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ı lo, • I "'1,1:/~ ene ngrltere irbt 
tı...,. en zor bir ,ekilde 
..... ;!•,_,, da rhndige kadar 
Oııııt " •den .,.kagi hiç de 
lı.;, ~ 1 

' 1 c ı bir malaigeti 
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1'f•""1yor. 

b: l{ilaeı:i:. Cıı.h.ld YALÇIN ı 
1 ?~ Hariciye Nu;ırı 

de · Eden 1941 senesin
~ . 11 lıııbsed-Orlten, "zor 
a.ı ııı; dıyordu. Alman Fllhreri 

! lngilizler 
Bismark 
gemisini 
batırdılar 

batan 
• • • 

Böylelikle 
Hood gemıstnın 
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Dahiliye, Sıhhat, Maarif ve 
Adliye Vekilleri sorulan 

süallere cevap verdiler 
intikamı altndt ~ "!1~Çinde zaferi Waııa

~lıı -- ınilletine viLd ve 
~ ~Yord:ıı. Bir tara.tın, 
~ bir ~aı bitirmek için· Atllintlk denlzJnde 
ı.~ ~Yret ııari'etmeğe' 
~ ddl#ı &tSrtUilrken diğer cereyan eden lı6• 

Sıhhat işleri hakkında yapılan tenkitler - Bir se
nede bir milyor davaya bakıldı • Mek eplerJe 

daha sıkı inzibat istendi 

~!"\ 0_, a ı:eleeek ~lann ga- lııgiliz :&ııfvekili Ohu.rclıitı Anka.re., 27 (Telefonla) 
~ ... n " leh •MCBnlı Jıarbin Bugün saat 14 de toplıma.r&k 

\ etı:ıı e. hkeli ollMlağını Churchı.·11 ,,~ bütçe ıniizakerelerinedevam ... ~ esi hakikaten ha.ri- t I il'A .. tı.:" ~-~~~lıı. ka.reıl6"'CB.· I 8 S 4" 1 den Büyük Millet Meclisinde 
,;::_ıı_ ""--. ""--- bir kamı.at A K ) Bi ~ li!nuı.iyle Dahiliye, Sıhhat, Ha-

:""'81 •·L~ UIM:I Berlia, 27 (a.a. -FCr• riciye A"' .. •0 ve Maarif Veka 
~ -uiı idi. va m ama - zırhlııııııın bıt.tDadan evvel Al· ' -r> -

&e_ne. ı--'-dı. Bu~ İn·, _....,._ _,.... leöeriyle Emniyeti umumiye 
1 _... ~- J • man bq kıunend....,....- .,_ • M\idllrl.ügil veJ'aad&l'llla Umum 

~ 
~·· Ç~ıı hakikaten zor ol- rasın a ıza· denııiş olduiu mes&j, şwdur: Kıımandan'""ftO ait bütçeler 

1-~·n<;ıüJtyor. Fa.'··t bu zor· ''Gemi, manevra kabl';...-.u.ı ........-"'" lıı ""' urw.- kablll edilmiş ve bu &ıra.da C8.ll• 
•ğe giltereyi harpten çe- 1 h f d • kaytıetın~. Son oblleilmtize lı münaklli8.lar geçmiştir. 

>t! ~ llevk:<Ieeek bir mahi-

1 

Q ver l kadar ~z. Y~ Muhtelif hatipler söz alını§, 
~ı:a:,~~~~r~ ıfu1' n~~~ ~~rl< wililel tiıltiin lııfi· bir çok temennüerde bul.unmU§-
'll~ ~Ylllln m~ooesi ile lngiliz Başveidti Gtrid !iz Jnıvvetlıeriııe kanıt yaptığı ilk laı:dıı'JW.llQre \IMiWi büfı,ıe8i 
~~ır tiran ~tt;-rik bulun- harbini ve Atlamik deniz muharebede Bood'.ı b&tınn~ ve . Mıı , __ -w Bi='ft-eiı: ..._.__ iııdl_ .oıı , .;. Dahiliye Vek&ıeti bütçesinin 
' l<Jıını' Ç°!hıku Ftihrer daha. '---b' · t f ·ı-ı"- _, ttı 1 ,_ oarl• s -n 3 ılel - - - fasılla.n re;ye konmadan, An-
~ görrna:~ zaferin uzaklaştı- •- mı a 6l a '"' a ... a taiya meıı-.t İbrahim kürsü-
;-oıı llıl< .... ve ~elece!' sene Al- Londra, 27 (a.a..) - Hood'wı G. •tt h"'l"' LA L 1 Roose~lt,.m ye gelerek 81 nahiyenin mü-~~~etıi et-J~nnın elıne _daha tahribi ile ~ı~ll Ye "Ble • / ın e a a T'-' dlirü bulunm&dığmı hazırlanan 
~ili ~lıı.lüar venleceğinden mark., ın tahribi ne nl'h•yet oo • 

1 
k h nporlıw'da.ıı öğrendiğini, bunun 

iııı. ~tekge mecbur olmuştur . !.an şimali Atle.utik TNtba.r~ a:ddetlı harp· er nut U eyecal)-' sebebini de nahiye müdürlennın 
. 'itabı sene ıÇ>n . vidolunan fimdiye kadar gelen ınııliimabı r R d d b . \erfi ve terfih ettirilmemeleri 
aıı~ın...~ .neden ıba.re.t oldu- müsteniden vu suretle htlJısa 11 d ed• . 8 Y 0 a 1 r la bekJemy• or yügiinden talip lıulıır•woamaı; ol· M-.ifAliv-:1'1~1H-•~dlir. Bu aıliı.lılann edilebilir: I evam ıyor ctupnu aöyjemiştir. ' -~ 
llıı"- . nriitlll · o}un ol- "'-·rk "· --'-'z ;ft,,..._ •~ -· .1 L •• ~ d' <>~- -'-- "'-'-'lı'= V-"-'li, na-1 ••cagı __. .,.....,.. ..., """' • ..,.... ~ 1 JUi Ull •,... A 1 """ ......, ....,,... .r- .,.... ye müdürü tayiıı tıdilecek ~'iık-N ve İngi~i ~a.ğlüy luia. m~ yeui Aıınııa·; j ;:/l\J .,.. A-_ -'k C IJıı hi;ııe müdörlökl.erine tayin edile- sek mekteı• nıetuııla ının bt- · -;e 
~lı.iıu ~~~p yetışmı~ lmıvuıörü Prinz :&!gen Per 5 

• Glrtt sularında n- " ( / I ~· a um r- ceklerin ehliyetli olmalarının da ne naiıl\e miıuuı'lüklerıııde 
.. tıoıı~rıdır. Muh..ıri<ak ola.n ı;ıembe günü Becaeni terkettlk- k ~ ' I • rei8inin aıilhlm ıırandığılll gc~ck bunJa.nn ve lı:alnuıHını t-eklif elr. ı;;tir. 
~ hıtın;, ~.o.da harbin ?u !eri esnada~. hı- ,glllzlsr 2 ruvazur, Petain'in ıSabd< h~te+i gerek küçük rütbeli melDW'- Dahiliye Vekili Ce\'ap Vl're • 

. ~eccgirun iııazat. ~·t- gifü. ıı.min.Iliği bu iti geminm l ,.J .. ~ ks·"'·"' '., 1 Amer~lara ..asihat Jıaraıiar bihllrece- lan terfi"" terllh etilrecek ça- nık gene.alin fikiılenne kııı-
~ rJ~~, idd;t< ve itiraf ı yollanınn kesilmesi için lazım 4 for,-«1 fi"' Pelerin llf'!Y'ldığını aöylem.iştir. men iııtirik ell'iğlni, bu ı:eııd<'-
l~ ~ ---aır'. ... . g~ emirleri v~: lngiliı Loodra, 21' (a.:ı.:l -. Almaıı-ı verdi ği %Bıtnedillgor Bu beyan&ttan sonra. general rin vılayetlerin J~,-.- nırınıır· 

h ~ hüıkıı.tin 8"rptiği :u- ctızütama.lrı bu geıniren cuma lann deniz yolu ile Gin~ u- Londra, 27 (A.a.) _ v >eŞal Lonııira, 27 (a.a.) _ Aaı-.ı bddiıı Çalı.şla.r l>ÖZ almıo;. Jukl.ın nda uı.ı ıEt•ı gıbı '"'hiye 
rai gö~ "<>n gtinlt'!in veka- geceoi görnıi1\<lerdir. Cuma.~i i>er ıbr~ etmı:k için 'l&rlearu. j Pelain tandıodan .. ..sr~ lıoaamnaaı lw.manda.aı amAr.f ~~:l~==~;ft~;:,~ mil<lürlüklerinde d·· ı•:ılışac4kla· 
~<:ııı n ge.;,ınwıelı: nwha.- giinü fecir va.kiı Priııce Of Wa· oMualıuı bütün gQ,}~. t'" - ı;tkanl<O.ğl g1k;de • · ıı: defa Röder. l:nııınereye maı- ...uuw ~~ nnın , . ., l>uularııı ·a}• ·kamla
""Qrı lfı.,..,, m>1vueneeini kay- 1 'tes uf'hhı ilE' Hood Wfı hary gifit ham JP!Dlılerinirı ha..-.,tı oı.rak rad)'Oda 118lulı: ııiit'l>yoo nakleden Amerikan vapur k&fi· dalı olac&ğıru, siyasal bilgiler o- ra reiakat e<le•ek ·u~l·Jr', rini 
_ n.ııı...18 ~uz. gemisi be~lıya.n muharebeye J ııetice<!inde alra.mete ~·.ve B. Lava! '*liimte ~ ~ Jeierıne refakat ııı.t..i tanak ~~i ~ ıı~~~.u~~: d"hn iyi ol.:ııııh.rıumAlanrwı k 
~ ı..'.':"8-lann istiliıııı Almanya i-9tinll< etnrişıe.dir. h.@iıa il'"'' •eri dlqatflnı "8Jr tir: edü<liii tak4:icde ba.t'eluıte ge . ._...,,_ ~ .,...__ ı&ona .. ,,. > '""'" • " 1 

~y bir aekeri mııvaffa- (lonu .. ,.. ı-.. 2 •> (B-.. .. yt• 6 '"''"" • 101 1 - Amerika biri• de\lletle- çileceğiıni aöyliyerek tebditte..j-

8
--.-----------------------. 

tıı: ~ ~a hır~ey olmamı,. ri ll'rıa.nıııı.yı, Bıtlerin, ta.ritM. bukınurlren Ne•yorktan. ve Va-J 1 r h • •n t 11 

~,t"" 81
Yael •azi~i detnıı- y • eh t tr · mil!ti gör9lll'!('mi~ bir jestle u- 9ifl:gtondan alınan tel~lar, lıı zs ı ~ ' 

~i~~~h:::~;:::~~ enı ı raca ve an-,:~~~~ !ı~-~=~~~~: ~ . ~~ 
~~ ~,~ değ;ldi, lffoııdisini çaıanmağa - uwmwıkn•jııı -- ğmı bildi~erdir. 

d~~ ih~'":'~~~ ~:.ıı: sı·t ,,, ol 1 arı ar anı y o lr~ksw.n hitap .ıen B ~ ba~R;~ ~, ~ 
~ti. AlıııanYa bu te - .J J.-w ~luı ııöyiemiı;tlr: ! kadar irad ettiği nutukların en 
~r!lte,. IDlıvaifak oldu, yani _ Siz Okya.nıısı&n ötıeoıinde 

1 
mühimmUı.i baarlamalda ıııoçir 

>ııııı h E'Jle gaı.,tıe l(ay~eini te- belki pe1c farkında ~ia, t mİ.JfÜr. 

~ıı~L~·hpi=nıdaı··"old1e uİM;ı !:~.ta.-~ Merı·ç üzerindeki köprünün ta- fakat bu harp diğer lıvplere l Daily Jıhij p.met.elıitıin :Nolw-
"""' b' ,_ 1 hee•emiyo.-. :Bu öyle bir ihtUM york :ıımb6biri diyor ki· 

li'ak oldu. h etJe d __ -1!-'• ve inkılAbtır iti, A"rupa, bun B. Rooseveltin nııtlı:nnda A-
~t at bu vaeıt.a.. ııe oiettceye mirine arar evaıııeuDlyor' dıı.n genQe!ımiıı, y.en~ teııki· merikan milletinin 'lllrl<addera-
~\4r>llıli~ir bir r'>l oynıya-ı li~ ve müferrah olarak tı tamamile t~z ııaferinl' 
llilreıı .Bınniabe epeyce ırnın Iraktaki ltMlisat dola,yuıiyle makııad De bak mıı.lrametı ~·ı <Sonu aa1f• s •dt..., 7 del bağlı olduğuna ~ etmesine 
!'<>ııto bir hazırlık <leovreııinden Baara ve Bağdadda. bul.ı.-. it- temaalardıa bMınmalı bere ~ 'ft bu zafer için htt türl\i vıuıı-
hll...."• ~aıılar Girit a.dal!ı. n.a halat eııyamızın ınemleltetimiııe karadan bir w4i0 

· d)m Balda-, R E S M talara müracaat ede!'etı: ve her 
gıı~ ettiler. Muharebe !!imdi, ıı&lcli için temaslara d"nm e- da gönderildiği de babet' vem- türlü tehlikeleri hatta harbe 
~İlıci ~klıı.emak bakımından: dilm".ktedir Evv~ Basnwlaıı mektectir. · _ A R p ietiralr.i bile gör.e alarak müaıı.-
"'lll<la ..._ safhaya giriyordu ve B&ğda.da getirilmi~ bulunan ln..lı:la.ki hftrp 1)9$1&dıldan ~ ff == beret edeceğini eöylemepine iıı-
)\ı,e b;"" hedef muhakkak ki, ithalat eşyaa.ının memleketimi- IJOllJ'a Ba.ıınıda kalan veya. ye- J r. L İ !har edilmekt.edir. 

-----
İngiliz ordusu da ricat ediyor 

1 28 Mayıs 
27 Mayıa a.kşa.nıı yalnız Bel- ' 

çika ordusu teslim o'r · kla ~:al· 
mamış, İngiliz ordusu do bu 
te.ıılimiyetlen mütee~•ir olarax 
geri ı;tkilmeye ba~larn!'tı. 

28 Mayıs sabahı ~oı.t ( i.2fi) 
de birinci ordular grııpu ku
mandanı General (Blanchardl, ı 
General ( Georges) a şıı raponı 1 
gönderiyordu: 

"İngiliz kıt'alarının l'llfllzeme 

terke<ler~k g"miye bm.lırilJik • 
)erine d:ti!" mütt•arldit Pr11. r.._~ -
ler va.rdır. Geı1ecıt.l t (;ut t la 
iıı 1 .. U1: tcma.:e-a gl.~ıc~·~ .ıinı lJn--ıu· 
lfi i kttrarg3.ht.an n~ •:ııtaceltn 1a

limal b<;kJemd<t~ Oi'~'1J!WIDU ,.r
Zl~lerim ... 

C:ener:ıl (Wf''·r.wıd ı ın 28 
mavı•t• Q.,.ı~rnl IB•A""l ~ıd) a. 
ve Amirıı.I IAbr ' .uı" • kmııı ol
duğu a~a~ıd~kı tPlg-ra1 name, 
hiç süphP'1Z Gent• ~ı t Blan
ch:ırd) ın sualine bır cevap ol· 
malı: iizere çt"kilnıis fflsı! gı·ı ek-

(So"t' ıayfa :> ıı..itu" l de1 
:~. ri:..:'.~ta tem ininden ib&- :ııe getirtilmesi .ımki.n ha;icind<: 

1
. nidftı Basraya. gelen itbalit TE B L U ER Nu*"'1ıı kazır!ım-eı 

~ il~ Almanya Girit a.- görülmemektedir. Hat.ta, bıı ı.a.- ... ,. s .ııwn 1 de) • - Nevyork, 27 (a.a.) - Rooee-
~llra ı..~ktita edemez. Giritten ..... .,_. 1ltıWiği veltin sekreteri, B. Early, Rei- ==============:::;::;=..;~~;;:-::•:;;:·;.-== 
:""<aııı ""'ika taraflara da hücum Kahire '1:l (&.&.} - Orta. şartı: \ sicümhurıın bu akşam radyoda Jüm ya kolera e'kıtieıı ruk ~ık 
ta ~!lli.edecektir. Almanlar şa.r- • ı• b h • lngiliz umlillll karargahmın söyliyeceği nutuk hakkında ga· F J K R A seyahate çıkardı. Çünkü harp-
~ g .

1
Yerek Kıbns adasını da H e r g e 1 e c 1 ra 1 m tebliği: 1 :ııetecilerc demiştir ki: ler '"'yrckti ve koJA"U haı bin 

~~~l'lııek ve oradan. S~riyeye 1 Giridde, AJman lııtaıan yeni - Habrlaya.bildğime göre, .verine ge<;mck merakıı•r!a ıdı. 
:"'"llit atla.ı:ııalı: mı ıStiyecek- 1 - - ve !resif bir hava bomba.rdıma- Roosevelt bu akşam radyoıt.ı K J Yalnı7. meraklı olan kolera 

~~~· ~~":ı. ~":~=: ! C i H A N P E H L l V A N 1 K A R. A = m:=e d~J:::: ~~.Y=~.':~~ı!iı:ın:,~;; o er anın ~~1;,:,~;-;a~ı:::ı;~"ro!~ b;~i ·::.;~~ 
~ ı~ınc~~::ı~r'ii- 1 ==. AHMED l N USTA S J -::== tekrar 1:o.~~1;; ~=~a.:.~e ı~onu ••Yf• s sütun 1 del tuhaflığı ~=/~~!~~· ":r:ı~~ ~~,~~~~~~; 
!liitı.~ ne olul'88. olısun, he- - Başvekı·ı y Ak GMnd" gidiyonım) der. !Orada ne ya \ii ~ı;· sıra. gclmemişt.ir. Çün- Her leci Koca YllflOfla TiirldJ>edıe ~ J.1ıftııtAl ... HARP . azan: a u uz pacal--sın?J der. ıa.ları ölıl!i 
~Gl t hlla da V . e- '.ı..-;...· ha atı ve .. • · · anı ' J1 receg;m:) cevabını vcıiı. tA de L yanıyor. a.zı. karşaya. Herır;"'"""ın y g.aıı Y -w & • - ~ 
~iıı,.;.~ uıgi~z menbalarmın tı.- s.mı Karayel'in kalt'miDdnı yMnn+ ~ z·y Bu fıkra. da benim olmadıgı maıı , kuzum kolera' O>k öldür-
~~ gö_r~ .. heniiz ümitsiz ·~-••nıo••••H•ilı•• ... •'1111 ............ 1 1l•A 1 ETı· Umumi bir beıuı- için hoştur. Şu akla baya.le sığ- ıne, ya~ıktır.) d,,r n;cı<\klı a-
""lli~ Bilikis Akruuılann, Y 1 U- maz tarzlarda sürüp giden harp dam, Kolera ciddi ciddi karşı 
ı..._ ., · kuvvet aevkedemez- •----'-'--"-11 ..,__, Irak ....,, 1 nalla ba/unacak te. dedığim gibi - ne ç"k nik- Jık veı·ir: (Mo;r.J<lanma, lopt 
"h~ •llef-ı-~ ııin cereyan tarzı .U'6~'"'""""' ~"""'."~ isyanı.~ Gı'rı'dı'n a"'kıbetı' . l b" k'. ""';' -· ,, ~ebe . ~ keııiieceği ve mu- alf,lm ve inat ltiıılerm.i uyandır· ı yuk bır gaile teşkil etmek isti- Ankara., 27 (Telefonla) _ b"ın olmalı, ne de bedbın. opu ın 1111 o~ ... ır~~m. • ay 
'o!Yı beaiıyemiyecekleri tah mı~a ben•iyor. 1 dadını ~ halde gittilı.çe Büyiik Millet Meclisinde müza- Ne kadar patırtı lıütürtü o- nlırlar. Gel gün ı;ıt ~-un, biı 
';:ı_ be}k~)'Or. lııgimlıerin Girit- Giridin Alınanlar tarafından mösmin bir tekil ah:ıoor ve bil- •- • Jtereleri yapılmakta olan 1941 lursa. olaun. bugünkü dünya.da köşe başınd.ı kolenı. i~ mer~lrlı 
d ilıt~ bidayette kendilerinin zaptı Alman ilıtila lıarekethıin ,Uk bir zarar yapmoyor. Hin- YAZAN: bütçesi reye konulmadan evvel 1 vehim v~ korku eıı. ıniıthi~ leh· zat yine kar•ıl~ır. RPmen so-
~~-~_'.ldet v:~kleriile' ~rece-mu··. I ilerlemesi ~i verecektir. distaDdak:i Jıtilsl.üman : Meeust ı ~/il GK ... _l Başvekil Dokro Refik Sa.yda.mııı l likedil' .. Demiyorum ki kinskan- rar: Sa~ın bay kolera.! Gitti<hn 
--ı..,. h -.. uır Bu neticenm Almaıı ordula.nnı k&Ygtien 'fiil Hindli1erin mıma. 1 Kema oçer bu bueusta. umumi lıir beyanat- !ık köriı körüne umacı or u- ' e-
~aıı,.·_:'.8;1'hi yapacakları zan- zafere i•al -"'n etmiyeceği son lefet harelretleri de Almanlıını ta bıılıınacru'" kuvvetle tahmin suna. kapılmasın. Fakat m:ı.n- yerde kar kişi öldü• 
~~--otıir. Girit mııharebeııi- derece meak'fıWır. Fakat hü- biyük bir yanhm sayılıımaL I OöEler Gicide dilcilr ·ıınr. edilme~· tıksızca korkma.sın. Anlaııllan - Be~ buı ki•i! 

b ""'""-vvvv-..,...,..,..,,._""'""'"' cum dalgası Girit adır.sında. lı:ı- Şimali Okyanll9ta en büyük tıı- Or&da., bir baltadır, kanlı şudur, her şey günübir;ık cerı.- - Yazık! Ben seni sô;tÜn( 

~eınekıı· Gl nla.cak olunıa bütün. Balk~ ııe- glliz zı~uunın . :ıiyaı . ancalı. I çarpışmalar olızyor, G.iridin Meclis bu sene yaz yan ediyor. Galip de günübir- sadık bir centilmen "'1.lımı~tım. 

Al 
• ~ ferinin faydası. lngı!tereyı ha- CburehlU'm tahmin etmiv oklu-! mıtlr.adderatl, bu ftıcianııı ne- liktir, mağlup ta.. Hanı Yo bana videımiı;lin, bin 

I• lh yatı bir noktMWIMı l'Unll8lı ğu a.cı fa.kat neticey-e l;epjrsi& ti nine ı:ı.ğbdır. talili yapmayacak Her şey bitti! Ha.yır! Hiçbir ki~i öldüı~cektin? 
san SaA bts" ı"n bakım1ndan, arfıra. in~ lwiıi- nk'alal'dan biridir. 1 Abnanlıar, a.d&yı bir hukm· Allkara.. :n (Telefonla.) şey bitmemiştir; bilakis her- Kolera tnt!ı u.uı l".lıliimscr: 

kardır. HuU111a, .Aılmanyaııııı bütlbı la iegal etmeyi dii,Pinmi.itler- Büyük Millet Meclisinin mllza.,. ,ey yeni yeni ba.şlamıstır. Kor- - Azizim! Utır. b"n. üldür-

ıddı•a}arı Zor sene İngiltere ~ haki- ı:a,yretile harl>i bıı sene bitir-! di: :Müdafiler. YllDllAiııta.nda lrere etmekte olduğu bir takım kal< ve evhamlı ister fPrd olsun mesine bin kişi öldürdümrd. _1·&-
katen zor bi.r şekilde llf>riiyorsa ?Değe ÇA}aıacağı yelnndeki ~ darbeler lra.ruııorwta ağır :ıa.yi- mühim kanım IA 'halan b'1lun- ister küme, mutlaka mağlüp o- min ederim ki sa.na ve ıgim 

Ce't t da •imdiye kadar cere,\lan eden )llllll8b doğru çıkmı.~. Alman- at vererek çekilen ~bir- ma& hasebiyle fu_ ııerıe yaz ta !ur. Misal gösterıniyeocğım. sözü tuttum . 
..... " "bı Abbas GOrerin v-'"-yı" ...... ~ de ümit kıncı ya çalışıyor. Ed. en ın zo_r sene- 1ikıerdir. bu birli:kler safların. ıl nftıl~· - Başkalarının zülfüva.rına do- - Ya. öteki dört bın kişi? '"" a .:&& ""' .ı.._ bah~,,.___. de ,ı..w.. k ~- '--'• "'-nlnlclar •--'·- H tili yap ıp y...,......ya.cagı etn.- k nroa a.k · · - Ha! onlar mı? Onları ber 

g na karşı emekl'ı '" m.ru,.u '"'" _.,.~ -· -,_. -·' • - - -· ~ ·-- ~ """",.,., W..,,, ..,,.._ ' m ••m .. "n • ,_ __ ,__ as"-eri '-·-'-•• iJe mıştır. fft..., 1zler ha.kik.aten wr n meyda.nlan bir defa bastı- -t..•e fıkra bunu hOll bor şe- öldürmedim. Onlar whimder "' eraı d' .-...u........- ,. ,,_..,...... ''6"" mektedir. Ya.lnız bu yol mecii ........ . ne ıyor? birlikte lngilterenin dikkat bir ~ ~sr. Fakat c- ıı:ıılıoca ,kuııt«»c •krıdr ve aln 15 ııer gun" itik olma.k üzere kilde tebarii~ eltir;yor: ve kotkııdan, kendi k~ndıl<>riıu 
ı-.2... j ve .......... r:lar aAM-rı rlar Kol al ı· •ık 0~ }.fa öldiiler! 

_, 6 ıacı :ıalıifemizde mes•l•ini dağıtacak --,,o , .,..,.,_.yo · (Sonu ıayf• 4 olil.un 4 de) iki def•da tatil yapmalan ınllh-ı..,.B!l!!~era.=:"":Y::""=e=·=~=- ==-============ 
banılDııtleı:in de -tlımal. .,._,.,. <lııbılıl v•ı '25 ~----------"• taııekBr ~ 
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Dedi. Çok rica ederim!.. Ba esrarengiz ölümler, ~aşı.lmu 

'tadar ileri gHmeni:ııe tahaımnlll -13mm3h ölümıer v-~. 
edemem!.. Bütün buıılan h8lf. meçhul 

1' .11 lft '8 AB AR 

A 

T Z Ml1 

istimlak ~ ··zeler idaresinde y pı
işleri lan bir toplanted ta z·m - Bay Kerami! .. Ne deııeıiz btr cani mi idare ediyordu.! 

diyiniz, ben aiz.e hidiaelerl, ce- Kerami benim bcyıl.ine tok • 
ı:eya.n eden. tıadiseleri anlatma- mak yemiş bir boğa gibi alnıım 
ya çalı§1Yorum!. ileri wıataralı: keııdis!M ezici, şekli karar ştır ldı Kerami kül kee.ilm ... benzcy1e lrorlmnc;, şüpheli gözlerle bak· İsti •~k -d- -
ve titriyeıı dııdaklaı1yle etrııb- tığımı her halde gördll. m&411 ma ur u-
:mı. ···"·- ···."'· bakındı: Sanki bu halime canı sıkıl- ğü ha k bir b" Dün Mibder İdaresinde Eski bir hale getirilen kapı açıklık • .............. ~ ş a ma Eserleri Kcruma Eııclhneni, Mü- 1arını b' · tiz .. ellikle - Fa.kat.. F..ıtat. ...• diye ite- lll1' gibi aabi bir t&Vtrl& başı- • _, __ M"_,_.,_., • -'- n.... •• - n-· n ır ın am ve guz · 

lstanbul 
çöpleri 

-------· 
Hazirandan iti· 
haren kara da 

imha ol nacak 
İtıtanbul belediyesinin çöp 

müteahhidi ile yaptığı mukave
le 1 haziranda. nihayetlenecek
tir. 

keledi sallıyordlı akl l """"" .......,.,, ~ ~&~ belediyece talep edilen zaruri 
Bu ·~ylediği:nis cinayetleri.. m Birdenbire. ona doğru atıldım ya D O uyor )l'Uetinı:le topl:ınmıştır. Toplan- kullanış kolaylıklannın temini 1lhJfun olduğu üzere çöp mü-

:...ı ı "''-- _...__ •--~•- -~'- _..._...,., ..... _ '-'- b '"1 İstanbul Beledi · t...~-ı·ır tici& Belediye Re;s Muavini Ne- için odaların içerisinde binanın teahh.idi bundan bir kr.ç ay ev-
ı:,J:·~y·==fK;:: :'.ni:"'ın· d...,&: ............... .,.. u... Müdürlü.,.,_;,_ ~ 7~ e&ti Çiller, imar müdürü Ifüsnii, asli biinye6ini tahrip edecek her ve! çöp nakli için deniz motör-
liyari bütün bu ~ -8.- bak Kerami bey! di• sinde _bul~ binama çok & imar müdür muavini tl:ınbim hangi bir tesisata müsaade e-I leli bulamaması yüzünden çöp-
müthiş şeyleri niçin, ıııe gı'bi bir ye ,_,.,..._.__ •-ı. kiın""""m ver.IŞ8U oldugu. tsl:ıit oltmm~ lıu!unmu,,'1:1ır. dilm esi ka.bUI edilerek bu du- !eri Sel•cık iıskelesi civarına 

.....,~~ ~ .....,... tu Bu· 'bar •~·•._ varların ara duvarları ı'le ı'ltisak dökmekte idi·. Bu '"'-'en ço"p-
maksatla yapmış olsun?. Bn dedik an!Ataın&dık!... Burası A· r. ıti la ~ Mü- Mısır çareısının miistakl:ıei J~ 
kadar korl<ımç cinayetler pe- merilaı. değil!. dürlilğü bir ~ ttııı.. Y&Ziyeti lu.kkmd& bir ilti hafta-. nokWarında ve iki taraftan !er şehrin sahillerine gelmek ·' 
flnde oJmasında ne gibi bir ga- Kerami yemyeşil kesilmiş bir ren . Belediye cr:-anııda '""vne• danberi tetkikat yapımlrta. olan k1U'Şlhldt 50 şer santim &yaklar te ve bllh8'!88. plijlıı.nn pislen-
ye, bir menfaat olabilir?. yüzle geriledi: Nadire_ Kesnyeli_ ~ eırimen &zuı ile belediye er- bırakacak ve bu ayaklar ii2erine mesıkta·ne _g~niş mikyasta imi! ol-

N 
. ' h be- kl-"'·--'~'- bölm' emn· ,.._. , _____ ..., ,_, bınncı" . ma ıdi. 

- e gibi mı. Ba t890r - Ne demek isti,...anuz ! na ""'"""""'..,.· Jı:lnı bcı hu-*a tam•men mu- ..... ......,.,....., 1 ırim dostum olan ve bftti!n aile- Diye mınldandı. . _ Yml 1 :t nu,,. tMxJı: olan nihai kararmı ver • pencerem.in bir metre altından 1 Müteahhid belediyeye kendisi 
sinden soma kendi de esrarm- - Ne demek ıne demek bHıni Dıger taraftan Yal ve Bele- miştir. Ka?V, a.ar!f Vekilli- yapılacak yüzde 3 kavisli bir için çöp motörü bulmanın da. 
giz §!ek.ilde kurban gilıniş olan yorum!. Görüyorsun= iri bu diye Reisi Doktor Lütfi Kırdar ğ:hıe göııderilerelı: tanibine ilrti- lento kemer açıklık bırakılarak imkansız olduğunu bildirnritı • ı 
Bahtasornn son söylediği l9Öz- mesele artık bana buhran v& ~ultan&lımette bulunan Firuza. raıı ttllrteıı. eoo~ tatbilı: oluna- ziyanın odadan dışan çıkması tir. 
lerden başka .. evet.. bu ciheti re<.'ek bir dereceye gelmiştir!... ga ve ~ arasmda 1odli Çır.- cak:tır. tanin edilmiş olacaktır. Ayni Bu itibarla İstanbul beledi-, 
tenvir edecek ortada bir ııey Kendim& sahip olamışacağım- VUI! camn o~ tanınan ~ tır.- zım:ıa.ndıı. heyet c;a.rşııuıı dahil ve yeei bir huirandan ;tibaı'en 
yok! .. Fakat bu bedbaht dostu- dan korkanın ı Size kendime nhi kıymeti haız olan camlin et- Verilen ltar&rlara göre bina haricinde yanılacU: tamiratın 1 çöpleri karada imha etmeg·e ka- j 

... raf istimi' • •· ı asli bünye - on·JID·~:.ı;.ı-;n; ka... ,.. mun ölmeden evvel söylediği sahip olamıyacağımdaıı korka- ının .... o ıınm-nı kır.- ~ ---· , restoration esaslarına tama _ rar verm~tir. 
ııözler ~ olmuştur' nm diyorum! AnJıvor musu • nı.rlaştımıış ve bu huııwıta la- ~- restore ~ tamir edi- men uygun bir işçilik, mal.ıeme Belediye şehrin muhtelif mın-

Burada, İatanbıılda bir ölü nuz? .. &kın!:· Bıırad& bir ka . ~ik ~ildür~ 18.mıı gelea, '""""'"" ve itina ile pılması Ye çarşının Uı.kalırında inşa olunllCak çöp 
anyorlarmışL Kerami birden- dm sizin de ajikadar olduğu • ı cmırlen vermıştir. Dükktniartn aralarmda.ki böl- eskilik taşıyan .izleriuin imha e- fırınl:ı.rının tamamla.nacağı za
hire gayet büyük bir ha.yretle nu; bir kadın g&ümüziin önün Bu iBtimlAklere 50 tıilı. liı:a ~ du~lamıın valı:tiyJe muhtez r1ilcwne.sine karıı.r vermiştir. 1 m9na kadar çöplerin imhası için 
doğruldu: de ylltıyor!. Ayni esrarengb tahsıs olıma"ltktır. . yeni bir şı>kil bulmuştur. Bu 

- Oh!.. Bir ölü mü anyor- uyku ile! .. Ben de ayni tehli - n- · ~ ~ M h J kad iz• şekle göre belediye l hazirandan 
lar! .. Tamam! diye bağırdı. Z&- keyi atiat1ını! .. Bir dostum öl- . ıger ı . U te.Kİr lll · mirde yap lan itibaren çöpleri ııehrin 3 • 4 ki-
vallı Kagliyari de bana bun• dli! .. Dostumun bitt1ln aile ferd :1 devam ~ Bebeılı: - .lstlıcye lometre uzağında açılacak çu-
aöylemiştl!. 1eri ev kapıwıacası.na öldü! .. E- istimlii.klerı ta.mamlamnıştır. h f • t kurlara gömecek ve bwıların 

- Kagliyari de mi? vet! .. Yegine beni ha.yata bağ- ...,.,,........ Ya 312 lira vere- a rıya üzerine mfuıadi teıı.ffün bir mad-
- Evet! .. Şimdi anbyoruınl. lıyan n.iıısınhmı, sisin kardeşi- •ık k 1 de olllil kreıil dökecek ve üser-
Tevekkeli değil! Çünkü za- nizi de ayni cinayet raıgine bo- 1 Q U cek ya t hapis !erine 50 santimetre toprak ör-

vallı kadıncağız da. benim ya. - yanmış göı:iiyonıml. Sonra siz, Eski Klazomen kab- tecektir. 

OKUYUCU 
DiYOR Ki ı 

Fiyat etiketleri n~ 
görOnmez oldular 

Bundan blr milddct ~ 
gıı.zeteıüme bir va oıı:t. i 
bir çok ticaretlıa.neJ~e ~: 
tıkları mallara fiat etı!tetl"" 
koymadıktan ve fatura-~! 
medilı:ieri hakkında bir r-_ 
sını okndum. Bugün tü~cf i 
lann buna riayet .:ıtmedı~ · 
ben de tamaınile kabul euıa. 
ıztırarıo1a kaldım. ~n~ 
glttiğiırı Mitün m:ığııyaıaı~. 

vitrinler ~ariç olmak ~ 
dahildeki biitün mallnrıu c 
ketsiz olduğunu gör<lüın· 

Etiket mecburivetini ıcl1 
ettiren i<anun haİkın ııl~ 
maınnı ve ilıtild'ır yapılıP_!;. 
pılnıır.dığını& aola..ılIJlll""ı
temin mak• dile mevlc:li !J 1 

bike konulmuş olduğuna$. 
re beledivcnin ve <li~er. ~~ 
kalı makamların bu 'şe ıs~ 
olduğu ehemmiyeti vere-" 
ihtild!ra ınahal bımkC'aJ!I"". 
kap edee. 

Halbuki; Kapalıçarşı '" 
Beyoğlu bunun aksinı ~' 
eden truılr bir nıi:<ald r. 1 , 

olduğu makamların bu hUS" 
~u nazarı dikkate a'srak ııııı
me menfaa,ıni k<Jı-urruı b~· 
susunda bilhassa böyle fe; 
:utlide ahvalde daha aı§.t-8 
hareket etmesiue deI'.lletin'sı 
rica ederim. 
K.ırilerini::dc.ı cmP/.:'i Binbi" 

Cemil Akta.~ 

Randevüc~ 
madam 
Atin 

nımda. kaç defa ağladı' baliı., be.na Kagliyariyi müdafaa t leb leri yatacak ristanı bulundu Bu iş için belediye .?<J kam-
- Ağladı mı? ya. çalışıyonıunıu!.. K ly ~ yon kiralayacak ve gündelikle tlçbuçuk sene 
- Evet! .. Rio dö .Janeyroda Keraıni bonim kendimi adeta a oncu kullutunda h"'l o- L:ınir (Ye.'li Asır) refikimi~· ı' amele alacaktır. 

bir ölü a.rıyorlardJ, ondan dola- kaybe~ bir hal<» buhranlı y 1 • • d mekdalıt""e inikien20bul~:!. k!,ayaliradver-ın den) - Kara.burun kazasının hf k" b" k d hapse mahl.UJIJ 
yı Avrupaya kaçtım ve bura - bir at~le ve ağır hllkaretli bir az ay arı IÇID e ....,... °" M ıiıı" ah . D ' 8 ır ır un iL 
:\llL geldim .. Beni de öldürecek - tavırla kODUŞltJ:iUDla 800 dereee.j ne şekı"lde vakıt M sene müddetle bir kİrae>ya or gan n i_:ı:eııtnın eğir- l.r oldu 
le di Şimdi. · k konturatla verdi:!' ,M '-'t .,.,,_,, men yan mevkimde buhınav. .ı. 

r . yıne orkuyorom.. hiddetlenmişti. Ellerinôu tltre-! • ki ,.. ·~"' .,,uc,,.. .2500 ..ı· · Ki t k"f " 
Beni öldürecekler .. Kanunı al- eliğini görüyordum. geçırece er len Hırimıa aduıdalı:i k&dınltl -e evv ı!M> ait a~ racı ev 1 nrtı·ldı" Randevucnlnk ı;undaıt,.ı11 
~zleri~şlmdiyori&ranlı! .. dedi. Oh!. 1!1:1 .. Şaşkın ~kın ve büyiim~I tık ın.ekbıp çoeuldıı.nntn taül :=~~l~~k~ikaslarai:: ~~n~J:::~aı~d~;~ ~ liU :t::Waslig.~ril~ ::"~.~· 
au ı yornm!.. ,.,, gozlerle_ yuzum_ e ~.vordu. . avJ•~n• '-""adeli ..... şe'-''-'- ~·-.,. ·~ .Q İınal~tlı··elerı'ne 670 kn........ nın -'·-··· -''-ay_ .... ~ .... 

di dınl - , -- ,...,. _. ,.,....., bag"lanm•atır. tar bu husuı;ta mes!U~ini bitir- Q ~ -...- ~ ...... -...,, .,...,,_. 

ay anıyor .. Demek şi.ın - Sız. Sız. diye lrekeledi.. ''"'"irme'--'-' temin iMn ıs•- "' ..,.. mal olan ve 750 lrnru•• saucı-İstanbuld8. böyle bir ölü a- Ne, ne demek __ mti_'..,.,......uz!,. I ::.~11 .'·t-~u.uM,,,,~-..... ~ Bu karaı"& göre Hıriııma evin m,.,wr. .,.. karar verilıniı,rur. . . .• 
1 

• ,___ "' ".....-... ""~·-- ....,.. ..... ~ liradan bir ~eıı·k kıra '-~- · Mezkur lahdin •..,.•inat iti - ya verilen bir çlft kundurayı 8 Yerli k .. AtılJfl" rıyor ar . . -: Yala!! soylilyorsımuz... rarlar venniştir. Bu kıı.rarlanm dcl' ~.. "" ~·J il& 8,5 liraya Slltması icap eder- en aran. gore ~.ır 
Hayretimden adeta donmuş Dıye ooğırıio.m. . -"~--

73 
,., __ • ... ı..ı. _ ı tutan ..,.ol•n 312 lira ağır b·ırile 2500 sene evvele ait TU · k l0.5 lir 1 Katin& üçer sene all:ı!ıar &Y w:;_ 

b
. hald K gayeııı """'-' ......., ,.-- · ""~ ceııaaı.hilmahku"m edı·ırnı·s- rabi manıulıltından olmas mü- · en aya satı makla suçlu aedilecekler 233 ı· ~·"" •· ır e eraminin ,nı..üne Keraminin a..,"zuıdan kudur o•n ilkmelı:t.ep '•'-'-'-'-' tatil ..-- GaJ·•·-~ayda ku dı y ve ıra .-· , 

"' J- ~~ ~- tir. · naııebetile tarilri kıym•tı· hat'• • ...,_. n ıracı or- L••" 
uaka kaldım. m çasına bir solnk fırladığını aylan __ ...__. ___ ,,,_,,.. ve,_ ' a dan hakkı da b' ikA t olzn :ıllll2 verecel<lerdir. Aynca "";, 

"---L Demek ,.....llllU& ....,.~- ..... BU parayı verem••""' '-•dır' _ bulundug"n anln.•tlmı ... ır. · · n ır ş .. ye uş 1-- ardını ol " - ...,.,...,,,__ o da sire ve yıldırım silratile karyolanın deni bakımdan iııki8af ettirme- d beh """'6' ....,. ., •• ve hakkında zabıt tutulmuş • ...,.,. Y ettiği sabit ~-. ...ı 
bunu söyledi, öyle mi 9 • bir ~ucundaki _i!!kemle}i kapt:>· te çalışmak ve bu suretle tq e er lira için bir gün yat· Gazoz imalathaneleri tur. neli ve Vuilopulonun da l)lJ~ 

Kerami gayet şasıalak gını, bana doğru savurmak ıçın --anıannı nıiimklln 0 ..... .n. rnak ıizere eeası ha~ tahvil h' le - . B ..... .. Ce ·"·-"· sene dokuzar ay hapisleri.Jltl _ lmlde ~ ·----- ~...... olunac•ktır. sa ıp rının mOracaattarı u za,._ g.we mal .....,,.,... , 
: havaya kaldırdığını gördilm. kadar istiladeli bir hale ifrağ bir m'üştcri Yordandan 10,5 li- ll6 ııar lira para ceusı . ~..ttıı' 

- Oh, evet! .. diye kekeledi. Elimi gllyri ihtiyari tabwı- etmektir. fstimla"' k be e• Ga.zoz imıı.lıl.thanelerinin mtis· nya alüığı bir çift ayakkabının !erine Elefteri.tı.!n de bcrar~ 
Demek kad:ı=ağızın ba'lltla ge- cama ıı.ttığını sıra.da, ikimiz de, Mearif MüdürlÜğüJı." düşüa- tameı ka.pıı.klarla gazoz ~i~ iki gün 80llra söküldµğiloü gör- kanır verilmiştir. 
len bu hastalık onun if:in ! .. 1ıe1- birdenbire ad~ta donduk. duğti noktalar başbc& ~ört 1u.- r i a ay n rini kapattıklarını ve bu yüzden 1 müş \'e derhal iade etmiş ise de Güzel bir bro«iır 
ki Belki de burada zavallı Zira y&takta Kagliyvinin bir sımda hülisa ediJe!ıilir: gazozların çok bozuk çıktığını aralannd• kabul etmemek ve r- ~ 
kadm korktuğuna uğndı.!.. denbire haykırdığmı i~!tereJr ı _ Zayıf ve basta wya haa va tanda lar yazmıştık. Belediye sıhhat tş- ettirmek maksadile kavga Maarif Vekilliği, bu BM" Jll ; 
Oh!.. dehşetle yatağa dömıı_üştük. _ ı t:aıığa miistait çocnJdarm t&- • . • . . !eri Müdürlü,,<iü gazoz imali.tha- çıkııuştır. 4 polise aksederek teplet'den meıeun olan taiebeJI 

- Şu .halde - Kaduı, arkası i!ııöi ya.ttıgı ı d.aviaini sanaloryom ıııe prevan- !stEskbı clbniye kaıı~::_ ~ucibınoe nelerinde devamlı surette yap- j nihayet adliyeye kadar intikal 1 ntiktan, imtihan neticel~rin~"' 
Fakat sözümü ikmal edeme- karyolada hiç kımıld•ma>ıııştı. ton.·omlania devamlı bir surett. an u yangın y ... ...,rmde ya. • l .,,,., teftiQ ve kontroller netice- etmi•.tir. rol oYrıayan ılıııi!cr ve taJebe'.:.lı 

dim. Yüzü, yine öyle iılii JÜSli ıribiy-
1 

yapm-., ak, , pılan muhtelif .. · istiml_ ii.lı:lerin be- ...,.. ., randımanı hakkıııda bir bre;"' .,- delleri h beledi taraf smdc soıı. giinlerde bir ~ok ga-1 ikinci asliye.cezada yo.pılan . 
Çünkü Keraminin bu İtalyan di. . • . _ 2 - EYVelce yazıldığı gibi. vi>ı ~nıız_ ye ın. - zoz imalfıthaneleri kapa.tılnıı.ş I ilk dııruıımada 8Uçlu Yordlln.ın hazırlamıştır. Vekalet, ynil" kadınuıa ait olıı.rak naklettiği Fakat ha.kıkı bır Ç3ğ!ik ko- cutça inki'8fla.nnı temin için dan salıipleruıe . veril~ştir. ve bir çokları ma.hkemeye ve- 'dd' l h manda köy enstitülennin ve~ .ııCiz!er, bötüa. nuariyelerimi' parınıştı. -~•··~"olan ı...~n ve"""-'- Bu hususta belediyeye ~dal'- ı ıa o tınan a.reketi sabit gö- çalı w. .... ~ --->' ......,,.._.., !ar tarafından ıJ n:ur rllmiştir. 

1 
rllldilğiinderı hakkında tevkif ve şmalan hakkında ., 

tekrar alt üst ettlgı"' ;,.;,,, yıne· Uyumuyor muydu.!. devam etme~..; . y&p an_ · aca,. ~ i ·~~ k -> • k · ·ı · · brnaur" vem··~" harek"•"" .. • ...,.. _., atlar san ..ı>nl-' ,,,,,;,.ı... • ..+.- • .,u \'llZ Y= o.rşısınua gazoz ararı verı rnıştır. ..., -u ,,.. 
asa.hl bir buhrana kllpılmak Çığlık, kendisini ~betme • 3-TaWıekurabıri~Bıaknr9- ı. · 6~""ue .,.,..~. · - 1 ·th -"" '··ı ı.-kkında. b"- album" hazırı-~"' tin:ılik n•-•··ı çok mühim 1 ımeua a.nel&ri ,...,,ipleri ...., edi· J .... il ~-
mı.re olduğumu gönlüm. Bine rama.k kalmıf oı.ıı Kera . la:rda talebe zayıf olduğu cı- . . ,,....~_ - -yeye müracaat ederek <•HQS ka-1 Francela ı"mal 'tır. 

Ne demek? miyi de bir anda kaıdlane g& çalışQnlaca.k. ameli - nua.rl bir ~ _baJ.iğ ~ j .,-
1T .... iyaride mi cam tarafın- tınnişti. o da, eliılde ııandalye,j dersler verilecek, ve talebeye ia-1 ~lediye ooiimiiJıdı';ki 9t'neden pağı imalinde kullanılacak tene- edecek 4 fır. ın Lise Olgunluk imtitııı· 

aa;;,k~valanıyordu? .....ıkın bir halde kadına bakı · • tiiadeli imtibaıılannda muva.f-ı ıtibaren her sene butçeye koya. 1:~~'.~~Yı~~~~{~ =t ._.__bul bel..-'ı·,_;,,;n ...... ır llında muvaffak olan 1B_~. 
Oda mı ölüm korkwıile ti A· yordu. ı falı: olmalann& ve:ıayıf oldnkla.. ~~"1!1ua.yyen b~ _talı~ bu ' JJH.aD ....., ,--·~ .,._., •• ~adan buraya kaçma.ya Kagliyarinın bMıbeya.z dil rı dersleri iyice öğreıımeleriııe .ıstimlak bedı;llerinı tedricen tes- Müdürlüğü ile müzakere etmek- dahilinde fraııcela istihl!kini Olgunluk imtihanlar-ı nel.l' • 

mecbur olmuştu? daldarmıo kınuJdadıjmı gör . ça.lışıl~. viy.,ed __ e_ce_ktir __ • _______ tedir __ · _. ---------- tahdit etmek malcsadiyle fraoce- sinde resmi liseler edebiyat:ı 
0 

halde mücrim ki cani dük: 4 - Talebe toplu bir hal&! GO l El o RE 
1
. y la fınnla~nı 4 e indirmeğe ka- nıfla.nndan bu imtihanlara J fel' li:ım' •. m, Sayık'hyordu. gezilere götilrüleeek ve bu ge- 8 B T rar \'erdigini yumıştık. Dün şe- ~ girmiş ve bunların 635 ,i 

Fra.nsu.ca konuşuy<lriu. I ııilez- eena.smUa fabrikalar, mü- f · --.. , birde franceli imal edecek olan sınıflarından 517 kişinın J07 
Hepimiz delirımiyoc ma.y· - Evet.. evet .. dedi. Evet. :ıeler şehrin tarihi ve bedii kJy. 1 1 4 fırın için Ekmekçiler Cemi- muvaffak olmuştur. 

duk? Etrafımda büyük hey&C8ıl va.rl meti haiz yerleri -"ecelt v-e 1 ------------------ yetinde bir kura çekilmiştir. ' d 
Bütün ~ ve o Evet, ruhumu birdenbire sanr talebeye izahllt ve~. 1 E 1 Kura neticesinde Adalar kaza- 1 yeni • t 

garip vak'alar bir talcim teııa- tılar .. or&dıı. bir.._ acıklı.. BUtiiD bu faaliyete 15 tem. Vtn ÇOCUk arından ziyade mös- sında Yani Spiropulos, !stan-1 !leşrıya 
cllifler veya. velriınlerimizdısı Seni dinliyorum. mwıda l:>aşlemıcak ve tıeıJl<ilitııı bul tarafıncla Petro, Beyoğlun- i 

.ibaı'et oısa biıe, ortadır. ölilmlel' Kagliyerinffı, yatağında , up. 11ııı.· kıuııd& maarif memurıan yo·· nün keyfine çalışıyormuş ! da Zehra Akaı ve Radıköyünde MATEMAT I{ 
ı uzun hiç kımıldaınalauın, ı.a.. tanfm.dan k=ılaca.k, icap eder- ı Mehmet Keçeli fırınları france-

"\ palı gözlerle acı llCl koouşma- Rı ıı.yni teşkilatın nahi:reter-de de li ime! edeceklerdir. Yardımcı ders Kitabi 

Y 
• S b h -"- ............ '-' · ı ı ı ~ Ewelki gını" Asli= İkinci tün' ı·sıen· g" m • b"şl m o 0 . ,.; •"""• m ........... - -. ınsıını ÜI'- yapı .naaına ı:a ışı acaırur. 1 ,_ . o or ege ~ a ı., B 1 d• f 1 rta mekteplerin bütUfl ·~ e ll} a a perten feci bir şey "8rdı. :K=slane saatleri buralara ceza ma.lıkcmeııin<:le bir "zina.,, ve Mösyönün hizmetine can at- e e ıye as a t liselerin birinci sınıfları ~fc:. 

Kerami da.hi irkilnıiş, deh . dııvalll edecek talebenin vazi,e- ı da.vasının nakrmı rü)'Bt ~l - makta evin madamı ile. yanşa alacak matematik "'"'etmeni Bay ~·ı· 
ABONE BEDELİ 

SEN EL il( 
6 AYLll< 
3 AVLU< 
1 AYLll( 

Tlirklye Ee,,ıabi 

,,_ t<r+ 2700 K'1. 
750 • 1"90 • 
<4()0 • 

190 • 
880 • 
300 • 

TAKViM 
28 M•y,. ı.41 ÇARSA,,,_' 

1 CernaziyMevwı 13M 
15 Mil)',. 1U7 

Gt.in 148, 5, y,~ 941 • fi'tZJr 28 

Günet ooı. lkhtdl 
9.02 4.48 11.38 -4.33 12.11 ıs.ıo v-
A1qam Yırtoı ı ..... k 

12.00 1.5'1 M9 Ezanf 
~9.31 21.a 2.20 v-
-- DiKKAT --

f cYml Seba»> a aöndıerilerı 18ZJktr' 
ve evrak nefl"!(liloin edilmaıiıı iade 
olunmaz ve bunların ~ 
,.~ , -ı. h• ... ı-· ...., ~;.l'!'f k:ıbıtl 

edil · ınekte olan ikinci seferln mu- çık tı -..· şet:ıe ve iirperınif bir ba.lde ~ tine flh'V t.esbit · ecektir. mı, r. nk Girişken tarafındıı.n Y • ~~- ,_,_ d v .. -•-- ·ı ..... · kemEei de sona ermis Ye kll· Nı'hayet '-' gu" M·~ · il Bir Rum~ "-··ı beledi.,._ ı ı.. "'ıJ.11 .......... a ....,..yor n. , .n.w_. ve gczı er ve..,.,..,.. ... · .,.r n.. -ı e .~ A.Uıwo<> J- mış o an, ı.alebelerin jmw_... 
Kagliya.ri daha. acı bir -ıe.:j parasızdır. rara bağ!w.pmıştır. Kalefiyi bir odı..da kne"k ku- ye müracaat ederek asfalt sat- la.ra hazırlıı.nınalanna ve de>·. 
_ Seni dinliyonıın!.. ------<>----- Okunan karardan anlaşıldı- cağa öpü;Urlerke-n ır,örünce fer mak teklifinde bulunmuştur. teri en bıuıtt şekilde ka.yraııı" • 
Diye bağırdl. L~ A"-~-· ı ğuıa göre bu dava mev:ıını ŞU· yadı baaııııftır. Belediye firmanın getirdiği nü- lanna yarayan bu kitap tııll'.i, 
Kerami, genç kadı- uyan . UU'.l -...,;yun <hır: Halbuki o güne kadar Mari rnuneleri tahlil ettirmek üzere 1 beler i<;!Jı şayanı tllvsiyedir. l'> 

ma.k üuıre oldt$ına -.e ıztırap tefth::le • Hayim oğlu Kaleli 3.dında rıı:ösyöbiin her 'Z&m1ln kendi O· h~yeti ·ren.niye miidür!üğiln~ tabın içinde bulunan bir «'!.!> ıt., 
qeiı:tiği:ne hükmederek: -Y rı bir kıınduracı bundan bir mlid· dasına · g~ni birkaç kişiye g_ooderm_ı&_·t_ır. T_ ahlıller ıyi nc- I saller, ""1eklcr ve c;özü!IJl,'.': 

_ Domi!.. Neıo var•. Kimi Beledi:1tı Reis ldu&:viııi Bay det ewel çocuklarına bak- de ııöyiemiıı bulunmllktadır. ti<:e verdigı takdirde belediye bu problemler bilhassa talebeW"' 
dinltyorıııuH. Lütfi Alıooy dtln şehrin mııb- ması ve otunı teri>i_yoe et- Dün asliye cezada evvelce asfaltlan almak için firma ile c;ok işine vıı.raı:nalrtadır. , 

telif ..,_.!-'--'-'-' na..n ....,,.,_..._. """"İ i..;.. 36 y<>Alnda Jlari İS- '-·-·t kar -ı..-ak t · • üzak' l acak J /J 

madı.Diy.e sormaı.t.ı. n.dini ela· '-'--'t-,.;.,."":::.:,;:;;::-_ ,.,:::=I ......,.. .,.... _,.... ...,...., arı ...... eımyız m ere er yap ·tır. Hüanütllbiat matba "' _ıar,... 
~ ...,,...._ .,....,.._ .ooı _..,,.. minde bir dal kadını eme mahkemem ta.rafındM nakr.e- ,.. 

2 k 
• 1 .. ~. 1-·k _,_...... dilen bu Genç ressamların fından neşredilmiştir Çı;':U' .. ~· 

Genç kadının, ..,. .,.. ler esnasında 8ıMPı .,. m. ron.-...ıye o.... ...,_.,..... d&vay• yeaid"l!l karar +s--'nde va b"~'-le kitJ.l'..,. 
ı na:v "" eksik. ;,ı.~ kullanan • Kalefinin kansı o..:-' iillce verildi. · · · · • ·b t .. dü .......,.. ~ =wu - Onu! Oııu... - .,.,,.. .,. • ......,. sergısı rag e gor I nelt'rde satılmaktlldır. 

Diye Keramiye ._ ..-ti- esnafa :ın\drım - ""tllııılır lıirvey anlamamııı ise de apart Ka!efinin Raiel adında bir / ğini göriiııce ben de bayret et. tir • umıdalti dijer ti;racılar onwı Jradıgia 811\İ olduğaou bile bile 19 Mayıstll Basın Birliğinde ----------
tim. ------------ı ba:ı nokta.laa dik.katini çek- Dil.unla kan koca gibi yaşa- açılan ve büyük muvaffakıyet PO L/ S T E 

HALKEVLERI 
........... -"·- .. ._ .... ~ gün maki ~-' kazanan genı: ressamlar .· ron.. 

Kagliyari tekrar, lrodu.hı bir ~..._.. \,. a,._. .,,::..,...,,k a """'u Marinin bu zİ.nll llirıde 30 eser satılmıştır. ~ 
rüya görüyoımuıı gibi lleı a.eı logi&izce' ..... ...,... ııonn. ..._... OCllSI ııuc;u ve Kıı.Iefinin de Ra- ıa · Çakı ile yaralarrııŞ ..,.;;.·dı·. '"'''"'" ı,.ı bu kadıaııı. .vde hiç -ıı... evli old•""• '"·'"e sam r sergınin gördüğü rağ- ~· 
~ Sövle! .. Seni ""'""·orum!. B•. "wiô Bcıllcel:. in: lil:ııuıno ohııadığını ııöyllyenık i&'.ri. adındaki kadınıa"'da bet üzerine tılan eserleri de 1 Talıtakalede Zülfütar h•ı'.'..,. 

,_...,, ba:md•n dllfntmelı: .....__ .... ,.. lhtivll. eden ııergilerini Beya.zıt. 1 da oturan Molımet Kaliloğ~'! r 111 
Thet.. ona yakh.f&cağını.!._ at:l./61("'~ :.;.:,:: ~idllzı:Baoei· .....,. --..- gayri Dlefl'U bit- tekilde ya· ta. Talebe Yurdu binasında tek· lise mürac:ıatla arkad:u;ı ~f:!'ııa 

Daha yakma, daha yakına gi- .._ ... ... l'altat arad•tı ııpef' bir milıi- ..,nb ııabit görilldl'ığfuıden nll' açmışlardır. Genç ressam - il .,.,..-
~! .. Kanımın beni Mı.+: kurıluna bapmacab='=o ta- det atladığı halde Kari avdan her ikiısinin de lcıer ay müd - !ar cuma gu"nu·· •••t 14 d , 1 belı;akala.ı;ıkrkenl Kazımın,.,. Jı#' 
ği~~':"! .. ff"'"""Jl.,........ .,...e_..~ _..... gitmek fÖ1lı& ~ lıüııbütiin detle "'~iateırine karar verildi. ~ e " aı~ u unan ça 1 i e arkasıll,,,.... i!l> 

A<1ll6 J-·~ • ...., yıtıarmı yapımııalr lııtl)eı:ıla:hı • ._ mı. ,.. . ...-..; d8 _,, mara gıı.zinosunda bir çay ziya- fifçc yaralnadı,~ııu ıddb ctJllıı~ 
hisredi:t<*fill, kanım oım hİfMl. ikiıJer l'emika fotuğnıfı • JIM 2 • ._ _...,... Bu auretle Ra4C'I da.vayı ka- feti vereceklenlir. Çaya bii.tün ıi(>hmet Cerrahp Şa haat.&bl' •• 
<livc>~•.. bftroııuıa ndll&e1mtlluıı.:D.,.oiıı~ )AllNf ,_.. alı eı111 • Bli- ' aaıımıt oldn. · 1 -"'• yenı ııes e mensup san"atkarlar süıe kalrl.ınlarak Kıi.zıın y..,.• , davet olunmustur. la !Tll~tır. 
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Yazaıı: AJUR AD SERTOGLU 

'Ona kızmağa, hiddet etmeğe belki 
hakkımız vardı: Yanef. Fakat 

J endisini tahkir edemeyiz,,, 

~---- - . . , 
~ -

l!IABAh-
-

Her==:=:=-- 1miiiiiii:m-=:=m==z=m=m~iiiiim~:iiiim~~imıiiiii--• 

sabah J--= Denizcilik .:Bahis 
imdilik 

---==Bu kadarJ • -
erı -

Roosevelt'lll 11111- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Harl,deıı sonra 
11eler f/iireceııiz kllnu beklerll•:'ll 1 _ •.ok >;ercfıi b.r iti.ıbeU<· kaJ"'1la-

B n·a-z d.~· ÜJ1'·t-Ck o1 ~ 

aan 
----O---

"BİSMARK,, ın 

:vak bat?nı n•an .. B,SD'lark., 
tıı;;i!izkrio 'Hı """i Corc. tt~l
yauiann '''1 1t:cırio Veneto .. ~f
fıhuı p zırhlı la ı1'· dünyanın en 1 

y<'!:i "e er. lıurl,..-tJi n•hi harp' 
ı.., nıleıı hiri ıtli Hatta y:ı.ş iti
i>.ı.l'll" lıı<;ı.ıc , l' Hıı.ha.ıı IJ'Dıilc·, 
l·ind ı?n ti •." <Ji lıP gt1lÇfi. f~81li ih
t ,,.~ "' ııslİ '-"'"'ilerin J,;,ı m 
11.~f tiind <·c·n•t t rrı i~ tAd•ığ"a mu
h. J .. k o aı ' Almaln ~ayi- 1 

i.,=n t·1ı ı .. .,. ı-ac.·ı xayıh;u "B.is
nıxı·k •...;.~f'i1na1·ı..ı :1J1 hllf'll 35.000 
t 0 111ilU!•ı\c.. l • l".Z' IJIQ.fl "(, €\- ('lİ -

t -sı. ı 1.-....ft, l lf:tr~~ t- .ran 

l;u.;; ı' h ,rriyetı mi tu 
hu b;.rı•t<'n . oıı.·a C!J<') ,·c ent< 
r~ _ ll fSC".~ !c.1 ,:,u ~cğiınL. ncıtı 
cesıne \'iiunı ,. nı !t iC4~p ı d ... 
Sunlııl'ın t>n nJE'l"'l Jı~ı 1 . .ı:n ıffiot 
·-c)~ 8it');:.fr111 .. ;dır Zirn 
hangi tnrnfııı g ıı·p gcleı._•fl.:4İ m
hnroi'y<!n Ot 1ıaı ı.ı t•nunda l11 
iki maı ıı ı•t:h. rı hattın.ı: ı 
b ~ ıiıutj,ı J,<t nı ı .ı 0Iacal1 lır. 

Hı~lı.'4i da iJt>li•riı· ' . • 
iri lngi!l-:; fJailri!; • i 
fu.11HIİSİllf" Vl#J ul~n 

drcrlıeui {{Kge;: faz· 
lıuılfe iade P<ier. 

---o-----

1. >)·ıı v"' ı;; l'ı·Kı;r, tant- ı~t 
s:tr.: tn,t""l.ı r~iJ i1$'l! >~iL toplu
rjl r: J&W ün ··ı h"t:Vi>elli "" m.ü-
1 • 'i:ımfl }ıı l · hl~ rbı trl 

i ı,;t}';.ı.f"h l }-~ ~y \·,µ ... r~jslil.. 

ı ~·?\ı1~~1ı\ı~·v1 ~·~ılı 1n~ilı ı(Be
>ri.ı · , ( •1,rt• l .. 1 ''><U\ b ,lf" faik
ı. 

1. 

ı 

litr :t.<ll•t;. );,ı il kt·ı lerin. J!f'i'4 

li gtl\Jtik.zf:ı , , .. :.t·~ OC!-.1tdık.İt 
)'t--l-iM·f• l l :. tıugn.eli , j(or 
ın:U..tr gı .üli.~ ıau~~ 111..,.ın rlar 
kııiuı ol.,. ·k 'ı y) ı<ll.aı 
··~ıır:ıııı ıaıa•sud H1ahallı, • u.,. 
SJ kuınana.111 '"i , Quı·atı 2 
Jik l<lpJar .. h lıııh. ~.ılukiarı tn.rcl
lt-ı- ıdi .. , diye ızııJı.,t. wre.·ck1'>ı· 
<lu. 

Havai fiş_e_n_ı.._d_a_n-'pıng_ 

H 3TJl!tll! ....;th rr: ,S.hıt ()lll,(;a,. 

:;ını :7 ı.- ' c-i ıniit?tnı hi· 
li~. h:.ıyai t ·~<l·uk tlamınııgi ~ ... 
k~.ıluır. Ziı sı l'urp bi11igi zıı,. 
ti<:tD ~ki<.'" J..•<l:ı.r fazla b;ırııl 
inı ilak ııı.:.l•ld<,; -1okL1 ı ka 
caitır ki Lü"•ı t. -~ .ıf tn 1 n el
rfen ~tkarn":'lc.t uğra'"a' .:.ıktu 
l:Htabi tıı~ib;k .- galiı· ~ •l<lill · 
l".'ri tıık,iir•i" ltdya.n n.bril< 
lörleti l•t·n!~'l t:euz U' ua .ötlı) 
h.\\"P.J ı il:" .ıın '":.lindl' ku!laM· 
ıoaldan.lır. Hu ınüthiş imali, 
nr a ).'f"rrh l.lt· ı lıir ,iamılint 
Jıı.HI fflt'(~kl il'. 

Fakirler ı,.ocalacak 

S'ln ,:;:•·:lt:u hal~r:e.ı'f' n~~flı 
Menıiııe ı;t•.lirıhM~ lıı.ıluıı11n •. 
h!n ı:un.I kahnı>:I\ t•lanh ı 
neli ı: k"nn l:ı~l ınlı.qı!f!ır. 

Ayı·1t·a, i11ı:{J!t\. ... rt:den ler n.( 
~.,;irilrniı; olan hin ı:uwıl kah,·ı 
yirmi ton kaf;ıy ,.,, parııııic ipli;ı 
'"' t.taııbnlıt ~·<iı-ılın~• IİYf'I 
d:l·. 

Muhafaza Saşmutlüru 
Hasaıı ıstifa eHi 

Oa ~neyt s ~kın biı 7.an!a.t 

ık.nberi lo;!HHl>ul ı.:il= ük m · 
lııtfa.za b•,.mli<Mr liiğüııii biiyll.f 
hir dıravı tlc tfrl\·ir c·bniıı ola• 
Ha.'<ltn · l:<ope•·, sıhhi \ariyel.fr, 
ıl .. n dolayı istifıl etroiııtır. Hı 

n Kopcı iıı ;ceriııe vekA:e1 miı 
fettişle<'IDL~ n z,•lıi tayın edile
J"(,k dün vazıfesiıır baı;lamıııtıı 

Ha.~..,, lfoy,er, '" kı&letc bağh lı 
tanbul ıuııh~fıua iel.!hbıırat 11' 
ı <'<'U müdürliii;üue dilnJen illb~· 
ren lıaşla"1!ş'ıı·. Nidpeirn yoru 
c.u olroıyan bu \SY.ıfede rl+> iter.· 
Qisıne mııw rrıı.lııyt>t!er ıHleriv. 

1 Yardım sever Ba· 

Bütün bu o:nııritr ve a lın.ı.n 
yarım terlbi .. lf>r kadfty- tffilı
keli idi ki, bol nihayet haı-p 
mecliAinde bıliun bu htırekl -
tın akıbetlerındeı-. meıı'nl O\&

mıyat'a#Jmı wıylemeye M('Cbur 
.. ıthlD'. &~ IM>yıuıatını 211pla 
ıre;;miııht. 

"l - 1 ıı~yp. - Dal-... ı...a 
<ı.yln Ru~yanlil Abnaıwa ı 
ıııu:<aff<'ı-aıv iı;t ;ıft etlebijt~ 
ğiııi l>eklernemeliyi~ Fa ... ı 
flı•~ UULrruru •hrrıM:e uğı-2 -
mış olnııılrlıı. beıı1ber, Ru · or
duları mükeınmtl bir mii<ia
faa ile üı:erlerin< gayet büyük 
Alınan kuvvetlerini trıplıys.bi
lirler. Buımnlaber~ber Afma.n. 
yımın garp hudutlarına Nla
nın ortasındıın ent'I 1,000,(l()(J 
k~ilik btr kunet daha yı.ğ • 
bileceğini ele :arnnetmemelidir. 

Bn,,•e.lril DJudahal.cye mec • 
buı· oldu Vf> ı:ıarka 3öndPrile - 2 - G"l'pte Pransıı. \'<" brgi
C:<-k urdumm hazır bir 1t>k fır- li·' h11tları wn derE« sağ.l&m
kad mahrum bıı akılmam;ı . dır ve <:özıllemez. C'..erek hat
"-'nl ı. ... rJ Kiı,;ı:wrdt-n ııırıı.rla tımız, gerek kuvvetlerimiz lnı 
ı~trdi. harbi.• başında okluğundı; 

Ba~·v.-kil i-tıamk b&~bel·di. ~ok ıl.aha ?.iynde ..ağlamL u
Hatti. Loı-ıl l{,.,.,, .... ,J.>n bıışka nlmı~: ~.oi;alt.ılnııştır. 
bütün k(ılllita a..aııı hemfikir (Arb6t ur> 

f'te'iı%1ü...~~~-

1 

yanlann toplantısı 
Dün "Y~rdııı: &ver B'.lyıu 

!at· Ccıniyei i., t,,ıaııbul '"ııe;. 
ix><l.-n l.el'biye,;i grnel diı,..kföı 
liiiü lwlıııılıw nıeı-l<~l:iıı.lc to ·· 
!ftODllli ve !;'"• kdlarımıı te 
'1"'kkillü hı ,.,ı,.~tırılmvıtıı. B 
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ate ."rln yaladığı sahaya sokul
mak imkanı bırakılrıuyacal;tır. 
Muvasala yolları da yer yer in-

si ?ı:ı::~n :~;:iy;~p~:~~~: 164 ı, , . = ~~6~~: &~~~;.;;.
0

~ı~m~~:: ~~~~~ ~:~~~ütı~~~~~ t~:!~~~'. I Şık b · r -dava .. Zengın · e·v 1iler - Kıskanç ·_·kadın . 
!)Urdü • Se)1rciler birbirlerine başlanrnı[ı, Bu sebeple iki pch- Görmüyor musunuz neler yapı- caktır. N;bayet, hav:ı kuvvet- , 1 - •, . t 
eöyle söy!Uyorlardı: "" livan sarma<lan sarmaya &lttan yor?. · !erinin <~enderde kuracağı ateş H b } •f / h t. N · •• "\ • 1,, 

- Denk düştü güreş artık!. liste bir kaç defa dönüp dolaş- :". • - Ikraberc bıraktırmalı .. ı..., barajın-ı. dayanarak, kervan- as e vazı e · seya a - e 0 guveyffil gtfeCel\ 
- Berabere gider bu güreş! tılar. Nihayet Molla, altta ka!· 1 - Olmaz .. Daha akşama va- !arda .mekik dokuyacak Ye ::ığır • • . • ~ - · • ~ •' l ~ • 
'1-Denkleşti güreş!. -.. dı. .. ...,.~ -._..,..).... kit var be! .• \ I malzemenin cıkarılması işi az sı"ıı ? .... Ye' n"ı"!çamaşır ve 'elbıseden çıka~ 

Hakikaten, görUnilı; bu, ıdL Yusuf, Mollayı altta tesbit için Dedi. Bir çoJi ki~i Mollanın zamandJ. baı;arılacak, bu suret- • .,.. ~ ' 
Güreş blıgtla.Şmış gözükti~or - bir dış kazık vurdu. Sol koliyle fazla ezileceğinden ürker~k i le garnizon enterne edilecek!. •• · ••} •• r ' M hk' huzurunda.' 
du. Aliço bile ayni kanaati ta- kazığı vurdu. Sağ etiyle de gırt- güreşi berabere bıraktırmaga ~ Her iki muhasım da Giridin' gUfU tU • a eme 
,ıdı. ı.. !akladı. • -"'°' • t:ıraftar olmuşlardı. dökülen kana değeceğine inan- ' • , 

Yanındakilere hitaben: Molla, hafif olduğu i~in ona Fakat güreşte ezilen yoktu.. maktadır. Musaraa, ruhunu ve Taksimde oluran Hidayet E· Fakat hadise bu kadarla lıı-
- A be denkleşti bu be!. ] ağır bir pehlivanın dış kazık Yusuf ne kadar ezilmiş ise, Mol- kuvvetini bu inandan alıyor. Bir rol isminde bir erkek; karısı Yazan: mamış; Bayan Ulviyo dokta~ 

' Demişti. ki pehlivan da bir- vurup gırtlaklaması kolay olur- lı da o kadar ezilmişti. Y.oksa yangın yeri haline sokulan ada- Ulviyenin Parmağını ısırmak _ D • R . ınüracatla bir rapor alnw': 1', 
\ıİl'lerinden oyun kapamıyorlar· du. Yusuf pehlivan !.follaya gureşı ya bu vaziyette de ayak bas- tan suçlu olarak Asliye cezalar- anış emzı lise müracaat etmiş; dört :nıı~ 
dı. Bir aralık Molla, güreşi aç- Koca Yusuf un meramı, h:ı- bindlrememişti. mak, çekilmekten kolaydır. A- dan birinde muhakeme ediliyor. K O R OK fir bayanı da ı;ıahit tutarak k .. 
hıak için hasmının ensesini bı- fif olan hasmını bir kazık ve Doğrusunu söylemek lazım dada ölmek var, dönmek yok- Dava; birçok bakımlardan cası alylıinde bir dava açııı 
nkarak döndü. Çırpınarak gırtalkla açıp mağlup etmekti. gelirse, Molla da Yusufa, istedi- tur. Ada, gerçekten kahraman- çok dikkate şayan ve cok ente- tır. ba 
-Oir nara attı: .~ • Yusuf, gırtlakla uğraşırken ği güreşi bindirememi.şti. Yusuf !ar yatağıdır! ressandır. Öyle komik ve 0 ka- üzerine hücum edip elinden Ça-ı İlk duruşmada clinlencn t 

- Haydi Yusuf be'. ~· Molla, birdenbire so !eliyle gırt· Adalıya benzemezdi. Daha yeni- Müdafiler denizlerden el çek- dar ibret alıcı safhaları var ki. maşırları tutup çekmiştır. dört ffahit vak'ayı anlatmış!~ 
İşi anlayan Yusuf da çırpı- !ağı çözdü. Sağ eliyle de ters ci ve tuttuğunu bilirdi. Kör kör mişler midir? Alman tebliğleri- Ji'akat neticesi oldukça acıya Sen çek, ben çek derken bu ve: 

'narak mukabele etti: - -~ dönerek kazığı içten budadı ve güreşmezdi. ne göre, hücum dalgaları, de- bağlanıyor. Ve bir kadın kap- sefer de eller birbirine ve sonra _ Ulviyenin parmağını aı.W 
-- Hayda Molla be!. onu da söktü. Ayni zamanda diz. Fakat hal böyle olmakla be· niz.i İngiliz donanmasına haram risi yüzünden; yine bir erkek da aaçlara dolanmıs; etraftaki yet ısırdı. 
Tekrar kapıştılar. Fakat gü-ı lenip ayağa kalklı ve hasmının raber her nedense earay paşala- etmiştir. Hava filolan, her rast- cezaya uğruyor. Her zaman, dört taze kadın aralarına gir - Demi~l~rdir. Halbuki suçl~ 

reş yürümiyordu. Adeta dur- gırtlağına dayandı. n ve ağalan arasında güreşi be- ladığı yerde harp gemilerini çil her vakit ve her yerde oduğu meğe vakit bulamadan Bayan ise: ı 
muştu. Davulcular, zurnacılar 1 Epeyce bir müddet güreş alt- rabere bıraktırmak fikri galıp yavru&u gibi dağıtmakta, bir ~ibi. İşin hazin tarafı da yalnız Ulviye uzun bir; _ Karım nevra.steniye mili" 
gilteşi yeniden canlandırm~ \ ta cereyan etmişti. Molla, kur- gelmişti, çoğullu ademe kavuşturmakta · burası ü,ıte. - Haaay ... 'i teıadır. Bu Ankaraya gitmek i~' 
için· mC1dana gelmişlerdi. Ha tulup ayağa kalktıktan sonra Kızlarağası, aklı erer ermez dır. O halde seması korunan Bu garip davanın esasını o- dan sonra: '.f\ çıkuğı zaman pek sinirlend1• 

retOkmak çalıyor, nefes tii'lceti- çıpınarak bir nara attı: - i ise müdahale etmek istedi. Ra· kervanlar, Mora ile Girid ara- kuyuculanma olduğu gibi veri- - Fena oluyorum çocuklar!. Atamızda ufak bir münakaşıl 
yo~~n sesler işidilmeğe Yus~~ba:~:r m~~belesiz 

1 

mi güreşinde bulunanların iC}in- sıncla muntazam seferler yap- yorum: Bana biraz su, kolonya verin! da çıkınca birdenbire bir buh' 
de en yüksek mevkie sahip ol"-ll 1 m:ı.J<ta ve adaya inen. ve ~ıkan Hidayet Erol; Taksimde bir Diyerek şakkacık düı;ıüp •ba- ı•an i~inde bayıldı. Belki o sı: 

l başlata' ydi pehlivanlar!. bırakmHadıd. OMdall çıberı•:narak: lrız.larağası idi. Paşalar, beyler kııvvetleri beslemektedırler. Bu apartman dairesinde oturan, yılı vermiştir. Onun bileklerini, rada kendi parmağını kendisi 
· b ktı - ay a 0 a · · sonra geliyordu. Laf değil, za.. ikmal, çok sürmez, adanın mu- vakti, hali yerinde yakışıklı, I ellerini uğuştururlarl<en bir de ısınnı.;tır. 

' İki pehlivanın güreşı . 1 
. rı- Güre• hakikaten denk düş manın kız.l•~a...oı ı'dı·. Padis•hııı. kadderatını tayı'n eder.'. ı b' ttı t · b' •~· b ksınl ? Pa kl d · 

b rb 1 ' ~·-..- .,... orta yaşı ırza r. vı ır .. ı. J ne a ar.. rma arın an Dı'yordu. Fakat nohı'tJnriO cı bir hal almıştı. Gene ı ır e- müştü. İki pehlivan birbirleri· b '· ~· ~ 
rini el '-'llSelerle yoklama!~~ va-

1 
nin oyunlarını söküyorlar, bir- en yakın ve mahrem bcndesi u- İngiliz ajanslarına bakılırsa,' vazifesi vardır. Kazancı yerin- birisi adamakıllıca >sırılmış ve dördü birden bumın aksini is· 

ziyet değiştirmelerle gec;ırıyor-, birleıine mukabele ediyorlardı. !unu yordu. inen kuvetler ağır zayiata uğra- de ve bayatı müreffehtir. zırıl zırıl kan akmıvor mu?. bat eder mahiyette ~ehadetto 
d Halk sabırsızlanmağa başla- Kızlarağası, Mollayı korumak mışlardır. Muhtelif noktalaı·da Senelerdenberi evli bulunduk- Tabii Hidayet Erolu da bir biı.lunduklarından mab'keme hi• 

uBir aralık Mollanın hasmına mıştı. Herkes heyecan içinde istiyordu. Onu kendi pehlivanı harekete gec;en kuvvetler, esir Jarı halde; şimdiye kadar eşi · tclil..1 almış; o da karısının et- dayetin bu suçunu ııabit gördli· 
topuklarına kadar daldığı ve idi. 1 yapmak kararını vermi~ti. B_u veya telef edilmişlerdir. Yalnız nin klsk'1.nçlıklarından kurtula- rafında pervane gibi dönm~ye önce bir ay sonra karı koca 
"J.i_f_t_ top_,uğu __ 

1
dd __ a pençelerine geçır-ı Çarpışmalar 0 kadar ustalı~lı sebeple ve kendi ankyışına go- ı Malemede tutunan blrlıklerle matlığına bakılırsa oldukça ••a başlamıştır. Fakat neye yarar?. olmalarını da dikkate alaralC 

~•gı goru u. oluyordu ki, hiç pehlivanlık bıl· re Mollayı daha fazla güreştı- muharebeler devam etmekte - ı:apkın mizaçlı buulnan Hlda - Biraz sonra kendine gelen ka- altıda biri kadar arttırıp bir a'f. 
Fakat bu sefer, tetikte oldu- meyenler bile bu işde bir incelik rerek Koca Yusufa ezdirmek dir. Fakat indirmelerin arkası yet Erol; ara.da sırada hasbel- dıncağız karşısında yirte kocası- beı;ı gün hapsine liaum görüldü. 

ğundan derhal dönerek sırt üs-' olduğunu $eZebiliyorlardı. istemiyordu. kesilmiş değildir. Müdafiler, ö- vazife ( ?j veyahut hesbelicap ( ?l nı bulunca: Anck bu hadiseye Ulvi yenin 
tü yere düşmekt.en kurtuldu Aliço, gene söylenmeğe ba.~la- Kızlarağa.sı, güreşi berabere devlerini canla ba!;la yapmakta· taşraya gitmekte ve ortadan 1 - Giiit ayol git!. Artık seni Mis olduğu, tahrik onun tara· 
Ve yüzükoyun kendisini yere at-

1 
mıştı: bıraktırmak için muhakkak b&.ş dırlar! ı:\inlerce, bafts:.larca kaybol- gözlerim görmesin. Bir de par- fmdan vuku bulduğu i€in ceza• 

tı. _ Abe ne olacak bu be?. hakem mevkiinde bulunan Alıço- Bu mütenakız haberler içinde maktadır. mağımı ılJlrdın ha. Meğer her- nın üçte biri indirilerek Hida· 
Mollanın maksadı büsbütün Yanındakiler sordular: I ya danuıınası lilzımdı. . doğru bir karar vermek güçtür. Bütün bu hallerle kıskançlığı kes o adamdan sana hayır gel- yetin 22 gün mahpusiyetine ka• 

başka idi. Bu kuvvetle ve topuk ı _ Usta, sana aotmalı ne 0 . Ağa, bir adamı ile Alıçoya Bununla beraber, taminıme artan bayan Ulviye Erol: herne mez Ulviye! demezll'rdi. ral" verildi. Aynca mahkeme 
dalışı ile hasmını yenmektı. E- laC11.k?. ı haber yolladı. Kıslwağaeının a- l göre: pahasına olursa olsun artık 1,;o., Diye sinirleri tekrar ayaklan- mıı.!!l'afı olan 200 km·uş har~la 
ğer Yusuf tetikte olmamış ol· - A be denkleşti bu iş be!. i da.mı Aliçoya gelerek: Almanlar, denizde de, karada ca.sının bu seyahatlerine mini 1 maya yüz g<lstermi~tir. Bunu Ulviyenin maddi zararı olan '20 
saydı, .Yilide yüz sırtı yere vu-

1 
_ . follada ekmek var daha - U>1ta, ağa hazretleri sizi da ağır zayiata uğramışlardır. otm:ağa kendi kendine karar ~renler: lira tedavi parasını da ödemesi 

nırdu. ~\Q ı emredf:rier .. , . Fakat, aldıkları emri yerine ge- r vermiş ve bunu da tatbik için - Haydi Hidayet Bey! Sen krarla~tı. Işte basit bir kadın 
Yusuf yere düı:ıer düşmez -"Var amma, Koca Yuııuf i)M.i. ' tirmek için taze kuvvetlerle her! son derece azmetmiştir. biraz çık da biz onu teskin e- kaprisinin bir erkeğin başına 

Molla üzerine atıldı. Yusuf, Mol· da da var. (Ark•11 var) sıkışık vaziyeti karşılamak kud- ı Fakat işte aksilik bu ya. Taı:n tlelim, tlenllŞler. Hidayet de'J •ördüğü çorap da bu suretle t:ı.• 
la gelincive kadar dklenip top-

1 

·--- retini göstermişlerdir. Nitekim bu sırlarda Hidayet Erolun. b~r 1 evden çıkmıştır. m:ımhlndı. • 
lanmıştı. 1 son gelen haberler, Malemide 1 işi çıkmaz mı? .. Hem de bu ışın 

1 vurdu. Paça araınağa başladı. H ı • b he · Zel!indalıb.ra taarruza ge<;e""'' J kadar gidip resmi makamlarla,~ ·s Molla, hasmma bir iç kazık l 
1
. ~ 1 takviye edilen tümenlerin Yenı. halli için behemehal Ankaraya ~ ' ' -~ 

Maksadı paça kasnak almaktı. erge ecı ra ım ! mevzilerine girdiklerini bildir - tema.•a geçmek icap fllrniyor't-----
~u~::!~~ ~!~~ı. 9;~;,u~: he,~ .- • , mi'}lerdir. Kıı.nlı milsademelenn j mu• • ı ____ ,...,_,_, __ ._ .... ....,_,_ ____________ _ 
h .._. de pae·•ını vemıeme"C •a- A AHMEDIN nelnticesıiıni dbeklaneım·ebasilıı'rniıın .. Gı'rı'd ıeSçc,te~e~~~n~!'.~~.i_o._~.-e~o~:I :neplas an maçlar" 
ıı;;~ordu. ·"" " ' Cihan pehlivanı KAR .

1 

sula~~;,. r:'a~iy~te gir~~miye- .:._ Aman Ulvıyecu{ım; de- V . J1 
~'akat Molla, nihayet paçayı U S T ASI Q LAN cC'k surette hırpalandııl;ıua daır miş .. çabuk bana bir takım ça-ı 

sol eliyle kaptı. Çolak Molla e- olan haberler, bir taranıdır "•: ı ma•ırla !}U yeai .,Jblselerimi ı k t 
liyle de bu kazıkladığı yerden HERGELECİ IBRAHİM Türk Başpehlivanla· hasım kaynaklarından_ çıkrr.ış . .-ı ,·criver. z·arar a apa ıyoruz 
h&!!mının kispet dikişini buldu. d tır. Tayyarenin hedefmde mu- Bayan Ulviye derhal yine işin · 

~imdi, paça kasnak oyununun ren n e!'l üstatlarından ve mümtazların an essir olduğunu tahmin ed_~nler, i~iı'ldc bir iş olacağını düşün · 
tutu~lan tamamlanmıştı. Molla, K o c A y usu F u N en çok korktug" u nakliye gemilerinin de su us_·tu_n- ;ııi;ş \'e: e 
hasmını tartu Ye dağıtmağa ça· de hemen de müdafaasız bırcnı- - Ne o .. ~ var?. Güvey mi .'Aı...kara Ve ı· >7<~ı·r takımlarllllll 
lı•tı. 1,. pehlivan!ard,;.'O biri ve bir türlü ortadan çıka· rumda sarsılmıya mahkum bu- giriyorsun? Durup dururken :t-\:ıı Llll' 

·Lakin Yu,;uf demir gibi duru- ramadıö-ı b:r pehlivandır. lunduklarını itirafa mecburdur· temiz çamaşırlara, yeni elbise-
ycrdu. Paçasını kurta_rmak için u ı 1 !ere ne lüzum var? Daha çama- futbol kaliteleri düşüktür 
mütemadiyen sol ayagını altına ı--~-------·E-~ ;:.,· I"BRAHI"M alniş vey:ı. çıkış yerl~d .uzun şır değişeli üç gün olmadı. Yaz 
tı.lmağa çalışıyoı'liu. Ve, Molla- ı HER GEL. ·: ·''- müddet·şiddetli ve çok ustun a· olsa haydi ne ise .. Bu soğuk d 

1 
• d 

1 nın pac;adaki elini topı-akla b~I- teşlerle yalandığına göre rnüte- rüzgarlı havada da "terliyo - Maclar an ha' k tatmın ·e"ı'lema en ayrı ıyor dıı ı ara"1na 5tkı~tırarak ezmegc .. .. pet rum !., diyemizsin ya ... Sonra.. U U U 
1 _, Adalı Halili m~;dandsn ı._a~ırm15 ,•,·e , Pariste çetin gür"'l- arnzın bu teşebbusu nıs en 1 . 

<:ıt tşıyoıuu. d i. ında. YENi SABAH ı;utun pahalıya ödemesi icap eder. yeni elbiseler de ne oluyor san- Uzun mu··~ak·~•lar ve birbi- tema•·laı-dan bugün~. kadarkı Son hamlesinde Yusuf, şid· ler yapını~ bir pf'fıli\nn '•:: aK • • " • ki?.. " ~,.. ~ 
d ntle sol aya::-nın uz" eı-inc otur- larınıla ~I. Sami tlara•·el ın kalernınden okuyacaksınız. Bel<- Müttefik kuvvetlerin. besle- D .. 1. rini tutmıyan, müteaddıt defa- ziyan miktarının iki bin liraya 
~ 5 , , G' · d .. d iye sinirli sınır ı sonıp so- - 1 b h t' B 1 dıı. ve Mollanın paçadaki elini ı ıeyiniz!. D••••·ıcaooooıo nebildikleri halde, ın mu ~- ruşturmag·a bas,lamıştır. Hida- !ar değişen kararlaroe.n sonra, yakınlaştıgınc an a set ı, t 

d . 1 ••'"•'•ı•ıoıHıaı••••- • • faasını uzun zaman devam ettı- mevsimsiz ba~lıyan milli ·kiline iki binin maçların So:ıuna kada_r ez ı. -- - Ad yet Erol ise: k ... 
Molla bilmeeburiye Yusufun 0 k receklcri şüııhe.qizdir. 

1 
:rıın _Canım vakit geçirme karı- maçlarının hemen hemen yan- dört bini bulm•~ı da be lene..<• 

papasın; bırakmıştı. Fakat, iç ·, k m 1 ye . az na n teşekkülatı bunu kolay aş ıra- cığım! demiştir. Treni kaçırta- sına geldjk. lir. ,. 
kaT.Jğı yerin<1e duruyordu. il bilir. caksın .. o zaman m9.hvolururn. Bu temasların arifesinde yaz- Bu ziyanı kimler 

:ı.ıolla inat~ı bir adamdı. Tek- Almanlar da, takviye edilir!er- Büyük bir taahhüt işini ka)be- dığımız bir yazıda yapılncak o- çekecek? 
>'ar kazıkla Yusufu dağıttı ve ö- k 1 se, hamlelerine şiddet verebılir- ı9.riz yoksa. lan deplasman masraflarının 
nüne doğru çekerken hasmının o u '1 L'! M c a r 1 m l':I z !er. Ve muharebelerin cereran - Ne ·kelin?, llle <iedin ?. korunabilmesi i~in nilli küme 
paı;as1ndnn tutmağa muvaffak il.'! 1 

11 
tarzına göre, neye de ma .. 0 sa, TrPni :-oi kaçırırmisin ~- Yine ekiplerinin futbol ka'ite~i it:ba-

oldu. _ Almanlar adaya kuvvet goııder- ··ıır.ıı;i canibe ou seyahat!.. rile tamim edici mahiyette cl-
Yu•uf. tekrar pa~a kasnaga _ Mabaat - 243 - Ertem Doruh, Karşı- 1 mek azmindedirler. _ Ankarnya yavrucuğum!. malarının elzcmliğine i~arct ct-

girdiğlni gürünce evYel~i _ha_m · yab P..ayhan sokak 21 lzmır. ; Ada ,kanlı maceralara ceve-. P.•smi bir taahhüt işi var ,fa, miştik. 
lelerine ba.;ıladı. Sol dızının uze· 231 - Necati Patnna, Y~nı- 24·! - Arti Mumcu, Cebe<.;• langalıtır. Şehirlerin havadan unun için. Hemen bu akşam : •• ı öyle ya bu zamanda mühim 
ıine turma~a ve olanca ağırlığı kapı orta ol 2. C. 500 !. t:ırobul. ı cadılesı Mülkiye mektebi yanın i harap edilmesi, adanın so.'ı nn- ı -·ket c<meısem ıniinakasaya ·"ayılan 75 lmruş stat ve bu p:ı
ile yüklennieiie başladı. Bir yan· [ 232 - Saynur Apal<. Bosta_•ıı d~ fı<3 Ankata. 1 J.1vemetini kırmak gayesını ta-, yeti«(·rncm. raya inzimam eden bir miktar 
dnn da kazığı sökrneğc çalı~tı. cı Yenimahalle Kan wkak Tü· 245 - Hııis Bıldikseven, Ay- I Up ediyor. Bundan sonra da Bayan Ulviye alaycı, müsteh.- fol ücrtei sarfile sahayı doldur-

Hiıl.L~a. bll mücadele epeyce len apartmanı 1 3 İstanbul. •"".n!l'.ır·d: Kumaş fabrikasın- haı:un hava taarruzlanna hedef zi fakat çok Jıichlet ve sinirlili- ~an halkın futbol b:ıkımmd:ın 
drdii. Mollanın hasmı paça kas- 233 _ Nahide \'C Zahid~ -.:~ı- , .~ .. cto3 _ ""' htanbııı. 1 'ıl'l!USl muhtemeldir. Almanlo.- ifo delalet eden bir kahkaha at- tatmin edilmek İcilemcsi hak-
ııakla <asamıyacağını .:nıaJın~a ney karde$1er uirincı E:aıan. ·'·" !») __ N:l'ayia ,, -:·c vi;:•<e rın Avrupa cenup doğu~undan r mır,: kıdır. 
vnz geı:ti. Bu sefer us' " ıç 1"" soL-ak 5 İzmir, ı l' ı• k "> - • kaldırdıkları filolarla acla mes-' "" k • d-~· .. Fakat rn•att~·-üf varı• . .ınan .. 41 . k t i.N •• J"";t.~:a ... ~ı ~i.alıpııı"'ıı sv a"- • - 1'ln.1 - .noıuna ·asa. mı.. t"uın .. gu~ L <..4 ı;;,_:~ J 

tatbik cttrı<-u gı faK un esme 231 _ Nevin Bener, Vtfa 'l 'ar• 1 , \<un mahallerine karşı da dehşet leyim bari. Yine hangi kadının, milli küme m&~laı~ndan ma-
gecti. S'e"l'anlı aı>artmıın birinı:ı kc.t ;,,·/-~ • ı· At' 1 ~alrııayı, mak~atlarının ı_ıusu. ı.ü lü kabul edildigı"' takd:rde bunu halli temaslar ıtıüste~ıia- •;tat-

M 11 k ı inte:ı.inc el atın· -' .... - ~)a.' un ıı, ..a\l~"t.;. t;.> 

1 

-
ca ~:kuyrUğıı koptu. Yu- TeŞvikıye Kıl.ğıthan.! cadde.. kal<. "·:u Samsuı., ic;in lüzumlu addedeceklenne ~tı- lıa'1gi yosmanın müzayedesi, tan memnun ayrılmak bizi re 

uf delidivana ohmı tu. Hasmı- ~3 35 • façka 24g _ Süleyman C'.ok~el'N, ınad edilebilir. Ancak, har. uı münakasru;ı Yar acaba? nasip olmadı. 
na 'i!ak küncesıni ;erm"in~k irin 2::5 - :ıaim Kulm~nt, Tera':- B<'ykoz cl~rı fabrikus: :;, ı r.a- 1 \mha demek olduğunu bilen sevk Hidayet Erol da asabileşme- Milli küıne, Türk futbolunı.:n 
bütiin kunctinı ~rfctmeğe b:ış- kı lisesi 9 sınır okuyucularda.ı maralı usta Beykoz. Ye idare elemanlarının siuir kuv- ye b'.!şlamış: ölçüsüdür. Bu itib:ırh ınerr.le -
ı ıtıı1'tı. :.lfi Şişli. • .. • t 2'19 _ Mihriye 1\ıravul, Va- vetini bu tehditlerin kırıp kırafa· - Canım bırak Şu lakırdıları ketin en güzide ekiplerini bün-
;MoU:İ, biı'd nblre mi eliyle gırt- '.!36 - Mcl. lwt Giirel, Ogre · ridat müdürü Hakkı c~i Bile _ mıyacağını, hadiselerin inkhı ı da çama.~ırlarımı, elbisemi ver?, yesindc toplaması, icap eden 
yordu. Fa:kat Yusuf, kuv,:etlı !n<!ll Tah$in Gür l kızı Umur- cık. g0sterecektir: "Giridin yırtıcı Derken; verir~in, vermezsin, bu kümenin teşkilinde tltiz · 
pen<:~I ri \'e k,ıvvetlı ~ollarıvle bey - Çanakkale. 250 _ Münip Toııuz, Orman bir kartalına! .... ., mısram< hatır- İş azımış, büyümüş ... Ve büyük davranmamız lazımdır. 
bir hamlede şakı sokup buJa- 237 - ~evki Boduroğlu, Çam mi.ih~ndis muaYini Si"as. lamamak ne mümkün!. salonda oturan bayanın misa - Maçları ilk hafhsındanberi 
yordu. lıca kız li~esi Fr ma~ra mual- . ___ ··-- _. .._ . __ .. ... ._ firleri de araya girmeğe, işe takip ediyoruz. Günden güne 
Şak küntcsi sırası da böylece liıni Kadıköy _ AeıbaJem. 1 . . karışmağa mecbur olmuşlardır. düşen futb6lumuz bu ııbne An-

mücadele Re ge<;tikU>n S()Ora, 238 _ Thsan Zarzaman, İz-, n.ç bil" renkti filme bcntcrnlycn ... fhtrŞomına hcdut; azamctıne •t.: Nigar, Kadriye, !'labriye, Semi- kara ve limirde kendioi büs -
:Molla Gumııya girdi. Yu,ufu, b'rd "' ne adlarındaki bu taze bayanla- bütün göstermiş ki ~ehrimi~de 
basıp ,-Lnn'eg·e tevcssW etti. 1 mir Karşıyaka Naldök~r Me· olmayon 2 sahane film ' en: rın bir kısmı Ulviyeye, bir kıs-

, c ·• 70 t l E deplasman yapan bu her iki Molla, Yusufun kolunu kapa- neınen caddesi 1 zmır. 1 • , • l 1: · d mı da Hidayet Erola hak ver- d , 
rak bir iki hamle oonra b:ıstır- 239 -Tuncer Türrsinler, La- Yarın matınelerden ıtıbaren L sınemasın a meye başlayın~a kavga kıvılcım bölge takımlarında bu yıl i~'.er 

k k 24 "'' · yıllara nazaran g'Öze çarpan bir dı. ~imdi, hasmı çevirmek lii· Jeli Şair Fıtnat so a "o. !arı bütiın bütün kızışıp alev 

zı~r~~adele burada da başladı. İsı;J>ul. Sevim Atalmn, Kasım-! 1 - vatan ;Kurtar.an 1 ·2 - ladın Parmağı 'lllı;~:iş!~~stenik otan Ba - ge~~kv:~~·et karştsında şehri -
Ni>hQyet Yuatif doğrul®. Fa- paşa orta okul 1. A No. 17 İs-1 A R S L A N JOAN eıondeıt _ M. ooulilaı'ın yan Ulvlyenin birdenbire sinir mizde deplasman yapan t.almn-

t Molla, armada idi. Bu sı-1 tanbul. j btihrantarı ke~?'meğe başla'dığı ıar1n tut\llmaması ve maçları -
'l'i(ia Y1:1sllf ter:.ı dönerek sar- 241 -"F'tkret; Sofular mahal. •RENKLi• ~alpleri tevkle dolduran göt'lilmUş ve kocasının &yılalı ntn günden güne rağbetten düş-
llllldan sarmaya geçti. Bu sefer 1 4 .. .. k k 45 No Tar E. FL YNN • o. Do Havilland'ın gönullere heyt!<!a'n ''O'eren dolıi.bın çekmelerini ·çekip boh- memesi tabl1dir. 
Molla, sarma"a gı'rerek altta 

1 

lesi 4 uncu so a · - ŞM'ı~ti dillere de.tan elan : ,,..J•rdan ·,.• m••ır •ıkarmakta Milli kfune organizasyonuyla 
' c. ha ed neş•esue dttnyayı sarsan 'f~ a '1'"' -.J -. 

'J<aldı. sus. kud~tine u.,rkesi yran en ! otcfuğunll 'gilrllnce a'rtan bir hld yakından alakadar olan bir şa-
:Molla da, ""oönereli J[ 'ni l 242 - H in Diirger, Polisl•~---b!!İiyttlımkiıİİnıınİİİİ••••ııılıİ' •••~-·rıııniiiıııı•••--• ! det ve öfke ile H idavet Erolun hıs henüz yarısını bulmıyan bu 

kurtarıp üı;te çıktı. Müvıı.zene karakol 678 sayılı Sanyer, _" 

Talimatnameye rörc milli 
küme maclarının k:ir \'C zi • 
yanları, iştf~a?t eden takımların· 
dır. 1 

Fakat yine ayni talimatname 
bu kümeye girecek c kiplerm 
tefrikin:n aleka<lar k•ılüplere 
ait oldu)'.;'llnd:rn bahseder. 

Bu yıl yapılan organizusyo:ı• 
da bu bahsettiğimiz hak kulUP· 
!ere verilmedi. .J 

Kulüp murahhasları lorafın • 
dan sekiz ekip olarak kararlaş• 
tırılan milli kümeye futbol I~· 
derasyonu DcmirApor \'C Mas ... 
kespor takımlarının ela alınma• 
sını bir emirle tebliğ elti. 

Milli küıne maçları günd~n 
güne rağbetten düsüvor. llN 
deplasmanlarına aldıkhrı 650 
şer liraya mukabil cü1:i bir ha· 
sılfıt bırakarak şehrimizden ay 
nlan takımların doğurduğu ':' 
her hafta artan ziyan kimlerır. 
sırtına yüklenecek şimdi• Aca 
ba yine lmlüplcrin mi? 

Oğuo GVNEY. 
~~ 

NİŞAN 
61 kiloda dünya gureş şam 

piyonu Yaşar Erkan'ın kız kar 
de:oi Sabahat Erkan'la; Kennı 
Ta~lan'ın nişan töreni '25-5-94 
tarihinde Yaşar Erkan'ın Sul 
tanahmetlcki olimpiyat aparlı 

· ınanında kutlu!anmıştır. Gtnı 

fere saarleller dileri7-

• 
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ftlın (&.aı •ırafı 1 inci t.1)'flıci•) 
.· d ~z.:ruı murt lıf formü!
·1~11 u:ıuırı <'kte•lıt. İlk akla 
•ııı.1 'l<'y Buradaki ".şyıumzın 
~<i<-J;~radaki limanı olan 
, a~ "r'e_ vapur ıle rı&kli, 

'r d:ı Şıraz. Isfahan tari
~ ahra!1a getirilmesıdir. 

z ~Mırılecek ithalAt eş
. 1(

1
.,

1 
ZVııı, Tebriz, Hoy, Ma 

l'ııı - dı· '. Karal< . ynnk' 
/\n~a 'etirilebilecel;tir 

0111ııu mevzuu bahi~ traruıit 
litt 11 hayli uzun olması, it

. r ııı ~!Urıızın maliyetine de 
t ~ tesir edcc ı-+·r. Bu 
d~rıt ~raf edildiği takdir-
tır a nakH~ta hııslana· 
lı~ 

r ,}arllftaıı, Trab7.onda 
~ ~""' tacir de Hiııdistan
ı.,,.-0<1-:_. Yolııe ithalatta bul na 

•1 """" ""'·l . . Hind . ~n <:a --, tr. 
1~e ith Y, cuvaı, ksw·uk vf'
"'lıltUıı al&.t eşvası getirtmek 
bi~ olacaktır 
h~ıatr taraftan +una volii<' ele 
~ı YaJll · 

• llı<j!J.- maktadır. Fakat bu 
~~ ~· !".ılde naha :U:varle 

"-la1> ~ '" edilrrıi tir. 
,, ı r,, eka Raraahç. Svi 

tı l!\i. , 'ndnk_• ~ren yolu ta-
ib h•hrılooe1<tiı-. Bu 
1- ~ 1<'k<'tıml!'ilf' orta 

ll'Üb • ~ı..ı Av'"''l'"•I ile ti-
!V oı~~~ı!.~kinlannı art-

, 

DU} nım. 
Fakat ura.sı marumdur ki, 

Hood, 23 bin y~. ~ekilen 1 
bir güllenin tam ısııbetine ma
ruz kalınış ve cephaneliklerine 
giren bu gülle gemiyi berhava 
etmiştir. Hooddan kurtarılan • 
l&nn sayısı pek mahduttur. 

Plinhırı bundan 23 sene evvs 
yapılmış olmakla beııı.ber bu 
rnil.keuunel geminin batması İn
giliz J:ıahrU'fllii icln bit7Wt 

----~ 

L L 
( B&f tanıft 1 inôi soyjnda) 

gıkaeaktır. Hliniyctlerin bcşı • 
ği ol bir n: ~ ! !; ttc- bu hUr· 
riyetlerin t '•dide ınanız lı.al • 
ra;..,ı b his ınev CI a'Ilaz. D • 
mc., asi e{;er bi im tanı r:ımıı 
v bı..~kü un kuı· 
ınt'n m 'iubbfrıı '.JJ1 şcy>Je b •· 

ı b nun i · mucadcle et • 
mck'. nl'lZ ta' cı·ı me! dir. 

Fra bı;.+ li tcmiyor ve 
b:ı .ıy caktır Fr nsıı, Avrıı· 

1 ' - \•kot ... 1 

Şahsi t 1 

b'.! PM k 
l 

ze v reb u temi 
J

t, ışto 

bw laru:ın ıbszcttir. 
A :ika bı·· bu Jli d ıa 

yolunun bl. • tahl 1 etme
• e m • aff k ol:ı.cak m :r ' Y oıı 
sa gaddarca ı·e kanlı teııebbiis:: 
lem Fran.ss.n.ın istik ' -'-ıı: 
ru ııcr' stçe ilerlemcZ b 
yacai: ti ~eciktı mi
d'r • A vrupanrn y ındw k ~uı
ınasında, . z Amerikaiü. -:ık 
. bir rol oyıuy:ı.bilinıniz. 
l'\!.kıı.t bunu c:ı k ılh ı ~ 
ıuılh yolu ile c;al ve lt ·n· 
di nefsinde borçlu ol b 

• :ekil hard:et ede k yanı 

ı;iliz t.&yJııı
r-to a
booı -

%i 
- lr. Ut 

ı. 1 
AfnkanJn gutı;-lde &r-1 tı
r: dil~ ı;clc yilkJf li ti-ı 

caı >t r,· .. :mnı ıx.t rn ır. 
Meernu tonilatolan n. dih'. 

Girid adasın<la, Almbrı kı • 
t.ş.' 1 muvııffak y<'lli muha.ı 
1ıç dm t m\:Vkil -

i __ ind<'ı· •. rıı ııl:u mn-
~ i\ ri yitrüyiıı;lerine de

va ediyorlar. 
Al 1 •ı ha•a kuw ri id

dek n ı- _,, be .,:ı nı ile ir l ar 
J"\l !lr a ıniu:aheret tr-ıır-kt r. 

lmvveUi müt yakkız ve mUt
te'ıid kalarak } pıı.bili i ız. 
!'\im kıtanızla kıta= :ır: ı
cla ii.bad ·le!Prc yeıı .,..,. b:ı:: • 
lanmal:-lır. S l"Vcll · il pek 
C "'ı:l\'l I'!" l,t T, İ • rle bi· 
riM ~n-etl ri - hı.r kı nı 
na ihtiyacm~ vardlr. F:ıkat 
ş "lt.. kabı•! etme isiniz iri Fran· 
sa Vf't' el V"- ile Y""'li A\'nlp:< 
nl'1l.Slnd lr' rlö!!"lle d" an ~fe-
i ı arıcıılı: er tfrrlU f'.b<I' d' 'n 

cel rden :..znd o!al'llk A 1 ya 
i ~ ta..., b;,. ~ lr!iı:i 'yn3"ti ta· 
kip ec!eb'I ' . tak 'Tde ynpMıi
lır. 

Bi!iyo.-um ki· Bu Is 'rliı!i si· 
zi ha.vrcte dli !irüyor. 1''akat bu 
nun i.diselerin tabii sevriııe 
ıaı ·ı VI' Fran:;a iç.in mrurl ol
dı,:ilı k.ıdar Ahıunya için de 
r y alı oldu.'f.ınu isbat ettim 
zann ıvorum. 

Il. 1'...wal ııöz.lerini \!ÖYie bi· 
tirm'-rtır: 

- Eğer imp ratorlu" UE

d&n he-ı hangi bir parı;ayı ko
parıp almak isterseniz bwm 
eti "nt~ bir par<;a koparnm 
gfbi olacaksınız. Hayır, en bü
yük fe!lketimiz anında, uzak 
tolJ aklarımız üzerinde siı;in 
yıld! lı bayrağınızın biriın ile 
renk i bayrağunız:ın yerine gııç
tiğini görmeınW.e iJU:an yoldur. 

F'-t alar 1nıı;hız ii51er~ kı ·t • 
ı.ec<ıını; ..• ü' in ~ or uı:-'.Wlara Osmanlı Bankası Heyetı 
muva.f .ı.!.ı);ıt ı ~ı·uuar yıı.p--1 Umumiyesi toplanıyor 
rcışı.,..•ır. Gınd ae:-<11 ı ,-ıudeı 
Jı• "• tl fi bt,,ary..ı.l<>rı l .ırru anel 
· inde bir av tayyaNlSİ diisüı -

mll e..ru:. Gin ~m oen ~b•mda. I 
bii) - b.r rı ki.ye g r& • bom
b:ili!rla ağır hasora uğratılmış
hr. 

Oeına.nlı Be.t>lawmıın heyeti 
umarni"e i~, h r sene Ha· 
zin.ıı ayında J..ondre.da yapılır

dı. İçtimada Türkiyedoo dı 

mi:lmeıı.ııller ~de!'di. 
Bu sene. bu i<;Unıaın Lon 

drada akdine imw görttlme 
Şarki Altd€nizQe. stukalaı ı 

kuvYetiı bir .!ngiliz fi\oouna ta
an-uz t>tmişkr<l•r. Bir lııgıli% 
ta. •are gM>· e ~l' ç&pta 
~ bomloa i ilet f'tıra.tlr. İki 
knıv:uöre d~ m· ead\lit bom- -

mi~tir. Teroaalara devam 
•aktadır-

olun 

ba1&r_isa~ Zayi h41Jat sigor,ta-
sı mukavele amesi Ciritte 

ler ıa 
( Bıış t /t 1 itıci aayfOOa) 

zayiata uira ardır. Bıı za. 
yillt ıneyaıunda da boğuian 
binle e aalr.er vardlr. 

Maarnafib lngH~rin Gloo • 
CAISter ve li"iji ndmda iki kru • 
vazör ile Juno, Gr vltound. 
Ketı:v ve Jaclıınir -ıdınua dllı t 
torpido muhribi kaybetmi' ol· 
duğu ro.aKımdur. :autıdaıı bıışl<a 
ilci zırhlı ile bir kaç Jrruvr.Wr 
daha has.ara ~ iııe de 
hasarları ağır değildir. 

Halen Giriddeki kunoııııda.ıı 
~eneral Freyberge Eal ve salim . . . . . , .. 

Gyven Türk ı\.D.QWm &.a;oı ta S«> 
y ı tarafındall Tej;ıııcn Ba,y Bedr 
B-.kurtun hayatı itte inde 11kdollı

naı, 518~ nwnnnlı ve 4/Martll93! 
tarihli bin Türk liralık hay51t autor
ta muk.aveleoamdi zw.y oım tur 
t~u mukavt>.leruune U?.eruıdc ho. 

1 ·n bezhanıı bu· b:ak veya talep id· 
dia!Hlda bulunan. kim.ae var · e &:Ul 
ilanın tarihi ~mden ,ııbıu·c- ılo 

ay zarfında Soc ~t mı.:ım 1 tlmhuldo 
Galat.ad Vo,.voda l:'adde ı de Su· 
ıerbank" Wnasında k& n merk ını 

müracaatla hak.kını bat etmc.sı lti· 
zumu ve bu müddeti: mürurondı 

zuyi olan n.tlsha kcentemyckun adde 
dilerek yerin.P yet1isln1n tanzim olu 
1M1Cait ilin olunur. 

QUven Türk Anonim Si'A6rt.a 

• 
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f' EN l SABAH 

Emekli Gl. Ali ı san Hood'un inti-

SAb• • .dd• J kamı alındı a ısın 1 ıa ar (Bat tardı 3 Onoa aayfada) 

Ingtliz tayyarelerinin bombala .. 1er 
Yazan: M. Ş9rif Ol<TGR.~ --

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğilnden c 

1 - K~ taW>e w tmhlahMrninıin na taiti!•*'-n Ul4:2 !\ta• 
yıs sonuna kııdar bir blr MlD8IBt enak ~et Q'Cl IQll:I. ~ bnllnd• 
ihale edlle<.'ektir. 

i - 219/1941 iÜDÜtle miisnctif 1'atts:i güaa aJ&Pda pup'i;ır ımasın" 
da yazılı saatlerde Beld&illk hhıasmd:ıld mMesekldl kom1s)'on tar:rtın
dan ihalesi yapalacald:ır. 

3 - Muvakkat ternioai S 'hl tur. 
• - Şartname V41 daha fazia bahııt almQk istiyeıllel'Jn Daire Müdür• 

Cevat Abbas Gürerin cevabına 
karşı emekli General ne diyor ? 

n albnda delik deşik olmalan
nı müteakıp onların yerine kor
san harbi yapmak için mi de
nize açılmıştır? Yoksa kudretli 
(28 liklerine gUvenerek Atlas 
Okyanusunda karşıJaş.acağı 
münfcrid İngiliz zırhlı ve kru
vazörlerini tepelemek için mi 
üssünü terketmiştir? Yahut da 
bu nevmidane akını göze aldı
rışının sebebi Amerikan sahil
lerine mümkün olduğu kadar 
faz1a sokulup Büyük Britanya
ya yardımı artbran A:merika
daki efkarı umumiyeyi sindir
ınek için midir? 

1üğüne rnüracaııtlan. (nQ5) 
Uzun bir yorgunluk devresin- : deminki mevzua dalmak istedi, · 

den sonra bir ay dahi olsa ra- fakat b;rden bire durdu, gözle- <Uup. Cinai 
Yeni Sabah Gazetesi yazı iş

leri müdilrlilğüne: 
du kumandanlarını ne tenvir ve 
ne ikazın yeri yoktur. Yedinci ! 
ordu kumandanının münhası -
ran zati işlmle iştigal etmiş ve 
cephede bir bölüğe bile kuman- ı 
da etmemiş olan yaver yüzbaşı, 
oı du kumandanlığına ait işleri 1 
takdir edemez. Çizmeden yuka- 1 
n çıkmamak lazımdır. Eski me- ' 
bus bazı ders klirsflerinde yapl
lan demagoji gürültülerine ben
zer bir eda ile iş kanştınnak ve 
yaratmak istiyorsa, bu zemin 
mtisait değildir. 

hat bir hayata ka\ uşuyoı du. BU- rine adeta inanmak istemedi. --------
tün sene çalıştı , yoruldu, n iha - Etrafına hayretle baktı, kendin 1• Ekmek 

Miktarı tutarı 

Gazetenizin 26 ma.yıs tarihli 
nüshasında hakkımda yazılmış 
olan yazılara karşı a;ağıdaki 
cevabımın aynen neşrini saygı. 
lanmla rica ederim: . 

1 - 22 mayıs tarihli gazete
nizde intişar etmış olan ceva
bım ancak matbuat kanununun 
tarifi dairesinde hakkındn ya
zılan satırlar kadar yazılmış 
kısa bir izah idi. Nitekim erte
si gUnü ba~a bir gazetede mu
fassal ~·azım vardı. Hatıralar 
neşrine kalkışmış olan yazıcı 
bu inceliği d~ünseydi, aradı
ğını bulurdu. 23 mayıs tarihli 
hahabnu okursa 26 mayıs ta
rihli cevabını yazmıs olduğun
dan dolayı mahcupluk hisseder 1 
zannındayım. ı 

2 - Beni !ngilzlerle uyuşmuş 
gibi göstermek istiyen fıkralar 
çok gariptir; ve muha.ıTirinin 
ytlzUnU kızartacak mahiyette -
dir; çllnkü mütarekeden dört! 
ay sonra 1staubula gelmiş olan 
Mareşal Allenby lııtanbul hUkfı
metine verdiği tiltima.tomun bi- 1 
rincl ve ikinci maddelerinde 
(altıncı ordu kumandanı Ali 
Ihsan Paşanın kumandanlığına 
derakap nihayet verilerek ken
disi 1stanbula celbediJecek ve 1 
ordusu kAmiJen JQ.ğvedilip cla
~le.ca.kbr) talebinde bulunu
)'Ordu. 

Bu talebinden iki ay kadar 
el k vilayetlerini karış-

tırmak istiyen lngiliz kayma
kamı Kfüng'i yakalatarak bir 
gün hapsetinni.~tim. Bu ültima.
tnm üzerine !stanbul harbiye 
:nezaret.inin verdiği emirle or
dum Ja.ğvolunarak lstanbula cel
bedilmiş olduğum anlaşılmıştır. 
Her halde İngilizlerle uyuşacak 
adamın ben olmadığım ve be· 
nim olamıyacağım bugüne ka-

1 
dar gec;en hldiselef'le sabittir. 

a - Jdütarckeden ROtıra da 
MUSltl icabı kadar müdafaa e-1 
dilmltı"flr: devletin yeniden har
be girmek zaruretinde kalacağı 
son hadde kadar mukavemet 
gösterilmiştir. Bizim tarihimiz
deki Mu.su! müzakereleri '\'e iti
Wnamesi de, muharebe ile zll.P
teditmemiş ve fetih hakkı olmı
yan \'e ancak miltarel<enin ( eev
tulceyş noktalarını 1ngiliUerin 
işgal edebileceği) tarzında bulu-ı 
nan bir maddesine dayanarak 
~gal edilmiş olan Mmrulun o 1 
saman altıncı ordu larafından 

ihdas edilmiş vaziyet ve gÖH!e
rilmiı:ı olan mukavemet üzerine

1
• 

yapıldığı aklı erenlerce malUm
dur. Boğazlarla 1stanbul ve hat- 1 
ta Adana dahi bu madde üuıri
rine Musuldan sonra işgal edil
mi tir. Ozaman. acab<ı neden 
aillhJa mukabele olunmamıştır? 
lskendenın önline gelen birkaç 
Frnn u: harp gemis ine verilrn 
cevaptan daha şıddetlilerini 
biz Mmmlda iki taı:ıfın aı:;lter~ 
leri karşı karşıya bir süngü 
tnkmı dururken birkaç defa 
vermiŞtik . lskendenın önfuıde 
iJE>ri \'arınıvan itilaf <lPYIC'tlPri 
birkaç gfuı sonra lskenJnnın 
ile beraber tekmıl Adanayı işgal 
etmislerdi... 1 

4 - Ordular arasıoda yalnız 
başkumandanlığa verilen harp 
rnnorlarının birer sureti malü
mat ku bilmden teali edilirdi. 
Haıp rapoı·larında mücnvir or-

1 

Görünüşe göre bu ~maller 
harbin sonuna kadar cevapsız 
kalaca.ki ar. 

yet istirahate pek fazla ihtiya - den başka kimse bulunmuyor .. 
cı olduğu bir zamanda da sene - du. Karşısında genç, güzel bir 
lik izini imdadına yetişti. Bu bir kız kendini pek alaka ile sllzü -
ayını ablasının yanında geçire - yor, hazan da tebessümle karı
cek, tam manasile bir köy ha - şık ufak bir iltifatta bu.lwıu -
yab yaşamış olacak ve bu suret- yordu. 
le dinlenecekti. Kızın cazibeli mavi gözlerile 

Yol hazırlığını pek kısa bir karşı karşıya geldiği zaman i
müddet zarfında tamrunlndık - çinde bir ürperme hisaetti. Dol
tan sonra büyük bir gönül raha- gun vücudu, kıvrak yürüyüşü, 
tile vapura girdi. Artık şehrin içindeki at.eşini birden alevlen

Şimdiye kadar bilinen bir şey bunaltıcı sıcaklarından, tozlu, dirdi. Sık sık o deniz renkli par 
5 _ 26 mayısta cevap yazan, varsa cesur ve cür'f'tkar bir dumanlı havasından, kulakları lak gözlerin ca7.Jbesine kapıla· 

yeniden bir mugalataya kalkış- 1 zırhlının kendisi kadar cesur tırmalayıcı tranway seslerinden rak ta derinliklerine kadar nu-. 
nuş ve ben.im (düşman kar§ı- 1 bir düşman harp gemisini ba- kurtuluyordu. ı tuz ediyor, türlü şekilde hayal 
sıncla btlyük tehlikeler doğura- 1 tırdıktnn sonra kendisinin kah- Vapur yarım saat önce ha • kuruyordu. Fakat bu vaziyet 
cak ağır mlinadaki haı ekelim ramanlara has şerefli bir ölüme reket etmişti. Makineleı· munta- pek uzun sürmedi. Karşısındaki 
Uzcıine İstiklAl mahkemesine kavuşmuş olduğudur. zam darbelerle işliyor, pervane lnz birdenbire ciddileşti Zavallı 
verildiğimi ve bugllnkti hayatı- Muhakkak ki Bismark zafı durmadan derin bir uğultu çıka- delikanlı neye ugradığını anla -
mın bu hükmiin affile muhaf a.za düşünmeden saldıran "Hood,, a nyor, geride gittikçe Uf.ayan madı. Bunun üzerine kendi de 
edılmiş olduğunu) yazmak cü- layık bir düşman olduğunu is-· bir köpük şeridi bırakıyordu. Az biraz çekindi, fakat göz ucu ile 
retinde bulunmuştur. Bu tahrifi bat etmiştir. önce rıhtımda işitilen hıçkırık - yine karşısındakinin hareketle
de izah mecburiyetinde kaldı- Deniz ve gemi severiere "Ho- lar, şimdi yerlerini şen kahka - rini takip ediyordu. Kı?..ın aliı
ğımdan dolayı mütessirim: Be- od., u da "Bismark,, ı da cür'et halara bırakmışlardı. Rıza, dal- kasının kesilmediğini, onun da 
nim imha edilrnekliğim arzu e- cesaret ve atılganlıklarından gın dalgın güvertede dolaşırken ayni ~de kendini tetkik et-
dildiğinden dolayı İstiklal malı- dolayı hürmetle anmak düşer. ufuklara, Güneşin parlak ~mala- tiğini anlayınca içinde büyük 
kemesine sevkim, o zaman dü- Biz de bu satırlarla bu vazi~ rı altında oynaşan denize, leke • bir memnuniyet peyda odu. De
~ülmüş olabilir. Lakin ben fs- feyi başarabildiğimiY..i sanıyo- aiz semaya, uçuşan, martılara u- ı mE".k ki bu güzel kız kendisi.le 
tiklal mahkemesine gitmedim. ruz. mn uzun bakıyor, bu kısmi ses- meşgul oluyordu. Halbuki işin 
İstiklfıJ mahkemesi beni çağır- ! sizlik içinde yorgunluğunu daha. iç yüzünü bilmiyor, bunun ar-
mamıs ve bana bir tek ~.ual bile l ziyade anllyor, ablasının yanın- kasından çıkacak oyunu ta.h -
sorrnağı zait addetmifrt.ir. Ak- R A y o da geçireceği doyulmaz günleri- min edemiyordu. 
şehire gönderilen İstikHl mah- ' ni düşiinüyordu. Kard~in meö Karşısındaki lnz, ablasının 

h. d k" "dd' ı ut yuvası bir an zihninde can • 
kemesi a1ey ım e ı ı ıa arı 28 M 1941 I landı. Orada ne mi .... ı bir aile ha- en samimi bir a.rka~ı idi. Bir 
munaıfane tetkik ederek beni 1 ayıs 6~ gün nasıl olduysa. arkadaşının hk ~ ~ b'l r· ya.tı vardı. Eniştesi, knnsrn& &-
ma ~ye çagınnn.ga ı e t- 7 ıo Program. 18.15 Ziraat vine bağlı bir erkek, çocukları- çantasını karıştırırken eline ili 
zu~ görmeden i(aleyh~e 1 s- 7.33 Müzik Takvimi nın üzerine titreyen bir baba idl ~en bir fotoğrafıt uzun müddet 
tiki 1 mahkeme.cı nce t~ 1 0 u- 1 745 Haberler 18 25 Konu~na Bütün bunlara karŞılık olarak tetkik etmişti. şte 0 gön tesa-
nacak hiçbir mesele bulunmadı- 8"00 Müzik 18:45 Ccx:uk ta karısında avnı hareketleri faz dtifen üzerinde durup hoşuna 
ğına ve icap ediyorsa dh·anı- ı 8 ·ıo Evin saati saati la.sile görüyoidu. Kendile onlan giden sima. şimdi karşısında 
haı·pçe meseleye balalabileceği- [ · * 19_30 Haberler mukayese ettiği zaman ara'8.rın- SJ.ntıyordu. Baaan ~kacı. alay. 
ne} karar vermiş ve Aııkaraya 19.45 Muzik da pek bUyük fa.rkalar görerek cı olduğunu öğrenmi~ö. Bir mu 
geri dönmüştür. GörülUyor ki, :;.·;~ :~gram 20•15 ~dyo irinde derin 00.,ınvun gittikçe ziplik yapma.k isledi. Omt an-
mahkfım etmek için emir almış • üzik " 9'-c- <'.ak bu şekildf' bir a!Aka <"Ös -

1 l!.45 Haberler guzc~ der.inletjtlğini, hayatta yalnız a 
0~ st~k~ mahkemesi celad~t 13.00 Miiıik 20.45 Müzik bir &dam olduğunu anladı. Yaşı tennekle güzel bir siiq>J':iz yn.~ 
gos~~rmı,,tir. ~u m&hkem:nın ıs.15 Mü~k 2ı.ıo Müzik hayli ilerliyordu. Eline kafi dere- mayı düşündft. Rızanm abhı.-
henuz yaşıyaıı a.za81 bu hakıka- 1 13 30 M" ' k 21.25 Milzik cede para geçtiği halde şimdi- sının yanına gideceğini önceden 
ti. tekz~p edeme'Ller. Ru yolda. · ; 22.30 Haberki' ye kadar kendine bir hayat ar- duymuştu. Zaten kendi de aym 
b~r ne!ıceye varılamayınca, ~- 18.00 Proımım 22_45 Müzik kadaşı bulamıyor, tabiatile de yere inecekti. P'akat, Rızanın 
dı sckız ay aonra bu evrak bır ıs 03 .... k • 00·-· al zı ktan k 6dm ~a, 1d!üşüncesine 
divanıharbe tevdi olunmuş; di- · "'ut.ı ıs.ao Kı;panış hıç sevın ı:gı y nı 1 ~ sebep olan şey acaba ne oJabi • 

tutamıyordu. Böyle tataız bir 
vanıharp te aleyhimde hiçbir id- ı 1 ha.yat geçirmesine biraz da ken lirdi? Biraz düşündüğü halde bu 
die.rıın sübut bulmadığını göre- Askerlik iş/eri disi sebep oluyordu. Çirkin bir nu bir neticeye bağalayamndı. 
rck ancak mafevkime lazımge- •-------------'~ delikanlı değildi, fak.at karşısı- Kayıp edilecek zamanı kalmadı-
leo tazimkir cümlelerle tahri- na "ikan her .tı....,,,, •• knrın'-"or _ ğı ictn bu f'ıkrini hir tarafa ata-Erninönü Yerli A.k•rllk Şwbe- " ..ı.~ • .._..,. -> .J - ı.. .... b rat yazmadığımdan dolayı tek- • W\ ona u.ı.ak ir göz iltifatında 
dirimi münasip görmüs ve böy- einoen: du. bulunmak .ki.fi geldi. 

• C Smıf 8. Muamele memuru Yahya Bütün bunlara dalmıeken ya-
)e bir hüküm ic:in Aı:d<en eza sel 1 Rıza, kn,.....lık g:t~•--ı·nce eı"d-

L· b" ad Nüzhet -0ilu Recai (35489) nında birden yUk en çı gın - 'l"' v..'M.a 

ka.nunnam~de h":sb' ı:r mk - Yt.odek Plyade Teğmen (475.87) bir kahkaha, Rızayı daldığı rü- dileşiyor, O somurtup çeki~iği 
de olmadıb"lndan t.er iyei as e- ...,_ ta "'aft'\,,_ kend;.,; g,,...e a.ynı .. ...ı~1 _ 

N;;ci Cclil B-Orane-1. yasından uyandırdı. DöŞlnl o ~ _, "'" ç=uı rive ni?.anına.rnesinin bir asırlık k de iltifan-...:ı- buhınuyordu. - . . • 't Y~dek Pi;ı.ııde Tc[ımeıı Tevfik ot- rafa "~Virdi, iki çift gülüşen~· ' L.UUWl 
köhne mukaddemesıne ıstına ~ Zavallı delikanlı kızın bu h ...... 

Ben b ·k t ıu Re:i;.d San <•5410) sıçnyarak gidiyorlardı. Onlar -" etmiştir. , u v.nyrı anunı 1.-da ketleıinden hi" bir "°Y -- 1--ı -
tü ·· Yedek p ·ynde Te&men ff6~7in gözden kayıp ohmcıya - r .., ~· <U.ua..ıu 

hllkme itirua bile zum r._>~- Hilmi oğlu Mustafa Adnan Bozceb arkalannda.n baktı, baktı, ni - yordu. Bir kac; defa. yanına git -
med'im. Nihayıet ha.na ileti~ - -ı bi t · ı meg· e karar verdı', fakat sonra -. (1421S) nın kayıtları t~tkık edil- hayet dahilden gçıen t esır_e 
sız!ık isnadıJe sicil verilerek te- da dı- da.n cesareti kırıldı, \.-lı..: te"" mt"k U.ıere nüfus hüviyet cuzdaola- derin bir iç çekişile yan gı ~ '" j 
kai\dc sevkoluodıım. Bu ınuame- ·· bir cevapla karşıJuı<>bilirdi. lenin funil ve şahfüeri sağdır. rilıP birlıkte acf'le şubeye nıilraca:.Ua- parmaklıktan doğrutdu, guver- -:."' 
o znman Bay Hüseyin Rauf n . tede dola.iJl'Illya başladı. Tekrar Bu şekilde alakalar bütün kuv . 
başvekil idi ve milli 01üdafaa vetile devam ederken saatler· İ· ı 
vekaleti vekili idi: ~neral Ki-

1 
lerled.i, zaten pek uzun olmıyan 

Zlm mezun idi. İstanbul Lefalftft amlrlflfj sahnaıma komisyonun11n deniz yolculuğu sona eriyordu. 
Bny Cevat Abbas, sıayet bun- L---·---------5-------------- Vapur iskeieye yanaşırken, mer-1 -..l •• • diven yavaş yavaş indirildi. 

lan hilmiyorsa bilen eruen og- Adet Mendiller ha.vada münhaniler ci-
renehilir. '"yor, ı"nce, kalın bı·r çok sesle. r l 75.000 g;ıtvaı:ııWi köprUlil Eilrgil. ... 

Eski Altuwı ve biri·nci 175.000 > kuprusüz sı~ ~tiliyordu. Bu kayruupnanın ru 
ordu lmmcrndam 180.ooo > Kesme 'kanca. bunda uyandırdığı heyecanla Rı 
Emrkli qenP.rol Yukımd:ı )'azılı üç ıtalem malzeme 3/6/19-41 Sah ıuni.ı sa.ıt ı4 de za, karşısındaki kızı elden kaçır· 
Ali İh8(ltt Sılbis Tophanedf' Lv. fımirliii saun ıdına komisyonunda müte;ıhbid nam ve hesa- maınak için önnünde arkasında 

-----=------~ bına paznrlıkla sııtın alına<-aktır. Tahmin bedeli 14.,825 lira ilk teminatı dolaşıyor, hareketlerini ona bel-
11 ıı lira 87 kuruştur. Nünıuneleri ve şartııam.esi komiayonda gönililr Ta- li etmemeye çalışıyordu. 
liplerin bw:lli vakitte komisyona ıelmeleri. (1H3 - 3689) Yolcular çıkmaya, mendil ~al-

Pa5( w• ı -. h tlim. Yenisini a- ================================================ layan kollar kuca.klaşmağa baş-
lacağıında.ıı eskisinin hUkmü ~ }adılar. Rıza bavuJwıu alıp dı§S.· 

yoktuı·. ıı·nhı·sarlar U. Mu-du··rıu··g.., u··nden •• n çıktı, iskelenin öbür ucunda 
Tıp Fakültesi 5 - 6 l!Ömeı>tr _ kendini ltarş.ılamayn gelen ab -

talebesinden 2181 sayılı lasına doğru ilerledi. Araların 
ı - Nüınunesf mucibince 8 • 9 m/m demirden yapılmti 10.000 adet bi- da az bir mesafe kaldığı esnada 

Naci Durukan h'-' i> .... ;.. etmed:igıw· ~=- hareketle ra kasası kulpu pıız.arlıkla s.:ıtın ahnacaktır. ·~ ...... u1. wr 
il - Paı.arlık 30/ 5/941 cwtın günü saat 14 de Kabatalta Levaz.nn ve kıarşıla.ştı. Vapurda alakadar 

.• 

._IP_ev_e_t _D_e_m_ı_·ryolları İlcinları 1 
mubayaat şubctı.lndeki alını komisyonunda yapılacaktır . 

111 - Nümune ııöı.u geçen şubede ,Orlı~bilir. 
IV - isteklilerin pazarlık için tayin olunan &ün ve ~tte teklif ede.. 

cekl.eri liyat üzerinden % 7 .5 eUvenme peralarile birlikte mez:k\ir komis-

okluğu kJz koşarak ablasının ya
nına gitti, büyük bir samimiyet
le boynuna sınldı, iki arkadaş 
kucaklaştılar. ' 

yona miiracnutlsrı. (4031) 
ı • • •• 

ıı. Kuru ii21im çıek:btw=a ... 
Kuş üzümü 
Kuruk~ 
Kuru erik 
Ceviz içi. 
Fıstık içi 
Vanilya 
Buğday aşureilk 

N~asta 
1rmlk 
:Makama 
Tel ıeha,. 
Pirinç 
Kara ma'Cİ.ll'lek 

Nohut 

Kuru fasul7e 
BarbuıJ,ıe tasul,ıe 

Ktıru bamye 
Bulgar 
Kuslnı3 

Tarha~ 

Pata\es 
Kuru ıoian 
Sarımsak 

L Taze fasut,e 
Taze bem,,e 
· sıvn biber 
Dolma bbc 
Domates 
Tue ku.t 
Patlıcan 

Taze bakla 
Iapenak 
Uhana 
Pu-aaa 
Kerelolb 
HRVUÇ 

Bezelye 
St>mi1oQı 

TaZE" yaprak 
Sıtlamunt yapnllr. 
Kar~ 

Kavun 
Po:iakal 
Limon 
Mn.ndalina 
Elma 
Ar mat 
Ayva 
ŞE-fiali 

Kaysı 

Zerdali 
Taze erik 
V~ne 
Kıra:o. 

Cllek 
Yf'nı ~ 

4, lhl~ 
Çay 
Kara Wbeı 

Hararot 
Halı:ao 

Tarçm 

• Koyun eU 
Kuzu eti 
Kara c.ij(er 
Bt-yin 
fşk<"mbe 

Koyun başı beJ1mi, 
Koyun peçaaı 

1. Sade 1ai 
Zeyıio yal 

'1. Ywnurta 
Beyaz pt>ynlr 
Kaşar peynir 
Zeytin daoesi 
Tahan 
Yas61 kadll7if 
Tel kada;yif 
Yufka 

8. Toz şeker 
Keeme s~k.eır 

GRUP Saat 

Add 

160 
400 
260 
lQO 

iOO 
1.500 

200 
8.000 
ıoo 

ıoe 

2.000 
~000 

l.500J 
300 

2.500 
1.000 

aoo 
H..000 
J..6.000 

200 

4.000 
) ,(>()() 

400 
1.600 
6.000 
li.000 
5.000 
l.000 
4..000 

4..000 
4.000 
2.000 
2.000 

50(J 

2.000 
100 
100 

5.000 
2 .500 
7.000 

16.000 
2.000 
1.500 

sofi 
200 
JOO 
200 
300 
&()() 

600 
30() 

125 
116 

15 
15 

40.000 
S.000 

600 
?60 
500 
500 

•.ooo 

10.000 

80.000 
2 ~00 
2.000 
3 000 

400 
200 
500 

2.000 

8.000 
5.000 

Muvakkat 

40 
4.0 

w 

100 
10 
18 

•o 
•O 
~ 

20 
25 
18 
26 

128 

40 
10 
10 
50 

13 
25 
15 
15 

u 
13 

10 

8 
8 

14 
8 
~ 

16 
20 
.25 
8 
8 
5 
5 
2 

20 
20 
30 
30 
35 
30 

ı~t 

800 
200 
40 

300 
70 

4(1() 

300 

58 

ıs 

12 
12 
3 

145 
70 

2.5 
fi O 

100 
40 
60 
30 
4() 

30 

48 
62 

400 
40 

1.000 
80 

250 
150 
49 
4.5 
40 

160 
600 

80 
1.800 

40 
25 

860 
1.000 

1.500 
1.600 

100 

ıuna 

2:W 
280 

60 
375 
600 

600 
650 
160 
400 
3i0 
320 
180 
168 
175 
300 
20 
25 
400 
200 
360 
750 
40 

675 
1?5 
50 
25 
&O 
60 

100 
ı50 

90 
4S.75 

~ 
~ 

650 
l.600 

200 
ıo 

75 
l1.6G 
60 

~ 
-~' 

2s.2C>Q 
J,620 

125 
112.5" 

60 
ııo 

~ 
~ 

l-i.500 

~ 
~ 

ı .soo 
1.600 
2.000 
J .2o0 
z.n ,, 
ıoo 

~ 
~ 
U40 

~ 
6.440 / -Muhnmmcrı bt.odclı 22.500 (yırmi iki bin ~ yuz) lira olan Sterilias;yon 

cil~zhııı ve t r~rruatı 1 Temmuz ı941 Pazartesi ıwıu sa.-ıt 15.30 da k:ıp:ılı 
zari u uhı ılc nkarJıd:ı idare bına5ındn satın alınacaktır. 

Bu ı~e gu ınck ıstıyenlenn 1687,50 (Bın altı yüz seksen yedi lira elli ku
~~ lıralık mm. kk t teminat ile knnunun t..:ıyin ettigi, ve.ııikal:m ve tek
lifkrını .ıynı , g(bı saat 14.30 a kadar komisyon rei:iliiinc vermeleri !fi. 
:ıımdır. 

1 - 1d:ıremiz ibUyacında kull&,.'lılmakta olup hariçten celbı ılttız.a 
eden 133 kalemde ve bbminl (3.174.'Jlh lire kıymette muhtetif malz.&. 
menin pazarlık yolu Ue mfı.bayaaQ m ıkarrer ve eon aktedilaı> bwıus:.I ta
.kas esnsma mii5tenit ticaret an1&$ması mucibince Alm;ınyadan do teda
riki mümkün bulunmaktadır. 

Rıza neye ugradığını §aşırdı, l 
güvertedeki vaziyet bütün tefer
rüatile birden gözünün önüne -----
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geldi. Kızın sürpirizini ancak 1
· ıı,30 da 

teminat 

1125 
ıaas 

833 

Şarbı;ımcler P<lniStZ olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Ha,yıb.rpa_ 
şada Teselhlm \C Sc\k .efliğinden dağıtılacakıır. (3894) 

• • • 
Muhunım<"n bedeli (10054) lira 40 kuruş ohm 46 kalem mubteli! iliç 

..(!/6/1941) Pıı.zarle:;i günu saat (15.30) on bes ~ Haydarpaşada Gu 

binası dabılındckı kom~on tarafından kapalı ııırf usulilc sat.an alına
cnktır. 

Bu i&e g.ıı mek istJyeıılerın (754) Uro (8) kurueluk ınu\'8kkat teminat ve 
kanunun tayın ettiği vesikalarla tekliflerini muht.eYI z.a.r1larını ayni tün 
saat (H.SO) on dbrt otuza "'adar koıni.eyon ttis1Jifnc vermeleri lhımdır. 

Bu işe ait 11artmımele.r komis1ondoın parasız oku:ak dai>blrn.akta.dir. 
(3798) 

l • • • 
Trakya hattı ile Mudanya - Bursa ve Saınsun - ııahJ1 bat.larmdaıı 

Pyri bütlın tcbckede ı Hauran llMl Uırihinden itibaren yeni tarifele
rin tatbikine başlanacağı, 

Bu tarifelere carc yolcu münaoc;ı,ctıcrlni ve yoleu trenlt'T'inin hareket 
zamanlnrıru ao terlr cetvellerin lstasyonlann bokleme salonlarına as:ıl
mış \ c küçlik cep defterlerinin gişelerde s:ıtıbğa c;:ılaırılmıs buluııdunu 

sayın balka il n olunur. ~109> 

2 -- Bu malzemenin müfredat üteaile şartnameleti Kabnt.."'l)lr.ıld le
vazun \'c möbayut ~indeki abm kcmisyonuıwlA ber awı öğleden 

SON'a gurWebilir. 
3 - Taliplerin % 7 5 temin;;Uarile birlikte bu husustaki tekliflerini 

en ~ :ılı/G/1941 ıününe kadar mftkür komisyona \e\'dı etmeleri h.4u-
mu UArı olunur. (4052) 

Darphane ve Damga Matb~~ı 
Müdürlüğünden z 

Asgari % 97 aef ve tutya ve alümin.ywndaıı ari yeril mnlt ft' muhımı

men ~eli 22750 ve ilk teminatı 1708,25 lira cilan 35 ton ktilcc ıru~ 
kapalı uırl usul1le eksiltmeye konmUŞtur. 

2 - Meak11r kurşunların ihalesi 9 H82iran llMl Pa2ariecl ıtinii sant 
17 de idaremizde.ki komisyonda yapılacaktır. 

3 - tstaklilC?rin 2•00 sayılı kanunun 2, 8 üncil maddelerinde yazılı 
vesaik ile birlikte ilk teminat ve rekliı mektuplarını mezkOr gilnde saat 
18 ya kadar kom.lsyon riyasetine makbuz muknblli verilmesi lhımdır. 
1 .C::.•PhL"'m'elt't ~ Jtlln idareden varilir, (8981)._ " 
~~~~ 

en son dakikada anlayabildi. Bu 2· 
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de 
suretle aklından hiç g~emia 8· 
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olduğu bir tuzağa düşmüş bulu- t. :·30 
:: 

nuyordu. Ve.k'a olduğu gibi di- 1· 

1'19.50 
1898 

Açık elu:ittmç 

gerlerine de kısaca anJab1dı. 6· 
Kuwetli kahkahalaı· arasında 7• 

3.30 da 
de 

1824 

54• 
> > 
> > 

evlerine girdiler. Genç kız da o 8· 
4.30 da > > 

gece Rıunın ablasının e\'lnde 
misaf1r kalacaktı. 

Zaman ilerledi, mevzu değiş.
ti, fakat gençler, biıibirlerine 
vapurda oJduğu gibi tatlı bakJi 
1ıarda.n kendilerini alam.adılar. 
Nihayet kısa bir zaman sonra 
Rıza da yalws bir bayat yaşa -
maktan kurtuldu. 

Genç kızın yapbğı bu sürpri
riz pekte boşa çıkmadı. Gnver -
te arkadaşı, artık hayat arkada
eı oldu. Rız.anm içinde uyanan 
bazı hisle- de ta.tb1k sahasına 
sokuldu. 

~ M..:. Seıif ~K 

Emlak ve Eytam Bankasındaıı 
e..- .,. 1111''!1 

No. Ysrr Kıymeti Cln•I MesahH~SV 
186 Beylerbeyi., A.Uzi7e 11.321.-· Tarla 226627 M2 113 

Ml7 Araba sokalı eaki llza Uıkrlben 

188 4, yeni 4 numara . ./. 

Yukarıda izahatı yazılı gayri menkuı peşin ıxırn ile ve kııpııll ı.1rfoi' 
me şubemiz satıs komisyonu hımırunda satılacak ve Ihale umum Jf1 ,J 
lüiünün tısvtbioe arzedlleoektir. 11\P'~ 

liıale 5/6/941 ~embe gQ.nü Sllllt on dörttedir. isteklilerin f t ~ 
emlak servisine mUracaaUn bir lira mukabilinde alacakları ş:ırtıı:ı;tı"'.) 
ldlmlerine muvn:fık tckHf me.ktuplannı bildirilen gün ve ı;:uııte JP'"~ 
~ komisycruına veya ihale 6n3tiııe yetişmek suretile iadeli tJlll 
~~postaya 'V'Cimdc.rl.. Jftım)da. • (3649\ 


