
1 
' 

12 
MART 
Perıembe 
VVvVvvvv 

Sayı:3605 

. 1 942 

r 
a 

Tir piç 
zırhlısı 

~aAşam: 
,_ _.......,. 

Bir teıaşr 
Aceba sırrı ne? 

asyaya giden bir 
kalllere llücam 
etmek isterken 

ingiliz tayyareleri 
tarafından 
bombalandı 

Tokyoya göre 

ingiltere 
Hindistan 

meselesinde 
geç kaldı 

r-....: Hünyin Cahil Yalçın 
llnler teliş etmeğe ba.5ladıla.r; 

çibıkti İngiltere ve müttefikleri 
~rllk baSmnmdan zor mevki~e 
- ... wıdukJan için Ru.ı;yanın yüzü. 
ne gülmek ve gönlünü etmek mec. 
huriyetinJ duyuyorlarmış. Rusya. 
nnı bir kat daha canla ı.a,,ıa boğuıf 
rrıın denm etmesi de ne ile temin 
edllebilir! Ona bazı mUkifatlar 
\'laa(J.etınekle. •• tlie F1nlerin endi. 
8e~Ji bundan ileri geliyor. lngll
~re ile Amerikanın Sovyetler Bir. 
1•ilnc kom~ küçük de\'letler ,zara.. 
l'lba olarak geni,ıemek müsaade
'1ııtn vereceğini yahut veridiğlni 
~-lledlyorlar. Böyle bir ilatimal 
karıısm<1a, İngiltere ile Amerikayı 
t-el'eddilde düşürmek ve mabcub 
'ıir nıe,·kie sokmak için ı\tlantlk 
herannamcslne yapışıyorlar ve 
Ru!!yaıun genl,lemeshıe 8e8 çıkar· 
lllaınanaı bu beyannameyi hilkiim· 
den düş~ğinl hatırlatıyorlar. 

Bazı fırınlar 16 çuval unla Saygon, 12 (A.A.) - str Staf. 
ford Krips'in İngilaz lündis~ 
gönderilmesi Londra hWtOınetmin 
Hind me&elesiıtin halline verdiği 
ehemmiyeti göeteımektedir. Siya. 
si Japon mahfillerinde ıbu hu.susta 
izha.r edllcn kanaate göre 1ngilterc 
Lu karan vermekte gecllmıişt.1r. 

Ve Ja.ponys. Hind ırltmdan olan 
milletlerin h<>!lllutsuzluğı.m.u kendi 
menfaatine ola.raic ist.imn&r etmek" 
ten geri dunnaann,tr .. 

18 çuval/ık kart topladılar --0---

emlala yapacaıı 
taarruz akim 

Para ile k · t 1 bırakıldı art mı op uyorlar, yoksa bir f,ondra 12 (Radyo7,15)-Balr 

d k d h f r~ve nezareti tara.fmdan !fU reani 

Çuval un an ÇO a a azla ekmek mı· ~!iğ neşredilmiştir: "Bir mud-
<Denmı S üncüde) 

çıkarabiliyorlar ? _____ .;___ ___ _ 

Fin gueteleri bu noktai naza~• 
1llti<lafaa ederken ihtimal ki bü· 
Yiik bir kumaz.lık yaptıklarına lna. 
rııyorlar Fakat -onlara sorulsa ki 
~ AtlaııtJk beyannaıneı;ine 
ll'lnıer ne kadar kıymet \'e ebem. 
~iyet vermişlerdi de ~dl onu ele 
alarak kendilerini müdafaa için 
hlr ~lllh gibi kollanmak istiyor. 
.!ar!. 

F1nler Rusların harb ~langı· 
"lllda kendilerinden zabtettlkleri 
topraklarını geri almak da\"Mlle 
Sovyetler Birliği aleyhinde hare • 
kete kalktılar. E5ki hudutlarını 
aldılar daha ilerlcrc de gittiler. 
t\rnenka. ile lnglltere Fbılere 
ı>alh t;e.ldif ettller. Artık harbe 
devam etmeleri için sebep kalma. 
dı~'lllı ~ylediler. Finler acaba bu 
tlqıtt~a ._... ..... lnllııik ....._. 
mı! Amerltmn ve lngtliz teklif"dll 
nzametle reddederek Almanya.om 
yuımıra Almanyanm zaferi için 
lıarbe devam ettiler. Almanyaya 
Yardım etmek İngiltere lle Ame • 
rikanm canına lmsdcfm('kten fark. 
Mız olduğunu Finlerin elbette tak. 
dlr etmeleri h\zımgellr. 

tırt:e bu durum içindeyken, F1n· 
ferin İngiliz v~ Amerikalılardan 
kendileri lçln hayır bekleme1eri 
~ILl'lp olmaz mı? Finler İngiltere 
1~ Amerlkavı mabvlçln ellerinden 
!;eldl~i kad~r ça.Jı~ar, fakat 
İng1Hzlrrle Amerikalılar Finleri 
rezaıarmı bulmaktan kurtaracak. 
lart Bu kadar ıw.fderunluk bir mit 
1etı ~k hatalara scd<edebllir. 

Atla.ntık misakı lngiltere ile A. 
l'rıerfkayı istikbaldeki hareketlerin
de hağlayıcı bir mahiyeti haizdir; 
f~t demokrasi devletlerinin ta. 
ahhiitleri kendilerinin preosipleri
"1 kabuı edenlere Atlantlk beyan. 
f!•- ' -uuine lştirlk edenlere yahut 
~un ruhuna ve prensiplerini bc
:7sıyen1eı'e, her halde düşmanın 
0~ eri h;ln çah!mlayanlara kari• 
a:ı•k !aruridlr. Meseli, İngilizler 
" lgartstana ihtarda bulunmu~lar 
c~Qnanıstan aleyhinde hareket 
!Jey ~lnl istemlıJler ve böyle bir 
hlaıa Yaıtarsa sulh akdolunacağı za. 
'"l'dl ~mı çekeceğini bildirmiş. 
:~ri : SQ)b masası başında kendL 
llQt• bu l'.ftadan kurt.annak için 
n~~tan da Atlantlk maa.hede
ıerı-~"Ule ını sanlacak! Onu mu i. 
l:ırnı ""rel'ek Yunanist&nm toprak
~nıı."' lb.ertne oturmak isteyecek~ 
rıl<an ın~da lngiltere ile Ame. 
;llh ın Roınanyaya. MM'&riı1tana. 
ola.bİ . k~ l&kayt yahut t.araftar 
f&Jd hnel~rt akla sığar mı! Herkes 
tı)d P ettiği hattı hareketin ma:ı· 
lrrt Deticelerlle karşıla,map mah· 
~Qr. ı,~ en bUyttk hakikat. 

BU MESELE OZERiNDE EHEM
MiYETLE TAHKiKAT YAPILIYOR 
Bir çuval undan kaç ekmek çıkacağını 
teshil için yeni bir tecrübe yapllacak 

Ekmeklik unlara yllsde ~ n18be· kart götürerek o nlsbette fazla un 
tinde IDl8Il" unu ıcan,tırıımuı bak • istedikleri görUlmll§tUr. Malfım olduğu 
kmd&kl koordlnuyon beyetl karan Uzere ofis, fırınlara getirdikleri kart· 
Defl"Odllmlftlr. larm mlktan kadar un vermektedir. 

Dlfer taraftan haber aldığımıza gö. 
1 

Mesela bugün 16 çuval un alan bir 
re, bazı tınnlarm bir gün evvel ken. fırının ertesi gUn 18 çuval undan çı. 
dllerine verilen un miktarından fula kanıacak ekmek miktan kadar kart 

sovıet buul 
tellllll 

Kalininae 
iman mustahka 
hatları yarıldı 

-0---

Almanlar 
şubatın 

beşinden beri 
49700 idil 
llaybettller 

61 meskon yer 
işgal olundu 

(Yazısı S itneüde) 

getirdiği ve 18 çuval un istediği gö. 
rülmtl§tUr. 16 çuval unla 18 çuvallık 
kartm nasıl toplanabildiği ehemmi • 
yelle tetkik edilmektedir. Bu husus· 
ta iki ibUmal Uzerlnde durulmakta • 
dır Fırmlar ya bazı vatandaşlardan 

para ile kartıatın almakta veya her. 
hangi bir suretle kart tedarik e t mek. 
te yahut bir çuval -Ull®n he pa sas 
tutulan vaau miktardan hayli fazla 
ekmek çıkarabilmektedirler. Birinci 
ihtimal üzerinde durulmakla beraber 
bir taraftan da ikinci ibtlmalln varit 
olup olmadığnıı teablt için yeni çe§lll• 
ye göre belediyece bir tecrübe yapıl. 
maaı kararlqtınlmıgur. Bu tecrübe, 
YOzde ~ m1aır unu katılml§ olan yeni 
Ç9fDi unun bir Ç\lvalından altıııar yüz 
gramJık azamı kaç ekmek çıkarıla • 
bileceğini ~ablt için yapılacaktır. Tec· 
rUbe bugUn kabil olamadığı takdirde 
yamı yapılacak ve bu meaele sUraUe 
aydılaWacaktır. 

Diğer taraftan dün şehriml.Z.ln muh. 
telif aemtıerinde kartsız ekmek satan 
20 fırıncı yakaıanDll§tır. Bunlann sa· 
bipleri milli korunma kanunu hUküm. 

ı lerine aykm hareket suçuyla mabke. 
meye verileceklerdir. 

çırak 1et1ştlren 
Delllz ıaıaıre utaıarıaa 

Aldıkları ücretlerin yarısı 
nisbetinde zam yapılacak 
Deniz in§aiye l§lerim1%de çırak ye • le çırak yettıtıren ustalar bunun ma. 

ti§Urme i§inin te§Vlk ve ilk tahalllDl nevt zevki yanında maddi faydasını 
ikmal eden açık göz gençlerin islik. da görmüş olacaklardır. 
ball çok parlak olan Dil sabaya intl. Çırakların yetlılp yetl.llmedlğı bu · 
.sapıanııı temin iı;ln bazı tedbirler a • 

1 
susunu ve yapılacak zam fabrika mü • 

ıınmakta oıduğUnu yazmlflık. Bu aa· dUrlerinhı rlyuetıert altında roUben. 
bada lttibaZ edilen çok mliblm bir ka. dlsler heyetinin muayyen zamanlarda 
rar mUnakallt veklletlnln tasvibine yapacaklan lmtlhanlnr ve çıraldann 
iktiran etmifUr. Bu çok mUblm ka. ameli c;alqmalarmda alacaktan not • 
rara göre deniZ fabrikalanndan iyi lara istinaden kallyet kesbcdecekUr. 
bir çırak yeti§tıren ve bu eabada e. 
meğl geçen ustalara aaat bafJD& ta • 
ytn edilen ücretin yüzde ell1Bi derece. 
alnde blr zam yapılacaktır· Bu suret. 

Mudangasef erleri 
istanbul ile Mudanya arasında 
haftada 5 gün set er yapılacak 

BiDIANYADA 
Rangonun 
şımalınde 

Kanh çarpış
malar oluyor 

Japonlar timale doğru 
çekilen İngiliz kuvvetlerinin 
yolunu kesmeye çalıııyorlar Akdeaız ve Baradelllz lllerıert•la 

ballar tarllesl de bazırlaaıror 
1d:vtet denlzyouan ldareel htanbuL l Ue htanbul De Mudanya arumdakl 
latb:: hattmda yenı bir tarifenin vapurlar battada beı gUn sefer yapa· 

karar Vermı,Ur. Bu tarife (Devamı 1 ... tide) 

Saygom 12 (A.A.) - Birma.o· 
yada ileri hareketJ.e rine devam e· 
den Japon krtala.rı Rangon • Pnı. 
ne demiryolu üzerinde kii.in Ta.r· 

.(Devaını S üncüde) 

• 

.Japonya iki kadın bir evi so· 
Avustral- k · k l d 

1 t hd. gar en ya a an ı 
yayd_ e ıt 111r .. z udın1ar, çaıdı'kJuı • .,.,. ..... 

e ıyor torbaya doldlU'IDllf, ııtarmeıe 
bazırlanm•tlardı ---0-

Anstraıya 
tayyareıert 

Japon gemilerine 
şiddetli bir baskın 

yaptılar 
(' 

iki gemi battı, biri karaya 
oturdu, dördünde yangın 

çıkarıldı . 
Tokyo, 12 (A.A.) _ Japonya 

A vustraly:ıyı Slngapur ve Ca '. 
nm fi.lu~erinôen ibret a.Jnıa'ğ 
da ve t ediyor. Bu münasebeti~ J a 
pon sözcüsü demiştir ki: a . 

Dün Kadıköyünde ik1 kdm ta. 
ra.fmda.n yapılan garip bir hus.zlık 
hft.disesi cerey3Jl etmi§tir: 

Kadıköyil.ndc Kurbağahderede 
Arnavut İbrahimin evinde oturan 
Şehriban il(.) arka.daşı Ha.ti.ce, dUn 
Kadiköylınde, Çi.nilipazarda Nadi· 
renin 117 numaralı evine, kimse 
olmadığı bir sıra.da girerek ikinci 
k~ta çrkmışl-ar, sandıkları, dolap· 
lan karıştrrarak buldukları kıy. 

mcttar eşyaivı toıbUannıa dol. 
duiJnağa bq1anuşla.rdır. 

Tam bu 8ll'8da ev sahipleri ıani 
olarak eve gelıni§kr ve zabıta.ya 
haber vererek iki hı:rsz kadim 
suç üzerinde yab.laımuglardJr. 

Kadınlara gözcüRik yapan Şükrü 
adındaki adam da~ isteriren 
ya.kayı ole vernüvtir. 

Hırsızlar adliyeye teei1im OOın· 
:ın~la.rdır. 

Esnafı dinleqeiim: 

KARNE USULiLE HAMAM! 
06bektaşıada bAIA ıaaoerce hamam 

salası ıUrea lla6mlar vanaq. 
Hamamcılar "'a kooperattl llarayorlar 

"Avust.n!:lyanm Yilrüyeceğj tek 
yol başvekil general Tojoınun d . 
mecinde gösterilmiştir. Ileşv~ı 
fiunıan söylemişti: AvustralYa 
J apoııyanm ha.kiki niyC'tini ~ 
ve işbirliği yaparsa Avust.ra.ıya 

(Devamı 3 llncilde) 

Bugu·· n milhim bir esnaf zümre. Evet, temizliğimi, &ehrin Slıh· 
sinden bahsedeceğim : Hamamc:• batini, çocuklarımızın gUrbüzlü • 
lar!.. ğünü kendilerine emanet ettiği • 

r'.~::---~:::ı-----...;,~.;.;_----------. miz bu esnaf zümresinin, içtimai 

10 glade bir k_ itap ~~J:=ra::: 
kadar fa}'dalı hizmetlerine m~a. 

"Londra Şeytanı,, adlı heyecanı . t1·· ti ·ı·ba bil alikadarlarca !himaye ediJıne-
ren_ lorm.a ıek~~nJe vermeğe ba.~ae::::: s:~a~::.~:,.~ :=~r ~~llit 
verılmeıı ongun devam edeceL v• ·· ku · rı l • " ~ on gun aonra o • _ Zarar ediyons. diyo ar, za. 
yucu arımız eıerın tamamını almq olac:aklarJır.Bun. rar Bu gidişle tstantJulda mevcut 
dan ıonra hmamJann birçoiıı kapanmak 

l.NTiKAM teiılUcıesindedir? 
- Neden J1&r&r edi)'Orsunu.z? 

diye eoru,onmı. 
- ç.ünkü, diye cevap veriyor • 

(Devamı S üncüde) 
romanını gene aynı selıible vermeğe btqlıyac:ağız. 
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HAYATTAN PARÇALAR 

DIRADE a 

o ş ve 
lı oe ~lfma medaü iruan icin zanı~.bir v_ail_';"ir. T~. . 

bel inaan bir hilekar ve tuf eylıdır; hir miilelelılrinn deJı. 
ği gibi böyle bir lerdin yqamaya hakkı yo~t'!'· Ferdi v~ 

lııı... içtimai aaaıletin temini yolundıı IGJ'leilılen gayretin maı-
a, hakkak •r•tt• .ı iıi seklinde tezafaür etmai icap etme.ı:. 

Baı iMlllfllar nrl diifiinerek oe yaarak calmrlar. 

Yazan: DOKTOR RASi M ADASAL 
D ılnya harbinin doğurmuş oldu

ğu milli teyakkuz dolnymile muıı. 
telif yqlarda birçok delikanlı •~ 
ker ocatmda vatani hizmetlerinı 
ıfa ettiği cihetle memlNette umu· 
mi it talebinin daha canlı olmaıu 
Ut.bildir', Bllhaaea el ND&tlarmda 
':>!ı ihtiyaç de.ha !uladır. bbıaeoa
leytı ortada ihtiyarlar ve hasta • 
1;.ırla alillAr müstesna büt.Un er
keklerin bir ıı bqmda olmaları 
lazımdır. :Buna rağmen mutad i~ 

zsm11mu'•~bhveterbı bnb 
::aııb vabl rla doJıı oldufu 
ve taddeloe e ele deJi>eduane 
dol1t1ıı~ u olipacltlt jörO'· 
~- Memlekette it f~ mu· 
d111"1 •• Bum ~ iıı~z, ~ı
ra b:~a ~teli ~"1- ~ 
verietbicle, ~P-atdty tir:~ 
yettedlr '\'8 i;j~ Sil J ıi 
oldulu sl'Jt • 
ın.ıuD ~Jz bUtUn sevk 
,.~ sefüit yerleri de açıktır. O hal 
de aJVt ve dolru bir hWtUm ver
malı lbadır: biF4e ook tembel 
i:aa ftl'Chr, her iti kolay kolay 
belenmqen tmuı çoktur: nete
kia bedeni tepkkUIAtı yerinde a
lan dUeaollere dahi~ rullyo
ııJ.ı. 

.. bütün ı...n1ar igln llemtll
mul bit kanuadur. En ipt.idal bay• 
~arm dahi neıdllerfntn belrul 
~'Olmiıda haJBt mtıcadeleende ıae 
terd~letj fallyet blr nevt ittir. 
Yer altında mOkfnll!MI bir mes -
ken yapıp fllce be8aplv1a Jue2ık 
zahiretinl toplıyan karmca glbl 
hayvanlar çalllbn mahlUklard ... 
~t laanr bıınlardan &YJl'Ul 
~ey, mea&lelnıln eeftttabll eeeri 
c;Jmaktan ziyade içtm-.at bir gaye 
güden hır eMr obnMıd... lhbW-
aıildc ve dilnyammda e~ek ye 

kadm, mektepli ve kt.hil, cahil ve 
rntlnener bUtUn fManlann ferdi 
olımMtan liyade beltr! b1r pye 

uğrunda çalışt.ık.Jan görülür. Bu· 
nun en vec!z !DJalt bugünün cc
'? ennemi harp cephelerinde wru• 
arak ölen milyonların nefis fern

gatirlir. 
EEasen fi.ıiyoloJık fonksiyonlar 

bakmundan tembel inı;an yoktur. 
~ıastalık haricinde ole.rak her :1-n• 
ıxınıo bUtün ur.ıvlan milkemmelen 
~Uyerelc bir iş yapıyorlar dl·mek· 
Ur. Hayatı te§kll eden bütiln Ilı· 
tiyaı;larm tatmini ve Lemini bu 
!naddt iş• muteırittctır. Fakat 

''.Ul J!•~l diye g&. 
~~a ,. hunian!. 
fj ,.. .. ~ •• reddedeni• 
~ti ~~- tı adamı oı· 
~ ~·ltn ta.tirde esil 
~in.. itleri• en Mtlnl 1111'· 
Si.Jmr. a.. ittmat et ve fen. 
'hel olmakta• vuı~ .... , .. 

- Sefiller -do 

bu maddi zvuret!tr haricinde de 
tabimak foln ruhi Amfiler vardır. 
Mladetin dl~am olan sıkmtıyı 
gidermek tc.ıkl çal11JDlak mecburi , 
yotlndeyb. HaUd tembeller da -
bi vakit ölıftlmıelc fA:in faydalı İi 
haricinde m~ıale ararlar; hay • 
1u ve hula olmtlr, kumara baıt· 
nırarlu. Blrook eoçlar tembelli· 
tın eıteriericll'. V. Hugo'nun St
rtllednde J. Valjean.'ıı aöylettlğ\ 
,u ahWıl n&1ih&t. çok vecidr 
"Ah!. Kendim tembel dtye göete
rtyonım. Çalıeım.)'8. huırlan 1•• lş 
lauumdur, onu reddedenin Akıbeti 
mtırapt.ır. ft adamı olnıak isteme· 
clfln takdirde Hlr olacabm. tr 
ieriıı en ballDl hlrm.l*tır. BeDa 
Jtflnat tıt w teıml* oJmalrtA ... 
1mt!.,, 

Çalıf1118k belki ipildalarda üzü • 
cildUr. ftıbt -*nanla eıı çetin ıı 
dül bir itb-..& ve hatt1 Mvk ııa. 

ı!M_~~~~~~J Anıt- Kabir 
projeleri Val-:t 

c.r.,ruarm Aoglo - Salmonl&rr 
a.Jdatan hup hiletıi) bqlıp altm
da ytizdığı bmJmaJralede Asmı Uı, 
cacümle diyor ki : 

"1apoa taanaa..a.ı. evvel~ 
YO hllkftmeti Vqlagtoaa b....ı 
bir vulfc ile bir diplomat gU.der
ditf zunaa ne tagl)Wer, ae Ame-
1'10kahlar ba tetebM191D bir hup 
hilesi. Pasifikteki Uslerine yapda
t'&k baakmı •MWeyet'lek bir ter
tip oldupaa ~. J .. 
pon1arm bir - defa yaptddan sL 
bf ffllyata ~~- "' ...... De 
~ı·utı'Jdanaa blUmaett.Ber. Ba 
suretle laPoalar AllS1o • S..,Mlv 
aley!ılae bamlad*Jan ,...... W. 
lülnde fstedfkleri gibi mDafW: 
oldular. 

Um1tmamak lizmldır ki ı.p.. 
ı.rm sac1ece All&lo - s.Jaıomlar aleJ 
hhae JnanHt g6rtbMJ81rlerl hare
ket Jıaldkatte Mltlla Avnpa deV" 
Jetleri ............m. Neteldm leoe& 
yu mevsiminde a..,.,. bl'fl 

(1 

ıtri .. .,. .. 
te••••ata 11avıat11 
Aakara, 12 (Rmasl) - Anıt 

lrabir iıç&ı yerii ve yabancı elli 
imda.r proje gHrıittir. Jüri heyeti 
tellriı edilmiftıir. Jüri Sergievinıd~ 
llıdlyete ~. JUri 1U -.t.· 
luda ~ir: Alman profe. 
llllrteıtncten Pau1 Bcınatz, Macar Pr, 
1el'lada ~ Veichhı)rer, İsveçli 
pnıfea')ı İvar Tengıboım, cNi An· 
bn bar mi1dlh11 lılul'.Jlin Sertel, 
!feıfkL yap ve Bna.r illeri reisi 
't er Ç&VUIOllu, Glbel 88Jla.l
llr +e,Jıeım•t profeeörlerinden 

·~~=..~rr:::: ..... :=ı~ ............. . - . . . 
. Neeelf.ila Alııneıtkr . wnima.n 
İndlla ~ 8Ür'~i ve 
Cf.881' aiauJuma n.imen, meçlıÜI 
~ yem ve çok miktar· 
da denlraltr gemileri, hUcum bot
Jan, ve tqyare dAt1 aemlleri Pbi 
ea )leni tıp gemiler 11* etmekte• 
cHder. 

tinıı alır. Bu hususta en mühim ro
ü oynıya.11 iradedır. Filozof Şo
ı•enhavr'a göre her tasan ve hattö. 
ır;ı'1ıayat m:ı.hlQk dünyaya (yaşa• 
ı:>..ak irade~!) ile gelir. Bu irade • 
nin ·st kran yolunda daima faali
~ et halindedir. Normal iıısanm 
yalnız firiyolojlk meka.Dizmnları 
bunu temin edemez. Bu faaliye • 
ı in ayni zanuuıda içtimai ve ahll· 
~ i bir veçhe•d olması laz:ıncbr. Bu
nu tahakkuk ettiren her insanm 
kabiliyetine göre yapa.bildiği mes
ltfl ittir. İçin~ hayat sUı-dUğti • 
ınib: cemiyette her ıhtlyac• 
birçok inaanlarm, bUti1n tına~ 
toplu faaliyetJııc medyunua, Eti 
rntıbrem ihtiyicmıız olen ~ime" 
Ye kitap, k~nr ve §eker ınu~ 
7am bir it me1caııiamalmm ~ 
lendil". Mtdeaılyet bu ahııif mu,;. 
kelleftyetin twrlu eaertdlr. Bu 
vuif eyi n&hunda duymıyan inlllıll 
ıı.es'ut ve müfit ha- vatandaf aaa 
vdamu. Voltaira'in dedilt veçhl
le i§ inandan ihtiyaç, lcJ aıkmtıa! 
ve aet'1li~ ~I Uç bllyla fenalılı 
<lef eder. ~ ve ce.ııema medeni in• 
l'!8D için ~riüi bir vaıifedlr. Tem
bel buMJı bir hll~r ve tufıyll
olr; bit mG.We-Jrldr,n dedftJ ıfbi 
t'ASYlf bir ferdin y~ h&kJa 
l-clrtur. Ferdi ve içUaıal 1aadetın 
leJIÜDi yolunda IU'fednen gayre
tin muba~ ıurette' ~ tıti tek • 
tinde tesahUr etmem !cap etmeı, 
Bazı ln8anlıar ıırt dUfllnerelr ve 
yazarak çLJıprlar. BüyUık m:tr ve 
ilim cereyanlan bu iti inanla 
rm kafal&rmdan dotmUlbır. MU. 
pet ve bayati bir gayeyi mtlhdaf 
tdeıı her il hUnnete tayandır. 
Bir bo)'aelblD eı saınu daJıi 1ıılr 
Dl~ t11a•aı etttit ..... 
1~tl!nııt Jaymetteatr. Btnae:naleYh 
tembel ve pamzit bir f~rt olarak 
Wf&ma.ktanea bir yol Uaıtunde taş 
lamıak daha eerefll blr vulfedir. 

T ekaut ve yetim 
maaşları 

Ankara, ll (A.A.) - Haber 
aldığıuuza göre tekaüt ve Yetim 
llW!.11an işlertııln geciktJrilmemeei 
ilgililerin mafdur oimnma.lan için 
:ızami kola.yl* g&sterilmcei ve bu 
gibi işlerin tercihan bithilmeal, 
maarif vekilliğinden al6.kalı ma· 
kamlara~. 

lqe müt.,anmn 
tetltilıleri 

Şehrimlzde bulunan lap mUateprı 
ŞUkrU Sökı:nenaüer dQn ı.tanbul cum. 
buriyet mUddetumamtalDI ziyaret et. 
mi§, lthal&t Ye ~t blrWdeıinde 
yapılan bir toplantıda hurr bulunmUf 
tur. Kllatepr, bqOn de temuJanna 
devanı etmektadlr • 

inönU zaferinin 
içinden idare 
edildiiii bina 

o 
Bilecik belediyai .atın 

alarak naibe yapacak 
BUedk, 11 (A.A) - VilAyet. umumi 

mecllal !41111 Şeftmlzln lnöııU zaferini 
idare buyurduklan 1nönU kasabasın.. 

daki binayı satın alarak müze halin. 
de muhafazaya karar vermiştir. 

Maarif Cemiyetin
dekı yolsuzluk 

-o--

Dün Ankaratla muhakemeye 
devam edildi 

Urfa mebuau Refet Ülgen ıle 
yegeni Zeki Ülgenin muhakeme. 
lerine dün de Ankara o~r ceza 
mahkemesinde devam. oı\lllllltıftur. 
Söz Pvvell Refet Ü~ vekiline 
verilmiş, vekil :unlan söylcnLştir: 
"- Geçen celsede Oümhuriyet 

r:.qmüddciwnumhıi Ccm!.ı Altayuı 
ılbılenmesi, iddia Jn3kamını lııcal 
!Qden Kema1 Bcranın tn.lcbi üzeri. 
ne karar altına al~. Maırurıi· 
yetim refedilmed~n evVıel tutulan 
zabrttn altmda Cemil A.llayla Ke· 
·mal Bora.Dm da Jnw.m varoır. 
Böyle- bir zabıtm tutuılmuı t.q. 
kilAtı esasiye kanqnUIJA ım.uhaliltir. 
Hıma rağmen bsşmUdddkımuml ;ıe 
beraber Kemal Boranın da '8ıhlt 
Arfatiyl4: celbkıi talep flterim • ., 

Mahkeme heyetJ mtb:all:ereye ~ 
kilmlıl ve ceMcı teirrar açllınca reia 
mllddeiumumfye ne d1yeceltni ıoı" 
mUljtuT. Kemal Bora, 1:etrii mbu
r.lyeti bldmlmadım evvel Refet 
Olgemn çağırrbnachğmz, ancM: 
müra.caati üzerine ietedıiği imha
tm kendisine verildiiini, eeuen 
ınevzuube.hs olan tiğıdm bir zabıt 
varablı değil, görlifleri tcabit e· 
den bir mllabede YJ9""7 oklu· 
imm ll6)'lemlf, k• .... .-ıt 
ıUnJenmeet meeeteelnde karvm 
ııtahkemcnin takdirine ait olduğu. 
nu ilAve etm.i§tir. 

Reil bunun üzerine .kaTan bil. 
ciirm", Kemal Bon.'Dm dinlenme· 
&ine li1nm &'&'Wmectiii için baf· 
müddeiuaumd Cemil .Mt&y eabi~ 
llfatiy'le davet ~Ur. Cemil 
Altay. da &)'111 teYleri. a6yleımif, 
mazDUll veldli Mlini ld9ia etmiı, 
nıetiCcde IMhkeme heyeti. bu ci
:ıetm dava mevzuu ile •4.lraaı o1· 
madlğrna eberiyetle kamr vemıı, 
ve reie bu karan btldildılıkten eon· 
ra gelen istinabe ~ oitutımu4ı
tur. 

'l'aNcika.tm. teYilUac lümlnı gö. 
riiıJ.meeliğl tçln iddhmmeetnı ha· 
zırlsmak üzere evıwbl mılWdıeıiu
rnumfye veriJmeeıl ~ 
ve d1J'l'U111l& 18 maıi&lbll • ~. 

iki la6rilttqa el ....,,. 
Ankaradaıı haber YerlldljM IÖN 
mmı konuuna kanwnma l8tlnadea 
Tuzlad&kı TedoW balta ve Ankara 
çtmento fabrikaıarmda bıır)m ın JXIAkl. 
ne ve teat.ıere bedeli veıa li e.ere 
veklller heJetlnee "' ~ 

iman twnma ı.•d•iı WD 
Tokyo ıueteleri eac11te1e cJlt. 
mth: Almulg Ural 4allmau .. 
,..... •aponlar ...... ka)'dıRs ..... 
ruaı... clbl yudar ,............. .t.,_. 11DI clailumclla ltılaıllıl 

W9 mile Aiıe ••c..a ..... 
TolrJo plla.- Atta ...... -
neler ı.ı.rladıimr hhe -

v-.a hu &emilcr müblm bir 
Jmanr ldltlk ~ta gemiler oldufu 
tdn "*'Wıl ıılstemde, yani parça 
.-aa Ylll)darak karadan sevkedl· 
le61ıılcJert )'mfe kurulabilir bir şe. 
Mille ...,.. yapılabilmektedir. 

YAZAN: CLIFFORTD HOOK No: 112 

........... 
AYDi §eldlde bOyijk harp gem:, ....,. ..-..ı ..... ı.t, mftlılho ve drit.navtlar C:• 

~ J'IP"mıu mı! Elbette ld yapıla• 
ldr ... tml t.ıtbl lılMr. l'abt o takdirde hakikaten 

.&Jıııuıı Flhrerlmn dediği gibi bu 
ı:nelld poe Padlk ._, de 1* llıaq> 15 aene 3çinde bltr .. '3ye ve ma 

.l&llda1 fGIDdl ılplM1l 'biri &I ••nlE .ı..et ımıhtetem ve bilyllk lngiı. 
yö•Jenmıftır. telıe* aleyhine bitmeye mahküm 
Y.,.ıa talıJdkattıa -t• --ıw cıllr. Evet. tam A~ FUlırerl .. 

bs.rda oturan Halil :reı.e .. .... • • tok .minAlJ btt" ffkilde dediği 
dutu " lçlndeJd adalDlll da 8~ 11& * & Mile içinde! .. ÇUnkU bühe-
Recap Oldalu MJaı,....,,., ..., 4 lelae içinde İngiliz donan .. 

Recep verdlll lfadılde --' çM.. ~ ~ttek bir donanma 
dıtmr. lwmmJe • ' 'ıNFM __. - l'eGnnek mümldln oldutu
..ı,.uncs. oldulUBa. ,_ llaldlll L • heıba biliyor. Bu doıwıma 
g1a bu ı,. ......... eWllıııl 11111 'J cdaF& ~ eonra, Y:ınl br 
tir. .. senede harp Ud taraftan bi-

Recep, m....,._, m"Mla ...._ edil d e-...,... 91D'etiyle, fabt mutla• 
mı,ttr. Ilı& bifımiş olur. 

Altal ftJdlR 
DQnMr ............. el-
llirpWd& ...... .. 

Çoit u~ &6mıck, dalla doğru• 
., er:ı uağa bakmek ırki ve milli 
l*9 mıedyetleri ınn tngiltz 
tuMa::lllUI, 'elbette ld, bu h4!Mp. 
1-a iıılll'll da İngiliz ldıa.Janna 

büyük yası. glıl bqlannı koyup 
uyuyacak deflDercUr. 

Ben kendi heeMıma itiraf ede
rim ki Huıs Ştvrmun if1& ettiği 
r.oktalan öfreıımeden evvel Al • 
nıa.o FUlıreriJUn Amer~, muaz
zam gürilltillerle tehdit ettlği (kı
ta harbi) nin mahiyetini pek çok 
Amerfkalılgr gibi anlemı!J değiJ , 
dim. 

Fakat §iındi bunun miııAanıı 
daJıa vuzuhla ı>.nlamıa.k mUm:kUn 
olabiliyor. 

Burada şunu da kaydet.meye 
mecbarlllıı ld Almuı gl:ı1i po1ki 
bestopo, vakıa hep.üz görilnmez a
dam yaratamamıştır, fakat iyi ça• 
i1ş~r. Ba inlrb- olunamaz . 

Zira göralUyordu ki gestapo be 
ni pyet mükemmel koku a.la.n bir 
0

'.!ZI ıiehasile takip edebiliyordu. 
A'lbma, şumı dB ili.ve edeyim ki, 
daba bir f.me-r..kabdM binz geç 
kala.."8.k! 

ÇlınkU ben bfaat Almaoyaııın 
;~de en .nı.Uhlnı sn-lar.nm hen1b 
cııcağı aıcatrna •zinde dol&fbktan 
ıııonn arkamdan , .. tapo yetiıJj -

Belediyeler 
imar faaliyetini 

durduracak 
DıhtUye VellaJetl 
lteledlJ•le• ltlr 
tamım 1aptı 

Ank:ıradan blldi.r:ldiğlne g&re 
belediye bütçelerinde husule gelen 
;ıçrklıklann tesirini azaltmak ve 
ileride do.ha ziyade artması mm· 
temel mrl•ıldar karpimda fhtt
yal!ı bulunmak için ahvaJ ve va. 
;:!yetin imkan vereceği mllalt bir 
ıs.mana kadar lnga ve imar Jıare· 
ke<tlerinin dur<ıunılarak mevcut 
varidatın roaaş ve cWmi :ınaarat' 
larm artan icaplarma ka~ıhk tu
tuJmaer Da.ltlliye Vekaıeti tarafm
<lan alikadarlara bildirilmiştir. 

----o---

Mangal lllmlrl 
... ara De 

abllaoall 
Mangal kömürü sat.ıfınm bun· 

dan sonr:ı. numara i.Je yapımı..ı.. 
hrarlaşt.ınl:mJltD'. Hah numen· 
lar nahiye mUdtlrlilklerlnden veya 
dllkk&nlarda polisin nemreu al. 
t."Dda verileccMir. 

--- ---<>---
.... ı•llfl 
lnlalqtı 

Fiyatlarm yakında 
dütmeei bekleniyor 

lellelöetl 
lllllprhtama Sup hudadaaa p. 

ima •• 2'aa lapmda .. ...... 
..... Vldlnl .......... : _.. 
idi Tana nehri f.qm.q. O mmfaka· 
da halka baaba ve köyleri de at• 
nı feliket t.ehdlt ecUJOrmu11 IU.. 
lerre, belld on bbılerce lllua tim
di ya su altmda lıalmıttır: yalnıt 
evsizdir; &ösımllttlr. 

Biıde de ftlat nmt ..ı fellb
ti olar; Edime buna hemen be • 
men her sene oeker: buu Çalm-
~~-m, da Mllar alt.nada bldJ#I 

1 Ur; Bu. clvanndald lı8f&ri 
sular az mı zarar veriyor! Sa öyle 
bir :!6Y-~ __ :-&tek \'1111llur. 
ıa bfse ~ !Jqıbof kalına ölllm 
getfrtr. RnJı aJrar; yıkar Ve bo,. 
iar. Bir yerde birikir, mlakiaJetlr; 
b.ufalık J'llft8I olur. Baliaa ne if. 
rat.ma ne de teldttDe meydan ve .... 
ınelic1lr; Ort&J'I baJmabdır; dllzcb 
Jatalmdan mUDt:uam. lıll' teldlde 
akıp gl-Jldir. Yabat ..,_Jlar •· 
dmda laapsetmeli, ...,._ IDUam 
vermelldir. 

En medelll ve lletl _.,leketler 
lıUe sel fellıtıetla .... -- w. 
bir alunem'llNdır. &...,...... 
maldellf yerlerinde lılrcN lfJldr 
ve ldf,ıerta valat ftlat •lar lltlll. 
da lmldllaa ö~ .. llUi. 
selere tWr •eyeeulr ........... 

'°~ lt!emnemlt bir ..... topnlr, .,. 
kanalmam11 lıir budak R19 ... 
van Fraı•um irile ael altmda b
lan yerleri \VCbr. 

1938 senMf alnelllllnda Qm. 
Franuıun prlılade. Nant ...... 

ri ve f'Jvan eulann iatmlma alıa
mllb Lhar nelarbıla •lıtılr ıelllt 
vadi, genll bir klrfes lıallni » 
mııtı: salar hafif llaf"d .......... 
yorda. .fJarada banda ,.~ ..... 
lan giJi ınea. aiqlar nrdr. Şehrin 
Jti)alek ~~~ 1M1J1k ve 1W11U 
bir ada e gelmlfU. DemlrJoln 

~a ve M'a:rmaradan tehri- da sular a1tmdıı b,.,.,._attu. DL 
mize gelen kuzuların fszlalafl""lU ken nfltımı artık 7oldu ve evlerin 
!lzertne kma ftyatlarr J'&V'&I yavaş kapılarmm &lllu1e eadcle yeriae 
160 kurui kadar dilpıtlftlr. Alar nıdf. 

Ali.ka.darlar ıw..ı etinin birkaç Aynı 7eıde 1910 ._.tnde o-
gtln~ kadar 120 kmu'8 düşeceği· lan sel feWıeti dalaa btlylktl. IJeh 
nl söy~emekted.!rler. Kujunun bol· rtn mtlh1m bir lmnnnckld tıokü ve 
lllJlla&L ve ucuzlemam aiğır etleri- t'Bdd"lert, evlerin alt btlumı 911, 
:ıe de teıllr' edeeelıttlır. ı.- •1& b. 1ar kaplunp:r; •anr e..terlnden 
dar Hiğtr etinin 80 kuruşa kadar çıkamıyordu. Çıblak ieteyealeıin 
düşP.ceği samJma&tadır. kayıp bbuneJeıi llmndı.. ~ 

Sıhhiye vekili Mujlıula gttn enel anhalann, sthaıt1eıln, 
Ma118t 11 (AA.) - Sıhhat ve lçtı. pyalarm doldurdup VeJa. K~ll 

mal muavenet vekili Dr. HulO.l Ala· llOblE Ye eaddelerde timdi ~yık 
tq, dUn beraberlertnde parti bölge lar clolafa)oıda; Naat eehrbain 1Ja 
ndlfett11ı ve A.-... mmtalcaa mtma lmaıı. bir zaman lçba VftleCIUı ol. 

1
...... ·matta 

Dllleadcle reiai cldutu halde yer ar. Hnb gelmlym, ._ dra Dnl' 
amtwndan barap olan lılutlaıım Ba. erml ..__ 1-ıamıla ·--
yır köy11 De yeniden ~daoak JdlJ v Y_f!ll _. a ---:" •anau 
mahallelerini gezdikten eonra f8hrlml- ki de~ik bir Uft ıe"t.irlr; hep 

aynı f('lldlcle )"&lla1llD lnsulara 
ze gelmi§tlr. Vekil Y11t.19tl, komutan· başka bir ba t verhl • he 
ııtı ziyaret etfntf, haatane)'I. cezae , ıvatırlar: P er' fecan 

v1nı, ça111 ne puar yerter1nı ıezmtı İcADIRCAN K.AFLI 
ve Aydına hareket etmlftlr . 

Alıfap evler sigorta 
.,Jile6ilecelt 

Milli ı.crveti ko:rumalr, ve ahfap 
evler'.ıı sigorta edilmesini müm -
kUn kılmak için lıtt.kt\met yeni ted 
b!l"ler al.ma.kt.aclır. Bu arada ahşap 
bfnaılann '!ıigorta primlerinin aal
~bnnıma !:a.ıv '\·eritmiştir. Böyle. 
ilkle, - ,ap ev ve bina sahipleri, 
milmkUn olduğu kadar az pr.mler
ln mi!llderlni reMSttre edebilecek
lerdir. 

niyetinde bıılwıduğum. zaman, ~ 
ftllı Ha.Dil ŞturmJa bet.baht Fra'V 
KTıLtıtm her ikisinin de gecey&ı'lllr 
gestapo tarafmdaiı tevkif edildik
lerini öğr~ndim ve, iCraC ederim 
kt, ytldrnmla vurulmuşa d&ndllm. 

Doğruau gesta.po bba geç kal
mış olmakla beraber yJne tam ıa• 
manmda daııbeYi vu:rmuetu. De • 
mek oluyordu ki, ıimdlkt halde, 
betı gestapodan daiıDa bir adım 
iiel'de ve mutı•klraJr ki glhilnme
clen yllrllyebülyordam . 

Dfuıya, lıaJdbten, keııdJsi de 
bl.r tmmı h~m ve ~ekHne naza. 
ran fect bir .urette kUçtllmt.le o • 
14n ?.&vallı Hanıs Şturnıun :iddia 
ettlti gibi Je~elrtcn kttçUJmilf: 
çftnkü, Frav Kr&btla teyze oflu· 
nun teVklnerini öğrenir öğren .. 
nıez. ben de gestaponun b~ 
cicın tu•suıa meydan vemıemeıc 
~çln, kapaJr Kö'.n şelniııden işgal 
odi.lmemilJ Fra.ıısaya atabildJm. 

Oh!.. 7A.vallı Fraıwa.! Buci1a 
ı-nnead4 hemen hertcee ııartıtn 
nasıl ve ne vakit Wteceğtni he • 
Mplam6'Ja JDell'QldUr den*Mr. 

tşgaf edtfımentfş l'Nma? 
Bu bugün aa.dece ~smt bir ta• 

birden ibautür. Vala&, bu Um\ 
lf'nı.naada l'emll Alamı iflaJ laı'V
vetleri ~. J".W Alman ~ 
meaindea. art:n lrallmf olan bu 
Friuuıada tamami)io geatapo or • 
ı.ftJısunun ifpJf altmdadr. Her ta• 
rafta Alman ge!taoo ajanlan kay 
rwyor, O>tMmU 'VM') 

üniversite talebe
lerinin hUviyel 

kartları 
Demiıyolu tebekeainde de 

kabul edilecek 
Unheralte taıebelertnin . hamil bu. 

IundulU ve nakil Y1181tal&r1Dda ttDIL 
lltı t:em1n ~ Jıllv!yet JwotJarmm 
dmtt deJD!ı7oD&n 19bekı111Dde de 
kabulü takarrtır etmigUr. 

• Ankara,a Pim ~ Ucalll& 
heyeti, diba \lcaNtı ftlrlleU De talar 
laJ'QI& bat1eaı,ıwtır. 

* Ticaret YekAleti. ~ adar 
Jtıt çuv&Uar içinde ,.,.._ imdik a. 
racatmuı badema kendir aan1Jat1a da 
yapılmunıa karar ~. 

• Ticaret vekAJetl, 11nQ cılımM9lr 
derlJerln de ~ ta1ıl tu. 
tulmuma Ural' ....u,ur. aa ..._.. 
takt ntzamn•me hamrlallmaktadı • 

• Vali ve belediye nbıl Dr. Udi 
Kırdar, Natıa. m~ Bebek • 
ı.tlnJe JOlunwı ellratıo ,.,... ..... 
blldirmlftlr. tık olarak RtmeffNen L 
le Emlrpn arumc:ıüf. viraj yapıla • 
caktlr. 

• Yaldız W.Jııoee'Dde, 1ı1r '(__..l 
babçeal) ihdaa edDnwbe Jwv wrJI• 
mJtUr. Vali ve 1llledl;J9 nimi. dlll. Tıl" 
clıza ..... 1Nçealn llalb ~ 
mu aOratJe tıemln lçtn ıo.p eden eın r • 
len vermlfUr. 

• İDslUs kOl'pCINıQOw meftl'Uf 
bir at.. meıaleketlDmt plenk y 
bir ticaret &rıtapur yapmak U r 

temaslara bulwıacMbr. ~WSl 
memleketlml.sden kGılbe, Olılm, ıncJ 

derl, tlttlk, keçl kılı n Mire alm 
ı.te~. 
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- Sl:ı de biraz dahu uyusııoız fena etmezsiniz. 
Tim serisinden s•len bu sözleri işitince Anide döncıu. Ka. 

ranlıkto Stokerl sormen işli. 
- Siz misiniz? Nereden ,aeliyorsunuı, böyle? 
Zııbıta ş~rinin sesi cesaret verici deAl)di. 
- Siıden sonrıı ~çeri ıdrdim. Meıarhğa gitllnfz. 
- Nereden blliy<ırsunuz? 
Timin sesi blisbütiln yırtıcı bir ton almıştı. Evin içinden 

gözetlenmiş olm:ısm:ı ihtimal ,·cr.mlyordıı. Zira sis cok 2İlııde 
kesifti. 

- Mis Merinin dışarıya çıl."tığını gördüm ve kendisiui takip 
•llim. O sırııdıı ıılzf gördüm. 

- ldh MerJyj ni('ın tııl:fp ellinJz7 
Uşak gülümsedi: 
Dfln geceki hA<.liseJerden sonra !llJs l\fot1nin yalnız başına 

oaddoye çıkmuıuı Mraz tehlikeli buldum. 
- Afis Gr~ fi tnrihinde birisi tarafından tecavüze ullm.-

- Mister Ok~' .ıyl bu binayı kiraladığı güııdenbcrJ yanın • 
dayım. Tecııvüz hAı . -;esini goyel iyi lıııtırlorım, çünkü~Us GrJrin 
)'aralı kolunu ben s; dım. 

- Mütecavizin kim olduzunu keşfedebıldiniz ml'I •j 
- K:ıçlıf:iı için kim olduiunıı lcsbit edemedik. 
- Misler Okynıt size, Mis l\lerlye dikkal etmeniz lcln emir 

verdi rui? 
- Hnyır, Misler Okvrayt hiçbir zaman .böyle bir şeyden 

,bahsetmedi. 
So:ıl yediye do§ru lhtiyar zengin bizzat ,geldi, Yüzll solgun. 

du ve her tanırı G)Tı cyrı lilrlyordu. Sesinden ne derece lıyf'. 
cnnda olduAu anlıışıfıyordu. Time ve Stokere fırlntlığı nazarlar 
~he Ye itimatsızlık Uade ediyordu, Esasen ,herkesten şüphe 
edlyordu. , 

- Bu d:ı ne? diye bnAırdı. Önce bir şoför getiriyorsunuı
Landon, sonra da öldOıiilmeslne mlnl olamıyorsunuz. Üstelik 
benim evimde. Hem burnya geJmenlztı ne lflıum vardı? I.ondra. 
. ia peklll kalabilirdlnld Zal911 aize 61,le barket elmenlıl .J'U • 
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patlıyacalımı zannetmiştim, fakat yanılmışım. 
Landon yakışıklı bir genç, idi. Şalraklarındakl sat}ar hafif 

ağarmıştı. Cenubt Afrlkanın kır.gın .güneşi izlerini ba nerJI~ 
çehreye işlemlşll, Bn!:ış1 canlı ve ateşli idi. Fırsat buldukça• 
neş'eli lıir kahkuh3 ııtıyordu. 

- l3u evi gördüğü...., zııman hana 1,>lr mezar glbi•geldi. Fa• 
kat sizinle tanı.5tıktun sonra bütün endişelerim zail oldu, Bu.
rada üç ay lıilc k:ılm_ağ.ı l'.azıyım. 

- Gel~cek cuın:ırtcsiyc gideceğinizi söylememiş miydi• 
niz? Şu cilıcli halırlalm:ık islerim ki ben burada s:ıdece omca· 
nııııı kAllbeslyiın, ve kendisinden sizinle samimi olmaktan 
sokınmak için tftlimat aldım. Fakat sjz bana çok candan mua• 
nıeJe ettiniz. 

Tim alaycı bir tavır takındı, 
- Ya.hu papaz evinde ıni otUl'U)'Orsunuz? Mis .Meri, aıntürı 

ömrünüzü bu llıvarlar içinde çürütmek niyetinde değilslnl:ııı 
dt"itil mi? Amı-amın aş:ığı yuk:ırı bir milyon parası olmalı. 0.r 
le tuhnr tuhaf yüzüme bnkmayınl Sarmal:ımıyorum. Amcam 
son derece zengindir, fnknt ben ona eJıenımiyet vermem. Ka-ı 
rısının akrnb:ıh:ırı ile tnnıştıııız mı? Hepsi can sıkıcı in sn ut" 
lnrdır. 

Tinı Lundon oıeiir gelmez Meri ile ahbap olmuştu. 'Daha! 
kapıdan girince gen•; kızı elinden tutmuş ve sevgili lruzinirn. 
kellme}erile ynnnklanndan öpmüştü. llu derece Jôübaliliği baş· 
kn lıir erkek ı::öster;;cydi, mükiifat olarak çok.tan bir tokat yer 
nıişti. Faka! bu defa ... 

Tim uşağa dön dli: 
- Sorörümle meşı;ul oldunuz mu? 

1 
- Oldum, odası :hazır, fakat kendisi meydanda yok, Oto~ ; 

mobili sarnjn bırakmı~, ve sonra kö)·e gitmiş. 1 
Tim 11ülüm~lyerek 'teşekkür etti: ı 
- Şimdi gidebilirsiniz, Sloklr, dedi. Kahve istedlAim :ıa4 

man zile basarım. J 
Stoker arkasınıı bnlmuıdıın odadan cıktı. ~ 
- Ufakların her söyleneni işllmeı!QI sevmem. Ey, flmdl . 
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cdJ. 
- Naııııl oldu da Klenç Havs'u biç mesabesiod'! bir pa:-:\ı 

mukablllnde Misler Okvrııyt'a klraladı1 
- Bunun sebebi var, Mis Meri. Mister Ledbclter rnııhnı.ıı 

kırmelini lıiJir. AT. iirrct nıuhhilinde Mistre Oknnyt gibi ya· 
~ını b:ışını almış, sakin }lir lıek!ırn klralamnljı, fazlıı para '~re' 
cek, ral:ot hütlln rnnlikAnesinln allını ilslliııe gelirece.Jc lılr sen
ce vermcAe tercih ttl. Misafir slecek sene adam da kim't 

- Misler Okv:ayt'ın yeğeni, Mister Tlmotl Landon. Aı 

kalsın odasını hazıı'l:ın:ıAı unutuyordum. 
- .Ben hozırlndım. Afrikndan mı geliyor? 
- Evet, Roılezyn znbıta teşkiıtıtı şefi imiş. 
- Vay ... Her hol•1e iyi pnrn tılı)·ordurt Znbıln şeri oldu· 

ıtuna s5re muhakkak çok zeki olmalı. 
Meri odasında nkş:ım yemeği fçln elliise değiştiği csn:ıdıı 

kapının önünde tozlu };ir c:;,or otomohlll durdu, İçinden Tin1' 
Landon çıktı. 

O sırada telefon çnlıyordu, Misler Okvra)1 ,akşıım eve gele· 
mlyecelıini bildirip Merlye, nılsarir ydenine karşı nasıl tlaV"" 
ran:ıcağı hııkkıoda lnllmal veriyordu. 

- Geç vakte kadar yanında oturmanıza IOzum yok. O ken· 
'di kendisile mrşgul Qlsun. Benim işlerim hakkında knl'iyyen 
ikonu. şm. ıyacaksınız. Ne demek istedilllml anladınıı değil mi? ı 

Genç kıı içini ~;ekti, , 
- Evet, anladım, eedl. • 
,_ Sizinle fnzla nltıhdıu olup maziniz hususunda sualler. 

sornrsa kncnrnakh cevııplar ,·erir -veya yan çlzerslnlıl 
Meri kulaklığı } erine nshktan sonra yemek odasında mlsa• 

~b~~ 1 

Yemekte sene kız I.andon•un Afrlkadııki maceralıınna 
karşı alnk3 gösterince, Tim başınOıın secen 'blrc-0k -vaka)'I Mır 
riye anlattı. ı 

Sonunu ş~yle 'baAıoaı: 
- Du akşamlık kl\rt miktarda b:ışınııı nArıttım, Canmızı 

'ııkınadıAımı llmlt etlerim. Buraya seldi.llm zaman sıkıntıdan. 
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·.ııpnısır'l!P l{OO wıımmq oq •wtuo..<ıwııa -
:11»111 l(auıuaıfc;ı ıuıj1ıpewıo dnıo •ll!IPI umuapo J<ı>[OtS -

·.ılt{1\1mı 

:.ıup•ıı a.<a:.uwa1.1a1 ılıpo l(d() ·ıp.ınaı !Aa.qrtl( .HJtoıs 
·uııfw:>trlrm.ıos A:at .qq <u1ıam1a 'l[B.ıaw -

·mı.ı3P!B uııp 

-spo '&1owL1n10 l(113UOI cqvp fl!M JUi mn.ıo.<ıwaıııı ısaru1asq11q 

oapJataauq dnıo nq 11\1199 ·ıpııruı-eır wnmıumvqtıl 1(1\.ıy -
"ıp11uı ıaaA: nan~nPtO t11utı111~ atam 

~lzJll .:uıpv\ 1111 o ıanwq lB~llJ 'nuııı.n, unınq ana.<ııu JJq u .. 

INY.LA3S 'V\ICINO'l 

LONDRA ŞEYTANI 

mıımış mıydım? Avukatlarımla orada da kon~ablllrdlnlz. Be.ni 
ılyaret etnıt~~i aklının ~koymamış olsaydını:ı, bütün hunlar oı~ 
mıyacaktı. Mis Grlr nerede1 

Sloker karşısında el pençe divan duruyordı· 
- f'llnı:ı ghJlp u:ıandı, dedi. 
- Gidip çağırın. Onn şimdi ihtiyacım var. Bf~kac mühim 

mektup yazdıracağım, 
Bu defa Tim söze l.:nrıştı: 
- Bence genç kızın bu kadar beyecıınlı hldlselerden sonra 

bıraı dinlenmesi d11ıa mlihim, Mektupları bana dikte edebi· 
lirsiniz. 

Okvryl l.on<lonu asık cehresile uzun uzun sfizdü. Bir JAhza
tereddllt etti. 

- Peki, çalışma odoma gelin1 
1'.im onu koridorda takip etti ve arkasından dıınnııclo~ın bir 

manzara arzeden ca1ı5mn odasma girdi, 
Hayret !İçindeydi. Amcası ilıti)·ar Okvnıylın numara y.aplı. 

Rı Aşiktırdı. Fnkol nh•e buna ın :r:nm sörfiyotdu'/ Dlitnn bu sunl• 
Jcrln ve knlıa tari:ılerln bir ml'ınası olmalıydı. 

Tim, ştiyle bir Deti~eye vardı: Mister Okvra)·t kendisi en. 
dişe iç.indeydi, ve bir şc)·ılen korkuyordu. Balınumu rengine gir. 
mlş olan yii2ündeki ş:ışlan 'Ve korkak ifade, Htrl)·en elleri lıunu 
lsb:ıt ediyordu, 

Ok\'rayl inliyerek yazı masasının önündeki geniş koltuğa 
ç5ktll: 

- Oturunu:ı, J.:ındon .dedi. Böyle bir Mdise :ıuhur ettlı'!ln. 
<len dolayı nıfilcess!rım. Ne çnrekl bir ikere ,o\nn olmuş. Eldrıl 
bir şey !Selmez, Katilin kim olohileceAi hakkında bir tnhmlniniz 
var mıT 

- Hayır, benOz ~·ok. 
- Cinayet evin lt"lnde ml işlenmlşT 
-Hayır, caddede. Bende hasıl olan intiba şu: Tamamen mft• 

nbız blr ,cinayet 'kerşuıında htilunuyoruz, Celf ölme1.den öncel 
ilr ~ene e"rVel Mis Crtt'e tııca,·nıcte bulunan adam tarahnclnn 
bıçakbndıJını söyledi. Fuat bu kel'fi'yeU pollM bildirmedim. 
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HABERLER 
........ "...-.~,...... la.r,octun,k&nllr,;-;_ll&Dilril lt Smnret telsUAI 10 Tfı•ı lıaldb tanı... maı pahalı. :f:r 1ı1r 11-. H. Ruzoe -·* •• ır1. ı 'IJ on Biç oımaua ~ ... "r: vaıcrı llat•··· ~~ ıuıa it yapbklan k. Lotıdr-a, ıı <A.A.) - Sovyet. Çın,,~ DlnUreu.ı .. 

&aoq '6.Brı.uu ...... ....ı ........ da, bu eene, ımf kömOr dı• ııor z • Ier husu.st bir tebliğ neşrederek ı 
._ - - ~Jtbıı- 2&'30 bmam 7 • elıenımiyetl! SovJ0t; müvaffala • "ablbnbnak lzer8 IUlrtsızhğm teeı1r1, kitap ,.e 

JthiiJitfalı l 1 -.. . . . ·'' ~ . 

• .,.. ıuo &r. iT.oi K.r. im nımetır Harp düşmana }'etlerinden balıııetmişlerdir. MO&o y mecmua Dejriyatııut. barh bir 

• ._ 'LIO • l&.00 • pa ~ ne kadar bl'M"' kovanın şimali garbisinde ve K:ı.. J 1 tarafından ıckild(' görülmesine rağmen, diğer l 

.... • .... • --=-Jd• 1 k 1 linin çevresinde 61 mesk\m mahal apon ar kü'ltür '"'•rı'n·'e o-n-'• bir faali-
• .,.. LIO • l.OO • ·--Topu topu 96 h~am. Bun. hucum a azanı ır istirdat edilmişitr. ;ret ı;-özc"~arp':ııaıdad: Halkevle· 

- ._ --· ...,. ıum so u Jrapa•ır, digor 1ı1r - Şubatm begincj gllmlnden ıtiııa. Mançuriye rinln bu husuc:tnki t:ıhpnftlanm mı da ka 
.. n ........ ı.. üzere buJununa, Ba ise •ı•aala ren Almanlara subay v~ er olmak ""kr ... n•- ka~ıbmak IAzunılır. ~- • Ü'IJere 49.700 Qyi&t verdirilmiş • ld• ~·" ·~ - -~u·· --dl'An siz-düşunDoğru .. ün.vPı~. s.:.. h·.....!ar - oıac-.. .._ t' Alınan uı go··nderı· 1 B.alkcvierhnlzjn konferans se-~ •• .,.. _ _ -- _ _. ır. 'Z/7 tayya- düııür • '8eri, ne>rls•t ..ııa.mdoki lMahn· ~u ü. .. ~nız dahlilI;çıbi?'r müracaatte buhmlnadl-• LoDdra, ll (A.A.) - Amerika nıtlştür, l zniılı tren, 3g tank, 7 Çwm ...... lJ, (A.A.) - ÇiDWer, ta.. aı '\"C azlığı unnttunn~r. ~ ı•r """""'""' -t - ._,.,. cepbaııe treni, 'Z/O kamyon tahrip ..-,, Japdan .......... ,... .. Koatenmbrm IQtap kadar •· 

_ tık alı:lmma gelen py, ili?' --bir - .... .....,..., edilmiıı. 78 tank, hafif tüfek, 3400 mıı,....., ,..,, Ç!n11 •ll•lerlle bl<llk. ._..d. ldlltıırcı tesirleri .... ~ .,.,,_,, -dliı Jlalıe,- kooperatif kumıak oldu. StalO)'li .,.... - '""""""' hG • Ulfek, 245 top ele geçirilmiııtlr. ... ,... ....,. Çin ahoııatnın tUrl • dar. Kafa _.,,. bakmma ..... 
lea,; ..... .ra._ -,.- babf Ticaret Veklleti tud!J< eder et • ... - ..,,.. ..... ıcar .. ""' kanu. Moskoa14, 1! (A.AJ - Sovyet. .,. ODda 't'ri •apm>1ar ıanatmdq mub K"8 UaerUadeld ............. umu. H • d• ı • mez faaliyete geçeceğiz. Koopent- - gire ,....,; ,...... hak- !er Ka!ininde Alman ıniiotahkem toUt - çahftmwak ...,. Kua. mi •e aallklopedik bllıılrl lrunct. ın ıslan mese esı ·~ıen ıı<>1< ..:ılfs"!-. ~. !: =-:·:.;:-::r· Cmnh ........... ~~~~~ ~~.: ........ ...., ...... ......,.... :i:."::t:!'.:"..:~ .:..~ ;:.~·: I>Gzı Londra"'- tn_.,,_. __ h&kkıııda ııdut ediyotem.ala ihtiyacımız var- aajm''Harp yal"- "'n----'anm-•- •- _ temayüz etmicıtir. Almanlnrm bU. if::...L• dili •-- bir kitaptır 
bb- ._ _..... una peş ......... '"'il_..... """' .... ~ Tı'rp'ıç zırhlısı ~~: ... ' IUkoun--:..ı:u. -•yt---ıı_.: • ...... """'<lilm!fUr. Bunda ,Oyle dır f.tanbııl Jaamamlannın sene. .,,.. on1am bllcum - tUn mukabil hUcumlan pfiakür • ~- -~-· __ 
,,...,..., ,_ ,,.....,.....,......,.. k ·peotemal urfiyatı, ina~"!"' ::.:.,.,. su zam..ıa oıablllr. <;un· tllhn~üı;. Almanlara ağır zayiat (Bq .....,, ı ncldel &fretlr, -.,,..., .... _ •t· 
... - -,. buhran ,,,,_ • 1 20 bin çiftten apğı eleğıldir. kn ...,_ mıııetıu ..... "°" maı. v.rdırılıniştJr. detlenberl Norveçto Tl'ondj1- retlr. Batü, _,........, ki-
"' 

1 

...._ •-..,,,.., .... ~r eskir, yerine kmıa~ ~ .....,. mubtactaıar. tnıııııen n A.. Moalrooa, 1! ( A-A.)- Geç va. limanmda buhmmOkt& o!an Alman· lnplanhn daha m&hlm, a.ıu. e • bı ....._,;;;; _.,.. ........,. ""' o.isi ele bıılwuıwısa. halımoa nıce """' mutwıkl ... lkl buOUk ..._ kıt alman IW>er,, göre, cephenin yamn 'n<plç zıdahıımm dlln demir- •.....ı,.m rol .,.. ... - -
' ._ ....._. ....-u ..,.. 

1 
:,...,,.. yardunda bulWUllUJhmbr. Bu bir noktasında lruvvet!i bir Al • li olduğu yerden ~ldığı yapıları ... olnmaaldu ho01aaınazlıar, .ııa. lıtııa.,.,. -· ffO .,....,... 

0 ~ ZanJıediyorum. tarifenin ~ - ,,.... top. ,... ..., >arp ınan mudafaa hattı bundan ewel keolften ıml8fdm>1tır. l'a,yyarele· '-latm xeôalırlar •·e dhaliye 
:" .............. _ - • ııeltilııwl için de beı.di>"Oye mil- ....,_,.,.. mllnhua _,..,.. An. l!ovyetıer tarafından yarılmıştı. rlm!s. olmale doğru gltm<kte ...., -~ IJiretdrier. 

' " ~ ... , hakkma tam bir dr racaatta bulundunuodu? • .,. bam .,...,. ,ı,....k. ....... de Bu ~ Stra- hattı dentl • ambnm yerini ta>"' -erdir. J1!zo1e koaten.us, ....., blı- öm • 
.... -...,_ su -. ...,...., _ Evet. ıııllracaatımız ~ mekte ıdl. Bu bat meskiln ve mı>o l'lrpio'in RuoNa gibnekte olan ıe, .,. bir ,... s.ııio delikli•. :!'.." laabU oıu. oJmU çabuk Bin • eııeümence tetkik edi!"'ektedir. "::;.,.. Çin. ..... Atrlb. - aneıı ııoktada bulunuyordu. Bu• bir .. _ -.ıe ._..,,. et- F ..... ....,. -...., bir -. -- -ın,.. ........... elde •· istediğimiz zam. çok 'bir şey cı... 11 Ond•rtlmltUr Çine .- rası .. köyler sistemı• ne göre tab mel< ı.'- ..,,_ .... nemaı da doıil<Br. otmmaa - bir ~~ bu durumun • .,,...,,,, bn. ğildir ki: 5-10 lruruıj arasında bır :::", ':.!...... bir ....;..... _. kim edilmiş ve karoan duvarlar ""1>l1 tayyareleri hücum etm!ııler 4elibabdar. - ....... "8dıln • 
"- 8<ııa._,. .. dllar ........_... 1 ~ yan1nn """"""'· Şlman Yaı>ıiıııı§tı. v. tmptDer -· H.lkamuıa J" tıı08 iaalolôba De glnnôodr ..... ı. ı.., bir hUnipt .. beraborllk Jll:Y. FaJrat, ıı.zı lıimaeler de, ın<- ~rikada tamir at.lltyelut kurulmuo • Ruslar ~ ~dan taa~ • net1- - m•'"""'4 o1am&· •od1"tln lliaUe _,.... ı.;,.... 
"-1.; -- _,., tanfD> • oel1 kese hamamD1 80 kuruş ol • 1 rı•on ,,.,_, ıımanıan .. ruz .. _,nele ele f!<Çırml§lerdır. ...,.,,. .._ - -..ı. 11r1ı1ı ı.a. hllnVetl, ı..ı..,. mtlcodeleleı!Je 
... araı.n..ı. bir ... ..- baza • d..g;.,,u ileri aUrerek hamamların :-• .=ı..ı ,.,.. edecOkUr. Ruoya. ~=~~1~uka • im bir. dmmD ...--coinde at .... .......,. 1'htkl0. Y...ıa ~ voadedlyordu. Hlndlatanm p<ihalılığmdan balısedıyorlı:_". ya lokomotlfler de_ gönderllml§tir.,. u.ft01.~-, 10 (A.A.) -1§ s·ov..·et Norv~ -.biJne doğru &1delima blttm k6telıeıtBde bir lıiW»ct 00-
..... tariyete .. .._ - "· _Umumi baıyat pabalt!ıga k"!' ·~~ • ., görillmllltür. ,_ ......._ tebbU..Unıuznn ıartıan hakkmda he - punda hu 80 ~ f~1.~ ~ır B'-aarada tebliğinin ekinde !ÖYle denil~k. 1ki torpil tayyaremq Jraybo)mur Mahtıellf llebQ&erle. hllrriyetta 
.... bt.o tnbta ...,......,. dn,llndOk. fiyat o?mııdıbna kaniız. Dutunıın ..... -r: b>r S.Ulı :ıaıvvetlerlml& dDpmnla ııa.., -. • Benek dl...._ A • 
.... , bOyıe biranda umumi "''"" ki yoğurdun kilosu 100 )--uruııtur. IBao ....,. ı adde) Harkof ve Doneç kesimlerinde ...,;.. tcmlnin• mu- olnma. ,.....,_ llUlllarma boykolaJ, Balo nı.n..., 1y111kı.n ziyade ,,,..,.. ya. Ve stıtiin kiloeu 35. Biz ıse. bu ..,. raddlyl ilPl etmıo:entr. J_..,. Tiııı<>çenko ord- -iden bır IDllltır A1ıııaD g.,.;.mm vapur a· ,_........ h>lkWinl ilb e ....... fıacatnıdan korkuyoruz. DUA &ıce oe, kömlirün tonunu 45.50 lırs._r~ P--"'a --~I"'p olduktan. eoııra kaç köyü geri alm:ştır, Almanlar rıı-:.:_ hUcum tcş::WJıll neticelia Girit me."1~ ve saJre. )'Ul'dun 
J1aoo bir de -.:aft .. t b l ,.,..,..... &.UG6 u 600 ölü bxratnnTnlardJr. Çok mik• • __, ı.ı.ı... makul .. ...- kadar satın almış arı.........ıu- ' '" havııaddi vodlsinl tel<lp ederok --. ""-· • ı..nıea hr köşeoiade mltlaıgler 
...... kabul edileceıtln• .. "" .,,..u. riz Külbanlarmda kömilr yak..,.. o•maJe doğru g-Jden müttefik ıu. tarda malzeme ve bu arada 11 ı.oaara. u (A.A.I - Tirp~, bır > apılqor, toplantılar oluyor. :US • 
...._ m...,._ - ,...,,...._ ğa 

0

imkAıı olmıyıuı hamamcı'ar da !alanımı yolunu keameğe çahıılnak" salıra topu elimi .. ieı:n>i§tir. kaç ay evvel bet.ırılmtl 0~ ııı... ol lalu..ti, - olu da, oı. 
... bGw. aaım .. rubuaaa bir....,. tal8' kullanmışlardır. E .. talaşla tadarlar. Bu haberi veren Sanı:~Y Moskooo, 1! (A.A_) - Ru.sl. ,_ .,,,,..,.,,_ .. eoldir. ~hm too· ..,... a. •aıtaıabr o6ylliyerdu. 
._ - - ""'"' oı· Iıamaın uımır mı ve l8lbnal< için telinde eun11ar ııave edllmelrtecbr: nn merl!:eı: cepbeoJncie mühim bir luk ,.ye 

8
_,...,. da yem -. lrddi - ıu. aatb, 

.... ıou....._ ....-_.. .._ ne kadar para harcaınalt lizmı • KUttefik kıtalor Ja-1amı ı.u. köy olan .. K .. yı zaptettikleri bil· - taı.lra'.ci>'le -inin 10 tocak - hlr ......, Tnıa--..··-...... - _,...._k "" dır' lılo- kadar ,..,_ nıini 01· dirihnektedir. Almanlar bu köyü binden """-" ç*anldıia tah. ......, Millet -..ı. diade-cı~ Hind ıcapdarmda bulundutu So. ekaeri bamıunhtr gayri. ,_ • -~ıo · u müdafaa vasrtalan kuwctıi biı inin ~lr. ııu gemiYe ha· <1lm. o ....., - glmrlita bır &nda ......,, w ..-m--· ~'binaı..dır. Bun!~ sa. :=':Z: ıı:. mevzi haline l"tirmi§lerdir. Bu • .... - Bahrlye Namı far&. - olon ~ Tllrk IOhl ı.., ve kavgalar _........,. bir de. bipleri de gayri aafl varidat üze.. d"' _,..... \r-ialeydan geçen rada c;olı: miktarda piyade kuv • !ından ı.,.,;.,.. ,.-... .....,,.. llehmet - ~ hlr ..._ 
,.,. bul"•m•klo -- davaya tinden vergi veriyorlar ki matrah deınlr)"Olıımm. mllnteıı..uıu t.ckil vetleri ve beş siper havan topu :a..ıc daha kuwctli "' daha ..., 11stt1ae _,_ .._ bir -ı... hizmet etmlt ......_ ~ az olmasa gerektir. etmektedir. da dahil olm:ık ii>ere milhiın mik •rilr•at ı b:r tlute torpil tayyaresi ılolyeye - ~ .w .. 

..., .. .,. - ",.... k u Gü!Umsiyerek sordum: tarda ııiliı.lı bulunmaktaydı. Al • y:.p.hnasma ı.;.,lsndığı bildlrlllr- ııöylenılt, balkı•-
::- adalotı ........ bir hal sure _ En fazla. §lkiyet etti~iniz Yeni Dellıl, 1% CA.A.l - Bir- ınanlar )<öyden kaçarl:en 16 toıo ken ge'mıitlir. Heıafanm oWı Trnlızondan ı.. 

le.Q lcararlarımızm hedefi bulacağına _;:..4-- iler 1._.J-Iar mı erkekler --·--ı- JJll"WV\ Jatalan Bassci. bıralan-'ar ve Sovyetler bunlnıı A tral ....,... d&ldllkta l!IOllJ"&, bayralı-r

,..ııtaaıla -- ............,. kanaat 'uo.&9 .... r • A.BUU.l ' ~ -- bit' &!it' ı rd Japonya VUS JIJI 1ar1a Mk•Herda cJoJıa.-n halkı gör 
1 

- "·- kabinesi mi? en'e dolnı iler•yorı.r. Bem!en dttşnana k&r§ı kulla.r.mrş a ır. ·~ 
ttlrmeai için ora~ -r Evde gücenecek bir "11evce" ol- ilmandlr Ye MandeJeya tilneoU· tehdit 8d JOr ılllğüm saman NUdmı. 

dan l:ılrlnl g&ıdertyorua. .ı .. .ıı:.. .... u bile bile fU kazakça een.- f 1 · Ballaa 1lıa§mda f'ılozof IUza l'ev. 
- ..... Çlhçll de ..... .. • l~er: !erle lıofbıbr. Mudanya S9 er arı (Bq .....,, 1 lldde) fille - Selim Sırn da ........ 

.........._bir .. _....,.._, stat _ Kadınlar! Ah 1ıu bdmlu. Vlol. U IA.A.> - Jllımal»Oda <Bao .....,, 1 ncıaeı >&illetlninaaadetlai temin edeceğ;a llmllar at ıı.uı..ı., - -
,... Knp!oln m8DaalP bir ™":"".: yok mu? nıl!Iah... Uç dıırt aile llaDgon•un --e ıiddetli .... -· ............ .......... .. • Aksi taLcillrM tutoeağı """" lla. cla ..h.ı.ı.. .. yl"7orJanh. Bu llıi 
-._ ııı" yap•la ......,.. yol ';. ı,;, oluyor. hıdırellez eğlenwüne bareba:Ier oluyor. zar • .....,...,_ .....,. .. " cuma... betine kat!amnalıdır.,, J cleterU ilim adamı, o gUn.lmJe 

- bu vazlf..,... '"''~_'.",_ &leler P11>i yalaneı dolmalar, porta,. ı.a.., U IA.A.) - Yeıaf ~. teri eabah •.• da " .._ ırtınıeri Baaıaern, 12 IA.A.I O Çor hllnl.rot .............. diye alkılla • 
1 ... .............., ....,... -· "' kallula, <;oluk çocuk hamama ge. - bllcllrilcliğ'.ıe &fire merke saat ı< ı. bir vapur kall<acakbr. Jlu. - gQnll -t 16 ya kadi.r .._ , ,... ~1yazller, Enverler kadar tin 

• ~ aöylemiştlr. Çörçil St&tfoen liyorlar. Yaşasm göbektqı! Vur Bi.rmanyadan tue haber yoktur. •anyad&n cumartm cUnlerl •aat 12 zlyctl gtisteren harbiye ·nemreti· ıılmıflardı. Fakat, bmaJann aöylc• ,. -.,... _,,..,_..tamam tlasxn çal oynasın. - oım,,.... balıerluc - in- " 18,30 ....... ,,,.. ... - .. ,._ n.ha tebHAt: illıleri -.m., 1111taklamı .... 
........ - ..... , da ut. .. eyae. \l& Buna "can mı dayÜiır rica ,.ıe- gillz kuvvetleri Çinlilerle bôrJeoe· za• 18,30 da - .... 12 da ... ,..... Yeni Gine: 10 - 8 Amcri- aı,...t idi. - a.irleri tollaiaa 
....... .. rkn •Ve verdikleri para, adani. ba.. '"" dllomanm 9aldmııl8"'UI mu· gtlnU ., """' ..,,. yapocakhr. kan bomba t:ıy,.....ı Yeni Ginede ..-.ııı. siyı.e.;,....ıa. ııı,.. - -•tak! - . -a· 25 ~. Halbuki, belki ka- ediyor. nııı.r t....nan -llan '"""''' Salama Unıe.ımc!a dDoman gemile· 

0 
<k-vria hadpleıi .......,. -~ - Blıld ......,... flm i',;;rl. ... ayn ayn, tek lıqma 45 !ikbal> ... ..,,.,... '°'""''"'" 1""'1' rine taam.; ebnlotir. Bu . - - O.... Nael Do u...,ı. Do 

"'-~ ft mJhnrdlerln bU bölge. ı...--Iuk 15U, bir o kadar da mah.. Beı·ı kamalı b·ır ve diğer hatlar için de birer yeni tari· HmandaJci dU,m.aıı gemileri üzerine ml1' llllUbnemek lhımdll'. ikisi 
- ........... _,...., .. nakllya • -~... ıgtır fe hazalamaktadar. NUanda tatbiki 18 ton bomba .......... ~lor 4e iaafad ve laitahotte eıcwe. 8f. ~ı.arruz etmeat beklenebileceği nı_ka~~~ı mı? mukamor olaD bu,.., tarıfe bugQnnn dılnerken ild Japon ..,. "' 2::' ab lılıer lmdretti. - -
~ bllcıtrlbnekted11' • .Japonlar - Naaıl ki bazı mües&eeelcre eroinci yakalandı ıcaplarmm tevlit etti#i DıecburlyeUer. ma.ktaydJ. 4 gemide yangın ~· Wudeki Ut.ipler arasmda da C.. 
-.. ......... - kadar,.,.~; tenzilôtlı e1elctrik -ili~ bize den aynlmamak ....... ,..vcut lbtl. _,.tır. Bir .--•e ~ vlt -namı., nlımetll Lilfi Flı.-
.,;;::. ıı.r.... - taarruan .. :.:;; ele ıncselii. metre mlkibı 7.5 kuruıı- .......,, ............. ...., - ,..ıar .. ...,..,..., -- bu • otunnuotur. BtlUln ta,.,,.,...criınh 11 Joakikateıı birer - ııı;. (la. ~. Jlllttoflklerln tan tenziili.tlı su verilmesi lizını. o.ma., - "-·- ......,.,... ....,..um ....., ••kkate .....,.. ...... n tlolerine d6nmllşlerıllr. rit a6yl<ımeie......,, au, reıli, .. ~ ,,...t y.nı Glnode """'"'. dır Bunu da belediyemizcleıı riea .. _ - .....,.. 21 - hamrtanmakla<br. Saygoa, 12 IA.A.I - Aaked ""' -t .ı;,.ı.ı.ıı. u.m de -
.. ~ makabli taarmz xeU ettik Malüm ya, gimdi hepimiz eroinle lkt y0zın ... kin bir kama bu. mD.,JdUer. '!iribirinl tak~n lath ve -r-!:,':'.,_ ._ ... ..,....ıır. Jopon §OlıU: suyu (yani terk"6) kuilanr. ıuam,.mr. Malaya zulıl111 Jaralandı muvaffüıy-ler ~le LOtft l'Uai ele, - ııır ı.. '"~ .......... - dddl bir aran Oaman bunlan .......,, ı_.. ...... .., U (A.A.) - l<aıaya 1.. galeyana gelen umumt 8fkAnn ldlaad hir ve ... lıir-. -J

a-l!Plft delılsdeld yoruz_ ;.Jt'l..-.1.+., .. T --•alarmın on•• (~•ıe ftl!Hu Karagözden aldıflm eöylemlf, k Ce"- tazyıkt 811.tmda Anglo• • Sabon 1J11a ..... IJ- bell-• v---a. ~- ~...,. _ u -~ gnız """'"' t• "' ~ıuıtanka .. ,. el< tlerlnlıı tam 
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...ıa • , •• - - ---. ....,_ -ki-hor • nasıl geçeceksiniz? Blnu: da ana• - de yakalanarak .. ,....,,. mit"'· Gemide bulr ••'<hr. ıııemı, • • . anuy e : ,..._ ay- Jeotlorle ııöJleftli. ~-~ta ...,,... -klln• --· ................ fili o.an taı.yelennden vugoçe 
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<h:vriaa llotipleriadea biri de 
;.:""nna - ...,.......,.. neSiız;ı keoerek gu cevabı verdiler. Da- re!< taamıza baolam:ık tamvvurun. Bed • ........, Said ıı.- idi. Şal. b~ tıq1ra Hindi.tan umumi _Karne U$uliln11 tatbik ede.ri.z. d11. buhmduklarmı belirtmektedir var~. obmeyle gezerdi, Jktmda 

·-..u "-- tta leri · Kabatat UMısl mezunJan ce&Dl•etln. ıer K"'"·hm u.._ --~ ......,.. halka ..,..... 1 r biter M ... ll. her karne ıgın r.or. Göoleri sabunlu, kir yı:nı • • • - blr ldlW. ....ı, - -
ltr ~-.Jel: Gelecek hatta.. 
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2 ~"at tki saat bltıti mi. cat kapı kabarmış bir hatunu kurna ba • den: Japon ~hd!dinin tedricen arl~ ttbae de ipekli örtü sarardı. Şark ••veİ-harp- iftlrake ~ . anası girer: • ,andan bozu kuvvetile ayımuık lA- OemlyeUmlzin eenetlk "'"''""" bir .. kil aldığı Avuııf>alyada Sld felsefesini l)i hlllyorda. Zamam 
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Diye PenJngton mrarde. de\-am ı met uı~ ~... ve ben Miralay Ras 5')yle e . ..:..r.en • .,_ __ fı.~ı mcnaaplA-A~~~!:·wrıu ilk. il · ~.me-rikada bulunduğum i4;1n onun. _ Madam Doyı vapurdakiler • veqa... .t1UflU' gtlrtilttı '"reıı· ~~ tlS K ·~ fMat otoriter bir eda~ mtınuebc:tle>i hakkında b<lıtinı don birinin keadlıolne lmrfı kin ılle lttlhatodar ~- ...._ 
l '-AIDeJe mütemadiyen 'o " pek az. b-'-"'ğinl _,..,.,,

1 
..... rdu. Dedi. Fa • kopmuş.. Marat beyıo •- L le Ru Jı:endüııtne IUft]an &ayledi: ~ DU., ., • ., iller abrar fırbaaun '-~aer çıkarıyorlar il - Mösyö Penington, bize ina· - Faıko.t bugUn bunlara raj- kat bu ldn kendi phema ka.rJı de- mek istaye e Ute-rıı Q,~ 11 (A.A.) - Japonlar Ye. c nın. BJıg bO.tlln 1mlrAnJen eıı ince men bu gemide bulunanlardan bt. ğU, il . ~ sa acaba men.4'aplan hüeum etmlller, m 

rJrta ~ l'bıJ.cbaıeııe de aaker çıkar 'ı1oı :~:1,:",. teferrüatma varmca.ya kadar tot• ri muhalckaık ki Madam Doyıu or. bum::ı :eolduğunu bÜiyor musu- eavblerl ncmket ve nezahete da-
..,.;·""'-"' bir llma"' "ban 
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n-.azc] Belfonm yanmda uyan>k - Evet, çihaldl oı. mUdulün '°"radan ~dim. Doinısu uca. bir d._t....ıımnz de"" mi? ıı:.... rll• I,. dedl Banun - '"!!',: alt d k t kalmamI"lır. ŞUphealı bir an da'• < n yakm doetuauııuz ve herhalde kurtulmuştu. ll'akat öyle mnne • ı;u • d h 
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ta arttı ve~·_ N. ın an aç 1 m;ştır. İ·te o zaman matmazel .... husmıl lolerini laocasmdan divorum ki bu bir k ... i<ti. Siz de il bir-· aedceoinde lflU tli • • .. • .......... 
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MA, lŞ VERl\IE, ALIM, SATIM 
l!:VLEl'illılE TEKLU L!ffil, iŞ A..KA 
&1bA ıtcari mahlyetı halt olmıyaıı kti. 
çük ua.ııar panuı17 r ıtuuur. 
bafbk yaomJ.ak.I lar1b terçe\'eel kupo 
oUe biri~ gonııcrllC".ektlr-J 

Evlenme teklif len: 

• Yaş 30, boy 170, kılo 60. sıhbaUi, 
mUtenaJ?lp vUcutlu çok yi aileye men. 
sup, temiz giyimli, yUksek mUhcndis 
mektebinin son sınıfmda okuyan tahsil 
ve terbıyeslni A \'T\Jpada yapmış kimse· 
iliz blr gene, terbiyeli, tahsilli bir aile. 
kızı ile evlenmek jstcm,.kkdir. lade 
edilmek !!zere fotoğrafla (A.A.D) rem 
zlfic mUrnCA:ıt 196 

• Ya§ 2f, boy l i2, kilo 68, esmer, 
yüksek tnhsllU, lliO lira maaşlı iki e. 
v1 bu1Ul1411 bir bay, 17.20 yaşında, te· 
m1z ,.e varlıklı blr aileye mensup, e. 
vın:: bağlı bir bayanla evlenmek iste. 
meKUdlr. (Y.Y.) remzine mUraca • 
at 19i 

lı arıyanlar 

• Flkri Tevfik kardc§in otomobil ve 
maklnUt okulundan mezun bir genç, 
garaj veya deniz motörlcrinde çalı§ • 
mak istemektedir. (Şl§ll) rem.zlne mU
racaat. 

• 17 ya§mda 1lkmektep me711I1U bir 
genç herhangi blr mUesssede munasip 
bir lJ aramakta.dır. (13 isim> remzine 
mUracaat. 

• Lise 10 a kadar okwnU§, daktilo 
bilen, yazı l§lerinden anlayan kanaaL 
k&r bir genç sau • pcrııembe • cumar
tesi gUnlerı çalışmak istemektedir. 
Evinde yazmak üzere daktilo iti de 
alır. (N. Sertel) remz.ne mUracaat. 

• İktisat fakültesine devam eden iyi 
lngflizce ve muhasebe bilen blr genç. 
öğleden sonra herhangi blr mUessesede 
çalışmak istemektedir. (H.M. 19) rem 

zine müracaat. 

• 17 yaşında, orta Uçteıı çıkmıı 
bir TUrk gcncı, resmi veya husus! bir 
müessesede çall§mak istemektedir. 
TB.§raya da gideblllr. (Alaş) remzine 
müracaat. 

* RUştiyc mezunu askerltğlnl yap • 
mıı. tecrübeli bir bay, odacılık, kapı. 
cılık, gibi bir iş aramaktadr. (Hay -
dar) remzine mUracaat. 

• İlk mektep mezunu, fra.nııızca ve 
ttalyanca bilen bir ~nç ff aramakta. 
drr. (M. D 315) rcmzlııo müracaat. 

• Lise l den mnll \'aZlyetiDJn bozuk 

mumi yerlerde halka söz söyle -
m~..ı: imkünı öldürülmüş gibiydi. 
Bazı 'aliler, yeni tayin edildikle
ri 'iliiycttc, tayiJı fcnnanı okun
duktan sonra şöyle blrl<aç söz söy· 
lerlcrdl. Sonralan, Sırn pa.511-lar, 
Ahmet Vefik p:ıga.lnr \e bunlar a. 
yıırmdılla \nliler gôçtiiktcıı sonra 
bu fıclct ,10 ortcdan ltallctı. Yeni 
ı;alilcr "sUkfıt altındır,. dü.o;turu -
na u:, ~rn.k, nutuk fff n · s<iylcmez 
11>ldular. 

Bu hal, hürri3 etin llinma lia• 
dar biitiin kuntluk ''e cansızlrğı i
le den.m etU. Hüni~etten sonra 
ise !!Oz sö~ k'mck mer:ı'kı, lıa
tipleri clinlemok merakı umu
miJeştl. Cumhuriyet de\ rinde 
I~ konferans yolu büıtbtitün ge • 
ni lemi tir. M:ıne' i bir lhtiya~ i
fsdc eden bu h:ıletl kavnyu.n 
llaRc Partisi ve JlnJkc\leri, kon• 
f el'anslar tertip <'tmeyl program
larına. koymakla bti3iilt bir thtiyacı 
ka~ılamışlardrr. Fn".;at, Jlalkev -
1 erinin hazu ladığı progrnmı ben 
kendi hesabmıa az bululonım. 
GönüI konferans serilerinin daha 
ı;ok, hatta, hem<!n hemen her ge
ce olmasını istiyor. !Uademld 
okuyamıyoruz, okuyneak yeni 6-

'ier bulıunıyonız. hiç olma7sa diıı· 
Uyelhn. 

Şahsın gorilniır riitbei aklı 
eserinde ... 

LAEDRi 

tuğu yUzUnden aynlmıı bir TUrk be.· 
yan vasat blr UcreUe herhangi bir mu 
essesede I§ aramaktadır. Telefon san. 
tro.l ve dakUlodan anlar. (N. Öz) rem. 
&ine mUracaat. 

• Orta tah.sUU bir bay; h1ırhangi bir 
işte çalışmak istemektedir. ıtı görUr) 
remzine murncaat. 

• 18 yaşında ilse 11 den tasdikna. 
meli bir genç, mal§etlnin teminl için 
çalı~malt ıstcmcktedlr. (D.T.) remzine 
müracaat. 

• TecrUbell bir hasta bakıcıya ihtl • 
yaç vardır. Erenköy Telllkavak 17 de 
tıayan Behlreye mektupla veya bizzat 
müracaat. 

•Orta Sten çıkmış, bir genç, az bir 
Ucretl1ı sanat öğrenmek için herhangi 
bir elekt.ıikçl yanında çalıımak iste. 
mr.ktcdir. (Özgernıen) remzine müra. 
caat. 

• Yeni tUrkçeyl bilen elektrik teai. 
eatinden ,terkos teslsatından, motör, 
yağcılığmdan, asansörden ve denizci· 
Ukten anlayan blr bay resmt ve huaua1 
dairelerde veyahut apartıman kapıcı. 
11#1 yapmak f8temektedlr. Adres: Pen. 
siz bir bay; terbiyeli, dUrUst macera 
dik Ankara caddesi No. 98 Muatata 
Çevik. 

• İpekli, yUnlU ve pamuklu mensu. 
cat üzerine bir mUtehauıa boyacı 1o 
aramaktadır. Adres: V .M. posta kutu. 
BU lfl5 Galata. 

• Orta mektep 8 inci sınıfa kadar 
okumuş eskJ harfleri ve biraz daktilo 
bilen b!.r bayan iflyle ve tahalllyle mu. 
nasip resmt veya htm18l blr mUeaaeee. 
de çal11mak istemektedir. lsUyenJerin 
(Baş Can) Remzine mUracaatıan 

• Muhtellf orta okullarda öğoretmen 
ilk yapmış husus! bir çok talebe yetJ.r 
Urml§ bir bay deneme için Ucretaız 

olmak üzere ehven fiyatla almanca ve 
riyaziye dersi vermek istemektedir. 
(İyi öğretir) remzine mUracaat. 

Müteferrik: 
• MUkemmel bir halde be§ yeni lAa

Uğlle 37 model Kabriyole, tek kapılı 
be§ kl§lllk husust bir ford otomobW 
2500 liraya pazarlıksız aatılıktrr. !ati. 
yenlerin adresine arabanm bulundu~ 
yer bildirilebilir. (Ford) remzine mu. 
raca at. 

Aldırınız: 

~ readsleı1 ~ .. o.. 
knyucularunızın namlarına gelen 
mektupları ldatthaııemlzden (pazar 
lan hariç) hergUn sababtan ötleye. 
kadar ve R&al 17 den 90llra aldınna. 

ııın. 

(Semlraml.s) (GUlhan) (C.R) (Sezer) 
(Ciddi) (Ferhunde) (Y.Ş,) (M.K.A) 
(Deniz 18) (İlk ve son pna) (M.K.29) 
(El) (Kemal Çankaya) (l. Şenkan) 
(S.U. f) (Eclar) (Şart 18) (H.T. 8) 
(AnlaşaUm)(B. A. Sev. Tap) (Ba§ca.n) 
(N.Öz) (Genç Rehber) (C.R.l (Oran) 
(Ayla) (C.M.) (S.S.) CM Z. E) 

(Pembe Zarf)' 

iLAN 
1939 senesi bidayetinden iüba. 

ren Mine ve meldnc ilzerindc vr. 
yahut yalnız Mine üzeri.nde 
BROVNtK yazılı Ceb, Kol,. :Masa 
ve Duvar saatleri gibi muhtelif 
cins saatleri münhasıran ben A,·. 
rupa Fabrlkal:ır;na sip:ı:rıia ederek 
gC't,frtmckte ve Tilrkiye dahilinde 
satmakta '>lduğumu ve BRO\'NİK 
yazılı bu saatleri başka mağa.ıa
ln.rda satmak ve sattırmak me.zu
:uyeilni hiç bir kimseye vermemiş 
olduğumu ve bu isimde ııe.atıeri 
tahriri mezuniyetim olmaksızın 
A vrupaya slpe.rl3 edecekler ve sa. 
tacaklar aleyhine de hakkı millc~
~ebiıne istinaden Uık:.batı kanun'. 
yede bulunaca!;runı Han ederim. 

Bootancı Bağdnt Caddesi Sucuk. 

çU Musa soka.k No. 1 
ABJDtN TAN 

H A B E K - Abam DOSta8ı I2 ]I[ li. R T - 11Mı2 
=-· 

Şehir fivatroaunun 

1 
tYazan: Necip Fazıl Kısaktlrek) 

UKAJI IUl:IMIN DA 

PARA 

---0-
&0MEUI Kl8MINüA 

Aqam 20.30 da: 

Okae ve sükse 

,.. Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
:·

1 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
~ .. 
~ icabında Günde 3 Kqe AhDAbilir. Her Yerde Pullu Kutulan lararla lıteyiniz. 

lıtanbul Defterdarlığından: 
Dosya No. 

51217 .llH/323 

51217/355 

51217/315 

51217/306 

51217/306 

51217/31' 

:11217/316 

512171310 

51217/300 

51217/327 

51217/311 

51217/321 

Nevi Muhammen 
beden 

Meddiyeköy Yıldız BUytlkdere caddesinde 
12 pafta 83 ada l parııel l No. 1ı (3792) 
metre murabbaı arsanın tamamı 

MecidlköyUndc 12 pafta 97 ada 4 parsel 
No. Iı (1060) metre murabbaı arsanm 
tamamı. 

MeeldlyeköyUnde 12 pafta 96 ada 8 parsel 

ve (602) metre murabbaı arsanın tamamı 

MecidiköyUnde 12 pafta 71 ada 3 parsel 
No. lı (5600) metre murabbaı arsanın tamamı 

MecldlyeköyUnde 12 pa.tta 71 ada f parsel 
No. 1ı (f200) metre munbbaı arsanın 

tamamı 

MeddiyeköyUnde 12 pafta 96 ada 5 parsel 
No. lı (3528) metre murabbaı arsanın 

tamamı 

Mecidiyeköy yıldız posta caddesi 16 pafta 
26 ada 9 parsel No. lı (172f) metre mu. 
rabbaı arsanm tamamı 

Mecldiycköyünde 12 pafta 38 ada 9 parsel 
No. 11 (3446) metrıe murabbaı arsanın 

tamamı 

MecldiyeköyUnde pafta 58 ada 9 parsel 

No. 1ı (2960) metre murabbaı arsanın 

tamamı 

MeclcllyekoyUnde 12 pafta 97 ada 6 paraeı 

No. ıı (1020) metre murabbaı araa.nm 
tamamı. 

MecldlkeöyUnde 12 pafta 7• ada 2 parsel 
No. 1ı (6920) metre murabbaı arsanın 

tamamı. 

llecidlyeköytlnde 12 pafta 107 ada 2• par. 
ııel No. lı (63~) metre murabbaı arsanın 
tama.mı 

Teminat 

2275.20 171 

318 24 

320.80 2:1 

840 63 

f20 32 

1011.20 75 

103f.40 78 

1038.80 78 

lf80 111 

366 23 

2076 106 

1403.40 166 
Yukarda yazılı gayrtınenkuller 18.3.942 çarpmbe. gtınu naat :ti) te Mil· 

ıı em!A.k müdUrlUğünde mUteşekkil komisyonda ayn ayn ve açık arttırma 
ile satılacaktır, Fazla IZahat için mezkür mUdür!Uğe mUracaat. (28•0) 

latanbul fiyat murakabe komisyonundan: 
tiA.n No. H8. 

l - BllQmum perakende satqlarda aleniyeti 08U1UnUn tatbikine karar 
nrllml§tir. 

2 - Ttcaı1 team.Wler mucibince fiyatlarda aleniyet, aatışa arzedilen 
maddenin azamı satı§ flyatmı açık olarak gösteren: 

A - Etiket koymak, 
B - Ltste bulundurmak, 

c - Bir defter veya kn.taloğ ta.nz\m etmek, auretlle tatbik edilecektir. 
3 - A - Yukarda blidirilen fiyat aleniyeti mecburiyeti pazarlıksız 

satı§ kanununa dahil maddelerde ve .satış gubelerindc bu iltl.nın negrinden 
itibaren azamı bir hafta. 

B - Pazarlıkaız al'.U§ kanunu mevzuuna dahil olmıyan bllOmum mad. 
delerde ve aatıı §Ubelerlnde iııe llAnm neşrinden itibaren 15 gün zarfında 

tatbik edilmif bulunacaktır. 
4 - 1amarlama tl7.erlne 13 yapan Ucarethane v~ mağazalarda • ayak. 

kabı aanatkUlarmda t1erf, §8pkacılarda kordela gibi - mamuıu meydana 
getl~ğe yarayan malzemeler satııa arzedilmedlklcrl takdirde fiyat ale. 
niyeti mecburiyetine tabi değildirler. 

5 - Bu ifin tatbikatı hakkında malOma.t almak istlyenlerin ticaret ve 
ranayl odasma mUracaaUan ilt\.n olunur. (3265) 

İstanbul Fiyat Murakabe komisyonundan: 
İIAn No. BU 149. 

1415 numaralı UAna ektir, 

1 - Ktrkılmlf canlı hayvan satışlarında karamanm beher kilosuna f8, 
dağlıç, ve kıvtrcığm beher kllostına 50 kuruıı. 

2 - Kırkılmamış canlı hayvan sa.tl§larmda karamanın beher kilosuna 
50, dağlıç ve kıvrrcığln beher kilosuna ~2 kuruş fiyat tesblt edlldiğl, 

3 - Toptan ve perakende et aab§larmda 145 numaralı UA.ndakl fiyat. 
ların cart oıduğtı UA.n olunur. (3266) 

1 
Deniz Levazım Satıaaıma ı 

Komisyona llbları ---------1 - Tahmin edllen bedeli (1332.27) lira olan Deniz haatanesinin l nci pav· 
yotıunda yapılacak tamlratın 13.3.942 cuma gUııU saat H tıe KasıJll· 

pll§&da bulunan deniz levazım aatınalma komisyonunda pazarlığı ya. 
pılııcaktır. 

2 - Katı teminatı (199.84) Ura olup prtnamesl herg1lıı. 1.§ aaatl dahilin· 
de mezkOr komisyondan bedelsiz aımablllr. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesaik.le blrilkte adı geçeıı 
komlsy.:ına mUracaaUıı.n llln olunur. (322f) 

• •• 
Yaş sebzo il6nı 

1 - Tahmin olunan mecmuu bedeli (17630) lira olan on beı kalemd• 
ceman 105.000 kilo muhtelif cins ya, sebzenin 23 mart 942 pazar· 
fesi günü saat 15 te kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 ilk teminatı ( 1322) lira (25) kuruı olup ıartnamesi hergün komis· 
yondan parasız olarak alınabilir. 

3 isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evv•· 
lıne kadar Kasımpaıada bulunan komisyon baıkanlığına makbuı 
mukabilinde vermeleri. (2968) 

••• 
1 - Tahmin olunan mecmuu bedeli 34.740 lira olan (60.000) kilo kurll 

üzümün 24 mart 942 salı günü saat 15 te kapalı zarfla eksiltınes1 
yapılacaktır. 

2 ilk teminatı (2605) lira (50) kuruı olup ıartnamesi hergün ( 17 41 ku· 
ruı bedel mukabilinde komisyondan alınabilir. 

3 isteklilerin kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı tek 
lif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 

vermeleri. (2967) 

Nafia Vekaletinden: 
f 

18.3.942 çarşamba gtlnU saat 15 te Ankarada Nafia Vektıetl binuJ I" 
çlnde malzeme mUdUrlUğU odasında toplanan malzeme eksiltme komlsyo 
nunda (8750) lira bedel tahmin edilen 5000 adet normal kUrek mübayaa 
8llWl kapalı zarf usu11le ekalltmesl yapılacaktrr. 

Ek4Utme §&I'lnameal ve teferruatı bedelııiz olarak malzeme mUdUrlU. 
ğUndcn almabllir. 

Muvakkat teminat (656) tlra. (25) kuru§tur. 
tsteklllerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve prtnamealndeltl 

vesaik ıle blnikte aynı gUn saat H e kadar mezkı'.ır komisyona makbuz mu· 
kabilinde vermeleri lAzımdrr. (1506) (2933) 

Devlet Deniz Yolları işletme Umum 
Müdürlüğü İlanları 

Mudanya Hattı Tarif esi 
Mudanya hattında H.8.942 cumartest gUnUnden ltlbaren tatbik ol~· 

cak yeni tarifeye nazaran Mudanyaya cumartcşl 14.00 de p:ızar, pazarte.tl 
çar~ıımba ve cuma günleri 0.50 de, Mudanyadan 1stanbula cumartesi 12.00 
ve 18.tO da pazar ı 30 da salı 12.00 de per§embc 9.00 da sefer yapılaca!<· 
tır. 

Fazla tnfsılnt için acentemize müracaat olunmam:. Telefon: f2362(S24f) 

Bevlet DemiryoUarı ve Limanları l,letmc 
Umuın idaresi ilanları 

?!u:1 •mm n bedeli (1125) Ura olnn 3000 adet pirinç gömme kapı klllcSi• 
ayn:ı ı (30 3.912) pazartt'Sl gUnU saat (14.30) on dört otuzda Haydarpa.ea~ 
gar b n ı d h llndeltl komıııyon tarafından açık eksiltme usullle satın •'1• 

nacaktır. t 
Bu ı.,c gırmek lstiyenlerln (84) llrıı (38) kuruşluk muvakkat teıntıı• 

ve kanunun tayin ettiği vcsalklc birlikte eksiltme gllnU saatine kadar 1'1· 
misyon mtir caaUarı IAzımdır.. ) 
Bu lşc a!t :ır:.nameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır.(~ 

. latnnbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: ıcı• 
H v:ı blr'lklcrl ihtiyacı Jçln 12 knlem muhabere malzemesi pazarlı 

..ııııe 
ııatın ıı!ın ktır Kati teminatı olnn 1803 lirayı Bakırköy malmüdUrlUır . ~ 
yatıra ak makbuzlarll-0 birlikte 17.3.942 salı gUnU saat (15) te Yeni pO' ş 
ne kar s rıda bUyOk Kınacıyan han ikinci knt No. 9/10 da hava ııatıııalOI 
komisyonuna mUracaaUan. (8212) 

~ -::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:==:====================================~~~u==an-ada=====ln=ce,===lllcak====blr=== .. ===du==y=d=u=:==n=m===oğ=l=u=n=u=n=ad==L====================k=l=ç=:ı.=,=f=ln=c=n=n=ın=ı:::::3=rr=e:::::at=a=nı==k=:=============Ha==l=,r=.=,=,n=u==v=e=o=n=ıı=n::: ~ yasıtd'1 
- Temuçln bay? Uyandın mı! Se. Temuçln önUne bakıınık, yerde kıı. - Bunu şimdi ıı.:ına l<ıb:ıt edc.rğlın, r;olc ili tııııırmL 

- 'l"n Toçlııoya nasıl hesap ,;ere - baktı: • 
er.ğim? Ona söz \'ermiştim: "\'ıuJfem. - Bu Of"ltan kadın nerclea de kar 
cl<,--,rı dönünce)C kadar bnşka bir kadı. şıma çıktı! Bu gece bana Mogollatan 
nın ylizline bakmıyııcağıoı.., demi tim. hudutlanndakı kliyler luıkkmcla epey. 
lk'a bu tuuı;;ra nasıl düştüm? Bu fa· oo fllJ dalı malt'lmat verdlilnJ batır. 
mıının içine naaıJ girdim'! Bıı kadm lıyonım. Acııtıa bu kadın da bir ~• 
be:aI ~olumdan nasıl ~rdl? Ya ona mudur'? Casıısm klmllı hf'S&bma çalı· 

sarhoşlukla lçlml nçtımsn, ımmı fJYOr'! Eğer Ruslara hizmet eden bir 
ıfüktllmse ... Ey\-ah, ipe• .aıma malı. OUll.."83, onu bugiln mutlaka öldtlrme. 
vnldam 4'emeldlr. Uyhn. Böyle bir mnhl<\ka sır Vt>rtp g~ 

Kamtmura pentıeftlye dayandı ve u. mck \ııtana hl.rnnett<>o baska bir .lt'Y 
:>.aktan r:!Jrltnen Naı:asnJd llımıııma olnm:ız. 

ini duyuyorum .. rüyada konU!} muyor- rulmuş çay sofrasının bir kt>nıınndakl dedi, '":ımcle f!.i ıııUhlm ,e.,ı·m mr 81 lUelıtubu ııhr alın:ız: 
, ın delil mili' mindere oturdu. rl hııricl.}e nıu:ırınızın te7Jcert"Sl. Diğeri - t.tc onun ynzm •. onun ı~J-

Tcmuçln keodkıe geldi ve Jl('n<'ere. Tlyen. Fo çay kadehl<'rlnl doldur-- de ıırofc>•ör (Şhnos) un mt'l.tııbıı.. Dl~e sli.)lendi \e hı7.lı hızlı okUfdl' 
ı ıı oda kapısına kottu: du: '.l'lyrn • Fo lCrlncl~ k lktı, bir do. başladı: , 

ıl .-ıı· _ Uyandım, Tlyeo • Fo! Sen ner- Şu yaptığın hb.metlerı sayablllr mi. lap açtı H• blr e tc evralc c;ık:ırdı: "Sevimli ve fedal~ll.r Çan·TUJlg tıt 
l~nP ııln '! - tııte h:ırkhc nazırının kısa tc:ı:li<'. "Son '·nzlfcni de muvaffaklye 

ol· - ;\it kattayım .. haydi in atjağıya. - Elbette .. , .e Utlho.rla sa~-ııblll· reııl.. yaptığını gördüm. Çok meınnUJl atfet 
Sanaç.ay hazırlıyorum. rfm: Tokyo hUkCımctınln lstlbbamt 11e. Kamlmurn tezkerl'JI güzd:?n g~lr - dum. Japı>nyc-Jlm bu h:ırj>ten ınutettıı'· 

Temoçln arkasına bir klmone aldı.. n tarafından, ltl tehlikeli harp aylan dl: olarak çıkmasına sen de yar&ın aıacŞI' 
Merdlvendm J'll\"a!} ya,·a~ indi. lçlnd<' lkı kere Şanghaya göndPrlldlrn. "Şanghnydakt yararlıklnrınızdan .Japon milleti sana müteşekkir k ı.ıııt 

MASKELER lNtNCE... Oradaki Ruıı MMUıılannı tanıdım. ta. ötUrU sızı tnkdlr ve tcbnk cdl'rim va tır. Harpten sonra adını ve bUviye~ıc-
- Buyurunuz, Kamlmura!... kip ettim ve Rualarm Japon~·ada neler adettlğim mUkt'ıfa.tı almak Uzere ·he : bUtUn dUnyıı.ya tanıtııcağıZ. p;g-er gel• 
Delikanlı, birdenbire ~ırdı: yapmak istediğini, Japonlan ıçtnOOll men Tokyoyn ı;cllnlz... tın olursa bir kere daha Tokyo~··· 
- Ne o'! ban& bu adı oedt'n veri. nasıl '"'ınnağs ~alr,hklarmı ötrendlm. Kamlmora: sana ~hsl minnetlerimi sunaca ~· 

yorsun T Tıplcı M'nln Mogollııtanda yapmak lıı. - Hu kAğıdın sahte olm:ısı mnhte J(amlmura bıı yazıyı tanıdl, 
- HU\iydiılll aaklayablllrsln ama.. tedl!tlrı ı,ıcr glbL . ırwldlr. Ti~·rn - l~o: hclr bir krre de )<"Dickn "'Uplın)e düştu: .,ır 

adını beııclen niçin saklıyorsun, Karni. Trmuçln itidalini muhafaza ederek: iıteki vesllı:nla balm~un. - Bu mektup "Ç.an.TUng ....... .,,.. ... 
mora! Ben, yabaneı bir lnsan değilim. - Ç.ok 1~1. dedi - Eğer bunlar doğ. 11yen • Fo lp<'l<ll kı1ğlt Ur.erine ya. kadınıL hitap ediyor. lfaJbUJd ,.ıaJ 
Yurdunu7A hllytık hizmetlerim var. ru ısc, yurdumtızn clddl"ll büyük hlıı:. .dımış bir rnrlıtııp u:rnttı: adıa l'lyeıı • Fodur. Bu )tte de bir 

- Fena bir ad mı bu! Tokyonun metlt'r yapmışsm! Fakat bunlara na. - Rarfclye ınnzırınm w:ı:kcreslnr tl"l<Arlık tıczlyonım. 
en l!lddl, en vatansever ve yakı11ıkh.. mi ı.nanınah T sabtc dersen, doktor (Şlmos)u bit ta. DOdi. TJ.) ~n • Fo ctayanamadf: ~r) 
aynı z:ımıwıda da meşhur bir knhnıma· Gen<- kadın kaı,brmı ı;attı ve f'llnde. ınmı~·antl<~mı ! (0e\·aD11 ' 


