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Sıkıntı 

1 Kö•l rcller, llakkallar ka· 
saplar birlik kur acaklar 

Suçlular 24 saatte 
meydana çıkarıldı 

Pavlof Kayseride, Kornilof 
istanbulda tevkif edildi Hüseyin Cahid YALÇIN 

H ABPTEN her memleket sı. 
Jantı \'C ıstırap duyuyor. 

'~ yine her memleket ~:ektiği bu 
~6tl11Jdan meydana vurmamayı bir 
'2'lile biliyor. Fakat harbin sebcıı 
~~ğu darlıklar ve yoksulluklar o 
"""'l&r nıUthiı; bir dcnltir kl ne ya
PIJsa onları ~mclakindeo gizle 
~ imkln olmaz. Hatta muhari(l. • 
.-..:.. 1 
-ua bizzat kendileri istemlye iste. 

tnf1e ne kadar ıkrsık bir durumde 
01.>ı -"llll)darını H§a ederler. 
ıteseıa İtalyan radyo unun ltaı. 

f"teıa olarak verdiği u havadise 
~: RomAdan blldirildiğinc 

Röre, lıa.i'p sanayii imalatına tah"-i-:. 
edlhnek üzere memlt'kette mevcut· 
\'e aileler nezdinde bulunan bakır 
~ya el konulmasıll!\ dair naıır -
~ lllecllsl kararnamesi resmi ga 
ıete Ue nesrcdllmi.Ştir. 
t IJa dört beş satırlık fıkra bize 

Ticaret Vekaleti bu işle alakadar oluyor 
----] Balıkçılara birlik kurmadık-

l ları için· tel verilmedi 
Ticaret vek&Jetl, mUhteU! ticaret ıarı ihtiyaç müracaatlarının karoııa. 

ye iş erbabının kurmaaı ltı.umgelen namıyacağı da k endilerine bildirilmiş. 
birliklerin biran evvel teşekkUIU için tir 

bazı emirler verml§tlr. Bllhaasa §ehrl ~a.ngaı kömürü ocakları ve 1942 
mlZde ve Ankarada yapılan içtimalar 1 1943 k ınm lstanbula haziran oa ın. 
ile temelleri atrlmıo olan fakat ondan ış ll 
sonra teşekkUIU geciken balıkçılar ve da gelmesi mutad olan odunları için 
fiyat murakabe komisyonunun son iç. etmdiden: kesim başlaml§ olduğundan 
tımaında teşkiline _ odun ve kömUr oduncu ve kömürcü birliği de .U.raUe 
tacirlerlle birlikte karar verilmlı o. te§ldl ed.lle<:ekUr. Blrllge glrmlyenler 
ıan _ odun ve k!SmUrcWer blrllklerlnln odun ve kömür satamıyacaklardır. 
hemen faaliyete geçmulnln temlnl ta. Diğer taraftan mandıra sahipleri 
tenmektedlr. bakkallar ve kasaplar arasında birlik. 

Marmara havallsl balrkc;:ılarmm A.clı ter kurulması üzerinde de 6n plA.nda 
ihtiyacı olan telin bir detaya mahawı 1 meşguı olunmaktadır. Halkın bqlıca 
olarak verilmesi takarrU.r etml§tır. ı gıda maddeleri ile alA.kadar olan bu iş 
Fakat., birlik teşekkül etmeden balık bölUmlerlnln birllkler haline gelmesine 
~ılarm toplu veya mUn!erid yapacak_ 1 ehemmiyet verilmektedir. 

Amerikan 

Ankara ve lstaab.al zabıtası 
aaııl çalı1Jtı ? 

talyanın dahili dorumu hakkında 
uınn 112un .raporlardan ı:ok daha 
•rık ve clddi bir fikir ,·ermeğe kii. 
flcUr. Çün'kU raporlarda tarafgirlik 
~Uir. Eksik \ 'e yanlış müı:ahe<l<'. 
1ere aldarulmıa oJa.cağı akla gele • 
bitir. Raporların tck7.ibe Uğnuna.sl :;;arııtaı.ı hııreklU.a genlı mikyasta 
her zaman kabildir. Fakat bizzat iştirak eden Alman tayyareleri 

iZMiRDE 
ingiliz-italyan ağı denizaltıları 

ftaı.Yaıı radyosu tarsfmdan \'eril • 
lllie bu ha\·adise inanmamak akıl -
f1- Xeçer mı? Bu havadis bize ne 
direuyorf l&alyıı hükümctl harp 
lo:aaıitı için İta!) :ın ııflelerlnln ten. 
Clerelerine, bakır e)"}"ah~rma el koy. 
lQai( kara.mu \erirse demek ki ba.
kll' balmak basucıunds im.killsızlık . 
lllrta karlıbanustırf. 

ltaJya niçin bnkır bulamıyor? 
Ctiııldl drpnlan kafi clerccede ba. 
kır getirt.mel< çare ini temin ede • 
~r. Demek kJ llcnlzler İngiliz • 
1~ hlklmlyetJ altındadır. Bu lıi
kinıtyet mutlak olmasa blle tta.ıya 
~ı Ve Almanyayı bakır krthğma uğ. 
~ kadar mües.ı;ir bulunduğu 
''~ iııkir edllemiyeook kadar n. 
~. CüııkU .lUmsııyaya fazla mik. 
~ bakır gelebilseydi bir kJsmı. 
111 İtalyaya vereceği tabii idi. 
Şq halde, ttalyan donanmasının 

~~ıılzde İngiliz donanmasını sln 
l ll'di~ t.edafüi bir durumda bırak. 
tıtı hakkındaki iddlalann ne kıy. 
ınett b.lırr Uzak seyirciler, bir de. 
~~-~inin ne tanda cereyan et-

t\QQ bUenıczıer. Denlzaltılıl.rm 
~tçelrt.en batudıklan gemileri sa 
~llına.zlar. Fakat bazı neticeler var. 
1.?" ki onlann göze ı;.arprn.aması ka. 
~~~iildlr. lJt;e ltalyaolann bakır 
._-qtJ ~lmıeJerİ \ "C bu kadar sıkı 
~e acı bir t.tıdblre ba.5vurmalan bo 
~rlti alimetJeıden biridir. Sabit '>. 
1ı..°'or Jd İngiliz ablukası İtalya ifo 
~ya tlzerindc ~k büyük bir 

Şarkta 
Alman taarruzları 

şiddetlendi 
Rusyada ber taral 

batak hAllnde 
Londra, 5 (A.A.) - Se.IAhiyet. 

u kaynaklardan verüetı malumata 
göre Sovyet Rusyada Almanlar mü 
hirn şehirleri muhafaza etmek için 
!;-iddetli muha.r~lere başlamışlar. 
drr. 

PÜSKVRTOLEN RUS 
HtJCUMLARI 

Eerlln, 5 tA.A.) - Sovyet Rus. 
vada 2 n.$'16 BiddeW muharebe. 
1er cereya.ıı et.mhJtiır. Merkez ceıı
hesinde Ruslıa.r topçu yardımile ~ 
lerl.mek teşebbüsUnde bulunmuş • 
\ardır. 

Bu teşeıbbilsleri A1:man piyade • 
~inin mukavemetile kırılmıştır. 
Rus1er püskllrtülmilştür. 

Donetz mmtaltaaında R u9lar ağır 
uı.yiat vermişlerdir. 

SOVYET TEBLtGt 
M~kova. 5 (A.A.) - Bu saibaJ:ı... 

ki Sovyet resmi tebliği: 
Diln cephelerde kayde değer bir 

hadjse olına.rruştzr. 

KARLAR ERJMEöE BAŞLADI 
Londra, 5 (A.A.) - Sovyet 

Rusyada.n gelen ajans haberleri 
Rusyada karJa.nn Ve OOzlarm eri • 
tneğe 'başbıdığmı ve ortalığın ba • 
tak halini s.ldığmı bildirmektedir. 

yarahları mübade 2 Jao~n kruvazörü 
le edilecek 1 

Hastane gemileri yakında J 

lzmir limanına gelecek 
Londra, 6 (A.A..) - İngiltere ile 

İtalya ortaş8.l'§taki yaralı ve maıru 
esirlerin mUbadele.slne karar verml§· 
lerdir . Bu mUbadelo 1ç1n hnsta.ne gc 
mlleri yakında İzmire gideceklerdir. 
Mübadele burada yapılacaktır. Bu tı 
esu itibarile bir mübadele detU, du. 
rwnlarmm afır olduğu teablt edilen_ 
terin, mfllelleraran htlkUmlere daya -
narak deği§t1rllme.sldlr. Sayı bakımın
dan mUsavat arannuyacakt:ır. 

Slivlar 
Almanyaya karşı 
ayaklandırılacak 
Moıkovada bir 
kongre yapddl 

Londra, 5 ( A.A.) - B. B. C: 
Moskovada bütün Slavları Alman· 
ya aleyhinde ayaklandırmak için 
bir kongre topJa.nını:ştrr. B~da 
Rus, Bulgar, Y~lav, Leh. Çek 
murahhaıelan bulunmuştur. R~ 
delegesi general Bunduruf n~ 
ta.zyiri alt.mda işkence çeken bu. 
tün Sla.vlan çete harbine ve bal· 
tala.ma.ğa. davet etmiştir. _ 

,. 

batırdılar 
Dlrt gemiye de 

t orpll isabet etti 
Londra, 5 (A.A.) - B. B. O: 

Kornııoı ile ı•. \ l1;f m3b'.emeJ e 

Alman büyük elçl8i Fon Papenln ı banca parçaları buluDIDUftur. 
pb.ama kartı tstlbdaf edllen iNii- Bunlar, bllytlk bir 1tbıa Ue t.oplan

liaadua ne Hretle tertibi ve bütün ! ım, ve derhal Ankara polis enstitü. 
11tıçlulann 2i saat glbl knt& bir u- süne ~tlrllmlıtlr. Enstitüde mubte. 
manda meydana çıkarılarak tetkik. Ut lAboratuarlarda. ~ ruütebee.. 
leri etrafmda ötrenllen yeni maJO - ınslıar, vakit kaybetmeden faaliyete 
mat bir hayU meraklı ve hey~lr. geçerek elde mevcut insan ~ 
dır. rmı bir araya gettrmek suretlle ~ 

H pbat ..-ıu, lnlOAktan ııoara, hlll ,.um boyunu, ağırlığını ve dl• 
lı&4l9e m.llalllndfoı delll olarak ter \'asıtlannı bir tablo halinde be. 
sadece kUı;Uk kUçUk parça \e kıyma llrt.ırı<'ğe mtı\'affak olmuşlardır. 

Cava denizinde Amerikan d~ni 
za.ltrla.rı bazı mühim muvaff akı 
yet~r elde etmişlerdir, Dün gece 
y~ıngton0a neşredilen bir teb-liğde bu h~ denihyor ki: ._ _________________ lm!I" _____ _. 

Amerikan denizaltılan Krist. M •• 
haline gelmiş insan etlerlle bir ta- l (Devamı S üncüde) 

n;ıas adası yakınında 1 Japon ha· ısırçarşısı uze-
fif knıvazörünü batırmışlardır. 1 
Japon hafif kruvazörüne de t.ım 

isabet olmuş, bu gemi hasara uğ· rı·n dek ı· alemler ramıştır, Kruva.WrU hasara uğ· 
ratan denizaltı peşini bırakma 
nıış. ertesi gün bir torpil daha isa· 

~*~~iı~;:.ruvazörün ae Sanatkar bir usta elile 
Bundan başka Japon deniz tay la"' le şekıı·ne sokulacak yarelerine levaznn taşıyan 2 di-

ğer le~ taşıyan 1 vap~rla, 
~ka bır ~apon gemisine torpii Mimar Sedat Çetlataım mltaleuı 
ısabet etmiş, bu gemiler hasara 
uğra.m.Işlardır. 

Paai:fik harbi başhyalıdanbcri 
132 Japon gemi.si muhakkak su 
ret.te batırılmış veya ha.sam uğ· 
ra tılnuştrr. 

Ayrıa. 21 Japon harp gemisi 
muhakkak surette batırılmıştır. 

Belediye, Mısırçarşısı kubbele· 
rine konulan ve haça benziyen 
alemlerin nihayet değiştiril mesi· 
ne karar vermiş. Bu işe yükscı< 

mimar Sedad Çetintaş memın- c· 
dilmiştir. 

Mimar Sedad Çetini.aş dün bu 

hususta. ibir arkada§mııza şunları 
söylemiştir: 

Mısırçarşısm.m kub~lerindelt! 
alemlerin mahiyeti meselesi bir 
dava haline geldiği gündenberl 
bu hususta bir çok fikirler aerdc· 

(De\'SDlı 3 Unt'Ude) 

Demir y o 11 arımız ın 

lo )'apecak dereceye varmışUr. 
ı.. ltıı11<1an ne çıkar? Ne çdcacağmı 
"Qtirnıe1c zor bir iş değildir. ttaı. 
~ batkmm \'8taı:ıscvcrliği malôm 
.._ • ~!erde b&kn'lar htlk&met ta. 
1; 'n.cıaıı alınıyor diye İtalyanlar 
:r. 11.b edecek ve bükümetl sulha 
ıı~tl.ıyaca.k değildirler. Onlar biç 
'I!{)" !:•kannadan vatan vazlfe<;lni ifa 
\• etekler ve balarlannı biltnimete 
~~ktir. Fakat aJ1e~rclekl bakır. 
~ bir maden oeağınıı benzemez. 
lt~nn sonu ~ok gellr. Ya o vakJt 
elle~ stlih fabn1mlan ne yapa • 

Tanesi 2,5 liraya ek· 
mek karb satmışlar! varidatı artıyor 
Kasımpaşa Nahiye müdürü, iaşe memuru Arada sırada ı'le ~~I' UP.raftan. bo tllrlU fevkalü.. 

!!l t ~lrlerln halkta btr moka,·e • 
e v • ~ 

t.tı e ısyan hareketi do5 .. nnasa 
tft e bir Yei'l doğuraca~ muha.kkak.. 
b • ita rttrUttüğtimüz muhakemeyi 
~~6" İtalyanlar da zihinlerinden 
li~~lerdir ve bütün :resmi teh-
11y l'afmen işler fena gidiyor 
~Uneeeklerdlr. , 

Fransa üzerinde 
ıı hıgıuz tayyaresi 

dilştl 
lit~a, 5 ( A.A.) - Dün İngi 
~ a~ri Şimali Frans:ıya 
lcsı.vl'ııız etmişlerdir. Kuvvetli mu· 
C::arpetnet YilzUnden birçok ~.:va 
}"a l§:rnaları olmuştur. 11 Bntan· 
tn· avcı tayvaregi üssüne dönme 
ta tştfr. Maamafih bornbardmıar. 
(~llreleri hedeflerine, Saint 
bir\~ Yakınındaki şilT'endifer 
bollıb e noktalarına vararak 

alar atmışlardır. 

vu!~ '"~~~~~~~~v~~ 1~!~! ~"d~~~- Şekip T unç'un 
mek karh sullstımallnl meydana çı· lllfe memuruna vermesini bildirJDJ§tir. 
karmış bulunmaktadır. Tahkikattan Kahveci iaşe memuruna paralan 
anla.§ıldığına göre bldlae fByıe eere. verirken mtl!ettiıler tarafından cür • 

ingiltereden beş lokomotifle 
248 vagon geldi 

müme~ut yapIUUf ve tahkikata ba§· yan etmlıtir: 
Bir kahveci belediyeden Kasım paşa. lalUDJ§tır. 

da bir kahvehane açmak Jçin müsaade Bundan sonra kart suU.Stımali hJlk. 
al.mı", evrakını nabiye müdllrüne gö. kınck ikinci bir ihbar da.ha yapı:lını§. 

" tır. Böylece suçla alA.kaaı olduğu an. 
tUrmUştür. Nahiye mUdürU bu kahve- !aşılan Kaaımpap nahiye müdürü 
clye evrakını vermemi§, bir iki ay g~ Rüştü, _illfe memuru Şevket ve kart 
tiğt halde kahveci kahvehancalnl aça· tevzii i§lerlle u#ra§a.n nahiyeye ınen
maml§tır. Son olarak nahiye mUdtl - sup bJr komi.ser muavini Galata sulh 
rüne başvuran kahveciye, ~UdU.r ı.aşe ceza mahkehealnce tevkif olunarak 
memuruna gidip vaziyetin! anlatma. ınilll korunma mahkemesine gönderil
smı bildırm~tlr. Kahveci la§e memu. ml§lerdl.r. 
runa vaziyeti anlatmı§ l§lnln 2ı>O ura Dört gUn evveJ bir cUrmUme§huUa 

ile yapılabileceği cevabım aım11tır. meydana çıkarılan tebekenln 2WO ek. 
Bunun üzerine vUAyete ba§\.'Uran kah mek kartını tanesi 2,IS liradan sattık. 
veci vaziyeti izah et.mi§ ne yapması lan anlaşılmıştır. Bu mühim suilstL 
ın.zımgeldlğini sormugtur. Yi!Ayct, mal işinin muhakemesine yarm mlllt 
kahveciye numaraları . teabit edilen korunmada ba.§lanaca.ktır. 

. 
ınancı Ankara.dıa.n ha.ber verildiğine gö

re, topla.nacak olan Büyük Millet 
.. . Meclisinde Kars meblL'ıu Hüsrev 

Profe§or Şekip Tun~, yeni felse. Haminin vefatı tezke rcsile hava ve 
fe terin:'1erlnin yüzde altmışını bu. ı demiryolları bUtçc lerinde milnaka. 
b.n lyi<ıı m~vaff~ ~luu~ gerlsinı j le icrasına dair kanun Jlyihaları 
de düzeltmıye gotiireceğlne inan- konuşulacaktı:'. 
mı§tır. Bunu bu sabah çıkan bir ya Demiryolları idaresi 941 sene • 
:.!ısında okuyoruz. sınde 14,5 milyon lira fazla vari • 

t)'stad bu .tnan~mı ı»ertlnlemek clat temin etmiştir. 
i~ (na.ıııl ki saglam para Ç\irü"k Demiı-yollar idaresi halkla dal. 
parayı ko,·ar) diyor. mi !.e:rnasta bulun.an memurlara se-

Bizim bildiğimize göre •ilam "lede verilen birer kat elbise çabuk 
paranm ~ürük parayı değil. tam eskidiğinden bu gibilere ilAve ten 
tenıine, çUrilk paranın sağlam pa. birer kat elbise ile bir çift ayak. 
r.\yı ko,·ma'ı bir iktısat dü~tnrudur. .tabı, işçilere de tulum verecektir. 
Eğer j~ bo kaideni~ te"I? altında. Dcmiı-yollan idaresi Arda • Me • 
ıse yUıde altını' t.crım fı:ın ' 'erilen riç köprülerinin t e cdidi, d~ncr k~p 
-eme~e, kınlan gönüllere acrruar. mı. rll ler inşası. vagon kantarlar: vesa. 
muz? ir Ueretleri, yine aynı yerlerde me-

bani ve sa.bit teeiııe.tın tamiri ve a. 
mele Ucretleri, Uzunköprü - Sivilin 
--ra.d klsmtn.da.ki bina ve teeisatın 
b • 
t.runiri v e b:ıkırnı içiın bir mılyon 
2RO b!n lir:ı sarfedilecektir. 

~{~cl:ist~ i$tenen tahsisa.tın için• 
de bu masraflar bulunınakta.dtr. 
n~·let Demiryollan ida.rcei de • 

ıairyolu tesislerinin takviye&i ijıı 
lüzumlu ol.a.n 15 milyon lirayı :istik 
nız SUTet:ile değil, va.rida.t fazlıaalle 
ı emin otm:ğe karar vetmlştir. 
Diğer ta.raftan lngiltereden aıa

t'ağnnız 22 lokomotifin. beşi Te 650 
vıtgondıı.n 248 i menılket.imlze gel. 
rn.hıtlr. 

Bunlar Sivas atelyelcrlnde mon.. 
tc eclllmektedir. Mütebaki kanın 
da sene sonuna ka dar yet.işt.irilece• 
ği alüadaJ"bra bild~. 



ESRAR DIY ARJ 
IRMANYA 

ruııoJi nehri Jııyıları p.if'.ol kayr.aj;ıdır. Bürmel•r maran. 
go:dırk ve kuyumculukta ~ok ilerlemiştir, ecdadımız may. 
munlar Ja Hinclistancevi1Sle rifo hücuma geçmekte çok 
ı~adır! 

Yazan: SA9İll .. AÇAM 
iV ("') 

H11rHlllı gaz 
Jlaftlazl ... uer1111n ra.ı.ıa ~-aadJil, 

Şirketin fazla pıara aldığı fikAYetlerl 
tallldk Mildi. Neticede öğrenlldl ki bu 
lcldlalar dotnu'l2r; -.tler fasla ~ 
ımttu. ve tJricet fula para a1m11trr. 
Y9 Jaaftdan ,.... hesM!!INIM 7olu. 
nu bulmu!f, o da, her ,eyin pebalı ol
duğu bir zamanda, geçlnme81nl temin 
edebilmek lçbı olac&lc, hava •tmlftır· 

Dtble kadar yalnız p.z puuı ödl. 
yenlerin bu şlkAyetıerlnl, ben, doğrusu 
pek de yerinde baın.ctrm. Şirket.hı 

yalnu; ıaz değil havalı ıu, yani, ha. 
'\-agaı.) •ttıj'lnı kim lnk&r edeblllr. 

B~a, senenin on ili nyıııda hareketli bir §Chl.rdır. BUtün ge • 
rla ısıcak olan bir mcınl~kettir. Se- ıılş caddeler, 88ha:hın ilk saatle .. 
nenin ilç a.ymda, yarıJ mayrsm ba.. r.ind~ geceyarılarma kadar bir an 
emdnn temmuzun l'IO?luna kadar bile DO§ kalmaZlar. OtobUaler, oto. 
ç!ddct:li yağm.urlıı.r yağar, Bu mev· rndbtllcr faın.asız i~lerler. Fakat, 
ıriınde, her yam seller götilriır, Fa- bunl:ınn arasında en karakteristik 
kat, havalar açtldı :mı ne sağoek • rıeki\ v.-b.sı, yerli halktan bu i§i 
hırdan eserr ka'!..."l', ne do bornle.r • güdenler, hem rıraba.ct, hem de kc. Tek tı•p 
dan ... Ya1crcı bir günef;, büt.ün ta • r.;ar adurı 1:1 gİdtn fiili bir c~r vas -
bia.tc hUltmOO!er ve bu sıralerdıa. bU· t!!.Sldır. d "" 
tim Birnuı.nyn.ya. uçsuz bucaksız bir Bumany'l şelıirler.nin dışları sa eyagı 
lltril-·at :mağazam diyebHiriz. Vadi. git>I iı;leri de güze]dj,r. Muazzam Bu husustaki tetkikler sona 
~en, ormanlaroan ve nchlr !le. bina.Lı.r. gayet gilzeı mobilyalar ile 
~dan ~ rüzgfı.rla.r He mğı- sUailldUr. Bılnnen zanaatkarları ermek uzere 
ı..ı kokula.r, !köyleri, f}Chirleri ya. modem üslUpta ev ~yası yap.:na.k. Ankaradan bildirildiğine göre, 
kyarak tH. dienize kadar iner. ta gayet mahir ve uet&dırlar. ?.eytinyağmde.n .sonra, .88.deyağı Ü• 

Birmanyada ~yıs, haziran, tem Birmanyada bir de kuyumculuk zerinde başlıyan tetkiıkl<>r eona er. 
muz ayları tAığymı mewimidir. Ta. ee.na.tı pek ilerlcmiftir. BUmıen oe- mek üzeredir. 
Clflil lıııvadi :nehrl, b4ltün geoi§liğin hirler.inıde kuyumcular çarpu, üze Muhtolif namla.r altında piyasz. 
ce ana )'8.tağmı dor.&ırur. Yıbn di. rinde dikkat :Ue duruJımaP. değer ya sfüiHcn yağlar yerine tek U.pte 
ger ayla.rmcla lruvadlnln suları a. b!rcr meşherdir. Bilhasee. gümil§iı bir yağın konubnası yolundaki tet 
1.ahr. Nehrin gcnif yatağı, Adeta g~t iyi işlemesini bilen Bürmen lriklcr de ilerlemiş ve bu tip tesbit. 
kumluk bir V8.Ji halini alır. ustalan, bu :madenden a.kle. ve hıı. edilmiştir. Bu surctk teftiş ve fi· 

İnmıdiye, Birmanyanm N.Bi di · yale gelmiyecek gekillerde ince it!• yatlarnı Yük.."Cltilmesi önlenmiş o
> cbBbiz. Bu nehir, aynı zamanda lar vU::ude getiririer. Kadınların laca.ktır. 
l'Ctrol k&yneitlaırınm müjdccl8ldir. göğiJalcrini, k0l1anru. bileklerini 
CünkU lruvadlmn §ilimli boyunwı f!ÜeHycn bu aaıınt eserlerine, yer Doktorların toplantısı 
gerek sol, gerek sağ sabili petrol yUzilnUn diğer krtalarmda raegel - !{ADIN HEK!MLER1N 
mentaiannuı bulunduğu bölgedir. mele hemcr. hemen mtlmkiln deği'. AYLIK TOPLA.1\'TISI 

Pagan şehrme, petrol ltuyukrı.. d~. BilıhMM Birmanyada yapılan Türk Ginekologi kurumu bu a· 
11.n ~ mcr".ccr.ldir, <Uyebiliıis. Pa • 'bilezikler ~c:lirler, diyebl.liriz. yın toplantısını Dr. Asım Onurun 
g.ama bUyük tasf) c teaialeri var Bl1rmen kuyumcul&n, yaJruz ka· b~:ı.nhjh altında yaptı. Bu oelse 
d"l". Ham petrol, ıeırce, on bin. dmJa.ra ait ziynet etyuı ya.pmakle. de aşağrdaki tebliğler yapılarak 
l~:\'llrillerle lru\'adi 'bO'y)annden iktifa etmazl~r. SanaUamu, belki bu konular etrafında ya.pılan gö· 
Pa.,clo:ıruı go'ldel'W"r. Halıbiıı de, auı. e.rtteklere de testim ettirmek mak. rü~rnelcre: Dr. Orhan Tahsin, Dr. 
i1ılln da bu en auııometli metaı Pa • sadi~ gayet gllEeJ lara.vat iğnek. Asrın Onur, Dr. Nuri Süleyman 
ı;m.ıd3 ttıSfiye ..-.; ondan b6Wkı n, ıbeeton saplan, kol dUğmeleeıi Canbakan, Dr. z;ya Üstün, Dr. 
U7.akşı:wb vo doJae,4anıa& ~. ~- Kırıkcıyan, Dr. Fresko iştfrak 
p~ fElhri, ~bir eındOStri Birmanya.da, gerek manııgoml.u. etrni§t.ir. 

ve dağıtma meıkelıi oi(luğu ha:lde, ğun, gerek ise kuyumculuğun bu Beyanat: Dr. Kenan Tevfik Se
bcldc1*ı bu U9!!t1!n dıunllnuodan derece iiıeıiemesindıe, memleketin zene! • Gebelik ıt:.oksikozunda 1i'?Ç 
yerli haMc ılllt.üadc edememeiltedir. t:alıif arvet1eri birer Amil olmut - müdahalenin .zararı. 
Çüırlrti petrol şiric~ledain llCllllJ& • tlD'. ~ top-apı aJt.ı madeolerle ______ -..;;.. ___ _ 

ie~i :n:ı:,~~ec:. ~~ = ~!d':uz bumksrz or . ~Scz.M'*'-3 
miye ile ancak aımcl111ik edıerl.er. Sıce.1c ikl5m nebetlamıın binbir Yakıt 
Bu ~. insan ıte.'tııammillü.nün drpı.. örn~ il~ 9l\s1ü olan. bu ormanlar, 
da ~ ~ya bağlı.dır, Zire., ga.yet mWı.teşemd:ir. Fabt orale.l"_ 
mar.ttan temmuz anırıa. kadar dr. aa ıbalt3. gfmıemjş derinliklere gir_ 
\'tlm eden m'tttıY§ aanrtır, Adem mck teıaıkeli bir i§tir. ÇilnkU vab~i 
oitırmı._ Binnan_ya<hı.. pe:ımağmı kI lıa.yvanlar, hiikUm sUrdUkleri yer. 
m~ il*' :böle gıetirznelt,. lere .Ademoğiunun ayak lbaanlaam· 
ıcii"r. BtJ!baS"a öfte ~. ?.an hO§lanma.zla.r. Bunların en ır. 
bir ~ezlonga. 'lE!.&Ddsa tee, nef~ safsızlar.r, İ!ı,,,affiz filimi Daninin ec 
lıp v~ ıi~, lıOıyUk bir Wıdrmız olduğunu iddia ettiği may 

ooa.yn.'llf; ~ Jizlrndtr. He!". maıı'lardrr. 
kt , btı ~ Nraz eerinlemek Bir ike'l"e, Jlleflkm mıntaknlnrdan 
:ma1aıadCe !mytılmm lba§ma koenr fazla umlaşan iki, ilç arkadaşı • 
ve bol lbol mı d6küzıür • .Faknt, kış ID!Z, maymunların Jıiddetli bir fa
~ Biımuyaı yine ıli!r, lhat. kuından yaJre.'Jer.ıru zoriuıkla. kur • 
tl SJC3kin', Kaaunuıevvel ve kô.nll• tar&'l:ıOmi~clil Ko'ftlunç çı~Iıklar 
nusa.n:ide o.ncak sabaha karşı ince ile 11fukl.arı ea.rsan orangot:ınl8.!" 
1:ir ibatıı;.n ~·(' örl:m~ ihtiyacı du- birdebire hücuma geçmişler! Be: 
)qı1ur. reket venıin, bu hücumlemıı, uzak 
' Biirmcn1el· ıdfleııiniı Urıijm §&rlle. tan iıirer eli~ sa.wmıak suretllc 
r:na. U7"gun"'Ql!lmk.ya.paı=)ııı'.. Köy· yapıruçlar! Orangotanlann savur .. 
k:r, ~ bı§a hnsır ~ eulldan gülleler, kocaman koca -
i 1etkir. B.1iar, ilci b4'ıbd.ır. k't man Hindilten cevialeriyıniş! Bir 
i'övlece, ~ e.~ ~ ve kış_ Kaç ş)Ideıt.li isabet alan arkadaştan 

k ohdıl • '""' n , intdirı:ı el JDIZ_, ktıfb. kotArachn.ıa Gca.ça.tak, kalı 
d..! ed~. çalııarın diPlcrine e:aklıı.nara!{ yaka 

Bi llf!lılF., sar.lılıNsn lar.mt zor llurta.nıuglarl 
y ~ ndığı ·ellf.ı·r imnamcıı Falalt, şimdi. Birmanyada haııbc. 
modern ~ lWıizdir. Billıtı883. elen Japon, Çjıı ve İl\Kl1iız orduları 
!ngiliz umumi va+isiııin bulunduğu ya:k&lamu ölümden nı:usıı kurt.an. 
iıa.'? şch r Ra.nfomJU küçük bir yapı yorlar, ncaba? Bu iş, maymunl&nn 
yo1ttUl" bi\e ! Bütıün caddeler ge11i9 mndistancevizi sa.vlolanndan kaç. 
V(' nsfalttır. Bankalar, hükümet mnk kadar kolay olmasa gerek!. 
müesseselcr'i. eğ~nce yerleri, sine- - SON -
mnlar, t yn;..roıar, hallan obımıesr. 
nıı mahsus a.03rhnenlar hp ınuaz • 

m .hi!ı~tard?r. 
Nıifu ı 250.000 o an Rangon, 

<•> Banclan en•eHd yazılar 24, 
24 mart ve 8 akan terthli Mnla 
rrınızitn. c;ıkmıpır. ' 

t• 'k yakında lstanbulun en bliliik iki .ıaen.. olMı 

'te SARAY'da 
Hrllte ıl .. rraasızca sizli 

nV&ha8ı nüsha.91 

Asım Us, bulünkll makaiee.inde 
Japon tehlikesinden bahsederek, 
J apolılariiı eilndi Hindıletanm. <!n 
bUyUk me~ezi KulkUtayı telidit et .. 
Uğin:i ileri eUrtıyor ve töYle cticYor: 

~'Hiadlstaıım müdafaası balamın 
dan mühim olan diğer bir haber 
daha var. Bu da yine J..ondranın 
salihlyetli ma.Jramlanndan \"erilen 
:nalfımata göre Blrmaayada. Ja. 
pooJann hava kuvvet! itibarile Jo. 
gtlizlere üstün bahuımasıdır. Ha. 
hrlardadrr ki general Va,·el bir 
mli<lrlet enel Candaki kararg&hı. 
nı dai;rtarak Hlndistau.m müdafa
:'.81 l5lnl eline aldığı zaman ~ 
bir dem~te bulunmu5 ,.e buda 
lngllizlcrlo JRpOn taarruAarını 
8innanyada t.utabllmeleri için Ü'i. 
tün derecede hava kan-etine muh. 
taç oldokla.noı ,.e bu üstiinltiğün 
~"ftlnız mlidafaa delil, te<'A\'ÜZ ha. 
reketıeri y1tpaa.k derecOOe bulun. 
masr liznn geldijlni :ı>eıtrtmlft i. 
ltte 'imdi Londra kaynaklarmın 
Blrma.nyadakl :Jıapon ha\'a ktt\'\"et. 
ierini İngilrı ha,·a lcuV\·etlerinc 
o.lsbetle Ustun göst.ennesi bundan 
dolayı mühimdir , .e ba ifade tanı, 
ı;ali.hlyetli lnglliz müıunlarımn 
Hinrli tan müdataasmclakl tchll. 
keyl itiraf etmecsinden ba~a bir 
şey delildir." 

Tem~ln çarçabuk glylnı>rPk ~r 
~ye dönclil. 

Tongo b81ıa ktiy ÇRl'fUllDda duyduğu 

ı:ıu bey--.nlı bahri ytlksek 181e an . 
latmağıı ba'ladı: 

- Bu •bah gelen yolcutar Ruıı)a. 

nm ılmal cepMılinde büyük bo7.gun:ı 

utradıfmı, onluııwmn iJa#ıMhğını "l' 
olaponıa~ pelc ~k Nlr aldıtmı Miylü. 
yorJar. Bn haber hiç de hoeuma git-

Ut AZAR 
medl. -------------••! Uşak yan göz.le T('mut;L"IP. baktı, 

-aT-ı~ ~ ' Temu~in guıtinıs001. 

MUNASARASI 
- Nlı;ln h~uııur.a ııtnıecıı. TOft«o 

baba? Rusların matHıp olmat11 91a11. 
leri se\incllrecek bir hrMllılecllr. Bun. 

Bqr.ollorclc: 
Wınall~ BAL1N ve FOS()() OtAOOHETTT1 

~ı '"O 111ı1<tkt _...r ... MliNıılelcler ••• Tefrikaya düten Mr mllle&Jıı 
:feci Aldbetl... Moauam laıılu'amaabk ve :fec1akArhk ımnzanlan... Gla
Jer.ialr.e inuıam~ız bir ~rdtr. ======= C.MOUN G8LMEK ve KEDl!:RLERINtzt UNUTMAK tÇlN 

BUGüN SÜMER Sinemasında 

akiisa Gençleri 
~. """'1H, r:"'Jf"ll '" gülU.ntlü operet filmini görilnUT.. 

HugOn saat ıı de tcnulAth matine 

dan hepimiz nıemnwı olmahyJL Mo. 
~ol TUrkh•ri .Ja.ponlanıı harpte galip 
gellDl'ill için bUtUn mabedlerde dua e. 
dl~·orlar. 

- tyl ama, ben Mo!ol değUlm. Ru8-
lardan bir korkum yok. Her iki dev. 
Jeti de .everim. Baslar bu boq'WIU 
vCTlll8den .JapoaJarla anlaınuı olsay. 
dı, yarın .J-.,.yayı tada lmartmıı 

olmazdı. 

- Böyle bir zaferden .Japonyanın 

şlmanıcağınr mı aanıyorsun, Tongo 
baba! 

- ŞUpllostL. &ilplaealL Zaten biı.lm 
Mhlllerhalzde Mkldenberl göalf".rt var. 

1 
dır. 

- ilen, .Japoa,._aa durup dururken 
1 bafkumın malına "" ;\'111'dona söz ve 

el u•tat!atmı 91Ulmryonım. 
Tongo 1ıaa. hiddetlendi: 

- Sim daha ~8ln, otaı .• .ıapa11-

BiR YAG UYl&lZI 
MUHTEKiRi ŞillETLERi 
Dün curmumeşhut Satlftflltnmak için 
halinde yakalandı teliklere başlandı 
Avram Benbaıat tramvay 

, memurlarına 260 kuruıtan 
yağ satmıt! 

Bölge ia.sc kontrolörleri dün 
mUhjm bir ihtikir hldi1'Ctlini mey. 
d.tt.na çı:ka.rmşlardrr. 

Avrem Benıb8aıd admda bir Ya. 
hudi simsar .Metro hanındaki elek· 
trüc \'e t.ra.mvay memurlarına mli. 
racaat ederek, kendil~rUıe kelepir 
f1yatta sadeyağ temin edeccğlırıi 
ııöyliyerek 260 kuruştan 60-70 tc-. 
ncke yağ satmı~tır. 

Nihayet dUn bir cilrmümeşhu~ 
tertip edilerek bir kontrolör. Mu • 
ııcviye mürazaat ef.mi6, 260 kurwJ. 
ta.n 57 teneKe Urfa yağı istemiş • 
lir. Avram böyl.-ce kendisine ma1• 

lıl.'rl satarken suç üzer~de ya.kalan· 
nuştır. Suçlu, yağlan 215 k~ 
bir depodan aldığını ısöyl~, bu 
depo da geç valtrt meydana çrıkarr. 
la.rak aranınr.:1tu-. 

Şark Demiryolları 
memurlarının 

davası 
Aıliye birinci ticaret 

mahkemesince reddedildi 

Dört seneye yakın ıbir 7.8Dl&lldarı· 
beri asijye blıin.ci ticaret mahke • 
:nesinde devam etmekte ola.n Şa.rk 
Demiryollan muhakemesi bttirilmlş 
karar tara.flare. tebliğ olunmuttur. 

Mahkeme ya.ptJğI ve yaptırdığı 
.te~ OC>n'llll~ ti*eıtlerin tu. 
mmat wınaelıerillıl bir 6tlfet ıın.ht.. 
yeUnde gönnüfj, eeuen §9rk 4emir 
yolları memurlanmn hepsinin dev. 
Jet hizmetine girmiş olduklıamıt 
nnzwa ale.ralı: da.\"8llm reddine ka. 
mr verntişti:r. 

Nafıa Vekıi.l.et.i havagad Glıttct· 
lerifıi &a:tm aımsğı kararlaştı:rıms, 
ve, tstaııooı be1cdiye9inden bu hu
susta maliınıAt :ifftAmı.iştir. 

B:ra.kç gUn evvel Ankara.ya git. 
mdo olan belediye ı:rWOOe şuıbeei 
ıaüdil-ru Ertuğrul, vekilete liznn 
oimı bıahah vemdş ve dUn şehri • 
r.liıze dönın~. 

Nafıa. Vckileti, bu şirketleri 
Oevletle9tmnek üzere tetkikler 
~~eı1'tadir. Te~r tamamWıDnı 
ca satın a\tna işi için müzakerele• 
re ~!anacaktır. 

Avukatlar sigorta 
olmak istemiyor 

Kal'flbkİı yardım eauı tekli 
dllha muTafık görülüyor 

İataDblll l:Jaroaı avuk&Uan dUn 
1 öğleden eonN 'Eminönü Hdkevi sa. 

lonunda topkna:ralt meslek ııigorta. 
ama girmek mecburiyeti etrafında 
kODUflll.Ullardir. 

lıltızakere ınruında, adliye veldJe. 
tinin sigortaya girme mecburiyetl hak 
kındakl kararma itiraz edllml§, Ana. 
4olu sigorta. ılrketinin mukavele esas 
!arı ve sigorta prt1&n da ağır &'Örül· 
miljtur. 

Bir kısım avukatlar da. esuen si · 
gorta 1.§lrıln avukatlar için kuıtetıi oı. 
duğunu Heri atırerek, "avukatlar yar
dnn sandığı,, §eklinde karıılıklı bir 
sigorta eııamun kabulüiıll iatemlıler. 
dir. 

Milzakercler neticesinde, ba§ka bir 
sigorta "rketl taratmdan daha mil • 
salt teklit!9r ;yaptldlliJıın vekllete bil. 
dlrılmeslne ,.e lmklıı bulunursa ıılgor. 
'ta olmayıp da kar§ılıklı yardım esa· 

sının kabulU etrafında adliye vekile . 
tinden. temennilerde bulunulmasına ko 
rar verllml§tlr. 

H1rolndlarda 

...... 111eu1 •• 
J; AlltlMIZDAKl iki m•=fla 

A tlııi adam \Vdı. Bhiılıııllıl -. 
yu renk elbise giymitıi; ba\'3t Ye 

gıi>mleğl, mendili, ha~ çoraplan 
elbiseye pek DYIWDd•; ı-rm-tm. 
lla iri mavi t&§lı bir ytWlk göı1llü 
yordu. Dimdik oturuyordu~ gaial 
ve bı~ kallanrrken, lokmaluı 
çiğner ve yutarken mua~ret kai. 
delerinl zerre kadar boımu1ordu. 
tri yilzlinde ilı:i peri.ak gk Adeta 
yanıyonlu; kaim kaşları ciddiyetin 
çifte bayrağnıı andınyordu; genilj 
~lmnda parlak bir zeki okunuyor. 
(lo; parlak Ye tel uı aayıJecak .... 
clar muntazam taranm~ olan güzel 
.. açlan \\ıırdı. 

öteki adama gelince ütüsüz, ~ık 
renk bir elblse giymlıti: lakemle. 
> e biraz yan otunnus; omazuna 
ıtencereııbı kenanna day&mlJ; N 
cak baf'<ak i\stüne atmıı: ikiye kat. 
ladığı bir tdtaln okuyor; ara sıra 
dışanya bkarak geriye doğnı ka. 
çun telgraf direklerini, bodur llÖ • 

ı'.{üt ağaçlarmı raatgele gözden ~ 
ı:iriyorda. 

Genç arkada.son decll ki: . 
- İnsanların kıymetlerini bir 

bakr5ta anlaınak çok zaman müın 
kltndtlr. Mesela şu aitrrba§h adam 
n!otlaka bfr vekil, bir mebus his; 
olma~sa bir omom mUcliirdür; ya. 
hnt bir profesör. Fakat öt.eki... Hl'. 
ratn lçtbnal ve yüksek bir me\·ki 
s:ı.tıibl olmndığı aasıl da belll .. l'al
ııız l~karplnlerinde değil pantolon 
paçalarmda bile ,,;anıurlar \'8r. He. 
le otunışuna bak, böyle bir yere 
yakı~ıyor mo !' 

Teeröbesiı olduğu için onu ma 
ıur gönlüm ve bir tarihi lılkiye an. 
lo.ttım: 

(178'7 • 1886) aenelert aıuaada 
)'aflY&D aıepur Alman Alimi Blm
bold rartse gitmiş; devrin metlıur 
akıl doktora Bluıı'dan bir deli ile 
başbqa akfUD yemeliade bahıa. 
mak lstemft, Doktor Blaat banan 

gayet kolay olduğwıo söylemit. 
Ertesi gün do""tor yamnda Ud ki 

~\ ile gelmls. Birisinin 81rlmda s:. 
yah eJbiSe \'arını§; beyaz kruat 
takı7orma,; gayet alntıe§h. geni5 
a.lmh, kabak kafalı bir adam, Al .. 
man illminl hürmetle 9elimianut;; 
oturmuıt; gayet terblyell bir tekli
~ yemlı, içmiş, tek IAf etmeml11. 
11tekl ise ~praz döirneH mavi ce. 
ket giyiyormuı; saçlan kabarlic \"C 

dağınlk, gözleri fı1'lır fıldır, JC\ c . 
Davayı 1200 memur adına iki me 

mur açmqıtı, Eğer dava kazanılea 
!di, diğ~rleri de aynı karardan ist:. 
fa.de ederek taafiye halinde bulu_ 
nnn şirketten Umrımat alac&klardı 
ld, bu tazmi:ıatın ycknnu bir mi!Yo~ 

Dersler 30 mayısta kesilecek ,,. bir adammı11. GeTek doktorla ve 
l.Jc tedrisat ~pektcrlerinlıı, ille ~erek Htlnıbold'la ~r yapıyor; 

tedrisat meclisine ~pa.cakbn tek bazan ma'>B)&, hattl göpllae dö • 
ive .göre, iEt ~lctepkrde dersler kerck yemeği atı•.trnyormuı. Bu 
30 mayısta. eona erecek, eon sınıf- hal Alman aliminin hot"U•ıa ltlllor. liraya varmaktadır. · 

0 lamı lmt'hamma haz.irıı.nda 00.slıı. mu,, lilr aralık "allredememii \'e 
Kasaplar §İrketinin karı naı'S.k 12 günde tamamlanacaktır. clokt-Orun kulağına eğilmiş: 
Kasaplar §irketini,n hesaplarını Köy okuHnn 9 m:ıyısta dersleri -· Sizin <1ell ht-nl ı;-01; eğlendiri-

tcth'i.X içiıtı. yapılaıı. toplantıda, §lr· ~e"C'' k·erdir, :rnr! 
ketin 941 senesinde 500 bin lira kliı· -o-- - Naırul! Fakat deli ohıP bu de. 
temir. '6"'..miş olduğu anlaırlmt§hr. ğlldir, ötekidir! 

-<>-- Kravat fiya•,Jarı tetkik -· 11~ kona~.Jyan mı! 
Arnavutların milli matemi ediliyor - ~Upheslz! 

Arnavutluk Sefaretinden: R"·ı :-·:n:ınl!trd.a b:,· k'sı:n göm w 1 - O halde hep soyli)en lm a 
Arnavı.rtluğun ftalyanlar tara. ;e!.;ç !erin kra\"ntı bir ll!k.:; ~ey hıı?•. ilam I.inıdlr! 

fı'1dan ışgali yıldönümUne tesa ne g•tirip fiy:ıtmı sebepsiz ~e - BaJıak. •• 
düf eden yedi nisan milli maten nıUtPmadi yükselttikleri görUlmUr. Mf'!cr o ..qam reslbmln büyük 
münasebetiyle önümüzdeki salı I tilr. T"rnv:ıtm medeniyet dUnrn.sm rnman Ustadı Bal:tak, doktora ruf. 
gUnU !:a&t onbeşte Ayazpaşadaki 

1 

da z nırl e~y:ıdan o!duğu nun'?"ı hmı• yeme~e beraber ge1mhıJcr! 
Arnavutluk Sefaretryurddaşlar1. ci~kkntc almarnk bu mesele ehem • K.ADIRCAN KAFLI 
nı bekliyeoektir, nıiyetıe tetk1k olu:ım~ktadıı-. 

ları tanımaz.sın l Japonya MogollBtıma 
UUlktır ama. Çin sahWeri .ıapo11ya lle 
kal'fı kupyMır. Biz oüm ..ı.Mn iyi 
tanırız. tmpan.tor Muteo • Blton'un 
!l&V&f b&flaagıcırulakt bir MStftnU bU. 
tUn Çlnlller unatm&ml!Jtır. 

- Ne demlt llllparat.or! •• 
- Mut.o • Blto o zaman ~nları 

8Öylemlıttl: ''Bu l&V&ff& pllp lellr. 
8ek, hakiki 8ekeneeıa1n yansından ~
ğu Japon otan memlekeftert almak 
hakkrmn:dır.,. • 

- Bunu, lmparatonıa Yerinde een 
de ol5an eöylerdln, Toaıo balı&! tm
parator bu !llSr.lerl aııkerlel1ııl tetcı et. 
mele lclııi &ISylernfttlr. Rem Çin lnyila. 
nntla >:erllslnln yansından çOfu Japon 
obuıı ~r Ctn ,ehrt yoktar. Yllhat 
var da ben hahrlayamıyoram.. 

TONGO BABA AVDA 
NELER ANIATIYOK! 

O &"ön itle ~ ~r yeme& sl
llhtannı a1t1dar: aılanaa Mnettk 
köyden ormana dofru 1141dc1Jlar. 

'!Wgo 19ak at 9ıllbı1e illi& .. 
hı•cmıaıw1an .,.hlekftllr: 

- (,'ok fena oldu- çok teaa.. 
INye 8iylenl,yordu. Toapnun bak. 

kı w.M: u,afm sfs1kıe Temuçlne oo. 
etiği ,,...., 0 ,.-.,e 1<adıır RuBlardan 
~~l'f'k nven • Fuya dokuıuınyaıı 
~ blMmetl, il~ ıDpbe yok ki, bu 
<..._ kiMılını yaka1&)"tp idam edecıek. 
tı. 'llİtll«O baba bunu Mlmlyor, \'eya 
hiç ~ JıMlt bir tahminle dO,Une. mi,... 9..,aaı. 

Temu~ln: 

- Ben seııı iyi bir avrn 9'1111.) or. 
dıım. 

Dlftl stUıneto bqladı. 

Tongo baba ahnı ıürdU: 

- oanı boluııdum. Daha çabuk 
duT&nrnalrJ dıın. 'ı'avtuı benden atik 
çıktı. 

Birkaç adıbı Ucrledller. 

Tongo: 

- Demin balla bir ııeyler ai71edla, 
T~muçln! dedl • Hakkm var. a... 
rı bana hatırla&makla Ollld der&lerlall 
uyandırmıı oldaa? Ben, c~ 
(a§k)ı YMmlt ldr 1-Aım. fakat, ~ 
şln haber \'ereyim lef, ben ilk önce o. 
na yenildim. SeneUmln blQ1lk bir 
knmmı ona yecllnllm, Bu, "-im için 
yenllmek demektir. ZIPıl bu servetlO 

;\"UllmdM Coia lıaaa behm ılu Jca). 
rruıtı. Babam buıa. ölürken: ''Sana bı 
raktıfan ..-veU beler etme.. oad 

bir ml811al üır.eriae ek""aele Ç9bt
\•e hayır müeııu•e~rlnl mtn.!,, de. 
mitti!,, Ben bunları uaattam. ()9bt· 

m""aıL •un öltlqtl ............ 
dalma onua buaktlfr aenett ,.._ellle 
DlfJllUI oAdum. Mc,·cuı a~ .,... 
ama bir t.ek fidan bile dltıemecllfll· 

Tam bir it ıöreceflm .....- • ki ~ •· 
!Jmı da bir lıayJI Uerlemfttl • o kıt· 

dm nreıma rıktı lıtte o uman f'll 

unımu da ~r\"etinı g'lhl ka;rbt-trnı·~1 

baııladım. 



s -
Bomlta laltllell 

Milli Şef SON HABERLER 
~ tarafı 1 nclde) 

SablbJ nı N~riyat MüdllrtS 

hakkı tank ua 
Baatldığl yer: Valut Matı..a.ası 

ABONE ŞARTLAIU 

Halkevindeki konseri 
şereflendirdi 

• ~ • ~ •J - o• ~ • • }' ""I. ""',1' ' ., ' • • ' .... • - ,•~ r -

~ ele geçirilen Od l.ıi!fa ait 
deri ~ oriMmda baluan bir et 
bent ~fil aulkMtçmm tanı:nmasnıa 
blnn.t edecelc alAmet olarak ayrıl. 

Dl1f, elhMe parçaları ayeelnıle de kı. 
yafeq llakkmde. bir kanaat elde eılil. 
mı,,ttr. Talıoııca pa.rg&1an d-. M.r ara· 
ya ~tlrfllace cln<ıl ~ a:IA -
kadarları tarafından aWacıı JIOIDal'Ut 

da okunarak df'rhal bun1H1 kime sa~I. 
ıbtr hakkında fabrlkMma. ~-.anıl • 

Senelik 
6 aylık 
Saylık 

TllrkJye EcnebJ 
H.oo K.r, ı1.oo ltr. 

'1.60 • ll.00 • 
4..00 • 8.00 • 

l aylık l..50 • 
lcıare reıeronnı ... S.00 • 

~S70 

A"'1dotu aJaMının verditiı haber
lere szore dün-ua vazi11etrne bakış 

8ıa111standa urum 
l\ongre reisi Azad n~ N e.hnı dün 

&aat on yedide gener:ıl \'&\'Clhı evJ.-.,e 
Ciclereıc goru,mü.,ıerdlr. Görüıın•elerde 
lirlı>ste hazır bulunmujtur. Delhlden 
lıaı:'ekettnden evvcl Kl'lpsln t.ekUfJ bak 
kındakt durum üzerine ne düşlindüğil.. 
illi 19rarJa ı.oran gn:ı"tecllere Gandl 
IÖYJe ceva.p verm~tlr: Tam bir sli -
ktuıet muhafaza etmekle ınemieket 
!lavasınıı. hizmet ettiğim kanllm· sız
detı bu ıuzuma aıı.ygı gö.;termenlzl rl
cıı, ederım. Diğer taraft.'Ul Uu:ıvelt 
1a.ratnutan gônderilen Hiııdlı>tan bu. 
Bilal DlUQJesı.ill albay Coıuıon bir Hlııd. 
l.ı. §efeniu mektup getirmiştir. l\lt!lrtu. 

bıı.ı nıuJıteviyatı blldlrilmemi~tır. 
Alüslüman cemiyeti reisi OJnnab 

ise dün ~öyle demiştir: 
l\atı karanmı:ı ye tek brdetimit: ,, .. 

-
0He bir kül teşkil ed<>r. Hlndistanm, 

ltin11 \'e müsliiman de;;:etıer olıı.raı' 
ayıııınwıı . .Bal<lstun projMıi Müalüma.n 
llindi tnn içln hlr ölllm \O dirim me
~~ldir, Bu itibarla llaltlstan pren
llİJ>lııiıı mUbhcm cılmıynn cU.mlelerle 
beh·tnıncsıne bUtUn ga~Tetlerlmi.7.i 
5at'fl'dlyoruz. Filistin lıikAye'!'!lnlın te • 
k~rtnrıioU görmek l!'ltenıiyoruL Keıı. 
di kendı::ııze karar ,·erebilmek milli 
hakkıınıı. şüpheye mah3l bırş.kmıya. 
Cllk bir tarzda kabul ~kçe ve 
Ylirorıuğe g1rmedlkte ıniiıı!ilman cemi
:retı lıltıuin edllmlr1 olmıyacaktır. Bir 
eenebi toca\1lzü tebllk ini tamam.il' 
tnüctrllt olmamıza rağmen kendi rı
l:atnnta hali!uuıra r1ib})Jtle istikbalin 
İlazıtrlığı.ııı yııpnmayu. B3yle olduğ'u 
halde bile en hurar tll emelim~ mu. 
dlr.tnnı müd .fal\ ve lıarbo de,·anın l'ar 
tJ11rı etmrktir. 

1'a.ymla gar. tP•I Blrmıınya ın~re
Pcsı hBkkında şu oıaIQmnh , ·ermek. 
tt1'dlr: Akyaba Japon o.sl<erleri çıkanı 
<lığı bab~rl y:ılamhr. Bununla be.re _ 
ber ,Japon deniz l;ın \'etleri Bt1'ngale 
körfezi açıklarmdn bulıNlu)•or ve bn 
kuvvetlerin bu wı_ ... '<1 .. hır çıkarma 
lıaı:'eketine tcı;cbbil~ etınl!lerl daha 
llli.imktındür. Blrnıan~ad,\ esas yolun 
<lor_,.1sun<In b:llta ı;irm• mi~ ormıı.nlar
ıfan kefıdilerine bir ;o. ol at.arak llerU • 
ven ,Japon kuvvetleri bir nisan gecesi 
Yapılan ı:ıidddli mubarruelerden sonrn 
l>romeya gtrmlslerdlr. tngW:ı: ku\<vet. 
lerı ı5ehrln §lınnllnde yeni mevzilere 
\'l"klltnMerdir. Çl.nliler 'l'unguyu k~h-
tanı..anca müd: fan etmil'ilerdlr. Agır 
"- . " -çe mu.na. <>Qınbatdanaıılar ;} n-oce .. , su 
k ' · 1 _.,...bUrt ıoı ıı.ıe l'olduğu bl'l t.ahllyey ...... ~ 
nııstı B •~ld ımma.ndaıı hava r. trnıaııvnl ... 
ll'oiı ·-h · __ ....... nıdur. :\lnnnka. 

"<.il ı rctınde-n n,_._. ~ 
l ı- lıa•ı -u-"""" bir ahalı orta. • .ırı n:ıdır • .n-••-
litnıJau 
Ş ır, 

\Jtl{ ('J<~>HE )t?o.o"DE: 
lıkb;.\ .. teornııwın. bir yandaıL ba. 

~rrı ı. • iki taraf mu. '"lıır yap'-ırken ber 1 ~b·ı l,Uı;ük taarruzlar da ya.pınak~-
tlır. hl\nkU Alman tebliği Sovyetleı:° 
tıı~r1d taarr ;ılımJlD1 pll5kürttlldü· 
~iırıu ve ağrr :Syıpıa.rta geri n.~ıldL 
!1nı bllditml'ktedir Cephenin şirolll 
1 ~llnde lddetll ~arpısmaJar olmı"'1 

ı; Sovyct tankı tahrip edllıol'Jttr. 191 
1Htrn d lh1 aralı Alman hücum gnıpu o.,~ 
~'-'Iertn1.ıı başmdıınberi 200 Sovyet tan. 
.:: tahrip etınıattr. Son 11!: ay :ı:arfrıtla 
h \.)·etıer ağır insan ka.yıpla.rwdan 

• 1~ka 1041!?8 esir vennl:ılcrdir. 216'7 
11thl 
,\ 

1 ıırab:ı, 2619 top bı:raJmıı,tardır. 
,/

111 hlUddet zartmda 1'7115 tayyare 
~!~rüJnıiiştur. 

rt:.;"0 ta:.·yare ul,'&k savar toplar ta. 
ındıın, .;95 ta• ~·are de yerde tahrip 

"llllnıı ·'· • l{IJı §tir. 110 tayyare de ımr:ı teş-
'" tarafından dil UrWmilştllr. 

, ~ uJa.nsmın bllıltrdJıtlne göre Sov-
etıı-r b t 

ti lrlil;lnde umumi aı;kerl blzme · 
"vrc ı t:ır s nın ili< altı B) ı itinde miJ~·on. 

,1 en 1!.!lker talim glJrm~tnr. Y<'ni or. 
\Jl:ır s b"i , ' ' QV,'.\'f'tll'r birllg'lrıln bütün " • 
' 'ti 

• 1 nıten ceplır\·e gltmcktt'dir. Kı. 
,__ il.tın blrcoktar~ tefti terini mUl•C:rı-.• , 'lo 
~nıislerdlr. 

, lngiltere üzerinde 
1 ;ndra, 5 (A.A.) - Bir kaç dUş. 
. lııyYaresı !ngll terenin garp Jtıs -
ıın. bornbalar ntmıaJ:ırdır. ~irka:; 

\'C ., 
lı Yaraıı vardır. Bir miktar mad· 

Reisicumhurumuz İsmet 1nönü, dUn 
gece .A.ııkara halkevinde verilen ~it. 
hat Fenınenin ıdaresindekl riyasetı • 
cumhur orkestrası konaerlnl §'l!reflen
dirmişlerdir. Aynı konserde Milli mü. 
cmtaa vekili Ali Rı.za. Artunkal, ve 
hariciye vek111 Sa.raçoğlu, maarif ve. 
kill Hasan Ali Yücel ile kordiplomatik 
hazrr bulunmuştur • 

Fen fakültesi yangını 
tahkikatı 

Zeynap hanım fen fakültesi yangml 
hakkındaki tahkikat doıJyaat dün aor. 
gu bA.klmllğine verilmiştir. . 

Tahkikat neticesinde, konak bekc;ı. 
!erinden Salih ile :Musts.fanm suçlu 
oldukları görülmüş, haklarında takL 
bata girişilmiştir. 

--o
inşaat ofisi projesi 

A.Jıkara<!'ıbt hn.ber veri d:i.ğine _na• 
zara.n, mütcablıitJere çivi, tel, kire: 
mit vesaire gibi inşaat ma..~~-e..;~ 
t min etmek ma.ksa.dile teşkıli duşu 

(. . bazı 
nülen inşaat ofisime ait proJe, 
v kiiletlerin mütaiaa.Jarr alındıktan 

e ·ruı ., ek snnra Başvekalete gö erı.ec • 
Ur. 

MALT ADA 
Şiddetli baskınlar 

devamediyor 
16 Alman tayyareai 

dü§ürüldü 
J,ondra, 5 (A.A.) - B.B.C. 
.Maltaya şiddetli hava akmla.rı 

devanı ediyor. Son 24: sa.at za.rfırı. 
da 6 Alınan ta.yyareai imha edi.l.miş 
5 tayyare hasara uğratılmıştır. Dün 
Alrnnn t,ıyyareleri gündüzün daJga 
lar halinde iç Jirr.'llı ınmtakasma 
hücum < tmi'lh~r, çek miktarda bom 
balat· atmıtı1 u-dır. Cwna akşamı 
adanm tayyare meydanlarma hü. 
cum edilmiştir. 1 Alman tayyaresi 
düşürülm~tür. 

Cumartesi ge<:esi sabaha kadar 
Maltaya 1:.aa.truz edilmiş bombalar 
geniş ve dağınık ycrl-e-~ düşmüş M 

tü.r. 

Mııırçarşısıma 
aeemıeri 

(Ba, tara.fr 1 •elde) 
dildi, ala.kadarlar, hatta, bu mc· 

-0--- sclede iLmt ·kanaati oiınıyanlar 
''Sakarya,, şilebi yüzdü bile bir şey söylediler. Ben, sade 

Mersine doğnı yoıuna de • ce, alemlerin, yanlış olup. olmadı· 
vam etml!kteykcn K u ş a d a - ğr yahut ne mahiyıette ol<.ltı.ğun., 
... 1 civarmd:- karaya oturan Aslan s(.ıyliyeceğım. 
Sad!k firmasına ait Sak:ırya ı;ilcbi Çarşının kubbelerine dikilen a· 
clUn sabah saat sekizde kendi vasr. !emler kl.3.sik Türk motülerinin 
t::ısile tekrar yüzdürülmü.şlür. (dejenere) edilmiş ta.klitleridir ve 

Geminin karaya oturduğu yer 1 uzaktan bir haç :ma.nmrası arzet· 
kumluk olduğundan h'~bir yara al- ıneh-tedirler. Burad.3.k.i. 1i1emsi 
mamıştır. Fakat yüzdürülebilmesi fi'<lyler, Yenicarnide etü<l ettilde.ri: 
için yükilnün mühlm bir kı.smr de· miz içind~ y~ktur,. ~a~at, asıl l?-le 
oılzc dökül.inüştür. şekli, eski Turk çınılermoe. bn....:rr 

--o- oymalarda, tfüi derecedeki ulern· 
Cezafandırılan kahveci ile lerde mevcuttur. Hatta bunmı 

manifaturacı pek gür.el örnekleri, yap.~L5 ve 
Sultan hamamında, Haco polo hanı kubbelerimizi şimdi de SU<>leınek 

karşmında 40 numarada. saten ve tel! tedir. 
ticareti ile !Jle~gul Nateni biraderler Bu hatalı şekil, yapılmas~ 
yanında mU~tahdem Aron fazla fiyaL sebeJl. eskiden me~cut ~l~l~n 
ıa mal satmak istcrl<en yakalanmış, :ıynasmm takht edılmesıdır. Zlra 
dün ı numaralı milti. korunma malı. bu çarşı ta.hm\nen 70 • SO senf' 
kemesi tararrndan 100 lira para. 3 ay evvel bir tamir geçinn1~ ve o za 
hapis cezasına. çarpılmıştır. an ktrılan alemlerin yerine ta~r 

Bundan hll§ka Piyer Loti caddesin. tan şimdi elimizde bulunan ııeııı
de kahvecilik yapan Bahar dllkk!nm- ler yapılmıştır. 
da ~ulunan 30 kilo k~sme şeker ve Asıl fa.hiş hata o zaman yapıı-
63 kilo toz ş..:ker hakkında. beyanna.· mış fakat çarşının etnıfı kapah 
mo. vermemiş, mallarm miliıaderesl i. olduğu için göze batmamıştı, Bu 
lo ~5 lira ·para. cezaema çarpılmış • gibi hatalar tamiri eskiden yapr 
tır. lan bazı binalannnzıda d~ mao.ıe-

---<>- sef yaprlımştır, 
Çocuk bayramına hazırlık Belediye bu/hUS~ kabahat~ 
Yurdun en önemli meselelerinden sizdir ve alemleri inşa eden usta 

olan çocuk davasının inkişafı için uğ. lar, eskiye bakarak yenileri yap· 
raşan çocuk esirgeme kurumu bu se- tıklarından hata oknll§tur. 
ne yirmi birinci seB.Mmı idrak etmi§. Bunlar bu ~kilde kalamıy~ 

ları için derhal değiştirilmelıdir, 
tır1; k b td 28 Fakat yenileri va.nınıık ma.sr_aflı ... urum genel mer ezi u yı a ·t'···~ ind 
nisan bayrruru ve haftasını geçen se. olduğundan, mevcutlar üze~ ~ 

tadiUerle, hakiki lale şekline ıfr~ 
nelerden daha geni~ ve şlimuııu ve ço. edilmelıdir. Bu kabildir ve san':ıt 
cuk davasındaki çalışmalarla elde ed-1 ka"r bı'r usta elinde malum şekıller 
len sonuçlar't belirtecek ~ckUde kut-
lıınması için şimdiden hazırlı'klara klasik H\.le şekline sokulabilir. 
haştanrmştrr. 

----o--
~okağa ip geren çocuklar 
Hüseyin ve Halli admda iki çocuk, 

T o P lt a n d e d e ııokag-a bir ta. 
rafından diğer taı nfına ip sermişler 
ve Ahsen nctında bir kadın geçerken 
ipi geı'i:lrek kendlsl.nl yere düşürmüş. 
lerdlr. 

Kadının t.u Yüzden soı bacağı kı _ 
nlmış ve yakalanan çocuklar dUn sor. 
gu hılkimllğ!ııce tevkif oıunmuıtlardır. 

-0-

• Ticaret vekili geldi 
Ticaret vekili Mümtaz tlkmen bu 

sabahki ekspresle An.karadan şehrimi. 
ze gelmiştir. 

l tecrübeniz var Mös:.·ö - Güze 
AI-erton. ünkü 

- Evet ?.ffü:yö Puvaro'. ç 
ben de hiP değilse be!! s."lmYe kA
tlar ~lduğ;~m yerde çivili kald:nı. 

KA.BUS 

· kamara • RM doktor Brsnerın . 
ı:ından çrkt! ve otoriter bır sesle 
fU emri vcrrll: . . . 
. - Liıtfe.ı herkes çekılsın .. l.ef3 • 

eli nakledeceğiz. . . 
Bu emr~ herkes ıl.a.at ettı. P,u.,-

Aos'&.a dükünün zevcesj 
~rktan döndü 

F1orans:ı 5 (A.A,) - Yeni Aosta 
dUkUnUn refikası düşes trene Rwı 
cephesinden harek~ eden ya.ralrlar 
trcnile Floransaya. gelmiştir. DUşes 
şark cephesinde hastaba.krcı stfatlle 
bizmet etmektedir . 

--0---

lngilterede saatler ileri 
alındı 

Lonclra, 5 (A.~) - Dün gece. 
(len it.ibaren tngilterede saatler 
bir saııt daha iJeri alınmıştır. Bu 
!'.urctle 9 ağustosa kadar adi saat
ten 2 saat ileti olacaktır. 

eledi. Olümü şarklılar gibi lmbul 
ttmeniz 18.zmı.dır. Nihayet bu da 
alolfıde bir hA.<tisedir. Ve ehemmi· 
Yeti yoktur. 

Kornelia kızardı: 
- Siz, dedi', yine olm.ıyaca.k şey 

ler söyJeye't'ek beni s:ikıyorsunuz. 
Fergson ısrar etmedi. 
- Ben partiyi bırakıyorum, de. 

dl. Şizinle bu husvste. mtinakaı;a. e-
d~ek değilim, ~ 

Ve PuV-aroya dönerek ilave et ~ 
ti: 

- Mösyö Puvaro bHiyor musu. 
nuz ~tmazel Korneliannı babasr. 
:n Linet Rid.gevaym ha.bası iflas 
,ttlnnişt~. Ve bu kızcağ?z da Line.. 
t !~v.~aktıgc en güzel incil-eri gör • 
r.ugu zaman, ha~Tetle nefretle di.<1 
lerini gıcrrdatacağma onları hay: 
ranhkla seyred?yor. Garip değil 
D1i? Hatta ben bu kadma kaı111 en 
afak b·r kin bile beslcme<iiğini zan 
r.ediyorurn. 

~~:ldedllmiştlr. 
~ -

11, Yt - Ziraat b::.nka.smdaki 22503 
~ınaraıı 

varo do. bıı grup ile beı abek r dç.<>-<: -
dı. l{ornelia teessürle -rn ıeınc 
c;cdi ki: 

- Bir dakika kin ona cliiı;:man 
kesiltniBtim. Çünkil babam ümit. 
si:?:lik içinde ölmüştü. 

_ Görliyorsunuı: :ya, bir dnkika 
kin tutmuş. Ne kadar merhamet 
bu! 

~d hesabı cartme ait tasarruf 
ı,~:nınır kaybcttım. Yenisini çıka • 

1
llldan eskisinin hükmü yoktur. 
.\skeri tıbbiye olrolu )'dz.başı&ı 
~<!§et Bayar 

_ Bu seyahati hiç unutaınrya. 

cağırıı, sankl bır kabuc; icinde~iz. 
Bu sözleri. duvn.n Fergson mu • 

tearrrz bir sesle:. . . 
_ Çok xxı.edenısmız matmazel, 

_ Siz Mösyö Fergsoıı her zaroa.n 
istikbal·in esas olduğunu söyler~ 
maziye biç ba.kmazxlmız. Halbultı 

Hindisi anda 
müzakereler 

icra komitesi bu 
sabah yeniden 

toplanıyor 
Krip•, Vavel dün Hint 
§ellerile bir saat kadar 

gÖrüJtüler 

Almanya 
Şark cepllesıae 

4 milyon 
asker yığdı 
Vaşington, G ( A.A.) - Muhte· nıu,tur • 

lif menileketlerden son günlerde Enstitudek.I mütebaaıwtılar Badece 

Vaşingtonda ordu istihbarat ser· y~ bakkmd~ bir hata yapmıııar, ö· 
visi.ne gelen bütün raporlar Al· meria yaşmı b.lru fbti,far olank tet. 
manların bütün Sovyet cephe.si bit etııı.lşlerdlr ki, bu.odan da öme . 
tı.zunluğunca Baltıktan Ka.raden. · rın çok yıpraucı bir ha:lat yaşamı, 
ze kadar muazzam bir tnarruz oldQfı.ı anl.Rfdmştır. 
hazrrladıklannı göstermektedir. Enstitünün btrkao aaat Jtedaiılde 
Alman yüksek kumanda heyeti 4 b.azırladıit bu etr•fü ına.J(Uııat littrlnc 

}'eni Dellıi, 5 (A.A.) - Azad ve milyon kişilik bir kuvvet tahşit Anlla.-a za.bltaaı da .hrmea faa.Uyeta 
Nehru dün 6ğl.edeın sonra General etmiştir. Bu kuvetin yansı rner- pçmJş ve hötün o&eueri &1'8fUrarak 
Vavel ile bir saat kadar göru"""Ü" k cephesı·n~- ıı.ır~. 'stika 

.r-· .,,, -ez ~ .ı.n~ı-.ova ı bu tipie boir udam olup olmadrğl so -
'erdir. Krips Hindıi şefl~re refakat t• .:ı ..,.. l t Al 1 m me ınue ..vp anmış ır. man ar ruımuıtar. Nihayet Toroe ot.elinde, lkl 
ctmokteydi. Sovyct ordularmı ezmek tasavvu· kat anamda et ben1 bnlMan ve tllfer ,,. ___ ..,:ı:ldiğine göre, bu mülıi.knt d bul d kl •kA d,. 
~~ run a un u arı aşı ar ı: • \"&dara uyıoa lıılrilli olduta öğraıU-..cın ..... mda tetkik edilen bazı mu • Cü' k.. · tik:ı.,.,·ld jel · ne o ~ n u ıs .IJ'C:I. e pro en mfş, a1'alllp bohWMnAymc& da ıüplle. 

kabil teldiflcr bu sabah kon6renın fursu olsun Japonlarla irtibat te· ter .ktrnet keUıetmtştır. OU-ld~n l!lmi 
icra komite.:ıi.ne tevdi edilecektir. sis etmek ist,eseler tııile Sovyet Cil"' De aeree1ıım ~dili tffbit .-cttımı, ve 
Gıınd.m.in Vardhaya yapa.cağı seyn. dularım cenahlarında sağlam bir bu ımJOı.nM btanbuı &abrta11ma bil • 
hate hiçbir mana verilnıemesi 18. - vaziyette bırakamazlar. Bununla tllrllm.Jştir. 
zmıgeküği söylerunektedir. Ma.hat_ beraQer Vaşingtonda ümit edildi. ı\nkaradan verilen malümat 
ma kongrenin ıcra koıınitesi.nde fı_ ğine göre Rus ord~arı .eskisi _ka üzerine lstanbnl Emni~ti Omer 
kirlerini kB.fi derecede belirtmiş • dar mukavemet etiklen takdirık 'C'okadtn dosya.<;ınz bulmu"', kim 
tir. Komit! murahhasları, bir kişi yıldırım harbi yeniden p~alı !lir olduğunu. ne yaptrg~mı, kimJ.er!-a 
rnUstesna olmak üzere Vavel, Azad b · t "nkilA ....:ıecektır Al· 

ezıme e ı ı ap ~ • tanışıp görüştüğünü tcsbit etmiş· ''e Nehru arasında yapılan toplan. manla.rm Bulgariştana karşı ba· ti 
tinm neticelerini tetkik etmek ve "ht· tsı.zl ki ...:ı bulu.nmal"- r. 

zı ı ıya ı aıua -A n........a tetkikleri neticesinde 
l"U neticelerln Gar.dinin fikirlerine mümkündür. Bir çok Bulgar su· de;ı;;J Abdurrahman Sa~ln 
uygun olup olmadı<Yma dair bir .ka· b erle · R 1 a ı,n-.. ~u-

- ., .. ~ ay ve n us ar -~ Süleyman Sn.ğclun 't1zerinde 'iu 
?'ar "'1'Cllleık üzere Delhide ka.Imış.. rabbetlerini sakl&mryorlar. Bulgar ru1muş ve 'bunl&nn ifadıesiM- mü·· 
ht!'<hr. 1.ima.nlarmda bilılıa.ssa. Burga.zda t ~:.ı:- birinin ~-

Alı A tah 'd t ı..ı~ .__.,.._ raıoa:a; QZDUJ.oe I J ... ~ aJıa.ba.dda., &iman bir telgraf askerı şı a yapı "'""'E>" .UollJ.1':r adbve Slowoeıı_ olduğunu bildildeı:i. 
ha.berine göre, Hind müslüma.nla.rı veriLmektedir. Geil-~ b1l ~lE'l"' ~ .. ttifkçe bilen genç" 
hiırliiğ;.nin icm koınltcsi Kripsin tek_ de gerekse Bulgaristanda ~ ?e "sırpıga bifon Rus'' diye anıa4 
l:iflerini tetkik etmek üzere Jin • Gestapo memurları bulumna.kta; dık1arı öç yabanemın ki, Abdur· 
l"?..Jım ti~etmde topla.nmtşt.rı. dır. l'6brnl.n rnalWtmede, ... kendllerinitı 
Allalıabad, 5 ( A.A.) - Dün AI· Y~avyıak dup olmadıklarım 

laha.bad·da toplanan Hind müsı.u- Aşıklar anlamak ve herlıangi .bir şe~de 
man devletleri konferansı Hindi~- aldatıimalarmı: önle1nek Kornı.'o. 
tan devletlerine mensup müslü. Kadını bıralnp nun P~Vklfu ke~e "sırp_ça 
~:UW. h~ ve imtiyazlarının bı1en ·bir arıkadaş, si7inle kQil •• 
lngilız Hındıstanına verilecek ht.r paralara S8ldlrddar ~!'' diye ta.ımproı~. fakat 
hangi bir meŞrutiyet rejiminde Pavlofıun bir kel'lm'! dahi ~a 
mUhafaza edılmesi ıazım geldiği· • Evvelki akşam Sirkecide gar· bi1mediğini ~cak anlayınca 
ni tekrar eden bir karar sureti · bir hadise cereyan etm!ştir~ kendimne alay maıka.mında "sırp· 
ka:bul etmiştir. Asm6.lımeecidde oturan Mustafa 98- bilen Rus veya ihtfyar'' admı 

Karar suretinde önceden mü~· 
lümanların tasvibine arzedilme· 
den hiç bir değişiklik yapılmıya· 
ca.ğI ilave edilmektedir. 

Yeni Dclhi, 5 (A.A.) - Liberal 
p:ırtinin lideri Sapru ile müstakil 
gnıpıuı ımümes.s.ili Ja.yaker !{rlpsle 
görüşmilşlerdir. Buılia.nn hazırla • 
dııtıan muht-.n-ada şôyl<> denilmclk • 
tedir: 

"Harbin muvaffakıyet.le deva.ı1u 
;çin Hindistan ba.l!kmm mtimkür. 
olmı her yardmıı yapmasmı ı:ıiddet· 
le arzu etmekte is.ek de ayru .zn. 
mnnda bu gııyeye va.nnak için harp 
devam ettiği müddetçe umumi >"ti. 
]inin meclisinde Lir Hind mUdafaa 
azast bulımmasmı sarahaten lü • 
zumhı sayıyoruz. 

Muhtırarla. lıer eyaletin arzu etti_ 
ği takdirde ynei meşrutiyet rejimi 
dışında kalmak ve şimdlki meşruti 
vaziyetini muhafaza etmek haklune. 
malik olmRSı doğru olduğu ka.bul 
P.dil:mektedir. 

-.-
Çine yBl'dım 

Amerikan nakliye 
tayyarelerile yapılacak 
\'~si 5 (A.A.) - Çine harp ıe. 

vazı~; gönderilen B:irma.nya yolu 
kapanmıştır. Şimdi levazım büyük 
Amerikan nakliye tayyarclerıle tn
şmacaktrr. 

&imdi hep maziden bıı!ısediyorsu • 
nuz Aı-tık bund:ı.n ba.bsetmiyelim. 

!hı sözlin üzerine Fergson ha.y• 
ret edilecek bir teklifte bulundu: 

_ Kornelia. Ro'bsc>n dedi, si;z ta_ 
tııdığnn, ras~t~ ikadmlal'lll en 
iylslsiniz, ~ize 17.C.ıvaç teklif edi • 
\Orum benimle evlenir misiniz? 
· -&ı7. çıldırdınız mı? 

_ Hayrr, te·klifim samimidir. 
~allidiını dP :Mösyö Puvaro olsun. 
fJuyuyorsunuz değil mi Mösyö ı:tı. 
\·a.ro? Bu genç kızla hayatnnı bıı·
Jeı;;tirnıek i.stiyoıı.ım. Nasıl Korne
ti~ kabul ediyor musunuz? 

_ Siz ka.tiyen ç<>k gülünç olu _ 

yorsun uz. 
_ Nkit' evlenntiyelim canım? . 
Kornella fena halde ktıal'llll8t!, 

Koşarak kamara.sına girdi. Kendi. 
eini p;özlerile takip eilc>n I<'erg.::ıon 
t :ısrm ı:alhdı ve o da camekanlı 
:>"'lona daldı 

M•ıtu.d kö~eı:.ine çeklmiı, olan 
Mis Van Şuylcr bir yün işi örü • 
~·ordu. Fcrg30n kendisine doğru ;_ 
Jc~rleıU. Puv!'.l.ro d'l yava§Ça yaldn~-
1-' ve hc-r tllrlü söz ve hareketi kont 
rol cdehlleceği mesafede, lıir kol _ 
tuğa oturdu ve mermuıı. okuyormuş 
gibi görünmcı'fo ln.şladı. 

Fere:son ihtiyar kızın yanma 
vaki.aştı ve ltiç mukaddemeye lü • 

kızı Zıelıra ısminde serbest bir koyduklamı.ı eöylemişti. Bu 
kadın evelki akşam Sirkecide met· işle al8blı olm&kla. maznun da· 
resi bulunduğu bir şahsın lOkaıı . bilecekteıi.meyda.na~tır. Bu· 
tasma gitmiş, ora.da. ~r .~a: ~ iberine polisin elindeki"~~
rının da iştirakiyle bu: i9}tı ilemı bi dosyalan ma.z.nunlann onune 
te•:tip olunm~ur. Zehra zizur. seritmiş ve OO&yalardaki. res~e~ 
na sarhoş bir hale~ ~ re bakarak ka.drnı bilmedıklerı ikı 
yüz numaraya girmek istemiş lxı ada.mm Pa.viof ve Kornilof oldu. 
sırada belindeki kemer ~mı~ ğounu t~t etmişlerdir. Bunlar• 
yere düşmiiştür. Kemerin içınde dan Kormlof tstanibul&, Pa.vlof, 
bulunan 1800 lirn. para da ortaya Rusya istikametinde seyahat c· 
dökülmüştür. derken Kayseride tutulmuş, Ste· 
~mm §şıkları bil manzara pan'ın ise bundan evvel lrnc:h1ctu· 

k~1sında mııaşaka.yı bir ya~ mu2ftın dışına c;ıktığı anJaşılnıı~. 
bırakarak Zchrad.-an da.ha ca.zıp tır 
olan paralara hücum et.mişlerdi~. Fakat, dün de yazdığımız gib,i, 
Zehra ile 3.şıldarr arasında :mil.t!ıiş Ömer Tokadın neden muvaff8.r( 
bir mücadele başlamış, netic.-ede ola.rmyarak .sadece ke~isin~ t~· 
par> lartn da bir IJuamr e>rtadan str lef olduğu yolunda hen~lZ ka.t ı bır 
qlmuştur. netiee eldeedilememiştır. En kuv· 

Zehra..'1Dl hi.diseden polisi !-.na vetli ihtimal ömerin, korku veya 
berdar etm<.'si '\.ize'rine. za.brta ve 9a.şıtın1ık neticesi evv~ıa. sis .ma· 
adliye lahkilooıta ~ır. kinesini harekete getırmek ıste 

Mercımelc lbtlllln 
yapm,ı 

Yeşilköyde, istasyon caddesinde 
bakkallık yapan Kemal, 29 laıruşa. 

satılması ıuımgelen mercimeğin ki
losunu 35 kuruştan satarken yakala.n. 
mı:ş, cUrmUmeşhull mUddelumuınlllği.. 

ne teslim olunmu§tur. 

DON 20 DlLENct YAKALANDI 
Dün şehirde yapılan arama sonunda. 

muh~llf semtlerde 20 dilenci yaka • 
\anmış, adliyeye teııllm edllml§tlr. 

miş olması yüzünden p~andr 
ğI nokta.smdadır. 

llOR.."'llLOFLA PAVLOF ZABITLA.. 
R1N TEBOtlMJCSINt 

ALIYORLAB 

Anka.radan bildirildiğine göre, ken. 
dilerine Abdurrahmanlıı., Süleymanın 
ifadelerinin tercUmelerl verilecek olan 
ııui.kaat maznunlarmdan Kornilotl& 
Pavlof birkaç gündenbert tevkifhane. 
den Ankara) adliyesine getirilerek bU
rada. salAhiyetli sulh h~lmlerlnden 

HayrO.nn.lsa.ııtn huzurunda tercüman 
vasıta.sile kendilerine i!adelerile ve 
zabıtların tercümeleri parça parça ve. 

zum gör.m.-=d"!n: . . rilmektedir . . . _ . . . 
- Mıs Van ~uyler ibetri bır dakı 1 Muhakemenın onilnmu1.<le~! çaı. 

k.a dinler mi<i.niz, dedi. Smnle çok ~amba cel;;esinde da~.a.r.m z~ter~· 
mühim bıir mesele hakkında. gö • ceği :l.nkiı:z:üa. gör<> luzum h~tl ('. 
r.işmek isterim. ID:9e. söyliyeyim: lure.a lstanbıl-1oan da bazı $.>..'llt.l~. -
Yeğeninizle evlenmek istiyorum, rin celbin'! veys istinabe &ur.-?ııe 

- Siz aklmırzr mı :kaçrrdmtz de· ifadeleriı1in alını!.!asma karn.r vcrıl 
Hkanlı? me!'i ilıLlroal dahlhndedir. 

tmi k -- o Ömer Tokadın Ankarara b'.rinci - Zanne vorum.. ara. ...... 
kadar '.kati ki lk~d.isine de aynı tek ~eii;;ıncle Yen.i.c;l"hirde Lozan nıcy .. 
lifi yantnn. danında 73 mım:u-alı Looan apar-t. 

_ Öyle zaruıediyorum ki sizi mar.mm zem.in k!tmıla b'r od:ıda 
ne7,a;ketie başından s::ı.v~br. oturan berber kalfası Süleymaıun 

dd tt:l Odasında kaldıg-ı an'a~ılnwtrr. o. - Evet, re e 
_ Bun1aı~ emindim. turduğu dnirenin bir orlasıiu Sülcy. 
- Benim nemi beğenmiyorsu - mana ki-:-.ılanıış bulumn İkt:sad Ve 

nuz? k!ilcti seferberJ•ıt ~u~si memur!:>. 
- Bunu sizin bilme.nlı la:ınr. rm<h:n Maruf lfonurlw.ya bu mal .• 

Mösyö,. fakat lutfen söyler misiniz satla amme :ıahitleri :ırasında din. 
isminiz nedir? lıene~<->k ve Onıerin o za:mank:l ıru .. 

- Ferguson. 
- Mösyö Fergison ben de size 

~mu söyJ.oi.ycyim ki .sirinle yeğenim 
&rasrnda bir izdivacın vukuuna iuı_ 
k~n ve ihm.a.ı yoktur. 

- S nrf .. smrf ~lesi değil 
mi? 

'ram bu !'YTad• mloomı kapısı ar 
u~ma kadar açıl~ Ye K(ljf'ftelia g6. 
L Ünciil, 

bi haleti ve hareketleri ha.'kkmcla 
ltendisinden izahat a lmacak~ır. 

Bir Amerikan vapunı 
torpillendi 

Vutlngt-On, a (A.A.) - AUantik a. 
çığmda. bir An:ıerlk.an ticaret yapuru 
torpıllenmiştir. Biri mustesna o!.ınak 
ilzerc vapurun bUtUıı :rutircttcbatı kur , 
tarıtmıştrr. Kurtulanlar ''ap~ )'ek 
bilyillt bir dcniZa!tı tarafından torpil. 
Jendiğtni söylemi~lcrd .r . 

... 
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- o,te eeye inanmayın! Da 
ney'in kardeof falan yoktur. Sto· 
ker siJıe böyle bir fteY söylediyse 
IÖIJlleyi iUJerinden atmr.k için ya 
lan eöylemiş ! Stol:cr Glukov 
bankuı 80)'KUDuna iştirak ~en 
üç plı11tan biridir. Daney'in sağ 
kolu olup ınalıu11deki hazinenin 
bekçilifine memur edilmişti. Gö· 
rünüte balulmla hepsi bTribirinı 
aldahnıJdı mepulmüş. Stoker de 
gali>I. seneti a~ı~ndan kaçmış. 
Eğer Da.ney tarafından takip e· 
diliyorsa doinJsu Stoker'in yerin 
de olmak istemem. 

O gQnin heyeca.nlarındm son 
ra Tim, geceyi cok rabats·z geçir 
di. Uyuyor, uyanıyor, saata ba 
layor, yine dalıyordu. Bir aralık 
koridorda ayak sesleri işitir gibi 
o1du. Hemen ~tinden fırladı. 
Fakat bqıka see gelmeyince yine 
yatıp uyumağa çal::§tı. 

Erteei sabah c:ok erken kalktı. 
Sa.baha kartJ ~ U,, olduıtmdan 
keyfi pek yerinde de~kli. Biraz 
amra Meriye müşterek oturma 
odaamda rutgeldi. Genç kızma 
anm Qatünde duran bir .nE-ktubu 
İr}M'.et etti: 

- Ne o, eab&b sabah haber mi 
var? 

Tim zarfı aldı, evirdi, ~virdi. 
Mektup posta He gönderilmemi§tl. 
Tarih adreıı ve Uıiı. yoktu. 

"BaelWarmm i§ivle meşgul ol· 
maymm blDbatı Landon! Aksi 
halde pişman olursunuz. Siz. tn· 
giltere,ye iz!nle geldints. izniniz· 
den ilıtifade edi'P eitenmeıe ba 
:ianJE ••• 

Tim hayret içinde kalml§tı. 
O , '!irdiifüıizde mektup 

bu lı? diye sordu. 
- BJ~~. 
Tim gareonu çağırdı. Bt• defa 

yeni bir sürprizle karşılqtJ. Gar· 
sonun ifadesine göre mektup gece
ı ... y1n bırakJlmlıftı. Hizmetçi o 
odayı temb:lemek Ur.ere aeldiii 
.-nan maeanm tiltünde bulup 
t&ninerıin ü.Rrıine koyınuttu. 

Tim, ki.ğrt Ut.erinde -parmak izi 
ar~ fakat bultmadı. 

- Olsa olsa IAV Daneydir diye 
eöylendi. Denrek döndü, Fakat 
benim burada ~ nereden 
bÜh'Ördiı. 
Kahvaltı emu'illda hep mana· 

u, esrarengiz hlcf.se teşkil etti. 
Nihayet Tim, otomobilini çr 

karmak foin garaja indi. Arabuı 
tamir edildikten 80nra kendi eliy
le garaja kil!tlenqti. Fakat bu 
defa rarajm kaoısı açılınca hay 
retten donakaldı. OU.'lllObilinin 
yerinde yeller esiyordu. Onun ye 
rine Daney'in kunmni renkli lüb 
otomobili gelmişti. 

Tim artrk kendine Müm olamı· 
yamk kUfUrU bastı. 

Garaj bekçisi de aval aval o· 
tanobiJe bakıyor. v,özlerine inana· 
rmyaca.ğı geiiyordu. 

- Yahu bu sizin arabanız de· 
ğil diye kekeledi. 

Tim, öfkesinden kuduruyordu. 
- Ta.bil değil. Hemen gidip te· 

lefon edeyim. Yardnn edinde şu· 
nu drşan ~rkaraltın ! 

Tim, l:ekçiye kimeeyi yaklaştır 
mamasını tenb!ı etti ' ve otele 
ılöndil. Orada Merif! bu yeni 
sürprimen haberdsr ettı ve eonra 
telefonla Skontland Yard'!a gö· 
rüftü. Kovlev, yeni vakayı işi~:n· 
ce hayretle bl.Ş'"llı salladı. Tim, 
yine f"&raja ~tti. Otomobilin dö 
eemesindeki bazı çizgiler ve bir 
pencere cammın kırıl-m~ olması 
aihr bazı sandrklarm yUklenmi, 
ohna!ma de1!1et edivordu. 
Şu halde Daney de yüklU ota· 

nk yolculuk yapmrştı. Birden 
Tlm'in zilınind~n şöyle b'r fikir 
geçti: Ya Daney'le Stoker muay
)'ell bir pJA.n dahilinde müşterek 
çalı!JJyorlarsa? Belki de lskoçy~da 
Daney'in ikinci b'r hazinesi' daha 
vardı ve onu da aynı A1?1anda 
boşııl1ml!t'tJ. 

Otom(.\biffn kf'l!ar cidarlarında 
ki bir cepte Tim mihim bir keşif 
yaptı. Makinelitiif eklere :matwus 
bir seri fifekli .. ~rjör buldu. Da· 
11ey, onlan aceleyle unutm\lfj ola· 
cakt:. 

Biraz ııonra zabıta memurlan 
vak'a ma.'halliru.' ~eldiler. Bütün 
gece mrfmda firartıer bakKmda 
hiç bir haber gelmemişti. Otomo 
bülerin tekrar Gn.ntama ~lecek" 
Jeri kimin aklına gelirdi? Daney 
acaıba ni}'e geri dönUp otomabUle 
ri d~~ti-rmek ;-.a.hrnetine kntt:ın 
nuotı? Tam'rciler Daney'in gn 
renkli otomobilini iyice muayene 
ettı!er, fakat hiçb r arıT-n k~edc· 
m2diler Motö" mükemmel itliyor 
du, ~ da dörtte OçOne u · 
d&I' benzinle dal•; ... 

, Kccniee:r fikrini ualattı: 
- lhıelenin t•ıı balit olsa 

""rek. dedi, ZaıbJUnm kendi Oto'" 

~: 

VEHIP TAYLAN 
18,03 Radyo dam orkeatraaı ıs.~ Ka 
t1f1k makamlardaıı f&l'kılar 19,80 -.. 
at ayarı ve ajam 11,'8 KoınUfm& (00 
cuk Eal.rgeme Kurumu adma) 19,81 

mobllini tamc:bfmı ve nerede olsa MU:11k 20,1G KonUfJD& (Kalırama.Dlık 
görünürse takip edileceğini bili· menkıbeleri) 20,30 Faaıl heyeti 21,lG 
yordu. Onun için .değift,irmeğe Temalı 21,fli lzmJr at kOfU)annın ne
karar verdi. Bu ~ide siu yaz· ticeleri 21,81 Kanfık program Pl. 22, 

:h~_m::=~~::ır= ::-;:a;:n:.:~~-
22

.~ya- Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
bilmiyordu. Ancak praja girin·-------------
ce otomobilin ai2 ait olduğunu r'1"' PJl!A'!~~~~~~~'!:~RD': 

=~-~~~j~:y ı Nevralii, Kırıkllk ve Botun Ag"'rilarınızı Derhal Kasar 
ımutmuş muydunuz? DARtLIVW: MUTERAssısı N B I L J R 

Tim, zihnini yordu ve ılıerinde ı"aUlm: .,.,. • .,.ede aıwcö• 1 C A B 1 N D A G U N D E 3 K A Ş E A L 1 A 

k~~i~~~n~hlr~' ~rt~n~~~nqı~~~ı •••••••••••••••• ı••···················· (u otomWlde bıraknıl3 oldufunu lillllfllm!~~~~~~-~ _m _1213! ______ _ 
hatırladı. 

Komiser elini oiueturdu: 
- Artık meae?ede anlaşıJmıya 

cak cihet kalmadı. Eseı:ıen Da· 
ney'in, bavuldaki ismi okumağa 
bile ihtiyacı yoktu. isminiz. ga· 
rajda otomobilinizin yanmdaki 
kara tahtada, hem de ot.Eıl antre· 

Y E _N i P U- D R A 
sindeki listede yazılıydı. 

Tim. Grantam'da yeni bir ot'l 
mobil kiraladı ve Merı ile birlikte 
yola çrktı. Hava gittikçe d~li· 
yordu. Güneş tedricen sabah shr 
terinin arasından v\tkseliyordı.:. 

Meri Grir yine bir gün evveiki 
p,ibi sUkQtu muJınfaza ediyordu. 
Gözlerini ilf!rlve dikmiş, c:Hzülm~ 
irm!na:-z görünen bir muamma· 
nm hal ve çarelerini aklından ge· 
çiriyordu. 

Tatlı meyill bir yok~ı ayaiı 
indikleri ımada yolun ortasmda 
durup ?ki kolunu sallayarak dur 
lpreti veren bir adama rutladr 
lar. Tim, tabanqasmı cebinden 
çıkanp dizlerinin araama yerleş· 
tirdi. Sonra araba V1 ~r aiır dur 
durdu. 

Adam yaklaştı. Tim, karşısm· 
da.ki adamm bir tarla işçisi ol:iu 
fuııu anladı w b!bancasmı yprf· 
ne soktu. 

Adam çok telişlıy<lı. Şoföre 
heyecanh heyecanlı bir ~ey an· 
latmaia gabtl}'Ol'du. 

Tim. kap1yı ~ıp otomobilden 
indi. ' 

- Ne oldu? Ne var? 
Karpsmdaki köyfü k()ftuğu i· 

çin nefes nefeseydi. Parma~yle 
bir istikamet! işaret °'tti : 

- Yukarıda bir kaza oldu. Taş 
ocaimm bemen yanında bir kam· 
J'lll talıta. *4öl ı>artal.. 'il" 
~ dllettl. Kam rem .,_,anı 
parça. Akhma gelen başıma ge· 
lir Orada erv~ ~r kaza olaca· 
fniı biliyordum. 

- Ne zaman olmuş bu kaza? 
- Çdc vakit get'lllemiş olmalı. 

Enkudan hall dtillan çıkıyor. 
Tim, ne oldutunu tahmin edi 

)'Ordu. Köylüyll .,oföJi!n y11nma 
ahp yollaPnıa de~·am ettıler Daha 
maktan tahta pel"ded&ti huarnlı 
gördllter. Aeağı yukarı k1Tk met· 
relik bir uçurum vardı. Aşa~ıda 
bir noktada Stoker'in kamyone· 

8a dtuıdar·•a ~ p . 
aetemlda ba,,uk ranmclald llaıponla 
lıılrUkt. eönclueceklert 
EVLBNJD TJ:KLIFLEBI. lf A&A 
llA, iŞ VJ:BID, ALIM. 8A'l'IM 
ctbl ticari ~ ... olmıyaa k8 
çW& Ulnlar paruu 11e1roJıuuır. 

tinden duman ~ıkıvordu. 
Meri Time refakat etmek arzu- Eolenme telılilleri: 

nu izhar ettiywe de T 'm buna ra.zı 
o1ımadr Es:ı..een sinirleri en son • 46 y&fmda, ayda 80 lira geliri o. 
müheyYiç hadiaeler'n tesiri ile be- lan bir bay, 8G.40 yaflannda temiz 
mlmUŞ olan gene kızın, ~ aileye meaaup dul bir bayanla evlen· 
yaninda onlart bekliyen milth1~ m:?k Lstemektedir. (Yıldız) remzine 
manzara ile bir d 'ıtı. uab:nı ~er. mUracaat • 2M 
mekte mA,-,a yoktu. • Yq 19, bo)' 118, ortamekt.ep me. 

Bir patikayı tak;p ed~ek ta.er. zunu iyi bir &De çocutu, kendlaiDe 
ocağına in~iltt. Bura.da Tim fec· mUnas'p bir aile km Ue evlenmek 
bir vazlvetle karşd~~ı. ıatcmektedtr. (K.A. Y) remzine mu 
Paramnr~a hale ~elmiş olanı racııat. W 

otomobilin birkar adım ilereindc • Yaı 28, boy 187, kilo 82, emner 
Stoker sırtüstü yatıyordu . lki kc~ serbeet meslek aahibJ, ayda ıoo-120 
lu yana •rkmıt. <"eh•es'nde tuhaf ı1ra kazancıı k1maea1a bir •1: iyi 
bir tebeslıOnı vardı. Tim. daha ?lk bir &Deden, memur ve 19retine itimat 
ba~<Iıjta Stcıkerln otomobil kazası edilir, gtlzelce, kız veya-dul bir bayan 
netir.esinde ölınOe olmad·ğmı anla la evlenmek latemektedlr. <B Y S) 
dı. Zira ook yak111<Jlm kafaama iki remzine müracaat •• 266 
el si!Mı sıkılmıı,tı. I(amyonet, tar. • Ya~ 26, boy ı77, tqra toccarıa 
ocağına yuvarlandıfl zanıan Sto- nnwuı, balen btubulda bulunan bir 
ker <:<>kta.n ö!nıi;~ d.malıyd·. bay, 17-22 yaglannda iyi bir aile kw 

- 13 - . . De evlenmek tatemektedlr. Fototr,na 
Tim ölünün Uzerını araştırdı. (R.8.K) remzine müracaat • 257 

Boşuna zahmet! Zira Stoker'in • Yq 23, boy ıso, llae mezunu içki 
~n eşyaları ·muayeneden ffC<'- kuııanrru.JU tyt bir aile çocutu vazl. 
nrJrtl. yeU lllt1aa1t, zengince 18.20 yqıann. 

Tim caddeye tırmandı ve şöf C.. da SUZel bir kızıa evlenmek iatemek. 
re ileridcld köye sürmesini söyledi tedlr. (E.TJC,) , nmz r.e mttraca. 
Orada ıabrtayı olm:> bitenden ha- at • 268 
berdar etti. • Yq 29, boy ! 66, krmral. beyaz 

Daıh& t~ ocağındayken kamyc. ve güzelce, blr &lleyt r :aıı içinde ge • 
netin içini arqtJnruetı. İçi bom. ç!ndlrcbllecek kazancı oıan komisyon 
boştu. Nakledilen sandıklann hil" cu bir bay, 18-23 yql&rında güzelce 
bir.si bırakılmarnıı,:ftı Etraftn bir tr.ııık etinde, kız veya dul bir bayanla 
bir iz bul&m:unıştı. Danev At;ah evlenmek istemektedir. tç gllveyai de 
için temiz iş göriiyordu. Tim, gay. gidebilir. (Kom1-)'QllCU) remzine mtı.. 
ri ihti.faıi bu adamm organizas racaat . 2G9 
yon kabıliyetine havran oluyordu. 

it an7'Jlllm 
• ı:.ld harfleri okuyup yazan, dak. 

tllo bilen, muamellt l§leriae vtJaf bir 

Renkleri 

ÖNÜNDE 
Kadınların 

HAYRETi 
it------........ 

Wr •"C.hdn ,_... 
IMJdne ile ti'hal .. D•\•.' 

~~ .... ----------..1 

klmJ&, ceblr, ..-at w lllJaloj den 
lerl ftrlDlll ---ktedlr. iMiN de 
rtder. (K. Kr.) NmStne mtıracaat. 

• u.. 1 deD CdaDll 11 J8llDda b ' 
ıenç km. berbuacl bir ma-111 de ... 
at bir Gcretle ça•lfl"•lr 18temelrte 
<Ur. (Bahar 118) remslDe mllracaat. 

llütelerrilı: 

M.TILIK &t1'.rCP&Aım 
• Bir metre 1'lklekUlinde lld bu

ÇUk metre uzuıılutwıda, )'9d1 agık 
rafı ft ortumda aynca kapaklı ve 
kbiW lkl rafı daha olan, tanQUIUf mu. 
harrlrlertn yüzden fuaa cUtdll ve ne· 
na rom:uaıaroe blrllku, aynca kar.k~ 
tunın 1.12 mUcedded cUdl, mut.ad 
dit mecmua n fen ldtapıan Ue .oaıo 
kUblk, ilk ve kUçUk lo)'aıetll 1ılr kil 1 
tophane l&hfbl chp.n ıJtmeal ıtola\ 
sile ucua 1&blıktır. tltlyenler (1\ • 
tophane) l'elnsble mtıncaatın. 

Alclı"ma: 
Ataiıda ,...., 'eri JUdl olu o 

kU~ IUUDlanaa ~elt'D 
mektuplan ldıarebuem..._ (puaı 
lan barl(I) berstm IÜl!Jltaa öttey.
kaclar ft ... ı 11 den 1<1nra •lıbl'IDD 
lan. 

(Twıalı> (DenJz 18) (833 E) (UmJt 1) 
(Ciddi) (Uygun) (Y.Ş.) (K.K.A.) 
('.H,.{, 213) (Ecla.rı (li.'I. 81 CADl&f&

lnn) (N.U.N,) fEll (Ayla) .CC.M.ı 
(A.L.) (K,z.E,) Nadide 791 
(26 Sezen) (K,Z.E,) (Ayyıldız 8) 
{Ad.) (t, İ§kan) (B,t, Kaya) <R.U) 
Emekli) (8.8,) (Pembe zarf) (A.G) 

(Sezer) (H.P..K.) tS.H.G.) (Göi'g111U) 
(Kumral :>.G) (D. Yurt) (Semlramia) 
(22f8) CGUlçln) <Meaut) (Bahar) 
(N. Uysal) (Ay) (Denlz) (Aalan) 

(Ahçıbaıı) (Şen yuva) (A.A.D. 2) 
(H,O, 22) 

ACIK KON\:ŞKA: 
(KlltUphane) remzine: Guetembıe 

aaat 17 Ue 18 raamda mllncaat edl. 
nts. 

Genç kız cinayetin lafeilltmı 
ôireninoe Uırperdi ve uzun zaman 
kendini tone.rhyruna:h. Meri'nin 
1*ilan halini gören Lfu?don yo 
hın bımdan P'.")n.raki kımnmı trenle 
katetmeği teklif etti 

veya busual bir mtıesaescde t:ı aramak 0 0 a 
1 0 

• 

tadır. (F.E. X) remzine mllracaat. HAFIZ CEMAL 
u da franaıısca bllen bir bay, reamı ••••••••••• .. 

- Bu yQ}caJuk ~~da o ~ 
dar mıi!lldllltıa lral'fl)&fbk ki bun 
dan aonraki yolu tmııe ·"'ıa 
daha iyi olacak zannederm. 

Tarife.ve baktı· 
!Denmı var) 

• Tllrkçe, franaJEC& ve almanca bl· 
._~bir aıq; mueaııeeeıenıe •eya ''LOKMAN HBKlll,. 
elcldl 1ıı1r ,..._Mdt CalJlm&lıt ı.ıe D.\lllUl'lt am:m..., 
melstedlr. <IU\) remstne manoaat. .....,. .... , .. 

• Bir tıp talebeal. ebva ftyatıa ...... ,... ..uert: ı.s.e.reı: 2239~ 
ortaolnal ftU.. talebelerbM a.lk . ...................... . 

lzmit Denis Sahnalma IComhyomıntlan: 
&Dom Umanı tutan Teıı• t 

Ura illa 
Slfır eti 11.0ll ,.. ... 

.. .. - to.800. 16.00I 1814t 
1 - Yukarda mlktarlan yasılı aılir eu iki a,n prtnamede obiaak Qıle. 

re ayn ayn kapalı art uauWe ekalltmeıert e nJaan H2 puart.em pa •· 
at lli Ye 1~ da hmltt. ter1&11e kapıamd&kl komJqcıa IJlnaemıJ& ,.ıacaL 
tır. 

2 - Bu lfe alt prtnameler bedelala oıan.k konılqaD4an &lınablUr. 
S - Elteiltmeye Jtt1ralı edecek · tallpleJiıı 2'90 ..,..ıı k&D1UUID ı.t.ecllll 

ticaret Ye9ikalarmJ ve yukarda )'asılı temlDatlarDe blrtlkte tanatm edeceJE. 
ıert t.ekltı mektupıa.rmı belU l1bl ve ..aUerden tam blr aaat enellne kadat 
kom18yona •erme1erl. (Mil) 

İzmit ~Diz Satmalma Komiayonundaa: 
....... he' t 

a.... ..... llra .... 
llOJUa eti 111.eOt ı...... .. 
...... ... ,:ıtUN ..... -
.. ,.. eti ...... ...... 1'111 ..,..... ...... .... -

1 - Tüarda clu n mlktarlan yudı etler &7ft aın anrt prtnamede ol• 
ma1t " arn •)'rl ta1tp1er. lbale oıunmak 1UnW. " kapalı ad -. 
ille eı.utmeım 18 m.a 1142 perwemı.a llDtl aut 'b07tlk pu'tUer' 16 
" dl'9d H da tsmltte blnue bpramdald koml8yQD blnamadl J'llPI· 
Jaeakbr. 

2 -~ )'llkardaD ma De IS,4,2,1, ft 2 Ura bedel malralıllbıdf 
ı.taabulda Kamapqada D&. l.R. aatmabDa komı.,ammdu - kıamll 
~alm&bWr. 

• - f.ltekUJerla bu illerle Uslll oldukJanDa dair tleuet .,....,._, ft .... 

•Jdı lwuınun tarlfab YeQblle ıanstm edeoeklert telı:llt melEtuplanDI 
,.. )'Ukarda bm,.l&rmda yudı temlDatlarDe blrUkte belit llD ft ..&. 

lerdm ~bir A&t evvellae kadar koın18Jona ••ımelerl. (-) 

Dnlet Demlrrttııan n , .. ,., .. ............... 
Kırklarell tataayonunda veya latanbul garmda bat lrmanDda ,_. llo 

ut ed1lmif bU halde ulllm edlbnek Uzere 2GXJIX400 fllcll1tl w _ ........ 
bc4tlJ 11115 Ura o1uı 100 tane <•Ki) mqe amıanı puutıllla a&m......, 
caktlr. 

Pawllk ıe.uo ~&bil Sirkecide t ....-. 1ts=11a.....,. 
nacak A il komlQODu tarafmdu ,apllacaktlr. 

ı.t..killerin HO,U Un. aaaftldlat tem.Jn&t w lraDald wnllraJanm .... 
ınUen aynı gGn n 1&&tte Sirkecide 1. lfletme blnumd& A. B ~ 
mtıra.caatlan. 

~r P&rUIS oluall laımlıQaıdaa ftl'Wr. (ar) 

••• 
Slrkecı • Ye§illdJ)' ~ t.laayoDJarmdan )'apdaoak (tus) naktt7a~ 

ınabau.:J tarife 10 mayıa M2 tarthindea ltlb&rea mertyettm bldınlMakilt• 
l'ula tatldlAt lCln latu)'oDlara mQracaat edlle~. (21U.'1M) 

1 
Denis Lcuaun Sahnalma Komü70ftll 1 

ilanları 

-~---
GölcUk deniz fabrtkalan umum mUdllrlUIU 1çln aptıd&kl ,.raıu laaAI 

:uo· ura a~·lık ucreue bir muhaalp alınacaktır. Bu ,.ra1tl b&YI bulunaAlal'dl 
Kunnpqada bulunan deniz ıevazıın 1&tmaıma ıcomı.yonwaa mllracaatıarl-

1 - TUrk oımk. 
2 - Hukuk 8il)'aaiyeatne nhlp bulanmak. 
ı - HllSDQ &hJAk -.bmduı olmak w "9sa1J ma.teıslm bir flD iN 

mablcam olmUf olmamak. 
' - Sart butaJıklara mtıptelA bulunmamak. nıllfMbd manıuuıa' 

lfa)'a mani :>lacak bedeni" aıcıı ansa ft baatalıklarla ..ıaı buhınm• ...... 
1 - Y Ukaek t,allıdllDI Uunal et.mil olmak. Tel'Clb&D J1IUek Ucant .... 

tebenden mezun bulumnak. 
e - ueuıo mub&Mbe,., aoaıt muameı&ta, tabrllcalarda cıuS mabUlll 

ıtıertne ve muameıt.tma 'nlnda olmak • 
T - Aakerlltllll ,.._. olaaak. 
8 - Alınacak mubUlbbı falırtkalarda 1 lellellk blsmetl taabhlt etm .. 

ta&hhtıdtlDIJ '" .ır prtıan ka1ııultınu not.erılkçe twl1 ve tudlk ~· 
(SW) 

••• 
100 .- telef• dlretl alınacM 

Komlayonda meYCUt tart.n&ıncalne sfjre 500 adet uletcıın dlrelfnln .,...... 
bk e1a\ltme8l 1 nlMD 942 cutamba gtlnU aat 115 u ~. 

Şartnam'lırlni sörmek ıatıyenleri,D hergQn ve pasarlJta lft,lrak edeC9ır. 
ıertn de telli güJr ve aaatte K.aaımpqada bulunan komilyoDa mtıracaatll
n. (43Ct9) 

l.ıanhul P. T. T. Miitlürlüğiintlen: 
B11ytık p:ıetane b1naaı :uDlye kıamJ 8 ncı cua mahkemeel ~ 

yaptırılacBk tamirat işi uran mOtealıhld nam ve bN&bma olmak ,_;ti 
lıııeflO'ameal muelbince açık ekalltmeye konulmuttur. • 

llkaUtıne 20.4.942 pua~ ıootı .... ı 11 te BD)'tlk pGlltaae ~ 111-
rlDCt kat ldaı1 muaYlnUk odumda toplanacak mtldtlrltık alım atma ~ 
yo9UDda y&pılacalctır. 

Kefil beckıU ZKa lira 37 kunıt muvakkat temln&tı 41 liradır, 
l'alipltrin keflf ve prtnameJerbal sörmek •• muvakkat temtDatıafllll 

}'&tmuk Osere plıpıa canıertnde miüQr id&rt kalem lnasım ~ 
ve en u bir taahbotu 500 liralık ba ip beUer it l'&Pblma dair ~ 
~- abq o1dulu "9lllalara Jatlnaden latanbul vU&yettne m~ 
ekllltme tarthlndell taUl gtlnlert bariç Qç gUrı evvel &lınmıf ehH;ret .. td 
vııma ait Ucaret Oda11 vMl.U.m ve muvakkat teminat makbumle kO....,
"lflraoaatıan ( uoT) 


