
çok Umltll idi. mlzde ve kabul etmlycn!erln nleyhlc· mahltemcsınce muhakeme nlt.ma ttıın. ı Nadir rastlanır bir hırsızlık vak a.

1 
ı:t orta okullarile liselere, ku ena- dm altı 8811, evvel )'11.famll ,,ıaa 

Arkadaşlar .. hUkQmet onları yedır. rlnded.r. Yanl kabul etmlyenlerden mıııtır. . sı olmuştur. Belediyeye alt bir oto. titiilerile, Akşam Kız San'at ve Roje Bakon daha ~km çıkmlt• 
di. Fazla fazla verdi. İ§te bunlar bL şlkll.yet cttıklennı göreceklerdi. Bu Sorgu Hll.klmlne isnat olunan suç, mobil, gU~ gtlnüclz Belediye binası. , Ban'a.t okulla.rm:ı. gönderdiği bir tı; ba gttall haber vermltti. Oyte 
zıın kendl gazetelerimizde Anadolu telgraf siyonist cemiyetinin bir şlkL 940 senesinde mezun olduğu ay için· nın önünden çalınmıştır.. trun.imde talebelerin ipek çorap, bir zamanda td bagtiDldl medeniye· 
Ajanaının bir telgrafı olarak çıkmış. yetidir. Bınaenaleyh TUrklye aley_ de Adliyeye gelerek 1sı:nall Haklu Haber aldığımıza göre, vak'a şliy. yiikı:e-k topuklu iskarpin ve kısa e- tin kokusu bile ortada yoktu; Av· 
tır, hinde bir propaganda olaralt ya zııma. Sertel ndmda l> r tacir tarafından a. : le o!mu.,tur: Beledıye reis ınuavıııl tekli elbise g tymeleti, saçların rapa henüz derin bir taaMUp İfln· 

Bqtan bap n&IJll ı•ldUer? Nasıl mıı. ve gazetelerimize olduğu gibi çılan hır d:ıva ne aıAkadnr olmak ve 1 Liıtfi Aksoyy teftişe gtltUrecek olan :anztmınde aşın tuvaletlerle kıv- de çalkaıuyorda; blaanlar bab9la· 
ı<açtııar? Nasıl dalavere yaptılar? NI geçmlştır. Bunu tnsrıh etmek ıstıyo. bu d:ı,•::da ı;:ıhlt bulunan Hayriye ıı- otomobll J3clediye blnasının önüne gel rılm•ş saç gibi bir talebe için ya. nadan mlru kalmq olan ilimlere 
tıayet devlet kendi kce&nden onlara rum ki blzım aıeyhlmlzôe de:ıı. slyo· dında oır kadını tcbdlUe tıı.zylk ede. mlş, şöför hnbcr ,·crmclt Uzer\! vulta- kı';Jık almıya.11 mübal!gah gösteriş· dört elle yap111DJ1lar; ı.• ve ile· 
ıa:ııl ıcttetU ve nuıl bealedl? Bunla· olsUertn yaptıkları teşebbUalerı bOımü rek mUbatılrle Kapıaltı jandarm::. l::ı _ rı çıkmış ve aşağı ln!nce otomobılır. ler ve m.e?ri.kür y:ı!'ak edi1mi3tir. rl ilmin vtleut bnlamıyaeaitnı ld• 
~ın takdiri e!kAr~ umumlyeye kalmı~- kabul etmlyenlere ka~ı aldıkları bir rakoiuna göndermek ve yemeğe git· yerinde yeller eııt•ğınl g!SrıtıUtttir , - dia etllyorlardı. 
•ır. Bunlar ycti§mlyormll§ .gibi bu tavrı hareketten ibarettir mcık ırurellle bu !ki aaauık mU~det 1 Bu ccır.ır hırs:::. bır mUJdet sonra vfJl-ı""- Şoje Bakon al}ylc diyordu: 
ıank!SrlUğU de yaptılar ve bunları Eeıuıen vapurun batma•• tacıa•• zarfında 'kendls\nlıl hUtT\yet\ \ tabdlt K\IJDkap~.da-"'ka~~~~'r,,. ~lH•l. ,r &IJ\.UA. ,..,,. .J ·~)yle makineler yapılacaktır ki 
~roni.lt propagandası olarak gazete. llzerlnc hUkQmetln neşrctmi!j oldur;-u e tmektir, ı dığma gore bu açıkgöz hırsız. otomq. r~ UAmt.z!H'.i!R . hunlar ır;emilerl yilılerce kllre~i· 

""' verdiler. komllnlke hepiniz.in hatırındadır.. mz DU:ı başlanaıı muh!ıkemcslnde maz. 1 bili parçalayıp sat:ıcalctı. ııln Yilı1Uttlğö gaJer'lerdflll daha 
Ajanata benim kudst cidal arkada. bu huımata elimizden gelen her §eyi nun sorgu Mkiml, ltcndls!no isnat o. j 0 • Naftalin tacirler! Ankaraya gt. hızlı• yüriitecektir, onlan idare e*• 

ım olarak tanıdığım bazı kıymetli yaptık, maddt, manevı en utak mes'- ıunan suç!arı redderek: -~r 'kıza ""OflB flCI• derek ticaret vektuetııe temaslara mek için bir pilottan ba.'}kasma ih· 
rkadqlar UçUncO p!Ana inml§lerdlr.

1 

ullyettmlz yoktur. TUrklye bn;kaları - Hayriye admdakl kadına hakl. I • ~ • baglamışlardır. tıya~ kalmıyaC'&ktır. Oyte arabalar 
Bu hal yakışır mı? Ajans bir şirket tarafından arzu edllmiye:ı tnsıın!ar I· kati söyl~mcdlği tnltdlrde hakkında Vk\Z etme~ \s•edil@r 1 "' Yunanlıtandan getirilecek bin iead edill'eekttr ki ~bir b~-.n111 
ur. Memleket hizmetinde, mWet biz.. çln vatan hizmet1 göremez. Bizim iyi olmıyacağtnı §ahadetlnden evvel 1 - · · Yunan çocuğunun Ballallmanındakl yar<lmu ohnaksmıa inaDJlnuyacak 
netlnde kullanıldığı için para verilir ı tuttuğumuz yol budur. Kend.ler!nl tu blldlrdlın, id bu her h~kimln tabll Beyoğlunıfa, Yeni ~al"!'iıda aşçıh!{ !:>alıkçılık enstltUsU u:nııaında bann • bir hızla gideceklerdir. Bir çift 
Başka tUrlO verllemez. Bunun için 1ebepten tstanbulda alıkoyamıı1ık. vaz!!esldlr. So::ırn bıızı dellllcr;n yok 1 y:ıpan Yorgi. ılc lstepan, cvve\'ki ge- 1 dırılmaları kararl&§r.111 ve hazırlıkla. kanat l'&.'lltıısl!e ko""1' gibi nta
clll bin lira fazladır. Bir dakika bl. Çok yazık ki bir kazaya kurban glL edilmemesi için Hayrlyenln bir mUd. ce, 15 yaşında Yıld1% adında bl'" I ra başlanmıııtır. öaUmUzdeltl ay için. cak olan nın".ilneler yapmak ela im• 
ıe verilmesi caiz değlldlr. Amma di- Uler. Şunu da arzedeyl:n iti bu t cL c!ct kapı altında alıkonulması 10.Zım , lnzı kaıı.clmı.rak dil:kklı.nlarma aJmı!: rte çocuklam nıı.kllnc ba§lonacnl:tır. k:i.nsl% olmıya<.-nktıl'." 
yecekalnlz ki bUyUk hizmetleri vardır. graf bizim no:ıtal harcktlmlzl gfüıte_ gelmişti. r Jar Ve kepenkleri knna tarak 7,orl.1 1 Çocul;ların masr.ı.rnrı hUkflmetçe ve. ·~merson hu satrrls.rı naklettik· 
Fakat çıkardığımız gUn bu adamıar ren bir mls.:ıld!r, Bunu tashih etmek Dav:ı ile mezun gtlnlerfmde all\l:a ı tr7.llla geçmek lstumişlel'dir. rll ccek, fakllt Kızılay trmı:ından idare 

1 
ten "O.:>ra soruyoı:: 

taaflye edlllr para m!llete kalır. Bu isterim. dar olmama gellnce: mezun iken bft... J Y!ldrzın feryııdı üzerine yet~ıı olun:ıcaklardır. 1 .. A<w.\.ba J~je Be.kon padl uj 
sebeple bağrım yanık olarak ve bU Bunu mUtcaklp relıı , Anıı.dolu A- kını sayılmıyorsam ortnda zaten va. , b"kçi ve r:o'i<ılcr cJ 'tk·ma r,i. eic'!!. ~ 23 nisan çocu'c< ve milll hAklml. o!!'layrlı islikbaJde yaptla<"llk ıteyler 
yUk bir sa:vcll kalble sııytUyorum . jansına yapılacak !50 bin ııroıık yar· zlfeyt sullstirnıll mevzuub·ıhls o!n. 

1 
l'Ut;'uları : Urmümc. İılıt hali.v'le y a- yet bayramı r;ilr'l : nl::ı.rııda blr ÇO· : \·e iıt:cr htkkmda neler söyliyeeek-

B&§vekillmlz Anadolu Ajansını ken. dımı meclisin reyine aı·zctmiş V'3 i:ıu ınaz, ht'ıkirn eayıımıyoraam da b!IO.k.s kalamt~lm·, kızı kurtıırmtşl:ı'rdır. cuK resmlger,;ıdl y pıhcnktır. Çocuk. l • i? Onno dalıisı herhalde bbl p-
di ellerine alsın ve ıalah etsin. Bu ıaL yardım kabul edUmlıJtlr. bu be"'llm vazıtcşinnslığımı gösterir." Irz di4;nmn!:ır; Adüyrye vnil _ lardan mürekkep lıcy ... tı~r l>Uytlkle _ tıırta<-aktr, Vaktlle ona dell diye .. 
fuııu da burada dlnlemek istiyorum. Bunı.1an sonra Türkiye ııc Macnrls. Net'ccde mahkeme, Sal~acldln ıne· trişlerılir, rlınlzl ziyaret edece';l~:d1r. feıin c~ olduğuna tüphe edU .. 

Hllanü Ki&apçmm ııözle.rl: tanda kAln bıw tırmatarm akdetmiş z.un iken kendisine vek~et eden lkin. -o ~ Rumenlerin Rap~d tutbol takımı meı: imdi de böylelttl balanar-
Zlya Gevher Etllı kUrsUden indik- olduklan lki mukavelenin •rUrk • Ma. el sorgu h'\klmı Ktışlf, knpıaltı jan. Bir çocuk araba altında 2 mayıı:t:ı !ltJ maç ;rapm'lk Uzerc An. do." 

ten 90IU'&, BUtçe Encümeni namına car ticaret anla!'ması hUkUmlcn ha. darnia kumandanı MUnir, Birinci sor_ karaya gelecektir. Vlyananın Admi- Ilıınla.n okuduktan sonra iDsaD 
maabata muharriri Hu.nü Kitapçı aöz ricinde olarak tatbikine mUs:ı.ııdc ed!I gu h~!dn1llğl kll.tlplcrl Ccltıl, .Muzar. kaldı 1 ral taltımı <la mayıs ortalarımla Anka bir bilmece kal'Şl!Jmda kalıyor: .., 
alarak. ve elli bin liranın bütçe eneli· mcslnc d3lr ;>apılan anlaşmanın tasdi· fer ile maznunun mUda!na ıshldl göa I İspinoz köyünden Bakırköyunc ı rayıı geıecekUr. tahn ist'kbıılden lıaber verenleN 
~ tara!mdan kabul edild1ğin.I ızab ki hakkında kanun l!y.hasmm Uc mad 1 tcr:!lğ! ·Yedlgün mecmuası sahibi Se. gelmekte obn bir yiLlt ara.bas:, 1'3 1 • tı..bal ve BUrhanfye vapurlam:ıda mi Pey,gamber demi!!iler. yok• 
ederek demiştir ki: dos.l kabul ve bir maddesi encU:nene dat Slmavı ile avukat :r.ıusta!a Hay. , J ıı.J5tnd::t Muammer ad·nda bir oo- vapılan araştırmıuar netıceırtnde ku - Pey~anıbt>rlr.r mı ktlkbaMen ıa. 

"Hiç ııüphe yok ki böyle fevkalAde göndertıml§tlr. ı-lnln cnğrıtmalannn karar vererek cuğu ı;i;"Il "Mİ§tir. Yar:ılı çocuk. Cer mııg vesalr<ı gibi bazı kaçak mallar ber vennişlcr?" "ateş ,-e ~linet., 1 
aama.nıard& bu tC§eltkülden azami ta. BUyUk Millet Mecıısı, cuma gUnU muh:ıl>emeyl ba5ka blr gUne bırakmış. ; rnlıpa.şa hastcluutesine lra!d:nlm:~- bulunmuş ve alA'kadilrln r adliyeye ve. olmmııs olnnlar bu llOnmon rıere-
tlfade beklemek b:ıkkımızdır. Ajans toplıınııcaktır, tır. ı tn. ~ıımışttr. den miilhem olduğuna hatırbya-
da abvalln icaplarına kendini uydur -
mak gayesilo hareket ederek bir ta
raftan kadrosunu bir taraftan da biz· 
metlerini çoğaltmayı dUşUnmUg ve bu 
yolda barekete geçmtıur. HU!ct\mc
timiz yaptığı tetkik lle onun attığı 
bu hatveyi takdlr etm~tlr. Yapılacak 
hlametıerln karoılanmuı tçın tı te
şekkUlUn yardıma muhtaç olduğunu 
da görmUıtür. BUtçe EncUmt>ninln 
yapmıı olduğu ıncelcmelerde de bu za. 
ruret tahakkuk edince encUmen tıUktı 
metin zam teklifini kabul etmL,tır. 

· Baldırımc~ 
balan mı Y'Or 

lat.a.ııbul Eı~trlk ve Tramvay 1-
dnrcsi evvelce t~hrimlzde pek bol 
olan kaldrnmcz bulmakta !PJildi 
:aü~killiitn tcsadiıf etmektedir. Ha: 
buki yollara iyi bakılması için bu 
~ten anl&r fazla elemana ihtiyaç 
v:ırdır. Buıunac:ık kaldrrımcılara 
2,5 liraya kadar ye vmiye verile -
cckttr. 

Bakkallara verilen pirinçler 

Toprak mahsulleri ofisi tara.frn
öan mutemet rokkclJıı:ra vcnıcn 
pirinç çuval!annuı ekB k çıktığı 
görülınUsllir. Bu çuvallnr, ıoo ki
lo diye veriınisken b:ızıhrı 98, 
96 hat•A. !.l~ kilo çrkm•ştır. Eksik 
çıkan ~uvnllann farkı, pirinç o1u
Mk ba.kkallara verilecektir 

- Ba:ıka gece de olııblllr ıuııa, 11.1 
gece ,:ellrıw-n, onun ilk Jela ııöyll,rc· 
ceğl ymi tıır tlirkll) u Jlııleml!j olur 
tıun! 

Ellerini blrlblrlne çuparak, blzmeı 
CI.)!!: 

- Bana bir sakr daha Vl'r .. 
Diye ııcsJnn:ll. Sonrıı Temuçlne döıı 

an: 
- Ah. o ae yaman bir kadmdır bil . 

lfleD ••• tmanı öyle KUul bir avlsn:ıı 

var ki. Onu dellC'.ı> ee"iyonım, Temµ · 
rtn: Onu bir ltCCC olı:un kollarımın sar 
madan Şanchayı terkedemlyec~tlm. 

Temurlo çok 9evdlğl bu kathnıt:ıı• 

bu kadar bah!!cdcn Behtayı dinlemek 
ten fena halıtt· "rlcılmıştı. ı;aımt Tl 
\'f'.n • Fnnıuı bu ı,t~ bt\yUk bir l")I oy 
nı;)-acağıııı anlam19tı. Kendi k•••• ı; , • 

-- Tlwn • Fo. R<-ktayı burada meş 
gul edrrse. Dektay Şanghayda kaprı 

1 ıııp kalacak. Ren df' o mkte k1tdar 
Bektaydım ön~ J:ıp .... -:ıya;r:ı varır ve 
o ıcelmeden Jııponynda lc.-ıp ooen tecı. 

birlerin elınmaınnıı çalışırım. 
Diyordu. 
Rektı.ym ıararı ilZf'rlne nlcşnm Uııtli 

•} nı l'\"de huluem:ı~l \'C Ti~ en Fol-a 
gltmei{f' karar \'erdiler. 

Çinli kız bir analık Temuçlnlıı lml:ı 
t:ınn lj!'lldl : 

- Bcld:ı} Rmca lml11 nerde)ı;e kal . 

lnp ı:JClet•rktlr. Sb knlıru:r. dıı blnu. 
knııuşıılım. 

l"rmucln göz.Uyfo ı,ııret cdt·re.k: 
- l'el,;I ••• 
llrdl. YcmrJcte 11<1 snnt kadar kal. 

vacıeuCL&aa c::z:swaa axsz:a« x ====o•:w taklardır. 
KADİRCAN KAFLI 

mııtl:ır. Bir eok mt\•:r.ular Uzerinde 
konuşmu"lurdı. 

Yemekten sonnı llı'ktay amca aya. 
ğa kalktı: 

- Ben ıılmdl gidiyorum. ,\rknctaıı. 
lnrunla buıu,up gczecrğ'm. ıt..lqıaına 

bura~a uğrar TcmuQ!nl nıırım. O ar. 
bl< benim de mlııaflrlmdlr. 

Dedi ve •rem\ıtlne diJnjıl: 

- (Hin tı:ıt rl<rn rn .. lirim Sa
kın IM-nl bııraıla b0!clc!m~. 1ns·ın bek. 
!emekten hl!." hD"hnm:ım. 

Beklay çıtnp gitti. 
Temııc;ln onıı söz \ 'crr,lc.;11. 
Temıı~·ln ıılrncll, Çlııli kırın l;eniJM 

le neler kunıı,:.c:ıtını nı 0rnlc f'dlyor. 
du. A<'.aba sofrııdn nı> m 1Jı ul 
i!flıl\ Ut•lml'ftl \'oksa Te-ıruçln blr pot 
mıı kınnı ·tı ! 

r.:r.un ho:vlu dl şllımı •ili 
Çin11 krı, Tı• !lll"inln ı-Iİndl'n tu:tu. 
'0111 kahı <;-ılchlrır. 

Tcm·ı~ln blrdenblrl' gPn<: kızm kol· 
lnrını lc"ndl om:ızund" ~urlVıt'f' n,ır 
dı .. 

T('muı:ın. o dakikada Ueldaym de. 

ilce 94'''dlfl 11yen . Foya dÜfOnUyor. 
du. Acaba o g~ ilk de.ta 113ylly4~ 
ttırkUyil Tlyen • Fo ktınln lçlo dtb:.
mUJtll f ! ..... 

- Şimdiye kadar ıUhmı 11MllE-11 ı.ak. 
t ımıştım. Şimdi ııöyUyeblllrlm. Benim 
adım Kuraydır. 

- Fakat bu bir Türk adı., 
- Bılham Türkleri çok ıtever. \"ak· 

tile çocuğu olmazmı,. "Bir kızım o. 
lursa adını lfor:ı;> koyıaeatım ,, de. 
mi,. GUnan birinde annem leh kal. 
mı, .• ben d4'11tmuşuırı. 

- Rnhanı:r. M>zUnde durmut. Sl&e 
bir Türk adın vermı,. Dofruau tebrl. 

e layık bir baba. 
Ust luıtta mhıııftr ııalonnacla otaru
orlardı, 

Tem!lt ' n Ş .1ghMa getctt~I "1lndt'n. 
bnrJ ille c! fıı bU\·le bir ırıızel sön cefl
rJyordu, l(arşrsmda melelde-r kadar 
:ı f \'C gU1.el bir kıl' vardı. 
Kuroy otıa bu !JafJyctle ne kadın d• 

ıtt1z.t•I \'e catlhell görıinmUttU 
Gen~ kız önüne bakarak "özUno3 

tıcvam P.ttı 

- Ben "l'll bura,,. nl~ln ı;ajl'ırdllllt 

lllyor mufillnuı.-: Saka vüzu··hden - Ha.yır. Banu Lllmeyl eok Lsterlm. 
Kuray a\'111 safiJ ~ııe gilldU: b. 
- Bu cece Hekt .. y amca seru <KL lr adam öldU 

to ıl keleookı meyruuıeeıne g8ttlrmek 

ıt>Uyor. Halbuki orası pak tebllkeU bir ı Sirkecide beıı.zlnol Rıtalıo yuıncl' 
b:ıtakhanedir. Oraya takılan iman e. çalı:ıan 30 ya§md& lıfubarrem, dlJJlo 
tefini kolay kolay çamur" D kurtara. Brkad&!Jl hamt..l Samlnln e&lışUtı 91-
maz, Şangtıarda böyle bl.r çok batak. llvrll ld n u hanesinde otururı-f• 
haneler vardır. Oraya Jldt'nıeıı. sen de keo Sı:ıml e ine geçirdiği bir tabanof 
Bektay amca &1bJ perf~n olıırsuııt ile oyrıamağ baeıamıştır: Muha,,-

Bu, içten l'fllen bir dll4'ktl. t a b!lllcaya bakmak istemli Fakat •, 
l'ı•muı:ln: mi tat.:ı'lcayı ~rmlyerek eltnı çekıoJf" 
- l'-..:ıniiyenl:ı.ın dlııloıı:ı •k lateılw, Ur. 1kt arakdq blrtblrterını ttlp şaıc-. 

dedi, f>"akat Bektay anıt'ayı da gt}cen. ! 'lşırken tabanca blrllenblre patıaııılfo 
dlrmek lstemlyonım, Alcş:ım Ustü be. kur,•ın Muharremin göbegtnln aıuıı• 
nl bekll3ecek. Gelm 'Zııenı, aözl\ade o:ıplnnmıı. kaldınldığı Cerranpst• 
durmallllf yalancı bır•ad.'\m vadyetl. has tnncslnde ö!mUştUr, 
ne dutecetım. llk glJrU,ıneden sonra 

ona bU lll9al vermek doğru mudurr Uskiidar adliye binası 
- Adam iM de. O, bir aleT Clbl 

~bak pulu, çabuk ııöner" ben onu tamir edilecek 4 

ıcl· yatştınn.m. Hem o ook unutkan ve Yent inşa ed imiş olan 'O.a~Qdaf 
51 

klD tutma& bir adıımdır, Wç korkma llye binasında tıe.zı tamlr&t yap•lıtl~e· 
ondan Ma, zaruri görUlmll§tOr, Bu tamırıerc ) 

Temuçba ceaç kısı kırmak laf.eme-
1 

nlden 7000 lira kadar blr para sarfolll· 
dl: ı nacaktır. __.,,. 

- PekAJA mademld buau benim 1. 
1mıı111 1ç1a ıauyorsı-., .. söz ver1yo- Yen neşr y· t 
rum, •• •ktanıa (Kıul kelebek) banna 
gltmtyeeeflm. 

- O halde bu akMm nenle vakit 
g~ıret-ekııln '! 

- Otele &ldlp 3at.1<'u~ım. 

((Devamı var) 

Foto mağ"'~·ı. 
Foto M~gazin'in 69 unt'U 

mUten"-vv: ve kıvmntJ vr "' 1 '/ 
tifjtlr etmibtlr. Okuyucu.~r.ı.ı ... :ı t .. 
siy(' ederiz. 
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.. ~~l!!~~il!'li!~~~~IS~~ll!ill!~Hllli!ISl:İllilllllırJiiiiiiiıjii~~~~~~~~sıı;·~?~:'l1v.ö"TPı~ 
Llwil dedi ki : Amerıkad;t cu nhuriyetç,ler KcrB~1t~f!i1 ~re!i®iR 

1'ttrıtly~ 

lt.00 Kr 

J.on<lra, 2L <A.A.) - 23 nian· (Hai tarafı J •ehi:) ı· k 
l!:cııebl da TUrk Çoeük 'tıa.yramı münt.tet>c- le.rJM ıriayet eolti ve yeni bir ma- ffi ıl 1 omıiesı @ö~~-li!sl G!' 

tiyle Lonclra.da.Jrl Ha!kcvinde IU• na a'dr. Bl~ Almanya ile barıt ve z ,,. l'oşiııyton, fl ( A.A.) _ Teb-

1.60 • 

n.oo K.r 

14.00 • 

l.IH! • il 00 • 

ra~im yapdacakt.tr. Bu mer:ı.:im a. uzlaima. politika.'JI aramak karan- a Ter liğ: 

l laka ile k~llll.'ll":'?ftır. r.t vernıiye SCYkeden sebeplere bu- r r · 1 

-- idare 
..____"""".':''."-------~--...... --..._ __ __ 

telefonn: 24870 

ı)!ar ı:ız.ctc$ dUn altşam: "Getli: rOn dnhe kudretli amiller 1rW _ k 1 ·ı 1P•n erek: Dü?'tnanın Kn~ile 
Britanyahlar Türkiyeyi clyaret e- mnr:ı etmeki:cclir. azarıtınıcaya 1 v~ Eat:~"l·a ye l .. s.Uı'ilixi :.~O c 
diyorl.lr"' başlli;ı ~tıncln b r maka- Alman yanın Bol§vivne kar§ı yap ~ıliı~tN~İK_ n~~ 1 .. t.op!~r K?"ı,'" ~- eınal. I;r.ı cJııl,tı, g.!cenlerde 
ı ·-· 1 k d eıor kales•nı butun gun '?IO<t»"ıı ~ ıııu, . l i. • n: m:ı!tnlod<', 

11:911;;; 
,., ne~re ....... u.;.tir. B nda deıtiliyor tığı mua.zzam sarpıpca ar, bı.ı haı-. a ar :ıtcş dt!'n.1 a?m1~~Ir, H~ar \1.. lıiu~..,km.o;ıd<'n tı"fı' ~'1İ5, lmtaslye. 

ki; "Brit-tn~':\ t~rhinde Hk cle!a I bin mana.smr ifşn. ediyor. Eğer har telefat 0!4i\J!' •• t-ar. (! ı. ·:ı i!hu'Q mel 
Lo:ıdra Ç<>C~·:m 23 niı::mda Türk t·i kazaJUQJŞ otaıı.ıardı. Sovyeller;n Har~a •ıe. 
Ç-0euk bayramını lmthyııcakla.rdı:r. kıdutıa.rımızda duracaklar na ina- ıuv u.vV8m D ü 6 m ~ n ı n uah:.ı. taı.:.4"~:, •11 i 
hcller, kız kC@llflar, hıwncı'!.k ta· ll!yor mueunuz ! lnglltcrenln rıza ka ·~r! i11~fd r~ı.zlan s.•yı ve ~iddet balmn:ıı,;an ı ı ,;şı:. 
lim ta1ebeleri H:ılkevine gid~ceit - V'.' mnvafakatile, Sovyctıcrin bite azalmL~~Ir. rr.nuy uJu~mın c r:up 1 Oımrı·la ~mr:ır::!foriUhlından ka-
lcr, k"ndileım· o TUr:,,.·yrv. e "' ''•'~. !ilm '•"cl· ı .. ri:nizi m&!~'neJ-+ır .. n v;,, mU- oa~ı kıyısında San Joze c:v~,..ı•;;ıa lan t.u ;.~~:i. rui.as;-.ı, sc Pi bUu. 

" ... '-'.. ~- • .. ı;... .. •• Şiltıı.go, :n (A.A.) - Cilmhuri· J ı "..1 , " -tI • ·, · ı · ler re Tü:-k f"._"n,..lcrı·nin marn,__ r..ev\-erlcıimizı yok od en bir '-hak- '"'pon ar y~:-J.: ... ~n at\tie!" çı ..• -n1a 1,, ... ıt(,ç ·::? 4Gw:-o ,, erınde a~t~ı 
o ır ~ 1 \.\!. yctdler nıi!lı komitesi, Wende.!I h • tı · l d B ~--- 'dd • · n 

""" • ~· ' - Yitti t&IT'Jındcn vcıilen ve zafer d · 1 re ı · d j" (' · • 
l:etı'n ml"ırlnfa"cımı ku\"'etı· 'illCHr- ı ~·:im reJ'ir.ıi tatbik et.m,.1erı·n1· ka- \ arcr.e E'rl yapm~ ar ır. u a· ••••• < .. n .. o ... '1nı.ı.ur. ıall kanK· 

LAvAlln not "il IL"'k icin nr!:!l' .\':l.pncıı.klaı,ı gôcie- ::.-.~ edlyor musunuz? anın ~ım:ı kıFilllındn diı.şmanm , !1 ••cır;ıı!. :=-. ·, um!n:rıyrt hU· 
k!l.uı.!ll ıne'1:;a ka.d~· l1aı 4e de- ~ 1.1 t d d 'd Hı .. t <'J'l" t ı ı rı·ıecektir," 1-~~ biz, böyle blr secmc 1·1,,_ kar- muv~ \Fo. un ur uru1 ufru Laıı ' • "• '•,mı::, ;\ara31 cm 1. e-

ı:ı..._ ZJ§ - v.ım eôileceğine ve bar.ş saatlndc ı:ı m·c; o':n ı ı b • •·- • ı 
d 

~· lll.llaada yeni hUktllnet rel.Bi LAvAI Lc:niJrad:ı hu fr.satr hazrı lı\ an- l -:,r!:ı!l:nış bulunuyoruz. Guzlerimizln l><maoda çnrp·.~·maJa.r oldııgu .ı an ;ı ::r.ıoe:r, .... ınıı ıı eri-
Un ~\mı::-:Jıa.lılann !1att • D!rle~k Ame b.ld , , t · ne r:ıc; .. J ı t ı 

gece Fransız muıeune bir hitabe. fa'-ı> ka-. ı e.c['ıkı .tn"ık lı;"'lcri !!'ö;;Lc- 1 ü;1iindc ge'.;en büyük kahrarnan lı'.·. ı ri,n'Z..t e;:l!r l~U\ vct!aimiz · ' nnmr.m~.< n• ır. de b rn J;, 'i ..., ,,. :<. rikn dl!j'.ndaki i~1er hakkmıla da . 
uıuıunuştur. I.Avru eZcUmlc dcı:xUıı- rfü\·or. 1 ı~u'!l:ın doğ!ı.cak ynrmkl b:ın"tır.1- burn.Ül'\ kar ıi. t&arruzlnra o"'~;- füı ki~ U ~;,tem, J.alk İJ:lcı·inden 

tir ki " söz sa:ıibl olnca.klnrmn dnir ver!- ı , : - .. -,· --, mıı: yrni Avrupada •crefim;~ ve mi.şlcrdir. .,, y.ıcıc, resmi <lııfreler, lıükfımet 
''t:>• ' .h.flamı.c.tU h~a11ra " len ka-:-ar suretini Jcn.bul \'C • .. ~. ., -r tarattan amlral Dnrlan aakert li.:! v r,!1!'1!1! o l ha.vaU mı>nfaatıerlmlr.e 88..Vfl'J go·· .. _ MM> Küra~cı.ocla: Harb ye neznı'('ti m ·C• csn'orl n~&ıcdc daha ""ni' 

iıl.I 1 .., ., ·!p etmiı:tir. ~- J 

vvctıere kumanda ederken ben de ın.L~ .,.J ·ı 1 teıi'mi." obrnk kalmn:n, yahıtt me te.rnfmdan altnan r:ıpo:·!r.r, b<itı ı'.i!riiıle_~cr hulul·or. Bir imar ll)i, 
lllıı.reeaun emri ve yüksek otorıtooı al. Dc:anZ8ilı l'P. 1 denfj·etimlzin y<>k olmamıa katlıı.n Felcınenk Hiııdistarund~ Bira· 

1 
•Jır enıı~cn;n :ıçlhnıını, bir d&ikka. 

lıııda ve Fransa tarlh!nln c:n ac:ııtıı Ankarnc!3n bUdlrlldlğlne sore,uamıet mayı kabul etm~ltyiz. Amerikan &eniza.ltı kuman - sao kıyılarının dün bır ciüe:Jnan .. m )ıl.m•ı:ı'tı cfr.lflf\da, iki de\'• 
11lllııd:ı Frnnaa tşlcrUıi tedvire memu.· davn"ı netıccs'nı1' ~ehlr tıyntroııu re. 1 lçlnde yııadığımız hslıe c;ok muaz. danlarına nişan verildi l1.;niza"t;sı tarafından toµ c1,c:;i l~t U: ~~·~ .i, mc efü ı~,·kntt. l>ele. 
l!dllerelt tekrar kar~ınızda bulunuyo. ! J:.,füu Muhsin Ertuğrul ile tiyatro mlı zamdır. Gözlcrimi:ır;i kapamakla orta. \'aşln(ton, 21 (A.A.) - Birc;ok de. ne tutuldul'ltnU tl'yit etmcktet! r. ui~·r, \"füı. etle müz~ler aMısmda 
l'Uııı. CeUn gUnıer y&JJyoruz. HUkQ 1 dllrtl Zc!n C0"11tunun iki.fer ay. Tasviri dan Jtaldınlamaz. Almanya ile uzla§. 1 nlzaltı lrumandanlarına nişanlar veril· Funclaltkhırda kfiçük bir y~n~m c:ı1I'tl1 iht!~iıf liiziindcn, i l~r ay. 
illet ncılannızı aza•l.lnak için bU~Un F.fltı'r .. ::ıhlb1 7.!~"ld Ebl\ulyn, nı>~rl • ma ve banı slya9e1ttml:ı:, dUrUsUUk ve cilZlni bildiren bahriye nezareti, Pa~I. c:rkmıı;::.a da . sür'ntlc sön.dürill- I !:ırro. ha Hu yıll:ırca uzuyor, iki da. 
\'ll.Ucııını yapacaktır. Güç tnııın zı ~·at mOdUril c hıtt Baban vo muharıir hulQa ile tatbik olunmalıdır. 'Su alya. fikto hareket yapan bir Ameriknn de. mÜ"lilr. Ha"ar uoktur l{p•t ba.· He: l\Ta ında ındük doko,,-:ın J.ilı;ük 
)'e UJ f it " - .; • ' l lıi l t: - t -~ " nnıek •e dUzeıtmek bakımından hiç Peyam! s_tn. hat:ıarında 6 D!lr ay rn set, tesirli oıabOmek lçln, karşılıklı n 7.a ısmm Uç torpll atmak Burettıe taryalarmın ateş n.cmo.!an üıo ~ ··~&• J>arraıv, u~kçq:ırJ:ınn, 
b.r tedbir ihmal edllmlyc<lilktlr. B.:ı: detıe verilen baplıı cezam Juırarı tem. itimada mulltnçtır. Her tUrlU eUphc • bir Japon de.ntzaıtıauı.ı has:ır:ı uğrattı. rinc dliş.'llall <lenizaltrsı sıvı~ı~U§ mi.Halı .lann o1tlc;ımcsile ı,oşkoca 
'-ıcak kc.ndımlze gtlveneblllr~. Şl! sn. ylz mahkemesi umumi heyetince kH· den uzakta katmalıdır. Devamlı barıı ğını lf§& etmlfUr. ,"e kaybcln1u..,tur w bir dosya hruina gel"yor. 
llte Fransa irade ve hayaliyeti.nl gös ı dl cOrmt r:okturndan bozuım~' ve ev. 1 ve uzıa.,ma, yalnıa, hareket ve sö:ı:ter. Başka ÇC\T~lerde ka.y<ll\ değer A D:üıi!iyc \'eka!etl!e, ılfğer Ve-
lcrrneye mecburdur. ı rAk mahkemeye iade edilm!~tır. ı t.le aamlmlyet teınel~rl UıtUne kurula. 1 ...._ b·.·r olay ,,.0k'7ıır, l<ıılctlcr, dç,·let dairclerı"no ı.a. 

U an .., ,,ansı:tlar, imparatorluğun mu. J ~ -

ZUn ıamanlardanberl Avrup:ı.da --T-- k -d • .. - ı bilir k --- _..,. nıran 'u.tan<ıa,ıarm j .. 1 .. rı·nın ıııU· 116 1 a z 1ra1 . adderatın& ait endlpl•rlmlzl payla,. " "' ... 
l"l§ için tek ıarun FranlJZ • Alman ra Vfl . Geçml~te, hiçbir zaman yabancı, makta g!Saterdlllnlı heyecanı anlıyo· Top başında ölen lngiliz run.comede brraluhnamasr, bürok-

Yaknılığı oıuu""'Jnu id<.l!o. edivordum. 1
1 nUfu.zunun mlleuir olmaıınt kabul et. -· y ba lcızı rnsıye rueyılıın Y:Tllmiytrek slirat. u b' • ' 11 . ulll. a ncmın yar<lımlle yurtlan. 

c:~ç~ı,teki ikl b-UyUlt m ilet blrı;ol: 1 se'ı tl rD61' ı' { l medim. Birçok dl'falar tngllterede nı tnklr eden muhacir I<'ranaızlar,top Londru, ;?l (A.A.) - B.B.C. ic ba~rılm~ı hakkında alakadar. 
bu a ar b!rtbirlne karıı ayaklanaırmı~ V ~·hsım ve takip ett1tım alyıuıet bak· raklarrmızm bir kısmında yerlefnıek. Kars yardnncı eervislntle ı;alıonn lS ura, er fırsatta t~m!nılcr \'C t.eb-
\oe!::ı: fec2 anlnşroazlık1ara bir son Eılimc, P.1 (Elususi) - l[ffii(ı. kmda meydana gelen lh~~~~~ ~~a:t ten çeklnmedtrıer. Fraruıada oturan'~ yaşında bir İngiliz kızı blr hava nltını ı:~ıcr S(•nderiyor. 
lcı e üzere ~deta mnrnzl bir ba~t. in a tı~t ziraat sef~rberliğia ' bu suretıe anlatııablllr . .,,._...., e •. Fran.ea:.., bağlı katan •izlere hitap e. esnasında ''a.zlfesi başına ölmuvıur. lf,ll"- alt lı;lerde oldui;u gibi 

her fırsatta uziaıımıı çare.il nrıyor- bmet ç Tgak d blit'' • , ya ile blr Akdeniz aiyaııetlnln temel. dlyorum., "Sizi bırak-ıyonız. Siz her B k . ,.A k bl k 1 Uii .:lııire ıua'ltntla ... ı-0 1·btıı~ .. ı-~. d" U 5ellC f ya U Un VUfO· .,. U IT.ın verUle .,..., Q r tZ g""m R. "'"- JU4<U 
"nı. Harp bir kere daha yurcıuınu.a. d , • . k ~ • t . . o" , t lerinl kurmak çarelerini aradığmı aı. Fra " ';t ""' " ıl!\ da, bu hassnsi.,·cti göstermek dan 1 . aşlar wtıra c"meK en r :.c zaman uız olarak ltalacak.sınız . ., tir, ,, 

la gc dl, geçti, Fakat dUn gereklı o· d k" .. . de t p. k "ı:JI'- , ralıarda da aynen b&yle olmuştur. DüşUncem bUhaua ıılzlere aranızda. lfıznndır. Uu suretle i Jer düzen. 
el 11 lleaba bugün de lllzumlu değil mi. ı:ce e -1 omrun ki op.ln .. l:; i Bugün hlçblr tehdit Almanya Do kl e.sltl bir mUtteflklu taarruzlarına l jU b ••I le liirür, ima.r, tamir, in~a ~:!hriıı 
lr? 1ı;te bu duygulann tahriki altın. I?Ylc ugraşf!la.ıruş .. ~lfl.! ,;rın \"C 1 uzıa~ma ..-e barış lflme devamdan be- uğrıyıuılara gidiyor. Blal harbe en .ng i!IZ a .. ~ ye Siizelleştiriimesj 'o bunl:ı~ ben-

da 1940 temmuzunda mareıaUe blrkııc 1aıl~Jerln dahkı. yal ~clı\'~~rınınt b.:ıl hçc· ' ni alıkoyamıyaeaktır. ÇünkQ bu ılya· rUkldlkten, b!zl çarpıomatarımızd~ k • 1 zer faaliyetler, ~bucat> b11 arı. 
tllrtı;rne yaptım. Her lklmlz de görllş er ne veya ·ıra~ .'r ;:-rı rır a ~ ,.: 1 ııet, evvelce ve butrUn de olduJu gibi, yalnıı: bıraktıktan sonra, bu muttetl. urmay rQıS hr. O uman ne t;azel<'lerde um· 
~lorınıız ııonunda !}imdiye kadnr bir ,~hçclere ~at.'\~·- 1.~s~l~e, --~ 1 ya!nrz ytıkffk menlaaUerlnl dll(!llndU. klmi:r. <1oııanmamız1 tahribe teşebbüs C Başt:ıufl 1 ııcidel kit yuılan çlkar, ne <le haUun eğ. 
rnc~ı d:ıha görllomemiı bir ol&yla. l:>an, domat.: •• , f.Slf,, \ w """'Uı." se .... - ı ttım Frans:snın korunına:ıı l:ayıruırun. ctU, dcnizaltılarwı~t llldUrdU ve hnl. .Mare~e.li, H:ı.rici~·e Na.zl'l"l M. Kor- 1.ın<'lan 110.Şnutsııziuk sQUeri. .. 

ltar§rl&§tık. GallblyeUn aul!JıUmal et. zc ve ~ububat ~ekme\ ve bu. l~- 1 dan ilham ıılmıı bulunmaktadır. kımızı aç bıraktı. 'DU?l blı tehlikede del Jiı.ıl, H:wri liopldna ve Aıneri· Dcrl•enar snzleıi, flıl dairo arn-
tııcıucyı kabul ve yeni Avrupada Frnn lerle bızzat ugr~ma~ suretıyıe 1 BlltUn yab&ncı propıı.gandalarm a1z iken, ft.deta harpten masun kalmıa k'tnln Lond~ büyük clçif51 M. Win a.ındn ıoiina.kaşalı bir muhabereye 
taya rrcçını, t.arihiıte ı~yik mevkll tclı: ziraat sefcı berliAine katıld:!:1i1 r! ı den doıı-ruyu glzıemek lçln yapıtmı; t nnt'm da hazn· bulunduklAn öğl~ yol :ıçan ha,•tılfler bana eski •1e,.:r llt · .. ı. l t d' ı 0 , ~'lır larımıım tahribini tamamlamak • ~ • 
tt ediyordu. Fransannın §Crct ve haya C'O!ılÔ ı..'UtJ \

1 
e ~r. . , { 1 olduğunu artık anlayınız.. Bu propa. icin bıre.'kıp ke.ı;tıkları Fra.nsa gökle. YC:Jn<:giıu.le Re.is H.ur;velt ilr beyaz ııdamlannın, ''Dlilerin, urtf tnce 

~cntııatıeıir.ln feda cdllmedlgi ye. tefü!nocrı Çllt~.ıl k yapaıi\ar ı G&.nda ve mUcadelelerln, blrço'k Fran· rinde, busUn eski mUttefiklerln u~al<· ~arayda iki saat tıüren bir g'ÖM• \"C <Ç:>piritUel derl\enarlarmı 'hatır. 
~ atyaaot eau prenıılp olarak bu blncl; da g~cn Ecr.cl ... r~ n · ... ı-"ten dalı a 1 ı:zları doğruyu öğrenmekten alıl<oy. ıarr doıa.,ıyor... rnt yapmJ.itır, lattı. Eon~n birkn~mr tıraJa. 
ilWı poUUkaaı kabul e:ilıcll." geni§ ölçUde c:;i:rı yap:ncıl;la.<l:r· 1 malan bakmundalı memıeketlnıize Yem~teıı sonra, goneıral, bMı- mn.d:uı e\"1"el1 derkenar hakmndR 
Marepı bu OrU 1 Va~ln~t-On, 21 (..\ .A.) - L6val'- na lrı.gi:tc:-eye yaptığı eeyalıfltin bira'! :malumat \'tte.-... 

it • g ~melertmizdeıı bir ar. .. 
1 

• •• bUyOk fenaltklan dokunınuıtur. llu in nutkunun, işlerin Fransa.da l"a- J:ı'" 
~ gün evvel oöyle deml§U: l3u cumıcden olmak ı.:~re .r:~· slyuetin, bllmem hangi fedakD.rlıklar Mm bir dönUınde bulunduğunu sa. cok ~nuniyct verici olduğunu Derkenar ~r Ye aı5k li:.aamda 
ltatS~mck luı.kkı cwcl! galibe. fa. çen tene su .. ooı:!nnı doı:ıyüPıyıe ' ve ne gibi hacaletıer bahuma elde nan Amel-ikalılar hak verdiği dü- &öylenıiş fokat b..".~ka tefsirler yap . u ıruuıaya gelir: .selt;iU.lerile ba~ 
~c;yru Ul.m&11dn mağlOOO. d attt!r. Cf~Y ~-:mır ~~\.~j Ve SUI'Sll!!tt~ 1 edltcblhx:eği~ ln&J\dtrma'k malaadile 1 f,,1.lnccsl mevcuttur. mn.kt:ın t:ekiıun:.<;tir. lıa"a kalıp OClD sohbe1t }'aopnlak 
ıı:ı. kar§ııııtzdakl blltUn yoılar im 1 01<!.U ~snakoyu nall<! t.Gttn:ıkl« · ı öne sürülecek rivayetler 1ıta11mndn, r.lıviil'in Fransanm tarafsızlığmı ''as'ngton_, 21 (A.A.) - Ödilnç lid'..rlaşıp JtC,'İ!lllDek. Yam dJllnde ~ 
~ i:ıa beklemeyi vo izt:rab:ı ltntl~n. j r nm bır karışını dahı ~ b;ıfık· ~fld §imdiden uyanık bulunma.fa davet muh:ıfaza edeceği hakkınclıı. temi· :·?rmc ve Jciralam_.:ı kan~unu ~t- esld l: unanlılann (lakonfzm) :ni 
ot ıı:;ı lıllcceğiz. Eğer, bunun aıtı:lr" • ma.mışla.ı·Jır. Bu acı g-crma~ u- ederim. nat Vt'r.m~ l&zlmdrr. Bunu hfo o\. oike monur Ham Hopkıns, tngıl· ıındrran özlU sözlere d~nlr K1M&ı 
)'U~talt dllnyo. üstünde b!r Umlt ı~ığı ! yanık ve çallzlmn kö->'. . ~1alkı~ın j Dd'a-blrkas gUn evvel, memleketi- ınaz.'!a V~ideki. BirlC!!ik A'mC:ika terene knl~tğı .müd~et zaı:r~ ti- , tok makbaldü.r, ve btiylc o"ıı~a da 
hıır~irse, hlcnbımwı, y~~amnıza v ı bu sur~t~e g3001.l ~~e•-:ı 2.f:\Y-ar:c- 1 misin dış durı.ımu hakkındaki kaygu. iı:güderi. Tırtk'e :ınaJırc.-m olank bil. c:ı'ret gcım.11?rı vapı~ı ışıne ve ona edebi bir k~·met kar.andQ'ır 
l•c"l\bı;!ı .. rımızc hAklm olmnyı da lıl- unr t-elcifı c&.">Ceklennc şüplıe yo!t · ı lanmdan mareşale bahsediyordum• dirmelc ihl:iyaUtii.rltğında buluna. ıııUttefik mi.llellerin ~ayali nokta- , Araplnr, bunıı. fe\ kiah miil'Melit 
bu ~ttı. Kendi galibiyetine hUkmcue. tur. ı BugUn, bUkQmet ı•tı ıı.fııWe ıille hi· cağı um·t edllinc-ktedir. 1311

nR harp ma.lzemesı ta..,ryan ,ge- derler. 
)'e tccıt o!an galip knrı;ıırunda biz de Diğer tamftan \'11fıret önbilin- tap ediyor ve bu clunımun vahim ol • Bulitt ır.t\f:ahlt •!tııtlle Londro.· nıilerin mtlnakalatınm tcş'kı.!Ut.!.an. }}sl<i n-zlrJilenlen Sırn llftö8 

~~ldlgimıze bllkmctnıcyı b!lecclJlz." dek; bt_i:~ıı okullar <ia zira ut St'· duğunu ııöylUyorum, d:ı genı:ral dö Gol'Un nezdi:ıe gön cirrrlması meselesine ~ok bUyük Ö· tJİİr Ve Mk llsaınndakl derlıen:ın ~·; 
ifa ıte tnarcşaıın ltullandığı bu aatı ferberlıgıne aynı hra ve hararet· tmpRratorıuğumİızun çocukları 0 • deri!miı;tir. ııeın vermiş olduğunu dUn sö:ı:Je. J.ıc3itıe anl:ı.br: 
le de, •ize takip edllecelc yolu gös. le iFıtinık et;mektedirle"'. miştir. 

BıısOOen sonra k~nar i~te.r vi9&1i la

1 ... :ı. :~ınıekcUmlzln ~ıtuııetln. ı teının bu""l!n s:ıbııh saat 8 do 140 numaralı ··~• ... •••t ~-·•••••• ' czcUınle bugün yürilrlüğe ~ Sc-vdiğim mazur tut, 
tq ""llda ö o " __. buhuıan yiyecek m:ı.ddelerindeki 

f.er gönUl 
dUnya temi. 
dünyamdır. 

:~YoU. Ben de bu yo.ıa glrml§ bu· Kayıp Meh!ep Çantası ~~ lfopltins, lngiıteredeki hayat hak 
~ı ... hruın vo bu yolu takip edec~- Onlatrumray ile Knrnköy ııruında (':~· 1 1 kında hım intib:ılıt!'t?ll nnlatnı~ ve 

,.. n bafka bir yol g rcm!yo. H:urtu!tı§ • Beyazıt tramvayında ~- 1 I vesb ~.ılUnUn :ıağlık b:ı.kunın· 
Sundan ba k h -'el bl 1 t ta tnmı unuttum. Bulanın tnaanlyet namı - dan hiçbir tehlike göstermediğill!, Hakkı ........ m, Eb•'--!- -. 

ltı"ı f a a.. r 5 yaae - na a,.,.""'dakl adn!trlme bıralcm•-ı 1 rriJi h ·~· -.ı.,- ~.,,,,.. 
" lllll kün "' ,....". ...... nb .. z azp fabrlkaln'rJnda kndnı fik'in (:Sfununci ro-•e"'~tı A--12,,~., ın oldubunu sanıyor muııu. rlca ederim. 

1 
· T s:.u l#I .. - ~ 

"'· ..,. 1 l _._,_, d h 1 l lldaf s· B ~I una aşını o i?:~ilerin geni~ ö!ı;Ude çalı tırılma· nh·e) adlı -e:-'!lC aldığı ... _.._ 
etnJ ,.""s re • ........,. a a y m aa Gatata~ray Tarlabıı~ı 8aaoıa tu • ıneması eyo' y r - """' '" - .--
tU "• aıecburiyctlertnı.:.zı bafıneımek hımb--. ııolı:ak ~ numsnıt:ı r:~m kap !,, lan m~nde isratfa durulmak ç:ı derkenarlann en nıeah•r'lann· 
tla;ıukıerı.m1z1 gevgetcb!lmek ıçln bun ortaol..'Ul ı !ncl &mıfında ı-:ı Tuı: ' 1 !Uzun gelc'.llğ ni bellrtm~tir. dandır: ''Sh-rlli naibi, Hriat Jıai. 
lll:ı ınusa.t b!r slyaset göreb!liyor Tepelı&fmda faaU~te bethYH sı:s ı.lnemaN Beyotıu <'ad~lnde Hopk:~. Illrll"""Jk Amerika !ıı.brl- ni, füımmı gördüm, kahJ~ ile 
lttr ~r Evlenme ı.t.&nbul ı-ebir &lyatroea koınedl ıusmınrn blnaıırnıı. taşuıınaktadır. Bu mu kalArmm t.u örot'Jtten ilhe.m almnk 1 gtilcliim. lllilarıil hllirı kulan, IUI&• 

li'ul.ıı:ıc KARAr.GAlln\'DA: Bayan Nedlmo Nazılll UeB!lyükdre I nıccl>urlycti~~e oldu.klannı kay. nuınu serapa hc-ay:ın, mührü mU. 
kar hrer doğum yıldönUmUnU umumi Emniyet Komiseri İhsan SOeroftunun natıebctle 'hpelıafmdakt taallyetl tatil etıniıttir• Yakıoı1& Beroflıındakı dctır'J,, İngılızlcrln adala'r'Ulın la.. eyyidimi buannı seni mahkeme 
le ~rglhta gcçlrm~ ve bu ıııUnsıebct dtin Beşikta15ta evlenme memurluğun- bina mUkenımel, modern, ferah ,.e raba\ bir ldneına bl11aaa tekllae kona. 1 til~m ihtimal! ~~rşmmda devamlı kapısına 8S:U'lm I': 
bu&'l!Çbtr töre.n vnpılmam•atır, Lr•tı~r da nlklb mcrnalrul icra edilo.ı1•tir. Ta .. 1 1 rl .. stermı suıettt müte)~ bulundnkları- Sırn na«A Sıvasta , ·ali iken bir 

,,_ ..., u.• ~ -v cıak ve SES htanbul laalkma en -1..el "m e gu re ~hyM"aktl1'. nı fakat m.a; ti Uk •· ..-, 
t nun de dl"'cr günler gibi ,,.ft tah · rafcyne ·saadet dileriz. ,.- :!lcvıvn arnm m em- <'.ndcle llf;\mıtk ister ı~ ba ~r f 

eııu b 'Y" mel o~duğıınu ilfıve etmiitlr. kat bir :takını il 1 • b~c .. 'd ' a-
r1ı1ııı llleslnt istemi§tlr. Alman devlet ev Cr D yuz CD J'•· 
lltrt barekltı umuıiıt karargll.hdan L "/l!JT. ~... ~ nm bpah denilecek b1r donuna 

11.tl{etnıı:!ktedlr. Etrafında eıı yakın M~AT• 11.Ri!TI ulU ,, yı mümkün kıldt'.t&n ~nra az C\.. biliyetine mAlik donuk &ekllı bir ıı. yete sokan kl.mıiir? Jakellnin at.eş dlişcr. Çilnkü evler :L'.1!\ğU1a 1'08e 
illa.illa aaaoıarnıdan b&fka kimse bulun t &, 1 1( ve! krrmızı mendill bastığı yere, danı n:tatl olur d:ı bu kadıır geniı etmesi bUtün bunları mümlıUn kıl- ı yü~ckte kalır, I~v &alılplerinden 
~llııı~tadır. Ancak yemek zamanı et. ~A ~ ~, 'ct1Lı. n bacağına bir eı atee ctml§tir ,.e vıunı haz.u-ısyab·11r. mıt değiı midir? swon'un genç b:ri ,a1iyc lJir :ınuııaı \'ererek ~i-
'aır ~mber genl§leml§. HıUer ~ ~ \1 iı;te Sımon Doyl bu Şekilde hakL - Her M kadar zeklıı biraz kw bUtün gece profeByonol bir luıyct edo~. Gerrcl<tc~ irfan \'e 
t; l'ılı na Göring, amlraJ Reder ge • ı k:ıten Yn.r.ılanmıştır. Bu §ekilde durgun ~ de hareketlerinde ~ hasUıb:ıktcmm nezareti altında kıı.l<>m snhıbi \'e l~i bl:- ıdarc ad•· 
;:~lt·~. lder ve .mareşal Mılhı davet 'D10 :"":.'~.. ;:ll1'1t!and.Ilrtan sonra kendini pen .. canlı o!dugu nuıhaJckak. tutması ba.kh:nd3 kj ~.ren ~un:ı ı nu ~1nn 11ns-:ı, arzuhalin nltınıı ~y-
"\J ..... P. ,............. c7re kenannda bir kanapeye &tan - Bu hı;sı.ı.şt3 size halt vetiyo- nııclır? Hıı ein:lyctleri İ§Ü)" bil· I~ hır derkc"nM yn:r.ar: :ı.apmı kal. 
ı\~)J\ KIZLAR ASHEHE 5 O Sımon Doyt bava nlmak lStlyomıu!' rum. takat bütiin hu hacliıSelerin mele ıçin lilumılu olan InCZİ)-'Ctlerc j rhr, altını t!oldar. Sok.:sı;a uydur!" 

\' f\'oa: • • fibi Pencereyi açınq \'e taban • cercvan edebileceğ n1 ve netlcele· tınca.k bu ~k:Sı sabipt'!.r. Ja.kelin du Abbas oÇullıı.nnclıın Mehdi, }{o. 

llıUı~Ulgtoııdan gelen tıaberlere glSre Bnnun üzerine Mis Robeon. Fan cayı eşarpa 98.Mb olduğu h:ıldc rinde muhakkak muva.ffa.k olaca Belfor soğukkanlıdır ve Slınon ı1u.-:ın \l\Ulerindt-n birine ~ beliğ 
~:; aevıetıerJ mecburi askerılk ı trop \'e matmu.ı~l Belfor salon • nehre &tnuştır. ğuı.ı dil.şUneınez. Doyl'da k.ararl:an:m çabuk tatbik 

1 

te,·w: ya1mıştır: "ben uyanığım, 
it lttı lnı yaptırmak üzere 12 yaı;ında. J dan cıkmışlar ve bcıt dakika mU~· BU ~Ti!: TF.SADCF l'OJ{TUR - Yaln .ı değildir diişiln Yal. etmek mCı.İ)'ctine maliıktir. ~en UJll;\"ONUn !" 

ı:ırıa Çocuk.lan llJA.b altma atmaya detle geminin iskeJ.e t1'Mlfma gıt• .- Buna imk6n yok., diye Ras nız bu işleri ba.o;ısrmruıına . ünlcan Bu clnaytt.' hakiki b r vech n\- 1 )<'meli Jılll\ilıcd:ı:lımuılıuı Abclil· 
t t1e nırıaktadır Macar rndyO!lU ş!Sy 1 mişler. Hatta bu nıUcldet be§ da• itıraz etti. yoktur. B z bu hususta tamamen tında tetldlc ~din o Zlll'!l:ın bıtiln 1 ır.zl7. oğ'u o~cr, haklunda sikit-

Cla.,ı.ı:ı:ur. 12 ya:,unıWn 18 ya§ına kiknyı bile geçiyor. ÇUnkil Mi.s Bo -d 1!.~Ylr .. dostum hiç te imkan· aldandık. En mühim hatamız bu 6Üphnler kendi kend~ne dıığılmı~ 3ct1:.r ~'npıiıuı. lı!r ':7"Ye şu mcL;. 
l'ııa Utttn genç kızlar teşkl•a.tlıuı· veri doktor Besrıcr.i ve matm.a • sız cgı .. B'r kere Ti.m Alberto· cinayetin :ı.nI o1arak işlendiğine clac:ık. Şimon Doyl Uc Jak ;ı·n:n h!lıtı gon~c~ştır:. se~dcıı hırla
~. l;-k \it! husus! talluı er gbrecck zel • B~lfonun kamaraları gem'nin nun ~ehadeıtinJ. hatırlayın Dü§Ün inanmak oldu. Fa.kat hen size kat· blri'!Jirlcrini ~r nmcııs-nn sevdtkleri ,, .. ~ı:ır ~o~r;ı!?ı, senı b(ı'~er,!~nler ll· 
~~ ~Yaşından 19 yaşına kndnr oııın. bu tarafındadır. Simon Doylwı k.'ı ki evvela bir tabanca ~i eonra iyet.'c söyliv"bllirim kf bu <'İnayet muh<Utk:ı!tl!r. Bu çift nruındu rmdı, ya adı ol ya çckıl. 

'>t t batta stıreet?k llAve talimlere nape altmd9.kı tabancavı alıp bir da bir cismin !!Uya atı~asiylıJ p?nn'nrı ço!t ev\·el<len hazırlanmış fcYkslıidc bir saruimivet ve cmn U mıa'lı oiu'l:ırınfüın l°Bhyn)'a 
•,. Utu1ac&k1 d ~ ı.. h sul gel•c k ~--- tır. Uzun u1un dUı;lnUlmUR.tUr. !::!. • 'Jo\ta.. nr ır. h:ımlede kans•nm kamara.sına -.oş u c .. e sese ""'=er bir gU- - ::tin mevc·ıt 0 • ~,.~nu :kabul c ...tiyle b.r mokt>ı, .o lulıır: "nerc-
"-· .. 11ı\DA MA!\"E\ RALAR ğ -•·ta b. k -:ııtu L .. -~.. Dah mon Do"i'un ceb nde bir şl<ıe k•r. ı· ı · ı ··ıd·· ,~er ~ : ması, yata. a )üJi. §tp ır ur • 'u :ı ~·· ası var: Jupı- J der.sc.niz bUtün c-snır perde~inı ı o' m ·ru >t'h~ "z lıir t.:ıe r o ıı. 
'11itn ika umumı knrnrgAbmın btl. Ş'Jn'a kansını 3ldUrmesi ve sonr.l emm önllnJcn ~r'ntfo geçen bir mızı mürtkkcp ve \!CUZ adi bir lcnltlırrm§ olursunuz. ÇilnkU bu Ö· Güz('! bir cnriyc llc tit emer bir 

P e ıöre. muharebenin b:ışından 1 cebi':' ele ki kırm.m mürekkep fişe • kimsenln ayak seslC'r"ni <.luvduğu· mrndil bulunm:ısı mmnml'n los.ı. illmi" Slmon Dovl zengin knru;.ın çocu; 'c ı:olc biiyfü< bir s<'nct bı. 
11 ::&.rnada YB.Pılan en mllh1m as· ~i oraya btnı.kar:ık (çünkii §.:!i<'• nu da iU.ve etmemiş rnlydi ·t DUşü- ditf e!'eri ~eğildir. NnStl ki ,JaJte. dan kurtulmuş, büyiik blr sen• t n l.tı l'u s<-nctı ır.ü<tufore ctnıe· 
fyaı neYTaıar bftmljttr. Panama nin üzerinde bulunmaması ~) niln hlr kere sr..nenk tarnfınd·:.n ko. lin dö Be!for'un tnb:uıCT!.stnı bir tr•varUs etr.ıis o'aeak .. Sonra eGki· Hsiniz." Ynl. -n, mektubun altm:ı 
iter kuvvetlerine men.sup binlerce tekrar nşağıy3 s:ı.10™1 dönmesi ı .. P'!lrak kim ge'liT. Ancrut tıYBkkabıla. td:me ile kamıpcnin altına nt?nasr den heri sevdığ, scviştn Ja jt)in • nr.'~n yn7C1J: ••t.:ıdre r.ıhmet, ~o. 
~~Yalık ktyıınr boyunca süren çin ikt nihayet ils dakika klfl geL ~ı ç:luı,rı:nlŞ olan Simon Doyl de- kiıruıen1n oradan rıJm.:ı.mnsmı temin ile evlenecekler. nund:ın dn.l)a <.m~ fıf"vet, s"nctc bereket, melt-

lqr, ~u &nlıklarda geçen bu manevra. miştir. fil mi! etmesi b!r tr~adüf eecri değildir. !evkalüde bir p!ü.n ta9:1.vvur olun.ı· hıp snh1binr Janct !" (:oıc) 
l'r rak etmf§lerdlr. Kıtaatm dağ Bundan sonra Simon Doy! ora- - Si%e şunu iltve edeylın ki - J ekelin mi'! n1:ız. Madam Doyı•un matmazel na l>llyü!< ş:ıiri, liendlc:t~ \'eri-
t lı ı.:~~erlnde vazıtetermı yapabile. da, s:ılonda bulduğu Mitı Va.n Şuy. bütün bu anlatlıklarmızrn csruılı - Tabit.. Suç ortağı Jakelin.. Jakclin tnr:ı.fmdan çoldştirllmesi len hlr isthlanın arka .. ma ,u kıt'-
'·· Jc llyette buıurıduğu olayı u.ze.. lerin kadife ~puu tabanraya olmaS"lla imk1n yoktur. Sorarnn Siman Doy!'u şüpheden kurtaran kullanılan bir taktiktir. l ııyı ya1.arstc •mdıya yollamıştır: 

auruııııaktaC11r. l sa.rmL~ ve bu ~ eeei azaltma• Sıimon Doy! Bibi ağrr intikal ka- ve onu cinayeti. işliye-bilecek \'a.zi: ((Devamı var) ( Lfktf en say{ ayı r.tııir;" · 
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Beylel"be!yi Abdullahağa mahal 
!esi cadde üzerinde altında bi'l' 
dllkkin üzerinde yedi odalı bir 
ev .kuywnı, t:erkoe ve elektrik 
vardır. Dük.kin numarası 30, ha
ne numarası 32 dir. Bcy)toza ka
dar manza.raB1 vardU', 

1'Lııtıi.ser Eennel ıioğru h,...sta 
haneye gidip Meri Grir'e birkaç 
sual tcvcı:l: etti. 

Genç kız tamamen iyileşmişt~. 
Kocasının ölüm haberini gayet 
sakin karşıladı. Bahis garajcakı 
cesede intikal edince ciddi bir 
tanda ~ salladı. 

- Aklım tamamen başımday 
dı, dedi. Sizi temin ederim ki ga 
rajda oeeedini gördüğüm adam 
kocam yanı Miet~r Okvrayt de 
ğildi, 

Bennet, ç kızdan cesedin 
eşkilini tarif etmesini istedi, 

Meri epeyce z hnini yorduk 
tan sonra ölilnün pek sathi bir 
tarifini yapabildi, 

Buna mukabil Beimetin alaka· 
smı celbeden diğer bir ifşaatta 
bulundu. 

Cennigs Buildin.gae oturduğu 
zam.an her sabah çok erken kal 
kıyordu. Can sıkmtısını gider 
mek için pencerenin önünde otu· 
rup vakit geçirirdi. ~ sabah 
ise bir Rols R.oys otomobilinin 
evinin önünde durduğunu gör· 
müştü. 

Bennet hayretle başını kaldır 
dı. 

-Bir Ro18 Roys ara.bası mı? 
Bir yerde da.ha bun.un bahsi ot· 
muştu. Direksiyonda kim var· 
dı? 

Meri şöferi görmemişti, Hatt.a 
araıbantn garajdan çıkıp <ııkma. 
dığını bite iyi bilmiyordu. 

- Ne istikamette )ıareket et· 
tiğini hatrrlryor musunuz? 

- Hayır. Y alnrz açılıp kapan 
ma otunna maha11i yan açıktı. 
Fazla miktarda eşya yU1de~ 
olduğunu tahmin ettim. Saat aı
tı veya altı buçuk vardı. Ar~~ 
çok yeni bir modeldi, ve çok zı 
yade hoşuma gitti. 

Tim de tasdik eder gilii başını 
salladı. 

- Mis Gnnn bahsettiği oto· 
mobil bayan Lidya Daney'in a 
rabasrdtr. Ben de vaktiyle İakoç 
yada bu arabayı görmüştüm, 

Komiser sabımzlandı. 
- Keşke, bunu bana da.ha e-1" 

vel bildirsey ..:iniz, binbaşım de· 
di Civardaki garajlarda tahki· 
kat .}";lpardrk. Maamafih belkı 
de iş işten r.~ştir. Nasıl 
olsa bir garaja otoo>obili koymuş 
o1malr Zannedersem Rols Roys 
marka· <'İ"1'Tlf'i;;ı ı- ıı~.,an bayan 
lann adedi iki veya üçU geçnl!Z. 

Martanm firan blitiln mbıta 
merkezlerine bildirilmi§ti. Tim 
telefonla Vılli Okvrayt.m avuka· 
Üyle görüştil. ve bir gün evveı.i· 
ne kadar Viliinin namına sekız 
bin İngiliz lirası kadar bir meb· 
!R!!m deoo edilmiş olduğunu, fa· 
!oıt virmi oort saat evvel Mis 
Ma"a tarafından kaldrnldrğmı 
öğrendi. 

Ev ara,tınldı, fakat para mey 
dana çılan.adı. 

Evdi'\ Mart.ava ait nek az eşya 
bulundu. Demek o hazırlığını 
daha evvelden yapmı'itı. Hazır 
lad·Ch nroiP rmıv:ıffak olmadığı 
takdirde sekiz bin lirayla birlikte 
kaybolmuştu, 

Tim. akşam üzeri Karlton ot<. .. 
tine döndüı!ü vakit voJ'f'tınluk 
un bitap bir haldeydi. Srcak bir 
banyo yaptı, Tam istiraha~ ~ 
leceği sırada bir telgraf getirdi· 
ler 
Aynı gün bir çok yerlere t.eı

graf çekmiş okhıM.ın<lan çok faz 
la meraka kaptlmadan okudu. 
Fakat mfın" ınrctk edin~e he· 
yecandan yerinden fırladı. Tel· 
grafta fU cUmleler yazıllıydı: 

"Yarm T "ıırl"'n ,, el.. ·"·cır,., 

Sizinle mutlaka yörüşmem la 
mn., 

Haber Londradan Lidya Da 
neyden ı:-eHvordu. 

-26-
Lidya ertesi günU ziyarete gel· 

dJ Her ?.amanki gibi şık ı;?i),n 
ml§ti. Bir kraliçe azametiyi~ 
koltuklardan birine kunıJdu, Ha
reketlerinin hic-birisi ~ok rztıran· 
1ı günler yaşamış olduğumu beli; 

Herkesin bu sahnei llcmde bir 
kavgam vaT, 

Kırk abçlı Ahmedin de b"r kenef 
davar. var. 

Vaz'· imza et Ahmedin l'lmına, 
Böyle B... dan işin inhası var min

bası var. 

Ueclri 

(x) Bunu Yavuz Sultan Selime 
ı!e atfederler. Arada tf'varid yok
•. lffzü Y.ı.hyaya ait olduğunu ka
bul etmek lhımdrr. Çilnktl, derke
nan kaydedetı kitaplar Yavuzdan 
C\'Vel fU!lnufor. 

etmiyordu. 
- Size son defa telef on edi 

şimde müşkülata sokdumdu sizi. 
Mtl.racaat: Bakkal Koço. Bir aynanın önünde durup, 

tenkit edici naz.arlarla yüzündeki Hacı Mustafa Gllnlöl 
tektük kın!rklara bakıyordu, ~~~~~~~~~~~~ 

- Lev bir gençlik flörtüırm.i ZAYİ _ Çengelköy nahiye mlldUr· Baş; Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevral ii, Kırıklık ve Botun Ağrllarınızı Derhal Keser 

keşfetti. O kadar kıskanıyor ki! k 
Sizinle kon .. ..+uğurn irin de tabii lUıtınden aldığım nlsan ayma ait e - ~ 

l.&9" -:o mek kartımı zayi ettim. Yen18inl ala. 
deh~tli hiddetlendi. 

Tim bir hayli al!kadar görünü- cağımdan eıklsinln hUkmU yoktur. 
Çencelköy Vııömöstı 110ımtı 5 

yordu. numaralı dUkkAııda VaaU AL 
iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABiLiR 

- Balısettğini-z Lev JJeVcin.U tmbe• 
değil mi 'I 

- Tab!i. Size relefonla Villd. 
Severnde olduğumuzu bildirdiğim 
için ne kadar köpürdüı bılseniz! 
Maamafih haksız da delf.ldi, ha! 
Beni ne korkuttu bilseniz! Ba
zan o kadar öfkeleniyor ki! Neti" 
cede geceleyin yıne rrıştik ... 

- Demek onun için sizi Cen· 
nigs B11ılding de hapsetti. 

Genç kadın bir müddet ceva1; 

verıneksizin yüzüne baktı. 
- Saçmalıyorsı.nuz, dedi. Bcr. 

mahpus değildim ki! tstediğan 
yere gidebiliyordum ... 

- Ya, onun için öy!P bağırdı
nız değ•l mi? 

Lidva dudaklarını yumdu. 1 
- Siz ha.ki.!rn.ten hayal görmü ~ 

sUnilz. Kendi arzumla birkaç güı• 
evvel oradan ayrıldım. 

- Evet, biliyorum. lki gUn ev
vel c.ennings Building'i terket 
tiniz. Bu müddet zarfında da 
Parise bir uzanıp bana telgraf 
cekecek kadar vakrt buldumı~. 
Onu bir tarafa bırakmrz• Mister 
Daney, Bana evdeki iki ceset 
hakkında bi.ru malOmat ~c:· 
misiniz 

- Ne? lki ... Ceset mi? Sözleri 
nizden ... Hiçbir ..• Şey, Anlıyama
dım ! Masa üzerinde duran eli 
titriyordu. 

- Garajdaki iki cescttein bah
sediyorum, Bunlardan birisi Okv 
ra.yt'm oğluna aıtti, diğeri ise 
ortadan }"Okoldu. 

Genç kadm o kadar meraklan· 
mıştı ki, Tirn onun bu halinden 
çifte cinayetten haberi olmadığı 
neticesini çıkardı. 

- Södemıiae bır tUrlU ml,ıJa 
veremiyorum, M.\ııter Landon. 
Hen o meş'wn evi, ne dedinızdı. 
Cennigs Building mi, ne hnmır· 
yorum bile. 
Tım genç kadının cU.-etkarlığı· 

na hayret etti. Bu derece so
ğukkanlı ol:tbilen bir ır.ahlurı. 
tehlikeli sayılırdı. Filhakika kim· 
se onun çifte cinayetlerin işlen 
diğı evde bulunduğunu isbat c· 
deoek vaziyette. değildi. 

- Otomobille J..ondra civ:ır:mr 
gemim, Levle kavga ettikten 
sonra. ayrıldık. Dediğiniz gibi 
de iki gün evvel Parise gittiniz! 

Genç kadın donuk nuarlakla 
pencereden d~arıya bakryordu. 

- Bana o evde bulduğunuz ö 
lülerden bahseıtseni7.ei Korkunc; 
hikayelere bayılmm. Birisinin 
Okvrayt'm deli oğlu o!duğunu 
söylemiştiniz, galiba! Ya öte..lti 
krındi? 

Lidya Daoey is.kandil cdivordu. 
Haricen bütün bunların kendisini 
ali.kadar etmediği hi5sini verme
ğe çalışıyor, fakat içinden harlı 
brr ateş gibi kontl§Uyordu. Tim, 
İki cesetten bahsedince büyük bir 
heyecan ve korkuya kapı1mıştx. 
HilA ~rlcu içindeydi. HariC: 
sükfuıet.ı baştan aşağı öldil. 

((Devamı var) 

12,45 ajana 13.00 Türkçe plAk 
ıar programmın devamı 13,15·13,30 
Konll§ma (Çocuk Esirgeme kurumu 
adına>. 18,00 Program, memleket saat 
ayan 18,0 Radyo salon orkeatraaı 18, 
46 Ziraat takvimi 18,M Faaıı heyeti 
19,30 memıeket Aat ayan ve ajans 
19,46 KonUfDıa (kitap saati) 19,66 
Saz eaerleri ve oyun havalan 20,16 
Radyo gueteai 20,'6 Cltan havalan 
Pl. 21,16 Konuşma (Türk hukuk ku 
rumu adma) 21,30 mUzik 21,46 mu 
zlk 22.30 uat ayan, ajana ve boraa 
i~r 22,46 • 22.!50 kapanı,. 

Betlktaf llda<i ııulb bukak lııAlrlmlL 
tinden: 

942/1'1 
Bqiktqta Tefviklyede fırın soka • 

tında 9 numaralı hanede 23.2.942 ta. 
rthlnde inen Şamlı Münevverin tet'eke. 
atne mahkemlace el konulmllf oldu • 
tundan uhabı maUup ve alt.kadarla. 
rm ll&n tarihinden itibaren bir ay ft 

lddiayi veraaet edenlerin Uç ay zar • 
fmda Beİtkt&l lklnct eulh hukuk mah 
ıremestne milracaa tlan akli halde te
rekesinin hazineye devrolunacatı tlln 
olunur. 

lıt. HarJa Mıntaka Depo Amirliğinden: 
ı - Hava birlikleri ıçtn kapak!! olmak U.Zere muht.elil büYilklllltte (80) 

adet yemek kazanı pe.zarlıkla satın almacaktır. 
2 - 1ateklller 27,4.942 pazarteaJ rtınu saat 16 te yeni postane kal'fısmda 

büyük Kınacıyan han lklncl kat 9/10 numarada Hava satmaıma ko. 
misyonunda bulunmaları. ( 4643) 

lURKiYE iŞ BANKASI 
lMlt 1KXAllJ~ll:l..l:WJ 

Küçük Tasarruf 1 adet 200Cı ı..t.rabJr • 2000.- Un 

Hesa.plan 1 .. 1000 • - aooo.- • 
1 • l:M) • - l6UO-

l9U ''\RAMiYE PLANJ 1 • DOO . • - 1600.- • 
lil':ŞIDEL~K: ı Şuta&. • 10 • 300 • - 2600- • 

•lAyıa. t 'twa'°' 't lkJn. 
tıO • 100 • - tOOO.- • 
50 • oc • -~ • clt.ıtıtnn .,......ert.Ddl JIO • :al • -~- .. 

,....ıı:r. aoo • 10 • - 2000- • 

- - - -· -..=.....:-· - · -- - _____ - . ..,.~ 

Bu •Otnnlanla oku,vucıalanllmın p. kız lt ara.maktadır. Şlfll ıskele tokak 
&etemWn ... bk 1"n!!Mlakt lruponla No. 18 te be.yan GUDJlellye mUracaat 
blrllkte göndereoeldal · • İdar1 l.şlertk lhtıaaaı oıaıı bir 
gVJ.ENME TEKLIFU:Rt. iŞ &RA bay; lf aramaktadır, (Erker) rem 
MA, iŞ VEBME. ALDI, SATIM zine müracaat, 
gibi Ucarf mahiyeti balı: olnnyan idi • nıcmektep mezunu. ltalyanca ve 
ottk UAalar paraaız D'fr'OIU.Dur. • fransızca bilen, aakerllkle Ugtst oımı 

Evlenme telılilleri: 
• Yaş SO, uzun boylu dul, iyi ve na 

mualu bir asker atıea1ne men.sup, ye. 
§U gÖZIU. dö,enml§ bet odalı bir evi 
bulunan ve hava O.teğmen kardeşlle 
~irllkte oturan çocuğu bulunmayan bir 
bayan asker ve livU namuslu bir er
kekle evlenmek latemektedlr. tau -
yenıer (27. S.R.) remzine müracaat 
edeblllrler. 279 

• Y&f 18, boy 162, kUo 58, kumral, 
kibar bir aile kızı; memur veya au 
bay bir bayla evlenmek istemektedir 
(E.O.) remzine müracaat • 280 

• Ya§ 34, boy 180 kilo 80 ırportmen 
bir mtıessesede HO lira maaşlı tipik 
bir bay; 20 11! 3:s ya§larmda. halık e. 
tinde, beyaz. çok zengtn bir be. vanla 
evlenmek tstemektedlr. (GUnel) rem· 
zine müracaat • 281 

I~ arıyan/41' * Tecrübeli bir fen memuru \§ ara
maktadır. (M.C.) remzine müracaat. 

, DakWo bilen btr bayana lbUyac; 
Y&rdir Ehven bir ücret verUttektır 

Beyoğıunda mahkeme kartıımda 2'7 
numaralı yazıhanede Nazmiye mUra 
caat. 

• 18 yaşmda, orta ok11t mezunu her 
lşl yapabUen daktilo kullanan. aUev1 
vazlyl'ttı:ıın bozuklujtu yUzllndetı çaı~ 
mak tıtlyen bir gene: herhang1 !>lr 
müeueaede it aramaktadır 84o~lkta, 
valdec;eşme aktarlılr eokıılt "lfo, "11 Mu 
zatfer Yorulmaza mllraeaat. 

• Fransız llaeal maunu bir genç 

yaıı btr genç ff aramaktadır. (14.D 
UIH reDlZtne mtlracaaL 

• Llaeyt ıyi derece ue ikmal etm~ 
bir genç: reamı veya bueuat btr mu • 
esseeede lf aramaktadır. (Açık.h&vaı 
remzine müracaat. 

Mütelenilt: 
• ICirauk apartımaıı aranıyor: Tak 

sim, Ayazpaşa veya Harbiye civarm. 
da Altı odalı kaloriferli blr apartı • 
man aranıyor (!kıncı, QçUncU kat ter. 
cih edilir.) Oıınanbey, pir Nlglr acı. 
kak Majlk &pnrtnnanuıda 2 numaraya 
müracaat. 

SATILIK APABTDIAN: 

• Şl§li tramvay durağında 4 daire 
ı dUkk!nı bulunan ve 200 Ura iradı 
olaD bir apartıman acele satılıktır. 
tsttyenlerin Fatlh Macar kardeııer 28 
numarada Envere müracaatı. 

Ald11 ınız: 
Aşafıda rerrı~rt yuıJı olan o 

1n1yucularımıı:m aamlarma cell'n 
mektuplan ldarebanemlzdea (pazar 
ıan bari~) bersftn aabab&&n ötlfoye. 
kadar Ye !l&at 17 *tı aonra aJdlJ'lll9 
lan. 
(Ayyıldıı:) (Pembe gül) (Klm11eıdz) 

(E. Ural) lPoımbe zarf) (Y.Ş )(Oran) 
IM.U.N.) (2,2,44) (F,F.) (KQtpane) 
ıH.K.) <C.M ) (A,L) (B.Y. Kaya) 
(N.A.) (.Ulan) (Emekli) fEl) 
ı Ania~altm) (CldcD) <l. Şeokan) 
rseıen 26) (Nadide 791 cTunatıı 

(Ayyıldız) (A.L.A.) <E.0,) (N.T.) 
(Semlramia) (CidcD 11) (8, 26,E.) 
(MerılnU) 

1 
Deniz Levazım Sahnalma Komiıvona 

. IUinlan -1 _ Tahmin edilen bedell (14272) lira olaı:ı 10 ton arap aabununun ,.. 
,,942 cuma günU saat 15 te Kaaımp8.§ada bulunan den.iz levazım aatınalJISI 
koml.ayonunda pazarlığı yapıl&caktır. 

2 - tık temJ.na.tı (1604) lira olup §&l't:nameei hergUn l§ aa.tı dahWDdt 
mezkQr komisyondan bedelsiz almablllr. . 

_ tıtekJilerin 2490 sayılı kanunun lıtedllt veaa.ikle blrllkte belli slll 
ve saatte adı geçen komisyona mUracaatlan ilAn olunur. (4M6) 

1 
Devlet il emlryolları ve Limanları 

işıetıre Umum idaresi dildarı 
1zmr fuarmm açılı§I ve 9 cylQl törenleri mUnaaebeWe baZ:ı m.uıt&kalat• 

dan muayyen katarlarla İzmlre gidip dönecek yolculara mahaua tensOJI 
o. D/112 No. ıı tarife 1.~.942 tarihinden itibaren ta.tvedUJn1tUr. (2822·2780) 

Gayrimenkul satış ilanı 
btanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden': 

Emeti 452/14776 hesap numara.sile sandığnnn:dan aldığı '1!50 liraya kat• 
§t Zeyrekte Kn.aap demirhlm mahallesinde Zeyrek caddeli Pir Mehmet pat' 
sokağınua eski ve yeni l numaralı evi blrin.ci derecede ipotek etıni§Ur, 

Dosyada mevcut tapu kaydı ıuretlnde mezkQr gayrlmenkulUn (ayııJ 
ııemt. mahalle ve aokakta aynı kapı numarau hududu aağ tara!ı HayrU' 
m~ ve bahçesi arkaaı Hacıbeklr mahdumu Sellin Sabit menzili ve ibaJJ. 
çeıi aol tarafı Mahmutpap. vereaesl menzllt bahçe.al önU tarik ile mahdOC 
m arşm miktannda maabahçe ha.De) olduğu beyan ~Ur. 

lkraza esu olan muhammin raporu mucibtnce mezkQr gayrimenkulWI 
umum mcsahası 146 metre murabbaı olup bundan 139 metre murabbe.ı __. 
mı üzerine Uç kat ahşap mezkilr ev binası yapılmıştır. Binada Ud ~ 
ocluı ve birinci katta 4. oda 1 • mutfak 1 . halA ikinci katta 3 - oda 1 • 
ıcı!a 1 _ halt. üc;;Uncü katta 3 • oda ı . aofa 1 - hal!. ve binada elektrik ., 
terkoııı •uyu tesl.aatt ve sarnıç vardır. 

Vadesinde borç ödenmediğinden dolayı yapılan takip tızerine 3202 _. 
m&Nlı kanunun 46 ncı maddealnln matu!u 40 ncı maddesine göre •tıım-" 
lcabeden yukarda yamb mezk.Or babçell ab9ap evin tamamı bir buçuk a1 
mllddeUe açık arttırmaya koınmUJtur. Satış tapu sicil kaydına göre yapıl
maktadır. Arttırmaya girmek iaUyen (362) lira pey akçesi verecekUr. ıııJ. 
ll bankalarnnı.zdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmif bil' 
tıln vergiler, belediye resimleri vakıf lcare81 ve taviz bedeli ile telWfye J'1&. 
ııumu borçluya alttlr, Arttınna prtnamesi 30.4.942 tarihinden itibaren teC
kik etmek iatıyenlere sandık hukuk işleri aervislnde açık bulundurulacal'
tır. Tapu sicil kaydı ve aalr lUzumlu izahat ta şartnamede ve takip el°" 
yasmdadır. Arttırmaya girmlf olanlar, bunlan tetkik ederek satılıfa ç~· 
rılaD gayrimenkul hakkmda her şeyi öğrenml§ ad ve telAkld olunur. BiriO
ci arttırma 16.6.942 tarihine mUsadif (pazartesi) günQ Cağaloğıunda kAS' 
.sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapı'.acaktır. Muvakkat ihale yapıl
ması için teklif edilecek bedellı:ı tercihan alınması lcabedeı:ı gayrim~ 
mUkellefiyetlle sandık alacağı tamamın geçmlş olması prttır. Akai ta_. 
dirde son arttıranm taahhUdU ba.k1 kalmak şartile 1.'1.942 tarihine teaadol 
eden (Çarşamba) gUnü aynı mahal ve aynı aaatte son arttırııı&11 yapıı-· 

caktır Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranm üstünde bırakılacai'' 
tır. H~klan tapu s!clllerlle ıablt olmıyan a!Akadarlar ve irtifak hakkı ,. 
hiplerinln bu haklarmı ve hu.ausile Caiz ve masarite ,dair lddialannı UAn ı-
rlhlnden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile beraber ldarem~ bll
tlırmeleri lAzımdır Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tal"' 
sıclllerile sabit oıı°nıyaı 1ar salı§ bedelinin paylaşmasından hariç kalırı-t· 
Oa.ba !azla malQmat almak iatıyenlerln 940/ 1646 doaya numara.sile a.ndll'
mız hukuk i§lerl servisine müracaat etmeleri 111.zumu lJ&n olunur. 

DiKKAT 
Emniyet sandığı: Sandıktan alman ~yrtnmenkultl ipotek g~ 

lııtl)enlere mub&mmlnlerimlzln koyQıu, oldolto kıymetin yüzde kırkını Ct" 
ca\ilz etmemek üzere ihale bedelinin yarıııma kadar borç vermek sured" 
kol.lyhk göstermektedir. 0476) 

-~~~~~~~~~~~~~~~~---

lıtanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
l1&n llio. •ı 161 
Koordinasyon beyetlnln 29 ve JS8 sayılı karnrlanna l9tlnadf'lll t~ 

ve ticaret vekAletlerlnce balık yatının toptan aa.tıw fiyatı atatula y.ı>I' 
ıeldlde t8blt edflmlttlr. 

Kediyet i!An olunnr. 
İ - tııtanbuhın ~ykoz lııkelesı.tde veya dlfer ~de teellm elJl

"l"k ıu.ere, 
ll - Kendi tortuau yUule 3 ü geçmlyen ve yabancı maddeludell t14 

halık yağmm klloau 100 kuru11tur. 

nı - Tortuııuz ve fabrika mamulü balık yağının kllOR 105 lcarUftot· 
A - Bu ftyntlar teneke ile aatı&larda tenekcll (yani dara ile) ...

kahlar Ue sahı;-lıı.rda kapsa (yani çıplak mal 11&h<J fiyatıdır.) 
B - Yukarda ya.ula htn.ııbuı fiyattan dJğer yerlerdeık.l atıw 11)~ 

oa eaaa tqkll eder. 
c - Yağı balıkçıya avla.oma vasıta ve malzemesi ve para yardnlll .., 

mini .suretlle ıstlhaale attlrakı mutad olan phıl ve baJık yağı faab~ 
balık yaA-ını bizzat btlhaal edenlere lklfyeceklerl fiyat a!)ağlda yazılı _.
tarlardan a!fl\&rt o1J\ma:ı. 

ı - Kı•ndl tortusu ylizc!e 5 ı geçmlyen ve yabancı maddelerden Ari__.
bk yağmm kilosu 80 kuruştur. 

ll - Kendi tortusu yllzde 8 11 g~mlyen ve yabaneı maddele....,. t14 
bf\lık ya.tının kUoeu için 90 kunıt (4783) 

Ma 1tine ressarnı aranıyor 
lıtanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel lal~ımeleri 

Umum Müdürlüğünden: 
İ§lelmeleriml.z Şl§ll tamlrhaneal.nin tamir ve imallt işlerine alt 1" 

leri ve kontroı istatlstlkJerinl yapll)ak üzere ve imtihanda göatereceti_::;; 
kate göre günde 350 kul'U§a kadar ücret verilmek sureWe terclb&Jl 
mektebi mezunJanndan bir mnklne ressamı alınacaktır. ~ 

İstekWenn nUtus hüviyet c1lzdanı, tahs11 vesikası, hUsnWıal kAI'~ 
fiındlye kadar çalı~ml§ bulunc.luklan müesıeselerden alımı bUJundll JC" 

iyt hizmet veslkalarlle birlikte 22.4,94~ günU idarenin Metrohanı zeın1S' .,s1) 
tındaki zatiflerl ve licil mUdUrJUtUne müracaatları lllzi.ımu büdlrfllr·( 


