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!azan ; HÜSEYiN CAHiD YALÇIN 

V~ ~S ekU1!Uiz nnıhte-
,___ ~oglunun nut- h~r . hissesi a.yırmağa te\1azuu 

8- .. u edebıyat manı olmu~ da pek hassas ve 
-. 1t'!t.~le Bade °:eun:~: uyanık bulunan Türk efkarm

ı ... ~.Y milletin mumiyesinin vatarun esas men
~ 101 bulacak bi kalbine faatlerine uygun hizmetleri tak-

. ~ ~un ~ kıtmt'!t- lbdir etmekte olduğunda hiç Rup-
'lribı Yiİbek smet e yoktur, 

Yretı aa.~--- gorüli ve 
olan nıÜıı 'b·ıue teessüs et- . Saraco;ıu dahili polilik!l bab-
~ pa~.vatan için sme geçbgi zaman bılhasea ik

ve hanti ti bi<:ilmez kud- tısadi cephe üzerinde tevakkuf 
llleCl4~1r eoze Ye hilrınetle sa- etti. Günün meselesi olan 1aşe 
~eti ha başhyan Bw: \ e~il derdi onrn agzında vuzuh kes-

aarı 1 .rp dışı bı akmak betti ve daha az endış~ v<'r.icı 
f~':a:ı eın1ekleı~ Jıatıı- bır hal aldı. Zorluklara. açık 

a&tlerıini . em < tin men- acık bakmaktan kg Jrrnıyan 
~ mu a hu Ba..cwekil 'bugün ı('ın en kabil 
~ ~nuna kad ~u;~~ olan teclbirleri de anlat ı. :Menı
~ de hiç bir za- le.k~ti kaplamağa. başlı aca.k 

daha. ~ . ış oldugunu hır g bı goı i.tucn bedbinlik ha,·ası
Ylt etnıı tiı. Or- ın degi~tirdı. Bu umumi ıstırap 

cteir 8Urette bez;.~ ateşe girebile- ve felaket içmde, harp dışı 
"-bnl: daha ~l' tutulma 1 , e memleketlerin de bUyük hiı;se-
'bleai içhı .ükenaneııe.şı·nı ler olacağını pek iyi nlamı 
~ nıanaaz ~ fedakiı- olan Türk efkarıumumi esı el-

&.--... uuuur. den gel n ylerin yapılmakta. 
---~.~k J>Olit k~ının o~duguna ve yapılacağına E>m· 
De-~~ llZaıh ederken ruyet getirmek .ı.atecr. 'Yeni 
~ olan'""'~ ne bız m için Başvekil samimi ve sarih ·.,aha
~ ~~. VZUa temas tiy~e bu eınnı~eti verdi. V&Jet
.... ., • vouuc.u ilk dakık _ tiği şuduı : Kara bon!a f IJ :ı.tıa~ 
~ -ftiıe k _._ bu }!IOli- 1 ından daha aflağı bır fiyat P.e
~ da ~ 8Q haltı- vıye ine avu~ gız.. f kat ge-
"ede iınlllerd bll'in i dere- cen f;fn kı re mi fıv.ıtlıı dan 
~ IJİJlıdiy~ Bu. pohti- . fazla .ö?eyecegız. . Muhteı em 

unı~eslnd ar. T rk ef- BaS\ kihn bu agır ışteki ~ ıpru-
'8:bui, htikfınıet R'Ord.ilğu iyi tıcı emeklennin muvaffakıyetli 
~~~ halinde h 111 11 tin tek neticelere varabilmesi muhak· 
15uıs Kenr:ıiye h er ihtiın le gö- I kak ki bizim. yardımımı.2t1. bağ
~ illbat eden~ ~lıın<lu~I~- lıdır. Lüzumsuz telaRlar, ms f
ltn bir kuvvet atwı ıçın sızlıklar ve lıodkamlıkla.da . _ 

fiil böYiik bir d!;u:a getı- kü1:8s;vonu tahrik ~e teş' · . 
lluhf.enım Başve ·. ıt>.gımı_z m~ddetce t>n sellin ted .. 

ll!ill ~arı ha kil 'lü1 kiye. bırlerın aciz kalması muhak
~ arkaa rıcnıde h•ç bir kaktır. Başvekil nezaket ederek 
:!-~-kere daJı ınd~ OŞmadığı- mesclenın bu noktası üzerındc 
Ve"4U'Vhk JlıOlıtik a a.tır1. tu.r k iLde~ bi~ durmadı. Fakat bu 
lnn 88.Dı llliyetini ~ cıddıvet hakıkati biz'm bilmemiz liızım-

U)'Or. F'akat rfur~ernı~ bu- dır. 
J"af~ Y ııın ta- M 
ı-\rlr t..~~ sadece menfi b. ~terem Basvekilin sözleri-
\'-.1( a ı .. .:-uunıYa etrafı ı~ n.e nihayet verirken temas et
)ircı --. iıdeta l&kayt b!l~akı f!ği ~n mühim mesele Türk mıl
te'L..' ...._ kalınıya sev 

11 
• se- hyetciligi hak~:ndaki beyana.tı-

rrı~'-!1: ._ TUrkiy 1n ketmıye-- dır. Bunun mufnt ve §uvınıst 
-:-~ıJtidir. u0 ~·· renın tcl.kkilerden tama.men uzak, 
~ aneellld.en, zun b do Uuk vakur. ve cıddi mahiyeti mem-
11 -ıre aYnı .:enr l ,.,ın- l .~et. K!indeki birliğı 'e tesanü-
leri gel n bu .tt 1 • ı tan du bır kat daha ku'' etlcndir-

lltl Politikas 1 fıi k ha- mek gibi bir tesir yapacağında 
lciJit taşı oiın ını r z m. n ~~phe yoktur. Türkçiıyüz, Türk-
'l'tirıt hak~ d ı.ıanıcd·sor çu k lacagız, diye bütün hara
lliıı tanı ıbir . . ve Dlenfaatı ri~ retiyl.~ k~.ı:?~de ~treyen Baş\ e
lrı 18tiklil i:lairesinde ikı Turı:ı~ bır kan me<re1e.si 
lnaı b~ '9e 'karşılıklı sarsıl- k d!ir ~r vk:dan ve bir kültür 
li hık v t t t meselesı oldugunu açık açık ha.-
fak b n tinat ed n bu c~~e: tırlattıktan, yani Halk Partisi 
dost.ı lZinı ~§ ... a devletıerfoı Je nazannc!a Tlırkcülügün temeli 
tın UJı: hıunasebetı · . ne oldugunu belırttikten sonra 

kel t bli7.e hiç bir veJfte ~~anıe a~tan degıl çoğaltan bır Türk
Ue eşkU etnıe!lliştir ır en- çu olduğumuzu da ili.ve etmiş-
in diı>lorn tik mün. ~m8:n~a ~:· .. Tür.kce konusa.n, Türk kül
L..:~lluniyet , erıcı m:ıe~m~z t~un.. ıntibak eden ve kctıdisi
~AQQe y • a, a nın Turk oldugunu aöyliyen her 
ı gib· ~ etmege başladı- vatandaş Türktür ve kardeş-

~e-ktedir nıuamelelerimiz tir. Kimsenin kanını alıp da 
e>Ja. l'ari llliisbet ~ S~oğıu. bu m~~kopta muayene edecek 
~ 

1
. dürüst SJya- değiliz. Bu çok meşkUk miyar-

:. atak Yid~? bir misali ~.~Yade vicdana, ruha ve 
• ~ k e . pek haklı- killtW'e itibar edeceğiz. 

..___ endimne bir ifti- Bayin Oahid Y ~11N 

!Oyo, sihir, efsun ve ilmi simya O•tadı 
""""

4 EBU Alı· SINA y A 1 ~ •-ı-.ı.-ııı-.a_ııııııı-.-......-..-. ... 

- ZAN: MUHARREM ZEKi KORGUNAL 

insaHnortlayadn 11~ • Oıu görünen diri • Kelebek olan 
ve emır · · 

Çöplüge atılmı çı!ı _olan kelebek. Yllan kız. 
gUzet bir kız ~:~~ı r kay!ş ~rçasını evvela 
llkın blyacu . . . 1 mUth" bır yllan şekline 

Pak yakında <YENi SABAH) Sotunıannda 

iDARE YERi 

NUl'QOtllllalliy: No. 17 l 
Telgraf : Yeni Sabah İstanbul 

Telefoa : 20795 

Meclislen ilimad aldı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .... ,~~~~~~~--~~~~~~----~~~~---

Dünkü içtimada kabinenin programinl 
okuyan Başvekil Ş. Saracoğlu dedi ki: 

~~~~~~ ..... ~~~~~~~~~~ 
'' H ükumetinizin harici siyasetinin hedefi şu olacakhr: Dostluğa hudutsuz bir 

hüsnüniyetle meşbu dostlukla cevap vermek, düşmanlığa enerjik 
ve sars tim az bir c e sa retle karşı koymak ... 

Hudutları dışında sergüzeşt arkasında koşmayacak olan 
Türkiye şuurlu bir bitaraflık üzerinde yürümektedir 

'H~-d. t d =\1

1 

Dikkat ve itinamıza rağmen, bir gün vatan toprapJarı tecavüze 
ın ıs an a k 1 b.. .. 1 ~ b. t k .d ı· . .ht• 1 maruz a ırsa, utun var ıgımız ır e ı ea ın emrıne 

fı tıras ar verilecektir. Bu ideal son ferdimize kadar çarpışmak olacaktır 
ı r ı nası -----------

PROGRAM l N MOHIM ESASLARl1

1 RUSYA'9A 
Hint HiıkUıneti lngili!lerin 

Çekilmelerine Ait Hazırlanan 
PJi.nı Neşretti 

Amerikan 
ıazetelerine göre 

Eğer Kongre Meydan Okursa 
lııgiltere Şiddetli Tedbir 

Alacak 
o 

Gandi ve Nehrunun 1 

mühim sözleri 
Londra. 5 (A.A..) -- Hin .. 

di ten Hükimıctı, Bri\any&.• 
nın H ndistam terketmat 
içın haz rladığı !finı oeşret
miştır. Reddedilen bu plan.t. 
karşı hazırlanan ''e :neşredi
len bir kararda, Gandi'nın -ilk 
adımı belki de Japonya ile 
müzakereye giri~mek olacak
~ o:denmektedi r. 

Gandinin Beyatıatı 
&mıbay, 5 (A.A.) - Gan

di, dün aksam Röyter Muha
birini kabul etmiş ve Hiııdis· 
tan hükômetinin ne&rettiği 
vesikalar hakkında fikrini bil 
dirmiştır. 

Gandi demiştir ki: 
"Karar suretı projesine Ja

ponya ile müzakerelerde bu
lunmak hak1nndaki cümleyi 
bile bile koydum. Eğer so
nun.da bu cümle kaldırıldı ise 
buna tasvibimi veriyorum . 
Eğer Hindistan derhal hür 
bırakılırsa Japonyaya gitmek 
müsaadesi istiyeceğim ve Ja
ponyayı Çini seı:i>est bırak-

(Sonu Sa, a SU. 6 da) 

lhtiyaçlarımaztn ve zaruretlerimizin şiddeti ne olursa olsun, hiç bir 
yabanc trade -hiç bir zaman biletimizi bOkemiyec•ktir 

e K6yl6y6 tepra••a, topraıı k6~1Aatb •••ak•ıy..-atn 
Biz ne saraym, ne sermayemn, nede sımflarm saltanatını istiyoruz, 

lstediiimiz sadec• TOrk milletinin hikimiyetidir 
• Biz ÇOt)al•• T~ ~....... firk~6ytiz 
Muhtaç vatandaılara iktidanmaz dahilinde içtimai yardamlar yapmıya 
çaltşacatız fakir ailelere meccanen ayakkabı ve kumaş vermek istiyoruz 
Ankara. 5 (A.A.) - Bü~uk lanro eablrsDlı:kla be-klemekte 1'\J.)duğum hükümetı Bıi~ ilk Mec 

Millet M~ ~ Şe.m idi lisiıı yökeek lnızunına g tirıyo-
aettin Günaıtayın batkanhğın- ~ llinilde nım. 
da ya.palan toplaırllsm.da Baş- Sa.a.t tam 15 de Başkanlık ye- Yeni hUkumetiniz de ev.-elkı-
Wkil ŞUJaii Sara.ooğhı 1"kll ey- nn1 aJa.ıı Şemeettin. GUnaltay ler gibi Cümbunyet Ha!k Par. 
lemi§ olduğu hiıkfımetın be- celseyi açtıktan sonra Başveki- Üri progıwnmı hassas yl!tle ve 
yannamesini okumuştur. lin tepilitı esasiye 'kanununa dikkatle tatbike ~alışacaktır. 

Bu miinasebetle Btiyük Mıllet uygun olarak programını Millet Mlllı Şef \e Milk't 
Meclisi müstesna günler.n<len Meclisinin tasvibine arzeda:eğı- Arkadaşlar, 
'birini daha y8f&DUŞtır Toplan- ni bildtrmJş ve bunun üz.erine Dünyanın her gıin daha fe-
tıda hemen bütün miJkt v~kil- ŞWrrU Saracoğlu sürekli alkış- naJaşan ve ufuklarında hır il
leri hazır 'bulunmak.ta ıdıler. laJ' anısında lriinüye gelmiş ve mıt ışığı bf-Jirmeyen k:ıranlık 

Kııırdiplomatik'e ut. localar- millet~ sık sık aJla§- mamarası içinde Türk milleti 
Qa. Ankarada t>ul1imna«ta olan lar ve ~ sedalan ile ka1"91- bütün ı.stıraplanna rağmen en 
büyük ve orta elçilerle bu elçi- lıadığı ve reye möraeaa.t (;dildi- bahtiyar bir mevcudiyet olarak 
likler erkim, dinleyicilere ait ği zaman 381 rey ve mevcudun g6re çarpıyor. Bu saadetin sır
localarda da kalabalık bir dhıle- itt\f&ltiyle tasvip eylediği aşa- n büyük bir Şel'in etrafında 
yici kütlesi ve mathıata ~t lo- ğ'ıdaki bfı.yanatta bulunmuşlar- yaratılan birlıktir. Görmekte 
cada iae bfttibı yerli ve ecnebi dIJ'. <>lduğumuz dünya facıaJuı içJn-
matbuat ve ajans m~1leri Arkada§lar. de milletlerin yıkılma larıruı. se. 
-yer almış bulunuyorlardı Her- Aziz hatırası önünde saygı bep olan tefrikalar, ihtılUlar 
kes Başvekilimizm hükUnıeti- ile eğildiğim.iz Dr. Refik Say- Türk millet.inin bütün faziletle-
nin güdeceği politikanın ana damın vazife başında ölmesı il- rini nefsinde toplıyan ismet Jn-
lıatlaruıı ~ ede<:egJ beyanat- zenne teş1oline memur buyu· (Sotıu Stı. 2 ~ıl.. 1 d ) 

Hükômet Meclis huzuruna çıkarken 
:.!rio~~k Jı:~~~:ı~.~~.: Bir çok hatipler programın gilk11~lı değer taşıyan esasları 

Birlesik milletlerin harbi , 
kazanmaları için 

Ancak kırk 
gün kaldı 

üzerinde takdirkar hitabelerde bulundu ve Meclis 
ltllfalıla geni hükumete itimadın• bildirdi 

Ankara 5 (A.A - Bli3 tık Muhterem aı kadaşl, r, biz J en isabetli şekli de bulur. 
Millet M~lisinin bu{!linku top- harp dışında olmakla beraber M~terem arkad Lır, müs
laııtısında Ba.şvek· Şlıkru Sa- harp e-konomısinin içindeyiz. Bu tehlıkın kil üği.ıniı dti üne ı lıü
racoğlu programını okumasını şartlar altında. mutlak bn· ser- kumet, en büyük miıstehhkı de 
müteakıp birçok ıhatJpleı soz bestlik SJBtemi tatbikine ne im- devlet mübayaalannı 'e tesir
almışlardır. kan ne de c.m:az. ~ardır. lktısa- lermı ~e, el~tte. gözöni;indı: tu

nk olarak klir~uye g~n Par- di hayat milli mudaf aanın d~- ~: Cümh~rıyetın rna .} e ı le
ti müstakil grup reıs Ali Rana Y.andığı başlıca temellerden bı- ı:111 de ted~!r ~t_ını b.':11 n n ye
Tarhan Türkiye Cümhuı jyeti- rıdır. Bu hayati, milletin ve yur- m Başvekılimızın Türk para ı 
nın ymrt hükiımetin:ı Başvekıl· dun selimeti kaplanna göre kıymetinin ve mali mm: ne ı-

Britanya ve Amerika Şükrü Saracoğlu nun yuksek tanzım etsek her hükumetin en nin en esaslı koruyuculanndan 
şahsında grup adına hurmf'tle esaslı vazifelerin~en biridir. olmasını beklemek .de hakkı-

' seli.mladığını ifade eylemis ve Yem hükfımetin beyaıundan mızdır . 
Bu gelecek 40 gün içinde yurt borcunu ha.ya pa.h.aı:.ma anladıınmız, memleketimiz~e en Muhterem arkacı ı r, en kü-

. ödemiş olan değttli selefi büyiık :ı:yı netice verecek usullen tat- çille memuruna kad r hükiımet 
yüzde doksan ihtimalle vatanperver DoktQı Ref k Say- bık ederek bu vazifeyi yapmak ~tı ara ında 'bılgiye ve ya-

h b. k b d k'I d" damı gıpta ile yıldederek dcmı:ı- annınde oldugudur, pıcılıga dayanan. i b·rligınin 
&r 1 8J 8 ece 8r lr tir ld· Muhterem arkadaşlar, mah- tem.inine mmaffak olmaları 

• dut ve muayyen gelirı. vatan- başlıca temennilerimiz arasın-Nevyork, 5 (A.A..) - Ofi: 
Nevyork Post gazetesinin 

Moskova mı.iıabiri §Wl}arı ya
myor: 

Muhterem aıkadaf:ılar, daşlara ayniyatla yardım et- dadir. Bütün bu islerd Başve-
Bü ilk alaka ile dinlediğimız mek E68.Slnın beyanatta yer al- kil rolünün üstün ehemmiyetini 

beyaıiatın dış pohtıka bahsinde nuş olmasına çok memnun ol- müdrik olduğumuz içın kendile
durmıya lüzum Y<>ktıUr B.ıs' e- duk. Bu yardımda verılecek eş- ri teferruata ~öulup bunalma
kilimizin yıllardanbe i mu\ affa- yanın evi ve miktarı ve dağıt- dan, başka b;r i.~ Uy,erine a1ma
k•yetli işleyicisi bulunduğu bu ma üzermde durmayı zait bulu- dan selameti f'ı.kirie bütün kuv-
si}aset ~ık, dürüst, müsbet si- ruz. ~ı kıı.bul eden hilkfunet (Sonu s •. 3 Su. 1 ed) 

' Kafkas eteklerınde 

Almanlar iki sehri 
daha hücumla aldılar 
Karada nizde bir Sovyet 

kruvazörü batırıldı 

Hava harekatı 

lngiliz ve Alman tayyare. 
leri dün de karsllıkh 

büyük akınlarda buı'undular 
Londra, 5 (A.A.) Hala 

Ne etinin tcbhğı · 
Dünkü salı - çarşamba ~ecesı 

birkaç Alman tayyaresı lngilte
rerun cenup ve cenubu garbisi 
üze inde uçmu ur. Bunh.rdan 
bir kaçı Gal bölgesinin cenubu
na kadar gelmiştir. Dağınık 
maha!lerc bom balaı atılmıştır 
Maddı hasar hafif, ölü ve la
ralı sayısı azdır. 

Bu taarruzıar esnasında. altı 
Alman bomba tayyaresi u:işü
rülmüştür. 

(Sollu Sa. S Sü. 3 de) 

uB~ milletlerin harbı ka
zanmaları için ancak daha kırk 
gıü.n va.kitleri vardır. Birle.sik 
Amerika ve Büyilk Britanya ö
nüm~ kırk gün zaı'fında 
harbi kaybetmek kat'i tehlike
si karş.ısmdadırlar. Müttefikler 
Avıııpada sonuna kadar Mütte
fik sıfatiyle Rusl&l'l ellerinde 
bulunduramadılrlan takdirde, 
Almanya ve Japonyayı yene
miyeceklcrclir. Birleşik Ameri
ka ve Büyük Britanya kuvvet-

yasettir. Dahili· siyaset olarak 
beyanatın, günp hayati mese- .41111 ___________________ 191 ________ _, 

lesi olan nuUuet işine tahsis e- .- • 
dilmiş oımumı çot yerinde bu- Belediye iktisat Müdürüne soruyoruz 
luyonız. Yenı bilk.funet, ıstırap 
mevzuu olan meseleler hakkın
da aldığı kararlan • bir Ji
sanla lbildiltyor. Ve alınacak ne
ticelere göre ica.bedEırse yenı 
tedbirler alacağını da. ili.ve edı· 

Bu batlık altında neşretmekle bulunduğumuz 
mektupların üçüncüsünü yarın okuyacaksınız 



•Blf'"I B.&BAB 

ŞEHİR HA ERL~ ükômet, Meclisten· itimad aldı 1 

Başvekil Şükrü Saracoğlu programım okudu I 
- Baş tarafı 1 tncide -

111.ibıU yarattığı karşılıklı ~ 
wn sayesinde (Alkışlar) ı. 
memlekette yer bulmamıştır. 
loönti. 'rurk miletine, Türk mil
leti de lnönüye QOk yara~yor. 
Ukavo sesleri, al.kışlar) Bu gü
ne kadar olduğu gıbi yarın da 
aynı birlik ve beraberlik içinde 
sıkmtıla.rda ve sev.inçlcı·de bii-
lbirimize daıyanarak emniyetle 
yürüyeceğiz. Böylece bu koru
yucu bithgın idaıneai hilldzmeti.. * için de ilk ve en büylik p
~ teşkil cde..'.:ektir. 

İst.adiJimh Tecavtbe 
tJğnvsa... 

Arkadaf)a.r, 
Topraklarımızı barbln dışm

dJ. tutmak için bütün dikkat ve 
p.yretimizi sarf etmekteyiz. Bu 
&özel eseri sonuna. kadar g~ 
türmek iqln Umidi:ımz azalmş 
değildir. Fa.kat bizun bütiın dik
.kat \•e .itin&lanmıza. rağmen bir 
,gün iırtfklalimız • E')'a topraklan 
auz tecavüze maruz kalacak o
lursa 'bütün varlığımız, bütün 
mevcudiyetimiz bir tek ideal.in 
emrine verilecektir. (Bravo ses
'lert) Bu ideal de son ferdim.ize 
~ çarpı~k olacaktır. 
(Bravo sesleri, ajkışlar) 

Bundan dolayı orctuımızu her 
an için kuvvetli ve hazır tutu
yoruz ve onu her türlü ihtima
mın. her ttirlü itinanın üzennde 
tmıcrnttz ettiği büyük bir var
hk olarak yaşatmakta devam 
.ooceğiz. Ordumuu her g1in bi
nz dclıa kuvvetli görmek hepi
miz için bir gaye, hüktimet.in·.iz 
~ de t>tr program olmakta de
vam edecektir. (.Alkışlar, Bra
vo eesleri) 

Arkadaşlar, herkes tarafın
dan bilinen bu yüksek hakikat
lerden sonra harici ve mı&ili po
litikalarımıza geGiyoruın. 

Harici Politikama 
Harici politika: Cümburiyeti

ımizin Lozanda ba.'?lıyan faal -ve 
müsbct harici siyaeeti birçok 
imtihanlardan geçtikten sonra 
!bugünkü duruma varmıştır. Bu 
durum, bugün en iyı istikre.r ke
limesiyle tavsif edilebilir. Hu
dutlon haricinde hiçbir sergü
zeşt arkasında koşmıyan ve koş 
mıyacak olan Türkiye lıarbin 
dışında kalmak imk5.nlarını a
ramış Ye ıbu imkanları da şuur-_ 
lu mü:Sbet bir bitaraflık üzerin
de _yüriımekte bulm\M}tur. 

Uç s~nedenberı dünyayı yn
,.'tan ve yıkan haile önünde Tür
kiye menf ı bir bttnraflık ıle va
lly«ini koruyamazdı ve yarın 
da. koruyamaz. rürkiye bitataf
bğı mnnmi bir- politik sistemin 
iı!Jlenmiş bir teklidir ve politika
mızın kimseyi eOOişeye düşür
miyecak lbir berraklığı ve samı-· 
miyeti ,·ıırdır. 
in~ & ittıifakmuz 

İngiltere 1le olan ittifak maa
lıedemiz her iki ta.rafın netine 
olarak vazife gönnekte devam 
~ir. Turkiye - İngıFtere 
ittJ:fakı realitenin ifadesi ve bi
ra& evvel arzettiğım politik sıs
temin e lı bir rüknüdür. 

'.I trrk - Ahau Postiağtt 
Y'me o politika.nm barı.& ve 

salllİmi btr tezahürünü de Titr
kiye ile Almanya. arasındaki 
karşılıklı anl ~ dostluğu 
yeniden tevsık eden 1'ürk - Al
man anlaşmasında gı6rüyoruz. 

Harcan bu iki esaslı l>u~cuna 
karşı olan vaziyetimizi ve o 
devletlerle olan bağlaı'lıllUZ( 
müsbet 'yuetimizin bar..z bi
rer • liı olarak arzettim. 

Mu r !tüm \erm her ·:n
cindc kendıleriyl bdi veya fiili 
rıün1.3lanmız dostltılda.rımız 
olan l tler ) er alnuştı1· ki, 
bunl r:ı; l ı :ı ve duriist 
olmakta devam e<leccğız. (Al
kış! r) 

Do. Uu - a karc:ı S\Jnsuz ı~ 
büsniJ ı yetle me~u do tluk. 
Diışmanlı 1a karsı yıkılmaz. bır 
umı ve meta.1etle muk ele. 
(Allu lar) İşte hükf.ımet.ınizin 
takip «leceğı hnriei siv~_tın 
tam ifadesi. (Braw-0 sc.;lerı.ı 

Ua ıw P'o?iti?clmız 
l>.>.hilı poi tiK' ya ı Ar

ka.daf\lar, dalı li pofitikamızııı 
en roilliim cephesi ıkti~i cep
hedir 'c bu ıkf a.Ji cep'ıcnin 
en h ı: reth ku ı de 1a e m~-
ael r. 

Liberal i.ktı :t Um1, i sania
nn rcfal ı acttırı ak için 
meml"' ete, o m_mlekette n bol 
~ en koiny y ti.<~en ah m n 
yeti tirmck ve bun .lrl 
memleketlerde en bol v~ t! ı.ı ko 
la.y yeti ~ mah ullurl~ :ııuoa
dele etmek t::ıv ıy~ in<lctlır. fn
sanlan idnrc en p.fr.ı~ nrtı
.at ka.idcleri ols:ıydı bu tavsi
yeye riayet etmek çok y~rinde 
olurdu. Fakat bu ilmin yanı 1da 
bir de hayat bı1cisi varJu lh o
nua da. b 'ze tavsiyesi şudur: 

IMfya~ Va 
Zaruretlerinıiz 

"Bir memleket, umumi ,.e ge 
• niş ıbtiya.çlarmı bizzat ker..d.si 

istihsal edemiyorsa o ı:ıemle
ket eulhte ve harpte y :rı ı i ~ 
radekı in tesiriıfde kala bil . o
au.n içın biz, gıda, elblse, ~Y k-

bbı, sili.h gibi umumi ve ge- mek için fiyatlan arardık, i~ 
ıniş ihtiyaçlarımızı bizzat ken- tihl&ki azaltmak lC',in orda ve 
diımz yetiştirmek i~ her Ô1'- resmi 1:elekkilllerle .kontrom bir 
ı&attan ıstifade ederek çahşmak dereceye kadar milmkün olan 
kararındayız.,, (Bravo sesleri). büyük şclıirlerda koumus rl ın 
Bu umumi kaide ve kararımızı tahdida.tı İnulL'tfaza. ettik, hn-

DüJJ. akşamki cı~age 
lsmail Hakkr isminde biri çok sevdiği bir kadını 

bir kere daha. ilan ederken J.ıe.. riçten buğday tedariki iı;in bil· k k 1 k ıtrıen haber vermeryim k1 ihti· ha-. Amcrikaya. mliraeaat et- ıs anç 1 yüzünden t banca ile vurdu 
yaçlanmızın, zarurctlcrtnıizbıı tile. Amerika hfildlfuneti, 45 
şiddeti ne olursa olsun hiçbir gün ii;inde on mş bin t.on bu~ 
yabancı irade bizim bileğimizi dayı kendi vasıtasiyle getirip Beledı·uede 
bükemiyecektir. (Bravo sesleri, teslim etmeyi silratle va.adetti- ., 
allo!lar). ği gibi, natı1 'fnsttası tarafımız 1 

ı. 1'Jea1n& daıı tedarik edilmek ş=Lrtiyte ki Reis muaıinliği 

Katil telaşla kaçarken düşerek taban
casınm kur9unile cezasını buldu 

Dftn akımn saat 16,30 raftde- ten sonra bilAh~ hMiı;c rnnr 
Bu umumi kaideyi söyledik· istedığtmiz kadar buğday ver- ·hd 

ten sonra sıkıntılanmrz ve gün- meyi kabul etti~ini bildirdi. Biz 1 as OJUnUJOr 
ıDk iııılerimiz hakkındaki düşün bir taraftan Amerikanın gös İaşe işleri belediyeye -Gevre-
cele:rimfzden bahsetmek istiyo- terdiğl yU1ceek anJayılQ ve dottt dildlkten sonra mevcut iki reis 
rum. Juğa. derin te rekkiırlerimizJ ifa 

!erinde Suadiyede kıskanc,;lık ıhallinden kaçarken yere dü e
yüzünden fecl bir cinayet işlen· rek elinde bulunan tabancanın 
mit. bir plm sevdiği kadm1 patlamastyle kendisi de vurula.
tabanca ile wrarak öldilrdük· rak ölmtiştür. Vak'a şudur: 

Sundıycde oturan İ maH 
Hakkı bminde biri bir mutldet
tenbori Tevfika adında bır ka
dınla tanırıroaktadır. Son za
manlarda aralarında kıskançlık 
başgöstercn bu çifUeı in hiç 
yoktan aralarında münakaşalnr 

Bu!!fuıkü sıkıntılar bitr"s~ ederken dig· er tarafta.n yabancı .muavininin işleri tedvk'e .kA.fi 
gelmedıği görülmüş, yeniden i-

1a~e etrafında toplanmışt:r ve nakH vamtas ~eminı için çalış- ~ 
hrpsi muvakkat ve gcçıci harp- maya ba§ladık. Bından maada 1 muaıvınlik ihdası .için teşeb-
la beraber nılıa..yct buhıc3.k an· vapur ve nakliue sı.lmttllanmıza büslcre giri§ilmişdr. 

" Yeni muavmlkleriden birine 
zalardır. rağmen bir vapurumuzu ayrıca N 

VALi YARIN 
GELiYOR 

BUtlin dUnyn fle beraber qü- bu işe tahsis etmeye ÇBhıtıyo- ecatl Çiller getirilecektir ve 
d:.ün komşularımızın h:ı.rp t~irrde-

1 
ruz. ümıt ediyoraı ki buğfüxy ınünlıasıran iaşe işlerini takip Birkaç gündenberi Ankarada 

olduğunu ve istih"aldc çalışan jç.in almış olduğumuz tedbirle- edecektir. 4 üncü muavin de bulunan Vali ve belediye reisi 
yiız binleren p,cncim·zm silah rin hepsı i'yi ısliye~ek oltırsa öört muavin arasııxla bir ahenk Doktor Lutfi Kırdar yarın §eh-
altında bulunduğunu ~özönün- buğday buhranı t.arramen zail _ı_em_ın_ct:ı_ec_e_kt_ır_. _______ rı_·m_ire __ d_o_·neccktir. 

:ztud~nı:~~r:~~~~~!~ğia~~· ~~~::~~.a~ı:~eı~lıı buJ:ı~ B EL E D 1 YE B 0 T C E S-1-sıkıntısı bu gibi i~er içtn en 25 ıer i<:tn teab t ettiği fayatm 
hazır.hklı ve en te kilatlı lJlem• dununıı düsebUecektir. 
lekeflcrde bile facialar yı:mrta· Arı- Ve l.'ttlltf ~ 
cak hale geldi. Arpa ve yul<\f ac-,Jğımızı kıs-

Bugün, .bitaraf devlt!tl~rde men hariçten tedarik etmekte 
~ıe hiç t»r müşteri bulanıadığı fakat bilhaaa h.zıle çok bot o
için çürüyen, btın~ mu~a:b!f. m~ ?an 't'e tyi' b1r :trda oıcnrtu tm· 
bir baha~ tedarık edılt:nuycn !aşılan f)ancar ıre pamuk çekir-
malb!r mevcııttu~.. deği l18bc.-lcdnin mifbim Jrnmn-
Blitüıı S11ontJyı Hep Bera.brr nı ordunun hayvanfanna tahsis 

• 
Mevcut açığı kapatmak 

• 
tçın çare aranıyor 

çeke~ . ıtmek suretiyle k'patma~ ça-
'Bızım çekm~tcte ola ıgaınm hşacağız. Biliyôl'Sllnnz Jti mal· N 8 kil lJB•ıtalarına l ı.t • &. •• t carlık bu umumi ve bUyU.k ızt.ı- ı:eıne ve mamal maddeler Uıti- Ve e en n.11 llCre • 

J:abın küçük bir parC'lSldır. Ve yacımrzı temin rtmr-k j~in Al- /erine zam gapılmaaı muhtemel 
bunan çcğalınası ihf.! 1alt yok manya ile yüz mi!yorı. ınark1ık 'Belediye bütçesinde meYcut 
deği dir. kredi mukavelesi immWııı&bk. a~ığı kapatmak için Belediye 

olınıya başlamıştır. -
Dün akşam da Suadiye

de Bozkurt sokağında bulu a
rak Ko?..ca dağında bulwınn bir 
çayırlığa giden çiftler oradn da 
rnüruıka.']nya başlamışlardır. Bu 
nun üzcrme hırsını alamıyan İs
mail Hakkı derhal tabam.asını 
çekerek Tevfikarun üzerine ateş 
etmiye başlamış ve zavallı ka
dını bir an içinde öldürnıilştUr. 
'Bilahare ıe1a.şıa hüdise yc1 inden 
uzaklaşmak istiyen katil ayağı 
takılmaslyle yere düşmU;i ve 
çıkan bir kurşunla b~ından a
ğırca yaralanmış, sonru ltendi
si de ölmil!jtUr. 

Hadiscyc Kadıköy müdclciu
tnu.misi Sıtkı Karnltan el koy
muştur. 

mımı n w•rllecck 
bir n önrc \ck·ıct e 
Sıhh 1 Mud ırli.ıgurc 
sind" g;ızetcnizin ~a dl 
rim 

Beyo!lltı K:ısımpa~ 

Çe§me s. lllo. 26 lfl. 
KARADUMAN. 

lnıa ve 1anzin1 
soratle ikmal • 

Gazi bulvarmın ta 
ı.işletllıncsi için yo. 
timlikler devam et 

Boyle olduğu tak<litde b yü· Elye\-.m bir heyeti= ba i:redi- Reis M:u~vmi Rıfat Yenıil ile Çocug• unuz h 1i 
ltü mütesavıyen C' km~~ ve. çok yi n,ıctM'elt içitı Bcrhn« btllü- Hesap tşleri Müdürü :Muhtar u angı , 
t~ için bütün. tedbırlcn al· -nuyoc. Heyetimize ve i~lerimizc Acar tetkiklere başla.noşlardır. ' 
makta kusur etmemeye calı.l:-ı.·ı gösterilmekte olan kolaylıklar Bütçenin müvazenesini temin 

Bulvarın Şeht.A 
Valde caınıine kadar 
nunı istimlak icin a 
ı:llsatıa. 250 parca isti 
lecektir. 

~~ız~~~:~:!r o~:;:;ğl~: itıi~:"kkür etnıeyi bir .vazife m~!~a?J~,~.e~ .. ~~~~Uresım .• ·• ı::,~ r"'--------Okula verecekslnı·z '· ı 
beı..-taraf cdilmiyen ihtiya.çların Diğı!T Gula l\ladc1ele.rindWi lllU"& e"• ·-ı" 

Bulvarın ücUncU 
tcşkll eden denız kı 
zimi i<;in 400 parcaıılc 
mahalleai tamamen sıkıntısını da. berabt:!r çek~e- '!alcytdat Evvelce bu hususta hazırla-

ği'Z ve herhaTde itü1tfttftetiniz a Ar.kadaışlar, nan bir teklff Dahiliye Veklle-
rarlarınm um·u: veya ıztırupll Uuraya: kact.ır olan sözlt.rimle tine g.önderi.lmi~ .Şimdi An-
olmalurma baTtmıy11 rak mH rt alellıtnum hububat hafc1'1nda af karada bulunan Vali ve Beledi
olduğu gibi ıniHcte anln:t ta:k.- mı o! ğunua ~Mm J..ıararla~ ye Reisi Doktor LM.fi Kırdar 
tır. rın m11cip scbe'llcrini izah et- bn hususta. lbir karar verilnıesi 

Bundan eV\ el ll"nim _ V'e on ~r- mı olcfugurn'U sa:r.arnl <liğel' için teşcbbüsleı·e giri§nıiş bu-
knda ım1n dah1l okfugu h~kıı.- m:r lere iıyottnL 
met. memle!K>tte hayat palıah- i1a ul;,e IW>hut, ıne.clmelr. ltmına.ktııdır. 

yem~ aetteft yo,kÜUJ'ı'IJf>t I J;J!tü11tnıebe1J0lileritıi 'tnf(ll telif 
o~Uarm gırme şıattları11dan hakrdar etmek üzere her giin uu 
sut~nlarda okuytwularımtca bir okulun kayıt ve kalJul tr.mitini 
bildirecegiz. B6'1'hmıgi bir o'lı·ıflun kayıt ve kabul ~rtlarmı 
~~ n~de-Jt (faka CVVPl C:ğronmck isti11cnler, bize "Ohııl 
Seroısı,, namı11a mektuvıa mürıcaat ederler ve 8,5 kurı~lult 
po6f4 pula cN gônderirlırrae rtfr'obıııı alırlar. 

Bursa Orta Orman Okulu 
lığına ve iktı di buhran _ar.al pirinç bı gıda m" Jd'eldtindeti _!~1 . .wn;y:_~~ .. ~m ~ı'lyont-mani olmak için verılcn s~lahı-' ta'~yid tı bütün bütun ltald'n· uMllll.. vı ~lllUlilA Vll" llJ Orta Orman Okulu, Orman lebeden tahsil esnasında oku-
yetlere i tinadcn 6 r ço'~ crt dik. Çünkü: lmıya »rtiyaç görillmelrtedir. mühendis muaYini yetı!ı'tirmek lu tcrkettikleri veyn okulu bi-
kara.ı lar aldı ve oııfarı sıkı bir ı - Bu mahs•ılte,.·n her biti Mali yıl soauna ikadar 3,5 için açılmış bir müessesedir. fr·dikten sonra tnyin olunduk 

.. ı.:ı. ı-.· ı.._;ı· Ji' car: "· ı · k ntilymr linya :lıtiyaç hissedil- Buraya. orta okul mezun lan a· lan vazifeye gitmedikleri tak . 
ga:yretl taı.uYo.'"" "" ~. .kola.yuk a dıgee.n.n yerıfle a- ~~ H "00 000 ı.:.....ı..ı. '-- lmır. Tahsil miiddetı' ~ yıldır. d·~-ı 
aradan günler o :tilree. bu ka- im oliibfür. ~..ı:~e ..!~:~ ·..l_.~:=:....::: 0 ~ ın..ıe yapılmış olan masrnfla-
l'arlarl'll matliıp netıccyi vermı- 2 _ Bugda.y pofıuiamıg mu- J'Cuı•3 .-..""~~~-"""- kul yatılı ve parasızdır. n ödeyeceklerine dair notcr-

k.f tle el..! fı d si için ys1unda yeni kararlar j Girme Şartlan · Hkten tasdikli bir taahhüt sP-
ycceği, yapılan . ıye ı •n, vaffak ot~ büyi.ı t 111iktar- a. ver''hn~ "'-~--ekted'ır. 1 - Tü'rkı'ye ""ı-ı..un'yetı' d' al 

ed
. f' ... 1 ı b t1k bu ı bu dd ,, - ~KUun \,Alnm ne ı ınır. Tmıhlfüt senedi 

teltbit ılen ı) ~aT a ır bir lgur mevcw:: ll ma O· "'-..;hmı'n eda.:ıı,;.;ne ~ 0.,kil 1 V"'tandaşı olmak · 
d 

madde! n'n 1 ı.-r.1 ... un, ,._ L,, '1'.ı.. ~' u"""6" ı.-w~ ... ... vcrmıyenlerin okula devnml.\-
malh\nn ve gı • er ı enn p:ı.ııa.~ .. asına. ı.;Ouy.u-.- l b:ı-tıer· l kt 'k 2 - Yırmı· y ....... ...ı ... n bllyt'lk .. bulınuı.aıaın&ğa bo.$.lamaısındln la. miini olur.. vasıta an uc: me, e e rı f olmamak ...,........... • rına musaade olunmaz. Bu o-

l n.:ı d ı ö __ .._,__ L..I!. ··k 'k tiıcnıtlerinc ve ıtanzifat resmine kulu bitirenler bir.inci dcrcce-
~e yaJl"le.n tet cı • et C\1 an a •· 3 - t.cde~ i Lm<yu ' mı - y,._,acok w .. -la ..... ı.., kn.....,+.ı... 3 - Dıı:-.:ıe, g:ı.... ve kulak- d "ht' ı,,,,.~ l o · · ~ 'h _,,___ b' ... r- .. -· -,- ~ llJW '"' e oıta. ı ısııs okulu sevivesin 
:ına:ya ~ ı. n ı-..ın ycnı tard .ı:asutye ı '":l.Ç elA:u ır , ..... u ...... A.tir. larında bir an- "fe vucudunda d •-t.-· -bWriım t h me~ i e bas'ıym-g.k memklretiz. -a;c:a. - e ı.wu;ıl gönnüş sayıhrlaı. 
bu rt tedbırleri yun.uPnfma- 4 - Ser yerden. gelen ha.ber· HıK 1 noksanlık olmadığına, bünyesı Askcı·Jik ve bir memw·iyete 

Il ~ b .. ~~ Pi nin yüksek ve i.nza.lı yerlerde yer1cşnıek hususunda lise me-
ya, y r yer ka.idı ~ya ve ye~ leıı, bu cin& mah u er~ızın . u .-uuA ıyaagonun yürtlyüp. gezmeğe ve hayvaDA zunu hakkından istifade cdm·-
yer • ştinn ye karar verdı sene cok bereke.lı c;lac&ğ1nı gos • • • b" - l ·.,ı· "t-"'" 
ve tedb r.le in ıı~ di olnıa~na teriyor. - 7. A"'-•stos çekıliıı ımnege e ven.,.ı ve mu \;Urun- lcr. -fud T - . Dal*ıacfa •- mil olduğuna ve hıç bir basta- NOT. Maarif Vekilliğine b~V,-
dah l b). .. 1• uttu~- T - ~ ~ • M m Piyangonun 7 Ağustos lığı bulunmadığına dair tam lı oımııara kayıt ve kabul crli-
.znuz bu yoldu fl' a. .. lar kendısı- ~a.glar lıakJtlllda da aynı k4.- ldn · Cuma gu" - t 15 t +.-0 kküllü bir hasta.haneden ı ek tal 
le al tedariki iınldn haı i ·me

1 
raıı vedik. Çunkil memleketi- ~e k :şı C!~ • nb~ aaa da e ....,.-1" ec ebenin bir yaş büyü

1

c . i' 
1 

taıh'aJ:' . . . k illa 
0 

B!I .a.n ara ~·&"'"'vı ınaam ya- rapor almış balunnıak; çi ek veya bir ·uaş küçük olmak gibi 
~ka.u ~mı 1 arın 1 ıy- mızd ı tıyacı ·ar yan a • pl~ Teknik bazı sebepler asısı olmak, bir sebeple okula kaydedıleını-
le. ü tün okacak \'e. falc.J..t her ca yağfaı- 'unhrrlı~ :Te._.reyağı, dofs:.y~~ lııfiUi Piyangonun 4 - İyi ahlaklı olmak ve yecek talebe Maarif müdüt l.:ri 
halde ~ara paJ.t r fıya.tıarırım kuyrH~ yagı, (>amu.c ~~· zey- bu çekilişi de radyo ile oaldedıl hiç bir suretle ma.hküm bulun ve memurları talimatnar c~ı-
d una&. kaıla.calr ır. tin yagıdıT. ve at"a"iakı fıya.t far miyecektir mamak nin ba"' ... -ttigıw' haktan ı'srl· ı't 1 .;ı. 

llle ~;illan ıta..__.1 ıa ~oğ .. ldığı za.m.:ın 1ını ın&ddie- . • • •ıq<: ·~ •

1 

tık i::;e, en mü.him gbt dıiğiiı.. lel'den bıri diğcrimn yerine kar fıtramıye .ka:aanan n~tala.r fotoğr5 v af3. tane (,5X6 boyunda ederek bireT dilekçe ile malıalli 
mfiz hub battan b:u;Iadı:k. Gör- im olma:Jtt.ad'lr.. ı.ıem~ aJrı:ıalrl ~t ~9,30 ~ A)&Ds ~a- Bu okula Ağu-t--s ayında tn- maarif müclürliiklerlnc mür,1-

1 
r. Th ·ı · 'kta r: berlerin1 mütieakıp -redıle """"' ... mat ederek bu mUsaa.deyi al -

dük ki, bu men cr..et, suı za- her sene c;ok wu um mı re:>. . ~ • lebe azrlır. Kabul edilen ta- t · 

caktır. 

Fen ve Edebiyat F'ıt 
rıin yem b tan ın sı 
çok i.sti nt kl r yapıl 
.:um hli.sıl oımu tu . 
Der• i~pa - Bayu k 
ve Or<lu c ddc.,i arn 
binadan ve b:r ı;rok 
rl't olan kıstım taımıtu 
li!k cdilccektır. 

Fakat beledıye aoc le 
lira snı federek mua} 
yerleri istimhU~ edebil 

Hafif atlatı? 
otomobil k 
Dün sabah Yak cıtct 

tvmobıl kaza.at oımu~
&e f1Udur: 
Şoför Mehmedın tdıı 

, oto yakacıktan süratll 
1.en, biı den bire karşı~ 
bır çocuk cıkmı .ltr. JJlf 
sebebiyet verınektcn 
~öför frenler bozuk ~ ..... 
yol k~arındaki elekU' 
lerindeıı bırin" çartmı~ 
ba parçalanmış, şoför 
telif ycı lerinfön Iıafifof 
lanmıştır. manında bile l<end' ine ancak zeytin yağı ihf''l~ ettıği gibi~ cekbr. ._ ......... ...., __ ...,. ..... ..,. .... ____ niiiliilorl,.er-.. --------..1 

kifayet edebilen lı Jbubatı yetiş- yer.rn.1 mühim .mik~arda zeytin- ·~=-~~==~=~=t=~~==~~~==~!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!:1~=9::::!!:!!~~===~~~~~--~-~!"l!!!"~~!İl!!!!!~!!!!!:':=~~~!!!!!l!,,,
tirm 'ş '\: pek t .;te~. n"cl _r- yağı stoku me ,,..uttut. İşte bu ya~mnın dercresine miim- Yalnız fiyat etrafında tetkik- bir seviyede tuta} ileccğim;7.ı ii
de pe\C az ih pm il". ı•:a. stokfa ve elımizdekı ihraç kuv- k'ün o\duğtı ka:iar yaklaştır- lerde bulunduk. Flyevm pamu- mit ediyoruz. Bu mutcdıl .. f
kat harple bcrahl r k "I frn~a bır veti ile yağ fiyaearm'ln gayrı maktadır. Ya:lhn bh· atide mev ğun tesbit edilen hir fıy'.ltı var ha hiç şüphe yok ki di.inl:i: l a
Tiirk ordumı b - L'ly rf• ll:tmtl tabıi. bl?' ra;ddey.~ ~1kınaa11& ma.. cutiara. bir pamuklu fabrikam dır, panınk çelördeğmin de ke- ra pazarın çok d uıunda c;lacak
yüz lıınl rce ton ~rthrdıgt gibi ni olabile.ceftim:zı ümit cdiyo- ilavesi ihtimal dahilinde görü- .zalik tesbit edilen hır fıyatı var tır. Fakat yine si.iplıe yok kı bu 
Tiıı1~ ordusunun hayrnruan da ruz. ~ytin yn:.ı;t -ve diğer yağ- nü yor. Btından maada imkfm dır. Pamuk çekirdeğini tama- mutedil safha g~c:ıı sen nırı f ı-

l k bu ailelerin ıci~erlıtf 
!erine bırer C'lbil;elik 
mccca.ncn \ erm k ı 
Dundan basl:a muhta 
daslara ikÜdarımız d1&lı 
timai ya dım tr y p~ 
ı:ıacngız. GQ.ülüyor kı 
diki. ntiı iz, bütün f o 
daha zi~-adc lm z ırıJtf 
ı'ladd le i ebafı ılı t) 

arpa \ie vul f s yatını yuz Iar mutedil say.ıac:.ık bir rad- görfil'tlrse btttiia: fabrikalar üç men serbest bıra.lc:rıak i ... tiyo· yatların üstünde olacakl.ır. 0- 1 
binkr ton :ı t!ı m.ı; ... ~r. ~e dede durursa ır.~emn. müsaade ekipfe ~alıştn'lheak'.JT. ruz. Ondan alınacak n<:ti .:eye gö nun için bu zaru.i ihtiyaç m..ı.d 
miınhas rnn bu } ı'7den m1 ze- ede eğız, durınaı;m. ~ytinyağı Bu iki teıibir bizi maksa<lı- re pamuk fiya.ttnl te&bı" edece- dclerini bir l~er<.! de mü tchlık 
nede ko 1 oca b1r n ıl:- peyda ol- ihracını bir tn.:raftan tahdit ve :mrza biraz daha yaklqtmıcak- ğiz. ı 7..avlyesinden tetkik etmek ka-
mu. fur. ha.tti. menedeceğm'lız gibi diğer tır, ümidindeVi'?.. F:t MtMesi l heder. Acaba bl.! fiyat aı tı ııı-

Dıgeı:_ bir h abu p-öre harpı taraftan .. da devlet istih!iki~i Yiia \'18 p~ Meseleleri ,.... leketi d b . t dan en çok sıkll't 1~:-ı kimler Ç"k 
~la.dıgı zam! n dl!\ iet clınde zeytiııyagma tcvc.ıh edeceği hu- . .ı.•ıC!'a mız . 4' te en erı. mektedir? 
250 bin ton r tıurrlay stoku ıasa, zcytinya.<{ı ihrncı mafbı... :Bundan evvel ~le yerınde rı- kasaplık hayvan ıh .. ac eder. • 1 

voxdı. F.falkın ve. t.ik'Cfl:,
11 

efin- nirııuası ile biltih ydğlan mtrte- lmmış bir karar.~a. husıasi pa-1 Mevcut ihraç memnııiyc:ti mu- ı FJn fAWk Sdmt+...ı ~"döenkJ" 
dclci miktar hcr.h"'.l .! bı.ı mm- dll Bir. fıyatt.ı tua·t:ıileceğh11izi maxıu fa;brlkale.:ı m;\nhasmuıl hafaza. edileceğine "UIC bıı<>'Üll 
tnrdan az degild' Demek hJrp ümit ediyoru~ devlet :fa.bri&\a'l'ı. hesabına ça- arızi sebeplerle muhtc!if yerlcr-
yıfıarına 500 bin ton b r Eıuğday Ku~ Iı~rr b r hale get:rıl:aü§tir. Biz deki göze batan fıyat fa kları-
stoku ıle gırmı~+- i{. Bu stok bi- Hububattan, b ıkfiy.ıttan. yağ bu glizei kararı hU8Uı8İ ,tm!U: :nln tedricen :mat6dil b'i \ ıy 
zi yalnız iki sen11 r~hat yaşattı. Iarda.n sonra. {iJ.mnklu ve ybnfti fabrikalaira; da t~ ıriyetm- de birleşeceğfnı um-.t eJıyoruz. 
ü uncu seneye n Ir sıkısık ofa- kumaşlara geçi'S'orum: deyiz. Arkada ar. ha, zın baş· 
rak girdıR'. Bu ı::rtr> ık yılda, hu- 'Müt:ehassısl.ırın \erdikleri i- &umaş :mese'e3ine aun~ıkı ika zaruri ihtiyaç ma.f "leri 
zur.unuzda şükrnnin: yadetıneyı zahata gorc, mf'm:eketin kumaş bağlı iki madde '-'tU:dır: T:in ve ü7.el'inde aldığmııı. •, alm k ni
va.zife t:rildığim yfiz kilsiir· bin ihtiyacının kil ılk' bir kısmı el pamuk. Yine mUtehass181ann r yetinde olduğumuz karnı dan 
tonlul( tng1hz hububat yardı- wg8.h1arı ile to.tm.in edıliyor. söylediğine göre. memleket da- bahsettim Ba kaTar' ve <luşün:
mma rağmen gaJ et sert ve sılh F~a1ar yUnfil kumaş lıilindc kafi yün ve- yapak mev celere gore · 1 
tıhd di tedbirler aldık ve Türk lilhı1acmUZlII yüme sekseni cuttur. Fa.kat bnn!an alt.bilmek 1 - Hububat fı l t • yüz
ırkmın başlıca gıdası ve sıkın- pamuk1u kuma~ ihtiyacıılllZJn için fiyatlannı dıger eşya fiya.t de 25 ler& tahditl~r ve rtl latal \inde veya daha az b'r ın1aı: 
tısını hlla bertarl\f cdcr.1edık. da yilzde 00 aıt\ tın:min etmek- ları ile ihenklı bjr ha\e ~etır- 2 - Bafttıyat fiy tlar bu zammı yaıpmak Mgiln h i mi 
Bu hesapfar da ~Jstennektcaır tedir.. btilıs&1 edilen bu iki cins nlek fazımdır. Elyeftl 1Mı lfıeııllt sene ına ııınlwıun b ;tetine ve zin tamamen ktldrcti h::rric de-
ki. yalıuz buğdayda 2~ t bin ton kumar~ta da devlt!t fabrikaları- 1i fiyatı aram~ktayı2. Ilwaç memnu1yetine. 1 dir. Esııscn bu k bil z..'l.ml · bi-
luk bir açığımız vardır. nın hisseleri yüzd~ 5C aen biraz :Pamuğa: gelme«'!;' Her ecydenf 3 - Y'ağ fıya!la.rını 7.eyfin' zi fasid bir daireye düşfü'uyor.I 

Bu açık ancak flU üç şekilde fnzl.ıdır. fşte a:çığlmız olan bu evvel haber vereynn 11, bo se- yağının illraç ınakırumrasıııa, Bu sebeple bu yükü hafifletmelt 
kapatılaDilir: yüzde 26 ve bu yüzde ot() hüku- ne l):Imuk için ltecr yeıııien gelen 4 - Kuma.ı ann fı~ 111 art- i~in başka i&ik~tlerde çaTe-1 
ı - ~iyi mcınıma. ederek nı tin yaı:dlmln! bozmakta. ve ha.betler çok iyidir. BGı. sebep- üııaca.ğınuz eldptere ve b

0

r el- ler aradık Te :her gün: blnz da-
istilısali artırmak, kara pazarı yaratmaktadır. lere binaen a-zaln ibne kuvve- den idaren·ıı vereceğı faydalara! ha arayacağız. 

2 - İstihlaki u~ak. Bu mikta.rlari istıhtal içia timizi bu madde 'le illlmPn te- ~ {e2gaİı1ara, lı"akir Ailelere Yapıl1troJ' 
3 - Hariçten ~'1 °getir· fabrikaların 'bır kıflmı ~ diğer lifi edeceğimizi 8!lftt edfy~ruz. 5 - Et fij'Btknnı da Mem- Yardim 

mek. kısmı iki, geri kalanlar da bir Pamuğu alm"ik 119 td9si ve leiıletinuzdeld ~uda ve de· Yıilkiinii bitaz 'hafi~ is-
t~ç ~ t!wt.Jıı'• llaralW ekil?le çaltıpnaktadır. Kumq ihraÇ etmek ic;tn ~ iyi ftRl etflıeoeğimiı flıra(} mem- temğinm bu aileleda reiilerine 

Biz bu üç tedbirin üçUııU bir- buhranının önün~ geçmenin en iş1iycn gftzel bJT dlıiıltıft nr, bu- nm,etine, şimdilik ve bir başlangıç olmak 
den aldtk. Çtttçtıt memnun et- makul yolu 1stihSJ11erlmizi ihti nu bozmak niyetin& jlbıenetek mut~dil ve abeıtifl bere birer ~ aJ'ftkltalM, keza. 

tu·. 
LUk!ôt F...şJia l'hat:Jştl 

Serl>est Bır~ ... 19('~ 



en 
.1 

- Ba'J taıafı 2 fodde - ı d lciiy!Usüz bırakmıya ~ağız. 
bll'lN'! alaca~ız. Her vaziyete (ı ~kıçlar) ve .yava;5 ~~'.''~ top· 
gore adil ve haklı hal şeki!lerm• •~"'.' . aııatı H' teKıııı;: a.ı~ece 
tnlbik dmek için ihtiy.,tlı yil- bıl;~m:.n , eı~~~ıne geçırecegız. 
r;' · • "'U~ daha ziyade nı• ııt1at (Bra~ J ;•1cııJ. • 
old:ığu kanaatindeyiz İktısadı ve sıyası salıalarda 

· ' • Jevletçılik, fertçilik (Alkıc•ıır) 
.ArkaJaşlır, V<' kooperatifçiliğe bırakılan sa· 
Aldı_i(-ırnız ll!ı: kuıınfarııı hal· hal r o kaçlar gen!ııtir ki '·" n· 

kınım U rafından çok iyı knrşt· !ar rasında bir menfaat çar
landığııu nliliğnnı.;: te ·•raflar- v ı a.ela olmıyacak ve iler
dau, teııekkurc gE'len lıcyctler· do d~ olmıı.ması için daima dik· 
d~n 'e siz mcbu~ arkwla hn- kat.lı ı. hesaplı yGrüyeceğiz. 
mızuı getirrlikleıi lıa.berl r•kn Bızd • !mtıya•lar ve sınıflar as
an!adık. '.a m'!'vcut olm~dı. Demokrnthk 
Rsıarlarımızıu irı k ı lan· T rk tarıhlnin d rinlikl rmd n 

ııuuıı fılvakı bu kararlann behe· yuvaclaıup gelen bliytik bır ha
mehal matlııp neticeyi wıec ·J!- kikattir. Bız halkçı ;difı:, hallttı-

----:>m« d . 

1 

ne <!alet etmez, fa.kal lı.:ılkı·ı yız ve daima da halk~ı k·ılaca· 

Hava ha reka
"f ı bu~lıı.rı iyi karşılaması h ~U:c ğıı Bravo sesleri) 'l'ek ı•nrtili 

varmak için mevcut müşl<\il:itı j bır -Ievlet kurmuş olmıunı;;< ba§-
, mı h ın klllınının ortadan kalk· tı 'l btı bilyilk h kikate <l.ıya· 

- lloı hl.rafı 1 lacldf' - ı m ı demektir. Çünkü tJ;iyük ve nıyor 
Lcmdııı, 5 (A.A,) - Alm n n illi d v !ar yalnız m ll le b.1- . ız rayın, ne scrmıı.rfflirı 

bomba uçakları dün gece 1ngil· r.ıb r olunduj;-u zaman J:r ki ko· w~ ~ sııııflaıın saltıı:ıatıııı isti· 
tere ceırup Vtl ccllııp büısmda !aylı. la hallolun&bilirlcr. IBr ı· yoruz. t tedi;timiz sadece Türk 
ınUnferit noktaları bombe.la· \".> Eesleri, alkışlar) mnıetının hakimiyetidir. 
nıışlardır. 6 Alman uçağı tah· Aldığımrz \'6 almak yoluııda Hep ;,,."l'aber bir tek yoldan 
ııp edi!mi~tir. j oJ.luğ-ıımuz rnrarlaıfa h,llctmek 

1 

ve br tek lıcdefc- doğru yi\n;ye· 
İngiliz lıa\•a devriyeleri de i~te.liğim!z ı;ler 0 çeşit i !er· rC'k Tıirk ki.ıyünü ve T,ürk köy· 

dün gece Almanya topr.:ıklarına d'r ki ı r 8t·'l, h r hadise ve lusliai.ı h~ ehal yükS<'!te<:e-
ho>ı haber bu işle<· U1.<..>ıinıle ıl~r· ğı~ r P<t•ları Böyl~ bir hleal 

taıırruz etm~lerdir. ·~'n güveııdı·~.:··niz en bu"yiı·k var-ha l tesirlerini gösteriı". Onıın ~~ , .. 
Jlamburgun Hııli için haJ;.,dcri 'yakındon takıp 1 !ık ınan, bilgi ve fedalcfrlıktır. 

B~rn..,, 5 (A.A.J - Britano- <tmek ve alınmış kararbrda Dahı büyük bir varlık <la, bu 
va. Ha.ml:mrg'dan tsvıı;re'~e gc· rı ko· ('r kalmı v va. a.ıııl ~ er kvnu-ıulurken, bu i,;Ic-r ya· 
len kim eler, Haınburgd; her olm ı ool töt'}>iil · ıc. ke- zılrrken 'lnt ~!er yapılırken A· 
şeyin güya bir muharebe mey- zalik bu U,tlbirlctdQ bn•hık lt.ll- t.ıl ·rk;ın ıl:iima nrs.mrz«'la }"a~a-
<laııı imiş gibi harap olmuş ve mı veya ıl oırm.m ıse onu kt olnası ır. (tiUrekli Ye 
has3rıı. uğramış olduğunu aöy- d<'ldurm k için •l!l.İma ·~.p·ıtk w.ı.ı,,t;, IRı~larJ 
l.:>mekte<lirler. İngiliz haı·a kuv- dıırmaya çalı~acaW:z. ~::wırl !Jl,::;~ ünkü ku•l1t.c ,.0 . l k. ''Tıltltfrr., Tilrl<!;lı Kst. ~--~ "" 
\'eti rinin bu ş;>hiT U~ıno: c ı akimi=t i •-aratan Biİyiik Ark el ·I, r, ,~ , -
faaliyeti pek müt1ıi~ olmu ·tur Bııgtinkti lıu geçieı sıkıntıfor- M<lıet M clisimizck>n ve o ruec· 
Hamburg!ular, başka yerlere dan sonra bıraz da o hı.im srtım. ·~ t !(t! e<len biz millet vekil· 
gitmek ve bu bölgeyi terket- da.inta kuvctlenen w hi bir v kıt rırnkn itimat \·e yarolım isti-

kt b k b. dil .. de!!•mi,·c~ek ola;ı ıın.ın arımız- 1 YOl z.ler'me nihayet vcriyo-
nıe en «§ ·a ır şey şwı- ~ ' ·• ru ı B "" se~leri sUrcı<li al· 
memektedirler. dan ve varhklarını!Z'laR b hoe· kı ) 

deceğim. --~~"~~----

l 

usoliniye muhabbet 
göstermek lazımdır 
"ÇOnkü ömrünün elli 
dokuzuncu yıl dönü· 

müncle hediyeden 
mahrum kalmıştır,, 
VaŞin,,o-ton, l:i (,\.A.) - Hous-

ton Post gazetesi yazıyor:. 
Yıl dönılm!erl mtinaecbctiyle 

bckledıkkri hediyeleri clamı- 1 
yanlar M. 1\fuıısoliniye karşı hu· 
susi bir nurlıa.bbct beslc>mell'ri 
ll\:zıındır. Çll.nkü ~ussolim de 
59 lUlCU yıl dôııümüıı<lı! hediyc
d n mahrum kahnc tır. Halbu
ki vgili dostu Hitler ona. bu 
yıl d nıinıünde .hediy~ . olarak 
lskender!yey:ı vadetmı~ti. 

Filhakika. bi.lyük iluıiUerle 
'beklc!lc bıı~ü.ı gelmiş ve ge~
m. til'. Hit!er.n :Mu . .oısoliniyc gö 
derolıildıfiı hediye Ş<.iyle bir tel· 
grafa iııhisır e~ir: 

-
HER SABAH 

Toprak Ofisten 
şikayetler 

7"oı-a11: A. C. SAIWfof1' 

B u k~ bir kaç vesı 
Ill&VZUU etfiğl 

'l\:ıprak Ofisi son zaman 
mahııw! almak 1ç.in köyrünfuı ao 
yıı.ğmıı kadar gitmok ~il 
i!lbilirlik ve uzak görürlülı: göe
terd.i diye alkıfladı.k ama bu tc,<ı 
kilin Konyada hiç de iyi bir t~ 
sir bırakmadığını aldığım b' 
mektup açıkça söylüyor. 

Her hangi bir teşkil ve mü s
sese nihayet ıntnevi bir şahgı< 
yettir ve onu halka beğ dı•e:ı, 
Ee'i'diren ve a:lkı;ılatan lrnllanrl 
ğı memurlardır, Binaena!(!S'lı 
'l'oprak Otlsi merela Adan 
vll:ı~larlarkcıı Konyada yere!>ı
lir!er. Bunu ııöyl ekle Ko ~ a· 
da Toprak Ofisı tem il erl ı 

memurların topyelı{ı n i~ bi!meı 
l.imsclcr olduğunu iddia t•n<•k 
i~temlyorum. Sadece bu teşl:i
lm l'onyarlaki şubesinde !ıa! 
kıran. tavır ve h~r.0ke l~ivle 
şunun bunun gözün ba nn b••· 
kac toy \e teuübr·,,.z el mıın n 
~er buhb,lmi~ o!n '.l'!l ib+P" -
!inden bal' .-diyorum. 

Yeni Tır.aret V kilı Dokl -
Pclı(et Umn yerin e yaptı' 
!ncelcmt-!C'rden ıvı netırel<'• 1-
tiı~ını gördlik. Zi , at Vekal •ı 
büvükleri de halkla ve biiha'l.~~ 
nfüstahsil y· kmclnn tema ı o· 
lan bu T -ıpr: k Ofis teşkilatı ı· 

zerinde bir z f zla dm alar hı· 
ze o:ıılc- ~eliyor ki bır hayli gJi 
ıılil kıızaıı -''; w ayıı·dua al· 

''. ize ancak dostluk cluy;.:u· 
lannu takJ'.m eol~iliyomm" 

M. Mımsolini'v1 tesellı edebi· 1 mı;; ol 3 rrlır, 
lccek kk nolıt.; Afrikadııı Ro- -~~---------
:maya dönerken Yuııanbtanı 
zıya.ret c-tnıiş olnrn.eıdır. 

Hindistanda 
- Bil§ '""''' ı indae -

mnifa ıkn~a çalı~ac.ağım. E
ğer Japonyayı ikna eri rotpz. 

acm. Jnpoııyaya Hirıd:atanm 
inatçı mııkaver.ıetini ı(ız·;. 
ııUndt tutnrn. ı icnbedeceg;ıı. 
soyliyeceğirı1., 

Yen! De!hı. 5 (A.A.) -
l'enrlit Nelını VPrdıgl hir l'l'İi 
Jdkat sırnsında şöy!P .i m•~· 
tır: 

"Bıı: İııgllizlerd.-n H ti •· 
tandan ~·Id!m~!erıni i • .yo
rıız. lııgilızfor burad.~n r kil· • 
dikt.-ıı sonra J pcınyn ile mrı
z;.ıkcrryc gırmrgi dl\süıı .ce
gız 'Ve helki d.ı onunla ı-ırta· 
kım >'ışmalara vnmcağız. 

tııgılt ·!'(' projenin k<ıhulii· I 
nil rt'JJ~et.~t> ll\t>nti kıı.lacn-

Kalp sektesinden öld!i 
T~k ,ımd~ <:\ıra~ ı!•r•le l•Y.'° 

r "tuaJa c.~urn n 59 ya in rır. t · 
Yunun tchc»ıömdan Tiryand.ıfı. 
1<> dün g" Sıra.ıe'"\Je cadd:· 
sind~n evıne ~iderk , .3ni 01-ı· 

ı k d'işuı' • b sekte ındt • ol· 
miiş!iir Yapı!· n muayencrl~ 

cerudiıı d ıne ı h. t 'mlm•ş 
tır. 

gız Cak:ıt n'.IZ'lriy,• it .n-ııc 
.\[ıhvcr ueYletkr!lc bJ!':l ,,.ıı.; 
bııl'1naı'll~z. Japony~ ,aar.-uz 
k n kcndıııi ınaııır "'C· ere· 
hil . Fak·ıt hı7. de, i :inMn 
cık lm z g.;çlükl~r kl"!ll,.'ld& 
• aa,..-ıraıız. 

II·ıı·ekı•t 'Jai<ınıırııi.ın Gardı 
ı·r<ojooinin tathıkı ·~ , h·~tir 
nıanı ~·oktu,- G:ınd. k ıodi 
<.ıi. ııııürune göıe Japo Y«YI 
iltizaın edıynr., 

~----~-~-~----

Büyük ada cina et• 
~~~~--~~--~~~~~-=-

Biz Tüı küz, Türkeüyıl.7. v l · 
Bir yan kesici altı aya ima Türkçu kalaca~z. (Br vo 1 USYA'DA .. 1 

sesleri, all<ı•!ııı J 
mahkum Oldu 1 Düııkii Türk gd1~lerı nıli la· 1 

Dün sabah Köprüniin Halici kıl ve hür hır ı·atana nı..Ft ol- ı ( ,~::::1' \~c 11{'~~:~9"~ 

/ki 11ci Ağır Cezada duruşmasına devam 
edileıı cinayetin t11anımüden 

yapıldığı ileri siirtildü 

i kcl .. r.ind vapuı· beklenı11kte m»k ~uurlu ve müteca'li b!r j 
millete rn nsup olmak, •vrııl • I l'tı cen ındıt şldıl.ıtli 

olan Avram isminde biri cchııı-j keti mti~lie ilimler le .. ı r • cf. !er olmııkt~dır. 
de bulunan 10 lira 7 k.ıtu~ pa· nıck \'(, v t ıım Iı yat ve• •r t r rp :;imliyoııtkıı ~. rtes· 
rasını y nkeııicilik suretiyle mcnbJ!nnnın memlı>kt>lıll. Tın- mıntakalarmda f#ddelli 

d · r -k t·, ı ı0 r lı cıu~ıın ""f"' .ıır •·aınlına.J:t.ıdır. Di· Mihael h'miııdc birine carptır- e ~" ın. ı. ı70 " ' · o ~ "<"· •· , 
bütün bu idcalkr bıre•· lıırcı ta- ğı!t kM!mie'rdc esaslı bit cleğı• 

mıssa da guçlu etraftan gören· lıak' uk etti, V.ıktiyk tzmiriıı şiklilt yoktuı. 
!er tarafından yakalanarak :ıJ· :ıt!Arb ~düL•ıı tenci (!<l. ıı tr ım- f<I k il'nuı oen ~nd blt· 
Iiyeye verılml~ir. \' Jo lan bile yabancı bir ·i elin çok Al an lıilcunılan püskür· 

Ciirnıi.imcşh;ıt mo.Iıkcmesin ·• imtiyaz mevzuu s:ıyıliılı ı. BU• t 1 ~ ·f. ınanfor bir nokta
de Mi had 6 ay h pee mahkfını/ ghn \'atanı_n döı L buc11ğwda ya ıırın.lktan kU\-vet getı"ınck 
cdilmi tir. rıı nt zam ı§leyen tren er, yer ı.ıı.,.,tıy](' nı)>t.ıkları il<'rleyi.5i 

• yer kurul.ııı fabrık J.ır ~Q{foCe o p !, lıya ödem ı., d!r. 
Otcmobıl çarptı! '1'urk ıınıt; i rınıı n yar cıı. = ...... w-.-~~-

Ak l'llV . Millet •dti irı. mı~tır. (Alkısl.ırı , 1 

den ge~~~~te ola~ 1 y ,,ı.ın ,,, l ıı,~ h~~~~ 1ı/:~ ~~. k;v~ ,t An BK kırk aun k fur 
Adnan ımnıııde bır ~ocıık ca·.l· Jen•tı:!lnl Tt k m n ,m n ı r ,. / il ··'!! 1 . " ' -r><·~ fara 1 ı ım - 1 
cıederı slir lle geqmekte olan bır f:lıh bır z dllh ıllfah k w t•.ı- ı A ,vv lerln y tdımınıf koıı· 
~.am~onun demeııbe mo,.mı g n:ı. 'c bıl_na'lsn 'l'ilrl< 'ıo:ıt.ı- ·, · ı l.'tme-;.foııs(' bmıd~n 
, . b . , sumln h ıı;un b1 a7. thlı.ı vıık· ~' < :.ı ı:e e d , .. aımıa ı;oeu'lc aynı otomo ılın ._1.• . 1 k k .· 1 , ı ~ar tarafınaaıı <~tl'x-

'i " !' F,.ı:..11 an ama ~ ve •)Y u 1 ..... . 
~oförıi tarafından alm r k Hl\· llılgı ~ve tırınr ı blrre ır •ıı ır t knm k ı ,frı.~ııı..i;ı bulıtııwııy~-
seki hasta han !ne getirilmişse id" le doı(ru ylil'lidiı~iımtizu elik! <hrA. ~ykuK !3,':1 t~tıyko ': ı 
d 

· ~ ,.. ö k • ., · I Bırlc men uA:>d< mu 
e bıJ .. Jrare şo or k ııııştır. g n:-ıe ,, t~·ot. n ım.ıı.. 1\1 • . taıı(ı<>ı ı .~ ı m!İdııb ı" e bı-

y , , I c! lın yo!Ctd0 rıyız vem ı ,.ıffak 1 "' tırt.l'llda 6·$klir. ( le· 
an k0SICIY0 çaptırmlŞ . o c1ğtn.!::r. lnanıy<ırtııı-. (1, ı· ek kıriq~wı {çınde A!ı\ıany,1 l'e 
T<'poba nda h.ontlnont ! ote-

1 ~~--1· ,,,.,1 I\'\ 1 " ı aya I< '· haı'bi "aylX't-
nu tir ..-~ ı, a tı 1 ·~n ·n ,'we dok;;aıı : isb~tinde 

!inde yatın:ıkla olıı:n Romen te· Son yıll rın ;;ayı _.uy d ..- · ' · Y
1 

., 
111

• B nuıtl 1 bettı· 
b " Al k d d.. P ' k' k d l { ;n · \ . ea ın.o.ın e .san r un ar· ~ a ı ar a ru< :ırıııın na I br-ı ,.,111i, ,·akit gc.:;mi.<; değil· 
ınakkapıda TıaınYay b~klerk~n cıkmış ola.n Unı~ si 1 • ıı, di< , a c y8.ı'll!ınıı beş tl • 
yaşlarının 18 olduğu talım.n e· .ı tıksck rııektepl mı1!Z ".0 b•ın- ki~ · bır ııunan vataır." 

lm dolduı n g nçl :rıınız h,,r ::..:=.ıw='----------

, Duruşma başka bir güne bır kılCi 
ı, illan b!!' ıniıtluN CV\'tl BÜ· 

yilk d da (;ilwı-einhk d 0ııileıi 
rlıaha!dc metresi ~'atmayı lu:J
lı nqlık yi!zünden 1fi yerin..! n 
bı Jıv r k öl Ur • Scd• lın 
ttııthıtk tnesine lln 2 ııri ağır 
c n tl~vam edilmiştir. 

Ot ffi,manııı b)ı;ıiom:ı~ivlc be
r ıttı <1l'fıı tA1ıibl ndt:tfon e
tlat 1 ıı.kkıııda gı-leıı. rapor ollnn
ffl!ı ıe · vu1ıht E at \lahrılııt, 
bunun ıi.~ nı , rh nr !arın la 
tnubay ·n"l tı1 c;..tıııu lt-ri •iife
tek btızı nokta?arn t r 7. ctt,K· 
ten nr ı bıl5.h n ~ ı nı
lan ı,ı;JıJ< kııt z .tlJrı ı;;e;~n 
ve ınr 1 da ,,:ıh lleri!l ;]iplen· 

lltcsine gı rıln1i.;tir 
Bmılarolıuı B\iyıike la kt.:ıı;_cı 

muavıni tlırahiın IıaniJ~niıı, fik· 
rmee t a• ıııüdeıı yapılmı, ol
du ··un11 ıl~ri f-iÜrn1UŞ;3\.: rl... .. '. 0ntıı1 
bu ifacl ı ~vukat ve $e. nt ta 
rafmdnn •e:ldedllmi.~tir. flila
hal't' dın·,.ıeıı polıs nıem•ırların
dan ~ Y• fti11, Se<l~ Jııı k<Cçük-
1 ·ı;Jn\ı Ad~ıJsn bıldigini Ye o 
?.aman ınah1ıleok suduııun o;ok 
.._ ı bir ço<'uk olaı'&k tanınmış 
oldu~ .j11·1 ıleıi sür ete~< hadıJe 
"'na·. ıd:ı bbliıwaill!ı kulltını>
oıııı olmadıgını <h bildirnı!~tir 

Ou!'u~rıın, di:ılennıc· 1 iı O.he· 
den liaLl r.ahitlerıa ce!hi icin 
ba\lk ı in , u.:" bıral<ılırn nı. 

1 taııbul °l''ilaııetı Daire 
JJ.J/,diıı Iİiğünif en: 

111 1 l 

. L•ı mt.1 1 ·1ındl" 

y pı f. Ek 
i(I r.• 

ı, , _) '.u t\.ınJı 
y .1 t\~1 t 1· H C, 

2 18/ 0 
( • m • , gc ı at 15 de 

na ltor.t' ,o, ı ~ ~ artri rne u -

dilen bit ~OC.Uk tıı: 1 dan y • glln ağırlaşan bllgikl'ı v ıırlı.n 
kesicilik suretiyle cebinden 24~ detleriylo kl ole dn.;ru hHn· 
lıra parasiyle ayrıca 2301 Ley· leler yapııııya hazırhnıy ı~ o. 
C:en ibaret olmi. Romen para .• nun lı;in bu geııderd k' 11 yec n 

illl 
oyu.ılar 

. ır, ırl ı 11r c l.tırı. (7691) 
=-~~~__:..=...==.......;~~~-=-~~-

1 n b~t. rn ve on 
ııın çalındığını iddi etmış su~- 1 dah çok ga mak k , nn-
lunun araıımıısına ba lanmıştır, day-.z, Bugün için henü~ pek 

çalışacağım.:. (Bravo ses! ri, jd. 
düli ve sürekli alkışlar). 

Mütl!a1uben t plrntıya bc4 
dakik a.ralık wrl!miş ve tek
r r oelse açıldıjı 7.amaa ekseri
yet bWunihadığı aııla.şılı'!:iıli ii· 
zerine toplantıya. son \ e ıliilİI· 
tir. Büyük Millet '.llcc!isl c m 
g,m~ tôı> naeaktıl'. 

gcaç olmakla beraber k"Y ·ıı"· 
· ·· ıol'i köylerim.izi ve köy lüle

rimizi daha ııim<liden Yuksdt-
meğ ba laıi.ü ır. · 

Bu iki ug M"asındaki yiız l:ı"n· 
!erce Türk gı>nci bir tele yol
(l&n, aynı lirofüe yütUın ı: ıç 
hıum'laoıyor. 

K6.vfü Ve To k ~ 
Köylüyü toprakw. CODi'~l 

Festivali 
14 - 22 
Ağustos 

Dl HL'LIYE YOh:TvR 
_ . ~n ·jl~ri Piyango ki· 

şeı.? J° Fe lı al yapıL ·•k ga:ıih013•· 
d!ı. JOll1"ı ~t.'1ır •• 

H.ır türlü izahat: 
Telefeo.: 2a34ıO 

lstanbul P. T. T. Milt i'ıliifiinclen 
i emiz ali 841 :fyılı For '11 kJ. ı~o u . " ı.:ıı ır ı keııb 

nlest dslillı de o ık 1'1<$.'\m~y~ k.,.. ulmuxtur 
ıl~ e ı~/S/94 C r· 'a g nu sa t ao 4 Dul<m Po · h., • 

b"na~ı L r,ncl k.'.•tta idari fin.ı.· vtnll'-c: bd~ ·111 ttıul:ı.r. :"""lk I\• i• ürluJf A,, u
satım k ~;,yortıınd yapılacak lır 

Kh/ii! !:teli 91!8 llta muvakkJt ıem'mlt 71 Jlrı 85 kc•u ' r T 1' lerh 
::ı. k r \ ~ n elerirıi g rmE 'e mı.\: kıc1t t n1ı: 'lon ı ya· 

, 4 < ı;<ilış a gilnler;nııe n•Juril.k I~ :i ' ı •vazın 1.•r;. ı 
v~ e de 942 sen~ı ırin muteber 'l'ıcaı""t OL -ı • ıku 

' 1tat \cı .nat mıı uıru ile k.omisY<ina ıiı!lr&cııatl:ırı. (W ı 
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! Y..AZAN: Al. S. K«ragel Me4~ ....... ..._9"4teM~NM~~DMe~NM ... ,~------------------------------------------~6m----llll!I ........................ . 
TÜRKiYE COMHURIYETI • 

,YÖRÜK ALI 
'••••••ı Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur (•••••• 

Yaıkaeııklı Hasanla., Şahinzade-1 ğiz. Meydan bu .. Khn çıkarsa 
:ıin iki güreşi var. Birisini ben ÇJkar •.. Allah kime na::Jip eder
~tüm. Çok güzel güreşiyor- se o, abr nasibini ... 
'ar. lki g.tircşte de berabere kal- - Evet, öyledir amma ... Bu 
mJ3}ar .. Yenişememişler. Ben, sefer hiç de talihin yok ... En be-
m1ay k1 lav beğenmem adamı.. lalan gelmiş başaltına .. . 

ı., ka b~, ıki pehlivanı beğen- - Dedim ya!.. Kim gelirse 
bn. misini de senin gibi seve- gelsin... Adam ayırdedecek de
ım. lnp.ılah onlar gelir... On- ğiliz ..• 
arla bir güre§ atarsın!. - .Arnavut.oğlu, sana bir ,ey 

- . • • • • söylemedi mi? 
- Korkma! Onlar da sana. - Hayır, ne söyliyecek .. Kar 

.roky kolay bir fJeY yapa.ına.z... n&bat gilr~i Deli Murat us· 
Fakat l}imdiye kadar gÜl"e§ti· :ta, ona söylemiş ve anla.tını~. 
~ J>ehliva.nlann en ı;etinidir- 1ıtüat etti bana!.. 

1er. Onları 00..Şaltında yenecek - Bak, yine dayanan1adım 
·iıru:ıP yolrt ır cliyebilirirn. Bırak söylilyonım .. Başaltına iki peh
·tck1leri... Jh•an ge1mi.~ ki, ikisi de beladır. 

D :a. Bu meyanda oğlu Deli Ve, başaltının padi9Rhıd•rlar .. 
ustafa da vardı. Yörük Ali, Çok geçmez baş güreşe g~t..>cek j 
ükfınetle dinliyorou. Fakat ka- pehlivanlardır. 

:881 u Yakacıklı Kel Ha.'ianla, - J{im imiş bwılar? .. 
l'ekudaı lı Şahinzade tırmala- - Birlsi, Yakacıkh Kel Ha-

1 
uışlı. Bunln.r da kimdi acaba? san. obürii de Üsküdarlı Şa
\h, bir gelse de görseydi. Ar- hiıızade... Bir de Dülger Ahmet 
:ıavutl)ğlu, Yörüğc, bolca ilti- var amma .. Bunlar ayarında de
·at1 r ı:ıı savurdu. Ve, ayrılır- ğildir. 
ren. el son söz olarak unları - Olsun .. Dalıa iyi ya ... Kırk 
.;öylcdi: pınar güreşini burada yapmış 

- Giin>fil' girmeden evvel gel oluruz. Ne olacak işe burada 
Jıenı ;;or ... Sana 'erecek nası- oJmu.~ olur. 
·1atlo im var. - Pekala ... Maamafih, bir git · 

• • • te gör onları ... Bak ne biçim a-
damlardır. Ne Uzun Hasana, 
ne de Bacıya filan benzemı!Zler. 

- Ne göre~-im! .. Meydan
a.~ karşılaşırız .. O vakit görU- ı 
nıın ... 

- Hele bir git gör .. Görüle- l 
cek şeylerdir. Hele Pskiidarlı 
Şahinzadeyi gör. Bak mollanın 
koca sanğına .. Ensesi de kuhtk
larından omuzuna inivf)r. Her 
ikisi birden tam ustad~rlar. Öy
le manevralara gelir takımın
dan değıJlerdir. \'allı:ıh Yörük, 
bef'battJr işin ... Gel, beni elinle 
de başaltına ~ıkmP. .. I lem böyle 
pehlivanlar varken daha. size 
basaltı gilreşi y.ıpmRk harnm
dır. Nene lazmı .. Çık büyi.ik oı-
taya ..... . 

- Neden cn:ap V"t miyor-
sun? 

- Hanı kaıı~mıyntakt.ın ... 
M iıtema<liy(m ber.i zc:hit li~ orsun 
baba! .. Bırak şimdi bunları Al
lah nasıp e<lf'rsc başalt.rna çıka
caı'.;'lm ... Ne olacaksa olacak ... 
Art.ık bundan oohaet.mc... ls-

SEYAHATiN SONU 

H t'lr zamanki ,;t,ı ,;c~alınhn1za Ha~ '~ stı· - JokoınotiOn ncndımamnı ıslAh ~tnı~ \'e ra-
Jim bitinlinb .. Runn o kadar tnbii go- lia1JRızı tf'.mhı etmek - İngiliz ldmy·.ı qana)ıi-
:röyorsunnz ki harp zamanınıb Llle inin suyun fl~fmı ısliıh etmetii ı..ı.rretl~;fo ifa 

clftnir~cMannına giıummemek imkftm:ızdır. eUiği hr.ıımetle kahl1dlr. J."aluıt bu, ya.palan 
Btr lokomoOOn bo'ı..utnnış uktnğunu hl İ!ojİtti- vaaJfekrin ancak bir tQ~ı;idir. Ç.ün"kil lnızan-
nh mi? Gayret~ yüli '"'~ın hepsi ele nrt- tanla tas hağlaıımanm önüne ~mt-k naldi-
mış olduğu harp ~maııİ:tnndn t ·1e horı .. bir )"&t i~in 91duğ11 ka.daı- cndiistııi için rfo haya-
hal "iki değildir. LokOIJ}()1ifin hiç bınulm:ı- Udir. BöWn fabrtkalann, makine ,.e tttJsah 
mMlm tmıhı eıdi'n Jııütun ihtimam "c ~uı'afı içln tfuya ihti,y~ wrdır '" su hemtou Ual-
hi!: clfö:ıündfüıüz miıı? Lokomotmıı ~almz hir ma ı~isliği ha'i membalardan alınır. in~iliz 
su ka:rnama. m~ini alaJm1. içimle daima '°1nya 80.Ua.~ ünin vasi faaliyetinin bir ~ıbesi 
su k~'lHl~'ftn bir güğ1m1im l.af:i)ll&. neJt'l geJ- ele m-.~un remiz tutulması hususunda. wrm~J<t:e 
diğtnit ııe kadaı: ~ Wj ~"'iadlğını 'c bin· olduğu Minik ts,siye \e yardımlarla imalat 
netice daha ~ IQIMhğJnı IMlyorsunnı. Lokt>- ~lanrun miiest;ir blr surette dcinmt"lerini 
motif kaııanlanna da aynı şe) 'il.ki ohır 'e temin etmektedir. Her stne, lokomotif \-·e s:ı-
ihmal edi~ lokomotif iyi~ \'e bunun D&yi kaDnıariıads kulhuulan mll)oela.TI-a ::,a-
.ootkt-'8i olanak tra. gt'\' 1.'ltbr ve demir,\ cmı lon mı fngjh JaborUmarlBnnın icat \l! ln-
lf1Jetınftiae binlerttı ltra tada :nwıarit ~ gi.lb. kimyn~rletinin tatbik etUklt!ri 
iabmil olwatır. Bwınn 4.nhae ~~ • uıoul&.rie tasfi,\~ e.Jiinw,l(Wir. -

"' 

lıniJerial .Ohemit:al fl:ndusırıes l~i1nited 

teı e ejderha ~J~in: bc:ı, yine 

bqaltrna ~ka~~m. Sen, ya~ ~-~~~••~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nız sus ... Sa.bniı ol! .. Otur, oğ- "ili 

·:n., 
}ii u lı göı.iı 

' u 111 (' lı. f 
ı ı.: bıı ~eyın , ' . B.la-

.1 ne , ) ı'll... Ama' ut0f;ıu, 
'Ok n [ tt buhındu. l 

\. "' l y Q neden l.ı0yle 
im yN sı n . .. 

lf. c b·~ .::~yıın yok oab,1!.. j 
fan:t.. n ıyı) m .. 

D ı . \
0 e , Şahinz t 1

1
' Kel 

f.la. ı , .. kladı. ]:;ger b ııl rı 1 
4>y1 e \xıll-i ~a~~sı hct !tı~n 
•ıkmaktan kendısmı mçııe:lerl.ı. 
aalbtıki Çalık, haber nlnııcıtı. 
Mahsustan ses çık2rm yordu. 
~kat Alinin d~ bunhrdan ha
bcıdar olduğuna emindı. Çün
kü Yörük Ali, bunlım n ı e kn 
bilecekti. Arnavutoğlunun o
oa Lunlan söylediklerini bılmi~ 
o~ydı, muhakkak mukabele 
edecekti. 

ç lık, nih~·et dayanamadı, 
··• ıu YC: 
~ Sen, ister dü. ünceU oı, is
ter olma ... Snnı:taban güı ~Fı biç 
de Karnabata. bcnıcnı 'ye ek ... 
Kim! r g lmc..'Ilif; ba.ş tına ... 

- C <.'lm· l<" ! .. Kim g.,1·r-
sc ~ ,, n. Adam mı avır:k ece- 1 

lunu seyret ... 
- Arn vutoğlu bilı:;e seni ba

Şfl ~ıkarm:ıı.. Zannederim Os
küdarlı ~ahinzadenin ,. Yaka- 1 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kataat ilanları --------cıklı Kel Hasanli1 geldiğini bıl- Aşağıda ~aZJlı rnevad111 kapalı zarfl. eksıllmt>Jttrı hizalarında yazılı gün, saat 'e m~aller· 
miyor. deki Askeri • atma.lma KomisyonLırında yapılacalrtlr. Talipleı m kanuni vcsıka.lal'lle teklif >ncit 

- Biliyor işe .. O, bıın~ si:•y- tuplannı ihale eaatlermden bit saat evvel ait olduğu :komh;yo,;a ver;rneleri. l567 - 7908) 
Iedi. Ve, bunhu·ı methetti. B~ş- CfNSl Miktıı ı Tutan Teminatı lhale Gün, ~aat ve Malıali. 
letnun yıldızlılJ ı bunhu· oldugu- Kilo Lira J.Jnı 
nu söyle<li. Ta?.e fasulye 48,000) 

- E! .. Soma... Pa.thcan 24..000) 
- Hıç... · Yeşil domates 24.000 ı 
- Hiç olur mu? Her halde Kmnıu domat~ 24,00fl) 

bir şevl<'r söylemi. tir. Sivri büber. 5,250) 
- Söylediği şu ki, onl"r sa.· Odun. ı.oootooo ) 

na bri.ireş uydurnmaı dedi. Teaek l,500,000 l 
- Amma ys.ptm ha! . Odun ~,001) ) 
- lnamnazım:rı git Arnavut- Koyun eti kavurması. 10,000 

ogluna sor .. Ne yalan söJliyccc- Sığır eti kavurmas1 J0,000 
ğim sana! .. lJ)duramaz onlar Koyun eti kavwmas1. JO 000 
sana güreJ}, dedi. .!alnız, fazla Sığır eti kavurmas1 10,000 
dikkatli olın:ı.mı tı\ siye etti. lfoyun eti. 13,50'1 
Çünkü çok usta p~hlivanl:ırdır Sığır eti. 13 500 

25775 

18,50() 
12,500 
18,500 
12,500 
15,600 
10,400 

1650 
l388) 938, 
l388 ) 
938 ) 

J170} 
780) 

10; 8/942 16 Et~urum. 

10/8/942 16 Kars. 

10/ 8/942 18 Anla han. 

10 8 942 16 Ardahan. 

ll/8/942 l1 Devrek. 
de<li. Koyun eti. 853,000) 

- İ) i ya ... Ev,·elil. Arnavut- Sığır eti. i52,000) l 7 )8/942 15,30 Edremit. 
oğ'lu, senin gi.ııeşini körlctecek. , ......... ;·-----------------·~ • 4t. 
o, eni çok sevdiği için bir arı V k ) d Ka.pa.lı 2Rrf usuliyle 2.394 ton 
evvel Sİ\ r:ılmeni istiyor .. Fakat M. M. e a etin en:. aığır veya koyun eti veyahut 

ayaktan canlı olarak almacak
tır. J<"»saf ve hususi şa.r1lariyle 
teslim mahalfor.i konüsyonda 
görfüüp öğrenilebilir. Etlerin 
nev'ine göre ırnuva·k!kat teminat
ları ~ğıda yazılı şekilde<lir. 1-
iıaksi 22 8, 942 cumartesi gü
nü saat l1 de yapılacağından 
taliplerin ihale saatinden bir 
saat evvel kanuru vctıikalariyle 
Harbiyede Y e<lek Subay oku
lunda satın alana komisyonuna 

= F~ka1 nt: ynp:ırsnn ~ap! .. 
Aı tık diycc:eğiın kalın, dı = -N~ soy1e1-sf·m par? etmez .. j 
Yapacagmı )apacnk ın: .. Fakat 
b n de şunu tavsiyP. edenm: 
Fazla zorlama kendmı ... Bu, a-
yılar bir değil bir·ka('. ... . 

Ybri.ik Ali, baş:ıltıho cıkıı-
caktı. Katiyen bnha?ınm,. .n~i
hatını dinlemiyecektı. Yoruge 
sorarsan 0 , d:ılııı baskn tiirlü 
düsünüyordu. Böyf.k o~·~axa 
cık r ve bir sene daha buyuk 
ortada gil~eşirs•' büsbiitiin. kör
lefiecckti. BüyUk ortada kıınlcr 
kalmışb ki? .. Bunlarla gi.ireı::en 
b r pehlivan, pdıl;van oluı muy; 
du ? .. Asıl insan 1'5ylc körleşir
di. İleri gitmeliydi. Görülme
dik ustalarla boy öl~iişerek açıl
malıydı. Yenilirue yem~irdi:. Peh 
livanhktır bu. ~"'uraza l)sku lar
lı Şalunzadeyc veyahut Yaka
cıklı Hasana yenilebilirdi. w Y ô· 
rük Alinin düşün~('lerl dogruy
du. Fakat baha şefkati büsbü
tüı:ı başlmydı. 

• • • 
Güreş kuruldu. Snrıµban'ın 

güreş meydanı on binle;ce ~
yirci ile dolup bo rımyorcm. 1 uz 
lcrcc çocuğa söğüt ağaçlaı·ı al
tmda karvolal r kurulmust.u. 

(.S HU il ) 

• 

Asileri lise ve orta okul ve gedikli 
Jıazırlama orta o.kullarında münlıal 
bulunan ltlatenıatill, Fizik, l(imya, 
Tabliye, lngilizce ve Almanca ders
leri için öğretmen alınacahtır. Bu 
dersleri okutnıaya elıligetll olan 
iıtehlllere 3656 sayılı kanuna göre 
ilcret verilecehtir. Dilekcelere bağ
lanacak lüzumlu evrakı müshile -ile 

1 ~~~~ı·i liseler mü/ eti işliğine müra
t::::,.lüzumu illin olunur. (631-sısoı 

miiracaatları. · 

Slğtr eii 
Teminıab mu\'akkatdSI 

70.115 

:Ko:run eti 
Teminata muvakkatası 

98.843 

(64~3) 

ZAVI Motörlli Kara Nakliyecileri Cemiyetinden 
ır39 scnes:nd Sul ~n anil" Kı7. 

Orta olrulund n nld ı'l'I t dık • -
meyi l·aybcttım. ~c•.ı ,,,. alnı.: ıın

dan c.,kısinin h km\I yvktur 
159 ŞOKRAN 

ZİRAAT B,ANKA 
Ku.nılutJ tarihi: 1888 - Sennayesi: lG0.000.000 

~ube ve Ajans adedi: 26.5 

Zirai ve icarl her türlU banka. muameleleri 
"Para J>iriktirenlm-e 28.ıSOO lira ikramiye veri 

• 

Ziraat Bankasında kumbarelı ve kumbarasız tnearruf h 
en nz rıo Urruu bulunanlara senede 4 defo çelo1ceek kur'a i1 
ııl!lna göre ikramiye dağıtılacaktır • 

4 edM 1.- UNllk 4MI Lire ı · ..... .. ....... . . - ....... -.. . 
• • .. • tJIOO • 1tO • • • .:. 

40 • ,00 • ..... • 

DiKKAT: Hcs:ıplanndaki pa alar bir sene içinde 50 li 
dUşmlyenlerc ikrnmiyı:ı çıktığı t:ılı. lırde % 20 :fnzlıısiyle ve 

Kur'a!.e.r ~ dört defa 11 llart, 11 Haziran, 
lül ft il Birincikimıu tarihlerinde Qekilecektık 

lstanbul De/terdarlığından 
Vililyet Hllkômet binn ı tiımil'nt ve tadiUıtı jşlcri kapal 

eksi1tme)e çıkanlmıı:ıtır • 
Eksiltme 31/8/942 PaznrlC'si gnnn sant 15 de Defterdar 

Milli Emlltk l\ılüdürluglinde mHleEekkil komisyonda y:ı 
Keşıi bedeli (65622.50) lıra muvc:kkat teminatı (453 

ı,ı..ı uştuı·. Şıırtnaıne '.i e projesi Mııı: Emlfık Mudtirlulitin 
lira 29 kuruş bedel mukabllındc vcrför. !stekhlerin en az 
(50000) liralık bu ışe benzer iş yaptıklarına dair idnrel 
oldukları vesikalara istmııtlcn lst rnbuJ Vilayetine miiraca 
n\indcn tatil günleri hariç- üç giin evvel alınmış ehliyet 
nit Tıcarct Odası vesikolarilc muv:ıkknt teminatı muhte 
yılı k muııun tarifatı dairesinde hazırlanmış krıpalı ve 
derununda teklif mektuplarını ihale günil sa .. t 14 de k 
reisligine makbuz mukabilinde tP\'dJ etmck>rı. 

İnhisarlar O.Müdürlü~ Ü 
l - Proje, ke ıf Ye ~ı tnaıne:ıl r.ıucıbince i<lnremizlıı 

r.1kı fobrık& ınd.ı yuptıı arnğı deniz suyu dl'po u inŞ."IRtı 

u~uliyle cksıltmey<' konnm-tur. 
2 - K<•sı1 bedeli ı 13.9S!JA9) lira o"iup % 7~ muvakkat 

lıı~dır. 

3 - Ek. ilime 18/ 8/042 Salı guıı:i saat 10.30 dıı Kabo 
l>Cf'indcki mN·kcz , lıın komıs)onunda yapılacaktır. 

4 - ProJc kt·ı:; f ve şa tıııune (70) J.un,, mukabilın<tc so 
der: nlıırnbılir. 

5 - Eksılt.meyc giı mek istiYC"JC'rin (] 0.000) liralık b 
nmv:ırlıklyeUc ~ npmı oldu' .lorıua d ır vesika ibrrız ederek 
(fi) gıin c\'\elıne k. <lıw umum mtıı:Jtırııık inşant şubesinden 
y~ iştirfıl• ,.e ikası , lm:ılıııı Jazımd .r. 

6 - Eksıllınryc gireceklerin mülnirlü tekli{ mektupla 
s: ikle "'o 7,5 gıı\ 1-•1 • ılc p .. nısı ınakbunı veya bımka teminat 
;trtmım ıniıı (F) fık • ındn yazılı \'csniki ihtiva edec 

7. ıfüınnı ıhı le gunu dc.sıltmc saııtındrn bir sa.ıt evveline 
konıısyon basırnıııı •ıııa nınkbuz ınuknb!lınde VC!nn~leri ıA· 

\'Ukuıı gele<:<>~ t'Cıkm<>ler kabul olunın:ız. 

(_RADYO PROGRAM! 1\1 ~.:~::•:: 
6 Ağustos 1942 -

7.40 Ajans 
7 .55 Karıı;ık 

Pıogıımı 

8,35 E\'in :ı ti 
12 .30 Progı .ı 
12.33 Hiızı.,ım M · 

kntııında'1 
Şnrl.ıln. .. 

12.4-5 Aj:ıns 
13.00 Şarkı \ l' 

Tuıkiıl<'r 

111.00 P rogı :ıı ı 
18.03 TıirkCıkı· 

18.15 Fa ıl lw~· 

10.15 D.ıns m~z::gı 

19.30 Ajans 
l!l.45 Yurtt:ın 

eı;ltr 

2G.l!i Rudyo 
Gı.zetcn 

20.15 Saz Eseı lr ·ı 
21 00 Zıra t 

Tnkvımi 

21.10 Ş;ırkı ve 
Turkülcr 

21.30 Koııu~rno. 

1339 doğumlu ve 
muameleye tabl erJ 
yoklamalanna Ağu,.t 
k:ıdar devam edilec 
edilmiştir. Bu defa 
tinacn 20 Ağustos 
malar hltam bulacağ 
lerjn Sah. P~mbe, 
lcri saat 9 dan 12 y 
at etmeleri, etm!yenl 
nuni tıtldbnt yapıla 

kayıtlı o1.ınlann c 

için behernchru 20 

nüne kadar yoklama 

lnrı ehemmiyetle ıli\ 

Sablbl: A. Cemaleddin Saraço l.ı Nt lyat u: 
E?a.sıldığı yel': ( H, Bekir Gür~o 1 11c A C" Sa 


