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1 942 ·: .. r·· fDARE\"E'RI: A.SK.\RA CADDE~l· Y~~IT XURDU: IS11ANBUL ~el. 23872 Fransa ya 
yeniden akın 

yaptılar Suikastçı Onıeci 
nasıl aldaınıışlac 
Kucağındaki makinenin düğmesine 

basınca etrafı kesif bir duman kapllyacaktı 

ömer Tokat 

;Jc,u aAşam. : ....., _.......,, -

• ve ıulllutçı lahde giden Blylk llçlre 
1 daman içinde rabatça ateı edecek we 

ıoara da gene ba ıayede 
1119• llm1alabllece11tı ı 

Halbuki duman makinesi değil, yüksek 
intilAklt bir bomba idi ve ömerle 

beraber Buyuk Elçinin de 
parçalanacağı hesaplanmıştı 

h3.J. etrafı sise boğacak ve sen de 
gayet yaıkmd& bulunduğun için ta. 
banca ile at.et eder~' Alınan elçi• 
aini öldUrecclaiın ve 80DI'& da &is
ten istifade ederek kaçJp kurtula. 
c-.abın." 

Fransa da 

Amıa.ra.daıld sulk.&&t hadise6i.nin 
ne suretle cereyan eUiği ve nedec 
mu\raffalt olamıys.ra.k aadece Öme. 
r.:n pa.rçalqmp ö ldüğü etrafmdıa 
yaptınlan tetkiklerin şöyle bir ne. 
ticeye vamı:ı olduğu anlaşılmak • 
tadlr: 

Bir mektepte 
14 ÇOCÜ ildi 

--o-
Sen Nazer de lnıilizler 

200 eıir, 100 ölü verdiler 

Paris, 4 ( AfA.) -Tclemindıal . 
• Nisanda ngiJiz tayyareleri 
1 gi.ındüz. berrak bir havada su· 
it 'ı ıonya · Sur • Mer'e taarruz e~ 
' mişlerdir. Atılan bombalardan bt· 

ri mektebe düşmüş ve 14 çocuk 
1 ölmüştür Hasta.haneye dilşen 
bqka bi; bomba ile ikı hastaJa. 
kıcı yaralanmıştır. 

VON PAPEN 
Dla Almıarıtaa 
ıeldd veba ııball 

Aakaraya gitti 

1 
Londra, <& ( A.A.) - Röyter ajan. 

sının öğrendiğine göre, Sen Nazere 
karıı yapılan akm eanaamda 1ngWz • 
ler baskın mUfrezcler lnin ağır kayıp. 
,ara uğradıklarına dair dolagan gayı.. 
alar tamamlyle asılsızdır. Almanlar 
200 esir aldıklarını bildirmektedirler. 
ıoo den ekaik lngillz askerinin öldUl'U 
ıahmin ediımektedlr. Bu hareketin mu 

. Bi~ müddet evvel memleketıne vaffaklyeU ve atratejik ebemmyetl 
gı.~.ış ol~ Almanyanın Ahkara dU§llnUlecek oluraa. bu kayıptan hafif 
buyWc elçısı Von Papen ile ıs· saymak icap eder. 
pany~ Ankara elçisı Marki de l.ondra, 4 (A.A.) - Hava ne. 
Prat dun eaat 17 de hıısusi bir zaretinin İt'tihbe.ra.t servisinin bil • . 
~~le şehrimiae gelmişlerdir. dird:iine göre, per§eJnbe gilnll ln. 
.tkı elçı YeşHköyde Alman ve ıs· galiz tayyareleri tarafnıdan PoilsY• 
pa.nya konsoloslukları erk~ı ta I de Matford fa.br.iltalan Uzerine ya
rafmdan karşılanmıştır. prlan taarruz esnasında çekilen re.. 

Von Papen bu sabah tayyar~)' · ı simler bombardıır.anm tam bir isa 
le Ankaraya gitmiştir. (Devamı S üncüde) 

LALE Mi, HAÇ MI? 

Hindistanda 
Müzakerele
re General 

Vavelde işti-, 

rak edıyoı 
BladlltPDID mlda· 

18811 maıeıeıl 
,azlndea glçllll

ıer çdmlıtl 

Londra, 4 (A.A.) - B.B.C: 
Hindistanın müstakbel idaresi 

ni tayin için bu a.kşanı Sir Kripe 
ve Hindistan ıb•umandanı ge· 
neral Vavel ile Hindistan liderle· 
rinden Nehru ve Mevlina Azat 
arasında miiza.kerelere devam e 
dileoektir. General Vaval'in 'bu 
müzakerelere i§liraki, mhi~ 
telakki edilmektedir. Çünkü mi! 
dafaa mesele!tinin bir anlıuımayd 
varmakta en belli başlı manii teş· 
kil ettiği zannedilmektedir. 

Hind müslüma.nlan lideri Meh· 
met Alıi Cinna, Hind mllslüman· 
lan konf ttansınm lngiliz tekJıfie· 
rine verilecek cevap hakkında he· 
nüz bir karara varmadığını · y .c 
mi§tir. 

Hindistanın 
haritası 

Japonların Bi.rmanyalla 
ilerlemeleri ve Krip.in i._ 
tilrlGl müakereleri Jolayı. 
si.le ehemmiyet lcabeJen 

HinllUlamn laaritaı Almanya 
Hüseyin Cahid YALÇIN 

Sui:taati tertip ettiği 8&1ll'J3Jllar, 
Ömerl, mUcadeltci ve komUniet n:. 
hundan istifade ederek kurm.zoa 
telk'inlerle tama.men avuçlan içine 
aldiktan 80?lra, kendisine ~le bir 
L'\limıat vermi§leordir: 

••- Von Pa~ne yıı.lcla.şmca, sa• 
na verdiğlmjz sis maıldnesinm düğ. 
mesinıe basacaksın , Burnaıki:ne det. 

Omer buna inanmıştır. Fakat 
kendillini A.lM. olarak kullananla • 
ı·ın maluıadt, Ömeri de beraber yok 
etmek ve bu euretıe cinayet izleri. 
nJ ortadan b1dmnaktır. Burum i
çin kendilılne ~ olan m. ma
lı.inesi, haldlcattc- çok ytllaıek infl. 
lik kudreti olan bir cehennem ma. 
kin.esidir. Omer, bliyük elçiye yak. 

Proleılr lllleJI 'Davar direr ili: 

Mısırçarşısı Üzerindclti 
alemler kaldırılmalıdır 

Son sayf amızdadır 
(Devamı S Uneüae) 

A DIAN oı·dulan Fransada bir 
yıldırım hızile .ezici ,bir mu 

\"affaluyet kazandılar; fakat Al. 
"-a diplomasisi bir seneden !azla 
lbea de,amb gayretine ragmcn 
lhağli"ip o1ma!tur denilebilir. Daha 
cloinunı, Alman diploma8lsi Fran· 
..,J'l fethe muvaffak olamadı de • 
lbek leap eder; çünkü bütün Al. 
..._ _ l'nıa§D i§birllği tasawurla. 

· ı~ 

~ Almanya hesabına çalışan 
biroOk Fransız siyasetçilerinin PY· 
l'etleıtae :ratmen, Fransız vat.a.nse.. 
"eırliii teuton galiplerin ayaklan 
_.......yatmamak imkfınmı balda. 
~ işgalinden lki seneye 
hkm bir zaman geÇtiğl halde Al• 
-..ıar Fransada hep ecnebi bir 
Np binaenaleyh blr düşman me,·. 
~ buhuıayorlıar. Ne FnllllZ 
laabaa. celbedebikliler. ne Fransız 
ll~dbnetinl böttin bütiln kendi e
~ blanet edeeek Wr Uet 
~ IOkabildiler. Bunun sebebL 
ili 11ec1e ar.vnabdn'? Fran&ada bükü 
illet iyle eDenı geÇDli,tl ki onlar 
ııt.cı..;bert tngWzlenlen uzak dur. 
~ve Almanlarla anlaşmak ta 
~ lclller. Eğer AimaDya Frua
._... teref ve haysiyetine ve ha. 
ftt.ı menfaatlerine dokunnwJan bu 
"'-nıeketle han:JIDak \'e uzun bir 
'-na m...-ebotleri içinde YB-~· 
~ ana.anda buhımaydı 'lim<UYe 
~ goktaa lkl meinleket ~. 
"- llalh teeMis etml§ balanurdu 
"ı~ aoıma1 mlMsebetler gellpıe 

P. '-tlanıı. 
"-kat \'191 Jrilkiimetl Almanya

,, ... kadar taraft.ar olursa olsun 

Btr Bulgar emeldi Generali 
yaztf Or 

Bulgaristanın 
cenupta 

emeli yoktur 
S<>fya, 4 ( A.A.) - Domei ajan· 

s1 bildiriyor: Emeldi general Lu· 
kof, Zora gazetesinde yazdığı bir 
makalede Tllrk ·Bulgar münase· 
betlerinin tarihinden bahaedelek 
di ki: 

yor liri memleket pndiye kadar 
yabancı memieicet1er menfaatleri· 
ne olarak yelrdijerlerine ktqı 
kışkırtıJmışlardır. Fakat §imcl: 
biribirine riayet etmeği atren· 
mişlerdir. Son dUnya hubinin nıe· 
ticesi, bu iki millete ırdcadderat· 
lannm müıJterek olduğ:unu öğıet· 
miştir. Bu]priBt!.nm cenupta hiç 
bir isteği yoktur. Bilikis. oenupb 
Türkiye k;in iyi bir destek tetirli 
ediyor. lki milletin bu çevrede 
banşın mulıaf uasma müşterek 
bir taaıhüt fUUru vardır. 

Langley Amerikan 
tayyare gemisi battı 

~or ki Fransız olduğuna 'e 
~ vatenmm hayati menfaat. Londra, ' (A.A.) - B.B.C. 
.!~_korumak vazifesile mükellef Amerikan bahıiYe neıaretl, Lan 
:-lllladağuna unutmamştır. tşt~ glcy .AmeriİUloll tayyare gemiale, 
~ dola)'IC'lır ki Fransa ile A'. bir petrol gemisinin ve Ben-y muh.. :::1• anlaşamıyorlar. Almanların ra>:nin b&bnldiğını teb~ eylemie 
cı ~ 'umuya cesaret edenu.•. .:,:tir:;·:_ ________ _ 
e.t btlttn A \Tapada tatbik& az 
~ oldaldan ıilyasi plamn hiç nmda Framac1an aaha fada istlfr.. 

11 
~t.e tam bir lst.lklal ta. de imkiaı varken buna Uunal et • 

~laıı bundan lyt isb&t eden meyi tercih etmipe banun elbette 
~ Ve llladdi bir delil olamaz. Çün. bir aebebl vardır ve ba niyet ber 
~ azıeık jnııafb da~Tar. halde Fransa için bayırh blr mim' 
~ Fnmıaya hayat hakkı ta. ifade etmekten maldır. O derece · 
~ı Vltl bliküınetl ile e&aBh de ki \'ltl htlk6meti Wle AlmallJ&-
tt~ aa••saNlirlerdi. • dan ümidini '-'!'lft'r demek JaL 

Uçan 
kaleler 

Beaglle 
klrlnlllde 

Japon filosuna 
hucum ettiler 

.._.•kette •lte1111111 ardır, ba 
alemler rapdlrllea onlara 

pellall •••laltlllnll 
~ laö>elerine dıki· 

len alemlerin Ji.le)'li bemıemediğı 
bunlarm bir haçı andırdığı mc ~ 
lesi gitti)r.çe ~nmekt~\r. 
Cniveraitıe ':n1rk tabı.bet tarihı 
profesörü ve g1ltlel eanatlar aka 
demi8i minyatör profesörü Türk 
tarih Jtururmı basından doktor 

Y ... Delhl, ' (A.A.) - Amerik&ll Siilıeyl Onver bu ~ak hak· 
ordwıwıun teblltl: kmda fikrini soran muh=rimı· 

Uçan kaleler Andaman adalan a • r.e ~ cevaıbı vermiştir: 
çıtmda Benple körfestnde Japon iltl. Bir müddettenberi tb t 
il m011UD& taarrws etmlflerdir. Tam üzerinde titmilde durd ~ ~a m 
labetıer alan bir lmivazı6rde yanım sele, aynı yolda yapıı:: bir m~ 
çılımıftır. Allker t&fl1U bir gemi ne yanlışların da düzeltilme · ~ 
~· pmı.l atır :buara utratıl • J>ep ~labilir. ~18IrÇ&r§I8ınS::~~-

. belenne dıkılen ruemıer şekillerı 

Valiler arasında 
değişiklik 

bozulmuş veya dikkatli ciziJme· 
miş lale taalaklandır. ~Fa.kat 
bunlara maktan be.kılınca - kı 
bina ~eri ~te ve i.le.-n· 
ter ~n~ mtilnaedir. - Bir ha~ 
şeldını a.ndmı,Yorıar. Bunun tas· 

Glluıl 1a11atlar akademlal mln)'atar 
profeeörll ve Türk tarlb kuruma 
UMmdan doktor Sllbeyl 'Cnver 

lltıaltaı vau maa
wbd llJbt va"" ..., ... 

h!hi 1imn ve ebandir 

Ç&.rfDl~ -~i ~nda pro· ı·stanbulun ~- çiziliti hatalı idiyae veya 

Aalmn,' (llamll .... •lıılıL • I•) 
DahUlye vek&leU valUer arumd& de. 
tifikllk yapan yeni bir kararname h&. 
zırlamqtır. Bu kararname ile ı.tan· 
bul vali muavtııl Rafit Dem.lrt&f Siirt 
valwgtne, Siirt valll Balak Nb&t Pe· 
peyi Burdur n.JWttne, Çankaya kay. 
makamı Necmettin Ergin tatanbul va 
il muavtnlltlne ve Ankara vali muavi.. 
ni Dll&ftr Van vaıwttne nakil ve ta. 
YID ectlmektedr. 

çmemn konacak alem hakkında d •ht• 
mahlmatıyokidiyaebu,if,milte· o un 1 ıyaçı 
haaBmlarma 80nila.bilirdi Zira 
memlekette her halde milteha6SIS Vallıl ormıalardall 
vardır ve onlara danış8rak kü· 1 

çükfıijc addedilmemelidir Yahut' Jl81Jm8 ml1Ud8 
bu aıemler yapılırken ·~arşının edllece• 
yanmda koca Yenicamideki 20 • 
den fazla alem etüd edilebilirdi 
Hattı bunlardan (kc:.-mı>oze). 
edılmiş çok güzel birtey yapılabi · 
lirdi. 

(DevUDI 1 Üfteide) 

Vakıflar ldareal, latanbulun ve kJfll1 
en ehemmlyeW derUerlllden blrtni lef. 
kil eden odun ve kömUr meaelealne 
tesir yapacak mUhlm bir harekete gL 
rl§ml§tlr. 

Bir eve giren hırsız 
birtencere pilAv çaldı 

111 ~ bui :bn·içre gazeteleri Jq olamaz. 
r.!.~~ıklan gibi, \'işi btikilmeti .Şu kadar var Jd Jl'rwa ba ....... ' Bllbald evde ........ dalla 1aımetıı 
bıt ---nam istHade etmek için at111l !telli etmek ve Alman itPJI. ı 

latanbula en yakm vakıf ormanla -
rından oulunan ŞUe clvarmdakl manıf 
Avcıkurt vakıf ormanlarının kaba &• 

faç ve maden deresi ch·arın1n:u or • 
mantardan gene aynı pııp ormıuıl&rm 
Tepeclören ve Obruk mevkileri clva • 
nndaki ormanl&rd&n odun ve kGmUr. 
lUk keallmestne mUaaade olunacak -
tıt. Bunları kıameıı Yakıtlar ldarUl 
kendim alacak ve kllmeıı de aatıp. çı. 
kanlacaktır. t. Ytlk bir uyaaıı'",dıkla kendini ayak· ne kartı kati 1ıir vuiJet almak ee l ltlr Nail 8fJI Yardi 

t \'e Alnıanyac1an uzakta tatmak· saretlnl henlls lııendlnc1e ......_ • Y-
~- de\·un e41yor. tn~iHz değilse de )'or. İsviçre kaynaklan eter Fran. F~tihte ~ ~balJeıatnde ev- '1e çalai1ileoeği birçok fe'Yler var. 

ilaerlkaa ..ıuzu \'lşlden söldilüp caya müttellkler t&nfmdan bir ı~. veltJu giln ga.rıp bir hmıızbk ce.re _ ken, her halde fazla vakıt :bulama. 
~~trr. Amerikan , .• Fran. raç hareketi fAPdtna V1f1aia <Wıa · yan etmit, vakaya rablta el koy • ınasmdan dola~ sadece mutfa.kt.aı: 
~ lnkd&plamıdan kalına dostluk cesurane hareket edeeeil öml4in. muştur. !ç:l pillv dolu bır tencere çalıp kaç 
ı ll'alan "• gelenekler bili can. dedirltt. Almanlamı uka1annda Bu mahallede Valaflar caMe • m11tr. 
)~ıklaruu mubalıu.a ediyor. Alman böyle bir tıehllke blrakarak dopd& sinde ot~ran ömerin evine, evveı. Mee,:hul 'Oilav hırsızı zabıtaca a • 
l'e doğu cephesinde glri~me'k üze. DelRl taarruza geÇeeeklerl .dÜJÜDI ~:-i glln kım'e olmadığı sırada meç- tenımaktadır. . 

· olclaju en mütlıl§ atet lmüha. leeek Wr meHI&. alll '* hzrm ginniftjr. Hmm ev. 

Bu aene, ıebre daha yakm bulunan 
bazı ormanlardan kaUyat mllaadeal 
alınarak tebrin odun \"e kömUr ıb :ı. 
cmın karpl&nmuı içtn fimdldeD ı.r. 
Ubat almma.eı takarrtlr etml§tlr. Be. 
ledtye lktlaat mQdUrlUl11 bıa lfl• • • 
vamlı bir •ekUde Dlefl'Ul olacak ye 
gelecek ııene bu vazlyeUn ıekerrtıı11De 

1 
lmklD verDmlyecektll'. 

Belı•da Krallçesl-
11111 ldtabe•I 

Düşmana yardım 
eden Holandahlar 
Pek tlddetll 0818 
glrecelıldrdlr 

Londn, -& (A.A.) - Millete hi. 
ta.ben radyoda bir nutuk .ııöy1'ven 
H.olanda K~ Villıelımina müa 
temleıke!erde buhma.n: birçok na · 
zırlarm attltıerile Holanda ~ 
ratorluğunun mtiıdafaaama yanlmı 
ettiklerini, Avmtralyaya ikica e. 
den Holanda krllılarmJ11 takviye e.. 
dileceğini ve dilşmana yardım e. 
rlen Holandalılar iıakkmdıa pdt gid 
detti tedbirler ıUınacağmı ~yle • 
!Diştir. 

iki kadın bir 
taciri soydu 
Slrkeclde Parla oteline geıen tatra. 

1ı tacirlerden Halil, enelkl gece Bey. 
otıund& eğlenmeğe çıkmıı, Tepeba • 
ıındakJ GWer adındaki birahanede 
Vaao ve Kakorlna. adında iki kadmla 
tanıfmıı, bunları muaama davet tıt • 

mlftir. 
Tqralı tacir, etratmda lk1 gUzel 

kadınla coprak alabildl#lne lçmıı. 
nihayet aızml§ ve kalktığı zaman ka. 
dmlarm glttltlnl görmu,tnr. 

Halil ellnl cebine atınca da bemen 
ayılmııtır. Zira cebindeki 13:5 llraamın 
yerinde yeller esmektedir . 

Halilln pollae fiklyetl Uzerine zabı. 
ta vakaya elkoymug ve taciri sarbOf 
ettikten aonra paralarmı çaldıkları 

anla11lan tkl kadım yakalıyarak ad • 
iiyeye teıllm etml§tir • 

Zeytin yağı 
fiyatları 

-0--

Yüde bet .itli yollara 8S 
1amıf liyat lconda , 

H lnln!lllk 1tlT 
aoazlama olacak 

(!{ .... 3 .....,.,) 
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lME R PARÇAL •· .... ~ 

e v 
n [*J 

El avuclarırun cizgilerini okumai~ C hiromoncil, kôğıtlarla 
lal acmak gibi Cingenele:·in her yerde rağbetle basvur

dulJarı usuller malumdur. Bunlardan birine Hitlerin di. 

Yazan: 

ğcrine de Ruz.veltin meraklı olduğu söylenmektedir. Da-
ha basit olarak ve bilh4sıa bazı kadınların mi&alirlillle 

baktıkları bir fal usulü de kahve icildikten sonra ter&ine 
cevirilerek telve&inin aldığı sekli manzaraya bakmaktır. 

DOKTOR ASIM ADASAı 
NSAl\ hangi de\ lrcle yaı.;artıa ı larn'ii keh:ınetlerl mnlfımclur. Ger. i;cr!ne de Ruz,·eltin meraklı ol<lu. 

~; bunlar do rodan doğruya IJlr ğ11 söylcnmc~rtcdlr. Dnh!\ bnı;it o .. 
ferdiıı lmrnltt<'rini tahlil etme7; Jnrııl• \'e l,iJha.s n. bazı lmdınlıınn 
fakat fnlcılıt"R bn~ 'uran ş:ıh ın mi nfirlil\tc lxılıtıldım bir fal 11&'1•. 

maziye ıtit hn) atını \'e icraatını o. 1ü ılc lınh' e içilclilı~ sonm ter 
Jmnuısı Ulb:ırtlc seci esine temas ,ı;inc renlle.rck tchesiniıı alclıi:ı 
u ikftr<lır. ı.ekll ınnnzn.rnya bnlannkf ır. 

tnsan y:ı..-:u~ '"'' \'e mesleki itihıı- Ylizlin muhtelif ~iı.gHerini \'e 
ıilc bir zeka mııWnc i olmal;tnn zı ınlmllclerinl inC'elcm<f..< (Phy slo 
1ule harel:et , .e i5 malünesidir; bl- gnomonic rn morfoloji) esi iden o'

nncnnleyh .,.5,,, ynzı, hareket. yUrli.. duğu gibi btt<>Un ile rağbetteılir. 
~ ü;, lmnu5ma, efrlcnm~ h:ılinde bir GözJerin ifnd~;, burun "eltUleri, 
lirli hnrefı<N lcıilc her~lln nlcsiilfı. • çenelerin '1\7.i~·etlcri, <ludnklnruı 

meller \'e mls\'ıubr ç,östemıe'kte· \e ağım miinnları (Lenops.thic) 
dir. Uunla.rm nlimni ifadeleri talı bun!ar nrnsmdadır. Ald nmı ·or -
111 etmek uretllc eriye i1ml yani "am ,\rjMtinde bir duda.k müte -
Cl\nrakteroloji) ~e~-ft çeşit metod - •ha ıı;ı 43 den fnzlo. knrnkt.cri du -
lnr'<lnn ibıırctttr. nirlmç gUn bir d:tk . clıillP..rlnc Uldurmaldndır. Çıp 
doktorun muarenchanesind~ki has Ja'k bir yii:ıiin rntitaleası kadar ifa 
la mııaycne Ye ltabulii usuJUnU tet deli hjçhlr beşeri t.- 1.nhUr yoktur. 
kik etmek nşağr ~'Ukarı o fabibin \'ecih insan seciyesinin, duygula
kunıkierı hn'kkındıı hJr fikir ,·erir. rının ay0a.sıclır. Nlt.cklnı Ne\'york. 
Fnkat btrco'k memleketlerd~ kl!ısik ta bir 1 truebin<1c fotoğraf yilz 
bir kıymet n.lııl d.a. müereı>ler ta • fisionomist.'i taratmılan t4hlll edJ. 

1 b~iıa3~-~-İillliii;iiifiil.GW t • ablr ) 
i Trabzondan atbaalarda roıeıerı 
gelen bir parti çahşan ag~ ır ANt!!hiriK"!!:ı!a~:je~~~~ 

Iıadl elerlnln en mUhlm.ldir. Se~i<'. 

Yag""" ı·şçı·ıer ,·ine Jıer <;nıı.t ve her çe§it yüzlerce 
msnn girip çıkıyor. Her proje foin 

la•e müdürlüguw .. nce el Vaziyetleri vilayetteki bir )tr a.ynbnrfi ve bu yer hir~-0'1i 
-:ı \ırmda. sekiz on metre kare tutu. 

konuldu komisyoru;a tetkik ediliyor yor. Dı,.~ ~5rünü~, umumi gü. 

Bölge iase müdürlüğü, Karade "' Viliyett.~ t~ül eden bir lko. rünüt:, sahanıu tnnzimi, maktaı, 
n!zden ~hrimize :yeni gelen bUyük Jnıisyon lbezI :ına.kine dşlerindc çalı• gc<»c maııznraları, 'ieref '-aloım, 
'l;ir pa.rli Tıvıb'U>n yağma tam sat:- ~e:rm da nğır ~i ~vsafmt haiz ınüze kısmı lılllilunda r imler w 
şa ç·kaco.ğr srmda vııdyet ederek o}up olnıa.dıklannı tct.kik ecle«!k. planlar hGıırlanmı . Bnnla.rnı bir 
satışı durdurmuslur. Buna sebep tir. Vaı.iyetleri tetkik edilecekler ~~c;mı~~ ~~im "anııt;n d\büy?I~ 
Sürmene kazas~ iaşe ı;efliğinin bir :ırasında m.'ltbaalarda rotatif ve rsscsd ını. u uyoı~ı:d ger ~P ını 
taıetf.ı.<iir. ıli.zmc maki.nele.ti gibi ain" ına]ı:i:nc mce en ıncc~·e te k k etmek. ı~te~. 

Silrmene kllZ8$ ia.~ şeflli;'i, bu lt"erinde ça~lsr do. v11-rdrr. Er.- ı sck bn '" Jıcr halde blrSaır. gün "· 
büyük partiıUn alını ve satllnllla miş antimva.nlr ku:'§unun ne~retti. l'Cr, . 
mllsaade etm" ve !stanbula ihraç f: ze1ıir'i ha.va. i~e büyük 61ayfa ProJeler . arn;ıııda l.-.le kllnde 
kağıdı aa. vamıi:;tir. Foknt nıalla • kalıplan dökmek, yazı dl::mek gibi 0~ \·ar. Dır ~Jı!:crinJ Atlu Akro . 
nn yola ~ndan sonra bu yağ. ~l€ri ağır olan ve fazh be<Jelli ta. ~!une bcnzetıyorlnr, Il:ml\ kubbe. 
larm Sürnıenedc konulmuş olcı.n "~..e ihti;~ gösteren bı ~!)ilerin 11 f~kat ~er:ı w n;ıuh~~ bir~-
1::?5 kuru.stan değil, 135 kuruştan de ağn· J~ tıayrlmal;ırı ronp ~. uesı. be•ronılomemı olm ma nıg. 
satııld v ÖL.. ·ı-ı.. saı-.a t d' men in ıınr Juın;rsınd u.un zanuın 

ıgr t;renı. .. uŞ, ....,.ı yapan e ır. dü!;lin<liirl\}'or. ~nrtıdı\ l\lı ır c'tı. 
firma milli kol"Ullma kanununa nu·. o ·.ı 
halif hareketinden dolayı adliyeye 1 s· d ııunlnrmı, ötcdo Dahil kulesini, 
Vt-rihniştir. Ayru f,8JllMda !starı • ınema ocasın a ikJ i nrasında hf 'in orgucnnn hıı 
bul iaşe müdürlüğüne müracaat e- tırlatan eşcrJ,-r btıloyonır., BJrf i 
diierek mahkemt'nÜl sonuna ka.dQJ" başlayan felaA ket' cami t}Ckilnde yııpnu, fak t m} " 
bıı yağların 5tıtısma mUsaade edU. • n•rc yerine bir kule lrondomıu5-
:mcmcsi bildirilmiştir. Şchr!mizd~ Bir gen~ kızı nerelere Bazı kı milim gUıel ,.e mAnnlt o. 
s:ıde '-'AiTına. hayli ibti'-·aç bulunma lanfar az değildir; mUJıfm blr kı-. J" " kadar götürclii? mmd t 'h· J rln ı Ro ~·na ırni>-mcn mlllt korunınn kanıı.. a arı l e , l.ans, • 0 •·• Naza.ret a.dmda bir Ermenl delikan ma , .... ~. y ~n~.ı.... ·-1 i • 
ııu hUkUmleıine uyu1a.rnk bu yn_;.;._ .,,, .. UMn IHWJIM .. rnm ı"'er nı 

"" lıaı bir mUddet cvyel, Samatyada o • .,_ı~o- Jl Jbukl ,...~ı d••....ın lar kıı:rarm sonuna Jmdnr bek\eti • ..~ .. ;~.,, ...... o1<:JW ..... .-. ye . 
1 ,.... • turan l4ı yaşında lılC•eyo.m adında bir : ıt a<lamı YCPİ bir eserde bqnlan 
c<:eııuır. 

tgenı; kızı kandırarak kendisini Çen • akı;etmlJ gönnd'..ı: lst.cmlyor. At&. 

ynşıısm oC"caltlsme ılcdiğJ. 
miz ''gidi \ e c rnrlı illmler"c ha!i 
\'UJU}I ruhumuzun cl:idelcrinj ~öı. 
rn"I•, ~ üzümUıii ,.c muhtelif h:ırc 
ı.etlerimlzi snuri ,.c tnlıte şuuri 

ıniınnlarile okum:ıktan l<cndinl ahı .. 
•naz. l\cncliae dev mııkinelorl \'C 

mcl.uni'lt i!lmlcri ile mııtoryafüt 
um anını 'eren f.On asır ndaını da. 
hi ruhi mudılelcr mU\ acebesindc 
mıınc' i ve hnfi lmn·ctlcr fnıın. 
tn'lktıın lmrtolamnz. Daha. üç ne 
c\\Cf Pıı.ris ilim mü esclcrinin 
'mııbaşmrln. üfürülu;Ulcr, el fakı • 
I. ı· , Hind fakirleri, yıldıza. bah.m 
lur, el yazısı l<arnktcrlerinj oku • 
~anlııi'1 lı.atcften hnbcr \erenler 
n~dın ve meraklı mü5terilerlc ic • 
Tn)'ı fııaliyct edi ·orlardı, llk ~ğ. 
lnrda \'(l her yerde rahiplerin, m • 
.nalarm, ciciği kahinlerinin, Me1n . 
ııotnmyn rniinc~imlerinin mabet • 
:!erde yan tabib \ e yarı din adıı.nn 

l".tfmdan maharet \'e iddia ile bir lir. Kem ııolis ınüdüriyctlerlndc Kepek tevzı·atı 
nat ve gef;im , .n tası olarnk kul ı•armıık izleri gibi fotoğraflar d 

"i'P"•• lıınıJan eeiyc ctudleri nihn~·et onıı okunarak incelenmektedir. Tab:ı " K rne n•allle 

bcrlila§ ıı1Detntllll'lda. btr locıLyn sok - titrinin eb~U uyku unu nıhat ra. • 
mu~ ve orada n&muS\mu klrletmiııtır. hat gefilrc eki er dece bu hil.4 

Bu vaziyet IQı.rJISlnda, Naz:ıret kızı ıueti yapecnl• yer değildir; ora<l..1 
ala.catmdan ba1ıl81e l»basmı ıta kan. Türk inkdabınm, Türk isHkliılinin 
dırnıııı. fakat vaadini ycrwe getirme. tarihini de görmek, o tarihin ha • 
ınl{itır. \asını ya..s:ıt.mak lazım. Öyle ki 

O Ü N YA ~ çıltanlabillr. bot nılıiycde ve krlmlnnlojicle de ... 

Do N 
I ""YOR Bundan <incel l tahlilde zikrcdl • \'et'İh adalelerinin 1 timki ile be yapılacak 
u len 'klfl,.lk ruhi test metodlnn ,.c ':ren muht~llf fizyonomilerin mü 

'~ p ikımaliı bertarnf edlllr e ~eri ilim tefsirleri \'ardır. Korku ,.e İst.anbulda bulunan hayva.ıı sal 
~- Juı.lanlnnn bir Jasmı nmpirik bir §Üphr. he1.eyıınlarmın t<ıslrl altrn. ihplcri için verilmekte olan kepçk 
~lı§mn~ t · evmiyen ~'Tymeti haizclir; fakat içlerinden 'la bulunan bir insanın yfüün<lcl<i tcvziatr ~ni ibir §ekilde orgaüi7.e 

~ana•.kar bir ıa mı p ikolojinln yardırncıln _ kırı.;ıklt':~l~r ve gözlerinin 'nziyeti edilecektir. Kepek tevziatmın da 
·•, • v1! E ıJ:x:ı" • vt "Gixvom ndır. l'ıldrzlnra bakmak (Astrolo . (.ok \"8sfıdrr. ekmek ve gaz gibi kame ile yaprl· 

TC'' . i lbestclemi 0 n RosŞini gje) bilhııır;sa ortı.ı çaJttnrıla ~lk re- Yilz fJzyonomiJerfni en ili blr ~. ması muvaf:tk görillmUştUr. 
1792 yılmnı 29 şub:ıtında doğdu. '~ta olan nizli ilimlerden (ilmi kilde- canlandıran ku\'\·etH trajerlJ. Halen ){epek tevziatı kazalaı-a 
Onun bu w ffi.m'i Jıcrine y ~- 1.e<lii.n) biriydi ve Juralln.rın ma • )'Cıt arti tıer 'e J>ortreoi reı; ·anı göre yap:rlmah-ta ve her hayran 

Bundan sonra. Maryam, Zeki admda Atatürk uyıul~r.a lnkılip vo 1 _ 
blrLsUe ta.nışmı§, Zeki de evlenme va• tik lal nıhn uyanll· kılsın; o Ab?dc 
ndlnde bulu.na.rnk, bir mUddet kendi. bu u~'BllJk.lığı temsil etsin. Hcnüı 
slnl evi..odo tutıu~tur. 1~ln tuh:lf ta- hiçbiri ha.klonda lmt.i I\ bul kara. 
mfı Zeki de vaodlnl yerine getirme • rmın \'erllmcmis olınuı ,m 'nmek 
mi§, kllçUk kız bu sefer de Hıı.Ut a. lhtiyacuıdlllu.lır; aceleye gcbucı. 
dmda blrlşl tara!rndan aldatrtarak bir Tar.ihte gc]jı, ge~niş olan b yUl 
müddet de bu adanı Jte 1:>ertıbcr ya· ııı.damlann nıeıarlan yapılııi<en on~ 

şnmışbr. farın yapbhhn iı lerin do canlan • 
tı{'I bir nükte hfılıi h~ırlanır ruf miineccimba ıları dahi \IU'tlı. Jardır. Bir :ressamın portresi bir sa'hibine hayvanının lbilyük ba§ 
68 yaşına girdiği gün Ros.~iniye Bugün da.hl hal".c lisanında "yıldızı cinneti te hi ettlrebllir. veya küçük baş oluşuna nazarım 
so.rmuelar ''lta" ·m•ı:ıındnsınız?,, ılüştii, yrldnı liarnrclr .. " bıbirl~rl <inllba HoUvndCI mU7.lk profe .. .kepek verilmektedir, Fakat bu 

':I or-J ft ··n1 ı •-ı t ("1 Al-'· ı ) tevziattn bazı Jmza.ların .ın---1 ··, Gü1 rek ''17 )"tlıŞmda., denıiş. Din· m ru 11r· ~ 0 n.n ., r za 11 
• cnsnııı r .__... 

Jiyc er ha'rTetle uihiine bakınca EJ ,.azısını taJıljl ctlnclo yani birkaç sene e' ,·eı lrnnıkterolo-jlye Eminönünde hayvan ~ma 2500 

Nihayet, Macya.nnn ailesi mUddeiu. <lınhna't az UüıtünüboU5tur; hclr. 
mum.ili~ mUrncant etml§ vo her üç onlardnn birinin meznrnda onhlnn 
delikanlı yüalıuıarak, .sorı;u ~im - meıısuı, oldukları milletlerin ruh • 
liğl t rat~ tevkil ve blrlncl a~r l•l'IDm ti'-ı tam olanıl bn 

" .,,._._. " • el k t b··tu f nJ rrram l<"rÜndelik kepek verilmesine 
ceza mahkemesine verllmlşlerdlr, llünl tır; zaten ~ runun m • 

buııda r~§acak ne var? lnsnn doğ· Grafoloji ~n :r.amanJnrfla bayağı ı e a mı_ ve u n usn. arm b' h 

d · w ı 'iliıün teker.üründe bir yn.ş l..ıjr ilim ı:Qhrct ini kazunmıstır. Hal. ~e-.Ierine <'Sir ,.e münJrnd okluğu • mukaıbil Üsküdarda 500 gram 
biı~ ı.ı • Ben 29 şubatta doğdum. ti .Japonyt.du. mımıf bir <trnfolo~ na hrumrn~< (Vox' e) fsmj altında. dahi verilmediği n.azan dikkati 19 MAYIS 
4 ene:le ancak bir yaş büyürüm. rıamdar bir t'cncrnlJn imza ındun :redi çesit salla.ya teka'biil edense. relbetmektedir. Bu da şikayetleri Univercite ttdeberi ele 

H ini musiki ile dakadıır bir blıı;ok nnhoş Jıakikntıeri meydann dyeler n;),nmştır. llu lddb bof.; clı-. doğumuı.ktadtr. 
aıleden doğdu. Babası trampet çıknracnıc kndıır ileri gitmic;-ti, ıv. i~ldir. llııkikuten yüzü görünmiyen Yeni ŞelQide hayvan sa.bipleri yeknaaak elbiee ile geçit 
calıyor ann i de kilisede şnı·kı LJ hnrel•~tlcrinin , r. ::'ehillerinin hir odamı ve ihn.tt telefondnn sc esaslı şekilde tanzim olunacak yapacak 
oh."\ly:oı'du. Musikiye cok kUçilk' muhtc>lif nnııtUe rnhi tcf<>irlc,ri sa sini nnl»ınak miimkl.indür. Sudanın vo ibuna göre hayvan aahiplerine Hl Mayıs g~nçlik bo.ynı.nunm bu 
i.c:ıı de;nirci diikkiı.nmda ba.~l&dı. y inde blltUn bir knra'ictcr ele •ihic t ıynetf çol< eyler Sfııde <ıtmekte • rmrer karne \'eriler . muayyen yıl, diğer~ na.zaron geniş bir 
Dü'dmnda kend~sine verilen iş örs bile hic llhnnı ıı in anın muayye.n <lir. bir nüktar kepek nlmahı.rı temin l't'Otı""l'nlnlıı kutıamnası 1Q!n, Bedo:n 
üzerinde çekiç sallamaktı. Fakat eı-Jyc mcyel nları nnlt~ıl:ıblllr. San ,mncist'.o'nun maruf bir hf'.. olunacaktır. TcrbiyeSi Mlıdilrlüğü hazırlıklara 
o çekicı trampet dcyneği gib! Grofolojf yoslmlc he filli 1eslri Mmi <lr bllhnss:ı yürüyü tarrln.rı. b.,~ıştır, 
kullanıyordu. I~ yaramıyaıı çr <lUzenlmizden ncnk hnrcld rnaJj • na ehcmmtvct ı·cnnclctcdlr. Bu lotanbulda 60 bin izci genç Taksimde yapılacalc büyilk geilr. 
rc.1\ sokaklarda şarkı söyliyerek yet, fçtJmııl intibak, heycron hııU lyahi t '.lib ~u i<l !edadır: ''Öne orta 'ted.'rlsst müesser.elerlnddt• l''c geçit resmin.de, m.ektcp ,.e ün!
ıpm J::aznnmıya bn;ıladı, 20 yo: halıkmcla bir fikir nim bilir. 1 nzı \'e ı::crhe olmak dzcre otuz ü~ I!. izcilik teşkilatmm genişlctilmcsinl' ''ersltc tahberl ye1mn.cınk ell)lseler 
ınndu san3oze tiyatrosunda bil' onclan ha im xe\ it bilme kc ·flyeti. drm n•·nı' ve yUrll:vllnilz, Hlzin hid kn.nır veril~ ve bu hususta lhcr criyccek!C'rdlr. ldmnn ~nlilderi Fe. 
Ol erettc sahneye ç.tktı ve alk15lan 111 W: yazıcının h\IJtllr ltn.bllivotinl rlctll, • uınmınlı, tcnbel htr tip riyn- o!rul 'idaresi vekaletin gond rd ğl ncr ve Ş0rc! sta.dlrumda yııptla -
dr, Sonra bu tiyatroda. kendi opo· mey<lan ı:&arır. Yazının ufnl·lır.ı ziye.~ vcvn. sannt mtistalt lıir in. t(l.}imatnamo c Jarma öre iulilk c:ı!ttır. Bu hıIBustaki j)t'Ogt'1UJll ha. 
retlerini oynattı. Ve 24. ~mda nrnlıld rı, noltt lnmn. 1nw.lnrı, mli. s'.ln ohJ•~h'Unuzu el rhnl nnlnnm,1, teşlc'ilatrru kurarak oymak beyleri· :'.'r'"l1l!llt Uı:eı·c bir etomisyon :kurul 
rne.~nır oldu. ttklıebln iz derecesi, 1 1fütunctl ''c Oolori"mc mı.mı a.Jtmdıı :vüzlln ni vakfılctc lbild!rmişlcrdir. Bu o:. ı ır.u,c;tur. 

Bu yn •a Ro~sini ı:ıöhretini 1 harflerin ta .kmhb lbl ,;ıhlnnı gr.. k•ı rt'nr;Uc gözlerin ve s~hrın rtıak beyled voldlet tanı.fmdan c ı Lô.stik tevziatı 
biraz da Y;t'bancı diY.arlaı da do· re mftna.lır nhr. •<>nklcıi u.rnsınd • tetahukn mti. on:ıylau.mıı; ttt. Okullarda yeni tct - ı l,#tık tevziatı için cara.ilardn 
la ~t istedi. 18~ de Londra, El ınu~J nnm clıı;iJnini olmmak taleıı cdl"n b~sk:s. bir rnna:ı;ene u. kilatfn kurulacak f.u:iforin mikdıırı y&pılan incelcmel~r .n.etiç$.ııdc 
y:ı gıtt1, sonrn Pruıs.te ye;Icat~ Olıiron1011('il, hfığ:ıLlarln fnl nema!< uııı d<' ''R.rd1r. • tıılnrz şehrimizde 50_60 bini bulc.. • ·nui tcltslİıin Uıst'.ill ibt.iynçı lc.'l • 
ve son operası olan Gıyyom Telı gibi CingcnoJ rln her '.\'erde rnğ c:ığı t9.1ımin. &d"bnekt.edir. Aync=ı ı~t c•(JilmJ~tir. Bu.:ılnr"' ve fül~ynct 
1 29 da orada oynattı, \Ti) Pnriste fıctle ~\'Urdukları u ~llcr malum 1 "'1 Bundun eV\'clld yazı 81 mnrt j~ bi.r de izcı1ik kampı ~a. ~ ı:;örlilcee·~ d',$er otomo'J>ill re bu 
1868 <le öldü. dur. lfunlardıın birin llitıcrin di • tarihli ı;tızotcmizclc ~ıhrnıştır. :xıktir, ı:mta f ~irlc histi~ vcı-rte<:ekUr. 

H ini çalı~ı en bir n." i·.mıı:m:11ımııaıımıı:::::ııı1S:ı1ıı::-=:r;;;ııı::ıa::Ea::;ı:zı.:cs:ı:z,:::::ı:::=~:=ı=:ı:;ı:ı:ı?EJ=:mrm::ıma:aa:a::ııııll:Dlı::aıım:mııs:::ı::c==:::ıc=aıı=:m::::aa .. .-msı_~;;;.ı:;.--.,, 
dam değildi. Fakat .ilhrum pek 
iboldu, çok kolay beste bazrrlryor - F:vct. Evlrnll'Al~ llC\hı bir 11essl1'.-
du. 1813 lcı ın<la Rossini Vene· lil< \'nrdır. 
dikte ateşsiz bir odada oturuyor, - Tonı;o baba dıılma böyle sc ııiı.IU• 
beetelcrini yatağında. ve yorga: ten mi tıoetanır? 
nına sarılmm olruırl: yazıyordu, - nı ıırrlc. gr.z.lp ~ıtmır .• ı~nkat e· 
Hazırladığı bir düettonun notası 'inoc ı;ül,fınrt nmr. 
elinden fırlayıp yere ~. ncxr - htlylülcr onu çok 5C\iyorlar 11anı. 
sini ya.taktan kallup ~lmak rım. 
imcdi fııkat oda.nm ~ soğult - • ııııh·~ız. SenncmcJ, ıcııı bir "· 
olduğunu görünce bundan , az bt'.b do yok. o ııa,,.e lıer gelf:tlnde fa. 
geçti, ve: ldrlcrl &e\•lndlrk,, ıkııUz. çocuk1ııra, 

- 1t~üyecek yerde ycnı ınt dul kadaılara l•rdım e<ter, 
y~O' k daha kolaydır. dfdi. - Yo. genç krı.lılr .. ?! Onlar ne diye 

Birhr" dakika iccri ;ind j1' ııovlyorlarf 
sinden çok farklı yeni bir düctto - Onlnrın da faldrllk yi17.llnden ev-
yazm bulunuyordu, leneml)enlerlne clhnz. "o dil.!;-tın nı:ı.s-

Rossiniain tcmbcllığiui ibilen mtı "-erir. Ha ılı lcöyümlrr.de onu ev. 
NaJ>Ôlideki an Kario tiyatrosu ml3crı bir tert :yol•tur. 
milllıirü Otello opern9L'lW, bedclil lhUyar usnk, Ternuı;Lnln bir n llza. 
ni, ~n vererek I4ln. }. , de oldağunu tAvm:ıclıın "e lronu§nıa. 
Rossiniyi kilit al mda h seae t&ından se?.milJU: onun ka1'§1Sındıı. !;Ol[ 

rt:k yazınağa icp ı· ct..'11i11ti. Rmf bürmetktır bir taVlrla duruyor ve aa. 
sini opera.yı sekiz rr\ind,. hazırın. ima ı;lllerek, lğUerek konuıuyordu. 
dı. Ve çıktıktan sonra "ben b~ Rtr uralıl< • Temıı~inl aydrıılntm:ık 
hayvan direktöre yap cağnn1 bı· n kıı dil • blmı: dnha ynnıruı okul. 
lirim .. dedi. Roesmi 11;.kikıı:ten dnı 
elediğini yaptt, Tiyatroda~ r-0 - Bu~lln öfledcıı unra r.fcndlmlc 
lı.i oyıuı,.yacnk k ~anattc&.rı iJ&ı.)' hember '1Vft <'ıkae&kllmı:r., değıl mi~ 
"rdı, Ve bu yüiden operanm oıy$ - ı:,et .. 
r rınuv:ına mani oltltı. - Çok 1 i olnr. 

o ''mcııum 1'Jl,dm,, bnUnde aatleroo 
aflılr, hendi kcoOlno ı,o.."luşıır. 
Tcmucın bir noktayı ıı l;tnıı ıuıla. 

mtık S5fıxll: 

- enin gibi, pek ı;ıık ldm eler Ti. 
yen • Fııya (rneısmn kndın) diyorlar. 
Bunun sebebi nedir! 'l'lyen _ Fu çok 
sevimli bir kadındır,. 

- Onu &iz tanır mı.smu.? 
- Nngasnklden ~eo btr gft71. 

noda uz.aktan görmU tUm. 

- O ur.alrtnn seyretmekle tanın • 
nısr.1 ll7adem! 

- (Gli.nCfi) 1 do uzaktım göriiyo • 
ruz.. ve onıı. uza~-tan tapıyoruz. 

- Faka& o btnlcrce ocak aöndünn" 
tür. 

- Ocak ııahlplerinln budalMıtm· 
dan .. 

- Blzlın elendi hl~ de bııılnlıı. Wr a. 
dam cJetlldl. Lf.kln o bllc kapıldı cmun 
~be61ı!ıe •• 

- Onun e&7.lbeııt insanı kf'ndlnc ce. -kooek J.."DCbr kuvve.tli ise, o r;~cn 
ta1Jtlaeırk bir nıahtmrtur. 

- O bir dır, aallı.adom ! fiivı 
to )6 ederim: Eğer yolunuz Şanghn. 

)& dÜ§t"rso sa.km (~yaz bar)cı. 
yinlz. 

nM"aA"r.nı seznıı, olııca.k ki, tekrar can 
kurtamıı mrmlckctl olnn Şangbayn. 

dönmü;:ı. 

' - Pelıi llll!n, Çlndo tanınm1ı; bfr a. 
il yıı rnl'n ıp ~lnn 'l'ongo babaom böy 
ıc bir c: uıı I< ı1:ııa bu de.reoo bağla • 
m:ı'll rloğnı mudur~ Çin hftkOınetl TL 
~cıt • iı'u11un Clfll$U oldıJktJnu bitmiyor 
mu? 

- Bilmez: olur mu'! Hllltt\nıet her 
flA)'f bll!,ror ıtmıı, Rutı!nrla iyi l;'etlıı -
mclc ls;ln ona tındlUk bir sey ynpmı. 
JOr. ,ğe.r .JaPonlar bu Mvaıt" il tün 
ge!.frse, hUk1\ınettml:dn tik yn~cafı 

lşlerilf'n biri ele Tlye:ı • Fu.nun boynu. 
ıııı nırmalı oıacnk, Çünl<\l bundan &on 
m Uu$1ar;Jıuı korkumuz kabnryQ<:a" • 

- Şu Jııılde Tonıo ba o zaman 
~~nf! bu ''ıneşum k:adın,,uı bCYkeUr>o 
tapacak mı: ~ 

- Orasını kendi bUlr, 1)al\I\ kalırııa, 

TongO;\'B düşen \'llüfe1 o :ıaman bu 
he)'kcll lit'ndl fllll lo kırllJak ola~k. 

- 'l'iycıı • Pı.ı orndB mı çnJı"ıyor T ötte olmuştu. 
- Evet. &41 gılnlerdc Japonyadan Ton ° bftJıcl knpıdao ,;-iiründU: 

o ya telml • - Temutlın hı\fü glyl!lınemlı , bel). 
-.1npoııya.ya nltiıı glttlkfnl bili 1 çecte keytf !i8.fryor, cleğll mll' 

yor .nuısunp ' Upk ııapu-a Jıo.otv. 
- l:'akmıl:.l.ıı bflrulyomm. Fakat, d•. !f!>mnçlrı a.yaj;ra kall(arak 4w Mlıl-

ferleri mferler ol!JJ'M kal • 
ınıııhr; yahut h bnM mal edU. 
mi~. Bir k_ mm ise m~lo.rı 
hile tneçhuldür; aimA e<lilmek, 
ta l'l'tl7.a u Uı.timııU diisün\i. 
ıerek gid di · de olnm tar . .Atti 
li:p, bir nehrin )Olunu lirer ıJc 
ı::<imclliler \'e nehd t8fal' cs1d ya,. 
t.a.ğına te\il'diler. Ccn izin Olüsli 
bJr <h.j htl da. bü ük bir ağ ç dl. 
bin(' glimUldü \'C belli Obru) k 
~ekllcle kapatıldı. enderin ner04 
ılc old 1u bt'l li dı?ğfldir. Timnrlenk 
İl.inci chmet, ·r1nel SeHm, Kıı. 
nuni Slile devlet teri 
tlini bir h&\ itinde, '' dı C\'''le 
rinclc bulanayorlu. Na.ı>0lyonun 
ın n d h usl t · termcz 'e 
onan r.aferlcri =fer takmcla ttıs • 
\ir tdllml ir. 

C Anıt.. :ılıir) proje)cıinl ;::ördük 
t•n oııra a dılJUndilk: Ilirçol\ .. 
•:lnom t:> ,. tl\faflan 

ve mfına'lı tnra.flan 
nl. k ıınonl.m bJr e f'J ıne)"tl 
g-etirU itaJm iyi z ! V bu 
fi bJde Tii.rlrl hı>.ıitn 1 f.!l~ ae 
Dl':ıolandır sa nı ort sına, 
i'iil'IJ cnJn o d:ıs!rl Ani 
tıi lmrol ına~ mı! 

KADIRCAN KAFLI 

r 
., G1y1m yaşı !l.YaU.armdakl y\i;'k· 

acli§ ~riue ol teqAlılaruı.dıı. 1§1~ 
dokumaıare. ~de 20, f6llteı:i d<lla:ı • 
malara ~e 30 u geçm.mek Uz:ere 
zarn y&J>llııcaktrr. Doku'llU\C1lar, ıp . 
dikleri mallan kooPQraW'e gctl~
lcır ve bunlar )'Uade S ldul" satııaıaın. 
tır. 

ıt: Davutpap<ıa oturan ,,p!ör Hakkı 
blr o.lkı geçlm.tlzUlind çıkan ınlln:ı· 
kag.a llll'all'md4 kansı V iyeyi bıı;ak
ta. yaralam~tır. Vaa{lyc, lraldırıldı ı 

Hıı ki hastanesinde dUu ısımuıtur. 
Hakkı yatct..taıuıuotır. 

* İ8tanbul poata~ gitıo mcınur • 
larQldan Ali Vtml~ yUı ıırablı: aaııte 
bir llavato tanzim ederolt KHnaı lamf P 
de bir arkada§~ TUrtÔ.eUa bu parayı 
ıı.IdırmJ§t\r. Yakalanıuı her lld -.çıu 
dl\, atır CH& nıalikcm ine ~ur 

K bat~ lisesi mezunları 
toplantısı J:i. .,reı!buJrn:d -e; •W•nii - Neden!' 

h !.ıcr nlan t'i~ l'O müdürü bu - Çünkü ben Toııı;onun <l\dı• '.\ lv.1. 
lr'x-ri verene ctmHcyi sö:. <!. lmlnıa mı hiç ı temcnı de. • 

· r1tir: oobı ~ .. 
- T>e.."l de ocUmU P.l<lım Ro 

n· • • t tıuldu . · 
i- , thtiynr u ak önline h:ıl•tı: 

- Evde ynlnıı kalrnm, dün ak nı 

b!rfHrte l:'trdl l:r; mahzt'ne kapanır ,.e 

- Güneşin muciroJ~rl her dakika 
göıüınUn llnUnoo teoelll ediyor, JlarQ.. 
retl 6Jrtunı:u l ttıyor., t ığı bize yli· 
rüyeooğ"imlz ~olu gi>&1crtyor. J bukl 
Tfyen • Fu bu mııcl7A>krin hi~blrtnl 

gött~nnl'Z. O dıt bJz.lın gibi bir matı. 
IQl<ttır, 

- ı 1 ııU~ledin, dojtnı s(;)ledln, lh. 
tı~nr! l'tl denıkl 1) cb bl7.lm gibi btr 
nıahlCıklıır. lnşıuı krıııJI henrnrindP.Jı 
lcorl• mı! Hele bu ~·ıırerl bfr Jm. 
drn olurs:ı.. 

&rd:tn duydııldarım dofru lşr, Tl',ren • Mnl k&1'J1aclı: 
Fıı bir Rus CJ\susııyntuş, - Ben c1ak.lkadı. ~l.yiıdrlm. Va.. 

- Ne ()lyorıımn •. bir ltus <'atili ıı kit ı;ıeldl.) 1ıa:r.ırlana3'1lft T 

mu': - Yemoo: l'JyeUm ~. Yemekten 
- Jft'~kc..1 böl lo .Uyliiyor, il • fl<lnr:ı ntlarmuu. biner onnana cl!)fnı 

dem! Jtı})QO~ada l'"Pll1a.4ığı ı,, l'4.k• fe.llır~ 
nındıt"r cnn lcalm:muş, ·ıbn) t y ıcaı., 

(~ 1 \'J\P) 

Kabatag li · meztmınrı oc.mi
yetinin senet • toplanbsr önUm01-
dekt Par.ar günil saat 10 d. 8:elı 
halkevinde yapıl ca.ktır Bütr!n 
mezun tal henın bu santtc hal' -
vinde ha.ur bulunmalo,r,:ı ricn o .. -
nur. 

f 



~41' uıau••• ~iClı ~ 
tore c1U10111 riVflıtte hktt 

Krips'ift 
Pa~~ tcldifltii '-U.)'1k Hlnd &l)a 1 
'letil\ln lem J,o iW~lnde ıııı.ma. 
~it ~rw~HU olmaya clev.m r.tmekte. 
:ııı~1atı blrUğl kongttıinln lora \co. 
:ı dUn 90 dal lk" ııUrfJl tıli' ~arı 
lır~•ıt \O ccl .>1 ~ .. , ... İıirakmıt
~ ~11ernı fcderuyon ll.ı'\"t H Ue 
'll lirn.n cemi ti ~,. kmnlıe-eı 
'~m;ınıJa Nr-et \ planlı )-.pnttt
t'ıı.::-'' llüsJUnıaa m1.ı• llıaıJlrilnı 
~ el ı tir lll: 

bit~lta KrJps a t llfieri iıskkınlı\ 
ılQ... llt_tlcel o Til~ lıft:. bclİfl"O 
~o kara~ k~ l-ikttr. 

tı .. '1lr\lt edil oruıa. 
lıı~er tnr.ırt n ge~l \a\'Cllc !Jilnt 
~ııtı ! ongre=. 00 ı. '11 a ınrum. 
• hpııa<'1\fı b lcllrllm ıt ıJnm bu 

cıa : Yıw11ac;ı1 tır. Krips u Nc.Jırn 
\ tonbnh da uhıtıa~ktir. 

~ l'A\'A YARDIM ME ~81: 
\'ıı•tral.)a \O lln Ja ı 1 rl Amcrl. 

~ 'lıua'l!darlannın blducl derecede 
hl ~cİuklnrı lelnrdlr. A\,ıs.. 

l J'a meiK'l~lnd lnt\hft t'laha r.l)ado 
l ~r mahl)cttcdlr. Zira ınUttefll•• 
i:.:ıı1~1raı Hana rinı ıtmdl han u.. 
~ ll&un~ malik bulunu.>orlar. Bu.. 
b_1• ~bcr meriluın aaler.rl ma. 
~rı la~nn appgr wı,.a. 
iı11 11~'Vfıtle.r r•ffddarnıı beli~~ 
~-et. S!ıı apurdan bn&k• (lavada ela 
~ :ııı:ııı bu tah;51tlCr Hlndlııtanı bedel 

~?gibi görUnm ıllr. Rus ~pbe. 
~ l\' llııcc Va lnxtondn bu ~phenln 

~ııemu olctnılt• ı;üykırımekt!!dir • 

~
~\'eltı.ıı nmı~ nyu. bol mau~ 
<l.:ırnnıcsl ımsuşUDda )ııptığı ta,·. 
ae:ı ııouro 10 g'lln uırfmda sarfe • 
~ IDlyrctl{'r bllytil< D)emnunlyotlo 
L tlanın, tır. 

t'lltı{E ı·APILA • Jlt)"OUMLAR: 

tı; ~ ıı k~rl ın bfWcri son ı;Unlcr. 
11tlllz bn,ıı kITT'\"t'tlerl.ııln Lobck 

l'lne l"llptıı;rı tmırrur:. , .r bombanlı -

t~ Uk tahmlnlttdcn ~ok cbernmL 
0lduğunu ntılıı;a blldinnckUıalr. 

'- ~ \"akı olan f'\irrln tok eski olmA 
.. ) e lcoJayca ~ıkılnıalım tahribatın 
~~nıtıslno elvc.rl 11 olnm3tur. 

lıtı ere gautcııinln mutıablrtne cü 
~ liJn 5Chrln ıı.ym ~anda tutuş. 

tt lllııı itfıı&J o scrvlslnl ~çlilte uğ'· 
1i'taı '>6 hiç lılr ~· lrurtıırı.l:ı.ma-

11 ~ ızlıl'rım mcldana getirdi-

' bi.l4trınııur. Şclllr b.a\-a taarnı. 
"" karwı hazır cıc,.'ildi. Demlt"Yolıı 

lı.~~'Utıanıue tahrip edllmtııtı. 
'~ tayynrclerl evvelki getıe Pa.. 
'-._":l'ıuıname "" cıvanna bomba 
'it.~· l'oı:ıNlcle b!r ldJI tilm~ 
~ ~ )nmlnnmıııtu. Bir mavna 
~.bir eo<:uk bol'UJDIU tur. Dfğer 
~°" bütün Ahnan gazeteleri ı -
~ botnııa tayyarelerlnln ()ebe. 

'ııtııt IDtlstabkem mevkllnc a.-arıı 
"-tııt, ~ cUrctll harel,cte ilk snyfa.. 
~~~lardır. Gazct.derin )'U. 

~~ Sure bu taarruda Oebellit
)11ıc ~V\·ct ll Mkeri tııllblorlne bii. 

rtar olınu tur. 

.35. 
).ra!1fıt 1ZD1\'AÇ '.fEKI.tFİ 

\ııı. ~o Pcnington yerlnden sıç -
......._ ~ UlaJtlarma inn.nrunıyordu. 
~ ~k asıı dedi, vaziyet çok ciddi 

......., fcer bir hal nltyor. 
•lt f ~"et sızin için çok ciddi ve 
...._ ccı bir haı nbyor. 
~°l't~ın i~ mi? -Penington 
ta~ıu gö termek için olıı.cak 
;t.ı • 1 ltaıdnmı tı- Fa.ka.t ate§ 

• .\tnnınn b~n bu koltultUı. sa. 
' 'flc] a;dc oturuyordum. 

ll'ı.~ t'1 Sizin tabancanızm ku! -
~? 01nıa.sm1 nnmJ izah eder. 

,.,~er_ halde hır ihtiyatsubk et 
i . ;:ı, :Lm. lfatırlıyorum, seya. • 

1 ı.n b ınch)'dı, bir giin sa. 
, ınt rkcn söz R-!liıh bahsi • 

ı b t ve o zaman ılaima 
ı ~~ taban,::ı taı:::dığunı söy • 

w~u:ıvT m1th'V -::_}{ 

..... 111.a •111111•••• (kJ ~ ı ncıtde) 
~ da eözde eı7t!ı ~~elinin dUi-o 
eıestne ba.ınıua bombe. ~fi\ak .. 
\\~cek ve bti aure~e von Papel\ Uo 
l;?rli'!(~ bı.:rho.u o~tu'. An\ıatı • 
lan Ömer, hedefine US metro u.ctar 
y~laşmce. \)u me.-fede" lıt\)dlj\ 
tekilde ~~ ~l~ilc~ğiM ltCflı.l.P et 
tni§ ve es ~lka.ra~ıık ~ m.e~ t) w. 
ln1'lır. Bu ık~ aı*P hataA da 
lı<t 6Urttle Wırikölletift emelleri • 
h:n \alltlkkı•ku..;,,. ~ 1 ~~t·ır. 

Bu qelikan\ı ta.k\r blr muhitte. 
t abU."nDı O\'lne \ha.neu Jib1 aebcr· 
leHe ma.nevtva.b po,.ultc\uıı, ko':ıyca 
hıertli ı~ rte'r a\fu'l.Al ıirebllccek bir 
!kıuakt<'rd d\f. thti.mal kl, parn te• 
mini p;aruı eli tie kendııinl 11 yola 
g~vketm 'ele (Unil o'rnuııt\tr. Ab • 
lurr:ıhmanın hr..deı;ino süre, fiUI • 
ksstı lct rlikl ıı oı\n kı:ın•l ,., ne 
lsl~d i ~erde bit !ynt temin ed!. 
leceğl vaa Un\ a rnı {'l n ı vo el • 
• ayeU l lediitl n \r Su blrit.anl'l 

Uönm k artu.~unu g urmcııl do 
l:un~ d~lil f;anı m tı dır. 

U er lıı.rnfl n, Aııkara mucıcıeıu • 
mun ıllli S ı'<'yman ljafolıı, AbCur • 
rah. an a)m nln O'ı1'Upten gcUrdi!i 

vuldan \' ı, bir bavul dııh~ getiren 
Ailııpa th \ıakkı\l l<a1ını ~iddctıe n. 
nı lırftlaktııdır, 14eı;ht'lı lmdınııı eş. 
kfıll tayin oıunmu§, yaluıınnması için 

tertibat nlmn1 tır 

ll.A.llı r.:nE~I lbl CJl ıwDIN 
Bıından ııa ~ıı. h~dıııcn n ı. zıı ı:ını. 

§!na kn.rışnıı bir bııot<a Jtr el. ı ılaha 
vardır ki, bı,ı Abdurratımanı l l!ada · 
Gine göre, JtStllll>lU, ortaboylu, esmer 
bir lcadlı\dıt· \~ tlUr.gıln tUrkı;c kçınuş
p:aktadır. Bu kndm Pavlof nnmına, 
lal b yul'(luna telefon ederek Abdur. 
rntımana rnnd vulnr vermiştir. Bir da 
tas:rada Abdurrahman, :rnvlof ve bu 

-------

, ........ (5 

•••1rına 
Macar ltqvekili bir çelenlç 

koydu 
Jlı«ıape§\'9 4 ( A •• 4.) - Kont 

~au\ 'h\ekinln Blüınünün b!rincı 
yıldonUmü mii.ı\a betiyle baeve· 
kU Kalay ile hUkumct ı..'rkanı dün 
Kont'un mezarıncı bır l nk koy· 
nt\tflardır. 
b~ cihetten parlnıı. nto ikin

ci reisinin rlyasetind lı knmct 
partisine men up bir h •yet \'O 
baı;vckllet menmrlorından bir 
gruıı bir sene en el feci ~artlar 
f~inde ölen 1'elckinln mezarını 
r.iyıırct ederek elenklcr Jrnymug 
tardır, 

ı n ~iliz ta vyarelerinin 
Frans ya akım 

(Bn~ taf&fı J noldo) 
bctJı; ya.pıliığınn ve bu ınilhlm o. 
tomobll miiessesrs!min pek ağır llr. 
ıa.rlara uğr:ıdığınP. 17üphe bımlttnu • 
maltt.adır. Renault ve llatlord fa.',).. 

rikaları Alman ordusu için ayda 
takriben 2 bin !r.amyon imal etmek 
toydi. Eu nıka.m Frnruıada Alman.. 
lör hcttabma ynptlsn kamyonların 
~ş3ğı yukarı yerrsıdır. Ma.tford 
fabrikası bundan mM.da 400 kam.. 
yerlerde bir araya getirilen ayrı ay 
rı parçalar imal etmekteydi. 

la§e müdürlüğü yeni 
binaya taşmıyor 

Slandıırd Oyl Koınpani TUrldye §U. 

l>eııinin bulunduğ'U dBrdllncU Vakıf 
hanın UçUncU kalı dUncicn itıbnrcı? 

b(>şaıtılmağa mıııınmrıtır. Bö1se t~ap 
mftdUrlUğU nyın on bc§ln<ı ltadur bu. 

raya ta,.r;mmı:.ı olncaktır. 

kadın& mUlliki olm\ıf ve O 1 'ı ıı yo 

1 

tor Server Ktımll ım:ı Blngun Tokgöz, 
ıu UJ!rl.ode Azıık alnemaamm arkasın. c rta Ayrancı bnğııırındn 79 numaralı 
dald dar aokaklarcm }lUlUfup konuş. ı vdc oturan 1208 numarnıı taksi sn • 
mutlaı'öır. Fııkat §imdi ortada hibi §Oför öıncr oğlu Fahri Uçar, Ye· 
yoktw-. Bu kadın Pavlof ve KornUofun ntıehlrde '7Ukı:cl oaddcsındo •s numa. 

İstanbul -izmir-An
kara hava seferleri 
Yakında bcqlannuılı 'ii:ıere 

ltazırlıltlar yapılıyor 

İstanbul, Ankara, Adana vo EJ&zıf 
hava ıse.ferlerhıtn baalamaınndan •on • 
ra lstanbul • İzmir • Ankara h&va 
.eferlerlnln de yapılmuı Sçin tcılklk • 
ler nptlınnktadır. nu yeni hat l;bl 
Ye,tık6y hava meydanı nıUdllrU Ab
dullah Billblll bmJro ta)'1n oıwun~ 
ve \"llZl!Csine baoıaınrıtır. tmılr hnva 
ıeferlerl igin manı tellkkl odllen bası 
hususlar zan olunca Hforltro baflt • 
nacaktır. 

Diğer taraftan olmdl puar 1Unlerl 
YllPılnuyan htanbuı • .Ankara • ıa. 
tnnbul kar§ılıklı bava aeferlerlnlo pa. 
P.ar gUnleri de yapılmaıı muvafık gö. 
rlllmcktedlr, Fakat bu huausta kati 
bir Jcarar verilmem!.atlr. Bı• takdir~ 
lstanbul • Ankara hava postaları, ra. 
zar dahil herg-Un Yl\prlan Arucara • A.. 
dana hava po$talan ile A.nkıır&da kar. 
11ııao:ıcaklal"()ır. 

Zeytinyafiı fiyatlar' 
Ank~dan biktirlldifine göre, 

la§e mlis~rlığı ile ıeyUnyaicı • 
1"r arasında yapılmakta olan mllıa 
kereler c1Un neticele mi!llir Jı'lyat 
lar r.!'l!ut SJ.tı.,.~ıına GHreo tdbıt e
~il~e-kte.dir. Yn.kmda ~en ilan 
cdılecck olan Ytnl ft~tlara göre 
zeYtinyağla.r.mm beltc:ı• ltUQlunda 
c~. :ı~ .~o kttruııhüc btJo ucuılaına 
~um r~n o1~en.ktır, YU~c lr..ı !Wt .. 
h zeytınyagmtJl topum itılı~ fiyatı 
1~5 kUT'lışt~ 8~ e inclirJlmiotir, A. 
ı:.Uerl <'la.ha az veya daha. <ıolt olan 
zcytlnyağb.rmm fiyatları da bu 
ras dahilinde tcsb."t edilmektcdi~ 

Bir kadın yüzünden •opq 
sopaya bir vuruıma! 

hUviycUerl.ol saklnmnğn. ynrdıın etml§ ralı evde oturnn hıırlclyc vııltalct.1 mo Bakırköyünde 1st.ııs) on cac'ldcsiıı 
ve randevul~rı tcsblt i§incle kullanıl- toıılklet.çi ,o!örU Otı101· oğlu Adli ı-::an. cic 250 nuinarada otunı.n .Aziz oğlu 
oı.~tır. nıaz, Toroı otelinde ltfı.t!p Nuri oğlu Yaşar admda birisi, dUn, 10 tem• 

ŞAtnTl.Jl:RE Dı\ VET1YEL1m Bekir Seyfettin Sıınottıu. '.I'oros oteli muz cııddes nelen geçerken, bir ka 
GÖ~EntLDt ıntıstahdemıerl.ndon Mehmet Ali oğlu clın nıesc!cclnden cio!e.yı .umıı nçık 

.Fon Papclll tııammUdcn .ötdlirmeğo Halit Unsal, Toroı oteli kapmsı Rlfat o-lan Haydar adındaki adamla. l:nr. 
~ebbUstc bulunmııktan mıı.znun JOTj oğıu All Çelik, Kavaldıdcrc karakol e:ı-~mıştır. 

Pavtot ve nrkJid~ları htıkkttıdaki du· mUrettôbatlodan 498 numaralı polis Hn.ydnr, Y8,f3an görür germez, 
ruşmnyn çarııamtm gtlnll devam olu • memuru HUseyln ogıu ıcnzım Özdemlr ynnınn yaklasaro.k: 
nt.caktır . .Ankarada bft'lunan Amme lktuıat ,,"eknou so.ferberllk ıubealnde - Hft.lA bu kndmdıın a.yrrlınıya. 
r.r.hlUerlne tcbllgnt yaptıaro.k mahke. memur emekli yUzbafı Oanıan otlu cak mısın? 
mc gtln!l öğleden sonl'a mahkemede Marut Konurke.ya, Lozan apartımanm Demiş ve üzerine a1ılara.k kav• 
hazır bulunmaları t)ildlrildl. Tebligat dır. oturan Abınet Re<:ep kızı GUlizar g':l.ya b::ışlıım!,_c;t.ır. Yaşar da Hayda
yapılarak davet edilen §&bitler ıunlrı.r. Gökçek, Yoııl§ehlrde blrllk berber ra muk.ahe'c etml!i ve iki üııtk 80• 
dır: Sıhbat vekrı.teU civanndıı elek • dUkkAn.mda çalıtııın MUınlnoğlu Ah - pa"arla birblrler.::Oi bayli dövUrı 
trik şirkcUnc ait ıo numııralı pavyon. n:ıet Kalın, Ycnl§3hlrde And npartı • başlnrından ~.lmnrşl:ırchr. Ni .. 
lla oturan Kdmll kızı ve :Mltat l{uru. manmda oturan Jo4X\f oğlu Edvart Ro ha.yel i:.'tis! de bitkin bil' halde kıır.. 
n'lr, karıııı :McDıarct Kunıncr, ernnl • nıanaki, Yenlıehirde GUneo berber aa· lor ic:i.nde yere seı ilnıislt'.r ve yeti• 
yet mcydıuımda Ragıp, Sosynl npartı. !onu ııahlplcrindcn Yunus oğlu lama. , şen zabıta ~ından tedavi altı-

u;ıanı bir numaralı dnlrcdo ot•nnn dok U GörgUlU. na alınmıe]1ırdrr. 

ile sabah öğle ve 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

_ Kimlerle konuşuyordunuz? 
~Bunu hat.Irl.anııyorwn .. faka~ 

muhııkka..'< ki 0 gece 83.londa !birçok 
l:imseler va:ı'liı. Fska.t niçin bu u. 
vallı lmdmt. .. . . . . 

_ .Madam oterbum biıe bır.s·. 

• -\~.!') .. ~ ., • ..· "'· ~· . • ' • . 

Oberton kamarasından çıktı ve Pu 
rnroyu görilnce seslendi: 

- Buyuru.n Madam. 
- Bu zavallı çocu~la meşgulüm. 

merakla sordu. 
- Sağcı veyn sola kaça.bilir, fQ. 

ka.t üçüncU yol~ ben göruni.yorum. 
D~ye Kornctıa da f"ıkrinj söyle. 

di• 
:_ Evet.. Sağa so~ gidebUcc ... 

<rj gibi pekala a_qu< ı-·n da imn~si 

MecUsie kabu. 
editen kanunlar 

ln'lıı,l&p enstitiUii, 'faarral 
lxJnolan ldyilaaları 

'kabul edildi 
B, M. Meclisi dUn yaptığı toı>

lantıda An.kara d11 ve tarih - coğ
rdfya 1'alttll•es.tne bağlı Tlh~ inkı
lap tarihi ~tUsU kurulması halt
Jaııd<:kl ka.nun lAyihasınm b!:r ı. d 
dealni cnctt:qıene tevdi ve di -er 
ınaddelerini kabul ctmJştJr. 

Ma~rista.ııla Tiir1'!ye ar smdu 
mevcut Uearet analşıtıa"ımı mer
but A ve A • ı U.teal.nde yar:ılı 
kootenja.nta.r har.icindf! olarak mu-
1:'.adele edilepe,K demir ve ÇE'Jikl r 
llUkmda lıılacar!stan hllliümeti ile, 
TUr\lycı - Romanya tıcaret ve te
diy<ı a.ı11ııeınala.nn.'ll btr ay uzatıl
ması hakkında Romanya hilkümett 
Uo tr.atl edllen ııotalArm tasvibine 
dair kanun lAyUıatannm ihracına 
cialr kantınlnrla banknlar ltanunu
na birçır madde eklenmesine ait o
lıın lıanun 1!yU\alan kabul edilmle
ijr. 
~ inkılip tarihi enstitüali ile 

Bon~lıar ihracına alt kanun ve ben
kata r J<anuna ek lAyihaların mil • 
iüeresi er.asında maarif ve ma
lJye vekilleri beyanatta bulunmu~
lardrr. 
Mani/Qlura ve kuma.ıçJar 

toplcınaca~tar 
Manifatura ve kuınq tacirleri 

birliğinde bu ayın 20 tinde bü· 
YUk bir toplantı yapllacal<tır. Bu 
toplnnud:ı idare hrvcti geı-ek ma 
nifatura gerekse kumaı idhallt 
ye verli fabrikalardan tcdaT1ki 
husııaun411 tı.rfolunan rayret vo 
alınan neticeler hakında baya, 
fı.a.hat verecek ve )'eni tarzı hare· 
ket Uzcrintfö blr ka.r~r vereoekttr 

' _....,...,,..,...,o 

Lata mi, Hap mı ? 
<ISM tarafı 1 ııclde) 

Rçssamlardan bu ~8it veya, 
baska türlü her )1angı bir resim 
ietendiği zaman, kafa.dan uydu· 
ruluyor. Mesela: Burrorosun. 
'I'opkapı sarayı ınüzeainde mua 
sırı Nigıi.ri tarafından rwni ve 
bunun müteaddit renkli kopyala 
n dururken, tuhaf Banbnros re 
aimleriyl~ karşı!B.§ıyoruz. Bunun 
gibi hatalar dnbn. bir çok da mev 
cut. Çarşının tamir projesini y.L' 
pana herhalde harici kıamı:ı kıy· 
metinin bozulmamasını tavsiye 
edilmiştir. Eğer projede hata 
varsa, önüne geçilebilirdi. 

Yahut, alemler inşa ed.Bir'ı-ten 
usta d\kkatııizlikle onu bu h:ı!e 
getirdiyse, inşaatta drugten anlı· 
ynn birinin kullamlma.sı 18.zım 
gelirdi. Bunun tashih edilmesı 
r,ııyet kolaydır. Güıel ııan'at~ar 
prof ~rlerinden bir heyet seçi· 
!erek, çizilec:ıek esaM g:lre mevcut 
alemler üz.erinde tashihat yapr 
1a.bilir. 

"' - . . 

Cll\'itl}l"l <ltıJ ı:

AUI •""' nr ıaı, lmlnç ı.ul1\t ra
porlarını <W•"ı: ' 1 i maksmlarn 
ı.unı1alnr, 

llenıek ohmu· kJ 'fil.ten ) a-
na hlchir lrnıl;~ kalnumı ... tıı na. 
demhl sna3uı bUt\in a{tırlıgı ha
nlnr,1 yit:ılCLımi:rti. 

\ c mndcml<i .1"\ cm n k 'fİ ı'u 
togııU dar , ... n~fcsi . ttı, ı. , ·Utt 
ele ~ödeıi n1lyoptuJ o h 111 Uıal 
Sarkın bUtlln a;~rnıı' rmdn, urnn 
b1e lr-r kn uı:urtnu)-aenl 'e 'keı • 
,.ıı. · i.. , • ' • l:ve ·~hlrr·li. 

.t:.ıporl r U ;lil Ti .ı~to mı t • 
1;011 ını .... lh'lf nık 11a\ao;.a ve n 
• mn • r.lıı .. T•f.11 ifı 'l rin :ıır. 

K.ı .. :n 111! cıra mı":ı •' •n bıl
tijn ı;a ıı (l,~ı o:a) lrr, np<'t' q, 

:re lllr l."~\ ctliıı' ılcrl • •' tn.' 
~lr4i. 8ohı~u kıt el '1ikll'ri 1 ir 
tatam fttl:unla11, bııklıluı· l l ta. :,u
releri alt\arınaa oin.s nt glbl kul· 
!anıyorlar. GöpU dar <ledik1erl 'c 
t'-YJ'&re<:1llk1on ıskartay;ı PJkaı·· 
dıklım ıiJapun Hkorlert gök) ılı\ır· 
(le brtallann ııe!eatni kesiyor. 

Oıırba Mil bir (Iİlret harika-"ı 
tıayıl~ P1k•fİ1 en cı1ıa ifaJlQn er·, 
en çe\ik hav• 11\t\hH\khmna ha"I 
bir l\nsıy,tl ,.. dunııı dinlenmo
dcn \'e yonıhıp uımmMlM\ mutta. 
mi tekrarlaına.J&~chl'la r. 

l(it~bm ltesaplan \e naı.arf)t:• 
uln ölçU!erl, .!apondan e\'\ el Melı
mett;iğin lizcri.nile de bir liere,lcn 
hin kereye kadar kaç defalar bö~· 
le topuUn."!lış ,.e afdl:ımı:ıtı. 

Sinirin müthl~ kudretinden \e 
•çintle doll\jan kanm c~siı r.e\'ht· 
rinılcn Ye tat-ıdığı nıhun bmırsıı. 
enginırnnden gaflete dllşcnlcr, 
1'femetçl,in - onun lhm:ıl edildi. 
ğl (le\lrlcrde - bro omun \'e 
bra bakla y.emcline bak!lı-:ıl~ ve 
zevahirine nldanarak n:r mı hı~ı. 
r.a :.ı -;r(\rnı~lardı. 

f:ılüın olur ahval' ncharın 

sehcrlnden ... 

LAI:D 'I 

!rURK A?TA 1 KAÇ ÇO<rl'Gt.TN' 
VARSA O KADAR SAYGI 

DEOEnstN 
Çocuk Esirgeme Kurumu G~r.eı 

Merkezi • ... - • .... ~.... .,. . -·•v ' • .. 

1-~~-

BUGÜN 

i PEK 't 
KAHKAHA TUFANI 

3 AHBAP 
Çav 

ALTIN AR 
Senenin en büyük KOıWEDıSI TU 

Tal.lltıl muau.am film nııı,rUn c at ı de tr.nzllotlı m:ıılm· nin Luiz Burjcnin ilta.mara:;ın~ gir. 
eliğini anlntı)ordu. Bize bu ~sc. 
r.in kim olduğunu G<>yll)~eğı sı • 
nı.dn tabancanızın Jcwııunilc can • 
tı!Z yere serildi. . . 

Acaba iki yataklı bo~ blr kamara 
var mı? Her halde onu nnncsile 
beraber işgal ettifil kamamya gön 
dermek doğru olmaz. Benim knma• 
ram cln bir~. 

~Umkfuıclilr. 
- Çok ,., hmin edlyorsu . ,lfll••~•w.:;:~aızııH'J~B-•!'lli~lill••lililBe:;:5!ıili.li?:r.'.ftll 

nuz Matmnz=' ebrlk ederim. ıfl•~••aıı•••••M•lila!!!mli&:'..,.1!!!!!~!!!!'.!Sl!"t. 

Andrev Penington ince ıpekıı 
mendil ile alnını sildi: 

- Biltün bunlar çolc mütitiŞ şey 
lt:r .. diye mırtl<landı. 

Puvaro: 
- Mösyö Peninglon, dedi, bn 

i~ler hıı'kkmda sl.zinle biraz uzun 
görU~ek .!.&terim. Yarım s:uıt ka· 
dar sonro kamar.ı.nuı. teşrif etm{l.k 
liıtfundn bulunur musunuz? 

- Hay, hay. Bilhassa memnun 
olurum. 

Fakat Penington hiç ele söyle • 
dlği gibi memnun g6rUnmUyordu. 
Ras ile Puvnro b 1riblrlerine bnkt.· 
lar Ye dış:ı.nya. ı:;ıktılal". Dı~ardu.n 

Ras n.r1rn.da5ına: 
- tht;;ynr tilki titremeğc b~la· 

ılr. 
- Her halde \1cdaıu r:ıhnt de. 

~ı. 
Güverteden ~e~crkoo .MaclaJD 

- Bunu hallederiz Madam. Çok 
IY:.siniz. 

- Hiç merak etmeyiniz, ben o .. 
nu muhafaza ederim. Esasen o da 
ümit~tiklc txuııı sa11lınL5 bulunu· 
yor. 

Madam Oberton kamarasına ve 
.Puvaro da fA.ci!lllın cereyan ettiği 
kınnaraya döndU. 

GUvertede ayakta dul'llll Kor • 
rıelia. büyüyen gözlerilc hafiyeye 
sordu: 

- Bundan ben hicblr Şey anl~
ır.J)'Orunt M5syö Puva.ro.. Madam 
oterbumu öldUrcn namı oluyor da 
ki,mseji gl:lrmed-:n kn~.ablliyor?. 

Ja.kelin de bu su:ılc iştirak etti: 
- F~'·et, dedi hiç b:r F'.ey anla ... 

rı:ryonım. 

_ Ah matmazeller bu bir sal·~ 
ıs.ruba; oyunu cJe.ğil ki, 

l\'.atilin önünde lmçacnk Uç yol 
vardr. 

- Üç yol mu? Diye Jakeliıı 

Kornetin b r r v n.nl:ımamrstı: Güırlllklcrllc 
_ Valb.h. dedi. ister&eruz benı 

btitün göntUll'fi teblılr eden, .. 

aptal yerınc koyun, fokat ben bir 
~ey anlnm•• değilim. 'Sen Uçllncii 
yolu göremiyoı-.:.rı. 

Jakelin ka§larmı knldırdı ve ı;öz 
!eri p&rlıynrak anlattı: ı 

_ Aziz clostwn, M.öl!yö Puvaro 
katilin direklere sarılıp nı;ağıya 
nmesi ihti:nalini de gözBnUnde tu .. 
luyor. . ı 

_ Evet.. evet. bu hıç hııtırımn 
l!nlmi.5 dc~i'd.i. Falt:ıl bunun ıçiıı 
ele her bgHe çok muhik hareke• 
etmc:;i rn.ıundır. 

SözUn b ır:ı.smcla Tim Alcrton 
mUdshnl(' etti: _ 

_ zannet'lğiniz gibl degil mat. 
uuızel , dedi. Mükemmelen kncncak 
z ım"-ıı bu\<ı.b'lir. Bir tııbnncıı. her. 
ı ·csi i •, hayretle blr nn lçln evvel -
ı!en oıeuğ•ı ycrd'! hareketsiz ka -
ın-. (Devamı var 

AR 
YUı:lcrcc g-ib.clin ynı;adı-;ı blf ccnuot ••• 

Sa~"I ı:r; LC\'lılerJn toplnndığl blr ne:)C di\ny:ısı ... 

BugUn LAL 
06ıtereceıı BN GOZEL FiLiti~tn 
•Programa llı.1\'C olarak: Rt•ııkll t\111'1 .. Ki>p{'k M•rr,!111,. 

Uugün :!mnt 1 de tcnzillitlı matlnt• ••••••mıP-1 



lllmcBatua lllt 8* • raıı % ı• 
IMllllleler: 

Bindistana ait 8* NıStgeli' 
nen kelimeler. 

Bengate. ~ en kala· 
bel• k.-nı, meriDerJ Kaltdltadır. 

Buda, Hin~ büytit pey 
gad>eri. Milattan 560 sene eVftl 
Y'&§lll.ımştır, tnaanlara iyilik yap
mağı ta'Vllİ)'e ediyor ve öldürmeğ. 
yaaak edhıordu.. Hindliler bunun 
ıçin hayvan kesnecler ve ata bin· 
mez.ler. iMia, imıine izafeten Bu· 
dizm denilen dini lluı'lnuştur. 

Brahma, Hind mabudu. Dört 
başlı vıe dört kolludur. Ananayı 
tahayyül eder. 

KJemir Jnelhur f8IJarm dokun· 
duğu Hind tehri. 

Fakat ıenç 1m ne d!mek. m.ecti· 
lini İ&lil etmedi. 

- Maer Okvrayt Cicll. Si& ae 
J'BP&cakmrM Meri? 

Koat. Hindililerin taksün edil· 
mit oiduiu sınıflar. fündMıtan<Ia· 
ki kastlar, çiftçi, 11&11'atklr, as· 
ker, ve ruhban KMıthındır. 

Siva, Hiıı41ilerin yalap, :yıkaD, 
cesa ~ klldm m&bwtu. 

Kongre, Gandi'nin kurduğu ve 
Nehru'nun idare ettiği Hind istik· 
lil partisinin iamidir. 

Delhi, Hindistanm eski peyi· 
tahtı, burada altm kubbeli bir ca· 
mi vardır. 

Fakir, nefsini her teYden malı· 
1'lllD ederek ermek ~n çalıpn 
adam. 

Ganni, Hindietamn mukaddeı 
nellri. Hindliler bu nehirde yıka· 
nara'k günahlanndaıı kurtulurlar. 

Miliraoe, Büyük hükümdar ma: 
naema gelen bu kelime Hind'de 

lrWtilmdarla.ra verilen isimdir. 
Pasıyo, Hind ahalisinin fakir 

kıamı. Bunlar Hindlilerce pis a<i 
olunur, kendilerine temas caiz de 
iildir. 

Raca, Mihrace gibi Hind htı· 
kömdarlarma verilen bir isimdir. 
Yalnız bu isim ikinci derecedekı 
hükümdarlar bakkmda kullanılır. 

Sunla, Hind hüklımetinin yaz 
l* idare merkezi. 

İnek, Hindlilerce mukaddes ad 
dtdilen bir hayvandır. Hindliler 
eenede bir defa tövbe etmek mak 
911.diyle süt ve peynir yerler. 

1 - Rusyaya giden Müslüman 
yolu. 

2 - Paımr ~itleri. Bu dağ 
lardan yalnız dört geçit vardır. 
Uçü Mon BJ.en'den daha Yiiksek 

LONDRA ŞEYTANI 

olan bu geçitlerden Afkannıtana 
ve Türkistana geçilir. Bu geçitle· 
rin en meşhuru Hayber geçididir. 

3 - 4000 metre yübekl~ğinde 
Til9et yayluı. Burada bir yır 
murta 20 dakl<ada plter, 
~ - Ç~in, ~yçek1n 

kurduğu merkez, 
5 - Tar volu, bu yol. yıldan yr 

la genişlemektedir. 
6 - Htlrmü7.boğazı, BiMa kör 

fezine bu 1>oi&Bian girilerek ge· 
çitir. Ru&yaya gönderilen mühim· 
mat bu yoldan gider_ 

7 - İndUB, Gandi burada ilk 
defa den.imen ıtm çrkararak İngil · 
tere hülrtRnetine &ilüısız isyana 
başlamıştır. 

8 Bombav., Hindistanın en bU 
yük limanıdır. 

Tıpkı bir gölge giıbi Daney'iıı 
otomobili kamyonetin peşini bı 
raknuyordu. Birkaç saniye sonra 
her ilri vasrt:a da J!Özden kaybol 

9 - Goa, Hindi~nda Avrupa· 
lılarm ilk defa girdikleri şehir, 
buraya Portekizliler yerleşmişlır. 

10 - Adem burnu, bur..ıda. Hin· 
dUıtenfa -talı arumda mercan 
kayaları vardır. Biiyük gemiler 
buradan geçemez. 

11 - Seylan Belçika ve Hollan 
da kadar büyük bir ada, 1Jdımı 
SIC&k, çay yetişir. 

12 - Ka.lküta, Hindifftanda ln· 
giliz imparatorluğunun ikinci bi:. 
yilk şehri. 2 buçuk milyon nüfusu 
vardır. 

13 - Ganj man8abt, burn.dı::. 
geniş pirinç tarlaları vardır. Sık 
sık kıtlıklar da burada olur. 

14 - Birmanya bunLda yaşayan 
16 milyon insandan üçtebiri ö· 

mUrlerini mibedlerde geçirir. 
ya.pra.lilarmı salata yaparak 
ler. Kadınlar ve erkekler 
yaşar. 

HtııdtBtanın nMusu 3eO. 000. 
m1lyondur. Senede nilf 
dört }nilyonluk bir tezayüt 
da huma hastalığmdan dol 
nonnal senelerde altı veya 
yUz bin kişi ölmektedir. Her 
senede bir kıtlik hOküm 
Hind müslüma.nlan ıaıfuauJJ 
çeyreğini teşkil etmekle 
y<!rli Hindlilerden daha 
dirler. Hind yerlileri eeJıir 
çok kala.balrktırlar. Yüz · 
bir lngHizin işgal ettiği 
ıkamet etmektedir. 

•••••••En son modııya muvArık •••••• .... 

BüTUN MOBil YALARNIZI 
Meri bqlnı saBadıl: 
- llenü& bimİ)lOfUlll,. 

w ... : 
BDGAR V ALLAS 

Çntrm: 
VEHIP TAYLAN 

muştu. Tim bu ant karşılaşma ne Çeşitleri en çok olan lstanbuld:ı Rıza Paşa yokuşunda 66 No. 
tieesinde uyuşmuş gibiydi. Bu 

- lle!'Mlde yeni bir v.- lfi· 
mak mecbariyetinde kalMıakee•. 

- Hayu-, pek muhtaç olımy8ea· 
flllı. 

Tim hayret içindeydi: 
- Şa.bsi bir var.idatmız mı 

var? 
- Öyle 7.8Dned~rum. 
- Tuhaf şey, Yoksa Mister 

Okvrayt size servetinfo bir kısmr 
nı vasiyet etmeği mi vaadetti. 

- Evet, bana birkaç defa yüz 
bin İngiliz lirası bıraka.cağını söy· 
ledi. 

Genç kız bu sözleri o kadar ta· 
bit söyledi ki Tim, kendini hayret 
etmekten alamadı. 

- Yüz bin lira epey para dedi 
- Bana kat'l olarak vaadetti. 
Landon, amcasmm bu parayı 

hangi servetle bırakacağını sora· 
caktı, fakat biraz düşününce su· 
ali uygun görmedi ve merakını 
yendi. 

Benzin almak için durdular 
Satış yerinin tam yanında bir de 
gazino vardı. Tim'in teklüi üzeri· 
ne gazinoya daldılar. Bır şişe bira 
ikişer çift sosis getirttiler. Bu oa· 
sıt yemek kırda fovkalnde lez.zetli 
gelirordu. Tim. ~zilip büzülüyor· 
du. 

Genç kız, isifbamklr bakı.şlarla 
gözlerini yüzüne dikince dayana 
mayıp sordu: w 

_ Size bir şey .roracagtrn aı~ır., 
beni egoist tanıyacaksınız dıyc 
korkuyorum. 

'Beni merakta bırakıyorsu 

nuz. .. 
_ Okvrayt, size haıkikaten yuz 

irin lira vasiyet ett;yse tım!t ede· 
rim ki bir çok zenn'inler gibi ka 
buğ-..ınuza ~e!rllip hayatınızı ibti" 
,.ar lir bakire olarak sona erd: 

ı:~~~~;~.u 0brrr~~~~ AHMET FEYZı'nin ASRI MOBiLYA 
--ı· .. ; . .-). onu h"" ..;-.; "--lıt+T"- sırada ne yapabileceğini düşündü. Sonra -. ••••---~ 

. zı. 
.. _._ -- .._.~ ... .r• ""'-'9A'""-5 • h b" tak · .. ~rdı M · · ,.••••••••• Malazasından alınız. 

Meri giilüımemeğe ~alııtı: ağır yaralı olarak buluyor ve ha emen ır sı ç...,.. · erıyı 
- Niye böyle temennilerde bu· line acıyarak beraberinde götürü· içeri attı ve şoföre en yakın po· 

lunun da ondan batla. yor. Bandajları ve tentirdiyot şi· lis merkezinin i&.'llini söyledi. 
- S:zi eeven birisini tanıyorunı şelcrini hatırlarsmız! Simdi sto· Komiser uyanık faal bir adam: 

da ondan ker'in 80!1 defa mezarlığa gidişin· dı. Beş dakika sonra civar mer 
Genç kİz hemen bafını yan ta de yanında niçin bir kenevir halat kezlere haber gönderilmişti, ve 

rafa çevirdi. Tim kTzın elini tuttu g-ötürdüğü de anlaşılıyor. Bu ha· otomobillerin eşka.Ii tarif edilmiş 
fakat Meri_ elini ç~ çekti. !atla ihtiyar adamı yukarı çeki· ti. Tim Meri}i otele bıraktı. Ve 

- Çok rıca edenm. Böyle söy vor. Kenevir halat garajdaki çelik tekrar polis merkezine döndU. He· 
lerneyın ! Hayat .benim için esa halata nisbeten daha yumuııak nüz hiç bir ta.raftan haber alınma· 
srnda bu kadar ıztırctp"ıı. Bı'r de ld w d . mıştr. Ne kamyonet ne de bir bi· o ugun an onu tercıh ediyor. k .ı.---b·ı· h" b' .:ıft •• ··ı siz bana ıztırap vermeyiniz. So 1 ne Oı.uıııu ı ı ıç ır yerwo ı;oru 

~ nra. yara ıyı da beraberinde gö mernişlerdi, 
Genç kız konuşmakta zorluk çe türüp ?~u. ilk doktora bırakıyor, Komiser fikrini bildirdi: 

kiyor, sık sık nefes alıyordu. Merı ıçıni çekti: _ Bunlar muhakkak ana cad 
- Şimdi çayınızı içiniz. Bu - Klenç Havs'a biri.si linet et· deden sapmış olmalılar. Herhan 

bah.si açmamalıydmı. miş a!Jla... gi 1-irşey zuhur ederse binbaşı 
Krevcivanna vardıklar: zaman _ Daney bolJd M;ctcr Okvravtı r..~ndon size hemen telefon ede· 

motorda bir :ınza oldu. Tim us- ve Celf"i öldürmemiBti Fakat rim. 
tünkörü bir tamirden geçirdikten mah~nde glzlea:ei hazir{e bu iki· Tim otele döndüğü znman saat 
sonra bir yarım yolla seyah:ı.t:e· sinin sebebi mevti olmucıtu Celf . biri J'ec;iyordu. Meri ı;:C:minenin ö· 
rine devam edebildiler Ortalık d d · ··nd k l t C-e k karadım zaman henüz G. rantama in Lon .ra an bumı;u ~eı&!ii sırf n~ . ~ uyı~ya :a mı~ ı. ~c 11za 

,... hazineyı bulup bir k -smın ı almak l:c·r ıkı k lime ılıı olup bitenıen 
varmışlardı. Tim daha fazla ileri içindi, anlattı~ Saatin ilerlerr.irJ olması· 
gitm~in münasebet almıyacağım Yolun sol kenarında ~iirüyor· na ragm~n telefonla Skotl:ıııd 
anladı: ve otomobilini tamir m:ıl\ laı-dı Birden Tim Meri:vi !:olun· Yard'ı arn~1. Tesadüfen Kovley 
sadiylc bir garaiı. bıraktı. dan ;ekti ve evlerin göl.1esine g-iz y:ıtmamr;, biirqsunda. m~~l otu· 

Akşam,.vemeğinden sonra Meri ledi Işıklan sönUk bir otomobil yordu. Tım raporunu verdı, ve 
ile ufak bir geane yaptılar, ve son· sür"atle önlerinden geçiyor· polis mV. ~Pril r~·ztiııli kesmeksizin 
\-akit müsait olduğundan. bir si· du Tim gözleriyle arabayı takip sonuna kadar clin1edi. 
nemaya girdiler. Saat onbire doğ- etti Bir sokak lambasının verdi· - Ş'mdild hl:''de b:r şey yapa· 
nı sinemadan çılan14, ajır ağır ği ziyada otomobili tanıdı ve te mayız. dedi. Londra mm~aka.sına 
otele doılnı ilerliyorlardı. lqla ba~ırdı: dahil ol~ncayn l:adar kamyonep~ 

Genç birden aordu: - lşte kamyonet. Stok<:r'in ı:;a· otomobıle dokunmıyalım ba!<a. 
- Da.ney~ yaptı dersiniz? tın aldığı kamyonet. lım! Tahmin:mc ı;;re yann sabalı 
- Okvrayt'ı o mu öldilrdü di· Tam bu sırada ikinci bir otomo· b;zim eyalct:n hudutlarını ger,mi.;; 

;yeoeksiniz? Ha.yır Okvrayt•ııı' na bil daha önlerinden geqtl, Bu ko· olacaklardır. B~t~n hattan wsıkı 
il öldiii'ünii bilmiyorum. İhtiyar caman, tozdan çamurdan Tenı:ti bir -kontrola t'?b• tutt~raca.gı~: 
adam, <}al"Şma. odasında boşluk atmq olan arabayı tanım:ı:r.ak Bana kalırs:ı. Eı!ıseks f!;tıkametını 
hasıl olunca merak edip tehlikeli imklna~ı tutacaklardır. İkinci otomobili 
basamaklardan aşağı inerken a · Kamyoneti takip ec!m bu lüks kullanan ada..'l'lı crördllnUz mü? 
yağı kayıp yuvarlanıyor. Stoker otomobil Lev Da.ney'e aitti. - Daneyi mi Hayır! Hem gör 

I~ Deniz Levcuım Satınalma Komuyonıı L ilanları 
ı - Tahm..ıı olunan mecmuu bedeli (30.900) lira olan (80.000) kilo totl ,! 

kerln 8 nlıan 9•2 ~rp.mba gtlDU saat ııs t.e pazarUkla ekaUtmeli r 
pılacaktır. 'il 

2 - İlk temınatı (:?Sl7J Ura l60) kuruıı olup prtnameai hergtln (1&5) 
ru!J bedel mukabilinde komisyondan alınabll1r. . 

8 - lsteklılerln 2490 aayılı kanunun lstedlil vesaik w lkinct maddede~ 
&ılı mlklarda teminatlarlle blrllkte Kasımua,ada bulunan koaaSO""' 
mUraca:ı.tıarı. ( •037) 

lıtanbul Belediyesi ılanları 

TabıDlıa B. l1k Te :. """ 
H6,00 100,20 Temizlik iııleri için alınacak 300 metre pi 

tem kauçuk hortum rekor. ,ıl 
• 160.00 Temizlik vesaltlnln boyanması için almacak ı. 2000.00 

kilo yağlı boya. ~ 

301,84 Beıcdıyeye alt motörlU vesaitin karoae.si veaal' Jt 
aa.mının tamlrınde kullanılmak Uzere ~ 

•024.60 

reste vesaire. ,f' 
Tahmin bedeUerile ilk teminat mlktarlan yukarda yazılı i§ler aY"' fi' 

~k ekliltmeye konutmuatur. Şartnameleri zabıt w muamelAt mUd~ 
kaleminde görUleblllr. İhale 8.•.942 çarşamba gUntl saat H te dalın! ,,, 
mende yapı!acaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları "',1 
yılına ait ticaret Oda11 vealkalarllı ihale gUnU muayyen saatte (!alasl 
cUmende bulunmaıan. (8763) ~ 

lı seydim bile onu tanıyamazdım ki! 
Onu topu topu bir kere ve o da 
sathi gördüm 

Kovleyin di.ııa mbıtaaı bize fr 
ranlerin bir sandık içinde malcı 
neJitUfek taşıdıklannı bildirdi. 

- Çok enteresan! Gerçi St.oker 

makinelitüfek kullanacalt Tıt i 
hissini bırakmıyor ama, bt;! 
maz! Ne de olsa Daney'in 1' 
şidir. 

!Den.ını ,-.r) 


