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Hükômetin beyannamesi her 
.yerde memnuniyetle karşllandı 

Dünya gazetel~ri ve radyoları Ba,vekilimizin 
sözlerini elıemmiyetle kaydediyorlar . 

Saraçoğlu 

nümune olacak 
bitaraf pilot 

Bir lıviçre gazetesinin 
çok takdirkar makalesi 

Ankara 6 (Radyo Gazetesi) - bir kaynaktan bildiriliyor: Türkiye 
Dünya hasmı, Baıvekil Şükril Saraç- Başvekili Saraçoğlu tarafından ıöy
oğlunun Büyük Millet Meclisinde lenen nutuk Berlindo Türkiyenin bü
söylediği nutukla meıgul olmakta ve tün aahalarda tıkı bir tarafsızlık ta
Saraçoğlunün beyannamesini kendi kip eylamelc. niyetinde bulunduğu
görüılerine göre mütalaa etmekte- nun bir delili addolunmaktadır. 
dirler. Beyanname her tar&.fta ta.svi- Berfin ıiyaıi mahfillerinin fikrine 
be mazhıı.r olmuıtur. İngiliz radyoıu göre nutuk, bir çok Türk devlet 
Şükrü Saraçoğlunun Türkiye - Brl· adamlan tarafından aylardanberi 
tanya ittifakına temas edecı ıözlerini söylenmiş olduğu üzere kime karıı 
ıamimiyetle karşılamıı ve lngiltere- olurıa olsun Türlc.iyeınin tecavüz fikri 
de derin bir memnuniyet uyandırdı- beslemediğini ve lngiliz İttifakile 
ğını söylemiştir. Mihver radyoları da Alman dostluk paktının birbirine 
Ba1Vekilin Türk - Alman münase• müvazi yürüyüşünü bir kere daha 

ısvlçrc'de Bernc'de çıkan Der Bund betlerine dair sözlerini memnuniyet- belirtmektedir. 
ıazetesi 22 temmuz tarihli nüshasın- le tebarüz ettirmişlerdir. 
da oSaroçoğlu nümune olacak blta- Amerikan gazeteleri de buğday Bulgaristan'daki intiba 
raf pllob b~lığı altında şu makaleyi gönderilmesi hususunda Amerikansı So/y 6 (AA ) _ (Of), T" ıc·-
neşretmlştir: gösterdiği kolaylıklara Şükrü Saraç- B a kT 'ş.:k il S 

1 
• "'1 ur ı 

Parlak ve muvaffakıyetlerlc dolu oğlunun açık teşeklc:Urlerini memnu- ~~. k~ıve kı B t ar~ı~r ~ndn 
20 senelik siyasi blr hayattan sonra niyetle kaydetmiılerdir Bütün bun- ukn .~kut u 

1 
~ g~br ima ermd e 

Türkiye devlet reisi imıat Inönü ta- I d b . · h f ço mu emme mtı a ar uyan ır-
ar an eyannamenın er tara ta B ı hf'll · T" k' · rafından hükümet reisliğine getlrll- k . • mıştır. u gar ma ı en ur ıyenın 

DÖi olan Türkiye Hariciye Vekili. 50 i;.. ıyı karoılandığı anlaıılmaktadır. tam bir tarafsızlık siyasetini idame 
yaşlarında küçük, ince ve zahiren ... unya ~asını .. ve . ra~yolan, Saraç- etmek kararını büyüle bir memnuni
dlkkat naznnnı iistüne çekmlyen mü- oglu gibı tecrubelı hır devlet adamı• yetle belirtmektedir Bütün gazete
tevnzı bir adamdır. Dalma çok güzel na ~ahip olmasından dolayı Türki- ter, nutkun çok ge~iı bir hülasasını 
giyinen, çellk montörlil gözlfikler ta- yeyı kutlamaktadırlar. neıretmekte ve ezcümle cTürkiye 
şıyan. doğduğu şehre kal'§'l büyük Almanyadaki akisler daima doıtluğa dostlukla mukabele 
sempatisi, ecnebi memleketJerde seya- B l' 6 (AA ) y ~ d -'- · fı'- lk ı k d 
hatıere knrşı da mahsfis bir 1rklnt1sl er ın . . - arı resm. e eccm;.tır> uasmı a ıı ama ta ır. 

olan bu adamın insana verdiği tntıba 
vehleten hUrrlyct uğrunda müce:cıeıe
ler yapmış bir insan veya çok ince bl.r 
diplomat olmaktan ziyade namuslu ve 
mutavassıt bir dcv:et ad1mı olmak
tan ib:ı.rettır. Söylendi ine göre Sa
l'açoğlu isml de kendisinin aynı za
nıandıı menşeini \'I' muhitini göster
mektedir. 

Fakat eğer zevo.hir ins:.ı.m şıuıdıye 
kadar hiç bir vakit aldatmamış bCe 
01.sA hiç şiıphe yok kl bu seter bu ro
lünü mükemmelen lfn etmekte:ilr 
Çünkü zahiren bu kadar mütevazı "~ 
çekingen görunen bu adam, büvük 
ko?nylıkla müşkülleri halledehLen, 
her vaziyetin ve her hft.dlsenln lcabet
tlrdlğl derecelere kolayca ylikse1ebi
len birçok lisana vnkıt, pslkolo:; \'e 
dünyada pek az tesadüf edilen ve 
fakat her tesadUf ldUdlkçe biltün 
dlinyanın hayret ve hilrmettnı fü;tü
ne celbeden şnşmnz bir siyaset hls
slne hakklle malik bir devlet ada
mıdır. 

Bütün memuriyet hayııtı kendisin
deki muhtelif knblliyetıertn ve kendi 
ana toprağına karşı olan mutaassıp 
ba~lılığmın cnnlı bir timsalidir. 
İzmir vllllyetlnln küçük blr şehrin

de doğmuş olan Snrnçoğlu. idadi tah
Stllnt oradl gördiıkten sonra istruı
buı darültununa gitmiş ve her şu
bede temayüz etmek hususundaki he
vesi birkaç fakü!teyl birden taktbet
ıneslne sebep olmuştur. Bu suretıe
dlr ki Istnnbul'da hulmk, tktlsat, ta
rih ve tabii lllmler :fakültelerinl bl
tlrmf§ ve ond:ın sonra Cenevre'ye git
miştir. 

Başvekil dün 
gazetecilerle 

görüştü 

Hükumetle gazeteler 
arasındaki İfbirliği daha 
verimli şekle sokulacak 

Jandarma 
subay okulu~ 
nu bitirenler 

Dahiliye Vekili dün 
diplomalarını merasimle 

verdi 

Ankara 6 (Telefonla) - Baş- Ankara 6 (Telefonla) - Bu yıl 
vekil B ŞilkrU Saraçoğlu bugün jandarma subay okulunu bitiren su-

. ' , bay ve kediklilerin diplomaları bu-
Ankara ve İstanbul gazetelerınin gün Dahiliye Vekili doktor B. Fikri 
Başmuharrir ve muharrirlerin! Tuzer tarafından merasimle kendile· 
kabul ederek bir buçuk saat gö- rine verilmiıtir. Dahiliye Vekili bir 
rüşmilştür nutuk söyliyerek önümüzdeki bir 

G t ll hük. .'\ tl t iki gün içinde yurdun muhtelif yerle-
aze ec er, umc e gaze e- rinde ... ·azife alacak olan subayları 

ler arasındaki işbirliğinin daha tebrik etmiş ve vazifelerinin ehem
verlmll ve faydalı bir şekle sokul- miyetini belirterek: 
ması hakkında bazı dileklerde bu- cHarb ateşinin dünyayı bütün ıid
lunmuşlardır. Başvekil bu dilek· det!le ~a.rdığı '·u . sıralarda çetin bir 

. a vazıfeyı ıfaya gıdıyorsunuz. Omuzla-
lerın ço.,unu haklı ve faydalı rınıza aldığınız mesuliyet yükü ağır-
bulmuş ve derhal tasvibetmiştlr. dır. Fakat o nispette de şereflidir. 
Bir kısmı hakkında da notlar Çünkü yurdumuzu harb dı,ıında dim
atmış, bunları tetkikten geçirece- dik ve ayakta tut.An, büyük Türk 
x.ını ve ti yi b'ldl x.ını milletinin ıeref ve haysiyetini bütün 
5 ne ce ı rece5 va- Al h .. b" k d h . a eme er gun ır at a a tanıtan 
detmştır. Kcmuşma gazetecilerde yüce Milli Şefimize J&yık ienç Türk 
büyük bir ferahlık ve hoşnutluk subayları olduğunuzu bu suretle is· 
doğurmuştur. bat edeceksiniz. demiştir. 

Alman-Rus 

Panama bayraklı bir petrol 
gemisi hükumetimiz tara

fından salın alındı 

Sahibi: Necmeddin Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam Matbaam. 

B U SABAHKİ TELGBAl'LA.B 

Almanlar 
Kafkas 

eteklerinde 
Bir Alman kolu 

Astrakan' a doğru 
• ilerliyor 

Londra 7 (A.A.) - Şimali KafkM
ya'da Kuban vadis1nde T1moçenko 
ku'U'etlerl yavaş yavaş Karadentz kı
yılarına çekUlyor. Bu hareket Kras
nodarı ve Malkop petrol sahasını 
Uehlikeye sokmak.tadır. Karaden.1zln 
mühlm ıımanlan olM Novoros\sk ve 
Tuapse de ciddi tehlike karşısında
dır. Almanlar biltlln Kuban vadisini 
tecrit etm~ çalışıyorlar. 

Vali A nkaradan dön4t 

Belediye resimlerine 
yeni zamlar yapılıyor 
Çöp, fener ve diğer bazi Belediye reıimlerl % 

arttırılıyor. Tramvay ücretlerine zammın 
tatbikine geçiliyor 

so 

Vali ve beled.Jye reisi Dr. Liitrı olan iaşe iflerfnl. bu dlrekUtJer d&hl· · 
Kırdar bu sabah Ankara.'dan istan- llnde tanzim ederek ytırlltecetız 
bul'a dfindU. Dr, Liitfl Kırdar bir istıınbulun 500 Q.ncil yıldaın'tlm.tl 
muharrJrlmlze şunları söyledi: münasebetlle yapılacak bllyüt tutıa-

- Ankara'da bulunduğum müddet ma programını tesblt etmek ve o za
zarfında muh~llf Veklletıerle te- mana kadar yapılacak huırlıtlan 
maslar yaparak !stanbulu ilgilendiren görüşmek üzere Maarif VetAletınde 
meseleler etrafında konuştum. Bu bir toplantı yaptık. Bu toplantıda 
konuşmalardan çok memnunum. Maarif VekA.letı milstqan ve aıA.ta

İlerl Alınan kıtaıannın Karkas Tramvaylardıı ve nakıl vasıtası Uc- dar müdürler bulundu, İstanbulwı 
eteklerine şimdiden vardığı blldtrllt- retlerlnde birinci mevkilere ııcı kuruş, 500 üncü yıldönilmüne Maarif Vekl
yor. Koçevslt'ın ve Blelo.gUna'nın ce- iklncl mevkilere 1 kurut zam yapıL- ıetı büy!lk bir ehemmiyet vermett
nubunda Ruslar yeniden geri atıl- ması kabul edtldl. Yakında tatbikata tedır ve her türlil fedakArlıklan ya.. 
mıştır. geçllecekttr. Çöp, fener ve diğer bele- pacaktır. 

Kafk.asya.'ya karşı olan tehlike diye reslm.Ierlne yüooe 50 zam yapı- Mahrukat oflst hazırlıklarını yap-
artmakla beraber Ruslar Stalingrad'& lacaktır. Yakında blr kanun çıka- makta ve stoklarını hazırlamaktadır 
kar.şı olan Alman y!lrllyllşOne mu~ cak; bu kanun ~erlyete girdikten ~ yakın zamanda satJıt& gçllecetttr: 
kavemet etmek mecburlyet.ınd&dlr sonra tatbikata geçeceğiz. taşe işlerinin belediyeye geçmesi 
Almanlar bu şehre karşı bir çember~ İaşe işlerinin belediyeye geçmesı üzerine belediyede yenlden tkl mua· 
leme hareketlne geçm~leroır. ftzerlne Ankara.da lAzun gelen ma- vlnlik ihdas edllecetl habert dolnl 

1 kamlarla temaslarda bulunarak dl- değildir. Şlmdtuk böyle blr ıey dll-
~·tchy 7 CA.A.) - Kaflta.t meydan 1 rcktlfler aldım. Belediyeye geçmiş ftlnmUyoru-z. 

muharebesi ıcatl safhasına girlYor. 
Almanlar Voroştlovslc ile Amıavtr 

arasında 80 kilometre ren!şll.ğtnde Rus hatların 
bir gedik açarak Kuban vadisine gir- Hı· n d ,· sta n -
mşllerdlr. Cenuba doğru Uerllyorlar. 

Buralarda flddetıı muharebeler olu- meselesı• da uzun bı•r yor, Kotellnlrov füt İllnko.la'dan 
Stallngrad istikametinde yapılBn hll-
cumlar cenup istikametinde rtcat lh- • gedı·k açıldı 
tlmallnl kapamıştır-. Hint kongre partisi 

Almanlar dün ögteden sonra. Sal bugun·· toplanıyor 
ırmağının bir kolu olan Kara Sal'a 

, dı - ·---varını.'} ar r. Burada b!tyti.k b\r ta- Londra, «Şimali Kafkas
ya' da durum son derece 

tehlikelidir• diyor 

arruzun yapıldığı ve hederin Volga
nın ağzındaki Astrakan oldu~u an
laşılıyor. 

Stallngrnd'ın şlmaltnde bazı Alman 
unsurlarının Stılllngrat - Moskova 
demtryoluna vardıktan blldlrlllyor. 
Mo.matlh Ruslar burada ştddetu mu
kavemet gösteriyorlar. 

İngiltere' de lüks eıyaya 
kar§ı kayıtlar 

Vicby 7 CA.A,l - Londra'dan bll
dlrlldlğlne göre lülc.s eşya. yapılması 
hakkında kayıtlar konmuştur. Kra
vat ve altı l~stlk ayakıcabı yapılmı
yacaktır. 

Londra'daki talebemiz 
yarın akşam Londra 
radyosunda ailelerine 

hitabedecekler 
Londra 7 CA.A.) - Londra'da bu

lunan Türk talebe yann nkşa.m Tilrk
kJye saat ayarJle 19,45 te 25 ve 31 
metre dalga uzunluğunda.ki Londra 
radyosu n8§rlyatında aUe ve dostlan
na. httabedeceklerdlr. 

Gazetecilerimiz 
Viyanadan Kırım'a 

hareket ettiler 

Londra 7 (A.A.) - Hint 
kongre partisi bugün Bom bay' da 
toplanarak İngilizlerin Hindis
tan' dan çekilmelerini istiyen 
Gandhi'nin teklifini tetkik ede
cektir. Teklif kabul ediliru 
Gandhi Hint umumi valisine bir 
mektup gönderecektir. 

Başka Hint liderleri itaatsizlik 
cephesine karşı en kuvvetli ted
birler almasını İııgiltere·den isti· 
yorlar, Bengal Başvekili Fazlül
hak demiştir ki: cBu vaziyet kar
şıs1Rda metanetle hareket etmek 
Hint hükumetinin vazifesidir. 
Gandhi'nin programı kabul edi
lirse büyük felaket olur.> 

Dün Sir Cripps, kendisine kar
şı yapılan tenkidlere cevap vere
rek: cldari ve siyasi bir çok gÜç· 
tüklere sebep olacağı bilinirken 
Hindistan'ı bırakıp gitmek doğru 
ve pratik midir) Hindistan'a 
vaat verilmiştir, yerine getirile
cektir. Hiç bir tehditte bulunmu
yoruz. Ancak kanun ve asayııı 
muhafaza edeceğiz.> demiştir. 

ik inci cephe 

Londra 7 (A.A.) - Ruı cephe
sinde Rostofun cenubunda durum 
son derece tehlikelidir. Rus kuman• 
danlığı tebliğinde burada çarpışma
nın nerede olduğundan bahsetmiyor, 
sadece Bieloglina ve Koçevsk'ın ce
nubunda olduğunu söylüyor. En teh• 
likeli mı.tharebe Bieloglina'nın cenu• 
bundadır. Ruslar burada müteaddit 
kesimlerde yeni mevzilere c;ekilmeğo 
mecbur olmuşlardır. Almanlar Ruı 
müdafaa hatlarında uzun bir gedik 
açmağa muvaffak olmuşlardır. 

Stalingrad' a karşı olan tehdit de 
biraz daha inkişaf etmiştir. 

Almanlar şimali Kafkasya' da ha.o 
vadan asker indirivorlar. Dün 1 O 
Yüokers, S2 nakİiye tayyaresi bu 
noktaya ask~r indirmiştir. Ruslar 
bunlardan altısın. yakmı,lar, dörtte 
üçünü tahrip etmi,lerdir. Karaya 
İnen t-frndın tekmili imha veya esir 
edilmi~tir. 

Sovyet tebliği 
Lo:ıdra 7 (A.A.) - Moskova'da 

gece yarısı neıredilen Sovyet tebliği: 
c6 ağustosta kıtalarımız Bieloglina 

İngiliz İtçileri hükumete ve Koçevsk'an cenubunda. Kleı.ka· 
~ ya ve Kotelnikovc mıntakalannda 

bir muhtıra verdi kanlı muharebelerde bulunmuştır. 
L d Diğer cephelerde ehemmiyetli birıeı Yeni bir petrol 

gemimiz sulhu şayiaları 

Cenevre seyahati her hangi bır va
zttenln !lcabettımı.Lş olmadığı ve 
tendlsinUı arzusuyla yaptığı yegine 
Avrupa seyahati.dır. Saraço~ıu ce
nevre'de styasal bllgtler kısmından 
Usansıye olarak çıkmış ve memleketi
ne döndükten sonnı. İzmlrde vali ma
tyetıne memur edllmlştlr. Bu vazi
fede çok kalmam~. gençlik hayatı
nın bir kısmını geçlrnıif olduğu Iz-

mtr idadlsinde riyaziye muallimllğl- Panama bandırali «Almanyanın kabul 
ne tA.yJn olunmuştur. Fakat kendisi- • 
nedd~adtlll blr meslek intihabında te- bır vapur satın edeceği yegane tekil 
re u daha e 
tıgı içın kıaa :ı~Y :Jl:!~t ::V::;!.ı alındı ıartaız teslim olmaktır• 

Viyana 6 (A.A.) - Alman hü· 
kumetinCı daveti üzerine tetkik ıe
yahati yapmakta olan Türk gazete
cileri heyeti bugün Almanyadan ay
nlmıştır. Türk gazetecileri heyeti hu
ıuıi tayyareyle Kınma hareket et
miştir. Misafirler Sivutopolu ve eski 
muharebe kesimlerini gezeceklerdir. 

on ra 7 (A.A.) - 78:J fabrikada yoktur.> 
çalı.şan 105.687 ~1 namına 171 kLşlllk ~ hl' w ı ,_ ı ı 
bir heyet BaşvekAlete gelmlf ve ikinci ~ ıge yapı an es..te A m~n ana 
cephe açılması hakkında hllkdmete Stalıngrad - Novoro.uk demıryolu
bir muhtıra vermı,tlr Muhtırada de- nun büyük bir k11mım ele geçirdikle
nlllyor kl: • ri, Almanlann burada bir sedik açtık 

ııMemleketlmlz tehllk.e getlrlyor. lan ve Ruslann yeni müdafaa mev· 
Şerefimiz bahis mevzuudur Daha zil erine çekildikleri. 1 O Alman tankı 
fazla tereddüt edersek çok g~ kal- tahrip ve 400 AJmaa imha edildiği 
mak ihtimali vardır.• bildirilmektedir. 

bilgiler akademlslnde d ·1· 
Bu sırada Türk! dera vermiştir. lzmir 6 (A.A.) - Üç aya yakın . enı ıyor 

eçmış olduğu mfi<'~~~~~ :Ukl!ll için bir zamandanberi limanımızcle. bu-
bu burjuva hayatından ::~~ıu·~ lun?1alct.a olan Panama b~dıralı Biikret 6 (A.A.) _ (Ofi): M. 
Mustafa ycemalln taraftarı atetU bir «?~l S~ıppe~> adlı ~etrol sarnıç ge- Oburchill'in halen Moıkovada ol
ıenç Turk olarak savaşa atmıştır. rru11 Türk tıcaret fıloıuna katıl~11- duğu hakkında Mihver kaynakların
Mubarebeden sonra zabit aıtatlle ttr. Bu sabah vapura meruımlo da yaydan habeıl ht l'f hüka-
nıenıleketfne döndüğü vakit İzmir tn Türk bayrağı çekilmiıtir. nt _.ı_ l • der, mAul e ı .1 Mh ı ..ı "'ili t M llstn T·· k me men~ez erın e, manya ı e ap da re:;ı. ... e ec e ken- ur kaptanları ve müretteba- s 1 s· l'". d b" .. 
dlslnt mümessil sıfııtlle intiha:> et- ta tarafından tesellüm edilen va• o~et er ır ıgı araaın a ır mun· 
rnlşttr işte 83.raçoğlu'nun başlan- puru b d d l d . 1 fent sulh fayıaaının çıkmasına ıebep • n acasına a ev et enızyo - l t 
gıçta birçok tereddütlerden sonra si- lan arması takılmı tır 0 muş. u~, . . .. 
Ya.set hayatına atılışı bu suretle baş. 1 · Salaluyetlt Rumen mahfillerının 
lar. Zaten bu suretle de hakiki yo- bununla alakalı oJarak bildirdiğine 
lunu ve hakiki yerlnt bulmuştur. Meclis 18 ağustosta göre. Alman ordularının bütün cep-

Daha henüz, lhtlli\Icllerl blr araya tatil yapacak he1erde muzaffer surette ilerlediği 
~elerck tesis ettıklerl bir siyasi mah- .. .. a~?a Almanya ic;in sulh müzakere-
tıı havasını taşıyan ilk Büyük Mll!~t .Ankara ~ .CTelef_?nla) - ~uyuk lerıne baolamak bahis mevzuu ola-
Mecıısınde ise Snrnçoğlu, kendisini Mıllet Meclısı ~ 8 agustoata tatıl ya- maz. Hatta Moskova ıulh teklifinde 
lrılimeyylz sıfııtlnrlle, herkesin dik- pacaktır. Teknık okulları yapılmılsı, bulunsa dahi Berlin'in bu teklifleri 
katını derhal k~ndl üzerinde topla- mevcutlarının takviyesi ve Ankara- reddedeceği mu'hakkaktır. Çünkü 
:a~a başlamıştır. O vakltkl Millet da bir mühendis mektebi inşası hak· Alman hükumetinin kabul edebile-

ecıısı Azaları olan h0rı1yetln ateşll kındaki layihalar tatilden evvel mü- ceği yegane teklif, kayıtaız prtaız 
(Devamı phife 2, ıütun 4 de) ıakere edilecektir. teslimdir •. Bay vatman itine gi~erken ... ..... .... .. .. ... .... .. . .. . .. . ... ...... . l~indeı., dönerken! .. 



•Dahffe ! 
• 

A'.K!ŞAM 
'1 AA'ustoe 1942 

SÖZÜN OELiŞi :Mısır satışı ile günde 10 -15 
lira }{azananlar var 

DURUMU 
• Entari mi? Pijama mı? 

Doktor Hafız Cemal bu eski suali yeniden ortaya atıyor. 
Tabii kendisi entari taraf tan. Pijama gençlere yakışır 

amma entari daha rahattır, diyor. Söylediğine bakılırsa gecelik 
olarak entari giymeyi tercih eden meşhur adamlar arasında Na
Polyon, \?aşlngton, on dördüncü Lüi ve Bi!ttnark da varmış. Ame
rika Relslcümhunı Roosevelt kf\h pijama, kAh entari giyermlş ... 

Bazı 
tepsi 

mısırcılar kaynamış mısırları 
içinde kahvelerde satıyorlar 

Almanlar Karadeniz. Hazer 
• 

Evvelki seneler bu zamanlar- günde, mısıra verdiği para ha
da sokak başlannda, dükkA.n ön- riç, 6 - 13,5 lira, tanesini 10 -

denizi şimendifer hattım kestiler 
Doğrusunu söylemek Iizımgelinıe rahatlığı bakımından ben 

de entari taraftanyım. Dedelerimlz entari giyerlerdi. Yalnız 
ayak bileğinden düğmeli uzun donlar yüzünden onlar entari
nin rahatlığını pek tadamamışlardır. Sonra akşam üstü cntarile 
komşuya, hatt.A kahveye gftmeğe kalkarlardı ki bu giSze hoş gö
rünmüyor. Fakat oda içinde entari hiç de fena değildir. Büyük· 
lf'rimlzden rahatına dilşkün olanlar h&ıa. ne kadar revaçta otur
ta olsun, evde pijamaya yanaşm3mışlardır. 

terinde ateşte mısır plşlricilerlne 12,5 kuruşa satan Şehzadebaşm- Kafkas dağlarina doğru ıüratle ilerliyorlar _ 
rasıanırdı. Bu sene ise taze mı- dakl mısırcı ise 18 - 22,5 Ura el- S ı· 
sırı kaynatarak satanlar pek çok· de etmiş oluyor ki bu mısırcılar ta ıngrad etraEindaki tehlike büyüyor 

Geçen sene bf r düğüne davetliydim. Akşam üstü akrabam
dan bir gençle beraber sırtımıza frak giydik. Düğiliıe gitmeden 
evvel bir hususta kendisile görü~ek üzere dayıma uğramamız 
icabetti. Dayını, Allah selamet versin, eski adaınd'ır. Otomobili 
evinin kapısında durdurduk. İçeri girdik. O saloz gibi gecelik 
entarisini giymiş, köşe minderine kunılup mtını yumuşak yas
tığa dayamı~, önünde çilingir sofrası, sigarasını te11endirtyor· 
do. Bize: cı - Şöyle oturun çocuklar:» dedi. Pantalonlann ütil
Jeri bozulmasın diye sandalynlann kenanna Olştik. Konuşurken, 
ikide bir elimizi boğazımıza götilriJyor, gömleğin yakasım gev
şetmeğe çalışıyorduk. BeUi ki bu elbise içinde rahat <leğildik. 
Dayım bize acır gibi bakıyordu. Ben de o akşam ilk defa olarak 
dayımı, o bol entarisi içinde rahatlık ilAhını seyreder gibi sey
rettim, o bol entarisi içinde kudretli bir heykeltraş dinlenen 
adamı mutlaka entari ile tasavvur eder. 

Bir anket açıl a ve herkes fikrfnJ içinden geldiği gibi söyle· 
se zafer entarinlndlr sanmm. Şevket Rado 

Mahkemelerde: 

Büyük tüccar olmak istemişi 
işe çalışhğı dükkanlardan para çalmakla 

başladı, fakat çabuk yakayı ele verdi 

tur. Kaynamış mısınn flatl bir- e'n fazla 2 - 3 lira masraf etmiş 1 Doğu cephesiz 
birini tutmamaktadır. Kasımpa- olsalar kflrlan şimdiye kadar r 
şada tanesi 5 - 7,5 kuruşa satı- hayallerinden blle geçmeyen bir Almanlar, Kafkasya'ya do"r~ 
lan mısır, Sultanahmette ve Şeh- rakamı bulur. ıs 
zadebaşında 10 - 12,5 kuruşa, yapmağa baıladıklan hareketle 
Ortaköy ve Beşlktaşta tse 7 5 _ Eskiden sokakta yemiş yemek Rus cephesinde büyük bir gedik 
10 kuruşadır. ' a~p sayılırdı. Fakat kalıplar açnu~lardı. Bu gedik aon gün· 
Kaşımpaşada bir mısırcı gün- içınde dondurma yemek pek o lerde o kadar geniolemiotir ki 

de 200 _ 300, Şehzadebaşında bir kada~ ayıp telakki edilmezdi. • Rus ordusunun ikiye ayrılmak 
mısırcı da günde en aşağı 300 Şimdı de sokaklarda kaynamış 1 üzere olduğunu söylemek kabil
mısır sattıklaruu söylemişlerdir. taze mısır yiyenlere sık sık tesa- / dir, Yakında biri Kafkas cephe-

d" f dil kt dl H ttA. b ) si, diğeri asıl Rus cephesi olmak Kasımpaşalı mıgırcı rnısınn tane- u e me e · r. a azı mı- 1 üzere Ruslar biribirinden tama· 
sini s kuruştan, Şehzadebn~n- sırcılar kaynamış mısırlan tepsi ' 

~· 1 men ayn iki cephede harbede-
daki de 4 • 5 kuruştan satın al- içine koyarak çocuklar vasıtnsile ceklerdir. Bunu kendilerinin de 
dığını söylemiştir. Şu halde 300 kahvelerde bile sattınnaktadır-

1 
kabul ettikleri aınlaıılıyor. 

mısır satan Kasımpasalı mısırcı lar. \ Şimali Kafkasya' da Rus kuv· 

Ö f d 
1 

{ vetleri durmadan çekilmekte-r i i are Saraçoğlu nümune dir. Kuban nehri sahilinde eaulı 
bir müdafaada bulunacakları 

olacak bitaraf pilot ) tahmin ediliyordu. Almanların kornutari1ığının 

tebliği 

Askeri mükellefiyet 
albnda olanlara it 

vermek ·suçtur 

( Baştarah ı inci sahifede) ) 1 S O kilometre genioliğiode bir 
pehllvanlan, vatansever blrer hatip cephe boyunca nehri geçmeleri 
v& arkıı.lannda bütün mileahttlerl bu müdafaadan vazgeçtiklerini 
sürükliyen birer önbaş aıtatlle tema- gösteriyor. Anlaııldığına göre 
yüz ettikleri halde içlerinde devletin Ruslar motörlü vasıtalarını ve 
idaresine ve yürütülmesine teallflk zırhlı birliklerini ıimale almışlar, 
eden ve Ali kararlara intizar mev- Kafkaş dağlannda bir müdalaa 
kllnde bulunan pratik meselelere va- hattı vücuda getirmeğe karar 
kıf olanlar parmakla sayılab11lrdı. vermişlerdir. 
Bunun içindir k1 Sarnço~u bir idare 
adamı, blr rtyazlyeel, bir ııctısn.t ho- Kafkas dağları müdafaaya çok 
eas.ı ve bir zabit sıfatlle llk günden elveri§li olmakla beraber Mihver 

Askeri mükellefiyet altında olan itibaren bütün bu pnrllmentoculann askeri m!itehassısları Rusların 
l k On ... d ı_ı_ k kimseleri kullanmak askert bir suç- derin hilrmetlerlnl kazanm•.,tlr. Genr burada tutunamıyacaklarını id-Çırak olarak girdiği mağnza arın me üzere nıgin Ü&JLanına çıra .., ~ 

hsalannı ıoyarak tüccar olmağa olarak girdim. Orada fırsat bu1duk- tur. Hazer hükümlerine göre üç ay• mebus Avrupa kUltilrü 1çlııde büyil- dia ediyorlar. Bunlar diyorlar 
dan bir seneye kadar hapiıı cezasını müş blr insan sıfatl!e söylediği söz- ki: cKafkas dağları sarp ve an-kalkışan Alueddin adında yirmi yat- ça çekmeceden azar azar para çalı· mucip olan bu suçtan dolayı muhte- lertn daha bidayetinden itibaren bu zalıdır. Fakat burasını müdafaa 

Jannda bir genç yakalanıp Adliyeye yordum. Böylelikle 150 lira lcadar lif suretlerle ceza görenler ve gör- kadar lyı karşılanma.sına hayret et- edecek Rµs kuvvetlerinin Rusya 
Yerilmiştir. Hazırlık tahkikatı evra- çaldım. Fakat Onnik beni dükkan- k I I d B I mlş ve fakat siyasi karyert de aynı ı'le ala•'-aları tamamen kesı'lece• 
'-ına nazaran, Alaeddin Sirkeci ci- dan kovdu. Sonra Mustafanın dük- me te 0 an ar var ır. unun suç 0 - zamanda ve e""'slı ""'ret•A ba .. •amutır .. 
il '-!! • d' o '- . d du~unu ve cezayı da icabettirdiğini .,.. .,u "" .... .., • ğindcın ikmali ve iaıe meselesi 
Tannda Onnik adında birinin mağa. ıı;.unına ırır ım. nun çe .. emecesın e k b'I J • 1,. l k• Saraçoğlu'nun yükselmesi çok ça- • kı!I .,_ .d. M fikl 

h E 1 b l d ğu anunen ı me erı azım ge en ım· buk olmuır ve malfımatının tenevvüü ım ansız gıoı ır. ütte · erin zasına çırak olmuıtur. Fakat kendisi ~r "zamdn ao:a~ra d u kn u 1 nu aclerin bilgisizlikten dolayı cezaya bu husust: kendisine çok yardım et- İran yolile yardımı bunu temin 
bu işe girdikten bir müddet tonra dg ruyb~r um. an ağ ovulcma- uğramalan komutanlığımızı bu nok· m•etır. Mustafa Kemal bir riyaziye· edemez.> 
mağaza sahibi Onnik arasıra çekme- an ıraz sermaye yapma a arar b'ld' ğ d J x ""l D" k" Al bl'"' .. 

d' D"kkl d b' · • d f ik' tayı ı ırme e ve ay ın atma~a el ve lktlsntçı sıtatlle ona evveH\ Mn- un u man te ıgıne gore 
ceden paraların eksildiğini görmüı v:r ;1?1· uld n ac· i~ll'ICI t h~'k ; sevketmiştir. liye Vek(ı.let.ınl tevdi etml§ ve hu- Almanlar Salsk'ın cenubunda 
Ye nihayet bir bahane bulup Alaed- yuz kı~a ça ımf · k dız 1~de' ay 

1k a İşlerinde adam kullanan herkesin, kuk tahslllnln bir neticesi o1arak mühim bir ıimendifer iltisak 
dini işinder çıkarmıştır. yaptı arının ar ın a 1 ım. a a· k 11 d ki h 1 k t .. btlAhare Adliye Veklıletlne getirmiş- noktası olan Tıkorietsk'i zaptet-

lanmağa vakit kalmadan ikinci defa u a~ 1 an ta t! arın as er mu· 
Bir müddet boota gezen Al8eddin ik' ü 11• r el h ld le kellefıyet alanda olup olmadıkları- tir. Bu muhtelit işlerle zamanlar geç- , miılerdir. Voroıilovsk'un cenu-

günün birinde Mustafa adınd~ biri· t1 l y A e dl lıra a.d~ çb ım ve.1 ar nı, aşkerlik JUbeleri tarafın(Jan reı- t!kçc Snra.ç~lu bllt1ln Tüi'klye(IE: bı.mda :mhlı Alman kuvvetleri 
ııin dükkanına tezgahtar olarak gir- m. t b l uya f: ıp f ult:ra kel ı· men te.bit ve tevsik ettirmeden bun• hürmet.le anılan bir devlet adamı ha· ıüratle Kuban nehrini geçerek 
meg" e muvaffak olmu§tur. Orada bir- dcaJre e aş ıyaca ım, 8 a ya a a· ları işlerine almamalarını rica ede· !ini almıştır. Fakat kendi şöhretinin Karadeniz - Hazer denizi §imen-

ı ar. milletler amsı bir şekll alması 1938 
kaç ıı.y çalıştıktan sonra bir gün çek- rim. de bnşlnr ki, 0 tarihte Sara""~lu Mil. difer hattını lcesmişlerdir. Şimdi 

telnikovo'yu zaptetmiııler, Sta· 
lingrada 150 kilometre yaklao
mıglardır, Şimdi Stalingrad ce
nuptan çevrilmektedir. Londra 
radyo•u Almanların Cym)iansk 
mıntakasında Don nehrini aeç· 
tiklerini ve Katelnikovo'ıya doğ-
ru ilerliyccı kuvvetlerle ibirlegtik- l 
lerini bildirmektedir, 

Rzev mıntakasında ağır mu· 
harebeler devam ediyor. Al
manlar, Ruslann taarruzlarının ı 
netice vermediğini, daha oimal
de Volkof ta yaptıkları taarruz· ı 
ların tamamile kırıldığını bildi- ) 
riyorlar. ) 

lkiınci cephe meselesi münaka- ,) 
ıa mevzuu olmakta devam edi- ı 
yor. Moskova'da çıkan Kızıl Yıl· 1 

dız gazetesi yazdığı bir makale- ı 
de ilk dünya harbindeki lıbirli
ğinin Almanların mağlubiyetinin 
baıılıca amil olduğunu söylemio, ) 
ıimdi de aynı işbirliğini istemiş· \ 
tir. Times gazetesi bu münaae- \ 
betle diyor ki: cBugün görülme· ( 
si lüzumlu olan vazife belki ilk \ 
dünya ıhat.binden daha mühim· ' 
dir. Zira tecavüze karıı müda· 
faa edenlerin mevkileri daha az 
müsaittir. Bu harbde Japonya 
Jle ltalya karşı taraftadır. Fakat 
buna mukabil geçen aefer Rus-
ya çabuk hArb harici edilmişken 
bu defa muharebeye devam edi
yor. Bu keyfiyetten maharetle 
istifade edilmelidir. Bu da gerek 
prkta, gerek garpta askert siya
setin en tesirli ıurette tanzimi 
Ue kabildir.> 

Mısırda: 

Ke~if kollarının faaliyetinden 
ba,lca mühim hadise yoktur. 
Hava akınlan devam ediyor. 
İngiliz ve Amerikan tayyareleri 
T o'bruk, Mersa Matruh, Sidi 
Barrani'yi, ıahildeki gemileri ve 
Mihıve'r topluluklarını bombardı
man etmiştir. 

Hava akınlan: 
d k. ı· k b ı Demiştir. Alaeddin tevkif edi1miş· x. __ id ._ ._ al yuo K d · M 'k 1 mece en i ı yüz ırıı. ıı.y o muştur. vrn are aomutanı aorgener !etler cemiyetinin J>!lrlak bir uzvu rasno ar ın ve aı op petro 

Dükkan sahibi bu parayı kimin çal- tir. Sabit Noyan olnn Aras'tan intikal suretlle Harici- sahasının Kafkaaya ile timendi- İngiliz tayyareleri evvelki ge-
dığını anlamak üzere gizlice tahki· ye Veklıletlnl üstüne a}.ınıştır. Sa- fer rab1ta9ı lcalmamııtır. ce Rhur havzası !izerinde uç· 
kat yaparken bir aabah çekmeceden Öğretmen okullarina Matbuat umum raçoRlu, 1htıyatlı bir politika. ta- Diğer taraftan Almanların muılar, bir çok yerlere bomba-
lki yüz elli lira daha çalındığını gör- alınacak paraıiz müdürlüğü Hariciye klbederek gözünün önllııde yalnız Don ile Sal nehirleri arasında Jar atmışlardır. Beı İngiliz tay-
müştür. O gün de tezgahtar Alaed· 1 1 b Vekaletine bag" !anacak Tüb ~klyentıln mo enraa1tılnerind11 ktusatmaAa şarka do~ru yaptıklan hareket ya resi dönmemiştir. Dün sabah 
din ortadan kaybolmuş ve dükkana yab l ta e e aş:amış r. nun ç r 1 mç- mühim gelişmeler göstermekte- pek erken Alman tayyareleri 
ug .. ramamı•tır. &-'--ra 6 (A.A.) - Bu yıl o''ğ· Ankara 6 - Başvekdlete bağ· oğlu Ankaradakl devlet ad!l.m.lannın ı d' Al 1 b d k- .. lngiltere u .. zerı'nde uçar~k bom-

.. AIUUl lı olan matbuat umum müdür- hepsinden fazla bir emniyetle kendi ır. man ar ura a ·~0-· gu• u 

Bu suretle. parasının Aliı.eddin taf- retmen okullanna orta okullardan lüğünün Hariciye Vek!lettne memleketine loymetu tarafsızlı4ı mu- neı altında çölde ilerliyerek Ke- balar atmıılardır. 
rafından çalındığını nnlıyan Musta a iltişer, liselerden dörder ve öğret• bağlanması lçtn yakında Bü.vti 'k hntaza edebilecek ve akıllı ve lhtl- n n = -. n n • = !! m •~ 
polise müracaat ederek valcayı an· men okullannın gündüzlü talebesin· yatlı manevralarla harbin tırtuinla
latmı§tır. Zabıta tahkibta giri§miş, den beıer talebe parasız yatılı ola- Millet Meclisine bir kanun l!yl· n arnSUldan memleketini seıtımet 
birkaç gün sonra Aliıeddin Anadolu· rak alınacakbr. Muhtelit okullarla hası verilmesi kuvvetle muhte· merhalesine erl§tırebllecek yegfme 

terenin Ortaşarktakl mevzllerlne Hususi müesseseler 
ıta.rşı çıkıln tehlike bir tarnftan ve 

d d meldir. d ı t ya gitmek üzere Hay arpaşa an liselerin birinci ve ikinci devrelerin- - a am 0 muş ur. Alman ordu!annın Katka~ynya do~- tarafından verilen 
b. k k J t K d l 1 1..· 1 b k k k l Snraçoğlu hazan, 1941 ilkbaharında trene ıırıer en ya a anmıJ ır. arn- en a ınacak ta ece erin iri ız ta- Basılaca itap ar +_ 

ru llerllemelert diger taraftan Ba- harcırahlar 
raçoğlu'nun şimdiye kadar 0 kadar Ankara 6 (Teletctnla) - Hu-kolda üzeri aranınca, birkaç yüz lira lebe arallndan aynlacalctır. Kıbns•ta oldujtu gibi, ..uıgillz Harlcl-

bulunmuştur. Alaeddin bu paralann için kağıt ye Nazın B. Eden ııe, bazan Alman 
bilyllk elçisi Von Papen lle, bazan da 

kendisine ait olduğunu, 'kendisinin İ Ankara 6 - Bundan sonra Amerika bftyük el~lsi stetnhard ile 

meharetıo müdafaa etmlş olduğu 
Türk tarafsızlığı önünde yeni bir susl müesseseler tarafından ve .. 
tehlike bellrtmeğe bnşlatnı§tır. Fakat rllen harcırahlar kazanç vergl
Türk m.ıııetı, bu siyaset pilotunun sinden muaftır. Keyfiyet Maliye 
yapmı§ olduğu ımtısa.ıe değer gayrete Vek!leti tarafından alakadarlara 
k.a.roı .tendlalne minnet hlslerlle do- blldirilm~tir. 

eeyyar ticaret yaptığını söyliyerek stanbulun iaıe kadrosu basılacak kitaplar için Maarif dostane münaıta.,alar Y11rütmek ka
yakayı kurtarmak istemi~se de poli- üçte bire indirileceli Vek!leti tasvip ettikten sonra blllyetlne mallk olmakla beraber ba-
ai kandıramamış ve evrakile birlikte k!ğıt verilmesi Başvek!letten zan da, Molotof'a ~ Boğazların 
Adliyeye verilmiştir. An~ 6 - İstanbul Vali ve alA.kadarlara bildirilmiştir. tamamtyetlnl Moskova'dn cesaretle 

Müddeiumumilikte yapılan aorgu· Beledıve Reisi tstanbul'a hareket müdafaa. ettığt vakit ~rdlğt gibt 
ludur. ----.--

İstanbul ve Ankara gnzcte1eri de Mektep kıtapları 
sunda da AJaeddin evvela auçunu etm~tir. B. LOttı R'.ırdar hareke- Hariciye Vekaleti sert, nzlmt!r ve her hangl bir anlaş. 
inkara kalkı~ıJ, nihayet itirafa ttnden evvel demiştir ki: «İstan- Ankara 6 _ Hariciye Vekileti maya gayri milsa.lt olmayı blldlğlnl 

kendlslnt tsvıçre'nin bUyUk &iyaset 1 birinciteşrinde hazır 
adamı Motta'ya birçok defalar ben- l k 

mecbur kalarak: bul'un kömür ve iaşe meseleleri- umumi katibi Numan Menemepci- devgöst;rm~lr. k W bo zetml.§lerdlr. o aca 
- Ben ötedenberi ticarete me- ni aIAkalı VekAletlerle görüştüm. o.ğlunun. münhal meb~sl~~la~dan ~bi- htuı:sın°J:: e aonn;:_ı ~f~ :ı~~ 

rakJı idim. Para kazanmak, }>üyük Kışlık kömür ihtiyacını t~mln t~c seçılerek ~a§Vekıl Şukr~ Sara~- muhakeme Rusya. ile olan münase
bir tacir olmak istiyordum. Fakat için İktisat Vekrtletl !zami sürat- oglu tarafındaın vekaleten ıfa edıl· betleri gergin bfr hale getirmiştir. 
eermaye bulamıyordum. Hem tica- le çalışmaktadır. Bugünkü i89e mektc olan Hariciye VekilJiğmc ta· Türk topraklarının tızerlnde ccnebl 
reti öğrenmek, hem de kazancımdan kadrogunu üçt.e bire indlrece- yin olu?ma~ ihtimalinden bnhsedil-

1 
tayyyareellerln geçmesi ise yeni yenı 

arttırmak suretile sermaye biriktir· ~.» mektedır. meselelere meydan nc;mıştır. İngl!-

Her halde Sn~oğlu'nun hükumet Ankara 6 (Telefonla) - Maarif 
reisi olarak tdyin edllmlş olması te- Vekaleti, mektep kitaplarının 1 bi· 
mlZ', Mf ve mUsmlr blr siyaset knr- rinciteşrinde tamamen hazır olması
yerln parlak blr netıeesı ve Knfkns- nı alakadarlara bildirmi~tir. Lisele
yadan Balkanlara kadar ~ bir klm. rin önümüzdeki ders yılı coğrafya 
senin tcnkld edemtyeceğl eserinin bir k't 1 , d b l kt d B k't 
müktıfatıdır. ı ap an ~ . as.ı m8: a ır. u ı ap-

lnr da 1 bmncıtqrıne kadar hazır 
olacaktır. 

BİLLÜRŞİŞE 
mak, anla~amak meselesi... Pen· anlıyamadığım bir pnroömen kağıt Allah Selanikte kendilerine afiyet, 
cereden pencereye ıeyretmekle, ac- meselesi var ... Handan hanıma bu· vücut aıhhati versin... Neymiş bu Ticaret birliklerinin 
J&mlık resmi alisinde görmekle, bir nu göstermiıı... Tehlikeye atıldığını parşömen)... Billfu- oiııe neymio '> ·.. lağvedileceği söyleniyor 
gece birkça taat konu~akla insan· anlatmı1, .. Bunlara dair tafsilatı def· Köse Emin, a11l hedefe varama- Ankara 

6 
_ Ticaret blrllkle-

AŞK VE MACERA ROMANI 
lar anlaşılamıyor ki ... ihtimal km~ terde okuyacakaınız... mış, üç tılsımdan ıonuncu ve en 
ıun büyüğü aene Orhan Sami beyde- Emin, sa.bınızlıkla: e~emmiyetliaiıni ele geçl~;m~di~i için rlnln l~ğvedlleceğl söylenmekte-
dir .•• , - Parıömen Uğıt... Hmm ... cıdden mahzundu. Bugunkü z:ıyare· dlr. Ticaret Vekili yakında !stan-

- Orhan Sami beyde mi} ... Ku- - dedi. - Pek~ sevgili kapıyo]da- tinin hedefi buyken ba,ka neticele- bula yapacağ'ı seyahatte birlikle· 
Te!rika No. 28 Yazan: (VA • Nil) auı mu~ ... ö1le inNında kuauı olur fım ... Mesela 'bir billCirılfe ... Ondan re nnnııtı. O netice de ınakbulilne r1n vaziyetini, iaşe işlerini ~etkik 

. . . . . . mu)... • diye saraylı hanım &deta bahis var mı) geçmekle beraber, a.aıl gayeye ula,.. edecek, tüccarla temasta b una· 
.. O gece kendiaıle ~onuotuk., Billlın. k~tilı b.aıı.nı ~llad~: çileden çılcacakb. _Ne billUJ' ıi,eai).. mamaktan dolan lnkiaanm teaelll caktır. 

Ömrunde ilk defa bayle hır ıey ya- - Ehildır, ehıldır ıuphesız ..• Fa- Aia olmıyan bıyıklan altından Aizuıda Eaz1 b. k ııma1'· edememi,ti. .--------------.. 
pr;rormuf... cHeyecandan ölüyo- kat tabü bir bdını ... Halbuki, Bed- gülerek: k k :ıc. a ır ıey aç Mamafih, saraylı hanım gıôl entrl-
nmı ... Böyle bir zevki ilk defa tadı: riye hanım bambaıka .bir in~n, di· _ Neyse... O bahsi geçelim ... tan °~e:r ta;a da kerı balıM er- kacı bir kadına Terdiii ipuçlarını 
yorum ... Okuduğum romanlardakı ier kadınlara benzemıyen hır mah- Ancak fUnu mera'kettim: Handan • - M d Y k Y 

1
. b• geçd yoketmek mabaClile: 

al>i ... ~ diyordu. Fakat pap babası ICık ••• Senrim, lı~ amma. doğ- hanımın dü~ncdermi bilecı •iz. söy· d~j .. f kad baten 
1 
ıymet ıA ır ıey e- _ Billdr ılıe bambaıka hir mev· 

clönünce, hele evlenince artık böyle ıwu da bu... Kısa temasınız ea· )eyin bakalım Bu küçük liaoım ba- ğı • ~.at na tz:rm... rı~orumk. zu .•• _dedi._ Paq8rnenle ne al&· 
fe)'lerin asla mümkün olamıyacağını naaında belki aiz de farkına var- basını pek s~er mi) Zevcınızin ~etru ltı aruı~. a çı: kan olacak) ... Hem benim parfÖ• 
Ueri sürdü. Ben de: •Esasen hacet mıflSDlızdırl .•. Ona bir aslan değil, ••• mıotır belkı... Ufacık, ıoyle hır menden filan haberim de yok ... 
kalmıyacak ki, zira sevdiğiniz erke· bir hayvanat bahçesindeki bütün aı·- ~e~ ... {~nız dkadarl~ k~lsa vey .... ~i~e bun

1
a. kargılık bin lira bile Vakit ilerliyordu. Köıe E.mln da-

le kavuşuyorsunuz!> dedim. Öyle canavarlar olsa k1'fi mi acaba) nf. :k· degekr da uıd a on~ en en verehılırım ... yı uaşhrın.. . ha fazla kalmak istemedi. Saraylı 
ı k .. "k h . d' 5 1 h ded'k d d te rı e ece erecc e sevıyormuı.ı. 5 I k h• d" .. d b ya, paşa ım, uçu anım şım ı me· aray ı anımın, ı o u an, . aray J, ısa ır uşunce en son· hanım, ne olur ne olmaz, etrafı lr 

auttur ... Aslan bey onun kocası oldu. ağzı kulaklarına vardı. iki avucunu - Nasıl -yanı) ra: kolaçan edip Handanın odasında ki-
Emin, o günkü bayılma vakasını dizine koyup gövdesini ileri doğru - Ve~t1:18: se'bebi~ct ıveren 3 l - Gerçi bin altın, iyi bi~ para ... tap okumakla m~ıgul bulunduğunu 

hatırladı. abnndırdı: . mart h&ı;Iıseıının evvelıyatındnn on~ Falcat Handamn defterini bırkaç ke- görünce, marketri rnaeanın iıasıl açı· 
Cülümsiyerek söylendi : . - D~~eyın yah~? .. . Allah Al- bahsetml§ de benden ~u meseleyı re dıkkatle ~k~dum; öyle bir bahis lıp gizli gözün ortaya çıktığını müs-
- Aslan ... Aslan ... Cemı asla· !ah ... NıçınL .• Hanı bayılırmış, ayı- sakladı ... Artık mademkı damadım yok ... Efeadının metrukntı arasında talebe) damadına göstermek istedi. 

nı .•. Ne sukutu hayal olmufi.. . lırmış ... Öyleyse bütün o nöbetler ... oluyorsunuz, pa~lım, bunlan eizden da anlattıibnız gibi billur şişe çıkma· _ lıte ... _ dedi. _ Defter da· 
- Niçin? ... Ne sukutu hayali... Emin._ sevgili.: hakk~~da lüzu.~s~z g~emem~li~im. ~~ğ~r: .Su~t~ Ha· dı ... _ Hatta'. hutı~atta b~hsi . geçen \ma buradadır.,. Ancak yazacağı za-

Orhan Sam· bl'y, bir kndım mesudet· ye haysıyet kırıcı tafsılut verdıgının mıt efcndımız, o gun ıçın hızım Tah- parşomen bıle dıme de •mt"dı ... Ne m~lar çıkarır, ıonra gene gizler ... 
mcğe ehil değil midir)... Nasıl farkında olarak, be.hsi değiştirdi : ı metliye bir vazife vermiş imiş. Ko· olduğun ada akıl erdiremedim . .. 
alur) - Hııvır ,.f,.nrlim ıaıul,.r,. 11nl11 ... rftnm n ulhınlA ölrlii •.• Nf'! nlrl11;7ıınu Ff,.n,:ıimİ7°n tiirlii tiirli' IRlr. • 

iııııııııır:'llJ...,;~-- • 

Re demeli? 
Geçen akıam Mehmet oğlu 

Albmet fazlaca lçmİ§. Gilrültü 
çıkarma~a, polise hakaret etme· 
fc kalkmıı. Yakalayıp mahke
meye götürmiiıler. Bir ay hapse, 
30 lira para ceuısına çarpılmış. 

c Yeni Sabah> gazetesi buna 
cSarhogluğun Akıbeti> diyor. 
cAldbet> kelimesini kullanmn· 

sak da olur. 
cSarho11luğun akıbeti> 

dememeli; 
cSnrhoıluğun sonu> 

demeli! 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

"Namusa 
iş midir 

taalluk 
bu?,, 

( ŞERiR HABE~LERi) 1 SiNGAPUR KORSANLARI 1 
Barbaros'un JUzüm bollaşıyorJ Süleymaniye Tefrika No. 154 ruanıtsKENDERF. SERTELLi 

Son zamanlarda sik sık yer delil· 
tfnnem icabetti. K.ib otel~• ~ur
ilum • kah bir arbd.,ın evıne .nıısa-
fir ind' • '-''L bir doatun teyahate 

unz &ali ~=x.: d:t. .. U 

- Pıkrln1 anlıyorum, Ba.mdunun Koranin kizi 

tÜrbeSİ Bu sene Uzüm geçen C8mİSİ !:::~eç:e~.~r:1~ :ı,~;::t evleniyor mu? 
ıeneden fazla l'e cesur bir erkekle Yıı..tadıktan son- Aradan birta.ç &iin ıeçmlıtı. 

pkarak 1>an& ---' -..... "W:" Etrafi eaaıli •urette 
clayalı bir ap~ katında kal· tstanbula fazla miktatdo. yaş iizfun 

BeleCliye etrafini ra, çarçabuk b~ka blr erkekle evle- Takako haremde ayn bir odnd& 
Mmem. yatıp kalkıyordu. 

tanzim ettiriyor Ti - Pi kAh rica, kAh tehdit yollle T1 - Pl oehre llln etınlft1: cBilyük 
IÖ'l'Üne devam ettı: Japonyayı :turmaR"a ça~ Yamada-

tlun Ve buıllar hep muhtelif ıebir- tanzim ediliyor gelmektedir. Allkadarlann 80yledik-
.__~·e, kasabıJarda, mahall~lerde. lerlne göre bu aenelc1 Y8f üzüm mlk· I . .. 
~ tan geçen aenenıntıııden fazladır, Beledi,ye Sü eymanıye camu etra-

Tabü, hizmetçi, UfA)c, maiyetle .Be,iktqta Barbaro. tuMesinin et- Yalnız ça~ tıümlert geçen 1eneye fında)d bUtılin yollan kumen parke, 
pzmiyonnn. Böyle olduiuna cöre rafı etatlı ıurette tanzhn edUmekte- nazaran daha udıl', • kısmen de beton olarak yaptırmata 
ile. postaya mektup göndermekten dir. Evvelce acılan kl'1JDdaıı baıka Bir mtıddettenberl istanbula üztım baılaınııtır. Bu yollar 5 3 bin liraya 
~laymız; öteberi. afaktelek, me- meydanın denize kadar uzanan kıs- Tarsus, Mersin ve Adanadan gelmek- ihale edilmittir. Yollardan baıka 
teli. bir limon, bir paket aipra al- mı da tamamlanmak Uzeredir. Plan te 1d1, Müvarıdat az olduğundan fiat- caminin karı11ındakl methur Tiryaki 
dmnak gerekiyor. Yepyeni bir teı• mucibince meydanın ortaaı karo ıl· ler yüksekti. Dünden itibaren bu mm- çarıısı da tarlht hüviyetine uygun 
kilat keıfettim; Onun yardımma b8f man, etrafı da bahçe olacaktır. GU- takadan gelen üzümler ~lunacak bir ıekilde tanzim edilecektir. Bu 
'"1l'U)'onun: zel Sanatlar akademialnde yapılan derecede aıa111Uftlr. ŞimdJ İzmirden euretle caminin etrafı muntazam bir 

Ara aokaklanmız mahalle çocuk- Barbaroa heykeli d'e meydanın de- üzüm geliyor, Bundan 1<>nra btan- hal etirilecektir. 
Lırilo doludur, malUın ... ZavalWara nlze yakın l:ıir noktanna dikilecektir. bulda Bozcaada üzfunleri ve bir ha.ft& Ca g · J ıunun tanzimi evkafa 
bahçe yapamamıtız. Toz, top.rak Barbaroı ölümilnden evvel denize sonra da İzmit ve ha.va.11s1 UT.Umler1 mı av\· b l 

1 
d 

ururl Kimi b çoğalmata başlıyncaktlr, aittir. 0Halb~ ı u 
1
avhu,d!lene e~ ~n ~de yuvarlanıp d ar. , yakın ve denizi görecek ir yere Bu sene halde en çok nazan dikkati beri hıç tamır ve ıs a e ı memışhr. 

.,ık kemiği üzerine muamele yapı- defnedilmesini vasiyet ettiiinden celbeden meyva bardacık erikleri 
0
1 .. Avluda Kanuni Sultan Süle.ymanın, 

~or; kimi kayısı çekirdeği, kimi bon- türbesine engel olmamak Uzere mey• muştur, Her aene hale pek az gelen mimar Sinanın türbel.eri de vardır. 
cak ve .zıpzıp ... btanbalun coyunda daq ağaç dikilmiyecek, hatt& tUrbe bu clnı erik bu sene pek boldur, Ha.- Caminin etrafı Beledıye tarafından 
JVtmak• tabirine kartı, Anadolmnın etrafındaki ağaçlar da ıök.ülüp atıl~- riç vlll'ı.yetıerden gelen bardacık eri~1- yapılırken Türkiyenin bu en büyük 
cütmelı• 11tılahı var ki. cidden bot. calctır. Bundan baılca meydanın nin kilosu dokuz kuruşa satıldıA'ı hal· mimari taheserine vakıflar idaresi-

Bu minimini kumarbazlarla pence- tramvay c:.addeainden tamamile g8- de yerli eriğin kilosu kırk ku~ ta- nln de yakından alaka göstermesi 
reden ahbaboluyonnn: rülcbilmesl için Haıanpaoa çeomesi dar çı~aktadır. 18.zımdır . . 

- Peki, Erdoğan, çekirdekleri yanındaki binalar da lstlml&k Ci!ilc- Faturalar hakkında Bilhassa caminin temel duvar-
iteceksin de ne olacak? ... Hepsini celttir. Perakende meyva satışlarında tat- Jarının dibinde bulunan d.ük:k.anlar, 
mi yiyece.bin? • • blk edllen Ur nlsbetl etrafında kon- vakıflar tarafından lcira'ıanmııhr. 

-Zaten yiyeyim desen yenmez... Mıraç geceaı trola devam edlllyor, Faturaların tet- Bu dükkanların harici manzarası çok 
Coğu zerdali •.• Acı ... Kazanan. kilo· İstanbul Mllftülüğün.den: g ağustos klklnde aatıcının daha ia2la kAr te- çirkin ve pistir. Kepenkleri üzerinde 
tunu 15 ten ÇArfıya satıyor. 942 ünft Receb ayının yirmi mln ettiği anlaoıldı#ı takdirde ceza- kirli hezler, paslı tenekeler göze 

Bon x...- ık k •w• • b ttl pazar g landınlması cihetine gldUmektedlr, S"l . • 'h . cuıs ... ., aş emıguun, a albsına müsadlf olmakla akşamı Seyyar .atıcılar ceza göqnemek için çarpıyor .. ~ eymanıyenın ı tıoamını gaı.oz tıpasının da kendine göre bor- (pazartesi gecesi) Leyle! Mtraç oldu- yeni bir hileye başvurmuşlardır, Kon- ve kıymetını boza~ bu . ~yıt:sıı:Jık 
tası var: Madent bpalannki kilo lu 11An olunur. trola gelen memurlara evvelce pahalı etrafında vakıflar ıdar~aının dıem-
başına 100 ınıru.. \ flntıe. mal satın aldıjtı esnada kesil- miyetle aliikasım çekerız. 

Derken bu suretle ahbaplık ilerle- d • mlş o1an fatnralan gösteriyorlar. 

)'İnce: Bele •ye Hal müdürlii~Un nazan dikkatini K sını o··ıdu·· ren - Erdoğan ••• Ben kendim gibnek E celbeden bu keyfiyet Belediye .re1sliğl- arJ 
isterdim amma. rahatsızım. c;ıkamı· f • ı • v • ne blldlrllmiş \'C tahkikata geçllnılftlr, 
pcafun. .. Şuradan 250 gram peynir m Ü ettaş ng 1 Yanlış fcıtura ibraz eden satıcılar ce- kuyumcu 
alavenen. bana iyilik ederdin... Ma- zalandırılncaktır. 
Ullcnizde misafirim. .. Aı; kalnuya- Kabzımalların aayısi 
JDn... İmtihan için 15 kİ§I arttırılıyor 

Bu sözler üzerine, oyununa yan- müracaat etti Hal idaresi hal binası dahilindeki 
da bırakanlar, aliccnapça .bir teha- altmış dört meyva kabzımalmın s:ı.yı-
lükle ıiparitinizl yapanlar çok olu- sını yetm~e çıtarmağa karar vermiş-
yor. O zaman. ikinci ıeferi de temin Belediye müfettioliii için açılan tir. Kabzımallardan mürekkep bir 

Tıbbı adli akıl hastane· 
· sine gönderilmesini 

bildirdi 
lçinı imtihana mUracaat müddeti dün ak· heyet dün Belediye İktlsat 1şlert mü-

- Erdoğan! Al 40 beı kuruıu tam •ona ermiıtir. Taliplerin aay:ısı dürlüıtüne gelerek hnt müdürlüğünün Şiılide kıskançlık yiizünden karı-
da benim tarafımdan bir JDISD' alıp on beı kadardır, Talipler arum.da bu kararına itiraz etml§lerdlr. Kabzı- il Diruhi"yi öldüren kuyumcu Leo

f rendim kendi midem bazme- pazartesi günU eaıtt onda Belcdıye mallann bu müracaatı İktisat işleri nun muhakemeeine ikinci ağır ceza ~· .m ' salonlannda yapılacak imtihanda müdürlUğü tarafından tetkik eclll- mahkemesinde bakılmı~tır. Bu cel-e;;:~~~eti kınnamak için, ekseri- muvaffak olanlar Belediye müfettial mektedlr, ıede, tıbbı adliden gelen rapor 
•İne böyle söylemek )8zım, Yavru• olacaklardır. . • .. okunmuştur. Raporda maznun Lco-
caklar arasında litifeyi anlıyanlar Belediye tcftı§ heyctı kad.rQsu i.o· KÜÇÜK HABERLER nun müıahede altllln alındığı ve 
çok. Bazılan ise matcryaliat ınater- rülen lüzum üzerine on yedıden Yl.~- kendisinin cezai ehliyetini kaldıra-
,.ı.iat daha ilk teklifte omuz ıilkince, mi bete ~ıkarılmıotır. M.~cut ~u- * Yedikuiede bir fabrikada usta cak derecede akıl hastalığına rt\Üp
~ğİn ucunu petin aöatennek ica- lettişten bıri mahr<ıkat ofısınde, uçll 36 yaıında Ali diln fabrikada de- tela bulunduğu bu yUzden ıerbeı 
Meliyor. de iafe iıl~rlnde rv!1z.lfe gördü~ler~- mlrlerle çalıoırken. kaza neticesinde bırakılmuı da tdılikeli olduğu ci-

Hulin teıkilib kurdum. den Beledıye lılerınde, altı müfettl.f karnından ve yUzünden yaralanmıı· betle a1ul hastanesinde tedavi altına 
Dah I de _ yani taksilerin çalıımakta, bu ise lptiyncı ooleme- tır. Ali derhal Y edikule Ermeni alınması l&nmgeldiği bildiriliyordu. 

=nda' _ Viyanamn mektedir. . . . hastaneainc k.aldınlmıısa da biraz İddia makamının da isteği veçhile ~tman tqkilatından ilham ala- . lmt!han heyetı. Beledıye reıa mu~- sonra 8lmüı.tür. mahkeme, bu raporun tdJbı adli 
rak t tanbul toförlerinden her ban- vınlerınden B. Rifat Yenel,. teftıı * Evvelkı gece E§ref kızı Zeynep meclisi tarafından tastik edilmetİlle 

bir;nin numaraamı alır, aaatin ya- heyeti. mildürU B .. Neca~i. Çıller ve adınd~ genç bir. kadın .. o.to;':lo~il ile lüzum görmüı ve raporun hbbı adIİ tı kadar parayı da verir müa- Beledrye zat itlen mUdilrıle muha- Hasekı haataneune gotünılmuı ve it mecliaine gönderilmesine karar ::ıd lerinıl matbaan onlar~ yol- ıebe mUdilrUnden mUte§ekkildir. beraber bulunan diğer bir kadın, verilerek muhakeme baıka güne hı-
lard e Belediye teftlı mUdUrU B. Nec~tl Zeynebin çocuk düıUrdüğünü, a~ır rakılmııtır. 

ımd. ik' ,_ .. ük' -:1--t Çiller dün Belediye müfettiılerıle hasta olduğunu ı8yliyerek gitmiıtir. -----Ş"un ı Onun KUÇ uuay• UI. • b • d bl 1 • 
aürçmeluizin )'Üriiyor, Fakat ekseri· teftlı hkey~tı 1 ın1as~n, a Br 1tod~ anyteı Zeynd epilı:~erhal teda'Vöı.1alt~.nailal~~!I- Hafif bir yer depremi 

uklarla aırd.,lık lme • bu yapara ıaıe ı erının e e ıye aa a ı eaat aonra muıt r. "-Cllet 
J'8. çoc; • anaiannd ba~an geçmesinden sonra hasıl olan vazi• morga lcaldınlmıt. ölüm vakası et· btanbul 6 (A.A.) - Kandilli =:n~ı ~ el' yet etrahnda konuomuıtur. rafında tahkikata giriıilmiştir. raaathaneainden bildirilmiştir: Dün 

1% y~pmamu , • g ıyor.? * Vatman Mehmedin idaresinde- ıaat ı 5 1 1 O dakika ve 38 saniye 
- P~ ~. nı~ Erdoian ... Tekirdağında pazar ki tramvay diln Harbiyeden geçer- geçe burada hafif bir zelzele ltayde

Ayıp bır ~ey d~J ~~ ? ... C~JJı· kurulması lazim , ken baaamağa asılan 1 1 yaılannda dilmiıtir. Merkez üatU rasathaneye 
~orsmı... Banau ile '-"1~X.:.. d1>:_~~ er- Tekinlai (Akıam) - Tekirdağı- Numan adında bir çocuk <lUpnlif, 150 kilometre mesafede bulunmak· ._,.onun... ı_,.u"&lll Q&UDU.yor... S b d 1 t N Ş"•li d 
w-..J.:-.:... karıılıimda. belilmdan nm Malkara, Hayrebolu ve aray llfln an yara a?mıı ır. uman ı,, ta ır. 
IWIDq ..... • al B d kazalannda her hafta pazar kurul- Çocuk haıtaneaıne kaldınlmııhr. ~ ku"JldU ıyonım... en e mem- makta n köylü mallannı buralara * Ortaköyde oturan Oman adın-
nun, aen e memnun.., · ' · d 12 ·1 d bl '- • ııetirip ıatmak.ta yerlı çarıı esnafı a yaı ann a r çocuıı; o cıvar-

Etrafma bakınarak, u.aal sesle: da l:iuralarda al:ıverlı etmektedir. da bJr arsada oyanrken tırmandığı 
- Babam kızıyor... Tekirdallnda da pazar kurulması duvardan dilıerek yaralanmıı!ır. 
Babası, fakir bir dükUncıdD'. lüzumu ıiddetle hiasedilmektedir. Yaralı çocuk Beyo~lu haıtanesıne 

Tahminen .<Syle dütlinrnU. olacak: Tekirdai Belediyeıtnln derhal fa· l:aldmlmıotır. 
•- Oilum u,ak mı? N"açin hiz· aliyete geçerek tehrin evvelce hazır· ı--~.---------ı 

met ebin?:ıt ıanmıı olan mahallinde 1ıartada bir Günlük Borsa 
Garip kibir... gün paz.ar kurulmaaına teşehbU. et-
Smrf arkadqlanmz ara.smda bilya mcai bekleniyor. 

k d lanl .ı: 1 b. •. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ınera m a o an 'fVY e ır soz 
önüne getirin: Hepsi kumarbaz ol- azamet 1 Haysiyet meselesi 11 
ınuıtur. Bu mahalle çocukları ise, Seyb Galibin f()yle bir mısraı var-
daba fimdiden. dilpedüz kumaJ: ka- dır: . . . 
lclelerine uygun faaliyete geçmJfler. Namuıa taallak ıı mıdır bu> 
Ana. baba meseleyi biliyor; küfür- Yahya Kemal fU teklin daha mü-
buLJJa klll'lflk kumarbazlık kavga· halİp dütecefinl aöylemlfti: 
........ aJdunuror. Alm tcrile bet ku- Haysiyete ait it midir bu> 
... kaza•">ak itinde iae, nW...~ bir (Vl • NG) 

İstanbul Borsaıruun 6/8/942 flatleri 
Londra t.zerlne ı sterlin G.22 
Nevyork Ozertne 100 dolar JSO. 70 
Cenevre Ozerlne 100 
İsviçre !rangı 
Madrid Czerıne 100 pezeta 
Stokbolm üzerlnt' 100 kuron 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Kayaert n elvan eJKtrilt §irketl 2B.-

•Zonguldak Vapurculuk ve 
Kömürcü!Uk Türk Limited 
Ş1rkeu. mlldüril MUZAFFER 
PEHLİVAN'm C§l: 

Bayan KEVSER 
KÜBRA Pehlivan 
m ölllmUnün .seneı dvrlycsl 
olan 9 ağustos 1942 pazar 
günü Öğle namazını mllteakip 
Beyoğlu - Ağacamıtnde mer
humenin ruhuna ithaf edile
cek olan mevllde arzu edenle
rin teşrıtıerı rlcn olunur, 

Bay Amcaya göre ... 

- Bana nrmatıa kelleni eellAdın nm :tızııe O.saka hl'ı.kiml Ti - Pi ya.
baltasından kurtamllf ve aöz lcamaJf- kında. evlenecekler ... 
tıncı bir saltanata kavuşmuş olacak- Bu haber en t:ıyade bUytlk mflbedln 
aınf Ben artık •San Konan. m ıe- eOnlkb rahiplertnı hayrete d!l§11r· 
misinde yelkenci de~, hür Osaka.nın mn,tft 
h!kiml bulunuyorum. Şehrin dört Bat 

0

rah1p bu ha.beri &hnca: 
kapısı benim irademle açılıp kapanır, _ Ti • pJn1n bu memlekette b1r 
Bütün Japonyanm taptığı •Onikl• korsan ımne evlenmesi, şehr1m1ıe 
rahipler blle b:ı.na boyun esdller. Be- btiytlk bir utumızluk getırecek. 
nim gibi bir adamın kansı olursan, Dedi, Bu utursuzluk neden set•· 
ne mutlu aana! " celı:tt? Bunun aebebini söylemiyordu. 

Takako zindanda Uç tere büy11k Halk telAşa düşmüştü. 
Tanrıya yemin ederek: cŞu gaddar Tl - Pi bunu duyunca büyUk mJ 
adamdan ilk fırsatta babamın Ocüntt bede §Öyle bir haber g!ınderdi: 
alacağım ... demişti, Kor.sanın kızı bu 
yeminini batırlıyarak, aya~na ge1en 
fırsatı kaçırmak istemedi: 

- PekAlA, dedi, madelant babam 
böyle istemiş, BanA dü~ vazife, 
babamın emrine boyun eğmelctlr, 

Sama. Takakonun böyle bir cevap 

cBa., rahlp ve !blitiln rahipler çene
leint tuf.!unlar, Dünya işlerine bu.. 
runlannı sokmasınlar, Bir daha. ı.,ı... 
me ka~k olurlarsa, bepslnln 
ltarınlannı kuru otla doldururum, 

vereceğtnı ummuyordu, Takako gü- Ti _ Pi, 
0 

tarihte rahlplert dünya 
ıerek bu cevabı verince, Tt - Pi ııe- 1fi ne nıe.w oıma.ttan meneden ilk 
vlndl.. ve S:ı.ma hayretten hayrete 1nk:ı1Apçı olarak tanınmı§tı, Gerçı 
dll;tü. blr takım mutaassıp kimseler bu tık

- Bundan sonra, Tanrılar meske- rı kolayca. hazınedem;emJşl.erse d~. 
nı olan gök yere düşmtl§ ve yer göA"e rahiplerin ma.betıerde kapalı kalma. 
çıkmış derlerse, §D.illlı.yaca~. sı ve halkın rahatını kaçırmaması 

Diye mırıldandı. Ti - P1 me eRll- baklmmdan da bil.ytlkl bl~ kitleyi 
dl Takakonun ellnden tutup ka.1- memnun etm1§tl. 
d~'cıı z1nclrt kendi elile ~n ve Halkın etaerlyetı Ti - P1nln mCfru 
saray' baremağasına döndft: bir .1zdlvaQ yapma!ını istiyordu. Ya,. 

madanın km bu izdlvıı.ca lAyık bil 
- Ha~':1.:.~ ~rsatn~ın .!~~_,cara.. kadın olarak herkes tarafından ileri yireler .w:uıuuua gu ~ up J~ , 

Önlimüzdek1 hatta 1çln® düğünü- st\rlllüyordu, 

* müz olacak, Ve Osakadn bllytlk ten- Takako, Osa.ka. sarayında hür ve 
llkler yapılacak. serbesti. 

TakBko, günlerdenberi Osaka zin- ılı d 
danında. k1r paş içinde yatıyordu. Ca- Dü~ün hazırlıklan yap yor u. 
rlyeler onu sarayın hamamına. gO- Etrafta Osakaya baRlı btrçok köy-
ttlrürken, zindana d6nen n- Pi mu· ıertn ileri relenlerl düğüne davet 

edllmlşt1. hafızına soruyordu: Ti - Pi bu mesut günde herkesi se-
- Korsanın kızını nasil Dtese vindlrmelt için, Osaka .zindnnfarında 

koydum, Sama .. be~endin mi? tıo ytız klf!ye ya.km ma.bkfunu d3 
Bama dudaaını bllktrek: atfetm~t1 
- K1m1n kafese girdJQ1n1 uman • o gün ~ahkamlar sert>es bını.kılı

gös~recek. dedi, ben bu lfte leni yordu. 
küçill~ü~ ve Ta.kakoyn muzaffer ol· Ertesi ~ dütün olacak, memle-
muş görüyorum. ket halkı ııe.baha kadar ~nl!kler ya.. 

T1 - Pi alaycı bir tavırla. güldü: parak eğlenecekti. 
- Adam sen de. O her zaman be- Ya.ngınlardan ha.rblerdcn usanan 

hiın avucumun lçlndedlr, Tehllke:ı ve kısa uman 'ıçinde §Chre yapı!an 
gördüğüm nnda. tekrar ıı:lndana a.t- hücumlardan çok zarnr gOren Osa. 
tırmnk güç blr iş değil ya, talıların bl)yle eğlencen bir gün• 

- İyi ama, kafesten kurtulup çı- çok lhtıyaçlan vardı. Herkesin a~n
ltnn bir dt§l knplruu tekrar kafese da: 
.sokmak çok güçtür. •- OülQp e~lenmek bizlm de hak-

- Sen çok bııdale. bir adamsın, Sa- kımızdı. Ti - Pi 1bu hakkı bize verdi, 
mal Bir kadını avlamanın ~ollannı Tann ondan razı olsun.» 
hll~ öğrenememişsin ı Kafesten b- Gibi sözler dola§ıyordu. 
çan kaplarun atzına bit parça te.. Halt, Ti - Pinin Takako lle evlen-
mlk atınca, onu ıstedi~n deU~e meslnden memnundu. 
sevkedebUlrsin 1 (Ark.ası var) 
................................................................................ 

YARIN AKŞAM 

Tepebaşı Belediye Bahçesi'nde 
· Kizılay Menfaatine büyük gece eğlenceleri 

ALABANDA 
Büyük Revü 

Yazanı Ekrem Reıit • Müzik: Cemal Reıit 

SAFiYE 
ve M U A M M E R'in 

iştiraklerile 

14 kişilik bahçenin SAZ HEYETİ, U kişilik ORKESTRA 

Bu geceye mahsus fevkalft.de program ilaveslle Danslar, 
Varyeteler ve bir çok sürprlzler 

Alafranga G A R D E N Salonunda 
Bu geceye mahsus zengin Varyete - Dans - Kabare 

Saat üçe kadar muhtelif eğlenceler, !!atlarda zam yoktur. 
~------- Telefon: 42690 _______ ,,, 

_ .lhtikarla mUcadele iainde ve-j ... Bunlann içinde en beaendiiim, 1 ... Sayın valimiz.in tacirler~ .•By·ı ... f~&A 
rllen kararlar araıında çok elverigli esnafın biribirinl kontroludurl.. lediği gibi, bunlar alıı - verııın lç tur .. . 

l __ ,, b Am yilzUnll daha Jyi a8rUrlcr .. ., o cuuar var ay ca... -

W'l kaça mal olmuı- ... Fil&n mal kaç.ta kaç karla ıa- j B. A. - Kolay dn liı.f mı birader.ı 
tılabllir, .. Bunu aenden, benden iyi rekabet yüzünden bazı esnafın sö~ 
bilirler, '.Anıma bu kontrol kolay zaten biriblrlnin U.tilndocllıJ.. 
olur ~Ut meMle ),ur .. 



Sahlte 4 

IRADYol'I Bulmaca! 
1 1 1 ' 1 • ., 8 8 10 

'1/8/19U ötıe Ye n...,. 
12,33 f}atkılar, 12,45 Aj&a.1 h&ber-

• ıert. 13 Karışık makamlardan. ~ 
lar. 

18.03 Fasıl heyeti. 18.40 Dau müzl#i 
(Pl.> 19 (Kitapsevenler sa&tl>. 19.15 
Dans müzi~l programının 1klncl ıw
n:ıı. 19,30 Ajans haberleri. 19,45 Mll
zlk: KIAslk Türk müziği. 2(),15 Radyo 
Gazetesi. 20,45 Şehnaz buselllt maka
mından şarkılar. 21 Ziraat U.kV1m1. 
22 Radyo salon orketstrası. 

8181194% Sabah 
7,32 Haftanın Beden terbiyesi proğ~ 

ramı. 7,40 Ajans haberleri. ~~5 Ben• 
fonlk orkestra CPU 

AKŞAM 

Abone bedeli 

Senellk 
' 6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

TlirkJye 

1400 kuruş 
750 • 
400 • 
150 • 

Ecnebi 

2700 t11tU$ 
1450 • 
800 il 

• 
Posta ttttho.dına dahll olmıynn 

ecnebi memleketler: Bencllğt: 
3600 altı aylığı 1900. Qç aylıtı 

1000 kuruştur. 

Telefonlarımız Başmuharrir: 20565 
Yazı ı..sıerl: 20765 - idare: Z0681 

l\lüdlir: 2049'1 

a. tm on. öl!. tıcı. Alt. Yat. 
Receb H - Hızır H 

E. 7,H 9,43 5,00 8,53 lt,00 1,46 
va. 4,03 6,02 13,20 17,13 20,19, 22.oa 

İdarehane BabıA.ll cıvan 
Acımusluk ııokak No. 13. 

ECZACI KALFASI 
ARANIYOR 

İstanbulda çalı.şmaıc üzere bonser
vlsll iyi blr pratlstyen kalfa lhımdır. 
Ulell 1 inci Tayyare Ap. No. 17 de 
S, Alıcı oğluna mektupla milracaıt. 

Soldan sata ve yukandao. qatıı 
ı - KaradenLTAe harap olan bir 

şehlr. 
2 - Bilgi - Baıına ve sonuna birer 

harf konursa blr sebze olur. 
a - Dönemeç - Kısa detll. 
4 - Terst taharrt etmedir • Mektu-

bun gtztendlll şey. 
5 - şehir harlcl lnzıbat memuru. 
8 - Uzak nidası • Lisan - ŞlkA.r. 
7 - Üç düzine. 
8 - Tatil gftnll - İnsan clnsl, 
9 - Ayakta dur - Deniz kenan 
topro~ı. 
10 - Kanı az insan - Su. 

Geçen bulmacamıs 
Soldan sata ve yokandan aşatu 
ı - Yemekyemek, 2 - Eşintarama.. 

3 - Mlmarslnan, 4 - EnA.lA., Tly, 
5 - Klraevt, Eb, 8 - Yas, Valide, 
7 - Eritilemez, 8 - Mani, Imeg, O -
Emayede~ll. 10 - Kan, Bez. La, 

Fevkalade Arazi Satışı 
Sanatorlum, Otel ve salr me

banı inşasına. ve mesire mahalll 
1 tıthazına el ve rl.şll ve Kısı.klı is
tasyon una pek yakın KL~ıklıda 
Serasker Rıza pıusa korusu na
mile msruf ve Bobz!arla Haliç, 
Marmara.. Adalar ve Yakacığa 

kadar şehrin her tarafına fev
kal1de nezareti bulunan içinde 
çok miktarda. ag-açlan ve kuyu
lan bulunan koru KtlçUk Çamlı
ca tepe.sl de dahU olduğu halde 
şuyuun 1zalesı .ı;uretlie ttsküdar 
Sulh Mahkenıest Baş kAtlpllğln
ce parça parta 4 Eylülde satıla-

1 
caktır. Harttaslle dlğer evrakı 

Okur Yazar görmek ve !nzla maltlmat almak 
BAY AN ARANIYOR ıstıyen1ertn mahkeme B9,4 u-

nır tüccarın yazılarına baka- tlpllğlne milracaatlan i~n olu-

cak ve iki kl.şlllk aile yanında 1 ilii"iurİİ.••••••••••llil 
kalabilecek, tafsilat lçln 10 dan 
s e kncl!lr te1eton: 20Gos. Karar hülasasıdır 

Sulh: 94t/12844 
Kayıp aranıyor Milli Korunma kanununua muha-

b kf.,. S t lef etten Beşiktaş odun iskelesi 29 
Mucur kazasının Hşcı e ......, uva d k" .. · ·ı ı 

mahallesinden 329 doğumlu KAnl numara a v omur tıcaretı. e • me~gu 
oğlu Fevzi sumer'in adresini bilenle- Mustafa oglu Must~fa B'.!gı~. hak
rin insaniyet namına blldlrmeslnl kında lstanbul Be>·oglu 3 uncu ceza 
rica ederlm. mahkemesinde cereyan eden mah-
Topknpı Maltcpeslndc Maltepe cad- kemesi neticesinde suçlunun fiili sa-

desinde 2 sayılı evde Nazife bit olduğundan Milli korunma ka
nununun 59/3. 31 /2, 63/ 2 mad-

ZAYİ _ Şlşll nüfus memurluğun- deleri mucibince beş lira para ceza· 
dan a~dığım nufus tezkcremle 62 nu- sı ödemesine ve yedi gün müddetle 
maralı arabncı ehllyetnamem1 ve ticarethanesinin kapatılmasına ve 
muayene kfığıdımı zayi et.t1m. Yenile- büküm katileştiğinde ücreti auçluya 
rinl alacağımdan hükilmlerl yoktur, ait olmak üzere karar hülasasının 

Arabacı Çoban o~lu Ali Akşam gazetesinde neşredilmesine 
27/ 8/ 941 tarihinde karar verildL 

Iklnci İcra Memurluğundan: (8428) 

942/ 153: Bir borçtan ötilrll mahçul Karar hülasasıdır 
olup s:ıttlm:ısıno. knrar verilen (do-
lap, kanape, koltuk. sandalya, soba- Sulh: 942/5 318 
ve salreden ibaret eşya 14/81942 cu- Milli korunma kanununa muhale-
ma günü Postane caddeslnde Mısırlı fetten Beyoğlu Kumbaracı yoku}U 
oğlu hanında saat 15 de satılacaktır. 1 1 5 No. da mukim ve Fındıklı Me
Blrlncl arttırmada tekllf edilen bedel busan Cad. l 1 O No. da odun ticare
tahmfıı .edilen kıymetin 3 75 Jnl bul- tile me,gul Aram Moiz oğlu Herç 
mazsa .satış 17/ 8/ 942 pazartesi aynl Kossey hakkında lstanbul Beyoğlu 
san;te yapılacak en çok lstekllslne 3 cü S. ceze. mahkemesinde cereyan 
lha.e edilecektir. eden mahkemesi neticesinde •uçlu-

Tallplerln mo.halllnde hazır bulu- aun fiili sabit olduğundan Milli ko-
nacak sat~ memuruna müracaatları k 32 59 zuncu 
u~ olunur. runma ~nunu~u.n v~ 

maddelerı mucıbınce 5 lıra para ce-
ZA ıi _ 1939 _ 1940 senesi eylül zası ö?.emAesine ve yedi gün müd-

da oaıatas lisesinden -•-··, detle dukkanının kapatılmasına ve 
ayın aray ''"'"ıu; h'"k" k ·1 ·v· d " · 1 
olduğum olgunluk şehadetnamesl, ~ um ·~~ e,tıgın e ucre~.1 ~uç uya 
Fen fakültesinin y:ınmaslle sayı oldu- llıt olmak uzete karar hulasasının 
Rundan, yenisini çıkarace.ğnn, Eskl- Ak,am gazetesin?e ne,redilmesin~ 
sinin hükmü yoktur. 12/ 12/941 tarihınde karar verildt. 

1480 Belit Berköı; (8427) 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Nümuneslne uygun olmalı:: şartııe 1300· kutu çlzgl t1141 14.8,942 cuma güni1 

saat 15 de İstanbul Takslmde J. Sa. Al. Ko. numuzun bulunduğu mahalde 
pnzarlıkla alınacak ve tekaoilr edecek bedel i1zerlnden kat'l teminat tstenlle-

8 A<lUSTOS CUMAR'l'Em QONO AK.$AMI 

BUYUKOERE BEYAZIARK'ta 
~ ~anatklr 

MÜNiR NUREDDiN 
:ve arliaClaılari KONSERİ 

N&f.E ve EÖLENCE GECESl 
Komomuyon 48 Kunqtur. 

İ•tanbul ve olvar lr. •• tere otohll•Umüz var<lır. 

PEK YAKINDA 

MODERN KIZLAR 
Yazan: MAHMUD YESARi 

Hali tasfiyede mahdut mesuliyetll 
Beykoz Deri ve Kundura F abrikasi Mem~r 

ve İtçileri İstihlak Kooperatifi 
Tasfiye heyetinden: 

Fevk.al~de olarak 29/8/941 tarihinde içtima eden Şirket umum hey'e
tince Şirketin tasfiyesine karar verUmesl üzerine tastıye muamelltı ahiren 
ikmal edllmlf bulunmasına binaen um umı heyetin a.şatıda yazılı rumameyl 
gör~melt üzere 25.8.942 tarihinde saat 10 da Beykoı Dert ve Kundura Fe.b
rlknsında tçt1maa daveti takarrur ettiğinden h~darlann belll gün ve 
seatte tefrlfl rca olunur. 

RUZNAME: l - Btli'uıço ile kAr ve zarar cetvellnfn tasd1ld 
2 - Müracaat etmeyen ve adresleri malO.m olmayan alacak
lara alt matli}batın bankaya tediyesinden sonraki mevcudun 
ortaklara tevzllne karar verllmest. 
3 - Tasfiye memurlo.nnın ibrası. 

T. KIZILAY CEMiYETi 
UmumT Merkezinden: 

HABER ALMA BÜROLARI 
Harbde veya işgal altında bulunan memleketıerdekl ya.

kınlan Ye akrabalarının sağlık haberlerinl öğrenmek isteyenler 
için ·Ankarada Kızılay Umumt Merkezinde, tstanbulda Yeni 
Postane caddeslnde Kızılay hanında Kızılay mümessilliğlnde 
ve İzmlr merkezimizde haber alma büroları kurulmuştur. 

Ala.kalılar bu bürolara m ilracaatıa haberleşme kft.ğıtlannı 
doldurmaları 11~ olunur. 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Yapı usta. ve Bölge sanat okullarına parasız yatılı talebe alınacaktır. 

İsteklilerin şeraltl ögreıunek üzere Istanbul Bruge Sanat okulu mildi.ırlüğ!ine 
milracaatlan, c8424• 

T. İt Bankasi 
K TASARRUF 

HESAPLARI 

2 İldnciteşrin Ke. 
şldeslne aynlan 

ikramiyeler 
l adet 1000 liralık 
ı • 500 • 
ı • !50 • 

ıt • ıot • 
10 • so • 
'o • 2s • 
Gt • 10 

'l'bklJ'e Otlmhuriyetl 

ZiRAAT BANKASI 
Kuıı.ılUf taruıı: 1888 - Sermayeat: 100,000,000 Türle l1rası Şube Yt 

ajanı adedi: 265 
Zirai ve ticari her nm banka muameleleri 

Para blrUdittnlere 28,800 Ura ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ttlbarsız tasarruf hesaplannda tn 
u 50 llrası bulunanlara senede 4 defa çekllecek kur'a Ue aıaRıdatl 

pllna ır~re ikramiye dafıtılacaktır. 
' adet 1.000 Ura1ık 4.000 Ura 
& • 500 • z.ooo • 
' , 250 • 1.000 • 

48 • 100 • 4.000 • 

100 atlet 50 liralık 5.000 Ura· 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 

DDtKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 60 tlradan qaRı 
düşmtyenıere ikramiye c:ıktıin takdirde % 20 fazlaslle verllecektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyUll, 11 b~rlncikanun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Bartın Mal Müdürlüğünden: 
Amasya limanında batık Rize vapurunun bak.lyel enkazı 2717/ 942 ta

rihinden itibaren 1~ gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 
İhale 11/8/942 tarihine müsadlf salı günü saat 14 de Bartın maliyesinde 

müteşekkU komisyon hururlle yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 203 liradır. Bllömum masraf ve rcslmler kll.mUen alı

cıya aittir. 
Taliplerin tayin edllen gün ve saatte teminat akçelertle birlik~ komts... 

yonda hanr bulunmaları ll~n olunur, (8246> 

il DeYlet Demiryollari ve Limanları İşletme 
Umum idaresi ilanlan il 

İdaremiz ihtlyacL lçln kilpalt zarf usullle 350 bln adet kerpiç tu~lası 
satın alınacaktır. 
· Eksutme 2418/ 942 tarihlne mu.sadif pazartesi günU saat l~ de Haydar
PJ§ada birinci l.şletme komisyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1312 lira. 50 kuruttur. 
Ekslltmeye glreceklerlıı tekllf mektuplarını havı zar!lan eksl!tmeden 

bit saat evvellne kadar komisyona ve tekil! edecek1erl tutt!adan 11.d adedlnt 
eksiltmeden llo gün evvel Lşletmeye vermiş olmaları lhımdır. 

Fazla izahat ve şartname almak için işletmeye müracaat olunmalıdır. 
(8195) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

ı - Müteahhit nam ve hesabına olmak üzere şartname.'Sl mucibince 
c600.000• adet k~tane çubuğu pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 14/8/ 942 tarihine rastlayan cuma &ünü saat 10.GO de Ka.
battışta Levo.zım şubeslndekı Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler her gün sözü geçen şubede göri\leblllr. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 giivenrne 

paralarlle. birlikte adı geçen komisyona gelmelerı llAn olunur. c8410• 

1 Türk Maarif Cemiyeti Merkez idare Heyeti 
· Başkanlığından: 

1 
Cemiyetimize bağlı kJz liselerinde (Türkçe, tarih, coğrafya, tngllız.. 

ce, Almanca> dersleri okutmak üzere yüksek okul mezunu daimi 
öğretmen alınacaktır. 

İsteklllertıı mukavele şartlarını anlamak üzere 20/ 8/ 942 tarihine 
kndu Cemiyet me<kezlne müracaattan ıo,.ınu llln O!unu<. ısını ıaoıoı I 

L A N 
Ordu hııstabaıcıcıtar ve hemşireler okuluna leyli ve meccani talebe eh

ııacaktır. İsteklilerin en geQ 30/81942 gününe kadar Ankarada Cebeci orda 
hnstabakıcı okul müdürlüğüne. oku! k!lyıt kabul şartlarını havı veslknlarl& 
birlikte mı.iracaatları. Kayıt ve kabul şartları Ankara Lv. Amlrllğ1 ve tstan-
bul Lv. Amirliği satın alma komtsyonl:ırında göülür. t513 - 7705» 

Belediyeler Bankasından 
ı - Blllka merkez blnasının cenup ve garp kısımlannda yaptınlacat 

drenaj te.,ısatı kapalı zarf usuuıe ve vahidi fiyat üzerinden ekslltmeyc ko
nulmuştur. 

2 - Bu işin muhanunen bedeli dl ooo. on blr bin Türk lirasıdır. 
3 - Talipler şartname ve e:ah' evrakı (55) elll b~ ku~ mukaolllndt 

Belediyeler bankası umum müdtirlüğünden alabilirler, 
4 - Ek.s1Unıe ıoı A[tustos/942 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Bele

diyeler Bankasında Banka idare Mecfüt huzurunda yapılacaktır. 
5 - Eksiltme~ glNıbUmek için taUplerln teklif nıektuplartle blrllkte 

% 7,5 yedt buçuk nlsbetinde muvakkat temtnatlannı ve 2495 sayılı knnu
nwı tayin ey.ledl~l veslka.lnn ve bu iş& alt Nafia VekA.tetınden alınmış eh
ltyet veslkalarml en geç eblltme günll saat 12 ye kadar Banka Umum mll
dürlilıtilne tevdi etmeleri prttır. (Posta gecikmeleri mazeret sayılmaz.> 

(5778) (8008) 

Asistan alınacak 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya 

F akülteai Dekanlığından 

cekttr. Nümune ve şartname hergiln komisyonumuzda görülür, isteklilerin --------------------..:....-------
veslkalarlle pazarlık saatinde tomlsyoaumuza gelmeleri. 18437• 

Fakültemlzln Yenı ve Ortn Çağlar Tarlhl Fara Dlll ve Edeblyatı, Arkeo
loji Kit.sik P'lloloJl, SU.meroloj1. Antropoloji ve Etnololl enstltillertne mü
aab~ka ne asl.3tan alınacaktır. Dil ve Tarlh - CoRrafya Fakültesi Ue İstanbul 
tl'nlverstteaı Edebtyat Fakültesinden mezun olan ısteklllerln ve fıufi& izahat 
tsteyenterln 10 Ağustos 1942 Je kadar bir dllıekçe n milsblt evrak Ue müra-

Şose ve köprüler lat. Mın tak8' Müdürlüğünden: . 
Kocaeıı vilAyett yol inşaatı lçln (2000> llra muhammen bedelle cıoooı adet 

kürek a.lmması eks!ltmeye konuhiıuştur. 
Eksiltme 10.8,942 Pazartett gUnü saat 18 da Karaltöy Perçemli sotat 

Cema::.t hanında Şose ve 'Köprüler tst. Mıntalta. Müdürlütl1 Eksutme koml.t
yonunda. yapılacaktır. 

~tekltıerln 050> liralık muvakkat teminatla beraber kanunun tayin 
ettiği vesikaları hamilen muyyen glin ve saatte Komlsynna gelmeleri. 

Nümune ve şartno.mcsl ıparasız olarak tdaremt.zde görülebilir. (8438) 

Ticaret Vekaleti iç ticaret umum müdürlüğünden: 
Türkiycde yangın, hayat, nakliyat ve kaza sigorta işlerile meşgul 

olmak üzere kanuni hükümler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet 
halinde bulunan Doğan Sigorta Anonim Şirketi bu kere müracaatla İs
tanbul Vilayeti Beyoğlu kazaaı mülki hudutları dahilinde kain mahal
lerin t&li acenteliğine şirket namına yangın, hayat, nakliyat ve kaza Si
gorta iılerile meşgul olmak ve bu işlerden doğacak davalarda bütün 
mah1'cmelerde müddei, müddeaaleyh ve iiçüncü şahıs sıfatlnrile hazır 
bulunmak üzere Bay Ekrem Cöçmez'i tiı.yin eylediğini hildırmişti r. 

Keyfıyet Sigortn Şirketlerinin tefti,, ve mur knbesi hakkındaki 
l5ıo/1927 tarihli kanun hükümlerine öıt.wafı.k sörülmii!i olmakla il&ıı 
o~ı,ıı. 

iTTiHA T DEGiRMENCiLiK caattan. 1587211 c8049t 

TORK ANONlM ştRKETINDEN: Üniversite A. E. P. Komisyonundan ı 
Fevkalade içtima - Birinci ilin Alınacak f91 Mahammen bedeli Moukbt teminata 

İttihat Deiirmencililt Türk Anonim Şirketi hiHedarlan Ticaret 250,000 Kilo odun Beher 250 kllosu 11 liradan ; 825 L1ra 
kanununun 368 ve 369 uncu maddelerile esu mukaıveleırıamemizin otu& ttnıveralte 1çln yukarıda. mlkdan yazılı odun 13/8/94.2 Perşembe gll.lıtl 

saat ıs de Relttörlll.kte tapeh zarfla eksiltmeye kooUlmuftur. İsteklller . ıekizinci madde•i hükmüne tevfik.anaermayei ıirlcetin onda bir hi .. e.ine ticaret oda.sı ve teminat makbuzlarlle tekUf mektuplarını ihale gllnll •at 
ıabip hissedarların idare mecli•imizin 25/5/942 tarihli kararile kabul 14 de rektörlüb vermeleri. ' (8075) 
edilen teklifleri mucibince esas mukavelenamenin 4 üncü maddeaine .:.:...::.:...;..::.::.::::.:.:.:::.ıı_~~;:::;:;.;.;;..;;..;;..... _____ ~-_.;..;..-...;;..... ______ _ 

aşağıda aynen yazılı fıkrayı müzakere etmek üzere ikinci defa olmak 
üzere 6 Ağustos 942 tarihinde toplandı nisabı ekseriyet hasıl olmadı
ğından 1 O Eylul 942 perıembe günü aaat onda Galatada Ömer Ahit 
Hanında 1 inci kat 12 - 15 No. lı yazıhanelerde fevkallde olarak top
lanacak heyeti umumiyeye davet olunurlar, 

MÜZAKERE EDiLECEK MADDEı 
l - cŞirket yukarıaa yazılı muamelelerden baııka ithalat ve ihra

cat ve bilcümle ticari işlerle de i~tigal ve ainai fabrikalar tesis ve bu 
gibi müessesata iıtirak edebilir.> 

MUHTIRA: Heyeti Umumiyeye dahil olmak için hissedarların 
İçtima gününden bir hafta evveline kadar hiuelerini Şirket veznesine 
teslim etmelr'ri ve mukabilinde dühuliye varakalan almaları 18.zımdır. 
Bankalara tevdi olunan hisseler için ahnacak makbıızlar dühuliye vara
kasilo değiJtirilir. Bir hissesi olftA i,b11 içtimai İ§tirak edebilir. 

MECı..tst 1DAR& 

,. 


