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1let akşam: 
'-'~ ,_ ._. .... -~ 
Harp Almanya 
Hudutları içine 
Giriyor 

Hüseyin Cahid YALÇI 

A LMA'l\'Y ANIN Kolonya seh· 
rilc E en ve Uur hn\wLa. 

ı ii7.crine ~on ynpılan büyük ha 
\·a nkrnlannm dünyanın her tara. 
fıııcıa dikkati ce1hebnesinde, bu 
biicum'ıurm Ahn:ınyanm hudutları 
İ~ine girme i mfma mı ifade et
lllesl bUyUk biı· rol oynuyor. Al
tlıanyn bir nsırclnnheri harp :fe11i 
'lcctfnin ne ol<luğunu unntmu5 bir 
b:ıeın.Iekettir. l\fuhtelif A \Tupa 
lt!emlcketleri zaman z:una.n düş. 
ınan orclnlıın l gali altmılıı kal.. 
~•klan, mulıareb<'lt"J'e s:ıhnc teı;
lcıı etmesi yUrllnden hnrııp olduk 
laıt, hlcretlcl', i_gal fcl5.ketleri ,.e 
&aire sehehlylc çok al'ılnr ı--ektik· :eti ho.lde Almanya dninıa bnşkn.. 
artnm t.opra.kla.rın la bnrbetmiş 

'°e kendi haclatJ:ın içindeki yerlc
:ri harap olmaktan lmnımuştur. 
llatıa 1014 1918 harbinde bile 
4.hnanya ecnebi ordulann işgal 
fetaı.etıni görmemI~tir. Cundan 
dolayı onr:ı. müttefikler mahfllle
tinde büyük tee sütler gösteril. 
ıtıl.5 \'e i~"'BI ordulannm Berlfne 
!<adar flerliyerek sulh mu:ıhedc
llanı5nl orada imzn.fanuunış ol 
~al:ı.rı büyük bir hnta telakki e
<l~Jrni~. ÇUnkU Alman mflletinln 

Suikast 
bu sabah 

davasınd 
nıüdafaalar 

başlandı 
Abdurrahmanın avukatı 100 sayfa 

tutan mudaf aanamesinde 
Bilhassa Pavlofun 

hDviyet ve şahsiyeti 
Dzerinde durdu 

Ankara, 3 (Tele/onla) - Suikcut mcıznunlarının 
muhakemcrine bu sabah ıaat 9,30 da devam olundu. 

Evvela Abdünııhmanın avukatı 

1 

Şakir Ziyaya $ÖZ verildi. 
Avukat müdafnasnıda, adına 

suikast davlsı dcnUen davıinm 

filrk adliyesinde nıisli'ne ender 
tesadüf olunan davalardan birı 
olduğunu, hadisenin sadece bir 
katle teşebbüs fiili olmn.ktnn zi • 
yade hususiyetle-ri bulunduğunu, 
eğer böy<le olsaydı Abdümı.bma • 
nm tt.irafatır.:ı. ilave edecek bir 
~ey bulunnındtğmı, halbuki ada • 
let huzurunda hC'Sap vermekle mu 
kellef olan ı;ın.bl!'lla.'"lll hilviyeti tet 
kik edllece!t olursa bu maznun.la • 
rm JAalettayin bir cürllm işliye. 

artl grapund2 ...................... .....,, 
Boşanma 
vak'aları 
çoğalıyor 

-----<>--
bır l gaJ ordusu görmemesi Nas. 
Yoııa1 So yalistleri AJoınnyanm 
lııl<erJik bakmımrlan mağliıb ol- , 
lrı.a.clığı, ya.ln17. ordu a.rnsında ya 
ll•lan lnkll&~ tahrikler yüzünden 
:ıı"ahkat bir 7.anfa tıi:'l'ndığı pra
"ag-"'1<'1.Mmı n<' retmek i~n bir 

Libyada 
Kolonyada 

---0--

Bir çok 
fabrikalar 
kül oldu 

r Şarkta ' cek kimseler olms.dıklannı ıfade 
ederek~ 

"- Pavlofun antropolojik vas-
fı, bunun :mahkeme huzurunda al 
dı~ k\l:stab1:.:L '"Uiyetler muhte • 
rem mahkenıenfz taralmdan ken• 
disi~ yapılan milteaddid ihtarlar 
onun oturduğu sandalyeye oturan 

Bir takrir üzerine adliye 
vekili izahat verdi 

Ba hAle mani 
olmak f çın tedbir~ 

ıer alınacak ı etik ~ eylıemJtUr. 

Fakat sbndf binden faila ur.ak. 
'- ya.pılmıya bw lıyan hUr.nmlar 
ILrtık Almıuı mille•Ine harbin ne 
detnek olduğunu arıkça gö teri
Yor. Şimdiye kadar Almanlar uçak 
'bornlıardımıuılarmı yalnız resmi 
tebliğlerde göriiyorlıır ve bu barı 1 
ta §imdi gözleriyle bir fikir edin. 
tneınış bulunuyorlardı. 

\'a.Jai harbin ha langıcmdanbe 
l1 bil\'Ok Alnınn şehirleri İQgiliz 
"taklo.rmm ziyaretlerine Uf,'n\Qlıı;. 
lara1• ı ııJmt yalnız aslceri binala.. 
:rı. fabrika1n.n Jıedef ittihaz Men 
t"~iz tayyo.releırinin sMI halk 
'1ıerfne binni be hafif tec:-lrlcrl 
~ hir ho.rp felaketini temsil cde
~di. Şimdi fse tnclHzlcrin ~"! 
~P •e tethl11 hUcumlnn ha,.ıki 
lıtr ınuharebe felaketini Alman 
~ııtlanndan içeri solmıu~.ur. 
.\ttık Almnnyanm gnrbındn \.·eya 
Btrkmda. ,,tmallnde veyn cenubun 
da arak' ysknı her Alman chri 
\lcşam olurken acaba nöbet hu 
~ce bize mi geJiyor! surı.lini ken
'lisine irat edecek \'e pek rahat. 
~tler g~iremiyecektlr. Demden 
~e.len bir telgraf haberi doğruysa. 
fi<>n Kolonya bombardnnaıunda 
2o.OüO kisi öhnüş, 54.000 kisi ya.. 
"alanmış. Bunu bir ge<-..c fasıla ile 
ts.c.-en he>mbardrmanı takip etti. 
'111nun da ayni şlddett e ,.e binden 
f•zla oça.lda yapıldıtrr Jıaber l'erf
ltyor. Bu ilı:ind hücum(lakl ins~n 
~Yiab da yekftna imve edilirse 
.\Jmanyanın duçar ol<lu~ feliıkct. 
lıakkmda bir fikir edinilmek 
~Umkündiir. Ilnnun h!r başlangıç 
~iması AmerikDll uçaldarmm dn 
1ttirakiyle do.lıa milthiş bir hal 
lllllt'ağını unutmamak icap eder, 

İngiliz mahfilleri sonbnhanı im 
dar bu ı;lddetlc devam edecek ha. 
\'- akınlannm harbfn gidişinde 
bir deffü;iklik y:ıpacnğmı ümit et. 
ll:ıeye ba.,Ianuslardır. Herhalde 
.\lmanyanın kendisini mUclafaa 
tedbirleri ittihaz edeceğinde fiÜP-
fı-e yolctar. Falmt bütün bu tedbir 
'er doğu cephesindeki uçaktan o
l'adan !;ekerek fn~lizlerc knrşı 
g\;ndcnnek olacaksa Ruslamı 1 • 
fecli'klerl \'e müt;tef1k cfkiin umu 
trıiycsinin büyUk bir kı mmm tize· 
rinde clurdnğrı ikinci cephe mese
le i mUttl'filder lehine h:ı.llc<lil 

--o-

Maya tarlaların
dan geçen 

Mihver kuv
vetleri doğu

ya doğru 
ilerliljor 

-0--

28 tonlun lnglUz 
tankları mtlblm 

roı oynadı 
-0-

Kahireden gelen bir haber 
ise mihvercilerin ricale 
başladıklarını bildiriyor 

L<:nıdra, 3 (A,A.) - Libyada 
muharebe yeni bir şekilde irudşa! 
etmektedir. Mayn tarlalarınd;ııı 
geçen mihver tankları doğuya 
doğru ilerlemektedir. 

Büyük çarpışmalar elan devam 
etmektedir. Kahireden alınan 

(Devamı 8 Uncüde) 

Blndlıt anın 
sımal batısında 
Orli idare ilan edildi 

Esıen'e 1036 tana· 
re bflcam etti 

--o-
Hava hücumlannm harbin 

seyri üzerinde büyük 
tesir yapacağı bildiriliyor 

Londra, 3 (A. A.) - İngiliz 
hııva kuvvetleri bu sabah şimali 
Fransa üstiinde k~ taa.rn.ızları 
yapmışlardrr. Kale ve Kapgrine 
istik'lmetinden biri.biri ardı smı 
dal!,ralar halinde uça.klana geldi
ği görlilmU~tilr. 

l..ondra, 3 (A. A.) - lngiliı: ha 
va kuvvetlerine mea<iup uı;aklar 
dün şimali Fransa üzerinde geniş 
ölçüde ha.re.lteUer yapmışlardır. 
Bıı harek('tlere 200 avcı iştirak 
etmiştir. Birçok <'lemiryolları, li 
manlarda doklar bombardıman e
dilmiştir. 2 dUşma.n mayn tarama 
g~rnne taarruz edilmiştir. 

9 İngiliz uça~ bu hareketler 
n~ticesinda üslerlne dönmem.iştir. 
Bir pilotumuz sağdır. 3 dtişmnn 
ı:çıığı tahrip edi!mjştir. 

lfOLONYADı\ FABRtKAI.A~ 
YA~"DI 

St.okbolm, 8 (A. A.) - Cu• 
:martesl gecesi Kolonyaya yapL 
Jan hava akını sonunda çıkan 

\'işi, s (A.A.) - Hindistanm §lmo.ı Yangınlar dünkU salı günil el'an 
batısmda yapılan engelleme ~ suı · ı devanı etmekte bulunuyordu. Dün 
ka.sllerden doıayıp örft idaro edil. aqam lsv~li muhabirlerden ge .. 
mlştir. Engelleme hareketleri bilhas- len tclgra.flarda, BerHndc yalnıı 
sa. tren yollarıııs. karşı yapılıyordu. (De\·amı S üncilde) 

Dil ltaraıta11 
Millt Şefimizin himayeleri altında 

10 Ağustosla Ankarada toplanacak 
Aııknra, z (A.A.) - Türk dil ku· 

rumu genel sekreterliğinden: 
1 - Türk dil kurumunun koruyucu 

genel başkam ulusal önderimiz cum. 
hurbaşkanımız 1ımıet !nönUnUn yük. 
sek hlmayelerı altında dördüncü Türk 

bulunup kurultay kararilc kun.ımun 
üyeleri sayılmlf olanlarla ondan son. 
ra. kurum ana ttızüğtl gereğine ku 
rum Qyellğini almış bulunanlar, b\l 
kurultayda da Uye olarak bulunabı 

Urıer. rııı olacaktır. lngllizlere kar~ı 
llrak gönder.ihnczse her gün bu dil kuruıta;ı 10 nğustos pazartesi gü. 
){adar telefata nasıl dnyııııılacak, nn saat lu tıc Ankarada toplanacak· 

hicret e<lf'n ~ıkta kalan yü'l bin. j t.ır. 
lerce insan. nasıl banndıntıı.cak': 2 - Birlnd Türk dU kurulta.ymda 

Bunlardan dördilncü Türk dil ku· 
rultayqıö bUlunmak l.stiyc:nler, ona 
gö ha.Zlrlık yapabilmek Uzere, 111 

re, (Devamı t üncüde) 

Şiddetli maabare. 
belerden sonra 
iki taraf 

mevzilerini 
tahkim 
ediyor 

katillerden dah:ı ~ok müthiş fiil• 
(Devamı 8 tinciidel 

Amerika 
Ba sene 100 harp ge
misi daha yrpacak 

Vaşington, 8 (A. A.) - Deniz. 
yoll'llrı bürosunun direktörü. kontr 
amiral Van Keuren, mümessilleı· 

AAkara, 2 (A.A) - C • .H. P. mcc. 
Us gurupu umumi heyeti bugQn "2.6. 
042,, .saat 15 te reis vekili Se)'ha.n me 
bu.su Hilmi Uran'ın relallğınde top • 
landı. 

Celse açıldıktan ve geoen toplantı 

zaptı okunduktan sonra ruznameye 
geçildi. Ruznamedc Bursa mebusu 
Nevzad Ayas tanı.tından verilmiş bir 
takrir vardı. Bu takrirde son zaman.. 
larda memleket içt ayrılma davalan. 
nı:n ve aynlma vakalannm dikkat! 

(Devamı 8 llncüde) 
~~~~o~~~-Almanlar Doneç 

nehrinin bemen 
yaldnlne aıa,tılar 

mccminin deniz işleri komisyonu Amerı·kanın 
D6, bu yıl yüz yeni ha.rp gemisi. 
nin tezgilba konulacağını bildiı• 

--0-- j mi~~~ taraftan komisyon reisi harp masrafı 
Sovyet tebliği cephelerde 
hiçbir değiıiklik Olmadı. 

ğını bildiriyor 
(Yaz.r.sı S üncüde) 

:M. Vinson, konıisyo:ıun 500 bin 
3 5 

.
1 ton muharip oımıyan gemi inısas• Mayısta . mı -

için bir milya.r 100 mjlyon dolo.r do 1 ar 1 b u 1 d u 
1 
tahsisatı tasvip eU.iğinl söylemi§. ' var 
tir. --0--

Kara borsaya kaç 
ekmek çıkarılabilir 
Vali muavini ba baıaıta bir gazetede 
çıkan rakkamları mlbalAtaıı balayor 

Ekmek çeşnisi değişecek. 
odun kesme mü·ddeti uzatlldı 

İstanbul vali muavini Ahınet Kı. 
1 nık, muh.telı! meseleler hakk.'Uda. bir 
mu.harrlriınizln sorduğu suallere bu 
sabah §U lz.ahat.I verml§tir: 

- Bu s'abah bir gazetede ekmek 
kartları etrafında nC§I'edllen rakam. 
lan ben de gördUm. Bu hususta .tize 
kau bir malfuna.t verebilmem için ıı.
nUz on.sten 1stcnllen izahatı almadım. 
Fakat tık b:ı.kI§'ta bu rakamlar, ınaa. 
na mübıı.lA.ğalıglbi geliyor. Şun.mu 
da söyllyeyinı ki ofisin verdiği un, 
yalnız İlltanbul için değil, mUUıakat 
ve uzak kazalar lc;;lndir de. Her tın. 

wn muhtelif hilelerle en az 10 ekmek 
taaarrut cttıginl tarzetsek bile bu 
takdirde karaborsaya günde 20.30 
bin değil, 2-3 bin ekmek çıkarılıyor 

demektir, M.aamatl.lı, de4lğinı glbl, 
bu hUl!U.lta ofiSten kaU rakamlara 
mt.18tentt izahat alabilirsin.iz. 

MAKARNA ... e BlSKU\'t TEVZlATI 

Makarna ve ı.ıehrtyeler 1Btanbul sıh. 
hat mUdUrlUğüne devredltml§, mUdUr 
1Uk de bunl&n hula.nelere verınlltlr. 
Bunlar, 7 bbı küsur kllo blakQvi, 11 

(~vann S lnellde) 

N is an ayına nazaran 300 
milyon dolar fazlalık var 
VB§lngton, 3 (A.A.) - Amerl.kanm 

mayıs ayındaki harp masratıan 

S.5!'i2.676.087 dolanı. yükselmiştir. Bu 
rakam nlsan ayındaklnden SOO mil -
yon fazladır. Bu :ıurctle mall yılm 
ıı ayı içindeki bUtUn maaraf 
22.130.946.353 dolara yükselmiştir. 

Geçen dllnya harbinde blrlC§lk A -
merika yılda 18.500.000.000 dolardan 
doıardan fazla. hiçbir zaman sar!et. 
mcmiş, bunu da. en ma.sraflı yılda sar-
fetmlştl.. 

Mayıs ayı içinde ordu fÇfD 
1.406.000.000, dona.nma için 

1.228.000.000, kiralama re ödün<; 
verme için 262,000,000 sarfedilml§tlr. 
HUkamcttn doğrudan doğruya olıru • 
yarak harple ilgili masrafları 

400.000.000. dolo.r olmuştur. 
Aynı mllddet içinde vergi ve ba§l<o 

kaynaklardan hasıl.. olan gelir 
10.300.802.877 dolardır. Açık 1 • mil. 
yar 653 milyondur. 
Mayıs sonundald borçlar 74 milyar 

doları goçmE"kteydl 

lngılfArenin harpmasrafı 
l..on<ln., :s (A. A.) - İngiltere• 

Hin harp masrafı bu hafta sonuı:. 
da 9 milyar ingiaiz lirası yekünu. 
nu aşmış bulunacaktır. HfS9 yı• 
lında par!Amento tarafından ik.a • 
bul edilen 9 milyar ingiliz liralık 
tahalsat hemen hemen bitmek * 
seredir. 1914 • 1918 hutıi tncıı • 
tereye topyekfuı 8 milyar 41'7 ıatı.. 
yon ingtıiz 1inmDa mal olmuştu. 
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TORK TARiHiNDE 
TCJRK ŞiiRiNDE 
TORK LÜGATiNDE 

fit 
1' elqo Kemalin alnncılım - Gazi Girayın •..ıi - 1 
/erom Moran ue T iir/,, atlan - Nuwıntel ue Tllr• at. 

lalan - Genç Osmamn Sesli lnn ve at eofiycua 

Yazan:a ... •D:aı• UÇ! 

Bia atlı •ı b da QCMlllld• llbl 
tendik. 

Bla .. o cin ...... lılr OllllD7a 
~! 

~......-~~: 
·11eıte ! .• ,. 

Bir ,... ........ Tamdan 
lıılfDea!Je ... 

Ofmlek il't I*' wte atıldli J8di 
blcllll, 

--..ı: slbi T'1ıtE atlllmm seçtiti 
,.r>lclan. 

Bir etin dNa diqlıı ,,., ...... 
atıanır.tzla, 

llrdea ,edl lıllt ..... bıuıl..uıdık 
o hılıla. 

Cenette bagtbı ıtUled açDIJI 
aıDrUrQs de 

Bal& o kllll habn. ~ ~
mbde 

BiD atlı alanlarda çoeukm gibi 
teadik. 

BID atlJ o ıün cı.v iti bir orduyu 
Jftdik. .• 

At, ftlll ~ "•rü. t.f. ei(, Ye J"7 Ye ...... ile 
....... _ - -•iltea. - milli
r ........ ..,. ............. 
n w ,......_ tıoact& llir lllirl 
alllp fevbllde e-.t n bllra
-hll tllaret h=•a Sll'illa Ra. 
aı Gut Gin7, •ı .. ar _....., 
.. clb)'pJW ....... .,. et
mitdr: 

.--

RABEK--....Pmtar 

MiDi el Çla 
eltlllal bllal etti 
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LER 
Sahlbt Te l\lefirlJ t IUdiırO 

hakla tarık us 
Buıldıgı yer: Vakıt Matbaam 

. . . ... ......... <--~· . .. -. . . .. ... 
. ' 

ABONE ŞARTL:UU 
Türkiye Ecnebl 

&ıaelDı H.00 Kr. 27.00 Kr. 
9 .,-ilk 7~ " H .. 00 • 
• •Jfık t.00 .. 8.00 • 
' aylık 1.50 .. S.00 • 

Ga&eıe.fe öndertJco 
Evrak .,-rt venlmE'7 

~olu Ajansının " rd g haberler 
göre dUnyn vazl;> tille b r bakqı 

Çlrçllln n11 u 
İngiliz bo§~eldlı Ç.ortll dün A\um 

ı..llrnara ında harp hllJ'1•1, ~tı h klcmda 
ltıtUurn bcyanutta bulunmu tur. nn • 
'"kll gene.mi ltomel t rruz.ıuıun n 
lı1ın kaldığım ı.isterrn \frll a ku. 
QJanilanlı •ınıu roııorunu 
llı>nra demiı;tlr ki: 
Düı;mnn bl1h tı .. ı..nluııııı ı!t'lllll 

~dan Knpou.o l olum kudur uz:ııı:ııı 
ltıevzııerimi7.e km.'\ctli tmırnı~ ctmPI• 
: V\'Unmda idi. nu 1110\"l..llC'r eemı· 

:~=ıı::ııa~~:d ::rı~:;ı :~;·:.ı 
4\"8 nkmlnn tnnrnızıı için dllsmaıı 

lııtatından lRpılan h zırlıklnn oçıkç:ı 
l1> termışıır. Bunun üwrlnr h:ı\n kU\ 

~~mi:r. 21 mayıst. dlışıuanın ileri 

Suikast davası 
(B:ıştnrafı t incide) yorıar. lnkt\r ve hep inkrı.r yapmak 

leıi i!l~ek knr:ıkterde btıhındıı. surcWe hesap vcrmelcten lctlnap edi 
ğunu göst;.riyor.,. yorlar . ., 

Dedi. Dedi w bundan sonra lnkO.r etme. 

Avukat bundan sonra Pavlofun nin faydalarını anlatan tanınnıl§ mU. 
hüviyeti Uzerind.. ISrarla dura • elliflerin eserlerinden parçalar olcudu. 
mk: Okuduğu bu yazılnrda, polise çağrıl. 

"- Bu adanını ismi hnkikatcıı dı(;ı zaman hakiki hUviyet ve iltanıet 
Yorgı Pavlof mudur? bir t..erih ho yerlerinin dalma aakla.nmn.sı lAzım • 
ı.:ası mıdır? Yol«~:ı. ômrU hııl(~a • geldiği, bir §ey soylememenln !ayda. 
len iki büklüm ol1lrn.k e\·rok mal.· ları, poliste yapıLııccı.k her tilrlU taz. 
zenlerinde tmln.ı çiııde gecen bır ylk ve ~bre göğüs germek ı~ım • 
ilim :ı.damı mtd!r? Mubay)'el si • gPldlği, ölllm karşısmda bll bu mur 
\atik i bir ha.stn mıdrr. voks:ı keli ve iddiadan UT.akla.şmıınm doğru 01• 
Jin bu glb' kötü lı :re'tetl~r \ aı • mıyar.ağını ancak bu suretle ha • 
m-ı~a vnkf<>tmic,ı bir cet re ı m=- reket edildiği takdirdo zafenn elde 

1ir?.. '"dileceği ba.bmda sözler söyledi. 
"'vtıkat bıınd n O" ro ko::ııluuırn Buna llAveten DlmiLrof adlı komu • 

prencıiplerine. bu prensiplerJ ne olstin Berllndcn Rayşta .... ı nasıl 8 .,. .... 

ı;uretle kuvveden f'lr <' k n ıak dlği b .....,,... 

istediklerıne tem::ıs etti. t:ııun i• \er nı \'C bUDdan sonra hep bu ln. 
z.

1
hlar ya.puro:k , M:ırksizmın dun • ..tt\r ve satsataıarl.a naaıl yakayı kur. 

'- t tardığtnı ve yaptlkları be harekeUeri 
va iht lii.li y\pır.ıık g:ıvecıinin ~·f; u 
ı.eh1~ğini ve hrt11ızl:ı:r l!'bi ı <1) o daha sonra Moskovada nııStl izah et· 
vaı;ıt'llarıle nıı.srl biltiln mahr.:-ıtıi tlğlnl 'lic bu hareketin bUtUn dünya 
~ elimi"'e geldi~]pnni. on1arm bU • prolcteryası ıçln bir ders olduğunu da 
un nrzü rmm biitiin dlin}ll\J k • nnlatarak mevzuu şnhlUcrtn ifadele • 

z 1 rC'nl!e bo\ ııJ't:ı.k ldı• -;•ınu, ıine nakletti. 
ı:etelerle. radyolarla nr cııl "TC•ıla.. ı Getirdiği mlsallerl mU kkiU Ab • 
, 111111 )ııp•Jktnrını \e l 'r giln gr. durrahmanın bu işle olan alAkasını, 

lip f!:tnanvıı gıbl bir memlC'kt>fi n • Pavıotın KornUo!un bu işin elebaşı 
!lıl knnn boyndıld:ırrnı, dtal tıı.ı:t· ı olduklarını isbata çnlıştı. 
nmk yerin nara k:ı "ll"mılt nıes.. 1 Verdl.ğı izahat arasında ömerlo 
lt'ğini kendileri icin b r "~n ı ; tj. Komllofu beraber gördUklcrl yolunda 
hnz cde•ı b'l7J <>erserilc:ı n ntı"ıl Öjenl Abdullah ve kapıcı Klrkorun l· 
ıo ko•;rımm nj:uıt oh.rıı.k l!e indık ıadelorlni hatırlattı ve diğer şahlt tU. 

1 rin hu k121l tt>h 'jkenin bir mcm lUncU Yusufun Abdurrahmanla Pav. 
lclte1i ne k ra ne sert ginlere lofu beraber gördUğU hakkındaki i . 
'lrUkl diğmi uzun uz d \ n anlat.. fadeslnl tekrarlıyara.k sulknst fllll • 

Libya harbi 
(B~tararı ı incide) 

bazı haberlere göre mihver )\U\· 

vetleri ricat etmeğe başlamışlar
dır • 

Vişi, S ( A.A.) - Libyadaki 
harekat hakkında l{ahireden ~a
zı haberler mihber kuvvetlerı
nin gazala ve bir Hakeim arasın
da bir noktadan gircbildiklerinı 
bıldinnekt.edir. 

Londra, 9 ( A.A.) - Burada 
rea'llen ilan edildiğine göre Ub 
ya1a mihverin taşıt kayıbı' 1000 
çıkmaktadır. Bunların arasında 
tank, kamyon ve zıhlı otomobıl 
buluD:~ktadır. Bunlar yalnız ha. 
va hucumları ~aycsinde tahrip 
:d enlerdir 

Londra, S ( A.A.) - Pazaıte
sı günü Libyada kum fırtınaları 
yüzünden hava faaliyeti o kadar 
fazla olamamıştır. 

2 düşman uçağı düı:iirülmüş
tUr. 

Lo11d1'Cl, 9 ( A.A.) Simdi ,y· -
rcnildiğine göre, Libya:.. muhaı~ 
besinde iki silfilı mühım rol O.f. 

nanuştır. Bunlardan biri Amerı
kada Y:'lPılan Libya cephesine 
scvkedılen Grant isimlı tanktır 
Bu tankın ağırlığı 28 tondur · 

WBir de mühim bir rol oynaya."n, 
agır tanksavar topudur. Bu en 
kalın çelik mihverleri dahi dele. 
bilecek kudrettedir 

Grant tipli ağır tanklarda ağıt· 
mitralyöz er dahi vardır. o-----
Şark cepbeslnde l'a IUCldanl:ınna l arııı ,.,ldd tll bü 

l:ııtrıtarla bir mul;abll t ırnıza geç • 
llUıittr. Bu hllcumb lı ~fif bomba n• 
~ tayyarelcriml:ıln fl'<'lr ,o1'tirıtlı• \C 

\'a karardığı zıım:rn \nptıklıırı tn 
llt .... ~·-

il. 'Bunda, ~n:-a 1svi<;re umlıur- 1 nln Pavlof uo Kornll<rt tarafından 
re'~inin kl)mUnizm hs~!km .ı ', z - hm:ırlnndığım iddia etti 
dıih bir esere t~ma.s edere·, nıı Pavlofun ve şahitlerin ifadelerine 
d~inya prolet:ı.n-ası n:unrn komi'· bUtUn celselerde yaptığı itirazlarda 
11 stler.ill jşledikleıi ci R\ etlrıi L nasıl tenakuza dllştQğU.nU tebarüz et· 
,:~~ etti. Le~niı: "komlln t pır. tlrmı~ ve tam 2,5 snat Uren mUdafa. 
~sı menfnnıtine ıcıl~neıı lıe tür l: asında snlkast ttlllnl doğrudan doğru. 
~ul ve har~etlerın mubah oldu • ya Kornllo!la Pavlofun hıız.rrlndıklan. 
gu., yo~u_n'.hki ::ıözler'ni 2i~r~cle - nı ileri sUrmllştllr. 

Londra, s (A.A.J - Rus cephe. 
sinde mahnlll çarpl§mıüur vukubul _ 

..maktadır. 

- '""''rm Jnzlmnmil lwr gece tel. 
ta,. edllml Ur. Düsmuıı llı•rı hnrckı 
Utı:ılukın ÜQ gcoo e\'\el ' ınl 27 ıtın 
~, ·- . bu.ı,.. bizi taklld ~eıtcnmel' lfıttundn 
ki Unmu tur. Fnkııt hiçbir rnııuıtra 

t elde ed meml tir. 
lı ~6-2'1 m&l,!I ge<ıe51 iman Afrlkıı 
11Vvetıcrt plAnlannın tntblklnc g~ 

l't.It lllrbakemin cenubııudıln do • 
'llılıc suretli ımnı isti.kametinde b\l. 
:lilc lıir sllı1ıtJ Akromayn doğru iler'c bo:;l:ımı:ıtır. Aynı gecede d ' • 
~ talip bir lhtlmnlle tnnkl rma 
t,maıc ftuıro d nl:r.dı n bu 

ter çıkarma a tf'S<'bbli 

~~man geml1erl ordu il ıkı bit ı 
bı.tUği )ııpmnkta olıın deniz kuvvetle. 
"'1nıı. tanıfmd:ın geri 11Usı..;111mmUş 
lilr Akromııdao gel ıı mlh\ er lruvn·t
~rı o bölgede buhuıaıı İngl.Jb, •ır 
\an\Jan ııo destclclenıııl birinci ve 
;"ditıd lnglll:r. :r;ırhlı tUmrıılerı tara • 
ftı11aıt harbi kabull' lcbar edllml-şUr 
"11"8.rebe 29.SO mın ı!lta do durma · 
""n d \am etml tir. Hu mııhnrebeler 
'oıııında iki gcdU. ııçılnu fııimt lln-
11~etııl~erek bu tkl gedlktt•n birço!• 
lıı.ıık ve ta ıtmı ı:ert çekmiştir. llh. 

~tr kuV\ellorl tarafıınızdan hiç dıır 
'n hırpalam:ıktn \c tnhrlı• edn . 
~kt«ıır Şiddetli tıa\lls h il\ de\am 
't . 

ll>ektedlr n• bıı nıuharebf hiçbir 
"'tt.-tı bltmlş değildir Hıı.şl a .ı.ı;ar 
'-"aştar da bekleneblllr. 
~ ll'akat netice "" olur"-:ı oı .. un U(;nıc-

Q ilk taarnu: plfııılan t ınuımlle bo. 
~~lif, ve bu nıurnffııl.het iz.ilk dilş 
'" im;an ve malı.emece ığtr kayıp. 
~'- IDlll olmuştur. < orçll buııdan 
lq llta, hm.'8 oo lanı ırı lı:ıltlnndu de 
i,tır ki: 

"llolonya) a ynpıl &n bu ımh ret, 
l:Ureı, sürat zaferlndı bundan e\\ell;:I 

~ bombtırdımn.nlnrınııı biltün re • 
~lan kınlmı:t ve iki mi llne c;:ıkıı 
t t tır. llücunm m ruz. ı.nJıın böl 
~~ _tlu-rtnde duman perılrsl lmdh f' 

~r flllrib foto~rnn: r ııhnnuı,.11111 

·'111.Qı olmo~r. 

1.. l>un ~ de lngUi7 hava kun et 
'1ııo men np l,OSG uçak, Auupıı kı· 
,, r.tynret etml ve hemen h •ıı ı 
~ bölgesi Uzcrlodc fıı.ııll) ett bu. 
.""-llllttıetur. Alman ilk raporlar, geni 
~bat oldu~nu gostrrnı kt~dlr. Ihı 
~~ bU iik akınıl:ın, 115 U!:Jığmıı7 

ttıt, dönmemlşt.lr. 

rek ıhtıliı.l yapmanın komunıstlik Avukat vakit geciktiğinden v ııöz 
mensupları için lbir idrol olduğunu Jı.,rl de bitmediğinden öğleden aonrakl 
ııöyledi. lsviç:rc cumhurreisinbı celsede devam için mllsruı.dc istcmı, 
yazdığı kitaptan parçalar o1ı:ud1ık. bu talebi kabul ve muhakeme ö"'lede~ 
tan ve bıı BÖ ~ • ""=-· 

6 

7l eruı şerıuııı yap • sonraya bırnkılmıı;ıtır 
tıktan sonra sl)zU tekrar komin ~ · 
ter faaliyete inUlml ettirdi ve 
üniversitelerde, spor yurtlarında, 
gençUk cemiyetlerinde yaptln.."1 
propa~nd ~ tahlil et ti 

Parlste bir ma .. a
zaya btlc m 

edenler 

Mosko'lin rady08U bahriyeye alt 
uçakların denizde f b lıkçı gemlstnl 
batırdıklarını ve birkaç truıeslnl de 
basanı uğrattrklarmı bildirmektedir 

lk1 ıınhll muhafaza. gcnılaine de U:. 
arruz edllml§Ur • 

\'işi, 3 (A.A.) - Rus ordularınm 

bir kuımmm imhası ile biten §lddctli 
çarpışmalardan sonra Harpkof kesi • 
minde her iki taraf da mevzllerlnl 

sağlamlaşurmakla meşguldUr. 

Almanlar ileri ha.rekcUertle l>oneç 
nebrlnln hemcn yıuımdakt kesime u. 
la§mı§ bulunmaktadırlnr. 

Keşif uçuşları devam l'tmcktedir. 
Murmnnskda Hus mevzileri bombar 
dıman edllınl§t1r. 

\'işi. S (A.A.) Geceyaruıı n~re. 

Yüz defter sayfa.cıı kadar tutan 
bu müdafaaiamede a v u k n t 
Şakir Ziya bu davanın en kor
kunç siması Pavlof itzeı inde du
rurken maznunun sırtan güluı:;l.i, 
hilkaten mücrim vaı::fr \t" tipik 
konuşma"-ına işaret etti. i!'ıfl'fı1 

ve anarşi yaratmak icin Sovyet 
hudutları dışında komü.,ist ı>rin 
geniş faali}etine tekrar tem:.ı 
e_dcrek bu son hadi eyi şö) le lah 

Devlet mahkemesinde 
muhakeme edilecek , dilen Rus tcbllği cephelerde hiçbir 

lıl eyledi: 
" -Bu defaki te. bb!i leri 

rurk - Alman dostluğunu boz· 
ınak g•bi mel'unca bir ma"ltsada 
matuftur 
~vukat ... bWldan sonra .'\bdur

ra ?1~n. Ömer ve Süleymanın bu 
1 ~ kı!a~ın korkunç di lerinc ken. 
dılennı nasıl kaptırdıklarmı an
latarak. bugün maznun me' 'din
de olan mliekkili \bdurramın 
masUı."ll mevkiinde yer almağa 
hakkı olduğunu söyll"di 
. ~tcrnn~~onai komü;1ist par
tısının b.u~n m<"mıeı~et çonıkl::ı
l~~ı .. ı~tılal, sabotaj, ve suikast 
fıh~rını. ~asıl hazırlaın~ğa dan~~ 

Vi~i. 3 ( A.A.) - Park otelin· 
de, mareşalin reisliğinde topla
nan mecfü;, Pari te bir iaşe ma. 
ğazasına karşı komünistler tara
fından yapılai taarruzu mahhc· 
me etmek için devi t mahkeme 
s·nin toplanmasını knrarlaştır 

mıştır. 
-------o~----

Pa~isle 
Bir Fransız Ba mu
harriri öldürilidO. 
Loııdroı 3 (A.A.) - Vişlden öğre • 

nUdlğine göre, "Cııl du Peuplc, gar..e 
tesı lxl§Yazan Albert Clcmcnt dür. 
Parl.sin merkez caddelerinden birlode 
atılan bir kurşunln yaralanmış ve öl. 

m~tUr. 
\'isi, S ( \~\.) - "Cti. du Peuple 

gazetesinin başmuharriri Albert Cle 
ınent Sen Martın sokağı a{;2mda dU t 
bır bisikletli gcnı tn.rofından öldürül 
r.:UştUr. Gazetecinin başıncı. 3 kurşun 
ısa bet eUnl tir. MUt eavi:r. knı,;nı::ığa 

tıı~ler~nı. A.nkara "UİkP 1ının 
oasıt bır c~n..'lyet olmaktan eck 
uzak oldugun~ •. bu hfıditcnin 
cinayetler sensul'n b:r parçası 
bulunduğunu l{arl :.\Iarks'ın e
serinde her türlü. ııa.hsi teroriın muvaffak olmuştu~-· ----
yasak cdilrnis olmas:na rağmen, 
tatbikatta bu prensıbe kat'iy4.:!r. 
rıayct edilmediğini ve vakayilc.r 
zikredeı ek vapılan bu suika,tm 
komünist entcriasyona ~ tarafın. 
dan nasıl ynrı:ldı~mı. bunlar 

Amerikada 
Müctİıı.ı.crin iğdiş editme • 

leri kanunu reddedildi 

tarafından vukı• ulmnkta olan ~tndrtt, s CA.A.) - n.~ n: 
cina}etlerin ilk defa otr:rak A!'· Vll§lngtondan öğrenlldlğln göre, 

k 
· ld u bıl yüksek mahkcmo ltanunı m vzuaUı 

arada iflas tmıs o ugun · aykırı snyıı 

değişiklik olmndığınd n ve yalnra ke
şif uçıışl:ın yapıldığından bahse mek. 
tcfür. 

Mühim bir kafile Rus 
limanına vardı 

\ ıı..,lııı;hın, S (A.A.J - Mühim bit 
gem kafilesi Rus llmı.nma sallmeıı 

varmıştır Bu gemi kafılesi yolda b1r 
colc tsıırnızl~rn uğramışsa da Alman 
Jarm h ldirdlklerl kııdaı· hasar görme· 
mlştir. 

------~o--~~-
200 demirhaç nİ§amnı 

askerlere götüren 

Bir Alman yarbayı 
Ruslara 

esır et.üştü 
ı.oııdrn, :~ (A. A.) - Sovyct ha 

herler aJıı.nsı, cephede 1emavı.; .. c. 
den A iman nslterleı ine iki yU.z 
clcmirhnç nişanını gotürmekt bu. 
lun ?.n bir Alman vn.rbayının, eo 
(Orunun ~·01u ş~ ırınası \'Ü:zuııdcr. 
Ru Jnrm e ine dü tüğlır.ii bildır • 
mektedir. Yu.rba~m yaveri (lldu • 
ıiHmti!ı, entlroeri kn~ıq "" şofcr 
oturduğu verin altına giz!enrnıs • 
t.ir. Terkedildiğiııi gôren A · nan 
yarbayı demirharlarla birlikte tcs 
\im olmuRtur. 

Çok acı 
bir kayıp 

r~UNUTMAVINIZ----.... 
-···--·-········· ....... ·--··-·--···-

Hiddetlenm 
arar a ot ~r 

• 
8 

Hiddet muhakkak ki fena şeydir. Fakat bunun fe. 
r..alığını bildiğimiz halele çok kere gene kendimizi hid. 
ctete kapılmaktan alıkoyamayız .. olur olm'l.: Sl"J !ere J.ı. 
zar, köpürürüz. • 

. Dili~i:de "hiddetle halkan zararla ot .. r. r,, diye 
bır ata sozu vardır. Bu ata sözünü bilmiyenir~· · mev. 
~".t mu? ~ta &özleri, insan kusurlaınr, kısa c'imle1eri 
ıçı.nde netıcelerile birlikte ne güzel hiilasa <: e; :rlcr: 
Hıdcletle kalkanın zararla oturduğu n·uha1 1h~.'.tır. Fa. 
kat otura~ak yer bulabilse ne mutlu. lJa=arı ':idelle /{al. 
kan o kadar zarar yapar, o kadar kırıp döher hi otura. 
cak yer dahi bulamaz.. 

Kolonyada 
(Unstarnfı l incide) 

yangınların önüne geçilebildiği 
ııın kabul olunduğu bildiriliyordu. 
Bundan başka birçok ~Uylik fab. 
rıkalann alevler tarafnıdnn siti 0 

nip sUprnldilğü de kabul edilmek. 
tedir. 

ES t:!'i ı-; ~ APILA..""li llOClıM 
J.ondr.ı, 8 (A. .) -- 10.~6 ll• 

!;.akla Essen ehrine yaprlan ikin 
ci toplu hUcum birinci hücuru kıı. 
dar muvnffakıy~t ve verimlı ol· 
ınu tur. Fak<.ıt bu sefer İngilizler 
taktikl rini deği~tinnek mecburJ _ 
yetinde .ka1.mış ardır. Bwta sebeıı 
ele hedefin f:ızl:ı dağınık oluşu • 
dur Taarruz eden 1036 uçakt:ln 
3ö ı tahr.ip edllr.ti.ztir. 

Uçak fazl:ı.lığı karsısında boğu 
lan uçak savor toplan hkbir mu. 
dafan tcrtıbatı "l:uruunıı:ılardır 

Gecel,.yln Alman hnva nsıe~ıne 
de tnarruz edilml:, \'C ucnklıırm 
kalkması için yanan ha\•a ışrkla • 
ıTna pike hUcuınlar yapılarak bun 
!:ır .sOndüıillmü.~. 

Aynl gece, Hollandn Belçika ''e 
Fransa Uzcrinde de k~ctif uçu la. 
n yaprlmqt.;rr. 

.. * * 
\'n lngtön. S (A A.) - Nevyork 

Taymia ga" teslnln bildırdıginc göre 
Eks!B.§apel ve Maycns dan halk geri 
çekllm ktedlr. Colongn~ a.kibetlne bu 
§ehlrlerincle uğramll.'lmdan korkulmak 
tndır. 

V lngton, S ( .) - İngiliz ha. 

\'a kuvvcUerinc mensup binden fazla 
uçağtn Essene karşı ya.ptıklan bava 
ııkınmdıı. en fazla ha.sara uğrıyan 

[{nıp sllflh ve mUhlmmat fabrlkalnn 
olmuştur. 

lNGllJrtı::RE\ t, :'\fl'KA!RELl-:Rl~tt 

~1LE h. \R~I TEDHlr.LER 
1,onııra. ll ( \. .) - Morrlson sivil 

mUdafaayn herhangi bir ihtimal kar· 
11ısındn hazır bu!unmnlarını uwsiye 
etmiştir. Buna l'beb tngUterenin yap 
lığı g niş 5lçUdP. akınlara Alma.nyıı 
om mukabeleye kallmmı sı tbt•mall 

d r. 
l.ondrn. S ( \. :\ ) Pru A ocıa. 

ted'lo bir ınk ıe ın göre. Londra ha 
\'acılan bu gibi toplu h '\& altınları. 

nın hnrh n l1kaınet tiz ıind bUytlk 
tesir yapacağ'uıı beyıı.r etml tir 

Londru, !I ( \ \ ) - Olln g ce. 
man uçakları tn rlJt r nin c nup do 
kryısmd bir şehr taarruz ~t.mı,ıer 
dir. Ha :ır z olMu~tur l'rnl· sava• 
topları hem n mukabele etm ıe .. dlr 

DA\'A ~KZ \1Ui;l1St~ 1'EDL1Gt 
Lonchıt. s (.\ . \ ı - 1ngUtere h~·n 

nczaretlnın ç r mb :ıbahı teollği: 

DUn şlmall F ııın H Mnnş deni· 
zt Uzerlnde ıckrnr en ol Udo tıuır. 

ruz hareketleri yıı..pılmıştır. 
Ss.bııhleyın Splttirc uçak! r:lle ko • 

runan Harikan bomba uçakınrı fimal! 
l.l'ran dıı emır~ ollaı mı bom~ılıılDJV. 

lardır. 

Spltflre uçak filoları Pa dö K&le 
·~vreslnl t mız.ı,.mlş er "e dllşman 

vcılnrile b rçok c;arp. malar ynp 
mı lardır. 

Öğleden e..ınra a"cıların refak t n e 
buluıuın Boston bomba uçakları ve 
Barlkanla.r Essen açıklarında ıki 

dllşman mayn tarayıcısına tnnrruıı: ~t 
mi§'lerdir. 

Kara norsaya f<&ç ekmek 
çtkarıcaoı ır 

(fkı..,Larnfı inc•idc> 
bln kllsur 1 o m c rna l 
19 bl'l kilo k~d rdı O 1$ d 
40' ı.ııo kadar şehr ye vardır ki ve 
ktı.letın lilzum göstcreccğl ycı lere V.C• 

rllccektlr. Bunclar başka ot .. ellnde 
ı:wo ldıo bWrnvl vardır. Bu da salı. 

ı• edil • 
ıUtU!dU

dcğildir. 

Milli ıııüdııtaıı. milke.le!ı) <'l ;ı:anu • 
u:ıda nakll vasıta arının 

muay neh.r mccbur.)e 
n\Unasebetlc, ~end bir 
çıkan yazıda dcnn ;ı. or 

l Arab:ılar mı.:a., " 
ı;in t.t\koz<L:ın almnıaa:. ı s 
ışirilm qı , aı.lroUIAtörUn 

mMI glb ı.uıfetı ı lc:-e ti": 

dır. 

Halbuld aralın snhıpkr• u ~al rı

nı h r zaman için 1 lcr \ llZ!ye 
lundurmnğ ı, nuncn mccburd 

2 Beıızm mes leırl. Arnb:ı) .. 
tahrlk edelim dl)orl . 

Blz bunu daha e\ \el dlı i.ındUk An. 
luıradnn karar aldık. H arabaya bu 
mak.s:ıUa bırcr § be::.zın \erllı)ı•r. 

Bu kadar bcnzın de ara m a • 
yene :> crıerı;ıe gitmelerine kU!dır uın 
ncderiz. 

3 Yalnız uıksılcr alı ı:ı. or h~· 
sı ara balar duruyor, denlli.) or. 

Halbuki mükellefiyet usulUc aluum 
ara.balar arasında ya'nıL t a ler de. 
ğil. busu 1 arabaı:u da \ 

oor!li Kf' l\lt~ 11 umut 
ı z \ ru.m 

Ormruılard:ı. odun k tı;>at mllddeti 
.b r hnzirnnı.l.l bitiy d \·t A.y t n zı 

ra t t ile \ p~ıgı t ma ar ne. 
tıc slD ' kal'lynt UddcU he.ziran 
sonunn had r uzat lmI!Jlır. Bu arar 
bu s bah ı~ knd r.ara bıldlrilm ~·ır 

Yakacak ohsl ç n ilk elde Bulga • 
rLstıı.nd:uı bin ton mangal kömUrU g• • 
t!ril C"ktlr .. .Motorler bugün yarın 

yola çıl;acnl.tardır. 

VaH cuma gfinl 
geliyor 

Ani.arada bulunan lstanbu 
Vali "<! B"lediye Reisi Dr. Lutf. 
Km'lnr'ın ynr n aksam ~rlıni 
rA? hım ket edecegi haber n,ınmış. 
tır. 

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

ıa~e müt~·•~ a 
Ankaraya gidayor 
İi5lanbul bö e ıa.şe miiduni 

Mümtaz H \. bu nkşan1 Aırkara
~id~cektir. -o-----

llemen tsttkbald hUtün nı<ınlnrııuı 
~bin uçaklı olnrnk )ııpıJ <".ıığmm 
.,llntllmeslnl nrzu etmem llilcıım 

~eri, oern•tc gör.ı dııimt .. urettı-
'"Clftlrllooekttr. 

dirdi ması ookımından, mücrim 
Bu;d:ın sonra Ps\'lofun Ab<lurrah. ' !erin iğdiş cdllm lerl bakk1ndakl ka. 

mana raşlst ,.e Troçl,J t dl;>c ;>nptığı nunu reddt!tml§Ur. Bu ltıbnrln bundan 
bir Hhıımmı hatırlatarak Tıoçkinin böyl ihtiyati veya cebri lğd~ edllnı 
kim oldu unu n d n hudut h ne! e . ler yosak cdlımıv bulun'11 tndır Şlm 

Arkada~ımız Naşit Uluğ'un 
oğlu bir kazaya kurban gitti 

Ollndllz yapılan h rek ller sırasın 
da Uç dtl§lnan ııv uc;al'1 tahrip o'un 
muştur. A vcılarımızd:ın dolcuzu ı 

yıptır. Bunlardan b rın p Jot ı k r 
tutmuştur. 

~ bit;er taraftan bu lld bll) l\k gecr 
11:\ba.rduııan al•rnı, \im ın3 a a tn. 

~~ bava. tnarruz.undn H•lll IJlr ıruf· 
"1.tıt ~tıuıgmcmı ı.ııı.u etnıt"lt1c 

~t ve bu taarnıznn ınlk) ı, pel. ln 
~da btrle:ılk devletı r il rn ku\'\Ct. 

lı blztm hava lruV\r.tlrrlmlze katış· 
~ı uman hl edlllr derecede orta 

~ktır. Flllyatta d~cblllrlm ki bıı ),1 
ttl<ıdlkçe bUtUn Almnn s hlrlcri, 11 
'1ıan '\'fi barıı fı;tıhsnll merkl"'Zlcrl, 
~arnhlık, lddet ~e geni lll< b. kı 
~dan blçblr mcmlPl,etln 1 -:-ıdiJe 
"-cıar maruz knlmaıtı{:ı bir lnıtlhrınn 
"bı tutulac:ıktır. 

<\\am kıunnrru ı, bcrluılde, hR\'ll 

lııatesnli Hnrrl • bomba een.1 1 u • 
"-), crlıoş ~c erl rlno \ tnnılr fi r. 

oı) e kadar birle ık A 
dlld ğinl n red v na ıl ol UrUIJU d ki ceza evi rtn ı d n faz. cinay t 1 n 

Ankaradan te sürl\; ö ;r<:ndı
ğimizc göı , arkadaşımız Na.'}it 
Uluğ'un 13 yP ındaki. oğlu ümit 
Uluğ dtin gcc elim bır kaza ne 
ticesinde hav ta gözlerıni yum. 
mu.5tur. 

ğUnll lzah etti \'c işi oh lyetc döke· ve hırsızlık yapan mücrimlerin ceb 
rck: ren ,.e gizli olarak iğdiş dılm leri u 

- Serseri Pıwlo! ve Kornllofun suld<'n bulunuyordu. 

lr..ı safsııtaları nsla kabul cd lınJye • o-----
cektlr. Uu adamlar, bu lnkfırtarı 'e 10 milyon kilo sabun Zekası, terbiyesi ve çalışkan

lığıyla muhitinC:e sevgi ve takdir 
kazanmış olan ümit Uluğ'un 

bu trtirnlnn ile kendılcrlnln masum yapılacak 
bir durumda olduklarını isl:.aln çalışı. 

\ 1 lrrl mU tnhcleınlerint>. lıusardl.L'\rt 

l~ten 'e ddc edll••ıı n tlll I rıleıı tlolıı 
~· tebriklerini IJlldirnıek i thN-.:l.tır 

Bn ~Sllr"t \·erici hl\dlı;clerden dnlll;ı. ı 

b.a"·a naz.ıruıa, ha'1ı<'ılık ~enelkurına 

fi §ettflnc \Cl bR\'ll DD7.lriığı t<"Sklllitı. 

na da t~ekkur ctınok gt rcktir. 

Eg deki fabrikalar 4· 8 ııke ır ve öllimü derin bir teessür uyandır
cıvarı fabrikaları 3. İstanbul fnbrik mı tır. Cenazesi bu!!Un Ankara
ıaı ı ~ otnıak üzere lO m iyon kılo s:: -:ln kaldırılmaktadır~ Baba~ı. ar
tıun )apacıı.klardır ı..tızrm ol n Y ğ v t dda ı:nız Na t UJuı:'r ile nılc""' 
ham madde lnşe mUste arlığınca te ı1in bi.ıyük elemıne işltrak ede"; 
mln edilecektir. 1stcı.nbulda dordU bU· ·en samimi tazivet ~ı imizi bildi' 
yUk, yedisi kUçUk olmak Uzcre 11 sn. ı rl.r \~ kendilerine baş sağlığı 
bun fubriknm vardır. diler1z. 

IlrrUn, S (A.A.J, - it ~ H 
lngi.Uz bava km"\·e·l n dun 

t kror bs.b Almanyada b r ıı hrl bon 
balamışlnrdır. 12 dU m 

ı Ulmllştür. ------o-----
lngilterede 
üç baltada 

86 grev vakası olmu§! 

\ l .. l, 8 (A.A.) - Londradnn t.ldl 
nldlgin gorc, 23 mcı.yısta b ten son 
Uç hafta içinde lngllterede 86 grev 
\'llkası tcsblt edllm4fttr. Bunlarn hep· 
81 de madenlerde vukubUımuştur. 

nı rııutıcaldb Ad. 

it olundtlf,mltı v• 
iUı.lycUI malrnm a. 
a alındıktan sonra 
urUlecek kn:ıun1 "ı!d 

kllrsü)"I gdcrek 
n rlr ea 1ı hı ne 

ul.ğ r hatiplerin n~nl mevsu 6Lralrn 
daltl mUteleeları dinlendDde:ı sonra 

saat 17,20 de toplaDtq• - ftriJ • 
mi§ Ur. 
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811 karuıtarı 
lli:ıı tarafı 1 iPclde) 

temmuz 1942 t~amına kadar adları 
nı, 1§1 rlnl, adr lertnı kurum gene 
sekreterliğin b!ldirmclldlrler. 

3 - Kuru tayda yalnız dlnleylcı 

olarak bulunma · ı tJ) nl r de adları 
nı. ~ı ı mı 'e ad erini 15 t mm\J 
1042 ak amma ı.adar kurum gen 
aekrcterl ğine bildirme! dlrle!'. 

4 - Kurultaya girme iat.eğl.. TUrk 
yazısı 1le yazılml§ olmak. tstckllieriil 
adları, soyadları ve adresleri okunalt. 
ıı olara t yazılmak, tıye veya dinle:,1· 
el, olacaklan açıkça bildirmek p.rt 
tır. 

Birinci TUrk dl kurultayı 
o kurultny llstcl rlne hangi ad ve 
sanla yazılm~larsa onu da bildirme 
lldirler. 

TUrk yaz:ıımd:ın ba§ka yazı ile v 
aoyadsız ıstek yazıları hiç gelmemi 
ayılaeaktır. 

5 - Kurultayda davetti, üye ve 
dinleyici olarak buluruıcak zatlara 
kurumca basılı ve mUhUrlU giriş kl 
iJtla.n veril c k ve yalnız bu kO.ğıt 

lan gö • renlcr kuru tay toplantı sa 
>onunda kendi! ayrılacak yerle 
re gi.rebileceklerd r. 

6 - DllrdllncU TUrk dil kurultayı 
nm genel U>planWan gUdemlnln ana 
çizgileri ounlardır: 

a) Türk c:'lil kurumu bc§kanmm aç· 
1na s6ylevl, 

b) Kurultay ba.ı kanlk kurulu çatış 
ma komisyonlarının ııeçllmc.si, 

C) Kurum gen~) sekreterinin altı 

yıllık çalışmalar UZcrlne raporu, 
d) Bilimsel komisyonların raporla.n 

tmerlne konu~alar, 
e) Yönetim komls}onıan raporlan 

tberlne konuşmalar, 
t) Yeni ana TUr.ıc ile çalı§ına prog. 

rammm onanmaııı, ,. 
g) Genel merkez kurulu seçimi, 
h) Kurultay baJkanmın kapan!§ 

aöylevi. 
7 - l{utMtay hazırlıkları, çalı§ma 

lan, konu~a yollan aynca hazırlan. 
mi§ olan dllrdUncU Türk dU kurultaY1 
progr:ımma göre dUzenlenlr. 

Bir dükkanda yangın çıktı 
5 işçi yaralandı 

DUn ö 1 d n sonra Çarşı rapıda ye. 
nlhanda O mana a t kundura ımaıat 
lıan nele, mantarlar mika tozuyııı. 

luıynat lırken bir patlama olmU§, da
ha so ra yangmçıkm14tır. İ§çilerden 

HU yln NecnU, Albert, Vartariıı ve 
Saf ~ dıklarmdan Cerrahpap 

!ne ldırılmq;lardır. Hllae 
yln e N c t nin yaraları ağırdır; yan. 
gmm a• ı b r sigarada parçaamdan 

n e mekte, tahkikata 
devam o.unmaktadır. 

~--·~~-o~~-----

T ar i lı i abiciclcn resimlerin -
den murekkep bir aergi 

açıldı 
tı.b deleri konıma 

hey ti r l v büro u şe! mlmar Sedat 
Çct • n. Bursa, Edime ve İstanbul 
d:ı d t r hl anıtıaı ın rölovelertne ait 
olmak Uz re hazırladığı aergl, dl\n 
aaat ·15 te çılmıştır. Sergi, belediye 
bhıası karşısındaki eski eserleri koru· 
ma b1rl!l'!1ndedlr. 

Yeni Neşriya.!.,; 

Yapı dergisi 
"Yapı., dergisin n H UncQ aayıaı 

cıtanı,,tır. GUzel saııatıert aeven oku. 
yucuJ&ra tavsiye ederiz. İçinde tllrler, 
tlldr Ve kUltür yazıları ve genç Türk 
mimarlarının kıymetıl makale ve pro. 
"jeleri vardır. 

ZAYİ- Ekmek veaikam ve ikamet 
--.remı çaldırdım. Yenlalni çıkara· 
c:mfmıdan eakllerlnln hUkmU yoktur. 

Yant Sltazae tfiflk!Al caddesi Ana.. 
iı1ııi1ııı ı.a No. 10 (167%6) 

v azan: 
- Gönül hanmı ö}lc mif 
- Size nasıl hitnp cdeyint f 
- Şimdi.) e kadar na. ıl hltnp e. 

deeeğlni ben n i ana fı~tmistlm 
Ferhat? l' aııma böyle- buna.. yu.1-
\Vınm saaa f.'crhat! Yapma art-1k 
t.olııammiil edemiyorum hunlara!. 

- Ne yapı)orum bilmem ldf. 
- No yaphğmı sen p k h i b'1 i. 

)"Cll'!IUD.. \e nlç·n )tıptı"ını ela ben 
bilmiyor muyum anıyor un? 

- Mndcm ki bö) le.. o halde 
niçin lıu ımller?. 

- D m k lt.lrnf ediyorsun ha .. ! 
- İtJraf edersem ne olur san. 

ld! 
Oöalll bir cleii lsyaniylc genç a

Aama hUcmn etti: 
- Ne mi olar! Ne lnf 

"1le ml'fQl\cfa bir ·~ re~. 
Wrlnt ~ itiraf et 

AT 
(Ba" tarafı 2 ndde) 

eğer talnmla.rl ·' c don3tarnk p:u:ll
§a'ıa takdim ed<'ri!i • 

tmpa1'3torl!lr arasında, at isık
l:ın Geut O~nıan ·ı D r lünrU !1111 
md itli. G0 nç O manın, dlllerf' 
ıle!!tan kt.) metli 'c ~rftz 1 atlnnn -
ıl"n birinin ndı "Sesli kır" iıtı. ı;u 
ha~·, nn ulclıiğü z m:ı.., fc\ l•elfıdc 
mlltee'I ir olan Osman ce<;eclln' 
Cırküdıu sara :-mn ~ömdıirtrnii<1 \C 

mezarnıın ba ına (fa, ıizerinde ıı 
kn'a buluno.n bir tacı diktirn i ti· 

Z·!I• Hak H "reti O!Illnn Hanın 
Se<1l Kır n..'Ull atı ovUlruU tur; 
Eınri Yezı'lan ile mevt iri icek, 
Bu mn.ka.m 1çre o gömiilmil tür . 

(S"n" 1028 1 

"u ı:;üzel \e kıymetli htıl vanın 
mcı.annı, bir mUrlclct "'Onrn. f · 
tonbul ha\lt, bir nt e\ li ·nı;1 tt\r
be i :vapl\·erm'şti: s neılı hay' ıuı
hı rı, • ·sesli r ır" m mc>zn11nıı gc
t irerk ı,ifn cli'erl rdi 

t•ı.küclar sar-.ı rı yılalclıktnn \'e 
tıı nnhc<len Hn}clarpıı,c;:nn kadar 
Ulanan :\ erincle rnahaHel r lmrul 
c'lnlttan Mnm, Gcmı: Omıanm şe\
ı:ill "Seslf Krr,. mm knlıfr taşı ela 
~·crind('tı ökülmfü~ \e Harem İs· 
kcle!İ caddec;inde bir e\ in dl\'lırr 
kPnarma. ntılmr!lltı. Oradan müze
ye kaldırıldı. 

RC1md Ekrem K~ 

lçyatıara el kondu 
\'UAyetten tebliğ olunmuştur: 
l&tanbul mezbahaamda kesilen bU· 

yük ba§ hayvanlardan çıkan iç yağ. 
lan margar n imaline hasr ve tahsis 
olunacağından, Hallçfenerinde kA.in 
Türk "Margarin yağ fabrikası tarafm 
dan bedell derhal tesviye edilerek 
mUbııyaa olunmak üze~ Milll Korun. 
ma Kanunur.un 14 Unctı mad esi hUk 
mUne istinaden ticaret veklletlne eı 

konma bUkmllne tabi tutulmuştur. 
Elkonma hUkmUnUn bu hl\kmUn 

kaldırılacağını bildiren ikinci bir teb 
llğc kadar d vam edee ğl t bll.ğ o 
lunur. 

• Yeni muamele vergisi dolayıtlle 
dUndc.n itibaren un fıynUar na çuvaı 
başma 89 kuru§ zam yapılm11tır. Bu 
Ubıt.rla ekmek fiyauarına da bug\ln. 

d .ı itibaren 10 para .zam )ılpılmı§tır. 
• Hamamcılar belediye) e mUraca. 

at ederek, hamamların odun ve kö • 
mUr ibtlyacmın temin edllmeıılni lsl.ö
mlfludir. Şehrimizdeki hamamcılar, 
bir ııene için 7500 ton harcamaktn 
dırlar. Vekllet ancak 500 ton verebl. 
lcceğlnJ, diğ r ihtiyaç için odun kul 
lanıımaemı blldırmı,Ur. 

• latanbul mn.nifatura.cunrı vllA 
yete mUracaat ederek bir blrllk kur 
maya karar verdlklertni bildirmişler. 
dlr. 

• Ankarada.n blldlrlldiğlne göre 
150 milyon llralık tasanııf bonosu lh· 
racı hakkındaki kanun proje 1 maliye 
encUmenlnde ko.bul ed!lmiş, bUtçe en. 
cUmenJnde müzakereye ba§lanmı tır. 

• Emniyet sandığı Kadıköyünda 

bir şube açacaktır. Bu §Ube 6 haziran 
da açılacaktır. Emniyet aa.ndığı aynı 
gün 75 ya§ma girmekte ve bu 75 inci 
yıldönUmllne kaVU§tuğu gUn ilk ev • 
lMmı görmek mUrUvvctlne ermekte 
dir. 

Mevlid 
Blr kaza neUcemnde hayata gözle. 

rlni yuman arkadaşımız Nüzhet Pul· 
banm oğlu Altan Pulhanın ruhuna il. 
hat edlımek üzere yarınki pervem be 
gQnU Beyoğlw:ıda Agacamlsinde öğ 
le namazını müteakip mevlld okutulıı.. 
caktır. Arzu edenlerin gelmeleri rica 
edlllyor. 

zı E MüdmDiN 
Ferhat dün dik onun ka,.,ı ıo:ı 

dikileli: 
- E\ct b ka birini e\i)onım! 

itiraf ettim ·şt.e• 
Gönlil ince 'e uzun ııarma1da

noın bütün lru~eti.)le kar<ıı ınclıı 
dikllrn genç adamm yiizünc bir 
sam ar inclirdi: 

- Bu itiraf bana hal •. Hana?! 
J;'c, :ı:ıt elini yalmlndı: 
- E' et sıma'.. Ben kıulınlıır:ı 

ımfı<ahel eıl:;:c(·l: efil \ e ı.or ı. 
bir eı• ek değilim .. rica ederim çıkı 
nız ! Bura.dan! •• çsbuk c:ılnnı:ı: ! 

GönUl elini çekerl'k ha) kırdı: 
- J'enl bura el ~ı J,o, nmıız ın? ! 
- Ortamdan hM zıımn.n bir ya. 

bancQ ı lm,-:ı.blllrlm ! 
- nen )abancı mıynnf. Nanklir 

ruıia TtrdıınSJz rnahlftlr ! ll"n ftci 
BenMlr kendimi -.ı 

Al onu patıa·mak 
Azımı •• 

B lR iki gündur, harp tebliğ. 
!erini okuyanlar, onlerine 

ı n ko ,unç rakamlardan ür
permi !erdir. Sovyet teb iğinc 
göre, Harkof muharebesi sona 
ermek Uz.eredir. Rus kayıbı, 5 

u o mak uz.ert! 80 bındır, 
Almanlar da 95 bin ölü ve esir 
vermi !erdir. Don~ nehrini ge· 
«en b!r Alman taburu mahvooil
:ni tir. 

Libyada, Tobnık cenubund& 
· dd tli tank savaşları devam e_ 

diyor. Çarpışma en vahim saf
haya irm"ştir. 1250 İngiliz tay· 
yareai, Kolonya ehrini alev kay
nağı haline getirmiştir. Hru;aıın, 
aklın alamıyacağı derecede mU.. 
hım olduğu bildiriliyor. 20 bin 
i i öldü, 45 bin kişı yaraland •. 
Mayıs ayında, Alınan dt?nizal~ı
la.n, 140 gemi batırmıştır. Ç.ın· 
lilerin de Japonlara h9cuın ettik
leri ve bu çarpışmada J aponla~ı~ 
700 ölü v~rdikleri haber verılı. 
yor. Japon denizaltıları. da Sid
ney limanına taaruz etmışler. 

Velhasıl, muhariplerden hangi 
tarafın tebliğlerini okusak, gö· 
ZU.müzün önüne kanlı. korkunç, 
yürekler paralayan manzaralar 
geliyor: Havalarda insan kafala
rı uçuşuyor, baca~lar, gövdeler. 
kollar kanadlamyor, kiremit'er 
tuzla buz oluyor. Çoluk, çocuk, 
ihtiyar, genç, sürü sürü kadınlar 
ve erkekler, bağır şarak, çarpı. 
rup c;ırpınarak şuradan oraya, 
buradan öt.A:-vc koşm~uyorlar. 
Canlnnnı kurtarmıya savaşıyor

lar. 
Bütün hayatında her türlU e· 
rete, tahn.lcl<üme, her ti.ırliı 

i tipdada iS) un eden büyük Tiir:c 
airı Tevfik Fikret'in dediği 
igi: 

11 r zaman, 1ıer tara ta, kan, 
ka.n, 7can! 

Sa.vruım başladı~ günıdenberi, 
mill tler rahat bir u~ku uyuma... 
dı, mideler, bu yıllann ber gn
nündc a('l·Jrtan büzüldü. Dünya 
acı ve acıklı günler yaşıror: ba. 
şındn, her gün ha.oıinini bir kat 
daha arttıran bir zulüm ve fe-

Buceklerde görme hissi 
Böcekler de tıpkl blzı.ın gibi 

görür er, örm=.ı. hunyesı itibariy
le mUhim bir fark gösteremez, yal-
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laket fırtınası esiyor. Ve insan
lar, bıribırlerini imha için, yeni 
yeni tahrip sıla.hlan, öliım marı
fetleri icat ediyorlar. 

Ne oluyor? Ne olacak? .• Mil
letlere yapıl.,n hacamat artık 
kafi. K"mscnin iler, tutar yeri 
kalmadı, medeniyetler mahvoldu, 
insanlar mezbahalara sürüklendi, 
Dünya ve insanlık, bilmem daha 
ne kadar zaman bu felakete, acı_ 
ya tahammül edebilecek?.. Belli 
dej?il ! .. 

Silkinmek, Bekri Mustafa gibı 
bir nara atıp afyonu patlatmak 
ıazımı 

MAHKEMELERDi 
(BaıJ tarafı 2 lnclde) 

- Ne söyJiycyhn, dedi, anlat -
tı1darınm hepsi doğrudur. Ben 
Reı::lktaşt.a Seli\.mi sokağında otu • 
rurum. l olıanna dıı. ayni sokııktıı. 
o urdoğundan zamanla se\lstik, 
her \'akit buhıcıup, beraber gez -
meğe baş1ııdık. 

Son zamanl:ırda allcYi vazive. 
tim h<ızulduğumlan çalf.,.nak üze
re Zonguldıığ:ı. gid<'celrtim. 

- Runılan sonnısını billJ oroz. 
-- E\'et, baska llih·e edecek bir 

~ey ~ok. Blitun mrsele farkmda 
olmadan ~nktin gecikmeslnıledir. 
Babıı ı çok aksi olduğundan l"o. 
hannııyı o gece otele gUtürmeğc 

mecbur oldum. 
Artık, mahkemece ~ahitleri din

lmcktcn ba lo rapacak ey lOk.. 
tu. Neticeıle nmcıun otelinin kil· 

Bekri Mus~.ara, 'bir gün Tirya- tlbı ile tahkikat vnp311 polislerin 
ki çarşısında..• g~rken, afyonu- c:a~nlıp dinlC'Tlmcsinc knrnr ve -
nu fazla çekenlerden biri alaylı rllert'ic muhn~mc s}ın 18 ncl gü. 
bir kahkaha atar, yahut: "Vay 11U saat l O a bır:ılnlclı. 
kerata!" diye sunturlu savurmr Yoh:ınna. )İne bab:ı"ı ile nmcn
va başlar. Mustafa, bunların ken- M olıluC.u nnl ıl!ın sini sakallı ih 
disine yapıldığını zanneder, canı ı iynrrn ara ında o1srnk dı arı çık. 
~tkılır, içerler. Etrafı çm ,çın öt_ tı. l:or·~ Diılgeroğlu, herhalde, kı· 
tUren bir nfira savurduktan son- zmm, sadcce ''di1'iim<lıın \'azgec;. 
ra, oradaki afyon dalgasına Um, dinarı değilim., diyece~ yer. 
tutulmuşlarla bru ka adamları ö- <le, uzun uzun sevgilicıinden hah. 
nüne katar, doğruca Esirpazarr J settlğil\{l kızını~ olacaktı ki, nr.un 
na götürür. mezada çıkarır, :ıamnnılanbcri clargm durduğunu 
tellaJ bağırır: un 1bno , genç ima h:ığıra c;ağıra 

_Haraç! Haraç! rumcıı. bir se:. ler söyliiyordu. Nl. 
_ Yirmi akce! hayet fazla sinirlendi ,.e kızmı 

_ Yirmi be.~! amca.c:ınm yanında bırakarak hrıh 
_ Otuz! lıf7h ~ ilrUdii. 
_ Otuz bir! Nnrl, kendilerini biı'"ıaı.(' adım 
Mezad durur, tellal bütün arkadan 8e'1 izee takip ediyordu. 

gayretini sarfeder, fakat nafile Adliyenin dı' kapısına geldikleri 
arttıran olmaz. Mustafaya yana- zaman biıtün muhakeme müdcletfn 
§Ir: ~ sivri akalını salhyarak kendi-

- Fazla süren yok. 31 de "ni tetkık eden ihtiyara yaklaş. 
dalya! tı, ,.e ancalc benim J ltehlldlğim 

Mmtafa kızar: yavaş bir sesle: 

- Ne dedin? Böyle şey mi o_ - Yorgl. Dill;;eroğhına, hare • 
lur? Hepc:ini götürür, Saraybur- ketinden floJnyı ~k teşel·klır e<lı'~
nundan denire atarım da yine rlm. J,iftfen J,c>.ndislne söyleyiniz! 
bu fiyata fermem! dedi ve sonra, yUzünC' dalgın 

Bu sözü, afyonkeşlerin daha clnlı;m bakan genç kıza J11tap etti: 
az dalgaya d" nicrinden birı -- Sana ela Yohanna! •• 
duyar, Mustafanm ayaklarına 
kapanarak: 

-- Baba, gel etme!. Biz değeri· 
mizi bulduk, veriver! 

Ebn&I 1Jeeercle kaı-1c mı bu 
muadat 

80mem ne Z:Ull!\JI doğnllac:ı.lt 

''mih\·erl,, Alem? 

LAEDRi 

Sh•rl salm.llı ihtiyar amca müt.. 
hi inirlennıtştJ. İ)i hirkçe do 
bilmecliğindcn kekcliyerek: 

- !la, ma, <ledi. Kızı eve.. ge
tirecektin. 'l: ok, ki otelde.. 

Ve salaılmdan haBka tJtreyen 
eJjyle <le caddede yüni~eo l'orgi 
Diilgeroğlunu gö tererek: 

- Bnk su adamcağızda... Ole -
cek 'Ire, ölecek •• 

İhtiyar daha birçok şc)ler söy • 
leme/:e <:.alısırken, 11ıı·ur1 ewela 
gen<' kıza, <;onra ela l<endislno ruı
zlkfıne -;elam \'ererek bir ikJ 
adımda merdi\ nJerf indi. Oa<l<le. 
nin lmlahahğmn ••arıştı. Yohan· 
nıı 1 e. hafifçe ic;!nt çekti 'e 11e
fe<: nefc".le olan amcasının koluna 
girerek yın n yn\ ns merdi\"cnlcri 
Jnm.eğe ba~ladı. 
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bqlık rnmd&kt tartb oeıroeve.tııı elL 

Uyerek gönderecek ~ 
ticari mablyetl balz olımJaD kUçUJl "' 
Ulnlan panıua Dep'Olana.r.) 

E11lenme telJillm: 
• Yaı 24, boy 1,78, kumral, ser. 

best meslek sahibi, içki ve sigara kUl 
ıanmıyan bir genç; hassas ve kuraca
ğı yuvaya muU, ailenin maddl rela. 
hına kUçUk bir gelirle i§tırlk edebile. 
cek bir baya.n.la, evlenmek ıatemekte.. 
dlr. (Hassas) remzine mUracaat -
350 

• Yaş 30, boy 1,63, kllo 7'6, benllJ 
hiçbir sanatı olmıyan bir bay; ma.U 
ve evl olan Lir bayanla evlenmek ti. 
temektcdir. Ancak, geçiminden meın
nun olmadığı için iç güveylll.ğlni ı.r. 
cih eder. {M.S.A. 56) remzine mura
caat, - 351 

• Y8f 30, orta boylu, yeşil gı;s!O. 
kumral saçlı, musikiyi seven, gayet 

n, birçok doktor ve eczacı yanmd'-
çnlışarak mükemmel bir tecrUbe il• 
sıhhat memuru olmU§, senelerce mub
tell! şehirlerde hasta vatand~ 
bir kardeş gibi bak1111§, ıefkatll, ur~ 
sal, algara. ve içki kullanmıyan, ııJl• 
hayatından b&1ka hiç bir hayatı.ali 
zevk duymıyan bir bay; kUc;Uk bir • 
v1 olan iyi terbiye görm~. ha_., 
ve temiz kalpli bir bayanla evlenı:ne1' 
J.ııtemekte<tlr (D. Lokman) remzfll' 
mUracaat. - 352 

lı arıyanlar 
• Ticaret mektebinin aon mnıf111 

da bir genç bu yıl devam etmıyecel" 
den bir bUronun muhasebe, muhabere 
ve yazı işlerinde ehven Ucret.lıe c;aııı· 
mak istemektedir. (C.Z) reınzill" 
müracaat. 

• Erkek terzilik okulunun bl.riJlel 
smıfmda okuyan bir genç; tatil mUd
detlnce yelek, pantalon dikmelt ~ 
bunlara alt diğer i§lerl yapmak userf 
bir terzi yanında çalt§JDak !Jrtemektt 
dir. (KUc;Uk terzi) remzine mnracaat. 

• Aslcerlikle alAkaaı olmıyan, o~ 
okul mezunu bir genç, husust ve l"Cll'..

mUesseselerde 1§ a.ramaktadll". (~t( 
remzine müracaat. 

• Ticaret lisesinin birinci smıfI!ld' 
okuya!ı, biraz dakUlo bllen, b~ 
ltuvveUI, seri ve dllzgün yazan bit 
genç hcrhımgı mUcssescde çatı,ııısJ 
J.ııtemektedir. (H.H. G) remzine ıııU • 
racaat. 

Aldırımz: 
Apğlda l'flmlzıert yuıb ...... 

&ruyuculanmızm aam1arma pJ" 
mektuplan ldal'ehaoemlzdea (pad'' 
lan b&rtc) bel'f\in mbabtan ötle,-ı 
kadar ve eaat ı 1 den 90lll'a aJdırrs' 
tan. 
(S.C.K) (Gar) (E, Ural) (E.O.l 
(H. Önsal) (Ş.U.) (H.B. 888) (S 1: 
<R.R.G.) (Clddt alız ver) (N.C.l'o 
(.,29) (A.'M.) (E.L.) (Ş.B.) (B.B G) 
(M.D. 815) (TekcanHYedek denısell 
(T.H.R.Z.) (F .A) (Naciye Dindar) 
(G.M.) (A.) (A.G.) (Kalender) (N.rl~ 
(Ş.F.) (S. 2) (GUn 40) o(Varlı1' 

nız görme derecelerimiz farklı
dır. Mesel~ karıncalar biz.im 
görmediğimiz ışrkları da görür 
ler. Fakat böceklerin görüş sa
hası bize nisbctle çok dardır. Fa_ 
knt bu dar sa.ha böceklerin bütün 
ihtiyaçlarına kifi gelmektedir. 
Böcekler bir milimetre uzunlu- 1 

ğunda bulunan her şeyi gayet 
mük mmel olarak görilrler. Arı 

seye gitmişler, papasın karşısın
da evlemneğe razı olduklarını &Oy 
lemiş erdir. Cep'hedeki nışanlıla.
rın evlenmiy~ rızalarıyle rad~o 
vasıtasiyle hava tat'~ lan ara· 
smdan geçerek, gelm tir. Papas 
mikrofon önünde gaibe hitap 
ederek sormuş yine radyo ile 
gelen cevap üzerine nikahı kıy
mıştır. 

1'1ll.\T ŞAzt {2888 ressam) o(B.T. 4) 
~-----------------------_,;, _____________________ ~ _ __,. 

Dakikada, 5000 yangın 
bomba ı 

bir tru ı, bir ajracı, bir böceği, . An:ıerikan tayyarelerinde yenı 
bir adamı farkeder. bır sılilı kullanıldığını bir Avru-

~ ~ • P.a. mecmuası yazıyor. Bu yenı 
Radyo ile evlenme sıla.h dakikada 5000 yangın bom 

İtalyan ordusundan cephede bası atan otomatik bir deklanşör
bulunan altı subay, Venedik'tc dür. Bir düğmeye basılınca alet 
bulunan nişanlılariyle radyo va- harekete egçiyor ve bir şehrı 
srtasiyle evlenmişlerdir. Genç 

1 

baştan başa yakmağa kafi gelen 
kızlar vazife icabı Venedikte bu· beş bın bombayı bir dokika için 
lunan subayların kollarında kili- de bırakıYomnış. 

- llerh'\lde ilk erkei!hıiz deği
lim h<ımmcfendl? Ben f>lzi maddi 
IJıtj~ ac: duya.o her genç erkek gibi 
glzH bir randevu e\ inde tanıdım f 
lfat • lı~ orsunu:ı: ele il mir Ma.dam 
l.u lıniıı \inci ? •• 

- ~us! 5.u ! Beni tnhkir w.lı. 
) 01"!Un İl\ le 'llJ '! ! 

- 1 \d um yorum ki •• \O bunu 
ili< defa aramızda tekrarla Jotrı., 
l'.ıı aınimi ılo tla. mı bil • b mu 
bilmez. 

- Fer1ıat!! 
- \'eti r artıld 
- Aramızd:ıJd '!' i gilıel seneyi 

lif' C":tlluk ımuttun? 
- tl.! nelik mlinno;ebctinıiz 

ııfze bütün Jmrllmli 'ennt'k 1C n 
hir zım n ıle":ihlir! 

- F 1 ııt F lınt b3na hakaret 
C"hnek ·c111 bir scbcı> l ol< ki.. 

- 8iz bunu ı rnrl:ırınız \c i"'
ca\ ll:ı:lcrin °:dc l<enıl:niz 1 t.<'dlnlz. 
hu i 1 s nefl n 1 j bir hatıra mu. 
hafıı:ı:a ctrnel< linizdeyai. 

-- Hcaı hlı: mj e' medin hiya
aet m:t"U't91 

- no "nıcıunu da öylı>c}jğim 7.a-

kadına ben yeni tesndüf ettim. 
- Sus a.rtık ! Bent öldürüyor -

sun •• beni cıldırtıyorsun us!. 
-Bu itirafı siz i t diniz.. heni 

nıecbnr ettlni.,.. cıon clefa rira e 1i 
:vorum S

0

7.e. BMli rnl•ı>t bıral nn ! 
J( lh 1tl" b ' n f< •e n' 
zc '""rm .... ı .. rnn 

n !'lı!I t-e't • r mU
0

Uıi lıir n.."ıoatıl
) ete im, ıldı: 

- :\' e demek lsfcdif!inl nnlı.) o
rnm •• bıı hnlınretJn <'n nıılthiş <lıır
besi ! .. Sen bu hıtfunu yeni metre
o:lnc sakla: 

Ferhat bütün s<ıi:"llk kanJıh":-ını 
ka) bederek uzC'..rlne hücum etti \e 
ııınru'l.1.ırmı sıkarak '1a) kırdı: 
- Sus! Bir lmlime daha, onun 

hakkında tek bir kelime claha so:. • 
ICN<Pn seni P-yahbrımm ıılbna ah
rrın .. hoyalr snçlarınclnn yakalar 
"en· bir \ılan gibi ezerim'. 

Gonnl feryada beıızi)en bir kah
kaha kopındı: 

- Beni mi'!' lb ha ha bay!,. Re 
nl ezemez in n.. fakat ben ! izi 
bir ar:ıda. görmfye' im!.. Sizi Mr 
arada gordiiğüm dakika ne olacak 

·-- ALE'nla ZArER BArTASI --
Senenin en güzel 2 Fılmi Birden 
Yarın matinelerden i"-ibaren 

LALE Sinemasında 
1-SiNGAPUR 2 - iLK DEFA 

YOLU Sefahat Kurbanı 
DOROTHl LAMOUR • 

BOB _ HOPE 
nin nhcscrl 

-- Tehdit faliat h:ıldkat.. şaş

maz bir lmra.r! İkinizi birden ge. 
bertcce cim ı .. Tehcliclin ne olduğu. 
nu üğren<'cek in o znmıın !.. ~~~er 
c P" ret n 'ar;a. n l onu da. blr ke-

f m. 

11dn'1i <le vnk. 
ip P" lı, I'!.\ -

( hn• ı son öılcrlni kaıııııııı u 
ııiincle Jıa) kırar.ık geldiği nelen <lıı
h:ı eıl~ın bir halele çıkıp ı.,rfttl. lHer. 
ıllvenll'r< en ineli 'e sol.n.k knpı<ımı 
kırııcnk k 11 r bir stcldetlc karıyıı
mk olmğ fırl:ıdı. Gözleri ~c l ti. 
~ i km 1 m ilı. Sen deli' erek iki 
llç nd•M ııtın<'..a. knr51c1nn, e kic~ 
J.ıchcrt b

0

r tanur gİ}inmis narin 
'c ll"unc boylu bir genç kadının 
n11lt redılit adımlarla pansiyonclan 
e\ 'cll,j kapnıın num!\l'a.! ına bak
ı ık tun onra kendisine doğru yak
in t, - nı gördü. 

Jfar<ıı kıJ'<;ı 'n ~elince lacivert 
tan urlu kızın bitkin 'e bir ol ka
dar "nrarmıs ytiztinU farkcttl. Sap 
arı ~ Uz'inde iki iri fdyalı elınu gl. 

hl mıı.cmm ve cana yakın bir bnJn,. 
la 'or un ınlda • 

Bu ııene en bUyUk &hl!k mUkAl•tı 

kazanan fl!m 

teredcUdane dik.erek titrek ,.. 
hiyle: 

- Ha.nımf"fendi - dedi • btJl'I 
larcla mı oturuyol"Bnnm~ 

Giıniil dudaklarını ıınrdı: 
- nu f&l'aft.a otAmıyoruın. .,,, 

ey mı Or!l"aktmı:ı? t 

-- E\•et efendim •• M!Dbt\ Fftrb11 
.. 

bey l minde blrinJ tanıvor n1080 
ııuz? •. Burada oturdu~no bili>'°;. 
rum fakat e\'in numarasmı 1111" 
tum. • ...... ıı 

Gclniil sevlnı: ,.e lrnıkançlı•""" 
bo~"tılan bir seslr Meta h•Yıar::; 

- Bilmez olur muyumf .. 
Eedia hanım mf'iınız? 

Genç kız dllşec.-k gibi bir :ıaeye• 
cana kapıldı: • 

- • \y siz beni biliyor moflunu 
hanım<'I<.'ndi? 1 

- Blllyonnn •• biliyorum J9!···ııı 
- Öylevıse sl7.e rok rlra eder! .. 

hana rcrbat beyin C\inl ~l\<4terı 
nlz •• görü,>orsunoz )& lilmek üze 
reyim .• 

- Pc!cf, zat.en 9'zi bekll3 or<luff'• 
Ge1'niz.. "eliniz .• 
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Yazı 111 ki eSi H~k~on!~da ne 
Bugünkü şe.'<.lini alıncıya duşurnuyo1rOa1r 

Genç kızlar anamda helMlılD .,~diye sise, JUi· 

kadar kaç kal~ptan geçti? ~~ ... ~--, :i,;;~-:: 
tı ile yazı yaaaı&k, yalan bir ge daha bqlr.a klıueler, muhtell! tipte 12.000 dolar Yenn!f ve ihUra berat.mı ğı bir sual listeaini sütun1arDm- b) Eline bir resimli kitç ~ 

'tcı iğne ile kuyu kazrrıaJr ka~ yazı maklneal tulaklan yaptılar. Kar satın almıftı. za alıyonız. Bu pidcolof diJvr a) Bir oyan ~ t&81Je rerek yalnıs bırakır mısınız? 
~ bir hareket ol&cak. Amert. allyalıdan 11011r& ıene birçok muhteri- Sboıes, bu bede.U, hiç itiraz etme • ki: Bu suaJleri evvel& dikkatle o_ m1 ı.karsrım? c) ~e ÇJkanp beraber o-
~ , yuı ma.-larmdan. hokka, lıer bu vadide çallfb. Fak&t, yazı ma. dea kabul etU V"e llk yuı malr!Dem, kuyun.uz. Her birisine SMimf h) Bmta,. edilecek zayıf bir yun mu oynarsmrz? 

ini atmlfl&rdır. Kuıwunblemle a. Jrtnesımn dedeler:t aruında ell yüzG Ram}ngton m&rkaaile, &ıoe tıpla bir olarak cevap veriniz. Bu cıevıap· malı!Gt g&aJle d? 
ııı.ıı notlar, ,... makıDelerin1n mer- en dQsg1ln olanı hiç ıüpbe yok Giuaep dlldt m•lri'lle81 gtbl ayaklı. m ay&.lt ları yazdıktan sonra sualleri ta- c) Yoba emin. 1Jir hayat ~ 
'lerJ UMrinde, muntua.ın harf pe Ravizza ialmli tt.a.ıyanm "Oecm. sız olarak, aerı halinde plyuaya dlS _ kip eden izahatı da okuyunus. O kadafl Olarak mı? 
~rinln dotdurdufu tertemiz ay. bal09Clrrivano,. adını verdiğt makine· kOlmeğe batladı. vakit herkesin hakkınızda De ~ 

haJ.lne. cell1or. HU.mWıat taıilıe dir. Remlngtondan evvel dQnyaya ge. BugUn, bCıtUn dllny&dakJ yası ma. şündüğünü öğrenmiş olacakamıs.. Berllaap lıir vellle ile ..... "• 
~tı. El 7u.ım. aahlıb1n1n ahl.Akı len en m~mel m&klne ıot.e budur. kineai fabri.kaıannm imal ettikleri Belki de bu. bazı kusurlarınızı rllm lled~~ ...,....,._: 
~da f1k1r edinmek için, yazı mu El yazısma nazaran Uç mi.ali aüratle ma.kinelert beeap edecek .oıuraaıt. A· diiz'eıtmek hususunda. yardım e_ 
'ıslarmm tetldldne arr.edilm~ yazı yamı&A"ı imkb dahlllne koyan ~rik&run Benıede 600.000 le 800.000 decdctir. 

ba§ka lıe yaramu oldu ve kalem bu makinede, mürekkep me.elUI, bU. arur, Alma.nyanm 1'50,000 radde91n 
~tısı, yerlnl. mak1ne tııartıııma hı. gtmk1l fer1Uere tıenzıyen lpekll bir f&" de, lngtıt.ereııın 40.000, FraDllamn 
.~Q, Gelecek nealller, kalem sapını rttıe temin edOmiıU. Ravlzza yazı 3000 le 4000 ara.mı makine JW.Ptıtmı 

a) Bir kurt parçasını mı? 
b) GIUJel yuıhmf l'ir kitabı 

mı? Vanml7da biri~ yaralanırsa: 

lı:ll! m ucunu, bugün bir Ukokul makinesinin yalnız pren lpınl değil görUrU%. Az ı.atllısal eden memlelreL 
bcalnin kamış kalem ve içl 11! dolu ııerfdlnl de Uk icat eden muhterldir !er, ihUyac;Iarmm b1lytlk kımunı, ha· a) Akan kanı gömıemek için 

kaçar mısınız? 

c) Yoksa bir .,.._t bildi ml 
tercih edersiniz'! 

L.. - karşıamda duyduklan hayretle Bu makine, 200 UA 400 lira mukabl riçten iUıa.! euretlle temtn edi)'Ol'!ar. 
-"l!Ceklerdlr. !inde satılıyordu. b) Yaralıya derhal -pansnnaıı aAtl ltir faPkayı Mjealrıhılla? 

a) Modadır diye başa sanlmıı 
bir fulan mı! 

'tıaııara klıvvet v a r'at vermek 
ınouırlllstıne vanncıya kadar her 

:'tlC2t yapılan yaz.ı m kinesl, dakika 
lt7 k Ume besab y tıugünkU r 

~ ltlr'aU ikUsab etmeden evvel aa_ 
la!halardan geçmiştir. 

"•:' :ınUkemmel çaıl§llla odalarının 
\pll:ıutena, k6fe.lerlnde yer alacak kıı 
' ZllrU bir A.let mnnzarası gHste. 
~ l'azı maklnıeai, ticaret llemlnde 
&tı....IStta bundan altmıf küsur yıl evvel 
>ı.:lQl..nı0tuır. Fakat, makine ile yazı 
'ak fikrinin tatbik abasına. Uk 
ilQf OndördQnctı Lul.s devrine tesa· 
'ecıer. Tarih, bugünkü mükemmel 
..._ tııakinelertnln ~dinl. bl2ıe, 1'114 
~ı Ununuaan1alnln 7 nd gUnU 
• "l1'y M.lU 1mılnde bir 1ııgiliz mll
~ d18fnın, Kraıtçe Anne'den, :tmtiya_ 

~dığı bir makine ola.rak anlatı. 
~". ltıtnız mtuıendlsl. fcadettlğt A.le. 

ııı ~ltıt nya p~men Uzerlne, 
lbt.~t harflerden ve mQtuelall ke 
t•~ mürekkep yazıları, huru
~ l'apılmq bulndan !arknz de_ 
~ "1lzıb ve aarlh oıarak ya.zmağa 
dly blr makine veya 8Ut11 wrul., 

; ltrıı eder. 

Ravl%zadan 90nra da ya.l'.J makinesi 
icadına çall§&nlar pek çoktur. İsim • 
!eri, buldukları alab!mler, 'Ucu de ge
tirdikleri modeller gaz.ete aUlununun 
hacmini tazlaslle aşar. Onlnrı, yazı 

makinesi t&rihlnln ııayfalıırı arasında 
bırakıp, eeneıerl bir hamlede aşarak 
1867 seneatne gelirsek, modem yazı 

makincalnin asıl mucldl olan Amcri. 
kalı LaUıam Sholcsle kar ıl8§ırız. 
Banka ka!melerlne numara baamağa 
mahaua bir makine imaline çalışan 

adam John tarafından Y"P lan bir 
yazı maklnesJ hakkında bazı tarifler 
dlnleml.f, o andan itibaren, yazı ma· 
klneal icadı kendisinde bir fikri sa 
bit haline gelml§U. BQtün vaktini bu 

ite hasreden Sholes, ilk yaptığı maki 
neyl 1867 de lkınaı etti. Fa.kat bunu.ı 
la kalmadı, bu flk numuneyi durmA 
dan tekemmQl ettirdi ve 1872 de, va 
nnı yoğunu uğrunda aarfettlğl bu mt 
ra.k yQzUnden tamamen mahvolduk 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
İl&.n No. 188 

Yllzde fO :rub.ıbetll ve 600 gram ıdkletindeki bir adet elanek !iyatmın 
3 haziran 9f2 g1lnQnden IUba~ bayı ma.aratı.ıe beraber (10) kunl§ ('50) 
Sllntlm Olarak tesbit edlldlk! UAn Olunur .. (6108) 

b) Ağır ba.§iı bir kadın :nan_ 
zarası yaratan Ull bir turban'ı 
mı? 

1 
c) SiJ'Je çak yakışan. fakat mo· 

dası.ge9ft1İş bir şagb.yı mı? 

::!!!!!!!:1!!:1!5!:1:T:i5!!!!5::::::::::::::.-::.-.::..:::1!i!!!i::!5!ıe: , =--·-················-····--:-.=::::::r.::;===-:m---::m:m-
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ihracat vergisi hakkında 
ltbalAtcı ve 111racıt91 Blrlılden Umumi UUpUlladea: 

1 - 30.5.942 tarihli ve 5119 sayılı resmi gazete ile ne§redilen 4226 numaralı ka
nunla ihracat vergisi niıbeti 1.6.942 tarıhinden itibaren yüzde ona çıkarıl. 
mııtır. Kanuna nazaran bu tarihten sonra yapılacak bütün ihracat ba Tersiye 
tabidir. 

2 
tan aonra. içinde barmdığ'r evceğlzı 

de sattı, yirmi be§ defa §eklini değiş 
UTdiği maklnealnt, m~ur sl!Ah fal>- , 
rikatötU Remlngton !lrmamnr teklit 
etu. 

Kanunun nqrinden evvel aktedilmit satıt mukaveleleri dolayııile mutazarrn' 
olduklan beyanile alakadarlar ticare'( vekaletine müracaatlarda bulunmakta. 
dırlar. Kanun bu mukaveleleri istisna etmemit olmakla beraber, mezkzr müra. 
caatlann tetkik edilebilmesi için bu nevi mukaveleler hakkında malimat alın
ması muvafık görüldüiünden, 29.5.942 akpmına kadar yabancı memleketler
le yapılmq sabı mukaTeleleri teac:il ve rize edilerek ticaret ftkiletine bildiril. Sboluln bQtQn RrYellnl ifade eden 

bu llet, o aman !Çin cidden mükem 
JMI bir ,eydi. Remlngton fa.briktur. 
muhterle, bu ihtira mukabilinde, bir 
defaya mahws olmak ve bUUln hulru· 
kunn fabrikaya terl{etmek §&rtf!e 1 

mek üzere, alikadar1arm, 4.6.942 tarihli pel'fembe ıünü saat 18 e kadar bu 
satı§lann müıbit vesikalarım umumi katipliğimize tevdi e\meleri lizmıdır. 
Keyfiyet, Ticaret Vekaletinin emrine tevfjkan ilan olunur . 

en~•llJlllJI .... ::::ı .... -.. • i.iiı=::...~. !lii 

a) Sintma yıldızı ım? 
'b) MA!llllelc bdmı nv? 
e) Ev kadmı mı? 

a) Hiç lıir ~ <*••NtCı mı 
tıwelı edeniniıl1 

t.> ~ıe ber ldtı.lx ollm' 
rmus? 

c) Ne •ow..,.... liıidan 
bü,&lıere w •wnn! 

a) Sinemaya mı gidersiniz! 
b) Moda IM.ğazalannm vit_ 

rinler:ini seyrederek mi vekit ge 
çiri~? 

c) Ar.ka.daşlann12:'a bir gezintı 
mi yapıarsmız? 

Delikanl.-.. beraber bahrada
inaz \'akit neye ditbt: eder51-
•iz! 

a) Güıırıel dı,..... "lere mi! 
c) Zengin ve meWi sahil:) (). 

lanlva mı? 

c) Hazırlandığınız meslek içm 
hazırlananlara mı? 

F.teı" "evet" oeıvabı verdiğınız 
suallerin çoğu (a) serisinde i e 
çıcık yan111 diifllnüyoJ"Bunuz. ls
tildbal siz haya.tın bir oyun ol
madığını çok acı bir şekılde 
gösterecek demekt·r. Binaena·_ 
eyh tıizıe tawiye edebilıriz, ciddi 
meselelerle memrtıl olunuz ve bü 
yüklerin nıaslıatlerini din eyinız. 

E~ "evet'' oevabını verdiği. 
niz suallerden çoğu (b) serisinde 
ise kendinizi lüzumundan fazla 
-J-.... ·· " d~nel't r ~...... goruyorBUll'UZ • 

Gtıı, e )&zık ki. bu ilk yazı ınald.m!sin. 
)ı.1_ ~ ...., kalm&nı.lftD'. Onun 
~~ tarltnam-mt DıuJıa!ll%& eden 
~ bize, kınll d6kük oı.tm bir ya 
~ ~a g&ıterebllııeydı, rlyetin 
... ~et yolunda. lkl acr \'e yirmi 
'Oı-t YUda ne kadar llorıı d!ğl.nf ani 
~bir numuneye daha •bip buluna 
~~ -
lienry lıllll'in bU ilk fikri. kendla!n '------------

Bu da bir hatadır. Size çunu 
------------.tavsiye edebi irim. Daha sade, 

eorıra gelen daha b&fka fikirlere (Dünkü nlbhadan devam> - Aşağıda, dedi, isterseniz ça 1 -.ı:tı. makine aarımrz.ııı sllrat :ı ğırayım. ve işte o anda ~an 
~ 7UJ 88haBUlda ifUrak eden dak - Evet, acayip. Çijnkü, bn oldu. 
~ maldneleriyle 1714 aencsln kere, esasen bu ka.ğıdın ve tiz< - Ne oldu? 
~ llemine ayak bU8Jl ta.atağın a_ rindekı yazının ne ifade ettiğ - Himıetçinin telefonu açık 
~da, ondan belki az farklı, f a!tlQ§llmıyor, insanı meraka si;_ bırakarak aşağıya doğru indiği-
~kUlerJe bJç &1Aka51 yok dcııec k ~k!Uyor. lkinci.eı, adam bu ka- ni ve birdenbire bir çığlık attığı· 
~de basit birtakım AleUer aıra gı?ın cebine nasıl girdiğini bil- iZ ,. IE '·a a 1 nı duydum. Telefonu kapattwn. 
~ Yası maklneSlııln teeereıı n ~~~· ne de çıkarırken gördü· .. tekrar açtım, Zil uzun uzun çal_ 
~eden bu boy boy, ç t ÇC§it ya 1~gun;ı hatırlamıyor. Bu öyic t ..,. len yoktu. Meraktan çıldı. 
>ıı.. • &raamda en meşhuru, bugün v goze Ç&rpa.ca,Jc bir şey ki cebin_ nyordum. Nihayet telefon açıl-
·' lbllzeld.nde g6rlll n 'Marl Tercz' d~1 dığer şeyleri - not defteri. Nakleden : 81 A. !ICI dı. hizmetçi kesik ke.sik anlatı-

')..hz.ı makinesidir. nı, kalemlerini ve saireyi _ çı- yordu: 
,;:-cıerik Von Kraus tarafmdan karırkcn fartmda olmaıtnasının Biraz evvel asa.ğtya inmişti .• 
. ,.. • 1760 tarthlnd yapı n bu Al t htimali :rok.. kalen, siyah !imine beyazla ya- Netıceyi sabırsızlıkla bekledik Siz telefon cttin=z. Ben yukan· 

""-"' ınusattaha ,ekllndedlr. 'Ozcrtnc - Hayır, bir IU<a ola.bilir zılmış bir şeye bir iki saniye bak- Arkadaşıma rast.geldim. Bana bu daki telefonu açtım.. O sırada 
ıı..~ bir mabude heykelciği otur - Bir şaka mı? Fakat kim t.ıktan sonra gözlerinizi nereye meçhul mektu}>ta.n gülerEt balı.. merdivenlerin SOn basamakların· 

uıtur. Bu heykelcik, bir manive- vapacak bu şakayı? Ve niçin? dikerseniz orada beyaz yazıları setti. Bunu hastama bildirdim da bulunuyordu,. SaJondalci te
~:e harekete getirilmek ııureUyle Bu sualler hastamızın da aklma siyah olarak görilrsünuz. Bizim ve kendisine, böyle bir şey kar- lefon.a doğru gidiyordu., f§tc 
.. '"'ltaına konulan k&gıdm nurıne ıtelmişti. Evindekileri, Yalan ar. hasta da.şimdi her yerde "30 tısında başkalarının gayet ııakin kendisine sesleneoeğ'm anda. 

ltaıeınıe yazı yazar. kadaşla.rını .so~udan geçiriyor. teşrinisani,, tarihini görllyordu! aldıklarını an'atmağa çalı§tun. yere düştü.. Çığlık atarak he_ 
°l'ıırıu tUrıu yaylardan, lçlçe geçmı Kimsenin bır şeyden ha.beri Yok Bu vaziyet kar§ISında bana Adamcağız belki biraz iyileşe- men koştum, hareketsiz yatıyor-
r~. makaralardan, pullardan Süphesiz ki, ~e~ bu bir şaka oi: düşen ilk vazife hastamı teskin cekti. Fakat "30 teşrinisani,, ye du. Kaldırma.k istedim. Ellerı 
kkep blr ucube mecmaı olan v saydı. onu aıleeinden . ~a va. etmek, sinirlerini ya. tırtu;n~• . bir hafta kaim ştı!. Şimdi, aklın· buz gibi olmuştu, Korktum. Alt 
eden ztya.ade tezglh demek da kın arkadaşlarından b•n yapmış Bunun ıç·n, meselenın garıphğinı da ''ölüm günü,. olarak yaşattığı kattakileri uyandrrdmı. Baktilıir: 

...... c..lr da <'·n korku}ordu ve bana soru ö ""ltı§ık atan bu t.ıet. kendl.slnd olacaktı. ~a':l ya~ sırf. tabii gösterecek bazı şeyter söy lmilş!,, 
et gelip göçen lng11iz icadı gtb .:>rtaya gülunç. bır vazıyet çık~r- ledim: K~gıv t pencereden IN>n vordu: Doktor hik~yesini bitimqti. 
.... kx ...._kıl le hareket etm :.~ - O gilnü naaıt g"""ireyım· ? B ınd kad , .. ~.t. ""tama.nııı. bir vfeYC U>Tö mı 11ak du~üncesıy ~ıt o ış. l"Dli<ıtir, dedim. Kabul etmedi. ...... a§ an sonuna ar OV6 ..... 
ıı......_ n--•ık 1 t l yah ""'~ rt ,,. Hakıkaten, bu bir meseleydi. 1 1 ... 1 d' 1· ark d -'-tör ,.:"'gru tabiriyle m~ o mq ur b Beyaz yazı ı sı A'"f.> d a_ Cti:nJru penceresini hiç açmazmış, kan • m a ın ıyen a aşı (11\ 

·ı-tderik von Kraus'un maklneaını · ;k ca şaka yapan a amın 0 b b' ~ llk aklına ~elen şev vatağmdan de bu beklemediği netice k&11ı-
2 aenestnde, Vtyanada Kqat tt~ va ç ın d ğu neticeyi açı. una bambaşka ır mana ılt~rı çıkmamaktı. Fakat ben bi- sında dona kalmıştı, Fakat. ken-

c!b wakasından um, u. -ftt.asına de- V~ı:iYordu: Ya .arkadaşla_n. nd~ !akis, o günü kala.balık arasında 
ergin 1780 eenealnde Neu hatel ı:;-a vurmas.ı, ) aıu ~!.rdl Fa.kat, hı~. yıldız ilmi ıle. onun öleceğı E?eçirmesini tavsiye ettim. cini topladı, "irade .. sini kullan 

~~çreıı Loul.s Jaqu t'nln icat et- ·am etmesı lazım gc 1 •• lma tarihı keşfetmiş bunu kendisine dı, sordu: 
~ AleUer takip etmiştir; gene ay_ hiç kimse hakikaten haberi <?nası bildiriyordu Yahut da 0 tarihte Nihayet beklenen - veya bek· - Sen telefon ettiğin zamar 
.._>ıı içinde, yanı 1780 de, Plngero uğnu söylüyor. Bunun ma kendisini öldü......,,klerdi Yani bu lenmiyen - gün geldi. "30 teş_ saat kaçtı? 
"'bı klbe lSOS d 30 ''""""· • • n'nisani,, sabahı hemen telefonu On 'k' :a.:: __ "1.-·r Fransız, onu ta n ne? . . _1_ " teşrinisani,. tarihi onun için - ı ıye 1;11.1 \'aı"ı . 
• ~rtno Turrl !.aminde bir ltaıynn Ha.Hedemediği bu acayı~ y(U\.a muhakkak bir ölUmü ifade edL a.çtıın ve B, Soames'i aradım. - İşte, adamcağız•n ölümUne 
\ıere mahsua bir yazı maklnest ıca tarşısmda adamda ilk ~ınır a... yordu. - Nasılsın dost.um. dedim. sebep olan şey bu "on ikiye iki 

er. o tarihe kadar yazı makine rızaları başlıyor. Bir ikı h~ta Kendiııini bu cihette de temin Görüyorsun_u~ ya_ bır ~y olma. dakika .. dır. O gün öleceğini ak· 
~ ortaya konulan tı. tıerin içlnd ... eçiyor: Mesele yine .ııallroıle- etmeğe çalıştım: tneaıun ne gün dan 30 teşrınısam geldı. lına koyan ada.m. günün son da-

daha. tabii olunuz, hayatta daha 
fazla me&ut olunrunuz. 

Eğer "evet" oevaıbmı verdiği. 
niz sual\erln elmerisi. (c) serisin-
de ise idea.le yaklaşnışaınrz de.. 
melctir. Sizi tebrik ederim. 

Harp lıoJın -flıfım 

lıarlarJı 

Moda w kundura derilerinio 
yokluğu kadm ayakkabılarında 
oir yenilik yaprqı§lhr. Bu yeail.i.k
ten meşhur Fransız alimi Jan 
Jak Ruso'nun rubu hıerlıalde pd 
olsa gerdctir. Zira Ruso ~i 
kadm kunduralarının en 1:ıüy(jc 
düşma.mydı. Fakat hartin ya.. 
rattığı bu ökçesiz ayakkabı mo
dasından §ad olan sadece Ruao· 
nun ruhu değildir. DO«torlar da 
bu işten memnun oluyorlar, zira 
on be§inci Lui .zamanmameri 
moda olan yübek <i<çeli ayakka
bılar, kadın vücudu iiBerinde 
ınühim tesirler yapmD!llardır. ln-
Utere ıkıra.lının hl.ISW5l doktoru 

bu yeni modadan ba.bsederken: 
'Bugünkü harbin biricik iyi ta. 
rafı,, diyor. Bundan sonra kadın 
\'Ücutları daha zarif ve daha 
sağlam ol&caktır. 

- , 

llılUmetre uzunluktaki hartıertyl "Demiştir. Dediğin gibı . bu ~r öleceğinin evvelden tayin edile- Bay Soames cevap verdi: kll<asmda Telef on sesi işitince ... 
t klteptı kftğıt nzertne yazı yaza aka olsaydı, adam Uzıcrıne duş- miyeceğini anlatı.o ve •ıkı bir _ Geldi ama daha gitmedi! Korkıı!:• ndan öldü.. 

7
,
30 

Program 7,33 Radyo aaJon or. 
h:ıı makbıes! denmeğe ıAyık 0 ~e bile şakayı yapanın ~ese- muayeneden geçirdikten eonra. _ Ak§ama doğru tekrar sizi _ lşte. biraz evvel kabul et. keatrur 7,46 ajana s,oo Radyo ..ıon 

C{_'({a d {f J_ ~ 

't~ Alet buydu. eyı anlatması lazımdı. He.e ar_ kendısinin havat sigorta şirketle- ararım, dedim. Hastam: mediğim şeyi pek8.I~ teslim et_ orkeatraınnm devamı a,15-8,ao EYin 
~tnograıının eaaaını teDkll eder. '. adaşının bu garip_ vaka ~le bu rinin sıhhat itibariyle birinci sı- _ Teeekkür ederim. dedi ve miş oluyorsun: Hayatta öyle va- saati. 1uo Program 12,33 Tek w be 
lkıOdelL 1833 aenealnde, ldarsilyn' 1 adar sarsıldığını goren hıç bır ıf a koyacakları vaziyette oldu_ telefonu kapadı. kalar vardır ki en kuvvetli ruhlaı raber prkılar 12,415 ajan.I 13,00-11, 
tııatba&cı vücuda geUrmiJUr. Y& •mse şakasının bu korkulu tek· ~ sövledim çıkamıya- üzerinde bile ~ ağır tesirlet• so Şarkılar programmm devamı. :ıB 
~alnln, pratik bakımdan esa ı almasına razı olamaz. gun~ e kani olmadı. O zaman cak~aşılan evinden dokunur. Program lS,03 Radyo dam orkutra-

'·ucunda h&lrfler bulunan çel k • • • ,, • y: b'r şev aüşündüm: Uzerı- o gan bir kere daha telefon - Peki. bu siyah \merlne beyaz. aı 18,4& Faal ııeyeu 19,30 Habe"8r 
lıııltıardır. ı.ıarsııyatı matba&Cı, t.şt "~zatmıyalun, bu .30. t~ıni_ başı,! ~ile "30 teşrinisani .. ya- ettim: Bir şev dmamıştı. Bir de yazılı ki.ğıdtn sırrı neymiş? 19,46 eerbe9t 10 da.kik• 19.M :nım 
1 

Çubuklu sist ml ilk dcla otaralrl a~ı,, ad~ fıkri~i ~o~le n~ st ah bir kağıdı arkadaşla- gece telefon ettim Saat on ikiye - işte, onu haJledEme~fk. sen f&l'kılan 20,15 Radyo pzıet.MI ıo.• 
ıı.ıı muhteri olmak itibarile. ya · :ıltilst edı:vor kı, adeti goamun w ı Y b' · e gönderdim Bu geliyordu: Bay s0ame. ,oktu. de üzerine fazla düşme! Bir mı&ı'f ~ ıı.• .... 
ınakineıılnin asıı mucidi aayılm R nün:de r~.ı ve yaolzılardanHbı<l'· =~.: ır~astama dn anlattım. Telefona hizmetçisi çdrtı: (80N) ....._. ... - .......... a 
~~~~~~. tc:a•b•ı•r~~~·~r•o•~-~--u·~-~_.a _____ ~_r·-------------~---------------------~~an~R~~~~ '«arsııyıılı muht rııe İtalyan Tur.~ 22,30 Haberler 22,'50 Jtspa1111. 
""aeında muhtelit mWeUere men.ınıp 



·85· 
Dedi. Kurlıay bu Misdea blı.lıötlba 1 JDMele ba olmaftll. 

tMpllıeleadl. Zavalh luzcıatm o pce ....... im. 

BektaJ' pek yorpn ıö~ordu. dar uyuyamadı.. lmnlan dltllldl ft 

Karllayla koallfUJ'kea: Ye dltllldlkoe. lııem .,....... acıdı, 

- Alrfam Jemetml ~ -- de Temacllle. 
... ,....,.,_. .......... lılr atn o timdi Temaelal ,..... farla 

.... 89Ylyorc1a. 
Dl7enk. pya yorsunlatana 11n • Tealuçln una bat )'Ve: 

~. Kurlllr.Jm yanmdılll çdumt, "-- Bektay telllikeU bir ............. ,, 
...... pdlp ..... ,........, ~miydi. Dfmek ki Temu~ 

Kmbay: de Bektayclaa tftpbeleandfU. fDpbNI 
- A_.. ba adam Go döıt gb48r el-.. Karbaya 1ımua 81yler m1J111 T 

aıerdeydlf Neden eYe atramadıf Ve • • • 
timdi lııa kadar 7orgua oJank aerdea Zavalb Kurlıa7, slldr....._ aldılı 
dlkl1l7or T bllyWtl ıömlegl bir Wrltl Temaçlne 

Diye dtlttlndtl. Öyle ya, Bektay ba slydlrmete muvaffak oJamumttl. 
...ıtıe -aak uykudan kalkar, eJIDI - Gömlek bu ak,am geldL. fakat, 
J'kbll yıkar ve yemek yemeden ııo. De yar.ık ki, Temuı:ln ıeJmedL 
lıata ~ dotnaca (KmlMr)a p - Diyerek, ıUnlenıe ODU bekledi. 
...._ Temuçlndea - bir ... Y&rdl.. Ne 

Ya flmcll f Neden, yemek bile ye. bir baber .. 
_._ Jatatma atrtP ,.atmlttıf Bir ıtın Kartıay, Bektaya 80Ha: 
llmtıay bualan dl)fbllrlam, lılr - Temur.mı .......... ,.... 16.,..._ 

,...... da oda lalzmetç191al Bek1aym1 yor muma'! 
,..._ koyuyor Ye oaa.. Bektay, Karlaym llmldllll keıımek 

- llelltay .- lılru ıüatamn11. lcill ıa yalanı aydunla: ._t!lalne ~ ......_ s1t.. - Bir iki kere cördtma. YaalDda 
r-.. Jatımdılmı apea.. bana baber 1ıı1r ıtDel kadm vardı. FaW o timdi 
par! 1111aa 8e1Am bUe ftl'llll7or. 

Diyordu. llarlaym 11JaDet.e1ıı1 bira Karba7 lılnlealılre lıua dayaaca 
..,.,. -..nı lalddetleadl. Eter Bektaym I0)1lslblll 

- llelda7 lıoral laol'al uyuyor •. - ~ ol•yd1, bu 8lse derbal 
bpl aralıtmclılll 8eyıettlm. hoan8ealdı. Kendini çabak &opladı.. 

Dedi. llarllaym merala claklkaler - len yalaa 81yltlyonan, Bekta7! 
~ artıyordu. dedi • O timdi OolE llMMe-ta -. p. ...... 

llelday lılddetlmcll: 

" A B E 'R - AlifllAm 'Pt-49tasr 

Beşiktaş Admira ile 
bugOn karşılaşıyor 

Maç Şeref stadında saat 18 de Ahmet 
Ademin hakemliği altında yapllacaktır 

P.l:o"'ÜD Şeref .t.admda Admira • mamaıan mağl6bi)'etle~ aebep 
taıamı Bellttaşla tinci karetlar- oldu. Feaerlller de o gtlnıkQ gall· 
maamı ya.paca.ktlr. 1 biyetleri}1e 16 sene evvel Admı?a. 

Ahnan futbolcuıla.n pazar g4lnU ya (.() yeni)meierinin l'eVBllflru 
Feneıtillıçe ka.rPSmda gördUkteD bir zaferle neticelendirdiler. Ve 
aonra bugüıı yapa.caklan maç hak 'fllrk futbol t.arlhine Ye:M bir eay 
landa aı,ab yukan bir talurıin yap fa ve varbk hediye ettiler • 
mak mUmklindUr BugUn Be!'dıktllııı111archm da ayni 

Admiral \ r T'A:~r gUnU Fener • neticeyi beklemek herhalde hak • 
r !l r- knnızdır Yalım duyduğumuza giS• 

bah~"nın yiiksek ve güzel oyUJJU re ~ beyaslılar bugUn lllha ı 
kal'p8mda bocal:ımadan çalqtılar - • • 
ve mağUib oldular. Bazı kimaeler • tamamiyle yenı ~YQDcula.rdan 
bu "'JQblyet llzerlne Admirayı mürekkep bir Jradro il~ çıbcak • 

maıı> larmllf Antarada bulunan Genç • 
on bet yirmı gi1n evvel memleke • ler Blrllği,nin untrhafı Hasan da 
tiılme gelerek • m~ yapan Ru • f'lki takmu olan Betiktqta yer 
men şampiyonu Rapıt takmı~dan almak üzere fatanbuta ~ 
bir fki k!Aa aşa~ görmektedir~. Ayni zamanda AnJm.ra muhteliti. ~ 
Buna sebep olarak da Fenenn nin sağ açığı Hali8 de buglln Be
Rapide ymil.me8ini ve Admimya '1İ'.UuJ ~kadrosunda Yer Uaca3ttır 
galİp gelmeeini göstermektedirler. Adm.irahlat da bugün Paz~ 

Geçen pazar gUnll Feneı:tıahçe gilnUne n18petle daha iyi oynrya • 
menimin en gUzel ve teknik fut. calrlar ve neticeyi lehlerine Çe\ir· 
boınnu oynadı. Bml'Ull yanmda Al met için ufrqacaklardır. 
manlarm yol yorgmılufa ve bera• J3etiktafhla.r& muvaffakıyet di-
ber bir defa olmn antreıımeıı yap. Ieriz • 

TURKiYE. iŞ BANK ASI 
1911 llDIAllh'SLlıal 
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BIZTAYIN FOYASl llEYDANA 
ÇIKTI 

Ortalık karanıllftı. 
- 11a111,.., ... ..... - -
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§lmıll - oldaf Aft-tn· .......,.. 1 llerlıay J8Yllf(la al& kala IDdL Oda 
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ata ltlr uykuya clabmth ld.. llurlı&Tı 
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mi~ yolmaf. 
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Slll'llQ .......... oaUI: 
- ........ lıOecıeltm ..... .,.. len 

"Yakıt,, Kitabevinin yeni 
neşriyatından bazıları 

Jaftlllll oda kapıma ectı.. lleklaJl9 
,..._ kadar eolmlda. 

J:ler Bektay DJUll' ... ~: 
.. _ Senin banda ae ltlD .-r. 

lleadl ..... llü. Ve )"llrDd8pa 

yola ldmRye ..nrmemete ealli! 
lleld&J'ı•rıe+ı 

.............. ,... - BDl&Jllll - mlll 
lll'1'KI ll1JJl'J 

- Ne demek~ lmmııP 
....... .,._ - ...... - ll11llllA1' ll1JllO&K 

- Ortalık - bnpldır.. ...., 
• ....... 8 ] 11 n - ...... &UrUG 

J>1ıecek obınıa, KarlıaJ: 
- 8eD1 merak ettim, BeldaJ' .... 

•!,, 
JMıe oevap ~. 
Karlaym ~ lılr kere tllplle ıtr
-.U.~ ..._ .............. .._ 
..... oldalaaa ookiall ln•'J'llk Şlm. 
ti ._ 9o Mıt s1aJ1k kaybolutaDım 

,... lılttl.. ... h- refall ft ....... 

~ ıı-..-.araaa -
l~demekWIJGIWA. 

- iyi -. ilen mtrtbcıl lllr adam ...... 
- Evet. .,......, ....... -

deri tb.reWe metıul olanwm&... 
1111 eblerlıll Mhrmk 18t17onlu. Wt& ba t:Marete balıarm da •rialr 

tik ;rapdacıak it..._. e11ı11et1n aldDm. telll mi! Yalıfa eüJeceltlere: 
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O ae! ! Karlay amulı aılr tılmrla lıqmı •u 111 
Ba mektuplantell lılrt .......... ....., .... , •• 

pUyorda.. Çar cabak mekiulla sis - llw&, Çcak ;rümda -sta olarak ller _.._ ._ 
ps41rdlı piecıek. Fakat,............ ...... , ___ 

"Azizim Bektay! Burada fazla kal fllllla Mmn. Artık emir ~ de lı1taa .. lda aı_,... JOlralacla 
marn benim 1Çin tehlikeli olacak. Zira bina Oncıe Nuldndea dltDıre ,_ oL 88 No. Amr nVZ1'nia 
Nıuıkinde gt&11 bir Japon cell&dmm -. A. ~ biJ 
fUJlyete geçmeal ve birkaç Rua CUU· Bek1a7 isine ......... eenp ~- ~ DIO ye 
.unu eararengis bir ,ekDde mdUrmesi e: ......,,..,_ alam. 
beni kor uttu. Geceleri rilyamda Ja. - Geı,ıek&ea &ı'edl ıı -. ...._ 

1 
.. ___________ _. 

pon cellldmm hütumı gOrtlyor n meMap ~ lıea de "-"- lılr lld ı------------
bağırarak uyanyorum. Bana mU.Baade ..aır BYe tllle7lm. • ...._, plıılll.. 
et de blr g1ln önce Şanıh&Ja döneyim. Kmlla7 ~ 1* ...._ ı.- . 
Seni temin ederim ki, burada ehem. dl. BeldıaJ8 Terdi. 
mı,..ue takip edilecek blçblr b&di.18 
,JOktllll'. Burada ful& kalrum, ben de 

Rua euwılan gtbl lıeder oJaca11m.,, 

K.-y Otelli _..,...,. o1nJ7ama. .. 
.. aatntan ılsdea .~ ııı.a 

..... 9lnlırlerl ~ w ...... .......... ,, ........ 
Oteld mek1uplınan yerine koyda.. 

Ve )"1kudald meldMa aldı.. lllllmııll 
11.,..... ...,..._ pırl oeldldl. • 
Aıtdı.._....,... ............. m 

.. le)elrın ...,... pluırıftı • 
"Deri ............ IO 78d .-

ykz ,,,......_ oaı...-.ıı ... ,. 
lludıar oüama döadqtl ıı:alMJll 
- .... beril, nlllıa,e& ......... 

la .......... aYlamll. ZMllllı blllı9eL 
ı-. Jl'Mkhdea dönmek IOln 11e1r • 
..,.._ -* bekliyor. 
..,.._ lreDdbd ,...,... .... .............. 
• .......,.. kaO Jlldn', BektayJa ŞaıL .................... " ....... 

n .. altalda .._ •tıllaıladl 

ı '\ea.l tlmıdl_..,...... 
D &ebk1, - ........ R ' a 

......... bir ~! 
.....,, .. - meldalıa ...... 

tleY8P ••lllllU!! 
Keık itteki mektaplan ... ..,.... 

lııll9eydl.. 

brtMay timdi tüall ......... 
...... elQ .... 

- A.-. - ...... l5lpelı ... 
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..... ....... ,.& 

Dedi. .............. lılr ..... ................ ,,,Ti ..... 
TaTı•ııDıe•-.......,_Jaır 
... aK"1ne f ı • ............ ..... 

BORSA 
LoDdra 1 it.erlin 1.22 
N..,..-k 100 Dolar 1IUO 
0ennN 100 l'nDk ao.TO 
K&drtt 100 Pesetıa 12.89 
Stokholm 100 1neo IU', 11.18 

IW84 11 Vll T.&llV!IA'l' 
IDnelkl,Bq8JJ 

:lkraml79l1 "'· 118 21." 21.-
!kr. Jl:rpna "il· 931 •.--.-

CJIO'l l/2,933 T.borcu Tr.1 24.U -.-
9' '1112.983 T.bonu Tr. 2 21.J0-.-
91& '1112.918 T.borcu tr.J IUO-.-
Sıvaa 7 Erzurum 1 19.90 -
Slvu • lCrzarum 2.T 19.90-.-
9' a. 918 Bu.tab. 17.IO -r 
%1, 1941 D.T. 1 20. 
%1, 19'1 D. JOlu 1 19.DO-.-
Anadolu D.T. a'l'h a G2 152.715 
Anadolu D. JOlu CJ,tıe I0.215 -.-
.Anadolu D. ,olu 12 152 -.-
Anadolu D. T. lııltım. 151. 11.l50 
Jıılerkes bankam 170- .-

İl tıankem nama ıa - --
ı, bankam bammm ıa.- -.-
ı, 'haııkuı xneeaJa ıeo.--
lsmlr llleaaf • Aball s. e.ıo 
İmar Bıeakeeı bJw 22.--.-
ABian çtmmto 18.06 -.-
AalaD çimento mae.18 ı.ao 

Şark delfrmenlerl 15.80.--
ltUbat detlrm.a. 28.l50 ---
T. ldSmQr ma4eL 18.-..__ 

IJt 1 T. boaolan M.---
Tllrk u. Tlyatro 89.llO. --
ı.t. Umum Sigorta 29.- -.-
Şlrketlh&Jriye 215.---.r-
Ştrketlhayrlye temetto 80.-__ 
Rıhtım t&bvU! 
1lt. su tabvlU 
tat. su h1ue. 
Türk borcu Tr. ı 

H.ao--
ı.21-.-1.--

-.-24.U 

Borsa harici altın fiyata 

DDak9 llqDüO 
Rap.diye U.33 18.29 
KWçe altm gramr 4.57 4.156 

Nafıa Vekaletinden : 
............ kcıaalaıa it: 

1 - Su İfhri 16 DCI pbe JıılUdllrlt1111 mmtakuı dahfUDde Al&DJ& 
mam 8Qlanmam için yapılacak kan&l ve lmAlAt:ı: .mıalye infaatı ... nılAl"'ll 
6ten kflllf bedeli velıldl tlat eauı tlzerindeD "3715,620., J1ra ""17., km!'lul:IP'1 

2 - Ekalltme 115,6.942 tarihlne ruuayao pazıırteai gllDQ aat 18 
AAkarada SU t,leri ReLllJ.ti binası içinde toplanan Su eUlltme km~~ 
""umda kapalı zarf unllle yapılacaktır. 

a - ı..tıe.kıller ekalltme p.rtnameaı, mukavele projql, Bayındırlık 
1eıS Genel ~ umumt su ifleri fennt p.rtlıamuDe hUSUJd ve f 
~rl ve projeleri ••ıa., llra "'18H kurut mukabilinde Su İflerl 
Ullndm alablllltılr. • - --=,,. slnlılllM1l lıGba ~ '"18T76,, lira -.ı,. 
luk muvakkat teminat vermesi ve eksUtmenln yapııacağr gllndeıı 811 f$ 

gllıı evvel ellerinde bulwıan veaikal&rl& birlikte bir dilekçe ne Natı& Y, 
letine mJ1racaat ederek bu ife mauu olmak bere veelka almal&n .. 
ft81ka71 1lılu etmeleri ıarttır. 

Bu mlld'1et lglDd8 YUlka ta19'11Dde bal'IDllll&JUlar ek8lltme,. 
edemezler. 

il - ı.tekınertn teklif meıktuplannı Udncl maddede 1UJlı aaattea 
aat eTNllne kadar SU t,lerl Res.utme makbuz mukabll.bıcle vermeleri 
sımdır. 

Po9tada olaD pclkme18r 1r&ba1 edDmea. 

~ ................................. 1-.ı 
Tlrldre Ca•bar yıu 

ZiRAAT BANKASI 
......... llllMı ua - ..._,... ı-.-.- na u,... 

Şabe Ye Ajana adedi: 265. 

rırat o. licarf ,_. rNOİ banla muameleleri. 
.Pala lllrlkııı.a.. aaGO UN llEnm!ye nrQw. 

. . -....... 
•• - • 1.000 • 
• • uo • ı.oeo • .. . . ........ ua 
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• • 

.... . 
Ulll • .... 

DllnUll': Beaplaraad&Jd paralar bir .-. IQfnde 110 llıad&D 
~ lkramlJ• Clktıtı takdlrde "' 20 ıuı .. ,. .. nrbeoaıctlr. 

s.pseltr. u nwı. u Bulraa. u &:71tU,. u BirtDQlkb11D carlJlll" 
rlDdt ıapdlr • 


