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ingiliz ve itaiyan yara
~ıları mübabele edildi 

Borı1ba davasında 
bu sabahki celse 

1 Komutanhk namına bir heyetle bir 
Kızllay heyeti gemilere giderek 

yarahların hatırlarını sordu 
. 

~us maznunlar bazı sebepler ileri sOrerek 
tnuhakemerlin başka gOne talikini istediler 

lzmir, l:ı lHususi muJıauıri11ıı.:. 
den tcfojonıa, saat 12) - Saka~ 
ve maltıl İngiliz ve Italyan esir 
!erinin mübadelesi bu sahalı li 
manımızda yapıldı. Dün saat on 
beşte 14.000 tonluk !talyan Gra. 
disca hastane gemı.~'i ve saııt 
16,30 da da 22,000 tonluk Gıtao· 
verikastl !ngiliz hastane ı:ı;emiı:ı 
limanımıza gelmişti. Her iki gc. 
mide bulunan beynelmilel Kızıl 
haç delegeleri tahsis edil~n mı;ı -
t.örlerle refakatlerinde mıhman • 
darlar olduğu halde karaya çıka· 
rak komutanla temasta bulunmuş 

!ardır. Komutanlık namına 1H. 
geldiniz demek ve hastaların hö· 
tırlarını sormak üzere bir yüksek 
subayla Kızılay İzmir merkez! 
namına bir heyet gemilere git 
mişth:. Mübadele bu sabah yedi. 
de başladı. Bir körfez vapuru ilo.: 
iki büyük sal ve müteaddit mo • 
törler tahsis edilmi§ti. Evveli 1n 
~iliz gemisindeki İtalyan yaralı • 
1arr taşınmıştır. Bunların sayısı 
917 idi. Bundan sonra !ta~yan ge 
misinde bulunan 129 İngiliz yara 
!ısı taşınacaktır. 

Öm~rin vücudundan kalan 
parçalar bir kavanoz içinde 

mahkemeye getirilmişti 

Kornllof 

Pavıoı, Abdarrahmanin sizleri kendisi· 
ue geçen celsede •llaben ve· kelime nıe. 
lime tercüme edllmedlQlal ileri slrerek 

Abdarrabmanıa ifadesine 
itirazı oımadıtını söylelii 

Zenciler Nehru 
Amerikan donan- İngiliz teklifle
masına qönüllü rine yeniden 

kaydedilebilecek ler itiraz etti 

Pavlof 

?<.er aAf~ 
Bulgar Harbiye 
Nazırına Göre 
Bulgar Siyaseti 

Hüseym Cahid YALÇIN 

BULGARiSTAN harbiye ruı. 
zın general Da.ska.Jot :mat

frtıat muntcsiplerine vokubulan 
'beYanatmda Bulgıuistanm slyase. 
tt hal6nnda. ehemmiyetli oozı nok. 
~r tızerinde dunnustur. Bulgar 
barbıye aazırmdıuı öğrenaiğimize 
göl'e, bugfuı Bulgur milletinin ve 
lt.Ukfunetlnin bir düşüncesi vardır 
\'e o da elde ettiği topraklan mu
•ataza etmekten ibarettir. Filha
ldka Bulgar komşulanmu:m bu 
'-susta nekadar endişeye düşse. 
ler- haklan vardır. Çünkü uzun se
be~rdenberi ha.qretinl ı;ektikleri 
'topraklara adeti piyan'koda bü• 
)iik ikramlyeyi :wızarunak kabilln
'1en, nail oldular. Fakat bu kadar 
kolaylıkla ele g~rdildcri .oo !er· 
letin daimi rmrette keudılerınde 
lcatacağma. içlerinden pek lna.
~a.dıklan ber vesile il~ 
~ğa vuruluyor. Biliyorlar kı 
bel' ~Y cereyan ~tme..:te 
o&al'l harbin neticesine ~ğlı~r. 
Gn.ıebe limit ettilderi gibı, mih-
~~. t.a~fıntlıı. kalacak 0 1?1'88' lı~r 
~ Bulgarlstanm 2:ahiren b~
~ bir kurla isin içlııden çıka.ca.ğl 
IUııhesızse de -müttefiki~ gal~· 
~l takdirinde neler oıacagoıı du
"bınıek hiç boşa gidecek bir ~v
ııı.ı te~tdl etme-L Bulgar Jıarbiye 
~l'J nuıı:ı;ıırisbınm istikbalini e
~ il. blr hale sokmalı: için Bulgar 
~litıarmın siWı.a sanıma.kta te· 
~-dtlut etnıiyeceklcrini beyan e. 
~1'\en i ı "' b .. yük. feda· ~I s n neka"ar u .. 
~ 1klara değeri olduğuna pek gtP' 

Parti grupunda 

Zirai vaziye
timiz üzerin-
de ahnan yeni 

·tedbirler 
Başvek~I ile Zira

at ve Ticaret 
vekilleri 

Dün müteaddıt 
hatiplere 

cevaplar verdi 
Ankara, 7 (A.A.) - Cümhuri

yet halk ~i meclis grupu umu- ı 
mi heyeıti bugün saat 15 de reis 
v·ek:iii Seyhan mebusu Hilmi ti. 1 
ran'm reisliğinde toplandı. Celse · ! 
nin açılı:na.aını ve geçen toplantı
ya. ait zabıt hula.'JaSIIl.m okunması- 1 

IlI müteakip kürsüye gelen Zira
at Vekili Muhlis Eıimıen .senenin 
umumi ziraat du.ru:ınımu ve günün 
ziraat iht:i.ya.çları ile bu baıkımd:a.n 
alman tedbirle:ri uzun uzadıya. izah 
etmiş ve bu mevzu \Weriın.de ~ a
lan mUteeddit ruıtiplere dmumun 
mahiyetine göre ziraa,t ve tiea.ret 
vekilleri :ile Be.1Vekil ta.rafından 
cevaplar verilmiştir. 

(Devamı 8 üncüde) 

Fransız şimal 
Afrikasına 

Yiyecek glndern~ 
meslne tekrar 
başlanıyor 1't~clir etmls bulunuyor. 

~~fih, Bulgar milletinin vaşlngtoıtı, 8 (A.A.) - Harbiye ne_ 
~ ten nekadar ~cf.rindiğlnl ve zareti bildiriyor: 
~ l'ak enı.ellerinl kolayca. tabak· Fransız şimal Afrikasma yiyecek ve 
bU • ett\nneğe ~lıştığmr pek iyi aızeme gönderilmesine tekrar başlan 
lxl._ dığt için, efkıin umoınlyeyJ hü- ro t Şimdi bir Amerikan limanmda 
.. 'IQ:ıet" .,_ft 1 ı:nış ır. ytlkl 
~ı.n ın harp istemediğine UUU> bulunan iki Fransız vapuru er 
bll hl< lilzuırıunu idrak etmiş.tir. yUklemez yola çıkacaktır. 
tır tısıısta Bulgar harbiye nazırı· 
~it tbnıtli görüyoruz. ŞimdJye • • mani oıma.k için dıpr. 
~ 1' _harbe girmemek ve harbe bnnesın.e rtden bJr teşebbüse kal· 
;;,:~en bil-çok yerlere sahip ol- do.n ve ı~e gv e Bulga-
~ hnıc:a Jaı.cak kuvvetleri ezroe 
' nnu balan kralın bundan . di olduğunu temin et-
llleyd da büyük feda.kiirlıkla?" rıstanm kntl ~ bJr mücadele hr_• 
~ ~ Vermemek çaresini temin ~ek su.re ~ e milletlnin gözü ö
d~gım Bulgar milletine vaade- K~ı Bulg a da. bu sadece bir 

b l'. nlme koymuş~ add d!'-elidir 
"1& hl · ' • edebıyat. e ..... • 

•1tı-U: Ye ııaztrmm adetii. bir ta.o !!ı:ras~ . diki Jıaide Bnlgarista.nı 
11~ sayılabilecek bu sözlerini Cr'ilnkü ş~ to rakla.rdan çıkarma• 
~'lihr~ IOn günlerde Almanya.da ~ld~ :~~s Jece.tI. hiçbir devlet 
~eçen re llulgar Kralı arasında ı;u. e~e Almanya. ma.ğlfıb olun.a 
~til'ıd( konuımıaıarda kralın harbe ~·o~rlstan ta.biatlle o yaba.ncı 
ltıtı4!rfn efınemek hususunda Her , Bo ~dardan geri çekilec~ktlr. 
ııııı11hna.ınnvn.f:ıJ<atlni elde etuıiş ~p b. gün gelir de Bulgal'lsta.n 
lıııı~a • hillmıe<lilebilir. Eğer Oylo ~~etle karşıla..~mıa karşısın· 
~~il 'Ytls~n harbe iştirak etme• bll ~ ri zmeğe mu'\'a.ff.ak olup °" 
fıl~1· olunu bulmuşsa. gerçekten cla.k e ~ ft~an diicı.ünülebllir 
tl. blr tıunıyaca.gı o z,..,.._. ,,, · 
'ktı ınuva~fakıyet kazanmı5 ~· l"ki ha.ide Bulgar harbiye na

~ı.ı~)'I klar. İşin u:lnden bu kadar Şmı< 1 
•• lc..lııden cıkacak mana 

.. lnıı,.:_ ıynJabilmesı pek üoıit ıırınm 5?z •1 rının· ~ Bf"rlini atlat· 
\r -ııaıdr P,ul"ıır sıy:ıs1 e 

... - llkıa har. b. R 1 . 1 nıa;a muvaffak olmuzı buJtınma.la• 
""'l.111 ' ıye nazO'J u gans- "' :ı... .. u.:. 

111~ tahakkuk et- nndan ""'-e"llAA• 

Kornilof kendisine bir Turk hukuk 
müşaviri ·verilmesini ve ifadeleri 

tetkik etmeğe vakit bulamadığından 
muhakemenin talikini istedi 

Bunlar küçük harp gemile -
rinde beyaz ırktan erbaşların 
kumandasında çalışacaklar ı 

--0--

lngiliz planının toptan 
reddedileceğine dair bazı 

belirtiler var! 

y11~·ıı~ton, 8 (A. A.) - Babr~· Yeni l)Cihl, 8 (A.A.) - Nehru ln-
v~ n<'?h>rcli bildıiriyoT: giliZ tekliflerinin bazı noktalarına ye. 
· d bah · niden itiraz etmiştir. İngiliz planının Bttnc!ın soma zenciler e rı.. 
ve siliı.henda.zlarx ve sahil ınuha- reddedileceğini gösteren bazı betirtller 

Dlnleneook olan !)&bitlerden: 1Jstte 
Silleyn:ıa.nm Yenlııehlrde yanında ça. 
lıştığı berber salonunun sahibi İSIJlB.. 

il Korkulu, Altta: SUleymanm it 
ıırkadafı Ahmet Kaim 

Sovyetler isveçe 
cevap verdi 

Hiçbir Sovyet tayyareai l•veç 
toprakları üzerinde uçmamı§ 

Moskova, 8 (A.A:.) - lsveçte Hafa.. 
randa §ehri üzerinde bir Sovyet tay. 
yareslnin uçmam h!disesi ha.kkmda 

• İsveç tara.fında.n verilen protesto no. 
tasmm cevabını teşkil eden Sovyet 
hilk:Qmetinin resmt notası hariciye 
komiser muavini Vi§inki tarafmdan 
7 nısa.nda Moskovadaki !sveç sefirine 
tevdi edilmiştir. Bu cevapta. htçbJr 
Sovyet tayyaresinin İsveç toprakları 
uzerinden uçmadığ"ı kaydedUmektedir. 

Notada bombalar ve riaaleler atıl • 
mış olDlaSI düşmanın tahrik n:ıaksadile 
hareket ettiğini gösterdiği kaydedil. 
mekte ve Sovyet hUk!ımetlnin İsveç 
hUkQmetinin protestosunu kabul ede
mlY.eceti illve olunmakta.dır. 

Ankara, 8 (Muhakemeyi takip frzları servislerine gönüllü yazıla• vardır. 
Yeni Delhl, S (A.A.) - Kongre en .çin sureti mahsusadn. gönderdiğ·. ;>ileceklerdir. 

:ııiz ıı.rkadaşmuzdan telefonla) - · Gazeteciler toplantısrnda bu hu• cUmeninin ilk kararında sebat edec • 
t b bul: bahriY ği, yani memlekete İngiltere hllld).nıe. 

.\tatü.r'k Bulva.rrnda pa.tlıyam. boan· l sıııs a ey:?Jnatta. . ~an e tmın tekll.flerini reddetmesini t.a.vaiye 
'.>a had~:nin muihalkemeısine bu ' nazırr Nok.3 dem.ıştır ki: . . 

ı......:ı.. ._ _, __ ~ v -ı.~. Dffitroyer karakol gemisi gibi edeceği zannedllmektedır. 
~;ı.uwı .ö.WMSJ.et. :ıg~ ımıaJJ.Aeme• • -

d d .:ı !J· di küçük harp gemilerinde beyaz II'k• 
ı:-.u e evam e~~ . l 1 k d ' 

Da.ha sa.at 9 da möıb.keım.e sa.1o.. tan subay ve et"baş a.nn uman ~= ( L • dd 
:Hındaki ~ittin yerler dinl;yiciler. ~d:ti~~a~=t::rti~l= , enıngra a 
'"' d.olm.'4Ştu. Saat <ıa:ıa dogru suç· ıece · . P ı • 
.uıcır. bu.er ihirP.r getirildi.ler ve ~nra. zen~er erbaş da olacaklar. Alman ıstihkamlan 
ıcpsı de g~eın celsede otu:rtiukla- m~oks ~unla.rı ilılve ebni!)tir: l 

Y::ıpılan dikkatli tetkiklerden rı yerlere otuırdular. "ıçı"nde ş·ıdde ı·ı 
ÖMERİN PARÇALARI 00ınm don:ı.runa.ya zencı1erin alın· 

MAHKEMEDE ma.cıt için bir plfuı hazrrla.nmıştrr. muharebeler oluyor· 
Hiyeet ki.lraü.si.l.nün üzerinde 

,. ·!ka. .... -anoz vardı ve kava.nozuın. 'aponlar 
. . inde de bomba.mn infililkı ile J ı 
t>:ırça.1'8Jlan Ome-xin. vüeudunda.n 

~~~1~o=~~~=y~; Bütün kuvvetlerini 
,nuş 17 .santim uzunluğundaki~· 1 B d · 
ln.rı ihtiva edeı deni paTçalarile irmanya a 
::ı.penıd:isit ya.nısı:nı gö&te'l'en deıri 

J.)2.1'Ç8SI, iki !k:aş1ta. cmbaSlllldaJri et topladılar 
~~i~~~!vaviicu~:!~=:; ---0- · 

ı':'1 oıamlt bulun&n iki ayaık ibu ika- Rfndlstana kar•\ 
11a.nozdancilerden har:çti. .;i 
HEYETİ llA)(1ME GELttoB bareket 

3loskova, 8 (A.A.) - Sovyet gece 
tebl.lği: 

Dün bütün cephede taarruz bare • 
ketleri yapılmıştır. 6 martta Z9 Al -
man tayyaresi dUşUrdUl;c. 17 tayyare
miZ kayıptır. 

Moskovn, 8 (A.A.J - Sovyet kıtn. 
ıarmm Lenlngrad cephesinde dO§ma • 
nm müstahkem bölgesi içinde çarpı§ -
tıklarmı kaydeden "Kı:zıl YıldıZ,, ga. 
zetesinln muhabiri şöyle demektedir: 

Almanlar kuvvetli hücum kıtalarlle 
mukabil taarruzlar yapmı~lardtr. Sov. 
yet kıtaları bir gece taarruzu esnasm. 

Heyeti ha.kir:ııe, ve müd,deiumu· 
ıııi ile :mu.a.v.i:ıti tam sa.aıt 10 da yer
•c·rini aldılar. Hr,.veti hikimed .-• 

Ancak Birmanyanın da iyice tahkim edilmiş olan bir Al -

icı.galinden sonra bekleniyor· man posta.sına girmi~lerdir. Başka bir 
Vo • e U 

;:alar degışro~ti. • 
(Devanıı 8 üncüde) 

Albay Noks 
diyor ki: 

'ablllerımızıa 
korunması için 

Donanmaya 
yeniden200 
gemi iltihak 

edecektir 
Harbe girdiğimizdenberi 

106 ticaret vapuru kaybettik 

1" kesimde Sovyet birlikleri dü§manın 

Saygon, 8 (A.A.) - Maıezyaya, Ho. mUstahkem mevzilerinde dört kilomet 
landa Hindista.nma, yeni Ginenin şi· re ilerlemişlerdir. Düşman istihkAm. 
maline vo Blrmanyanm bir kısınma 1 ıarmnı içinde başlıyan muharebelc: 

(Ot"num ~ ii11C"füJe) d"\"H'l"I "t~·~• • • 

Devrilen illan vag 
vaşıngton, 8 (AA.,) - Gazeteciler 

topıa.ntısmda beyanatta bulunan bir-

~~~=:aA::ı:m:a::be ;;~~ Kazanın frenlerin bozuk olmasındar 
fi tarihten beri, Atlan tik sahili açığm • ı • 1 d •"" • 1 1 d 
da 106 ticaret vapurunun babrıldığını 1 erı ge ıgı an aşı 1 
if§a etmJ§tir. Buıılarm 69 u birleşik• 
Amerika açığmda, 23 u. Kanada açı. Dünkü saynnı7Jd.a Üsküdarda 
ğmda, 30 u Karaib denızinde ve 4 U vukua gelen feci tramvay kaza 
cenubl Amerika $8.hillerl açığında sından tafsilatile bah;:ctmiştik . 
batll'llml§tır. Kv.a esnasında Ahmet Cevdet 

(Devamı S üncüde) isminde bir emekli deniz binha.. 

şısı ma.alesef öhnUJ, l8 ki.şi de 
yaralanımştır. Y ara.1ılardAA Y~ 
mz b·r tanesi, bugün ~eye n• 
dar HaydarpaŞa Nümune hasta. 

(Devamı 8 üncüd«> ı 
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Viligetin 942 
biitçesi lıazırlandi 
i mektep muallimlerinin 
zam farklarının verilmesi 

için bütçeye tahsisat kondu 
aa,... ılıııııele.._ we ••lfltlere 

389t311 Ura fardualla llaluaıacali 
I.tanbul WiJ1SU 942 m&!i yıi.t t nl~ Seiimiye, ~ı, F.re~te 

m:asnıııf JiiAıoMi _..wni msclisce pesı :nokaaıılarnun ıkmal 'e ıda • 
veıri.Jımil ~ Bu !!e aıesile Çamlıcanın te§ciııi unvanı 
Mki '*4e ~ ilı«dc verilen bu tertibe Ziraat Mü
l·~'hanci bir açık NllDSIDek me. dürlüiünce 35.000 liranut il.fwe~i 
selesi ~ g(idnijnge tu.. teklif ~unmUflsa de. a.neak bu iMi 

tulmat; daimi euriimea bi....,. ne nlWt ;rnk&DS!ziık yüzüııdm ~ 
ou nokta. ilMrinde ineelewelerini geçG l!le!ledell 3000 lil'& far.iasıl11 
dcrinlillimdılftb:. • bu f•İa 8000ı lil'!a k<>D!!1uet'ur· ~' 

VUllJııetin vardlaıtı. ~ lira. baş merkep aygm mübayaası ı. 
olarak tabmin olunduğuna göre çin 600 Uta, bir baş damuıhk ay. 
m38l'd' da IMna göre tanzim k!. .. gır mübay~ i~n .1500 lir&. at 
Jllllm!Jbr Yeni bütqe tıetitik edı. k~arı ikrauuyeeıne 3000 hm 
lirse~ ki: llkolrullar sağlık komnuştu~. 
müfettişleri ve öğretmenleri ve Dispanserler inşa masratm:ı 
memurları. .maaşları fulma !: tahsisat konmamıştır. Ancak ~ı:! 
milyon 103 bin 389 Utıa 'konmuş panserlar ve c;ocuk balumeYlert • 
tur nin tahsisatı fazl~ttrile konznultur 

941 seneainden evvel terfi et. İdarei hımısiyc emlak.inin ta • , 
tikı.i: tlaldt tabai-.t k&ı1!dlldarl miri, sıgorta vesair masratları 
ojmad!ğı ~in zam farkını alamı.. karşılığı olarak 15 bin l\ra fazla 
yan ~tmısılılrclıln mühim 'bU: sile 30.000 lira. Emlf.k ve E~ 
kIBmınmı bu ıamlanmn vH'ilelnl· Bankasından evvelce almayepn 
mesi için ~n sene bütgeıjne taksiti ve Aksaraydaki SUtçu bo~ 
yedi ayldl ttileisat lwJ1111D1tu. tanmda Japllaıı ~ ~' 
Bunların 942 mali yılı bidayetin. iaimlik bedeli ve masrafları 
den itibaren tahsisatlannm ta karşılığı olarak 85.000 lira kon 
mam ol-* l'mawe liımnpidi.;, tDU1• .. 
ğindeat bu amlarta. ~e 'l'aıh8Jt.kuk ve tahaiJ. şubeleri ilJ,. 
zam karşılığı.olarak 21033& lira şa w: iatimlüi. kar§Jlığı maddes~
konmuttur. Yalnız şurası kayde ne, henüz tamamlanmamış ohı.n 
şayan ~r: Gqi maallif Fa.ta tahsil fUbe,sinin ikmal ir. 
ida.relıinht teklifinda 40'.WlıllliD - §&SI için teklif olunan 36.000 li 
den evvel terfi ett?Jderi l'Jalde am ranm. Jmmılmaama imkan görüle.. 
al8IDIJ8Dlaı*ı kaknlar.m: da. memi~ir. 

MIHt Piyango 
Dün çekildi 
»llOO liM icızanan 

117181 
JOtlOO IÜ'CI... 7 M

1
W 

3G6M9 138932 389068 96762 

SOOO lira Juuonanlar 
288999 9600& 2299n ı..,N'f 386603 

128891 
2000 lira kaananlar 

MTl8 18281 M319 368'3 B<Mlll 700'8 
99932 4H88 6Q889 28:507 

1000,.,.. knzrm• 
81571 69989 81597 8~92 10690 898(3 
83820, 8M06 48437 21059 19113 31190 
92877 74780 ıoıwr 1ııM &ıM2 ~ 
63080 18962 99tl02 93088 12126 5816' 
00624 3784i 15373 71257 31409 89603 

500 lira 1ttoaıt-'er 
Son rakamları 349!, 7772, 9368, 2619 
Ue nihayetlenen bUtUn biletler beter 
yOz lira alacaktır. 

ı 00 lif'ıı. luızanoı#4T 
Son Uç rakamı 866, 681, 589 ile niha. 
ye~en bntııtıer yUze:r Ura alace.ktııı. 

50 lira kazananlaT 
Son Uç rakamı rıı:;e, 8Q.8) 81'1 1le niiııa. 
yellenen bil -Uer elU,et' Ura alacaktır, 

10 lira kazananlar 
Soa. rakamlN'I 3', ve T1 JJ• ~eU.. 
nen bUeUer onar Ura alacaktır. 

Amortiler 
Son rıkaoıJ•n ı. "' O. 1 ile alba· 

yeUenen blltün biletler U<ifer llça a • 
.mortl alacaklardır. 

TAf.fH1'1Ja ~ET 

Bu ı:eklll§in S0,000 liralık ~
sini k&Zan&D 117089 numaralı bQet 
Kayaerhh zUıl1111§tıl', 

10,000 lira kuanan numaralar: An. 
kara, Çorum. ve. Kar&bOktedir. 

5,ooo ı~ a ~ laUa;.. 
bul, birer tanesi Buna. tzmır ve Kon 
yada •tdm11tır. 

2,000 llra kazaen numanla'dall 
11 taneli 1'lt&DJNlda. 5 taDUll ~ 
ra,2 taneal Tar.IU • CeyıtUdl. 1tl • 
rer taneaı de Konya, Edremit, Ker. 
•ino tlııimr, K....,_... ~. Bolnl, 
Bop.'b&t;, SJıılıil.l KJaıclMiı S&QllWI. 
Relahl,e. ~ ~ ye .... 

nıae-~ . 
ı.ooo u ... ı1sıuı11m 36 a48di. ..__ 

lııuba. • ...... • t ........ ""' 

Ekmek kartı 
tevzi ati 

istanHlda tam llllfa 
miktarinca karne 

dağıtıldığı ........ 
ŞoluilDi.zde OCnıell kartı tefti4. 

tı etntmda ııaJAhiyettar bir at 
keodiıııile görüşen guelecilere "1 
-..ti ve~: 

''L.-.. V~t dülliııde fulMl.t '11 
içiııde 809 bin, mart ayı i.çinde de 
w.2,881 eıktDM kartJ dap~. 
Bil miktar .-en lstubal ~ 
dur. Son yazılı nüfusta lstanbulda 
)"'8Ş!Ylm yurttaşlarm sayısı 800 bi
ne ya.kmtiır\ 

8qlatmı &ı'UillClıll 91UV8kkat 
kartlar Şa mevcuttu. İddia edilen 
blırGI y~-.ldu .._ oila ~ _.._ 
nldrat lııa!t)erm tıewıli 4*l&lmda 
o~. Bu da C8Nb surette tet
kik ..-.ne~ .•• 

şUU BASTALıUUNA 
Bugüllden itlbaıen pker JIU&aı.an

.. guHtellll ekwk J'lil n ,._ ........ 

~- Ba .ı..ek ""*"' .. mı.. 
cekttr. 

1'll ..... 'l'U.111 
Un tiye.Uarma ÇUVaJ. 'bqma 7 kunlf 

... ,....w~a • M.40 Ura olan 
11t;r çııval un ba.deııLI. H.f7 liraya -. 
tdıao.,..... Bu ~ elmek tı.yatlarL 
.. 10 Jl8ftl kadar bir zammı lıCııp et • 
Urecell apla§W.~. llv.. ~vana 
~ ..... ~. 

Yeni tasarruf 
Bonoları çıkantlh 

• 
Maliye vekili 6a ,.,._,a 
h.Jı ... ı .•• 

......., 'I (A.A.) - ~ .... 
!tll ~ Alnlı .,,.,,. ...... ,...,.., ...,_ti:& '-1 Bil "' 
tw: 

Kuşadası açıkla· 
nnda bir facıa · 

Bir Yunan motlrU battı 
236 kişiden 29 can 

nrtulamldi 
.... ~CllMa) - E"9lki pce 

Kup.dalle Seferihlar -.hlllerl açık. 
ıarmda JCanlmdada Ulyler Urperttcl, 
'9ci blJ'ı dl9ls ..._ olmuıQlr. 

YUD9 tıb amin kadm erblı. ço.. 
luk ~t.an mOrekkep 836 yolcu.ve 
ruUrett9'atı alaa Ji1Dderaıı.l moWrU. 
t'~ tutubDuft " fenenü dl ol. 
dutu lçln uzan blr mUcadeleden sonra 
kayalara çarpuak parçaıanımıtır. 

Ycilcul&r ft mtantt.bat k&mllm de. 
rılz.e döldllmOtmr • ...._ ötnDDdL 
gine söre biri 1m. Ud8l erkek olmak 
!lRıN tlÇ OOCQ)ı, Jedl Jıtadm. OD dolcua 
er• a!dD .. cdanala muvaffak ol.. 
m.,tv. Şlm4Di Uldl pr'1'e blaD 
20f Jdtllllla ... hılf Malıard& kQllcııl. 
dut- blııal etmek al'Ul'8tl Wl"dn'. 
xı...-.IMDlaıdaa~Ja
ıan ....... cdt'lll da 8111\ ....... 

tedlr. ~ - :bmr> s.Ja,yı 
t.arafmdaft ..at baSI ,_.......,. ıPıPıl. 
mqtır. 

Sahte ek~ek 
kartı süreni er 

•uvaJJıat ağır ifÇİ. lıaTlltln 
,..,..... alliye,,. veriMi 

Balatta ıtıza lanlnde bir tırmcmm 

fll'ın=e .... ""'... ....... .. * adant, ..- elmtek 1'ı&Tl'taft ~ 
e1ıınek aldıktaıı aonra !ıraıcmm 1~ 
--~::vaa.rarm'* Ta~ 
dGsyur, dün, ı.taııbul mllU korunma 
lllllddel•._... .... twl ,._., tddla. 
ya glSre, aflP1fCI muftltft~ brtlarmı 
Balatta oturan JMNt adli blrl.ııt tan. 
mı ,...1r. a.. Udi& ı.vrn•• • 
t:ııılıklbt yapılmaktadır. 

Sahte ~ ... -- .. •in' 
19! mu-n.kkat eJauk kartl&n bir eh· 
IMtUkal tar .. o ...... mekte • 

Caldl ıazetecı n 
llllll ldtaılOIHı 
~mmı ~,...,.. 
A 'bir adamdı. Öyle bir 

dilD,Ja Jd nehirlorllll. vadilellld. 
ovala...._ dealzlelhal ltep llımıılllİ 
yantm11ı dallan ...,...._ lıılıt 

yilk ve muhteşemdi. Böyle bir 
dlin,Jada ~maJr hakıld _,.... 
İUlllDek p.rtiyle hf8 gllel lilm 
fen bir §eydir. G ... dlrı lt.slılki 
.. yatın zorluk ~ iılldsar1uwdan 
uzak kalır; rüya gibldlr. Fenadrr: 
teklmW edemez, haklld haya&. 
dhbce w.- .... ...,.. ~ 
nna apu: oennetten reltf'ft1Tellle 
dtlıer. Fakat muhakkak o1ıın bir 
leJ' ftrdv 1d yalanol "~naette -,a• 
3~, biraz ıstıraph da oJ. 
sa hakiki tıaşatta ,apmak dalla 
iyidir. 

ttte w lldaıuda 1llr "1lk mll
tofeldlİI' ...... ,. 'ftl'tll; - ~· 
i-'111 "•MM~ ı.Jdt 
~ lılır .., ~ •1111Mrir ......... ....-.: 

-Aneaa.a· _ 
~ ........... ; ........ 

rbave.....,... ... _......_ 
-~ ......... too·· 
metıll Ye........... llqm_., o'• 
daıunı. Mla_ .. ,..., •1attı; 
eserlerlnl .. ·4t=b- lılr tarih 
kabul ettirememttr Halbuki: •• 

Burada '' gaze&ecr keHmeıdndM 
laıstedlkn ~ ~te •hiple· 
ıl,, idi. Eskiden okuma yuma 
lııllmlyon gu.M ,....,._ YMiı; 
fakat ~imdi acaba var mıf 11.,.t
ni birer Udter gözden g.,çı-rdlm; 
bulamadn:a.. He,fli ele yüUek tU.
fııil gönn .. ; ..ı.rrtırlkt• ptlı:
mi~ uzun sen"?ler meslekte emek 
'Vennlş, ol.ga "Ye .... ' ·v .... 
'11. Birer biYer ball edlnae ..._ 
edemedi~ 

- Kitq ... ı da • öttaT 
Dedi. Doğrusu onlan yalmdan 
~:. -.t veremedim; 
blrbt taaeeild • ban tlım&tı; 
aöyledikleri doiruysa hakkı vardı. 
~ ld99pç... ...._ .. - • 

lülleırlıt • IMtfan hp uıeale'et 
,.._ ftrklye ...,, ..,.. 

r.._ ı•ı•ee"n• .,..... 'iti 
••• • ..... • • tıtlır: 

zam k.arpbkla.nnm ili.vesi göst:P Mllavenetler faslına 389350' r. 
rilmıııklıe)» de-bmalU'ın miblba!- ra ko .............. ur. Danişşafakayo. 
lere terfileri amRile ikdm:ılan 1750& ~tkokullardaki yolglul 
cihetine- gidllmııwi mitmJsiJn o1aaa çoçuklar birUlt~ 5000 lira, Şıla• 
ğı enoömen• maaflk ~ de bir hamam ~ı için ş=. 
Ulr. Bununla ..,..,_. 1Mliıaagi le w.ttt...mne 1'e8C), lira. 1tuuwn 
bir varidat. kay;uab bulunduğu ~Ya"'* ılt ..,.,, .. 
takdirde kalan ~enlerin de reınntıedn ~ ~tto ~ lirn, 

mır. & ~Dl» n Anin· ......... 
ElaoZı#, 'trabaono T~. A11ana, U. 
Keaı&Jpap, Dörty,ol, Konya Ereğllsi, 
ve Tanu8ta. sa.blmı§t:n:. 

··-......... ··~--- ... tasa.rtuf boncsu çfr&rt'mamna 18- 1 •• - ................ "' .. 
o ıtaJaai .....,.._ıı dav.& el_.. 

ıam JmwlıWm Allilebifü. prevantoryomlar<ifl, tedarık oh;. 
Görülen )Uzum üzerine 210 lira nacait yatak- bedeli için 7500 I~ 

ücretli bil: adılıat müfettiti maa.. Türk Jıfttarif O!nftyetine 2000 lı. 
rif kwJmema elrien ... ~ Ol• 11a eka!liyetler hayır müeseesel~ 
retmenleailı Urlıizat bedeli ola • ~ 10 099 lira, ff94kevlrn'l 
rak 8001 Jlh. lluıauı• Mlrıek&ıi 70 09&' İıta, Kadltöy Ha11tevinın 
lp aydmatmna u Jlmlll& •en 1nİası için 18Tl00 lira, i~imai 
IÇin ~ seneden 10 biD Ura muavenetler için İ4Jtall'btıl Halk 
fazlMlilt 6llQI() Ura lrA9••.-. t:efkili.tma 35.000 liTa, dit-. Wf'.• 
ilkokul kütüphanelerine almarak pe.nserleri içı:ı alakalı cemıyetc 
kiıa,,, guetıe ve meeleld maanuo- 500 lira, Kartal' srlıhat işl\!"!ne 
~ar i-çin 500 lira konmu.,tur. Ço. U50. lira, oocuk esirgeme kuru 
w.k llamplan tıeeiei, iaee ,. mmı-. muna tOGO lira; Jııöy aandlldarıııa 
t.aıhdem llUMftftBl'I elank 'büli • 2000 lira, ((OC\1k ktltüphallelmıı. 
çeye- 11aıfteisat l'Onmaifti,...'. & 50Q kilra, şehitlikleri imar ct-~ııi. 
aene böyle bir masraf Myar"r yetine 5000 lira. Bakırk?'J' doğu. 
muVRftk-~m~. ınevine 1000 lira verılecektır. 

Be._•'a meyw aiaglllC fio. Ziraat odasma -...ı..n edHm;ye -
J ,lı-· .... 

danl~ tesisi ~ ıııabr iulalltiıa .... cektir. 
nesi iÇİlt sooo m fazlaafle 26500 ----o---
lira, tawakçulalt mfte•ell\)Dinftl 
teJadio .,. rsiah maıraflan cıtarak 
2000 lira ltoımmı!tur. Alaclandt.o 

1 
DÔNVA 
Mf.DONt:;tYÇ)R 

U iurlu tatlar 
D.4~ -:'z? kwat1i ..... ! .. _ 
~---~~~ ........ 
nni-~ ......... ma· 
nırlar ... a& c;pk ..Jri amanlardan 
kalma. - inanıpır. 

BabiJtu.r ~ve par 
ın&klarmda liıltit'VW pldinde 
müce.,._. --~Bu Allah 
iann ~ nail: aimak ip en. 
iyi çare~ X1ml'blUdla -
güneebl - t 'il ... bnıftlıtma 
böceğinia nmi. ~ mll:ev
herler _. tltwnıy' 1fom9ll. 
kadml• -en ..._., .. 1llbır 
1 u sayarlıuııılt. 

Bu ........ Gl'ta ~ daha 
kuvvetli elarak dııwam etmiftir. 
Bu Mma.D. iwlanla pre. ya 
kut aiı.l9ıtıt ıa-- • nhattı k 
mm eder. Züm.rU.tin9a111 göz ha!!· 
l:alıkııklaruıdaıı korur~ Zebercl?t 
bq v•m en. keüiıı iıtadlr. 
Necef mlcevher taşıyan kadın· 
tar ise kocalarına ihanet ~ 
ler. 

Zamaamv t .,... ınanan:a;: 
hlmaDU§tır. Faka.t Fraus~da 
bazı garip şeyleri uğur getirit 
diye kullanmak hAli moda.dır. 
Fransız kadmbJrı koe4.lan ken
diable ihaılft et.melin diye ceke· 
tinin asaama köpek dişi dikerler. 
Afı» 8eyydJan_ fail çıkarken 
ce~ 1ııtr Jl8lf.IL miclye ka ôu· 
ğU korlar. Bil .tan uçurumlara 
-ll\şmqtıen korunDUI. 

k.Wqona.cla caa 
ücretl.riıN :anı 

Anka~ bU!iiıil~e göre •;ergi 
w ~ kcmılt)'onlarmda çalJpn 
munzat' ua ile ebllwlnıf tlcretl-4-
ıdn uıtt.mlAauı -.rJ&1tırrlQUft.ır. 

Tonge> 1ııa. llltQar kö7Ulye ~r 16•· 
terdi. 
..,. ....... t _......,.. ....... ...... 

...... !' ' 
_ .._ ~ pllııaza 
__ _..... ........ ı ........... ............... ~----_......_, _..._ ______ ..... 
~ .......... ,. ......... ................. ...,_--.ı: ...,_ .,._.. _,,_ ..-ı.a 
-s ................. 2 ... 

..,_.,. ...... ..-ı ...... _ ... •• . ,.,.t, 5 ........ ....... 
--.ı·s ..... , .. .. ..,, 
- •hll"'nlı ... 8lıt. ' - ..... 

tııld ........ d!tlM ,. .. ~ 
mlzdt> .• diğeri eahlDerlmlzde.. 

Temuçln bil kon111mayı cao. kulall't, 

~. 
- Adam ııea ~. Bize lldalllde.n de 

•nır ptmez. Biz onlan latenek ttl. 
kirtlldB bojıana. 
Twıro· ttıllaNI •IJlöp ........... 

zattr 
~9'h ... bm •• 

DJl9 btelıl alam1ll: 
- l9kJyl 1ıuakalı tok oldu, 
Temaçtn: 

- ~ld bn'alnbr ... ~ 
Diye mınlclandı. Tonp ..._ ll8J'. 

lüf'e babçecie C!Of8D dUIOn .......... 
rf!lt gösttte.relu 

- Koca ihtiyar, hele eonlara llall! 

Diğer 30'ı ~tısı ö Yur.dumllZ'llll 
mulUllUt Jlll'llldıılıdıt ........ 

ücretH memurlar 
Mtilıün 6ir kı_.n ...... 

Gcreaerı maaa 
takva etmrar 

A.Dkaradaa büdll'ildtlbıe söre dev. 
let tıOtçıelerinden 8cl'et alan memur • 
ı.aruı Ucretıerbıln maap tab\'llt kabil 
Olup olmadı~ 'Ye bu taımHn ne ınınt. 
le yaprlaoatı haWlmcla ~ 1119. 
naur ecm. ~t m~ Oe
ıuı Yetlltn reialUltD4'kl komlSYOJ1 in. 
celeme1erlm dnam etmektedir. Bu 
buaU9a ~-.. ~ 
BqveUlete ve.J"llecektır. Bıı projeıe 
gere ~bir 1a8DQ. nı.euıur Ocret .. 
lerlDbı ma., t.ıı.W Jc&bll olmakta • 
dır. 

.39. 
decll • Bepıll DeeelL Fakat, fU ~ - .......... o ~ ...... a.. 
kada •ı••• km...,.... idi ..... raberı°ll ,...,.. 
• lllrer blleh sake var. 1DaaD içme. Ta11r;o ...._ Pfmb: 
clea ••enir mlP.. Y...,,.nır•dlu-.,. - Ben ._ ,..._ .._ 4111f1Q&b1Ur 
bir ~ ..-. bir l'lllJllr yorpmla.. ıalyim? 

&ana pierlr • - 8A ..ı, Y~ ._.. ..._l 
batQlr- ........... ._..ı .W... ~ Af>UIUZ4a. laalnPmM' leU;praL 
Geee olmattll.· metaleler yaıuyor6a; Tongo itiraz etmedi, kollarau k&-
batlyas ...... 1ılr JIU ...... 11,tı: ~ .,.1ırı1ec lmlldlı • 
- Ben ...,.. ...... .._ tWılmla -. Ala ........ 11: ............... 

iterdim. &y sicil &1bıler .. ınıı:ını, ara. ua • tMuk .. .., •' • • .. alll'I. 
....... ,..... .... ,...,.. JIPIMt.. kalllı9 .............. 
yoa - ... ..,... 7ea8r:JJI bir ... 'IWp: ..... .... ... -- 5h 
damulı. Netıelemenl t1e, kecledeDMJD lböpr ~IY• ...tW; 
de farkı ~ok. lnlllUl bu yap ceı-ce - _. ki ....... ._ ..... .-, 
kederle netpyl &)'iri edlıml7or. .. lllL ......_ _.... lıllılnllM •· 

Telll.nflD bu lltlyarla yalnız k&llp ~ ~ ml:f 
konDIOlllk istiyordu. Tonp bahaJ1 - ..,. atuH: Çalınk ~ lflM 
nud aa.r.maJrıdJ f gldlÜllJ"eıt -. ele• ~ ,.,.,,,,. 

"hınaaçiu 1MmuD kolaşıaı buldu, bp kazamn&. bitttn Çkı 19b111eriae lııu 
aıada eake getiren. kızın kulal'ma rı. :t~<tuı kıJddı ettcelerlll mu..uat 01". 
ıııldadı: rakiarm4aıı korko7onm, 

- Toago ...._ alz1n ııraoızcla oyna. - Bana ka'llr9 ,...,.,...,. Jdo1llr .._ 
mak tatıyor. Neden onu burada bırak • ..a Çlnlllere •rar ft~. ÇllDltll 
balZ ! .,...r blrftllrleıtnl ~ lfl aa!em"'9r-

KIS llapn ~ s1tU- 81::.>az ·111r. 
eonra 1-et alb im lıb'llen ceNDer: - Dotru aöyilyorwn um. ODiar 

lüden '*" ~ .,.. ...... •talt .. 
dmÇ'ftDııılaellıııııılllllllAIA.as•ca
buto dlplıeCIL 

- llAIA .... 13 - ~k ... 
\Jnl'.IAIP-' 

- Öyle detU mi ya1 Çbıbl lllNMID-
"'8. ~ berke9 elledl ~ 
...... su.& f!J,oırkll!IO .. .......... ..,, 
.... d ...... ! 
-·~bldıa ......... •da teeadllf ..,,. ı:"'r lapOllllır -.. 

.. dostlarma ve komoalarma tlalcbr. 
19&ta kallDprlana. o uman dört Jk 
ıaDi- ..._ .,, o .. l4lıt "" ....... .. [ .... ..,..~ ........ 
--~ -'l'., .... .-1 .......... ..,...,......,. 

- Ç* ..,_ .,... ..... l .... 
....... b >ıg ... 1htlJUldt tok .... 
.. r- ......... halıeftert .......... .. .... .., ................ .......... 
~·& ............... " ... . 
..... --.r ..... ., • ...,..... ... 
.... ..,.. ......... !,, 

- ..... ,. bit.....,.. clEb-. 
.... .. ...,. P1rMe p11181rı • ....,... ..,. ................... 
............ , ı sn daba trıllla JUM'ldl 
gl&lıtıa izler. 

- ..... ..,.., •• www. ~! Oıllıar 
a7111 :mman.lıa ~ da "'*1r lll9anlaıt 
411' ........ blf yılmazlar. 

ltMIW .. . 
Shlntl dftam etti: 

<Dmunı nr) 

l'nu• ......... t•t' gt ...... 
iti mftıı9ekld&IMla miW.ıt· me. 
..... ,.. .. Mır yw rmre ~ 
:lf..mıii .... ~ ........ .. 
~ah"' .... , ..... ,... 

.-. tth~ - :ft,."ftt ..... 
·- ,_....kl:-___ ,.. _____ b)"· 

naülu't 8Le; W2IEZ ve... _ ..... ...,.. ........ ,......Mmem. 
ÖMkl h 9llllt 'il ...,.... ... 

ı.ı~,.. u,..t ~: - .,_,_ . .,.. ~ *"• ti 
f8'ucı • llllmi~an•, ...._ 
... aroaır hM ehe •'!'•tli tl1819-
.._ ...t' kaJem~ fel'ÇWe ~ini' ·•-t ......... teleU.. ......,, ----....... h191M!r~elıall 
Mr tQ ..-ti 5-t"' ._ t~ 
retlafe .....--... .... ...,... _. 
......... ~ Qıail "" ... • 
ııueteea _,. .. ~. ~ 
• NDCI" .,._,.. lliP acı.mm eoı 
~ JllP' va beeıcmtz .r. 

«ADlRCAN. «MU 

Sadeyağ 
' 

Tel .. ~.amir 
~ 
--o-

TllD-.BM 
....... _k 

Ankaradaıı blldbii<Qtne sere tel 
tip ıradeyatz çıltanlacafl ukkmdP! 
haberler dlJlnı ~. tJıtanbU!ll' 
blr firma ı.raımaan !ataaQut beJedl. 
;ye•l ııezdinde bu huauata ,.agıtım. tr 
ıebl>a. de l1t ~anuıtır. Da • 
ııen bu uılllllkttn gısrmememelltedir. 

tap mO.tqr.. !Jtı, her ııavl. gıclfl 
maddealle meıgul oldulb gtbl ll&dııı'111" 
tı if lnl de etıeı:ıımiyeUe eıe alJIUltlloo 
Jıltı.ııt.-gıu'llk, zeytbıy&ğlDde.. oldulU ıı.. 
bl l&deyalmda da !lltlkıan '8min .t.
mek mab&dlle 'bir uıenlm. duam """" 
cek U,aUar k01.ac&ktır. Bu ~ W. 
blt edDSrUll prek. mQat"'"dUn, • • 
nıc- laalkm. ararma ııare-. .-,. 
yecek.tlr • 

, ..... t.İMWimüdıika 
.. ... , ............... eli 

Aabradan 'ftrUea bft' habere _._ 
Ankara polis enauıu.a mtldUT'G A.4' 
Barer, görlllen Ulzum tıaenne vekil•' 
uırtne •lnm:uttar. Yel'1Jae saııııefi" 
...,... dlteltt9ril ..... t Alt ııJ'flS' 
cı taytn obmm.uıtur. 

• 

1 

• 
t 
1 
1 



B A B JI: it - ilşam pcıstur • 

~ .. Ne,11,Jaı ........ 

hakkı tank ua 
a....zıı yer: Yakıt MaUıaı m 

ı\.BONS fA,RTL.UU 

HABER L EU ,.•AKIN .. HüCUM ve iZDiHAM Haftası• 
.......,.. Rusyadan irana Suikast davası llaftalanlaa beli ....... kla bekledljbd& e• M7Dll .,...... 

.._ ftr~ 8cııetıl 
16.11 ar. n.oo ILr 

(illlllU'afı 1 ..... , 1 

bir dalp ctbı ya711dıkt.an .....-Japon Binlerce Polonyalı seldi <Bq t&ra11 ı aclcle> 1 IST AN BULUN EN BOYO K, EN V ASI' 
kafl.a.l flmdl etık6Det dılrn•llM Tereüman Vahapta.n bqllra Eş- ÇENBERL.TM_lbl8 

1 •Jlık 1.IO • 14.00 • 
1 •Jlıl& LIO • 

glrmlf l'l!ıl ~lar. fqUls .-m '1"lllU'9, (AA.) - R~ lrana ref Demirca.n admd& bir teıroümaı: 1 =:: ~;::.,:..=:,'."" .:;:.~ !:.': ';::" .::.':'81..:.:."'::':.;:;; ı dMa hazır bulunuyo«lu. j , =-= = = • malmd .... .... . 
____ .............. . 

tLOO • 
1.IO • .....,. ıerdc Japonıarm taaUyeu Andaman ıcuneuerıyıe ıcadmlarcıan rnllrekkep NA1Bl.~ TEZKERESİ 1 BUGON Matinelerden ıtibaren 

ve Salamon adalarmm ifl"allne ve A. yardımcı mtıtrezeıer bulunmaktadır." E\'VelA nalb tayin edilen hAk1m 
~~--~~ ..... ----------~ 
·nündPn .___ 
!3u 2iin1:1_ 

'11stzctoııa ajalUlflm '1mff6r haber
lere *•....,. uaivttine bakı.s 

vustralya, Hindistan ve SeyİAn Uze. Ruayaya cephane götUre11 kamyonlar Hayrllnnfsanm tezkereei. okulldu. 
rlile yapııan tıl~ akma llıhlar et. lngllls UDll~ tqryan Potonya1ı Bu tezkerede Rus maznunlardan 
ml3tlr. ' kıtalarl& yüklü olarak dönmektedir _ P:ıvlof Ue Kornllofa bugüne kadar 

A.ynı haberde bu niabl .uktllıelln ta ler. ın,tıız levazım dairesi buntan :nıammtlıardan yalım AbdUrrah· ı 
tmııya takaddUm ctUği ili.ve edilmek- techl.z ve la§c etmektedir. Bu krtaıa_ nı.a~ 19 ~yfa tuts.n ifadesini~ 
tedlr. Japonlar ıraracıa. clenmd• '"ha. rm ael"819.evkedflecekleri19DJJenmek !telımc kelime tercUmc edilmesı 
vada. ağır kayıplara uğraml§ o:ma. te lM de bunların ortaaarkta bulun : istenildiği ve bu şekilde verildiği l 
ıanna n.pen MnGll Mlytlk bir taar- malan burad&n ayrılan Avuatraıya iç.in Sü!eynl1m!rl ifadetıinin tercü.. 

~ kGCtlk. talebe, paçllk n elleveynbı itina n lçtm pll!B lılr -.. 
kat n talldll'lerle .eyrecleeelderl cıemlyetla ~I ve 9lıllld ,...._.. 

n1tter111-. blb n söatWerl ......,_ kllelk TDrk n Anp - • 
•temn, en rallntnu J*rçalan elDe9lllCle toplayan: 

ZEHiRLi Ç i ÇEK 
H• d• t d ruz kabiliyetine mnllktirler. kıtalaımm ekalklllinl telAtl etmekte. nı.eslne vakti: ka>madıtr yamhyw-

ln IS 8n 8... Btrmanyada travamyı takip ede· dir. du. TVRKÇE SôZLO. TORKÇE VE ARAPÇA ŞARKJU 
, rek ~imal lslikl\metlnde geri çekil Bundan son:ra reis maznunl&P ··------- - ------ ----------.. lilıldlatan meeeie8lnde bugünkü ''· k ıan ~Wz kuvvetleri Yung • Alb H k d dan Pavlofa Abdürrahmanm ifa.. Bütün kadınlan bıçkırtarak allatacıak, eneklerl en lawnW lııeJ'e-

tlfet ıtöyledlr: llQDCrenln ttlraz '~ ~~a~ cenup J:lududUDda Blrmanya. ay 0 S IJOr ki : desine ne diyeceğ::Oi sordu. cana dröldiyecek, lııDttbl .-ckıre l1'ret deNI nneelc - '1lr 
~ teklUlıı:riae lartılz harp mec. • nın zengin bir petrol bölgeei olul T.ı::ı. • PA \'LOFUN İTİRAZLARI bayat faelut 
lh-~ veımlttlr. Nazular Krlp81n J tmvn petrol tul.MrlDI taluin d · <Bat tanfl 1 nclde) Pavlof yazdığı bir kağıdı ayağa · 
~ ........ _ •• _ _, .,,,_ .. mll1i k l ye ,,- d Nonka tunları • ebn'ettr: k R 

1 
EM NE SEK p ta-..._~'"_..... onl'rea mekte~ıer. Bu petrol bölgesinlu e tn HUkllııttt bll!ı uzu"lln sete l alkarak parça parça okumağa Baş O de ~-et*-MrL- 1• ., 

-~ lılr llba4 müdafaa nazın· -'tmem mtıt.teflk kuvvetlerin ia§G r er başladı. l\.lazmın okudukça tercU. - __ __. 
lltıa .... .,._,__ •-1.1•• d ı ı ı a• •a•ıcu bakımından Amc ı <'eniz tıcarett 
ı - ..... ._. dair oo:a&U• e noe em f· durumu l4;iD bUyllk blJ' d&rbe ....-

8
• ır.an türk~e o!arak reise nakl.edl- .. ---------------~--...... ~--~·· er.ur. Müalö.manlar cemi) eti reisi Cin decelttlr. rıaeaeleslni dlkka~ la i< ediyor. Ge. ~ordu. Pavlof şöyle iliyordu: Bal'lann, tçklntn, lmmar w _....., Aleaderlala lleı•lneıtlmll lldl-

tı.aa lngillz cevabmda müdafaa na:r.ırı Amerlk&ıı radyosuna göre Amerika. nallere :ınOrettebat butm ıltta biraz "- İfadelerin ve evrakın teı• Urularma lnırlıu sldea ~ feci lkll*lerl. 
~ bir llhMDlnln tayhalnl lkalıul ıım askeı1 ma.b.flllerlD<k ba911 oları ka. gQçıUk ~kUmlf ''e bu m•JJelenln ııa. CÜlneleri bize a..vm ik!Ude verL ._ _ _ _ _______________ lllİİlll _____ .. 

~ttlttnı aöylemllttr. OlnDab Krtpe ft naat mrmanyanm ıimdl uzalqarkm Bil halledllecefine dair henüz bir ka- ~efi Y8l"de 6 Maanda oıkunm111- 2-GANGSTERLER Avcısı 
• ..,. yaptıtı söl'Üflllelerden 90ara baılıca harp ııahası haline ~eldla'l mer rar vcrllemeınJfUr • tur. Abd~ iılladdlnden 

h '-eyanatta buluDmottor.: Krlpe Ue kezlndedlr. Japonlar bUtUn kuvvetle. Bir gazeteci ttcaret vapurlarında beşka SWC)"JD8111n i&de8i ve di-
lııaıa.tam. Mumalle7b lnglllz bWdUıle. rinl bu aahaaa toplamaktadırlar. harp gcnıUert mtlrettet!ıb " kulla. I• b9a evrak terclmleleri ?eril-
t1ıttıa beyanname projesinin llOD mad. Aynı mahfillerde aöylendlgino göre nılmasr dll§UnUlmO§ Glup olmadJlnu IDellıııwtlr. Bq dl'fi • dban efkA· 
cae.ı laakkmda yapılan tenkldlerl gliz- f bu mamleket taıxıamile zıı.ptedllmedik- aormutı ve Noks ~ cevabı verm)ftlr· n ~9i alllradılrchr. DA.va• 

Tllşle.r ürpertici maceralar, korqaç ve beyecımb ...... le dola-. 
nlrı en laeyetıllllb Ye 1Eorkaa0 wall:eetaer 4nmı 

Cira"-de bulwıdarmak auretlle ae g-lbl çe l;llndıstan~ karıı nıahlyilttc hiçbir Mesele bu zaviyeden de tetkik ed mn ~e ve melr hlm doiru Qir lıaldanda istida vennek de lbmı 
~ tedbirler abnablleceğlnl tqebbü&C &"irl§llemez. Şimali Blrman. lebillrsc ele bu usullin tatbik ~ IEtiJde inlmşa.fJ Te haldkatm an• değildir. Mahkemede bmmn lime 
bala ~ttl ,.e Bbad cemaaUni temsil ecle ya mUttc!lklerin kontrolü altmds bu- ihUmsll pek zayıftır. laşümam lgin lıımııua ihtiyaCIDUI aöyliyebilr, dedi. 
Clell 1ııtr Blndlllıln Blnd müdalaa nar.ır lunduğu ve çııı Jutaları ile irtibat te. Noks tıaıuVede cieDlalblara karıı 111Uebr. Dün bir isüda verdim ka. :Maznunlardan Abdurrahmm, • • 
lıhaa tayin edlleblleooğlnl açıkça an. m1D edlldlli müddetçe Japonların ısağ llanılan karakol pml1ert mlkt&n. bal eclllzneııll Bag1bı ikinci bir is- ~n ceLleclekt :baliJıe nuaraD lıUU a. 
ı.ttı_ General Vaftlle ele gGrtt,tnm. cenahına k.al"ll ıen1f ölçüde bir hare· nm mUtemadlı- arttııau lllJ71Qıenk dıla Ae ~ ecleeelim :rıf1am11 gGrQıaO.,.,rdu. Ga.led. Ome. 
\avene ba iti mttDaka§I' ettik. Mesl'. ket yapılması l.mkAruruıı dalma mev. nlltir ki: a..ıs. ftk eord1a: · rtn bir avuç parça parça....._ dolu 
1
">1 IDüaıllmaa cemiyeti idare encöme. l cut olacağı aynı mahfillerde iti.ve e • hll _.. .... IQla ,.ıa.a - 11aQa ft'' - iıltida ver • kavanoza tanım- ybaaQ 9Clılll bu· 
lllıace tetkik edilmek üzere bUdlrece- dllmektedlr. donanına)'a ,..ıdea IOO gemi ~ mit de..._ ed0.-11? nl§tu,..ıt çewlrl)oıda. 
tlQI.. Amerikan a.skeı1 m~ahltlt?r!nln fik. tdeccktlr. Bun1ana uswılufu IS met.- Pav1ıııt QeftP ..... : PaTlot De KomDDf lıa~ a&'. 

lllnı:t lretıgrul ..._ •omtteel 4le tNllt rln~ göre Jsponlarm stlratıc harekete l' d r. Bundan ba.,ıta 53 metre mma - - Tercilmıa.n Vah9ıb vamtasile memlf gtblydller. 
dorı :.at ..._ .,,.. tet>latı yap11111tn. geçmeleri llznnc!tr. F!lhaklk:ı. uzun bir unda. n G5 metre wıun. mahlıeme kl.tlpliitDe y<>llldnn. Pavıot devamla: -TwcOmama 
A_. Jllaıl k~ k-re ıne!llr'Mıt zaman lçbı agağı Btrmanyada hiçbir llllund!l. ıao e111t de ;:,&kmda ımm.- TercUmaa 8"eQe «eri ~- Bwı. l'anlı§ terctJmmtnden mllfteld cletl • 
kıu-oıııJ, t~kllficrt h::ıkkınd tngtılz askerl harekete lmkA.n· ""ermlyen otd. t.a girecektir. xe1ıı1uryk baJoaJar tba. dan baf11a ee. ttt+cmetm US\. llm. Llaan bDmedfllme UZWUYonlJD. 
lıarp b ... ı ı .. ef!"Pa\Mna at ea.Mk detıl rilzglrlarm eBmeğe be.§lıyacağt UJaatI da me1I111ım&~ ~ 1ılr af- il~ 291 nct-.c!delll mu Fakat terd1maD ne kadar f1S,. llndr 
"ortaTeMll ..., ....... varnu olılllfllDU zama'!'I yakla,şmaktadır. Bu acbeble Uda.dır. Bil b&l•lar clealaltı pml. cibince ~ pbtt**ı i· todlr ohana olllUD A!ıdmr..-- p. 
hUIJlnnlıt °" llQB9N bnrcrn ~ mayıstan evvel ytlksek Nllgelere erlf. 1.mln ......._ t* .,...b •. l!!lmlerioıiD 4le ~ ~ J&znn• çan ceJmde 119t altı aat l4;lıldl ..,.._ 
U~a.> K..,_ llılll edlJIMl9f'81 _.y · mrk için Japonıar ellerinden geleni g~ lıil66ıı:ıedl Ba -.:bep. dlklerbd .,... tercGine.....,. 111 -
leotııttlr. yapmakt:ıdırlar. Eğer muvattak olur. ··-__ ., lerclela ~ w++r ı 111 tamdı- k&a J'*la. -. ifa_. .,- w l>A.-- Jllll(ILtSI: lana OBJann bu ntmfferl:JeU Çlnde 1li lstiyonrm.. Mademlri IBtldamı kelime keUme teıcnm..-• ~fi'• 

\'4lı11 ........... lfelftltll Mr "BindJetanda 8CJll derecede vahim kabul etmiyorlar, o halde Aibd.U1't ki dllD•ldere ~ ftl'llll t. 
~- ... eil:Pulftk mcdbl dün neticeler doğuracaktrr. (Ba~ 1 nei•c> rahmmım ifad&ıe breı Bayliyc- Yani, Abdurraııaaa ~ı.rken tıwauD .,. • nesinde yatma.ım.a bulunuyordu. 
toııı.mııtır .... velt Ameribnuı mıı1a Awatralya keatnıinde mtıttefU<. hn _ ~rlerin.in ilk t.eda~leri yapıl cekler:mı ve kendisine te'\•cih ed • '>arga p~ mı,hkemed• tlfaMD ter· 
t.-ıu~ .---...... &iiaderdiii va kuvvet1erl yeni Ginedeki Japon lllJi. fakat hastan"~- y.,+~1 __ 

1 
• ceğim sua11e'ri bil:direyim. c\lme edllmeeial ta\ealftJm. Fak&t Jta.. 

ıtıafıtıble w .._. )'m'dnnı ...... • .-ı.me ~ ~lr ~ ""~ BU iti;iai .Ahifiirnılimen Pav:Jıoıt bul ..Utzd' Omaa lpa ,.,.me'ame 
lıatmt vermltttr . ._..,._ .. llMnlada la. Jap0n u. .... la.ınetı.t. de Pwt • O..: na lüzwn ~ · Kua.nm fa mUSW wlaıta beıkıyotdu Dnl taı ı ı · D - JOktm'. B1a o· 
ıcınz ~ llallfaka"" Mr §ek mec11s bUi ._.... __ etmeJdeılldv. ~t!:~ .. ~~~-m. danBele:lfyeri Silleym$118& göz)eri.Di yere da- nua .-•11 lfllt ... faSla _. • 
iİ)eJt-rl Rmveltin natlrunun blllıaaıua Fillplnlerde Bataaıı J"&nlll •duna. 6~& --.-.-~ m1fti, na 'D9 ~ ifla ~ tll4L. 
t~ 'ft!rld oldnfuBtı aö~~- da ıautıarebelv fl4deUenmeatedlr. Ge. de Usküdar ~ay ida~den Pavlot devmn eıtU: Pa.Ykıl ,.ftıl y&Taf anlaman .,._ 

)Mf lllüd9flıa talaldlmt -~ ne"91 Tamulalta lNrada FUipbı A.. hu hususta iab&t iatemeie ka • _ AhdilıT&bmanla SUleymaa el& blf' ı.aran~r, "..mıı ,.n. 
laıızurunda be>,ıı.nııttıı bulunan A.merl. mer!kan lutalanmn nıu.kaTemettni ıar rar ve~. 135 n~ı Kar. tamyrp tan:maıdJ#mı sıorutımJe, hem ~ şo,ıe devam etU: 
l<a tıw.t ........ eenes ll!te demlt. mata &111Detmlt ltirtbamütedtr. tallı va.tınan 7.ekeriya oeiu Ke de tanaııaJıta= ~ w - oeoea eelMde bıeDbD deve ~ 
tir·&-- --... 19'0 ... derp•- a· J ·ı· d • mal. nezaret a)t.mdadır ilk tab.. ru "!.of ·-- --her ........ ı-- --n-·-.• .....,ıtkada ..- • ... ., e. 1 ır ngı ız enızaltııı bat\ı kikat ikmal edilmecl"ğ".. . he ,~omı u ....a&J•wm, ~-... c;:&. dıt'maı -- - •-... ...,--
ı.l~llen llllktara nlabetle pek fazla tabii Londra, 8 (A.A.) _Amirallik bil. 'nüa hak~· ~ ~~-= ~tmı) demiı)tim. Bu CC'Vabml demlftlm. Çl1nk1l be cle'ft ~ 

__ ,_..._ --'- dl ı AılUUa _.._ CDU™._"" mahkeme iilll:ıtal& O ""9'e ~ bal dew yapmak •-+tvorıar, deawk'e 
--~ .__.., r yor: si keailnwnıiltir AdD tMtilra,ta -~ 

.................... eall ~ "Tompeat,, lamlndekı tb"lz d-·- .... _.n_ de u .. ı..:ıA..- ~· ... deı"··- - mittir' lıi ..... ~ .. blWbt ne dedllbD anlapllyor. 

.. ....._ ftU 99ldlJ Feıem-k _...._ ~"'u ..,..._ """6LW .._UUllC UN.U' o.w•- bu işleri Komilıotla btrlltte h8z:r- Bıe'8 m4k'•bale etti: 
ltııı-. · altısı geclktfllnden bu gemi kaybol. 0.dmisi Iz:zet tarafından devam ol Je.ımpu aibl '* mAnl ifade edl- - Bwalana tab!dkat UW'lada • · _ .__ :::a-::: = ~= muıpaayıJma~tadrr UJlJDQıgtur_ )W. BalJuld Kııc1ıilıol ha,r;c:t ticn- hcmmlyeU yoktur. Bu gibi uu:me'i.r 
re ........ ..,. ~ laylıt edil. U1 lfl'Dllaq Bum Biri:~ AaaJanna ret mıemW'Udur. Bellse haricjye ı üzerinde duru1ur8& dava aylarca uzar. 
~....,.,.. ftl'lllltttr. Falll e•ll' lata. (Bata a&11• Teki cıılıl· ...-mnoum. tıd.i ele Maam•flla dlPe meeclıMıkll de apta 

' rdı l neiclo) eovyet me-·· olcbıjuaduı v. .. -· (.Salcwıda -mn-ıer oldu) ...___ - tn11111llll• ,_,...ıs ta.e ya- Bunda.n sonra nızna.mentn di • Bum BlrllJi ı.ı •hl .......... lsta.nbulda ayni binada .. -.... a----
-;:- ... tın,. ~ .._. Yu. ğer maddelerine geçirilerek nı.ek- sı Reisliğinden : çıab§ıyo- lltaat nQmllT CIDU ~. 

ıJc o..._ Felemenk muka•_.. - f,... t l b !il araamda Bum ka.rtt ııl aıwıe:ııııcef yUrOr :na S.. < .. lıilllıaııa çe19ra) TercOmaa rei8ln llllııderinl Pavlota 
"1ı 4111 ......... llıD...... ~ -1• a e e.o cigara içme. liiğe girdi. Aıtca,-.aenmnm Be&cı demııl* W,,.lıttfm. Wta buıııa nülıaW. Bu mnda Kornf1of el1D1 bl· 
Q r l9lmeclllfal aöyıe.lt " fllDlan ::n n~~:ıı~t'!u ~rif nı.~:; ka!'tlanor Httkibn~ istiydıll!• benzer eksa~ Ve J&Dlışk4!rler dırarak .na ı.t.d1 .,. IUlllan .o,tedl: 
"'-e ~: lllllld• 111 kaynaklar- a.ı soran Buna mebueu Nem.at mek tein bu nizamnameye gire 1 vaı:dlr.: ~ ~ewncd.e - Benim de Abdurrahmana 90l'Ula. 
ile ~ ...._._. OtTamD ...._ Ayu"m ta.krJriııe maarif veıki)l ve kart alacıaklıann liateslni hasrl!• cer~ ~ ~ cak aaller1m var. Fakat mub&bme
....:::. lldlmıl1eD mnteaddlt la • Antalya mcındireğ:ıt:ıin inşası !ımt- malltlığ:nm JAnnge)bor. UıJıteye ge.oa. :s..ıana taabılb ~ eoylc.• rıın taMild ,.t11orwa. ..._ tac •Wli 
etik._ - maJaaJH idaremizin cleftlD k:m.!a hUklmetitl ne ~U ~ sdı yıım}ah~ Blı'llte ~.ie:kıl ~oaım. vardlr: 1- lıbbkzmedıl din aü-.s..-• 
~ a« o • o :ilR. w Antalya meıbu8ıı Rasih Kap. ~enecek bir borcu oJırnaımur ba _ U811le ~ Wta' m • kadar JÜIZI ~ lfMılle. e!'l'f _ Malibul llm8nmdan aldı· Janm taluirine de mOneJraJiırt ve- Dl!emn•nıe llU1ı:DnJerindea4ir. yeıl'll -tma va:• uıl ~ rl tm::Ome edDebıQdf Bul9aa lııMlar 
'281 nUllUU'alı deDIZ ıaeteı1 ıabadet ldH -~ -~ ve.ıilmiş KartJarmm almguun ~eclmııe- 11.T. Ve ba t*lrde iatldıa, me•mc- bml9 awk. '*"".:' ... ..,ıie = 
~ lb yt etttm. TUlatn1 aıacafml- 1'e ~ ~ 1118.dde kal- J m~ için h<'9lp -.;· oJıa.nJarm. }eıye ...-. lılaMr eııe ~ ı.., medlll. tt>"7 ... ...... • 

tııın MJaDtl yoktur. med.fmdan ııaa.t 30·83 de toplan • bwılan hemen b ~Jar:ım rica dda Wa!AM •Millt.Jıeılll ~:Z mim 1:ç1a walııllllllS ..... lııap ..-. 
Oemıt om b.ya 90ll veri~. edem. lM'i için geri ~ Bellt ,._ •• ı -o.am ..uoıt neteet'• * .._ 

~--... ----------~~~~:-~~-----------------~~-~-· _ _ --_...;"'~ tida ,...... ~ INıl • llllllld9. tummıal W411 ~ ...._.. &ıllL 
claha samimi om.& undiler!ne va. memmm., lramaraduı çrktı. Jtı .. • - Vaat onlar GldOter delil derdllD. Tlrkfll ... --.... ,.. 
siye~ bi!dlrmeti dQoilnUyordum. ldb -. aynı ka-.an.ya PeafQ" mi? --.. 'ba l8tlda le 'llD e1m ...a w 
MadelD Doyl üzer.ine teeir edece. toıı girdi. - lJdlıi öldü .. biri M.f!lter Stem. kWmllml blleedla- 1ıQ1a ı.. ~ 
ğim 18nıvndaydım. ~ kaduı Pe. - ı:s- iet.emlıtinis, gektia. dol OUfcrd hi.iil hayattadır. htdlU mAfa..ırl ftl'Uıallııltnl lıltlldl& 
DiıJ8toD& o k-v.iar ~ ld bu Dedi ve ldr "*ula oturdultd - Bu bahaetti@tiz at d*l or. ~ alemed!m ....,_ .... u. 
\-Wet dalı.ilinde bir ICY aöyJemet sama hafiy.-. ten•üılle bald:r. tağm&dır değil mi? • m._.,.e&ı• 'baD• ...., ..... n. ettlm. 
çok ib~ oJıuıdu. ~ I~ Puvaro 6.e baoJ.adr: -Evet. Haber a14ıfmaa gGre ..,_. lam ta• 
le boıı eweli. ıll koca.sına~ - lııfıö8y6 ~. dedi. eilllD - Oyte zannediyonım llfa Unet mJD ~. Ştmdt 1ılr ftrlr lndmlr 
zneği muvafık bu]m.u§tlJID. buraya Kebneınir.I ııica ettik çünkll Iıidgev&Y f'Vlcndrgt zaman bmınt mlpwtılln Tertt...ınt lllt1;Jonm. 

PuvaN py9l S&DLilDl olarak IOI' bütu.n görUnüşlerile bu i§ rrizi peJc rüıtdil.nti :isbat etmenu,ti. ı - PaTIDIUa d& _.... SUıl plalt. 
aa· )'alcnda.n aWrada.r ediyor - Bayır. daha &6.ılJ:ırdeıkı '811a lıllm ... ~ ..-. ııoc11ı1L 

..:_ Mösy6 Fantrop, dedi. bir uıt Peniogtoa. lraflanıı kaMırdJ: temmmıcSa. yılnDi bk- l"afllll doldur. mMlat ........ .... 
ta UariDdeıld saımmi llaaa&tiıılzi - Ne ibaı1aında.n beni alibdar Jll'UI olıacak. • Reı. , PaTlcıta llOl'du: 
ban& 'bildirmek ınttwıda bulunor ecU..vor? - Ve acıınnal bir "4dlde _. • -Abdurralam&n ıı•ktmcJalEi ~ 
muauımz? qer birilllDl DDdum*. 11._.~~. ıla. Uaet Doyıu çoc.uıL vetini o ıaman dne alaeaktı de • tı ... moncaaı pJJer nelerdir?" 
-tabiri ...ur g&ilD- as*• • -'"-~ t&nıyorawıuz. ğil mt?. PaTlof onap verdi: 
mail .teıraeııiz kaA ten* edeaıl • - Evet .• affedin sualinizi birden - Evet.. - Abclurrabıııl&IU 4fler bmllDt 
nJI, MDl)'t no,!a- ımu, ..... l>of. :

1:;:=·. :Evet, s1ce bu mbaJı - Fakat iı&cUvaıct iti bkdenıll. &l'b4aflarmm kim olduklarmı ölnm· 
lıu mu., y gibi LineU gocuklulmı- re m~tirdl iMie ~ llnı'•'" qdml_.. 
~ 1ııu _.., -ıe gUldO clanbert buunın. Pemncton1Dl yUd bnırdı ve a itı1a ~ .._.. Jt-dır. 

ve teft(!dltJllz: de.ıc.ıı ~ ocıit .tyı doettunvz çeneaial ileriye dolnı umta.ralt: kogt'ıı*ın.ıe MI allbleft olmedJfı 
- TMIS __,. Do)1lıl, deci. ÇUn ..... - Affedenıinb amma, dedi, ne ._... ..._.. k-1ew ,___ 

kil Linet J& hUlllllND(la QOk aç*&,& - Evet. 11elvie lUdcenay ile sıfatla heni bu ıtMcSe iltic9ap ~ bu ad•mıarm ortaya çıkma• u. .... 
ı!Uı:. ıcoca.sında i.9C pratik ckh& not çok oımı adaıdaout. diyonunu:z?.. 9ele '1M'-Jeneoakw. Çllüll bunlar 
.. aıldlr. OD.Une matılan heriı&ngi - Wm.Undc1ı evvel Iİ.Zi vaai - Eğer hcıounum gitmiyen tahrik edllmlflerdlr ve komf"'kt de _ 
bir ~ m.4 teıreddtıt8Uz imza ede. ve ıervetm idaresine memur et. bir hal varea cevap vermlyebl'lir - tmerdlr. 1ldnct- eaaı olarak 'Oaldiptıe 

yutyt görmU, mil ,,.. &aDll' aT Der 
dQncQ mal: AWllrrablılaBa ~v 
ya4aD gelen buz lıanl .. mekQıfla 
rm ll'lmlın- tıanımdaa • ..... sen 
derildll1nl. 1dmln MramiDa plalf Ol · 
dutunu lıllmek utenm. .Altmcı ...ı: 
Abdml'&'amu, 0metr tla ...... tok 
yakm bir dotıtbak OldıllaDu -"FlQfer. 
0-- • Wll lramOeW ....... ilan. 
el partiye g1rmllo omı ldla ~ •t. 
mlfUr! Her bmtbdat ua. a.rt8ck 
1ıtr muullıet tap. GeraJt Tllrll'9ede 
lerek YUpıal&YJada Omer M ~bt ~ 
.... yapmtfbı'? o- Jrcmıh!Jit .. 
partiden ISiMla bir yere eldeme&. O· 
nu Tttrld7919 ı&aderea kimdir? Ve 
eter ömer, '8J'lıt bir mGsa&de aldık. 
tan mama, T'Orld)w)e ptm!pa .. ;rap 
iidfbr? 8W.,mamn tıadYl ele tere .. 
me edlld.lkta 80ll1'a cıaa ft Abdarrab 
..... •)Tll!a ~ ftr'C!lr. 

Reis 1- _,,il& ~ 
k aonallıp ........_ lWıtrzada 
milddeingmmtım mat&leua .ia • 
tedi Mnddıeimmal Cemi., mllda• 
ı_,. taaınlb W•ı._ ....ı 
... iM lltlnaf* oıu.tmı ~ 
ve -.ıJer Abdmnhlmaa. mnıldu. 
Abdurrammıı eledi kl: 
- Ben, fJltllD ~ ..... t . 

bm. Geçen Jılil1eled uma uzan 
mm ettim. ~ '*ı+ı+-+eht 
al'bdq:mt )W.tw. Yqwlat)l.ta 
vardır. 

fteia: - A6n nedi!'! Pat.iye 
wıp aaduıtw! 

- Bit 1ıiıtli pG't.iJi clelDdir, 
Nlıa.t Talovtc;. Halim fıc. v..n .. 
aeı-t btJl'llD& ıeıld:>ta. BanJıw • 
c1lln Nihat,~ ri*1R!lr. 
H ... ~ .. K1RI Ateli ı tr WJ6. 

relell9illll~me '""'*· 
-...: - 'M - ..... lıliıDlel' g...,.. _, 
-0.-0..- .... 
a.-:-am.palb<; - 4 

maidlf _....., ..... 
Bela: - .._ _..,ara ,,...,...!' 
- '!ldıWfıe w • ~ 

Muunm.w, Hilal, W ftl"dılr. 

Bmdmır ~ ..,.t!)c mı •• dlill
clr. YUım ' S 1 t &rl Updar. 
Abdmftlınwıım ba ceftlx P., 

lata mıldefildl 
AWa > • PuWw dJler' 

..Uerlne 111 cevaplul Wl'dl: 
- saı.,- .......... q'ına 

,udll'!YQl'du. Ba nA• 3' tıi • 
n.1ı1 l'a.hıQe ........,. ' n ..ıantş, 
ve waaaa. .,_ '* u' hı ohlıl • 
lama,_..._ t'4t1ııe ...... ~ ........................... 
lece~ ......... . 

~---- ...... --..,,..., --.._ ~,... eı. 
clııtıı::ıa lilmiım. ...... .. -~h 
Ye Kan.dqlı - Wr eıftalr • .'
racin Gc eene ~ ic;ln daba iYi 
~ Nlps .... -
ıllwdiını -.ıe hn ı 'Tüm ı.,. 
*abnYI 1lıeWWt •• ' I*• .. • 
~1'11'41m. 
ııuaw n tıpıı ..ı • • ıııu 

ıaaatıp Pı.11 l d ............. 
..,_dll. ,.,_ • ._ t111t 1111 r ... 
rl .... lıılılr dala,.ae 7 ! rrtn 
ta1UI ... +lllıı&b*Jte ..... --. 
.. flldlr. 

Amerikacla tMı•siler IPn 
yeniden kamp lmndda bilir milti deill mi? liniz.. obaran .... bmtbdat oı.ne- aGJleDen 

• P~varo admdall R8la bab.rak: - Evet .• bunun gıbi b1r teY. - Hayır, saalterlniz beni ra • :l'abrt De A.~ ldm tlmll • V•"3a-. • (~ - • ., •. 
- ~de lidıı ıibi dlifilnllyo "' Yorgunhlk yllzlln.Un bllttın hatla. ha.tarz etmiYar, anca't anda lbir bıiidfbr? A.Mmrabmanm ta-.bln• zanta bil..,_ : 

rwn~ dodl. !ate bir cinayet &ebebi. rma çökm~ll. İhti.yaUa ı:Ave et.ti: mttnuebet glSrcmdyorum. ı diler ac11Jte Pcüo lıDJ&-tlo oıan acta. ıruabaıd ..__ • M 
Mükemmel bir delil .• s!ze ~ - Serveti~n ::~er.i )~·DJz be. - ratat m&ly8 Penlngtoa, u. ınm ,.w11n1a tarmnt .,......,.. tatL I ~.- ...... a. 1 .._ 
teşe'kkUr ederim M6eyö Fantrop. nün elimde d ... Ail ahıı atb1la.n ıınttıma.ym ki btr ctnaY&t ta,hNbıtı YorWD. 'Octmoa nat oı.nı1t .üdur • t - ~ - ; 11 aa .... 

Jim Faııtrop ~dan da vardı. ile IDellaJ6&. ((Devamı var) nlmml. l'a1arbdn arır...p o1aa M • J&m allı' c . 



LONDRA ŞEYTANI 
Yaz.an: 

EDGAR V ALLAS 
Çfmrell: 

VEHIP TAYLAN 

• 24-
Veyler tasdik etti : alelacale giyinmiş ve bavulunu 
- Mister Kovley aynı fikirde hazırlamıştı, Masanın üzerinde 

dfıdi. Si:zıe bir şey sormama mü bir mektup duruyordu: 

Z•r•t ve caıı1>eU 

oın>a • ••t••••"'* 
$apka. Ça1tt• ... 

lıcııwen••••nıaı 

Y•'"'' 

1 · saade eder misiniz, Mister Lan· "Gitmem tazım geldi, Tim. 1r. 
don? Mister Okvrayt sizin akra şaallah birkaç güne kadar döne 
banıııdrr? Daney'm ona başka rim. Şayet dönmiyecek olursu.m 
~rlerde de az bir kira mu.kabi. beni ve bana hayatınızda rasf8d 
!inde evler kiralamadığı ne ına- diğinizi unutunuz! Annemin ad , ' 

u•········ 1 Şaş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
;~0°,•NA:~ ı Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser lm? Mis Griı"e bir kere sor.m.::ı.z resi Selvin Strit 7 dir Bu adresi ,,_.,............,~ 

mısınız? Öyle bir şey varsa kr size mahsus veriyoru{n. Benim 
zuı ·bilmesi icabeder başıma bir felaket gelirse onu 

Veyler'in hu dti.Şüncesi yer- yalnız bırakmazsınız değil mi? 
.__SU·L-TA•Nl!llt4•AM•A•M•4ıııW6 ! ı c A B 1 N D A G u N D E 3 K A ş E A L J N A B ı L l R 

ı ................... . siz değildi. Tim, Merinin bir gün !mza: Meri 
bu hususta bir imada bulunduğu. Genç kız mektubun altına bir 
nu hatırladı. G<:?nç kız ihtiyar satır daha ilave etmişti: 
Okvrayt'm Londra civarında kü- Sizi çok seviyorum, Tim. 
çük bir köşk kiraladığından bah· Genç adam mektubu evirdi, 
setmişti. Maamafih oraya. pek çevirdi. Tekrar tekrar okudu. 
ender gidiyorlarmış. Hata Stoker Fakat manasını bir türlü anlıya 
de hazan onlara refakat ediyor- nuyordu. O sırada kapı vuruldu, 
muş. Bunna nazaran ev hakika. Veyler odaya girdi. 
ten Daney'e a:i'l olmalıydı. ~lkı - Bir kadeh liköre davet et 
genç krz Severn'i kastetıruşti. miştiniz beni. Bu mektup ~u, 
Maama:fıh Meri bu evden bahse· Grirden ıni? 
derken biGimsiz kulübe diye tav· Tim mektubu uzattı 
sif etmişti. V illa Sevem ise tc· Veyler sattrlara bir· göz gezdir 
miz, sevimli bir yuvayd.1. di ve Çenesini kaşıdı. 

- Mis Grir 1:>;m ~k entere. - Artık kat'i faaliyet eahas1 
san şeyler anlata'blir. na geçmemiz lazrm, dedi. 

V~yler .Meriye telefon etmeği Tim önde, Veyler arkada otelin 
teklıf ettı. koridoruna. çıktrlar ve bir iki dn 

Fakat Tim teredüt ediyordu-: ire ilerde buiunan Timin odası 
- Gece yarıs1 uyandırmak mü·' nın kaplSI önüne vardılar. 

nasebet alma zdiyordu. Landon pek dalgındı. Tam tı.,!! 
- Mister Landon, böyle dii: mağa elini uzatacağı sırada Vey 

şünceleri bir tarafa b:ı:rakalun. ler kolunu tuttu ve kapının altını 
Daney'in tevkifi mevzuubahis. işaret etti. 
Başka bir sığma.,....7a. iltica ettiği - Bu eskiden var mıydı'? 
muhakkak. Hangi cehennooıe git· Ka.pınm altına, odanın b8:vs.sı 
tiğini öğrenmek isterdim Zira m hariçten tecrit etmek ıster 
yolda Lidya Daney'in ~'int: giıbi bezler srkrştmlmıştı. 
rastlıyacağnnw.cian iki kerre ıki Veyler bir kahkaha bastı: . 
dört eder gibi eminim. - bir sineması~a ba~. glff 

Tim !biraz sonra Karlton ole tim ki odanılJda yıne 7.ehırlı gaz 
liyle telefon irtibatı temin etme~ :faaliyeti olmuş. 

1 ğe muvaffak oldu. Fakat Me,; - Onu a.nlaımak kolay· 
Grir ralıatsrz edilm.emeaini için ({Devamı var) 
emir veım.işti. 

Tim kendini tamtmıştı: 
- Beni mazur görünfiz, fakat 

çpl{ mi.i1him lbir mesele çaresiz 
genç k1Z! uyandıracağız! 

.Aradan bir çeyrek saat geçti. 
Nı1ıayet telefonun nihayetinde 
ince bir kadın sesi işitildi. 

- Mi.ster Landon? 007 numa
ralı odadan cevap gelmiyor. 

- Bir defa dnJ1a tecrübe edin. 
Yahut, daha iyisi, lbana kapıcıyı 
çnğırmrz! 

E aprcı izah etti: 
- Mis Grir siz ~ttilcten yar1m 

saat sonra oteli terketti. Yanın· 
da kendisini ziyare'"ı.e gelen genç 
bir adamla bir bayan vardı. 

'l1im afallamıştı: 
- Onlarla birHkte çıkrp gıtti 

mi? Kimmiş gelen m.!safirler? . 
- M·ster Oh.·vrayt, Siyah sa

kalı bir zattı. 
Tim az kalsın elinden kulaklı· 

ğı düşürüyordu. 

- Ne zaman döneceğini söyle· 
medimi? diye ınic halle sorabildi. 

- Hayır, hiç böyle bir şeyd~n 
bahsetmedi. Yanında bir ba\'lll 
götürdü. Uçüı kapının önünde 
bekliyt>n kurşuni r~nkli bir 
Daymler otomob;line binip git 
tiler. Mis Grir, pek i&teksiz ay
rıldı. Zira dakikalarca kapının 
önünde bekledi Öbür kadın öfke· 
lenip ısı-ar edince otomobile bin
me<Ye nza g&terdi. 

Tim'in rem!i snrarm·ştı. Vey· 
ler·i krnaca olup bitenden baber 
clar etti. 
Komıser bir lahza dü<ıündü. 

Sonra r-enesi-ni kn~ıyarak düşün· 
cesini izah etti: 

- Londray:ı dönmekten başka 
çare yok dedi. 

Tam evden <'rkarakları sırada 
sokak kapısaıa 1ap1eotmlmr~ b=r 
kağıt narças Tim'jn gözüne iJi!;itl. 
Bu k-'üıom tam ort~snda makine 
ile iki elimle yazrlrydı: 
''- Bac-kalarmrn işlerine ka· 

Erkek okulları voleybol 
maç lan 

19.11.1941 tarihinde be.şlıyan erkek 
okunan voleybol maçları netlceten· 

miş beyaz kUmede Haydarpaşa, kir -
mızı kümede ise Vefa. Lisesi 19il -
1942 ders yılı İstanbul okullan voley. 
bol blrine1si olmll§lardır. Okull~ı.r ara_ 
aı spor mU.Sabakaları tallmatna.meal 
mucibince kırlllJZI kUme birincisi Ve_ 
ta Lisesi ·ııe Beyaz kUme sonuncusu 
Bölge Sanat Okulu terfi mUJıabakası 
yapmadan kümelerdeki yerlerini de -
gıtşttreceklerdir. Yaptıkları çetin mil 
sabakalardan sonra. 1941 - 1942 ders ! 
yılı okullar arası voleybol birinc:Uğin1 1 

kazanan Haydarpaşa (Beyaz kUnıe) 
ve Vefa liselerini (Kırmızı kUzne) teb 
rik ederiz. 

--<>
Karagümrük stadı 

Vail ve beden terbiyesi umum mü_ 
dür muavini dUn Karagllmrükteld Fa_ 
t ih stadınm yapılma işlerini tetkik 
etmişlerdir. Stadm bUtUn hazırltkları 
19 Mayısa kadar ikmal edilecektir. 

13,30 Şarkılar programmm devamı. 

18,00 Program ve memleket saat a.. 
yarı 18,03 Radyo dans orkestrası 18, 
45 Zlraa ttakvlmi 18.55 Konuşma 

(dış politika hA.diaelerl} 19,10 Eviç 
makammdan beste ve şarkılar 19,30 
sa.at ayan ve ajans 19,45 serbest 5 
dakika 19,50 Taksim ve şark1lnr 20,HI 
Radyo gazetesi 20,45 Bir marş öğre
niyoruz 21.00 Konu11ma 21,15 Fasxl 
heyeti 21,45 rlyaseticümhur bandom 
22,30 saat ayarı, ajans ve borsalar 
22,45-22,00 kapanl§. 

rmnaman1z icin son 'htanmd-r. Bcvoiilu Halk Sineması 
İkinci bir defrsmda böyle ucuı' 

kurtulama2l3mız .. , 
L. D. 

l - l\L l\fotonon ııon lhtar1 
ı - Canbamane Çocuğu ( \:alb!4 

Berri) 8 - Yaşa ve Sev (bUyUk revü) 
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Bu slltunıarda olmyucoıarmının p . 
zetemtzln başlık yanmdakl kuponla 
birlikte gönderecekleri 
EVLENME TEKL1FLERl. lŞ ARA • 
l\IA, lŞ VERME, ALIM, SATIM 
gibi tlcar1 mahiyett balz olJm11l.D kU 
Çllk llAnlar paraaız Dll!J?'OIODnr. 

kabul eder, kasiyerlik te yapar (Asil 
Türk çocuğu) remzine mUracaa.t. 

• 18 yaşmua 8 inci sınıftan çıkmış 
genç bir bayan; resmı, husust ticaret 
na.nelerde, bürolarda, yazıhanelerde 

7e buna benziyen müesseselerde ça 
lı§mak istemektedir. (Zerrin) rem 
me müracaat. 

Evlenm~ teklifleri: 
68 

k • Maariften daktno ehliyetnamesi 
• Yaş 28, boy 169, kilo yü sek • olan ve muan:ıelAt takip işlerine vuku.. 

tahsil görmüş ve halen dolgun maaşlı : ru olan bir gene; tŞ aramaktadır. )Er· 
bir memuriyette bulunan bir bay, en ıoy) remztne müracaat. 
az lise derecesinde taWıll görmllş ve 
dxgarda bir işi olnııya.n temiz bir aile • Muhtelif orta okullarda ö~ret 
ktzı Ue evlenmek istemektedir. Resnıı men.tik yapmış, huBUsl bir çok talebe 
iade edilmek şartııe resimle veya yal. yetiştirmiş bir bay, ehven Ucrctle al
nız mektupla (Nokta) remzine mUra_ ı:ııanca ve riyaziye dersi vermek u·.e 

t. mektedlr. (İyi öıfretir) remzine mlL caa 
• Yaş 43, boy 162, kilo 63. koca_ raca.at. 

sının öiilmU ile dul kalmış, kimsesiz, 1 ~ 19 yaşmda, lise 11 den çıkmış bir 
vücudu ve güzelliği normal olan bir genç TUrk bayan; rcsml, husust, tlca_ 
bayan; ma.aşt aııgart 70 lira olan me. rethane, yazıhane ve buna beazer mu_ 
mur veya emekli bir bayla evlenmek 1 esseselerde tahsili ile mUtenasip bir 
istemektedir, (M. 88) remzine mUra. , vazife aramaktadır. (Müberra) rem -

68 11:1ne müracaat. es.at _ 2 

Tim okkalı birküfür savurdu. 
Bu cür'etkar cani. onlar ev:n 
jçinde mes<!Ul olurken delip ka· 
pıya bır mesai yamr ıpıııtşt;, 
Memurlar hemen etrafa dağrlclr 
lar, civarı ve civardaki köyü a· 
ra;;ıtırdr'ar. Bosuna zahmet! Ge. 
ce karan)Iğmd:ı D:mey'i yakala· 
ma.k için yüzde bir bile ihtimal 
yoktu. 

• Yaş 20, bOy 160, kilo 65, sarışm Aldtrınız: 
krvırcık saçlı, mavl gözlü, mUtenasip ı 
vUcutıu bir maklnlst, Uta.k bir geliri A,ağıda ı·emJzlert ya%:11ı olan o 

ZAY! - İstanbul limanından almış veya bir evi olan, güzel bir bayanla 1 kuyueularımızm namlarına (Clcı;ı 
olduğum 6/1557 numaralı kamarot evlenmek istemektedir. (Nunıosma_ mektuplan ldarehanemlzdeo ( pour 

Tim dertli dertli Karlton ote ' . linc döndü. Yüreği czil1yordu, 
Yüzüne bakan onun ~on birkaç 
gün içinde birkaç yaş ihtiy:ı r!a. 
dığı• zannederdi. 

J{apıcıbir defa söylediklerini 
bir daha tekrar etti Tim Meriniıı 
odasına girdi ve etrafına bakm 
dr. C'~ç kız uyumuş olmalıydı, 
~im yatak darmadağındı. Sonra 

cUzdanımı zayi ettim. Yenisini alaca-ı niye) remzine mllracaat _ 264 tan hariç) be-rg\ln Mbahton öğleye. 
ğımdan eskisinin hllkmü yoktur. kadar ve saat 1'7 deıı sonra aJdnma 

Bnyra.m Kancı.az lf arıyanlar lan. 

ZA-Y1----1-3-4l-ııe-nesinde ÜskUd;; * Muhasobe işlerine va.kıt orta Ya§l! (Tunalı) (Deniz 18) (338 E) (Üıntt 8) 
.sultanisinden almış olduğum tasdik _ bir bay, yainız cumartesi gUnlerl öğ_ (Ciddi) (Uygun) (Y.Ş.} (M K.A.) 
namemi zayi ettim. Yenisini çıkarta. _ leden sonra saat 18 e kadar hus~s! (H,l{, 213) CEcııu-ı (H.T. 8) (Anlaşa-
cağımdan eskisinin hükmü olınadıAntt ınUeııscselerde Ç8.II§mak istemektedir. lım) (N,U,N.) (El) (Ayla) (C.M.) 
uan ederim. CAy yıldız) remzine mllracaat. <A.L.) (M.Z,E,) Nadide 791 

Beylerbeyi iaşe bürosu memum • 42 yaşında bir bay, resmi veya (26 Sezen) IM,Z.E,) (Ayytldı:z: 6l 
Talha Yaltın hususi bir yerde oda.crlık kapıcılık gL <Ad ı (İ, tşkan) (BJ, Kaya) (R.U) 

bl iş aramaktadır. Ta,raya da gider Emekli) (S.S.) (Pembe zarf) (A.G) 
ZAyt - Eyüp kaymakamlığmdan !Hatil) remzine ınUracaat. ISezer) (H.R.K.) (S.H.G.) (Görgülü) 

almış olduıtum 4978 numaralı ekmek • Orta okul mezunu, riyaziyesi kuv (Kumra125) (D.Yurt) (K.N. Mehtap) 
kartımı ka~bettım. Yenl.ııini alaca. , vetıl, yazııır güzel, çalı.~kan, clddt b!.- r2!?tS) (Gülçin) (Mesut) (.Bahar) 
ğ'!mdan esk.sinin h!lkmU Yoktur. genç, yazıhane, ticarethane, veya bu· (N. Uys.'lll . (Ay) (Den12') C Aslanı 

Eyüp Nişanca karayel llOka.k 1 na benzer herhangi bir yerde <;alış. (A.A.) (Şen yuva) (A.A.D. 2) 
18 No, da terzi ÖJenı mak latemektedir. mvinde yazı i~lerl (M.O. 22) (B.Y. 8) 

' 

4 
Deniz. Levazım Satınalma Komü;yonrı 

ilanları 
r 
I 

-ıooo ıcuo siyah Oksit • döter komisyonda. bulıman 
1000 kilo yağ siyahı evsafı dahWııde 

Yukarda yazılı lkl kalem boya malzemesinin 9 ni8&D 942 per§embe gi1-
nU saat 11 de Kaamıp&şada bulunan Deniz levaztın satmaıma komtayonun· 
d& pazarlığı yaptlacağmdan isteklilerin belli gUn ve saatte mez.kQr kQlDJ.1-
yona. mtıracaa.tları na.n olunur. {4286) 

• • • 
s adet Ceraskal zinciri ''beheri asga.r.l 10 metre boyunda,ı 

4-0 kilo Fiber Jevh& 14 mim kalmltğuıda. 
ıso ,. Yağlı pamuk ııalmaBtra. 6, 16 m/m 
10 adet Bel 
10 • Ça.pa. 
10 H Tırmık 

10 •• Kazma 
50 metre 66 m/m kutrunda verici hortum 
ıso 50 m/m kutrunda verlcı. hortum 

20 ,. 61 m/m kutrunda alıcı hortum 
20 ,, 150 m/m kutrunda. alıcı hortum 
Yuka.rda yazılı 11 kalem malzemenin 10 nisan 942 cuma gttntı saat 14: 

te Kam:mpaşada bulunan denlz levazım satın.alma komisyonunda pazarlığı 
ya.pılacağmdan isteklilerin belli gU:n ve saatte mezkftr komisyona. mUracaaL 
Jan na.n olunur, ( 4287) . ... . 

ı - 10 UA. 30 ton miktarmda aimaca.k olan raylar ile tra.verslerbl beher 
kilosuna taıunln edilen 88, civata ve ma.k.aıılarm beher klloıru:na tahmin edi. 
len !lyat 76 kuruş olup ve buııa ait pazarlık 13.4.942 pazarte.si i'ODU saat 15 
te Kaımnpaşa.da müunan deniz levazım satmaıma komisyonunda yap~k
tır. 

2 - Şartnamesi hergiln I§ sa.atı dahilinde mezk1lı' komJsyollda.n bedeJ· 
ııtz alınabilir. KaU teminat ihale gUnUnde teııblt edilen miktar üzerinden alı. 
:!l&cağı Cihetle l.st.eklllerln verebilecekleri mikta.rm yUzde on be§ Diabetlndekl 
katl teminatları ile ve 2490 sayılı kanunun l.stediği veealkle birlikte ınez.. 
k~r komisyona. mUracaatıan ilAn olunur. (4198) 

1 
De~ıet Demlryolları ve Llmaaları 

ltletm e .UmllDI idaresi iLlbları 
Muhaınmezı bedeli (l.4661) lir& olan muhtelif ebatta (162.900) metre 

mikAbı çam dilme, kalaa ve tahta (10.4.9'2) cuma gUnU saat (10) onda 
Hayd&rpa§ada. gar binası dahilindeki komiByon taratmdan pazarlık usul.ile 
mtm almacaktır, 

Bu i§e girmek istiyenlerln (2199) lira (15) kuruşluk kat1 temınat ve 
kanunun tayin ettiği vesaik.le birlikte pazarlık günü saatine kadar komla. 
yon& müracaatlan l!zlmdır. 

Bu * ait şartnameler komisyondan para.sız olarak dağrtılmaktadır. 
"(42'18) 

••• 
Beher metre mika.bmm muhammen bedeli 70 kuruş (yetml§ kuurt) 

(Boş oksıjen tUplerinln idarenin nakU vasıtası içinden fabrikaya, dolu ok. 
sljen tüplerinln fabrikadan idarenin nakil vasrtası ıçlne kadar nakli muratı 
karşılığı olarak beher metre mlkA.bı oks!Jen lçtn ayrıca ıo kuruş mutıam.. 
aıen bedel konulmuştur.) Olan 15000 metre mıkabı oksijen 16.t.942 per§em 
be gUnU saat 15 te kapalı zart usuıu ue An.karada idare bina.ıımda topla
:ıan merkez 9. uncu komisyonunca satın almacaktır. 

Bu işe glrmek ıstlyenlerın 900 (dokuz yüz) iiralık muvakkat teminat 
Ue kanunun tayin ettiği vesikaıan ve teklı!lerini aynı gUn saat H de kadar 
adı gec;;en konıl3yon refsllğlne vermeleri ıa.zrmdrr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa. 
şada tesellüm ve sevk şefliğinden temin olunur tt030) 

Nafia Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: . 
1 - Malatya su ış :erl beşinci şube mUdUrlUğU mmtakaaı dahlllnde §1.. 

malen Tobma oayı, şarkan ve cenuben Sultaruruyu, garben ve eenuben Sul
tansuyu kanalı arasında kalan takriben 15000 hektar genişliğindeki anı.zl
nin nirengi şebekesine müstenit tesviye münhanm ha.rltası Ue bu oTaya a
kan derelerden idarece !Uzum görUlenlerinln şerıtvart haritalarının aimm&· 
sı fşi muhammen keşif bedeli vahidi fiyat esası Uzerinden t:iOOO liradır. 

2 - Eksıltma 5.5.942 tarihine rasUayan salı günü saat 15 te An~ 
su işleri reisliği binası içinde toplanan su eksiltme komisyonu odasında ka
palı zart uııulite yapılacaktrr. 

8 - İstekliler eksutme şartname.si, mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesı, umumf su işleri şartnameıılle huııust ve tenıı1 §Artnamele.. 
ri ve projı>leri 2 lira. 25 kuruş mukabilinde su i§leri reisliğinden alabUirler. 
' 4 - Eksiltmeye girebilmek için ısteklilertn 3375 liralık muvakkat te
minat verme.si ve eksiltmenin yapııacağı günden en az üç gUn evvel eııe
rinde ilulunan ve en az 5000 hektarlık bir arazinin takeometrik harit.uııı' 
muvaftakiyeUe yapmış olduğuna dair veıılka ile birlikte bir dilekçe ile N•· 
tla VekA.leUne mllracaat ederek bu işe mahsus olmak llzere vesika atın•· 
Jarı ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu mUddet içinde vesika talebinde bulunmıya.nlar eksiltmeye l§tll'al' 
edemezıer. 

5 - tsteklllerln tekllf mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bit 
saat evveline kadar su işleri reiBllğirıe makbuz mukabilinde vermeleri l~ 
zımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmea. (il81) . --~~~~~~~~~~----...__ ________ ___ 
ingilizce ve almanca bilen 

daktilo aranıyor 
lıtanbul, Elektrik, Tramııay ve Tünel l§letmelm 

Umum Müdürlüğünden: 
İdaremlz tramvay teknik dalresl ıçJn imtihanda gllstereceği ehliyete 

göre günde 3 Ua. 3,5 Ura ücret verilmek suretUe ingilizce •eya aımanca Ji. 
sanlarına blhakknı va.kıf ve sert yazan • erkek veya kadm • daktiloya. ~ 
tlyaç vardır. 

TaUplerm nUfl.\S bUviyet cQzdanı, ta.ha'll vesikası, hUımU hal kAğıdl ve 
şimdiye kadar çalışmış bulundukları mUes!eSelerden alınış bulundukla.TI tyl 
hizmet vesikalarile birlikte 10.4.942 gUnU idarenin Metro • Hanı zemin ıc.s· 
tmdakl zatfglerl ve sıcu müdUrtUtune mtıracaaUan ıtızumu bildirilir. ( •18'1) 


