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Edirnemiz 29 sene evvel 
bugün esarete düşmüttü 

B BUgUn 29 sene evvel Edirnenin 
alkan harbinde sukut ettiği kara 

C'UnUıı YtldönUmildilr. 
d :Su nıUnasebetlc, bugiln Edime. 

e. gijzeı Edimemizin dUşınan c
~tin{)en ebediyen kurtuJu§UllUU 
y Yen 'l'llrk oluşunun bayramı 
n 8.§aıunaktıı.dır. Bugiln. yine Edir .. 
taek ~lkC'V'lnde bir toplantl yapıla .. 
ınud ~llrne ka.looinin kahraman 
•ı ııfılerlnln aziz ha.tırolan saygı 
' c nntla<'nktrr. 

Japonlar 
Seylan adasına 

yaklaşıyor 

JJ.irmanyada 
Mandalay deniz yolu 

boyunda ilerliyen 

Japon kuvvetleri 
durduruldu 

---0--

35 bin tonluk bir 
ltalyan ravazörü 

ateşe verildi 
Londr&, !6 (A.A.) - Akdenlzde 3 

gtln sUrcn bir hava ve deniz muhare
besi olm~tur. Bu muharebede hafit 
lnglllz deniz kuvvetleri ltaıyanlann 
3~ bin tonluk Littoria ımufı bir zırh
lısını torpUleml§ler ve ate§e vermiş • 
bir kruvazörUnU ağrr hasara uğrat _ 

mışlar, bir kruvazöre de isabet kayde. 
dllml§tir. Bu hususta .Bahriye nezare
ti gu tebliği n r tmlştir:ı 

"Maltaya mühlm levazım. götUr _ 

SOF"'r ADA 
Birçok tevkif

ler yapıldı 
o-

Oeneral Darlnol 
mev ul r 
arası ada 

Torplllenen blr geml batıyor 

mekte olan bir vapur kafilemlzc pazar 
gtlnü 4 knıvuörden mUrckkep bir 
dUşman filosu taarruz etmek istemi§. 
tir. Amiral Vincnin kumandası altın _ 
dakl ha.fit kruvazöı'lcrimlzle muhrip • 
ler derhal taarruz ederek bu dü~man 
gemilerini uza.kl.a§brnıtşlardır. Bu kru 
vazörler Littorta sınıfı bir zırhlı ve 
ağır 2 kruvaZör ve muhrlplerlc bir· 
llktc tekrar görUnmUştUr. lngillz ge. 

CDevomı 3 üncüde) 

~ov.lJeller 
Stalino şehri
nin etrafında 
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Malskl te ebbClstln 

• 
ıp 

idari makamlarla 
görüşmelerini 

bilirdi 
---<>-

Bugün siyasi parti sözcüle-
ri le görü§ecek 

Yeni Delhl, 20 (A.A.) - Slr SW-
1 ford Krips hUkOmet, idari makamlar, 
başkumandanlık ..,.e vilft.yeUcr valileri 
ile yaplığ"ı görüşmeleri bltirmlşt:lr. 

Şimdi siyası partller sözcUlcrile mu_ 
zakerelere başlayacaktır, Diğer tara!
tan Hind teşril meclisi parti konsrest 
yarın toplanacaktır. 

Bomb:ıydan Bildirildiğine göre, Hin 
du cemiyeti reisi 28 martta Sir Stat_ 
ford l{rlpsle görUşecektir. 

Amrltsıı.r tarafından gönch?rUcn bir 
mesaj Sikh partisi şet! Tarıı.singh 

ile diğer iki parti liderinin lnglllz 
mümessil ile görüşmele üzere Yeni 
Delhlye hareket ettiklerini bildirmek· 
tcdir. 

Şekt r · stihsali 
87 bin tona 

yükseldi 
---<>---

Şirket umumi heyeti 
yarın toplanıyor 

Şeker ihtiyacmı karşıla
mak için yeni tedbirler 

almdı 
Ankarti.d:ı.n verilen malümatn. 

göre, §eker fa.brikala.n şirkcU ya. 
nn yedinci eleliıde içtitn!l.ını yn.pr. 
caktır. İdare meclisi tarafından 
hazır1nnan l"aporda, içinde bulun • 
d:uğumu.z fevka.lMe umıanlarm de. 
vumı müddetince meıınleketin şe. 
k.cmiz ka.1m3m3sI için icap eden 
bUtUn tedbirlerin almdıb'l, pancar 
tohumıı işlerinin iri bir vaziyette 
bulunduğu kaydedilmektedir. 

o • • Almanlara bırakıl
J aZ l ay/arın ısım- ıına acatıa söyUyor 

l • d l J,on(lra, %6 (Radyo 7,16) - Gece 

'Rapora göre, şirket 941 se.ne • 
Blnde 556 bin küsur ton pancar ve 
S7 bin ton şeoker :istilısal ctmışl.Jr. 
nu miktar, şekeı: ~etinin ıeşeka 
kül ettiğindenbeıri istihsal edilen 
en yüksek mi:rtan göc:ıtemı.ektcdlr. 
İstihsalin bu &rt.Işına mıOOLbH ay. 
nı sene iç.inôe istihlak miktan da 
artarak 108 bin küsur tona baliğ 
olmuştur. 

erl egV 
8 t e ,· 

1
• yarısı Moskovada nearedilcn Sovyet 

Ş l r g o r tebliği: Dün cephede durumda deği -
şıkllk olmamı§tır. 

Şiriı:etin 941 yılına ait safı kfırı 
içinde pancar zira.atinde 87 ban 
köylü çalrşnuş ~ bı,ın lam O milyon 
700,000 kilsur lira pancar bedeli 
ödenmiştir. Bu yekfuı geçen sene• 
~ 1.788,000 ve evve!ld seneden 
ı'l~ 3,479,000 'küsur lira fazla.dır. 
~irkct: ta.rafmclan Eskieehirde kt:. 
ruhın ispirlo fabrikası 2,411,000 
litre ispirto istihsal e-trnlştir. 

Mısırda seçimin 
son neticeleri 

1 Birinciteşrine ''Teşrin'' Tşrinisaniye "Kasım''. Birinc:
kanuna "Oçak", lkincikAnuna da "ilkay'' den,lecek 

' Ankara.dan bildirildiğine göre, 
264 azalıktan 216 aını Vefd Manisa mebusu Refik İncenin bazı 

· · k d a.yle.rm isimlerinin değiştirllmcei 

tine scvkcdiJm.iştir. Buna göre 
teşrinievvel ayma ''teşıin". t~zi: 
nisani ayma "kasmı" kanunuevvel 
aynın "oçak'' kanunusani. ayma dn 
''ilkay,, denecektir. 

partıaı azan 1 ctra!mdalq teklifi dil cneUmeni • 
Kahire, 26 (A.A.) - Mı:mr J>8l'- u!n de mlitaıeosm'm ilavesilc ve 

lementosu seçiminin son neticeleri layiha halinde meclis umumi hcyC'. 
§Unlardrr: --------__;___::.:.:.:....:=:=.:.._:....:::..--;---~-----------------

Meelisteki 264 az:ı.lıktan 216 sı 
Vefd partisi. 13 U milstaiklller, 4 Ü 
Liberal, 2 si \'1l.Uıniler ve biri ee.. 
c.lisler ta.ra.fınd:ı.n lrozanılmıştır. Ge 
ri kalan 28 aza.tik için yeni ecçhn 
ynprlaetı.ktır. 

---'O----
Kan adadan 

lngiltereye Polonya 
kıtaları geldi 

Lon<lra, 26 (A.A.) - Dördün .. 
cil bir deniz tnşrtı !{ana.dadan ln. 
..-ııtercYe tedirgin edilmeksizin 
Polonyalı :ısker kıta.lan getirmiş • 

tir Knruıdada ilk askeri ı:alimlcrlni 
b;tiren bu as'kerlr.r lngılteredeki 
P~lonyn ordu ve deni?: kuvvetleri .. 
ne iltiluık ooccckleroir .. Gcle~erin 

1 
hepsi Am:rika. ta.bilyettndekı Po • 
lonyahlardrr. 

"':ıf. ... 

OUavn. 26 (A.A.) - Kanada 
Başvekili, Ma.kew.l King d~n ~vrun 
Ka.ma.rnsmı'kı hükumete ıkl il!ve 
tümen seferber etmeok müsaadesi. 
ni verdiğini bildirmiştir. 

Hür Fransız 
tayyareleri 
Fransız balı çı 

gemilerine ateş etti 

Amerikahlar arası 
müdafaa komitesi 
Gelecek pazartesi 

Vaşıngtonda 
toplanacak 

26 balıkçı öldü 
Vqı.ngton, 26 (A.A.) _ Bahriye 

Berlln, 26 (A.A.) - D.N.B. nin nazın albay Noks ve Harbiye nazın 
a&teri kaynaklardan öğrendiğine St1mson gelecek Pazartesi gUnU Va • 
göre de Gaullcc ait onun işaret.le· §ingtonda toplanacak Am rikal 1 . • ~"" • Uda! o I ar r.n:ı "'9ıyan ta.yynrcler dUn Bisel'· arası m na komıtcsınde 1 1 
Ye> açı~ndn çok alçaktan uçarak 

1
1 sesi mUnascbetlle deniz ve kaçı ış ce • 

·· Fnı.n b hk ı b 1 ara ordu. 
··~ ~baa ·ıçı g~islııe ~t.raı1 • ları sudlray arına birer meaaj gönder • 
yoz ve ı e hücum etmış er.. mtoler . 
dir. 26 Fransrz balık"'"" ötmilştüT. Komite evvela. muhtcllt .A k 

Y-- merl a 
cumhuriycUeri arasında Uca t 1 

Malta üzerinde 
Dfln 25 tayyare 

dlşürilld8 
Malta, 26 (A.A.) - DilnkU ha .. 

va akını çok şiddetli olmuştur. 25 
dllşman tayynresi dlifiilrülmUştliT. 
İrıgilizlerin tayyare knyıbı yoktur. 

re gem. 
!eri kafilelerine alt tgleri lncellyecck-
Ur. 

Komite reisi Kordel Haı, ha~n Flo 
ridada nekahat devresini gc 1 k • . ç rıne te 
olduğundan, birinci toPlantı, rnüdatan 
komitesi ikinci rolal, VenC'zUcllanın 
Va§ington büyük elçisi Escaıantenln 
ba.şkanlığ'J.nda toplanacaktır. ----.o ___ _ 

İngiliz tayyarelerinin 
akınları 

Londm, 28 (A.A.) _ İngiltere h 

Zeytinyağı ve tOhum 
ih acı menedildi 

va nezareUJin tebllği: a. 

DUn avcılann refakatinde bulunan 
bomba. tayyareleri Le _ Tralt _ Sur 
Sclne tezgdhlanna taarruz ctmJ 1 • 
dir. ~er • 

Bşka av tayyareleri Pa dö Kale çcv 
resinde sUratu bir taarruz yap 1 

Ankara.dan bildTildiğine göre. 
hUkCımet zeytinyağı ihracını me • 
netmeğe' ka.ror ve~tir. B•J hu • 
sııatDki tetldklar bitirilmiştir. 

Diğer ta.raftan serbe<;t dövizle 
ıhmc~ yapılan yağlı tohumlarla 
derllerin ihracı dıı. durdurulmuş .. 
tur. 

fu~ mqa~ 

Düşmanın iki av tayyaresi dU§OrQI 
müştUr. -

Av tayyareml.zln birisi nokaandır, 

Londra, 26 (A.A.) - Sovyet kuv • 
vetıerinin Stallııo şehrinin Jrenar ma· 
hallclerine kadar geldikleri bildJrlll • 
yor. Sivil halk gizli slllUılarmı çıka • 
rarak intikam aldıklarından, Alman. 
!arın durumu fenadır. Burıuıı llkb:ıhar 
taarruzu için sıçrnmıı. tnhtası vazlte· 
sini görecekti. 

J\IAISKt1''1S SÖ1.LERt 
Londra, 26 (A.A.) - Sovyet elçisi 

Malski, ııark cephesinde tC§<lbbUs Sov 
yeUerln elinde olduğunu ve bunu ar· 
tık Almanlarıı bıraknuyacaklarmı 

söylem~tlr. 

Hava nazırı Clnkler, Sovyet elçisine 

1 

cevap ... ·ermiş ve Rusyada İngiliz ve 
Rus tayyareleri arasında sıkı bir dost 
luk olduğunu söylemiştir. 

İNOİLTERE 
Suudi Arabistana bir heyet 

gönderecek 
l.ondra. 2G (A.A.> - İnıgilterc 

lıilkiıme<ti, Suudi Arabist.ana bir 
heyet gönderecektir. Heyet topra. 
ğm Yerim kudretini artmınak için 
sulama ve diğer z.'rni işleri ince • 
liyeeeddir. 

Şişlide bir odada 14 
çuval kahve bulundu! 
Mutemet olarak seçilen kahveci, halka 

dağıtılmak üzere aldığı malları 
meğer istif ediyormuş 1 

Emniyet kaçakçılık bürosu dUn 1 Suçlu, Şi§l!de HnltıakArgazl cadde • 
Şişlide halka dnğılılmıık Uzcrc kendi. sinde kurukahveclllk yapan Ktızım 
sine verilen kahveleri isW eden bir Akıncı adında biridir. 
mutemed yakalamış ve mallarını mU. İddiaya göre; bir müddettenbcri bu 
sadcre etmiştir. Bft.dise §Udur: mıntakada halka kahve tcvzil için 

Sulh şayiaları 
Alman hariciye 

nezareunce 
tekzip ediliyor 

muteınetllğe seçilen Klzımn altıkndar 
makamca halka dağıtılmak üzere 30 
çuval çekirdek kahve verilmiş, !aknt 
kuru kahveci, bu otuz çuval kıüıvdlcn 
ancak 12 çuvalını halka tevzi etmiş, 
dört çuvalını da dükkft.nında böyıe bir 
hnlk ve snlft.hlyete sahip olmadığı hal. 
de müşterilerine satmıştır. 

Bu suretle mutemetlik vıı.zlfeaini 
suiistimal eden KAzım, bu işle de kal
mamış Şişlide HalAskll.rgnzl aaddeıı:!n. 

Bcrlio, 26 (A.A.) - DUnyanııı de 331 numaralı evde bir oda kiralı _ 
!ıer tarafına yayılan sulh eayinla· }'arak halka tevzi edilmek Qzcrc aldı. 
rm.m asılım olduğunu Alman Har. ~ bu 30 ı;uvtUdan artan u oı.rvaı fe
ciye Nezareti bir kere daha bildi- klrdck kahveyi buraya snklaml§tır. 
:nr. Bu gibi şa.yinln.r.ı, yaymakta 1 Bu suUsUmal ve Lstl!çlllkten haber • 
menfaati olanlar çıkn~'Qrla.r. -. (Devamı 3 üncüde' 





• ..... .... 

~ar kralı Bor.W iki sUn evvel 
~ .Yaya gi.ıml:ıtı. Kral dlln Alman .... ı:ı re.lal ll!Uer tarafmdan kabul 
\._~tur. Diğer taraftan Ahnan ha 
~n ISrltwıova aJM•m111 ~ 
~ cGre Aımu meıtwad•fhr1 BaL 
lt,"'-ııcla U yeol bava meydaaı ve 

~ille IDl'ydanı lnııum& --..reı et. 
.. .., Alınan Bulpr lntalan ye. 

~~n aırate,Jik 70Uan Ja&lhmınak 

>'b.~baııanm Almanlar taratmd:uı 
~ olan taarnsa lttlra.k lçJa 

' YMWI ye ~ IOO bin 
il gönde~t-,Jlll1 Taadettlkleıi 
ttelllue k tcdlr 

~·eı ek td,1111.ue •lire Bomm • 
'ı Jı ıduclunda ~rpıtınlar cıılmaf, 
' '-rı:ı kayıplar ,·em1ı:ıur. lt:.lkref. 
'&lllon luıberlcr llo6 bu lısberl katt 

tıo tekzip etmcktcdl ... 

~~olaıdıw gelen .baberlel't! söre 
~!arla So~·etıer Ukbahar taar • 
~ - lçiu bıwrlıklarım tanwnJamak
~ar. Cephenin arkuındakl Al -
~ toplanın merkczltortne taze la • 
~ telmelrtedir. Bu kıtalar 1111 mer. 
~~ ~heye g1deftlll .....- o
~•yacak kadar alU prtıar altın· 
~ t»irt a:vlık . blr Jat lıal'lııl ~yorul.. 
\ blrfllderln yerlerini .ıaeaklar • 
b.'.. ~ ıw Moekova b!Jlpalncle, 
""-..~ tıanaıımc1a ve kerçte loş aylan 
.~ l1nıl ve Slblryada talim gısr. 

Yeni ordular ~· 'Jll. 
IDU311hltlcre siSre Od bmm ....._ 
tarpı"manm bfttlbı cepbder4e 

'-......,.. ba'lamW bek)ttnnemelldlr. 

L~ Yollar zı•ıı ve motörlil blrUlL 
' hareketine manJ olacak clunımda 
eı.._ :kta fk1 \'C:VS ÜC baftadaa eneJ 
~ Yo bllyt\k bir ~bbo. c1ıald bek
~eUdlr. Bununla beraber Al -

~Orcluu Dlaa ortaıarma " 9Clll • 

"' clotru 91Uka ~ ,.... • 
' ba&bynbllecek ve Alman orcluBtL 
~ lb( bedellerlııl molıakkalr mreHe 

'Arnnac1aaı ile .,., t.ıeflllJ .. . . 
~ boffkUrnandAnbfl dtbıkll ~ 
' ICerc; yaran&dauncla Snyet • 
\ Olclııkça 8aemll kavvetlerle yap. 
\ Yl'nı tnarrur.lAr pllskürtillmilf • 
~ bon~te Sovyetıerln kandil ve 
~it taarruzları Alman ve Romen 
~ın kal'ŞJ koynıalan ytızUDdea 
'-..'tır. Barkofta SovyeUer •iv 
~'Nar \ermlıterdlr. Sovyet ek teb. 
k~ llwdarm merlct"7. cepbeelncle 1· 
~ yeri alclıklan, bunlardan 
~ Almıııılara alt slllb ve mu • 
\ı._~t deposunoo ıahrlp edlldlflnl, 
.. ~tarın ::roo den tada subay ve 
1~ brraktıldanru bDdlrmektedlJ'. 
~ ııepııe.tnde Uertlyen Sovyet bir 
~ l'5 tank ve so tanare De dca. 
~ """ll"11ıt bir alaydan fazla bir Alman 
ıi~ın taamızıma vframı.,tır. 
,~ bareket noJdaılanna kat:ıır 

rttU~enUr. 

Hususi 
mahkemeler 

Yeni taıtal• 
rapddı 

Ankara, 2e '(Telefonla): 
Kllll korunma kuununa ,.ının ceza 
d&valanıu sönnekle mükellef 80 Ura 
maqlı İStaDbul Aallye ıa&Jdml,lliDe 
ceza hAkJm! Kemal .Afkm, !atanbul 
Aallyo bAktmliltDe U&kUd&r ceza hL 
klm1 Nuri Okçuotıu, Tratmon b&kbD
liftDe Sıvu :blk1m1 Hilm1 ()aka~ 
80 lira maqlı lzmir Asliye bAklmll· 
ğlne cem hWmJ Halit Evren. Akfe" 
h1r hlldmUtln• Karaman müddelu. 
mumlal Rıza GUnııJ, 70 llr& maaglı 
Zonguldak AaUye h&lr!mllğine Bartın 
cesa .bAldml S&ttet Unan, lstanbul 
Aall.ye mUddeiumumlJlgine E1Amt 
mUddelumumtal Nuri Erenler, Üaktl
dar Asliye hAklm""1zıo baf müddelu. 
muml muavini Senal Meriç, hmlt AL 
llye hukuk hlklınll~e Nazllll hlkL 
mı Yaşar Xtllılen, temyiz mahkemen 
raportörll\8'Une KUtahya müddelumu· 
ndal KA.znn Akyol, Iaparta ceza h&· 
khnlftlne Gelibolu 111UddeJumuııılal 
Jl'ikret :tısever, J{ütahya mtlddelumu. 
mlllğtne Sllrt mllddetumumtal Sabri 
Boran, "C'ııkl!dar Asliye ceza bAklmU· 
ğiııe Ak§ehlr bAkiml Cemil Tokuz. 80 
ılra nıa&§lı Zonguldak .uuye hAkim
llğtne Isparta ee.za bAkiml Hakkı Stı
nata, 'Oaktldar Aallye mttddeluı:nuıııl
llğtııe Tunceli mUddelwnurn151 Hakkı 
Ketenoğlu, hınlr Aallye mUddclumu· 
mttlğtııe uuı mUddeıur:ıumLtl Ihaan 
Keçeciotlu, ôdemif azalığına Fl.nlke 
h&klml .Naci Salim Erel, Sıvaa hukuk 
bt.ldmllf'.ne 8&mmD eakl hukuk reisi 
Ekrem Uyanık, Akııaray ceza ht\kim· 
rı-.me şeretıt Koçhlııar hlklmt 'Maclt 
Ertem, M ııra maaıııı .Ankara Asliye 
blkimJlğiM Sedat Cumr&1J. Zongul -
dak .Aallye b&kimllğine Ama.sya ceza 
hAldmi Nuuıl Baytok, Ankara Asli
ye mllddelumumDll'tn• Ankara h&ld. 
mi Ta:.t.t Karay, ZoDguldak .a..llye 
mıtdd91wnumIUğtne Kayseri balı J'u. 
at Saner, btanbul Aallye mUddelu. 
muml muavlnllğine J'ln1ke mUddelu
mum!3t Hamtt Selekler, Zonsuldü 
Aallye ceze hAk1mUltııe Bolu mQdde
iumuml muaviııl Galip B&r1u, Nev. 
§ehlr mUddelumumJliline Ardahan 
hA.klml Fehmi TUztın, Amasya ..Ullye 
ceza h1klmllğlne Aydın mUdde1wnu. 
mtsi Süreyya Şa.rman, Finike h!klJn. 
utiJıe Boüır hAk1m! Nuri Tarh&D, t. 
tanbul auih h&1dmUl1M t.tanbu\ mtıd 
deiumuml muavtnı :Feridun BefaD&, 
Arapkir hlldmllltne tncesu IJWm1 
Fevzi Kantotıu, Aydm mQddelunnı
mfii#ine Yozgat mUdGelumumtal Ab. 
dulcelU Sırrı Altan, t.tanbul müddei· 
umumi muav1D11Cle Çataıcs mGddılt· 
umumlal Necmettin A'ftU, ı.tımbal 
ıru1h b•JdmHıtn• ÖdemSI ._ HaJdı:I 
yapr, ı:.tanbul .ullye mOcSdelmpuml 
Uğlne muavin Ta.h81n Okur ııakkdll. 
uı.l§lerdiı'. 

Mahıulün toplanmaıında 
köylüye yardım 

A'Dkarad\11.Il bild1rfldiPte göre, 
bu sene mah!Q'llln topla.nm.ıı.aıda 
naıldinde köylUye her türlU lmley. 
ltklar gösterilecf'ktlr. Bu cUmlıe • 
den ol&rak el ~ W>i ~ • 
lan yerlerde de ofiıl ~tı t.ab 
viye edilecektir. ~. çif~ malı 
bııslar onıJc ve herlDU1 iglerinde 
çalıftm}aıcaktır. 

ZAYİ - AQansy n111'US memurla • 
ğundaıı aldığmı nQfu. k.f.tıdmU •11 
ettim. Yeni&lai aıaca.tımdan *'-inlll 
hükmU yokııtır. 

Kamkapi - Kadtrsa me1dam 
Medreee 90lcak e ııumarada 
Hokaa otlu Acop Akçll otla 

~.\J>A: 
\~ fırtm .. n ythUnden kara ba. J 
~ durm•tur. Ortaprk İngiliz 

ı.., ~'rine mensup tayyareler Girit, 
~ ~ Snlıınılndc aıı1<Pri hedeflere 
~ etnı~ lrrdir. Blnpzl H• Mart.o. 
~ llıder de bombalanmıştır. lki 
\, bomba ln'.\")"IU'esl dU~ürillmU,. 
*taya ~den bir kaftlrnln bl • _ Bence de öyle. Fal<a.t düşü• 

ltln y&pılaJJ muharebede Llt. ı.Un ki bir mUptedi ile uğ~'UJUY<>-1 ~ "ırıırııw .n bir ttalyan knJ\'azö. nız. Eğer Penington bu çantası p 

.....::. torpıııenı!lğ'l lngllb. tebUğlnC:e çinde şüpheli bir evrak olsaydı o
ı~~ır. Çö~ll bu kafilenin nu çoktan orta.dan kaldırırdı. 
~'1nnet mUruuıebt>tDe Akdeniz _ Evet mu:hs.kk0.:<. 

t'ıı danhtma bir tebrik tt·~ra.. Puvaro b'r çeı1uneden biiyük bir 
~ ile~tir. Çöl'Çil bu teı~rarta Kold tabanca.er çıkardı, bir mUdp 
ııılııı ~lr: det tetkik etti, sonra >erine koy• 
.""'tıılt lu, dört bant lmıvaı.ör \O bir du. 
' \ blratında.ıı korun:ın en modern _ Deme.\: seyahatlerde bile 
~ kuvvetli zırhlılardan blıinln t.abancalarmı' yanlarmd:s.n ııyımıı • 
~"'- kl"IJvu.ör, hant torpido muh • yan kimseler de va~. 
."'ll ~~ibaret bir fUonon lol'ftı - Evet •. Ve bu \"llZiye-t ~ 
~ torpmertı .. t'ldttl haa!tra ut. J bira:r. karışrlt g<SriinUyor. Falcııt Lı· 
~ n.... bozguna verHDM!9t ve 

1 

r.et Doyl herhalde bU eekil<le bU• 
("-r b hlecbur ed!lm~I ol11yı çok yillı: bir tabancayla öldUrUlmll§ de-
""' 1-lcdıre deler bir 4Rnlz. menkL ği'<lir. 
~ • Jto harckı-tın bapnlıurma ~ an durdu, sonra <1evamla: 
~~ 8Ubay ve r.rlrr ,.e bllbaıı.•.a - Şimdi, ded', nclıirc ablan ta 
, , .._~rr lrgtUz mlllotlnln td>rlk. ban<'.a için başka bir ııey aklıma 
~ kazanmlflai'clır.,, geliyor. MeulA haık)kl ta.ball()8.yt 

SON 
2 

HAHEDLER Jltısralardan 
I ~~' 

... .. . . . ~ 1 Nah.as Paşa 
Mihvere il er 

aleyhinde beyanatta 
bulundu 

A.Jıkara, 25 (Rad)'O ga&eteıd)
AjıSTr Başveld!i 1'·ahas Paşa :nilı • 
ver devletleri aleyhinde beyruıatta 
bulumnlJltur. Na.has Paşa., Avru. 
penm ~daıı bahsederek na. 
"1ftilt ve faşılıstliğin Avruparun göğ. 
.uııe çelik ve kanı& yuıldJiın.ı eöy 
Jemiş iıJCal a:tmda bulunan Avru. 
pa mcmJeketlcrinin bugünkü w. 
rıtyekrinden P!det.li br liaanla 
b&bsetmiştlr. 

Nahas Paşa df"miştir ki: 
- FaelıJUer ve naziler için Al. / 

ıa.Jı yoktur. ya.lmz devlet vardır. 
:swıun için her zulmü yaparlar. 
.btlklll ve bUniyetini .even her 
deıvlet mihver deıı.aet.iııe kal"Jl gö. 
r:UnU ~tır. DU.nyada bu be-taya 
ka.rşı koyan çok devlet vardır. 

"Bir J4mr Ba,vekflin.lın mihver 
dnle~ri aleyhinde bu kadar ~ık 
ve fiddetli beyanatta bulumnası bu 
harbin be.şmde.nbcri illk defa vuku 
"*'a.ktadır. 

Gıuiptir ki Nahas Paşa iktidar 
mevkiine geçtiği r;aman İtalyan 
tadyOllJ bunu lıılISJr milllyetperver-
1erinin bir muvaffaltıyeti olarak al 
latlamışb. İtalyan radyosu, Vefd 
J>a,rtisinin Mmrm tam lstiktAJi uğ 
nındaki mUcadele1erlni hatırlaya. 
T1lık bu olayı İngiltere aleyhme bir 
hareket gibi •ym111J ve ya:nıblı."§ • 
br. Şimdi İtalyan ve mihver rad.. 
yGla.rmm da Na.has Paşa aleyhinde 
netrfyatta bu.lumnalan beklene • 
bBir 

Deniz mllllarelJelGn 
· CBaı tarafı 1 ncldeJ 

mUeri pek hatif C>lmD.kla beraber der. 
bal harekete &'eçmJ,ytir. Amiral Vine 
mubrlplert hDcuma aevkctml§, kendi. 
al de top a.te§l açınıştır. Muhripler dllf 
man gemller!De be§ b1n metreden az 
yakla~mışlar ve torpil atm.ı§lardır. Llt 
torto sıateml zırhlmm orta.ama bir 
torpil isabet etaıi§Ur. Top ate§llc de 
mıtaımm bç tarafı tutU§turulmU§tur. 
Bu azlmkAr hllcum dU,mam §8.§Il'tmı§ 
dQfm&D temu yapmadan oakilJı:lete 
belı'•,•tlr· Bil' krunaöre birkaç sw 
le S..bet etmif, bu pmı a,aır haaara 
Ulnmılbr. Bu kruvaz<.Sre de Lsabet· 
1er olm~ur. ~ blr knıva • 
aörUe a muhribi huara uğ'ramı§Sa da 
haar ehemmlyetai:t.dlr, 

Pazar gUnU İtalyanlar tayyarelerle 
bOttlıı trOn bomba hüeunuan yapmq. 
lardır. Öğledeıa aonra hllcum aoıı de. 
l'W l~Ueımtı, UW> bombardıman 
tananııd buna lftlrak etml§tlr, ~blr 
Seml7e •bet oJmam.,tır. 

Puartui SUDU tekrar hava bUc:um.. 
lan yaptlınış, l •apur isabet alarak 
batmq, l hıg1llz muhribi de b&a&r& 

uğranupa da Umana gldebllml§tlr. 
Salı ııabahı hncumıar yenUenml§, fa· 
kat haaar yapamaDll§tır.,. 

J\.meıüıa aycın mecli.intle 
· Ru•ya ale~hintle aöz 

söylenmemiı 

Vaşington, 26 (A.A.) - Ayan 
lllccli8i.Dde Rusya aleyhinde &Ozler 
fi6ylesıdiği &lllaızdır. Bllilds Cenup 
hUkümetler nzasmm muhafaz.a.k!r 
olm~ rağmen. Rusyaya. yardmı 
için ıttifakla kararlar verllmietir. 

maktultln b.maraıınıcıa unutmuş 
ve ondan aonra gelen bir.lai ta.balı· 
cayı alarak nebire atmış olali • 
lir. 

- Mümkün. Bunu ben do dil • 
ı;ündilm. Fa.kat bunu kabul eder
sek yeni yeni me.sele~ri ha.Ma mee 
hur olacağız. M~ bu diğer şa
hm kim olabilir? Ta.banca.Yl orta_ 
dan kaybetmek suretiyle Jakelin 
dö Belforu korumasında ne gibi 
bir menfaati vardrr? Sonra mak
tulün kamarasına ne D\a.kaa.t la gir 
nUştir? Biue m.iD Van Şuylerden 
başka kimse nıa.ktu!ün kamarası • 
na girmiş değildir. İhtiyar Ame .. 
4'ikalmm tabancayı ortadan kal • 
ıi!rı\U.~ olması mUmkün müdtir? 
Yoksa Jakelin dö Bel!onı hr.ı.kün
~en korumak mı istemiştir? Ta • 
baneanm ortadan kaldmlına81 i _ 
~.in başka ne gibi bir sebep göste
rilebilir! 

Ras şu fikri ilt.rl sllrdü: 
- E.,.:ıarpt gömıUR, tehU.kPyi his 

setmiş bu şUphekrl üzerinden at. 
mak için taboncsyı kaldırıp deni· 
ze atmJ11 olabf!ir. 

- Evet, bir eprptan va1geç -
:ni.ş ve ts.bancayı da denize atmış 
vla.bilir. B-:n b:ı fikri kabul ediyo
rum. Fa.kat Allıahıın, berı müddeti 

Singapurun kaybı 
Mesullerin meydana çıka. 

nlmaıı isteği kabul edilmedi 
Londra, 26 (A.A.) - Addaon, lııfa. 

lezyarun kayıbt ve Siııgapur mfldafaa. 
sınm mesullerinin nı.ııet:t l~bı bir kr
Uyet tahklk konılayoıumun tefldllnl 
ve bu komlayoııun lııcelemelerine &it 
bir rapor vermeatnı tekllf etmltUr • 

Lordlar kamarası lideri Lord Gram. 
bom, balen madd1 laabeUerin mevcut 
Plmadıtmı ve ı.m Llr incelt.me yapı • 
laınıyacağım, bu IUbarla htlkO.mettn 
Adcllsomm istedlğlnl kabul ede.mi.ye. 
cetını bUdlrml§Ur. 

Amerikada 
Hür italyanlar 

komitesi kuruldu 
. Lonara, 26 <A.A.) - Brltanovr. 

<ıJaıtsından: 

9rta .Amerikanın birçok çevre· 
lerınde, yılla.rdan•:?ri M~liniye 
k&r§ı bır durum alım§ olan ltaı· 
Y~lar bir komite teşkil etmişler rr· K~. Londi'adn.ki hür 
talJ'an kooıi~m.e gönderilen me. 

üaJ a Amerikan ve Ingiliz :ı:ıa 
kanılarmın bu hareketı resmen ta· 
nıdrklan ve gelişimine yardım va 
~inde bulunduktan bildirilmekte. 

r • Bu teşkile eimdiye kaGar 
1~ İtalyan gimtiftir. T~ilin 
faaliyet ve amaçlarından İtalya 
munta7.8lD. ha.berdar edilmekte
dir. 

Kalenin 
kesiminde 
ıovret çe,eıerı 

askerlere yardım 
ediyor 

Moı.kova, J& CA..A.) - Sovyel t.b. 
llğI ekl §Öyle demektedir: 

100 kadar A1ma.D ölQaU K&Uıı1Iı 
cephea!Dde muharebe meydanında kal 
mııtır. Ç&rpl§ln& iki gUn devam et • 
nılfUr. Bu cephenin diğer kesimle • 
rinde kar,ılJk taarru&tar& gtrlfmek 
te,ebbUIQDde bulwıaıı .AJ.mazılar 960 
1111bay ve er ölü bıralanlflardır. Rwı. 
ıar Derlemeye muvatf&k olın~lardır. 
Çeteler bu cephede Bovyet kuvveUe • 
rlne yardım etmektedir. 

"f'olkolunda U~llyen blr Alman ta • 
buru ~eteler tara!mdan daS'ttılmıttır. 
Almanlar yol boyunca birçok ölU ve 
ya.-alı brrakmıolardır, Çeteler mUblm 
ganlmeUer elde etmlf}erdlr, 

Ruzveh Mak Artüre 
madalya verdi 

Vaşington, t8 (A.A.) - Relı 
Rmvelt, General lılae Arthur'e 
kongre madalyasını veı:mlttfr. 

Çanta kapanlaT 
molıküm altla 

Kad'&!:iyllnde :muhtelif zaman • 
ıw. geceleri ~a yalnız 
baş:na gcÇe'!l Jradm'Jerm tlzerlne 
o.tJ arak pe.ra çanta.la.nnı ça1ıp ka. 
Ç1Ul Zakir ile Orhamn muhakeme. 

PARAYA DAİB .. a 

S '1RAHLE11N evinizden, iılni. 
:r.e gitmek iizere yola t•kıınu. 

mz. Bir nakil vasıtası üstUnde •lıc 
bu mcsafeyl aldırtacak care &u<hır: 
ı•ın-11 ! 

-· nir gazete ,·erı 
- Pııml 
- Cignr:ı \'er! 
- Para! 
- Kfbrlt \'crl 
- Para: 
- lh6taynn! 
- J>aral 
- 'Uf\iyorumf 
-Pan! 
- Öfüyoram r 
- Para! 
~·et, para, pn.ra, psrıı!. 
Fakat her §CYİ s!ftn alıı.bilecek 

kudrette görünen para, ba7ı soy 
lıakilmtıerln diyeUnl ödiyome(\l~i 
müddet~, bununla l~s cnmiyeı1 
be.r ı;ır kcodl kendlnj lfşada tered • 
düt etmlyecektir. 

Bazan bu soy hald'ı<atlerlo bt. 
~mda "s:mat .. gelir. Sanat ki, ne 
Uibi bir cğlenoe, ne b:ı..o;it hır oyun, 
ne ferdi bfr garur, ne de §alısJ ZO\'k 
vuıta&Hhr. Kaderlle mücadele ha. 
llndekl IJUluı haya!;ınm blııbir kor
:C.f ve gülilng ıaratnn hfr fllDr 
aydmJıimda a&e~fümclrt.en ibaret 
oıaa suat, )'alanla birl.-liGlede, sı• .. 
da erlyeıı tuz kadıi.r ınuka\·enıot 
ba11f:yeti göstermemekle za\ .U., 
yahut bed'-httu. 

Gandi Delb. . . lert dl!ıı ikinci ağır cemda blttril-
ıye gıttı nıiıfti:r 

Sanatkr.rm dev kadar görtioen 
ellue&.lne njmen, bir !;OCuk allı. 
tı gösterme.i bundandır. Jlaklkl 
suıat eeerlerinhı dilmclüzltlğö L. 
~de octl.n ,.e sarp olufa gibi. 

Yalua, tllkin hacim, fakat kof 
Jek1 ve mabtva mürayibacuıı ;va
Jan ! 

. Vardhas, 26 . (~A.) - Ga.ndi, ırahıteme, eoygunculann 9UçJan. 
~ır Sta!f<>:d Crippsın ricaaı üzer·. m sabit görerek Zakiri 5 ay 24 &'iln, 
• e kendbtle g~rtl§mek için Delhi.. Oıttam ""- 7 nA.:ıı-tıe ha"''• c 
ye gitmiştir. 1 amna ~~ 1-'M> e.. 

'Y alaa I Şamata, iif al n lllrkat 
bedr6Dı yaıur 

Çocuğunu luzorn maşa 
l"alu! Bazan Wr gölge kadar 

aldatıcı yafaıı 1 Ve para, bü ttin haf. 
ıneti ve gözlJalı teptfa.tı içind~ e. 
bedi, llOll5ID yabnlann aynası pa. 
J'af,. 

ile dağlayan kadrn 
Komşular feryadına 

dayanamadıkları çocuğu 
adliyeye getirdiler 

' 1 

'Kirli ellerde göriince para(]an 
iğrendim. 

LAEDRi 

14 çavaı kallve 
lBoı tarafı 1 ncide) 

dar olan Emniyet llıtlldUrlllğü kaçak • 
OJ1ık bUroMI memurıan, dUn bu evde 
blr arqtırma yapDU§lar, 1' çuval t. 
gl.nde 778 kilo kahve bularak mallan 
mOsadere elmlflerdlr. 

Kuımpqada CamHJteblr mahalle 
sinde kaaap ııokafmda bir evde otu. 
ran bir kadın kinCı. dün kucağmda 
bir çocukla mllddelumumllfte mUra. 
caat ederek bu gocu#Un aynı evde o
turan GUlben adaıda bir kadına alt 
oldutunu .tllSyliyerek aözıeriDe ,ayıe 

devam etrnır;tlr. 
''Gülben Nezl.lıO s.smlDdekl bu ÇO • 

cuğunu her taıırmll1 gQntı TaldtU Y& 

kits!Z eline ne pçerse on:.ınıa 1.neat _ 
m:casma döver. Bu ytızden kendi.ille 

J ıtanbul Delterd aTlığınd an: 

aaçaaça ba§bap. geldll"lm1s halde blr 
tOrlll bu bu~ vuceçtremedim. 
BugQn de aftllr Y*.vrucutu a.eıse 
ba)'lltmcaya kadar d5vd0, Ye bütlln 
l>Wllar ;vetlpnr,ormuş IJil>l Uatellk bl. 
çare çoc:ufun etlerini ocakta kızdır· 
dıtı Dl&f& ile datıadı. KOçUtün terya 
dm& daha fazla dayanamıdım ••an. 
neai evden dıpn çıkar çıkmaz çocu. 

lu aldığım gtbl m. s•Urdlm!,. 
Mllddelumumtllk, bu iddia tlaer:lne 

&dil tahkikata bqlamlftir. 

Dtter taraftan auçlunun ayın cadde 
deki dllkkAnmda da 1klııcl bir ar&fUr. 
ma yapılmlf, burada da beyannaıne.11 
verilmemt; 17 kilo çay buıunmuıtur. 
K&zmı Akıncı, tahkikat evrakUe ı 
numaralı mWl korunma mahkeme.si 
mQddeiumumtllğlne tcsllin olunmu§ • 
tur. 

J)ollyo No. Nevı 

Dağıtma ofisinin kadrosu 
hazırlanıyor 

Ankarad&n bildirildiğine gfüe, 
rt\lcaret VC'kfileti, Ao:'ntma ofisi Muhammen Teminat .... """'b"' 

bedel kadrolarında yer alaca& memurla· 
Lira Lira rm t&yinlerinl bugünlerde yapacak 

1/4.84.Z Emln!SDQ Hobyar nıahallesinln A§lr efendi kU- tır. Ofis.in iŞb:rHği )'pacaık olduğu 
tapııruıesl sokatınd& ~ski 13, 13 mUkerl'ft' ticari ve malt mUceeeeelıcr, t.llcca.r 
yeni 1 11& 12 Te ~. 3, ı, 20 Ng. u Alyanakyan blrliklerile bunların buhm.dukları 
tıanmın nmt hissesı. 100000 ~ mahallerin tesbiti et.rabııda Vcki• 

Yukarda ev.atı Y&3llı Al)'&ft&ky&n hanmm nwf hlsseai 8.4.942 çal'§am. lctce tctkCclerde bulunulacaktır. 
ba günü saat 15 te lıWU eınlAk mUdnrt\\tllnde mQteşekkll komlayonda ka _ •-----
palı zarf usulll~ iha~ edllec:ektir. btoklllerin Z490 No. lı kanunun hUkQm. 
ıeri dairesinde azır lUDlf tekU! mektuplaruu Jhale saatlnden bir saat ev. 
vcıme kadar koınlByon !'eialltlzıe tevdi etmeleri muktazidlr. Fa.zıa iahat 
icln mezkOr mUdUrlUğe mUracaatıarı. (S644.) 

ömrümde şimdiye kadar lıiçblr za 
rr.an bu kada.r karışık ~ g~nnc • 
dlın. 

peningtonun kamaraaından çık. 
tıklan zaman Puvaro JaJtelintn 
ı..:onıelyanm ~ara.lan ile iki 
başta bO§ duran diğer iki kaınara· 
yt araştrrm:ısmı ssyledj ve kend.
sinin Simon Doyl ile konU§ma.k u
;.ere kamarasına gideceğini a.nıa t. 
t1. 

Ve geri dönerek Yeniden dok _ 
tor Besnerin kamarasına girdi: 
fa.kat Simôn kendisine sıra hıra« _ 
nıııdan söze ~1adı: 

- Beni cUnlcıyin ın&yö Puva • 
ro, dedi. Ben dUşUnd~. DUn ge
ce T.ıinet ha.ki\d kolyesini taknn-;-
tı. 

- Bunu nasıl hatırlıyorsunuz 
nıösyö? 

- ÇUnkü Linet (Bu ismi !lc"Sy. 
lerken, Simonun duda.klnrr titr:. 
yordu.) 

D'in nkşa.m Y".mekten evvel in. 
M gerdanlığmı çikarmış, r>nrtnak • 
, rı ara..<unda gezdirerek oynuyor
du. Kendi~i incileri çok iyi tanır. 
Eğer salıl!si olsaydı muhakkak 
anlardı. 

- Fakat unutmayın 'ki uıdler 
çok güzel takJit edilmiş. Madam 

Bu pazar yapılacak lik 
Doyt buan incilerini bQŞka bir ta· maçlan 
rafa bırakır mzydI? lıleeell bir 
dostuna filin ödünç olarak verir ı tan bul futbol ajanlığtnd:ın: 
miydi? Şeref stadı: 

Saat 10 Alemdar - Davutpqa 
Bu aual pek Mtuna gitmediği h.akcm Balcnd, Hayati, Ha.tit, sa

içl n Simon kmı.rdı: 
- Anlıyorsunuz mösy<S Puva • a.t 12 Beşiktaş - Sülcym:ı.niye 

ro, dedi. Bu huııueta aize biraz hakem Sami, Münir, Muzaffer, sa-
at 14 Feneriıohce - Beyıoghı he

miliJkUlltla cevap verebllecefim. kem Adnan, Mwıtafa, Selbıi, sa-
QUnku ben Linet Doylu pek az bh' at 16 G. a.s.ray - Vefa hakem Şa
zanı.andanberi tanıyorum. 

_ Meıeell bu inci:'eri hl~ ma.t. ıl, Feridun, Necdet. 
Fenerb&lı~.c statlı: 

lnazel Belfora Yerdi mi? Saat 12 A. Hisar _ R. Hisar 
- Nasıl?. 
Sbnon bu suali sorarken yilzU hakem Nej:ıt, H:ıyri, Rt:cıcn, AA· 

kızarmış, yerinden kalkmak iste • at 14 Taksim - Altıntuğ hakem 
rn~, fakat arkası Ustu tekrar ya• hakem Eşref, Zeki, Nilıa•. saat 
tağına dU,mUşt.U. Asabiyetle de- 16 1st. spor - Beykoz hakem ha-
vam etti: kem H. Galip, Rıha, Müeyyet. 

Not: Tehir m'lçlan dav~tiyele-
- Nasıl. yoksa incileri Jake • d ı 

linin n>..i çaldığını S()yJemek isti • tinin b!Slgc spor :>ervi!ıjn en a m· 
:\Orsu .. Ha B r.ıası rl::a o~unur. 

• nuz · yır, hayır. wıa un- lno"'nu" ko§usuna gı·decek 
kin ve ihtlmal yoktur. Buna be. 
§Dn üzerine yemin edebilirim. Ja• atletler 
kelin doğnılufün tl kendi!'li<lir. 2ft mart pazar günü Esklşchir-

.. Pu~ şeytai'ıt bir hareketle de yapılac!llc büyi k lnönll k.": k~
gozlenni ktrparak Slmona baktı şusu (Türkiye kır ko"usu b·rmCl· 
ve gUlerek: Uğl) ne ift.Jralc edecek atletler 

- Ay, dedi. Desefüze elimi an I bugUn 9,30 trcnile Eski.'}Chire ha-
kovanına sokmu§un1 da haberim reket cdcceldlr. 
yok. j Kn!llcye Maarif mUdilr mua\"ini 

(..._ var) Vahi riyaset edecektir. 
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LONDRA ŞEYTANI 
w-= oımnaı 

BDGAR VALLAS VEHIP TAYLAN 

.ıı. 
-- Görmadim ama. kim olduiu:- radayken yabancı bir adam bana 

nu biliyor gi!>iyim. toförlük ya.pmağı teklif ediyor. 

S•lıir Tivatro.ıınan 
DRAll KJSlılINDA 
Upm IO,IO ela P A & A 

(llaa Balte) 

KOJlllDl IWlllDmA 
l!IOZON KiMii 

Beyoğlu Halk Sinemcuı 
3 Bt1YOK FiLM 

1 - Lottl • BanU, Kodeefıe. Tllrkee 
1 - BDyQk Şeldr 
1-Pou.~ı .... 

Tim gözlerini Stoker•m çehresi· Bilfilıare meydana çıkıyor ki ara· 
ne dikmişti. Uşek ta zabıta şefi" b.ı kendisinin d-eğil, bir garajdan 
ni aynı dikkatle gözetliyordu. kılra ile almmış. Buraya vardığı

- Lev Ganey i~ınind.:;) biriydi. mız gece toför görünnıemeğe çalı 
Stoker'in yüzünde hiç bir ad::lt pyor, fakat bili.ha.r.e kavga etti- l00-200 Ura aru~ radJo _ elek. 

kıpırdamadı. ğiniz görUIUyor. Yaran saat gecr 
- Lev Ganey'in tskoçyada oldu· meden Celf. öldürülüyor. tı1k tamirat aURyeslne bir •rkadqa 

ğunu biimiyordum. - Mttcnm olduğum neticesiue ihtisraç vardır. OkUr yasar, telefona 
- Şu ha.ide onu tanıyorsunuz? oıi vanyorsunuz? cevap •erecektir. Tekaütler tercih 0-

-lsme:rı tanırım. Hakkında bir - Hayır. böyle bir idctiada bu" ıunur. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm 
Nevralii, Kırıkll_k ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Kasar 

iCABINDA GUNDE 3KA$E ALINABiLiR 
çok kötü rivayetler dolaşıyor. Es- hınmadmı. Yalnız muhakkak oll,l;. ValikoDak caddul ttr/1 melrtupıa 1 

rarengiz t ·aretçinin Ganey olc&u· bir tef varsa. 0 da hakiki ismı m1lraeaat. lrfan oı.ner 1 
ğuna nC! "'.:;t!n hükmediyorsunuz: ("..afrey olan Cetf evvelden tanıdı· ------------------------------------.--------------. 

-Beni takip eden Stoker! fmızdır. Bu adam uzun zaman 1 ~eaıı Le•aı•• ........ . 
Landon oda.sma varmca uşr.ğa Oaney'in ~ine mensupmuş mt •-- - --- --

garajda bulduiu paltoyu g&ter Stoker g(illlmsedi: . Me"'nur alınacak alo-•-voaa aJ•••un 
dl. ~ - Bunlan ai7.e gaHba bayandan • ·------·llUit-..ııııı _____ -_______ _ 

- Lev Ganey paltosunu unut .. u Daney söyledi 
da ondan! o._ ... _ · Jd··"'-· b"li 
Uşak paltoya bir gaz gezdirdi. rmı - .uunu.ıa o 'Y.i .. nu ı )'Ol' 

Ve Tim bakışından onu tanıdıj!ml ydunuz 
anladı - Evet bitiyordum. Sir.e daha 

Stoker"i bir el fpretiyle otur önce de otornotitimizin arkalıfmcı. 
mağa davet etti Upk ayakta d ın· atlayıp aizl takip etti~mi aöyle· 
lenmeyt tercih etti DISDİ§ miydiniz? SiR acizane bi: 

Sümer Bank iplik ve Doku· 

Tim devam etti: · tıvsiyede bulunaeağmı. Bu kadm 
_Bu evde çok acayip hi.dise· g~yet t.eh~ikelidfr. Ondan mtbr · ı 

ler cereyarıe ediyor Mieter Le<\· kün oldugu kadar sakmaanız iyı 
beUer"i wıımıyorulİı Fakat bir edeniniz. IJinbatı Landon. 
miimemill olduğunu 1:8lurnn ettim. Ufak bir ~ıt.m verdikten llODl'll 

ma Fabrikaları Müesse
sesi Müdürlüğünden 
Müeueaemize baib Bakırköy, Bünyan, Defter
dar, Konya Ereiliıi, Hereke, Burıa, Merinoa, Na-
zilli, Gemlik fabrikalanmız için 3659 aaydı ka. 
nun hükümlerine ıöre imtihanlı Ye imtihanıız 
memur almacaktır. 

- Ewt Mister Hortimer Grir. odayı ~ettı. . 
Affedersiniz 8&11lnfizll keetim. Tim ın uykusu yoktu. Daha bir 

_ Gt.ney, enelee bu eve gel- müddet fatafmda gaza açık ya· 
iDİi Bunu siz benden iyi bilivor bp mttnuebetleri kavrama.la uğ· 8Wla. Bir de Mis Grlr'tn bı~a rnttı. M~ 70 ıtravı ken~sılne ~
yaralayan adam var. Soluk beniz- ~tmekle ihtiyar ~ytın eeıre· 
li, kocaman siyah •kallı bir zat. m olmuşt~, H8:Ü' Dıtıyar gen~ kr 
Onu ela benden iyi tanıyoreunus. 11& latectiii gibi tahakkOm ediyor· 
Zabıta tefi mfatiyle etrafJDda.kt cta. 
inanlarla derinden derine !fte!gul Tim yavae y&vaf .oyundu, u· 
olurum Sizinle -.;ık kODUfU)'O" r.ıuıdı ve hafif bir uykufa daldı. 
rum StÖker Sbe raatJadığmı ilk Tah~da her an yeni lıadı· 
gQııden ithren şüphemi ceJbetti· eıenin Suhurunu bekliyordu. Onun 
Diz C-elf'le sarhoş olduğu için l(bı bir m~ aonra oda bpr 
ka9 ettiğini!Je de inanmadan. Ci mnm açıldJtmı duydu. Jqeri giren 
na~ kimin işlediğini de biliyor §'-iham kim olduğunu da himed;
BUDUB ,fa.kat 118ylemek itbıhıe gel· yordu. Buna rafmen Meri omuzu· 
miyor Katilin de soluk benlzlı, nu haf"ıf dürtünceye kadar kımıl 
mani adam oldııiu mce meçhul dama.dl. 
değıl. Meri mahcubiyetinden ne 9'J'11-

Stoker zıerre kadar istifmi boa" yeoeitni bimiyordu. 
madı omuz silkmekle iktifa etti. - Affedenrin;z. Fakat o kadar 

- B!1 hususta bir mı.Jfımatım korku,orum ki. Bahçede birisi 
olmadunm söylersem belki inar. var Dlılanda tam ı>enoerenin ö· 
mryaa.k&mız. Maama.ffö benim de a11Jide 
tahminlerim var. 'l'lpbCzin sibl. ~ ~ul1'td''ftt1••· Wwıat' 
Pattonun ceplerinde bfr ~er ğmı giydi, ve usulca pencereden 
~~ mu . dııpn baktı. Fakat kimseyi gör· 

Tim bir ~ tereddilt ettı, son· '11t'k aimkln deiildl. 
ra kalktı ve gösden l>ar& çuıwmu - Tanumıiyle emhı miliıQ 
ç*aıdı. Muhteviyatmı ma-nm Tam o snda yala ilariııdc 
08erine yaydı. _ f.eçm bir llSIRe g&dQ. Bu gCHge 

- Bu ~an yalandan g6rme ldru 80IU'& kayboldu 
me milıs~ buyunır muısunuz? . Genç 1m nefes nete8eydi 

Tim ugağm ilk önce tuhaf bi Hafif bir ..ae izah ec11,.;m0 • 1 
çimli _anab?-rla tneŞKUI olduğun~ _ Y"*ımltlm Fakat ~ 
ta.hmm ettıyee de yanı1mıştl. Sto_ bir türlü uyku ğlrmi)10rdu. Knlk· 
ker k_artı aldı.~ okudu: Sonra ga tm, pencereden dJIJan baktur. 
zete ılfınım r.özden g_eç1rdi. . G&ıüme bir ıölae Weü Çimenin 

- K~acı Harrl, diye mrn1ıdan lmerinde yOrflclüiO ighi ayakları· 
dı. 1lib. aesi duyulmuyordu 

- Evet. Harri Ston. Onu tanu _ Bu yabancıyı tanİJ9I' muy 
rtııaınız? dunuz., 

Stoker bafmı alladı: . - lİa.yır 
. 7 ~yır. tanımam. Fakat fsmi· _ Stoke; '*"8sm? 

uı ı~tım. . - Hayır, Stoker değildir. Bu 
tı~nm arka taı:afıru çevirclı. adam daha uzun boyluydu. 
Tim devam ettı: Han · •~'- tte yürii 
- Ha.rri ölmiil, dedi. Bu yazıyı dul gı au.aame yor 

tMıyor musmıuz Acaba Lev"in Meri parmaiiyle ~tıret etti: 
J 8Zl8t mı? r~-ja ., ş h ld dön ·· 

- Mf9ter Ganey'in y&Zl8ll1J ~ - ~ mı · u a , e muş 
_ ettim ohnalı. Bakm, dinleyin. 

ııomı • ..-.... TedıiceıL hafifleyen bir motör 

2 - Aranılan taıtlar: 
A- Liae veya ortamektep menmı olmak, "yük. 

tek tabıil ve ticaret Hıeai mezwılan ile, li. 
un bilenler tercih edilir,, 

&- Aakerlik fiili hizmetini J&pmıf bulunmak. 
C- Herhangi bir hizmet taahhüdü altmda bu. 
D- Halen yüktek tahsil müdavimi bahmmak 

luınnamak. 
E- Y apdacak tahkikat neticesinde ıicil ye aevi. 

ye.i itibarile memurluia almmaama mani 
bir hali bulmımadıiı anlatılmak. 

3 - lıteldilerin Ankaracla müeıteee merkezi Zatifleri 
ıeflitine ye birinci maddede yazılı yerlerdlri fah 
rikalanmıs müdürlüklrine 27.3.942 alqamma ka
dar müracaat ederek 28.3.942 cumarteıi günü ıa. 
at 14 te imtihuıa airmek üzere numara almaları 
lbımdır. 

4 - latenilen veaikaları 
·-Dilekçe 

~ ·mt·,· •'•··· c- ii ua cüzdanı "1942 askerlik 
havi,, 

d- Dotnı)uk klfıdı "poliaten muaaddak,, 
e-- Enelce reami veya buaıl müeaaeaelerde ça. 

lqmq olanlarm iyi hizmet 'Nlilralan. 
f- A.kerlik terhia kliıdı 
- Halen herhangi bir vazifede olanların ha. 

lunduldan müeu•enin muYaffakiyetini aL 
malan fUlbr, • 

h- Tayinlerden ıonra iatenec:ek fototraflardan 
batka müracaat edilditi aman bir boy, bir 
nıika fotoğrafı nrilmesi. (1935..3570) 

lsnıit D..u. Satınalma Konaİqomıntlan: 

• • 
11.111 
11.IOO 

'JOM 

H.-
1 - Yukarda m1ki'arlan JUlll silU' eU iki aJTI p.rtnamede olmalı be.. 

re ayn ayrı kapalı u.rf mulUe ek.Utmelerl 1 Dlaan IN2 p:ı.zarteal J081l -
at 16 w ıe da t.aıtte tıenane 1ıapıandak1 kom.t.yoo blnasmda yapdaollr 
m. Stoker'in sesi yorgun ~.,or. hlıpJ'tılt itlttHer 

du Tim uş:ığm p,özilnde evelce • • J - Bu ifa alt~ bedeı.IZ oı&l'&k. kcımı.Joadan aıma11111r. 
r~ömediı?i sert bi~ ifadeyle kartı .r:,:=ıamıı ~tm11, ileriye ı - ımuutme,. 1ft1rak edecek taı1pıer1ıı 2490 •;vılı ıwıwum l9tedlll 
INJtı. _ O eliti. dedi ticaret ft9fk&larmı w yukarda yamlı temtnatıarne birlikte taulm edeOü. 

- Za.bıtava birçok şeylerden Yanyana ı>encÖrenin 6rıUncir ıer. teklif mektupıannı beUl g11n ve eaaUerden tam bir uat eneıtne kadar 
ba.~~dim. zira mu~yı duruyorlardı. Bi'l'dtnbire genç kız komı.yoza& vermeıert. (8698) 

\'tm DQşiln1ln bfr kerre .Mister Oraya babn, lıluhtellf ebatta B6bler veya muadil evu.tta çe.ıtk çubuk alm&caktır. 
k·~ndtJD a,.tmlatmat niyetınde· kolunu yakal8dı-

1 OkWayt'ını yanma b!rıô.ç gün - • Şartnameat komı.yond& bergUn ıörWeblllr. Elinde çelik bulunanların 21 
için miılaf"ır gıeliyonım. Daha Lond (--- wr) mart M2 tarihlM kadar telcllftertDl komLsyona blldlnneıert. (17711) 

.ıa-
• ... ....... k .,........ ldmlıUlr -

bdll-~ .. n1ıır 
~ lllr memlelrete plea ._ 

J Fil Q'9 .,._ göztt71e .._,or "9e -............ ~ -- --... 
Y81111er 90k ..ı. tem1s uaD kim. ............... ~ 

......... del'llJerdl Büenlar ..... 

........ ellertrule '* bnet yolda. 
Bu ,...... .......... - ,.._._ ..... , 

....................... pmc .... 

..... tı*ta: _ .......................... .... ·-tm-r 
T ıı:ıtne lıMal aeJ1e ldap .._ ............. , 
................... cmr&. 

,....... ......... _ llo7lll 
laıdau ........ ..... -•&7 ..................... tTa. 
.., p!1 ............... Tar ...... , 

-Ya ................. . 

- f ... llllfJol'lllFlas ld. .. ---
lrefılen st-P• ...,...,..... ..... 

kat ... 
~ ............ tlll ... 

lnsDts b .... Mrblrl bl)'le • dftlvll. 
l'll tellllbll ........ (la teldrlerl8e 
~ .................... - ıelat.f. 
ti! 

- Ben t:lmret maluadlle «t'ldlm. 
Mis Bed! dfıdl - MJte lıılr amanda 

lngltlz kadDH, KNDlmarıuun sö • 
züa1l ııe.tl: 

- Tokyonun en seııpn allelertnden 
lııtrtM measup olan siz böyle tt:!lllltell 
bir mm&akaya para kasnnmsk ~·mi 
geldllllzf 

- flilplııl!Jllz.. fllpbeslz.. lııllytık var
palu ,apmak ve ook zeapa olmak 
lstl;-orum. Babam lııenl mlrMmdıul 

mabram eW; eb:la lııaadaa balMıdnl.ı 
yok mı1 

- Hayır. B&yle olsa lıılle, Tok)todlı 

~zl biranda unsln ppaeak Slllııa mı 

J"Okıa T f OOk prlp dof1'U811 buraya 
PIJtbda.. 

- Mld .-..Ur. F.a&, elr:blkl 
kadar .....,. oı..... pttk .. 

llamlmara 111 ...-,. ftl'daı 

- Bir Y~ oturup lllıer 0&7 toe
mec miyiz, mi• Bed f 

- Bay bay .• otu...ıan. 
Çok 1'rlmeclller, eaddellla ite fil. 

omdaki ~Y evlerlacltm birine gll'dDer. 
Mla Bed eoll seki oldufo kadar dll 

O(rkJD ft mlt.oeeesla bir kac!ıadl Yatı 
be~ıttz ot'.uuna 1'ulmamııtı. Çirkin ol. 
muma r&flDf'n <tllçblr erk~I Jwtea . 
mezdl. TultyOda Il-mlmura Ue lılr bay. 
U mequl oln:u . ıına saluboya tablolar 
yapmtlo fakat bir tilrlU kalbini teablr 
edemt .:.u. Kamlmura onnnla •dece 
bJr dost o!ar.ık ko.-ılff}anln. 

His Beti, ÇllJ lçeı keo sonla: 
- Tokyuda blıL\ bt-kAr au Yaf110I'· 

IAIDUZ1 

- Tok)-oda evet. Fakat Rrladıa ..._ 
yır ... 

- Vay,, bu kalalıabk te11Jn1e lıılr et 
balablldlıık. öyle mi f 

- &veı. lj9Ds~du beri INınber 
yqadığqD " OOk aevdlibD ldr lladm8 
batlqua. 

- aa. edel'lm,, lıılr peo laMbD kar 
ılSllMla buludlıtanasu unutmayın ı 

Bir erketfa, lrac1mla sörlförkea, •. 

19 adet 3 pusluk pirinç aWU. valf 
ı ııantrofut t\llumbuı ''8 pm .,. 230 '901tbdE ':I 

enıktrik motörtl ile akople" 
Yukarda yazılı iki kalem ma&zeme7e ihtiyaç n.rdlr. Bu PM>••Jl -.ı 

~bilec .. k isteklilerin 80 mart H2 ıtınO ıskpmma kadar KenmplfRda 
nao komıayona teklltlerinl ..ermeleri. (l80T) 

••• 
ı - Talunln olwwı mecmu bedeli H.100 Ura olma 115.000 kilo 

:mı 30 mart 9i2 pazarteai günU aaat 115 ti puarlıkJa eUlltmeel 7&11~11111 
tır. 

2 - 1lk temlnatı 49116 lira olup prtııame.I berstlD 811 
mukabWnde komiayonda.D &lm&bWr. 

a - · ı.teklllertn, beW ctD ve aatte, kanUDUD iltedllt ft2a1k w 
maddede )'azılJ temlnatıarile birlikte KMımpapda buıtuwa lroalla_. 
bazır bulunmala.n. (8710) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I 

ı ..:. ieeiit ~ve §artnamuı muc1bince ldanmlziD teıut " muıauea.. 
nal&rmda yaptıracall boya ve badana 111 ll4ıak .UUtme UllUIUe lbale 
cekUr. 

2 - Kefff bedeli 8109.90 Ura 70Sde 'I ,1 IDlnakkat temt•tı m.JI -
dlr. 

1- Elraııtme 7.4.IN2 alı sQDO aat 11 de ltab&tafta inama fa'.....,._ 
merkea mObayaa komlayoaUDda 79pılacaktır. 

f - Ketif Ye pıtllame- lnam IUbNIDdea ta lmnaf aüülllııld9 
mblllr. 

15 - bteklnerbı ekalltme lGln tayin oıUD&D ctıa'" eu.tte Ja.11 T,1 ff 
venme parulle birlikte aözO seçen komlayona mOracaaUan. (IUI) 

KAB.AB BULASASIDIB: 
c •21358 
lılllll korunma lwıunwıa mub&Wetteıı Illtuı'bUl ZbldUU,. 

12 No. da tenekecll1k tlıc:areWe ---Dlmltri ottu YUUI l(lbaloflu 
~~ ~ ~ ... J!'~kc~ ~ .. _.......,P.'.J. 
aetMWadııi' llUCl*lUll ftlU •'* ~ mDll Jroruama amaua 
n 59 UllC11 maddeleri mucibinee J'lrml bet Ura p1ıra w &lem ,.. 
Jedi gQn mllddetle dUkkAnmm bpehtm11m1 ft ldUdbD ~ 
rctl sucltJY& alt olmak tızere karar hlıı••emm Haber psebılbade ..... ~ 
meeille 1.12.Ml taı1hSDda karar wrlldl. (11&1) 

• Y., 40, eanatlt&r, dOkkan sahtbl, 
90-80 Ura ku&Doıı. ldlueals, 1:ı1r m 
tıulunıuı blr ba7, 21.Ja ;raımda, blıruı 
tabal1l1, men, 11UW 70mlQ. ey kadım, 
,.rem, çcı1& Rn o1mqan b1r ba.JUlla 
evleıamek ı.temektedll'. <JL '2) rem. 
sine mllracaat - 221 

Alılrnrm: 

• y .. 26, bo7 ıu. ldJo •• u.e ... • ..... ,. 1 Wıt ,... .... 
adUI taımıu, llllahaW, ...._., an laQaemlınnanm ........_. 
sGsll. kara ka;Jı. b1r baksam bJrlDde m4*t ; .. n ldueh ( 
ıaet 91 llm maqlı, slnema71. •llace,I. ..... lımtr) .._.... ......_ 
daom, m!l•::I çok aevea, IOkl, llcara ...._" .. , 17 dem .....,. _.__,. 

lmllaıımıyan, .vm. dQfkllD bir 11&7 lan. 
18-20 ,..Sarında, balık etmde, anpn. (lemlramla) (Dmia 11) (B 
laımral uçlı, en u orta mektep ...,._ (addi) (l'erbUDde) (Y ... ) ( 

nuat mektebi JMSUDU. n lflerladen <B.K. 211) (llclar) (B.T. 1) ( 
anla)'&D temi& bir alle79 meuup 81nL bm) (N,U,N,) (Bl) (Aıla) ( 
ma71. daul. etleaoeJt •TeD bir b& • (A.,L,) (11.Z,ID.) (llGI& 
yanJa, nıenmek latemektedir. l'otot. l2' Suen) (ll,Z.N,) cao D91.....ıltı 
rana (İn:ın~> remalne mtıracaat. 222 1 <Emekli) <B.S.> (Pemıı. art) ( 

• Yq :ıo, boy 170, kilo 90. taballll j (Ad. <l. İflran) (BJ. 1Ca7ıt) < 
mütenasip vUl!utıu, temlıl giyimli (Sezer) (H.R.K.) (llMl&t) ,----~· 

• yQkalı mUheııdi8 mektebiDIJı aon llDI• ı (S.H.G,) (Hayutm) <'71 eeı-ur> 
~ 

aablrbatbkadmdaa....,._.lııD

yük bir lralııalddır'. 

- IWnl matmr S6rlD, mla Bed: 
•tk beııJ senemJettlrdl. Ne fllPtltl· 
mı, ne .ayledltfml lııllmlJOnlDL. 

- şımc11 onunla berabenlak ... 
melrf 

- Evet. ÇLNan ela .. 'l:lllmla e • 
vtn.ıe benıber oturuyorum 

- HAalJ ıa biraz öncıe • ljaaa .. y• 
bahıfdutunuzo aöy1emlf tiniz f ! 

- Doitnı aöyledlm. Oamıla Şaıte • 
bayda tanı1tuq, Fakat o buralıdır. 0 -
aun ~ne talnldmı.. burap kadar 
pldlm. 

Obl4e gtlsel m&nll&l'alar &opllMlllal 
167llyen re.am lqab adan t&7llU 
l98r tçmea •.rap kalktı: 

- Sldale bir ak..- Jewtial ... 
raber vemeyj ne kadar ana edeltlr& 
Ne yazık kt burada lılr eıtlala ar! 

- Merak etme,ta. .... lledl .... 
ben de snu edqoNm. llandallt ...... 
•izlnle 1llr ....... ,........ ......... 
Yetnemlze hlcMr .... .....a -..re 
etmez. 

- o balde 1la ...... ' • 1 ... 


