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oa:!lıp ve Ba3rr.uhırrl ETEM İZZET BENİCE Gazete1e paderilea evrak iade edilmez. 

. EN SON TELORAFLARI VE BABEBLBRI VEREN AKŞAM OAZETESl 

•• 
Uçüncü bir Ruslar Le-

Almancephesi ton y a'y a 
ol.....,...ab,..,,,.,..i..,.,......lir_mı_· _?_ 16 O k i I 0 • 

Lugünkü 4artlar içinde 
ve kar4ıınnda Almanla· 
nn Avrupada üçüncü bir 
cephe açmıya teıebbüa 
ebneleri pek az isabeti 
ümidi olabilen bir ihtİ· 
maldir. 

Ycızan: ETEM iZZET BENiCE 

J• '°" • Alman • İtalyanlar .... 
iline' Berlinde imzalanıın yeni aoı
lı:en anlll§madaın sonra §U sorular 
muhtelif lıa)·naklarda icisir " 
tahmin mevzuu olmalı.tadır: 

_a :- Almanlar Avrupada üçün. 
C1& hır cephe mi açacaklar?. 

b - Tı aHıısgarp harbiıM yeııi. 
den bir lıı. •fil verecdtler?. 

e - .ıaponlarla birleşriıilm.,k 
Yoluna mı gid<cekler?. 

Bu sorular içinde en kolay c~. 
~ap alabil.,.,ek olooları ikinci ve 
~çiıııcü fııkralardakilerdir. Alman. 
b~r doğu ceph%ind<ki harekata 
. ır İstiuar venbilmiş olsalardı 1 

'ı'tndiye kadar Tral>l,,_.arp hatt 
kat -.. • un d.e.a Liyade hııland.ırır bu. 
D 1 ' , un a da kalmaz Orta ve Yakın ı 
rrkta, Batı Akdeııi•Ale İngHizler. 
~' muharebeye de başlarlardı. j 
k;,, an da muhakkak ki buydu, fL 
~ Rus ce~iııde hadis olaıı 

vazıyet bu planı tahakkuk safha. 
sına · "-ınt ... aı ettimıiye fırsat ven. 
mtdi Yint Al · • manlarıu Japon.. 
larl11 birleşııı.tl<ri Mihver plam.. 
nın esaslarmdı>o h' 'd' F '·-d . ırı ır. a .... t, 
o a yıne Ru.; <eplıe,iııdcki duru. 
ma _bağlıdır, Bunu talıakkulı, tt' 
rebılmt.k · · Al e ı. . ~ıu manların Avru.. 
P•» ı olduğu •'b' R la et 1 • .,~ ı u,,~·ayı da isti. 
k 

1 
me •rı, Hınt kapılarına Irak 

kıyı arma dayanmaları, Akduıizi 
opauuıları, Halyaıı. Fransız Ja. 

PCd done nn1ıts.1nı biri tirt~ .. le-ri 1 

harbi Pasif V(I Atlantik'e int~ 
k.aı. ettirıueleri tasavvur ve plan. 
~~nnın -•a ı içind•)di. Fakat, 

41 saldırı.mının nıuvaffak ola.. 
nıanıası, 1942 oio mukabil Sovyet 

metre yak
laştılar! 

• 
Smolensk ile Lenin

grad' da 
Alman hath yarıldı 1 

Londra, 24 (A.A.) - Sov;yel ıut'..,. 
rı, 100 ltilometrelli< bfr ceplıede, Smo-
1..,. ile Lerılı>grad ara•ıııda .Aın
hattDı 1armıo:Jaı- ve Lotoı:va hududu
na. 160 kilometreye k•d'ar varmııılar· 
dır. Az.er ıetııi çember icııne aı_,.,.... 
tır. Sov,eiler, Mookov~dan Riga;ya 
&'klen demiryolunun büy~c bir )tl.Sln)* 

nı zaptelmitlerd!r. Smoleasi<, Şimal

den ciddi suret.te tNıdlltcd' • Sovyet
Jer tarafından Jstirda<t cdilc>n §ebirler 
meyanında ezcümle Andrea.pol ve To
ropa vardu· SovyeUer bu bölgeden 
Vellkiyı' Luk.i demicyoloo,, 60 kilo
metrededirler. 

Birmanga 
merkezi düş

mek üzere/ 

Hükumet Rango -
nu terketti 

Vifl, 24 (A.A.) - Birmanyada ja. 
ponlor öı: ı.sttkametten sür'atle Uerle
rncktedlı-J-(.r. 

İngil.iz ~rdusunun r?c'3'- hatıtı Jteil.. 
mek W...cretli.r. 

Japon ordularının hedefi Ç'ine ~ 
den ).II;:ınd;ıla,y yoludur. Japoular Bir
Jl'cı.--ı:Yanın ha§ ~ehrl olan fl<"ıı1goon'a 
doğru bliyllk bır sür'Mle ilerlemekte.. 
d rler 

Tokyo Blrm~nyunııı s\lr'aUe sı*u· 
tunu beklcmdttedir. 

Vıt;i, 24 (A.A.) - Blrmanya hükü-
met.ı. Rang-0N11'dan Mandalaya çe-
kilmeı.tedlr. 

saldırımın• . ad h"k' . . u ve ır e a ımıy~tıııe 

Y<ı- ve · ka ' y • M b ı .ı. ___ rnıesı r~ı>ında bu plan da .' enı e us ar ' 
-...wn1'tır. B>ııa<>naleyh, han:tl 
;ııeseJc ı le alınsa yine dönüp ~ 
1ı':'.tp doğu c•phe5İue ve bu cep.. 'yarın seçiliyor 
Yor.• kat'ı neti<e alnuya dayanı.. 

bi:l~nlarıu Avrupada üçüncü : Şehrimizde rey• 
linc~·~ ,. a~ınaları ıbtimaline ge. le rin k a b u 1 Ü ne 
nuıı •d e~şe.yin başında yine bu.. t g d b 
rekat a ~O••yet cephesindeki Jıa. : sa a a aş• 1 

'Oçiiıı:.. ağlı o!Unğu a.şikiırdır. 1

1 

ıanııacak 
1 u cephe: 

2 
- l\kdeniı.<k General Hakkı Şinoısiılln 

3 - ~ritanya ~dalarında, ölüınile açılan İstanbul Meb. ! 

..\ç~b~~a ve Yakın Şarkta.. 
1 

• usluğuna Parti tarafıııdan · 
tİddi "" 11'. Böyle bir rephenin Maliye Vekal~ti T•dkik Hey. 
11lliııi ala~b. lı bir harei<et mahi. , eti Rd,i B. Hakkı tllkmcn I 
194l de . ılınes; Rıısyaya karşı namzet ııösterilmi~tir. Seçim 
nılan . ~•pılau taarruzda 1nıu.. ı yarın sul.ıah Üniversite kon. ; 
kada ııısan, vasıta "" malzeme ferans salonunda yapılacaktır .. 
Br~t.":8Su:a muhtaçtır. Saat 9 da Eminönii, J.'atilı, ' 

Ya adaları karış karıt saat 10 da Beyoğlu, Jkşiktaş, ı 

- ==-<_0ov_•_ııı_ı_a_wı:::· ::cu:.·· .::S::ah:if::«l=e)'._~::::'.-:-:(-:D-::ev:a:m:ı~3::':11:· n:cu=S=ahll=· ede) 

Yeni Tefrikamız: 

KOVUK PALA
SIN ESRARI 
yazan: OSMAN CEMAL KAYGILI 
. G l>zide ıwz . 

""' lr;lın haz..,.ı.ı &h ilıo1.odlmımıııdo.n B. Osman Cemal Kaycılı'nın gae.ele. 
Toıeışhut 9İrna;ıar:tı bu romanı.nd<l karşınıı.a çıkacak ol;,wı dünt'anln en 

Eski y dan bıwitırlOlll isimlerini veriyoruz: 

dit kadar lln~~ın en ırüzel kadınlarından me~hur Afro
Aapaaya IN:ı:el ve çok fettan bir kadın olan Firini, 
L.iı B 0 :ı:arnanın en gözde kadınlardan Korentli 
bıt k~dı j111jrın bazı maceraları ... MC4hur Diyojen'in 
pliton A:~ a ~ünaaebeti ... Büyijk filozof Sokrat, 

Bir ' ıatetalıa, Kaen efon, büyijk lakender ... 
il tok heyecanlı maceralar11. dolu olan 

KOVUK PALASIN ESRARI 
roınaıııllldo. " 
~"'•ı le.sav-!'.:',, illbaı>Ja ne 1ı:adat ve •"'1 ııüıpıaler k""'llSında ltalae&-

"- edin artık! ... "'' °"' nUaıt· d. il Yarın. öb"-·· 1 
' ":' şahıs!- ve aaıl ikabram.,,ıann lıoimJerloı.ı de 

-·ıaı blldınıct'tıız. 

P E il YAKINDA 

Şark eep1ıeslnıh lı:arlıtr anısında 
bir Alınan cöııetleme mevzii 

Bir haftalık 
Alman zayiatı 
17 bin kişi 

Moskova, 24 (A.A.) - 17 htiıı.. 
cikıinımdan 24 İkincikanUlla ı.a. 
dar Almanlar 17000 itişi zayi ~t. 
mişlerdir. Ruslar birçıok ganaim 

de alm~ardır. 
- --0-

Sicilya 10 saat 
bombalandı ! 

Girid'de Kandiyeye 
de taarruz edildi 

Londra, 24 (A.A.) - •B.B.C.• 
Kuvvetli İngiliz tan arcleri ev. 

velki gece Sieilyaya dalgalar ha. 
linde hücumlar yapnn~lardıY. Bu 

hücumlar ve bombardııııan on sa.. 

at devam ctmi~tir. l\Iütc•ddit bom.. 

bardıman filoları da Girit!tı Knıı.. 

diye limanına taarruz etmişler. 

dir. 

POLONYA 
Çekoslovakya 
BİRLİGİ 

iki hükumet 14 
maddelik bir an
laşma yapttlar 
Londra, 24 (A.A.) - Polon. 

ya • Çekoslovakya birliği ku. 
rulmuştur. Buna ait anlaşma
da mevcut 14 noktanın hula.. 
sası şudur: 

Her iki hülı:Umet Polonya. 
~koslovakya konfcderasyo.. 
nunun Avrupa ;•vre.sinde di. 
ğer hükômetJeri dL ihtiva et. 
mesini arzu eder. 

Konfederasyonun gaye ve 
bedeli, hariciye, iktısat, mıı.. 

liye, içtimai işler, münakalat 
ve posta işlerinde müşterclı: 
aiyaseti temia etnıektir. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

UZAK ŞARKTA 

Rango'na ağır 
hava hücum
ları yapılıyor 

34 Japon tayya -
resi düşürüldü 
Raııgoıı, 24 (A.A.) - Japon tay. 

yareleri &ngou'a taarruz etmiş. 
l~rdir. İngiliz avcıları birinci ta
arruzda 20, ikinci taarruzda da 14 
dii§man tayyeresi düşiirmü~ler. 

(De•omı 3 iincil Sahi:fede) 

Singapur etra 
fında kanlı 
çarpışmalar 

t Ya•ısı 3 ün<ü Sahuede) 

Hamamcılar Cemiyetinin Bir Müracaatı ! 

Tarifelere zam yapıl
ması ve fazla kömür 

verilmesi istendi r 
Bazı hamamcılar az kömürle 

çok müşteri idare için "Saat 
usulü,, nü tatbika başladılar ! 

Haanaıın.cılar Cemiıyoeti Beledi • 
yeye yruptığı bir müracaatle ha• 
mamfara daha fazla m:k•roa kö. 
mür Yer>1'm'Cs.ni rııca e-tımCştir. 

Şeıh·r·:mizd..,ıloi hamamcılardan 

bazılaırı odun füıllerini pahalı gö. 
re~k sıon zamanlarda kömür yak. 
maığa baş!.adıklarından bunların 

ıkömüre olan ilitı~ları a·rtmıştı:r. 
Bazı h8i!J1.amcıfa~ da az kömür 

yakarak çok mıJ..,tui ı da.ne etmek 
içi·n •&aat usulü• nün tatbc&ci.ne 
g~m,şlerdir. Yan. hunlar her 
mfuı!L'Tinin gilri~ saati.rıl tesb:-t et
mekte ve aızıaııni bi'r sa.a yılkaıııma. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Şekerli Maddelerle He J va, Reçel Ve Emsali 

Mamulata Mürakabe Komisyonu Narh Koyacak 

Fia ları yükselten, dükkanlarını 
açmıyan bir çok maruf şekerci
ler bu sabah adliyeye verildiler 

Gazino ve kahvehanelerle muhallebici ve 
sütçüler için Belediye yeni fiat tarifeleri 
hazırlıyor - Şeker şirketinin izahatı 

Çay ve kahve fiatlarını 7,5 kuruşa çıkaran gazinocular hakkında 
takibat yapılması Kaymakamlıklara bildirildi 

Şd<er :l!ialt'l<erine yapılen :z.ıııın 
dolayıısile reçel, 100an he:lvası, 
kattme<la, ]dkum, aki~ şelkEll\İı 
ve e~i teokmil şekerli madde. 
le<'e F:at Mıüm:kabe KomiSyo -
nun'Ca nGrlı konulnım;ı Vilayet 
tarafarulorı kıarnr J·aşt.ırılnrek bu 
salbalı fiafüırin tedkik vıe IESbi • 
tine~~. 

Bu zııımrrı.m % 2().30 arasında 

1 

olacağı ahm<n ed.!mektcdir. J 
Fedı:at mUhtelif sem!:lerde b 'r 
~ ş~ereioler v·~ helvacılar elle. 
rirıdeki mamul şeke.-lli maddeler 
evvelce ucuza alınmı: şEkerkl' • 
den yepı.Jid:>ğı halde dünden · i • 
,Jııaren fiatle-ri yükseltm;şle<'d!r. 
Vaki şii<ayeıblıer üzernc• bu kaıbil 
ınw.htek.iırler hakkın.de düın ve 

(Devıımı S üncü Sahl!ede) 

Şehirde Kar 30 Santimi Buldu 1 

Barometre u sa
bah 762 ye düştü 
Soğuk dalgası yurdu kapladı 
Ev ve dükkanlarının önünü kardan temizle
miyen 90 kişiye 5 şerlira yıldırım cezası verildi 

ne bu emre rjay~t etmedlk.lerJ:nden 
5 er liu ;yıldırım cezan k...ı.JmleUr 

Mühürlenen 
Ardiyeler 
Bazı toptancı şe
kerciler şüphe 

altına alındı 

Bu sabah da ba
zı )erler~e ara

malar yapıldı 
Vilayet tarufıııdan verilen 

ar.oma e.nııi iiztrinc- Fiat :\lü. 
rakabe ttşkilı1tı İstanbul ·n ıo. 
nınını · ve şüphe edil. n top. 
tancı şeker tacirlerinin ıııağ:ı. 
za ve anfi.yelrrini aratnl!,..tır. 

Fakat, memurların gittiği yer .. 
lcr hep kapalı bulunmu,tur. 
Bu vaziyet kar~ısıııdn ikio.ci 
bir rmirl~ uranın.ası mukar. 
re.r yerler mühürJA:ınıi~tir. 

(Devamı 3 ilncil Sa.hı dd 
!'tolemleket'imtzin muhtelif mın<taka

larından alınan ha.ber~ere göre yurtta 
80ı;'lli< dalgasuıın blr çolı. yerlerJ kaı>
Jadığı anlaşıLmakladır. Bilhassa Tral<
Y" ve Şarkta •oğuk §kid<llid •. 

Kandilli Rasatı;hanesine gorc şehri
ınıizde kar 30 santimi bulmur;;tur. Gece 
kar yağmamıı, fakat bu sabah saat 
9,5 tan itıbaren tekrar fasılalı olaralı: 

başlamıştır. Bu sabah barometre 762 
;ye c!"""ilştür. Ve sabit durma;yıp hep 
ta.havvü l etmdı:tedir. Hararet - 4,5 
tur 

Elektrikten tasarruf için ... 

Belediye Reisliği bu sab:th g'1!leleler 
vasıtasiyıe baika yapttğı bir tebliğ Ue 
ev, &partıına:n ve dilkk3nlaraım önle
rinL t<em1ızlemiyenlerin ce.ı..aland1r1la
cağmı blldinnlşlir. Beyoğlu, İstanbul 
ve Kadtkö;y oemtleriııd"' öğleye kadar 
IXl ev, apartınıan ve dükkllrı •&lıibt. 

KiBRiT 
ve TUZ 

Fiatların arttırılacağı 
doğru değildir 

Dün şehrimizin bazı semtle • 
rinde kibrit ve tıız fiatlttinin 
art1ırıtacağı ~'Dyi olmuştur. Bu.. 
nun üzerine bir kt•~m halk bak.. 

(Devıımı 3 ü.ııcü Sahifede) 

Şehirde 1800 sokak 
lambası dün gece en 
itibaren söndül ü 

Hususi tenvirat da tasarrufa tabi tutulacl'lk 
Geceleri '!!lelotriltlıe r<iclam yıı. 

pan birahane, gazin<.>, bar 'ile em. 
sah yerler~ elekt.rlk.ten tasarruf 
lçiın muayyen saa1lerde bu ışık. 
lat· kısılacaktır. 

Bu sı>bah kendisile görüştüğü.. 
mliz Tramvay ve Elektrik Umum 

Müdürü Hulki şunları söylemiş. 
tir: 

•- Dünyanın her tarablda ol. 
duğu gibi bizde de uımuml tenvi. 

ratt.ı. tasaııııuf temini i m ·eril• 
kararların tatbik.ine geçılrruştır. 
Şehirde gece yaısına kacar yan. 
makta olan 1800 liırnCıa dün ak. 
şamdan itibaren yakılmamıya 

başlanmıştır. Üç gün zarl nda bu 
lambaların hepsi söküleceiı.tir. Bu 
suretle 6000 kilovat kadar rldıı. 

trik tasattuiu temin edilmiştir. 
Tasarruf için daha ba~a baıı:ı ted-

(Devanu 3 'ncü S:lt. ede) 

1 

1 
HARP VAZİYETitr1::f = 

G NÜN 

iÇiNDEN 

''He,, deki Mevlana ve kilise .. 
Nizamettin zif 

Singapura karşı kat'i taarruzlar Asa1 HAlet ÇelA!bi'niıı ~ 
san e.seri okudunuz. ır.u' .• 

Okumadın.ı.lsa insanları dört nar 
la hayvanlaşhran bu 1942 ci yılda, 
hAIA, rC'Ok ve atıenk hal.inesi olan 
bll' muhayyıle buıunutundan ha
beraız olduğunuza hükmed>Jeb}llr. 

m~ olan Nuniliabm ve butu 
.ı.erlerinin «He> ye karı 
ıessWik cephcslnm, Sl• ı 
Jatl«mla:ımasındaıı:ı bellıoı 

İ1lgilizler kara ve hava kuvvet/erile müstah
kem mevkii takviye etmezlerse Singapurun 

durumu tehlikeye düşebilir 
(YAZAN: t. S. ESKİ BÜKREŞ ATAŞEMİLİTERI) 

Singapara kar'ijı kat'! net)cell ja
pon taarruıJırnwn bugunlerde ba,ıa
ması bl?'kienir. Buraya !:hiyük İngiliz 
takviye kuvvetler~ yetlşm-eden evvel 

mti3tahktm mevl:iln ele gcçirilmceini 
te.Jn!n etmek doi;ru bir h<sreke1.tiır. i 
Şın1di-yl'• kadaT cereyan ede-n muhare- ı 
be'.er her ?ki tara[ın ı;eyyar kuvvet
lıet·l aratılndtı cwevaa ~ mub.aın.Wıe 

t<"hasının dar ve ner iki t.acafın deni:- 1 
ze dayalı olması, strat~jik kıymeti ha
iz neticeltL' alnımamı1 .;.ı.nk3n verme
mlııtlr. İnglliık>r §imd;ye Jaıd•r üs
tün japon kuvvetleri ko.rşısında O)a
lan.,a muharebeleri yaparak ıeri çe
kllmifler ve bu arada ıür'al.c ilerM.
yen ja.pon ordu~u kar•u;ında bazı \ 
;yor!eı·® mal&emeyl w·hrlll etmil'e bi. 

le v<ıkit bu1amaJ'nllJardJır, 
Japonlar ~imdi Sıngapur toiılı:lmatı

nm dış baUlyI,. temasa girmiş bulun
makta ve ajıtlıık merkmleri7le Ga11>
tc·ıı tnarruz etmektedirler. Mthver 
ka.yraklarına göre Sıngapur taıbk.Jma
tına •ın1<llye kadar 32 ~lyon inıiltz 
lirıosı sarledllıruf Uoırün, bem ltacaya 

(J)evaıxu 1 lllM>CI Seluf-l 

Her devır, en insani ilı:lim olu 
ıiirln huclutla~ı dJtlllda ~mal< 
ıııırarmı göstermll oı.ntarla dOl\11) 
\8fm11tır. Bu bakıırıdııın en üst1lııı 
rö!ııoru tutmama•• için görününle 
hiç bır sebep sezilemiyen devrlmiıl
de ..,;.., ~ meçhul kalmqa 
m::ıbkilm olarak doğa1. Artrk varın, 
ah clüı;ünün şu A>a! Halet Çelebi. 
Din anıruz<la :ıalr olarıılı: boy Y<!l'e

bllm~ olmasındaki muchenia 
kudretini! 

Benim piri anlaytŞım. mut1111ta 
Nunıll:ılı Alaçtan fal'klıd>r. Bunun 
böyle ')JdUğU. tenkidi b;-. mi
nemhklara ve lc:aloemin en z.t>* 
öldikkü. bab''wlDlarma ut* • 

Semai Mevl&nada Asal t 3ıetln 
dolaştudı;;ı uuuab k.,..ısuıdoki 
bu sessizlikte, eğer bıı h~un a.. 
aa1'>uni -m~ olJSydık çok aevı.. 
necclttlk. Ne yarık ki bu sc111!rılılı;, 
sadece, tedtit kervarun..ın bir san' 
sağırlığına inad ve warla. sapl.:ınlp 
kalınıı; olmaslndaı lbarettir. 

•He> dıe en hoeuma g.lıdEn par
çalardan biri de t:k.i.?he> oldu. dlO. 
parla!• ., ~lir ikliminde vartır. -
lif> bu. 

* Kullam!Jna,ntı renkler, ~ 
dekorlar, k~vr-.yan bir aheaic.. 

i4te, bedii zevkin u ls111ılo an• tı
Wıoı ellerinde tutanlara dnıdwllıa 
A.sa1 Halet ~ son h<'<Uy<>ı. 

cHe> şiirimize, ha~ ~ 
c:e bir beGiye<liı:. 
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Yeni bir gomrok tari- •f!mU 
fe anunu t.azırlandı .. , · 
Büyük Millet.Meclisine verilen la
yiha nıühim esasları ihtiva ediyor 

Gilmrük Tarife Kanumında 
memltkctin iktısaM inkişaf ve ih. 
tiyaçlarına göre, lüzumln ı:öriil .. 
tadiller yapılorak bu kanun ıslah 
ve ikmal edilmişti. Bu tadllkrle 

tarifemizin his olan karakttri is. 
tihdaf <dilmiş ve değişikllUet ba 
tarifenin vergi ni•b•t ye hadleri 

tizeriode yapılmıştır. Tıırifıoniıa 
tatbikatile alakalı tertip ve tas.. 

nif°lne ait tıknik büny•sl bak:ı. 

mından da tadil ve ıslahı düşünüL 
mi1ı ve :U<cfüe bir kanun lıiyi. 
bası verilmiştir. Bu layihanın ilk 
maddesine gör~, Türkiyeyo giren 

eşyadnn, k&nuıılarda ve tkaret 
muahedderind• yazılı istisnalar 
mahfuz olmak lisrre umumi t&. 

AiLE --
KiLERi ---

1 Ilir habere 
hakkında da 

gö1"', aile kilerleri 
bütüıı aile reisleri 

birnr beyanname verip, evlerin. 
de ne miktar ve ne cins enaık bu
lunduğunu bildirecc.klermiş! 

Bu, bazıları için IM-l!ki can L 

kan bir şeydir. }'akat, oh, bi:ı.iın 

&ibler ne rahat! Çünkü, beyan. 
nameye yazacak tek salır yok!. 

YAZILAR, 

ÇiZ LER .• 

400 il!•ıneklcp hocası, müstahak 
oldukları zammı istiyorlarmış! 

İlkme.ktcp hocalarının maaşları. 
zamları, terfileri gazetelerde ae 
de çok ya:ulır, çizilir?. Görenlu 

ı;auırlar .ki, bu vatandaşlar boyu. 
na para almaktadu. HalbukL..~ 

SİYASI 

)IAKALELEa 

rifey~ göre gümrilk vergisi alımr. 
Umumi tarifede yuılı olmıyaa 

eşya, Gümrük Kanunundaki he. 
saplara göre tarifeye temsil ola. 
ıuır. 

Türkiye ııemllerlae mamul " 
-hsullerinl, ağır verı:ikr ve.Jll 
memnuiyet, tahdit ve takyitler 
koyan veya başka munleketleria 

gemi, mamul ve mahsullerinden 
farklı muamele talbıkına ve onla. 
ra gösteril•n kolaylıklan bahset. 
miyen memleketlerin &<miltrine, 
mamul ve mahsullerine karşı mi. 
sill•me tedbirltri almıya İcra v~ 
killeri llcy'cli salahiy< ilidir. 

Bu liyihaya tarile cetnlleri 
ddidir. 

ORTA MEK
TEPLERDE 
Fakir talebelere yc
_mek verilmesi için 
birer himaye cemi-

yeti kuruluyor 
Orta mekt'ep!eroe okuyan !ıa • 

loit- ve l<.iıw.."<liız çoculııla.ra ;"'al'dun 
için tıir oeın yet teşl<ıil olU'IWll'Uı 
haıkı1<ındii t"llki&:le>r :cm olun • 
maldtamr. tik melcot~ki ~. 
Wır ta!~lcı'I! ya1'dım CLOn!{y"t • 
l.erirun e.ynl ok:cak <>lwı bu <X:ml
yet, CuınhU'JVy.e.t Haıl< P<ırus'nin 
himaye;'.'11ıde bu[u"1101Caıktıır. Ay • 
l"!l'Ca her orta moktcp".e bir tıi • 
~cemiyet> .• t~ d.'Ullııcak. 
1rr. Bu ccnüyelier m::ıktı.11:erfn

deıki fakir ta:.Cb lcre -"'='< öğ'!e 
yeıneğ: ı."i!'rilmes!ni iunin eyli • 
yecclclc-rdc. 

Eaki Adliye Sarayı molazlan 
niçin temİZÜnmyİor7 

ldip Bakiri YI 
11maadalar., ı 

Devlet resim ve heykel sergisini 
ım.enıer, Ressam Edip Eald<ı Köseot-
lu'mm. «mandıalan mı, bir daha unı.. 
tıı.mamalk ha>lalığma tululanık &Q'
relıl)iler. Bit <le bunlardıın biriyiL 

Edtı> Ha.kkı, !ırçası ve adı etTafm.. 
da zoradci &:ürLih~cr u,yandırmakJ,ao 

dalma çekinmiş, milınekıkitlerimdızio 
b.lrer duvar al<ıinden tarks>ı olan yar 
uıa..- mevzu olmama!< asalellnt da
lma dikkatte muhal.aza etmlo bir aır-
tistimhcilr. 

Blr metre dolı:san bCf "8btlrmtftre 
l.lk bir OOıF ;.çın.;e ilk det& olarak hu
sas bir kalb ya·ratmak rrıuci:zesini gö.s-a 
teren Ea)p Hoık.kı olmuştuc, Edip Ha.k.
kı, ııor1ıre'ddı:i har.lkuliı.de kudrelml 
iotbmar etmek ıstemlş olsaydı, k<>
lay;lkıa ön plAna ceçınek lmldn1111""'" 
l.a.bWrdL Fekat o, foloğrafnı icat edil
CÜtli gw.ı.deııbCri objoltti!in mevzuu 
hal:nı almış olJın Portrcye tırça.-uu 

vak..fetme~teo çek.indi. Bamb31ka bir 

yol aradı. KendlslDden evvel gelenle
rin ve ayn! devl:'de yı:şadıklarmm, 

pal<>tten fll'Ça.y~ bulanan r«ıkleri u... 
vale ı;u.rmekten 1.baret swıdiklan re
sim, ""n 'ati artı.t Edi:p Hakk.ıya da4. 
ma yab:.oncı k.almı.;hr, Edip Hııılıi<l, 

R.essamı tuvalde cieg;J mtı1uıo7llede ar 
ramak lizım gcldığ:.ıi bııe öireln)elı: 

:için 7ılliırmı feda etm}if bi.r l<udreı.lir. 
Mandclaroa ne var d•yecebtnlz. •• 

Cevabzrr.ı:ı şu olacak: 
.Mandalarda b11 van&. Butün bir 

men-.ki<et var. Bu tablosu ile Edip 
Haılokı biı:e, 7alnu bizde bulun.::bileuA 
\•e.rb'or. 

Üçüncü devlet resim ve lıeyl<el ..,.,_ 
&is!nrı blltün kıymetlerini Edip Halt
ltmm •Mandalar> ı ;le hulAsa etmelı: 

gaıdd6rlığuıda bulun.acık delili:z. Fa.
kat bir gaddıı.rlık suretinde lerciime 
ve leC.irl doğur olsa dahi. şunu sity. 
leıneider. lrendl=zl alamıyaocağız: 

Renkleri grup:Urımrza ve ufuklart'"' 
mıza yabancı ve u.-.cvzuı....rı h.Jkikatle

rlmiz.e \'e hz;ya.llerimize yabaın.cı olan 
..,.,..\erle dolu bi.r &ergide Edii> Haldu 

renklPrl blzdc.n ve mevzuu bizden o
lan e:ıtcrl ırmata ınaıc mudıesin.i gös
torınl tiı . 

Ressı.mlar111uza Edip Hakkıyı &el&
cek sergi haz•rlıklan ıçhı blc örnek o
larak göslemıek.len M<ıcilmiıtl alam• 
dJk. 

Bu asırda ressam, hal san'a1kA.r g~ 
bl köklerine b:>ğlı kalmak ve yaşadığı 

mo1'11<> yebancılaımamak !le mdtay· 
yf?ttıc. Ed~p Hakkı bu 1nllU kudreU 
ıö.terebllmlşti.r. 

R. SABiT 

Bir siyasi muharrir, ıw&aloL 
nio sonunda §Öyle diyor: •I' lin 
mesele ııe olacak? Filanca hiidise 
nasıl inlı.~ <d<oeek? Öteki hatt.. 

ket nr şekilde bir netice vc~e
cek?. Bıilün bunlart bize aanı.an 

ve öoümüaıidu hidisel<r ötretır. 
c~ktir. 

Su 1lau ::ılımcı ki eski Adliye 
saıraıyı nınl~arın:n t.nmamile ıe. 
ıırajzkmncti' tşml U'rerir>e ahın mü. 
tea.h:ıit çı.kan ıb:r Jlr:ti.P f yüzün • 

d • .ıı bu iışi yar;m bi'!'>'ktığıncian 
protesto e<Mmi~ir. ;Kurtuluş vapu· 
======

1 

ru tahkikatı 

İyi amma, birader, öyle be ıea 
ae dl,-. gevezellk d.iyonan?. 

AH/tJt:.ı' KAUF 

Mahkum olan 
muhtekirler 

Mercanda kömiircü Şevlki, ımn. 
telif mi:işerilft'e lııömiirün loflo • 

llU!IU 9 lturuşten sattığı. 'iıçm, İ&. 
tımbul ikinci asl:ye ceııa malı -
kemes·nce 49 ~in para cezasma 

aıaıhkUnı edilm~ir. Dülkk-..iru da 
21 gün kapa hla.:.ılctı.r. 

A)'lli mahkame, Kiiçii&paıardra 
~ Arifm fazi.ı fiatle ekmek 
sa!malden 35 f".ca para cezıa .ı ;;_ 

ıdemoee.ni ve dükkimırnn 15 giin 

1<1!pa'tı~ını karar alhna ai tıış. 
ttt. 

eueı bir felkat 
tasalllrl 

StiJnt Vl!"dlı!tlnta Be~6 ;rea!, 
&iizel blr emir verdiğini memnwıl;,et.. 
le 6'ıenl7oruz: 

İ.,e giden fakl.r, k.iıme.h amnele· 
rin küçült çocu kl&nnt cü.ndüderi bı.
raloab;!rr..,leri ıç!n kre:;lert!e, >üt dıım
ıaı....- yer ıtyrılac-.ık. 

Bu; h'*"loııten )'erkıde ve çok .ı.ıı.. 

belılı bir d!rdctıttk. •Ollı:.iınevlerlı>, 
Cibali tütiln, stgara atöiyeleri..t gibi mü.. 

esseseleTlınlz kiirük. çocuk işçi kadın. 

iM" io;lıı kendL'\k:erinden yer ıııyınnıır 
lac, b~ bir ,elkat \'e iDsanlıyet te
~alıUrü göolennlşlerdic. 

Bizce: Belediye ile berabt>r dfğer il 
yecl<eri s:ıhJp!eri de bu et.zel harekette 

önayllk olmalt, köçilk ~ar lşçl 
lcad,..ları için bkcr •Bll'kım Salon~ 

lııMtl birer •Emzirme OılMD Wis et.. 
meli<Hrler. 

BURHAN CEVAT 

Edebi Roman: 14 

Seni Unutmadım 
REŞAT FEYZi 

Genç k•dtn baıuıı kaldırdı. Burun l 
dellklerl açı ı.p kapant)or, göğ.;u. n;z!ı 

hı.z ıt in.ip kalkıyor. liözlecinin Onliude- 1 
ki nııor ha.k.J., daha çok. koyu!aşıyoı du: ı 

- SU.avi, cieai_ 13na çok dı.işlüın •• 
S•n• çok muhtacım var. Ben! bıı'ak· 
ma artık. sen de ... Olur mu? ... B~cıi 

sen ya...,~tacıık.:lın_ Eğer, istedıiim an 
~'fli bu~azsan._ tıenl ökiürm~ olur .. 
sun •.. 

Durdu. Genç adamın ellerini avuç
lannın tc:!ne aldı. Başını. oı:u.m omu.. 
zuna dayadı. H~k..ıcdı: 
~ Of ... Fcoa oluyorum Silavi. .• 

s. ,_ benim h:ıyatımın yeni baflıyan 
t..d ın .•. Eundan ev\'ei yapdığımı 

z.a~etmc cicim .• Serti t~min ederim kl 
hay!r ••• HJ7ır, yaşamıyordum. 

G<>nç adam, sal ellni kadının anıç
laı·ıı:dan çcktt Onun saçlarmı okşa ... 

mıya bqladı: 

-· Niçin ağladın, Nevlo? ... 

- Hıç .•• Ö7le bir ıe7 .. ~ı.ıı, ıeo-.. 

- Şlmdl mes'ut..un deill! mi, l<eı.. 
\·in? •• 

Gonı; kadın, erl<eie dalla çok so
k<ıldu: 

- Çok ... Hem tlo pek çok Süavi .. 
Başını ltlJdınh, onun. ıözlerici a.ra

dı: 
- Beni hlç ihmal elmiTeceiuin de· 

111 ınl. Silavi! ..• 
- Kat"lyy..,, camm... Sana butım 

el'kekl:k 1eretim az.erine söz. veri.Tim .• 

Nı:viu başını, SOavlnln omuzuna 
koydu: 

- canını Süav1 ••• 

Sustular. Sonra, ıenç kadın qır a. 
tır koocşmııya b"'fj!adı: 

- Artıık: izt:rabım bitsin, Suavi.. 
- ..., ,.aq>acaks111. San.a bag!ı ka. 
iıtcaim. inan buna ..• Bml aHet .. Be
ni I11111'lama. Beni, halot blr icldın 
"11iıld<i -- Belki, i.Çinden ıu•ocek· 
si:n: Or-. --in-~ Ha,.ır, S~ 
avi... Bııııl. btı ıözto &örme, yalvar .. 

Yunanistana yiyeccJı: madde~ 
ri götüren Kurtuluş vapurunun 
Marmara adasmda bnlunan Fu.. 
latya burnunda karaya oı.ttarııık 
battığmı yazmıştık. 

Dün vapur ıniirettel>aWuıı ay. 
rı ayn ifadeleri alınmıştır. Buclln 
bu husu•ta bir rapor tamim odi. 
lccrktir. 

B.u1rlanan Npor pınartrsi &fl.. 
nil y.,kalete gönderilecektir. Ba
tan c•minin çıkarılması düfiinliL 
meldo ise de alikadarlar bıaa im. 
kin ı:örmcm•ktedir. Zira gemi 

yüklüdür. Bnndan bqka da 40 • 
50 mttre su altında balumnakta. 
dır. 

Yeni bir kömür taJiye 
-aali yapılıyor 

s•~· elektrik flAıdk.a • 
smda l= rre-.•:- komürle~i yılkay>p, 
t.aısti;-e e1ımd< m1ı·ksacme yen' bir 
sar.tral }ıaı;n\maı;ı kamrlaşhml • 
mışttr. 

nm sa.na ..• Beni, daha tyl tandığın 
vakit, h•~l anlıyacl>ksın .. Çok lız· 
lirap11

1 
m ·'uıu bir hay-.ı.t y~ııyo.rwn .• 

Bıl:ncdigln bir çok JCyler var. Saııa. 
bOtiln bun!arı, büllhl hs)·a.tunı nnlata

c~ınL. Uzakt:ın bakılınca belk i ınC$. 

ut g.~:-u:·tinı.n, ncş"e!.i. cödlnürüm. İç 
yüzilın 03yle degıldir. 

Genç kadm, içini çekti. Masanın 

alUndt.lci halının ic:oyu n.avi de:s.enLe
r!ne dolmıştı. B.r müddet ıustu. Son
ra, birtcn Süaviye dönerek; 

- K:lrnın aocrkm.1dı mı yavrum, de
di, vakit epeyce- olmuştur. 

Süa ·d. cyağa kalktı. Üs!Unü başını 
diiıeltti, CUlerek: 

- :\Wthtş iıtliham var. dedi.. Öyle 
acıktım k i.. 

Duva:rdalk.l saat on dördü vuruyor
dıı. 

Nt\·ln ayağa lt .. 'ktı: 

- Haydi, gel şekcriıl', k>r;tlıldı 
bir yenıek yiyelhn .. 

Silavi, ağ:r "~~r yorinden doğruldu. 
S&çlartnı taraıkcn: 

- Nevin, dedi, bll yemek od&3ını 
~tım.ı.n sonuna 'kadar unutmıyaca· 
i>ın. 

Genç kad1ıt masanın üzerinddd 
taNMiaırı düzeltir &örünüyor, Süa\•.lı... 

Diıı 7\Rlme b•kmU'ordu. S<mra ıeoç 

[MAHKEMELERDE{ HtlSE\:;;;"~ÇE' J 
Tikalisun.. Bir goz.. Gik daa .. 
Tok aşşQ.. Uç yoz baa Memişa! 

DiŞÇi 
Levazımı 

Hariçten bol levazım 
geldi. Diş takma üc
reti niçin yükseldi? Mübaıtr bağıordı: 

- T~meı.. 111.em.İf. Temel. TemeL. 
Me. mifl 

Rlze4 Temelle Memil ınaillı:"J?\078 
tılrdlllıı-. Aleluısul hüviyetleri tesbit 
edildi. Temel, namı <i<\ğer Temel Re
is. mo!Orlerden birinde çal11ıyorda. 
Mem.iş le yapılarda ı.rplbaııılllı: *" 
nıckteydi. Memlş davac~ Temel reia 
maznua ldl. Memjş. koyu bir Şarl< fi.
v~le davasını kısaca anlattı: 

- Ahan bununla 66 ayn'yırchk .• t... 
san bu ... Ban ilııl parti yenlldi"1,. Par. 
U,.i bitirince ala:r elmiJ'• başladı. Ben 
de kızdım eiendlme söyllyem •. Bir to
k.ili aşkettim. (Sa.il: kolunun Qzerinde 
sol el<yle öiçerek) bu, ırlıaı bu kadar 
bir bı~ak çıkardı. Üzerlme yü.rüdll. 
Kaohvedekt:cr tutmaso, <'..elik de,,ik ~ 
decctotl han!... Dar atladım sokala .. 
Polise- haıber verdim. Dunlar Riul._ 
dlr .• Kwkulur. Hayalımdan emnly~ 
tim yoktur. Duyduk duyına<lık aeme
yin .. Ha;ber edirem. 

Hiklın, Temel Reise sordu: 

- T•rr.el. Bak Momlt ne anla~ 
10r .. 4itt.ın... Ne <Ufcceıc.ın batr;ar
lım?. 

- Ha ne tıyeeeum •• t'.yeceum !JU ki. 
içtik beraber blr iki lt"'l<h nılcı ... Çel. 

tuk Dursuının kahvesine .•• Tetuk pir 
66 ataluın. Memit Ala da İJ'l oynar 
pu oyuni amma, pano kftat iyi ceıe:r, 
~ celmeyl oa! Fen pir pacıı 1tıuan
d11D1. İkinci partinın sonunda, pen 1d 
lsleyrim •• KAata ;ıaktum, Cıır<un p~ 
üau. teıctenu, ilk pende ••• Pir ele 7lr. 
mi var. Tetum om. ld: 

- Tik.allsuıı. .• Pir goz, pir ıoz daa. 
Bir 71rmi, ıılk daa • tok a.>A ..• Uç 7az 
baa Memiş.1 ..• Sen da iyi bile75U11 a. 
ma, ı;oz gelmeyi saat. •• 
Memjş Ağa puna içerle.odu. Kalt1i 

vurd! paa pir tokat ... Pen ondan da· 
ncl7uın ••• P"ıı p'çalı: çeltmelum. •• 

Kab veci Dursun la kf hvc müşterJ~ 
ıılnden biri iki k'ıl saihit o!arak dinle. 
Dlldl. Bunların bir "'8ını Temel Reisin 
boçak çıdcardığını görme<likleriol ıı6y. 
led;ler. 

Muhakeme diker ı.ahlll•rlın celbi 
içhı t.~ı:k edildi. 

Tel!tOl, gayet sen. WU:ect bir adam
dı. Mahkemeden çtktUttan sonra, Me
mişicı arkasından yüı-t.:rken. ooa b11l 
takılıyordu: 

- Tikalisun .. Pir g>z. plr gor< daa. 
Blr 7ırml. fik daa • tılc a,şa ..• Uç yaz 
baa Me~'cı...ı.1 

SUÇ ÜSTÜNE SUÇ 
Tarlabap Fındık sokağı 8 nu. da hapishaneye girif esnasında 

marada oturan sabakalılardan Ru. muayene edilirken üzerinde 1 
biye Işıl bir mU~det CVT< I Aııliye gram afyon çıkmış ve llıtisas 
Ceza rnah,ktmesınde verilen bir mahkemesine gönderilıuiş!ir. Suç. 
kararla fuhşa teşvik suçımdan 8 ay !unun muhakemesine dün mev. 
hapse mahküm olm%tu. Btı dda kııfcn başlanmıştır. 

Masunlyetıerı kaldı· 
rılan meb'usıar 

Anbra, Z4 (Ttl<fonla) - Mec. 
!isin dünkü toplantısında Türk 
Mııarif Cemiyeti Iis•sinde direk. 
tör vekili bulunduğu sırada res. 
mi kayıt ve defterlu üzırinde 

tahrifat yaptığı iddiasile suçlu sa. 
nılan Tokat Meb'usu Hwp Ah. 
met Aytuna ile Türk Maarif Ce. 
miyeti ile Cemiyete bai:lı t~ek.. 
killl<re vnkua getirilen suüstimaL 
ler hakkında yapılım tahkikata 
nazaran Cemiyetin "ski reisi Urfa 
Mcıb'usu Refet 'Ülgenin takibat le. 
raı için tqrii maswıiyetlerlaln 

kaldırılmasına ait Başvtkilet tez. 
kereleri okumnuştıır. 
Makamı Riyaset, madıatayı re. 

ye anetnıiş ve kııbul edildikten 
sonra Riyaset, Büyük Millet Mre. 
lisince Urfa Meb'usu Refet Ü~n 
ve Tokat M•b'usu Hasip Aytuna. 
nın teşrii masuniyetlerlnin kaL 
dınlmasına karar verild.iğitıi Uh. 
ili etmiftir. 

(HALK SÜTUNU) 
T ecriibeü bir intaat ue mMine 

reaamı lf arıyor 
ASerJ:ğin! yapmıı;, mı.thtelil iııaaaJ 

Avukatların mec· 
buri sigortası 

Tcl<ımil avuık.atlarıın ~ 

olan mcslok s".ıgoctainnnı blran 
evvel yap'.ı:rmaları a·ll3k.adaıran. 

b;Jdlr!fün'~t. r. Şclır'lrnlz avukat • 

bn aımmi 20 giin içinae silgorla 
olaoaıklanlı<r. 

----
Lokantacdarın ue garsonların 

kongreleri yapılamadı! 
Garsoı?lıar ve Lakıan,t.acılaor Ce. 

.myeu . ..-.m y.ııllık umumi be_yıeot ııç. 

tJınııJan .eıvvollki gün yapılacakotı. 

Fakat i.ki topl•a:nLıda da. e.~iyıet 
temin Eilileıooıniş o!ıdu~ 

~lN ueuılen baŞka ~ir güne 
telılr o!oıı:ıııı:n uış ttıc. 

Anadoludan külliyetli nohut 
gönderilJi 

Bugünlerde Anedoh.anun ba1Jl 

mma&aıterııncfan ~rimCe kii'l
~ 'll1ktarda Nahttt gıelmiş • 

~- Tiicoar ma-4 olan bu nolıuotlar 
ply.asaya oı:ir?.ıo:&ıınmuşlııır. Toptan 

nobııt:lamn iyi cillo91eri 29,5 :kıtı • 
rıışta n mu::n~le gömııedrtedir. 

Son zamanlaorda d'.iış takma ime.· 
uatında ı)mllamılmakla ol.an Jaauç. 

çuk :!' atleri ço•c yulıısıeıdiğiıdto 
d'ş tab~lıeri d~ (aıkıına iia"t>tle. 
ı1ini aırttıırmrşlvdu-. O:ğer taıraf. 

otan dün fHır:çten Moemiııı.e gıelen 
i1ıhaıırat nınddelerı a.ras:ında klil • 
üyı"1liı rr.llktarda dişçi Jıevaız.n.1 da 
buluııduğu öğrenihn.\şfu. Bııınlıar 

}'131kında ştN.:U. "ze getir.ilıcedctir. --
işe giden ço
cuklu kadınlar 

Sıhhat Vekôleti; küçük 
çocukların gündüzleri 
kreşlerde himaye olunma
sını Belediyeye bildirdi 

Sihlıat ,.._ İçiimal Muın~ııet 
Vıııka!eti Vila,..:.t ı.ıe IBOOOOi\ycye 
göııderolği, b ırer tıeıı1oore i~ işe 

g''ıden k'Jraesiz sıınelieriıı gün • 

dW:J.-.,ri küçük çocuıhlım!llll bıora • 
ıka.bilmekri için ıkroj~ ııde :mu.a.. 
yene ve tedıwi eovleri<.."e aıüt dıaım. 
•ktlıart• rıda b 'rer rniina3 . ., ~ ay

n~:nıas: '1ıl b:ldl:ır.lşt'.:r. ÇocukJ.aor 
bw:"l.Uarda mütclıasshS hmnşlr~ 
ve süt anrnkQ·i tarafında.n DC'l&

:ret gürc~kleııd'T. 

Tezkerede, }1. ni büt.çe1cıre kreş. 
lıı,>.r(n ve csü t daımlal.an• i}e mu.. 
~<'ne ve kdıwı ev IEırüi·n faııJ.a. 

l~ırıl.mast iç':n mukt-aırl taıhslsaıt 
Jmnuiın<I&ı da t>:mcımi ohınm\l\Ş
tuT. 

K0Çfill BABf RLrR 

TICARf:T ııe SANAY/: 

* MUrakabe Kom3ycnu dilıı top.
lana.rak p:ıtalC'S fi~tl~riyte mq;gul ol .. 

rnı.ı;; ve b<r7.ı taclrlerl dİı:lcm~tlr. Ve
rten roalürr.ata '!fire i6t!hsal diğer 

71Uara naza.raa ilc..l ntlt;lldlr. Fbtle.. 
rln d..,şü,ülmesl çareler1 at11nıruıktar 

dır. * Ştke• saık.h.yan bHI. klmleler 
Adliyeye verllmlı;lerdlr. Galalada Ne. 

catlbey caddesinde kahveci Diınilro

nı.m dükkisrund.a beyo:Ia.name.:.:lz 4 ç~ 
vaı \ol: 12 sandı!k ta kesme l<a~ak l'!
lrer bulunınt.ıştur. 

MVTEFER.RIK: 
+ Kurtuhış yerine Yunaır:ıhrtan.a 

gUMıce.c olan Tunç tllcbln.in bu a:rın 
3 l lne l<ado r hareket edeceği öğrenl!. 
mis Ur. 
+ Haydarpaşa banliyöıı!mde yarın

dan itibaren bazı trenler kaldınlcalı: 

ve tren sclerleri azalt..ılaca-ktır. Yarıo
dan sonra Haoydarpaşadan 11,211; 13.00; 

15.20 de kalkan trenlerle Pendlklen 
ıo.so; g,os ve 17,12 de ban!((et eden 
tnmler lşlemiyecektir. 

&lrketlerlnde ıetti<. in,aat iı;leriode ve !=============================! gerek maldne rıısnmlılı "Ul.a çalışın" i 
tecMlbeU blc Tllı1c vatanda§ reuamı- EDE 8 R O M AN No. 55 
YMR. TC.:-kçe, İngilizce ve F'nıınsır.ca.-

ya da mükemmelen •>ınaytın. İ.ş an- ç l d K d 
7orum. Talip olanla:rın Son Telp1ıl l l r a n a l n 
=~u!~~U:,~· !,,!ır~~~ ~ 
derim Yazanı ETEM iZZET BENICB 
ihtiyaç Jolayuile iı arıyorum 

Gebe! San"&Uer Akadeınlııl talebele. 
ri:rıdenir.:ı. Mektep masrJ.flarımı koru4 

yabilecek az bir Ucretle herlıaııgl blr 
mtıessesc veya ticarethanelerde. mat
ba.a. \'e otellerde yı.z1c1hK, harlıtacıttk, 
tasnif vesai .. e lşle~i yapa.bitirim. ica
>ımd• muteber kel'! de göstereblllrlnı. 
Son Telgraf Hallt Sütunu Metıınet 
Kemale mııracaatıeri. 

lıdama dllnerelı:: 
- Sen, şura:ra otur. dedi, .ı-;,, o

turo\oğun iskemleye.. Ben d& kae
ııırla ..• 

İl3v" etti: 
- Yalnız ba.o.ıı b'r daklka milsa:ıde 

et. Biraz dLŞarı çıkıp ge1eybn. 

SOıavi, o zaman merakla mordu! 

- Kuzum Nevin.. Bu evde ilmd! 
lkhnhden b01l<a 1tlmse 101<. mu!. 

- Yok sayılrr ... 

- Ne demOk o? ..• 

- B!ır dakika bekle .. Şimdi snlatı.ıın. 
DŞ1ırı çı-kayım da geliriın. .• 

Ncv!c beş daktka sonra odaya dön .. 
~lU. Neş'e lle tskemle3ine oturdu: 

- SOyle y&Yrwn. beyaz mt, yoksa 
alyııı.'ı mır. ı 

- Na-sıl ohırsa olsun .. 
- Yalnız ıu s:yah iJr>bı 1aoırs17e 

ederim. Bunu, birisi kocama hediJ'e 
get:rmlş.. Ta, Bou:aad::ıdan geliyor. 
Fellk" ""le eeki bir :;a·raıı .•• Öyle hOll 
b:r ıc..... .. ti. ve nc-t1s biıc kokuşu var ki .. 
Mümıad(> eder misin, bundan k<>yar 
yırn! .. 

- Hay .•• Hay ..• Merııl... 

Nevin, Süavi-nktı ,arap bac-daflt\L 

doldururken. genç cıdam sordu! 

- ~rıda ne var. ne yolt?. 
(Devıım.ı vul 

!lı: defa paşaya ilhaı>e1ıe se.1kıeden 
NecH\ değil mi? Şimdi 8detıa ha
lıınle i!:ıt!Y eder gibi yüzüme s...,. 
&.j!Ol": Beni bu halde ya 11)11!; bırak • 
maJ<, çakf.'ı'ip g>tımdk istAyot'! 
Diy~ kendi okencioı:ı.e söyJenlyoır, 

odarurı ç~ b~ aşağı bn- yu.kan 
dolaşıyor; @l)ııl.eı1in'ııı iç ıııclen &lev, 
~ fşkı.1'ıyordu. Mual a şlmdiye 
:ıa.iaır, bülün ömrüııııdıe hiç böy~ 
Jomıa.ınıştı. Hemen aklıındaın Nec.. 
la)ıa b:.r melktuıp ya:ıımak: cBr 
baf<a sonra gelmek değ ıl, bundan 
soma ne yüzümü gör, aıe yüııünü 
görey)m. Ben halime orazıymı .. • 
~meık geçei. F aılrat, .nereye y.aı • 
:ııacak, keme yazaook?. Di,;,-ündü 
di.i.,'lÜndü adres yak. Parça adığı 
mcktt>p pııorça!.arın• topl:;ı:iı halk· 
tı, c:ırC:.a da b'r adres YCTiJ..rr.•:yor. 

- Peki, gcJs;nlcr dıe göriirlcr. 
Dedi, ooodan çıktı. 
- TJl'l'r. Tırrrr ... 
Kap;nm ziJıi, ''®eo~!e, esııb~eı. 

le çal>:ı~;or. Hixme tçlye s:s!Eındiı: 
- Elıe.ni, 'kaıpıy!! b:ıık!'latll-a .• 
- Balkıyorwn erendim. 
K~ı açı dıı: 

- Buyıurun efendm. 
- Burada mı? 
- Evet beyim 'buyurun. saıo.. 

= clenmm, salona buyurun. 
Mualla, ü'!lt kat m......UVerı ba • 

şından baktı: 
- B ;,,. mlosafir. 
Diıye söylenm. 
Oıroopu .• Bu oiinvanda ınokadar 

ufunet, nekıadıl.r iğıreoçli.k v-

o lkıedar da azap '"' meıtıamet var. 
İ9t>eık <i veya iıstck9iız, vaitim v.eı. 
Jll& valkitsiz, hiç ı.mımadığm \arıt
mırdığm, haıyahlni, hatırasını bil; 
ibilmodiğ.ın br a1iamı eğleııdrimı* 
c:ımın bütün arzW&rmı, lmlbiııde.. 
tt kızgmlığa ve «u.gm :ı.ğa raıj!ımen 
bin çeşit yapınacıklarla şuh, neş. 
eli ve istekli görüııerek tıaltmA 
etımekten beter azap ,,,. iıı]<.enı:e 

oLıır mu? Mual.'fmın bu eaıni.yea 
kô, 1<azan gibi ~.an lw!ıbi • 
nm, cehennem g:bi yomaın ve bu.. 
ğukyan beyniııı ın dt§lşe't \"e'l10 

hııımn:a ve J2ltınaıplwile dolu! Hal· 
ıbu'kıi, ·bu gelen misafiır de göınlü.. 
nün bütün h u:duıdıu lı3(}'0.b1:.0 bü.. 
tüıı vüs'aP!e eğleııımek, ocş'ıcleın.. 
m"k st>ycn b:•r rri.,;aıf;ır. Bu öyJıe 
elim .blı· le zat ki. .• 

Bu .anda hayat .hıısıaın.a çvk iğ • 
rcnç, çok nefiııct vu.:cı ~or. 
İnsan mutk&a ya lunJ1,1lan, yamcır. 
meırden bir m.ıılhataza gnu •biır şey 
ohna.lı ki, istuıikbği oımcia iıf.ıe. 
1J1J·cm mııh'1m ve .r:ll(:l lQ'llJC ata.. 
b:ls..m. Fa.kat, bımıa. ne beşer.in 
kudreti, ne b&b'atim muaht.ııuı • 
lkıirhğı müsa·it görünüyor. Anlar 
şıo!ıan omspu~r ta:b:atJe yarış • 
nneıkta o kadar •:odman etrniŞlıc .. 
lk~ rekoru kl'l"ı>yor, n~·Jıır.ıez tı:r 
mu=ffa:lt~·.ı:-tlı'.~ bır roni'yode İl!l'tc. 
ın,lıd;ği glıi ,görihıoo.'1.'ıyoci&r. 

Muaılla da şilndi yııva~ ym·a.; 
bu idrne.ru yaopıyor. 

- Bir miısaılliır .. 
(Devamı var) 

sUli..lıal derJzıerdo 
Ya.zan: Ali Kemal SUNMAl'I 

Uzakşa.rk l1arb;11:.n btr tu;-uk 
ayı.k sırfh.ası Japonlar Jıehl.nıe 'kaY• 
dc:dHen \'ckayi 6'.>e go:ıymcıkbcxJ:ır. 
Öbiic t'a!'afa gd nce: İng>l'z do • 
nı:ı.nanosı şu g~'.}"e iı?e \kuırv·ethon .. 
rn:işt':r: Galip gclmd< SU'I'Ct.lil.e 
çıt<ı.'.aca'k b! r h al'.bt başa..-mdı<. 

Amı ... ilk.an Amiralleri de ona gö
re hazt1':0a.rımışbn:lı. Söy lıemoğe 
lüzum yok ki J a~ don,anım!'l'J
nıın da gayesi yc1'm~ıkt<en baı,lkıa. 

'lı 'l"Y ~eğ ldi.r. Btına :r0vc edi -
Joe<. .ık ~u ılmldı: B r 00011.nmanı" 
Jcuıioc1.i n1.alz:om~ın-:n, ve5a~J!'1·. 1 ·ııı 
~nıynneti.ı~dc o!'Clıuğu J.ı;:ıaıdıa:!r o \'~~a
iti kuJarnacak ola 1-an.n zeık:i, cc .. 
sıaıret, kahrarnar.Llk, soğul1'.<anlı 1 ıık, 
fıda'kfırhk gfö meıı'ıyotlerle ôl.. 
çühncıctcd''I". Sugiicn .Jc3,"?l kan.·;ı
y&ı gelen !ng"fu. A.ır:•eıfforn ve .Ja. 
pon <lcn<Zc:.!C'ri ese hep bu e\'safa 
sah lp okı.<ı·or.~ ~1:'.'~'\I r~ımJ.,ıor J,"~·. 

B"ır'.ıeşi~.< AmıerıJkar.m est1ı: Oooı· 
h'UrceiSJ.er:nd0~ ırc.,.Jmr Rlll''"Cl·~ 
dııh~ evvd Bat:1.l':ye NE'Z2'"c1< mÜlö 
tıcışalığmda burunmuış",,..ı. F1~~n 
ada!.aıır.Jn İ ~p.:ıny·.:to:l·am alır.ımaı<iıl
na \'tr:m harl.r.n srrao'i'm-ında roy
red ği şöyle b'.r söz var: 

- Eı;""r lazım l?"ld,·{ı; gibi ,.evk 
ve "'.brı:~ ech!rr.C"lSe ve t.c:ıp~a.r.rmız 
mehaı chl. 11<11\: an ı~aızsa ~.lt.'
rr iıı· n n<' faydası •kalM"? .. 

GaJiop gclırn<;ı!c s\N'etr..le çı.'kıla • 
ooı'« bir lr:r.•bl baş::..,..,-ı;.k ı\';n de. 
n':zle.re hiık'ım olnı-.:ık laz'!ll' .. D<"
n:z..>ore s'ımcfüı kadı>r hilkltın ol· 
muş oı.;,, A,\;fo..S.ct.1<ıscır.. t:ı-r.aıfı 
bundruı soua da '!,~'tın .kı&la • 
c"ğı kar.art.'.metl"r. F'ak:ı.t har • 
b'.ıı ını.;n SÜ.."1m si ilH ma J..vi o 
Y..4!.dar a.rlm:.ı:{t~d:r ki ıb\r.Ju g<.Yz 
önüı;ıdcn ırzaık tu'ımeyarEI'.< tııa.zıır
hğ:> dC\'aıınıd'>r ki Ar.ıı:(ıo .. Sd!<NOtı 
iıkmt; e!Zl('m l:>ilmoktcdır. Düıı -
m:ı nı n.eredı. bu ı up v•ırım a:ı. düş. 
m:ı "'n toorruı:nı na ll'.''.rameıme.lc 
lç'.n .TJPrede <-:Jlt.~mel>'.. Bun'tl. 
kesbfııınelc b·r s.ın'aof.!>r. Diic-.matı• 
b ~ılaşınca <ta mısW <iöğüş • 
meli?. Bu da bir 'an'a't. K.~raı:!a 
ord!J:an.n mücadd-cyi rr.uayyı:.11 

b' r saha da.h li.n~ sdkac'd'.< bekko. 
d~<:eri veya vu'1"ı.."Ş'l•ı.:lkilrı ~rü • 
lü:yor. Udün 'kıııvve~ll diişnl'2! do
nanma tarı için bugüın llııoca Okya. 
ınu.>lar var. 

H uı:ls.ı '. deıı.l'z luım "r .... 'n ııa • 
1-ı o kadaT açık. N.e'tıor.ı admda. 
ikıi meşhur lnı:;'fö Amrnlıi vak • 
t:Je Fra11sl!Z <l 'ıu:rnıas-..ırıı Tıu!'..on-
dıaın AnUil &da lar•na ka.d.ar 9':ir • 
müş, Ant'lk~ d~ T·r.:ııfo);;'Z<:-'a 
ge'ti:rıniş. Inn%ı haıop~'ı:-.'ı" tı:d.. 
h;.rıde, büyük de.ıiız loıdretlc"."'. ıı 
onaıceualarınıda bıma: boozor ın1 • 
saller sayıısmıc. 

ıtus • J&p0rı h&ri>ioo" de bed.· 
ibatl~ Arnitral R'OC"Stı..,,rnılk' drrn ı.. 
masııno. a:lmrş, Bafük ııulaır•nckn 
Japon denh.:ne Yııdaır aylı:.·rc:ı ıs~ 
derdi< Togo'nıın Joamşısma çıf< • 
ırruştı.. J•apoDya gibi dl:o:ıirzci lbir 
devi.etin İ:ng!Jtere ve Amet"loa gi. 
lbi dleniilıere hakim olaın devlet • 
!ere kaışı hll!'P açması ~: .. ine 
buında.n sooııra Okyanr.ısta ceore • 
ya.n edecelk l:ıaıre kı.l t iıStiklba 1 iç'ın 
pek miihhn l:l\rer sadha ıtıe~l e. 
decdk.. Liı'lön h&t'bi ·ııı:ticelendi • 
recdk kaıt'l da.t'beyi hangi tana{. 
11ıe zamaııı tncllıcoek? .. Saırll.."dec::tk 
para, iışleyccdk kOI w bw>laırı iş-
1.e'tmeği bilen b."" ve zeka r..: 
zaman biorlıeşerek net.:oeyi ı-.ır. 
ley•ektır. Bu kadar gz~ 'b ır sa. 
haıyı kaplryan, ~ ve yeni her 
ild dü!l'Yıey'l lkııır~ttr9'1 bic harp 
fÜpheSİtl im geloiııı ıı;üzel göre a!<n
mış ~?cm. Gir!şilen bu kaMlQ 
hep ist~'n tem:ın; iıçhıd!ır. Bil 
da cteniızterin hiik<'omi' ohııekl<ı. hi>. 
'lo':mi oloalimalk.la miiıntkiirı olaıb>lL>ı. 

cek. D<"nizkre naS1i sah\p ola -
oobifu?. 

- Düşmanın doıı.anmosıını me.b' 
wtmek.le, onu nihayet bk l'ma.-
n.ıııı ·iç•nıe tıkmakla .. Ce-.·<?Jbını '°"" 
rivc:rlaır. Zaman ".'!i. _, 

Ecnebi ue ekalliyet mektep • 
lerinde 3 gün gelmiyen tale

belerden rapor istenecek! 
ŞE'hı:iııni<Udt:lıl.• <'cnobi. vıe ck:ıf.1i

yet m<ıkt~:or:ncloe •hı:st<.l:ık• s:-
bdl:i•lc üçer gü>IYl: n fogla m">!·:te• 
bine ttevam ctm \"en "ı.alcı'b~rır • 
den mcılkur ır.ok'.c-prer iıdareoıerl 
ta rafı ııdan rapor .ta l 'LO clu rJl'T1'3 • 
d·ığı Y"P''~an tef.l"şlcro•n aıılrşıl· 
mışhr. 

Ba.mtıQl üwrine M~rtıf MüJ'Üf• 
lüğünd'en lt·'k:mil ccn~'°l <:ıkaL: ıy.ı-t 
merktepl.cırine ·bir ern'ır gıöndcr!I· 
m:şt · r. Bu c,rn ilrle i.~ gü ,,(\cJ\ 
fazla mcktd;ıc de~·am etmiıY"'" 
ı.al'C'h:lkrden brhemCi!ıal ta"<l 'ılrli 
rapor alınması :(:oıbcy.!ı:-d'i? (~ 
li.2 olunm~ur. 



\llu 1az.ının meL:ıleri Aı.:..adolu 
Ajansı büJ.:mleriod•n alınn11>tır ı 

Telhi• eden: A. SEKlB 
ı>ırigaır Bıışvek. li M. Y.i.l.of b:or 

.. u:tı.ıtk söyl::yero\: diınyaoıım .ik.i 
> •ı.e<kı~~ ri dcıvaın .:dcıı. büy\.ik 
:nücad.!lc jgarşısında &:Jiar:sla. 
ı lll çok ktıVVedi t>hn•ınwı icap 
elı.ipıııı ipıoS 9'mif Te H_.!! 

gqgw.ıw • a '• &ı'a 1ıııruı. 
<Wıa ~ ~ iıat • 
.... .._ aeWl.ai lıekt • 

1ıoplaımııışlır. Alm:ınyıa talı\ünıin 
kend•& ııe tah!ınôl t~tığii son 'lmt>
ihanı ıkı. geç'.reıcdkt:o·. Büti.iıı bun.. 
kıcdan soııı.""a Ollolln dünyıaıım 'bir 
kısmııı.ı idare wıdc h....wkllDl lo:ım 
aürakııışa edebil>r!• 

çlN TA •BRUZA. 
HAZIBLAllIYO& 

.... -ı'fts be; 41& m • 
-- cm Bıııt~e x.an, Qln 
w' : •• >u..-
n'DI , .... .._. ... ._ • 
o •ı 1 

....... . 

t ' ... ' q 
su•ı 
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flüsavt c!'e receye 
geld i ter 

Loaıh 24 (A.A.) - Maıdıa
ter'de sın "5yliyeıı lngltue Hıı
... Mwı sır Ar±lıe!d Sig:leir, 
Bi:vik BritaıQ'aıuıı. l/.aı4 Al • 
.... t)e ma.ri ._ ~. 
lerlne •ilk .,.,.. • w d ... 
•• 11 •:•• ......... 

;~ - ~ O N T E L C R A. F - 24- Z nd L\.~UN 1 ... 

Şekerli Maddeler 
mamul şdkeı<lbrı<! ve şckcrf.et, 
~\"CUt o1duğu halde s:ıı'..ış y~ • 
m.'.llımdt ve bir kısmıııı ısalld1~-ıırak 
qo'k! .• demek suçi1e Aı:ru ye 
verihn :Şl:eru.ır. 

Pasta.ne, maha}lE'b ci, sütçü, 
ka1:ıvccı , g;ıziooc.ı g'fu; bı:ızı esr.oi. 
da dün r:aflari al'ltıuıım,kırdır. 
Bu mey&nda b&zı kah\'Cdkv kalı. 
V<? ,.e çayı 7 ,5 kuruşa çııkııamş • 
J:oa.rdır. Boniaır h~da da t;:tk!.. 

beıt yapılınesı kıaı,ıımd<aıın>Atlara 
~lmŞt.ir. 9'led)e lıatllll&_ 
Kiidürliijii bG WıL1 yerler Wııo 
landa ,_ rıaı ı.rw 1w ı.,; 
neHadlr . 
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r lngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
'----------------No. 88 

Türkçeye ~viren: lsKENDE& F. SEKTELIJ 

0 
- Japonyada adet olsaydı casusluk timsali 
olarak evvela senin heykelin dikilirdi 1" 

- Beni daima a*a.ııda ıörecekain. 
Yokohama! Müsterilı ol. Bu :fedaJLA.t"-
1.Jikrnrıru Japon milleti albın kalemle 
tar;ıhe ka~d.cdecek. 

Tomsona gottirillecek: Hkı H!k önce 
.. ld?ğıma memnWl oldum. PMlaeıodaıı 
kalk:;ık, eczahaııenın bntrnden geçer
ken dük:kooı ık:apa'ı bı.rldum. 

HE;so yavaş yavaş mırıldaııaırak ko-
nuşuyor: 

- Bu ili;ç neye yarar?. 
- Adam a.yıUmıya .•. 
- Bayılan biri mi var?. 
- Tomson fazla vi5ki içmiş... Sar-

n<>~ ohnuş. Baygın brr l.alde yatıyor. 
İlaç almak baıhanesjyle çıktım. Bafıka. 
bir vesile yokıtu. çlk.mıyı;. 

- Cumhurrek-i bugün nereye girlü? 
- Anlıyamadım... Ncrt!ye mi gitti? 

Bu da ne demek?. Vilson dündenbeııi 
hasta yütryol' .. Yazı işleripf de makive 
ile ben yazqwwn. 

Hiaıo lilld ı.i: 
- SeDi aldatmlfla,r... Bir saat Orıce 

üç otomobil bu-den g~i. Ortadaıd o
toda Vilıson vımlı. Parlaıııeoıo,a doi
.ru &ittiler. 

- Gar.ip §ey! O ha~ benim çabı.lt 
~ çlkarmaklrğun ıçi.n, çoc'*1arm mü
rebbbesi bana Vilsoıııuıı basta oklu
ğunu söylemiş olmalı ... 

- Bc.~a bir sebep oıma.e.ı aama? 
Bu uıy'll bir ihtimal ... 

- Bana bu yala:ıı .söylemenin " 
beni bı urct.J.c aldatmanırı ne mina
sı ve fayda ı olabilir?. 

- Haıtw-a gelıniyen bir sebep olabi-
lir, Yokohama! Ayağını den1c -· 

- Çok diıkıkatli davranıyorum. 
- Tomsona, neden içki içmesine 

müsa.ade ediyorsun?. 
- O iÇmedcn duramıyor. 

- Bu, Vllsonım teveccühtilıü kay-
betmesine vesıle olabilir. Sen de bu 
yüzden ;rana.rsm! 

- Ne yapaıyım? Balla ıbir fiktr ve
rin. 

- İ~memesinl rica et ... Kabul et
mc~e ayrılacağrru ve sarhO§ biır a
d:mıJa oturamıyacağmı s~le. 

- Onda içki iptilası di:n kadar 
kuvvetll. Hartı.'\ ondan da ıwa... Bı
rakacağını sanmıyorum. 

- O halde saraya içki gfnneelnl el 
altında?' men'e çalış! 

- Bu mümkün dei)l. Tomeon ha
demelere bahşiş verip gi.zti cizli .içki 
tedaır.ik ediyor. 

- Sen bu adamları tehdit edd>~ 
sin, Yokohamal Her yerde ıırrarun ve 
ba.hşioın rolu yokt.ır. Korkarlarsa, ee
'lirmezler. 

l:3ir lla,-H )'iirüduk .. 
Hi:ssoya yavaşça sordum: 
- Vllsonun kafasının içinde seya

hat eıtmekteyhn. Öğrendiğim ıeıyler, 
Amerikarun en milhim esrarıdır. B~ 
!ardan hi.Lltumetimln çok meımıun o
lacağmdaıo §uphe e~meliıyim, değil 
mi Mister Hiss<>?. 

- Şüpbesh. Ufak bir~ şüphe dııtııi 
insaf.slrzılık olur. japonyada heykel 
yapmak adet olsa~dı. hilkfun.etbnAK 
ilkönce -1'edak5rlık thnsali olarak
seııin heykelini d kercf! 

Hfssoınun sözleri hoşumn gittd .. 
Meydana çl'kan caddenin ~mda 

kendisinden ayrıldım. 

* TOMSON ATILDIKTAN SONRA.. 

Saraya ıeldilim zamao. aradan çok 
vak·;t &eçnH!ıniftl. 

Tomson. blW, bıraktJPm 
üstünde yatıyordu. 

Daire lılüdürürıe sordum: 
- Tomsonuo amcası bugtln bina 

iyiee midiır?. 
- Evet, Mis -dedi- dürııldhıe nlB

bet~ iylıcedir. Yann m~ai odasına 
kadar çıkabileceğini um11yor1&. 

- Hastalığı ne imiş?. 
- Hem üşütmi.ış .. Hem de bir böb-

rek S80ClS geçirmiş . 

- Cumhurı>.eisi böbreklerinden beır 
zaman raıbatsl3lanır mı?. 

- İki üç ayda bir kere bö;yle Wr 
kriz gelir... Kendilerin~ bir kaç gün 
Taha1slz eder. 

Daire M\ictüril ile farzla ~ 
dını. 

Odamda yahu:ıım... Dilşlhı.ilyorum: 

Acaba bana mı :yalan sö:yleyorla.r?. 
Yoksa Hlsso mu yanlıs gördü?. 
Bunu, bugurı. değilse yarın ~-

cağımdan emmim. 

Tomsonun yaınına sokuldum.. İlacı 
burnıma lroklattım: 

<Devamı var) 

Oetlet ftemiıyolları ve Limanları işletme O. idaresi lliııları J 
Muhammen bedeli (14877) Ura (50) kuruş olan muhtelif cins ve eb'atta 

9 kalem Bezli ve bezsiz lastik Boru ve hortumlar (Akümüh'if.örleri b<>şaltmak, 
komilr sulamak, havayi muzayylk fıletlerl, lokomotif SUrşoför borularını temiz
leme't, Yolcu va:gonla.rın su vermek ve santrifüj tulumbaları ·çin) (13.2.1942) 
Cuma gunü saat (15.30) on bet buçuıkta Haşdarpa§ada Gar b"nası dahil'ndeki 
ko ı yon tarafmdaın k palı zarf usullyle satın almaca:ktır. 

Bu l~e girmek ıstiyenlerin (1115) lira (82) kuruşluk muvakkat teminat. 
kanW1un tay n ettigı vesikalarla tekli:fle rini muıbtevi zarflarını ayni gün saaıt 
(14,30) on <'ört otuza kadar komisyon Reısliğine vermeleri iAzumhr. 

Bu ite ait ıartnameler komisyondan parasn olarak dağıtılmJdadır, (507) 

* .... 
Ha.ydarpaşadao .'Jall't 9.25 de hs.reket eden 24. saat 13,00 de ha:e'ket eden 30 

ve saat 15.20 de ha.rekıet eden 34 No. lu katarlarlın PencHkıt'en .. ant 10.50 de 

ha:reket eden 27, saat l4.c5 de .baı·etu~t eden 33 Ye 17.12 de hareket eden 39 
?\o lu ballllyö katarlar:wıın göcülen lilzu ma binaen 25.1.942 tar.ilıind-en itibaren 
}şlemiyeccği saym balıita ilAn olunur. c680> 

• • 
Istanbul intihabı Meb'usan 

Teftiş Hey'etinden: 
Gcnc-ral Hakkı Şinasi Erelden açı.lan lstanbul Meb'oouıtu için 25/1/942 ta

ııh'ne müsadif Pazar günU Üniversite komcraırıs saılonunda intihap yapıJacak

tır. Saat tam dokl.12da rey alınmağa başlanacağından muntehıb' an.lerin aşa.ğı

dakl terfp sırasına göre muayyen saatle roe ellerinde bulunan müntehiblsani 
elizıdan.Is.riyle salonu teşri1 ederek .re,ykr ini kJllanmaları rica oluı.ur. 

Saat Dakika Saat Dalı: ika 

Emin6rıü, Fatih 9 ili 10 30 
Bo;yoglu Beşi.ktaş 10 30 > 11 30 

K. Köy, Eyiıp, Üsküdar 11 30 > 12 
Adalar, Baltıl'ltôy, Sarıyer, BeJkcn 12 ıs 

«'132> 

BÜYÜK ZABITA ROMANI 

1 Kara Kapı Cinayeti 
Y.4.ZA •.. 
Louıs Thoıuns 

Çev 
t. SAC İT No. 23 

Adam acele salondan ç~ı, beyaz 
mermerler keplı geniş sofadan ge,,;tt. 
BlT hırsırı gibi uza«ıl~ıyor. Eli ıkapıya 

yap~ı.yor ve titriyor. Fa&aot salonda 
evin süktitunu yırLaııı acı bajl'Jlı .ifit
mlyor, dUJ"mak istemiyw •• 

IB 

Saat 8 1 3'J dak.i9a ~. 

Lady Gordorı g~ç kJıU Mis Flo
rence'l teoıellioye ça.ı 1ş17or. Dizleıinin 

üzeline oturttu, ko!Jarının anısına al-

dı. Sankı on be§ sene aradan silin
mls, J.o'Jorence ~ni..iz küçücük bir lm 
mı,~ gibı ona tallı şeyler söyliJyor: 

-- Doiru değil kızım. Arthur bir 
kat ı olamaz. Onu sen de tanırsın. Bu-

na bıanma. Müfettiş Mbriba şu.phesiz 
aldanmıotlr. Bu Polisler her &eye ina-

- Fakat anne bal de onlara ~ 
yonun. 
Kı' bunu iıkl hıçkırık arumda 11.ay. 

kırdı. 

- • Evet, haidtm var kızım. Onlara 

Jncınma. Ar1hur iyi kalbıl biır ıençtir. 

- • Evet 111ne, öyle amma onua suç
lu olduluna :1narıırMirsa hiç bir 14!7 
dlınlemeder, demal 79kalayı.p laapse 
atarlar. 

~-· Ha)'ır, korkma! 
- Anne ben Ar~lıur'u seviyocum. 

Hapse aıtılmasını ona baksnl* edil~ 
mNıni i5temfyorum. 

Genç kn daha d iin Art.hur balrkmda 

birr !titaydl besliyordu. Fakat kızının 

bu yeni itirafı Laıdy Gordon'u biraz 

~rete d\İlürdU. Bu itlrafııı pek ani 

YMitaia old d ·· · ordu. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

İeabılMla ıtmde 3 kaşe ahnabi lir. Her yerde pulJu kutuluı warla isteyiniz. 

GAYRİMENKUL SATIŞ iL.ANi 

Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Ba şkitipliğinden: 

Hüeey.İll Hlis.nil Ersim He ölü Mustala Remzi var.isi Ömer Nurytız ve ölü 
Mfiı.met liulüsi varlısleri Fatma ve Oğuz.un şayi-an ve mUştereken mutasaırnfı 
bulunduklar:ı. Kaıs?mpa~da Oe.mii Keb!r malballesimle Dereooyu caddeslle Kat
Sl\P Zekeriya sokağı kö~e.Jı.nde kaın 20 mükerrer 20 No. ile murakkam blr ça
tı altında tiç bolük olup bunlardan birinde zcml!ıı :katı bir taşlık, bir kuyu, bil' 
kömü.rli.i'k. btr oca« ve birinci katında iiki odn bir sofa, bir beUI ik.i!'ı'i katında bir 
sofa ik.i oda bir heliyı ve diğer bölük zemin k:ı4ında bir ta§bk, bir oda ve bi
rınıcl katında bir ııofa bir be.lA bir oda ve ikinci katında bir sofa ik odayı ve 
uçiilıcU bölük bir taşltk biı hela ve iki odayı ve elektrik tesisatını havi ve ay
rı ll()'Tl kapıları bulunaın ve tamamı 76 kUsur metre mura-bbaı mesahai sathir 
yes.i:rxk! ve ayda kırk Hrn kira bedeli tem.inine müsaiıt ve 2750 ilci bin yedi 
yüz elli liı'a kıymeti muhaımmenesiode ahşap bJ.r hane ııuyuunun U-alesi zım
nında açxk nrttırmaya konulmuşur. 

Birinci açlık arttmnası 18/2/942 t..iıhirıe müsadif Pazartesi günü saat 14 
ten 16 ya .kadar Beyoğlu Su1b mahkemeleri kalem od:ıısında Başkatip nezdinde 
icra olunacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini 
bulm:ııdığı takdirde en son a.rt.t.ıramn taaıhhli<lü baki kalmak üzere iJclncl açık 
~rfürması 26/2/942 tarih~ tesadüf cdeıı Perşembe güniı saat 14 ren Hi ya ka
dar iıcra edilcrt* en ~ ar1ıtırana. ka.t•t ola.rnk i,hale edilecektir. İhale gilnüııün 
dahil olduğu taksit niıhayedne kadar müterakim Bekdlye bina vergi borçları ve 
evkaf jcaresi hissedarlara ve dellMlye rüsumu ile ihale pulu ve 20 senelik tA
vk bedel! ve tapu barçlan m{lft.erlye aiiili. Arttırmaya pak edeeek kim11e
lerlrı. gayrı menkulün lUmeti mubammeneBiııln yüzde yedi buçuğu nlsbet.inde 
pey akçesini veya milli bir bankanın bu nisbette teminat mektu::ıunu verme

leri ,arttır. A.l'thrma bedelin~ kendisine ihale olunan taıra!ın<lan ibate gUniin
ckn tiba.ren verilecek mühlet içinde mahkeme kasasına ödenmesi mecburidir. 
Ödenmediği ta-kdlrde ihale feshedilerek kendisinden evvel en yüksek tekli!te 
bulun.an kimse anetm~ olduğu bedel ile almağa razı olursa ona ihale edilceek 
ve o da razı olmaz vey bulllftlTl2asa hemen yedi gün müddetle arttmmay& çı
nnlacaktır. 

Yapılacak ilAn alikadarlarıt teblil edihniyecektir. MU2a'Yedc sonl.ll1da erı 
coJt arttırıma ilııale edileeek ve her iki. halde birinci llıale edilen kimse iki ih~ 
le M&Sında:ld !arktan ve zarardan :ınes'ul tutulacaktır. İhale farkı ve geçen 
giaılerin yilzde beş faizi ayrıca hükme baeet kalma!ks.rzı:n taıhsil olunacnktııı·. 
İpo1ıek saıhibi vesair ala.caklılarlaı diğer alfıkadarlaırın gayri '1Jenkul üzerin.
deki hak ve iddialarmı evrakı mUsblteleriy'e ilan tarlıhinden itibart!'ll on beş 

gün iç.inde saUş memuru olan mahkeme Başkatibine bildirmeleri J:izımdır. Ak
si takdirde hakları tapu sicUleriyle sabit olmı yanlar s:ıtış bedelinin paylnş
m:ısından har.Lç bırakılaca.k·ardır. Müzayedeye !şt 1raık edenlcr·n bmÜll şera~i 
kabul etmlış ve evvelden öğrenım.1ş ve biılcrek garyrl menkule talip bulunmuş 
oldukları addedilerek so,1rncron itrrnzl:ın me;mıJ olamıyacaığından satı;ı günün
dıen evvel g31Yri menkulü gezip gôrmeleri v<' farı;lıı maılıimat ahnak i$tiyenlerin 
936/3 No. ile Mahkeme Başkfıtibl.ne mürncaaıt etmeleri ilAn olunur. S. 936/3 

TÜRK TlCARı;T QANUA~l A~ 
l<UPONLU VADE:Lİ M~VDUAT 

PARAMI BURADA i'LET 
ef 

~.A.·...-·..m· --~· 1 Ala 1 .,....... 1 

- Onu sevıyor musun? Evet, oh, li-
111. Öyleyse gidip Mis Todge ile görü~ 
şeyım. Bu yi dostumuzun bize bir iyi
IJJdı.: bulıınaıcagına cminhn. Ona bi.r 
h:lefon edey,im. 
Mis Todge ılıstelik büylık bll" eöhret ka
dınları dan b rlslydı. Bir çok kadın 
khıple hıın rcisı bu.t nuyordu. Bazı 
mccm;.ı lar k d ~ı k cereyanlarını 

ınud faa c.de mak;ı'C'ler yazıyordu. 

Ms Toclge i.isteıik büyıık bir şöhret ka .. 
zann ış, re mı ınnbiilforde epryce ha

tırı sayılır bir avukattı' Karakleı· sar
hibi bLr kadındı. Hemen herlces onu h• 
kiki b.r afet olnra-k tanıyordu. Politi
kacılar kendi aralarında bu kadını 

t'büyiı<'ü> veya cErgerek dili> ctt,oe a
nıyorlardı. 

On dakiıka soııra Mis Tocfle, Flo
rence'ln ~esinden Mdlseyi oırendJ. 
Sert sesiyle söyle cevap verdi: 

- Ben de s~ telefon etmek 1'8tlı
yordum. Çilııku tıınımadığım bk a
dam siz:n itzl' ntü ~in<ltı kaldığınızı 
bana haber \ c-rdi. 

- Tnnımndığıruz bir a~m mı? 

- Evet. Kinı olduğunu bilmi)'o-
rum. 0:1 dakika c~\el telefon etti. i
şin aslını ogrrndrm. Merak etmeylnız 
Lndy Gc rdo:ı, b işle derhal meşgul o
lacağıma inanabilirsiniz. 

degU mi?. Ne kadar iY'i biır ge~ ~ 
lirsiniz. 

Avukat kadın s&zilnü kesti· 
- Evet, evet, tan yorum. Bununla 

beraıber, söyledi:klerıın r.ramızda .kal
sın. Bu Artıhur'a da pek güvenme
melı. 

- Fak.at Mis Todge, )'oba strıe o
nun bir cinayet .. 

- Hayır onu demek istemiyorum. 
Arllhur ~iıphesiz amcac:ını öldürme
miştir. Doğrusunu mu istıyorsunwz? 

Benim fikrLme göre, M .. r;b?ı !dekar 
bir herıftir, Enwıiyet Mud:irlüğünde

lci ki~~:erin bu Çinliye hayıranlık 

beslemel<'rine şaşıyorum. Bu adamlar 
burunl&rının uctınd3'n ilerisini göre
miyorUır. Bu lşttı Madb'ı"dan da pek 
Ali şüphe edilebilir. Kimbili:r, belki 
de Davld Cofüı.rsan'ııı katili, bu hlle
kAr Ç"nlldir. Acaba şüpheleri masum 

bir adamın üzerlınde toplamak için 
elinden geleni yaıpmıya çalışmıyor 

mu?. 
- Mi:. Todge demek siz .. 
- Lady Gordon bu meseleyi bana 

btrakınız! Arthu·r işle meşgul olaca~ı
mı ~ize vadediyorum. $imdi emTıi,yete 
gicleccğ ın ve ın-eşiıur Marfüa'nın mas
kesın~ a.ttıracağım, ne ııclam o'dui'tınu 
ımlasınlar. Bana i'1ma't editııl:z! 

----- ---Ji· ----
Jçı•Jt :f-o' ı 

24 2. ci kanun 1942 
18.00 Program, ve Memleket Saat 

Ayarı. 
18.()3 Müzik: Karışık ŞarkılaT, 
18.40 Müzik: Radyo Dans OI\kestıra-

sı - «Her Telden> Piogramı. 
19.00 Kon~mıaı (Büyük Adaımla:r) 
19.15 Müzit: Raciye Dans Orkestraı

swm «Her Telden> Prograanıı-

nın Devamı. 

19.30 Memleket Süt ~an ve A-
Jans Haberleri. 

19.45 Eonıuşma (İaşe S8'1!ti) 
19.56 Müdı:: Fasıl sazı. 

20.15 Radyo Gaze;esi. 
2.46 Müzik: Fasıl Sazı Programının 

İkinci Kumıı. 
21.00 Ziraat Tııltvim.l. 
21.10 Mürlık: Dinleyici İstekleri. 
21.45 Konuşma (Güzel Törkçemi2). 
22.00 Muzik: Radyo salon Orkest.ra.. 

sı. (Viok>nist Necı.p Aşkın). 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 
Haberleri, ve Borsalar. 

22.45 Mwik: Radyo Salon Otkeıtlıra
s. Programının Devamı. 

22.55/23.00 Yarınki Program. ve Ka
paq. 

• • 
TÜRKÇE NEŞRİYAT YAP AN 

YABANCI İSTASYONLAR 

(Türkiye Saat Ayan ile) 

saat Metre 

Almanya 8,45 1339 
325,4 
49,92 

> 19,45 25,31 
31,22 

> 21,00 31,22 
1339 

İngHtere 7,15 31,32 
> 12,30 19,60 
> 14,15 19,60 

> 18.45 19,60 
31,32 

itaıya 12,15 19,70 
25,21 

> 13.10 25,21 
41,55 
41,55 

> 18,20 19,70 
25,21 

> 20,50 25,21 
Amerika 18,30 19,8 
Bu lga ri.~taın 19,15 352,9 
İran 20,00 48,74 
Fhistin 21,15 449,1 
Romanya 21,25 32,4 
Rusya 22,00 43,23 
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SAMAN SATIŞI 
İstanbul Asliye Birinci Ticaret 

Mahkemesindoı: 942/10 
Devlet Demiryolh' .. rı Birincı İi-

letme Müdürlüğü tarafından vu.. 
kıulbulan tal.:p üz-erine mahkt:me. 
ce ~ık arttırma ı~ satılmasına 
karar verilen 1 vagon iyi ciıns ma
kıine ve düven samanım almalk is. 
tiyenlerın 26/l/Y42 Pazartesi sa. 
at 11 ile 12 ar~mda Haydal'pa. 
şad.a Devlet Demiryolları A.nbar 
Müdürlüğünde bulunacak mahke.. 
me naibine müraıcaatları ilan olıuı. 
nur. (9679) 

• • 
SAMAN SATIŞI 
İstanbul Asliy~ Birinci Taret 

Mahkemesinden: 942/11 
Devlet Demiryollaırı Birinci iş. 

letm~ Müdürlüğü tarafından vu. 
k·ulbulan talep ürzerine mabke·m~ 
ce açık arttırma He sa,tılmasıına ' 
karı:ır verileri 2 vagon iyi cins ma. 
k'n \' düven samanım almaık i's-

Tarihi Tehi~a: J 

Ehlisalibe Karşı Kılıç Arsı 
Yazan: M. Sami Karaye 

Çavuş asabiyetten çtldıracaktı : H 
muavinine keskin bir emir ve 

Sabah .iyiden iyiye olmuş, orta.. 
hk ışımıştı. On beş daJci1ca kadar 
ştıhri altüst ıettikleri halde bir 
türlü ıbir i2 elde edEmEmişıero.i. 

Bu heyecanlı anda takip müfrezıe
sirun onbaşılarından lbiri u.zaıktan 
&ıe.ı acı düdük çahnı.ya başlamıştı, 
!bütün müfre2le o taraıfa doğrula.. 
rak dörtnala gltıtller. OnbS§ı eliy. 
~ göl üzerinde salbahın berraık 2i. 
yası altında sal üstünden giden 
firarileri gösteriyordu. Mesaıfe 01-
dukça yaıkıın ı<li ... Takip müıfre2Je. 
-si ıefı adı belki ıyetişürd>iılirn diye 
<ılk atryol'lardı. 

Çavuş asabiyetinden çıldıracak.. 
tı. Bir an için şWr !arının kara. 
dan ayaklarını kı€serek su üstüoo 
naJtletti!kler.iıni görıip düşündük.. 
ten sonra hemen muavine dönüp 
ıkıaskin ·bir emi.r wrdı: 

- Hey! ••• Haydi, çaıbUk §IE?hir 
sut>aş.ısı.na ıhalber ver! Ne kadar 
sal varsa ·beş dakikaya kadar ha.. 
zır larıSlll.. 

Muaıvkn ve maiyeti şhn§ek g.ilbi 
subaşıya seğirtmişlerdi. Esasen. 
Subaşı sabahın alaca karanlığın. 
da imparatorluk muıhaf.ı0larılllJl, 

ani bir surette şehre alıelacele ge. 
lişk rini halher almıştı·; kQiıkuswı.. ı 
dan titriyordu .. bu derece .kn.wvet. 
li bir müfrezEınin ve hele 'kale~ 1 
haf ızlarmın gelişi bHe Seılçwk Im. 

1 
paratoru tarafından k~nditsinıin 

idamına hükmedilmiş olOOğuna 
delildi. Zavallı ada~ ne yapaca. 
ğ:ını şaşınmş, bir yandan abdest 
alıyor, bir ya:ndan da çoouklarile 
heliıllS§ıyordu. Zavallı Subaşının 
tam bu şaşkınlığı esnas1Dda kapı. 
.sının ÖnÜıllde yirmi &adar atlı ·bü. 
yük bir tarraka ve ş;ımata ~ dur 
muşlardı. 

Muavin aıttan inerek seslendı. 
Suıba.şının ağaları kapıları açarak 
selam durmuşlar, kumandanı kar. 
şılnuş.lardı. Merdivenleri aoele ile 
biT sııçrayı:şta çıkan mıucwiın, sa.. 
km kapLSında, Suıbaşı ile ıka.rşıla.ş.. 
mıştı. Subaşıya seslendi: 

- Haydi, çaıbuk ol, ne kadar 
sal varsa ~ dakikaya kıadar ha. 
zırla!. .. 

SubS§ı büsbütün çileden çık. 
rnıştı. Bu da :nıe oluyordu?. Sal da 
ne için idi?. 

Muav.iın bir lahza şa~m şaşkuı 
duıran Subaşıya sert biT hitapla 
tekrar etti: 

- Ne duruyonmn be adam! ... 
Haydi çaıbuk ol, muhafız Jrumıan.. 

danı da maiyıeıti.le göWn 
dadır •.• 

Suıbaşı ke-ooinı topar 
Hıe.men ağasına seslendi: 

- Hey! ... Tekin! 
Tekin ağa hemen km· 

ıkilmişti, iri gövdeli, koç 
pürsilfıh bir adamdı .. 
mirlerini verdi. 

Tekin aığa maiyıetile a 
niıp lazım gelenl.errı bulnr 
tedari'k etmişti. Bu tcdad 
rin yerme gelmesi .:ınc· 
dakika ka<laı· ,,ürmiişfü 

Muavin ve Swbaşı b r 
ka ayakta konuştuktan 
lar da atlara binerek, m 
mandam olan çavuşun y 
ğixtmişlerdi. Zavallı Su 
içyüzünü anladığı zama 
dar sıevi:nmi.~ ve ralhat 
aııştı. 

Yi-rmi •beş kadaır saıl 
ıemne haZ1l' d~rdu. 
Çavuş ve maiyeti atla 

ber salJara binmişlerıli. 
ırek çekıenJıeır oılduğn gilb 
de vardı. Şimdi taıkip b 
zilıe karadan mı üzerıi.ne 

Tokay ve ağabeyi'Si 
~l.emiş, urukta bir nok 
de gözükür vaziyettıe jd'i 
yellrenk'ri clmadığında 
kürek ve ~"e-rk:en direklot: 
diık1eri cekıltlerHe harek.e 
la·rdı. Zavalhla'l'ın Uiıre>}r 
kadar iyi değildi. Rüzga 
bir surıette batıya doğıın 
den sür'atle gidelbiliyon:l 

Çavuş kürekçilere ve · 
rio sıkı emiı veriyıor, ye• 
ııek~ileri on be~ daki 
değişti!'ıerek sür' a&' 
ve ağa'beyisinden ıiki mJsl 
aUe yol alıyordu.. M 
çe kısalıyordu, çavuşun 
payan yo'ktu. Çünkü şr 
su üstünde ördek avla<r 
llıyalbi~ktl. 

• •• 
Tokay ve ağaıbeylsl akı. 

hıa olacağını JoostiroHer 
düşman1aır yaıklaşıyurl 

rini su üstünde kayibet 
kan olmadığı gRn iyi bi 
dövüşm.iye de me\•ki m 
Kürek .çekle çekıe canlaır 
ellarinin içl.eri su tnpla•m 
lbir ·h::ı-le .gelmişl-e-rdi. Bu h 
manlarile dövüşmiye bilıe 
ri ka•lmamıştı. Tokayın 
•hırsındaın çılgm bir hale 

(De 

Hediye Kazanan) 
tDünkü sayımızdan devam) 

Yi.i'ksek iktısat ve ticaret m.ek:. 
tebi l iınc '.· sıın ıf t a1ıe!belıetrutıd'en 
987 numaralı B. Raıhmi Di~man, 
Seçuık kız saın'a t meıkteıbi biır:inci 
sınıf taılıebelerin<leın Baıyıan Hey· 
:rı'ye Bartu. 

Mıu Me M hı ıd ı J e Iıer karLa.n·aınıl ar: 
F;ski•sl?'ı., i.ı· Devlet DetmıiıryollJaırı 

aıtölyc;ir.<le tesvi:yec-1 Rıefik Mo.r, 
Avnavubköyiindc Me-.laırlıık ~luı 
12 r;uımaralı hanıE(te Baıyaın M-a«"iı. 
~ P reli, Divanyoluında doıktor 

B. Fahri Aziz vanı.nıda Şi.ilkıriıye 

Devrim, Siil"k€cıde Tan oteliınde 

Şüıkırii Muğla, YeşiBköyıde Mıüı • 

<.iüzel ve zarif olmakla bera
ber dakika şaşmaz saattir. Her 

\, yerde arayınız. 

nü saat 11 ile 12 arasında Haıydar. 
pa~nda Dev1.et Demirıyclları An.. 
bar Müdürlüğünde bukırıacak 
mathkeme naib"ne müracaatlan 

nu.r. (9680) 

hend.i's Ziya sok:ağmıda 8 
tl'ada Bayan Dür.nev 
sun ıErrrlcetk lisesi 1 iınd 
helerin<M!n 27 nuımaralı 
Deni'Z, Beşilkılaşta Seretnc 
~c.ıuınoo 7 n'l.lllllaıralıı ·haın 
ıret mdrlebi tarebEılleıriınıd 
AdoaJ-e't, Ulıuikışlıa. 1tıt 

ıka.Jıveci B. Dııırsuın 'I'elk, 
de Yaızıcı Ariıf sokağı01ıd 

•marab hanooe ınıüıt 
hı Lamia, Aırııkaraıya 
kaeı· Lamıla, Ail'llkarada A 
lka·leti ndılEl.S(ıbe ikıaleıb!· 

larınıdan .Aıgaıh Ürünn. 
SON 

FatLh 3 ÜDC"ii Sulh B 
kemesinıeka: 

941 stıJE.Sl Haz.ıraın, Te 
tos, Eyl\il ıryla.rın<ia Cl'rrahp 
ncsmdc ölen Sadi Osm. n, 
lili, Muı:."Ul<faı Ha.san, S::ıbrı O 
dulluh Mehmet, AbdiltkaJir 
Mehmet Ali, Mustafa Me 
lut, Mehmet, Ethem Nuri, 
rahim, Kası.m Halll, Oı.man 
Kemal DUTSUn, İbrahim M 
rolombo Sotiri, Fatma Os 
Mehmet, Muırtafa Mehmet, 
mer, Zahide İ•brahim, B ' 
Recep VeM. Ali, Mustafa. 
rahim Mehmet, Osman H 
dull.a.h K.abyullah, Mehnıet 
LMif, Necati Mehmet, Hüae 
ri. İbrahim Yusuf, Sabaha 
zi, Ali Tevfik, Cena Halil, 
mail, Yuauf İdris, ömer . 
rekeleri ınaıhkememizce taıb 
kAt ve naıldtlerine va.z'ıyed 
duğundan borçlu ve alacak 
ay ve vıırisleri-nin Oç ay 
rakı m\isbiteleM ile mürae 
si takdirde tcrekenlll Ha 
hınacağı il§ın olunur. 94 
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