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Milnhal mebush.ıltlar için~ 
namzetlerin isimlekd yalCında 

ilin edilecek 

Belediye, T opkapı dışında 
büyük bir yeşil saha yaphr

mağa karar verdi 
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Kabine programını okudu, Meclis BU SABAHKİ TELGBA.l'LAB 

•tt•f ki •t• d b•ld• d• Stalingrad' da .1 1 a a 1 ıma 101 1 ır 1 tehlike 

Her nevi istihsal arttırılacak, 
piyasa yer1iden tanzim edilecek 
Harici politikamız: dostluğa 

karşı yıkılmaz bir 
karşı dostluk, düşmanlığa 

azimle mukabele 

«Ordumuzu her gün biraz daha kuvvetli görmek hepimiz için bir gaye, 
hükfrmetiniz için de bir program olmakta devam edecektir» 

Ankara 5 - Meclis bugün saat 
on beıte toplandı ve Baıvckil B. 
Şükrü Saracoğlu hükGmetin beyan· 
namesini okudu. Meclis 381 reyle 
ve ittifakla hükumete güvenini bil
dirdi. Baıvekil sözlerine fU suretle 
başladı: 

Türk diline 
saygı 

artıyor 

Şehir cenup doğu 
istikametinden de 

tehdid ediliyor 

Londra 8 (A.A. • - SovyeUer dün 
cenup cephesinde yeniden gerl çeldl
m~lerclir. Sovyet tebUğinde ilk defa 
olara.k Kotelnlkova 1sm1 geçmektedir. 
Burası. SalS'k - Stalingrad demlryolu 
ilzerlnde. Don nehrinin ~o kilometre 
cenup dotusunda Cymllnnsk'ın 100 
kllometre pı1t.ındadır. Almanların 
bu kestmde daha fazla. Uerled!klert 
anlaşılmaktadır. Kotelntkova, Sta· 
llngrad'a. 150 k11ometre mesafededir. 
Şimdi Stallngtad cenup doğudan yeni 
bir istikamette tehdit edlllyor. 

ıran Şahının 
bir nutku 

• 
Milletten birliği muha

faza ve kendilerini 
müşterek menfaate 

vakfetmelerini istedi --·--
1,ondra 6 (A.A.) - Talıran-

dan Reuter ajansına bildiri
liyor: İran'da meşrutiyetin 
36 ncı yıldönilmü münasebe
tile Şah, İran milletine bir hi
tabede bulunmuştur. Şah, 
.milletten, birliği muhatara 
ve müşterek menfaatlere ken
dilerini vakfetmelerlnl müs· 
lilmanlık ve insanlık namına 
ist.emiş, dünyanın geçirdiği 
buhranlı vanyetten bahisle 
herkesin yurdseverliğinl gös
termesi lüzumuna işaret et
miştir. 

Kızılordunun 

durumu 
güçleşti 

Stalingrad timdi 
cenuptan ve yandan 

- tehdid ediliyor 

Vichy 6 (A.A.) - Kıı.ılordunun 
durumu son 48 aaat zarfında çok 
güçleşmiştir. Biuat Moakovadan ge
len haberler bunu gösteriyor. Rusya• 
nın cenubundıı. 2 cephede muharebe 
oluyorsa da, bu, hakikatte bir ma• 
nevradan ibaretir. 

Stalingrad'a karşı Don kavsinde 
Almanlar cepheden hücum ederken 
bir kol Don ile Sal nehri l\Jasındakl 
steplerden ilerlemiş ve şimdi Stalin· 
grad' a 1 00 kilometre mesafeye gel· 
mİ§tir. Bu suretle Stalingrad yal\dan 
tehdidediliyor. Alman kitalan çölde 
şiddetli sıcağa rağmen ilerlemi~ler· 
dir. Antalya mebusu Rasih 

Kaplan'ın Mecliste 
beyana ti 

beklenilen neticeleri vermediğini 
söylemi§: cBu tedbirleri yumuşatma
ya ve yer yer değiıtirmeğe karar 
verdik. Tuttuğumuz yolda fiatler, 
kendisüe mal tedariki imkan harici~ 
ne çıkan resmi fiatlerin tabiatile üs
tüne çıkacak, fakat her halde kara 
pazar fiatlerinin dununda kalacak· 
tır.> demlııtir. 

Hububat meselesi 

cArkadaılar, aziz hatırası önünde 
saygı ile eğildiğimiz Dr. Refik Say• 
dam' ın vazife baıında ölmesi üzerine 
teıkiline memur buyurulduium hü· 
ldlmeti Büyüle Meclisin yükselt huzu· Bundan ıaonra hububat meselesine 

Evvelki tebliğlerde Blologllnst ve 
Koçavsk yakın1annda muharebeden 
bahsed.ilt.rken bu defa bu tehlrlertn 
cenubunda çarpl.flllalar olduRunun 
bildlrtlmesl Almanların bu mıntak~ 
da llerledlklerlne katl emaredir. 

· Sovyet tebliğine yapılan llbed' Al
manların Kotelnikova etrafında bü
yük kuvveUer toplad.ıklnn ve fasılasız 
htlcum1arla il.erledlk'.leı:t blldlrlhnek.. 
tedir. Yine 11Avede denlllyor kl: rSov· 
yetıer Bielogllnsk'ln cenubunda. gerl 

Meşrutiyetin yıldöntiınü mti
na~ebetfle bir kabul re.~I ya
pılmıştır. 

Şimali Kafkasyada Don ile Kaf· 
kas dağları arasındaki harekete ge

J lince, Almanlar burada da hızla 
'------------ ilerliyorlar. Krasnodar ve Maikop'u 

runa getiriyorum. Ankara 5 _ Bugün Mecliste geçerek ıu sözleri söylemiıtir: cHarb 
Yeni hükumetiniz de evvelkiler BaşveklUn beyanatından sonra başladığı zaman 250 bin ton bir buğ

gibi Cümhuriyet Halk Partiıi prog· söz alan mebuslar arasında An- day stokumuz vardı. Halkın, tücca· 
ramını hassasiyetle ve dikkatle tat• talya mebusu B. Rasih Kaplan nn elinde de bu kadar buluunyordu. 
pike çalııacaktır. demiştir ki: Bu 500 bin ton bizi yalnız 2 ıene 

Arkadaılar; (!Arkadaşlar Tilrk milleti bu rahat yaşattı. Üçüncü seneye pek aı-

Bir Rus 
filosu mahsur 

kaldı Dünyanın her gün daha fenlaııan devleti kuran ~e bu devletin mü- kışı~ olarak girdik. Şükranla yadet· 
ıve ufuklarında bir ümit ı~ğı belirmt- dafaa külfetini gerek kan ve ge- meğı vazif~ .bildiğim yüz küsur bin Azak denı"zı"ndekı" bu fı.lo 
yen karanlık manzarası içinde Türk rek mal 1ttbarlle üzerinde taşı- to~luk lngılız hububat yardımKta 

çek.ilmeğe mecbur olmuşlardır. Kla
te.skaya'da çetin muharebeler oluyor. 
Burada Sovyetler ağır htıcumlara me
tanetle karşı durmuşlardır. 

milleti bütün ıztıraplarına rağmen van bir millettir. Ve bu milletin radgb~eln, galdyekt sert ve aıkı tahdidi 70 parça gemiden 
te ır er a B"t'' b 1 .. 

en bahtiyar bir mevcudiyet olarak bir de dili vardır. Bazı unsurlar · le k 
1 k u un h 4u~ ara rag- mürekkeptir 

Moskova'nın şimal doğusunda.ki 
mıntakada topçu at~ olmuştur. 

göze çarpıyor. Bu .saadetin sırn bü- pek arsızca hareket ederek Türk ~en e d~e Hı ınt;sını ~la ~ertark~ Sovyet tebliği 
yiilc bir şefin etrafında yaratılan bir- mllletınin dlllne hürmet etmt- ~ ~me ~ · .. d esa~ ar25go~~erıyo\ k Londra 11 (A.A.. - Gece yarısı Berlin 6 (A.A.) - D. N. B . 
liktir. Görmekte olduğumuz dünya yarlar. ~ ... ruz ug day & ın ton u Morucov~'da. neşrdellen ,Sovyet telJUğl: ajansının askeri bir kaynaktan 
f · 1 · · d ·ıı ı · k 1 1 açıgımız var tr.> acııı. arı ıçın e mı et erın yı ı ma a- Evlerinde istedikleri dllle ko- Ba k'I b .. 3 1 . 'h Ağustosun beşlncl gllnil kıtnıarırnız haber aıll.ıgnıa göre AıJolr donl-
tına sebep olon tefrikalar, ihtilaflar mısabllf rler. Fakat umumi yer- r şve 1 

k u aç~~ın ıuret ekıstı • Ki te ka K te.Jlnsk ı 1 ıı zinde mahsur kalan bir Rus fi-
Tüfr~ md illetin

1
in bültün fa1z~~e~~~r~~i lerde arkadaşlar, tramvayda, va- ~ç~e:ub~~a~s•;:~:~;ı:a t::zıa~i~; K~e:sk:.:~n ~enubun°::· ~~ ::: losu son günlerini yaşamakta-

ne sın e top ayan smet nonu nun purda şimendiferde veya bir k 1 bil .... h"kA . .. harebelerde bulunmuştur. dır. Bu filo karadan ve denizden 
yarattığı karıılıklı güveın sayesinde f ' , k h ed' k apatı a ecegını, u umetın uç yo- hiç bir yerle irtibatı yoktur. Ka-

( 
lk 

1 
) b 1 k gaz no -veva a v e onuşan la da tevessül ettiğini söylemiı ve 

a iŞ ·ı .. ~ ~:.mk e ~~;erer buTl~ak- bl kısım Türk vatandaşının ko- demiştir ki: cHariçten buğday teda- B R ı , rakol gemisi, topçeker, yardımcı 
m~rrr: ~ont .. ~.~ mı ktine, ur n~tuklan d11, tilrkçe değildir. riki içan Amerikaya müracat ettik • 00SeVe t in gemisi olmak üzere 70 parçadan 
(~ etı e 

1 
n~nı:eı ço) B ya~aşıyor. Ben arkadaşlar, sayın Başvekilf- Amerika 45 gün içinde 1 5 bi~ mürekkep olan bu filo Rostof 

d 
ravlod s;s er·'b·a ış ard ugunbe'kl~k- mizin hepimizin heyecan ve has- ton buğdayı kendi vasıtasile getirip Sta)ı•n'e düşünce batıya doğru çekilmiş, 

ar o ııgu gı ı yann a aynı ır ı sasiyetl t Ü 1 k sö l' fakat hava kuvvetlerimizin hü-
ve bearberlik içinde sıkıntılarda ve 

1 
cliğ. i .r;e

1 
dere mlhan ° ara .. Y- tes ım etmeği vadettiği gibi nakil · ı d b' ' b' · • d k e soz er en 1 am alarak soy- vasıtası tarafımızdan tedarik edil- cumile büyük kayıplara uğ'ra-

ıevınç er e ırı ırımıze ayanara lü ki ta d v k b t emniyetle yürüyeceğiz B" l b ,yorum • ey • va n .. aş ~ger nıek ııartile istediğimiz kadar buğ· me tU U mış ır. 
k bl.rlı'g'""ı "d ' .0Yh.~kc~ u Türk vatandaşı ısen Turk dıline day vermeği kabul ettig'"ini bildirdi. Müttefik hafif gemileri Don 

oruyucu n ı ameeı u ume· •• t h" t t k A 'k hr1 ğzı dakl 1 t tin' · ·n de ilk ve e b" .. ı_ • saygı gos er, urme e ve ar- merı anın gösterdiği yüksek anla- ne a n mayn an · op-
ız ıçı n uyu~ gayeyı d ki T" kl ri d td t d 1 v 1 Rostof ı· 1 l ·ı teşkil eöecektir. şın a ':1r e e rene e e -

1 
yı~. ~e ost ııga derin teşekkürleri- amış, ımapı e e geç rı · 

Ak d 1 
me.ıı Bu sözler alkışlarla karşı- mızı ıfa ederhn yabancı nakil vası· Amerika Sovyetlere her miştir. 

T r a ~far. h rb' d lanmıştır. tası temini için çalışmağa başladık. türlü yardımı yapacak Liman Rus hücumbotları ve 

ak0?~a b~.~·.~ızd'kk ın ışında .tu~- Bir vapurumuzu bu işe tahsis etmeğe taşıt enkazile doludur. Bu, Rus 
m ıçın u un ı at ve gayretımı· çal ~raden17J filosunun u~radığı 
zl aarfetmekteyiz. Bu güzel eseri ıo- Mu"nhal mebusluklar Bışıyoruk~I.> 1 f .. Londra 6 (A.A) - B Rooıe- ax..r kayıpları gösterir. 

k d 
.. •. ek . • .. . . . . aşve ı, arpa ve yu a açıgımızı 1 .• b' L • 15' 

nuna a a~ .go.turm ıçı~ umıdımız kısmen hariçten tedarik etmekle be· v:elt, Sta ın e ır meııı:!up göndermiş· 
azalmıı degıldır. Fakat bızlm bütün raher pa k k' d .... tır. Mektubu general Bravley Moı· Franıadaki cereyanlar dilek • • 1 v • ncar ve pamu çe ır egı .. .. . .. 
__:

1 
~t .~fA 1ı.tın,a arımıza ragrnktn bır B. Numan Menemenci- küspelerinin mühim kısmını ordu ~ovka_ya ~otS~~ıı.tlur. General demit- Londra 6 (A.A.) -Vichy hüku

""n •.~tı a ıAmız veya topra anınız "'} d b 1 hayvanlarına tahsis ıuretile ka at- tır ı: < . atın n tuvibile Reuya· metinin Paristeki murahhası de Bri· 
tecavuı.e maruz kıı.1acak olursa bü- og U a me us o uyor ma'" l tı" .. 1 . f Pi ya yapılan yardımın kola;ylaıtırılma· on, halkın B. Laval'ı'n Almanya ı'le 
tü 

1 
v b" " d' . ga ça ıı gımızı soy emıı, asu ye, . . ld' S ? bv~r ı~~":1dız, 1· utun .mevcu.lıye~ı- nohut, mercimek, pirinç gibi gıda sı ıçdın g.e. ımA. o'!Yk etlere her tUrlü iı birliği politikasına karıı g<>-terdiği 

~ız ır te~ ı ea ı? emrı~e ven eceııı:- Ankara 5 - Münhal mebus- maddeleri üzerindeki takyitlerin bü· yar ım ıc;,ın merı ada hazırlık ya- anlaımamazlıktan iğbirıırla bahset-
tır. ~B~avo ıeslcrı). Bu ıdeal de ıon luklara gösterilecek mebuslann tün bütün kaldırıldığını, bu mahsul· pılmak:.a. ... .;_r•• miştir. 
~~dt(mBze kadar ç~rpışma1k )olacak- isimleri bir kaç güne kadar ilAn lerin bu ıene bereketli olacağını aöy· p••••••••••••••ıııİl•llİİlll••••••••I 

• ravo sealerı, alkış ar • edilecektir. Yeni naınzedler ara- lemiı; yağlar meseleıine gelirrce, 
•• Bukdan f,0layı L~rdumuzu her an sında hariciye umumi kMibl B. mühim miktarda zeytinyağı stoku 
aç.tn huvvtü~t1~. ~he .'"'zır thutuyoruz ve Numan Menemenci"'"'lunun da mevcut olduX.unu. bununla yag"' fiat· 
onu er r u ı tıma t"rlü · · ug 

15 
• 

11 
.. • d t mk" er ~ bıtı· bulunacağı söylenmektedir. lerinin gayn tabü bir raddeye çıkma· 

.. ~~tnb' uzenlnk e I emker uzt e~t:~ dü· sına mani olabileceğimizi ümidetti-

., ua; ır var ı o ara yap mıu;ta o- v • • .. l · · 
d 

... od h .. . h . ._, h r· '- ~ '- gıoı ıoy emıştır. 
v~ e ecegız. r umuru er gun ~u: ~r uu tara n ne ıne ouırıu; va· p .. .. 
bıraz daha kuvvetli görmek hepimiz zıfe gormekte devam edecektir. Tür- amuklu ve yunluler 
İçin bir gaye, hükumetiniz için de bir kiye - İnKiltere ittifakı realitenin Baıvelcil bundan sonra pamuklu I 
program olmakta devam edecektir. ifadesi ve biraz evvel arzettiğim po- ve yünlülere geçerek demiıtir ki: 
{Alkıılar, bravo sesleri). litik sistemin esaslı bir rüknüdür. <Fabrikalar yünlü kunıaı ihtiyacımı- ı 

Arkaclaılar, herkes tarafından bi· Gene Q politikanın bariz ve sami- zın Y~~de 80 ni, pamuklu ihtiyacımı· 
llne.n bu yüksek hakikatlerden aorıra mi bir tezahürünü de Türkiye ile Al- zın yuzd.e 6~ ını temin ediyorlar. 
h~rıct ve dahili politikalarımıza ge· manya arasındaki karııhklı anlayıı Yakın hır ~tıde mevcutlara bir pa-
çıyorum, ıve dostluğu yeniden tevıilt eden muklu fabrıkası daba ilavesi ihtimal 

Harici l"t•k Türk· Alman anlaımasında görüyo· ?ahilinde görünüyor. Bundan maada 

C
.. h . . po 1 1 a ruz. . ımlcan görülürse bütün fabrikalar 3 
um urıyetımizin Lo d b 1 H b' b ·ıc· l ı_. l l _ı_ f 1 .. h zan a aı ı· ar ın u ı ı esası burcıiha kar· eıup e ,ça ışacıo;hr. • 

yak ~atili:. İu:fet aric5 ıiyaaeti bir· ıı ' olan vaziyetimizi ve 0 devletlerle Mütehassısların söylediğine göre. r .. 1k.. d n ar an geçtıkten ıonra olan bağlanmızt müspet siyasetimi· memleket dahilinde kafi miktarda 
· ugunb u .. uru"!a. ~aik'ııtıkr. ~u du- ı:in bariz birer misali olarak arzet· yün ve pamuk vardır. Bu aen pamuk 
rum, .ugu~ en. 1! 1 t rar elımeaiy- tim. · mahsulü çok iyidir. Bazı sebeplerle 
le tavsıf edılebılır, Hudutlan haricin- ••uh · k" l · h ·k· · d azalan ihraç kuvv•tı'mı'zı' b adde (1 • • " k d ın arıp ume erın er ı ısın e .... u m 

müdafaa eden Sovyet kıtalarile te
mas edilmiştir. 

Almanlar Armadir' e 
yaklaştılar 

Stokholm 6 (A.A.) - Alman 
askerleri Annadir'e 20 kllometre 
mesafededir. 48 saat içinde şeh
rin düşmesi beklentvor. Armad!r 
mühim bir şimendifer kavuşak 
noktasıdır. ---

Londra parkları çiflik 
haline getiriliyor 

Londra 5 (A.A.) - Wlndsor par· 
kında 1500 metre uzuıııusuını.. .... 
1500 metre genişliğinde bir saha:a 
buğday ekllmlştır. Kıral parkın çlUik 
haline getirilmesine karar vernıi~lr. 

ikinci cephe 
15 milyon asker, 100 bin 

top, 85 bin tayyare •.. 

Vichy 6 (A.A.) - Moskova.'dan bil· 
dh11dlğlne göre İdgiltere, Amerika ve 
Rusya bu sene içinde itine! bir cephe 
açacak!:irdır. Bu cephede 15 mllyon 
asker. 100 bin top, 85 bin tayyare 
kullnnıl:ı.caktır. Almanya bu habel'l 
ciddi te!fıkkl etmemektedir. Çünkil 
Rusya kuvvetinin, Uçte lkls1nl tıerl 

sürmüştür. Amerika ve Ingllterenın 
3 - 4 milyon askeri malzemeslle n:ıklct 
mest lflzımdır. Bunun tein 80 - 90 
milyon hacminde gemı 11\zımdır. H al
buki bu devlet.lerln kAfi vapurlan . 
yoktur. 

Habeşistan 

Atlantik beyannamesine 
il ti hak edebilecek 

Londra 6 (A.A.) - Hariciye 
Nazın B. Eden Avam kamara
sında sorulan bir suale şu cevabı 
vermiştir: <rAtlantlk beyanname
m Habe.şlstan'a açıktır. Fakat 
şimdiye kadar B. Roosevelt'e bir 
müracaat yapılmamıstır. Böyle 
bir istek olunca İngiltere müza
heret edecektir. Fakat t~ebbüı 
Habeş imparatoru tarafından 
gelmelidir.)I 
. İşçi. mebuslardan biri: «Habe

şıstan bitaraf mıdır?11 diye sor
muştur. Hariciye Nar.ırı buna 
<ıHayırıı cevabını vermiştir. 

Ankarada et narhi 
kaldırıldı e hıçbır ıerguzett akr a;ın Ta .. k~ı- kendileriyle ahdi veya fiili rabıtala· ile kısmen telifi edeceğimizi ümide-

ınıya.n ve koşmıyaca o ~n urkıye nmız ve dostluklarımız olan devlet~ diyoruz. Pamuk çekirdeğini tama- ı 
harbın dışında . kalmak ımkanlarını ler yer almıştır, ki bunlara karft da men serbeı bırakmak istiyoruz. Bun· 
ar~mış v~ b~ ımkan!~n .da ıu~r!.u, do_:ı~ ve dürüst olmakta devam ede- dan alınacak neticeye göre pamuk 
tnuspet hır bıtaraflık uzerınde yurut· cegız. ( Alkıılar). fiatini tesbit edeceğiz. 
rnekte bulmuııtur. Dostluğa karıı ıonsuz bir hüsnüni- Kasaplık hayvan ihracı memnui-

Ankara 5 (Telefonla) - An
i kara vallliği et nartiını kaldır
mış ve keyfiyeti bugün ilan et
miştir. 

Üç aen.ede.~~~ri Clünr,a~ yakan v~ yetle meşbu d_?stl~k. düşmanlığa y~tini muhafaza edeceğiz. Bugün 
>;ka~ hllıle onunde Turkıye menfı karşı yıkılmaz oır azım ve metanetle goze batan fiat farklarının tedricCll 
~ır bıtaraflıkla vaziyetini koruyamaz• mukabele. (AlkJ§lar). mutedil bir ııeviyede yerle§Cceğini 
Cl~ ve yarın da koruyamaz. Türkiye İşte hükumetmizin takibedeccği ümidediyoruz.:. 
~ıtaraf.tığı .umum.i ?ir politi~ .sistemin harici siy~setin tam ifadesi.:. ' Memurlara kumaf ve 
tş~enmış hır şeklıdır ve polıtıkamızın Başvekıl bundan sonra bugii ııkü kk b 
kımseyi endişeye düşürmiyecck bir sıkıntılarımızdan bahsil r. hayat pn· B k aya a l 
l>erraklığı ve samimiyeti vardır. halılığına mani olmak için, bundan j aş\· ' ·u h"n-·rı s"nrn: o:ZcngLrı 

İngiltere ile olan ittifak muahede- evvel al111mıı olal\ ıert ted~rlerin ! ('Devama aahife 2, ıütua S te) Meşhur ~t. µıüne}tkitlerimizden biri! .. 

Mil1i müdafaa istikrazi 
Ankara 5 (A.A.) - Maliye 

Vekaletinden öğrenildiğine göre 
milli müdafaa jstikrazrnın birin
ci tertip tahvilleıintn c:;oıs-unun 

1 yüzde 7 faizli ve bir kısmı~ın da 
1 ikramiyeli yüzde 5 faizli olarak 

_, 1 ya.kında satışa çıkarılması tekar-
1 rur etmiştir~ 
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DURUMU HARia 
Harp ve nezaket 

R adyo goazetesinin haber YerdJffne göre bu harbin sinirler 
ilıerlnde yaptığı tesirlerden biri de ln98.nJan terbiye sımr

lanndan dışan çıkararak nezaketsizliğe sevketmestdlr. Nitekim 
bir çok Avrupa ıehJrJerfnde nezaketsizlik almış, yürümüş, kil
filrbazlann sayısı günden güne artıyormuş. Bunda gıda duru
munun da parma!ı oldul'u söyleniyor. 

Gerçi, elde sllAh birlbirlnin. boğazına !iıaldınp her gün öldür
diiğii adam sayısını iftiharla dünyaya ilan eden Avrupalı halk
Jardan nezaketin muhafazasım istemek. kellesi koltuğunda ge
serken trnmvayda ayağına bastığı yolcuya: •- Pardon!n, Kah
vede şapkasını uzattığı garsona: «- Liitfenn demesini beklemek, 
biiyüğe hilnnct, küçüğe saygı ummak biraz safiık olur. Fakat 
gönül, ne (le olsa insan, sulh günlerinin terbiye ve nttaketlnf, 
temiz ağzını özlüyor. Yoksa Avrupada neıaketsblik 1939 eylti
Jilnde başlamıştı. 

Mesele, radyo gazetesinin de söylediği gibi yine mide mese
lesidir. Nezaket bir oyundur ve aç ayı oynamaz! 

Mide deyip geçmemeli! Sinirden ağıza kadar her şeyi bozan 
odur. Bazı müdekklkler koca Napolyonun Vaterlo muharebesini 
bir mide ağrısı yüzünden kaybettiğini iddia ederler. Nezaketin 
bozulması da onun eseridir. Balzac: «Terbiye ve nezaket. insanın 
kendisini başka1an için unutmuş ı:rörünmesld.Jrn diyor. İnsan ise 
ancak karnı doyduktan sonra kendisini unutmaya başlar. 

Bu mesele 
0

kars1c;ında bizim dununumuz.-. g-ellnce; çok şükilr 
kamımı7. doyuyor. Harbin tesirlerinden mUmktln olduğu kadar 
tnak kalmaya çnlıstığımız için A vmpada baş gösteren nezaket
sfzlii,!in de hize bulasmamasma dikkat etmeliyiz. Sinir harbi yer
yfizUndekf bütün milletlere karşı açılını tır. Onun için aklınız
da bulunsun: Her türlü neznketsiilik ve kUfUr ~tnlr baı·blnde 
ma«lublyet demektir. Şevket Rado . 

Mahkemelerde: 

Eli başkasının cebinde 
ne arıyordu ? 

Suçlu "Yanlışlık oldu ,, dedi, fakat mahkeme 
kendisini 6 ay hapse mahkum etti 

Topkapı tramvayında Hakkı adın- denbire bağırarak beni yakaladılar. 
da birinin cebinden parasını çalar- Hiç.bir kabahatim yoktur. iftira edi· 
ken auç Ustünde yakalanan Mehmet yorlar bana ... 

ittifakla itimadını bildirdi ıı-A-lm-a-nl-ar_K_u_ba_n_u_ze-ri-nd-e 
<na. tarafı t inci Nhifede) te yürümek tçln hazırlanıyor, 

adaınla.r için bir msele yoktur. Köy- Köylüyü topaksız, toprağı da köy-
lü, çlfçl bu malların sadece satıcılan- lils11z bırakm.ıyacağız. ıA.lloflll.1'> ve 
dır. Amele ve esna.t yevmiyelerini ve ye.va§ yavaş topağı, ııa.n&tı n telt1n111 
işlerini yeni eartıara daha evvelden sadece bilglnln emrine geçlyotıı3, 

~ 
köprü başları kurdular 

Jntibak ett1rbnlflerd1r... dJyetek ha- .. Bravo sesleri ... 
yat pahalılığının bütün alırlığını İktisadi ve siyast sabalan devlet.
muayyen bir nilktarda.n az maaş ve çllllt, :tertçll1k calkı§lar.. ve koope.. 
ücret alan memurların çektlllni, ratıfclllğe bırakırken saJıala.r o kadar 
bunlara. hayat pahalılılı nispetinde geniştir ki bunlar arasında blr men
zam yapılması haztnem1z1n kudreti :taat çarpışması asll 01m1yacak ve 
haric!nde olduğunu ıöyleml§ ve de. ilerde de olmaması için dalma dlk-

( Ruslar merkezde, Rzev mıntakasında 
büyük ölçüde bir taarruza başladılar 

Dolu cephesinde: 

mt,,tlr ki: katli ve he.saplı yür'llyeceğ'tz. Bizde i Almanlar Şimali Kafkuyada 
ıYükünü biraz ha:tlfietmek lstedl- imtiyazlar ve sınıfinr asla mf'Vcut ol- ı durmadan ilerliyorlar. Dilnkü 

Rtmlz bu aııeıertn retslerlne şimdlllk ıruıdığı demokratlık Türk tarllıin1n Alman tebJiğine göre, Azak de-
ve bir başlangıç olma.k üzere birer dertllklertnden yuvarlanıp gelen btı- nizi sahilini takibeden kol Tiko-
çl!t ayak.knbı, kezalik bu allelertn re- yük bir haki.kattır. Blz halkçı 1dlk. 

1 islerine ve eşlerine birer elblsellk. ku- halkçıyız ve dalma da halkçı kalaca- rietsk - Jeitk hatbna ge mit ve 
maşı meccanen vermek !atıyoruz. ğız. cBravo aesJerb Tek partili blr Jelsk0ı zaptetmiıtir. Daha prkta 
Bundan başka muhta.Q vatanda.şlam devlet kurmuş olmamız başlıca. bu 

1
: Salsk'tan cenuba inen kol Kuban 

iktidarımız dahilinde içtimai )'Urdun- bllyük hakikate dayanıyor. nehri üzerinde mühim bir ılmen• 
Jar yapmaya çalış:tcaStz. Görülüyor Biz ne sarayın, ne sermayenin. ne \ diler 1uıvuşak noktası olan Kro
ki bütlln dikkatımlz, bütün :fa.a.Ilyett- de sınıfların saltanatını ıstıyoruz. İs- ~ pot1tin'i hücumla almıı, cenuba 
ml.z dnha ziyade bu znrurl lhtlynç tedlğlmlz sadece.. Türk m.llletlnln M- 1 doğru ileri hareketine devam 
maddeleri etta!ında toplanacakttr,'D ldmlyetıdlr. 1 ederek Armavir'in ıimalinde Ku-

Ba.,ve.k11 fpek ve lpekH ile lllks eş. Hep beraber bir tek yoldan ve blr /, ban nehri Uzerinde birçok kBp-
ya flat!erlnln aerbes bırakılaca~ı. as.- tek hedefe doğru y{lı1lyerek Türk ı rübaı1an kurmu§tur. Bu hareket-
tıcısı tamamen bilkt\met olan şeker köyllnü ve Türk köylüsllnll beheme- ler eınaıında birçok Rus gurup-
ve k~mtır gibi maddeler lçln hilkfune- hal yükselteceğiz. ıAlkışlarJ Böyle lan imha edilmi§tir. Kafkas da~-
tın düşllncesinln allkadar sı.nıfla.r blr ideal lçln güvendlğiml.z en büyük ,_ 
göz önUndc tutularak ahenll ve mu- varlık inan, bUg1 ve :t~akArlıktır. lanna doğru çekilen Sovyet ırnv-
tedU birer flat tesbltlndcn ibaret ol- Daha bUyük bir varlık da, bu işler vetleri devamlı aurette bombar-
duğunu söylem1ştlr. kon~uJurken, bu l.şler yazılırken, bu dıman ediliyor. 

Hükt\met beyannamesinde ithallt işler yapılırken Atntürkün da.ima ara- Don dinıeğinde mühim bir ha-
ve ihracat işlertnln iyi işlemesi için mızda yaşamakta olmasıdır. ıS!lrekl1 reket olmamııbr. Daha ılmalde 
c1ddt tetkiklere Lstlnat eden tedbirler ve olddetll a~lar... Rzev nııntakasında Ruslar kuv-
alınacağını, ilk karnrlann halk tara- Arkadaşlar, \ vetlI tank ve piyade kıtalarile 
tından çok iyi karşılandığını, hMlse- Türkün bugünkü kudret ve hAk.1ml- ı; taarruz etmi~lerdir. Burada mu-
lerin yakından takibedlleceğlnl söyle- yeUnf yaratan Btıyük Millet MeclJsl- \ harebe ıiddetle devam ediyor. 
mektedlr. Başvekil beyanruı.meye §U mluien ve o Meclisi teşkil eden siz ( Londra radyosu Şimali Kaf
suret!e devam etmiştir: mlllet veklllrinden itimat ve yardım ( kasyada durumun ciddi olduğu
Daima Türkçü kalacağız 1stlyerek aözlesrlme nlhnyet verlyo.. nu, Ruılımn da bunu ealdama-

nım. •Bravo sesleri, sürekli alkışlar.• ı ( 
Arkadaşlar, 1 dıklannı söylemiştir. Moskova-

Bugünkü bu geçlcl sıkıntılardan Mebusların beyanatı ı da çıkan lzvestiya gazetesi, bu 
sonra biraz da dıılma arta.n, dal- Ankara 5 (Telefonla) - B. : cephedeki muharebeler hakkın-
mn kuvvetlenen vo hiç bir vakıt de.. Şükrü Saracog"lunun uzun alkı•lar ' da au ••tırlan yazmı .. tır: cBura-
ğlşmJyeoeıc: olnn lmanlanmızdan ve ... } ... .... .. 

Almanların ıon ileri hareketi 
Krasnodar ve Novorosiak ile 
Maikop petrol havzasını 'Ve Azak 
denizi ıahiUnde henUz çekilme
mfı olan Rus kuvvetlerini ciddi 
surette tehdidetmektedir. 

Amerikan gazeteleri ikinci 
cephe hak.kında ne,riyata de
vam ediyorlar. New-York Post 
gazetesinin, Moskova muhabi
rinden aldığı bir telgraf ta denili
yor ki: cMüttefik milletlerin har
bi kazanmaları lçin daha ancak 
40 gün vakitleri vardır. Rusları 
ıonuna kadar ellerinde bulundu
ramadıklan takdirde, Almanya 
ve Japonyayı yenemiyecekler
dir. lngiltere ve Amerika Sov
yetlerln yardımına ko,makta 
acele etmezlerse, bundan böyle 
Ruslar tarafından desteklenmek 
iddiasında 'bulunamıyacaklar
<lır. > 

İtalyan tebliği Karadenizde, 
Kınm aulannda, İtalyan torpldo
botlarının Kızıl Yıldız sınıfından 
HOO tonluk bir Rus luuvazörii
nü bahrdıklarını bildiriyor, 

Mıs!l'da: 

Devriye faaliyeti ile hafif top
çu ateşi vardır. iki taraf tayyare
leri 'birçok akınlar yapmı_tlardır. 

Hava akmlan ı 
1 kl d b-'-sed""e"lm arasında nihayet bulan beyanatını'! da adetçe üstün Alman kuvvet-

va.r 1 arınuz an w• "" ı; • b. k b l ·• · · k. b d Al 1 So 24 · 1 d 1 ·ı· t Blz Türküz Türkçüyt}z ve dalma ırço me us ann soz ıatemeaı ta ı- ', !erile har e iyoruz. man ar n saat ıç n e ngı ız ay-

§lddetU alkış!nrı Btzlm için Türkçü- ıs vekılı Alı Rana Tarhan mahdut ve kuvveti sürmüşlerdir. 50 - 60 zaaı üzerinde uçmuşlar, birçok 
Türkçü knl~ca~z. cBravo sesleri, ?etti. ~1.k s~z alan Müıtakil gurup re- ı ileriye mühim tank ve piyade yareleri Almanyanın Ruhr hav-

ltık blr tan meselesi. olduğu kadar ve muayyen gelirli vatanda§lara ayni- tanktan mUrekkep guruplarla yerlere bombalar atmışlardır. 
bu iddiayı rcd- JD.akal o kadar b1r vicdan ve kültnr yatla yardım esasının beyanatta yer ı ıhücum eaiyorlar. Bu guruplar 1 bombardıman, 1 avcı tayyare-

meseıesidlr. cBravo sesleri, alkı~lar• almış olmasını memnuniyetle kayde- \ dalgalar halinde asldımıakta, al kayıptır. 

Salih adında biri asliye altıncı ceza Diivacı Hallı, 
mahkemesinde muhakeme edilmi§"" detti ve: 
tir. Davacı Hakkı dbaaını ıöyle an- _ Dünyada bu kadar büyük ya-
latmıştır: . . lan duymamııhm. Bu adamın aöyle-

- Karde§ım ~ehmet ıle ber~b~r dikleri hep uydurmadır. Halamın kı
memleketten .yenı g~len hemt~rı~ız zını aldığını, benim garaz olduğumu 
Osmanı gezdırmek Uzere Mecıdıyc- söylüyor. Halbuki bu adam benim 
köyi.ine gidecektik. Topkapıdan hemıerim ve tanıdığım değildir. 
bindiğimiz tnımvayla Aksaraya gel- Kendisini ilk defa bugün ıı:ördUm. 
diğimi2 sırada baca~ımın ındıklandı- Halamı da bilmez böyle bir evlen-
tını farkettim, o esnada kardeşim me de yoktur. ' 
Mehmet de: . . 

- Scııin elin onun cebinde ne an- Dedı. Hakkının kardeşı Mehmed 
ve bemgerisi Osman da Mehmet Sayor) Dur bnkalım. Seni polise tea-
lihin yalan söylediğini, Hakkının ha-

lim edeceğiz. wının kızı ile evlenme meaeleainirı 
Diye bağırdı. Meğer bu suçlu elini tamamen uydurma olduAunu, bu 

pantalonumun arka cebine sokmuş, adamı hiç tanunadıklannı, yankesi• 
oradan cüzdanımı çekmek isterken ellik h&disesi münasebetile ilk defa 
~r~~im. g?r~ü.ş. Mehmet Salihi? 0 gUn gördüklerini ve Mehmet Sa
elını cebımın ıçın~e yakaladık. Bır lihi, Hakkının cebinden cilzdanı ça· 
eıy çalmasına vakıt kalmadı amma, lıuken yakaladıklarını söylediler. 
fosat bulsa CÜzdanımt aoıracaktı. D' l d:X. _ L 't} • ·ı d } • 

Y k • ·ı·k b. k b k l sı enen ,.er fAUI erın ı a e en an esıcı ı ten ırço .a ı a arı tahk'k t a1c·1 d M h S 
• • r ve ı a evr ı e e e met a-

olan Mehmet Salıh ıae auçu tamamı- l'h' k • Tğ· b' ·· UI U tU 
le inkar ederek diyor ki: K ın/~n. eaıci/ı/ ıa hı~Qgo~ j ~ dr. 

- Sözleri tamamile yalaııdır. Ben ;n .. ıa~nınd aa 1 

1
mak almıyet erı de 

eskiden hırsızlık ve yankesicilik yap- g Z onun e tutu ara h ay mU -
b t.. bekar ldum detle hapse konulmasına karar veril
a ~ ammka,I soknral kov k 0 

• miştir. Mehmet Salih mahkemede 
,,;,eyyar o tu çu u yapara namu• k'f d'I k T kim.. .. d 

l • · d B d l tev ı e ı ere ev maneye gon e-
eum a geçlm,ıyolrd~lm. uç~ ,~üm a~~a- rilmiıtir. 
musumu eıte e ı er. unıı; uana 
aaraz.lan var. Ben vaktile davacı ---------
Hakkının halasının kızı ile e\•lenmiş- Ayaıpaıa • Dolmabahçe 
tim. Halbuki kızı Hallı almak isti- yolu 
yordu. Kız onu sevmediği için be-
nimle evlendi. Bu yüzden Hakkı ba- Ayaapa§ ile Dolmabahçe aruın-
ııa garaz oldu. intikam almak isti- daki aeniı yolun Miihendia mektebi 
Yordu. Hadise günü de ben tram· kar§l8tlldaki yaya kaldınmı pek dar 
vayda idim. Kalabalık arasında ter- olduAundan, buranın genioletilmes[
lemiştim. Cebimden mendilimi çı· ne karar verilmfı ve işe baılanmıı
kamıak istedim. Galiba yanlı§lıkla br. ln,aata kısa bir zamanda nihayet 
Hakkının cebine dokunmuşum. Bir- verilecektir. 

BİLLÜ~ŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

Biz azalan ve azaltan Türkçü de~U, derek sözlerini şöyle bitirdi: \ btrlsinin taarruzunu di~erl takt- Alman tayyareleri de İngilte-
çoğala.n ve çoğaltan Türkçüyüz ve cBaşvekil rolünün üstün ehemmi- ı, betmektedir. Tazyik artıyor. Fa- renin muhtelif noktalannda uç-
her va.kıt bu istikamette ça.l~ac~. yetini bildiğimiz için kendilerini te- ı kat düımanı durdurmanın elzem mutlar, bombalar atmıolardır. 
ıBravo sesleri, nlkışlnr... ferrüata boğulup bunalmadan ve i olduğunu idrak eden Kızılordu l.Andra hasar ve uyintın az oI-

hüDiinb~ü Tütark genalçllekrl mı Ustak.lk 
1 

vle üzerine ba§ka iş almadan, bütün , efradının daha fazla mukavemet duğunu, 6 Alman tayyaresinin 
r .r va na. m oma , §Uur u k k d •. b ,_ .. h. ' . . h .b d·td·w· . b·Jd' . ve müstas:na blr mlllete mensup ol- uv:vet ve u retını u ço~ .mu ım , edeceği ,üpheınz:dır.~ ta n e ı ıgını ı ınyor. 

mnk, momlokott m.lbbct; 1ltıuıcrıo 1da- 'Va.ufbuallnc vermeKaını dt~lm~nnıye hı~- '-~ ·--- -• - ._ ·= --!' -~ ~ -- - - -==~mı!!_.~ = = -- ~--==- ·- .- .... -=-- ·-=--·- 4 re etmek ve vatanın bayat ve servet yan u uyorum. en ı erıne ve u-
membalannı memleketin elinde gör- ıcarnetlerine inanıyor, güveniyor, Hı·nt meselesi tık öğretmenlerin 
mek ıstıyorla.rdı. Bugün bütiln bu candan muvaffakıyetler dileyoruz.:. maaş f arklari 
idealler birer birer tahakl.."Uk etti. Söz alan mebuslar umumiyetle la-
Vnktlle İzm1rln atlarla çekilen tene- şe i§leri etrafında alınan ilk tedbir· Ankara 6 (Telef onla) - Maa
kl'den tramvaylan bile yabancı blr lerin halkı ho§nudettiğini tebarüz et- Nehru İngilizlerin çekil- ri! Vekill1ği terfileri yapıldığı 
şirketin hntlyaz mevzuu .ııayıl~tı. tirdiler. Çorum mebusu Ali Rıza meıini istiyor halde malt darlık dolayıslle kad-
Buglln vatanın dört bucağında mun- Eren'in takriri Uzerine müzakere u. rosu valilik umumi meclisince 
tazaman 1.ş!eyen trenler. yer yer kJ- fi görüldü ve lzmirden ba§lanarak ' kabul edllemiyen ilk öğTetmen-
rulan :fabrikalar sadece Türk bUglsi büt'' • fha ·d • 1 • d k' b Yeni Delht & (A.A.> - Kongre 11- lere olan borçlar Maliye VekA.-
tarafıddan yara.tllml§tır. «Alkışlar... 1 u~ 1

.n 1
1 

P .aır~. erriın e ı mel ~·-1 derlerlnden Nehnı deınlştlr t.1: ıBiz ıeti bütçesine konulacak tahsl-
Bugün """-'k .~cd" ... ı vatan•n her ar h.1 yın esam. ı uz.e n. e rey erın 1n r1n Hl d'... .. e'":.-.... ını 

'"wc '' .... ..,. d 1 T f d gllizle n ..-.~n.nuan ç ...... 1.1...., satla b"~ senede ödenecek, kad-gün biraz daha kuvvetlendiğini Türk ver ı er. aanı netıcesın e mevcut ıstı İnglllzl çeklldlkten aonra -v 
milletinin her ..n- b1-· daha :..,.faha 381 mebusun itifakile hük\imete yoruz. er ar 11-ız roya göre terfileri icabedcn ilk 

ı& ... • ~.... •" Japonya. ile mUZakerey1 gör~ecee ö~retme'nlerin maaş farklarlle 
kavuştuRıJnu ve bllhassa. Türk köylU- ltimadedildiği görüldü. ve belki de onunla blr ta.kını a.nla.ş- tr. • 
sllnUn hergün biraz daha yükseldiği- Ba§vekilin teşekkürü malara vo.raca~ız. inglltere projenin darlık dolayısile ödenmlyen tec-
nl anlamak ve köylü ııe bllgt ve top- Baıvekil Saracoğlu ıiddetli alkıı- kabulünü reddederse mentl kalaca.- hizat harcırah ve mesken bcdel-
rağı blrleetıren bir ideale doQTu yü- 1 d '-il .. el '- d d' ki· ~z. Bütün sıyasettmız tecavüze karşı leri de 3 sene zarfında ödenecek-
rüdüğij.mtlzü görmek i5ttyor. Hepi- ar arasın a .. rauye g ereıt e. ı · hudutsuz bir mukavemet göstermek tir. 
mlz bu fdenUn yolcularıyız ve muvaf- cArkada~lar; ıu anda kalbımde esasına dayanmaktadır., 
:tak olaca~zn inanıyoruz cİnşal- canlanan bır mlnayı açı~a vurmak Vaşlnıton 5 (A.A,) - (Br1tanova>: Kıskançlık yu·· zünden 
lah sesleri • • ıuretile teşekkür borcumu ifa etmek Hlndlstan'da. vaziyet esk1s1 gibi kan-

Bon yıl~ gayretlle dünyadaki istiyorum. Kalbimde canlanan mlna §ık değlldJr. Gand1'ye ve kongreye cinayet 
arkad~lannın aatına çıkmış olan diyor ki: cSaracoğlul Bu mlna aeni kar~ı bakın emniyeti azalmaktadır, Suadiyede otura:n ismaU Hak-
ün1vers1teler1mbı her g11n atırlaşan bealedi, büyilttü, okuttu, yetiştirdi Çünkll Hintllleıı ihtiyar Oandl lle k:ı adında bir!, Tevfike adında 
bllgtleri ve artan adetleri lle ideale ve birçok işler vererek tecrübeli bir kongre aza..qnll! memleketi felA.kete bir kadınla sevişmektedir. tk1 
doğru hamleler yapmıye. hazırlanıyor. adam haline getirdi. Şimdi bu borç- ıüı1lk!edlklertn1 anlamışlardır. Oan- 8eVgili evvelki gün Suadlye ct-
Onun için bu gençlerdeki heyecan- lan ödemek aıraaı senindir. Cevap dl'nln Japonlarla müzakereye glrl§ i 
lnn beraber ~k ve onlarla. da- veri> Ben arkada§lanmın yardımile mek ~ne da.1r olan haber Birle- varında bir çayırlı~.a .. gitm şı~:' 
ha çok çal~k karanndayız. Bugün omuzlanma yüklenen borçları birer şlk Amerı.tada büyük bir intıal uyan- orada klskançlık yuzunden mu-
fçln henüz pek genç olmakla beraber ,_. .d .. 1 .. dırmıstır nakaşaya tutuşmuşlardır. İsmail 
köy ensttttllert töylerlmJzl. ve köylü- 'Direr ö e.~ege ç~. ıoaı:aııım.> wmwıulmiilunmınuııuıınıımımmwım•ınn•u- Hakkı hırsını alamıyarak taban· 
Jerfmlzi daha flmdJden yükseltmeye Baıvekılın bu ıozlerı alkıı rve (bra- zalceresine aeçilmek Uzere toplana• casını çekmiş ve sevgilisini vur-

vo) sesleril '- J d R :. el cak jLincl "elsede ekseriyet olmadı-b~lamıştır e ınrt an ı. e- c - ~ ... muştur. Katll kaçarken düşmüş, 
Bu iki uc arasındaki yüz binlerce aeyi 15 dakika tatil etti. Ruzname- ğı anla11ldı. Toplanma cuma gününe lind ki t b tl k k 

Türk genel bir tek yoldan c.yn1 hede-
1 
de mevcut kanun llyihalannın mü- bırakıldı. e e a a·nca pa ıyara ur

şun başına isabet etmiştir. Ta· 
banca seslerine yetişenler iki 

rif, konağın ekmekçai olıı.n ayvaz diyecek ... Arada 11rada, yata~a uza- görüıtUler ..• Musikiden bahıeettiler. sevgiliyi birlbirlerine 15 - 20 
Stepan'ı tanınnış. Hepsi el birliği nıp, yorganla başını 8rtüp ıımarık Biribirlerineı «Ne iyi çalıyoraunuzl> adını ara ile ölü olarak bulmuş-
olacaklar... Konağın koskocaman şunank haykıracak... Hullaa, her- diye cemile kar aözler aöylediler... Jardır. 
nanı aziz aepeti harem dairesindon kea, küçük hanıma, mutat nöbetler- Emin. M•Jl"' • 7 
destur destur diye dışarı alınırken, den biri geldi sanacak, aslanccığım... _ Fakat Zeynellbidin paıanın 1 1 pıyangonun 
Stepan onun içinde küçük hanımı Sabaha kar§ı, Atiye odadan çıkacak, kızı, mutikiclen aiılamaıı ki. .. O ka- ağustos çekiliti 
aokağa a§ıracak .•. Rıza da bir arba- ayvazın getirdiği nanı aziz aepetin- dar denı aldı ... İstidadı yok.mut, aı- Milli piyangonun 7 ağustos çek.llişl 

Tefrika No. 27 Yazan: (VA • N4) ya bindirerek. ?ana ge~ir~cek... .. den küçült hanımı kurtaracak, boı renemedi .• dedi. cuma günü saat 15 de Ankra Serg1ev1 
Heyecan ıçınde dınlıyen Koae kalan yere de önceden hazırlanmıt _ Olsun ... Düiünden 90nra na- blna.ruıde. yapılılcakt~. Teknik bazı 

1 
k d • . Emin: · baıka ekmekler dolduracak ... Meıe- ııl izah •tmipe etmlttir. Fakat 0 ıe- sebepler dolayu.1le MJllt piyangonun 

- Yamanmıpın... . • cı a ın orada tanınıyor ... Emnı~~tl! - Peki amma, ya bu müddet ~ar- le böylece kapanacak. ce, kendini uıl hüviyeti ile tanıttı. bu çeklllşl de radro ile naJdedllmlye-
- Ne aandınızdı fem ... Bımn aa• sayılıyor ••. Halbuki ben kendıaını fınd kU ük h k akt bul n- _Peki amma bütün bu tehlikeli S8 d h' 

1 
k x. laafi li 

1 
cektir. 

ra7dan koakoca memleket, parmak parayla elde ettim .•. Ne mevzu et- a ç anıqun on a d. u . I b .._ ' z .e ız m onaaa m • r ıe. rm f.. İkramiye kazanan numaralar ak.o 
d il' d' Or el •i·tik fmda .. .. i' . b' k l madığı haber alınıraa, papfen ı ne 1§ ere ıe ep r Samı paoa, ertesi atın kerımetı Bed- p.m sn.at 19 SO da ajana ha.berlerlni 

:und al çevr ırl ı. ö dUk yel.., Bed • \oru~f ı~~. 11d me b~dP. a yapar? ... Maazallah ... Hiddeti meı- - İrte mesele burada ... O sıralar- riye hanımı Zeynellbidln paıadan müteaklp n:şredUecektır 
B mk ~ aun,k b' er. r h ne er.k 1_ ~ıye Ô~me en ..... fk e . 1 ır- hurdur •.• Hem mütea111p bir adam ... da, Orahn Sami bey, aovdiii komıu lıtlyecektl Buna karar ver<liklerini • 

Jud Jca arcı ır 11 vıramıyaca m11tun.;·1 d abmluva a atHetmiı'' ~y- Aman aman, ne mUteaasıplardanl kızın kim olduğunu bilmiyordu. Ben, gizlendiği~· balkondan dinlerken. 
o u tan aonra... nca vaıt er e u unmuı. ası ı &O- H • • h b k. k O k d' • H d · d 1 k 0 If d 11? 

Kis kit güldü. nağa bohçacmın yardımcısı diye gir- - epaınRı esaı· ad attı . . . sı- Hen_ ~mı lah~ ·~lın öpencereekın b~· kahkahalarla, ıevlnçle kahtı aca tıdm e eme 
B. 1 • • • d' B . d d b'I rada, pap., uıne ın e ayan namına anoanın e ısesı e g ıterere , ır az daha ..• ÇünkU bunda em ma -

__ ;- ~r •.._a on •0ııarl~sıdvke~eyl ım ömı nn ... k enıCzlatenk a amd abn. 1 ekea- •eyahate çıkan heyete dahil bulunu- gece, iki konağın arasındaki kafesin dl menfaatim vardı, sizden ne saklı-
.-ıancıtsım ~ . • . e ın e ın s n- yan yo . . . m arnın a ır no ta- d d :ı_ • k tt b'l 
..IQ a· • • h ]' b J y ld y 1 • .nLI yor U. arasın an ona oır me tup a ım. yayım kapı yoldaoımsınızı ne 1 C-

tQ r .. k. tuızlıır.lra m~t. ıd.un aHn~l"ı b!z- yımA ··-.1 adnı~ ,.~deri btaşıykorlufm... - Fakat konakta onun nice aadık Buluşmak üzere aözleotim. Benim ylm ben bu kızın bu Handanın Or· 
n u ar a geürır ı... a ıı ır- cemı er aıre11ın en aş a anın b d 1 1 H 1 d f h · · k R - ' ' • · • d 

.... d d d d kü "k h en e er var, epe e so u, epsı yerıme onun arııaına ızamn ara han beyle eıvlenmesını ıatemiyor um 
ç yuzu urur ... • . o as~na, ora an a çu anıme- de müteassıp ... Bunların farketme- bıuile ibize gelen Bedriye hanım çı· veuel&m ..• 
Paşalısına uzun bır zıvanalı ık- fendınlr. huzuruna alındık ... Dantel- l • k"'f. kacaktı Tabii bu suretle aldatılma• 

· Ş 1 kib · · k k l • fi t l 1 · 1 · ' en 11 ı. · • · Harem ağası· 
ram ettı. ama ı ı nti ça tı tan e!ı, ds .~. a1!, e ışdennkı d~~n uzun - Bütün ıartlan göz önilnde tut- nın mümkün olacağını takdir edersi- Ne va'-a. ne v·ka diye 
ıonra: goster ıgımu: ana a, en ısınc ıöy- . . . . • h 'k 1 - K • " ... -

Ab'd. k .. d k k h 1. ki . . . M b k d tuk ..• Siitnenın kızı Atıye, kapının nlz, paıalım ... Zıra benzeyış arı u - uzun bir düşünceye daldı· sonra bir-
K kı dın pdaı~.l onagı a Vonlnl h. ab ... kıyeldcek erıBm.: ~rzetthıml.k .... u~~ ı la Bnüne ~şyaları da yı~acak ... Dıprı- &de ..• Bizim avanak kızı, o gece ge- denblrc bı.şını kaldırar;k. - Dc-

ona a egı saray... 11 ıı ı u a ı .. • ut un te ı cyı goze a a- d 1 A k k b • t · 
lh . 'd b k . k . k . . an vuran ar: c çın, yeme ye- ne a ra asının evıne eaymıı ım ..• mek bizim Ze elftbidin pa•anın kı-tıııımın Yıldız an aş a bır yerde ca ... O gün a şama doğru bır <lnr- · 1 d. l l 8 ,.Gürültü et- Hassas hassas Mozart'tan parralar • ynl d k Ik., b.

1
. 

1 " d O h l ) l k d' k k A · d' yırı > ıye ner 0 ura • ... "" zı böyle macera arn a a t§a ı ır-

Belediye İktisat müdürlilğü 
ile eski lı.oe teekilatı arasında an
laımazlık var mı, yok mu? «Va
tan> arkadaşımız meseleyi lnce
lemio: clhtilaf vakidir.> diyor. 
Dilimizi sadeleştirmek istediği
mize göre, artık: 

clhtilaf vakidir.> 

dememeli; 
cAn1aıımazlık vardır.> 

o ac:a~ıd sanmaz 11k·İ· ne 8 ~~r, g.~ 1. tır. ıyb- çlaaraca ... ~ye ı~e meyin ... Daldı ... Eğer zorla içeri çaldıktan sonra, kim bilir ne hayal- miı 
nlae avıUz er, ne lpar e .. er,1· ne abnthı a- sRutr.ı~e~ınl. bı~ dzı varmıı. nBun L a girmeğe hlkarlaraa. bileklerimi lerle gitti ... Onun yerine, Bedriye ... (Arkası var) \.. J 

r... zatmıya ım, guze ım, o ça- ızl\ ısım ı ır ostu varmıı. u ne- keserim, eliyor ... Yapar mı yapar!> Orhan peyla bulugtu. iki nltanlı gibi · ~--------------

demeli! 
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:,K~:~~:~.:~~~:~ ( ŞE&iR &ABERLERi ) 1 SiNGAPUR KORSANLARI f 
" Olamaz,, cılar Beş yüzüncü Gazi bulvarı Kabataş 
Size bir sual osraymı: 1 da n 

Tefrika No. 153 

- T1 P:l, Tak.alto Ue evlenirse, her 
feY düzelecek.. oehlr kapılarını em
niyetle &91blleceğJz, diyordu. 

Yuan: İSKENDER F. SERTELLİ 

- dedi - Taka.ko Ue ben ltonuşaca· 
lun. Ona babasından gelen haberleri 
&nlatacatım. -Deteler ki: cHitiften haber al· yı 42 metre genifliğindekf mey 1 

dık. Göklerde bir kurultay ~p~· bulvarCla S yol bulunacak Ti Pt. Samanın dediklerini yaptı .• 
Bemen Ya.madaya. bir cevap yazdı 

Belediye burada aiizel Ye ertem gtınü Yokohamaya hareket 
J'Ornuq Burada be; .. ırdan bır mu· 
ıneaail Wunacak. BWm medeniye- T opkapi diıinda bir yeıil 

Gazi liulvarının Unkapanı ile Sa- bir bahçe yaptİ eden kafileye mektubu verdi, 

Takako bafını kaldırdı: 
- Babam Osakaya mı geliyor? 
- Hayır. • BJz onunlır. anlaştık .• 

tin de muralıha11 iateniyorb Kimi ıalia yapilacak 
namzet gösterirsiniz? raçhanebaıı araamdald kısmında i9- Ti • Pi, Yama.da. Ue barıeacak olur-

tfml!k tamamlandı~ından, buranın a., filphe yok k1 bu mllU dlvada da.-

bundan IOllra <>sakanın blkimJ 
benim. Ba.ba.nla. 1.§b!r~l yapıyoruz. 

Takako bu ha.bere inanmamakla 
Ben insanlığa 786 icat hediye 

eden Ediaon'u gösterirdim. Ameri
kan Cümhurreislerini seçer tanda, 
c~ propagandalardan sonra. umu
mi bir intihap yapıba her halde bü
tün dünyada ez.İci ekseriyeti o ka
zanır sanının. Tıra tekniğe ve halk· 
~lığa dayanan aanmwn künhüne en 
ziyade o vanntf. 786 dan bir taneaJ 
olan yalnız şu ampul misali kafi. 
Beş kıtada, köylülere. yan vahtile..e 

Ankaradan gelen haberler, tsta.n. tanzimine devam edilmektedir. Sa· Belediye, birkaç eene evvel Kaba- ha. kolay muvaffak olacaltlardı •• fa.
bulun tethlnbı bet yüztlnctı yıldön11- banm kaldmmlan bir müteahhide t&f lakeJe meydanını genlfleterek dll· ka.t, acaba evdeki hesap oa.rflY& uya
mtıntın yaklaşnası mtınasebetlle ts- ihale edilmiıtir 42 metl'e genlıliğin- zeltmlı, iskelenin karıısına gelen ar-· :~~ Takako buna razı olauk 
taııbul vallslnin relsllAi altında bir de olan bu caddede. otomobUler için sayı iatimllk etmiıti. Bu arsa, Ka- ••• 

berabeı: aev1ndi.. gözlerinin içi güI
dl!, 

Ti • Pi o gün yalım §eyler söyle
mete lüzum rördü. Bu yalanlardnn 
bh1 de ıu ldJ: 

kadar herkes istifade ediyor. 

Amma yalnız tekniğinden dolayı 
değı1, felsefesi için de gene aynı me
busu gönderirdik s cOlabiliD cilerin 
en mühim sahıiyeti halinde bulundu
fundar. dolayı .•• 

Dünyadaki imanlar, zihniyetleri 
noktasından iki fvkaya •rnlmııbr s 
cOlabilin ciler, «olaman cılar ••• 

Edison. gene ,u meşhur ampul 
maceraaile, birincı1erden bulunduğu· 
nu İspat etmiştir. 

Hikaye malôm, sanırım: Hani 
böyle bir lcetifte bulunmak için didi
nir, dururmut. Genit liboratuv1.· 
nnda 25600 tecrübeye ıririfmit. Ne 
euretle çabaladığından da pzete
ler babire bahsediyor. A vrupadaki 
ulema: cOlamaz! Yapılamaz! Naza
riye noktasından imkansızdır b 
dermit. Fakat Washington ıehri bir 
ırece içinde pınl pml nura boğul
muş. Ba sürpriz üzerine Avrupada
kiler: cNaaıl olabildi? nazariyesini 
ispat etsin de anlıyalunb deyince, 
F.dison cevap •ermit: cHaaaa ... O 
,erefi de kendilerine terkediyo-
rarn ••• » 

işte ba aerg\İZeflte colabilin ciler 
fırkasının colaman edan ne bale 
aoktuğunu ıörüyoruz. 

François • Josepb, bUyük Te uzun 
bir ailevi ve eahıi saltanatın anane
sine sahipti. Daima şöyle dermiş: 

- Ölümden batka her ,eyin ça
resi bulunur. 

Mustafa Kemal de colabilin elle· 
rin emaalaiz bir .-Jı11yetiydi. 

••• 
Şimdiki biiyük bidire7e b.kmızı 

iki taraftan biri, a.raaıra yaman çık
maza giriyor. 

•- Artık bitti Mahvoldu Bu 
itin içinden sıyrılamaz 1 » sanıyor
sunuz. 

toplantı yapılarak flmdlden b.azırllık- gidip gelmeie mahıus iki, yayalara, bataıtaki setlerin alt kısmına teaa• 
lara bQ§lanmak arzusunun göaterll- biaikletlere çocuk arabuile ıidecek dlif eder. 
"13Jııi bllcllrlyor ' led" · b' bah 
l.U6 • olanlara mahsus olarak Uç ki ceman Be ıye, arsanın umumı ır • 
Diğer taraftan belediye de burada beı yol bulunacaktır. istimlak edilen çe haline konulmasına karar vermiı 

~lv~~:a=~~~~~:ıt ~~~ saha Bozdoian kemerine kadar açıl- ve bunun için 5 600 ~iralık bir keıi! 
imar plA.nından başka tste.nbulu.11 mıı ve kemer meydana çıkmıştır. ha:ıırlanmışbr, Beledıye, bu ~ç~ı 
fethi sırasında Fatih Sultan Mehme- Bozdoğan kemerleri, ıehrin eski su müteahhide verme~tene~ kendı daı
dJn ,ehrtn muhasarası için ordugA. hazineleridir. Kemerler, vaktile bir mt amelesile ve elındekı perakende 
hını kurduğu sur dıftndakl Topkapı defa Kanuni Sultan Süleyman zama· malzeme ile birkaç ay içinde 
Maltepesl 1le TopknPJ ve civarının nmda t!mir edilmiıti. Belediye ıimdi yapmıı ve ameleye verilen Üc• 
tanzimi ve burada bir ye§illlk sahası kemeri de tlmir etmek istiyor. ret de dahil olduğu halde yalnız ae· 
meydana ıetirlletek Topkapı Malte- G • b 1 y .ı_ d . "b kiz yüz lira gibi az bir para earfet-

" azı u vannın enıKapı an ıtı a• .. l . 
peshıden geniş bir cadde açılması d14· b" k 1 . . l&k d'l miıtir Gayet guze tarhedılen bu 
şünülyor. Bu cadde, Topkapı gur ka- rekn ırddımu evı'e ce ı~ım h e be· bahçe. birisine kiralanmııbr Bu sa
pıandan başlıyacat ve imar pl~nı- re dek' k e ya~ı kıştı. ~raç ane a- hanın tanziminde Belediye 

0

reis mu· 
na göre gentolet11ecek Topkapı tra.m- ıın a 1dd~eilrın • adrşıksı.nka ve htramU· avini B l..Utfi Aksoyun büyük him-
vay caddesine bağlanacaktır vay ca esı zerın e ı ısmı en z . .: .. 1 _ .• B b h . b" . . . . . 1 metı goru muıtur. u a çenın ır 

B Prost .,.hrln Tüı1tler tarafın- ııtıml!k edılmemııtır. Meıhur bra- t fı d da aynı para ile bir d · • ,... h" h d k" b k ara n a e ap-dan fethi e.snıuında cereyan eden ta- ımpaıa amamı sırasın a ı u ıs· t pılmııtır. 
b il l'k bi ü ü esane ya 

r1ht hldlselert ve bu arada Fatihin mın eş Y z metre 1 r Y z var· Kabataı iskelesine bitişik eski bir 
ordugAhını kurdutu sahayı IÖll lSnü- dır. depo da istimlak edilirse hem iskele 
ne almam~ ve Toplı:a.pı harlclni Hamamın Fatih devrine ait oldu- meydanı biraz daha ııeniıliyecek, 
koşu yeri olarak ayınnlftı. ğu iddia edilmekte İse de Fatih sad- hem de bahçenin dooize nezareti te-

Bet yüzüncü yıld8nümü milnase- azam Ce derelı' Kara H ı·1 · d'I ekt"ır 
betile "ımar plAnmın bu aahaya alt r ı n a 1 paşa mın e 1 ec . · . . ... . . 
noktaları yukanda yazdığımız şekli.. torunlarından lbrahim pata namın· Bu bahçenın bıtışıgındekı aaha· 
de tadil edllecektır da biri tarafından fetihten çok ıon- daki eedler de Dolmabahçeye kadar 

• ra yapıldığı tesblt edilmiştir. Yol düzeltilmiştir. Set üzerinde tan'hi He· Bundan başka şehrin muhasarası 
sırasında Fatlbln gemilerini Boğaz Uzerine gelen lı:ımamın yıktınlıp yık- kim Alipa~a çeımesi vardır. Bu çeı· 
~ahlllnden Halice lndlı'd!ği saha hak- tırılmıyacağı henüz"belli değildir. me, Tophanedeki çeımenin aynıdır. 
lada d.a daha esaslı tedkikler yapıl- 1 Ancak eaçakları aon :z:amanlarda ha-
masına ba§1an1lll3tır. Gu·· nıu·· k B rap olauğundan, kaldırılmı§tı. Bele-

Şehr'.ıı fethl sırasında kullanılan orsa diye, tarihi üslup ve tarzına göre sa-
askerl harita Ue ,ehr.ln o tarlhten çaklann yenidm yaptırılmasını Bele-
berl geçlrd1ğ1 topograflk değlşlkllkler 5181942 flatlerl diye Sular idaresine bildirmiıtir. 
hakkında bazı hartta ve resml ka
yıtlar olduğu tahmin edilmektedir. 
Belediye, bu hususta genel kurmay
dan maIQmat rica edecekUr. 

Bet yllzijııcü Ylldönfunli ne yalnız 
belediyenin detfl, Nana VekAietlnln 
de alAkadar olduıtunu haber aldık. 
Nafia. Veklll general AH P'uat Cebe
soy geçenlerde §ehrlmizde bulunduıtu 
zaman bu mevzu etrafında tedklkler 
yapmıştır. 

Beklenilmiyen 
bir dönüş 

Yatağında bir yabanci 
erkek görünce tabanca

ıini çekerek öldürdü 

" 7.& 933 Tllrk rıorr.ıı l . il 111. 23,75 
ı 6 1938 1kramlyell 20,50 
• ı 1933 ltramlyell Ergani 22.10 
• '1 193' Sivas-Erzurum ı 20.-

Bir otomobil telgraf dire
ğine çarparak parçalandı 

• • 1934 Sıvas - Enurum 2-7 20,10 Şoför Mehmedin idaresindeki oto· 
• • 1941 DemlryoJu Isttkrozı I 20.10 mobil Yakacık caddesinden hızla 
• > • • • ., n 19,'75 giderken, önüne çıkan bir çocuğa 

A. Demlryolu tahvili l·ll 62,75 çarpmamak için otomobili çevirmiı 
A, Demlryolu tahvlll III 61.75 ve yol kenarındaki elektrik direği-
A. Demiryolu mümessil senet 48.25 ne çarpmıştır, Şiddetli çarpma neti· 
T. C. Merkez Bankası 155- · d b 'l 1 f" 

14
·
50 

cesın e otomo ı parça anmı~. ıo or 
T. f ş bankası nama muharrer M h l T. h bankası <hamile alt ) a:8o e met yara anmııtır. 
T. h bankası mümessil his. 200.-
A. Dem.lryollan şlrketı < % 60) SO.M 
A. Demlryollan .şirketi (% 100) 49.50 
Esklhlsar clmento 10.65 
Kredi Fonslye 1903 102.-

• • 1911 97,-
• • Amorti 67.50 

• Kupon ı.ıo 
Londra üzerine ı sterlin 5,2375 
Nevyork ftzertne 100 dolar 130.70 
Cenevre üzerine 100 
İS\'lçre frangı 

Büyükada 
• • 

cınayetı 

Mahkeme dün şahitleri 
dinledi --Fakat kurt kapanından silkinmit 

yaman bir pehlivan gıÖİ kurtuluyor. Silivrinin Fener köyünde Ali adm
Zira, colabilin cilik felsefesi un· da biri ile beraber yaııyan Emine, 
nmda hemen be: Jerde bikim. evvelki gece Ali evde bulunmadığı 

Madrtd tızertne 100 pezeta 
Stokbolın üzerine 100 kuron 

BORSA Dl$1NDA 

30.70 
12.9325 

30,70 Beraber ya~adığı Fatma Hayat 
adındaki kadını Büyükadada Güver
cinlik denilen yerde bıçakla öldüren 

•--• sırada aynı köyden Hasan adında bi-«- Miknauaıı mayn'a çare mi 
baldunU%? Al anna karmca çokla- rlni eve almııtır. Gece yarıaı eve dö-

Türk altını 
Külce altın bir gramı 
Mecidiye 

so 90 Sed d h k . 'k" . v '
10 

a ın mu a emeeıne ı ıncı agır 

~· 82 ceza mahkemesinde devam edilmiış-
• tir. Şahit olarak din1enen komiser lb-

cSeni almazsam, baban - Kocan Hamdunu yolda öldür· 

d •mi ~~- k mtışıer, Hamdun can verii'ken, ı;ent 
en ~ u.ece » bana emanet etmıı. Ba.ba.ndan gelen 

Tl - Pl, Samanın dedlRI a1bl. Ya.- bu ha.ber beni de sevindlrdt. Tataıcol 
madaya blr banf mektubu pder. Korsanın kızı blrdenblre titredi: 
dikten sonra, ilk 1"' Taka.ta ile to- - Hamdun ölmllf, öyle mi? 
nu.şmata gitmek oldu. Tl - P1 onunla - Evet. Yolda köylüler tarafın .. 
evlen1r.ı;e, Yamadanın :tinini yatıftı- dan ôldtırülmO.,. 
racaRmı ve bu ruretıe korsanların ht1- Tatakonun gözleri .sulandı: 
cumundan Osaluıyı lroruyac&Rını - O, arb.smdan aRlanacaıc bil 
umuyordu. erkekti. Yeryt1zünde ben onun k& 
Yama.danın verdiği on b8f günlük, dar mert ve cesur bir adam gClrme

mühlet hen\lz bltmemlştt. Tl - P1 ona dlm 
bu mühletten önce cevap ıönder- • 
mLştı. - Hamdunu ben de yatından ta.-

Ti _ Pl bir gün samayı yanına aı- nınm. Denlz aıb.daşımızdır. Oerçelr 
dı ve: onun etine her yerde ta.sla.nmaz. Fa· 

_ Onun gönlünü yapmak ıçın, aya.- tat, ben sana onu aratmanata ça-
ğma gttmellytm,. lıeaca.ltm. 

Dedi, zindana ıncıı. Takako ta§kın ~kın etrafına ba.• 
Takako toprak ~ünde uzaDDllf ra- kındı: 

tıyordu. - Ne demek istiyorsun? Beni 
Kapıdan görllnen T1 - Pi eestn1 ytık- idamdan vazgeçtin mi? 

at'lttl: • - Evet. Dedim ya,. babanla an-
- Çarmıha gertlm1ş bir hırlst1yan laştık.. seni almağa. geldlın, Bundan 

gibi yüzüstü yere neden yattın? sonra hayatımızı blrleft.11'.p bll': yas-
Takako cevap vermedi. tıkta beraber yatacaR-ız. Eğer seni 
sama: almazsam, baban derlml yüzecek, 
- o dişi kaplan kolay kolay ko- Takakol 

nuşmaz, dedi, lstersen1z onu ben to- - Bana blr yandan en çok sevdl-
nuşturayım. itim bir adamın ölüm haberini ve-

Takako bu sözü duyunca blflllı rtyorsun.. blr yandan da kalbimle 
kaldırdı: oynuyorsun! İnsan blrdcııb!rc tld-

- Dişi kaplanı ancak mert bir u- detle yere düştü~ zaman gillcmez; 
lan konuşturablllr. Sentn gibi korkak ancak a.ğlıyablllr. 
blr tllkl değil,. - Blr insan yere düştüğü ~man, 

Sama fena halde hiddetlendi. onu kolundan tutup ka.ldınrlarsa, el. 
- Ben ne korkak btr adamım •• ne bette güler. Bd gülmek, blr kurtulu-

de bir tllklylm. fUll TerdlRI .tevlnç ve neşenın 1fnde-
Dlye ba!Prdı ve zindandan tçettye 61dlr. Sen de tıpkı öyle kurtulmuı 

girdi. bir insan eevlnci içinde güleblltrsln, 
Ti • Pi eme 148ret ederek: Takakol 
- Ben bir kenarda dur, Sa.mal (Arkası var) 

-----• GEDİKPASA: YAZLIK 

AZAK Sineması Bahçesinde 
3 üncü yeni programında profesör 

~ATI SUNGUR 
CANLI BiR iNSANI KESiYOR 

~--••••Tenuiller tam saat 9 da hatlar·•••••••~• 

LALE Sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren 2 filim birden 

KADIN ve ŞEYTAN il Gönüllü Kahraman 
Pau1ette Codard - Bob Hope Türk~e: Gary Cooper 

Hazır Elbiseci, Kazmirci, Terzi Levazımı Sabcı
ları lle Bilumum Terzilere nen Ali, odada yatağında Emine ile 

ianda deniulb farJaaL.. Bakalım Haaanın vatbklarını aörilnce taban-
...ı!-.le :~ ...-..i in •• edebilm.-.. :. •-~- " - • 
....... ..,, •-- -- - aa&" caaını çekerek ate, etmİf ve Ha.sanı 
edecek mi?» öldUrmUıtür. 

c- Öyleyse ben de vapur yerine Yakayı milteakip Ali kaçıp izini r
------ı rahim, poliı Fazıl ve Seyleddin, Ith ı" t Ih t s· ı·kı . 
R A D Y O maznun Sed~d~n "k~;a~~la geli.ps a a çı ve raca çı ır 1 erı 

_ c.Ben metresımı oldurdum, tealım u " K" • ı• v • d 
oluyorum> dediğini, beraber vaka mumı atıp ıgın en : 

hava remileri yaparım! Tahtelhahir- kaybetmiştir. Alinin lttanbula kaç-
Jerin bakakalıml» maıı ihtimali göz önUnde tutularak 

n• tahkikata giriıilmiıtir. 

Bir Türk piri şöyle dernit: 

Olmaz olmaz! Deme: c.Olmazl:t Ö L Ü M 
olmaz olmaz. Türk Tütün Limited Şirketi Mü-

Fikir bundan lli hulasa edilemez. dür muavini Nihad Y es'lel'in eıi ve 
•• Merkez Bankası memurlanndan 

Pek• • 7 E • !~..1-•-iJ ? Muhi. Galip Yencl'in anneai ve Mithat, 
ı sız v111~ex er ti· M' • R"f y ı·· } · • d k!l ? B' ? H · · ? Y:-'--- ırat ve ı at ene ın yenge erıı n:z c 11~. ız ep~~ ~ CEULE NiHAD YENEL 

lifle değil, hareketlerimizle, bilfiil müptela olduğu hastalıktan kurtula
«oldurtmaıt lanmızla şu colabilin mıyarak irtihal etmi~tir. Cenazesi bu
ciler fırkasının ne derece baaıyız? günkü Perıembe gijnü öileyin T q
Saalim, aynı zamanda cNe derece vikiye camiinde namazı kılındıktan 
~ adamıyız ?ıt minasına ,elir. ıonra F eriköy mezarlığında aile 

(Va - Nu) malcbereaine defnedilecektir. 

Baıfinkii program yerine gidince Sedadan, CC$edin bu- Aylık olarak İstanbul vllAyetlne ayrılan y11nltı kumaşlar n terzl ıeve.-
12.30 Program, 12,33 Hüzzam ma.- lunduğu yeri teabit edemediğini ve zımı tevzi d1lecekt1r. Umumt kltıpllğtmlse Jtaydedlle.rek muamelelertni ıe

kamından prkılar 12 45 Ajans ha- uzun bir aramadan sonra ceıedi bul- kemmül ettlrmlo olan ka.zm1rcller1n eski piyango mildilrlilğü kaf113lllda '1ı 
terleri, 13,00 Şarb ve' türküler, 18,03 du~wl~n~ı,. o civarda Sedııdın iddia numara.da Kazmlrcller Tevzi Komitesine n terzi ıevar.um mtıcıl:ın llı 
Türküler, 18,15 Fasıl heyeti, 19,00 ettıgı gıbı, tabaııca bulamadıklannı bll'umum teroıertn Ankara caddealnde 10 numarada Terıller CeıniyeUne vı 
Dış politika icmali, 19,15 Dans mil- ve Sedadın Fatma Hayatı öldürmek hazır elbbecllerln de Dördtlncü Vakıf Hanı altında. 1/60 numaraya müra,... 
zliti (Pl.), 19,30 Ajans haberleri, 19,45 üzere oraya ıötürüp cinayeti bıçakla caallan ltızumu tebllit olunur. (842ll) 
Yurttan sesler, 20,15 Radyo gazetesi, ve teammüden işlediği kanaatinde 
20,45 Saz eserleri, 21,00 Ziraat Takvi- bulunduklarını söylemişlerdir. 
mi, 21,10 Şarkı ve türküler, 21,SO Diier ıahitlerin dinlenmesi için 
Kahramanlar saati, 21,45 Senfonik muhakeme başka güne bırakılmı~tlr. 
program CPI. >, 22.30 Ajans haberleri 
ve borsalar. 

Yarın sabahki proıram 

7,30 Program, 7,32 Vücudumuzu ça
lıftıralım, '1,40 AJans haberlerl, '1,5ıl 
Senfonik parçalar (Pl.), 8,20 Evin 
aaatt. 

Kadıköy Balkovlnden: 
15 Ağustos 942 cumartesı günü .saat 

14 te Moda Yüzme havuzunda yüz
me Ytlrlşlan yapılaca~dan i§tlrlk 
etm~k lsttyenlerin §imdiden Halkcv1 
idare mlidtlr1üğüne müracaatla.n, 

Bay Amcaya göre ... 

Şose veköprüler İstanbul mıntaka müdürlüğünden 
Askeri yollar inşaatı ihtiyacı 1çln 90 adet 1100 - 400 litrelik bidon satın 

alınacaktır. 
Muhammen bedel C9720J ııiadır. 
Eksiltme 10/ 8/ 9'2 pazartesi günü .saat 15,30 da Kart.köy Perçcmll sokak 

Cemaat hanında Şose ve köprüler İst. Mıntnka mMürlüğl\ e-k.slltme komis
yonunda yapılacaktır. 

İsteklflerln (729} liralık muvakkat teminatla beraber kanunun taylıı 
ettlğt vesttalan hamilen muayyen gün ve saatte komisyona gelmelerJ. 

Şartnamesi parasız olarak dairemizden verllecekt.ı.r. (8392) 

- Gazetelerdekl fU balo haberleri· .•• Hemen hepsi de aynı idı,.t!ada: .•• Eiter Emlnönil Ha.lkevlnln milli 
De bakıp düşünüyonım bay Amca... ıBu balo mevs1m1nin en etıencchı ba.- oyunlar festivali 1llnlanndak1 alb1 

... cBu var ... > dense 11eysel •• Fnkat böyle kuru blr iddiadan 
balonun gerçekten en eğlenceli balo 
olacağına nasıl em1n olmalı? •• 

B. A. - Orası bayanlann insafına 
bağlı. Eıter yüzlerce liralık tuvaletle 

losu ola.cnktır,ı d>I'Oiramımızda fU Tar.,. giderlerse kimsenın a~mı bıçak aç. 
mnz. Fnkat basma tuvaletle gldel'.
ıerse herkesin memnun olacaıtı mıa· 
hakkak! ... 
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KUPONLU· VADE ti· Mr=YDUAT 

VARLl61NIZI TE .N EDER 

~~Q A411N 9fRIN06 ·PAQANlN · rA1Zl·VERlllQ 

TÜRK·TfCARET· BANKASl·A·S· 

Makine, Mensucat Mühendisleri 
Memur ve Stajyer Ahnacak 
Ankarada Şirket Merkezi ile Malatya ve Adana Mensucat Fabri

kalarında muhtelif ıervislerdo çalııtırılmak ve 3659 aayıh Barem 
kanunu ahkamına göre aylık verilmek üzere memur ve ıtajyerler 
alınacaktır. 

Yaşı 45 den yukarı olmamak ve askerliğini yapmış bulunmak ıar
tile memurin kanununda yazılı evsafı haiz isteklilerin mufassal 
hal tercümeleri ve bir adet fotoğraflan ile birlikte 15.8. 942 tarihiııe 
hdar bizzat veya mektupla Ankara Yenişehir Erdoğan sokağında 
Malatya Bez ve iplik Fabrikaları T. A. Ş. Umum Müdürlüğüne mü
acaatları. 

')ACINfZ DÖKOLOYORSA, BAŞINIZDA KEPEK VARSA 

AJiK SAÇ EKSiRI 

Oıımartest ekpmındaıı ıtıba.rcı 

Yenikapa Bandııd>UmundA 

M. ÇAKIR'ın 0AZ1Nosmm.1 

Her "9._auı sea Kra.ıtçesı 

HA - • YET YOCESES 
vt Tlrmt t!ftUt su •mıtat!an b!r!!kW. 

Tem!s han., Otızet _.m.e, fevblld• ucnuılulc, 
Telefon: 23'7G7 

Devlet Demlryollari ve Llmanlari lıletme 
Umum idaresi ili.nlari 11 

Şoför dikkati 
Puar günü ıabah 7 - '1.SO Befllc
taftaıı Köprüye aldığımııı tat.st. 
de ubnda loymetslz olan mavl 
bir e,arp <batörtüsü) unutuı
m~ AncaJc btr hatıra oldu
lundan, 1yt bir müklfat muka
blllnd.e B~at Serencebey yo
kuşu Çitlenbik aıokak 16 ya tes
lim edilmesi rica olunur. 

DiKKAT 

6 A~ustos 194a · 

YENİ NEŞRİYAT: 

DENİZ mecmuası bugün çıktı 
Atılayın batışı mUnasebeUyle ha• 

zırlanan bu tevkal!de sayıyı beheme
hal görünüz. 

Sünnet düğünü ve 
•• musamere 

Aleıudar Kızılay fubesinden: 
22 ağustos 942 cumartesi günQ ve 

gecesi Saraybumunda tertibedllen ve 
sa.baha kadar devam edecek olan 
sevlmll muslld üstadımız sayın bay 

2 Beygir kuvvetinde bir Münir Nureddln de şeıef verecej!l gtbl 
mua'u.Uıl müsamere ve sUnnet dilğü-

TRiFAZE KOMPRESÖRt1 nü lçln sünnet çocuklarının her gün 
Plstoıe Ue satalıkhr. saat 17 den 20 ye kadar Emlnönft 

ADRES: : Beyoğlu. Ağa Camii Halkevı binasındaki merkezimize mil-
Muhammen bedell (33000) lira olıuı 300 M1 çam dilme 19/8/942 çarşam- Mahyecl sok.ak No. 9• racaatıan. 

ba gilnO. saat 15 de kapalı zart usullle Ankarada İdare Binasında toplanan •••••••••••••• Zayi - İstanbul Şifli tramvay ta-
mın-kez 9 uncu komisyonca satın alınacaktır. mlrhaneslnden almış olduğum 6:>5 

Bu fft gtnnet l!teyenlerfn (2475) lltahk muvalr:bt teminat 11• kanunun .. •••••••••••il!! ~ı sayılı pasoyu zayt ettiğimden ta-
tayln ettıtı veslkalan V& tetıtnertnı aynı gün saat 14 e kadar adı geçen ko- SATILIK YALI mlrhaRe ile alakam kesileceğinden 655 
~-yon relsl.ltlne vermeleri llzımdır. Çubukluda. iskeleye ya.kın, bah- işçi sayılı pasonun hükmiıniln k!\1-

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar- çell ve ormanı havi, içinde akar madığı llAn olunur. 
paşada. Tesellüm ve Sevk Şefll~lnden temtn olunur, (8287) suyU bulunan sağlam bir b1nn: B, Ada Çınar caddesi No. 48 teı-"Vlyecl 

Muhammen bedeli (137000) Ura o~n Jçl, dı.,ı ga.Ivanizll çift çemberli 200 •••M•ü•ra•c•a•n•t•T•e•l:•3•0•-•6••• ______ n_ıf_at_K_a_ış_• ___ _ 
lltrellk: 2000 adet sao varil 19/8/942 çarşamba günü saat 1~.30 da. kapalı Sultanahmet üçüncü sulh hukuk 
zart usuuıe Ankarada İdare Binasında toplanan metkez 9 uncu komisyoncal !!!lm•••••••1•••••1! m:ıhkemeslnden: 942117 
satın alınacaktır. Okur Yazar Kemal ve Ahmet İlhan ve Ayşe 

Bu işe glrmek ısteyen.lerln (8100) liralık muvakkat teminat ile kanunun BAY AN ARANIYOR Refhnnın şaylnn ve müştereken mu-
tayin etti~ vesika.lan ve tekllflerını aynı gün saat 14,30 a kadar adı geçen tasamr olduklnn İstanbul Kumkapı. 
komisyon reisliğine vermeleri lCızımdır, 1 Blr tüccarın yazılarına baka- , da Nişancı Mehmet pa.,a mııhallesln-

Şartnameler 2 Ura mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden cak ve iki klşlllk aile yanında de Mabeyinci çe~est solroğındn (31) 
temln olunur. (8308) kalabilecek, tafsU~t lçln lO dan mükerrer numaralı ve (600) Ura kıy-* !\ e kadar telefon: 20605. met! mubammenell bir kıLa arsanın 

D. D. Yolları 10 uncu işletme müdürlüğünden: Iktncı nçık arttırması (18/ 8/942> ta-
te · Zayi - ıstanbul emniyet müdiır- rlhlne müsadlf salı günü saat 00 dan 

Kuma§, astarlık sa n ve kazalinl İdareye, tel~. a1Ametl farika masra!- lüğü dördüncü şubeden e.ldJğun Yu- 12> ye kadar Suıtannhmet Uçüncd 
lan da müteahhide alt olmak üzere 900 takım elbise, 400 adet palto ve 900 t d 00 1 .... •Ih hukuk mahkemesi b'"'-klta"'~ d kas esı k lı nan Sbeasın an 4 55 numara ı ika- "" ._,. ..,.-,, 
a et ketin lmally apa urt usulile eksiltmeye konulmu.,tur. met tezkeresini kaybettim, Yenisini odasında ıcra olunacaktır: Kemal ve-

Ekslltme 2l/8/l942 cuma günü saat 15 de Erzurum lO İşletm() Müdür- alaca~m~art esklslnln hllkmü yoktur. İlhan ve Refhanın müştereken muta-
lüğü blnasında yapılacaktır. Mustafa Pamutı:oğlu sarrır oldukları karyola ve komodin 

Muhammen bedell 19350 Ura olup muvakkat teminat miktarı 1452 Ura. ve gardlrop ve halı ve seccııde ve ya-
dır. tak ve yorgan ve yemek takımı ve 

Isteklllerin muvakkat temlnatlarlle beraber kanunun tayln ettlkl ve- Beşiktaş As. Şb. sinden: it 
saiki, tekli! mektuplannı belll günde sa.at 14 e kadar Erz:urum 10 İşletme sa ev eşyası (19/8/942> tarlbtne 
komisyonu Başkanlıtına vermeleri IAzımdır. Posta g ..... lkmelerl kabul edilmez. 1339 doğumlu ve bu doğumlularla müsadlf çarşamba gUnü saat (14 den 

~" muameleye t~bl erlerin ilk ve son 111 ya kadar İstanbul Suitanahmet-
Şartnameter parasız olarak Erzurum 10 İşletme MüdürlüiUnden a1ına.blllr. yoklamalarına aRustos 942 sonuna te Dlvanyolu caddesinde Taş mektep 

(8414) kadar devam edileceği evvelce 11An lttisailnde (70> numaralı hanenin 

BEBEKTE SATILIK APARTIMAN 
Bebe~ klbar bir yerinde denlz kenannda genLt üç datrell, boı 

alya ve manzaralı betonanne bir Apartıman uygun bedelle satılıktır, 
Kalorifer ve sıcak su tertibatı ile beraber tekmil konforu ve genlf 

bahçesı vardır. Müracaat Tel: 60439. 

Hali tasfiyede mahdut mesuliyetli 
Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Memur 

ve İtçileri istihlak Kooperatifi 
Tasfiye heyetinden: 

Fevk.alide olarak 29/8/941 tarihinde içtlma eden Şirket umum hey'e
tlnce Şirketin tasflyeıılne karar verilmesi üzerine tasfiye muamelAtı ahiren 

edlmlştl, Bu deta gör!llen lüzuma üst katında dairede satılacağından 
binaen 20 ağustos 942 günü yokla- o gün ve saatte mahallinde buluna
malar hitam bulacağından mükellef- cak satış memuruna mfiraeaatları: 
ıertn salı, perşembe ve cuma. günleri Elmas ve pantantlf ve küpe ve salr 
saat 9 dan 12 ye kadar müracaat mücevherat ve zikıymet eşya (20/8/ 
etmelert, etmlyenler hakkında kanunt 942) tarihine mll.sadlf perşembe günft 
takibat yapılacaAından Şb. de kayıtlı saat (14 ten I5l e kadar İstanbul 
olanların ceza görmemelert için be- Sandal Bedesteninde Mezat salonun
hemehal 20 a~stos 942 gününe ka- da satılacaktır: O gün ve saatte ma.
dar yoklamalarını yaptırmalan ehem- halimde bulunacak memuruna mü-
mlyetle HAn olunur. racaatıan ll!n olunur. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü llinları 1 ._ ____ _ 
BI todacıya. ltizum vardır. AskerUlekle allkasl olmayan tallplelrn mlt-

dürlyete müracaatları. (8385) 

Maarif Vekilliğinden 
ikmal edllm~ bulunmasına binaen umumi heyetin ~ğıda. yazılı ıııznarneyi Muhtelit vllı\yetlerdeki ticaret llselerile orta ticaret okullarının mes
görüşmek üzere 25.8,942 tarihinde saat 10 da Beykoz Dert ve Kundura Fab- !ek dersleri için ö~tmene ihtiyaç vardır. Bu öğretmenliklere Yüksek Iktısat 
rıknsında lçtlmaa daveti takarrur ettiğinden hlssedarlann belll gün ve ve Ticaret okullarından mezun bulunanlar tayln edilecektir, Bu glbilel1t 
sı>atte teşrifi rca olunur. 3656 sayılı kanun hukümlertnc göre maaş verilecektir, Memurin kanununun 

RUZNAME: 1 - BllAnço llc kfır ve zarar cetvelinin tasdlkl 4 üncU maddesinde yazılı şartlan haiz bulunanların aşa~da yazılı belgeler-
2 - Mürocc.at etmeyen ve adresleri malüm olmayan alacak-· le birlikte 20/VIII/1942 tarihine kadar Vekilliğe müracaatları llzımdır. 
lara alt matıfıbatın bankaya tediyesinden sonraki mevcudun A - Tahsll vesikasının aslı veya tasdikli sureti, 
ortaklara tevzllne karar verilmesi. b - Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli sureti, 
3 - Tasfiye memurlarının ibrası. c - Maarif müdürlüğünden tasdikli ve fotoğra!lı fiş, 

d - Öğretmenliğe mAnl sıhht bir hali olmadığına. dair bir hükumet 

İstanbul Jandarma satın alma 
komisyonu başkanlığından: 

Mlkdan Fiyatı Teminat bedeli İlk teminatı 
Kllo C1nsi Kuruş Sn. Lira Lira Kuruş 

--:-~~~---:~~---~---

30, 000 zeytin yağı 114 43 34 329 2574 68 
20,000 Sabun 79 78 15.956 1196 70 

1 - Nümuneslle, evsafına ve şartnamesine uygun fiyatı ve llk teminatı 
yukarda yazılı otuz ton zeytin yağı ve ylrml ton sabun 17/8/942 pazartesi 
saat 15 de İstanbul Taksımde jandarma satın alma komisyonunda kapalı 
zarf eksUtmeslle alınacaktır. 

2 - İki kalem yiyeceğin bir arada veya ayrı ayn ısteklıtere ihalest 
caizdir. 

3 - Taahhüdün balj\aması ve itası sırasında lhtlyen mecburi olan 
dnnıg:. reslmlerl, vergller, mukavele ve temlnat lçln olan masraflarla mua
yer:e masrafı tevsik edilmek ,artııe ayrıca müLeahhlde ödenecektJr. 

• 4 - Sabun çuvalsır alınacak ve icabında çuval!arı ayrıca ınübayaa ed.1-
ıecektlr. 

5 - Şartname her gün komisyonumuzdan parasız e.lınır. Nümuneler 
her•gi1n çöriilür • 

8 - fsteklilerln tapalı zarf teklif mektuplarını ihale vaktinden bir saat 
evveline kadar makbuz kartılıtında adı geçen komisyonumuza venn~lerı. 

t804h 

doktorundan alınmış rapor, 
e - Şimdiye kadar ba§ka yerlerde çalışmı., olanların çalıştıkları yer· 

lerden aldıkları vesika.tar, 
t - İki tane 3.5 x 4.5 ebadında 1nce kn~da ç1karılmlf fotoğraf, 
g - Polisçe tasdikli do(:ruluk kA.tıdı, 
h - Askerllğl:ıl ynpmUJ olanların terhis tezkeresl, 
Aranılan şartlan haiz bulunanların belgeleri ve durumları tetkik edU· 

dikten sonra tayinleri yapılnbıtecektlr. c827b c6144• 

Mahrukat Ofisi Umum Müdürlüğündenı 
1 - Terkos gölü civarında Balaban bumu yakınında Eleclk mandıra 

Vakıf ormanından tstlhsıı.l olunıı.cn.ıı: vasatı 300 ton mangal kömUrünU or• 
man bedelinden başka bütlln rfisum ve masrafı işletene alt olmak üzere 
şıırtnamesl mucibince beher kilosu 8 kuruş mukab11lnde tstanbulda teslim 
talibi uhdesindedir, 

2 - 10 A~stos 942 pnzartesl günü saat 11 de ihalesi icra kılınacağın
dan eksik bedelle talip olanların bir Ura teminat akçeslle mezkQr gün vt 
saa.te kadar İstanbul mahrukat oflalndekl komlsyona müracaat etmelerl. 

3 - Bu saatten sonra vuku bu:acak mü.racaatlar kabul edilmez. (8350 

·Münakalat Vekaleti Devlet Limanları lıletme 
Umum Müdürlüğündenı 

KULLANINIZ. TF.SIRINt DERHAL GÖRORSONOz. --61------------------- .. İdareye mamacı alınacağından ata~datl şeraiti ha.la olanların Galata 
idare mertı:ezlnde Enspektörlü~e müracaatları. · 

Dahiliye Mütehassısı 

DOKTOR ALllACAK: 
Malatya Fabrikamız Hastahanesinde dainıl hizmet görmek tızere 

260 lira ücretle blr dahili.ye miltehaaaıaı doktor alınacaktır. 
Taliplerin fotograflı mufassal hll tercümeleri ne bizzat veya mek

~upla Ankara YenişehJr Erdoğan sokak: 18 numarada Malatya Bez ve 
Ipllk Fabrikalan Türk Ar.onim Ş1rketı Umum MüdürlURi1ne miiraca.at
ları. 

Istanbul Berberler cemiyetinden 
Cemiyetimiz tarafndan muhtelif saç makineleri temin ed.ilmittir. 

Usta ve kalf alann 942 yılma ait cüzdanlarile 4/8/942 Salı günü sa
at t 4 teın itibaren Ce • te müracaatlleri ilan olunur. 

Eti Bank İstanbul Bürosundan: 

Bir Milyon Prese Tuğlası 
Satın alınacaktır. Şeraiti öğrenmek isteyenlerin YenipoM:anc karşı· 

sında Yeni Valde Hanındaki Büromuza müracaatları. 

ist nbul Otellerine 
PATİSKA •ılacaklır. Fazla İzahat isteyenler Cemiyet reisine 
müracaat etsinler, 

.-

'l'tlrki~e CtlmhuriJ'eti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarlhl: 1888 - sermayesi: 100,000,000 Türk Uruı Şube ve 

ajans adedi: %65 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para blrUdirtulere 28,800 Ura ikramiye veriyor& 

Zira.at Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplarında en 
az 60 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a il<' ataRıdak! 

pllna göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 Adet 1.000 liralık 4..000 llia 
' • 500 • 2.000 • 
4 R 250 » 1.000 » 

40 • 100 • 4.000 • 

100 adet 50 llrabk 5.000 Ura 
120 • 40 • 4.800 ~ 

160 • 20 • 3.200 • 

DiKKATı HesaplJıtındak1 paralar btr sene içinde &o liradan aıatı 
düşmlyenlere ikramiye çıktı~ takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 
Kuralar senede .ı defa 11 eylfil, 11 b!rlnclkfuıWl. 11 mart Ye 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. .. ... 

1 - Muvazzaf askerllilnl ve 942 yoklamasını yapDllf olınAk. 
2 - Zabıtaca musaddaJı: hüsnü hal varakası ve liman cUzdanı bamJI 

buh:nmak, (8352) 

inhisarlar U. Müdürlüiündenı 

ı - Müteahhit nam ve hesabına olmak üzere fartn1Ulleal muclblncı 
c600.000• adet kestane çubu~ pazarlıkla. satın alınacaktır. 

2 - PaZarlık 14/8/942 tarihine rutlayan cuma gUnü aa.at ıo.~o de Ka.. 
bataşta Levazım şubeslndeld Alım komisyonunda. yapılacaktır. 

3 - Şartnameler her gün sözll geçen ~bede görı1leblllr. 
4 - İstekltlerln pazarlık lçln tayin edilen gün ve saatte % 7 .S Rlivenmı 

paralarlle birl.lkt& adı geçen komisyona gelmeleri UAn olunur. c8410• 

Belgrat Devlet Orman ıletmeıi 
Revir Amirliğinden: 

t - İ.fletmemlzin Kurtkemerl bölgesi deposunda mevcut 4 - 12 metre 
· uzunlu!unda ve muhtellf et>atta cıl~O• yüz elll metreküp dörl köşe me,,e ke

rest€si açık arttırmaya çıkatılmıştır. 
2 - Beher metre küpUn muhammen rıatı c76• lira 25 kuruştur. 
3 - ~ 24/8/942 pazartesi saat H de Büyükdere Beilgrat Orman İ~ 

letmesı Revir Am.ırllğtndedlr. 
. 4 - Muvakkat temln:ı.t c857• llra ._7uıo kul'U§tur 

!J - Bu satışa alt şartname, İstanbul Orman Qevlrge MUdilrlüğUnde ve 
İşletme merkezlnde keresteler Kurtkemerl deposunda görülebilir. .8315• 

VEZNEDAR ARANIYOR 
İstanbulda. büyük bir tlrkette veznedarlık yapacak ve kem verebile

cek blr memur aranıyor. tsteklllerln yazı ile CM. B.) rumuzlle P, K. 
176 ya yazmaları. 


