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tDAREYERt: A~KAHA CAODE~l· ~~1.T ~URDU: IST.-\..NBUL Tel . 23872 
Ticaret Vekili iaşe 

işlerini izah etti 
Bomba h8disesinin muhake- 1 Başvekilin mü~akereleri hüli~a e~e~ 

ı beyanatı umumı heyetçe tasvıp edlldı 

tnesine bu sabah başlandı 
-~ Dört maZaaa isticvap adlld" 

~bayı kucaj:;'"ID.cla t~ıyan ve lntL 
·-- parçalanan ÖmM Tokat (Ömer 

.......___ Balidovlç lslç) 

~er allşmn: -
eneral Veygand'ın 
eh an eti 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

E SKi Suriye orclusu kuman• 
danı general Wcygand İs

eg gw:etelerlnden lıirine bazı SCY• 
l' Siiylemiş. Bunlarda. her şey. 

ev\"el dikluıte çarpan elbet 

Bunlardan biri Sovyet konsoloshanesinde stajyer memur, 
diğeri Sovyet ticaret mümessilliğinde müşavir iki Rus~ 

diğerleri de tabiiyelimize girmiş iki üsküplüdür 

K onsoloslıanede 
memur olan Pavlof 
Maznunlardan Abdurrah
man ve Süleymanın komü
nist olmadıklarını söyledi 

Ve yabancı bir teşvik ile bu iddiada 
bulunduklarını ileri sürdü 

Ankara, Sl (..\..A) - Cümhuriyet 
Halk Partisi Meclis gurupu umumt 
Heyeti bugUn saat 15 de reis vekili 
Trabzon mebusu Hasan Saka'nm reis
liğinde toplandı. Celsenin açılmasını 

mliteakib kürsüye gelen Ticaret vekili 
Mümtaz Ökmen memleketin bugünkü 
iaşe durumuna müteallik iktisadi ve 
tıcarl meseleler hakkında umumt he. 
yete mufassal izahat verdi. Bu izaha_ 

Pasifik 
harbi 

meclisi 
bugün Vaşing

tonda ilk 
toplantısını 
yapıyor 

Mecus ıstışarı 
mahiyette kararlar' 

verecek 
Vaşington, 1 (A. A.) - Bugün 

Vaşingtonda '))k cel.aesini aktcde
eeık olM . Pasifik Harp meclisi, 
münhasıran ist.işa.'ri olacaJctır. 

tın ihtiva ettiği muhtelif mevzular 
üzerine söz alan hatiblerden bazıları.. 
nm beyanatına vekil ta.rafrndan verL 
ten cevaplar dinlendikten .'.lonra kllr
sUye gelen Ba§vekil doktor Refik Say 
dam umuml heyetin bugünkU müza
lterelerini bUIAsa ederek bazı i&§e me 
seleleri hakkında kısaca beyanatta bu 
!un.muş ve bu beyanat umum! heyetçe 
tasvib olunarak celseye nihayet veril
miştir. 

Hintlilerin 
cevabı 
hazırla
nıyor 

ingiliz teklifinin 
reddedilmesi 

muhtemel t 
----0-

Krips mali durumu bozuk 
vilayetlerin karardan evvel 

uzun düşünmeleri 
lüzumunu hatırlattı 

af etıeraljn adeti fal bakar gibi 
Ha.rp mecbsinin bu mahiyeti re

is Ruzve-lt tara.fmda.n basm top. 
an~ında kaydedilmiştir. 

Yeni Delhi, 1 (A. A.) - Criıpp. 
sin tekliflerine verilecek ccvabm 
Gendi ve Nebru tarafından hazır. 
!anmakta olduğu bildiriJmP.ktedir 
~va.hm bugün tevdi edileceği an. 
ıaşrlzyol'. Tekliflerden Hindistanııı 
kontroluna ait<>~ kısmı §iddet
li itıirazları mucip olmaktadır. Bu 
yüzden teldifi.n reddedilmesi :ih ti
nıaHeri de va.rd:ır. 

• lisan ktıllanması<1ır. Fransa di
~ek 'e bllJ m. bh· <lcdet ~öke· 1 

ir, diyor. Bu biiyiıl. devletin 
hangisi olduğu kolayhkla iah
edileccğini iliı,·e elliyor. 

~Ranm dlrileceğlndc hiç kim
irı ışüpheSi yoktur. Fransa ge• 

Weygand'la.ra, amiral .D.ar· 
Ve Lıwal'lere rağmen dırıle

elctir. Zavallı Fransayı bütün 

Ankara. ağır cer.a azasından 
:Reşat Bayram oğlu 

Ankara ağır ceza azasından 
Emin Öke 

· ma.h,·etmek için bütün o 
lıık taraftan mürteci unsurlar 

·e düŞmana satı!mıı:; polltilmcdar 
'11etındcn geleni yaptllar. Fa.kat 
~a şimdiye kadar onlarm bi· 

~e~ ve bilmiyerek yap~~ Ankara 1 (Sureti mahırusacla gönderdiğimiz arkacla-
°'tıploıara. ve tahriplere goı.'lls sımız telefonla bildiriyor)- Günlerdenberi merak ve /ıe. :'l'di; ayakta kalabllmeğe muvar4 

~oldu Hatta. İngiliz mukavl"- I yecanla beklenen Atatürk bulvarında patlayan ve Alman 
al< ~U ve· mnvarfakıyetl ve sonra- büyük elçisi Von Papene suikastı istihdaf eden bu hadi. 

14 
"""1 İngiliz ve Amerikan ittifakı senin muhakemesine bu sabah Ankara ağır ceza mahke-
~l'~inde Fransa. durduğu yerde [ mesinde başldnclı. 

tn' ~ kıymet ve chcmmJyet kel'· Müddeiumumllik, salon dar oldu. 
~~tti. Miu·t .. •reke ,.,.ünlerinde'kl • bas•-•Q, .... ,.., • da tu için duhuliye kartları ..... ~ .. 

it 'la ~ ile bugünkü Fransa arasın- 1 ra n muhtell! makamlar vasıtasile dağ"ıt-
yet llE> büyük bir fark olduğunu mrştı .. Buna rağmen mahkeme salonu 
uıı ~~lllak l!;in büyük bir dikk~t.c • l ı daha sabahın erken saatlerinden lti-

!s ~Yoktur. o günlerde kendL'il• ıa ce il baren büyük bir kala.bhlıkla. dolmU~-
•tı ~Plerin ayaklanna atan Fnw- Y . 1 tu. Polis ve jandarma, inZıbatı temtll 

~lnt gelenleri ~di hal& bir zorlu g"' u ı edecek tedbirleri almıştı. Gazetecilere 
~ ·et lf ade eden bir Fran.'!.3 na- ayrılan yerler Türk, Amerikan Alman 
~..: Söz söyliyebiJmck jmlkii.nmı Rus, İsviçre vesa.ir ecnebt gazete mu-
ıı, tlşlanJır. Almanlarm vaziyeti ---o---- habirleri ile dolmuştu. Muhakemenin 

1) ~eştikçe Fransa.nm bir rol Mu··ıtef ı·kıer kaA f ,· filmi de alınacaktır. ııı'hilnıesi ihtimali peyda. ol· Saat tam 10 da ağır ceza mahkeme. 
~u.r. Onun için, general Wey• k d b 'IJ d si reişi Sadri Yoldaş, aza. Re.şat Bay-
h· Fransa dirilecektir derken mi tar a ug ay ramoğlu, Emin öke, müddeluınumt 
!lak: hata etmemiştir. Yalnız Fran- Cemil Altay, muavini Cemal Bora, ge. 

Ankara ağır ceza nillddelumwnisi 
Cemal Bora 

Bir soruya cevap veren reis 
Ruzvelt şöyle demi'}tir: 

Harp meclisinin istişari bir te
sekkül olması sebebilıe, miimee&i~

lerin müsavi $8.Jfthlyetlere m.a.lik 
bulunmaları bahis mevzuu olamaz_ 

Mumaileyh, Pasifik, Londra ve 
,. aşingtond"lki Yeni harp meciisle• 
rinde müşterek genel kurmaylar 
a.rasm:l.a stlct bir işbirliği yapıla , 
cağım belirtmiştir. 

<De,·aıru S üncüde) 

Kumaşa blca• ! 
istanbulda gür.ade bir milyon 
lirahk ı<umaş satıhyormuş ... 
Kumaşa ba ratbetln sebebi, llaOara 
ylzde 60 nlsbeUnde zam yapılacatı 

şaytasıdır. Alakadarlar, bu 
şayiaları yalanlıyorlar 

~ünle~enberi gm,li bir yanı. f Ne var, ne oluyor? 
~-~•nde. ~§iey~n kumaş piyasası. 1 Yakın bir gelecekte Adem ba· 
oun biırdenbıre had §eklinibul- l>amrzm akıbeti mi bizi bekliyor? 
du. Yuvarlak hesapla dün yapı· Piyasaya bir daha yünlü ve pa.. 
lan k~aş satışı bir buçuk mıl • muklu ~fmiyecek mi? Fabrika· 
yon lıraya yakındır. lamnız durdu mu? Yapağıları · 

ıı,h hoiaznıa sanlmı~ oJan içli ve go··nderdi lerek yerlerin! aldılar. 
~~~ı eUel'den knrtarmsk lazım• SUÇLULARIN SORGULARI s ov yeller 

Çoıı. __ • • --o--- Evvela., suçlulardan Abdurra.lıme.n 
~ d....:ıceıc bUyük devlete gehnce, Hı·nJı•ıtana ela •eker Saymen getirildi. Bu, esmer renkli, 34 

rruz bir anda kül mü oldu ? Hü • 
kCımet, kumaş alış verişini yasak 
mı ediyor? 

Hayır! Hiç biri değil.. bunun 
yegane sebebi, va.kti~e eı'kmeğe, 
daha ronra !'«ekere ve "k:U~r bir 
çok maddelere karşı bir kısım 
halkın gösterdi?i yersiz telaştır. 

"1 ev!eti tahmin etmek vazifesi- :ı: mesku"' . 
) ... genera.ı Weygruıd bize bıralu· gönderildi seyrek saçlı, 83 doğumlu, bir gençti. n yerı 
"l' )) ka.ı Bundan sonra. suçlu Süleyman Sağol 
d~ oğrusu, hangi devleti s- Moskova, l (A.A.) - Tahrandan geldi. Arkasından Yorgi Pavlo, geti. gerı" aldılar lı1ı, ~i bilmJyoruz. Herkes bu· rildi. Bu, uzun boylu, Rus, 415 yaşmda 
dll~ndj tahminlerin~, \ "C d~_ha bilı:~o~zr çevrelerinde rastlusn birisidir. Da.ha sonra suçlulardan Yor. --<>-
ta..,. 11., kendi sempatılerine gore 

1 1 
Rusya ,,,. K rmiJ f 

Eloğlu da zaten bu "yersiz te. 
ıaş· ' an gıöv,et1emekte_ Bir da.ha 

(Devamı S üncüde) ' ı-aı·ıı etrneğe kaJkacaktll'. Gen<>- iaşe zorluklarını yenmek ç n ' .. ı a o geldi. Alma.-.ıar iç av 
l"tlc ~.eYgaııd'm dediği gibi çök(• İngiltere ve birleşik Amerika. bu ınem SUÇLU ABDURRABM.ANIN J 
~ b buYiik bir de\"let nrdll'. Hat. lekete kA.fi miktarda buğday gönder. BtJvtn:Tt içinde 260 bin kı,ı T .. k . · ı · 

Yeıni DellıJ, 1 (A, A.) - Hint 
vilayetlerinin mali dun.ımundan 
bahseden Sir Stafford Cripps ga • 
ıetecilere şöyle demiştir: 

Mali durum.len kendilerini ida. 
reye Wi gıelmiyen viJ.a.yetlerden, 
Hindistan statüsüne iştirak etmi • 
yenler bulunduğu takdirde, l.ngil. 
tere hükilmeti, ~ malen yar 
drm etmeyi taahhüt eylemiyecek • 
tir. 

Bu vil.8.yetlor iştirak etmemek 
ka.ra.rmı: vermeden evvel malı va
ziyetleri :itibarile kendi keııdileri" 
ne yetişip yeti~yeceklo?'i hak • 
klnda bir karar ver.melidirler. 

----<>------

Gelin olan bir kız 
Dfllla evinden esld 
sevgıusıae kaçtı 
!znıirden bildirildiğine göre, Kırte· 

pe köyünden 16 yaşında Ay§e admda 
bir gUzel kıZ Mehmet adında bir gen. 
ce nl§anlanm~. fakat dUğün gecesi 
dUğün evinden kaçmıştır. GUzel Ayşe 
nin aaııa evvel seviştiği Ahmet adın. 
da bir gençle kaçtığı ve Mehmetle ev -
lenemiyecek vaziyette olduğu anlaşıl. 
mış, Aşıklar yaka.lanmıştır. 

Nurettin Artam 
Matbuat umum müclürlüğ 

Matbuat Midir 
Muavini oldu 

Ankara, 1 (llOlJWJi) - Matbuat u 
mom müdllıiüğU matbuat müdür m. 
avlnllğtne "Ulus, 
gazeteei muharir 
Jprlndrn Nurettlı 

Artanı tayin !>dil hı..ı.~Q de,·letin bir değil iki veya mişlerdir. Bundan başka, İran buğday Evvel!, Abdurrahmanm hUvlyetl k b tt 1 ur - ıngı iZ 
tlij;ı'ç obna.sı da pek miimkün. mahsulünü arttırmak me.ksadlle R~S- tesblt edildi. Babası Ra.grp, annesi Ay ay e iler 
ıılltı.~ ~e~lii, Japonyamn eski Ja- ya, buraya. tohumluk buğday de., g)ön. (Ahçlba§I) (GUlÇin) (Mesut) MoskoV&, 1 (A. A.) - '"Prav- Ticari mlnasebeUe- re~~~rtam, ~:ı 
•'-1 .. -.,__halinde avn~ıı durması (Deva.mı 3 üncüde (De""'-' S un·· ,.·u·de) " +-· . Kaı,,. ... : 

"' ... a,- ,,- ____ ...:::==.:..::--:--;--- ._.... .., da gaze~ı~ ........ n cepheşin-
1 

rl iç mls'I arttı veıce senelere 

mt,tlr .. 

~ gar mı? . . . • deki muhabirinden: şehrimizde 
~e~rtıafih general Weyga.nd'm nı inki.r eden er;ıki düşlmcclı ~- · 31 b• tki gün süren çetin l:ri.r ç.a-rpıı:;- Londra, ı (A.A.) - Taymis gaze. kıt,, gazetefilndı-
dU I! et ~vururken Japonyayı sıeler bu eSki İngiliz düşman~~!· 1 n tayyare madan sonra bir Sovyct birliği tesinin İstanbul muhabiri bildiriyor; rtlmdl de Ankarada Nııretun Artan ,..ı'\lrırnu'" o'- ~ 'ht'ma1 nre- na da varis olabilirler. Fakat mur- 1 34 ~•-. "-•-- ıı 
.,, ~o ~ ·uıeagına 1 1 ı 1 • • d bilh • ı Alman arı ffi=<AUil mahalqen İngiliz korporasyon heyeti reisi Siı "Ulus,, da ''Toplu lğoe,, m..-. a 1 ı\ ı.. l'ttz. O belki tngı'ltercyı', belki rit. sa~ taraf komünızm., en .a 1& lk •- -1-- •- G · 1 ıı Jarll 

.... ~ tehlik ,.mer an Dl1a1118S· ı-iirmüş. Çm4l'nlI~ ..... ~. . erı çekilen ' Frank Nikson ilç hafta kadar Türk ile yazdığı güzel ve nUkte yazı ,. )ıı.h a11yay. tnsanrur etıİıiştir. Rus- ı-a korkuyor. Bolşcl'mlik eı Almanlar her koy cıvarmda, içle- 1' yede kalmış ve Ankarada tlcaı1 gli "arllere kendini tanıtmıt ve sevdlrml15 
111~ ~a. c;:ok ~özönlinde tutmuş ~ine kal'şı Alma.nlara ko~n Siller mecusı rinde subaylar da bulunan, yüz · rüşnıeler yapmıştır. Nlkson bu görU •e~erll bir gazetool ark&datlillQCbr. 
t~IStrı~r kahllc1ir. Ciinkü şimdiki ı ııça..rak kadar bu korkularmda ılr- · !erce ölü bTakmışla:drr. Sovyet ınelerden çok memnun olduğunu ' tııdyo dlnJeyfoUerl her akşam radyodıı 
lııJ.ti 

1 

Pransanm en büyük kini ıi gitmişlc~ir. Bu ~rpt.~n sonra ll8Vk8J.Ad8 fabsisab kuvvetleri birçok top, havan topu korporasyonun kuruluşundanberi Tür l 'ımduğu "Radyo gazeteelnl .. ~ ~İlt ltercyle Rusy. nya kars-ıdır. İr• blrka.ç büyiı.k .devle tın ç~~meshıe · raı to b ·ıı b ' de tanJllllf "" 11ıe.- ... , 
lıı-..l~!f'e bij,.:·ık 1"n'k1Ja~ p "rf4 f""ITIC)e. muhakka~ 1ntızar 0Junab~Jıl'Se de kabul etti m,~t yÖz, ~. ~0 l er Ve . Üy~k 1 kiye lle İngiltere arasında.ki tlCarı rPk ODU wUe r 

·cıı ı • .. .,..., - miktarda muhiınmat ele geçırmış_ mUnasebatın Uç mlsli artmış olduğunu dJr. Arkada.,mm:1 tebr11< N!rr Ye Jenl llıarı·: < Pran-.ası için "irsi dÜ"-· bunlarm hangile~ olacagmı kes- {Yazısı 3 üncüde) (De,·amı S üncüde) l müşahede eylediğini aöylem.l§Ur. 1 wazlfeetnde de bafard&r dl1t'rh:. 
dı. .lfüyük J.'nuısu inkılabı- ı tirmekt.e herkes ıttifa.k edemez. 



1 TAldB BODETI !=========~= 
Bir Devlet, 
En BDyOk Zarar' 
Casuslardan G6r0r 
....... .___. .......... .__,. .............. _____ ...... 
! Oımanlı imparatorluğu, on •ekizinci asırda giri§tİği bir 
~ harhi, intiz.anuı:z ordumnJa cirit oynayan canı•lar yü. 
; zünden kaybetmİ§tİ - Koca Sekbanb~ının paklettiği 
j hcain vaka - Bir a.Jıer her feyden eıJvel ağzından bo:ı. 
; guncu bir söz çıkmama.ına dikkat etmelidir. - Bilmedi
: ği ve akıl erdiremediği me.elelere dil uzatanlar, yurduna 
~ ıJe milletine zarar verirler ••. 
-~ ................ ---- ·-·················· ............ 

Yazan : Re,ad Bld'em KOÇU 
ca akçenin \ 'e &lhnm kimi devlet3. 
nize Jdml ,·ezirini1.e \"e yQDİ~eıi a. 
jan11.a Ye 'Jdmi <la.hl Kırım hanını1.a. 
,·c sair yerlere gidecektir! Bİ7:ler 
tdzin vitayettnizl akçemizle setın 
ıtldık, hatt& nfmdi \•erilecek akçe, 
tstanbulun bedellcllr? t tanbolu da. 
hl satın aldık.. buİıu size soylc _ 
mckten mu.l'Mlun ordunuzda clur -
nuyasınız! İstanbulcla. bile durmr. 
yaaımz! Hemen \1layctini.ıc gide&!. 
niz ki sonra e5fr ohnıyasmız 1 J.Akln 
bn sırrı saklayıp ortlunut.da bir kim 
seye söylemlyesini~! .. 

lhlamur 
Yaza doğra ıblama.rclan bahsetmek 

biraz monl.JD8k gtbl ayılır. Fakat 
böyle prillmemcll. (laym ~1131, 
paçaları sıvattı. Bojulmadan kal'!fl 
saldle geçmek iÇiP bl7.t> yol dell§ttrttl; 
ihlamora aaptık. Mllbarok, kendlalne 
yD:z çevlrdtlfml:d görilr görmez, yaza 

doğnı da olsa nazlanmaya bqladı; 
16() kura.,a yükseldi. Biiylo dOknzln 
taksim edilebilen bir rakam ardlna 
sııklanmıısını ııtz tcbllltell bUhmyor, 
&Unde kafanıza inmek llzcre bir 
topu7.UD yükseldiğini görmüyor .musn. 

Bayırh evlAtbk ı 

On ttekitlncl asır Türk rk:alin • 
ıten bir "J{oca. Sekbanba.51" ,·ardır. 
.\:011 adı t>ilinmiycn bu zat 1718 e 
doğru doğmu,., 1805 ılc, seksen ye. 
rfi yaşında ölmUı;tUr. Pek genç ya . 
'iutdan Jtibaren, on st."kizlnci asırda 
. 'ustut)'a \ ' e Jlusya ile yapılan fe
laketli lınrplerin hemen hcıpslnc 

lstiral• etmiş, me.nsup olduğu yeni. 
ı:erl omğınm jntlzamsızbğı yüzün. 
llrn devletin uğra.dığt zanı.rları, 
, lnnalkfır \ 'O cahil eller tan.f'mclan 
devlet lı4lnyeslncfo açılan yaraları 

ynkından gormü_ş, \-atanpen·erllk 
tluygulan COfU'&k uzun bir rapor 
yazırıış, , .o \'ellaJıt ııebzade Masta. • 
faya. takdim ctmll)tiKoca Sekbaba 
l·•, bu raponımla, 7..afcrlerl, ancak 
'e ancak niam \'e lnth.ama. malik 
orduların kamndılmı irldia ederek 
ınWrtübel ~i:;aha, en korkunç fo 
lilketJcrln, cıahalft, llabellllk, ih -
nıalkirlık, lıayrtsnhk ylizün.deo 
~eldiğinı sade bir lisan, zarif üslüıı 
ile s:ı.yıp dökmU,, gözleriyle gör • 
dii,b-ti 'akalım birer birer anlat • 
mı tı. A~ıığulald . :ı.tntan işte b11 

Diye tenbib eder; bu yoldaşları 
hhim f;JnmnJIUL bıra.kır. Düşmanın r 
hlylcsinden ve belki kendinılen ı;a.. .a;ı•~•l'Jn.U~~~~ 
fil sade<liJ ahmaklardan olduktan .... ----~-----~..;,;.,.;-.;;;;.........;;;~ 

Ercııköyünde Bostancı cadde· 
sinde oturan Dilberin evlıltlığı 13 
ya..,laruıda Hatice, evden bir tnik· 
tar eşya çalınış, gecele)in de k&,ı
kllıı alt katma petrollü kAğıtlar 
koya:rak yangnı çtkamlIŞ ve kaç • 
ıruştlr. Hatice ya.kalannuşttr. Kt. 
z=n köşkten çaldığı eşyalar, polis 
tarafından meydana çıknrılm.rş, 
Hatice adliyeye vcrilmi~tir. 

raı>or<lıı.n naklediyoruz: 
"Bir onlucla en milhbn m~. 

!erden biri de cuwı m.dclelddlr. 
Onlnmuı:a glrtp cıkan casa•lann 
hillmnesl gayet mıişkiil bir ~ydir. 
Oa~ruıludan bir devlet çok 7.aı r 
~ôrür. Oatuslanlan konmamıyau 
!lizamınz a.sker, devleti feliket.e su. 
riskler, 1içUncU Sultan M'llltara za,.. 
manmda Rn!llya lle gtrtşllen leler. 
de iki yU% bin ka4a.r asker toplan. 
mı~"tı, l'enlçeıi ordalarmcla bir ta. 
bunla birkaç bin adam ftrdr, ama 
"YDI tııbur lçinile kimse 'Jdmseyj 
Mlmez, baba oğlunu arMa, bala -
muzdı. Bi>yie nlzu.Dlfll'Z ordanan ı. 
çlnde ,1 ı~an taratmdan gelen 
r.a u~lnr, her gün her gece düpna. 
nıı. h:ı~r ~unulardı. Vezir b11%U. 
rund& \'efi:lir F.abitter a....nuı., ne 
konu~Ull, r ye karar verj)mlş. 
6c, ne yapılacaksa dUpnena haber 
hridcrdf. l.'iiilerce casustan ancak 
ildsi tutuldu, geritdnl Jdm9e ara • 
m:ıdr • .ı. •• zaman dU§llnen üzerine 
yürünecek olsn., bir gün e\'\'cl sa -
baba yalan ba81mıa ağruulııdı. 
H~kl'S uykuda iken peri§Ua olur • 
rln, Askerimizin CtMHl9a kari• ga.f. 
l~ti, Ye *1ht karmakanpk olması 
yüziıinden, bu seferln evvelinden 
ahırmn. va.nnca ağız tadile bir ın. 
tikıun alnıamadı. İi işten ~ -
1 en HOlll"& ah ve Vllh etmek fayda 
\~ Döşmıuun bir garip , ..... 
C"&İp ıil;lednl anlataymı, gersıl, İli. 
mM büziin Ye ticm ,·eriyor ama 
koodi ketıdtmizi MMtnnek ~ 9k 
rediyonım: 

'Vç )'eDIQerl, ittifak edip )lo.lu>f 
tan bir ee1r alma.ja çıkmıtlar, alr. 
1Jı(ıllDdu l!IOllra otln~a :makaNılin. 
den biriDi tutmaolar, orduya ge ~ 
tirirlerbn, meler bu adam tiirkçe 
bilir bir biyleklnwi: 

- Aja.lar •• beni balia edenenb 
benim baOOııı bir zengin admı4ır, 
ı;iz1e11c ~ jkram eder 1 diye bu ye
niçerileri ka.ndamıı. Yeniçerileri a. 
hp hududa güturmUff; \'e sahteden 
haham decli'rl adnmı bulma~. O da 
hfr hiylekl.r ye mekklr hnl.ı1: 

- Benim oğlamu beWr etme • 
rni,-.inlz! 

Diye yoldaflann ayaklanna ka4 
panmıff, bunlara bes yiiz altın ,·er. 
mi" Ye sonra: 

- Sizlere çok ikram ede~, 
lakin ılzlere bir teY gÖ!!tereyim, 
bu ela slzlere bir ikram olsuıı ı. 

~n bu hiyleye inanır1a.r. Ak9e 
maddesini dolnı SMlp rast geldik 
leri yarln ve yoldaşlara anlahnağa 
bqiamışla.r: 

- Bre H.1mmri dayı ı Bizler bu. 
raya nltin geldik?! Osmanlı bizim 
\"iliyetıeri dü~mana satmıı;lar ak. 
Çıetinl alıyorlar 1 Jlatt& htanbul 
pahası sayllırken gö7.lcrlmiz1e gör. 
dük!. 

Diye Allaha 'e J"efJUliine yemin 
ctınltıler: 

- Burada niçin duralım! İ~er 
hep Şamitl olmUj !, 

Diye kendileri gibi nice bin sa. 
dcdili korkuya dU ünnü,ler: "Bi 
:dm Hiiseyln elayı, ve Ka:bakçıoğ .. 
la !recep Bette ve Kocabll' lfhnmet 
Emmi İ5tanbul baba'ı sıaydır1<en 
~zletile gönnüsler, dokuz t.:lika 
yemln ederek ilöyledller; ııcerçelr. 

tir!'' diye orduya. bir galgale, ille 
me ,-eJyeJe saldılar. Dnğarcddannı 
srkasma '\"e tUfeklerinl omuzlanna 
\-Urup derme ı,,atma mahut asker 
çilyavruau gibi dağıldılar, gittiler. 
Düşman da bunu fO'Sat blt<li, ın~ 
yaz demedi ordumuza yürüdü. Ken 
dI.leri aralBnnda bn \-akayı le 
~le :ınlatırın.rmı~, sahteden m 
Utman kıyafetinde adamlar peyılı:ı. 
ettik, biraz nkçc tarttık, Uç nefer 
gaflli aldattık, kendilerini kendi • 
lerine perlfan ettirdik. bUylik za 
terimize ba Uç nefer sebep oldu" 
aenıitıler. 

Bir asker, her -.eyden c\'vel, n!:"Zln 
dan bozguncu bir söz çıJonarn:ısma 
(.likkat e~elidlr. Bllmodl~ ,.e n"..nl 
crdh'emedlği meselelere dil uz.'\ -
tanlar, yurduna \'f' milletine nrnr 
vcrlrler." 

Koça 8ekbanbıı.5mın yerclen gö • 
le kadar balda \"Srdır. 1-atandaşl:l: 
vazifelerimizden blri de her ı!n 
her yerde dilimizi tutmnk, ullJOlt,3 
kon~ır. Yerin kulağı var. 
dır. Sa uyur, dtı,mıın uyumaz. 

Ortalık kararnuttı. fakat gökyUzU 
aydmbktı, tlo hayvanlı arabanın ıcın. 
de oturan Temuçln etrafa bakınarak: 

- Burası cennete benr.tyor, Tongo 
baba! • clec11 • Senin köyUn de böylft 

gbel mlf 
- Şu karfıkl tepenin yamacında ,.e 

"ınl 1mı akan bir derenin kem.rmıla 
kunı~ olM köyUmün bn eyaletti.' 
eti ycıktur. En kalabalık bir köydllr 
buram. Etn.fı meyve bah9C1erUe sUs
lenmlftlr. Bu kti>1l vaktlle ben.im de. 
delerim kurmut- Onun ırtn köyJO beni 
Qok sever. Bunlar a11'8mda ba.nn 
"köytlıı l&blbl., diyenler de \"ardır. Fn. 
kat beo onlann eandıfı gibi, kendimi 
1'1Sl1in l&blbl telAkkl edecek kndar 
budala. bir adam değtllm. Benim kö . 
yllmUn sahibi yalnrr. ben değil, orada 
:rerqcn ve çalıpn bütlln kll.>'IUdllr. 

Temll(ln bandan sonm Toııgoya 

Diye yeıılt'etilerl kendi kıyafet -
lerioc so'kmn' ve ordularm<la bir 
hüyiik çadır ken&mıa götUrmüS. 
Un yoldaflar onu'la görürler ki bu ııordu: 
cadınu öoUncle bir lulabalık var, - RU8 • Japon h:ı.rblndoo k<JyUnU:ı: 
~dırm içinde bir bUyiik terazi ile mUt.ee981r oldu mu! 
beyaz ak~ ve altm tartılıyor, bu - BllAkbı çok para kazandılar •. 
a'iııçe , e altmlan , arillere doldu:. malatıullerlnl Ruslara sattılar. 
ınakt.atlrr]ar, _t.ndırm içinde çorbaeı - Neılen Japonlara ısatmaclı~r. 
kalafath, ve yasalı kavuklu ,.e bt>. Yoks:ı. Rnııtann kazanmumı mı ıstı. 
re.talı Tatar lmlpıı~lı türlU tilrlü yorınınıı:t~ 
1'nafettc adamlar uıı· oJı:çelerle - Hayır. Bl:ı.Jm bu h-.sta hltblr 
d~hı olan \-nriUt-ri bu ~Uslünıımb.. dUıiUnccmız yoktur, KtlylW~rhntr. 83• 

l'ı\ ta.k!'tim c;!er uunırlar. dece bUrrl)ctJerlno, mallarına, <'anla-
lllyleklr P:~rlf bunlan uzaktan rma el uzatmıyacak taratın gııl~ 

~österdikten sonra bu yol~lsn 1 gı>.Imc6ln1 ister. 7..aten biz Çinlilerin 
yine kendi ha.nesine götürlir: ibu J lcrc o Jmd!ır nklrını:ı: ermez. Fn. 

- ı te yolıl:ı.~far siz" bu madde kat, Pur ArturUn Japonlar tnrafın. 
~ i J,tôst<>rmek bfr ikram ol~nn, bun- j dıın fetbedlldl,;"1nc bakılırsa, Ruslar 

Cumhuriyet: 
(Hlndlst&n ne olacak?) Bqlığı al. 

tında yazdığı bafD:ıakalede Yunus 
Nadi, 1ngfiterenfn Hlndistanm kalbtnl 
kazanmak için tasavvur ettiği domln.. 
yon idaresinin hiç olmazaa en essah 
maddelerinde bir kabataıılağuu §imdi
den icra me\'kllne ko;rmak dirayet \'e 
buireUnl göstermediğinden dolayı 1.§ln 
bu taratmm nok.lan kaldığını yazarak 
rzcUmlc diyor kl: 

''Bu tarafı nokaan kalır da ne olur, 
Hlndl8tan tngUtereyo k&l'fı isyan mı 
cdar? Ha;tır, Şimdiki ,,zıyette Wn • 
dlstanclan böyle bir teY beklenemez. 
Ancak o ltoca memleketto lngtl.lz lm. 
pııratorluğu davuma ldlfl, )"&Dl eaml. 
mi ve 91e&k aJAka ıösterıımez. ŞlmdL 
ki prtlar lı;lnde böyle bir netlcenla 
cttdtUea ............. - ~ d,.. 
ol-tını luıba bacet bile 01- ge-

rel>ttr. 
tngtıterenln Hind mcr.cll'f!lnrl~ t>U8t 

clıldl olan bu terc<ldUtıllı hsrcltctt..,o 
k~rsı Japonynnm fikri daha açık ol • 
doğu l>adar daha caziptir. Japonya 
dUpedllz WndJstanm hürriyet ve 18-
tlklfillne ktı.voıtmaamı istiyor ve bono 
sulh prtı olarak &Ierl IJtlrUyor. Ba15ka 
tiirlU ifade ile Hlndlstaıı ecnebi nllto. 
z~'ldnn sıynbrr .. k kendi hürriyet ,.e 
istlltWlnl iltizam edecek olursa Ja. • 

pon.ra harbin bu memlekete girmesine 
ve oruınm da yakın )'lkmnsma IU:ı:tım 
görmlyerek yıılnız Rlndlatıının httrrl
yrt ve t ttı:ı:,unı alkııılamalda luılıı. 

cnlttır. nunun da propngmıd& oldu -
b'11Dda ıUpho yoktur. Falmt ht\rp knpı. 
larma dayanım IDndlstan ırtn bu l~te 
böyle caı.lp bir prop!igandadır, 

H:ıklka.tc gelince iki tıımf da Hin _ 
d.lstaııa hllrriyct vo lstikl!I ,·eriyorsa. 
da bu bü;\lfü Asya memlcltetinin btlr· 
rlyet \"e latlklAJ nimetine ka\'UflllUmı 
anc:ık kendi ~kltı.rmın dlra) et ve 
hJ.mmct,lle tahakkuk edebilir, (Çl1nkU, 
tekrar cdcllm llUrrlyet '"erilmez ıılı-
nır,,, 

maflüblyete dotru ekliyor demektir. 
Ben Tokyoda iken bWı6metlmb: de 
bu kanaatteydi. Gertt her taınttan 
Ruslıı.ra yardımcı bir ~k glinUlltı alay 
lan gidiyorsa da, .Japoıılann munta. 

zam ordulan ve donanmalan !kal'IJısın 
d3 hu taUmslz, derme çatma gönllllU 
alaylanndan bir lstlfade görecekleri. 
nl ummuyonım. 

- Ça.nn da ya.kında ('ı('phcye geJc • 
oeğl söyleniyor, dotnı mu &OBb&? 

-Belki doğrudur. Bunu :Pcl,lılde ben 
do dnymııstum. Çar eephcyo geline, 
nmı ordusu da hıza "gelir \"e cepbeler. 
de yeni bUyUk t:ıarrudr 1-flar sanı. 
yorum. 
Temu~ln yo;ı arknda,ınr fikir \'C dU. 

şll.ncelcrtnl ISğrcndlltten ıonra sustu. 
Ya.sım en!l.t kad:ır liODDP kon~a gL 
den hu fkl yolcunun blrdenbtrc sustu· 
ğunu gören arnOO.eı b:aıımı ark:ıya ı;e. 
'lrdi: 

- Köy\iıı il?.dc lld g'\ln sonra hU)1lJC 
bir <lU~n ol~ak, Tongo bııb:a ! Tam 
'"aktındc geldLn .. ~elin, gUvey ııenln 
bu gell!jlnl kendlll'.'rl lı:ln ne kııdar u . 
ğur 83Jııcllklar blbcn. 

lakllAp tulld 
enstlttlsl 

Ankara.d:ın !lildiıildiğine göre 
.ke.drosu. Vekiller heye~ Wcli
kma a.nolunıı.n dağıtma ofıst u _ 
mmn müdUrlüğUne kimin getirile
ceği henüz anlaşı:Imamı~tır. önu • 
müzdeki hafta içinde kadro n~
dilerek ta.yinler yapılacaktır. 
Diğer taraftan MJ13.Yi wtJd:k he

yeti uhde$ndc bulunan bazı sala~ 
hiyctlerin dağıtma ofisine devri 
hakkında bir kn.ramame hazrrlan
ma.ktadır. 

ltbalit mallarının 
tevzii 

Evvelce veı:Uen bir kararla it
lıalat rna.11a.rtntn tamamına ı 
Marttan iıti.ba.ren el konmuştu, TL 
caret vekaleti, durdurulmuı olan 
ithala.t maddeleri tevziatına yeni 
bir sistem.le ~ı içi.n emir 
vermiştir. Yeni esasa göre ithe• 
lfat birliklerinde tevz.'.o.t listeleri 
hazırla.nnuştır. Marufa.tura, çuval, 
deri ve sair itbalAt mallan için, 
''ilayetlerin ihüyaçlan gözönUnde 
ktuıa.riı.k tevzı l!stelerl hazırlan • 
maktadır. l&tanbuı vilfi.yctloe ayr:-
12.n malla.rm tevzii, bölge lqe mu• 
dürlilğüne verilecektir. 

Çivi lmalAtı 
artarııaou 

Memleket çivi :lmalAt.ını arttır' 
mak iç.in lktısat V ekilet.l tet.kik· 
ler yapnuı.ktadır. Bu maksatla sa
nayi tetkik heyeti &zasındnn bir 
zat, yümdn, Şeluinrlzc gelerek 
çivi fabrikatörleri ile görillecek • 
tir. 

Macaristanclan 20 bin ton 
çelik mamulatı gelecek 

' Ankaradan bUdirlldiğlne g!lre :Ma • 
carlstanla olan Ucaret aııla§masından 
?Jatıkn yapılnn hususi anln§manın uis. 
diki lAyihaaı bugUn Mecliste konu~ıa. 
caktır. Bu anlagma. lle TUrklyeden 
Macaristana US bin ton d1SkUm, 250 
ton bakır, Macaruıtandnn TUrklyeye 
de 20 bin ton çelik mamulAt g!lnde4 
rllecektlr • 

Yeni tasarruf 
bonoları 
--0---

15 llillyoa Urabk 
dalla çıkarılacak 
Anka.md.a.n bildirild1ğinc göre 

Bü)Q Mmcl: Meclisinin bugilnkU 
toplantrsmda te.sarruf bonoları ih· 
racma da.ir olaiı kanunla Bankalar 

1knmmu.ns. ek kanun ltı.yihası gö
r iL'fil1eccldir. 

Hazinenin kefaleti altmda aınor
tieman sandığı tarnfmdan çika.rı
lan 00 milvon lirnlrk tasarruf bo
nosu halk~ gösterdiği fevk:ıUi.dc 
roğbet sayc!inde tamamen eatıl
rnı!) ve bu husustaki talepler dc
\•am etmekte bulunmuş olduğun -
c4an bu talepleri is'nf edebilmek 
için daha 25 ;t" iyon Jirolık tasar
ruf bonoı::u çık .. ı'hması muvafık gö
tUlmUştilr. 

l!l41 senesinden itibııren % 10 
olnrne tesblt cd.ilıniı; olan bu nis
betin he.lliıazrrdakl şa.rtıa:r kar§t
omda da.ha. yüksek bir hadde çı
knnlması icao ettiğinden bu nis
hetin ~ 25 olarak tesbiti muvafık 
rörUlniü~t:ir. 
iki vatman suçlu görüldü 
Bir mUcldet evvel Bcyazıtt.an Ak. 

saray istikametine doğru giden vat -
nuın Bel.drln ldareslndekl tramvay 
araba!m:ı. Abdurrtı.ııman !.simli bir ço. 
cu ktcrs tar:ı.ftan asılmış ve nkol isti
kametten gel.en vatman Ya§ann ida_ 
rcsindcla tramvay, bu trıımvayla kar. 
§TlagrnCa iki araba arasına ıııkı§arak 
ölmll§tllr. !Caza etralmdakl tahkikatı 
bitiren milddctumuınt muavini, her iki 
valmnnın dl\ dlkkata!:ı:llklerlni giSrm\1§ 
ve bunıan asllyc seklzlncl ceza mah
kemesine vcrmı,tır • 

Bir teslim 
mlzakeresl 

Son zamaııJarda iki teslim mu
zakcresi ha.berini a.1ılf.c. Birisi Sin· 
gapur diğeri Cava. .• 

Birincisinde teslim olnn ordu 
nltmı~ bini g~iyordu: dJğcrln<le 
yüzbinl buluyordu. Dünya harbi 
bsşladığrnılanberi, eğer haberlerin 
çoi;'"tlnıı inanılırsa yüzbinlel'CO ki· 
&inin hin:len ~lim olduğu göriU· 
dü \'e iki ta.rafın elinde bulunan 
C91r sayısı birkaç mflyonhl anlatı· 

lıyor. 
Tesllm mll.zakereleri hakkmda 

gelen lı.ahat, beyaz bayrak 'faıJı
yan bir ,·eya blr~ ublUn <lii.5"' 
m:ın hath.rma yaJdsBbklanndan, 
düşman geneıullnc göttirUlc11lkle" 
rinilen, generalin de bu telılit'i an· 
ca'k kayıt8ız ve aartsız lmbul etti· 
ğlnden ibaret kalıyor. Bu arada. 
at".aba aralarında neler konu~ar: 
müna.kap , •• milzakercnln kesll
mest lhtfmall oldu mn T 

:Simdi harp adamlarmm fclscfc 
,.e edebiyatı& atakalan pek azaldı: 
hele harbin bunlarla. alAkası hiç 
kalmadı.,, blemiye ba.,lattmlmı~ 
bir makine :nasil doBcc bir hnl!l, 
parçalanıncaya ka<lar f~lerse, son 
hrz:1a giden ,.e lclare hr\kinlfl.J'J 
birdenbire yok olan bir otomobil 
n:ıı;ıl korkunc bir ea.na.var kesilirse 
harp ac öyle oldu; gittikçe tahrip· 
lcrini nrttmyor, gfttlkçe <lııha his· 
siz \'e korkunç oluyor; gittilq;c 
cfaha doymaz bir hsle ge1fyor. 

Jc~slticlen ho.rplarm ıJimillld spor
lara b~nz.iyen taraflım vıırilı. E· 
sn.sen o zamtm ölUmlc bitmek ih 
fönalJ olnn <lüello ela bir sporclu. 
l{um:ınilanlar ''eya. devlet. rcl~leri 
nnısmda. mfı.nnlı, cinnslr ır.ektiıp'n.r, 
haberler gidip gelirdi; teslim mil
zakereleri olurken de r.ıurnlıhn l:ır 
ttrssmda böyle konosm:ı.lar olur 
oa. 

ıtDçCS • 
[ ~ ilABEBLBB.:J 

ı 5..1)5 cy1illlinı1e Tilrklcr l'ılaro.ri~· 
tatula Grıııı ~esinin teqlimi l~lu 
müzakereye giri,ttıer. Murnhhns • 
1arunız arasında tarihçi P"~C\i de 
varc:lı. A\'ustu.ryalılar, ?ılacnr bU· 

• Şeh!.r tiyatrosu dram kıamı, dün yüklerinden birinin mezarının Us· 
gece, mevsimin non temsilini verml§. tünt" oturmuşlar. Bunlar<lan Pnlfi 
tlr. Komedi kıamı da pazarteaı. gUnll demi& ld: 
akfamı vetdlli t.emsIUo 19,1·9'2 ll. - Biz miislüman m1 • 'ini bir 
:ra.tro mevsımını ka.pamı§tır. kutuya benzetlrlz ki bizden C\'\'Cl~ 

• GörUJen !Uzum Uzerınc ckmekllk ldler açın.ağa. cesaret cücmenıl<;Ier. 
un hali tasındaki mısır mlkt.an biraz "Bunun içinde ne 'nr~"' 'lh·<!nlere: 
daha arttırıl~tır. "Bu dobdo1o yılan tıyan. 'll""ljl" 

• Şirketilıayrlyc; bu sabahtan ıu. tir. Eğer bu kutu u1;ılıraıı lm"ll:ır 
baren, tarifede evvelce kaldınlan bazı memleketimlzc yayılır 'e hnlkı 
vapur sefcrlerln1yen100n1hda• etml§. sokar dururlar." cevabını verirler 
tır. Bunlar, sabahlan 5,20 de Deykoz.. mis. llirlbirlndcn işlterck iıııın· 
dan ve Yenimaballedcn JclSprUye ve ak ımşlnr, "Bu kutu ~ılmssm, <"filn· 
§amlan 21,10 da Beykozıı, 21,lG te ye- ya. ben'm zaıruuımıila hnrnp olma· 
nimahalleye yaprlacnktır. 6Dl!" diye her imp:ırnt-Ort!l •ıı bir 

• 1st.ıı.nbuı eehır meclisi bugün öğ. kllit daha vnrmtt<ı, '.•\r.; i • -m 
leden sonr:ı toplanacaktır. Topl.aılıda olan da kutuyu nç.ı!.; u•c ·er ' 'Il" 

9'12 mnll yılı bUtçeslnln mllztı.kereslne ~U!'. Yazık o itikatla g-.;. u 
başlıınııcnktrr. ömrtimüze! 

• Öğretmen okulları bu sabahtan ı. Per..evi sormuq: 
tlbaron ikinci sömestr tatiline barJla

4 
- Siz §imdl bab lımu m bunu 

llU§lnrdır. I~um okullıı.n da paSknlye l>ilmcxliğinc mi iunnıyot uı uz'!' 
yortusu tatıli:-c bugUn öğlcc!cn sonra ı Onlar hata. mı ctmiı;lcr'! 
bn§lıync:ıklardır. -· J:vet. lstanbal kıZ 08881 * Manrl! vekCı.leti başmUfett!31lklc. - Balıa'arrnuz. hnfa ct.:.ıemir.; 

mld•-Jfi-'. 
1

A ıine Necmettin Bora. ve Hikmet Tilrk hata ıd.ubdlr. Siz henüz Irutun n 
ua· r,u tayin ed!Imı,,~erdl: . iistlindcki Lı•fı açtnnz, kutunun 

Ankarairuı \'ezilen btr ha.bere • A111:nrndıı.n blldlr.ıdl~lne göre yn- Jmpıığını ~ı:.<'lmız. Dundan onro 
göre, !stan'bul kız lisesi mUdilrU hancı devlet tıı.bliyeUnc vrcn Bolulu nçıbrsa o soh-ucu mahlfıkun z rl\ 
cieğişmiş, yerine.Edirne kız lises! Luttullah o;;ıu Abbas, Veklller heyeti nnı görünr.inüzl" 
mi.idUril Rabia Ya.r!crn getirlhn!6 • j kararlle Türk va.truıda§lığından lsltat Gra.n \ 'c Vf5grad k3.1elcrini at· 
tir. edilmiştir • clım fqin Ö\'Ünen kal'fll tanf ~k 

• ~eçmo<len Et;;'Ti blcs'ni de J;a>

- Ta.. demek k1, köyUmllzde dU -
ğiln nrl Klmln, kızı evleniyor, söyle 
bakalım~ 

Arabacı DU kuıa izahatı verdi: 
- KllyUmlkün eki demlrclııl ç;n. 

TJngl.n gllzel kızı. Bir ~ellkarllı lle ev
loolyor. Çoktanbcrt dilğlln buırlıkla... 

rı yapılıyordu, Öbllıgüa dUtUn ola. 
ca.k. Köyllml.\z &cnlenooek. Şimdiden 
etraftaki köylerden bir ~k mlaaflr 
gelmeğe bo.§ladı. 

- Vay, Dil lllzlm mini mini Çln.Stı.n 
bUytimUı de evleniyor deeen e ??.. 

- BilyUclU •• on aeklr. yaema glrdl. 
\'e köyliın en gilı:el kızlarından biri ol. 
du, '.l'ongo baba1 

- (Un·San gibi gözet bir kız bari 
iyi bir aslnn:ı nasip oluydı,. 

- Delikanlıyı dA tanmun .en. Kö. 
yOmU:ı:lln <JnllDCle dereye Jcanallal' ~n 
ve kurnk t.oprnltl:lnmızı mılamıığa ınu 
•· "' '• olıı.tı !JU ~rtkll baha4ır 
Nl.Plng. 
~ mgo baba baz.in bir se.Je ce\'8P 

\'Cnll: 
- Tanınm .• 1)1, cesur ,.c becerikli 

bir delikanlıdır •• 

Tongo bunu söylerken adet.n ıullyor 
gibiydi. Onun bu hAll Temu~lııln gö -
:zUndoo ka<:m:ıw. Arabacı önllnc dlS. 
ncrelc tı.tlıırınt kamı:ıbrke.-ı, Tcmuçln 
ya\·aşça Tongoya eordu: 

- Nl-Plng denilen tlcUluınlı, o gll. 
zel kızın den{;'I del{ll mil' 

- Hııyır,. ht\yır .. tanı dt'ngldlr. 1. 
kisini de ~k l.>1 tn.nınm. 

- O baldo bu ndı daynncıı ncdt'n 
inledin, Tongo bcıbB ! 

- Bu oğlnnm b&baeı benim dll -
mancttııb da .• Şimdi nuı.:r.I) c lcan,:ın 

günleri bahrladrm.Gt.nçllğlmlute onun 
babaslle ~ok dllşUp l<alkmıştım. OU • 
nUn blr1nde bir kız !le'\'dlm, l\'f~~r 

bu ktzı o da ııovlyormul'. Kız bnnıı 

,•ııhiı .• o da Oç ay sonm kanını uı • 
dllrdll •• kendini de dereye attı. 

nu hazin macerayı c11nlly~n '.remn· 
çln aöyliyecek bir stiz bulamadı. 

nırıız daha gittiler/ 
Köye vardılar. 

betti: lfa.!}ı>\·a da TürklCl" ta.rihlnln 
en parlak :r.aferl~rindcn birini ı;:ı.
zıı..ndılar. Pa1fi o koraucıınavı her 
halde ıztıraplo. h:ıtırU...lt'!·~tı. 

KADIRCAN KAFLI 

Talebeye gösterilecek lilmlet 
Okullnrı.b gösterlleook filmlerin is· 

tanbuı villyeti film kontrol konılsyo. 
nunca tetkik edilerek muv:ıtık b·ııuı:ı· 

ınadıkça talebeye gösterllm:mes mn 
arif veklUetJ tara!ındıın ulA.kudarı:ırıı 

blldirllml§Ur • 

Kır sa~a veda 
Daha insan üzerinde lıiçbıl" 

tecrlibe ya.prlma.dı. Fakat vita· 
min ııayesinde saçların ağa:rması· 

BENiM SEVGtLtM GÖRMEZ. na mani olmak üzerinde yapıl:ı.Jl 
VE KOSUŞMAZ' ~crübele~ ~iyle m~bet ne· 

· tıce venn.ı§tır. Saçlann a.garması 
Tonıo babanın bir oğlu ,,.rdı ~. na mfuıi olan vitamin asit paıı· 

kinde tanınnu, tttccarlard:uıdı. Bu 1 tetiktir 
kö> deki evde bir ihtiyar u,ıaltmdan ,.e Ha.Ycielbergde imparator Gb' 
iki babrn-anmda.n ba5Jaı. klmııo yolrtu. yom enstitüsünde bu vitamin C" • 

Tongo, Tcmnçlne döndll: veıa (H) vitamini ismiyle tcC 
- hte benim evim.. rit edilmiş sonra. da terkip te.· 
Bahçe ortıısmda gU:td bir vllll.nm rikiyle imal edilmiştir Bu jw" 

önlinde durdular. cm insanlar üzerine tiıtbikinde 
tbtıya~ noak kotaralt gclıll, ct~n • sonra saç boyama ş1 de bdl' f 

dlslnl bU!'~Uc kar§ıladı: !erin elinden doktorlnr cJ"r1 ' 

<Deva.mı var geçmi§ olacaktır. 



H A S E R - AkfaDl r:ıostaaı 

HABERLER Türk filimciliiinin, Türk dublajının, 
Türk musikisinin zaferler harikası 

Beabammllllle•esl 
(Bal tuafı 1 Mide) 

ı\lkJN!. ~ABTLAJU p, 83 ~ a111e1a tl'•kUplU, Ttırk 
".l UrldJ9 &cmelıl ukmdan olınl bu amg, 1138 .-ıea.IDde 
H •• K.r. 11.80 K.ı. TUrklJ91e gelmlf ı.tanbuld& tıp fa. 
.... • ..... • JdlJtıllılne slrcQIDI, clGldlDCtl mnııa 

114a/tada 
Dla ttt4ia ı dela 
tell!lke lfareu 

&.il • l.OI • kadar oJNdulunU. bü&r oldulWW " ) Sa ı 
-a"kQmiyeti bulnpmadı:!hftı. 'OıkUp Malta, 1 (A. A. - J aıkşa-

LOO • a.oo • _. · - •- mi neıredilen te-bMğ: 

nrlldl 

......._ ı-. l'l.lelone: 1'310 birinci erkek U.llDdeD menıı oldU - Dtm gec: Malta.da altl defa ha.-
·<z: .. ğunu. talebe ~ otutdUl'UDU va tehlike işareti verilmiştir. A-

.....___ söylemiştir. kmlarm. eberisi ba.raj ateşinden 
~ ~ MAZNlJM ~ ve İngiliz av tayyanleriııden kaç-

6
il-6 Ün d.P. n Bundan s~ym&IUD bllviyetl n:ak için bulutlar a.rasına gizle .. 

nen mlltenddid dUllNUl tayyare -u 1111nf:' teablt edllmifllr. StlleJJDAD. l:ıaballllm leriDin Pli'ti güz.al at.talan bonı.. 
............ Z: Adem, aımeaiDin Ma.ı .. mph oldUPDU bsla...'4a yn.!)ılmJ<':trr. Dllpnanm bil· 

~'ıcıcl nu, 1908 de doğdufunU, uten 'O'ı1d1p. tiln bu ı..c-Jelerı· ·-.'-·· h ...... _, ,_ o_ıu ajcuumın verdiQı haber- ı Türklyeye .wwı ..v•~ ~ 
oqoe ıorc dil'"'" waaıi11ıtıne bak14 ıu olduğunu, Uç aeııe evve meekenrerdc ha<A'lr füama sebel' 

iki makale 
gcldiğlnl, Türk tebanmdan. buJundu- olınU(ftur. Bııitaç ~ oll!IÜ§ ve ya• 
~u. A.nkarada Yelllfehlrde LOzan rnlanmı!ihr. Hnva karBI koyma be.. 
meydanında ı.osan apartımanmda o. ta.ryala.rı d v;ımlı surette faaliyet 
turduğunu, berberlik yaptıfmı nıah - göstf'rmi!J ve İ!"••llz av tayyarele• 

~·-..ı dl lenev gazetesi TOrkl)e kamiyetı oım:ıdığmı, okuma yazma ri birçok deil .ar ha.va.Janm11·ar • 
ıı_!-Pacak! .. Ba§lıj'ı altında bir ma. bllmediğlnl :ıöyledi: k dır Buna .rağmen Hunicaıı ve 

"' -.retmlt Relt: - Fakat senin yudıtm me • 1 Me~serschrrrid tayyareleri arasın • 
tliıııJe tir. Bu makalede ez - tuplıırm var, dedi. 1 da. bulutln.r İ"'lnde netıe-12 ola 

deniyor ki: . Bira• blllrtm cevabı. '" ...... • 
~ uzadıkça tarafsız kal1n11 SOleyman - ı"llk yalntz bit- tek hava çarplllD&• 

::O devıetıertn ebcmmlyeUerl ıırt. nı -;:1aoı KAUdLOF K.bO>tB t sı yaprlmııtlır. 
tııı:- Ve harp clalllll ~dctler ordola- Suçlulardan Yorgi Kann\lo."Wl btl • rranıada bava 

11: ha ıl olan erim<> net"ccsl t31'ar. vlyeti tercUman vuıta1ııe teabtt edil. baitUI 
~ "l'tlıllann Jnymetlerl ~Jalmakta dl: Babaaı ıvan, ıuıneaı Peıepea Rıı• . 
~. bal asileri Jm(lretl bU3 Ol' oian I .... U~tindom lPOS doğumlu, Sovyet. te- \işi, ı (A.A.) - D.N.B. 
u • ...,.J"'J'fJ btt tarattım wrDf'n Pil~- banamdn 1028 5 n sinde TUrkiyeye , Hava hafts.aı ~ ıılaaııdan U l1le&na. 
~ tı lzaJı Pcler. Batta lıaulan nr. j "'~lm ~ r .. ·et ticaret mUmçasilliğin • !tadar devam cdecekUr. Bu mUDuebet 
'!'tJ ~ 1ııamederken N\':13tn lı;lne bl.r 1 ~e n'll<.'ly~". Clllş&viri, Moskova ıark le bazı göatcrUer yapuaca.kt.Jr. Kuru • 
~- lllllkemmel ası.erini a.tm 1 ı c:ıstitU Utı< c"l rn zun, evli, tUrkçeden la~ak ~rgtdc ordu ve alvll havacılıfa """1l lltedit1 tara eğlltebUcccğinl başka rt ,.;., \' ... mınaızca b1llyor: mah8Uı tayy:ıreler tefhir ~dilecek ve 
-. lclclıe etmekt.edlıaer. Bu seb ~le ı Ht\.klm. tilrk~:ı ı;:ırı;uya çektlmufnl sergi ID&ropl Peten tvatmdan açı. 

ki Ttırk.i~ .. ı~ kendini dalma r.c:ı .. 1 • ..ı .. ,. ~lu· ı lacaktır. hl.aL ·_ • ........... r •Y e,,""'e suı. . 1 d 
.. ~ 11ıUmcaa.tlar kar,wnda bulılll\ - Belki bir yanll§lık yaparım. O- Mlıalt 11898 ar M 
'tep-.., leıek mtltteftldorln ve gere!< mllı nun lçln rusça cevap vereyim, dedi. • • 

~lctıerlnlıı cız.ıı tehditleri '-e bft. Dl 11 k bul -etılldl. Ah:mırı denızaltıları Amerika 
::.~ 4- bnrendlrlcl ,-aadJP.rl lle ka~ı - ıe yo:Oı PA\,..LOF KblDIB'r aahillerine daha çok 
~" bayrete pyıuı detllcllr. Bu suçlul:ı"'da.n Yorrt Pav'lot verdiği y~klaıacaklar 'll7ael ıarlh1 )'&Zllırken A.nkam ifadede, SoVJCt tebaaamdan oldufunu, ı;;toltbolm, 1 (A.A.) - D.N.B. 
il 1ılr a.vkl Jtpl edecektir. Siblryada doğduğunu, aııncıtnln admm Bir vaılıigton telgratma göre Btr-

.. iba)lUUn JıJolıılr taratmda ıdalr bar- Aleıc.&dra olduğı.mu, evli bulunduğu. leşik AmcrikP. deniz telaıi8yeııleri 11S1. 
~ .\ııkarada oldula c1en.-cecle ıtdl!etll nu, mahkü:nlycti olmadıtmr. Sovyet le de.nl!J'C'rdır . 
ıı_ liaı aürmemıı blçlılr noktada An. kouoloahane11Dde ataj)'er memur o • Müsait hı:ıv:ı.Iarda Amorlka nıann.. 
11-t !'\da o14ııtu kadar ıeDlt ve mee en- larak çalı§tıfmJ. tarih mualıtmııtt yap daki Almc.n dcntaıtııarmm hareket-
ti ıı.ı.r, kombinezonlar, tazyUder, teb tıfını ııöyledi ve ıunlan ll&n etti: leri dalla kolayl.apcaktır. Bu itibarla. 1 

r fkt· dl kolaylıklar ve blmlyata - B r ,ey rica edec:el'lm- yakın b1r aUde daha bQyük miktarda 
tı\eaat blta~ ı&rlUHe+ dftlr. Bu Reli ,tercüman naıtaalle kendiatııe Alman clenlaltılarmm Amerika kara 

tası •va, t8J•rllı TDfld1mla .__ söz verince fUDlan söyledl: sularmda harek&ta geçmeleri bekle • 
'-'ltını ltonıyaomk tıakM.,.. aman Süleyman ıffe Abdurrahman, nebllir. 
~dls1111 temin edecek blr teYcllr. ibazı yabancılar tarafından tef Amerikada ipizlerin •J'lll 
~Yet Tlirklyea!n pek ıy1 sa-ter- vik edilerek Tllrk • Sovyet müna. ~-tı"kçe azalıyor 

k.l nıüarlplerln iyi rmameleler. sebetl · • .:ı-"tl .. x...... bo k !S"' 
~lbetme 1.annm eebebi enru, IAm Lq;w~u zm:.ı. va,tngton, ı (A.A..) - . Mart lDU 
~ ::r~~~ !)eklr. ıe • iç_in. k~?~!leıine. Yugoslav komü. denberl birleşik Amerikadakl işsizle. 

Tllrlde ıaWya peelDde laıpla n.ıstı auau ven~ bunların rtn ..,_ takriben Od milyon aoo bin 
ı~C- r __ .,; komüniatlikle aWralan yoktur. ... 
-nl:ırdır. Ne tebdlt. • ._ Bugun·· bizim meımleket:lmiS al""'• kadar aalmıftn'· .,..bat ortMmd& lf. 

l&Q "-...a d m...__,_ olamaZ. Tlirk . . -J gllerla '9kGDll U -n- la bbı"' 
au.,,...n e _. h ne bu §ekılde hareket ederler. -- -. 

'e etıaJn nlsl tarafından ıumdllerl- se yann Türkiye Halk Partisi Bu 7l1aleUf, lımt·- aıkaıı ... zar. 
bıraınıa eeerıere c1alma .ark o • askesi altında 'l'Orldye aleyhin. tında atır sanatl&Naki ge!lfmelere 
'l'bkter t'mpeıryallat htoblr ana f e de tahrik&t yapabillrler. Ben at!edllmektedlr • 

ı....._:-... ktfflrıer.". bunıarıa bir aırada. oturamam. Sabire we Ciddi 
~lfl'ecle çıkan Naayoul ÇayWılS Arka s-.raya geçeceğim, 8IÇiUJd8r1WfS 

"'rıı, de diyor ki: Ve arka SJl'a.Y& geçip oturdu. 
"l'l.ı.'°ki~e haldands do1lıfaD telltb SON T AHKlKAT EVIUKI Alllaln. il (A.A.J -V8fiD8ton b1. 
~.__.. ratmea AnJcarada .mdUle& Bundan eoııra, birinci llOl'gU J1Uı elcD1ll ntak&ttııde blr1Dci .mı ar 
'ıt ....... ~ Ttbidyeye karii llıeıtlaDsl h!kim; Orhan imzalı eon tahki • ta 9ICl olarü ftSU'e Uuma memur .. 
..... -.Udba IDfWCllldlyetl reddedlllyor. k akı druDdu df1mlt 'llalUUn Kahire el9ftd xeıımet 
~IJelll Tllrk kaynaklan Tllrk .. • ~~a. yapılan' tahkikattan AH Alhandan egı1an K&blN orta .ı.. 
' ile 111lhftr ~hinde 1ı1r ctetttme anlaşıldıtima göre, Pa.vlof, Kar- QllitlDe hartcı;ve T&k01111 umumi u.. ile;:' oldutuna dair M~ haberler milof ve Stepan tarafmdan Ome. Upllk mu&Wıl Numan 'l'abir SeJIDlllbı 
' ldiçıu, blr hakikat zerresi lıuhm- rin hazırlanmış bir feda! olduğu, Ye Cldde orta eJoWl1De oanre bal
~· t.emın edlycrlar. Türk kabl· Abdurrahman ile SIHeymanm da kaıuolom X1zamett1n A,..ıımn ta • 
~ detlelkJHc de 1ıabls menua o. yardımcr bulundufu, ömerln Al. )'lnlerl 7Gbek tUdlitı.n ~· 
"' Ç\bıJdl TOrklyenln ıc ve c111 mu büyük etçiel Von Papeni 61.. 
~ letler1ııc1ekJ ıstUmar fU anda ea dUrmek için hamrlanan bod>ayı 
~ Ctı1ea \'Ulfedlr. Dolu Akdenlme kullanırken infiliık sah11.sr hudu-
'-a.::' tedhırler Aakarada ilkbahar dun • · tahmin edilememesi 
'-:-- bir kum• olarak tıelikld gibi 'b~~btimalle Voıi Papenin 

"" bu hudut haricinde kalmam sa-
~ TAA&UZ BAZJRLITOB: yesinde kat~ fiilinin = 
"~rkta siyasi mahllllercle PUi. tam kde~~"" Paviof biıo .... _ anca Öımeri t.el- '"'"W5'• 

-P medlal kunılo!fUDUD ve Kamıilofun. TOrk oesa kanu• 
'l ~ aıuı mtldafaa komite • nmıun 62 ve M Uncü maddeleri 
~ ~ ilk ceı.e.tne teeadtlf ve Abdurrahman ne Süleymanm 
~ ~. Bu aelıleJe Omeri ihzar ve Ankara.ya izam 
' l'Gtıtt ..... Marpl BJr1eflk 
)\• ın n ~ nw'keadmm 
~ • ~ ~ i l cak blytlk taarruz için 

ııaı"lr. &opl&:...lak CJldDlanu lllJ.Je • 

~!': BIB PANiK: 

1ıc, ~ nnı '~• wrn
lııt tıı~ !tareti emumda 110 ldfl
~e "tulata 2000 kiti prmlttlr. 
s~: bo ..... dütmemlt. ıa11a• 
~ ~ din ldtl ...... 
~ ........ lıılııok ldlmeler .,._ 
.\\rt] • 

)~°YAi>& zElltRU GAZ 
!q OltanJşt 

~ ~ -...... .... söre Awatur. 
tfeat eac\lmle Leoben ve 
~ ~ COk gealt ölçüde & ,.,._'dadırlar. Bu haber 
~~ ......... olup tlmdl Ya-
..._~ .__ ...... WU.r &anfmdaD 
~ ~,. &hderllmlt oıaa ra.. 

~~· 
ta...."->1ete KA YIBI: 

~J'a .:: Allnaaya, ltaıp ve 
~ta -. ....... 1>m ıoooo 
·~ nare ka7bebnltlerdir. Ha 

' ve Dlabtemeı MUette talı 
' tay7are1er h rabmm lçlD· 
~~ Lıcntere tızer1nc1e anı tay. 

~l ta Pa üzerinde lOGO, ortGfark. 
n:are türlp ecn•m1,ur. 

ceaamı Amir buh••ı....-.mr. 
(Guetelllisi makineye verdiği.. 

miz Ana bdar mılıabme bu saf
hada lıulunu)'Ol'du. Mulbakeme 
bu.gün akpma kadar devam e • 
deoektir.) 

kalide ld.ddet gtist.enntl, kanaı af 
dlleDI ama, İtalyan arlkeoloğ gak 
kaba hattA teıtıiyellır.ce ~ 
dea geri kaJrnem11. 

- ıms~ Doyl bu telgrafta u. 
ı. yazrlt okhığmm hatırlıyor ma. 
eıanuz? 

- Ewt, Linet teJıgrafın bir ım. 
mm yUılmeık seeıe abm'fıltu. 

DoJl bir an duNa. Tam bu ısıra. 
da dlll&ftla kam.* gtlrllltuler oDı 
~r, bir ses: 

- M&ıylS Puva.ro ile Ma.ye Bu 
nerede? Kendilerini mube_ktak 
g&meliyim. 
Diye~ 

••• 

ıarlE cepbeliate 
(Baş ta.rafı 1 nclde) 

lerdir. Subay ve ~r olarak 90 Al· 

Hayali sllırüfUaonla dolu ev.el zaımı..'I JD"•Jla.nnı plpcle blrakaeak 
Blnblr gece efsınelerlnln ,.n güııelJ, ef1911e-.·ı l1fk hikAyelttlnla ea cadbl 

ma.n esir edtlm1'tlr. 
Mosl6ova. 1 (A. A.) - Sovyet 

gece tcbliğ1 : 
Türkçe sözlü 
Türkçe ,ar kılı 
Büyük revü ve korolu LIYL.li. 31 Mart günü, cephede eeaah 

bir dtğişikllk olmamıştır. 29 Ma-rt
ta, evvele! bildirildiğ1 gibi, 25 
değil, 36 dü~an tayyareel talı• 
rlp edS.mi3tir . 

Moskova., 1 (A. A.) - Scvyct ı' 
gece tebliği : 

31 Mart günü. cephede esaslı 
b!r değinklik olınamıştır. ~ 1 
Martta, e-.ıveke bildirildiği gibi, 
25 değil, 3G tl'Ü§man tayyaresi tah-

Sönmez bir aıkın cılgın haaretlermi, ölmez, 
bir sevginin acı namnelerini terennüm eden 
bu müstesna büyük eser. tarihi ve kliaik 
Türk musikisinin dizi halinde en ruluıuvaz 

rip edihnif}tir. 1 
ve can alıcı parçalarile aüılenmiıtir. 

31 Martta. 25 Alman tayyaresi 
clüşürü!müştUı-. BJz sekiz tayyare 
kaybettı''k. 31 Martta Moekova c:· j 
vnrr.ıda beş Alman tayyaresi <lll • 
ı:ıüriUmtlştür. Barentz dcn:zi.nde 1 

,te r:r şmanm bir deniz altısı ile bir ı 

Tiirlı milli mııailıi lwıyatımızın en 6üyi.ilr la&li.ai 

40 kişilik 6 kişili 
anme-.._,... 

60 kişilik 
Yük gemisi ba.tınlımrştır. 

Lonclra, 1 (A. A.) - Röyterln 
Mkcrt muhanirinin verditı malfi• 
mata göre, Almanlar şark cephe
Nnin muhtelif kesimlerinde BOn 
U~ av reinde 264 bin ldşl zayi et• 

1o1:::r:;rkılarmm Kemani SADt IŞILAY 
m.is' erdir. 

lraada iaşe ıorıata 
<Bat tanll 1 nekle) 

dermiftlr. Diler taraftan hallt.ere de, 

TAK Si M SiNEMASINDA 
Hindlataııa !:ok bllyWr. miktarda ,eker 
ııevkiyatı ya.pmıatır. 

Bu JDe'rZU&lara temu eden T&lırall Kumaşa hucum 
rad)'OaU, Sov;veUerln ceaubl lruaa fu (Bq tuafı 1 ndde) 
la mlktarda uıı g6udMQdlğiD1 ve bu. 
ııun balk &nWDda Çok ucuz aatıldJtı· bu fırsat, kimbilir k~ !!elle so~ 
nı bildJrmQktedir. &ovı-t 7Uk gcml. ra gelecek veya .. f:e}ecek mi? 
lcrt AIQerikadaıı ırana GDOO tonlllto Sallhiyettar bir zat, baııa, dtln 
bu#day ccUrm.lflerdlr. LJunları anlattı: 

P la• - Bizde kuınat eat111an, daha 
aı a llarp mıclfsl dyade !ikinci ve ü~cü ellere 

<8-ff tarafı ı Mide) j yarar.' Zira, lt;i.zde fabrikasyon 
Hind'.ta.."lln. neden harp moo ~ haddi yU:de 9 ila 14 arasındadır. 

al.nde bulun:madJtr lsol'U811Da ceva. Bundan vergüeri çıkarrraanız 
ben rei.i ''Bindüııt.a. Paailik ÇC'Vre- 1 fabrikatöre ytlzde 3 veya ' gjbı 
.sinde değildr,. deqdştir. cuz1 bir ffY bbr. Bmnm iglııı 

Hmdistan ve Yalan uenta baş- bazı fabrikalar, eebirdıe. pera • 
ka bir harp mec lMI :turuq, Jmrou• kende sa.h§ ~rleri ,.çtııar. Böyle 
~ıaca.ğı sorusuna ref8 Ruzwııt. Jikle hem fabrikatör, hem ~ 
böyle bir meselt'den maJOmaa olııı cı ve perakendeci kftrmı bırlikte 
ınadığı ceva.bmı vel'Dlt§ttr. Muma.. abJ'odar. Bıaartn JSbll Jle 
i1.ey'h Çinin cooUıbundA kU.çtıt bir y02de 4fS den fazla detllcJlr. Biz. 
köşenin ucunda bulunan Çin kuv.. fabrmrat.öre 6U hadden futa sat. 
vetlerlnin general su:vel kuman• ~Dl.iZ ~ Htütrukt 
dns.nda Hint harp sahnesinde mu meseli. Almanva.da, IU had~ 
bazebe etmekte ol.mala.rn. rağ - qalt A~ Y8'XD~ diye 
men Çlnin Pasifik harp tevıM a• kayıtlar lııi ICJor. ~ • clea 
r.ı.rıda •ydıb#mı 81SY1emitör. fiyab teıtit edip blnlayor. 

Cenup ba.tı P..ır. ~ idD- - Eler bizde de blSyle Japda :ma-
de general lıılac Arthur Jaava, Jra- uaJlab .. 
nı ve dPnis bqk1pnandenlılmı - ıı:vet, bu d& ilin batka bir eep. 
yapaıekt&dır. lle9I. totımat abl6k, t1cant Jııarüt.erl 

Reis Ruzvelt, Loadmdati Pa. m flTIMI 
9'fllık harp mecli9IDla bıldp edlle • - JCumat •tıelan bir rakamla ifa. 
cdt Blyaset ı.aımıd& brar1ar ve- de edDeblll1' mtT I 
r~ '"' Vaflnlton hup meelial- - Buna lmkln yoldm. raırat nor. 
Din yabııs aıtrate~ alt itlerle mal -m•nJefda ft8&tl l80 06 280 
ıneşguI olaoalı halı::lmlcWd bum bla metre aratmda ,anıı atdlrdı. 
baberlerfni ya.lanlamlt ve bu ka. Şimdi pamuklu atqı. JDIUG •bil& • 
bD haberler dofra deifldir. Ge • rmdan d&ba azdır. 
rek Vatington ve gerek Londra • 
ıWct her ld harp mecllgl de bti• 
,ufdlr ve kendi aralarmda a.nla.
~. deml..4'ttr. 

31111a tanare 
V8§lngt.oa, 1 (A. A.) _MU

meaailler medlai 31 biıı tayyare 
jıışa8I için 1ü&umlu 6 milyar 990 
milyon tahülatm. Verilmelline ait 
:ımııun I.A.yi.NamJ taavl> etmit ve 
lyaD meclisine &&ıdennittir Dl 
ter t.a.raftan ayan 1lleclilıi de· Azn;. 
rib ~ 811!1kerlerle kil • 
cClk BUbq maqJarmaı artturıma· 
ti hakbıdaid Jamıuıı ll;vibaamı ka
bul et.mil ve mDmc lll ler meclili • 
De tide eyl.eımjltJr, 

Muhatabım, bana latedllllll mald • 
matı vermekten imtina ediyor olacak. 
tı. Yanından aJftldım w blstm emek. 
tar terst Nlmn& &ittim. Onda. hawa. 
dia boldu. Hiç tm'eddtlt etnıedell: 

- Ben, dedi, yirmi MDelUt tonlltk 
ha;yabmda blSylestne bJç rutlamadmı. 
Berkute para bol. Blr90k kiıueler 

paruım nere19 yatmıcatmı ıaprmq 
vasiyette. Şimdi. ıtumaıtan •.ıcuz • 
nrT Bunun lc;ln gelaln kumaı. ıtı.tn 
Jıtumq. Ya.tnıa blr m11eue1e, ıanese 

80 btn llralık kadm veya erkek kuma. 
11 atıyor. Bu b&Uettlltm mtıeue-. 
ıeçende Uc1 veya lld buGUk .mU7oa 11· 
ralık muhtelif kUJJlaf ımıarladı. 

-Nere19? 
-Yerli bir fabrikaya. Bunlar ara. 

-Ben.. 
Jıladım Oteıt>urn yeaidelı 1mtu 

ve IOll!'a deYllD etti: 
- Bir tayfanm lmmı 1çiD seti. 

receti bir oey1 beldijıordum, ..-... 
ıradlllı blr 8l1rprls yapmaktı. 

Dedi. Blı mada kapldlki perde 
bh• aralandı ve içeriye dotnı çe. 
lilrten bir etyamıı çb.rdılı aldaler 
girdi. Vadem OterburD devam et. 
ti: 

- Bir mOddet kunaramda bek• 
ledlkten llOm'& tayfaıun geminin 
Jaç tarafm4ald odasına doğru Pt
meği munfllt buldum, ve aıt kat 
gtlverte&Uı.e indim. Gilverte)i ge • 
Çe't'ken bir kapı a~ldı ve bir baı 
çıktı. Bu Lulz Burje idi. Etrafı ga. 
Mtllyor gibi bir hali vardı. Bana 
Pek hot g9rllmntdt. Fakat benim 
tt1.blf buna ehemmiyet vermlyerek 
geçtim gittim. Tayfayı g6rdüm, 
beJrlec!jltm ft)'ayt alda paramlC 

vl'l'dlm. Bir iki kelime konuttum 
ve tam o llrada geır!ye dandl1ğUm 
:aman blrl8lnin Luls Burjenln ka • 
IQ&l'Umlll kapmna vurdufunu ve 
içeriye gtırıdılini C&dUm. 

- Ba C&nlllUnb timdi t 
Dl.ye Ras 9Cmlu. 
-Paııf, 

smda tncnts tplJll ne ti • = 
çay elbi8eııt celııeU lmmlıfl da ,........ 

1-faUJ"ltl 1' Un.. İki 1*1 ----~ 
ne yapar. ' 

- lki bin iledir? 
- Talıul: bu etu Jmmtı•• ..._ 

metreltk 111.parif nrmif. ll&llııalıt -. 
kiden butip kamapr pek u -~ 

Bqlr& bir ....,...,. 200 llln .... 

lnstıts lcUDlafl geJm!ftL ' .. u. • • 
tddl. J>ller bir matuaya 1 2lıla -
kuma, pldl. bir .,. da7"'""adr. 

- 8eDID .._ __ ltlDde ll'8lll 
O.tane mJl1aG1ar c16all,.. dallaektar!' 

- Tabii. Ne -ıtınls Ja T Tel • 
ım bir matasa bir ctlDde IO 1ılD lira• 
lık lnımq •tlfl Japarm laeap edl .. 
n1s. Bt& terziler, bu - ay (!;bade .... 
de lıll' lldl)'oD Ura,. ,._ bdm ft 

eatre1c mudfatura ..,.. •tııldllma 
kaDUs. Dedim 7' • ....nr ~· 
t..dat etmedik. 
- illa 11"8 tenller '*'81 lcaaall1"0l' 

lmlT 
- Bia eak1 llallmlal ~. ÇOn1cU 

o ftldt maı.me ueudu, it kir 'bml.. 
kıJ ı la IJlmdt iM lıll' takım erkek eı. 
bliM lım il, M ııra,a mat oıu,ur. 
Kl§terldell kaç Ura illtlyeceblnJz? 

- '1'Wrz1 .... nudcbrf 
- fatanlıulda 80-IG Ura, ~ıun.. 

da to llradaa tutun da 80 Ura,a ka. 
dar. 

- Kama, ta diılıll mlf 
- Ne mllnuebet efenalm. ICumaf 

batlç. ııaı.me pahalı. Harpta evnl 
ıao ıcuru,a &ldJl'ımJs ltı'ta dlbedlerl 
ttmcll el altından, o da blD bir SOl'lukla 
880 kurup. balu,orus. Halbuki nıura. 
kabe komi8yan11 bunlara anneder'm, 
192 kurUf ft,at kOJIDU§ta. BCer bll 
fiyat komnuaydı tuocar malmr Sisle. 
mlyeeek 'Ye bls maJJ 'belki eerbutJ 
piyuadan 210 kurup. alaoaktlk. Hat. 
bukl flmCl1 eı aıtmd&n aeo Jmlıtlf. Pa
b&lJlılı 1ılraa da bu !ip& llqpıalar 

dofm'U10!'. OelıUk ~ besi, ,.... 
Jl mallarda 28 lalraftw. • altmclln 

ııs k1ml,a -~· AJma1a mecbu. 
rua. Cepeiz elbl9e cllldlmn ki. Yedi 

mallar puarlan --.. ,. AJnerlkaa 
bezlnl tersllere VVIUlllÜte denm-. 
derae 1f dalla falla cmtaoa1c. Batın 

.llZe tılr buap ~J'Dll. 
Hema bleme k&lrd& aarddı; l80 

kuruı lllka aten, 2IJO kunlf tel&, 280 
kurut kol .-tan, ııs ..\.IMrDaL1l belli. 
100 diril, SO kemer telim, 'llO Olb' 
kaltablf (bu BeJol'lunda 1' llnclır) 
ıso pantalon kalfalılr (bu .., .. ..._ 
da a,ı tlNdlr> uo 191ek .. ..,., • 
1ötf11 JalJ, ne etti, t2 Hra delil mi! 

- Ya hazır elbl8elerT 
- Kulak uma. 
- 8isln ceml79t De,..,.,.., 
- Ceml,ete mal ~ ...... 

111. etlıln! 

Oradan da a,.rddms. ta,e lllMlrtl· 
111nllll buıuııdutu aemte geldim. Va. 
kıt, aqama dotru idl ve ....... 
hücum!,, deftm edlyo1"dG. 

REŞAT JIAHllUT ---------- ~ 

Çorapçılar lıooperaliff 
lconıırai foplandı 

J)Qn ISA'leden toma ~ ft ~ 
rap imalcileri kooperatulnln Jdbt 
lcoDgre:ıi Emln&ıQ la&lkevl ~ 
da yapılmqtır. 

Konsre reial kooperatlflD ıaat*I 
19kllnl batırl&tllllf ve Japdall flllllt 
tevziat.mm telllln ettlll faJdal&ft ile• 
llrtmlftir, Yapılan U..plar& _.ın Jp. 
ıık teftlatmdan eıoo Uza Ur edDmlt
ur Bu JcAr, koape lleJe• -.ıs Dl 
Uf2I llra..111 1ıaleD .........,. ... Q. 

hta"Wfblr'. 
~ lıuhJDeD'H, k•Mı-. 

• ... Jrartı 1'Utlmlllld .. .., la 
lerdlr. 



LONDRA ŞEYTANI 1 
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l'uaa: Çntna: 

EDGAR V ALLAS VEHIP TAYLAN 

• ıa. 
11,00-13,80 Şarkı ve UlrJdller 

programmın devamı. 18,00 Program 

ve memleket aaat ayan 18,03 Radyo 

- Hayır, bilikis kalmanızı is· 
uyonım. Bu evde korkunç vaka · 
ar cereyan eeiyor binbaşı Lan· 

don. Madem daha çok hoşunuza. 
gidiyor, Tim diyeyim. Gece oıa· 
cak diye ödüm kopuyor. Stoker de 
asabi. En ufak bir tıkırdıda kor 
•udan ırkiliyor. 
Uşak })'jtUn gün görfinrnec!\. 

Hizmetçilerden biri odasında u}ı.ı· 
duğunu sôyledi. Demek gece nö· 
bet tutmağa hazırlantyordu. Orta 
Irk karardığı sıralarda Glaskov 
dan küçük yepyeni bir kamyorı 
geldi. Stoker arabanın daha bir 
ay evvelden ısmarlanmış olduğ,1· 
O'.l 8Ö ykd ı . 

Tim b:ı şey söylemedi. BilMı&.te 
L.eJcfonla oto:nobil acanteeinde go. 
rüttii ve Stoker'in yalan söyledi 
ğini ~pit etti, Zira kamyonet 
btr ay evvel değıl bir gün en'C·l 
satın alınmıştı. ParP..sı da peı;!n 
verilmişti. 

Tim, yeni kamyoneti görmek 
behanesiyle garajı muayene etti. 
Yine traktörlln önünde durdu 
Stoker devam etti: 

- Mister Ledbetter tuhaf b=r 
a.da.indı. Çok garip kaprisleri var 
Eline ne geçerse satın alır. Bir 
defasında garajda altı otomob.1 
vardı. Buna rağmen hiç biri kut· 
lamlmıyordu. 

- Zinciri tekerleklere mi bağ. 
la.dmız? 
-Ev~ 
St.Oker Tim'ın yth:üue bakma~a 

~~kini yordu. 
- Hırsızın niçin ı:inclri çıka:· 

dığmı anlıyamadrm gitti. Beiki 
de traktörü caJmak istedi. Böy1e 
bir al.8.mcti de na.sıl satacağını 
tasa\'Vlll' edemiyorum. 

- Bu yukarıdaki ne? 
Tim, çatıdaki bir kiri~ iaret 

etli. Bu kirişin ucuna demir bir 
kanca g<.çirilmi§ti. 

Stoker cevap venneden önce bu 
lahz.a düşün d u: 

- Bu kancanın ne i§e yaradığı
nı bilmiyorum. Söylenildiğine g\J. 
re eski bir avin yeri olan bu ga· 
raja mahkumlar a~1lrrnı1§. Kanca, 
betki bu maksatla oraya tespit e· 
dilrnistir. 

O gece hlcliaesiz gec;tl Tim. 
Stoker"in bütün g(?Ce nöbet bekle· 
diğini tahmin etti. z;ra sabe.hle· 
yin kalkınca holde çamurlu ayak 
izlerine rastladı 

O gUn hava bÔlanık ve sıkıntı· 
Jrydı. Öğieye doğru iki zabıta me· 
muru gelip Mister Okvrayt'ın dö· 
nilp donrnediğini sordular. 
Yemeği Tim genç kızın. yalnı?. 

yedi. Stoker nıhatsız olduğunu 
bildirnüşti. Gene; bir hizmetçi o 
nun yerine 8ervise bakıyordu. 

Meri hemen hiç konuşmuyor 
du. Bu evdeki asap bozucu hava 
ynlnrz grnc krzda değil, Timde ek 
tesirini göstermcğc başlamışt1. 
Zabıta şefi Mcrlyc dôndil: 
- En iyisi, sizi de beraberimd€. 

Londraya götüreceğim. 
- Fakat Mister Okvrayt"ta.r. 

b;her gelın€dikçe ben bura.dan aY 
rılamam ki. Ayrıca Londraya git· 
me5t te işime gelmez. 

- Fakat burada ne yapacaksr 
nm? 

- Bmada kalmaga ~burum, 
tl ki ... 

S&ünü tamamlamadı. 
O sırada Stoker odaya girdi. 
- Biraz evvel Mister Okvrayt 

teıefon etti. Saat beşte sizi ve 
binbaşı Grir'i, Sen Enok otelinin 
holünde bekliyecek. 

Tim, birden yüreğinden biı:ı ta;; 
dtilıtilğünU hissetti. 

Meri de derin bir nefes aldı: 
- Yara.bbim sana bin şükür 

dedi 
V&kit gelince otOOlObil!e Gla.> 

kav'a gittiler. Otelde kitm!e Mis· 
ter Okvrayt'ı tanımıyordu. !c:.:nı 
defterde kayıtlı değildi. Bunu i· 
zah etmek güç değildi. 01~-rayt 
gibi cimri bir adam öyle otele pek 
para vermezdi. Bir han kbAesınd~ 
yatıp muayyen saatte otele gele 
biJir. Fakat bir buC"uk nat belde. 
melerlne rağmen zengin ihtiyar 
görünmedı. Art~t ikisini ~yice me· 
rak alnrştı. Miıru>r Olcvrayt·a ne 
olmuştu? Telefonla randevü ver 
dtği halde nJye j!e!mem!şti. Sa.al 
yediye kadar beklediler. Sonra 
otomobille Kl~ Havs·a döndü· 
ler. Kuvvetli yağmur yağıyordu. 

Evde yalnız ahçıyı buldular. 
Sorulan bir suale. Stoker'in bü· 
tün diğer hizm<>tkil.rlara yarın 
gün azat verdiğini söyledi. 

Tim'le Meri bakıştılar: 
- Peki kendisi nerede şimdi~ 
Ahçı kadın, Stoker"in nerede ol 

clilallu Mmivordu. Ya.ama.fil. 
ıa.~ak ~8811lda olduğunu tahrıil' 
ediyordu. U1&ğın odasmın knpı
!II kilitliydi. Kaplj'a müteaddıt 

defalar vurulduğu halde içeriderı dans orkeetruı 18,41S Ziraat takvimi 
ses gelmedi. Odanın ikinci bir ka· 18,55 Konuıma 19,10 HlcazkAr maka. 

mından prkılar 19,30 saat ayan, a_ 

jans 19,45 Serbeat 5 dakika 19,50 Fa. 

sıl heyeti 20,15 Radyo gar.etesl 20,45 

pı anahtarı mevcuttu. Bu analı· 
tarla içeriye girmeğe muvaifak 
oldular Kuş ucmu.ştu BUtün ı;:b~ 
ler ve raflar booaltlmıştı. Anla· 
şıJan Stı)İ\er p·l·sınr pırtısını top Bir halk tUrkü2U öğreniyoruz 21,00 
layıp gitmişti. Konutma (saflık saatı) 21,16 ıraaıı 

- Şimdi Stoker'ın manevra...,ı 
anlaşılıyordu . E\·de rahat hazır)!· 
ğım yapabilmek icin bizi telefon 
behanesiyle Glevkov'a gönderdi. 

programı 21,4li RlyıuıeUcUmhur ban. 

doeu 22,80 nat ayarı, ajans ve borsa 

lar 22,4~22,:SO kapanlf. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, Kırıkhk ve Botun Ağrllarınızı Derhal Keser 

iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABiLiR 

- Tim hemen garaia gitti VP. 
içerisini muayene etti. Yeni satın 
alman knmvonetin yerinde yeller 
esiyordu. Her za:ne.n arkaaa du· 
vnnn yanında duran traktörfu· 
şimdi kapının yakınına gelmiş o~· 
ması Tırn'in nazarı dihkatini cej· 
beti. Traktörün pek az evYel isti· 
mal edildiği besbelliydi, Tim, c· 
lektrık fenerini yere tutuncıı üç 
kan lekesi keşfetti. 

Bir k~c bir cinko kutu içinde. 
portatif bir ecza taktmı bulôu. 
lçin~n iki bandai eksilmişti. Ku· 
tunun yanrbaşrnda bir şişe tentir 
yot duruyordu. Tim geriye dönlıp 
Meriye raPOr verdi. Fakat lter ne 
kadar kafa patlattılarsa da bir 
tllrJü mana veremediler. 

Timıt. gayet dii~ünceliydi. 
- Basmdaki yara kapanmıştı 

dedi. Belki bir yere çarpmı§lrr. 
Ama garajdaki kan lekelerini na· 
sıl ir.ah etmeli? 
Ahçınm kü~ük oğlu kop koşa. 

geldi. Ve Stoker'in öğleden sonra 
müteaddit defalar mPurhğa gidip 
rreldiğini anlattı. Her gelişind<
takriben on dakika kadar orad"' 
kalmıştı. En 90n defa gidisinde e· 
linde kankalvari bir hava taşı
mıştı, 

Hepsinden mühimmi mr c;oeu· 
ğun traktörün gfüiilttlsünü işit· 
miş olmasıydı. Tim hemeı · 'ıta 
ile temasa girdi. ve böylece kaır.· 
vonetin takip etiği yol tayin edile· 
bildi. 
Vasıta kU~ük bir köyden ~er

ken görUnm~U. Diğer kUçUk bir 
otomol:!:l de r.amyoneti muayyen 
biT m~n.!ed~ takip ediyorım1,. 
~ ..a.Jt Tim erkenden 

kalktı ftJ mer.arlı~a gitti. Bronz 
ka.pıir anıt kabir onu bir haylı 
dli§Ündürdü. Kapmın kanatları· 
na darcm4ı. Sonra granıt bir 
kaya gibi yerlerinden oynarr.ıyor. 
tardı. 

•evlet DemiryoUarı ve Limanları İşletme 
Umum idaresi ilanları ..................... _. ................ ~._. 

Kırklareli istasyonunda veya İstanbul garında. hat kenarında yere ı.s. 
tif edilmlf bir halde tesl1m edUmek Uzere 25X25X400 ölçü:U ve muhaıumen 
bedeli 187:S Ura olan ıoo tane (2:S ın, meşe azmanı pazarlıkla eatm a.lma· 

caktır. 
Pazarlık 16.4.942 perşembe gUnU Sirkecide 9 iıletme binaamda topla. 

nacak A E komlayonu tarafından yapılacaktır. 
lsteklllerin H0,63 Ura muvakkat teminat ve kanun! vesikalarını ha 

mUen aynı gUn ve saatte Sirkecide 9. lfletme binumda A E komlayanuna 

mtıracaaUan. 
Şartnameler parasız olarak komlayondan verilir. ( 4-027) . . ,. 

Beher metre mlkt.bmm muhammen bedeli 70 kurut (yetml§ kuurt) 
<Bot okatjen tüplerlDiD idarenin nakil vaaıta.sı içinden fabrikaya dolu ok. 
sljen tüplerlnln fabrikadan idarenin nakil vaıı.ıtası içine kadar nakil maaratı 
karfwtı olarak beher metre mikA.bı okaijen için aynca 10 kurut muham. 
men bedel konulmuttur.) Olan 16000 metre mlk4bt oksijen 16,4.942 perıem 
be gUntı 11a&t llS te kapalı zarf uauın Ue Ankarada idare bln.umda topla· 

D&n merkez 9. uncu komlayonunca satın aımacaırtrr. 
Bu 1fe girmek ı.tiyenlerln 900 (dokuz ytız) llralık muvakkat t.emlnat 

n~ kanunun tayln ettiği ve.stkalan ve tekli!lerlnl aynı gün saat 1' de kadar 
adı geçen komlayon relsllğine vermeleri llzımdrr. 

şartname~r parasız olarak A.nkarada malzeme dalrealnden, Haydarpa. 
pda. teaellUm ve eevk eefllğinden temin olunur. (4030) 

Ü•lriiJar • Kadıköy ve Havali.i Halk Tramvayları 
Türk Anonim ŞirketinJen: 

işci aranıyor 
ftrketlmlz b&reket IM'rvllıloe ü BILETÇt. S:S VATMAN, ve a&llye lfle. 

rtne 3 TO&NACI, 1 BOY.&CJ, 1 BOBlNOB, 1 KAYNAKÇJ, t ll.&BANGOZ, 
10 TESVlYE<ll, 6 ELEKTRİKÇi, 1 DEMlBCl utaıeDe 1 DEMlBYOL 

lŞÇlst almM'Aktır. 
Taliplerin ebHyetlertne göre ücret vertlecektlr. Aıkerllkle aıt.kuı ohm-

yaa ısukllleria dilekçe Ucı ıtrketln Bef larbafmda idare merkelılae mtlrllcıa. 
atlan. 

Tam döneeeif swada kapır Ü Ba llDtmılarda okoyucıulannmln p. lu, IJ>OrtmeD, tahsllll zengin bir bayta 
zerindeki yazının bir (0) harfı :ı:etemldn ..,wı yanm4ald kuponla evlenmek Lstemektedlr. <N.N.) rem. 
nazarı dildcaıtini celbelti. Bu blrtlkt.e göaderecekJeit &ine mUraca&t • M2 
harfin içinde incecik bir yank EVLENME TllKLIFLZRl. ış ARA - • Yq 42, boy 167, batlf emaer, n 
vardı. Qak•mın ucunu bu yarı· 1'1A, ış vı:BME. ALIM, SATIM kadım, bir çocuğu bulunan, dul bir 
ğa sokma.siyle yaptığı bu keşfin rlbl Ucarl malllyett balz olanyaa ldl. bayan. 40 veya 60 yqlarında tekaOt, 
ehenmı)Jethli kavrar gibi oldu. ollk lllnlar paraaız netrohmar. evine sadık, ailesini geçindirebilecek 
Koşa lqa eve döndil ve garaj· • . blr bayla evlenmek istemektedir. Ço. 
da bulduğu kaim paltod!lki ga. Evlenme telılıllen: c·ığu da bulunablllr) (N. Uysal) rem.. 
rip gekiMi aneAtarı aılıdı. Yanıl· • Ya§ 24• boy l64, k!lo 77• buğday .. .rne müracaat _ 243 
mamıştı, Anahtar yarığa uyu· I tenli, orta tahll!ll, temiz ahl4.klı terzi, • Ya§ 26, boy 190, kilo M, eerbeat 
yordu. Çevirince kilit yerinden t ev ve el l§lerinden anlayan, bir genç meslek sahıbl 120 lira kaZarıçlı bir 
oynadı. Tim, yine kapı.nm l•:ı· kız, 30.40 yaomda karakter ııahibi, a- 'tay, 20-2ô ya§larmda, iyi blr aileden, 
natlarına de.ya.n6ı, na.file. Bu mu· çtk fikirli, l:tikball parlak bir bayla evine aadık bir bayla evlenmek ilte
azza.m. inp.at yerinden oynanu· ev~nmek ıatemektedlr. Bir ÇOCuğu ınek~lr. {A.hçıba~ı) remzine mUra • 
yordu bile bulıfhablıtr. (338 E) remzine müraca. caat • 2u 

TeMdüfi olarak elini ilk keli· "1 • 28:s • 46 yaşında, hlç evlenmemif, kim • 
me;ıin bir harfıne, bir (T) har- • Yq 20• boy 168• kilo 61• elgara, nesiz, bir ba.y; as.as yaflarmda. evi 

f
. k k tı;kl k ıllanmıyan, boş vak!Ueıini spor. olan çocukeuz veya bir çocuklu dul 
ıne oydu. Harf oostı ·ça 3'fiU la gcc; ren, 60 lira Ir.'""'lı bLr m"mur, 

ğı "ndı V "h .,.. b t bl" -.. hı• bay nla evlenmek istemektedir. 
ı . e nı ay'"'~ ronz a .... rtUrUst, evine sadık bir bayanla evlen • ı.:____ bul · d" ı /ı.y) remzine mUracaııt • 240 

:"-mi du. Tim sıra.siyle ı· mek istemektedir. (Güneş) remzine 
ger harfleri de tecrübe etti F'a· aıüracaat • ıae it arayanlar 
kat ancak her kelimede bir. har- • Yl.f 37, .lrDo 10, ara gözlü, kara • Lise ı den çıkml§ 19 yqmda bir 
fin bo şekilde mUteharrik oldu ka§lı. esmer, tJl blr aileden n illerini genç kız, herhangi bir mUeaeeeede va. 
ğunu gördU. ikinci kcllmede bir bilen, saza qlna, ayda 26 ıtra getiren sat bir ücretle çalıomak ıatemekt.e • 
(R) apğı kaydı. Neticede bir evı bulunan bir bayan: orta YBf. dlr. (Bahar 118) remzine müracaat. 
(Trezor) gibi bir parola meyJa· ıı, devle& memuru nya tekaüt bir • Türkçe, transızca ve almanca bl· 
na geldi. En son harfe bastık· bllyıa evlenmek ı..temektedlr. (M.O len genç bir bay; müesl!I aeıerde veya 
tan sonra öir ses işitti. Bu dcfn ?-2) remzine müracaat • 237 cldd! bir .1 zıhanede çalışmak ıate 
kapıya dayanınca bunun rava~ • Yl.f 86, boy 176, kilo 90, net 165 mektedlr. CR.P) remzine müracaat. 
yav8.§ açıldığını gördü. Ura maqlı maktnı.t bir bay, kimaestz • Bir tıp talebesi, ehven nyatıa 

- ,_, _ _,_,._n 6 -•- 20 SO An ortaokul v~ lise talebelerine flzlk, 
Gayet dar bir merdıven yerin ... .,. ...... ..., ....... yan • )'Bfllluo 

içıne doğru iniyordu. Tim elek- kumral. terbiyeli, efi.ae 88.dık, ıyı bir kimya, cebir, geometri ve biyoloji der• 
trik fenerini evden aldı ve ::ıra.:; ıı.Deden blr bayanla e\'lemnek f:ıtemek- !eri vermek lııtcmektedlr, Evlere de 

tedlr Dul da olabllii' (A o ) --'-e gider. (M. Kr.) r<!mzlnc müracaat. 
tınna:va .devam etti. Kapı, vu · · · · ~u.u.u· 
rop kapanma.em diye araya iffi· müracaat • 238 • E ski hertıeri okuyup yazan, dak. 

• Ya, 30, boy 170, kilo 75, ayda Ulo b len, r. mel t tıılerlne vA.krt blr 
im bir odoo kUtiiğü yerleştirdi. 60_70 ura k9.%:ll1Ct olan bir bay, orta az da fran ı cıı bilen bir bay, rumJ 
Bilahare bu tertıbatın fuzuli ol. boylu, iyı hu. ıu, bir evi olan, kız Vc,ia veya hııaust bır mtıc"S: ede tıı arıınıak. 
duğunu anladı. Zira kapının i~ dul bir bnyıınla evlenmek istem ktcdlr tadır. (F.E. X) rem:ı:lne müracaat. 
tarafında kapıyı a~mağa mahsus ırotoğralla. (R.A) remzine mUraca Aldırınız: 
bir kilit daha kcşf ctti, at • 239 Aşağıda remızıerı razıh olan o. 

Ağır ağtr merdivenın ,·ar.:ı.n.ı • 40 yo.~ında ayda 150 llra kıı.zanç. kuyucularım11\n nam:~nna gelen 
yumru ba.samaklannı mrneğc ıı. kimsesiz ya,Ue mütenasip, lisan bi. m<'ktuplan ldarehaıırml7.dea (pat.ar 
başladı. Takriben otuz basamak len bir bay; bir bayanla evlenmek la. tar1 hariç) lirr:;nn oıabubtan ötlı>ye 
indikten sonra kayalıık bir düz temektedir. (Denlz) remzine mUra • lmdar ve Fl:nt ıı ı:tt>ıı s"nra aldırma 
lüğe varnq olduğunu gördü. Du· caat. 240 lan. 
varlarda oyunlular vardı. Bura· • 89 yqmda, 80 lira maaııı devlet (Tunalı) {Dt>nlz l BJ (25 Es) (Ümit 8) 
la.rda eskiden her.halde ölüle?'in btzmeUndc çnuşan, 6 yaşmdakJ çocu. (Ciddn (Uyı;un) (Y.Ş ı (M.K.A.) 
tabutları duruyormuş. ıtunun da aynca maaşı otn. oldukça cH.K, 2ısı <E<:lar> (H.T. Sl (.Anll.f&-

. Sağ tarafta ıx:ı.slanmış daydı güzel, dul bJr bayan, 40-4:S Y8flarında lırn) (N,U.N.) !El> (Ayla) tC.M.> 
bır kapı gördü. Bu kapıyı itti bir aileyi mesut edebilecek, iyi huylu, (A.L.) ('M.Z.E,) Nadide 79> 
ve ken~ini ~r bir ge~itte buldu. ricdanlı yakışıklı, en az kendi kadar (26 Sezen) (M,Z,E,) (AyyılclIZ 1) 
Bu geç·t yu~klc bitmıyorı:lu m&l.fl olan bir memur bayla evlenmek (Emekl!) (S.S ) (Pembe zart} (C.K) 
Gitt!, gi_tti! Daha ne kadar gide. lstenmcted.r. (Hayrrlıaı olsun) remzı.. (Ad,) et. tııuuı) (B.t, Kaya) (Saadet) 
CCktı. Tim mütemadiyen fene· ne ınllracaat • 2'1 (Emekli) (6.8) (Pembe Zait) (Merilı) 
riyle nermi duvarl&n aydmlatr • _'Boy 180, kilo 71, tııugday renkll. I (Sezer) (H.R K.) (S.H.G,) (Görgi)IO) 
yordu. lınm:lk ~. ytlk8ek ta.hılUll, aport • (Hayırluııl (I'. Yurt) <Semlramt.) 

(De\wna var men bir kız, 8anfUl, mOtena.Dp vtkıut. (Abçıba§I) (Gülçin) (Mesut) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
l - Kctif ve f&rtDamt!sl mucibince ldaremlzln tefti§ n muhaaebe bi

nalarında yaptıracatı boya ve badana Jfi açık ekalltme UIUlfle ilı&Je edUf· 
cekttr. 

2 - Ke§lf bedeli 8109.eo Ura yOzde 7,G muvakkat teminatı 283.22 ur-. 
dır. 

3 - Ekailtme 7.4.942 aalı gUnU aut 11 de Kabata,ta ıevaıam 111bNIDdl 
merkez mUbayaa komiayonunda yapılacaktır. 

4 - Kefil ve prtn&me levazım §Ubesindeu 16 kUl'Uf muk&bWnde .ıs. 
na bilir. 

li - lsteklllerln eUDtme için tayin olunan gQn ve saatte ,o.es. 7,D ,O
veııme paraalle birlikte .MS:ztı geçen koml.syona mUracaatıan. (1721) 

İzmit Deniz Satmalma Komisyonundan: 
M. BedeU Temluil 

IUJom lira UN 
Koyun eti 100.000 100.000 aıso 

Sıfır eti 100.000 80.000 lllO 
Koyun eU I0.000 64>.000 11IJCI 
Sıfır eti IJCl.080 &0.000 1000 

1 - Yukarda clıuı 't'O mlktarlan yazılı etler ayn ayn d!Srt prtnamede ol 
mak ve ayn ayn taliplere ihale olunmak ııuretile ve kapalı zarf QllJ

llle ekalltmelerl 16 ntaan 1942 perıembe günü aaat bUyOk partlJer ıt 
ve diğeri 16 da lzmitte terane kapıamdakl koml.syoıı binaamda yapı· 
lacakbr. 

2 - Şartnameleri yukardan nra De 5,4,2,5, n 2 Ura bedel mukabllindl 
tatanbulda Kaaımupqada Ds. Lv. eatmaıma komiayonundan n kollaJt 
yonumuzdan alınabilir. 

8 - tsteklllerin bu lflerle Uglll olduklarına dair Ucaret vee1kalanm " 2411< 
sayılı kanunun tartfatı ..-eçhlle tanzim edecekJert teklif mektupıardl 
ve yukarda hizalarında yazılı temlnatıarlle birlikte belli gUn " aaat

lerden tam bir ıaat evveline kadar kom!Myona vermeleri. (3996) 

Delllı Levazım Satıaaıma 
Komlıyoaa dbları 

ff adet BoJ' GamMlMl (al7ab •• parlak) 

240 Mt. Buranda (bir metre genl§lil"inde) 
180 mt. Yelken bezı beyaz (70 a/m gen.lflillnde) 

75 kilo Gırcala . 

45 ldlo tspa vlo 
Yukarda yazılı malr.emenin 3 nisan 942 cuma gtınU aaat 11 de K..,.ıll' 

papda mııınan Dz. Lv. Satınalma kpmlsyonunda pazarlığı yapılacagmd" 
LlteJdllll1n beW gUn ce aaatte makQr komisyona mUracaaUan llAn oıunıst 

(4040) .. "' 
lkl adet benzin motöril _Dinamo grupu mUtemadt cereyanlı 
Dinamolar Şant argmı, 110 volta, 0,3 kilovat "daha yüksek olabllit 
Benzin motıSrü: L&ak&1 O,G beygir kuvvetinde olacaktır. Dinamo ve fDD 

t.6r dJNk olarak kuple edll.mlf olacaktır. 
Yukarda ylıllllı enaft& benzin mot11rü ve dinamo grupu aıınacaktıf 

Taliplerin 10 nl.san 9'2 gUnllne kadar teklif mclttup!:-rını Kıı.srmpa§Bda 1JIJ' 
lunan komisyon11mma getlrmelert il!n olunur. (1.039) 

•ır.• 
:.:;; p~t pirinç vida hıwsa başlı 12 s/ın boyuncla (ağaç vida) 
Yukarda yazılı bir kalem vi<ianın 3.4.942 cuma günü saat 11 de K..ıııı 

pap.da bulunan Deniz levazım satmalma komisyor.unda pazar'ığı yapıl• 
c..'\kt.I?". l.teklfierln belli gQn Te saatte mez'<<ır komisyona mUracaa.U•" 

UAD olanm. (4038) 

• • • 
GOlcllk deniz fabriltalnrı umum mUdUr!UğU için aşagıdakl şeraiti ~ 

210 lira aylık ücretle bir muhulp alın::ı.caktır. Bu ~cm.ti bavi bulu!'lıını•rı' 
Kamnpqada bulunan deniz leva:mn aatınalma komisyonuna mUracaatJIP 

ı - TO.rk oıınk, 
2 - Hukuk alyulyeelne eahlp bulunmak. 

1 - HU.sDO ahlAk eahabmdan olmak ve cezayı mUl!ltelz!m b!r tm il' 
mahktım olmuı olmamak 

4 - Sari haatalıkla~ mUptell bulunmamak, vaziC~!linl munı.az~ 
ifaya mant olacak bedeni ve akll arıza VP haatahklarla malQI bulunma-'" 

15 - Yüksek tahs111nl ikmal etmiş olmak. Tercihan yüksek Ucaret _,, 

teblnden mezun bulunmak. 

8 - UırulO muhasebeye, tıcaı1 muaını>lita. fabrikalarda cart mubas'ııt 
işlerine ve muamelAtma vukufu olmak . 

7 - Askerlıtinl yapmıı olmak. 
8 - AJmacak muha.slbln fabrlknl::ırda 8 senelik h zmetl taahhüt etJll,J 

ta&hbUdll.nQ ve eatr ıartları kabulün ı noterıllcçe tt>~c.ı.ı ve ta.edik ettlrı",J 
(3855) 

••• 
l - Tahmin edilen bedeH 8832:! •ıra r.ıan 11500 ton sapensman ı:uısıtl 

tosunun 8.4.942 çar~amba glinU saat 1 5te Kasımpnşada bulunan deni' " 
vazım satmalma komisyonunda pazarı g-ı yapılacaktır. 

2 - İlk temlnab 2974 as lira olup şartnamesi hergUn tı saati dabuırıd 
ve 192 kuru§ bedel mukablllnde mezkfır komisyondan almabillr. J 

a - İsteklilerin belll gUn ve ıaııtt~ 2-100 sayılı kanunun tstedlğl v-1 
le birlikte adı geçen komisyona mUracaatları ıı~n olunur. (3868) 

llaJ'ftllllo C. MlkldehımamtUtlnden: 

lliUl lı:orwııııa kanununa mubaltt olarak mercllnden müsaade al~ 
zm b&fka m&halJere tuz ve zahlre götürmekten suc;lu BayramlçlD ı<JSSI~ 
yQnden Kuatata oğlu Kebmet YUkael ve Çavu;ıu köyünden Şakir ofl11 
Atmaca ve Pe~er köyünden Oaman oğlu Kadir ve Sanot köytındell ~ 
mail ogıı: KAzim öner Ye Yanıklar köyünden Mehmet ogıu Halil yurıı-f f!' 
aynı Jdi7den Emin otıu Halli tbrablm Bulan hakıannda Bayramiç .,ı cfO' 
«:.a m&hkemMlnde yapılan dunl§malan aonunda; Suçlan sabit görOI 
t8Dden 1'1111 kOrunma kanununun H Unctı maddesinin ikinci fıkraaı ~ 
uı. l5IS ict maddMtnbı lktncl bendine tevfikan {yirmi beter lira) aıır r 
cesalannm kandllcrlnden almmasma dair verilen hllkUm katllqmlf 01 

ıtundaıı aynı kanw;un 63 üncü maddesine tevfikan keyfiyet l!An oıuııur. 

(&OM) 
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