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Hoseyin CahidYALÇIN Bıttçe enr.ıımeni buton memurlar için 
B;RUN, doğu ~phesinde tek tekaüt rejimi ve tek sandık 

beklNıeD taarruzun daha t . . . . ı · 
~~ili haber veriyor. Çunkü esısını ıs ıyor 
--.... ~Usttlr ve bu yüzden 
ferler çamur denizi haline gel. • 

~usra11 bilenler için. buntla llıtlıadl devlet te .. lllılllerlndelrl memur. 
~ 11m~ ':kdldu.:is~::,e:: 'ıarıa f ekaltlD JAJlll811 razaame ye alındı! 
~ Jıarek9tlerbı vukna gelmeme. . . . 11 lılr Jbina ifade etmez. Daha doğ. Ankara.dan bi!diıildiğine _göre, bir bırlik ~emin ~l~i. teke.ut 

? ? a a 

PEK YAKINDA 

lngilülain 35.000 tonluk zırhlılannJan biri son airatle giderken ... 

35.000 
tonluk 

Bir lngiiiz 

"PARA., PiYESi DAVASINA 
BU SABAH DEVAMEDiLDi 

....... dop eepbe&fn,Je yr,nl bir ta devlet iktısadi teşekküllen me k~unu hükUmlennın devlet büt
::::-n bahsetmek bile llizum. murları tekaüt sandıklan hak· çesıne yıllar geçbkçe yüklettiği 
ııe..._._ ; rtınkil kıl&. rağmftı maha. kmdaki kanun projesi, M~cl~ li- ~lik üzerinde ~ara.le iktıseıt.4i:' clevam etmi§tlr ve etmek. mumi Heyet:ne sevAedilJDl§lır. di devlet teşekküllerinde ça.II§an 
.,......:_.? derecede ki bir !llirprlz Bütçe encümeni mazbatasında kı lara da şamil olmak üzere bti.tUn 
~ hutımıide bir taamu ı saca şöyle demektedir: memurlarm ta.bi tutulacakları hir 
I ie Y• kalmaım~ gibidir. · "İstikballeri henüz teminata tekaüt rejimi ve ica.bederse hepsi
~ h~de Rus~ Yer yer ta. ! bağlanmamış olan devlet dalıele- nin tek bir sandık iie ala.kalandı. 
'-la V&Ziyetlnde gorttyonız. Bun. rinde ücretle mü&tahdem memur- rılmaaı esasının tetkik edilmesini 
lıkı Almaa kuvvetlerini yıprat- ıara da tekaütlük hakkı verilme bütçe encUmeni temenniye JAyik 
'ter •n lnklr edilememekle ben sini muhtelü kanwılarla ayrı ayrı gönnüşt11r Projede mevcut teka
nlr U'azi. lstlrdaclı bakımından bö. j' vüeUda getirilen tekaUt sandıkla- Ut kanunu· hUkümleri esas tutuı. "-t.1:r il göremcdllderi de mey· rınm b:rleştirilerek, bunlarla ilgi- makla beraber bazI küçük deği§ik
._ • Almanlan.n nasıl olsa 1 'ti memur ve müstahdemler hak· likler yapılmaktadır 
~kabil bir 1aarnaz yapmalan !Jı. kudaıki tekaüt hükliır.lerinde tam • zırh i ısı Par ... lala lld eaer ara1mdüt beueJlt 

Yamada 1ta111a bir aoktalanam taıdaU terclmellal verdi ._ hleceğj fllpheslzdir. Raıllann _.. 
... •Ucadelelerl •nasında bul 
~ elde etmeğe muvaffak 
~--... malullD muvatfakl) ıtier 
.. taarrnlanll kıymetini ne dere. 
ce-,e lııadu- u:alimlftır~ lıibnlyo. ' 
... : 1K-klly01'1IZ. ' 

Şimalde llrlab 98. mallrlple "Para piyesinden çıkan davanın 

Ati 
gl:Srülmealne bu sabah da aıUye ikinci 

Sovyetler şiddetli 
1 

ar:-tikten . =.- m ... - ............. oı .... .,. 
okunmamasını iatemltUr. Necip Fuıl 
ııısum görmemi§ ancak vekili, her Ilı.. 
timale kartı olammaaınm dofru ola
catmı 86y1emlftlr • 

Doğa eephcslncleki taaınmD 1 

~-ndea blıhsedca AJmu 1 

~J'laaJdı telgrafta, bu belmndu 
~ fevlmlldellk görülemiyorııa 
ela öyle bir clbnleye te9Mltif ediU.. 

bir taarruz yaptılar akdenızegeldı :'S=.ı;.== 
Tancıt, %2 (A.A.) - 6 toq>ito Tar&tlardan yalmz Zlyıf.d EbOulya 

>"ot td, leler tıllnnbı ecllldiii gibi 
....... ...... biç söylenmemif 
Clhi tel&kkl etmek mümktindÖl'. 
~t itler Almsnlann :tahminle. 1 ~ 
~ ..,.... __ ••*ı 
"'1' muatfedpt.l enekJea ..aJcko. 

Berua il• ll•netıı. 
rla blJlll IDımının 

baba edUdlfllnl 
•oıı1t,.. 

muhribi :ÜC biri 35.000 tonilitohııJr gelmemi§, diğerleri mahkemede hazır 
2 zırhlıdan ibaret bB- lngildız filo. buıunmU§lardır. ıııvveıa. Peyaml Bata 
su, dün öğleden sonm 988t 14 c aöa alarak, oro Puro plyea Ue para 
doğru Cebelüttarrk boğazından araamdaki benseyiflere dair noterde 
geçmiştir. Filo Atlantikten gelmiş yaptırdığı teretlİnenln tudlkll aureU. 
ve AJWenic imjiremeUDd~ yollma n\ mahkemeye lbru etmlftlr. 
devma eıtıalİ!tUI°, ...,..... Safa, bu ~ .-oen 

Bunun DzeriDe ala uyfalık tercüme 
okumnqtur. KUtealdben Pe7&Jlll Sa. 
fa, geçen ce189de Necip l'uılm ceva. 
bma karii bam 86yUyeceklerl oldu• 
tunu ileri attrerek aııız 1.atemlt, ancak, 
Neclp Fazıl mahkemeye ruml ola • 
rak cevabmı ibraa etmedlttnden bu 
dl1etl kabul edllmeml§Ur. 

Neticede, Nec:lp Fazıl Ue vekll1 Pe
yami S&fanm lbru ett.lll terctıme 

ltaklmld&ld iddia ve mlltalealal'llll bll. 
dlrmek tıaere muhakeme 28 nlaan sQ. 
ntı ölleden aonraya blralalmqtır. 

'-ti~ nıevkllnde ~ 1 
~elen gelen bu telpat ...: \. 
llarm. itiyadını l>ozml)-a~ bhe 
~ sUrpriz gÖStercccğini haber 
"eriyor. Sürprizler ba7.an tatsız 

~ 

Dün 13 Sovyet treni ve 41 
tanare imha edildi Sen Nazer' de 

oeı.ede ....a.>ı•ııle biter lılıv anlat
tığından, daner taraf ara etm.-

bir )'emeği yutturmak ~in kullaıu. 
"- behsrlar \"e sal~lar hizmetbal 
&'6rtır. Onlar da DStl tlUşmanJan 
olan lngııtereyı bir tanıfıı bırak. 
tdcıal'llU unutturmak için J11titrad 
kabilinden mu\'affakıyetlerle Al. 
llıaa efkln umamlyeslnl a\ııtınak 
"'• dünyayı p§ırtmak isterler. ttı. 
lJıııaı bu ananeyi unutmıya<'a.k.lar 
"e harp il-., do~<l:ı.n doğruya al1. 
"-• obnıyan m~mlcl<etlcnlc kolay 
11111"-ffakıyetltr elde etmeğe çalı. 
"0&1c1ardır. 
~ &erlin telgrafmdaki mü~ 

Te kl~e cUınlotlcn ini ma. 
~ !:lkanyonız. Almanya A ''nıpa 
1• "-ela artık nereye saldırabL :? hveee mi, :tnlçrcye mi! Bel. 

tsveç; fakat bunda bir mi na 
~Yornz. Şu halde, llkbahanrt 
latt rfzl, yani Almanyanm küçük 
teı-·lneınleket üzerindeki kolay d-

1 llerede olar.aktır? 
~iki F.ransada u,·iUe te\•di e 
.._ 13 bir vazifenin fille çıkarılına. 
~kleoiyor. Gerf!k Mareşal Pe. 
'-il ıerek Liv&Un yetti ni'!.amdan 
~tıneleri de Pııriste çıkan ve 
ıt~ çakt.ğı için ı·ransız adde. 
··-a,., zarQl'f olan bir gazetede 
~aaıaı S()syalfAt Fransa" elan 
ba 1• 11ıuna..1 Alman silrpriziııl da. 
~'Yafle Frans:ı.da \'llkua gelebi. 
~bir dcği~ klJkd~ anmağa zi.. 
~ aevl<ediyor. Falınt ba eüm 
~· ehatda i~te böyle bir dedi. 
,_ u...~~ için, rasgele orta. 
' ~ ellUSIZ bir llÖS olmut 
~ •lmldlncJUr. 

ispanya hariciye 
nazırı 

li-.ilin iyi bir Franıız 
0 1duiunu söylüyor 

~ridSe. • 82 ( A.A.) - Haricye 
~ rano Sumıer "Arba" ga· 
lliıtı·.ı;... verwği beyanatta., komil· 
taa 15~ kargı kendisini ilk müda· 
~'~ketin ispanya ol· 
~ .... tın Amerika memleket· 
~~harpten ımak kaldık!arı 
~ P&rlak b'.r il!tikbale ka 
\tiJ•tn lannı, hain denilen U 
~:a' de kendi indinde iyi bir 
'"Qlız olduğunu aöyiemiftir. 

Kordel Hulün 
beyanatı 

Beıtla, 22 (Radyo -.at 9) -
Alman Ui>liğimn bildirdiğine göre 
~imalde Sovyetler PJın ve Alman 
latalan t1aerine Pldetll hücumlar. 
da lılıbJnımıoJa,rdzr. Bu lmnetle • 
rin bOytlc bir lmlm imha edflmit
tlr. Cephenin orta kBnmda ıs Sov 
yet treni Allmn tayyareleri tanı. 
fmdaıo. t&'hrip c:ılıanmuştlr • • tJmeD 
gölıtt mmt.aarMIDCla bet tank tmiııa 
edilmiltir. Rmılw dtiın 41 -tayyare 
kaybetmişlerdr. Ka.ıadenlzde Sov 
yet limanlan tmerindetd teaıaat 

ıo rraasa nlllaesl --------
dalla ld•• etllldl AimanLar 

=-~~~~~:. l'lıaltada . 
zinde ele 12.000 tmıım 1* vapur 

!:;:;.: wpar - * ııw. Dun beş tayyare 
Loadra, n (Radyo saat 7,15 d 

Norveç sahil
lerini tahkim 

ediyor 
-o----

lyi teclıU Mlilmif 
lıavuetler Je pnJerilJi 

SOFYADA 
Db laemll mldalaa 

taUmlerl rapıldl 
Sofra, 21 (A.A.) - Dtln Soi,a 

hava mlldafaa teşkillerinin de il • 
tirakile önemti paıslf müdafaa ta • 
limleri yapılm.Jttıır. 

v 

Sebu adası sularmda 

Bir Japon 
kruvazörO 
batırlldı 

Llvlle 
karşı 

Amerikan siyaseti 
gUnluk hAd iselere 
istinat edecektir de> - Gece yansı Kcıüovada neo UŞUrUldU 

recSlen Rus tebllği 

Livil it bqma ıelmekle ~ =,;:,.~ maddt deli- Geç&D llalta dlfl• 

ı....ın, n <A.A.> - Olllod&n 
almenhaherlere göre, Almanlar 
Norveç ll8lrlllıerinıi muhtemei bir 
ibroç hareketine müeait 88.yd*la
n noktalıa.n bnmmah bir faaliyet• 
lt> tahkim etmektedirler. Almus. 
bır, bu noktalann mildafauııu te. Vafington, !~ ( A.A.) - Sebu 
min için iyi teçhJz edilıido yeni adası aularmda batmlan Japon 

Frama71 AAlman7a7a tealiın rll•• •• ,, ...... kuvvetler de getirm1'lerdir. hafif lmıvuörii dört torpido 

•-----------" muhribi tarafmdan konınrna.kta 
etmek :!ı-::.."::dır~~ Rusyada .. ,. .. ııa ta ta. 

va§ingıon, ııe (A.AJ -Kali· Cepllere -'•en yol• Londra, sıe CA.A.) -Maıta u
torniya nekahat seyahatinden av- lar ..... zerinde dün bet ~ tayYar~ı 
det eden .Amerika hariciye nazın aallerle llapl11lır ~- 12 tayyare deh~-
Kordel Hul, guetecllerc şu beya- Loildıa, n (A.A.,) _Kızıl y1ı. sara uğramlŞtIT. Pazarteai günü 
natıta buluımu,lflur: . . dm gazetesi ~ki: dÜfÜİ'Ül~ ta~_relerin 11 oldu· 

_ Son aylarda harp ıstıhaa.11· Cepheye giden :yollar merlıer.. ğu te&bıt edilmiştir. Ayrıca 16 

Bingale körfezinde 

Bir Avustralya 
muhribi battı 

tmımia görd~ artış bende de- le lrapbdır. Alman kaynaklan Rus tayyare de t~~P . oluıur.uttur. 
rin bir memnunıre! uyan~: lamı ~ nnılaı.bH taamım <*;en haf~. dufUrtüen tc.yyare· Uıtijn kuvvetlerle çarpqan 
tır. 1stibsalat bütun tahminle:ı; geçtiklerini bildirmektedir. ler ise 43 tur. muhrip de bir Japon 
geçm"ştir. Sav~ı kuvvetlerJmı· 
zin emrine venlecek _vas~~~ y d m~ribini babrdı 
düşmanlarımızm maglUbıyetını eni bir ka Bstro Melburn,SB(A.A.)-Başvekil 
ça.buklaştıracakır. Kürtin, Bingale körfezinde son 

Koroel Hul, ,Anıerikan_ID _FrR.D· puro 1 ramı hazırlandı günlerde yapılan bir düşman ha-saya karşı t~1 sıyaset reketi sırasında "Vampir' muhri 

idi. Kruvazör hücumbotlaıı tara-
fmdan totpillemn.iştir. 41 htkwrı· 
botu torpili attıktan sonra kacr 
~ğa muvaffak oJmqştur. 35 nu
maralı hücumbotu dilşman elme 
düşmek tehlikesinde kaldığµıdan 
niirettebatı tarafından tahrip e
dilmiştir. 

Bu hareketin Japonlara bir 
knıvuör ve bir tOl'pido mulıribt· 
ne mal olan hareketten tamaırıen 
ayn olduğu samlryor. 

Haydarpaşada 176 
çuval kllkUrt yandı 

hakkıAda şu beyanatta bulun· b"nin battığım bildirmiştir. Mtı-
muştur: . körü rettebatm bilyiic bir kısmı kur- Haydarpaşa deniz lakel~ 

- L&vrum .Aimanya ue Kadllltro ıaauretl 8-•D ve topr•• tuJmwJtur. s kişi ölmüştür. Bun vagonıanıan mavnalara kQkttrt 
körüne teşnk.ı mesai etmek siya· 1• ti UU t lral .. !ardan biri yaralarının ağırlığı t&§ırken yanp,ı çıkmış. 206 çı;val 
setine Fraıwzlamı iştirak edecC· •• ,.. ,., .. il olu ... a arda yüainden ölmüş bulunmaktadır. kükürtten ancak 30 tanesi kur-
gıv .n.i. zannetmi"""ıım Uvi.le kaılJ! 2 kı" · _,__..:ı B 1 d öl ~n'--. diğerleri yamıllltır. 
takip ~-hareket JıattJ, t&Jıall 8dlJ8C8JE dtJ~n~!. un arın a . Y~m sebebi anlafdamamıe. 
günlük hidieelere istinat~. Btltun 7Uri4a kadaatro 1f1erin1n Ubarell dalı& az kJ)'metmere dotn "Vampir" muhribi 134 mtıret tahkikata baflamuttu'. 
ve istikbalde inldşaf edecek vazı- ı tam bir .araa. olabllm.a ip 7enl yapılacaktır. Bunun Acil aıun ve ._ tepli ve 100 tonilitoluk bir gemi " 
yete bağlı olacaktır. LivAJ it ba blrPl'Ofl'&Dl buırlanmlftır. Yeni prog tunların yapıldığı ahval ve bQyllk a... dir. 1917 de yapılmıştır Vall, c.ma llltllu 
im& gelmf!kle, Fransayı Almanya ramm eaumı, öfreııditlmlze san, razı parçalarmm veya emllkln en Çok 1 Kürtin, "Vampir" ile 

0

başka btr dlaecııa'-
ya teslim etmek plinı, ortaya arulll en ftl'lmll ve dola)'ISlle en ooıt dnredlld1#l mmtak&Wda bOJOk tay. İngiliz muhribinin üstün Japon _....,.,. 
konmuş oluyor. kJJ!Detll o1&D toprak Jl&l'Ça1artlla, em.. dalan olacaktır. kuvvetleriyle çarpışarak blı' d~- EvveBd ıun Ankar&:ra--. o. 

Vqingtondaki Franuz l&k ıuymetl en yWuıek olan f9blr ve • Yeni programın tatblkab &Dak ye_ man muhribini batırdıklannı bir lan fstanıbal ftll " beledlJ'e reili 
sefaret müıt.fan iatifa etti kU&balaJ'ID kadutro"'1Dun yapdmuı ili bOtçe ne ı bUlrandaıı 800ra ;taptla. diğerini hasara uğrattddarmı' ili- Dr L6tfi Kll'dıU' AııbNıdlılıl te • 

Vqlngf.on, 11 (A.A.) _ FnL ı tefkll etmekedlr. Bu aureUe kadaa.. bllecekur. Tapu ve kadUtro umum ve etmiştir. ı ~arma devam et.m*Mir. a. 
sanın Vaşingto:ıdald eefaret mtıır. tro faaUyeU. halkın Uzertnde en çok mOdnrınto, tatbikat ıc;ın ıı.mdld~ ~ 1 Kayboldukları bildirilen gemi b~r aldığmma ~. valim.iz, 'bu 
ıeşa11 J .. eon Maref&} Petenin nur .. j durdulU ve en çok alım utım olan ~llklar yapmaktadır • ·I müretteplerinden birisi kumandan · ~ma.Iamu yamı bitirerek cuma 
Jm Uzerine iaUfa• etmltör. ~ tıeJuU ecWerek buralardan 1· Moran'cbr. . aa!ıaht ICh.ttımiBe dfmea•tar. 



UŞMALAR ııu ıı Şlk yetıer 

Yüzümüzün 
A • • • 1 Hasköy Nahiyesi 

Lugatlnden Bır Kelime: Ekmek karuarım 

Yazan : Abmed Bllend KOÇU 
Geçen güu aynaya bakarken, 

~otim kendi nkalne dalıverdi. 
Yaşmım klr'ka m'erolven dayadığ • 
nı pek acı bir luıldkat olamk gUr
ll Um: saçlarnn ndetA ak p:ı:k ol· 
mus... Almda, ~eıktlğhn mihnet a• 
rnbaııının bir tekerlek tzt ... Ve ni• 
hayet g6.zler, haCı: bana rcngı 
utmWJ, çilbt kaybolmuı gibi gc!· 
dl. Meğer gözIUğUn parlıynn camı 
ye kara ı:erçevf'si göz cUll.m ilc• 
klrpik yerin! tutuyormua da hn • 
berim yok .•. Elveda gençlik! .. 

• Ayna dedim, yUz dedim de, 
ha.tmrna geldi: ka§, g6z, nç, kil'o 
pik, kulak, burun, ağız. d~, du • 
da.k, dil, yan:ı.k ~ene, alm, gc.r -
dan... Yüzümüzil ifade eden keli· 
melerin min! geıo~liklerlnl, yU:ıu~ 
müzUn lügat ?.enginliğini hemen 
h~ dli,.c;Unm~ ennırnn... Si· 
r.lnlc şöyle b(r tecrll.be edelim, 
m~eıa., şu on dört kelimeden g!S. 
zil alalım ... VUcı.ırlumuzun bu pır
lanta UIVU, dil denilen kuyumcu 
dillddmtndn kaç kalıp ve Rekle gi• 
rerl 

* G<SzUn yerleştiğı ~uğa göz 
evi, göz çukuru; UstUnü örten dr
ridP.tı perdeciklere g6z kllpaklan, 

öz knpaJdannın burun tanıfmdn 
ucunun altmıfa ka'an bOflluğ'n göz 
pınarı, dışarı tarafında ucun'.:! göz 
kuyruğu denilir. GözUn akı, ka • 
rast ve ortasında oobe~i vardır. 

• Göz rengine göre isim alır: 
8tU".I göz, dl& göz, kanı. göz. mavi 
ıöz, gök göz., l ci"crt göz. 

Göz hıı.kışına göre isim alır: c.hü 
göıil olur, puhu gözü olur, baygın 
olur, mestane olur, 8ilzmo olur, 
"Chlil olur. 

bir eeyi feVkalade aUratle )"ap • 
ınaktrr. 

• C"'.öı o.çmak, yerine Cöre do • 
fuın mfm8&ıruı, darlık ve mkmtı • 
da.n bolluk ve mhattı kaVUCIJlı!l.k 
ınAnasm gelir. GözUnU açmak, ~ 
danrnamak. tehlikeye dtışncıek 
ıçln ıUkka t1i bulunmak, göztlnU 
cı6rt nçrruık, feYkaıt\de dikkatli bu 
lunmok Göılcrlnl açık, eaşıla.cak 
yahut korkunç bir 1ıey br§ısnıda 
kalmak, gözU nçrk gitmek, arzu 
l"dilen blr Şeye, yahut b1r sevgili
ye knvuşa.ınnrnak. 

• Göz atmak, bir şeye fe.zla 
Clikkllt etmeden, ç.ııhukca bakıver· 1 
mek. Bir adnmı eöyle bir 811%11· ı 
'\.'Crmf:k. Göz etme&:, igo:ret v-er -
mek. 

1 
• Göz kesilinek, her an olabllc· j 

cek bir şeyi fevkalade dikkatle 
beklemek, öz kulak ol.ınak, bir 1 
şeyi rorııp soru.sturmak, uyanrk, 
dlkkatll bultuunnk. 

* Göze kest:lrmek, bir şeyi yaptl 
bll~<>ğini anlamak, Göze almak, 
bUtUn ~hlikeli ve zararlı tarafla. 
nnı d dil Unerek bir ~· baAJla -
mak, bir 6CY yapabilecek ce~are1i, 
cUrcti kendinde glSnnek. 

• Bu- §eye özendik lmrendlk mi 
"gl>zUm kaldı,, doriz. Bir insana 
kızıp da üzerine 9aldtr'd:fımız ve 
elJm!-zdcn hoş g3rUlm1yecek bir I!} 
çıktı mı kendbnizi "gözüm dön • 
cH1 ! ,. diye müdafaa ederl.z. B:r j 
~eyden yıl,gmltk ~llnce "gözüm 

1 
korktu! .. ,, deriz. 

* Irza ruunusa, ~la cana göz ı 
konur. A.çliktan, heyecandan, ı 
korkudan göz kamnr. Kaybolan 
gençlik, kaybolan ııaaöct, ke.ybo - j 
lan 'JCvgili gözde tUter. GUzcllik· 
le, sadakatle, taUı dill , ~o'- ' 

neden ev ere 
dağıtmıyor 

BJr okuyucumw: yazıyor: 
J:.:lanek kartlan lstanbulon her 

nahiyesinde ay ba,ıudaı:ı birkaç 
glln ewcl e\'lcro dağrtılıyor, fa., 
\.-.t bu usul ~bdığmdanbori 
Hasl<öy nahiyesi nedense kArtlan 
e\"lero dağrt.mıya.rak halkın aa 
hlycdekl fa'° memurlanna ıntıra.. 
CMtla kartlannı almalannı usul 
ittihaz etmiş bulunuyor. Böyle o.. 
lunca da iki U~ gün l~ln<le bUUin 
bir nahiye halkına ka.rt tevzii pek 
tabU olarak mU,kill l'J8rtlar içinde 
oereraa ediyor. muıın, erkek, 
PD9 Dltiyar, hasta sağlam biUiln 
hllllı: gibılerce nahiye önöno )~'1. 
larak ekrnek lu~rh almak için bek. 
hışlyor; i inden gücUnden otu. 
yor. Hômlle l<arıın nisan ekmek 
kartrmm alabilmek irin. taııı tiç 
gUn nahiyeye ddlp saatlerce 
bddemek macburlyctinde kal. 
mı~tır. Şimdi mayııt ba~mda. da 
a~"Jıt hal tekerrür edecektir. 

Ha.ı.köy nahlyecıi neden bllttin 
'iliyette ka.bal Ye tatbik edilen 
u<ııılcı ııytttnyor. ller 6(}yden evvel 
halka hizmet ''e kola.yhk göster 
mck e!WI , . ..,lfesi olmak JA.mngt> .. 
len nahiye mlidilrü Uc a~iikadar. 
lann nazarı <liltlmtlerini çdrnıc-. 
nh:i rica ederim." 

Bana il&.vc ellooek söz yc>k. •• 
Eğf"r doğru tc;e nahJye mUdürü. 
niin dPrhat bu ,·aziyeti t!\fnh et
mesi ,.e kartlan evlere dRğrttrr. 
mft"' lih.rm<lır. Vtliiyet ve ia e 
mllclürlüğllnün nazan flikkaUnl 
cekrrü.. 

23 Nisan Yapağı fiyatları ~::nbJ~~rrH~~~~· 
Çocak~tası yu·· kseıı·1 ı·ıyor henüz bu uğurda döktüğü kan 
~- _ kurumadan, ~!ği kurbanlar çU 

--o- rümeden kaybetti. Holfandanın 

Bu. akşa~ . Yeni llyaOar vakıa. sömürge kayıpları da büyükmı 
M f Ve kt 1 ı n " ve bu hükfımet artık menı:ıeketsiz 

1 

a ar 1 1 n da 114n edilecek kalmıştır, gurbet çekiyor. 1ngUlı--
b i r n Ut K U t 1 e terin de kayıpları var. 

Hillt\lmet yeni sene mahsulU ya. Sömürge ha.ri>i acaba Japonya 
a Ç 111 Y Q r pağı fiya.tlarnu yükseltmeğe karar ya kaça mal oldu, da.ha da ka.çA 

voruıiştir. Geçen sene bu tarihler. tnal olacak? Bir gün hesabını ya
de 1kmat Vek tetlnoe tesbit edi.. paoaklar ve biz de öğreneceğiz 
len fiyatlarm o zaınaııdanbori de • Muhakkak bir şey varsa hiç ucuı 
ğifen aurum karşısmda yükseltil • değildir. 1stilicı Avrupa millet· 
mest tanıreti haml olmuştur. B~ teri dört asıtdanberi s&.mürge 
nun için fiyatların yükseltimesi harbi yapıyorlar; t>u cihetten la 

21 inci çocuk bayramı bu ak-
1 şa.m saat 19,45 geçe Maarif Veki-

linin vereceği ve Ankara radyo· 

1 

siyl.e neşredilecek olan bir nutuk
la açılacaktır. Ankarada tören, 
23 nisan sa;bahı .saaıt 9,30 da ço
ctık esirgeme kuru.mu mümessille· 
riyl.e Ankaradak\ çoculdann mü-
messilleri tarafından Ebedt Şefi-

1 miz Atatürl<'ün muvakkat kabri· 

1 
ne ya.pılacak saygı ziyaretiyle 
başlıyacaktır. Saat 10,30 da An· 
karadaki lise orta ve llle$lek okul-
lan talebe ınümessillerlyle Anka; 
radaki lise ille okullann son smıf 
talebeSi Ulus meydanında topla· 
nacak ve tstllda.1.lllar§ı ile çocuk 
Ill8r§l söyliyeccldtır. Bundan son· 
ra Mnarif Vekilliği adına ve ço· 
otık ıOOmessilleri ta.rafından !Öy· 
!evler verltecek ~ a."\d içilecektil'. 
Bunu Türk çocuklıarınm yapacağı 
bir geçit resni takip edecektir. 
Aynı giln. öğled.!n sonra Ankara
nnı en çal~ QOCUklan arasın· 
dan scÇilmi;, 250 kişilik bir grup 
büyüklerimizi ziya.ret edecek ve 
sayıgılal"IIDIZI sunacaktır. 
Haftanın devamınca t~1~ 

söz ve kalc~ı sahipleri radyoda 
konuşmalar ya.pa.caklardrr. 

•bUklirnetçe muvafık görümU§ ve panyanm feda.kirlıklanm unut· 
mı:!aele Ticaret, llttısat, ve Z:ra.at l k 
Ve-klUetlerlnce incelenmiştir. 1nce mama ı; kayıpları da fedakarlı .. 
lemeler henOz sonıt f'rtnedlği i.!;in lan nisbetindedt.r; bir zamanlat 

Amerikanın yarıdan fazlası onun 
yükseli'jni ne kndar olacağı bcUi dn; Antil adalarında kıt'a bü,.·ü1•· 
değildir. Fekat yeni fiyatlar her ., 
halde mustahsili tatmin edecektir. lüğünde .topraklara sahipti.~. b.u 
MUatahllllln bu ffyntlan öğrenme • ,gün Japonyaya knptırıla.n Fwpl.11 
den mal satmnması icap <!der. adalannda kır~ beş sene evvel 

t.ı>anya bayıagı dalgalanıyordu. 

Dün geceki 
yangın 

Divanyolundaki garajda 

iki otomobil yandı 

Fransızlar da çetin sömüı·gc 
harpleri yaptılar. Bunlann en ko• 
kuncu Napolyon Bonapart de\· 
rinde oidu. Bu harplrede o zanu:ı.n· 
lar düşmandan ziyade iklim §BI't· 
lariyle uğraşmak Iazmı geliy·ordu; 
i..c;tila ordularına en büyük ı:a.rar
IRn veren unsurlar topraktan, ha· 
vadan ve güneşten doğuYordU. 

Parti gurupunda 

ı~~tısat Vekili 

DUn gece saat 12 ye on kala Dlvan 
yolunda Erkek terzilik okulunun al
tmdaki SUleymana ait. Metin garajm· 
daki otomobillerden blrlslnden henUz 
&nl&fll8mayan bir sebepten yangın 

çılazut bıı dl#cr bir otomobile sirayet 
etmiş, takat lbtlk kokularından yan.. 
gm çabuk haber almmt§, derhal itfa. 
iyeye haber vertımtı, bu sırada cesur 
bir pör kapılan kırarak içeri gir _ 
mif, ıkt otıobUsle on otomoblll dıııarr 
ya çıkarmqtlr. Bu mr&dn. itfaiye ge. 
lerek yangını söndUrmll§tur. 2 otomo. 
bil tamamen yanml§tır. Zo.bıta. yangt. 
nrn eebcb1nt tahkfk cUncktcdlr. 

Biılgarlst adan 
makine ve Alet er 

alınacak izahat verdi 1 
• 

enı 

Göz rengine ve biçimfııe göre 
:neyva isim1erl,,ylc lil.kapleıur: ba• 
aem göz, erik göz gibi. Göz çir. 
kinliklerine göre iıı!.imJ.eır r: pe.t. 
lak gt)z, yumuk gö?., cipli göz, kır
pık €ÔZ, lOkma göz, fn'Jak göz, 
kaym 9 öz. 

• Suyım kayruığl yere, pmal'a, 

mağaranın deliğine, diJdş iğne&l • 
nin dcllğtne, süngerle pcynlrdeld 
boşluklara, kafc.sln arahklarma 
göz denilir. 

ve gayretle göu gir"Jlr. lhanctıe, ı 
fit.ne ve fesatla, tembeltiklc göt• ı 

cıen d~ıür. ın.san hazan akran ve 1

1 r ama la der i seWloz, demir ve ıeker 
cmsaJi olıntyanltı.ria yilz göz olur. 1 9 

An.kara.d<ın ib.ildirHdtğine göre, 
fktma.t VeMlet.l mcmurlarmde.n 
iı:r heyet, FiJibe fu:mnda tetkikler 
~'apmaktadır. Mllııbet netice almır. 

Sen Daninüt adası bir a.ralı1' 
7..enciletin isyanı üzerine bir zc.n 
Cıi reisinin hükmü altına dUşmU.5· 
tii bu adam Fransrzların hiına · 
yesini kabul cdiyoniu, fakat Ne. 
polyon razı olmadı; ~neraJ. Lök· 
lerk kumandasmdn 33,000 kişilil\ 
muntazam ve mükemmel bir ordtl 
gönderdi; adaya ihraç yaptırdı 
1802 senesi ikinci kAnunun sonla· 
rmda vukubulan bu askeri haTC" 
lret~ üç ay sonra fJellciler mağ· 
lftp edilm,;ı,1erdi. Fakat orduytt 
sa.n ıhınmna eritiyordu. Kuman· 
dan Mnı.nsadan on bin asker iste· 
ui. lklime al"Şan olan zenale! 
dinç .kalmışiardr; ışeflerl Tusscn 
yeniden sUBha sanlacak oldu: 
general onu yakalattı ve Frans:>· 
ya gönderdi; rt:esi sene Ju kalc
sı'.nde öldü. Fakat san humma o
ntm intikamını almakta gecikme· 
di; kısa b"r zamanda. ba.c;lrca za· 
bitler hatta genera!ler ~rasmdil
kayıplar görüldü; otuz ilç bin as· 
kerden yirmi bini öldü; yedi birı 
asker hastahanelerde yatıyordu. 

• Beş ~ dUkkAn, Uç göz ka • 
.> ıkhane, on göz han deriz. Çek -
m enin. koruıolun silrgUlerine 
göz deri:ı, köprülerin kemerleri a' 
t.rndıı.ki boşluğa g6z deıiz. 

• Göze gelmek, bir felft.kete uğ• 
rama.k, hastalığa tutulmak ınamı .. 

ır. Tokgöz, kıınaalli; aç göz, 
haris dernektir. A gözüm, mi gö. 
zilm, benim göz bebeğim, sevgi 
ve şefkat ifade Pden terkiplerdir. 

* Kara.göz bir TUrk eana.tıran
run admdan kalmış Türk heyal • 
gi51ge oyununun adtdır. Kuzulara 
da kArngöz denilir. Mercan cinsin 
den bir balığ-n ndı da !karagözdU-r. 

• Gözde sevgili, mnlıbub, mu • 
sahip, nedim demekUr. 

* Zeki, i§ini, çıb.rmr büene a • 
c* g& derler. Dilzcyadaıı habori 
olmlym saf kimeckre de g&U ka• 
palı! ~. Al"llUlumı tatmin 

.,. cdemiyen.?orc, yahut, ayrıldığı 
,. ye.ıde bir ı;cvgi]!sin1 bmıb.na gö • 

2'JÜ &rbda d.ellilir. Bir m.UJd. ve. 
ri1iıbın. bir~ iş kutıamrken g~ 
zün nydm denilir. 

• Ga. auu, &9*hk ve ll&p8 ol • 
ml)Wl Yere,~ gôrebilOCe. 
ğf yere • Gaz dair. k.orttu 
~ lmllanıbr, GöztaBı, malfun, 
m&?l nmkll, mırıı tnş, baJmo eu1. 
fatrdır. 

* Göa c&'e, I* ~ uıu oırıta, a• 
ı.Jkça Y&pm:ı.k, kaş gez ammıda, 

Gaflet içind~ Yl1Ş.!ynnm gözü bağ.! mleSS8Sel8ffDID 98ZlyetlerJD 8Dl8ftl 
hdrr. ı 

* Zabıta ve n..,ıc IQgaUnde göz 1 Ankara %1 A.A.) - C.B.P. grupu moumt heyeti bucUn ıı.t.ın aat 
hapsi var<'lır. Tababctto göz hcki tıı t rclA veklll Be)b.Ul mebusu Hllml Uranm reUU,ttnde topl&ndı. 
m:i lıir unvandır. Güzel ve baknnl; I C.el!ffl atıldıktan Ye seçen toplantıya alt zabı.t hua.ı.ı okwıduktan aon. 
çocukların omuzuna göz boncuiYıı ra künıUye elea lktUat nklll Sırn Day, JTUP umumi heyetllll kondl ve-
dikilir. Koyun gözU pı:ıpatva gib' 1 ln\letıne taaUQlc etlen tekmU .lf;ler Uurlnde tenvir lçlll yüııJU, pamuklu, deri 
b:r çiçektir, Mnncln '"ÖZÜ TUrkiy 

1 
1 ıwlltuoz, demir, şeker, mOeaeı!clerlnln bu&'(lnkl1 durumları ve vedmlerl hak. 

Cumhurlyetlnin c')ki 
0 

bU;'ilk n'k"~ 1 kında beyanatta bulunmnı ve Zonıuıctak ıtamUr havzası başta olmak üzere 
yi.rmi beş kuruşluklarmın liikabı !- 1 müt~addlt maden 11'letmelerimb:e dnlr de ,cnıı ,ız.ahat verml:ıUr, 
<lı. 1Jk göz afn!ı flk koca ilk ev- 'ı Bn mevzular U7cıincle söz •lnn ve ual BOraD bazı batlplare tekrar tk. 
fit, ilk yavuklud~ır. ' llııat veklll Ue bo:ıvekll Dr. Re-flk Raydam taratuıdan tatmın edlCI oevaplM 

ıı: B' .. ve-rıımı, ve tu7name'de ba ka ıruıddc olmadığından uat 18.SO da toplantıya 
ır gozU flayıp bir gözü giil 90n verllmt Ur 

mek, kım ktBUp da krzılcık Yedim demek gibi ahlaJc ~:ığlamlı,ğınm ! .. _______________________ ..., .. 

bir delilldir. Göze diı:e dum1ak 
nankörlüğün cer.asrdır. ' 

* Şarkı ını istf"diniz? Buynın, 
ismet ağannı buselik ~arkmt: 

Sana canım oldu meftun 
Gtiılim altlar ıtönUI memnun. 
Aı1km ceken olur memnun 
Bu fışıkhk ha.,ka bir dert ı.' 

Buymn, İsak altımın fsr&han 
~rkrsı: 

Bir hakrqJa ahu "'Ö7lüm gönlümü 

ettin 'iki.r ... 
Senmt mi nl"%Uladınrz, hazır: 

Kan ağladrğmı Dergi i mest&nen 
lçlndlr! •• 

Beğemnedlnl:t.:se ~tan olsun : 
Ey ~~r~ı1 abft, ba""m ayni 

lttafet! ... 
"' Bu ~ darlığında ga~tenu. 

zin bana o.y,ırdığı .Ut.unlar ölçillU 
otduftma glSre, g~z bahmnı da: 1 
EJ terazi, gliz miaıı! .• 

Deyip bit.l.rtnek gerek. 

Kısa hizmetliler çağmlıyor 
l tanbul A&kerlllc Dalreıılmlen: 
SS8 dolumlu \le bıı ttojumlularla muamele-ye tabi aakerlJklrrine ka. 

rnr 'erllmı, olan yedek sub:ıy yetişecek ktsa hlunetlller ellcrlnıtıokt dlpln. 
molarına .stire 1 ıuayıs ıOU tarlhlnı!c hazırlık kıtasınıı llPvkoJilcceklerdJr. 

Bu kııı.a hlr.rnetlllcrln 'akit g~lrıulycttk vın:lyetlerLnl tesblt ettirme!, 
üzere !4. nlan 9&2 aktamW'l kadar ellerlndelü diploma ile mensup oldukları 
a&kerllk ,Ubııı!erine mu~ı e&melerl ve vaktinde ınllıacaat ııtnıeytp de 
varlyetlJll ~it ettirmemiş olanlar b&kkmda kanuni takibat yaprlac.a.fı 
11An olunur. 

~---.. Biribirinizi Kaybetmemek lcin 1-_ 
Ltltfen Elele Tutununuz! ~ 

Clmktı: KapıanıdaQ tramvaylarm, bOtthl otobUaıcrlıa ve otomobUJertn 
• bO un. 4- ıtıçiükle ceçeoefi tstanbulma • b1Q11k en vııst 

en eok IM!'flleu 

ÇENBERLİTAŞ SINEMASINDA 
Bugün Matinelerden itibaren 

Bütun Jatanbul alncma .everıert, birlblrl rlle mllsabaka edercesine llcl 
\ -O akın hnllnde ,.er bulmak loln t<ıplarıacaktardır. 

1 

ra mevcut tuUa.şnıe. tıll:kllmlerinden 
f.stlfade edilerek Zinıa.t ve • 
yid<' kullanila.c* ba%I makine ve 
lleıtfor m1lbG mümkUıı olacak 
tır, 

• Gerek devıet lll§llatına, gerek hu. 
susl ellerdeki yapılara m&Iııeme temi· 
nı için kurulması dllşUnnıen inşaat o. 
flSi projesi natıa \'ek letinden başve. 
kAlete gllnderllmtııUr. Vcklllcr heyeti. 
nin tasYibinden sonra ofla faaliyete 
geçeooktır. 

• Mevcut ticaret &nle.~aeı hUkUm. 
lcrlne dayanarak ııelliltoz mtibayıı.aaı 

için yakında bir heyet Romnnyayn 
gidecektir. 

• Ankara bclcdlyasl halle lhUyncı 
için vllAyot emrlntı vcrtıe-n Kara :raA-· 
!arının perakende kllosuns 200 kuruı 
fiya t koymu~tur. .. 

• Yeni tıcard anlnomaaı hUltUmte. 
ri datt'ealnde Almanyadan mUnakalllt 
vekA.leti için 4G milyon liralık vapur 
lnp.lye malzeınesı getirilecektir Bu 
m&Lzcmeden bususı e§haaa ait v~pur. 
!ar da istifade ettirilecektir , 

• • Şehir mecılslno yapılan bir teklif. 
te blJtQn ttrmlarda otomatik eleklerin 
kullruulmaSI için belediye zıı.bıtaaı ta. 
llmatnamesine bir madde 111.vcsi .taten 
mı,tır. 

• MJSD" çarpar duvarları içinde bu. 
lunan kaaaların sahlpterlne :iadesi ka.. 
rarlaşmı~tır. 

* Bulgaristan yoluyla mUblm mtk.. 
tarda çlvi, tel, boya ~o makine aksamı 
gelml§Ur. 

Lb1derk'in ölümünden sonra 
kumandayı Roşam'bo aldı; zencı· 
ter onu esir etmek istedler; f · 
kat Roşambo orada kalmadı; rs 
kerini gemilere bindirdi; denı .. R 
~ıldı; yolda İngilizler onlan yn· 
kaladılar; çünkü Napolyon1'9 
harp halinde bulunuyorlardı. A, 
dadn kala na.skerlerin · e hepSl 
öldU. Bazan ne kadar güçlükle 
elde edilen kıymetler ne kadar ko· 
!ay elden gidivor! 

KADIROAN KAFJ~I -
Dumlupınar vap r 

Yunan mebuslarına 
hediyeler de götürecek 

Yuıuı.nlmnn erzak götilrecek o
lan Dumlup·nar \."npunı, bazı for • 
malit~lcıin biti.rilıne:mesindeıı do • 
layı dUn Pireye hamet edeme .. 
mi tir. Vnpur bu erinde Yuntı• 
njeta.ne 1000 too incir, 400 ton fa.. 
sulya 850 ton fle)"tin, 150 ton ytı"' 
murta, 50 ton kestane, 19 ton t'f'>" 
muı t1, aynca Bilyük Millet MeC• 
lie! nruru:na.. Yu::ı:ın flyan ve mebtı• 
san azasına gönderilen 120 koli)-1 
götUrecr:k Ur. 

ala 1 
Galntada Kn.nıköy caddesinde 

Dem;rağ hanında 17 numaralı ~'il· 
zıhanede tüccar Abdurtnhmnn~ 
ortağı Nnzttı.1, lmlay 1ht1k!rt su • 
Qundan ya~lardır. 

> Z8 Nisan 94! Pa%ar Ak"4fllr t % 1 de şehir Tlyııtrolu Komedi n:wnı~da 
~: Türk Matbuat Tekni•;venleri Birliği Menfaatine 

Vatan. lıtiklcil ve Mefkure Aıkının Kudretine 
MJ..al olnra.k vücuıt gelen t'm isiz bir ı:;ah r 

• Ortamcktep ve l~elcrde ders kc. 
siınl ve tmUhan gllnlcrt bir~ • güne 
kadar !!An cdllccektlr. Mayısın son 
haftasında derslerin kesilmesi ve h!
manın tık hattaınnda. lıntüıanınnıı 
bn§laması: muhtt?meldtr. 

Bir zabıt.o. mamuru tecdlsi.n° 
taşradan gelmiş bir tUcca:r sn.sil 
Vererek Abdtırmhman Demirağ )JjJ. 

nındaki 17 numcıralı yazınnne1e 
gitmiş, yarım ton kalay sip:ı.riş -ve• 
receğini söylenU,,<ıth-. 

:~ BGYG K MG S A E B E 
~ 

> 
~ • ~ 

Bu ınlls3merenlıı proğraıuı: ı~ metil •n'atldlrımız 

BAYAN SAFiYE 
Ve arkadqları taro.fından verilecek k.oıucr ne 

ŞEHlR TİYATROSU 8AN'A'I'KARLAlUNDAN 

:• BAZIM ve VASFI BIZA'aıa 
~~ 1stırakrıc temsil ~Iecek lılr K O M Jı: D ı teııktı elnıi!ktMlr 
.~ Bc)'trcllertnln ıılkıı ve takdirlerini Uzcrindc toplııyan 

J Ç A L l K U Ş U'nun miIJi kostümleriJe yeni oyunları 
• < Blletı~r Şehir Tiyatrosu l{:>mcdl Kısmında satılmaklaıiır , 

'"' ~ 

A L -

AS 
TORKÇE SôZLO 

n &melerdc ıüzeran ed n en kuvvetli hey«-cantnr: on knnlt Yakalar, ea 
ınllthf!) harpll'r, tefrikaya düııaıa bir mWetl-1 fect 4ktbott, görlilaJeml~ 

"kabramanllk, feıdAJ<Arlık, )'lğlUlk ve vatnnscvertııc &ahnr.ltrl ; kanlı 
mllcadeleler, m0w, bofuımnı:ır ... 

i'iİ"'----- Bır Muazzam ve Emsal&iz SaheHr ----ıt".!I 
l\lt11-."IL\StitEN ve YALNIZ INEM \l\llZDA . GÖS1 RiLKCEltTlR 

Yrr tıalınal< için hıt ren lam t"lln~ ~.ıntlr.rlnıl., tccırtr rdlnlr.. 

* BQyilk KUlct ldocli81 bUt.tc enen. 
menl nıUzakerelcrfne dova.ın etmekte. 
dlr. Encllmen Cllln hllrlclyo vektueU 
büt!;e.!lni ~kilin huzurlle ıntız&kere ve 
kabul etınl§tlr. Bu mllnasebeUe vekil 
hnrtct lllfdatıtimb; ctratında encQmeıı 
an!ını tenvir etmi§ ve lU7.Umlu 1zah.. 

l ıarda buıunnıll§tur. • Subay ve asker! memurl&rm da 
sivil tııcnıurıar gibi tıı.lcbtı olanınmaln. 
rr hakkındaki lcanun 11\ylhnııı mcclla 
mllıi mlhlafnıı enatimenı tarnfınd n 
kabul cdilmlıUr • 

• Yeni mııtısuıun Adanacııı. mayısın 
ilk hattnsınd1t. ldrlk dılecegı umul• 
malttadır • 

Abdurnıhnınn ya.nnı ton kıdo.ytı 
6040 lira b~. kendisine tUc " 
car i!Usn \•cren memm da bu fb'11Ul 
mu olarak ertesi sn.bM ndamınri c 
pam..crnu söndermek llzcre ynztlıtı. • 
neden e.yn~ttt. 

Diin ea.b3h kıyafet dcği§tircll 
ıki memur ellerinde 6040 linı pat& 
olduğu hnldn y:ızıhane,e ı(tnıiş'er 
Abdıu•rolırnanla Nazmiye ic:n.retli 
parayı vermişler ve biraz sonra d" 
lıer lklslni yuknl:umşlardır. 

Suçl~lar nıillt korunm m:ıhkc .. 
meeine verilmişlerdir .. 
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Baıddlğl yer: Valat MatbaUı 
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'1'Qrkiye Ecnebi 
u.oo Kr. rr.oo s.r. 
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Şehrin yakacak 
)ihtiyacı 

'-- ----0---

N avlu n tar 
yo·kseltilecek 
~ 

Deniz akli vası
alarıaa mecburi 

m ellelı:ret 

Ortaşarka 
Busyada~ Poloay lı 

askerler geliyor 
Londra, 22 (A. A.) - DeyJi 
T~ gw:e~ Kı:.11ire muıın • 
birinin ıbildirdlgıne gore, Sovyet 
R~yada. yeliştirilm13 olan Polon. 
ya cıSkOl'leri orta Şıub. gelmekte. 

İdare telefonu: 2-1370 

l{ırtps lngllt.ereyc datunllştur, DL 
aer taraftan Hind liderleri Japonıara 
tnuka.vcmete a.znıct.mı,v OWuklarmı :ro
ZUden teyit ctm13lerdlr. Pcncab bal • 
"ek.ıu lskendcr Hayat bU harbin m\L 
kaddea bir clhnt olduğUnU. ~ Hın. 
d!stanı değil lnglltere ve Amernaı.yı 
da alO.ka.dar etUğl.ııl aöy~W'. :Mat. 
buata beyıı.nı:ı.ttıı. bulunan Hind nıilll 
k<>tıgrcsı relsl Nehru da §(Sy1e demlf
tlr; "Hindl.stıı.nın pa.nıle.sı '1ğUme
lllek ve teslim olınamak,.tır. :tngiltere 
Uo 1.§blrllğl yapmıımak meselesine te. 
?Xıaa odllmeml§Ur. ÇUnkU 1§ birliği yap 
ll:ıanıak, Japoıılnn Hindi.etana davet 
dcıneıtUr. 

l>Un Bomba.yda elli bin t,,çlnin lfU.. 
l'akue yapılan bir miting® HJndlllcr 
'l'ogonun resmlnl yırtm~lardır. Diğer 
larattnn Hindistan bD.ı:Jtumnndanı ge • 
l'l.eraı Vaveı radyoda bir ııavıı taarru· 
~un Hindistan içln ilk tehlike oldu. 
tunu, fa.kat Almanlıırın lnglltereyi, 
~erin de Al.manyo.yı bOmbardl
Jııaıı ettikleri kudret ve ısrarla Japon. 

• lat'tn Hind şchlrterlnl bom bo,rduJl8ll 
Odeınıyeeeklcrinl söylemiştir. Vavcl 
Sôzıertnc !iÖylc devam et.mlftlr: .Ja
Ponıar §imdiye kadar sivil halkı pek 
1la.cUr bomb:U'dnn:ın e~ardlr. Fa-

k nacak 
Münakalat Vekiılcti bütün de

niz na.kil va.srta.lnrı için yeni bir 
navlun tarif esi hazırlamağa ka· 
rar veımiştir. B.lhasea köınfu' ve 
odun ta§rycı.cak deniz no.!dl vası~a.· 
larma müsait fiyatlar bıraklia· 
ca'ktır. 

Bu suretle lwm nakil vasıtası 
fiyatları belli ola~ıı:ıdan. ~un 
ve kömür fiyatian te.sbıt edılırken 
~lüJt ~ekiılmiyeook, ham de ar· 
ma.töner odun ve ikömür ta?~
dan zarar gönnO-·cceklcrı ıçın 
....... ı. . . . ~.,,,-..ı:- ve odu..-ı stokla· 
~nnuzın ı-.uuıı.u . ek ... 
n kolaylmla temin cdilcc ~ır: 
Ankarada bulunmakta olan ~.al~ 
ve Belediye Relsi. bu mevzu uze 
rinde de Vekfilctlc ıtemasa başla· 
mıştır. . tö' 

Verilen !haberlere gore mo r 
ve mavnalar civanmızda.ld .Y~
bancı limanlara gidip ge~ ıçın 
fazla para aldıklanlld~ ~ı~ .~
dalarımıza ve jskelelerımıze gıa1p 
kömür ve odun tıa.şımaktan ç~in~ 
mektcdirler. Münakalat Vekaletı 
bu mevzuüzerinde de duracak ve 
yakında. ilan edilecek navlun fı
y:ıtıarma rağmen kömür ve odun 
getinniyecek deniz nakliye vasıta 
ıarma mecbwi nUkcliefiyet yük
letecektir· Meoburi mükellefiyet 
konulunca muayyen miktarda se· 
f-OZ" y.a.pıp yakaoa:k.,maddesi getir
mzyen ntEtil ~.nın yabancı 

!tat On.ilnde sonunda b\lDU ya~~~ rwsnJara, ~e MÜs&ade C• 
~n bu ııareket ~eflcrtııe VUI'~ dihniyecektir 
iı:tn ll1zllm1Udllr. :Mcuunafllı eizl tc.m~ Bu S'W"d:le de ~ yakacak 
edertnı ki eğer halk ~ ihtı.\ya.cmın temini n.akU vasıtaları 
~~aza eder ww~!=.ı~ yüDiOOen iherhaugi bir §ekildc 
· -...mn tesbit c b• "'"°"';,,.......;Yecek ve önUırıümeki me\~ 
teıeıat sayısı mahdut oıur. Hind layı. ı;~ • • • 
larının tebdit aıtmda 1:>olund1lğu ve Ymlerde~nmım.bol . I?Iktar~a 
<ı~ küUe haUndo bir asker çı. yakacak ma:ddesı getirJ~ektır. 
lcarma. hareketlno teşebblis edeceği Vali KıMar .An1al.n.dan döneı 
~ika.rdır ve bugünler o .ıuwar uzak Qön,nı.eı:s bclediJıenln l...ııracağı <>
()lına.sa gere'ktir. dun ?e IJtöm\lr §lrlteti için mühim 
~ Hind kıyıWmda m1ld&faalıı.r l " topla.nb yapı:lll'Ca.'ktır. 

tesıa etmek veya ~r noktaya askeri 

air. LAVAI P 
Londrcı, 2e ( A.A.) - Lnvfu 

parise gitmiştir. Bugün Paristen 
Vj~iye dönecektir. 
Atlantikte iki gemi batırıldı 

\'Dfjlngton, 22 (A.A.) - KUçUk to. 
najda bir Amerikan gcmlal ile orta 
bUyUklUkte b\r Norveç gemisi Japon_ 
ıar tarafından AtıanUkte batınımı§. 

tu·. 
-<>--

Coe Luizden iki defa 
dayak yiyen 

e n be s 
bı aktı 

NQ\')·or'k, 22 (A..A.) - Coe Lul.z Ue 
iki de!a kar§ılapn ağır siklet boksö. 
rU Abe Slınon arka ıığrıları ytlzUnden 
boksu terkettlğlni blldlrml§Ur, 

Cenup vilayetlerin
de yeni mahsul 

laıe müste§an valüerle bera. 
ber vaziyeti tetkik ediyor 
t~e müsteşarı Şükrü Sökmer ... 

sUer Topr:ık Mah...c.;ıDeri Ofisi u. 
m~ müdürü yanmda olduğu hal. 
de Ada.naya gi~""ti. Miistcşazo b".ı. 
tnda Hatay, !çel, Maraş, Gs.zian• 
tep ve Seyhan valilerlle cenup 
mmtııblamı.m. ma:ıısuı vaziyeU ve 
iaşe dll'l'tlln'U etm.fmda görllşecek • 
tir. Mlls~, tetkik seyahati et. 
ı'tlflnda Ad:ı.n:ıcbltl matbuat mil .. 
meseı1lerlnc GU ibe~tta bulun .. 
muştur: 

Japonların cenubi batıdaki 
ilerleyişlerinin önüne 
geçildiğini söyledi 

Va~lnı;ton, !2 (A,.A.) - Felc • 
menk Hindistnm umumi valisi n.n 
Mook, Japonlarm cenup bo.t.rda.ki 
ileri hareketle.rioin önüne geç1ldi.. 
ğini söylemi~ ve AVU3t.ralyalı:lann 
eskisinden da.ha ~ tttmMlı oMuk 
larmr ilive ~tmil}1ir. Van Moek 
Londraya gid~ktir. 

Bataandalıl 
erlka aıayıan 

Japonlar tarafından eıir 
edildi 

Mısır 
oarlamentosu 
Nehas paşa
ya itimadını 

bildirdi 
Lond~ 21 (A.A.) - .Mısır bagvc. 

k1U Nahaa paşa, parlflmentoda lılısınn 
İD&illereyc sadaka.tini teyit etml§ ve 
demlşUr kl: 

- Xıaır ile 1ngUtere aruında mev· 
çut doetluk ve ittifaka harfiyen sadık 
kalacağnu. MUttefildmlz demokl'8.8i 
ve dUn7anı.n h\lrriyeU i~in çarpqıırken 
fa&llyeUne halel goUrccek hiçbir ha
rekete mu.taade etmlyeccğlıı1. Bu, be. 

Vaşingt-On, 22 (A.A.) - Kon-e. nlm siyasettmdir. BUtUn Mısırlıların 

gidor kal~e· g~e'Ill.iyen Ba.taan • d& bu hı.siyatıma ve siyasetime i§tl. 
~ ... .rımadasmdaki Amerika ala.yla • rak ettiklerinden emlnhn. 
rmdr.ın ba.ztla.rı Japonlar tarafm • :Wıınr parlAmcnt.a.su 5 reye ka111 
dan esir edilmi~~crdir. KoıT~& • 186 reyle Nahas pa§aya iUmadını 

d<>r kale~ine gcçebıilen müttefik g5sterml§t1r • 
ve .Amerika.'1 nln.ylan burada. dil~- l<.übada faşist şefi tevkif 
ınanla çarp:şiruıktadrrlar. edildi 

Kırtasiye levazımı 
kir hadleri 

Hnana, :ız (A.A.) - KUba fa§irt 
teı;ekkUıUnUn ~c!i sııyıtan Kamllo Rus 
po Karnıclolonun memleket mll.tt em
niyeti namına blr tehlike te§kll etme. 
si 8'!bC'bllc tCTkif olunduğunu söyle_ 

Bir b le yo • ... 
D t)NYAA'l~ • durumu, gUn Set· 

tik~e gazete \'C ı•ropaganc1ıı 
cılcbiyatmdan Jıaklkate idktffip ~ 
diyor. Hem ne müthi' fınldkat! 

Bu hnkikııti görenler dl', gör. 
miycnlt!I' de. görmlye tah_şnnlar 
d:ı, mütl'm:ıdlycn soruyorlar: 

- Dünya nereye gidiyor~ 
na.ulan iyiye \'e güzele doğrrı 

sltttğini ileri üıınekle beraber, 
ba7.ıları da. öyle diyorlar: 

- Aklbctl meçJıuı bir istikam~ 
te do~"l'll gayıilhtiyari &Uriikleni
) Or! 

Bu iki fil..ir, iki kanaat ,.et~. 
tnn ha.ngisinln do~'Ttl \•cya ya.ııhJ 
olduğunu söylemek imki.n...,zihc. 
Du dorumda kühlniik <le para et. 
mcz. 

Ff!hakilm, eski çağlarda, devrln 
biiyU1t1crl, bıw mühim hlidiselel: 
siynsi 'ulaa.lar ~ısında, Ulıla. 
ıere, bliyliclllere bıı~ıırorlar, Ollü. 
rm fikirlerlni sorarlar, istikha.ldea 
haber almıya sa\ıısırlardı,. Olalar 
da, bl.rtakun haberler ,·erirler, bil. 
ıoıem ne günü harp ll!'ııı ctmecıln 
doğnı olınadı~"llll, :rainn gece Mldı,. 
ı'llırsn., tallin yaver olaca~ 8Ö.Y
lerlcrdl F'nkat, falcılıır, klhlnler, 
r.ıilnccclmler 1'Qk dc[a ~akit Ticaret Vekfileti, kırtasiye leva.. 

~onı kat- hadlerini şu suretle tes
bit Ctıni.~tir: 

mektedlr • 
------------- fki mi.naya gelir tanda cevap ve. 

lthalatçtya. yüzde 25, toptancıya 
yüzde 10, ı>erakendcclye vüzde 30. 
İstanbul için toptancı kfu.ı kabul 
edilmemlştir. 

Kahve neka
dar fire verir? 
Ticaret ofisinin mi:.racaati 

rirlerdJ. En suretle olacal,'1 !Gyle. 
mel<, zuhurata göre menfi \'eya. 
mü bet, hep doğru !:dnnr3 sayihr, 
,.e falcılar nEn lnııırlardı. 

Kitapçı dükkanları- Tlcaretuz;in;sı 
na sızan duman tesb t etti 

Dünyanm lrnıı ''e ates seli i~. 
do yüzdüğü 6lJ gilıtlerftc ve hele 
Ukbah:ırda mlh\•ercllerle mUttefik. 
terin t:ı:ırruza gei:etıeklerl SÖ) len. 

UDU diği u "ltlcr<lo, merak içinde kA • 

--O-

Bu aeıb'!h bir ~ok kifiyi 
en<ll§e;ye Jüfiirdii 

Bu sahoıh Bab?S.11 cndd~inde ga.. 
rip bir valm. ~ ~tmiştir. Va. 
kıt mstba.ssmdan aşağı doğru Tc. 
feyyüz kütüphaneslııe knda-r bulu. 
nan bütün kitapçıl.3r dilkkanla.rm:ı 
açtrklan z:ıman kes7f bir dumBn 
tabaknsile. ~ telfışa düş 
müş1erclir. 

VoJaı mbrta.ya, ora.daın da itfa:'. 
yeye haber verllıı:nd8, gelen ltfaj.. 
y.e, muhtemel yaı:ıgmın mooaeıni 
ara.~ğa t>aş1:ı.mrştir. 

Breallya ve Kenyadan gelen kahve. 
Jer dolayı.sile garip bir vatı.yet hnıııl 

olmu9ttır: 
Şlmdl tıı.ınamen ofi8ln elinde bulu • 

nan bu kahvelerin mUhim bir kıamı 
ınuhtell! e~as ve §irk<ıt!er tanıfmcbn 
bir kısmı da ofla tanı.fmdan bl.ztat 
gtUrllinl§tlr. Bu kahveterln gerek a. 
lnn gerekse satımlarında çuvalların 
kllOrlarının azaıdığı gOrUlmllştUr. B1;1 
vaziyet kaqısmda ticaret oflai tataıı.. 
bul ticaret odasmd"l.n ~ ve Keıı 
ya kahvıelerinin beher çllvalmclA ne 
kAd:ı.r lire vercbUeoettnı sormu§tur. 

lan \'e bunalan lnsanlnnn, C>lacak. 
tan haber \'eren adamlar arayıp: 

- DUnya nereye gidiyor? 
Diye somıcy:ı. Uıtiy~lan srttığı 

mtıbıı.ld.-a.ktn'. Ve hiç uUpheslz bun. 
da da yerden stiğe lmıln.r hnlda.n 
nrdır. 

ıtı.Ulıafızlar koymak istenemez. Den 
~ böyle bir liCY :rnpm.n.k niyetin
de değillm. Hindistan dllşman gcmllc
d!ne TB.8tlayacağı ~erde tedricen hare. 
kete ve taarruza geçecek kuvvctU bir 
hava taarruz tııosu tarafmdan mUd:ı.. 
faıı, edilecek ve toprak mtıdafaası da 
tehdide maruz her noktada sUraUe top 
laxıacak bir kara mUda.faa kuvveti ta
tatxndan temin olunacaktır. 

rpa n kepek 
tevziatı bazırbklara 

"- Tica.rot Veı1dllnden aldığım 
direktif dn.lıilinde cenup mmtmro
~nm mahsul vaziyetini ve iaşe dl:· 
nımunu ya.lan.dan görme'k, bu mm. 
taka-<lalrl vtili tırkada..slarmı1a. bu 
mevzu Ur.erinde g6ril§melk ~ gr'. 
elim. Adan:lda üç, dört gün k3lııca.. 
ğmı.1 tahmin ediyorum.. tm:kiln bu. 
lnrsam diğer ıbölgelere de geÇCCC. 
ğh. Memleketin ckıneoklik durumu 
üzerinde hükfuneıt.çc bütün ted:bir· 
lr a.lmmışta." 

-<>--
Bir kız kuyuya düştü 

Yangm bu~ fakat du. 
nnın~ bütnn şiddetiyle devam eıt. 
mektf> bulımmu.,crtur. BUtıwı U3"?li. 
ne hilhacı Doğu klrtas1ye mağıı. 
:zamnm lhenilz bpal:ı olduğu ve k~ 
penklerinden dumanlar mzdığr far 
koıi"lcrek kcpeıüder itfaiye tara • 
fmd.a.n kırıte.mk ~erlyc giıibniş. 
fnknt i(:.erde eadc<:c duıne.n'.Q ka.r. 
§lla.şrlmıştı.r. Ateş yoktar ve soba 
sönilktür. 

Ttcnret <X!ası, ofise bulun.duı?u yer· 
ıerın rutubet derecesi n prtı&rma 
g6rc blr çunlmm yaun 400 gramla 
1000 gram ara.smda kı§m ı.ıe tOO 
gramdan 800 grama kadar fire vorebi 
leoeğinl ınaamatih mazbut ve rutubet 
derecesi mUl!yim antrepolarda kahve. 
nln muha!n.za edilmesi takdirinde bil. 
hassa Brezilya ıuıhvelerinfıı biç fire 
vennemeslnln de mUmkUn olduğu ce. 
vııbmı ~rıni:Jtir. Ticaret otlst guelt 
mllbayuat gerokso aa~lnrda bunlan 
nıı.ı:art dikkate alarak fire dO~ekttr. 

lnsanlar, acı, elem, keder, mllı. 
net ve ünıltslzltk g\lnl<'ıinde müs. 
bet ilim <11° Uneet.int bir tal'llfa 
brr:ıkırlar, mUsbet lmfa il.? clü,U. 
ncmc:dcr, böyle ruıla.rda, knfnlonn. 
da htlkümmn olan sey iyiliğe inan. 
mak, gelecek gfınlerdeh:I o~ı 
l.~şfctm~k kaygı ıilrr. Bu onlar 
i~ln, ycmr.k gibi, su gibi hlr llıti -
ynçtrr. llüdi t'lerin gidişini gör 
mcktcn ziyade, J..-ayıptruı --eski 
bu tab1rlc- hatiften gel~k sc. 
Rt" kıyrhet \'e önem 'erirler. İşte brı 
gün <le böyle bir znmnnda yaöı. 
J or, böyle bir donımda bulunuyo.. 
nrı. 

Ceneraı va.vel mlld:ıfaıılarm gUn 
teçukQe dahıı. kuvvctıendlğlnl. Hindis. 
laıı lçroriııc hc.rg1ln daha fazla yayıL 
~ anla~. bundan ~ylc mUda. 
ta.ıa.r pek yakında çok daha kudretli 
lıır hale ge!eCCktlr. deml§Ur. ( 

VU.O.yet. ibşe mUdürlüğU emrine 
verilen arps ve kepeklerin tevzii 
ııazırll!klıu-m& devam edilmektedir. 
Tevdatm yapll.ınam için vilayet 
budutıan de.bilinde ne kadar hay. 
van sa.hlbi bulunduğunun te.!Jbitlne 
lüzum gorülın.il3 ve bu gibi ada~. 
b'l'dnn beyanname istruuniştir, Be .. 
ynnnaıneler bazD'}an.DuıJtrr. Bugün 
!erde kazalara gönderilecektir. 

Kurbağal:derede, Ada!let soko. • 
ğında• 20 n~ e\ıde oturan n• 
rtt!bacl Mu...etarnnın 19 yaqındıı.ki 
kızı Cevriye su çeıl<enken kuyuya 
JUşmü~. it.fa.iye tru'afında.n b:r hay 
li su yuttuktan sonra. kurtarılınıf
tır. N~e. dum..'Ulm Doğu kırt&. 

siye mağl\.l.MIDm Ustlindokl a.part. 
ro:ınm birinci kntnıda yanan bir eo 
ooru !1 çıkı$ o.nl:ış:ıı:uşbr, 

~V1Şll.'E 
~STOSU: _ 

ı.._ ~erlka harielyc nezareti bir tıı. 
~ Franscıı gcm.Uerinln Japonlara 'e ait olarak yaprtan mUt.alterc. 
~ _llzertno Vf.§1 bUk!lmetınc sert ll· 
~ Y8.Zllm~ bir protesto nota~ı 
~ aı. ctmı,ur. ottcr taraftan Ruzvelt 
lln Btrıe k mllloUer mUmesslllcrile, 
~l'a Rus ve Çin eıcııerne görll,şmUI· 
~ Ruzveıt aynı zrunanda Pasifik 
t1 IXlecUsine başkaı:ılık ctm.1§, Har-

liopklns ile g6rllp.Uştur. 
b<\~IN Q'()NLl)K EMRt: 

b.abarıan tarafmdan kara, dcıılz ve 
Mt~~ Ordularma hitaben nc,redllen 
~"'UUk eınrfn metni: 

Çocuğunu hala çukurunda 
boğan ana 

B<Şktaşta, ValdCçeşmcslnde o. 
turan Kadriye adında bir kadın, 
iddillya göre gayri meşru bir mil. 
nasebet neticesinde 4 ay evvel do. 
ğıırduğu ya.vnısunu evvelki gece. 
lıelA çukunıruı atarak boğmuştur. 

lhbar üzerine hftcllse meydanıt 
çıkın , çocuğun cesedi çukurda 
bulunarak kadm ndliyeye teslim 
olunmuştur. 

S
. ..._ ara go··stcrdiği hiddet, 
uncn uu o • H bu bu· 

as:ıl:ı.iyet te 88.htedır. em d 
• . Umde b3.Şka deliller e 

sus ıçBınlr c;__ Simon be.na inatçı 
var. A~v '-· """t 
kndmlıı.rdan ynna ya.kıla uıu~ • 

'lfld8cını doğrudan doğruya emri QI· 
Ilı Q olarak askeri kvw Herin baıku
~~rıd~nlığına tayin tmekle bana bü 
la d bır ıeref veren mareıal uzun ay· 
~~~ Qnberi beni siz.inle birle~tiren 
'tli~ IQn kuvvetlendirmiEtir. Bundan bü 
"' bir ourur duym~ktayım. Disiplin 
Qi ~cıtan uğrunda evvelce yüklendi· 
ı:ıı: ~cızifeler artık üzerimden kalkmıı 
lcı uftu itin bOtün vaktimi siz arkada5 
lı llıtıc:ı tahsis edeb'leccğım. Marcıa· 
1
11

11 
'ICksek otoritesi altında namı. s yo· 

<I llda 'YÜrümek ve imparatorluğu mü· 

11~<ı etmek hususunda sizin bana 
il~ nebileceğinh: gibi ben de ı:ze 
Q enınektcyim. Yaıasın mareıal, ya· 
~ransa __ 

mlşt.l Daha o zaman kansın: 
kast 

0

etUğin.i n.nlamJ!}tıın.. Sonra 
karı.ama karşı pek büyük bır sevgi 
göstcriyord'.l. Halbuki onun ~: 
terlnde olan bir tngiliı ~ b!T za 
man hel'kes yanında. karısına bu 
kadar sevgi gös1:ennez. Demek kl 
bu da bir görilniintcn ibarettir ve 
laısdid.ir. Simon Doyl iyi bir aktör 
olmnd'Iğrndan. bu rotu.n hudııtıarnn 

ıarı 
b 

~aYıs ve haziran nylarm:ı. ait a[.l}·ordu. Bir kenı de matmazel 
~ k karttı.rmm.dağrt.ılınnsrna bu Jnikelin ile ~en b!rdcnbire: 
'\ rt ı gUnU başlanması ic:n i.. Biz..i birisi dinliyor! dcdiğıinl hatır· 

drn tcrt bat. :ılının• tır. Tev~ lı~'Ort'm. O zam:ın etmfmıtza b:ı.k· 
a P .. zı.r ""il de dev m olunıı· mIŞ ve ldmseyi gö:r.memivtim. Bu 

Ktt vücudunun muhtelif yerle • 
rinden ya.re.landığı iıçin !hastaneye 
kaldtrı~. 

J. Genel Komutanlığı Ankara Satınalnıa 
Komisyonundan: "' 

Mikt&n C1ns1 Tahmin fiyatı ilk tcmtnatı İlıa.lenln ğttıı ve 
Ton KuruJ lira Kuru~ eaatl 

30 KurullzUm 62 1S95 O S.:S.94.2 cuma ııaat 10 
30 Kunı incir 53 1192 60 8-15.94.2 cuma. saat 215 
Mlkt.arı, clnsl, tahmin fiyatı ve ilk temtnaUan yukarda ya2alı iki kalem 

;).cyecck kapalı zart eksutmesııc hı.zaıaruıc:ıa yazılt g11n ve saaUerde komla. 
y~numu.zun bulunduğu yerde satın aımacıı.ktır. NUrnune ve f!:lrtnıımo her. 
gUn komlByonum~da görUlcbllir, şartnamesi paraeızdır. ~onıısyondan nlı. 
nablllr lstekllkır kanuna uygun vc:ı.lta ve teıntnatlannı mubtevt kapalı 
z~rf t~kllf mektuplarım eksiltme vakUnden bir saat evveııne kadar komls· 
youa makbus knrf!lığlnda vcrmeıerL (28T:S.tS1') 

ileritle ba.ş.'-<ala.n üzerine çevirmek 
ic;in bu sözleri söylemi,ti. Sonra 
bir gece bu vapu'rda kn.nıamma 

çok yakın bir yerde Llııet ile Si
m.on Doyl'un konuştukl3.rmı du~·
duğumu zg_'lJlct.m'ştim. ''Şim-:li ar· 
tık biz ona kafa tutmıı.ğn. ba.vlanıa· 
hyız...,, diyordu. Bu sözleri söyli· 
YCn Simon Doyl idi ama muhatnbt 
knrısı l.li.nct değil .Tnkclm dö Bel· 
for idi. 

Bütün bu ~rde, hele .son ha .. 
reketlarde her husus bir Krono· 
metre i!M:eliğlyl~ tnnzlm olunanı§· 
t~. İk der.hal burgu eoacmıyayun, 
dıYC' benim tn'r<libmın kuvvetli bir 
uyku ilacı koyınufila.rdı. 

Sonra her tunu tcfenıatt evvel· 
den hazırlanın~ olnn bu kavgaya 
yalnt% Mis Robson'un oaııtt olması 
dıı tomin olwunuştu. 

riyte bunu ~ ettiler. Sim.ot-. 
Boyl'wı ~ gözden aeçirildiği 
zaman da_ olıd~~ ağır eekilde ya· 
rcıh oldııgu _ &OJ'iildü, Bu şekilde 
iki suç (1rlagt ınti'kemel ibir ıı;ekıı· 
ric süpholcri '.i2:C'rJcrind.cn at.mi§ 
o1uyorbrdr. Siı:noa. Doy! filha:kikn 
lten1i-ıinı:? oldukça ıztırap 'V'tron 
!il' yare ~r. Fnk&t m\lhaJdlak 
~rette hareketsiz lt~ li:ıı:nn 
değildir. 

''Fakat birdenbire bUtUn ptAn. 
Jsrı mahvoldu. Luia Burjl uyuya. 
1ıuyordu. Me!'div~nleri ~tı. Si. 
mon Doyl'un ltarısmı:ı kamarasına 
girdiğini \'C ronro çikarak k~up 
utııkbsUğını görmUştU.. Ertetıı ı;Un 
o6a hizmetçisi için gece geçoıı M
dlselcri ta.lımin etm~ hiç d~ mUıs 
kil\ o!Jnadı. Bunun U~rine 8Ukut 
hJdcı istedi ve bu şantajı ne de 
.:."m fe ..... ""IDl imm19 m13 oldu uru ~~ · 

_ Fakat ll\Ö"JYÖ Doyl'U!l. kcn. 

• ~rJuı h ınuı n buna göre c<'rl.lift'lb-en phıs kimdi! ~ .. 
ba·u \:ul•u:m 'it t~:r.m-.tl'Pf;.h'nrııı Böyle blrisi yo1du, kimtıe bizi din: 
1 •rnkı m:ıma~r ıtzımd:r, . )emiyordu, ve Jaıkelin şUphelıcrı 

Mntnınzı:l Bcl(:'or'un duyduğu 
vAcdan azabı \'e gösterclii!i fevka
IIide asabiyet h~psi uyd~rma idı. 
Tabanca sesi duyulına!Wl diye e 
tinden g ldiği ka.clnr ıgürUllU çtka
mcıUt § Hde k~paz~lik ya~ıyor. 
du. ttfrnf ederim ki bu rolünl1 bu· 
yük bir muYaff:ıluyotle ba~a.rdı. 
J'o.kelin eskl' sevgilisi Simoıı 

Doyl'a at~ ettiğini itl'raf ettl. Mis 
R~n ile 1'utrop da §ehadetıe· 

cli•ini öldUr.nt!ş o~. imkfın 
voktur Diye Konıelia itıra:z etti. 
· - Ev~t .. fn.kSıt Lu!2 Burje'yi öl
dUren Siınon Do)1 değil, SUÇ or. 
t~'Idxr. Simon Do)1 hiç wkit kay
betmeden Jnkelinfn çağrılmasını 
ioı.lirham etmiştir. HattA beraber 
kalmalann~ mU!!!lade etmemi ben~ 
den bi!e rjea etti. Çünkü acele 

Dokumaların 
kontrolu 

tç:nae )ıı~dığımız dcl"rln de bir 
~olı: lüılıinlol'i, falcılan, ml\necclm. 
lcri ,-ar. Bunlar, csl'i clc\Till Wi. 
binleri g·bı rn:ıi;,'1U'lllardn, knıunlık 
odalarda, ô<m~-ncı ''e özerlik du. 
nuınlarile unmılıın sislenen mA-o 

betll€'rlle otormuyorlnr. Ayduılık. 
la.r l~lnde ômuı- süriiyorlar, n Nl. 
dJsclrre ht':mırclJyorlar. 

fc..cıell, bnnlnrda.n !>iri çıkQ"OI': 

An.kandan bildirildiğine göre, 
ol tczgih'!an Dl3mUlleriıılzı kontI'C'. 
Hl ilsin hanrlaınan n.zamnıımc ile 
memlokctin muhtelli .mmtaka.la • 
nnda ltullam:an mamuile:r, Jsimle. 
t<~e gTUJ.11.arn. ayr.lma.kta, bu grup.. 
lar.u jplik vasrflan, atkı ve çözgü 
oıikta.rlan, enleri, tesbit cdimek
tcdir. Nizamname tctklk cdilm~ 
üzere devlet §Ürıınna gönde~· 
tir. Iplikl~ üzerinde ~Ulisyonn 
meydan vcrllm.iyeceği gibi el ter.. 
gahlnn ma.mwatmm Uzrlerinc de 
etiketler konacaktır. 

"Diişmıınlnrmıw muhakkak mah.. 
vcdcccğiz." diyor. Bir bnı kRSt isti. 
lilnrdnn bnh ediyor. Sfü:clller ara. 
smıla .• kn.t'i söz söylem~ ohıu,.a 
QOI• dil knt edenler de var, 

hare!tot etmeleri llmııd1. Simon 
Doy\ doktor Besner'in cerrahi U. 
ıetıcr:ni ne~yc saltladtmı bilmek 
tcdir. 

Cinayet işlendıKten sonra da 
doktorun bUyük nt'~tcri derhal a
lelacele mtinmiıı ve yerme konul
muştur. Nitekim .Takerm dö ~1-
for da yemek .salonuna tam ye-
rnek snatlııde ve koşa koşa gel
:ın.iştir. 

l•'a.kat bu hadiseler <'creycn eder
ken hiç be)tlenmeqik ba.~ke. bir hal 
zuhur etmiştir. Ma.daın Oterburn 
Jakellnin Luiz Burje'nln odruıma 
gi'rdiğhıl gördüğü cihC'tle bunu der 
hat ~imon Doyl'a haber vermek 
thtiyacmı duymu~tur. lia<lam Oter 
buru eahidi olduğu vnk'ayı hnbe.r 
vere~i zaman o kadar gilıilıtü et. 
mişUr ki Jalı:elin bunu haber nl
mış ve bir şimşek gibi hareket ~t
miştir. Pcningtonun bir tabnncn
d::m bahsettiğini evvelce duyduğu 
itin deril.al Pcıüııg onun kamıu-as· 
1la d'\ldı, tabancayı aldı, cel<li k!1-
prdnn itcride lkonuşulanhln dınle
di ve tnm. ismtnm ifşa olunacağı l!!I· 
rach. a~ etti. ~im de phit ol
duğum. bu vak'ada JakeUn do Bel
for mulr.emmel bir atıcı olduğu 
nu i3bat ctmiet.ir.: (Deramt vur) 

Uütün bu sözler oe :zamall ha. 
klknt olaccık! 1llibalınrda, hangi 
Uırnf daha e\'Vel truırnua gere. 
cek'? 11:::.ngi taraftan rmtdıracak.. 

far?. 
Bu sorgular, günUn lıilmecesi 

lınlinıle nğızlarda g-c,·clcndiif gibi, 
bu sorguyn. "diln_,·a nereye gidL. 
yor!" su:ıli ele eklcnen1; dilden 
dile g~iyor. 

E\'et_ bonl:ırın CC\'nbrru \'erme!; 
g\iç değil, cldd:ın imlmnsu:. \'e yt.. 
ıac cidrlcn t;özUlmcsi güç b!r mı:. 
nmma!., 

Dünynnm nereye S(ttif;ini k • 
fetmclc, ilklmhnr fa:u-ruzlannm ue 
olae:ığmı, nılhvcrcllerln mi, mUttc. 
ilklerin mi s:ıldırncn~ı tahmin 
6) lcını!a, kehauetler s::ıvormak zor 
değil, giiı; de,i;il iniliiinsızdır. 

F.sl.i mnun lmltinlcri b1le b®"n 
CC\!lp ,-ereınczler<U. llelr bugUnkli 
dcl"ıin kaMnlı:ri Cc\ np vennck de 
ği!, hu b:ı~ıse temas c!mck ce ıı. 
n:1ln! J)llC g\:st"rcme71er. 

Y:tlnız, ı:.;urnsnn bc1lrttnel• liı. 
ıımdrr 1 i, bugünl<U 3.\'nS toprnl; 
\'e istila ~'ıı~ <l:?ğ!l. e!:onomilı 
!:':l\'nŞ oldn~un:ı ~öre, bu hnrbi en. 
tliistri<;J ağl:ım, tnbr~mlnn ıı.yak. 
t:ı kalan ulu lann kıızanac:ı~'lnı 
tnhmln etmek y:ınlı_ bir tesh! ol. 
oınz. 

:ıar biler. yok doğrusun vnllnhi 
· '&km bissemb. 

NnT: 
Dünkü MtiC!m\ !on tetırlnım. 

da: .. 13u bliyük fiairi'' sözlylc baı;. 
lıy:ı.n satırlo.r şöyle oboaktır: "BU· 
yük hlciv ~iri Eşer.'' 
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Beylerbeyi Abdullabağa maha' 

!esi cadde üzerinde altmda b''r 
dUkkan iizerinde yedi odalı bir 
ev kuyusu, terkos ve el.,ktrik 

Cinayetlerden haberı olmadığı grupundan ayrılmak mecburiye vardır. Dükkan numarası 30. ha
na. göre bunlar Parise .!ıareketın· tinde kalan Ston'un imza.smı ga ne numarası 32 dir. Beykoıa ka 
den sonra işlenmişti, yet ıyi bellemişti. 1 dar man?.arası vardır. 

Tim, birden sordu: - Bunu hakikaten o ya.mı~ 1 Müracaat: Ba1..1tal Ko~o. 
- Sizi korımttum mu? olabilir, dedi, Hacı Mostata Gtir<löl 
Lidya ağır ağır başını .:alladı, - Onun yamrğmdan emin o-
- Beni öy'e kolay koiay hiç bir lal>ilirsiniz. Zavallı çocuk! '-------------• 

şey korkuta.-naz, - Niye? Niye zavallı olsun? 
BEYOGLU HALK StNF.l\IASI 

öğle ve a·1 şam 
- Niye öyle sizı bıçaklıyorlar- Gene kadrn ~-,mı salladı: 

mış gibi bağırdın z? - Ben de anlrya.madmı. Bir ı - Tarr.an adası. Tekmili Her J"emelrten sonra günde 3 defa muntazaman di,, erinizi fırçalavınız. 
Genç kadın cevap ve-rmedi. derdi var ama bana da SÖyle ı _Dört Nan ı ııs Brlr~ı.~ı 
- Sizi döğdü mü? medi. s - 8por \'e 0Pnçlfü lmyrnnu. mili 
Lidya Tim'n yüzüne bal,ıp - Şu halde onunla kat"§ıla.ştı- --------------------------;--------------

gözlerıni ywndu: nız? ı·ş"'ı· ARANIYOR - Beni döğscler bağmr mıy - Evet, iki riin evvel ~ördüm. ~ ••••ı• 
dım ki! Bu hareketi yapan ad·ımı zaten onun için Parise gittim ya. T 
hiç düşünmeden öldürürdWrı. Şu Orad"n bern'"'f'ı' rlöndük. Tesviyeci _ Oksijen vo Elektrik kaynakçmı - Soğuk demirci • Sıcak • 

ikinci maktul kimdi? _Buraya belki mirasa konmak demird • Tornacı ve rulanya l~llerlne lüzum vardır. 

- Ben de tıilm'yornm. Sizirı in f'.<'1:1i. DEMiR SANAYi Ltd. ŞiRKETi 
bana bu hususta vardım edebile· - Alenen mirasa talip olacağı· fabdkasr idaresine müracaat: Rrıapn.şn yoku~u fsl'll{'tfye cad. 26 

· · E d b ""d ı ı _, ı {)lan o ı • 11:1 yaşmdıı orta okul mezunu bir ceğinizı zannctını~tım . .,,v e u- . t-.•.,., ın ı "'. , ınn Znbıta o- A!ja6. a rem 'l l'n ya:u ı 
lunduğunuz zaman ocadn sizden nu arıyor. Hakkmdak( takibattan ını~ııeıuııı umı.m namlarına ı.:-ı>lt>n genç, aııe.;ııDP Dakmnk mecbur.yı•unue 

· ı d ..... · d ( ptl~~r knJdı>'!· ı l'"LD resmı veya ııususi bir lxı.şka kırn.:;\! var m ydı. • \'aZIT""ilme·iikre mevdana çrkaca mektup an ı arı> ....... ıemı:ı "" "' .. 
~ ' > " • ı ... n... b bt i"'ll' \ ı müea~esede çaıışmak istemektedir. Genç kadın suale do~rudan ~ r .... T ~::ı """tt"'!"'f!l arı barlç ı ner,.- -ın n an ' "' • .... 

doğruya <-evap vennedi. 1 Tim Lidvanın daha fazla ifşa !tadar ve ..aat l7 dl'n sonra Jldırnı:ı ıc;nı:~kan b.J remzıne mUracaat. 
- Belki de onu da Okvrayt'nı ' nt ., ... ıl a :ırı ta hm rı etn~:ş· lan. • lng!I zcedeL zayu not ala.t orta 

t ki ·ıı · Jkul ve ııse ta•ebeıeru:ıe ( Laurence . deli oğlu ö?dürmüştür, Celf'~ ti .. Fakat genç kadın sustu. l:.v enme te t erı: 
.,, n ı;·aucett) programlarına göre. uygun de o öl3:.!rmedi mi? _ Demek onun iGin geldiniz. • Ya§ 30. uzun boylu dul. ı,,. ve a 

• ye bı.r fıyatıa ınguızce ders verilmekte. 
Tim kadının biiıtün nar~ketmı Harri'nin başma bir felaket gel 1 muslu bir asker ailesine mensup . !iir. lmıt..hlnıı olgun bir şeklide ha. 

dikkatle gözetliyordu. Lidyanm diği takdirde bütün servetinin ~U gözıu. döşenmiş be'i odalı bır evı zırıatıiır. tEveryday English) remzıne 
garajda cereyan eden hadiseleri kahca!!mı bana hat1rlatma.k is bulunan ve bava üsteğmen kardeşlle 
hatırlamam~k için gayret sarfel- •~-ljn; birlikte oturan çocuğu bulunmıyan bir "llUra('aat. 

ı..çu 1 bi • Okmektep mezunu, ltalyanca ve tiği a.~ikardı. Gene kadın omuzunu silkti: bayan asker ve .ııtvil namusu r er· 
- Biraz evvel zevcini~n kıs _ Bunu söz arasında ifade et kekle evlenmek ıatemektedlr. tsu . fransızca tıılen , askerlikle ilgisi oımı . 

kançlıgmw dan bahsetmiştiniz d·~ mek ıstedım Hakikatte seni gör· yenler (27. S.R.) remzine mUracaat yan bir genç iş aramaktadır. (M,D, 
• n51 remzine mUracaal 

ğil mi? rneğe geldim, sevgilim, edebilirler. 279 
- Knn Lev mi? Tab;i kıs· Gülerek göz kırptı, O anda lf arryanlar 

kançtı, Eski bir flörtlimü kIBka- cidden çok güzeldi. • 18 yaşında. orta oku1 mezunu her 
nıyordu. O zaman az kalsın o a· - Baştan çıkmryacağmnı bili· 1§1 yapabilen daktilo ku ııana.D . auevı 
damla evleniyordum. yorsunuz latif bayan, Lev'i kıs- vazıyetlnln bOZUkluğu v ızu.nden çal~ 

Genç kadın zabıta §efinin yü- kand·rmak niyetinde de değilim. tna\< tstıyen bir genç, berhangı bl.ı 
Z'oiirıı> hg.kfnanıaö-a calrşıyordu. zavallı Lev! mlless"sede I§ aramaktadır Be~lkta 

Tim taaruza geçti. _ Niye zavah otuyor? valdeçeşme e.ktarlar sokak So ~Mu 
Ansızm sordu: . Genç kadrom 9eSi hırçın ve kes- wfer Yorulmaza müracaat. 
- Hari Ston'u tanıyor musu- kindi • F'rıuısız lisesi rnezu:ıu bir gen~ 

nuz? Bu· derece sevimli ve şirin ka· kiz iş aramaktadır. Şışıı ıskeıe soKak 
Lidya Daney irkilir gibi oldu, rısını tam büyük biı mirasa kon· No. 13 te bayan Gllnsellye müracaat 

kendini güç t.opl:ı.dı. j duğu sırada kaybedecek de o::ı: • tdar1 !!'ilerde ihtisası olan bir 

- Kasacı Harriden bahsedi- dan. Ma.ama.fih şimdi beraber bay; tş aramaktadır. <Erker> rem 
yorsunuz, değil mi? Ona ~Ua·- çrkahn. Benim de işim var. ztne muracaat. 

dım Eski dostumdur benim Beni Skotland Ynrd civarında -============= Hem biliyor murunuz, Lev'in kıs. ot.omdbilden indirirsiniz. 
kand•ğı adam o! Fr-.kaıt niye &-ra.berce inip bir ta.ksiye bin" ~/ 
bunları soruyorsunuz? dil~r. ~ • 

- Ona Londra.da mı rastladı- Otomobil tam bir virajı aldığı _ 
mz? sırada l)encereden dışarı ~an • , • 

Lidya yine hi..,bir şey yokmuı; Lidya bir cığbk kopardı. Tim~ R tla ... k a 
grbi Tim'fn yüzüne bakmak iste· ~la etr~rna bakındı, .M~abıl es ul ç 
di Yine muvaffak oiamadı ist•kametten gelen bir taksı on- -

· · ıann hizasını henUz g~iş~i. Fa· Kar he'vası r 
- Birkaç defa ona ra.stladun. kat hayret. Bu taks1run ıçinde • •. 

Birkaç gün evvel de ondan bfr bir tek adam vardı. Tim sivil gi
mektup aldım. Uzun zaman has- yinmiş bu adamm komiser Vey
taydı. Lev bu mektubu cebimde ler olduna hiç teredüt etmeden 
bulunca kıyameti kopardı. kalıbını basabilirdi. 

- Ne, Harri hasta mıymış? 
- Bana büyük bir mira.sa k(}o - 27 -

nacağını söyleöi. Vasiyetname· Lidya Daney kendini çabuk 
sinde kimsesi olmadığı cihetle topladı Öteki taksi çoktan kay 
bana da para bırakacakmış. bolmuştu, Bir 18.hza Tim ŞOföre 

- Bütün parasıru mı? emir verip taksivi takip ettirme-
Lidya muhatabına niye şüphe· ği dü~ündü. Son'ra vazgeçti. De-

li bir nazar fırlattı. mek Veyier sağdı. Fakat o tak 
- BütUn servetı olduğunu bil- diroe niçin giz1eniyordu? Gen<: 

miyorum. Herhalde büyük bir kadm niçin çığlık koparmıştı? 
meblağ. Lev mektubu okuyunca T;m otomdbilden indikten <-Onra 
çileden çiktı, Bir erkeğin bir ağır ağır yUrürken hep bu sual
kadına bu kadar parayı bir m<>n· ler a.klmdan geçiriyordu. 
feati olma.ksız n \'a.siyet edebile· Skotlaııd Yard'da bir kere da· 
ceğini bir türlü anlry:ımadı. Le.r ha Lidya Daney'in dosyasını 
karakterde insanların bu husu=ı- gözden geçirdi. HenUz hic::-bir 
ta nasıl düşündüklerini tahmine mahk\tmiyeti olmamakla beraber 
&bilirsiniz. bir defa az kalsın hapse ~riyor· 

rm.ış. Fakat on sene evvelki ha
Ne yapacağımı b!lmiyonım, o· kimler daha histi olduklarından 

Gsle.tasaray - Fener taJaımları 
muhtelitinin ya.kmda. M!szra g'ıde· 
ceğinl herkes arttk öğr~di. Bazı 
gazeteler ve mecmualax, bu seya
hat hal>erinde bazı yenilikler ya· 
pa.b:1nıek için, geniş bir ~€Mc· 
den Çl'ktığı anlaşrJıa.:n 11ydurmal'!lr 
da yaptılar. 

Mese:A bir t.a.."!.esi iki klüpten 
bu seyahate kıf,iraki muhtemel o· 
yuneula.nn listesini de koymuş .. 

Sıralanan oyuncuları g(izden 
geçirirken 16 oyuncu içinde bir 
tanecik olsun solaçı:k bulunmadı· 
ğını gördilm. Acaba Mıstra bir 
solaçık götürmenin ihtiımali bile 
mi yok?! .. 

Bu fmuhtemel oyuncular) liste· 
sini yape.n kimse, eğer yapuğ! 

1istcyi bir kere de salim ka!ayra 
göz<len g~irseydi muhakkak ken
c::si dP beğenrniyeecktl. 

Mütelerrik: 
* Kiralık apartnna.n ·aranıyor: Tak 

sim, Ayazpa~a veya Harbiye civarın.. 
da Altı odalı. kaloriferli bir apartı • 
man aranıyor. !Lkincl, üçUncU kat ter. 
clh edilir. ) Osmanbey, şair Nigl).r so. 
kak Majik ıı.partıma.nmda. 2 numaraya 
mure.cıı.a.t. 

Aldın naz: 
(Ayytldız} l Pembe gül) (Klmsestz) 
(E. Ural) (Pembe zartı (Y.Ş.) (Oran) 
(M.U.N.) (2,2,U) (F,F,) (Klltpane) 
(HK) (C.~ ) (A.L) (B.Y. Kaya) 
(N.A.) (Aslan) (Emekli) (El) 
ı Ani o.şalını) ( Clddt) ( t. Şen kan ) 
!Sezen 26) (Nadide 79) (Tunaltl 
(Ayyıldız) (A.L.A.) (E.O.) (N.T.) 
(Semlras:lms) (S. 26 El,) (Mersinli) 
(Güneş) (Neşe) (N.T. 279) 

Bal}anlar! 
Şık bir bayan şapkasından 

belli olur! 

ş KA 
Mağazamun zevklle glyfıılrsenlz 

dalma ıtık görüııeccluılnlz. 

YAZLIK AÇIK 
BE~K FÖTR 
ve&ASIRLAB 

GELMiŞTiR 
T Q§ra için siparİ§ kabul 

edilir. Sultanhamam 46 

nun için sizin fikrinizi öğrenme- u:enç kızın mMttm. ~hresine al 
ğe geldim. d-ar.mı~lardı. 

Genç kadın timsah derisi el Hani Ston'un doeya~ı da gi.\n 

Trpkı N a.sl'Cttin Hocannı kar 
heivasr gibi... Kendis.i yapmış a· j 
ma. kendisi de beğerunC'll'liş.. -------------

Biz de beğenmedik! .. 
gantasmı açtı, içinden :<atlannl!9 geçtik~ kabar')"Ordu. Err.1J.netç:l, 
bir demeti çtkardı. otel müstahdemini, odacılar, 

- Harri bana bu evrakı gön hepsi sorgı.ıva çekilmiş ve ifade· 
derdi. Mektuıbunda isteı· ssldar, !eri ahnmıştı. 
ister avukatıruza tevdi edersiniz Hepsinin fikirleri uyuyordu. 
diyor. Hepsinin de a.çrk kurşuni bir 

Tim evrakı kısaca. gömen ge pantaloala koyu yeşil palto dilc
çirdi. Sonra kadını sümü. Lidya· katini çekmişti. 
ıım kılı bile kıpırdamıyordu. Şoförün bjrisi bu kıyafette bir 

Vasiyetname gayet sarihti. adamı ta.•ndrğmı hatırlryorlardı. 
Harri Ston olüm anında varını Ho.mpstet te bir polis bu kıya
yoğunu mılli Çent Ceyn Les· fette adamı bir fenerin altından 
ford'a vasiyet ediyordu. geçerken a-örmU$tü. Ve nihayet 

- R'im bu kauın? b;r maMöim mürar.aat edPrek 
Tim sordu: ınühim bir ifşaatta bulunacağını 
- Benım ! bHdirdi. 
Lidya Daney'in sesi sert "·e 

emin çıkıyordu, 
(Devamı var) 

Tim tekrar wsikayı gözden 
geçirdi. Beyoğlu S \inctt sulh hukuk ha-

SACİT TUGRUL ÖGET 
n 

Türkiye eskrim birinci· 
likleri nihayetlendi 

Eskrim Federasyonundan: ·Beyoğ
lu Halkevinde Ankara • lstanbul • Es 
kf;ehir • Mersin bölgelerinin iştiraki
le üç gündenberi devam etmekte 0 • 

lan 1942 Türkiye Eskrim birincilikleri 
dün akıam sona ermi~tir. Müsabaka 
!arda alınan neticeleri bildiriyoruz: 

Flöre tecrübesizler: 
1. HalOlc (lst), 2. Mustafa !Ank.), 

3. Kemal (Ank.). 
Epe tecrübesizler: 
1. lbrahim <lst.), 2. 

3. Muhiddirı (Ank.J. 
Kılıç tecriibeslzler: 
1. Nükhet (Ank.), 2. 

3. Kemal llst.). 

Nuri (Ank.I, 

lbrahim (lst) 

-- Şen buraC.:a Danev.· ismini klmllğlnılen: 
Flöre tecrübeliler: 

görem;!orum. ~ 941/1482 1. ilhan Ust.), 2. Said (Ank.}, 3. 
- u:mim Daney degil kil İbrahim ta.rafından Beyoğlu CL Nejad Clst.). 
- naney şu halde müstear bir hangil'de c:oşkun sokağmda No. da Epe tecıiibeliler: 

isim. O mukim Ali ve Tuzla.de. babkçrlık.. 1. Zihni (Ank.), 2. Bedi CAnk.), 3. 
- yle. la maruf Meiımet aleyhine açılan Said (Ank.}. 
T'm ~hitlerın imznsmı tetkik a'aca.k dav8S!Il.m muhakemesi so. Kılıç tecrübeliler: 

etti: . nunda · İstcnılen 65 liranın &izde.o 1. Süheyl (Ank.), 2. Riza (lst.}, 3. 
- Bımlar evin temizliğ:ne ba tahsil'~ gıy&bmı:zda 28 • !1 ta.ri.. Ali llst.). 

karı ıki i1J!'i k<!d'11 hinde karar verilmiştir. Kanunt Umumi tasnife göre, Ankara birin 
Harrı Ston 'un · imzası h::tkiki mildıfeti içinde temyi.z etm~iniz d, lştanbul ikinci, Eskişehir ür,üncu, 

idi. Tim bundan Z"rre kadar ŞÜf takdirde hükmün kesbi ka.tiyet e. Mersin dördüncü olmuşlardır. Müsa· 
he etmi~"Ordu. Bu gibi ~erde deceff işbu hli.kmü hul!sası me.ka.. J bakalar nihayetinde federasyon baş
hairza.::ı mUkeınrnel iş görürdü mma kaim olmak Uzere ilb olu. kanı tarafından mükôfatlar tevzi e-
Tim de vaktiyle Rodezya zabıta nnr. (16584) dilmiıtir. 

tstanbul asllye 9 uncu 
klınllğinden: ' 

42/20-0 

Gala.ta hoca Ali mahallesi tramvay ı 
su ıstasyonunda mukim Abdurrah. 
man ün.seren tarafından Beşiktaş ııen 
Ukdede slla.hhane sokak 20 No da 
mukim kansı Fatma Un9eren a.İey. 
hine a.çtığl boşanma davaıımm yapıl 

makta olan nnıha.kemesl sıraamda 

müdaleyhe dava arzUhali ve davetiye 
uAnen tebliğ edildiği halde gelmediğin 
den gıyabında mUhakeme icrasına gı. 
yııo karnrmm mUddaleyhe HA.nen teb· 
ıı.ğine gelecek celsede şahit dinlenece • 
ltfnin ve ilA.n tebliğinden itibaren beş 
...11n içinde tahriren itiraz etmediği 

takdirde bir daha mahkemeye kabul 
editmlyeceğlnln ve mahkeme glliıU o. l 
tarak tayin edilen 6.15.942 <;arşamba 1 
saat 14 te mahkemeye gelmesi veya ı 
bir vekil göndermesi aksi takdtrde-
mahkemeye gıyaben devam edileceği 1 
gıyap karan makamına kaim olmak 

1 Uzere flAn olunur. 

ZAYİ - İstanbul emniyet mUdürlll. 
~den almrş olduğum 31/35982 sayılı 
ikamet vesikamı zayi ettim. Yenisini 
alacatrmdan eski!ılrıin hUkmtl yoktur. 

trakll Mlhallldltl 

ZAYİ -Trp takUJtesfnden atmış ol. 
du~m 3208 sayılı şebekeml zayi et
tim. YeniRini alacağmıdan eskisinin 
hllkmü yoktur. 

Batu 

1 
Deniz. Leuazım Satınalma Komisvonu 1 

ilanları 

ı-------1 - raa.hh.üdllnU tta edemlyen bir müteahhit nam ve hesabına olmak uu. 
re bir adet (Autbort) motörllnUn 23.4.9i2 perşembe gilnll saat H de 
Kaaımpaşada bulunan Deniz levazım sat.malına komı.ııyonunda pazar· 
lığı yapılacaktır, 

2 - şartnamesi hcrgUn iş saati dahilinde mezkü.r komisyondan bedelsl' 
almabilır. tstekJilerl 2490 sayılı kanunun istediği vesikalarla ve tek. 

- Uf edecekleri fiyatm yüzde on beş ıılsbetiDdeki ka.ti tem.inatıarlle bir. 
likte belli gün ve saatte adı geçen komisyona müraca.a.tıarı ilA.P 
olu.nur. (4709) 

( aş. ıı;. 

1 adet Ta.m dl.zel motörü 
ı ,. Dört zamanlı benzin motörU 
ı ,. Tam dizel grupu 

ı - 'İ'aahhüdllnU lfa. edemlyen müteahhitler nam ve hesabına olma.l< 
iizero 23.4.9i2 perşembe gUnü sa.at 15,30 da. Kasımpaşada bulunan detUı 

ıevaztm satmalma komisyonunda yukarda yazılı 3 kalem motör ve gruptıll 
pazarlığı yapılacakilr. 

2 - Şartnameaı hergün l§ sa.atı dahilinde mezkQr komisyondan bedel. 
siz alm&bilir. İşbu grup ve motörler ayn ayn taliplere de ihale edileceğiDC 
göre isteklilerin teklif edecekleri flyatlarm yüzde 15 ıılsbetindeki kati temi. 
natlarile ve 2490 sayılı kanunun istediği vesikalarla belli gUn ve saatte ad' 
geçen komisyona müracaatları llAn olunur. (4710) 

1(.:,. * 
1 - Tahmin oıunhn mecmu bedeli (40.920) lira olan 60.000 kilo kuru üzU· 

mtin ~5 nisan :.l42 cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla ekslllmesi 
yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (3069) lira olup şartnamesi hergtln komisyonda 205 ıcu. 

ruş mukabilinde aıınaoıiir. 
3 - tste1tlilerin belli gün ve 110.11.lte Kaııımpıl.§ada. bulunan koıntayonda. ha.
zır bulunms.ları, (4.700) 

1 
ili e:rıet em lryoH~rı ve i.lmanları 

işletme Umum idaresi ılAn!ar• 
Muhammen bedeli 23391),0-0 lira olan 10 ton kUp ve 12 ton krf.cJtal §eker 

6.5.942 çarşaruba g1lnü saat 115,30 da kapalı zarf usum ile Ankara.da idare 
tjnasmda topl:ı.nan merkez 9 uncu komisyonca satuuılınacakt:ır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1754.25 liralık muvakkat temina.t ile ka.nunuJl 
tayin ettiği vesikaları ve tekJt.nerint aynı gUn saat 14.30 a kadar · adı ge. 
çen koIJl.U!yon reisliğine vermeleri IA.zrmdır. 

şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydar· 
pıışada tesellüm ve sevk ııefllğinden temin olunur. ( 4695) 
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