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Hüseyin Cahid YALÇIN 
s OVYEI tehliğleri Alman iş. 

ga1 ku\"\"etlerintn gerisinde 
kalan yerlerdeki Rus ÇetelcriJılıı 
faaıtyetıerfne drur hh'!;·ok defalar 
117.ıın uzun mruümat \'emıi ter. 
fllr. Bunlan okurken, a)'llı oJa)·lıı. 
l'ttı Alman kaynaklan tarafından 
ile So.tttle t~a \ir eclileceklcriııi 
g(jl'tneyi pek merak ediyordum. 
ŞinıdJye kadar ild anııla bir mulir. 
Yese yapm:ık imkünmı verecek , .c 
ııika.ıara tese.diif oocmemlstirn. ısu 
llefa bir Peste telgrafı Naip Amiral 
lf oru tarafından Rus cephesindeki 
~at-ar lata.lan kumandanhj:;'1JUL gön
derilnıi bir me ~jdım bazı fıkmla. 
1't bUe bildirdi. Bu fıkralar <loı-,'ll 
cc:phesincleld Rus cetelcrinin faali. 
Yetıerı ha.klmıda ço".ı< dikkate tlcğer 
lıaberlcrle bizim gözünıllzü açıyor. 
Çiinkü artık Mosko,·a. radyosunun 
hu husmıtak1 nC5r1yatmclan şüpht". 
:V~ lnıkin ka.Jnıam~tır. \'iman isgnl 
ku,'Vetl('rinln Rus !:eteleri tarafır. 
dan ne lm<br ciddi surette tedirgin 
edildlkJerinl anlamak için bu Maear 
t:(')grafmı biraz dlkl<atll okumak 
liafidir. 
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başlıgan bir Mersinde aşk 
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macerası 

Büyükadanın aş~ ma
bedinde ölümle bitti! 
Sümerbank memurlarından bir 

bar artistini 7 yerinden 
genç sevdiği güzel 

bıçaklayıp öldürdü 
----o----

,!, on r a da karakola gelerek teslim oldu 
DUn §ehrimlzdo bir cinayet l§len 

mlştlr. Katil. cinayeti i§ledlkten aonra 
polis merk~zine giderek teslim olmll§. 

tur. 
'.HAdisenln tafs!Ul.tı ııudur: 
Mersin SUmcrbank nt murlarından 

26 yaşlarında Sedat Ağıran, bir müd. 
det evvel Mersinde 24 ytı§larmaa Fal. 
ma Kılıç adında gilzelce bir bar ka. 
dmı Ue tan:şm1ş ve sevtşm ştlr. Sedat 
birkaç zaman sonra vazifesinden 1a 
Ufa ederek Fatma ile bl!'.likte şeb • 
rtmlze gelmi.ştlr. 

AKASYA O'IEL'L."'iDE: 
Bu per§Cmbc gOnU, saat 18 e do~u 

BUyükadada, yaz kı§ açık duran A. 

Seylan 
baskını 

kasyapalas oteline oldukça tık giyin. 
mi§ genç bir adam gelerek iyi bir oda 
!steml§Ur. 10 numaralı odayı beğe 
nerek birkaç gUn kalmak Uz.ere kira 
lam~tır. Aradan yarım saat geçUk . 
ten sonra g-cnÇ bir kadın, gene birkaç 
gün kalmak üzere aynı otele gelml§ ve 
12 numaralı odayı klralainl§tır. Bun . 
tar, Fatma ile Sedattrr. 

Otel mUslahdcmlninln söyledikle • 
rlne nazaran bu iki genç, Uç gUn 

gayet güzel bir hayat geçirnıl§, Içk.1 . 
terin en iyisini içml§, yemeklerin en 
güzelini yem~Ur. Bu yüzden Uç gün. 
!ilk otel ve borçları 90 lirayı bulmuı. 

(Devamı 8 üncüde) 

BOSTONDA 
Mldalaa tedbirleri ÖldUrUH'ın I•'atnıanın barda 

alınm11 bir J'MIDl 

·Bu kartları satarak günde 
300 lira kazanıyorlardı! 

Bunlardan başka ekmek kartı satan 
LAielide bir bakkal ve Aksarayda Ud 

tramvay ı,çısı saç üzerinde yakalandı 
Evvelki gün, ekmek kartlanm 

taklid ederek fırınl:a.ra verip al • 
dJdan ckmekl·"ıi de fazla fiyatla 
tata.n bir şebeke yakalanmıştır. 

Balatta Aynn caddesinde 29 nu. 
nıarah fınn sahibi evvelki gün tez.. 
glıhmda ekmek ı;atarken 28 adet 
;ığrr işçi kartı vel'İP ekmek alan bi· 
ri bunları çuvalına dold'lrduktan 
sonra. uza.kla.,mı.stır. 

.sovyetler 

ılı 161 yeri geri 
aldılar 

140000 .&.;;.; askerJ 
lldlrl.ldl 

-<>-
Almanlar 942 modeli 

yeni tanklar kullanıyorlar 

Stokholm, 6 (A.A.) - Sovyet Rus. 
ynda Brlansk bölgesinde ciddi çarplf· 
malar cereyan etmektedir. En mWılm 

(Denmı 8 Uııcücle) 

Fırın s:ıhibi, bu adamın bu kadar 
ağır iı,:çi kartllll nasıl tedarik etU. 
ğini anlryamamıs ve kortları tet • 
kik etn:eğe b~lamıştır. Ftrınc: 
kartlarda bazı eJdklikler gör.ünce 
keyfiyetten zabıtayı haberdar et • 
miştir. Zabıta, biraz sonra Tana§ 
Sofıyanos ndmd'iki bu sahtekarı 
yakalamıştır. Ts.naş, yapılan sor • 

(Devamı S Uncücle) 

Malta ya 
Bomba 
Yağıyor 

Mihver 
tag9areıeri 
Oç g8adenberl 
ara vermeden 

:relgraftan anla'iılan hakikat şu 
dur: I<ış mm·slmlnde lfııcar ku\' • 
\"e>tlerinı cepheden ~ekmi lcr \'e on. 
lara lldncl derecede mühbn !4:mılan 
\'aı.ifeter Vf'nni,ler. Bu vazife cer• 
he gerilerinde asayisi temin glb
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bam bir Is olacnlit:r. Fakat l\lacar. 
1ar bir tUrlü r:ıhat edememişler. 
Utilnl .............. •'k11tle 11alinc1e'' 
l'?us çeteleri gd&nu!f \e Maear asker 
leri bunlarla "tıiddetli surette çar
lhlJDUŞ,.. N a1bln mesajı bu çeteler. 
le çarpışmada gösterdikleri ~rı. 
la.rdan dolayı Macar askerlennl teb. 
tik ediyor. Naip tabii böyle söyli., 

---<>--- abaıyor 
.. Kolomboda vi§İ, 6 ( A. A.> _ ~tondan 
olen ve yaralananla- haber alınd~na göre bu şehit' 

BOMBA HADİSESİ 
Büyük bir 
_ şiddetle 

. de tayyare hucumlanna k~ı a. 
\J haslal d ı cele müdafaa tedbirleri ::ılınmak· 

rın çogu ar ır tadır. Baston §ehripin }lkbaha~-
da hava ta.8.rumna ugrayacagı 
muhtemel addedilmektedir. Mil 
teha.ssıslar Norveç sahillerinden 
Bostona hava akınları yapılabile· 
ceğini söylemektedirler. 

--0--

25 lapoa tanaresı 
dl,lrllll 

(Yazısı 3 üncüde) 

Yecektir. Ji'akat, bir kere, Macar 1 r......,-"':J~~!'!i!"'"~--...----~-~--:ı--~--t 
kerlerini tebrik için \'Uklıa gelen 

ınıı-ıem~ epeyoo mühim ol 
'naeı icap eder. Filhakika ''şiddetli ı 
•:arpı(fmalar" dan bahscdllml~ ol • 
tna.sı Uus çeteJerlnin no büyi/i( bir 1 
~ı_ıallyet ve !1lddf'fle i,.gnl ku,.,;ctle. \ 
ıne salclmııış ve zarar vcnnl~ ol. 1 
dtıiunıın bir itirafı demektir. Aynı 
~.ıı.nıtuıda bu Rus ~t.elerinlı: ~ "k~i
e halinde" olduklarmı da ögrenı •

1 loruı, kJ bunun maıın.sı Rus çete 
1~ ehemıniyetıiz bir . ku\'~~t 
'1ık1An '\'e {i.deta küçük küı;uk 
~tdtaıar gibi ııa.rekeiler yapmış bu-
·tı:ıı.cı1lklarubr. · • • 

Al.aca.rıar bu wvvetlerı ezmege 
ınııvaffak oldular mı! ()nl...o;mı Al. 
lalı blUr. zaten çete kuwetlerl ~
~ fırsattnn istifade ile mü te\'1·. 
~ 7.arar vermek wı.yesinl takiıı 
ettlkıert için Ubtün kU\ vetlere ras 
ı:.~rl~rse çekilirler. Çete~rin. çc· I 
-~ge mecbur edilınesı hıçbir 
~a ifade etmez. Bu kadar id • 
t etıe ~rpışan '\'e kütle halinde or· 
kaya Cıka.o ~telerln düşmana ne 
:ı.dar zararlar ,erdinnis 9lacakbı. 
~· •rtık biz tahmin edebiliriz , ·e 
>OyJe takribi bir bülrtim wrlrkcn 
Yanılına.dıimuza emin olabiliriz.. \ 

HİNT 
ı:;eylAn ada8InI ,·e Hind sahlllndca bir kııtnınu götJte.ren harita 

amaı-•aalaf 
ne cevap verecek 
Abdürrahmanın ifadelerile diğer 

lüzumlu evrakın tercümeleri 
kendılerine verildi 

hücum 
ediyorlar 

Valetta_ 6 (A.A.) - M.llıver b&va 
kuvveUert ara vermeden Uç gilndenbe. 
ri :Malta ad.asma büyük bir §iddetle 
taarruz etm~. Kullanılan tabl -
yede bir deği§ikllk yapılma.mJftJ:r. TL 
arnız dalgaları '8.ğtr ve pike bomba 
tayyarelerinden mürekkeptir. En mtı· 
hiın taarruz öğleden sonra bir çok 
Yunkers 88 Yunkenı 87 lerln l§tlraklle 

h 
yapılmı§tır. 

Abdurra manın kürtaj yıp~.2:v::~ ~!ad:a:n· 
yaptırmak istediği kızdan, ~~~~:~~~1:a:a~~~; 

1 k• b • .., 1 1 d ve hasara uğratılan ~ tayyareden iba.. 

evve ı gece ır og u .o u :t:· :a::: :::::m::"7!1e:. 
SuikaSt hiMlisesinin muhakeme

sine öbilr gün Ankara ağır ecza 
mahkemesinde devanl edilecektir. 
,Ankanı.dald şahitlere davetiyeler 
göuderilroişti:r. Muhakemenin bu 

1 

ceıscs=.nin çok merakh ve heyt:C'anJı 
<'la.cağı anlaşılmaktadır. 

Mabke.uıe kararilo naip tayin e• 
üilen b!kim Havr\innisanm neza w 

reti aitında maznunlardan Abdur 
1 • • 

r.üımınnı .tıraflarını ilıtiva eden 
;rıdeı:ıi ile !.;izumııı ~azı evrak ve 
vesikalar Rus maznunlardan Pav. 
ıot ve Korııilofa tercUmc edilmek. 
ı.e ve lüzuır gördükleri noktn.'ar 
:.uıkkmda not ahnalarma imkan 
verı..i.mektedir. Ü11UmUzdeki celse • 
rle Abdurraluruınl:a. berber Süley. 
ıTlan1 tanmıadrklarnu iddil\ eden 
Ru.~ ma.znunb.rm Abdurrahm.a.nm 

ı bB.dise hakkuıda verdiği uzun taf. 
dlita ve şalıit.lcrin ifadeJel'ine 

karşı ne diyecekleri merak 
mektcdir. 

edil • lerl hakkında henüz taimıtıt almama· 
ml§tır. 

ABDlTRRAll~IA.~IN Bllt oGLU 
OLDU 

Diğer taraftan maznuniardan 
Abdurrahmamıı muhakeme esna . 
sında sevi·;tiği bir laza kUrtaJ ynp. 
tırmak Uzere Komi!oftan l.':>O lir:ı 
aldığını, fakat kürtaj ameliyesinin 
geı; kalınmak dolayısi 'e tehlikeli 
olacağı anlaşılınca bu parayı iade 
ettiğini söylcdıği mnliimdur. 

(Devamı S üncüde) 

Bataan yarım 
adasında 

ŞlddeW çarpııma
ıar oluyor 

ingiliz Harbiye 
Nazırı diyor ki : 

Askerlerimizi 
taarruz 

zihni.yeti.le 
yetiştir iqor uz 

o llıında,n ba.'lm l\lacar telgnı.fmııı 
;::Ya koydub"ll mühlm bir haki - ı 
t dal:ıa \'a.fdrr. Macar kıtalannm 
b~lıatr \'e silahlan modem har 
ille Z.ru~tıerinc uymamasına. rağ· 
y 11 &!acarlar bütün gil!:lükleri 
a~!~er. Macar Kıral Naibi bun. 
'Ser hhar duyuyor. Jla.lbukl çok 
l«ler e!nıe.,ı \'e tees ür duyması icap 1 
lry 111 "'ibi zannoluna.btllr. Anla.~7• 
nili°ı; ki Rus "Çt-tclcri" bile gayet 
lard enun~ı surette süihlandmlmı--. 
ıa.,.:r. )fani <loğo cephesincle Ru". 
>·~;cchlzatı fena idi, silahları 

Haliçte 
bir mavuna battı 

-0--

Bakkallara bugDn er
zak tevziatı yapılacak 

Lo11dra, 6 (A,A.) - B.B.C: A" 
mcrikan hariciye nezaretinin teb. 
liğine göre Filipinlerdc Batanıı 
yarımadasında kanlı Ç.'.lrpı§malar 
devam ediyor. Merkezde ve sağ· 
da Japonlar, topçunun himayesi 

Hepsi muharebe 
glalal sabırsızlık

la bekliyor ı 
-0--

Yeni ordular yeni tertibat 
mütemadi bir dikkatle 

hazırlanmaktadır 
(Yazısı 3 üncüde) 

--..:.::.:...._-----~~-------

Baltalama 
hareketleri 

~lın ~ 
anyada İfgal altındaki 

llazı ,;ı;;~~alarda 
lııliliklar olda 

O:'nzısı S üncüde) 

Kedi ile fareler yan yana 
yüzdüler! 

Bu sabah Haliçte bir mavu.~a 
batmışhr. Mavıına Galata kop 
rüsüne yakın bir yerde duruyor
du Mavunanın içinde bir lredı 
ile. bol bol fare vardı. Mavt:na 
yavaş yavaş s~lar8: görr~~en 
bu yaradılış itııbanyle bın.bırıne 
düşmnn mahl~kla~. denize dökül. 
müş ve hiç bır. d~anlı~ ese:ı 
göstermeden bı:lı~ y~egc 
başlamışt~r. Kopru~e bı.,rıken 
meraklı bır halk kaıabahgı .. b? 
garip can ku~ru;na sahnesını 
merakla seyretnliştır. 

iaşe mUdUrlUgü mutemet bakkallarm listesini hazırladı 
Bölge iaşe müdürlüğU, tesadüf 

~B~n bazı 1ı8?iaeler üzerine şclı.. 
nn laŞe işleri üzerinde kendilerine 
it.imat dl~ "mutemet 'be.kkal" ola. 
mk seçi.len bekkallaniı vaziyetle • 
ıini tetkike lüzum görmUştUr. Ha
len gaz, kahve tevzi edilen ve bu 
günlerde pirinç, fasulye, bulgur, 
y~ ve peynir verilecek ve halka 
tevziat yaptınlacak olan bu bakal. 
Jann muhitlerindeki mevkileri, 
halk üzerindeki teslrlel"i için muh. 
telif kollardan memurlar çrkartJla. 
rak tetkikler yapılmış, vaıiyetieri 

teüt olunmuştur. 

Zahire. yağ Ye peynir Verilecek 
mutemet bs.kkallarm tesbitine yar. 
d::m olmak için Bakkallar CeıniYC'l:i 
de bölge iaşe mlldürlilğüne bir ı:e. 
tc vermiştir. Fakat bu liSteden pek 
rı~ bakkal ismi sc<;iı1mlş ve Yeni bir 
.iste yapılmıştır. Nahiye müdürle
rine gönderilmiş olan bu !.isteler 
ııahiye rnlidürlerl.nin müt.alealaril.:
.ıışc müdürlüğüne gelmiştir. Bölge 
iaşe mildürlüğU bakkallara maı ve. 
rllmesi için ofislerle temasa geç • 
"?lfştir. Bugün bakkallara tevzi& t 
yapılacaktır. 

(Deumı 3 üncüde) 

Lale • 
mı, haç mı? 

Reşat Ekrenı diyor ki : 
Mııırçartısı aıemıerlle Yeaıcamt 

alemleri arasında 
A 

" Alem ,, kadar fark vard~r 
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FENER VEFAYI 4-1 YENDi 
Galatasaray Beykoza zorlu bir 
oyundan sonra 2 -1 galip geldi 

il 

Dlter 111a9ıar da Altıntu -, ••1otı111pora 
4.1, sıleymaıttre 'l'akıımı 3 • ı ;eaıt 
Haİtaiı.m en mllhlm karıııaımaaı kome.t kat:andılat Gazanferin 

Fenerbahço ile Ve!a arasmda yapıl- 1 çolt güzel çektiği ko.mcrden gelen 
~r. İki takım sahaya şu kadrdlar. topa Arif m1 kem.'l1el bir kafa 
ıa çıkmıııafdır. ı vurdu ve (1n!ntaı:arayı snhaclan 

Fener'tiabçc: Nuri - Muatbiii€r, galip ('l).:ır. 11 g-olü atlı . Oyunun 
l\lurat - Ömer, Esat, Aydın - Flk. mütebaki kısmında Gündüzün 
rot, lbrahlm, Ali Ru.a, Turan, Leblp, fcvlm1 lele mükemmel iki aütiinil 

Yef'a: Hayati - \'ahit, Lattt - sıı. 1 direk '~ Safa kurtardı ve oyun 
kıyman, Hakkı, Mll5tafa - Muh~m, da 2-1 Galate..saraym galebesiy· 
1-'lkret, Gazı, Haydarı Hileey"1, le sona erdi 

Hakem: Feridun Kılıç. Galip Galata_aray takımı mev 
Oyuna Fenerbahçelller bafladılar. simih <.in fena oyununu oynndı. 

tık on dakika mutenzin geçti. On i· Bilhassa gelecek hafta lik şarn· 
kinci dakikada Ali Rızanın kaydırdığf piyonunu tayin edece'< olan mn~ 
topu Turan ıualadı ve Ve!a kale- arifesinde fö.rı • Kırmızılılar 
Mıdntn hata~dan isti!ade ederek ta. için t:ök ~ıın olan bu netice Ga· 
ıumınm llk golllnil yaptı. Oyunun mlL latasaray taraftarlarını dü~üııdü 
tcbaki kısmın~ 15 dakikası teknik recelt Dir hMisedir. 
futboıden ziyade çeklftlie halinde geç. Beykozlular da likin en kuv· 
ti. Bu Jranfık oyun nettcecnde 80 un· \'etli takımı karşısında aldıldarı 
cu daklltadıı Ve!:ı ve Fenerbahçe ta. bu neticeyi g~n haftaki ts· 
ımntarında dP~tıı.Rllk yapuar. SUley. tanbulspor tesadüfi olmfu:1ığını 
man bek lıtılrı hafa, Fenerde de All lsbat ctmis oldu 
RJZB. hafa, Aydın fora geçti. aıre• 111'1 CJlllklerl 

85 inci dakikada aıil bir hücum ya_ T 
rıan Fenerbahı;elllcrden ibfihtmlll çek 
ti!i ııUtU Vr:ta kal()Chl bloke edeme. 
dı. Lchlb yctlsll ve tal:ımma ikinci 
r:dlll kazandırdı. Ve devre de biraz 
ı ohra 2-0 Fch ı llahçenlo gıilebcalle 
bitli. 

İlt!L~l devreye İi'ent\rbahçelller Wit 
ıntc ltaçrrdrklan iki fırsat ile ııaııa. 
u•t:ır. DC~ln biıftndü 21 !ncl da.ki. 
kıya lmdır Fcnerıııcr 3 gol att:rlarsa 
ı!a hakem lııce titr gUrUş\e mi Uç sa. 
~,yı of:reyd addederek saymadı. Ni • 
tıayet 21 incı dakikAd~ FIJrilct tın ı::e

kit dı:ımaart !:ektiği ti!r ,uu ğtltinn 
en güzel golUnU yaplı. Ve takımına 
U"UncU sayıyı kizandırtiı. 

25 lncl dakfüada II 'l~l:ı G:ızlye pas 
,.e~di tekrar Hakkryn lelen top :tar. 
ııolu bir vuruşla Fener kalesine girdi. 
011.1nun mU~bakl ki!nil tıeVttnüi son. 
tatma kadar ~olt gdfek ve ~ılilgüzel 
oyun!• geçti. Tam oyunun bitmesine 
bir diltilu\ -varken lt>ra.biın Ve!a kate. 
cısını kalUrpiye yakaliyatak lalhtnma 
t!urdUııeU golU k&zandrrih • 

Gallp ır~er takmh larılflirlaniit 
tatmin \'!~ titr oyun g89tneaı. 
~ta t.akttttiihn mjftftliljelliii!e eıı 

bllyÜıt lm!ıln kaiecıteR ö1mU1lilr. 

Bölge serbest güre§ birincilik
leri, güreş kulübünün Kumkapı
ftaki salonunda dün büyük bir 
sporcu kütle.!i önünde yapılmış 
\--c bu müsabakalara yirmi beş
ten faila gü~i iştirak etn:.i§
tir. 
Müsabakaların neticesi şuaur: 
56 KlLO: 
Kemal Oülgör (güreş), Tahır 

(Kurtuluş) a ekseriyelle, Fahri 
(güreş) 1 Kemal (güreş) e tu§la 
galip gelmişlerdir. 

61 KlLO: 
Hamit Tek~e (güre§) e Meh • 

me~ Eryılmaz ittifakla Hamit 
Thkçc (güreşl Mehmet Çelik hUk 
men gıtJie, Mehiiiet Çelik - Meh. 
IDet EfYUtnu'a ittlfatda ıallll 
gelmişlet'dir. 

llö KİLO. 
Bl:!klr Yolcu (güreı) Hüseyin 

<Bdlülçi) ne tuşJa: ba Doiilll 
(gili'eş) Melifüet Oztilfk (gür~§) 
e ittifakla, Mehmet Oztürk'e -
?tekir Yolcu tuşla, lsa. Doğan -
Hüseyin Karacayı tuşla, Bekir 
Yolcu - lsa Doğan'a ittifoldıı ga· 
lip gelrrlişleroir. 

aza 

Ekmekler neden 
kUçUk va eksik? 

---<>--'"--
Birat eltlft@lln ne kadar 

fire •efec:eii teıbit ediliyor 
-<>--

Bitin fırınlardan 
•Dmnnııır abadı 

Bölge iaae mUdUrlliğU, cumartesi 
gUnU öğleden 80Ilra bUtlln nahiyeler
de birer !ınnlıan ekmek numuneleri 
aldırtarak bunl:ırt ticaret vekA.ıetbıfn 
ticari tahliller IAboratuarma gônder. 
mJştlr. Bölge iaşe mUdUrlUğU bu ek. 
mck numuneleri Uzerindcn 2f saat 
byatıamış ekmeklerin ne !<adar fire 
verdiğini v.~ bu firenin ekmeğin için. 
deki buğd:ıy ve mısır nlsbetlerinc göre 
naıııldeğlştlğinl tayin "1.-C tcsbit edil • 
mesinl lstemi,tır. 

Son gUnlerdd ~hrln muhtelif yerle. 
rlnden ynpııan mUracaatıar ve !PkAyet 
ıerden ekmeklerin çok \iozulduğU ve 
kilçüldUğll bu 8ü~tıe de ıuım gelen 
ekmek nlsbetinin halka verilmediği 
ileri llllrUlmUııtUr. Fırıncılar bu halin 
ekmeklCtlii t.ayallntıUii ıı olmasından 
llerl gcldt~lr.l fddla ctml~ierdir. Bunun 
Uzcnnc bö"gc lnfc mUdUr!Uğll fenni 
b!r ıekllııe ekmtğln 2.ı. saal bayatta. 
ınak sureU!e verece#! firenin t&ylnlne 
lUzum ı;Hrmuı ve §ehrln tiUlUn nahiye. 
lerlndfJtl biter fırından nUmuneh!r n
lmmı/lıt. 

Bıı tecttlbenltı Tereteğl netice bu ıık 
şauı kaU tekltae anıaıılacak ve buna 
göre hareket ötiıtiacıikbr. 

---~n----

llf poıtı '' ııı 
ırllıdafı 

lhttliit cilmlümeıhudu 
tehdidlle fütvet 
ahlıldartiidan 

BltlP i Dl ildl t 
a;ı m.o•ım oııaı1t 

Osman Aydm adında bir polis 
memuru ile Hakkı ve Suha js· 
minde iki arkadaşı bir ay kadar 
tvel kehdilerine fiyat murakabe 
memuru SliSU vererek attkaç ma· 
kara imalathanesine gitmiş ve 
cürmümeşhut yapmak tehdidiy4 

ln t'Uıpa almışlanllr. 
Yakll.lM'Arak bir ııunült-alı 

Milli Korunma mahkemesine 
\•erilen suçlulardan Osman i!c 
SUıha Direr sene sekiz~r ar. 
Hıikkı ôa, Uzerihde taşınması 
ınernhu bıçak bulunduğu için bir 
ı;;cnc sekiz ay yinni günhaps.! 
ınilili:ffiiı edilftiitit~rdir. 

At yarışları 
a.ıtt.'ltı.:4SARA l' . BEYkoı 

72 KlLO: 
KB.zmı (Eyüp) Nevzat (güreş) bmir, 5 (\'altft muhabirinden) 

e tuşla galip gelmişlerdir. - lzmir üçUncti at k<><}ulan bu-
Şeref stadında yapılrm G3lata· 

saray • Be}·koz maçı çok he}·e· 
canlı olnrı.ııjt. .. ı. Her iki takım e· 
nerjiylc bir oyun oynamıslar 
B"'y\.ozlular !b.-uvvetli rakipleriııc 
karf!ı iyi bir tabiye kullaııarak 
muvnrr~( olmuşlardır. 

GalalCTSaray: Orman - :Faruk, 
Samih j{emal, Emw, Eşiak • 
H:lm l · ArJf, Cemil. Gündiiz, 
G,'Z!ıtıfer. 
Beyıto~: S8ıfa • SadetUıı. Ba· 

ı hc1.d1r ı:;lhit, Nıhat, IUDirım • 
Racl, F kret. Rclii, Hamit, Tur· 
han. 

IIalt"ıı .. Adılan Alhn 
Oyun ılk dakikalarda oldukça 

canlı dllı; ordu. tık anlahla Gal3· 
ta-.arnyhlnr üst üste sayı fırsatı 
kacıı\'.'.hlar ~eykoz oy.uncuları 
yegan :vegatt biitiln galalasaray 
oyııııculaı ına mi'ir.i oluyorlardı. 

Galatıısaraylttat bu sıkı~ı1t o· 
yunla uzun paslı ve deblesmanlı 
oynayaca0 m• inadına ortadan 
Cemil ile f!:ılem~e es.baladı dur· 
du. 

Dcvrc:rı:n uı'talarına dogru 24 
linciı dakl' ada atıl bir hUcum ya· 
pan Be\ kozhılan Salim dli.tdur· 
du. Frriktki Bn'hatltt ~tıkU top 
direğe N.lrpflr&k fietİ g@ldi. f!'opu 
yakalnsnn ~ykozlu Fıkret Ta· 
ktmınn bir gol kaz.andırdı. 

M.ağlUJJ C>lmiiitiö.k için canla 
ba.";la ~ışan S8ylı:ozlular Jilı; 
limit ctmedikltri bir anda galip 
\•azi.yete geçince ~u taca at· 
mağa ibaşiadHar. Bütün Beykoz· 
lu. oyuncular kendi nısıf sahaia· 
rına fçcltilmişlcr ve gol yeme· 
mek içlh lbUtün gayrctletltii sar 
f etrneğe başta.mışlatdır. Bir k6r 
qüşü şiltlini alan maç devrenin 
hareketi yoktu. 43 üncü dakika· 
da Ariften yerinde ibir pa.9 alan 
Cemil takımını berabere vaziye· 
tc sokan golü yaptı ve devre iki 
dakika scmra 1-1 berabere bitti. 

İkinci devre baştan a5a.ğı Ga· 
Jatasayhlann ha1<imiyeti :ıltu~da 
geçti. Galatasaray for hattının 
becerikefz oruhiı, Bc,ykoJ! kaleci" 
sinin taUhli kurtatı§ları arasıır 
da tn bu d~r n·n 2Ö ncı daki· 
1,aı::mda 8-ırı • Kırmızılılnr bir 

Müsabilliilar 8bnunda Nlipılah gün Bucıı. :rarıw yeHn<le yapılınış
teknik seçitd@rdt! birinci \e !kir!.. tir. Bitiiici koşii ~·o.pıtamami•tır. 
eller "1nlafdır~ İkinci koşuda lıhmct l{esebirin 

56 kik> birıncisi Fahri Umar bir Nisaıı bklnc.i, Una Şahanı 
(güre~)\ ikinci Tahir Saymerıı... ikinci gelrnist'iı'. Muvasala.da:ki İaHt 

6i lti ôCli birihci Mehmet l' .. r. 2,5 Uoy, g-3.r1yan 120 ktınm almış. 
yılmaz, ıkinci Hamit Tekçe. tır. 

66 kiloda birinci Bekir Y:Jlcu, Üçüncii koşuda Demet birinci, 
~kinci 1sa boğan. Buıtct Utlncl. AH $ali UiiüncU gel-

i2 kiloda; ibirinci Kazım, ikın- ritlşlerdlr. Mu,·a§ladakl fark 1 
el Xevzat. lıoy, l boydu. Mu.~terdt ~fan 28 

79 kiloda; birinci Ahmet Knn- Ura fiG kutu§, :fll!se 65, 00 vE 
demir. ıkinci Ahmet ?.45 kuru~ vcrnıLsHr. 

87 kilo birincisi :Muslafıı ~ak- DörQ.UncU k~uaıı Rotr.anS biffiicl, 
ak ~ubutay ikinci gcl.rlil,Ht. lı{unB&~ 

m • lar KOIU.D lafla.ki tark yarrm Hoyau. Ganyan 
135 kunı."S v@rinı!}Ur. 

DUn şı~ıı. tramvay d~posu ile Erkek Bet;J.ncl k:>şuda tıllan biiificl, 
AtunUlin Metfübl arıiiimda Jıl.rıııan lL Şehname iklnci, NeHıMn llı:UntıU 
seıcr ara•r ktr kdfı2ıuııu Ha)taarpqa gc!ffıi<Jlerdir. Muv:ısakflaki faflı[ \1 
uaesiıiclfüi Rıtlf kauiffdıllir. Takım 1- boy, 5 bôydlı. MU.Şterek bahis giii\. 
llbaıllc Haydarpaşa liseaı mektepliler I yan 1~5 konış, ~ll'te tiaH!§ 5g, ilti-
kır ko~usu Ramplyonu olmuDtur. li böhl!ı 1§8 Ura \•eılfıılştir. 

'"
5 un P " uzu n mmr 

Zııten scTmek, bir zaaf ese. 
rl değil midir? KA1blfıl • kendine IA
r.nn dcğUmlı gibi _ bir bafkasına \'er 
dikten iQıHi, lttianM ruar, maiitık 
kalır mı~ 

BÜ ııırada lft'md~İil, l<A.~tııtna ~·ı . 
kanı birtnelelnden daha JJÜJ!d bir tav. 
,,ana nlşin oldı \ "C fıeıiıeıi shi.iwu ho. 
plttı,. Beyaz tUylil taYpn can hav· 
Uylo yolun Ustllne kadar koearak ça.. 
lıların üstlliie auttu ve ındu. 

Temuçln bir tek kelime ıic sordu: 
- Gönllln mU ~ 
Tonl{o kha batmı Miladı: 
- t,\·I nhıan<'ıymı~ıırn ! tebrik ~-

rlın. 

TemUçln ,-ere atliyiU'ak, ta\"J&lu 
atın sırtındaki heybt'yb koj111t \t ~k 
rar •boa bindi. 

Tonr;e •ha: 
- ~ lltaam&k !llraaı bana dil 

gclr.~ktır, dedi, ltı itaflar tıwıııınla 
doludur. 

'J1!htuı:ln clltl babk; 41fhtlt: 
- ıı;,·ct, blra:t iİll<'A' ııe konuıu~or. 

ittıl>, Tdhgi baliil ~ ı11511n Be\1nel' 

ııl,lıııı, manhğını l•AJ hedt>r cieıftll}tlhı 

Ilı ğil 1 ıi ~ 
- l 'alan mı Ö,} ledinı. \ 0

01<!18 ben mi 

~anılıyorum! 
- Doğnı tıô) lü.Yorsuıı, Tc~ıgo baba! 

tevmek, bence bir nevi ~Hlıktlr . .ln
aan .vdlkten llOnra ne yaptıtmı ne 
~·•Piidtfnı till~t.. ftu ··ıı~k n~tı,, 
lnurıın bütün vücudunu hummah bir 
at.et glbl sarar. Bu nöbet r«"inceye 
kadar loııon kendini Mımez.. derln 
bir tafkullık içinde yqar, 

Toogo llaba gözUnUn ucuyla deli. 
kanhJ·a baktı: 

- Yoku senin de batından büJle 
bir nöbet ı;:-eftl mi~ 

- Daha c:uk gençtim. Böyle bir fır
hb&t'a tutuldum ama, babam farkına 
vardı Te beni uyandırdı. 

- Ya ben .. llt!flln )'&tında iken bu 
rıUınaya kao ker" tutulduıtı1 lıllsl'ıı.!. 

- Tuhnr ,ey! llulbukl insanın ba
~ıhdıuı in: fırtın ı, i>::Uin iimrUnrf' a.!I. 
Nk bir kere ~eçr.rmı~ derler. 

- ı·nıuıı: nrnlm ,;icudumu bu nö. 

Kumaş ve manif a
t ura tacirJeri 

Yoksak Muhendis 
mektebinde 

---<>-

•*J•I a1ç1a ....... ,.tllll 
karliıttl 'I 

AKTÖR Übdlltıi Jldal .,..... 

Aakaraya bir be1et Bir maldae IA1111ra• 
sanat ,...._ ini......,.•• 

ınemleketlo aktörlüğü istihfaf de 
l:il takdir ettiği bir zanıamla 1'Jlll
dı. Demek ki Türkiyede tl;&Wfi 
ve tlşatro sana.tkirma bakan gö1 ... 
ler artık akı giiltf d~. Si. 
oat bunıda ela. gittikçe kıymetle-. 
cek Ye kıymetlendlkn ileri~ 
tir. 

glnderlllir hıarı ltaratacu 
İstanbul kumaş ve manifatura 

tacirlerinin blr U:>plantı yapa· 
rak umumi ,·aziyetleri üzerinde 
görüşeceklerini · yamnı3trk. Ku· 
maş tacirleri btl t0plahtıt1an ev 
vel Ankarada .bazı temaslarda 
bulunup teşebbüS yapınağı mu· 
vafık görmüşler ve AnkaraYa 
bir heyet göndermialeNlir. 

Aiıkaraya giden kumaşçılar he· 
yeti bilhassa buıgiin hariçten ku· 
ınaş gelmesinin mUşkiİIAtı kar 
şısmda yerli kuma§lann taksı 
miylc kumaş satan mağazalara 
'.'erilecek kar haddinin !on sa· 
manlarda yeniden tayini dolayı
siyle bu kfırm kfıfi görülmemiş 
olmat:ı mevzuu üzninde temas· 
larda bulunacaklardır. 

Heyet tstanbula dönmesinden 
sonra umumi toplantı yapılacak 
ve heyet 1ktısat ve Ticaret ve· 
killikleri net.dinde yapılan tenıas· 
lar etrafihöa izahat verecektir. 

o 

umaml heret 
top antıııada 

Ekseriyet \emini imki.nını 
hale gelen bir tirket 

tııetmo tarzından Trıikyanın uzun 
yıllar bUytlk zararlar g~tdUğU oark 
demlryolları anonim §lrketinln ekse • 
nyet olmadıfmaan yapılamıyan heye. 
Uu mumJyen iiu a1Ul 27 slıie talik e· 
dilmiştir • 
şark d~mlryöllan, hlsaedarıarının 

mııılyetı itibarile dünyanın en karı • 
gık şirketlerinden birldlr. Bu §irketin 
hissedarları Almanya, Fran.88, Belçl. 
ka, Holnnda ve İsviçredc bulunmakta. 
dır. Bu itlbarla ötedenbert bu ıtrke • 
Un heyetlumumlyealnl kolay yapmak 
kabil otınamııtır. •tmdt harp vasl~etl 
cıoıa,-.a1ıe ekııeri,.t: amlnl ltla kAfl 
aza bulmak lmkA.nsız hale gelmletır. 

HAzım'ın 26 inci yllı 
Dün akşam Eminönü 

halkevinde 

Baııaa lllr ıaa •at 
111101 ltonda 

Şehir tiyatrosu sanalkt.r\arındait 

HO.zrmm tiyatroya. lnUııtıbmm !5 inci 
yılt mUhaııebctile dllıı gece EmlntlnU 
hnlltcvlnde Hllzım gecesi tertip edil • 
mlştlr. Toplantıda H!zımm hayat ve 
sanat hnkkında konferanslar veril 
mıııti r. Bundan sonra HAzıma sanat 
ll:llli giydirme ve aanat clıli}eli dip • 
l11maııı verme meraııımi yapılmıştır. 
nunu bir konser h~klp etmiştir. Dnha 
sonra H!\zımın ve t"hlr llyalrosu ko. 
rnedi Jaıımı sanıdkArlannın iılırntlle 
(Raadct ym•nsı) piyesi 11yn:ı.nm19lır. 

o-- -
letil Nomer asliye ecza 

hakimi oldu 
~ne]enleh!l:ti fiu!tnnclim ı 

birinci sulH ceza hakimliğini Ya 
pan çök ôeiefli aall~·rcilerimiı 
den Reı1it Nomer, terfian ~ehti 
rniz asliye ceza hakimliklerinden 
birine tayift e<tilffiiıttir. Yııni ,.t· 
zif esinde 8(;? rifüvaff akiyetler eli· 
!eriz. 

bet birkaç kere 118rdı \"e kanımın l~ln. 
de yer yapti. Haı'fJI ftiell sönıem, 

kallurı 0~11ar, ı.tlnnl ya\·Aıt yan~ tiltti 
ııur, ben! mahve~rdl. Kanımdaki bu 
atefln bir dııha alevlenmemeı1l lfln ne. 
lere IJaonırdotumu anlateak .,..ar • 
ıun, Temuı;hı ! 

Delikanlı ihtiyar ltıllı merakla cltn. 
liyonlu. 

Tongo baba bayat•un en lııeyeeanlı 
bir safhasın" temaa ederek tlecll ldı 

- Ben senin yo9mda iken, ilk clefa 
8e\·diifm bir kadını tallln bir cllftıll 
olarak, benl hlc: ı1eovmemı,t1. Fakat, 
gönill bul•· Bent ~vmlftn bU klıelını, 
ht'_.n, delice ""''l)onJumı Hotıaıd bir 
ıtlln bana: ''Oğlnm, s6nUI ltlıfH, ur. 
l)ıhklı o~ na nan kılıç OJURana fien&er, 
Hlr tarafın Mldırmıun 1-.\fl jtelrnes. 
ÖbUr tarafın da bilcwıı 'e mukabelr 

YükRe".k Mühendis Melitebindc 
yeni tesis ootl~n !fllbelerr için bU • 
ylik bil' makine liboratuvan bina8t 
İb~ ve burida, yeni yetifecek: 
miıltlne millıeridi&erimizin amelt 
staJ görmelerinin teminine karar 
verilmlstir. Bunun için liızımgelcr. 
tahı>lsat verilıni~ir. 

Millitndis :Mektebiiıln arlri kır. 
ınında inşa olunacak bu blnanm in. 
şaatına :m.3. yıs b:ışmda baş! anacak 
ve tl'mn1U2a kn'iar i~t ikmal c
clilere-k m'l.l.{ine!erin montajı yapı • 
Laca.kt.ır. 

B ı yeni makine 18.ooratuvar bi -
mısmın inş:ıatma ait p a.nıa.r Yük. 
n: .. k Mühenrlis mektebinde hazırlan 
mı.5 buhınmakta.dir. Yeni liboratı·. 
,·arla YUksek Mühenfüs Mektebi en 
mülillli bir nok<;S.Jriiia ve modern 
tedrisat Vas!tal:ırnıa kavuşmuş ol. 
maktadır. 

Simsarllk 
kaldırllacak 

lliznn'ı sahnede blrçek llefalar 
alln.5ladık \'C alkijl.,.....ı UJit 
riımuz onunla iftthAr eCliyor. Da 
hususta fa7.la §eyler yazmağa lil -
LUJD ve JHtiyat 101mlt. YUmz 
makyaj nıcse1esi üzerinde durnıak 
lAtı;onı. 

·Bir plyet Usii91l tdiUrke.t onu 
~lariafa ,·akaiiın ğetf:ill Jerdei 
nya t1nirdftt ~cieli Meta lad • 
şnmz6a tı val<a ve sahneler1 telli 
rr rladıklnn uıı.ıuai dliJ:ınak dlu ı 
\'affnkıyet tlm demelrtlr, F8'lıd fa 
yatl'Uya •k stk ğldelt, ııiblrlerl 
mık iJlc* t.ampııl bir -ytrl!liö 
onlan anatinliuna, TÜÜlll haliild 
kahi'aıılaaJAn ıauınetmıellbe lmkü 
yoktur ı Pl7e9 meeeıa sokıdita '*'. 
ladrıtmıi ... , vm Mf1li delf1 bir ~ 
,raüO eserhlln 9*lalıeye DnliP 
dl1e ie~tit. llelit lil Mı 
törWila toııeroeld IMlJlk mumf1& 
liı1etJi!ri Miti öiilarlll yüelHitl, -. 
ıerlnl ve blü haHerilll iııiitblflti, 

--<>- daha il~jrusu phli elarak Mis el. 
Ba~ların tavaııat11 duııHm hıvıystı~rt allıtt hUWft!t. 

lerl ifilıfüla kaytiôlitlii. 
aftik Zt rarb oıııaa Eılki Yun~h ti,attôiunaa Wir~ 

dl 
!~r maske takailiit1i \ie IMi liillie. an. aşıl le-r teman etlllü em&eld lildi11. 
ra ,;öre y&fhlm:It; ıilitöribl JIZU 
yok olarda; ha ıh~ ~ 
beri iilitmak let.eilijliili ıiıiİitiiı 
dan doğmuştur. 

son zamanlarda piyasada, simsar 
i.im l taşıran bazı kimselerin bir takım 
ıtarışık roller oynadıkları bilhassa 
hayat pahalılı~ mUessir olacak §e· 
klldc lhliklr !iarekeUeflne Teslle ol • 
dukları görlllmllitllr. sımsarıann, 

ticarethane ve ıeTleri gezerek elden, 
yillcselt kıymetlerle ve faturasız mal 
satmak hu8tliiliıd& bii§ltca &mil oıi!uk.. 
ıart Anlaplmı, btılıınmaklaCltr. Biliiun 
lgin bugün ıcapıarı ve harp •koııom1al 
tçıııde altıi.ıı&r gtbl ıtencmlne btr ı.b 
haddi verilmemi§ bir unsurun vücudu. 
na !Uzum olup olmaaığınm katı olarak 
tayini ticaret Odamıdıin ietenmlftlr. 

Ticaret odaaı utnuml kAtlpliği harp 
ten ev\'ei iktisaat hayatta. rolleri e • 
hemmlyetll olan :11lınsarların bugUn 
dahi faa!1yetlerine devamlarmm 111 -
zumlu olup olmaclılt ve hangl 1.§ f\lbe
lcrinde l'aaliyete devam edet>Uecekle. 
rını tetklltc b31lam11tır. Blmaar!arm 
boraalıır muamelllında ıtfZlımlu olduk 

Diba lllObra llUl8lieltt liilİtiJ,.$Biı 
kü ~ ''e tiireketlef gil>l ibıt&ftde 
rtn ftf ldjmetl ririlii; tielkl Mili 
tolit1li. ti zinıafllari littif ilWi.; 
~11Jıii ıa;tnefi çok BUjUIU: titiW 
bUyök minffildyet it6§üieiller 
\"al'dt: 
•10 titglllz llttörtl ~ 

Fransaya ı;itti; Veiia)'d• kıfai 6ü 
Be,utcı Ull'nm ~il jil littiı 
ll~ ftUftti; onu ~laniü lit:eoı. 
Kiiil gi!W; birue iüHYI! tart1tttu 
ıer; Alin üf&Ytii BftWI t;a~ı 
\"e ap•Railiillüint a~ ti. 
ı.ere jinma l;ir i8lm ;:&lJc'lj; lilfal 
ayttldt. 

Ak,anı P&flst~ cH rhillf iiU~ 
\"e ~ıt!ıly6tieiift WhıılMlft ~ Mt 
~,ldtHitlffiU ktit1M1t!tiarJ 161tiilnfi 
gitti: driU hep l fıldiji;rlafftf. Ü ; 

ıarı ltab'1l edilmekle beraber piyasa. tör dedi ki: 
dn mutanu;ıııl roıu almtılarınm tama. _ .Rlı~Utı VcfiJıffo gltlh 1; hf&Ht 
men menedilmesi zaruri gUrutmekte- lnrllan \-e merifil' ife bitAlil htf ~ 
dir. Ecı:ırcn bugiln Ucarl sahada mum. ~c f;ftltmihlffit 
it\! 1 b'du~u !tadar mutavo.aıııt ,ııerltı Hehleıt ftlpfl rılttl; birhn iiftl. 
z· ltı'rnasınn doğTu gldllmektedlr. ye soiifıt lciiiiı &(:l!dı; 6Mlvr. t:WH-

~ --o--- hr btrd~n aYiili ka kt•ltu; Lutüri 
Mlllıai lltQıltr · nıon nraktiUiaı: 

i - 'r-•a it\ ktft1! mec lall vefl!ll niye b:ıgirddif. .. 
A•1" ·'i İne.itiz ak!.5rii rohlfiU ttf. 

•'ti t~ 'c lteBOlsi&i taiitt!itl il -
·"'n !"rlt:'n aOaril•n ~ffli 8lıni ı~iiı 
·ı!allıİnr. B 1 S~fçr ftaftö c~ktili tilt 

ı"l ıh :' 'u>: lnıtiW; ~Ufikn il.nalı ıı ı.ı• ı -
· rorlürtlı 

J r t .. r orman umum fülltlUr. • lS,,aD/~A t.J 1 ll 
!:JA ır..b bllt · , . gc_çcn yııa na:-aran ı ~.R ın. N l\.AF 
lllS,1!00 llrn fazlasne 668,lB lira, dev. 

tel denif:yolttırı umum nıUdllr!UğllnUn ~~~~Aiiiii~ı 
hUl.j; 31 geı;:cn yıla nazaran 127882 faz O Ü N y A 
lııııııc 10 OSS,786, dc,·lct lhftanlllrı 19. -~ 

!etme umum mUdUtlUfUnUn bUl.çeel _ _:::--=. Q Q N Ü YOR 
OOfl,000 liradır. --iİiiiiMlıiı?iilılııılılM•-.•• 

RE? 'RIM 

l' ltttP.lll ~arttır. Bir tar:ını oyunlar, 
o,tiılnmt:J ~~) ılıliliz. OytenhM eli g-11. 
ırno tilur:,, Betli. Hocam hu tı6dt>rle 

::; nl>ıt 11.zetı nefsime dokunuyordu, 
ıtaUitılı:I, m~ .bur Çinli ntbtôt Tl-Şo: 
"n5k, i::zetl nrfsln PD bU,\·Uk dü5ru11. 
nıdır. GönüllcrP. llükltfi olluğu :ıaman, 
her <seJden i~nöe onb 3.,kılrt,, diyordu. 
Hirlblrinl tntmı~·aıl bu ııö:zterdrn çı • 
knrdtftth llaklklt !1tl ö111tıı Benı tev. 
mi.,·ı.ft fı:a41iJhn ıljıUdafmtd dibin~ bir 
gülgf' giiıl hn~atfmı t!CJ'dim .• o, bu göl
J:"t'l ı ~·ani bUtUn bebliğlihı ı:Jiiieylp 
gr-çtl. \ c lx-tı be11ka bir benllfe bil. 
rüneN'k yenlılrıı i'ıofduıiı. BambıMka 
lir kalıp itinde yaptdp bi!Jlacİıfil. 
\ 'e itte, aneak o zaınan Otlu mtaMI. 
dlm. 

Temı.ı9ln kfftdfhl tutamadı: 

- tkın lhefltur (Tl.lfo)&in tok ila
ha M.Jilll bir lllozotaan, Tonp .,.._1 
Eıter lnean hafatta; lüılld.lnı llililel Mr 
kabba IOkmafa ımıvatrilt olalıtHtııe, 
efer lnlall a.. kadl+tı Mndla8e bula.. 
blllfONa; '-ıuı Milleri rmıllllk her 
TA-.U akllL'tn ln'*lracalc ntuclrıeler 
yaratabtUr. Beh liılır.ati klmdlmden kor 
karım .. kenctı uktmm betıl )entttlfn. 
den f nı':şe etlert'k, l:fı!dtnm Miri olma 
fa !.lBh}ırtm. 

(De,·amı , .ar) 

Üu da bir rekor 
Harp '-lttlcrce iıiiiLhı llldütUrk n uı. 

san kıyrlietliiı de itrttırr}of: Büttııı 
dUnya çocuk yetlfUFmeli lgln glrfJet 
aramakla nieffU}. Htt tara.ita çbe1ilt. 
ıu aileıere mUllltatıar •erntjerı çoıc 

çoculdtl hileler patihalda g6stfflımı· 
yh başlanıyor. 2'.dlan gucteıcre ıegi· 
>1>r. 

Bir Franm i"&Rl:ell yeryü!Uhitt 
çok ı;ocukıu ille retorunu araıtııı ta 
bunun İ!paiyada oıa~nlı kHHn{ijtUr 
Fakat bu rekor tii1 dHit 8e~l ~111 se. 
nt entllıilıl reıtotuilıtt, 

DUi\ Liılfaa Neıteras Nli Uıitiint1f 
blr İspanyol Amerika.ya gltU. 72 fseitl 
orada olurdu. Deri tkaret!Je uğra§ll 
zengin oldu, 1872 de 13 yqmda olilulll 
halde lspanyaya d6ndü, ttl1tfla atıeeı.. 
nl de beraber gelirdi. 279 nOİU11tan ı. 
t-are t olan auestltl. Br adam UÇ defa ~vleıüfil§, j3 d et· 
kek, 16 .st kız olmak here 89 oocuğıl 
otnuıttu. lıpanraya daherlien of1t11•· 
rmm en bUyUfü 7t yaıındaydr. Bu a. 
damın 47 sı erkek ve a• tı kız 01ma1< 
Uzere 81 l:orunu, M loruatınun c;oc•ı 
gu, a tane torununun toı'\ınu, 72 da. 
mat ,.e ı;-elinl \'ardı. :tııp:uıyol alle!ln1 

kendi inalı el&n bir l"ıırıtlde lspanyş~-ıı 
getirml§tl. Gemlnbı kaptanı da torun· 
larından birl.IJ,yd• 



SablbJ •e Neşriyat Ml!dliRı 

hakkı tank us 
ea.aımğı yer: vaıut Mılttıeaaı 

ABONE ŞABTi..A.ıh 
Ttlrltlye Ecnebi 
H.00 ili, U.00 Kr 

1\.lısır~arşısının ku~bclerı üs. 
tündeki alemler hakkında değer 
u tarihçi Reşat Ekrem K'Jcu ııu İngiliz harbiye nazırı 
rnutaleadadır: 

Mısırça!1'ısmın alemlerindeki dıyor ki : 
motifler tislüpla.Şlııış lall'dir. Fa ı.onilra, G (A.A.) - Kardifte blr 
kat kesimleri o kadar kaba düır mUlii.kai: csmısmd~ İngiltere harb'. 
müs ve üst taraftaki sinil~;c, ye ıw:ırı Grigg; i!ı.inci bir harı> cep 

ıJ.OO • ynn yapraklar o kadar belirsiz hesi açılması rnescle3ine telmılı e. 
t.n lt.eo • 
"-00 • 
J..liO • s.oo • ve fena olmuş ki uzaktan tam derek demiştir Jd: 

ıta10 bir haç manzaraşım veriyorlar. Bu ııu:ıusta her ta.rafta bUyük blr 
~I ~~~ıiiııııııiiııııilllİİIİ--ııııi:iıımi::miiıı:miııııcin.I Bu alemlerin meydandai\ g\!gtm ın~ra.k uyandığım biliyorum. Fn _ 

=r 4 
• ~ haile tarafından uzun tetkikine kat meseleyi Alman yüksek ku • 

- Ünd plf2 imkfın olmadığından, ilk bakışlt. manda 11eyeli kadar mel'llk <den 

.....____ il gı~J#;; IJISıtn sinirleritniz UUtinde blrakbğı te· yoktur. Şimd.i!tl hahle bu ilii tah\f. 
.... ,.re- sir hoşde~Idir. Bu motifi~ ~~e· Jı mernkın tatmin cdilemiyeceğini 

nicamideki Şadırvan kubb~tJ.?de~ ~.-mhediyormn. IJcfuokr.tsüer istik
ıi"9ctoıtc a;atı.!1ntn oordft1ı 1ıabe,.. alındığı söyleniyorsa da ıkı n. b:ıle ait stratejik projelerin ser • 
lei:e lôrı ilünva oozitielıne baktş lem arasmaa iki füe.ın katlar Inrk b-nstçe mUnaka~e. edi.lfüceiiıi istiyor 

vardır Yenicamideki blr bedıa ;:ır, fok::ıt nlcnen değil ... Her ııe~i 

Seylana hücumlar 
.... ~8ln gSrii§mclcrı devam cdlyor. 
"UldlSUi.Mıı. 8.lAhlyı:ılil ffiahfiller 
~Paln vazlfeslnin en son neticeslnln 
l1gUn veyahut yarın bcel olacağını 

aôyıeınışıerdir Hint kongrc8i icra ko. 
~lteaı au1ım

0 

yeni Dc!hldcn hareket. 
ert tarUıtnı muvakltntcn önümll.zdeki 
Çtr§anıba gUnUne taUk etmişlerdir. 
Diğer taraftan Japonların Hindl8ta. 

na kıu1ı duruml&n ehemmiyet kcsbet 
llıek~r. SeylA.n ndasmm merkezi 
01an Kolombo diln sabah 8cklzdc bU_ 
~ bir Japon hava tcşltill tarafrn • 
elan ba8kına uğramıştır. Eomb3, pike 
~ sok ıılçalttan uı;uıarak mitralyöz 
bUcuınıarı yapılmı~, Uman btilgeslne 
hUcum edllm'~Ur tn.,.lllz av tayyare • 1 .... .:> 

crı :Japon tayyarclerinln yolunu kes 
~!er ve bunlardan b:ızılı:ır:mnı dil!lllr. 
lllU§!crdlr. 

İlk akın alçnktan buJuUarm hlına. 
~·,aınde yapumıştır. Hava tehliltcsı 1· 
~reu vexı;n dUdüklerdcn sonra tayya. 
te karşıkoyma top!armm uğultuS'.I, 
llı.itra1y6:ı:lerlli takı;tısı •o tanareıe. 
rın P~rvane sesleri llJl.tilmi§Ur. 25 Ja... 
Pon t•yYare8 i mu.Mkkıtk aurette, bel 
ta:vnre de muhtemel ol4rak d~UrUI. 
ınu,, diğer 2fi tayyare de hasara uğ· 
ratıımı§tır. Amiral Layton KolombO· 
Ya hücum eden .Japon tayynrelerinin 
•aYisının talirlbefi 'l5 olduğunu ve 
bunı:ırın blr tnyynre gemlslndcn gel • 
dlg-tnı söylemiştir. Neşredilen tebllğde 
haaarıann ruılif ie b zı klm!elerln 81. 
C1Uiffi bildirlımlştir. Öğleden sonra bir. 
ltere daha tehlike lşaretl verilml§, bıı 
l§aret sabahkinden daha uzun sUrmU3. 
tar. 

Diğer tataftan Bırmıı.nyada dUn 
'-'ttlyette mllblnı bir de~klik olma. 
rtuıtır. 1ngilizler eTVelce 1'.nzırııuunıı 
oıaı:ı menııcrlne çekllmlılerdir. Ja. 
Ponıann havn !aallyetl dUn bUt~glln 
dc'-'nm etml§Ur. lnglllz kıtaları pike 
auretııe yapılan bombalama ve mit. 
talyijz laarruzlarınn maruz kalmışlar. 
dır. IYaponıatıfı ıravntlınin garp sahili 
~ iter ve motörlU kuvvcUer yığdık. 
arı blldlrllmeJHcdlr. İngiliz topçusu 

but Uit1ıtanıette fnauyette buıunmüo·. 
Ut-. 

nu 'b 
~Al:"A l'ARD~ILAR: 

füi!en · 'Bozult 'liir taımttir. dUşnıa.n:ı. söylem.eğe bir mfuuı. \'Ur 
Bu işcinin ilınuılldlr çolışmas: mı? Taarruz zihiıiyeUrün tnUinkUn 

yüziinden dillere dü:en bu .yan o:duğu k:ıdar geniı bir ölçilde in • 
hşlığrn derhal tami:! geı:e~tır ;e ki§af etliıilm~ tarafta.nynn. Ye. 
bu taointıylc degıştu·ıl~.-ekt.r. tişUnne usullerlmizde l:ıu noktaysı 
Sırası gclmişk€n söylıyeyım, ~~ bUyUk bir ehemm yet vermekteyiz, 
hadiseyle kaleme sarılan san~~ Yapılan n.lnnla.rln mUlemadiyen bu. 
severler !sttmbtilu si.isHyen bı~ nun bir misalini vermekteyiz. An • 
şaheser' abiaeiiin, . Çar~ :mp~füı;r: cak düşman ikafu kuvvetlerinin l-'I
Sinan Pnşa eebilinirt ugradrgı ::.e lulmnsile kaza.mln.cak bir zafer· e 
cavüzü rörmUyorlar mı? w harbin neUceleneceği unutulmam.:;. 

Yenitafni mimarı Davut a:~:ı.n~ lrdrr. Harpt13 ordu hesaba katılmp. 
bir bedia.Sı olan mı eser bır .. t:.ı: dan son sözü söylemek münikün 
ttincüyc kiralanmıştır. O g~eı iteğildir. Kıtnlarm maneviyatı nıtı.. 
zarif rcn1:1i siitun ve lslemnlerın kemmeldir. Hepsi mtiharGbe Siinll. 
Ustü~de 'Burada. tlltU~, kibrit, ı:U sabrrsız'!kla bekliyorlar. Pek 
su satılır,, Ievlinlnh eıt tintikla: tabii oıara..lc beklemo onlaraa bir 
~ır. . l cabırsızlı:k doğuruyor. Fa.1tat onlar 

Mıstrf'arsLqı tı lemleı ı :atE,:ISın ceklemek lazım geldiğinl pe1ı:tıla 
da btlytlk bir rtlftka. g~'Jtereı~ Sa anhyorlal". BüW.n ikuvveUc~ 
ym Vali Dr. Lutfı. Kmln~ m 0 gereği gıôi techiz ed::rmiş voyn c. 
yo!tlan ğeÇerken bır dalı.ı.·:ı.cık di mektedir Umumi ııe~·eti itilXı:r.ilc 
ôurrn:ısmı bt.i şaheser~n l<ur\uı: 1 teclıizat.mıız li.arp i!ritilıanını geç.i
ması bakımından ha~ ırlr bu.u rcb.lecek k:ymett.edir. Yeni ordu • 
rum. !ar, yeni tcrUi:mt mUtcmadl bir aık 
a te e ,, h ıall'tı lı:atle Jınzırhınrnnktndtr. Şimdi elim 

0c bu i~ fıllin1eıin dnha sıkı bir 
ıa an ebeke şeldl<le iş.Ur3.klni dcrp~ cc!en bir 

(Ila~ tıı.rııfı 1 nhlde) proje vardır. 

iDi 
gustlfıila bu ka.'"tla.."I Murat t.clınd:ı 1 
birisinin tanziııi, t®ı ve tcdarlk 
ettiğini söylenıi5Ur. YPolis memur • Yeni Dclhi, G ( A.tU - Se}" 
la.rı, Muradı, oturdugu k:ıhverlc )T• landa, adanın koınutnnı amıral 
kalnmıştır. . . .. Lay~cn Je.pon tayyarele•·in\n 
Muradın ıfadesıuc gore uzun za. 11ombardımaı:...'Ila dnl:· yeıii tn '"si· 

mambnberi sUmUğü bu kartlar, lat venniştir. ·, u imdar olnn Ja. 
k::ı.barık bir yelıün teşkil etme1.-te - pon tayyatereri !bir tayyare ge. 
dir. Bu ş~beke 20 tlen fe.z.lıı. azalı I misinden uçmu..stur. Kolombo'<ia 
olup günde temin ettiği fkfı.r i:OO li. halle verilen emirleıe tamamiyle 
ra k:ıdardrr. riayet ctiniştir 

Bunclon başka dün .n?botçi bulu. Ülc,1lı:.rin ve ya:mlananların ek 
nan bir r..unl.9.ralı mılh 'korunma ::erini bir 11asta!,anede tc:h.vi e
mahkeınosinc üç ekmek =ıuırtt satı· diJmekte olan hastalardır .ta
c.~ seti~ir. Bunln'l'dan r.irin • pon tayyareleri hava meydanına, 
cı~, J~lelırle ba~lml Mustafadır. limanına ve demir yoluna da hü. 
~kı~c~ı, .Akfi:ır~~ ~v~y. d~~ cum etmişlerdir. 
ışçilerm.aen Adildir. ücuuucın~, ~·ı. Düşmanın 25 tayyare.si İngiliz 
ne .AJcs:ıra.:1. tz:amvay dC'}loo~ ~ı - tayyareleri tarafından düşünH· 
ıermden Erust!r· Bunların üçu de müş ve ucak savar batarya.tarı 
nisan ~YJll'?' mt ekmek kartlarım tarafından 17,edelenen birtakım 
muhtelıf k1.L1sel"!re satmnl•tan su~ tayyarelerjn de tayyare genıwine 
ludurl:ı.r. Bskknl Mustafa, aynca ulaşamadıklan tahmin edilmekte 
müşterilerine 2<'.'25 llt~ruştan. ek. bulunmuştur. Anıiralin beyanati· 
mek de entmııstrr. Bu ~meı.ltle?"·.r: na göre bu İngilizler için bır 
lindeki ekme~ ltnrtlaı ınn mukaml muvaf fa.kıyet ~ayılabilecck olau 
sattığı anlacıumıı.ld.adtr. bu hareket bir tesadüf eseri değil, 

• ~--.- • bilakis İngilizler tarafından Sey 
Zeytınyagı tacırlerı lan adasında alınan tedbirlerin 

döndüler ~neticesidir. 

üslümanlar birliği 
Reislerine selahiy~t verdiler 

Aüaluıbad, 6 (A.A.} - Mü5 
lüman birliği tarafından pazar 
akşamı aleni celsede kabul edilen 
karar sureti birlik reisi Jinnan'a 
gelecek tôplantıya kadar birliğin 
menfaati baknnmdan lüzumlu 
göreceği 'birliğin iPrensipkri ve 
gayesiyle mütenasip her turll: 
tetbirlerl almak salahiyetini ver 
ntektedir. 

Karar suretinin muharriri !~in. 
distan düşmanın elinin erişebüe· 
ceği bir yerde bulunması doln.~ r 
siyle §İmdik; beynelmilel vaziyet. 
te böyle bir salahiyete lü7.Ull 
görilldilğüftU kaydetnı. nedit, 

Baltalama 1arel<etleri 
Londnı, G (A.A.) - Almanynda 

ve Alman l§gall nltında buıuna.n ıncm 
lekeUcrdc yııpılan ba.ltnlama hare • 
ketleri hakkında a§ağıdaki tafsl!M 
alınmı§tır: 

Forb1chöa bUyUk elektrik fabrika. 
sı bir •'kaza,. neticesinde ltullanılmaz 
bir hale gelmiş, Görillg fabrikasının 
at.Olyelerl bir lnf!l(ık ve arkasından 
çıkan blı' yangın neticesinde clddt ha. 
!arlara uğrnmı§tır. Berlliı civarında, 

içinde bir çok ecnebi nmclcnln çalıştı. 
t;ı bUyUk bir cephane :fabrikasında 
infll~Iar olaıuıtur. 

Çekoslovakyada bir grev eSDıısındn 
19 işçi kurşuna dl::ilmi§tir. Bu hA.dl· 
senin cereyan cttıt'i SkOda iabrikala. 
rında baltalama hareketleri gittikçe 
ÇO#almo.ktadır. 

Brnoda elektrik fabrikası ile sillUı 
!abrlka.in bir infilak netıccslnde ho.c;n. 
nr \lğraml§br. 
Frnnsidıl ıou senesinin son ayla • 

ı·ında 74 d8kUmhanede baltalama hn. 
rckctleri yapılm~, harp mnlzcmr8l 
yUk!U 18 bin vagon tahrip edilmiş, 
80 eephana deposu ha.vaya uçurulmuı 
ve 184 tren yoldn.n çıkarılmı§t.ır. 

Rouendc bir cephane trcnı havaya 
uçurulmu§, lsta8yon ve hat ciddi ha • 
sarıara uğratılmıgtır. 

Macaruta!lda en bUyllk fabrikalar. 
dnn altısı baltalama. hareketleri netL 
ccslnde ciddi zararlara uğramııı Te. 

şarK aeplie 
(Ilııb1arah l ncide) 

muharebeler Strarıı. Russada vukua 
gelmektedir. Sovyel hllcumıarmn kar 
§I Alinanlttr tcslrıl muvtı.f!aklyeUer 
g08term~lei-dii'. 

R;fevde Sovyet plyade kuvvetfurl 
;ilddctll katlı hUcwruar ynpnınktadır 

Leniiıgrad bölgemniio Ruslar Şilus. 
selburcn itarşı hllcumıı gec;tlruerinl 1ki 
ay kaclıır cwel b1ldrmıişlerdl. 

nu hücurı, tnmanille aklm lmbnı • 
tır. O zıı.mandaubcrl Şlusscıburgun a • 
dı Wr daha geçmeml§Ur • 

!.\loSkova, 6 (A.A.) - Bu sabahki 
Sovyct rcsinl tebliğ\: 

Kıtalarımız dlln W.arruz hıırekctle • 
rirle devam etml§krdir 
Cumartuı gUnU 102 °dtı,.c;man tay • 

yarcsi dll§n.tUlmUştür. 17 tayynremlz 
kayıpt1r. 

Londra, 6 (A.A.) - Sovyet Rusya. 
nm cenup kcsımlndo Alm:ınlnr 1942 
modeU yeni tanklar kullanmnğa ba§. 
lamı!jlardır. Bunlardan bazıları tahrip 
edilmiştir. 

lllo kova, 6 (A.A.) - Hususi bir 
tebliğde şöyıe denilmektedir: 

23 marttan 4 niııana kadar gec;cn 
zaman lçlnde merkez cephesinde tna. 
Uyette bulunan Sovyet kıtaları 161 
mahalli tren nlmıııar, talı:rlb"n 40 b.:n 
illşman ll8keri ÖldUımllılcr ve pek çok 
miktarda malzeme iğtinam etmi§ler· 
dir. 

Bataan yarım adas nda 
wa, tarafı 1 nclıle) 

altında nğır bir piye.de hücumu 
yapmışlardır. Düsman biraz ile. 
rilerniş ise de ağn- zayiata uğra· 
mrştır. 

Jarxmlar, Bata.ın yarımadası· 
nın şark sahilinde şalupalara 
yerle§tlrmiş olduklan :oplarm 
hiınaycsi altında karaya as:.::er 
çıkarmağn teşebiıs eylemi~lerdır. 
Japon şalupaları sa.hile Yakla~a. 
rak pliıj müdafilerini döğmcğe 
başlamışlardır. Amerikan topgu· 
su bu şalupalardan bir kısmını 
batırmış, diğerlerini uzaKlaşma· 
ğ:ı icbnr etmıs vo dü~an knraya 
aslfor çıkaramamıştır. 

- iombe dUliseıl 
teny ( ?) cephane depolarında infl. (Ba Uirafı l ııc.ide) 

lA.klar vuku'bu1muştur. Abdurtaııtnar.m Yugoslavya6:ı. 
Yunanistanda Drama ilo Saray ara. tanıştığı ve seviştiği Annadıın son 

sında asker tnşıyan bir tren yoldan n İSUin.mmiıı sevi11tlği kıtm d..-.ı. Be
çıkarılnıl§ ve yüzden fazla nsker öl • vnz!ttn oturan Pedhan ndıhda 
mllştllr. ğenç ve gilzel bli' kız olduğu yazı • 

a 

mi11··· 
(tlrmı~ H~ ~;nnti t111 •• , ffi at il. 

alC\ ll'r ile !.nı:ii ı sarını •• U!rbe ile 
tutuşm:ı;:... Ir Ut buna aldınş lil. 
e dmefülş, J7t\ nıııhallentn, tür. 

hHle y~Wn IJÜ) i!k zfil\ıı nılınnl)•c
Hle J(tırtuıacat'1Dı Uinit 6lcrek, au~ 
da, niyaztla. de,·am e'1ip dunnu . · 

Hırsız, diri diri yanıp, Jaı.hul.ı. 
rab-mı onlnını,, ı·anını kürt8.hnal' 
k3ygttsona dilşmü., fakat &alhln 
da bir tilHü fümlmıa11 lstcımectigi 
i~ln, hemen l...""3ÇIJL°\ğa n•rsın&Sn 
Jmlkınıınu~, btr biyle yolu buliıilik 
i tcmitı, ~o~·le bir ilüşUnmU5, kafi. 
sınila bir t-liii,r.k !;Bilmı~; beynitıe 
tıir eytanlık J?elnii~, ycrind~n UoJ'
rulmnş, santlul:ayı ırtlaüı~'t gibi, 
:içık kapııl:ın (h53rı uğramı. , cMl 
deyi tutmu .. , bnı;l:ımı yUrtimt!ğe .•• 

!talk, hayret, taaccllp ,.e horku 
fı;lnde ark:ısmdan tiağiftiiıyn b.'.l~fa. 
mııJ. 

- Bizi bırakıp böyle nereye ~1. 
dJyorsun ıı "ahün ! Ah el liyal:ır er 
,·eril .•• 

Oyle:mnncdiyorunı l.i, düny&mıı 
ve h:ırbin durumu kar.: 1~iln llöyle 
bnğrrin uloc;lnr :l7. değil... :ı-·akaf, 
<linic~·cn, i i<len nerede'! Tt'H.~;1$ 
li clcmer.ıl~ler: "Gemi ini lriırlar.ıu 
lioptamlır". 

Romanyada Krayova. clvarmda vu. mışü. Perihan evve1ki ç-cce Haseki 
kubulan bir ıılmcndifer knzasmd:L 72 hrurlanesindc, lkilrlajla bc::tnıaf e. 
Alman askeri ölmU,tUr. ıtaıynda Cas. dil.niek istenen çocuğu dtinynya ge
telvetrano ile Aıcamo arasında. \'uku. tirmışlir. Böylece msznun Abaur. 
bulan buna benzer b!r kaza nctıce8ln· ralımanın bir er1ı:<•k cvlıldt otinuş • 
de 135 Almnn ölmUştiir. tur. 

1 

Uı.kin, kime söylersin' eyvah: 

Benzine !kırk para zam Perihan Abduttahmanla 3 sene LAEnn. 
yapıldı ' f;:VVC} lanı!ıatalt evlenmek v:ı.adine 1 

Yarın sabahttın :itibaren benzinin ıt:1~d~ğmı ve ha.sına bu fe1ıiket ge1• 
bir l!i§csinc ı:ırk para zam yapılacak· dıgını, harnıle olunca ötec1 enberı 
tır. Bu sur~tle bir §lı;ıe benzin Ui6,5 ve..::Jıırrnda oturdui;'ll aileS•i teıkct. 
ıtunışn salılaeakbr. mek mecburiyeti:ıd.c kaldığını, AD-

H d 20000 ç r.urrabmanın kend'.sini evvela Ye • 
angoe e in askeri dl.kulede bir grmeni matlnmmın 

le biten bir 

mnstarafı ı m~iıie) 
tur. licrgUn birkaç saat ÇAmlı~dıfrd:ı. 
gczme(;tl, bazı akpmlar dn. iskele pas 
taneierlnde oturmağa ihmal etmiyor. 

lı ftöyterin ana vatnn filosundaki mu. 
'birtııın blldlrtllğine gtire buz dcnl • 
~~kl Rus ıımanl:rıan yenl tnnk, 
lt ~re, top ve mühimmat çıltmı tır. 

'1habir Sovyetler birliğine ~len 

AnknrayB gitmiş olan zcytlıi.yağt 

tacirleri 1stanbula. dönmUgtUr. Zey • 
tinyağına toptan verilen !iyatlnrın a. 
sit derecelerine göre bugUnlerde bil. 
dirileceği muhakkaktır. Buna göre fi
yat murakabe lcomlsyonu peraftende 
fiyatları tayin edecektir • 

imha edilmiş! pansiyonun'ia oonra <la Fatihte 
\'l~I, 6 (A.A.) - TokyOdan bildi • lı:ışkn bir p:ınsiyonöa oturttuğunu 

rlldi~lne göre Hangoede bulunmakta röylemi§, mUteakiben polislerin 
Amerikan tayyareleri ı 20 """ kl"illk bl tardı. o an ·""" " r Çin ordusu eve gelerek Abdurrahman tnrafm. 

~ rıı nıaızemcslnln mllttnrı karıısın. 
ı a herhalde Almnnlar §agtrmı§ olacak. 
ltdır ı 
uıı d<ımr-lttedir. lid nydır bir n. 

te hlnınyc gcmleindc ya§lyorum. Bu 
l'l ltllnUı \•ıu:ifeııi RU8yaya gli!en ve 

\laya.dan dönen gemilere refakat et. 
tt!Ur. Ağzına !tadar dolu birçok 
llttılıertn buz denltlndc dalgalarla ea. 

bir f:ını Yördllm Hlnıaye gemimiz 
u:Ok trrtınala.r !glliae 6algal&rla dlS. 
baı~tk vazifesini ynpt.J ye vapurları 

n aş:ı.ğıya kadar buzla örtO!U 
Ulelerl!e bir llmaııd Vtltmcaya kn• 

r 0 nlart JtcırıifiiaJita acvam. etli. 
~•.ı\o 
~ l\J\ A ftERLEilİllı"E EMID: 

<:ı~ &ear ~el kUrmay be§kanı, :Ma. 
'le ı::dtıalliıuıı dotti cephesinde §imdi. 
\t?ı:ı da!" OYtUıdığı ve oynamaya de • 
l:ıujllııcdecetı roı hakkında bir demeçle 
lerı ;raı: deml§llr ki: Macar osker. 
t~hcııd~rupayJ ve dllnyayı Bol6Cvik 
*llkta d n kurlanp ve yurtlarının 

tı.vclliıı tcmttı edecek olan za!cröcn 
'•l>:ıd n ernıncıırıer. Yakınan doğu cep 
lercı e cereyan edecek olan ınuharo • 

ııuha 0 rnııttcnkterl olan kahrarntın 
lcaza tipi rle bir safla pn ve §eref 

ı- rıacakıarwr. Diğer taraftan Mıı • 
tııa~albl d gençliğe hitap eden bir 

21~nde. ençllğl havn kuvvcUerlne 
' .,

811 
aya leg\1k ctmtotır. Mazide 

t'n· bir nıuıet olan Macarlar şimdi 
lal'.va tccı bir millet. olmnlıdır • .Macar 
'lluha recııerı tlntdiye kadar yapılan 
;\ .. 'lctetıcıercıo ~ere! kaunmışlardır. 
" er '"e bab "tltıı cı alnr; çocuklnrmızı, vn. 
ı.l!ıızı avetıne ko§makta l!l'>l'~8t bıra. 

~ 
~--~~~~__::=::::. 

Canı rn ı~ aınu alı satışları 

k lla§a' 
~1 Oahçe şişe ve cam fab::-i· 
~ra t ın~ul~tm ın satıslarında 
la~etı aJ?p edılecek ve ancak vi· 
tllajle erın gönderecekleri mutc· 

re satı.s yapılacaktır. 

Rangonu bombaladılar imha edilmektedir. dan bırakılan b:?.vull:ırı nldtkla..tım, Dl1N ~ARAHlll GEZ1NT1 
Lonılra, 6 (A.A.) - Amerikan tay. V~in~on, 6 (A.A.) - Japor. arkncınılnn da ~azetelerde bomli::. Hcrgl\nkU gibi dlin de iki genç f: • 

yarelcn dUıı Rangonu §lddctıe bOm • bııhnyesı muhasenıatm bı.c;laır hAdicıesinl okuy3rnk hnyrctte kul. bah kah;· .. ıtıııını btetdc üero\:i ~ nl • 
ibardıman ctml~lerdlr. grcmdanberi ~~Yiik Okyan~sta clrğmı söylemiş, Abdurrahm:ındnn <lıkLin sonrıı. çok negell bir tı:.hda blr. 

o---- 56 l~arp egnu~ı :·e 7u yardımcı <ioğurduğu bu ~ocuğu, kendis:niıı ılkte gcı.:lıi.Uyb çıkmışlardır. Ev-rcllt. 
Sarlyede gcmı Laybetm;~tır. :!rtık hnyııtts kimsesi bulunmadı • Nizam endaesını tiki~ Dile döt-rü 

lzmit kağıt fabrikaısında yetlştlrllea Siuan lbtllall .~mdan, omın Yugoslavynd:ıki aı::--1 uzanmışlar, çamlıklarda saatlerce ao. 
yerli kavak kullanılacak ~i yanına gbnd~rmek niyetinde bı:- ıaııtıktıı.h sonra YUrUkall plajı '6nllli. 

1zmlr kA.ğıt fabrlluı.şının ihtiyacı O· yeni kıtalar Libyaya vardı Edirne (Hu usl) - BUyUk Tilrk lwıduğunu 'lavc ct.tnielir. Perihan de Liına Pıırkn gelDil§lerdlr. Bura _ 
lan ve cwclee h:ırlçtcn gelen hnm nılman Sin:ının 854 Uncu yıldönUmU Abdurralınu.ıu !lt'ıHl. sevip sevme • dan sanatö.ryom önllıidcn geçen bU· 
madde hatmae ltulıanılr.blleeek ka. • Kahire, 6 (A.A.) - Burlyede kurul mUnasebetile her Yll olduğu gibi bu diği hnk:kınia.ki sli!ıle de hnfJ'çe ytık tur yo1una sapı!.iı tkl sevdalı,' Es-
\•nk ağaçları bundan sonra tamamen muş ve tnl!m görmııu yeni kıtalar sene de 9 nl5an perşembe ı>UnU mera. başını sallamak ı;uretile musbet klbs~ı da geı;crt'!k naatun n§k mıı.bcdı 

kt ~ slm yapılacnkl1r. dahilden almaca ır. Libya ccphe81ne 'fnrmıııaruır. r.evap vermi§lir. sayılan gtıverclntlğc gelinlşlerdlr. Bu. 
~cm:a:ıııs::.-m11 ___ 112:-=ıı:ı;:ı:=~::.s:ıııııiiımıi:iıiıiiiıiiııiııiııiıaıııiiİİiıiıi.miiliiijiııııı1İ._lllİ----~~~---------~--.;;.lliİl_ .. m::lliıiiııiııİliı:ii:lllİf rada Sedat Fntmayı, birkaç yüz ıneL 

.37. 

Kornelia kmıra:rak cevap verdi: 
- Hayır, ben böyle ibif şey dü· 

ı:UnmomiŞlim. Eğer sffi. sevmiş ob 
saytlmı hlçbfr ·sey fıiiliile evlelime. 
me m!inl ol~Ot. 

- Demek ki beni scvm\yorsu • 
nuz? 

- HuduUan aşıyorsun~ :Mös -
.rö .. Öyle 5cylcr söylüyorsunuz kiı.. 
Ben ... Sizin gibi bir erkeğe haya.. 

·· tunda tes3düf etmeclJm.. ben.. si• 
Fakat içerde Mis Van Şu?'• ::.i ·· 

!erin de bulunduğunu görUncc b~r Geıs :kız, gözlerine yiikselen ~·aş 
an durakla.dl. lhtiyar kız tok bır !ara hfikim o'!runadı ve blrdenbi.re 
sesle derh3.l ibağmli: . aglıynrok s.-ılondan cıktı gitti. 

_ Kornelio. Korne}iı.'l, bu deh .. ~"'ergson kendi kendine ~öyle dU • 
kanlıya ı::en mi cesaret vc:rdin? !iünrlil: 

_ Ben ır.l? Hayır •. ne ımünasC· - Vaziyet her ne olursa olsun 
bet, ynıü... bu_ her halele fena bl r başlangıç 

.Mösyö :Fergson genç ktzın iındn- •'egil. 
ahın yetişti: Kalktı, yavaş vnva.ş kapıya gitli, 

- Ycğe:ıiniz hamı. kutiycn cc - ,,,,.anra çıktı. 
satet vermiş Ocğildir, dedi. Teselı • Mis Vnn Şuyler _hiddetten ku • 
b'Uste bulunan beıilih .. onun çok iyi ourınuş halde nyaı;:n kalktı. PU\·n· 
kalbi lbefil sert bir Şaki ide reddet• ı o da yavnsç~ .. Y.?r~dt>?. ~alk:U ve 
irl~.sine mtuıl olmilştur. l~tiyar klZl~\. au5urd~gu yt\n ı~ı a.. 

Ve Korneli!ı)'ll tlönerek rl~~·ntn !arak kendismc vcrdı. 
lti. - .Mersi Mösyö Puvnro, eledi. 

e _.:. Korneliıı. be.nim içtimai ırntiv. Sizden bir ricada buluna~'Im lütfen 
kilin sizin smıfınızda. olmadığı iÇiıı bana Mis Boveri ~önd_:ı i~ rni~.lliz, 
t\;yzeniz beni eize lii.yık gönnüyor, ılellknnh beni de~ye don.dUrdu. 
· d bu s"beple :mi QJeni rc:ldet • - Bu d:ılia Z1yndc bir gam.bet 

sız e " H,, "t''-- ·1 tiniz?, b.;bi geldi b3na .. ne ....... e ı ıı.r.,rı c o 

da ailesinin bUtün efradr gibi binız 1K1 ı"- ADAMI re yllksekllklerdekl tenha ltayaııklara 
w.martılmış .. ta.bii :kendi~i §Üphc. Puvaro kamar:ısmtı döndlı ve az çıkarmış v,;ı clnayctlnl or dn lşleuıl • 
Erlz tanıyorsunuz? sonra Ras yarımda Fnntrop oldu- Ur. 

- Tanmı:ık nn? d F ğ:ı halde kamaraya gir i. antre. fü\'fll, l'OJ.tıs MEflKEZll'WE 
- lsıninin Fersuson olduğunu pu Puvaro istenüşti. Haf;rc hig sü ut 

~ôyJUyor v~ çok i~rl :müfrit fikir- mukaddemeye llizum görmeden sô- NLLEP. "" "hF, f 
ieii clolayıs~lc l1nkıki namını da sak ze b:ı.~ladı: Clnnyetı 1 Iedlktcn sonfıı. lıttıı otele 
Jıyor. _Mösyö Fant.rop, dedi b!.raz i:j. dönmllş yem '1inl yenil trn~ ohihı:;ı 

- Nanu dn mı vnr? tE:n hahscdelim. Demfa geı;erken ,•c .saat 111 e d ~u U!ı BllyUknd:ı. mt-r· 
- Tabii.. kcncüı:i genç Lord Dol. eski Uslfıp bir grnvat tnkmrş ol _ keZinc c lmhıtlr. Se:!sl. k tnkold ııun 

\'içtir. ~ıtı.n He oynm·, fakat ga • duğunuzu gördüm. ıarı söyicmlı;tır: 
~ot garıp ına.nı~ra, nazariyelere Jim Fantrop gayrl ilıtiyııri ba • -"Çok sevdiğim metresim P'iitrlın.. 
bsğltclır. ;ıını eğerek gravatm3 hn.ktı. yı öldUrdlıtn. Teııllm olmak için gel • 

Biribirine 2J l tesirlerin altmdg _ Fnk~t bu çok s:ılılruı biı gro_ l!'m . .t\rtıh l nı t vmcdllflni \'e be • 
imlan Mis Van Şuyl<.-r bitkin bir vuttrr. Dedi. nlmle y .. ,~ mıyaenıtını e~yletll. Hen. 
h:ıldc eordu: _ B->lkL fnknt ~dctlerin de _ ,ıımı l·. belllm bu cimıyetl 1~1edlm., 

- Bunu llc ?nmandnnbeıi bili- vam etniN!lğin'i ğöriiytmlm. 1• 'ti Ccs~lt..} lkııı! h:ı"ındnn b!rl ltdltındıın 
yorsı.muz Mösyö Puvnro? dedi. tln'up k'nı.,•f!t U;Juın ec;.ki mc:klep ve U;U d! ı;ogııUne: n olma t Uzere 

- Geçen gün .gazetclercle res _ düı-UnllşUndeki klınr:" 'rtin ~apm:ı. tnm ·edl bıı;al< yanım teııb.t edllml~ • 
mini görmüstum. l_?ii.{er tarn.ftnr. •lıl...lcııt bizı i~kr v:ııfür. • f s~li'ı tir . 
imm:ırasmrln y:ıptıgunız a.ra"tırn1" ı . ~-· bi k t t ,. ki ·ı .. <;.zınıı:: gi bir tn\•:ı. ili". ll Ce li,\TİLlN J',\R\~l 1)\ "Ol\ 
•rns•nda dn bütün rıüplıelerim la - mckt<:b" dallil kirriselcr tnnunadık 
lıakkuk etti. Kendi~ı cok ~il ve inn kim~ >lerin yaphk\nıı milna • H:.ıd e~. AtlM!ı. çabuk duyulmuş \C 

zengin bir aileye mensuptur. lti>J;a~ a davet olunma(hn asla dn. orl lılt kar ırdıktıın eo:ıra h le dal!Ji
Pııvaro ihUynr k· .. ın yilziinde her hil olmnz'"r. :Rilıncm lıatırl~r mı- mıy:ı'1 kıı.tebah!t bir fıntı. kUU4!!1, em. 

un dcği en miın:ı:~rI ok~m~lan sımz? Geçen ' cnmekli.rl1ı S!l• nly l t\.mlrllğlıi.ln 6nUt:ılc loplanml§tır. 
zevk du\"U\"cırdu. Nıha~ et ıhtıynr. !onda Uç irisi j ten b!lhsediyor • Hali<, ııtııı n;ıertı.k edlyorau. Katllln. 
lığm<ı ~/;~en başi.le C'ok lt"bar, çok !ard·. Siz vııkln{ıtuuz .. Konu~t.ulclıi. ol~lc oısıı yllz: Urılyn )akın borcunu 
ınce bir hareket yaptı ve: •mı iyice i~idebilmC'k için ya.klnt- ı Jıı. 6cllycceıt ,.82: yctto ounadığl 6ğre. 

- Size ııasıl teşekkür edeceği. tığmız ;muhnkknktı. Sonra rnı:ınm nllrnlşllr. 
mt bilcmiyonım Mös}Ö Puvaro, de. c;·mon Do=·lu pretHt ze-kiu;ıncbn do- Adil tı!.blb, cesedlli defnine ruhsat 
t1i. Puvm o giHcrek ihtiyar kızın sa- ln~·ı tchrik ettiniz \'crmls tir. MUddclumumi rnu:ıvln:a .. ı 
!ondan çtkışmı seyretti. (Dc,·amı vnr) den Edip tahkikata el koymuştur . 
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22 ~~al"~~:.;~~•....,.._-:9"..'A&.~......_:ttr.".A~:A:~..,~~.._ . . ~ ~ 
~ ı Doktor Hılz.ı Bakım ~~ 

-- Hem yanın saate kadar Lev'in bunun gibi başka saklan· ı~~ u"RlLtYE MUTEBA~suo ~ 
Londraya bir tren hareket ediyor. ma mahalleri olduğundan şüphe- ~~ ~· raJlmbaoeıdt O!ll•l{öt l· 

Meri 1:imin teklifini bili itıraz deydi. Fakat nerelerde olduklar:- ~~ .:.._~ b"l'lfÜn ntıeıc1 .. o ""nn r .. 

- wus;cP 

.. 1 '" '.. -- • ; • • • ; • 

kabul ettı. nı sormamı lşte bu meziyetinden ,., ,... ,., R .. 
Birinci mevki kompartnnana. dolayı idi ki Daney karısını çok r.'illt•+.t .... 'illt .... •w""·~l"'~,.,,.,..,.,,.,.. .,.,._!' .,.,. B o 1 N ı G • R t. 

yerleştiler. Tam hareket düdüi{i! fnzla takdir ederdi - aş 1 ş ez e r 1 p oma 1 z m a 
çalındığı sırada bir adam acele Genç kadın, meaeli garajdaki 0 0 " 1 0 u 7 7 7 ' 
kompartnnan penceresinin önün çift katlı döşemeden ve altında L 
den geçti. gizlenen ı;eyıerden de bihaberdi HAFIZ CEMA N 1 ·. K klık 8 ··ıu A..., 1 1 Derhal Keser 

Tim gazete ~uyor?l!· N~ce son Lev, her ihtimali düşünen bir "LOKMAN HEKiM,, evra 11, ırı ve • u n grı arın ZI 
ra yabancının btran ıçın dıkkatle adamdı. Bu evi bilha.CJaa intihap I nAllIJ.JYE MUTEBASSJSJ 
yüzüne bakıp geçtiğini hatırladı. etmişti. Zira villanın alçak damın- uh·an,oıu 104 1 C AB l N DA G UN DE 3 K A Ş E AL 1 N AB 1 L 1 R 
Pencereye koştu, faka~ ya~:-cı dan dört ana cadde görünüyordu. Muayene ı:ıaıı.~ını .!~" ıet· 2239· •• 1, ••••••••••••••••••••• 
dan eeer yoktu. Kendı kenuıne Saat ona doğru bir otomobiliu ıı 
mmldandı: kapının önünde durduğu işitildi 

- ~uda k~ acaba? Lidya Daney ışığı söndürdü ve 
Men okudugu mecmuadan başı pencered@n dışarı bakrnağa başla-

nı kaldırdı. dı. Garajın kapısı açıldı. ve otc-
- ~ünden bah~}.yorsunuz? mobil iceri girdi. 
- Bıraz e~t onumfıııden ge- Lidva kocasın ı karşılamak iç ıı 

çen ada.m<l~. . .. . mutfağa giden koridora girdi. Gn· 
- Ben kl.Ill8e~ goı:n~ım. . rip! ~v bu defa o taraftan gc·· 
- Ben de JNnııeyi gonnedim, miyordu · 

dalı&; ~. hissett~ . . Ka~vt; Lidya ·birden adrmlarınr eşikt" 1 
rengı karel1 bir pa.rdesU gıymıştı. duydu ve J?erisin geriye odasına 

.TJ:n hareket etti, ve Tin: kendi7 lkoştu. 
nı yıne ~te.~ hasn;~tı.- Men - Girsene içerı sevgilim! keli-
4almış~ı .. Zihnını .~k m1:1hı~ n1('- melerivle tr"nının tokma~ını Çf• 
sele~enn ışı:tal ettı%1 bel~ıydı:. \.irdi. Birdenbire ~rt bir yu."Tl 
. J;lır aralık kend1 kendıne soylek· ruk genç kadını boğazından ya-

gıbı mırıldandı: .. .. , . kaladı. Nefesi kesilir gibi old•1• 

- Stoker demek ol~u." H_ak~a; bağıramadı. 1 
ten taöancayla mı oldurülmuş. Tehditkar bir ses bağırdı: 
Yoksa... .. . - Ben sana Landona boş-bof a~ 1 

-B&YII', bıçakl_a~: Nıç!n Irk etmeği göst~ririm! 
h~ brçak181!m~ ıhtımalını dilşil• Lidya o3 ney hayatında ilk 
nuyo~n~. Neden hep o aklını.. defa olarak ölüm korkusuyla ba 
za geh~ · yılrp ar1-- dalcı adamın kolları 

- Kım" d" il 
Can · . teca·.:'-~ Cel arasına u.~t . - ım .sıze v ıu oc:uen • 

fi öldüren adam. 
- Ben, ben ... Bildiğini •.. Zan- -15-

netmiyorum. O ... Olamaz pek. Tim Landon o geceyi çok ra.:ıa:: 
Fakat Stokerden ••• Nefret ediyo~ 81Z geçirdi. Meri'nin başı ağrıdı ı 
du .•• Onu bir kere döğdüğü için. ğmdan erkenden odasına çekil 

Bütün yolculuk esnasında Tim mİ§ti. Bütün gün genç kız Mister 
hep o kahverengi pardesillü ya- Okvrayt.'ın avukatlariylt> görüş· ı 
ibancıyı düşündü. Bir defa piae- müştü. 
lenmişti. Londraya ,·armadan önce Döndüğü vakıt bu müzakerele-
bütün treni gemi. Fakaıt b~n~ b~n rin neticesi hakkında hiç bir şe .• 
Zft' bir pa.rdesli taşıyan hıçbır ın• eöylememişti, Ertai sabah yine ' 
sana rastlamadı. avukat telefon etti ve genç kız l 
. I:ondraya vardrklan zaman Meı:- da hemen giyinip .eokağa çıktı. j 
nnın nerede otura.cağı meselesı Tim dikkatle Stoker vakasınn 
bahi8 mevzuu oldu. Annesi ve ait aon daldıkada gelen raporları 1 
hemşiresi şehirde oturuyordu. Bu okudu. Fakat ye~ bir ipucu bul 
na rağmen Timin otelde oda. tııt- mağa muvaffak olamadı. 
malc teklifini dfü:ıüıınıeden kabul Bir guetenin mutaleasr nazarı 
edince, Tim hayret etmekten ken• dikkatini celbetti: 
<lini alamadı. "Katilln, kamroneti feda etme 

Genç kız şöyle bir fikir yürUt· den önce sandıklardaki serveti e 
til: min bir yere naklettiği tahmin o 

- Karlton'a ~~em doğru olur tuna.bilir . . Bu takd'.rde, ~phesiz 
Annemle .kardeşmıın yanında kat: trenle Londraya dönmüş olma:ı •. , 
mağı isterdim. Faka~ biri~l benı Tim'in aklına yine kahve ren 
ararsa doğru a.nnemın evıne gr gi, kareli pardesü taşıyan ada.nı 
der. geldi. 1 

- S;zi kim anyacak? Şüpheleri tahakkuk ediyordu. 
f :ıenç kız bu suali işitmemezlfk.. Lev Daney hakkında düşündük 

ten geldi. çe ..• 
- Karlton o kadar kibar bir Telefon çaldı, Tim kulaklığı e 

otel ki, beni kimse orada ununu. !ine aldı. 
Yalnız avukatımın haberi olur. - Acele harici konuşma, Mis· 

Tim Yerinin kendi odasınm iki ter Landon. 

TUR Ki YE iS BANKASI 
Kiir.ük Tasarruf 

Hesapları 

ı adet 200<i Llralık ... 2000.- Llrn 

ı • ıooc • - sooo.- • 
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daire ileri~inde yerleşmesini te• - Rica ederim bağlayınız! 
mn etti Sonra bir ta.ksiye atlayıp Devrede bir tıkırtı işitildi. Son· 920 lira 95 kuru§ kc§lf bedelli Selçul< kız enstıtU3U blnasmrn t amiri 
Skotland Yard'ı ziyaret etti. ra Tim, telaşlı bir kadın sesi duy· açık ekııııtmeye konmuştur. tsteklilerln 70 Ura mu\'nkkat teminatın 1 4.:H2 

Polis müdürü Kovley bir içti• du, cumartesi gUnU saat 10 da mubasebemlz binasında bulunmaları. ( 4111 ı 
madaydı, Fakat Timin gt-ldiğini - L$.ndon! Siz mi&iniz binbaş1 , ____ ..:.:_ ____________________ _ 

duyunca toplantıyı tmedip zab:· Landon? 
ta şefini kabul etti. - Evet. Evet. Bayan Daney 

- lvi ettiniz de geldiniz. Ben değil mi? 
de sizi arıyordwn. Otomobiliniz -:- _Allah aşkına geliniz! !lemen 
bulundu. Nevark'm bet kilomet- g~lınız! Sevem'de küçük ~.ır eı.·.d.: 
re ilerisinde yım .•• Sevem ••• Beykenshl den o 

- Daney:i buldunuz mu? raz ileride... Bu ıı.Utunlarda okuyurularınnıın ga. 
Kovley başını salladı: Kadm, bir taraftan konuşur· zetemlzw batlık yanıntl:ıld kuponla 

kabul eder, kasiyerlik te yap"'r." (J. !' 
Nlrk r.-:ıc ğu) remzine müracaat. 

- Şimdiki halde kansını ara• ken diğer taraftan da telefonla blrllkte cöndereceklert 
ma.kJa meşgulüz. Bayan Daney ~ar~p ~ltüler ve darbeler işi EVLENME TEKLİFLERİ, tş ı\BA 
sabah sabah pılısını pırtısmt top· ttldl, Bırısı ka~ıyı ~~lUY?!. MA, tş VERME. ALJ1'1, SATIM 

• 18 YB§tnda 8 inci 8lllıftan çıkın 
genç bir bayan; resmi, huııus1 tlcnr 

layıp kay.bolmuş. Bunu da ancak du. En son k~lımelen so~~:ı::· 
şu şekilde izah etmek mümkün: smıda san~rtıyle bir ~ g~çtıJ.. ıtlbı tlearı mablyetı h••lı olınıyan kü 

hanelerde, bürolarda, yazıhanelcrd 

·re buna benzıyen mtreııseselerde ça 
lı§mak istemektedir. (Zerrin) rem 
zı.ne müracaat. 

Lidya Daney kocaaile bir yerde Gene kadmm ~i daha tiz bır çUk llilnlar paraaız neoroıunur. 
bul acak ' perdeden geliyordu. 1 Evlenme teklifleri: 

Uf • _ Binbaşı Landon! İmdat! Bu • Yq 19, boy 162, kilo tWJ, kumraı 
- 14 - adam yefll gözlü, biçıkl mektebinden mezun 

• Maariften daktilo ehliyetname 
olan ve muamelAt takip l§lertne vuku. 
fu olan bir genç :iş aramaktadır. )Er· 
toy) remzine müracaat. Stok~ öldüğü akşam Lidya Da• 

ney, §C>Yle bir telgraf almıştı: 
- Sevem'e hareket ediyorum . 

Yarın ~leden sonra buluşalım. 
tmza yoktu. Ve esasen fuzuli)-"' 

di. Lidya Severn'i tanırdı. Orada 
hayatının en mesut ayını geçirmiş 
ti. Lev, Ona zaıif bir vi!la in§a 
ettirmişti. Lidya önce trenle Val· 
ford'a oradan da tak.siyle vilHlya 
~itti. Bura.da sekiz aydır otur
madığı halde havalandırma terti• 
batı sayesinde tairelerin havası 
bozuk de.~ildi Yarım saat içir.de 
~enç ka-dın bütün eşyaian intiza• 
ma soktu. Koşa koşa garaja ıntti 
ve ütiharla ora.da duran ya:ı§ 
tomobilini tema..c:a etti. Araba ..... rı 

defa gördüğü gibi temiz v~ şık 
yerinde duruyordu. Kapıd~ı ~a~ 
ceplerin herbirinde sahte ısımlı 
bir pasaport. yesikalar ve bir de 
mühürlü zarf bulunurordu. Bt:· 
tUn bunlar beklenilmedik b;r telı· 
like vaziyeti içın hazırlanmıştı. 

Genç kadın garajın kapısını 
orttü ve eve döndü. Çoktanberi 

Aldırınız: 

Tir;;: cümlenin sonunu duyama ev ve el itler:ni hakklıe bllen, temiz 
dı Öbilr tarafta birisi gen~ kadl" ve namuaklr bir aile kızı. evlne ve 
nriı grrtlağrna sarılmıştı. Tim, C§lne bağlı, yüksek mektep mezunu, 
kulakhğın Püriiltüsüyle yere düş temiz nıhlu, ııerbest meslek sahibi bir Apğıda remtzlerl yaz1h olan n 

tüğünU !"itti. Arada bir derin in~l bayla evlenmek istemektedir, <19 ye· kuyu<'ularırnızın aamlanna gelt•n 
tiler, sanki birisi nefes almaga §ilgöz) remzine müracnnt - 261 mf'ktupları ldarehanemlzden (pu.ar. 
ralşıyormuş gibi htnltılar h."Ula· 1 • Yaş 23, boy l711, Hsc mcbunu, hu. lım hariç) b("rgün aabuhtan otlcl" 
~a geliyordu. Sonra birisi ku· ı susı bir müessesede DO lira ~a.ll§lı, din kadar ve ııaat l'7 den Mnra aldırruıı · 
laktığl yerine astı. Tim bir şey dr kimsesiz bir gen1:. kendısıne mu. lan. 
işitmez oldu. nasip bır be.yanla evlenmek istemek. (Tunalı) (Deniz 18) (333 E) (Ümlt s 

!ki dakika sonra telefonla Kov- tedlr. (Kimsesiz 90> rcmzille mUra <Cideli> (Uygun) (Y.Ş.) (M K.A 
tey'le görüştü. caat. 262 <H.K, 213) tEcları (H.T. 81 ıAnıaşa 

Kovley, çenesini kaşıdı: ff arıyanla1 ıım ) (N.U.N,) <Ell (Ayta) ıc.M 

1 _ Bu vaziyette resmt bir mil· • Muhasebe işlerine vlkıt orta yqıı <A.L.) ('M.Z.E,) Nadide 79ı 
dahalede bulunamayız Maama. bir bay, yalnız cumartesi günleri öğ (26 s~zenı <M.Z.E,) <Ayyıldız 6l j 
fih size bir komiserle dört memur t ıeden sonra saat 18 e l<adar husus' (Ad.) (İ, lşkan) (B.t, Kaya) ıR.U) 
gönderirim. Her ~eyden evvel ar· mUeaseııelerde c;:ahşmak istemektedir. Emekli) (S.S.) (Pembe zarf) (A.G) 
trk Daney'i tevkif edelim. Söz <Ay yıldız) remzine ml\racaat. ıSezer) (H.R.K,) ıs.H.G.) (GörgUIU) 
işitmeği bile göze alacağım, Va· • 42 yaşında bir bay, resmt veya (Kumral 25) (D. Yurt) (Semıramlsl 
kıt kaybetmeyin! Kom'aeri, he hus\181 bir yerde odacılık, kapıcılık gl. (224S) (GUlçln) (MC8Ut) (Bahar) 
men keşif otomobiliyle gönderi "bl 1f aramaktadır. Ta§raya da gider <N. Uysan (Ay) (Deniz) (Aalan} 
vonım. <Hatll) remzine müracaat. (Ahçıbaşı) (Şen yuva) (A.A.D. 2) 

Tim kulakhğı attı. yatak oda • Orta okul mezunu, riyaziyesi kuv <M o, 22) 
sma geçti, ayağına sağlam bir \"etli, yazıa: gUzeı, çalışkan, ciddi bir AÇTI{ KONUŞMA: 
cift kundura cre<;irdi ve cebine ta. genç, yazıbAne, tıca.rcthane, ~ya bu· (KUtUpbanc) remzine: Gazetemize 
bancasmı yerleştirdi. na benzer herhangi bir yerde çatıı- 11aat 17 ile 18 rasmda müracaat edl. 

(De\'llmı ftr) mak llltemektedlr. E'finde yası tılerl Diz. 

1 
Deniz Levazım Satınalma Komi.yona 

ilanları - 8 kilo sa! fostor 
600 ,. Külçe bakır 
200 Fero Man~n 
200 Fero ııll!zyon 

10 paket dökUm tasfiye LOZU 

876 metre muhtelif kuturda bakır bonı 
15-0 metre muhtelif kuturda lAstik boru 

• 

75 adet muhtelit kuturda delik dUz valf pirinç. 
Yukarda yazılı 8 kalem mubtetlf cins malzemenin 8.4.942 Çal"f&mlıa gtı. 

nll saat 11 de Kasımpaşada bulunan deniz levazım satmalma komisyonunda 
p!!.zarlığı yapılacaktır. tsteklllerin belli gün ve saatte mezkQr komisyona 
mUracaatları U!n olunur. (4199) 

• • • 
1 - Tahmin olunan mecmuu bedeli (30.900) lira olan (30.000) kilo toz 119· 

kerln 8 nlsa;ı 9·12 çarşamba gUnU saat 115 te pazarlıkla eksiltmeaf ya. 
pılaeaktır. 

2 - İlk temlnatr (23171 lira (5-0) kuruş olup şartnameaJ bergUn (11515) ku· 
nıı.ı bedel mukabilinde komiByondan alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 .sayılı kanunun istediği vesaik V1! ikinci maddede ya· 
zılı miktarda temlnatıarlle birlikte Kasrmuaşada bulunan kom.iayona 
mUraca:ıtıarı. ( 4037) 

" • * 
300 11.det telefon direği alınacak 

Komisyonda mevcut ~artnamesine göıe 000 adet telefon direğinin pazar. 
lık ekslltmelli 8 nisan 942 çarşamba gilnU saat 115 tc yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek ıstlyenlerin bergtın ve pazarlığa lşllrak edecek. 
lerin de belli gtln ve saatte Kasımpa~ada bulunan komisyona mUracaatıa. 
rı. (4209) 

Demirci, elektrik ve okı!Jea 
ka11nakçııı aranıyor 

lstanbul Elektrik. Tramvay ve Tünel lıletmeleri 
Umum Müdürlüğiinden: 

İdaremiz Şlgll tamlrh:ınıo.ısi ıı;:ın imtihanda gtsstereeeklerl ehliyete g!Jre 
cııaattc 315 kuruşa kadar ücret verilmek suretlle 6 demirci, 3 elektrik kaynak 
çısı ile 3 oksijen kayniı.kçısına ihtiyaç vardır. Askerlikle al!kası olmıyaıı 
isteklilerin nU!us hUvlyet cllzdanı, hUsnU bal klğtdı ve §imdiye kadar ça.. 
l~mış bulundukları müesseselerden alınmış iyi hizmet veslkalan ve dört 
adet vesika fotoğraflarile birlikte 10.4,942 saat H te idarenin Metro bani 
zemin katmdakl zatlşıerl ve sicil mUdUrlUğüne müracaatıan lUzumu bil· 
dırtllr. ı 4188 ı 

1 
·~e,Ylet ıı emlryoll~rı ve Llmaalan 
l~ietw e limam idaresi daları 

Beher metre mlkO.brnın mu.ııammen bedeli 70 kuru, (yetml§ KUUl"f) 
1 Boş o ·!ıjc-~ tllplertn n idarenin nakil vasıtası içinden fabrikaya, dolu ok. 
r;.J:m tüplerın:n lilbrlk dan idarenin nakli vasıtası ıı;lne kadar nakil masratl 
karşılığı olarıı.k behi!r metre m!klbı oksijen için ayrıca ıo kuruş mubarıL
men bedel knnuımuştur. ı Olan 15000 metre mlklbı oksijen 16.4.942 perıeıo 
be gUnfl sae~ 1!5 te knpnıı zart uııuıtl ile Ankarada idare blnaamd& topta• 
·ı:ın m rke2 !ı uncu komisyonunca s:ı.tın alınacaktır. 

Bu ı~e ITl'"mel< lstlyenlerın 900 (dokuz yUzı liralık muvakkat teminat 
ili' knı unur; "1yln ett ğl veslknlan ve tekliflerini aynı gUn saat H de kadat 
adı gP:;r:ı kn:r.1sy'ln rel llğıne vermeleri IA.zımdır. 

Şıırtıı ırt"•ler r:ıraıı:z o!:ırak Ankarnda malzeme dairesinden, Haydarp&
!i:ld:l trıc•·u:ıı ve sevk .. r.fıl~Jn'len t,.mln olunur. ( 40.''10) 

r ~------~----~---------------------------
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· ~ r ~ ve .nmburıvetı 

ZiRAA T BANKASI 
l\uruluıt C&rt.bl : IHXK - l!94"rttıll)'illll : l000,000,000 ftn Una, 

Şube ve Ajanı adedi: 265, 
Zirai ve ticari her nevı banka muamelelai. 

Para ~ınkt1reıılere ~!\.800 Ura lkram!ye Hrt~. 

t.ın.at Bankamıda lrumb&rah •e lhhe.rnz tanrnıt b;..pıarmcıa • ., 
~ Uruı ı:>uJunanıara aenede 4 det& çek11ecek kur'a Ue &f&IJcıa.m 

oı&na gGre ikramiye dagttııacaırtır. 
• • 500 • ı.ooo • ı ıo .o • •.80Cl • 
• • GOıı • ı.ooo • ııe .e • &.80G • 
• .. l60 • l,000 • 180 • el • ll.IOO • 
.. • ıoo •.ooo .. 
OIKK.Nr Heaap1&nn<1akt paralar t>lr 'ene ıçlncıe 3ll l1radao "•ıt' 

-ıf14mıyerurre ikramiye çıktığı takdirde % 20 tazıaaıyıe ~rlleeekUr 
Keoıaeıer : ıı Mart. 1l Hazıran. u Eyıo. 11 Blrtnc!kaııuo tAritıl• 

rlna• vapıı.ır 
7 NımW2·•dNsı•aır A· 1 -


