


• 

fi~y,ef!!!'?~ 'L7f~ 

Büyük boks müsabakaları 

~ 1 

1 500 gram ekmek ı 

En tanınmış boksörlerin yapacağı 
ınaçların hasllatl ile Küçük Kemalin 

kabri yaptlacak 
M cmlıeketimıi21i.ıı yetiştirdiği en 

ıri tiôlt86r1eroen ve de.ha pe-k gel}\ 
atimd.a. ölen Küçük Kem.alin ıkab

ıilıli infa. ~ '\--e ruhı.mu taz 
~ tmık.Se.tllle lstaiıbul Bok. 
A;llBtiği lıitın.veSı.de OQlat.asaroy 
~ tı.ıhlıiıdiiri büyük bok$ mv. 
ş~İ•n te:rlip etli~. 

Thı ~tilm- öfülmilme-ld cu. 
Tll:ittl~i !,Tfui:lı tail.t H,30 da Mak. 

ıtı sdonua<h ~illıca1dir. 
M~l;.rifı ~unıbliaıtl cereyanı J. 
• tıjaıilnt eHfı.de-n gelen biltiin 

·tl 1 eti f..ıt.!..rfel.hıeKteUit. İştirak ('. 
tek 1>1.'i!L..Oör. er şunmrôır: 
1 - Hant .. Tak! 
v. - Rfeep Giller • Necip Gilt. 

lafa'lt 
3 - Fethi • Sem5Jı 
4 - ~t .Halil 
!i - Abffi GUler. Melıttıet Çeli· 

ltel 
tı - Hillieyin Er • lsnıaiı nu. 

6utı;iı 
1 - !.İuhtcşem Gen<.: _Cevdet 
8 - Adil Ralkavan • Nuri Er

Ju ngadır, 
Yuktiriia g6Rlli1Ugü gibl irt Çifl 

Hallt. Talti ç1.fti hemen1ı.eınen mit 
::-:ıvi knvvettf&r. Reeep Gillerlc 
N C"İP Gürbaşak birbirıne alışkın 
' l' hemen hemen bi..!!"birlerinlli oyu. 
nunu kavraıtnış iıki bbk9ördilr, Ga. 
Jcbe:n±n hang'i tarafta kalacağım 
kestirmeok gilçtlli. Berabere bitme 
ı; ihtimAli kuvvetlidir. Hafif s.iklet 
boksörleı im:zin en iy'JJ.erl olan Fet 
bi _ Semih m9çı t~Vkle seyredll -
meğe değer. 

Fikfet •Halil ka't'Ş!Ia.Şmfuıına ge .. 
lince: Fikret daha ilk Ohiriik ~. 
mi bir maç yapacak. Tecrübe1i. ra. 
ltib1 ~ b.iiısmd:t ne netice a
lacağı kest:rilemez. Bizce Hal.ilin 
galebesi bekle1ıebllii. :Abdi Giiler -
Mehmet Çeliliel futl~ı günün 
en heyecanlı ka?'§tl:aşmalanndan 
biridir. Tecrübeli Ab<liılin ga.lıp 
gelmosi ihtima~l aaha kuvvetlidir. 
Hüseyin Er • f.anuiil DöğUşçü mü. 
mba.kaar hemen hemen gü.iiün en 
c;etm müsaıba:kası ole.cıdttrr. Genç 
ve çok icknik döğüşen Hfu!eyin kar 
~smda goktaıı:btıri. resmı ringle göı· 
me<liğimlz lsmallin ne netik:e iılac:! 
ğı bilinmez. Galebe ı-i:Useyin ta.fiı • 
fmrlrl görülmc-kte<lir. Muhte§em -
Cevdet çetin bir mii§a.b8.1ta yapa
cakl:ıTdır. Bu mil§ıı:'Jiika l.;embere 
bilebilir. 

Ai;ır sıiklelte Nuri ~ ve \:.ec. 
ıiibeli bir bok.SötdUr. Adil de genç 
ol'inlikia beraber oıatıkc;a tö'kıiik 
döğUşllr ve yiliiıfii:klö.11: kuvvetli • 
<lir. İkisi a€' kena:lne ğilvenmekl • 
dir. 

BUyUk bit kaditşlrlasllli eSerl o. 
lara.k Kemalin a.nı:Jma~ı temin için 
mU~bakalan tertip eden Galata . 
saray klilbü ve onu himaye eden 
boks ajahliğ! ciddrii tebrike l!yrk·· 
tır. 

Bisiklet müsabakalar 
btıinMil Blttlk:let AJ.Uılığınaa.D: 
Serl bliıiklet yarı§tarınm !klıiclsi 

12.4.1912 Pazar günU sabah? saat 9,30 
da TopkApı ile BUytıkçekmece ilrasm
da ve 60 kilometrelik blr mesafe da· 
hilıtioo yapılacaktır. 

Tebliğ 
Eııkitirl AjanliğıiiiWı: 

l'l1crhum Kıir.Uk n:cmnl 

Abdl GUler 

D6rdilncô gttn •• 
Temuçlı'ı Nıınklndo fazhi. dunun&aı. 

Elli blD kl§illk nüfusu olan bu meüıle. 
kette Rtis caııuslannı takip ~k ı:ol< 
gtlç olacaktı. 

Temuçln blr a1'8.lık kendlihiln fte 

alacaklar ı 
orta ııoı proıesi 
yakında tatbik 

edilecek 
Ankaradan bildlrlldiğine göre, ek· 

mek tevziatında. 500 gramlık ekmek 
alacak orta işçi ve kUçtlk ınemurlat 
içiiı tıazırlana.n proje yakında katiyet 
kesbederek na.n olunacaktır. Bu suret. 
le üç yUz gramlık normal tevzıa.t Uc 
beş yüz gramlık orta işçiler ve yed 
yUZ elli gramlık ağır işçller kalmak
tadır. Maden amelesi.ne bin gram ve. 

1 rllmesi projesinden vazgeçllmlştır. 

ı Bkmete ıo para 
zam yapıldı 

Fiyat mürakabe komisyonu, 
dünkü topla.notısmda ekmek narkı
na 10 para z.am yapmıştır. Bütün 
ekmek alıriırken ıo kuruş ıo pa
ra verilecek yarmı ve dörtte bir 
ekmek alırurken zam verilıxriye
c('ktir, Yeni nark, bugünden itiba
ren tatbik edilecektir. 

Vakd . b. 

1 
(Hl.ndistan meselesi yenı ır 

safhaya girdi) bcışlığı altında yaz
dığı başmakalede Asını U3, e:r.-
ctinıJ,. diyar ki: 

,. Hindlst..anda cereyan eden müza 
iCCrelerin bil' kaç günilenbeti an
laşmayı ümitsiz gibi gostermkten 
sonra birdenblie iyilige yüz tuttu
ğu bildlriUyor. Bu ma.lfımata göre 
lngiliz müincssili Kiiips'le Hint 
kongıresinin icm komitesi bir ıiill
li bükfımet kurmak esasına da.ya. 
osu yeni bir formill uzeHüae bir. 
birlerine yaklaı:;mışla.ı'dır, Ayni za. 
manda milli müdafaa i~i üzerinde 
de yeni bir anlaşma formülü bulun
muş gibidir. 

Sonra Delliiden gelen diğer btr 
ltabcr kongrre relsi N eliru dişarı
dan geleci?Iı her tUrlü t;ü.rruzla.ra 
karşı lllntlileri mtikavemete teş-
,·ik etml!f, Japonlarm HiiıtU.<\tana 
iStiklll ''ermek istedlkleH yolun. 
daki &özlerine ldiösenln lnanmadi· 
~ı bclfrlml$lli: ''Japonların bu 
y:ılan1afını Çbtde, K.Ot'e'de yaptik· 
ınn tentibltlaf lüMlat' td8ketiiiilel 
,,.ıırcfte hiç btr ~Y lııbat etnıa.,, 

' 

Jcmı$tir. 
Bu son haberler göSteriyor hl 

U!nd1Stanın ~lyasi lıın n'!lmda Ueği
~en hir ı:ıey varclır'. liinllllerle l:ii-
ıilizler bu kadar blı•birlerlne yak
Ja.c;bktan SOtıra kesin bir anlatma
n~ uzak ot.madıli tahiüln oluna-

! 
bilir. 

Hinlfüıtatı IÇlii en büyük tehllldı 
1 Jl\ponya tariifmdan •elel'ek httk
ıaı ,-aflleHiıin doğnı1uAUna Hintli. 
lcrln inanması ihtimali idi. Ron. 
c;rro rci<ıl 'Nehru'nnn ıJapoiilarn 
inanmak lloğrii ohftithğı yoluntlıı 

l "ö~·Iediğl söıler bu teht'kenin ba
hl<ı mevzuu ola.inryacağfüa kuvvet
:i bir delil ııaYil&blJir. 

Amerlktı Cümhurielsi R11ıvel
ıin hu.,.usi mUrtıel!sUI o1ttn Conso
nnn Krripsle kongıre lera komlt.eiil 
!lrac;mdald müri.kerelere itUrah 

ı 
etme!'ll uınmstanm siyasi havasın. 
ita de!l~ikllkte bltyUk bir rol oy. 

1 ııamışbr. flunun sebebt Con~'un 
nıü:ıakerelere resmen karışması 
\moriknnm İngiliz vaitlerini ger-

i 
~cldc~tlrme'k bakimındnn bir ne\•i 
~aranti demek ohfüi~nlrr.'' 

Bakkallara tevziat 
durduruldu 

---0-

0Uı, malları narla .. 
taa ıazıaya satmak 

istemiş 
Fiyat mutaltabe kônÜBYOOU, dUn 

geç vakte kadar devam eden bir 
içtima aktetmiştlr. İçtimada top. 
rak mahsulleri ofisi tan.fmdan 
bakkallara verilecek b$ZI gıda mad 
delerinin flyatları üzerinde görü
!iülmUştUr. Öğrenlldiğin~ ~re ofis, 
bir mı:m ırıda maddelennı, bakkal
lıi'ta. narktan fazlaya satmaık :iste. 
mektedir. Halbukl, bu gı°bi gıda 
nıiı.ddeletinin perakende satışmda 
esas muralüı.be komisyonu tara -
fmd;n konulan ns:rk o1acaltti:r, Ya
ni, bakka]lat, narlttan fazlaya mal 
sabi:ınıyacildardır. Bu vaziyette 
ise baldtallarm bu malları ale.i'8k 
zararına so.tmala.mıa. imkan görll.1. 
memektedir. 

nundan dolayı koiniByoo, tevziatı 
durdurmuş. keYfiyeti ticaret ve'kl
letinden so:rmağa karar vennişUr. 
Toprak ma.hSUll~rl umum miidUr 
~ıuavini şaklr de dUn komisyona 
!':.ağrrılatak k~diSinden :li&bat Js. 
lenmiştir. Vekaletten gelecek ce
vap üzerine harekete geçileceklli. 

ithalat malları 
tevziatı 

Ber zlmrenln 
lbtlyaçları tesblt 

ediliyor 
ı mart tarlhindenberi piyasa.ya c;t.. 

kanlmayıp tamamı ticaret vekMetl 
emrinde tutulmuş olan ithalA.t :m&l -
lamını 63 vil~yete tevzU içiiı verilen 
emir üzerine itha.lAt ve ihracat bir -
llklerlnde bUyUk bir faaliyet aarfedil. 
mektedir, 

VUA.yetıcrin ihtiyaçlarmm tamamen 
verilmesinden evvel bUyUk i3 sa.hası 
:tst&ribulda olan ve burada üzerinden 
blr ameliye geçtkiten IJOJlra yarı ma
mul ve mamuı bir halde memlekete 
yayılan iş bölllınlertiıin ihtiyacı teabit 
zanıreU hasıl olmuştur. Bunlar meya.. 
nmda bulunan kırtasiyeci, defter, zarf 
ve kAğıt tmaıcllerinin lhtlyaçlan tca_ 
blt edilmiştir. Bugün öğleden sonra da 
yazma ve yağlıkçı esna.fı mil.nif&tura 
blrlJtiııde toplananın bunlar da lhU
yaçlarDU tesbit edecek ve yazınacııar 
ic;iiı de bir kontenjan ayrılacakbr. 

Buna benzer, daha birkaç ~ubenJn 

ihUyaçlan ayrıldıktan aaııra her villl... 
yeUn fhtıyaçla.n, nüfus kesafeti 1tiba. 
rile manifatura, deri, kAğı:t, çuval, 
vesaire ithaUl.t maddeleri için bir ba _ 

~m yapılacaktır. 

10 'N1SAN' ~ 1942 

işte lllr uadam,. ... 

A NKABANIN "lstuıbul puta. 
hanesJ" hemen hamen mt&. 

nevver kimselerin buluşmıı yeridir. 
G~ gön oraya girdiğim zaman 
radyomuzun pek beğenildiği söy. 
lenen yeni spikeri muharrir IIlk. 
met Münlıle gözgöı;e geldik; ya. 
nında genç bir yüzbaşı vardı; beni 
masasına. davet etti ve yüzbaşı i~ 
le tanıştırdı; Hayri Sözen .•• İ&tım. 
bulda Jl.ayda.rpap veteriner tatbf. 
!•at okulu kimya öğretmeniymiş. 

Otfaz ya.~la.rında ya var ya yok; 
bakr~ı, otu~u, sesi, s6z &öylerlti, 
dinleyişi, yüzü, boyö \'e kalmlıgr 
hiç göze çarı>mıyor; pek müter.ı.zf, 
hatti silik görtlnUyoı'. Hnni bctıı 
kimsclf:r vardır ki kar..,ıl:ıııhğınuz 
mmım bjzi adeta hemen fetheder. 
ler; kavra.yıı• hil.lıiümleri a.ltına a. 
lırlar; kcndiletindc bir bU,Yük a. 
dam görüııi.\~U göze ~rpat; falat.t 
binLZ koDU'1fD<.'a \'e hu konu~ •· 
zaaıkça onun ı;işirme olduğu anla. 
§ılll', Bazı adaifilai.r da vardrr ki hiç 
göze ~arpnui.zJar; fakat konuştttk. 
ça englıi ve derin nıhltüi Ufukları. 
ınm doldurur; büyürler ve ıni.oaJı 
olurlar. İşte Hayri Sözen bu ikin. 
<!i çeı,it adamlardan biridir. 

Geçen asrm harp kart.ah Napol. 
yon Bonapart, Alma.oyayı i'ltibl et.. 
tıği sınıda o asrın edebiyat karta 
Iı FilO'ı:of Alman ljair ve edibi Gü. 
te ile görüştükten sonra 1Umdft..t 
kilere: 

- ı,te bir idamı .. 
Demi~. Göte, y:lkışrklı, boylu 

boslu. kafa.<Jr ve kalbi de kalıbına 
Briğün de vilAyett@ bu mevzu et· 

,.nfm<la ~JmıillU bir toplantı yapıt.· 
mam muhtemeıd~ Mad e ko .. mür uygun hir bahtiyardı; ta~iat bo en v ifıtfunu ıtek az kiı•ıseden esırgeme. 

mlstir Falmt büyük işler gören 

Yen·ı har·ıc·ıye ı·stı"hsaıı· artırılacak büiiili. adamlar, alonlr ve ~alım_lı 
1 

olmasalar ila kıymctlcrlnden bır 
• • ~ l}ey katbetmezler; nifa~kim o &Ozli 

tayınlerl Kıtın tecrübesine göre bu· söyllyen ~apolyon &napatt 1lfak 

t kl lacak tefek bir ms!mdr. yaza o ar yapı "A . . 1 1. ,.. • · ,., bakıl. ---o-

Bazı llonıoıaılar 
merkeze nuletllldl 

Etibank kadrosunun, gllrUlen lüzum 
Uzeriiıe, genlııletllmeslne kara.r veril • 
Dilftir. Bilhıuısa bankanın umum mü
dUrlUğtl.ne merbut bir ldatt mUdUr1Uk 

Ankaraain bllditlldl.ğlne göre b.ari- ihdas olunacak, kadro teknik eleman. 
ciye veltA.l.etinde yapılan yenl tebeddU- larla takviye edilecektir. 
lft.t kararnammi taadike iktlran et • Yenl tefk!Jlt dolayıalle EUbi.nk n:ıa. 
mittir. Bu llaramatDe7e .&On Be~µn k1n.e mWıenq\iıert, mjl~hı&M~ ıııuhıJ.
bd§ltcıi11101on KlUM.l A9bı ~ ııtpler, ıstatıııtlk memurları, dosya m~
HattıbUrg ba§konaolosu Kudret ·Erles, murlan, muhabarat memurları, dak· 
Varna. başkoWK>IOBU Muhittin Erdo - tllol&r ve diğer kılriiılara memurlar ıı.. 
ğ8n, Kudüs bqkOD.Solosu CelA1 Kara... lınacaktır. 
sapan, BUkreıı Elçiliği musteıa.rı Bas- EU~. önUinUZdeki yaz devreal i
n. Pette elçlll.ğl konsolosluk ltletlnl 1 çın maden Latih8s.la.tımwn menıleket 
tMTiii memur Şe"fkt Kantıemlr, Stok. vö bllhs.s8a gittikçe temyUt eOOıı ha. 
holnl bitklltbl Nuretllii, sotya elçL ricl temasları tAınaınen kargwya.cak 
ltl\ ikinci klUbl tih&ifü. Horen, Mi - blr hadde ~ıkarllması Uzerlride ha.zir_ 
dilli bifkoniiölosu Tabiin Baya.tepe! lamn&ktadır. Bu liitllıaal artınmı ba-
Merkerıe nakledllmijlerdir. §mda kömür lstihsaıuınm tezyidi içlii 
M:erk~den Bastı Danl§metıt, Berlin halen tatbik edilen program ve sistem 

bqkonsolosluğlina, Galip Evcan Ham_ Ji çalı§ma gelmektedir. :Memleketin 
burg tıaııkonsolosiul;uiia, hariciye ka. artmış ola.li ve bu kıt tecrlltıe edtlen 
Jeml mahsus mUdUrU c.\.bdtil.lah Zeki ! ihtiyacı gözönUnde tutularak bu yaz 
Bular Cenevre bil§konsotoiuAuna, ha. stoklar buna göre hazırlanacaktır. Bu 
rlciye protokolu umum mlldUr muavi. hususta şlmdlden yapılan tıazırlıkla. 

ni Şefkati İallnyell BUkre§ elçiliği mUs rm iyi netice vereceği §llphei!!Z g6rUl
teıarlıfUia, tA.baUlfıhat Birdem konso- mektedir. 
loııtuk if1erinl tedvir eütı.ek Uzere Pe§-

~ eıc;ıuği bqkltipıiğine, rıerkezden Onı·vers'tede şeref fiıaler·ısı· 
Tevfilt Küim Ktv.ılcını Bern elçiliği ~ 
başkAtlplıgine, Merkezaeti TB.lM Acar 
Midllll konıoloslu~a, Merkezden A
dil Derlıısu Kahire elçiliği ikinci kA _ 
tipllğine, Köstence ba§konsoıoau Fuat 
A!gan merkeze nakledilml§ ,yerine 
Bllkret l!lçlllği konsolos !JU'belll mUdti_ 
rU Ragıp Arman taytiı olunmuşlardır. 

Muhtelli bakınıla.rdau ılııiver· 

s1teye hizmel edehlerl.tı adhnnı ve 
res!:i:ıilcı-iliilfaydl'.Jtıiieli: Uzere bir şe 
ref ii.et:teri ve ~ref galerisi tsi=> 
diJmc.sine karar ·\'enlmiştir. Ştırer 
deftet"i ve galerlcı.l için bir ta.Jimat. 
name hazırl.Mıin.1tjtıi. 

- Buradan gene mofol kıyafctUe 
mi ayrillli 'l 

- Evet, evet... Mofol kijıafeiUe. 
Tıpkı '-enin kıyafetin glbi 

- Memıt etme. Ben ~ghaya gl. 
diyorum. Ora.da otta. mııtlarsanı, &kıht 
öcllliü iılmağ& ı;alıttriui. 

yınesı fi ır .. ı~ının .a a. 
ma.z." 

Hayri Sözcn'iıı eserinden bana 
lteD<lisi 'söL :t<"ına.dı; ondan b:ilise· 
den Hitcmct. Mföı1r olcln. Bu e3el' 

bende he.yrct hi lerl 1uwar takdli 
hisl-0rl ile uv:ı.ntlıt\h, Du genç iı.iHı. 
mm eseri bir lugat ldtabıilır; tam 
lııiıii 0 'Term1nolojlk \ 'E' tekttoloji'k 
büyük lügat"tır: filrlo:t-, fransızcıt, 
ıılmı\llr.a ve ingillıce olıırak yaıı • 
11uşhr: hüti~n lu~Jfme \ e tabirlerlıı 
bu l'll l.ı\iyUlt di, tl dil(1 C! ki miina.lutı 
vanlu; 1.iıı mli.na~ar birçok nılsat. 
leriİc. birçol\ şchllleflle izah edil. 
mltıUr: rirt ı.iitmı üieriıtc gayet 
temiz, nefis, \o mtf.oüla ha!ı.ırltt. 
mt~tır: yüz bili forttt@1 yaht 2400 
uyfıııln; şihıüiyl· l<adar nlh for .. 
ma'iı ba..'-ılmr ıtır; bu fotnml.an ~z 
den geçlrdıııı: ıetıu- t uzadıltçıı 
lıayret \"e l ·1 aır hl ·)erim arttt; 
böyle blı' c in <ınlıihi nl. rak l r .. 
na takdlin t ·rı ntlııntu t,ltii.iılıml 
eğilttiektcıt 1,.UtburlMmış btt \ U<.'t! .. 
du; ağııittil;;o sıı.cian, burtı~mti~ yU. 
zii, yoi'ğttd gl>zlerl, hntt& beyll~ 
Lir sa.kalı olıttnlt lilzıttıdı; halötıki 
dPtJ1aJ; gençli, lıem de yaptıfi işe 
ı.;öre pek ı nı; ..• Bu J~i bö~n 
gene iüJam ":Cr U!şvik görürse, e. 
mcklerinin bo~a gttruedtt-mı güM 
rllrse dlı.ba u~leı· yapmMI Yapabl 
leceit tştefl taHHıine knlld~iliik bil? 
tlönmesl \'effyor. 

Türkiye Eskrim birUıcillklenne teıı
rUbb8J.Zleroon yalnız birer takım i§U. 
rak eaeblleceğtnden evvelce ayrılan 

A ve B t!tumlan nrasmda seçme ya_ 
pılmamıa !Uzum g6rt11mektei:lir. 1iıtan 
but A ve B taltifularında derece alan 
cskrtmclle'riit ıı. 4. cumartesi aat 16 
da Dög'cılık kUIUbUtttle bulunmaıarı 
blldli1llt. 

Moğol olduğunu ilen !Urerck: k~hıuııı 
gibi sahte Moğ'ollarla ah&blık yap -
mak ıstedJyse de bııhwı tebllkcll bir 
iş oiacatnu anlayarak: .41 .. 

- Aman ol"UI l O mttthıı bir tılıntı
\'llrdır~ Blzlnı yfi.zfiinllzaen M!ll!ri de 
ba'm yanar diye korka.Hm. Ben onu 
Tanrıya havale ettim. BC3 çöculıi Ok_ 
süz, beni de eııslz bıraktt. Tannih\b 
dllerlm k1, onun da. ooağııu söndürsün, 

Zate.tt bt.id nit'~ ŞaWııtlt \'e 
pek mMrafh ilinı lıe~i!tlorinin ~li. 
ıııtmadıkmrı J~Jcrl btiyle :ıtlıüiilir 
lek ba~lanna <lnhiı iyi l)•mtit!ie 
ıarclır. Maarif veımı HMM. AU 
1·ucel kentllsiul t.ebtilt ctfffüıı esft.o 
rine pek hakli öH\tak bUytlk a.Wm. 
l;öıitt>.tmi;; rn\iıtıhun ı:Jlilh ~ıtrıtıını 
~iıf"'ıtıH k1Att1mı v~rttıiş. MnhAtti. 
rin gıı.3eti ~Bdeı•e ~etin 1.'lifü dün
ya.•nilA maled[lıııısit1it; bu uğurda 
bablfiı1«!n mü111I yt\pıyor, Fa.kat bn 
7.amantla her fın-ntlı!ı l~ln yaloız 
baskı murtırı olarak fUt liraya ya 
lmı bir para \·ermesine lıiıl•!n ~!;. 
tur. Diğer tetl'kküllethnlzin de bu 
eserin tiastlin.a.tııma yarilfm etniele. 
i i yalnız lllha bl:UX'U tleğtl menllc. 
ket borC?ndür. 

Almanyadan gale
oek ilAçlara zam 

Til.l"kiyc He .Alın.!l.llya arasında 
yaprlan SM nnta~ma ınilnasebeWc 
huitdiı.ii sonra J\ımahynda.n gelecek 
ha.tll' f Uiçlaro yuzdc yirmi bt>Ş ve 
ecaaYJ bbl>iyeye ~e ytizde 44 zam 
yapıtmmif ruM!:a&r taraflar mil • 
me!!iller.ince karanaŞtırılmiŞln·. 

- Hemen Şa.ngluı.ya gttmeli~im. 

()ıiı1arla orııda temnsıı. geçeHm, ilecll, 
\'e hazırlanarak, Nanklrie gelilllrlen 

IJört gün sonra, Ruslardan önco yola 
çıktı. 
Tcmn~ln mernk ediyordu: - Acaba. 

Ruslar Nanklnde ne bekliyorlar? 
Bunun cihette bir sebebi olacaktı. 
Jııp0ı11yııya gitmek üzere Nanklnl'I 

gclmiıJ 9lılll sahte .Moğolların &ayııııı 

yilzdcn Cili.lııydl. Bu ıuular yilbAnd :ı
damıu Japonya.ya. toplu bir halde gir, 
melerlne lroltlı.n yoktu. Şu halde bun. 
tar dağınık olnrak Japonyıınm muh -
t.elir ııehlrlerlııc glrl•'ceklerdi. Bu ha
irrUktBll o netice ~ıltıyordu. 

Temuc;:ln Nanklndo e.saııh bir i'} gö. 
l"Crne(}lğl lt,ıln f•ok UzUlU3 ordu. 

O ŞAGlTAY YQI,tJNöA 
Kahire ~çiliğimiz Tt>muclo, Nluıklnde toıılanon yUı: 

Ankaradtth hlldlrildlğine göre hnrl. den fnzl ı l>liht loj;ol yolcuııundan 
ciye ve.ldleU umum.! lcltip mu:ıvinl önCf' Ş.ınglın;rn \.'amınk \e lcabll olur. 
Numan Tahir Seymen Kahire elçiliği· sa Japoi\3a3n hHı'1 ıı \'Bzltttı blıt1tr
ae Cdılfte b&gJronsoto.nı nısametUıı mck tstll ordu. 
Ayaşıt, Qdde elçiUğtne tayin edllml . Yilz len.dar Rus cs"usunun Japon 
tır. 1 yarn birnnda ~ nyılmnsr lhtlmallnl dil 

şllöen Teibiitln mcrakiri.llan çatlıyor. 
du: 

- AcatiB bli filllyetın hooerı ıne. 
dlr? ~lademJd Ruslar bozuldrılar .. l·a
rm öbDfjilil bir mlltnreke :f&pacak _ 
Jarı 1JllphesJ.zdlr. Şu halde Japonyııya 
nedl'n casus g6ni!erlyorl.3r! Yoksa 
bunlar birer fedai midir? 
ŞaPglıay yolunda bunları dU!J!ünen 

Temuçtn lehte binu.ı eV\'el varabllinek 
IQln sabınıı.lanıyordu, 

Tcmuçln Şaiigbay yolunda konakla.. 
dığı bir köyde ihtiyar bir kadınla ko. 
nuştu. Bu çJııll kadrom koc:ııımı Rua. 
lıir öldilrmll;tll. lliÜyat kndm heye<'ltit 
h bir sesle Temııçlne ıınnL'l.n anlattı: 

- beçenlerde kllyilifilhA· bir misafir 
gelmişti. O da ııehln gibi Mogollııtanlı 
bir a&.maL Gece lı:ot·ıımla. konu"1Jr -
l•en Japonlar nlPylıln!le- fnzla ııtıp lut. 
hıağn. hii'1adı. KOC:ırn bnl:\ıııı &Upbelt'r.ı 
dl \'e ertesi ııabah ond:ı.n önce lmlkt.ı: 
iibnı, l'!l)'B!nnı füttayNıe etti. Orhıh bir 
lımı oli:ttiğiırt\t ıtiilııdı. hann dNIJ kl: 
- Rıı adam Rustur. Yılanı evimizde 
bir gece nasıl misafir rttlğlmlzt• şa~ı-

yorum. Bu ıidanıa ne yapalmı' - Ben 
defolar gider ku.rtıııuroz, dedim, 

- Koaın ne fapmayı dll:tliliDyordu ? 
- Oiıl1n bir Bıuı cli8o!!n oldnjtınu , .e 

Moğol kıyil.Cetlno gtrdJjinl anlamı!lh· 
- Nereye gidiyordu 'l 
- ŞaniJfı!\ya .• 
- Ad.ıJ11 SbrdUllnZ nıu 'l 
- Okt.ay haıı sW41ealnden bir Türk 

olduğuııu söylemlıttl. Adı Bektaydr. 
- Sonra ne oldu f 1 

- Ne olıl~kf'! ınelft.n herif, e,ya.. 
ımun kıırrıtırılclıfını tıeZnılf •. Atına bl. 
nlp g-ldecefi zaman sl1Ah1111 fekti ve 
lmcamı Uldllrdü; sonra be.na döndü: 
"Seni de öldürecektim ama, sen koca· 
na uymadın.. bir suçun yoJttur. l!!ehl 
çoctıhlanııa. bağışlıyorum?,, dedi ve a. 
tmı ııürlip gitti, 

- Batırmadm mı T 
- Hrıt b:tğınncaya kadar o, rüzriir 

gibi u~uı> gitti. Köylülerden blrka9 kl. 
eı onu ııaatleree takfp etmişler.. li!lnl 
bul.amn.ou,ıar. 

- Genç miydi bu adam 'l 
- Otuz 8('1klz, kırk ya,larmda var. 

dı. Uzun kara bryıklıydı. 

Temuçln (Bektıly) 8dm1 uııutmu _ 
yordu ve unutrnıyaca.ktr. Şnnghııyda 
elbet~ bU ailiüii& fMtgeieoektt. 

Temuçln o gece bu llıtiyar kadmı;n 
hinde ~tarken, kendisi gibi bir !:ôk 
Rus t>asll.81arının Motol kıyatetııe 

Şanghaya akın ~tılğlni öfre~tı. 
Ruıılar Mogola tıen2emezlerdl enııı, 'l'e. 
rnuçln elmacık kemlk1erinın çıkıklı_ 

jtlle, rengi w kafata~mın ~eklUe, liüL 
h biltUn görilntı,ıfo tanı bir Mofol 
gencine bem•Jyordu. 

Temuçln Şanghayda iyi bir Möğol 

rolll oynayablleceğtnf umu~rordu. ZL 
len o a.ynı rom bu hftvallde aylardnn
berl oynamıyor muydu 'l 

Erteııı snbah erkenden kalktı. 

İhtiyar kadnım ytrmt ~ fllıflarındıı 
bir o~hı o sabah Tem11çlnl qğurluyor. 
du. 

Bu Çinli dl'Jikanh )a'"aşça Temu • 
çlnttı J'8Dloa sokuldu: 

(Devamı var> 

KADIRCAN KAFLI 

'"~!~&liı.UJ 
• Aiika.nıclah oBaii'Hi1ifinc ğö ' 

Ziraat Banltı!ii ticsn krEfü~r ffill. 
düfü Hlllitlt Pekcan, Bankanın 1.1. 
mum mliuUr mut\V@llğitte 1tayıtt ~ .. 
diliniŞtir. 

* Ottiversitcde ôkuya.il ta&- tıı.
letie için pnfl:ın.ın VUcüde g-etlfeıt 
ceği yeni tt..lebc yurou Iiazffi~ 
ilerlemektedir. Yeni Yüfti 1100 ki.o 
~lik olacaktır. 

* Ak!fı.rayda be§ mWıtel!~ )'er .. 
den eşya çalan 15 ya.,mda HUrnl 
Şen atlh bir çoc\ık dün tl\ccar Ah• 
mcdin blıhqesinden terk<>! bötUl&• 
mu eökerlcen, köpek tarefmdaıı 
y:ı.knla.nmrştır. Hilmi kl\rakola tcs 
liın edilm'~ir. Çocuk hırm adli • 
yeye verilm.igtir, 

... 



h.lbJ 1't5d7at ıuuqııro 

Baaı h~kkı lnrık uıı 
ldığı >er. Va t Mnt. uı 

AllONl' ... ŞAJC n..AJU 
1 'ıltklye ıı:one tn 
J.4.00 r. 21.00 Kr 
~.GO • lt.00 • 

• 
L&O • 

l'eletonuı 

11.00 • 
ı.oo • 
24310 

Koreg·dor alesi 
mukavemet edi or 

n Franslslco, 10 (A.A.) - l'er 
nbc s.kt:ı.mı Körregtdor'ıla.n r Oy~ 

neşriyatı yııpUıhtD o!.maın keyfiyeU 
bu ktılcnln hD.ll!. mukaavcttıetc devam 
ttiğtnc kuvvetll bir delil sayılmakta 

~mer f 
ı at 
Y dlö • '!.n (A •• ) -= Hn.rp 

ısti lW h~. o u b:ldirıyor: 

Bir Rumen lıtUvazörU 
bir So'tJyet denizaltı~nı 

mahmuzladı 

BUkr~. 10 (A.A.) - lyl bir kay • 
naktan ha.ber Verlld.iğine gllre, ?:ılr Ru
men kruvtızöftl Ko.radcnltde Tuela 
'bUrnu açığındn. bir Sovy.ıt delllZtllt.ı 
gcmlslnl mahmuzlamı~tır. D<?nlzaltı 
tam ortasından yarıılanıırak derhal 
batm• tır. 

e 

in iliz a • 
ır 

• • gem ısı .... 
Ctuta, 10 (A.ı-\..) - Eaglc !sim. 

li tnglliz tAyye:re gemia:}ie blr 
t?:rpido hav,wamna.k ü~rc Cebe • 
llittarık'n gimıhlcrdir. 

-23-
l'nnıımın seHi .. "IlCti, <le\Jct ndam. 

ln.mm lıüt.Ua crna~c !erini llll!/t.tır 

ros~ıir. MAKYA VEL 
1'.j: 

Dır ;;Uzel ~dine girse cm im 
O ı;Uz.cllilc sen olursun ız il l, 
Ne i 1. t>Cn <le osun lı! ı;ü,'lhc. 
nen İ""e hem cbcrlım, lıcın cı.(::ir:,: 

AHMb."'T Vı:r 

"'* Site taınlm smı istemedi l!1İ7. 

~lu ajansının verrliiiı 1ıaber
e ıor dilnua vaziuelıne ba.kı~ 

(Ba! rafı 1 n<'jde) 
mlı evde kapm Tate.roğlu Kirl;or 
Ts.koryan, Beyo~lunda, 1 tlkUl cfid 
desinde Ynrdnn apa:rtma.nmın b1 • 
rinci. k ında Ojeni Abdullah, İs • 
ln.'llbulda, Çal'fj p:da, lie.ltat .ııo. 
Juığmdn 4 n~'nlı cvdo tUiüitcU 
Ataullah oğlu Yusuf Atnl , Bey"O~· 
lunda Smm rvilerde 58 numaralı 
Sc-'kl:-ru1~y ap::ırtm~d ı numn• 
ralı dairede berber Mahmut oglu 
Fethi Kuruçny, Beyoğlundn. An • 
m lrm citte 29 numaralı dükkiı.ıl • 
da manav Halil 9ğlu M~hmet Göç· 
nıen, B1'yoğlur.da J.srnııtimcScitlC 
29 ıuunan\11 dükk!i.ncb Bekiı· oğlu 
l!.'ıwe-r ~ydr_r, Be. o iund:ı lJeknr 
Mknğıfitla 21j3 numa.rnh e\'l'.lc lo .. 
lm.nt.R.cı Ahmet oğlu Ahmet Kny1:. 
l!r, Beyoğiundn, Bankalar cadclc • 
&mele dllzclm:ı.nt'lrtı.11 np3ni'tma.rı .. 
da 2 numaralı d:ıircde Aron oğlu 

Buı:dn.n biiyle hu ·usi m§aal yn_ 
mlmıy:ıcakt.ır. D ,.ıını etmekte olan 
:ru;ant işl• 1 Juruuı ubt üt . .Bu 
lUn ın~~at m_lzC!ne$L'lc amba.ilt; 
l:;)ftfntıştür. 

I,omlra, ıo (A.A.) - ~imes gt!. 
telesi yanyör: 

~eyi, bn5knsınn ynpmıı.ynııı. 
HAZRETİ lSA 

c:c:ı: 

D 
nıı .... -~ °' •aqt,lü'1ıi.ı a r 

lltnıı k 1 itr ongrcsl top ıınt ı bugtiııc ı.aı 

Moi~ ÖzU~ı'. 
Almnn bUyük elçisi ıron Pa.pcnln 

~ahsm:ı kat"Jiı tertip edlıcn bombn hA. 
discalnin ınııznunlnnndnn GcOrG'I Pav. . E·;velce Yililyt'lte verdikleri isti-
lof mubakcmcnın ilk celsesine! ı\b • •lal:ırm sırn nı•mnmlflrma. göre 0 • 

C:urralunnnln SUlcymanm, !!ad ı..-r.nc lvın<>hil ~ı·,; , " ll5tik tevr;ıı 
karşı: 1 yaptlornğı y:ız• iııJ.P.tl, Bu vrıı.da blr 

- Bunı:ı.r bıı iddlıı ,.e lfadelerne , kı!:lm otomobil il ı · ı ı ve şofö ... 

Sıuiyede y~ye<'ck '\"aziyet.i nis • 
pelcn iyllemniştir. ~sizlik kalma • 
mt'itır. f'a;1~at Ort.n-0arktn bir Al _ 
ni!\n Uı.a.rruzu ihtimali knrş;s:mda 
İngilfa lıilkii':ncotin'ın azimli ve tcll 
birli davranması lfi.zmıdır • 

l/.lıırlro, 10 (A.A.) -Havn ve iç 
c r.niyet nazı:rlıkl:-.n cuma gün\i n• 
::~.Ôuki tebliği nl"lll.iJ}tir: 

Bu sab!ili crkenclcın nz s:ı.yıda 
dilşmıı.n tayyaresi doğu İngiltere s~ 
hlli Uzerin.dc gö::.\ikmü5 ve az bir 
z!!m"• Jo':ı.Mmr§tır. Hı~bir bomba 
~tılmıı."Ilt5lır. 

Olm <lı tenh a bir l rot oe. 
mend~ yir il~ 

u .. uıme göı dikti. ne ı isler :ni: 
~c.tıoon oldu bcıı. 

NEDİM 

*"" llill-;~lcrin c<lnt1b atlan onlııt'll 
n~ o:ı olnn c rlcr dcjil, ıon1am br 
n~k ~t. n cseıieroir. dlefü.ri, ('. 
tlıııtcrı ~ ı.:n·. c.<"° 'rı ntilldlet çı. 

litt ' At.iMi ve N ru Olllıd~ sonrn 
ıitt1' llc ı;ö~u~tctdlr. ltöHifro ile 
~ lltn5inda bir ı:uıla§mayıı 1mrıl -
lıa.bıı:ıuı flllmbat k~tt ı .öper nıu 
~I taıutmdan nuz.vcltln &<"\lısi uıü
llıa.ıı ll albay Oonsona blldlrlldlğl :ro • 
&il 111tımalleyb btlhdan çok wcm .. uı 
t~lış, fulaı.t h rtuıngi blr tefsir 
'° ınaı..-tan gok1m1l! Ur. Alba7 Ooıı • 

beni deve ~apmnı ıatıyoriar. l!'ak.at ı ler Vekfı!clc _ınuı-Cı!• cJerc:i ~
ben dove oımııdığımı lsbat edeceğim. rc1:balarmın laıitiksltlik yüz.Un.den 
demi§ti. j nylardanb~t'l g11ra.jlardA takoz üze. 

Pavlof. e\'velki gUnkU ccıseae d" rjndc muattal durduğunu, kcndıle. 

Sılıhiye Vcldlı Doktor Bulüsi. A-
1.ı.~ 'bu sn.balı Anbradn.n ı;ehrl -
:nıZ{' ı;elmi!'lt±t. a o ar 

Cavan.n ş matmde 
bir adayı şg 'l ett ıer 

lmrmnzt T~·lFlK FİKRET 

*** 
\'nrhkta. gcr~i yok5a (la; lı.luk. 

gene bu deve bahsi üzerinde ısrarla nnin ele bu ~1.ıidt>n mUrtrlU v:ıziye. durınU§, bu yold:ıkl l!adrstnln yanlılJ tc diı.c:crek haye.tlP.tHıt 11!1Ulltil\k 8 tıı \ar huzur. 
\ üc llun fen~ 

tle~.u. 

1SMA1L SAFA ..... 
4ıın anlaşll13ya wrJoıası lı;ln llin • 

~da O.) nndıJ;rı rol ıırı ilmek. 
lıt • U!ı<.er tanııtlın mUslünı:ın Dlr· 
1q.1 kabul cttlf;'l knrar suretlttd 111,>or 
~lps lllndll m :ııUroanlann emel· 
tıı~ mtmın cı.mcmcırtcd.ir. Değl~tl • 
--e~t'l takdirde IUıbcl edlJemez. Ta. 

antaşıldığrnı sö~·ıcml~ ve: imkiınlarınd..ın malıltım kalrlıkla. _ (" t { 1 'd b.'cli · ı ....,. B . unc; ara ı ncı c) 
- Deve olmadı~mı lsb:ıta hacet r;.nı l• rmış Cnıır. unun ilzerlne doktor ve ikliıı:ı.tÇıh dan c lAl 

)-Ok. Zira ben de\·e değfltnı dumlgtı. tstnnbuld.<ı te\'Zİ. edihbclt llı"re 1 "0 ! 'Muhtar bizo bu hu'"~uruzta 11- d k~ 1 ı ]' tik . . . · • ... ~s aşa6ı a , • 
Faknt rcw bu gibi teferruat Uzcrln , as. verıll;'l'.~ bu m•ktardan v . zaııntı vermi;Ur. 

de durulduğu takdirde muhnkcmenin ··ela resmi dniı'e ihtiy.:ı1,0l:ır.ı1ır k · . "- Odun ve k!lmUr dağd ir. si 1 
aylarcn uzl\ya~ilcccS:-lnl ı;öylemir;U. 1 ıntilıtıfiti ve mUt~lıaı\d iıi11 tnrmuı hnztrlanır ve s:ı.hile indi lll an •. c dı r, 

Toltyo, ıo (A.A.) - Jn.pon ımpara· 
torluk umumi knra.rg!Uıı bilclirlyor: 

S:ımimiyct, bir tic tettir. Ou O .. 
<'nr .. ti;'ı cıltl~ iz ·rersenh: ili· 
barıntrJ ltnybcdcrck !;ika ınız. 

'<ıe~f\an Wöd blrU~ ıam ctmo. 
~ lıusw;unda vtıfQ·cUcro verilen hiık 

1 
~eriııtıoo doğlldlr. Onyım mıı!!ı bii -
1utu ve blrllğl attrı 

f Uzerin 
• t · b.ldf-1 ·-•• .. r r ...... rn an 

Georgl Pnvlo un de chemm!. c :ı. l'.:\ ::ı. ı nımıı;:<:ıT. ..a kayılt vcyn motör vns •- 11 k 1 

d 

'-' · .. rln · 1 ı. .... s e .s c e. 
)'etle durduğ-.ı bu eve olmak ve olma. I .. uu cmır. uze e teVEJQ.U yapmak ere dağıtılır, Bu ık ynpı1ırsa blrllğUl 

nJpon d"nlz blr:iklerl Cııvnnm 350 
kıioruetre ccnuL.mdn bulunan <..'hrlst 
mas adasının 1'Jı;aı.nı tnmamlnmı§lar 

dır. 

mak bahsinin ne olcluğunu mernk ede •ı:ı:et"(> cmnıyet aıuncı çube mlldilrti ltuvvetı no olac:ı.lttır? 'Blrlll b 1 
rck t.Ahklk ettik. ôğrcncı:,.ıimlze göre lüı~alin riy'lSelinde i:ı110 mildür .. hnnglsl.ııi yapactıl tırT Da"'dtklun ıı.rm 

d 
' 

.. • i . - 1 b '- orman . 1 
bu bir Kafkas masalı ır. ı~ntkasyadn u,.;t, şoförler cemiyeti mUmessil _ rı ke!lme~ l!)ltı adanı lliıtnd _ 8 yeUe nuznrı uikkntc alınmazsa bu se. 

le 
1 

' • d .. .. _ l" "'"' ı.. u :ı. 1 _.; k t ;. ı • 
ve Rusyadıı. pok meşliur olan uu maııı11 .t rın rn murcliltcp bir komisyon uıım anu lllzuttıu onttt kad:ırtl'a ruh ne tınucn on a ınz n carltk ~<'kece-

O.BTERN ..... 
Undmm erlre~c yalnıi'ı\ın ı pek 

t11th olur, 
füıcluı ıığlnrsıı mul\abl et iki Uç 

tlt ol\ır. " ~UJ:ıa&alıba llilld paHI ı reısı var 
:: 11->mb:ıy vaııııJ vaBJUU;llc verdiği 

'llpıa 'ıı.AycUcrtıl Hlnd blrllJ;rfne glr. 

~yledlr: 1 kurulmustıır. n:ım..syor. bu 120 bUl· s!lt vcfiıtrsc tı11Uh ltc-r"er y k l ğlz. Buna karşı bir (birlik) yapı at:ak . . _ ..,.. ~. . n ar ar, " 
Va.ktile Kaflmsyadn pôk zallm blr 1 1 1wın bı:- ki" n ta 6H:1.rc ihUynç:lıı. komUr yaparlar. Sonta gerek bunlnr, mış. uluazzam &crma~esl oıncakmış. 

~ll hUkUm sUrmekteymlı:; Vtill ı.nsan. ı ro:n tnh&\& ctnüıı, e.rn.ba.ları ay!ar gerek bafknlan arab bulnral:, .et.ıh Bu bir •cıı l:~ l<a kimse klSmUr, o _ 
'"' d•ğll, bt. "'""" hayvanla' •• -'-eri garajda yntanı .. ..ınn ancak ııaıau g.mu .... ••y.wa,. vemıo 14 • ·".. '· " • B,,.ok ••• "• ••• 

CELJS [*J 

be lı \kına ltı.taub ı:s-rar dınckle 
l'Uber 1 rtl lnln rmıtuılll korkmağn b8Şlatıll3. 6 taksiye lastik verebilmiş mtite• demki bUtUn bu lfhkl\.nları ~ıuu~ı a cl, ııl m:ıh ~ eo ,nrcı. l · cı Ulih' li crns m -.:n ~ •' !!E::tİ; tlilt1 
~ye ur oldu!!unu blldir~tir. 
e:. .. ~ı uı hUkt'l titı iki uz:ılın nla. 
-,... &aıı ıaktadu'· 

v•u bir gtın """" aUo aoı.,,.k..,, baki blrknç lMti~. de bir 'buçuk hUkQmct ,.,....klli; b!tıığ. ned': hayod• b.r net c• mmeyobll-' m ... '" uı rn J, ' '"' r clun d r. 
Ittndblnl gören bir ta..... bUJllk !'ene ovvel ""1~• verdikleri halde vet'1n T tdı"' teokU•tifun ""' 1 çol< dlkJ<at etm•U... SÜI ElY IAN NAE!F 
""kodwya kepWuak ver ... ,.uıc Ulstik a\mo1< 6lnllan ancak olmdJ bUnlan temift&,. YOpm..,. bu ,:, Dlblln lltlt ZAT >t: Dlrol<' ••• kaçmağa baıılanu;ı. Bu.,...,, w aıhat R•lmlj! olan tal<si ve doktor oto • donanz. Odun ve k5mUr ı,ındon onlayan ,.. o,1!1 .. -.o, st'1bfıcv " ınU bbod li GAI, TAN ~ TUJUill'E: 

~ 'ralrm r.otcs1 nutgnrlstnn ve Tür. 
lo ba ukb ;, nd:ı dlyor lil: 

U .._uu gfu<:n arkadO§t ., • ., bir ..,billednc ayıı\n>Şbr. Bakm, ""'"' dononz? ı:u.ı,.uı hl'"'•• b!Z• ııunıan ,.,,._ ölilr Cd..'ffi. ta • u" , mlılb-: HÜSEYiN SUAT YA'~"' 
V§an kendi.sini durdurmU§ ve sor. ?'11bUkl resııu blı- malüüftdroı al. Geçen sene odunlar kesllınl§U, hıı. .. D' Od "'** ...,,,..... .. ka llfnı llotb Aln yayn on beş gün 

Ilı r ıı\lren blr rJyoretten &00m 
Uetıuokctıno donm\15tUr. liful Bom 

mu~: lhgıı:rut. tnalnliia.t..'\ göre. bir sene zırdı, fakat bu semı kesilmiş hiç yok - ır ım ve kömUr blrllfi ıru • • rulması ılemelt, lllillıruk.al ıatnı inhisar \ntltn Wn dunırltcn Slinrnüs 

- Ayol, ibu acelen ne? Neye bu evvelintlenbefi yapılan mtıracaat .. gibidir. a.ıtıruı. almalt demektir. Zira, birll~c bir Uı.mba gibidir. Gilzclli{:;i gUfor: 
kado..r slinıtle ı.. .. nnrsm? lar ~ific her ta.leli Uzerindc mı .. Birllğe lUzum yoktur. Mesel~ ou sc. b 1 "" tntott• llu..ın ıu-.ı.ıılıu·ım uğr nmcı- Uzer<' 

:~yaya ~~f.ı1i4ıtli, A1fiüu1 4il lct: 
~ cmlrlcrl uo olduğu ünümlir.do. 
~ günJcrue öğrenlleccJ•tir. lUart eoıı • 
~ doğru llulgar blıl nmotı llual"&. 
lıı ön muzdcki ıntıcr tnarrll%Wla ns 
~ . 
et ·ncıcrmektcıı lmtinamı mazur 

l;ustttmcı, içln TUrld)t\Dln BuJgurl3ta.. 
nı tc .._,,_ 
11 

ı11t cttlğine dn.lr blr UU"Ull ma.. 
" 1% l b r r pıyo du. Derken bil. 

1 
tin lmntrol ,·e n.uam ettıği gB • 

1 
't &er birden lre Turady ~i 
.;:ıı:ı:ıu Oldutrunu sörllu . .-.ıllc. 'l'ııblyc • 
~bu ıuu dcğljl!~ın ıınc:ık bir tek 
l1;t l OlabWr. Alnuuı 1 oltmd3 
ııtı tı>': t <:den Bulgar Jı1lkQmCtl Busyn 
ltJ.u11

' lıl18()betJcrl kesmeyi vo böytcco 
l.tttıC'rl.Q cnıriııl luıbul etme.rl karar • 

~tır. Bunun 1:ıcnrJ>cr Türkler 
b b ttı h rcketlııkı değ~nl 
1; lhUmallerin lun. 
l 11u gUrüyorlıu'. 'l'Urk gaı:ıctelerl 
• J r lltlfatmrııw uezı.ı.kelle nıukııbO. 
lq 

4 
~hrQı Te Od memleket mdn. 

ı ~ tıerln ınuıı:d&m edllc
ltt Unıldını gösteriyorlar. Fakat Türk 

tUrıu lhtımale ka.111 tetıJdc 
l-~0rlar, TUrklor biliyorlar ld 
rı C\'Vel gclenİcrbı imzalıdıkla. 

ile llll..I( ına ve onla maltlnn ne Fllofu 
11 ~ Utndarmı ~ugosla\')'O '°o l'u 
t 'llltn • tıı ı;.• 1t laWiamo m do etmek. 
~il ~ 0:>ıunamqtır. Türkler Bulgıuis 

bUı &efon rolcultırma aUylCdlklcrlıü 
llıı~k ~ orıar. O da ıudurı Bulgarlar 
lıatp rkl ~ ve JstnnbuJ Jfln 

~~ltıek la orlar, 
hı.ı2ıı.Q Ckt IW.rtıı.r muha:blrluin Sof-

~ 8~ göre Alm:Ul1D 
~ ~~ 8 Berunt •:m dyıırctt • 
, ı ?et Ulg Ru9Şa cırtııe 
tl.q_ ı. 0~Urakını eldo etmeye mu. 

K 

~ 4 1:1~ muayyen s:ınnayeli klnıııcler nlreblle. "" _wr. 
a~ .Uıvşan oolu'k soluğa ce • raJliroa. ve füiıh.fi.UMftt'le yn.pıli\n no b1r lblrllk vardı. 18Uınbulun odun .. "'MER SEYFED 1N ~~~~u~~~~~ v D 

vap ve.mu.,: incelemeler nctkemnde lstanb\ıun k6mllr i§lni kendi kendine tesahup .... <=•ıtı 
N k ih

.ı• U birçok mütcı:obbiıııorl mnhvedecekUr • 

. 
- eye a.çmıya'""", a t.ırader ,ı.ıyacmı k.a-·byabilınck irin 6 Uhı~ . BU l~l yııpmo.k istcmlyordu 'n- h•"' mt till s o u ,_ w ·- • • """"''• d<>jjrlld•n ~ofl•uya ,..,.. ol•. ·~ - ••• ... m• 1 ld< bu 

g rm yor musun? Vnli .. 
0
1: ......... : hin lastiğe ihtivn.., bulundun.t• t~ wapnmıyordu. Bunlara, resmen vcl'llciı d"""'ı... ., ~- ,,.,. bw cnktır. Hele bir kısım köylüler \•ar ki, peri hlt? 

"'"""9· mm tcsbit ~dflmbjtır. lstnnbulda· s:ı.tı§ fiyatı fevka.la.de ffihl~tı. Bunlar, 
..... E va.li geliyorsa, sena.,._.,. ki acenteler alin.ı - de bugUn 8 bin 5.lO k~ satarken kanant clm.lvc - kendisi odun keser, kömUr ynpa.r ve I" ~ SABı1 o d ,_ ..,.. uc " sırf ıcendl vasıta.3ile "ebre getirir .... ~numlni'ın en 8.bdah bile 1 tem .. 

n an zı.or'luıa lcotksa , .. '""'"''-r l~ bulunnınktadır. "l:'.."-at bu tek tazııı. iStedllcr. o zıı.man b~ tet- " .... <"I . ld d ' kot'.kht =~ _ ~u.ı- tar. Bunları, dev sermayeli birlik yu. ,., ~oyı c e c cbilmcl• l~n trlkA 
r. • lıistikl.er, hUkfunet.Çe el konmuş bu klkletdo bıllundu.ın. Bu tetklkn.t, pek ta ~e,· rccek ı d staa 
- Oyıe· mııa, Wli şimdi hayvan. lunduğu ıç;n """" ......,.danbcri Mlay oıau • ÇU<tldl ...,,.,, ..,.,,.,. • ""'"'· KOmUr "' Odun ı,ını b1r b1r • ıa .,. • "·BALIM,. 

le.ra da. el a.ttt. BUtıin de ...... ,en. vn sa.tilamama.•..4- ••e -··"'-r ...... ..._:ı:ı • 1cii hesapta lblt çeki odun ırın ~. liğc bnğlayı:p imtiyaz haline koymak: 1 "' '-'-t YÇl ,,~ ,,._wı. • uı.u.u~ ....... """" • ta11S3 serbest b•-k k Yine l tnnbuln ,.elmi_c; tll'-·c , • -~ tımmıt • ......., ı.a,..... otur mekted;r Ancak matcluıssmların • ••l?d• ,.. ..... ıcın ... ••#aan lakcl•Yb •u' y h -· ma ..... ··- • , • -
mu?" di>1> hepoıni nollattmyor. • söJ.lcdild;.,inc göre, otomolıll lll• • "'""' ln<lıi~•• için 120, ıııneadadan . • ut da bMiğo odun ve !Wmfu- Saumayın ~m;•;mı ~~~'.'."i~.· 

-....,,, <ıa= etmıo: tığ, fabrika.dan Ç<kt$ndan ilib:i " ııman• nakllçln 180, bUro "'°""'' o. uoereu Y"Pm•k ıau,..u horkcoln gir· •· ~ 
- Yme lroıiltun -.rs:•. Ç"-'-U rt.n kcl.itclerin"' ,,.t-t=, ı..n. •

1 
""""C lıımk da 03 kUn1§ göstermi§Jcrdlr. taMl.nl ~11lli1 ~ltneııaır. Alt.BI tıılt61.rd? I tar edi~or. 

Sen d 

·-1~ "" WIA <> bv.n: a;u· ~ §e.hriıı mahruk t ı..ı,., stc .~C}IDI~ dh•creh llnf'!)C ~•" • 

evo değilsin iki... gıbi kısa bir mtlddet ~lııde çUrilr~ Bakalım bUtUn nakllynt ıçln dağdan a .,-;ıw• • blrkaı;ı bU)--Uk " v 
- Güz~l, sıttel ......... '"'- 1. •• ,. yana.r. Yanık ı~~;;.ı-. "inrU ı~- ı-..... tskeleye indlrlllnceye kadar "eki ba"l. scnnayel toptancının imtiyazı haline ttırtnnl• lı;:hı, .... ıı- ......_ ..... AÇI... u.:ııı.1t.= u ~ ~,,__ " ,.. koymulJ ı kl n Alncnldı olan eseıldere 1·1.ı ... r '.-:!anıp, n:ılbandm onu.. götü • inen hemen dörtte w.; iner ve "°" na 12<1 "'""" mu vcrlldl? 93 kuru' 

0 

noa ord>r. nW!don ma"""t - ,.. ~düğUrn zamnn ı..., dCYC oJmadt • . klsal<r; iki oenO k:ul1lbulıı.b!le<ek "" "''"'"'' iotanbula •oo bin .,ki <>- "-' icnbmda .,..,., lutuıocnk bit '""' E<'ooı_,R~;"· 
gon1 khn.t edinceye «adar çoktan bir 18.sti.k altı ve ho.UA ibazan Uç dun geliyormuş. 93 ne darbediniz 860 kUl tcmın ctmelts<! :!nydaııı yoktur. 
nallamr, gidıirim!" •y geçmeden erir parçolan<r bln "'"yapar. Bu Paranm .,.;.,u Çllhldl, ztlten ,ehrlh 1>1yaııaaına bO L~ı•nıu 

İlle Pnvlof, Abdu.rmlınıa.nlo. sn. \l'azlyel böyle olı'mC3 aliikadar • ııerl:es!n ağzının suyunu akıtıyor • kim oıo.n blr lkl şlrket, bu vnzıyett 
leymanm ifndclerilo kendisini SU<'. hır, ticaret vekaletinin' :ısta.nbUllla oduncuların ınıvvcU buradan ı;euy;'. tnilunmaktadlr. Ve geçen sene kentli. 
l": çxka1:P ttı~ vaziyetine dÜ- mevcut bu 8 bin lUst:ikten hiç ol • eonnı. İğneadadan nakliye P&r8.8l lerine yapünn bütl>,n ihtarlar kA.r et
eUrn:ek ıstcdik:leıi.n,i nlatmak ~ ~ şbndilik 2 bin tane4i.nlli tev. ıso kuru~ değildi, dahıı n.zdı. Şinıdi, memiiUr. Yeni ltürulai:Ak bl.Hl.k. bu 
miştir. zıme mtlsa.aıde etmesi bugUnUn 8... odun gcıeınJteCeaı içtn nakliyeyi tır oltkeUer azn.sııidan ı:nUrckkep otfnıys. 

[*l t!clis, ruıhmi admd& lfü .su
Loyıh müstear ll.dtdır. tik slirle:t'J 
Rumi 325 yılında (Eşref) mecmua. 
sırl.ih çıktı:. Falıtlii ve fel.3tli sii.r. 
lcri c,:ok gllzelciit. Ve ö gilh:: kadar 
bu tarzda r;fu- y:ızılmam':Ştif. Genı; 
~aşında veremden ölen P..alımi.nin, 
blT tek matbu kitabı vardir. Bu dn 
kUçilk kıt'a.da, B:ı.llauı Harbi sıra. 
ıanndo. yutlnuş şiir mec:nunı::ıdır. 
Baha Tevfik'in, onun sana.t..."'llı ,.c 
felsc>fesini in<'eliyen ve (Şair Cclls 
ve felscfei sanat) adlı bir hitabı 
varorr. 

Anierikadaki Kanadalılar 
va,ı.ngton, ıo CA.A.) _ Hatlclye na 

mlıği blldlrlyor: 
Birleşik AnıcHkö.dalU Kanada teba.. 

ası kendi memlekeUetl ordıilarmda 
ııw:nct eaebllcceklehHr. 

cil ihtiyiÇ.lJı.rihl mnhliiit! b1fr ıll .. ıattııar. Bun& knreı ne yapıldı? hl~ ca.k mı? Şu holde mesullyctı nerede 
t.ette berta.nif ~decegüll Baylcme'k- btt ıey. HattA nakliyeden babscd kaldı? Kanaatimlzco odun ve ltömOr 
t •-'ır'er B k ö.,.,.,.,.., .... • Od k er • ial birlikle falan haUedllem"z, va nar· ~ 1 • u talülifdc hem yeni g~ en s .1•&J~1-· un eacnıerın bir _ " " kn ve gelecek olan partilerle liistlk Uğinl te§kll edenlerden ınUblm bir zat, kı knldınp piyasayı serbest hırakmn 
stoku yenllencrek mevcutlann yıl• .Aiemdnğtnda bUyUk bir orman kont. lı, yahut narkı arttırmalı. Bu kıllldlr. 
nıp çlliiitnOSl bertamf ediml§, hem rat et~ı oradan Kndıköye Odun go- K6mUr narkı il lrnruşkon JBlak k6mUrUn 
de §ehlrlçi nakil vımtaıan darlığı t.ırUyor. Bunun 1çln cıo mı 180 kuru§? kilosu 

20 
kuru§a, ıuırkı ıi60 kuruı o. 

mUhını nlsbette azaltilnll3 ola.cak- ;A.rarl ne denlS var, ne bir §ey? lan odunun çeki.si de ıo liraya kadıır 
t.ır. Odun ve Mın1lr hlC!S<ıJeaı ciıeııunı ıraWmadı mı? Etteki tcerlltic bdun ~c 

- k6mUrde de denenemez mı T ,, 

dij;'IIlı blltnfyordum 
- MöSy? Pefiiıricwtı bit sbıin 

b~ anl~tt.r_kları:rumı. bir~ kelime• 
mne bile manmıyoru.z 
ki~ O i§te, tiu ad~·ı fule. I'e• 

' B!Z ne)~ illillul'WStlnut? 

BEN ÖLD'ORl\IEDtM 
Penlngtönun dutlnltlnnnda 

kan ağız dolusu blr kUfilr H~ 
Puvaroyu susturdu. Heıif arıbk b 
t"Il'lyordu: a 

BUl'a.da Puvaro vaztyete :nllda .. 
hale etti: 

- Fıı.knt aziz döStum, l:i~di, bu Eclimc, 10 Olusu • tnuhabirluıli. 

~ ~ tu. Hzal Borb Bul • 
~ ~ g tabakıılnmım ıUn • 
Gu Y~ ka pa bulunduğu için -41• 
trı.ı' txltıb l'fı bir 6Cfe.rcl Bu :ur or. - Pek Aın, <liyc Penınglon içi. 

eli:-. Llnet Döylun liic ~ICine• 
~tıız itı!Lvacı eki, nınıi oakhn • 

nıahvetmck t.ehlikaci... dn.ou 
dD. Ve büii1iıi . ....,.. .. e ·~ r 
linizlc L~ •. Uze:"tme bUtllft BUro• 
milşkUl vn:.Ef:~ kendinizi bu 

- Siz ne S6ylUyomunuz be? sız 
balökıttefi çtldırmlŞS:iıız Ben Linc. 
t.ı n!çiit öldüreyim? Seı:V(?u.ııe 'ben 
tevai'US eaeııe~t defil1.!tt ya, BUtun 
w.ton.lıım kôi::aSt kon:ıcn!t Nv-ın· ı~- • · -~ onu 
dıı itbllh1 ct:mıynreunuz? LtiicUn 

d~ n~}:e~ bir ~~ ~eselesidfr. \ {len) - Büyük 'l'U:r1t ~ koca 
~lrnaı :so.:.zıı: s8yledıgmız gibı Mıı. Sıin:ın bu setle de ~ b:ıuldt.ı 
'::n' J?oyl oh_nU.j ve S!.'llO!l bUytl'k Inn bUyuk eseri Sel:miyeıün bari .. 
s:xv~ teva.nıs etmiştir. '.Bu <'la ·vn. tnlnde dün topWiaıı Edrmclileı:, 
zıy<ıü t.ll.Ituihieıı. dcğiRtir.•r. l3fui.iın c !i t> r l n ~ 01Mı 
~Mıtiı;n~ 'kansı )1:ttfte bu adam 1 rruı borı:hıi'lnı ôaemek i~.lıi, on.mı 
la ış~ {;ln Şttıentz Bizin iill1ıı Ssl;iı!zc hayntmt ~rlc!".ni nn!S.ttılir. a:ııan 
ı~etl:t, çUnkü çak ~f o".an bu Mnmı ndnu t bcll elUlt-r. thtifiılde umu
kolayca ko.ndrrab 1ir, kaztklıyabilır ~i mUfct~ vekili Sill:li ÖDey, 
Wıiı. bclcdlyc rei9i, k~nnOO.n, ~}-et 
hhiro. S8t1ln\lze dUdcat edin .. nıu • ~e mruı.rU' mUdUrl ri' luılk, mil-

ı..!~ilıu 
1 
tcmcı olnrtı.k lttmııt edile. u1 çekti. Şirndi her 5tYi' öğrenmiıt 

~ ı:n '1lfl~~Uıcrck Alnına talep· ol.e.ca.kStız. ben İnğllte~e bazı 
L~tJ.ı.. ~le mukın-eınet ey- kanınlık işlerin be?'C}''iill ettiğini 
> llıllluın Uruwı!armdo bu • a.ıılmn:rştnn. Bunun UUıinO hiçbir 
ı\ı~ clıılll aekeıi ve oohrl komi • netice çWnıyac:Lk uzun bir muha,. 
~ "ıtaı! Bulgari.standa. bugün berata ı;irjşfückteıme lı:nlktP biz • 
~~.tacı. cıo kalm:unıııtır. • zat ln.giıtereyc gliıneyi muvafık 
l>ı.~ Ttlr ~ pyiaJııra gUreı Al. buldum. 
ı.. ~ blll1lk eİ§<lsJ \'on nlA. i ' ..., l>tı_: _ - Ne gihi ko.nı. ı~ G •• , 
'-. -"'nUCJin J'llPUft ıı:>n il:lyııret- - Birisinin yıı.vnş ya.vn.ş Li.ne-
'ecıe lllWıakkıık ııretıo mu- U soyduğüntlan ~UPhe ediyordum. 

ı:n ~ bn suretle Almıınynyo _ Kinılıı? •• 
e llYecc ere lldnct bir cephe - 1ftgilteredeid tş a.dammm .. 
, ~ u bttaınıı~ ı sunun için oıwı.t kendl:Sihi gör • 
ntı ıe., • 'l'Urkl~y bUCUn1 ınen1 ıaZttfuli. Feltn.t yeni evlaruniş 

____ 1c_NUr.:.,_. ____ ıbit Cifti, hem ae gen~ b.7 ~ifti, 

\l.h~ ee!ıhre bel ayı se~oabat:letl sınımnd.'.ı. rahn.t 

1
1.i""'tldalti :t:n1 l'lnhjye mUdUrlüğü sız ebncnlıi aoğ,....ı o!rniynbığıru aü 
ıllitılı.ıdazn v doğun mmielnfh rnn. §UfıUyordunı. O sebeple vaziyeti 

~il ~Ulı:eli e }11JUndaki binaları. bir tesaaüf te1tline soktum. çun -
~ olduğu nnla,.~tır kil tıoetısmx tanmuyor ve dolandı"' 

~hıeakt:ır. "" ' n:ıJı)aT ~una deıbi1 QJ.up pama. • 

~,,. ..... t~n lfü ta.rmnğa sa• 
VR.ştm~ •• Za.nıan kcu:atihlıilt hlrtnci 
ı;ayemzdi. Hedefiniz bu ld • 
halde ınado.m Dovla ,,..__ 0 

ugu 
m .. , ... " 1 • • uuzl vesikalar 
~ve ele!' ıtnzhlat.ffia ":-a 

niz, fökn.t muv:ı.ffak g krab • 

B:~un ~rlne E!.iu suX:=· 
dinı gerzdiğlmiz gUn Yu.knrdan • 
net Doylun basına bilyUk bir :::; 

~· fa.kat nıuvnffak ola-

- Siz .~den çrldırıyorswıuz 
golı1xı mösyo .. 

- N'ilaen '1$lğı doğru indiillihiz 
sıre.tnrda. ~imıyet.\ ~k~ınrn b Uzc. 
rin-e yülı:ljyetek Mndam Doylu or ... 
t.ıı.tlaiı kA'ld±mUik için Yeni bir fı~ 
sat Ztihur etti. Sönm Doylu ve hız: 
mct.çislüih .tsbn1e,n~ bite köylcm('. 
ğe hazır oıaft bir ka.<'hnm yine si
zin tabaneaıuzh vuruldu~nu da. 

b!Jb"OIVZ.; 

mr t beiı değilim. Odur 
Ra.S buz gibi BtAile '1u cnvaa;1 

verdi: 
- Va:k:a gec~ Siman Doyl ca.. 

mekanlı salondan ancak bacağı bir 
fob!\nca kurştüıile ktiildilttan tOn.. 
ra ııyrrldt. Bir döktör ve bir hnsta 
bakıcı o hndan itibaren Simon Doy. 
lun bit- tek admı a.tn:bilecek hile 
kuvvette 01ın.adlğını teyit ederler 
Demek ki Simon Doyl ne knrmrnı' 
ne de Luiz Burjeyı 5\dUrmOştUr: 
Madam OterbilhıU 61dürm.ediğini 
<le biz biliyoruz. 

Penington biroz silktinet but. 
muştu: 

- Simon Doylun knrısnn öldnr. 
tnediğinl ben de biliyorum. dedi. 
Ancak Linet Doylun ti!UmU ~ni hiç 
bir şekllds menfaatlendiremiyeee
ği hl3lde beni itham ot.m<Wz 1lze. 
riııe böyl ~~. 

" .. ~~..ili çok SJçmo. oldnğuiıu n~werl1)r ve k:.iliıbnlılt Hir gcnç-
sorursUnuz. 1Sl: hazır bulundu Sll"a ile tiıiı1ı 

Diye Pt..mington omtızhrmı sll\t.. öğreıncnı Omnım. Pe?Uncei, mi· 
t:J.. nıar Kcm!U Alton rcssant Fuat 

- Zimnn b\!nU bize i bfit edt!. Soy hıın 'V iki mrutepl! genç Sina-
Ccktir. ~ hays.t ve es~ enmtnrnk 

- Nnstl? fi.ıhunu üclt ettiler. 
c "-: ~rem tiunu ih.e i5bat ~e .. 

e'kt.!r diyorum. Üç cl:ruıyet işlen • 
rnlştır. Kn.n.ın şuph .,. iti M dıın:. 
~~:ıun OOr-vetirun '!1 rl idare edil 
dııant tcsbit. &:çin (le esasiı bir t t 
kike 'lüzum törecelair, 

P~vnl'<>, Penüı.gtonun tanıc.m.en 
~tuğllnU gördü ve '00.l'Uyl ~n. 
<lıgım ru:ılafü. Jim Fımtropun §UP 
heleri demelk ~'Üt ediywdu. ~ 

_ va.ro devam etti: 
( (Devaıru var) 

Ankarada cafdık arsa 
Afikli.rtvh bah~li evletin hemen 

ntlmemtln ()mY.illçifillği ve B:ılgnd 
kt1!-'Ü mev1tiinde ilerde asfalt ynp:
lacıık olnn Ha.ynl!ına ~ üstiln • 
de, eehir ı>?Un.ınh dahil. cephesi 00 
ıuetrcdN'I fnt.l!ı hltluıı:ı.n 2300 kil. 
mır metro nezarrtli arsa :maktınm 
3250 liraya saWikt:Ir. Tallplerln 
yazı ile lstmıbnl po6ta kutusu 753 
Muemmer e.dreeine ~ 



lO ŞEYTANI 
Ya7.llG: Çevtnm: 

EDGAR V ALLAS VEHIP TAYLAN 

- 26-
- O, Celf'e hiç bir zaman var? Moruk kendi oğlundan nef 

rastlamamıştı. Sözlerinize dik ret ederdi ondan. Yoksa öz ev-
kat ediniz! 18.dını böyle ihmal eder miydi? 

Sakallı da lMa karıştı: - Siz dün otele gelip Mis 
- Evet, sözlerinize dikkat E:di· Grir'i beraberinizde ı.,-itmek içir. 

niz! Bu hususta Marta ile hem. teşvik ettiniz. Zabıtanın gen~ kız 
fikirim. hakkında. tahkikat yaptığını b' 
Yavaşça güldü: Jiyor musunuz? 
- Oturmama müsaade edersi Marta öfkelendi: 

mz değil mi? - Arasın, istediği kadar ara· 
Eliyle bir iskemle yaklaştırdı. sın! Evet Mcriyi alıp g?türdük. 

ve oturdu. Marta ayakta durı.;.- Kolay kolay da dönmiyeceıdir. 
yordu. Tim onu oturmağa davet ı - Genç kIZI ne yaptınız? 
etmedi. - Genç km mı? Han~ genç 

Erkek misafir Landon'a dön. km? Evli bir kadının bir adamla 
dü: birlikte yalnız başma bir otelde 

- Beni tanıyorsunuz, değil mi? otumıa.smdan büyük kepazelik 
diye sordu. olur mu? 

Tim baş:nı salladı: Tim, baygınlık geçiriyordu. Pe· 
- Görüşten tanıyorum. Fakat rişan bir halde sordu: 

kim olduğunuzu 'bilmiyorum. - Evli bir kadm mı? 
- lsmim Okvrayt. Babamı ta· Villi Okvrayt gülümsedi: 

bıi tanıyorsunuz! - Meri Grir benim karımdır. 
Tim arka üstü düşmemek i~in Bunu biliyor muydunuz? 

sandalyasına oturdu. Şaşkın _ 17 _ 
şaşkın misafirin yüzüne bakı· 
yordu. Tim kendisini bir koltuğa hı· 

Villi Okvrayt gülümsiyerek rakıverdi Sanki bütOn oda dö· 
Martaya sordu: nüp dönUp te ba.qına yıkılmıştı, 

- Cınım, haklı değil miyim? Bu kadar haber onu adeti ser· 
ölen ihtiyar Okvrayt benim ba· sem etmişti. Villinin sözlerinin 
hamdı, değil mi, Marta? hakikate istinat ettiğinden zerre 

Tim kekeledi: kadar şüphesi yoktu. 
- Mister Okvrayt'ın bir oğlu Genç Okvrayt bir kahkaha 

olduğunu bUiyorum. attı: 
Genç Okvroyt devam etti: - Sözlerim pek hoşunuza git· 
- Ben çok eski ve tanınmış rnedi değil mi, Müıter Landon? 

bir sülilenin son ahfadıyım. Vü· Evet. Meri ile evliyiz. Fakat ne 
cudumda hem Brodilerin, hem de çareki iyi bir zevce değil! Bila 
Okvrayt'lann kanı cevelan edı· kis bana fena muamele ediyor, 
yor. Bunlar tarihte rol oynanmı beni saymıyor, benden nefret c· 
sülalelerdir. diyor, hatta bir defasında ... ya· 

Yine Marta'nm yüzüne - on· nındaki kadma mütereddit bir 
dan tasdik bekler gibi - baktı. tavırla döndü: 

- Söylediklerim doğru değil - Söyliyeyim mi Marta? 
mi, Marta? Marta, amirane bir bakışla. o· 

Tim lüzumundan fazla sesini nu susturmak istedi, muvaffak o· 
yükselterek oevap verdi: lamadı. 

- Tabii ha.khsm, ViHi. Sözle· Genç Ok-vrayt sözlerine devam 
rini isbat edecek !bütün vesika.lan etti: 
ve nüfus ~larmı yanımda ta· - Bilmeniz daha hayırlı Mi&
şıyorum. Bu sa:bah avukatlara gi· ter Landon. Düşünün! Bakın, 
dip veraset meselelerini hallede def asında beni mhirlemeğe te.. 
lim. Villi buraya gelip sizi gör f;ebüs etti. Hayret ediyorsunuz 
mesini istemiyordum. Fakat o değil rıU? 
ısrar etti. Sizin babasında knlmış Tim gözlerini yumdu: 
paranız olduğunu iddia ediyor. - Ne? Sizi z:ıehlrlemeğe mi te· 
-Hayır, para işlerini babasr şebüs etti? 

nrn avukatiyle halletmiştik. Hiç Gayet samimi bir tonla konu· 
mr alacağım yo.:ttur. Fakat nasıl şuyordu, ve Marta bu yüzden 
oluyor da hiçbir zaman Mist.cr hemen şüpheli bir tı:ı.kış fırlattı. 
Villi'nin mevcudiyetinden haber· - S~n peşinize kocaman ko· 
dar olma,d:ık? oaman köpskler de taktı değil 

Soluk lbenimli genç, Ma.rta'nm mi? 
yüzüne istifihamk!lr bir bakış fır· Villinin ıgözleri parladı: 
lattı: - Ay, ay, ibak nnsrl da biliyor! 

- Neden benim mevcudiyetim· - lki tane kocaman siyah kö· 
den haberi olmadı? pek! 

_Bunu dilşünemiyeeek ne ((Devamı var) 

• lzmit Deniz Sahnalma Komi•yonunclan: 

Sade yağı ahnacak 
ı - Tahmin olunan bedeli 10~ ura olan l5000 kilo sadeyağı pazarlık!& ek. 

slltmesi 13 nisan 942 pazartesi g{lnll saat 15 to 1zmltte tcrııane kapı
smdakl komlıryon binaaında ynpılacaktır. 

2 - Bu tşe alt prt:name komJayonda sörllteblllr. Temin&tı 1537 Ura 150 ku_ 
rll§tur. 

3 _ Pazarlığa ~tırak edeceklerin Ticaret vesikalarını "veJldncl maddede 
yazılı teminatıarlle birlikte belli gün ve saatte komisyona mUracaat· 

lan. (4822) 

l.tanbul Fiyat murakabe Komi•yonunclan. k 
tlA.n No. m 1157 

% 40 rutubetli 600 gramlık bir adet ekmeğin fiyatı 10 kuruş 10 paradır. 
800 gramlık yanm ekmeğin fiyatı l5 kUnı§ ve lM gramlık dörtte bir ekme. 
ğin fiyatı yUz para olduğU ilA.n olunur. ( 4403) 

Sammn P. T. T. Müclürlüğünden: 
1 - 942 senesi telgraf halları ihtiyacı için 6 metre11ktcn 455, 7 metrelikten 

1•0, metrelikten 1760, 9 metrelikten 550 ld ceman 8495 adet çıralı 
740, 8 metrelikten 1750, 9 metrelikten 500 ki eeman 8-i95 adet çıralı 
eksiltmeye çıkarılmJ§tır. 

2 - Dlreklprin 1.12.941 den S0.5.942 tarihine kadar tamamen kesilmiş ve 
S0.7.9•2 g1lnUnc kadar şarbıamesindc mukayyet günlerde ve dört par_ 
tide Havza istasyonunda teslimi §&rttır. 

s - Vezirköprü Elmacık ormıınmdnn kesilecek oıan bu dlrcktıere ııit tar:!. 
fe bedeli 4 ve beher direğin muhammen bedll ıs 12 liradır. 

4 - İhale 22 nisan 942 çar§amba gtlnU saat 115,30 da Vezirköprü P.T.T. 
binasında müteşekkil komisyonda fcnı. edilecektir. 

5 - Tekli! mektupları ihale gUnU sıı.at H,30 a kadar kabul edilecek ve bu 
saatten sonrn postada vaki olacak gecikme veya herhangi bir sebebtcn 
ötUrü zuhur edecek mektuplar kabul cdllmiycccktlr. 

6 - Talip veya prtnıımcstnl görmek isteğinde olanların kanuni vesalkle 
ve aıu; lira :50 kuru§tıın ibaret muvııkkııt teminat akçelerlle birlikte 
hergün Vezırköprü P.T.T. ııenlğinc mUracaaUan ilft.n olunur. (4255) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
BUyUk posta.ne binası 'ldllye kımıı 6 ncı caza mahkemffl kaleminde 

vaptırılacak tamirat 1§1 za .. arı mütoahhld naın ve hesabına olmak llzerc 
ı<c~lfnamcsi mucibince .açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 20.4.942 pazartesi gUnU annt 16 te BUyUk postane binası bl. 
ıncl kat idari muavinlik odnsmda toplanacak mUdUrlUk alım sntnn komla· 

yonunda yapılacaktır. 
Keşif bedeli 545 lira 157 kuruş muvııkkat teminatı 41 llrndır. 

T111ıpıerln keşif ve şartnamelerini gBrmek ve muvakkat teminatlarını 
yatırmaı< Uzere çalısına gtınlerlndc mezk(ır ıdıırl kalem ıcvazım kıamma 

ve en az bir taııhhUtte 500 Jlralık bu işe benzer ı~ yaptığına dair ldareıe 
rinden almış olduğU vesikalara lstina~n lstantr.ıl vl!Ayetıne mUracaaUa 
eksıltme tarlblnden taUI günleri barlç ll<: gUn evvel alınmış ehll~t ve 1>42 
yılma •tt ticaret odası vesikası ve muvakkat teminat mnkbuzlle komısyona 
mUracaaUan. (4207) 

R A 8 E R - Alrnm Mırla.af ·O ~~!SAN - 1942 
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12,•5 ajam 13,00 - 13,30 Saz ._ 

serleri ve beraber prkılar. 18,00 prog 

ram, saat ayan 18,03 Fuıl heyett 18, 

415 ziraat takvimi 18,55 Dana mll.zlği 1 
Pi. 19,30 saat ayan, ajana 19,415 KIL I 
Bil< Türk mll.ziğt 20,15 Radyo gazetesi 

20,415 Saz eserleri 21,00 konup• Uk.. 

Uaat saati) 21115 Temsil 22,00 Radyo 

salon orkeatruı 22,30 memleket ıaat 

ayarı, ajaıw haberleri ve bOrıaıar 22, 

415 - 22,l50 yarmki program ve ka

panı§. 

ile sabah Oğle ve a 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız. ............... , ................. ... 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 4-4-942 vaziye~ 
AKTtF PAS1F. Ura 

&aaa: 
Altm: Saf1 kUognLm 
Ba.nlaıot 

'JZ.606,%18 

• • 
Ufakllk • 

UalıJldekl Hohabb'IUI 

rD.rk L1ra8l • • 

earıçt.ekJ Muıı.a.IJl.rlerı 

Altm: San Kllogn.ın %2.'783.•'71 
Altma tahvili kabU sertıest Döv. 
Diğer döviZJer ve BorÇlU ldllr1ng 
bakJycJeri • • 

Hazllıe raııvtııert. 

Deruhte edilen evrakl nakd!ye 
karfılığı • • 
Kanunun 6--8 ı.ncı oıaddelertne 

tevtlk&n Hazine tarafmda.ıı YÜ' 

tedJyat • • 
Seoedat CUz4am ı 

rıcaı1 senetler • • 

.f 
l 

P. 

l:sll&m ve .l'alnilAt OIUAanı: 
Derutıte edilen evrala nak. 
diyenin 1taroı11gı esham n 
tahvut.t (itibari kıymetle) 
Serbeat eab&m ve taJıvUlt 

Avamlar: 
Altm Ye döviz üzerine &"ftDıl • • 

i'ahvllt.t Ozerine avans • • 
H.azU:ıeye kDI& vadeli aTana • • 
Hazlııeye S8l50 No. ıu kanuna gl5re 
açııan aıtm ıuu:aıııkıı &Y&D8 

RIMed&rl&r 

' . 

1~126."6,84 

6.890.!U,liO 
t'Jl.980,36 

!0.688.20 

o.o.ıt.689,91 

-.-
65.80US7,64 

118-1'8.A!,-

n.W.853,-

8'5.601.&0t,U 

4&18U81,91 
10.CU6Ş,71 

4.M4,SO 
'1.808.7",-
J,667.000;-

187.AO.OOO,-

-

Tekb 

108,988.709,70 

Z0.688,%0 

ın.863.027,45 

136.293.910,-

3~.50'1.tM,U 

55.618.8~7.64 

. 
17'7.970.668,80 

1.1500.000,-
11,689.1111,08 

938.392.884, 79 

Sermaye: 
lbtlyat Akoeü: 

Ad! "° tevkaı&de 
Husııat 

\ 

• • 
• • 

.l'edavWdekı Baalmotlar: 
Deruhte edilen evrakı aalı:dlye • • 
Kanunun 6--8 ıncı maddeleri.ne 
tevfikan Hazin• tarafmdan vaki 
tedlyat • , 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
tı&kJyest • • 
K&rşLlığı tamamen altın olarak 

llAveten tedavWe vazedilen • • 
Reeakont mukablll nAveteu tıeda. 

vüle vazedilen • • 
Hazineye yapıl&L aıtm ltarpl.ıklJ 

avana mukabili 8902 No. il kanun 
mucibine llAveten tedavüle va. 
zedllen 

Ml!lVDUATı 

I'Urk J.Jruı 
AJtm: Sat! Kilogram 

• • 
' 
• • 

877.'22 

3860 No. lu Kanuaa c6re bazlneye 
~ avam makabW tevdi ola. 
nan altm.ıar: 
Satı Kilogram 

Döviz TaahhOdatı. 
Altına tahvili kabU dövizler 
Diğer dövizler ve &lacalUJ 
ring bakiyeleri 

MtıbtcW 

M.ML9SO 

. . 

. . 
• • 

'7.8tt.019,l. 
6.000.000,-

188.HS.910,-

32.000.000,-

~.000,-

115.000.000,-

88.39Uı6, '7t 
1.%34.18',()..'. 

78.124.16'7.9l -------
-~ 

28.288. 1 '16,D.: 

78.ıu.urıl 

%8.!88.116' 
141.. '115,8lf·;ı 

1 "hwwwıa l9Sll tariblndeo itibaren: hıkonto tuu'ldl % • Altm ft'ZP.rln<' avans % a 

Deniz Levazım Satınalma Komi.iyonu 1 
llônlan ·---------B1r adet Dizel DM>Wril &1ınacak 

250.300 aatl beygir kuvvetinde tam Dizel aollt inceqln ve Dizel tip bir 
adet motör alınacaktır. tstek.lllerin hergün komisyona müracaatla prtna· 
mcsinl görmeleri ve en geç 15 nlaan 942 günU &lcoam~ kadar Kaaımpa;,ııda 
bulunan komlayona teklifterlni vermeleri. (4.324) , 

... * 
800 • adet dolap kWdl nlimuneal &1bl 
90 ,, Avrupa mah yuvarlak kazıuı eı~ H .. 1Sm/t 
90 ,. ., " ,. ,. tt 16.15 n 

HO 
240 

.. .. .. .. n .. .. " 
100 " " .. .. 

10 diizüne düz eğe lZ pusluk 

n n 

• • .. .. 
10 ,, Yarım )'UV&rlak eğe ll pusluk 
10 ,, DUz eğe lt pualnk 
10 ,. Yan:ın yuvarlak ete H paahık 

5 ,, DUz ete 16 pu.lnk 
5 ,, Yarım YBva.rlak ete 16 pushık 
5 ton Saf kWte tııtya 

18.17 .. 
19.18 .. 
n...ıı :. 

Yukarda yazılı 13 kalem muhtelit clruJ malzemenin 13.4.9•2 pazartesi 
gUnU saat 10,80 da Ka.!UllPai&da bulunan deniz levaztm satmalma komla. 
yonunda pa.za.rlıfı yapılaCaktır, lsteklllerln belll gün ve saatte mezkQr ko· 
mlsyona mllracaaUarı tlAn olunur. <•370) .. ,\': 

1 - 23 mart 942 günll kapalı zar!l& yaptlan elcalltmesinde teklif olunan 
fiyattan gall görülen 105,000 kllo on beş kalem muhtelif cins Yllf aebZenln 
18 nisan 942 pazartesi günü saat llS te pazarlıkla ekalltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin olunan mecmu bedeli 17412 lira l50 kurut olup ilk teminatı 
1285 lira 16 kuruştur. 

3 - Şartname.sini görmek ve atmak Lltlyenlerin hergün ve paz:arlığa 
iştirak edeceklerin de belli gün ve saatte Kaaımpaoada bnlunan komisyona 
ıııUracaatıan. ( 4323) 

••• 
ı - Tara!mıızdan temin ednecek 9-11 mim bakır çubukt&ıı temıı şart. 

nameaı muctbince haddeden geçirilmek suretile 6280 kilo elektrik kablosu 
lrnnJ ettirilecektir. Beher kilosuna tahmin edilen bedel 1115 kuru~tur. Bu l§e 
nlt pazarlık a.4.942 11alı gUnU saat 15 te KaStmp~ada buıunan deniz leva. 
nm satmaıma komisyonunda yapılacaktır. ' 

2 - Katı teminatı 1083 Ura 30 kuruş olup şartn&me8l her gUn iJ saaU 
dahilinde mezkQr komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte 2•00 sayılı kanunun ıatedlğl vesaik.. 
le birlikte adı geçen komisyona müracaatları UA.n olunur. (4868) 

• • •• 
İhtiyacımız olan 100 metre kur§llll izole kablolUJlun 11.4.942 cumartesi 

snat 11 de Kaaunpapd::ı bulunan Deniz levazım satınalma komLlyonunda 
ı.azarlığı yapılacaktır. tateklllerln belli gün ve aaatte mez:kQr komlsyona 
1nUracaatıarı UAn olunur. (4389) • • 

200 adet boy gatnll('IMll 
100 adet takım gıumcletı: 

• * • 
T. Bedeli Kati tıecnln.atı 

Lira Rrı. 
4621 00 
2998 00 

Lira Kra. 

7622 00 U4S 80 
1 - Yukardıı cins, miktar ve tahm'n bedeli yazılı lkl kalem gamsele 14 

nisan 94:? salı gUnü sııat 15 de pazarlıkla eksi'tmesr yapılacaktır. 
2 - Şartname ve numunelerini görmek lstlyenlerln herg{ln vo pazarlığa 

iştirak edeceklerin de belli gün ve saatte yukarda yazııı miktardaki 
tcmınaUarlle blrllkte Kasımp!L§p.da bulUDan komiıJyona mUracaaUan. 

{'867) 

İzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 
M Redoll remtnatı 

Cinsi Klloea Ura ura 
Koyun e.,. 100.000 lOU.000 8'60 
Sığır eti 100.000 80,000 5!60 
JCoyun eti 50.000 50.000 316' 
Sıkır eti 60.000 40.000 S()O(I 

1 - Yukarda cin3 ve miktarlıın yazılı etler ayn ayn dllrt prtnamedc d 
mak ve ayn ayn taliplere ihale olunmak aurctile ve kapalı zarf ul. 
lile eksUtmeıeri 16 nisan 1942 per§embe günU saat büyük partile! 
ve diğeri 16 da tzmitte t-ersane kapısmdaki komı.yon binasmda rJ 
lacaktır. 

2 -- Şart.nameleri yukardan sıra Ue 5,4,2,5, ve 2 Ura bedel mukab11111 
lstanbulda Kasımupaşada Dz. Lv. satınalma komisyonundan vo ';;;,I 
yonumuzdan almablllr. J 

;ı - tstek11lerin bu işlerle llgUl olduklarma dair ticaret VC81kalarmı TC '/. ~ 
sayılı kanunun tarlfatı veçhlle tanzim edecekleri teklif mektupl&P' 
ve yukarda blzalnrmda yazılı temlnatıarlle blrlfkte belll gUn ve -' 

lcrden tam bir saııt evv«:,line kadar komisyona vermeleri. (8996) ,/ 

Samsun P. T. T. Müdürlüğünclen: 
- 942 senesi telgraf hatları ihtiyacı için 6 metrelikten 200, 7 metreııııV'. 

350, 8 metrelikten 700 ve 9 metrelikten 250 kl cema.ıı 1500 adet Ç~ 
çam telgraf direği kapalı zarf usulü ile 30.3.942 tarihinden itibS 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 4 

2 - Direklerin 1.12,941 den 30.5.942 tarihine kadar tamamen kemı.ınl~"' 
30.7.942 gUnUne kadar şnrtnomeslnde mukayyet günlerde ve 4 par .. 
Havza istasyonunda tE:Sllml ııarttır. " 

3 - Vezirköprü Kazaklar ormanmd:ın kesilecek olan bu dlrekl re ait 
rlfe bedel\ 4 ve beher direğin muhammen bedeli ise 12 Urndır. 1'( 

4 - İhale 22 nisan 91:? çar§amba gUnU saat 115,80 da VczlrklSprO p, 
binasında mUteşekkll komisyonca icra edilecektir. -; 

,') - Tekil! mektupiarı ihale gtınU saat 14,30 a kadar kabul edllecek 'fO I 
saatten sonra postada vaki olacak gecikmeden veya herhangi bit 
bebden öturü zuhur edecek mektuplar kabul edllmlyecektlr. ı 

6 - Talip ve 1111rtnamcslnı görmek isteğinde olanların kanun! veaa.Ud0
1., 

1350 liradan ıbarct muvakkat teminat akçelerllc birlikte herg1lll 
zlrkl:lprU P.T.T. şefliğine müracaatın llAn olunur. (4™) _./ı 

lzmit Deniz Satınalma Komisyonunclan: 
Muhammen bedeli ~ııtl 

otnsl kilosu Um ~ 
. ığ'ır ett 10.000 7000 • o5' 
,. ,. 20.000 HOOO 1 ,: 

l · - Yukarda mlktnn yıızıtı tıığır eti fkl ayrı şartnamede olmak nzere ~ 
ayn ikinci deta kapat: zarf usullıe eksiltmeleri 25. nisan 04.2 cu'tt!P·,.1 
gUnU saat 11 ve 12 de İzmlttc Tersane kapısmdakl komisyon btnaP 
yapılacaktır . 

2 - Şartnamclen bedelsiz olarak komisyondan almabl!Jr. ~ 
3 - Eksiltmeye iştirak edecek taliplerin 2490 sayılı kanunun ısu~ ıl 

caret veslkalarmı ve yı:knrda mlktnrı yazılı temtnatıarile birlikte I 
zim edecekleri teklif mektuplarını beli! gUn ve saatlerden tanı bil' 
at evvelUle kadar komısyona vermeleri. (4855') __/ 

-,-__.. lıtanbul Belediye•i ilinları 1 
Karaağaç mUessesatı memur ve mUstııhC:eınlP.rlne alt muhtelLt cıı;:. 

maı,ıırlıı.rnı bir sene mUddeUe yık:ımp OtUıendlkteu sonra müesseseye t fi 
1§1 açık ekslltmeye konulmuştur. Tahmin bcdcU 2000 Ura ve flk teminli~#' 
Ura 50 kuruştur. Şartname zabıt JllU:ımeltLt mtldUrlUğü kaleminde g c~ 
bUlr. İhale 13.4 042 pazartesi gOnU saat 14 te dıılmt encUmende yııpıl~ 
llr. Taliplerin flk teminat makbuz veya mektupın ve 942 yılına "'li~ ti ~ 
tıd~ı vcsikalarlle ihale gün!l muayyen saatte dniınl encümende ouıuDısı 
n, (3969) • 


