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F ransada yeni bir 
Devlet kurmak 

denemeleri 

Cumhur reisi Anka
· raya hareket etti 

Haydarpaşa istasyonunda bilyük bi 
halk kütlesi tarafından uğurlandı 

Bir müddettenbwl l.tanbula 
teref vennekte olan Cumhurrelsl 
ismet lnönU bu ıabah saat ıe
khde huıusi trenle Ankarqa 
hareket ebniıtir. . 
Mı1U Şef, Sakarya motörile 

Haydan>aıaya geJ.m4tlr, Y aıwı· 
da ordu müfetti§l orgeneral 
Fahreddin Altay. eski Milli Mü· 
,lafu Vekili Klzun Özalp ve 
diğer bazı zevat bulunuyordu. 
Rdıtunda VaU ve Belediye rel· 
ıi, Örfi idare komutana, Parti 
idare heyeti reisi, Emnl)'9t mU· 
dUrO ve geneftllerle amirallar 
ta:afından kartdanmıt, birikmlt 
olan halk Cınnhurrelslnl 1eJam.. 
lc..mıf -. 

Milli Şefi uiurlaınak üzere U
ta~,, -lnda da birçok zevat bulu· 
nuyordu. BunJarm araıuıda me-
buslar Dr. 'A.dn11n, profesör Tev• 
fr: ~ Tıp falriiltesl dekam 
profesôr Ahmet Kemal, Bum 

Dirliii Mmtaka idare heyeti rel· 
al Hakkı Tank. Belediye reis 
muavini B. Rilat Y mel ve diğer 
birçok zevat bulunuyordu. Milli 
Ş~ tet)'İe ıelenlerin ellerbıl ıık
~ ve trene blnmlttir. Tren tam 
aeki.zde barekct etmfttir. 

Aynı trenle Cumhurreiaimizln 
anneleri, muhtu.m refikalari ve 
oc.ddari Cla Ankaraya bareket 
etm.ftlerdlr. 

Birçok ithalat 
eşyası ısmarland•· 
Almanya, lsviçre ve diğer memleketlerden de 

çok miktarda madeni eşya gelecek 

Bahi~l: Neomeddlıı Sada}( - Neşriyat müdfuil: Hikmet Feridun Es - Akşam Matbaası 

BU S.A.BABKf 'l'EL&BAPLAB 

Stalingrad muharebesi 
Yanyana birçok evlerden biri Almanların, 

biri Rusların elinde bulunuyor 
Lcndra 27 CA,A.) - Bt.o.lingrad'da 

muharebe flddet.4.ni kaybetmeden de
vanı ed.Jl'Or. A.Imnn'lnnn amansız 
bombarduna.nıarııın rn~en müdafi
ler Volge. vasıtaslle mühimmat ve 
gıda. alıyorlar, Şehirde her ev 1çtn 
ayn n.yrı muharobe edtııyor Colt yer
de Alm.nnlar bir ~ı. Rualar yanın. 
dald evl tuttugı.ından vo.Eiyet pek 
karı.'}ıktır Te ha.va bomb&rdımanları 
güçle§?D.l.şt1r. 

Şehrin otınaı batısında RU&lar fld
detıe hücum ederek bir Dilkt.ar tıert
lıenılflerdlr. Burada. Alınan çemberi
nin kırılmasına çal1f1}170r. 

Gece ya.na Mosla>va.'da. neıred.Uen 

Sovyet tebl!.#1 §udur: a:26 eyUUde Sta.- Vichy 27 (A.A.) - Son 24 eaa\ 
llngrad, Mozdok ve Sinavino'da düş- zarfında doğu cephesinde durumda 
m11J1la ~lddetli çarpışmalar olmuştur, a:ı; deği~ikli1t· ıvardır. Bununla bera
Dlğer kısunlardıı ma.dd.1 dt>f;l.ş1.kllk ber Almanlar her tarafta bir miktar 
Yoktur.• ilerlemi~lerdir. Stalingradda §İddet• 

Karkasya'da. Mog;dok'ta Ruslar li rnuh.ıuebeler devam ediyor. Al· 
Oroznl petrol kuyuları yolunu elfın rr.~nlar fazla kayba uğramamnlt için 
kapama.ktad.Uiar. Ka.radentz ıs:ahi- 'k ı ı R ] t 
llnde Almanların Tuapse'ye doğru pı . e tayyare er e us ara aarrus 
Uerllemek ve mühlm•bir Rus mevzll- edıyorla~. Alm~n ~ava kuvvetleri 
n1 ele geçlrme]ı: teşebbUsl1 aJdrn kal- Karadenız sahıllermdc Rusların 
mıJtır elinde bulunan limanlara ~iddet1l 
Do~ cephesinin flmal t:ısmuıda akınlar yapmışlar, birçok ynngınlar 

Almanlar, son zamanlarda. Rusların çıkarmı,lardır. Doğu cephesinn 
ellne i'eçen. mevzllert geri aloıata. ça.- merkez kesiminde Almanlar bazı 
lı§ıYQrlar. milhim noktalan işgal etmişlerdir. 

B. Eden'in yeni nutku B. Willkie 

Yeryüzünde kartılıklı emniyet 
lazımdır, bunu yaratmalıyız 

--- ••1----
Ruıya'daki harb 
gayreti hakkında 

beyanatı 

• 
«Harbden sonra yeni liayati yaratmak içln 

Amerika, Rusya ve Çin'le ifbirliği yapacağiz.,. 

Londra 27 ( A. A.) - 8 . 
Roosevelt'in ıabsi mümessili 8. 
Willkie dün gece aktam yem&
iini B. Stalin'le birlikte yemif
tir. B. WıJlkb demittir kiı 

«Burada i.'Uan, halkın harbi 
kelimelerinin minenna anhyor. 
Hitleri mahvetmeğe lı:arar veren 
tam manaaile Ruı balkıdar. On· 
lann aavqlannı. aonauz feda· 
ki.rlaldaruu gözlerimle gördüm. 
Bu muharebeni:.& neticeeinin Rus
ya için ya zafer, ya ölüm oldu
~ t ".:\U anlamıtlanhr. • 

ıt. Willkie bwadan Çine gide
r -~ ınarestl Şzuıa Kay Şek'le 
ıöriifecektir. B. Willlde ikind 
codheniu derbal açılmasa IUzu· 
mmıdan bahıetmlttir. 

Papa ile 
görüşmeler 

Amerikan mümessili 
yarın Amerika'ya 

hareket ediyor 



Sahife 2 

T 
70 yıl evvelki gazetelerin dili 

Aşağıdaki parçalar bundan 70 yıl evvel çıkan gazetclcrimi:ıllen 
alınmıştır. DillmWn, hele gazete dilinin teml7.lenm~ işinde aldığı
mız yolu göstermesi bakımından şu DU Bayramı gunlerlndc onla
ra bir g8z ntılmasım faydalı buluyoruz. Bu parçalar 7~ yıl e~el
Jd bir gnzetenin içindekileri göstermesi balmnından da onemlldır. 

iç haberler 
cHakkll.rl tnymnkamlığı Niğde 

tnymakamı ~bık mlrimlrandan 
aaadetıtl Gnllp p:ı.şaya, Hazine! Ev-
rak müdür!Uğü rütbei tuft. sınıfı sa
ntsllc AmedU divanı hümayun 
tınıetasmdan saadetlCı Abdilll.Atlf 
l>eye!edlye tevcih buyurulmuııtur ... 

Dış haberler 
dspruıya kırnllçeslnin nftmlzaç 

olduğuna dair bnzı havadis dcvenı.r 
etmekte ise de henüz şayanı vll
ııuk blr mnhnlden 1Btlhbar ve itı

mad olunur bir ceride de mütalea 
olunmamakla pek de vücud verUe
mcmlştlr.ı 

Bir hırsızlık 
aKemernltı clvannda kruıt bir 

kahve dükkAnından blr nargilo 
a!rkat olunup blr kaç gUn sonra 
kahveci sokakta mezktlr nargileyi 
blr hcrırın ellnde görerek giıyft 

ılyade beğendiğinden · flatlni sual 
etmiş ve öğrendikten sonra elln
den alup yanında para bulunma
dığı bcyanUe dükkAna kadar gel
mesini ifade \'e herlf dahi 1zhan 
rüyu nzn etmcslle birlikte glt.mek
te iken dilkkfma karlp gellndlkte 
~rlk keyfiyeti iz'an vo heman fl
rnre Ağnz eylem~ ve kahveci dahi 
ıalboimuş olan nargHes1ne d~tre_, 
oıması memnuntyetıle hUkftmete 
L'ıbnn keyfiyet eylememlştlr,ı 

Aşkın sonu 
ePat-!a tlyatrolarından blrinln b3ı 

oyuncusu olup ylrml ylrml bir ye.· 
ıındn mAllket hilsnü blhemtA v. 
ııahlbei nAıı:u dllArA bir kız btr ki 
ra arabacısı ile mukavele eyley& 
rek arabacı her akşam ho.nesim 
azimet ve mezburey1 nlup tiyatro
ya bırakarak oyun hitamında yi
ne mahalllne is!leylemekte iken 
gitgide mezbure lle arasıra musaha
bet etmet;e b~lamış ve kızın etvar 
ve rettan dllflrfb olduğu glbl şl
nı güftan dab1 ft.!eU sa.bn şektp 
bulunduğundan (Her sözün §lrln 
zebrınım cil.nıma çD.n o!du hep) 
mısraı meeıı biçare nrabacı mer
kumeye ctı.ncı dilden meftun ,.e 
iştiyakı v1sall!e zaru zebun olmuş 
ve nihayet blr gece herçebft.dAbnd 
diyerek arabayı tenha bir zoknkt6 
durdurub kızdan istlr'hamı visal 
eyledlğl sırada bittevklf mahb~ 
irsal kılınmı...~a da herif korkudan 
beyin ufunetlne uğrayarak terki 
hayat eylemlştır.ıı 

Moda 
.Beyo~lund:ı. nlsAnın elbise mo

dellerinin başka blr sureU müs
tahseneye tahvlll zımnında nkdo
lunacağı beynn olwıan Nisa ce
mtyetl glbi bu kere Almanya ka
nlarının gerek elbise ve gerek 
sanat ve maarlflnln ıslahı nuık
sadlle blr cemiyet akdolunmaya. 
Dtübaşeret olunmuş ve te.şrln1 ev
vell frenginin on beşinci gilnü ah· 
pını mUnakld olan bir meclisle
rinde yilz eıu tadar rıza içtima. 
eylemiş olduğu ve 1lerude in~ 
ma.hsus bir gazete ve daha satr 
kanlarca mucibi terbiye ve inti
bah olncak lmzı kütüb ve resall 
tab' ve neşredecekleri mtistah
berdlr.ı 

Faydalı bilgiler 
•Filnun gazetelerlntn blı1nde gô

rilimüştür: Tahtakurusu Ublr olu
nan hayvannt tl her tarafta m~v
cut ve mevsimi sa.yırta geceleri 
zlyaretlle halkın huzur ve A.dmı 
nlbuttur. işbu hayvan ahva11ne 
dalr bu kere aldığlmız bazı malQ. 
mata nazaran bunlann blrsenei 
lcAmlle bllleklü ıllrb muammer 
olablldlğl ve Amerika toprağında 
tevkalAdo kesret üzere hasıl oı.. 
makta oldugu ve hatta. Avrupa.ya 
dahi Amerlknnuı keşfinden 60nra 
oradmı vürud eden bazı ~ya e.nı.
IJ.00.a gelerek o 1Urctle intişar ey
ledlğt tahakkuk eylemlştlr, • 

Dünyada neler oluyor 
cAmarekada hei1fln blrlslne eııı 

llra tadar ltızum görünerek (Ka
rımın ve!atmdan aonra her klqı 
tJ · f§'bu senedi Jrae eder ıse anı te-
sevvUç ederim) mealinde bir senet 
tahrir ile bir tadına ita ederek 
ilçeyi almış olmo.klo. ,.e blraz 
mllddet .sonm mume.lleha z1-

yn.deslle hastalanarak ve hayatın
dan fimJdJ milnkatı olduğundan 
ehJbb:ı.sından bir kanyn. fşbu se
nedi vererek vefat etmiş ve arası 
çok geçmeden d~ylnln zevcesi da
hi vefat ederek bu bnber mezbu
renln vblı aem'l tahkiki olduk
ta mumalleybln hanesine giderek 
eetıedJ meztnıru 1rae ve kendusunu 
tezvlç etmes1n1 ifade lle medyunu 
merkumllll nkJ olan muvafaka
tmdan dolayı 1zd1vaçlan vuku bul
muo oldu#u tuhaf nevinden ola.. 
n.t Amerika gazetelerinde okun
m~tur.• 

Şevket Rado 

M ahkemelerile: 

iş sini soy lar 
St l'ngr d muharebesinin siklet 
: merkezi şimal batıya intikal etti 

Bekçi Yusuf hırsizlığın nasıl yapıldığini anlatti 
diğer iki suçlu inkar ediyorlar 

Sirkecide' Hnsa.n F.czn Deposu satış 
mağaznsınd:ın geçerek Nimet Abln 
Mllll Piyango Gişesini ıroymaktan 
maznun Yusuf, Mahmut ve Mehmet 
dün adliyeye verllmişlct>, Sul~:ına'!ı
met btrlncl sulh cezn mahkemes\nde 
sorgulan yapılmıştır. 

1 zanın nnahtannı ıstedJler. Ne yapa
caklarım sordum; cMa.tızadan Pi
yango gl1cslnc geçip oradan p:ıra 
alaca~z. Snna da para. verece~lz.ı 
dediler. Annhtnn verdim. Ma~azada 
kasa taşımak içln 1rulla.nılan 1p lle 
tavana tırmanarak yandakl Nimet. 
Ablnnın Piyango ~s1ne geçtiler. 
Bir müddet ronrn tekrar döndiller. 
Oradan ne aldıklannı bllmtyorum. 
Yalnız, bana üc yüz Ura verdiler ve ' 
kimseye bir ~Y söyleme, diye tembih 
ettller. Ben de bunla.rın yüzer lira
sını depoda çalış:ın hamallara ödünç 
olarak verdim. Plyango glşeslnl so
yanlar butllardır. Fakat ne çaldık
larını bana göstermediler. 

Mehmet l'e Mahmut suçlannı 1n
kAr ~ttner. Bunlardan Mahmut lfa-
deslndc: . 

- Yusuf, Hasan F.cz:ı Deposunda 
bı>kçldlr. Ren de orada işçlylm. Bay 
Hasan bana; sen buradaki işçllerl 
kontrol et. Yolsuzluk yapatllar olur
sn glzl!ce bana haber ver, dem~tı. 
Bir gün bekçi Yusuf bent ça~rdı ve; 
t:De.ponun anahtarını sana vereyim 
de içeriye gir, oradan ne çalab!Ursen 
çal da !l<lnra payt:ışalımn dedi. Ben 
de bekçi Yusufun iyi ndam olma
dığını lspat içln Jı:endl~lnden anah
tan alıp gece depoya girdim ve 17 
p:ıket diş fırçası ne ftç paket mu
samba çaldım. Bunlnn sonra mal sn
hlbl Hnsana göt.ürt1p Mdlsey\ an
latacaktım. Fakat. o gece mema
d:ın eve dllnllşümde polisler ben1 
ya.kaladılnr. Plynngo gl.~ntn goyu!
maın ile e.lA.kam yoktur. 

Dedl. Aynı yerde marangoz Meh
met hlç bir şeyden ho.berl o1madıR't
nı iddia etti, Bek.çl Yusuf. evvelı\ 
Mahmudun iddiasını da, Piyango gi. 
şest hımzlığtnı da tamamlle 1nkAr
da ımlr etti. Fakat M.klmln muh
telit sualleri karşısında inklırla ya
kayı lmrtaramıyncağını anlıyarak sö. 
ztınü de~lştlrdl ve vakayı şöyle an
lattı: 

- Bay hAklml Şimdi d:ıifruswıu 
.söyllyeyim. Blr gün sabah erkenden 
işçi Mahmut lle rnara.nı:;oz Mehmet 
benim ya.ttığım yere geldller, ma~a-

Barbaros günü 

Tahkikat evrakına nazaran g!Jıe- \ 
den 450 llro. ve her blri dörder ltralık \ 
iki yilz tane p!yango bileti cahn- ( 
m~b. 1 

Maznunlardan Mehmet gene ln
kArda ısrar ederek: 

- Bekçi Yusuf yalnn &ôylilyor. Ben 
orada be§ Ura yevmiye He çalışıyor
dum. Kendisi yüz yirmi Jı:uruş atı
yordu. Bu yüzden bent kıskanıyordu. 
Dalma aleyhimde bulunurdu. Kıs
kançlık yüzünden bana. iftira ediyor. 
Bu işle hlç bir al'-kam ve hırsızlıktan 
haberim yoktur. 

Dedi. Maznun Mahmut ta, kendl
ıılnln depodan hırsızlık teklifini rn.aI 
sahibine haber vennestnden korktu
ğu için Yusutun kendlstne iftira et
tlğtn1, rlşe hıt'mzlığı lle alAkası ol-
madığını söyledi. \ 

Mevcut de1111ere istinaden ınaz- \' 
nunlnrın üçUnün tevktrıertne ve ev- . 
rakın alt olduğu mahkemeye veril- \ 
mek üzere mllddelumumtııııe iadesi- 1/ 

ne karar verlldJ. 
1 

Hariciye Vekili 

Almanlar Terek üzerinde ve Novoroslsk 
çevresinde Rus mevzilerini yardılar 

Doiu cephesindeı 

Stalingrndın içinde ve dotıJ 
fimalinde kanla '11uharebeler, 
azalrnıyan bir ılddetlcı hlll 
davam ediyor. Alman
lar, müstahkem meni haline 
getirilen bir çok blnn hloklanni 
zaptetmelerino ra~men enku 
yığınlarını siper yaparak dHvUıen 
Rua askerlerinin mukavemetini 
hlla kıramamıolar ve bütllıı ıeh
ri temizleyememişlerdir. 

Ofi ajarnı Stokholmdan al
dığı malumP.la atfen Sta1iJliracl 
rrulıareberıi hakkında fU entc
r~n taUlutı veriyor: 

cBerlinden ııec:e alınan ha
berlere göre, bazı Alman LUcwn 
müfrezeleri, birbç yeni ~okta• 
da Stalingradın lçlndeiı kendi· 
1erina bir yol açma~a muvaffali 
olmuotur. ŞchJr ıbndl blrka9 
kısma ayrılmı§tır. Almanlar. 
bunla.n temizlemeia Jl-aııy<n"' 
lar. Rwlar, birkaç yilz Alman 
tankının ve asker dolu kamyon-
Ja.rın ıehre giden hilyu.k cadde• 
den geçmeğe muvaf lak oldu~ 
lannı itiraf ediyorlar. Fakat on 
iki ea.at içinde 1 O tahk hUcu
mu yapılmaeına rağmen,. Al
manlar durdurulmuştur. 

Mareşal Timoçenkonun, Sta• 
lingradı •• ılmall garbiılne ya~tı~ı 
taarruzlar, iki eırtın ve bir köyUn 
gMf alınma.ile iıdicelenm~. oi
malden gelen Rus kuvvetleri Staı-

mek için Stalingrad §ehrl içinde 
harbeden lmvvetleıfoden bir 
kısmını, 9imal batıya naklederek 
mukabil taarruzlarda bulun
maktadır. GörUnUşe göre, S:alin
ırad meydan muharebesinin eık
let merkc-i oimal batı kesimine 
İntikal etmiştir. E:ğer mare§al 
Tlmoçenko, bu taarruzlarında 
muvaffak olamazsa, St11lin1ırad 
ıehri er geç sukuta mahk<lmdur. 
Şehrin lkıbeti olmal batı kesi
minde cereyan etmekte olan bü
)'Ük muharebenin neticesine bai
lıdır. 

KafluıstakJ harekata ıelince, 
Moskovadan gelen he:berler, A),. 
ınar ların NO'vorosiak'in cenu
bunda fazla kuvvet yığdıkları
nı. bir Rumen taburunun yok 
odildiğinl, Mzdok çevreslndo Al
man taarruzlartl'lm pUskürtüldü
iUnU bildirmektedir. 

Berlinden gelen haberler lıe 
&'etek Terel; ilzerinde, gerk No
vorosisk'in ıimal batısında mU&
t•fik kıta!arın kuvvetle tahkim 
edilmiş birkaç Rus mevziini ya
ıarak dil§?Ilanı geri attıkları mer
kezindedir, 

Her sene olduğu gibi 
bugün kutlanacak 

Profesör Sauerbruch 
tarafından ikinci 
ameliyat yapıldi 

i lingred gamizonuna yakla,. 

Gen.! Moskovadan bildirildi
line ıBre, Almanlar, Lenlngrad 
tchıinin yakınında Sinav)no ke
ıirulnde birçok lcarşı taarruzlar 
rapml§lc.r ve ağır kayıplar paha
euıa Rus mevzilerinden birine 
clrmJ§lerdir. Sovyetler tlddetle 
mukabele ederek Almanlann bu 
taraftan daha fazla llerlemelerir
pa ınlnf olmuılardır. Bu bölg&
lerde muharebe devam edb"or. 

Bugün, meşhur Preveze deniz mu-
harebesinin yıldönümüne tesacjUf et- Ankara 26 - Hariciye Vekili B. 
tlğl 1ç1n _ her sene olduitu glbl -

1 
hah 

bu yıl da Barbaros ihtlfaıt bunün ya- Numan Me .emencfoA una bu aa 
pılıyor profesör Sauerbruch tarafından hl-

Beledlye, birkaç sene evvel Bar- rinci ameliyatı tamamlamnlt Uzere 
baros türbesinin etrafındaki blnalan ikinci bir ameliyat yapılmıştır. Hari
kaldınnı.ş ve tiirbeyi meydana çıkar- ciyc Vekilir.ir. ııhht durumu iyidir. 
mıştı. Türbenin avlusundan deniz Ankı:.ra 2 7 (A.A.) - Profesör 
kenarına kıl.dar uzanan gen~ salın- Sa .... b:uch, Ankarnda daha blrkaç 
nın tanzimi lşi de tamamlanmıştır. hafta kahcnktır. 

Tilrbcn1n bulundu!nı avlu, tanzim 
edilmekle beraber - Barb:ı.rosun va-
siyetını ycrtne getirmek maksadlle - Galatasarayın bugünkü 
a~açsız bırakılmıştır. Türbe avlusu 
ile deniz kenan arasında bir saha 

-
maçı 

daha. ayrılmış ve bahçe h:ı.llne getl- Saha hissesi lhtillfı yüzünden 

m11 ile de Alman hatlarında bir 
gedik açılamamıotır.> 

l..ondra radyoıu da tchrln ti· 
mal batısında tank muharebele
rinin tfddetlendiainl ·bildiriyor. 
Moakovadan gelen ha'berlere 
gHre, marepl von Boclc ıol ka
nadına yapılan taarruzlan 8n1 .. 

Memurlara 
odun 

Kooperatif aybaı\nda 
dağıtmağa batliyaca1< 

Mıaır cepbesbıcle t 

Maır cepheılnda duraunluk 
devam ediyor. Dün bu cephe
<tekf fnalfyet, topçu vo devriye 
çarpııımalnrına lıı'hiear etmi§tlr. 

----- -~6 
Fransada yeni bir 

Devlet kurmak 
denemeleri 

(Baş tarah 1 inci sahifede) 

rllml§tlr. Bu bahçenin ortasında vü- Fenerbahçe ile maç yapmamaya ka- inarumız var. Mareşal Pctain'in 
cuda getlrUen çiçek tarhı, bir Türk rar veren Galatasaraylılar l)ugün İstanbul Memurlar ye MUıtah· «Millt inkılA.pı> adını verdiği bu .. 
halısı teklinde ç1çesfkledrle ıüslenmlll!l- Beykoz çaannnda saat 17 do Be· demler KooperatlA blrlnclteırln ayİ gilnkü ıslahat Fratısanın stlrek4 
tır. Bahçenin çevre n e yaya yo ar . • 11 rejimi, yahut bunun başlangı• 
bırakılmış ve burnya a~açlar dlkll- yoğluıpor ıl~ hu9usı bir lcar§ılaıma baıinda memurlara odun ve k8mUr cı mıdır? Bunu uzaktan ve bu-
m1ştlr. yapacn1kbrdırk. Bu

1
lmkaçad ~eriyloğlu- vermeie baılış-acaktır. Verllen odun gün kestirmek mümkün değildir • 

..,fth _.ft~ k d"kül "·ş sporcu ar en uvvet a roıa e çı- ._L Muhakk k 1 Fra d 
k h d • ....u.nnın o.~ına um o m~ • k 1<.I d ve kömUrün paruı dart ıa&ıftte a O an şey, nsa a, 

Ameri a kinin e İye etti Fakirlere bedava yemek medhalln1n zcnı.ln1ne Ka.rostmen dB- aca ar ır. 
1 

k K tlf ı • harbden önceki rejimin bir daha 
Ankara 26 (A,A.> - Amerikanın oenmiştır Tramvny caddesi üzerln• a ınaca tır. oopera memur ar . . 

Ankarn büyük elçlsl ekselAns Stetn- Ankara 27 (A.A,.) - lstanbulda deki çcşı°nenın ark.asında bir yeşlillk •• • • • •• giyecek dağıtmak Uzere Sümer geri ~önmiyeceğidır_ Fakat bl~, 
hnrt lhUyaç olan yerlere verilmek fakir talka aUnde bir defa bedava yapılmııtır. Bllttln bu lş'..erln yapıl- Muessıf hır ölum Bankla ı<Srlitmektedir. Aynı za. bugünü sadece bir istihale devr\ 
tizere Başvekll Şükrü Sa~çoğlu'ya. yemek Yermek fılne lklnclt~rlnde ması belediyeye yirmi üç bln Uraya Oazetemtz muharrlrlerlnöen arka- d • k tedariki 

1 
• d uh sayıyoruz. Yansından fazlası ve 

lkl kasa kinin ve stebrln gönderm1ş haçlanacakbr. Şimdilik on bin kiti- malolm~tur. daşunız Cemal Retlk'ln pedert, İnhi- man a yr;ece çın_• m • en kalabalık, en işlek yerleri he. 
vl B:ı.şvekll bunlan Sıhhat ve İçtimai k eril k ı Ank d d sarlar idaresi eskl mlldürlertnden B. teUf yulerle muhaberede liulunulu- nüz işgal altında bulunan bir 
Muavenet Vekaletine tevdi etmiştir. ~=khime " kce trli • ~r~ a ;. Suikast davası Osman Refik diln aqam vefa' etmiş. yor. memlekette, hiç ummadığı ve 

bf tre yeme Ye meaı ç n te Ankara 24 _ Temyiz mahkemesi tır. Sermayenin daha fa.zla olmui beklemediği bil' hczlmet acısının Akdeniz kürek 
birincilikleri 

r • mıyor. J>lrlncl ceza dalreal buglln toplantn.14 Merhumun een11ze.sl bugthı ~le ı "n kGo eratifa reamt olmıyaıı mil- manevi şaşkınlığı ve maddi pe .. 
ve Alınan bl1yük elçisine suıtast ter- vaktı Fntlhtekl evinden :taldırılacak, çı P 

1 
k İ d 1 nla:r da rlşanlığı altında hfllfı. kendine 

tlplemekle suçlu olanlar haklanncb Fatih cnm1slnde cenaze na.mazı kı- eueae ~e 1 r et er _e ça ıta ~n gelmemiş bir milletin Devlet, sis-Ankara 26 (A.A.) - Haber aldığı
mıza g5re, bu yıl Akdedlz kllrek bl
?fnclll~l dört tek klklerle 18 blrln.. 
eltcşrlnde Antalya.da, Hatay, İçel, 
Beyhan, Muğla, İzmir ve Antalya 
bölgelerinin 1ştlrllkl ııe yapılacaktır. 

Ramazan 16 - Bızır H5 
S, İm. Otı. öt. ttı. Ak. Ya.t. 
ı:. 10.13 11,33 6,00 9,ZZ 12,00 1,81 
Va.. MS 6,63 18,00 16~6 18~9 20,U 

BİLLÜRŞİŞE 
AŞK VE MACERA ROMANI 

verllen ve tem·.t~ edllen kararı tet- alınmaaı knrarlaıtmlmııtır. •• ctlm temine zihin yorması zor oldu""'• ,, .. , lındıktan sonra Edlmekapı mezarlı- k d d'l 1 i 6 "' 
klk etmeğe başlatn.l§tır. ve dulların da lza ay e ı me er kadar herhangi bir rejimi oo ğlne defnedllecektır. .. . . • < • 

Mahkeme, teWdkler için duruşma Me h h dil kad için malmUdurlükleri nezdinde t&- nimseyeceğini anlamak imkan· 
yapılmasına lüzum olmadığına karar r uma ra met; er, ar aşı- .. 
verml§tlr. mızla aııeslne tnzlyctlerlm.1z1 sunarız. ıebbilsta bulunulmuştur. ~~dır. Fransanın.. geçirdlgl tec

rubelerden, çektigl acılarda'n do-
.gacak yeni lhtiUHin mahiyetini, 

eürüyor ••• Sonra, müthi~ dalgınlığın - İhtimal...:- ?e.di. -.Pek ya- - Evimde değil ki, eel!mlıkta ... hürriyet ve 1stiklı111ne, iki mil
pençesinden kendimi kurtaramJıYo- bana a.tılacak hır fıltir değıl... Fır Sellmlıl: evim ıayılmaz... B~.rayla yona yakın esirine, en asgad 

O b • 1 karanlıkların kat daha evvel, ıu Cüce Ru'hlyi tec- arasında a§ılmaz duvarlar yuk~el- madd1 refahına kavuştuktan 
ru~·İ: 1 • ~n\j~yor, Beni tabut rübe edeceğim... mlı ... Ara kapının anahtarı cebım- sonra göreceğiz. Nasıl kl Fran.~ 
d~rın ığ ne ~ ru yo~.~rak ötUril- - O nerede) O mel<ln ... O ha- de ... Orada, ıelamlıkta na ver)'" sanın dış politikasındaki asıl 1.s-
gtbf bir ıcyın lçlne k ~ • g bi.e ... O sahtekar •.. Efendimize o hl- Hiç ... . fakat maaz~lla~ hareme tikamet ve "Verim, harb bittikten 
yorll\r ... Nereye):·· Bılemıyorum ..• leleri yapan bUcür .•• Sultan Hamidi aıyak i>asmaaı felaketımizın başl~n- ve Avrupaya hangi zihniyette 

Tefrika· No. 78 
Bir Rıza var ... Bır ayıvaz var ... Ve deviren odur rvallahl... gıcıc!ır ... Eeaseıı puraya, hela bu üst bir sullıun hM.1m olacağı anla,.. 

Yazan: (VA • N4) gtszlerlmf tekrar kendi yatağımda _ Seli.mlıkta. •• kata, ben evde bu~unmaaam bile §1.ldıktan soma belll olacaktır, 
. . açıyorum.... • Cü~e, ~araylı hanima kızacak yer• kimae çık~~yor deiıl mi) . . Çünkü tarihte hiç bir zaman yal• 

fakat uzun uylr.ulanm aruıiıda da-ırumlar var... &lailemlzJn lolediii Ktsee, aklı aksiı de, bılakıs ondan pek memnun ol- - Bu sozJerl hç keredır eöyler- nız bir tarafiı niyet ve isteklerin, 
ima büyük babamın ruhunu ılSrllyo• aUnahlar, lıu uçurumlan teokd edl· - Ceçen ıefer uyutma lıliıf ılz muıtu. Zira kendi hallındar cSul~ siniz, ulaııcığım ... Kim çıkacak) ... yüksek 1nsan ideallerini gerçek .. 
rum: yor. Senin "1ıtlklerlnle o uçurum• Uzerlnlze aldını.ı, kayın valf do, bakı- tan Hamidl deviren> clomlıtl. Onun Kim~n .haJdine)... Ieştirmeye yettiği görülmemiştir. 

c- Evladım ••• Kurtuluı gUnUn iv 'bir ıUn dolacaltbr .. , Bfriblrbıi- niz, Vf 7apamamıpınız .•• Naııl fal- •fyul iktidarın.!' Uk dela hlat ~den - ••b artık \ıilmem ... O cihe~ Bitaraf bir gözcü Jçln, bugün 
artık yakındır ••• Sen, heptmwn k~ .in olaubını:ı... Talihin <tgn .. eolar olmu1 ... Bundan eonra tarife bu earaylı hanım olmuıtu demek ... }alnı:a bCnim delil, aynı zamanda Fraruada olan şey, uzun ve leke .. 
laretir.f adedin •.. Sellmete 1'avu~ cd. ··• harfiyen riayet etme1iylz... Mal<lm - Se1lın1ıkta mi Cledfnlz, paşa- ılzln de menfaatinizedir ... Ona göıe :Uz bir hayatın, şan meydanında 
taksın ..• Örnrlinfin ıonu pek l({bel Kerr.ilderf çıkmiı kadın ayali, ya, artık bllJQr ıl'ee elden g)ttl, onun hm) O yaman fitııeyl niçin evinize d~vrazııraınız .• , ~lr lhtJyatıızlık he· kazanılmış yüksek bir şerefin 
olacak ••• GUller, ,Unqler içinde v• hiddetle 1ert "1ırdur vuitaaila esrara vakıf ola.mı.yaca· ıo1'tunaz) ••• . pımızl mam«lebıllr... · :Kendine verdiği otoriteyi m1lleU 
~nf ıeven adamıh muhitinde Yatt· - Allah telrııesln ••• Allah o atin- tım 8aıka yollardan yUrUmek Jl- _ Kendiııinden ı.tlfade etmeli - FarkındayÜn PA§alırn.,. Fakat ve vatanı uğruna kullanan ve 
7acaksıu ••• diyor, lerl b'ana g8ıtennceln... ıım::: ~on çok meşgulilm .•• Slze de için... CUce Ruhiden ne euretla istifade icabında bu zengin fazilet mira. 

cOnaı - fakat e6yleclikleri oluyor_ ga- vazifeler dUf{Jyor... _ M oııCtan fstlfaCle mi eClillr) •• edecekalnlz) .•• sını harcarnayn. hazır olan as1J 
c- Acal>a bu mUmkUn olur mu), ltha .•• Bug{.ln li§anln l<aybo- ne· Si h 1 ll d ·"''rti k _ Ben ederim Onda bir takım anahtarlar ol- bir askerin yaralı ana başında 

Oh S ı b 1 la 1 d;..,...._ • .ı ilad d '\ - z ang yo a.r an .,.,. me • - ·:ı.. t b kl sid' 
r an am en m 

0 
maz • vv-

1
' e e err.. nfyetfn<!cslnb:, ulancı~m) ••• Bed- - Sizi bile okka aiti ider, ula- duğuna k8-ll idim ..• Bu akpm ara~ noue e eme ır. 

rum. r ki- Okuyarakı rlye h~ımın emellerine hizmet ede- nim... hada gelirken e.ğzından earhoulukla Fransa yann nasıl kalkınacak, 
c- Olncaktır, görUraün, cBGyUk baliam mucizesini g!S~e· li l,nd letlf d otm k _ Daha. \>una \hmo ınuv ffak bazı e8zler kaçırdı, bllsbütün emnl- nasıl kurtulacaktır, bilmiyoruz 

ann ... • diyor. rlyor ••. Uyku haetalı~ eın8'ında, re onÔ ıervot l en - a e 1 İ olamamı§ •.• ıt!cA ma!ılttliodUnıeml yet getirdim ki, kendisinden bazı Her ne olur~a olsun Marr al 
cVe hatta, btiylik babam bana Orhan Samlnln benbn yanımda bu- r:"). ... nd~n a aca~ını.z . para ~r •8 

_ ~a ooylul ~an talimmali .•• ıeyl•r 6~ronebilirlm ... Haydi, ol- Petain'in iç ve dış politika bakı-
f8yle söyluyor: lundu~unu, etlmlc, kemfğlmle, ıbılr- l:>utr. 13•Jllitat ıutlarını .::lD ~ano _ Kateler de ::ktn Clellldlr. du ... lııellm.,. Yann sabah gene uğ- mından bugünkil deneme ve r,ay-

c- Bir mucize göstereyim .•. Se- terimle hissediyorum, Onun tatlı ıo· 1iaz ırar· k klrizm~a 1apwm f::i.) ... 'A 1i lb t1 
1 

bili f 
1 

rar ruh ltoklatıoz. •• retl.JJrl Fransamn kurtul us ve 
ni onun yanında bulundurayım .•• sini duyuyorum ... Bakıolannın vU- Atıçall (it_fineye 8ylt tıl~~tea smız F-~t ı..~tı ~'-~ e ...t' 1 l {bnkk·: CUce Ruhi kabına aı~amıyordu. kuruluş tarih'noe> yer tut cnktır. 
Fakat bir ıartla: HenUz kavuşnmı- cudumda i'ezdi~lnl de Nada eırada i~~·•• ;ılrl tiq a care u. madı... VJl,a ~~~ t~İzo l.mıcs n a ı ~ ' (A k ) Nccmeddin Saclak 
Vl'lrıııc 11 ı 7'r" ar nızda eisli uc:u• sezivorum ... Fakat b cali blr Na J(gse: nızua • ...,,.r 1 gU mu,orum. r ası var 
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Yazan: İskender F. SERTELLİ 

AKŞAMDANAKŞAMA( .. lliıılil_.: ...... lllllll!li-. .. ._ ...... 111111!11 ......... ...ı ... lllliııiı-.lllill...._) 

K?naatk~rlık ale!- Ş~D1: BABERLERi 
hınde mucadelenın 

tam zamanıdır Yardim kağıdı Zeytinyağı 1 Mektep 
YEDİKULE . ZiNDANLARINDA 

d • .::ı •• k bir taklı•t edenler Fiatler"de dün dt bef defterle rl Bu harf, Asümıuıın hakikl adının içindir k1. ona cUğurlu kartaı. dl· Barem ereceai ,,~e me· ~aş harfiydi. Antonyos bu satırlnn yorlar ve onun b iç blr yerde yenll• 
mur ,öyle dedi: Jrur~ıluk bir yUlise it o du okuyunca: mlyecel?lne 1nanıyorlnl'dı. 
' - Eskiden elime, kesildikten İki d f h - - Lil.cıyen •• kızım •• sen de mı bura· Buna, Antonyos bizzat kendi de 

sonra, üç yüz lira ~erdi. Şimdi de Mustafa tevkif edildi, milyon e ter azır· ya dU§tünt> 1ne.nmıştı. Allesı efradından blrl v&. 
qnğı yukan aynı parayı Blıyorum. C!fikril aayrı· mevkuf Zeytinya~ fia.tlerlne .UUn ylne lbe, Jandi, yann flk parti Diye ba~. nedlkte bir gün kend!slne: 
H. bn G • b '. 1 b" k iiJ 0 l:unıı blnmio.tlr. Resmi memurlar Antonyos, "-Anın bıı.bnsıudı. - senl ruıcak ö:Om yene"lllr • ..,,..... 

ıç unu am: ene oy e ır 1§ muhakeme edı0lecek " t k 1 k .no.....,... J "" ıcçu başlangıcı idi. Bir odun yarıcısı tut· tarafından diln plyasa~a yapılan aa ifa ÇI arı aca Türklerle denizde çarpışan V& tıldll Türklere blle yenilınedlnl 
tum. Bir lir~ gilndelik lstemiJti. Pa- • lcontrollarda aa'bun imaline yarayan &anılan tovnlye,. Dcml§tı. Ant-Onyos yalnız bu zarc. 

x.ı 1.50 k bi B ek 1 ıL Antonyos meğer öhne~ .. fyt yü- rtlo öA"ünilyor ve: 
zarlıia bile kalkmadım. Pencerede Sahteklrlıli wçundan maznun Y,8~ arın ~o~tan urup ve r u ıene m tep erin deftoı an• zücUlUgü .sayes1ndo kaçıp lcurtulmuş. _ Ben gerçekten tallhll blr inan· 

. sigaramı keyifli keyifli içerken ıöY· Muıtafa ve ŞUkrU adlannda lld genç l:iuçuk asıtlılerln de. 18S kuruotan zUnclerı deEter 11kıntııı çelr.ildi~l ma- Blr o.do.ya iltica otm~. Ve aradan blr nım. Gemimi Türkler yakıp mnhvet .. 
le ,·dfliııüyordwnz cMotörler nasıl adllyeye veriJmiı ve diln Sultan· aabldığı tesbit edılmlotlr. Fiat- IQm~ur. hayll mmnn ge~tlkten ııonra, yenl t!ğt halde ben onların bile elinden 
~ beygir, on ~gir, yirmi beygir ahmet birinci aulh ceza mahkeme- yUkaeliri ~ar§ısında tUccardan fatu- Bu aen~ mekteplerin Gefter lh- bl.r vazife ile tstanbula. geinıtş • kaçmağa. mm'af!ak oldum. 
kuvvetinde olursa, iruanlan da mes- sinde ıorguya çekilmlılerdir. ra 1.atenmıı, hunlann da kabank tiyacı lthal&t ve ihracat birlikleri venedlkll şövnlyenln zindana atı- Diyordu. 
leklcrin en basiti olan fU oduncula· Tahkikat evrakına ıı8re bunlar, olduğu görUlmUatUr. tarafından temin edilecektir. Kliıt la.cağı ve bumda kızının htıtıtalarlle Fa.kat, Anbonyosun bilttln bunlari 
nn değeriJe ölçmek mümkündür. ViJ&.yet vo Belediye hususi kalem Faturaların tetkikinden aıılaııl- n mukavva birliği bir müddetten- tarşılaşaca~ aklından bili g'çm&- dilşünmes!.nden ne çıkardı 
4te mesela ben: Maaşım Üç yUz lira mUdüriinUn imzasını taküt ederek dığına g8TI3 fiatler hergün istihsal beri meaalslni bu lıe hasrederek mlştl. O ş\mdl ddnyanın en tnlihs1z biJI 
olduğuna nazaran. aünde on lira ka- fakirlere yapılan yardımdan kmdl- mıntakalarında da yükseltilmekte- iki milyon defter hazırlamı§tır. İlk Antonyos: &da.mı de~ mlydl? 
zanıyonmı. Yani. on oduncu değe- lerinln do latlfadelerl lrln ohto ev- dlr. Al&.kadar memurlar bu hususun parti ıı.tı:lara yenndan itibaren - Yavrwn, .seni buraya neden e.t-. Yedl.Jmle Elndanlannda lnllyen v• 

--'---'·- .,, b ı k o f ı 16 •2 War? Şimdi neredesin? P&4işah iÖZ- hayatından llmldlnl kesen bir mah-rindeyim •.• » Bu kıt gene 11MU1n1A.11t rak yapmı•lardır. Mahkemede tor- da kerametini keıfetmicler, buraya aıı anaca tır. e ter er, , /1 • 1 .. ,, -. .. 1--
bal i " " 64 96 ahff ı k b de er1 çok defa &fte~ir, .10MO. sen pusun ıstıkball dilşünmeslnden da. 

aldun. Bahçede tak tuk, la aea ~· çekilen maznunlardan Şüluiiı mal gönderen ve fintlerl herglin • • .. e 0 ~a .üzere oy boy- de affed1l!p tekrar saraya mı dön- ha g\ilünç ne olablUrdl? 
duyuluyor. Pencereye yaklll§ıp al- - Ben Anadol d l 1 1 yu"luelten tacirlerin 1ferinde müstah- dur. ÇiEgıli, ç!gmz. ılkmektep, orta d"-? 

bird b • E u an yen ge m t" k l' d f 1 1 1 ak • wı * nınu dayadım ve en ırez « Y· tim Eskidenberi burada olan arka- ı!l olarak tanındığı ve yerl=ıdekl yük me tep, ıso e ter er o a.r cına Diye söyleniyordu. 
nh iki buçuk oduncu kıymetine İn• d .. .: ...... Mustafa iLf ..:ı ,__ b. aek fiatlerlrı yine liu müstahsil ve '" .tir. San defterlerle harita clef- Blra.z sonra ""'valyenin ekınl'll-1n1 Antonyos bir gün zindana süzillen 

• • ah 1 d. •· 1 d• -v~·· D r .... n ı:mna ır l t 1 · · d b hif · uh ""' ~ç. b IIUftnı, eyv » ıye &oy en un. k~x..t 6'tl dı' b ı B l d" aynı zamanda stanbul piyasasında er erınn e oyu t\'C •a eııı m - getiren nBbe•"ı ..,.,..pıyı ll""'rken lr ışık altında gözUnU duvara dikti,. 
bal k• . a.5ı g... r ve unun a e e ıye- l"f . il\' ~ - tı , k d 

Ç~Ü.: '° tncıyı çe lf4!. ç~kife decı yıı.rdım ııöreceğiml a8yledi. Fa- yağ flatlerlnl nrttıran tUccar tara- te 1 :ı.r. . durdu •. ve eövalyeye sordu: OU ıa rıan ° u u: 
dort l~y~ ttı~hun. Boylelikle, kat ılakadar makamlara müracaat hndan tenzim edildiğini meydana Satışa baıl1111dıktan ıonra pıyasa· - B~ta. bir ıey Jster mJsln? 
ben de, ıçtimal değerimin dörtte hl· la·x.· d b bt ld ... çıkarmı•la.rdır. Bu vaziyet kannsın- da defter darlığı kalmıyacaktır. K&.- - Hayır.. cMezara glrsen blle - mademki 
• •. • e ..,ım e unun aa e o ugunu "' .,.. ~ k hl 1.... f d ya'"yorsun ümidi ı kesme! nne tenezzül ehnif olmuyor muy· Jt...1 d'] L1.L_,_, d k l dl da mu'htekirlerin tesbitine fmkln ol· .ıt ve mu avva r ıgı tara ın an Şövalye ellle nöbetçiye dur jpret.I. ,.. - n » 

a.,J e ı er, JJUlTllZl o ya a a ı ar. h 1 d ft ı • ik 1 ı · 11 rek 
dum 7 Sahtekarlıktan benim maltimatım madığı anla~ılmıştır. ~ ar.an e er e.rın ma . ~· e vere : cBen burada dokuz ay yattım. Ve 

1 :akikat budur. kt 1 t b ld x. ~-tl . . k 1 bızzat lthallit ve ihracat bırlılderl - Sana bir eey soracağm:ı, - dedi. 
yo ur. •an u a ya~ ııa. ennın o ay· t U .bl B SaJ•h dd' 1 Benden önce bu zindanda klmler dokuz ay eonra, dünyaya yenl doğan 

Ve uarem derecesi yükaek ıne- Diğer mau.un Mustafa auçunu ca arthnldığını duyan mal sahipleri ~um tı · a a ın meıııu bir ÇOcUk gibi, Uı.hllye edllere][ ha-
• insanl -~- ·-----•- 1 m . . o "llt:ftur. yattı •.• 

mur, ::.n ~en UU'UDIUJ. ç itiraf ederekı ıehre ır.ilhım mıktarda ya~ glSnder- ~f 1 .11 l fı d Nöbetçi gülerek bnşuıı salladı: yata, hürrlye~ kavuştum.11 
iyi bir ölçü bulmlq oluyor. B d uhta ld x.... meğe teıebbils etmişlerdir. Bununla j'._•1. tde~ler, :ı l yet er tara n 1~~ _ Burada ne tanın..,,• el,.Utr, ne I . . . . - en yar una m ç o U5um b b b 11 k k d f' ) . . TJ"ı~ e ı en ıanıs ara muayyen m ıv --..... • 
f~ı~ta cd;:'erent;o.ti:n = tr için Belediyeden yardım ka§-ıdı al- d~r~ ~)' o ~ 1 1 ar§dsın • .ıa ıa~. erın tar Uzuinden ve fatura kesilerek meşhur adamlar yattı. Hele eon de-

~· ene? ı" crcce '!1 !"• evve. mııtım. Arkadaşım Şükrü ieldi. U§ ~ ;emeııdblç n le ,..ne tu~.~r tevzi edilecektir. Vil&yetler, mek- fa bir de padişah ıöz<ıesl yatnuftı. 
ede; ek Lbü.~ ~ reni.çdpenınaf • arb~· O da muhtaçtı. Bana yapılan yardı- taüra r: an

1
.ted riya ınmııtırk. J un teplerinin defter lhtlyacını aıağı yu- Fakat, ömrü vefa etmedt. Zavallı kız-

cElveda, kanlı. korkmıç duvarları 
Ben bugün gidiyorum. Sizinle bhitaç 
yıl arkada§).ık ettdın. Talih bent siz
den ayırıyor •• elyeda!ıı 

.a P. J'UAtu ve e.ta ecı ır ıç· m:n !)"Lnsını kendisine terkediyor- t ccann e ın e P asaya çı arı mı- kan tu/bit ettiklerinden lhtfyaçtan cnj!ız burada öldü gitti. 
timai uçurum teıkil ediyordu. G~e dum Bu au--Ie "'-lmız" de ı'htı'yan yarak -:lepo1nrda tutulan bir çok . f 1 d ft ·ı . Antonyos nöbetıçln1n verdiği nıa- Antonyos bu son cfunle "zerinde 
11-t" -'! b" l bibi B d · ,..,. "' .,, 1 d ' f dil • ' az veıya az a e er ven mesıne JA-at d'-''c..,..,,_ ava,_._ dur"-"dı u m. ısauı ır eş e: u « erece V.inde kal...,.orduk Kendisine Be· ma a tesa ~ e mıitır. •nt l akt wu ı uu ~a.c.u ,,_.._...., ........ •• durdıı. .• 
f kı ıkLW b. mak iki . .,, .,, · ma. o unac ır. sendeledi. Yere çöktü •. ve inledi. 
ar f» nınb aç • !f'< b"ır eml~ lediyı..-den yardım temini için al&· Defterlerin aatıf fiatlerl tCJJblt ŞövaJyenln yeryilzünd• kızı Lü.s- Dilşünmeğe bnşladı: 

tarama enzetilır·, ır m cxette, k d k ı t... ü J t b l • clild·w· d • · d'l f' Kurtulup gidenlerin h .. t ..... , hakikt refah lmas med • t" a ar ma am ara yap ıgımız m ra- s an u pıyasasının e ıgın en tayın e ı en ıatten yenden başka kimsesi kahnamıştı, Bl.r - " ı ..... arını 
deri l 

1 
• 0 ~ e~ye~ c atlar reddedildi. Arkada~mın A lil daha yükıek fiatle satııa yine vil&- toprak deprenmeslnde hepsl ölmüş- okudum ve sevlndlm. Fakat, ııu ııEl-

d ~ ç~ aai'a.zı:d • haline acıdım. Vicdanım ahlakıma nazım ro yetlerce mUsaade olunmıyacakbr. tü. Antonyos htanbulda böyle ha.z!n v~a •• » dlyen ad= bu zindanda 
~ • 

1
•. apa.nmuı ır. ·• galip gıı:ldi. Belediyeden bana veri- İstanbul ıehri ithalat ve ihracat Fiatler, iki aene evvelki defter fiat- blr hAtırn lle luu1ıla~catını ummu- ia :~::~u, roksason~:~a~y: 

• • ladısclenn ıev~e !e bundan. 11• len yardım klğıdınin bir kopyesinl merkezi olduğundan ithal&.t ve ih· lerbden daha ucuzdur. Hazırlıklar rorou. &1ttlğlnl bir türlü nnlıyamadını. 
li!ad.~ ~e.? devletin ıı~~til4:~ f~· kararak üzerindeki ihusuıt kalem racat emtiuile, dahilde btihaal ve büyük bir mtiesscae tarafından ya· - Şlmdi burada kıZımın mezarın- Antonyos _ zindan kapısı tapan. 
dı koylun~ hayat •evıyesı yükaelı· müdUrUnün imzasını taklit eıttim. istihllk edilen maddelerin fiatleri pıldığından hiç bir kir zihniyoti al>- da. yatıyor g1bi}1m. Acaba onu nere- dıktan SO.'lra. _ tekrar karanlıkta 
yor ve tehırliler ar.asında. d. •. kapa- Böylelikle Şülc.rüye de bir yardım daima lıtanbuJ piyasaaından tanzı'm zetilmemi..+ir. ye gömdillcr? · :t.. .. 1..1. R'."'•"" -'- b •-- w• Diyordu. Nöbetçi: .........u. ..,,.çue yanan kandiline de ar-
nan «m11Aas». a D' yeruu .•• ~.ptır• kAğıdı yaptım. Bunda ŞükrUnün edilir. Bu iıılerde İstanbuldan aonra Birlik, iki "milyon defterin tevzi _ Onu cıvanmızdakt mezaı'lıRa rö- bk Ya# koymuyorlardı. 
maktaı•. endıte edenler &?rül~~~· allikaaı yoldur, K&ğıdın eahte oldu-- Lmir ııelmektedir. iıinl bitirdikten aonra dunnıyacalc, (Arkası var) 
Halbuki, bafa•-ılması en miifkü1 ğunu da kendi.tine aöylomedim. Bil- Anadoludaki mübayaat eınaıında yeniden defter partileri hnzırlama~a til~~ıl~:dr~pıyı kapayıp a1tt1. 
milli dava. o. odun k~~~~~ .!u ço- t~n hbahat benimdir. Bu lol, ~ir 1stanbuldan fiat alınır ve her türlü koyulacaktır. Bu ıuretle bundan Antonyos nğlıyordu. -
~ın. ~ı tarla a~cusunun 3!"' vıcdan iborcu 8demek maksadıle en.tia burada tüccara .atılarak sonra Türkiyenin hiç bir tarafında Duvnrlnrdakl kızının M.tıralan 
vıyece yükııelebilmesıdır. On sekiz yaptım. k ı defter sıkıntısı çekilmemesine çalı-
-!1 al bö" 1 1 .d. sev o unur. onu çıok müteessir etmtşU. 
uwyonun or bsı y e en ır. n . tir M hk M ·- r l ıılac:aktır Kız b n•tür. U iki - d K "d larak b emıı · a emo usuuanın stanbulda her türlü esya yiyecek • ---- - ımın urnya d~ •ün ve 
~ . a: « 8! e •0 

• •, un- tevkifine, ŞiikriinUıı gayri mevkuf · k f ı ri ·ı i h ıa ih Ü burnda. öldü~ü a:renmek 1ç1n talih 
lar yula:ehrse, telıırlcnmızden doğa• olr.rak muhakeme edilmesine karar ve gıycce · ıat efi 1

1° . t. 
11 t :""e.k • zümlü ekmekler bent ,.. • d ........ . 

cnk ve köylere dayanacak Türk '...J racat emtınsı at erının gıttı çe M . b 1 d ' . . k . ...uraya gun c ... ~ •• 

medenl.yeli·nı"n a"b"ıdoa•ı no··ste...i•li olur vennıi' .. r. yükseldiği malumdur. Anadoluda .. anı:ıa 1 ke e dıy~!l~ınd urf~ Uzll- Dedi. Antonyasun kim OldU~WlU 
..., ., ·~ b 1 h 11" d t Ü mun metn e et aıu ın e sar ıyatınt Yedlkule muhafızı Hamza hA.lA bil-

ve heı:iıniz bundan istifade eder, if. Kadın yüzünden cerh k unan ve m a 1~ ı~ e d r~ md • arttırmak için Manisa şehrinde kw u mtyordu. Şövalyenin yüıüntı bUe 
tihar duyanz. Nu ly i - d Sal f• yala t yabpaldn a a.l~r Fakıre erBe 1 e üzümlü ekmek çıkardığı malCimdur. ancak Yedlkult!ye geldiği gUn g6r-

Şeh"··li k .. 1.. .• kıskanmamalı ruosman e c vann a t ve ıat atan u an ven ır. a at, e e· M . b . . I b l mU:tü. 

d Onı; ' doy uyual d h 
1
" Mustafa adlannda iki arkadaı rakı diye iktisat ftlerf mUdürlüğil yeni t ~ısa l~lr~sı nyns.:tı stan ud vok Anto bi tzcly 

D". un ~e masm an ep - · • .._ ld k U ) k 1 cak h ] u:mır va ı erıne muracaat e ere nyos yaman r den dl. 
• imal Umi"tl ıçıp oarnoş o u tan aonra gece geç m rncaat an arşı ayamıya a e il d 1 i L • d k U Ü Bütün hayatı kavga, döğüf ve mace-

mız memrun o ı ve enme- -'--t Jd gid 1 k 1 d 1 . . p·. 1 k.l 200 .1 Y z ey rm nı.petın e uru z m n tı 4• 

1• • H tt• od •·---t" v&:.ıı;1 yo a er er en ara ann a ge mııtır. mnc n ı osu ı e .1 k k ek k 1.. .. b bU ra e, ıs rnp ve ...,kenco ne ıeç-
ıyız. a • con uncu ııu.Ju"" ın· etvvelce g hl k d l 1 235 d t l k d.... ı e arışı me usu unun u - "''"ti 

d !'I. l ... d"" .• ğüm. .. ,. h eçen r a ın rne&e es arasın a ea ı ma ta ve ıger •. k h. ] d d b'L• • . ~ • 
er~~ b~uga U§tü UZU> e· tazelenml~ ve kavgaya tutuşmut- maddelerin fiatleri de yükselmek- ~ . ae ır er e e tat uunı rıca et- Ona. Venedlkte: cUğurlu tartalh 

" 
1 e... lardır. Kavgada MustaEa, Saidi ha- tedir. Belediye, bundan aonra Ana- mTır.. . . . derlercil. 

l!atffi: canla b~I! yapı!acak bir ııından a~ aurette yaralamı~tır. doluya fiat göndermemeğe karar zmır~~ rifıkl.erll~~e o~uduğu~ Gerçekten, Antonyos ÇOk tal1hli blr 

BUOVN 

ŞARK 
SİNEMASINDA 

Herkesin hoşunn giden . haklkl 
hayatttın nlınmı,,, hn.klki bir 

hayat ve ıstırab romanı 

HAYATYOLU 
(ANNELiE 

Şaheserini mutınka görünüz. 
Baş rollerde: 

LllİSE ULLRİCH v& 
WEltNER KRAUS 

Bugün saat 11 de tenzllAtlı 
matine yazJ'mıız var: Koylude hır kazanç Yakaya zabıta el koymuş, &ılt has- venniııtir. Resmi daire ve müessese- m~za gore zmır va ısı, yar ım va• adamdı. Birçok tesadilfler Jtlzi.inden 

lunı uyandırmak! ••• Gerçi hın fena taneye kaldınlmiştır Mustafa !Yaka- Jer mahallt rayiç fiat üzerinden mü- adınde bulunmuııtur. Manisadan EnYJSIZ felAketıer atlntmıftl. Bunun 
ı&ey~ir. Lakin her ıeyi ve herkeai !anarak tahkikata b~ılanmıatır. bayaat yapacaklardır. ~atbaamıza bu üzümlü .:kmekten fBu•••••••••••••••••••••••ı-., 
lCen<li ~er..zimizlc tartmamalı. Mesela hır parça nUmune olarak gondermlı- ı 
biz ~~er parlak bir kazanç uf ................................................................................. ]erdir. Ekmeği çok jyl ıve piıkin bul- Bu hafta s u· • M E R sı·nemas 
lnı lt'~~r'~! ; mü, oraya doğru var kuv· diyorlar. olsa olsa, bizlerin de ıehircek daha duk. Yalnız _ içindeki Uzümler azdır. l 
Yetimlzlo Jiiriimek için her ıeyi gÖ· Böylelerine turada burada ra.sb- fazla bir feyler btihsal ebnemizdir. Ekmeğe karı~ırılan üzüm miktari Meşhur Kitariat AlBERTO VİLA'nın 
:w alım:. Zihniyetimiz, böyle teetı!_üa yoruz... Ve iki tarafın bu tarzda istihsali art· biraz daha ~rttırılırsa hem ekmek MAUREEN O'HARA ile Eeaber çevirdikleri 
etmiıtir. Milyarder olduktan IOnr& Biz ıehJrliler, etki buçuğa diit· bnn.umm adma «milletçe zengin.. dah_a. lezzetlı ol~cak, nen:ı de nefi~ IESl u rc::::a N o te AV fE5) ~ te 
bile para kazanan Nevyorklulara bu tiimlıı> di7e eseflenecek yerde, köy- le,meıt denir! Maruaa UzUmlennln d.ahılde earf,.: ıg ~ ;;;;;;;» ~ l!m.~ 
bakımdan yakınız. Bir de ba miza. lüniln bütün millet için pek hayırla Şimdilik bunun önllnde, cköylü· yah artacaktır. 
cm tersi mevcuttur: Eskiden, giinlük olacak cçok istihsal ederek, çok nün kanaatkarlık zihniyeti» bir b· -----
nafakasını kazandıktan aoora. öğle aabnak, karfılığmda da biz.im yap- kaç gı"bi duruyor. Bu sihniyet, cPa· Şüpheli bir ölüm 
samanı henüz gelmem~ bile oı.. tıimm ,eyleri al.main lunını ayan· ram Wil Erzaiım da tamam! Ne Fatihte Keçeciler dvarında halı 
dükkinnu kapatan esnaf Vann&f. dırsak pek bi ederiz. demefe kömür yapıp çartıya götü- taınircilia: yapan Artin adında elli 
Haris ohnadığı için, bu iman tipi, Medeni bir imanın muhtaQ oldu· reyim?• düşüncesini bile onda ba· ya~lannda bir adam dün eabah 
Ortaçaida pek makbul 1&yılll'llUf. iu aayıs efyaya TUrk köylüsU ııl ediyor. l,te bu ene diye:1 nin ce· evinde ölil olarak bulunmuştur. Ya
Bixler, aöylediiim gı"bi, ıbndi ondan ıbndiy bdar nill,terl olaınıyor vabn ı köylüye vermelidir. cDeğeri pılan muayenede Artinln ölmiinünün 
malız. Kö) l.imGz lae, aaırlık ckana- mütte ~ imalı aldmdan bil ir: iki bucufa inemıt adam. tehirde bazı teeblti iç.in cesedin Morga kaldınl
ab tulkin ve terbiyesi netices: biU.- mi ordn ° K •---- e :~" lüzumlu qya yaparak, köylüyez masına lüzum görülmü~tür. Müdde-

• ... y u. « _•zaman llllMUll> e . n hk. 
kıs, Nevyorkluv:ı uzak, bahsettiğim geldiği bu devini fa.zl ça}ıf· «Fazla kazanıp azıCJk fUD}ardan ımumt ı : zabıta ta ıkata ba~-
dükkancıya yakındır. Bu ıebeple mala hevedenec:&c °b;;1 sihni~et in· alayun b dedirbnelidir. - cO lü-ı lamııtır. 
timdi yepyeni bir tehlike bat ııöste- kılibuıa uğraması için çareler bul- zumlu efYA nedir? Ve nasıl yapı· .-------------. 
rİyor. malıyız. Bu çareler de tehirlinin lır?,, - «On oduncu ktyrnetinde Malımızın ufacık bir par~asıuı 

Bi. takım rençperler, çobanlar, köylü tarafından eaz:i; görülecek, bir ~ olmak kolay değili Bu su· kanatlı gençlik fçln arı:mak. 
ekinciler: 1111.tm alınacak birçok teferrüab köy allerin cev~~ını da •en b.ul ve sen Bun~n~. d~h_!l zevkli blr vafan va-

- c;M. tükür ya Rabbi! •• Rızkı- pb-aaalanna arzetm&ldir. ctıd Jiuçu· kuvveden fiile çıkar, ey bırader!ıt ~lfesı du.1ünuleblllr mlT. 

mızı kazandık... Artık elverir ... • binen kıymeb 1, yübeltecek lmil, (Va • N'1) 

••• Geç n gün ben evde yo.ttcn z.ırr 
kapı ı •. Bir de ba~la.r kl ell çan. 
ta.1ı blr zatı •• 

Amcabey·e göre ... 

•.• cBayın yol vergisi ! .. » dcmiş!.J ... Denimle boy. b r goıu me o!
o.Kendisl evde yok!» cevabını vı>rmlş- madığı halde çıkarıp parayı vermlş
ler. Adam : cKaç gilndllr geliyonım, ler, pullu, mUhur u makbuzu alınış
bulnmıyorum, kendisiyle görüştük, ·ıar. - Bu olay Taksimde iCÇlyor. -

(TANGOLAR Ol.KESİ) 
Güzel danılar ve nefia f8rlr.ılar filırJnl bllyük muvaffakıyetlerle 
ıösteımektedir. Siz de mutlaka bu tıilzel IOmi görünüz. 

" Buglin ıaat 11 de tenzilatlı matincm----~ 

LORETTA YOUNG ve RAY MİLLA..~D 
tarafından cok ifizcl b1r tarzda yaratılan 

KADIN iSTERSE 
Parlak Komedi fllnılnl görmcğ'e hıı.zırlanınız. 

Bu Balı akşamından iUbaren 

SUMER Sinemasında l ............................... .,,, 

•.• Oysaki İstanbul tnrnf.ndak1 iş 
yerlnıde nyni yılın ilk taksltl olan üç 
lirayı c.ylığımdan kcsmlşler ve m ak
buzu dn vermişlerdi! •• Bu D,!Ql vergı 

A. ~ Birinin yol vt' 1 ı olduğu 

muhakkak! •• ~knt tıtekı )'Ols:ızluk 
olsa cerekı_ 



IRADYOI 
Bugünldl program 

12,30 Program. 12,33 MllzıJt (Pl), 
12,46 AJIU13 haberleri, 11 Şarkılar, 
türküler ve oymı hnvalnn, 13,SO Salon 
orkestrMJ, 18,03 Radyo danı ork.e&
tro.sı, 18,45 Fasıl heyeti, 19 Ziraat 

, ııaatı, 19,115 Fasıl programı, 19.30 
·11Jans haberleri, 19~5 Şarkılar, 20,115 
Konuşma. 20,30 Od& mu.s1ktst, 21 Evin 
saat•. 21,16 şarıa. ,.. türtcruer, sı.ıso ·s 
ınkara eonbahar &t lıx>fu!arının nt
tlcelert, 22 Şan 1110loıarı, 121'0 AJantl 

ş, dl 

= z:=rrc= 11 Eyıtll 19U 

'n grip, romatlzm 
hlaberıerı. Nevralji, 
_ Günlük Borsa 1 

Kırıklık ve Biltiln ağrılarınızı derhal keser Menlmln eQ 

Ş 1 K· 
1cabintla iUntle 3 lictfB alinabillr. ucuz 

SAGLAM 
Radyos unu 

!6f9/19U fiaUert 
Londra Ozertne ı aterlln 
Nevrork 11zertne 100 dol&r 

5,22 6/J-----• SARACHANEBASI HORHOR CADDESiNDE: HUSUSi ------·~ 
Cenevre üzerine 100 
Madrfd Qzertne 100 pezet& 
6tokholm Qzerlne 100 kuron 

110,'70 
30.'70 
12.891 
11,18 

1 ~~~ek !HAYRiYE LiSELERi Yabh • Yaban 
Orta • U.e Piyasaya anetmekle Orlon lfihar eder. 

Tı.ılebe kaydına. devam edilmektedir. Eski talebenin taksltlertnl yatırarak kayıUaruu yenllem.elert llnmd.ır. 
Acı bir kayıp Müracaat: Her gll.n 10 dan 17 ye tadatdır. Ecnebl ll!anı ilk sınıflardan bafla.r. Gündt1zlt1 talebe mektebin · 

Izmfr ve şehrimiz tüccarlarından ~--••••••••• husust V<!l<ialtlle nakledlllr. Telefon: 20530 

Nurl sevllln oğlu liukı.ık fakü~tesl • • ••••••••••• ••••••••••••••••••••••• ••-. 1klncl sınıf talebesinden 1 
El\iS SlffİJ, BiR PAMUKLU 

Mensucat F abrikasi Henüz 21 yaşında. olduğu halde ev
velki gün Izmlrde Tanrının rahmetine 
knvu.şmuştur. Kederll alleslne sabır
lar dllcrlz, Makinist arıyor 

Desenden nnlıyan ve askerlikle 
AÇIK TEŞEKK OR ııllknsı olmayan tercih edlllr. 

Müracaat yıızı 11e iste.nbul posta. 
Asthme krlzlerlnl önlem.ek ve ra- kutusu 618 

hat uyumak lçln gece yatarken biraz il•••••••••••• 
lümlna.I almak itlyııdında olan kızı-
mız Lüt!lye Duran On beş g!ln kadar 
evvel Uft.cının dozunu kaçırmak sure
tııe hastalanmış ve Beyo~Iu Belediye 
Hastanesine kaldın:mıştı, Orada. 
Başhekim Dr. Fikret, DahUlye müte
tehnssısı Dr. Necmettln ve nöbetçi 
doktoru Dr, Amlnln dlkka.tlt tedavl
ferf ve gayretleri lle az zaman içinde 
tylleşmişıtlr. Bu şefkatll balaşlanndan 
dolayı hastanenin bütün erklnına. 
teşekkürlerimizi alenen sunmayı bir 
borç blllrlz, 

Lütfiye Duranın Anne.si ve Babası 

1 
Apartman aranıyor 
Ayaspnş:ı ile Maçka arasında 

kalörttertt ve Te:eronıu Möble 
bir Apartıman aranıyor. 81883 
numaraya telefonla müracaat. 

ZAYİ MÜHÜR - İstanbul llm.a.n 
~1etmeslnden a.:XUj\kta olduıtım ma
aşımda. kullanıdığım mührümü kay
bettim. Yenisini alacağunda.n eskisl
nin hükmü yoktur. 

SSU Numarıdı Ua~n Kaya 

ZAYİ - Emlrgln orta okulundan 
938 - 937 yılında aldıtun şa.hadetn.a.
meyt kaybetttm. Yenlstnl a.lac$m
dan eskisinin hükmü yoktur. 

149 Numarada Halil öıe 

Za.yt - 3 n ll!us kAR'tdı ve 1kl. ev lton
turatı ve oğhım asker maaşına &it 
kaIJUa.kamlıktan aldığım numaralan 
ve phs1 evraklanmı kaybettim. Ye
nls1n1 alacağımdan eskis1nln hükmfl 
yoktur. Melek Öıkıırakq 

ZAYİ - Büytlkacla. nüfu.s memurlu
ğundan aldığım nüfus tezkeremt zayi 
etttm. Yenls!nt ataca~ımde.n h!lkmll 
yoktur. 

Büyükadnda Oil:leUer soka'ı< 8 No. 
Mustafa Nihat Meriç 

İstanbul a.sllye 12 ncl hukuk hl~ 
klmllğinden : Dosya: 1142/463 

paşa Kuyu sokak 11 No, 
Ot. IHSAN SAl\11 1 Davacı: Ha..yr{lnntsa: Ktlçükmu~taft. 

On OkOk aŞISI Davalı: Nedim: Kadıköy Haydar
ğukJuğu ve thtllltlanna karşı ı paşa M. Çayır sokak 13 No. 

i pek tesirli ve tnze aşıdır. Dlvanyolc Davacı Hnyrünnlsa tarafından ko-
flultanmnhmud türbesi No. 113 cıısı Nedim aleyhlne lkame eyledi#! 
•••••••••••••boşanma. davasının müddeialeyhin 

339 doğumluları davet 
tlsküdar A kertik Dairesinden: 
ı - 339 Doğumlu ve bu doğumlu

larla muameleye t~bl erat muvaz
zaflık hizmetlerini yapmak üzere si-

lkametgiföının meçhultyetıne bina.en 
gıyaben ve l!Anen yapılan muhake
mesi sonunda K, M. 132, 138 inci ve 
142 net maddelesrl mucibince tarof
lann boşanmalarına ve davallnln blr 
sene müddetle evlenmenin memnu-

IAh altına nlınacn.Klardır. lyettne dair olan 10/9/9~ tarihli ve 
2 - Şubelerde toplanma gUnü 19 942/463 aayılı hükmün müddealeyhl

ı. inci Teşrin 942 pazartesi gUnUdUr. nln tkametg~hının meçhuUyettne bl
Yerlllerln mensup olduklntı şubelere naen tebligat tcrnsına karar verile
yabancılann da son :roklamalarını rek mahkeme dlvanhnnesine talik 
yaptırdıklan şubelere müracaat et- edilmiş olduğundan işbu Utın tnrlhin
melert ltızımdır. den itibaren on beş glln içinde temyiz 

KiMYAGER 
Hüsameddin 

drar, kan ve sair tahllller. 
Eminönü, Emltık ve Eytam Ban. 

sı karşısında izzet Bev Hanı 
2 el kat No. 6 

yoluna müracaat edllmedlil takdirde 
hükmün kattıeşeceğı b'"lt o1mnk üze
re JIAn olunur. 

Eminönü Yerli As Şubesinden: 
1 Şubede kayıtlı emekli sub::ı.y ve 
memurlnrla, malüllerln kısa bir za
manda şubeyi müracnatınrı. 

Beyoilunun en s.k \'e en nezi•ı 

Scllon..ınJa Aperatifinizi aluıu. Hoş ',;r vakıt 
geçirmiş olursuııuz. 

Her Akşam MASARlK ve arkadaşlari 
D!ZORı HRiSTO MNIMATIDIS ve Tenor AVYERİS. Telefon: 

43~8. Aperatiften sonra da saat 1 ~ dan itibaren açılan 

S T U D Y O' da 
Dans ediniz. MASARİK ve \rkadqlan Telefonı 43848 

DEMiR SANA Yi Lt. Şt. den 
Fıı.brlkamızn eyi ücretlerle Tornacı, T&oV"lyecı, Kaynakçı ve PrC3 

!&ellen alınacaktır. Tallplerln Rızapaşa yokt14unda C26l numarava 
mUracaatıan. 

işçi ARAN I YOR 
Ş:ıi;lr Zümre Türk Sunayll Harbiye ve l\ladeniye Fabrikasına 
birinci vo ikinci Sınır Tornacı. Frezecl, Tenekeci ve Amele lşçl alı
nacaktır. Isteklllerln acele İstanbul Haliçte Karaaıtactakl Fabrikamıza 

- m ilracaatı!a.n. ••lliiımilılılııiııiiiıiiiiiiiiiiıı• 

Yabancı memleketlere 
TALEBE 6öNDERiLECEK 

iktisat Vekaletinden: 
Maden, izabe, makine, elektrik ve klmya Yüksek l\lühendisi 

yetiştirilmek ve bunlardan bir kısmına mensucat ve kAfıt ihti
sası yaptınlmak üzere müsabaka imtihanı ile yabancı memle
ketlere 60 erkek talebe gönderilecektir. 

1.) Müsabaka imtihanına glreceklerfn aşafıdald fartlan 
hab olmalan Ibundırı 

a) Tilrtdye Cümhurlyetl vatandaşı ve TUrk ırkından bu
lunmak, 

b) 1 '1 yaşını bitirmiş, 25 yaşını geçmemiş olmak, 
c) İyi hal ve ahlAk sahibi olmak (1941 • 1942 ders yılında 

mektep müdavimi olmayanlar doğruluk kAğıdı tbras edecek
lerdir.) 

d) Bulaşıcı hastalıklarla millil olmamak, nhhatl tam ol
mak, bünyesi mühendislik yapmağa ve madene tefrik edilecek-
ler için ocaklarda çalışmağa müsait bulunmak, 

e) Ll~e olgunluk diplomasını ibraz etmek veya bu derecede 
tahsil gördüğü Maarif Vekilllğlnce tasdik edilmek. 

2.) Birinci maddede yazılı evsafı hAls olan taliplerin Anka· 
rada M. T. A. EnstttilsU Genel Direktörlüğüne ve tstanbul'da 
Sümerbank İstanbul Şubesine bir istida ile 21/10/1942 akşa
mına kadar müracaat etmiş otmalan llzımdır. tstidada yuka
nda yazılı tahsil lmllanndan bangislnln takip edilmek tstenll· 
dl~ ta.c;rlh edilecektir. 

3.) tstldaya aşağıda yazılı vesaik hağlanacaktıra 
a) ~Ufus hüviyet cüzdanı veya sureti 
b) Mektep diploması veya vesikası 
c) tyi hal kağıdı 
d) 4 adet 6X9 ebadında fotoğraf 
4.) İmtihan 26/10/1912 tarihinde An.karada l\f, T. A Ensti-

tüsü Genel Direktörlüğünde ve fstanbulda Sümerbank İstanbul 
Şubesinde yapılacaktır. 

5.) imtihana girmek . artlarını haiz olup vesaiki tam ola
rak \•em1iş bu1unanlann 23/10/1942 tarihinde sıhht muayene
leri icra edileceğinden bu tarihte saat dokuzda Ankarada l\t. T. 
A Enstitüsü Genel Dlrektörlü~inde ve İstanbulda Silmerbank 
İstanbul ~ubesinde bulunmaları şarttır. 

GJ İmtihan &!Jağ'ıda yazılı derslerden yapılacaktll\ 
a.) Cebir, 
b) Geometri, 
c.) Aritmetik, 
d.) Trtgonometr.L 
e.) Fizik, 
f.) Kimya, 
g.) Ecnebi dil (Bilgilerine göre: Fransızca, Almanca, İngi-

lizce) 
7 ) İmtihanda muvaffak olanlar birinci maddede yazılı 

tahsiİ kollarına ayrılacaklardır. Tefrik hakkı imtihan heyeti
nin salfıhiyeti dahilinde olup bu tefrik taliplerin istedikleri 
kollarda mümkün mertebe nazan itibara nlınmak suretfle im
tihanda ~österecekleri muvaffakiyete ve !';ıhht muayenelerinin 
verdiği netice ·e göre yapılacaktır. 

• 

Türkiye Umumi Acentası: 

TÜRK RADYO ve ELEKTRiK Ltd. Şirketi 
Galata Posta kutusu 1557. Telefon: 4.403! 

Sıvaı Vilayet Daimi Encümeninden 
1 - Kapalı zarf u.sullle eutltmeye konulan l.ş: 
Bıvas merkezinde Vlllyat matbaası binasının Qst kısmına yapılacak olaD 

hususl idare blnası inşaatıdır, Bu ~ ke~lf bedeli 21631 Ura so kuruştur. 
1 - Eksiltme 8/10/ 942 tırthlne müsadif perşembe gUnO. &aa~ 16 de Sıv:a 

hüldlmet binası tçlnde Vlllyet Dalml Encümeninde yapılacaktır. 
8 - Bu işe alt evrak fUlllardır: Keşif hulA.sası, tlat bordrosu, proJe, Yapı 

l§leri umum1 t&ıuıt şartnamesi, Baymdırlık İş1erl Genel şartnamesi ve mu
kavele ııroJestdlr, İstıeyenlet bu evrakı her gün Narla Müdürlüğünde tetklt 
edeblllrler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek !çln tal!plerln 1623 liralık muvakkat Lemuıatt 
Sıvu Husust Muhasebe veznesine :yatırdık1nnna datı mak.'bULunu veya bıı 
mlkdarda f:ıyanı kabul mektubunu ve 942 yılına alt Ticaret veslka!\llt 
eksiltme gününden en az 110 gt1n evvel Sıvas Vallli~lne mümasili lşlcrı nıu
vnttakıyetle b~rdıklanna dair referanslar!Je bİrllkte mllrac:ıat.ıa alacak
lıın ehliyet veslk:asını teklif mektubu zarfllc birlikte dı., zarfa lcoymalan ve 
keşl! dosyalannı tetkllr. vt lmM etmiş bulunmaları t!-;;ımdır. 

il - Tekllt mektuplanna aıt 1Q ve dış zarfların ve vesalklıı dör1üncll 
madd" hükilınlerlne ve kanunl tarırıere uygun bulunın::ı..>ı !Azımdır. Po. lnda. 
vakl geclkmeler kabul edilmez. 

8 - İsteklllerfn tek.llt mektuplarını 1 lncl maddede yazılı tarihte saa' 
14 e kadar Encflmen Relo;llğlne makbuz mukabilinde tevdi et;meıerı llb 
olunur. cl014t. 

İstanbul Jandarma Sa tınalma komisyonundan 
Dokuz adet yemek kazanının kalayı altlarının dl.şienlp tekrar yerlerine 

takılmu.sı, bakır kaynak ya.pııou:.sı ve blr çamaşır kazanı, '71 adet bakraç, 138 
karavana, 1133 tabak, 129 tas ve b~ adet ıtepçe 30/91942 çarşamba gunll 
saat ı~ de pazarlıkla kalaylattınlacak tıır. Pazarlık neticesi kat'! teminat ve
rllmesı şartbır. İstek!Uerln p:ı7.arlık g!ln ve saatinde komisyona gelmeler!. 

110239· 

İstanbul jandarma satın alma komisyonundan: 
M!lteahhit nam ~ hesabına satın alınması lçln açık eksiltmeye konu

lan şartnamt'Slne uygun c372500• kilo odunun lkl deta. llAn edilen ıı.çık ek.• 
slltmeslne istekli gelmediği cıhatıe aynı miktar odun şartnıımcsL."1clCki hü
künıler dahlllnde İstanbul - Taksim Jand:ı.rma Satınalnıa. koml'>';or,umuzc& 
pazarlıkla ahnacaktır. Blr kilo odunun muhammen flatı 3 kuru, 8 snnUmdır. 
Muvakkat teminatı c860• lir.ı t.48e kuruştur. Şartname parasız koıulsyouu
muzdan her gUn alınır. İstekhleıtn 15,10.943 tarihine kadar her perşembe 
günü !>ant 14 de kanunen ibrazı tcabeden vesika ve teminat mt''ktup veya. 
makbuzlarlle komisyonumuza. gelmeler!, d014ıh 

1 
Devlet Demiryollari ve Limanlari !ıletme ı-ı 

Umum idaresi ilanları 

Heyetin vereceği karnn kabul etmeyenler gönderilmiye- Muhamme nbedeH 2625 (lk! bın altı yüz yirmi ~> Ura. olan muhtelif 
cektir. 1 renk \'e evsafta 7000 (yedl btn' Kg, Toprak toz boya. (5/ I inci t.esrln/ 942) 

8 ) Maden Mühendisliiti için tefrik edilenler tahsnterini pazartesı günü saat (15,30> on be, buçukta Haydarp~da. Gar b~ası da.hl· 
l\f. T A Enstitfüıil nezareti altında yapacaklardır. Bunlar: llndekl Komisyon tarafında'l. kapalı zart usulLle satın alınacaktır. 

a)° Ecnebi memlekete gönderilmeden evvel Zonguldak ma- Bu ~e glnnek tsteyenlerL"l 196 (yüz doksan altı lira (88) sek.sen aek.la 
den ocaktan dahilinde en az 9 ay çahştmlacak ve yevmiye 150 kuru.,luk muvakkat temlno.t ve kanunun tayuı ettl#i vesikalarla. tekllfierlnl 

muhtevi zarflarını aynı ııün ıaat CH,SO) on dört buçuıta. kadar Komisyon 
kuruş alacaklardır. Reisllğlnı vermeleri IAzımdır. 

b) Talebe akşamlan yabancı dil dersi görecek ve 9 ayın hl- Bu işe alt şartnameler Komisyondan parası.ıı olara.Jı: datıtılrru.ktadır. 
tamında ameli çalışmadan iyi not alanlar yabancı dilden lm- (10153) 
tihana tabi tutulacak ve ehliyet ~österenler yüksek tahsil için İ 
yabancı memleketlere gönderilecektir. ıtanbul telefon müdür lüğündenı 

c) Staj devreSlnde talebe ka7.ancı ile geçinecek, dilediği yer· İstanbuldt. Ak.sarayda fiqltırılaca.t J.U949;98 i1.ra kefif bedelll telttoıı 
de ikamet edebilecek ve ancak· fevkalade lstldatıan görülen ve santral blna& inşaatı kapalı zarfl& etslltnıeye konulmuştur, Ekslltmo 9/101. 

1 942 tarihine mU.sadlt cum& gUnll saat 15 te İstanbul Tahtabledeld merkeı 
fakir olduktan anlaşılanlara aynca her ay O}\ liraya kadar binamızda t.opla.nacak olan alım satım kom.lsYonu huzurunda yapılo.calttır. 
nakdi yardım yapılııcakttr. Bu işe alt muka.vele ek.slltmt Bayındırlık t.,leri genel husual ve fenni prtna.• 

d) Stajcla ve lisanda muvaffak olamıyanlar arzu ettikleri melerı, proje, keşi! hulAsaslio diğer evrak 58~ kurut muk:ablll h•r gttn Leva• 
takdirde yatılı ve parasız olan Zonguldak Maden Telmlsyen zım dairemizden alınabllir. Muvakkat tem.inat 7097,49 liradır. 1rtetınerl1' 
l\lektebinin ikinci .sınıfına imtihansız abnarak aynı ders senesi bekllf mektuplan ve en az yUz bin 11ralık buna. benzer b!I bina lnf& ettıkterlnt 
sonunda ikinci ve üçüncü sınıflann imtihanlarını birden verip dair vesika ve Ticaret odası v~&\kuını havt k.a.pah zarflannı m.ezkQr tarlhtt 
dördüncü sınıfa terfi edebilecekler ve bu sınıfı da ikmal ile saat 14 ekadar S:ıt.ın alına komisyonuna vermererı lAzundır. U0215) 

«Maden Telmlsyenfo iinvanı ile mektepten mezun olanlar, Yu'·ksek mu"hendı·ı mektebı" mu·· diir.lüğiin'..lenı 
Devlet bareminde 30 lira a-.li maaşla işe alınabileceklerdir. o 

9.) Madenden başka mühendislikler için tefrik edilecekler Giriş miliı>aka. lmUhantarı 8 B1rlnclteşrlndı ttyaı;tye, e Blrtnolte§rtncM 
doğnulan doğruya yabancı memleketlere gönderilecekler ve fizik ve klmya, 1 blrlnclte~rfnde dll det'31ertnden yapılacattır, (169) 

SUmerbankm tayin edecee-ı pro~am dahilinde ve Silmerbank Devlet Denizyolları İşletme umum müdürlüğün• 
hesabın~ tahsil edeceklerdir. 

1

. den ı 
10.) Talebeler avdetlerinde tahsilerinin iki misli müddetle tşıetmemı"Zde 100 llra lcn:lro ücretıı bir tebrlt maklnıstl11t münlıaldlr. 

hizmet edeceklerine ve aksi takdirde tahsil masrnflannı faizi ile Buraya 8888 ve 3656 -sayılı kanun hükümleri dalreslnre ma,klnlst al.ı.n..,. 
defaten ödyeceklerine dair müteselsil kefilll bir taahhütname caktır. 
vereceklerdir. ı Ta.llp1erln tekmil veslklllarlle birlikte İşletmemiz Zilt İşlprt MUdürlüaü• 

11.) An1tara ve lstnnbula diğer yerlerden imtihan için ge- l ne müracaatııın lüzumu ilft.n olunur. d'72ı 

~~:~nı::nı:::t~~~da muvnCfak olanlara geliş ve dönUş yol pa- 1- SAÇINJZ DÖKOLOYORSA, BAŞINIZDA KEPEK VARSA 

12.) Madrn Tetkik \'e Arama Enstitüsüniln yabancı mem· L K s ç E • ı 
leketlere talebe gönderilmesine dair olup, evvelce yapılan lifim 1 
işlm ilunln birleştirilmiş olduğundan buradakllerlne aykın 
ırtlnn hükiimsUzdiir. j 

.. ----- --- - - .. -· KULLANINIZ. TESlRlN1 DERHAL GÖR0RS0N0Z. -1111 


