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HUseyın Cahid YALÇIN 
L ONDUDAKt Tlirk Halke-

vlllde baglbı lagi.lb ~Jte 
-._ Tlrkiyeye alt filmler güs. 
tellleeek, ve firld7ealn ı:ocuk bay 
.._ l.oadnam yavralan ile Lond. 
l'IMlaki Türk ooqaklan arasında bir 
1'l'l4a lmtlanecıakbr. Birkaç satır 
leİade anlablaldJen 111 vaka bize 
'21111 vr sevlaçJi dlifünce telkin 
edeboecek bir kıymeti haizdir. 

A\'l'llpaam bö)'Wk eserinde bile 
~fe uak, yabancı, ldcta eA
tuta korkala meçhaJ bir memle. 
kettir. 9'ı memleket.hı insanları, 
idetferi ve ya...- tanlan .bak
lınada lmhldu Jnılap birçok h:. 
klyfler ~Ur. Ve bu bikiye 
lertn heme. hepsi Tükler bak 
klllda Jyi 1lir fikir verecek mahİ• 
Jettt- dellldlr. Bu böyJe olana, 
art&k çocaldarm Türldyeye dair 
aeler dDJIPeuMerl tasavvur edl. 
leMıir 
ır.at ıa ..... a. kil§llı 1nga1iz 

.............. ~bü. 
Ylk hlr -tllli:'d ve iftihar du ı 
1u.lı .. Loedndald Türk ÇO. 

cıQ1an, ..... 1ann blraktriı fena et. 
... eleri ydlan ve lstıkballn sağlam 
aıilnnebet v~ mahabbetlcrino yol 
......... ·~ 'fMUıJhl 
~~- Çoeülüta - ... 
1111111 bir hava içinde baillJ'n ba 
to.msma i9tlkbade haytTll 8elhe.-~. 
le.tini nrdlit gtln Türk \e İngiliz 
ınilletleri artık a~mmaz \e kı .. •. 
IDu rabıt.ıarla birbirlerine bağla 
bulaaacaklardır. 

J.oadnda bir J(alke\I kurmap 
di\tüaenler ve bu t.asawurlarmı fiile 
koJ'llftlar «e~ekten blr hizmet ifa 
etıniıJlerdi.r. Türk ,.e lagiliz millet 
~rlıda blrblrlerlni anlamalan için 
liıaıt edem ki, J.ondra Halke,·ı 
l!!çfdr fınatı kaçırnuyacak ve ka. 
l'akter ve ahlik bakımm<lan birbir. 
lerlle Pek llolaJ uzl~blleock ~ 
111111et araımula derin bir sempatı. 
illa lfmeller]ili ı.armak hususunda 
~ bir rol oynıyacaktır. 

Biz İngiltere ile potdl pek Siki 
'~ Jaklll baJaıum münasebetleri • 
.. İlill 'lnn\l'akkat \'e tesadüfi bir 
!'llYeti bak oimasmı istemeyiz. 
\'\tık • lngills dostluğu siyasi ""· 
l&a>iia, menfaat birliğinin eseri 01-
cı..n kadar iki mUJet arasındaki 
~ itimat ve bünnet hisle. 
~ de miabsultldür. Biz bilhassa 

llOn lml)I tnıvntlendirmenln 
"• laiJamla§tırmamn fayaaıarnu 
u.a..tbade tatuyoru. Bunun ic:İD 
::... hbtact çsreyi tnglliz a~tıan • 
&tf Tüa"ı<iyeyt taıutmakt.a, idil. 

Ve llWlevlyat sahMtDdakİ te. 
~l'lnuzı S1kla.,tırmakta günqo. 

..,.,,. -.,.._ktl harp donama lılt.eıllli 
~~ Kelllmelerc imUe YS 

tf;,.-U.. l)imdlki halde aaeak kabil 
.... 1apmalda iktifa ~rfye
~lı. Pabt sulll darama ...._ 

"' ..:;.- LoMra Ballrni ftrk 
..... ~-t.emu. 
~..,..~dalla faal ..... .... 
ı..;.._ .................. ..... 
;;:.;: ......_ TütldJeJI ta. 
~ .. ~ haldmada da 
d .. ...:;_ ...... wlı surette ay-

...__. ~ıütır. 
Nlit-.,. lıalirevlmlda HvimB ki • 
~ lllllarir1ertn1 tıMdan mahah • 
1 ............ istlllbaklekl &ağ. 
;:.., 'fe .... Tlrk _ lagilk dostla. 

~ ~ hlsmetlerden do
' pmdlden telek. 
~-~ cJe bl1tik bir mMlllU. 
~nn.. 

-...,. VeMU geldi 
lq ~"*Dl l'aat Atraıı bu •bah.. 
lltı 8a. llebrimJze ge1mı,t1r. Ve • 
ıt~ctda trenden ı.nereır. evine 

Ankarada Ebedi Şefin kabri ziya~et edildi. Ulus meydanın
d~ toplanıldı. BaY_azıtta ve Taksimde bu sabahki merasim 

Milli Şef 250 yavrunun ziyaretini kabul etti 
. Bu sabah Ankarada 
yapılan merasim 

-----0---

MIW Şel, 250 ldşlllk 
bir ilk okal talebe 

baretini kabal 
edlrorıar 

Eıdrseme kurumu adma Dr. Fethi nutuk söylUJor 

Ankara %8 (Telefonla) - Mllll bl. 
kiınJyet ve çocuk bayramı mUnasebe. 
tlle bugün 10.30 da mus meydanında 
llK!~aalm yapılmağa baılamııtır. Da· 

(Devamı 8 üncüde) 

lıgal altında bulunan 
F ramız topraklannJa 

Bulonya 
civarına 
ingiliz askerleri 
yeniden keşif 
alunı yaptllar 

Beyazıt ~ bu ~ toplalabcla balunaD 7&'1'1'Ular 

800 metreUk itır • • • • 
cepude Mahalle bırlıklerının 

Müdafaa ter- kurulmasına başlandı 
ibatının için · . ·ıd· Bazı ıqe maddelerıaıa latlZamıa 

gırı 1 dalıtılm&llDI temin için 
lngiliz akerleri az bir 

zayiatla ~ekildi 
Numaralı iaşe belgeleri 

bastırılıyor 

Beyazıt ve 
Taksim mey· 
danlarında 
toplantılar 

yaplldı 

Yavruıaruaa ıa 
~~ıaaaı a•lattllar 
Bugün milli hA.Jdmiyet bayramı. 

nın 22 nci, çocuk bayrammm da 21 
inci yıldönümüdür. 

Bayram münasebetile bütün ree. 
mi dev:ıir ve mektepler dün öile. 

l den sonra tatil yapmışlardır. 
Bütün şehil'deki b&nalaria nMil 

1 Vaattala.n, dUn öğleden it:ibm'ell 
bayraklarla e091rumit, _.., •~ 
vakitlere kadar !I01ralrJara d&W • 
mü.ştUr. 

Bu •balı hava kapelr ve )1Sflt1I 
r.ılnwnna rağmen yumuap oldu • 
ğundan daha ee.bahm erten aut. 
lerinden itibaren 4*ide ve llOllM.. 
tar bilbama ınenııntdnlll ,.._ • 
cafı ~Jlllanlar )aeJelw.!*'Ja. dol • 
ınuştu. 

Bayramlan teıırt edilen 88Çlıan 
ta.ramnış, ve temiz giydirilmie kil 
çille yavrWa.nmız, am.lıarmm baıM. 
lamını önlerinde. yanJııı.rmda bn • 
:Yilk bir neşe içinde GYmlllP ~ 
yorlıardl. 

BAYA7.İTD'...K1 MER&Sbl 
Beyezitte tertip olunan menııai. 

me saat tam ıo da.~- Vaşı·nn-.onda 
Mektepliler keııdilerinıe aynlan 1§ ti 

yerlM'i almış~o::_:e~-:;- Diri l'r••m .,.. 
.............. etti 

Londra radyosunda Ladm, • <AA.> - u ... 
Türk talebeler ailelerine iktidar me•ıııtme celmeai UaiDıe 

• iltifa eden V8111nctcın l'nııGmz -. 
hitap edecekler faftÖ mtıaıteırn ıı.wa.t beJlllllt. 

llaftf bir barp ıemıa1ncıe lmlğeag 
B8yter ajammm barp mabablrl ear
pmlıa ..a.ıu blldlrlyor. 28 (AA.) 

Bu abab erkenden Bulonya ctva. 
nada yaptıklan ketlt akım emıamnda 
"koma'ldolllar.,a Uk olarak Mlllenen 

(Devamı 8 linolde) 

Ankaradan haber verlldlğine göre 
İ8§e mll8teşarlığı bllhaaaa ekmcğill 
kartla dağıldığı bUyllk tehir ve kaa&. 
balarda kurulacak mahalle birlikleri. 
nln biran evvel te§kilme ehemmtyeUe 
çalqılmaktachr. 

LoDdra, ıa (A.A.) - Lcmdra nd- ta batwıanık IUlllan ~. 
den diğerine giderken eski mahalle yıoeu bu •bah Killl h&klmlyet ve ço. "- Alman tcıbı'Heri haiıhwfa 
kaydı dllşWecek, Yeni mahallede belge cuk bayramı mttnaaebeWe TUrk ı.tlk· remı! ddllen maJlıim. J'lw )la. 
uzerinde l§aret olunarak herhangi bir ll1 m&r§mı Ç&lmıf ve apiker, lqniz. rqal Peten A Jnwniar tantmdaD 
sullstlmale meydan verUtniyecekUr. lerln TUrk müttetlklerlllin bayramını tobdid edlknemls omydı :U.vtıli 

Haballe mllmeaanıerı mahalle at • kutladıklarını aöylemi§tir. iktidar me-.e ptinnemıli." 
cllleri tutacaklar, iqe belgeleri Uzer!. BugQn eaat 18,80 da Londrada bu. MaTpl Jıle 1*Ji1cte d8rt l'NıDla 
ne vukuatı kaydedecek.terdir. Bunlara lunan TUrk talebeler radyoda aneıe. ci~plomaıtı da lılıtifalrınDı \fCfii '••· 

Japon hariciye 
nazırı diyor ki : 

İa§e mllateprlığı mahalle heyeUeri
nln vazifeleri, ne sureUe çalıoacakları 
hakkmd& bir taıtmatname haZD"laD • 
makta.dır. 

mUnaslp bir ücret Yerilmesi de lbU riıle hitap edeceklerdir. d!r. 
maldahllmdedlr. • --~--------~----------~-------------ı.-----

Sovyet1er 
1DgUtere we 

Amerinll•nll•a 

Bundan başka nOfua ctızdantarı ve· 
sair ıruretıerıe kartlarda auııatımale 
•mani olmak için lqc\, mtıate§&rlığl 
numaralı ia§e be1gelerl bastırmakta · 
dır. Bu belgeler yakmda vnt.yeUere 
gönderilecektir. Bu belgelerde herke · 
sin nakil vesaire gibi g~irebUeceği 
bOttln vukuat yazılacak, bl.r mah&lle-

DOn Ankara halkevinde :maJıalle 
birlikleri teşkili etrafmda belediye 
erkAm, parti tefkilA.b ve mUe.uueıer 
mUmessnıertnden mürekkep btr top. 
lantı yapılınJş, iaşe mllsle§&r muavini 
Şevket sııreyya l..zabat vermı,ur 

Neticede sllratıe birer mahall~ mu. 
meııalll seçllmest ve ialmlertnın bele. 
dlyeye blldirilmea kararl&§tmlmqtır. 

Bizimle harbe Ankara güreş takı· ingiliz haberler 
tutuşmıyacaklır mı bu sabah geldi nazırAmn ~h-: 

b""tün --o- Kufltletl:i ~·~ 
Almanya ve ltalyanın u lstanbal latbol v.~ 
askeri hareketlere iyi hazır. daganı'klı 1'#• • . 
lanmıt olduklan gelecekte tallımı da J&rlD ::1 &• 

Tokyo, :ı:!7°::.:.s. Aallarara gidiyor ıaaıarı glıtermek 
J'apqn Jıari~ nasırı Togo iktıa&t Ankara aerbeat B1lnt taıuma, bura. zamanı artık 181111 

blrlltlnde bir nutuk 86yUyerek demli· da yapılan TUrkye birlnc:lllklertne l§ti. Londra 2S (A.A.) - Londre 
tir ki: rak için bu sabahki trenle oehrimlze haberler 'nasrı bugün Sen Corc 

Mihver devletlerbün Avrupadakl gelmi3Ur. Diğer taraftan Ankarada bayraınJ münasebetil~ ~ ~Yanat 
faallyeU~ ~~eni .bir l.i· yapııacak lstanbul, İzmir, Ankara fut ta, bu~UŞ ve deIDJŞtir ki: 
diş alacaktır.~ ve l~ bOI m~ lftir;ak >edecek Olan,İIİ. "-Evvelki günlerden daJıa ç~ 
nın bütllD aaker!, h&reketıere iyi ha· tanbul takım oyuııb~ yarın ADkL. tin oluak b~n hürriyet için ça. 
zırlanmlf ~ ~ anlıpe.f raya gideceklerdir. Gidecek tak~ lışıyoniz. Bununla büyilk bir ifti. 
e&lrtır. • ~ai\81:lDil İlımlr, ~ ~ har d~yoruz. Kuvvetli ve daya. 
Doğu Aqada J~ya, K ~ ıa.pınile kıfr§i'hlşacaktır. Kıl. mkh olduğ.ımuzu biliyoruz. Bunla. 

ve Çin ar~I ~rıttl•ipıq!Ye ka. file relSi bilge- direktörü Feridun Di· n göstermek zamanı gelmiltil'. 
41ae..,.. l • .. Wie) rımtekindir. Bugün zafer için dualar edelim. 

Perapalastaki 
bomba hldisesi 

Otel sahipleri ingilterenin eski ~ 
elçisi ile maiyeti hakkında tazminat 

d~vası açtdar 
~ sene martmda Sofyadan 
~ gelen İngilt.eremn Sof • 
ya bllyWt e~ Rendell Perapalaa 
c,tellne inmiş, birkaç ısaat 80l1l'8 

Jr.endisinin veya maiyet.inden biri. 
ı<inin bir bavuluna konulmuş olan 
bir cehennem maldnesi int'ib\k et. 
mq, bina bayii h898Z'a ufraauışt?. 

0teJ 98.bibi Ferit Kemal ile Mis
bah ~. vo1cua gelen halan 
ödetmek malrsadile İstanbul asliye 
t.ica:ret mahbinesinde bir zarar 
ve ziyan davuır ~lŞlardır. Dava 
edilenler, '8baen. lııgiıterenhı eaki 
Sofya el91si el\iıdell ile eeti Sofya 
kon'JOloeu Brenan, Vls :tOuolos 
Ştanley Heriaon, hava ataşesi Arl 
hur Patrik, sefaret şifre memuru 
Davit Betlel'dir. 

Otel aNMpleri, m .-ı, cıt4*lc 
keDdiledne ~ ola oüılara 
yerlettltleri m'Mla, Da* BetteI 
taratmdu gettraea pnh1nFRIM 
birinde buluma bir hcwrıbu• pM. 
ladıflnı ft l3a ytimı)eııı otel blnuı 
ile !çlnddd 4!ll)'Wll hanp oldaP
nu dava llel:ıelıi olmıılt &ae 6•• 
tt:dirler. Daftalılr, fak, JIWMW't' 
rr.:ısıwfı ve vetE:Uet Oaeti ve.,,_ 
hariç olmak u.en _.. Ye .,_ 

tazmjnab oknlr "2.M2 Mır'& taJ1it 
etmektedirler. 

Dava oluDaıılar liDll ........ 
timlzi terketmt balund~ 
mahkeme, MAnerı t$1jpt w .... 
kan.T ve~. 1'ebHıgUıl. k-1 
mUddeti mrflnöa ceV&J' AblmanrJ. 
;';ı takfürde IDUCJıılrtme il)~ 
da --.O t em'rtlt. 



2 
c &5 

Sadey 
fiyatlar1 

ve yapağı1 
esbit edild. 

................ --4 ................ __ 

lrlkabe omıs onları, ba eıaı Hatlara 
nakliye ve tacir Arını ilave eder il 
mahalli perakende satı ltyaUarım 

derhal DA edecekler 
kara, 32 ( A • J - Tlca -

ret V ltllet1Ji4en tebllğ olunmuı. 

tur: 2:1 eayt1i koordlnasyon kararma 
Lillnad memlek t dahtllnde sade 
y ağtdakl <:aaelata g8rc aza. 
mt ftyatl&r teabit oıunm~tur: 

Madd : ı - En ~ok yUMe 8 aslUI 
halis Urt'a muadili eıitnını., Mdc Yi# 
ıar 160 kuru11, en çok ~Uzd 7 asitli 
blr1nc1 D~rbakır muadlll eriUlmi§ 

de tar 155 lkuruı, tn çolt yUzd 
8 ullll \'e yUzde 7 ayranlı birinci 
Tar n muadıll cnUlm mı.e eadc 
y ıar 130 klınıştur. Vaeıflan daha 

ı ol h nevıı rde ve mentö'den o. 
ı n 7ağt.re. mut.ad fiyıı.t. ro.rklan ne 
mabilllerlnde Us.rot fiyatlar tcsbit o· 
ıunacaktır. 

tış flfAU tı blrlhci f'lkrada ya.ıillı men 
şe'l nft c 11yauarma ambalaj ve 
nakil)'@ masrafları lle normal tını 
karşılığmın ve yUzde 15 toptancı ve 
~il 10 p ra\tenll~ ı pyn Mf1 k r 
fıay1arihli1 llbcsı surelty\ bülunA " 
caktır. 

Madde: 6 - Biliimum fiyat mUra-

kabc komisyonları yuknnda yazıtı e·ı 
saslar dairesinde faaliyet saha.Iannm 
sade yağ'! toptan ve perakende Aza.. 
mı tfyatıannı tcsblt ve llAn edecek -
!erdir. Komisyonlar ayrıca perakende 
satlşlarda yağın !iyatr ile beraber men 
şclnln ve nevinin de gösterllmul mec.. 
burlyetlnt koyncakıardır. Keyfiyet 
müstahan bölgelerindeki vll!yetlere 
tel ile, dlğ'erlerine posta ile tebliğ O

lunmuştur. 

\"ENt l'Al'AGI Ftl'ATl..ARI 

MAd~: 2 -- Bu fiyatlar Urla, Dl· 
ktr, Mardin, ıı;ı~. Gul nkp, 

Ma.raf, Karr;, Erzurum, TırabzOn, l{on 
,. Aka\ra;y o hlrl rlnd ttıplayıcı Ticaret \'eldilcti, iktisat \'ckOJetllc 

toptancı klrlan da dahil olmak mUşlereken yapağının yeni mahsul 
re mıztumU:ı "sade yağı eatıcılarm mevslmı mUddetınce azamı sntıı fi • 

mağaznınnaa teslim btr kilosunun yaUarmı te~lt ctmııur. Trakya cinsi 
kapm Olarak toptan f~ Utındır. yapağılar 124 kuruş, tzmlr 111.50 Kon 

Madde: 8 ._ Teneke böd 11 Ooıdur. ye. meIJ.§ell ve Anadolu cinsi mallar 
ına ve ttıUhlm ma8?'8flan bU ttynUara 102 ıııı. ıos, ıark cinsi Cince) ıos. (ka. 
4ahU ~dir. Bu mMtaflarm AUmt ba) 100, Van ve Erzurum menşeli ya.. 

eri mahalll tıyat mUl"llkaba komla pnğılar 83,50 1111. 108, Karadeniz mcn-

ŞfkAyetıer 

Bandırma vapuru niçin 
rıhtlmdan ayrıldı ? 

Bir okuyqcumuz yuıyor: 
"lM·19tZ pazar gUnü Bandır. 

ma yollle 1zmJrden tstaııbula ge 
li)ordum. 'fienden inince '-apu.. 
run açı'kta durduğunu hayretle 
gördüm. Vapura gitmek i~ln bU. 
tün ;yalculat :!5 kuru~-\alı 50 ı..-uru. 

kadar kayık Ucreti ödemek 
mecburiyetinde kaldı. :Su Cııedbi
r'ln neden ileri geldl~lnl merak 
ederek Mn'lum, ldı~ cevap u 
ol il ı "l<'atl olc\Uıun pura 
gttm~~ne fülfl.1 obnau lem vı.pttt 
hareketinden hir saat evvel nh. 
tım<laıt aynlarak açıkta durma.k 
tadır." 

Acaba daha makul bir tedbir 
bahlmnak suret.ile yolcular fOZU. 
ti olarak bir de kayık ttcreti ver .. 
mekt.en kurtanlamazlar mıydı! 
Yoksa bu tedbirle kayıkçılara da 
bir I~ mı temin edilmek istenJ. 
yor? AlakadarJarm d~4kat nazar
Jamun çektımesini rica e<lerbn." 

Şehir dahilinde ve 
banliyöde seyahat 

---<>-
Bütün nakil vasıtaları için 
müşterek ve irtibath tari

feler hazırlamyor 
)'Oftl rmca derhal t Sbtt \'e ll n olu. şeli 90, Merinos (kirli) 2:50, (yamn 
na.cakttr. kan klrll) 217,50. (kuzu) 185 kuruş. Şehir dahilinde ve banliyölardtı 

Maade: t - Diğer taUb ı bölgele. tur. tsiiyecek nakil va.'ıtalıarmın te.rifc-
rlnd ve lihsatı k ndl t tlhlAkln ye. Yüksek randımanlı yapağılar için leri ara.ısında bir 3.hmk ttıminl mak 
ten 'rlfA.ycU rde maballt toptancı d· bu !lyaUara aynca· randıman zammı sadi~ kurulan komisyon boğ~ 
mı tı,yatıarı birinci tık do.ki esas yapılacak, merinos yapağıları için adalar ve Ana.dolu banliyöeü w. ;: 

vutıı rı \'O fiyattan geçm m k Qzcrc ayrıca ziraat vektuetlncc takarrür et- ımr Sirkeci ve Haydarpaşa banliyo 
ahalU fiyat mUro.k be komisyonla• tlrilecek bJr teşvik primi, vertıecektır. sil tren ve şehir dahihıide i.şliyen 

rmea teablt \'G Uln olunacaktır. l\t ı>mlekct lhtıyacmdan fazla olduğu otoibils!crle ııeyahat eden hnlkm 
M"aCldc: 5 - btihltık ~1 n vlll. vckAletçe teeblt edilecek yapağılar 

1

1ir ~!l vasıtasından in~p ~~er 
t ve kaza merkczlerltıdo d ya. için ihracat lleanm yalnız ticaret o. tir n"l.kıl vasrtasiyle !lehrin diğer 

ğmın uaml topt&ıı ve pcral«!nde sa.. !isine verilecektir. bir yerine beklemeden gitmesi için ...;_ ____ ..:__._ ..... ....;.. __________________ 1 bütiin ıbunlıırm Uı.rifclerün~ buna 

Linyit istihsali ~:ı:~ııcnk veya tedilltt yn. 

Bu mll3terek l"'9Z ta.rifc5lnin mü 
him bir k:n:cnı lıa:Drlanmıştır. Ko • 
mi3}"<>n, tar!fcnin geri kalan kıs • 
ınmı cb\ bu ay içinde tamamlıya • 
caktır. Tariferrln tamamlanmasın• 
d~1\ &CC\ra büt.Un nakil va11rt.alenn1 
bı: yeni yaz ta.rifet'ıini tatbllca ibcı..cı... 
hyacakUr. Bu tudirde bilfarz F. 
l"enköyünden Büyütdereye veya 
Yeşilköyden Ads.bra gitmek isti .. 
yen bir yolcu bind'iği nakil vasrta. 
mndan indikten sonra gideceği ye. 
nr. vıı.pur veya trenini uzun mUd· 
det beklemed.en seyahatfıne devam 
e<l~bilecektir. 

klf cdilm Ur. 

~-----

Çay tacirlerinin 
k4rları tesblt ecUldl 

Ticaret vekilliği, çay istihsal e. 
dilen memleketlerden çay iUıal <'. 
den toptancılara yüzde 12, tmn • 
sit mem~ekeUerdcn ithalat ya. 
p:ınlanı yiizde 9, dahilde toptan 
çay satanlıı.ra yüzde 4. perakende
cileTe de yUzde 10 k!i.r bTrakmış • 
tır. 

fstanbukt:ık,i perakendeciler çs. 
yı doğnıda.n doğruya ltlıalAtçıdan 
Wacak1nt ve bunlara ~TICa toptan 
satrcdtrrm ylbde 4 ikft.n vcrllmiyc. 
ccktir. Sipariş ve :rnasmflara bu 
kii.rlar ve ~er kiloda hükllm~e 
komdan 750 ikuruş resim eklene • 
cdlt ve sat.ıçlar buna gö.ro yaptla • 
caktn-. 

Inönü gezi yeri ile belediye 
bahçesi bir asma köprü ile 

bağlanacak 
To.nzi:m isi ikmal ~ilmek üzere 

, olan Taksim :lnö~ g Din Tak • 
eımı belediye bahçeeine bağlan • 
mıam mukarrerdir. Fakat lnönü ge 
a mahal:!1 ne TıılkBim bahçesi ara. • 
SIDıda trmım:\Y caddesini arkadaki 
~ caddesine !kestirme olarak 
bağhyan bir yol vardır ki btman 
baılbQtlln k:aldrr:1mns muvafık gö. 
rüJmem.lftlr. Bmıun iQ'[n mütdı.as. 
em Prostun ta~ea v~hilc İnönü 
Cez.iK ile belediye ba:lıçesinln yek• 
cliferJne ıbu yohın üzerinden geçe. 
Pek bir asrııa!lröpril ile ibağla!ımu: 
cmı......rur ctıı:üştir. Bu köprünün 
lnönil gezi maballi ~ğinco ol. 

--<>--
Garp linyitlerı mmtaka-
smda iş mükellef iyeli 

tatbik ed ılecek 
.Ankaradan bildiıildiğine göre 

Linyit JsUhBallni memleketin muhtaç 
olduğu bir eevlyeye çıkarmak makaa. 
dlyle Etlbanka bağlı "Garp LlnyiUc. 
ri,, mmtaknsmda iş mUkellctıyetl ih.. 
dnaına dair kararın ta.tblklne ıınomUz 
deki ayın birinden itibaren geçJlml§ 
olac&kur. İktisat vekAletı bu mllkel
lctıyetc tabi tutulacak olan klnuıcle· 

rin zirai sahada gördüğü hizmeti boz· 
mıımnk vo zıral seferberlik l§lcrlnl 
bu mllkclleflyeUe ak.satmamak için 
gtırekll tedbirleri almış bulunmakta. 
dır. 

lş mllkelletıerlnln yapacaktan l;ıle 

alacnk!ıı.rı ücretler de ayrıca gözden 
gcçlrilml§ ve normal emsıara bağlan 
mıştır. Bunların nakil ücretleri, yedi· 
rflme ve yııtrnlmalarına nlt hususlar 
eldeki imkft.nlar nlsbetindo temin edil. 
ml§tlr. Alınmakta olan tedbirler netl
ceııl olarak llnylt kömUrU ıstıhssılnln 
gündelik mlktarmm bugUnkU mlkla· 
rın çok UstUnde olacağına muhakkak 
nazariyle bakılmaktadır. Verilen ra • 
karolara göre ınemleketlmlzdo umumi 
Uııyit isUhsall 192ö yılmda 8000 ton 
iken 1935 de 70.000 t.oııu bulmuıı- Ge. 
çen yıl bu mll..-UU- 200.000 tona çıka. 
nım!§tır. 1942 yı)mda yapılacak olan 
istihsalin 400.000 tonu bulacağı Umlt 
edilmektedir. Bunun talu1ben 300.000 
tonunun garp UnyiUerı mıntakasın • 
dan temin edileceği söylenmektedir. 

mam dil§Unülmektedir. Faka.t böy. 
1 e olma.yıp da.r bir köprü ile ilctifa 
edilmesini de muvaflk görenler 
\>ardır. 

Şimdiki halde ~rimizde bu ne. 
~ bağlantı vazifesini gören köprü. 
lerln en geni§ ve müzeyyeni milte. 
harrlk Çırağan sarayı ile aşağı Yı1· 
dız babç.elerlni birbirine bağlayan 
ve tramvay yolu üzerinden geçen 
köprüdilr. 

Gazinoların yaz tarileleri 
Yaz mevsiminin yakmla,maaı dola. 

ytslyle gazino, bahçe gibl mlle8SC8elo· 
rı işletenler belediyeye müracaat ede. 
rek yenl tarlf&lerin tanzimini illtcmı,. 
lerdlr. 

Müessese aahipleri geçen yılki ta· 
rl!elerinin bu ee~ mevcut hayat pa.. 
balılığı dolayfslyle aynen tat'bik edll. 
meslne ımkdn olmadığını Ueri sür • 
mü~lerdir. Bazıları da sınıfiannm de. 
ğiştirilmeslnl istemektedirler. 

Belediye ikti8at mUdUrtı:ığU bunları 
tetkik ederek yeni bir !Jekll tesbit e
decek ve Dalml Encümene verecektir. 

Yeni ,ekil ancak mayısın 15 nden 
sonra tatbik ııahaama glrecekUr. 

Kuray s&r. dlıılQ-eıa Temuçinft te.. 
şekkü:r etti: 

- Şimdi biraz dalaa &'ÜZilmC C'lr. 
din ı Seni eimdl eakblndeo. tar.la bele
nlyorum. 

Temoçln hayretle c-eıtç kızın yüzll.. 

ne baktı: 
- Ne dedinfz.. beni ~or mıı-

ııunuz! 

- Evet. Bu benim hakkım 
mit 

- Şüphesiz. Berbp.U bir erkql 
beğenlll('k veya befenmenıckte IK'r. 

bestslnt&. Fakat bil hfeni&fnlz bt'nlm 
için bir Otlfa& ımdJrf Bıı lltıtatmrı.ta 
üfıineblllr miyim T 

- ŞOplıestr. Elbette tifünebiliraln ! 
Çünkü, ben, şang-hayda "imdiye ka. 
dar elllden ıwıı. f!Ylenme talebini ft!•l 

••••••••••••••••••••·--~. detnıüJ btr kıö".nn. 
Metıı:uut1n .RUDYABD KlPLlNO'la IAyemuı e~rlııden, 1 Temuçln c.-all bir heyecan gösterdi: 

Azamettnt: • anatla büyUk kudretinden, 1 - Vay, benlmle evleıırnek ml l tlyor 
Hcyemnı: A kın aonsua ı'lhrablarındtln sla 

BONALD COLMAN • 1 A LUPİNO'nan 
.)nmttı •ı 

s 
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sinemasında 

ımnıu.~ 

- Beğenmemin rayesf ba,ka ne o
labilir ! Elbetti': evlemneıc .. 

I - Fakat. babanı~ bııracb değil. Da . 
l.;ıılım o beni befeneeek mi! 

- &ııılnle evlenecek elan IK'ftlm. 
Bııtı.rn dr.~il ya, 

- ôyle ~·ıı.. Madem ki sili lıfofendl . 
ntz.. h!Jkaııma ~r; dllpnez. 

Ka.ray kendi ellyle iki kadeh pe~·eı.ı 
l•<ıJdıı: 

- lln) dl. iÇl"llın , 

fPm'lf"ln kftdrhl trreıldülle ftldı: 
JCu,.,·, TPmııc:lnln kaılı-hlnl tnttu: 

- ifa~ ır, \"ıahıız b~n l!,'eccğlm, \'fi 

Üsküdar tramvay 
şirketi 
---<>-

Mflrakıpler tetld. 
katı nlbayat 

sona erebildi 
ÜSkilda.r. ~öy ve bavali15l 

halk tramva.yıarı şlrltetin!n sene • 
lerdeaıberi üzerinde nıeşgul olu • 
nan tasfiye edil'iP edilmemeej. ve 
~et.in tammneıı belediyeye bı • 
ra.kılıp bı:ro.'lubna.mast i§i nihayet 
Yeni bir safhaya. gi:nn~tir. 

Üsküdar • Kadtl<öy ve hava&i 
tramvay şirketinlıı feshi için cel'e. 
yan 910 senesinde başlamış ve ı:dıo 
hayet aynı sencnlıı eylüllinde şir. 
ket hissedarla.n fev!kalide bir he • 
Yeti umumiye toplantısı yaparak 
bu .işi tetkik etmiş, neticede bu 
hUSUı9ta tctkfkler yapıp bir rapor 
vermek uzere hususi milraJdppler 
seçıll'işt:i r. 

Bu müra.kiplerin tam bir ıbuçıuk 
sene dew.nı eden tetkiklcti niha. 
Yet iknuıl edilmiş ve raporla.mu 
ham"lıy.ı.ra.k §imet idare mecliafne 
Vermişlerdir. Şiıntli şirket hftıe • 
darlan nisa.nJll 27 bde yeııhlen 
fevka!Ade bir toplruıtıya davet c -
dı1erek hıısus! münı.krplann m.po. 
hı ar7.01unacekbr. 

Ekmek kartlarile 
beraber 

Halka lxuma, pazen ueltıİre 
alabilmek için li§la 

Jağıhlacak 
FJkıDek b.ı1l3rile bel'a.ber Sü

lJlC'f' beak yerli mo.1lazo paza.ıiarm
d&D. m~ bulunmak Ozere 
halka fişle!' dağrt;rhnamna eı.ws iti
barile lcamr V'C'.rib:ırişti. Son <bki
.kada bra:rda bir değişiklik yapıt. 
madığı takdirde figler, 5 maymn 
kadar halka tağıtrlmlft olacaktır. 
Bu fjşlerle, ntltuıs lldğıtlarme. ya
zılmak ıRU'Ctile halka kupon başt
ne. 5 metre ıı-na. amerlbn be· 
zi, patiska "" eaire veritec~. 

Yeni Erzincan 
kuruluyor 

--<>---
Yeni sabada arsa-
ların verilmesine 

başlandı 
Kanali%asyon, au ve elektrik 

te.isat i§lerine bC1§1'ınıyor 
Yeniden kurulması için BUy\Jk MU.. 

ıet Meclisinin 2,15 milyon Ura tabslaat 
verdiği Erzincan aehrinln inşuI için 
eski Erzlncan §Chrinden zelzeleden ta. 
mamen harap olmU§ veya bu esnada 
çıkan yangında yanmış olan binalarm 
sahiplertnln tapuları vllll.yet tarafın
dan tamamen toplanmll}tır.Bu tapula. 
rm sahiplerine yeni Erzincan ıehrlnin 
kurulacağı sabada. parasız olarak ar. 
ealarm tevzilne ba§lanmıot.ır. Yeni 
§ehrln kurulacağı arazi bUkClmetçe 
ıathnlA.k edilerek meccanen yeni ıeh.. 
rln kunılınasma. tabala olunmU§tur. 
Karın kalkmasile beraber yeni §eh.. 

rln kan&llzaayon, su ve elektrik teai· 
.eatı tflerine ba.§ıanacaktır. Fellket.ze. 
de Erzincanda zelzelelerden eonra 
yurdun muhtelif yerlerlne dağılınış 

olan halk yeniden gclmeğe bqlallll§ 
ve E~canm nutusu 13.15000 kl§lye 
kadar ytlkselml§tir. Bu itibarla lstia. 

nal olarak Erzlncanda vali uhdeııine 
verllml§ olan belediye rlyaseU B&!ft.hf. 
yeti yeni bir belediye intihabı yapıla. 
rak belediye mecllal vo onun ııeçeceği 
relse devorlunacaktır. 

Erzincan kazalarmda da nU!us mllt. 
tan ytlk8elmeğe ba§l~tır. 

Liman reisliklerine 
Y alnu: emekli el eniz •ubay. 
ları ve mektep mezunları 

tayin edilecek 
Halen münakaltıt vekAletlnin kadro. 

sunda, muht.eli! limnn reislikleri mlln.. 
hal bulunmaktadır. lçlcrlnde b\lyük 
Umanlar da bulunan ve hepsl ayn ayn 
ohcmmlyetl haiz bulunan bu Umanla
rın reissiz kalması veya vekOJetlıı ida
ro edilmcıııi birçok bakıınlııroan mtıh. 

, zurlu görllldUğtlnden pıtınakalAt veka.. 
Jeti bu mllnhalle:rin tamamen ve sUr • 
aUe doldurulmasına karar vcrmi§tir. 
Aynı zamanda Uman reisliklerine ya • 
pıJacak tayinler de bir prenırtpe bağ-

• Uç motör 88.bibl, Bulga.riatandan lanml§tır. 
kömür getirmek Uzcre, belediyeye mü. Liman riyaaeUerine yalnız emekli 
raca.at etm.l§tir. Belediye, motörcU- j deniz subaylan ve deniz yilkBek tıca. 
leriıl teklifini kabul etml§tir. Kotör. ret mektebi mezunlan taybı olunacak 
ler yakmda hareket edecektir. ı tır. Emekli den iz subaylarmm da la. 

• Ankaradan haber verildiğine gö- yln edilebilmek lçln güverte Binıfm -
re TQrk • H.acar anla§ması talblkıı. t dan olmaları şarttır. 
tını görü§rnek üzere Ankaraya gelen ı Evvelce olduğu glbl emekli güver· 
Macar beycU ile yapılan müzakereler 1 te subayları ile deniz ticaret mektebi 
neUceıenmJ3Ur. Heyet §Cf'ine bugün mczunıarı haricindeki kimseler liman 
bir öğle yemeği verile<:ekdir. Heyet riyaeetlerine tayın olunmıyacaktır. 

yarın lıfacariatana müteveccihen !s. Yalnız bu husustaki hakkı müktesep
tanbula hareket edecektir, ter ve ihtLsaslar 11adece şahıslarına 

• Son lkl aydnnberi otomobil l!ııU. ı mahsus olmak Uzcre nnzarı dikkate a. 
ği tevziatı ile bölge iaşe mUdUrlüğU lmncaktır. 
meşgul olmaktaydı. GörUlen lüzum U- -.-,-------------
zerine, bidayette olöuğu gibi bundan ZA Yl - Şahst ~terimde kullandı. 

böyle tevzlatıa vllAyct me~:uı olacak ğım tatbik mUbrUmU zııyi ettim. Ye_ 
tır. Vail muavini Ahmet Kınık diln 

1 
nlslnl alncağımdan e:ıldslnin hilkmü 

emniyet altıncı §Ube mUdllrU ile be. yoktur. 
raber tevziat listesi U~r.nde !;alı§mıı.

1
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tır. numnrada Ahmet Ç~tlnotlu 

.53. 
san lyiee diltUndiiktea, eon k&rannı 
venJUden llOllra ~ln ! Bunu• için 
ana üç. gün mühlet vnlyorum. 
- Bu mühlete ned n lüzum ı;ördli. 

nüz, gimtl meleğim T Siz ld biranda 
kararınızı verdinl;r... Brıı karanım ''er. 
nıekfıe bu kDdar C'f"dklr mlJIJD ': 

Kadehi dudaklarına götürürken, 
Çinli ku., Temuçlnln dini tekrar tut-
tll: 

- Ben seninle evlenme kararımı 

<1lmdl wrml d ğillm, Bunu Uç glin. 
dur dü':iünüyorduın , ı:ronim hatırımı 

kırma! "O~ ;iln una mlihld verlyo. 
rum. Bu müddet l~·ln·Je dUş\1:1 .. lıarnrı 
nı \."f'r, ve b:ı.nıı fll>r1nl aı:ılı~a ıı8Jle ! 
.,imdi lklmlr. birlikte içemı,ylz .. lde. 
timb: böyledir. ilk ilnv• ben kurar 
\ 'Crdlm .. ben lçcerginı. Sen, karJr "·l'r. 
mi-, değllıtln .. bendf'..n :-\Onnı l~llH'll"'in ! 

Temuçln Jaıdehl • gt~,ç kızın l!ımrı
na rağmt'ıll • ~lttı: 

- Bf'n şlmıll içe: im de, l•ararınıı 

gene stre sii~l!'rlm. l\!nc'lrın~I bımıı ti«" 
gllnlült bir uım:ın Vt':-lyorsunuz .. ba 
me"""'''~' i liç ı;un ı;;,ı:ra t elnnr konu~U

rur, df'tli. 

Kuray kadehleri tekrar doldıırdu: 
- Şimdi ~ tQfll>IDm. Faka' 

bu çol< tatlı bir kadm lı:kblcllr. Bil. 

mem ki bundan ııo,,tandınm 1111T 

- Sizin hoelansrak l~tltfnlz lçldyl 
zehir ol~ 11everek içerim, güzeUm. 
Siz.den bir .,ey sormak J&U;rorunı: Dıı 
gece beni Bektay amca ile (Kızıl ke
lebek) barına niçin btrakmadıııız. ! 

_ Ded1ın ya.. OrMI miltblıt bir ba• 
tak.hanedir. Acıron ıııuıa. 

- Benim de Bek.tay &rnca ı;lbl "Kı. 
;ııl krlcbek.,e tutula.cafnndan mı kor. 
kuyordun': 

- Şüpb tz. ScnhıJe Cvlm.rnmdt ol. 
um bile, geue na aerrım. llflm lıu 
memleketin yab1111cı ı!lın,. hem de fıe. 
rıılı: Wr dellkanlıııal 

- Pekiıll. l\fa4komkJ benim o 1-tak· 
haneye gitnıfıml l~lyoraun. Gltml. 
l•'~'"ltlme tıöz veriyorum. 

'l"eınu!;lnln gözleri dıımıınlrydı .. 
füıllup glhnl'lc nlyctlnllcydl . 
Gen~ Jnı;dan ınU.ıruıde ı tt'df : 

-lşlerlru ~·ar. Çartııda bcol bokll. 
~ıKıekler. <Hdeylm. 

23 Nisan ... 

ÇIPI.AK ve bM:lk bir orta ~ğ 
eehrlnbı 1o3m ~urlu, yn. 

na to:rJo, her zamu IMmık kaldı 
rnnlı bir meydanm.dayn. Buraya 
meydan dernek bile gWibıç olur. 
zira eni boyu otuz metreyi a&la 
bulmaz, otuz metre c medeni bir 
§ehlrdc ol"ta biiytiklUkte bir eadde. 
nfn gentşUğldir. 

Ba dörtyol&Pmcla, bund&n yir
mi iki ~e enel bugUıı. bir~ 
yüz ki~illk bir kalabalık toplaıı. 
mı~tı. An.karadaki tilmen müzlkası 
a!;kert marşlar çalıyordu. Henllz 
yapılmış olan basık ve büyücek bir 
binaya blrtalam adamlar giriyor • 
lardı. Etrafta hie Dıtiııam yoh-tu; 
l.iiçtr<i bir kasabada yapılan küçül• 
bir bayramı aadmyonlu. Fakat 
bir kısmı kara blpaklı olan bn a • 
damlann hepsi de gayet barekeUi, 
gayet dJriydikT. Balaşlarmda şlm 
Hek panltılan, ytlrtıytişlerin<le bir 
çığ heybeti. sözlerinde ar&lan kük. 
rcmelerl vardı; dekonuı fa.kirliği 
ümitsWl'k verebillnli, fakat o a 
damlar varken dekorun farkına 

\·annak imkim yoktu. İmparator. 
tuğun ankazr üzerinde yepyeni ve 
~ranit bir devlet kurmıya karar 
,·erenlt'rin ya.ra.ttrklan hıwa bütün 
ruhlan büyülüyomu: onlara l•ıı.rıı
dald köhne "Ta§han"ı, ötcdffiii 
miskin kahveleri, daha uzaktaki 
kcrplı; evleri, daracdı ve dobm.. 
baçh sokakları, imparatorluğun 
ı.ıhhatinl temsil edee sdma yuvıv,;ı 
bat:tklığl göstermiyordu; gözler dı 
sanya değil, l~eriye ~evrllmi~tl; 
1'ürk milletinin gent nıbundan 
fısluracak olan •'yeni hayat"ı bü.. 
tiin parlakhğile, bütün kudret Ye 
büyük1Uğile görüyorlardı. Milletir. 
rin luymcterinl &aJI ve sen·etleri 
ne görı- tayin edenler bunu bir ek. 
illik sayarlardı; likfn ""Tiirk mll
letlnin sayıya gelmedi~" bilmek 
lfö~ımdı. 

Bin dokuz yüz yirmi aeııesl )İr. 
mi tt~ nlss.nında ' 'bikinüyet mlllr. 
tmdir'' dil tanı bu SUJ"etJe haltl. 
kat olmu,ta; yeni Türk devlethı'n 
temeli atdmıştı. Türk milleti t.a.ri. 
hin \ 'e dünyanın en büyük zelzele 
~inden han.p ve bitkin çıkmış ol • 
nı1l8ına, milli garurundan, ocsnreı 
ve zekbın<lan bs ka her ~;)ini 
kaybetmiş buhuımasına rağmen 
dünyanın en büyük dC\·leUerine 
boyun eğmemişti; bir avuı; kahra
manın ~tnfmda toplamms, sahlan. 
mı'1"ı. 

nugtin aynı dörtyoh\b"ZJllda ger. 
çekten bir meydan vanhr; Ata.tur 
kün ve Türk mllletinl tem it od"n. 
lerin he~ellcrl orsya ref ''erl • 
)or; ehrin nüfu<m en o.z beş mi3ti 
ı;oJ;"lllmr.rtır; bu !:Oğal•"' manc\i el. 
betten. kıymet itibarile yUz misli. 
dlr. Otuz değil elJI metrelik bul-. 
, . rlıır nçılmı tır; siyasette dünya. 
ntn bn'lhr:a merkezlerinden olmuş • 
tur. T~rlhte bu lauls.r ~buk, bu 
derere bıi_yük ı,ıer ba annı, bir 
nıme pek azdJI'. Hele o derece 
yoksulluk ~·e yorgunluk içinden bn 
derece ''nrlık ve kuvvetle şahlannn 
millet h~ yo1dnr. Bütün bunların 
temeli 2~ ni anda atılmıstır; biitUn 
!:unlar "Bfıkimiyet milletindir .. 
ılü~turun<lan doğmu,tur. · 

KADIRCAN KAFLI 

- Op cün içinde karannı verooeli. 
11ln, ~ ml! 

- ŞOphestz. .. 
- O halde tto gtbı eoma gene görU-

tl1rüz. 
- Ya bm kanmmı tiO günden önce 

vorlnemT. 
- Kararım Tm'dlğlJı daldlrnda r;e-

llnıln. 

Tcmuçln Çlnllııln evinden ayrıldı. 
l'olda giderken: 
- Bu akpnl Ttyen • Fonwı IMJ9 

tılrkiliıUnü mutlaka dinlemeliyim. 
Diye söyleniyordu. 
Tcmuçln o gece ''Kızıl kelebek,, ıı.. 

rına gitmeden rahat edemlyeooğinl aD 

la~tı. 

ıturay güul, sevimli bir kızdı. 
li"akııt, Temuçhlln Şsnghıı.yda c .. ~ 

nlp kalması mümkün mtıydU T 
O başladığı va~lfeyl tamamlam~ 

Çıtiıl}ryordu. Bu arada önüne ı;ıkan bD· 
tün engelleri yıkıp yl!nmeğtı mflCbU,.. 
du. 
ıcurnya Uç gün gfirUnml.) oocktl· 

Temuçlo, bu llO gün içinde acabll 
Şıınghaydakl l~lerlnl blUrebllecet. sni). 

dJf 
(GONEŞ)IN OAZiBE~t 

HER ŞEYDE~ KUVVELI 

'l'tımuçln ''Kızı.l kelebek,, bA~ 

gitmekten kendini menedemcdl. .ı\l•-
m lt!rtft herkes bftrlnnı lı:oııarıccrıı 

bUJ ült koya pek ynkm olan "kızıl ı,c. 
lcbck,, barının yolunu tuttu. 

(DC\Unll \l\r) 
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<Ba.5tararı ı ıncicle> m'~~?!nmll111~~-:'3Bt!~~~rn;:;::~8!.:C§IZl!!!m&ı:E~!UDlll.1ı::l~ll!B~~m 
ha evvel Ebedi Şef AtatUı·kün muvnk ~tı!!f!BI bırlci!ye aKarad~nı·zdekı" rransaya yeni 
ka.t kabri ziyaret edllml.§ ve çelenkler dlvor l a 'V bası·ın 
konmU§lUr. ~ zırı J s t ı • 1 D 

21 fıı<:i çocuk bayramı ve haftası, (Baştarııfı l incide) ovye ıman arı (Ba'5larafı 1 incide) 
dtın a.k§am, 19.40 da, maarif vekili dar oldu~-undıın fazla sıkıla§ml§tır. tek bn§ma devriye gezen bir asckr ol. 

1 
Hasan .Ali YUcel taratmdıı.n Ankara Harp çıkar çııanaz Tayln.nd ile bir it- Aı~ ~Ü tayvaroıerl muştur. Bu asker "Hal ten,, diye bağır 
radyosunda söylenen nutukla. açıımı§. tifak y:ıptık. Jaonya. Hfndlçini ile de llAllllCI -1 m~tır. Fakat ağzmdnn bafka blr fCY 

trr. JılaariC vekUl, e.zcUmlo deıul§tlr sıkı bir l~b!rllği ya.pmaktadrr. taJ:la!ID. Qn, ye~lden çıkmamış ve seı1 ate§ll tUfekler onu 
ki: Bu slyns! muvııttnklyetler Japoıı yere urml§Ur. Askerin elindeki me. 

•-Türk çocuğu evvellı. bllglll olma. ordusunun cenuptaki harcketıertnı iiCHüiialaDiJI vate sönmUg ve ortalığı sUkUt kapla. 
lıdrr. ÇUnkU asrımız bilgi asrıdır. Ve gcnlıs bir ölçüde kolaylaııtırmı§tır, m13tır. Bu Mdi!ıe Avrupada Alman 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~-~ ber l§i ancak bilgi sayesinde başara- Jnponyıının biltün Asyıı ınomieket.. 32 Alman lşgall ultınd:ı. bulunan topraklııra son 
blllriz. Onun sayesinde ı!lhhııtimizf lerlle oo tıuk mUnasebctıeri bu ara- uefa yaptığmuz z:yaret esnasında ce· 
korur, yqayış seviyemizi yükseltir ve ıard:.ı ıırtınıştır. Japonya mllsterek t reyan ctmi§tlr.Askerlcrlmiz arı kova. 
mllll varhıtımızı sağlnmııırız... h:J.)!ll cahı:ısının gelişımlni kolayltıj. tayyaresi düş Ü nına burunltırını ıokmuşlarsa da hep 

Bilgili olan bir 1;ocuk lıllgislnl Türk tırnealt iktısnt tedbirleri hususunda e1 de lechizatlıırile beraber ımllmen 

··nd~n 

g_iinf;I milletinin il3tlladestne haeretmezse,ya Trylıındlı:ı son zamnnıard:ı b.r anlnş. Bertin, 23 (A.A.) _ Bir teb:iğc geri dönebllml!;!lerdlr. GcmUuimlz ge. 
but bllglalnl yııbancılnra h&dlm kı- mnya \·armr11tır. göre, Alm:ı.n ha\"a kuvvetlen bir cenin ıılsine bürünerek allkQnetıo aa. ~rıadotu ajanmnın verdilii habe,.. 

c eore du.nua vaziuetıne ba~ 
ıarsa, bilgisinin varlığile yoıuuğu bir Hlndla~ meselesine gelince, Kı. Knradcniz Iimnn:nda silolara, n!-. tıUe yaklaşını§lardır. l\:omandoslan 
olur. o halde, bllgill olan 'l'ilrk çocu. rlpsln vnz•!"Sinde muvaffak olamadı _ tun tcsl.slcrine taarruz etmi!ilir. tc~kil eden askerler aığ sulara atlı)'«· 
cıı derin ve sarsılmaz b r lnııııı;la bil. ğını kaydetmek lUzumsuzdur. Bu mu. Rtlıtnnda bulunan 5COO tonluk bir rak sahile kadar yUrümU§lerdlr. üııt. 
gisinl milletine ,.c mJilet1n1n istiladesl- 1 v&!fııklyctı; zUk İngilterede §lddctıı vapura tam isabet olınuı:;tur. Tay. terinde bu hareket için if'~m olan tec. 
:ne ha..sredecek derecede mlletlno \"e , bır mcnınunlyetaizlik uyandırml§tır. yare1er birkaç saat aonr.ı bu vapu. hlzat vardı. YUzlcrl karıırmı§tı. Al· 
TUrklUğe brı.ğlı olmalıclır... 1 l3ugUnlt:.ı d!iny::. durumu içlndu Ja_ ' rmı ıırkndan suya battığını gör • mıınıardıı endişelerini gösteren hare. 

ırips ne diyor? 
~ l.ondraya dönmUş bulunan Kırlps Sevgili AtntilrkümüzUn "En btlyUlt poııyıı çok elvcri§ll bir yazlyette bulu- ·· J rdlr Limanda ruddetli hıfi ketler seziliyordu. Biz ilerledikçe dQ. 
"Un Lon ö ı 1 lnırflte ' muş c • • drada gazeteciler toplantı- mQl"§ld ilimdir,. demesı t;wıu ~ Ye - nuyor. . ., rcnill ve. Amerikanm ~ô.klnr duyulmuştur. Bir hava mey dUk sesleri (§itiyorduk. Bununla. bcra. 
~~ 11.alınt vermL,, czcllmle demiştir mek içindir. MiUl Şefimiz 1nonUnUo · durumlatı ise 0 tılabette gUçleşmişttr, d.ınr ela bonıbardnnan ed:lmiştir. ber askerlerimiz sahilin arkasına ka. 

• liinellatnn bakmımclıın yaptığım ":MUspet lllmlcrl öğrcntn:z ve öğreti· 1 Doğu Asyndnkı bUtUn İngiliz üsle • Londra, 23 (Radyo 8,15) - Ge dar hiçbir hAdise 1;ıkmadan birkaç 
~asıar 111gtıtercnin harpten M>nra :nlz,, demesi bu dU,utıce iledir. uunun. ı rinln knyıbı, Hindistan ve Avustralya ce vansı Moskovada neşredilen yüz metre llcrleml§lerdlr. Bundan son 

11 indlstıı.nın ıstik' .ıll hnkkmda §imdL la mllletımlzl yanlı;ı dU;ıUnc~ ve bur:: ı buhranları, lngilterenin A vrupndakt Sov)·c~ tebliği: Dün cephede mü • ra komandoslan getirm~ olım hafif 

b::ıı Ctdıı..ı ,.~zı..,eu h'ç R\lpheye mahal f l d kurtarabiliriz Hiı;bır devir " ı zor durumu, bUtUn bu olaylar göste h" d ğ"....:1.lilc ı trr B g--•ıerden mUrckkep deniz kuvveUeri ıra· t> ... J 1 ,.. e er en · d bu . 1 1 bi - ım e 1-"-J.1\. o:mamış • areM ~ 
~ ttn'ı.}acak ıeklldc göatcrmektedlr, TUrklye, cuı:nhuriyet devri ka u.r rlr kı, ngıl..ere cidd r buhran ge- denizinde. 5000 tonluk bir petrol, Alman tayyare kal'§ıkoyma gemllerl· 
talınu d:ı. tııhmln ediyorum kl Hlndis· bakımdan çalışkan ve başarılı olma. 1 çirme.>tcdlr. Anavotnnla mlliıtemıc - 4000 toluk bir n!l.kliye vapuru bB• nln ve daha küçük gemilerin taarnı. 
e nda Ynptlan mUzalterelerin neticesi mıştrr. Olrnma yazma bllmeıncğl. on I keler arasmda m:ı.lzcme la§uımaaı cid... tırılmıştır Sah günU 15 Sovyet zuna ug-raml§lardır. 
l'ltanya nılllcU ile hUkQmctinin gö. be§ sene içinde yeneceği::. Cumhuı:,yet oi bir tehdıt altındadır. layya.resi~e mukabil 32 Alman tay Aradan goçen zaman içinde koman. 
~lertndekl samimiyeti Hind milletine maarlfimlzde hummalı !aahyet gorU. j lnglltercnın iç slyıı.sctine gelince, ~- imh ed"I • ti doslar aükQnetle va%Uelerine devam 
~ ba§kaın ına iyice anlatmıştır. MU. yoruz. Yııkın geleceklere gUv.ınıe ba· 1 solcuların kuv't·cti mUtcmndiyen art • Ber~ln 2S 3.(A.l~ ~~ğu cephealn. etml§lerd!r. Biltnn top ııeelerl den!Z
la lterclerın inkıtnıı ug-ramaeındıuı do.. kablllriz. ı lığını gösteren birçok belirtiler var - de İtalyan tayyareleri 4 Hırvat tay· den gelmekteydi. Bu sesler sahildeki 
k ~'l b:.r mUddet belki de bir dereceye TUrk çocııkJr.rı, buglln &izin bayra_ dır. Yareleri de 2 Sovyet tay~ıırcsl düşür. Alm11n mUda!llerlnin dlkltatlnl uyan. 
tıı'<hı.r acrzen!glerdc bulunnc:aktır. Bu muuzdır. GUJUn, söyleyin, oynaşın. l'ıpkı 1nı;Utcre gibi Amerika birle· tnUşlerdir. ılırdı. Almanlar o kadar me&Jgul bUlu-
b llzakerclcrc ~Urak edenlerden her SiZ1 dll§tlnen atalarınız, hoeıııarınız ı flk dcvıetıert de yenllgilerlnl giZleme.. G ouyorlardı ki koına.ndosıar sa?ı.llde.n L 
talrt •ldığı durumu haklı göstermeye ve Tllrk ınllletl vardır. Bayramınızın ğe çalışmaktadır. Amerika blrle§ik # ener Q l çeri doğru ilerllycrek bir mitraJyOz: 
~,~a.uıe çallfjacaktır. Ben l)&hııan bU millet hlklmlyetinln kurulduğu gUn .:cvlctlcrl ve lngntere gUnUn birinde ate§lle karoılakmndan tel Org111eriıı 
"'Ydan dolayı kim.scyl muaheZc et • olduğunu unutmaymız. Kutltı gUnler 1 şurada veya. burnd& girl§cceklerl kar. M ak A .-f u tinUne kadar gelmlılerdlr. Geri çekL 
~orurn ve bu L'lin mesullyctJnl blr görünüz gUzcl yavnılnnm.,, j ı;ıı taarruza Umft bağlıı.m~lardır. Fa. - f leceğ'lmtz ana kadar te§ebbUe ell-
b Un cn.n kabul etmesi gerekiyorsa Buglln Ankara ııkoltul talebesir.dcn lmt Jap~nya bUtUn tccavUzlere daya. miz:de kalmratır. Zalyatımız azdır. 
Unu 1: re lm kabul etıneyi tercih 2!SO kl§Ullt bir heyet, cumhurrel.slml.z 1 no.c4ktır. Avustralyanın 800 metr.llk bir cephede nıUdataa 
~Ll:l. :t1azıdek1 gilçlUkler ta.rlhl ba- tarafından kabul edilecektir. Sovye1.lcr blrll!'l1 ise .Jnpony& lle ta· terUbatınm lçlne f;trdik. Alman mit. 

dan mttaıe:ı. ed irse bugUn bu L lstaf!?bul .. ~:! i rnfmzlık muahcdeslnt tutacağını blr d"ıkiato""ru•• degw•ııd•tr ralylizl~rlntn, mcrmllcr!nln .bQy1lk btr 
~~ lıaıımcıa kat'§ılaştığımız mU~kUlle. I çok clct""!ia.r blldirmi§tir. Esasen Sov - kısmı sahilde bulunan askerlertmlzirı 
'ttı CC.&lr; ölçlldc mesullyc.Unl onlara eras i1l yelWır blrlfği İngiltere ve Amerika başlarınm fi.zerinden g-ec;mektcyd!. 
rllla .. _ l\lelbura, 2S (A.A.) - Bugün mUt. .... ~ek l~m gelir kanao.Undey.uu. (Ba!'•--ı1 l ınc:..Je) hesabına elini atc§e sokmak tehlike. ka Almanlar bir kara akını yapılmakta 
"'1 .,,..,... •· .,.. tcfik umum1 rargOJımda bcllrUlıli • 
. Yo' la b'r hııl çaresi tntbUd it;!n rı· ı..--do t.arafınclıı.n ....... ı ...... ft ıs· tik. sine &tllmıyacaktır. olduğunu anladıkları zaman unvlı 
Qın mı lUk uu.u ~· ğine göre general lrlak Artur geniD 
ler on P t müa:ılt değildi.~~ t>t-\al- jfrl marşı ile lba.5];:ı.~tn-. Bu ~ • Eıir bir Franıız generali askeri salıUılyeUere malik ı.c do bil. tabancaları atmııılarclır. tngUt.z ketti 

?nazının hedlyeleridlr. F .... a m • roda bayı-J.k ,.~•-- meras.!:mı" de t kullan dUşmanın kuvvetli noktal&n-
~f nınz.Inin g"'l,..esi dalma hale ve yapılmm, me•~~do'-'u ........ ı • .,r anıı serbest bırakıldı fili Avustralynnm dikta örlU değil • !atı.•· v o .. ft ~ ,,............ •ru • ........ " dir. Askert harekAt sivillerin tahliye· na kadl\r llerllyerek Almanlara tak. 

llbale akseder. Bu gölge az çok...,.. lı ı....vrtlp.,,..._,. gögu~ .. 5ıer1· ka.b:ırarak \'l.jjl, :ıs (A.A.) - Almnnlar sıhhi riye &önderUmealne mani olmak ıçta 
eı1..... l aı-dl u.ı., .-o····"'-• sini ve faaliyetlerinin kontrolUnU icap uh be 
~' ""

1'1 d ileblllr. Bu mcse e ~ ı<-n.1:.-1 ........ .;;ı..,rd•... vnzll•etı doıayıs!le c.sa.rctte bulunn.n m &re hatlarını keami§lerdir. 
"'l·,.... Hind'_.___ ""' ......_..'ü9.... "' ettirecek olursa M:ak Arttır hUkQme. Bl kh .__ ._ Oln:;:tlttan çıkml§I, ..,.......,. M "md ·ı~ t b ledi l<l"ansrz. generali Priu'yu tahliye etmiş o avzlarda bulunan gam~ıar 
~llcııraası meeslesi hal.ine gelmiştir, cmsı e vııaye ve e ye, te bu hususta. icap eden tavsiyelerde nerede bulunduğumuzu n ne )'l&pbft. 
,,_..rı:ok idaro irlcrin.l.n bu mUdafaa. partı, çocuk cSl'geme kurumu il'! lerdlr. bulunacıık ve hUkt\met te ya kendl bu mIZt ıınlaynmamııl&rdn'. 
n ltabll oLluğu kadar teairll bir şeklL ilkokul yoksul çoeuklıtrn -anlını Antil adalanndan tııvııiyeleri yerine seUrccck veya ge_ Harp tiloau daha. bOyQk bir muJta. 
~:tapmayı temin için bUtlln kuvvetle- cemiyetleri hlraği mümcıssil!cri ve iıçi toplanacak ncrale dilediği tıedblrlcrl tatbik etmek •~metle kargılaşmıgtır. Komandolla • 
1'1.ie l§blrJığt halinde çal1'acaklarına azam ha.zır bulunuyorlardı. Londra, %8 (A..A..) - ıa:natomlekll.t saltı.ııtyetlni verecektir. rm hareketinden blru sonra ışıklı i· 
\atı:ı:ın emniyet hasıl ettim • !stı"k.lfil .maııı--ııu ve bayrak çek •• müsteşarı Lord .Makmlblan avam ka- La" val Almanlaı·a §&retler ,-ıııp aijnmeğe 'ba§lamıı bun. 

me mera.si.mini mütooldp çocuk ~- 1 rnaraıımda beyanatta bulunaro.k ha - elan ııonra bUtün fllUkametıerden mer. 
lfUioıSTA.NIN MÜDAFAASI: sirgeme !kurumu adma kürsüye ge len Antil adB.Jarmda ihUaas ııabib! rniler yafmağa ba§l&mı§tır, tnglll.a re-
,,1:°Mranın aalruılyetll bir kaynağın. l~n Doktor Feıthl Eı:'d~. çocuklara olmıyan l§çilerln devtıirilmeslne ba§lan ne vadetti ?. fakat gemllerlle kOçUk Alman gemL 

• :• haber verildiğine g6rc 1n,."111z de· hitaben heyecanlı bir l!IOYlev ver • dığmı bununla beraber hen uz esaslı leri araamda teati edilen §lddet3l ateo 
""[•,.. ktıvvctı"rinin Hind denizinde veya mi~tir. Doktor Erden bayramın b!r te~kila.t yapılamadığı bildirilmiş• J..ondra, 23 (A.A.) - Haber a. birkaç dakika &'ÖkU aydml&t.ıııqtır. 
-.lflk mftru\ ve malıiyeU he:kkındaki iızah ttr La Dö G 1 ·cıa rı le ilk hedefler! Japon kuvvet. larmdan sonra ~ocuğun dlinkü ve __ • ------------- lmdığm:ı. göre vaı o ı re. GörünU§de at"'f ııldığt hissini Yeren bir 
~tıt 0rtaşarka do~ yayılmaktan bu....ın.....ıı durumunu tcbarl!z ettir • s o.ltında bulunan Fransz Afrlkn. Alman gemlelnln uzakla§tıtı ıörill· 

ClJnl!k lrt Hl dlst nl Sc lA- 6 ... _.. de sehir bandosunun çaldıgı- 15- ~'!la tarı.n-uz etmeği Almanlara va. mtıştUr. Bu pek kllçUk ölçUdeki denb ku "n n :ı. n Y ...... m miştir. Bu arada ezcümle şunları ~ -
~ edce,... bt t u d u k tiklfü . mar ı<rnfe ba.<>laıımırıtır. ndebniştir. muharc~si birden blro sona ermtc•tlr. ltr l b' r se v cu ege rme • söylemi~Ur: ~"' tt "' L b' b• " 

~;ı·ı nguiz durumunun surtye, ırak .. _ ~-::sk'den birçok i.~ler arasm. Marş çalınırken, şa..."llı bayrağı· Amiral i ı ır mayııta Bundan sonra komandosları dön11§ ee. 
'ag-ı~ dıılıu olmak üzere orta§arkta -iıı çocuk en sonra. düı,ünülen kü • mız §eref direğine çekilmişlir. dönüyor YahaU lçtn randevu verdlğtınls mahal 
ııoıı.i:tırılınıunncıan s on r a. Ja. ~-Uk hir m~leydi. Fa.kat bugün, l\terasimde, Parti, vilayet, bcie- Vişi, 28 (A.A.) - Amer.&an se de bulduk. 
ilce rı PUakUrtmek için zamanı ge. cumhuriyet devrinde bilsbütUn diye, ve çocuk esil'ge.me ıkurumu firi Amiral Lihi 1 mayısta hareket Bertin, !2 (A,A.) - Bu sabah 
r :firruza geçlleccktlr. Müttefik - ba~kıı bir fikir. hfildm olmuştur." azalan hazır ibuluıunu§ıtur, edecektir. ~a.k vaıkti, orta kuvvette bir 1n. 
~ lıenıe31n1n ümltbumundan do· Btınu mütealcin 66 ncı okuldan Marştan sonra, Beyoğlu hnl- J h ~J'b: hUcum kıtnst, Fmnsıanm Bu.. 
'~ ort.nşarka Hindlstana ve A. Suhcyla Yüksel kUrsüye çıkmıştır. kevi reis. Ekrem Tur, bir nulılli aponyaya ücum lonya cenubunda.ki eahiJlcrde kıı. 
t~t Yaya verDcbUmesl için mnh. Arlrod~lnrınıı 23 nisrulı anlııtmı~ söylemiş, Türk Milleti üzerine d raya ~mn:ıla teşcib'IMI etmi.§ Jse 
~ CtınUaıertnııı hayatı blr zaruret tcş. ur. Silhey!fıdan sonra Erden Yil- çöken ıztırabın bundan 22 S"enC e en de s:ıhil muha.f'nza kuvvetleri ta • 
t~ CSi Afrika Umanlarma son oe. cel sdmda bir tnlebe de 23 nisan evvel bugün, AtatUrk yılmaz e· rafmdan plli;kUrtU!mll~tfir. B.tr 
'1ııt~UYUk blr 6nem vermektedir. iıakkında bir ş:ir okuını.ıştur. nerji.siyle didind~ğini anlatmış· Amerikan tayYarecileri b:okhavz mlida.fileri, mubacimlere 
~iltıcr :malzemesinin scvked!l • Bundan sonra askeri bandonun tır. ç· · d' derhal ateş açtnt~lar ve bmılan 

lıııle hatıar Kaptan sonra muhtcllf ) Urüyü.ş rııa.rşile talebeler sıra ha. Daha sonra çocuk es".rgeme ıne ınme 1 mi 1 gcrilP.mcğe ın.ecinır etmt,lerdlr. 
Cfttet re aYnlınaktadır. Bu yola ti. linde dağılnuşlı.r ve toplııntıya kurumu namına Cevat Emecan, Çunking, 23 ( A.A.) - Çin rcs- Dilşman, ric6t hattını aun't siısle 
1~ \r t.ına.nı olan Kap çok IUzumlu. gelmiş olen vali muavini Ahmet Beyoğlu 12 nci ilk mektepten mi f.'IÖZCÜSÜ Japoınyaya karşı hil· ;)rtere-k geri çekilm.fş, teşebb~Un. 
~~ lla'Vtızunda. klleük kruvazörler Kmrk ve diğer zevat ve hlınayc Şelva Altıuanxt ıbeyoğlu 13 Uncü cumdn bulunmuş olan Amenka tle muvaffak o!.3madrktan başka, 
~ te btıır. Slınon ld:Srfezlndekl ter.sa- bi'rlikleri heyetleri Taıks'mdeki me ilkmektentcn Levend Aksüt birer tayyarelerinin Çinde yere inmi~ ıığır kayıplar da Yennii'Ur. 
~le~ olup havzuıuı. §imdi rasime hareket etmic:ı.lerdir. nutuk söylemişlerdir. Nutuktan oı:ma1an ilıtimalinden bahset· Den:z kenarında, tngilb. teclıl • 
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t. ~er ve muıırwıer sığmakta • ..;T;.;o.k;;s;.;;im~d;.e.k•i -mc-r111a.s.im-•saa.EZt-l•.i.~s11o11n.;.ra;.:g;e;,.;ç~i t;;:resm.;;;;_i ~S~a;.:p;.;ı;lrn~I!'l~t~ı r~,-~mak-·ct.en--çek-dnmif?t-·'-j;•;r•. ------r.•ı:1!9tı•c•dan-•e•il•iılı-la•r•btrl-•un•mu-.;.§tu_r~. -~, ~ bet Umanı d& genloJetilml§ 
rtbtıec ltllnıaıı ç0k bUyllk gemiler gl-

e §etu .. -t ..., taranml§tır. VO'I ... , 

~ llaşVJ:ı<tı.tNIN .. -ılTKU• AGATA •• ;rn ti~ cı 
~ıe"~~~=~ :a;~~men~~ ıoHS JJ• • u K 
~' llıiaUr ki: Ben baovekll olduk 1 J ' fl!\I 
>it ~111ı: fena oeY1 dOzeltmck iç~ ,ı,,1oı ~~ .... inrı 

1 

ı...' l!'akat bu benim için Ç• ı .. ~~it 
~ ~11~ llzll.ntuııı oldu, Meeıı.su da. M. 
~· ~u de ve mUdahalclere uğnyo. •52• 

..,.'tt-tıı tnenııe.kette bl.rllk olmadığını 
~ter: lUbartıe buna teessUf et • Benim kanaatimce bu_ c_i~a~~t~.eıı 
\lt ~ tır. !ılecl15 memurlarımız 1 eonra katile ka.çabilmesı ıçm onu~

amma, ort:ıdı:ı. tercih olunacak b:ış 
kn bir ecki• yoktu. Böyle yapmıya 
mecburdu. 

Kto;a bir süküt oldu sonra Ros 
e.ordu: 

- Peki Jakeli..• dö Belfor tara. 
fındnn Simon Doyl'a atılan ilk 
kUI"§ıın ne oldu? 

• - Herhalde o.raya masaya. gir-

.uKın.n-."'1N İTİRAFATI "\ Genç kız m~ydan okuyormuş g?. 
A~-nı gece geç bir aa.atte Hergül bi gUld~, Pu~;-a baktı: ••• 

puva.TO bir k~n kap~na vur . - s~ benmı ~a ken~ı 
<lu içeriden bir ses: Uzmeyir..z Ml5syö Puparo, dedi. 

:.:_ Giriniz.. Baş!angıç"...nn itiba.ı-~n hfkAyemi 
niye cevap verdi.. dinlemek iı1ter misiniz? 
Jakelin dö .Btlfor hir kotuğn - Eğer 1xuın anlatmak lütfun. 

otur.ır-ımtu.. hafiy~ de genç kızın da bulunursanız Matmazel. 
y.ın~ yu aldı. Evvela h~ biri . - Size bu itir:ıltn. b~l.unmak ih. 
b"r şey söylenıt.di. Puvaro'nun yü- tıyacrndnyrm. B nhn l<;ın her §ey 
~de bU;ilk bir keder a.liimi var- gayet basitti. Simon ile beon bir • 

~ı. Nihayet Jıı.ke-lin sUkutu bozdu: birimizi delice.,ine seviyorduk. 
- Bu defa crtrk her ~Y bitti Hafif bir sesle söylenen bu clirr· 

u:3sy5 Pm·aro.. dedi. Siz biWen l~lr:n altında del'in blr heye<"an 

3 
::::::s 

Bayramınız 1,u.t111 
olsun yavrular ... 
~· l•:\'O Lİ çocuklar, 

Bugun 2S uisn.n, izin bay. 
ınnuııı~. Dınıun manasını bil yor 
muı;unux. Ilundruı tam :?2 ~ ıı ıı c 
idı. Genci snvaı:t.an ı-onra uıl. 
lıınmız, 'at nmıızı ~amı§ 'c 
yer yer ele gcı:irmeğe ba:;Iıımı~1ı, 
Hôı t a' uş yılı, ccplıclertle d<h ü. 
ecrcl. b'1lzl olanların, s.ililhuuım 

dilşnıaıın bıralmıası col< acı olmuş4 
tu. 

Millet k:ı.n ağlıyonlu, A.aadolu, 
'J rakya bir b:ıştao bir başa. matem 
ti!llerine bürünmilı;ıtü, Güzel n.1 be· 
yaz bayraj:.'rrnrz, siyah zemin Us • 
t üncle beyaz ay yıldız kalmı,tı. 

Memleketin başmd:ı. olan sara)' 
ve oratla altın yaldr.ı:lı tahtında o. 
tnrnn pa.tli~, hlr mUtoo fr ol • 
muyor, ha acı dutumllU'da.o ha) ıf.. 
lanmıyordu. Çünkü o kcndı.inden 
b:ı~ı<a kimseyi dü.sünmüyorclu. Eğ. 
lcnce.c;inde de\ıun e<llyorda, tahtı 
ılllmda duruyordu, Millet malnoı. 
nıu!:i, memleket batmış ona ne~. O
na göre memleket, \"atan, ııarum, 
her öCY \e her DeY tacı, tutı, sa. 
rayı ve ze\·kiydi. 

Tarı1ıtcn enelkl zamanlard,n o 
giine kadar boyunduruk altına gir. 
mfyen, koluna zincir vunıbmyan 
'.rilrk millet!, kendisini teli.kete 
götiiren sulta.nın pcşi.nden artak 
gidemezdi. 

J 9 Mayı •• 1919 da Samsunda l!lk 
sa~ Türk güııe&f, Türk ul11S11Dan 
içinden doğan ba. ebedi uar kay • 
oağı (Atattirk), Erzurumda, Si. 
nsta bütün Türk milletini bir bay 
rak altında topladı.. 

İstanbuldaki ''Meclisi Mebosa.a" 
da (tstikJiU) !ielimcsl, Mil! tara 
Kemali ~huğ tanıyanlar ta.ralJD. 
dan pa.di§Ahm yüzüne ''e bütün 
dünyaya bir kırlıag gibı vuruldu: 

- Kayıtsız ve p.rtsız bir yurd 
istiyoruz, ''Ml.'l&'kı milli" de bunu 
gösterdik! 
Dlişmaaw ve sultan, 'rdrk ulu. 

t.unun ölmiyeceğln.l, ö~qilriilemlye
c-cğhıl ve kollarında esirlik zfnclri 
tasmııyacağmı aıılaynıca, büyük 
&damlan yakalayıp Maltaya slir • 
mde \'e imparatorluğun merkezi 
olanı 1ıııtanbulu işgale karar verdi. 
ler. 1920 yılı 16 martında yapılan 
ini hareketie artık Türk ulusu, 
Ttlrklük flkrt oldanılmu§ olacütı. 
Fakat, bJbi lın.'lnla ve 'l'iirklük 
beyccanlle ~an Tilrk ulusu ölftr 
mii! .. 

Birdenbire, bir arslan gibi aya. 
la bfkh. artd< sarayın a.rka8Dı • 
dan gidemezdi. Kendi ba,.qnm ~. 
resine kendi bakacaktı. t~ bU. 
yük ônder Mustafa Kemal, blitun 
Türk alo!l'lllla doğru yola gö:;ten'ti. 
l'e Anka.rada, milletin gönderdiği 
mebuslarla Büyük :ıınııet Medisinl 
~tr. (23 Nl~ 1920, cuma) 

na mt'lelis, ilk topl:a.ntmmda bti· 
tfuı dünyaya f'UDU illn etti: 

- Türk ulusu artık sulta. ve 
Wll'ay istemiyor. Kendi işini "endi 
)'"•patıakttr. 

Salt.an, lstanbulda d~lanıı 
~lzmest altında onlara dalkank. 
luk yaparken, Titı1r mllletl, hı dü_ş 
ınanlara ~ ·~~ meydan oku. 
JDU3 \'e Türk ul~<>nnua. ~r olmr. 
)'&~l;mı bildirmi5tt. 

Mustafa Kemalin abmdan t,ı • 
kan sözler, ~ok ~en birer 
hakikat oldu. V c biz bagUn ba.51 -
mız gôkt.(', yo.lnrz Türk sesinin te. 
renniim ettiği. yalnız Türk a.!ker· 
rinin eUngülerinio parladığı bu hür 
yUrtt~ o günü, Türk ulmmnon 
milli varlığına kanı,tuğa gönü, 
milli Mklmiyetbıi IJ!n ettiğt me • 
&ut dakikayı, bUyük knrtancmm 
teneffüs ettiği havayı teneffüs e. 
derck ,.e onan sesini doyarak kot. 
loyoruz. 

Ne matla blu ... 
Bayramına kotlu olsan arlz 

y&\'nılar! 

Zira srn, köstelrsiz arslıınlar glbl, 
Yurdunda hür ~zmek için doğan. 

sın. 

Dünyayı do"aşa!ı bir rUzgfır gibi, 
Asırlar harbini ynpan rrktansm. 

LAF..DRl ~ flıı \r Ca lyt bir Usaıı kullanmamış <le ü~ yol açılıyoıdu: "gcr.-ye d?~-
1~~ :tebıı~Yette onlardan nnsıl lş ru knc::ıbiUrdi. (bu ta:,dircle katılın 
~ lte lltıı lz. nııtnn bu hlcilseler m~m Tım Alerton olduğunu tahm~n et. 
t~ t'tltııde Ut Olduğunu g6sterlyor. Ben mek J:'lzım gelirdi.) Güvertenın ke-
~:to <.;aJl§maya devama lmkAD n:ırın<!nn ltnynrak :ılt kata .~a~ab~
~ ~le~ lirdi. (bu :;~kUdc ve tes:ıduf ıhtı
'-~~ıı~ l!lin her tara!mda bugün mali azalmlı.) Ve ynhut üçüncl! 
~l~e~ hQkQm sUrUyor. Siz l h ihtimıı.l olarak kamaralardan 
~. 'b Salı§nıasmı takdir etmiyor. birine girmLq olabilirdi Jnkc'in clö 

lııiştir. Çi\nkü masada b'r dolik 
gördilm. Sonra çakı ile ıkurşunu 
t~knrmış 1Jln.bi!irler. Simon Doyl'un 
cc::binde küçük fabanrn ~le ilü ke
re ateş edildiğine herkesi ın:ı.n
clırrn=• k iGin det'h:ıl ~arjöre kf)nulan 
ü~üncli bh- kur~un mevcuttu 

- Demok ki her ihtimali c
0

vvcl
<ien dilşünmlişler .. di\'e l\:ornelin 
iç:ni cekti. Müthi§, dedi, bu çok 
nı!lthiı? .• 

da.ba kuvvctelisiniz.. •. giz"iydi. Puvaro mildahale etmek 
Puvaro cvnp vennecıı, içini çe.k. Hıt"<yacmı duydu: J1 i /f 

ti. Jakelin de icini çckere!t söze - Sizin için aşk kafiydi, dedi. lt'l Q Q 

<J.alh.. - • 
~ •u\lkt lra.nın istikbali uğ. l Ge1for'un kamarası doktor BC.S· 

' ~: 'Verenıer onlardır. Hepimiz ı' nf:r'.n kamam.ımıdan iki kamara i
llaı...ı 1 btıg11n hlı:blr ;millet ordu. l<'ridey<li, 

~ııı;'ı:ıcıa. ~ &örmektedir. Vatanın i Genç kız cinayeti işledikten son. 
1-tılll. inler olablleceğlnl kabul r:ı tnbancayı oraya ka.pmm yanına 

• lı'r li'nkıı.t onlann bu kadar a. 1 bırnlcp kendi ka:ma.rasma girmiş. 
ı ~ e~ı:ıte geçme'erinln tcna ola 1 saçlarnu bi'l"D.Z clnÇrtaralı: kendini 

~~<lı~ llınek lAzımdır. Yaptığınız 1 yatağının üumne atmıııtır. FiJta
"11. bJ.ı.bıeınkketı znyıflatmRktan 1 k ka bu şekilde de tehlikeyi ta-

§eye yaramıyacaktır,,, ınsmcn bertaraf etmi~ değildir 

Pu•ııTo SW>lu .. fakat gözlerinde 
mlithi5 parıltı vardı. Sanki bu ha. 
lile: "hayır. diyordu. Her Beyi hc
F.ll plıyamamı lar.. fllhııkikcı birçnk 
tt-ferruatı düıı.üıımliş!er ammn Her
sill Puvaro'nun kabiliyetini hesa
ı.r. kcttm:ı.mışln.r. " 

Ve yüksek se"3lc şu Fıôz.leri söy. 

lcdi: 
- Haydi, doktor eledi. Şimdi 

de biraz gidip hastanızla geveze
lik edelim-

devam etti: Fakat o d:ıha başka ~yler de bek· d 
_ Fııknt t:linfacfo nG gibi <l~- lıyordıı. üzerin e 

liı bulunduğunu ?ilmiy~nıt:ı, de. - Bunu d~ kabul edelim. l< .. a • 
d\. Bilmem. acaba ıfade~ı.z b!r he-~ k~t siz Siraonun ka.rakterlni bil • 30 Al 
yeti hiikimeyi knn~ırabılecex mi. nııyorsunuz. anln.rıı:ro~unuz. Si • Dün man 
Fakat nihayet ne dıy?yfm, n_e ola. mon parayı pek rok ıo.eviyor, güzel 
cak.~~ olacak işte .. sız .ben:ı.m clr! evleri, lıayvnnlnn, yat!:ırı olmnsr_ t . d .. ··ru··ıdu·· 
bUtiin haki.1<:ı.ti Simon:ı ıtiraf etti. nı zengin sporları yapmasını tırzu ayyaresı uşu 
ğhni söyledhıiz, o da kend~ı. mü. e~liyordu. Fakat bu arzularının ye. , 
dnfan bile ederrte<len her şeyı ıtlraf rınc gelm~.osine imkan yoktu. t~tc \ialctta, 23 (A.A.J - DUn Malta 
l"tmu; oldu. Xe ,·apalını o dn ken. Jlne o l'trada Simon sade bir he-, üzerine yapıııuı ına.rruz.lar esnasmda 
dLrrln" kaybetmi~ oldu. )ata razı oldu. Güzel bir J~i vardı,, J7 Si bomb:ı.rdıman ve 13 U av tayya. 

- 1' .. n.kat siz. matmazel mz bir fakat kendi hatası eseri olarıık bu resi olmak Uzerc 30 dll§mnn tayyare. 
F:ey kn)"betmomck icin b~ok mez. i~ini kaybetti. ı a1nin tnhrlp edildiği veya hasnrn u~ra 
yeti ere sahipslmz. • ın .. , a~· r.11 r .! tılttı"'• Xf~~nilmııo.tır. 
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Bu mahkılm S k o t l a n d Kovley süJ:Ctnetle nihayete ka-

Ya.rd'a gönderildi. Umumiyetle dar dinledi. 
mahk11m!ar yalancı oklukların - Demek bayan Da.ney ymc 
dan ve yeknesak hapishane ha- sahnede göründü. Hem de ınu· 
yatlarına değişiklik sokmak için saddak bir vasiyetname ile! Çot> 
türlü türlü çarelere başvurdukla- garip! Cidden çok gaı-ipl Şu hal 
rmdan ovKley ifadeyi göz.den ge- de Daney ailesinin para.ya ilıtı 
çirdi Elini şakağına götürdü ve yacı var. 
küfü:rü bastı - Fakat onlar büyük bir ser-

Fakat sonra aklına bir şey vete malik değil mi! Zannetrr.em 
~eldi. Mab.kfunun sözleri ya haki- ki 
katsa? :::_ Servetlerinın hemen hepsi
. - Dosyalarını bir kere te~~ik ni kaybettiler. Klenç Havsda sak· 
Melim, dedi. Sirkat ne zaman !andıkları hazinenin kısmı a.zwım 
vu1rubuldu, ve ne zaman bu adam nı Cennings Buildingde buldu. 
ma.hkilln edildi? Svem köşkUnün garaj çukurun
. Nöbetçi polis memun.ı dosyayı da nia.kinalr tüfeklerle birlikte 
getirdi ve T~vley de tetkike b~- takriben yüzbin Ingiliz li.ra.sı 
iadr. meydana çıkardı. Kleuç lfavSda 

- Tamam, dedi. Adam ha-.kika da antredeki bir taşın altınd.<1 
tı söylüyor. Harri Stor.'un kay- büyük bir meblağ- bulduk. Bu 
bokluğu geceye tesadüf ediyor. parayı çıkarmak güç lıir iş de 

Vandvort hapishanes•nddri gddı. Buna rağmen Daney'in bt• 
ma.hkiim kaldırımda birisini bek- parayı aldnmamış olması mua· 
Iiyen bir adaina rastladığım söy· k.rmı mucip oldu. 
!emişti. Mahktlın ise sirkat için Tim güli.imsed : 
girdiği e\·den çıkıyordu. Bekli- _ Bence şaşılacak hiçbir şey 

~l . 
Y ann yapılacak 'ikinci. küıne 

terfi maçları 

tst. Futbol Ajaıılığından: 
Frnerbalıçe stadı: 
Sut 1 o Hilal - Eyüp hakem Şa

ı.i, MUeyyeıt, Necdet . . Saat 12 A. 
Hisar ~ Davutpaşa. ha.kem Adnan, 
Hayri, Fazıl. 

Hakemleri 'davet 

tst. Atletizm ajanlığından: 
Aşağıda isi.mleri ya.zrlı oW.n ha

kemlerin 26 ni!'e.n pazar günü sa.. 
..\t 14,30 da Şeref stadında bulun
maları rica olunur. 

Ünvan Tayfuroğlu,- Vahyi· Ok: 
lay, Dr. Mehmet Ali Aybar, Ali 
R~a Sözeralp, Dr. Nurettin · Sav-
cı, Finızan Tekll. Cemil Uzunoğlu, 
Sadrk · Ceylan, Davit J:üe, Cf ımal 
Venç, IJagopyan, Nazmi Tüfekçi, 
iıa'rrop ve Serı;is Cüzeleser, Neri
man 'T'ekil Yasumi, Skindı:ı.riJ, 
Sa.ka~ak, Sudi · Aziz,- Kesim, Tur
gnt, Kangelidis, Dev~is. 

yen adamı hafiye zannetmişti. ok dedı 
f kl 

.. y , • ~ 

~pey mesa. eden I§ı .!1:rı yarı s°:' _ Hem bakalnn komiser Vey-
Edimede atlı sipor 

nük olan b•: o~obı.~ın .. kal Un:- ler bütün bu işlere ne diyecek? · Edime .--: Sipor bölgesinde bir müd· 
ma yanaştıgrnı gorm~tu. ·Bekli- diye ilave etti det evvel·kurulan (Atlt sıpor kulübü) 
yen adamın yeşil palt~:uyla açık 1 · faallyetıe~lİıe· deva~ etmekte ve ku_ 
lforşuni renkli pantalonu. n;e~a~ı: Kovley çeıv::sinı kaşıdı: !Ublln tertip '.ettiği haftalık ktr gezı. 
m mucip olup nazarı dıkkatını - ıAdamla.rımız t::ı.raldarla . ve leri her hafta biraz da.ha rağbet ka-
eelbetmişti. Kısa. bir konu§madan ağlarla gölü altüst ediyorlar. Oy
son.ra bekliyen adam da otomo· le zann€<l yurum ki kısa zamanda 
bile binmişti. 1 çok çirkin bu hadiseyle kar§ılu~a-

Kovley Tim'i çok n~li karşı- cağız; . 
Jadt. . Fakat ne o gün, ne de ertcuı 

Hemm büroma gelin, size mü- gün zabıta hiçbir şey bulamadı. 

ziı.nmaktadrr. 
(Atlı Sipor kulübü) bu cümleden o. 

larak dUn de ·Edlrntmin Avarız kö _ 

yUne bir geZi tertip 'etmiş.ti. Kadm, 
erkek 4-0 kişinin i§tiraklyle yapılan 

bu gezi de çok neşeli geçmiş ve Atlı him §eY'ter arılafacagun. Te5a.düf her şeyi meydana çıh.ar-
- Kovley, .Harri Ston hakk]nd~ dı. Küçük bir deniz nıotörü_ g~J~ siporlular Evanz köylinde köylü ile 
malfuna~ verdi. Harrinin ot~h satiıını yararak ile:le~ke~ di~e~ı- temas ederek hasb!hallerde bulunduk· 
~I'.ket.ti~ ~t ve _dakik~ t.e3blt yondak; adam şekıl~ız b~ cı.~mın tan sonra saat 19 da Edlrneye dön -
edı1m1ştı. Bura.dan. dogr\} ısta.s· suyun sathına çrktıgmı gordu. müşlerdir. 
yona gid;n bavulunu emane~iye , . Yarrm saat sonra zabıta cesedi ----- -------
bıraknmitı. Saat ·onu otuz g~çe denizden çıkarmış blliunuyordu. 
Harnpgtet'e v~. ve . Lev Dar 
nci'in ot0010biline binmişti. -28-

Kovley masanın üzeı:ine büyük 
bir harita. yayd'ı ve işaretienmi~ Tim Landon Karlton o~liİıe. 
olan muhtelif yerleri gösterdi. döndü. BütQn tabminleri bır de 
Bir motosikletçi. otomobili <mbiro 

1 
receye kadar . tahakkuk etmi~u; 

~i geçe br yolun kenarmcia du- Gririn sıhhi ahvalini sordu. Gen~ 
rurken görmüştü_ • Telefonla hastahaneden Merı 

=Kovley ·izah etti: 
1 Gr~r gezır.~ çtkmr~tı. ~'.111i endi 

·Bu mevki haritada bir . mit §ıe · aldt. Ancak Menye -~ ~~·ta 
işaretiylıe göısterfunişti. memurunun ref&kat ettigını öğre-

- Bu rnıtha!lin yakmmda bfr nince sü.kfuıet bludu. 

12,45 ; ajans 13,00 Fasıl heyeti 
prograı:İıuun devamı· 13,lö _ 13,30 ko
ntişma (Çocuk Esirgeme kurumu ·a · 
~). 18,00 program,, memleket saat 
aya~ 18,0S Rady0 çocuk kulübü 18,20 
geçit programı 18,4:S Ziraat takvimi 
ıs,ısıs Oda musikisi eaer lert P l. 19,30 
saat ayarı, _a.3aiıa 19,tO HaJkevıert 
folklor saati' 20,15 Radyo gazetesl 20. 

4.5 Şarkılar 21,00 ko~uşma (DerUe§-

Baş; Diş~ N.ezle, Grip>, Romatizm~ 
Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrı larınızı Derhal Keser 
. 1 C A B l ·N DA G U N D E 3 K A· Ş E. , A. L l N A B 1 L l R J 
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" Zevc im 
Gözlerine ~ 

inanamıyor!" ... 
· Ve on yaş daha genç 
görünaüğümü söy_liyor 

Z ' ~cım • 'bu ckl- 8akınıı nası• 
der> bır tıarl- muwaffatı 

k..:La'- dı)'Or. An. old um? 
ta.I<. ık• u kadar ~vvııı alnımda " • 
,oz.ıenm•~ ııczmıı.n etrarmcı. cız&t• 
leı v e buruşl.lkluklart.rn "arcU EJ.a. 

. ıa'katen 'Yaşlı. '°runUJ'O~ 
BUCU•• ıse, lıUtUt> bu ,;ızcıleıim ~· 

tx>ldu "" uJ<ıuıaşw mı bu g~ 
ıcı:t.m cUd • Cib• parlak nermıı. ~ 
yum~ Oları •ı.lıditne takdir ııaza• 
rıJe bakqorlaı lieı ~am roıtmu
dan evvel ello cıdaa. olan peuıbe 
reoıctekl Tokalo.. ıcr.:nıınJ ~
,.onuı. 'l'erkihina.. V"ıyaua tiniver· 

• ııııesı profesörlerlncıeı. birl tarafın.· 
4aı· ıu!ştedllen. ııenı:lığin k.ı;rmeW 
"• _ ~wp cevtıen olan "Bi<>cel., ~
dı.r GUnd(lz.J.er1 de d ldl be;yaz.bıtrp 

1\llD~tan. •lyaıı lldktaları ~ren 
ve ~ mesamelen arldaştxr:ın be
ru' renkteld Tokakın kremlnl kulla
~. 

o o ·ti. ı "o H 

HAF·IZ <;EMAL 
"LOKMAN HEKIM,1 

1 
Deniz Levazım Satınalma Komisvonu ~, 

il anlan 

l - Tahmin olunan mecmu bedeli (40.920) llra olan 60.000 kilo kuru uz~ 
mtin 25 nisan 942 cumartesi günü sa.at 11 de pazarlıkla eksııtrrıe 
ya.pılacalttır. ' · 

2 - İlk temlna tı ( 3009) ara olup şartnamesi hergün komisyonda 205 UU• 
ruş mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin · belli gün ve · saatte Kasımpaşada bulunan komisyonda ~ 
zır bulunmaları. (4700)· • 

• • 
ışçı aranıyor 

l stanbul Elektrik, Tramv,ay ve Tünel l§letmeleıi 

Umum Müdürlüğünden: 
İşletmelerimiz Şişli tamirhanesi için imtihanda. göstel'eceğl liyal<lıt' 

göre saatte 35 kuruşa. kadar ücret verilmek suretlle 3 frezeci, 40 soğul< dt' 
mirci ve tesviyeci, 6 tornacı, S bobinör, 3 elektrikçi, 3 elektrik kaynaıtc;tsfo 
6 elektrik tesviyeclsi, 3 tenekeci ve 10 sil!ciye ihtiyaç vardır •• 

Askerlikle ala.kası olmıyan 11ıteklilerin nUfus hüviyet. cUzdaru, hUsnU· 
hal kAğıdJ, 4 adet veslka fotoğrafı ve şimdiye kad!:!.r çalışmış oıdukları nıll
esf eselerden alınmış iyi h izmet vesiltalarile blrllkte 24,4.942 tarihine kadar 
saat 14 den 17 ye kadar idarenin Mctrohan zemin katmdaki Zatişleri sicil 
müdürlüğüne müracaatları !Uzumu bildıriJ!r. {4773) ____ ___., 

lstanbul Sıhhi. MüeH~seler Arttırma ve ~u.siltme 

Komisyonundan: 
Sıhb&:t yekAletine merbut doıtum evleri için 3 .adet otoklav '.l.~tk eksilt· 

meye konulmuştur. 
• 1 _:. E\tsiltme 24.4.942 çar;;amba günü saat 15 te sıhhat ve içtimai ınll· 

avcnet mildür!U.ltil lılnasmda toplanan komisyonda yapılacaktır. 
2 - B~her otoklavm muhammen fiyatı 600 liradır. 
3 - lııteklllcr şartnamesini çalışma günlerinde komisyonda görebiUt· 

~~ . 
4 - !steklll!'!r 1942 yılına alt ticaret odası vesikasUe 2490 say:ılı )(.1).. 

nunda yazılı vesikalar Be tıu tı:ıe yeter yilzde yedi buçuk pey akçelerine alt 
makbuz veya banka mektubllc birlikte belli gün ve saatte komlı!yona. gel... 
meıerL ( 4314) 

göl var.- dedi. Bura.da . kayık tG- -Akşam üzeri Kovley onu oteldt: 
ralann-. Aynı otomobil bu gölün zi:ya.ret e t ti. · 
ilerisinde' şu _ mevkide görülmüş. - L"dya Daney:'in hak.iki.ad.re· 

.~alem•n :ueuyla"bir yere .iŞaret sini.biliyor n:ıusunuz?.Y~rdr~.ad· 

me saati) 21,15 HU.Seyn1 makamı 21, OABILl\'l!. · MUTEBASISJSJ · ı· ] 
30 • konuşma (bikAye sıia.ti) 21,4.5 rad· UlvanyDJU 104 ' İnhisarlar u. Müdürlüğünde'n : · 
yo .senfoni orkestrası ! 22,30 saat aya. .Muayene !1111.ltierı 2.~6/ l'el : 2"l31l _ 

dtı: rESte ha.ltJ::aten otur.luguna ına.ıı 
- Otomobil burava geldiğı"va- mak safdillik olur. Buralarda. ci

kıt içinde ,bir tek · insa~ . van?t: varda bir yerde olduğundan emi· 
B'e l .k i bu . nazan dikkati n.m BunukeŞfetmek t. boynumun 
celbetm,,.~~i. Fa.kat' asfalt ~a.y- tıormı olsmı_.K<işke burkadinı tev
paktı. Direksivon ba~mdakı e: kiv etmeniz · · ~: .,. ,. sala.hiye: 
dam otomobili sür'atli sürüyordu verm ş olsaydım, !ş gittikçe ·müş

n, ajans ve.borsalar 22•
4
5 kapanı~!ş·:_..!._~~~~l!!lmfll'lll~l!Wl~P!!!!!ll!ll!ll~~ Pazarlıl~lıı alınacağı ilan edilmiş olan (4000) adet tahta tuz küreğint.ıl 

•:;ı ! pazarlığı gört:.lcn iUzuma binaen 28 nisan snl? günü saat 10.20 ye t:ehir edJL. 

· ı lı,tanbul B_elediyes.i ı lnnları .. ' . rnişur. 
_ : Bu iş için evve)ce fiy:ıt teklif etıni<J olanların ve diğer taliplerin ayn>: 
•-------------------------ıııııiilıll tarihte Kabataşta Ievazım •müdürltlğti binasında mtlteşekkil merkez aıtııl Caddelerin sulanmasında: kullanılmak üzere almaca.it 180 metre ken-

komis, yonuna yüzde• 7,5 • temuıat paralarile birlikte müracaatıan 1!Aıı olU.. dir hortum ıı.çık• eksııtmeye konulmu~tur. Taıı.tı:ıJ.n bedeli 1188 lira ve ilk te. 
minatJ 89 Ura' l O kuruştur. nur. (4827) ve· polis hareket memurum.in ;~a- külleşiyor. 

retinin anlaş"lan farkm~ varına- _Neden güçleşiyor? Şartname zabıt ve muanıelAt müdür!Uğil kaleminde görlllebilir. ' İhale 

m.I$tI. Karı:ııdan f!'elen bır_ otq~<r 
bille ~arpıı:mıamak için frenıeri - Bu adam tayyare kullan 
sıktı Araba lUJUD. bir mesafe pa- masmı biliyor. Nazıni olarak ln
tinaj yantı. sonra iki de!a m.ih- gilteredek.i bütün tayyareleri ve 
veri etrafrnda döndü Hareket ta.yyare meydanlarını kontrol e
memutu da:ha c*icmY.:.biUn yaıııiıa decek vaziyetteyiz. 1 Yalnız· ı;u .ci· 
gitm~ hazrrlanrr'ken direksiYQ' beti de göz önünde tutalnn ki her 
nu kı.ıllanan adam oto!'OO'bili sür- saman anba.n· tayyare sığına.ğı 
diı." Mf:'lll'lır i<'er;de yaln·z tek ki- vazifes görebilir. Bugün-hafif bir 
şjnin buhmduiTtınu ivire e;ördü- spor tayyaresi satm almak•ta bir 
ğiirıü ;.pyliiyor. Manhki ·dü~ünü· otomobil satın ·almaKtan - fazla 

4.IS .. 942 pazartesi günü "saat 14 de. daim! encümende yapılacaktır. Taliple,ı'in 
ilk teminat makbuz veya mektupları ve 942 yılına alt ticaret odası vesi~ 
kaıarile ihale g-Qntl muayyen ·saatte dainıt encümende bul~aları ( 4707) 

lürse buıı<lan bir tek netice ~ı m~at arz.etmez. 
karmak •cabeder: Önı-P otom~bi- ~inime' göre Daney bugün 
lin i<';1).d" jki in.~ h·•' ıuıdufi·nrı ela'n seksen veya yüzbin ' İngiliz 
göre huııun birisin;,.., · • asına bir tirasma sah.iptir. 
şey e;el.mi11 olmalı. ~u ~ünkii - So:ı zamanlarda tan•are 
malumata o zamarı<l_;ın M.t.ip ol kulla.ndığma :dair · el n.izde deliller 
saydrk. bu m t !"Oktan h aplhlıa · var mı? 
ne dııvarJarmm 2'ez-isinde ernn!- - Bu ·hususta·şüphe - edilemez. 
yette· bulnnurcllı . Fıiknt ·nE' care Bayan Dan~v nasıl oluyor da bu 
1ri o zaman nn.lıa kimse Harri kadar çabu:k lnoiltereyi terkedıp 
Ston Ue aTMfadar · olmuvcırdu. sonra ~vdet edi~or · T abü tren 
Anc1ık mir-:ıs ~ı:ıeJesi ort:tVa cı· ve .vapurla da gelmek mümkt.:n. 
kınca araym soran oklu . Hemen fakat Duvr'da iki memurumuz 
bn izin tR1cib;,..,. kmrıı~<f•ı'r Ye ne· var. Onlar.genç kadını · tanıyor
ticede eı:ıev mühim ke!'-':ifier vap.- lar; ve kuş uçurtmazlar • . Bütiin 
tık. · Ev. Skrıtland Yard'ın faali trenler ve vanurlar sıkı. kontrQla 
yetine n<> ~f"'l'S;fı;z_ tabi. Şu halde bu adamın bir 

Tim ~Himsedi: , tayyareye sahip . olduKlınu kale 
:-:- _Hürmetten yerlere kadar almak lazrrn geliyor. Bu tayyare· 

cvılırım. Bn ııd"mı dah:ı şonra y. .~zledi!?i yeri bulmak icabedi-
da takip eclebitdiniz mi? yor: 

0 

Kovl~v ba!'lmı salladı: Kovley Tim'le biriikte çay iç· 
- HaVtr. Bnndan sonraki i~ier ti ve k-0nu!;Wa esnasında Skot

renızıne müracaat 

için mnha111 7.abıt:l te.cıkôJ9.t."•l n 1 C'- l~nd Yard'm usullerinden balı- edebilirler 
masa gemıek icabediyor. Direk setti iş arıyanlar · 
siyonu kullıınan ada.mm ba~nıa Giderken Landon'a ihtar etti: • 18 yaşında. orta okul mezunu her 
şı:ısa. üzerinde bir. bela gelmct:ıy · _:_Makul b~· adamsınız. \'e dn işi yapabilen daktilo kullanan, a11evı 
~e bundan ronnık• k--sm.~:la na.z;:ın ha bir müddet yas.a.mağa n'yeti- v~lyetınln bozukluğu yUzUndeo c:aıı: 
dikkati Cf'lbedecemni pek z::ı.n<;et- niz varsa karn.nhkta sokağa çrk· mak ;ısttyen bir genç, berhR.ngı blı 
nrem. O yol çok ka.1abo:hk~ır mavm·z Si'.7. b'.wtaraf ı=>tr-•"1< is müessesede ış aramaktıLdır. Be~lkta . 
Geceli gündi.izlübir çok va.~ıtalar tediklerini biliyorsunuz. d~ğil mi? valdeçı>şme aktarlar sokak No -~ Mu 
geçer. - Hastah:ıneye kadar gitmek ~affer' Yorulmaza müracaat. 

Kovley haritayı katladı ve ce- :.stiyordmn. • • Fraıısız Uses1 mezu:ıu bir g>?nc; 
bine soktu, - His 7.ahmete katlan.mayın. kIZ iş aramaktadır Şişli iskele '>Okak 

Tim frrsattan istifa.de edere...!( Ben genç k1Zt şehre indirdim. No. ıs te bayan ,Gtınsellye müracaat . 
Lidya Daney'İn ziyaretinden v~ Tim şaşkın ~:aşkın yiizüne ba- • ldarı ış!Prd,. lhtısa8'1 o)ar. blf 
komiser Veyl~r'e rac:t1ama1 ~ ı· ı "'nt kınca gill~t!di. bay; 1ş :ı.ramct.ltt..<ıdır . c Erkerı r<?m 
genç kadrn Uiıerinde yaptrğı te· • ztııe mllrnr-ıat . 
sirden ba.b:3ettl. (De\•amı \•ar) • 18 .ya.şında orta okul mezunu bir 

okul ve ııse tıı.coeıerıne \ Luuı.cncc 

Faucett) progı:amıarınıı gore ı.:ygı.. 

oır , fıyatıa \ngutzce jers ve rılrn •" t" 
d1r~ t~ithına olgun bır ~ekıldE na 

(AyyıldTZ) (Pembe gill) (Kimse.siz) 
(E. Ural)(Pembe zarf) (Y.Ş . )tC'rıın) 
ı:11ı1 .u.N. ı 12,2,.a> cF.F.) cmırpanc>' j 
ı H.K) tC.M) ıA .L) (B.Y . Kayaı 1 
(N.A.) (Aslan) . (Emekll) IEI) 

ıAnıaşalım) (Ciddi) ıt. Şenkanı 1 
ıS,.zen .26) (Nadide 791 (Tunaıı ı 

(Ayyıldızı · (A.L.A.) (E.0.) (N.T.) ~ 
(Semira!'lms) es. 25 E.) <Mersinli) 
(Güneş> (Neşe) (N.T. 279) 
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