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Artık kar 
yağması 

ihtimali yok 
:JCet aAşam : 
....., ~ ~ -~ 

Vesika asallal 
tamim etmek •1· 
nasip olmaz mı? 

Bugün herkute bir ihtiyat tedbiri olarak öteberi satı~ 
tdmak ve •aklamak hıraı doğmuştur. Bunun önüne naaı

hat ile, irfat ile geçmenin imkanı kalmamıştır. 
Bulgar Krah 

Almanyaya 
neden gitti ? VllAyet emrine verilen yiyecek madde

leri bakkallara datıtıısın. bir lraç gln u ~=· :U~~t!ın ~~:~;;!:~~: 
d '•al'"' acalltır zakerede bulunmak üzere Berline git. içinde bepsl orta an D • mlştlr. Birçokları Bu müzakerelerin 

Almanyanm Bulgarl.standan istemek. 

Y . H o· s EYi N CA H ı D YAL Ç 1 N ıe oıduğu asker1 kuvveuer1e a11Jtaıı azan. 1 olduğunu sanmaktadırlar. 

/
STANBULDA epeyce bir 

müd<let bir demek buhra
nı hüküm sürdü. Bunun sebeple
rini arnBtınnağa, BU veya bu taı:z
da hareketi Jmbahatli bulmago. 
f\&Jkaeak değiliz. Çünkü böyle bir 
nıtınaka.r;ad:uı ameli bir fa;t da. el
de cd~eğimJzl zannetm!yoru?': 
lliç kimsenin lnkir edemıyece~ı 
objektif olaylara dayanarak yüru
nıeyt tercih ede.ıh. Şimdi bu e';i • 

nıek buhrsm ortadan kalkmıı:tır. 
~kmek bollqnuşiır, ihtiyaca kit· 
fidlr demek istemiyoruz. Bir kı· 
1>ını halkın daha faıla ekmeğe ih· 
tlyacı olduğu muhakkaktı!'. Yalnız, 
bnı::ün miıubede ettiğimiz hakikat 
~dur: ekmek kısmen azdır. Fa.. 
kat ha azı bulmak, gürültüsüz ~ 
t:rtmız muayyen bir fiate elde et
nıck kabil ve kolay bir hale gel· 
nıi~tir. F.'kmck bahsin~e~ teme~i 
edilecek elbet yalnız ' kili mıl -
tarda" daneği ayni kolaylıkla el
de eclcbllmeie inhisar eüiılitir. 
Onu da yeni mahsulün bereketin
den beldi) oruz. 

Demek oluyor ki 'esika usuı_n 
giize çarpmı' otan mabzur~nn ~ır 
kısmını ortadan bldınnaga ki~~ 
gelmi?}Ur. Böyle olunca, bu usulu 
başka maddelere de teşmil etme· 
fi dü~ünem~ miyiz f Halkta bir 
nevı panik doğmuştur. Bunun ne
ticesinde herkeste bir ihtiyat ted
biri olarak öte beri sn.tmalmak ve 
Saklamak hırsı doğmuştur. Bunun 
önUne na lhatle, irşatla geçmeni~ 
İtnkinı k&lmamıştır. Ancak cmnı
Yet tel'kini saretlledlr ki bu fena. 
lığın önü almabilir. Bugün lstaıı
huı ,iliyetJııln fılllrine f1l kadar 
ton yiyecek maddesi 'erildiğini 
1'azetelerde okuduk. Bu yiyecek 
lbaddeleri bakb]la.ra , ·eril in, bir
kaç giin içinde hepsi ortadan kal
kacaktır Bunlan mnhtekirler alıp 

• aile alı lla1clarnMalar bile her P 
"aklamak istlyeccktir. ~t bu~
tnu!fkPn alıp e'\·e atmak lstiyeceli• 
tir. Binaenaleyh, halkm ihtiyacını 
t~ın maksadllc vitayete aynlan 
bu gıda maddeleri ihtiyacı t.emln 
~enıeden malulut blr kısım insan· 
ların eline geçecektir. 

Yalnız gıda maddelerinde de
~il, her §eyde 11ynl mahzur gö:ıe 
r,arpıyor. Anada sırada bilmem 
llueden şu kadar ton çh i geJmis
llr. Plyn!ianm ihtiyacı temin cdi
leee1ctır diye gazetelerde bir h:ı
' •dlııı otmrrunuz. Bu çhiler elbet
te esnafa ,erlll)or. Fakat bugün 
bir kilo ehi almak isteyiniz de a
"-dığmızı bulunuz bakalım. Çh i· 
11ib ele "eslka ile verilmesi lüzu
lnnndan bahctetmi) orum. 1'1fsal o .. 
l&rak gösteriyorum 'e demek l!r 
Uyorum ki halkta hBc;ıJ olan ruhi 
!ııı.ıete göre piyasaya ihti)'B<'8 kiıfi 
h2'itg1 nw:lde ı;ıksa o kadar kapış 
l<aprş satınalmacaktır kl lhtiy~ 
bfı. ttırlü tatmin olunamıyacaktır. 
İhtJ~lamnıu zamanm Ye du

"Unıun icabı dolayısilc az tatmin 
edeliın, fakat bu azı elde edebile
l?tiüniıden emin olalım. Bu em-
111Yet gelince bogiinktı r.ikiyetJer
.'len büyük bir kısmı ortadan kal
"•eaktır. HsJkmnzm tmkinsız 
~Yler istemi) ~ci!tne itimat ede
h 111riz. Fakat imkan olan şeyleri 
1.'

1ka muntazam surette verebile
un. Bnnnn için de daha bazı e-

~~ıılr hladdelerl vesika usulU daire
~ nele te,-zı etm,.kt.('n iyi bir çarl' 
oktur zıuınedi3 orum. 

Şarkta Krips Hindis
Hava muharebeleri 

1 
tana vardı 

Şiddetlendi Londra, 23 <A. A.> - B. B. 
C: Dün tayyare ile Karaşiye va-

~ n.n Sir Stafford Cripps, bc

Almanlar yeni Up 
tayyareler, Ruslar 
da Amerikan ve 
ıaglllz tanareıerı 

11aııanıyorlar 
--0-

Cenuptaki Alman taarruzu 
muvallak olamadı 

2s (Radyo saat '7,15 de) -Londra, 
arısı :Moııltovada DC§redl. 

Dün gece Y 
len resınl Rus tebliği: 

dUn de taarruz! muhare. 
Kıtaatımız düıımanm 

tmlşler ve " belere devam e kabil ta 
ba.Zı kesimlerde yaptığı mu -

. ağır zayiat verdi· 
arruzları kendisınc tta 14 

dlr 21 mar 
rerek tardetmişler · .. ""de} 
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Berlin elçimiz 
Din ak,am Anka

raya gltU 
.Mezunen şehrimize gelmiş olan Ber

lln büyük elçimiz HUsrev Gereae dUn 
akşamki trenle Ankaraya hareket et
miştir. Hüsrev Gerede bir hafta ka. 
dar hükQmet mezkezlmlzde kalarak 
ali.kadar makamlarla temaslarda bu. 
1unduktan sonra şehrimize gelecek 
ve vazife.si b8§ına hareket edecektir, 

vun tayyareyle Yeni Dclhiye .ha· 
:-eket edec0 ktir Hint koogresi re· 
.s: Nehru ile ~Uslümanlarm reisi 
Cina, Yeni Delhiye gelmişl~rdi~. 
N€hnı, yaptığı beyanatta. Hıntlı
lt ıin i<Jteklerini şöyle hulisa et• 
m·~tir: 

- Ne :i.9tiyoruz?. Diğer nıl:llet
lerle ittifaka hazır müstakil, de
mokratik ve fc<lt"ral bir Hinrustan. 
Böyle bir Hiııdistan Asya ve A· 
n erika ile sıkı mUnascb&t tes;s • 
ne taraftardır. 

Karaş! 28 (A.A.) - Slr Staf
ford Krips, kendisine refakat e
den heyetle birlikte geeeyi Ka• 
'l ·de geçirdikten eoınra bugiln 
tayyare ile Derbiye hareket et -
n.~tir. 

Bir deniz tayyaresi 
Gemileri batan 56 kiıiyi 

kurtardı 
I.ondra, 28 (A. A.) - Hava 

nazırlığı habe-rler servisi bildir·
)CT: 

Sunderla.nd tipl bir deniz tay• 
ynresi Afrika sahilleri açığında 
batan bir İngıliz gemisınden bir 
ucuşı:a 56 kişi~; lö"".lrlarmağa mu
vı.rlfak olmuş. Deniz tayyaresi 
kP.ndi mürP.ttebatiyle beraber 72 
kist taşıclığmdan havalanmadan 
evvel denıı üzerinde takrföen 10 
ki oır.etre mesafeyi ka).mak sure• 
ti)1C aşmıştır. 

Yeni Ginede 
Hava muharebeleri 

şiddetlendı 
-o-

14 lapon tanareli 
dfltlrlldtl 

Lon<lra, 23 (A. A.) - Şimali 
A vu::ıtralyada ve Yeni Ginede ha· 
V& muharebeleri şiddetlcnmlşt.ir. 

Bombalarm yanhşlıkla 
İngiliz tayyareciıerı 
tarafmdan allldığı 

anlaşıldı 
-0---

lngiltere 
Hükumetı 

icap eden tazmi
natı tesviye etmek 
arz11sana bildirdi 

Din gece bararet 
sıfır altı 6 ya kadar 

dişti 
nkb:ıhann ilk günU bile yakamızı 

bırakmadan tekrar ilk şiddetiyle be§
layan kış Cllln ve dlln gece de soğuk. 
lariyıe devam etmiştir. 

Kar tipisi dün öğleden sonra tekrar 
başlamış, gece geç vakte kadar arada 
sırada kesilerek devam et.miştir. 

Mtittefikin tayyareleri, Yeni Gi- Lt>ndra, 22 (A.A.) - Röyterln ha. 

t•cde bir düşman hava meydanına, ber aldığına göre, tnglltcrcnln An • 
Ra.baula ve Lac üssüne muvaffo- kara büyUk elçiliği, hükClmeti tarafın. 
kryetll akrrılar ya.pmıslardır. dan Mlıt\s bombardımanı hakkında 

Japon tayyareleri Darvın lirnn• yapılan tahkikat neticelerinin, touhas. 
nma ve dört yUz elli kiloemtre clıı- sa çok karanlık bir gece ve tamamlle 
hn kerlde brr şehre taarruz et. gayri müsait hava şartlan tesiri altın 

Kandilli rasathanesin.ln bildirdiğine 

göre, soğuk bilhassa geceleyin artmış 
ve hararet derecesi sıfırın altında 6 ya 
kadar dU§müııtUr. 

Hava bu sabah da ayazını muhafaza 
ebnl.§, ve hararet derecesi sıfır attı 
3,5 a kadar dllşmüştür. Sıcaklık 

liğleye doğru fazla dü§mÜ§ ve bulutla. 
rm arkasından ışıkıarmı sızdıran gU
nC§ karlan eritmeğe bqlanll§tır. Ba
rometre bu sabah 776,5 millmetre1"' 
yüksclm!ltlr kl bu da haw.nm yum 
düzeleceğini göstermeklıedlr, 

(Devamı 3 üncüde} ' da vukun gelen bir yanll§lıkla bor-.ıba. 

Romanyada 
Macaristan 
aleyhinde 
nümayışler 

-0-

omen ordaıaaan 
Şark cepbeılnden 

çekilerek 

Macar hududuna 
gönderilmesi 

istendi 
-o-

Macar matbuatı ela aleyhtar 
neşriya\a başladı • 

Londra, 2.3 (A. A.) - Roman· 
l"'ll hariciye nazırı iMihail Antones• 
ku'nun beyanatı BUkrcş ra.dyoeu 
t!l'afmdan teyit ve tekrar edilmiş
tir. Bu radyo Macaristan aleyhlt>
de nümayişler yaprlnuş olduğunu 
bildimıl§t.ir. NUmayişçiler ordu· 
nun şaı-k cephesinden çekilerek 
Macarları durdımmak için kulla• 
nr!masını ~erdir. 

Macar.'st.an matbuatı da maka
le lerıni evvelemirde Rumenler ta• 
rafından telılrkeye konulan milli 
m~nfaa.tlerin korunması lUzu.muna 
tahsis etmişlerdir. 

Bir garson 
Lokantanın 

çekmecesini soydu 
o 

277 lira çalan garsonla 
arkadaıı yakalandılar 

E~~~i gecıe Tepebaşmdaki Gü· 
ler ıçkılı lokantasında bir hırsız 
Irk hactisesi olmuş, burada garson 
luk ~ap~n An~tas, Hüseyin adın 
d~ .bırı:ııy~7 bırleşerek gazino sa· 
hıbı A!ı Guler gittikten sonra çek 
meceyı kırarak içindeki 277 lira vı 
çalmıştrr. ~ 

Sabahleyin gazino sahibinin va· 
kadan haberdar olması ti7Jerlne 
~ırsızlar yakalanmış, adliyeye tes 
lım olunmuştur. 

!arın tnglllz tayyareleri tarafındr.n 

atılmış olduğunu meydana c;:ık r:ıu' 

olduğundan haberdar cdilml§Ur. Bu 
hata H.15 mart gecesi vukubulmuş 

ve şehirde tahribat husule gclmlştir. 

lngiltcro bUyük elçisi, yapılan bu ha· 
tadan dolayı 1ngııterenin tcessUrleıir.! 
tekrar etmiş ve hü~meUnin icap eden 
tazminatı tesviye etmek arzusı.:nda 

bulunduğunu bildirmiştir. Bundan baş 
ka İngiltere makamatı bu gibi hAdlllt'
lerin tekeITUrUne mani olmak için el. 
icrinden gelen her şeyi yapacaklardır. 

Anndohı Ajansının Notu: 

1 

lnglltcre büyük elçisi Slr Hughe 
Knatchbull Hugessen dlln hariciye ve. 
klletine gelerek bu telgrafta bahis 
mevzuu olan teb1igatı yapmıştır. 

Londra, !2 (A.A.) - Bundan evvel. 
ki telgrafta bah.ı.edllcn MilA.s bombar
dmıanı münasebctlle Rodos adasına 
karşı İngiliz hava ve deniz kuvvetleri 
tarafından el blrllğile yapılmI§ olan ta. 
amızun da 14.15 mart gecesine tesa. 
dU! ettiğini hatırıatmaktA fayda var. 
dır. Bunun ertesi çarşamba gUnU An
karncııın çekilen bir telgrafta :MUA.ııta 
2 k11;linln öldUğü ve l kl§lnln yaralan. 
dığı ve bazı maddi zararlar husule gel 

dlği bildirilmi~. 

Rasathanenin bildirdiğine göre arak 
kar yağması ihtimali yoktur. Yarın 
da gUneıln buret kaldıgnnız aıC8lk 
yüzüne kaVUiIJlaml§ muhtemeldir. 

Ağır İŞÇİ 
kartları 

---o-

iaşe mldlrllltl bir 
slrkller hazırladı 

Bölge iaşe müdürltlğü, ağır işe 
çi ka.rt.larmın nisan aJ'l için ne 
şekilde tevzi edileeeği ve alAka· 
darlarm kıı.rt.lamu nasıl alacak
l:ı.n hakkında bir siritüler gönder. 
mişt.ir. Bu sirkülere göre, gerek 
ekmekte kart usutilnUn t.a.tbikı 
h9.kkmda ta.lima.t~am.e hükUmınt-i
ne uyarak, gerekse billiJurc Tıca• 
rot veka etince vaziyC'llcri ağır is-

CDevomı 3 üncüde) 

Kızını dostuna 
peşkeş çeken ana! 

ıs yaşındaki kıza tecavüz edllecetı, 
sırada yakalandı 

Kendisi iki 
sene hapse 

ve dostu da bir 
mahkum edildi 

Balıkesirden blldirtldığine göre, bu. 
rada oturan Habibe adında bir kadın, 
dostu Ce!Al ile anlaşarak onbeş yqm. 

Sokak ortasında 

daki kızı Nuriyeyi ona pe§keş çekmi§, 
fakat zabıtAya yapılan ihbar üzerine 
Ce!Al Nurlyeye taarruz etmek ister 
kcn suç üzerinde yaka)anmI§tır. 

:Mahkemeye verilen suçlu Habibe i· 
le dostu CelAI, suçlarını itiraf etmi~ • 

B. t b .1. . k. !erdir. Habibe iki sene, CellU da l sene 
ır o omo 1 ın 1 1 mUddeUe hapse mahkClm ve hemen 

tevkif olunmuşlardır. 

tekerleğini çaldılar Nışaataşı 0 kız .~ııat 
Balatta oturan şoför Mustaf, enstlt' ... ade delUe 

evelki gece 2640 numaralı otomo 1 U 
bilini Beyoğiundaki sokaklardan 
birisine bırakmış, sabahleyin gej· 
diği zaman arka iki tekerl~ğ·nin 
yerinde olmadığını görmil§tür. 

Zabıta bu açıkgöz lastik hırsız 
Jarmı şiddetle araştırmağa başla 
mıştır. 

<Nişantaşı kız sanat enstltllsUnde bu. 
gün saat 15 tc bir delile U>rtip edil • 
mlştir. Talebenin vUcude getirdiği gtL 
zel eserler navcUilere teşhir edilecek
tir. 

DON GECE iKi YANGIN ÇIKTI 
Merhum Hüseyin 

Suad gömüldü 

EmirgAnda hasta bir ihtiyar evle 
beraber diri diri yandı 

OIUmünU dün teessü:rle hab 
verdiğimiz ga.zetemiz Başm.uharr"
r.i Hüseyin C3hit Yalçm'm birade
n Dr. HUseyin Suat Yalçm'ın ce· 
nazesi bu sabah saa.t 11.30 da Bc
§lktaşta Valide Çeşmesinde, mere 
hum doktor Ziya paşanm evinden 
kcldmtm.ış, nam3.Zl Tet;Vikiye ca -
mlinde lulmmıştır. 

Merhum bilfıhrre Feriköyilndek• 

Ateş blUşlk evt de yaktı. frskldarda da 
bir ev kısmen yandı 

aJe makberesine göt.üriilmilş, aı
yoncu ve muameleci Arap ŞUkrü, bir lesi erkanının ve dostlarının go 
kaç giindenberi ağır surette hastAlan. yaşlan are.smda ebedi istirahat • 
mıı. dlln gece de bir mangal klimür gfilıma terkedilı,.i tir. O üye Al -
Yakarak yatml§tır. lahtan rahmet, biraderi 90.yın ti · 

Dlln gece EmirgAnda bir ihtiyarın 
diri diri yanmasııe neticelenen feci bir 
yangın hMlsesl olmuş, iki ev de kül 
olmuotur. 

Yangm çıkan ev, EmirgAnda Bo • 
yacıköyUnde Keşkekçi sokağında H 

numaralı ahşap bir evdir. Burada yal
nız b&§ına oturan ôO yaşında koaıı. 

Gece saat ikiye doğnı mangaldan tad HUse)in Cehit Yalçcıl& 9ılc 
aıçrayan bir Javucım döşemeleri tutuş erkanma tekrar ooıı eağ'biı eme 
turmug ve aaat 2,40 da odayı birden. _.r..;;.z~·----------
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- .. Oemaa ....... 1ılıllıba1 1ıalU'1ll 
kendirıble llll9l7la adi ile 1111' alltaıt 
cllzdam ~ mallan attddıUl 
80nr& bir alktar ,.,. ......... tekJlf 

etmlttlr. 
o.mu bunu kabul etinlf oldalUD • 

dan, ea..,18 adi lla ahte -- .... 
danı cıJranr'-',..,. ......... ~ 
dlr. 

İkl ll\IÇlU yalan beyanda bulunmak 
ve alltek&rtlk ,rapmü atpDdaa adi,. 
19ye verUmtıterdll'. ..... ..., ...... 

lfbl ,.. 
Toprak m~rt otıal, halkm 'bil.. 

..._ hayvan ve kQmea haJftUb 19 
Dl tedariki ııuswnmda aıkmtı ~ 
auan dikkate alarak tamamen top. 
rak maUulleri ot1ld elll!'JJıde çalıfmak.. 

ta bult•nu ı.tuııul ~ 
elde edJlea ka~ taYUk 7911ll. t;eYnD 
t.I, tu dlkClllttl cUbl 11ıı., tdmlum 
•tıta tdE•nl•eaM ~. ft. 
bt illa ten med4hlerla aa. eUJle p1 • 
,._,. çdml'dJDUllla, tmJdD ...... -
.............. 1lmdar ~ '* •• 
t..hllk1e ~. Yallua ..._. • 
bldbl .....,. un atlar o1u .. -. -

denbert felall'de ..,. - .. tnü 
J9ml ..- lrtprn• www dn1 • 
~-- ........ tümlledl. 
leoeldlr • 

l'lpt 1DIUalUe lrcım'QWU, .. ... 
.... ~ ............ ta • n,,,.... Jlallııa mbf a,.tlll• llllılt 
ecleCAld:lr • 

s.n,.nl• 6lr --,,.,,,,,,. 
s.n,.. =ttW'llde .. 1ılr -' 

bul,__ .... ~. 
CwclD 111 · 1r ldl•IJ«bd Wlıl&e 
~ ....... '* ftllJla ..... 

•tm•lf, ....... 1 ·~--

""""" ıüli70f" Ywıan18tua erak ~ekte olan 
Dumlupmar ..apmu 28 martta baNlret 
etmek 0-. wlıl..,._ emir aırmpr. 

YllM"'fteedaa pUEIFDrls l"C'FMar 

için llqıdddar 1ılllr' 1 ı ... - ..... 
lal', 11a IU'Ude de ,..., n ı •Is m•llr 

Almanyayı gönde
rilecek talebe 

o 
Demiryolları itlarui bir 

imtihan açtı 

HAl)ijELE~ 
.. AIRllH , ... .,. ... ., .. ...... , .. 
....... ~ gödlll 

........... lleJ'alllı• • 
dMa ' r; 1Jaa -hNI 
yti'lllndea IUki bitin ... çeki·· 
..ti; a&w-na .keraı.rlamda köpü.. 
ler gebe ~ .. ı tw kemik' 
leri tllmiltlı .... .. 4'lşleft •. 

Devlet demlryoUan ..,...ı heu.bma elJ'dıyordo; &lclDh yettljl b
~ ytlbeJc mtllleJldf.9 teladlc llar loda lılr .... silıl ..,...,_; 
19ekteJllerlllde elektrik ve maldne-. ~ ....,_ Ye •llflller 
bendl.uklert taJıaU edecek llJıe mezun. savuruyordu. 1mua c1eraa,en maıı· 
lartle Wlp sanat mekllebi mezunlan. Uik, çok kızdığı zuua ıerçekten 
"llL mlncu.t1an tetk k Ol1IDm1lf " ....... ,. ..... ..,..... 
imtDIMa gtrelıllmek vubu lrwp•en- a. .... dllllc .... ; .... 
larm tmtlhanlarmm nisanın birinci belinden 'eya eebhıden bir &llİlh 
ve tkllaal gıınu Ankarada yapılmasuıa çelıılrek htlcom edeeeli samlıyor 
karar wrtı tıar. da: belld kaa tall-.ktl, ltJr fa 

Devlet dılmi17o?lan tdaı'Ml. bDtllla. da elullldı. 
na girecek! rln yurdun n resinden ge. llallııald bltla hieom \e tah 
UrJene gellinler tmUhanda muvaftak kiride Wef ot n adam gtllibnsü • 
cılmualar daanırt ,101 muraıiarile 'ordıa; Wt& giHüyorclu: 
Ankarada geç receklerl gtınlere ait - AllahMlnna latma karde!Jim, 
muratıarmı wrecekttr tmt'.bam ka • kmlial lııel ,. .. ~.,... l Ben 
a.nanlardan Nmd 1161' 

0

müama Jls • aeala .. ql lılllpll oldtjaa bil 
bangl bir taahhUUe batlı olanlar mıı- mez mlJlm? Bo lıalia bile onu 
nuebetıerinl kuecekle clir. t yit ediyor. Bakbsm. ben im ar 

tmtlbaru mQteakJp huunıar yu ettim;,.._...,... NJle .., 
devreal .amestrlne J'Otlfl'Ulk uzenı «Is. lere aldırmamalı. her teY ge lr ge
bal AJm&Dyqa bareır.t edecekJlldlr. cer .. Al .. tile _,., tılsndlr, lıü 

Kaltue ı.nioıı ıılnirlerln llASll yatrprT' Vallahi 
lqe mOdttrtotU. toptancdara Ye eldlill .,.... IUla JÜ9'6Vor! 

kaa merkezlerine verilecek kahvele _ Böyle söyledikten !IODft bgnı 
rbl u.teıertnl ıuwıtataut •• pe7l1er· edemm teklldiml yapıyor; muu 
peJ buDlan tevzle bqlamıgtır. rahk ecllJW; fae!&Jı kredi .:e 

Toptucılar, ql1Dda iUbareıl Datı. karpbyordo. öteki de bmıa cı.ya· 
,.. ....,_ ~ k&Jave nanuıdı; knihiml •l'llmM•• 

--. ..... -......... rağmea ~ve g9lmektell 
ver';:"~~= 6ira kewJlwli ...... .._ Böyleee 1tu11 u-
~:.-:...::._r \'lla ,..ıdem ... w .. 

------ ~ de .. tok ...w.r 
Bil kit &.:.. Jrar yalmMı nehir dan ,..,,.... ........ .-: onlar • 

..ıum. ~ acıbep ole ra81Dd• ClbD •tllMlarlı& ı•l::dor 

..... ba anda lledlle ... ~ .,.._.... ilttl'lllar ..... fuklı 
bldllt de ~ _.. t.llmf, ~il'; ..,._tlella Wılrıl lmdrlt ,..,.. •t• olan ld 4..u,olu uma• 4~ tantt. c1a .alatt.ı 
ldlprMnde .fu.llyet daımultar. .... ftbda Mkama ..,,.,.. .... 

Dprtllere ...... - .. bet.GD Dbi .............. --1 Bir 
aYllldlr ---... ...... .... ..... ........ dlr, - --
....,,. tasla .... b. ta ...... ,... ........ Flllat ........ - * .....,. lxn'=w ..... a. 

1
,., llıomı"IMa ,.._.,lı facia 

.....,.. .......... bılu' ltl. -~ ta11• ~ .... 
tll'lmell _., .. lmıit edl • m- rwnlnr. 
elime l(ll'Milo" l>lllfa __.,. J1'nDs1M1a NapelJ911 Boaapart
dlld ~ Te U.,-Jrapll Kaleli- tan IODn tallta-.. Lul 'llllp 
bmpa arunWd ... Jra,rtlDllıD. zamuuac1a ...... Ml.t ..... 
.._.llJ""M' ili Seri blmltta'. 'llyer'ln pyet ._ t.o,ta, llltlil 
Da ldlpı1Uel"4e ....... JldMıa IWlvf' .-.glade MI' ati ftldı; .. 

......... 
•hr v Samı 

tat etti 

. ... --....... ........ 
1bııııtll'JfrlMliıilımNllP· .... ,_ .... ...,.. 
I• bfr adamdı. Bir gta Parlatc 
i!Çl'er P"' J9Phlar; eack1e \'e 

raeydanlan do durdnJarı llel'fl4er 
se llekak malaaıebetl ha,Jayuaktı 
ima 1 vdeJl ptllrecek, tellri )'aD 

• n aar.MlaldL 
•unda 'llJrer, _... atma. 

bi..uek t ~ ea4 ede 
nJek • bpddı; ba anuaa 
na ppa; o k\iolk Ylcat u blb'Wl 
de let .,,..... epla rcaldeld . ' m ııUI ve bir Y9119da ta kld 
,. n at. · -rllunesi, he 

1 rt dlfl ıemıf'kt•-n 

•ru · aqtü: r n lfarten bili 
\'Bl'UUD İld tuafmı dok:lllUl )'U 

w. iti lıı ---- gecf~u. 
o dria nee ....._ yol açtllu 
hl~ telJeM"\a Ye tıılaJralla JiU 
dtlS: ._ra b9 kabh•alar "1ü 

htr qulta 11&1bııi aldı& meredtı)'N 
n •ı y.ıoU •la• .UU. e1'la 11 

al Biyfeee •• faeia 

1 .-ıı bul ~! 
N tüim Diha U8dJiııo 

r.JO'IOOiu w Alm da avlıyabil • 
dün. 

Bu Alman, Alman ada nas)oua: 
ti ttik ~lda eneUd bti " 

iht l e tşttrü eUnif Al • 
se er J'ranM19 gir , 

Fran1e ~ em'•lı:trıtııı ba 
ma ceımı. bir emildf lbtillDer 

!'l!Ml c.'ı. ttte ... Almana: 
- ta re adekıma lldtın yol 

Ameribdl!lil geçeri 
saztbttı •1*111ın --. llOll 

nasyıonal .. ..,.us 1-nkettD4e 
ne Nazi lıtet.1dli "•'aılt olan 
bu Almul '"'* 1ılr dlllt. gt.. 
l rek bu cllıltmu f8)ı1eel tahlh et 
tt: 

- Yalnts fndltere adaktına 
df'~I cRln,.a hAJdmlyeUne gtden 
yol A1M'l'llcaıdan ıecert 

I>Mi. 
lata kencll iddfe-.. .... ıs lho 

tfW. iltirak .... olen 'bu Al • 
~ bana c1M1 Jd: 

- Bilim ımnaffakıJet lldan • 
:nlF.da '*ili de ,.... lrcDdl JDell• 
f•tJuft Dil ,._.,.. pa'Oja 

~auta ·~ ııu,ı 
ı..t.ı dit pntje e pllDlanm dıUo 
ma •JDı dJlrW ._ tJe 
1111> ! Ya bia yııı 
A~n ~· 
Ayni ADl 



o 

llfYlllll n llMll• 
Nlll 

Dim projeler h•kkmtla 
isahat aldılar 
~ lı(ldirildlllM .... Bil· 

79& Millet KeclJM .a.ı.t AbdllJJMllk 
Renc1a De BafwkU dokt01" ıt.a 1&1· 
dam, 4'111 aaat ıı da ~ ,..._ 
i'ek Anıt • Kabir .... MOll•lf ... af 
proje~ 1-IDIDUI • 
1at "9 JUrt a.ı&nDdla ... alalll • 

Wrl8r alala'k.m 111r79=+n da.......,.._ 
l[rlpelıt cödpDeJe lııaal')uumllWı • 

lal'. 11~ IMtJ'Ok parti ~ lıllmr. 
lamlllanbr· Bunlar illa& kongrMI, ... 
&IDIU ve blllt Haidlıa7P partDerttlr.

1 
Bu partUıeı' tarafından teııllll edllml • 
JUl bir ~k ~ de Krlp9e ...... 
1er1nı lılldlrmeye çalıpyOrlar. Bötln 
gruplar. teınaytlllerl ne olurM ol8un 

.ıyuet, ınıusat. ve llarp alamllda tıe -
mınat ıstemeJctedlrler. 

Mister PeningOOn de~ mi? Gö
rüyorsunuz ya, )'ine. :Mi,.."ll:er Pe • 
,ıingt.on üzerine dUft.ilk. 

- Yine onwıla .ınecuı oJmfi.• 
. ede-.J. Hem bu sefer 

mız ıcap ~. 

fazla nemlteUe değil. 
- F'a.ko.t bd fflımdilik araotır -

r..ıalarmııza. devam edeHcn. İncile. • 
rin çatınmış olmaısı al'6fllm'6 için 

ük mıne1 bir sebep teşkil eder. 
tll C' • -ı...n 
.Mis Bovcrln .incilıer.ı vclllll!i Uj;ü&A" 

81 ds araştırmeJs.ra devam etme • 
• Ceğld.ir ÇUnkU :M s 

Dltze :manı . ri 1 . • 
Bovcrln bunu )dmaeyc soy ~mı 

yeceği mubalkkaJdır. 
- Ah bıı inciler •.. 
Puvaro bir kero dll.ha iıı ... i etı 

gözünün hizasına kaldmlı. Yal~ı. 
hs.tt.A bir"ni wrdı. Sonra içini çe
wek &"crdanlığı JJ1U31lnn1 iaenne 

a.ttı~ 
- Znval:ı dest.um. dedi. Ne ya 

ıik ki i lııniı h-cnUz bi1miıı uegµ, 

s 
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ADER

1
L EA Aksarayda yapıla

Malta bombardı· Avustralyada Japon e~!!~!!~~~ ~~!~~ı 
Almu llJJll'&l•ri mam devam ediyor hücumuna karşı 1 •araya yenici&• 

Yanlışlıkla italyan- Aıman tedbirler 
15 !~.::0111aım0 .. ~~ 

Japonlar Adaya ~danadan 
vurulmağa çabıılacak 

1 b b 1 tayyareleri .. = f!~. ~~:~ş Malta hava mayda· 
Munaka1a.t \'1.'l<a.leU, ev\•eıoe proje. 

aı !ıs.zıı·Jruıan Aksarayda Jıı,a olunıı • 
cak büyük t C' o:ı 2antral:nwı, valde 

c.-tlH eden mücadelenin nına Ye limanına 
ı.fılllb 

Melboume, 23 (A.A.) - Va.r'k- camll kar ısınd ı sahada in ına es. 
ham v:ı.:ıı:ftı.n· "_ • 1 , J ,_ _ ki eseri rı u .. za. beycU !:ınzı rnaııı. 

ua uc: ı erıeyen apon'""'·· le ,. t , 
la Avuaturalya birlltleri aras:ııda· ı r gus crerc' n::Usaade vcrmedı~-inden 

hucum ettiler 
lllll&a. il (A.A.) - San 2t 1iaat 

Arfmd:ı lılli.lta Uzcrindekl bava taa
llyetı cıııtıarte.sı gUnkUne ntıbetıe da. 
ha 11.fak 61çUcle otmuıtur. Retmıt teb. 
lltcle denUlyor k1: 

Dan gece mahaıll maile 10 dan lloll 
ra hava tehllkeeı 1.§areU verllmemtı. 
Ur. Atılan bombalar ne ha.Sar yapmlf 
ne do telefata sebebiyet vennl§tcrdlr. 

Pazar sabahı Measerwmlt ıot Upill 
do dllşman av tayyarolerile dUfmaıı 
bomba ta17areıertnd n mllrekkep bir 
~k teokll, ada UJSerlnde akın yap • 
DU§, fi defa hava tehllkeal lp.reU ve
rllnıJıUr. Kesııerımıt taj'yarelerlrtden 
;Pek uı bomba \apyordu. tngUtz bava 
kınveuertne Dlen.up av tayyareleri 
1 Yunkera 88 tayyareeliıl ha.aara ut. 
ratnuş ve tayyare k9.111 koyroa ağır 
topçusu bir Yunken 88 e huar vere.. 
t'ek bir moU!rUnfl tu•u,tunnllflur. 

Tayyare karpkoyaaa tt>pçu.unun a • 
tetue bir 1t1Ullel'Jnılt 100 de ha.sar gör 
mUıtnr. Birkaç bomba atılmJ§tu- Slr 
kUı;llk bomtıardmıan tanrarut t~Ul 
bava atanma hllcutı\ otmlttır. pazar 
gtlnU 6fleden sonra yeniden 6 Hava 
tahltkeai lıaroU vettlmlı, dUfman av 
ve bomba t&1)'&1'elert. bombala1' atnuf 
lardır. Tayaro kartı.koyma h&tl! top. 
çuau, bir Ke.uel'fllltt 109 dtitUrmUıtur. 
Sitil halka alt binalara vertıeıı. haaar. 
l:ır azdır. 

Filipinlerda 

pek yalanda bir mulıa.rcbenin baş- bu sahanın K.mı:ıJ,ı>ata bulvan!la ba. 
kıyacağı tahmin edihnektedir Ha- ı,an cephesinde iD§asına ait proje) 
va kunetle:r:l genera.l Bertt'ht ku• tudlk ~tmı~ur . 
mandasma veri'l:mŞtir Br tt J Daimi encümen, bu sa.hada bulunan 
ponlar Avusturalya ~· aa7. binalar ve iki anıanm m .afı1 umunıı. 
dırmağa vaJut bulmadan onlan ye naınma. istlmlAktnc karar \"Crınt1 
vurnı.a~ çalşııcaJı:tır ve bu karar ne beraber buranın nıet.rc ----o--·--- ıııurabbama, bina \'e arsaların ~aziye

Şarll ceplıeslade 
fBaı tarafı 1 ncideJ 

tayyaro kaybetmemize tnukablt ııs dfl§ 
man tayyareli dllşürdllk. 

Soyyet ek tebliğinde KaUniıı cep • 
besinde son on günde Almanların 12 
bln zayiat verdJklerl kaydecliU70r. 

1..oı11c11' D (A.A.) - B.B.O: 
Ruslar, Viazm& keaiminde üç mi!!' 

kfı.n mahalll geri alm!fl&rdır. Bu ma. 
~r için vukubulıuı çarpırma arda 
.Almarılar 800 dı:n faz.la telefat "YermJf 
ler ve blrçok top ta bırakml§lardır. 

.Alman yerler Vlazmt. etratmdakl f • 
Jdnel Alınan mUdafaa hattmın bir km. 
mmı t~kll ediyor. 

llıloekova radyosu, Brianak kaimlıı.. 

tlne göre ~.50 lira kıymet takdir e
dilmlgUr. 

Buradaki iıı§aat jÇİ.D lAzım gelen taıı 
ı>laat da vcrilmlf o!dutunduıı J:ı!nalurm 
yıkılarak aahanm açılmaaına baş' • 
nacaktır. 

Yeni Aksaray otrunaUk S&Jlt.ralıua 

Ye§llköyden Beyazıda. kadar Bakır. 

k!Sy, Fatih, Eyüp ve kmn n nöc 
kazaları dahlJlndeki bUUin t lclon e.· 
bonelerı raptedilecekUr. Bundan '°°" 
ra dahi bu &abaya hem yeJlidcn ~
t..ln abone raptedilebilemk hem de ba. 
lrn İstanbul otomatiğine merbut olan • 

iki bin kadar abone a)'l'Ilm11 •e baro& • 
da bot yer kalmı§ olacaktır. 

Telll Glaede 
deki muYatfaklyetlerdeıı ilk defa hah.. t8aı tarafı ı ncideJ 
aet.mi§, Uç mlUrt.a.bkem Alman sahra tniırlerdir. İki Japon tayyarest dıli• 
mevzUnin zaptedildiğlnt möy!emlştlr, tüıillmügtilr,. 

Cenupta, fiddetli muharebeler de • Yeni Ginede Japonlann_ yeni 
vam cdlyor. Almanlar bir1 Romen ol- bir ileri hareketi bildıtrilmemi§tir 
mak Uure 4 tümen lJe mukabil taar. Yeni Glııede ~etin ilrıootrol al• 
nıza geçmişlerdir. Her iki tam! da tnda bulunduğu bildiıilmektcdir. 
zayiata uğramışttr. Almanlar, ilerle. Ja.pon!ann Yeni Gine dağıa.nrn a
meğe muvaffak oımu,ıara da au. §9.l'ak Moresby·yı :inmelet'i muh• 
hatlarını yaramazru§l&r, bafka keatm. 4me1 gördlmemektedir. 
lerde ricate icbar edllın ,ıer ve 2 11bı· Bir Avuatralya kCOif kolu &Ja. 
de 4000 tiHl ve yaralı zayiat vcrmlf • mauraya gitmil ve diilnwı hak. 
lerdlr. kında kıymetli maliimat top!adık· 

Krnmda da muharebeler cıevam edL tan sonra gen cfönmüştür. 
Yor . .Almanlar, Slvutoıpol blSlgeaiDde Vlşi, 2S (A. A.) - O. F. 1: 

Yeni Amerikan launanclanı. 
na tealim t>lmak teklifi 

yapıldı 1 taarrua geçmişlerse de 17 tank, bira Ber1iııdcn gelen haberlere gött 
karak geri ablllll§lardır. Japon kuvvetleri Yem Gbıedc 

Londra. ZS (A. A.) - B, B. C: Rus «"epheıdııde 1lddetll bava muh&- Morc9by limanından 100 ktkımet'" 
Amerika harbiye neza.reUnin rebeleri ba§lamı§tır. Hava faaliyetıntn re uzakta bu unuyor. 

tcl>liifuıe göre Batwm y nm:ı.<lıı.• bu derece artması, Okbabar taarruw. Kanbena, 21 (A. A.> - I..ac ve 
ısmda d~;:nn.n t!\3.r:r1.12.i k~c::if (acil· nun ba§langıcı olarak teUU<ki edllınek- Ra.baul üzerine yapılan mllttefik
yetini idum:: ett.irml<\ ve dılşm:ı.n tedlr. Almanlar, yent tip avcı tayyare- ler hücumu Pasifik harbinin en 
ınUfroz .. lerıle Amer'kalılar arasır.. Jer'.ni, Ruslar da kendi tayyareıerlnden muvaffakıyetli hareketi o!muştur. 
da birçok ~~ar ()im~. bqka htsms w Aaırt>== tılPt ~ H .Japon tayyarcs' muhaklU& su-

Japunla.r Fillpiıılerdcki Yeni rcıer. 1aıllanıymiar. rette. tiç Japon tayyaresi muhte--
Amerika.n kuma.ndıuımı kuvvet'!.c- IJerlin, 23 ( A.A.) - D.N.B. a· mel olarak tahrip cdilmiııJ, diğer 
riyJe beraber teslim ohnağa dQ• jamı askeri bir kaynak-tan bildiri '6 tayyare hasara uğl"aUlınrştır. 
vet et~şler, diln öğ'1.e~e kadar )'Or: Sydney, 23 <A. A.) - Avuıı
kendisine millılet vermifler, abi Sovyetler, pndi:ye kadar alınan tralya Başvekili Kurt.in, Yarra 
takdirde vaz·yetten ke~~ni ~ haberlere ıc&e dün doJhı c:eplıesin· to~~nden . kurt:aı:ı18n 1~ de
sul tutacaklaı-.m bildi~leırclir. ld-c 54 tayyare kavbetmişlerd r niz ennın, dcs.ıız üzerinde bir B&i 
Bu davet, cevapsız bmı.krlftll\VT. Bu tayyarelerin 45 tanesi hava ~:nde gör:l.lc-rek bir İngiliz lima• 
Yaıtmda düşnanm 1:a&rrwıa gc- muharebelerinde düşürülmüş 9 11 nma çıka.mddt!annı v~ Ş:mdi sağ 
ç~ da.tr emareler vardır. yerde tahrip edilmiştiı;. ' TC salim bulunduklannı bildiriyor. 

1000 tanilitoluk olan Yan-a top. 
çekeri, Cava muharebEeindc k.a.~· 
hedi!nıişt.i. Miirettebatı normal 
hyıda 100 neferdi. 

ZAYi - İstanbul ihracat gum 
rüğüuden almış olduğum 21C9 
2171 No.lu 3.11.939 tarihli ve 
2954/2955 No,lu 8.12.939 tarihi. 
4 krta beyannamelerin suretlerini 
kıu"bettim yenilerini ıUacağDDdaı! 
eskilerinin hükmü yoktur. 

Azra Şuveyke 

ile sabah öğle ve akşam 
Ner yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız. 

Küçük ilanlar 
Ben ıfilıhakib. laymeotJi taflan ta • 
t.um.en anbya.cak kadar mUtchas • 
illff değilim amma, hayatta birçok 
t~er öciln1 yalmıdan tet. 
ldk edip tanımamı mllm\Un klldı 
Bu tecrübemle size söyliyehiliri~ 
k 1 daJtum mis Boverin bize ver • 
diği lbu güzel gerdanlık sahte ın
c: .~n baıtka Nr Şey deği.l. 

LUtz BURJE NEREDE! 
RGs !kendine hA.kim olamıyar:ık 

wr küfur savurdu 
- · Buna i.mkin yok dedi O za• 

ma.n. İ§i.n. içinden çı:kama.yız, · 
Ve kolyeYi a.la.rak tetkik etti: 
- Sizin aldanmış olduğunuzu 

tememı~ etmek mecburiyetinde • 
)1111... Dedi. 

- Fakat maatteessilf aldanmı
~ orsaım, tam mana.aile sahte, fa. • 
lıat ço'iıt güze ltaklit edi miş hır in 
d kolye klU'SlSlDdayız. Dedi. Soc
n dah3. ı ersi de var. Bu vapur • 
aa maı ::ım Doyla ilk rasladig.m 
gundenberı boynunda l'tnlına ha • 
:· Jd ·:ıct!eri ta.~dığmı gömıU • , .. 
,, Tıl. 
Şu halde ortada iki ı:ı kvar. bi• 

r'nciıti msdam Van Şuylcr sahte 
··erdanlığı calıruştır ve hakiki inci 
Çerch.ı,l 1c daha evvel bir başkası 
t..ır:ıfım.lıuı ~.alınmış \ e yeı ine bu 

~te&i konulınu.,tur. llünci şık şu 
dur: hastabakıcmm aıtı:Jattığı klep
tomani hastalığı tamamen uydur
madır ve milkeımmel bir hll'Sizlık 
v.Bkası karJısuıda bulunuyoruz 
Veyahut mis Bover hırsızdır v~ 
u ü.lwnmel hır dolapla. bize saht 
bir gerdtınl~ yutturmak isleıni,ı e 
Ur. Veyahut zengin bir Aınerik~ 
a.ilesinı.n himayesi s.ltında YllprJıan 
t kilitlı bir hll"Brzlıkla karşı kar. 
ş.")ayız. 

- Me~ıe mühim .. Diye Puvn· 
!'O fikıinı .;öyledi. Fakat nı.Usaaa 
ederseniz dikkatinizi bir noktay c 
N~kntek ıst0rim. Madam Doylu b~ 
il" aldatacak şl"kilde bu kolyey· 
taklit edebilmek iı::n fovkalad 

1 

lir mesleki bılgi hizan. Bu lı$ het~ 
h:ıld. alelfı.cı>le vaprlamaz ve bunu 
~ap n w.ı.natklr muhıkkak kolye
tJn avn;ni uzun mUdllet elinde 
bulundurmııştur. 
Rn~ ayağa k:ılktı: 

- Bu hu.rnsta u and,ı fazla f.
kır \'lirlitn nın faydası :ı. ok dedi 
Biz imize bak:ıhm. Hakiki' inci : 
'eri ir an evvel elill"ize geçirmek 
i< 9:P .. eder. Ayni zarrı!ln<la gözü • 
nıllzu açmaktan da geri knlmıyn• 
lrm. 

Ve evvela n~t kattaki kamarnl:ı.• 
n er.diler. 

Rkettinin kamarasında ark.eo • 
ıojiye ait her lis&nda kitaplar', 
mecmualar. birı:.ok elbise, birçcık 
koku ve i&h!i mektuplac vardı. Bu 
mektupia.nn bir tanesi Suriye ar
keologlar cemiyet.inden, bir diğed 
Romadald hemşiresinden "'eli)Or• 
ıiu. Bütün mendilleri renkli ve i · 
pekllydi. 

İki hafiye bundan sonra Fer • 
güeonun ka.marasma g~ler. 

Burada bir süril re6im ve mcc• 
mua vardı. Dol:W eski hatta yır -
tJk elb:selerle doluydu, fakat btJ
hl\ ntukabil ça.maşırlan fev"aealide 
denecek derecede gUzcl ve men .. 
aillert en pahalı ainstencli. 

- İşte fe\.1ı:alide enteresan ibir 
:ı.r.orma.lli'k .. 

- Haldka.ten garip. Hem ne 
r"~tubu, ne de şahsına ait b:r ve 
ıdka var 

İki arkadaş bundan sonra Luiz 
B~rjenln ka.marasma girdiler. 
Hiznıetçi ka.dm mut.ad Uzerinc cii
!lerlel'fnclen sonr2. yemek yi) ordu. 
lt"akat Puvaro bir garson gönde • 
rerek Luiz Burjen·n ele diğer yo.• 
r~Iarla beraber yemek salonuna 
81rmesini bi'dirmlşti. Tam kama • 
r:ının kapısına geld!kleri zaman 
tayfa Puvaroyu krn tlndı: 

(De\amı \'&') 

Bo sütunlarda olmyoculanmmın ga. 
Mıtemidn ~bk yanındaki lmponJa 
lllrlllde cöndereeeklert 
mvLENME TEl(L1FLER.l, iŞ ABA • 
MA, iŞ '\'EllME, ALIM, SATDI 
gibi tleari mabl)etl haiz. olmıyaa kü. 
OUk Hlnlar paraau. neırolunur. 

Evlenme teklilleri: 
• Yq S:S. boy ı 70, kilo 80, kara göz 

lfl, kara ka§lı, beyaz tenU, mütenaslp 
vücutlu, ince ruhlu, şen, ııuh. yflluıek 

aileye mensup asli, bütün manulle 
ev kadını, eşlnl m sut edebilecek va. 
slyeU haiz dul bir bayan, keııdls1ııf 

refah içinde ve lUks yqatacak, ser • 
beat meslek sahibi, tüccar, müteahhit, 
doktor bir bayla cvlenmelt istemekte. 
dJr. (lılcıih) remzine mUracaat • 217 

• 60 ya§ında, şl§manca gUzel yUz. 
ttl, ciddl, iyi huylu, okumu~. fakir, kim 
sesiz bir bayan 60·70 y&§lanm!a ken. 
dini geçlndirebllecclt, münzevi yaşa . 
ma.smı seven bir bayla evlenmek ıst~. 
mektedJr. (MU§fik kadın) remzine mu 
racaat • 218 

Aldırınız: 
(Semiramis) (Deniz18) {C.R) (Sez.ar) 
(Ciddi) (Ferhunde) (Y.Ş,) (llıl.K.A l 
(C.R.) (Eclar) (H.T. 8) (.ADJal& 

lnn) (N,U,N,) (El) (Ayla) (C.ll.) 

(A,L,) 04'..Z.E.) (A,Z.X) (H,R,K.) 
(26 Sezen) (lıl,Z,N,) (30 ~) 
(Emekli) CS.f.) (35 iL) (C.M.) 
(Ad) (İ. İf]raıl) (B,İ. Kqa) (HoUvut) 
(GWeJ7Ua SIJ) Clyl GIJ'etlr) (H,K. 21:> 
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LONDRA ŞEYTANI 

Çe9trea: 

VEHIP TAYLAN 
Yuaa: 

EDGAR V ALLAS 
• 10 . 

Birden ormanın öbür nihaye· bıraz sonra bu fikrinden vazgeçti. 
tinde ıştldar göründü. Bir motö- Storm, Mister Okvrayt ve Merı 
rün seı!li duyuldurn. Tim yere yattı Grir. • 
ve bekledi, ışıklar kayboldu. Bir Ya esrarengiz ya;bancı neredey-

k di?. iki saniye sonra zaıbıta şefi en 
disine geri geri yaklaşan bir oto· Tim geldiği rold8;n d?.ndü: Fa 1 
•'l.<'bilin kırmw arka lambasm kat tercihan çımenın uzerındeı' 
gördü. Bir zabıta otomobili olmas1 yürüyordu O sırada garajdaki 
ihtimali vardı. Zira polisler son kücük spor otomobili aklına gel· 
günlerde çok kesif faaliyet göste. di Sonra ona binip Stoker'i takip 
riyorlardı. Fakat evden u.ye o ctinek mümkündü. Mnce garaj 
kadar uzak dumıu.ştu? Az sonra kapısının kilitli olduğunu zan
krrmızı ışık söndü. Arabanın ka· netti. Belki de uşak kilitlerneği 
pısı usulca kapandı. unutmuştu. Elini kapı tokmağına 

Tim yavaş yavaş otomobile yak· götürünce sevincini gizliycmedi. 
!aştı. Fakat içinde kimse kalına- Kapı kilitli değildi. 
mıştı. Elektrik feneriyle plakayı Garajın içinde zayıf bir ışü 
aydınlattı. Araba. bir J..ondra nu- ı >rür g-ıbi oldu. İçeride birisi var 
marası taşıyordu. Uzak voldan lll. Ve m<.'\'ctıdıy('tini dP. hi&ıetmı" 
gelmiş olacaktı ki, çok fazla toz· o!mahyd1. Tim kapıyı araladı vt 
lanmış ve çamurlanmıştı. ic:eriye daldı. 

Tim koşa koşa caddeye çıktı. Yanılmış olmalıydı, !çeride hiç 
Arabayı idare eden adam mey- bir ziya yoktu! 
danda voktu Genç adam kaı;:arak Tim olanca kuvvetiyle bağırdı. 
otomobilin yanına döndü ve içe.- - Garajda kimse var mı? Ben 
risini aydın" ttı. Zabıta ot~~~ı· binba§ı Tirnoti Landonum! 
line benr.cmiyordu. Mesafe m~ş ırı Bir tıkırdı işitti, ve elektrik fe" 
on iki bin kilometreyi gösterıyor· nerini yakınca, rogan iskarpinmi 
du Fakat bu rakam en son yol- ve reye panta1onlu bir adam gö~~ 
cuİuğun mesafesi hakkında hiç dil. Fakat bu gece ziyaretçisinın 
hiç bir fikir vermiyordu. çehresini aydınlatmağa vakıt bu 

Tim yine veni bir muamma il~ lamadan elindeki fener yere fır
karşılaşıy?rdu. Klenç Havs'm es iadı. Bir hayal kapıya doğru koş·' 
ran ne~dı? .}1zun ~ylu, sa::_hoş tu. Tim arkasından yetişti ve bır 
ka·lm kirnd~. ~ 1 en ço~ uzen hamlede firariyi yakasından ya 
mesele M~n Grı: m bu hadıseler kaladı. Fakat o anda öyle bir yo: 
de oyna.dıgı roldu. . . . rulmuştu ki, eendeledi ve gay:ı 

. Genç ~IZI~ kol~dakı bı~~k ızı. ihtiyari çeneırini tuttu. Aklı başı 
nın mahıyetı ~eydı? .. ?elf ı nere_ na gelinceye kadar esrarengiz zı 
den !:8-°~u. ~f?;t1 de kat!e yaretçi kapıdan fırlayıp kapıyı 
den öteki adam kımdı . Otomobıl- gümbürtü ile vurmuş bulunuyor. 
le gelen şahıs ne anyordu? du 

Tim admılannı sıklaştırdı. Bir · 
aralık bir otornob;lin KJenç Havs' -5-
m bahçesinden hareket ettiğini 
duydu. Duvarın ~ölgesine sığma. 
rak adım .adını ilerli~n Tim bir 
den çok yakında 'bir ses işitti. 

- Uaerlerinizl iyi örtünüz! O 
şiimüyomınuz ya, Sotker? 

Bu ses ihtivar Okvrayt'm se
siydi. 

- OşUmüyorum efendim! 
Tim'in garajda görmüş olduğu 

büyük lüks otomobil za:brta şefi 
nin önünden geçti. Stoker ağzında 
bir s!g-ara direksiyonun başında 
oturuyordu. Zayrf bir lArobanın 
ışığı da Tim arabanın içinde ih· 
dyar Okvrayt'la Meriyi tefrik e-
debildi. . .. 

Tim garaj kapısını itti. Nafi'<. 
Ağır kanatlar yerlerinden bile oy 
namıyorlardı. Bir kibrit sayesin· 
de elektrik fenerini yerde buldu. 
Talihine fenerin camı kırılma.mu:. 
tı Tim kapıyı muayene etti. Fa· 
k3 t garip değil mi? Tokmak falan 
yoktu Beklemekten ba§ka çare 
yoktu: Stoker neredeyse gelirdJ 
Landon garajın içini araştırdı. 
Birden küçük otomobilin ön kıs· 
mında bir karaltı gördü. Yakla 
şın"a bunu gayet şık kışlık bıı 
palto olduğunu anladı. Biraz so~ 
ra ikinci bir şey daha keşf ettı. 
Traktör zlncirlnin kilidi yerie 
duruyordu. Esrarengiz ziyaretçı 
nin ya bir anahtarı vardı, yahut 
da kilidi kırmıı:tı. 

Otomobil şosaya çıkınca sura· 
tini arttırdı. Landonun ilk düşün· 
cesi yabanc~m otomobiline koşup 
onlan takin ı>t.,,l'k 0 1d11 F'aknt 

Temugba acaba zlnclrlertnJ çözmek.. 
le kendini &lC:nün pençeelnden korta.. 

rabllmlf miydi ' 
GöZLERt OYULMUŞ iNSANI.AB 
Temuçln erteel ...... ghlerlnl aç. 

tıtı saman ralllbl karpınncJa boldtL 
- Çok mu yattım acaba T 
- Çok yatmak eenln hakkmc1ır. 

Uykunu almadınsa uyu. Bu geceyi ele 

burada geçireceksin, otul ! 
Temuçln yattığı yerden kalktı. 

- Uykumu alm11ım.. Gallba bir 
gün ve bir gece mütemadiyen uyudum 
omuı.larun tutulmulJ. Vücudum pcetll 
gibi yumuşamı1-

- Öyleyse kalk da 11Crılnle birlikte 
çay ıçellm. 

Temuç!n b:u:.ırlanmıı olan çayın •
ıma oturdu. 

- Ylnnı güııdtlr sıcak bir IJeY iç -
memlıtlm. 

- Bal'9ftklanu kunnmıştur. iç ... 
kalım. 

- Teeckktir cdertm. Siz ne kadar 
!Wcenabsmız! 

- Seni kaza.nmak IÇln bunu yapma. 
ğa me<>uıırıım. lyllUderlml unutmama 
p yern!n etnılıttln, değil mi 'l 

- E\"<'t. İsterseniz )·emlnlml bir 
daha tc-kmrlıya) un'! 

- Hayır. insan Tann huzurunda 
bir defa söz V<'rlr. 

Do sırada "oknlıta 1ıtr gttrllltU kop 
tu.. 

Ve acı ac.ı 6('511'r duyuldu: 
- .. Bab:.ımın göLlerl oyulmu!J. ko 

l'amm ı;w.h•rf görmüyor.. ey"\ııb ot • 

lumun gözleri akı? ış!?! •• 
Bu nP. demeJıtlT 
Rahip: 
- Rüya mı görtıyorum T ! 
Diyerek pencereye fırı.adı: 

- Am:ın Tannm! Sen benim aklı. 
.. oynatma: 

RAhlp .. nerllc gözlerini !kapadı. 

Tcn"1çln pcnkıabı arkaSUldaıı bak • 
c.ı: 

(Devamı '\"ar) 

- Bir .oru lnMD gidiyor. 
Birdenbire bir ıey -layamadı. 
Sokaktan geçen kadın. erkek, Y&flı, 

ihtiyar herkee ağla§ıyontu. 
• Feryadm ııebebl biraz sonra anla • 
pldı. 

l"olcuJanlan blrt rahibe ı~ kllla ma. 
ICUnah verdi: 

- Etrafımızdaki köyllller yolda gl. 
derken bir Rua gönUııtl mU!ftzeelne 
raıatlamıpu. Mllfreze kumandanı bir 
flllfr kaçınlıklarmı aöylemlı ve bu eel 
rl Oblardan lstemllJ. Moğollar bir ~~-. 
den haberi 01madıtuıı blldlrmlşler, Hu& 
gönlllllllerl lnuunamıtJar •• ve dokuz 
kişinin gözlrrlnl sllngtt ile oyup yol 
üstiinde bırakmJllu. 

Rahip bu habl'rt alrnea, Teaıu~ne 

yaptığı fJ lllJI hatırladı ve Pltmanbk 
ifade ed<!n bir b:ıkışla Temuçine aor
du: 

- KöylilnUn ck•diklerlııl duydun 
rnu? 

- Duydum, aziz baba: tilJlerlm Ur. 
pcrdl. Benim yüzümden bu adamlar 
artık ebedi~ en tflln~ ayı göremij L~k • 
IPr. Bu lıtdise beni ç-0k ııı•rııtı. Dımdan 

8-0nrn benim ıçln yapmak manasız o . 
lac:ık. Müııaade edlnl:ı: de kamım: dr. j 
!flp, bu fa<'lanın n<'ısını •<anımla ({dl • ' 
.reyim, 

Tt·ıhlrı Tonıuçlnln ooııı:rnııa 

koydu: 

1 
elhıl 

1 
-- .. ruı.sdd0ratın, h!ldlsı-lerin ,.,. te. 

!llldüflı•rln önüne gc-ı,;ılenıez, oğ•ıl: 11.ı. 

1 zan bir kt::ı lc:lfı. 'J'al!rı, yLİTl~n'<' ın 

"8nrn kanını akıttr. Senin yüzünden 
dokuz kl,ınto :;-ö~crı oyulnın3. Şlm<ll 
8elı de buadan mlltN'!lıılr ol:ırak keneli 
kamını d!!!e<:ek olursan. ı-,nlann gllL 
feri açıl&e"k mı ııanr~·or~-unp 

- hayır. Fak!lt, bunlar benim yU· 
:ı:Umden kür olchıtar. C.'ok muıe-ırım 
11TJ7 bnt:o:ı! Bnnl bırak da kammrı de 

flp ıebcreylm. 

(Devamı var) 

----'"- ..... ....-~ ---
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Memur alınacak 
Sümer Bank iplik ve Doku· 
ma Fabrikaları Müesse

sesi Müdürlüğünden 
1 - Müesaeaemize bağlı Bakırköy, Bünyan, Defter. 

dar, Konya Ereğlisi, Hereke, Buna, Merinos, Na
zilli, Gemlik fabrikalanmız için 3659 sayılı ka. 
nun hükümlerine göre imtihanlı ve imtihansız 
memur alınacaktır. 

2 - Aranılan tar"dar: 
A- Liıe veya ortamektep mezunu olmak, "yük. 

sek tahsil ve ticaret lisesi mezunları ile, li. 
san bilenler tercih edilir,, 

B- Askerlik fiili hizmetini yapmış bulunmak. 
C- Herhangi bir hizmet taahhüdü altında bu 
D- Halen yüksek tahsil müdP.vimi bulunmak 

lunmamc.k. 
E- Yapılacak tahkikat neticesinde sicil ve sevi. 

yesi itibarile me:nurluğa almmasına man· 
bir hali bulunmadığı anla:al:nak. 

3 - isteklilerin Ankara da müessese~ rne~kezi Zatişleri 
ıefliğine ve birinci madd~de ynzılı !'Crlcrdld fa 1 
rikalarımız müdürli.iklrine 27.3.942 ah~amma ka.1 I 
dar müracaat ederek 28.:t.942 cum""r~esi günü ı;a .. 
at 14 le imtihana girmek iizerc numara almalan 
lazımdır. 

4 - İstenilen vesikalar: 
a- Dilel:çe 
b- Mektep diploması 
c- Nüfus cüzdanı "1942 asker'ih yoklamasını 

havi,, 
d-- Doğruluk kağıdı "polisten mt•sndda •,,, 
c- Evvelce resmi veya h'.lsusi müesseselerde ça

lı§mış olanlnrın iyi hizmet ve~ikaları. 
f- Askerlik terhis kfığıdı 
g- Ha!en herhangi bir vazifede clanların bu

lundukları müessesenin gmvaff akiyetini al
maları ,arttır. 

h- Tayin!erden sonra if;tenec.ek fotoğraflardar 
ba~ka müracaat edildiği za-nn bir bov, bir 
vesika fo•.:o~rafı verilr'esi. (] P3~ ~570) 

• 

1 
Deniz M.evazım ~atmaıma 

Kom.lsyonil ııma· arı 
Komisyonda mevcut nllmuncyc göre 1000 metre ravuntdokluk be~ 

25.3.942 çar§ambe. gUnU saat 11 de Kn.sımpa§aclıı bulunan deniz levazım 6" 
tınalma komisyonunda pazarlığı yapılacnğmdan isteklilerin belli gUn ~ 

saatte mc.zkür komisyona mUracaal!nn llb olunur. (3711) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
ı - .Keş~1' ve şartnamtısl mucibince ldaremlzın tefti§ ve muhasebe ~ 

nalarmda yapt:ıracağı boya ve badana işi açık eksiltme usuuıe ihale ed~ 
cekUr. 

2 - Keşif bedeli 3100.60 lira yüzde 7,!S muvakltat teminatı 233.22 ııı+ 
.iır. 

8 - Eksıltme 7.4.042 satı gUnU saat 11 de Kabataşta levazım §Ube&ill 
merkez mUbayaa komisyonunda yapılncalttı:-. 

ol - Keı;>ı..: ve ~artname levazım şubesinden 16 ku~ mukabilinde ıal" 
nabillr. 

5 - lstekl'.leıin eksiltme için tayin oıunnn gUn ve saatte yUzclc 7,5 fJ' 
venme pıı.racile b:rııkte sClzU geçen komisyona nıUracaatları. (3723), 

~ . . 
1 - Ke .. u ~artname ve planı muclblnc0 idaremizin Ankara bira fstırlııf 9u • f 

smda yar:ıt:racağı amele yemekhane, yatakhane ve revir inşaatı 141 11 

paJı zarf UB'Jlllo eksiltmeye konmu~tur. 

2 - Keşli bedeli (101.667.113) lira yüZdc 7,5 muvakkat teminatı (7625.JO 
llraöır. 

3 - Eksiltm" 31.S.942 salı gtinU saat 10,30 da Kabataşta levazım şuı:ıe' 
de merkez mUb.'lyaa komisyonunda yapııncakUr 

4 - Şartnıu::ıc lııtanbul levazım ı;;ubcı:;lnden ve Izml~, Ankara Başuılldil 
JUK'crL'11"n t510ı kurug mukablllnd" a•ınablllr. 

ıs -- MUnalmsaya g.rccckler mllhUrlU teklif mektuplarını kıı:ıunl vcsıılld 
yUzde 7,5 gUvenm<ı p"':-ası makbuzunu veya banka tem nat mekt:Jl>ll 
ve şartnıımeslnin F. fıkıasınd:ı. yaz.ılı vcsllmyı ihtiva edece!< 011111 ~ 
pıılı znr.ınrını ihale gUnU ckciltme saatinden bir saat evveline 1.t• 
mezkür komisyon başkıınlığıno. veya Ankara başmUdUrıuıı-une ııııı1<11 

mukabilinde vermeleri lll.zımdır. Postada \-Ukubıı'ncak gccıknıe 
ksbu: olunmaz. (3360) 

[ ,.._: _mrı lııtanbul ~-elediyeıi ilanl~---~"" 
Beyazıt ':ılAp .mUzcsi ccphc~lnln tcnılzlen:ncsl, bozuk drcs v uı ıt1' 

:mın tebdili • ık ckslltmoye konulmuştur, Keşif bede ı 1960 Ura ti 

ve tik teminatı 147 lira 5 kuruştur. K~if ve şartnnmc zabıt ve n1 J 
mUdUrlüğU kntcmlnde görUlobillr. İhale 3.4.942 cuma gfuıU saat 1f te t*' 
encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz V"Yll n1cl tı,P 
ihale tarihinden Uç gUn evvel belediye fen lşleri mUdUrlUğllnc mor 
nl:ı.cnkları fcnnt ehliyet ve 941 yılma alt Ucnrct odası vesikalarile jhJI 

nl.ı muayyen saatto dalnıt encümende bulunınalan. (3602) 


