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Celepler 80 bin ko
gunu feda ettiler! 

Anıt-Kabir p r 0 j e S İ 1 

Narh kalktıktan sonra ilk koyunlar dün 
kesildi. Yakında et bollaşacak Mukafata layık görülen 3 eserden 

birinin sahibi Türk olması 

Türk mimarisinin mü-
him muvaffakiyetidir 

Profesör Emin Onat bu netice 
hakkındaki ihtisaslarını anlattı 

Aııkanl zs (A.A ) _ BaşvekA.let gayesini 'karşılıyacak mahiyette gö_ 
AıııLkabır' koml.syon~dan tebliğ edil 1 rUlmiyerek ilk tetkikte reddedilmiJ. 
nılttır: 1 tır. 

l - Ebedt Şef At.atUrk ic;ln Raııat. j 4 - Geriye kalan "80"' proje iklnc: 
İeJ>ede yapılması kararlqtınlml§ olan bir elemeye tAbl tutularak bunlardan 
Aıııt kablre ait MlJleUer arası proje 19 u jUrl heyeti raporunda l.Zah edl. 
lll~tıe.kaama 49 kişi 1.§tlrak etmiştir. len sebepler dolayıılyıe kabul edilme.. 

2 - Bu projelerden bir tanesi mU. mtştlr. 
la.baka müddeti bittikten 80nm ko. C5 - Bu ıuretle ilk ll<.l tetkikte te. 
tnlsyona vardığmdan diğeri de proje. mayüz edip aon bir incelemeye bıra. 
ilin &ınballjı Uzerlnde sahibinin hUvl. kılan ll projeden UçU jUrlce mUkA.. 
~ti Y&Zılı bulun madığmdan mU.sabaka !ata !Ayık görülmU, ve beş tane de 
taıımatnameslnln yedinci maddesi mu takdire değer glirillerek ıatm alın _ 
Clbince jUrI heyeti taratmdan mlL!a- maaı hUkCımete teklif edllml§Ur. 
bt.ka dı§mda bırakılml§ ve tetkikat 6 - .TUrl heyetltıce mUkA.fat.a IA.. 
''47" proje Uz,erinde yapılm~tır. yık görUlen projeler mUracaat sıra 

3 _ Bu .. 47.. projenin on yedisi numara.sma göre §unlardır; 

JQri taratmdan mnsaba.kamn yUkaek (Devamı 3 üncüde} 

Almanlar 
Orta Şarkta taar
ruz edeceklermiş 

Mareşal Runşted 
tekrar vazifeye 

başladı 
-0-

Mareıal Fon Boc:k da 
Kafkaayaya kartı harekatı 

idare edecek 

Proff'!IÖr Euıln Onat 

Yeni Gine 
sularında 

3 Japon 
gemisi 
batırıldı 
--0-

2 gemi de basara 
ufjradı 
----o-

Japonlar Yeni Ginede 
Moresbiye 67 bomba attılar 

J.ondrs, 24 (A. A.) - 1vning 
~iyuz p.zeteej na.zi ı erin taarruz 
toin Orta Şarla ~eri muhak -
lı:.ıt olduğ'.mu söylUj.·o~. Bu gaz~
tc Rmı cep'!ıeeinin büyük ehemmı· 
Yetine rağıneD .Alma.nlarm en iyi 
aubay ve kJta]arını bu cepheye 
~rdikleri anla§ıldığmı söylü • 

Londra, %-1 (A.A.J - Yeni Ginede 
hava faaliyeti ıırtmı§tır. Jııponlanıı 1§. 
gali altında bulunan 'mıntakal&ra a 
kınlar ylpılmqtır. 3 .Japon gemlai ba: 
tınlmtş, 2 gemi huara uğratılmı§tır 
1 düşman muhrfblnln batırılmı§ olma· 

Vlfl, U (A.A.) - Fnuws kaynak. aı muhtemeldir. • 

Vor. 

Rauf Orbay 
Londraya vardı 

lo~ra ,Sij,(.A.A.) -T.ürkiyenin 
Yenı Londra büyük eıçisı Rauf Or 
bay dün akşam Londraya vannış, 
halkın samimi tezaııüriyle karşı 
lanlllıştır Büyük elçiyi hükümet 
t\arnına kordiplomatik Vis Mar~· 
klı.sir John Mong karşılam~~ır: 
~gazetesi bu sabah Tın:k1• 

~enın yeni mGmesSilini sa.mınu 
s~tte seli.mJamakta.dır. Gaze~· 
~~siyası muhabiri Ra.uf_Or~ay ın 

Clrpte ve politikadaki dikkate 
~nn mesleki hayatı" dediği ha: 
lttn<lan baJısettikten sonra dl" 

l'<>r ki· 
d ''Ye~i sefir aziınkAr ve ces1:1r 
~· kendisinde denizde geçirdıgı 

illerden açrk konuşma hasleti 
(Devamı 3 üncüde} 

Bir Japon tayyare 
gemisi batırıldı 

Di ltJrıd~a. 24 ( A.A.) - Sandcy 
.\ SJ>ats ın haber aldığına gör~. 
ıaıi!'8t~lya açıklannda bir ~e-!lı~ 
ba •hır Japon tayyare gemısım 

lan şark cephesindeki günUn en mu Japonlar Yeni c•- d ... , • we e -oresbtye 19 
hlın hA.diaeeinltı en mqlıur Alman aev tayyare ile §fddetu bir kın 
k 1 Ustadl • a yapını§ -

u cen anndan blri olan mare. lar, hava meydanına 67 bomba at • 
şal von RWl§tedin tekrar faal vazlie· ml§lardır. Sonra makinelltUfek atqlle 
ye geçmiş olduğunu tebarüz ettirmek. 1 nıeydaru taramI§lardır. Hasar azdır 
tcdlr. 'İ, İhtimal 2 tayyare dll§UrUlmUştUr. 

HenUz teyld edllmlyen bir habere ı Japon ta a 1 glire marqal von Bock dahi vazife mali ga bı:r dre eri, Avustralyanın şl. 
bqma gelmiştir Mumalieyhln Kat r n e bir sığır yUkleme l'I. 

· • manı olan Vlndham ld 
kaayaya kar§ı hareketi idare edeceği etml§ll!rdlr HU a yen en hUcum 

· cumun neUceal tama 
Bllllılmaktadır. mile blllnemı • yor. 

!1• l!Ce_lllLJA!lllD daba oldu 
~ - .. 

Bir çoban ateşli kalas 
altında kalarak öldü 
Mandıradaki 80 kuzu da yandı 

ArnavutköyUnde de iki ev kul oldu 
Evvelki gece EmlrgA.nda bidr k!Jlnltı eddltı, d1ln geceki aoğuk üzerltıe, et _ 

yanmasile nettcelenen yangın an aon- raftan çatı çırpı toplayarak yakmqlar 
ra dün gece bir çocuğun ıııumııe ne • ve yatml§lardır. 
ucclenen bir yangın hA.dlaeal olmu§ • 1 İki çocuk uyuduktan biraz aonra 
tur. yanar halde bıraktıklan atqten aıç • 

Bu yangın Çubukluya 2 kilometre rayan bir kıvılcım otları tutU§turmuı:ı 
mesafede Talip GUccr adında birisine ve ateş birdenbire mandırayı sarını§ • 
aıt mandıradan çıkmııtır. tır. Koca mandıra iki saat içinde kill 

Burada kuzu çobanlığı yapan 12 olmuş, içindeki 80 adet kuzu da yan • 
yqında Mehmet ile 19 yaoında AlA • ml§tır. 

~§tır. 

NiŞANTAŞI KIZ ENSTiTÜ-
80 N O E OUNKÜ OEFilE 

İki kUçUk çoban yeti§enierle bera • 
ber yangını söndUr:meğe çalııırlarken, 
bunlardan Alleddln üzerltıe düşen yan 
mi§ bir kalaam altında kalarak aldığı 
yaralardan mUteesetren derhal ölmUo· 
tur. 

Vakaya Üsküdar müddeiumumi mu. 
avlnlerlnden Fuat Gedik elkoymu§, 
tahkikata ba§laııml§tır. 

ıa,.. Bayan ialalatla de ıereDeadlrdl· 
il llzf de bir daveW ldOeıı lahde 
••wallak bir san•at geçidi yapddı 

le Dun öğl--" N" ... .,1 1 iunuvor salonda sayın Bayan lnö-
ıı ~en son'l'"a ı.şan......., " ' • Ba Ha . 

t~ ~t enatltll8ünde bir defile nüye Bayan Temellı, yan Y 
~artiJ> olunınuu ve defile~i Sayın rlye Kırdarla anneleri. Beyan O~
' c/an lnönu de &ereflendirmlŞ _ ynr, Bayan Bilsel .ve Bayan Sağ-

dır. IGJJl da refakat edıyordu. 
ti bcfiJede t>"'"''tU 1 Saat dörtte Bayan lnönUye hl· 

n ı '"''"' mensup arın- • 
'O.Şka basın mümeesilleri bu- (Deumı 2 ncıde) 

lKlNOl YANGIN 
DUn gece AmavutköyUnde de bir 

yangın olmuı, burada aed UatUncle 
:Mumhane sokağında Adalya ve Suraa. 
ki adında iki kadının oturduğu ev tU· 
t~arak alt yanındaki 19 numarslı e· 
ve de sirayet etmiştir. 

Her iki ev bir buçuk saat ıçltıde 

tamamen yanmt§tır. Yetıoen it
faiye ate§in fazla sirayet.ine meydan 
vermeden söndUrmll§, atqln Adalya • 
nm katından çıktığı anlagılarak ka 
dm hakkında takibata giri§ilıniştlr. 

Amerikan 
denizaltıları 

Japon sularında 
harekatta 
bulunuyor 

Japonlar ıımdlye 
kadar 183 gemi 

kaybetUler 
VU§illgtun, 24 (AA ) - Bahrı 

naz•rlığı haberler ~~isi A\'u'ltu· 
ralya ve Amerikan kuvvetleri ta ı 
rafmdan uzak şark harbinin ba· 1 
~dan beri batınlan veya basat·a f 
ugratrlan Ja~n gemileri yekunu· ı 
nun l83 oıdugunu biklirnıektedi r 
Batan veya battığı tahmin edilen 
hail? ~ileri 35 tanedir 10 harp 
gemısı hasara uğramıstı~ 113 tı· 
care_t .~isi batmıştı~ ı 4 ticaret 
~ının b:ıtmış olması rnuhtc· 
meld;r. 11 tıcaret gemisi de hasa· 
ra ugramıştır. 

Tebliğlerde verilen haberlere 
g?re Amerikan denizaltı gemileri· 
nın Ja~'?: s~lan~da gitgide daha 
fazla ~özüktuklerı belirtiliyor. 

Koyun ve keçi etine konulan 
ıtarhm ka1dırılrrıası üzerine şehre 
yavru; yavaş kasaplık koyun gel· 
ıneğc başlaruışbr. DUn mezbahada 
ilk defa olarak 145 koyun kesil -
mıştir. Fakat şark vi'fıyetlerindeıı 
nz koyun geldiği ve Ege havuı.s•n
dan dıı.ha fazla kuzu geldiği içın 
birdenbire koyun bolla§8.lllamakta• 
dır. Celepler koyun mmtakalarına 
te•graflar cekerek eUratıe kasap • 
hk lıayvaıı istemişlerdir. 

Koyun etindc.n narhm kaldırıl • 
rnası ilzerine bir kısmı celeplerin 
f.:Rtlann yükselmesıne veya nar -
hm kaldırılmasına inUzaren nasll 

c.yunlar oynadıkları da meydana 
ç.ikmI§trr. Öğrendiğimize göre, bir 
rlirü snhibi narhın kaldırılması i· 
<'in yüz bine ya.km koyununu uzun 
r.1Udd<>t yollarda tutmuş, fakat 
hayvanlar kar altında yemsiz :ka• 
•nra.k seksen bin kadan telef oı. 
muştur. 

l{nsaplar ara.smda Nisan ayı zaı 
fında et fiatlarmm tedrici olarak 
c'ii~meye b~lryacağmı temin et -
mektedirler. Eğer havalar iyi gi
deTSe geÇ~n sene görülen vaziyC
tı.n önUmüzdeki kış tek.errllr et -
miyeceği muhakkak addohınmak • 
tadır. 

YERLi MALLAR PAZARLARI 
GIDA MADDELERİ SATACAK 
Pazarlar, Slmer Baalltan alıaarall 

tevzi ollılae batıaaacak 
114ıe mUstc§arlığı ta.rafından ku 

ru 'makta olan tevzi ofisi giyilecek 
ve yen1.lcek maddelerle meşgill o1a 
cak umumi mağar.alsr açark bu mn 
tazalarda hem yiyecCk, hem de gi
yecek eşy<.> bulunduracak\rr. Tevzi 
ofisi, yerli mallar paza.rlanndan 
da istifade edecckUr. Yerli mal -

lar pazarları, Sümer Baoktan a.lı

n::rak tevzi ofİıl!llne bağlanacaktır. 

Aslan payı I 
----o----

Yerli ına'lar pazarlar;, şimdi ol
ciuğu g:bi Sümer Bank mamu18tt
na değil, koordinuyon karan ile 
bUtlin Türltiye pamuklu fabrikalar 
mamulatmı. ipeık febriknla.n ma • 
mulatıru, ~ meıkua o mak ü
zere bazı ithalat maddeler.ini de 
toptan ve penikende olarak Mta
'ın.ktır. 

Bir kaç Belle evvel Yeril ma.llar 
pa.zan İataDbul, A.ma.ra, lmıir ve 
Mersinde bulunuyordu. Bugün 17 

Bakkallar cemiyeti şeker tev-1 
~.=l·~l:!:'!: 

ziatında yolsuzluk yapılmış ~~:eu1!~:n'~ı::= 
ve piyaaada. nii.zmı rolünü oynaya
caktır. Bakkallara birer ı1c11er çuval verlllrkea 

idare beyetl azası 15 er çaval almışlar 
Proje lıazıriamnıı§ bulunuyor. 

Sümer Bank bundan ~ msH 
ireiinannı fabrilı:alarda faza il -
tiluıal&tnı ve raıwtımanın art.ınl

mamna tahsiıı edecektir. 
Şeker :Prketi tarafından şehre 

tahsıs edilen 25 ton şekerin Bak
kJl.] lar ceıniyeti tarafından bale • 
kallar kanalı ile halka tevzıinc ka• 
mr vcrilmişU. 

, 

ŞARKTA 
Cenup keıımtade 
Veni bir Alman 
grupu çevrildi 

Londra, H (1'8dyo 7,16) _ Gece 
yarısı :Moskovada neşredilen Sovyct 
tebliği: 'Cephede nıaddt değişiklik 
yoktur .. Pazar gUnU ıı Sovyet tayya. 
resine mukabil 26 Alman tayyaresi 
imha edllmlştır .. , 
Tebliğde yapılan ekte Lenıngrad 

bölgesinde 2 gün §!ddctıt ınuharebelcr 
olduğu, Almanlardan 2800 zabit ve 
neferin öıdürUldUğU blldlrilmekt ul 

Londra, %4 (A.A.) - Rus ceph:s~İn 
cenubunda yeni bir Alınan grupunun 
sanldı,ğı zannediliyor. Cephenin §imali 
garblsinde etrafı hlaarlarıa çevrilmiş 
eski bir şehrin muhaaara edildiği bll 
dlrlliyor. Bu §ehrin Staraya Rusaan~ 
65 kilometre §lmallndekı N ovogorod 
olduğu sanılıyor. Bu dokru lae Staraya 
Russadaki Alman orduııunun d urumu 
daha tehlikeli bal alacaktır. 

tDevomı .;1 üncüde> 

Bakkallar cemiyeti bu nıalları 
\•agonlarda teselIUın edebilmek i
çin elinde sermayesi olmadlğrndan 
lıcr bakkaldan çuval başına 93 li
ra 2!'i kuruş, sandık bsşına da 56 
.tra para toplamJ§tır. 

Halbuki evvelce tesbit edilen 
fia.tlara göre; bir çuval ıteker 91 
ıira iizerinden muamele görmekte 
.ui. Toplanan bu pacalann fazlalı· 
ğı ve makhuz veıilmeden para top 
!andığı hakkında bölge :iaşe Ve ti
caret mUdfirlüklerine hım şika • 
yetlerde bulunulmuştur. Yapılan 
tahkikat esnasında bakkallar cc• 
miyetinin ı:Jeker tevziJnde heyeti 
ıdara ii.zasmuı ke.yınldığnu ve rcf
cıc 15. Azalara 10 ve Beyoğluıı.da 
'.iiı- ba.kk:ıla da 60 sandık şeker 
rı.ynld ğı, halbuki diğer bakkallara 
birer ikişer çuval şeker verlldiğı 
iddia edi imiştir. 

Bölge iaşe müdürlüğu vaz.yete 
t:lkoymuştur. Bu Fabah alak<J.dar -
!ann bize verdiği. maluma t.a göre 
ortad:ı izam edilecek mesele bu 
1 ıınmsclıth, badema buna benzar 
\'8.ko.lara tesadüf edilmemesi ~in 
icap eden tedbirlerin alındtğı an
~:ışılmrştır. 

lngilterede donanma için 
toplanan para 

Londra, 24 (A.A.) - Harp gemlleri 
haftası lstlkrazında şimdiye kadıı.r 42 
milyon İngiliz lirası toplanm11tır. 

------..o~~----

Krips 
görüşmelere 

başladı 

Blad mllllmaalan 
dla bir toplaatı 

yaptdar 
Londra, Z4 <A. A.) - ffindİll

lann vistl olan Slr Cripps çalııl* 
karar verikrieei Ji.mngeldiğinj, 
Hindistanda 15 gün kadar kal&oıı
ğmı söylemi!JtiT. Sir Crippe b&rt> 
kıı.b'nesinin ka.raria.rmda esaalı 
blr değişiklik ya.pılamıyacağw, 
Brl tanya par lamen tosunun bu b
ra.rlera ayXırı rey vermetıi müm
kün olınadrğmı iliw E!bnittir. 

Hint mllslllmania.n dün bir top
b.mtı ~apmUJlardtr. ReiB, bllıt.Uıı 
zr.Uslümanlan ha.klanın istemek i
çin tek adam gibi ort.ya ç1kmajll 
davet etm~tir: 

Yeni Delhi, Z4 (A. A.) - Siı 
Cripps başlıca Hint ~efleriyie gö
ruşmUştilr. Bcyanatmda Hindi6tr.
ı!II1 dostu oldu.:,öımu, tamaıniylc 
Hıerbest o~ca.k Hint halk.mm do 

Şehl·r ı·çı·nde ''Sıhhat ~:n~:~ttf~~ft~:ı~~Ru:;~ıtçi~· 
Amerika ile de işbirliği yapabile • 

Köşele~ " yapıllyor ;;;j;~ .. ~~;·istiyor? 
Belediyenin Be11ıoı Udanlıftındaa abaaal ~Bern, 24 (A.A.J-Tas: Soı: 

ı7ooo lldan nerelere dllılldl ~1~f~ 1!:1y~:=n ve~~~ 
lstanbul beledıyesl koordinasyon he. 

yetinin kararma uyarak §ehirde bUyUk 
mikyasta imar ve tezyin ı~nl, bugUn. 
kU vaziyet karşısında lkltıcl pllna bı. 
rakmıştır. Ancak evvelce başlanıp 

tahsisatı da verilmiş olan bazı işler 

nctlcekndlrllmek Uzere olduğu gibi 
belediyeye hiçbir ağır maarat yUkle • 
mlyen bazı şehir hizmetleri de yapıl 
maktadır. Bunların ba§ında ıehrfn a. 

meselesinden daha sık bahse ba.'-
ğaçtandırııma.sı gelmektedir. Geçen lamL~lardır. 
ııenelerde şehir dışındaki yollar, geni§ Bu İtalyan isteklerine mihverin 
sahaların agaçlandınlmaktaydı. Bu Romadaki mahftllerince, Franaı7 
s~ne bu faaliyet doğrudan doğruya §e- fiolsunun ve şimal batı ~~1!1 
hlr içine teklif edilmiştir. Bundan daki stratejik üslerin te61Un! lÇ!!ı 
maksat şehir içinde göze hiç de hoş }'eni tavizler elde ptmek nı.&kM,· 
q-örünmiyen çıplak yerlerin, meydan • etiyle mihvc:- devlcder..i ta.rafınd.uı 
larrn çirkinliklerini lAJe etmek ve Vi§i hilk\.lm«i ü:tıerine yapıları 
ıehlrllye "ıııhhat köşeleri,. kazandır. bı.ZYikin bir ııieliii ol&..'°l\k blıirrinllt• 

fDf:'"'omı 3 ürıc:ii<lei • tadrr. 
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Esrar digarı 
BIRMANYA 
B.arıncaıarı hatırlatan Hindliler ..... 

BlrgüçlC öka~ıerıa çektlftl arabRlarla 
ge "'rr!en zlyalet ıoıraıarı ... 

I 
nany:ı lıiıui cirri hclıiıniziıı ılj:,. c-imendifere pint'rek Psom istika 

katini l 1znl• • rlw. celcU. A )anın JT1ctini tult.uk. 
hmiut<:t:7. toıırnl l:ırı, zeı.gin ı. ~- Burası, bir knuı rncıkz.~dl. Y<ı-
nskbn \Ç lı•ı f<•tsyı J.uc;'.ltun uful,. i ı;cttird~ İngiliz .. asi hııkımı 
lnr ıifc!'>i OkJ!lnu hır eof;'rafyn l - oulunuyoıılu. B'rmPn~"·<la'd mı.lll,i 
t:ıplnrırıırı, sn falıtrıf\c'iıın ç.•,.crul• teskilfıtn na1.araıı si\ asi h.ıkir.•, 
~u ,)i k \"aliı'.1-ltırın dog;'Uf'(hl~\I Iıc • l:) ni 7,nn•ıında ka;ai u~ir idi • 
~c<.>:ııı·arm ar:ı.oı;nıa k~rıştı, Pı'Om'cl"n. me'}t'ıµr !ruv:ıde nı:h· 

l ınk Ş;ırlrtn hnrlı'n bıl.tün ~U- r ndc ı ' 1> 'n [; Lb..."'1 düz vapur.ş.ı
rlct;)'lc rlPYnrn etti~i bµ <ill'lıdn, bu 1?n. ~lı rı" bıncrr!< 'l'n.y5miyo'~·a 
ıııcm!C'krtlerin mcrnklı \e ol.uyu- I ,:nttık. Tıı}smiyod:ı bfr m.tiddct 
cuhmrıı~ i~in pıççhyl olnn i!{ ) iı· I dur_duktnn s.onrn, te-krn~ •ne hır :ı c-

ün\i "Uıı.'b~r'' sfüunbrmda • ; .. lu ılc; M.ik'!U\yn uzJ.nuıtt. Eprası, 
t4-mwk f.steilik K•":' hlr :raınuıı Q!n hııdı:duna 9 mil mcsafcrle b· • 
Olleft htıınlmltmn r.innanl'~-)11· si· lunnn tir hudut ehriydi. BD) 1 > -

ılen bir dostumla. konuştum. Onuıı ce, Birma \anın çn ş. roal bö1g h
1
-

hntır.ı l:ırı arnfilnd? ~',·eli'., JJir - ne k cnr çrkım,~ bu.unuyordul<. 
ınanya)·ı ele nhyorum. M 4tıI:ı'qan t~krar cnubn, do • 

Petrol ve ı irin~ ı.a:rnnğı olııu ğ;.ıyn. ve b~tıyn sarlttık. Hemen 
im eaıibolj dl~ara mcmJoJ·ctlmiz. nt>ın n bütün llirman>•ayı dol~ -
den n:ısıl giclllcbllccefüni hiç m;. trlrtan sonrn yine ~ şehre. y.mi 
ı;ıindi.inU:ıı mü? Tabii haynt ~rtla· }4uı~n·a. döndük. . 
rı içiitde, ~yl~ bir seyahat ın'O - FaJmt bu ae:rnha.timizi kısn. bır 
gnımı çfr.ebllirsinb:. TOl'O'i E."" prc· nı.man kinde bitirdiğimizi zanne • 
• i :fo Uat;D.y }'olUQu tutmak. l'oıı• mç:{niz. 
:-.. J,ltaleden a.ktıum. yapanık c0 • Bmnany.\da, ömrUmlızUn tam 
111111 det11irrollan trenlerine lılfl - 3 buçulc yıl!nı geçirdik. Jlalhm 
11 l'l, ı::iuriyc toprakmnna. girip miı«>ltıman olanlarından btiyük _blr 
rı'.tıkt.'\JI sonra lmlrt.ıı.n g~el< \'c alA1ro. ve muha.bbct görduh:. B.ızc, 
hf.ylec-e Basra körfedne iumeı,. rlin kard~erimiz diye, dör.. elle 
Ur.ra~ binece6-iniz ))ir vapur, earıll)or, her Tannntn g~ıı~ uy~· 

.. :zi, Bomb:ıyn. ahp .ıötüroce'Jrtlr. retimt~ kO§\lyor ve tıepım~z?. bU· 
Uo' lcre esrarlı HJnt diyarına. a • vük bliyük kııznnlardn pışıriJcıı , - , 
=·::ıl htvmıış olac:ıkımuz. Artık Ulr ''baher.ıt" 1ı yemeklerle şonu gc • 
manya yolculuğunun an& çe1'9C\"c- mez zıyafetler vcri~'Orl!'ıı:IJ. .. 
-ıi kine gimı18Siniz demektir. B:.nnanyalı müs1Umanlımı1 co • 

Ekn1ek satışları 
Akıanıları saat 21 de 

nihayetlenecek 
Ankara, 2,& (lll!flllS() - GUnlUk 

ekmek istihsal ve ir.UblAkl hesaplan. 
run daha 11ıhlıatll olnı .k kontrol edile. 
bilmesi illin fırınJarla ekmek :;ata.n 
yerler~e saat 21 den sonra ekmek flll· 

tı~ına son verilmesi ımınrl~tırılmı§ • 
trr. 

Başvekil Berlin elçimizi 
kabul etti 

A.nkora !3 (A.A.) - Ba§vekıl 
Doktor R~fik Saydam bugün öğle· 
den sonra mezunen şehrimize ge· 
len Bertin' büyük cicimiz Hüsrev 
Gcrcdcvi kabul ctmL'?tir. 

Ev sahib:ni bıçaklıyan 
mahkum oldu 

Sultan'!hmet civaıında oturııı. 
lsmail n.dınd~ birisi, ev sahib.ı 
Musta.ff!f\111 ı.trayı isteınes:ne s· 
nirlcnerck bıçağını çclcm•Ş, l;endı 
r;ini töWünden ağır surette yara· 
lıımışlır. . 

Asliye nltınoı ceza mah~eme51· 
ne verilen fomnil 7 ,fi JıY mlıddetlc 
\ıapin -ce:ın.sınn carpılnrı::tır. 

• Bölgo iaşe mUdUrlU~U olomobll Ilı.! 
tik tcvzl.ııt ılatelerlnl qazırlamnktadır. 
Bu tevzlattnn garajlarda Jll.&tfks!z du
ran arabalardan igc b?-fl nmı§lır. 

• latruıbı.ıl gUmrUlt ba3mUdllrlllğU 
binasının csnslı bir şekilde tamlrl ta. 
karrUr etıni§tlr. 

• 1kllsıldt devlet t.cşckkUllerlndc 
çalışan mc.mur ve lfGilcrln de a.skerc 
nlmdıklan zaman Ucrotlcrinin ıvorllme. 
si uygun görUlmllş :vo i'ltll.sa.t vckllo
'Unce hu yolda bir kanun projesi ha. 

zırlanmı~tır. 
ııı Blr mUddeltenbcrl §ehrlmlzde bu· 

ıunan parti genel sekreteri 1'"'ikrl Tu· 
ur dUn ak!}llmkl trenle .A.nkaraya 
dönmUşlUr. 

1 te, bu cyahatin tath u o mcrlliğiri anlatm:ık için &L!nu tıQ~·
ni<>peU.c de rcellst dekonınu <los. le:me\t kiı.fidir. Zi}'2'fetlenle kulin· 
tıım .,övltee anlatıyor: nıiacak olarl"kaplarla g;da mnddt• ,ı,;.""ı 

· terim, hörgüçlü ö"kUzlcrln s~tiı!i l!~~'.!!~~~~~~lll!S/~~-1 ' - Basra. :ilo ~Y a.ı:a.sm• müteaddit 3nlbalarda ta.sıyorlar - • .,_.; __ 
<l:ı. yn1lr'Aın d'OJ\oix )-O~L 7 gün ~ 

t •.d. 
riır" ror, ~ne aıııldlk an ~n.--a, Hattiı., bizi.JnJe göri~e gelir-
ıl•k ve güzci bir ihtı.va. ciğe~i- ll!rkt>n, ka.rfilmıza Jldet! -· sanki 
:r.e doluyor. Eğer mev*' il.kb • bir mera.simde bul\lmıcaklannı;; 
harEn, billl~ MF-YJS aymda yola f;llbi! - biiyük üniforma iie çJik· .. 
<;lkıtım~z. giµl ~. rih mcı.• yorlardı. Ccmaaıtin ileri gelenleri 
tem rlj~garlan ile lıa!if ~ kaba • en önde bulunuyor, b::ıvia.rını &'\ .. 

mn bir mave.ik ~ gi<Uyo.-au • r*, sa~e.rbd DifiD ve lyctler 
nuz. !IŞZih ntlnslarb süslüyorlardı, 
S~~tiıı 7 nci günü, {iğleden HP.~ ayrı ayrı hediyelc'" 

&>nn BQmbıı~ 'VM1P.Yor, D~.. v~yor!ardr, Hatt! :na.ngun'daln 
n"ıı. ~UyWt f.'dırin umtmıl nıa:ıtza• D\ilslüman bir pirinç fo.briltatörıl 
ı • ~ Im·..men görilleıbiliyor. Ön bµ h~W'ta p kadar i.leri gitmişti 
flliınöa l>U~1iilc b.iıt' nbtım vıır. ~y· Iti onun kafileıpiz lcin harcadığı 
<fan boya gilmr1,lk antrepolarr, v ng paraya tıüy!ik b"r a rvet ctnel::ı;• 
le<r "tml~~. Etyıı. ~tana • l°Tdi! 
rasrnüa, &"tmt ~. ~rc)c ça·• S ~BIH ALAÇAM 
·ırjıt:ın:lılc itiıbtıriY!o i.."tlnncaları h:ı- ,. 
1ırla.tnn Hln~.ler ... Bunlara çır • dl 
np!ak clıy~'b:1LID:. Bell~en a. - lrna Salı gel 
ı;a-':'l, .} nl.mz Öl} ve f\r4l.8.l'Jllı gız.ı.:. Alman &ea ee.natJ<a.rı Erııa. &ık, 
yen beynz ibir kuşe8c var, BiW.la • dün akpmltl ekspres e Anlı.aradan 
rmın bauılıcl3. da. S8lırk ~ek1inde hal'Cıkct etın!..s ve bu eabnh ~hı;. 
o:ınlmııı bht bcs görlilii~. C<ığu.. ~ gelmif}tir. Snna.tlciir Haydat• 
nun vücuttan ~guni renkte. ~tla Km1ay ve Al:ııan koMo -
Bunlıtı· bilhMf!4 P~J*laı"<br. İ~hığu m~ ta!"l!lfmdan b1' 

H"ntliler.in ~· koftu8ma fllemm!ıt.ır. 
le: Vl' e~ya yığmlan f&.l.~de miha-1 Bir ranJevqcu m(&hkum oldu 
nı:oti )' ~ dör~ dolfw .. , 1 • • cı·w -~· l El • ,:ı ma "Ti mak;ne kuvvetiyle iıuwı rı~ı ı.ger ~Ya. cnı aHın· 
hazu.su' c\'a.&mıda kar§ıtddı bir :ıa1ı. da bir rı:ı.ndevu~u 16 ynı;ıncln ~a· 
cad le, sonu elmez bir yarı~ ya· ı lıalıat a.dmc:la bır .. g~nç kızı sv1.n: 
ı:ııtdw,r zannını ve.riyor. ~ Jqi.çırara.k kotu yola dusur 

f şte1 bir yaıbancI ~C lüıı- nlUŞ, rakalanmıştJr. 
dis~rıın b"n.lcUğr ille int.b.. A~ı~·e. altıncı ceza m~hkemQs: 
BQmbaynı !büyük bir gan var. lnnıyı 1 sene 2 ay hapıs cezası 

Yakıt 
Asnn Ua "Harp kazancı vergi• 

l'li" mn ta.t:blk cidlmeS ni istemek· 
tedir. "Muharrir netice olflrak şöy· 
le dE'mekt.OOir: 

"Oç senelik bir zaman ic;intlc 
fürlll MYa ~tJ...-mqı bu tan<la 
~kseliıtl 'birçok JdlıılMle'f'e mllJ'4"1o-
lnr Jmznndırmıştır. 

Buna lml'f]ı m•mlckctte bazanç
larr milli ımnı laymctine nisbctıc 
hjç artmayruı, tam tersine e~ya fl
yaıtlaımın artmasına nlsbetle ı:rn
lirleri <"ksilen bir çok yurtdıışlar 
urcbr ı hattiL 01-gaaliltu (fe\ ıu:. 
li<lc) harp r:artlannın t~lri altın
da kazanmak ısöyle dursun, hiltfüı 
ka!an!;lamn kaybetsnl" kimseler de 
hulunırutktadır. :Eğer cihan harbi 
böyle senelerce uzayııl ~decek o. 
lursa memlcıeettc bir kısım yurt. 
dıı..stnn11 71'n~l~mc::.inc karnı <li
~cr bir lmum \'atanda5hmn knJanÇ
lnrmı lmybctmclcri mlllt bUnyeifo
kl lldıs:ıfü muvazene)i bo-1,abllir. 
Bundan (l:ı. bir tal<ım i~tilna.i nı:ıh
znrlar doğabillr. 

t~te lıu QU\f!ıuru ı;iındlılen ünJcı
rnek i~ln lılltçe açığım kaımtmalc 
,\nn.lcsadilp ~·eni gelir kl\yıt!l'klan a
rıı.rkı-n me\·cut \"ergilcr arasında 
Almanyıı ,.e fngilt:eı-e gibi harp 
içinde olan memleketlerin tecrübe 
~t tlkterj harp kazancı vergisi sls
~mlerln in tatbikine gltmelc yerin. 
ti" bir tedbir olUJ'.,, 

Ceyhan 
gene taştı 

• 

Para piyesinin 
meŞhur köpeği 

--0-

1 00 dekar arazi ve köyler Maldleme kararlle 
sular altmda kaldı tlfatrodaa alındı 

Adanadan haber verildiğiııe na· 
zaran, ön g\in kadar- evvel, P% 
metre yU.kselen Ceyıhan nehri tek' 
rar yatağına gekilmiş, fakat son 
yağmurlarla beraber yeniden tar 
mağa b~lamıg, 6,10 metn,\YC ım· 
dnr yUkaelmi13tir. 

Ceynan kazasına bıaf1h 21 köy 
n.rnzisi sular altında kalmıtttır. Sc· 
ki~ köyde fıur.la hasar vardır, Mer· 
cinul< köyü hnlkı, gönderilen fili' 
ltahırla kurtarılmıştır. Buradnld 
devlet harası da ~rar görmüatUr. 
Feyezan, Kadirli kaza.'lınn. bııjlı 
köyleroo de ta.hriba~ yapmı§tır. 
Mecidiye köyiJnd~ tıın kadar ko· 
yunu Eular götürm~ş,. üq bin li(). 

~·un d'.l sulnrlıı cevnlm1~1r. Bura· 
da dlSrt köy sular nltmdıı kalıma· 
tlr Bfr cocul\ boğulmu.ş~Hr. Bır 
ook köylüler ağaç tepelerine çıka· 
rnk yardrm beklemelctedlrler. 

Suların istila ettiği saha 100 
bin kadardır. Şiddotlı yağmurlar· 
dan sonra hararet sıfmn altına 
d.. ;;..Hı.. Sular Jilunda kalan UFm"'!i'!"t .... 
tarlalarda ekilen yeni t>amuk to· 
humları m;:ı.hvolmu~r. 

Nişan taşı 
Kız E ıtttas nde 

(B~ tamu ı nciıle) 
tup eden ve enstitüniin kıaaca. ga
yesi '\'C çalışma programı Uzerinde 
ııazır;annu.'j ~ bir söylevle açıl. 
ını;ı olan <iefilc ge~kten ince ve 
ıcuvaffıı.k bir sanat geçidinin tö -
ı·cni olmuştur, 

Enstitünün )qı.b\41 ettiği if1.er " 
<ien h.nzrrlaıı.uını tuvalçtlerin cüık

Şchlr 'l'iyatrosundn temsil c.Ui!
.mek.to olan "Pıµ-.ı1 ' niycsiııdc ~
hlın b1r rol verilmiş olan köpeğlı\ 
eczacı Salı~1 Ncca.tiyc ait olduğu 
ve ilfr mü4<jct evv~l kaybPlm.us 
buhın<luğıı a:ıla!.ı.rlmı~h. Ancak 
temşil sontın:ı kndnr köpeğini a'
ıırnınaaı Jl\UIUU.ilrlYl\~n rlc:ş. edil -
m'ştl F'cı.kıı.t Salim Necatı temsil 
sonuna knıfar küpeğ nin tiyatroda 
lrn.l~ına razı qlınq;mı~. istcnı4u, 
cla.m~yırı,c::ı, da. tlya.tro nıüdurU ve 
m.uhnn·ir n1eylıineı birer proU:sto 
çeldikten sonra Beyoğlu sulh hur 
kuk mahkemesinden köpeğin yed• 
di adliff' ıe:Jlim.iıne d1tlr b::t k~r 
a!mıştır. Bunun üzer!nc köpek 
Şehir T:yatr<e.ından :llmaro1t mah 
keme somı® SA,ıın N eoa.iiye Ü!• 
d~ edilmek üzere Baytar mekte -
bine t:eslinı edi1m!Rtil". Bu h!d.'ee
ya aft hukuki ve cezai safhalar a• 
it olclultlarr nuı..':ıkemelerdc görUı,.. 
tektir. Şh!ldi Şehir Tiyn.t:rosu ay. 
pi rolü yapabi.!ecdt ikinci bir kö
rek nn:.maktadrr. 

Mahatle komiserleri 
teşkilatı kuru.uyor 

.Ankaradım :mı.oor veril<Hğino 
göre, dahiliye vekaleti mahaJlc 
muhtnrllğt t~tt yerine kona • 
cnk te:.Jlr.iliııt i{liu blı' kanını proJc• 
si hnrmlanuıktadlr. 

Bunn göre, rıehirlerde ~r ma " 
hallede ücretleri he leıfü·~l~rec ve 
rilc:n fiirer nuıllallc kontiseri bulu· 
nacak, bunlar muht.D.rlarm bliiün 
vazi.f c 'erini gör1K?.elslerdir. 

Kinin taıarrala 
lmt celbeden ta.rafı yalnız biçimle- A1tkara1'n v·cri'en bir habere 
rindeki zarafet. dikilişlerindeki nazaNn, hariçte.n memleıtetlmize 
incelik, renk yQ i§lemelerlndeltl klııin ıtha.li im!dnsız denecd< de -
uy~~Juk değilçlj. Bunl.ann en az recC<lc güçl~ oldu~ ki • 
para ile en gUz.el netice elde et- rıin crtakumuawı en bUyüac itina ile 
meal de easUtUniln uı.re \'• 6i're- ve tas:ırr•ıCla. kullanı'llnası Y0!1un • 
Um lıadl'Cl9ll b"Mbma takdil' kay. da tcdbir:er alınma~. nı.ı cUm-
nnğı olmu9tur. leden olm~lt iizere yeni bir .iş'arn 
Cumhu~ Bayın ı·efikala ka(lar stnm tedavisi mUddeti fi 

n her Tii~ zevkine örnek vere• 1 gltne ind~rilın'§1ir. Hi&bir ) errlc 
ct>k muvaffn.kıyc-tler 1.istUnde dur.. korun!m.3 ltiıtlni veri1miyecektir. 
mu~. takdirlerini bildimılgtir. Çikolatalarda nebati 

Bundan ~ eMtitU işl~lndeo yağlar kullanılacak 
viic'uda got.irilen kU~Uk IJcrıi ge • A h " ·1.rı· •· ·• 
zi!mi!jijr. Burada biU\QMJa eşki knklar.a~la.nl aaer v;r• '-"'.~f ııc go_ 
'l'ül'k motıiflerinden gU~\ i!fle.ma.. re. a {ao, '!1 rno _yagı, ~ ~e §C 
lcr, bc;ıya i~l~ri, ~mn~n ve ~Y tıı.. l:er~1:n. y~pı•:nnsı ı.cabed7n çıkola.: 
k l 1 v;ovk ve tal\~lirle ı;örUI .. ıanın ıptidaı maddelerınden kıı 
m~t~r. !l:W yağını? ~ı.aJ.ıilı~r. dur~um scbc~ 

Törenden sonra davçtljlerc wri- .. oyle ~arıki h~e~ !tn,k~ız bu_ 
len gay ziyafeti enstitiinUn ~ lımdugu?d~n.lbu ın:c.nnsızlı~m ~e. 
ı,::r muvaffokıyeli olm11~ur,ttemcn vamı mild.\.C!;tnce ~ık~I.n.t~ ~alın_ 
1'lç un kullanılmadan yapıi:nım paş- de ~akao yagı.yerme e~e ~er~, 
taıa.r ,.e idterlcmclcr onaütUnün ~ {0 I gecroı•yen ne~at: y~gla_r 
harp eıkonom'.sini n.i:le icine sOkmak lrulla~ılmasin.:-ı. S~1h~ .. \ eka!etın· 
tnkl hünerini gösterdi; eutttu r.e Jl'IQf~ı.<!e ~ıftnıF.tır, • 
mcnsuplnruım dav&tlileri nğnrla • Fındıl: ılıracalına daır karar 
mada gösterdikleri dikltat ve ne- Ticaret Vf'.ka!t..-t.i, c;uval sıluntr 
2n.k~t ise enat.,itijnün rııhlıım nUfus mnı ~öZöniYw a:t.rcık fındık ibra 
.kn.bili;retin~ ~ıcı bir imtıh.RP ca.tmda jUt r.uval.ablçüsünş uy· 
ı::'.'hncsi o1mu~tur. mayan her nevi kcncıır çuvalJLlnn 

S:ıyrp bayan İnönü cnstitil mü- da kull"nnılmasına müsaade etmi.cr 
wrcalııi Ve a.rkadaşlnrmı tebrik tir, Yalnız t>Y kendfr ~tlVP.l!arm 
etmişler ve davetlilerin hepsi de içindeki siklete dayanıhh olme..s: 
idarevi ktıtlaynrnk aynlmr<ılardır. earttır. 

insan seıı en gbıl 
ıeıttrı ... 

Btl'l"OK Alman ,litU.ıl artlitl 
Em iiak'ın kcmiorlerl 

memlekette genış bir alil"na \'e <le
r~n bir tal\dlric .karınlıınclı. 
]~~, uUaya ylllnı:ı ıımnıa.radan 

ve- hareket.~ l~et olaydı ~ol> 
eksik kelncaktı. Bu sözü İ"Jıat i• 
i:İn u,b'Tn.511Ulya lüz11m y(lkf 3~fa 
sinemayı ltatrrlamak klfl<lil'. O ne 
~w:ılh s~ydl; karşımızda birtakım 

~raltıla.r birıbirlıJi lto·nlıyor, bi-
1'.lbirinl kucaldıyM, ltinbirlnl öldü
rliyor. kurtarıyordu; fakat Eı®id 
hUtlln bu işleri ölü1tP" y~p(.}'qrlııı~ 
ılq yahut orası <}ünyR dci;-11€\i de 
L-aşlia bır alemdi. Bugün sc siz si· 
nemııyı zc\'kle seyretmeğe im!:i'ıı• 

yokfltr. O ıamıuı )"okl~t•n do~
YI ıiCsJıniı ı;-ıl\rnı) orılıı f Sioyunun 
hulunma.dı~ı y~de k~ye Abdiir
r:ılunan Çc'cbi ıliyorduk. 

FAcbj ose-rler seslerin en güz.<'.
ı:u;ıı lıUibUl<lo ohhıfunn y~rlar. 
Jl(.•Jc dİ\1\n ~iirl<'rimlzln hepsmdc 
l>ir ,·oya bin:o~ '1ef!'lar h\l ş:ıir 
\"Cya müzisyen ku~n is.mine test!· 
düf c:ılerlı, Y~il ta11r1ar ıras•prln 
a.l>an bir ~lcrcnm. tıJr efülenln, 
bt>.har rüzgirmın sesleri <fo ııyrı 
anı gilzel1 ilder t-Aııır, . Ji';ı..kat klli· 
n-.t~l ffeti1erin en ı..11ıcli mutlaku 
inşan sesidir. Bu hhl"o.n <la bize 
büyük Alman &e!i • !U'ttstı :Er{PI 
7..ak bJr kere daha, bçlld <lç ~m· 
diye liRılıır din~edilderlmiılıı hı:ıı
sirıclen d-.ha kat'i p1~rak p.nlattı. 

Düny" harbl11in kcnıuındl'y•z, 
fakat onun sıkıntıtanndan nzııl• 
ıJ~ği:iz. nf>>'Ja heyecanlı ve tıfıill r 
hir ha~·a l_çhıdr l"Marl•cn :t~mıı 
Zıık'ın ~üzr.l ojdui;;'ll kP<lar psil o· 
l:ın ~e hu bıı'ıı.nık \"e Jiµpl\h bir 
gi>ktçn sızruı parlak ı ıld;ırn beu 
zctiyoruz. 

Ema Zak koru;erlorinl Kmlaı· 
ıncnfaat1ne ,·ereli; bu o'1un asale
tini, inoc !iılnatmı mu~&cldrs bir · 
menfaat lıA. ~ile kuşatıyor. 

Geçen dpnya hnrbin<la Orta A'· 
tııpaclıut iııt.anbula şl'tt'itlcr gçlrnc. 
dı mi? geldiler. Falcat ne yaptı 
ır? Qrıl::mp eq me:llıunı olap J\Ii• 
ilvlc'ln Jıat ını.lqrı bulruuk \'c bnl:! 

r;ık bir dekor:' i~"nde, şefkntc \'e n-
tıalet.c defll jhtiras ''C rezalete bU. 
rünmUş olarnlc ya!ifyor. 

O zaman ltarıı rıc.n~n'crf 1\1110-
\ l~'in clı;araıııını h1nHk han!woth 
)'&karken, Ml'O\iı; her g-cc" fı~.ıJc
lıumdan ve se;1"rcileriyJe <linle\ • .. 
cilerindt-n yığın yıpn arn top':ır 
r.en, cr.phe ~Nlc vntan çoca!d:lrı 
rağm l,ğın ö·üyo~u; cephe geri
sinde o l:utuııımınli\rın bırnlilı~ı 
%"\'n.llılar nı; \"e cmı1-lr sttrUnüyor
tnrdı. 

Bugiın ,Ema Zak'rn lı:on~ııı 
illin ~dın gazete sa 'fıılnmd 
tmılıtcldr erin slir:_:;in lııırar!nrı o· 
lmnuyor; haılatlanmız:la \"e mcm
leketU! rınlb havası ailyor. 

AsıU bir lllak!Stla, nail bir ha\ ıı 
i~"tıde, t&blatfn ... denllea bilvlll 
nlmetmin en fnce niiaruı?armı ):iil • 
ı;olten Erna Z:L!ı. lnfif\ll SOilnln en 
ıcth:el ıııeı o!dn~11u mutlak su•ef
t e ispat f.Cllyor. 

KADIRCAN K.APLI 

Tabancalı ve aıııı 
bll' saat bırıızı Ka~küt!lya gi4ecek olan fi.imendı - na ~. 

fer ~tem ~aat 15 te :kalkıyor. lk. --- ---- .... ~ ... _. .. --------------------ıı-----.-llll!ll!lııs:z:~ ...... -11m1111-~- -o

Nihayet 3 ıen~ hapış 
mahkum edildi 

litn, sr a.k. ~~nlarda. :ınü• ~ete kadar t&nr.im edcria: Buna 
tcacfcliıl vnııtfüi..törl~r olma&l, ne- h..l\.yret mi edlYolWUJlusT ~ hay • 
fc'ı alamı~ w.,, Ağ'B_çJann gök• ret etmemeJlılinia!.. Ha.tt&, rı;~c 
yüzlinu orttUğu b ;rmı: ol'!manlar rıöyle lıir §ey aöyleeem yine hay • 
arnsınclan ıım<>J"\lj:. N:ıhayet ge • ret etmemel&tbUtı! Ben, kendi hcı-r 
<-c b::u;tnzypr. Uyumak lıbı.m. Fa- sabuna ınpbesa bir A'lrne.nmı! .. 
kat. idmSzdc merş.k duy~u i'akat sica diycbilılrim ki bugün 
bir t'h•Jü Mlerimiıclfln eü~ ata. h.!!r Jngil:fz gibi .A.lınanyayı ıwııı 
mıy9ruz. va no ta.ra.ftan yere sereceğinıi 

Ertesi sabah .stıat 10 da KnlkU• :\ilşUnm~. bunun çar<'Sini bulnıu
tayıı. va.nltYQT. :M\Jhteşem ga.rdıuı ~ur! .. 
ıkınca, derhal hareketli ve bil • Yelli Almıa.n dostumun l>u garip 

vük btıı fSthlrde olduğumu~ anın• ~üne giJ.lmektcn kendimi :ılaına· 
~IhYor. Geni§, muntazam vo as- dtm ve: 
1o1t oeıdddcr. Yığınlarla hal!t. O.. - Affedel'$lıW:, doat.uru. ma:L • 
töTn!N.l. kaınyon ve kaznyrumtJc. le.eef nasihn.tinizi tutamı;ıı~ 
ıin sUretlerly1c garip bir tezat ve bu aözUnüze Pflk htıyrct ~ece· 
\"UCU ela getiren hlirgüçlü ökilzle - fim ! dedi. 
ın rt".ktiği arabalar ne lkadar ~le. Ktrmızt yüzlü ve göt-ekli Alman 

">itseniz... ı.lost.U'!'\1 şordu: 
Ah:ıli yıı.l!fm~ılarl:ı ıı.~r. Bir - N.,? 

l ·~r. itl rlni gjiçlerini. bi~ l:ııre• - Çünkli, SZ:Z dostwn, Alınan 
l);zi ::ıeyrecliyor. Fakıı.t bakL3 - o'duğıınuz ha.1tle Almanyayı mağ. 

ı dost ve munis. ~ehirde ıkı· hip ct1Qenin careflim bul<luğqnu -
le'l'kcn, Ganj lizerin&ki bO;ı Uk ım soylüYonrunuz ! , 
köprilden gect.IJ(. für hayli ) ol n'- - Sizo dedim n, baylc Y&'JllDllk 
@klan S-OllNi, meshur vo t ı i:ıi ı-ercktir!. Bi.z biı- Fransız olma. • 
l:\nlkfıta kıılesınc k.adaı· eıkt•)(, c!a.'l Franaız ye.nomczdik ! Nete • 

K:ıl~üta:i&n k-knlr vapur-J. bin - kım lMr lnsiliz olmndfı.n ôa. 1ngiU7ı 
Jık. B n~le kör'.f'ez4.ni :ujlıic. IH :;enemcyiz!,. S'3.e RiJyliiyorum, tüm 
~attc İngiliz unı.umt va.Ji:tnin o - di iba.na ~runuz: Slze ı;urach. mı· 
turduğu Binnanynıun baŞ. !iclııi - ""a uzerindc, bir 1nı;lliz o1ıu-a.k Al· 
ne, Rang\Jna Yardık. Va.kit, secc monya\"I derhal mnğUiu ed~yinı' . 
idi. Rehirde.«t otellerden birindi'.' - A~nn dostum!. 
delilcşiz b1a" u~u ~ektik, Ertcri - l'r<;in? Ne <'liye tel~ ediyr.r 
ünü Rangunu 'g'czd.Jk. Akşamdan sıınuz?. . 

s.,.nra, tekrar )~1 hazı:rlığma ko • - 'I'eltfc; &!il, fn'laıt söyl dığ;. 
ır.ıık. ~ hareket e<leıı 1 niz seyin bu kadıı:r kolay bir ee:ı 

oid uğuna. inaQMmyorum ! . 
Kırmızı: enseli dostum gevrek 

geVl'ek ktllıkaha'ar at.tı, 
- Oh! Almanyayı yenmok çok 

kohıydrr' ddi. Gayt bnS''l. Tnnl;
lrn bir ıı.aniyedc yakıll klı. ede • 
~et bir bom)ı(l!. Tayypr!lJeri ha • 
'\'zda. tutuşturacak bir :rnermı. 
Yer nllmdı:ı. ve yer iistünd~ ibcll 
2li~ıi uzaktan ~tlet.ıp havayıı. u· 
surncak bir ŞUa.! .. İşte bu kadar . 
l"'k bir Ş<:y bütün Alm.-ın ordular.. 
n• blr ~a mağltib etme1c için ](f.· 
r; ! .. 

Kınruzı enecli .Alman o gcvr.:>'< 
l:alılrn!ın.lannı tekrar bosalttı VC' 

g1lyet ml "tc!ı"İ b .. tavır'"' !'-0rd•1· 
- Doğru söylrmi)Qr mu 'llITI°? 

HRklı değil miyim? .A vrı'' "~'11- l · 
ı ltıde göriinmc;ı: ndrurı ofalt f:><'l~i 
'k <leaf fena h~lde l\iıtlrlemws -

tim. 
- Ha!dL~IZ, d<lfrtum! dedim, 

haklısınız! Hn!t5!<:ılcJ1. bugün zıı • 
ferc'nn zru"r~ uean AlmAn nrduln 
rını ~ " nnd' ılıır.-'ıırmak ve kımı'
dı~ aıno ,: h ıl c geı:rmclı: ~oylccliJi -

ni1: kadar basit blr seydir, Tarık· 
ıan, tayyarel~ri ve mUrimm:ı • 
ı;toklarını imha edecek bir v:ısıta 
rat etmek yeter! .. Çünl<U .Alman• 
i •r, \>alnız bunl;ıra güven.iyr,rlıır!.. 

Kıı'l'.PtZI enseli dostunum yUzıi 
.erhııl P~<ıiftj, YU~mc tuhııf tu· 
h'lf llllkma:vıı b3§~mtı. Alman -
hım vnlmz maJdnoye güvcntlikl"· 
rfni o;öv}F'"l'lc-m, hu lmmı~ı ı:nseli 
dostumun izzl'tine>fsinr dp1qıı~mu;; 
tıı. 

Yüziime <>ğri c~'Ti pıı.knrflk: 
--. Ciddi mi <.<ö>'lliyorsunuz buıı-

111rı? Dedi, 
-- 'l'n.rrıami)'Je ci<idi 1.. Zir·ı 

f>iz d"' pe~ü!ı". ı· tıfe ooc:rnıi f:' 1.l 
ı'ıı.vm,'l.'l?'a.1;: btitün Almanyayı >·en. 
mck :cin onun hanı ~uvvetlcrirıin 
rıııynnrlığı tr!cniktcn .ilstlin b!_r 
te:qıiğln i nt cdilı~esl lazım gclrlı 
ffemi sövkm<''k i<ıtiyo"Nıunuz ki ga· 
~·et cl"'~rudur!,. 

:R'ıgtirı. AlmrutfaT, ~rlkntf'n bU. 
• ;~n rıukrddemtl~ lngilizl(:lrın 
hu r<'!rtlde kü~!i!c lir "kc~4' <ı""!.tnnn 
ba ;;hmı5 ... ibicli"rler! Beu <le lmt'i· 

Y•n ifiphe et;ınjy9ııım ld böyle bir 
kfşif J\lınanrayr derhal mağlüp c· 
dece)çtll'!.. S 

1 Ba.,mı, ta.t.'tız bir ttıvnfa klllF- Ü eyrnan adınd\l b r hırsız. bıt 
t."layıı bl§ll'-l'llt§ olan kırmızı pru;elı müddet evvel, T~· b·mde sarılı 
Al'ltall (lpı;hımım n:;;es\11i <lnha Hikk<1nınn gırerek 1070 lirn kı~ 
fazın ltıı{}ıımak itin de ilnve mcıi•ıae 100 küsur saat ealım 
ı.'I tim; k:- .m1 pı·. 

- Hem böyle bir tehi:1•~nin Dirk " ıripı oonra Kuımnusı; r· 
Pfk bü)'ük olduf\111n. ı;nin el l\ai'+ varında ,;örülen hI?SIZ, polisler tlı 
ven !iUphcniz ohn:ısın. az 1'm '·· ı rafmdf!•1 :rnlrnhmncağı srad:ı t.• 
Zira bilit"Einjz ad A lm:ınl;ır 1>" banr ·nı celunirı, ateş edı:rc· · 
ıısm>tc Jlmli'.Utdı..'<ları vııs·t~l mn ltı:r:mıştıı-. 
lıiç l)iriainj kenfülen iC!\Q ~Urıi.r: re Bilahare I\arabüke giderek btı 
~ille.rdlT!.. Yani, cgcr düemanlan ı ada. saatleri muhtelif yerlere ~· 
.·eni hir icaıl <hı d:ı.ha h•ılunur!aı. tan Sü'.c:yman jandarmalar ta.rıı: 
s~ Abnan~r onu atıp ıalah edin. fından güpne Uz.erint' Vclkalannıı~. 
~eye ka,tıu: ~cUI~rini Yerde janda,rma.Jara. da tabınctL atıllf~ 
\:ulurlar!.. Nıte!tım Alınanyn, Iııı· I~ de t~rar kaçmasına fmıat '\'e 
:.unla.rına. .ti>Y!e bir keşfi yapp.m-k rilmemiştir. . 
vak~ blf1L~ ixJin ha:rbi el },taqk(Jlle, azılı brrs.uu 3 şen~.~ 
çsbukluğııyJn bilf:rmpğe son dere 1 Un rniıddetlc h~ia ceaınıa çarp· 
cc ç:ı.lt!Jtyor!.. lırnuştır. 

Yine ni:t.e~ 1ngi!Wer <le bu ı .. 
c.an ahaeu ın.&.'ttayı pekD.J.L. aııla-
rhldarr içln fen s:ıhası.nda da noeceli 
ı:;ündU.lU cnl~ta yeni b~ ıke· 
!jif bulmak foin U~a.ktadrrla,r ! 

Alınan c11XJt.um bi~ fcDa 
nakle oiddikşınilJti. 

- Evet! B:Z de lngilizlerln. ve• 
\•a daha Eiyfl,cle Amorikıililaıın bu 
:ıctj bir kcSfte buJun!l"gluındau 
iı"k;kn.tcn t'.ndfac etmiyor değiliz! .. 
tledi, 7.Jra. tnsil.i~ için Almanya. 
V! bu h ı pt~ mıı.ğlfıp cdehilecek 1 
ancak ild M're vnrd,ı· iki Yol: 

(De,·amı 'ar) 

DOGA.N 
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LONDRA ŞEYTANI 
Yar.an : ~ren: 

EDGAR V ALLAS VEHIP TAYLAN 

-10· 

Küçük ilanlar 
1 

Evlenme teklifleri: 
• Tqrada ayda 30 llrıı. getiren em_ 

lAkl bulunan yüksek tahalllne devam 
eden 25 yqmda bir genç, taWıU ve ser· 

Tim bir kö.~ede bir merdiven ı. .!.ıl sirah kaplı bir para çanta..sı vetlle mütenasip sanşm bir bayanla 
buldu. Herhalde pcncercl~ri sıı· !.tı Fakat çantnnm içinde para evlenmek ıstemektedlr, orta tahsili ol 
mekte kullamlıyordu. Duvara da. yokt~ . Buna ,ım~kabil tuhaf biçim· mıyanların yaşı en fazla 2ıs olmalıdır. 
yatılınca pencereye cri::;:nek mi.im· I;, gayet ince bır anahtar, muhte· ( A. Sevinç) remzine müracaat _ 210 
kilndü. Tim önce yıık , 1 tır .. nııdı t"' d olarak birka<; anahtarı <:ıktI * Yaş 26, boy 172, yııkı!Jıklı clddt, 
ve pencere:; i açmı:ığ.ı muvaffak 1 fak kart üzr·rind:! şu kchmelerk samımı, sevdltfne cand:ın bağlruıa _ 
oldu. Sonra a§ağı indi, ziyaretci- hrrıılaştı: cak olan, mevki sahibi bir genç, ıyı 
nin bıraktığı paltoyu aldı '\~ tei-: Meri Grir, Klenç Iiavs, 14 birin- bir aileden, tahsJlll, güzel, 17.23 ya-
rar yukarı tırmandı. Pencere ep<?:,' citesrin 1931. şmda gClrgOlU, samlmt bir kızla ev_ 
yüksekti. Fa..~at Tim bahçe tııra· ıenmek istemektedir. Sporu seveı:ı.ler 
fında yu.mu~a:, toprak o1duğı.m•. Yaptığı en enteresan keşif ga· tercih olunur. {Tunnlı) remzine mil_ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Botun· Ağrllarınızı Derhal Keser 

biliyordu. Paltoyu a§ağı fıriatlı ~telerin birinden kt'silip çıkarıl· rac:ıat · 211 iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABiLiR 
sonra da kendi a.~ğı atladı . nıı.cı bir iüi.ndı Bu ilan resmi za· * Y&.§ 35, boy 158, kilo 68, k ara 

Paltoyu bir calılığ-ın ger":inde bıta gazetelerfnden <;ıkanlmışt.ı. gClzlll, siyah saçlı, hatif esmer, mevk.11 
.akladrlttan sonra hm:ızı takibe "Harri Ston, sahte isimle:iyle içtimaiye sahibi, ınce ruhlu, biçki mek 
koyuldu. Şosaya çı'ktığı zaman Hektor Vinter, Hani J...övere, tcbinden mezun, ev kadını, un ve 
yabancı otomobilin orman yolun· Ralf Genter r~lıtekarhk suçuyla yilksek bir aileye mensup dul bir ba_ 
dan dönüp Stoker'in gittiği istika. aranma.1\tadır. yan, kendisini refah ıı;inde Y•oatacak, 
mette hareket ettiğini gördü. Tim serbest meslek sahibi veya Yllkaek ma. 
lru··f;;,..; ı ~astı. M...,..rıru .. n bir akro Kasacı Harri namiyle de maruf aşlı bir bayla evlenmek istemektedir. 
• ...... ıu v...... olan bu azılı hırs~z hakkında ma: 
mını !'o .. ı~.:ı:r!iııc simdi picman- 1 • (35 GUleryüz) remzine müracaat _212 

- uut:uı~ ~ umatı olanların Skotland Yard 
dı Dikkatsizlifri ve dfü üncesizliğı • Boy 1,fül, kilo 70, kara gıızıu, ka· 
• .;i'orı;nden hrrs~zı k~,.ırıİııs, uzak- emniyet müdürliiğünc müracaat ra kaşlı, balık etinde, ticaretle meı -
,. ..... u ~ etmeler i rica olunur. ~kali: 
!aşan otomobilin arlm:.nndan baka gul, mob!lyalı beş odalı bir evt bulu _ 
kalmıstı B·rden otomobil ışığı- Ga7.0te ılfını buradan J;:esilnıi~- nan bir bay; 40 yll§larında, ev ıoııı.. 
nın birk3.ç kere yanıp söndüğüni! üzerine muvazi istikmrıctte ır.ü· den anınyruı, kimsesiz, dul vl'ya kız 
ve arabanın nihayet durduğunu rekeple yazılmış üç kelime oku· bir bayanıa evlenmek ıstemcktedlr, 
gördü. Tim iyi bir koşucuydu. O du: (11.K.) remzlne müracaat. - 213 
tomobilin peşinden koşmrığa ba"r Aldırınız: 
Jadr. 23 martta ölmüştür, Aşağıda remlzlerl yazth olan o. 

Yolun yansını katetmemisti ki Ka~.acı Harrl ! T im, hırsızlaı la ıruyuclliarınıı-z.m naml:ınna gelen 
bir si!Mıın alevini gördü. Akabin· iı;b~ .. ıiği yapan ibu vefasız zabıta mektuplan ldarctı:ınemlzdcn (pazar. 
de sesini duydu. Tim hemen yere memurunu iyice hatırlıyordu. o· lan h a r iç) hergUıı •balıtan öfleye, 
yattı. Fakat hiç bir mermi yanın· nu kendi eliyle Rodczyadan dek knd3r ve sant 1'7 den sonra aJdırma-
dan geçmedi. Demek onun üzerinc lememiş miydi ıarı. 
at.es edilme.mL4}ti, Otomobil hemeı1 (Semiramis) ( Denlz18) (C.R) <Sezer) 
hareket edip u.znld-3.~mıştı. (Denmı nr) (Ciddi) (Ferhunde) (Y.Ş,) <H.K.A> 
Landon otomo.bilin e\'\~lce durmu& ------------- CH ,K, 213) (Eclar) (H.T. 8) CAnlap.. 
Olduğu yere Jtadar gitti. F akat ZAYİ - N Ufus cüzdanımı zayi e t . , lım) (N,U,N ,) (Eli (Ayla ) (C.M.) 
kimseyt göremedi. Ve geriye dön· t im Yenisini çıkr.rtncıığımdnn etkisi. (A,L ,) CM ,Z,E,) (MU~fik kadm ) 
dü. n!n ·hükmU olmadıjtı 111\n olunur. t26 Sezen) (M,Z~"ll',) (30 Per ihan) 
Mezarlık duvarlannrn yakınına Gala ta "8rap iakelesl No. 42 (Emekli) (S.S.) ( P embe zarf) (C.M ) 

varınca 3.ı:,~çlann arasında hare Sn'Wlın A lnn mahallcelnden Ha. ( Ad, (t , 1şkan) ( B.1, K aya) (lna.nç) 
ket eden bir gÖl"e ıgördü. Elekt rik san oğlu M ehmet ~lanlıca (Gilleryüz 35) (İyi Clğretlr) (H,R,K,) 
renerini hem n oı aya tevcih etti. 
Karş!la.'jtığt manzara karşısın· 

da feneri az kalsın elinden bıra · 
kacaktı. Korkwıc yüzlü b ir adam 
gözlerini Tim'e dikmiş, hareketsiz 
duruyordu. 

Bu adamın yüzü, nekahat d~ 
resinde.lti hastalar gıl>i sapsarıydı 
Siyah lıir sa.kal bu garip çehreyi 

M eınur alınacak 
Sümer Bank iplik ve Doku
ma Fabrikaları Müesse

sesi Müdürlüğünden 

Hakkın var, · ışıktan tasarruf etmel ı , amma bu başka bir 

tOrfo de yapılal?ılir. 

çerçevcliyordu. Yabancı sade biı· 
1)anta.1on!a 'kcyu renkli bir gömiek 
taşıyorchı, Saçtan darmadağmdl, 
Bağırdı: 

- Ne o ? Sen kimsin? Söndür 
ışığını, yezit herif! 

T"m !bir kamanın ıhavada parıl 
dadığını gördü ve kendini güç be· 
la yana fırlatnbildi, Yabancı s ui· 
J:ast teşebüsünde muvaffak ola· 
mayınca elinde bıçak olduğu hal. 
de calılığın iginde kayboldu, 

Tim Landon onu takip e~ek 
ma!tsa'Cliyle hendeğe atladı . Fakat 
aksilik ola.ca.k ! Ay3ğı kaydı ve 
ıliiJtü. Elind~ elektrik feneri bir 
ıLğaç kütüğüne carptı, ve camı 
parçalandı. Kamalı bir azgını ge· 
oo yansı silahsız ta.kip etmek de· 
i llik olurdu. Tek Gare eve dönüp 
tabanca bir de yeni fener &ima.kıtı. 
Tim J«ışa kOQa Kienç Havs'a dön· 
dü. Kapı açıktı. 

İki dakika sonra abıta ,,eti, bir 
f'linde fener, diğerinde brovnir..gi 
olduğu halde vaka mahalline dön· 
dil Fakat bütün araştnmalar ee· meresiz kaldı. Sarı benizli, sakallı 
ya:bancı ka .plara kanştı. 

Otomolrl qahi'binin garip hattı 
h~ket.nin izahı da kol~ylnşmış· 
tı. Siyah sakalı, elinde kam!1 ile 
<ıtomobilin iizerin~ hücum edmoe. 
otomobilin sahibi bu azgın yaban
c::rya ateş etmek lüzumunu hisset· 
ınişti. Bıçaklı adam rr •thakkak 
Celf'in katiliydi, Tim'in iJu hu 
8UıBta. ıJerre ka.dar şüphesi yoktu. 
Ağır ağır eve dönerken çalılık· 

lann arasına saklad ğı paltoycı 
da almağJ iıbmal etmedi. Landon 
odasına wrmca kap:smı itina ile 
lrapadı, Sonra deve tüyünden ya 
pdmış kalm pa}toyu muayeneye 
koyuldu. iç ceb·ncıe terzinin reic
Vam şer:di vardı. Om•n altına n.iı 
t.,mkeple ŞU yazı yazılnuştı: 

L, Daney, Cermin Strit 703. 
Bütün cepleri ara,,....Urdı. Biri.sin· 

llAlılJI mM Mele etmedi, 

TemuclD ıe~&ea mB&eeMlrdL O. 
aan 7DzC.-. &'öderl o)'Ulan dokuz 
llDyJU MI' bflle bllllade 110lralrtua p. 

çlp ~ ...... Temucbll ae.euı 
edlyorda. 

1 - Müessesemize bağlı Bakırköy, Bünyan, Defter. 
dar, Konya Ereğlisi, Hereke, Bursa, Merinos, Na. 
zilli, Gemlik fabrikalarımız için 3659 sayılı ka. 
nun hükümlerine göre imtihanlı ve imtihamız 
memur alınacakbr. 

2 - Aranılan tar\:lar: • 
A- Lise veya ortamelitep mezunu o"ftllaıt, -yUk. 

ıek tahsil ve ticaret lisesi mezunlan ile, li. 
ıan bilenler tercih edilir,, 

B- Askerlik fiili hizmetini yapmıf bulunmak. 
C- Herhangi bir hizmet taahhüdü altında bu. 
D- Halen yüksek tahsil müdavimi bulunmak 

lunmamak. 
E- Y apıle.cak tahkikat neticesinde sicil ve sevi. 

yeai itibarile memurluia almmattna mani 
bir hali bulunmadıiı anlqılmak. 

3 - isteklilerin Ankarada müeuese merkezi Zatiıleri 
ıefliğine ve birinci maddede yazılı yerlerc:Hri fab 
rikalarımız müdürlüklrine 27.3.942 akpmma ka. 
dar müracaat ederek 28.3.942 cumartesi ıünil ea. 
at 14 te imtihana girmek üzere numara ~ları 
lazımdır. 

4 - istenilen vesikalar: 
a- Dilekçe 
b- Mektep diploması 
c- Nüfus cüzdanı "1942 ukerlik yoklamaımı 

havi,, 
d- Doinılul' kağıdı " polisten musaddak,, 
c- Evvelce reami veya busuıi müe11e1elerde ça. 

lıımıt olanlann iyi hizmet vesikaları. 
f- Askerlik terhis kağıdı 
g- Halen herhanıi bir vazifede olanların bu. 

luncluklan müe11eaenin muvaffakiyetini a l. 
mal~rı ~arttır. 

b- Tayinlerden sonra ittenecek fotoiraflardarı 
başka müracaat edildiği 2a1ran bir boy, bir 
vesika fo\:oğrafı verilmesi. (1935-3570) 

: • 1 ~ • .. • • ..:. " ;..,. .. . 

l'EMUÇIN GOZLıı:R.t OVUIANl.AR. 
LA. KONUŞuYOB 

1'emaç1a o alqam ba ..... ""-• 
yı dolattr. Erte.1 ..ıı.ı. 7ola ~
h. Bir anlık ~ti aokalrtea bir I•. 
Jat da,Jdu. Bu, lmldl yüdndea ık -

lerl oyulan bir gencin karumm teely _ 
dL KüçUlı bir evin bab1)ellinde kankot'a 
Y'"ıllUfUYOrlarclı. 

Ba ne lla&ln bir k0D1Jtma7dı Tan 
rım! 

GözJeı1 Rwı gönUUU~rl tarat .. dan 
oyulan genç adam, kanımm ellerini 

• ,"UC1Jnun !(ine alm"' bafmtbn ıecen-

lt"rl ıuılatıyc.nlu: ' 
- Yolda geU7orduk. Klımeye urnr 

vermemlf. klımeaJJI malına canmıt 

caz dlkmemltllk. Ben sat.en k8çök . 
t.Mberl klmeeye zarar weımeden bU 
Ylbnllı bir 1119hclna. Btr ralalp, ..... 
küoikkea, babaına töyh!ı deml3tl: "('-0 
cıutan büyOilWrtıea 11011ra da ba meFJ 
yetierbd nnılaafaa ~ Tumua 

~ 98Ydlll " her -- her 7erde 
konıyaeatı kallarmdan olar.n llea bil-

~as11? 
- · Na11I mı? Eski-ampultarın ı z ı TUNGSR·A-M IAmbalarile 

değittirerek. Bu IAmbalar gonef şuaları gıbi bir ış ık verd ik· 
ten başka, cereyanı da çok tasarruf ederler. 

,. , .. -- .. ...:- ,._ 

Şehir Tiyatrosunun 

• :.: 20~30::: B A 
1 'leyoğla Halh Sinemaaı 
1 1 - Lorel Bardl lkbtler 

t - Tamara 
1 - Bat C-vut MIMlfta. 

Şubeye davet 
Zmlll&all YerU Aa. ~ llefkanbtm-

c1all: 

1 2/629 P. A.stg. A, Rıza ottu t. Hak. 
, kı 319 (39941) . 

ı 2/ M4 P. Aııtt. Ahmet otlu Hakkı 
: 326 (48084). 
ı 4/148 Top. Aııtt. laman otlu A. 

Hamdi. 316 (23924). 
4/ 271 Top • .Mtı. Olman otlu Sabit 

3328 (42046). 
4/ 940 Top. Astt. Emln ottu A. Na. 

ci 319 ( 31205). 

8evlet Demiryellan ve Limanları lşletm . 
r Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (114~) Ura (80) kuru§ olan 500 adet pirinç tazytıcıl 
au muaıuğu ile 262 adet pirinç tuyikll w için volanlı tevkif mualutu (t. 
942) per,embe glbıQ aat (14) on d6rtte Haydarpngada gar blnuı na.ıı~• 
ct.kl komLGyon tar&tmdan açık eksiltme UBUltle satın alınacaktır. 

Bu i§e girmek lltlyenlerln (85) lira (86) ku!'U§luk muva.kk&t ....... 11111• 
.,. kanunun tayin ettltı vesaHlle birlllrte eksiltme gttnQ saatine kadar 
m.!.,-ona mllracaatıan lAzrmdır. 

Bu l§e alt p.rtnameler kom.layoııdan para.su olarak da:rutmaktadd'. 

(8Til) 

Traltya yollan imaat müfettiıliğinden : 
8.4.H2 gUntı saat US te lltanbul Ankara caddeatnde Kahra-•ftmll9 

hanında Tral:ya. yoUarı 1nf&&t mtlfetti§ltlt ek811tme komlayonunda 
men bedeli (3131.96) Ura olan cHlrt adet slllndtl"in tamiri açık ebll 
konulmll§tur. • 

Ml)vcut §&rl:Da.ınulnl görmek latlyenler daireye müracaat etmelidir. 
Muvakkat teminatı olan "284.89., llracln-. 
Eksiltmeye gireceklerin yukard&kt yazılı gUn ve •aatte mQfetutllk 

kom!ayoııa'"gelmelerl. <BT41) " 

lıtanbul Vali ve Belediye Riyasetı:inden : 

9/ 103 s. 6. MI. Me. Ahmet oğlu Yu. 

su: 299 (318-23). ' 
9/ 180 S. 8. lll . Me. Hilmi otlu B. 

Cerrabpqacla Keçi hatun malıalte.uııa mektep 80kağmd& Kahmut 
dlm Ka:yraıım ubdel tuarrutuııda bulunan 9. No. ıı evın :btaııbul 45 DOi 
mekbıbl"lln tevldt ic;ln 129S tarlh1l me llllll1 umumiye lç1n ilUmlt.k 
mealııe tevftkan muameleat ikmal Ye mukadder kıymete eablbbıbı Yald 
ruı Şehir KecHld namma daim! encnmence tetkik edUmlı ve btdayetell 
nan kıymetin muvafık olduğuna 22.1.942 tarihli ve 617/235 No. ıı mas 

' Tevfik 300 (318.4). 1 
1 Bu ırubaylann acele olarak fUbeye 
1 gelmeleri 11!.n olunur. 

yDdükten BCGra da keadl bOvlyetlml. 
ve çoeukJuk çajtlanndakl meziyetleri
mi k&ybetlnf'dlm. Tann n~ beel 
kurtarmadı'!' Neden söslerlml IÖllC!tlr. 
dU! 

- Bundan 113nra dlmya) ı benim 
ckleı-.lmle göreceksin.. Sakan tbıDlme. 
ilet ıtiiz. • xaut bir çltıe ~*'tir-

- Bnadııın SODra MDlll ,_,....,. ..._ 

röldeafleeflm. Buaa 1111.,..,_. ... • 
kat ~ raldMn ...... dedlk)erl.. 

nl timdi lıatufsyol"lllll. N*" raldp 
bana yalan lıiiyledlf :N..,. • bdar 
zararsız bir mall~ 'l'Mrf Dd tr&dl 
Çl>k gönlll f llalnJer, ptıdellml llÖDdtL 

rllrkea Wo deme.....,.. etmediler .. 
llmsm fllleıte sWerbıılbl daflMdar. 
ArAınmda w.elkl ıttmıJakAr ........ .. 
ftıdı, Lllda _..,. blle ......... -

ile karar vcrllml.§ ve eve acele vaziyet edilmen zanıı1 bulunmut 
keyfiyet mezkQr kararnamenin 13 üncQ madcle8lne tevfikan ihtar ol....,r; 

dQrltlmete IAY1k dctudL. auçlan yok. 
ta. B'zl birer köpek ~lhl yerlere serdl
ıer., .,1Alllarmum, lıayvanJanmnıı al
dılar.. birer birer ı~rtmı.ı tıllMIDr. 
dUler. Maksatları lıılza l!tke'106 yap -
ıaeldı. Zira. lll'adıklan adA -m biz ta.. 
lllDDQ'Onluk.. gÖl'lllemlftlk lllzlm tNl&. 
1ndıfmuzt, IÖl'Dlfıdlllmlsİ de pellfılA 
NJ17orlardı. Böyle oldutu Mide ıttya. 
d.mmı da:rmacldar lıHe. Gklertadsl 
dafladtJar Ye kııdmrmat milanlar ıtlıl 
lberlnıbe ytlrilJ1p ''llG)'leytn.. o bin 
Deı'e4e'l'" diye batmtllar" ~ 
lar. ŞIJDdl )'ablns s6derim delil. lııö. 
ftln TftCUdttm aızbyor. 

- A'9d11dan ........ , ........ ula. 
yülhnnıs mf P 

- Bir Japon eMU9U lmlf,. llofol 
kıbtma gtrenık mall'lumuıu ....... 

(3759) 


