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DeyU Mlrlr 
gazetesi yazıyor: 

~dşaın: 
..... q=;- _...._,. 

Rus:ganın 
vaziyetı 

tehlikededir 1 

lstaabal VllAJ•tl emrine 1 Kızılorduya derhal 1 

verilen gıda •addelerl 1 yardım edilmelidir 

Sen 
Nazar 

limanına 
yapılan 
akın Akdeniz de 

italyan MağlObiyeti 
Hüseyin Cahid YALÇIN 

Diğer iki lngiliz gazetesi de j 

Bakkallar vasıtasile satışa çıkarılıyor daha f:~~.~~~~~; :~:::,v· 1 
ingilizler tebliğ 

neşretti 
Geçen sene Mataban bumu açf.c. 

lam.da lngtUz donanma.sile boy 
ôlçü~mek felakeüne uğramış olan 
tt.Jyan harp gemileri şimdiye ka. 
dar Umanlardan dışan ~ıknuuruık 
Kibl ikılinc bir meslek takip etmlıJ 
Ve muharebeyi İtalyan gazeteleri. 
ile ve radyolarma bırakmışlardı. 

0..Jar afıp tuttular: ttalyan gemi 
lerfne hiçbir hasar erisme<len İn
giliz donanmasını mah' etmek ça • 

Ankarada bulgurun oerakende fiyatı 
22,5 kuruş olarak tesbit edildi 

Fakir ballla acaz f&ker verllmell ıçıa 
Sıhhat veıcAleti emrine 5 milyon 

ura tabıls edlUyor 
Peahıl buldu'--. O k:ulnr İnclliz Mu~·· ltigu~ ·· lr 

uw- ~ Mınhı.:.1<.a Ticaret ,,ur • • 
la,ıvazörü ve molliibl batırdılar ki t.ımbul vilayeti Nnrine ~e: a~ ve • 
İllgillzlertn nasıl olup da hala Al. ı~lecek olan ve i k partlsı gönde • 
elenir.de bir ~onanmalan bulundu. rilmiş olan 150 ton pirinç, 150 ton 
hna bütün <lünya pştı. . fasulye 100 ton bulıgur, 600 tene~ 
Dünyayı kahdmnak Jstefen ltal ke yağ 've l600 teneke pe~ıı 

!ti bu da bak:kalla.rm ancak kendı 
ev ihtiyaçları için aynlacak ve hal 
:ta. intikal etmiyecektir. Bu vaz.i • 
yet k~1sında tevzia.tın petrol ve 
kahvE'de tatbik ohınan mutemet 
bakkallara verJımesi şekli de dü. 
şilnillmektedir. 

BULGUR FİYATI TE8BtT EDlLDt 

Ankaradan bildirildiğine göre, bul. 
gurun perakende fiyatı 22,5 kurut o
larak teabit edllmi§ ve narktan aonra 
piyasaya bol miktarda bulJUr çıkanL 
mıştır. 

Şark cephe.inde yakmcla harekete geçecek blr Almaa 

Şarkta buzlar 
erimeğe başladı 

--o-

ı 

tankı 

içi beş ton patlayıcı 
madde dolu olan 

Eski bir 
Amerikan 
muhribi 

Dolllarıa eıu 
kapısına tosladı ve 
ıoara lnlUlk etU 

---0--

Karaya çıkanlan akıncılar 
da bazı tahribat yaptılar 

lY ozm 3 üncüdeJ 

~ propagandası galiba. talyan
1 

-
1 

tevziinc ai~ listeyi Esnaf Cemıyet
~ başka aldatack kimse bn a. 1 1 mümessilleriyle beraber ya • 
llııaclı ki tam bir sene fasıla ile fr.. er h zırlayacak ve Jic;tder son bir 
llst gemlleri ~r Akdenize açı. ' ~a ~ölge taşe ve Ticaret Müdür~ 
'arak İngiliz kovvetlerlle t.&J'Pııt 1 ıerinde kontrol edildikten sonra 
lllak he\"e5İDC düıtt:üler. Bu sefer · Bölge iaşe ı.ıüdürHlğüncle acrlacak 
&ralamıa 35 bin tonluk muazzam tı'r Her ba.kkal h~~ni bu tiıste• 
Ve ınuhteııem en modem bir zırhlı- j · göre bizzat Toprnk Mahsulleri 
1ı aldılar. Ba yeni gemJnin 88 Uk v~eTicaret Ofislerinden alacaktır. 
~ bütün İngiliz hafif kro\'8- Yalnız b:r nokta a183tndar ma -
ZörlerinJ onlar daha kendi ateş kamları diL~ljndi}rmektedir. latan. 
~zfllerlne ermeden eV\·el, deni. lnilda 2000 kader bakkal va.rdır. 
ZUa dibine indJnneğe kift idJ. Fa • .ı•uutye ve pirinçten bak.kal başı • 
"-t İtaıyanlann Mat.aban bomun . na bir çuval dil~ bile yaim yar. 
(la ağızlan pek yanmı!J olduğu için ımşa'r teneke tewii icap edecektir 

FA.KlR HALKA UCUZ ŞEKER 

HükQmet fakir halka ucuz L14!ker 
~rmek meeelesl üzerinde ehemmiyet. 
le durmaktadır. Bu 1f için ınhhlye ve. 
klletıne 15 milyon llra t.ahslaat veril. 
mest ılmcllden kararlqtınlmqtır. 

Şiddetli mabarebe
ıer din de devametU 

Tuza lllloda 4 lla· 
raı zam yapıldl 

hötün galebe şanslarını toplamak ..=!::._.::=::_:.:..:.:.:........;;..:.....;; ___ -;-------------
lstlyorlarilı. Bu kocaman zırhlıya 
~r ve hafif krU\ıu:örler llive et
tiler Mallrlpler de tıopladılar. 8oD. 
... kal'8ılafm&k istedikleri İngillz 
~ g~ilerinin mUmkUn olduğu 
~ hafif olmalannn. ehemmiyet 
~k-r. ıFilhakfoa, Maltaya se\ • 
lırelıtıea mühim bir tcaflleJI himaye 
Ye nıemor hafif tnglliz kllvvetleri
llİll mevcu'cHyetlni keşfetmek gibi 
bir tali eseiine de nail oldular. Bu 
'-nr İngiliz JroV\·etleri blmaye et. 
~e mecbur oldukları yolsuz nak. 
1i7e. gemilerine :rdakat mecburi • 
1etUe çok zor btr me,·kide bulunu 

ı.ondra, 29 (A.A.) - Gece ya. 
nsı Moskovada nt?Şredilen Sovyet 
tebliği: 

inhisar şaraplarının satı~ 
f ıyatı da üç kuruş arttı 

1otlardı. 
İlle koca bir ttaJ.3 an donanması 

bö1ıe zayıf bir İngiliz kav\'ctini 
Y~k fırsatile ileri atıldı. 
~etiee ne oldu? Bir nakliye gemi
"..._ battıjuu ve bütün kafilenin 
Afaltaya seli.metle 'ararak kıy. 
1"et.li hamolelerinl boplttıklannı 
!llPheye yer ka.lmıyacak surette 
öheııiyoroz. ÇUnldl bu haber ttaJ. 
An kaynaldanlldıuı bile te1<zip c. 
~or. Fakat ttaıyan t.ebliflerl 
ller zaman olcloju gibi bir 7.8.fer 
~ı çalıyorJar: İngiliz kruvazör 
lvtDl batınmşlar ve kendilerine 
lılr tek ieabet bUe vaki olmamııtl 

8iJ. an tçin, dilşttnelhn: İngill'1. 
~rlerini liıatınnışlar '"eya ka
~lal'96 cephane ve silih yük. 
1~ llaldlye gemllerlnl neden yaka • 
~lar yüat batrramam1!f

'-rt Demek ~layor td kaçanlar İn 
til1z gemlleri değil, İtalyan ,;ırbhsı 
._, İtalyan ağır krovazörleridlr. 
al-.~dilerine bir isabet bile vaki 
i~•ima gelbıce, :ıhncHye ~r 

11~ gemBerlnin bir yerde bir 

11 
-..nan kuvvetine rastgeUp de o-
~ hakkından gelmedikleri vaki 
~•dh? lkl hafif kro'oazöriln Graf 
Qlı S.,ee zırhlısı He ga.libaoe mü. 

"41eıesı hatalardan çıktı mı'! 
ı-. llaktb.t 111 ki koca İtalyan zırh. 
"- bir torpil ylyince, bennutad, 
:tt..a_~ kaçmakta boklu. Büyük 
;'._lr. ağır kruvazörler, hafif Jmı. 
ıc'aaJ'ler, seri torpido muhrlplerl 
~ bir alay halinde en yalcın ''e 
t~ bir İtalyan limanmm yolunu 
dit lar ve canlamn kurtarmayı 
•tı ~tiler, Deniz harbini kazan 
li!i alr Veıifesbıl yine ttalyan gaze.. 
"'-. •r'tııe ve radyolarma bıraktılar. 
~~.!'aJıat Maltaya ,,.ran İngiliz 
ie -.:!'eri de pipolannı tüttürme. 
..........:::.?1-drlar. 

Kıbrısta 
20 dakika tehlike iıare\i 

verildi 
,.:;:co,e (Kıbruı) 29 (A.A.) - DUn 
hııı tn 21,25 de bir dllfman uçağı sa. 
laıftttrnıı. hava tebllkest tpreU veril. 
aıı lr. Tl'hll.ke durumu 2() dakika 
lıı-. 'llU§se de hiçbir hA.diae oJmamıı • 

General Veygand 
diyor ki: 

Fransa tekrar 
dirilecektir 

--0--

Blylll bir devlet 
çlkecelttll'. Buaa 

bangl devlet 
oıacat••• tabada 

edeblllrslalz 
gt,o1(hobn, 29 (A.A.) - General 

V --~ tsveçte çı:k.an Syosvene. 
eyg11o1nı, . ....,_ ili .. 

ka Dagbladet gazeıte9lille .,, ... m •· 

kat vermiştir. 
Gene.ra.l Veyga.nd şöyle diyor:. 
Af "kadaki umumi delege vua • 

fesin~en ya.ba.llCI bi rdevlet ~9;:ı.. 
d F-n~anm menfa.a.t e ~ 

li:Il a • ... 1-!· Uce8ı 
be.ğlı bulunmaldığnnın uıT .~ 

,_ - ·•· ...n. • ı(lim. Fra.nSa c:tirilecek-
O~'llA Ço=l • . ~ 
tir Fa.kat hali< cephe!\!Illll ~e 
~culuğun tedavi.~i uzun sürecek• 

tir. d e. 
Harbin sonundan bahse .~n g 

.. .. üık bir devlet çökecek-
neral: Buy . d 1 t olacağlnı 
t!r Bunun haııgı ev e . 
tahmin edebilirSiniz" demıştir. 

yeniden tasarruf bonoları 
çıkarılacak 

Ankarada.n bildir:ldiğine naza• 
ran hllkQmetçe evvelce çıka.nlan 
tasarruf bonoıarınm gördUğil rağ. 
bet üzerine y\ne aynı 33rtlar1a ta.. 
sa'mlf bonotarı $Ikantrnas ic;Jn blr 
kaınun lAyllWY ııezırıatım11tır. 

Çin icra Meclisi 
Umumi sefer

berlik emrı 
neşretti 

--0---

HUkOmete geniş 
salahiyet verildi 
Çunckı.,.-, 29 (A.A.) - Çin ıcra 

1111!Clial umumt aeferberllk emri nqret 
mittir. Bafkumandan Çankaywekln fa. 
tetlle alman bu tedbir, Japonyaya 
karşı en büyük harp gayretini •rfet. 
mek için lktiııacll ve inan lbtıyaUart 
baknnmdan umumt aeterberllk yap • 
mak makaadlle hUkQmete hudutauz 
aalAhiyetler vermektedir. HUkt\meı bu 
ırureUe, bUtUn harp sllllılarmı, U.&.çları. 
~mllerı. tekmil t&§ıt vuıtaıannı. e
lektrik aantrallannı, akar, yakıtları 
ve makineleri mllaadere etmek veya 
el koymak aallhlyetlne malik oıacak. 
tır. Bu tedbir cUmleainden olarak bil· 
kQmet, flyatlan murakabe edecek i§l 
ve eermayelerln kullanılıfmı kontrol 
altmda bulundurabilecektir • 

----o---
STALIN 

Dün lngiliz elçiıile iki 
ıaat görüftü 

Moekova. 28 (A.A.) - lngUtereniD 
Moıkon. büyük elçtal, cumarte.11 gU. 
nll StaJln taratmdan kabul edJımı,ttr. 
1kl saatten fazla devam eden görü§ • 
me emaamda Molotot da hazır bulun • 
muttur, 

Rus kıta.lan dün taa.rruzi muha. 
rebelere devam ederek birkaç mes 
\dın yeri geri atm:şlardır. Naziler 
bazı bölgelerde inatla taarruz et • 
~. Bu tae.rnısl.ar aill" .za -
yiıat verdirilerek tardedilmiştir. 

Moskm-a. 29 (A,A.) - Sovyet 
tebliği eki fiÔyle demt"ktedir: 

Batı cephesinde Sovyet kttakrı 
ilerlemelerine devam etmişler ve 
dtışmana 800 ki§:llrk bir kayıp ver· 
dirm.işlerdir. 

Londra, 19 (A.A.) - Oalo rad. 
yMu Ruayada kll acfeıinin nlha. 
yetıendlğinl blldinni!ftir. Londra 
Mlf.hiyetli maıhf"Werl de MO$kova. 
da bullarm erimefe b!ı.ıtladığmı bil 
d~tedi.r. 

o 

lngilizler 
Hind denizine 

bir filo 
gönderiyor 

Viti, 29 CA.A.) - Londradan 
ıılman ha.hcırl;er~ göre, İngilizler 
Uza.kşa.rka ~ilh)Jll deJtiz kuvvetı~. 
rı göndermege karar vermislerdir 
Bu kuvvetlerin !:'imdi Afrik~nın ce: 
r.ubunda Kaptan gec;tiği ve Hind 
Okyanueuna girm~ Uzet-e olduğu 
bildiriliyor. İngiliıı: dentz kuvvetle· 
riNn 2 mrlılı: 2 tayYare gemi&~ 
birçok knıvazörden ve diğer gem:: 
ı erden mürekkep olduğu haber ve 
ıiliyor. Alman haber, &ağlamiqır 
11:: lng.i:ltere Uzak§al"kta tekrar hS.: 
rekete geçmeğe karar vermi, de • 
mektir. 

1 

Tayyare se/erleri 1 

nisanda başlıyor 
Gidip gelme biletler kaldırıldı 

1 Niıııaından ıtibe..ren 1 Eylüle ka. 
dar dP.vam etmek Uzere Ankara ile 
teta.nbul, Adaıııa ı;e Elizığ a.raam• 
da tayya.r~ eeferlerine bqlanacak
t.ır. Ucret Ankara ile lat&nbul arn 
amda 26, Ada.na a.raamda 29, Eli· 
zığ araamda 32, ı.tanbuı • Ada.na 
44 lstanbııl • Elhığ 52 lira.dır 
Gidip gebne bü«ler kaldırrlmıttir. 

ada her gUn sefer vardır. 
Ankara • Etb:ığ hattında 19811. 

perııeınbe, cuma, Ankara • Ad&lla 
hattmda her gibı tayyare postaları 
i§Uyec&ktir. A.nka2'Bdaıı Adanaya 
ı 4,30 da ikalılracaık, 16,45 te Ada.. 
oaya varacalcUr. Adana.daı;ı 8,30 da 
kalkacak, Ankaraya 10,45 te gele. 
cekilr. Pazar günleri Ankaradan 
8,30, Adaııadan 15 te hareket ede
cektir. 

Gümrük ve tnhlııarlar Vekilliği • ı ro bol tuz teonJ olıunm~tur. lnl. 
nln kararile diğer bazı jnhisa'r mad sar şanı.plan da W21UDlu kadar h 
deleriaia fiyat.iarma da bir miktar qOJııWnda .. vcut bul~ 
zam yapılmJfbr. İ~Mr '8l'&P1ıannm artmkrq ola. 

lııhiısar fabrikalarmın imal etii- fiyattan kvpımde. hususi mreU 
ğı şarapların litresine bugünder. nıUskirat :lınıal edenler fiyat.ıenn· 
irtibe.ren üç kurus ve paket ha!inde henUz artrrmammlardır. Bu füi . 
olsun veya olmasın tınun kilOMUla ka.lar fiyatı artı:mıa.dıldan takdir. 
ös dört kuruş zam yapılmıştır, Sa.. Je, inhiaar §lllapla.riyJe rekabet e. 
trşlar yeni zamlarla yaprlacaı'ktır deceklerine ka.nl bulunmaktadr • 
BfrtUn depolara ve toptan satanla· !ar, 

Bir Amerikan radyosuna 
göre 

melankoliden 
mustarip 

Albay Brlttonan 
emri 

"V,, orduları 
harekete 

hazırlanınız? 
Londra, 29 (A.A.) - (V) orduları 

1 
lideri albay Britton ıu meeajı neıtret.. 
ml§Ur: 

1 Yeni taarruz h&rekltı için yeni yol. 
' lar kesllmeal zamanı gelmiftlr. ÖDU • 

mUzdeki ay içinde sl.ze pek çok önem. 
n yenl haberler verecek durumda o • 
lacağımı umuyorum. Sizden büyük bir 
dikkatle dinlemenizi rica ederim. (V) 
orduları lçln harekete geçmek zamanı 
gelml§Ur. {V) ordulan az•unm ıcen. 
clllcrine verilecek emirleri yapmakta 
inzibat ve sabırla hareket etmeleri ha. 
yaU bir işUr. 

Şişlide 
Bulunan kahveler 

Bu yüzden doktor nezareti 
altında bulunduruluyor Kahveci, hAdise hakkm~· 
ı..ondra, 29 <A.A.> - Bir Ame- ızahat varıyor 

rika.n radyoısun\l!ll almanca verdiği Şiflide HalAaklrgazl cadde81nde 24. 
bir haıberde Rudolf Hes'in melfın. numarada kuruka.hvecl K&zım Akın • 
kolidf.n muztaıip olduğu ve bu ' cmın dUkklnında ve aynı caddede 831 
j"i\2'Jden bulunduğu binada doktor numaralı evde kiraladıll odada em • 
nezareti altmda bulunduğu bildi • niyet memurları tarafından btr &raf . 
rilmelctedir. tırma yapılarak H çun.l çekirdek 

Bu ha.bel"e göre, Heş'in kendisi. kahve bulunduğunu ve bu kahvelerin 
ni öldUrmesinden korkuluyor, kendisine halka dağıtılmak u.ere ftr. 

Bu hab3r hakkında Londrade. mit oldu&ıı halde aaklanmlf bulundu. 
tef&rat yaprlınamalttadır. gıı iddia olunduğunu tki sUn w'Nl 7&Z 

mııtık. . 
DUn mumalıe,tıten ülıt- lıir 

mektupta hAdlM JıaJdneda fil tılllllat 
ı verilmektedir: 

"OrtMa .ah 1 iılır -.J ,...., Ankara • lat.anbul posta t&yya. 
retti Anka:radan li,40 ta ka.lka.cak, 
J7 dP lstanbula Varacakbr. tat.an• 
buld~ 8,45 te kalkacak, 10,45 te 
AnlmT&y& vanu:eıktır. Puardan ma 

lstanbuldan 7,t-0 tren.ile, Anitala J 
d!!n otobll.ale ~UI meydanma 8'(11-
~ir. 

AlmanlJa 
rransa lzarlndekl 
tuyildal yealdea 

arttırdı 

,....,_ .......... ,, ... ,. ..... .......... ~-.. ....... 
....... :lepnlnda ?e ~ dW. 

Chuwt-.Me) 



ilk Güneşli 
GUnlin Bedbin 
DUşlinceleri 

Yazan: J;Je~ Adil 
JVEVRUZDA kar yaidı, ürk. 

tlfae. İki gilndilr gilneş nr. 
'c\ iDJyoruz. 

b.aanlar ne tuhaf. Din müfrit 
sGI iken bugün müfrit sağ olan 
k9:ıselere krııyoruz tla, Jld gun i. 
çİade hava deği~ keclenJen 
net'eye geçenlere seshnlzı çrkannı
y.-uz. 

Fakat me\'2U olarak ele almak is. 
tealğim mesele bu değil. Kalori • 
ferden bahleiıııe)( istiyorum. 

Bilmem hatırlar mısınız:, bundan 
bir iki ay kadar evvel Şehir Mec. 
litl, 1stanbnlda oturanlann ekseri· 
yetini değüse bile büyUk bir Bkal. 
ll~tini aJibdar eden b.Iorlfer i. 
şiJle meşgul olur görUnmüştii. 
8oııra, halB lsteaılmlyen her me • 
sele glhi bu da koıni5yona hanle 
~di. IA.kbt, apartnaaa .kuntrat
larmda artık kaloriferlerin y&kıl. 
nuyaeağuu bik'lircn tarih de, gel. 
:Ji, çattı. Yuf, nı.n4an itibaren 
apariman salılplerhıln kaloriferleri 
~ J'e91Den hakları vaT. 
~. laaldan olnuwlriı zamanlarda 
ija, kömltr y<M diye bakmadılar 

af" ' mum ıh, klrala.rm y\lk..:;elmesine 
ın&nl elan kaMın Mr tu.ftan mev. 
ıcat ola clanmı, yslaudddan bir 
Jcömüriln bedelini almakta devam 
oderek, f111en, kfl'lllan artınnı!J oı.. 
dalar. 

- Oanmı, diyeceksiniz, işin yok 
m• senla, dlnJa birbirini boğu • 
iarkea, Ustellk günet de ~en 
µi~lş aşa su katar gibi kalorifer. 
<lc!a behsedlyorsun? 

Size, haklnnız ,.ar derim. Mak • 
sadım böyle bir ney delil. Sadece 
mü~ede. Hem f1W'B.8mı da mü • 
sadenizle ilil'e edeyim ki, aksi 

bbat olünana veya b1'§a gelme la!. 
da.r, insaa terakki ve medeniyet 
rıimctlerinclen, muhteıdıilere ,·e Ji. 
!.:aytJara. Dtmen isttfacle et.ıilek 
ı .ti,yor. Haklı d~ğil miyim? .... 

Nisanda kalorifer kelilecek a. 
ma, kaloriler a.rtaeak galfba.. Beş 
on gön ev.vel ~ıkan blr ha,·adfte 
~öre, ekmek yine eelddea oldnia 
~ibi, yani ilk defa karne a.aUi tat
bik ecllldlil unwıld miktar ve 
n~ ''erllecekmJıL Eğer bu b. 
bR oluna, hor JdUfetln bir nimeti 
\'ardır kaidesi tahükak edecek de 
mcktir. • 

Şişlide 
&lunan kahveler 

-<>-

Kahveci, hadise hak~unda 
ızahat verıyor 

( .......... 1 neidıe) 
mmıla ...... " b.b; ......... ~ -
mımeleri tam oı.ak vertımlt oldaf'tm 
... -....sa nl1t ~ ...,....,. 
na~ ,.c:nr. 

llılutemrMHt ı:ne9flleıdnc ceHace. ge • 
ne oıi9dlıa ttlma4ı ııaUsttıml gibi bir 
'1f'!Y 3'0ktar. Çlnkü ben Şftl.I ve civan. 
nm en ~ mn,t.erlıl ve dolayıalle eu 
çok kalanı •tan. bir m~ -.. 
hlM lııulrınC!afumdan, bölgemlzdeld dL 
ğer ııatıol&n mahclot bulanan kahve 
satımlarmm bbvelertJd ele ım117a faz 
la kalalıalık ne c1alftlerl .... etme • 
rnelc p)'ellJe, benim kendi kalıvele • 
rlmle beraber battA bedellerini ken • 
dlm ödemek u.ere. almam rica Til 

tekllftnl kabul etmekle her türlü zab. 
met V6 ktWetl ytıklmerek dlfeı' eell&-

(a kolaybk J'Allgwlrtag bafka bir men 
fııatlm yoktur. TevzI meeeleable gc • 

lince. .a&rpuıa derecesine Ye M!mtillbı 
•a..._....tma gire ematm iter bl • 
·ine mensup olduiuma:& idare &mlrlltf 
iarafllldıua l'MODı vertlJr, onlar da el. 
'erindeki v~lka De bana mtlracaat e. 
:ler, bedelini ildlyrıftk URe mucibi 
uıhvelertnl alırlar. Binaenaleyh benim 
tcnlat1a allkam olmadıtı ~ laıllte
rlllen manada mukmeUtlln beınlmle 
hiçbir ab\kııaı )'Oktur. 

Elimde ~unan kahve mUrtan cıa 
•4',e müdll.rllllilnde kunıkahvedler lll.. 
tlyacı Ude81ndc bmlm m~ itin 
) ıııaı mlktar4an az olc1u~nu UAvet.ea 
tavzih eder, •yrıtanmı 90nanm.,, 

o 
Mandıra aahipleri peynir 

imalini azalttılar 
Yeni sene bqmda, mandıra aahlp • 

!erinin peynir imalAtmı azaltıp daha 
slyade kroma ve Yat imalAtma ehem· 
ınl,et nrdiklerl gtirUlmektcd1r. Kre
rna yatıan 400 kurup eatılmaktadır, 
·Ba ~!yet llarfmnda peynir fiyat. 
ıarmm yQkeelmelli lhUm.all 0011 g6s. 
termifttr. Allkadarlar bu hususta t.et. 
kiklet"e ~ bulunmaktadır. 

Ekmek dedim de, hatınma gel. 
di. Dftn, bir gazet~e, karne te\' • 
ziatA i~ln talı is e<lilml<ı olan 
200,000 J~m 500,000 11.7.ya ib. 
lağ edildlğinl tkudwn. Havadis bu 
kadarcık olduğundan, sebebini ı•ck 
an~ım. Acaba bu artış, kar. 
neler l~ııı kullanıbn kağıt için mi, 
yoksa. fe\'ziata Yetmediğinden mi? 

Kağıt için ol<lnğunıı pek zannet.
miyonun. Çiinku hökümet kn1.a81 
•yecilfğln aleyhindedir. Olsa o~ 
hwılat içln<llr. Bu takdirde, )ine 
lıir gazetede okuduğum be,ı.& bir 
f;a\'ad.se clönceeiim. Zannedersem 
''Tan" .. _ :-- bir erim.da§, eff4i ma1ıa1. 
le f.eekilitmın ÜIJ'Mlllı istiyor bir 
rok ))Jıltik l)lerde bu tetkila'ttan 
istifade edildiğini hatırlatıyordu. 
J(akkı , ...... Mahalle teşkllltı· c.d 
llen faydalı bir ~dl. Yalnız, blra'Z 
cliizeltllmck gerekiyordu. Bunu 
) a.pmadık. Bir kanun ile ı.aldırdfa. 
ŞimcJJ geri gctınno;e de birçok 
~pler mani olsa gerek: J:.ikin, 
uzUlmeğe (leirne~. Ellmlzde me,·· 
<'Ut, fakat b.ı·çok ı;ebeplerden tat. 
blln mü~lil olan yeni bir kanunla, 
bu eksildiği tamamlıyabillriı. Bah. 
setmt':I: istediğim kanan ''pa!if ko. 
nınma" kanunudur. Hepiml7. blll
!"İ7. ki -veya bilmeyiz- pasif 
korunma işi ile, her mahallede, her 
daire, han \'eya apartmanda mec-. 
gul olması i~ eden bir mesul va. 
tudqm vücudu Jizımdır. \"e ki. 
ğrt ffzerinde de bu \'atandn, \'ar
dır. Ama, bilmeyiz <llyeme)iz, IJ'. 
liriz k1 hiç kimse, bulunduğa ma. 
h_alJe, daire ''eya npsrtmaum pa. 
litf korunma. me-murunu tanımaz 

bte ha zat, bence \'t! kelinıcııln 
eski aulsmr ile bir ''mulıtar'' flrr. 

Epr bu kanunu tamamlyle tat
bik edeblllrs6, hava tehlik~i zl?. 
?1881&nncla olduğu gib1, ylyecü1c 
içecek, yakacak tehHkesl olduğu 
ııamanJarcb. da onun vlicudun<lan 
t..t:lfade eclile'biUr, ekmek kanıele. 
rf onmı vasrtasly1e dağlbJalılleceğl 
~bf, soğuk Jıa,·a.Iar<la kı;ılorlf er ya. 
kılması işleriyle de aynı ldmse uğ
ratabilir, komisyon da, hiddetin • 
'len oldufu yerde çatlar. 

Ama bu te"ıdifime it.Iraz edile 
ook möhlnı. ~ok mühim bir nokı: 
var. Onu da peslnen söyllyeybn: 
Fada pratik olu~u. 

Askeri elbiae ve techizat 
bedeli 

lrukümetçe ha.zrrlanan yeni bir 
kanun liyihasma göre, muvauaf 
ve Yedekaubay ve askeri memurla· 
ra VC!ilme.kte Olan 150 lira elbise 
ve techlnt bedeli haliluı.zır vaz:. 
yete klfi gclınediğiı.dcn elbise ve 
~t aynen vt-rilecektir. 

lt bankaıımn saatleri 
tı be.nkaamm oehrln muhtelif yer -

lerlnde bulunan u.atıert
0 

meydnnlıırın 
yeniden t&ıızimt dolayıafte bqka yeı· • 
lere kaldmlmaktadır. Beyuıttakl ııa. 
at meydanm ortuma alııı.acaktır. Ka. 
dık&y ilkele meydanm~kl saaUn yeri 
de deliftlrilecektlr. 

Rul!I ajanı benJm bu galeyanım 
ke.r§lBUlda &adece kaba kahkaha 
\;~la güldü ve: -

- Netice vasıtaları da.ırea mc.s• 
"1 kılar! 

Dedi. 
Sordum: 
- Troç1rl jnsa.nlrğa s:uıki bu ke. 

ıi ır :ıııa.rarlı bir ~ mi hazrrlıyor• 
qıı ki? 

Rus aj3.D.l ~cngjz bir tavırla 
oınuzlarmı silkip: 

- Onu bilmem! dedi. Fa.kat, bu 
adam o bdar mu.tetne. bir zeki 
Mi ki, ona Rusysnm ib'lisi demek 
dnğnı olurdu! Bu adam tak başı.. 
o:ı Rusya için bir tehlikeydi! 

- Nlçln? 
·- ÇUnkl.i, ondan her an şeytani 

blr barJc11lA.dclik doğması milin • 
kfhıdU: Hem, bUiyorsunuz kl .. 

- Ö!t!.rn şuaı rivayetinden mi 
'>tr.hsedeceksiniz? 

-Evet! 
- lyj a.ma, onun ölüm şuaı U • 

ıw.r~. çalşbğı veya buna merak 
cl.tiği nvayet.İierl doğru olsalılle 
lunu Rusya veya inss.nhk aleyhin · 
it ıllana.cai:'I nereden bi inebilirdi~ 

Rus ajam tekrar kaba kahkal1c_ 
•.: ırilc güldü: 

- Troçki mi? de<ii. Çocuk ı.;lbı 
konuşuyorsunuz! Siz galiba. onu 
hiç tnnnnad'Jırz: 1 Troçki, bir nc\i 
yirminci asır Lovaziyesi idi! Emin 
o1un, eğer tek bir fatinat noktası 
bıımydı biltUn dünyayı yerinden 
o:matmakta tereddüt ctmcz<li · 

H A B E R - :Akşam 

! Etimesut fabrika
~ sında yapılan 
i 

1 ilk tayyare 
yakmda 
uçacak 

Ankara.dan haber verildiğine gö 
l'<ı, dün sa1'ah Türlt Hava Kunı • 
mu Genel Merkez Heyeti auiliı.n 
ve gazeteciler, Kurumun Etimcsut. 
tclti tesislerini geznrl.slcrdir. 

Aralarında, Türk Hava Kuruınu 
.Başkanı ŞUkrü Koçak, mecHs mi}. 
Ji nıtldııfaıı encümeni reisi General 
Kaznn Söğüttekin ve bazı mebus • 
ların da hazır bu'unduğu bu he • 
yet, bilha.893. Türk Hava Kunınw. 
nun yeni yaptırdığı t.Ryyarc !'abri • 
kasında. uzun milddet meşgul 01 • 
muştur. Türk ~isi ve Tül'k malu
mesiyle., ~ı9tlmakta olan tayyare
ler hakkındı. ı:;eni3 malum.at alını;:. 
lardır. Yeni tayyare fa.brikasmda 
yapılmakUı olar. ilk tayyare b~rkaç 
güne kadar uçm~a ba.5lryacaktır. 

--0 

iki tahsildar mahkUm oldu 
Kaamıpaşa Beledi~·c tahsildarı 

MU8tafa 80 lira :iıhtilA.s etmek su. 
çundan ikinci ağır ceza mahkeme. 
sine verilmiş, dUn de :muha.kemcsi 
sonunda 3 ~ne 15 ay 10 giln 
müddetle hap's cezasına çarpılmı§_ 
lrr. 

Şişli belediyesinde tahsildar bu
l:uı<lıı~:ı sırada zimmetine 400 kü. 
sur lira ge~ircn RUştünün de ayni 
mahkemede görülen duruşması bi. 
lirilmi.ş 1 sene 2 a.y nıilddette hnp. 
sme karar verilmişt.i.r. 

ter. 

Yunanh meslekdaşlarına J Berotıa &alken 
y:trdımda buluumak isteyeı: H lk .k. . 

D kt l l 
a musı ısı 

o or ar . 
Etibba odasına ve oyunl~ı g~cesı 
para verecekler Beyoğl~e~vi ~!! aiirl•ri: 
Şehrimizdeki doktorlar dı.in bg- hal~ musikisi, halk oyunları" ge· 

!eden sonra eti:bba odasınua bir cesı t.ertip etmiştir. Bu ,geceden 
toplanb yaparak, geçenlerde gı maksat: Muhtelif de\.irlerue, 
da maddeleri talebinde b-.ılunan muhtelif bölgelerde yetisen halk 
Yunanlı meslektn.slarına yardın• sairlerini ve eserleri ~ bugün 
meselesini görü.sm~lerdir. dahi bazı yerlerde tam~en asır 

Toplantıda, verilen kanıra gö m muhafaza ederclc çalınmakta 
re, Yunanlı mcslekta.şlanna yar ve söylenmekte olan haJ.k sazları 
dımda bulunmak arzu eden dl" ve tüıkülerini, orijinal kıyafetle· 
ğer bütün doktorlarunız, bu yar riylc halk oyunlarını tnnrtmak!:a 
dım maddelerinjn ctihba odasın· dır. 25 ni9Qn cumartesi akşamı 
ca temini için para yardımında. saat 20,30 da Şehir '.riyatrosu· 
bulunacaklardır. nun komedi kısmında veri:ecek 

Etibba odası loplaııan bu mad o}.an. bu konserde saz ça!aııla.r, 
deleri Yunanlı dokwrlardan her soylıy«:nler ve oyuncuların bir 
aile i~in ayrı ayn koliler halinde kısmı ıç memleketten gcleeelctir. 
hazırlatar,itj{ "Dumlupınar" va. Şu halk şairlerinin eserleri çalı· 
puriyle Yunanistana gönderde. nacaktır: Karacaoğlan, Dadaiuğ· 
cıektir. l}I. Seyrani, Köroğlu, Gevheri, 

A§ık Omer, Erzurumlu Emrul· 
l:ı..h. Dertli, Bayburtlu Ziıhni Dün mezbahada 

349 koyun kesildi 
--0-

1&\.anbula gelen sürülerin 
geri göndcrilmeıinin önüne 

geçilecek 
Et narlıı kalktıktan sonra dün 

ilk defa olarak mezbahada 340 
karaman koyunu kesilmiştir. 

Koyunlar canlı olarak kilo:n. 

Halk musikisi ve oyunlari iböl· 
ge üzerinden taksim ,.e hazırlan· 
mıştır. 
Bunlarda Ege nuntakası, Orta 
Anadolu, cenup Anadolu.su, Şark 
Anadolusu, Karadeniz, Tuna ve 
Serhad oyunlarıdır. 

Petrol karneleri 
dağıtllacak 

73 .kuru3tan muamele gördüğün· ı Petrol yakanlara ayda üç 
den, kasaplara etin kilosunun kilo verilecek 

V akıt. 140 - 145 kuruşa satılacağı ania. 
AaIDl Us, "Memleketimizde oel<er §'Ilmaktadır Ay b~mdan itibaren petrol IAmbe.-

sanayilnln hayırlı gel~iınl,, ba§lıklı Aynca dUn 2000 kuzu kesil sı yaktığı tes~lt edilen evlere petrol 
yazısındıı §öyle diyor: miştir. Son ~r ilci gün içinde ku· dafltılacaktıt'. 

1941 sen~de pancar yetJJtL zu eti fiyatlarında bir düşüklük Hazırlanan listelere göre, evlerin 
ren köyllllerin adedi 86,008 \'e görülmüştür. ınıa Anadoludan her blrhre Uccr aylık petrol karneleri 
bunlara ödenen pancar becleH de kesim hayvanı az geldiğinden et verilmeelııe bqlanml§tır. Bu kamele-
9,'709,S'7S Uradır. Qemek oluyor .sıkıntıaı devam eıtmektediw Bu· .rJa ı!aınlıUe. tAaba ~ ,Mtrqıl.8 UU,,. 
ki ~ker fabrik!ılapmız o;ayc jnde na rağmen, son günlerde· çok dir. 
bllgiin memlckctfmizde yfü bine garip bir vaziyet olmu.5tur. Er· Petrol kamul aımamtB olanlar i~ 
yakın aile rahat bir hayat geÇlr- ~rumdan. gelen bir sürü koyun, mUdUrlUğüne müracaat edebilirler. 
nıekte olduğu gllıl :\'nb:ıncı ıııcmlc. ıstenen fırat bulunama~ndan Petrol ile f,Uyen motörü bulunan mu 
ketlere on paralı!~ ılö\'iz ödemeksl· dolayı gen götlirülınüştür. Bun· cueaelere ayn bir ıekllde petrol ve • 
zin ch,·cn fiyatla :;eker ihtiyacı. , d~ sonra, şehrimize gelen sürü· rilecekUr. Bu ıtbl anayl müeueeele. 
m11; temin olunmaktndrr. lenn mevcut piyasa ne olursa ol· rlnln evvelce tablt edUmlf olan lhU • 

Acaba 1942 senesi istihsali ne 0• sun geri götürülmemesi için aıa: 1 yaçlan yezilden tnceıcmnektedlr. Ka • 
lacak? Şirket idare heyetlnia ra. kadarlara emir verilıni§llir. ı zaıara verilecek petrol kaymakamla. 
ponı bu hususta da bize kıymetli rm ve 1qe memurlarmm mQrakabeıd 
kuıln.t ,·eriyo" "19<Z '""""'' ••· ( llftÇCK aıtmd& ı.vsı •lunaeakb•. 
rlyat faaliyctlnıiı.1 hüRfımetimiz iie BAB~RLB:J 
daimi teınasfa bulunarak a.lmakta D 11-J lnönü gezi yeri tanzim 
ol<luğumuz direktifler dahilincle • Dün iki vapurla §ehnınlze 300 ton ediliyor 
yapmald:ayız. Rlltün zirai mahsul. sömikok ve maden kömUrU gelmiştir. lnönU gezi yerinin esaelı hallan 
!~nl~-~duğu gibi buiday \"e al'p'.ı Emniyet altıncı aube mucıurıllğU meydana ı;iıanağa ~laml§, Ta.k. 
ıyatuı.nnın 1941 senesi <ıonuna 1 hrin e.ıını m"'-'da.n-ft ve B-ı00: .. ·c ,... __ , d w memur an §e muhtelif semtlerin <; "'.; ...... = Y ,.ru;o,. 
ogm mühim mlktan:la artı.~ ü1.e· d ya bkla Wt JLC>suna bakan kunınları 1a.mamlan. 

rinc pancar fiyatlarmm da yeniden e P rı IDlerde 63 dllen<:i ya. •-
... kalamI§, bunlan memleketlerine sev· mtŞwı., 

ta.,.ni u.rureti basıl olmu,tor. ö. ketm!Jlir • Tramvay caddesine lmrür olan 
nümlizdclq sene de pancar ta.ah• kısnun da. in.aasma, 00"-kı.nffiTC•trr, 
hütl rinJn '.LJ -• ı ta f •- • Beden terbiye.si mUdUrlU...,, sa. " " ~ e ,., r an C\'\'t'.;.I n cı Çnı ö" burnya çuı:ı.r. mazı, ,.,,,..,, ve bilhnt. 
"erekli ı·no-ria "'r' t ·ı 1 raybumunda poligon ""ptıracaktır. ...--,.. ...... rm su a ı c a m. ,,_ .. a manolya. ağaç.la.rr diıki'ecckt.ir. 
ıtı.A.'ir hUkiimetimlzee arzu edilmi5 Bundan bqka Beykoz kRyıkhanest 
\e 1942 9enesl tptfclnsmda 2,2.'75,S beden terbiyesi mUkclleflerlnln ııpor. 
kumş olarok tesbit e<lllcn ilyatınr !arma tahsis edl!ecckUr . 
ile taahhtitJere ba~lanmı~hr.'' dl- 7 DUn blr altının fiyatı 35 Ura 60 
yor. Btı teminatı memnuniyetle kuruştu. Killçe altının gramı da 430 
kaycledlyortız. kunı§ satılauotır. 

Hundan başka, yine biliyorsunuz k' 
o Alman 1arla birleşm!gti ! Esuc~ 
onun ölilmiyle bugUnkU Jıarp !>aş. 
1: IIlliştrl' ! 

No: 1 ~g 

- Zaten bu sizin kapitalist dün 
janrn its.im3 kendi buzlu tarihin • 
rl~n habercbı- obnaYıeI gaştlacalı: 
§eydir! 

Dedi. Bütün truıhin sahtedir! 

ZAYİ - Yeni KaleiOOn kızını 
230 Sunaya verilen tasdikname 
74yi olmuştur. HükmU yoktm·. 

t650S 
Babası. Kadri Evrahoğlu. 

beri aynı şekilde kopar. Pek eski 
ıamanlarda da iki taraf karsılq • 
t!ğı zaman mühim bir adam. öldil· 
rüliiyor, ondan ronm hasmı or<lu.lıı
rı biri>lri Uzerlne atılmlı! Aym e• 
nane veya harp kanunu bugün de 
deva.Dl:. edlyor!. 

- Fakat, azız;,m, bizde siz Rus 
la.rın tarih anlaysşıarm:z. ta.ıudığJ. 
tuz heldkatlere da.ima akıl enliro . 
miYonız, tıpkı aizler.in bize kar§ı 
duyduğunuz hayreti duyuyoruz! 
Bugil.nldl Avrupuun haıki.kattc 
Troçıldnin öldürlilm~e lıaşladlğr. 
r.:, ben ilk defa Bizden ~yorum. 
Nitekim bunu siz de izah OOE'.ın:iyor 
sunuz!l. 

29 MART - :191:ı 

-
Mebmet aldı, 

Melullet verecekUrl 
Soa Olmanlı hükümdarı Mehmet 

\' ahldetuıı hakkmılald bazı ,.eslka. 
lan ,.e bu. vesikalara ait yazılan 
okuyo~um. Kebaaet ve tesadüfler 
arasında zikredilen eski fıkralar. 
druı bir veya bl~ıru hazırladmt. 
Tarihte garip tcsadUfler u değil. 
dir. Bunların en me{fhuru "MÜ8em· 
men" denilen Abbasi ba~fesl Mu'. 
tasmıdır. Hem zalim hem de cö. 
mert bir hükümdardı; sekiz oğlu 
scki.ı knı, sekiz ~in kölesi, seld~ 
nıflyon dlımr \"e seklieo milyon dir. 
hem parası ,.ardı. SekiıD mi.nası 
ua olarak Müsemmen dcnilınesl de 
bu yüzdendir. 

Osmanlı padi5ahla.ruıd.a.11 Ahmet 
ha.kkmdaki tesadüfler de nz meş .. 
bnr değildir: On dört y.ıı..5mıla taı-.. 
fa çıktı, on dört ı:ıene bükümdaThk 
etti, on dört ~eli C'.aml yaptır. 
dı, derler. llaibuld Sutlaııahmet 
camiioln 11eretelcri on altıdır. 

Benim bahsetmek istediğim te. 
sadüf Osmanlı pe.di,_ıu tJçlincti 
!\lelımed'in tahta ~dmıa.sı dola.yuıl 
le 1585 senesi lkindkinun aymtla 
Badin \'alfsl \"C MCln.zam Sinan 
Papnm oğla Mehmet Pqama Ar. 
§İdili< Matyas'a gönderdiği mek • 
t-upt.a yazılıdır. Mehmet Pata lmıı. 
ca diyor ki: 

''kta.nbUlu fetheden padişahın 
adaşı olan yeni padilJ&hmm asker. 
~rlni Vlyananm fethine yollamak 
üzcrf" onla.re. be, yftz bin tlllka al 
tını <lağrtmıshr; lıarbe hazır ol Ü· 
r.erfnlzc gökten yağan beli gibi 'se~ 
leceliz." 

Arşidük Matyas bu sözlere aynı 
~ilde, Mehmet Paşanın görü~le. 
rlnln tamıımlyle tersine olarak ne. 
\ap ntıne&tedlr; bir de kehanet 
ili\ve ediyor: 

"İstaabulu KostanUn adıncla bir 
hüktimdar kurdu; Ko~taırtanlye Is. 
ınlnde bir hUküm<lar kaybetti Bu
nun gibi onu Bnistiyanlarm 

0

ello. 
den Mehmet lamlnde bir hüklimclar 
aJmıshr; Mehmet isminde bir bU. 
kümdar kaybedcccktk. Onun §im.. 
ıliki pad1plııJuz Uçilncü llehmet 
olcluPıua bllıınlyor mlllRUl f Şu da 
\'~r kf Yçüncü Meluneclln tahta çık.o 
tıı,'I gun Avusturya imparatoru 
on sekiz kalenin reislerini bbol 
bo)'amıaftnr; MoJdaYya, Ulah \ 'e 
Tnıısilnııya prensleri ona sadık 
oldrıldamu .bildJrmişlcrd.ir." • 

İltAUlbalan yenı hnistiyaıı hü • 
kUmilannm bmi mntlab Kostan 
tin olacakmıı diye garip bir ltl~ 
kat~ vardı; hatta.~ KaUi. 
Da bir f4mmona bu ismi ,.ennlB o
nn Bizans1a tahta çıkarmayı~. 
l~tı. Mutlaka nuiğl(kp etmek ıs. 
ter gibJ ordU!IUDu Saka.ryaya kadar 
silmıti!J olan ''Kıral Kostantfn'' 1 
r.in de kehanette bulunanlu olmu~ tu. • 

l'akat Matyu'm ı.t>zlcrinde Uç 
buçuk asır geciken bir tesadilf vok 
mudurr Son Omıanlr ıısdiqaJı;nm 
adı "Mehmct"di: onun zamanında. 
d!1,rnaıılar İstanbula glrd!ler; tkfn 
cı Mehmedln aldığr sehri Altıncı 
Mcbnıet vemılf oldu. Fa.kn.t onun 
!'irk milletln;e vtı İstıuıbnla getır .. 
dJğf ufarsuluğa milli ordu ufar 
yaptı. Böylece İstanbalun fetlıl te.. 
nıamlaad.r. 

KADIRCAN KAFLI 

1 Memur ve ışçi arayanlar:f 

• Ziraat be.nkuı 85-210 ıra ucrett 
le katnblyo memuru ,et muavını, ,e! 
alacaktır. En az 11.ae muunu, &akerll· 
ğlnl yapmlf, 35 ten yukan olnuyanıar 
dan inglllzce • fransızca • aımanca)'l 
hakkite bilenlerin banka merkezlerlJle 
mllracaaUan. 

• Etımesut tayyare fabrikasına rnıı.. 
rangoz alınacaktır. Fabrika mUdUrlU.. 
ğllne mUracaat. 

• Ergni bakır madeni hastancaıne 
eczacı ı.teniyor. 1'0 Ura Ucrct, ergaııi 
tnadan dlrekUlrllltüne mUracaat. 

.Rus njanmın bu damdan düşme 
hUkmilne son derece hayretimi giz 
liyemedim: 

- Ne Uf'diniz? Bu seferki harp 
'J'roçkinin ölUmilc mi ba.cıladı? Ne 
münasebet~ 

Haldki ta.rihlntz gizliden cereyan 
eder! t~tc bu .ha.rbin patlema &e ~ 
beple~ do aynı ruhla. hiçbir za. 
rn.an dogru olarak bilemiycceksi • 
nlz. cQk yazık!. 

Rus aja.n1 kocaman ellerini tek. 
rs.r havaya kaldırdı: • SUmerbank yerli mallar pazarla" 

- Çünkü bihn.iyorsunuz, hiçbir rııım taşra aubelerine satıı mağazal .. 
şeYi. doğrıı .o~ bilmiyorsunuz! n §efiiklerı için memur aluıacıık. ı20-
d6di. Troçki oldUrUJmcmiş ol.saydı 170 lira aylık l.teklllertn mUCJıset" 
iik Nus • Alman Jıa:rıbdııi başln-"& .. zatı~eri mUdUrUlğUne mUracaauarı. 

Rus ajanı o bu :rkn hfıs l!!!t"lcı 
gUlüşjylc tekrar gülm!ye başladı: 

- Size ben hakikati ve .k::ı.rnu. 
ıl:ta.n oynaruın oyunları sl3ylüyo .: 

r-.. m ! dedi. 'j'ruçkinin kafatası bu 
tıs.rbirı kani• perdesı•!in aç:lmn~ı j. 
F,aretinl verer· t;•'n~ yerine geçmi§ 
ur! O kafıı ;ntiadı korkunç perde 
ıc.~lldı! Tabii. "> auda Troçki lıiııl:. 
~··s:111n böy"c ı..-ı:kun" :•lı ünya! 
c!dı.ıP'undPn 'ç kimse şUp'ıı•lcn • 
'.~e;n1ştl hile Halt.rki hnk!kııt huy. 
uu •• 

Rus njaru benim yüzüne Uıtihfaf 
' bir hayretle baktığımı görünce 
l·ocaman avuçlarını lıf).va~a kaldı. 
ıe.rak: 

Ben s!nirlenmjş bir halde: 
- Dootum, büyük tcessfiflerine 

maalesef iştirak e<lemiyorum. 
Dedim. 
Rus ajanı yumnığunu sıkıp mec• 

hııl bir tehditle hava.da salladı: 
- Siz geçen lıa:rbin nasıl başla. 

cJığıru unuttunuz ınu 'l Yahut dn ne 
ı;abuk unuttunuz? O harpte Sır • 
bistandn Pren1,.iplcriıı Avusturya 
Arşldü;künü öldürmesiyle batla • 
manm.ı mıydı? 

- Evet. 
- Bu harp de aynı şekilde be.1-

Jıdı: Troçk"nin öldlirUimealyle! .• 
Zaten hakiki tarlltlnzdı> hemen bü. 
tün iıazplcr ta vahşi devirlerden. 

caktı ! Troçldnin öl"" . • Üniversite lçln .. itfaiyeci ne bit 

1-...ır ha..ı...: • uımü Alınan • ·• 
''tiw .. ız •uılU.11 baş:amamna da.ha Amlı: alınacak. Bunlar itfaiye yetf~V"' 

dogrusu hal'bi.n cihan ihari>i oİması. rilecek, lttalyecllero •~. Am1nı 60 Urı' 
1:8 sebep olımıftur! İtle bundan verilecek. İtfaiye mUdUrlUIQne ınU~ 
uolayı siz'! diyorum ki, 1bu :ha.ri>ln 1 caat. 
~~~ ha3ıilmıt~ Troçldnin • Erzurum tmar birlltt için 300 llr-Ş 
o.ımı.u _bir mebde teşld.\ etmiştir. UcreUI bir yUkaek mllhendisıe 150 J!f'Ş 

.. Ya.n.ı, görülüyor ki, Rus ajanına Ucretll bir mlllıondis veya fen merııu· 
gore .de, bugünkil müthiş ha.ri>iıı ru, Erzurum belediyesi tçln !60 ltrı' 
Elebebı ta.mamiylc be$a daha es- ücretıl mUhendis alınacak. 1mar bll'-
ra.rcngjz bir sebep: Troç.İa!.. ııttno mtlracaat. 

Alma.nla:ra göre; DIL!lzag şehri! • Elib:ıJık Dlvrtkl demlr madenleti 
Fransızlara göre: Po'onya! i§letmcsl lçln bir garaj ustabapSJ •' 
İtalyanlara göre: Habeşistan! ranıyor. (Etib:>nk Demir Divrild>. ~ 

(Denim var) resine müracaat. 
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l·inab~a 
tiatıJbJ ve N~rlyat Hüdtlrta 

hakkı tank uı 
8aaııcııtı yer: Vakıt M&t\laua 

AHO.NE ŞA.R'DAJU 
,-UrkJye 

ı9eneıuı H.00 Kr. 
Ecnetıı 

11.00 Kr • 

H.OI • 
3.00 • 
1.00 • 
2"70 

• •YIJI' 'I RA - . 
• &) lıJı t.00 .. 
l •ytııı 1..60 • 

..., idare l'eletoaDı 

Birmanyada 
Tungu 

kapılarında 
Süngü muha
rebeleri oluyor 

Londra, 29 (A.A.) - Birmaı · 
yada Tungu kapılarında 

1 
göğuı:. 

goğüse muharebeler oiuro.. l: • 
lıler süngü ile hücum ediyorLu. 
Japon tayynreleri Çın mcvzilciı 
üzerine bombalar atmaktadıı. 
Japonlar t -avadi vadisindeki lr. 

ı!..tıoaolu cı1t.111ntm1 verdiqı haber- vadi vadisındeki lngılız mevzl1E:" 
e ı.:orı ctü.nua ua.ıiuetına baktş rirae de bomb:ılar atıyorlar. 

I . . Saygon, i!9 ( A.A.) - İngiliz 
ngılız Kralının nutku k~ynak~arıııdaıı .sı?.an h~berıer;: 

İltgUJz gorc, Bı:rmanyada Tungu yu mil 
da bi kralı Corp diln gece rad)o. dafaa eden Çin kuvvct;crinin \•a· 
"S~ hJtabede bulnnıuak d~mlştır ki: zıyetı buhranlı sayıla.bilır ... !\t~· 
~ aon defa hltabmıdanberl çok j ınafıh, aynı haberlere gore §1 

'"' cndJ&eJJ anlar gt."t-lrdlk, Knlb. maldcn gelen Çin takviye kıtaJa· 
~~ , bu ibtlmaJ rıaatlncJc A\'Ustnıı- rının Tungu etrafında durumu 
ltt ltaı Zelanda<la ,,.o Hlndlstanda. di'zeltmiş olduğunu ö;trenmckt..: 
~tıanmızıa beraberdir. lktı. imkansızdır. Aynı zamanda .Ja· 
~ olan bütün ~nrdımlan km: ponlarm general Stil~i k~ 
\'~pa.cafız VG Amerikan lrnv. dasmdaki kuvetlerle ı)ıddeth çar" 
ltt fimdJ<l<>n onlnnn yanında pışmalar yapmış olup olmadık· 
tıh '1ınıı bulunduklarını bllmc!de bah tan <la maliını değildir. 
h tız. TaUsbılk bizi daha bUyUk bir Sou Ea.ıtlerde Tokyo, Jap<>?la· 
~te dofru tefv1k etmeye ,-a,.. nn Twtgu'yu jcıgal cttiklcnru ve 

::-n fatuade edeblllrlz. ıumeı bugUn müdafileriİıi şdırin eimalindeld 
~ l.anıankfn<len daha ~-ade blrllk- dış mtidahn hatlarına. çekildik' 
~--takım h:ıllndc f:lllı5JIUUnız.ı ıslah !erini bildirmektedir 
-...ur ve etmcııyJz. İrrevadi ccpheei~ Kiangir. 

'ıq "-ı tamamlle knnlbn ki önUmUıde- §İroo.linde bazı Birmanyn. kuv\'et· 
,, ne kadar sarp ve taşlık olursa !eriyle desteklenımş J&pon kıta 
~ ısinKMyo kadar tarlh.lml:r.de yap. !arının mevcudiyeti t:ldiriimclc 
re 1% Clbi o yolu nimle ve yüJ'elc tedir Kiangin !rrevadı nehri üze· 
,..:;ıalrtUıe takibe devam edeoeğlz. Sa. rinde ve Prome'nin 55 kilometre 
lltı a tok daıaa fazla yakl8fmı~ bulu. oenubundadrr. 
l<uJoı-uz. Dünyayı Jıarnp eden muzır Andaman adalarına çıkarılan 
~ \'\-cuer yere aerUmedca '-e tamamL h'"Uvetlerini destelcleyen Japon 
~lok eclllmedea ll1lllı olamaz. Tann dıeni.z teşkili dün Raııgoor. lima" 
._ ııeu du&ya rağırac&fım.,, nı sularm2 girmişbr. Burası, 
'1toAn l'ARLAMENTOSUNDA: böylece Japon deniz iler:i kuvvel' 

... ~branya medlsJ dün tatne ı.,ıa. Ierinin Hind Okyanusunda den.iz 
.,t.r. Son gün kalııol ec11len bir ka.. üıssil halini almrştrr. 
ltııııa göre dUfman memleketıe.nı men.. Tekrar harekete geçildii görü· 
;:; hakiki ve hUknıl pbulaıia )"&pıL len Çin şimalinde, TOkyo'nun bil· 
it oıon tıcarl muameleler IRı deriet- ıdirdiğine göre, Şantung yarmı a· 
ti~ ıllplo111A8l mUnwıebetlertDJD ke. dasmm doğu kımnmdaki 22 bin 

~lllkı gUııdoo ltlbarcn bOktbmüz •· Çin askerinin çenberlenmesi i§i 
~ktn. ve Uentenging'in alınması ta: 
bt~r tarartan Bulgarfstanın dü:ı • mamlanmıştır. Diğer taraftan 
~ olan ınrmleltetlcr tebaalarına nlt başka Japon birlikleri Singşan'a 
ea~. ttlrlii gııyı·l.mcıtgul mallarla ala • ta.aruz etmişlerdir. Burası Çillg"' 
~ra elkonac:ık ve 1'wılar nazırlar tuv:na 100 kil~ meeafEicie· 
t~ h1ıı tnratmdnu talin cdlleoek olan ~ir. 

ret nc.uırt'tl cridUıınıbn bir uıomu. 
~ idaresi nıtınd3ld hususi bir &eni· 

~\dl edllcccktir. Ba,.~·ekfl Fllof 
~ rnnnascbl"t!lc aöylcdlğl nutuktu 
~~ dtml Ur: Bugiln Avnıpanın a. 
tlııt tını ta.) ln ede<'-ek: ımva.,ta Atıl de. 
" : Bulgnr mlllettnln ,bilrrl) etini 
~ 1•tıkıuıını korumak lı;ln za.nııi o. 
t bUttın fcdnl>firtıkınrt. ve blltfuı 
~)~tıert', müttefiklerine lmklnm 
~~o ettiği nl b tt<' tam bir ynr
~ da hnlunnrıık mur.lde olduğu gibi 
tt 
'- '.aınan hazır oıa.catına kanaatim 

tdtr 

aıa111ll~lllistaımı tukip edeceği yol l•nti 
~ "ak c;;l:ıllnıl~tlr 'e bu ) oldan b~r ay. 
•tı 

tiri Amerikan ıgemiı\ 
battı 

\'a,ıngt.on, 29 (A.A.) - B&brt19 
neznreU, Ud Amerikan ticaret gemi
sinin ntlanUk kıyım açığında torpUleıa 
diklerini bildirmektedir. 

Düğün 
Ticaret mahkemesi azası Bay Ah.. 

met Remzl Berkmen'le bayan Adile. 
nin dllğllnleri dUn gece Parkotellnde 
yapılmı§ ve iki tarafın ailesi ve dost. 
ları geç vakte kadar <'ğlencrek yeni 
yu\'ayı kutlamıştır. 

Gazeteıniz iki tarafa bahtıyarlıklar ııa ttdı blz.1 nncn.t. ~nı \'O bozgu. 
tbtUrur. Akibt tloıiz müttefikleri. dıler. 
~ Üklbct!lır n~rılmaz ııekllde bajt. ----0,_ __ _ 
"•r. l"enı ıııuınım tccsıIDsü ı~ın llk Dün geceki balo 
ııı '\rupaya \e onun asırlık mede- TUrk kUltUr blrUğinln hazırladığı 
lııı kartı otcdcnberl mevcut en balo dUn ~e TakaJm belediye sazı . 
lı.[~ tehlU<clerden birini teşkil eden nosunda verilmioUr. Baloya vali ve 
tııh~'~lıı yok f'dllmesidlr. nulgıır belediye rclrılmizle tırtJ idare komutaııı 
.;:tı &lnldl!d OOlnelnillel JıAdlııelerlıı da gelmi§tir. 

R A B E R - Aktam 1>08tur • 
SON HAHE DLER l ngitterede 

Lordlar kama
rası ıslah 
edilecek 

sof ga raayosu 
Rusya aleyhinde 
neşriyat yapıyor 
Loodra, 29 (A.A.) - Sofya radyo • 

su Rusya alt'yhlnde durmadan ne§rL 
yatta bulunuyor. Mütesanit Bulga _ 
rtatan iaimll mihver radyosu, BUlga. 
ristan harbe gfrmeğl kabul ederse, 
muazzam arazi kazanacağını her saat 
bildiriyor. 

Loadnl, n < A.A.J - Sofyadan ha.. 
ber almdığına göre, Bulgar rady06U • 
nun blltUn neşriyatını bir ses bozarak 
Bulearlann Almanlara satıldığını bil. 
dirmektedir. 

Bir Romen 
gazetesine gire 
Romanya 
Karadeniz in 

en büyük devleti 
olacak r 

General derhal deniz İll§aat 
tezgahlarının kurulmasını 

istiyor 
Bukrc§, 29 ( A .A.) - Yan rcs· 

mi Onirea gazete&i general SC.bi· 
ne imza.siyle şunları yazmakta· 
dır: 

Frcınsada Şinıdıden geniş deniz inşaatı 
programının temellerini atmak 

BaAdav vazı eu 1 mecburi:vetiııde·l/iz 
il " 1 D D Makaı'e yazarı, yalnız deniz ti 

dlzeıttımesı için carctinin arttııılmasıru değıl, 

Ş • d n.ynr za.m~da Romanya denfa 
1 detlİ ted- fılosunun zıyadeleştirilmesini is 

temekte ve Romanyanm kendisi. 

b • 1 1 d ne Karadenizin kontrolunu te· 1 r er a 1 n 1 min _edebilecek bir fıl~--u olduğu 
VJoi, 28 (A.A.) _ Otı: takdırde muharebenin bu k~sim· 
Nazırlar mecııaı dün ırabeh mar-1 de tamamen ba.,ka lbir çehre ata· 

P -..... cağı kanaatini izhar ct.nıekt:OOir 
etenin l'Willtlnde toplanmı§lll'. Generalin tlediğiııe göre Roman: 

Mallada 
Bir çok abideler 

harap oldu Bern, 29 (A.A.) - TribUn. dt 
MaJta .29 (A.A.) _ Malt&nm Genev gazete&nin Londra mUıba. 

çok esıo'den kalan tekmil fı.bideleri b!rinılen: 
düşmanm hemen her gün attlğr Londra siyasi maJıfiUerl De)'ll 
yilksek :iııf.i.Wt maddeli bomba sa. Hcraldm hUkfuneti:n Lorchr Ka .. 
ğanağr yilziln.den ciddi surette ha.. I ma.rasx üye seçimi 'eiDi ve eeıldiai 
sara uğramıştır. tamamen deği§timıek tuavvunm. 

Sen Jan şövalyelerinin güzel bel d:ı bulunduğu hsktmda.ki n81l'i7a. 
desi ola.n Lavalet fiimdi tanıbnıya. tma oldulqja öuem vennekt.eık .. 
cak dcrec=de mrar görmüştür. Ua ler. 
t3dı hamlar sarayı, bUyU.t sen Lordlat" kamarası bundan bGyJe 
Jan kilisesi ve Ka.r:melit ve Yunan Ya.lnı:z İngiliz asaletinin bir lıllm
kiliscleri ile Britanya imparator- tı yeri .olmaJrlan ç*ıcak Ye mille. 
luğunun en eski ilim yeri olan Yu. t~ zeki. Vt3 ~ makea olan 
ruın üniversitesi harap olan bina.. bir muhit haline girecektir. Bara. 
lrı.r arasında.dır. Sileiı:nada iki kili. Ja, e«Umle, İngiliz kiU8Cll ldleri 
so hasara uğra.ml§trr. sen Janm İngiliz. f~ !lemin.in maruf~ 
denizde kazaya uğradığı yerde Jru.. yetlen, Aıı.mler, t.erbi,yeclier, kont
rulaıı tarihi kni.se ta.maınen ha.rap luklar mUmeaslll«rl, llb'ul parWcr 
o!mu~tur. Bu kilise milidın hbinci er.klnı A v&'ll KaınaraamdUi mev. 
nsrmdanbe.ri mevcut bulunmaktay. ~ı.:tlamıa göre birer niııbet dalı! • 
dı. ı.ı.nde yer ::ı.~. 

Almanya 
lllttelHdel'ladea 
80 tlmea Uller 

Kt38 bir müddet mrfmda ll'Qjc 
harp komitesine tevdi ecllecek ve 
bUyUk 8İl'Ui partJler ı..fmdm 
kabul edllin!ıe md ı netJD lıltme. 
sbıdıcu evvel tattıilc mevtıtılae lram 
c:elctxr. 

Mcclla bufday vazlyetiııJn dllzelttı.. ya, Kara.denizin en buYmc sahil. 
mc.l için fiddeW tedbirler almış ve dar devleti olacak ve deni% ti~· 
kaçakçıııruı önUne geçilmesi için buğ, r&ti gıbi harp filosu tla aynı ni:s· 
day teallınatrnm hnılandmtmımna ka bet d~il~nde gcnişHyerek nebi: Vaşlngtoo, 9 (A.A.) - Vqiug. 
rar vennifttr. t.raruı.ıtı şimal ve batıdan geçere:, tona gelen son haberlere g6re, 

HllkO.met, ellerinde mevcut buğda· ken~ı kryıısına büy{it önem vere· Abn4nya, t&arrum gtrişmeden &. 
."!t• derhaı teslim etmesi için k!SylUnUn cekt.ır.. ~era.J Scbina eheır.rnf· cc müttef'Dtlerden YBrdmılannı 80 
yurtaeverl!tfne mnracaat etmclrtedlr. yeth ~~ fılonun eilr'atlc yapılma· tUmene çlkarmalla.nnı i&temi§tir. 

lıtemıı 

DeyJi Herald PWCll& Laecblııl
:Kmnsrasmda yapılacak •mtm 
blq>ten Em·eldne ntıııbetle .... 
ıaz maa\efeıt!e bıı•ı••taa tılli 
niin~. 
~ guet.e8lnin Q5rol1 hlktme&f 

nıc aıtlettifi bu. Jll'Cjelftı ~ 
viDlın ldmdeıı ~ ~ 
güc; <ıilrı*la beraber banan, Kıtp. 
cin en aziz bir flfi1crt ~ ilıMaı.
lıa.tııabitir. 

İaşe bakımından durumu Y&hfmle§- ernı ıltizam etmekte, şimdider. Hitleriın vunn&k için hangi nokt&yı 
ttrecek olanlar merhamet:ım.ce ceza _ mlltalıasmlar yetiştirilmesini ve tercih edeceği meselesinde ihUmal 
landınlaeaklart!ır. yeni deniz inşaat ~ıllılarmın Jea- ileri sUrWelıilir5c de ili nwQ • 

ı kurulmasını ietemektedir mat alaıı bütün mn.hfillr Hitlcrin l8D lf azar elq. 
Deyll Mlrlr yazıyor FrlDAJa Jap~laa Z~~t~ !balla • Loaara, 29 <A.A.> -tngilıs .._ 

Londra, 29 (A.A.) - İngfll.z gaze. t••9'~ vetlerinin Framıanm. ...,..nde mtl 
telerl Rusya ya yardım meaeteatnl in- ..,3 •• y ı b 1 k ı him bir Alman denm!b o.t1 olan 
oellyorla.r. Deylt llllror gar.etest diyor v-.ıacton. %9 (AA.) - Dlpkıma, unan 1 a 1 ÇI ar 1 ~l'I ~~rete~ brpe g-~ 
ki: Rauyaıım vaziyeti tehlikeli olmak. tik mahfili rd su.--ıı,n.ıw- .._._ .._- e- .. ,. ~ 

e e "'lf>•~ _ ... e s&"e, Amerı·kanm P••ı.fik .,, tabii& .. ~:ı-L.tir·. ta devam ediyor. Kız:dorduya derhal HlUer ik.,_... tiftft... ....,,_ - ,,,_ et -~ 
, ~ ve .....,, ..-•und•n bili . "Şimdi_,..__ -t--il"~ye .il!o:.. 

ya.rdrm edllmelldtr. Bu la§ harbi. Rus Fransarun Alm il ta bir sa erıne yerl-t iriJecek - .u&6 ._., .._ 
anya e m it be· ~ ınekte c>ımı kuvve+1~-ıı~ _._ 

yaya asker ve mal7,emcce bUytlk ka - ra.berUM ku 1 •- vı•l n~ft r -- - -
c.• rması Ç•u ~ ou.çrinde ._.dra, n (A.A.) - Londradakl nan ma.Uimua göre, c.mpelt&vn yıplara mal oldu. Almanl.a.r her kllo. la bir ba kı k dı 81 s yapma. ta r. Yunan nıa.hfillerine Nevyorktan ge • torpm muhribi, evvelce tabit ~ 

metrede inatla muharebe dUler ve Mare§B.l Petcn, Laval ile gÖrilffUk. len bir habere ~re. binlerce Japcm dilen -tteın 4 daklr& &'CG, bun. 
haldk1 bir maflClbiyeu uğratrlama • ten .90l11"a mumaueyhtıı ukrar Fransız . ve İtalyan hekkQM• -1,.et aebelılert da.ki doltJann esaa kap_.. JEMteıı 
dılar. Şarkta beklenen netice elde e - k&bineslne girmesini kabul etmemlf. odatyıslle blrl19lk Am•rikanm Put • toeıem11br. Amcr.ikadan a.l'P'QMF 

dllememı,ttr. Almanların ilkbahar ta. Ur. tik .sahillerinden bopitılmaktadxr, c9ki torpido ~en biri 
arruzlan nıtıman ortadan kaldırıla • Alman baskısı iJe, HiUerin, Franaa. Bunların yerine Yunantı bahkçılann olan Campeltav:n'm ~hu. 
DWIU§tır. nm mUtareke ,artıarmd&n daha uzağa konulmaırı muhtemeldir. Bu plA.n b&. ısusi surette eert.1~ ve da 

DeyU Krontkl gazetesi de daha faz. gitmealni istemekte bulundufu kana. ıartldığr takdirde bhılerce ~unanlı fazla tahribat yapmuı ic'1D a-ıL. 
la 8\1rat, daha :fu1a hareket ft U • ati vardır. FnmA bu lateğl kabul aUelerfle birlikte bu b61gede yerlq • Nn baf taraf:ma 5 t.on y(Jlmet in • 
tebblliı istemektedir. DeyU Herald ga· ettiği takdirde, uzun mllzakereler ne- mlı olacalrtrr. ftlAJcb madde lronbnJllu,. Bu mad· 
zetesı de lldnct bir cephe açılmam ticcsinde ğuçınkle elde edilebilen Fran ~o eonradaıı. ~ bir flillile 
teklitlerine İngllterentn Wmrt k&lm&.. mz • .Amerikan anl&§lllaaı tlzertnde bağlı idi. ltUYVet.ledai& ~ 
nıaauu istemektedir. • cldd1 tesirler :meydana plebtıecektir. Mu soı ı· n 1• kmra Pldeta bir iıdM1t duyg]muıj 

tur. Torpido muhrlbmdeki kuvvet • 
ıtaı1aa havacdarmı lorin çoğu evvelce motorboıtıuia 

1 
Deniz Levazım lahnaımı ı 

Komlayoaa llblan 
~-------7 adet TeJcron 
70 ., Fincan No. 2 
70 .. Deve bo)'llU 
70 " Ata9 direk Al metre boyunda,. 

11.5 kilometre ~ıplak tel • 
9 metre Bakır bonı 18 Jç kutur, aı dıt lmtur 91 Aımoater 

11 " Bakır bonı 18 iç kutur. ıo dit kutur aso atmoafer 

Yukarda cl:n.I ve mlktan yazılı yedi kalem malzeme S ntaan 9•2 cuma 
gUnU saat H,80 da pazarlıkla almacaktır. 

1stek1Uerin belli gün ve saatte KaarmP&§ada bulunan komisyona mUra. 

kurtanlmıJjt.ır. 

i vdi Bu eanada karaya mncıJar çı _ 
kanbnştrr, Şiddetll ~veaıete 
rağmen bunlar, talıil buz myi&ta 
uğramakla beraber, Jilzumlu t:aıbri 
batı bqanmflar<ID'. Atlımıtik aa • 
bilinde ir;lne AJmaalaıwı Tirpit.z 
zniılıımu: alacak 1:ıaialt Sent Namer 
dokunun t.ahıip ecmdiği fuJıuile 
umuluyor. 

Ankara (Radyo 8,SSO) - Muaolinl 
SiyabgömiekUlere hitaben dUn bir 
:nutuk söylemi§, ttaıyan hava genç. 
!erinin btltıln muharebelerde munf • 
fakfyetler kazandığmı IÖy'llyerek de • 
ml§tfr ki: 

''Bu harp, İtalyayı katı surette kur. 
tarmak için kendi denizlerindeki : in. 
clrlerl kırmak için yapılan harptir,., 

o 

A vuatralyada durum "''~tli olaraı. kendlslno te,·dl Balo bUyUk bir ne~ içinde geç vak 
~ t!ıı bUtUn \ıtz.lftlerl ordusu ımyestn. te kadar sUrmll, ve TUrk!lıtan, §lmaU • * • Kamberra, 28 (A.A.) - Ba§vekll 
t\~te~tı gibi bqarnınkt::ıdır. Bul. Kafkas, Ural, İdil, .Azıerbayca.n, :Ana· Radyo alı.nacak . - · - - • . Kurtln, Avuatralynda he• 19yin :nor. 

caatıarı. (3968) 

Hı\dise esoumda ..a;ı mubaCa. 
zasına memur tanvelcrimk UG • 
:muşlar, Jıİl' Heinlre1 t&Y1Vellıni dl'. 
§UrmUşlerdir. Boırnbardm-.rı tayya. 
relerimiz de bombalar atnqlardır. 
Kuwetıerimiıı d&ıer d&lmes da. 
hn fazla ta.feilf.t ~ktir." 

~ ltıiııetı lllden l)llr ı:ııınu kavra. doru, Kınm taraflarmm yerli oyun. AkUmlUA.törle çalııır ve lklnCl oparllSrle birlikte (?) adet radyo abb:csl mal olduğunu ve parlA.mentonun ıu _ 
~ı. '4rt ki bfor ne kadar kllçiimsüyor. lan, bUl'lllı olanlar arııamdan ıeç!lmlı a1'rıacaktır. zumunda muayyen tarihten evvel top. 
~ ela bizim için mr,·cııt olabilecek gruplarcıı. b!iyük bir muvaffakiyetıe lsteklilerin 2 nisan 942 nk§amma kadar Kasımpaşada bulunan komla. Jantıya davet edilebllecetını .ııöylemlı-
lıal'Jı tl'hllltl'lerl vo bUtün devlerile oynanmIŞtır. )'ona tekliflerini vermeleri, (3913) . tir. 

\i~ lı.ı.lindc:\lz. Vnzlfcmiz bize mn:ae· I·-----------------------------------------;.. ___________ _ 
~lll~ll?~ı ~~le :yUkııek tutOUlYJ, t;tizeJ 4 ,i ,, 

lıtıt~ tlstan toprub'1IIUZ.lll bahşettiği ~o~ a"'ffı1"' ıi G ~I ti 
~·;~;.=...::.-:::~ ~~,. "'t\V * IJr 1 

~r~SIN GöRVŞMEI.ERl I Oı 'ıf'\J~c"'~• tııliı.\lt"'I Gandı ile diln çok umn bir 'I o " .. .....!.,.-
'•ttta but.ınnnı!tur. Oandl glSrUş. ID. -.J ~ 
ta.. ~ nı beyanatta bulunmamış. J 
Oa~11 ft ı cndlatnin mcnmun görUn. a0-
1tıııd "~ılınııttır. Diğer taraftan • 
~I ı:!~lYetpervcrlerl partisi lklncl 
'~ ~""'las Şanclru Krlpse hitaben 
•~ıa.,.. t lllektup llCftl'etml!!tlr. 1kln<'J 
~ ilnektuboncıa 98ylo dlJ or: 
~l kadar Hlnclll aleybt::ırı adam 
tUtt~ ~rdor, Belki Bindlat:uıı ın • 
~~e ~ arzusunu bcs
~ llyU~ ve bo arzuya ger. 
~lı-ınerı &mit ettıJ1nlı.I tılve e. 
~tle ıı17.. Fakat lebde eöyledlğhıh 
ttı ~b llınaınrr hakkında tıpkı Çör. 

" 11
1 dllttbacttıttmtızn açığa vnrıtu

~9~ it lntuız nacletlerlne inanını· 
ttı~ ben eınlnlm ki H.lrıdlstaıı in • 
~~ ~ birlikte harp etmediği tııl'
!'l'Uı Q Püt devleUerlnden birinin 
~~ tıı lhıe Uğranuyacnktır. Bu busuı 

r .;aYır bir lbtlmal bile yoktur. 
~ a1111 lııd rnıııetını biraz ııcvlyorsann 
~· lıı~"P fll<'lalarmdan kurtarmak 
lııcıı_'-aı 17. lnA11Jz aı.kerl U.lerlnl 

Ga.ıı UZ&klaıtıruuz. 

Puvaro tamamladı: 
- Sonra ka.til pıı.mıa:n sayar • 

ken bu gev~ vllcudil de ortadan 
k?Jdmnanm en en:ıiıı l\llul olduiu
mı dü~ünmelrtedir. Fab.t Luiz bu.. 
nu o.alı\ haıt.ırma getirmemekte ve 
ka.tllden hiç korkmatltaktadır. 1"' 
ı.- böYle paralan ~en katil 
birdenbire bıçağını Lui:d Burj'enin 
kalbine saplamlf ve hareSetlnin 
muvaffak olduğunu görünce para. 
1arı alıp kagrq ve o te1it arum
da bir bin fra.nklığm bir köteel • 
nin maktulün elinde lmldığmı far· 
ketmemlştir. 

- Faka.t bu ibnıali ona pah&lr. 
ya malo'n.cak dostum Puvaro. 

- Müsaade edin ele ben bu hu
s1Lcrta biraz şüphelıi oJduğwnu ar • 
zedeyim. ÇüllJ(U k.a.t.11 muhakkak 
ooralıırına l:xı.ko.rkcn •bu nokta! na. 
Un dikkatine ~r. Bicr 

hasis ise parayı a t.ma'k :iatemiye • 
celdir. Fakat ben kutilin tamamen 
akaj kerakt~re sahip olduğunu sa• 
llIYOrum. ıı 

- Niçın böyle dUşUnUyorsu • 
'lUZ? Sebep ne? 

- Bir kere bu son cinayet ve 
Madam Doyl'un katli cesaret. mce. 
lJ.k, zeki, katı karar ve seri hare. 
ket gibi birçok meziyetlerin, btr 
araya toplanmaıınn icap ettttlr. Bu 
karakterde ibir edam ne hasis, ne 
de bir para ı1c c-le g~.cece:ıc kadar 
;;.cero.i olanuız. • 

. ~r Besner tıbbi tetltild ça• 
buk bitirdi: 

- Cinayet blr eeat kadar evvel 
iıJlenmiş Te ö1U:nı tuıt ollnuetur .. de .. 
di. 

- Nasl bir slih kullalırbmıt? 
- Çok ime ve son tarafalrı tır. 

tıllı bir brçak.. air.e bir modelini 
österirlm. 

g Ve kamarasına döndüğü zaman 
bir valiz açtı içinden çok keskin, 
- . bir bıçak çıkardı : 
~ tf te, dedi. P:_unun ~bi bir 
§CY. Yoksa öyle sogan bıçagı gibi 

değil. 
_ Bir kP.rc bftk.samz doktor. ln. 

p]1ah .amelirat lletlerimizden, 
neşter veya. 00;.clc'tar.nızdan ~bi• 
rl nıırırt• - rnr ?! .. 

Bu sual üzerine Be.sn~ hiddet _ 
ten k'...za.rdx: 

- Nasıl? dedi. Ben, Yani nam 
lı operatör Besner.in hir kU.çuk 00; 
Jıj~ctçisini öldü~c~cğini :ınt zar. 
nediyorsunuz. Dogrusu teşhisi.rıh 
'\·eya tshnllnlniz çok s1çrna. Madem 
ki şüphe ediyorsunuz, ben de l'lize 
aıetımmin hepsinin taına.nı oldu .. 
ğunu söyliyebilirim. Eğer merak 
ederseniz biıza.t kendiniz de teker 
teker muayenden geçirebllinııiniz. 
Size şukııdarrru söyliyeyim ki ıncs.. 
!eğimi bu şekilde tahkir et.men.ize 
asla unutamıyara.ğım, 

D<'kıtor Besner Ant bir hat"eıketıe 
~9..ntasmI kapa.dl, kama.ramn orta • 
Ema frrlat.Ip attı ve kendi!'I gUve'r. 
teye çlkt. 

Fakat çok k.ı:sa bir zaman aorı. 
ra geri döndü ve batlyelere hita. 
hen: 

- Şimdi, dedi lütfen derhal ka. 
ma.ramı tertedin. Hastarnnı paıwn. 
ınan::ru ya.pacağmı. 

Hemen arkaSmda.kl Mis Bover 
bir heykel gıl>i ba.roketaiz duru : 
yor, iki h.o.fiyertin salonu te:ricet _ 
melerfni bekliyordu. 

Ra.s ve Puvaro sükunetle kama. 
n.dan çrktr1ar. 

Rruı Allahamm.a.rladık, der gibi 
bİP 8)'le ~ ~\WO İle 

böyle bir nezaket <.'SC'l'i göstermr. 
ğe lilzum bile görmemiıti. Gilver· 
teye çrkmta sola döndüler. Ot.er .. 
burnlann kap:sı öırilnde Rouli ile 
Jakelin gevezelik ediyorlardı. Ro • 
z.a.11 Hk defa olmak üzere mahcup 
ve sevimli bir tebeasUmle Puva'l"C'. 
ya baktı: 

- Öyle zannediyorum ki, cina· 
yetten bah&Eıdiy01'6U11uz, matmazel 
lcr? 
~ Aldaıuyorsunuz Mösyö Puva.;. 

ro .. diye RozaJi cevap verdi, Bill· 
kis biz ya.lnrz dudak boynlıı.rınuzı 
mukayea.e ediyorduk. 

Puvaro mmleandı: 
- Ah su kadınlar hepsi birbiri. 

ne benzerler. 
Fakat btı sözleri söylc'rkcn gUç

lilkle gtllırnü.ştil. Bu kere Jnkelln 
dö Belfor oordu: 

- Yoksa yeni bir feliket mi var 
Mösyö? . 

- Çok güzel talımhı ettiniz 
matmazeı. 

- Yine ne oldu? 
Diye Roza.ti merakla. eordu: ha.. 

~Ye 8Wr6neıtıe vakayı bildirdi. 
- Madam Doylun oda hizmetçi. 

si btlolundu .. dedi. 
- Katledildi ha.. dJye J lllelln 

baiırdı. Demek öldtl. 
<Denmı var 

. *** 
Berlin, 29 (A.A.) - D. N. B. 

nin bir aslcerl kaynaktan bildirdi· 
ğjne göre İngilizlerin Framıada 
Sen Nuer deniz Uallne brp Yaf• 
mış olduk.lan ~ AJmm mil. 
da.fa.ası laı.?'§tsmda tam bir muwıl
fokıyotsızlikk! n~ticelenmiltir. 

İııgiliilcrin but~ Sov)'et 
sefiri :Maisldnin ~ ~ 
d1ğl A.cil ya.rdmı veaıe111e ~ 
okluğu tebarüz ettirilmektedir. 

Uzakşarkta vaziyet 
IJOndra, n (.A.A.) - ftlplDlerde 

Ba taan yannıadumda ft Jlbıd&Dao 

adasında Amerikalılar · ild muT&tı&kL 

yem baskın harekeU )'&plDlflardlr, 
Japonlar Corrlgldore ac!amndaki Ame. 
rlkan mcvzllerlnf bombardıman etmll
lerdlr: 

Avustralyada Port Darvbıl dtbl «it· 
le vakti 7 Japon tayyarem tekrar 1all 
bardımab etmtıttr. Haddi baar JOIE· 
tur. Yeni Ginede llorubl Jlmeıpna da 

Japon hava kUVTetlerl bom.balar 8& • 
DU§tır. 

Avuatraıya tayyareleri rılt ılı: 
Timonında Kopaııp Jalk:alll etmlf. 
1000 ton hacminde bir cemlJl8 la1ıet.. 
Jer olmuttur. Gemi .ı..tel' l1ılDde 1ıl • 
rakılnuıtır. Burada demlıU 'balllDID 
uçan geml tipinde Japon~ 

bombalar ablnılftır. Bun1ann lluaa 
tJlradıklan aamhyor. Btltan ...,. 

ler ..Z'm - tflll•-
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LONDRA ŞEYTANI Sehir TiyafToaunun 
1 O • ~- 0 .. '~ .... ,.:. 0 •, ..,. .. O ' • 1 L~: > ~ 

Yama: Çeviren: 

EDGAR V ALLAS VEHIP TAYLAN . ... 
• 15-

- 8 - dü§iinceli sözüne devam etti: 
1 

DRAM KISKINDA 
GUtıd111 l&,80 da 

aJqam 20,30 da P A B A 
(Son Batta) 

KOMEDJ KISMINDA 
SOztl'N KISA81 

Beyoğlu Halk Sineması 
3 BOYÜK FİLM 

1 - Lorel - Hardl, Kodeete. Tllrk~ 
Z - Büyük Şehir 
3 - Pollı Pençf!l!llnde. 

'rim, Karlton oteline dönüp na· - Sizi ilk defa gördüğümde 
rnına gelen mektuplan gözden gl;l.. Landon. üır.erimde çok büyük tesir 
ı:irdi. Eline geçen ikinci rnektur yaptınız. Bugün ise benim içm 
Daneyden geliyordu. Tim mü..'1:- duva•;dald mefruşattan farklı de· 
kfuı olduğu kadar çaouk, genç k<.- ı~ıilsiniz. Şayet delice fikirlerle 'uu-
dını ziyaret etmeğe <lavetediyordı.. llray<:. geldinizsc sözlerim kulağınız- 0 0 K 1 0 H 

Daney'in kansı Tim'in Londray2 ı.Ia küpe olsun. HAFIZ CEMAL 
döndi\ğünU nere<ler. öğrenmi!rt.i: - Bar.an deli fikırlerim oluı. 
Polis müdiırünün ihtarına rt\~. 1 r'aknt size aşık olacak kadar aa· 'l "LOKMAN HEKiM,, 
men gene kadmr zivnrt.1e k"rıır lıa deJiı'medim. Skontland Yard'a o&..BD..fYg MtJTEJIA&jJSJ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

verdi. ı;ideceğim. 0tvaoyolu tOf 

Caddeler çok kalabn.likb. Giıc: - Yeni oradan geliyor.sun uz, uuayene 83auert: 2.5-<ı. reı: 22311 

tCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABiLiR 

bela kendin.,. yol rıcıym'Clu. Tim Jfı. Ynrd'ın kapısından çıkbğınızı 
ka.yt b?.k;ı.c;larla drşan"'m: se~'TC gördüm. 
diyordu. - Zevcinizin nerede olduğunu 

Birden Pıkk tatii; istikametinE: hiliyor musunuz? 
sapan lbrr ot:onlQbH r,o.ze.rı dıkkn.ti. Genç kat'lın ~m sallaıiı: 
ni <.-elbetti. tç"ride iki şahıs va~ - Birkac gün evvel lskoçya· 
dı. Birisi ldH:i;k gibi sarlıOfl vaz- rlaydı. Paltosunu Klenç Havs'ta 
yette. Klenc; Haw'ta. yemek oda. ımuttu. Benim yanımdadır. Ken· 
ııına. piren urun boylu kadındı. c1isini götiince tarafımdan söyler. 
Ge.yet temiz giyinmişti. ve son de· niniz. 
~ keyfli güriinüyordu. Zira yel - Pal·tosunu nerede buldunuz? 
adkadaşmrn ynpmış olduğu bir Tim vereceği cevapla hata işle· 
\'CCİZeye kahkahalarla güliiyordu, c1iğini ıınln.dı. Fakat buna rağmen 

Tim ya.nmd:.!.ld adamı da tenı lıaldkııtı söyledi. Stoker'in uğra· 
makta güçlük cclancdi. Bu ado.m, <lığı tecavüze gelince, Liclya Da 

Bu POütunlarda okuyuculanmmn p. 
zetemlzln başlık yanmdııkt kuponla 

blrllkte gönderecekleri 
EVLENME TEKLtFLERI. lf) ABA • 
MA, iŞ VERME, ALIM, SATIM 
gtbl ticari mahiyeti haiz olımyaa kil. 
çWı l.IAalar paneız Defl"OIODar. 

vazife sahibi bir bayla evlenmek ıate. 

mektedlr. (ÜmJt 8) remzine müraca • 
at 231 

Iı arıycinlar 
• G.S.A. yükaek ml.maı1 üçüncü 

soluk benizli, siyah sakallı gece ney basını salladı: 
riyarc~ydi. O da gayet temiz - Olamaz dedi. Lev böyle bir Evlenme tekli.ileri: 

llJDJ!da okuyan, resml dairede çalı§DU§ 
ıllnde bonaervlal bulunan bir talebe, 
herglliı saat 1 den aonra ehven bir tıc. 
retle, bürolarda, mUteahhlt ve mü • 
hendl.a yanmda Çall§Dlak iatemekte • 
dlr. (Mim.Alt) remzine mUracaat. 

giyinmişti. şey yapmaz. Hem niye Stoker'c 
Oromdbiller aym hizaya gelince tecavüz ettin Uşak size bu hır 

göz göze geldiler. Fakat siyah Ea· susta bir şey söylemedi mi? Fa· 
kallı genç '.l'im'i ta_nmıadı. kat onun ağzmdnn söz alınmaz, 

Biraz 601lra öbür araba gözd~n Herhalde~ dokuz kilcmetre ilerr 
kaybolmuştu. Bu h8.dise Tim'i dü de oturan deli herif olacak. Kufü· 
şündürdü. Yanılmasına imkan besini biliyorsunuz değil mi? . 
yoktu. Zira çehre hususunda mir Crir'i boğazlamak istiyen deh! 
kem.mel bir hafızaya sahipti. Tim Lev, genç kızın hayatını kurtardı 
bir keşifte daha buhının1*u. Di· ve bu vesileyle ona aşık oldu. 
ğer araba çok uzak bir yol katet - Bah9ettiğiniz deli I..ondrada, 
miş olmalrydı ki, çamur ve toz Buraya gelirken bir kadının refa· 
i ndeydi. katindc otomobilde gördü~. 

Lidya Daney gayet lüks bir a. - Londrada mı? Ncresınde? 
pa.rtman i~l ediyordu. Resrrj - Pikka.ddilide. Kadın ... 
ün.formalı :bir llc:ıak onu fevkalade - Kadın onun nezaretçisidir. 
tefriş edilmiş 'bir misafir salonuna Mrs Smit. Fakat onların pek e· 
sötürdil, hemrniyeti yok. 

- Madama geldiğinizi bildiri· Tim'c göz kırptı: 
rim dedi. - Genç kıza H.şıksmız, değ1l 

- Kim olduğunu bilmiyorsu. mi Landon? Landon kendinizi ~a· 
nuz ki lansanız fena olnuyacak! 

• Tim 'bir kahkaha att?, 
- Siz binba.sı Landonsunu.z. _ Londra.ya geldiğim günden· 

i~·bayan sizi sabahtanbeıi bek· beri dikkat edip kendimi saJuo
eaı. . .. .. maktan lba.şka bir şey yapmadım. 

- Bıraz sonra. madam gorun· [{imden sa.kınayım? Uv Daney 
dü. Ark~mdaki siyah ipekli elbi· den mi. y<>ksa deliden mi? 

• Yq 20, boy 187, kilo 86, beyaz 
tenli, erkek gilzell bir tüccar oğlu; ya_ 
§1 20 den kUçtlk temiz bir aileye m9n. 
sup, uzun boylu, balık •tinde, güzelce 
bir bayanla evlenmek iatemektedtr. 
Fotoğrafla (K.N.Mehtap) remzine mu 
racaat. 227 

• Y&§ 25, boy 158, kumral, iyi tah
Bil görmUo, temiz aileden bir bayan; 
ufak bir apartnnan blııaeslne 4.IS bin 
Ura koyabilecek aagarl lise ta.lı.silll, 

35.45 ya~mda alkol lrullanmıyan bir 
bayla evlenmek t.atemektedlr. (Uğur 
Günay) remzine müracaat • 22ıt 

• Yaş 17, boy 1159, kUo 46, kum-
ral saçlı, l!llyah gözlü, ev ~lerinden 
anlıyan, buğday renkli orta tahl!lllU, 
sevimli bir kız; evlenmek ıstemekte -
dir. Taliplerin (Ay yılc:tnı 6) remzine 
müracaat _ 229 

• 40 ya.§ında orta boylu, yqil giSz
ıu, bir kmı, ll.l!le tahsiline devam eden 
bir de oğlu bulunan bir bayan, çocuk. 
larmı kabul edecek ve evine iyt baka. 
ca.k olan bir ba.yla evlenmek tatemelt. 
tedlr. tC•Te 9) zemsine mUracaaL 280 

• YS§ 18, yqıtı ~tı. kumral, ııo 

lira maa111r ufak tefek bir kız; iyt bir 

• Lise 1 den çıktnl§ 19 y&§mda bir 
genç kız. herhangi bir müesaeeede va. 
aat bir ücretle Ç&Üfmak ıatemekte -
dir. (Bahar 118) nımztııe müracaat. 

• Türkçe, tra.nmzca ve almanca bl· 
len gene; bir bay; müeueaelerde veya 
ctddl bir yazıhanede çalıııına.k f.lte 
mektedlr. CR.P) remzine müracaaL 

• Bir· tıp talebeal, ehven 
ortaokul ve ll.l!le talebelerine ttzik, ' 
klmya, cebir. geometri ve biyoloji ders 
teri vermek istemektedir. Evlere de 
gider. (M. Kr.) rems1ne müracaat. 

Alclınnız: 
(Tpnalı) (Deniz 18) (lıl 42) (lıl. 6) 
(Ciddi) (Uygun) (Y.Ş.) (M.K.A.) 
CH.K, 213) (Eclar) (H.T. 8) (Anl&§&-

lnn) (N,U,N,) (El) (Ay1a) (C.M.) 
(A.L.) (M.Z,E,) Nadide 79) 
(26 Sezen) (M,Z.N,) (SO Perihan) 
(Emekli) (S.S.) (Pembe zarf) (C.lıl) 

(Ad, (t, 11\wı) (~,J.~~\) ~lnaııÇ) 
(Sezer) (H.R.K,) (Meaut) (G&rgtlltll 

(B.H,G.) (Merih) (İyi öğretir) 
se onu hı<: olma1& beş yaş genç. - Her ikisinden de! Acaıb~ 
leşti_rlyordu ... ~u k~dın ci~~e!1 gü· Lev'o ne fcnahğınız dokundu? A••••••••••••••• .. •••••• .. llıııı. 
zeldı. En mühımmı kendısmı s:ıt Ona Afrikaöa. ranstlamadmız de· ı:c 1 
ınasnıı ibi!lvordu. ~· 1 ·? TlrklJ8 Camllarlvet . . . k. . gı mı. J 
Tim~ lbır . 'ltu ışa.ret ettı. - Lev'i gömıedim. AN KASI 
- Şöyle rahat oturun Landon. _ Orada revü kızlarından bi ZiRAA T 8 

cJ~i. J,skoçyadan dönmiyeceksini~ riyle da1~a geçm{:ğc ro§ladı, ben 
dıye ko~kmuştu.m. Muhterem m~t. de onu nz kalsın havsettiriyor 
m~l Mert nasıllar? Artık eskim dum. Fakat sonra vazgeçtim. 
~ı bu r,;c~ç ktzı ~~sk~yorum: Şimdi de Meri Grlr'i tutturll'lu" . 
Faka~ Lev. e ço~ ofkelısdım. F~ Lev'de bu aşıklık en c:ok altı a\ 
~~t hıddetim zaıl oldu. B~ ~~ sürer. Size bir ~Y söyliyeyim mi : 
ı~~ence yap!ı. ~akat sayesınde ıyı Lev şeytan gi'bi bir aclamdrr. B<•" 
gunler de gordum. zan ondan korkuyorum Londra 

Tim m.i!Umsedı, Kovlcy haklt da ne kadar kalacaksın°ız? 
çıkıyordu. Genç kadın pişman ol· 
mağa ba..,JamT.ştı. Ne garip .kadın· 
dr 

İ..idya Dancy devam eti: 
- Biz ıı:remlcket haricine g-idı 

Yoruz. Ona lbir telgraf çektim. 
- Adresini b'liyor muydunuz 

ki? 
- Canını haber verdi. 
Tim bu defa anlar gihi oldu: 
- Demek garete)IC ılan verdi-

niz 
Genç kadın 'biraz şa.51rmıştı: 
- Lev'le kavga etiğimiz vakıt 

o çeker gider, ben de kendi yoluma 
giderim, Böylece biribirimizi kay
bcdcri.ı. Tekrar buluşmak i<1in ga· 
zetcye ilan veririz. Hususi b~r şif. 
remiz var. Fakat onu bulmağa ça.· 
lı~alıyız! Bir sene çalış.sanız şu· 
reyi keşfedemezsiniz! Yarın eeva· 
hını alının. 

l.1iclya odnnın içinde bir aşağı 
bir yukarı dolaşıyordu. Ağzının 
bir kÖ§esİnde nltın i~lc.-neli kehri 
bar bir n.n"'ızlık vnrdı Dü.c;ünce~ı 

im geee 5noe aıda.tılllll Juıdının o 
glln bm mn.n.ıwll • ntlntıL~ooğı ruuh:ık 
ka1.'1ı. Acaba ı.ııa Itcd bunu dilşüıL 
mllş mllldll! 

Kıunimuraum ııö:ı:Une ve hastalı~'l. 

n:l i~nnu su., o sabah buraya gelme· 
mesl ~rekU. ... .. ..... -...marsı ... DfJ ... 

tllJcırdııa. f 
°"811" blle oı., klmllt beAabrın:1 lı:ı

::"f'ket OOJ1ont.. !' 

Tim vaziyetini izah -ettı: 
- Siz~ yarın telefon edip nctı 

ceyi bildireceğim. 
- Neticeyle neyi kasteJıyornı· 

nuz? fnriltcre haricine ç1ktığ1rır;; 
mı? Bendenizm bu hususta fil.tir 
!eri biraz başka. Bence Le' 
Dratmur hapirlıan~nin bir hijc 
resine yerleştiği zaman işler y.:. 
lunda olacak! 

Genç kadının dudaklarında talı 
kiramiz bir tebc88Üm belirdi: 

- Lev hiç bir zaman yakalan· 
mıyacaktır, dedi. 

Fakat neşesi kaçmıştı, 
-9-

Ertesi sabıh saat yedide te!<'. 
fon zrrlndr. Tim yat:-ğmdan f r· 
tadı Telefonun öbür ucuncln he 

1 
yec~nlı, titrek lıir kadm se--i ·~itil 
di: 

__ Gazetelerde ilan vok. Bu ~fr· 1 
ne kadar ilk defa böyle tiı vazi 
~ etle kar§ılaşıyonım. 

CDcnnıı un 

Buralarda İnglllzlertn misyonerlik. 
len lıaf;kn hltblr rolü yoktu, 

Kamlmura: 

- lkJ lhtbnal Yar, diyordu • biri: 
.Ru lıır hC!l3bma ça~ma L Diğeri de: 
znyıl bir lhtlmlll olınaJda bomber. be

ni sevmiş olmasıdır. 
Jnpon genci birinci lllttmaU lklncl

l!llndeıı pcık daha kuvvetli buluyordu. 
~lele bir pno11. K.amlmuraya bir 

Pli evvel ,anlan e&Jlem.lt*f: 

liıaralat ıarllll: 181111. - ~~= lM0.000,000 ..... u-. 
Şube ve Ajan• adedi: 265. 

Zirai oe ticari her nevi banka muameleleri. 
Para birtktireıılere 28.800 ura lkram.l19 nrl)'OI. -

~ 
\ 

e.ıraat Bankamıda kumbaralı " lbbarllZ taa&rrut tıeaapıarmcıa • u 
60 11ru:ı bulunanlara eenede f det• ceırt.ıecek lrur'a Ue &f&lıd&la 

pli.na !'>Öre ikramiye dağıtılacaktır 

• • &eo ı.ooo • ın . '° &,800 • 

• • 5oır ı.ooo • m • '° . •.80CI • 
f ,. !50 1,000 • UICI 1C1 1.11CJ '° ıoo e.ooo ~ 
uIKK.A'(: He.ııapıarındakl par•lar Dlr tene ıclnde 31> ·ıırad&Jı a.şatı 

Jtlfmlyeruerl' ikramiye çıkugı takdirde 'i'o :.!O tazıastyıe vertJecelEUI, 
Ke9tdeler: u atart. U Haztran. ll EylQl U BlrtııclkA.nuD tarlblıl 

rtıldt ya plllr ..................................... ~ 
- Çl.Nan çok korkunç bir tehir 

ıldu. Bütlln dünyanın yabancıları 
memleketimizi ııarıyor. Artık bizim 
,:atr.:mun hiç klmııele itimadı kal . 
madı.. Rel'keııe <'&fttıı gözüyle bekı • 
, or. Bu ('.aıruılar eehrlmlze neden gc. 
IJyorlar. Ne yapmak flkrlndclerl' 
ı• ·ıı~ı klmsıı hllmlyor. 

Gartıonun Ö7.lerl dc göııtf'rlyorclu ki 
ı ı kfıçlik Çin ,elırlnde bir çok ıılyuı 
rnt rlkalar dönliyordu. 

Kamlmurıı.tun burıı1a ~?n fazla 
kıılr.ı:m da d.:ıtru değildi. 

o. \-azlrt~lni bltlnnlş.. ıncmlf'ketlne 

dön'inJrdu. 

Kanılnuıra bunları dUşlliıerck, ba -
rcket ıı::ıattnl b~kll~·or, bir yandan da 
rtr.ırı .. 6ıctUyordu. 

Bir aralık uzaktan b'lr kadmın t.e • 
11\şla ko,t•.ıi':tJnu g8rdU.. heyecan• k• • 
pıld•: 

- lşt.f', mlı ~d ıellyor.. mutlaka 
bent anyor. 

Dedi. Fakııt, bu endl,eel biç de ye. 
rinde değlldl. TelAşla kOf&ll kadm, 
!"aııklne glde<-,ek kocasınr ~nnete 
gı-lmlştl. ltamtmura buna anlaymc.-a 
~nJ' bir nett:'S aldı. Bıİ da!tlkada dök 
tüğU soğuk ec:-el terini Ruslann elllff!ı 

c!üştU~<i 7.amnn bile dökmemlıttL 
Bcrelu•t vı-rıln ki, kafilenin topll!l'I . 

ma"ı ~ok !lltirmf'dl. Bl\tlln yolcular 
hazırdı. Tam dokuzda bir dUdllk ça

tmdı. <)inli at ıohlplert llM",Ydana oık· 
ldar. 
v~ her yolcu ke-ndlne fll nlan atıı 

hlnil. Arkadan aynca bet altf yük 

11raba!llt da geliyordu. 
Kafile Mat dokum beıt seçerek 

Çl.Sandan ayrıldı. 
ICarnlmunı at O!ıttınde rıutı bir ne. 

fN aldı: 
- Oh .. f1I kadının elinden kurtul • 

dom. 
Yfü• rnı kl"lllk bir yolrn kartıl'fll 

Nonkln yolunu tııtmu,tu. 
Kamtmura at OstOnde keneli kendi-

TURKiYE iS BANKASI 
l»U~ 

Küçük Tasarruf ı adet 200Cı LlnJık - 2000- Ura 

Hesaplan a .. 1000 - 8000.- • 
1 • 760 • -~.-

1911 hOlııt.lltn PLANI • • 000 • - ıeoo.- • 
ltrzz.ZH: ı Şohat. 4 

10 • 260 • - 2000- • 
40 . lU() • - ıooo.- • 

........ 1 Atwı~ ' fkln- 60 ~ • -~- • • 
~ tarilaJer1DGt 2"0 zo • - 6000,- • 

~pdu. 200 . lO - 2000.- . 

lznrit Deniz Satınalma Komisyonundan: 

Beton işi inşaatı 
1 - Muhammen bedeli 16318 lira 80 kuruştan ibaret olup yaptırılacak t>t· 

toıı ifinbı. pazarlık eluıııtmesi 1 nisan 1942 çıır§amba gUnü saat 14 ıt 
İl:mllte t.eı:sıı.ne kapısındaki komisyon binasmda yapılacaktır. 

2 - 'l"em.inatı (1223) lira (91) kuru§tıır. Bu l§C alt fenni, huewıt prt.zıaıllt 
ve projeal komisyonda görülebilir. 

3 - Pazar~~ğa. iştirak edecek tallplerın bu işlerle ilgill olduklıınna dalr pŞ· 
arllktan bir hafta evvelki tarihli :-lafla mUdUr!Uklerlnden ehliyet ft 
mahalli emnJyet mlldllrlüklerlnden alacakları hUsnUhat vesikalarını ~ 
yukarda yazılı tcmtnatlarile birlikte belli gün ve saatte komisyoıı.
mUracaatıan. (8862) 

~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: . l . ,, 
ı ..:_ K~il ve ııartnamı:ai mucibince idaremizin teftiş ve muhasebe bf.. 

naların<ia yapbracağı boya ve badana lgl açık eksiltme usullle ihale edllt 

cektir. 
2 - Keldi bedeli 3109.60 Ura yüzde 7,5 muvakkat teminatı 283.22 11~ 

dır. ~ 
3 - Eksiltme 7.4.9-12 salı gtlnU saat 11 de Kabatagta levazım gutıesiı> 

merk~z mUbe.yaa kom\syonunda yapılacaktır. 
4 - KC§il ve prlname levazım gubeslnden 16 kuruş mukablllnde sJI 

nablllr. • 
l5 _ ı.te'ldnertıı ekslltme Jçln tayin oıunan gün ve saatte yüzde 7,IS ,O 

venme paraaile birlikte sözü geçen komlayona müracaatları. (372S) 

ne gtllUyordu: 
- Mis Jl('d bu akflWD beni otel ıo. 

kantaamda bekliyeoek,. ve atlntrlc'.lı • 
t1111 anlaymra ldmlılllr ne kadar kı • 
~.ak. 

Yolda ~lclorken 'Kalnlmaranm ya • 
nma blr yolcu. yaklaftı, 

- Sf"n de N:uıklne mi Jidlyorııun ~ 
Yolma yoldaki kayleıden birinde mi 
1calacaksm ~ 

- Hayır. Yolda kalac-ak \'oleular· 
dan dı·k=.~.:ı. Nnnklne Kfdec~~lm. 

- Ne :~~k.. ııe \ıl:tık ben ...,, 

yamı ru.,aın kı>l\l\ltlı;·aca~ıı:t KonR' 
nehrtrıbı b rnz iite_ı,lndekl kö~·e gtd~ 
cekı;!n ~'lmı1tım. 

- l'en•Jry:>~ .• oraya gtdN'ek o • 
lan başka hlr ~·olC\I olsn. gerek 

Bu ad:ını ı-111 yaıılnnnda, din(', er.rt 
bakr~I· l lr (llnllydl, Tll<lt'.ar kılıp. 
dnn hlm- •"nı.e l!dllrtılllrdl. Zlnı llMı. 

rlndel<I elb~ ııırbn:lan dUell~·or l{I • 
blydJ. Yüz e!'I yolcu araemda bu ada-

~ 
r.un Kamlınnrayıı .,.ellp bunu eo,.,. 
da nynca şllphe uyandınJUftı. 

Kamlmura atını sUrüp ilerleme• lf-
tcdl. 

ı·oıcu da atını ıilrdU: 
- Benden kaçıyor mwıunP 

- Hayır. Fa.kat boş yere konu~ 
vııktlm yok. Llfa dalınca atlar 
birinin üııtllne biniyor. 

- Yol geniş. Bira& kenardaJI 1" · 
ıilrUrz. Benim konu~mata lhtl~ 
mr. Benden ka~ dt>Ukaab! ..ıl• 

Kamimura hayretle bu adanıııı r 
ı.llne tıakta. 

Acaba onu tanıyor muydu f tP 
Fakat, hafnaaıoı yokladı.. bfyle • 

ad!'mın hayali kalasmda 7f1' ~ 
mtıtl. _ _,d 

- Konu,ahm, dedi, benlJD ~ 
korkum yok. 

- Sen b~nl tanır mısm T 
- Hayır, 

(Devamı ,. .. r> 


