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Maişet savaşında
ki vazifemiz 

-------
Bu vazife HükOmetln tedbirlerini muvaf· 

fak at~eğa carısmaktan ibarettir 
r- • ~ 

S hsi menfaat yoluna girersek, fedakarlık ve Feragat 
'a_ k b alnız; . sılııntılarımızı, darlıklarımızı 
60ltermezııe u, Y Jb' ı 

h .. k. tı' yine ıılt.ı sıkıcı ve sert te ır er 
artırır ve u ume ' l · t 
_,__ • bur eder. buna yapmaya ım; mııı§e aava-aunaga mec , . 
ıında bozgunculuk etmiyelım 

Yazan: ABiDiN DAVER 

M ueketin dalıili ~le-eo • • 
rinclcn eı> mühanmı 
:rımıci ih1iya~lanıı te· 

miaııi, ~iyN•k, giy.,.,ck ve. ya = 
kacak darhf:ını gldcrnıcktır. B•· 
biz •ekmek .-e kömiirt sözilc 
hulıha ebtri!imiz bu dauyı hal· 
ı~:mck ;..;; yeni kabinenin al
dığı tedbirleri biliyona. l\.Iu.Jı • 
terem Ba••ekil Şiikrii Saraeoı:· 
lıı, ~yannaıııe,inde bıı da,·aya 
bih-ıik \'C ön.emli bir ) er ayır • 
ıtı~t<r. Bnanrnılll<l dh·or ki: 

·B•· moınlek.C't, umumi ve _!it;· 
n.ı.c; iıh1i.) , .. ç12rm1 bizrzai -kooa.tSI 
•stil-.saı edemiyursa, o memleket 
"'tdhte ve ·~arp\e y cbaııcı ira • 
lielerin t~i.ıin<le ır.,Jabi-JiT. Oı:un 
i<;-iı'l hiz. gıoda, el-b!~0. ayal<lkaobı, 
&ilcJı gi'İ.>i umı-ıJT?ni ,~ geMJ iıl11tı
J'a.çl.ıı.nn'IZ> bi.71?at k«ooirnıi:ı ~-.,. 
Ü§"liamW!ı: ;;in İof'r !rsatan ıstdıf'a

d~· "<h!rı k f•llŞ'l'l"'k ksrarll'ıdıt • 
Y>ı. 

•Bu <111ıoııar.i k;;,iclc ve "karar:
nııızı bir-kere c:ııha .lan eclerl<en 
!lıoc-ıncr.. hubc \'eım<ll)·im ki .İ!ll· 
'1ıi. a ·?ar...,..._JZ ..,, za-."UTet!t-u<iır.:izin 

ş:i<ldeti ıı.c ol -sa r , ..ı , h.ç bir 
yaıba.-.c> ı-r.ı<lc bici oilcğ;_"nlz: 
b >kem.iye ·•lıı'..ır • 

6iıy-ük Millet :'ılttfoıııin lara• 
~" -...sı .. ri \e alk.ı~larla karşıla • 
dı;.:ı bu wzlerm manası şudur: 

Nekadar ı:L.ıııtı çekel"9ek çc· 
lrl·liın . 1ı;., bir maddenin yoklu· 
!u \·e ciarlrı;n ~ddeti bizi müs· 
ta~il ve bilaraf :ı;i~·a~ttinıtzde-n 

•Hramr..acakt.ır. O"nanh İmpa
raporluıiu 19H de. ~eyrek ) ıl 
bil<- <inenıiyen b!r bitar:ıflı.kt:ın 
ııoııu, birinci diin~ a h;w-bine 
IJirdöği taman, nıiicadeleye ne
""n lıö •le attle karştığımızı s<>· 
Yan{a.ra, &hriye Nazırı nıer -
huın Cemul pa,,a ~u <e~abı ,.!',. 
llli-ıti: 

'ALMANLARA 06RE 

Armavir ve 
Timoçevskaya 
zaptedildi -Piyade çok uzun 

yürüyüfler yap~ 
mak zorunda 
kalıyor 

• 
Maikoba 50 

re kaclar 
kilomet
kaldı 

lkr);..-ı, 7 (A,A.) - Alman cr
dıılı<rı başkun:andı.ırl.ğır. n lcb
tgi · 

Kafrl:a!;)'a '"tJ 4;csı ndc '\b-,•n 
ve Romen ktt'ahı:-ı dü,man• bu· 
naltıcı bir sıcalt alt n a Kras
nodar ;,, lkamet nde ko,·a:anıak 
!a<hr. Piyade çok uzun y<ırtiyü~
ı .. r vapmak zorunda bulunu}'Cll". 

Ehemmiyetli b.r deomiryolu 
kavuşağı ol&n T~nıl)('C\'skaya 5th 
ri, zaptedilmi~t: ~ 

Kuban nehri üz<fııde kurul
muş olan köpriibn~lar'ndıan ha
reket eden süratli birlik'er:miz, 
Ma'kop'un 50 kilometre şimal 

ıibğıısuna varmoşlardır. 

Daha doğuda çembc:i kırma
so. m. SA. 3, si:. ı 

, . 
SAYI - 1089 -- SE~'E 3 "\ 

Fi ·-
nfKR ~T ' TAKViM 

AT 1 

Gattteye Yu· l!-4 Ay 8 Gun 2::0 Her Yerde ı s - AGUSTO::; "-- C ı ~ te- 1 

5 cii~deril- R.;!:":ı ~J5'8 -- Tl-:.i\l t;z - 2tJ 
H,, ı: ı.ıuı - HECEP - :~ 

~vrııtk pri Gun">: 5 03 t'lf,.J~ 12,19 
' ı.t·ı(r. !h .. ı! All..r...:....m. 19,18 GÜNLÜK SiY ASI HALK GAZETESi y.U-, 

"~{a.. o· ~' ,04 - i n.~.A • -3~05 ! Kurut tur 
1 

, ~Milli ŞEF 
· i Dün Gece 'Ankaradan Kayseri 

istikametinde hareket ettiler 
Anka~a 7 (A-'l..) - Cumhur Rel'i :\lifli 

Ş.,fiıniz İ>ırıet İnönü bt1 akşam snat 23 de 

Iıu~u<i trenlerile Kay<<'ri ;.;1;kam et.inde An·· 
kaTadaıı: harek•t buyurmu~ar \'C ist:ısy·on

da Bıiyiik :"11il!.' l\foc·fo,; Msi Abdiilhalik 

RMda, Bn~\ekil Şiik:rli Sııra.:oğ hı, ("..,..el 
Kurmay Başkanı Mareşhl Fevıi Çııknıa.k, Ve

killer, Parti idatt heyeti üyeleri ve meb • 
u...lar \e diğu askeri ve nıüUU 61.~ıu ıa • 
;rafından ~lanılanmışlard.ır. 

MEB'US SEÇİMİ 
------ ----------

oli.Jı'I 

Seçimin nasıl yapılacağı hak
kında bir lagiha hazırlandı 

, ~l?u.rl<f1' 

O ..,. 41~n111r 
E/iş/a, 

.. $0 ••• • 

Ar.><.ıra 7 (İl<ıliaın mu ıoıbLrm
den) - :r..fob'll's b<'çı.ııl'i<t>bı nasıl 
)-apıl'1cağ& ha'kıkırnda ) ('ıri biT ka
nım }-.lyilı:ısı hazır!annı;ştır. 

~l.alingriııld , -e doJaylaf't Dl gö"terİl· harita 

Bu ıa · ha, t,.~ki jnt lıcp İ\aııt~

nt:!l.1i1..t:.~ t:S"aN;; .. :ıınıı ~vo. et..'De-k
te, yah 3 tavzllıa mu'Jıtaç cı • 
'lıetlt'rle> ba~rıı kar-uıLt la bu· 
!tınan mıitcfcrNk maddel ri bir 
aır&ya ıoıplamaktoo•!I' 

Yeni liiyifrıaya tore, h<'l' vili\-
• . . i ---. ·"' ~ !. 

SOVYETLIRE OOBE 
. ' 

--------

Münhal mebuslıikla-
• 

yenı namzetler ra 
-------------------

Briykaskta i k-i 
tepe alındı 
--• Hariciye U. katibi Numan Menemen· 

;ı:{·t bir seçim dairesi ve be.r 
n&h.iyc bir Sl>Çiın şubesi i'iibar 
o11'l'lntak1.atlır. HC!r 4-0 bin nü • 
ius 1\iıı 'bir meb\ıs seçU~r. 
Nüfusu 40 l:iinder.. ~«;ağı o!an 
h"r .seçim d" r 1 mc b'U'.S sc • 
çecektir. 

:Nüflba göre seç lreed: mı;b'U5 
ada.ıi ~i.)Jedir: 

4-0 • 55 bin nüfus 1çin bir, 
5;;..59 b.,, nüfus için iki, 135 bl!ı • 
ntrltıt; •>;m lç, 175 'bin r..Üfus için 
dört \·e daha ,da niliı.ıslu da
.imler i_,çin bu a-ı1 ; es;ı,,ına ı;-Urr 
meb'ıLS sc,ilecı>Mir. 

22 y ş1rJda:ı:ı tıkan E""kek Ye 

~o. ·u, sA. :, ~tı. 1 

HINDIST AN' DA 

Leningraddadabir · cioğlu istanbuldan namzet gösterildi Kongre Partisi 
k •• t d"ld" Ank~ra 7 (A.A.) - A~ık olan P:;rt,. t<Jrafından şctmnı.!z 'nc'l· • b" 

OJ zap e 1 1 Erzincan n 'b'u3lu:klernıa Ti • wlı.;ğı< J nıı.." ~krilmcictc yeni lr 
Mookov~, '1 (A.A.) _ Bıı. • carc! Vekak · ia;>e nıü~i...,aıı nhı ı-ı: • 'le i k h J :.ı 

bah ne~~o.Jcn Sov;otot C('bligi: Şü!krü Sö.kıınensücr fle Ala:ıeh"r Ut >ı N n {( ı: llC '· 1 arar azır auı 
Kıt·. ]arım.~ dün r,ece Blelaya mor. ez olkulıı ba7 öğ;rctmcnl Cunıhı;riy<t mvrr ; l!'.dıgı va-

1 

• 
G!ina ile Kuçcvsk.ay;mın renu- Saii Erdem, İstanbul mei>'uıılu- zifelerclck. mm uff •• 'ky et! H' • I 
bunda ve Klet;..;kaya Je Xotet- ğ~na Had:ive Vekaleti =":'l"li ı:<>s:erdıği cup) .... at" f<l1l'l!J etle ı' Kararda yıne ngi· 
nikm·o bölf,esincic dıismanfa sa- :k51.ibi Numan 0Mencmcııcııoglu bu 1 ın mem ·ckeL'.1 Y;• .nda~ la- lı"z k U yy e f le r · ft • 

ve Sanı.sun mı!bushığ;.ına da es- nııdg çok "O:<'·lı btr hm oye- 1 ın v~şıruştır. . 
piğer cer;.lıelerdc hır d!'~'işik- ki B · k"6Lr ncl>'usu Ert'O!küy timi:Wir. Çekilmesi isteniyor 

lik olmamJ•1.,.. kız lisesi miidtirii Sabiha Gök- ..\l<'o'ııs seçı.<&.<tu1 "" .ra, ifa- • 
çüıl parti n""11.ZE<ll olarak ~cçil - >ridyc Vek.:ı!C'l.iT.e tu) ıri wv • c~plıcla-deki du l'!ım 

Ma;lrova, 7 (A .• '\.) - Sov)·et 
tcbligine e~r: 

B:cka:.:ıglin:ı.'nın crnuibunda 
Sı;vyet kıt'alar> ş"drle!.'.a miida
faa muharebeleri vermi~ir. Düş 

SONl', SA. 3, SÜ, 2 

mi§ lcrdh·. ,·c:ı·{, :r. t '1ııterr;, ·1 &(lruJ'C'D • "t...ıonm 

. ~ıın ikir:cl mün!ehlp:ı:re bil- l'.ok!"''"..,..i.rı;;"ı 1892 _ 1308 . de 
<liııll- \"e ilan ederim. gımırur t~ o· üni La·ıS"ör."" 

lıı:r:;.ı"'< fa'k" ilesinde Y8JY1ll"'.' \'C 

C. H. P. Gl"DCI B~kan V<:&ili 1914 de batidye) J Ltı~p oı -

ŞüKRÜ SARACoGLU mi~ti:. 

TEFRİKAMIZ 
S'T.• e Vyar.r., Bern, Part~, 

Bilko:eş, Atına, BUda;:ıcşte> \ c 
Bvrutt:ı va~J:fe gördii. 'en ronnı 

••••••••11111ıı" 1928 de bh·ın : uaiıe umum mü-----, 
Şahikalarında J 

diır'.i oıa ı.:: m..-ıtez.e g,..Jom;ş \"C 

bir s< n<' bjrı;l{'İ -<ın. f ..-lı; • dcı-e
~~J .-:; h:ırıt;y<. m .... -tıc- <.ı. 4'.ına ı 

1a'\: · oiunnJ~· r. 

Gandi "Japonları is
temiyorum!,, dedi 

ikinci Cepheye 
hazırlıklar 

Husus~ uçak 
tümenleri 

teşkil edild. 
• 

Fransa ve Hol 
landad telaş 
başgösterdi 

r işgal komutanı 
istila kuvvetlerine yar· 
dım edenleı· kurşuna di
zilecektir. İatila kut•vet
lerile çarpışmalar olur
ken evlerinden dışarıda 
bulunacaklar ela kuı·fıt· ı 

na dizilecek. 

'--diyor .J 
\a~ i <A 

·:1ec.:.e tu.:: !11 v cu 
D 1.u C>nrll c. .:ı~y \: ~ t e ı.. t..ı 

\:P d g .s .... \a taı l{' ete pn. t .• 
1.&dır\ r İl"'ı-anla , A.."1 a • v .ı.;-
ıı·ınrnn· o."' .a la ı :r. .. ta B..ı 
1a y\. c ın.datlı•ri za~ n rt.-lJa tc.• 

'" nle1m c- t~ edı n'e ka. a •· 
( SO. ·ı.r. l"J\. :; ~l . ~) 

Moskova'da 
çok mühim 
görüşmeler 
----ı---

Amerikanın Türk·-

•- Aylık \erebilmok içiaı.• 
f'..uınhu~iyet idar..,,i, ikinci 

dünya harbinde, iiç yıldır bita -
•alltgmı mub&faza ediyor .-e 
"'Vlık verebilmek için hari~ten 
llara bulmak zarureti H bu uı
'fUreti gidtrme'k i~in de hare • 
1'~ isti·klitlini \e oerbc<tliı,";imi 
feda t>lnıek , . ., bir miktar a.Hın 
ıtJmak nıukabilinde e\:litlarmın 

lanın 1 vemıek tU<'l:huriye-tirıde 
lc:aJmarntstır . Sükrii Sara....:()<;:-ıu 
kabinesi, .. ~iındi, herhangi bir 
ınubretn ihti' ar m:uide~1rti fe
darik etm<k . i..i"n d<'. böyle bir 
tarntefe a ... J~ bol tMı rjtmirc-re • 
j:'ıni açı~a 1t4;ylt'JOr. 

Yakın Mazinin Kanlı Hadiseleri 
N ~ ı· • .:m l\f·:!'!H'menctotlu ıa21 

ran 1933 de büyı.i < c:~ili c te>rfi 
et.ır.~ ve Ha!!ll{'lye \"e' aleti u
mııı.'Tli kJt..pb~- gotıirilıi-ılş);r. 

ye büyükelçi2i dqs 
Moskovaya it f -------
Diplomatik teşebbüı-

Bunun uuuıa..,ı !<.Udur: J)e"· • 

1t·tin hcır<'ket istiklülini ,e ser· 
be.-,tliğini nıubafaza t"ln1ek it:in 
lıcr kıntıya gttğiis gert."(:rğiz. 
trab .. derse, ou haddine kadar , 
kt·nıerinıizi \:C di~in1iıi sıka<'a .. 
ğJ~. 

Bu >-Ozd<, bari,,e \eda.Jule kar· 
~ı dtrin -. manalı bir ihtar 
'ardır: llarlttc kim«-, şu vem 
bu ıht~~·af"ımm tatmin pahdsır.a 
ızj harbe siiriikli) Wiltteği ha· 

)aliııe .kapılnıamalıdır, dahilde, 
herkes, iı.tı adi kıınetlerinıiıi, 
leltr hir halde bıılunduımrnk 
~fcrherl~ginde 't• SU\a:-tnda hu· 
duıta n• c•ı•lıcdckı bir asker gİ· 
lu \'37İfe ;ni aıaını f('dakarlık
ı. ~apnıalıdır. 

llu '\,t\ıt!ıo:ta \azi[Cıf.ini lapına· 
nı~ı.. hozırııncıılıık etmek, cep -
heden ka~muk '"•alana ibn t-
1" hııluomaktan faıksızdır nıı 
lııı '3pa ak huinler olursa. c • 
'lıcttt• ııııı aınaha 'c affedilm -
tll.ek, (':n agır cl"Za 1..arn çarpıhnak 
<rclttır. 

( ODU • a 2 Sı. 1 tle) 

Alman ordularının kapllarına dayandıkları Kafkasya, 
tarihin en m cerah sahnesidir. iki deniz arasına sıkış
mış olan o yafçın kayalardan mürekkep şihikalar 

üzerinde bin bir kanh macera geçmiştir. 
~------~-~------~ 

Eserde nakledilecek bu maceralardan bazıları : 
ÇO<'ıık'luiiunnı ·oa dı n/, cLğırıı1.1: n asallarda, 

(K3fdo '1!1 adta.::) ı-rl an baılısrdilı.rk<>n titre
d;ğıınız.ı eili~ttc !hatırla ı-ız. O za:na 1'.ar !şittiği
ın efsanelerin çerçevesi iça:de, bü~ük birer 
hak"kat vard,r, 

* Kafd•ğ 'lın ar * Bu şfilııkal•r 
<11 n oyler. * B•r ,... Le le, (Dr 
nııştı?. 

* Korkunç bi• knt 

"""("Sl(1 

t • Yilvalarını an-

P etro) ya ne ılham et-

;'im •• 

* Jınpi!l"ato• çc K"'"nu in buJ~k h!r ku:. az
I gı. * Vatanına .lıancı erle ıı b'.r >er r.·, .ı;:I m<' -
h~r bir ktımandan o iuverdı? •.• * (Semavi İkizler) n- uc zesi. * İlk m:i ahi•. (Şey•1 ).fans r). 

-f: Güre K i. ~", clinoekı hançn kab.:; ire 
ikad~r Ge•l?"l'a Lazer ofun ka ine niç n ;er
k ' <il•. * (~eh Sa=) 
ık>betıı, 

rr aoiC'ldcrı \'f' şereflı 

Bu harikulade ve esrarengiz hadiseler ara.sında Kalkaayanın tarihini .. O, t'malara ka
daı· yukıelmiş olan ;,,·alçın kayalar arasında yaşayan milletleri.,lnsanı hayretlerden hay 
retlere diifürecek olan bir çok adet ve ananeleri nakledecek olan bu eser, . 

OSTA ZiYA ŞAKiR 
taralırulan akıcı bir aslıip ile yazılmı tır. Sizi heyecandan he;ı,ecana JüfÜTecek bu zen· 

gin mevzu, bir sin nıa lılmi gibi canlanacaktır. 

.._ma:._~r~_P __ az_a_r_te_s_i __ G_ü_n_ü __ B_a~ş_lı~y_or_u_z_J·--=mmm-~ 

1937 rl. G ~ ll•'Pl n 1!'.' 'ib'us 
i11'tı1kp edilen • umıın . fr I! -
mcr:t• n]u a\)lll se. harla!\ si

SO:'\t , s \ . 3, ..;i\ ti 
GA:"DJ 

ler mühim hadiselere. 
alamet teşkil ediyor 

HAVA HARBİ 

Duisbourga [ 
hücum ediltli j 

Lon<ha, 7 (A.A \ - lllnd ko :ııre 
par: '<'Hl lrom G 'nin bir 
buÇU:" ~a s..ı..:: ı bir ıı · ••. n:ııdan 

ma yen b:r koı ır suret< k;ı,iı.u! 

r. B,ı kn. da · ,, z.t>r=n 
Hona t.. Jan der ç~ nelori ll

Z'LJ\ u tı..-~ d rdil:nek.-ed ._ Kon.gri" 
partisi, nıJ\l\of'rk "1ll'ctlec<n ~Yl<'al< 
b { •"', II:.nd "tanı~ mü cavı~c-

Lontlra 'j (AA ) - Rr.ı!çr,n 
d:ip!.omaU,; .ınul'a "bıldı.i ır 

İrıg ··~rım•' ~ ~~ cfür Bı ı t• 
nc-.roı~ct~~. bu; ...k ,,ı,isi S r Ar· 
eh.ba~J Clarlt Kc ı .n, Bı J ,.k 
de,letler bıi tik elı,ıs. A rnl 
Standley''n M' kıovnı .ı gcl-:n 
elması, Arrı~tik::ır ' k ... \"\•et
' finfl~n GET.C'.,.:;J Brad <: itf' v.--Almıan maneviyatı 

1 gittikçe bozuluyor 
L<Jrdr~ 7 (A_'\ ) - İng,lliz ha 

~ nıu:ırLğ,ııın wblıgı• 

Bar...ba """}) eJcn.u ,.. btt~ 

yW< bır t ıl c.~ g(.-cc Ruh.-
daki hedef taDrru •mışler 

<lir Duısboıu bu •a ,.,_ u ba 
lıca h«lef olmu u . 

mn r.;.~ ...,. ya • 
1 ~n ve P• 

e ı:J r 

dön-

so. "l ', SA. 3, Si°'. t 
so~t, H .. ı. si'. ı 

ıc~u ı, '' ı. • ış ,ı;; rı 14; ı) 
Başları sıkışanlar, darda kalan. 
lar soluğu Ankarada alıyorlar· 

NEDEN? 
•Simitçiler ceıni) ctiniıı idare 

heyeti geçen gün b lcdi) c re
is · 'İ ile görih.1likteın sonra İs· . ' 
tanbulda simit ~e bürck imalıi-
tma hanl!i e. aslar dahilinde mü
aade edilll<cğini öi;'Tt'nnı<'k üze-

re Ankaraya bir he) et göııder • 
ıneğe knr&ı- vern1i tir .• 

1 

Bu haberi okurken, buna ben• 
zer tc bbüslcrin '°" zaman • 
!arda ı:ö•e rarpacak kndnr ço • 
ğalmakta oldufuou dii,ıJ.ııdiik. 

• 

YAZAN: 

G.ELA.Ml İZZET SEDES 1 
H emen hemen her ~·cııi i.:raat 
,.~ karar ~'tanbuldan Ank;ıl"n!" 
b:r he~ eıtıı gitmesine \ol a 1 
yor: derdini İstanhuld; dini • 
tenıi~el; ~lt ,.e bu r<'ıni~cffn Aı::· 
kara) a bir lıcHt giJndndi(;'i• i 
i~itiyoruz. 

Jlük\'1111-e-ttn hazı ınuhinı h -
!'10. ·ıı .>; \. 2~ S{ C 



Maişet .savaşındaki lr Va ı inin 
vazifem iz \ izah atı 

(Ba.o tarafı l ... cı o ı, faü J 
B~'l.hu d~rllk1arınu~ ve sıkın • 

tıl rı.otıı:. runhai-İJ) uıilletlerMı 
dc;il, i1attil btıara kalıu1~ nıC"'tl\· 

kkcllcı ;,~ çekıi~leriaden çok 
daha ı.,.fiftir. ller .vuıie "h 
rapl...- biiyülııfür 'e bu kış dıMa 
ııiyade arlıtcaktır HiL, elbirli • 
elle, müstı.:hsil, tu.<:ır, e~.naf. ınü • 
tehlik H memur ellttr!iğjle Si· 

ınltl•nmraı Jııôliflehntk yolıı -
nu l11ılar .. aK \l' bu el \·e i~hirll~i· 
.111 t:41t:dsu ~apar ... ak n1t1\·afiak 
olu( a~llllh ~phc yoktur. El· 
\f'l'İr ki 'Qb .... 1rıeufaat ' di.t,linl·t·
lerift• h(t;i:l fıth.ık f'fıni~ elinı. 
8t \ Phu:.ıneuın. ~u JHtr\'iıl"l ·'olu~ 
mıııu -.;:o-,lt-ti~ or: 

ll '>fil CL < , C ki<; ukı 

"~ ~ hı ı. \.. !l l!!-~f v 'b ı... iı 
,. j»l<O 

!akıl ı 

· :ıka!" m<i a bcr kakı p<) nit bu
ltın d, · ı ıray aııı t>ir eı;oaf oo~J · 
da . borç pıl!ra a1a.r:>k. k-...a bir 
ka~ misli para ~==aı, :ıll< Ü'.Zc-re, 

iye burzharwiınde ; · ijzler-

1 

ı 

c teneke peyıı.iı' yığar'a, eğ<'r 
.erlıe.;tlii< başlamıqtır, diye ııp<?· 

ki'ililsyoncı.lar scrmll')'eılm'1t ve ( 
kr('d]cr· i stok.lama p!.'Şiıı.ct<m 

., ..,turu\"lar-ıa · hatliı m~ ı-

n A.t!k a raıd a geçiren bir aile 
lsı. nJı.u;~ fa r. ~ amıame ne hli-

nr a\.p yaz ı l:'Vine l-"11fla4'Sa; 
ece tedbirleı: · doğnı olımacı 

' !.') a h .. ct:ıme.tm ~Yi n· •f"tl neye 
~.a . ar ? 

Yalnız sıkmtıları, dadıklan 

artltrnıa' a Yarar ,.c ı,iikümeti 
yinı- sık;, "İ.ı.,ı ,.e eri tNlbir
ler almn!'la mechıır ~d•r. Btmu 
~ aı>ntı.\·a1nn; maişet savn11t1nda 
ho1gun<·uluk etn1iyelinı. 

;t, oc. ı Al}l Dl!! DA VER 1 
&ı ıe o~ ta · <le b:.ı vu• 1

"- · - - - ---

ki ı rr 1 ! e-'."',a:\l~ n 'elwme. \C ...:Cit· M • 11 A 1 
•rr. • ;çı ... -cdba 3 ı-.. 1 1 

malna kı,.ın om ~ cal .-:ıı - • l 
gl"Z B<.l ,. 111. l v,d u l~a .... Pı·yanko 

m tn ne~· .,.·n: berıı!h<: r t°'·· ·a -
'Z' 'ber!if·nf ectıım: · e itti• 

.ıtwkrı:'ı mtıs ııı ela lı Ell'B- r 
çc~<ecPğı.z ,.,. he-r .fıa'klc ku • 
~ · 'r.<iz .karularu n üom 

ıra ııbırıı:plı o~malr nn ba 
varrıl< onları oldugı.ı g;b 

I< · lalocallııtır. . • 
ti'mdi., i~lişnasız hrpiıııiu dti· 1 

~u \azife hn ~ii'kii ntüt .. o.sav1~ 
~ ta~ntaktan karu1nlanluktır; 
baındruı karınmak bo..guuculıık
Cıul', i!ı01ı>etlir •·c kafi~~ eıı hııuı· 
mak Jaıımdır ki bıı ~u~lar i le· 
air.e .,ezasız kalouyttaktır. 

ükrü •r:ı<:oglıı. bu ha~alı mem. 

Dünkü 
kazanan 

keşidede 

numaralar 
i\lilli Piyan.;:onım 11 ' ne· ~r

ı;p J .r ci \"eki..~ düıı An··ara 
Sergi<, nde saut !;i t e çek;J.m!ş 

\'"(' çe '<·' l · kalabnl:!k l>iı· tıallr ı 

lciit.lcsi takıp etmi~tir. 
İkrami)e kaz:.nan nuınıırala

r ı a>ağıya yazıyoru z: 

ııı.rıoo lün ik"raıı!>ııc 1.azall'~ı. 
nu·a..a-.ı: 

160097 

---->---
Nakil vasıtalarının 
biriaci mevkilerine 
2, ikincilere lkuruı 
zammedilecek 

Belediye resim· 
ler ine yüzde elli 
zam yapllacak 

Vah ve Bcloctiyc Re si D<. 
Lı'ıfü Kırdar diin sabah An
k aradan şehrimize d.öı:rnü~
tLir. Vali Ani< Tadak i t-i'lll<lS

lan etl'&.!ında gazcteci~re 

, 'l iarı söylemiŞ1.ir' 
cVekli letled yaptıg.ın te

maslar netice>inae L tanbu.l u 
lgıleııdir .. n bir ç<>k m~lel.e

r i hal\ctl 'rr.. Bun'ar arasında 
b:lha515a bc:edı:ı c büt. açığı· 
nı kapa mak için oazı,. re i.m
le re zam bu 1 u n!l'ak.tadır . Bu
giır ı , rc'e Mecn,e " ,-kedi'tıe
cck y~:ı ıle tranway Ye r.<ı-

1 ,'t ,ıl lar>nm brinc' nı<:V

K lerinc !?, ~ ki:ıc.i mevki~ct+rı-e 
l kuruş z:ım yapılaeak.ıt!'r", 

1'anzifat \"e tcnv:rt.v~ 'rl'Sim

lcrne de ) "zde elli n;<'b!-tin
de 7.a'Yl )ıa.pmak öUrcti 1e biit
Çt' açığı ktpar. r.c- ktır .. 

İaşe ·~1,,r:r.in bele<i\yt've 
geçrrc!>-t ü1t>rir.e ~-.eni direk
t· fler ald, m. Bu drrek>tifler 
.-'lelin i~, biT s<'kild<- inl.ııc •"a 
' ö:.1rtl ·n edc-cekt;r 

Mahrukat of~,; hazırl,kfar, 

,.. Y ~t:nı akta \'C sıokları nı ha 
Zirlamakıadır. Bugünlerde 
satısı.ar başl.yacaktır .• 

ld<el mı:. eleııiode yıımu:ı.ı.ı,. 'c 
•I hi<;bir tedbiri nlnıııktnn re· 

'nn •• ccek tıy- \'e mhdadır. 
Merhırm doktor Refik Sa) . 

dam, iiocclı-ri le\·kalade tedbir 
almamak n tabii hayat ~anla
rını idame etmek fikriııde ve Ü· 

mid:On<ie ldi Siyıı...,..tioiu ba~lan· 
iP!: , ... hııırckeı nekla•ı bıı, oldu· 
gu hald~. bir~ok s•kı n ...eri mü· 
dıı.lıal• tedb'rltti ollmak meclıu· 
~·etimle kalıh ve bunları ~le· 
nd~·· iı 1"9ıye •laylann taz) iki 
:ıe ~·aptı. Sükrü SarcOğlıınun. i 
basına g•ç<>r g~mn 1>ldığı .:e
s,... ve lttHd.ülsii-z kararlar o
nıın ruhunu göı.lerııwğe kiıiıdir. 
O, kabettıği. yani bugün aldığı 
vum""ak tedbirlen milletin •a
raru>a isti mara kalkı,..anlar çık
tığını giirdüğü takdirde. liinıın· 
hı görec~i seli. oodbfrleri de 
ayni cesart't lie azimle almakta 
t'lbeite tereddüt etmfyecektir. 

10.000 lira ikro.nıJye lctr.<"ıan 

nımuırolnr: 

325815 3411)06 
5.0110 i ">a 11:'fll'P7"ye lca. · r<ırı. 

nıımara?.ar: 

1

199. 580; 962) ile biten ı:ıu;üıı ın
\et1er. 

10 lira ikrı11ni!)e ka;.-ı-ı.nım 

Y•ni hüküıneliınizi bu yola 
dönnıcğe mecbur elmeııl<'k ;dn .• 
tııii•tahsil, Uıcir, esnaf miblNı· 
tik n' mNnm, her )ıırdda~ el
biıliğile calışmak 'e koıııli '™'ıı· 
fuatini değil, umumi ve nıllli 
menfaati dü ·ünmckle nıiikd -
leftir. 

Fal<h Rıfkı AlaJın, Uln>ia cı
kan "°" yıı-zısııwlaki şıı düsü.; • 
cf'Si nekadar bakhdır. 
•Şu veya ıbu ı.a.vıtlama ve yer

dmıla ulıbryaçlanm:ızı i.i<' ı •ea 
lro:';cl.ıy ;ıc a.ğıın>zı anladlk!lr. n 
sorı~a. e: r kör bir 'bencilik veya 
kaı.3tıç duyguııu ile iııt:i:fe, spc
küıliıozyona, sı.:.k oihtiJc:arl1'a bıış 
vura<:ak ol\II8ak; eğer bugün 

14.3620 2:23815 :J63402 399218 

2 .000 mn ikrmni ye !ha 'lllmm• 

numaralıır: 

()13J(l.'i 

112914 
o;.;491 00006!i 105992 
129442 235~{5 240689 

295093 
~HOO 

;,'92009 

252152 
329996 
361207 

277119 
~ 

380579 

292599 
2!if1ll 

3&1415 
1.000 lira ik1'am"ye 1:a:m"2n 

71.U71Hl'l'alıır; 

OQ2528 ()!9887 ll27918 
Otı";~(i7 0885:ı0 l 00379 
12f.4~2 134004 1~020~ 

l 85478 18801S 206:'\7:ı 
21-i599 217275 23fJ271 
24663,q 2;14593 281050 
'.!9230fl 296936 2977 42 

057829 
1()4()98 
151694 
:!1::499 
241f>85 
287'.!ll9 
299450 

30167;; 311236 341911 344022 
35ôe47 356768 3Ml93 3.">9418 
;,6(}155 :l632&:> 374964 :ı79524 

500 liraıikmmiye kazanan 
'lllllmaralar; 

Son dört rakamı (0861 3081) 
ile oıten b:iet>er. 

100 lira ikramiye k.J.:a,,,-m 
flbLmaımlar: 

Son üç rakamı (795) il.e b. t.en 
bı letler. 

50 tnvı. R-ramiyc ka:a1uın 
nıımarala.r: 

Soo ü rakamı (846) ile biten 
biletler. 

20 lim ikra:r.ıi.ye ka.roıum 
mmmxıJaT: 

Son üç rakamları (086, 195, 

1 
n:umarolar: 

Son iki rak· mı (20) ile biten 
b:Ietl,er. 

2 lira ikrcı.nıi!fe k4~antın 

TIIUman.Jar: 

Son rhkamı (()) ve (9) ; le bi
t<>ıı biletler ilmımiye alırl~i'. 

KAZAN•AN BİLETLER 

NERELERDE SATILDI! 
:!Q.000 lira ik.-amiye kazanan 

169697 n urnaralı bi !et istanbuJ.. 
da PangaLtıd& b:r g~ satıl

mıştır. 

10.000 hra ikramiye ka2anan 
bilel'erin 'bir tanesi Sivas, bir 
tane-31 de Nazillide satı imı tı.r. 

5.000 er lbin li..a. ik"raııniye ka
zanen bil<>tlerin iki tan.l'Si Anka
ra, lb.r tanesi l•tanbul, bir tane
si de Amas.ı•ada satılmıştı.r. 

2.000 <'r lira karzanan biletle
rin 6 tar.esi İstanbul , :ı tanesi 
Ankara, 2 tan,,;i Erzı~ 2 ta
r.C6i Si\.·a:--;, 1 tanesi Hopa, blr 
tanesi :1ı!a!~tya, biı· tane.,-\ Nazil
li; bir tımcsi Kı~kağaç, bir tane
si Eskiı,ıılıir, bir tanesi Muğla, 

bir tane.:.i de Aydında sat lm~
tır. 

1.000 er J ra kazanım biletle
rin 13 tanesi lstanlbul, 5 tanesi 
Ankara, 2 oanesi Adana, diğer 
20 tanesi de yurdumuzun muh
telif şehir ve kasa.bl.arııxla satıl
mıştır. 

G.wıti de tıu:ıy aıı eı'ci ibir 
mekk-p arl:aı:laşde karşıla,ıı. K ADDN 
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r GÜNÜN iÇiNDEN .•• :i Tramvay ı DISPofffiRA 
ı \.. .. A •• 1 arab~ları !Elli giindenberi 
l
lstanbulun hukumete, mustah·

1

..,. .d b d . 1 ı enı en an RJ gc -
sile ve tacire ilk şükranı! l mezıe bazı arabalar 

Ya:1a11: HAYRI MUHlDDIN depoya çekilecek 

Ki.\ı:iidik el·inden ba~ka ge • 
thıı ..-aMtas.ı olma.ı·an benim fa
kir l"V sahibim kaıbncagız, keu
disincle biç g-örmediıi"im bir . e· 
\İnç \'e telilş J<:inıle geldi. He· 
~ewnla: 

- Paı.a<'da pirmr, mercimek, 
fa•ol~ a dolu!.. Yıtğ gelmis! .. C'a
ıırm şeftıt-liler %5 kuru~:.. Ah! 
Taşrıııa•ı güç, bol bol şeltali 
alamadım! .• 

Dl'<li. Ne ~alan ,c;yli~esıiın, 
kadıncağıza inanamadım. Fıı • 
kal, dün, Hk f>r'8tla Erninönüııe 
indim. Balıkpaza1'• arı kovanı 

gibi)di. 

Şeftali 2(1 kuruş! On beş giin 
eV\'el 60 • 80 kuruşa olan ~ef -
tali .• 'efh reçellik mürd(im erik
lori 20 kurn~. on bes gün en•el 
40 • 50 kurus~ On beş gün ev· 
'el 80 • 90 kıırıış olan dolmalık 
biber'! :Jll kultf,! 40 dan a~ağı 
dü~ıney~ıı birhıei kLr dou1atesi 
13 - 20 ktırll'o! Hayreı: 

Çünkü: 

- i buçuk, 5 ikuru'i'l l.arpuz! 
lıağınyorlar. Orta topatan ka -
vunlan ki on h~ gön enci 58 -
60 kuruştu. 25 kunı.,! 

Raik arabanın etrafına ü!iiş· 
mü6. bir t~ne alacak olan, tek 

öz. s<iylemeden, en ıı.şağı lıeş al· 
t.ı bn.esiııi ahp alıp hrrakı)·or: 

Adria ok 113 or! 
Eve<!, sebze ve meyva }Nyaı.ıt· 

ya bol gelıii. Fiatlar dfuttü. ;ua
liım. Fakat, kö~ede (115) kvru~ 
etiketli p~ duruyor. l'azıırı 

dolduran :t iizlerce i ""'n.dau, bu· 
llun önünde tek bir insan hile 
yok. 
Denıek. pirince öyle ••nıldıı:ı 

gibi hü.,uın yok. Halkın, egaç 
ve 6prak mah~Ueriııe ~,.auu~u· 

ml"aıı halkın. karnı ılo~·ııyor. 

11-Iü•tahsil isll"Se~· ıli cski'i gibi 
malfllll. h aplı ~ön derirdi, tüc· 
car ~tese)· di 1=lı l'lii plan ve 
hMapla pi,·a,a)·a çıkarır, az 
malla çok kar h&\'a"nı ho71naı-
dı. , ~ • 

J'akat Türk ıııii•talısili cİ> • 

m•nt t"prağmıınn bereketi ol • 
duğu gibi piya-aya dölmlf'kt~, 
tadr aıap ~ehu halka '!"fü:ıllıı 
bnrı.ket etmekle tereddüt ;:ö' · 
terrne-diler. 

Bu havayı yar:ııtun hüküm" • 
tin 5amimi~·t'ti olduğuna ~üphe 
yoktıır. t~tanbııl halkı, pırzar • 
!arda sevine i~inde, hiikUme • 
ıütnize, Türk miislahsilİll(' ,.e 
Türk tacir;n., ilk şükran duy • 
gulannı hissetmektedir. 

===================---=o-~.-==-=-=====-~ 

It1J01any ~tl a n ev\·t·lce gttir'i
ı<>n J711 tramıwıv bandajı, sefer
ı,,rm o. . ıyi ;·apılması Jçm a
r&ba çUga . tınetg irnknn verme
~tır. Zira mevcut arabalizdan 
bir \"gu ıbırniiajsırıhk ;ı; ü:ıiinuen 
'3eferclt!n kol<l rılacaKlı. Getirı
ien bandııjlnrla ~~miden dl'poya 
ar ba çeknıek lüzumu '°" ara:C 
ed'hn t ;Bu sureti araba a
deti i !,'.OgaLtı lamam!:j. m"''·cul 
\'azıy~'< ıdae etfüilnıişti. 

Verilen •1'alimıata ıııa•aran 

lı al.iı detJi>da yarı <; ı rrnl o0rk ,)Jmak 
ti rore ~00 araba bulunmaktadır 
Get ri l .. e re çalı.;ılan 700 b. n· 
ci:a, ııırrnkke l e ' thal ıxLl.:t:kı..cn 
so!l.La seferlere ye ni arı;,'ba tah· 
s · edi!e<·e ictir ----
Dumlupınar yakında 

Pire'ye gidec~k 
Duml .ıp:nar v purunun Yuna 

niıstalın 90J1 bir sefer apma 
kararlaitırıkn l'lır. V aıpurun t h 
mıli e ir kaç güne kadar s
i.anacak ve gemi Jıi giıne kad.r 
PiTe\'C Jı areket ed<,eektir. u • 
bc-p :~ Yunarüs ana :::önderilır.ck 
te o!..~n kolilerin ,kabulüne eskisi 
g libi devam edilmektedir 

Ekmeğe nohut ve fa-
r-ADLiYE I sulycunukarıştırıhyor 

'~- KORIDORLARINOA --- Ver icn nıalümata göı·e baz ı 
· mıntakalarda fırıncıların ekme· 

B Y k K d 
ğe fıısu1ve ve nohut unu kar 

ı•r an esı·cı• a ın 1ırdık~rı aııla;ıılmıştır .. Y<ıp.lan 
tıı:l•kikata nazaran bazı degir-

~~~~~~ ........ ,~~~~~~~-
Tramvayda bir lfkelbl eeblae eDDI sokan 
kadın mahkemede u larllo,tam n dlJOr 

Asliye ceza malıkemekrinden 
birine yankes!ci:.ikltcn suçlu b'r 
kadın nrilnıiştir. Kadın çok şık 
ve güzeldi. Herkes hayretle ona 
bakıyorlaıtlı. Bu kadının değil 
bıı suçla, buraya gelmesi, tı<:r 

hang' bir şek ilde gfüüıımesi' ı h

Unuıl dahil>nd"' değildi. 
Temiz, zarif bir alle kadını ol 

duğu lhissint veriyordu. 
İnsam güzelliğile şaşırtmıyan, 

fakat baktıkça bş.kılmasına da 
doyulmıyan bir yüz ifadesi var
dı. 

Hakim sordu: 
- Evcil misiniz? 
- Hayır! 
- Kaç yaşındasınız? 
- Yiıımi altı. 

- Nerede oturuyoı:sunuz? 
- Tak.simde. 
- Siz cramvayda b.r adamın 

cebine elini sokmuşsunuz ve pa 
rasını almak .istemişsir.iz? 

- Hayır böyle bir ~ey yapma
dım ve böy!e bir knsit dü*ün
müs değil m. 
Davacı rnakarr.ında da ş:k b.r 

erkek bu!upuyordu. Hakim bu 
sefer ona döndü: 

- Ne diy-0rsunuz, nasıl oldu 
~nlatınız! 

Erkek bindiği birinci mevki 

Sirkeci - Şişli tram•·ayınrla yan 
yana <lururlarkan bayanın usul 
ca cebine elini so.ktuğu ve bir 
şcykr ara~tıtd•ğını, fa~at ken
disi atik d~vrı..ndıığından arzu
&unda muvdfak ohnadığmı SÖ:Y 
l.edi. Ve bu hadi::- iiezrinf' der
hal travm2:y<la bir poi:s cağmıa
rak bayanın hakkında zabır tut
turduğunu anlattı. 

Şahitler de muılı.telif sınıfla
rı> rr."'7lsup tramvay yolcuları i
diler. Onlar da birer birer vazi
yeti anl.atıtılar. Hakim hepsine 
ayrı ayrı rordu: 

- Bayanın elin' bayın cebine 
sokarken veya çıka·rırken gör
dünüz mü? .. 

Buna yine hepsi de : 
- HayıT cec.rabını vermişler

se-den haberdar olduklarını bil
dırm'~l,,rdi. 

Bunun üzerine '~n aydınlan
mooı s adere i<i3ia ile müdafaa 
lıallkrine dayanıyordu. Bay ideli 
asında ı•rar e ~t l:çe ba) an dai
ma onun bütün iımatlıE:rın 1, re d
dclm isti. Vaziyet çok güç b 'r 
safhada idi. Bu .ususta karar 
vermek için hakimin çok dik
k~tli davra oması ic ' p ediyordu. 
Tam bu •ral rd'a bayan ayağa 
klk.ıı: 

(DevamJ 4 llncii sahllede) 

m,,nlerin ofıELen aldıkları bug
d<.y ögüttüktcn sonı·a kff.ıd t he 
ı;apların'll fasul~c "" noh~t öğut 
tük1€ri·ni gö.•~ren 'hını em;arder 
tesoit edilmi.\,tiı'. Tahmin LoQ i iıd:.
gine goöre değirmeııc;Jer tJu u,n
laro ftrınlara .-emnek!(' ve muka 
!bilir.de buğday unu almaktadır
lar. Piyasada S10n günlerd., görü 
Jıın sim:t ve.sa!r unlu m.:ıdtlele
rin i.malinde kul.la.'1dıklan unla-
nn m-en~i budur .. 

Ballçteld laolqma 
1 K .. "kl t Al' oaragırmru e <> uran ı ıa-

dıııoa bir gd1ç dün sabah üç ar 
katlaşı ile birlikte sandalı ile Ci
bal~n Ka,,;ınıpaşaya geçerier
keıı b.r s~nd-a.Ha çarpışmış, Ali
nin küfretm"5i üzerine iki 6an
dal yolcuları birb;rk:rine g.r
miştir. 

])ieticecie sandal yokularu.>dan 
Recep Alinin sandabn-a atlamış 
ve lbı ~ağı i'ıe Aliyi ~c.-ca :ı:tra
lanuşlır. Yaralı B 'Uğ~u 1'~
ta"ı;anesine k-:. ldLrılm ı.ı-tor. Recep 
tululmıı~lu. 

Buz satış?an 
Belediye buz satıl'larını :hale 

etn·,işt:r. Buz kilosu 5 kuru~tan 
satılacaktır. Hafta içinde mu
kavele imzalıaı acak ve umumi 
ft>a,i!2r ılan edilecektir. 

111.oçuK HABl!KLER 1 

H azit·aa ayıntn 13 tiıtcü 
gününiin Lib~ adaki ııe

k~,in<"i iogi~is ordu~t j .. 

!:İıı u.guı·hı bir gi.in ohnatlığı aıa
linndıır. O gila .ıwk çek ta.k 
'Mı>rqal Ruıumeliıı eliee ~ 
Alnıım ve italy..., kunetleri

0 

Öf• 

le bR- atıl" ile ilerl~ıni Gldu • 
lar ki Tobrıdı. ='lıi ınftstaltkeın 
bir nıevkii etlerin., g~ir İlt'.c. 
Ha-.i.ranan orta•ıııd- itibaren 
ıeı;eıı günler İoglİLlec he.al>""' 
ı.,... •lmuttu. ibür tanı[ isin de 
o nislıetto karL gürünmikıiir. 
Çlinkü .M.., "t"' K0tamel'iıa ar -
tık .Mı~r .civrine yürii.> effğinıı 
lıiilun<'dilmi~ ordu. 

Bu ilk hiikn1iio :..eell' ile \I~ ... 

rilmiş olduğunu ı;;onratt; ~n .. 
le gö !ermekte gecikmedi. Bil· 
nımla herabe.r Iı ırm miida • 
fansı mi' eleı.i ehcrııınh'etle ken
dini aolatı~·ordu. Jlk ·~nlış adı· 
mı hangi tara[ atrak"! G"rek ,.,_ 
lcizirw i or-du. gere i\-Iare~J Rona 
ınel bll sualin cnaluaı h~r hal
de uzun zamatı bekle,ıiler. Fa
'k t görüldü ki İngili; lıtralllllll 
lıa.u hataları .llı,ırıo müdafaası 
i~i de zorbqhrnıı. oluyo.rdu • 
Bu it.İharla :\lareMıl .Romm<>l ;çir 
ıııemnwı olınağa selıeplrr ur
ıL. }'akat fo~liz tarafının hata
lnrı tam;r ıkabul etmez gibi e>l· 
ma<Mğı da çok geçmeden l\Jlla • 
.ılı~ır. Nitekim Alllt&D "e İ· 
talyaa ..,,J,,,,..rleriniu o mulaffa. 
kl, etli il.-rlc~·~ sıı-.tsında k17.gın 
cölde c·ok .ı oruhmr< oloıa>J tabii 
olduğu gibi ingiliz tarafı da Mı· 
sırın müda.faafiına ,-erdiği ehem· 
ınİ)en ,·eni kmvetlcr almak 
surmile göst,.rı.;. Simali Afrika· 
daki harp sah~;.;'ın daJı>i ı.t>ı·le 
fü.rlü hallt-ri göriilece1dir. . 

Ynnrlak bC<111pla elli gfuı ol· 
du. Elli gün enelki hal ile şun
di.ki arasındaki ran. hiç gözden 
bçar gibj ~ildir: 13 huirı>a 
gi>nil kentiileri<ıe Q kadar uiıu· 
lu geklil<.ten -.ra Mihver kuv
' etlt'.ri ı. trmıntwla arttk bedd.' 
leriM \ aracak kadar ilerleoıiş 
bulunuyorlanh. 'il vadiııine iyi
den iyiye hifkim olduktan SOdl'I'& 

daha ötelere geçmek imkiinla· 
n vartlı. Fakat ara4an haftalar 
geçmi tir. Tenıımr.zıın ba~ı ile 
ağusto. un ~!angıcı ara ıada 

,Afrika muhaııebelerinin öğret
tiği tU okıyordu: Sekllioci ordu 
'ok edilmis değildi. Bava lrııv
vetleri ile kara Jouvvetle.ri ara
bı.nda çok i)·i giden bu iş birliği 
sayesinde ehk edilen net~c hı
gilizlerin lehinedir. Bımdan lıaş• 
ka cenubi Afrikamn hava kov
n11eri de bu muhareob<!lerde 
beklenen işi görmü.•lerdir. 

l:lYi iımnindelci bu me-kl~p arka
daşı istar.il>uia geld'ıği ZiillYlanlar 
Samiyi ıJyarcti ilıımal et.mt·l.d.i. 
Fakat lmdi ooo Edirnede gö
rünce bütll>ütüııı şaşırdı: 

. . . ~· .. ;. . . . * ı.:, DE:G~lL Mü? 

ımımlru ını:la sana yard mı edeme
diğ;m iç .ı olaıczk:. Hıdbutci be
ııim d< y ardnn edebi.Jecdk vaııi
y<>tte ol.! .ad,ğnnı senir. anla -
man Ja~ım gelirdıi. !\ e param 
,,,,-dı, ue miıfıDıuıım va<'CI ı . Fa-
1k .;.. t ~ '..rr ; öy ie değ!ldir. 

* Balık pazarında bir şekerci 
ran krfian Tıbbı Adli U. Müdür 
:luk karamda torbasını Lütfi is
minde b:ri çalarken suç üstünde 
yak•lar:ımtı. cürmü meşhut :malı 
}<,,mesine verilmiş 3 ey hapse 
m:ı.ıı küm edilmiştir. 
* 20 senııdcnberi Ad"i Tıp iş

lerin.de bulunan istanbul Ad'li
yesi A'dl:ye doktOTu Enver Ka
ran. tc:fian Tıbbı Adli U. Müdür 
Muavh:liğine tayin edilııniştir. 
Tebrik ederiz. 

Afrika harekatının 26 mayıs
taobrri geçird;gi salhalar erba· 
bınca btrer bir.r tahlil Pdilmek· 
te, hundan sonra.1 i<;in de bun
lardan birn hiilr.üm çıkarmak 
i;tcnınektemr. Fakat bu ıliiırya 

harbi bir kül halinde gözö~ 
al.mnca şimali Afrika hareka
tının aldığı ve alacağı ebemmi
~etin müUefiklen.-e gözöniinden 
ma"'- tutulmadığı göriilmok-te • 
dir. Nil vaılis.iııin müda.faası hM· 
bin istikbali itibarile birçok Hı
timalleri hıriıra getirmektedir. 
Aacak bugün şimali Afıilı:a ha· 
rekatında görülen nisbi durgun
luk şıımı düşündiimekledir: M&· 
repl Bommel Glridden, Yuna • 
nil;tan.tan tayyare ile asker ge
tirtmekte, kuvvetini toplamak
tachr. sekinıc,i ordu da ı. .. adi
sine daha yakın olan menbalar
dan kuvvet almakta, hazırlan • 
maktadır. Her iki tarar er geç 
bir kere daha şiddetle ÇBTpı~a • 
cakla.r. 

- Vay Sw, serı buralarda 
ne arıyorsur.? 

- Vatt U!Wciğim, seni Allah 
gönderdi. Gel, şurada bir yer -
d · ot unılı:u da biraız konuşa • 
hm. 

- Slz galiba birer birer Edir-
111:ye taş>nıyorsunuz. Dün Galibi 
<k ı;ünfilm. 

.Sıını:i dc~al Ulvinin loolu11a 
yapıştı '~ onu sürüJtlCT gibi önü 
P{,c>ç lıklı, bıl" kahveye doğru 
çoktı. 

Ot· • '!ar. btanbuld~ki işlcr
ck m ; t€p h:ıtrrları.ndaıı bah
se lile r. S.rr.i iıer an. 

- Galiba ben aşık oldum, di
yt sôz" b~lı) arak, macerasını, 
ırnlatınd'ı<. iilıtiyu.ıle yanıyorou. 

k'ai a-t vaz geı;tı. 

- Galibi bun de görJ!lek is-
1.c ~d· , dNii, rorde oturuyor, 
biliyor rr::tlfiun? 

- O da ;•mt gcılmiş. ş;mdilik 

M r'ç o'~k vturuyormu,. Ya-

l_N_a_'_C!d_e_n_: _M_U_A_M_M_E_B_A_L __ A_T_u_n_N_o_. -=-(6....;2)_1 
nında karısı varmış. Bır yerde 
pa.rıısiyon bulaıbiJsek, çok iyi o
lur, 2iyordu. 

Sami bu mevzu üzer.inde daha 
fae.la bir,ey sormo.dı. Hu:nen 
miısaade i:>tiyerek a. · ağa kalık -
tı. Meriç ot.E-liınin r:erede oldu • 
ğunu öğreOOi. Derhal oraı,; a git
ti. 

Bu zi,)·aceıii pdk taıbii bulan o
telci: 

- Evet, dedi, Galip Bey, bi
ı:iinci katta 3 nwnarada, refilka
sile beraber ... 

Otelin k.ahvesindeıki !küçük 
gaırsooa seslendi. G:ırson. dar bic 
merdiveOO.ım Samiyi yukarıya 
çıkardı ve odayı gösterdi. 

Sami usu.lca kapıyı vurdu ve 

G~mEt :::ük.cl~ bir J 
şey değildi. İkıi kişil:ik bir ka.ryo-· 

la, ili hasır koltuk, bir kıüçü.k 
rna6a, ®'· rda bir kiıçük a~ na, 
hanen hemen o kadar ... 

l\/[e'lek r. onırn y"tağa U!Zan • 
ım~ı. Galip kıi.çd< maısar.:o ö
n· ı:.e g'eç:ırıiş, mektup yarzı;yor • 
du. 

Samzyi görünce şaşım., göz -
lerıni diki açtı: 

- Vay, vay, dedi, sen bll!ra -
!ara ne d;ye geldin<? 

GaLiıp o k@cfor değişroonııişti. 
Falka<t biraz zayıflamtıtı. Sami 
elini uzattı, Gatıp evvela tered
düt &.ı. Sor.ra uzat.lan eli -
ğu:k bir tavırla sllrtL Müs'.ctı • 
ziyade: 

- Maşallah, ben.i hatı.rladığı
mza me:ıır:~n oldum. Oturun 
bak.aılmı. Bizi 1ı;ç aTayıp soıııma
yan aI1kadıışm şimdi b!T diıye

ceği vardır elbette ... 
Saııımin dişluı-i a.deta kenet-

loı n~ti. En·eliı bü-ycy kıorııu -
ş:ınıooı. 

B:.rd ,,, b re yı>t.ağındaıı oo:: -
Tu·hır. 1.Ielek hamın. ilse büsbii -
tiln şa,ırmış ve hntt.'t hafif ter
tip saıraım t;. 

- Otursana ~"<liıu! 

Galiıp yerinden kc.1kara'k, otc
ki lı21Sır i~k( mlevi Samin· n altı

ına çekti! 
- Ha')-.rdu· inşallah ... 

- Seni rıııhat:;ız etti.m :ı.mma 
Galip, een de ga· lıa ra~at..<ızlıga 
al:şt:.n. Bu otd Çok kasvetli de
ğH mi'? 

- 01:.h\lir llizJm gibi arlam 
Ed!irr.eye gelir de, sıırayıda otUJl'
maz ya ... 

Sami otuırdu. O da sararrn ı~tı. 
Dedi ki: 

- Galip. scıı.i ibana kar9ı dac
gın görü ruım. F<ıht seıııı a.n
l<Yamıycn.m. Ik!kimü~l za-

- En1 u.c,na. şi.mdi de iş iş
t en g""" <•ir. Yt.ı :ı:m cdC'1lle -
dh diyt' b" '1m sana hiÇh' r gü
co ikl im olr a:n ,1ır. H ya -
1 ıııı btmdtm oor.ra, tek b • .,:ana 
yoluna lroH m<l'ya.cafrm: zan -
nede~ ·en ul<laı ırsm. l an ha -
pbJmn: kcı;uşm da ) l!! . s<lı,,cı gilbi, , 
tl.io:ıyım.zı l ı erhııngi ,i,r k~n- 1 
d"" uC' \~?}·a · •J ir. I-IapL1ır:ne. ' 
den ç 'kan l.ı:r aıdıı.n- ••n art ak ya-
ş :l: J. : .. b !l~- ~1 da elinder:. alın -
mırz: ~·a• Nc)"!c bMııi bırak ' Se
nin işlıı'r!n daha iy id: il°" :1.:11: 
Mcs'ıat mız,--un? K;,rınla iyi gcçi
nijıoır musun? 

R"-le J..ı:muşllrlaI'ken, Seıroi: 
- Sen de bcr.i b: ak . 

tıin g<Ytü gayri i!ıt.ivari fo!C'ğin 
göziiııc takılmıştı. Genç kad ııı 
yah·e.nr bk vaııiyf'tte k€ll<ltsi • 
ne bı;ıkı)"'Ji:'du . Sami bu balkı.şı 

görüı>ee ııözllnü t<BlM!.mh~ ama
dı. Ga.libln ~tık 1-dı;.ıbir yardım 
i.stt il' ·y~g ne kanaat rooıl et· 
mışti. 

(Daha '111') 

* Alananlara 60 kuruşlil! 2 
'bin lon kuru üzüm sa lıl.ınak ü
zere blr anı.aşma yapıklığı J>ak
.k,. · a ba ı l:ı berk. ne,ın dümiş 
~'r. Alak. tl arlardaıı yaptlın talı 
kikata göre bu haber n s.füha•ın 
teyıt edilecek bir ,,..alümat elde 
~dil mem.,..lıir . Y 1cız Almanlar 
la b ,.ndan evvel 3 mi}yvn k lo 
üziım .çin bir anlaşma yapıl
mıştır. * Son giınlet"de piyasada 
Serk<!oryan sigaN nın bult'na
madiığmı gören İnlı i arı.ar idare
si bu nevi sigaralardan imal e· 
den 2 makıneye yeni bir ihız ver 
meJ;e ve avcıe'.J gece seıv s!eri 
de ihdas etmeğe karar venni -
tir. Bu 1.C'db rle·den sonra piya
sada daha fnzla Serkdor; an si· 
pası buhınacal!ı üm ·ı edilmek
tedir 

Arpa lllnızları 
Ahmet Ye Osman adınd Sı.,._ 

keci istasyonunda istihdam cda
m~kte olan iki kişi hububat~ ü 
hı bir trenin mane-vra yap!J'ak· 
le olmasından iM:fade edE"t"ek 
bır 'agonrl:. 2 uval arpa çal
m kırdır. Çaldıkları çu,·a ları 
götürürken göruldultlerinden ya 

karonmışlar 2 nci asb} ceza 
mallıkernesine verllm' ıoo · r. 
Suı;lulam dun;mııaları 'b -;ıiŞ 

ne-ticede 2 ~r av hapis cen ın$ 
karar '·erilır.iştir. 

Yeni Adalar 
kaymakamı 

Adalar kayrrıaka.miıb<ına ta dtı 
edı'en (Bnlkıara) Ka)1JJla urııı 
Eşref Argut diln l":hr'm ze gel· 
mistir. Pa artc•i ğünu \•az;!csi• 
ne ba lıyaoah."tır-

• 
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Moskovada 
( Ba; •.::r•Iı bl:rincı oalııkde) 

lıbl b·r ''a~fc l~c JYfvsko\·ada· 
ou ı.nınrısı \·c Bir\•şıı.k ek. vleWc 
rm l'Gk.. • ı.ın.-0v" büyük elçi'• 
\"e hıücn Turk.yc "oü} uk C'lç'-"1 • 

.. St<'ir aıd'fın Arık~lradun 
Mu:.k V~) 3 .;..a eke! etme>. ıı)! -

r ... n ş 4 ~ ,ne.r"' \ '- cf c~ '""Ll-
St... u çc. .• tır C;'- y L n T· r.u1-

" K<.•m es n-<lc o l ll'J 1'1 
f •t• :1 n Ga.rrenL .. ,,., .,; e 3" g ~ 

~·....al" (,-ansec oe :'.!J !;oYa 
bu:1.. .:ır ~ktadır 

Bazı di.ı:§rr&J. ınulıiilleriL.ın 
k.eı cıJt·r-1. d~ ~rn.ırwr.«<lıı:n, mütc
lı 'i:n.ılari.ı )'1tJ lan ha d:&nlS'111a-
11.r Rus; aı' -ıı fümtıs'z bir ,-a-zi
~ et-c m\şr! esinden dolayıdır dc
me.ıerıne r:ıgmen, m:ln·cr, bu 
d plomatik tt-;ehbü.slcriıı çok 
mühim b{ıdL"('Jere din:.<>! teşkil 
l!'tliğiııe katı; bulunmaktadır. 
BunU'111a beraber ı.•n'f'ummiyet 

iHıanyi<> mill!\'er malınller', mü 
zakerelPr:n mc\1ZUttııu ikinci 
•enhı ~ldl, edi'crğini far
zevJ.-meye daha ziyade mfrte
nıayi)dir. i .,_..,! altmdaki Fran· 
sada Alman K<>ntrolüne tah' ga 
zeU> rr bu tıusu!l!a talımirok>r
c; lı;.lt:r mak Ü7Ne oklu1«'3 scr
b~~ ırakı'rm :Ş.tır. Dunun ~
bi dC', belki Almıı-n hnlk.ııoı ikin· 
cı cephP ke,ulması ımkiınına ha 
2'.rl~rr.tkt r. Çflnkü· bu ga.zetclc:-
•" v~zı), nm Alın= ga1~teleri 
'" ıktibas etmeldrdir. 
Yu.kamıaki >ıa'ocrlcr hakk-ın

du h.c-uır resmi tcf<ir \'e hidıir 
l!)Ü!~lea yürutü'me!Tlekte<lir. 

Hindistanda 
(Baş tarıtfı 1 inci sahitede) 

···• ı Jı.a.lıctm~ ~'l~\.!Ş bi.r 
~l11e-1,;.eı t.la::ı~ıı.: ya.nH.).şl:ııında gô
ıto. eç. ırt•t!:I Oebarlu:. t•tt.i.miştiı·. 
C,.nıa günü koı:f:rt"l ;n 1 \'1b~.ue 

arı , .. -c:r .... 0 ::ın b11 k!l"'n .. eurrt Jn
giilt:ııe,e :yaırııla.t·ak otan SI0!1 ih~ 
d ·· Son ._ar;.f"'.:. ıcörr, k.o~rentn 
~~. k -eri t.:ıabul eciil.mıco.·,g; t:..k.diıc;c, 
kor..gre f\3{"'1ııı. ... i, G-.ud:'nin tl';!ş.liği al
tın.aa n üe.l<!el&,ır(' b~l<l.:"a.e: .... tır 

GA. ;ııj•siN SÖZLERİ 
tllindi!tb.nci.a. jaPonktrı ~~Li:I'!i)·o- ı 

r-.,n •. Bu h".1.l, Çin'.in ve be ;. de Ru:s
ya'n'n sonlarının gclc)..ğ man::.sırı !!J

cie 1 <İt't-ekt..r. n· •) ı ı:ı• Çin'i.n ye.nl-
m ... lerin-c "!et olrr.a.k 15oterr.~o!"\.JITI.> 

Pc..pa , o gfrnlcrdc para~ızdı 
dern.ft:k. }i'akat hiıdisc~ i kin1sc
J duyu, 1n4rnak 1 in 6~l·O Drah
m • k.crd• hususi Ye tanıam-e. 

1 v 0sıtaları:e teınin etinek 
~Q.ldu. Nıhayet ulurdcgu a-

l :mandar çıkıma J tarar ver 
d F;şya lar nı sa t~ra k, r ı pı, 
!'rt-e•_ g~n sefarrt1' neye ·n· 
derdi. 

PAP;\S, İŞSİZ 
Bu hadise Yorg · n ~L. rleri-

1' ~o uıııtu nLlrm ask ı.>U 
kadar sefıl 1' saplr.rfo karıştıra

c ka,far • k 'ulmck.:U b.T 

tu.. u a '<lı ere. )"011du. '4' ,,in 
lırr ,ey) apıL.ı'dı. f1<4k ~- .nda 

•h net, ' • ı cıl11< yap ':.t.:..nii. 
l m:-.:tih, il>u h:.d'se, Papasın 
mları d 'ha .yı 1.anlIIl<l ına, 

t <lahıo yakınc.~ ve ç:rıl 
ç .ık tor.as etmesine yard! 
(),t Bur. nla <beraber 1d ' 
daı'he Y<>,..,osu a<lamakıll.ı r
seını..-tnuşt; Kend. · i, Atin.:: ha
) atır a kaptı, (1,/Uv ıdi. 

Le11iııg.1adda ik-rı lıore1ceı 28 E) lülde namzet talebe !J~s 1 cim"""'' ın'<!lc b 1 :nm"" nı 
,_ , •--· . Tedrı~a!a ler yeııcıe bütıin Qır. ı;oyllyer<'4< ım rt?cnf'l ,.e ş~eıı. ~·~k•o\'"• _ 7 (A.A.) Buaiin .. ~y{l.lna son veri.._.._..,ktır 1 le '"' .. 

""v~ " 0 a. li.<ıe r, ,,csı-et, Ogw,tmen; Uıdlıirkr alının sı !UıJımıuna. "1rrt 
cepheden gel<'n b'r 'elgrafa gö- Lise son sınıf olgunluk ;mı,. Tekn·~ okullıarıl'.da bir Teşrifıi- rtın Gr. 
re, Snv~·et kıt'alar• Leniııgrad hanları 24 Eylv.Tde başlvı.ca-k 29 E'\"V<>id~ ba laonacaktır. M&liyP ~.!Atın. c.,.r k:ını.n • -• 

ceı>ta~s. nd·c bir kf.ydc bu·!unan ----- ___ ----1•ı------------ df'1\ et nf"lnuıları n~bk'. ı1T' n t.tv-
""k J.."1.lvve'll ı,;r Alman muka- !ıir e t '1<ffi:a ha.~kuıı:inkı luır 

~-cmet rn<"r]<('ıini hücumla zap- Nasbla·n ilerlefı"len Dr. Refik Say-ı ~~~a':~ :ı:r~~~:· 1~~~~ :: 
tetnı.isi!r. B'r Sovyet B"r'Jgi ani k~ınc-t il'!. idesi, konL n tfrfl e6M-

b'r hiic~m
1

~ isırn ,.._,dl .yen bir askerl memurlar da m·ı n k a b r ı· ı.rı b:ı·emc rnu!ıa •t gön.Hl -.nden 
nehr' g<-Çerek QJ\Sl7Jn bu köye ı.} ('d .. r.:', bu n:::tM b:ır o ol-

g ·nrrt. ve .üdarl<'rc baskın ver • mak üıA:-e dıgor rnı<ld. ı..,. ~ -.., ---•ı--- .,.;-·~iştir 
mt<eir. Askeri memur kanu~ Masraf Ankara şehri' . A 

Tclılik.e Valgayı tehdit ,,diyor İ k t k 1 
Moskuıa. 7 (A.A.ı - Reute- nuna muvakkat tarafından deruhte 

1 

aşe mer ez eş 1 a-
r'n husus' muhahi"" 'hilci.r>yoz: b" dd k edildi tının~ v.a~ifeleri ' 

Tehıık<· Vol.gayı tehdit ediyor, ır ma e On';tyOr A , r (İkd l ah An'kara, r (IKawıı mı.1.alı.· 
Alınanlar Stalıngrada kar~, bir Ahkara, 7 (İktiam rnııdıabi- _ nK~ra, 1 • am mu 1 ı- ı1 tinden) _ Ti-car~t Ve.ıci1et ndc 
kls-k'~ h·~kt"tiııi ba<am;ak üze riıııdoen) . - !Mcdis ruzna~sine rı.nden) - Ankara Şeh:r Meclı- 1 b - . k t ki''t • 

'" "" . b .. k" 1• t . d - - 1 ııgun ıare mcr z eş "' , \ d" 
ı.e J.iızırr gelen :n •\/"ı,jleri ele ge- alınan bir kanım Liyihasına gö- s1 ugun u top •O ıs.n a nıer- ı ziıfclerinin tı>sh-e ve tabim ya 
çirmek iç n ııöddetle !ıatbediy-0r re .ıskeri m<'murlar hakıkır.daki hum BaŞ"ekil Dr. Refık Say- ılm...tır. · 

!ar. kanuna muvakht bir mad-Oc ~n, ... Ank~~" beledi.yes'.ne p &!~zin te\-zii "" hcmeıi şler 
K~ehı''-·"o ....__,.r"""hı ,-... "'S- 'konmus.tur. g<ısterdigı yaro mlar ckılavısıle, ı İ T' t U M"d" 1 ..... v-ı l.MJ"f l«'uı ., .. .~--.:: • . · . w c ıcare mı.:1rı. u ur uıgu-

. . "a~ b- '"- ta k Buııa b"<ıı·c, n•.<•n]'~ dö'rder •e- kcndısır . .: yapılacak kıııbLT mas- , d - t b" Jikı- . • "-'-"ı yOflıı ı-çın ~·ap:... •• ..ıyL"' n ___..., -· - .. nC', -agı ma ır ı.:rın n Co'"'' -
me-.·drn ın1llıarr"'Pl'i üe günden- ne ikrl.etflen a-<ı~ri '!ren urlara r<.~ının ~ir namına tekabbul ğü i~er Tuşki}{ıtı.andırma U"l'um 

i b~rl. dc,•am ed........ -. ''eA'-•nlar .,_. d h b ·ı • ı·• edilme.>me karar ''e.ıni ve M" ,__ 1" ... h ...... t ·ı ·: ._, ~ , ~"" ; ... :~.er sene a a ııas; r<•ı.e ı.. uo.ur ugune ..._,ıı,_,a a aı va 
n:ııemumun hatırasını tazi-zıen · -

ı 
burada Stdingrada kaı><c ikinc' mcsi_ y~pılacaktır Bu iki sı:ne bir dakika silk.üt cdilmi<ıllr. zi.feler de Toprak Ofisine evre-
b!l 'kıskaç hareketi ;-apn·ık mak nasıp ilerletiiır.es, ile lc·rfi de- - dil•ınek~ir. 
sa<l-ile ugndıklan kayıplara hi.ç nce>;hı" gm,nkr o ıütbe_y.e ka- Muhtelif evraka ya• 
ehemmiyet veıımeden Jıc-ıtıecli- dar mua<li! subayı.arın her rüt- Memurlara verllncıık 
yor'.ar. bede terfi için bck!ed•kkıi müci IJ cı pıştırılacak pullar 

S01.•yetk>'in c:eı>i11•$i detleJ'den bir yıl faıl.;s:nı d\)J. aya kka b 1 V9 k a Ankora, 7 (İllodıını mulıa!><r'.nd.,n) 
Lofh••a. 7 (A.A.J - Yurk.<lıirc dunmuş ohnak ş~rlilc rütbesine um ş - Mal•ye Vrku><tonct• yapılan bir 

Po:!;t gazl't-e::ı;in ?"! askeri n1ünek- nın·hsuB a~ari müddeti bilfiil ... _ l-'.n mdc yr.ni vLrfl'l z&ri'.~Dr • k&nu-
,_ · t d kl ~kına! etmi<: olnıas1na LaıkıLmak- V k h nuna göre badc.ı11;.ı bt-wlJc.t Vi..r"1.ka-kidı, So\'·yet..,rın tu ur, u - an ...- e aletler j tiyaç !ann~ ao. sıhıuıı ı·.porlrurma w. 

ven; ha~tın Stalingrad'n garb;n. sızın t<'rfileri ya.pı-lıacakotır. 
1
. I • . h , J beroata'ı,-.~n(•l maibatalarıo.a 60, ı .. 

0 den başlıyarak şimendifer lıat- Subaylıkıtaıı askeri meınurlu- JSte erını az11,1yor ar d;plomn•anna 100. yli.'mk obl uip-

"''' !t'k'p ettit<.ıen 90nra Sal, İ- ğa nalcicdilroit; olanlarla askeri Ankıa.a, 7 (11"1am muhabi· lımi;,rına 200, ı.a; ı, rciltne>ine 100, 
lrıka ve Tanic ya1r.ın1ar;r.dan adli ooklmkr ve yliksek tah,it rinden) _Hükumetin beyan- t1'ı.. ,it cvrck sun!lerirır 60. slc-• 
\.e Kub•n nehr'nı'n """'·,·n~-n ·- -- ı b ,,_, , _ _, b''~· -ld •. cü>ıdanlorma 60, kn:vıt suret!crönc 0 

,, .... ., ""' gcnnu' memur 1r u w sene namesioırue ı .... ırı ;gı üzere 60, nüfuz hüv'.,yct cüulanlanna fi, 
geçt'ili"İ yazmaktadır. Bu su- r.as!p ilcrletibncsin.den istiiade memurlara ve eşi.erin~ verile- ;

1 
p-ıla t bi o•-c:ı•t'ln eV?m=ın su-

reot!e Sfr\•yetler orddarr.ı oldu- roerr.ı.yecek r.dh-. cek parasız kundura ve el'lıi6e- Teller:~. y"rmibc - ku~ ıl:ı'llg:I 
ğu gibi mufıa:fa7 etmekte ve İki seneden az nasıp ilerletil- lik kumaş için Vekaletler ih-ti· J'rlu yapıştırılacoıct r. 
SaTsk'ııı._ucunda11 S<ı\"\'C! c-rdula ımesıJ.e teıii dc,.ecesine gizenı.c- yar; listeJ.erini hazırlamak Ü2ere Bazı şehirler kömür 
r!lll İkl\<' ayrrm:rğı ümit Pd<>n rin fazla müdkietlNi yeni hak- tetkikat<ı başlamışlardır. y kına mecburiye-
Aı.,.ar1aron p!iın:nı ~U}'" dü~ür- !arına t.esirederek bu nasıp iler-
•UE:lrt.."<15du. lefürres'ooen ötürü maaş farkı tinden i~f sna edi di 

Yedek subay okuluna 
merasimle sancak 

verilecek 
Ankara, 7 (İkdam muhabi

rin_ı!cn) - Yedek Subay okulu
na ayın 22 sinde m('Tasi.mle alay 
sancağı verilecek.t.ir. Bu müna
sebetle İpcıdırornda bir geçit res
mi yapılacak ve iilb'<ieye celenk 
konacaktır. . -

Yaza 
ATİN'ADA BiR C 

Her gün saat 4 P i c 
Arif D ro Kı>nt d.. _ ·~ "' 
taşıy P bütün Atir&lı1ar•n 

tanıdı ıı rol< !)aYaru d'.kkat bir 
şa'ısiyd ıle bir bakkal dikU

nnda bul~u}'Orlatdı. Burası a
lef.iıf oır bakkal dıikı .ırı ı!e

ğt!dir Gayet güzel mezeler ha

z:rlan~n bu. ye,.,Je ku ı:k 'b' de 
teı.gah vardır. Bir \ok iç-.ıle İ· 

çilir. 

B• bakkal düklı:inmm oulun

P ne Pi myu et rn 

- :ie cÇ:ır kkale• deı:ılen 

bir ;yer \•e oraı.!a c.Yanak:., cDo
rc. " n• iki- k hve vard..r. 

• • 

verilmez. 

Hava ·Harbi 
(Baş tarafı Birinci sahifede) 

miiş:ıhitlere göre İng Jiz hava 
hücumtı.rı, Almanların manevi
yatını her gün artan iase zorkık 
!arından fırzlıı ~arsmıştır. Rusyo. 
daki muvaffak'yt'ILCT bu mar..e
vi~·.at bozukl;.ğunu telü.fi ede
miyor. 

Diploma ve tasdik- A"k ..... (İ,•hn' '1".uhab•rinden) 

namelere yapışhrl• - Mah,uknt ksnumınun. y•ni l:ö-
rnUr :;-3.kmn. m.fC"hur:yı--tin.ıırı .. ,,..gı-

lacak pullar do ki yeri<! dr İ31b>.ıiniu IL~llr oion· 

.A;nkara, 7 (ikdam muhabi
riıırlen) - Maarif Ve-kaleti mek
teplere yaptığı b'r la'!Ylimde ba
dema lise ve öğ.:-etmen okulu 
ıhp!omalarmoa yü-ı: kuruş, ıascb1ı: 
n> m<>k!re em kuruş ve seyahat 
vesikalarına otuz kuruşluk dam 
ga pulu yapıştırılnıasıni bi!dir-
m~ır. • 

ması İktiFad Vek !et ncr kı..rn l!!
ıf. .. :! 31!~tr. !;.\ıı. 'fatb '<. oluıın- y~C" >. 

~ r ~r Ac.aopa:ıa.rı, Mh; • r, AkyP-

1 

h•"", Al~eı!b.r~ A"k;)lhln, B!lk. :r 
Rar.tl~'"!T.a, nay?Jı.d.ır, a:Jecl1c. Kocae!i 
Boı.öyük:. Ktitah)-:L, Çanklf1 1 Ma-

1

1 isa, çar.şmnba. Oı-du, Da.rıca. Qo\.. 
maı>e!.', Faı.s.a, Rill', Gt'T'Ze, Sorm
sun G\r.,_!(ın, S3panca, Hop<i., Si
no~ i!le'bolu, s•rmcnı. i e.:-bul, 
Trabzon, İ:amir, E-..iime, Kırkl:ı!"f':ll. 

------~~-~~--·-~~----------------

FİKRET ADiL No. 7 
B~risi Kral, o eıtıs \•enir 

taraftarların!" ~. kez. c 
iki kahve her ~ k._ .m 'ıı 
:ığı.z ağıza do'ııdu H 

k ·k h<r gün, ıki kahv • lk a-

N ı da b r müntk.ı.,a c-' 

raya cÇnn<lkkalc• m ı 
sc rplen vcrilır şti. 

Kont d6 Roma Al"f Dino ·ıe 
P "la~' d ·T· ur. r fev-
k • e c•nı s kıh--C O ar 
2c:k "" ö - li.,,ce, '" c
m"' nl ·nır, gtln;.ı!ı 
y lı.r •aat 1) lı:" 
mk\ l"ti 
tzoF't 
ı r 

'ı ta 
oC: ·lar 
d ) }e 

Fan 
r d 1 

.. .-
ı y tro ıpl .. J ' 1 r, 

j S reUa')a g:d.lirdi Stıcll: genış 
•bir mah!rndi. Topal b r Rus ta· 

' 1 r ' net: n idare ed len bı.. yerde 
k,,am, numara oıar 'ıt'Ş 

ı k ,.ı olu• ·• B 
.r h"' dıik 

•u Y. r txı!'d: k, t:ıb~l·J.ırı en 
" •e c n inden ul "1 · 

M~crılıcr min kafa~ - •• irı 
1 

r 1 '"" kade' le, tab kbr J ·~ 
r n 

Di n bu 
h kk v 

d 

Kont aıo Ro · -a bu 
çıLı .• .) t k mi çi!t • 

da f ttK-

O\n ~r-

c"... K ı n 1 z man alm k 
ır 3n ö<lcrd B 

göı o :ilo!€ıı sc>ıra ür; sil-ftlı:şörler, 
k•!kar ctuın bile b'.-nereJ;. Gt:!a
da:, g .ıerkıdi. 

Gl;kd2, Fa:oı-on'da'l ıçcrde, 

'1er..ıı 1;.Örür1 o!ô· kç"- ,. t.ızt 1 bir 
ye·:• .. B-r rl, \.1 ~""1 Bobi İS!"". .ı.J 

t·cş p•t garip bır neyh;ını: ,·ar
cl r. l 1 · +C'rilcrı • amı:c elti kün 
k<.ı:dı~ı fet do'>tle,;.rıı-dl!. m...'.ı· ··k
kep o'~ bu wrd( s?at ~l•ıya ka 
Uar ·a:U kt •ı Sc' r,._ .ı\ .• n ... ~ .. r:lö 
n< rlr• llr ve ·e g dcı· : ir <Si· 
yaptır • · b'rer de it ırtık:.en 
b • n Aı-f n:ı:o, Pap ve 
K Uoôh 
!li ye r g"tl'l'MO 

a· 'e a' b kk 
sc ı( 

gide krJ 
y 

rı .. z. gı.ıo !er \ 
YIK k i.>tlyoruz. Bu 
ğıştmlir Pap s·ırı 

1 ne Lutr ~ıy g Jil 

'1 

g cel r 'e
pr gl'Ml de-

r rı ,.,~ ... 

J Or da, 
bır kumar 

ı 
biz"' "''ki Yı'd • I' 
y zıncsu vW'ı.lı. 

Papas ov n OY!' rdı. 

(Daha var) 

Ar yılı değil, kar yılı! 
Uün Jtojr :,;_..1"'•tcdl· ~ch·dün1: S<t 

balıtt '° soba boruları liınmden 
} aııi kı~a daha iir bııçul.. dürt 
a~· ,. ark~n at !.. paha!Ull.I\ in ti~ 
'e d•ba d~ artll<"akm>ıı~ Aksi gi
bi, ltaea cb bıı s<'.n• ~ ~di. ııeltiı 
boru lazhn .. Il•) di dt"dİJu, S.İıll•· 
.tiden a~ p"1ııısına olup daha 
artacağı ~öyleııtıtı su Duru-larl 
daha fazla art.mada,; ~imdi ala 
}ııu~ Kulhuubıı~ ""b• '" bo.-n 
i~lerile ugra~an bir diiı.Jcin.ı l·a 
n~ ,-e sordum: 

- Ka!a bu, borııların tancoi! 
Herif hirer b~rrr sayına~a ba ·• 

!adı: 

- Şu P"-'lı tenekekrd"n olan 
lw clJiıer, aJt1ııı!ıoar ktlrU)·· 

OnJar .ıtin ol un! 

- Olsıuı! Üt~kilerr grim<·• 
Yl"llİ tenekeckn olanlar ~"t'tmi. 
~er. yetn\i~ b ~~r .. t\u Mki aç
lar yiiz elli .er. ~u aı kııllımılın·, 
bo~·uh '"~torla fıeva7lor 'kiscr 
!im) a Fukat 'en alacaksıtıı şu 
87. kullanı}ını~ boyalı sa~brdan 
al, çünkü onlar imdi yuk. cünkli 
onlar hem e.ski, lı~ın kalııı. hem 
cok sat:lanı ııı3l! 

o~nıt.:ıti!J1.l... p.a.z.lirltkJa u~ u
~nu.dtk. oradan .1.:alktıın, biraz 
il eır:idd<l bl'rbet"e girdim. nu . 
ber s .. rdu: 

- S<>b~1tfo il'(" arıJordttn lrn 
1·akit? 

- Boru Çi'lai:akhm da". 

- Boru nıu çalacaktın? \"alı. 
vah! Ben .hu ~nhah u snbaet~ a 

011n4n C•mal KAYGILI 

bir kômliı !IObUı ill' ..,ı.;., laııe 
>apsırğlaw .e nf!fti lıo~ah gal
vantt bonırıı J-irn•i di'irt liraya 
\e_rdin1~ 

- Ne? Yi ~ui dürt lira) w ıru! 
- Elet: 
Tn-a hı a.,oııru soltiltıya 1~ • 

rar •ıi:-r•dun, b~rlımn s..Uıeı 
~bay l gö. tererek, buna ~eıkiz 
borll6..İle .n.e i~tediğini wrcfum: 

- Kırk dört lira drdi. 
' 'e ~unları iJa,c e-tti: 
- Demin ek . ...fi) ledjnı )a :-.İ',;r, 

bu fıı>rular bano ~-(iz dok'<'.lla 
ıual elmu~tur. Ben ton~ind~ oJıı. 
l,;.ur.uşla k.:irla \eri.vorun1. So • 
ha ile borulara gl'lLnce hc-1}~ini 
bu ,:ıJıab bir t>\dcn, o da güc· 
hela otuz doku, lira) a altlıııı'. 
i~ter inan .. ister iu~nına i~te -..u .. 
n:ı ~cntlnlt' ... \'e aıka-.1nd n hir 
alay da ) akrt ... ı n<'ılınanıı~ 'e .-
tnio ... 

Y'<mi dört lira l!< .. edc, otuz 
dokuz lira ne...,de? ıı~ril elli :.
dıkbk Jt"n!eıı &abahlc}iıı yırnıi 
dört Iira~-a ald ğı bir malı iki 
•aaı sorua tam otuz dukm li 
raya al.d ıın d>) e lıir alay ; emin 
eder.. artık, sen tut kel'1t ııer· 
t"ıniııd~n: Ei!l'r betLl'r b~na 
do,rnısuıo.u sö~· hncrni... oJ a~ dt 
hclki de her;[ onları hann kırk 
iki, kırk ü;; lira) a sokal'ak 'c iki 
santin içinclr oıı ... t·I-lı, 1nt dnkı•ı 
lira k.uL<ı:ccaktı. 
İ~e ~rtal&tııki pa!ılıl ;:ın bir 

•ebt"bi clab~: r y Iı d<-ğil. knr 
~-ılıdı r bu: 

• • 
seç1m1 Günün tenkitleri! Meb 'us 

-- -, (.Cas taralı inci 'alıifrde) 
(B<ı? tııralı. l iııd ahllcık ı .kau~nılar -zc-çinı dL'ft ri.C!l'i:nc _kay· 

\alde h117ııt aluk&IJl.ırla tema. - <ledil'OC-($krdr.r. Bcrmcı ve k.r-
etn1ek ;~lı·ı11l'!,;İ, j in k:.hı, lü . ci sc-çimci ohııak 1~..ı .. &ğ.ı hapse 
.ıınn gürdiiğü Cl"lllİ~·e-tlt riu. İc • ruaftlJ':i.nn ohr.uş, t: c r r 
ketkrin miiıııl' illerini Anka _ tiruclec. rr.cnroılın.ış. CJ''T.(<T. Ja. 
~ya ~aAırması nek4dar tabij ıisr-. Z.!lını!'. ~~d"o"us seçi ı e~t ;n oe 
htanbuldan ık "'ı. .'lııhra' a mahcur >e c·C'.ıebi hi. -,c tinde 
ba~ vurmak iUcre heyl'tle;in bu:lurw=ı>k, 30 ~ili(> nı ~ 
gi_tmesi h~ı'll o kadar gayTi ıabiı olmak ~a.rttır. Moo"usluğa I>Eo.--n-
göriit;üyor. zet g<~t<:rilenler mu<ıilt'l" !er 

fstarılmlda her miiskülü • ~er müı;ıtesr:a, rr,üftü, l: · müd-
"\ar-a - vatand~ıır ·lehine hal- dcitlm.uııni ve be'!OOiye rMs ri. 
l~meğt' ı:alŞID h:r ~u,;~ ı ,e seçimden l"Vl"el bil v~e • 
bir beledi_, . ., ~.W.liği ,arken, \8· leriırıden istifa etımek merou • 
taud•~brnı her şcJ.ı;,,., ~ -ın-ılım yz1;ndediırkr. !Ayjbanın diğer 
C'decek, colann hükfuneılc fe • ır.addeleır:inde 91.'Çiınb; t\'f'".,;!' 
nıa•ın~ onlara yorgunluk ver • ait h\lkiinrler bulur.m.:ktooır. 
mcdl'n 1.-min edec:elc bir Halk -----
Partisi ınc>eutkeıı saıri.;i İstım
bulrla kendilerine nMiskiili\t <'l· 
],arılı~·ornıu~. 'eya hiikiınıeriu 
kararları ~-Anlı~ tatbik C'dili or
ıııu~ '<C')'a dilekleri hükiıı;ıt"te 
bil<lirilml'k j,ftınuıiyorırnı~ gibi 
bir hua e'tôren l>u iuplu An _ 
l<ara seyahatlerinin ••bepletfo.i 
iyiden i~·i incelemek ıa~rmdır. 
DPğil )·a~adığıruız olağnnüs.tü 

:zamanlarda. normal zamanlarda 
bile cenıiyl"tler;n, ·r~tlHin, 
birliklerin, fertkrin blt}ları 
darda kalabilir. Bu darlı~ i-ıa· 
]esi nıi.imklin olamı. ·ocağını "·e~ a 
bir çaresi bulunat"nğuıı anlat .. 
niak da \'İlıiyetin. bclediyeıtinç r 
hükumetle 'otanda~lar ra ın _ 
daki tema" temin <>tnıek de 
Partinin i~ir. Başları sıJ,;...,m. 
lar, darda kalo!'lar Mı!~ An • 
karada dei,-i l, n'.hnyet Halk par. 
tisüıwlen alma! dırlar • 

JleJetler, olamıyacak, man • 
tıksn: tal~lerini is'af ettirelıil
mek ümidi ile mcrke•c keşu • 
yorlarsa, kcıı dilerine bundan vaz 
geçmeleri ihtar edilsin; yok is
tekleri makul de İ~tanlıulda me
ram ıurlatLmtyorlar. a. bn ma • 
kinen\n d;, yai!'tanınası için ıa-
7.lın gelen ~e~ nııılsın diyorum. 

SELA!\ti iZZET SEDES 

MiinhaJ 
meb'usluklar 

(Bas taroh 1 inci ~•hilede} 
y;>si müstqarhğına ~ edil • 
miş \'e 8 :ıy 90nra mcb "twlu!ktan 
\'e siyasi rr,üste~Jı!ktnn istifa 
~rek ((.okrar Haıidyo Veltiile
tlı:ıe katibi uırnmıi olnı uştur 

ikinci Cephe 
(Ba; tarafı 1 iııcı FayJada) 

\·t.şı y ;,,na "--- h:ızır fl;. p y Ct- t r, ... 
nl ç ~ır. &,d:-tn başk l>ır 
de muh :-rlt:s!er tlmtn v "" Bı.ı 
muher.dis~r. kar&ı.Va a.~r çtk :na 
.Ş!t rftı. y.lfı.:T.&k üzereo tı JstA.:i t..: 
i<"4 gö , ~ · rdır. Lu h k r. n.... 

<ut~n gol· ntlt 
Kc.r.ac.. ~ıar, A:. C"' ... ı 
:;apr.ekt .. dırfar. A ı I'. k-... 
d:. h c1 eden Kıi.!ı.stıa ı 
P · '° · iAr oı.mak ıçin !..;' ~ rı go 
lodlJ'le . 

'ff!'.İ H.UI.fü\l A H,\Zlltl,ıK 
. Londra, 'i (A..A \ - Bı · ın1 a .1 .. 
JansX'lın b. d.iınt.gme g&-c ı\.: .. 1 :J ı 
S:r Chaı ı. r-::enucdy l'ı./ .. v dt nıız 
l>'r ~ci <0r<!u mu •vjnh..,.. t' · y n r
ct.ilm.iilir. Bu tayin pct rn cı:e z 
hcıre!u ı 71pıla.c .. ~a gö • rn . . 
An- ;tcı. ingıl z. donan r.ü.Sın~ 1 n. _yi 
~u ~~n~~aılor~ dan t>;r·cı. ı-
llUl'iCI C'EPllE~l:-1 AÇIL\( G!Yl 

BE.RLN DE KA.'1İ -
Vaşbogton, 7 (AA) -· \ or•n ım 

Y"JSU Amtrika :ç n yap~ ~ .) _ 
tında b~gün OUl?lJrı söyleınl;Ur: 

Cörç :•:n baılıc.ı heoef Alma~! n 
Avrl.p:..-:da a •'t ar. \'"T,.f"n- k c 
B~rlindp ~'11ı:;:n;d •r BL:J:'\ ._ n-.. gu 

..f -h ,,.,... rı-

ya ........ ıı tôplaııan (ll"dunu.1 ı-ve b .• . ....... ı. u 
•s.mı,Yon kt;"'!.ir. A...tnt'r' a:· ı n d· 

da.h, b11lund ık.Jarı bu orduru b n
lcrcc ltrr.kı w ı o bin tayya v ı • 
~ır ç·;rr!l' u Wtinci t. l c ph \.Ul • -

t..a tc blıüs ı·tl~ğ·.:c •. 1 ,.~ y. \. .. 
tur. 

Lcındra, 7 (A.A ı _ • - ,_, 
... -!l(i ' _..._,, 

Hollanö.a kı)n.u~l .-ı~ . bi, 
• l l4Jııtl".. d ... 

gın gor··, Il<liandad A,11an C 
1 

k;;ı\\etleri koınut:.n.,l»• ~ 
h~ında n~~ret~ ... ı b· '"' . ı.ç Hol· 
lu.~da "'rııc ~e ) en b>r .~ , dJ bu. 
lt ırrı "'1ur. 

J?t ·r.eçte d<'nril:>"llr kt~ 
Istila kıJ-..-veO<> ..ne y~T'd C"'d ·n-

!cr k1Jrc;un;:ı. di..:.ilt .\:i.ı .. İ Ula t,;.uv
v~tJeı.;yfe çarrH.)l:nal ... r o . r;tr· eı.~ .. 
lerin-:'f-l dışart!a bu~ı..naıt":ik ~r d& 
.kurşuna d ~!retit'tir. 

FRAJ\'SADA TELA S 
Stoic"olT, 7 (A.A) - Fr J -

r•n ta':Jıninlne F,-.)re m.i.ı•~- '·lf• A\·
.rupa kryı'nnn:ı hn\; 1 r-o, 't ıı.
rac yapac -: o d•r j.ı r. g~ 1 
tak iirdP \ , h'-'\(ı net b bfv ....... 
nz ıe ~re f:"Ok h ):\_... 
11 ~~ '·-
) ığırn n-..u. afaza et c.. .. r-, \'e u .. _ 

t"Cbe!r C.: ~ar~mama,.,ırıL ta._ ,.\'e t·• 

decettt·- ı ~1 kı:vı.-e-tıe. F'r 
m.J.d r ·:.ı er ·1tcı l't 

<l tJ k-.n Ft8ns:J:" h~k r.r-t m ;fa .. 
., l ,,_ 

Nwnan Mennmcııcio[;lu Ha • 
riciye senıislerinir. başında bu
lun:~ 13 ser.elik bfr müddet 
za,-fında dC'\•letin mühim siya.;i 
adi, ilı.tsacli ve mali muaıhede ve 
rnul<M !oeleri;r.ıi müzakere ve 
·!JJZO etmlış ve bu meyan.da Mon
treux ımııkaıvelosiniıı inıııasına 
ımL""Ur ediler.. murıbhaslaırdan 
bit, s:fotile filen müzakercık>ri 
yapm:ış ve Hatay ~nde bii.tün 
sai ıh:ı.tın rnüz::kere \'e iıoıtacı 
keı:xhsiiııe tevdi ed i ını i.-;t -r . . 1 , o,,;f· leri a1n;:ıYQoa: t ı 
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SULTAN MECiT 
DE V R 1 

BAS PE H Lİ V ANLARI . ~ 

ı Yazan: :u. SA ;u İ KARAY EL Tefrika No. 12 l 
c;.,ı>he yok ki, lbu n·lL;ji h y- ı 

ı: .. ı~ 1 :ı~a 6•'-~JlemeK :çin bütli 1 

rii-t \ cu!..1!y·cc1erile a\•cılara, lıer 
,,_:ı.. ı.)ı~t!dL•11 g .. ce ı:e gündüz iıü-cı 111 J 
r:ı ıı r!erdi. A \'C:lat· da o'urmc::.dan 
bıı v.:ı•'ı': hay\.·anl::ırla boğ"~Ur
lardı. 

Bu v~h~ hay\an\ara orm'n 
,,e cluğ \.·c ta3 geçltl<(l:r"ini kapa
mak \'C btrnlarta cenk etınoek ki) 
lay bir ~c; değildi. 

IIı.;tıta; r~i.t.1man askeri ile niu
~1eı.;ıehe <:-tn"cekten güı;tli. Bu çen1 
·h::r sürgürı avın n VLlS'~t:nıe gö 
re, 

1

-0.-e;ram f::'Ctrdi. E·.;zan birkaç 
ay ue\~(lm Pttiği de olnrc~u. 

Çe~ i}Cl' da a!r,;~~ç~, hay\...,Jl.1-
larl....t bo~tt·.;:rıa!.: tu tchlike~ı:ıqh-tH. 

J .. ' j.,k bJ suretle yap· &n rncc,; 
avlarındn h.::.·yYnnatı vahı:.-iJ.'C ile 
c;'nklcse, cenkle~ç ı.;i'.en Türk 
gEen~ıe;; hu.p zamaııınd~ hr!'
ıhı.nıgi bir ke:.:r vazifeslndoe, Jıer 

' , .. nanj( bir D1lt.1a!'Ura \'e J1UCUD1· 
dr;.· }1iç bir zorluk çe~;nıez!..erdi. 

Okı.ıyucularıma ~unu arzede
) ım ki; sürgün avını TCrklerdcn 
ba~ka ·hiç biı· !llil!d bilmez ve 
yaıpmamı~ııı-. Bu av sırf Türkle
T<' mah,,ua:ur. Tü,kler btı avı eğ 
lence çi.n yapmazl•&r.tl>. Kı;a gi· 
rerken el.de ettikleri hay~·anJ,a
nn pöS~ekH~rincc::ı kaput yapar 
]ardı. 

Geyik, ceylan vesaire gibi ele 
~ı·ırdikleri yüzlerce, hatta bin
kııce hayvan h•:n deris:rn:len 

b:ı.şka· etlerini kı~lık ka\·uıma 
yaparak saklarlardı. 

Osman'.ı Türkleri de edatları 
g.b: sü~gün avına meraklı idiler. 
Sultan Yıldırım Beyazıdm sür· 
gün an için sakladığı küpekle
r..'Tl tasn:a!arı alın ve müc. ·vher
rloendi. 

Yıki.nm, Nik.bolu n1uhar~be
Bmüa e.;ir ettiği Ehlisalip kuman 
dan1ar.P.a bir göSteri§ yapmak 
ifi!ooiğ' zaman, onlar< ev,·ehi 
süııgün avına götürmüştü. 

O vak!'ll.eı; Türklerde sürgün 
av demek oı·dunuı1. nı·netin 
kud·ret \"e kuv-~·etini g;isteren 

bir man-:v~a idi. 

Yıld-rım binler~e "" köpeğ', 
on lbin'.P.rce suvari ile Rad<ın Bal 
-~::1J·lar !'da b11 şa·~aalı '.'e .:\.Yl'U

P' ea r.iima.ğl(tp sayıl-.n kuman· 
donla< önii"de yaptığı süı:gün a
v,ı.dan sonr3; fidY.ei ııecat mu· 
knb•li azd ebtiği bu meşhur cen 
giıverkre <;Öyle hitap etm'sr': 

Si2'.tTi bırak1yorum. Canır 
ııııı bağ'~;ayorum. Arzu eder,e
n.z t€k.ra1· ~t:11P benlınle bC>y öl
çw,cb'lırsi~iz. Ist~. s:ze iki türlü 
sekikl€ Türk kC:dret \'e ku,·veti
~: gbs.~erd:ın. B!.ri Nik•boluda ... 
D ger• de. o gcbi cQnklere Jıazır· 
h·lt: olan sürgün avında ... 

!9te 1"ürl<1er, sürgün .avını 
boyie ) oı.parlardı. Ve Anadolu 
Türkleri bu avıı ı;ok meraklıydı· 
J.ar. B~gtin bole ki.içi.ik mikyas
ta n: ba;;:.a >ekılde Anadolu-la 
sür~ün a~ı y~parlar. 

Fakat, bugün Anaı:ioluda ya
µılan siirgGn avları. .. Elli, yüz 
ki.~in "1 b'r kaç geyik p~~inden 
cı'agodan, d~ .~a ko~masında•ı iba
rtt1:r. 

O~uı..ucu1a!'1 mın başıını ağ

rı tmaz:-;anı su rok Enteresan o
jan İngi \iz' t~rbiyesinden bahse
d< rn: 

İngıT z·t·r izcil--ği :hda3 ~!e 
gef1('.)ığı dağ1,.;ıh~a alıştııtırnağa 

rnahsuıo: bır iPrbive ısı~t.emi or
ta\,, koydular Bundan otuz se
n~ e•"vel İngiliz Genc."l~allerinden 
BJd~n Paw ·=inde bir zat iz· 

cilıığ ~r;.!.S etm?şt. Dağda da, 
"mıanl rdo da <;adır kurmak, 
ge-<'t.:ıienı-e.-.: hayvan~nrı gözle
mek. onhra soku;md:, belli et

rnedeıı resmıni aLnnk gibi bazı 
ci-f-ı·ı:ıt: ri vücude gcı ırm, şLi. Gö
l'U) o.ruz ki, otuz senf' evvel bu 
İngı' z geneıalinin ''Ücude ge-
1irdci~i zcilği büıiiıı milletler 
gc·n~lerinı teriıiy<' ıçin hudut
l'"ı·ı dahı.ine so",.;.1.ular. Ha:Cika

ttııı, general.n y·ücud· get rdiği 1 
k' ahını yazdığı, ı~ıaksat \'C ga
J't'"Sinı tat·lıık cttiğı bu teski1at 
~~n<;ler :ç;n e'1 ehcrrıniy.et~ıi bir 
k1·b!,·e va;;;.:tas!d·r. 

Halb~k . 'u:<ar;da okuyucula
TJma arzrtt~ğfm 1'ürklerin sür
gun aYlaril<> bu yeni Garp te~
k:l[ıt•nı mukayese eduı;ck a
:r,,1:-rında nt" ~adtır bôr.z fark
].. n"d.ığunu "°"Ürüz 

YanJı TU,·kler.) lt .lı<:·ree sene, 

binlerce sene evvel te~kili'ı.tsız, 
kitaP<>ız, gazetesiz, sırt <Uhl hal· 
!erde m<eknllz b'r hareketle 
an'anclcşt'rdikleri sürgün avla
rile, ba~lı ba~ına bir terbiye ,·ar 
hğı ortaya koynıu<Jlardı<". 

İşte, okuyu~ularım Kaslamo
nulularıı:ı, s:vaslılarm, 'l'okath· 
larını, Amasyait',arın bir yandan 
b!r ·yana güre.5c giderken biııler
ee al.1°iyk hareketlerini göziinlinç 
g:=t{rirkeıı sakın bPn;. mi.'tbalağa 
ediyru: ve atıyor diye ;Nıam c-t
nıeyiı1iz. 

·Hayır, ne mü·balağa ediyorum 
\"e ne de bir efsane ve bat!iı ta· 
ri.h ya}·a~ırr:ı:k sevdasındaJrı.fn ... 
I-Iakika.ti yazio:· ortını. 

ntaalcscf, -doksan sene eV\'Clki 
'mparator~uğun inhitat c1evirle
rinc ait }10.t.1"..l \ e nıenlubelerin
den balısett!ğim için belki de kil 
çülüy-0rum ve ı·ok'ayı Jd.içüllü· 
y'Orlım. 

Çünkü. dok.san sene evvel 
imparatorluğuı bak11116ız idare· 
si ve suiahvali <lolayıs;ıe, Anıa
cl.loln Türkü perişan olmu~. ve 
es.ki an'ane·l.erinin bir çoğu.r1u se 

fale-t ve zarureti içtimaiye dııta

yısile terketmcğe ba.;laı!li~ır. 

Fakıat, bütün bu su idareye ve 
hatta soygunculuğa 1·ağmen, A~ 
nadoiu rJ'üı·kii yine benliğini 

kaylbetmemiş:i. Bir yandan bir 
yana gider1erken, hiç olmazsa 
Üı< clfüt binek atlı ile hıareket 
edip g'debi!iyordu. 

Binaeııaleyh, devrin her türlü 
kahrına rağm.en, Kastamoııu 

Tilrkkri pehlh·anlarını Sivasa 
götürmek için da\•ul zurrmları 
arkalarında üç bin atlı ile yola 
Ç'kmış'.ardı. 

Neyse, gelelim Kastsınooulu

larm yüpilyüşüne: Üç b'n atlı 
güle aynıya, ·hanlarda ker\'ansa
raylarda konaklıyarak, kazan 
kaynalank Amıasyaya varmış
lardı, 

Amasya] 'ar. misafirle!'ini kar 
şıfan>ışlardı. Bir iki gün is:ira
hatten sonra; iki üc bin atlı ile 
Ka,,.amonululara kansan Aıııas 
yıalılar hep b'rcfen voı'a çıkm~
!al'dı. 

Sabah'e;·in Amasyadan kal

kan kafile ,ak~am ezanmdıan 

sınra Tokada girmisti. Tokadın 

bağlarına ve koruluk1arma ku

rulan çadu·lara ye.-le)en misafir 
!er iki gün kadar da Tokatta, at 

yarı~tırarnk, cirit oym;iarak. eğ 
!enen \'e i:ııirahat edEn kaf le, 
Tokat!-ılurın da bir iki bin atlısı 
ile büyüdükten sonra Sivas yolu 
nu tıı'.muşlarclı. 

Si\'aslılar misafir>erini ağırla
mak, hay,·anlarına , em ve sa

l" an h·azırlamak için azami gnr
reti g<isteriyorlardı. Sil.'as, e!a
sen Anado'.unun buğday ve ar-. 
pa anbarı idi. Yiyecek, içecek 
para ile değildı. Bir ad.;mın aç 
kald:ğı m i~it•lmi, ve ne de gö
rülmü~ ahvalden değildi. Her 
§ey boldu. 

Hatta, fazla sama111 köylüler 
koyacak yer bul,.;mad>~<larilıdan 

do.\ayt he< sene harmanda yakar 
]ardı. O vakitler samaila kim pa 
rıa verirdi? 

Sivaslılar, beş altı bin atlı ile 
Köroğluriun yatağı o'an Çamlı
beli aşıp, Kazo\ıasında at oyna
tarak. geçip gelen n1ı:safirl€rini 

da\·:11 ve zut.:alarla karşıladı!<.ır. 
AğaJ.ar, bey~Pr, sarmaş do!aş 

olmuş müsafaha ediyorlardı. 
Bunları gtn-enkr, pehlivan gü

reşine gelen iki h. sım taraf de
ğil. düğü ne gelen gelin güvey 
tarafı zannr·dt:rler<l •. 

Günlerden Salı idi. Ad<tten 
olduğu lizere koışul;:;r vesair o
yunlar Cuma namazından son
ra ba>lı\'acakltr. 

Esasen; ki gün yol yorgun
luğu alrr.ı.k icap ediyoıdu. İki 
gün duyu~mı>dan geçti. Çadır· 
l.ıırda. har hrda, kervansaraylar 
da, ağa ve bey konaklarında y:cr 
i~enler gülüp oynyı'P so,J1:bet et 
mişierdi . 

Cuma güııü cemaoi kübra 
ile, edayı salitt veriıdi. Dvadan 
sonra şeıılikleroe ba~!.andı. v.ı:ı
yetlerden gelen "1tlılar dn,.ııl 

zurna! ı ile büyük bir resımi ge· 
çi~ y~pular. Cirit oyunları ya· 
p1Xiı . 

(Daha \'ar) 

Ticaret Odasın
da bir toplantı 

yapılacak 

Esnafın e~aal tara
fından kontroıa 
Pazartesi günü Ticaret Oda

sıPd"1 Oir toplantı yapılacak<tır, 
iBu toplantıda Vali de hazır bu· 
hıııacaktır. Esnaİın egnaf tara· 
fından ku;ıtrol esa;lan o gün 
ı eı;bı t 0dllccektit» 
Doğer hraftan börekçiler ken 

eli eıı:rıaf ekiplerile y aptıığı bir 
k:;.;ıtrolde k.açak simit yapan iki 
esnafı yakalamı~tır. Bunlaı-a un 
veı•iln1iyecekrir. 

Ballk atı lplijl · 
Piyasaya 18 balye ballık ağı 

ipliği gelır.i,,.~'r. Balıkçılar bu 
iplik!erin henüz teeı;süs edeme
mis olan b'.rJik \'asıtosole dağı!:
lamıyacağını nazorc it:ıbare ala
rak belediye .ktisat mü:lürlüğü
ııe müracaat etmişlerdir. Balık
çılar tew:ia!ın kenclil,eıi taraf· n
dan intih:::p ·edil€Cek muraMıas 
Lıir tarafından yapılmasını iste· 
anektedi.<lcr. 

imar IJro,ırı 
Belediye her yıl İstanbu'.ııın 

irnaı·ına ait bLr brOıŞii.r neşretme
~; kararlaş.tumış ve ilk broışii
rün ,plancm hazırlamıştır. Bu 
,bı·~ıürde değişen İstanbulun her 
tarafı fotoğraParh beliı'tilecek
t'r. İlk br°'iÜ·?ün kapağına Sul
tan Fatihin bir res;ni konula
caktır. 

Kaybolan Kömürcü 
Fatihte Fevzipa~a caddesinde 

38 numarada oturan Bayan Bel
kis evvelki gün zabıtaya müraca 
at etmiş, Maltaçarşısmda kömür 
bayiliği yapan Kerim adında bi 
rine 3 ton kömür a1ımak için 115 
liva verdiği ve adamın bir haf· 
tadani'Jer: crralıkta görülmediği 
ni söylemi.;tir. 

Kozy atağında bulu-
nan ceset 

Ko~atağı civarında bir ceset 
bulunara.- sudan• çıkar.ıllmışür. 
FRkat cese<l'.n hüviyeti ve cinsi 
te~his edilenı.yecek kadar tefes 
süh ettiği ''e bir k1smını da ba
l!kların vcdi.'4i anla~üıııştır. Ar
tık te9h.siııe de imkan olmadı
ğından morga kaldırılmasına 
lüzum g~i:-ü?rr1en1iş ve gömü~me
sine izin ..-.:erilıniştir. ___ ..,._ 

ADLİYE 
koridorlarında 

(Baş ta rafı 2 inci sahilede) 

<li. Ya'ııız bayın hiddetile hadi· 
- O w.;ce çok sal'hoştum, ne 

ködar çtiğimi bilmiyorum. Hat
ta beıı bu bayı da şimdi burada 
gö,.üyorunı, belki de elimi kEndi 
cebime sokuyorum. ciiye onun 
C€bine sokmuş olabilirim .. dedi. 

Onun btı cevabı karşısında or 
tahğı b 1· şaşkını,ık havası dol· 
durdu. Bu isbatı ço'.< zor · oJ.Jn 
bor suı;un iLraf yollu bir izah 
id,' AYŞE GÜL 

z~.ı Yl - O ·ta ııı+"•Vtep :ıahadetna
Tr.All' ·k~-~i>j•tt~m. ''Clni.;ı;n! çıftarta- · 
cağı•r.dsn ?:>lt.sinn hü}ar·i.iı yoktuı". 

De\' t l Denliryoliarı Hayda!'p::ışa 

anbar~ rnenıuru Adil Kürkctl 

Z.\ Yİ - Buftga!"is1ôn ·nıa!ıac rle
riı:d •r.;.nı. 1939 senı·srndı~ va.tanda.}-( 
lı.ğ:J kabul cdıldhıı. Nüfuz k<lğıd mı 
za,:.:ı f•ltim. '\: .. 'E.n!s...n: a;:.ı.c-~·ğ~T!üan es
kis1nia hükmü yol{tur. 

Bı::kı ·;.;-öy ~{aza-.ı Cavı•::;-pa~ b:..ıh

~~sin:Je çoban Va11gPJin yanında i ~ı 

~ıus- afa Tupal 

Z.\ Yi - 10842 r.r,). lı ve& !01.nıa 
ait h;r ... ci.·t i. t ,~~aı rr,Jda1y" nı . .\.'.->:
saı '.ıy ve şc,!ırrrnini ar'1··ı:ıda zaj l 
r•ttin1, bulan'a~ın tıŞ<":~~d~ıki ~drı:S·

rnı1 get:.ı·ıneiı•ı•i r.c~1 olunı;r. 

$~hrerr.iui IIal1<. F _ "<a:::ı yanında 

Fai:<. EıOy ... ~partı T .1ında N'!l. ~ ·ı 

'\'·., u. Sli\"ı'ra ... 

NURi OEMiRAG 
YEŞİLKÖY 

TAYYARE ALANINDA 
Bu .,yın 23 ıınci.i pat.ar günü uçucu 
\·ı· yupıcı ta ı·L>ı~teı· tr sın.da ta,yyarc 
ve ·ıltınör u1üsab:ı,it-.laı1 :yapılacak 

mlı~;fılelllar tC\ zi olu.:ıac;.ıktır. Giliite 
t \'c_ yor ş]3 a saci~ 14,30 d-r.. b:>şia

nn~tkhı'. 

Vtltanı dü-.'Tlan tccaviiz,ündeıı ma
sun bulun.du ır.ak h:in -hliyat f'i€
man y tı~tiı':ı,ı k g.:ıyı'·inc nı::ıtnf v~ 

Tüı'it ci.t!~Alln1'1a:ına yaraşac ... :.o:. ye
g:'ıne sp<>r bu nevi horC':il'll' :·(l:r. 

Iler Tüı•:i gl'ıi.- SL'y:·t=d~bi ir. 
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Limon çiçeği kolonyası yapılamıyor 
Nef•ıcti cihan değer HASAN ve NESRiN kolonyalarının is tihzan için lazım olan 

esansların tükcn.rncsine ve piyasada bulunanların bu nefaseti temin edememesine 
binaen bir müddeti muvakkale için sevgili müşterilerin Şipr, Fujer, ReYdor, Leylak, 
Yasemin, Suvar de pari, Bahar çiçekleri, Fruiver, Arpej, İskandal Hasan LavantA ve 
Loıyonlarile muvakkat bir müddet için kendilerini avutmalarını rica ederim. 

Basan Deposu ve Mlstallzaratı Saldbl 
\r-..ı~----------• ECZACI HASAN HASSAN 4 

. 
·-

.i.:: 
I~;. 
:<;:;. 

K. TASARRUF 
HESAPLARI 

2 iılünclte-şrin 
Keşkl~inP. ;.tynlnn 

ikramiyelet• 
1 Met 1000 liralık 

1 > 500 > 
2 • 250 > 

14 > 100 > 
10 > 60 > 
40 • 25 > 
60 ~ 10 > 

·~,~;fı;t ,/('p;;_ .!! · :_;::,~ -~--
~-;;: ·~ .,t_ 
-t •' ' 

TUGLA 
lnşaatınızda... Ocaklarınızda ... 

En fenni şekilde imal edilmiş 
REKOR İnşaat Tuğlası 
REKOR Ateş tuğla11 kullanınız 

ÇÜNKÜ 

REKOR M k Tt:ıJ1ıinaUı.r. D..,.t- _, .:ı.Jr•rt'li: 'V'.i1Jn güm~ 

ar a r:lL.<. K~11e4•'.1 s"";n.4. r;~~- Zl Tı·l. 24197 

Cumarteıi akşamından itibaren • il\ 

YENİKAPIDA 
SANDIK BURNUNDA 
M. ÇAKIR Gazinosunda 

Her Ak~am Ses Kraliçesi 

Hamiyet Yüceses 
an'atk:ir Tanbııri Salalıattin >e 20 

kişilik sair arkadaşlar&le birlik de 
Tenıiz hna, Giixel servis Fevkalade ucuzluk Telefon: 23751 

TÜRKiYE 
ZiRAAT 

CUMHURiYET] 
BANK ASI 

Kuruluş tarihi: ıssa. - Se rmayesi: 100,000.000 Türk liTaSL 

Şube ve ;ıjans adedi: 265 

Zirai ve ticari: her nevi banka muameleleri 
Para b iriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankıısında kuımba ralı ve ıhbaTSız tasarruf hesap
kur'a ile a~ağıdaki plana gö anlara senede 4 defa ç"kıilecek 
kur'a ile aaşğı.daki plana gö re ikramiye dağıtılacaktır. 

t JL ı,ooo liralık t,ooıı L.11 1011 Adet 'iD liralık s,oco L 
.. • 500 • t,ooo • 129 • '° • 4,8011 • 
.. • 251 • 1,000 • 

tO • 109 • t,000 • Hl • ZO • 3.ZOO • 
DİKKAT: Hesaplarındaki pa·ralar bir sene içinde 50 Ura. 

dan aşağı dü~1-.•yenleıre ikra miye çıiktığı taıkdiTde % 20 fazla
sile veri[ecckfü. 

Kur' alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eyliıl ve 11 Birincikanun tarih !erinde çekilecektir. 

Münakalat Vekaleti devlet limanları 
işletme umum müdürlüAünden 

İ<l;:.~f're mavn.ar.ı cılın:.:..cağından a~ğıdaki ~erait,i hr - olan1::ııın GaJ ta
<kı io~tl'e n1rrtkeı.4ode e:-.ı;;.pl'}<tö··luğ;e nıüraco.et.~ıarı. 

ı _ A1u'\·azzaf as~'ı't'liğini ve 942 yokJarı wıuıı yapm ş cıln-, .. k 1 

~ _ Zabıtaca musaddak h\i.iniıh:ı] wı.n,J:o ı ve ı:n-., ıı ciıııcl<ın,nı hami 
bt.:.Jı T)l')"ai-:. (8352) 

istanbul Belediyesi ııanıarı 
Eciirr:ıekJpı - Yı'di.Kule yclun1ul 3Icvl:i.!1~ •lH - YC'd1:?\:u'e • •<--·1:ı"P.:~ 

;iosa -iu . ..:::ıatt kapaiı zs.rr u.sLılif~ l'ksıltfre;·r ko·1ulıniuşiı;r. Ke-~:r bf·r.tt·l' :::2.2ll 

liza 73 ki..ıl'UŞ ·.~:: ilk t€uı·-in~tı 5360 lira ';9 kuruştuı.·. 

]..Jır!kflvele, ~t.Silto:.r, Boyın.dıı·IJ.k. tş:e!'i genel, husuel V(1 !eııni ~arın-ame .. 

ler~ proje }reş f huJ:ıee.silt: buna nıi.ite!~rıi di.g~l' e\7a6 (4) .ltı-a (11) ku.:"\ e 
ım.Ukaıbıilin:de vild.yet na.Gs nıüdürlügünclcn v..,ı11-ecelttir, 

İhal.e 24/8/942 po.ızmrtes~ gfuııü sa~t 15 d'e .Be!ediyP- Da!nıi Enc:ıt'Tie!li c®
sında yapılacaktır. 

Talıip1 • 1rin ;:ı,, ten:njnat ma1kıbuı: voye. n1"k!°lıp1arı ~hale tarilı~ndm üç g:tin 
ev"Vl!l vil~><et nai·ia nıü'Cltirli.lğ~e müı"acaatla ala&.i1.arı frnni ehli.l"''t. 1m

zıa1ı şarbliame VIC -salt·c ve k,an.~~n tbrazı. l;tı.;m ~}~n ôiğrr "---esi:ialaiılc 

birli!{te 2490 numaralı. kanunun tarjııa.tı ÇC\."l'P&İn.Ce t...azırlayacakj.a,·ı tt-k.lı! 

mıel:tu.ptarını ihale günü S(lat 14 de kıadar daln:l er.cümenı.! ver·ll"Jeh:ri 

((834") 

F1ory-a su tle~tlıtla ;'ard:...'llCl saıı:ıtı•fuj tult ~nba gruou '~ ve ticsf.~i ar:ı.c: 

~b>ıiL.'!meyo konulmuştur. Keşif be<lell (1150) lira -e llk t""1;nalı (88) lh• 
(25) kuruştu·r. I<ey!f '-"'e ş.1.rblaa1e za·b!t ve ıınua"l'!.clJ.t mı.ciiirH.i;;i.i k ""~;.,_ 

de görlilebilir. ihale 24/8/M2 pazar'..Psi günti s:ıat 14 dU Dainıi E..,C'C.111f"~ 

de yapıla.cnikıtıır. 

TalipJ.erirı ih!{. ieıninat makbuz veya ıı1ektupları, .ıb.a.le +._.. ıl-.!flOt'. ı~) giiı 

+CV'\1"1 Bel~~~yc Fen i-ş!eııi m:c~dürlüğüııo !nüı·acaaıtla ~ ~caık!arı .L.e .• ı eh
liyet ·.re kanurre-n 1br:.ıeı J.<iz•ın gelt~n diğı~r ve-5ikaJariJe i!'ı.:.lı~ gJ.nü. ~.ı:ıyy.,n 

,.,""aaıtıc Oai-m1 Eneiin:ende bu1ı1nn1rl lan. (ij5'28) 

İst .anbul Gümrükleri 
Başmüdü~üAünden: 

• 
Rlı;~dbtı, HaıdJA3rgazi caddesi:1:dr +. "'rotajcı ık.. bi:l,e1 ı neı rde oldı,..b'U 

biiltıu•nı..\)'cn Salih Keıınaie: 
ı-~abr.,kal'uzm 1930 mali yılı iht:yacı için gü.ırr..ı .... ve sa- .. · Dt.~·lt·t · _11{_. 

rinden muaien vrriHp scnı~J.cri ~çizıde istihltık edildibi .. bat e~r ET.rııy~ 

(500) kilo ıucıı,g:L·rize ipliği il-e (19) kilo sun'.i ipPr.;; ipı g e- •- gümı ı{. ,.e 

sair re.:im1erlnin tabs.ili İ-ktisad Vektl'f'ti."r:<lcn bildil·i!in~hr. 

Btı tniı:alar n1cvnddı ipt~d:ıiyctliin tlıilk:abül ctt:kl~ri gi.Lnrtik \€ -a.ı D<:v 
lPt re~in.)fcri olan (1246) liıa 78 ıruru:tıın 1723 s:ıyıh kan: n hliıkn1 Le 30 gür. 

xaı'i~d:ı. \~c.ı,1 n1aı.e yatın.uadığın:ız takdırd\l bai-.~ıtuz<l:ıj'a~iı em\ral ıın 1 -

nu ~Ô:1l'll1ın ıa,~;k edi}f'Ci'Q~. tebliğ ye-rlne gc>t"".nek zp·.·e ilki olun ır 
(8511) 

o. Dımlr Yollan istıtmı U. M. illıla!.!.ı· 
1.luoomıı1')n bodeli (266,926,10) lira olan 1906 M3 615 Dt3 kel' ,,., H 3/ 

194'2 paza.rtıesi g,ünü saat 15 de açL'l{ (ik:si}~.ır..ıe usulü llc ve n:ütı•;:ıht"idı nam 

ve hrsab:ı.na A'llıkarada İdare blna.sında tc.p!anan nıeıi..--cz 9 unu J;.,:ını:ny()lı· .• 

ca satuı alınacaA.tır. 

Bu işe giıunEl'ıc ,:~yenrerin (14.427,04) 1iral•k nıuv~J.ıt. tt:n:ınJt i•r: ı;.:ınu

nun ta:ytln ~1ıtiğıi vesiıkıaları ile birlikte ölyni ı;::ün saat 15 oe adı gt•ı,.en ~J!IT!.l"""· 

yoo.da ha.zır bulunımalnrı lüzı.'lldır. 

Şar<anmeler Ankarrada Malzeme daire~ndP, Ha.ydarpaşada ~· lun; \4 

•mJt şefl!ğ:ııııda görül;)bilir. (8'!.33) 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessesesi Müdürlüğünden : • 

).filı .s::::Esa.'l1izde mıÜ11ha1 bulunan mürercımJı.ıAlo:ı~ gös!c • ı.. .... 'i:ıe eh .yı 1-c 

gö!·e l'iO, 210 ve 260 liraya kadur aylık ücretle İngilizce vı A1 ın:11~1· b·
len n-:ü!t.'1""001 alınacakt1r. 

Şerait: 

ı - Devlet li;:;an 1ıınt.ihanınıda muva.ffak ol.1ıu.j bu1u:ı 1ı.ı~t. 

2 - Fi'H a..,,"'i!,ı;;e;:l.'.ık hizırne'tlnl ifOpınış olo1aı.i. ve- ha en 211~e· lık t' J!ı·~· 

bulunıuı::ı..ı:naJc. 

3 - Asgari Ilse m;c<zunu dereceiıind€ tahs'l göı·n- üş bu ı,.alıJ'l ,a, >ı.tıtı 

T4lipl~~ı·Jn Anka.roda Sümer Bank Umun1 nıüdi.irhi:;Ur:dı•n, İ~1:a1110 d 

Siiın~eı• Baır.lk L.ta.nbul §1.lbe&inden, İzm~Dth. S[iJııer Ba.:!ı·k Yer]ı:Tı411 pa· 
zarır.diln ve K-a.rahükte mü(lsse.se mildiirJiiğJnden tedarik edebıl~ cı:"'.< 'l''. ış 

•ıL"11Ppnaın.clerine aşcğda yaz~lı vesaiki bağ!nya--ak en geç 25.'8,'94:? t:ı~h ;,t; 
kad;.ır poD.1.a ile vı-ı.ya bizzat Karabül:t~ mücc:se.,~ ır.ı:.ctü ı·l iig ... rıı• nı{> <ıCü• " -

ları i!cln olunur. 

A!'Jnılan \-.e'Saİ~\.: 

1 - TahsH ves1kas1, 
2 _ Nü!uz k~ğ•dı (Askerlik muanıe}:\~ını ,,,.., 942 lı'l y .. t y. k 

hav:) 
s - P<ıl>s ı,y; ha! k~ğıdı, 
4 - Vaısa hizm:e_t "\resiJ.;:ası~ 

5 ~ 3 boy 8 ves.kahk fot<ığro! (8323f, 

MOHiM iLAN 
Gazetemizde hundan böyle her hafta Salı guilu ucuz 

ilanlar 5Ütunu tertip ediyoruz. Satılık ev, &atılık arsa, 
kiralık ev, iı arayanlar, İ§Çi arayanlar, zayi. 

Hanlar 6 satırı geçmem k üzere 50 kuruşa neşredile· 
bileceğini muhterem kariler imize bildiriyoruz. ilan be 
deli damga pulu olarak da gönder ilebilir. 

Sahibi: E. i Z Z E T, ,.•eş.riyal Direklörii: Ce,·det Karalıi.lci11 
Basıldığı yer: ··Son Tclgı·af• . latbaa~ 


