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~~-• 
yenı Kabineyi Saraçoğlu- Kurdu 

Bu Harpte 
Bitarafların 
~aziyeti 

Bu dcfaki cihan harbinde bir d~
lıetin, hele küçük bir devletin iıtik
Jillni muhafaza ederek bftarafhlını 
nıiidafaa edebilmesi hayli pç TC 

llazik bir mesele olmU1tıır, oc,cn-

T ~ f 

~~n: Relil<Saydamın 

1Hariciyeyi8aşvekil1 ~ariçte 
·•e , uyulan 

. u zerine Aldı Teessür 
~iman Gazeteleri, Dr. 

Azız Hatırasına 
Dr. Saydam, Üzerindeki Vazife 
Emanetlerini Şerefle Testim Etmekte 
Mümtaz Bir Bahtiyarltğa Ermiştir. 
Millet Hadimi Büyük Vatanseveri, 
Türk Milletinin Hatırasına Hürmetle 
Tevdi Ediyoruz. _ 

Ankara, 10 temmuz 194.2 

IS.MET INÖNÜ 

Şüphe yoktur ki hemen 
dört seneye yaklaşmakta o. 
lan Basvekaleti. siyasi ,·azi· 
felerin -en ağınym. Vaziff'yi 
milletin haynna ve saadeti
ne ifa etmek için ıösterd•ği 
temiz ve titiz dİlrJ'atle bUyük 
muvaffakıJeti, Türk mjl}cti. 
nln kadir biJen vicdanın•• 
dalma ~ülu-an yerini muh:ıfa
a edet-ektir. 

Milletimiz, iyi hir insan 1 
nümunesini ve devlet hizın~
tine bütün m~diyetini 

:E.FE?.:"::::·~;:.;,;:. Ticclret Vekilliğine Behçet Uz, Ziraat 
~in Yaı:iyctlcrlndeki nezaket ve y k • ı ı • v • ş H • V' 1 T • 

Sayaam'ın Dürüst 
Siyasetini Övüyor 
Berlin. 9 (A.A. - Berlin ga· 

valdeden bir vatanse\•erin 
millet yolunda ölünceye ka. 
dar. ç•lrşmasının müstesna bir 
misalini ıönnü§tür. Ru mi· 
sal, hepimize sevgi, hürmet 
-ve cıpta telkin etmektedir. 

~ Dnamı Sa. Z, SU 1 
,1 

Ed•ııd•ı zetelP.ri ' dün 'ölen Türkiye Ba. 
vekili Doktor Refik Saydamın ~~~~= ~~ ·:ı~~::. e ı ıgıne • ~tıpoq u a)'ln 

~ ve t.nkip cdcccii hareket lsa\. ~~ -------
zi.yetlerini belirten -:ıı:un ya. 

zılnr neşretmişlerdir. BUtün ga
zeteler merhumun resmini Hk 
sayf~lanna koymuı;lardır. 

Bir Sovyet 
i.Denizaltısı 

tı.ıu anlamak isteycnlCTc bil ımtak 
bir rehber vazifesini de cörcbllir. 

> 

Reisicümbur Deutsche Allgemeine Zeitun~. 
Jıef ik Sa da mm. Türkiye devlet 

yeni · icra .. Vekilleri reisinin prensiplerine uvgun oıa
rak, gaye~i , bizzat kendisinin de 

H,. e. v.e,ti.ni Çankayada tavsıf ettir.ti .ıtibi. Ti.irkiyenin Pm
nivetini temin etmekten ibaret 

KCtbul Etti ol~n dürüst bir ı;iyaset takip ey-
A k 9 (AA) Rl f lediğini belirtmektedir. Doktor 

.. nh ara, . K .• 'ı · -
1
. ~ . dyase ı-b, Refik Savdam. bir sene evvel B. 

c_um ur mumı a ıp ıgın en tc ; M. Meclfııinde söyl~diği bir nu-
liğRol_u~ı:,ıw;htur: t t t .. .. h- hıkta Tiirk~·P- c'iimhuriveti ile 

eıs:ıcum ur sme nonu u- · .. • b 
k A • t kT H · · v Almanya arasmdakı munase et· 

k~liı_ne1tın. eş 
1 ;;e aşrt:I:y-~ 

5
e. lerin inkisafmın, takip <'ttiği po. 

Don Nehri 
Garbinde 

\ 

Berline Göre, Sovyet 
Cephesinde 500Km.lik 

Bir Gedik Açıldı 

Tirpitz Alman 
Zırhlısını T orpiHe 

.'lt=tralacb 

1 ~ zmır me usu . r.u a- litikanın ha~11ca muvıırafkıvr.t- Moskova Yoronez'in 
rac.ogluy~ m~~ur ~tmıştır. . terinden biri olduğunu söyle- • ' Mo~JCoV., ' 9 (k'.A.) - Pra\•fta 
Rıgaaetı Cumhur Tezkeresı misti. Batısında Carpı,ma gazetesi Von Tii"pitz Alınan :zrrh 

Berl~n. Bu Haberi 
Tekzip Ediyor 

Ankara, 9 ' <A.A.) - Başvekıl· Berlintr Lokal Anzeig .. p g':\zetesl , • lısıq.ın Rtısyaya gitmekte olan 
liğe İzmir meb'usu Şükrü Sara. merhumun. ba:ıımbfı bir..;ok Me.· •"•· Olduğunu Bildiriyor mühün blr vapur kafilcsinı di-
coğlunun tayin edildiğine dair smdı Türkiyeni.n sıhhi dunımunda ğer .Ü,Ç büyük kruvazörle 'blrlik. 
olan Riyaseticümhur tezkeresi yaptıiı ıslahatın büvük b ir YC'l'İ o!ilu Berlin, 9 (A.A.) - Alınan teb- te yakalamrya calıştığı sırada i. 
ayuen §Udur: , funu · ~~ydetme_k~edir.: ~r •. Rı:filc Say- liği: Şark cephesinin cenup ke. sabet aldığım y~zmi.ktadır. Sov-

dam Cumhurreıaı lronu 'lun en yakın siminde yapılan yarma hareketi yet denizaltılarnın attığı torpil~ 
Ankara, 9 temmuz 1942 dostlarından v~ iş arkadııslarıncl:ır.drr. Don'un garbindeki Sovyet mii ~ ler Von Tirpitz'i geri dönmiye 

~ • Sefine karııı ~absi sııda!ı-a•ınl ~n nıızlk . . · b • · lm Şükrü Sarac ... 5Ju, 1 ·d b.il b f .. tmictır dafaa cephcsını 500 kılometre • mec ur etmıştır. Bu A an zırh. 
t · b' :ıaman ar a c mu a a~ı e ., , . 
zmtr me usu l."M" Denmı Sa. 2. SU . .ı ~ Devamı Sa. !, SU. 5 ~ Devamı Sa. Z, 80 • .t 

ANK~RA 1 

Doktor Refik -Saydl\_mtn irti- D ee k ee 'H e T ee 
~ğ~in~e;in~~~~~ue:~~ ~;!;t~~ un u azın oren 
Esasiye Kanunu mucıbınce inti.. 
bap edeceğiniz lcra Vekillerini 
bildirmeniu rica ederim. 

Reis;cümhm 
İSMET lNOStl 

yeni kabinenin li3leai R. Saydamın Cel!-azesi 
Ankaraya Götürüldü 

Ebedi lstirahat96hına Tevdi Ediliyor-
... 

Refik Saydamın cenaı:esi dün sabah lla!tahaneden rıb,rdın.ı .e Rayclarpqüa 
basa:si trene konulurken (Cenaze merasimine ait tafsilli dördüncü &abifemizdedir) 



Dr. Refik Saydam•m lpekBöc:ekçiliği 
C . . u· v I k inkişaf Yolunda 

enazeSlnl _ gur ar en iki Defa Mahsul 

Mera$İm. içten Gelen Bir Saygı~ ifade 
E ... lir .,......_ ve ZaptedHemiyen 

Hıçkırıklar Ar ıncla Y aplldl 
C aidelerü 1ııir .-ıztiıt or: 

Otomotilll• kornelediıl c.ıını
yorl&r. tramft7lar da*'8n.1amJiwlar, 
\:apurlann yürek hoplatan acı çtğlırk
ı rı duyulmuyor. Şehrin her günkü 
velveleslnden eser yok. Herkes hızlı
ca konuşmaktan bne çekiniyor. 

Her gun, şeyyar saUcılann hepimi
z yaıa.klarmdaa mlat.ı, tulak ~ 
1 tan 1a:rg&raları bile 4u:nalm111or. 

Barlı bir ıeldlde eezflen bu dar -
ıunluk, bir matemi dejll de, içten 
gelen bir AYPY• U.delWtn.?f.. 
t nbullular, kendi ftleft7Je u~iflk• 
ölilveren yaşlı hemterOerhıin arallı
rmdan birdenbire ve ebedi olarak ay
rılışı karşısındaki içten teessürlerini 
böylece izhar edi,yorlar. 

Caddelerde sadece işleri 1:nıtİna 11-
dm insanlar ve törmıde vazife •tan
lar görüli1)'0r. Caddelerin fiti tara -
tında beşer adım mesafe :ile dUfan 
sungülil jandarmabT", cidielerl bir 
baştan bir bap dolaf&JI tQ)lalı dvarl 
polisler, b0yi1k Onffmnalatmı ıfYmls 
inzıbat subayları, komiserler, emni
yet Amirleri alman terllbatt tözden 
ıeçirJyorlar. 

Beyof lu hast3neıinin linUnde, U -
zerinde çıplak bir katafalk bulunan 
bir top arıtban duruyor. Ha•ne ka
pı mdan dışaı1:ra ts.pn afir ve a
hf'nkli bir sn duyuluyor. Cenaze na
mazı kılınmıf, şimdı hatim indiriliyor. 
Şehrin en tanmm1$ 12 hat!zı Uzeri 
bayrakla örtuli'.i, llti tolgalı polis tara
fmdan ihtiramla beklenen tabutun et
ratrna sıralanmışlar, okUyorlar. 

•• H estane kapısında Vali, Rlyase-
ticümhur Umum! KAtlbl, rah

metli Ba,vekfiln hususl kalem mtldU
rü gelenlerin tuiyclerlrtl kabul ~ -
yorlar. Sırue!vfler caddesi iki ııralı 
çelenkle dolu. Tam hastanenin kar -
şıstnda bir müfreıre sıralamnq, ihtl
r m vaziyetinde bekliyor. 

Saat 9,45 de dln! merasim bitti. 
C ddelerde alınan tf'ttibat da sona 
ermişti. Saat tam 9,50 de .ert bir 
kumanda duyuldu: 

- Haztr ol •• Tüfek u .. Sala bak,. 
Hasüıneriin bMık Jrçıst blr*nbire 

kümelendi. HAkl mlfferli inzibat er
lerinin el üstQne alc!ıklan tabut bir
den ailiı)dirll. jüet atQlı Ye &özleri 
yaşlı aivillerin eller üzerinde yük -
eldi Tabutun altına girenlerin en 
öntıı{de Vali görülüyordu. 

O ana kadar bolazlarda dlllll_ınJe
nlp kalan hrçkırtklıır artık zaptedi
lemedi. Bando, olüm marsını çalmlya 
batlalnıttı. lııı .. ·~ 

IG1:C["G51lM 
Tunus Yolu 
ile Llbya'ya 

Sevkiyat 
Rommel'in Mühim 
Takviyeler Aldığı 

Haber Veriliyor 
Nevyork, D (A,A.) - J71 bir kay

naktan ötrenlldiline sijre, bu ton 
haftalar içinde Tunuatan Rommel't 
haftada 7ilzl•ce Framıs -'"eri kam
yonu. 78dek aUıt ve mabeme ve akar 
yakıt 16nderlbni,ıtr. l'rımıı: Afrikuı 
sfmallndeki bütün !!mantarın kulla
nrlmaaı için Almanlau .çok ..,. 
lı:olayııtlar ıösterilmlştlr. 
~ • .-blla9ıWrt Japon on
~ tekir. llClllluı ve 
,_.. ,...uen llr ,__., kollll!iılos-
Jutu ihduma müoade etmlıt.ir. 

11Harp 1943 te 
Mutlaka 

Bitecektir .. 

Almmasma Çalaııhyor 
Edirne, (TAN) - İstanbul v" Ca

.nakkale vilAyetleri de dahil olduiu 
halde. bütün Trakyımm ipek böcekçi
liği ile alakıılar ohn EdirnP- ipek bö
cckçlllk istasyonu bu mesleğin inki
şaflnda büyük önemi i)Jacalı: olan mü
him etQdlere glrJşmi~ bulunuyor. Bun 
lardan bfri, dut çf'Sltlerlnln tesbftl; 
di~@rl de mmtaka touı çeŞltlf!rlnln 
bususlyetlE"nne göre evsnfmı tayin
den ibarettir. Bu isler için böcekçilik 
istasyonu mıntakanm muhtelif yerle
rinden nümuneler getirtmiştir. Bu -
nun ilzerinde yapılmakta olan tetki
kat birkaç yıl sürecektir. 

.Malum otdutu ilz,,-e TOrkiyede ..
nede bir detı bacek 'baldlmakta ve 
vine bir defa mahaut abnmaktaclır. 
Edime Jpek b&ekçlllk istasyonu yeni 
bir tecrObeye sfrfşmle~ mernteketirrilı:
de iki defa mahsul almrp almamtya
cafrnın tetkikine ba,lamııta. Bu e
tüd de birkaç ıene Jçlnde neticele -
necektlr. 

Köy Korueulan İçin 
Bir Talimatname 

Ankara, 9 (TAN) - Kıs, kor9Clto 
lannın kıyafet ve ıUbtlannen te~l 
hakkında Dahiliye Veklle~nce bir nJ. 
zamname hazrrlanmııtar. lhl niı:amrıa
meye cöre korucıılann elbi•eal bJw 
kahve renıl kıımaetan yapılacak •e 
bunlar birinci veya ikinci aroıf harı> 
si!Ahı ta•ıyacak1ardır. 

but. vapurdan vagona kadar :rfne el
ler üzerinde taşmdı. Tren hazırlan -
mış ve Ba~ekfll Ankaradan fst:ınbu
la getiren vagon yjnf! t~ne bağlan -
mrştı. Tabut, bu vagonun salonunda 
hazırlanan kilrsü \i7erine konuldu, 
Altl sünglllü ask'!r ihtlrnnt nöbeti 
ald ı, Vali, Rl7aselldlrnhur Umumi 
Katibi, Başvekalet hususi kalem mü
dürü de ihtiramla tabutun )>aelnda 
duruyorlardı. 

Tren ağır alrr hnnket etti. 
fstnnbulda, İstanbulluların İ85e iş

leriyle ufrapp bu if]eri dilzene ko -
yan Başvekil, son dlttktiflerfnl ver
mi~. hayata kalb huzuriyle gözlerini 
kapamış olarak İstanbuldan bir da
ha d!Snmemclc üzere ayrılıyordu. O
nu hllrmetle teşyi edenlerin g6zlerln
den zaptcdetnedikler! yaşlar, dudak -
!arından da fU cümleler dölri.llilyordu: 

- Ke~ke biz de senin ıibf çal1$1r
kcn 61ebilesk ve ölücüye kadar çalt
$abil5ek .• 

Bu temennide hiç de riya yoktu, 
Bll§vekil ~fik Saydam, Yorulmadan 
ve 7dmadan caıı.mak bahsinde ve 
temiz yüreklilikte biıtiır. Tiırk çocuk
larına örnek olmu"tu. 

Said Kealer 

lfJ!lht an1'911\4t; 
'"' ~ tftllletlnla hattntL harpte bitanıfht tA'lrtnln ma-
~le tndi Miyoruz. nasını tuh etmifth'. Herhangi 

iSMET tNöNfY bir hidise karşısmda bitaraf dev 

TAN 

Cemze a)ayınü yük!f'k riltheli kumandan1.1'1111lz 

Lise Ve Orta Okul 
imtihanlarının Neticesi 

Talebenin 
Olamama 

Muvaffak 
Sebeple~i 

Olma Ve 
Araıtırılacak 

Maarif t.ıuanrıutıı. bu :111 artaokul 
ve lise bitirme imtfhıınlariyle olgun
luk imtihanlarına giren talebenin m1k 
tar ve muvaffakıyet nlsbetlrtl geni§ 
bir rapor halinde Maarif Veklletlne. 
bildirmiştir. Bu rapora göre, bu yd 
llselerin son smtflarrôda 2251 talebe 
okumuş, bunların 1570 i kanaatle 11• 
nrf geçmiş ve lise bitirme imtlhanına 
girmiştir. Bu 1570 talebeden 710 u 
lmtlhant kazanabilmiştir. Geçen yıl
dan ikmalli olan 265 talebeden imti
handa muvaffak olanların sayıa da 
180 i ~memljtir. Bu suretle bu yıl 
liııe bitirme imtlhanmı 2523 talebe
nin 890 t olgunluk imtihanına girmi
ye bak kUanmlftır. 

Ortaokul !mt!lıan1an da ~ kfide 
neticelenm[:tir: 

Ortaokul son stnıflannda bu yıl 
5557 talebe okumuş ve ancak 8983 n 

elerne;,e ıfrebilıniştir, Bunlardan 21'1'1 
tanesi sözlil imtihanlara iştirak l"de -
bilme hak!,ını kazanmış ve 1935 f 
kazanmış, 842 si kazanamamTştrr. Ge
çen yıldan ikmale kalan 5W7 talebe
iün 396 sı muvaffak olmuş, 201 ta -
nesi imtlharılarda kasanamantiftır. 

Maarif Vekaleti bu istatistik Ose
rinde esaslı incelemeler yaptıracak, 

muvaffak olma ve ofamama sebep -
terini araştıracak, 942 - 943 ders yt

lmda bu yıl muvaffakıyetsizlik üze
Tlnde Amil oldutu tebeyYOri eden se
beplerin izalesi için her tUr1U tedbiri 
ittihaz edecektir. 

Altın Fiyatları 
Dün bir altın 3111 kuruttm ve bir 

gram külçe 438 lturuftan •tılmllbr. 

5A~K CEPHESi 

Fırınların 

Tahdidi iti 
Karnesiz Satış 1 ar 
T amamile önlenecek 

Bfr kısım fırıncılar, 'hlı:selerlne lsa
Mt Men unlarla Yl!Y'tildir! etmiek -
lE"rden kAr l"demf'diklerlni. hatlA gün
de ııelr& lira kadar da :r.arar ırördOk
lerinl bildirmekt.E>, sııpa yerlerclckl fı-
1"1ftla.rm ltapııtıhııımr.ı. yahut Pazar -
tWli ı.onıiırf halka ftrllcbllen unlar -
ın ıDnan pa11run eTttmlmasTnı l!

•r.mektf!dir\er. Dah~ ilı-rive ıtidip ek
mek nıırhmın l'lrtlrrılma~mı istiyenler 
<te &Orülmeldedir. 

Diler taraftan, gecenlerde ceza ı&
rerek kapatilan 1'7 frrancı fa Jrendlle
rlne e11lısma ruhsatlyeıl verilmesini 
fiılen'lektedlr. Bunlft't ealıtma mtıu
ıı•ı verilince eebrim!Zde faal bulu
nan nnn adedi 191 • ,.Oltselecek Vf' 
frnnCdann kin da tabi! olarak aza
lacaktır. Toprak Mahıullerf Offıl eeh· 
re günde 2900 euva1 un vermektedir 
Her çuval undan a.mal olarak 187.!I 
•kmek etkmaktadır. 

Fırıneıtar 'klr etmecllltlerlnl .ıt:fle
rnel~lm ntmen sabahları noksan 
tarttlı ekmek çıkarmakta, bu suretle 
tasarnıf 'ettikleri ıelanekl@ri ban lo
kantalara 7ilbek ~tla satmakta ve 
lcameels ekmek abpnı temin etmek
tedirler. 
AlAkadarların sCSyledlllne ıare Kon 

ya, Adana ve Hata7'1an ,.mbnlse 
kame 16nderllmekte ft ba mret!e 
eehrln ıttnlük un aarft,at!nm artta -
rılmuma sebep Olmaktadır. 

-Halle blrllklerinln ~ ıe~ 
leri üzerinde bu bitliklerin ilk fay -
dalı netfeeleii altrim!'Ya başlamıştır. 
Ekmek karnelerinin la~de teebitı si
ruında yine üç y\17. çuvallık un ta~ 
sarnıf edecek kad:ı:- fazla karııeDln 
öntı alıntnışt!. :8u deta da blrliklerhı 
tevziatı •BJesincle ıenlden Oç JGz 
çuvallrk un dah:ı fasamıf et!nmiSttr 
Ru suretle fstanbufa g~mlş aylarda 
verilmiş olan Unlirın yüz pin kişiye 
ekmek temin ed~k miktarda fazla 
verildiği arilaşılm!Jbr. 

Faili Wtlar bilhus:ı aıttr işçi kar
nlli alıiıış olanlann ağır işçi olma -
malan ve habis olarak fazla karna 
almış bulunanlardan ta!larruf edilmiş
tir. İa5e Müdürlüğfi daha sıkı kon -
troller yaparak haksız karne alanlar 
var• onları da meydana çıka~ 
ça~caldtr. 

------~..._ .......... ____ _ 
Güzel Sanatlar Aiademiii 

Sergi.si Geri Bırakıldı 
Yann uat 17 de Akademinin 60 ıncı 

)'lldialimO mQııasebetiyle acılacak olan acrıi 
w btuıhl Valilifinin ça)'T Baınlıil Dr. 
:a.8lı ........ ..efatt hasebiyle ikinci bir 
lt'ara talılr ...,_.tur. 

Ölümü 

10 • 7 • 9"2 

Okuyucuların ~

r· ·· · · ·• Şikayeti• 
l<ıdıköyUnde Haaırclbafı .., 

itınü 17/1 numar-ada oturan 
kir Tunc;çapı yan,ror: 

"kavaklarda" 17!;!5 de kal 
vapurun KöprUye 19,25 de 
meal ve 19,35 de Haydartta 
Kadıklybne ve Adalara ka 
vapurlara yolcu yetl~tlrm•ıl 
zımdfr. Halbuki bu vapur h 
.zaman Kavaklardan 17,88 de 
mıyor ve Kar:ırDye 19,25 de 
nuyor. Kılkıı ek,;erfya 18, 
KISpl'llr• Va:"lf a. dalma 11 

ı,uıuyor ve halk yukarıda ya 
Haydarpap, Kadıköy ve Ad 
kalkan 11,35 vıpurunu kaçır 
ve meoburen bundan ıonra 
v_,.ur ola" 20,15 vapurunu 
lemık mecburiyetinde kılıyor 

labatıleyln K8prDden Kavı 
ra k81kan 8,40 vııpuru da 119 
ramryor, ÇOrıkll Adalarda, 
darpa .. ve KıdlköyUnde otu 
lar Denlzyollarının vapur ta 
vDzDnden hu vapura yetfı 
yırlar. Acaba fl,40 vapuru 
dı kaldırmak rnUmkUn o 

* Adreel bl:rde mahfuz bir 
yucumua Kınyadan yazfyor: 

Burada erzak tevElatı yo 
yapılıyor. Memurlara klloa 
kuruttan ın •Pli• Oçer kllo p 
verlldllJI haldı, tıalkı 54 b 
kuru,tan birer kilo verildi. 
11turlara tevziat mıaı nl .. 
Vllptldr, •ab11t, kızı ve oaıu 
mur elan dlrt nDfualu bir e 
kllo plrln9 aldıit• halde, hlll 
ktle plrln9 alamamıı olan 
var. 

'-·········· 
1 KOÇOK HABERL 
+ ESIRCiElıılE KUlWMU OKU 

Ankara Çocuk Esirııeme Kurumwı 
coculc balııcı okuluna nleoe kaırdına 
mııtır. En az ilk okulu ye on ae~ 
bitiren bayanla.na Kıınuna nı!lrıcaatl~ 
.ıanlarınr 6i,._leri llnmdrr. + AVRUPA MARSANDIZI -
trenleri i'lcmiye başladrkta.n aonra • 
olaralı mao~ndlz treni celmijtir. 

.... KALAY VERILIJI - Istaa 
yetı emrine 11, bin kilo kalay veri 
Kalayıınn tevz:ii icin iaıedcn liıtel 
nrlaıımnına baılanmııtı.r. + MANlFATURALARA Zül -
ilk nrı:iılne y3pılan um ı!ola.ındyle 
tura cinıl~rinc de bir mıku.r um ya 
lcelıet-lıteclir. Dün Fiyat MDraka 
mi•yonu manifıturaların cinslerine 
yapıla~1.k rammı tnb t •tmi$tlr. 

BUGUNKV' PROGR 
7.H Prorram 11.40 Mhfk 
7.U Spor ıo.oo KonuPll• 
7,40 Haberler ıt.15 Dana m 
7.U 110.llı (Pi.) 19.30 Hıberler 
1.20 E..tıı laatl 19.45 Klblk 

20.15 Radyo 
20.45 Türktller 
21.oe -2lra.at 1 
21. 10 Teman 
22.00 Ork-ta 
22.30 Haberler 
22.45 Kapanı1-

11.IO Proar .. 
U 3S Su .. crlcrl 
tı.4.5 Haberler 
ı ı oo Sırtıtar 
11.00 Pr.,.ram 
11.03 Paaıl Heyeti 

Yeni Kabineyi Şü 
Saracoğlu Kurd 

t!fi9 Baştarafı 1 i 
sicümhura takdim etmiştir 
sicümhur İcra Vekillerini 
ayn tebrik etmiş ve hepsin 
vaffakıyet temennisinde b 
muştur. 

Yeni Bqvekili Teb 
Ankara. 9 (TAN) - Yeni B 

Şükrü Saracotla. bıısin akpm 
aaat 18 ele Harici1'e Veklletlne ı 
ve burada kendiılni tebrik ed-=
rlcl1e Veklleti erk!nı ile dost 
kabul etmlıtfr. 

Yeni Tkaret Vek;ıJ 
İzmir, 9 (AA.) - Ticaret V 

tine tayin edilen Dr. Behcet U 
ce saat 24 te ebpresle Alsancak 
yonundan Ankraya bareket • 

Teni B...-.n 8ftrl laraco 
t.-US-9e .......... .-wff•~ 
dflerfs. 
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Buğünkü Şartlara Göre T A N ':\ 

ABONI: BEDELi 
l'llrktyo Ecnebi 

C._A_sk_e_rA_ı v __ az_iy_e_t_J 
1400 Kr1 1 8ene 2800 
750 " 8 Ay 1&00 

400 • • • 800 
150 • ' il aoo 

Adres delilııtlrm•k (25} 

Kr. 
• .. 
" Evlenmek, Boşanmak, 
~oğalmak l-Ueseleleri 

MISIR HARBi. 
Kalantor Dilenciler 

Yazan: ULUNAY 

yakalanan zengin dilencilerin mik
darı ııünden güne yiikııeliyor. 

Dünkü ırazetede, İstanbalda, ne eksik 

I• • ı • o d K d • • ne ziyade. tam otu:ı yedi adet zengın n g 1 1 Z r U 5 U en 1n1 dilenci yakalanmıı! Artık gitgide bu 
suretle dilenciliğin de bir meslek şek· 
line ıılrdiği anlaşılıyor: 

Fransız Bugün Yeni Bir Ahlak ve Huku~ Doğuyor: Ferdin~ 
Bu kadar iyi ve Çabuk ha~~r~~n~:~. var. fakirleri var. orta 

· Dün yakalanan diienc!lerin en ko-

Yazan: M. ANTEN 

~ransız mIUeti mütarekenin imıa· 
i sındanberl ııeı;en iki Y!l içinde 

mahrumiyetlerin, felaketlerin ve ısh
rap!arın en büyüklerine katl~~ş.:ır. 
Lavalin bu mütarekenin yıldonu.m~e 
tesadüf eden günlerde Fransız mıl. 
!etinden menfaati ile uzlaşaınıyan mn. 
azzam fedakarlıklar istemesi büyük 
bir infial ve hiddet uyandtrmı,tır. 

Değil, Ailenin Değil, Fakat Milletin ve Neslin 
lantoru olduğu anlaşılan birinin üze. 

N 1 T 1 b • ı d • , rinde altın ve kağıt olarak hayli para a s 1 o p 1 y a 1 1 .. bulunmuş. Zenginlik kadT"::>SıJD'I g•nniı 
olmaları itibariyle diğer otuz a!tısırun 

.. . . da koyunlarında, koltuklarında bir çak Hukuku, En Büyük Millettir ,. Gaye, Nesil ve 
E l Alemeyn bat. kederin~en umıts~ küflü lira bulunsa gerek. Dilencilik 

Laval'in istediil şey malumdur: Yiiz 
binlerce Franaız isçisinin Alntanyaya 
giderek fabrikalarda askere alınan At. 
man işçilerinin yerlerini doldurmala
rı ve bu suretle Fransız milletini esa· 
ret altında tutmıya hizmet eden, Fran. 
sız vatanperverlerine karııı kullanılan 
silahları kendi elleriyle yapmaları. 

Gazetelerde ara sır.l bu mesele!e-
re dair bazı haberler okuyo

ruz. Filan mebus Büyük Millet Mec
lisinde böyle demiş, filan Vekil bir 
proje hazırlıyormuş, filan mütehas
sısların fikir ve mütalca!arı ~öyle 
imiş ... 

,-- Yazan:--, 

1 Suphi Nuri ileri 1 

Şlmı:U biraz da nikth haricl do
ğan çocuklara gelelim ve hat. 

ta bizden evvel mııharip memleket. 
Jeri tetkik edelim: 

B.u ikinci umumi harp milyonlarca 
mubariJ) askertn ölümünü intaç etti. 
Ba milyonlarca gencin yeri boş ita!· 
dıiı gibi vazireıerf de durdu, Yani 
bunlann çoctıklarr da doğmryacak. 
Blnnetlce nesil azalacak. yirmi sene 
sonra askere a!ınacaklar azalacak. 
Fakat hiç bir mirlet •e de.1~ böyle 
bir akıbeti kolaylıkla kabul edemiye
ceğinden tabiatfyle eski ahlak ve ka. 
nun pT'ensiJ)leri yerine yenileri kona. 
calı:tır. Yani flk gaye miimldin merte
be çocuk doğurtmak olacaktlT. Bu
nun için de evlenme. boşanma, met. 
res alma kanun?an baştan basa defi. 
secek. zeınln ve :zamana a:vdıırula
caktır. Artık dinlerden kalma nilrihı 
mahsnı1 veya nik~ı harici çocuklar 
farkı falan kjtllcacağından tabiatiyle 
yeni :ıreni kanunlarla her türlü doğan 
çocuk hak sahibi ve meıru olacak
tır. 

tında. muhare- r YAZAN:~ !iğe du~er .. Ceph~ şUpbe yok ki gayet ince bir sanattır. 
beler ıiddetini kay- l~r~e hiç b~r maf- Hele sakatlık gibi bir sermaye sah"bi 
betmiş olmakla bera. ~ECATI YAŞMUT lubıyet, İngıllz d.ıs~e- olmadan dilencilik edebilenler pek hü-

. d' dah · a rinin alışık ol u~ l'dl 1 ber, şun ı a zıy - .. --·-·--.. --- h t t li.kki i ner ı r er. 
de İnrillz e>rdusunun .. ..•ya e 5 ve Şimdlye kadar gördük1erime gôra 
lehinde olarak devam etmdrtedlr. günlük- itiyadı ustunde en ufak bir te-- dilencileri şöyle tasnif ediyorum: 

Sollu.m _ Halfaya ve M:ırıı3 Matrub ııir yapamaz. 1915 Çanakkale harbinde 1 _ Beli.zedeler: Bu aınıf, hic; bir 

Laval, Hitlerin Almanyaya. çok m!lr.. 
d arda işçi gittifi takdirde mühim mık
darda Fransız esirlerini memleketle· 
rlne göndereceğini vaadettiğini söyle. 
mek suretiyle bu teşebbüse bir nevi 
nıilli tesanüt ve vatani vazife mahiyeti 
vermek Iı>temiştir. Almanyadaki bir 
buçuk milyona yakın Fransrz eıı.~nin 
Fransadaki ailelerinin bunların donme
sini büyük bir sabırsızlıkla ve heye
canla bekleTtlelerinden dolayı bu te
§ebbüsün, bir ı;ok Fran!lızlar tarafın
dan iyi karşılanacağını ummaktadır. 

Fakat buna rağmen Laval'in bu hi
tabının ve davetinin müsbet bir tesiri 
görülmemiş olacak ki Vichy hlik<l.metl 
Fransız işçilerini teşvik maksadiyle 
bir çok propaganda vasıtalarına mü. 
racaat etmektedir. Filhakika Laval'in 
nutkundan sonra Vichy'nin ve diğer 
şehlr!erin duvarlarına Fransız amele
sini Almanyaya gitmiye teııvik eden ve 
bunun sebe-plerini ve kendilerine temin 
edeceği faydaları gösteren ilanlar ya• 
Pıştırılmıştır. 

Hür Franuzların en büyiik vatan 
hainlerinden biri olarak telakki ettik
leri meşhur M. Deat bu teşebbüs hak
kında Oeuvre gazetesinde şunları yaz.. 
trııııtır: "Laval sayesinde. Hitler, FratL 
sız iıçileri A?manyaya akın etmiye 
başlayınca mühim mikdarda harp esi· 
rini şerbest bırakmayı kabul etmek 
lutfund.a bulunmuştur. Temenni edi
Yoruz ~ ki, Alman • Fransız dostluğu. 
nun kurulması ve milli birliğin takvi
Ye ediJmesi zamam gelmiştir,,. 
Fransız ameleleri;ıe iş bulma teşki

latının reisi olan Gabriel Lafaye de 
Pariste yaptığı bir beyanatta bu te.. 
!iebbüs hakkındaki mütaleasını şu su· 
tetie izah etmiştir: "Lava] 'in daveti· 
ne cevap vermek Fransız işçileri için 
vatani bir vazifedir. Fransamn ve im
Paratorlu'funun mukadderatı buna bai 
lıdır. Fransız işçileri kütle halinde Al
tnanyaya gitmekle mühim mikdarda 
Fransız esirini kurtaracaklardır ve Al. 
trıanyada kazanacakları para ile ailc.

1 

!eıine yardım edeceklerdir. bunu yap
makla yüz binlerce ail~i sevindirecek· 
ler ve milletinin minnet ve şükranını 
kazanacaklardır.,, 

Ajanslar. Mareşal Petain'in de dün 
söylediği bir nutukla bu teşebbüsü te~ 
vik ettiğini haber vermektedirler. 

J oumal de Geneve gazetesi bu me. 
sele hakkındaki bir yazısında, böyle 
bir psikolojik meselenin tarihte ilk 
defa olarak ortaya çıktığını ve Fran. 
ıızların ' bu meseleyi kendi vicdanla
rında nasıl halledeceklerini kestirme. 
nin mümkün olmadığını yazmıştır. 

Hür Fransız Görüşü 
Hür Fransız mahfilleri bu teııebbüsü. 

Fransız milletine karşı işlenen en bü
Yiik cinayet ve bu teeebbüse önayak 
olan!an en büyük vatan hainleri ola-• 
tak tavsif etmekte ve meseleyi 5U su,. 
retle izah etmektedir: 

"Almanyanm o kadar çok işçiye ih
tiyacı vardır ki Fransadan gidecek ye. 
ni işçilere mukabil ancak sembolik ma. 
hiyctte ve pek az mikdarda işe yara· 
nıax bir mikdar esiri serbest bıraka· 
caktrr. Diğer esirleri tarla!arda, fab
Jikalarda çalıştırmakta devam edecek· 
tir. Almanyaya yeniden gidecek i~çi. 
ler de evvelce gitmiş olanlar gibi esir 
rnuam~leııl görecekler ve 1Dıiliz ha
va bombardımanlarına en çok maruz 

PekAia; madem ki bu mevzulaı.- ef
kln umumiyemizi. matbuatımrzı, hü. 
ld'imet ve Meclis mahfiıterini meşgul 
ediyor, o halde biz de bildiklerimi
zi, düşündüklerimizi bildirelim. Me
sele mühim ve muğlaktır. Ai!eye, ır. 
ka, mlllete dayanıyor. 

Evlenmek. yani aile kurmak, ço
ğalmak yani nesli ve milleti kuvvet· 
lendirmek değil midir? Ortaya he
men aile, nesil ve millet an!amları 
çıkıyor. Çünkü millet ailelerden mii· 
rekkeptir. Aile kuvvetli olarsa mil. 
let de kuvvetli olur. 
Ali. Fakat fert ne otıuor? 
İşte mesele ..• 
Her vakit ferdin n...•-i4.:ıati ve hu

lniku aUenin ve neslink\ de bir değil
dir. Bunun için de ferdi korumak la. 
zım geldikte mutlaka boşanmak za. 
ruretini kabule mecbur oluy.:ıru-z. O 
halde ferdin boşanma menfaat ve 
hakkınrn karşısında aile devam et· 
mek kaygısı bulunuyor. Fakat aile 
devam etmezse ncsit ve millet zarar 
mı görür? 
1ııte bir mesele daha .. 

Bunun da cevabı var. Şimdi ce
lellm aileye: 

Bb: g-ençlerimlzden nt istiyoruz? 
Evlenmelerini, çocuk yapma1annı 
yani aileyi, nesli ve milleti çoğalt
malarını. 

Bunlarda bize ev!enmeyi kolaylat
mıyorsunuz .. Paramız yok.. İmkan· 
lar azalıyor .. Diyorlar. Onlar yani 
gençler. Fakat bu gençler şehir ve 
kasabalarda yaşıyanlar böyle söylü.. 
yorlar. Yoksa köylünün oğulları kız. 
lan şikiyet ve yardım istemeksizin, 
her vakitki gibi, durmadan ve zama. 
mnda evleniyorlar. Onların derdi 
sıhhat işlerin\ bilmedlklerinden dün.. 
yaya gelen çocuklarım iyi bakama
dıklarından genç yaşında fazlaca öl
düklerini görmelerinden ibarettir. 

Biraz Anadoluda ebeler. doktorlar, 
eczacılar filin çoğalsa bu dert de or. 
tadan kalkardı. Binaenaleyh bizim 
burada mevzuu bahsettiğimiz genç
ler şehir ve kasabahlammzdır. İşte 
bunlar -ki sayıları malum olmamak· 
la beraber herhalde köylü kardeş

lerinden pek daha azdır- evlenmek 
için hakikaten güçlük çekiyorlar. 
Kazançları az, paraları yok, masraf· 
!arı fazla. 

Bugün barem kanunlariyle bile 
yüksek tahsil görenler memuriyete 
başladıklan yıllar ancak tek b~ına 
yaşıyabilecek kadar aylık alıyorlar. 
Serbest m~slek erbabının da geliri 
fazla deği!. Hele bu harp ve darp 
devirlerinde ticaret ve kar imkblan 
azaldıkça azaldı. Şu halde bız bu §C

hir ve kasabalı gençlere evlenmeniz 
lazımdır. dediiimiz vakit acaba on
lara bir iki odalı apartmanlar, ev eş, 
yaları, üııt baı, sonra doğacak çocuk· 
lan için süt. ıııda, ilaç, bez vesaire 
bu!up işlerini kolaylaştırabiliyor mu. 
yuz? Hayır, Biz ancak gelin olacaia 
veya doğan çocuğa birkaç arşın ve 
rebiliyoruz. Hem de bunu bin türlü 
ilmühaber, akla gelmez kırtasiyecilik 
lerle güç halde verebiliyoruz. Bu ka. 

bulunan sanayi merkezlerinde çalııtt- Şimdilik nen ev sahipleri tibi "ıü· 
rı!acaklardır. Laval Fransız işçilerini nü elde etmek,, istiyorum. Hazırla 
Alrnanyaya göndermekle Almanyayı ya§ıyorum: Yemeği düşünerek yemek 
kurtannıya ve kendisini de bu işçile. yedim; çayı düşfinerek çay içtim; te
rin yakın bir Stide yapacaklan isyan nisi dü~ünerek tenis oynadfm. Şimdi 
hareketlerine karşı korumıya çalış· de salıncaklı bir sandalyede hiçbir 
nıaktadır. Diğer cihetten, Almanyanrn şey yapmıyorum; tütün içtiğimi ve 
idaresi a!tmda kurulacak yeni nizan" hiçbir şey yapmadığnnı düşünerek si
içinde Fransanın da bir mevkii olaca· garamı çekiyorum. 
hnı ve istiklalinin ve toprak bütün- Bundan hislenerek Ho1licott'a, bana 
lüğünün temin edileceğini dilııünmek sadık kalacak yeni dostlara malik ol
bi!e gülünçtüt. maktan çok memnun olduğumu söy-

"Alman matbuatı: 70 milyonluk mUs lediğim zaman, tatlI bir safiyetle: 
ternleke halkı arasında ancak 2 mit _ Doğrudur, du Krusett; dedi; bir 
Y~n Fransm~ bulundağunu, 1850 ~~ İngiliz bir kere sizi sevdi mi? Bütün 
~~fusu 20 mıl.~on olan Frans~ bu· ömrünce size kar&ı vefakar bir lı1 -
tun Avrupa nufusunun % 20 sim teıt- k dilik b 1 1 kıl ettiği ha!de bugün nüfusu 35 mil- ay . es er i in 

dar azlık ve zorluk ile kim evlene• 
bi!ir? 

* * ' 
Evlenmek tek ba$ına ev ve ocak 

kurmak demektir. Fakat bu 
gün gençler yine eskisi ribi ana. ba· 
balarının evine gelin veya güvey ge
tirmeye mecbur oluyorlar ki, bunun 
ne kadar fena bir zaruret ve 9-det 
olduğunu herkes itiraf etmektedir. 

İşte gençlere evleniniz demek va
kıa kolaydır, fakat onlarr bir kaç 
metre kumaş ile aldatmak veya mem 
nun etmek gülünçtür. 

Eğer cidden iençlerin evlenmele
rini istiyor isek onlara bir yuva ku
rabilecek kadar yardımlarda balun
maliyız. 

Meseli onlara mesken ve eşya buL 
mak, yerleşmek, yaıamalı: için kredi 
bulmalıyız. Hatt~ evlenmek için kre
di kooperatHleri kurdıırmalıyız. 

Evlenmek işi harp vaziyeti itiba
riyle güçleşince gençler tabiatın ka
nunlarından aynlamıyacaklarından 
nikahsız yuvalar kuruyorlar. Metres 
hayatı raibet görüyor. Tabii bu ni. 
kahsız birleşmelerden çocuklar da 
doğuyor. Avruparun Hristiyan ka
nunları bu nik&.b harici peyda olan 
çocuklara karşr merhametsizdirler. 
(Isviçre medeni kanununu kabul et
tiğimizi unutmıyahm) 

Bu kanunlar bu gibi çocuklara 
kar!lr pek merhametsizdirler. CetnJ
yet yalancı bir ııekilperestıikle b1111. 
lara adeta fenalık ediyor. Fakat ta
biatın zaruretlerini kabul etmiyen 
bir kanun iYi olamaz. En iyi kanun 
ameli olanıdır. ,,. ,,. 

Gitti artık fsamn. Musanrn alılikt 
ve hukuku. Bugün yeni bir ahllk ve 
hukuk doiu:vor: 

Ferdin değil, ailenin dcğilı fakat 
milletin ve neıılin hukuku 

En büyük gaye nesil v~ millettir 
Onun çoğalması, kuvvetlenmesi, ya: 
şamasıdır. Bunun için de artık eııei 
kafaları btrakmak, evlenmeleri, bo
şanmaları, birleşmeleri filan hep ser
best bırakmak ve mümkün mertebe 
çocuk doğurmayı tl'Svik ve temin et. 
mek icap ediyor. Çünkü başka türlü 
yaşanmaz ve yaşatmazlar. Bu rea. 
liteyi gönniven. inktr ve reddeden 
artık yarınl<i dünyada hür ve müs. 
takiJ bir millet olaralı: kalamıı:ı:. Bi
naenaleyh biz de evlenme ve boısan
ma ve aile hukukumuzu yeni baştan 
vücude getirmel!yb:. Eğer geUrmez 
ve hal:t eski ah!ik •e hukuk pren
siplerine saplanrr isek her millet nil
fusunu mttyontarca arttırdığı btr :ı:a. 
manda biz hail (19) tnityon kaJmrya 

Ailenln devamını istiyomz; fakat mahınlm olıını:ı. 

biıtblrini sevmiyen an!aımyan, \--------------
çeketnlyen karı kocalarla kurulan C l"'l A k •• • • 
aileleraen ne fayda beklenir? Böyle e a r OD JubiJesı 
k · · d ti ki a a .Türkiye Sar.'at Mclrtcı:ılcri Mc•unlan Cc.· avga ıçın e ye şen çocu ar Y - mı~ctl Ba,k•nlriı;tndan: htanbul Sanayi mck 
zık değil mi? Onlann ruhları ti ilk tcbınde krrk ıcnMenbcri muallimlik rdereı. 
.,.;;ndenberi muazzep olur durur. on blnleree ıan'atklr ve teknisyen yeti,tlrea 
•-· (Celtl Arkun) şerefine eemiyetimi• tarafın. 

Binaenaleyh ferdin en büyük hakkı dan bir jilbile tertiıı cdllmi~tir. Yarın ••at 
hi,. •iiphesiz boşanınaktır • Bu hak 17 den itibaren Sultanahmettcki San'at O 

y ~ kulu y~ni ve eski sa_n•at meaunlarnnıu ..,; 
olmazsa bayat kabil o!maz. cinayet· muallimlerlmi•i. hD:vOlclerlmiri mııttbuat er
ler artar ve artık ortada ne aile, ne lrlnını ve muharrirlerini kabul ile kesbi ft• 

ref edfı'r~k Vf" hİr (8V ,,:vafttf •••~ltr~~tir, 

cemiyet. ne millet kalır. Şu halde bo- Geri Bırakılan Balo 
pnma hakkı thmıdır. Birbirini sev-

k nl Yarrlrm Scvenclr Cemiyeti Sarıy~r ~ubesl 
miyen, anlamıyanlarr ne anu ar ve tarafından :varrn ;ıece Sanycrrle Can!r l!a. 
ne de mahkemeler birleştirebilir, Bi- Irk ıuinosunda tertip edilnslı olan balo 

Ba"'9ckilln vefatr huebiyle ceri btrakıİ-naenaleyh boşanmak istiyen!ere zor- mmrr, 

tı altında beraberce yaşatmak iste- ASKERLiK iSLERi luk çıkarmak onları mutlaka bir ça. ,------------ı 
mek pek manasızdır. Bu itibarla ka. • _____ ...,..., _____ _ 
n1llllarımız, mahkemelerimiz, hakim- BAKJRKOY AS. SUBESTNDl?N: 

rt b b Yd. P. Tefm. Ahmet nilu Hüseyin Ha,.. 
lerimiz mümkün me e e oşanmayı dann (24096) acele ıube)'e mlıracaatı akıl 
kolaylaştırmalıdır takdirde 107& nırrh lranun ahkamıııc~ cc· 

Bir çok ruhi sebeple;den ba11ka iç· zaıandrnlacalt. 
timai ve iktısadi sebepler de var. 
İnsan evlenirken aldanmış olabilir. 
Zamanla karı kocadan birinin takatr 
veya sihhati bozulabilir. Araba l
henk kalmadıktan sonra artık ma
dem ki evlendin.iz, ölünceye kadar 
beraber )'aşaınıya ve betbaht olınıya 
mecbur ve mahkftmsunuz, demek doğ• 
ru deiildir. Ve böyle bir hak yok
tur ve olamaz Böyle bir cebrin a
dına hak değil. zulüm denir. 

BEYOGLU UÇUNCU SULH HUKUK 
MAHKEMESiNDEN: 842/11191. 

Sellnlk BınkHJ 'l<lkili aTUlıat bık Sııes 
tarafından Gılatada, ltıhtım caddesinde, 
Falero haıı ı& No.dı mlllcim :Sa,. Fuat M'Qnil' 
aıe,.hJne açılan ılaeak davuıımı muhake
moinre dan edilene c&ndcrilen davetin 
lkamctırlhr m°'bul oldufundan l>lll teblif 
iade ediımt, ve talep •cchile 15 cün mUd· 
dctle illnen tebllcat icrasına ftlahkcmcce 
karn "erilmi• .,. m~ıkeme c<tnll olan 'l7/7/ 
942 tarihine m.Uudıf PU&rteal cllnO ıaat 
10 da mahlremeye b!nat ven bir nlı:il 
cllndermesi. aksi takdirde davanın CIJ'lbm
da cllrUlec:efl, davHlye makamına hlnt ol
mak üıere illn olunur. 

Çeviren: ULUN AV 

Tefrika N o. 35 ,, 

batlannda bütün zanlar hiliftııa hiç herhangi bir hatta muharebe bütün ı;id. şey söylemez; bir aokak basında boy. 
bir mukavemet göstermeden .sor ı:ı1. detiyle devam ederken hattın iki y!Ji nunu bilker ... Bekler, pek lüzum gö. 
ratle beı yilz kilometrel;lı: bir c;öl rL metre gerisinde futbol maç?arımn rürse seçtiği avını yalru:ı didelemek,e 
catl yapan ve düşmanı tarJfındarı sılrJ devam ettiğini, cepheyi aşıp sahilde iktifa eder, Fakat bu nazarda. ne ma.. 
bir surette takip edilmiş olan İngiliz kumlann üstünde pathyan mermilerin nalar ne sözler, neler yoktur ... O b:ı. 
ordusunun El Alemeyn hatunda tutu arasında deniz banyolannm devam kış kesenin ağzını derhal açtıran bii
oabileceği hakkında ümitler pe1c za~ ettiğini hepimiz biliyoruz. Bu harpte yük bir anahtar gibidir. 
Jıftı. Gerçekten böyle mtın -.e yo~u- de günlerce çetin muharebelerden son-
cu bir ricat yapan ve gölııesindeo du~- ra Singapura ilk giren Japon öncüleri, 2 - Bu sımfa dahil olanlar bahnı 
manı tarafından kovalanan bir o'du· İngiliz askerlerlnl banyolarını yapar- alacakları çiçeğin tam nabzına göre 
nun, hiç vakit ve fırsat bulamadan her ken buldular. şerbet vermesini bilirler: Genç ıse: 
bangi bir hatta hemen cephe kurarak * * "Allah ııeni scvgi!ine bağışlasın!" Or-
ıalip düşmanına karşı gelmesi ~~?· ç anakkalede, koca bir orduyu bir ta yaşh ise: "Veren ellerin dert giir. 
ra da onun akışıru durdurarak butun teL ı'nııan feda etmeden ve düş. mcsinl" derler. İhtiyar lse: Allaht.a!l 

k 1 '" "' uzun ~mürler temenni ederler. İkind taarruzlarını püskiir~esl ~e arşı 1" manına en küçük bir şüphe vermeden 
taarruzlara da ceçmem ~s~e~ mantık 

1 

tah!iye edebilmek yalnız İng'İllz soğuk smrf dilencinin ihtiyat ambannda bu 
bakımından çolı: zayıf bır ihtım~l da- kanhlıiının başarabileceği bir işti. umumi dualardan bnşka yine giyinişe, 
bi.linde)'di. Bu çok zayıf lbtımalın Dunkerque ricatine yardım için vazi. ~ahaa göre değişik duabrr vardır: M~ 
IC"rçekle~ş olması her. ta~fta hilY!'et feye çaimlan bütün sahil halkı. el- sel& kabadayı tavırlı birini a:örürse: 
ve takdir huııu!e ıretirdı , Sır çok ya- !erindeki irili ufaklı her türlü deniz "Allah düşm,.nlarmrn göıiınü kör et
zıcılar İngiliz ordusunun hayrete de- vesaiti ile bu yardıma can ve gönUlden sini .• der, !şıkla maşuka benzlyen :ki 

1 1 genci görUrse: "Allah ayrılık rilzi ıtBs.. ier bir surette lcendlnt t0 P,. amış 0 - iştirak ettiler. Çünkü bu i' yalnız 
masmın ve Mareşal Rommel ın bıı hat. memleket mess!eııi deiil aynj zamanda termesin!" ve yaşının iler!C?mesine nğ. 

1 k men gözü çöplükte kalan babaç bir 
ta karşı yaptıit taar~ a~ a ame.. da bir ııpor meseleai idi. Almanlann hoı:osa karşr da: "Y:mıdan kibiT'ya e· 
te nframasınm aebepler•ni ıneelemiye bile hayret ve takdirin\ kazanmr, o. 
çalıftılar. Btt huausta ekseri mütale- lan Dunkerque ricati bu ruh ile ba. llne ~!ine kuvvet verııın .. ., temenni· 
alar, İngilizlerin bu h_atta .. süra:ıe tak- ıanldı. sini kaçırmaz. 
viye ve malzeme yetiştiTdı!d~n, uzun Libyada, hiç bir panik biasine ka· 3-üncü ımıf sırnaşıkhrdtr: Kovul. 
çölü hiç durmadan geçen Mı~ver or- ptlıruıdan, plpoııunun dumanınr savura mıya aldırış etmezler; lltı:ndilerinl a
dusunun yorgunldu v• üsleııırıden u- savura s!ikGnetle rkat eden İngiliz deta eski ldare!erdekl köP.rü tahsildarı 
ıaklaşmı, bulunmaaı, İnıriliz ordusu- gençle;i Londrada en ant Alman ha· gibi sokaktan "müruriye" resmi ahın 

dah d ~ 1' b' k tan ' bir memur addederler "Allah versin!" nun başına a e.er ı tr omu va taarruzun11 çay maııasmda haber a-
ıreçmesi vesait sebepler üstünde trp... lmca, çay içmekten vazgeçmlyerek deseniz; "Allah bana gökten indirecek 
lanmaktadır. bardağını eline alıp silld'inet!e sığınağa değil ya_ Yine ııenln elin!e verecek" * * giren ve orada çayına devam eden tn- der; kaşlarınızı çatıp azarlasanı:ı:, kı-

zar. beddua eder: "Benden beter ol!" 

ileri sürülen bu ı.ebeplcrin hepsi giliz ailelerinin çocuklarıdır. 
tn d 1 ,2il der: velhasrJ parayı koparmayınca ya. 

doğrudur Nitekim biz de yazıla.. Tarihte, giliz or il an, o şmaıı- kanızı bırakmaz. 
rımrzda İngillı: orduaunttn El Alemeyn tarının taarruzluiyle h':.ç n;ıall~p ol- Kalantor dilenciler bu smda dahil 
hattında tutunabilmesinin. k:lybetmiş ı muşlarcbr · Fakat ~u maglQbıyetler on. değfld1rler, Fakat elJerinde ılıe mu. 
oldafu malr;eme ve vesaitin hernen te. ıarm . ıonunda duşmanlanm mağlQp kabele edecek silAhlarr haylt truvvet-
li.Hsine kara ve havada motör üstün- eden matlannı lnranıamıştır. u olması lazrm gelir. Mesel§. bun-

lütü iİc bu kuvvetler ııu~ında tam 1 * * )ardan birini başınızdan savmak için: 
bir işbirliği teminine bağlı o!duğunu "Boruk!uk yokl" deseniz:. derhal: "Ben 
yazmıştık. N apoleon dihl bir askerdi. WeL de var efendim Yüzlük mü bozdtıf'a· 

Evet. bu mütalealar diğer herhangi lington yalnız inatçı bir aslı'er_ caksınız? .. Naıııl para istersiniz?,. di· 
bir ordu hakkında doğrudur Fakat di, Bu inat o dehlyı nihayet yere yecek, 
İngiliz ordusu hakkında eksllctir. İn. serdi. Şaka değil dediğini de yapacqk. 
giliz milletinin başka milletlerde pek 1914 . 1918 hublnde Alman ordulan Dilenci hikbelerinin ic;inde Naı;ret. 
nadir bulunan yüksek baı:ı hasletleri yüksek kumanda harekat şubesi ~efi tin Hocaya ait şu fıkra pek hogtur: 
vardır ki bu hasletler gf'n~k bu cöt general Watzel hatıratında diyor ki: Adamın biri ne zaman hocaya ras 
muharebelerinde cerek İngiliz harp ta. "İng'iliz ordusunu tabye sahasında gelse: 
rihinde buna benzer vaZ'iyetl-eTde In· şayanı hayret derecede beceriksiz, ln - Hocam bize buyur da bir sobn 
&iliz ordularının süratle \:c-ıdilerini ıiliz askerini. manevra kablliyetı ba· ekmek yiyelim. dermiş. 
toplamalarına en birinci imi! olmuş- kımından çok hantal buldum. Pakat Hoca herifin mütevazi bir davet şek. 
!ardır. bu Hkerin ve bu ordunun bir tek has. ll gibi telikki ettiği söı:lerinl kabul 
İng!Uz milleti bütün milletlerden tcti vardır ki bütün kusarlarını te!Ul etmiş, bir gün kalkınş evine gitmiş. 

daha soğuk kanlı ve ayni ZP.mıında ederek neticeyi kazanmasında lmi! :ı Hoş be~ten sonra yemek vakti gel, 
daha sebatkar bir millettir. (Soğuk luyor, İnat. Ben. bugün, dif.er h:r miş, Ev sahibi kilerden bir okka ek· 
kanh kelimesinden kasdetinek istedi husuıt& İngiliz aııkerine üstün olan mek ile bir baş soğan çıkarmış, Ho
ilmiz mana cesaret defil, müabet veya Alman askerinin istikbalde bu şayanı canın önüne koymu:ı. Tam bu <;mıd:ı 
menfi heyecanlara kapılmamak istida hayret düşmanının dehşetli karakter!. bir dilenci kapıyı çalmış, Ev sahlbi 
dıdır.) Her milletin karakterinde az ne ben.re?' bir karakter sahibi olarak köşe pençeresinden uzanmış: 
veya çok mevcut olan sebatkarlık haı;.. teTbiye edilip yetiıtirilmeııini tıt~· - Defol oradan! Dcmiıı . Alimallah 
aası tnırili:ı mil!etindc milli bir lnat rlm.,, inersem kemiklerini krranm. gözlerin! 
ıeklinde tecetli etmiştir. Hayatın müs. İşte bugjjn umn bir çöl ricatinden oyarım, clğerlerini deler!m ... 
bet veya mtnfi biltün tezahürlerini tam sonra birden dönüp hasmını kar,rta. Hoca hemen oturduğu yerden fır-
bir ııporcu zihniyet ve girüıil ile te. yan ve onun hamlesini duTduran İn. ta.mrş, pençerenin öniine gelmiş: 
likkiye alışık olarak yetiştirilen İn· g-iliz ordusunun bu kadar çabuk Jı:en. - Aklın vıırsa demış . durma. sa-
rllf% milleti, ne büyük zaferlerin sevin- dini toplamRsmın en mühim iki amili WIJ. Herifin şokaeı yoktur. Dediğini 
cinden ııarhoı; olur, ne de maf!ilbiyet lnciliz soğuk kanlıhiı, İ"giliz inadı. yapar hat 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Defterdar muavinli~i odaslyle pul ve muhakemat ve irat ve servet 

müdürlükleri bürolarında yaptırtlaca k ( 11556,64) !ira ke~if bedelli sabit 
dosya dolapları 1317/ 942 Pazartesi günü saat H de Milli Em!Ak Müdür
lüğünde müteşekkil komisyonda açık ekslltme ile ihale edilecektir. Mu
vakkat teminat (117) liradır. İsteklilerin en az bir taahhütte bln ltralık 
bu işe benzer i11 yaptığtna dair idarelerinden almış .>ldu~u Ve!likalara is
tinaden İstanbul vHiıyetine müracaatla eksiltme tarihinden tatil giln1eri 
hariç üç gün evvel alınmtş ehliyet ve 942 yılına ait Tice.ret vesikalarmı 
ibraz etmeleri muktazidlr, 

Mukavele, ekslltme. bayındırlık işler! genel, hususi ve fennt ııartna
nıeleri, proje keşif htil~sasiyle buna müteterrl diğer evrak Milli Emlak 
müdürlüğünde görülebilir. (6839) 

SPOR 

Bugünkü Tenis 
Maçları' 

Mh~a'!ir Alman tenisC'ilc>rf bur.iin 
saat 16 da Taksimdeki Dağcılık klü
bü kortlarmda. l'ehrımiz tenis91leriyle 
karı: Ti aşacaklardır. 

Bugün. yarın ve Pazar günü devam 
edecek ol:m turnuvaya iştirak ede· 
cek olan İstanbul tE"niı:çileri ŞU oyun
,.ufardan mürekkeptir: 

Tek: Hasan - Fehmi - Nişan - Su
at Subay, 

- Nasıl olur? dedim. Size s:tobri
;ron 'un bir ltitabtru nasıl ithaf ede -
)'im? 

- Oh! Biz tnıUterele öyle :raııarız! 
Sonra ba~iyle tasdik eden Holli

cott'u göstererek, ilA.ve etti: 
- HattA Jeffri diln bana "Lord 

Bayron,, un şiirlerini ithaf etti! 

* * Polo OY\lllundan geçerek ormana 

ile yedi buçuk ki~ o1uyona. Otomo
bil, bizi yolda bekliyen fak.irin önün
de durdu. İki kolsuz harmani ile a• 
rabadan indik ve onun arkasından 
sarplığa daldık. Sanki bir fırçada do
laş?Yoru:ı:; yalnız fll"çantn kıllan J61'l• 
ni'den yüksek olduğu için çocuk kay
boluyor; ayaklarmırztn altmda gürül
tülü kaçışlar oluyor. Acaba taavşan 
mı? Dikenlerle güresen Holicott mı· 

Zeynep Khriil Dolunievi çamaiırhanulnin tamiri açık elı:ıiltmeye 
konuimustur. Keı;if bedeli 1483 lira S9 kurus ve ilk teminatı 107 Ura Sl 
kuruştur. Keşif ve prtname Zabıt ve Muamelit Müdürlüiü kaleminde 
cı>rülebilir. İhale 27/7/9f2 pazartesi günü sut H de Daiınt Encümende 
yapılacakttr. 

Taliplerin ilk teminat makbuz Ve)'a mektuplan, ihale tarihinden (8) 
gün evvel Belediye Fen İşleri Müdürlüğil~e müracaatla. alacaklan f~~ 
ehliyet ve kanune nibraz1 !hım gelen diger ve&ikalarıyle ihale günü 
muayyen saatte Dalmt Encümende bulunmalar!. (7444) 

Cift: Ha~an - Fehm: - Nişan - Me
lih • Suııt Subay · Kriz, Enes - Suat, 
S@mih - Orhan. 

Bugün yapılaC'ak ma~lar 
Saat HJ · Tek erkekler: 
Koh - Hasan. 
Saat 17: Eırnert · Suat Subay. 
çıtt: Saat 18: 
Hasan - Fehmi Nişan - Melih, 
Saat 19: 

gidiyoruz. rıldanı)'or: _ 
- Ayıklannızt ba.stıtmtz yere dik· 

kat edln! iKiNCi 
ve 

Koh - Eggert. Sual - En~. 

RAŞlT RiZA TİYATROSU 
Harbiyede, Eelvü bahccshıı'le 21,30 o 

HALiDE D\~KIN Beraber 

&AÇLARINDAN UTAN 

Vodvil - 4 - oerde 
~on olan Fransanm AV?'llpa nüfusunun Misıs Berley ~eldi. Çıkmak ç 
an k ("1'. 8 · ı te•kil ettiğinJ halbuki hazırlanm1$, yanı fazla olarak elinde 

ca 10 ın ~ · bir fötr k t t B bir ki 

Miralay Berley, "Holy Land,. a pek 
güzel çakal taklidi yapan bir fakiri 
çağttttı. Bu adam Çalfalların bir av 
paralarken çıkardıkları memnuniyet 
sadalarlnr o kadar :mükemmel taklit 
ediyormuf ki, biraz sonra z~afetten 
hissesini almak lııtıyen birçok hay -
vanlar çalılıklardan kendilerini ıös -
terlyorlarmııı. 

AtaÇJann arasmda M1sis Berley'e 
ellerimizi yırta yırta bir reçit açı -
yoruz. Bir tepecik Ü!erJnde ufak bir 
saha biltün çalılıia haklın bulunu -
yor. Fakir bizi burada durdurdu; 
harmanileri yaydık ve uzanarak bin• 
terce haşaratm faal vtztltılan arasm
da bekledik. 

rasfiye Halinde Bulunan Üsküdar - Kadıköy 

Bavalist Halk Tramvayları T. A. Şirketi 

Taafly6 Memurluğundan : .. 
kA YIP - htar.bul acyrilııeferlııdcn aldı · 

fnn 70'17 sicil nwnaıah tofC!r ebliyotna'llc" 
Ue Sthhl,. ıııuaytrı# cllzclınımı ve rıtanb\i 
P'enerlnden tldılım nllfuı te:keremı t aybct 
tbıL Yenilerini aJaufımd.an nlı:ılerini 
htllrrnll J'Olctur 

b' d ı ti kuvvet ve kudretinin nll- şap a u uyor. ana -
ı~: ~ e n"tenasip bulunduğunu ve tap, bir mürekkepli kalem uzattı; 
... ~ ~ e mu k Almanyanın idaresi Holllcott'a nıinah bir gurette gülüm-,,eru mzamxn anca . 
"c Mkimiyeti altında kurulacağmr yas- sedikten sonra: 
llltşlardır Bugün Alman :zaferinin - Geleceğfntzt biliyordum: i!ed.i; 
Rransanı~· ölümü olduğundan ıerre b.. bu kitaba benim lçtn bir ıey yazar 
dar !iÜphe edilemez. Alman fabrika!a_ mısmu:? 
t'tl'lda Fransu i~c;ilerinin yapacakları Nasıl yapmış da Delhi'de benim bir 
&ilahlar Fransz milletinin kurtuluşunu eserimi buldurmuş O ne? Bu "Me
teci'-•frecektir. Hic; bir Franıız iıgiıi zardan ötesinin hatıratı., nın birinci 

IH cildi!. 
buna razı olamaz.,, 

Beıı yeniden !'rahStz oldum: Polo
yu se:vred!Yorum, amma çakallan cfü· 
şüniiyoruın. 

Misis Bar?ey be:nhn sabırsublıına 
acıdı, Yola dü3tük. 

Laura Berley'in ktıllandı~ı Ford'da 
yedt kişiyiz: Karı koca, basamakta 
üç genç zabit, Hollıcott ve ben. Te -
pemizde arabanm, kaputunun ilstlln
de muvazene oyunu 01Jl:Yan Jonni 

Cel!ıfmden btr sfnra çıkmltm. E -
Urnden aldılar. Hollfoott•a ~ 

- Hakikaten burada eakal var lı\ı? 
- Eter konufU?"Saııu: olm1yaeak •• 
Fakir nereye kayboldu? Görmüyo

rum Fakat biç rüzgAr olınadtğr hal
de, ~u karşımdaki c;ahltk neden sal
lanıyol"? Mutlaka arkasırıda bir hay-
van olacak. • (Devantı var) · 

Ullc6c!ar • Jtat!ık!t ve Havaı.ı.i Halle 'framWYlar. Tür'k Anonim 
$lfketinl.n S/8/H2 tarihinde f~kal!de sUNıtte ict;m'ıa ı:cten hissedarlar 
umum.t Be:r'eti Sirnfuı fesih ve tasıiyegiae :tarar vermış oldulundan, 
Şirkette ılaeakb olanJarm Tte~t Kanunun 44S nci Esas Mukavelena
menin 94 ncil maddelerinde yutlı müddet zarfında me:ı:Jı.Or Şirketin tl's
ktldatda Balhırbaşmda\d f dıre Merkezinde bulun~n Ta~flye Memurlari
na müracaatla alacaklarmı isbat etmeleri lüzuınu ıU.n ° unur. 

:raarıya Memurları 

SS7 do.iumh• Ha)'Ti oilu Ali Recep Svıhn 

KAYIP - Ernin&r.Q Kıymakamlı~ınd -
alınakta oldufum 2192 numaralı asker ~ile 
terine y.rdım cüıd•nımı kaybettim. 'lcnısl 
ılıcd:ımdan eskisinin hOkml! yoktur 

Bcyaırt Tav•anta'' Kar•kol sokak Z 
No. da Hanife Teısiden 



Dünkü Hazin Tören ['~----.... ------·--, 
ö1ümu bütWı yurdda derin Maarif Vekaleti 

bır _teessür uyandıran Başvekil Beden Ter-bı·yesi Umum Mu··du··rıu·•gVu•· 
ve Istanbul meb'usu doktor Re- 1 

fik Saydamın cenaze merasimi ı • 
d~Jı?~~ı~ erken saatlerin- N E Ş R 1 ~ ~ iJ' 1 
de köprtl ile Taksim arasındaki 
yollnrda bir fevkalfıdelik göze 
çarpıyor, limam dolduran buyük 
'\ie küçük deniz vasıtalarının, 
resmi ve hususi müesseselerin 
yarıya inik bayrak.lan şehre yas
lı bir manzara veriyordu. Cena
ze töreni onda başlıyacağı halde 

Beden 11 rl)ıycı;;f Umum üdilrliiğü tara!mdan neşredilen kitap· 
lardan a~a ıdıık lc.r ka~tlnrmda'k i bedellerle satı~ ç.ıkıırılmıştır. İsti· 
yenler: Anlbrada: Akba Kitabevinden, İstanbulda Muallim Ahmet 
Halit, 1nkılao ve Çığrr Kitabcvlcrtnden; Karsta: M~1met Türkel'den; 
Boluda: Zafer K"tabevinden; Ankary, İstanbul, İzmir, Diyarbaktr 
.Afyon, Kon~, ntalya. Ad~na, Antakya, Sıvns, Erzurum, rafü;on, 
lsalmun Maarif Vekilllsi Yayıncvlerindcn sntın almcbılırlcr, (7262) 

Kuruı 

TAN 

F j K~R 1 T. K A R D E Ş 
Otomobil ve Makinist Okulu 

Bomontl, Tramvay dura§ı kartlı• • fltlf 
Yaz: tatili y apan okulumuz Pazartesi ve Perşembe 
günleri saat 9 dan 12 ye kadar EylO.lde a~lacak ıo
fôr devresine gireceklerin kayıt muamelesine baş
l< omı~ır. Okulun müddeU, derıı progratnları, imti
hanları ve kabul şartlan ha'kktnda biline~ her 
noktaya cevap veren yeni talimatnamesini isteyiniz 

ve yerl~rinizi şimdiden temin ediniz, 
T e 1 e f o n : 80259 

HASAN MÜSTAHZERATI 

10 - 7 - 9'2 

~--~~----..... ıiılııİll ......... ___ ~ 
BEKLENMEKTE OLAN 

P ·Q k ER 
Tr.af Bıfaklarr 

Gehn!ştir 
Dlkbt: lstanbulda 1 adedi 5 

kuro§tur 
lstanbulda 10 adetlik pakeU 43 

kuru~tur 
Ta,rada 1 adedi s~ 10 adedi 50 

kuruştur 

saat dokuzda alayın geçeceği 50 Atl~tizm el kitabı 
yolların yaya kaldırımlan halk- 40 Futbol hakem klavıızu 
la dolmuştu. Bu kalabalık ca<L 50 Bt'ynelmilel futbol kaideleri 
deyi sıralıyan ve hatta caddeyi 50 Futbol klavuı-u Bayatlamı~ veya bozulmuf Hasan öı:liJ unlarını çot:uklara ve yav· 

Kullananlara Veya Sahcllara i 
1. İstanbul ··ı.evazım Amirliği }.: ·. 

2n K 1 rulara yedlrilmnlnı ve güne§te veya ziyada veya tett•ke içinde uzun 
gören bütün birulların pencere- v oy spor saha Tl hakkmla öğUtl~ 

125 Esk Tü k S 1 . d 1 ı:aman kalarak •va;;fını kaybeden Hasan Zeytinyaölarlnın mide ve 
!erinde de göze çarpıyordu. Dük ı r por arı üzerın e ara~tırma. ar 

75 od . karaciğer hastaltklıırında fçllme.1 muvafıkı aıhh.ııt olamıyacağlndan: 
kanlar kepcnklerın· ı· ı"ndirmı· c:, M ern atıctu·m ( :.- 50 B lk k k bu gibi Hasan rnli8tahı:eratı Hasan Deposu va fUbelerlnde tazelerlyle 
nakil vasıtaları durmuştu. 1 a an ır ·oşusu -._ _. 

M Balkan güreşleri değlıtlrlleceği llln olunur r 
Bu sırada lstanbulun güzel 150 Groke - Romen güreş oyunları 1 . 

sesli okuyucuları Refik Sayda- t50 T~is '- ~ 
mm Türk bayrağiyle örtülü naşı 75 Kayak sporu ' · 1

1 

KARAR HÜLASASIDIR · 
etrafında yer almışlar hüzün ve. 1 Su Klt.ııbevlerlnae Beden Terbiyesi ve Spor mecmuHı da bulu· 
ren sesleriyle Kur'an okuyorlar- nur. (7262) Karar No. 28 - Tayin edilen fiyattan yukan kömür ~atmak ııuretl:rle 

dı. Bütün çehreler kederli}di. '~--ı-•••l!lll•••••lil••••••••••Iİİl•llll Milll Korunma kanununa muhalefetten maznun; Pendikte Ankara cad-
Bu dini merasinı saat ona kadar .....,..,...~~ desinde 50 No. da seyyar satırı Ali ofılu Mustafa Gök hakkmda Üskli· 
sürdü. Taksim meydanından dar Milli Korunmn Mahkemesinin 20/ 4/ 942 t3rih ve 21\ s~yılı karniyi• 
ZukUr hastahanesine giden yoL T u·. R K ı· y E c u·. M H u R 1 y E T 1 yedi lira ağır p:ıra ceznsına ve kömür bedeli (399) k~un musaderesln" 
da törene istirak edecek birlikler hükmedilmi~tir, yer alınış, ~csmi ve hususi daire 1 R _ _,, __________ .._ ________ .._ _______ _ 
müessese ve güzide zevat ile kon z A A T B A N K A s 1 KARAR HÜLASASIDIR 
soloslann ve bankaların sayısı Kuruluş Tarihi: 1888 
yuzü geçen çelengi yolun bir ke. • Serma,·esi: 100,000,000 Türk Lirası 
nannı boydan boya doldurmuŞ- J 

tu. Saat ona kadar şehrimizde _ Şube ve Ajans Adedi: 265 
bulunan mcb'uslar, komutanlar, Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 
vali, vilayet, parti, belediye ve 
btitün resmi daireler erkanı hu
susi müesseseler müdürleri mer. 
humun yakın akrabası ve dostla
rı cenazenin bulunduğu hasta
hanenin mcdhalinde toplanmış 
bulunuyordu. 

Saat tam onda ta.but, yakın akraba 
sı dostlnrı ve mesai arkadaılan tara.. 
fı~dan bulunduğu yerden kaldırılaralr 
eller üstünde caddeye çıkarıldı, Bura· 
da bekliyen top arabasına konuldu. 
Sıraservi!er cnddesinde Taksim isti
kametinde en önde blr Tıim bannosu. 
arkasında deniz bandosu bulunuyordu 
Bando matem havasını çalmafa başladı 
ve a!ay hareket etti. Bandoları kahr~ 
man erlerin ta.şıdısı çelenkler onu da 
cenazeyi taııyan top arabası takip edi
yordu. Arabanın iki yanında tek: sıra 
halinde kahraman erler silihları yere 
çevrilmiş bir vaziyette yürüyor, bu 
tı;k sıranin dış tarafında da Darüş,afa
kalılar tek sıra halinde ilerliyorlardı. 

Cenazenin hemen arkasında merhu
mun dört yakın nkrnbası ılerliyor. On. 
!an Vali, Sıvll Erkan. Mebuslar, dost. 
ları ve iş arkadaşları takip ediyor. 
Başta Orgeneral Fahrettin Altay ol
duğa halde Örfi İdare, İstanbul, Mer
kez: komutanları ile diğer lcara ve de· 
niı: komutanlan. Kara Deniz ve Hava 
yuksek rlıtbdi subayları büyük üni
formalarile aığır adımlarla i!crllyor
lardt. 

Bu suretle teoekkül eden alay has
tahaneden Sıra Serviler yolile Taksim 
meydanına yirmi dakikada ıeJdi. Bu
rada alaya katılacak birlikler ve abi
dcnın onıinde de kor dip!omatiie men. 
sup zevat yer almııtı. r. 

Taksatm meydanında cenaze :ılayı 
şu suretle teşekkül etti : 

Önde bir inzibat kıtası, bir savari 
polis müfrezesi. bir piyade alayı bir 
deıuz: ve bir hava bölüğü, bir jandar
ma kıt.ası, bir polis· miıfrezesi bando
lar, çe!enkler ve cenazeyi taşıyan top 1 

arabası, merhumun ailesi erkim. valı, 
Başvekilct Mlist~arı , Başvekalet hu· 
sasi kalem müdürü, Ba~vekilet yaveri, 
Protokol umum müdür muavınl, :Me-

1 

buslar ve ordu erkanı, konsoloslar, I 
iıniversite rektörü. cdekanlar, p-ofe
sor1er, vilbet. parti, be!ediye erkanı 
ve'kalet umum mıidürleri ve müfet. 
ti!ileri. müessese ve cemiyetler müdür 
ve mumessilleri, bir piyade kıtası. 

Bando matem havası çalmakta de
vam ederek alay aiır aiır Takıim, 
İstiklal caddesi, Tepebaşı, Si&hnne yo. 
kuşu. Karaköy, yoliyle saat 12.20 de 
Karaköy kbprüsüne vardı. Burada köp. 
runün Adalar iskelesinde denizyoll;ı. 

rının Suvat ve Bargaz vapurları cena. 
zcyi ve merasime iştirak edenleri Ha)· 
darpaoaya götürmek üzere bekliyordu 

BırliklCT Kciprü üzerinde ihtiram v,;,_ 
ziyeti aldılar ve top arabasından in
dırilen tabut kahraman erlerin el!eri 
üzerinde Suvata nakledildi, Birllktrt. 
den maada alaya 9:ıhıl bulunanlar da 
vapurlara geçtiler ve çelenkler de ta. 
şındıktan sonra her i ki vapur hare. 
ket etti. 

Bu suretle bu İılanbu! çocueu do;. 
dueu ve sevdıği lstanbuldan ebr..d.y
yen ayrılmıo oluyordu. Köprüy:i dol 
duran hemserilcri de vapurlar ufukta 
ka yboluncaya kadar yaşlı .:ozleriylc 
onu takip ettiler, 

Haydarpasa iskelesinde de kesif bir 
halk kütlesi birikmiı ve bir askeri müf· 
reze yer almıştır, Tabut yine er!erin 
elleri iıstunde taşınarak gara ve ora
dan da hususi katarın en arkasınt!a 
bulunan hususi salonlu vagona nakle
dildi. Ccnazeyı götürecek neona Turk 
b~yraklıırı asılmı tı. Cena7e nakledil
dikten sonra Vali, Baıvekfilct müıte· 

Para Biriktirenlere 28 800 Lira 
VERiYOR ' iK RAMiYE 

Ziraat Bankaasnd• kumt-aralr ve lhb•,..ız t urruf he olnrınd• en •z 150 
hlnııal bulunanla.ra .. senede 4 defa çekilecek kur'a ile aıaGıdakl pllna go· 

1 re 1kramlye da~ıhlacaktır: 
~ ~det 1.000 4-lralık 4,000 Lira 
4 •• 600 • 2 .000 .. 
4 • 250 • 1 ,000 • 

40 ,, 100 .. 4 000 • 
100 • 60 • 6 000 ~ 

120 11 40 • 4 ROO • 
160 • 20 • 8.200 • 

DiKKAT: Heaaplar1ndakl paralar bir sene içinde 60 füıdan afaOı dOım•· 
yenlere ikramiye çıktıl)ı takdirde % 20 faı:laalyle verlleçektlr. Kur'al•r 
•enede 4 defa, 11 EylOI, 11 Blrlnclklnun, 11 Mart vı 11 Hulran 

tarlhlorlndo çcklleeektlr. 

Maltn iyi cinsinden herkes an
.lıyamaz:, f:ıkat m rkaıııhı herkes 
görür ve aldığı malın cinsini 
ekseriya markasına güvenerclc 

alır. 

Siz de " K A L .. sabunu alır
ken a~ağıdaki markaya diklm t 
edini~. Zira birço1c mağşu~ .Yeşil 
sabunlar " K A L .. pirfna 
sabunu yerine sürul:nektedır. 

Tasfiye halinde 

Tel ve Çivi işleri 
Türk Limited Şirketinden 

Tel ve ;fvi fsl~. TOrlr Limited Şir
keti heyet.! umumlvesf S0..5.942 tarihli 
i~Umamda ~rltetln fe!l."1 ve tasfiyesi
ne karar vermiştir Keyft:ret uııuler 
tesçfi ve llAn ffillml! olduğ"und:ıın ,ır. 

ketten alacak Jdc!ıasmda bulunanhırır 
bir sene zartrnda al1ıraklarmı müsbi1 
evrak ve veaaıkle birlikte Galatadıı 

Havyar hantnda tasfiye memuru A
vukat İbrahim Adanrr'a mOracaatla 
haklarını isbat etn>eJerl lQzumu llAn 

ı•lunu•. 

,. Sünnet için ~ 

1 
Şehir Telefon Rehberinin 373 1 

..._~lllııi.•••Iİİ•••••ılıiiılll•'" ncü sahifasina 1ôtfen 
HUKUK'-------· BEYOCLU UÇUNCU SULH 

M,\HKEMESINDEN ı 942/11503 
SelS.riik Banbır •ckıll avukat 1ulı: Sııı;.ı 

tarafından, }J;,yofhı, Afa Hamım Lambrı· 
nidis apartımınındı mukım B y An ttrlı 
l.ambrintdis aleyhine acılan alac•k davası· 
nın mubalı:cmtslnde dava cdılcne CöıvJerilen 
dantıye ıltametı:Ahı mı,lıul oldufundaa blli 
ttblıf iade cılilml, ve talep ve,hıle ı 5 ılln 
mDddctle lliacn tcblııat icrasına mahkeme· 
cc lıarilr 'llcrllml1 vo muhakeme ırlınU olan 
27/ 7/942 tarihine mDsııdif pazartesi ıUnU 
saat 10 da mahkccmye birut veya bır n · 
kil ıöndermes!. aısı uki!irdc davanm ıııY•· 
brnda cörQlccefl, davetiye nnl:amına kalın 
olmak üzere ilin olunur. 

~ksürük ve Bronşit 
TURA~ 

Muhasebeci 
Aranıyor 

Karar No. 76 - Tayin edilen fiyattan vukarı ekmek satmaktan 
maznun Üsküd:lrda .Kalafat iskelesinde kayıkİarda yatıp kalkan Ahmet 
.oğlu ıİımıail Kurt Üsküdar Milli Korunma Mahkemesmin 26/5/ 942 tarih 
ve 76 sayıll karar.lyle ıon lira ağrr para cezasiyle mah~m edilmiıtlr. 

11- lforkc:.in rağbetini kazanıuak büyük 
muvaffakıyetler temin edilmiş ol:an 

Alabanda Revüsünde Okunan 
17749 ÇİYA ÇİYA PortokaI Türküleri 

COLUMBIA PLAKLARINDA 

1 satrşa cıkarılmıŞtır. ~. 
Beste: Sadettin Kaynak-Okuyan: Cahide Kandura ' - ., 

Matbuat Umum Müdürlüğün.de~ 
1 - Ayda bir defa neşredilmekte olan Ayın Tarihi mecmuastnın 10 

nfrshasmm tab l~i kapalT zarf usuliyle münaka!<aya konmu~tur. , 
• 2 - Aznml 30 formadan ibaret olan mecmuanm beher niishasıntn 
adedi tab'ı (1000) air. - • 

3 - Formanın 25 lira itibariyle tahmini bedeli (7500) muvakkat te
minatı (562,50) liradır. 

4 - Münakasa 20.7.942 ta rihine müsadif P.azartesi '1inü saat 15 de• 
Ank;ır;ıda Baş,·ckaiet Matbuat Urnum Mlidürlüğil Satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. 

5 - Şartnameler Ankarada B:ış,·ekalet ~·:rnthuat Umum Müdiidiiğü 
Le\·azım Ayniyat 5ubt>sindt'n, İstanb1Jl matbuat bürosu!ldan perasfz ola-
rak almır. · 

6 - Taliplerin teklif m~ktupla rtnı şartnamede ve 2490 ~ayılı ka
nunda yn71lı V*' nikit• ~rab r 203 ,942 Pa.sartesi günü l!'Pııt 14 de luıdar 

Ank2rada Ulus meydanmda Koı; apartımanında Ba§vekalet Matbuat U
nıum Müdilrlüğli Satınclma Komisyonu riya<ıetine tc\'dt etmeleri . veya 
taahhütlü mektupla göndermeleri rica olunur. (7208) , 

,. 

__ , 

TÜRKİYE iŞ BANKA·S·' 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 lkr&mfytı Plln~ ·· 

Ke~deler ı Şubat. 4 Maym. 3 Atu!ltos. ı fldndteirfn ' ' 
tarihl~'l'inde yapılır. 

"l 1942 ikramiyeleri --
ı adet 2000 Urahk-2nno.- Lir• 
a • ıooo • -3000.- • 

40 adet 100 llrahk.:.....fOOO.- tJr• 

60 • IO • -aoo.- • 
2 
s 

10 

• 
• 
• 

750 
1100 
250 

• 
• .. 

-1500.- • 
-tı100.- • 
-2.1\00- • 

200 
200 

• 
• 

u 
10 

• --6000.-
• -ı*.--................................. .. 

Bt.YOCLU U(,:UNCU !'lllLH HUKUK 
MAHKEME.SINDE.N: 94:Z/ HIH 

BEYOCI.U UÇ\JNCU ~Ul.H HUJl.UK 
MAHKEJ.1ESINDEN : 942/ISN 

1 
1 

i 

:.rı, Baoveklilet kalemi mahsus müdü. 
rli, Başveki! et ylveri, protokol umum 
müdıir muavini ve yakın akrabala:-ı 
da trende yer aldılar. 

Saat tam on üçü beş geçe ıann ça. 
nı trene hareket i5areti verdi ve tren 
peronu dolduran komutanların son ih. 
dram selamları ve halkın ıon hazin 
teşyii arasında, An.karaya dotru ha· 
reket etti. 

Komprimeleri <lerhnl keser. Her 
eczanede kutusu 35 kuruştur. ' , BEYOCLU U(;UNCJJ SULH liUKUK 

MAHKEMESINDEENı 1142/11598 
SeUnik Bnkatı nkill ıvukot hak Saıea 

ıarafrndan, XadıkH;v. Moda, Arif paıa apar· 
trmamnda' ıııutime Bınıı Halide %rfan alcy. 
hiıı• açılan alacalı: davasının mublıemesinde 
dna e4il~e ı:6ndcrllen davetiye lkarnrtdlu 
mechul oldufiııldan bılJ tetillf iade eddmlı 
v• ta 1~ p veçlıfle 15 &il n m Od4 ile lllncn 
teblicat kraınıa mahkeıru:ca karar verllmıl 
u muhakemr cil ıııt olan 27/7/942 tırılllne 
mliudlf apurtoi cUna uat 1 O da malı t • 

,,..,.. birut .,.,,.. bir' vekıl ılım!crmoi. ıılıioi 
ulıdlrdc dnanın ıo:ı,rabıgılı ı:örUlcccıti. d• · 
vetiye mık'amnla kalın olmak ilnrc ılln olu· 

Gaziantep 2 numaralı Dokumacılar' 
Kooperatifi için Llse tahsilini bftlr - ı 
miş, asgari beş ıene banka veya sair 
mali bir müesse,;e muhasipliğinde bu
lunmuş olmak ve ı:sulil muza'afaya 
vakıf bulunmak şartlyle askerlikle a
Ulkası bulunmlj'an 1llr muhasebeci a 
lınacak ve ehliyeti derecesine göre 
150 liradan 250 llray~ kadar ücret 
verilecektir. Talipltrın bir hnrta zar
fında evrakı mOsbltel~lyJe Koopera
tifimize müracaottarı ilan olunur. 

Scllnik Bınkur vekili avukat hak Sıııı:u 
ıaralından. Beyoflu htıkl&J cıddui, Caddei 
Kebir. Şarki Moıko•it'te Bay A. Seyfert 
aleyhine açılan .alacak davasının muhalıeıııe· 
ıinde dan edilene ıöndtrilen davetiye ıka· 

SEYOCLU UÇUNCU SULH HUKUK mct-"hı rnerbul olduL·ndan bil& tebli~ iade 
MAHKEMESlNDEN ı 1142/ ı1199 •• • ~" 

Sellnik Eankn• vekili avukat hık Saen ~dilmi1 ve . talep n çhlle ı 5 clln mU<ldetle 
tarafından, Galatada, Kürekçiler 23 No.da ıllnen teblıı:at lcruına mahkemece karar 
mukim BQ' Nubar lspaocı1an aleyhine ac ı ver}l~lı n mubılı:tme a?nll olan 27/7/ 942 
lan .alııcak da•aaııı.ın ınuhalıemulnde da•a°' tarıhıne mllu_dlf ııa•artuı. ırOnU. ıaat ı O da 
edilene cönderılen davrıı,.e flıamctı:lhr meç· mahn1J1eye obızut YCJI& bır vekıl cönderme· 
liııl oıc!Ututıaan bili tebllf iade: eitflmlı •c ai. akıl ta)'dir4e dJıvanm .cıırabında ıöril1c· 
talep •e,bile ı S cfiıı müddetle IUn~ tebll· cejl;i. dav••iye mahmın. kaım olmak üre· 
ı:at lcrurna m"blrcnıtcr lıarar vcril:nlt .,. re i1Sn olunur. 

Scllnilı Bankaar ve•ilı .J1•UUt hak S11e< 
tarafından, Be,.oilu Tc~ba,ı Daıidrlya ha· 
ııında mlllıim Bıu Jtaul Ziy•1ca aleyhınc 
açılan alacak da•asının muhajı:emoinac da• 
va edilene ıröndarieln duetı1c lhmurlhı 
me~hu\ old11furıdn bil& ebli.f iade ıedlıml, 
ve • talep veçhile • ıs ırtln r mQddttlc lllnen 
tebliırat icrasına amhkemeee kafar •erllmit 
ve muhakeme rtnıC olan 27 /7 /042 t.-rlllhıe 
milıadif panrteai trllnO ıaat lD d!L -ilk•· 
meye binat •cya bir •elı:U ~rı,"\. ahi 
takdirde 4avaınn ııyııbrnda ıı:&rllleuf;. da· 
ntiye nıalıamıııa kalın olmak Ucrc tlb O • 

Dr. Refik Saydamm cenarealni hi
mil bulunan hususi tren buıün saat 
10 da Ankaraya varacak ve c;onaze 
ır.erasiml hazırlanan program mud
b·nce. Ba~vekdlet meydanından bar;h· 
yacakhr. D\lf1 

mıhhme ı:Ont• obn 2711/•42 tarihine mil- --- -----------
saaif paurıe 1 ruuO Hat 10 da mıhketl!• 

7t bu:ut wya bir velrıl ırllndermoi. ~l<ol ulı: 
dırde dnanın r•Y•bında ıörillccdi. dneıt · 
7e makamına kaim olmak Grcrc l!Anolu· 
aur. 

Sahip ve Neşriyat t.fQdQI11: Halil 
LOtfi Dördüncü. GazetecllJk ve 
N~IJ'at T. ~ S. TAN matbaaa 

Jıınur. 

7.A YI - Bılnrlıi11 Jle<a1Yaıı tiııeai.-ıdcn 
alrlıifm U ııuınauh IİH t•lıadttfta 1 ra · 
yİ ettim. Ycnhlııi 'ıkırata~ıian uldrinin 
MllrmU :rolıtur. 1'30 • 11131 4.n J'llı _.,_. 
ıarındaa l:U lılo.b Mı.tırdlç Al~u 

SatınalQla. Komisyonu · İlan,~n·. -
Beher kllo.sunn 57!'1 kuruş tahmin edilen 15 ton kunduralık vakete 

altrıııcaktır. Pazarlıkla eksiltme~! 14/.7/942 Salr günü S3at 15 de Topba· 
nede İst. Lv. Amirliği satm alma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
teklif edecekleri miktar üzerinden temlnatlariyle belli saatte komisyona 
~lmeleri. (74 - 7318) 

' --25 :ıdet yangın sö;,d~ tl•tl ile 8 kilo tetkaklörür dö karbon ah• 
n11ea~tır. Pa:tarltıda eksiltmesi 14-7-942 Salı l'ilnü sa:ıt 15,30 da Topha .. 
• ne~ Lv. Amlrliii satm alma komisyonunda yapılacakt•r. Hepsinin tah· 
min bedeJI 630 li:'.a kat'! teminatı 94 lira 50 kuru~tur. Nümunesi komls. 
:ronda görülür. İstekliler.in belli vakitt• komisyona geln•elerl. (75-7346) 

. """"""" 
B•her adedine 68 santim fiyat tahmin edilen beş mfJyon adet baki!! 

çadır dü~I müteahhit nam ve hesabma pazarlıkla satın alınacaktır. 
İhalesi 15-7-.942 Çarşamba 'ıünü saat 14,30 da Tophan~e İst. Lv. Amir .. 
illi satın alına komi~yonunda. yapılacaktır. Nümunesi ı·omlsyonda görü· 
lür. İlk temınatı 2530 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelme-. 
leri~ (77-7348) 

. . .. ... ~. 
fso.ooo adet portatif cadır direk ve kazrit alınacaktır. Kapalt zarfla 

ektıiltme.tj 2ln /942 Sah ı(inü saat 15 de Topha:ıcde İst. Lv. Amlrliil 
satm alına komiı:yonunda yap?lacaktır; Tahmin bedeli 63.750 lira, ilk te
minatı 4437 lira 50 kuruştur Evsaf ve $artriameslyle nümuneleri kohılıı
yonda ·görillür. Talipleorin kanunt vesikalariyle teklif mektuplarını ihale 
aaatlnden bir eaat. evvel koml!';yOna venneleri, 

Elli binden qcığt olmamak n.ıere ayrı ayn teklifler de kabul edilir.' 
1 (61 - 7183) 

,,, .... """""""' ' • .n 
Beher kiloSUtıa 525 kuruı tahmin edilen 20 ton kaciar pençelik kö .. 

~le. alınacaktır. 1'4'T.arlıkla •ksiltmesi Hn/942 Sall günü saat 15,15 de 
Tophanede tst. Lv. Amlrllji satm alma komisyonunda yapılacaktır. İs· 
teldilerin teklif edecekleri miktar üzerinden teminatlariy1e belli saatte 
komisyona gepneleri.. (73 - 7317) - \ 

ıoox 100 eb'adında 1!500 'odet tahta rz:gara miltcahhi+ nam ve hesabi-
na pazarlıkla ·satın almacaktır. İhalesi 15/7/942 Çarşamba günü saat 15 
de Tophanede Lv. Amirllğt !atın •alma komi!ry"onun"'a :raptıacaktrr. Tah• 
mtn bedeli 11,1>25 lira, ilk teminatı 894 lira 37 kuruştur. Nümunesi ko .. 
misyonda &örülür. Taliplerın belli vakitte komisyona gelmeleri. 

• • (79 - 1439) 
. .. ...... . 

Lv. Yollama Md .. emrinc3e ~ulunan ~ No. lu mavna•ıı:-ı tamiri p:mır
lılı:la eksiltmeye konmustur. İhalesi 15/7/942 Çarşamba günü saat 15.30 
da Tophanede İst. Lv. Amriliği ııatın alma komiı1yonunöa yapılacaktTr, 
Keşif bedeli 2670 lira, ilk teminatı 200 lira 25 kuruştur. Keşif ve şart
namesi komlsyondı görülür. Taliplerin belli vakitte komi~yona gelmele• 
Pi , (81 ~ 7t41) 

Kile 

59.000 Y. Barbunya tasul::rı 
65,liOO Patlıcan 
48.500 Kırmıd domates 

- 16.500 Bamya 
12.000 Dolmalık blb.r 
12,000 Demet maydanoıoı 

Yukanda yazıh sebzelerin kapalt zarna •k..:iltm•leri 2717/942 Pazar .. 
tisi günü ıaat 15.30 da Tophanede lst. L''· Amirli~i ~tın alına komis
yonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin beleli li3,24S lira. ilk teminatı 
3912 lira 25 kunı~tur. Sartnamesl komiı;yonda iörülür. Taliplerin teklif 
mektuplariyle temindlarmı ihale saatinden bir saat evvel koml~yona 
vermelert (78 - 7349) 

, . ~' 

Beher kll~una 54 kurus tahmin edilen 10,000 kilo z~ytin tanesi a .. 
ltnacaktır Pazarlıkla eksiltmesi 13/7 /942 Pazartesi gün il saat 14,30 da 
Tornaned~ Lv . . Amirli!!~ ~atm alma komlsyonunla yaptlıı raktır. Kati te
minatı 810 liradır. Talipl•rin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(80 - 7440) 

1 L A M 
150 kuruş ye,,r,ly• it• 20 hammal alınacaktır. isteklilerin Eyi1p Ba• 

hariyed~ Lv. G. mamtll ambar Md. ne müracaatları. (7428) 

LEYLi ve NEIIARi----~ 

SEN BENUA FRANSIZ ERKEK LiSESi 
f5tanbul Galata Posta Kutusu 1330 
İlk vP. orta mektebi bitirenler için 

ih1ari Frımsızca Kurlan vardır. 

KLASİK ve MODERN TEDRİSAT 
Ol~unluk imtihanlarına hazırlar 

,Kayıt muameleJti Pazartı>.si ve Pr.r~-:?mbe ı;Unıeri saat 9 dan 12 ye 
kadar yaptlır. Okul 16 F.ylôl Çarşamba günO açılacaktır. _, 

L o N K A 
X:olonyaslyle lcısvonlıırınt her yerde arl!yınız • 

8ursa · VilCiyeti · Nafia Müdürlüğünden: 
ı - ElaıUtmeye konulan iş : 

. Karacabey - M. K. pa~a yolunun 19 + 000 - 20 + 000 ve M. K. 
paşa - Balıkesir huciudu yolunun O + 000 - 18 + 000 kilometreleri ara
sının tesviye! tilrabl:re ve blokajlt .sose ln~atı olup 200461 lira 40 kuru~ 
keşif bedeliyle .v-:: ka~alı zarf usullyle eksiltmeye çıkartlmıstır. 

2 - Eksiitme 15.7,942 Carpmba ıünQ saat 16 da Bunıa Nafia MO· 
:iürlüiü binasında ınüte,elcJtil Naıla f;kslltme ve İbalt. Koınlsyonu tara• 
• mclan. yapılacaktır. • · 

S - !Ju tp •it Bayındırlık tglerl ıenel eartnamesı. pe ve 1d!prlller 
rennt şartnamegf, busuS! prtname ve eksiltme prtnamesı. ocaklar '1'afi
tf, keşif cetv-.iJ, sllsflel fijat cetveli, mukavele projesi Nafia Dalres\nde 
isteklilere ıösterileeuttr. 

4 - Eksiltmeye ' ;frmek için ldteklllerln 11273 lira 07 kun:ı3 mu 
vıakkat teminat venrıelerl, Ticaret Odasına kayıtlı olc!uJnına dair vesik 
fbru etmeleri! bu t~ ba~rabltecek ehliyptte ve iktidarda bulunduklaı1 
na dair ihale rflnilnden oÇ C(ln evvel. Villyet makamma milracaatla u 
rulll datttSlnde alat'aklan •hllyet ftllikasf göstermeleri ve Q~üncQ mad 
dede yaZıh e\'l'llk• oltUyup kııbu1 ettiklerine daft' tmz. etmeleri, veolhas 
2490 aayıb k&nua•.ın hllld1mlei1 dairesinde hazırlıyacaklat1 tekllf r:arf 
ıarau tl,'1.942 ,unu uat ıs de Nafia MQdQrlüt\1 bhıastnda t~ekkm ede 

• komll1tm ~ vf.nnele.rt llzımdır. 
Postaliarda vukutiUlacalc ~eler kabul edflınet.. (8918) 

lstantiul Verem Mücadelesi CemiyetindeJ 
Unkapanı dvıımda kara ve deniz vesaftıne y•k?rı bir mahalde lslP 

bir cadde ür.erlnd.e Dı!'J)anser yapılmıya milsııit ıatıiık arsa veya blnav 
ihtlyactmuı: vardn-. tt1ekli oları,!11nn Meydancık Yeni Valde han No. 6 
deki cemiyetimiz merk.eıine acele müracaaUan (7452) . 

~ 


