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Suikast dav as 
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üsküdarda 
Tramvav 
devrildi Tabanca f abrt<.asındiı.n cevap geldi 

ifade tercümeleri Ru.,slara verildi' 1 öll 16 yara ı var 
!!,t.er ~~ : Yarınki celsede Von Papenin müddeiumu- Bu ,abah saat s,s ~o arasında ağır va hafif yaralar alarcl: 

Mac;r Rady;,nda miliğe ver~i~i malUmat ve kulağındaki arıza- ~~;~tr:~~f~~~~f. ::!t:~E:P~,11:.: 
Boğazlar eselesi n ın teda vısı hakkındaki rapor oku nacak lı _1l16_uı--=·i::._i k_d~~-~_r:ıı_.rt_~~ı_~;_na=-;:_~e_;,_~_~:a_u:_~ _re_k_ta:ıı_kik_· a . ....;,~~-e-~~-~-~ym-8 -~-~u_cı:..:..fk_a 

Hüseyın Cahid YALÇIN 
B l'LGAR kralının ·Berlln se 

~ yahatı bahis me\'zuu oldu
!..'O :1.aınan Macar ratl\'osn Boga~ z-
ı t r 

ar me ·elcslnin de bu münasebet· 
1" Yeniden ortaya çıktığını söyle• 
mı \"~ Alman • Bulgar tle\·let a
(laıntannın görllsmeleriyle Boğaz
lar meselesi a.ra mda bir mUnase
h.et hulmu!!tu Kral Boris Alman• 
)'aYa gitti geİdl. Fakat Boğ:ı.zını· 
ttıeselc i hakkındaki bu işaretin 
ll~'Kası gelmedi. Berlin miiliikatı 
lııtf4bt gizli tutnlmuı; \"C konuşu· 
lan mescJcler hakkında hlr; mallı· 
ınat wrilmaml tir. Mıuunafilı, yine 
~in.car radyO!lunun Bo;"llZıar mese
lesj3 Je Bcrlln mlilikntı arasında 
lıir miina~ebet ~örmesine hali& a .. 
kıl erıliremcmls bulunuyonız. 

Macar r.Mlyo~m Berlfn ma.hfiJJe• 
rintn kanaatine tercümnn olarak. 
Ru )"anın BalkanlRrdnn inmek su• 
:ı-ctJyle Boğazlan ele geçirmek ta
tıavv11rund:\ oldoi:'tlDu temln edJ. 
Yordu. Macsr radyosu ade Berlin 
hesabına '5ÖZ sö~ lem ekle kalmı
l 'or. Ankaranın ela fuzuli v~leti
tıi yapıyordu. Ro~ınzlnnn müdara. 
.._ .. Tttıuwlaa yani Balkaa1anlaiı 
1mtÜI edilmesi ll:umgcldiifni A.n
kara da takdir ediyormnş. Bu iti• 
harb, Rol \iklerln Bulgari.<:Jtan ü
:1 erinde yspaoaklnrı tazyik TürkJ. 
) enin de emJılyct sahasını tclıdit 
edecekml<1. Vakıa Tiirkiye ltndiye 
kaclar taraf' tthk jyasetlnJ takip 
ebntş: fakat Türl<lyenln Miklil 
\·e emniyeti tehdit edildi'H takdir
de harbe girmekte hiç tereddüt 
etrntyeaeği ele bl~ok defalar kat'i 
bir lisanla ilii.n ed.llmişmlş. 

Mnro.r radyosunun ağzmda do. 
laştınp da açık~ söylemekten Çe• 
klndiği bazı dlisüncelcri olac~ğını 
lanncdiyonız Onları pek l>Cllı et
nleıne".I{ için ~eı;riyatı adeta m~nii-
11 l;Örünmek kusurunu anedıyor. 
llıtlgar kralı Berllne seyahat Jü. 

~llnıunu hi~setmı e bunu yalnız 
't Yalnız Bn1garist.an menfaatleri 
lıe abma ihtiyar etmiş olabilir. 
llııtgar kralı bizim boğazları kur· 
ta"hla.k için Berllne gitmez. Onun 
~eJiJn seyahati münascbetile Bo
~ları me\"ZUbahs etmek ancak 
ııJ kışkntmıık ve Rusya.ya karşı 

llutnrıarıa birlikte hare4lete geç
tn • il . eg 5e\1cetmek arıu undiıı erı 
Relebtur 
:ı-..~ıtsla; Bulgaristaııa inerlerse o-

1- "'18 durmaz.l&r Bo~la.n istilaya 
<atı.- , .,-
hı -rlar. Onun için, Ttlrkler de 
.'. '"'etlerini Bulgar kU\"\'etleri ilP. 
Oıtl 
Ilı ~tırerek Rasyaya bUca.ro et• 
n~i<l.lrler <lenllniek isteniyor un· 
, erı:ıı:. Ancak böyle bir neticeye 
.;rnıak nıaksa<lilcdir ki Boğazlar 
ın:-\ele!ilnl ortaya abnakta bir 
Jıı '!.:1k \•e b:r hikmet tasan'llr e-

euıUr 
il . 

llut albukl gerek Alman, gerek 
t:tts';:.,. DCŞ'J'iyabna göre, onlar 
Ruı ~n Romanya), çlğnlyerck 
h• garıstana kadar inmesinden 

lf; k 
l\aıı orktnsma.J.1-.adırlar. Almanlar 
\'ıJon'kasyaya \"annak iimldlle yola 
"•ka ıııtardır \ ' C bu Umltıerinln fille 
ı ı::k::tma emniyetlerini bol bol 
1;" 

8
/ et:nislcrcllr. Binaenaleyh, 

11 'ılerı doğruysa Ru tarın ne llo';!1e Rulgari tanı istila ederek 
11)(1

1 
>:ları tehdit edebfieceklf'..rine 

1-ı::r ~ ennfyor. Hele Ro lar bir 
lar e nlga.rist:ına kadar sarksın· 
lıaiıı~ ~arnan dii ünlirüz n her• 
llarh' ıcap ederse kencllmlii mü· 

- hnk- ' 

Ankaradakl suikast hld~lnde ö. 
len ömer Tokadın üzerinde parçala 
nan tab:ıncanın mUtehaaıııslar tara 
tından nuınarası okunduğ'U ve taban· 
ca fabrikasına bu sllA.hın nereye sa. 
tıldığır.ın sorulmuş olduğu mUddeiu 
muml tarafından bildirildiği, muha 
keme safahatı sırasında yazılmıştı. 

(De\ıunı 8 üncüde) .------- ·--------
SOVYETLER 
Ankara mu
hakemesini 

1 
Abtlurrahmanın eev&1llal Perl han huıanede oocutll 

tenk~iyor l Yemendeki 1taıyaa J ....... , 
iki Ru.un bu İfe lai~ 1 elçisi çıkarlhyor apon Başvekili 

karıımamıı olmalarına Londra, 1 (A.A.) _Gelen ha· diyor ki : 
rağmen berlere göre Yemen hükfuneti 

Keyfı olarak mahkemeye ı ıtalyan elçlı!.inden Yemenden ay: hı.ndıstanda 
. rılmasını rica edecektir. Bu elçi, 

sevkı mazeret kabul \ b!r. mihver clçısinin b~1;1nduğu bi• 

t b. h k . rıcık Arap memlekettdır. Diğer Jngz~lı· z 
8 mez lr are etmlŞ Arap memleketleri elçinin çıka· 

ı rrlma.sJ için Yemen nez.dinde te· .. , 
MO!lkova., 6 (A.A.) - Böyter ajan. gebüste bulunmuşlardır. n U UZU n U 

sı bUdlrl)-or: 

Resmi Sovyet Ajansı pazar alq&mı o t d k 1 d k 
neşrettiği bir demeçte, Almanyanın ı"sveç tarafsız r a an a ırma 
Türkiye bUyUk elçlai Von Papen'in 

kurtulduğu bomba ınnWcı hAdUıeain ·ç · Se IA 
de iki Sovyet vatandaşiyle Jkl Tür: l'l11t, '1 (A. A.) - İsveç ba.~ve• 1 ın y nı 

kili HanBı>n lsveçi.n bitaraf kal • 
kUn suç ortaklığlyle mUttehlm bulun mak kararını tekrar etmiştir. bombaladık 
duklan .Ankara davaamı tenkit edl: 
yor ve diyor ki: 

1stanbuldakl Sovyet mUe88eseıılnde 

1 çaiıoan iki Sovyet vatandaıının Pay_ 
1ot ve Kornilot'un, bu ııe hiç kanş. I 
mamıı olmaJanııa rağmen keyn ola 
rak mahkemeye eevkedllmlş olmalar~ 
mazeret kabul etmez bir harekettir. 
Bu Sovyet vatanda§larınm "suikast"' 
işine kanımadıkl&n bir hakikattir 
ve Sovyet vatandaşlarlyle temasda 
bulunduklarına dair iki mUttehlm 
Türkün iddiaları da pek hakikate uy. 
gun değildir. 

Ne .Ankara mahketD9inln t&ratglr_ 
llği ne de herhangi bir ııebeple haldk1 
mUcrlmlarl glzllyen ve ha.tıka mucrım. 1 
ler lcad eden §lkAyetçlnln gayretle. 
ri hlçblr kıymet ifade etmez. 

Ankara mahkemeainde, m.Ml& tab 
Jdkat doeyaamm Rt19Ça tercUmeainİ 
almak gibi Sovyet mUttehlmlerin en 
iptidai haklarmm 11ılll edilmle olma. 
sının da keza hiçbir kıymeti olmıya_ 
caktır . 

Hindisi ana 
Japonlar ilk hava 
aarruzunu yaptlla 

-0---

iki liman 
şiddetle 

bombalandı 
--<>--

Bazvaltla mlmaı-
ııu Blad 19Derııe 

ıırıııror 

-<>---
Hind milletinin lngilizlerin 
vaadlerine inanmıyacakla _ 

nnı ümit ederiz 

Vitl, 7 (A. A.) - Japon başVt<"' 
kili general Tojo, Kolombonun 
!ıombardıma.'lt n:.ünasebetiyle de _ 
nıiştir ki: "Japo.nya, Hint mı ileti· 
:ıe karşı biÇblır düşmanlık duyg4· 
mı besleıni}'or. KoJoınbo lngilizlc . 
re Ue olduğu ~ bombain..rımıştır. 
Bu hareketler Hmdistanda İngiliT. 
nüfuzunu or~ kaldırmak için 
~l'\ptl:ınaktedrr. Hınt milletinin Hin 
ılist:ını ~eıt~ fethetmesi zamam 
gelmi§tır. Hint 'lnilletinin İngiliz • 
!erin vai.tıeri:ne ka.nuuyacağını ü _ 
mit edem:.,. 

Berlinden bildir,liyor : 

Şarkta 
Kış muharebeleri 

sona erdi 
&er lld tara1 ıımdl 

kanetıerını 
tanzim ediyor 

-<>---
Hususi Alman müfrezeleri 
karların erimesile ortaya 
çıkan yerlerde ölü kü'delerini 

kaldırıyor 

nerlin, 7 (A. A.) - Şarkta kıs 

muhıırebcshe artık sona erın~ na 
zarivle bakılabilir. Beyaz df'ni.:ı:lc 
Karaae-niz arnsmda.ki muh&.rcb: 

fıUtun anmı bulur01:. Fakat 
ltutg bun•ar bb.zat Alman \'e 
lbar ~rla.nn afzmdıı bir ba~·alden 
dm~ 1~1 ·~ fel31~i edilirken bi· 
llliitt ~ a 8 •lUsUp de RÔlgarlarla 
)°ot'aın ~ Un ~ a~-a karsı asker 
""l'ılı ~ ga ha' kncaı;ım mı ih tlma 1 
btıtı.:, ''c bu Ul:"llrcfo t .,, iMcrdl' 
lıt!(JQkıııı. cpcyee gülünç bir ço- j 

lil&yılır. 

Alman askeri eksperlerine göre, 
bunun seb"bi buzlnrm crimee.i do. 
l!lyıs!lc geçilmez bir hale gelen 
yolların geni~ ölçUde hareketler 
vap:rlmas:nıı imk~n vermcmcsklir, 
Bu ~ra devre için:le yerlerin ku • 
ruyacağı zıımann intizaren ku-.ve' 
ler tanzim ve talı::it l'di!mektedir. 

CDe\'lUIU 3 ünciıde) 

Milli ŞEF 
Dün parti merkezinde 

:stanbulda yapılacak 
talebe yurdu mevzuu 
üzerinde dırektifler 

verdıler 

,1nkara, 6 ( A.A.) - Aziz Rei 
siclimhurumuz, Milli Şefimiz 
bugün öğleden. sonra C, H. P. 
genel merkezim şerefledirerek 
geç vakte kadar meşgul olmuş· 
lar ve parti tarafıdan l.stanbulda 
ynplmlacak olan talebe Yurdu 
konusu üzerinde tetkiklerde bıı· 
lunarak direktifler ve~ler<lir. 
Sayın Milli Şefimiz geliş ve gi_ 
dişlerinde Parti Genel Sekreteri 
ve erkim tarafından karşılanmı§ 
ve uğurlanmışlardrr. 

Hitler Rumen genelkurmay 
başkanını kabul etti 

Vişı, 1 ( A.A.) - J:Iıtler Ro 
men genel kurmay m§kanını ka 
rargahında kabul etmiştir. 

300 
milyar 
dolar 

Amerika silahlan
ma işine bu kadar 
para harcıyacak 

185 bin tay1are, 
120 l>la tank 
yapılacak 
-<>-

Bu sene sonunda silah altına 
alınan Amerikalıların 

sayı11 bet milyonu bulacak 
Va§ingto?ı, 7 ( A.A.) - Ameri" 

ka silhlanma içın 300 milyar 
~hır harcam3ğa karar verm;ş .. 
tir. Bu raJcar.1 rııali miıtehasur 
Iar tarafından tespit edihniştir. 
Bunlara gijre Ruzvelt'in istediği 
kadar tayyar-e yapmak için 17G 
milyar dolar lazımiır. Şımdiyc 
kadar hesaplar 125 ibin tayyare. 
45 ibin tank yapılması içindi. 
Cümhurreisi 185 ıbin u~ak, 120 
bin tank istemektedir 

Martta harp masraiı 2 milyar 
600 milyon dolara mal olnıu§blr 
l;eıecek sene sonunda harp mas: 
rafı ayda 7 milyara çıkacaktl!. 
Bu harp programının ta.tbiki ik" 
usadt durumda tedricen hisse. 

1 dilecek s!knıtı yape.oaktır. 194: 
senesi sonunda silOO altında 5, 
1943 te 1 O ~'on !kişi buluna· 
caktır. Şimdi har.p sa.nayiindt• 
5 milyon w çelIŞiyor. Sene so· 
nunda Q.u miktar 18, 1943 te 25 

ı milyon olacaktır. 
ÖldürUlen Fatma 

Ada c aa:retla a 
katili anlatıyor 

''Kayaların üzerinde kendini rüzgara 
veren kadını vecd içinde seyrettim,, 
• •v cadOnde iki santim yarasız yer 
bırakmamak. için bıçaitı ı 1 rlllaclye 

kadar 't'111'dDmu 
DllnkU sayımızda, Mersin SUmer· 

1 bank memurlarınd:ı.n Sedadm, Mersin. 
de tanıştığı baı- kadınlanndan Fat • 
mayı, BUyUkadada GUverclnllk deni 
ten yerde bldUrdüğünU, bıraz sonra 
da Büyükada polls merkezine giderek 
teslim olduğunu yazm~tık. 

Dün öğleden sonra adliyeye verilen 
kattı, UçUncü sulh ceza mahkemesinde . 
vercUğl ifadede cinayetini §6yle anlııL 
tnaktadır: 

- Fatmayı 3 sene evvel Merslnd 
SUmerbnnk yerli mallar pazan muıı
melll.t şefi bulunduğ'um zamanlar t n. 
nrdım. Kendiaı hem bir umuml c\•e 
devam ediyor, lııcm de bir barda c:a. 
lı;,nyordu. 

Onu derhal aevmiye başladım. F a. 
knt bu yl.lzdcn lstlkbnUmi kaybeCle. 
~giml anlayınca, işimden istifa ede. 

(De\'arnı 8 Uocüde) Katil Sedat adliyeye göıiirülünıen 



n 
e 

Dünkü Meclis1 

müzal<ereleri 
.-.o-

Devlet 
Dem~ryoııarında 

ja on <ad1111nın egane arzusu düşkün 
o duğu çocuğunu i i yeti tirmektir 

Müstahdemine de yemek 
verilmesi istendi 

--0-

M naka!rt Velllll 
beya at a bulundu 

ıhda bağlılık prensibine dnya. 
ı~ı ye Jrıponlıırın ~mi dini olnn 
ir_to!zın ne cbe\t')nc hürmeti en 

bü;:ı. lık fazilet sayan l\onfiçyus 
mezhebi bu nu.•m•cltcttc fliiny:ınm 
C'D ~:ığlam niiclcrlnclen b~rinln mey. 
lanıı. gelmesinde (<fl< hiis uk rol 
>,1mımı la.rdır. 

Her Jnpon e\ inde iki muJ.ı.ıddeı. 

er \nrclır. Bunl:ırdnn biri tmıı:ı.rn. 
ı rlnk nilcs'ne tahsis edilmi tir ,·e 
kiir:Uk bir mnbetten lb:ırettir. Jfrr 
sabah biitun ev halla işlerine bn..slnu 
ımı la.n bn mabe<ll zi) aret eder ve 
>nilnde bil,} Ul; bir lıUrmet ve tl'-. 
7Jmlc iğilir. Diğeri de ailenin ccd 
lerine mah ustur. nu, dnlııı. zf~ n
ele l;:Ut•ük bir dolap ~künde<lir. "<' 

ıud::.nın Jıe) ke'!Jnl ihtl\"a eder. 
.Tııponbr. eedlcıinln nıhb.rının 

' ima ker. lilerllc b"r.ı.ber olduldıı. 
rın::ı inanırlar ''e gir! ti'k eri isler<le 
o:ı!arm , nrdJDıilc mn\'aff !. ol:.l. 
ca~l. • m im:ın ederler. Jnponyafüı 
nor;k<'. ••• l 11.m t r.e c;:a '"::tnb.n er, u. 
zmı ~ • , t re nn lı> o.cbmı \'eyıı. 
memur, ~ ı::.banc nı c'.et'erc tah. 
ile :~lıl"n f,Cl!~ "' \ c '.ı dlcrinin 
m••n.rmı r.i)arct (' r, onlıı'l diln. 
'a.ıfa o lap Mt<'n Jınu, .. elcrden h~. 
bcrdar l'dM', U2Prlce alclıf:'1 i,j ha. 
ı;:ırnc f.ın:ı. saz verir ''e fatn i ter. 

Tnı ela ycnilcsme hareketi 
b:ı 1. ııı;ı aoclıın it.ibaren bu mcn:ıle. 
kette birbirine zıt. iki temn) ül b:l.5. 
giMcnli. Halkın mUlılm bir kL'ilnıı 
nnanclc-rc tı>.ıruunilc sadık Jmlmma. 
-.mı, oU in ~ '·i c1unununn malın. 
faz~ etmesin· :ı. •• -ı.hinin ot-0riteyc 
ınanc ol·uıı mı i t,,.diler. Diğer 

rlimrc he :trı>te oldu 'hı "?i ai e 
cfrndma serbe5!)et \erim ,ine tn. 
rnftar idiler. Birinci c .. .rcyan <lnlı~ 
biiyük bir c le .. c r 1 y c t tcmlıı 

etti ise de clıe\i Jrn.yıtbr znnınnlı 
s!dılctl~rini bir nz kaybettiler. Eıı. 
lrld<-n hfr J:ıpon gcnri ı-,b_ıcynin 
\'c bilhn '>:ı. b:.ıbasmm mm· faka.tini 
1.lm"ı:l:tn <'\letcmez \e nyn tı:r ym·:ı. 
nr.ım!lzdı. llıılbuki §imdi böyle 

ı an n bir mecbnr1~et )Olitur. ı:v. 
' ·n •ı "iftlrr istedikleri zamnn 
a~ or"ğmd:uı uzn.lılı~ırmr Ye ba..o:ı. 

' 'I h " C\"dc ohırnbiliricr. 
Japon medeni kruınnu muayyen 

st-~ICT gti5tcrdiğl Uıltıürdc boşnu. 
~yo. Ct'\'tlZ \'eriyor. Sonra Jıı.pon 
i.anununun bu husustaki bir hu usi 
.• ·eti <lnlm Yardır. l~ğer Jıcr iki 141. 
rnf ayrılmnğı isterse bunlıır boşan. 
mnk fotn mıılıkcmeyc milrn<'.:ıat et. 
mele mecburfyclind<' <le!;ll<lirler; 
Husu i biirolarn ~derler ve orada 
hlrbirlerindl'D uzakla..."111ak 1 tooik • 
1 ıi<ti öylcrlcr ,.c kısa bir formnli. 
'"~ i m\itc-:ı1ap nynhrlıır. 

Bir meteliğin layme\j 

1912 yılı hcyetçi, muharrir, 
fılozof ve lı:ılk kitapçısı ola.n mcş· 
hur Kümil Flamaryonun doğuşu· 
nun 100 üncü yılıdır. ~~im Kamil 
Flamaryon 16 Ru'l:mt 1842 de doğ 
mw ur. 

.Japon. ııdn roculdu"'~n Cı>k uliyiik 
bir imcmi 'ardır. Her nnnc \'<' ha. BUyült Millet Meclisi dün 
ha c;:ocui,'1.mn çok Clu Mlncmr 'c o. t'>pl:ınmış ve Kars ){~su 
nun lizcrincle t:trer; hnyntınm en Hüsrev Kızıldoğnnın vefat et-
me' ut arunı tcc;kil eden hu s:ıfhnyı tiğine dair Başvekal~t tezkeresi 
~n ı~ ı C'l;iltle iılrak ctmrosi l~in okunarak hfı.tır:ısrnı tıızizc.n bir 
'in len " 'en bütlin ~nyrcti sıırfC'. dakika ayaktıı P-Uküt edi miş, be-

r!er. cien tcr'liyesi, devlet hava yollnn, 
Jupon aile i çocuğ.unuıı milli \"(• ht• t ve sahiller srhhat umum 

dini terb"y ._·ne de ~ol• ebC'mnıi)ı~t r .ıı.Lıklcıi 1939 mali yılı heoo.. 
verir. DL.ıı ilk ln: l~ln onn mil'i. bı k lll"rıne 'a.aır kanun layihaları 
~·"t Re\ ~i ini ru ılıo.r. Cdld<' Jıtimıet i c <ltvlet dcmiryo'ları ve liman. 
t-fnıPSini, lrnpnrnto:n .. :.ulık kaln·n. ı ·arı işletme umum müc1ür1iiğtl 1941 
ılll~ C'n llii!liJ• fszilet v~ va1.ife ol. mnli yılı bUtı;:ednde kanuna ~lı 
rtu ~rıu her fın;nttau i• hfndc cclt>. cetvel ele y:ı.z1lı tertibine 7 milyon 
rt1. ,.e blu:nt kendi 1 misa olanık ~SO bin munzam tahsisat vel'ilme
ruhurıa nakııerler. Bine ve devlet havıı yol'nn 1941 

Japon nilcı: i rnhnn o1du~u knflar mnli vrlı bütçesinde 25-00 ıtrnlık bir 
bedenen ve nhliikan ua. sn.:ı m ol. :niinakalc yap:lmasına. da.lr kanun 
m:ısını isl:.cr; na mnl,o;at•s clnha rn. .ay:ihcları kabul olunmuştur. 
~ nshr<lan IUbnr"n. kiiı;ütıcre sp~r Devlet Dem!ryollan ve Llmıı.nlan 
1aptmlır, .nf:.lıım ıtls ntlnr \'cnlır. İ§letm .. Umum MUdUrlUğU 1941 'malt 

Jnpon'ar her sene Jnz \'e crltPI• yılı bUtçcslnde yapılan munzam talı.. 
~.ocnklar lçb mı an en günlcr<ll' s1sata o.it ke.nun ltıylhıısmm mllzake_ 
~y.mm l nmırhr. Ilu 7.amnn~rt~n rcsı eannsmdıı. MUnakalAt VeklU A. 
but;ln .faponynd'.J. herl<C'ı. neşclfdır mlral Fahri Engin şu beyaruıtta bu. 
hcı'kcıı kUçiı!llerin sevindcrine i_,ti. 
rıı.k eder. 

Jopon nile ind ~ocukl;ım tatbik 
edilen c:llilplin yasa söre değişir, 
~ııni çocuk bUytidillcre dl iplini de 
:\"R.\'llŞ ~'B\"!!.'i c;crtlesiı·. 

Japon rule<ıi ook mol•tnsit 'e ka. 
r.n:ı•lcfı.rdır. nu mcml~lcctte tic.ret 
ı;ok a7 olmnsm'l raf;mcn Jnııon İ'". 
ı::ı~rj ve memurları lmzıuıı;larındıuı 
J fr Jasmmı !l.yırırlnr. Jııponynda 
i~ Ye mt"mnrtnrm nldt;\l::nı para. 
ıllğcr memlchetlere nnzııran ~ok 
al'<lır. M<"Scln Jnptm J f!.5\'clıilinhı 
\ieretl 0000, bir J>Olis!n nyJığı 80 lltı. 
80, :ıihr s:ı.mı.yidc ı;nlı an i<ö!;ileı'Jn 
(erkeklerin) gtlncle'fülcri 2. l ilü 
3 n~ kaclmlnrm ise 0,58 ilii. J ,23 
Yendir. (Bir 1 r. hizlm p:ırnmı:dn 

sa,;:'1 ynkaTI 5ö uru l;;ndıı.r hirı-"'Y. 
dlr.) .:olaamafih im mernle1cC'tUı ha. 
ynt tn ~k ucuzdur. 11 rptcn .CHl'l 

lr 'hlmse :trende yıımn • nle (iP. 

lınntndıt) miıkemmel şekilde karnı. 
nı doytlmbil"yordu. 

Jnpon nllc"i miitcrnzl ha)atı 
IUkse tercih eder; • delikten hos. 
bnrr; mobi1~a)a • .;üsc dii.k\in tlc. 
ğildir. Odalanndıı. bizde olduğu gibi 
hnhlar, ldllmlu, hpa.lar, ilh ••• 
S<:yıer lmhmmaz. Do~em<"lere kalın 
iirlUler ynyarlnr. Burala ienıı etti. 
ği 7.tıman bir ka~ ) astık, kilcıık m:ı • 
s:ılnr Çı;onnr. Gecele! iıı de yat..nl.lar 
serilince bu ~ynlıır, Mer bittikten 
sonra du\'ar,lakl yerlerine knldırı. 
hl'. 

Jıı.pon ailesi temizliğe de ı>ek me. 
.rnldrdrr. llcrlces sık sıl' yıkanır. 
Evler, hava \ 'C ı!<ıık almnğn e1veris. 
JI olaJ'Sk yapılır. 

Uzun asırlar içtimai vahdeti tr. 
mio eden, fj)oıdiye kadar f'edııkar, 
~ı;ur, Y&tanıtcn·er, ''ıızife \'C mesn. 
tt.vct lılslerlle meşbu nrsfller yetiş. 
tiren Japon ailesi esl<i salamlığını 
muhafaza ettiği takdirde doğun gii. 
ne f r.lpn.r:ı.torlu{;"Unun mnl<a<ldera. 
{nıda. ;::imfüclen sonra hiiyiik roller 
o) oıyacaktır. 

Dr. HALiS OZGU 

çtN KÖYUNDE Bllt DtHlON 
GEOESt 

A, dan d!inmll31crdl. 
tli.l gtin sonra, IL1sl de küylü bir 

1 ızm ıtüğtlnUno davetliydiler. 
Tcıuuı:lıı o gliıı, a\"da Tongo babny. 

1 konu..,tultl:ırmı batıtladıkı;a: 

lunmu§tur: 
"Arkada.lilar, RelsicUmhur İnönU 

Zong•J'dalt seyahatlerinde oradaki 1§· 
~ilerin vaziyetlerini gördUler ve ken
dilerine parasız bir öğün yemek veril. 
mesinl tasvip buyurdular. Bu usulün 
faydası b1rçok cihetten tebarUz clll. 
Devlet denizyolları ve llmanlarmda 
tatbikatına b3§landr. Hakikaten ora. 
lnrda J.şçllcrin faaliyetlerinin arttığı 
ve bu usulden pek memnun oldukln. 
rmı gördillc, nyni usum devlet demir. 
yollarında da tatbik etmek istedik. 
Fakat bazı kanuni !ormaUteler icabı 
bunu ~rhal yapamadık ve bu kanun. 
la tıı.t'blklnc geçmek LıUyoruz. 

Şimdi arkndaşımız lııçller hakkında 

tatbikini lsted!ğ!mlz bu kanunun dev. 
let demlryollnn mllatahdemlnlne de 
teşmlllnl istiyorlar. Bunun için he. 
nuz luzırlanmadık. Bunun tatbiki 
tmk!uu vnr mıdır, yok mudur, evvclll 

b;.ınu tetkik etmek ı~ımdır. iliz tat. 
bikini müşkül g/irUyoruz. ÇUnltQ bun. 
lar scyynrdır. Nerede ve nns:l ye. 
meklcr lhMr ve tevzi edilecek Bu 
tevzi f§l tetkik edilmeden mUmkUn 
olmrya!) bir şeydl.J". Es48en biz bun. 
~ra b:ızı tazminat veriyor ve yar • 
drmln r yapıyoruz, Ahvali fevkalCıdc 
de icabcttirdiğl zıımn.n kendllcrıne ik. 
ramiye \'erm~yi usul fttlhaz etmişiz. 
dlr. Bu seter b!ltçe encümeni He de 
anlattık, kendilerine meccani bir kat 
elbise, kundura ve iki senede bir de 
palto vermeyi knbuı etml§ bulunu • 
yoruz. Mtı.sanlie ederlerse evvel6. iş. 

çiler meselesl.nl halledelim, imkb o. 
lurs:ı sene bUlçc kanununu ı getirdiği. 
mlz zaman onıan da nazıı.rı 1Ubara. a. 
lınz. Kanunun aynen kabul edllmes!nı 
rica ederim ... 

Doğum 

Genç mUhendl.ıılerlmizdcn Niyaz! A. 
cann pazar geceai bir oğlu dünyaya 
gclml§Ur. Nejad adı \"Criltll kUçUk 
yavruya uzun ve mesut bir ömUr dl. 
ter, ana ve babayı da tebrik ederiz, 

Kömür istihsali 
--<>--

Normal zamanlar-
daklal de aştı 

Ankaracla.n lüdirildiğine göre 
kömür havz:ısmdan iktr.sat vaki -
Jetine gelen malfımattan gündelik 
madenkömürü :i.stihsaEııin dokuz 
bin tonu a.stığı a.nJıaşılmıştlr. Bu 
mlkt.ar normal Z3.lll:lllla.rdakı isljl,• 
ım! miktaruıdan fn.zbdrr. Alman 
tedbiTlerle L<ibhs:ı.lin, bu miktar • 
dan aşağı dli§miyeeeğt söylenmek 
t\ dir. 

iz mirde 
ltalyan ve lnıiliz yarahları 

Bagöo mübadele 
ediliyor 

İtalyanlardan 250, İngilizler 
den de 60 ağır yaralı bu,,aün lz_ 
mirde mübadele edilccektır !tal· 
yanlar, !ngili.zleri getiren ~a.pur· 
la, İngilizler de İtalyan esirlerirıı 
lzmire getiren vapurla rnemle 
kederine döneceklerdir. Gemiler, 
bu sabah Izmirc gelmiş buluna· 
caktır, :Mübadeleye hasta'baklcı. 
Iar da tabi tutulacaktır. 

Ekmeklerde mııır 
azalacak 

Toprak mahsulOOnl ofim, fınnla. 
ı·a verdiği beher çuval unun fiat.ı
na 7 kuru' "'3!11 ya1mıl6 tır. 

Diğer taraftan ckmcklıiok un sa
t:şma ilave edilen nusır ununwı 
fazöe 20 ye indirilmesi.ne karar 
\'crilmişti'r. Bu ~. şimdiye ka• 
c::ır ylizde 40 tı. 

Kasımpaşa nahiye müdürü 
mevkuf değil! 

Kasımpaşa nahiye mUdUrünUn bir 
knrt su!!stlmall yüzUridcn tevkif edil. 
ml!J olduğunu yazmıştık. YaptıAnnız 
tahkikatta nahiye mUdUrU tevkif edil. 
meml§tlr. Vazlfeıd bılflnda bulunmak. 
tadır. Bu hususta vakl olıın ihbarla da 
mildUrlln tıllkası olup olmad1ğı al~
kndar makamlarca tahkik sa!hasm. 
dadır. Tavzih ederiz. 

iki manifaturacı 
• -0-

Cçer sene bapıe 
mablıim olda 

Metresini 72 kuruıştan satmış 
gibi fatura vererek 115 kunıştaıı 
43 top tobrako sa.tan ve 614 tim 
20 kuru.v fazla klr tem.in eden 
K~.lıçar;pda toptan manifaturacı 
Annen.ak, Agop ve tcllfıl Aram 
1 numaralı Milli Korunma mahkc. 
meSine verilmişti. Mahkemede A· 
gop heraet etmi5, Armenakla A· 
~m da yirmi Jiro para cezasma ve 
üçer sene ağir h::ıpise ~arpılmışlaı· 
dlr. 

12 yaşında 
iki çocuk 

16 yaşındaki bir arkadaş. 
larile beraber 

Ev soyarken 
yakalandılar 

Aksaray Küçüklanga Katip 
Muslihiddin sokağı 1 numaralı 
Ceylan Slf::ı.iye ait eve, on beş 
gün evvelılcn ba.'.lolrya.rıık üst üste 
üç gece hirSIZ girmi§tir. Hı:rsı:zlar, 
evin mutfağ:nda, be.lıçeSinde ve 
diğer ~·erlerdeki Tcrkos borusu ile 
mir ho'rul!!l.n çalıp kaçmışlardır. 
Hırsızlar bir hafta sonra karşdti 
evde çalışırlarken ( ! ) suç Us tünde 
yı.ı:lmlanmışın.rdrr. Bunlar, ikisi 12, 
diğeri 16 ya.şmda olan Uç çocuk • 
tur. Küç\lk lımnzlar, çaldı:klan bo
ruları Fatihte l:iı· lcblebiciye sat. 
f.'ıa(lnnıu, 150 kuruş aldıklarını iti
raf ctmi.51erdJr. 

Yağ ihtikin yapanlar 
Tiinel b6.~md3. Avrem adında 

ıbir tucca.r Urfa ya.ğmm kilosunu 
260 kuruşa. satarken yukalanmrı;• 

tır. Avnun bu yağlan başka eller. 
elen pa.halıp aldığm: iddia etmir:; 
YP isim d~ vcnn.lştir. TüUin Gfinı. 
rüği.!nde Ahmet Muhtann ad.auıı 

Ari$to ol.?...'l bu ~ıs da, 225 ku· 
ruııtan yağ sa.tnrlteıı yakalanmış • 
tır. Her ikisi de adliyeye veril • 
mi§tir. !3imdiye kadar bu suretle 
4 7 teneke sadeyağ satılmıştır. 

7 ~!SAN - 19.~ 

HAl)iSEll~ 
'l'AiılH 

Pipo için uört 
blzmetçl ı .. 

G EÇENLEBDE bir hizmetçi 
ar:ıdrğmu söylediğim dos1 • 

iar bunu bnlacağmıa emhi olma· 
' dıldarıru söylcmi!llenli. Bir lıanmı 

efendJslnc ya'"B§ sesle diyordu ki: 
- Birkaç gttn ıte;nıhate çıktık; 

temizlik yapayını djyc <'~yanm 
yerlerini alt üst etmi!i; hele kitap• 
lıtr hep birilıirine 1mn,nr5: halbu· 
ki insan bir fieYe alı~ea elini 
ctar atmaz bulmak istiyor. Nlçln 
hı>ylo yaptın, dlycmiyonız ki. .• 
.:Oarıltumğn gelmiyor, ya ayartı
Jiorlar, ~'lıtmt bir tarafa ~·eri· 
yor. Bizlml:2 pt'k eskı olduğu, eli· 
mlzde bü) iidüğii hn.ld~ gene gÜH• 
nemJyoruz. Eskiden hanımlar Jıtz. 
met'=.ilere cnırederlerdi; şjmcli ri
ca ediyoruz. 

Onun ya,·a5 sesle konu5nın.sı da 
hu ı>özleri belki öteld ccln(lruı lıiı· 
metçinln duyması ''C darılması Ih· 
Hmalinden dolayı idi; hak vermek 
liiznn<lı; buna "tersine diim'll" de
mek doğru olur mu r Mesela atın. 
rm araba<-ı. arabaolann at oldul • 
lan; farelerin kedileri kovn.lndığı, 
ooylinlann aslanlan pn~ladığT, 
lnsa.nlarm yılanlan M>kup uhlrle· 
iliği bir dünya. •• Fal.at hayır, bu 
kııdar değil; çUnkU hizmetçllcr 
hanımlara ,.e beylere ernretmi
yorlar; sa.dece minnet altın<la kal
mıyorlar; ı;Unkü onlar i~Jn yer 
çoktur. 

Bu hal :ıcaba en çok hiımetcı. 
nin buluncluğu snraylarcla da var 
mıdır~ Bir ıı:cunanlnr İngifü snn:
yınclaki hizmet~ buhranından 
bahsedilcll~riıü hatırlıyorum. l.Akin 
hazı ki~lcr de hlzmet~jyi ih1'· 
~ için değil süs içbı kullanırlar; 
bu hal onlar için adeta bir hastn• 
Irktır. 

Belçika kralı ildnci Leopolcl 
ınerMiml se\'en bir adıımdı; pek 
~dk lılzınetçisi ,·ardı. Bir gün İn
giltere lcrııllığı prenslerinden birl
si ikinci Leopoldün *1ya.rctinc gc'· 
•ni_şti. Konu~urken Leopolcl <lcdi 
l•i: 

- Renim pipom için dört hiz. 
met'!;im Yardır. 

- Dürt tane ml? 1mkinı yok! 
- Niı;in olmasın? Onlann bi-

rincisi J>İpomo bana getirir; ikin· 
<'isi doldnnır; i.içüncli ü yakar! 

Meclise bir sual takriri 
verildi 

Ankara.dan bildiriluığinc J(oı ~ 
Antalya mebu<ıu Rasih Kaplan. 
Büyük Milet Meclisi riya!';etinc 
Adliye Vekaletinden bir ~mai 
talrrr verrn~tr. Bu takrrde tnZ<~ 
ekmek sattıklarından do!ayı cc· 
zalruıdırılan ki vatandaş için su· 
al sorulmaktadır. 

I KCÇGK 
BABERLER.J 

liral susmu~tu. İngiliz pren«l 
nıenık ccliyonlu; çilnkU pipo)ıı 
yaktıktan ı;onra art.ık ha.-,~m iıs 
kalmam15t ı. Dördüo<'ii him1otçioi11 
\.':tzifcsinln ne olmek ihUm&li \'&t'• 
clr J:i... Sordu: 

- Fakat... dördUn~üsü ne )"a
par'?. * Kachköy Belediye f.ahsil şube· 

~ tuhsild!lrlanndan Mustafa, ~ 
metine 681 Jirn geçirmi5, diln i~ 
;. a{,'1rceza mahkemesi tarn.fmdan 
::> sene 10 ay müddetle hapis cc
z....,.sma rnahkfim edilmiştir. 

" Evvelki gUn şehrimize gelen 
Petrol ve benzin fiyatları Ticaret Vekili Miimtn7. Ökmen 
Petrol, b<'.nzln, mazot şlı-kctl~rl bU- ci1n Ankaravıı C.önm~tUr. 

kflmete mUrncaatıa bunlara konulmu: ı:: Dün y;pılması icap eden Ka
olan fiyatların, eon günlerde bo~lt . :adcn.iz seferi y:ıpılamıımıııtır. Ka
ma, doldurma ve nakliye maııratıan. •-adeniz po2t.:uı1, öniimilzdeki pcı
nın artmaınndan dolayı bir miktar ~embe gilni.i kalknca.ltt.ır. 
yUkseJUlmeslDI istemişlerdir. HUkfl • <: Talim ve manevra mnksadif(' 
met, talebi yerinde bulmuııtur. Bu mad nı-ıkeri kamplara giden Oni\·ersite 
delerin nakledildikleri yerlere göre \ t.alcllelcriniu imtihan haklan zayı 
teneke bnoına 5 veya 10 kuruş arttı. .>:mıyacaktır. Ya.kmdıt kuııılacak 
rııması muvafık görlllerek §lrkeUere ;mtihan heyetleri tarafından imti.. 
tebligat yapılmıştır. 1 !lan edilmiyc ba:ılanacaklardrr. 

glbl lhtlraeım: y8fıynn bir lnaan de • 
~llsinb., Tongo baba? Hatb\ dlyebW. 
rlm ki, alz bütün tıuııdığım mu.bter.lıı 
lnııanlarm en bUyüğtlslinüz! 

- Dün öyleydi- bugün bayır. Düo 
').'iyen • Foya ltavuıtmak, oruı eahlp ol. 
mak lhtlraetle yqıyordnm. Bugün ha. 

.YU'.· 

Leopolcl Jıiç ~lllmemekJc meş
hurdu: gene du\·nnlnn farı. rzclı: 
ayni "ifüfınetlc sözilnu b;tirdi: 

- ))öı·düncü ·u mü r o dıı içer ... 
Çi.inkU ben tıitUn lt>n nefret ede
rim. 
Doğnı u pipo mer'tlklı<öı 'e İkin

ı•! Leflı>ol<lün rlörcliincli Jıizme~isi 
c•lnıa~• i{:jn can atanlar, h"IC bu 
'~'lmanılu, pek ~okt.or, ~~mırım. Ba
z.u efendllilc hlzmctçilil.-ten güç 
olmuyor mu? 

KADIRCAN KAFLI 

izmirde 
Bir delikanlıyı 'namvaydan 

indirip ağır yaraladılar 

17 ya.~ında P~ rasathanesin· 
de ve Paris olçülcr idaresinde ça: 
lışıyordu. J\ynı zamanda konfc· 
ransln.r veriyor, gazetelerde yazr 
lar yazıyordu. 1880 de "hnlk icin 
astronomi" ismindeki meşhur hi· 
t.ı.bını yazdı. 1887 de lo'ransız he· 
yctşinaslan cemiyetini J..-urdu. 
1rzun bir calışma hayatından sen· 
ra 4 haziran 1925 de kendi kur· 
duğu jüvisi rasathanesinde 83 
ya."'ındn iken öldü. 

- Çu adnuı no btlyük blr filozof. 
mu., .• bana hayatta )'<'pycni bir ;l ol 
çiz.dl, Onunla konuızmalc • gUn gcı;tlk· 
t.o • daha ı;ok h~lanıyonım. 

·38· 
- Bugün hayır mı f yalan,. buglln 

do aynı istekle, aym thUr•ln :raaı· 

yorsunuı:.! YalJla lhtlraallllZ baıtka 
bir kıhğa gtnnl: .. elb.19C9lnl dr~tir. 
ml~lnlz! 

Iz.mirden bildirildiğine g~:rc, 
f zmır topra.ı. mahsulleri ofi::;ı 
mP-murlarından Ertuğrul İlkiner 
Kadriye ve Fatma adır.da iki J:a· 
dınla tramvaya binmiş. bu esno. 
da arkadan yetişen dört kisi, 
Ertuğrulu, bir behaııeyle tran1_ 
vaydan indirmişlerdir. Ertuğrul 
tramvaydan inin~e de dört kfş: 
etrafını sarmış, kcnd!J:;ini ağıl' 
surette yaralıyarak ikinci Kor 
don istikametinde kaçnuı?tır. Bun· 
lar aranmaktadır. Vakadnn son· 
ra kaçmak isti yen k:ıdııılar, ya. 
kalanmıştır. 

Kamil Flarnaryon 1873 de n· 
lüstrasyon gazetesinde çok alaka 
uyandıran bir hesap neşretm~ir. 
Flama.ryon ecdadının Jüt Sezaı· 
:r.ama.nmda Roma.da ya{;adığım 
ıddia ediyordu. Ve bu cedlerin 
de.n bir ıta.pesi diyordu Hn.zretı 
lsamn doğauğu yıl bankaya yüz 
do beş faizle bir metelik koymu§ 
olsaydı, bu para her 14 senede 
bir iki misline çıkacak miladın 
ıkinci asrında nltı frank, kırk 
santim olacaktı, Üçüncü asır ba-
mda 819 frank, 20 santim. Dör· 

düncü asır basında 104 857 frank, 
60 santim. BCşinci asır ba.sında 
1.342, 772 frank olacaktı. 1873 yr. 
hnda bu bir metelik 243.516.800 
"lillyona. yükselmi, olaccl<tı, Yani 
bu rakamı yazma': icin 243.516. 
~00 sayısından sonra tam 30 ia. 

~ıfrr koymak lfi.zm1 gelecekti. 
' m almıya.cağı ve lisanın ifa 

~ miycccği bir servet. 

Diyordu. :QUğUn m1na gltnıi~lcrdl. 

Bahı;edo bUtfuı kızlar TOD,g"o babanın 
etrafını ııarm14tı. 

Tongo, C\'lonen luuı hcdlycler ver. 
dikten \ 'O damadı, blitiln nlle efradı. 
ııı kutlBdıktnnn 11onra bahçenin bir 
k~lnde otuı-mu~hı. Tc.muçin onnıı 

ynnıında yer almı , dü~n d:ıvctlllerlıı. 
den blrknç crl,el< de Tunı;onun ltarııı. 
ınd:ı sırıılanmı~ tı. 

l'eycu ltadchlcrl dolu.:ıııı duru)or, 
lwyllUerdeıı bir lrumıı da Mke içiyor. 
du. 
Temu~ln halıı:cdo t'osuıı oynnyım 

ı;enı; lnı.lam uzıılctıın lmlrn nı.k: 
- Bu lcöyil.ıı kızlan ne ıuıdıır ~t'n 

in :ııılar .. 
Diye ı;öylcnlyor ve ı;bzl\ııü bu n • 

~Pli rnnhH\ltlnrdıtn n'\·ırm" 11rtlu 
Diı:;lin t•\·lndl' , e .h:ılıı:~dc • hl'rkl'!I 

nt• el!~di •• hı•rlu•"' ı;lı1tiYtrcı11. 

1'ongo h:ıhıı hlr amlılc 'renmçlnf' or 
du: 

- (.'!lllııı ılulııııl or, ılt'ğll ıııi o:uı ': 
- liB~ ır. llen burada lcrondlml Cf'll 

nette ıını) onun. lnımıı bu kndar ne· 

ı:eli Tc mis kokulu ı;iç~kl"r arasmda 
51kıhr mı': 

- O lıalde dUııii \ 'O J'arı111 unuta.. 
ımı .. yalnız bugUnu <1u,uııcrnk IçcUm 
\"C cğlcncllm. 

- Evet .• içelim , . ., eğlMcllm, Ton. 
ı;o bnba? Sen bana hayatın sırrım 

öğrettin. Ben bundıın sonra rıc mazi. 
:;l diisllneccğlm~ ne do l!ıtlliball. Yat 
nr7. lı;"f.ııdc yaeaıJı~m günli Jıııtırhyn • 
rak ıceceğim \ e rğtcneceğlm. 

- Bund:ın ba,ım tllrl!:i lı.arekl't e • 
den gnflllrre çolc acının. Bir para 
etme-.ı; .. u dünyanın gamını rıı• ı!l:,c 

hlitıın ilmlirlerlncıı ~kerlrr de bir gün 
genls bir net~ nlmuk fırsatını hulıı. 

mn7.lar .• 
Temu<;:ln bıı ndaİnn o kadar '"ınmı,, 

ıı ld,. Ont".aıı n~ nlacn~ı dakikaları 

ılilşlin<lllkr.e tU~ h•rl llrpcl'l~·ordu. 
Toııgo h:ıbn lrı!iıın:t ne ı ı ı rlllll'r, 

ne faydalı <iğilUer \eriyordu, 
- \ 'al•tlle Konfııçyfüı bile ln,.:ınlnm 

hiiylr. mesut bir ~I ı;li tcrcıııPml , 
Tı:vtı;-o tınbn ! ıwn <'lnlilPrln tııııacnğı 
bir adam!ln: 

1'ongo babıı ıUldU: 

Ve kadehini doldurdu: 
- tnsan tapıJacak bir me\ide "S"l'J. 

dikten sonru, ölmü' demektir. Ken • 
dl ine tapıJan adamiıt hiçbir ihtirası 
yoktur \'e olamaz. Halbuki dünyada 
ihtıraMrL yaşanmaz- bu, bir ihtiyaç. 
tır. Peyganıbc.-rln bile ihtlra,ıarı var. 
dı. 

Kadehini mldcı;Jno ~nıttıktnn on. 
m: 

- Bal< ~u evlenen ı,n.Jt, dl'dl, o -
ıııın da biri<' il;: gay~l vardı: l;n bir 
knm bıılnııık. Kocayı buldu, li'akat, 
ihtiras sl.ııılli mil del'!lln? hayır .. onda 
simdi :ı eni nuulıır, :yeni lhtiru11lıır tlo. 
r~al'al•. Bir I'\' ı;ahlbl olmak,. t;OCUI< 
ılo~umrnl<.. zengin nlnıal< .. ,.,. k•wıı"' 

nı tnmsnıll~ n\'ucııııun lçlne almak. 
lşlQ bu Jhtlm larln iimriinii doldurup 
glılı'ccl•. 

- 'fr>plmi' r;lbl. Hüllhı ın~anhıı- gl. 

hl, •• 
- E' <' • Hlitlin Lns:ınlar gibi, .. ·nttat 

lıu lnsanluı-111 içinde thtırn"!llZ, emri • 
.. , ~ 'n:m arı ımıhlfiklar ıl3 vardır. t,te 
l)('n .. 

- hlz hlc de anlatnuık latedlğlnl~ 

Tongo baba bayreUe baktı: 
- Ne demek istiyorsun': 
- Demek btedlğlm şu ki, Tlyen • 

Foyıı cvUılze kadar gellilp hapsetmf5. 
siniz! Buclln ona ımhlpslnlz! 

Tongo boba ytlksek scalc gWdll: 
- Şakayı bırnk canım. Ben artık 

onu da U1Iuttum. Evdeki heykel, ancak 
bana onun hnyııUni Y&§ntıyor. 

- Zaten fll5t\lllar bUtUn ömrünce, 
bir Jaay111 pe,lnde koşmuyor mu': Scu 
dl', ben dl', !jllradakl insanlar <la birer 
lı~yalılM, gölgeden başka bir ecy mi. 
~ld 

Fn1Ja konuş:ımacJıtar_ 

Son tarihi konser 
Senenin tarihi Türk musikisı 

konserlerinden en sonuncusu bu 
a.k§am saat 21 de ~ehir Tiratrv 
su komedi kısmıda veri!ecektır 
Program muhtelif devirlere :ıil 
çok nadide eserlert ihtiva etmc...li. 
tedir. Haş~m ceyin karcngı:ıı 
faslı konserin esasını teşkil et 
mektec:lir. 

Uwkt.an gelen ihtiyar bir Çiııll köy •. Yeni neşr•yat 
lu, gülcrelc ya.kıa,tı: 

- lloıJ geldin, Tongo baba: 
-Vay, gel baknlIDJ lt0<·a tlmarcıl 

·en nerelerdl'~'dln •: 
- Ahırdan •eliyorum. Ben nrreıJe 

olurum, n canını? lfayv:ınlnrın >11rtını 

ok~nııtktan u5an<.lım nı-tılt. 

( Dcnunı nır) 

Foto Magnzin 

Fok> Magazinin G'i nC'ı c:~) 
kapağında ve idndc r:etıs r• 
"imlerle beT.enrni c·'"'" ,1• <.'ıkmı 
tır. Moda ve sinema Eayfa';..•' 
zengindir. 
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SalUIN ve llep'lyaı llDcHu• 

hakka larık ut 
8aıı&dıtı yer. Yakıt Matt.au» 

&ü«JNE ŞAK'nAJU 

a:t•ıwdWI Qilı Jdl 
(lllıltanfı ı naille) 

l'Orktye EcDelıl 

&!cıflllı ll.IO Ki. ı7.00 &ı 

ADkarad&a lıl1ıdll'lldali c&'e. iN -
na dair cevap Valter tam..,.. fallltb 
smdan a ;ı:llllJftır. 0..apta(P. ıf8.190> 
numaralı tatıancanm., aonpdn So'YYCt 
l.jpJlllt.' ;.varı Baltık memleketle • 

•rtDd?ll l une satıldıg'ı •Pefl'dtğı 

8 ~ t.IO • U.OG • 

sa11a &.il • ~- • 
1 •Jbll ... • L10 • .............. ...,. 

.......... ~ 

ı Dün dPn 
!3uviinP-

1111tıc1o,.. ca.ıaıu- wrdMı ~ 
lere eore clünva variunme bakı,s 

llladlstu meıeıesı 
lllact birliği mW1 b.l&t>iııtıı icra ko

llıiteeı. 8 aıı.at .Ureıı bir mUnaka3&dan 
loura Krlpı tekliflerine verilecek ce_ 
lııbı nıubttrayı kabul etml§tir. KomL 
te bu ınuhtıradıa Hindi.tamn milatak
beı lt.atllaüae alt yapdall beyautm 
ıu~ mab&l ~k tarzm • 
elan dolayı memnuniyet g&ıtermekte • 
llir. Alımedlye Lmıl verllaı blr balk 
toıııuıutmaun ,,eıı Ahmet Kri119 tek. 
lltıel'lııden memnwı olmadığmı söyle_ 
ltıit ~ buDlanD mQaHlman menfaat. 
Jera. açıkça arar nrcQbll tlAH eL 
~. Kcmgn barkanı Aad ft Neh· 
l'U d1ln öğleden aonra bir aa&t Ruzvel 
Uıa ......_ mGmsss1" alba~ ColUIOD ile 
gal'lltı:nUgtllr. Kripsl.n beyannamestoin 
Ctctl:eceği anıaaılmaktadır. Bugün 
Yapııınaın eyqıce kararlatDUf oıaıı 11a 
8ııı toplantısı geri blrakılml§tır. Va. 
llngton Po..vt gazetesi Hlııd meaelcslni 
lnQ&Uyerek diyor ki: 

tflnd alyut aetıerlnlıı oaıuzıan U. 
ıe:-ınde çok bUytlk bir mellUllyet yük.. 
lelllnlt bulunuyor. Eğer Hind alyasl 
!"-ftttt kendilcriD!n bll1mlyeU altma 
tlrıraek babainde h!çblr arzun bulun· 
ınıY&n genlf ulıklara hlklm olmak 
bıkkını ~ i.absmekte ısrar 
t1crıerııe bQtQn dtmya 'inUndekl kre. 
lt''ertnı ve blrleflk devlcUerde rasUa. 
dtkJe.rı hu.nn Jll1eUn aon artığını mu. 
hak ıı t surette kaybedeceklerdir. 
ltlndtıt:ın davam bOtUn Amerikayı 

len ren bir meaelet!lr. 
----·~----~~~~-:--:~-ia ... aepiıellade 

( ... tanll 1 DOlde) 
/\~·ılar tanfJnda oJduiu gibi 
<lthıınan tarafmd:ı. da yeni hare • 
l:euer i~ln ıJim~iclcn tedbirler altn 
~ aaa>ınmııtır. 

Sov}·ctler ~nfmda, Jat 111Uha. 
tebec i omaaında kuvvetler'..n bo§ 

e yıpratı•umdaıı doği:n me • 
c siı'i't aç*t!\ görilmektedir. 
leariar ve bualar iÇ:Ode Bo)fevldc 
~!ta dcvaırJı taarruılll.l"lllt bulun • 
tl~lan illerden hareketle geri 
1 ~rtea Alman tefkillert pek 
l-ıQl olarak ordunun tue ve din. 
'ClılllL'i olan bu U!."M uz.a hazır bu
l~ kDllln Jle nıukaYeSe edile • 
ıu'*. Fakat bu muazzam cephede 
hli;bg. zamsn vo b,kbir yerde Al -
•YlıaQ lutatannm mıanevfYatl m~ 
.,.•ltobt bt.- zaman için bi!e sanı:. 
ll\".lluştır. Alman ordalan befku • 
~lığt tarsfmdan 1~ aene. 
" illa ilk nç 61JDda mebmW olarak 
~l~ esirlere ve '311imctlere da· 
ı lıefredi)on !'&kaJDlar ban~ açık· 
i~lt etmektedir. Dll~ ~ 
11
-. IEc "vazl.)·et tpıaıniYlc ı.. 

h "lir. Taarruz eden tarafın cep • 
~ kUtıe haU.'lde ynprlaıı ~ 
. -.tclan dalma ağır kayıptan ~g 
l\tıiı nıaICmıdur. Bu baki.kat tı~ 
.._ &ec:en ~ y~ılan taarruz • 
~ bir ke::-~ dab tecn•Ot et " 
a...a.. Alman byıplan dllfm8D1;'1 
~nrnıa nazaran pek alçak bir 

htl !'dır. 
lt~ı_'r cihetten kl§m teeebb~ 
t!1 ~~eti encak görün~ d~ • 
il-._ hli. H""'8-tte ile çevirme 
• .,~eUe-:i yapmağa saV8PD clilş. 
%1lııı btzzct kendt<Ji (}evribn11}tir. 
ıtt~n büyük kayıplara uğra• 

ı ~oo bin Sovyet diri aımm11 
un1Jılfd İyle değil ALms.n hatıannm 
"l5tt e ~ &Hl ~ yaralılarm 
ı ~ ~ ile anlqtJmakta.dır. Alı • 
'l ·<lıı ~ esire mukııl>U on Bol§Cvik 
;~ filne dan yapılan tahmilller 
ll C!l hakikate uymaJd.adı:r. Çün• 

l~r-cı ~ erimeğe bq]adığı yer 
'ıc bt IÖıııtilü kalıp şimdi karle.ı'ln 
l1Q ~.altından çıkan ccsetle
ha ~ h-1 bire on nispetinin da· 
ı ~ olduğunu göster.r:ıckte, 
r·:Jc _Ytlbelen gilneein meydana 
cıa;:ıf>! ötU kütleleri ilk planda 
tırı.~ adıhat meselcl!i ortaya 

ı daıı drr. Karlamı tam.amile or
~ ~~ yerlerde h~Sl kı. 
'e ili --.ova ce.sctler'.nl g5nunek 
'h ~ler. Bu yerlerde mil· 
~Ji~ ~ine göre. ölüme gön
~ ~lerln bUyUk bir 
İIJ -._Yatı 16 ile 17 veya 60 iie 
h~ kt dadır. Cesetlerle dolu sa 
~ loaaetrelerce devam et -

blldlrllDl·fiUl'. 

Y.ummi CELsm 
Yanllkı ıpnhakemedıe AlaWl bDJllk 

elçlai Fon Papeıdll m~ 
t&hr1reD verdllt mıJGm•t da oınma • 
~. Bu arada. Fon Papenlıı hA • 
dieede A.nzaya ugn)'&D 1'WalU1JD te. 
davlslDe dair rapor da 'balunmakt:ıdır. 

Tahkikat evrakllc Pavlo! ve l{ornl. 
lofun eorgularmm öğleye kadar devam 
edeceğt tahDJlıı ed1J17or. ®eden 10n. 
ra da Ank" pada.D çağrılan tahltıcr din. 
lenllecekUr. Bu arada tııta:ıbuldan da 

birkaç §&bit çağrılmletır· 
ı:.taDbUldıan gelecek phiUer aı as·n 

da Rus konsoloshanesi karşı sokağın. 
c!a maznunlardan Pavlofu alırerifle. 
rlnt!en ıamyan bir manav, . PavlofuD 
A'bdu.rrahmanl& görll§tUğU sUıılerde 
.tgara aldıll tUtUnc:U YusuC. ömerıe 
blrJlkte oturduk.lan Bebek tarafların· 
cıa bir garson da va.rdıl'· 
lFADE TEBClJJff' gal BVS 
MAZNUNIABA n:aıu>I 
Diğer taraftan geçen ceıae:~e:ı~ 

durrabJD&Dl& SUleJDl&lllD Ua 
ruaça urcıımeei vertımeai 

ltendilerJDe lof d11D 
tak&rrllr eden Kornilofl& Pav 
mahkemece naip tayin edlletı .aı&bi
yeUl sulh bA)dmlerlndcn aaayromıı • 
ııanm huzuruna get1rilJDlflerd1r. 

D&Ta dOIYUI anamda bulun&D lU. 
zumıu evrak ,.e vesatkle Kornilof ve 
PavlofU ıttıam eden dlğer maznunlar· 
dan suıeyman ve Abdurratımanm ifa. 
delıeri JWMWeriDe okUDIDU~ ve tercU
JDUD V&b&P taratmdan rusçaya ter • 

cQme edllmlftlr. 
JıılaZDUD culı;nan Kornllot ve Pav -

ıot .aatır aaur tercııme edlleıı bu ifa· 
de{erl bUyUk bir dikkaUe d1nleml§ler 
ve bu arada ınzumıu g6rdUklerf bUtUn 
noktalar uzerlnde bir çok not almtf. 

lardU. -
BlB p0L1sW1ZlN DlKKA'l't 
Diğer taraftan aulkasdm lt!SrdtlğU • 

mUDUn ne sureUe ç6zUldUğll etratm. 
da da yeni yeni malCmat alınmış bu. 

ıunmaktadır. 
Von Pape.ae yapılmak ıatenen aui • 

ıc.uttaıı bir gUn evvel, A.tatllrk bulva. 
mad& ve ltaıyan aefaretlnln karıısı • 
na dQşen yaya kaldınmı tızerlDde n!S_ 
bet vezifesinl"!fa etmekte olan dlkkat 
ıı bir pollslıniz, berber SUlcymanla 
Kornilofun yaıı.ıarmd& tanımadılt bir 
seng 1-lundulu llaJde apaı yukan 
dola,ttkl&nm gGrmU,tar. Berber SU. 
ıeyıuana birgok ddal&r dllkkAnmda 

rutladıtı JçlD kmıdlelııl kolayca tef• 
bla edm bu dlkkatU ve .....Ueeever 
emnlJ'ıtl memurıunuz, Sovyet Sefare • 
tile mtınuebetl oldu&unu, on.,a 8tk 
uk SSrtp çıkmumd&u tst1dW eltili 
Komllotu da te§bla etmekte gQçlllk 
ceJmıem1pe de, bUDlarm arasında b\· 
11IDAll Ömer Tok&dm kim oldııtmlu ibr 
tllrlU aıWyamadJlmdan, bOtQn dikkat 
be•umı ıGzlertnde toplılarak bun. 
\arm hareketıerlDl adım adım takip 
etını,ur. O derecede ki admı ve hU • 
nyeUnl bllmedltt ömer Tokadm bo· 
yu, bo8U ,endamı, 70Ztinde hueuatyet 
lfade eden, çtzcnerf, memunm bafıza. 
sına nakgolup kalmqtır. Bu arada ö. 
merin giydiği kahverengi satrançlı 

kostllm de, dikkatinden kaçmaDJl§tır. 
Ertesi gthıU bomba hldlseat vukUa 

gelince, elbisenin parçalan bir araya 
getirilerek l:cndllerfne g&ıteritdlAi za. 
aıaıı, memur, bunun bir gQı:ı evvel, bul 
vard& dolagan ı;encln giydlğt elbtae 
olduğunu te§bla etmt,Ur. 

ABDtJBBABMAN .MnBTEDt B1R 
8IBf' KABILEl!tNIS MENSUP.MUŞ 

)ılaznun Abdurrahman Saymeıı mah 
ksoıede, 'OskUpte köprll bqında ma. 
ııanebiclllk eden Hacı R.-ıgıp acımda 

J . ""--trop saçıa.nnın dibine 
ım ~..... . -· · 

da k----Y Ne söyliyeceguıs 
:ı:a r !Uo'.... tU · 
L-ı.1 ed Puvaro devam e · ~emen ddi •. 

- MôSyö FantroP e • sızm 
bu hareket.lıUs taşıdığıım: ~ı;~ • 

.. __ ..ıı tti.;ı centilıncn birlı • 
tın ~ e ~ ·f d -ıı. 
ğin hareketıerile kabili teli eg 

~dit. lfer tllrlii askeri tc hi
t'lll• (Stnahrum bulumluklan gö -
~ itlere nisoctle nyaklannda 
" ~,:1,_~izınclcr veya deri potin.. 
IGJı. """Ul ölUireein miktarı pek 

• 

dir yaşmnııı bu kaclar pahalıya 
malolacak bir tatil geçirmeğ? mU. 
sait olınadrğı gibi nihayet bir za. 
man bir köy noteri yanında çat§· 
:Jll!i olmanız da mali ~aziyetinizin 
iyl olmadıo~t g6sten~or, so!1':1 
ı;örlind•lğilnilZ ve oldugunuz ıçın 
tu gt"rintiyi srh}ıt !'Cbeplcr dolayı• 
"1le yaptığmna da bizi inandıra • 
mazsmız. Bu vasiyet karvJSJnda 
&izin ne mnnasebeUe Kamak gc.. 
misinde bulunduğunuzu kendi ken 
dime eoruyorum. 

Jbn Fan trop mağrurane bir eda 
ile bqmI aıb.ya attı: 

" A R E R - Ak1am no!tam • 
HABERLER AAadaM 1111.,11 

1P ıtllta6l .... 
rek kend!alnden kaçtım, bma,.a pL w.....-n bawa 

taarraıa 
Yeal Dellıl, 1 (A.,A.) - Dlr tanare 

semJlıllldlD havalanan Japon tayyare. 
Jerl 1Jk defa olarak Defıll Wıadlatanda. 
Madrum ~o kilometre pmaltnde 
Kakana4a \"e Niampanto.n llın.'.'nıa.n. 
m bumbeladtJar. Uçaklar bUbaua u. 
mend&ld pmlJıeri bedel tutnıU§tur. 
Hasar hafittir; birkaç insan yaralan. 
mlf, K&draata ft diğ.:ır birkaç gclurde 
ı,şıklnr karartılmtJtır. DUıman uçak. 
Jarmm bir uçak gemisinden havalan. 
mış olmasmdan Japonıann uzak me. 
aııfeden uçabilecek az t&Y)'&relll oldu. 
gu neticesi çıkarılıyor. 

• • • 
Vltl, '1 (A.A.) - Hindistan kuman. 

danı seaeral V&'"1bl &)'Dl samanda 
umumi vali de olacağından baJuıedlll. 
yor. 

* •• 
Yeni Delhl, '1 (A.A.) - Ru.zvelttn 

busuat murahlınaı albay .JhoD8on dQn 
kongre reislerfnc!en Azat n Nebru 
ile bir saat g!Srll§mU,tllr • .JhoD8oD bun 
dan sonra raporunu tıeıgratıa Ruz • 
velte bUc!lrmı,tır, Albay, 'ODited p._ 
muhabirine: ''Hind ae!lerlne hiçbir hu. 
auaı mektup vermedim, birçok mevzu.. 
lar hakkında umumi görOfme yaptım,, 
demlgtlr. 

Albay, iki saatten aonra, mu.IQmaıı 
ıann l!dert ctıına da dahf1 oldul\l hal. 
de bagka Hind Uc2edertle gClrQıfiolf • 
tur. 

• • • 
V&flnsf.on. 1 (AA.) - Amerika, 

Krlpaln Hlndlatanda munftak o1maa 
için çok çall§JYor. Mihverin Hindla
tan tıze~den bir gevtrme bareket.bıe 
kalkqmaaı :ıorkusu artıyor. Bunc!an 
baıka Vq:ngton tOO milyon nııtun 
keottı aatlarında görmekten memnun 
olacaktır. Bazı mahfiller Kripsln mu_ 
vallalt olmam::.sınm vahim neticeler 
Termesinden korkuyor. 

Ruzvc!t, ı.me:1kada~;i Hint mllftlll. 
hası ile 3 deta görllpnU~tllr. 

blrlainin oğlu olduğunu eöylemi§l!. 
Halbuki iSlrenlldiğl.ne göre Abdurrah. 
man çok llOfu bir babanın oğlu olmalt 
la bera.ber, UskUpte uıen Srr olan 
ve bir mUc!et mel • ı:ıat 

halinde UıtSda eden blr kabileye men • 
eupdur. Bu kabile balkma Ullekpte, 
Torbq, denilmektedir. Bunlar arala.. 
rmdıı. 11rbç&dan bqka. dil konııımaz. 
lar. İçlerinde tttrkçe bilenler çok na. 
dlrdlr. 

AbdurrUmuln kardlf1 otlu a.. 
dl, Uak11p Bulgar ıxaıtne geçtikteD 
ıronra komDnlırtUJıa mUtemayil hare -
ketıerl:Ddm ..... bul Pi! fa&li,..tm.cıen 
dolayı Bulgar ulıdam taraflDdU ,. 
kelan .. n mabakeme netiaııalade L 
dama mllh~t\m olmq blr edaJDdlr. 

BEBBlm 80LBDıl4.NIN K.Apıw,ş! 
DE KO~ Jı1A11K1nı1 
Jı:DILMlş 

UM11ptek1 komtınlat faallyeUniD ter 
Upçlleritıden mtlrekkep buluııdutu 
anıa,ııan bu gizli aebeke)'e. bOmba 
lıAdhleal ~ularmdaD berber SllleY -
mıı.ııuı kardeıl 8:ıUh de dahDdtr'· SaUb 
de karder,ıf. glbl 'O.akOpdo berbel'tlk 
etıuek.tedlr ve kornfhd8Here yatak1lk 
etmek auçlle Buıg&r mahkenı~ 
geçenlerde on aene ha.pae mahkGm ol. 
mqtur. 

Abdurrahmanm ı.tanbukla geçir -
d1ği bayat da çok dikkati çekecek -.f. 
balar an.etmektedir. Komünizm akl -
delerlıae ~ aman evvel apıanm11 o
lan bu genç f8hrimlze geldikten .an. 
r& bir mUddet IAlell taranarmda, bU. 
r&da. abbap Oldulu bir geDGle mU,te• 
rek bir od& tutarak orad& ~mil • 
Ur. Fakat gitgide aykırı .kaDaaU.rinl 
meydana dökmeğe bqlamaaı tızerlne 
arkadaflle anaı &Çllmq ve Abdurrab-

- Sir.e bu husuata me.IQmat 
vermeli reddediyorum K&työ .. 

Dedi. 
- Ben lıliderimc devamda tıer. 
~ •• hangi t'ehkde ~l}"OI' • 
dunuz~ Narthamptonda yani Vud3 
fakın bir yerde. Gi:dicc dllılediği
nh muhaverenin ezıa.mm meşru 
itler ıe.kil ediyordu. Bllyük bir 
heyecanla neden Madem Simon 
Doylu ikaz ettiniz. Bmıdan m.a.tsa 
CIDIE ne~? Madftm Doylu filpbe. 
8tz okumadım bir vesikayı imza 
etmemeel. için ikaz ediyordwıuz? 

Puvaro bir aıı auetu. Sonra de .. 
vamla: 

- ~u gemide bir cinayet if~eıı.. 
di ve iki clna.yct birlncieIJ· talt"p 
etti, dedi, Sbe Madam ot~~u 
öldüren t:ahancanm Mister Pening 
tona alt olduğımu söylersem 0 ... 

man her halde biktik1erinizi eöyle. 
menin bir vasife olduğunu takdir 
cder!Jniz. 

Jim Fantrop cevap vermezden 
evvel biru: dUştındU. Sonra: 

· - Mösyö Pııvaro, dedi. HA.dille 
:eri mUlihaza ~eldtn!-z bana bil"RZ 
garip görilnUyor. Fllhaldka gay .. 
retinizl t.akdtr ediyorum ı:!.nla, ne 
yam ki else katı surette bit' teY .. 
ter tıöyllyecek malfllnata sahip de. 
ğilin> 

. 
1 aponlar Japonyanın Berlin elçisi dim. Fakat Fatma da arkamdan ı.. 

J 1 Pettede tanbuıa cetdl" ben! buıdll. 
SaJ8DlOD &dalaftll8 Budape§te, "I ( A.A.) - Japon. - Aman. ne olur, beni bu hayattan 

yanm Berlin elçisi ge.."leral Oşi· kurtar. Beraber yapyalmal dedi. 
J8DIA8D asker ma buraya gelmıştir. Budapeş.tc· Bunun üzerine, Salmıatacmda KilL. 

.-.ı. de hUSl8i surette 24 Q.at kaldık· ae apartmwımd& 15 ~ daire. 
yua8rdllar tan eonra Soi'yaya gidecek, ora. de blr paı:alyon klralachm. BeııUer. 

yeni Zelanda kendiıini da Japonyanm Ankara elçisi ce ya,amıya b"~!adık. 
ile bulutacaktır. Arada sırada kıskanı:lık 10zUDden 

tehlikede görüyor mUnakaıalar yapryordul:. Bana: 
Sicbaey, 7 (A. A.) - J&gonlar lıkldarda ltlr - Benim dostlarım varJır. Seni 

Salomon ":M!a.~arma yeniden aeker belle! ö!dUrilTler. Ya.nnıda allft.h tqı! 
çık9el'llllşla?'d:tr. &ug~vilıes n.da - tramvay devrHd.i dedıg-ı ıçın ı.abancanııa. bıc;atmıı·ya. 
I~da 4 yer işgal etmi§lerdn'. Bu nımdan ayırmıyordum .. 
"dalar Salo"""- adal"_.."' "'-al ~ tar.ırı 1 n .. ~de) .. .......... ............ !l'U"• • Nihayet geçon perıembe g11nU BU_ 
ucu yakmmdadtr. :!ll'llndfı> k~if yapmıştır. Yapılan yllkadaya gidere': Akacya oteıme ın. 

l..ondra, '1 (A. A.) - Yeni Zc'" tahkikattan anlaşddlğma göre dilL Pazar aabıı.hı d!Snmemta tekllt 
landa Bqveklli Frezer dün aöyle.. bu feci kaza şöyle cereyan et etttm. Fakat dönmedi Te aat 10 t!:ı 
dJg1 bir nutukta bu krtamn tebJ1- n~ır: gesmUye ç-.ktık. T..sktba#t geçerek 
kede bulunduğundan bahsetmi'1 ~üdar • l<a.dıköy tramvay kayaıı!tlara çıktıı- burada b&Da: 
ve demiştir ki: Yeni Zelandanm !arından Bağlarbaşı hattına işle· - o ;kkat P~. ~imdı kayalıklarm u. 
bıl6i.1D'ldl tehlllı:ell dunım.ıı Dün· ı yen 182 numaralı trar.ıvay anı; zerine oıkacaf;.'tm. Tıpkı Keloğlan 111. 
~rkten IOllra İngiltcren.in 'durı..:. bası bu sabah vatınım Karta!h mtndekl çoban km gibi saçlarımı, vll. 
llluntı be.iızer. o uman onların 328 doğumlu ve 135 numaa:ı cudumu rtızgtra verecettm. Bak. han. 
gösterdikleri ceearetı biz de gös- Zekeriya. oğiu ~emali!l idan:stnde gimlz daha güzel olac&lt. o mu. ben 
temıeliyiz. olarak, Klduoy€! dogru gelirken, mı? Dedi. 

Bir ltallaJd 
Göğsüne bıçak dayanınca 

16 liraamı verdi · 
Fatihte, Sanmu.-da 12 numarada 

oturan Suphl admda birisi, evvelld 
gece dtlkkimm k&patmq, 4TIDe dö • 
nertam bir k8'e bqmda lkt k1fl ll• 
karplepuıt.ır. 

lhçba1 pbular, ellerlDdekl ~ak· 
lan Buph1nln gGğdne dayatlllllar ...e: 

- Ya para1anm, ,.a canını dlJıe 
batırmı,ıarcıır. 

Zavallı dUkkA.ncı bu vaziyet karıı
amda cebln4ek1 18 Urumı vermekten 
bafka canı ~. meçbQl mute. 
cavbder l*ral&n aldıktan aoma orta • 
lıktan •TQpnllflardlr, 

Suphinlu 11.k&yett Oaerbıe vakaJ& el 
koyan •bıt&, buD1arm l'ethl n Veh· 
bl admda iki kifl. oldulmm teablt et. 
nd§. W01ulan J&klıh,arak Ullyeye 
vermlftlr. 

man, aıtmdılt od&Jı terbtmek mec_ 
bıniyeUnde k&Jm19t1r. 

tam Emrazı sarıye hastahane· Hakikaten rtızgtr mllsaltU ve ben 
sin;n köşesi::ı1eki virajda birden· ken:l E!nl \"ecd !~tncıe seyrediyordum. 
bire hattan fırlamış, birkiiç met: Derken bir •nblre: 
re ilerledikten sonra, devrilmi§, _ Artık, dedi, ayrılmamız ıuım .. 
duvara dJ çarpmıştır. bundan ııonrn serbest bir hayat yqı. 

Tesbit edıldiğine güre, gayet. yııca~rm. Z•m Meralııdeki e.ekl doet. 
sür'aUe yokuş a.gağıya gciea lanm b:rcr birer bura)'« gell,.or, on. 
tra.mvay, hattan fırladıktan S(ın· ı:ırln otur.ııc:ığım. 
ra bu hızla duvara ,.•rptıl;tan H ~ em sen b· • . c!l:ıyada en çok,...,_ 
sonra parça parça olmuş, bir en· dlğln vÔcudu yab:ıncı erkeklerin kol. 
kas yığını haline gelmiftir. Jr.n, kucakları arasında g!SrDnce na.. 

Kaza suasmda t.ramva:rda mı t.ııhnmınu1 edeceksin'.'. 
vatman He biletçiden başka 16 Bu f6zlerle kendimcim ge~tm. He. 
y.olcu bulunmaktaydı. .Bunlar• men ceblmdelct tatmacamı çektim. A. 
büyük ve iyi bir te58düf eseri o· radakl m...ıeye raamea atll eWm.. 
!arak, sukut sonunda, ağır ve Kurımı ı.,.. gtW. Tekrar prjllırG 
hafif yaralarla kurtulmuşlardır. sQrdOm. l"akat alet &lmadl. Beıı1, 

Ancak. tramvayda bulunmı· ç1ıtem bonldutu DDWl ucm do. 
yan bir kişi ölUmden kurtulama· mmıtarm llGcumandaa lmrtanluf 
mış, parçalanarak ölmiJştilr. ıan bu 8 ftfekll tabancama laldm. ve 

Bu, Bağlarbaşmda oturan b07llk bir asabiyetle fırlatarak brac& 
bahriye binb?:_şısı mi\tc~aıUerin· ayağından aaplı blçatımı çekt1m. 

den Ahmet oglu .Ahrltettir. •. Bu srad& J11Ueıa. wııman ırat. 
Ahmet lb-:ı sırada, Ka diköye 1 ma iri blr kaya alıp üzerime attı. 

gitmelt üzere kaza yerindeki. &ı· ~ elimi aıyırarak seçti .. ben de 
rakta tramvay bekleınek~.vdi ikinci bir k&ya atmuuıa ıınat tır.. 
TramTay hatan fırladıktan 80ft" rakmadan üzerine atıldım. 
ra Ahmet kaça~amış ve teker· Birkaç a4tm geriye kaçtı, takat y~ 
lekler altmda. kruarak tnımva.y kaladmı ve ilk bıçak darbes1nl ukdet 
1& beraber duvara kadar ~iltilk- bQ&tı olan euume apJadmı. 
lenmış, tramvay enkıw atlmcla _ Burumm ukdel ı.ıat OA4u&un 
da kalm~· ır b!llyor m11ı7dunuz? 
Vakayı mUleakip hıh-'&ıbe tuıli~ Evet. mektepte llfı'eDmltUm. HiG 

gelen tramvaydaki yoleula.rm fer ı Çikarmamuı ıç1n blıa.& ilk 
bilml§ ve kendisine yol vermek mec. yatları fuıerine ıtlaiıye ve askeri ~. ,_yi buruma iD41rdim. 
burl:yeU ıauıı olmuttur. Abdurrahman ~anelerdeldler yeUpiper . !lteakibeD yeN eanms olarak • 
Tıp fakWwllndeyken ula kravatlı ve dedıa1 :ydculan b!rer HdfPr K~ Çlkarmadan yda1dı Te v11euduD4& 
olarak s&'WmemifUr. Kızıl blr jlleJl enkaz arasuıdaıı çıkarm.ağa baş: iki aan.Um yaramı JV kalmaymat. 
bemen hemen tlltUnden çıkarmaz ve }amışlaıdır. Bu.. arada .Ahmet ~ ya kadar blçalmıı aapladan. Ta~ 
her 7erde bu kıyafeUe dolafırdı. mulrteilf y._:ırleri, kopmzıl, t>D-r" nen 20 • 2a ,.ara actzm. BııpCmı <ı&. 

Suçlunun blr mene kadar w..ı bir 
aralık, llenclillDl DıeYJet demlryollan· 
u lıallı SirJuıci lataQonuna kabul 
ctUrdlll ve burada kua bir mUdt!et 
do87& memurluğu vazlfeaini görduttı 
anlqılmaktadır, Fakat Abdur.rahmaıı 
bu işte ancak kısa bir mUddet kala.. 

~aıumt olarak bulU1Jmuş, he· J.1l1Dce!'e kadılr fth"'•'o• 
OSli.UPl'E PA'l'BON OLUl SVUIY. men kakln'Mığı Nümı.ıne hasta· 
llANIN B™81!'11 ı•MM ... IN • lıaııeıainde de ~ Y8§811ld&m Artık öldQlbe km&t ptırince, 
DDl ESBAB , kendimi topu1adml. DöıııdUw, Kak.. 

ölmü.jtur. eadmı otele ctcDmıe blr poUa ça~rıp Berber SUleymana gelince: O da, 
Uık11btln pyet lflek hır eemtmdet 
mu,terl.sl çcık bir berbeT d8kklnmm 
tek bqma salıibidlr. lfleri gayet iyi 
gttmektodir. Kazancı yolundadır. Gtl· 
nUD btrlDde SWeymanm, anınan dQk. 

k&ııım kapıyarak Uakllbden çıkıp git. 
mesl, tanıt!ıklan arasında derin bir 
ııqret uyar.ttırauıtır. Hele buradaki 
bemprilerlnden b8zılarr, onun, patron 
ıutu bırakarak ilkin latanbUlda., da. 
ha sonra Ankarada. berber kaıt.lığı 
yapmal& razı OluJUDda naaıı blr aebeb 
oldUfullU bir tUrıu keıfedememlfl~rdir 

Ha.tek! haataneatncıe Abdurrahman 
dan bir çocuk dofurdutunu yazdıft • 
mrz Perihan, hAJA. bUyQk bir teese!lr 
içindedir. ÇOC\lğunıı neden Kenan adı· 
nı koydui\IDU bir ltlrltı -«Sylememekte 
ve ya\'ru.BUDU DarW&cezeye yerleştir. 
mek için tqebbllalercSe bulwımaktadır. 
Perihan, bu çocutu ileride, .A.bdurrah. 
manm UıkUpdeki babasına gönderme. 
yi de tasavvur etlijt~l aöylemı,ttr. 

- Yani bbimkiıün alellde bir 
~Ophe olduğuna nıı inantyoreu • 
ımz? 

- Evet. 
- Ve bwıdan baJuıet:meii b!lc 

furuU buluyol'9Ulluz.. mt!lru ba • 
kandan, lwıun bakmundan haklı 
~mız, çlln!.~ bir mahkeme buzu : 
runia deg?liz..: Mira ay Raa ve ben 
katili !>'1~ags çaJıeıyo~. ve en 
ufa.t bır ıpucunun bizim için bU • 
~·ük bir kıymeti vardır. 

Jim Fa.ntrop Yeniden dtııtUndU, 
rJhayet: 

- Peki, dedi •. 1!0mn, ne öğren. 
mek istiyorsımuz? 

- Bu ::<>yclınti ne sebeple ya. 
pıyorsunuz? 

- .Aınc:r.m Mösyö Garmişel Ma. 
dam Doyll.m h~dir. Bana bir 
vazife veımıişU. Bu toy genç kıznı 
mer.faaUcdni koruyan amcam Ma 
dam Doylun i~ adamı Möeyö An<l_ 

_ev Pen'ngton ile muntazam bir 
ı;urctte muho.berede bulunuyordu. 
Fa.k:ıt birço~ vakalar, ki bun 'ann 
bepsiDi size sayamam. Amcamda 
buı ıüpbeler uyandırmıştı. 

- Yani bUtiln 11'.ı slSyledikleıi.. 
rıiz a.mca.nızm Peningtonun dolan
ılıncxhğmdaıı §ilphelendiğini göe • 
tertr. 

Diğer yaraJdardan a.ğır olanlar talim olmaktı. U1dıı otelde ııaı.o, 
zaten eh arda bulunan baet~a· btr tesiı' bırakmamak ıçtıı bandaD vaz 
IM:lere sür'a.tle kaldmlrrılŞ, ağır 
olanlar ya.tmlmlş, hafif olanl&r 
da. ilk tedavileıılni .mllteakip '."8" 
raları 68.nl'<lrak evlerine kaldlnl
n~lan:iir. Bu arada Nüm.une 
htııstaıb...me kiLldırılan ağıt 
yaralılaroan vatman Kemalin 
svhot ~ şüphe edil· 
mie. f abt mua.yenesiudc alk<il 
oknadtğı-tesbit oiunm~tur. 

T.a.hk'ikalı idt.ı.re eden 'OskUda: 
mudc!eı'.lffiumjsl lr.z~L. derh.LI 
ica!>eden tedbirle,·.ı al~Ji. lac.ı:ı· 
bul beledi~ınden d: mi.ilıMıdicı· 
Jer ~etirı::!· .. k vakn yer•nde keeif 
yaptımu.~tır. Tramvay pıt.rça par 
ça bir halde devrilm~ olarak 
durmaktadır. Fen ehlinin k~if· 
leri bitinceye kadar da bckletlıc.
cektir. Bu yüzden Usküdar • 
Kadı11öy arasındaki tramı:ay sc· 
ferleri dunnUi bü.luılIIUl.htGdır. 

geçt11!1 ve evvelA enerlml ytızOmU yı. 
ka6un, trq oldum ve aptı1a tnerek 
yemett ~ .-ra Jrarellola tidiP 
t..um oldum." 

Sulh hiklıııt sorgusunu mUlc:\klp 
Sedat balckmda teTldf karan vcnni§. 
tar. Soluk kanlı lraUI, hAll hırsmı 
ka)"betmemlfti ...e yaptJtmclım kat'
i"8D Pifman g&GbmO,W: 

- Utrunda aerveUml yedlğlm, lld 
bin nra borç yaptllmı Ye gecclftiınt 

feda ettlltm bu kedmdazı bu sözleri 
ı,ttinoe kMldimi karbettlm, diyordu. 

Katil, Mehmet Jllll& admda, !:mili. 
yet Sandığı \•eznedarlığmdan mtlte • 
kalt ve bir zam&D halı tıoareU ile 
mClffUl olmUf, temiz bir babanm ve 
allımln ev1Adıdır. 

Pansiyona ta9ınmadan evftl a. 
Ueat ile blrllkte, Fatihte ltb.!ye cad. 
desinde CUvcn o.pıırtımanmda 5 Dll

marada oturmakta:1dı. 
Elindeki avucundaki bUtUn param. 

- Bu bbir bana bi~ağır gc. nı )edikten sonra, bu F.ııtma ne ya. 
liyor. Fil.kat hakikate tenıa.s et - §n,}'J§mı idame ettirmek için, geçen. 
ıniş bulunuyorsunuz. Penington ıerde babasına: 
tarafmdan ileri silrlllen bazı ae • - Ben,Burı:ıda SllmerbaDk'a taylD 
~pler ve 1ervetin ku lanılmaaı olundum. S zl de götUrecetım. Diye. 
hs.lı:kmda verilen bir kımn ızaha.t rck evin e§yalannı Bursaya g&ıder. 
:unca.mm itimn.tsızlığ'nı celbet • mek üzere denk yapmıg, fakat vapu. 
n:işti. Ve bu şUpheleri !ıalllunda ı ra göncleree.eğt yerde bunları sandal 
kati bir neticeye varamadan :Mis bede:stenlne göndererek haraç mead 
Len"t Rtdgevay birdcnbirt> evlen • ııatm?§, Fatmaya yedlrmi§Ur. 
di ve ha.layı scyslıalini :;irmek Sedat B:ı:,Ukat!aya 127 Ura ile gt~ 
~ Mısıra. gitti. Bu ani izdivaç mı,. ote!c 90 llnı. borç yapmqtrr. Pa. 
:uncamm canmı srkm " \'e kendis:. rasmm çıım•:l<ıe.r arasın:la dl1ştUğtlııU 
nj yeni bir §Üpheyc dl'rürmilştU. ileri sUrerek: 
Cunkil Madam Doyl 1ngiltcreye - O~l n psra ım vermeyi çok iL 

d .. d.. rt·•· "rvet· h-'- terdim . d:!m gtır . oncr onmez :ı ..... c;... ı ..... -
!tındaki işlerin hepsi hal olunıı.cnk.. 
tı. Fllka.t bu ar:ı.da amcamın ken .. 
dlsL-ıe yazdığı bir mektuba cevap ı Molotof J:ıpon sefirile 
veresı Linet Doy} Kahired::ı tamıı· gijrü~tü 
rnen tesadl'f ~eri olarak Andrev 
Penington:ı rastladıfrnı bildiriyor. 
du. Bunun UzerJıc amc:ımın şilp -
helcl"i bir kat d:ıha kuvvet'cndi, 
ve :ı.me:ım bllhnssa Peningtonu çe 
ViNi#i dnb.vcrcli işler için bazı 
Jı:ibt1ar imala.tıp işi tamameıı 
halletmek üzere bilha.988 Mısıra 
P.itın!ls olmAamd8Jl endişeye dllı • 
ınU~W. Amcamın elinde Pen:ııgton 
aleybiDe hlgbir kati delil yoktu, 

(Devamı var) 

Mo.-.kou.. 7 (A, A.) - Hariciye 
kom seri Molotof dün a.kp:n Ja • 
pou sefld Sa.toyu kabul etmiııtir. 

ZA Y1 - Nüfus te~<eremi zayi 
ettim Yenisini aJacağnndan es· 
kisiıı ·n hükmü yoktur. 

Kumkapı Şeh.quvar bey ma· 
hsllesi Çık;nazb-cstan sok·ıı~ı '" 
numarada Hüseyin Gezer 



l'azan: 

EDGAR VALLAS 
ÇeTtren: 

VEHIP TAYLAN 
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İrtifa fazla değil. Ben cmuzunuzn 
ç:ı.kıp :ik...jnci kn.to. yeti:Jirim. Sizler 
de .sırayla beni ta.kip edeceksiniz! 

B A B E R - AJqam postası 
es : ·:(:~ .-~ lı~ -. . 

' ·:·~· ,, , ' (f.J ~ 
..... • ..... . .... - ... _. "- ·---·-;1. .. • •• 

12.30 Program ve memleket aaat 
ayarı, 12,33 Türkçe plaklar, 12.4:5 A_ 
jıuıa haberleri, 13.-, 18.30 Ttlrkçe 
plAklar 

7 : :.i. ~Ar - ır. · ~' 
' . .-~. •, ..... : . :t· • .;; - . 

Harita üzerinde Bcykensfild'i 
bulm:ı.k güç değildi. Fakat Sever· 
n; bulamıyordu. Dü-;ilndü: Ya.kıt 
' ay.b..."1.me!~ mün.ıseb"t almazdı. 
Zabrta her hnl<k bu hı.:susta ter 
r.ı:bat alırdı. Eiinc elektrik fene· 
ıni geç·rdi, ~'\p!ias:nı iyıcc yü 
·ne indirdi ve hole indi. 
Taı.."ll o sırada otelin ônünd" bi::: 
"mtc. otomobili durdu. 

Tim ta=>ancasmı çıkardı, ceket 
k.:>lunun ıçine sok-tu ve zabıtn 
nıemurwıun omuzuna çıktı. Bu 
\•aziyette elini kaltlırdığı zamar. 
~am pencereye erişiyordu. Ta.ban 
canın samm tuttu ve pencereye 
bir daı:be ind"rdi. Cam şingırt: 
ile yere indi. Fp.kat ayni anda 
Tım, kendini boğuk bır sesle zabı 
ta memurunun omuzundan aşağf 
attı. Cıımr krrılmı:: ohm pencere 
den k~if, sarı 'bir bulut etrafa 
dağıtıldı. Tim, yaralanmış olmas• 
na rngmen yine a.ynga kalkm·9. 
\-e kaçarken diğerlerini de bera 

18,- Program ve memleket saat a.. 
yarı, 18.03 Radyo salon orkestraaı, 
18.4:5 Ziraat Takvimi, 18.fi6 Faaıl hl'. 
yeti, 19.80 Memleket aaııt ayarı ve A. 
j:ı.ns haberleri, 19.4:5 .Konugma., 19,M 
Fastl programının ikinci kısmı. 20.1:5 
Piyano 'reslto.li. Ço.lan: Vos1'o.Şakl,, 
21.16 KonU§ma, 21.30 MUzlk, 21.~ 

KIAalk Tllrk MüzJtl, 22.80 Memleket 
sııa.t a.ya.r, Aj:ıns bal:;erlcri ve bora:ı. 
Inr, 22.45 _ 22.60 Yarınki program ve 

ile sabah Oğle 
Her yemekten sonra gün de 3 defa m untazaman dişlerinizi hrçalaymız. 

Bir Il'Y'..mur aşaı'tr atladı, otomo 
lin kapı:.amı açtı ve kendi.siııi 
:..tdim etti: Kom~r Beyler. 

ka.panı§. 1 
.,, .. -"' ..... "'. :" . .,. , .... ı · . ~ ·' ·. ' ~··· 7-:- : · ... • r .. ~ : •. • .. . • 1111 . ' ,. . . . . 

- Se\·ern m"'vkiini h3;t ta üze 
"de bu!dı:rn binb~ım. Villa Sc 
m derneınlıı miydiniz? 
Kom ·<"er, otomcıb!I içindeki du 

·ar ışı]mı yahı ve büyiicek bir 
,ıı.M:a açtı. Parml.ğiyle b r nok 
ayn. ·sn ret ettı: 

- Bu bir erkfuıı'harbiyc hc:ıri 
'1131. B~kmız aradığımız v!l<> da 
buraya gcçiri!rn; . Evin sahib·ni 
aceleyle te51)it edemedim. :'.\foama; 
fih anladığıma. öre, Daney için 
b'çilm·ş knfL.1!1 ı '·ıh. 

- Polis ı:rnid~ru sizinle bu hu· 
susta goruf±ii m'ı.i? 

- Evet, Biitün r,im Daney'ı a 
radr'><:. Onun ses· olduğı.ındn.rı c 
min ...f15hıiz? 

berinde ~ürüklUyor<lu. 
G:ız'n tesiriyle ce.c;i l,l';ılmıştı. 

Buna rağmen b;;ğuk sesi'~ ba.-r 
nyorc!u: 

- Z ~irli gaz! fü1pr. ! 
Villanın ıki yüz m~tre kadar 

ılerisine kostular. Rüzg-.1r, gnz b11 
hıtkır•nı rı~ 1·ab'l ~c:tıl i'"UClC r; 
r~1üvorc111. 

T•m bır ;::;'-ıta memurunu en 
v,1km 1 "" "nd ı-..li v ... İ.t"'1cfonlı
İmza merk~;nd n i:faiyc kuwet 
lemi ıstedi. 

l ı..ı. e_yıet ~ enı irycn~rı ve ''muıarı 
işlet e Umüm idaresi ımAaları 

Muhammen lY.ıdell (HGGl) lira olan muhtel!! eb:ıtta (162.900) metre 
mlklbı çam dilme, lıalas ve tahta (10,4.942) cuma ı;UııU saat (10) onda 
Haydarpaşac:Lı gar binası dahilindeki komisyon tarafından pazarlık usu.ile 
r.ntın alınacaktır. 

Bu lge glrmck istlycnlerln (2199ı lira (l::i) lrnruşluk kati teminat ve 
kanunun tayin ctUğl vcsaikle birllkte pazarlık gtlnU saatine kadar komis. 
yona mOraca.atıarı ıtızımdır. 

Bn !§il alt rartnamelcr konıı.syc.mdan parasız o~:ı.ral: uat:<ttılmaktatlır. 
(4278) 

.y. "!- .y. 

- En ufak bir şüphem bile Yar m ~aat gı-C'memisti ki itiai 
ye ara.baları Vılla Severn'in önüı. 
de durdul:ır. E:!cr gaz ma.s.l{eler 
takarak C'V'·n icc: ~ne girmı.>ğ\! 

Muha.nımen bedeli (6300) llra olan muhtelif ebatla 7000 kl!o kur~un 
levha (l6.!.ı9i2) perşembe gUnli saa.t (16) on a.ltıda Haydarpaıı:ı.cıa Gar bl. 
nası danllinde!d komisyonda kapalı ze.rt usulllc satın alınacaktır. 

Bu ı.şe ~rmek ıstlyenlertn (472> lira (50J kuru~luk muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettiği vesıılklo birlikte tekll!lerinl muhtevi zarflarını aynı 
gUn sallt (15) on beşe kadar komisyon re!sllğine vennelerı J!zlmıJır. 

\' '•. 
Veyier lŞlğı söndürdU. Bir müd· 

d ile zr.hna memuru sustular. 
Bir miiddet sonra. Vey!er kcndı 

k\?ndine söyler !rlbi mırıldandı: 
- K:an koca k"'di kö~k yeni· 

şi:r'ler. B'r d€fa5:ıınöa Meri az lrnl 
S!ll yakalıyordu. Kasacı Harri}i 
tanır mısınız? 

muvaffa1< ol<lulnr. 
Yine yarım saat ~onra villanın "' * • 

Bu işe llH oartnnmeler komisyondan paraınz olarak dağı~ılmaktadır. 
(4019) 

İci ttı.nl"'l'll~n z-"h•rli klor gazla.r::n· Kırk!areH istasyonunda veya btanbul garında hat kenarında yere ıa. 
d-an tcmızlcnm'ş biunuy~T'Clu. tlf edllml§ bir halde teslim edilmek Uzere 2tiX25X400 öıçülü ve muhammen 
Nıhayct z-ı".:>.."ta ır~~rları ll&<Lfi· r bedeli 1871:1 ııra olan ıoo tane (2:i MSı meoe azmanı pazarlıkla satm alma· 

tımıa.larına bar;'ryeh idiler. E.i.itun Cllktır 
P:mcerc c·-ıı'arı hnfif sararm.·~tı. P~arhk 16.4.942 per.nembe ... nnü .Sirkecide 9 ı~ıetme binasında topla. kaı-c:ıj<>c· :ı.. l " b" 

~ -.1 Evin içinde'.lti .rrı;:'ıt~ ır~::'1Jl ya· nacak A E komisyonu tarafından yapılacaktır. 
- Evet, Rodezyada 

ınıştrk, 
- Ha'kmızda tahkikat yapılı 

• 'Or da! 
~ Tim, p~ alaka ~temıiyordu. 

- Yine ne haltlar karıştırmış? 
- Bu del'.a ibir şey :;-a.pmnnırş, 

Bir huln~ i~ıi lrtrği hakkında 
tahkikat yapıyor. Avust.ralyada 
bir büyUık am-cası ölmüş ve onn 
liç yüz bin İngiliz lirası b'ırakrr~. 
Fakat bu defa Harıi ortada yok. 
Son defa onu Mis •.• İsmini unut· 
rum. 

Tim güldü: 
- Mıs Grir mi? 
- Evet, §İmdi lfarJion 907 nu 

maralı dai.~dc oturıın Mis Grir, 
vaktiyle üÇünoü sınıf bir otcl<lc 
bir gece knfmYŞtr. Aynı gün HaıT 
Ston'u son ~a olarak aynı otel 
d~ gör<lülcr. B!r daha da onu gör 
nır..k ki!!'!Zi'? c naaip olmadı. 

- Cidden ~k garİp. 
OtO!l'l.ODİl son ısür'a.tle Herliyor 

du. 
Tim sordu: 
- Bu Daney'i böyle sellemehilE. 

sclMı tovkif etmek biraz tehlikeli 
değil mi? 

- Daney'i mi? Canım bu ka· 
dar nf ~in olmayın! Ona. nasıl 
olsa mı~l2mıyacağız. Nere<le biz 
de o tarh. MJUUllafih pek yalnız 
değiliz. 

Parmağiyle arka camdan dışa· 
rıyı işaret etti. 

Elli metre gcrire ikinci bir oto· 
mobil zabıta araı1basmı tahip cdi· 
yordu. 

Veyler izah &ti: 
- Tepeden tırnağa kadar Eİ' 

l!i.hh beş zabrta memunı bizi ta· 
kip ediyor. 

O nada şoför başını geri dôn 
dtir<lü: 

- Fazla ileri gitm.;§'iz. dedi. 
ikinci bir yo!dan döneceğiz. 

On dakika sonra otonıobil bah" 
çeli, temiz b'r villanın ônündc 

lar da renklcnnı d~~ştırmşlerdı. İsteklilerin 140,63 ııra muvakkat tetnlnat ve kanunı veslkatıınnı ha. 
Tim ilk olarak yatak oda.sına mlıen aynı gUn ve santte Sirkecide 9. işletme blnasmda A E komüıyanuna 

P.irdı Bir kadın şıpkası odanın 
"' · mtırncnııtlan. 
ortasında yerele duruyordu. Bw-a Şartnameler parasız olarak komlıyondıı.n verilir, (4027) 
da mücadele vukubu1mu~tu. Ya· 
tak ve ~ilteler d:ınnada.~ndı. Şö· 
n·;neyc bir k~m aya.lvkabısr fırla 
tılmı~ı Bu ~ynkkabınm i:ir 1.o 
knsı kaYzptı. Genç kadm kcndıni. 
var l"U.vvctiyle müdafaa. etmi;? ol· 
malıydı. Tele.fon yere yuvarlan· 
mr.<Jtı. 

T.im kapyYJ tcU.dk edince par 
ça.lanmı oldu:'fünu gördu, 

Demek Lidya D:ınev bu odaya 
kaçmağa_ muvaffak olmu~ ~e bu~ 
radan Tım'·" telef.on etmıştı. Fa 
kat kocaEt onu taldp ~t:ip nihayet 
zaptctmeite mu1{tcdir 01muştu. 

Veyler odanın hn!i.nc. b=r {"~"' 
geztlı.rtl• ve !~ct.j.ı•et•~i gızlıyemedı. 

- Ya!hu 1btı Dane:· ısek ya::anı 
b'r hcr"f ~cı bir ~oril gibi genç 
hadın·ıı ı.1~1· u.:! cı·ilanr:ış. 

Memurlarına dönerek deva..11 
etti: 

- Etrafı iyi mua)"('ne edin! 

J 
X2"C 

1 l•tanbul Belediyesi ilanları 

Atııtllrk bulvarında yaptırılacak ıskaralar açık ckslltmeye konulmuş. 

~ur. Keşl! beClcll 2688 lira 88 kuruş ve ilk teminatı 194 lira 17 kurugtur. 
I<eşlf ve ;artname znbtt ve muamelM mUdUrlUğU kaleminde görülebilir. 
ltıatr 20.4.942 p azarteel ~nU aaat 14 tc datmt cncUmende yıı.pı\acnktrr. Ta. 
lıpk:rln Uk teminat makbua veya me.ktupları, ihale tar1hlnden ııeklz g\ln ev. 
vel bcledlye fe i~lerl mUdUr!UğUne mUracnntıa ıılacnklıın fenni ehliyet 
ve 942 yılma a.it ticaret odası vesikalarile ihale &UnU muayyen saatte daimt 
encümende bulunmaları. (4126) 

* * ,,, 
Fatihte I<ruınp Demirhun mahıılle::~ıln Elva.nza~ :;okağında. 12.14-16 

numaralı iki ev ve bir dllkkAndan mürekkep ktı.gir bin'lnın hedim ve t:ılıas. 
sUl edecek enkazının sntı§ı açık artbrmııya konulr:n-tur. Tahmltı bedeli 
850 lira ve ilk teminatı 63 llm 75 kurugtur. Şartn:ı:n~ zabıt -ve muamelo.t 
mUdUrlUğtl kaleminde görilleb!llr. İhale 10.4.9!2 c..ım r.llnii sMt H de da. 
ımi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk ~lnut m'llsl>uz veya mektup. 
larıle ihale günU muayyen saıı.tte daimi encUmendo buı.unmaları. (3835) . . ~ 

Yıllık klra. 
Kan lekeleri bu:lranadınız mı? 

Vcyler ofüıfarı araştmnağa baş· muhammin! te. Fatiht" Klrme.stı mahallesinin caml avlusu soka5 m· 
b t ~k· 300.00 22,50 b 

ladı, Tim de kendi hesa '71.a c • 1 da kAin 5 nuınarnh Bııhrlse!it çifte aynk medresesi. 
katı 'lerletiyordu. Bir Ill(:IDUr gt! 6,00 00,45 Yenikapıda. yalı mahallesinin kumsal sokağında 840 
lip rapor verdi: ncı adada 102 parsel numımılı kuleJ:r.emin yeri. 

- Aşağıda demir bir lm~ı gör· Yıllık kira. bt>dell muhat·blnlcri ilıı ilk teminat miktarları yul<ıırda ya-
düm. Garaja gidiyor. GarnJ açık· zıh iki parça gayrilll!'nltu\ birer sene müddetle kiraya verilmek Uzere ayrı 
tır. lç~nde uzun .m~afe k~tetm~: nyrı açık arttırmayıı. konu1m113tur. 
olan bır <t:.omobı~ V3r. T<•z!u. ~a j ş3rtna.melerl znbıt ve mu<.meltt müdürlUğU kaleminde görilleblllr. lha
nıurlu, perışan btr halde. AnlaşI~ le 20.4,!H2 pazartesi günü es.at H te dimi encUmende yapılacaktır. Tallplc
lun burada bir otomo-bıl daha dıi" r'n ilk teminat malfbuz wyı:ı. mc.ktuplarile ihale günü muayyen saatle daimi 
nıyormus. fakat Daney onunlll cncüm!!nde buıunmalan. (025) 
yolla.n.nuş. ---------.:.--------~-------

Garajda başka ipucu buln"ı.ni .. 
Samsun P. T. T. Müdürlüğünden: mümkün olm~dı Kadın neredey 

di? Bodrumdan ~atıya kadar b~· 1 -
tün evi araştırdılar. H1ç bir iz: ne 

942 senesi telgral hatlan lhUyacı için 6 metrelikten 200, 7 metrelikt.ın 1 
350, 8 metrelikten 700 ve 9 metrelikten 250 ki ceman ll500 o.det çırnlı 
çam telgraf dlreA"i J<apah zart usulü ile 30.8.942 tarihinden itlbnrcn 
eksiltmeye çrkanlml§tır. 

rastlamad1lar . 

2 - Direklerin 1.12,9+1 den 80.5.9'i2 tarihine kadar tamamen kesilmiş ve 
tı0.7.942 günlbıe k,adar şartnamesinde mukayyet günlerde ve 4 pıırtl<!-:ı 

: Havza lstaııyonunda teslimi şarttır. 

- Stoker hayatta olsaydı bize 
kıymetli rnalOınat vcreıbiHrdi. Er. 
mühi.mi, acaba Daney'ın daha kaç 
tane bunun gibi s·ğına.ğı vo.r~ 
Doğrw:u bu adam çok sistemat;k 
bir tarzda is göriiyor. Bu şern't 

durdu. ., . altında onu yakalanı~~ ihtimruı 
- H~.Cfe :va;,rl. olduk •. Ba.~m hemen hemen yok gi:bı! füer.ç 

kapm.m uzermJekı madem pla.l;:a 1 Havk'a ben ·yen binlerce malika· 

3 - Vezirköprü Kazaklar ormanından ke:ıi'ec:ık olan bu dlrelclere c.lt ta
rife bedeli 4 ve beher direğin muhammen bedeli ise 12 liradır. 

• - İhale 22 nisan 942 çarşamba günU ııaat 15,30 da Vezirköprü P.T.T. 
binasında mlite1okkll komisyonca ıcra edlleccktir. 

ya Vii!A Sevcrn yazııı'. ı V"'"Wr KZl ,, ·ı trılterede! tcir~· 
Ç ı 11 l d"' . . ne ..,., • oca nl', . 

a.u ar a ~nm ş hır, yoldan d~ki .Jciracılnr da, t:hli.kcden br 
JOçerck e7e v~'.ılar. Vill_aııın içi harer, bir volkanın tizerind~ yaşı 
ımranlıktr. Ik ncı otomobıl de bt: yorlardır 
müddet zarf:nda gelip dunnu.cıtu. • 
&ş zab!'t:a. rnr ıurıı.ı emir bekle 
rrıcden :::cıf,a ".1!1 dıığıldılar, ve 
vi krs" tular. 
K~m !)r \"ey:er z'lc bastı. ~ Jn 

le! 
-E\d" k ı~ :pk, dC'd;. 

- B r <l ırı:ır. I t criıJe cJ !ım. 
l{apı ?~ili · •..iı. Vc·11 

.. r dek.ri:< 
fenerıyıc, <'"'· 1 a <lffscıı.ın·~ '01u 
andınlnltt, fp k t h;rbıı iz buh·· ': 

t O ·ı~ n 
tı l: fcrcı ·n ·n cfa• t ğ1 rnt!> huz 
mesi ikinci knt pc-neer~lerden biri 
ni eıyırdı. 

T.m, Z3 '11't-" n::emur· armd.aı: 
bfr"ni r..,<Yrrciı 

- l ·n.,,. · trrıt pencerc'erinin 
h i'J. 'c dc: ·r kafe 'er var. Şu 
h 1 h Y" ·ne c"rc n:i kat 
, "'lC'<''l'lerin~n i~ tifade etmek. 

((Devamı var) 

Konfe~anslar 
lleyoğJu Hıılkc~indcn: 

O. 4. 9'2 perııembc günü uat 18 de 
H kevimlzln Tc.pcbagınd3kl merkez 
bll"tısındıı. Prof, Halide Edip taratın.. 

d 'l "Ynşıyıın Eıfoblyatıarm l{ı:ynnlt 

v Mevzu1ıırı" mevzuanda mUhlm bir 
konfcrnns verilecektir. 

r rkes ı;elcblllr. 

• • • 
Knclılttiy HaJke,·tn~Pn : , 

8. 4. 042 çarııamtn eııat 20,30 da 1 
l' k 'VI reh! Bay Vecih Bcrckctoğlu 
taro.!r.ld ı (R0 s'm TarUılr:ılzdenı mev 
zulu bir kon!c •• vcrı:ec1:kUr. Her. j 
ltes gelcb.Iır. 

5 - Teklif mektuplan ihale günU saat l'.80 a kader ltabuı edilecek ve bu 
aa.atten ~:ı:-:ı p:ısto.da nlıl Olacak c-c::lkmeden veya herhangi bir S". 

bcb<Jen 8t&• il :;:;ı ı.ır edecek tnektuplnr kabul cdUnıtye::ekltr. 
6 - Talıp ve §ıır.nam~stni görı:n.cır. isteğimle o:anları:ı kruıunl veJ ilde ve 

13:50 I!rac'cn .~=-~~ muvakkat teminat akçelerile b"rllktc he.gün Ve. 
zlrköprU P.T.T. :-cfllğinc müracaııtırı HA.n olunur. (4254) 

Sammn P. T. T. Müdürlüğünden : 

- 042 senesi teJcraf haUarı ihtiyacı için 6 metre::. ~ 455, 7 metrelikten 
740, metrelikten 1760, 9 metrelikten 550 kl c~mll.!l 8495 adet çırnlı 
740, f. metrelikten 1760, 9 metrelikten 550 ki ccme.n 8405 adet çıralı 
ek.&iltm~ye ~rkarılmıştrr. 

2 - Direklerin 1.12.Dll den 30.:5.942 tarihine knc!:ı- l'""l111men ltesllml11 ve 
30.7.942 gününe lcad3r şartnıımeslnde mukayyet s-Unler;Je \'e dört pnr. 
tide H avza istasyonunda teslimi ş:ırttır. 

3 - VezlrköprU Elmtıcık orm:ıntnd:uı kesilecek oıan bu dlrektlere alt tart. 
fe bedeli 4 ve beller direğin rnuhamra~ be:lll ıs l:? llradır. 

4 - tha1e 22 nisan 042 çarpmlxı ı;UnQ !HUlt 15.30 da VezlrkUprU P.T.T. 
binasında mUte~ekkll komisyonda icra edılecel<tir. 

15 - Tekllt m<'ktupları ihale gUnü aaat 14,30 a kadar kabul edilecek ve bu 
saatten sonra postndıı vnkl olacak cecllnne veya h"rluın.'!i bir scbcbtcn 
ötllrU zuhur cdccclt mektupl:ır kabul cdi'mlye~ktlr. 

8 - Tallp veya şartnamesini görmek iste~nde ul:uıların kanuni vcsallde 
ve 3l l:i lira MI kuruştıı.n ibaret muvnkk:ıt tcnılnıı.t nlq:elerlle birlikte 
herglln VezırköprU P .T.T, §C!Hğlne mUracaatlım ilan olunıt:. (4256) 

1 
Deniz Levazım Satınalma Komisyona 1 

ilanları 

ı-----
GölcUk deniz fabrikaları umum mUdUrlUğü için aşağıdaki ,eraiti ba1z 

210 lira aylık ücretle bir muhasip a.lınacaktır. Bu şeraiti h&vt bulunanlarm 
Kasımpaşada bulunan deniz Jevazmı aatmalma kom.Isyonuna mQra.caatıan. 

l - Tlirk olrnk. 
2 - Hukuk siyaslyestru? sahip bulunmak. 
3 - HUsnO a.hlllk csbabından olmak ve ccze.yı mıısteiztm tıtr ftll le 

mnhkfurı olmuş olmamak. 
4 - Sarı ba<ıtalıklara müptelA bulunmamak, vali:lteatnı. muntazaman 

ifaya mani olacak beden! ve eki! arıza ve hastalıklarla malQl bulunmamak. 
5 - YOksek tııhsfllnl ikmal etmiş olmak. Tercihan yDlarck ticaret mek. 

leblnden mezun bulunmak. 
6 - Usu!U muhasebeye, tlcaı1 mua.melAta, fabrikalarda cart muıtı.uebe 

işlerine \'t'.l muamelatına vukufu olmak • 
1 - Askerllğinl yapmış olmak. 
ıı - Atınacak muhasibin fabrikalarda 3 senel1k hlzmeU taahhtıt etmek, 

taahhUdlinU ve sair şartlıırr kabulUnU notarHkçe tescil ve tasdik ettı.rmek. 
(3855) 

'".':{;;' -ı.,·~• '~,t.'·• ·• ~,\ • ,IOf .;- '•' C• ', , ,..., ' ' • ' • • .' 

-·~ '·I' \i)~l'!'f' ~! """ I • ' • • • .... . 

lUR KiVE iS BANKASI 
llfU DUc.A.Mlnl.LEIU 

Kr -::ük r~~ar~uf ı a det 2000 Llr&llJc - 2000.- Un 

Hest"nlar1 a .. 1000 • - 8000.t- • 
2 160 • - ı.ooo.- .. 

ı!H2 - l'•\Mll ~ t'I.,\ S i a . 500 • - uıoo.- • 
ti1<;:-_;tıt1.ı.mc: ı Şııbıtt. • ı o • 250 • - zrıoa.- • tO . 100 • -~. .... , ... l ~ tıı11t()ft, 'I? lklil· 00 50 - 2tlOG.-• • • ~ırı•şrın rarlhlPrlndt 7W . ~ • - :iOOO.- • •• .. pıln 2()(; • 10 • - 2000r- • 

eı~erdarlıtındaa : 
Dosya No. Nevi 

lıluhammen TemtMt 
bedel 

512181/49 Kuzguncukta istasyon mahallesinin ıırabacı 
caddesi ııokağmdo. sakıt hancdand3n Ab. 
dUlmecıac ait eski 11 yeni 51, 53, 55 kapı 

No. Jı 214 dönüm ınan mll§temila.t k~k ve 
b.ığtn tamamı, 

:;1217/111'1 :MecidlyeköyUnoo 12 pafta 84 ada 7 parsel 
numaralı (13364) metre murabbaı arsanm 
tamamı 

281 

173 

264 

'Mecldlyeköünde 12 pafta 94 ada 2 parsel 
numnrıılt (440S4) metre murabbaı arıııınm 
tamamı. 

MecldlyeköyUnde 4 pafta, 108 ada 4 parsel ~ 
No. lı (2208) metre murabbaı arsanın 
tamamı 

MecidlyeköyUndc 12 p3ftıı 84 adıı 6 pa.rsei 
numaralı (5607) metre murabbaı arsıının 
tamamı. 

16820 1262 

22080 1656 

5607 421 

Yukarda yazılı gayrimenkuller 22,4.942 çarşamba günü saat 15 de )!illi 
cmltı.k mUdUrlOğtınde mUleşekltil komlsyond3 ayrı ayn kapalı zarf usulil0 

arttırmayıı çıkarılnu,ştrr. İsteklilerin 2490 113yılı knnun hUktlmlcrf datrcsltı· 
ı1e hazırlanını§ teklif mektuplıı.nnı ihale saatinden bir saat ovvellnc kadar 
komisyon reisliğine tevdi etmeleri rnultt<'zldlr. 

Fazla izııbat için me.zkQr mUdUrlllğe müracaat. (4094) 


