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GOLÇ PAŞA 

....... I& (&.A.) - Lollclndl 
Yupll&T mahflDertDe plen ha.,...._ 
re gCIN BarlıQ9 Num "• bq1cum8L 
dan K1h&Uoriçln nılllıılla '" çocuk1L 
n ,Almanlar tarafmdım Nldae oıaraJc 

Milli Şef 
1avrularamızı kabul 

aderek iltifatta buı undular 

Oll•l•ID 11ıdlalml mla11eı.et11e 
, Almu elçlllllade meraa·m rapdaeü 

Alman imparatoruna askerlik dersi 
okutan bu meşhur Alman korgenerali 

için bir de müze hazırlandı 
Meraimtle ltaır bulunmalı üzere AlmanyoJan rniifeleail 

bir ıeneral ba,anlerde Aniaraya ıelecelt 

Ankaradan bikliri!diline göre, 
Fon deı- Go14: "pqa"nm öUlmUnOn 
yıldönUmil mDnuebetlle &ıUmOı... 
deki batta içinde Almenya bU:yUlt 
elçililinde merwıim yapdaıcllt ve 
bu m°"HebetJe hull"lanaD ll'on 
dt!r Golç müaell açdecalrtır. 

llUsede <WçOn muhtelif fotıoi
ralları ve lı&fltalan f.eılbiı' edile • 
cettiı'. lleruimde hlm' bmıJmwnaJr 

üzere 914- hariıinde Türk ordlaaı 
da vuife gönmlş olup halen mll. 
tebit bulunan General Gur &la· 
dlsdeki hafta .Anlaı.ra)'a ~ 
tir, 

GOLÇ PAŞA KtlQ>IBf 
Gole Pata, (Golmar, balon VOll 

der) Olmanlt cmh-1nda m*1Jk 
rtltbe8ile muhtelif ımmetSen1e bu.. 

(Deftmı S tlnelde) 

T avkif ine karar verilmiş olan 
Polis Necmi gene 

mahkemeden kaçtı 1 
.... ,. llMlrllllll~•" ....... 

aü*8m ... u 1111 Allall inam Mll&ll 

Bayılttıoı erkaOi soyup don 
aimlekla bırakmış ! 

Ortaköylu Naime gasp suÇile ağır 
ceza mahkemesine verUdi' mulıafua altma almmıftır.. Bu •Jlll 

bqJaDpmlda AbDan••, Jıllh&l1ovlg ve 
çete mullarebelerl J&PD ~ ... 
baylan bet g0ııe kadar teaUm cı1ma- Bir mOddet ewe1, °"8t&yde raduı .._ Jllıfta gegtjılrten .... 
dıJdan takdirde aDelel'IDID nılWle o. ge9ftl pdp Wr IUb h...,Bli bL ra Ql'lllla daruı8maaut ve telav 
lara1t mulı.,._ aıtma ıtJmece"tvml rinci air cea ~ne lati- N........, evine cidenık te'Ddillle 
blldlUDl!llıtıdlr. Bu Qltlmatomda 1ılL bİ ttmtttir• ffldilre '8Jledlr: ba.nlıımlbr. 

Lord Beaverbruk 
dedi ki: dlrlleD mOhletln ecma enD1f o:ım .. m• . ~6Jde ~ Ve ~&dl- • otmmullar, benııberce JWet 

ratmen, Lcmdn4a, JılDl&Dowlt'ID tea- 1 çilfi yaapn NıY981 .mncta blrlli yijip iof*,en --. Nlyubdn k1. 
Um olmunun bü1a JMftU1I olmadlll IOll -nlanl& Dletnai ~ .; diuma sGi'e, Naime ~ bir .,..mneldedlr. bvp ~ ~. rabt .. fite ......... w: 

- BM Nı,ui ne go.el lmlan,a 

iSTANBULDA SADEYAGI fiYAT-~S~~ 
anttır. 

Muhakkak 
ikinci cephe 
açmalılJıZ I 
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Nisana 
Ve Yd~mura 

Dair ••• 
fi AHARIN iklncj ayını da 

ortaladık n g~tik; hoş, 
yap elliyi aşını olanların göı.U 

bili e ki talnlmcle... Jlaula.r 
iyice ı rndı; paltolar ağırlaştı, 
pard~ii olmıyanlar biraz dü" 
ı;iincen, ne lastik ne ı:emstye ga
ilesi kaldı; nisan yağmurları 

"rahmet" tir; eskiden, fstaııbol 
mahallelerinin uçan çocukları, ni
Ettn yağmurlanm, ya.lrnayak, ba.51 
aç.ık, ZIJllaya oynaya tiirkiilorle 
ka~1lardı: 

l'ağ yağ yağmurcuğum 

Tarlada çamUl'Cllğum 
Teknede hamuı·cuj;'tlm 
Ver Allahnn \•er! ••• 

Sakin deniz, mü.selli deniz l'Cfı" 
saml:ırı, ııi'illn ayında. 1 ·tanbula. 
gelmelidir. Gün olur IJ, )innj dört 
.,'1lat içinde, \'apurlann, yelkenli
lerin \ 'C kaytklann açtığı Qatal 
ı;eilar mü tesna, Marmaranrn ÜS· 

tünde en kUçül• blr lnnııık ~örül' 

rnez; Fikretin dediği gibi, hımın 
insan ona bakmağa kıyamaz: 

Yok, bulandınna.sm, alUdci 
zalemat bu nazar, 

Ruhu milsumunu, ey mavi 
deniz. 

Den bu gözlerle, mükedder, 
&<'iz, 

SaM ba1nlıkra teselli bulu. 
nım, aldanınm, 

l\IR\ l bir göz elimi kalbime 
ağlar anrnm ! 

l.1ne q Te\ flk Fikret değihnldir 
ki, "Aylar he\'engi" adındaki 
manzaıneshıcle: "l..ıeblnde bir san 
Dilüferln <loğn.r nisan!" deml5ti; 
cmu, ''ç!~kli bir dala konmuş ka
natlı bir hulya'' ya benzetmişti. 
1'~ gecelerlnln ay 1'1ğı altın

da, ••tııtanbul, peri ma..qlJarmdald 
şehirlere benzer, sularda yüzU. 
yormuş, gök iizünıle nçuyonnoıı" 
sanıhr. 

••• 
.NJrııen hMt.alara §ifa, dertlilere 

deva getirir. Nisan, cenn~ 
omektfr. Kara topra'.ı: nisanda ye 
~r, ln!l&tılar, niMDda yeşillen. 
meğe m.,br: 

Nlaııuı May111 aylan 
G~·3er gönlll yaylan 
Çayır çimen bekliyor, 
Bayanlan, baylan! ... 

~ . . 
.Ninelerimiz, dedelerimh, ilk ni • 

Nln yalmurunda bir abıhayat 
ha ası bulunduğuna inaaırlanJı. 
''Nisan suyu", elam ~e saçaktan 
akmamak ~rtlyıc, ~ia konulan 
bir tencerede toplanırdı. 'üzerine 
yedl yuin ile "sihir batd" dWUiı 
okunurdu; 50Dra J)ıııclere dolduru
lank saklıı.nınh. llııstalara şifa 
niyetine içirUlr; ölüm anında olan· 
1arm dudağma da, zemzem bu· 
lunrnazsa nJsnn uyu damlatılırdı. 

OsıHnlı araylarmdaki Enderfıni 
ilılbn3yunun zlilüflü oğlanlanndan 
kiler koi;"USU ağalan ela, kiler l<o. 
ğuşa önllne çıkarılan sehpalar ü · 
r.erln<' tas \ 'c tabaklar )soyarak ni
ean suyu toııbrlar, sonra süra.lıl. 
lere doldurarak padişaha ,.e !'l&J'aY 
erkiııma takdim oclerJer ve ''ni· 
&en suyu akçası" adlyle bahşi5Jer 
ahriardı. Eııtleriın gilmanmdan 
seferli koğusu a[,'1llan da, nisanda. 
buhur suyu hazırlarlanh, ~tinblil 
nı menekşe gibi giizel kokuhı f;I· 
!'-ekleri İnbikton geçirirler !llİSliİ . . 
fltŞelrrc doldunırl:ır, keza, padl~-
h:ı Ye aamy erkanına takdim ede· 
rek "bnlınr suyu hahıd~i" alırlar
,h. 

ı;: *.,. 
Rağlanıı bellenme 1 nl anda 

başlaY. çubuk ekimine '\ e ası işleri. 
ne son ,·eı'.ilir. ll<'yaz kurtlar, 

eneler ayıkalnrr. Şeftali, kaysı, 
P<>rtakal ağaçları rıl-;andıı budıuırr 
Kiraza, nrmudn, clnınvn crigc·, _,.,__u r. • : ' 
~aıın.uye, .. a sı~a. zentınc aşı ya· 
ııthr; ağııçl:ırm lazla ı.:llrgUnlcıi 
piçleri kiirll'tHir. l'apruğıııı clöt•'. 
miycn ağaçhrdwı daJdınnn ;)'apı. 
ıır. Tırtıllara. ve biitUn haşarat'll 
karşı çok tedbirli clıl\ ranmak "'e' 
rPkt ir. 

*. * 
~isanda, bahı;İ\ anın. ho tanda, 

en ~k c;alr~trğı ayJnl'(lJın bfri<llr. 
enginarlann etrofmı *r, r.:~e·. 
re derince 'kaz.'lr, fazla ilr"~nle
rlni kopanr. Bat.layı çııp:ıla". Ç.ı 
lr fasuly~ı. yerclnınsı Fatııc n, 
Lomate!I, kercvlz. Jmu('tk nl:ıta, 
hinrliba, yaz Wına ı, bam\ a, mer· 
c·ime'lc, kuzulrnl:ıt:ı, hlyar, '"!'"JJ'•lc, 
semizotu, k:wun, b."1lrpoz, taze so. 
İ!ım, !111t)U1 kfthftjh, llıeh'1lCI kabağı, 

1 

mttrul fide 'e tuhumlannı, soğuk· 
tan korkulmıyacağı i~ln, açıkt.a 

diker. 
~~k baJıç.clerinln tuvaleti ni

sanda ha~lar. Nııdiclc karanfiller 
yastıklara dikilir. Kasnnpatı çl. 
~eklerinin ak ·ıtarı deği<itlrilir. 

Ilu ~·ıl, tsta.nbulun tarihine, pa· 
lamutun dilhnle satıldığı kaydını 
düştiik. .\hmet ııasimln aziz ruhu 
şadolsun. Bir zıunanlıır, Bahkpa· 
zarının "~·ırtık dudaklan kiifure 
amade, maydanos turrcli, bir eli 
böğriincle asılı durur, etrafı fiyatı 
lıir dilJ:ıden sonra "çifti yt-di bu · 
çnğa hıı ••• ı·et.11 buçuğa'' diye ba
ğuan Ralf.qmzarı madrabazı De 
yanında: ''Yay tlt>niz kuzuları var!'' 
diye yerinde hir nara attıkt.an son 
ra: "AI efendi al! Sonudur!" diye· 
.rek !:lğrrtkanlık yapan, ayak pan 
talonumm pnçaları yerilen bir ki\· 
rış yukansına kadar sn·atı, pe.r. 
maklarmm U tü huğum boğum na. 
srrh çııılak ayakfan oldmn ol:ı..<ıiya 
kiis gibi dışnn dı~rı basan, tülü 
kafaı;ı kn·ırcık alats, kendic;i \<es
kin s'lrke, on ~ilk on altılık pır 
t•ırı, müstehzi ,·c müstağni.. Yan· 
larma korlanadan, çe-klnmcdeo uğ
rayabllene &.'.!kolson.. Balıkpaza
nnda haşlanmadan çıkablllrscnlz, 
nls:m-da hsıJlarna be.hklar, umumi· 
yctJc iti olur. Kalknn 'e bilhallb& 
karnı;öz kalkanı nefistir. Boğaziçi 
b:ıJıkçılan, bu ayda, Karadeniz bo. 
ğazma ı:ıkarak yerli kalkan tutar
lar. Kalkanın başlaması, ıstakoz· 
dıın far~dır. J!lfakoz \'e yenge. 
dn de tam yenrcek zamanıdır. 
\ 

AHMET BULEND KOÇU 

* Ka.ra.bUk fabrikuaı • .lııatilia!W et._ 

~iği lama demirlerocn yurdun ınuh 
telif yerlerine bol mıktarda gön • 
dcnnişt.ir. Bunlar ziraat iıletlcrı 
Ya.pan fabrika. ve tczgAhlara dağ • 
trl:D:Kı.kta, bunla.':'dan pulluk, §ban 
ve uc; de.miri yapılmaktadır. 

• Beyazıt ca.nıi!inde1d ibüytik ta. 
:r:ıir iş~ ba.ş::ıJnmı: t.:r. Caminin 
avlu, §adırvan ve minareleri tamir 
ohımnak t.ıviır. 

* lngilteredc tnb.6ilde bul'Ullau 
talobemizden tatil mUnasebetile 
Lond.raya gelmi olaıı gençler, dün 
saat 13,SO da, I..ondra radyosun • 
dan ailelerine hJtnp e~ler, eth • 
hatte old'Uklarını Dildinnişlerdir. 
Gençlerin sö~lcrini, Londra ba§ 
konsclosunıuzun, 1ngilteredcki 
Türk talebe vcllsı. sıfatilc yaptığı 
kısa bir konu~ takip ctm.iştf r. 

* Kilçfilqıo.za.rda bakkal Fa.tına 
.Maide Toprak Mahsulleri Ofisı ta. 
rafın"..uın verilen udcyağ, beyaz 
peynir, bu!zur gibi gıda. maddele'. 
rini kısmen sa~ !;ıkarmadığ!, 
kmını:n fazla.:sına sat.mağa kalkışt•. 
ğr iddiasile mahkemeye verilerek 
tevkif cdilmiıUr. 

Tcomçln, Bektay amoaya görünme. 
mek içlrı tenha yollardan gidiyor ve 
krnarda duruyordu, Bara glrtncıe el. 
rafı go1.derı gt'Çlrdl, Bektay ön eıra
cla oturmuıtu. 

Temuçln onu görlln<'-'l genlı bir ne. 
fes aldı "e ona u:r.nk bir l<~ye otur. 
du, 

T~ınuçln, Bektıt)a görUn~k lııte • 
mlyordu. Kendi kıındlıııe: 

- Tl)en • J.'oyu aevmlyorm 8ılDS> 

ona delice aeven ktmaelerle bat kal· 
mağıı da tnbammUI edeml~·onım, eli . 

yordu. 
'l'emutln, yan Rl&8alarda oturan 

nril5tertlerln: 
- Ab canım Tlyrn _ Fo.. 9e11l bir 

kere rüyamda olsun kollarımın ara. 
ar.:ı:ı. alabfl9CDI.,,, 

Gibi 8l!z!erfno de ft'na halde tııtu . 

fuyor, onlnra dik dik bakıyordu. 
Bn, bir lmıkantlık beşlan&H'J il&.),. 

lablllrdl. 
:l..uten Temııçln dıı kPndl ,·ıodıınına 

lmqı: 

- Ren onu ıwvnılvornm .. 
Ull l'mll ord•ı. Fn!mt, se\·ditJnl ıtınır 

edPCel< lm:t:'tr da l<iı<•lllnwk 1 tcmlyor. 
du. 

O ge<"~ nt"fF;l!'JI I~ 1 hlr lrn•lhıınıı t:clı 
mlıı ve krnıll ımııfmı ~llrcr<'k mtlteeB. 
sır olmu tıı , 

Bunıı 0rnıtrnl'n, gene kendi kPndlnr: 
"Ili'n onu gerçekten fiC\ !yorum ... 

uı,·rml~orılu. Jlı•·ı -: cp, ru~ti \ O!.l ıı 

O adcce: 
-Tlyen • Fo bir gwıqtlr. OünL-;:lo 

fi A 

Milii Piyangonun 
23 Nisan keşidesi 

---0---

Dlalll çe11ıu,te 
ikramiye kazaaan 

numaralar 
Millı Piyango İdaresinin 23 Ni.. 

san bayramı içtn hUU'la.dığı fev. 
kalade tertip dün Anknrada Sergi. 
evindp saat 15 de kalabalık bir 
halk huzurunda QCk:1mjştir. 

tkrami,}·e kaz:ı.nan numnralar 
~Ö}iedlr: 

50.000 lira kazanan 
166298 

Bu biletin tallbllııl Ankaradadır. 

20.000 lira kazanan 
11458 

10000 lira kazananlar 
21H6SO • 168017 

5000 lira kar.ananlar 
9~t77 8412s9 30jl59 ZBso;o s15•~3 
81208 

2000 lira kazananlar 
893749 1199•7 swıs.ı 2sı9ı s:;ıu 

297968 ~07~~2 147079 161917 280382 
218112 23i270 149188 880092 220342 
10107 3916 306850 89915 88976 

, JOOO lira kazananlar 
59138 311393 971 100188 180806 78%% 
283398 369778 88219 29if41 24SG61 
88918 48083 806009 287878 2439".A 
187826 SSIS618 879180 269789 2115494 
S%9Ş70 9Ş20l5 62940 84879 26898<1 
ll9t4t 2!).totZ 154148 801788 67764 
116778 8S8841 ll 103 1010 1!6:i16 Slil2 
10866 286168 45934 

500 lira kazananlar 
Soo ra!<amlan 808 ve 8951 lhı nlba. 
yetlenen bUtlln biletler ~er ytl:r. Ur:ı 
ala~ktır. 

100 lira kcuananlar 
Son rnkamlan 218 ile ıılhayctlenen 

bütün bfl~tler ytlt.er llm alacaktır. 

10 lira haz.ananlar 
Son rakamlan 66 ile nlhayetlroen 

bUtlln biletler onar lira alacaktrr. 

AMOR'l1LER 
8oa. .rakamı IJ ve 9 ile nlbayetlenea 

bütün bfletle.r lkfter Ura amortt ala • 
caktlr. 

Bu çeklUşte M.000 Ura kazanan 
166298 numaralı bUet Ankarada )11111 
Piyango ldare!!lnln Bankalar cadde. 
Mfnde r1'5rnl satış glşC8lndeın ıııahlınıJt. 
tır. 

20.000 Ura ka1~'1 nan bilet Antakya. 
da satılmı,trr. 

10,000 lira kazanan biletler hmlr 
ve Ceyhandadır, 

5.000 Ura l<azanan lılletıerln 3 ta
nesi latanbol, birer taac.I Bitlis. Çar 
famba, Tlll'81dta, J.000 er lira kn7.a,.. 
nnn blletl"rdciı S tanesi tıtnnbul, bir 
tanesi İzmir, % taııl"SJ Ankara, 4'\le.r. 
ısın, Afyon, O. Anttp, Malatya, P'.skL 
l!f'hlr, hmlt, Ayvalrk, ı,arkı,ın ,.e 
l\ırtklmledc sahtmı,tır, / 

1.0()0 lln1 kB7.annn blletlerdl'n 9 "
dedi İstanbul, 1) tanP.fJI Ankara, \'e 
t::mirde, 2 tanesi Erbaa ve Bandır -
mada, 17 ıı de Ytıntun muhteılf ~ 
bir ve ka.eabalannda aatılmıştu . 

* Be1ed..:.Ye, temfzlik ielerl anıe. 
\!'6in~ başl"\Ulak. Uzcrc o~an yağmur 
mevsiminde hUmssa faydalı oh • 
cağınnıın :lAstik ç~ dağrtmağa 
karar vermi!'tfr. 

car:lbeııl fllplıe yol,(. k1 ber teydcn kuv· 
vetııdlr. Bml de, beıılcee ı:fbl, burnya 
ontın ca:r.lbell ~ti. 

Diyerek kendini &eııellı edlyor11u. 
•·Kml kelebek,, barında o akşam 

mUthı, bir kaynatma \'ardı, l\iılşterl. 
lcr vaktinden önce gelml)lcr, lçkl.}·e 
ç-0k erkf'n ba,tamı:tlnrdı, 

Temu<,:ln de o ak!j8m Pey • <·u ( ı ı 
l~lyordu. Burada beş luıclr·h pr.} .cu 1\'

m"'k l~·Ln me!l('lfi 1~1 knzannn bir lr.!ı
~ıkçı bir gllnlUI< luıznnrını \·crı~·or. 

du. 
Llnı:ına gelen dt'nlzcllcr bnrıııla pıı. 

ralıırını yerler, Çin 'c Jııpon 1.1•ngln 
lerl "kızıl kelı•bek .. hıırına 1111 gibi ı•a . 
ra dökerlerdi. 

\'aktıte \"okohuına (2) ıuı ıl denlz.
<"ller lç:.n bir «'ilen~(' ı;c"rl:; c. olmdl 
de Şon~h· y drnlzcllrrlıı l'ğlNırı• yeri 
o:.mw1tu. 

Trınııçln, Ş:uıghn) dıı dolar;tılt~: 
- :;-.;:-ası korluırı~ !tir •·tı• us ;yatalı 

dır .. 

Oi,\ or '•· h•:: l Uııc illa"n l uz.. 
lcrcc ~ ııl>:ııın ~--,ma~ı ıJupon.} a alry. 

Mısırçarşısı 
tamiratı bitiyor 

-<>-
Perakende gıda maddeleri 

hali 

Kış başında hazır 
olacak 

Etli, yağh, 
toprakh deriler 

-<>-
Hilekarlık alıp yürüdüğü için 

7 mayı•tan itibaren 

Deriler borsada 
satılacak 

Grda madd~ satanlara pcre. Şimdiye kadar ticaret boıma5ı 
kcndeci hal haline getlribnekte o.. haricinde abm ve satımı yapılan 
hın ve içindeıı zi.ya.de kubbeleri ham deri mayıarn 7 .sin.den sonra 
üstündeki iFetler münakaşa mev ticaret bo~dan alınıp sa.ula • 
zuu olıan M~mmda iç ıslahat cak ve bilfiınum sat.Jşlu borsaya 
tamirler kola~ı5trr. kaydolunaca.ktır. Borsa hariclrıde 

Ça.rşmtn içindeki dükkanlar ye. deri M~ m~udur. Bu su • 
:.i ııP«Uni alııustır. DilkUnlann retle deri kıymet kcebeıt.Uğinder. 
ön krmuna bh' ayak merdivenle beri deriler Uzerlndc arlmıg olan 
ç!'kılmakta ve önünde mozayık ta§. hiylE'lerin ön1etuncsf kabil olacak. 
1ı ikinci b~ sed bulunmaktarhr. İki trr. 
mc-tre derinlik ve dört met.re cep. Derller Uzerinde yapıJe.n hiyte • 
hesi olsn bu k!ISlmda dUkkdnların lerden bilhassa deri ihraç ticare~ 
vitrinleri, soğuk hava teırtibatı ve l miz ve deri fahdkala:rı mUt.eee&ir 
saire buhıruıcaktr. Bundan sonrn ı c;Jrnaktadır. Deri fiyatları et fiyat 
kemerli ibüyük bir mcdha.lle dilk • 1 brma naz:ıran çok yllksck oldu • 
!kanın iç kısmı gelmektedir ki lıu • ~un<hn kcı.<ı.aplrk hayvanların deri. 
:ram 4X4 eb'admdadır. Düklr.fUUa _ lcri i\zerleri fazla etli va yağlı ola. 
nn anka]a.rmda birer nencet'e!eri relik bnlnlma.kta ve bu da derl tar. 
<ie bulwınıaJcta.dn-. t.!lırken siJdf'tine dahil olmıı.ktadtr. 

Bütün di111illnlam terkos tesi • Diğer taraft.a.."l derilcıin arasına 
•atı 'ıtpılın•ş b~lunmaJrtndrr. Şun. I toprak, kömürtozu. hatta Uui koy .. 
di elektrik tesısatı bcıflama.k üze. ! mıık tabii ha1lerden olmağa baş • 
redir. lamlfttrr. Ha.Umki deri ticaret bor. 

Mısrrçarşısmm birçok kısımları sasmda. mue.mele gören bir meta 
çökmilii olan ve tl7.eırinde nalcşlar olduktan sonra bu gibi hallere ka. 
ıuıunan kubbe SIVa.lan Ytkılmakta· tiyen imkan kalmıyacnk, yapanla • 
dır. Bu srvalar Yeniden yapılacak rm §.iddet'-e teez:iycsi, borsadan 
ve asıma. uygun ~cknde nakışlar if'ımcı. ticaretten menedilmesi 
ve kubbe PCflCCrelC'l'i nakışları ye. mümkün ohcaktrr. 
n~den yaptlaca.khr. 

Ç'ıtrŞmm kubbelerinin fift. kısım 
kı.ırşun~arı ta.mnm.lanmışt.ır. BUyilk 
t3ş ~mur oluklan aynen muha • 
faza edihl'J.~tir. Fakat bazı oluklar 
haran olnııış ve di4ımü' okluğun • 
dan buralara :ıynt ta5lardıı.n yeni 
o:ukl'!r takılıruştrr. 

Ankara ve Avrupa
ya yeni telef on 

hatları 

24 NİSAN - 1942 

ondra 
Halk evinde 
23 ni.an müncuebetile 

Dün merasim yapıldı büyük 
elçimizde bulundu 

Londra, .28 (A.A.) - TtırkJycnln 

Londr& bUyUk elÇiıll R&uı Orbay, Ço

cuk bayramı mUııaaebetlle bUgUn 
LOndra Halkevinde y&l'WlD meraslm
de hazır bulunmuştur. BUyWt eıçl, 

Türklyede Çocuk gtlnllntm ne oldufU· 
nu öp-enmek Jçtn Balkevme gelen 
mektep çocuklarm1ve1ac11edpf kabul 
etmif, çocukl&rla ve NJh•- Cebe. 

ıuttarık'tan gelmlf o&an 80 çocukla 
birlikte totograılar çekt11'mlfUr. 

lılerulml açan 81r WJDdll&m De
edl çocuklara, Tlrld;J'91lh\ dQnyada 
oynadığı ve oJDl1&Calı ro1t1 aı:ıl&t -

mııbr. 
S1r Wynadham ~den 80Dra .ıiS 

alan Bayan öaberk. .za nlaDm aynı 
zamanda Btıytık lııf1Det lleo'wtntn de 
yıld&ıQmU Te TQrldJede mill1 hDkJ.. 
mlyet gtbıO olduğunu anlatm.ıfW'. 

BQyUk eJQ bir buGak ..at kadar 
HaJkmnde k&lmJlbr. 

FJimlerln ~ perdeı:dn üu. 
rinde btr Tl\rk :t>aJniı ile Halk Par. 
t.lsl.nln allI okunu tqı;yan bir bayrak 
bulunuyordu, BOyilk kabul 88.lonuruı 
da ~ metrelik muazzam blr bay. 
rak kontılm.ugtu. 

Mer&lim o kadar muvatt.ak olmuıı. 
tur ki. b&§ka 250 çocuk için tekrar 
edilecektir. 

Ha va taılm ıata.an& memup 200 ki. 
§1 de merasime d&ftt edUmll bulU
nuyordu. 

iaşe mflıte,a rının 
Adaaadakl 
tetkikleri 

Adanadan bilıd1ıildiğine göre, 
Ada.naya mtmi§ olan iaie mil6te • 
{t8.rI §Ulaü SôkmeDJJÜer, Gaziaıı. 
kp, Maraş, Hatay, lçel ve Seyhan 
vıı.lilerile saatlerce süren g~ .. 
lerde bulunmqtur. Dört vali, dlln. 
yerlerine dönmlif ve mlis~, 
~"'111 dunuoomı biaat tetkike 
lba.şlanuştir. Ça!'§ı kış haşnu k:ulıı.r tanınmcn 

lıam olac.'1.iktrr. 

Aksaray telefon 
santrah 

Müsteşar, ~iye mloıMa:ıda 
Adana çift.çilde görü§lll~r. 
Çlilçila', hükfiınetin aldığı ve ala· 

llrması ı.apacall cağı tedbirleri mill! bir vazife ola. 
Milnakali.t v~1.U Ol" Alftiul -rak 'kaqlla.d.Jklanm, milli birlik 
f~ :ile gôk mühim.• bir ~ için Uzerlc?i~ .d~ v?zifeyi ya• 

../ --0----

teı,!atı bir Aımaa 

Makine ve aletler l!::JCÇC 

6iparif edildi 
---0--

Yeni blımsi!ı 
ta,asıaa başı~nı1or 

.}"":>pın.ışbr. Bu anlaşmaya göre, Al. pacaklarmı: bildirmişlerdir. 
manlar 1stru:!bul • Anknra telcl'on 
şebekesine yeniden 15 ıkolon ve 
Jst.a.nbul • Avru;p:ı memleektleri 
ha.ttma da 10 kolon ilbesini denıh 
tc ct:mclrtedir. 

Vallmlzlll ADii•· 
radald temasıan 

Kuran Portör1er ile üç misli f112. 

l:ı muh~reye mUtehammil olan 
l:u yeni hatlarla bi.hassa son za. 
manlnrda pek mahmul olan ve 

Akııarayda kurutacak olan büyUUJc müstacel mükAl~clerde dahi far. 
otomatlk telefon aanlralmm cihazları la beklemC'k icıap eden Ankara • !s.. 
!aveçe slpari§ olunmuotur. 1ısvec fab. ta nbul telefon hattı mlikemmel bir 
rfkaları, bu cihazlan Uç ay 80nra te.!f. h:ıfo gele:ck ve hiç beJ<lemcden 
lim edeceklerini blldlrml.şlerd!r, ikı şehir ara.~mda ~örüşme,k imkfı .. 
Diğer tara!tan yeni otomatik ınnt. nı J1ı\sıl olaca.kıtır, 

Ankara.da buluııen "'8li ve bele.. 
diye reisimiz Dr. Ut.fi Kırdar. 
dUn tatilden ibiliatifade ,mecl:mc 
p!erek orada teeadilf ettiği me .. 
buslarla lstanbulmı belediye leleri 
v~ muhteüf Dıtiya.çlan UuriDde 
b'Öt'ÜşınelCt"de bnlunmuttur. 

Valinin bilhası!ıa öinilmUzdeki kı~ 
lata.nbu1un yakacak meselceinin 
e:JMlt şekilde hal ve tanzimi kin 
üç dört gUn da.ha Ankamda kala. 
cağı an laşrlma.ktaclır. ralm kurulacal't AiftJaraydıı Gazı MuL Yine bu vasıta ile Ankara nnt. 

tat& Kemal Bulvarı Uzerlndekı area r.llinin tavasc;utu ile yr.pılan diğer 
ve binaların LstimU\k muıımcıesı lk.

1 

§clıf:-lcr-.ı r.:ısı muhabcratı da çok ç• k• b• k 
mal edilmi§tlr, Buradaki Uç calti bl. Jcolııy kO'l' "'Jlur bir hole gı>lecck. ır 1 n ır va a 
na da yıktırıldıktan sonra nraıı ın,a. lir. 
ata milsaalt bir hale gclml§ olacak- ı 1'tirk.iyc • A\·nıpa muhabcratmın iki it.adın, bir gflltÇ kızı dö-
tır. fo'•lt'!lade suhuletli bir hale ~ _ ğüp yaraladıktan .onTa 

Yeni otomatik telefon blnumın alt mecıini de, S0f:,·adan bUyUk Avru. -a11rem bir warlD8 
katı posta ve telgrafhane olarak ay. pa t~!eion ~ebc..\esin!' raptet'! le • IU ~ 'I 
rılııcak, halka. mahsus oto:natllt tele. cc.!c olan yeni 1G kolon temin etmiş ÇBDI flrtıb 
ton kulubeıert ynpıtac:ıktır. cınc:ıktrr. dOldardalar t 

hinde çabfaD ldlmel!ert kola.yc.a .eçe. 
meclltf için üztlllyordu, 

Ternoçln "Kızıl Kelebek" bannııı 

Bektay'dan Uzak bir köseelne otur. 
muştu. 

Bektay amca en Üado berkoı; gibi 
perdenin aÇılmasuu sa.bınııır.lıklll bek.. 
!erken, Temoçln oturduğu lüSfede <1t. 
rafı gözden ~lriyor ve yanıbnl}ındıı 
lrnmılir.,'l gençlerı• sonı.;·artlıı: 

- Tiyenfu ttiı·l,Us~Jıli hen\i:r. o
kıımadı, de~ll nıl '! 

- Huyır, biz de ı.nu beldlyonJ74 
Tanı bıı ıra•Ja Tc:-.:r -;lnlıı ainünc 

tirat. otede oturan bir lmdın lll~ti: 

- Ah .. :m l\larl! o ge\'rze ka. 
dın •• 

lUogollo;bndan diiMrl.rr. ~old1 nh
b:ıp oıcıuı:.n lrıglllz N~'> .. +s~ !'ıliml ' ·
:. :ıbut lı:ıl,l'•:ıttp bir t "ttllz ('!\!l1ıım 

olan bu kn-tın da de ol•'. : 1 Şıınglıııyn 
ı;ı-ımı .. tı. 

Bu t r--c3diif Tem~ır.ı 1 iç de botuna 
gl:medl. 

<:unı.u, ~ olJa gcllr!tt.l ~ ~ı .. nıuı ı, 
l t·nı·~ine: 

"- S::n, bir Mogolıtnn z.lynlle Ja. 
pnna bt>ndyor<>un !" 

Deml 1tl. 

'l'ı>me>çb o tRl'nfa ıırkaınnı döndü ve 
keıılJI kendl.nr: 

- Bu kadın!l ı;örUninclc hiç de bo. 
,um:ı gltmC'z \ 1? h.nyırlı 'tıfr aeY olma:ı. 
fUrkllvU dinler dinlemez kalkıp side. 
rloı, dedi. 

Bereket ""1'!11n ki, perdenin açılma11 
~ok sürmedi. Bil' çm~lc çnldı, tçkt. 
lere uz.anan eller birdenbire liart"krt. 
ıılz kaldL acır ve söz kcslldl. 

ı,t.e .. pude &Cllhyor. 
Tiyc11-tu lKltnn güzelliği n ca:rJ. 

bcştıo ı;örlilı40, 

~· •oııun lD('rmer sUtımlıırından gök 
ı;tırll!ti18Dnc benzlycn bir ıılk15 tutanı 
:nıuımcla TJyen.U'u etrafa tııth \'e u. 
yu,1urucu tcbctı8Umler •a!:arııl• dön. 
n~lye 1-nıtlad•, 

·n~·cn-l•'u bu akpm, kendlıt!.ne hak.. 
lı oJ:aak vertlmlt olan Kı:r.ıJ Ke.le-bek, 
nıhm tanı .manaalyle ya.,utıyordu. Sah 
ııotlt• bir kınmD kelebek glbl uçuyor, 
d.Qldan dala konmak istiyordu. 

O ne ~Ur, ince V1kırtlu: ne .ntm.: 
il l>lr kelebekti. • 

tzmlrden bildirlldlfine göre, Bayın
dlrm Karaburgaz köYtın4eıı 30 Ja,ın
da Hediye adında bir pno kız, :ım. 
kançlık ytlzündeıı ağac, ııopa Y'e orak
larla döğlllerek atır wrette yaralaıı
ml§ ve çirkin btr de bakarete marus 
bırakılmrıtır. 

Vak'a ı:ıöYle ounll§tur: 
Aynı köyden Şerife PoJru, He

diyeyi döfmlye karar •ermlf, yanma 
30 Yll§mda Emine SanbafJYJ alarak 
köy ke:narmdald ta.rlamna çallfIDIYS 
glden Hediyenin yolmıu beklemlL11er• 
dlr. 

Hlçblr ,eydea haberi olml)'&Z'&Jl ifi. 
ne Ş'fdcn Hediye kız, yolun tam o nok
tasına geldiği zaman tld kadın .opa 
ve oraklarla zavallı kadmm u.rtııe 
hUcum etmLtlerdiJ'. KUTTetma ,,. der-
anaız blr halde yere dU§en Bedi)'C· 

Yl bir tahta lle de yaraladıkt&rı .-mJ'S 
vllcudUnlln mahrem bir yerine ~ 
tlrtııı doldurmuşlardır •• 

HAdiaonlD sebebi kıakanelıkbr. Zs
brta ve Adliye tahkikata tıeııımlfo 

auçlular yakalanm11ıardıi-. Hediyenbl 
yarası ağırdır. 1zmir memleket ııas. 
tabııncslnde tedavi 'edlbnektedlr. 

p!e;:;~:ln arka8mda oturan bir .ıa. ı K A y J p L A R :ı 
- Şu llaklknda. boynumu \'Unıalar '-ı•s•tan_bu_ı•Lt-man--r•lyase--tın-den--al•d•ı. 

ı:-ıım )f'mem. Çok §\ildir onu dilftJa gö fan 280 ıllc1l nunıa.raıı Udncl ııınd 
zli) le l>lr kere daha •ördllm. • 

• nıaktııat §&hadetııamemı zayi cttını· 
<Devamı var) Yenillnl atacağımdan esklslnln bUlunll 

(l) Pirinçten yapııır. gayet sert bir yoktur. (16591) 
nevi Jiipon iÇkialdir. Denb Yollan Kade, vapuru Udncl 

(2J Tokyonun l.skel~' m~lııtı Nureddin Erınuıa. 



~lıl~I ore N~rö7"'1 IOdilrG 

hakkr tank ut 
Buıldı~ yer: \'akıt Mauıauı 

AHO:"E Ş.'lRTLAJU 
l'tlrkJye jjjcnebl 

lene1111 l'l .. 00 IU. 11 .00 lir, 

Bir Adamda 
62 ağır işçi 

kartı bulundu 

SON 
Malta dayanıyor 

Dan de altı tayyare 
.Jüıürüldü 

lsveç limanınclan lngiltereye 
lirar te§ebbiisiinde bulanan Birmanyada 

lngüiz kuvvetleri bir §ehri. 
mi.zden daha çekildiler 

Londra, H (A.A.) - B. B. C: Re.s. 

( eiee 'm ~ f~en 
i u sa ! r 

t ll,Yttk 1.60 • H.00 • 
1 &Ylı.k ı&.00 e 11.80 • 

Zabıta uıemurlan, gecelen kahTe.. 
}erde .ııa.ıı arama.ama b&§lamı§lardır, 
Evvelkf gece memurlar, Slrkecı ctva.. 
rında bir kahvede arama yaparken 
f!alil isminde bir adnmm UstUnde 6Z 
tane ikl aylık yeni afrr f§çl karlı bul. 
muşlardır. 

ı...,ndr&, 2-& (A.A.) - Malta mQda,.. 
tileri dUn nıtı Alman tayyaresi dtışUr_ 
mtl§lerdir. BnZI aivll emlA.ke hasar 
verdirllmif, birkaç kişi ya.ra.Janmıştrr. 
Paz:ırtesl gUnltU akında 20 si bombnr. 
dımnn 01mıık Uzere 30 Alman tayya. 
rcaiıiin dUfUrilldüğll tesbit edUmi§tlr .. 
Hıtıcr'ln doğum günU münasebetiyle 
pazartesi gUnU 100 bombardımnı:ı tay. 
yıırcsi adaya taarruz etmlgtir, 

Norveç 
vapurlarının 

lagillzler taralıa
aa gizlice sllAblan
dırıldığı anlaşıldı 

m1 İngiliz tebliğine göre Japonlarm - 25 -
yeni tazyiki Uzerlne İn~Z kuvvetle- u•• . . l •fllk uo • 1.00 • 

ldar~ telefonu: 24S70 
ri Çinlilerin sağ cenahını hlm.aye et Ç 5eYl mui:.nfaz;ıya ~lşnrz: 
mek için 1ravadl ile Slttang arasında tlmlııizi, cc:--ıl"ot.nizl, .. U111lı. 

~'l>ündPl;-
~ :tjÜRf! 

Ham. nezaret altına almmı~. tahkl. 
kata bqlanmı;tır. 

tut.tukları Taran.,"'Vinyc ;ehrlnden çe. j ııu:ı. _ !n~lar lıu 
1 
US) tiCYe dusnuın 

kllmyc mecbur kalmı:ıardır. oiduı,"11 iı:ı~ bwı . .-ı~uı lt:ı.3'lp Ye 
Çinliler, Japon kuvvetleri tarafm _ mali\ olmıısıle .Sc;\'UW'lc.r. 

--0--

Almanya l •veç hükii.metine 
§iddetli bir nota verdi 

dan uunamcn çevrllmlf olan Velgn HAZRET! ALİ 
C:•ı;; 

~Pladotu ajan.sının ver~• Mber
e forc dünya çadvıtiM bak't~ 

Lava/ 
ltaı,an taleplerlal 

reddetti 

;ıehrlndc.n çıltmıya ve daha f}lmıılde 
d'.ıter Çin ku\'VeUerile birı,.-mlyo mu. Se\i~irıh:, BeHniycr.:k y115ıynnlar 
.., ...,. ölüdiır, 

l'ranıaya yapılan 
keşli alımları 

st oklıolm, 24 (A.A.> - Bugiln 
yan resmi bir kaynaktan öğre::!l • 
füğine gi;re bir nisanda Goteborg 
1\Inarundan lngiltercye kaçmalı: te. 
gebhüsünde bulwıan Norveç vapur 
l:ı.n lngföz ajanları tarafından giz.. 
ıice siliı.hlı:.ncl111lmıtjtı. Bu şileplere 
gizlice yirmi mitralyöz naklediJ -
mişti. 

vaffak 01mt11ıardır. 
çl.N TEBIJ.Gt A§k, alemde her mllınetl ı;af:ı. 

Çuııklng, .2~ (A.A.) - Perıembe ak yapan IJiiyüdür, 

Kanada CELAL SAHİR 
ıııımı neşrcdtıen tebliğ: 

Buıonyay& kafi% yapılan ke§if hU.. 
CUtııı:ı. Londradaki knnaate göre Al
~n istllAya uğ'rıunak korkusunu 
de ~tı çıJaırmqıtır .. Şura.aını kay. 
bı lıııek gerektir ki l.nglliz akıncılan 
it r lahU mUdııfaa bölgcaini tuıa mu. 

1 
ll~eUe J-..n?'§ı)snmadaJJ lkı saat el.. 
triııde tutmuşlardır. Bu e.ımada yı. 
~ı takımlar tnhrl.p vazifealnl gbr. 

Londra, 2i (A.A.) - "Dally Sket.. Viş! r!-9 m nase et. 
eh" gazetesinin temin ettiğine göre, 1 " ll ı. 
L!vft.l Musollnln!n Korsika, Tunus v-e le!'!!!.! aesecek. mı 'l 
Nls haltkmrlakl notasına cevııp ver. 
ml~tır: Ottm·n, 21 (A.A.) - Perııcmbe 

Fransanm Almanya ile olduğu ka- günU başvekil Mackenzle Klng Kana.. 
dar İtalyaya da faydalı olacak yeni l da ile Vişl hllkümetı araamdakt mUs. 
l§blrllği alyaseU dolayısile harp sonu. 1 takbel mUnasebctıer hakkmda beya. 
na ermeden devamlı bir anlll§mn ya. 1 nnttıı bulunacağını Avam Kamıırnsma 

Dikto ve Uyonel gemileri lsvcç 
gümrüğü tam.fnıdan yapilnn mu~. 
Yencdcn .SO!lra iki nisanda Gote _ 
h<>l"gu döndil.kleri zaman bu silalı. 
l:ır meydana çılmnlmrştır. 

Çin cenahını çeviren Japon mUfre.. 
zesi Loikııw'ın §lmal!ndekl mahalle. 
!erin önUne kadar gclm~lerse de Çin. 
liler tarafından geri pUskUrtUlmU!}ler. 
dlr. Japonlar tnltvlyc aldıktan sonra 
tehrln §imal bölgeslnl tekrar işgal cL 
mlşlerd!r. 

Acı1'lı bir yüzl •• uzlz dostunwı 

ynomıı. gi~: G:..·eock ~Jursan o. 
nun dn. ııc~cstni lmtmrsm. llir dl. 
lcl• için gittil;in roın:ın neşeli, gU. 
Jer yüzle git. ÇünkU ıocn, zc\'l;:li, 
giHer yüzlU ııdıımın ôilcği redde. 

~erdir, Tahrip ~l lngills kıtaları. 
~Fransız arazisinde durabildikleri 
>o il.na. &öre Ayar edilmiı bulunu.. 
lı~du. Londrade. hücumun bir ke§!f 
li.ıı unıu olarak isimlendirilme.si üze
Ctpde dUrulmnhtadır. Bu hUcum batı 
it heaı yenı. Alman başkumandanı 
~ llnıstOd'in bir tefti§ için Pariııtcn ha. 
bıııltet Ue Amiral Rederkain Na.zerde 
~duğu zamana tes:ı.dUf etmesi bU.. 
tlın rnıı.nnh görUlmcktedlr. Fransız 
laaı ento istihııalO.tmın yarısından faz
~kıyı nıUda!o.a tertibatı ınşıısı lçin 
ııo,.__anıarın emrine ver~tir. Yıllık 
- ·C&UBız çimento Jstlhs&lAtı iki buçuk 
:UYon tondur. Diğer taraftan bir 1-
~ 1Ya.n ajansının bildirdiğine göre Sen 
ra.117.cr ve Bulonya t.qcbbüstlnden .oıı.. 
btr İııgı&ıerln Franmz :ıuyuanna yeni 
~ çıkma tcoebbUslerl akim k&lmıttır· 
aı §ka le§cbbUslerlD bunu t&klp etme. 

?ııUhtenıeı gör1llmektedir, Bu kU. 
~k llllkyıısta te§Obbüsler oldukça ko... 
Ydır. Çllnkn bunlar sırf gösteri§ ha. 

teıteuerıd!r. !Bunlan yapmJY& LOod-

' hıUyJı.cı vardı:r. ÇUnkl1 birkaç 
~ ki§llik mU,trezelerle da.hl o1aa lıı
ı:tıtcrenm hnrbe !aal surette ı.,tlrak 
~~1nı Ruslara göstermek zoruzıd&. 

~~anya Uzerlne Amerikan akın. 

l3oaton Konlor gazetem Amerikanın 

pıla.maz." l vadetmiştir. 
ltnlyan btıamınm \'e rııdyo3unun . Blş:ckll Cenubi Amerikanm Vişl 

tahrikleri hemen dunıverml§tlr. ıle münascbctlerlnl ltestlı'tl doğru ol. 
duğunu .pöylemiş ve demiştir ki: 

Amerika deniz 
tezgAblarının 
randımanı 

Bu sene yüzde 
12 ye yükselecek 

''Böyle b;r hareket dalma tcesstl!ler. 
le yapılır. Bllhassa Kanada ile asır_ 
lardanberl sıkı m!lnascbetler idame 
eden b!r hUk<Unete kar§ı böyle bir 
tedbir almak mecburiyetinin haıııl ol. 
mn.&ı blr kat daha ~Ufe şAyo.ndır .. 

Mackcru:le Klng,'Kanada herhangi 
bir karar ittihaz etmeden evvel 1n.. 

: glltere ve Amerika Ue "tam bfr fikir 
teatlslnGc bulunmanın faydalı olduğu 
lumn:ıtınde olduğunu t!Ave et.ml§ttr. 

·Meyhanede bir 
Vaşington, 23 (A.A,) - Ayan 

mf>clisi inceleme encüm~ninde sXı. 
alan Tugnm.ira.1 Ellory Land, i§ç.:. 
Ierin maneviya.tı düzeldiği takdir • ' 

~. Amerika. den.iz tezgahln.rı rand 1 bog""' uşma 
maıunm ibu yı:l yllzde on iki buçu• ..,. 
ğa ve gelecek yıl yüzde yimıJ. br. . ?. --o-
Be ~ğiıni söylem~. muhtelif j ~ır adam baŞIDd8D 
mevzu ve mceel{>ln" ha'ldwıda yn • Ci 

pılan müthiş. tah~ta ~ .ve.r • ı a""r yaralandı 
mek ma.lla.diyle hilltwnetin ~ıler if• 
1"e patront:u" aı:asmdaki mtlnase • 

1 
Dün gece Eminönilnde bir mey. 

betlerde bir istikrar meyda.~ .. gel hıınede bir kavga olmuş, üç ki§i 
~ için gay~t &rfetmeat luzu. ı · ~· · d" ı; .. ı ı ..... , ... d d 

i1iı. 
1 

• tir ııur ..,.9ıyı ovm~ er, ~ an a 
mun.u. ve ey mı . · . ağrr surette yaralamışlardır. 
~ı:aı, ~en.dl fikrıne g1;re, l'n!V V:ı-ka, F.m.inön'ünde Madam Ele-

lerm şımdıki h.'llde vahim btr me• -~ • han-..: d t 
1 

. _ . u.ının mey t:aıil e cereyan e • 
se e ve ma.hıy~t gostermedığtai ~...+: Dü a...-..ı- • elrt 

,. 1. -lr •• • • • 'l..U•~lbt' ro11i' .... r. :u gcee vun........ ıçm e s.,y ıyerÇA ısozıeruu. ........ ~ ır. 1 Ahın t D - ,.,_ .. ~ o ~ e , ogan ve .ı:nı.ıı~· .. a. 
dmde üç kişi, komşu masada otr. 

KallDID cephesinde ran Süleyman adında bir mtlşteri 
ile sıarho~luk yüzünden kavgaya 

~ya Ur.erine yapacağı hava akm.. r.:::;: §imdiye kadar Amerika tara. 
l1at glri;ıllen harekeUertn hep.sinin 
'tor':'de <*Lcağuu yazmaktadır. Nev. 
~ta bu hava taamwanıı& b&len 
ınek tere ve Amcrikada talim gör. (Bqtarafı 1 lncide) 

tutw,ımu,lardlr. Kavga aoo.unda lic; 
a.ı'kadaş Süleymanı bir hayli döv • 
rnüş, Behcet de şişe ile ba.~dan 
ağır surette yamlamnışttr, 

Su~lular ya.k3lanmış, yw-a!ı te .. 

f svcc; .sularından çıkarken Al • 
man balrkçz gemileri tarafmdan 
tevkif edilen şileplerin mUrette • 
batı bu hA.diseyi teyit etmelttedlrw 
lcr .. 

Bu gizli .ııilahlanm.:l tarafsızlığa. 
nykın bir hareket olduğu için Al • 
ınan hiikfııneti bveç hUkOmctine 
liidd!"tli blr ı>rotesto not.ası gön 
de:r.ıniş ve İsveç hUkfUntel de Lond 
~ nezdinde :resmen bu hususta 
~cabeden 1.cşebbUslerde bulunmuF. 
ur. 

1 Bu~dazı ~C\ka Goteborg makam 

t
an yoneı ve Dikto şi!cplerlnin 
ngı11z olan ka tanl . t:Wh k r:: an aJeyhınde 

1 
:ı d açakçılrğt yaptıklarından do 

ayı ava açnı'31anhr. 

Bir Arjantin petrol gem· . 
t ·1 111 
orpı lendi 

Bu"2loe_A.lrea, ı.ı (A.A,) - Nazır. 
lar :rdecllsinln toplantıamcıan eonra 
aa.,,vekJl muavlnl Caatnıo §Öyle de.. 
ml§Ur: 

"IlUldunet Vlctorta isimli Arjanttn 
petrol gemlslnlo tıorplllrmneelne cla.lr 
gelen ıaporlnn tetkik e~Ur. 

Bn raporlar benilz Jtat'i bir hilkUm 
vermek fnıkAnmı ftl'Dlemeklc beraber 
ArJanttnll tıeknlkçller gemi knıafa ~ 

~lr rekOmeıı: t.eknl-)1 l,ylcıe muayene 
ereceklerdir." 

Norveçte 
B tla papasıar 

istila etu 
~ ~ olan kıtaJarla yapılacak Avru. Çeteler, bir Alman garnizonuna 
~ laaaınm Jst.UUı hareketinin bir y:ıptddan muvaffakıyetli bir bas.. 
tllter ntıcı olarak bakılmaktadır. ın. km netk:e9iode 170 Almanı öldür. 
h'- edekl Ame.rUuı. hava kUvvcUerl.. müşlerdir. • * * ~ baoı Bern, 24 (A.A.) Baaıer 
~ 1 ba§ma ayn bir birlik gibi Nachrichten gazetesinin Sto~tlıolm 

davi altına a.l.mıııı,tır. 

"'- •• 0~te g..,...,......ı ya.but tM-•tere Londra, 24 (A.A.) - 23 nlea.n. 
"il, ..,,...--b" '"'fi" d 8 So t ta i D l b .... ı._ muhabiri yazıyor: 
ıı ... ~ kuvveuert kadrosuna a.ım.acagı a vye YYa..:e6 ~e. nıukahil um upınar u ~am ı:::ıuı ınaıtım değildir. Şuraaı muhak. 14 Alınan tayyareeı dU§\i:rUlıntiş • gidiyor J{i9]ingin Norvcçte ki}i,eye 'V'e 

DUn gece Çin garnlzoJJU Jo.pon kor. 
donunu zorııynrnk Çin ana kuvveUe. 
riyle tekrar irtibatı tesis etmlyo mu. 
vnffak olmuştur. 

lrravadl cephesinde yanan Yaung'. 
un Çinliler tnra.fmdan geri altnmaınn
daJJ sonra takviye alan Japonlar tek. 
rar taarnıza geçmLslerdlr. Şimdi Plnn 
nehri civaarmda muharebeler cereyan 
etmektedir. 

Payinmana'nrn §imallndekl §im.endi. 
fer hattı Uzerinde 8&lı gUnU çarpışma... 
lar alddeUenmlgUr. ldaktnell Japon 
birlikleri tayyarelerin hlmayestnde ta. 
anııza goçmlrlerdlr. Çlnllllcr hücum. 
lan. şiddeUe mukavemet etmektedir
ler. Japonlar harp sahasında birçok 
ö!U bırakmışlardır. 

Bugün Çinliler bir JapOJJ tankmı ve 
bir zırhlı otomoblllnl tahrip etml§ler 
ve birkaç ağır mo.klnell tUfek ele ge. 
ı;lrmı.,ıerdlr. 

Şimdl Pyinmana'nm oimaJlllde Kyt.. 
dunggan civarmda çarpI§malar ol. 
maktadrr. 

Lord Biverbr k 
edl ki: 
(Ba.5tarafı 1 incide) 

sahaınndaki buhranından be.haetml§ Te 

dcml§U rkl: 
- 19-lO seııeeı ta1)'8J'O bohram se

netd ldL 19U llt'MSI taıık buhranı llf'. 

neel olmuttur. 194% Mnftll de gemi 
buhranı ohmqtur.. Japoa lStUAsı do. 
layıslyle elmdl d('l ham maddeler bah. 

ranı bat ıı>etennl§ttr. Bmılann lza.. 
lesi t~n bttUha lımvvettertmıı.ıe çalJI. 
malı, pyret etmeliyiz. 

Almanlar yakmda Kalkuya, lraıı 

lraka doğru hareket etmek lsttyeoek.. 
lerdlr, Kontrollan altında bulunan 
sıoo kllometreılk -.ıı.u boyunca mu.. 
hakkak bl.r fklnd cephe açmalıyız, 

Sovyet Rusyaya yardo:obı elıemmlye. 
tı tızert.nde daroyonım.. 9Qnk11 Ru&.. 
lann Yardım gördllklcrt takdirde 191% 
senC8i l~lnde harbi l<ılılmlz.e olarak lk. 
ınM edelbleoelderlne kanUm." 

~~ltı. ... __ _. ... __ ""•va kuvveUert tn. t tUr. 21 ni98Jl!la i&e dil.şill'tllen tay. mekt<-plere ~ açtığı mllcadelc 
">.IU<;nAAU.... Dumluprnar vapuru, bllgtin tek • F' l"-.ıa.da bile A"ık t-'· ç ·ı ·h b. _J • :ı...__ba ___..._, k-utantı"'mm yarelerin .a'"e 37 dir. Mos.kova. nı IWl" -:ı ça ÇUAid edil örrı tan i ır temmruua ~ı:ı-.- -m ,,,.n.... ....... & ~-a rar Pireye hareket edecekti?'. Gt'. kt d' Pasks.ly el& ~ ~ 

lf~ aı•-"'- -•un---ı.tır, Boston dan bildirlldiğine göre, Alman kuv · d nd me e ır.. a P8Ur gUnU bulundu ;"lflitor ~ ,,... ....- vetl • en gaıt>t oe~h ' d bir mınin önüşü e yardıma muhtaç hemen biltiin papa8la'rln remnen ~ ta.ra.tmdaıı elde edilen bu ha- crı c up esn e fakir Yunan çocuklarmı lsta.nbula !stifa etmeieri Avrupa memı~ ... -t • Londra, %-l (A.A.) - Çörçll refika.. 
..,.., lngnt.ercdo muazzam hava kuv. meovr.iden at~lardtr. Kızıl Yı:l:rdz getirmezi kuvvetle muhtemeldir. d ~ siyle birlikte dUn Albert Hal'de, Haç. 
'-"'it?} l'apıJmamıa. ba§lanml§ ve hıZ. gazetesi Sovyetlerln_ Kalinindc Al ~rinin tarihin e &Öıilhnijş bi:r §ey ltlar deTrlndenberl BUyUk Brltanya 
ı: llerıetnmekte bulunmuş olduğUnu man mildafaae.ıruı. şiddetle hUcuın değıldir. KiSlingfn gösterdiği fa· tarihinde.cereyan eden vak'&lan g&ı. 
la etı:ncktedlr ettiklerini, Flnlilere karşı 150 bil. RQ§it Demirttq ıereline aliyetler;n tamooıiyie Norveçin teren ''HUrriyet Muharebesi" isimli 
f,•lıı. .... _ • cumda bulunulduğunu, iki gün için veda ziyafeti aleyhinde old~ğu bura.da müşahe: tarihi temll§&da hazır bulunmt11tur. 
t-'r --..-ua hazırlıkJar: de l..e.nhıgra.d cej>he5inde Ahna:ıı. Bu a.kşam Pa.rkotelde, 1.stanbul de eclihnektedir. Geni§ salonda g&ıterdikleri yararlık_ 
bııı~m i§gal altmdaki lWlmmda Jarm 1400 zayiat verdiklerini yea vali mu::winlcrinden Raşid Demir. lardan dolayı madalye aıan ukerler 
lt1t\1 n Alınan garnlzonl&rmır. son maktadır. Ha.va UıstUnlilğUnü Rus taş şerefine Emniyet mcnsuplan ''Hamlet" doayaaı geldi ve bahri~liler de hazır bulumnakta 
tUtçuYe kıtaıan a.ramıda blr de para- lar muhafaza etmektedlt', 22 mart. tarafından bir veda. ziyafert.i veri.. N2.kzolunıı.n !Uı.ınlet da.vasrnm ldL Haı:ır bulunanlar mUtte!lk kiıv. 
%-, lflı:nen bulunduğu bildlrilmeklc- la 12 ni9an ara.sında 239 Sovyet lecektir. Bil.~iği tibi Raşid De· dosynsı ma.'hielll6ye ~tşir. Mu· '1'et1ertn mUmesslllerlnl alkıJlam~lar 
Ilı ltı~ar garba dotru blrçok ye. tayyaresine karşı 891 Alınan tay.. ınirtaş, Mardin valiliğine tayin c.. hakemcye, birlw; g1in sonra Yeni. ve tema,a bir geçit tıe nihayet bul. 
'rllsı:ıı lar aevketmektedl.rler. Bunların }Vesi dU§i}rlilmU§tlir. dilmiştir. den b!l.ş:ıanoı:ilttır. muıtur. 
lıı.ı~ birkaç tümen ve Norveçte -~~~--------.;._..;;_;.. _____ lııill _____ ;m _________ ..;_.;_ __ ı:mm_cım _____ _ 

"tıç~ Zirhlı blrllkler nrdır. Nor. , - ,.... ~ lf 
~it~ "e bilhanuTronhaym ve Nar. '6:,.1 ,,. "'trff''U,a 
ta.~ ile bllyük hazırbklar yapılmak. N 1( 
r, 'd <larp mlldata.a terUbatını lda. ·~' o · 

11
• 1 d 

"ııt~ll. de Fon Ren§ter'ln Holanda c "" 
~~~ htıswıı blr ehemmiyet v-erdiğt o~ <.e"lnP'\ 
,,_ ur, Mareşal burada yapılan / ., _ ~ 

~. '\ l'enı latlhklmlan WUo etml§- ' I J ~·-
~~tkta: .53. 

~ltuerdeki Japon umum! karar. 
~lllet lıata.an harekeUerlnc dair ncş 
~ 01~~lğe göre 9,5000 U Amerl.. 
'~~ ~re Japonlar 02000 esir 

l?tııı t'dtr, 

~t.. <1atı. bngka 5000 ölU sııytlml§
~ ~~et olarak 4 ıayyare, 40 
~e -vvu kamyonet, 280 top, 00 tay 
~:al'§ıkoyma topu, 64 kUçUk top, 
1 • e:aklneıı tüfek ele ge;lrllınlf
t?? l Alllerlkalı olruak Uzere 
':ıuPlııli hastahanelerde tedavi 
~ ledir. 

•ile ~lya baımmm haber verdi. 
~, k re .A.vustraıyadnkf mutte:tlk 

trıc ~tlerı kumandanı gt.'leral 

lı "'1ıı~ d~ttr ki: 
~ı- afaaml7.ın vcyn J11ponyaya ımr 

ita t t;uıuınuzu.n mın-nffakıycU hava 
- il t llıl:ıe bağlıdır. En kısa bir 
\ t11 \') lı:tııae biu yüzlerce bomba ve ''ili ·

1
11

r tlc tayyarel.11er gönderll-
ııtıyoruz." 

Puvaronun hatıan üzerinden bir 
gölge bulutu g~tl. Fakat dılini 
tutmağı daha doğru buldu. _ . 

- Bu !elaketim.5% içinde L'ineti 
ve onun yc.-ni aldığı villa}'I dil.şiln
dUm. diye genç kız sözlerine de· 
vam etti. 

Derhal bu arkadaşım!\ k~tum. 
Sizi na~l İ!terseniz öyle te:mln e. 
deyim kJ Mösyö Puva.ro }ine L'.ne.. 
t.! çok r.everdim, çok iyi bir arka. 
daşımdt. Kendisine karşı duydu • 
ğum sevgi ~ok ııa.mtml idi. 

JakE"lin bir an durdu, der~ bir 
nefes aldı. Sonrn tekrar sözUne 
devam etti: • 

- Size ıdmdi a.n.!atacaklıı.ı'un 
tam bir hakikattir ve Linet Doy • 
lun ölmUş olm:ısı bu hakikatleri 
hi~ dt~tiremez M&y3 Puvaro, 
dedi. Ve itıtc bu sebepledir ki ~u 
anda ıın.ıı X1dtlr.mlla olduğum i~ln 

e::n ufak bir vi.cd:ın azabı bile duy .. 
muyonım. O Sim.onu benden ayt.r. 
mak için elinden ne geldiyse yap. 
tı, bu su götlirmez bir hakikattir .. 
Bir an için beni dil.şündliğünü tc. 
roddüt ettiğini zannetmiyorum. o. 
ı~un dostu, son sa.mimi bir dostuy• 
cımn Fakat bu onu hiç alü.kadar et 
miyordu. Simonun Uzerine dişi bir 
pars g"bi a.tılm.ışt.J. Ben bunla.nn 
hepsini görllyordum ve ,'t'U'1).C8.ğı 
neticeyi anlıyordwn. Hatt! ben • 
den. ayrilıp Linet.le eovlenebi'cceğf. 
nl ~ımona ben söyledim. shnon ev. 
vela bu film bilyUk bir ırlddelle 
1:d.detti ve her crlteğ.n Y~pücağı 
gıbı .~de'II başka ~r kadıru sev • 
medığini ve &e'.~iyeceğini ilave 
etti. 

B~lın bilmek .istediğim onun M 
zaman bu cinnyetc karar verdiği 
ioi. Bnna bir gün şöyle de.misti: 
''Eğer §nnsmı mUsait giderse LJ. 
nPtlc evleneceğim ve blr sene %ar: 
fmda o ölerek her fieyi bana bırn-11 
ımcak .. " Ve bu sözleri söylerken 
gözlerinde garip bir alev parlryor. 
du. B:.çok dcfıılır Linetin ölümU. 
rJ.Jn kendisine tl'min ed~ceği avan 
tajları besaplıyarn.k !>u mevzu U .. 
zerinde durdu. Ben kendisine bu 
dU~Un~lerlnln ne kadar fena ,ddu. 

- -

ğunıı eöyledim ve o da bir daha ba 
na bunlarda.n bahsetmedi. 

Bir zam!l.1\ sonra <>mm artık ka.. 
ti :ıcarnrmı ~e~~ğini anla.dmı, tirk. 
tljın, Çok Ul'ktum, ~ünkU -tak· 
dir edersiniz ki- onun bu proje
sinde muvaffa.k . ola.nuyacağma r . 
Jnindim. O bU '.i.51 başaramazdı. l~
te hu sebeple onn böyle kötü b:r 
ııarbketten nıent-bnek için işe mü. 
c!nhııle ettim. 

Jakelin bUyük bir sn.delik ve 
hnssnsiyetle fikrini söylüyordu. Pu 
varo bu sözlcrdelti samlıniyeUen 
ıı.sla 5ilphe etmiyordu. Bir an ıçin 
bile Linetin parasına tama et.ıne • 
diği muhakkaktı. Jakelin böyle ıbir 
düşünli§il muh:ı.kkak ki Y'Oktu. 
onun yegA.ne zatı Sbnon Doylu de 
lice sevmesiydi. Bu sevgisi Şef • 
kattcn, m~ha.metten çok listilndU, 
rr.uh<.ı'keme hudutlnrmı dııhı aşı • 

rordu. 
Genç kız göğü.S geÇird~ten son 

~ yine sükfınetır. sözlerine §Öyle 
d.:vam etti: 

- Muhtelif delillel'le şüpheleri 
lxl~xala.rı Dzerinc çeviren bir plAnı 
uzun ?..aman dll.<}Undüm, dedi. Bu. 
nu ı::imon ile gilnlm-ce mUtalea et_ 

tik, en clıemnılyctsiz tefem.ıatma 
kadar gözden geçb:'dik ve ~ğer 

plinlarınu:z alcS netice verirse, bU. 
tün mcauliyeti, RU'Çlan Uzerime a.1. 
mağa karar verdim, ve plfınla.n • 
mızı da. ona göre ha.zırladı:k. Söy. 
IUyonını yn beni en ziyade dü§Un· 
.Jüren Simonun mesul olması ihF. 
mali.yeli. Diğm- ta.raftan o da be. 
ııim mesul olmam ihtimalini dil;iU. 
nUyor, üzülüyordu. 

Bütün plaru en ufak tefemı.atı.. 
na kadar teker teker gözden ge • 
!,irdiği.miz halde s.lmon yine mak· 
tulün kanı ile duvnra ibir (J) harfi 
çizmek ihtiyatsızlığını göstet'cli, O 
J harfini çizen Simondur. Bunun 
haricinde bütUn hA.diseler p!Imımız 
:mucibince ~orma.1 olarak yUrilnıUş
tUr. 

- Evet, diye Puvaro tasdik 
etti. Eğer Luiz Burje o gece uyu. 
Ynnıamı:şsa ibu da siz.in hatanızdan 
cleğiLcUr. 

- BUtün bunl:ır çok mU.thlş, 
QC>k korkunç Jeğil mi? Ben !bu şc.. 
~ilde hı:ı.reket ettiğime bir türlü 
ınan11mı)ioruın. Luiz her şeyi bildi. 
ğini Slınonn ima etmiş. Bu serseri 
ltndrnm :fan taj yapmak ihtiıruı.li 
beni o der~ korkuttu ki elhniı:de 
ne kadnı- p:ı.ra varsn hepsini ken. 
füsin.c verdim ve o paralan sayar. 
keo.... (De'\oımu var) 

uiıme-~. ŞEYH SADl 

*** 
llelii~ ı b:ıht şlyeh mi, lıa\"lll l 

ki'ıkül mu, 
Nedir bıı..5rm<laki C\ da, bilinme

di, ı,itu. 
HIZIR AGA ZADE SA1'1' 

t::$ıı< 

Arkalla5hk nıız.ik bir çiçektir, 
bir ı.ere ayaltlar altına alındıktan 
sonra kal.dıl'sa.ııız <ln güzelliğini 
nıuhafaıa OOeDle'l. 

M. M.. de Montt.eville 

**"' 
N c mcŞreblndo sadal<at, ne mes. 

Jelde sebat, 
Ah, bl •\cfa! Nesin, ömrUm mll..

1 sUn, znnuıne misin? 
AI.J RUHİ 

*** 
Evlenme, erkeğin bumuna \ c 

kadının p:ımıağma birer halka tak. 
mııs1 demektir.. SPENSER .... 
Aşkım da senin, dilde senir>, 

can da senindir, 
1Jrtadeni dkanc eden ~ifto 

henlndlr. 
lHSAN HAMAMt 
••• 

Aptalc!aıı pa.53, tahtadan maşı 
olmaz. ATA SÖZÜ 

*** 
ŞUphe bir num dot',"l'U kO!}IlU\ktır, 
Halda tenlir, ukul için haktır. 

TEVFİK FlKRET 

*** 
Siy'Mctte menfaat, hayattan 

~ok pahalıdır. 
MUSTAFA ŞEKlP 

• •• 
Dahi Itimdm Umidl fildık eder-

sin Nabiyıı bilmem, 
Sabahın bir nefeste nısfı ldlzlb, 

n ı f ı sadıktır. 
NABl 

••• 
Dünyntla O~ tUrlil nbm:ı.ldar ,,r .. 

dır: Mesutlar, Jınıisler Ye 8.hnıak
lar. Bunlarm ~inde on mesut ole. 
nı alımakludır. TEN ..... 

Dilstkr.d11r mah3.bbetlnin ~vk ve 
nılhnetl, 

Bfr Jdrmıe giinlUnU sana, ey mah 
,·ermesin . 

Senden alır da parga.lamn gön. 
lttmll hemen, 

Ağyare yllz verir 1 en Allah 
vemıcstn .. 

AHMET VEFA 

LAEDRİ 

Oolç Paşa 
(~arn.fı l incide) 

lummıs meşhur b:r Alınan genem. 
lidir. Şaı<kl Pr.usyanm "Bieınten. 
fdd" kas:ı.'basmda 1843 de doğ.. 
muş ve 1916 senesinde 73 yaşmd:ı 
iken Iralkta ölmüştür. 

Erıdnıharp zX!nti çt!ctı:ktan son
ra Pru...<I')'& ordusunda muhtelif mu.. 
lıarebelerde bulunmuş ve hıı.rp ta.. 
rihi ihtisasına. cıyrrlarok muhtelif 
harplere ve b!llı:ıssa 1870 nıuhn. 
rebelerine ait tarihler n~11retnrlş -
tir. 

Volk in Waffen'' ve "Rosbach 
ve Iena" Milsellfı.h Mmet) isilnli 
kitaplar b:ışlıca eserlt'!rindendir. 

Golç PB§!l, Berf.n askcrl üniver. 
sitel'ind.c aSkerlik tarihi muallim • 
liği etmiş ve Almanyn impamto • 
runn da askerlik de:nıJıeri oku~. 
tur. 

1883 de Osmn.nlı devieıti ~ 
ne girerek erkfı.nXha.rbiye ikinci 
reisi o1muştur. Osmsnlı asken taş.. 
l:ilitmın ve kanunlarmm ısla'bma 
çalr~I§tı. lsta.nbı.La geldiği zaman 
kaym:ı'kam riitb:;~le getirilmişti. 
Sonra yavns yavaş mü.şirliğe (m:ı. 
rc§al) kadar çrlanrstrr. Alınan or
dutıUndaki :riltbesi ferik (korgen~. 
ral) idi. 
Gcçaı umu.mi harp esnasında 

ve 1915-1916 ytlbrı cra...cqnda bilir. 
cl ve altıncı Osm:ın:lı 0Tdularm1 
~ buhumrııştur 
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EDGAR VALLAS 
Çevtl'ftlı 

VE.HIP TAYLAN 
İstanbul muhteliti bu· 

• 38 • gÜn Ankaraya hareket 
-.Hayrr, dedi. Mis Meriyi te\>· bana oğluyla evlenmemi teklif et etti 

ü f ettirmedim Fakat htimal kı tı. Vıll· 'nin hasta okluğunu ve bu Ankarada yapılacak tstanbul. 1z.. 
Cennin~ Building de ehemmiyeti arkaaa.şa ihtiyaç gösterdiğ:ni. mir, Ankara tutbol muhteUUerl maç. 
hususunda tam bir fikir sah:bi söyledi. Ukvrayt'm bir oğlu o.du Iarına iştirak edecek lııtanbul takımı 
olmadığı bazı şeyler gönnli§tür. ğunu o zaman öğrendim. bugünkU Toros ek.aplreslyle Ankaraya 
Aradığmır.z adamın f zyonoın.isini - Villi'nin deL olduğunu söyle hareket ctmietir. Katııeye tatant::uı 
tarif edecek va:ziyetteyse. h.ıyatı di mi? monitl:SrU Kelle İbrahim riyaset eL 
sizden de fazla tehlikededir. MlS - Hayır, bunu nikahtan do- mektedlr. 
Gıir'in yeni adresi: Velbek Strit nerken öğrendim. Mister Okv- --o--
807 dir. Bir memurumuz kapısı rayt'ıu annemi Villi ıle evlenme Sarıyer halkevi kotusu 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevral ii, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

ALINABILJR iCABINDA GUNDE 3KAŞE um önünde nöbet bekl yor. ~e razı olduğu takdirde, sıkıntı· Sanycr haJkcvi tara!mctan terUp 
l{ovley gittikten sonra ·rım dan kurtara.<;ağ.:nı var..dett . Ha- ed!Jen koşuıarın sonuncuau dUn ya. 

Meriyi zıyaret etti. Genç kızı kikateıı bana hemen üç yüz !ita pıımı~tır. Koşuya 25 den fazla atıe: 
yalnız buldu. verdi. Bu paı a o an iç in vaziyctı ışttrıık etmiş, neticede Sarıyer halke. 

.. 
Meri bahsi kendıli2inden Cen- kı... tardı. Annemin mali vazıyeti vinden AU Karaduman 25.32 ile bt 

nigs Bu lding'deki hii.djselere in· hakkında maliımatı tam olc!uğt• 1 

rlnci, Beyoğlu halkevlnden tzak ikin 
tikal cttiddi. Alt kattaki k ira~ıia ' na bakılırsa annemin bana yaz. el, Gençlik kuıUbUnden Seyfi UçUncU 
rı tan rnıyordu, Yalnız alt katta clığı mektuplan gizlice açtığıı•o olmıı§tur. 
bağıran bir kadmın sesini o da hükmetmek lazrm gcLr. 
işitmişti, Okvrayt'm teklifmi kabul et· 

--0--

Türkiye serbest güreş 
birinci~ ikleri 

TUNGSRAM 
- Fakat bu bağırma korku ba- ~- ~.ll? için bu k~ranrmo 

"'1'1" "n z:.vade öfkeden ba- şumulunu ıdrak edemedım. Okv 
ğıran birisini; sesine benziyor rayt'Ja hiG bir zaman yainız kal· 
dedi. '1 madım. Esasen buna imkan yoi\-
Kocasınm ölüm haberi Meriyi tu. Zira niktı.htan dön~te ben 

müteessir etmedi Bilak's bu ha • az kalsın öldürüyordu. Diğer bi~ 
ber genç kızı teskin etti. j def~mda da saklandığı kGcük 

. . kulubeden kaçmrştı. Ormana gı 
- Çbk ~ eskid~c_ben aklından dince üzerime saldu d : Da ne' 'le 
h~ ldugun'.l_b•lıyor.um. Evlen-

1 Cıelf beni kurt:ı.rmasal~rdı. halim 
dikten sonra Mister Ok-vrayt ma· haraptı 
z!si hakkında b.rçok şeyler an· ......:- ·tel d" d'· K d K 
lattı .ı. uu o e on u. apı a ov-

T( n 'in bir suali üııerine ne leyle karırlaştı, 
gııöi şerait altmda Villi ile e\1en· - Şimdi si;;i ziyarete geliyor· 
diğin anlattı. dum. G<-lin l>t·ra.ber Skotlı d 

- Bu izdiva.c ih'ti~ ar Okv- Yard'a. id-.lirn Kovie"\l'in hüroau
rayt'ın vicdansızlığmm bir mı· na varoddaI"J mrr.an iıoıis mudu 
salidir. Para.ya ihtiyacını vardı. tii bir telgraf gösterdi: 
Ödünç !stedim. Annemi haciz me -Ostand'daki ajanmıızdan gel· 
murlarz sıkıştırıyorlardı. Küçük di, dedi. 
kardeşjnı de, mektep parasını ve- Tim okudu: 

Türkiye serbest gUre~ birincilikle. 
rlne yann Beyoğlu hall:c.vi salonunda 
ba§lanacaktrr. Bu mUsııbakal:ı.rn lftL 
rak edecek bölge takımları §Chriml.ze 
gelmigtir. 
Takımlar sabahleyin saat onda böL 

ge merkezinde toplanarak Tak.alın 

cUmhuriyet Abidesine çelenk koyacak· 
lar ve üğleden sonra saat 14 de gü -
reştcre ~ıerns!mle b:ı§lanacaktır. 

--0--

y ağlı güreşler 
Bu pa23r saııt 12 de Şc.hZadeM.:;r.ı · 

d:ı ı:;ı.ıryrnnnlye sıpor kulübünde MU
lAyir.ı pehlivan ve P ehlivan KöylU 
Mustafa AdapazarJr bUyUk Arif, B&. 
baeskllı İbrahim pehlivanlar ara.amda 
ciddi ve iddialı müsabakalar yapıla.. 

caktrr, 

remediği için mektepten geri gön· - Bu sabah .Nyuford sahille- ... -----------. 
derilmişti, Okvrayt beni hırsı.zlr rinde bir erkek cesedi bulunmuş 
ğa adeta teşvik etti, Evvelden tu. Bu adama çok yakından ı.ki ei 
ortalıkta notlar bırakmağa başla· silah ate.~ edilmişti. Cebindeki ve
dı. Annemden üstelik b '!l' de teig· sikaJardan anlaşıldığına gört.! 
raf alınca parayı aldım. Kori.-ıı Harri Ston ..• 
ve heyecandan perişan bir hr,1- Tim hayreUe polis müdürünUn 
deydim I a --n ~ ""fa verleş· yüzüne baktı. 
tireceğim sırada fnrlnna var&. Kovley dişlerini gıcn-dattı: 
Parayı hemen iade ettim. Fakat - Kısaca. Ham dedi. Bu ö!i.ın. 
bununla iş bitmedı' . Okvrayt beni Lidya Daney'in işine yarayacak· 
tclıdit ctmeğe ve hayatımı zeMr tır. Vasiyetname sarih. ölüni.iıı 
lemeğe başladı. Mahkemeye d~ oobindeki mElct:ubun bir kopyesı 
mekten müthiş ~nun. An ni getlrtt;k. Ston bu tn.Gktubu 
nemi hayalimde •fakirler evine Lidya'ya. YazmI!l. 
düşmüş görüyordwn. Aynı nkş.ım ı (De\·ftmr var) 

Evlenme teklüleri: • 1k.ı aene fabrikada, bej sene ln 
• Yq 18, boy 162, kllo ~. kumral. filAklı motOrlerde çaı~mJŞ blr maki . 

kibar bir aile kızı: memur veya su . ulat, herhangi bir fabrika ve buna 
bay bir bayla evlenmek ıaumektedir. t>enzer yerlerde çaıı~mak is temekte . 
(El.O.) reınzl.De mllracaat . 280 dlr. EtektrtkçıJ ığı ve ~oforltiğl ar. var . 

• Yq 34, boy 180, kilo 80. sportmen dır. Taıraya da g1der. (Araua 88) 1 

bir mUeueaede HO Ura maa.tlı. tipi.k remzine mUracaat. 
blr bay; 20 U& 35 yqlarında. balık e. • Eski türkçeyi bilen ve uauıu det 
tinde, beyaz, çok zengin blr bayanla tenden anlayan bir hukuk talebes~ 
evlenmek lBtemektedlr, (GUnq) rem· tıuau.s1 müeaaeselerde, gazetelerde ve 
ztne mllracaat • 281 tıcaretbaneıerde öğleden .,onra H der 

• Boy 178, kilo 64, yaş 19, uzunca 2• e kadar tş aramaktadır. Hukukcı.. 
boylu, bir bay, kimsesizliği dolayıai. 3:i) remzine mUracaat. 
le bir e~ .veya biraz gelir1 bUIUDaD • DakUJo bilen btr bayana Uıtıy:ı~ 
bir bayanla evlenmek latemelltedlr. vardır Ehven b1r ücret verll~ektlr 
{İki Ayyıldız) remzine müracaat . 282 Beyoğtunda mahkeme kar;ıımda 2i 

• f5 ya§mda, yeıu gözlü, orta boy. numaralı yazıhanede Nazmiye mura 
lu, ev işlerinden anlayan blr aue ka· caat. 
dıru: evine iyi bakan blr bayla evlen- Aldınnız.: 
mek istemektedir, TekaUt veya ıısnat, Aşatuıa reınblerf ,nılı olan n 
vaztlesı mevzuubahs değildir. (LL kayucuiarımızm namlarına r;eJen 
man 2) remzine mUracaat • 283 mektupları ldarctı11neml7lleo (pazar 

"' 23 yaşmda. orta boylu, narin ya_ lan ııarlÇ) tıer.,"Ün aat>wıtan oğleyt> 

pılı, açık kumral sa,çlı , yqU göztU, kadar vt: sııat 17 den Mnnı aldırma 
ev l§lerinl iyi bilen bir aile kızı.. ya~ lan. 
S:S 1 geçmıyen, memur veya meslek 1 (Ayyıldız) !Pembe gW) (Klm~eslz) 
aalıibt bir bayla evlenmek latemekte· (E. Ural)IPembe zart) ITŞ)ıOran) 
dlr. {NC§eı remzine müracaat . 283 {M.U.N.ı (2,2,H) (F.F.) IKUtpane) 
' • Y&f 26, boy 1,74, kilo 7•. Up ta. cH.K ) '1 ) I A ,L ) ( B y Kaya) 
kWtesı.nln UçüncU eını.tmda okuyan ta. (Tek C&n) (Aslan) (Emekll) (El) 

.kir bir genç, tabııIIUe mütenaatp ve ( Anıa..şatım) tCIC1d1) (l, Şenkan) 
kendiatne yardım ec!ebllecek bir bayan f Sezen 26) f Nadide 79 ı ı T•ınalı • 
la evlenmek 1.atemektedlr. <M.K. 7) ı (Ayyıldız) (Ciddi 11) (27 S. R. <E.Oı 
remzine müracaat. 28!'1 (Scmlrarnls) (L!mıı n 2) (Neıı'f') (N. 
•Yq 27, boy 1,5:;, kilo M, ~mer, T. 27Q •, 

ev kadını, btr erkeği mesut edebne 
cek karaktere.le, kUçUk bir iradı bu 
lunan bir bayan, §Uursuz. kavgac 
!azla ınUteesslr ve sarhoş olmayan 
SG, 40 yaşlarında, terbiyeli , vakur ( Uerılı: 9U) remzllc m<>ktup yazan 
ve klbıır kıyafetli bir bayla evlen olru1urnya: - Sarih adresiniz olrnndr. 
mek istemektedir. !Tek Can\ rem ğI için llMmızı n~redt'ru~dlk . 

zlne ınUracaat - 286 1-...- """' ~ 1 
• Ynş 30 uzun boylu dul, tyt ve na ~ ~ d 

musıu btr asker ailesine mensup ye ; 
~il ı;öz O döşenmiş beş odalı bır evı -~ 

bulun!ln ve hava llsteA-nı~:ı kardeştir 18 ,00 !'!'?gram, memhıket saat ayarı 
birlikte oturan <;ocuJ!tı l:ıulunmıyen bir l .03 Fasıl heyeti l8,4G Ziraat tak. 
bayan .:ıskcr ve sivil na muslu b' • er vfmı lP,55 Radyo çocuk lmlUbU 19,l:; 
kekte cvle'lmck lst. mek "dlr l ııtf 1 Film po.rçaları Pi. 19 30 ınıat n.yarı 
ycnl"r r21 ~. R.) remzine mUrncaat f ajanıı 19 45 kl~lk 'T'llrk muzıg-ı 20,15 
edebillrler Radyo gazetesi 20 r, Neva mııl.amm 
,, arıyanlaı dan ştırkılıır 21 ,00 Konu r..ın (İk tisat 

ıaı Liseyi 111 dıeftct! tk' Unn11t etmiş santı) 21,ır; Temsil 22.00 radyo salon 
titr genç: resmı veya husuS1 bl• mfl • orkestrası 2:2,30 snnt ayorı ajans ve 
eueııede tı araınaktamr. lAÇıkhavaı bor!alar 22.45 - 22,50 yarınki prog • 
remzine aıUracaat,, ' ram ve kapanı§. 

Acele satllık ev 
BeyJerl>E'yi Abdullahağa mahal 

!.esi cadde üzerinde altında bir 
dükkfı.n iizerindc yedi odalı bir 
ev kuyusu, tcrkoe ve elektrik 
vardır. DükkAn nıqnarası 30, ha
ne numru-a.sı 32 dir. Bcyk01.a ka· 
dar ınnr..zarası vnrdır. 

Müracaat: Bakkal Ko00. 
11aca WmWa liftdJ 

l>OK.101& 

HAFIZ CEMAL 
''LOKMAN HEKJM,, 
u ·\.lllUYl!: MUTE.BAAISJ 

DIYaGJolO l .. 

Muayene saatıert: 2.~-6. reı: 2239 

) 

~iiiiilii--~liilliilii~illiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiii!cn•1ii-:=:::======= 
Hakl•k.at •. Devlet 0-'!miryolları ve Limanları l,letme Reklam Değil, 

:ıurdwnuzun ner k011e1ıncıe ııuru.au11111. 

bol çeotUerUe ta.nmm•ı: 
ucuzıugıı "~ 

ASRl MOBiL YA MAGAZASINl 
gezmeden ve bl.r fıklr almadan başka yeraeo mot>ılyö 
'l lmamaıarını tavaiye ve mutlaka saıorılarımıı.ı gez 
ıelerinı rica ederiz. Billıaua 1ngiUz 1<aryola arı ve 

A.vu.ııturya sandaıye1en mevcuttur. 

hııa.Dbul, Rızapata YokutU. No. 88 A.llME'I t-~~ZI 
Tel: tı-10'7. 

-- ----
ı.tanbul Delterdarlığınd a.n: 

llulıammen 

D08ya No. Nev'i 8edeJ Teminat 
1''. 2/262 Boetncıda Boatancı maballeal.nln Yazmacı 201 lb.10 

" 

" 
" 
.. 

.. 

.. 

sokağında 43, 43 mükerrer No.lı 2 ar, 1 metre 
murııbbaı arsanın tamamı. 

Bostancıda Bostancı ınnhallealnin Ya&macı 80.. 

kağwda 43, 43 mUkerrer No.lı 1 ar, 52 metre 
murabbaı arsaru:rı tamamı. 

Boatancıcıa Boat.aııc.ı mahlllleslniıı Yazmacı ao: 203 
kağında 43, 43 mükerrer No.lı 2 ar, 3 metre 
murabbaı araanm tamalJlJ. 
Bostar.cıda B Jstancı maııaııeal.nln Yumacı ao. 203 
kağında 43, 43 mUkerrer 2 ar, 8 metre murabbaı 
arsanın tamamı. 

Bostancıda. Bosta.ucı mahallesi.Din Yazmacı so.. 2:i6 
kağıncıa. 43, 43 mükerrer No.lı 2 ar, 56 metre 
murabbaı arsanın tamamı. • 
Bostancıda Bostancı mahallesinin Yazmacı ao.. 59 
kağında 43, 43 mükerrer No.lı 69 metre murat>.. 
bal arsanm tamamı. . 

ll.4-0 

15.25 

19.20 

4.50 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller 27. 4. 942 pazartesı gtlnU saat 15 de 
İstanbul Defterdarlığı Mllll Emlak Ml)dUrlUğürıde mUte,ekkll komisyonda 
ayrı ayrı ve açık arttırma llc satılaca!<tır. Fazla izahat için Mllll Eml!lk MU. 
dUrJUğUnc mUracaaL (4376) 

/zmir Deniz Satınolma Komi.yonundan: 

Cinsi 
Sı~ır ı>l . .. 

kUoeu 
10.000 
ıo.ooo 

~t-ı'ı~m:nen beUeü 
Ura 

1000 

uooo 

Tf>noln:ttı 

tını 

~ 

10&0 

Yukardl' miktarı yazıl: .eıC'Jr eU \ki ayrl ıartnam~de olmak l\zert' ayrı 
ayrı ık:n.:I ..ıeca ::apaı. zarı u3ullıe ekıiltmelerı U. nisan 94::? cumartesi 
gtlnU saat 11 ve 12 Jc fzmltte rersanc tapısmdaki komiııyoo olJ:a!Uilda 
yap lacaktır. 

2 - Şartnanuıerı bedels iz olarak kom'ıyondan alm!tt>lUr
0

• 

3 - ICke, ıtmeye ıı;tırak edecek tal!pk rln 241Kı sayılı ıcanunwı l.llted ğ\ ti· 
caret vesikalarını ve yukarda miktarı yazılı temlllatıartJe l)!rl' kte tan 
zlm ede.:eklerı teklif mektuplarını belli gün ve saaUerden tam bir aa. 
at e\IV\iline kadar komuıyona vermelAırt. ( ~) 

Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 23390,00 lira olan 10 ton küp ve 12 ton kriataı ,elı" 
6.5.942 çarşanıba günU 4Jaat 16,80 da kapalı zart uauıtı ile Ankarada tdat' 
tinasında toplanan merkez 9 uncu koml.ayonca satmalm&caktır. 

Bu IŞe gırmek 18Uyenlerin 1754.U liralık muvakkat tem.inat Ue kanun~ 
• tayin etLlğl veaıkaları ve tekllflcrini aynı gün saat U.30 a kadar adı ı" 

çen komısyon reisliğine ver.meteri lAzımdır. 

Şartnameler paraııız olarak A.nkarada maJ.zeme dalrealndetı, aaycıat' 
p&şada teseUUm ve sevk §cfltğınden temin ol;,ınur. (4695) 

• • • 
Muba.0.1mcn 'OedelJerıle miktar ve vasıtıarı apflıja yasılı lJd gnıp ~· 

zcmc her grup ay;ı ayrı ıhale ed.llmeK Uzere l•.:i.9•2) pazarteSi günU ~ 
ıarında yazılı saaUerje Hsydarpapda gar buıaaı dahlllndeki kom.1.lyOa .., 
rafından açık eksiltme usulıle ıı:ıtın alınacaktır. 

Bu işe glrr.ıek (atlyenlerın b.er grupun hi.U.nda yazılı muvakkat tel»'ı. 
nat ve kanunun t.ayln ettiği vesalkle blrllkte ek.aUtme gtlnU saauerln• JıJJ· 
dar komisyona mlıracaa t ları l.Aztmdır. Bu l§e alt p.rtn.ameler komısyona-' 
Paraınz olıırak dağıtılmaktadır. 

ıı· 1 - 500 tüp kopya maklnesı mUrekkebl muhammen bedeli (973) lira. dl a" 
vak~at teminatı (501 lira (63) kuru~ olup ekatltmeal saat (14) 
dörtte yapıl'.lcaktır. 

2 - 10000 ııdet Leks.:- maklneıı mumlu kl.ğıdı muhammen bedeli cıaoD> 
lira mu ... dkat temına~ı 1120) lira olup ek.sUtmeai aat (14.l:il on dl'' 
dU on ~ıt" yapılacaktır. (4582) 

Nafia Vekaletinden : 
Ekıııtmeye konulan ış: 
ı - Malatya su tılerl beşıncl ıube mlldür1Ug11 mmtakuı dahDtnde f 

mıı.len Tohma çayı, şarkan ve cenubeu Sultaııauyu, garben ve ceııubeD ~ 
tansuyu kanalı araaıntia. kalan takrit>en 15000 hektar genlflltfndeki af'V" .. nin nlrenwı ıebekeııne mUatenıt tesvıye münhanUI barituı Ue bu ovaY• • 
kan derelerden idarece lUzuın gl:SrUlenlerinin şeritvart haritalarmm alıD; 
.111 if1 muhammen ke~it bedeli vahidi !tyat eaa11 Uzerlnden •5000 Uradlt·~ıt' 

2 - Eksiltme 5.5.942 tarihine rastlayan aalı g-UnU ııaat 1~ te AD~ 
ıu i§leri reIB.ttı binası içinde toplanan au, ekalltme komı.yonu ~ _., 
palı zarf usııllıe yapı!acaktır. ,lı 

3 - lst~kliler ekslltıne prtııameııl. mukavele projea, baymdırlık if1
1
,, 

genel ıartıı.amesı, umum! su iflerı prtname.Ue buauıd ve .teımı ıa~ 
rl ve projeleri 2 lira 26 kurQş mukablllnae su tıleri relalltfntlen ata~rıe;, 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ı•teklllerln SS7e llrahk muvakkat il' 
minat vermesi ve ekautmeoiD yapııacağı günden en az Uç gün evveı~1 
rinde ~ulunsn ve en az 5000 hektarlık blr arazhıln t&Juometrlk ııart ,. 
muva!faklyetıe yapmıı oldııJuııa dal;- ve.ika lle blrllkte bir dilekçe ile.~ 
t•a VekA.letlne mürıı.caat ederek bu işe ma.haua olmak Uzere vesika ~· 
ları ve bu ves~kayı lbru etmelert şarttır, J 

Bu mUddet içinde veaılta tal1ıbintk bulımmıyanJ&r ekailtmeye ı,tıt' 
edemezıer. tıl' 

6 - tıtcklllerln teklif mektuplarmı ikinci maddede yazılı ıllatten 
1
._ 

ııaat evveline kadar su iflert relsllğL'le makbuz mukabilinde verıııel41ri 
zımdır. Poat.ada olaıı secUuneler kabul edllmez. l tl.81.), 


