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Dil Kurultayı açıldı 
Toplantıya Reisicümhur şeref verdi, 

muhtelif komisyonlar seçildi 
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urum çok 
buhranh 

Amerikan 
büyük elçisi 

Hindistan' da 
karışıklıklar 

artıyor 
Ankara 10 - Dördüncü Dil rlf VekW uTClrk dilinin büyük k<>- ?aştırmak devrindeyiz. Yüksek 

Kurultayı bugün saat on bu- ruyucusu Mlµt Şeflinlz, Kurulta- Kurultaya başarılar dilerim.11 ~afkaıya'da Alman 
ÇUkta açılnµştır. Kurultaya işti- yın de~erll üyeleri» diye söze baş- Maarif Veklllnln nutkundan ,...._ I ~ .. d• 

• 
Moakova'ya gittiği 
haberi doğru değil Birçok tehirlerde 

çarpıımalar oldu, iilil 
ve yaralı var 

tak eden delegeler saat onda, baş- lıyarak 1932 de Dolmabahçed.e sonra başkanlık kurulu lçln seçim IUla an mutema ıyen --a-
lannda Maarlf Veklll B. Hasan toplanan tık Kurultay toplantı- yapılmış, Kurultay başkanlı~na ilerliyorlar Ankara ıo - Amerikanın 
1!i Yiıcel bulunduğu halde Ata- sından ve bunu taıdbeden toplan- B. Hasan Aıt Yücel, asbaşkanlı~- Ankara büyiik elçtsi B. Stein· 
ttirk'un muvakkat ka.brlni ziyaret tııardan bahsetmiş, yıllardanberi Iara. Meclis rela veklll Şemseddın K!r:'!:..ı~ı ~!:·~~eıtl~a~= hard'm Mouovaya gif:tiiini ba- . Londra 

11 
(A. A.) _ Hindie-

ederek bir çelenk koymuşlardır. devam eden çalışmalann talihte Gil.naltay, Parti genel sekreteri lama~t1r. Almanlar şlmd1 Karade- a telgraflar haber •ermltti- Ba tanın baa ,ehirlerinde. ezcümle 
Kurultayın açılmasından blr ~i görülmedik bir inkıllp hamlesi Memduh Şevket Esendal. sekre- ntz htl1nde Tuapse limanının §l- haber doiru değildir. Bu,.ük el- Bom bay' da dün kanftklddu olmur 

k:aç dakika evvel Reisfcümhur yarattı~ söyliyerek demiştir ki: terliklere Necmeddln Sahir. Ke- maı batısında ve ıoo lcUometre me- çt hastadr.r Te latanbulda Ame- tur. Halk blr istasyonu tutuıturma-
~et İnönü salonu şereflendir- « - Yalan gelecekte, Türkiye- mal Turan, Kudsi Tecer, Fatk satede M(llk.op mıntakasına ve aynı rikan hastanesinde tedavi edil- ğa kıı.lkışm11. 2 karakol ,.a1alm1tbr. 
miştir. Salonda Meclis relsl, 'Baş- ntn her yıl geniş ölçüde kitap Reşit Unat seçilmtşlerdtr. zami\nda Krasnodar'a varnıışlardır, mektedir. Ankarada bulunma- Öğleden .aııra ntlmayİf ıiddetlen· 
Vekil, Parti sekreteri Mebuslar, devrede'n memleketlerden btrl Bunu müteakip kurumun ge- Bu bllbe.rt veren dün gecekl Sovyet masa Moskovaya gittiği zebabw rniıtir. Polis ailah kullanmııhr. Ya-
)'Urdun her ta.rafınd~ gelen de- o1acaıtına. dll inkılAbt güven ~ nel sekreteri İbrahim Necmt Dil- tebllgl fudur: uyandtn1Uftır. ralı ve öf il vardır. 
1~eler, Halkevleıi mümessilleri, rlci btr müjdedir. Gö~sümüzü ge- men kUrsüye gelerek altı yıllık ça- a~tqta~~:ızok~~::O~a~ıe: Ankara 10 (Radyo Gazete- Puna·cla polisle çarpıımacla 14 
:ıstarıbul nfversitesl, Ankara fa.- rerek slSyllyeblltrlz ki, yıllardan- lışma programını okumuş. müte- Y ıın~ Armavlt Krasnodar Malkopy siük~ · el1-~ .. :-:~rikM~oAakuav•va ~~ yaralı vardır. Luknov•da talebe gü-
küıtetert profesörleı1 bulunuyor- beri üzerinde durdu~uz dil aklben komisyonlara ayrılacak :ıınt.a.İtaıannda ' şiddetle ç~rpışml§- v ...._ - _, •• ,..... rültülü nilmayif yapmıt. çarpıpnada 
la.rdı. lnk:ılA.bı lştnln en güç olanı alışma üyeler seçllmlşlerdlr. Kurultay tır nı~er kesimlerde zikre de~er de- hakkındaki haber teeyyüdetme- 2 talebe ölmüıtür. Ahmetabadda 

Evvel! orkestra İstiklal marşı- safhalan artık aşılmıştır. Şimdi perşembe günü toplanmak üzere ğl~kllk yoktur. Ba.rens dentzlle Ka- mittir. küçük mikyasta nümayiı yapılmııtır. 
lll ~almış, bunu müteakip Maarif açılan yolun üzerinde sarsılmaı- bugünkü toplantısına nihayet radeJt\2ıde 12 bln ton hacminde 2 Dombay' da mühim 
:vekm bir nutuk söylemiştir. Maa- dan yürüyerek lnkılAbımızı olgttn- vennlştlr. du:~:r:ı~1 b:ı::::~:nıı mu-f B. Roosevelt'in hadiseler 

B. Saracoğlu'nun beyanatı 
her tarafta iyi karşllandı 

Tems, Debats ve BUkreş'te çıkan 
Universul gazetelerinin 

hararetli makaleleri 

Vi~h7 ıo CA.A.> - Temps gazetesi 
'l'ürk.lye Başveklll Şükrü Saraçoğlu'
.nıuı 8UyUk Millet Met-lll\lndCkl be
)'anat.ını tamu maksadue n~rettl~ 
bir batınaka.led., .töyle diyor: 

Sanıçoğlu nutkunda, milletlerin 
lnhlldline sebep olan 1htl1Atıardan 
hiç irinin Tilrklyecıe movcut bulun
madJğılıı ve unun cıa ınü!etfe Şı:11 
arasındakl karşılıklı ıt.ım.aı sayesin
de ;mümkün olablldlğlnl kaydetmtı
tır. Bu a&Ier Atatlirlc tara.tından 
yaratılan eserin sağlanıiıııuıı göst;&. 

Fiab yükseltmek 
isteyenler 

HükU.met bunlara karti 
tedbir alacak 

Ankara ıo - Bazı tacirlerin aat.1.t1 
serbes bırakılan maddelertn tlatıe
rtnı y!ikseltmett için bir takım gayrl 
meşru yollara sapLıklan haber alın
mıştır. Hilkômet bunlan dlkklıtle ta
k.lbedlyor. Me~ru Ur haddi dışına 
r.ıkllU!~t.Iyı>pl .lJ gE-Urllec~
lerdtr. 

•Saraçotıu hlo bir tereddüde 
mahal bır:akm1yacak şeklıcıe · gayet 
eçık ve &ı.mlmi blr Usanıa. konu~ 
nıuştur. Yeni Başvcklltn sözleri An
karanın görüşlcrtnı, bli.tUn berrak
lığ~ ile oldu~u glbl tesblt etmlşlr. En 
:;1Uhlm nokta, Tiltk siyasetinin har-

Ticaret odalannın alA.ka.dar tıic
can toplantıya çağlrll\alan bu mA
nasız yüksellflertn önilne geçecek blr 
tedbir olarak tclA.kkl edllmekted.lr. 

ren yenl ve parlak bir delildir. Ticaret Veklll B. Behçet Uz da. blr-
Tllr1c hükümett rel81nln, blitUn Uı- kaç güne kadar İstanbuta giderek ta

tlmamlara. ra~men, Türk Jstlk.lAll clrlerle görüşec~k. bu 1şlerl vaztyeUn 
veya. Türk topraklan tecavüze utı:a- icabetLird.ltl ciddiyetle halledecektlt. ın Türkiye hudut.lan clvanndakl 

tnklş:ı.flatına rağmen daha llk gün
lerde Cümhurreıst :isınet İnönU ta
rafından çlztıen tst.ıkamet ve tAyln 
edilen esaslar dahtllnde yolunıı de
vam etmekte olmasıdır 

dığt takdirde son ferde kadar dövüt- S be b k l 
mek ga:v~ıe bUUln mllll varlıtın blr ahtı aer a ıra ı an 
ideal uğrunda. seferber edlleceğ"l hak- · maddeler 
kındakl sözler Çotc açıktır. Bu söz:OI', 
Tllrklyeyl, flnrdlye kadar bu mem-

(Devamı sahife z, ıfttüo. 5 te> 

20 ağustostan sonra simit, börek 
satışı serbes bırakılacak . 

Makarna yapılması için konuşmalara ancak 
iki ay sonra başlanabilecek 

Zeytinyağı, s!Lbun, plrlnç, bulgur, 
sadey&ğ. peynir, krema, yoğurt, no
hut, kuru fasulye, dan ve zeytinin 
sat1.11 serbes bırakılmıştır. Fa.kat 
zeytlnyatı Ua sa.bunun ancak mülga 
flat mürakabe komlvonunca konu
lan tlat~ fazlaya. satılam1yaca~ı 
telgrafla vllAyete blldlrllmtştJr. 

100 liralıklar 
Yeni banknotlarımiz 
teda vü~e çıkarıliyor 

Ankara 10 (A.A.) - Bize verl
ra~it •e böreıc aat1.1ının .semea bı- mUştür. Ticaret VekAletı, bu husus- len maltlmata göre, memleketl
re :ınaaı 1.çln temaslar yapmak üze- takl k:onutmalara. ancak ltl a1 sonra mtze getirlltrken yolda deniz ka-
bö Anltaraya gltm(f olan Bimitçl.ler ve ba.şlanabllece~l blldlrmlftlr. · zasına u~raya.nı 100 liralık bank· 
k re!tçuer. cemtyetı murahhaslan ts- Yağ, peym·r notlarımızın yerine Atmanyada nbula dönmüşlerdir 

8irnıtçııert • YJyeceııe alt maddeler üzerindeki bastırılan 100 liralık banknotla.-
tut 8 Be kabul eden Tlcaı-et Ve- tahdldatm k&ldınıması üzerine feh- rnmız atustos ayınm on beşln-
alnden · son~~et;. ~İt·~~ ytzııı- rlmlzdekl yağcılar, Anadolunun muh- den ltlbaren tedavüle çıkanlmağa 
nın serbes bıra~ııaca;~ı ~ır:~- teıır istihsal yertertne çok Dılkta.fda ~lanacaktır. 
Ankaradan döne h tin ıa.tt ıı.. • slpar[4 yapm~lardı. Bu 8lparttterden Bunlardan tedavüle çıkarılacak 
na göre n eye an 1

"'·- bir mlkta.n geçenlef4e gelmlf ve . ta k · ddi d ayın Ylnıılslnden sonra sa- tilcca.nn elinde l'Zll tutula.n ğlar m~ r, anun~ tedavül ha -~-
~.~~~aoksanı buı~.n simitçi ve. bôrekçi da piyasaya sll~ldüğilnden ::k.k.a.1 hiltnde kalacak ve ancak 1..-ııpur 
rUecek~a her gun otuz çuval un ve- ve yağcılard& yağ bulmak mümkün tebdllt veya kupürler arasındaki 
fen unı~· ;ınncılar hisselerine dü- olmağa başlamıştır. Mame.tlh fiaUer nispeti tanzim etmek lçln pey
satabUeccıcı~~!t ve börek imal edip yüksektir. Tralrzon yağının kllosu 340 derpey tedlyatta kullanılmak su-

8imlt ve bö ~ kuruştur. retlle tedavüle çıkarılacaktır. 
ra tesblt ve Ji erin satlf tlatı son- Dün şehrimiz piyasasına va b&-
un lçln cemıye~ edllecettır. Simitlik ledlye lkt.ısat müdür'lüğllne gelen 
patffl yapılacak ~a~ma buğday sl- malüm.ata göre bugün deniz yollle 
rnen(le ö~ütülere1t eda;ı:ayiar değir- Trabzon ve havaUslnden, fimendlferle 
çuval undan bin beş Yti:C:ktır. Bir Iç AnadoludBI\ Çok miktarda. yemek-
olunabllmektedlr mit tın.at 11.k yag- gclecektlr. Oelec~ yatın 

• mıktan henilz bellıl olmamakla be-

Pamuk· çekirdeği 
Ankara 10 (A.A.) - Ticaret 

Vek!letlnden tebliğ edilmiştir: 
Pamuk çekirdeği için VekMetçe 
tesblt edilmiş bulunan flatler 10 
ağustos 1942 tarihlndea itibaren 

Esklden on bef liraya maı olan bir rabe.r bugün bekle.nlen b~ partiden 
ouval undan yapılan slmltler altmış sonra rtatıertn 320, hattA 300 tunışa 
Para Ue yüz para arasında satılmak- kadar düşeceR't tahmin edlli}>or. 
ta ldl. Şimdi bir çuval unun flatl Diğer taraftan beyaz peynir ı:tatıe- .. :1. •- •- a ._ I _ rı 
1Uı; liradır. Kilosu otuz kunışa. alı- rinln ııon gU.nlerde birdenbire yük- ..._..., ., -=;;ıo 
n~ susam da tlatıenmtş ve kilosu selnıe.!11 ve mahalle bakkallatınd& -------------

kalclınlmış.tır. 

fili kutııfa cık.mışbr. 160 kuruşa kadar &atllınaıu belediye . Samimiyet 
Blmtt satışı henüz sert>es bırakıl- iktisat müdilrJCiğilnlln ehemmiyetle 

lnadığı halde Bayezit ve KUçükpazar f lkkatlnl çeknı~tır. İktlsnt müdür- Batvekili:nizin be,.annamesi iatis
ctvarında bir kısım fırınların slmlt U(:'O, piyasa.da çok miktarda beyaz naaı.a her memlekette boınutlak 
raParak sattıkları anlaşılmış, simltçl- r~~l ~:d~ğu ~:!enl mru da geldljtl uyandırdı, Retmi ajanılar, bu bfo.. 
er cemtyetfnln muracaatı üzerine ç kt d~ er n d~me.:dlle ihtimal ver- makarqtk dünya içinde hali Türk 
~~~lyct 0müdünyctı tarafından tak!- ~l~r e rı~tle~u~.üşun0ı~m~~akbe1t . peynir- politikasını övmekle metıul. 
~ geç mlştlr · "'"e çm, ara- ş uh •-'--•- 1.• b · 

. lannda bir nevi tröst ya.ptık.:an u m a11.11.111dır ... eyannameııırı 
Makarnacılar he eti takdirde belediye bu vazlye~ ~yJrel her okuyanı memn";? eden. ~e bay· 

d d .. d ·· y kn'mıyacak; mUll korunma kanunu ran bırak~n tar"!t !urk polıtikUlllm 
M k e on u hiıkiim!Prfne göre bwı ı:ı.r hrı 1.::kınd!l .mutlak bu- ıamımıyete dayandığını 

nıa ı\ l arnn lmıı.Unln S<'rbes bırakıl- kan•ıni taldb'lt vap:ı.cJkt•r. Peynir fÜphe edilmez tekilde belirbniı ol
eec~e~ 11 Tıcarl"'t Vekaleti ile tcm rı. '.l ı n,.. nı · rlJ h, ı ~ r-riebllmP1: fç'n vazı- masıdır. Coktanberi izi kaybolan sa.

zere Anknr~ya g!d~n ma.- et l bı r :nç G ın daha. inklşat etme- mimiyet yalnız Türk pı:Ol\lfl~'" 

harebeler oluyor, Burada en tehll- Bom~ 11 (A.A.) - Bomba,.-
k'.ell he.rb sahnesi Donun cenubun- da yeniden karıııklıklar olmuı. po-
da. Kotellnkovonun flınal doR'usun- mektubu liı mevkilerine ateı açılm11br. Tren-
dadtr. Düşman burada gece günd!\ı !er yağma edilmit. telgraf telleri ke-
hücam ediyor. silmiş. sokak fenerleri parçalanmır 

Lon.dta 11 (A,AJ - &vyet tebllll- tır. Birçok otobüsler ıoförleri tara--
ne yapılan ekte Sta.l!ngradın ıarbın- General Bradley henüz fından yolda bırakdm1thr. BomhaJ 
da ~azlyettn ı>ek buhrank bir safha- Statı·n'e veremedı" '-'- •- 1 ya g-lrdlğl blldlrtllyor. Burada Don pi,yuası muvaw.w.aten w.apatı mıt. ao-
kav.ffnln içinde şiddetli muharebeler kağa çıkmak yasağı tehrin birço~ 

olUJOr. Hava faallye!J günden güne Moako... 11 (A.A.) _ Buraya m.ah~llelerine teı~il edilm~. K.ı. 
artmaktndır. Rwılar dlln 30 Alman gelmiı olan Ameriltan generali k~ta ~a bazı fabrikalar. bir kıaııa 
tayjareıı dilfürmflılerdtr. Bradley ıu b"eyanatta bulunmuıtur: duklc.aniar kapaınmqbr. 

Alman ileri hareketi cB Rooaevelt'in mektubunu henüz Umumi valinin evinin bulunduia 
Stokholm 11 (A.A.l - Şlmüt Kat- B. 

0

Stalin"e veremedim. Fakat B. tepeye çıkmağa çalııan gurup dağı-
kasyada PlatJ~rsku alan Alınan Stalin böyle bir mektup getirdiğim- tılmıştır. . .. 
kuvvetıerı bu mevklln cenup doğu. den haberd~r edllmİ§tir. Seyahatimin Bombayd~ polıs ıkı. defa ateı aç• 
sundil ProkladnaJa civarına varmış. ikinci cephe ;le alakası yoktur Bu mı:stır. A\alıden 11 ölil, 49 yarall 
bı.'tôtr. Alman i ıf 0 ıdaı Y k«~- tamamen askeri malııyettedir. ıfede- w.rJı., ~Jı .,... • ...._,.....~ 
rlnograd clvanndadır. Oeorglvevstı: ın f' A ,,__ d 1 •• L..•-ı yaralanmlfbr. 
bugiln dllşmesı bekleniyor. ı merııuın yar ım arını "4'Uuııt at- h '-L • • • 
Kalaç'ın batısında çember içine tırrnakbr, Mu aseuna partıaının 

alınan Rus kuvvctlerlnln mukavemeti Askeri mahfillerle 4 görüıme yap- azaama tavaİyeıİ 
hava bombardunanlarlfo yer yer kı- tım. Bunlar en samimi surette oldu y . Delh• 11 (AA) _ H' d 
nlmaktadır. Az:ık denlzl kıyısında \'e görüşmelere ba:ska hiçbir de,·lct 

1 
enMı h 'bh · ·t. . , •n ::. 

J ı..ı. ıı tedllnı'nf-lr ·· ·ı· . . "k d ' S ann u aae a par ısı, zan._ e....... manı zap "7" • mumeısı ı ı:stırı:ı etme ı. ovyet or- K · · · · ·1 't t '-
ongre partısmın •ıvı ı aa ııt .. B. Numan Menemencioğ- du~u~un sonuna kadar dayanaca~ına rarına yardım edilmemesini tavsiJ'• 

lunun İstanbul halkına emınım.> · etmi~tir. Mtlhasebha partisi. 29 aP.,. 
t kkü Ü Türk gazetecileri tosta topl111tacak kongrenin karart 
eıe r . Buda e te' de beltlenmeainl. buna intizaren Kongre 

İstanbul mebuslutuna seçilen B. P f partisi aley.hinde de vaziy~t alınma-
Numan Menemenclot'u valiye fU tel- Badapeşte 10 CA.A.) - Alman htl- b'ld' . . 
gro.tı göndenn{ftlr: k0.metin1n davett üzerine Almanyaya. mMını 1 ırmıttır. 

ıİstanbul mebuslu~un,_ lntthabL'llı giden ve doğu cepheslnl ziyaret eden 
tebşir eden telgrafınızı eevlnçle aı- Türk gaze~Llerlnd8n mttrft:kep he· 
dım. İstanbul halkının hakkımcta ret. Macar hükO.metlnln d&vetılsl 
g&terdltl ıtlmat. kendllerlne kartı olarak dün ôtleden sonra ta.yyazoe ue 
olan cand:?.n batWıtımı. bir ü.t d.i.ha Budape~eye gelm~ll'. He1et Peş
arttırmıştır. Mllntehlplertını kıymeUl te'de blrk&Q gün lcahı~.~ır. 
§&hsuıızda aellntlar, derin 4tttmnıa- Yükaek m~rıi?~kAbe ve 
nmı sunanın.-. • 

Mecliıin yaz tatili koordınaıyon heyetlerf 
Ankara 10 (Telefonla) - Yük-

Ankara 10 (Telefonla) - Bil· sek mQrakabe ve koordtnasyon 

Pasifik'teki 
muharebe 
Salomon adalarina 

Amerikan - Avuatral~a 
kuVYetleri çdranldt yük Millet Meclfslnln cuma top- heyetlerine yakında da.ha müna

lan"ttsında yaz tatutne karar ver· -stp ve ihtiyaçlara uygun btr §ekil 
mest tnuhtemeldtr. vetllec~ söylenmektedir. Loadra 11 (A.A.) _Yeni Cin .. 
111111111111111111111 

.. 
111111!"""1111111•u•111111•uHH••11••HHHHnıı nin ıarl"ndaki Salomoıı adalannd• 

Tulagi aduuıa müttefikler uker ça
karmııtlardır. Bu .mühim habed 
Amerikan deniz harekltı tefi an)İral 
King dün gece bildiımittir. Tulaal 
Amerika ile Avustralya aruuıdakl 
münakalata hakimdir ıve Japonlar 
son haftalar zarfında buruanı tah
kim ediyorlardı. 

Taarruz Ani bir bulan ile bqla
mıı. Japonlar tiddede mUkabele et
miılerdir. Muharebe devam etmek• 
tedir. Çarpqmalara Amerikan ve 
Avustralya kıtalan İftirak ediyorlar. 
Şimdiye kadar müttefiklerin 1 kru• 
vazöril batmıt. 2 kruvazörü ile 2 
muhribi, 1 nakliye gemisi hasara * 
ramıştır. Düımanın kayıbı malilaa 
değildir, Birçok uçağa tehribedilmif. 
lbir kısım gemileri kullanılmaz bale 
getirilmiştir. 

Amiral King bu hareketin ilk ta
arruz olmak bakmundm. ebemmi799 
tinden bahaile demittir ki: cMüb5-
zeteieri Salomoo. adaları mıntakuna
çıkarma pek ıümullü neticeler Yere-

~ () · -J :._ .. celctı"r. > ----~~'"f'o-"'" 

- Ne düşUnüyonun blllyor musun Ahmet? •. , Şurada k~an bir 
vln~ olsa diyorum, blzl ,şöylece tutup kaldırsa ve Büyük::ı.claya, Blrlstos 
tep;:slne oturt al •. Ornda püfür püf ür yesek. içsek: ondan ı;onrıı gene 
bizi :ıı n. F ' 1 ~ e• ır e •• 

e O 

Müttefik kuvvetler Yeni Cino04'-
<fe Japonlara karıı taarruza geçmir 
lerdir. 

Alman büyük elçisinin 
bir hediyeıi 

Alman büyük elçisi Von Papen, mu. 
slkt yolunda verlmll çalışmalannı 
gördüğü Eminönü Halkevlne kıymetU 
bir do'apla 350 plak hediye etınl.ştlr. 
P Akl r ~ u~ küsur senellk A 
lk. ne al 
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1e·r kat elbise, bir çift ayak ahı 

Eş 

Vakit öğle. Sıcnk bastırmış. Beyoğluna çıkmak üzere Sir
keciden tramvaya bindim. Oturacak yer yok nma tramvay 

o kadar kalabalık değil. İçeride , kapının hemen yanındaki kö
feYC ayakta sıkıştım. OturrJıl::n göriiyonım: 

Önden ikinci mada şişmanca bir kadın oturuyor. Orta h:ılll. 
Ne çJrkln ne gfrzel. Otuz beşlik var. Dalgın. Yüzilnden keder 
alıyor. Etrafına bakıyor ama bir feY rörmediği belli. IlÜJÜDÜ· 
70r. Dudaklarında acı bir ifade. Ara sıra derinden n"fl'S nhp 
hafif ce ah çekiyor. Dokunsanız ağlayacak. 

ne kadar zaman giyilebilir? 
Mütehassıslara göre iyi giymek şartile 
elbise 4-5 sene, ayakkabı 15- 20 ay 

Almanlar Grosny ·petrol 
havzasına yaklaştılar 

Kim bilir derdi nedir? Geçim zorlaştı. Belki bütün bir aile
nin yülü fistünde. Bu işin içinden nasıl çıkacağım diye düşU
ntıyor ... Belki de ağır bir hastası var. Doktor, llAç peşindedir. fn-
1BJUn yakınJanndan biri hastalandı mı hayatın tadı kalmaz. 
Her taraf zindan kesilir. Hele hasta ağırsa ... Sis istediğiniz kadar 
prpının, sağa, sola atılın. Elinizden ne ıeUr? IDç! ... 

40 - 00 liraya yaptırdığımız blr ta.. 
kım elbisenin 80 - 160 liraya ~ıktı~ı. 
7 - 8 liraya aldığımız bir çl!t ayal:
tabmm da 30 • 45 llraya yübeldlğl 
b!r zamandayız. Bu vaziyet kal'flSlll
da orta bal11 ve muayyen gellrll Ta· 
tandaşiar, elb!selerhıl ters yil:J etti.. 
rerek. mftmkün oldutu kadar fazla 
glymeğe, ayakkabısına da. - yüzilntin 
tabanı tutablldltl kadar - ftl, tıç, 
dört ve beş defa pençe vurdurmağa 
mecburdurlar. Zaman bunu 1cabett1-
riyor. 

söylemekte n bir ayakkabının bej 
defa pençe ta.ldıraıbllmeal tçtn fU 
ıavslyede bulunmaktadırlar: 

Berlin, Don kavsinde mühim Rus kuvvet
lerinin çember içine alındığını bildiriyor 

Tramvay dişini tırnağına takmış, hommtulınla Şişhane 
7okuşunu tırmanıyor. Kadın çantasını açıp mendilini çıkardı. 
içinden ağlıyormuş j!ibi bumunusildi. Dirseğini kenara koyu:'~ 
eJlni şakağına dayadı. Dalgın gözlerle dışanya bakıyor. Teselli 
labul etmn bir hali var. Tramvaydaki yolcular ona acıyarak 
balnyor. Hayat bu! İnsanı neresinden vurduğu belli olmaz ki. 

Tabime geldik. Tramvay tlurak yerin.- girince kadın otur
c1uğu yerden biraz doğnılaral~ etrafına bir g&z gezdirdi. Sol ta
l'aftaki durak yerinde iki adam lrnnuşu:yor. Kadın birden topar
Jandı. Telaşla yerinden kalkt1. O taraftald pencereye atıldı. 
Demirlere tutunarak sevinçle: 

- Ahmet, diye b:ığırdı. neredesin? 
Ahmet konuşmasını bıraktı. Tramvaya yaklaşıp kooına elini 

nattı: 
- Nöbetler deği ti, dedi, dün akşam geç kaldım. gelemedim. 

Bo akşam geliyorum. 
Kadın: - Ben de meraktan ölüyordum. dedi. Barma bir 

bzn Kelmlştir sandım. 
- Yok canım. merak etıne!Birşey yok. Haydi~ git! 
Tramvay kalktı. Kndın oturmak f1%ne eski yerine döndtt. 

Fakat ka1ktığl .smıda orayı bir başkası kapmıştı. Buna hlç kıs
madı. Ayakta durdu. Artık dışanva neşeylt-,, içinde bir ferahhk, 
nıcçhul bir gü~el manzaray~ gillümslyerelc. bakıyardu. Kaybol· 
ınuş sandığı eşini bulmuştu. Yolt"ular memnun. Dlribirlmlı.e «AT· 
tık mesele kalmarlt!» der gibi bakıyonrr. Şevket Rado 

Sirkeci cinayeti 
esrarlı bir şekil aldı 

Bir ayak.itabı en çok taç defa pen
~lenebiHl', bir takım elbiseyi en faı~ 
la kaç ır:ene giymek mllmkündür? 

Kendllerlle ayn ayn konuştuğum 
alAkalıiann, blr çift ayakkabısı ile 
yazlık ve k~ık iki takım elblscsl 
olanlıın gl5zönllnde tutarak vcrdlkle. 
rl cevaplan ve tavsiyeleri toplu b1r 
halde hllIAsa ediyorum: 

cSahlblnln §lşmanlaması tızerlne 
d:ı.roJına olmazsa yazlılt "'*' kışlık 
ikl takını elbise 4 hattd s er sent. 
milkcmmelen glylleblllr. Bu eibl.sele
rl, tersi yüze çevrlldl~l takdirde 1lçe1' 
.sene daha giymek mftmkilndür. Pan~ 
talonun dizleri ve artalan ekseriyet 
le lkincl seneden itibaren " tnceımcğtt 
başlar. İbtlynt blr pantalonla blr ta
kım e!blseyt - yukandnkl hesap. 
la - 7, 8 sene gt..ymek işten dcğtldlr. 
İhtiyat pantalonu bulunmıynn btr 
elbiseyi bu kadar znman mnhafa7:1. 
edebilmek !çln bl!hnss:ı pantnlonn 
iyi kullanmak, dlzlerlnln ve arkası
nın fncelmemeslne dlklmt etmek 11-
zımdır. Arkanın lnceımemesl 1çhı 
milmkün olduITTı kndnr tahta. tq 
vesaire glbl kuııı yerlere oturmnmL
ıı. dJzlerltı 1ncelmemes1 için de it 
pantalonu dJze t:ndar uzun giymeU. 
pantnlonlo. ba d:ı.ş kıınıp oturmam•
bdır. 

•Tabanı tutan yüz kena.rla.rının 
lxmılmama.'IUla dikkat etmek llzım
dır. Bu da ıslak yerlere basmamak
la, ıslak ayakkabıyı tunmın diye 
ateşe yakın yerlere, ıtıneşe ve sıcak 
yerlere koymamakla mnmkllndilr ... 

Mahalle aralarında. dolaşan ıeskl 
urbacılarD kadın ayakka.bı.sı almaz
lardı Tek tük alanlar bulun~ blle 
pek ~ para verirlerdi. Şimdi eski 
kadın ayattabılan da para etmekte-
dir. Bltpazannda 1 liradan 6 Uraya 
kadar esk.1 kadın ayakkabısı satıl
maktadır. 

Fakat erkek ayakkabılannın eski
leri evvelki kadar ~tılmryor. Bltpn
~dakl eski ayakkabıcılar tOJk 
diyorlar: Herkes gBzlin11 açtı. Eıml
den 2 llraya &ldıtmuz ne 1.skarplnler 
vardı. Şlındl 'l - 8 Uraya kadar alıcı 
oluyoruz da vermiyorlar ... 

Bundan anlaşılıyor k.1 halk, yilztl
nlln taldırnblldlğl kadar ayakkabısı
na pençe vurdurmn n 11aşlamı,tır. 

Cemaleddln Blldlk 
••• 

Ayakkabı fiatini ucuzlat· 
mak için bir tavsiye 

Ayakkabı tlatlertnln pek zlyo.de 
artmasından ılk~yet etmeyen yok
tur. G1ylleb1lecek bir erltek Jsknrplnl· 
nl otuz llradan nşağl almak ka.bll ol
mn.dığl glbl lüks ~yn.k'IOplarınm 
!1atıerı de llO - 55 lirayı bulmuştur. 
Bllbassa. kadın aynkkabılan flatlerl 
çok yükselmlştlr. Aynkto.bı flatıert!e 
meşgul bir müessese sahibi pahalılığın 
11ebeplert ve ayakkabı na.tıerln1 dü· 
şürmek ıçtn a.Iınncnk tedbirler etra.
tında bir muharrlrlml:r:e şu izahatı 
verm~tır: 

Doğu cepbesind~ ı 

ŞimaJt Katkuyada Almanlar 
Maikop petrol havzaaından ıon
ra Groeny havzasına doiru ıUr· 
atle ilerliyorlar. Dünkü Alman 
tebliği Piatigonk.'un zaptedildili
ni bildiriyordu. Burası Groıny• 
nin f 00 kilometre kadar ıimal 
doğU!unda mühJİn. bir kaplıea 
merkezidir. Bak6'ya giden ı~ 
mendifer hattı üzerindedir. 

Daha 'garpta Kraanodaı'ı zap
teden kuvvetler cenuba Novoro· 
ıiak ve Tuapse'ye doğru ilerli· 
yorlaı. Bu kuvvetlerin aahil yo
lunu ta.ltibederek Batum'a doğru 
aarkmaia çal1.§8cağı tahmin edi· 
le bilir. 

Olin Londra radyosu Şimalt 
Kafka.syada durumun çok fena 
olduğunu ıöyleml§tir. · 

Stalingrad etrafındaki hare
ketlere gelince, dünkli Alman 
tebliği burada Kalaç'ın garbm· 
da bUyük bir Ruı kuvvetinin 
çember içine alındığını, Ruı ku
vetlerlnin çemberi yarmak te
şebbüailniln neticesiz kaldığınİ 
bildirmektedir. Bu haber çok 
mühimdir. Çünkü Stalingrad et• 
rafındaki hareketin en mlihim 
merkezi Kalaç'tır. Buruı Stalin· 
grad'ın tam garbındııdır. Al
manlar Kalaç'ta Ruı mukaveme
tini kıracak olurlarsa, uaıen fİ
malde Kletskaya, cenupta Kote· 
linkovo' dan tehdidedilen Sta• 
Jingrad'ın mevkii çok güçleıir. 

Mamafih Rusların 'buraya yeni 
l:uvvetler glindererek cephede 
bir re<iik açı]maaına mlnl ol
maia çalııacakları ıüphesizdir. 

Mısırdaı 

Yeni bir hadise yoktur. 
Yalnız hava akınları fazla)af1Jlıı
tır. Alman tayyareleri Elale
meyn' deki İngiliz mevzilerini 
ıiddetle bombardıman etmi§ler
dir. Jngiliz ve Amerikan tayya· 
releri de Alman mevzilerine, 
Tobruk. Sidi Banan!, Mersa 
Matruh'a akınlar yapmı~tır. 

Hava akınları ı 

Jngiliz tayyareleri Almanya
tıın timal doğusu Uzerinde uç· 
ınuılar, birçok yerlerde, bilhassa 
rnühim bir ıimendifer kııvuşak 
nolltası olan Osnabrult' a bom
balar atmı~Iardır. Birçok yan-
1r1nlar çıkmı§tır . 

Alman tayyareleri de İngilte· 
renin cenup sahilinde bazı yerle
re bombalar atmıılardır. Bir 
miktar hasar vardır. 

Uzak Doğuda: 

Salomon adalarındaki . deniz 
muhareoeşlne dalr yeni bir ha
ber gelmemi§tir. Burıa mukabil 
Aleoutienne adalarındaki mu· 
harebenln bitti~! bildirilmekte
<fir. Japon ajansı J•oonların 
Amerikan deniz birliklerini geri 
çekilmeğe mecbur ettiklerini 
haber veriyor. 

3 maznun var, ıoför Emin'i kimin 
öldürdüğü henüz anlaşılamadı 

Ceketler en fnzln ynkn kısmmda.n 
bozulurlar Buna mAn1 oıın.nk, ceket 
yakasının • gamlet yakıısınd:ın btr btr 
buçuk santim kadar a§ağıda olmam 
lle mümkilndilr. Bu takdirde ensede
tı tert gömlek alır, cekettn yaka."' 

Evvelki gece Sirkecide ıoför Emin bğını gördüm. Kendisini kaldırmak bozulmnZ.D 
adında birinin bıçakla yaralanarak istedim, kanlan Uz.erime bplaıtı. Örüciller, son gtinlerde işlerinin 

~ art.tı~nı sôyllyerek: .Ne kadar b\\-
lSldürüldüğünü yazmııtık. Müdoeiu· Demiştir. Biraz ıonra da Eminin ~k ve uygunsuz blr yerde olur.sa of.. 

- Harbden evvelki fiat1erle mal
zeme bulmap bnkAn yoktur. Bu. 
bıtta.bl mallyet flatlerlne tesir yapı
yor. Bundan başka işçi todarl.kl de 
çok güçtür. İ§çller. hem çok fazla. 
gündelik lstlyorlar. h~ de lyl l§Çl 
bulmak ltabU otımı.yor. :l:oçııe:r ıuu 
a~abı yapan müessesderdo fazla. 
gündellkle 1ş buluyorlar. Bittabi bu, 
ucuz ayakkabı yapan mUesseseierl 
müşkül vaziyete koyuyor. 

B. Saracoğlu'nun beyanatı 
her tarafta iyi karşılandı 

mumi muavinleri~den B. Mesut De: arkadnıı olduğunu \'e vakayı bildiği· sun bellrsiz şekllde örlllemlyecek el
la ve ~~bıta tahkıkatına devam edı· ni aöylediği KAzım yakalanmı§ttr. blse yırtığı yoktur. dlyorlar. Boyncı-
7or. Dun wak.pma ~adar ?'apılan tah· Kizımın ıol ıözünün albnda bir lar da göze batacak derecedeki so
kiıcnta ragmen Emınln .kım ~rafı~- yumruk yarası vardır. Kazım da ıu Jukluklarm elbiseyi yeniden boya-
dan vurulduğu tamamile teabıt edı- ifadeyi yarmfıtir: makta gidcrllebllecetınt ıöylemet.te. 
lememit ve mevcut üç mamundan dlrler. Şu halde tek pantalonlu blr 
hangisinin katil olduğu anlaıılama- - Emin benim evimde miafiıdi. elbiseyi bire 7 - 8 aene giymek pek 
mıştır. Dün aabah beraber çıktık, muhtelif Ald kııhll olacaktır. 

Şoför Emin gece 1&at 22,30 ııra- me~anelerde İçtik. Gece gene bera· Bugünkü teni para.sının ~ok yilk-
lannda Sirkecide Şahinpap. oteli ci· her Sirkeci caddesinden rı~uken sek olduğu bl.r ha.klkatUr, Dikit ı>&
nnnda vurulmuıtur. Yakayı haber önümüzden bir kadınla bir erkek ıi· rasının 'kumat parasından tkl üç 
olan poliıler oraya gidince Emini d?'ordu .. Ben: c~erka çif! ıeziyor. misli fazla lstendltlne sık ilk tesa
kanlar içinde yerde bulmutlar ve bir Bız de çıft ae~ilsek:t dedım. Kadı- dtu edilmektedir. Bunun aıebep1er1 
otomobil ile Cerrahpaşa hastaneıine n_ın 7anmdalc.i a~am birdenbire g.. arasında en ba§ta ıelenl de fl5yle 
ıBtürmüılerdir. Eminin 11hhi duru- nye dlSnere~ ıBzilme yıı~rulı: TUrdu. izah edilmektedir: 

Hükılmet ayakkabı ftatııerlnl dil
§ilrmek için lfiks aynkkabı lmalln1 
menetmelldir. Bilhassa. kadınlann 
son zamanlarda çok rağbet etUklerl 
mantarlı ayak.kabı lmallne nlhayet. 
ver11melldir. Memlekette zaten man
tar yoktur. İnhlsarlat idaresi ftS&lr 
mtiesseseler mantar bulama1.Jı::en 
mantarlı ayakkaplan mantar gıkın· 
tısını doğurm~r. Ltt.s ayakkabı 
tuıall mmedlllrse lllks ayaklta.bı ıma
lhlde ealışan lşçller, glnde11k1erln1 
lndlrmete m~ur olacaklar ve bu 
da - biç dettlse - ayakkabı ma.'J
ratıarmı mfthhn ınırette tndlrecek
tır ... 

(Baş tarafı birinci sahUedc) 
leketln haynti menraatıerlnl 1h1Al 
etmemi~ olan bir harbe kanıtırmak 
maksadlle yapılan :manevralara t.aU 
olarak son vermektedir. 

Türktye'nln har.bln sonuna tadar 
muhafaza etmek ıstedlğl bitaraflık. 
sUAhh bir bttaraflıktır. Böyle bir 
bltarafhk en bUy11ıc taya.\:kusu Seap 
etUrlr. Bu da vazi!eslnl her r.aman 
yapmaRa muktedir Ta.rtıetln tanaa
tınce Tftrtıye 3&dece pu1f blr blt&• 
raflıkla ıstlkballnl koruyamaz. 

mu tehlikeli olduiundan, kendiaini Ben can ac~ile ıeuemlqtım ve ıu~- •Tenlllt U.Crdlerlnln artmasına 
ııötüren poli.t memuru yolda ifadeai· d8f1Dl Emini orada. bırakaralı: b~r ıenginler sebep olmuştur. Zenginler. 
al almıotır. Emin zorlukla verdiği bu tramvaya atlayıp evune gittim. Emı- 1'tenen yüksek tem parasına ra«
lladede: ' nin ifadesinde bahıettili gar1on Hil- men elbise ısmarlamakta devam et-

- Beni garıon Hilmi vurdu. Ana· nıiyi de tanımıyorum. Emini kimln :Jfr";;.~u: e=. a:.rı:~; Fakir ailelerin çocukla-
• 1 vurduiunu bil-"'orum. Benim hiç- - •ı 

Bu bltaranık Adyasett. acaba naıııl 
oluyor da merl ~]atmalarla tel.it 
tdll~blllydr? Se!'a.ÇO~lu bunu, İ.ngt. 
ıı:a - Tllrk muahedesinin lkl tarafın 
menfaatleri dahilinde merl olmak
ta devam edeceRI ve Türk - Alman 
paktının 11d memle~ arasındaki 
anlayış zihniyetini ve dOBtlutu tem
hir etmlş olduğunu ve faal 'f{lık po
lltlkasının müsbet bir eserlnl t~kll 
ettiğini söylemek suretUe tzah ttmlt
tır ... 

doludan ıtanbula ıe miıtim. Bura- _,, durabllml§lerdlr. 40 Ura.dan 190 Ura.. rına verı ecek teker 
ela arkadqım Klzımın yanında mi- bir ıeyden haberim yok. ya kadar dlkt~ paruı alınmaktadır! 
aafir kalıyordum. Gece beraber gi- Zabıtaca yapılan aramalara rai- Bu müthlf rakamdırh Ankara 10 (Akşam) - Ald.ığı-
derlcen Hilmi &nUmüzo çı1'.b ve heni men, cinayette lmıl ıeçea Hilmi bu- A kkab l mız maltlmata göre memleketin 
nrdu. Bunu Kazım da biliyor. hıomamıfbr. Bu ite bir de heba ka- ya 1 ar muhtelif semtlerinde fakir ailele-
Dem~ ve hastanenin lı:apıaı liniln· rtfbiı tahmin ediliyor. Cinayetin Blr çlf\ ayakkabmın beı de.ta peo- rin beş yaşına kadar olan çocuk

de ölmüştür. Bunun üzerine tahkika- K&zım taıafmdan iflendiiinl a;ö.te- çelenmete geldiği ut1cller tarafın- larma parasız şeker dağıblması 
ta ririıem polis memurlan vakadan recek bazı deliller de 'V11.rdır. dan çok defa ıörillmtlşttır. Bir pen- bir müddet gecikecektir. Hükft
Wraz ıonra Sirkeci cinnnda o.tUne Adliye doktoru ceıedi muayene ~ln ~ aşalı S -

4 ay dayaıld.ıtını metçe bunun aynen tevzlatındaki 
ı;. .. na kanlar bula--•• bir adam ya• etmiı ve cinayet esrarlı gBrüldüili göıönünde tut.arsak 6 - 7 ay devan). güçlük göz önüne alınarak bu işe 

Universul'un makalesi 
Biikreş 10 (A.A.) - Yeni Türk 

Başvek.111 Şükrü Sara.çolhı'nun Bt1-
yük Mtllet MecUalndekl beya.na.tın1 
Rumen gazeteleri nf4retml.olerdlr. Bu 
beyanat ~rahatı ve samtmtllıtl ııe 
derin bir tesir ya.pmıftır. y· v·· .. y eden yenilik devrinden sonra bir ç1ft t h . edil ~ı b i 

blamışlardır. isminin Mehmet ol- için ceset morga kaldırı1mı~tır. Meh· ayakkabının ıs _ 20 ay daha dayan- a sıs en uç uçuk m Iyon Rımıen umumt etklrmın bu hu
sustald duygularına ve düşünceleri
ne tercthna.n olan Unlversul .ea1etf'
ıl, mı; sahifelerinde neşretti~ bir 

duğu anlafllan bu ad'am, lladeaindeı met llo Klzımın lsticvaplarına ve .dıAı anlaşılır. Aldka.lı.lar bu hesaba uranın nakten ve daha salim bir 
- Ben kimseyi vurmadım. Sirke- Hilmlnin aranmasına devam edil- dayanatak bir çltt ayakkabının veso.- şekilde dağıtılması etrafında tet-

clden geçerhn yaralının yerde yat- mektedir. tt olarat 2 aene dayanabileceğini kikler yapılmaktadır. 

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Tefrika No. 82 Yazan: (VA • Nd) 

bilpiz.li.ğini örtmek için de Bedriye 
iti p.kaya 'Yllruyor: 

- Bqunı kapı kanadına çarp
bm... Uınuttuml • diyor. - Sakın 
cnaaıl unutulurmuşh diye sorma ... 
Bu, peUIA kabildir. Bir gazetede 
okum~tum, azizim: Romada bir 
Utince profesörü, tramvaydan dü· 
fÜp bayı)mıı. Kc.ndine ıeld.iği vakıt 
bir de farkına vamııılar ki, hayret: 

Bu muhaverenin bqmda, Bcdr~ jlarına avuçlaril•.taplaklar indirerek: Bütün hahzıw. bütün akit melekele
ye de, koca1ının yanıbaıında uzan- cEyvahl Ne ettikt Ne pot kırdıkl> ri tamam ... Yalnız ihtisası olan lisa· 
lllJf bulunuyordu. Orhan Sami, yan fıalile kaçıotıklarmı reM kapı ara- nı unutmuş: Bir kelime bile Utince 
~ık ııözlerinin arasından tuh.lan far- emdan ıördü. bilmiyor!. .. 
kettiı Umumiyetle likayıt ve tembel Gözlerini kapadı. Bir kahkaha kopaıvordu: 
olan, onun her hangi bir gürültüden Yalnız müthit bir ımın perdesİlli ı... b L L _ d ·b· 
__.__ l Jm ğ d- - ' k ,_ ld k ı._'L!1._ b kım - .,.e, pAı oen e onun ıı ı ... 
~tsız o up o ıyaca mı uıunm.- uacı JLa ırara Da&UUlte a ı v _ k d d b · • Lafa 

L b • LaJd d K d" · ld w • • d .1 A d 1U1p1 ana ının ar eıını .. ma yen &arısı, a~nı JL ır ı. en wne o uııu ıçın eiı .. • ynı zaman a t k ·1 ·ı. • il · 
d• ı· L k ,_ b' 1 b 1_... d '- 1_ k d~ .. yer yemez e mı muıı&ı mım en ııte ı, &or a1t ır nazara a&u. a, te.uar uyumaJL, uyuıma , uıun- .. fff G'tt' U t 

Telalılı telaşlı kalktı. Terliklerini memek, bu hatırayı hakikat &lemin· pu ··· 1 ı... ~ u .. : 
ayaklarına güç geçirdi. Parmaklan- den rüya dünyasına maletmek; son- . Orh~n, blS>:le buweyın ~ukua ge)e
DJD ucuna basarak, başını buduar radan da ıayet aklına gelecek olur- bıleceğme ihtimal vcremıyordu. 
&pısından uzattı. Kafası yarı içeri ea onu bir fÜphe örtüsile örtebilmek ilk şüphesi ise ıöyle hasıl olmuıtu: 
dlSnük: cOrhan hey buuda yah· için... Düğünlerinin ferdıuıydı. Orhan 
yor!> manasına bir iprette bulundu Bununla beraber uyuyamıyordu. Sami, yeni aldığı Avueturya marka 
Ye: cNe yapıyorsunuz münasebetsiz· Zihnine, vızıltılı sinekler halinde bin piyanosunun başına geçmişti. Nota· 
lerb demeğe .de getirerek yumruğu- bir hatıra hücum ediyor: lan açmıştı. Keman notası tıehpasını 
nu şiddetli şiddetli, asabi asab~ yu- Karısı onun Beşikta~ta iken piya- da daha önceden hazırlamıştı. Karı-
brıdan aşağı birkaç kere aalladı. noda hangi parçaları çaldığını h&ll a111ın koltukta dii§ünceli düşünceli 

lıte o zaman, Sami paşanın oğlu, isimlerile hatırlıyor da ıimdi çaldık· oturduğunu farlcedince, taburada 
bohçacı kadınla Aıiyenin korkmuş. !arının Şopen' e mi Bethoven' e mi yan dönerek yalvarır bir naz.arla 
~rişan ve hayretten açık kalan alız- ait oklujunu aİçİn farkebniyoı),., Ba oaa ~bı 

- Haydi ... Siz de... Beraber ... tıyordu. 
Ne o1ursunuz) ... Çok ıükilr Allaha Ve nihayet, küçük buduar' da 
ki bu mutlu güne lı:avuıtuk. bohçacı kadınla atiyenin garip mu-

F akat gelin hanım kımıldan- haveresi ... Bedriyenin tellıı .•• 
madı. 

1 

Bunlar nası) izah edilir) ... 
Evvell, mütereddit: Sami paşazade, günlerce ruht bir 
- Bugün çalınasak... mücadele içinde kaldı. Kalbinde 
Orhan, hafifçe- bozularak: uyanan kuşkuyu ortbas etmek, dü· 
- Peki güzelim... Nuıl İlterse- ıtincelerini dindirmek İttedi. Ukin 

niz .•• Yarm, öbürgün, daha öbür- eaen rüzgar, kabaran deni> aaptedi
gün .•• ·Artık hep beraber deiil mı- lir ml> İmkanı mı var) O da: 
yiz) .. · c- Fazla. düşünmemeliyim! Şüp· 

Bunun üzerine, ZeYnellbidin pa- helenmemeliyiml Zira faydaıı yok ••• 
ıanın kızı, uablyetle ayaia kalktı. Olan oldu .•• Emrivakii kabul etme
Odanın içindtı aıafı yukan bir kaç }iyim ... > diye kendi kendine bir tel
kere dolaıtı. Kocasının &nilnde bir- kindo bulunduyıa da klr etmedi. 
denbrre durarak: Bunu, bir Clerviıln zilcir ve tehlilde 

- Bazı böcekler olurmuı... Sev- bulunınaaı tarzında, gilnde belkl bin 
gililerini çağırmak için öterlermiş... kere nefsin o telkin için tekrarlayıp 
A~a kavuıunca ve kanınca iıe, ar- duruyordu. 
tık prlnnın arka111nı keaerlermiş... Fakat faydasız ... 
işte ben de onlar gibi ..• - Cliye mu• 
ammalı bir ıözü ortaya atmııtı. Sami paıazade, bir riln gezintiye 

çıkmııb. Dolmabahçenin Ültilne, taı-
Aradan günler, haftalar geçip <le lığa kadar ylirUdUlünü, oradan aza• 

musiki l1etlerinden ve parçalarından k ·:ıı.ı ı h 1 
h . b' • l uk d 1 Ü • cı manzara ıeyrettı• n atır ıyor •.• 
ıç ıny e am a ar o mamaaı zen- O k · d 1 Ad l Orh d k d' er en yıne a mııı... ım arı onu 

ne,. an a uy~n.an mera ':e en ı· baba evinin civanna getirmiş. Meğer 
şeyı karşılamak ıçın de, lıte bu cRo- Esircizade Bilal beyin pancur1arı ka-
malı Ut1nce profeaöril> nazariyesini l ,_ x. .. .. d d 

_1_ pa ı JLOna5ı onun e urmuş. 
ortaya çuı:armııtı. 

Orhan• ıUpheleri birike birike ~""' (Arkuı var) 

makalede Saraçoğlu'nun sözlcrlni 
tahlU ederek §Öyle diyor: 

«Yenl Türk Başvek111nln ı6zler1 
Türldye'.nln hart> başından bert ta
lı:lbettlğl siyasete tamamlyle uygun. 
dur. Türkiye taal bir bttamthk slya.
aetı tatbllt etmek maksadiyledlr ki 
bUtiln taahhütlerine ve ltUtalilarına 
aadakat göstennektedlr. Fakat dlAer 
taraftan Türkiye, her hanıt bir teca
vüze kuvvetle mukabele edebll~k lçln 
ordu.sunu mütemadiyen kuvvetlendir· 
mette ve bu hususta bilyük fedaktı.r
lıklara katlanmaktadır. Türklye•ntn 
hlo bir zaman inhiraf etmed~1 bu 
açık ve snmhnl siyaset Saraçoğlu'na 
manevl bir nüfuz vermektedir, 

Bu nüfuz Türk slyaaetlııln temelınl 
tAytn etmlf olan mUli şuurdan gell
yor. Ttlrk.lye bu milll euura daynno.
rak dokunulmaz haklannı UA.n et
miştir. 
Şuurlu bir vatanperverllğe da.ya

nan ve biO bir zaman zaaf eseri g~ 
termemlş olan bu alyasete gayri ka.
blll inUr mnevi blr kuvvet. veren 
§ey umumun tasvibini kazanmış ol
masıdır ... 

Debata'runı makalesi 
Vfoby ıo CA,A) - Debats gazetesi 

yazdıRt btr makalede Şiikrü Saraç
otlu'nun BUytık Millet Mecllslndekl 
nutkunu tahlil ederek Tlirk slyn.se
tınde bir deA-lşikllk olmıyncnğını. bu
nun ımrih surette belirtildiğini söy
lerken, Türk ordusunun kuvvetıendl
rfldtfinl kaydettikten sonra demlşttt 
ki: 

«Faal taratsıılıktnn Türk hükümet 
reisinin ne demek lstcdıaı açıkça nn
laoılıyor. Bunun mft.nası fttdur: Ti\r
Jı:lye hMlsclerl yakından tnklbetmek
ıe iktifa etmiyor. Durumunu. muh
tellf muhariplerle anlaşmalar yapa• 
rak denkleştiriyor. İşte İngiltere ııt 
ittifak ve Almanya 11e de dostluk 
m\1ahedel~ln mevcudiyetini 8a-' 
raço{tlu böyle anlatıyor. 

Bu siyaseti. Türklyenln etrafında 
bUtün şlddetUe devam edP.n muhar~ 
be!er içinde muvaffakıyetle takibe• 
debilmek lçln, pek büyük bir mahare'
te ihtiyaç vardır. Bu büyük maharet 
İnönU ve Veklllerden bir an bile eksik 
olmamıştır.• 

~--~~~~----

Beden terbiyesi 
kurau açıldi 

İstanbul 10 (A.A.) - Maarif 
Vekilliğinin llse ve ortaokul be· 
den terbiyesi öğretmenleri için 
haZ'lrlad.ığı tekemmül kurmı bu· 
gün açılmıştır. Kursa 107 öğret
men iştirak etmektedir. Kurs ted
risatını 'U'niversltenln ve Gazt 
terbiye enstitüsünün tedri~ ele
manları idare edecektir. Bir ay 
devam edecek olan çalışmalar
dan sonra ~retmenlere lisanslar 
verilecektir. 
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AKŞ~~:A:e::~A ( ŞEDiR BADBRLJE:Ri) 1 SiNOAPUR KORSANLARI 1 
KaWanmıul•n birinde. hem cı. Ekmek kartlan (Kansını öldüreni _Manifatura Tefrika No. 168 l'az.an: İSKENDER F. SERTELLİ 

cemaat halinde. Öyle bir dirayet ı&-
terilmit ki benzerine biiylik ,.Lirle- Deml9tJ. "1 • Pi bu ha.beri allllea değer ve kula& vmıılyorlardı. 
..ı....__!_!_ p J-1.1 -L-!lli __ _L!t kuyumcu ind 7 •ı Ramdunu:n 1zln1 are.tt-1 J:tQl'Sn.Gla? 'l'1 • Pi, ralıipl.ef ar&a:ıda bU dert-nnıalJI en var •ıl ve t_. ~ - ıs gün f ... iıiae İstanbul' da Ağuıtos iç e mı yon H&mdunu bir köyde yabla71p Osab.· oe palavracı bit adam Olarak ..... ta.• 
terinde bile ru111amıyorwu ~ ·..1 J .....,. 

Elli aile. _ ---L- ldmln ,.,-.ikile kartlarin miktari liralık mal 0.ağib acak n sttJrdller. nınm~ı? 
- Bu, Ti - Pi 1ç1n büyük bir ınuvat- Baş rah1b1n Tl • P1 hakkındaki flk-

ipenemedim - aralarında anlafa- 50 bin artti! Hutabli Clola.,Ulle -- ta'lcyetu. rl IU kil: 
rak bir doktora ht wnnutları l>er,aat:İne Ye akıl liaıta• Şehrimh ManUaturacılar birlil!, rl'&kako el• geçmOM 1\)llt, tıı ku'- - Şımarık Jron&nuı fkadl7e kadar 

- BWaı n hekimimiz olan. H• ş.brimlu bari ten ok m:iktard. in u derli ı_ _ afuıtoe tffdatım 7 ınll1oJı Ura ola- veuı bir düşmanı olan Hamdunu :ra· neler yaptığını IOnlik. Bmdan IOlll• 
lııir:lmbden tophyacaiımız cemaıı akmek kart ı ,!tdiii' için lınnlaı neı e aun meauıe ru tetl>lt etmittlr. Muamele tekem- ~mıı OlU30rdu. ra d& neler yapabUecetıııl ~ .... 
200 lirayı aylık olarak vereceiiL Oı tualındau !ktı..t Jnfldllrlüif!ndeld karar verildi mUl edince, İzmir, Me~ıln. ve İatan· _ e~= ~':F:~ oı- = ~a:ı~ del~= 
._. müddetle de koatun.t ederiz. aa)'Dll bUroeuna t..Jhn edilea k.artJg. bul M8!1ifaturacılar blrlıilnaen p~ra- karmadın? Ne bekliyordun! lnr karşısında careü>Uk men blr 
Kaırr~ olsun. öile ve alq-.n,.. na •11'1 s(lnddıgUne artmakta'dır. ş,Jidc kana Dirubl°yi ISa ollıııı- keodecılere 7 mi]yoa liralık manifa- Diye eordu. korkak tllltldlr. 
mıeklerinde 0lıan. Mr banal Wriml· Baro, her ıUn •at on dokuza ıkadar dan h.kaııarak baçdla &JdUren ku- turan qyuı_:1afı1tılaea:~r. ~~dan 4 Hamdun dı,,Ierinl aıcırdatarak atıı- Baş .rahlb.lıı O(ımtz1 de tfendlalnbi 
sİa sofrası alze açdmr. Serbea taba· fırmeıJann kartlannl kabul ederek iYUlnCU Uon"un nıu\ıUem .. l tJdncl m JOnU JIUDU itan U il a r. dfi: bu f1Jtrln1 dolrulamutaıı lerl dur-
da ~ da mini olmaJı.z, aa)'Dl&ktadır. Günde teslim edilen P malık • de l>ltbilmfatfr. C6mrük)erde bekllyen t~ptancı - Kanını bana. iade edecektin.. muyordu. 
Böylelikle, abbl mittkülat icincfe kart ayıaı aUir ,nz bini ıe,iyor. Bu :cı. ok.::.m:bbı adlt rapo- manllaturaolara alt mallar el ap çı- 10z vermlşttn. 'V'ç dokuz 8'1ln betle- Hamdwıun deria1 J6ztlld6tten eıoıı• 
olan kasab~ iyi bir bekim d. ka· Son on bet gün iç.inde artan miktar, runda, Leon'un mU,ahedebane mU- kanlmamaktadır. ~eb~p, ıeçenl~rde d1Jn. Bugtln gt1nWn tamam oldu. ra, halk aras:md& b1r takım dedlko-
sarur ••. - demııler. elli bine yahndır. diirlüXUnde ..,..pılan mr.··'-ede ıo- de yazdığımız gibı, Tıcaret blrlıkle- Yatm, aözllnde durmadl~n 1çtn, Osa- dular başlatlllfb: 

• "_, uru• rlnfn (f ~ ı iı h kkında kaaten or- Jtaya tekrar h1lcum edecelttlm. Adam. c- T1 - Pi ~ arkmUJOr. 
Ba, bir vakıada-. Teklifle karpla• Koııulmı uaule göre, Eınncılar, e1- nunda kendi.sinin cezat ehliyetini a ı aca a 1 dl lann bent gafll avlayıp buraya ~ Yaman bir adam •• ı 

f11D doktonm kenömden dialedhn. lerinde'kl kartlım 2-4 saat içinde •· kaldıracak. derecede akıl haatahğına taya atılmıt rivayet er r. tlrdUer. Mert bir adamsan, ka:ımı c- T1 - Phı1n her yerde gtaU tJJ 
Doğrusu böyle diitlinen ku.balı· 1lJll büroıuna 1ıetirme~e mecburdur- müptela bulunduğu ve kronik rve ıi- bana ver .. çekilip gideyim, var •. Hamdunu llP diye ,.at&layıp re· 

lar pek akdlı •damlarmıt· Zira 200 Jar. Su müddetlçlnde kartlarını ver- fa bulmaz :neviden olan bu haetahk Talebe yurdu Ti - Pl hasmını uzun borlu to. tlrttl ve derisini yt}zdl1rdtt.ı 
lirayı 50 ye taksim edin; 4 lira eder. mlyenlere un verilmemektedir. An- tesirile maznunun baıka cilrümler de nuotunnadı. O Hnındun iç\n glzll •- O, ne Ta.kakoda.n Çekiniyor, n• 
Bu kadarcık parafJ delil mlireffeh, cak Sanyer, Adalar, Beykoz aibl ifJemeai tehJikesi mevcudoldu~un- em.lrler verml.ştl, Zavallı ~ de Hamdunun adamlarmdaıı.ı 
laatti orta halli bir aile bile LGtçe.ine uzak yerlerdeki fınnlar içip bu mUd- dan, kendi.tinin akıl haetnneslnde te- derhal yaka:layıp r;orla bir direğo •- Ti - Pl, b1r avuç müsltını&ndea. 
koyabilir. Unutmamalı ld.bafmm 11- det '48 .-.at olarak kabul edilmi,tir. davi albna aldınlması hakkında ve- Uzak yerlerdeki talebeye ba~ladılar. çekinecek bir adam mıdır 11 

lnpaca, sevgili bir yalmmnm Jcartar.. Bilroya teellm edilen kart MytSt· nlen raporun fenne tamamen uygun de gitmeleri bildirilmiı ••• Ta.ka.ko haıctmda da .,,,e .o,u. 
mak için neleri gözden çkanyorm. nın artmuı. Jatanhula külliyetli mik- oldu~u bildiriliyordu. Maznun Leon Hamdunun derisi )'enler vardı: 
Fakat it itten geçtikten 90IU&. •• Zira tarda ekmek kartı ıokuldufunu gl:Sı- Te vekili, ıapora bir diyecekleri ol- "T' lcb d Ud"rü D B yüzüldükten sonra a~an=~~:nın kızı O.ta iç~ 
teker, yahut kara ciier. yahut 'ffl'em termektedir. madıiııu eöyleml,lerdir. H· up. TaE e yur utt mk lu t lr,b • TJ _ Pi, Hamduna IOrdu: 
•'--·- --:..ı:-n. •• d f- ... -~ 1 !.ta t:' l ı • t' i k tı d ilseyın nver, yur a •an a e e- c- O, ,eh1r tapı1annı ~ kolq 
-..uMtt """""uwtlür e arıwuıa o a- nou un a_şe vazıye ııı ıı ın - Mahkeme, iddia makamının a H 'b· k - Sizin kabile are..smda en atır hald b n •ai. 
IDamlJız. Ekseriya yangın beca)'l aa- ya düıünnemek ve ıehirde blr ek- ~·te:ı:: ve-'Lile Leonun kronik ve ıifa l~rden Trabzon ve) attaybl~ı ı uza cem nedir? 8.§amaz. Her e bu 1cu benin 

hek. b _L d ı L-- d '- - ~ ,_,. •. ' )j vıllyetlerde oturan ara e ıaat ya- tında. Ya§ıyor .. 11 
l'IDca ıme q vuruyoruz. me& ar •~ mey an ınrmemea bulmaz nevıden vo uzai eiı yetini ıl v b ibi1 • t k I Hamdun söaünü es1rgemed1.. d.oi- Tabkaı:ıunı Osatada l&klandılmı 

Aile doktora Ul1dü cari olan ma- İçin Belediye, .hnnlan aıki bir kon- kaldıracak derecede akıl hutalıiına P. madıgı?1•• ~ r 1 .e~n yur ta a a- ruyu söyledi: hrkes tahmin tdlyordu. l'abt, kor• 
laitıerde. inmeye lııemen biç rulu- trola tabi tutacaltbr, müptela ibulunduğu müJBhede mü- bıle~eldennı ıöy emış ·1 20 

,_ d - Deri yüzmelr.Ur, 88.IlUl kızı ner9J8 aa.klanmıetı? 0n11 
z· · dU ı:ı,.- ı:- b ·-'d d Trhb Diln matbaamıza ge en .-a ar Tt _ Pl cel!Ma döndtı: k1mler h1ma)'e ecll;rordu? 

IDUrnlfbak· ıld~· .~~ • m~u- 1 • 
1 

• dlrt_,1.111....,lis.v~ unu teı'"ıe enb' 
1

1 talebe içlerinde Trabzoh, Hatay , - o halde bu adrunın derl.stn1 to. 
-.n 'il' ıçm, )'lnnl)'l g...._.'" ... ert aşe iŞ erı a mec ının rapor arı e ıa ıt o - uf A 1 K nya ve Ala 1- )'Un glb1 yüzeceksin! TJ. Pi bunu bir tilrll1 kes1remiyor-
labiatile bkir rejime k~~d· Zda)'lflk ı- duğku rveçhüde. kahnaı ~iru'hi'yik8lddü'r: b{u~ak ;!~ı~:de :turanlnr old~~~:u, İlkönce Hamdunun başını kestiler •• duA.ra. d ,trl\-'A t1t -' 
)'an genç ıı:ın vereme isti a ı eı· me auçun an eraetıne ve en ısı b ğ mleketlerine dön- an 6 .. ı.aıcr geç çe v•ddetlnl 
fedilir. Alt göz k&pağının kenarında _ liu ıuçtan dolayı mevkuf bulunduğu unela .r~ .mken ~İcrine tebligat yapıl· Bundan sonra, hayvan derls1 ytızcr arttıran T1 • Pinin nlzamlarından. 
Iİyilimsi ibikler belinneden bile ön- Dördüncü Vakıf hamn· cihetle derhal •erbeı bırakılmasına md v en ı~ın1 . en k glbl, deri.s!nl yüzüp çıkardılar •. Te aı:. hiç khnse koıkmaz olmuftu. 

•--- ..:x.-.. b a-ı.ı:ı.. --•---•~ __ .,_ Le ü 1• b 1 d ğ ıgmı ıoy ıyere : ya.set meydanındaki taş ilstüne ger- Ba Uh fız1 "''- 1 1 d 
c:ıe ııuua --~ •• as~. ~wr. ta~a- daJd daire bo•altılacali ancaK, '!.nun !'! pte a u. u? u u <İ imizde bir ay sonra ikmal imti- diler. my m a an oeül,& ı; n • 
lar yasak edilir; hulisa bayat müm- ::r akı] haatalıgı tesın]e başka cürüm iş- h ç . 1•1 r vardır Memlek- a~ırmalat ,.aparken, mAbetlert idin -L- ,,_____ l . hl'k . . d' . d anına gırecel' e • ~- Büyük mflbed!n knpılo.n MlA ka· aramak hlç khneenln althndan geç-

merteue aru.ı:uuo geçer. uzar. emesı te ı esının mevcu ıyetı e t' . I z:ak yerlere <>İtmek ı'ç'ın ....,,,~~· nn., rahibin ç,._ez1 a"""A ve '--- · ı .. tLı d' ·..1 . . Tbb dit d b'ld' 'ld'X' nnız o an u " Jl<W4J""o ........., um ...... miyordu. Japonlar ev doktoru uıulino ga- ıqe lf erının oeıe ryeye ueTn iixe- ı ı a raporun a ı ırı ıllın- d kt r Sokakta kald k g1zll Jropıdn.n !§Uyordu. 
rip bir tekil de ili.ve etmİ§lermifı rine ıLülu1metin fatanbul için ayırdığı dm, kendisinin ba~ka bir auç işle- pdaramkız d~lyo u · 

1 
> Hamdunun· -•ynset meydanında 

&!"- ~-1- -• 1 co '-' ı· d n._ • • d .1 k U eme te ır er. ı>ı 
~ de ~ yataia eerilince, o •J uuwıaat .1 oın ır~ an wa.rettır. meııne m_ey an. v~:ı. men_ıe zere Talebelerden bazılan vaz.iyetlerini ldnm edlldlğlnl cOnlkllerı haber ahn-
Wümlenne aylıiı YenneZien:nlt. Biz Bu para ile eski te§kilAtuı devam et- kanunun ıcabettırdıgı tekılde muha· bl istid il S hhat rve İçtimai Mu- ca ~adılar. Rahtpler, '11 - Piyi 
LöYJe garabetlere latçalnn d~o- tfrllmeabıe !imlt!n olmadığı gibi, ha fua ve Akıl hastanesinde tedavi al- rer V auİ tiı bildirınltlerse de )'ere vurmağa ~alı~rken, Tl - Pl en 
tam. Fakat fU Türk kaaahumm kadro ıeeaeen fazla geniıtir. 1 SO bin bna aldınlması için ~vrnkın Mü<ldei- ~ve~et h' ~i e ne l emiıtir bUyfik ha:mıtnın deı1.!1nl yilzDyordu. 
SO ailesi hepimize cidden nibnune lira ile yalnız ekmek kartı eayım ve umumiliAe tevdiine karar vermiıtlr. en z ıç r cevap ge m ' Baş rahip ç&ne-ılne .sordu: 
oJ.a Jayıkbr. dağıtma bür?sunu'! maaı ve maeraf- Leon. Akıl Jıaatanesine gönderile- - Ş1md1 ne yapacağız? Bu adam 

Zabdanm 'YUileal yalnız 1ıımzı ya- lan korunabllecektır. celı:tir. Talebe defterleri muzaffer olacak g1b1 görünüyor. 
lalamak d~dir, malliirn.. Apn za- Dördüncü Vakıf hanında iate tej- Bu ıene mektep defterlerinin Ma- - Siz merak etmeyin, etendlm1zl 
manda çahiıağl menedici hır rolü kiJAtı tarafından İ§gal edilen daire- İıtanbul'a 50 hın" kilo arif Vekaletince yapılmaaı ve her Ben onun Slrtını bugün deıtılse yarın 

ı_ İ yere getireceğim. 
'9ardır. Hekimlik de vazifesi ıade te- nin ıtİraıı mülga a~e mUdUrlüğü ta- • i ·r mektebin kooperatifi taralından ny- _ Haydi, göster kendini. Zira Ti • 
davi edid değildir. Hastalığa ınlni rahndaıı öderımemi§ti. Tahslaatın • ~iV . ':'erı ıy~r nı fiatlc talebeye satılmaeı muvafık pi knrıs:ını aramnk bahanesiyle bır-
olac:u bir tekli mevcuttur ki, itte, Ja- azalması üzerine binanın kirası veri- latlthb\edıle~ ~vılerden bı~ ~ısmmın görülmü§tÜ. Fakat Maarif Vekaleti çok kimselerin canını yakıp duruyor. 
ponlar rnüalinde bunmı ne ebem- lemiyeceiinden, burasının bo§altıl- an u un 1 tıyacına sar ~ unmıuıı bu hususta henüz bir karar vereme- .Ontkllerı, T1 - P1y1 elblrllğlyle ye-
mlyetli olduğu görülüyorı bine ona ması dii§ünülmüştür. brarla§mı§, Ticaret V:clt&le~ besab!- miotir. re vurmnğa çal~ıyordu. 
l.aşlamamqız bil H tta • et M"'l J Ud" )"ğil il J 1 na dağıtmaya mezun Belcdıye lktı- Mekteplerin açılması zamanı yak- T1 - Pi, Hnmdunun kellesi ve ,U-
le dünyada bö' 1 e.b. a bu1umundwnı>:_ - t•w• Du ~adila§eümV ~rfu h n n §glak' et: aat işleri mildürlilğüne tebligat yapıl- la§tığı halde kırtaalyecilerde defter ıfilmliş derisi 11zcrlne §Unlan yaz. 

y e ır feY ugu- ıgı or ne a.ır;ı anının ıncı ls ~ 1 • t..t 11' bl • . mıştı: . 
-..ı fadunda değiliz. Azrail, yalmt katındaki odalan tekrar Sokoni Va- ~işhr: 1 tan ·ı° ~ ~evz.ıat "' n e ı n bulunma) dtni·x·n~r\! dlıkkate alkan 
orağı •ırtında baatallk timUJi kapı- kum kumpanyuına terkedilecek, Be- o çtY Yen m otır Kağıtçı ar ır 

0

15 1, .a 0 udan vu u ıBlr hainin sonunu gördünüz. 
llUzJ çalınca: lediye İktisat i§leri müdürlüiü, Bele- Çivi latiyen lntaat ıahipleri ihti- bulan tale?~erın de hır an ev;re.1 k.ar- Takakoyu hlmaye edenin de lkı-

- Aman doktor}. diye kOfU)'O- diye Fen heyeti mildürJüğil olan eeki yaçlarını kazalardaki baımlihendiı- ıılan~~ )Çın bareke~e 1ıeç~ııı?r· ::n!u ~i~c~~~ ~~ıı~ 
raz.. Maarif Nezareti binaaına, Belediye lere teıblt ettirerek çlvl alabilecek- B_ırlık idare heyetı, ıehrımız def- edtce~im.ı 

• •• 
Takako Hamdunun 

fdamini duyunca 
Tl. Pi, Ta.ka.'kofu bulmak lçln teblı 

halkmı t.uıp b'f'UfUyordu. 
Anıdan rünJer ceouaı hald• kor

anın kızından lılr aes bUe aehnl· 
yordu, 

T1 - Pi. Tak~ aratadursun, btı. 
yük mlbett&kl mermer odada malı· 
pus kalan Yamadanın kızına Ham.
dunun derisi :rtz1lldtılüntı aöyleml.f
ler ve: 

- Kocanın dertllnl, Tl - Pi, siya.ad 
meydanında. ybdQrcUl. 

Dem1Jlerd1. Hamduınm p&rmatm. 
da iblr kablle Jibatü "fU'dı. 

Takako, Ha:mdunun 6ldöltlne ~
den inanmıştı. 

- Hamduıı at dtlikll. Onu ıimdl 
f6h1'9 getirip uUı1ula, bent -*iden 
aldattılar demetUr. 

• L-L-• • an) _1 _n_ Fen itleri mHdürlUfU de Sok.oni Va- !erdir. ter ımalatçtlanndan bllZllarının lıtl-
.;,a u.aaı geçen uu ar ne 1UU1u lru ,_ k.l b' ı_ t mıı · Bir torba para 1'aadlne rağmen Ta· ••""-""-"'u fe7I it m ıtumpanyaaının iıııal etti~ Te- . ra ı e ır top1an ! yap '. p~yaeanın ka.konun 121 bulunamıyordu. ·---------

enn r • pebqında eski Ak.fam Kız 1Anat * Mebuaan intihabı teftiı heyeti mektep defterle'!ne olan ihtıyacı ve T1 _ Pl hiddetinden ateş ptlsküri- Ö L Ü M 

(Aıbsı nr) 

~- Baylelikle, nbbl mlfldll&t mektebi binuına geçecektir. dUn Belediyede toplanarak evnlki bu ihtiyacın va~tıle ~arıılanmaeı için yotdu: 
L-- e olan kasabanm iyi bir hekim Sokonl V-'-um ı_umpany•- veni ....ı: l 1 ,ı_ 1 b I Alınacak tedbırlerı konuımu~tur. - Karımı siz sakladınız.. benim Harblw. m ......... "'1 -u+.. ... ı..ıı......cıan ıaa.ıQllU1' d' d dr~.. "·1 llA s; --· ı .... n yapı an ntuıapta at&11 u me- .. k d d f l • f' I ., v ,.........., •vuı . .-.~.,, 

···> •Ye e ,...unm.., er. binaya maaral ettiiiınden bu Jnuuata ~ . Muza ere e, e ter enrı aynı ıat er- Yamada. gibi JrnvveW bl.r kahramana mütekait ve Devlet kıoııaenatuvarı 
• Demek ki, &)'Dl samanda ha uaal, Belediye ile konUfmBlar ~pılmakta- bualu~una aeçılen B. Numan Mene- le eatılmaeı lüzumu böilh~1Sa göz damat olmamı ve onunla ~1rl1Rf eskt direktörü, Jertı Yentr'1n baball, 
~ doldorlannma emin. Batirauls dır. mencıoilunun intihap mazhatasım önünde tutullmlktadır. nUm!izdeld yapmamı ı.stemlyorsunuz.. bmıu an- OOmrüt İnhtarJar VeWetı müfetıt-
Wr ulıa hazırlar Ye bu n:u.lttenım Mü'- f ua- lüvü tanzim etmlf ve dilnkU potta ile An- birkaç gün içinde bu huıuata bir ka· lıyorwn. Ta.kakoyu er geç bulo.catım. 11 Necdet Yener'le, Nurettin Yeneı, 
__ ,_._ --'Ln..• -"-- -L-'- LH&a- ._a aıe m ur i maaa ve ·1 w• d ft i -'"t 1 Fakat "-'"'Aı.ı-r bu 4... '"& ""'de Ne,..,.,ettln .. _..,._ ı Bul 
_.,. wı -VY•nerma .,._ aaire almıı, alakadar ttlccar)ara 5200 karaya a~ndermiıtir, rarw verı cegı ve e er ma.ıa çı anna ' ..,._,,.AU!.,, "9•' & '""" - ~ --.&w aınea an ar 
lbemlekete yayı)malan.a yardan lir b 1 A b daeıblacak Uğıtlarla derhal lge baı- cekler. Şehir 1~1nde taş btftnde tat İdareaıt tefleı1ııden Rlfat tncemanm 
ıı::ıuer. ı-'- olar-L 2200 liralık bir borç anacall.ı nmın .e ı me&te ır.. ~ "~ ~ ~ 
_ _ı a orç anmttbr. ynca ta ı maı- 1 1 1 x taL • d"I ,_ d' bıY'a"""'"'acalım. eni.,.""', doktor &-''- aA'"'-nA mer. 

an - R A D y Q o.~ ı M f Udu..ıı ..1ü ,_ Diye baRtnyordu. Ti - Pl, gerçek- hum doktor Tevfik Oimteklnln ıı.. Her Türk aileal bu mevzu üzerin· tt n_·ı-..1· h ..ı __ w ri ,._ ..,...nm z aan m ıu, o n &en-mevcu ur. ve DOIJe Utımat .. e mu- . . k bl h ten, Takakoyu .teTmep baflamlftı. ca.natı, tmelı:ll ~ Raut' Yenir 
de dÜfiDM Ye ,-.ı... düıünmelde d. dfuJUlü l>u borçlan tammadıimdan dıııle onuıan • r mu arrlrlmlze - Ben onsuz ya~yamam.. o, mert 11ç senedir çelmıtkte oldutu Dit 
~yıp Lir netlceye varsa pek lsa- Ticaret Veklletlnden telgrafla tahıl- mektep defterlerı metelulne d~lr ve cesur bir kadındı. Ben onunlan- metınden kurtulamayarak dOn sabab 
Letıi bir teJ' JaJ>IDlt olmdulr. t lst • ti Baıünkil proçam hiçbir malt\matı olmadıiını ~lemı,- lenme~em. bQfka b1r kadınta 1&fl• Y'dat etml§f.lr. Oeauest 11/8/942 sah 

(Vl _ Na) • enmıt r. ıı,.so Procram. 12,13 Şarkılar, 12,46 tir. yamam. etınü Kadıköyde, Cevlzl~te Safa ao-
AJana haberleri,. 11,00 Mtb:Uı:: eenı Kliıt aau11nın aerbea bırakılacağı Diyerek, önüne seleni ~ılıyor- bltnd& 11 numaralı evindf'n ula, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Petrol, benzin dağıtma 

Bandırma Halkevl temsil iti 
kolu müsamereleri Buıünden ibnaren petrol, benzin 

Bandınna (Akpm)- Ban<lırma ve mazot daiıtılmaeı, eskiden olda
Halkevi Temsil kolu metotlu bir ç.a- lu g{bi, Petrol ofiat. geçmlıtlr. Mill
llfmadnn aonra temsillerine l>aıladı. a• İqe mBdllrlüiUnUn emrinde bu
bk defa cPara delisi> üç perdelik lunan bu tevziat l§İnİ Petrol ofiı me
lomedi, bilahare cGün do~yor) murlarwıdan biri Oörd!incli Vakıf 
miJli piyesile cBir aziilik> komedisi hanına aiderelc devralmııtır. 
-.uvaHakıyetle temsil edilmiıtir. Petrol ofia müd!irU latanbul Vali 

Cenç elemanlar ta.rafından temsil 'H Belediye reiaJ ile temu ederek 
edilen piyealer b6yük bir allka lJe teni !flerl etrafında konuşmuı oldu· 
tllı'bedilmfttir. Baıka temailler için tundan, uevir n teslim muamelelf 
provalara baılanmııtır. lnı eaaalar dahilinde yapıl~11tır. 

ve ttlrköler, 18,0S Radyo salon Ol'- hakkında Ankaradan tiazı haberler du. tılarak ötJe ııamuı Omıanala ca-
betraıı. ~8,46 Jl'ası.1 heyetı, 19,00 gebnekte ise de doğru olup olmadıiı .. 0nıkllerı, T1 • Pinin n f8'hrln du- milnde kıhndlktan aonra Karacaalı• 
~e 1aatı, 19.111 l'acl heyeti heııi.lz belli değildir. rumunu uzaktan uzata lncellyorle.r, metteki atıe bbrtatanma. defolun&• 
pl'<lgram,mm 1kJncı kısmı, 19.SD Ajam fakat korsanın atıp tutmalanna caktır. 
ba.berıerı. 19.4!1 serbe3 10 dakika, k •111munmmmııınıı•m--·-·-· • .. _, ____ ... , -------

lP.55 Oyun havalan. 20,15 Radyo oa- Yeme fiatleri hakkında IA•••••-
zetesı, 20,45 Çtean havalan <Pl.>. görüımeler GEDIKPAŞA: YAZLIK 
21.00 Ziraat TakYtmt, 21,10 KlAslk AZAK s· B h · d 
besteklrlardan parçalar <PI.>, 21,SO LoKantacılar cemiyeti balarının JİlemasJ 3 çeSJD e 
İktls&t aaa.tl, :U,48 K1A&1k TUR mu- iıtirakile dlln Belediye iktisat lıleri 
zıgı pJ:'oeraını. 22,30 Ajans haberleri. miidilrünün yanında bir toplantı ya• Büyiik muvaffakıyetle denm eden 3 Uncü yeni propammdaı Prof -

Yarm sabahki pl'Of1'1Ull pılmı~hr. Toplanbda yemek fiatleri Z AT 1 S U N G U R 
7,SO Program 'J,32 Vftcudumuru P- gittikçe yükselmekte olduitııldan, 

Jı.ştıralım, 7,40 'Ajans haberleri, 7,55 ucuzlatılmaıı cihetine ;idilmesl isten
Radyo aalon orteatra.sı, 8,20 Bv1n miıtlr. Toplantılara devam oluna-
saatı. caktır. 

Bay Amcaya göre ... 

CANLI BiR İNSANIN UÇUŞU 
meraklı numara mutlaka Hrilnü Temsiller tam eaal 9 da lar. 

- Tiyatrocular bir fıstık tuttur-1 •.• ()yaaki bizim Cireıun fınaık:-ı •.• MeHI& '3ramın en nefea alınmı-ı • .• Böyle oldu§u halde artiıtler 1 ... Sebep)... 1 - ) ... 
ınuı. giderler bay Amca... lan, hele taze iken, daha ııürültücU- 1acak hir yerinde aeyircUerden biri hetıla boykot .derle( de fmdıta do- B. A. - Böylesi kendi k&rlarına- B. A. - Çok fmchk JİY• millet 

dürlerl... blr fındık kırsın !la bak, P• mülhit kunmazlar •• ~ dır da... çok Urer, Bre ti• lilrıamna: 
~ 



8ahiff 1 

1 Giinlük Borsa 1 Kömllr Tasarrufu 
10/8/19U tl&Ueıt nı aı:altıına.t lçln be.caJArda Fabr1Jcalar4B. t&ııibl ::ı 

.~ 7 ,5 g33 Tl1.rk borcu l. il. m. aa. 70 n1 bir usul tattı!ık tdllme 
• a 1938 1kram!yell eo.oo tstanbul Y~ ~ 
t a 1933 lkramJJ'Oll Ergaııl 22,10 da AlA.lemot Han No. 7 İbrabl~ 
• 7 lQH sıvu-ınurum l ao.- me mektu a tırıMıaat 
t » 1934 Bıvaa - Emırum 1·7 20.10 
•, 1941 DemlıTo\u l3tllaUl t 10,10 ZAYt - L"tanbul Zlma.n ~ 

· • • • • , .. II ıe.'l5 den 340 seneıhide almı.f oldutunı 
A. Demtcyolu tahvllt ı-n 02.'70 re111J.t fl.h&detınaınemı •71 •ttıım. 
A. Demlryol11 taııvlll m Gl.7' Yenı.,tnl aıacatımd&ıı "1dainfn h~ 
A. Demtryoıu mllşıeail aenet 48.25 mil )'Oktur. 
T, c. Merkes Bank&a lGUO ClddU Bil.serin oflu Ahmet AJc>qr 
T. 1t bantuı nama 111.ıılıarrer 1'900 ı ZAYt - ErQptultan on.. otuhm-
T, 1t bantuı (h~ .ıt ) 1'980 dan aktıtun tUd.lkııam~ ~ 
T. 1t bankası mllfl...U Jıta. JOO.- t.ım. ,Yenı.tnı allacatımduı ealdatnln 
A. Demlryollan tlmt.l (~ 80) 30.50 hllkmft y0kur. . 
A, Demlryollan şl.rketl '" 100) fe.ao 471 numarada makant$ All Erolt11 
Esldhlsar çimento 10,- Bursa asllye lktncl hukulc hlldm.-
Kredl Fonsfye 1~3 104,50 liginden: 

• • 1911 9UO 942/849 Da.vah: İneg!ll kazıwnın 
• • AmerU 67 .50 Tabakhane M. de muklm iken hltıen 
" • ~D. UO lkametglhı meçhul · ıtıymtt Yaprak, 

BORSA DlŞINDA Davacı kocanız Mustafa Yaprak ta-
Türlt aıtını 34,50 rafından aleyhinize ikame olunan 
Külçe altın blr ~ııu:ı:tl 4 53 boşanma dhasının gıyabınızda icra 
Mccldlve 1'70 kıtı.nan muhakemesi neticesinde: 
-==========::=ıı:==·= BUA. sebep kocanızın evın1. terkettl

Bursa asllyc Ildncl 
llğinden · 

hukuk hı\klm- itlnlz ve ihtar karanndan sonra d a 

942189'1 Davalı:_ Bursa Yıldırım 
Kurtul~ caddesi çıkmaz sokak 12 
No. da rnuklm iken hilen lkamc~
gahı meçhul Mebmet o~lu Mehmet: 

• ;\ f "• . .., . .. ~~, ...... a·;·: .. 1' "., -\,': ' ·- 'O_' <I • .- .• _.~~ ...... ,=. 

ADEMl İ~TİDAR VE BELGEVSE~LIGINE 
. . . . , KARŞI .. 

FORTOBiN 
'i . • • i. MUAVE'HET VEKALETİNİN RUHSATINI HAİZDİR 

HER ECZANEDE BULUNUR- POSTA K.UTUSU 228 . ' 
RlÇfTl iLE 5ATl~lw 

PEK YAKINDA 

MODERN KIZLAR 
Yazan: MAHMUD YESARi 

EKREM REŞiT ve CEMAL REŞİT'in 
En yeni büyük zaferleri 

ALABANDA 
revü.ünün bütün yJdazlan ve meıbw- ~arçalan 
~J 
I'. 

MUAMMER ve KELEBEK 
ile beraber okuduktan ıarkJar yalnıs 

KOLOMB • 
1 A 

DOKTOR ARANIYOR 
Etibank umum müdürlüğünden: 

Qoruh VllAntl dahilinde MurgW'da bulwıan bakır lflet.memhl 
1Qfa teci'übelt btr doktora lht17aoı nroır. Bu nzlte,t deri.ıhı. edecek 
olan nta ayda (350) UN. üo"" verilecek n Uc:amettt.hı ~etme 
1dareıdnc& temin edllece'lı::tlr. Talip olanlar Bankamıza · müracaat 

etmelidir, 

C ATÖLYE NAKLi ;:J 
izMtRLt FtltRt TANRIKUT • 

Galata Kemeraltından atelyem1 Sirkeci Nöbethane caddes1nde 
num:ıro 27/1 • naklettiğimi sayuı mü9terllerime blldlrtrlm. 

Maarif Vekilliğinden 
Köy ka:iuılan gezlcl kurslannc1. oıtretmen yet~irUmek üzere açıla.

caJc kurslara kı~ enstltillerlntn muhtelit devreleri mezunlarından namzet 
ıtlınacaktır, 

Bu kur~Iarda ba.şan gösterenler başlangıçta 60 Ura. U.cretıe köy kurs. 
lanna öğretmen tayin edileceklerdir. 

İstekli kız enstitüsü mezunlan.nın dogçuda.n do~ruya veya bir mek
tupla mezun olduklan kız enstltülerl mlldürlüklertne mQracaatlan. 

(6143- 8270> 

Karınız Ayşe Ookt!U} tarafından 
aleyhinize lkame olunan ihtar dAva
sının lkametğO.hınuın meçhtil olması 
haseblle UA.nen dıbetlye ve gıyap ka
ran tebliğ edlldl~i hılde mahkeme
'ye gclmedlğınlzdcıı gıyabınızda icra 
kılınan muhakeme sonunda: Bllı\ s~
bep karınızı terkettlğlnlz sn.bit ol
duğundan kanunu medeninin 132 n
'Cl maddesi mucl ince bir ay zarfın
da karınızın evine dönmeniz veyahut 
·karınızı dll.vet et.meniz lçln slze ih
tarat icrasına ve mase.rltl muhake
menin slz.e tahmlllne kablll temyiz 
olmak üzere 19/61942 tarihinde Bur
sa Asliye ikinci hukuk mahkemesin
ce karar verllmlştlr. İ4bu k rar (15) 
"gün z.ufında temyl? edllmedliti tak
dirde hükmün hep.si katlyet edeceği 
tebliğ makamın Jı: im .r' •"l"'lt üzere 
Ut'tn olunur. 

kocanızın evine avdet etmedlğlnlz 
usulen sabit o1duğundan kanunu 
medeninin 132 ncl maddesi muclb~n
ce bo,anmanıza ve sizin bir sene ev
lenmeden memnuniyetintze ve ma
sJ.rltl muhakemenin size tahmlllne 
kabın temyiz olmnk üzere Bursa as
liye iklnc'l hukuk mah!Cemlesince 
151'7/942 tarihinde gıyabınızda ka-
rar verilmiştir, t,bu karar (15) gün plaklanndadır. 
içinde temyiz edl.lmedtğl takdirde ••••• Ork~rayı idare edenı Bizzat CEMAL RF.SİD ___ _ Üniversite .Rektörlüğünden ı 
hükmiın hep:;! katiyet edeceği tebliğ ••••••••••••••••••••n•ıiiı••• .. 
makamına kaim olmak üzere l!O.n 

Fen Fakültesinde Ispençlyan Botanik doçentliği açıktll'ı, DU 1mt.1haıı~ 
lan 3/Xl/942 pazartesi gün il yapılacaktır. Namzetlerin bu tatthten btr 
hafta evvel tezlerini vermlf olmaları Ilzımdır. tsteklllertn sıhhat raporu. 
nüfus kAtldı, örneği, Umt Mvlyetlni gösterir fit cFl§er tedrts tşlert b.
lerninden istenecektir.• Ve 5 fotoğrafla 26/X/942 tarlhtne kadAJı ntktôr~ 

Saç bakımı Riizelliğin en 
birinci •.arttd .. 

PETROL NiZAM 
Her ecz nede aatı!ır. 

Apartıman sahipleri! 
Bot dairelerinize iyi kiracı 

bulmak İçin cA. K Ş A M• m 
K0Ç0K tLANLARI . ndan iı· 
~if,,dt- ediniz 

AKŞAM 

Abone bedeli 

Seneme 
il Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Türkiye f!cnebı 

1400 kurut 2700 lru1'U4 
750 • . 1450 • 
tOO • 800 • 
150 t • 

Posta ittihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Senell[tl: 
3600 . altı aylığı 1900, ne aylıtı 

1000 kuruştur. 

Telelonlarun1Z Başmaban1r: !0565 
Yan ı~ıert: :!0'765 - idare: 20681 

l.\IÜdÜr: %0497 

Recep :!8 - Jlrur 98 
s. tm Oü Öğ t.kı. Ak. Yat. 
E. 7.56 9,52 5.05 8.56 12.00 1,44 
va. 4,11 6,06 13.19 17,11 20.14 21,69 

İdarehan? Babıali elvan 
Acımusluk r.oltak No. 13 . 

Cerkesköy 
• Belediyesinden: 

Çerkeskoy Belediye muhJ.slpllğl 
münhaldlr, Taliplerin menşelerine 

1 göre yirnıl liraya kadar asli m'laş 
9'erllecelttlr. Muhasebe Lş!erlnde ça
lışmış olanlar tercih olunur. İste-k
ILlerln. gerekil veslkalarile Beledlye 
rtyasettne mümcaatıan 111n olunur. 

(85771 

Türkiye Ottmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk llrası Şube '9 

ajans adedi: 265 
Zirai re ticari her nevt banlrR muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor! 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarrur hesaplarında en 
az 50 lirası buluruınıara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aş:ı(tıdak1 

plCtna göre ikramiye d:ığıtılncaktır. 
f ·ldet 1.000 liralık 4.000 lira 1 100 a<let 50 Urahk 5.000 Ura 
• • soo • 2.000 • ı~o • 40 • 4.soo • 
4 ıt 250 • 1.000 • 1 160 • 20 • 3.200 • 

fO ı 100 • 4.000 • 
DiKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşatı 

<tüşmtyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle verlleeektlr. 
Kuralar ıenede 4 defa 11 eyUU, 11 bhinclkfuıun. 11 mart ye 

n haziran tarlhJerinde çekilecektir. 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1 - Su işleri ihtiyacından kullanılmak üzere alınacak ı50o ton font 

boru on bcıt gun mııddetlo ve kapalı zart usullle eksutme~ konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli d7250) liradır. 

3 - Teminatı d294• Jlradır, 
4 - Bt,ınun 21/ 8/ 942 cuma. günü sao.t 11 de tallblne ihalesi mukarrer 

bulunduğundan şartnamesini gormek isteyenlerin her gün encümen kale
mine müracaatları. ve ıstekliferln de ihale günli ob.n 21/8/942cuma gfintl 
saat ona kndar 2490 numaralı kanunun 32 ncı maddesi sarahati veçhlle 
tanzlın edecekleri tekllt mektuplannıBeled!ye datc,,,tnde mUteşekkll encli-
mcne vermeleri. c0150 - 8305D 

SATILIK ARSALAR ve EVLE11 
• Şişli Mecidiye köyünde gerek asraıt yol üzerinde ve gerek IQ ta
rnflarda bilyuk ve kilçilk ınllcLatda Parsellenmiş arsalarla evler var-

dır Sırkecl Buyuk IsmaU Pa.şa Han No, 6 Teleton: 23410 

•• • - ··-.1_ • -·-•• - ---· -a·- ı 

Türkfve iş Bankası Anonim Şirketinden: 
Bankamızda çalıştırmak üzere müsabaka ile müfettiş 

muavini ve şef namzedi ahnacakttr. 
imtihana girmek için yüksek mektep mezunu ve askerliğini ik

mal etmiı olmak, imtihan gününden eV'vel Bankamız Memurin mü
dürlüğüne a,ağıda yazılı veıikalan tevdi ederek numara almak ıart
tır: 

A) Nüfuı tezkeresi, 
B) Askerlik vesikası. • 
C) T ahıil veailıc:aıı, 
O) Varıa çalıştığı yerlere ait bOl\servisler, 
E) Bir adet vesika resmi. 
imtihanı kazananlar 3659 numaralı kanuna göre alabilecekleri 

aylıklarla münhallere tayin olunacaklardır. Usan bilenler tercih olu· 
nur. 

imtihan günü: 25 ağustos l 942 günü İstanbul ve Anlıcarada ya
pılacaktır, 

Malatya Bez Ve iplik t~brikaları 
Türk Anonim Şirketinden: 

Acık arttırma suretile satışa cıkanlan : 
1 - Müstamel kanavi-;e Tahminen 4000 Kilo 
Z - Boı benzin tenekeai. > 1500 Adet 
3 - Yağlı paçavra > 5000 Kilo 
4 - Ha.v dölıcüntüsi! > 3000 Kilo 
5 - Mahzen tozu • 1000 > 
6 - lpek döküntüail > 300 > 
7 - Teneke parça11 > -400 > 
8 - Köıele parçıut • 500 > 
9 - Tahta fıçı > 52 Adet 

Yukarıda cins \.·e miktarı yazıh e7ya Malatya fabrikamızda aÇı.k 
arttırm~ ıuretile 31 /8/ 942 pazartesi günü satılacağından isteklilerin 
ıartınameyi görmek üzere Ankara Yenişehir Erdoğan sokak No. 18 
de merkezimize, lıtanbulda Yeni Valde hanında 76 No. da Muame· 
lat memurumuza veya Malatya, Adana Mensucat fabrikalarımıza 
müracaat eylemeleri. 

Mahrukat Ofisi Umum Müdürlüğünden: 
Otlsinılzln Yedlku.1e, Yeni.kapı, .Kilçük Dıı.vutp~ •• Kumkapı ve Ka

sımpaf~ depolarına. vagonlarla ve motörlerle gelecek Odunların vagonlardan 
ve motörlerden tahliyesi, kamyonlara t.ahmll ve depolara nakll ve 1&tl!l 
tattname.al muclblnce ekslltmeye konulmuştur, Şartnamesi ons muhasebe
stnde görülebiıtr. Bu tştn 12/8/1>42 tıırihlnde saat 10 da Otlsln Yenlcaml 
Muırçarşısı bttlşlltlnde Makulyan hanını:Sakl idarehaneslilde lhaleal yapıla-
cağından talip olanların idarede bnlunınnlan lcabeder, c8544• 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
Anatomi en.;utüsünün 35 lira ıı.sll maaşlı 'Prosektörlüıtilne ve yine mez.. 

kftr enstitünUn 35 lira asli maaşlı lk1 asistanlığı münhaldlr. Arıu eden dok
torların ya.hancı dil imtihanı yapılmak üzere a~usto.>un sonuna kadar de-
k.anlığa mUracaatııw. (8538) 

Istanbul Deniz Komutanlığından 
Deniz Lisesi ve Deniz Gedikli Okuluna. 

girme Şartları 
Deniz Lisesi t 

ı - Deniz Lisesintn blrlncl sınıfına ırtrmeğe istekli okurlardan 
lkmalıt kalanlar. alınacaktır. 

A - Lise birinci sınıfta ikmale kalanlar Deniz Llsest blrlnci sınıfı
na orta ·okul son sınıtınd llonale kalanlardan Den.iz Llaest blrlncl a
nıtına talip olanlar ikmal 1mtihanta.nnı verdikleri takdtrd.e alıhmak 
Ozere tarıt yapdacakt1r. 

o - Lbe birinci ~nıluıa Y&f haddJ. UH8 dtr. Altı a.1 kilçillı: olanlar 
kabul edlllr, 

Deniz Gedikli Okulu& 

2 - Deniz Oedlldl Okulunun her üç sınıfına orta okulda lkm&lt ka. 
la.nlar alınacaktır, 

A - Bulundukları .sınıfların muadlli olan Gel:likll Ok.ulu sınıflarına 

kayıt edileceklerdir. 

lUğe baş vurmalan, (8518) 

İstanbul Jandarma ıahn alma 
komisyonu batkanlığinC:lanı · 

Mlltdan Fiyatı Teminat bedeli İlılc temlnata 
Kilo Cinsi Kuruş Sn. Lira. Lira. Kurut 

so.ooo zeytin ya~ 114 43 114 329 2574 68 
20.000 Sabun 7g 78 15.956 1198 70 

1 - NUmune~. evsarına ve şartnamesine uygun nyatı ve llk tem.inak 
yukarda yazılı otuz tön zeytin ya~ ve ytnnı ton sabun 17/8/ g42 pazarteıll 
saat 15 de İstanbul Taksimde Jandarma. satın alma komisyonunda. kapalı 
zarf eksııtmesue alınacaktır. 

2 - İ1cl kalem ylyece~Ln bir arad& veya. ayn ayrı isteklilere ihalesi. 
caizdir. 

3 - Taahhil~iln b~laması ve ltası s1rasında lhtlyan mecburt olan 
dnnıg;;. reslmlerl, vergiler, mukavele ve teminat için olan masra!larla mua.. 
yer.e masrafı tevsik edilmek §artlle ayrıca müteahhide ödenecektir. 

4 - Sabun çuvalsız alınacak ve icabında çuvalları aynca mübayaa edl
ıecektlı-. 

5 - Şartname her gl1n komlsyonumuviıı.n parasız alımr, Nümuneler 
her gün görülür, 

6 - lsteklllerln kapalı zarf teklit mektuplarını ihale vaktinden blr saai 
evvellne kadar makbuz kaf1ılığında adı geçen komisyonumuza vermeleri. 

·804h 

Devlet Demiryollari ve Limanlari lıletme 
Umum idaresi ilanları 

Devlet demir yollan BL~V cer atelyesı için tesvfyecl ve tornacı alına
cağından ısteklllerln Haydarpaşada blrlncl ve Sirkecide dokuzuncu ifletm• 
n:üdtirlüklerin& müracaattan. (8541) 

* Muhammen bedeli 2700 (iki bln yedl yüz> Ura olan 2000 (iki bin) tt. 
sutyen (Mlnyum> (21 A~ll3toa 1942) ouma gtlnll aa.at (14) on dörtte Hay
darp~da Gar binası dahllindekl Komisyon tarafından açık eksiltme usu
llle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 202 (lk1 yii% lkll lira 50 (elli) kunış.luk mu
vakkat teminat ve kanunun tayin et tığl vesallcle birlikte ekallt:n.e günt& 

sat.tine kadar komlsyona mUracaatlan llzımdır, 
Bu işe alt şartnameler komisyon dan parasız olarak da~tılmaktadır. 

(8373) 

* 15/8/942 tarihinde yürürlıil.le atrmelt üzere ıKaplıca• D. D/209 No, la 
Zahire tarltesine glrml.ftir. 

Daha çok bltgl istasyonlardan alınır. C8SBU (8450, 

* 1019/942 tarihinde yilrürlüjte gtrmet üzere: o. D/214 No. ıı Atyoıı 
D, D/241 No. lı kuru ilzüm. ve o. D/~2 No. ıı İskenderun • Halep ~ya. 
tarttelerl kaldınl~ır. Kuru üzUm nakliyatı D, D/242 tarifeye glrmlftlr. 
Haydarpa.ta - Sirkeci dentz nakliyatına mahsua o. D/512 No. lı tarif• 
değlşttrllm~tır. 

Daha çok bilgi ıstasyonlartlan al ın_abllltt. (6449-8580> 

Devlet Deniz Y o1lan ltletme Umum 
Müdürliiqü tlanlari 

İşletmemizin şehir hatları vapurlarındaki münhallere gUverte ve ma .. 
klne mürettebatı alınacaktır. . 

İstekIUerln Zat İşleri mildürltiğtine müracaatları ll!n olunur. (8548, 

* İJk mektep şehadetname derecesi iyiden ~ğı ve va.tı on dörtten kllçiı'-: 
ve on beşten büyük olmamak üzere sanat çırak mektebine idaremiz men
suplan yakınlarından ve hariçten c2511 talebe alınacaktır. Taliplerin 15/8/, 
942 tarihine kadar Umum Mildürli.lğümüze dilekçe vermelerl ve ~raltl öt• 
renmek tsteyenlerln Fen Hey'etimlz MtidürlUğüne müracaatları, c8423• 

YAZIHANE ARANIYOR 
Bankalar caddesi ve Yan sokalclarda. iyi bir Handa yazıhane ara

nıyor, Tesis masrarı aynca verilir, Her rün saat u den sonra. 
Telefon 44206 y~ mUracaat. 

Harp Okulu Komutanlığından: 
1 HaıJran 942 den it!.baren ba.şlıyan kayıt ve kabul muıı.me~e.~lne 

devam edıtmektedlr. Müddet 30 Oylül 942 tarihine kadar UZJ.tılın.ı.şt1r. 
İsteklllerln buna göre bulundukları mahallin askerlik şubelerhıe mü-

racaatıan. (762-ss:m 

B - Gedlklt Okuluna. girlf f!UJ haddi blrincl sınıfa 12 - 17. ikinci s hh t • f • ,.. f k 1 t • d 
~~~:-lr~3 - ıs. üçüncü sınıfına 14 - 19 yaşlarında olanlar kabul edlle- 1 a ve ıc 1ma1 muavene ve a e ın sn : 

3 - İstanbul ve cıvarında bulunanlar İstanbul Deniz komutanlığına, Paralı ve parasız bütün yatılı mekteplerde olduğu gibi VekMetlmlze 
İstanbul harlclnde bulunanlar mensup otduklan askerllk şutelerine mü- bağlı Tıp Talebe Yurduna kabul edilmiş olan ta.lebenln de Ünlver-

' - J{ayıt müddeti 20 AttiStQ.1 $142 akşamına kadardlJ'. bert yürürlilktc bulunan Yurt tallmatname ı hükümleri icabından ol<lu-
racaatlan. •

1 

sltenın tatil zamanlarında Yurtta )calnmıyrıcaklnrı 3/ 2/ 1940 tarihinden-

(8603) ~u son zamanlarda vaki bazı ne~yat müna.sebet11e tavzih edlllr, (8612) 


