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?lec_a~ 
Halyanın 
Mont erid Sulhu 

Hüseym Cahid YALÇIN 
R OMADA, müttefiklerle mün. 

ferid bir sulh akdi ~in, gizil 
Pl&nıa.r hazırlandığına dair bazı 
ı..t.ener aıuunıı;tı. Llzbonclan çe. 
kllea bir telgraf, son günlerde 
ltaıyadan oraya nsd olan Cenubi 
.\ınerlkalı bir diplomatın bu haber. 
lert teyit. ettiğini bildiriyor. Kiru 
olduğu açığa ,'Unllmıyan bu Ceno. 
bi Amerikalı <llplomat §()yle de.. 
lllit: 

''lt.aıya 5lmdlden mağlüp olmuş 
'-· Artık ona dillJIWUl diye say. 
inak caiz olmaz. ttaJaynlar Almaıı
laıdan nefret ediyorlar. İtalyanla. 
1lll luıSdki sempatileri müttefikle. 
l'e ilartıdu. Musolinl memleketin 
Alınanlarla dolacağını evnlden 
beeap edemedi. Almanlarm 1t.lya. 
Ya bayle dolnıa.la.n İtalyan k&\ mi 
ara!llllda nazUer aleyhinde şiddet. 
li hissiyat doğurmuştur. ttalyada 
tılya1ı gömleklilere kims<'nln ehem 
llllyet verdiği yoktur. Yalnız or«».n hürmet edillyor. Halk orda-
1lllll bir gttn fa,I_,t rejimini yık. 
lllaia kadir olacağına iman besi<'. 
llıelrteclir. Eğer İtalya AlmaDlann 
İtgaU altmda olmasaydı münferit 
...,_ ı;ınJh kol:ıy bir lf olurdu". 

MUnferid sıılh !:akkmdaki ba P. 
Jialar doiru okna\ttıın ztyade doğ. 
:rQn ben~cr uydurmalar nev'ln 
dtıadlr. Zaiea Lbbon telgrafı az 
!)Ok miita.krıdır. Bir tanıtan 
ltaly:ıda müuferid sclh için gbU 
Pllaıar yapt.dığı teyit olunurken 
diier t.a'r.rt .:ua Venobi Amerikalı 
dlplom:ıta Almanların ıtalyt\ya hi. 
kim bir durumda bulunmnt:ırı mün
fer1<1 bir sulhu kolny bir f~ otın:ıl<. 
"tan .;ıkardı•ı söyfottirillyor. 1. 
ınaalar itaJJ'a lb:erlndt- hi..ldm ise. 
ler İta1:vtınl:ınn "ulh yapmatan kn. 
bil <'labi.lr mi? 

İşin hnıı. lis tarafı bir tarafa bı 
~larak ltalyanm dahili ,.e ~iya-
1>i vaziyeti hakklntla , ·erilen m:ılü
lllat sırr malfınıat <\'mak itibarile, 
gi-zden geçirilirse bunlarm şimdi. 
Ye kadar b:ışka me\'sok kaynak. 
lıtrdaa ak eden haberleri tekrar 
('ltikleri görülür. 

l1Uıairik8., ltalyada harbin neti. 
•'e,J hakkında c'lerin bir yeis ,.c 
liınitslzlik hliktim sürrbiHr; ~dnkü 
ttaıya hu harpte !4anld 1ngiJizelrln 
Preıtljlcrinl artırmak ve 1ngiliz 
~l\lehesi hakltmda dünyaya kanaat 
l'Jkln etme.".< ,·azifesini deruhte 
elnıi!J gibidir. 'Eğer ltalyanlar ol. 
l'tıaı.alardı tngilizler hiill hazırldt 
"~'"resinden (Jkıp müsbet muuf 
'•kıretler de\Tesinc ... irmcnıiş ola.. 
"aktardı. F:ıkat fogilizlerln hi!; ha
~rhk,.ız bulundt•klan zamanlarda 
bile koca bir Habe<:icıt.an sl'ferinl 
~sarnı::-Jarı ve hayan imparator. 

11hnu tarihe karıştırmaları, yü7. 
bl11teree e"ir alm:ılan te~kililtlarını 
l.stırece"ı< ln·~liz ku\·,·et ini hak .. 
~dl\ bir itimat t.elkJn etml?ti~. 
~lYan hna kunetleri hiçbır ı!of 
gOl°t'nıemi11, 1lalyan clona.nm.'\IH an. 
tıa.lc "'Uratınln fazlalığı ııay('ı;inde 
~ti<ıtilnde kalabilnüc:tır. Bu ba. 
Ilı elan, ifalyayı he8sp harici et 
rı:tc doğnıdur; fakat kendl8lnl 
~pny" kaptıran "\·e zayıf düş. 
lıo l!lman nufuzun:ı da.ha fada 
t 1'tın eğmek zaruretinile kalan 
~Ya için münferld ulh dÖ§Ün· 
~c imkan yoktur. Çiinkil artık 
~,şebbU.U kaybetmı,tlr. 

Madagaskar 
adası 

Ceaabl Alrllla 
•ı.uıı taralıadaa 
ltıaı edllecelmdı ı 

~tı~Olaanelburg. 26 (A.A.) - Ce
:ı.~ Afrika birliği yakmda hllr 
~YI taruyacaktır. Bunu müte· 
toe P ~ adasmm işgali • 
f'1 Jtaraı- Verileceği 98.Iltlmsktadır. 
lt~Ubl Afrika birliği Ma.dagaMa.r 
l'i :asnıa Japonlarm ycrle,ecekle .. 
l':dcn 'Uphe etmektedir. Bu ada 
~lirıJ~ı>onlar ycrleetikleri takdiırde 
l't dıstaıı ile olan mllhfm müna.ka 
ll!' tehdid a.ltma girmiş buluıuw:&k . -

IDAREVERl: ANKAR.\ CAUOE~I ' ' AKIT 1.'URDU: l~TAl\BUI, Tel . 23872 

Uccetli nıe11Juclar 
Servetlera ve ailevi vaziyetleri 
hakkında beyannameler alındı 
Maaşlı kadroya geçince bir derece 1 Ç •· 

daha az para alacaklar 1 oca .. 
Falıı:at ltaaa makabil tekall UGk ve lrııP'em 1 b alt 851 

balllarıadaa isti ıa..re ecrecekler 
A k dan verilen malümata n ara. 

~öre, ücretli memurları? ~lı 
kadroya nakli hs.ldandakı haı.rr.rk· 
lar ilerlemekte ve hnzırJ:ınan pro. 
. ürerindeki incelemeler son saf-
Je ---

Bir mangada 
ağır çarpışma

lar o/UlJOr 
--0--

Dlrt glnde Japon
lar 3000 611 verdiler 

-<>--
Japon kuvvetleri Mandalaya 

120 kilometre yaklatlı 

huya ermi<J bulunnıaktadxr. Bu hu.. 
susta verilen nı.:ı.lfmıata göre Uc 
?"etli memurlar bir derece indirıı • 
n '.ek suretile nuaşlı ko.droya gf': 

(Denrnı S üncüde) -

ikinci günü 
de çok neşeı i 

geçti 

Londra, !5 ( A,A.} - B.B.C: 
Birmanyada ağır çarpışmalar de_ 1 Bugün çocuk bayramının üçiln- nasında bir eğlence tertip edil 
vam ediyor. Japoo.lar, Madna- cü.giinüdür. Dün dıe şehrin muh_ miştir. Şehir tiyatrosu artistleri 
Iay'm 120 kilometre cenubu şar_ telif yerlerinde ~k~ar i~I) tam J.ca.dro il~ ''M~ ~ilik" 
kisinde bulunan Hopong şehrine mÜSamereler wrilmış . e~len~!. p ~emnı teımıl ctınişle:r:<i~. 
va:t.meğa muvaffak obn~lardır. tertip olunmuştur. \Bu ar~da ~ ~l\ndan ~nra 12 ncı ı~~ mek
Bu §in1.:a:lde vardıkları en uzak cuk Thir~e Kurumu 1stanbul jep talebe.sı tarafından ş1ırler o. 
noktadtr merkezi tarafından Beyoğlu böl_ kunmuştul'. 

! gntı "aüren nmharEıbelerde ~- .gesinin en fikir çoctiklanndan j Prô'ğraJh mucıbince çocuklara 
J>0!1ları:n 3000 ayiat ver:fikleri 700 lde".ye Fransız tiyatrosu bi- Ka~ hokka.baz ve kukla. o-
Yı:nma civarında gayet ağır çar. .. 

P~~a~~~~ay / n ailterede 
şehrini bomrohmııŞlardir Ja~ . ::> 

(Devamı s tlnclwe) Yakacak vesika 
işgal altında balaa
mıyaa l'raaıada 

Montpeliye' de 
iki bomba 
patladı 

Loudra, 25 (A.A.) - B.B.C. 
Gayri me!}gul Fransaya da tet.hiş 
hareketleri sirayet etmeğe başla • 
mDJtır. Montpeliye ~ehrinde iki 
bomba patlamJŞtır. Bunlardan biri, 
bolşeviltlerc kal'Şl harp etmek ~İn 
toplanan mehaııt lejyonun poeta 
kutusunda ildnc:lsi de Doriotnun 
partisi bin:ısmda infilak ebni3Ur. 

Doriot, Alınnn • Fransız 3şbirt:. 
ğinin müfrit bir taraftandır. Bom. 
}>alarm patıa.ması nUfusçe. zayiata 
sebebiyet ve'!"memiş yalnız bazı bj. 
nalar haBa.ra uğramıştır . . 

600 lirahk 
pırlanta iğ~e 
Bir kadının 

gllıladea qınldı 
Öyünde :MUhUrdar caddesinde 

Kadık 
oturan Saadet adında bir kadın. evvel. 

SöğütlU çe§meden geçerken, 
ki akfam k yanmdan 
bir adam kendisine çarpara 

ra göğsünde. geçml§ Saadet biraz son 
ki 600 ilra kıymetindeki iğnesinin &§1· 

nlmJ§ olduğunu debfetle farketınl.§Ur. 
Zabıta kadmm tarifi uzerine iğneyi 

sabıkalı bir yankesicinlıı aşırdığını 
teablt etm.ı,, kendlaini yakatamıştır. 

usulüne tabi 
tutulacak 
. --<>-

Ticaret nazırı Ava111 kama
rannın muhaleletine rağmen 

projeyi tatbi kedecek 

Dublin, 25 (A.A.) - Ofi: .. 
Londradan bildirilc:liğ:ne gore. 

mahnıkatm vesika usulüne tabi 
tutuımasmı t.eklü eden tngiliz !J· 
ca.ret nazın Dalton'un bu pro:>e
sini Avam Kama.ra.smda Soğuk 
bir tal7.da karşılanmış olmasın~ 
rağmen na.zır bu projenin tatbı
kini düşünmektedir. Bu sayede 

A • tı''-•~ı- üzerinden ıo tmıumı ıs .lJ.ll.U\. 

milyon ton tasarruf edilmiş ola. 
caktır. 

Matbuat bu projeye itiraz et
mekte ve kömür istihsatatın~ 
niçin Dalton'un tasarrufunu .u.. 
mit ettiği 10 milyon ton nisbetın
de arttırılmadığını sormaktadır. 
Hük\imet istibsalatı arttınnak 
için elli bin maden aırelesine ~
tiyaç olduğunu ileri sürmekted1r. 
Matbuat bu iddiayı reddetmch~ 
ve madenlerin iyi işletilmediği?.\ 
:ddia eylemektedir. Bir çok mu. 
tahassıs maden amelesi orduya 
ahnnuş ve madenlerde yalnız 
yaşlı işÇler aklmıştır .. Bazı ga.. 
zeleler daha ileri giderek maden 
r.ahiplerinin iyi cins kömür vcr
~d kl7rini ve evsafı yüksek kö. 
murlerı harpten sonra fiyatların 
arta.en'- zamana sakladıklarılli 
yazmaktadırlar. Bununla bera
ber bu ittlıama ciddi gözüyle 
bakılmamakta.dır. 

? ? 
a ? a a 

PEK YAKINDA 
• 

Alman ordusunun 
gaze\esine göre 

Garp 
sahillerinde 
Alman müdafaa 

hatları çok 
kuvvetlidir 

aeaı, llçlde bir 
ibraç barekeU 

lmkAasız 
girilmektedir 

Alman h.u~wu, 25 (A.A.) -
Fransız ~ahılınde Boulogne civa. • 
rmda yapıla..'l son İngiliz baskını 
dikkati çekmeğe vesile olmuştur'. 
Alman ordusunun gazetesiııin bu 
hususta .yazdığı ?h· )~ da İŞi!· 
ret cdılmek.tedır. Mütarekeden 
sonra heı: h~cumu defetmek için 
garp sahıll?ı:ıne ağtr bahriye top. 
larI yerleştırılırJ.'], aradan geçen 
ilci sene ~mda da Alınan kur • 
I?!ay heyeti ıle mUtehassıslan miE. 
Ji g5rlilınemiş bir müdafaa şebeke
si kırrmuşlarclır. 

Rayla.r üzer.ine yerleştirilmiş a. 
ğır topçuya hafif top bataryaları 
rla yardım etmektedir. Biltün sa • 
hillere derinliğine müstahkem bir 
hale c;okulmufi piyade mevzileri de 
yaprlmı~trr. 

Geceleri. karaya birk8',: YÜZ ki_ 
§ilik bir kuvvetin ih'racnıa mini c·. 
ıunamaz. Fakat geni~ ölçüde bi ... 
ihraı: harek~ti imkfuısızdır. 

AQır işçiler 
Tasfıye edilen-

Murmansk 
limanı 

bombalandı 
Şiddetli bir tank 
mabarebeıı ol&.a 
Bertin, 215 (Radyo 9 ) Alman tcb· 

llğlndc bildirildiğine göre Alman tay 
yareıeri Amerika ve lngilterenın Rus. 
yaya malzeme yardımma mani olmak 
için glmal buz denizinde hareklt yap. 
maktadır. Alman Stukalaraı dün lıılur
manak Jlman tesisatını bombalamış. 
lar, ağır hasarlar yapm11lardır. l<"azıa 
miktarda Sovyet tayyareleri Alman 
tayyarelerile muharebeye tutU§mU§lar 
sa da bunlardan dokuzu dU11UrUlmU11 • 
tur. 
Şark cephe5inin bir kesiminde §ld· 

actıl bir tank muharebesi olmuş, mu. 
kavemete hazırlanan Sovyet kıtaları 

bu muharebe neticesinde mevzilerini 
terketmek mecburiyetinde kalmışlar. 

dır. 

SOVYET TEBLtGt 
Lonclra, 25 (Radyo saat 7,15)

Diin geee yansı Moekovada neşre_ 
dilen Rus resmi tebliği: 

Dün cephede obemmlyeUi hiçbir 
değişiklik olmanu.ştır. Evvelltl gUn 
l 1 tayyare kaybetmemize mukabil 
25 dü3me.n tayyaresini tahrip et • 
iik. 

yunlan da gösterildikten aonra. 
incir, üzüm ve fmdık dağrtılmıg,. 
tır 

Bugün de muhtelif ~ 
de müsamereler verilecektir. 

Resnimiz 23 nisanda Ankara... 
da Ulus meydanmdald törenden 
iki int:bz ~ • 

Panay adasında 
Amerikan 

askerleri esir 
düştü 

Şangbay, %6 (A.A.) - Japolll&r 
Panay adasının merkezinde dallara 
ve ormanlara sığınan Amerikan aa • 
kerlerinl esir etml§lerdlr, Japonların 

Bir ..... ,. 
geaertllaı llre 

Alman 
taarruzu 
Smolenskten kaf

kasya istikametin · 
de olacakmış ! 

Lonclra, 25 (A.A.) - Londrada bu· 
lunan Polonya kuvvetleri kumandanı 
general Anders iyt Polonya lmvvetle. 
rlnin Rusyada kalacaklarmı ve PolOIJl. 
yaya ilk olarak bu kuvvetlerin girme
sine Stallnin muvafakat ettiğini aöy _ 
lemiftlr. General Anders Alman ta -
arnızunun Smolensk ısUkametinden 

Kafkaayaya doğnı yül'Uyeceklertntn 
muhtemel olduğunu söyllyerek deımif 
Ur ki: 
Almanıar bütün gayretlerini zdere 

vermektedir. Eter bu taarruz akama. 
te uğrarsa müttefiklerin sa.ferlerinin 
943 aenealnde pek .kolaylafDllf olabBe.; 
ceğlnl aöyleml§tlr. 

IDglUz tanarelerl 

Alman'la 
•• • 
uzerıne 

Şiddetli akın 
yaptllar 

Danl•aralla lla 
telllllE• illfftl 

Yerildi 

lngilala telürlm tahrip için 
yeni bir lttWa t~ 

lıallfmoıorlor 

...._.. il <4+> - Pin pce 

~ ~ .A.lJD&Dyayı 
etaüttlr. Bu ~reler 

DanlQıarka llzerinden de uçm111 'Ye bu 
memlekette aaat 1.48 den 2.ISG e kadar 
devanı eden bir telilike lp.retl wrn. 
mı,tır. Blrk~ bomba Jutıandm cıe • 
nubuna dUpıUftur. Bir çttt.Uk harap 

olmU§ ve hayvanlar ölmiJtıtllr. 1llr 
bomba t&yyareıai yere dQferek parça -
lanDU§tır. ParafOtle atııyan öç .11UbaY. 
bllldmıet makamlarma telltm edil•. 
mi§tir. 

LoadrS, 21 (A.A.) - Londrada be. 
yan edildilfne giSre İDgWz lananıleJ· 
rinlıı Roetoka hOcumu yeni 1ngJlls 
bombardıman ıstratejJalne giSre yapdC 
mıştır. Bu yeni stratejiye g8re 1* 
,ehri tamami1e tahrip etmek lçhHO 
oehrin Uzerlne mllmktiD olduğu kadar 
çok miktarda bOmba tayyarem ~del! 
rilecektir. 

artık bu adada dll§manlan k&lmam13 -----------
tır. 

Üç iranh 
Vize almak vaadile 

dolandırıldi 

Beyoğlunda. Alyon sokağında otu. 
ran Alman tebaasından Jcvrik Luray, 
AJmanyaya gitmek lstlyen, İran te. 
baasından Ahmet, Yaver ve HUaeyin 
Ali admda Uç kişiyi kendilerine viZe 
alacağını söyliyerek dolandırmı§tır. 
Bu suretle İranlıların 100 llraauu do. 
!andıran suçlu, şikll.yet üzerine yaka
lanmış, adliyeye teslim olunmU§tur. 

Bir kadın balkondan 
dUştU 

Ff\riköyü.nde ÇobanoğJu daPt 
da oturan 70 YB11Dda Melek adm
da bir ihtiyar ikadılı, dön e'Yinln 
2 metre yüksckliğimleki lballaonun. 
drı. çic;eklerini sıu.Jşıken tıea.on par .. 
mıı.khltlıal'İ kml!nı§, kadJll qağıya 
dilşmüşttlr. 

Sıiltut aonuOO{l M:M!k muhteıir 
y~rlerinden ağır surette yanılım • 
mş, Şişli çoetık ~ lmidl
nbnışbr. 

Kadıköy cıuyea 
Parah tanınmış bir muallim tabancr. 

ile öldürUlmUş olarak bulundu 
Zabıta ve adUJe ebemmı1eoe t•h•Urıt& 

bqladı. Ceset 'Yeldellrmeal trea 
lllprlıtl arllaııada ballllUI• 

Diln Kadı.köyünde Yeldeğirmc. Ha9Qn Sabriye 3.İt oMluğu, Hasaı. 
nlnin tren kcpti.isü üzerinden ge.. s~.brinin bir cinayete kmtJaD g:ilt.tj. 
çenler. köprünün arkasında otlar ği anlqılmış, ceset morga kaidml. 
arasında bir adamın yattığını gör. Il\llUr. 
ınUşler, ya.ltlaşmca, bunun başın • Paralı bir adam cNM'd fww\an 
öan bir taba.nea kurşunile vurula· ::-.ume.ileyhiıı ~ta-en öl· 
ra.k öldU.rülmUş olduğunu görmüş. 'ı <lilrilldüği\ sanılmJllrta V(: ehemm!. 
1€ rdir. yctle teNQk• ~. rlz lrb 

Yapılan tahkikatta, cesedin, dTr. 
Hadımköy mektebi bqöğretmıııai 1 



TTAIV DERSLER 
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D ~lf'Ö liİl Ü 

©rr®filD~rr 
"Mütevazı oımamn lüzllntunu ileri sürüyorsunuz ..• Ger
ci çloğus itibarile iyi olan :r..sanlar mukadderatın lev. 
kinde bir şey istemezler; lehin fa:::.l~ tcııazr.z ile bu mu. 
kadderata katlanır görülenlerin f1ak ve meziyetlerini 
de ciğnetmeyiniz, her scye katlananları kırmayınız! ... 

H 1-~R insa.n :ı:ehlii \'p obıiiı<i 
kıymetleri mu ·acehesiucle 

iki türlii hnrcl.ct eder. Yn mcgu· 
lornan \'e mai!nırdur, yani ~cnd:.ı 
dev nynnsınıla. gorcn 'e ı.ab!Ilyct -
!erini Icr.ıntı \ e 07.Jeı iyle işircıı 
bir tiptedir. 

J.a Fonfalııe'nin birçok luıynuı 
larıı. temsil ettil'(l;ği \'eci7. hiküyc· 
lerd "mc.rafomani" yi çok ıırntfü 
bir fiekilde anlıyoruz. Bir la ım 
iosıı.nlar da te~ine olarak h İ· 
yetlerlnc bir fillmet ,·cnncıl 'r, 
hir~ok ze..1-ui Jmhiliyetlcrinl tcha · 
rüz ettirmezler \e daima ''mil:ro 
mnni" elediğimiz bir ruh haleti 
içinde te\'ın:uun en Heri hndıllni 
;;östcıirler. 

Mcgclomruıl:ı.rda eııa' ~·ııni benlik 
Jmb:u ık oidut'"ll halde, mikromnn
brd:ı be büziilrnil~ ynni dumurn 
Ub'TnllUŞ bir haldedir. Bunların or 
tasmdn realist in an tipini bir 
diyojen mumu ile nnunnlc çok gUı,; 
für. lrluhaklıak lı:i bHhassa. cemi 
ycthı miine" er " lları arasında 
lccndilerinl de' ayna md:ı , eyn 
nrshm wstunun içinde g<irenler 
ınikromıınbrn nnznııııı r-0k dının 
inzladır, Ilu IJjrnz da insanın ego 
izme kaÇ!ın \'e <liğ"'r!erinj keııcllııe 
:nazaran lın'kir gören bir me) Jidir. 

Gerr,i P~ cal'ın dc.<liği gibi "ben
lik ncJret e şıı. 'lln" dır; nncalc ı>ro
pagsnclanm mcsbedh rl gayret· 
lcrlo ''milletim her ~yin Ustünde
dir.,, l'nrol!I.' mı lmykırdığı bir za
m:ıncfa megnlomruiiyj t.nm man:ı.· 
siyle blr ah.11ksrzlik teliıklii etmek 
de (loğru lk'-ği'dir. 

1nsnnın nefsini se' mı-si ve kcn
ıli mnılıli menf atlcrlnl clü UnUr· 
ken ~yet hc- :ı.bmn. olarak dn 
ra~ <lnh mezj <'tıerlnt ve k ili3 t 

rint tebarliz ettimıiye çalt lllllSı 
'ıbii ,.c hnt1~ liuJJmJu bir gaıyret· 
tir. E nsen mulıb~llf snlıalardıı 
ördüi{ilmli7: miikfıfııtar, 1 crnı~r, 

tıııtlfler \'C' resmi methü ennlnr 
da lliznmlu ılereccde bcnı:ç.; c\"'' 
~b1ni lmm~l:ımalrt:nthr. Ahlak 'c 
hnI'k teıfti<ıu .. i ml'•n.nndn tt>nkide 
ayan ve <;ok ıiera ~ilünç olan 

megalomnni yani bii~'iiklük tnsla· 

- La Bruyere - .. 

mıı. •I hn ıJye.dc mc\'rut olmayım 
mc:1J, c1ieri i<luia 'c ilan etmek 
yahut füı o kuruntu ile yaşamak
tır. l>on Gıılchotismc hcrhan~i bir 
"<'b pir nonnuı arttar dıı;:ında. o 
lanıl< i~tlınni kn•1cmC'ler ru anlard" 
ı: ~· ~iıri:liiı. 

lillkrom~ni ytml k• mlinl tlfın \ 'C 

nukir ~onnek de mt'gnlomaniniıı 
tersine olarnk ahlaki bir tezahür 
~-nnl hlr fazilet miılir? Grıırun ak 
i oi:ııı lıokii<i tcrn:'U içtimai mli · 
mı ebet lcıimizdc olduğu kadıır 

llim<lc 'c en yill<sek mokamda hiı,: 
liphe ~·ok ld en giizel beseri lıns

Irtlrrden hirlcUr. Ah!ü.l.i olırunlulc 
ta \ 'C bir <'Ok mlıhlm fs~rde gurur· 
Ja kılı<'Jn ehle edemrolğl ~ylcrl 
tcvnzıı 'e ~ehre tebes<iilmii başn· 
rır, Hall<~ıhğın nıın preıı iplcl'.in· 
den hiri <le\ lctin en ) lil. c-1> lide· 
rinden en ufnk m~murıın:ı kndnı· 
kanuni ve içtimai mUsauıttır. Ilu
mm harcını da ıc,•azu tcsldl eder. 

Halk ara.<;mdn. te\ n.zu lıı iş gö 
ren bir hnkfm, b!r ~mymaknm, bir 
doktor 90lc t.utulur \ 'e Popüler bir 
şöhret alırlar. Ancak lüzumundan 
fazla alçalt gönülliililk 'c kendini 
ılun giirmel• de çok defa bunu 
gösteren fert 'e men up olduğu 

cemiyet lcln muzu· oldıı~'ll gibi tc 
rnkkiye ve inkisara engel teşkil 
eder. Zira bazı lllimlcrln , .e bilwti 
vntanda...tarm istidntlılrı 'c tmbi· 
Uyetlerf bu kenfllni hnliir ~iimıek 
meyli ~ Uz\\ndcn bs kı nltmda Alz' 
il kalrr 'e cemiyetin ıımtlk saha· 
Jarmda ernerelcri görülemez. ili" 
yojcnvari tevazu felcocfcsi yUzünden 
mütemadiyen bir hiicrede ça.h"ıp 
okuyan ,.c dahiyane projelerini ce· 
nrct ,.c i< dlıı ile ortaya atıp mm· 

lerinclen n'C'mlckcfi fnydalıındmı 
ınıy1ın in anlar toktur. Gel'Çi bun· 
da dalın ?iynde rcldiımlara, şar 
mtanlığıı 'e istinatlar.ı lüzunıun· 
<.lan fozla knpılan cemlvct !erin <le 

IAJtMARA 1• lLl\J stild)ı tında 60 kişilik mehtl'r, 40 klfiillk koro \C 86 
işilllc mubt('Şcm ıınz heyctinln btlraklle vUcud gelen 

A 

L 

SA İ 1 
c\'lmli okuyıH"ulıırrmır 

ve UA OÜ 
ıııkrl:ınnı terennüm cttfülttı 

TÜRKÇE sözlU 
Türkçe şarkılı 

bı en bliyW< hnrik:ılıır harika ı filnılnln gördü6'1i coşkun ve mUs
tıcmta rnğbct ,.e \'Ukubuhın slin·kli lstel< ve mUtc,·nıı mhrcıcantlar 

knrysısında 

SiNEMASINDA 
Bagilnden itibaren 4 üncü ve sonuncu haftası devam 

ediyor 

EHEMMİYE:rLE Bu mü tana film, bu sene tstanbuldıı \'O lstanbıı 

lun hltlılr scmtındo 1nıe olunınıyacağınd:ın, göre • 
Nazarı dikkate miJcnıer•n ve tekrur görmek ısu~·enıerı.n bu son ,,r 

• ilmıalf<&r rolJeri ve kabahatleri 
nıe\ cuttur ve lıüyük bir sinema 
.·cjisöı·ilnün urra ~ö~clerde ınüs' 
tPirl artistleri ar.ım:ısr gibi, t:;u
rncla burada Iazla te,·azu \'c ınik
romanı ile uyuklal an nat ve 
illın i tidntf rmı arayıp bulmak ve 
korumak laLnndır. Meşhur Fran· 
::.ız mUtefcld<iri La Bruyere ibtl· 
mal ki kendi Jıaldunda. da bir müd
<let dC\'aln eden lakaydlyi ,. ih· 
mali güzel ifatle etmistir: "Müte
\'tL:lf olmanın lüzumunu ileri ı.ürü · 
~ orsumız, Gcıı;i cloğuş itibariyle 
iyj olan insnıılnr mukadderatın 
fc\'kmds bir scy j-.femezler; ıikin 
te,"nıu ile hu muknddernta serfu· 
"' edenlerin meziyet ve haMa.rını 
r.i!tnetrnel iniz, her şeye kntlıınnD· 
ln.rı krnnaymu. ! .. ,,. 
Aşırı derecede mikroma.ni \·e do· 

l.ıyısi~·le fatal !-ot fel efe ilmi inki
t-aflara m nlclir. Biıı;ok konkurla.· 
ra mikroınani ,.e ürkeklik yüzün
den :-,tirak etmiyerek layık olduk· 
iarı mc\'klleri ilınen ve ahl&kan 
'laha a_ar, .. oln.nhı.ra kaptıran in· 
• anlarcln muhal<kak lıi iratle zl! .. 
ufı nırdrr; ancak bu 71U\fı mohl· 
tin de egoizmi \"e ferdi lcnymna· 
lan çok defa kamçılar, De\'letin 
"an'atlan t.e ·ik ,.e himaye gibi, 
~!imleri 'e bilginleri muhtelif şe. 
klllerde koruması ,.e onl ra muh · 
telif sahalarda ~Iısma lm"öfinlan 
hahşetıne l bu milCl'Omnnilcrin en 
İli <le\'&landır. 

Mikroman yanı kendini çok 
Jıokir giiren bir insan, dev 
ayna .. mda kendini gören eh. 
liyetsiz bir megaloman gibi ahla· 
kan dilşktın sayıJam.nz: ancak ha. 
yat Ye cemiyet ol.ayları dışrnda 
kendini çok dfuı görmek de tabii 
bir hııl değildir. Çünkü bir hadde 
l>a<lar fenli gurur ve tevazu, mil· 
li gonır 'e tc\'aru gibi normal 
bec;eri tezahürlerdir. 

Kendini hakir görmek lhsasmm 
nıod"m rubiyatt.a ve bilhassa A<l
lc!r'in Pi'.'likanalitik t.nhlilkrtnde 
hir ~k ma--.d teceıu~rı ''e komp 

lek teri \'ardır. 
Kla n. nkU tababette de mega. 

lomaninin hf.'7.'eya.n eklinılcki te
ı.nhürleri yanmda. bıı.<;;ka. ruh lıas· 
talnrmda teJ"Sine olarak mİ'kJ'oma. 
niye ait. h~cynnlar her gün gö· 
rülm~ktcdir, Tımarhanenin bir 
köşesinde durgun, hareketsiz ''e 
gUn:ıhkiirlık hc7.eyanlan içinde ağ
lıır bir bl~are yanmcla bi::. 'ds kendi 
ine meh<l!llk, banl,erllk, IaraUık 

\ eya alimlik izafe eden ~n \"e 
nıiite'<ebbir başka bir hRsta görü
lür. 

nir kiitlcnin, bir milletin me~a.
lomani.,i kadar mlkrom&ni i d(} 
telt1ilielicUr: çünkü iki inde de 
milli kıymetler ,.e kmJretler ha... 
kiki çehre-ııinl gö temıemektedir. 
nıegalomnn millet iz.ansız 'c ölc;ü· 
üz bir şekilıle kendini tehlikeye 

attı~ı gibi mikrom:ın mHlet de 
tcrı;;ine ob.mk en telıl'1\clJ btr an 
dR lmdretli olduğu halde ıebun. 
ke Jik giisterir. ::\larifrt hunların 
orfaısmr hulmalc Ye real!st olmak
tır. 

Diye eöylenlyontn. Bu gtnf Umana 
yenı g;'elen bir gemlıılrı kaptanıann. 

1 dandı. Tcmo~;ln onu Yukohıunadan ta
nımıştı, 

O g-eeo Tlyen.hı'yu bllyiik bir u,·k 
ve heyccnnla dinllyerrk müşterilerin 
• ki bemM he~l de onun 1t,,ıklarJ7dı _ 
çehrelcrlnılc bir anda neo•e ve tebes. 

1
1 iinı bellrmlstı. 

Herkes sınuyorou.. 
llerkN scvtnlyordıı. 

\'o berkeıııln kalbi ~rpıyordu. 

Temoçın ka larını knldırarak, hay. 
retle etrafınd:ıkilere bakryor ve ken. 
dl ltendlne mırıldıınryordu: attan lstlludc etmeleri rlea olıınnr. \'n bulmak 

\e GERİ Dö~JEMEK için lOtfeıı tnm SEANS SAATLEIUNDF. 01') 
LlNIZ. 

Bugiln MıaD br: 1 - 2,80 - 4 - (i,80 - 7 - 9 

••••••llil•lıiı•Es.-ı.nt ı e kadar tenz.ıııuıı ·eJaC!Bi:lila::ıma..ıii 

ı - Bu J"te r.adbell bir kadınmr:l! ben 
Jnu Nag'tlsaklıJo gôrdüğ{irn zaman bn 
knd:ır tıehlıar ,c ı;eklci değiJdl. Acaba 

·------=--~ı::ıc~~~~~ın;. 
BUGÜN ACiZ T ADiLE GÜLMEK ISTIYENLER 

Senl'nln <'n cğlı:...-ıeelı ı.onıedl lnl görmrli .. 

olarak: 

Ş:ıngha.) ın hnvnsı mı onu bu hale ge. 
llrıli? 

Tcmoçi.n bunları dii DnUrkrn, .ı;özıL 
nUn önlindc Çini! kızı.n hayali belirdi. 
l\uray'ın ona: - Haydi, kalk git bu_ 

I rnd:ın ! ııonra ın:ıhvolıırs•ın ! sözümü 

1 

dlnlemnseıı pl"ma n ol:ı<"aksın ! 
l>edlğl.ııl duynr ı-lbl oldu. 
l"n7.lıt dU Hncmrdt. 

Artıl< kulnldarı ~ahncdcn , Ultseleıı 
ııcı.zlrrdcn b.tıjl a bir ~Y d~ymuyor, 
gozlrrı Tiyl n.tu'nun kırnu:ıı tllllcrc 
bil"''--......... u'iP \"Üııudund:ın bıı!'ıkn bir !!CY 
görmüyordu. • ' 

(Krzıı Kl'lcl>f'k) biraz döndilı.t-0n 
' sonı ıı, lı••rl•<''l"ı bft!dc(ifğl mr.şhnr tilr. 

ı.ı .. :tnil ,.;, '"mi.'" lın.,,!:u!ı: 

"Bu tC"t'. '111 m&\'I l~U!Jben ln altın. 
d~. knlbı bomboş ynşıyan bir gencin 

Mecliste 
Dün kabul edilen kanun 

layihaları 
Ankara, 21 (A.A.) - Büyük 

Millet .Meclisi bugün Refet Canı
tezin rc~indc topl:ı.ıı!XU§br. 

Türkiye ile Romanya arasmda 
akit ve imza edilen ticaret ve tc
Jiye anla.5ma.ları ile merbutlan. 
nm tasdikine dair kanun layihası 
kabuJ editmiştir. 

Madenlerin aranma ve İşlet.llnıe
s~ hakkında.ki kanun Iayihasmın 
ır.üz.'tke reshıc devam olunarak en
ctimene iade edilen maddc:ler<len 
maad:ısı kabul <'dilmiştir. 

E:c17.anÇ vergisi kımununun ilçUnçü 
maddesinin 13 ilncü frlcrasın•n de
fJştirilmesine dair kanun teklifi 
iie, memurların tahsil müessese
lerinde talebe ol:unl}~cnklan hak
kında.ki kanunun birinci marldesi _ 
nin değiştir.Jlmesine dn;'l' kanun 
!ıiyihasının birinci mılzakercleri 
Yaprlmıştır. 

BUyük Millet ~teclisi pazartesi 
günü topla.nacaktır. 

Berline bir ilim heyeti 
gidecek 

Lokanta vitrinleri 
---<>-

Bazı büyük lokantalaT 
ıimdiden karara uydular 

---o-

Dl er erine 
tenblbat yapıldı 
Lokanta vitr!r.lerlnin hariçten 

görülıniyecı;}k şekilde kapatılması 
ve yemek te~r e-dilnıemesi üze. 
rınde Şehir Me-clisincP. verilmiş 
elan karann tathikm:ı geçilmesi 
için üç aylık bir mühlet verilmişti. 
Haz:ranın 15 inde bitecek olan bu 
n.ühietten evvel clırlmizde büyük 
1<>kantalal' \itrinlerini kapatmış • 
lartln. Henüz vitrinlerini kapatm: .. 
yan ve yeme-k teşhirine deva.m e• 
<itn rezı a.<1ç; dükkAnkırı kalrnr!} • 
ttr. Şehir M2Clis.i.ncc verilmiş olan 
üt: aylık mllhlet t>:ıımt bir müddeti 
,fade ettiğinden bunlara dn vitrin. 
lerin<le yemek teşhir etmemeleri 
ic;in tenhıhatta bulunulmuştur. 

eni maarJI 
tayinleri 

(Beynelmilel İ.dn.rl İlUrılcr C('. Anka.rodan bildirildJğine göre, 
ıniyeti) umumi kongı-esi 7 mayısta 3 nci1 mr.unu miifettiali!c maarif mü 
Berlinde toplanacaktrr. Muhtelif ~avirliğine 1.otat:cbul kız öğretmen o .. 
nıil:etıere mensup ilim adamlannm kulu edebiyat öğretmeni Murat U
f.'}tirak edeceği bu kongreye nıem _ raz, Isparta orta okulu öğretmeni 
ltketimizden de b!r heyet davet e- Ali Rıza Tok:ı.d Maarif müdürlüğü
dihniştir. Bu heyete dahil olan tF. ne, Amasya orta okul müdürü Hil
tan.bul üntvemitesi hukuk fakUltc· mi Sakman maarif müdürlüğüne, 
si deJamr i'e esas teşkilat hukuki Amasya maarif mUdUrü Ali Şan 
profesöril Ali Fuat BaW"t Atı!ka.. Yozgat m:ıarjf mUdürlüğüne, İz. 
raya git.nıiıkTdlr. Hey~, 2 ma,yıs. mir ikinci Erkek lisesi öğretmen. 
ta şelırl:m1'rlen Bc1'lme hareket l(.>rindeıı Hut"Şit Nazlı Erzurum 
edecektir. Maarif Müdürlilğüne, Tunceli ilk 
HaydarpQfO/.ılar apor annü öğretmen mlifettlı71 Nu'li Maarif 

2 Mayıs cuı:nartesı günü ~ 15 müdürlüğüne, Kocaeli Müfettişi 
de~ Bhldında Hayda.r. lbs:uı Altay Bingöl Ma.a.rif müdUr
p:ı~ çar ~U ~- I~e nakil ve tayin edilmiş-

Moktebin mezunJcın vıe ~e- ıeıüir. 
ri ardmda yaprlacak ~an bugij.n Pirinç ticareti aerbeat 
mmıleıketimizin tani:nmış spor.cula. bırakılacak 
nm bir azaya top1amıı,a. gU%e1 bir Yeni mahm.ıJde çel.tik alım ve sa. 
v.esilc olaceJrtır. Ayrıca .matbuat tınır ile p!rtııç :ticaret.inin serbest 
tı.!amile, muan·m.ıer takımı bir ~ima& müllSf:ip öriilmü§tür. 
m!lÇ ya~laa-drr. Hıllen c;eltik müooyeaıt.ı münha.sı. 

Y eı-li çay için fiyat larkı -ran Toprak Mahsulleri Ofmince 
alınmı~ak yap?l:m.akt.n; ve Ofis koncli hesal:ııma 

El!erinde çay bu.luna.nlerda.ıı be. pirin, klrdmı.rek 5a:t.Işa arzetmck.. 
yanııame istendiği Sirada bir kJsnr. tedir, Yeni çeltik alım mevsimi 
çn.ycr ve baldcal1ar ell~e biılu.. firlen buün ba.§b.ıtıa.ktadrr. Bu SC• 
ınan yerli çay denilen (itüziimü yap ne, ilti mi31i ararln.in Çeltik ~riya.. 
.roklan) n~ eda ~l"l!ı:u:mı da. be· tma tahsis edildif,i elen haberler. 
ya.nnameye dahil eıtmişlrertı.:r. Bun. den ıanl.ıışrlmoattadtr. 
Jar beyannameye da.bil olamıyaca. Bir çocuk apartımanın beıin. 
ğ:nd3n kendilc..~den• fiynt farkı ci katından düttü 
alnunıyaca.ktır. Tarlaba.şmda Urfa apartıma· 

Bütçe müzakereleri nınm beşinci ka.tmdia. oturan a-
Ankaradan Haber verildiğine gö vukatm 7 yaşındakıi oğlu Alkan, 

re, btitçc encümeni, :iktısat velcıi· dün, dairelerinin önündı-..ki :asan
lctinin bütçesbıi tetkik etmiştır, sör bogluğundan aı.ıağt bakarken 

Bu hu.susta lktısa.t \'ekili Srrrı düşmüş, hunlahaş bir bale gele
Day encümende beyanatta buluna. rclc kaldırıldığı Fransız hastaba
rak; bilhassa kömür istihs!IUnin nesinoo ölmil§tür. 
çoğalttlmaSI ve na.'ltil :işlerlnin tan. Yeni telef on rehberi 
zimi hU8USUllda alman te<lblrleri dağıtılıyor 
izah ederek, kömUr s-.kmtısınm Ö• lstanlıul ıtelefon :rehberi uzun 
nUne geçmek için büyUk ı;-ehlrlc.rde müddettenbcıi bir matbaada ta.be. 
ıtok yapmak tedbirlerinin !!imdi • di'mekteydi, Rehberin dün tcsliml
den nl~l'§ oldu~~u ~i~ rmlştir. ne b:ışlanmışt:.ır. Yeni rehberin a. 

Valı muavını gıdıyor bc·nclere hemen tevziine başla.na. 
Mardin valiliğine tayln edilen ls • caktr.-. lsta.nbul telefon rchboıi 

tanbul vali muavinlerinden Rar:lt De. , son olarak 1930 scııes:nde basılm~ 
mlrtaı. yann alqıam vazifesi ba§ına cndnn sor.ra ancak ildve rehberler 
hnreket edecektir. )"üprl.'lbilrxüşti. 
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Ber çocuk bir 
bflyllk adamdır! ... 
M K'1LEKETİN her tarafından 

haberler geliyor: Ankarada 
Cümhurreislmb büyük bir çocuk 
:;ropnnım 7JyarP.tfni kahol brıyur. 

dıı; ı;onnı. bunlar Mareşal Fe\7.t 
Ça1.-nıakla. :Büyük !Dilet MeclM 
Reisini de ziyaret ettJler. 1zmirtle 
binlerce Ç«uğon körpe ciğerlerin· 
den boşanan ees çağbyanı "onuncu 
yıl marşı"nı ufuklara dinletti; altı 
hin çocuğa leblebi ve üzüm dağr. 
tıldı; biiyük sayıda bir lo mı giy. 
dirildi. tstanbuld.a çocnklardan bir 
Imçı binlerce halkın C>nllndc nutuk,. 
IAr ~yledller; ~rler okmlular. 
Her tarafta Türk ÇC>Mıkları ön "laf. 
hı görünüyorlar; sokaklar ,.e cad 
del<'r bu ~n kalabalıkla bü bütün 
güzeldir. Eski devlrlcnle ihmal 
eılilrniş olan bo en bliytik hıızhıe, 
el\ büyük kuvvet t:imdi kıymetini 
takdir olunnıU!) buluyor, ''llnnlncl 
asrr ~ocak asndır!" diyenlerin 
hııkkı var. Gürbüz, uyanı'k ve alı. 
ili.kit çocuk yeti~tırm.ıyen bir mcnı 
Jekettn, altın mad~nlerf, kiimür ö.. 

c~farı, utsm bucaksız verimli ova 
la.n, t"ngin denizleri yarın ba.Şka. 
larma )'11rar, Almanyayı bir rı ll'da 
milletler 4'.&ffmın önUne götüren 
kuvvet "Alnum ~ocuğu"dur. Türl; 
n.ilJf'tlnf yük!i!clteeek olan da Türk 
çocuğudur: az zamanda llerl&mls, 
büyümü ve kudret sahibi olmns 
diı;er milletler de bu me\'klleriııi 
!!OCtıklarma bo!'!:ludnrlar. 

Birkaç ene evvel hmire git. 
ınck için vapura glrerl<en arkmndn 
bir sec; rtuydum: 

- Yol veriniz, iki bttytik adam 
;!eliyor! 

Acaba bu büytlk adamlar kim _ 
lerdir, dly<.'rek diindüm, baktım. 
1Jd tQeukl:I. ~la.,tnn; bir adam 
onlann arkasından ytlrtıyordu \'e 
deminki sözleri o sö~i. Bu 
vaka ''coeuk" denilen ah mahlfı. 
kun kıymetini anlatmak ~in ne 
güzel hlr misaldir; bir bakımdan 
h&r ~ocok bir büyük adamdlr, 

OsmaDlı oemlyettnde ~nk son 
ı•landa k;aldığı halde "çoe&l' ps.di· 
sah"lar (anbr. Doğnısu, ''hı.5, yı..•. 
rinde ağınlrr.,. Çocuk çocıulduğt·. 
nu, büyük büyüklü '"iinü bibneil: 
Çocuğun lınkkı çocuğa, büyüğün 
hakkı büyüğe \'erilmeUflir; bugün 
böyledir. Türkiye Cümlnıriyeti be 
'fürk milletinin Ctimlnrrlyete ni. 
Ş4...nlandığı günü Ve p günle t.şh .. 
yan haftayı çocuk b8.yraan yap 
malda ne bdR krJmit verdiğini 
g~istir. 

Saltanat usulünün en sakat t:ı. 
raflarmda.n biri hazan bir çocuğun 
dcvİet rei 1 olmasma lmkdn ,·er. 
rnesindcdlr. Dördllncli Mehmet 
tahta (ıktlb'l mman 3.ltı ene yedi 
ay yedi gUnlülrtti,. CUlılstan ı.ekJz 
giin sonr.ı 10 Ağust-Os 1648 de kı. 
lıç ku~anmak üzere Eyil tt.. c:ı. 
misine götUrülürken otm üstünde 
lluroıak f~jn güçlük çel.iyor, bUytik 
lmnıhnr dizgfftini tutuyordu, 

Bıınunla. beraber bu ya.51 palli .. 
"ahhk l<:in nz ""Örmek acaba doğ
nı nıu? tspany:ınm son kıPnlı On 

·nc;üncli Alfons anasının kamınd11 
iken kırat olmu~tu, 

KADIRCAN KAF ll 

i'akat, '(bUyUk gtlne§) in bir parça. 
m: olan (Gllnqln ottu) flnflcr gibı ko. 
ıay kolay 61mlyecck. 

Yan diri bir h&lde yaşıyacak, 
Ebodlyeto kadar 18§IY&cak. 
Onu: ben yq&tacağım!,, 

(Krzd kelebek) JWiere kadar fğll. 
dL, "M t.okrar eoylrdlere buseler, to
ııc.tl:nıler saçarak Mhnedm pcklldi. 

ölllmüne §8lıtt oıncağnn .. 
Bunu arkada§lanma. baluıoderken; 

bana: 

tayın canı lldalmıı cörllııüyorilu. Ti. Bardaki mll§fertıer ·perde kapıınıa
yen • Foyu tıeftll bu ge119 kimdi eca. en • tekrar lgıueğe ~r. Herk~ 

bu türkftden bln türltl mana t;ıkan. 

- Sen bir falcı mısm? Bu geoo 
böyle bir genctn 15lcceğ!ni nereden ve 
nıı.sıl keşfet Un? Dedncr, 
ArkadaJlarıma Ve bQtUn dünyaya 

haber vereyim ki, §U göklerde ~tldı • 
yan yıldızlar, yUz binlerce yıldnnbcrl 
böyle bir gencin ISIUmllnc ilk defa &ıa.. 
bit olacaklardır •• 

O genç kimdir bilir misin.iz'! 
O genci ben hrplnJzden iyi tanı. 

rım. 

O genç, güneşin oğludur .. yarın N'lp. 
pon [ll Adalarına h!k!m olacak blr 
kahramanın oğludur. 

O genç. ben m lçııı ölecek .• 

Oruı, lmlbl bomboş yaşıyan bir fu. 
sandır, dediler. Onun kalbinde bir kıı
dm s"vr,isl ya ~adığını ilk d Ca ben 
sczcJlm. 

O g~nç txın! d llcc evıyordu. 

Kalbinde yacııyan kadın, bendlo1." 
On <ı:ıft:ı otıırnıı Hu,., <!ıl"ll'lll l~k· 

ba! 
Fakat, bu haberden biç kl.mııe endi. 

~ye dtlşmemlJ hls:ı kimse kmkanma
m:ştı. 

!Jndcmkt bu genç bıı tooo oleooktı •• 
Dü Unmf'ğe değer miydi! 

neııln :ı-anmdnmtızlk oynak nağ. 
roelerle çatarken blrdon dnrdıı, 

Tlyoo _ Fo ttlrkUsthıUn lklncl kıs. 
mına dcvrun etti: 

••GQne§ln oğluna ben ft§Jk olmu§
tum .. o zaman o, beni ııovmiyordu. 

Ben, a§kımı boğdum. 
Scvllmlyen kadın, scvmtınte ıarar 

ederse, o kadına deli derler. 
Bunu blllyordum.. ondan kaçtmı., 
Uzakl8§tım. 

Şimdi o bc.nt seviyor .. aylarca brnı 
gölgemi kovaladı .. ve nihayet bu gece 
b'1!1 buldu. Fakat, şimdi beıı ondao 
kaçıyorum .. 

Hatt.A ondan nefret ediyorum 
(Güneşin oğlu) bu gec kendini öl· 

dürecek. 

yordu. 
Acaba, bu rece kendlnJ öldtıreceğlnl 

haber vwdiğl rcnç k1m4l 'l 
(Güne§ln oğla) ııWul Ti,)(Jl _ Fo ne. 

)1 laıstedlyordu1' Yoııı.. bu ıtaBJar To
muçlno mlJdJ'l 

Temoçln: 

- Şeytan kadm, DIUllakkak ki bOoo 
nim bJr lapon olduğumu nnıamı,, dl. 
ye nmıldanarak, herkes Klbl ~.ııl 
fçmete iıaşladr. 

Temuçlnm barda kendini öldUroıe
fe hiç de niyeti 7oktn. 

Ön salta oturan Bektay amca dudll· 
ftnı bllkerek: 

- Adtını sen de •• PYl31ann turı,u· 
tinden nınna çıhıırılır mı~ 

Diye süylenl) ordu, O sadece Ti~ en • 
ıroyu bnede oyn rkan eyretnıckteıı 

ze,·k dnyayordıı. (De\ıtmı \'nr ı 

111 Japon Adalarının tc~kil ctugt 
eski Japonya • ., 
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DündPn 
··wp 

~'1adoq, a1amının verdiQı habe, .. 
e eore dunva vazivetıne bakı~ 

811' Yanan şahsiye. 
tin n · zıerl 

BerUnııa bulunan bir Yunan slyıuıi 
~lYetı Gnzet dö Lozan muhabirine 
ıı., lUıalllatancıakl vıızlyet hakkında ala.· 
~ !:ektcı bir dcmeçto bwwımu§lur. 

zat deml§tl.r ki: Yunan hUktune • 
~ eaaa 1§1 d#1 vaz.lyeti kuvvetlen 
tıı hlek Ve bllhaM!a general açlık ile 
~tadele etmektir. Ati.nada gUnde 2W 
~() Ölmektedir. Her on günde bir 
tJJ.rı. fKj ton hububat gönderen TUrltiye • 
!it bu tesırıı yardımı bilhassa teb<:ile 

ter. Tarafsız i8§e ge.mUerinln Yu -
~ta.na gelebilmesi için hUkO.met 
~etek Anglo Saksonlardan gerek ml.h.. 
~l'den go.ro.nUlcr elde etmeye çalış
laı kto.cıır. Siyası bakımdaı:ı İtalyan 
baıepıerı henUz bllizı.miyor. Fakat her. 
Ilı. <le ııurası muhakkaktır k1 Yuna. 
t tan, Makedonya ve Trakyanm bul-
~lr l§gaU altında bulunmasını hlçl.ılr 
e ıtıan kabul etmlyecektır. ÇUnkü bu 
~aleUor 192:> ve 1930 abo.11 mUb:ı.cc. 
lc11tıdcn sonra. tama.mile Yuna.nlılar 

: hle.sıteuı bulunmaktadır. Yunıı.n ınil
~U bugun Bulgar tııha.kkUmU altında 
11 

lıınan Yunanlıların ıstırablarım u -
t lıtarnaz. Şanlı mazisini müdrik bulu. 
;n '?unan milleti, dalma SclCuılğl is 
Ycccktır. 

lt.nn"illAR TAARRUZU: 
lJ l kbahar taarruzunun ne zaman baş 
1 

Ya... ı her tarafta merak \·c altlka 
ı;~ &oruımaktadır. Gelen haberlere 

re :ırk ccphcsind bUtUn karlar e. 
ttll\ı§, lllmdl 10 derece hararette ça • 
llıurıar kurumaya. ba11ıamı11tır. Bu ku. 
l'uına l§l on be§ gün zarfında tamam. 
~caı; arazi taarruza. kabiUyetll bir 
;ı,~Yete girecektir, Ancak Alman ta. 
tı~unun bugUnıerdo bıışlayamıyaca. 
rıu 'n1a,ıııyor. ÇünkQ kışın çok uzun 
'-l'ıncsi yllEUnden Almanlar cepheye 
la iter ve malzeme ta.bşida.tmı tamam-
~anıamt,lardır. Bu iUbarla taıı.rru. 
buec ancak haziran ba§larmda ba§lrya. 
tırı cğt sanııma.ktadır. Ruslar da ha. 
1ıe,.ı1tıarrn.1 tamamlamaktadırlar. Cep. 
ttı e giden bUtUn yollar Rus askerle-

' doludur 
bı • 

"ta ğer lara.ttan haber verlldlğine gö. 
~lıtı Ulgar kralı Borls §ark cephesi için 
"et llnYanın emrtne 10 tümen asker 
'1ıı:ıllıeyı kabuı ctml§tlr. Londra radyo. 
ttg ~ dlln bildirdiğine göre kral Bo. 
1'111lp ı::nct lnl Buıgarıarm fUhrcrl 111!.n 
tı:ı:ıa bUtUn muıuuumlarmı tecrit kam. 

koyacakmı§! / ı\~ı 
l\)C.\?-."l'ADA WrtKARLA 
~\J>ELg. 

ADANA ' da 

İlk arpa mah 
sulü biçildi 

-0--

Gelen reımi haberlere göre 

Bütün yurf:ta 
mahsul çok 

bereket1.i 

tJ1ya m 
(Ba.staraJı 1 incide) 

ponlar umumi>etle hava akınla. 
nnı öğle Ur.eri. pazarlıtrın kaJa. 
thlık 'bulunduğu zamanlarda ya_ 
pcyorla.r. 

Çtiı?l.inq:.·. • f!5 ( A.A.) - Çin 
na:rp ~blıgt : . . . . . 

Ma!dneli bırl Jdcrı de ıhtıva 
ed~rı Japon öncüleri Loikav'ın 
imalinde bir noktaya kadar 
~eld ~lw sonra ilcrlemcğe <levn.m 
etmişlerdir. 22 nisan sabahı düş
man 11.ıungg 'nin 16 kilometre 

--o- - - 1 ~rk•nda .~ulunan Ho~ng~o.. va:. 
8ğCJl&r Aak raya ı 1n;ş.ır. Duşman kuvı.ıctıerıru hı-

.... i JP )"C cd~n 40 tayyare Çin mevzi 
ça ar tJn ı~;ini dcv~ı s!-1re.tte bomba.la: 

. ir1'dır Sımdı ı<:ıddetli muha 
Ankaradan bildiı.ldlğinc gore, zıra· ı rr:ı . . ceı;ynn e;m '·t h -

· aiiımat re ....... J. e,.. e \'e er 
at vektı.letine gelen ıcsnıı m . ·ı . trr.!f da a<Fır kayıplara <T -
memleketin ht.>r taıa!ında mahsul '-8· 1 ıı d • -=> llora 
ziyctinin çok ıyi olduğunu göstcrıııok. 1 rnak~1~f·~n cephesinde S ·ı 

d1r B . h b ~day ıetıhsnllndc f - va ı e 
te • U assa ut> _ p · mapıı. arasındaki bölrr d b' 

k mUhim bir mevkll olan n:onyada ym • . t:ıe c ır 
ço d nberi tc ha;ftacrn.n 1>erı devam ed~n earpış 
yeni mahSul dö•t, beş sene e · t' · • J .. -

dut d 1 . ıc ·ede lierekctıidıı-. ı.nalar ne ıcesınoe aponlar uç 
sa e ı memı.ş c rec . . 1 . , .". k betmi l d' 18 'l 

H l tıs:ı1t gitmesi Uerı.si i. bın ,;.ı .. ~ ay §er ır. 1 e 
ava arm m tt aküıdır 122 llİSJn aras•ııda Py'nmnna ci

çln de Umltıelkrl ar aırmmahsulU ~lçllınlş \·armdn dört gün devam eden 
Adanada 1 arp 1 1 ...... · · d 

t atıncıan vspıııın bir 1 muhe.rcbe er n..,~ıcesın e Japon 
ve köylUlerlm!z nr · · t 'T' 1 1 k · 
demet ill§e mUstcşamıa takôım edil . ~.ayıb:ı: 1 ~·? .": Jb-:ıılm-a,ı ~ara Ç~ınl.e 

vUAyetıerlnde tetkil< se· uç lll ıuşıyı u U51 .. ur. ın ı_ 
ml§tlr. Ocnup kta olan ıasc müsteşarı l~r if:e ölü ve yaralı olarak b'n 
ya.bati ysiaıı_:::au Atıkaray: dönecektir. 1 !d~i ka) betmişlerdir, Bu rakam 
pazarte ı;~n • - k 
Ö~ dl~imlzc &öre, mUatc~:mn &e. ' J:ıpo'1 kayıplarının a.,,c;agı yu arı 

. h u bu bölgede subaşı teş ı u. n ~ a :n ır. .. bren b ktlM k 1 l~td b' ·a· • 
!~ı;a~ı işi 1ıe yakından al&kalıdrr. ~im<li Tatkon'un cenup bölge_ 
Memleketin diğer :ınıntııkalarından C\' • ı sinde muharebeler cereyan ct-
veı cenup vtlAyoUerlmezld mnh!<111Urı me!<tedir. . . w. 

mayıs nymdıı yaşama haline gclmesı 1 lrravadi cephesınde bır deg•. 
ve hazlrnnda da harman zamanının • r.;1· .;k -c?lnamrştır, 

ba§lamaeı subaşı teşkllAtına cenup vi. Pinn nehri üzerinde Çin ve 
lA.yetıertmlzdcn b~l:ınmasmı bir zaru. Je.pôn 1aıvvetleri karşı karşıya 
ret balinc koymu,tur. bulunmaktadır. 

TEK T1P YAÖ TETKtKLERt • 

Diğer taraftan, gadeyağ istıhlAkinln Ocrıatll me 01'!ar 
tamamil.a karşılanması için ticaret ve._t •, . . 
kı1letlnln, muhtelt: nebalt, i~ ve sUtj (llııftara.tı 1 ıncıde) 
yağlarlle muayyen :nlslıetler dahtl!nde l !:;2,~ei~k'>ırdir. B~ ~~t ücret. 
çok besleyici bir1tıp yerneklilt ;ııağ ya. lı n!..e-muda.rm ibugun ellt'nne geçen 
pılma.81 hususund tetklkl ~c b\ılÜn. i ı omd~ıı' .. daha az hir para aL1ll3.la • 
duğwıu evvelce yazmıııt:ık. Bu mQJ!ııle 1 rını i!t.aç edecek Ye buna. mukabil 
hakkında mUtaleaları aıılımak Uzere lclra\tt. hakkmd:ın istifade ed\!cek. 
ya: fabr·katörleri Ankaraya çağrıl . lerJt ve/iktdemlcıi de mahfuz tutu • 
mıştır. laşc mUeteşarlığında, fabrika· bıeak't'fr. Ancak bu hususta henüz 
tör ve dlğer nlllkalılann da i§tlraklle iı:ıtU ·.b r kft.nı.r ver~:nıi~. değildi~. 
bir toplnntt yapılara.le faıı.llyete geçlk. Tc~1:tkler ~u nokta uzerındc tek'3lf 
cekUr. Çok hayvan kesilen şehlrlerd'! ediliyor: Mesela bu.glln 400 ~ 
elde edilen i~ ynğıarı bu ışe trt· 1 ücret . • alan bir mmeur yUzde ı~ 
dllcoektir. , 1 f ı.: ·/k a.tlde zam nlmı::ı olma~ma rag. 

rnen bu defa bu zammı zıyadesıle 

B
• ·ı..ıybe'tm\ş olacaktır. 
ır yorgancı Bugiirucii ı:srtıar ic.:indc bunun 

"" n.:ı.hzm-Iarı yok mudur? İ§te bu 

dükkanı yandı ~;~~~A~mda ınce1emeıer yapıl· 
ME,IURLARDAN 

IllffAXNAMELER AJ. .. INDI Bcyoj'lunda .Aynalıçeşmede 6 numa. 
ralı dUkka.nda yorgancılık yapan Kah. 
ramanın dUkktl.nına dUn, Antuvan a.· 
dmda bir arkadaıı gelmiş, giderken 
sigarasını yanar bir halde almıştır. 

Sigara yastıkları tutuşlurduğundan 
biraz sonra yangın çıkmış, yetiŞ<?n it. 
fa.iye tarafından dükk.d.n ltısmen yan. 
dıktan aon~ s!indUrillmUştilr. 

Suçlu Antuvan yakalı.uunış, tahkl • 
kata başlanmııtır. 

sekreteri Bre\1 dtin yent vazifesine 
başlamııı ve bu mtınucbctle demiştir 
kl: 

üerctli m(;IIlurJ.sım bu UcreUeri. 
ni maa~a tah,il i~in proje l:ir tr. 
t"dftnn hazırl.anır!.cen di~er tcruf -
tan ücr<'tli me.muı lnı1n vnziyotlc. 
ri üzerinde yapılan tetkiklc'l' de 
nihayet bulruuştur. Bu tetkiklerde 
memurlar:ı ~ah!'i ve ailevi vazsct. 
lP.ri t'lrafında geriş sutıll~ri ibtiYa 
ellen hirer bC!yruır.ame doldurtuI
nm~tur. 

~ 
11 

llll ~ı, i&§e maddeleri veeJ. 
la.~?nnaı:neleri ve ham maddeler 

Jı • l.ııanı.csıno muhalif hareket eden 
"tıı r hakkmda verilen bır çok ö. 
~ r cezaıarmı nc§retmektedlr. 

ııı \'lkto ı;UyUk bir llllAh fabrikası. 
ıuetzı:ı nıtıdUrU kendi ihtiyacı içlıl 

10 et ve fabrika kantini mevcu· 
an 50 kilo kadar tereyağı kaldır. 

çtıc Ölllmc mahkilm edllml§tlr. 
ı :un bu hareketlnl. kolayla§tıran 

ıı ~ e kadın bir kA.Up de aı~ar acne Ya:11bküm cdUml§lerdlr. Fran. 

- Fr&nss mUetemleke ıılya:retı ~im. 
diye kadar biraz da te:ıadüte uymuş • 
tur. Yeni Franaa devlell ile beraber 
Fransız ınUstemleke memurları birle. 
ııik bir nıım dUııUnceye bağlı kalacak. 
!ardır. Deniz aşın Fransız toprakları 
arasında madcll ve manevt sahalarda 
daha ııkı bir teına.s olmasına ve bun. 
tarın ana,·atanla daha ııkı bağlanma. 
ama 6ıkkat edilecektir. 

Beyannamelerde b'.lha.ssa me • 
murlann nakdi servetleri ile ~ • 
son kendileri, kanlan, çocukları 

baba veya a.na. arı il<> karrlnrının 
c.n yakın akrabalanİun emlaklerl, 
gelirleri ve gayri menkulleri ha.k • 
kmda rna\ümat verilmesini istiyen 
sualler vaı-dtr, Bu beyannameler 
doldurular:ık lonlanmıı ve Anka .. 
ray:ı. gönderllrn'~t.ir. Bu malumat, 
!llemurların sicil!crind'? esas 01.a.cak 
ve biıhassa yaşama tar7.ları ile gç .. 
liı-!ermde vukua gelecek bariz tc
beddUller bu beyannamelerle kendi 

l't ba harp ekonomisi kaideleriJıe 
1 rckeUe önemli miktarda deri 

1'lış ve bunları bUyUk kazıınç 
lıe ld tnı:ş bulunan l,ıir sanııytcl do 
) :ırna :ınııhkem d1lm ~-

\, '\'l 
"'{l'~'lt: SORULEN 

lı:ı>tlı il.En: 
' U lnıda Norveç kaynaklnnndan 

'foı •~· tf _ ı" 
•G~~ô1f'"tüt< 

O ,u ~··1~ 
tqt ,*·· 

.54. 

- Ben bu fikirde değilim. 
Jake!in, hafiye Puvaronun yü • 

zünde.lti ciddi manala.n dikkatle 
tetkik ediyordu. Nihayet Puvaro. 
nun dü§ilnUf?lez-l..nl anlamış olacak 
ki s6zlerille ~öyle devam ottl: 

- Benim için kendinizi bu ka. 
<iar U.znıoyiniz Mösyö Puvaro, dedi 
Ben lA.yık olduğmnu buldum. Ba • 
şana gelent <'ekece;;.:m fnka.t bu 
sefaletim içinde blle bir ~ Simonu 
btrakmıyacağmı. 

Nehru i .. e 
Azad 

Londraya 
çağırılacakmış ! 

Tokyo, 25 (A.A.) - Yeni Delh!den 
haber verildiğine göre Hindistan li· 
derlerinden Nchru ilo Azadın İDgil. 
tere hUkQmcti ile bll§lanmıı olan mil • 
znkerelcre devam içln Londraya davet 
edilmeleri tasavvurıarı ı:-erçekl4ece • 
ğe benziyorsa dn bunların Londraya 
h ç.bir suretle gıtmiyecckleri bellrtll· 
mektedlr. 

------o----~--

C ar Başvekili 
T ransilvanyaya 

gidiyor 
Budapeştc, ~5 ( A.A.) - Baş

vekil Kallay refakatinde müna_ 
kalat, z.h aat ve propa.ga.nda. n&
zırladyle ve birısok yüksek me_ 
murlar, mobusan meclisinin mü
nakalat kom'syonu azalan ve 
Budapeste mebusları oldll.ğu hal_ 
de Tı-ansilvanyayı Macar <iemir
yolu ~bekesine bağlıyacak olan 
yeni hattın inşaıatmr teftiş et_ 
rnek üzere bu ak§am hususi 
trenle Transilvanyaya hareket e
~~ce'ktir. lktidar mevkiine geldi. 
gındenberi Transilvanya.ya. ilk de
fa olarak resmen ziyaret edeoek 
olan ibaşvekil Kolozva.r'da dura. 
rak Viyana !hakem 'kararlyle Ma
carist~na ilhak edilmiş olan bu 
eyaletın '}'iiksek rnem.urtannı ka. 
bul edeOP.2rtir. KaU.ay bu mUna-
sefbetlo bir'nutiık ct.ir 
BaŞv~kiljve ~ Bıırda.pe°,, 

teye döneeekıer&r. -- ... 

Mo~ova büyük clçUrıi:z A li H a.y. 
dar Aktay mezun.en dün .ı\ıık&ra. 
ya gelmiştir. 

Aftır l9çller 

Amerikada 
Husuai otomobillere yeni 

lmtik ıalılması yasak edildi 
Stokholm, 25 (A..A.) - D.N.8 . 
Birleşik Amerlkada alınan tahdit 

tedbirleri yillntz benzine inhisar et • 
mcmııı hususl otomoblllere ycnı l~s. B ()\1)J{ 'c Cflsh: hich• ~iri 
tık satılması da yasak ed.lmi,tır. Bun- ı .. ~m?f; mliretdıı nrkn<la..5lar 
dan ba.~ka bUtUn otomobil l~st1klerine h ••• , .. 111( u ~ nz€iıj;ı uı.ıııı bir f;.iiirinın 

eı konulması dn bnhls mevzuu olmnlt. lı:r p:ırç !>lilda. söyle der: 
tadır. ı J>.u .. ı1 uzrc nyak Ustıinde kaim· 

-----o dir mürettipler, P.Jlahk d kaça 1 Di?cıler harf be harf asan 111 etne en 1 niiz.nıd1r milreU..pler, 

1
. 1 t~ 

1 
KH.aplar intLc:;ar etmezdi, bunlar 

po ıs DU s~ ~Ja t Maarifle ulümu ;:csta:~it; 

Y, ka~ anrcı mü.rett.ipler. a 1 U ~OC'a l;illİrİn ~U sözleri DC kadar 

P mUdUrlUöUndckt ihtlıtuı hO.dl. <logrudur. ]l~,lmten, ~u in~lar 
olla e. olın:ı.,aydı, ~ınc E~rcf'.n <lcdıı,rı gi.. 

sesinden dolayı maznun olan suçıuıar- IJi: "Ahali kör lmlırdı." 
d&n mUtekalt polis Necatı dünkü mu. 

l\liircttiplik <le, gazetecilik \C hakemede gelip t-Osllm olmuş '\"C hak • 
kmdakt tevkL! kararı infaz olunarak ;~~~~rt;~~:• j~b~;;. f=t~ ::!~ 
tevkifhaneye gl!nderllmtştı. in işinden ~ıktrğı saatten bir nd 

Kaçak olan ikinci suçlu Uç ny evvel 
aat C\ \'el f<; tutarlar. Ilu fJı;j ay. pollaliktcn !stl!a eden Necmi ise, bu 

nlm:ı.z nrl>adaş, yine beraber, sn. 
sabah adliyede yakalanmıştır. Necmi bnlıın nlac:ı Jcnranhğmda iş başm. 
saat 10.30 a doğru muhakemesinin ne dan synhrl:ır. Na ıl fitilsiz lem.dil 
güne kaldığmı öğrenmek kasdile adli. yanmuz, dilmen iı; gemi yüriimez, 
yeye gelmi§, kendial adliye pollal Sa- rüzgi\rsız yelde "'..rirmcnt dönmez, 
detUn tarafmdıın görülerek yalUılan. 

kallatsız kuş uı;nın7., s.-ıpsıı: b:ılta. 
mı§tır. iş ~örmczse, muhnrrirs1z ruUrettip, 

Necmi hakkında esasen tevkif kara- müretüpsiz muharrir de ltlı;bir is 
rı bulunduğundan derhal tevklfhane. yapam.'lZ. 
ye göndertlml§tlr. Talileri de birdir; ı;Unkü me&lek. 

Bl•r kadın hamamda lerl nankördür. Yıllarca ,.e yılhu-. 
l'a ~alıştıktan sonra ibtlyarlaymc& 

k t k \'o ()31ışnml)ııcaiı: bir hale gelince, arne sa ar en lkbinl de bCkliycn ,.c lmcakbyan 
şey yaman bir cfalettir. 

Yakalandı nıo. ... lck sehltleri':lizin s:ıyısı d:ı 
epey<'.e JuıbnrıldJr. Mürettip Grka. 

Şaziye adında bir geno k~ dUn, d~lar antimm anla ciğerleri :r.e-
C&gaiotfhmdald kadmıar hamamında hirlcnerek, ~azetecl Ye mııh •rfr 
baR:I kadınlara ekmek kartı satarken fle ycrsizUk ,.e yurtsıızlur:-1 • 

.suç üzerinde yakalanmış, Ust.Undo 8 den n~Jf,. \C sefnlet!e l o 
adet :kart mılunmU§tur. tan ''crmf~lcrdlr. 

Oenı; krz verdiği i!ı:.dede bu kartla· I~kWen, bugiinktl gibj tertlp 
rı lkbal isminde bir kadından satmak makineleri yoktu. Bir makaleyi, bir 
Uzcı:e aldığını, 1kbclle de bu karUnn fıkrası, ~·CUıasıl Qızct.cyc gireeck 
Tabtakalede fırıncı HUaeylnin ııatmak fllZılıın, bir kitabı, bugünkü gibi 
içtn verdiğini eöyleml§Ur. bir insan, bir lntertype saıuı.Ud\.rı 

Dl!er ıruçlulnr da yakalıı.nmq, hak.. di7mez, milsveddolcr, scldz, on, 
kt'ltla tahkikata baıılanmıatır. ba~n da yirmi parr.aya aynbp 

D .. b. . h. nuınsralaruını.'k, mürettiplere dağı. 
Şehrlml.ze gelen mal~mııta gBre ia. un gece tr ın I• tılırdr. \'e onb.r. harfleri lmsalar. 

~e mUsteşıı.rlığt, ağır ifçlli::re mab8us dan, bir kuyum<"u <likkatile topla,. 

cltmck kartlarının yeni bir tevzi esa. dam ha" dı·ses ı" oldu yıp ,-anyaııa koyamk )nzılan di-
sına tabi tutulması kararıattırılm11 - zerlerdl. Ve bo çalı a, ayıtküstli, 
tır. Bu husustaki talimatın bugünler- Ditn' gece KürUkmustafapa.5ada ynpıbrdı. Ve S11Atterce \e a tlcrco 
de seımesine intizar edilll\ektedir. bir inhidam hiı<lisesi olmuş, iyı bir bÜrordi. 

1stanbuld& ağır ifçl olarak 71000 teısadUt eseri olarak kazasız atla. llaki,nclcrbı lcn.dilC? mllrcttip ar. 
klfl teııbit cdllıniı ve bunların ağır iş. tıbnışhr. ~ad:ı , l~e ot~ çal:~n bir 
çi ekmek kartı aımaama karar veril. KilçUknr·" :apa.ı:ıada, Kadirgn- ı~l ~~ril~ır. O, bugün •le, eskiden 
ıxüıtir. F~kat iate mllate~rlığmdan da Hamdi nu:ıd.:ı. birisinin 11 nu • l oldugu gıbf, sabahlara kadar çah
tstanbul ıçin verlledirn ağBtr iııçı ıka.lnrtm:' • marıılt evinin sağ duv~n, son yağan l 5l}D·or. 1 zl . .. ü .. hat ti 
miktarı ı:ı.ooo din • unun ç a,.,.r yağmurlar yüzfüıd~ dü ge b' u < ercce e cı \'e U:t. cu, \ 
1şçl mevcudunun bir de!a daha tetkik de~biı'C c;:ökıntiştU nE\•dnekil ce dır ömür törplilcyicf bir ı;nlı madıın 
cdllmesl lilzuı lU hasıl olmuş, uzun tet. \"ıınn ytkrldığını ~llantJsmd':n V'; 60D?a, mürettip arkada aıastaıa. 
k!kter yapılmı~. bir kısım tasfiye edil. gllrıllltüden isit:n~ 1 ha nırsa ne olacak? Ç:ılıı;ma.dnn p ra 
mi§ ve bir kısım atın' i§C;llertn vazlyetı tiyle kendile~i '!:ağ: :aı:ıışla;: bulruruyncab"Ula göre, onun hail ne. 
de :rnıntaka iktisat :rnUdUrlUğünde ciır Ye \'Unuıahf •• 
ınuteşekkil bir komisyona havale edil- Ev bu"'""" .. d tam )~skiden, bu suale mü bet ,.c 

B k ts h · ·~ -onm · a amen u ur bi ek Umk .. mtştlr. ua- om :;ntetklerkl§çtnln vazt. Yıkılmam 1l d!ı mtihendisler tare. dmT.'fclıl Cür .. cckü~:1P ,-c.!1'1tt• ml ·un 
yetini yeg ..... yeg etmektedir. fmdan tehlHı.ell görUldüğllnd yık e~ı • _ n , murc ıp er anı .. 
Bu tetkikler ay eonuna kadar ikmal tırılmBAma kal"llr verilmiş c entah ında. mesleki bir tesaıılid yoktu. 
edilecek ve ~iındi bUyük kartı alıp da l.jyo olunmvr;ıtur ' v ·• Oemiyctleri fıılnn \11.rclı ııms, bu 
ağır işçi J<artı alması 11.zımgelenler · cemiyet; has1.alanım arkadaı;;Iarma 
varsa bu ~runr almıp yerine ağır lf. ynrdrm elini uzntrunıyoJ'{}u. Faktlt 
çi karlı ver11ecektır. Herhalde bugün buglin, durum bU bUtün ba.ş'.mdır. 
11111auflkta bulunan a~r t§ı,;llcrin vazı. Satı 11 k EV Mürettiı• arknd!ışlann Jronluklart 
yctıerl ay ba~ma kadar halledilmiş (Tiirk Matbuntı Telmlsyenler Bir. 
()lacaktıl'. lij;ıi) bn \'a1Jfcyi hakkiyle be.-mr-

OskUdal'da Doğ-.ınc.iliır park. ı makta.dır. 
verdiltlerl malntnata g(Sre tetkik o. alt knı:ıısı: kar§ISmdaki köşe<lc 4 Birlik 19411942 senesinin nisrut 
tını.. bilcıcoktir. oda, b'..r sofa, elektri1:, terk~. ay. ayına l<adar hııst.a arkada.<;lanna 

Verilen malQ.mat:n ne derece nc:ı. caddeye nazır behçes.lııde !toO lira para ~urclonmdtı. bulun-
}ıakBulte_ uygun ~ugu §Üphcyi da. kuyul:!U o16n bir ev sa.blutır. Mü.. mu~tur. 800 lira, ölenlere barcıı. 
vct ettigi takdirde aynca tetkik ra.:aat y~ri :wı.t 10 . 13 arası Vır. , mıştır Auıca bunlıı.nn ailelerine 
nıcvzuu olacaktır. krt matbaa.amda Orhan. para ~un~u5t~r. Vereme tutulmu~ 

- Evet, dedi. Çok eiiıki.ll" artık 
b·.ı mühim ~a:zif~ritn~ de boşa • 
rnbitdik.. rugettınhı. b!rinci ola • 
rak gemiden iımntı!li için tedbirle. 
ri.ıni aldml. Doylun Y&ralaJUnakla 
bUyilk lir şa.nSI varmış. Jakelinc 
gelince, oruı çk ye.z:tk.,. 

ben artık Ametikaya dönmiyece • 
ğim. Dokt/)r B~ner ile evlenmeğc 

• k::uv verdim. Dün akşam kendisi 
bana izdiv3ç teklif etil. 

- Niçin onunla ev1eniyorsu. 
nuz! diye Ferguson sordu, 5e!'Veti 
için mi? 

:; mürettibi de 1e<lın i ettJrmCktc·. 
dlr. 

Bütün bu ynrdrmbır, birliğe ya. 
nlı üyelcıfn nllık t.aabhUUcrilc 
yapılıyor sanmnyn. l'o.ridaılla.rı bu. 
nn rnllsait değilfilr, 1\lasrafb.rmı1 
nlcla bir \'erdikleri mü ıımerelcrlc 
karşılnnınktndırlar. 

~ ııı~tine göre elmdikl rnllll mec· 
~lif oııın 1500 katlar Norvc,.. 
llı1t olınaıe gönderllml§Ur. Wtı 
'l'ro bir ö~tınen kafUcEi H nwm 
l e~UıaYnun !malice doğru bare 
~~ ~Ut. Bunlar orada nafLı l~le 

1-'I!. tııeaca.kınrdır. 
\ "I\}.• 

Jakelln başmı önüne eğdi. U~?n 
bir zarnan sessiz kaldı sonl'a guç• 
lUkle sözlerine devam etti: , 

- Fıı'kat hc.53.brmız bu kadar.a 
da knııanma?DlŞ, dedl. Madam ~ 
lcrburn beni gönnU3 ve büyük bır 
iş yo.pıyormuş gibl her ıteYi aruat. 
mak Uzere slzo k~tu. O .,nan 
her tehlikeyi g6ze a larak &Oll ko .. 
zumu oynation. 

Puvaro k:ılktı. Jnkelin de dudak 
larmda zoraki bir tebessUmle ye • 
r~en fırladı ve: 

_Aşkın her oc.Yi me.zur göısteı_ 
rcceği söylenir.. diYa Puvaro fikir 
ytirllttü. Fakat bu fildr doğru de • 
ğildir. Mesela Jakelin glb1 ihtb$ıı 
bir kıı.dın Simon Doyl gibi bir er • 
keğ~ bağlanm>:ı 0 zaman bu &§k 
tehli'keli olur. Ben kendilerin i ilk 
defa. Vcs End loknntaaında gördU
ğüm zaman bu fikre 11ahip olmuş. 
tum m~ğer a}danmnmıpm. 

- Hayır, hiç de değil.. diye 
KOTrtelia ttirnz etti. O:ıunla evıcn:
yonım. Çünkü seviyorum onu. Çok 
iyl bir adıı..-ıı, conrs. bir cok Peyler 
biliyor. Be.'1 her :am:ı..-ı hııstala.rn. 
hastanf'l"re deva"!l ederim. O:ıun 
:yanmda ideal lıir hayat ynşıyac:ığr. 
mıı hınmyorum. 

l'arın nl•_nm, l"rnnstt '.riya.t.ro
ı.unlla, mürettip arkndnslnnn y:1 
lık müs:unerelcıi ''tlr, Pro;nunl:ı· 
rı pek :r.cn;;·n. S:ı::ıatkfir Safiye, nr. 
1 nd:ı~JnrHc kon .- Yereo~ sane. 
hnın bUliln inerhklcrinl göstel'\l,. 
cclt, cnn lıcyct'nn içinde değil, 
,·ccct lı;1ndc değil, istlf:'Tnk iç\nd" 
kolmayı bile yekr bulmıynral• n<'. 
ı-edtn eriyerelı, dinliJ eeeğfz. Ş<'
hlr TiJ at.rosu nrtlstlerl de -Ha 
ıım \'e Vasfi de beraber- S:ıadet 
l"u\'asını oynıyncnldar. 

~\ ·~ b.E m~NUBl AFRİKA 
"ta ""''04.: 

llııa Ue ceııubt Afrika birıtğl a· 
~~1Plomatfk mtmasebetıertn kc. 
~ att olarak cumn ak§anu vt. 

lebllğ nqrcdllmtştlr: 
~ lı 161!e dcıttyor: Cenubi Afrika 

le. 11knınetı Brctoryada.ki Fran -
~ ~çtame Fransa De olan lllya.81 

l;ı~Uet1zıi kesmek kararını ver· 
'~ dirınl§tı.r. Bu karar hayret 

, ':aıu:vette değildir. Takriben 
,1 le~tenberı mevcut baklkt vazl
(' etnıekten batka bir netıoeyı 
-~ktadır. 

(la Yeni mUstemlekclor devlet . 

Ge~ k~ bir an daha dU'l!'du, son 
ro devam etti: 

- Siz beni diğerleri ile aynı 
ıında 1uunarrundan çrka.r'ken gördü. 
nüz. Kendimi o l\nd& o kadar bed.. 
00.ht hissediyordum ld.. Slmonun 
korkudan, heyee.ndıen lSleoeğlıı. • 
den korkuyordUD1. 

- Ben be bu 6~ teaı~Jli e. 
diyordum. Çihık1l hem omın, hc!ıı 
de siz:in icin daha fyi ~ 

- Bir gecô bana kalbimi fena 
~le~e ~v1'obncmemi aöylemiştiniz 
dedi. Fakaıt görUyorsıınuz ki a.ksl 
oldu ve ~~n CeZ3Sint çekeceğim. 

Puvaro guverteye çıktı Jakclin 
hlla zoraki S'Ü üıoıUne dev~ın edı • 
yordu. 
~~-

l'OLClTLUGUN SONU 

Karnak gemisi ~afakla beraber 
ŞeUil'e geldi. l\ayaltklar Nil sa • 
lıille.rine ıcadar meı:;u.m bir manza. 
ra ile iniyordu. 

_Ne vah§i memleket .. diye Pu 
wro mrrıld.Bndr. 

:YemDd.:1. e.)1!.kta duran Ras: 

1 • 

Kornelia Robson ikı hafiyeye 

yaklaştı: 
- Onu görmC'ltten geliyorum, 

dedL , 
_ Me.tnıazcl Be]foının mu . 
- l!.'vet, zavallıyı mu'ha.fızi ile 

'hapsodilmi3 gör:ınek büimten a. 
cı. 

MiQ Van Şuyler kötü nazarla.ri!o 
grupa yaklaştı: 

- Konıelia., dedi. Senin ha.re ~ 
ketine artık rezalet denir. Senı 
doğruca annenin yam:na göndere • 
ceğirn, 

- Affcdersüz ama teyze bnnrm 

Gene; k·-ı uzaklaştı ve o zaman 
Fcrguson, Hergül Pm'tlroya sordu· 

- Samimi olarak bu söz'e'd söy 
lediğine inanıyor musunuz? 

- Tabii. 
- Demek k: bu ihtiyar şarlıı.t.r .. 

nr bana tt>rcih ediyor ha! 
- Öyle zanned<.>ıim. 
- Öyle ise bu kız c;rldırmııı. 
Diye aeık Ferruson hiddet!' ndl. 

Puvnronun gözleri pınlJadı: 
- Bu da orijinal dfü•llnu,.,.ıu bir 

ren (' ktz. i~te, dfl~i. s z hl .. flll:ohr>. 
ı.i:: böyleeine ra Uamsrnı olır.nl·a 
mz. 

((Devamı vnr) 

:'\fntbun.tmuz.ın mnddeten hacmi. 
ni ;:\ üh.;,clt(;n mUrettip nrkad:u.bnn 
nıfüı:uııeı es'ııe p.Umc"ı< hepimizin 
\ azörrml7'(1İr. 

Çıkar mt öyle evrnkı havo.dıs 
kendi kencliaden. 

A3 nktn bir beladır bu, bunu bil. 
mez muhasipler. 

Gece günr1Uz ~· kC'r er biçareler, 
.....3z nuru işl<mkeıı 

A~:ııı ı~ısı kalırclı olmamış olsa~·
<lı mürottlplr. 

Lı\I~''""'. 



LONDRA ŞEYTANI 
EDGAR VALLAS 

.39. 
0 sırada memurlardan birisi 

kapıyı vurup içeri ~ -rdı. EJirw 
bir zarf vardı. T..andon'a uzattı. 

-Biraz evvel kap!da sizin na· 
nunıza bırakmışlar dedi. Küçük 
bir çocuk getirmiş. 

Çeviren: 

VEHIP TAYLAN 

~· . .. · .. ' - .. - . . .. · 

Acele satllık ev 

Tını zarfı yrrttı. Yazıyı or.u
yunca gözleri yuvalarında büyu 
dil. 

Tek kelime söylemeks'zin Kov
ıey'e uzattı. 

Nevral ii, Kırıklık ve Bütün Ağrı larınızı Derhaı Keser 
Sayfanın ortasında bir tek cünı

le yaınlıydı: 

iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABiL i R 
·'· ... .. 

Hemen Rovelley Strit 191 e ye· 
ti~irseniz, enteresan hadiselcrn 
şahit olacaksınız. 

İki zabıta memuru bakıştıiar. 
Sonra Kovley bir zabıta otomo

bilinin havrlanmasmı, dört s'lah
lı meurun bindil'ilmesini emretti. 

Türkiye Cümhuriyetı Merkez Bankası 18 ~ 4 - 942 v Et ziyeti 

Beraberce indiler, otomobılc 
bind ler. 

Bej dakika sonra tarif edi!en 
mahalle vannr.~ bulunuyorlardı . 
191 numara münferit bir evdı. 
Zabıta memurlan evin etrafını 
sardılar. Tim Kovley'le birlikte 
açık duran bahçe kap1smdan içe· 
riyc .'!''rdiler. 

Dahn. merdi-; enleri çıkarken ıiii 
muhlif silah sesi Lc:-ittiler. 

-29-
Aynı evin bodrum katıı::da yüzü 

maskeli bir adam bir sandık tan -
zim etmekle ~guldü. Deste ha
linde bankanotları muntazaman 
yerleştiriyordu. !kide birde saa· 
tine bnkıvordu. O kadar m~ul
dü ki. arb.smdaki kapının açıldı
ğının, elinde taıbanca tutan bir a
damın içel'· girdiğinin farkına bi
le varmaıdr. 

B'rden arkasında bir ses 
işitti: 

Maskeli adam göz ucuyla bi
raz ilcrisin-d-e sandığın içinde 
duran tabancayı gözetliyordu. 

Gerisindeki ses devam etti: 
- liki .aı .::şimi öldürdün. Ne 

istediğiımi biliyorsun değil mi! 
Önündeki paraların hepsi kar· 
deşimindi. Şimii onları geri ala
cağım. 

ve 
yerin at1n~:.,; verdi. 

Mer; Grir'in Cennings Buil
dingde bulunduğunu bildiren 
ka~ıdr siz rönder<liniz değil mi? 

- Evet, Haniyi o zaman da 
vııkalıv:ııbil,"r[li.m Fakat mirası 
T.idvaya bıra.1 .. -m.asmı beklemeği 
daha mnvaf·k b:·lduın. Bununla 
beraber ... 

Veyler bir buhran gecirdi. ag
zmdan kanlı könük geldi. 

Bir şey söylemek ister gibi 
abm açtı. 

Fak::ıt ı:ıadeee bir hırıltı cıktı. 
Kcxm:ser Veyler ölmüştü. 
Kovlev basından ı=ranka.srnı çı-

kardı Son de~ müteesS:rdi. 
- Bua<lam zabıta.ya belki ~n 

büyük hizmeti yapm~1. dedl 
Landon düşünceliydi: 
- Ya bizi bir-;.z evvel mektup

la buraya gönderen km:tdi aca
ba 

Kovley gli1dü: 
- Kim olacak? Dostunuz ba: 

yan Lidvıa Danev. Veyler yahut 
hakiki ismiy:· Hı1t11bert Stokerin 
yalnrz başma Harri Stonla başa 
cıl:rıımıvar.a;:;.rrırl:>TJ Jm .. ktu, ve bi
zi bu yere 1TÖnderdi. Ne kadar 
kurnaz bir kadın değil rrj ? 

- Hem de ne kurnaz! Hem 
kocasmm intikamını almış oldu, 
hem de ~ yüz bin İ~liz lira~· 
rflbi bir servete kondu. 

AK T1F 
{illljj): 

Altın: Safi id.lo;;ram 72.CCS.213 

Banknot 
Utaklık 

Oaldldeld lllnhablrten 
fllrk L1.r88l 

Barlçtek! Mubablrler: 

. , 
• 

. ' 
AJtm. Satı Kilogram 2Z.7815.t7S 
Altına tatıvııı kabll serbest Q<>v. 
Diğer dövizler vt: Borcıu kllirlDg 
bakiyeleri • • 

Hazine Tahvilleri. 
Deruhte edileıı evrakı oakd!ye 
karşılığı •• 
Kanunun 6-8 tnei maddelerine 
tevtıkan Hazine tarafmdaıı 
tedlyat 

senecıat Ctn.dan.ı : 

yak' 

• • 
rıcart senetler • 4 

Estı&m ve Tabt11At Ollzdaau 
Deruhte edilen evrakı nalL. 
diyenin karşl\tğl esh&Dı ve 

tehvila.t (Wbarl kıymetle) • 
der be.st esbam ve tabvUAt 

.&vanalar: 
AJtm Ye dövtz Uzerine &Y&Da 

rahvUA.t Uzerine avan.a 
•• . . \ 

F.la:.ıııeye kı.ea vadeli .ıYanl • • : 
Hazineye 88ôO No. tu kanuna gOn 
açılan aıtı:n karpUkll &V&na • • 

lllMe~r~ • • 
Mllbt.e.111 ı 

), 

10~.126.446,84 

6.810.211,-
882.644,63 

85.093,28 

BJ-049.589,91 

-.-
66.662.888,95 

~ US-'748.~,-

%2.4M.6M,-

848.400.210,87 

41U9U 61,93 
10.U7 .6Z8,06 

B.Ul,22 
'J.808.'m,-

-.-

181.1500.000,-

1 
• Tekb 

l.Jra 

100.SSS.202,4-7 

' 
86.098,28 

98. 711.97 8,86 

. 
U6.29S.910,-

348.400.210,87 

• 
ISG.619,889,99 

189.lUl.843,22 
U00.000,-

lL '190.S68,S4 

9M .001.4:91,53 

PASiE 
sermaye: 
lbtiyıı.t Akçesi: 

'~ Ad1 ve fevkatAdl> 

Hwrus'I ' • 1 1 ,,, 

.l'edavilldekf Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı Dak<1lY• , - , 
Kanunuıı 6-8 inci maddelerine • 

l tevfikan Hazine tarafmdan vald 
tedlyat 
Deruhte edilen evn.kı nakdiye 

•. 
t>a.ktyeai • • 
Karşılığı tam&met' altm olııralr 

tlAveten tedavWe vazedilen • • 
l~eııkont mukabili llAveten teda,. 1 
vllle vazedilen • 
Hazineye yapılar. altm kartUtkll \ 
avamı mukabili 8902 No. Lı ııaııun / 
mucibine ua.veten 

l ' ! 
'7.822.(119,H f 
0.000.000,-

US.HS.568,- • 

22.4.M.653,-

1S6.29S.910,-

lı&.&00.000,-

288.500,000,-

zed!leo 

MEVDVATı 

rUrk Liram 

tedavWe va.. \ 
~ 115.000.000,-. ' --------~---h 

96.23 1.91Sii,!I . . . 
Altı:n: Satı Kilogram 111.w ___ ı_._ıM._ı_S<_ı.,o. 

8860 No. ıo 8.ıuıODB ıröre baztneye 
açıJao avaaa muımblll tevdJ ola. 
GaD altuııar: 

Saft Kilogram M.Ml.930 

Dövtz l'aa..blıQdatı; 

Altına tahvnt kat-U dövizler 
DJğer dövtzıer ve alacaıuı 
ring bakiyeleri 

Mu.nıew 

-

• • 1 

. ' 
' . •.._., 

'78.124,167.9 ' -------
-.-

! 7.93.f.. UG,G 

Llra 

u.000.000 ....... 

lS.822.0111. 1 ~ 

II'78.29S.9tO/ 

97 • .f.92. l{il•~ 

27.93.U411·" 

ı !;;,sss.o:>a.9' 

Maskeli adam ani bir hamley
le tabancayı kavramıştı. Gerl 
fı:rlamasiyle silMun patlama.51 
bir oldu. 

Tim Landon Kovley'le veda 
\aştı ve do<Tnıea Meri Grir'in 
yanma gitti. 

fııknnfo haddi % f 4.ltm lb:4'rfnl' aftn11 % B 

------------------------------------------------------------------ ~------~~~--- -----------~--~------_____.... 

Fa!rat aynı anda bir sil!h sesi 
da.ha işitidJ.i. Maskeli adam sen
deledi. lki kollarını ~tı ve yü
zü okyun yere düştü, 

O sırada kapr açıldı, Kovleyk 
'D rr. koşarak odaya girdiler. 

Odanın ortasında komi.ser 
Veyler elinde el'an tüten taban· 
casmı tutuv.:>rdu. Veyler Kov
iey'e döndü: 

- Bu adamı müdafaa.~ nef i.9 
saikasiyle öldürdüğüme siz şa· 
hitsiniz, dedi. 

Tim yerde hareketsiz yata:. 
maskeliye yaklaştı, Bir hamley
le maskeyi yüzünden çekt!. 
KarŞlla'}tığı sima ona yabanc~ 
gelmedi. 

Bu adam Harri Stondu. 

-30-
Tim başını çevirdiği zaman 

Veyler'in Kovley'in koluna da
yandığını gördü. Hemen Vey
ler'i yattrdrlar. Elibisclerini açtı
lar. Kurşun omuzundan beş par 
pamk aşağıdan vücuda girntif;ti. 

Veyler hafifçe gfüümsedi: 
Zıhmet et.meyin, dedi. Bu 

gece rüyamda babamı görmüş 
tilin. Yakında kavuşacağımIZI 
söyledi. Hem bilir misiniz baıba
mr çok severı ıın. 

Bi.ra.z din lendi, sonra sözüne 
devam etti: 

(SON) 

Adalar ımllı hukuk bWmllğlodm: 
942/43 
Şi§li Erzarkhane ittisaliDde İstanbul 

a.partmıanmda sakin iken halen ika. 
metglhları meçhOI Şinori.k lnceyan 
ve Arusyak Gurd.ikyarla: 

Vahan, Davit Arakyan, Öjenl Ma. 
nokyan, Fulik ve ldari Sctyan Ue 
müştereken mutasarrıf bulunduğunuz 

Kmalıadada yalı sokağında eakt 9, ye. , 
nı 19 numaralı gazino ve müştemilA. 
we, eski ağasl, yeni Akasya sokağın
daki eski 7 kapı numaralı ve 1456 ar. 
ım miktarında.ki arsa ve eski zeytin_ 
Hk yeni Tekinay ve Narçiçeği soka -
ltJnda eski 68, yeni 5 numaralı 1000 
ı;ira arsannı kabiliyeti taksim1yeı.ı bu. 
tuıımadtğ'ında.n açık arttırma ile satı· 
ıanı.k şuyuunun lzal('si hakkmda Va. 
tıanm aleyhlnlZe açtığı davanın duruş. 
ma günU olan 8.4.942 tarihine mü.sa. 
d1f çarşa~be. gUnU sa.at 14 de mahke. 
meye gelmeniz için çıkaruan daveti -
yeterin arkalarına yazılan şerhlere 

nazaran lkaı:netg4.hlarınızm meçhül 
olduğu anlaşılml§ olduAıuıdan bir ay 
mUddeUe na.nen tebligat lcrıı.sme ve 
duruşmanın 27.ö.942 tarihine rastla. 
yan çarşamba günU saat H de bıra. 
kılmasına karar verilmiştir. O gün ve 
saatte bizzat gelmeniz veya blr vekil 
göndermeniz tebliğ makamına kalm ol 
mak Uzere ilA.n olunur. 

- Siz.e kısa bir hikaye anla 
tacağmı. dedi. Biz üç kard~tik: İstanlıuJ Beyazıt Nüfus Memur. 
Daney, Robert ve Humbert Sto- luğund:ın: 
ker. Benim asrl ism;m Humbert Akseki Buca.k !:vat hane 2 cilt 
Stokerdfr. Daney küçük yaştan· 10, sah'.fe 179 da kayrtlı Mehmet 
beri kötü yollara saptı, ben ise oğlu Halil İbrahim Erkele soyad·· 
za.1Jıta mesleğini intihap ettim. nı ıstar.bul Aslii.ye Onbi.rinci Hukuk 

Daney'i fazla sevmemekle be- Hakimliğinin 7. ?_942 tarih ve 
ra.ber kardesim Robet'i taparca.· 942/lf<ll sayr:1 iJ&m;Jc Altm~r ola_ 
sına severdim. ralr tashih ettiTdiğini kanunu me. 

latanbul De.l\erdarlıjTndan: 

Dosya N~ Nevt Muhammen Temlııat 

bedel ( 

51217/1114 !ıfecldiyeköyUnde 12 patta. l.!)7 ada 29 par. 

300 sel No. lı 3063 metre murabbaı areanm ta-

301 

302 

298 

295 

296 

297 

399 

298 

ma.mı 

lr!ecidiyeköytlnde 12 pafta 107 ada 31 par_ 
sel 1341 metre murabbaı a.rsanm tamamı. 

Mecidiyeköyünde 12 pafta 107 il.da 32 par_ 
sel No. lI 2'583 metre murabbaı anıanm ta.. 
mamr. 

Mecidiyeköyünde 12 pafta 107 ada 12 par. 

sel No. lı 3264 metre murabbaı arsaanın ta-
mamı. 

MecidiyeldSyllnde 12 patta 107 &da 6 parsel 
No.lı 2104 metre nıurabbaı araanm tamamı 

Mecldiyeköytlnde 12 pafta 107 ada 15 par_ 

sel No. lt ISS50 nıetre murabbaı arsanın ta
mamı. 

Mecldiyektiytlnde 12 pafta 107 ada 17 par . 

set No. 1ı 3806 metre murabbaı ananın tamamı 

Meeidiyeköyünde 12 pafta 107 ada le par_ 

seı No. il 4086 metre murabbaı arsanın tamam, 

Mecidiyeköyünde 12 pafta 107 ada 28 par. 

sel No, 1ı 1200 metre murabbaı arsanın tıımamı 

MecJdıyeköyUııde 12 pa!ta 107 ada 27 par. 
seı No. h S406 metre murabbaı arsanın ta. 
manıı. 

309.~5 %4 

469.35 36 

388.90 67 

~2.80 49 

210.40 16 

2047.50 lM 

721,20 515 

2043 158 

180 14 

1103.50 128 

Yukarda YB.Zlh arsalar 29.4.942 çarşamba gUnU saat 15 te Mlili emlik 

mlldUrlUğüııde mUteııekkll komisyonda ayn ayn ve açık arttırma ile satı. 
(g.caktır. Fazla izahat lçliı mezk~r ınlldUrlUğe mUracaat. ( 4377) 

İstanbul P.T.T. Müdürlüğünden: 
20.4.942 pazartesi gUnU !'laat 15 te zaran mUtenhhit nam ve hesabına 

eksiltmesi mukarrer büyük postane bin!lSI adliye kısmı 6 ıncı ceza mahke. 
rnesi kalemi tamiratı i~i için muayyen ı;tın v<. saatte toplanan komisyona 
herbang1 bir talip :nUracaat etmediğinden eksiltme 30A.Oı2 pe~embe gUnll 
saat 15 te buyUk postane binası btrlr.ci kat !darı muavL'lllk odasında top. ' 
!anacak müdürlük alını satım komisyonunda yapıJms.ıt üzere uz:ıtılmıştrr. 
Keşif bedeli 1145 lira 57 kuruş muvakkat teminatı 41 liradır, 

Daney bu"yük' vurrnınlar yap- dcninin 26 ncı maddesine tevfikan 
"'' Taliplerin keşif ve şart.namelerini görmek ve muvakkat teminatı<ırını 

mağa ba.~ladı. Ben onların i~Je· ilan olunur. 0 6594) yatırmak tızere çalışma günlerinde mezk()r mUdilrlUk İdart k:ılem ıevazmı 
rine "şt:ira.k etmem~kle beraber kı.tımma ve en az blr taahhütte 500 liralık bu i§e benzer i:ı yaptığına dair 
bütün uygun$\.!Z h3Xeketlerlni ide.relerinden alnuıı olduğu veslkalara tstınaden ! stnnbu1 vilüyet.İlie mllra. 
bildiğim halde müdahale etıni- c..wUa eıu.iltme tarihinden tatil günleri baric 3 gün evvel almllll§ ~hliyet 
yordum. H:ırri Ston eskiden Da· 1 ve 942 yılına ait ticaret odası vesikMı ve muvakkat tcnL."lat m:ıkbuzile ko. 
ney ile birlikte bazı if!ler çevı:r-

4 00 
R' misyona mUracaatıarı. (4820) 

mişlerdi .. Afrikndan dönünce o 13,45 ajans l , ıyasetıcUm . • 
na şantaj yar.rr..ağıa kalktı. Da bur band?su. 18,00 Program ve mem 1----- -----------------·---------
ney onu öltliirmek niyetiyle o· ıeket saat ayarı 18,03 Radyo çocuk ı t b• .. · .. . .... .. ~ _ J 
tomobiJine aldı, fakat Ston daha ıcuıubu 18,415 zıraat takvımı 18,55 ract An ısarlar ·U. l\ı1udurlugunden: 
evvel davranarak ağabeyimi öl- yo dans orkl'str:ısı 19,30 saat ayan, - = ~ _ 
döndü Robert bu hadiseden bi· ajans 19,45 Serbest 10 dakika 19,55 Pazarlıkla alınacağı ilı\ıı edilml~ olan (4000) adet tahta tuz küreğinin 
haberdi. Klenc Havsdaki hazi- I Fa.atı hc,yetı 20,15 Ra ·iyo gazetesi 20 pazarh~ı görµıcn IUzuma binaen 23 nisan ealı gtinU saat 10.20 ye tehir edil. 
ne!eri lx>şn.1trı;'< rl:ırini al nca 45 Şarkı ve tUrkaıcr 21.00 .llonuşm:ı miştır 
bu emrin Danev'den ıre'diğini (Btiylık ncaınl::ı.rı 21.ıı; Dinleyici i.oı j Bıı ı.., için evvelce fly:ıt tel.11! etmiq olanların Ye diğer taıip~erin aynı 
zannetti HJarri - Ston d:ı ı>o3ıık' tekler! !!1,15 kor.u_,ma 2!!,00 radyo sa.

1 

tarihte l<.a<>ataşta levazım mUdürlUğil o:nasmda müteşekkil rnerkez alım 
kanlılrkia. Robert'i öldürdü. Bu !on orkestrası 22,30 saat ayarı, ajans komisyonuna yllzde 7,15 tem.nal paralarile ı.ıirlikte mllracaatları !Jan olıı. 
vaz·yet kaJ'§ISrnda kardeşlerimin ve borsalar 22,45 • 22,50 kapanış. nur. (4827) · 

latanbul Dei\:erdarlığından: .'-
Dosya No. • Nevı Muhammen Teın!Jll' 

bedel 
51217/1114/262 Mecidiyeköytlnde 12 pafta. 84 ada 2 par. 

sel No. lI (1121) metre murabbaı araanm 
tama.mı MO.M 41 

233 Mecldiyeköyünde 12 ·pafta 67 ada 1' par-
sel No. lI (440) metre murabb&ı anıanm 
tamamı 182 ıo 

232 Mecldiyeköyünde 12 pafta 87 ada 13 par. 
sel No. U (600) metre murabbaı arsanın 
tamamı. 120 

231 Mccicliyeköyünde 12 pa.fta 67 ada 12 par_ 
sei No.lı(7420)metre murabbar arsanın 

tamamı 14.M ıı' 
230 Mccidiyekoyllnde 12 pafta 67 eda l par-

sel No. h C6660) metre murabbaı arsanm. 
tamamı 1998 ıısO 

283 MecidıyeköyUnde 12 pafta 84 ~da 4 par. 
sel No. 11(!1371) metre murabbaı arsanın 

tamamı. 2929.§ z20 
Yukarda yazılı gayrimenkuller 11.5.942 pazartesi saat 16 ta Mllll ~ 

l!l.k mtidürIOıtUnde mUtcşekkil komisyonda ayrı ayn ve açık arttırın• ~· 
eattlacaktır. Fazla tzahat için mezknr mlldllrlUğe müracaat. 4879) 

İstanbul Del' .. erdarhğından: 
Dosya No. Nev1 

IJl~I 
.!uhammen Te.Dl 

bedei 
51020, 853 Cofterdarltk milli tımJA.k mUdUrıU~c!e 

mevcut :Milner:ı markalı bUyUk :mnhtr.rsız 

İ!lgi. iz kaSMl 2000 
,, u Defterdarlık mHU emıAk mUdllriUğünde 

mevcut bir adet Viyana kasası, 6.50 49 
Yukarı.la yazılı kasalar 4.5.942 pazartesı. saat 15 te Milll Eml!k ıııtl

dUrıllğilnde mUtcşcltkil komisyonda açık arttırma ile satrlacaktrr. tzııP'1 

lçin mezkür mUdllrıüğe müracaat. (4877) 

{ latanbul Belediyesi ilanlari j 
w ·,P 

Taksını bahçesi ıle lnönü gezi$! araemdaki kA.gir boş mahallin ıs- p. 
işi açık eJ,siltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 300 lira ve Uk teminatI Zil~ 
ra 50 k':.ır~tur. Keşif ve şartname zabıt ve muamelA.t müdürlüğü ksıetıl dt 
rle görilleblllr. thale 29.·1.9~2 çarşamba günU saat u de dalml eııcuıxıeP 
yapılacaktır. Talip'erin Uk teminat makbuz veya mektuplan, ihale uı.rl~ 
:len s.ıkiz gtin evvel belediye fen "leri mlldllrlUıH'n" mllrııca.a.tıa aıııc:ıı1<1'° ~ " "~ ~ ,, 
'<~nnl ehliyet ve 942 yılına ait ticaret odası veslkalarlle lbale gllnll JJJU 
yen satte daimi cncUmende bulunmaları. (4537) _./ 

Ankara ValiJiğinden: ı 
eksiltmesi lt.:'i.942 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 te ~·~ı 
eksutmesl 11.5.942 tarihine rastlıyan pazartesi gllnü saat l :ite vı.ıt.) °' 
daimi encUmeninde yapılmak Uzere kapa.it zarf USlllile ekslltnıeY' 1' 
nulmuştur. ~'ı 

2 - Keşif bedeli (30313) lira <'3) kuruş ve muvıricltat teınin&tı (:.ıı• 
lırıı. (51) kuruştur. ~, 

:ı - İsteklilerin teklif mcktupıarını muvakkat teminat mektup veya. ıııP' 
buzlarlle ticaret odası vesikalarını ve vilfı.yet makamına istida ııe J.l~ 
racaat eder ek bu i§ için aıacaklan fenni ehliyet veslkaıarmı bil, 
yuk:ırda adı geçen gl!nde saat 1' de kadar daimt encümen reitıl 
vermeleri, j)ll~· 

f - Bu işe ait keşif ve şartnameyi berg·Un na.fla müdUrlllğünde :;tıto 
cekleri. (2949-{882) 


