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Milli Şefimizin diin yaptıkları tetkikler 

roller 
~ Clcllşine uzaktan ba. 

: iı1ı: Corünen manzara şu· 
~etı llafhada topla Alman 
~lı. trlnin karşısında da· 
4ı, iL. lııcıuz kuvvetleri var . 
• "QQ • 
ttı,tl cı 5afbada i~lliz kuv. 
~ lı. topıu hale ıelıniı, Al· 

11\'\>etleri dafılmıııtır. 

: ~hrnet Emin YALMAN 
lrbı • 
dt n gldi§lnl bir yakın· 
b 11 seyretmek var, bir de 
iknıak 

bı ••• 
r harpte her bldisenin 

. ı lllahsus bir ehemmiyeti 
o llaan ne kadar yakından 
t ~clar fazla alAka duyar, 
tı r harp uzayınca, gidiş 

~ını iyice kestirme 
eı ~ere uzaktan bakmak 
faı ıı olur. Yakından ba· 

bıı ~ veya filAn yerdeki şu 
~r clisenın tesiri altında 

rı. lar hUkumlerinde mutlaka 
•49 • 
~ lıerb· 

0111 ıne biraz uzaktan ba· 
~· 1~~ak §Öyle bir manzara 
~ kacta safha ortada tepeden 

trı r silAhlanmı~. hazır· 
hır :rjl!erlni bir araya top. 
bır A~k. gaye üzerinde teksif 

ili ~dr rn~nya var. Ustaca bir 
ııı ltı. eu sayesinde yeni ne-

~ ba~l gayelerine coşkun 
rıı 1 amış. Bu vasıflarda 
bor çın ödenen bedeli alır 
~eın fıklrliler de hislerini 
bı:ıecl i klcri için ortada yüz. 

· ııt ve fıhenk bükıim sü· 
tr 

' taraft lrıııı a dağınık bir Bri· 
, ~ aratorJuğu, dağınık bir 

~ltıı~Pa işlerine al6ka gös· 
ıı • hır eraahıarla uzak bir A· 
r. a11 1

l<anada, bir Avustrat. 
:ıı~ lı~~ arın hepsi 1918 zaferi 

1 lı.r Uya dalmışlar, Alman-
ı. . l;ır il hazırlıklarına göz 
~llclı '-'cya ııhcdcf Rusyadır. 
lıa~ırıı~endıni aldatmışlar. 

h ırıııı 
1 

yapmamışlar, mem· 
r 'tı- \> Çlnde her siyasi par· 
~ıe:tarıdaşta birbirine ay. 
'Ol a: tesadüf ediliyor. Be· 

l>o~rnakıllı işlemiş, hele 
trtr,lt 1lika rczaletlerile el 

tttrıırı leıneıı kemirmiş. Ma
~ retı "erd iği yalancı emnl· 

lınıı.ı taınamııe baf!lamış. 
•lırı.1ı7lyctıc bozguncu •.• 

~lll bi ar hazırlıyan, bun· 
IQl>lı.ı :. taarruz usulü icad 

cta lrnan kuvveUerinin 
'lvııtıe!~nık Brllanya • Fran· 

>ı il ~ ınc baskın şeklinde 
l:ı!Jı; 'ti bir tesir yapabilir· 
~lt/a'lsada gördüğümüz 

tı a 1tıde bir tesir •.. 
hı.c1e'n oynadığı umar 
tını hır kumardı. Böyle 
~"ru karşısında b tün o 
bir lhr>anın çokmesi pek 

l b tımaldi 
lı it . 

ı:tkıe~ uvveıu ihtimal nasıl· 
1tıııe drrıcaı. İngiltere mucı. 
orac18

8Yandı. Alman kuv. 
ft) tıırn netice alamayınca 

~Vaı ak Yolunu tuttu. Af· 
111 Sa. 3, Sü. 7 de) 

~ına hazırlık 
> tt l-; 
~~181 b nun l'nlman'ın ilk 

lltı 11 l'aı 'lşnaakale olarak çı· 
laH 

1 erısfnin devamını 
1111~ aınııın baı;ında bula· . . 

. . ~ 

dünkü tetkiklerinden lntlbalar: na,tan lk l re!!lm, MWI Şeflmltl 

Milli Şefimiz lnönü 

San' at Okulunu ve Güzel San' atlar 
Akademisini gezdiler 

Gençlere kıymetl i iltifatlarda bulundular 

Mimar 
derhal 

Sinanın heykelinin yapılması için 
faaliyete geçilmesini emrettiler 

mışlardır. Cumhurreisimiz, dün saat 11 de yanlarında Vali 
ve Belediye Reisi Dr. Lütfi Kırdar olduğu halde 
Sultanahmetteki Sanat m cktcbine şeref vermiştir. 
Milli Şefimiz, mektebin blitün atölyelerini gezmiş. 
ler, mektep mildürü miıh endis Yusuf Ziya Eti. 
man'dan derslerin ve öğ retmcnlerin vaziyeti ve 
resim işleri hakkında izahat almışlardır. Mektepte 
kaldıkları iki saat zarfın da çah~alar üzerinde 
durmuşlar, randıman vaziyetini sormuşlar ve taıe. 
benin vaziyetinden ve ba prılarından memnun kal. 

Milli Şefimiz, bu mekt epten ayrılırken kendile. 
rini hararetle teşyi eden talebeye iltifatta bulun. 
muşlar ve gençlere hıtab en şunları söylemi~lcr. 
dır: 

Almanlara göre 
Leningrat 
dış istihkamları 
yarlldı 

Şehir sonuna kadar 
müdafaa ediyor 

Filhrerin umumt karargahından: 
15 (A.A.) - Alman orduları başku· 
mandanlığının tebliği: 

Şark cephesinde bUyük taarruz ha 
reketlerl inkişaf etmektedir. Lenin· 
grad mıntak:asında en modern usul· 
!erle techlz edilmiş mustahsar mev. 
ziler etrafında cereyan eden anudane 
muharebelerle Leningradın çember
lenmesl daha sıkı bir ~kle ifrağ e
dilmiştir. 

Sovyet kuvveUerlnln ağır tanklarla 
yaptığı müteaddit mukabil taarruz· 
lar püskUrtUlmUştUr. 

Lentncradın dı~ lstihkA.mlan 
Bern. 15 (A.A.) - Stefani: 

Moskovadan gelen haberler, Alman 
kıtaatırun, Lenlngradın dış ist!hkA.:n 
tarını müteaddıt noktalarından del· 
meğe muvaffak olduklarını blldinnek 
tedır. 

Mareşal Voroşllof bu gece muha
rebenin şlcl<ietıni arttırdığını ve şeb. 
rin sonuna kadar müdafaa edileceği· 
ni bildiren ncvnıldanc bir emri yev
mi neşretmiştır. 

Ölen Alman generali 

Berlin, 15 (A.A.) - Stefanl: Al· 
man matbuatı, Alman ve mUttefik or 
dulannın, şark cephesindeki muvaf
faklyetlerinl bildiren son habcrlerı 

neşretınektedir. 

Diğer taraftan. Alman ı-azctclerl, 

12 Eyllllde, ordunun başında vurula· 
rak ölen Orgeneral Von Schobert' ln 
hatırasını taziz etmektedirler. 

«'Mekteblnizi gördüm. Atölyelcrlnizi, tesisatı 
tetkik ettim. Bunları çok iyi buldum. Muallimle. 
rinizle görüştüm. Sizin çalışmalarınızdan mem. 
nuniyetle bahsettiler. Me mlcketin sizlere ihtiyacı 

Amerikan Baırriye Nazırı 
Albay Knoks 

Amerika Bahri ye 

Nazı rının bey3natı 

Yarından 
itibaren 

Amerikan filosu 
harekete 

Mun•• bir mataada 

"Tesadüf edilecek 
mihver gemileri 
batırelacaktır.,. 

MUvankees, 15 (A.A.) - Ame. 
rika Birliğinin lçtimaında beya. 
natta bulunan bahriye nazırı 
Knoks, demiştir ki: 
Yarından itibaren Amerikan do

nanması Amerika kıtasile İzlanda 
adası civarındaki sular arasındaki 

(Devamı Sa. J, Sü. 5 de.). 

<Devamı 3 üncüde) 

Sovyetlere göre 
iki Alman 
alayı inhizama 
uğradı 

Ruslar Kermençuğu 
tahliye ettiler 

MQllkOVa, 15 (A.A.) - Reuter: 
Leningrad muharebesi bütün şld· 

dctıle devam ederken, şehir dahilin· 
de halkın, maneviyatı mUkemmeld.r. 
Seyirci kalabalığı ile hıncahınç dolu 
dört tiyatroda, piyesler temsil edil
mektedir ve her gün askert grupları, 
kıtaata oyun vermeğe gitmektedir· 
ler. Hava akınları esnasında da tem 
slllere fasıla verilmekte fakat', akın. 
dan sonra devam edUmektedır. 

So"'Yd tebltfi 
Mo&kava, 15 (A.A.) - Sovyct is

tihbarat servisinin bu sabahki tebll· 
ği: 

Dün gece kıllarımız biltUn cephe 
koyunca dUşmanla çarpışınağa de· 
vam etmişlerdir. 

(Devamı Sa. 3, Sü 6 da) ' . 

Parti grupu 
bugün 

toplanıyor 
Ankara, 15 (Telefonla) -

P arti Meclis ırupu yann saat 
on beşte toplanacak, grupta Ha. 
riciye Vekilimiz, .l\l eclisln tatn 
oldut u müddet zarfında geçen 
siyasi h idiseleri izah edecektir. 

Milli Şefimiz Güzel Sanatıer Akademisi nd• 

20 Eylii1 gecesi 
Saatler 
1 saat geri 
alınacak 

Ankara, 15 (Telefonla) - 20 
Eylfıl gPC~I. saat 2.a den itibaren 
bUtUn Tllıklyede kı17 11aatJ baş

lıyacafından, o gece Yat 2t den 
11onra bUtUn ııaatler birer saat 
geıi alınacaklardır. 

G~eu sene birer 5alit Deri a
lınan saatler, ayın )irmlsloden 
itibaren geri alınacaklanndan o 
geceden sonra tekrar normal sa· 
ate a,·det edilmiş olu.uacaktır. 

20 E~ idi gecesi saatlnlzl blr 
saat geri almayı unutmayınız. 

Yugoslav Kralı ve 
Norveç Krah 

Zafer oünlerini 
uzak görmüyorlar 

Londra, 15 (A.A.) - Yugoslav 
krab Pıerre, bir askeri klübU zlyare· 
ti esnasında Yugoslavyanın gayesi 
hUr yaşamak ve şerefini muhafaza 
etmek olduğunu söyleınış ve şu söz· 
leri i!Ave etmiştir. 

cMUlet daima canlıdır. Zafer günü 
uzak değildir ve o gün Yugoslavya. 
nın diriliş gUnü olacaktır.> 

Norveç Kralırun sözleri 
Londro., 15 (A.A.) - Norveç kralı 

Haakon'un cra.dyo aletleri müsadere 
edilmeden evıvclki> mesajı British 
Brotıde Castlng Corporatlon'ın Nor· 
veç lisanı ile neşrolunan havadis bil! 
teni tarafında.o pazar akşamı neşre· 
dilmiştir. 

Kral şöyle diyor: 
SükQnet ,.e vckarla hareket etme· 

nizl isterim kurtuluş saati, ıhtımal 
Umlt ettiğimizden daha yakındır. Ser 
best Norvaçte tekrar buluşmak Uzc· 
re şimdilik Allaha ısmarladık, yıne 

ıörUşürtlz. 

M ısn~ ll Prenses N evcivan; hava 
kara ve deniz kuvvetlerimize 

r 

1,5 milyon liralık bir 
çiftlik vakfetti 

/ Mı sı rlı Prenses dün vefat etm iştir 
General Fertdumm ı:eflkaaı. KlAlCfı l lı imparatorluğu ıle beraber tarihe 

Jlt'erıeeft Nevdınn 4ün ubalı Ş1şlidııt- geçtiği kanaatlle vefatından sonra 
ki eırinde vdat dm:iştir. C~ Mısır mahkemelerince bu vakftn kal 
Dog'Qn ~ aoara ka1dıntacak ve dırılabllmesı ihtimalini dUşUnerek üç 
namazı. Ni.pntafmd& T~ caı- sene kadar evvel zevci ile beraber 
mlinde kılındıktan soma Asr1 ate- Mısıra gitmiş ve mahkemeye mllrk· 
zarlığa de!nedileıcekti. caaUa usulcıı vakflyesınc bir zeyl 

Uzun zamandanberl bayat.mı bayır yapl!rmıştır. Prenses bu vakfıyede 

işlerine vakfetmiş buhman prenses, cOSmanlı donanması taba-inden kas 
Mısırda bulunan ve krymetı Türk pa· tetUği mAnanın TUrk mlllettnln ha. 
rasile blr buçuk milyon ~ra kadar va. kara ve deniz kuvvetleri olduğu. 
tutan bir çiftliğini Türkiye hüktUne. nu ve çittliğinl bunlara yardım mak 
tinin kara. hava ve deniz kuvvetle· sadlle vakf ve tcbeITU ettiğınl söy
rine vak! ve teberru etmiştlr. Pren- !emiştir. 

ses Nevctvan bu çl!Ulği evvelce OS· Merhum prensesin bu hareketinde 
manh donanmasına vakfetmişti. Fa- bilhassa şu misal !mil olmuştur: Yl· 
kat ~manh donBı11masının da Osman (Devamı Sa. 3 , Su. 6 da) 

Size ya Napolyon, ya Pastör olmak fınıatı ,·erUlnıe yıkıcı rolü mü, 
yapıca ro!U mö tercih ederdiniz! 

NOT: Bu sualin cevabını aşağıdaki kupon üzerine kısaca yazacak 
ve 30 sual tamamlanınca cevaplar1 adresinizle birlikte gazetemize 
göndereceksiniz. 

I 
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Yarına 

Dun yapılan hatalar yeni hatalar doğur
muş ve barem kanununu yaratmıştır ,J 1 

Soruyorlar 
Ekmek çıkarma 

saati 

Kumaş mes' elesi 
Va i Muavini Ahmet Kınık, 

Fabrika satış mağazalarının toptancı 
kumaşçıları ortadan kaldırmak 

aksadile açıl ı old ığu 
hakkındaki iddiaları le zlp etti 

Yarın için cmnıyet uzcrine, ı;:e. 

nı§ sallıhıyet üzerine kurulmuş 

oır sistem mi arayacagız~ yoksa 
mnı~ t ı lık ve ahip iz me ulı· 

yet uıeı-ıne. dayanan l anlı~ gidiş. 
tc ı ı ar mı edcccğız? 

Hu uale cevap ararken <'mnı

yet 've geniş alahı)'et sisteminin 
memlcketımııde geçlrdıği bir tec· 
rube'i ı tenkıtU bır gozle tahlil et. 
mek do ru olur. 

1925 ene ındcn ba§lıyarak tı· 

mumt ha.) atımııda İş Bankası mu 
hıti dıycbılcceğımiz bir iktısadi 
muhıt ınkı~f ctmliti. Burada su· 
r~tle karar verınek, icraata derhal 
eçmek mak ata alt faydn temin 

ed lırk n bil''I mahzurhırı ve ha
~aları go c almanın zaruri oldu(İU· 

Ali kabul etmek sısteml geni~ bir 
öl~ud t crubcden ceçirilmiştir. 
Eld edil n neticeleri emniyetsiz· 
1 4z:erlnc kurulan v rı ıkı kayıt 

\.e oıurakabelcre t.fıbi olan usulJer· 
le kar~.ıa tırırsak yapılan bütün 
ha+alar ra men neticl'nin miisbet 
old una orta:\ a çok faydalı l&ler 
çık.t 11a '\c geni salahil'et usulü· 
nun az ıama.nda iyi tiptr icraat 8· 

damları .) ctiş'lirdı ine hukmetmek 
caııdır. 

YalnıL urası var ki, memleket
le boy.le yem ve hayırlı bir siste· 
mı tcc.rubc me ulıyetlnl göze 8· 

!anların kcndı kendilerini çok Sl· 

kı bır ınzibat altına almaları llı· 
wndı Bö~ le sem ruhlu bir i5 gör 
mc sıstcroının kok tutabilmesi için 
hatır ve gönulun, yaranlık gayre· 
rının tıtız:ce onüne geçilmesi. ça. 
Jarın ili Yeya bu suretle menfaate 
terin memleketin kudretine ve mi· 
:ı:acma Sore tahdit edilmesi icap 
edcrdt Ec:cflc soylemek lhundır 
ki, bu nokta, müdafaa edllemiye. 
eek :ıckilde ihmal cdilml5tir. Fay. 
dalı bir işin siıratle başarılmasına 

hsi menfaat ve alaka hırsile en· 
gel o!abılecek mevkide bulunan. 
laun ş ı vel'a bu suretle menfaate 
kavu malarına miısama}\a edilmiş 
yaranlı gayreti pek ileri vardı· 
rılmı~tır. İşlerin başında bulunan 
lann maa lan luzumundan çok 
yuks k tutulmu~. bir çok işlere 
c dden meziyet sahipleri seçilmek 
le beraber hazan mesela muayyen 
bir futbol klübUne men up olmak, 
yuksek maaşlı bir mevkie geçiril· 
mek için meziyetin muadili sayıl· 
rnıştır. 

Butlin bu mtisamahıılar, yolsuz. 
luklar ve hatlar, başarılan işler 
"e yetiştirilen adamlarla ölçule· 
cck olursa musbet taraf elbette a· 
ı;:ır basar. 

Noı·mal şartlar karşısında fay. 
dalarla hatalar arasında bir mah· 
sup yapmak belki caiz gorülebllir· 
dı Fakat işin affedilmesi güç bir 
ta~afı vardır ki, o da şudur: Gc· 
nış usullerle li ı;ckmek sistemine 
bu kadar ı;:öze batacak ve milda· 
faa cdılcmiyecek §<?kilde hata ve 
ıhmol karıştırılması, sistem alcy· 
hinde topyekun hükümler verilme. 
sine ve yeni baştan dar ve sıkı u. 
sullere dogru gıdllmesine yol aç. 
mıştır. Bu yuzden bir barem ka. 
nunu yapmak ihtiyacı duyulmuş, 

'e memleketin s<'rbestçc inkişafı. 
na ait imkanlar lüzumsuz ve zarar
lı tahditlere uğratılmıştır. 

Demek ki, evvelce gidilen yol, 
ne kadar zararlı ve hatalı ise bu-

Aferin hafızıkütüp 
O manlı dculnln adrazaınbı- I 

rındıın meşhur Ragıp Paş:ı. çok 
e'hamlı '\& kılı lurk .)arnrcasın 
ara~ırıcı olduğu kadar da zarif 
bir idare ndnnıı imiş. Sadrazam· 
Jık ınc' kllnde bulunduğu ırıılar_ 

d:ı, ık ık ktlafetlnl de~lştlrcrek 
ot~e berile gider, hıikflmet dal· 
relerlnl, d \Jet nı murl nnı kon· 
trol eder \!C bllhaBSa halkın vazl· 
.) eti ne l kıııdnn al knd r olma
)• pc:k e'\ermı-:. 

Pa , me' ki H' şahslyetlul glz.· 
lıyer • ezdi 1 gtlıılerd o hlrln_ 
de, utnumi kbttıphanel rden biri· 
ne girer, ('ilmek nlnrın \C kitap· 
ların bakımsız, ten toprak içinde 
bulundu unu görünce Mfızıkil· 

tübe kim oldu unu bildirir. Za· 
'Bllı adanwntaı. vuktln fllldrnza· 
mı De karşı karşıya bulwıdu ru. 
nu Qnl:ı:ıtıncn, 'tız11edekl rnlJlrl 
llnden Clola.)ı bir <·cı.n)a uğrs)a· 

ını tahmin ederek ronp sol-
ınıya, dll.ıjünllıı kıvmnını.)n tııuı.

lar. Pqa, manalı bir eda JJe gü· 
ıumser. \'c: 

- Afertn hfı.faı klıtUp efendi. 
Hayatımda enin kadar emnlyet. 
Jl bir memur görmedim. r ilin 
olunan ~)ICJ'C el bllo 5Urrneml • 
in. 
Hıtabı Ue Wıı.ı kütübo zarlfn

ne Jtab 

Emin YALA AN 
nun mahzurlarını defetmek içın a 
iman tedbirler de o kadar hatalı 
olmuştur. 

Eski ve ~f'ni hataların en ı) ade 

gbze çarpan bir saha ı , Deniz Bank ı 
hakkında tutulan yoldur. Ru ban· 
Jiada memur eçlmind f na l ul 
!er tatbik edılmiş, 1 raflar y pıl 
mış, hatalar l§lempl~ir. Gcnı u 
sullcrlc çah§ma sistemi en ozc ı 
CB!'pan hatalarını hiç §Uphe l'Ok 
b" banka mlinascbetilc yapm1Ştır. 
Fakat bu hataların uyandırdıgı 
haklı infial yuziınden her ahide 
bankayı yıkmasa ve dağıtmağa 
lüzum yoktu. (Deniz Bank) dıye 
bir mUesse:.e viıcudc getirmek fik· 
ri, her aldhe i abetli bir fıkirdi. 

Bankanın az zamanda iyi işler ba· 
şardığı eserlcrHe sabittir. l"akat 
bu i in ba§ına geçirilenler, mesıı· 

lhct ve salAhiyet ta ımağa ehıl 

olmadıklarını isbat etmişler e de 
ği§tirilirlerdi. Tecrube netif'esinde 
u ullerde fenalık gorulmU e boy 
le usuller tashih edılirdi. Fakat 
bir mahzuru ortadan kaldırmak i· 
çin faydanın da beraberce feda e
dilmesi tarafına her halde gidıl· 
memeli idi. 

E ki gidişteki hata! r , son barem 
kanununu da dogurmu tur. Yarına 
ait hazırlıklar yapılırken iızerin

dc en ziyade ehemmiyetle durula· 
c:ık meselelerden biri, mahzurları 
tecrübe neticesınde beliren bu ba· 
rem kanununun tadilidir. Bu me. 
sele yarınki yazımızın mcvzuudur. 

Ahmet Emin YALMAN 

Tevkif edilen 
muhtekirler 

«... Kumkapıdakl Nişanl'U. fırı. 
nının ckml'k cıknrıı; tı.rz \e a· 
atlerlne on günlerde bir aksak. 
(ık 6rıı olmu,tur. Bu hal d , ~· 
t blı ola k, bu fırından ekmek 
almak nıccburll etinde hulu nan 
halkı g~ \akltl re kadıu bekle· 
mek, hattı\ ekmek!!lz. haı.ı gece
] r geçirmek U') a nal rkınek 

)~mck Ilı! arzu ohm 1\ ı ı 

~lltıtlcre tahamın!U tmck mcc· 
' burlletlııdc bırakmış 'e bırnk· 

' mııktaı\ır .. » :ı> 

nunu bir ok\ll urumuz • BZfl or 
\O SOMJ)or: 

- Bu fmuın ekmek C4kıınn 
aathırl eski 1 lbJ bir lutluıma 

konul:ımaz mı M'ah:ı'l. 

y rdı 
al 

• 
1 i h 
baş 

c 
• m 

1 arı 
dı 

Bu yıl ortıı. m kteplerde talebe mev 
eudunun !azlalaşmn ı üzerıne Maarıf 

Vektl.leti muallim kadrosunu genışlet. 
meye kaı r vermiş -.: e ilk olatnk muh 
telif de er in yardımcı muallim 
almaya karar vermişti. 

1mtılıan gUnleı ini ev:\ clce bildıl'dı· 
ğtmız l'LU"dımcı nrnalhm ımtlhanına 

dUn sab h yUzU mUt cavtz ı se me· 
zunu ı tırak etmiş ,. c bun! rdan şeh· 
r-imizde imtı.hana gı.renler YUksek 
oğretmen okulund ımtilı:ın cdılmi!ıı. 

lerdiı·. 

lmtıhanlar 2;) Eylfıle kadar devnm 
edecek tahr ri imtihanda muvaffak 
olanlar )rıca şifahi imtihana Ubı 

tutulduktan onra yurdun muhtelif 
kö elerındekı orta mekteplere yardım 
cı muaıı nı tayln ed eceklerdır. 

erle i 
Bakırköyünde Ucaret yapan Mor 

dohay adında bir tuccar naftaJi. 
nin kilosunu 170 kuruştan satarak 
ihtikfır yaptıtmdan adliyeye ve· 
rilmlştir. Dun asli)'e ikıncı ceza 
mahkemesinde yapılan duru ma· 
sı sonunda Mordohay tevkif olun. Belediye ı lerl etrafında aslı 
mustur. btr topl ntı yapılacak 

* Kapal da 23 numarada Bugun l:stanbul belediyesinde 
manifaturacılık yapan Nesim, sat· beledıye ı·cıs muavini LQt.fi Ak· 
tığı Amerikan be~&i için fatura soyun b k.ınlıt;ı altında kaza kay. 
vermekten imtina ettiğınden a Ji. I mak mları, teftı heyetı mildılru, 
ye ikinci ceza mahkemesi tarnfın· Toprak Ofıs ve altıncı &ube mu. 
dan tevkif olunmustur. 1 dJrlerinln ıştırakılc bır toplantı 

* ercanda 91 numarada yal· yapılarak ekmek. benzın, seyruse· 
dızcıhk yapan Kegam 17,5 kuruş· fer ve dığer bcledıye i&lC'ri etrafın· 
luk yaldızı bir liraya sattığından da c a lı bir corUşme yapılacaktır. 
aslıye ikinci ceza mahkcmesı tara· Bu toplantıda bilhassa seyruse 
fından tevkif olunmuştur. fer ı&lerı etrafında esaslı kararlar 
u yaşındaki kıza hastalık a!)ılıyan alınacaktır. Benzini olduğu hald~ 
adanı beş seneye ınahkf!m oldu ı y kın yeri re gıttmlyen ve taksıler~ 
Bundan bir müddet evvel Kadri inık hır v ziyet e dola ~rak taksı 

isminde hır adam Ayasafya cami· 1 ücrctınden fazla para uiiyen şo. 
·nin yanından geçerken 14 ya&la· 1 forler hakkında asır ce.zalal' taf. 
~mda bir kıza tesadüf etmiş VC' kı- 1 biki içın yenı kararlar verilme i 

kandırarak caminin arka ına 1 de kuvvetlc muhtemeldır. 
:~türmü~tür. Bir kaç gun geçlik· Tahdid kararınd_an sonra _muay· 

t a kız birdenbire hastalan- yen rnıktarda verılcn benzınlerın en sonr 1 1 
• .. t 

apılan muayene neticesin· de şoforler n v mt erme gore ev· 
mış ve Y · · d bi ( 1 kt de kızm zlihrevi bir h talığa tu. zıı ıçın e r ormu aranma a· 
tulduğu anlaşılmıştır. dır. 

. • . . · Ekme e zaın yapılacak mı? 
. Kadrı adli) eye vcrllmiı ve ıkın· Fırıncılar lstanbul belediyesine 

cı ağır cezada yapılan duruşm~sı milracaatlc imaliyc ucretlerinin 
so~un_da. beş sene h pse mahkum eskısınc nazaran çok artması do· 
edılmıştır. Iayısile ekmege bır miktar zam 
Bir k dan okuyucu denne d - ü talebinde bulunmuıılardır. 

GcÇcn akşam Beykoz kulübün· Belediye İktısat müdurlliğUnce 
deki müsamereden dönmekte olan bu talep uzerlnc yapılan tetkikat. 
kadın okuyucularımızdan Melahat, ta hakikaten imaliye ücretlm-inln 
deniz kıyısından geçerken muva- arttığı netice ine varılmı5tır. Bu 
zencslnl kaybederek denize dilş· vaziyet dahilınde t-kmeğe on para· 
müştUr. MclAhat etraftan yetişen· lık bir zam yapılması kuvvetle 
ler tarafından kurtarılmıştır. muhtemel görülmektedir. 

He flP mlitehassısı B. İsmail Hak meklc beraber, bu hu u ta maliı· 
kının ctünkü sayımızda neşrohınaıı matına mbracaat ettısiınlı 'ali 
mclçtubu, şehrimiz kutna toptan- muavini B. Ahmet Kınık, bu satı 
cı ve perakendecileri nra ında magazalarının, ehrımizdeki top 
memnunhet uyandırmış, hakika tancı kumaaçıları ortadan kaldır· 
tin ve bugünkü vaziyetin tam bir mak maksadı ile açılmıı:: olducu 
ifade i olarak ktırşılanmıştır. DUn, hakkındaki lddıa ve ri'i a) etll'ıın 
bu ve~le He: matbaamıza gelen bir tamamlle yalan ve bır hezeyandcın 
toptancı kqmaş tüccarı B. İsmail ibaret bulunduğunu kati bır li an 
Hakkının göruşlerlndekı isabeti ile söylemiş '\-'e ayni söı:l<'rı 1 tan 
takdir uretile kadirşinaslığını bul Ticaret Ye Scınayi Odası erkli 
göster(liltten sonra, fabrlkalor ta. nmdan biri de tekrar ile bu rh a 
rafından acılan satış maguaları yetleri asmdan tekzip eylemi~ 
nın, 1op ncı 'e perakendeci ku tir. 
maaçdarla bir kısım halk arasında Ph a ada 'e bllh a toptancı 
uyandırdığı menfi teUıkkilerden lnım <;ılar arasmdıı yerlt- m<'k l · 
bahsetmiı; ve eıcümle: Udadında bulunan bu kan:ıııt n hu 

- Anadoludan gelen luccarları uHine, ogrcnd\ğimiz r;örc b vle 
bu satış mağaıalnrına gotiirmek nC' idukleri belirı:ıiz baıı tur vlık 
için, hiç şüphe iz ki muayyen bir rin birer balon ııbi uçurdukları 
istifade mukabili olarak, çığırt· rh ay tlerden daha i) adc. fobri 
ganhk yapanların bıı kahtı saha kuların toptan !atı!}larını, 1oplan 
mağazalarının piyasadaki topdnn cılar ara mc\a bir Slra oıet 11ek 
cıları kaldırmak. yunhı kumaş a· 1 ın ~apmal run11. daha açık bir 
h§larını daha m z:but bir hale koy. i{acle il dıl dlkl rine mal verme 
mak gaycsile hükıimethniz tara \eri diledi};lerlnl maldan mahrum 
fından açtınldı~ım sö kmcl> ve bu ctmel rinin ha hca cbt'p oldusıı 
propaganda ile muhatablarını di na r,ore. bu i in fabrika ahıplcri 
lediklf'ri ticaret evlerin<' siırüklC' tarafından toptancılara seyydnCY\ 
mek gibi çok fena hareketlerdt' satış yapmak badcmıı icin bu gibi 
bulunuyorlar. şikiı' etlere ve şayialarıı fl'lt>ydan 

Demlı; ve fabrika nıumessilleri bırakrrıamak ı;uret\lf' halli icap 
ile Ankarada tetkiki sanayi heyeti etmektedir. 
arasında yapılan toplant\lar peti ÇUnkü, daha evvel de l ~ıdığı· 
cesinde, tamamılc tecnibc\ i bir mız: &:ıbi, pn a adıı , sanatları muk 
maksatla ve mlistchHklcrin ucuı te a ı kumns ihtiyacı ile kıvranan 
kumaş tedarik cdcbılmelerını ta- ve otcd--nberı ıniı tehllklerc haxır 
miıı gayesile açılmasına muvafa ve ıı::marlaıııa elbi e ~ apan ve ha· 
kat ve müsaade olunan bu rnıığa· zırlıyan lbccnr tcrzı ve hazır elbi· 
7.aların, böyle menfi propaganda· r;c ima'cileri. bu vaziyet dolayısilf", 
!arla bir imtiyaz şeklinde gosteril· muvazaalı kıl ve tarzlarda 'VC 

mcsinin piyasada uyandırdığı ve çok pahalıya mal atmak mecburi 
uyandıracağı tesirler uıerlndc na- yetinde kaldıkları ınkar ve tevil 
zarı dikkati celbctmi tir. edıl miyecck bir hakikat olduğun· 

Biz buna hiç c\e ihtimal ~erme· da, hiç şüphe iz ki. onların da bi· 
mekle ve hattd böyle bir şeyin ı zlmlEı miıttefık olduklarını san· 
katiyen varld bulunmadığını hll· makta:- ız. 

Fiyat mürakabc komısyon~ dUn 1 tış fiyatları 20 kuru§tur. 
vali muavini Ahmet Kınıgın rıyase. Komisyon peynir fiyatlarmm 
tinde toplanarak komur, un ve arttırılması h kkında peynircilerin 
peynir meselelel'ini goruşmü tür. il<'rı sürdlikleri iddıaları tamamen 
Komısyon son günlerde BulGar· . 

adan gelen çok miktarda komure reddetmış, yalnız toptancının elde 
~ıami satış fi~ ah olarak 7 kuı-t ' etti i kar nisbetıni bir mık tar 
tesbit elmi~ır. Bulgarya komurun· azaltmıştır. 

de toptancı karı mevzuu bahis ol· Komisyonun verdı i karara go. 
mıyacak ve kömür kayılcta 7 ku· re bundan böyle toptancılar, pera
ru t n satılacaktır. Kayıkta satış kcndeiiye tenekede 35 kuru~ fira 
perakende satı5 ol rak kabul edil· farkı bırakacaklar, bu suretle pe. 
miştir. rakcndecller de d ha fazla kAr et· 

Bu arya komuruniln bu şekil- miş olacaklardır. 

de 7 kuru tan perakende olarak Halk p yniri gene eski fi~ tın· 

satılması Anadolu kötnuriınün liya dan almakta devam edecektir. 

tını da bir miktar düşürecektir. 
Komisyon bundan başka un mc· 

selesile de meşgul olmu& ve lsUın· 
bul ihtbacı için bakkallara verile
cek un miktarını Mi çuvaia çıkar· 
mıştır. 

Bugün piyasada ı;:izli olarak 50 

kuruşa kadar satılan un bundan 
böyle 20 kuruştan fazlaya satıla· 

mıyacaktır. Böreklik ve yemeklik 
unların perakende olarak, nakliye 
Ucretleri de dahil olduğu halde sa· 

Lastik 
tevziatı 

Son birkaç Giin zarfında şcllrimıı:e 
216 otomobll l stiği gclmiftır. 
Yakında başlanacak olan tevziat 

lıı.şc mUdUrlilğtl tarafından yapılıı.ca.k 

tır. İhtiyacı olanlara. Oıtiyaçları nis· 
betinde liıstlk verilecektir. 

Koaan, (\atan) - Kozan 
l\Ö)leritıi ceıenlel' bilha n kO· 
yuneli, Hamit, A~ıkaraca, A· 
la be) i, Dam) evi ve bu ko) lcre 
müca\ ir köylcl'dt', mbthi bir 
hBtitnlı n idi) llUerl k mlrmek· 

' te olduğunu görmektedirler. 

apamama 

Sıhhi e \ ekllımlı.in 
bu fecı hılımı den bab rı yok 
mudur! l n kıl metli ıı 'ıımuz 
olan gozlerin ı n korun\nas1 
1 ·lıı ~ıhhh e \ek Jetinin çok i· 

Macari tan-· 
la t ·caretimiz 
arttırzlac 

Macar ticaret 
ataşesi geldi 

Bır mUddettenberl Macar standa 
bulunan Macaı· Ticaıct Atıı.şC' ı Cnhy 
dUn sabah şehrimize gclnuştır. Cahy 
burada ti!tık, yap ğı \ su am uze
rlndc ıhrncalı;ı tl\cc ı laı·ıa temas ct
mct;e başlnmıştıı". 

Cahy Ma ariııtan ımdı~c k dar 
yapılmakta olan tıc ret f ialıyetın 
bir kat daha arttırmak ve TUrkly nın 
UıtJ acı olan bll' ok tthıı.l t. macid le· 
rlnı Macarlstandan hllS\r.t takas ka· 
naille göndcı mek mı kanım ıırıı.ştH • 
maktadır. 1 

Cahy şehr mizdc bır lkı giln kal.1 
dıktan sonm Ankaraya gıdC'Cek ve 1 
orada al l<adar ma!\amlaıla temas o· 
deccktır. 

Üniveı·site asher
lik iknıal imtihan

ları başla ı 
'Onivereltede askerhkten !km le ka 

lan normal \ e anormal ta~benin fm 
tih nlarına dUn sabahtan itibaren 
b~l:mmıştır. 

Hukuk usulü 
muhakemeleri 

kanunıı 
Adlıyc · VokQlcttnde tcşkıl olunan 

bir kom yon h kuk usuiU mU:h keme 
lerı kanununda ıuzumlu gorlllen d • 
ğişıkhkleıi ya.pmal< üzere çalı-;ıma

la.ı ına baŞlamışUr. 

Adliye harç tarlfc,t;l l;:aoun proj 
Adllyc Vek{l.letl yeni b'r harç ta

rifesi kanun projesi hazırlanmıştı. 

Proje bugUnlerdc mUtaıa.aı rı alın· 

mak Uzerc alAkalı vekalctler.e sevk 
olunacaktır. 

r----------~-=ıc--===-=-ıa:=--~===-==-------------------------------_,..,=-mc=ı-====-~ 
öteki evde yalnız kalacak. Bu fabrıka 
kuruluncıy kadar en aşağı bır ay geçer, 
değll mi Rahman? 

- Herhalde geçer. Valiye Mısi Cnr•c. 
rin sarayda oturmasının ıngilizlerce nıısıl 
teUiKki edileceğini sormuşsunuz, oyle mi? 
Halbuki İn ılizlerin bu husustaki fikri siz· 
cc malumdur değil mı? 
ı.e r.örc bfnbacı Carler valinin elinde bir 

Selim kinci bir tavırla a<:ı acı BOY· 
lendi: 

- İngilizlerin fikirleri, tıdctlC'ri ve rl 
ynklirlıkları bence tamamile malômdur. 
Bu bir bahaneden ibaretti. Valinin bu bo
şanma hakkındaki fikrini oArenmck iste· 
dim. Nışanhmın ve Robertin söyledikleri· 
ne gore binbaııı CaıtC'r valinin elındc bir 
oyuncaktan baıka bir şey değilmiş, Eğer 
Carter, yani vali istediğim gibi bir şekil 
de bo anma a razı olmazlarsa o zaman 
aenlz uslcrlnln tA yanında fabrika kuru· 
tacaktır. Allah bilir ya bunu muhakkak 
yapacatım. İngilizler Japon knuçuğunu o 
zaman benim istcdll:lm fıyata almıya mec
bur olacaklardır. 

-20-
Herbcrt validen aldığı tezkere) i tek· 

rar tekrar okudu. Lady Brandmor ile 
sabahleyin görilşmUştil. Şimdi de vali 
kendisini akşam yemeğine davet ediyor· 
du. Odrey'ın kaçması, butun bu rezalet 
kendısıne zarar verocek yerde yaramıştı. 
Valı ile karısı son derecede yakınlık gbs-

EDEBİ BOl\lANı 

tcriyorlar, kendısıle meşgul oluyorlardı. 
Hcrbert kendt kendine memnuniyetle 
gutcrek: 

- Yine bcşanmamdan bahsedecekler· 
dtr, dcdı. Valinin karısı bir düziye bu me· 
scleden bahscdıyor. Avu atlardan hangi. 
• ni seçecegimi blle soruyor. Valiye se· 
lince o daha tclAesız ve beklemek taraf· 
tarı olduğunu hissettiriyor. Fakat valinin 
karısının koe mm kandıraeağı nıuhak· 
kak... Çunkü haklı olan odur. 

Herberl, bu bo anma sayesinde sultan· 
la Odrey'e çok zararı dokunacagını duşil· 
ncrck seviniyordu. Odrey'ln ölüm halın· 
de olduğunu haber aldığı zaman: 

Oh, keşke ölse.. O zaman artık ıztı. 
rap çekmekten kurtulurum. 

Demi ti. Bununla beraber Odrey ölür· 
c bazılarının belki de acıyacağını dü U· 

nerek ısyan duyuyordu. Hadıseden sonr 
herkesin teveccühü kendisine doğru cev· 
rilmlşti. Ölüm bu ccreyam deği~irebilir· 

TEFRİKA No. 'H. 

Çeviren: Rezzan A. t. YALMAN 
dl. Karısının iyileştığmi haber alınca yal· 
nız bu bakımdan memnun oldu. Fakat 
intikam almakta elbette devam edecek· 
ti. 

Odrey'in hayır cemiyetinden kovuldu· 
ğunu habeı· aldığı zaman intikam hisleri 
ayaklanmış, çok sevinmişti ... 

Hemen giyindi, valinin davetine git· 
meğe hazırlandı. Karısının odasına, gıtü 
gidelı ayak basmamıştı. Odrey'in rahibe· 
J<?riıı yanında hasta yattığı dilşCınccsi kıs· 
kançlısını biraz hafületiyordu. Fıakat 
bazı {:C'cclcr Odrey'in hayali ile uyanıyor 
ve saatlerce yatağında ıztırap çekiyordu. 
O :Laman evden çıkmak, kaçmak ihtil':a· 
cuu duyuyordu. Bu ev kendi i için artık 
oturulmaz hır hale gelmiııti. H<'r köşesin· 
de gUzel Odrey'in bir hatırası vardı. Vali 
konağına varır varmaz hayret ve sevinçle 
anladı kı kendisinden başka davetli yok· 
tur... Demek kı rahat rahat konusabıle· 
ceklerdi. Kendisine bu kadar samimiyet 

V<' yakınlık gosleritmesıne deli 'bl SC· 

vlndl. 
Sofrada bir de nôbetçi zabıt vardı. Ye

mek esnasında meseleden bahsedilmedi. 
Nobetçi zabit çekilince yalnız kaldılar. 
Vali şu şekilde söze ba ladı: 

- Azizim Carter, Lady Brandmor'un 
ı;iııc çok tevecciıhu var. Başınıza ı;clen 
hfıdi ede tamamile slze hak v-eriyoruz. 
Son cun!erd fazla heyecana kapılarak 
sizt' boşanmanızı da tavsiye ediyordu. Fa· 
kat bunun makul bir§eY olmadığını ken· 
disine anlat.tun. O da tamamile benim 
fikrime iştirak ediyor, değil mi P trici:ı? 

- Evet ... Herkes yanılabilir. dcgil mı 
Ben de belki yanlı§ düşunmuş olabilirim. 

Herbert birdenbire t.clAşa duştu. Ne de 
mek istiyorlardı? Yoksa bo anmaSlna ma
ni m · olacaklaı·dı? 

Sordu: 
Makul olmı) an nedır? 

- Size teveceühum pek çoktur, Binba· 
şı C rter ... Bu mesclcdc de en evvel sizi 
dti tınuyorum. Buna emin oiabilır iniz. 

- ÇQk mliteşelmirim. F-akat bu boşan· 
nıa •.. 

- Sizi mahvedebilir, Binbaşı Carter. 
Doğru ve yanlış, orasını bllcmem, bütün 
h~diseler Misis Cartcr'in sultanın metresi 
olduğunu gösteriyor. On beş cundenberl 
birbirlerinden ayrılmamışlardır. Bu vazi 
yettc dava açacak olursanı-z her şey ta· 

(Arkası var) 

Acaba ne 
yapar ar? 

Sorunuz~ 
Söyligel 

Teprak 
ofisi 

ra tcşltUah l~ln menJ;;ctl 
ra •uu bir gazetede olt 
memurlnnn nerelerde \ 
dur m istlhd ııı 

ğ1 'c tallıılerın nere) c ~ 
edeceği h:ıkkında wıı 

rir m iniz 'l. 

Cevap - T 

6' 7 ' 

( 
Fırmlara :ınduvlçlik un 

İstanbul bcledıye ı O 
tıGı tem n tıce nck 
sanduvıçlık un verilm 1 

etmiştir. Gu d ncl 
eden fırınların umumu 1 

val un vcrilecektır. 

1 
Hu U'lf mulıablrlerlnılt. ,1 
dan gonderUen memleket 
rhnlz. dorduncü a~ I mı 

Kuzwıun 

laklı kuzu 

t ba •a alınız.. 
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20 
(Başı l iacide) A cJ s e n e y e ç e v r •. 1 d • buyuktür. Bunun için daha çok ça. H o· c u M m erika aki l lı§manızı ve iyi yetişmenizi isliyo. 

rum. Allaha ısmarladık.ıı grevler 
1 k • • d b t t f d Milli Şef' in bu hıtabcsi talebe· 

1 1 a m m az a ası e r a 1 n a nin büyük tezahüratilc karfitlan· Al t 1 . Yazan: M. H. ZAt 

h 
mış ve Milli Şef ayrılırken cadde. man ayyare erı A"rt. 15 (A.A. > A«rıda dun 1 9F am \nterlkanın «Yur!» emri 

ara rctl i m Ü za kereler yapı ld 1 de birikmiş olan binlerce halk ta. c ., u \Cnliğl \O Atluııtlk harhio 
rafından hararetle Ve COSkUn tCı.B• muhtelif istihkamlara gece aat 22 dl' ı;:ayet hafı{ \C saat fılen l\urışın ITa lı::ızırl:ıuılığı bir !>1-

. Ankara. 15 (Telefonla) Bu· ı cevap vererek dedi ki: hüra_tr? usurlanmıştır. 4 de oldukça lddctli bir yer sar rada Anıcrlknda çelik snmn ıln 1 

sun Şemscddın GLlnaıtay'ın reisli Mahkcmelerımızde zabıtlar Mı~lı Şef bundan sonra Fındık· taarruzlar yaptılar sıntı ı olmu tur. Hiçbir hasar yok· \(' dcıııı hıçllcrl ur ınılıı grc,1c 
cındc toplanan BU:} uk • mıct Mcc ı gal et mllkemmel tutulmaktadır., l~d~kı. Gfizeı Sanatlar Akademi· Berlın, 15 (A.A.) _ Bır askeri tur. Erciş ve Tatnosda ara~ıra sar. ba go terdi ı lıabcrltr 
lısi vefat eden Manı a mebusu Dr. Bilhassa idam cezalarını istilzam sını zıyaret t'tmişlerdir. mcnbadan o N B ye b ldınldığlne gö sıntılar olm ktadır gell.) or. 
Saım Oıd'in hntıra ına hurmctcn eden mahkemelerin zabıtları iti· m·Cumühdur~cisimiz burada Akadc· re Alman stukaslaıınd.a.n milrckkep Zclıelcnin t hribatı in an bo~le tıuh rlcr kor ı ıııda 
bır dakıka suküt ett'ıkten soı1rn ·1 k · ı 1 m uru Burhan Toprak ve Ankarn 15 CA A ) Va ve . na ı c tutulmaktadır. Buııun u rofes 

1 
kuvvetli ha'\:a fılolan, H Eylfllde dU ... - n çok tablı olarak ter ldll le dll,lı· 

ruzname ındekı maddeleri müza. u ulümüz adli hataların yapılma P or er tarafından karşılan. mo ın Krımdakı tahkımatma m ı~af Ağrı vıı:ı.}'et!Nrndckı z~zele hak lor: 
kere cdorkcn ıki ki ınlıt olum cc sına müsait degıldır 1 m~ ludır. Cuınhurreisimiz Akadc· faklycUI hücumlar yapmı .. laıdır • kında en son :ılınan malümat şu. Aıııcrikııd 
zasına çarptırılmaları hakkındaki 1 B' k h t 

1 
. th ~ mıdc de atölyelerde tetkiklerde Y dur: hk k 

1 
ı ır ço a ıp crın mc u sen.. bulunmuşlar .. d . Batarya mevz len ıle istlhkı\mlara . . tlkror ııok anı, uca bnuı lan ıı 

ma eme arar arı ılc Adhye en. etlikleri jüri u5uJU İn;lltcrcdcn 1 • mu ilrdcn ızahat al· isabctlt cndahtlar yapılmıştır Bırçok 1 Ercı~ kaza ı dahılın.dc bır harp trdblrl .. rlnl bultaluınılnca, 

d hllı lıı:ı.llıat \C l!'i· 

cumenl maz~atalnrına itiraz eden 1 başka bütün dünyada iflas etmiş· ı m~~rdır. topun ve 40 otomobılın tahrip cdıl· koy tama~cn yıl<:ılmı~tır, Şımdı) c mı°" Hılr Ru ccphr"I cC'le ~anlı u 
v~ bu mahkumlara ait cezaların lir Bir Avrupa sazeteslndc oku· .. ılU Şer •. Akademide kaldıkları mtş olduğu gorUlmU~tUr. 1 kadar ı~., olu. 225 yaralı lcsbit beklerkl'rı, .\merlk1111ın gb .. tcrchılr 
yırml seneye indirilme ini istivcn 1 · . ,.. . muddct zarfında Giızel Sanatların Aynı zamand bl ~t cdıln lstır Yaraları hafı! olanlar 
Feridun Fikrinin takrirleri iiz'Ni· du:um _bır yazıda 1 urkıye mah her şubesinde çalışan talebelerin a r ayyarc mcydn· crğl lnrılııııı tııhılıde uğru1ııularuJ. 

1 ne heyecanlı munnkaşalara sahne kemclcrı model olarak go ~cnl· cccrlcl'l üzerinde dikkatle durmuş, nına yapılan hUcum esnasında han- mahallınde tcda' ı edılmcktcdır. mı'! 
olrnu<:tu mekte ve devlet mahkcmclerı adı talebo mevcudun·· t d garlarda yangınlar çıkarılmış \"C bır 21 ır .} aralı Vana nakkdilmı<: • lıııdil e kadar se~lrllrn tccrubr 

" r. ·ı d'l '·t d F' 'd un ar masın an, k t öl l ı b ,, Feridun Fikrinin her iki mah· ı e tcnsıp c ı me~ e ır. crı un bilhassa mimari kısmında 80 i bul· ço ayyare yerde tahrıp edılmıştıı (ı l'r tamamen defncdılınış. an· ıırc gorc u du-.un<:r ııek de yerin· 
küm hakkındaki tezi şu idi· Fikri arkada§ı~ •. kenar mah.kemc· masından memnun kaldıklarını ·ka nltında er et bırakılmamıştır. <lcı görllrımlhor. Anıerlkada gre,lr· 

Katil curmünu işlerken hıç kim- lerde başka, buyük şe_hlrdekı_ ma~· ifade buyurmuşlar. Mimari ve hey. Knoks'un 2 Tatno kazn ında ha-=arat rlrı en gcııl~ .eklld hllklını ürtllı 
se tarafından gorulmcmiş ve doğ- kcmelerd~ ba~ka hu kum _vcrıldıi:ı kel atolyelcrlni ziyaret etmişler. ve za.} ıat chcmmı~ C't ızdır. Kaıa gu de' iri r lınkkında :yapıl 11 1 t;:ı 
rudan dogruya istıdliil yolile bun. ni ~.} le:_ı. şu~c;:ını t bılmek Ilı Turk bliyuklerinin hazırlanmakta b ml'rl, de \ e Haniye mcrkeım· ti tlkll r u haklkah ort.-ı~n ko\ 
ların katil olduklarına hukmedil zım ır ı ma . eme er her yerd~ olan bi.ıstlerini ı;örmüş, Namık ey an atı de 7 C'\. kı men ;) ı\\ılmıştır. Dede nııı tur ki Srtı' \tıı.ıınden mıllı m 1 
miş ve haklarında idam kararı Vt' a) n.ı cezalar lçın ayni hukumlcrı Kemal bustiinu tetkik ctmic::lcr ve d f an l linin ı.ınbe-ttıt;ı çalıs· 

1 
" lı nahı' e kö~ 1 ınd 21 C\'• Sarı u rilmiştir. Belki bunlar ci.ırl\m işle· verır c_r. . . begenmi lerdlr. (Ba!-,1 l im.:idel nah \C ı de l O k sııntlerlnlıı brıhık ;I tıl\urıu, ('l'I 

mişlerdir. Tamam ile maıur de~il· ı Vekı~. kcndısıne sual tevcih Cumhurrelsimiz, heykeltraş Ha. denizi seçen ve ıcar ve ıarc kanu " ı men ) ıkıl· fı-ıı gılnlerde bil uıııumı Jel.'iınun 
dirler. Fakat yuzde elli nfsbetindc ed~n bır mebusa da mahkemeler di Uırafmdnn l apılan Barbaros nu mucibince • C\ ked len hamule nıı tır. Dedelı nah ) <' ı ko~ Jerındl' ;1 lh:d ~ MMnı sc-~nıcml<ıtlr. \ml'rı· 
bile adam odürdukleri sabli det;iJ. l den vcril.c? hükümleri Büyilk Mıl· ı A-bidcsini ayrıca takdir buyurmuş. lerı ta.ı~ an ;cmılcrı hımn~ c ede 4 ~ arnlı vardır. kıı. trhl ke\ ı pl'k hu\llk g rnırrt 
dir. insanda tereddiıtler uyanmak-1 lct l\~cclısı~de doğru v~ya ya~hfi l~.r ve Ankarada yapılacak mimar cektir. 3 Kızılay tarafından kazazc l~hı kal"i 'e ı.ccrı tedbirler alnı ).ı 
tadır. Onun için yirmi seneye tır dıye mut~ıa~ etmcnın ycrındc ::iınan he~ kelıne başlanıp ba~lan· Knoks. Atlanik Iılo:.una tcrc>d deler ıçln 530 ç-dır. 600 kat çama u.:ıı;nı ı;ltıııcıııı,., gre' hakkın. ı.;ı, 
mahkı'.ım edilmeleri liızımdır. Şıı· olmadıgını bıldırdi. Feridun rrfk madığını sormuşlardır. Akademi düdc mahal bırakını' acak bir I• gı go tennf' c dr\nnı ctıııı,,ıır. ı ht l'f r " ır 300 t k m clbı e, 300 çırt a) ak· 
vet masum iseler. ilerde ve tesa rın n mu : ı de alıır kürsılyc g~· ıniıdürü Bilrhan Toprak: Heykelin sat1hı verılen emirleri blldlrmi tır \klıı gel ıı di;er bir rıokt şu 

ılur: t.,.kldcrı Aıııerlkurı grc\ lcrlıı· . 
ılc '\loı.ko\llnın cııl\} cc t iri oldu. 
ğııııılan şu(lhc rdlleblllrdl. Şimdi 

l\losko\ o ıııııslcrcl\ llcmokra ı r.eıı· 

h<>5iııde buluııduı;uııa gorc l\onılinl>o1 
lsçflerı bir kı 1111 Ru~uya gld('blle 
~k nmlıcıncnln hnalini \11:te tir• 
ıııeı;i elbette istemezler. Bu talidir 
dr \ıncrlkan grc' ll'rlııde ınllıH'r 

ll!lrrrıağı )Ok 11111? 

düf eseri olarak hakiki kat!J orta krek Mcclısln hakkı hUkıimranısı· yııpıhıenğı yer ve bu iş için arfe· 'Tc.sadi.if cdılccck I\lill\ er denı; ve mahallen 
ya çıkacak olursıı. bu vatandaşla· ne işaret etmesinden onra verdıgi dilecek para miktarı henüz tesbit O tU ve denizaltı korsanları zapt ı olan ~ !.) ccck yurdımı 'a 
rın bir hatayi adli yüzündl'n ha· takrirlcr re.}'e konarak Akyaıının, edılmcdigındcn çalışmalara baş ve~a t hrip cdılect'klir... p lm1stır. Kızıl.ı~ a)rıca folaketzc 
yatları ifna edilmemis oJ.ur. Balballı köyiındcn Huscyin oğlu lanmadıt;ını söylcmıstir. Knok , bcyamıtına şo;>lc dc~uro d erin lhtıHıcına scırfed.mc>k uze 

Bu mütalaa uzerıne Meclisin Tevfiğln ölüm cezasının 20 seneye Milli Şefimiz, de~rhal faaliyete etmi~tir· re kôfi para örıdcrmış. '1~nca Oı· 
büyük bir ekseriyeti söz alarak çevrilmesi yilz yirmi reyle ve ek· geçılmeslni emrctmislerdir. Er;er Hıtlcr ve Naziler İ~ıllc ~ rb k•r halkı t ra ıııdan 1000. 
lehte ve aleyhte beyanatta bulun erlyetle kabul edildi. 1\füdirl:> et odasında ~eni yapıl n re~ c malıc>'T\c taşıyan gemilerin Van halkı taıufından 1000 vt' B t 
dular. Adli;)c encumeni namına Meclis, Gurünün Kırazlık ma· kendi portrelerinin tctkıki esna· tc kıl cttı ı köpru) u, ;) ıkmak ıçin lls hnlkı t. ı fından 350 liralık 
Şinasi Devrim, Feridun Fikrinin hallcsinden Ahmet oğlu Salt hak· sında akademi müdiıru, Tiırk re urntlc mue ir tedbirler nlmı)n .}'ardım yapılmı tır. 
mütalaasına iştirak etmcdigini soy. kındakl kararı yerinde bularak sam ve hcykeltraşlarının fotoğraf. cak olursa ingiltercvi hezimete 4 Blı Kızılay ml fetlışi ma· 
lcycrek suçluların hakcttikleri CC· ıdam hukmunün infazına karar 1arı ilzerindc çalısmayı kafi bul. ugratmaktan ibaret buhınan bu halline ııam edılmı . V<indan, Ağ 
zaya çarptırılmalarını tebarüz et verdi. madıklarım, Milli Şeflerinin kcn· harbin ba lıca gayesini tahakkuk rıdan 'c Mu tan opera tor, hekim 
tirdi. Bilhassa Galip Gültekin, Sa Bundan sonra Turkiye. Almanya dilerint' Turk sana ti namına bir cttirmt'k imk~nı bulunmıyacaktır. 'c c:ıhhat memurları zelzele mm 
lahaddin Yargı, ismet Eker, Mu· a'rasında ticari m(ıbalelclere mli· seanshk poz vermelerini i tlrh m Fakat egcr hakıkntcn boylc bir te taka ına giderek sıhhi ve tıbbi 
hiddin Baha l\Icclfshı idam hukilm· lt'dair hususi anlaşmaya ba~lı • cı) etmiştir. Milli Şef müsait vnkit· cbbu le bulunacak olurlar 8 A rnrdımlara devam etmektedirler 
Jerine miıdahalesini ancak siyasi listesindeki nll'yan köku konten· leri olursa bu işe memnuniyetle merlkaQ donanmasını e ascn adet· 5 Mahallinde ı;ostcrll<'cek l~i·' 
hôdlselerde doğru bulduklarını. janının meyaıı hulfısasına ve halı· zaman tahsis edecekleri vaadinde teri çok olan duşmanlarına ilı'ıv<' zuma gbre yapılacak rliğer yar 
kazat salfthiyetin mahkrmelcre na tahsisi hakkında teati olunan bulunmuşlardır. Cumhurreısimiz etmis olacaklardır. dıınl.:ır 'e halkın kı gelmeden ev· 
verildi~ine göre, onların sa!Ahiyct. notlaı·ın tasdiki hakkındaki kanun Akademiden ayrılırken talebe ve Gcç<>nlcrde Amerikan muhribi· vel ıı:kAnı için icap eden tedbırlcr 
lerfnc mudahale etmenin doğru llıymasile Türkiye . İsviçre ara· halk tarafından hararetle selim· ne tesadu( eden Alman denizaltı ı alınmaktadır. 
olmadı(:ını hakimlerin şahsi vic· sında mevcut tlcard ve tediye an. lanmı~lardır. hüvi.}'ctini tesbite medar olncak 
dana mus~nidcn verdikleri kara· !aşmasının iki ay temdldinc ve i§arcllcr taşımakta ıdi. Atı~ men· 
rın yerinde bulundugunu soylcdi· Türkh e . Maearıstan ticaret ve p• zihne girınce denizaltı muhribe Prenses 
lcr. Es1'i profesorlcrden Yu uf zı. tediye anlaşmaları ile merhutları. 1 ya n g o üç torpil atmı tır. Greer suratlc 
ya mahkemelcrimh:dt"ki zabıtların nın tasdikine ait kanun Uıyıhala· bunları bertar~f etmece muvaffak 1 N ev c' va n 
fena tutulduğunu. bızde vatanda rını müzakere eylemi1tir. k •1 d olmu "e dcnız lttl ru bombal · ı 1 
ıarın çok ucuza satıldığını, dllnya· B. M. Meclisi çarpmba günu çe ı ,. rilc taarruz ctn ı!;tır nın hiçbir yerinde iki kişi şahit ile toplanmak üzere içtimaına nihayet Knoks bahriye ;ıczaretinin bu <Başı l incide) 
bir insarıın idam edilmediğini an· vermi~tlr. hAdlsc hakkındaki haberleri der· ne Mısulı Prcıı es !"almanın (Osnııın 
ıatarak vatandaşlarımızın kıymeti Haber verildiğine ıörc Meclis 2 5 o o o L• hal neşretmiş oldufunu Alman hU· lı DarUlfUnunıına) yaptığı bır vakf \e 
üzerinde fazla düşünmediğimizden encümenlcrdcki evrakı cuma gU· ırayı kümelinin ise <'VHlfı Grecr'in tcbcrıu. bu kU \aılyet bir (Os· 
şikayet etti. Bunun üzerine kiırsü· nüne kadar müzakere edecek ve ' ateş ettiği iddiasında bulundugu. manlı D rUlfUnunu) m<'vcut olmadı· 
ye gelen Adliye Vekili gerek c.Feri· cuma günü bir tcşrinisaniye kadar 1 Q6 842 nu tebarüz ettirmiştir. 
dun Fikrinin beyanatındaki bir yeniden bir tatil devresine gire· • Knoks. ~kafile» kelime~ini kul· ğı ddlasllc Mısır mahkemelerinde 
noktaya ve S<'rck Yusuf Ziya ·a cektiı'. )anmak istemi\ t'rck yarından iti· mevkıı itibardan kaldırılmıştı. Bu h~ı 

Slaeaalarıa ıara11 ela• 

1 RAY SİNEMASI 
18 Eylfll Pcr~mbe akşamı yeni Sezona. başlayacaktır. Sinema 

sevenlerın dalma tebrik ettikleri SARAY sineması, bu 'ene de sayın 
müşterıle1ini memnun cbnck için elinden ,clcni yapmış ve dUnya 
buhrar~rıın dot'<n·dutu soruıuz J;ijç !Uklcre rağmen en gUZel, en cazıp 
fılmlu ıgeUrme~e muvaffak olmuştur. Bu filmlerden bir kısmının 
fsimlcrinl sınema sevenlere ~ mdld en mUjdelemeklc bahtiyarız. 

ALTIN YILDIZ Alıcc l<"ayc • Don Anıech - Hcnrı 
Fonda 

REBECCA 
.MEÇHUL ARKADAŞ 
ŞEREl<"'Lİ DÖNÜŞ 
GENÇLİK SENFON1S1 
KADINLAR 
LEKESlZ AŞK 
KARA SEVDA 

SAADET G0NEŞ1 
VATERLO KÖPRÜSb 
EDlSON'un HAY ATI 
GENÇLİK lMTlHAN VERİYOR 

GEOE GO'NEŞl 
KORKUSUZ KADIN 
ZlGFlELD YILDIZLARI 

UNUTULMAZ GÜNAHKAR 
GÖNÜL KİMİ SEVERSE 
CHAD HANNA 
ÖLl'ttEYEN MELODİ 
GÖRÜNMEYEN ADAM 
SAHNEDE 

SARAY Sll\"'EMASIZ...'DA, 

Laurnecf' Olivl'r - Joan F'ontaine 
Clark Gablc • Heddy ı.ıımar 
Gary Cooper • Andrcn Leeds 
Ja.scha Heüetı; 

Norma Shearer • Joan Crow!ord 
Mcrle Obe.ron • Laurcnce Olıvcr 
Clark Gabie • Spenccr Tracy • 
Hedcly ı...amar _ Claudet Colbert 
Janctte Mac Donald • Nelson Eddy 
Robert Taylor • Vlven Lelgh 
Spencer Tracy • Rita Johnson 
Mlckey Roney _ Cccila Parker -
Judy Gcrlant 
Sonya Hennıe • Ray Mıllaııd 

Jcan Crowford • Frcdrıc March 
Hcddy Lanıarr • Elenor Powcll • 
James Stc\\ ard 
Loretta Young • Davıd Ntvcn 
Fredcrlc Marı.:h • VırJınea Bruce 
Dorothy Lumour • Hcnri Fonda 
Leslie Howard 
Conslance Bcncttc • Rolaııd Young 

Bu bUytlk fılmlerle berab r nıuhte~il rcnklı moda vey.ı havedıs 

Numaralı barcn Amerikan donanmmnnm sustnkl htıl r halen de\ametmekte· 
icar ve iare kanunu mucibince dır. lşte ıwense$ Nevcivan bu misali 

bl··et kazandı malzeme taşıyan her millete alt hatırlıyarak son seyahatim yapmış 4 gcmll<>re miımkün oldugu kadar ve vakfını ta11r1h ve tuz h eylemiş· 
yardım edeceginı sôylemlşlir. tir. 

Milli Piyangonun 7 nci tcı·tip 
2 nci çekil~i dun İzmir Enternas
yonal Fuarında saat 19 da yapıl· 
mı!l ve bunu kalabalık bir halk 
kiıtlesl takıp etmiştir, 

Bu çekilişte kazanan numaraları 
aşağıya yazıyoruz: 

25.009 lira kazaaan numara 
106842 

Hl.000 lira kazanan numaralar 
154. l 17 269.654 324.!>71 

5,000 lira kazanan nunıaı·alar 
294.611 238.355 292.233 294.555 

295.880 

--o--- Vakfcaılcn çı!tlık bu&Un Akdeniz 
sahılındcki, Monako prensliği böytık· 
lUğilndc çok mun1ur "c her tarafı 

mezru b r çiftlikt r. Senc\I 80 bın 

Türk lira ı kadar ırad getirmekte· 

Beşiktaş - G.Birliği 
hadises:nd 3n sonra 
verilen cez1 kararı 
Ankara. 15 <Telefonla} - Beden 

terbiyes umum nıüdurlliğil ceza he· 
yeti Beilktaş ve Gcnçlerbırllğı ta· 
kımları nrosında yapılan Turkıyc 

birincıllğı futbol maçında hıidl.8 olan 
val<'a hakkında on kararını vem11ş· 
tir. 

Bu kaıara öre Be\lıktaş klUbUn· , 
den Halli Uç sene, Rıfat ve Şakir 

diı 

Merhwm prenses Ne,eıvan bir bu· 
çuk ay kadar C\'\el de hava kurumu· 
nun umumi merkezine 4 bın lnı;-iliz: 

liralık b r teben·uda bulunmuştu . __ _.._.,.__ 

Sovıetlcre göre 
{Başı 1 hıcide) 

2.980 lira kazanan numaralar 
Son dort rakkamı (6872) ile bc~r ay, HOsnU Uç ay, ŞUkrU Hak· 

kı lkı er ay, lbrahlm \ c Şeref birer biten 40 bılct, 

11/12 Eylul gecesi lkı Alınan alayı 
bozguna uğratılmışt r. 456 ıncı Al· 
man alayı ctızUtamlarının yUZde s.ck
senln kaybetmiştir. 1.000 lira kazanan nıınıaı-alar 

Son dört rakkamı (2001) ıle bı· 
ten 40 bilet, 

Son dort rakkamı (7102) ile bi· 
ten 40 bılet, 

580 lira kazanan numaralar 

Son dorl rakkamı 0118) ıle bi 
ten 40 bılet. 

ay, müsal>akıı boykotu Hilseyin ih. 

tar, Gençlerbirlığlndcn Mustafa bcŞ 
ay bo~ kot cezası almışlardır. 

Umum mlldUrltik bu cezaların 15 

Temnıuooan ttıbaı en nıerıyetc glr
mes nı ta ık etmiş ve B~lktaş ta· 
kımı kaleci ı Mehmet Alı l!e mUıia· 

o'-yet ı·enlterl 

l'ıloskova, 15 (AA.) - Kızılordu 

umumi karD.l'gıHıının ı~ Eyltıl sabahı 
tebl ğl: 

Son ctort rakkamı 
ten 40 bılet, 

(6138) ile bl· fi Yavuz vc Gençlcrblrliğinden Mus· 

H EyJUI gUnıl kıtalarımız bUtUn 
cephe b-O)unda harp ctmlşlerdır. Bır 
çok şıddetlı muharebelcrder sonra k: 
t.aa.tımız, Krcmcnçug u t&ftllfe et. 
mlfleıdlr. 

Son dort rakkamı (7945) ile bi· 
len 40 bilet, 

ıee lira kazanan numaralar 

Son Uç rakkamı (740) ıle biten 
400 bilet, 

Son uç rakkamı (918) ile biten 
<100 bılct. 

58 lira kazanan numaralar 
Son (lç rakkamı (065) ıle biten 

ta!ııdan gayri dÇer on O)'Unctınun 

ltldallerıne sahip olmalarını takdir 
edcı elt l<endllerinl bırcr takdırname 

lic taltdır etrnıştır. 

12 Eyl&lde düşmanın 21 tayyaresı 

hava nıutıar~eleıırıde ve 45 tayyare· 
sl de yerde tahr p ettllmı~Ur. Bu suret 
le dU~manın tayyare za)ıatı 67 ye 

8 b d t th • baliğ olmu tur. :sara ya a e .ş H E~lf.ılde bir Alman keşıf tayya· 
BUkreş, ı:> (A A) - Basarabya· rest, Mo ko\a yakınında dü~Uriilmü 

da bır tedhişçi teşekkülü keşfedılmiş tur. 

4\ınC'rll·olıl rııı t ıhminlıır sQrC' 
ı;re' !erde Amcrlkadukt ;'17.li mıh 
'ı:r tC!:kıı.,tıııııı ) u;ı;cte on dcrcc·c ın 
dl' ııarıııa •ı olduğu ı.abul edilelıi. 

lir. IJPcr ı;ebcıılcrl, 1 çt tc~kll.ıtrn· 

dakl g~lm lılll\tc. isçi llderleriııiu 

Uıt iraı.lorırıda \ c ~orıra l~ileriıı 

lıukh ' hak ız mcıılılut lıldi ılann· 

cl;ı u rıııııak lrııp cılrr. 

Değ~şen roli.er 
(.Sa~ı ı incide) 

rlkada çarpıştı, A ) ada hazırlıkla 
ra ı;ırıştı. Balkanları zorladı, Gı 

rrde t peden ınme ındı. Nthayet 
Ru t<'erUb<' ine atıldı \ e bır dede 
boğu!;ımığa koyuldu. 

Alman kuvvctlcrı AHupanın 

her koşc ine, Afrıkayn, Rus) aya 
dağılırken, Bu~ uk Brıtanya ımpa. 
ratorlut:u 'c Amcrıkn dağınıklık 
tan gerek dahıli !lıvaset, gerek a . 
kcrlık. gerek ikh adi faalı) et bn 
kımındıın kurtularak git ide top. 
lu bır km v t halııw ldıler E 
mC'klcrını '<' gayl'I ı ın bırl t;rdı 
ler, Ru vada umulmatıık b r dr 
tek buldular. Çın zinat'lı inı mu· 
ha faza cdıy or. Japon~ anın etraf 
c:cvrilmı tır. 

Hıidıselcrın bazı mantıki zaru 
retlerı Yardır. Bu manzara kar 1 
sında Alman)a rtık d gınıklıkt n 
kurtulmak 'c toplanmak mi."\ kı 
ındedır. Hıç ho lnnm dı ı ikı Ct"p 

hede \uru ma \ nzıv<'tl bir defa 
ba ına gelmı tir. Ru ya) ı bırak 

mnz. Aml'rıkanıu vur' emri \er 
mc tn<.' rağmen Athıntık muharc> 
bcsinı G<'V etemez. Bu ikı mırı cep 
hede mucadcleyl hır df'fa knbul 
ctlıklen sonrn Afı ıka e<-pheıı:ınc ve 
diser tali cephelcı e bu.}' uk kuvH' 
ayıramaz Fran a ve> dıgt'r i gal 
altındaki memleketlerle tntlılıkl. 

anla. mak \ e da ınık kuv,·etlcrı 
çekıp toplamak z, rurehnd dır. 
Harbın uçüncu yılının b ınd. 

roller i tc bol lc, çok garip bır 
kıldc deği mi tir. Topluluk Ingil 
terenin tarafına. da ınıkhk Al 
man;)a)a geçmı t r. Şimdı Alma 1 
lara bu roJJeri yc>nıden dcı; tırmck 

vazıfesi dü uyor. 
Ahmet Emin YALMAN 

Vichy'nin nüfusu 
arttırma siyaseti 
Vıchy. ıv <A..A ) - HukCımct, ço 

cuk dUşUrml'Yl me eden '\:c hamtı' 
kadınları hlınayc ed b r ka un ne~_ 
retm tır. Bu kanun. hamılc kadl'l· 
lan işten çıkarmaktan p tronları 
menetmcktedlr. 1 

Jurnallaıı Musıki vcyıı Daruı ilave fılmlcrl veya nc!ıs ren.kit mıkl 
Ma.\'U lar da görecckRtniz Bundan başka. Matbuat .MUdUrlüğUnün 
yapmakta olduğu tllrkçe jurnalı hvadıs gazetcsı de her hafta pro1:· 
ramın başında ~er alacaktır. 

Sara) sinemasının yenıdl'n tezyın cdılen rahat ve fl'rah salonları 
Q:tu peıı;;embe akşamından ltıbarcn sinema sevenler için datmt bır 

toplantı yerı olacaktır. 

<100 bılct, 
Son Uç rakkamı 

<lOO bilet, 
Son uç rakkamı 

400 bilet. 

tır. Gençlerden mürekkep bulunarı 
ve Troıka ı mı altında faalıyet gös· 

(603) ılc bit.en tcrmclctc oları bu tcsckkill, cephe ge· 
rı ındek muvasala köprU!crllc fabrı. 

(634) ile biten 
katarı tahrip etme.,! ıstıhdaf ediyor -~---------~~~ 

Ziyai Elim 
General Ferıdıınun refikaları Prenses Nevcivan bu sabah Şi§lı· 

deki konaklarında irtıhal etmiştir. Hayır işlerinde buyuk buyUk 
fcdaktırlıkları ihtıycıı· etmeğı ken dısine r;ar edinmiş bulunan ıncr· 
hume dünya hfıdisclerı karşısında her gi.ııı ehemmiyeti arlan ha 
vacılığın Vatanımızdn da inkişaf etmesi arzu ve cmellle bu ugur· 
da bütün gi.ıcile çalışmakta bulu nan Türk Hava Kurumuna dort 
bın fogiliz lirası tl'berrfi etmekle beraber tahtı tasarrufunda bu· 
lunan bir buçuk miJyon lira kıy metinde bir çiftliği dahi kara, de· 
niz ve hava kuv\ C'tlerlmizc terk ve hibe ettigi memnuniyetle haber 
alınmıştır. Cenabı haktan kendisi için rahmet ve muhterem zevci 
ile erkanı ailesi için afiyet. ve sabır dtleriz. (8221) 

10 lira kazanan numaralar 
Son iki rakkamı (82) ile bıtcn 

4.000 bilet. 

du. 

5.000 lira Sivas, 5,000 lira 1 tan. 
bul. 5,000 lira Ankaıa, 5.0SO lira 

::: lira kazan•\" numaralar İzmir. 

Son bir rakkaını (2) ile biten İkişer hin lira kazanan yerler 
40.000 bilet, 

Son bır rakkaını (7) ile biten lO parçası İstanbul, 6 parçası 
İzmir, 2 parçası Ankara, bİf'er 

40.000 bilet ikramiye kazannU§· 
tardır. parçası Afyon, Vezirköprü, Çubuk, 

Bu ük ikramiye kazanan yerler Ceyhan, Erbaa. Divrik, Yo~at, 
25.000 !ıra İzmir, 10.000 lira Ak 
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Antakya, Mcrz.ifon, Tire, Refahiye, 
saray, 10.000 lıra Ankara, 10.000 İskenderun, Kılıs, Erdek, Aydın, 
lira Manisa, 5.0~ lira İst.nbul, Gorele, Denizli, Dörtyol, 

Gemilerin tonajı 
Dcııiı.lcrde her ~im blr kaç tl· 

carct gemisi ba1ırılı~or 'ela ha· 
ı;al"a uğ'ratılılor. Atlınıtlk ınuha. 

rcb ı de, harblıı c.ıı ınUhim 'e 
ııatt.ı katı netice 'erecek safha ı 
aildedilll &r. 

Dün:1 a denlil ticaret fil olan 
hakkında okuy11cularımız.a bir fi. 
kir 'emıek llı.ere bazı de\ Jetlerin 
harı• hao:ladıiı zaman C:1anl 1!)39 
e3lfllibJde:} eller.iıule ibulııruuı ti 

carcı _..neıtma aded \!e toaa.,il· 

nı &"ağıla ~aır:ı:1onıı: 

\ apur nılcdl '.l'onajı 

8rltan:1a 
inııııırııtorlugıı U.679 20.9t8.000 
Blrlr-:lk 
Arııeriku 3.301 12.oso.000 
Jnııoıı3n 2.187 5.007.000 
~oneç J006 4.614..000 
Alma oya 2.8.?8 4.244.000 
İtalya 1.203 8.290.000 
1 ran a J.807 2.904.000 
Hollanda '?.855 1.482.000 
1ıweç 1.5'76 1.246.000 
l"uuaibtaa 1,281 633.000 



___ , 

andıra 

Bir Çok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Ketenciliğin tek elden idaresi için sür' -
atle bir kooperat;f te3isi istenmektedir 
Kandıra, llususl .Muhabirimiz· ı da istikrar:.ız bir fıyatla mahsul. 

den) - Kandıra ve havalısinde !erinin satışına miisaade edilişi şa. 

yeni sene keten mahsulU idrflk e· yanı dikkat gorülmektedır. Bu is· 

Cençtiklerine ma~rur olarak güzelliklerinin temadi
sini mümkün kılacak olan yüz tuvaletine bigane 
kalmışlardır. Kadında dikkat edilmesi pek mühim . 
olan nokta: Cildin incelik ve taravetini ebediyen 
muhafazadır. 
Seneler, bin bir vazife içinde çalışan ve yorulan 
genç kadınların biaman düşmanıdırlar. Bedeni ve 
dimaği yorgun! ukların neticesi guddeler elastiki

yetini kaybederler ve cildde (Leke) diye tavsif edi
len avarizi (Rüzgar ve güneşin de tesirile) husule 
getirirler. işte bu gibi halatta ve bu gibi avarize 
karşı Krem Pertev; Terkibinin kuvvet ve kudreti 
sayesinde cildi besler ve harabiden kurtarır. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRi P, OM 1 ~ 
dilmistlr. Zamanımızın piyasayı 

en fnzla i gal eden mahsu!U keten 
olmakla beraber, ketenin toprağa 
zeredilmesi, gerek biçilmesi uzun 
zamana muhtaçtır. Çunkü keten 
diğer mahsuller gibi değildir, Se
nelik bir mahsul olması haseblle 
uzun müddet toprakta kalmakta
dır. 

tikrarsız durumu önllyecck teşki· 
lata şiddetle lilzum duyulmakta
dır. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıların1zı Derhal Kese 

Memleketimizin bütün ketenleri 
biçilmiştir. Halkımız diğer mah· 
sullcrlni ambarına koyduktan son· 
ra mühim servet membaı olan çok 
sevdiği kıymetli ketenine iki elle 
sarılmış bulunuyor. Artık cylıil, 

rençberin keten ayı sayılmaktadır 
Çünkü bu ayda ketenin butiln a. 
meliyelcri bitırılir. Teşrinde kalan 
noksanlıklar ikmal edılmek sure· 
tile iklncıtcşrln ayında da piyasa. 
ya yeni senenin keten elyafı yani 
burma tabir ettikleri (keten tura· 
tarı) satışa çıkarılır. 

Köylü keten alım kooperatifi 
istiyor 

Yilz blnler"e kadmm tecrübe ettlğl ,.e ıwı,·dlklerlne tavııtye· 

den hllll kalmııdıJ;'l Krem Pertev Ue G"ilnde yapda<'.ak S - 5 dakl· 
kahk bir ma.ttajın ne gibi harikalar yarattığım pek kıııa bir r.a· 
manrla 11lz de n1oterlf olaeak~mız. Krem Pertev'in yarım asırlık 
beynelmilel ~hretl aaılıız değlldJr. Oadae l!ttifafle edlnlz. 

• y ti 

Ketenclllk yalnız keten elyafı 

ile de bitmiş addedılmemeJidir. Da 
ha bunda köylünün kalkınmasın

da mühim bir rol oynayan keten 
tohumu vardır. Keten tohumu ve 
keten elyafı fiyatlarında bu sene 
müthiş bir tezayüt göze çarpmak. 
tadır. 

Ketenciliği Kandıra \'e civarın· 
da ihya etmek. koylunun kalkın· 
masını temin etmek ga;ycsile Kan· 
dıra ve havalisi mahsuliinti dUzcn 
li bir şekilde mübayaa maksadıle 
merkezi Kandırada olmak üzere 
(Keten kooperatifi) kurulmn!.'ı ar· 
tık devrimizin zaruri biı· ihtiyacı 

haline gelmiştir, Çünkü keten mah 
suluni.in tohumu saptan çıkarıla

rak, elyafı da onarılmak surctile 
satışa hazır bir hale geldikten son 
ra piyasa)'ll sürülmektedir. Bu va 
zlyet karşısında ketenin memleket I 
dahilinde alıcıları muhtelif tüccar 
!ar olmak i.tzere bir çok şahıslar· 
dır. Binaenaleyh muhtellC nlıcıla· 

ra mukabil alım fiyatlarında da 

maalesef bir istikrar temin edile· 
memektedir. Çünku borsa vesairc 
ile aUikaları mevcut olmadığından 
gelişi güzel satış caridir. 

Bizim kanaatimize gbre, köylü· 
yü böyle keyfi ve istikrarsız bir 
fiyat müıayakasından kurtarmak 
ve emniyetli satış sahası açmak ge 
rektiğini bu mühim ve yerinde O· 

lan t!lebimizin allı.kadar vekalet· 

Ankara Belediyesi İrr.ar Müdürlüğünden: 

Keten mahsulü bu kadarla da 

ikna edilmiş değildir, elyafından lerde derhal dikkat mızarınn alı. 
çıkan saplardan biriken çopler ve narak hemen tetkikata geçıleceği· 
kıtık denilen maddeler de müte· ni kuvvetle ümit ediyoruz. 
.addit alıci'ıar tarafından kapışı}. Kandırada ketencilik kooperatı. 
maktadır. Kandıra köylUsil, Tür· Ci tesisile köyliiye tam itimada dc
klyenin hiçbir yerinde bulunmı- ğer bir saha açılmış olacaktır. De· 
yan tabiatin en kıymetli mahsulü· mek ki, köylü ve müstahsil iıti i· 
ne maliktir. Fakat köyHımüziln çln endişeye dilşmiyecek ve yarı· 
böyle müteferrik alıcılar karşısın- ! nından emin bulunacaktır. 

Bir adam kız kardeşini 
kurtarmak için 

diğer bir adamı v urdu 
Muş. (Husus! muhabirimizden) - rünce koşa koşa köye gitmiştir. Ü 

Bır kaç gun evvel bütun Mu~ ıhal· vcy ana bu feci vaziyet kızın ağa. 

kını heyecana sunıkliyen bir kız bcyisi Salflhattine anlatmış, Saıa. 
kaçırma vakası olmuş ve bunun hattin de duvarda asılı duran silH· 
neticesinde kızın kardesl muteca. hı kapınca dağa fırlamıştır. Sallı· 
vizi vurarak oldurmuştur. Hadise hattin ka<:ırılan hemşiresinin izini 
oyle cereyan etmiştir: takip ederek onların girdikleri or· 

Aznkpur nahiyesine bağlı Ke. mana girmiş ve bu esnada açağla
lareş koyünden Bedo kızı 14 yaşla- rın arasından kız kardeşinin fer
rında Ferahnaz üvey anasile koy. yadını duymuştur. 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara şehir mezarlığında yapı. 

lacak olan ikinci kısım tesviyei türabiye, lstinad dıvarları ve yol
lar kanalizasyon inşaatı ve? kesfinde göstcrHen diğer işler olup be· 
deli ke§fi iki yuz otuz dokuz bin iki yuz altmış uç lira kırk ku· 
ru5tur. 

2 - Bu işe ait keşifname ve sair evrak 12 lira bedel mukabi. 
linde Ankara İmar Müdürlüğünden alınır. 

3 - Eksiltme vahidi kıyasi fiat üzerinden kapalı zarf usulile 
yapılac:ıktır. 

4 - İhale 26 eyhil 941 tarihine milsadif cuma giinü saat 18 de 
vila~·et binasında İmar İdare heyeti huzurunda yapılacaktır. 

5 - Ek!':ıltmcye girebilmek için: 
A - 13214 hra muvakkat teminat verılmesi 
B - Ankarada kanuni ıkametgah gösterilmesi 
C - 1941 senesinde Ticaret Odasında kayıtlı bulunması 
D - Bu işi yapmağa ehil bulunduğuna dair İmar müdürlüğün

den vesika alınması icabeder. 
6 - Teklif mektupları yukarda 4 üncü maddede yazılı saat. 

ten bir saat evveline yani saat 17 ye kadar idare heyeti riyasetine 
makbuz mukabilinde tevdi edilecektir. Posta ile gönderilecek mek. 
'tupların kanunun 34 üncü maddesine uygun olarak ayni saate ka. 
dar gelmiş olması lAzımdır. Her ne suretle olursa olsun vnktindf' 
heyete vasıl olmayan mektuplar nazarı itibare alınmaz. 

(6415) (7037) 

lrklye Cı.ııu::aııjl.urlyetı 

z·raat a kası 

ZAYİ - Askerlik tezkeremi za. 
yl ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Ahmet Fettah Uyar - İs· 
tanbul, Unkap:rnı Haydar 
caddesi Bostan sokak No. 2 

Zayi ikamet 
tezkeresi 

Yunan tabiiyetınde Aristıdi N. 
Beylis adına yazılı ikamet tezke· 
remi kaybettim. Yenisini alaca
ğım. Kayıp tezkerenin hükmü ol· 
madığını ilan ederim. 

Kitap:arı:nzı 
ARlr BOLAT 

al AB t ·~ E 
alınız. Bütün kitapları bulabİ· 
lece iniz ibl Ankara neşriya· 
tının, Avrupanın model vesair 
mecmualarmı.n Babıl1lide ye· 
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gfıne salış yeridir. 
Gazetelere ilin da kabul eder. 
Ankara caddesi 89 - IstanbaJ 

~-------------__,,_, 

leri civarındaki dağdan armut al· Salfıhaddin sesin geldiği istika· I 
ınağa gitmlslerdir. Bu esnada ayni metten yürüduğil bir sırada Ab· 
koy halkından, İsmail oğlu Ab· dullahın kız kardeşinin ırzına geç 
dullah ana kızın peşine düşmüş. mek üzere olduğunu gbrrpüş ve e· 
tfır. Kadınlar kd~ den biraz ayrıl· llndeki Uifek ile ateş ederek Abdul 
diktan sonra Abdullah arkaların· lahı öldürmtiştür. 

Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.00l>.OOO Turk lirası 
~ube ve ajans adedi: 265. 

Zirai ve ticari her nevi banka ınuamelelerl. 
Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiy" veriyoı 

Abone Ücreti 
Türkiye dahillııde: 

dan yetişmiş ve Fcrahnazı kolun· Yakadan bir saat sonra SaUıhat 
dıın tutunca sürüklemiye başlamış. tin kız kardeşi ile köye gelerek 
tır, Bu vaziyet karşısında kızın I jandarmalara teslim olmuştur. 
ilvey anası feryada başlamış ise de Müddeiumumilik hadise hakkın· 
etraftan kimsenin gelmediğini gd- da tahkikata başlamıştır. 

ACA 
.-........... --:--~--=~......;.._..,:~;__:.:;,,,,,..::.... 

~Jdun Sağa: 1 - Bir işin büyük 
kısmını bltınne :? - Herkesın ışt.· 

rakı le 3 - Bir hayvan ; Ensenın or. 
tası 4 - LAhza; Gngtı.nın yarısı 5 -
Başs z ve ayaksız 'bekAr; Akıllılık 

6 - Herznman; Bır payitaht 7 -
Yanyana ıkı meyve; Kan 8 - Blr 
nota; E it bir mabut D - Tersı: 

Bir nota. Tersı: Beynetmılel eski 
bir glıreşçı 10 - 'BUytik balıkçı ka· 
yığı 11 - Pnnldamak 
Yukarıdan A";'ağıya: 1 - Batıralı 

2 - İ ı lmlun b.r yazlığı 3 - Be· 
) '1 d t , Ay ktD. duran i - Kn· 

lRadyo progra-
mında yerıilik 

Mesfekier konuşuyor, 
s :r.d çok ragb .t gördü 

Tahsıl yılının başlaması milnasebe. 
tile Ankara radyosu meslek seçmek 
bahsını elıne almıştır. Muhtelif mes· 
leklerc mensup olanlar haftada bir 
pazar günleri saat sekizi çeyrek geço 
bu mesleğe dair gençlere malCımat ''t' 
rlyorlar. llk hafta kimyaker Puat 
Çobanoğlu, Sonra sanayı rnühendısı 

Şevket Turgut, sonra bir hasta bakı· 
cı konuşmuştur. llk konuşmalar tize 
rıne gençler, radyoya yığınla telgraf 
ve mektup gondererek klmyakerlık 

ve sanayi mUhendisllğt hakkında su· 
aller sormuşlardır. 

rnd nızde bir knsub ı; Su r; - Geve· <Yüz sene C\vel nasıl yaşardık!• 
ze, Anma 6 _ Kökleşmiş adet: b'n· Saatı gUzcl bır yeniliktir. Kıztaşın 
sıla ver 7 _ Mevki; Bır ağaç 8 _ da bir konakta yüz sene eweJ geçen 
Bır hayvan; Su 9 _ Burgulu çiv ; hayata dair Erclimeııt Ekrem Talıl 

Bır renk 10 _ Sıkıştıran dlet 11 _ her halta canlı bır tablo hazıı·lıyor. 

.E•'uruht edememek. Pazartesi gUnlcrl dokuz buçukta 
E\"\'F..LKİ B ... Ll\IACANIN HA.LL1 verilen (Kim G.! ailesi) seruıf aılc 

Soldad ağa: 1 _ A!ıika; Araba terbiyesi bakımından çok iyi tertip 
2 _ Hortlak 3 _ Ay; Ara; L! 4 _ edllmı.ş bir .saattir. Bunun metinlerı. 
Adı; Ara 5 _İtinalı 6 _ tplik; Ses. nl Amerika.da bu mevzu Uzerlndc ih· 
ıı 7 _Enikonu g _Aka; tma 9 _ tlsas yapan Bayan Neriman Hızır ha. 
Aç; Ana Ne 10 _ Sırtlan 11 _ zırlıyor, temsil kolu oynuyor. 

Odcsa; 1tade. Çocuk dertleşme, şiir saatleri ve 
l'ukarıdan Aşağ'ı)u: 1 - Ada; Çın kahramanlar saati dıye yeni ba.,1:

.Alo 2 - Ya: Aç 3 - Ah; Dilek; yan saat alA.ka ııyandırmaktadır. 
Se 4 - Ko (ok); ltına; İ8 5 - Halk türküsü saati; köy enstıtille· 
(P) ara, lki; (T) ara lK) 6 - Tren; rinde, Halkevlcrlnde, köylerde ve di 
Kont 7 - AlA ; Aso; Ali 8 - Pa; ğer yerlerde merakla bekleniyor ve 
Alem, Af 9 - Ak: Rısum (Musır); 1 halk bu tUrkWcrl bir ağıZdan söyle. 
Na 10 - La; An 11 - Ant; Dil; Ebe. mcğc gıttıkçe alışıyor. 

Ziraat· Bankasında kumbaralı ve ihbarsız t:ısarruf hesap. 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aşağıdaki plflna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 liralık 

4 il 500 " 

" » 250 il 

o ., ıeo ., 

4,000 lira 
2,too 11 

1,He ,, 
4,018 )) • 

100 adet 

120 )1 

160 .. 

50 liralık ~000 Ura 

48 n 4,IGO ,. 

20 » 8,200 » 

DİKKAT: Hesnplarındaki paralar bir sene iç;nde 50 liradan 
aşalı düşmiyenlere ikramiye çıktılı takdirde "o 20 fazlaslle 
verilecektir. Kuralar ı=tt:nedc 4 defa, 11 mart, 11 haziran. 11 eyl(ll, 

11 Birincikfınunda çekilecektir. 

_ GONON 1 
Açık muhabere: 

L .J Fatihte Yedi Emirler caddesinde 
B Q R SA S J 58 numarada Hilseyln HUsnU Düzgö. 

j rene: 

Mektubunuzda bahsettığınız dert 
umumidir. ı ... mınönU Halkevlnde, 

15 EYLt.:L 941 

1 Sterlin 5,22 

100 Dolar 129,5275 bir toplantıda yapılan ınüraca-

Seucllk 6 aylık 3 aylık A.ylılı: 

UOO 7GO 490 160 iL 
Hariç memleketıere: 

Senelik 6 aylık 3 aylrk AJ'idı 

2700 ıut 

Gau~ye gvnclerlleu evrak derce

dll8in edllme-;;ln iMie olunmaz. 

l?okter --Q\. 
GRFANİDİS 
Clld ve Zilhrevl mütehassısı 

Beyoğlu Suterazi sokak No. 5 
~il apartıman 2 ci kat Tel 4373! 

VATAN GAZETESi 
iLAN FiYATLAR! Kuruş 

Başlık 
1 nci sayfa 
2nci > 
3 üncü > 
4 üncü > 

750 
500 
400 
150 

50 1 

Aıei~~=::ı::z1= .. 

Dr. E~afız Cema · 
LOKMAN HF..Kİ~1 
Dahiliye Mütebasaısı 

Divanyohı 104 
>.:uayene saatleri: Pan: 

• • t. - - •. - :-' ı; . , •••. 

:> Yen -,- atlar üzerine İstanbul mebusları, me· --------------
murlara palıa1ı1ık zammı verilmesi TAK Vl M " Peçeta 

ü İsveç Kronu 

Esham ~e • .&bvl\At 

1933 Türk borcu I 
1918 tstikrazı dalıill 

im lkramlycll Ergani 

1934 Sıvas • Erzurum 

Anadolu Demi.·yolu tahvi}l 

l'lı'UKUT 

Tilı·k altını (Reşat) 

Türk Altını (Hamit) 
Kalın beşi bırlik 

Kalın beşi birlik (Re.şat) 

24 ayar altın ıramı 

12,89 

30,80 ıçln meclisin ilk topplantısında te· 
şebbüstc bulunacaklarını vadetmiş· 16 EYLÜL 941 ___ _ 
!erdir. SALI 

L. iL 2 - Bodrumda polis memuru Zi· AY: 9 - GÜN: 259 - Hızır: 134 
21 20 ya Örken'e: RUl\11: 1857 - E\.LCL: S 

22 00 Gönderdiğiniz mektupta. kuponlar HİCRi: 1368 - ŞABAN: 24 

20 20 üzerine yazılmış 13 adet cevap çıktı. 

2-0 10 Müsabakaya iştirak ıçin diğerlerinin 

•6 50 de gönderilmesi şarttır. 

3 - 1zmir, Seydi Köy Belediye -ta.h!ildarı Ziyaeddin Doğan'a: 
25 75 

Gönderdiğiniz 13 ccva.p mUsabaka· 
24 25 ya iştirak için ka.fl değildir. Diğerle· 
116 50 Tinin de cevnpparı aynı tarzda ko· 

128 56 ponlar üzerine yazılarak g<.indcrilme· 
3 55 si IA.zımdır. 

VAKİT WVALt EZA.Nt 

GÜNEŞ: 6,42 11,20 
ÖGLE: 13,09 5,50 
İKİNDİ: 16,40 9,21 
AKŞAM: 19,18 12,00 
YATSI: 20,55 1,32 
İMSAK: 5,00 9,39 

Basıldığı yer: VATAN MATBAASI 
Sıthibı ve Neşriyat MtldQrü 
AIOıET E'Mİ."i YALMAN 

l!evıet ıre 

'Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları nşağıdn ) 
1 gurup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek uzcre (2 si' 

Perşembe günil hizalnrındn yazılı saatlerde Haydıırpa~da G 
sı dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulilc sııtı!l 
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her gurubun hizasında ya 
vakknt teminat ve kanunun tayin ettiği vesaıkle tektırterl 
zarflarını eksiltme saatınden hır saat evvele kadar komisY011 

ğine vermeleri lazımdır. 
Bu i~e alt şartnameler komisyondan parasız olarak dn§ı 

tadır. ' 
ı - 4000 kilo kaynamıı. ince bezir, muhammen bedeli 

lira, muvakkat teminatı (525) lira olup eksiltmesi saat ,ı5> c 
tedir. 

2 - 4000 kilo kaynamış Tilrk beziri, muhammen bC'dcl\ 
lira, muvakkat teminatı (591) lira olup eksiltmesi saat (15,30( 
otuzdad ır. 

* Aşagıda, miktar. muhammen bedel, teminat miktarları ı1~ 
mahalli gösterilmiş olan ı kalem taş kapalı zarf usulıle sa 
caktır. Münakasa 2!l.9.94 l pazartesi günü saat 11 de Sırl> 
işletme binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. 

İsteklilerin teminat ve kanunt vesikalarını ihtiva cdeccf 
zarflarını ayni gün saat 10 a kadar komisyona vermeleri 

8 Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. ( '.J' 
Ocak l\liktarı l\luh:ımmen bedel 

Sırtkoy 8500 M3 23375 L. 

lstanbul Levazım Amiirliğinden Verilen: 
Harici Askeri Kıtaat ilanları 

Yüzer hayvanlık 2 adet tay deposu ahır yaptırılacaktır.1' 
deli 57,191 lira 42 kuruştur. İlk teminatı 4109 lira 57 kuruŞtUf 
namesi 286 kuruşa komisyondan alınır. Kapalı zarfla eıcT 
19.9.941 cuma günü saat 15 tc An~arada M. 'M: V. ~atın ·81il 
misyonunda yapılacaktır. Taliplerın kanuni vesıkalarılc teltl 
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vcrmcıeri·1" . (986•7 ;• 

JI. 
Beher kilosuna tahmin edilen fiati 405 kuruş olan 10 oO 

siyah yağlı vakcte 23 91941 Salı günii saat 11 de AnkaradJI 
V. satın alma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacııJC 
!iplerin 6075 lira katr teminatlarile belli vakitte komi.51°

7 
mel eri. (101 O~ 

İstanbul Belediy~si 
Darulfıcezc müessesesi için de fa ten teslim edilmek saf 

nacak 8000 kilo sadeyağı, 900 kilo tereyağı ve 2500 kilo bC) 

nir kapalı zarf usulilc eksıltmeye konulmuştur. 
1 Mccmuunun tahmin bedeli 16695 lira ve ilk teminatı 

ra 13 kuruştur. Şartname zabıt ve mtıamelAt mudürluğu !k8 
görülebilir. İhale 23.9.941 salı gü nil saat 15 te Daimi ene 
yapılacaktır. ıll 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, 941 > 
ticaret odası vesikaları ve kanunen ibrazı Uızım gelen dığet 
ile 2490 numaralı kanunun tari fatı çevresinde hazırlı> 
teklif mektuplarını ihale ~unu saat 14 de kadar dalıni t 
ne vermeleri lazımdır. (7804) 

Küçük tasarruf 
heaapları 1941 a > 1000 > 

2 • 750 > 

iKRAMiYE PLANI ' > 
roo > 

8 > 2:iO > 
a.EŞW.li:LEB: • Şuibo*. 2 ~ 

~ > 100 > 
1~1ı1ıwı...- 80 > 50 > 

tar'Hcr'rde ,,....,. aoo > lO > 


