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'1illi Ş~f dün akşam ~el~ik ve 
lstanbula hareket etti hukunıet elkovdu 

. .. 
oırınce 

de~nkara, 16 (A.A) - Cümhurreiıi Milli Şef l...m lnönü bu akpm saat yirmi. 
Ptt~uai trenleriyle lıtanhula doiru hareket butunnu~lardır. 

~~ılli Şefimiz i'tasyonda Biiyük Millet Mecliıi Reiıi Abdülhalik Renda, &§vekil 
~ilu, Vek'!Je,, Cümhuriyet Halk partiıi umumi idue heyeti azalan, ıener.aJler 
'-'erıı l valiıi, emniyet müdürü, merkez ve garnizon komutanlan, Yekiletler yükıek 
~ arı \:arafınclan uğu .. lanmı,lardır. 

S~ZE DEGiL, iŞE BAKALIM! -
•,.İltoerı:ile o ti" L " b" •• pl A l tıli r ıım ıye ııı.a ar utün taarruz an annı 
fe,dilfuttular, her i:eri atlım. aaJece yaptıkları it ile•"•
lorar er. Müıteliklere yakııan tla, hif olmaua buntlan 

cı. fQQrruz planlannı sözle değil ifle ortaya 
koymaktır 

--
~ Yazan: Asım Us 

11ıııo.~kspres gazeteıtinin Nev. ı c.imaınalan ihtiyat ve lıafıiret iea
. :--~biri ıiyast Ameri'kan bıdır. 

bu sene şimali Afri- tngillzlerln ve Amerikllhlanu 
~~·er. kuvvetlerine ka"' Ml!lu cephf'!i için büyük baztrltk

Uı bir taaTrUza geçile- Jar yapmakta olmalarma inaau. 
bt habaecıildif;ini. timd•d.en br. Çünkil tehlikede olan ~ısınn 1 

--·--·· r "'1!-atle bu hususta ha· mihver kuvvetleri tarafından is
J'apddıjnu bildiriyor. tiliya uğram..:.sı mllttdilder için 

~ er lna tarzda bir taarrau orta tarlrt.a 1ııad bir mallflbiyet o. 
~ ~~ llir Fransrz kuvvetleri lur; ondan !IOllr& bJ'holaa teJ'le
. ~ .• .._ 011amıc1an Romel tlz•- rl bı"'r daha ele geçirmek imkin-

~eaeklermi~. Böylece ı sadır. !Ja halde İngiltere •e..Ame-
0•«hılarUllll orta pl1rta l'l1ra ~in Almanyaya b1'f1 Ana. 

birle$1De!< pilim suya • pada ikinci cephe lrunnaac1an ev
~ •• "• bat.. A ''"P9 lnt&IUJll vel Mı"'" ve Sftveyşl bnı;tinkü 
'1' ta..~ -. mllait bir cephe o- tehlikeli dunımclan lmrtanoak la. 
~ Jolu açilacakmrt. r.mflrr. 
~ ı 1en bu tllrUl ha- Amerika Ctimharrebıi Ruzve1ti'n 
~ -._., ~frlbcla 9rihver 908 defakt ocak.,......_.. tn. 
l"-.~n llOll taamımnilan. gillı Batv~ÜJ ça~rua A~am Kıa. 
~~ lllihVtt eline ge(.rnesin· ~aJ? hf--:vana~ bir nokta 
~ ~ıı •ıaı~ k"" iMıenn~ bı~., gorttntıyonla; 
~ iL._~ ı:.. .rc:uıeyn mev nne d hn le 

•-.:rıiYel'ek Kahire ve lsken- ~ ·ı ıı .d~ _?'lnyanınkhı\k\-a. kuk'"·et • 
~ ·~ tl'hdit t ğ b lama- l'i ı e egı • anca ara an-ett..- ~el el meı·ebl ;_ lui ile mağlfıp edUecell karan 
1 ~ .... •• ge !leJ"uı r utı:"fe<'f'· ı.:ıı· "'r.·,....~·k'- • h ill •L.... ~ .., _. d 1 b"ll-'i •Jll. ınu.,·::.ı r.r,n arp p nı en 
..._t _ ,,enn e "RYI a ı n1 • "h bu kild A bi 
'U.:t_ ~•ttefi'! 1 le ih . k . nı ayet 3e • e nupaya r 
'lawı~ ·' er m nr "' • ihr~ yapma1' karanna d ayant
,~i ~1-gun Mısır toprakla· ) ·ona Mısır R~l kuvvetlerinin 
-...'Sİ1r Pi.,,,11k

1
b d~~a bu tarz- tehdidinden kurtarılmadıkça ~in. 

ıh..~ an ar uzerıne propa- k •. 1"-ıaıı---- "--ıt d &iJ. el cepheden bsh~bm: ıaa.,nınz 
- 11• mu~ e.. c..Jmaz mı? 

~ Avrupada tl1: cepedenberi harp 
~ lblbıtahkem me\1'İi tngi·- edrn Almanlar ~ye kRd&r bir 
~ ~~deykf!n mütteıfikler ka- ~ok defalar btiyü1"'taarra7.lar yap. 
~u kadar Akd.eufrıin prk tıklan halk bunlardan ~ birini 
~ de bAllim bir vaziyette e\lvelden habe.r ,-eımedi'er; bil. 
~~tela İngilizler bugün o!- tbn taal'J"Oz piliınlannı cla"1ıa giz
l.._ ~ .• ~dafaada değı'I, taar- li gfzll hazırladılar; her ileri ıulı. 
~ ~~ idi: Mllllr ,·e Sil- mı &&dece yaptıktan ı,•e-g&ter. 
~~ ~ emniyette, bun•an <liler. MihvercUerin ba tandaki 
~ ~ ttalyanın Libyada hareketleri ka..,nırnda mlttefikle. 
lııı ~UU(ede idi. Romel kuv. re yakışan da hiç olm:M!sa bundan 
~ ~ I011 tu.rrnıa ile Tobra- ıı;nnn taarruz pilAnlarmı tık'le de. 
~ IOllJ'a Mersa • Matl'Oho 1;11, işle ortaya koymaktrr. 
.;:!tt gll ~e Kahire ,.e f,ken-s. ~~lip~~::! Ticaret Vekilinin 
..:-ı 'inrıi,tir. Almanlar ve tetk.ıklerı· 
~ ttt-,;- bir taraftan ,arkta 
~ ~~ diğer taraftan 
~İçin ,.maJi Afrihya 
~~ • J'Udmı ku\'Vetl~l 
·~ t..L._' !ini de 7.am:an zaman 
\ '- ·~~ haberleri bildiriyor. 

Dr. Uz Afyon ve Konyada 
köylülerle ıö:üttü 

Afyon, 18 (lluaOalJ - Dün saba~ 
Konyadan hareket eden Ccaret vekiU 
doktor Behçet U:rı berabe-rlnde Konys 
valisi. toprak mahsulleri ofist umum 
mUdUrll ve diğer zevat o~duğu halde 
Sarayönü, Kadınban banıiltlnde oti-
8ln ~polannı ve mahsul vazıyetl.'l• 
tetkik etmiş köylWcrle k~uşmU§tur. 

Salomon atlalenntla 

Japonlar . bir 
aaalJa asker 
çıkaraılar 

Bu adadaki hava ü11ünü 
zapta çalıııyorlar 

Vaıington, 18 (A.A.) - Salo. 

mon ada.'an muJıarebeel :Yeni bir 
safhaya girmdctediır. V&lingtona 
gelen tıon habe::~r bunu göster. 
~tedir. Bu haiberlerde Japonla.. 
nn gt-çen eumarte&indenheri Ame
rikan behrive aiJlhendazla.mu Gu • 
a<.ie!ts.nal ve Tulagideki m~ -
~tinden ~..ıkarmak için ıenlş cı.. 

(Devamı Sa. !, Sü • .t deJ 

Şevki Berker 

Hariciye mıwnai Wtiplifine 
tayin edilen 

Şevki Berkerin 
Sof yada beyanatı 
Türkiye sulh ve tarafıızlık 

ıiyuetinde devama 
azmetmiıtiı 

Amerikanın WJa, 11 (A.A) - Tür~ Sof 
ya elçilittnden bC1yQk elçtUk pa)'Mjy. 

bl·r tayyare le h&rtclye umumi kAtlplltin• ta71A 
edilen l)evki Berker Bulgar au..eteo!· 

geml·sı· "'attı ıer1 ile yaptıtı btr sörtı,mede Bul6•-.JJ rwt;anı terketmek mecwriyeUnde bo.ı-
ıunduğundq dolayı duydlJlu aamtml 

Mitlvay mulaarebı!simle teeMUrU bUdlrmif ve de.ml§tir ki: 
verilen bu kayıp yeni "- Buıcar - TUrk :.nWetıerinl.u 

biltliriliyor j aadetl yanyana aulh halinde yaşama 
VS§lngton, 18 (A.A) - Amerikan I !arıdır, Yenı vezıfemde de TUrktye ııa 

t&.yyare gemıııı Yorktavn'rn Midvayi Bulgatisl&n arasındaki samımı mn -
;mub&Nbe9'ııde b&ltrlJ NllllltD llabtl' üiltiMlert daba ~ JnnftUeDdi'" • 
verUmektedlr. Aynı muharebede A.. • mete de-ram edecethndm e.m1n oı.ı. 
merlkanm yalnız iki harp gemial ka7 l blliralnüı. 
bolmuştur. (DetJGlllı Sa. !, Sü. S de) 

Madagaskarda "ateş 
kes ,, emri verildi 
Fransız Umumi Vaıisi ing·lizlerle 

müzakereye talip oldu 
Porthtt"'s, 18 (A.A) - Tanana 

ı.ive rady06u öyle Wrıeri Madaga.t
ka.r mnuml valisi Aletin pblll be
vanatmı n~rermlştir. Vali bu be· 
Y.natında ateo kdıilerek milzake· 
reye bqlaoması için 1ngiliz ku
mandanlığauL m..ırahb&alel' gön • 
derj}diğini aöylemiıit.ir. 

Bu lJ&bcı- bir çeyrek na.t sonr.a 
J)iye,go Sll3.re7: radyoeu tarafından 
te::ı-it edilmiştir. 

Harekltın soo gttJlbcle 
Londra, 16 <AA.) - Dolu Af. 1 rilt:ı başkumandant tarafnıdıın 
n~en Madagaırgar tebliği: 
Kıtalarmuz yollan Uurinde rast 

gddilderi engellere ve yaptrklan 
müeademel~ rafmen memr.u
nıyet verici terakk11er kaydetmek
tedirler. Bu kuvvetleır'n Tanann· 
riv ÜZ'?'rine ileri hareketlcriııde 
J."ransız icı·V\·et1~ri finvJiye kadar 
az m•ıkavemet g~~lerse de 
yol tbıerlnde vUcude getirilen -ına
ni&la.r bir parça gecikmeye- eebcp 
olmUflttır. Bununla beJ'a,ber dUtı 

kılalBl'tDla hükfunet merkezine ya 
n yoıdıs. hatıl daha ya.kın bulunan 
Andriba civanna ,~)ardı. Ba
c §ima! &ahilinde Anbanyadan si· 
den kotlarmuzın daha cenupta 
Ma.runandiya bölgeı9inde· muva.ffa 
kiyt'tle biten )"eni bir asker çıkar
ma hareketiyle müşt~rek olarak 
~ aptı'ltlan ba.tiltı bu iki mevki ara
eınd& kalmış olan Fransız kuvvet
lel'inin tes1imi ile neticelenmiştir. 

MiSii' ceılleıladı 

Tobrukta 
büyük tahri
bat ~apılaı 

Bütün depolar, biıiktirilen 
erzak yakıldı 

Londra, 18 (A.A) - Anıiralltk teb-
lifl: (Devamı Sa S, .8ü. _. ele) 

~ ~il'de nılltter=klett di~şen 
~~ lrere ıimaU Afrikacla 
'~ ol<tuklan hük'm me\'• 
~ ra kazanmaktır; 11imali 
~~ 8ıiklsfaadan tau..:a 
~· ~bir l \ aziyete ~elınek
~ tt ~ Ond.'UI sonradır ki 
'·~tlerini şimali Afrika
~~, , orta ~ta Al
.,~PGnlann birlqmeleri
~'\aa t nihayet Akdeni'tde 
~ 4."'-a °lıı'aklanna ihraç yapa. 
bı..~l\1-ıı-Yt istlli.ya giri~me\c ci
-~lq. 1'dan bahsetmek sırası 

Yerli mantar islih· 
saline başlandı 

c:ınaret ve macera 
romaaıarıaıa 
ea beyecaab11 

4~l1~"·1o 
':ı bı~}' zaınaularda Mısır- Ankara, 16 (Va1ut muhabirin. 1 geni.§l~ndelti ormanlarda mıın • 
~ h' z ku,,.etlerine Amcri· Gen) - Ş:mdiye kadar d~ pjya- • tar bu un muştur. 

intikam 
21 eylfılden itibaren HABER ga.zJ 

tes!nde tefrika edl!uıeye ~~ \ta Y 1 Yeti-,rni!'tlr. GUn geç- &.da.n tedarik ve ithal edilen man ! Bu araştumaları müteakip Ga
' ı:'!!!'e:!ı~ların miktan arta- tarm w.m zr~1ılarda ithaline ım. ; vurda.ğ ornı.anlannda bir deYlct 
~ .. -.'11ltı "· Mnre"'a• Romelln kan bulunmamakta ve ba yülden ıı;letmcsi açılmış ve çalı.."l?laya ba§· 
tt Clı (l•L nda mnaİrnk olama. . . . Jamışıtr. 
it'1t.ıt";.kaıe de~f'r bir hihHse- hayli sıkıntı ccı.ılme.1<t~:·dı. Meır.- Bu nuntlk:ıda Yap·Ian istih~l 

tt ~ftj• q \'aziyct olsıı olsıa şi- l<:'ket d:ıhilinde ar:ı.,tırmalara }'ı r.ş miktnn elli bin ki'oyu gecmiştir. 

başlanıyor ,y 

Ankara at yarı~ıarı 

:"' lrlt\'e~da nıütteP.r•,.rte mi1'ı. lMm'tı. 1c;el ve Hat.ay \"i°i.ye~ie 1 · P.u n:iktarm attınlma..<ıı ve mev
'-ıt•• ertntn aı tok mö,·a· orma.rılan:ıda rnUtcha&ı·sla.r t:ır;ı. E-'m &'>Duna kadnr memleket ihti -

l't e~;:e t gr!rni<ı hulnnıln1<1an- fından yıı.pılan tetklıkler Mnundn j y:ı cma yeteedt nisbet•e nuıntnr' ık B b t 1 il 
" lii~~ n~tlbl.0r ' .. \ltll'ril~a- Gavırrdağ orma1ılar;ıe ]{arlirli ka- kabuğun çrk:ınlıp elde cdilme&

0

ne a 9r gaze es D e 

Müşterek bahlalere latal'lbtıldan 17tl 
rak hakkmr,. veren kupvnlar da 20 

eylulden 1tlboren gene HABER 
ı;azeteSinde vert!meye b~Janac•k•ır 

hlQnllan Inzla nikhin 'z:ısında Hahtn~da 125 !.>in hektar ~ ~alL,ılma.ktacl.T1 ':=.=========== 

Mahsulün bir kısmı değer fiatı 
verilerek satın alınacak 

Hukomet hissesinden artan Kısm~ 
mustahsil serbestçe salabilecek 

mt .. tçe çeıtttta lllloıaaa 17,5, piri• 
cıa lllloaaaa 85 llara, betlel werllec81E 
Aııkva. 16 (Vakrt muhabirin. yll malısufünden içindeki ecnebi 

den) ....... Bugün Resmi guetede ı maddeei yüme ibeşi geçmeyen çel. 
n~lunan ve yürürlüğe giren tiğin lbehıcır küoMına 27 5 içindeki 
3S7 numara~ı koordinaıyon kıırari- ecnebi me.ddeııi yüzde ÜçÜ geçme
le hükflmet bir kı&ıın ~Jıt.iGt mah- y~n pir.ı.ncin ıbeiıer kilosuna 65 ku
aulüne elkoymaktaa.drr. FJl.konan nış «.vat ko.."lubnuştt:r. Fiyatbra 
çeltin ve pirinç 942 mahaulildür. icn.bmda zom ya.pcıa\: ıdn Ticaret 
'l:opını« mahsulleri ofiıs~ değer Yekiline .se.1~ veri"miştir. 
fıya.u verilerek a.lmacak olan bu (Devamı Sa. ~.Su. 5 det 

Staiingrat hili 
mukaveınet ediyor 
Şehir topçu ve tayyare oom~ardımanla
riyle mUlemadi bir ateş yağmuıu atbnda 

' Dolu cepbeeb.de hücuma huırlaaaa ıankl•r 

BeriJD, 18 ( A.A.) - Alman orduları 
lıqkumandanlıtmm tebli~: 

DUşman tara.fmdan Terek üzerinde 
yapılan birkaç taarruz lc<rıluııttır. 

Slaijngra:iın zaptı tçlıı yapılan 1. 

naUı mubarebeler emasmda pek &'•· 
n!f arazi IP.Mınçlan elde edllmlftlr. 

Voronej bölgealnde dUta:.an mUhlm 
kuvvetlerle yeniden taarru::lanna 

(Deva"'' Sa. !. 8ü. S dl) 

1 F 1 K t R ve SOSYETE 1 
........................ 111111111111111111111RI1111111111111111 11111 11111111 

Güzel adam ve 
ebedi olan 

Yazan: SADBI IBTDI 
Bir nsim gördüm· Güe 1 bir 

erkek, uıagi ) &ilik, ac.laleler'.. in 
tara,eti, İ(;İnde sakladıg. enerji. 
yı, mahattti, acayip bir teftaf\ık. 
Ja iruı&na göıt.erlyor. Yunani hey
kelin unasUbü insana ne fa:dabk, 
ne ek"iklik hissesi veriyor. Göz n.? 
ı,açlarmda, ne yilzünön hat·ann
da, ne duw..klannın kn-rrmmda, ne 
göj'stlnde, ne baca.1damıda ze' ki 
\'e hls::ii rahatınz eden bir hantal 
bk farketmi·yor. 

Benim gördüği.im bu ~ÜPf'I in· 
ı.an reami, en büyük keşiflg arn · 
ıunda İn<ıan derisinin sırrını bu
lup ortaya atan, atlet bedeninde
ki ~izli kunet'eri faşeden yeni a. 
damın lratlarnıdan biriydi. 

Deri)i boyayarak, yahut tabiatı 
deği~tirerıek insıut bedenine ı,a. 
rikuH\<lell\ ,-e~ei:c cıılıtanlar ~·:ıl. 
1117. bir nol<tan, deği~mcyen bir e. 
511'' hntırllarlar<lı. 

l\l'°'e1 i yUz, dallıW, gi.iz, 1184: gt . 

bi... di1"ati, ,.e hassasiyeti ya'ııır . 

ca bir noiltaya Çt-kerek inaaru hiı 
tablo, bir dekor, bir zi)-ııet balia 
de tasa\'\"111' ederlerdi. 

Halbuki'; 
Hareket, sıhhat, , .e h:v-eket!ıı 

hendcdesiıuJen doğan ~tlul be· 
den bakik:ıten güzelllği stanılart 
bir çeı,ni haline soktu. Ve b• kı 
öe bu &e\'İ güzeUik sabit noktr..!a 
ra tesbit edlbneği insan ~en, 
ğinden daJıa t.d'.< ayakta durabi'-r. 
Durabilir diyonım: çünkü, bu gb 
rel mr.kinC! de eı.l.iyecek hareket 
<lu~ak, sükiinaa ohtiin ntırabt 
\iicudun her tan.ht-1 i-;erde.. ~ 
pnrça'an, dı~ ':l tıau,ak ft 
çukurletr halinde ~ rran-
5:tnm en gü7.e) ~~ p..:.t*' 
ğini 'ÜC'Uuuncla birClr.ea ,., ecv 
lan blr tahrip bom"811 sJııi .. 
çn laynMlktır. 

Derinin ibtiJarlttt. tı n&,. fh. 
( Llıt/ en ıauıl ıı;;ı f'!'!'f't~ 



in1ilineredaki 
1 ürk gazetec .leri 

~ncflcrine 1<;.,yıer ajansın. 
' da bir ziy~lfet v.?nldi 

l''ilhıtin, 16 (Raıl~o. ı;aat 2'.?,15l 
- Londro.dnn bilılirlldiğ ne gi:ırc 
fııgiltcr<'dc bı..·unan Tilrk e:nzete
ciler heyeti c:erefilıe Röyter ajaa. 
sr mcr~czinde 'bir ziyafet veril
miştir. Ziynfctte Röyter ajan;;ı u
mumi müdürü bir nutuk söytc.ye
.rck bil tün dünyanın hayranlığın: 
llzerindt' toplayan Tilrk'yenln ôU
rüst s iyasetinden bahsetmiş ve 
sôzlerini h:ır.r bulumı..rılnn Tür';ti. 
ve Clim ~urreisi ve Türk - İngi
lız itt i! akı şerefine i<:meğe davet 
cd"rek bitirm•ı:;tir. 

Ajans müdürü. nutkunda Jn
r.- i ı tcrcnın en eski istihbarat a
Jlll"'!Sr hakk nda ma'ümııt da ver
wi~tir. 

C sbelüttarıkta 
n1aoevralar yapıldı 

Kaleye malzeme yüklü 
oapurlar geldi 

Lıtllnt'a, 111 ( A.A.) - ~vvcll<ı gc<:'! 
, \'O kusman dUn sabahleyin C.belUtta 
''rıkta hava ı.c kara kı.ıvvetler1 mUşto · 

rı.:k manevralar yapmı§lapdır 
Bundan tla.§ka malzeme yüklU altı 

t i :ırct gcmlsi, dUn Uma.o~ glrmlD v.: 
d1:rh :ı l tah!fyeyo bql .. mı~r.ı . 

Biraz sonra AkdenJzdc.'.1 gelen bl.r 
denizaltı, limana glrm!JU• Sabahle • 
yln ytlklU olduğu matzem~yı tabii>"! 
e~mektc olan bır vapurda bir l.n!Ulk 
vukun. 1;ctmiı:ı olduğundan vıı.pur, kı.-; 

tnı :U':odıın batmağa ba~!CJ.rı:ıı~ ve he • 
m C'n karaya oturtulması c;arclerin~ 

baııv~rulmu§tur. 

tnfl!!kın scbebj mnl~ 'eğildir. 

Amerika dan 
Viştve ihtar 

Jş mükellefiyetine her 
taraftan itiraı ediliyor 

LolMlra, 16 (A.A.) - Fr:waada Al. 
ma.lycuııo hesabına çalı,ar. fabrlkala • 
rın vcr!mlnı arttırmak makaadile 
tatblk1oe tcveuUl ettiği mecburi iD 
mükellefiyeti muııa.ebetlla Ll.v!le bir 
{htarda bulunuımuııtur. Bi:Je~lk Ame. 
rlka bartclye ar.zırt Hal An.t.rjkanıo 
bu I§ mUkelle.iyetlDf, ken 'isine karıı 
b:ısmıı.ne bir hareket te!t.J;ki edeceği. 
nl ve bunun beynelmilel hukuka d~ 
mugayir tıulundugunu ııR,l l~mi§tlr. 

Amerikada hurda madenler 
· toplanıyor 

\ :ıılıı;toıı, 18 <A.A.J - RelılcUm 
tıur Rı:zvelt. halkı harp sanayii l~!n 

son dt'rt'Ce faydalı o1an eski maden, 
demir. teneke vtsaıre gib! e~yayı taı 
la mlktRrda vermeğe davet etmlnlr 
Rei~cUmhur. beyaz sarayda ara§t:r 
malar yaptırmıo ve 8 ay ıçlnd! 5 to.ıı 

mt')'dana madrn ı:tkarmı~tır. 

---o--
Şnnghayda açlıktan 3000 

kişi öldü 
\ j..,\ 16 CA. A.) - Şangh :ıy 

., lırin1e nç!ık hUki.:m sü~kte. 
clir. Yalnız Ağuır;to'\ ayında :;oı>O 
kıc: i kmlm ıı,tır. Run~arrn i:C: l:ini 
ı c.c uktur . 

fi~arh.b"lnılan dnha hazin, dahu 
l;orkun~ 'e irı.;ana Ulümli, yani 
hu;;-eket~iı.

0

iği daha t,:abulı hatrrlt

trr. 
Hc.rckelin güz.el ıtdmru, yarın 

lıan•kehT:r.J;tin ~irkin adamı ola
< ;ıl>. Ve l;endin•le eser olarak bir 
ı.o~ ı1üzinc fotoğraf, bir tomsr ha
• ıluu~ yıuı l..alacak ••• 

Atlet güzeli için mak!ldder olan 
lın 1 ebediyi ara~·an heı1<e" iein d~ 
ınuJ.-adder bir ikıbettir. Ebediyi' 
n"~'ı hulacağn! Banan ,·erilmesi 
hem kolııy, hem güç bir ce\'abı \V

dır: Kı~aca denebilir ki; fikfr r;il. 
zellik tamntlni nıha n:;ılar. 

Bir atlet bedeni gibi nıbu dol
durnn öyle fikirler \'ardır ki, İn· 
.,:m onu Phedb·?.tln ~·e~·UzUne ~ık. 
rıııs bir örne~I sanrr. Fnka~. zaman 

Alman radyosun:. göre 

ir anda generallere 
tehdit mektupları 

·gönderilmış ! 
Harbiye nazırlığını kimse 

kabul etmiyormu~ 
ı\nkıma, Hl (ltndyo ~zt·tt• .. ı) -

Alman radyo:ıunun l>lldlr. ı•61ne göre 
yeni Iran kabtncılode b:ır!Jlyıı nazır. 

lığını kjmse ke buı etmek ıetcmemek. 
tedlr. 

ltadyo, bu sı:edo hıı r~h t ruızırlığ'l

ı:ıı kabul etmenı.n m,.mlcıı:eu lnglllz_ 
ler hesabına tıarbe sUrUkJfmek deme!t 
olacağı yolunue lrnndakl :<ltUn gcı:ıe. 

:allere tehdit 01eklupları ~önderllml~ 
bulunduğunu !]il.ve etmı,t•r 

Hindistanda 
kar gasahkların 

biıa11çosu 
Hindlilerden 340 kiti öldü, 

850 kiti yaralandı 
l't'DI l.Jelbl. li.> (A.A) - Te§ril mı?.: 

liste bugun beyanatta bulıman Dahl.. 
Uye nazırı Sir HeclDald ltaksvel atı. 
nan Mn raporlara göre son kargap. 
lıkle.r ca:nasıncla polis tar.ıfmda.n atı 
lan alllhlar!a 3t0 ki~lnln ~ldUrUldU • 
ğUnU ve 850 klgl.nln ~·ara1 andıı?tnı b1L 
dirmfgtlr. 

Romanya va 
Balgarlstanıa 

ııcarat 
m tlzakettelerl 

.\akara, 16 (\'akıt muha.bldnden)
Bulgar ticaret daireaillln relıllğindc! 

bir Bulgar ticaret heyeti Ankaraya 
gelmt~. temıuılarına bagla.ııu~ur. Ma. 
mül ve gayri mamCU pamuk almı ve 
satıaıı Uzertnde görU:ıülınektedir. 

Dlğer taraftan Romanya:ian pamua 
mukabilinde makine yagı aatm aı.m. 
ması için yapılan temaalsr aona er. 
mlı. anlaıma lmzalanaıLJtu. 

Giricl'cle Suda limanı 
bombalandı 

wndra, 16 (A. A.) - Amerj. 
kan bomba uçaktan d\ln Girid a• 
desımfa Suda körfezine taarruz e~ 
mivlcrdir, Bir gemi ateıe veril· 
miştir. Diğer bir gt"midc de isa -
bet kaydedilmiııtir. Doklara da ta. 
arr.ız edllmi' ve bUtiln uçakları • 
mız: • sallrnen üslerine dönmllgler
dir. 

--o-
Sahte f akü)te vesikaıı tan

zim ederek kaym~kam 
olmut 

Ankara, 16 (Vakıt muh:.blrlnden)
Dlklll kaymakamı Kema• Etjzer hu. 
ku.k mezunu oldug-wıa d&ıı ııahte "1?. 

•ika tanzim ederek Dahiliye vekAle . 
tfne müracaat etmlg ve kaymaka.ıı.ı 
tayin ed!lmtnı. Bu kayma.kamın sah
te olduğu anlagı!arak tevkif edllmi,_ 
Ur, 

Vali bugün Ankaradan 
gelecek 

Belediye bütçesinde görillen a
~ığı knpatmak ve a.lınaeak tedbir
leri görilgmek üzere Ankaraya. gı
C:rn vali ve belediye reisi Lütfi 
Kırdarm bugün ~hrimlze dönme
sı bckleıımektecHr. 

-0---

Maarif mü:iürii Al'lkaraya 
gidiyor 

Maarlf mildilrü Muhsin Binal 
htanbulun oJml ve öğretmen du. 
rıımu etrafında görü~ek Uzer:: 
Ankaraya gidecC'ktlr. 
Öğretmen kadrolarında yapı

l<!n ilk değilmeler Maar.f mUdür
IüğUne bildirilmiştir. 

Altın fiyati 

Dün bir altının fiyatı 32 lira 85 
kuru3, killçc altının bir gtram fi. 
l'Eilı İ!ıc 456 kunı~tu. 

"'"'"' havan ;<;nde ı;.,, b;. '"'•- 4 -.:;-;;-#;;-i;'"; l 
letin kemilderi gibj too Jıaline ~ir- VJ ~f /~U. 
ır.c.Jkte \ 'C bUttirı hendese, tenasüp, 1; "";,,. ~~:: 
rıizam f!\'UCllnnzdn biT tutam top. -YAıA#:. H,Cf.HİL 'E"YJUl$i 
ı-:ık h:ı'lııj almnktndrr, .Y. Hayat ukdesi denilen ba.salıly9. 

Bazıın 1.nyati flkrin<len rfaha bir iğne dahi sokulsa mevU lDtaç e
tnz.c kalan. Meri. hayatmcfan ih- derml§ı' Halbuki dimağ, uınuml harp. 
ti~ nr olan jnsnn!:ın bile görürüz. teki amellyatlardıı tıaylf kıammı kay 

n;·n,·11 tarihi: fikir \ ' f' mad'1cde bettlğl halde bu hal hayata ve battı\ 
ilıtiynrlı~ an dUn~ a ;:,Hzellerinin tefekkür kuvvetine blr zarar getir. 
ı.r~çlj1·1crJn~ hac;rcti nnlntan hl- memt:ıı öyle ıae dimağa bt:kUmdarlık 
l<A;l•deri değ'l, nıil'tir? nasıl tevcecUh ediyor? 

O h:ı',Jc nt' :rapmalı! * Gıdalar bize danı:ımadan kuvveti 
O~rlcr l•i "o1an., "olnıo,tan ve mlZj hasıl ediyor! lAkln bu kuvve~. 

rılMu!tt:ır ... ılalıa ~tcl<lir. ler acıalAtı te§kll etUktM ııonra ı:n. 
z~..,,"1"1 il"\ .. ~--11~ "'1hiJı- İnip Jm. l ıı&nın azim ve !radcSIM t~bi oluyor! 

ık tn~~r ~n;l ı:ölde otQr. ,.e ~l'- Bu da tablatlD hayrete J!yık dl~cr 
l:irııo ye? bir harfüaaıı • 

VlY.fl 

Vilkinin 
Tahrandaki 
temasları 

Ege mı ata 1r asında 

incir ve uzum 
piyasası açıhyor 

Bulgaristan da 

100 bin s~ğır 
kesilecek 

Iıana fazla mikdarda 
Amerikan mal:ıemesi 

gönderilecek 

Bunların derileriyle köylü 
ihraç fiyatları ticar"t veka- ayakkabısı yapı,acak 

letince teshil e•.lildi 1 Soı;ya, 16 (A.A. ) - Ticaret nazırı 
Ank.arıı, 16 ( A.A) - ı'lcarct Ve. Zaltane, bugUn gru:ctecllere beyanatta 

fabrin, 16 (A.A.) - Vandel 
Vilki Ali Sühcylf ve naurlar a bır
likte yemci: yemi:ıtir. Villd n n bı"
lrşik Amerikad.:ın frana ı;önderi
lf'Cek ma.'zeı;ne mese le::ı' yle ltabil 
olduğu kadar fazln Amerikan nıil 
tchassısını hizmete almak husu. 
ı:.undnki 1ran hlikum~ir.in arz.uc;u 
Uzerinde ~~ckille konu~tutn,ı .?an 
nedHmektedir. Şclıin§nlım Vilkiyi 
huzura ka.bul etmesi ihtimali vnr
dır. 

kAletlıidcn tebliğ edilıniı:ıtlr: t-ulunarak, kııı gelmeden l'\"Vel Bul • 
ı - Ege mıntııkasıoda bu aeney; gar ahalleine ayakkabı tcn'l!n etmek 

ait kuru UzUm Ve k\.!rU !.:ıtjr plyaH. kl\ygusunda bulunan tıUkümctin sığlı 
!arınro 18 ey!Ul cuma gUrıU bal}lama. clnsj::deo 100 bin hayvıınıo kesllmesı_ 

1'1 kararla§lınlm!flır, ne karar vermiş olduğunu e6ylemiıı . 
2 - Çekirdeksiz kuru ~m kutu. t;ir. Bu auretıu Ski milyon ~lft k6ylU 

da teallm !J&rlı tlc tlplerLl .. göre F-:ı~ ayakkabıaı elde cdllecetı ümit edlı

lzmlr ihraç fiyatları şu ıuretle tes. mektedlr. 
bit edilmiştir: Kesllecck hayvanların etlerinden 

7 .numara 58, Soumara. 59, 9 nu. konserve yapılacaktır, 
mara 61, 10 numara 65, 11 numara ~-

Çankay~k Çunklııgc gitti 
Çunking, 16 (A,A.) - Şimali 

garbi eyaletlerinde bir ay kadar 
tetkiklerde bulunan baf!.Jı:umandan 
Çankayşckle reflkas•Çuna in ~e gel 
t'lişlerdlr, Galirı b!.r ihtimalle ilk 
teşrin ortnlanna doğru lngiJlz par 
limento heyeti ve Vandel Vitki 
tarafından yaptl acalt ziyarete il\

tiza.rcn bir mU<ldet istirahat ede
ceklerdir. 

Dola cepbestade 
'if•ı.ştaıatı ı ıııcı 'tı ı '111ııı1 

bapaJDJfsa da yapılan cetin muhare -
beler n~tleeslnde bUytlk kayıplarla 

gerl pUskUrtUımUııtUr. Rlj.!v civarmda 
dUfmıınm tekrarladığı bir çok taar • 
ruzlar geri pUskUrtülmUr!Ur. DUn 
71 i bir tek tümenin kcıtimlndo olmak 
Uzero bir kolordu keeimindc 106 dU§. 
nıan tankı tahrjp cdllml§Ur. B~k'l 
bir mahalde mevzlt bir taarruı.umuz 

muvaffaldyctlc netlccılenmitll.r. 
CepbenJn f!ima.! keslmlnot> bol§evlk-

lerin mevzu ileri hareketleri akt.m 
bırakılmırtır. 

Ladoga gölUnUo cenubu.eda zayt! 
dllşman kuvvetleri çember l!:{nc alına. 
rak yok edltml~tlr. Topçumuz tesbit 
edtleıı fYf neticelerle dU:,wr;anm topçu 
mcV%ilerinl blokhavzlarmı ve istinat 
:noktalannı bombardıman etm1ttlr. 

15 Ul 115 eylW aramıda &>vyct ha\·:ı. 
kuvvetıcrı l ,2115 tayyare kaybetmı,. 
lerdlr. Buların 986 aı ha.v11. muharebe.. 
ıi:nde, 212 at hava bataryaıan, 4.3 U 
ordu te§klllerı f &rafından dU§Urti!mUJ 
Ust tarafı yerde tahrip edilmiştir. 

Ayni mUddct lc;lnde ıark c~ptıeslı:ı 
de 87 tayyaremlz kaybolmuıtur. 

Fln ve Alman deniz \'e hava kuv • 
veUerl bu yaz lç}ndc 26 Sovyet deniz. 
altısmı tahrip etml5lerdlr. 

STALlNGRAD MUHAREBESi 
MOSKOVA SAVAŞINDAN DA 

ŞfDDETI.l 

t.loskova: 16, (A.A.) - Stnlin • 

'72 kunıttur, 
3 - NatUl"CJ halinde to:lıada teB -

ll:n §:ı.rtı llo kuru lDclr !vt. lzmir fi. 
) atlan da aşağıda gtletertıen §ekil de 
tesbit olunmuştur: 

8 tandart l numo.rn ıoc :? numard 
100, S numara 90, 4num ıra 91, 15 n:ı 
rnara 86, 6 numara 83, 7 numara 7'3, 
S numara 77, 9 numara 75, 10 numa. 
ra 69 kunıgtur, 

"1 

Mısır cephesmde 
r JltJ.Şlaruıı ı iııcı .ıııuıucJu) 

Amlrallık konseyi Tobruk e.çığnı • 
dakı son hareketler cııııruıı~da SUı ve 
zuıu harp gemilcrlnln ıcaybcdilğlnı 

haber vermekle mUtoeaslıdir. Zulu'. 
nun subayları ile crlcrlndt.n gofu kur 
t.arı!m~tır, Slh bııtırıldığı sırada To!:ı 
rukwı yakınında bulunuyr0 rdu. Kur • 
tarııaolardao birçoğWıwı f;Bg ve H. 

llm karaya çıktıkları ua.ulmaktl\ 
dır. 

Tobruı,ııJa )·apılan tııl!rlbat 

Londra, 16 (A.A) - Tobruku ta· 
arruz eden Koaıando:ı'ları bAn:ll ge_ 
mller bunları limana getirml§llr. Ge. 
rullert himaye eden lnglllz uçakları 

birçok .stukal:ın hasara :.~tmış!a,. 

....,. bomtı:ı.lannı denize, geınllerdcn '.1· 

zağa atmağa mecbur etmfşlcrdjr. 01l 
miler bkcnderfycye dl!ılnnek Uzcrc hıı 
reket ettikleri arnda ToM'ukta mu _ 
azzam yangınlar olımea şlddeUyle 

yanmakta idi, Şiddetli infilaklar ol -
mu§tur. Depjolar yanmı!!t."1'. Bir ç.1t• 
rıhtımlar yıkılmıotır. ŞelJ'ln içlnd' 
kUlliyctll ntlkdard& mU::lahhar c~ya 
yanıp kül oımuttur. MUtt<-fik uçak -
lan Blngazlyı ve müteaddit hava alcı. 
nmı da bombala.mııtır, 

Ticaret müdürü Ankaraya 
ıitti 

Mıntaka ticRrct müdUrü Baha 
Erlcer, dün akşam Ankara.ya git. 
miştir. 

srad meydan muharebesi şiddeti - Salomon adalarında 
nin en büyük derecesine varmış _ 
lır. Şehrin hücumla uıptedilmiyc. ( Uu~tura/r l nci ıa,.;aı1a; 

ce{iiııi nnlıyan Mııreşal Yon Bo:.-k çü<le bir harckE:te teşebbüs cttilc
askcrlerlne karış karış zaptedilme- jerinl anlatıyor. 
sini emretmiştir. Almanlar yeni Resmi raV<>dar Japon t.aa.rru
tank, piyr.ıde ve hava leşkil!erile zunun ~:iındıYe kadar An1e'ri.kalı
şehre üc yönrfen, rl'nup harı. halı Jnr ta.ro.fı.'1dan deniz Uı:ısü haline 
ve şfmal batıdan ~rhre bOcuınıl:-ı gctiıilmceine nıuvaffakiyet elvcr
bulunııyorlnr. Rilho~ ceı:up yön - ıni~ olan GuadP.lkansl Uzeriıı.ie 
deki durum pek )l.lıhronh hlr o;af. teksif edildiğini göstermektcd.r. 
hayn girmiştir. ~lnıonl:ır, ~ehrin he Muh&.N.be Ja!)Onktrm şiddctıi bir 
nor mahnJ!*rlnc yerleşmişlerdir .. Jıava hücumu ile ~lanu:ş, sonra 
ScJıir Ye \•olga mıntııkııst, geceli Ye önenıli Japon kıutlnn adaya çık
gündüzlü düşmıın ıayynrclcri la- maya mu~.ffak olmu.c:la.r ,.~ ha...-a 
r:ıfınddn boıııbıı1rınmnktndır. Ihıs ıJantna keder kendilerine yol a'=· 
pilotl:ırı, üstün düşman hnvn kuv. mağa teşebbüs ctmiıtlcrcJir. Buııuu 
,·ellerine karşı ereni bir ~uretı.:: la ber:ıber en son raberlere ~öre 
durın:ıdıın 'l&vnşırorlor. lnınnl:ı·-, Amerilron kuv.v '!tlerlnin bu hllcum 
bütün (;et'e hiicıımlarınu c.Jcmm edı lıırı pilskürterek mevz' lerinf n1u-
yorlar, hııfaza ettikler :nnlaşıltyor. 

Cephede sonh:'.ıhnr so~ııkları lnş Japonlar ndn açığına kuvvetli 
laııııştır. Stııllnsrod ~a' P,ı ge~c·\ c.leniz birlikleri getirmi§ler ve !J·J 
seneki meydan mııh:ı reheslnden <ic bir'iklcrin uzun m~nzilll top ltı.rı 
~ ic.Jtlellidir. ı.mcrSkcm me,·z•lerini topa tutmuş 

M<*dok çevresinde }ardır. Fakat bataryalarla bahriye 
Moskova, ıe (A.A.) - Cepheden ~ila.bendnzlan muka.bcl.c ederek eo 

alman b!.r telgraf, RU8 kuvvetıerlotıı az bir dilş.."113n gcmi~ni hRsara uğ. 
merkrz keslmlnde Uerlem~kte olduk - ratm.I,'ilerdrr. 

Çeltik ve pirince 
bl imet eUtoydu 

(llo~tarafı 1 lncı sa11Jcıııı 1 

Mahsulleri on beş tona kadar 
(on l es ton dnlıil) ol:ın mUstah
r.iller mahsullerinin ylizde onunu 
b..ıs::ı.t.t.:ın itibaren bir ny zarfrnda 
kendi vesaitile n 'tın yerine te'!lir.ı 
c.dcrck yuarıd:ı bildirilen değer fi. 

':>afl:ırile t~!lim edenler mnllar.mn 
geri kalan kısmı Uzerinde dıledik· 
lcri ~bi tasarr·Jf ha!ckına sahi,: 
cln.t.:a.klardrr. Mahsu'lcıi on beş 
tondRn fazla olanlar ise malları
nın yUzde y!rmisini değer flye.t
larile top:-3.k ma.hsu·leri ofisine 
teslim ederek s eri kalan kısmını 
:ı lıkoyabllcceklerdir. 

Mahsullerinin devlet hissesini 
bir ay zarfıntla hUkfımetc satma
yanlar m1hsullcrlnin tamamın: 
rükiımete teslime mecbur tutula
caklar, buna ıfa. riayet etmiyenler 
hakkında milli korunma kanunu 
hükilmlcri d3ires indc tak bat ya
ııılacaktır. 

Her yerin mülkiye fımiri mah. 
sulleri lıa.ent .nmanında tahmın 
ettireceklt'rcllr, Çeltik fabrikeln
rr:ıdo. bulunan 942 mo.hsulli çel
tiklerlc pirinçleri fa.briku s~biple
rı bulundu.ldıın yerin en bUyllk 
ınillkiye amirine beyan ctmcğc. 
mecbur tutulın."tktadırhı.r. 

Toprak mah•rnllcri ofisince bu 
surct.!c satm alman pirinçlerle or. 
<lu, mUesseseler ve ho.lk ibtlyncı 
knrştlan::ıca.ktır. 

Şevki Berkerln 
lolyada beyanafı 

tHa~tornlr 1 inci ınv/ado ı 
Türkiye rulh ve taratır..z!lk slyıı3.?

tlndc devama aımıetml§ btıluomaktı. 
dı:r, ,, 

"Utro., nun nıak:AlNt 

Ankara, 16 (Uadyo ;;azeteıl) 

Rulgarlsta.nm en bUyUk f'&Zetelertr:. 
den "Utro,. b:ıomaknleslnde TUrltlye 
ve Bulgaristan mUnasebet]el'jnden 
bahsederek ezcUmle ,un!.sn )'IU:nıış. 
tır: 

''Komşumuz TUrkler tam tare.!sız . 
lık siyaseti ı;Utmeğe 1evo.ru ediyorlnr. 
Türkler yalnız ker.dl sınırtarmın cnı. 
niyetini ve meın!cl<etln lktleadl \"az!. 

yetini ııılahını dU:ıUnUyor•:n·. Ankara, 
1hti1Mm başlangıcındanberl tuttuğ'• 

tarafBIZiık ::iyaı:etlnden avnlmak rJ. 
yetlnı!e değildir. 

Dutgart&tan ve TUrltlye her snhad:ı 
fıbiriiği yapmak nı blrttr:<'rlnc :>•ar. 
dım etmek suretiyle tuırU.-ıkü n.U;;lt•l · 
lerl ;>enmck karanr.dadırtar.,. 

Vatandailı rtan 
çıkarı~ma 

1981 yJJmda TUrk va andaı~ıg-ır.. 
tl:ın takat edilmiş otan y .t-udj Elbe 

Nlzlm l<'erafın gayri me,:ı.ı tocıı g-.. 
olup 1016 yılında Roman;ada doğan 
ve Ali Ahmet adımla blrf.:ıln oğlu oı. 

augunu söyleyen Saltı.hattin ile SUr. 
mene kazıuıına bağlı Vadon köyUnUn 
78 sayılı eVi Uzerlne 132• cıoğuınlu o. 
?arak yazılı M~hmet oğlu A'll Osman 
Türk va taııda§iığmda.ıı çtnrıll'Jllf ttr. 

Ankarada belediy.e aeçimi 

larmı bildirmektedir. Muhıırebe bölge. Yeni Ginede Avusturalya kuv
sl geni~ bir çöle döamUıtlır. Alman • vetleri dll.~ı::ıınr Port ::\forecbJy~ 
lar §ehJrlerı harap edip yer1etjne mil!- GO kilometre mesafede Ovcn _ Stnn 
tahkom hat)nr yapmaktadırlar. Yo: Jey sır., dağlanmn cenup kismın
geçltlertnln kuvvetli nokt111arm ve ne. da hfil zaptediyorlar. Maama!U•, 
hir geç!Uerinln maylnlanır.~ olup Al. devriye kollnrı faaliyetinin arttığı Ankara, 18 (Vakıt muhııbjrin~ 
man top ate§f altmda bulııı.masıua vı= bnber vcriJmckt~ir. den) - Ankarada belediye scçbi 

hazıTlıkları 

tahkim cdllmeml§ hiçbir Lokta mev- ===============-:· defterleri bu akı,:ım indirildi. Par 
cut o!mamasına rağmen R•ıs kuwct. - ti vilByet idare heyetince hll.z!l'la-
lerl bu son günlerde ':>Jrçof lcı.aaba 4- ı N d U 'l 1 nan yeni 1'elediye meclisi ar.& nam 
gal etml§ler ve bir mll:ıw Almı.n e ememe zctlC'ıi ay sonunda parti tcşkilA. -
lildUrmUtlerdır. ~ında vazife a!;\nların td:Jvibir.e 

Mozdon !,'evrea!nJe Tasviri E!kAr arkada!oınıızın bl!' rın:edi'erek yokln.m:ı yapılacaktır. 
Moskova, 16 (A.A,) - "us tebliği. tc!rikneında g6zUmUze btr (Ş&rlkAn) Na.m.v.tlerin ekı::er!slnin eski aza-

na yapılan ulr ek göyle clen:.ekteclir· ırııUl.ın ilişiyor. örıce bir dl.r,gı yıınıı,. lar ru-a•mıdan ~ynldığı anlıı.'jt1-
Rue kuvvetleri dUtmam iki m.:ı!k'ln lığluır dcdi~lmlz bu yazış hep böy~ maktadır. NUfus artışına glke An 

mahalden kovmu~ıarctır. Bıı mahalle· gittlğlDe göre mubarrirtr. t:oöyle ıste. kam ~ehri iki fn.zla azl\ seçebile
Mozdok çevreajndcdir. cıtı anıaııılır. ecktir. Ank:ıracla seçimin kaç gfüı-

Yabancılara kredi açılmama. 
sı kararı tefsir edilecek 

Ankara, 16 (Vakıt muhnh!ri.ı. 
elen) - Pararuız.ın kıymetini ko
ruma ka.rnrnamesinde ecnebi fir
rfalara bankalarca kredi açılama. 
mruıı hakkındaki ka~'Jt tefsire 
muhtaç görüldilğilnden yakında 

1\ııı·iye Vel:iıleti bu husuı:ta bir i
zal1na.me neı,red~ektir. 

(KamCl!ı.f ı,&f4.m) da l-tı tmparato· de yapıla1:2ğını ayın :>irm.i l\çtın
run adı (Şarl 1\lnt) okutur: (Me~hu:- ı de fevkalficle toplantıya çağrılan 
adamlar anıılltlopcd.lsinde l!ıe) (Şıı.rı. ~ıedfye meclisi tayin edecektir. 
Ken) okunacağı söylenir Bizim Ço~ 1 
okur yearlanmızıo bu D.!lBl1dopediy-: Kapa.talan randev-.ı evleri 
uyduğu şüphesiz iken Rd{id Erer'i!l} Ahlik zabıtası, yeniden tst.an. 
ıu !.mlAyı jhUyar ed~ elbet~ sebeb. bulun muhtelif yerlerinde bir kaç 
sız değildir. randevu evi meydana çıkıtrtmış-

l!°'akat bu sebeb ne olurıM olsun b•J. tır. Ev s:ı.hi!)leri adliyeye verilmiş, 
na TOrkçede yerl~en 'ld' 11~ (~art. huralarda ya.kal:rnan !iO kadar 
Ken) demeli, (ŞarlkA.n) dememtli. ltadın muayeneye sevkcdilmiştir. 

ırş . ı · ~ e~ıır ve şahı r mın ....... , .. ...,.._o _ _._._... 

T tjr kosu men 
suyu yerine 
iç.rmemeli 

Lokantalar ve ke.bvele 
rllen su umumlyetle tc 
Buzla soğutulan terko:I• 
s ulardan k olnyca ııyırd 
:nektcdir. Gerçi belc<liYC. 
Eu içilir bir ha!e geti~ 
icabında içilmktedlr. l~ 
kosu Hamidıye vc:yn r4~ 
oa sulan nivetiııc iÇJ11, 
dalda iı;ildigl vakit de il!' 
ödemek şehirli.ye gadt~ 
mı.. Sucu bu surete bi; , 
kfi.rı yapmı§ olmaz ı:nı" 

terkos suyunu memba 
ye satan ve senelerce 
kazancını yapan kiınseıe: 
cdilmi§, adliyeye ve~tııı~ 

Belediye zabıtası, bıt ıt 
den ant teftışlcrle niı~~ 
lır ve terkosu "halis,, 
tnnta.rı ce1..ılcind:rırss. 11 

öniıne geçilmiş olur. Lo~ 
Y.:ı.hvehanelcre g elince, 1 
s uyu psra ile vermedDcle'I' 
re bir şev söyleneme:ı:. 
bu gibi yerlerde "suyıutl 
ko&1.ıır,. diye bir levha 't 1 hRlk içtiği !!UVU bih:nelidl 

Ticaret vekaletinde 

Ankara, 16 <Vakıt '°· 
den) - Dl-6 ticaret dalı\ 
muavinlerinden SUrena .. 
dı utic:ı.ret dairesi reis}~ 
mir belediye re1s muavı il 
Ticaret vel:1ileti propa'6d. 
rosu şefl ğine tayin edil 1 

-o-
Köprü a!tınde bir 

bulundu 
Osman o~lu Necip .. dıı:ı 

bu sab:ıh köprü altında 016 

tulunmuştur. e 
Necibin ccecdıııl muayenb 
adliye doktoru ölüm sebe 
fo13ılmas1 içı.n cesedi ınor 
dtrtTrıI§tır. 

Lokantalarda tabi 
uıulü 

Lokantalarda tabldOt 
i:onması i!;in Jol;:ıntacıl d 
cilyeye ml!-:ıcoatta bulull 
ya:ı,nuştık. 

Daimi cucüm"n dün bU tıJ 
ctrııfında tetitiklerde bU ıı.J 
lokantacıların mütnlesltıt1 
lcmiştir. Karar bugün tJC 

tir. 
Bir yalancı !ahit b;t l 

seneye mahkuırı o 
İkinci ağır ceza ms.bk 

0 
görülen bir hakaret da~i 
lan r;ah:ı.dette bulunan 
dında biri~i. dUn ikinci 
malıkemcsı ta.r.:ı.fmdnn l st 
:ığ r hapis cczıuıma çarpılııl 
Htlmmınm parasırıJ 

hizmetçi 
Beyoğlunda Mis soka'111 

numııralı apartr::ıunda ot 
oo•nda bir kndm dün geCd 
mayn gitmiş, geÇ va.kit 
yatm?ŞUr. Yatarken de ç' 
karyolasının y:ınmdnki 
lnrnkm:şı:ır. 

Gt'C.'e sab:ıha lta~, 
Mıkail yavaşça odaya ı;i 
tanm ic:indeki ıoo lira~ı 

k"cmı'2tır. 
Kndınm zab~t~y:ı m.Ur'S.l 

zerine :ynk:ılanan MJ.k:ıil 
rcrilmişitr. -Demiryolları etüd ht 

Erbaa da 
Erbaa, 16 (Vııkıt muhab 

11 - Am:ı.sya • Erbaa art!! 
pılacak demtryolunun cıUt 
yesini yapr.ıa.k üzere 111 
mUteshhit Sami i<larcsinde tel 
yet Erbaa:va gelmiş Vf; e 
rine b:ı.<jlam-şttr. 

Erbaa ·:ı tiren gıaleceii Jı 
daki devlet knnı.rı halk 
rüvilk SC\'İDÇler nyandJ~ 

EtiJtU jşle-rl devam e t 
Her çeşlt mah!ıul Y=!~ 

elvcr!J'lli ve ook verimli J!ı'T""'.ıı 
srnm sulnn~:-ı.'!l iı;in mliheıı 
<'Rhsmnları dr\·am et111 
~ulnTlarak ovnnm ist~'"'' 

.o:: ibi fenni proielcr; bitti~~ 
ra tcc;Tc;atm önUmllzdE"kl ~ 
llUl;;'l. basl:ım:.uıı llmidi ÇCJP 

\'etlidir. 

izzet Mol/a'clan 

Bu glce hab5.J eUn~ ~ 
mnl':;'. 

Netice, b!,ına Kay11ln .;ı. ,.ı 
me:.bll 

NlblyctJ kara scvdl' getirdi 

S:ıbAba dek nece n'nı?"t' bl'.;,.ı 
nıvrıı 
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IU:erme dü1ünmder: .,. ,_ ,;:;;:-;=~~~~::~-ı:--:ıa:~::;::ı:::ı::=-:~"::~~~~~ 

IJat dlll5 ilim dlil ŞEHiR HABERLERi :[~ . ..... 
1 i ç· ., ., 

~~·Q~e~dı"'-·- . . .. . . . . B. 1.. ızgııerıe hiciv 
ı IU!ıj b.z.1 h Eo.ı.uuA bUJ1ik Tüık bildıncı olmam, kapanıklık bulun· ır po ıs memuru 
l t:ıl~Jcre. h °" ,g~ Ycni yeni ı. nıamasıdır.Halbukl bileetiği kcJlme · Diin\.il ",\k,ıun" dıı, bir c<'mi- (}tikleri ,-e olduklan gibi gösteren 
il;~ ıtuiıUr~ gün biraz dah&. lcrin en çoğu yabancı kültürden yet yam.mm cle,en, bir karil>alUr lmhtlya.r bir sanat~ti\nnıızdır, On-

~ t • ~lı~n 8Jr,1"Ila~k k~n~ s:e~ olan bir dilde o kelimele. l k ••ı d •• \:ardı. İlti safh!ili bir karikatür. tla hem :ıel.tl inceliği, hem ı;izgi 
tı J~tlt \' • • 'lUrkJiigllınllzu rın ifade <-tt1ği a.nla.mlar milU bi· vuru ara o u Birinde, koltuklan "llkir'', "sa. lmlıiliyeti nadir t~aadUllenlen bl. 

o=. "'tedir: cı;ı Y~ oluşlara erdir- lınce aykın, yad illere ilieik ollly- uat'', «ilim» clltlerile dolu; faknt rile birlc,ınJ,tir. 
• ~t~n ..ı~-· 

1 
1an; olmakta olan gerçeği deg· ıı, E lki ün B kı k ııapu~lan '.rırtık ve avurtlan a"-.. •l b -o.mı er to ı luk h b '"'e g a r !Sye bağlı Yenl ra.k tçerde neler konuruld~:ıu dlnle. " • 1ı- t~'· . p u ayn- yn ancı ~enoı:lf'rin verme!~te O· mahalledeki polı's karakollmda kanlı lılda ı,:ökill' bir bedbaht, nğ1.1yla 

"' o.ı:ıı._ ""tın dtı.i .. ,.,,el r b k ı _;ı;.. b nılş ve kendlalnden şUp~e edU11ğln' ~ d • ~,....... t' , aş ıı- a,"'6• Y'3. ancı· kavramları .ifade bi .. adı ku .. " tutu .. or. ı;trsfıııda hi!: ~lim"e 
.:ıı 01,'Uran bU lik k l • ~ r 04 se cereyan etmı~. bir polls duyunca tabancruımı ~kmıe iterlye J 

a er Y nmusa c:oeceoine göre a.çiklrktnn ziyade k yol<. Ne zeldisın'"- delıiı&ına, ne de tıl • J'aratıcı . 1 rd k memuru aza 1le ölmUştl'.r. HAdla.:ı dıılmıştrr. -. 
UJc 1ı3 evrım e ır, apanikbk bulunur. Böyle olıın bir .,;ylo olm• .. tur: beynini bir radyum süngeri gibi 

! Yatını \-: g"dlnl d·ıı k vv ...., Bll§komlser, komiser oae:.rmI§l&r ve: 
'l'.t. o.ıııl:ı- • ~.u ı '9 ere, ı e onusnn ki.~ler anısında ise ı,ıkı}l bosa.lttığı eserlerine mete-
•ur~ d;' ... e~d~rlrler. "kontL~tıa'' ve "anlaşma,, dediği· Yenimahalle polis karakolu komlııe. - Dur, ne yapıyorsun! tilye bagır. lik Hl"t'n '-nr ... l\tiinen·er kalaba-
..ı .. t V'liınının m ı ı ı · ruh• ha rl Şevket, birkaç '"'" evv~J .. ckm..,.e. m"=larsa da Selim Strn -'tA'- ş k • . ..,. ır. ');>-'-· ,, a ac u usa mız • ı. llerin bil tün topluluk b.... .. ~.... ..,.. .,. "'"

1 ev ·c • .: Jık, sinems ilanhırrnı kıı.sntnustır. 

~ ~ O l lık f 1 sine 200 lira para koyınuc., fakat dUn tAvclh et-•~ ve bir ku k t ,.. . ~n ı ,, 1n ert erını kaplar bir tarzda tama. "' "'"'.i r§urı 91 mış rr. U1akta na<01l hayr.ln hayran bun. 
""t .... -=.. ld - "li mil il baktığı zaman paranm ""rinde olma. Kom•~r fMJm•· ku-un '-A ""t 1 C' 11\l d~ ... ~.. o ugu mı et c t reyemez. dığıru g!SrmUştUr. .,- '"" b' 'S' .,- uu~Q b' m ~. lan oliuduklan görlilü~·or. Karil<a-
ll"J ~ nlıyccc~ oian öz ku. t t.lr. Selim Sım ikinci ku~u da ınk. türün bir !lafha<Jt bu. 11.:incl!.i, nıe. 
l\ de'\ a_ı;ıa~an tUroleri bulınak !)te Osmanlılık zamarJndnki Karakola herhangi bir y;ıbancı kim. mış, Şevket bunu d6 çevik bir hare!. garltkta f;~en bir sahnedir. 

1 
laba ~n ınin tek crr.ğ~ir. Dev "Osınanlı tatıru<nsı., mn kullandı. ısenln giremlyeceğlnl dU§Ul.en komi • ketle kaçırtmış '°" kurtuluş yolu kal. Mez.ımn b:ışında ı:epçene !;Ö· 

,_ cı eı ....... ~~ı d ğı ••o.smanlrcll,, ile .. halk tabaka. ser parayı pol''"' d blrt dJ~nı gö:ilnce· ı ... ln etı.' . - ..... Ann, ya ku- • .... er en ııjnln al • ma ı:.- • • rek!enmi's bir kalnbahk, Hepsinin 
ıı " ,..r,'l altı d k b lm sı,, nrn kullanmgr· «tllrkçt» o.-- mı• olacan.n.ı tahml etm•· t ı tl\Uı· n a ey o uıı •.. " "... n "!I• en az " omuı.lnrıncla gamlı bir çlildis ,.e 

1 il- 1 lx>nlık · b •-~-'· k ı:ıındak.i derin U"Urum })undan ıle. da karakola ta"' ol d ır.. bi - Ah vuruıdum! diye bıı(trraral: '"Vıu-ı ~ " ı UU14'<1.'\ e:ı. '" J•n un Unw r ayı \\ 11!1 gfü:lerimll' ya!' Hıl". Iltlli ki "ö-
İ'İ ıı...~ 't::ma "bilinç" (1) 'edin- r! gelfyorllu, w bu aynlık kaç a- geçmiyen polis Selim Sımdan §llpbe. ·end nı yere atmt§llr len'' Je ~r:ıtıer onlar da dünyayn 
~ "lt~c .. ıa ~llca.k. uhıse.I varlık en sır sUrmü'; denebilir ki bUyilk lenmiş ve bu memura: Belim Sırn Şevket}n hakilratcn vurul ti l O _,. J t• b"" il 
~I.. .. dıne gelecek'' "kt.'ndin. TUrk rlevrimine kadar gcb-.ıl3, mu. duğıınu ve öldUğUnU sanarak kaçmu 1'iism :: er. rtu.uıı ın ıp, ut il 

ı:ı_ "(,. tır • ı r lıw .... tUri l - Paralar kavbolmu• babtrln VllT Uzcre dllnm~. fakat kııpıdan ......... ufukl'\n kucaklayan geniıt kol hn-
'>Q ..ı. • 1 var gı ı~er ü i erlt-mcden a. " " ~ reket !erile nutkunu sö., Jüyor·. ''İ-
\11L"" ~Pl ,'""' hk"'"'n,•atur (2) N + k" 'O mı? deml§tlr. atlnyuıca, ayağı eşi""' takılaral: ·~ &.ı:." u.~.lt hayatındaki bu -.,J• ~ • • c.~ ıın • s. ı..v nı i h w :''1>§iltl - manlı edobivatı ., nın "Ende ... •n., Selim Sırrı btsylo bir veyde.n haber! d!lomllş. bu ıı:rıtda elindeki aııUı pat,. Jinı, aan:ıt ,.c t r ayn.tnnrzdıı n;,;. 
~:e ·,,, ıgın ki§inin ruhunda J • .. r.• ne tras tutmuş olan mcrhomn, <ıı J er ct ·ı 1 Ç nğzıyla eöyled'ğj şiirt<'rin kelime- olmaaığmı, hatta çekmec~de para o?. ıaını§tır. • -

""- ~lnd:ı ikı· nıt"e~!, e 0 ulı~· ~n- ltri ne kadar ,':l.bancı i3e, anlat- duğunu da bUmedlginl ııöylemfşttr. Çıkan kurıun Selim SUTmın b8.. ifıi <ıf!'lle en·cl buı;Un J.."'tlm toprak. 
-l'llr: ,,.. . ~ v:ır x go:e J B i be lara vermi~tik.,, 

Qll'i ferdi ltk öt.ek" mak istı?diği hayaller de l'ürk ka- unun üzerine komiser bqkomlaer ıma aa t Ctıniı. beynini pal'Ç&l&ya • 
ı._Va.r.·ık '-- ~ var ' "k ı fasm:ı o kııclnr a.'~ur: oldu".'U i .. in. Hamdiyi maltıroattar etm~, ve ba§ko. rak kendlsini derhal öldUmıQ.ftt1r. Ama eğiiin de kulıı{.rmıza ı:;öy!ı. 
...ı....... · J.JU!IBDin organı ve o ,. i ye''İln; ha ax.aa.van lm.lnbahk, öt .. ı..... 1 "Q,:ını """""t nL. ,_ f dir ki, gilzelHk duv•,...,..,,nu, -•.c. m IH!r gelince Sellin S1rrıya dı§arı çrk. Vakaya müddelumurnllikçe eJ ko J eı .. 

·~ llt . ,,...,,... ae""" 01il.n er. JO...," ......, ki resimde sı;önlüı;üınu:r. ~incma --
• ·?ıaan- "d t ddl tik ~Vkini kan{1.mnak i!teye!\ mıu:mı r:öylem!ştlr. nulmuş, cesedin defnine ruhs:ıt vtrt "' """ na . . .... a e a. ma var .. nıaatinin ta. .. o kendisidir. Hanı· 

..:ı tl.işiktı·r - f l bi ~ TUI1k !kendi "hamt edebiyatı,, m nelim Sırrı dr§arda kapıya yaıılana. ıuek tahkikata bıı§lanmıstrr. ,, ~a.ıu , "'' ert e ta .;. - ağzı~·Jıı ku~ tutan alimin ~faleti· 
ntün""'~'--tl .....ı d yaratJnı.~; kuru, lhA.. h .. ı ..... la.n de 

Knrikatilr, çok kere köpUk Rihi 
hafif olur. Ona lnıJtaıhen yllzümuT .. 
d~ hatlar gen:ı;ler ;;iUlimscriz. 7ıf'
kadan bu telıessümil koparabilen 
knrikatnr, mu,;.,,,ffaktır. Fakat u 
bnhs<.'ttiğim iki safhah karikaWr 
<l_e, büyük tablolsnn fikir konıpo • 
zı.,yonn ye <1o~t.anhk koca bir hi. 
ıiv ''nr. 

Mm7u acı, deşilen yarn. kirli de 
ols8? eser güzel, iki yüzlli, kepa. 
ze, ınıansız Ye lrnrkak bir 5ınıfm 

iğrenç ruhunu bir Jağım gibi nı;ı 
yor. 

]!~,·et, bizde ~nhsi'.retleri rilüm 
de~erlendirir. C:ınlı aılamın mu. 
vnUnlıiyctini söylemekten cekini
rb:. Yıışnynndn bir mkip tablike"'l 
sezer. lıuyhnmz. Birinin UstUn 
bir iş b:t.5:ırdı~1 gör!lclc blle, gı.s· 
termeğe kntlanamnyız. S?n~l \'e se
fil bir k~omnçlık, bizi bağlar. 

~" ölUclen korkııcak bir ~eyi. 
miz k:ılmıımışh'r. Onu övf"r, gök • 
lerc rıl..-:ırrr. :ı,drna ~rtlıtr dikilm ... 
Einj isteri%. Münc\"\"erlcrlmir. at- ı
~rndr. hUy\fü bir ruh Te a.1t1Ak t:ı:o· 
fi)e•inl D" kad:ır lij.zmn•t, i. ··r şer 
nlduÇ·un•ı, bo karikıti.lr bnnR bir 
'kere <1<ıh:\ h:ıtTrl:ıltl. 

' """"'uc ~ .. ~en O· "'"''i '"-'~ B b n~. arkalannı dönen ,.e sinemn 
!!llb fil. h:ıya.tı. gerçıoğ. anlntıtn !Iiiz.cl e \J 1 H lkevı· dı· ı a ram . u b 1-ıı ~i ln!anın bu fcırd.I varlı- l:·ayalt'rle kendi &lirini dUzmU" • vog u a " 1 m nase e• ~tanını ~lim eserinden UstUn lm-

~d ~n b:r de eosyal varlı tür. ı· · b• h 1 8

~ "' n.Nıul" · ı 1-lakkı Süha Gezmn "itı~e bu vnrlıkladır ki kişl l:ıt.e ı;osyal varlığı ynra.t.:ll\ ku. ıyıe zengın ır program azır ıyor ==e=~==ı =-===·=r,::;ı=ns=:ın==nn=ı;=öri=in=-===--=-==::=-=-=========~==· 
l'lta ~ lık,. ha.yatma, manevi rumlann ba.,m.da. bulunan el.il kendi lııılllt h . Bundan dolayx ki..,ide öz varlığını edinmedikçe, toplu'uk 26 eyJCıl <lil bayramı mÜnliSebe· mişlerdlr. Törene, Uç binden faz. Havagazı tazyiki I 
Ilı~ ih ~~atı-na uymak, onu e- Iıayat.ım kuran ~.r eleman haline t.ilc Beyoğlu ho.lkeviııtlc bü}ük la seyirci istirô.k. cdebilcceğindeu 
htulld ti_~ Sok canh bir kny. gelmi' o~az. Bunan içi'ldir ki b:T kutlnma programı ham-landı- yerldl" oıu göre t:ınzim edilmiş.. b •• l'l "' l · 
l'atıııa ed.ir. Eger ki~j top'.uluk dJin her ~yden önce kE>ndi il:ı: ğını yamu.~tık. Kut!o!na tcreni tir. ugun uUZeııyor 

ltYJe 'llYaınaz.sa ruhunda biç \-arlığını edinmiş olnıru;ı gerokt1r. Tepe~, ibclcdıye ib3ll~C6in~ yn. Hnlkcvi idart.si, mWi oyunla 
ııdl ~~ tlir doidurulnmı~·n.caıc bir ı ılaeclt, merasime lstlklal Mal1il r.n tam mana.sile canlandrniması Ha.vagazı idaresinin son gUn

Jerde f}Ch:-e vcnn.iş olduğu gazın 
iyi yanmadığı Jıa,lclunda belediye. 
ye §ikiyctler vaki olmı:ktnd.IT. 

ôllİ ~Ci, {l)!J er. Cünkil kiş'ye kendi Halil 1""1metuliab (htilrk ile ~lanııcaktrr. M.Uteakib!n dil içın bilhassa dcltom da t-hemmi. 
,., 11~1ü varlığının Ustiinde (l) , c!c."·ı-'mi luı.kkındıı bir konferans yet \'.cnni'J, milli !i'-·aU&rla mu. 

ı-... uı."'ZU "- 'Şuur,,. J -"l:tlı: 
0
• &UT., t-bcdi bir varlık (2) Bı"r dı'Jı"n vcrilecc!k, bundan sonra Beyoğlu ıNJSip dekorlar hnzırlamJltır. Bu 

~ an ba~~aı rlillerd""n Ilı i "at-}ıL_ t~ etke, topluluğun kelime ahp onn kerıcliııe mal et. lıa'Jte"·i..-Un milli oyunln.r gunıpu. töl'Cllde bulunmak isUyenler. da· 
~.:lıı:.. \...:"naan kişin;n nıhuna • '-·· ' · 

1 
w ırn mC'r..sup sanntlui..rir:ır muhtelit vetiyelerini şi.m.<1.iden halıkevi ida-

<\ &ı '1\1 mesı .__,.m, a dıgı ltcliıneyi olclu. 

Be!C'<liye şi.r""'-etlcr nezdinde bu 
vaz··yeti tetkik ettlrnılştlr. Tahki
kat sonunda §i'rlcek verilen iki 
Uç gilnlUk muvakkat kömlir kali· 
t~sinin bozuk olnıasmdarı dolay: 
gazın iyi y:uımad1ğı neticesine \;ı 

nlmI§tlr . 

~ı ..... '-· So.sya} varlıltt.tt. ğu ''b• b lıalk oyunları oynayncnkl:ırdtr. Bu reltinden al..'"tın.'ktadrrlar. 
il J._ 1.>ll gı ı ya ancı tutarak onun tıge-

l'oıılll} tn&anlığı verecek o. rueoliğ!nl hmnnn!lr bnşka(hr. t .. ste guruplar, ~imdiden faaliy~ geç. 
ttıtı\. . Uk ise dil nblAk h:ı.kuk ---------------------------

·a.:.., fihi b:r t·'·:_ _;,""l kıı: ''o~m:ınlıca,, yı türkı:cn;n bir foh-)o,.,.,--:•ı;ı top •wum """"J- !:ai olmadan ~ Met:ı. nyrı Dükkanlar pazar yerlerinde Para çalan misafr .. kadın 
. ~~it- n Utıda.n doğan bilyilk bir dilmiş gibi onu milli ''ar]rgwn §Ube açamıyacaklar 
· ~ k.c u 80Syal kuMITTl'lr ne ncij .. aykın bir hnfo ;::etiren ~ey, <>•nm 
• ~'lı.ba oz varlrklarını cdın- bu yolds. alclı~ı kf'lir-elf'li türk~!'.· 
~ bo.ıı\Uı. neı clem:ınlnrd:ın sıyrıl- ye ma. ledecek yerde, tUrkçeYi' o 
ıı· ela o ~n kişideki. toeyru vnr. hellme!erln egemenliği 11ltmıı ıco. 
~rı l'Uh adar bilinç'i olanık ki. ~·ara~ bir ~esil "mnM\i 1•apltU. 
o:ııuı:da doğmayn lxışlar. lfü;~-on,, yaratruatımdnn ileri gel-

n hnyatını yaratan ku. gelmi§tir. 
· l!Jt ~:1 bn.sında. "dil"' bulu-

Belediyenin hıı.lka nisbeten u
cuz :meyva ve ııcbze temin etmek 
iızerc pazar yerlf'rini çoğallmağa 
ba.,:ıld ğmı yazm~trk. Fukat son 
giıııleröe sc-bze meyva dükkft.n es
ııafının pazarc1larJn rekabete kal. 
Jc~tığı ve pazar yerlerinde şubeler 
r...çma.k surctUe dükkA.n sn.t:ışlal·m. 
cicki fiyaU~ tatb~ etmekte ol -
dukhrı y:ıprl:ııı teftişlC'rdc tesbit 
co-ilm·fjtt r. 

Şair Ziya.~a. caddesinde 38 
numr.!":lcla otu."'ln S9.ra Bahnr a
dında bir k-:ııdın."l misafir giden 
n'ı'Jtad~ı Ra§el GUlb-ıhar, Sar.ııl'n 
ı;e.!Jetlnllen istifade He çantamı~
dan tO 11 r:ı !:.almış, fakat d!fla rı 
çıkar çr.iunaz he'llen para.sının tn
mam olııp olm:ıclığına b:ıku.:ı ,.e 
eksik görünce ~~nden k.Ofian Sa. 
ra tuafmdan ynk'ilnnmı§trr. 

Hrrsrz karlın adlirtYe vcrllm:.Ş • 
tir. 

Gaz ~.rketJcıinc yeni kfönUr ve. 
l rilmcs"ne başlanmıştır. Verilıen 

temir.ata göre bugünden itibaren 
Ltaz munt:ı.~.am sıırct~ yaıımnğ'a 
bar; Jryncaktzr. 

Fakir aile çocuklarına !eker 
tevzifttr 

lt tibt ~.ışta dil insani bir ko
~h- C'ÖzUkU.rse de runı ~lği 
'l'a'ralie-r ne kadnr insanı 

..-:ıı U ~atı t:ıldartlan nyırt eden a. 
J\ı ~llr ~un dU,.UnUeil otmım, 
f\~ 't bu 1

'. _zihni buh:nmasıd.:r. 
seri t1t ~in . tıh.in mekaninnıw i.ş:e. 
l~ ~~ llla~ın q ftleminden a-

Gti;cte ku'"'etli olmayan millet. 
ferin ;\-nşayabifmeleri gllçlr5nıi~ 
olduğunu bugün dnhıı ivi an':ınııo: 
balununız, Milli Jıa,:ncıhğr.nrz~ 
1.uv\:et \'e hız vermek zorundayız. 

Belı'!<1iye k:ıymakamlara bir ta- nime geçilmesi ve pa.z..vlara yal. 
mim yolla.yarak dilkk!n esnafının l ntz seyyar esnafın ahnma.s! lilzıı. 
pa7.ıtr yerinde şı~be aç:malnnnın ö- munu bildirmiştir. 

Fakir ai~lerin ~uklarına da. 
ğuılm:ı!ma kıı.rarla~n ~erin ve
rilm<:si için gereken hamltklnr 
tamamlanmıştır. Yeni gelen şe. 
ker mnrsulilnden önUmUr.deki hnf 
tndan itibaren t"vzıatn başlana
c-nktır. 

a ~ ~ ~~ kendi dili vaf1-
~~lcr. ·~· c ~ylece o mckaniz. 
ttı;.,.7',~ ıhnın bu malzeme ile 

· Yeni konular yeni hU-
~ll ~ine bu dil' vıısıtas•le 

~le · 
iıı tı~ t~~ dil kişinin, ic;lnden 
a di~d!.rl> Uluğun, onun milleti. 
· ~!'rn t · Y?la?a bütün insnnlığn 
~-ıtı.ıııt! bir dil şımdiye kadar 
(l4l a b • .' bundan sonra dıı o. 

a l'ap;nzenüyor. Not.ekim :m 
"~ ~~ . denemeler hiç bir 

tJııı'::~ıu ılnı..ııı de~iklir. 
~i~""ltla 'or ki dil irı s-ıni bir şey 
1-~ ~luı ra.ber nl!tl rosynldır. Ve •i ~lti~i atıktan, bir milletten o
tıı, ~cıi ~ea.t o mjlJ~in dilll<>Jir 
111; lelct::neanhğını edinir, kafa

lldll.tı ~ar· nundan dolayı ulusal 
lir ~ <tı lı atan kurumlaun en ba
l'~~ \ı_.,il i.llunur. Topluluğu bilca
ıı~ıın" e Ct- ara~ı:ıda J,nyat! ıhti
•1ı(ıa .. 'len,, ba.'lında gelen "kc
\.t lto<ıla...,1 anlaşma,. dediğimiz 
·~ n~ arı 8.det.n maddile.,tire.:ı, 
~l': •• ()~ :ı Ve anlaşmll kon.:sunu 
~ ,'.fe lı!~ kişiler arns:nrl:ı ofr. 
b~tı~ trat'nk bu ruhi halle. i 

l:ııııLlin biı SOs\'al kurum dildir. 
•,.:"ll'ı ·C~~ği kelimelerin :ın-
,,~ • •·trar 

t l'4 ~ ö:vi nnızda .)Ju.rı biten 
~il ~fun ~~ olduğ"J gibi ııyup 
~ıı ~tclcn~ göredir ki bir torlulıı
~~ıı· l' l>llıtet SCvi:rc.:i ölçUJUr.ÇUn 
ı 'b>aaı t fertlerinin zihin me
~ ·~ ta 0~e kadar yllkselmi§f!e, 

ıı t başı gerç;:ği o kadar gör. 
tı ~tl.ıı.ı aıt-..ış ohtr; ve fertlerin 

~~d ~ııı~~tı dilı düzen kelime l~. 
l'ı ~ tcteı- tı da o kader gerçegi 
" ıı·~'!'ı fc~ı Y nnı kc!iır.c:l•'rin an. 
\o tt... ~· "'re Ynlxıncı killturUn 
t :t "''C1tın ;• ohnıyac::ı.k hulyalarr 

~!'\ 1Ynd:? ; ya<-a.mnktn olan 
~1t ttl~- kalmış nıasıı llıı.rdan 

~~ıı.; "lll.ckte olan &e'""c~e o ka 
t ""llQ.: .,. t;> 

~t 1 i l'tı astl nlan ıııey 
attltıll< ,.b l e r i " an1 nmJarır .• 

uluıunası. nr.ıl4.tıcı ve . 

Çürıkü bilirlerdi ki, onları ictcn, dıJtan himaye edenler vardı .. Göz· 
feri açık oldJğu için 1ikôyel otmesini, ve jİkôyet etmenin yollarır.ı bilirlerdi. 

Eğer orılar memurlara para yediriyor idiy$eler, bu iki tarafın kôrına. 
fakat muhakı:ak devletin veya bir Türkün zararına olon bir alııveriJ neti· 
cesinde olurdu .• Ycı memur ile vergi fazlasını pcıylcııırlar, veyahut Türke 
oit olan bir hakk! beraber yerlerdi .. 

Türk topra~ındcı ve Türkler arasındcı bu kadcır serbest yoıcıyan, ser· 
besi ve çok kawnan bu gayri müslim unsurlar, yine millet olr.ııak, Türkleri 
sevmezler, ve haklarında iyi dü~ünceler beslemezlerdi.. Şahsr dos11uklor 
yok değildi .• Sadık Beyin, Murat Beyin, ve daha ıu veya bu sınıftan bir 
çol: Türklerın, hıriıtiyan, yohudi epeyce dostları vardı .• Fakat komişyoncu 
Miltiyadi, yalnız Sadık Beyi sever, ve sayardı .. Bütün Türkleri eleği! .. Mus· 
tafoııır. bile, Plôton ve Mikail adlı iki sınıf arkadaıı vardı •. Bu arkadaılık 
dostlulr derecesine kadar da çıkmııtı .. Fakat Plôton ve Mikail ic;in, bu ıah· 
~i dostl:.ık. Tür:.. dostluğuna ~adar gidememiıti .• Mustafa bunu hor vesile 
ile hissediyo• , ve icinda acı duyuyordu .. 

Bazı rr.ektep merasiminde, Mustafa Plôtonun ve Mikallin "Padiıahım 
<;ok yaıo,, duasırıa iıtirok ettiklerini görmüı ise de hususi görüımelerde 
onların "bizim p:ıdi~ahımız,. dediklerini hiçbir zaman IJilmemiıti.. Adı 
geçerse, hep "P{•diıah,., "sizin padişah,, derlerdi .. Plôtonun flvinde Yu· 
naıı krolıııın ıesmi varmıi·· Bunu Mustafa gözleri ile gl>rmemi~ti,. ÇünLii 
resim babcs·nın yalak odasında asılı imi~ .. Onlar Türk arkcıdaılarının 
'"bizim patii~c;hımız,. demelerini "bizim patrik,, sözü ile karıılarlardı .. 

ıPatrik de kımmiş?. Mustafa o zaman bunu pek iyi anlıyamomııtı .• On· 
)arın en büyuk papaslaıı ise, nihayet dinlerine, kiliselerine hı:kmederdi •• 
Tebaalık ııleııncie hükümete, padiıaha da kcırııacak değildi ya ••• Plôton 
Mustafarıın l:u düıünceıini cerhetıi: 

- Nasıl kcırıımazlar? Fatih Sultan Mehmet onlara ferman vermiJtir . 
Sonra da Osmanlı devieli, bu fermanlara riayet edeceğini b:1ıka devlet· 
lore karJı dr.ı taahhüt etmiilir. 

Plôton lu iıl Mustafodan daha iyi biliyordu .. Haıtô o, Aydının çok 
eski tarihin~ de vcıkıftı, bunu birkaç yıl önce Tralis harabelerin. berabeı 
gezdikleri zc mc;n göster:nhti .• Tralis eıki bir Yunan şehri lmiJ.. l!s~i Yu· 
nanistan, yeni Yunanfstan •. Rum, Yunanlı .. Netice se~iliyordu .• Yahut PIE-· 
ton sezdi11yoıdu .. Buraları çok eskiden onun ırkından olanların imiş .•. Bel · 
ki de bir gün •.• Burasını a,ılc söytiyemiyordu •• Fakat hep bu düsünce ile 
heyecanlanıyor, ou dOJÜnce ile büyüyordu.. Onun bu düıünc•uinln ger· 
çflkleımesi C:monlı devletinin zayıf düımesine, par,alanmcmna, dağılma· 
5ına v?beste idı •• Şimdilik b~ bir ar:u idi •• ileride belki, t•ı•b.Cüı haline 

de ge~ebilirdi.. Ve Plôton hi' şüphC$İZ, bütOn ümitlerinde, Osmanlı Jmpo· 
rotorlugundall ayrılmış olan kücük Yunanistana dayanıyordu •. 

...... .y. 

Mikoilin dayanacağı, rendi milliyetinden böyle bir devlet yt.kt11 •• Fakat 
onvn da daycındığı, maddi, manevi bazı kuvvetler vardı .• Bir defa Mikail, 
E~mcni harllerme, Ermeni kültürüne, Ermeni tarihine daycmıyoıdu.. Ona 
gere Ermemi olfabesl, insanın tasavvuru mümkün bmcn seda!'1rını ihtiva 
eınıek dolcyı~ıyıc, dünyunın en mükemmel alfabesi imiJ.. Ermeni harfleri, 
Eı meni yazısı da dünyanın en eski yazılarından imiı.. Bu suretle Ermeni 
tarihi, Ermeni kü!tiirü de kıymetli antikalar arasına karı~mıı oluyordı; .. 

Vakıi. Ermeni antikcılarının Yunan antikaları gibi, Avrupu:ıa cok me· 
raklılart, c;ak sevenleri, yoktu .. fakat Yunan antikalarının güıel ıonaılur 
metuı olmasına mukabil, Ermeni antikoları do bazıları için biı siyaset me· 
taı olmuştu .. Ermenileri dıı ltandırara< onları istismar edenler vardı •• 

lıto Ermeniler, bir de her vesileden istifade ederek Osmunlı devleti
nin kuyusunu kazmak isteyenlerin, bu teıvik ve müzaherelir.e doyanı· 
yorlardı., 

Arada o~r, baJ kaldırıyorlar .. Delice hareketler ile kon dökülmesine 
:.ebebiyet veriyarlr.rdı .. Mikail, dayısının ve kendisinin bu haıe~etleıi be· 
ğenmeaiklorini söylüyordu .• Fakat bu beğenmemezlik, harekeıir. p•enslbl· 
ne ciegil, zamanına aitti.. Çünkü mevsimsiz teıebbüsler, kuvvcmn israfına, 
beyhude haı c;anmasına sebep olarcık gayeyi tehliyeye düşDrob lirdi •• 

Kaleyi dışından olmazsa. içinden :zaptetmek de vardı.. Platon ile 
Mikail, Türk mektebine gırmi~ler, Türkçe 0 ._uyarak tahsile karnr vermhler· 
se, burırla o:lelerinln elbet bir maksadı vardı .. Osmanlı de\ lçtının bozuk 
idare mckanızma:;ı her gelene açıktı .• lstanbulda, sarayda, Sc:bıôl:de az 
mı Rum, Err.ıcni vezirleri, pa;aları, yüksek memurları vardı?. Hele Osmanıı 
devletinin dıJ münasebetlerini idare vazifesini üzerine alon •efirlorin, ve 
maiyetlerinin birçoğu, hırisliyan değil mi idi? .• 

Belki bunlar O.>maıılı devletinin dimdik durduğu, ve milliyet duygula· 
rının uyanmcıdığı, Balkanların yanıp ıuıu~madığı devirlerde tcıdıkane :ı 
göı ı:ıüılerdi .• Fakat ~;md: buna imkôn var mı idi? .. Her unsuıuıı, her milli
yetin nefesi! Nefsi! diye bağırdığı bu devirde Ermeni paia, Qum 'llezıı, 
Arop kodıasker, Arnavut müşir, belki de clele verip Türkü ol aş~ğı etmeğe 
çalı~c:caklardı •• Hele yeni fikirlilerin elierine gececek idare ~vvvetini, si· 
yaset nüfuıuııu, mutlaka kendi vicdanlarında, benliklerinde. inkışaf eden 
yeni emellere, ihtiraslara göre ku!!anacakları meydanda idi.. Mikail de 
bunun için <colı~ıyor, hem de çok çalıııyordu .• 

••• 
O ma'orda Mehmetçik ailelerini Yemenden sonra en çok hgal eden 

yer Mcıkedon)'a idi .. Az çok münevver sınıf arosındo da el\ c;olı konuşulan 
me\ole Makedonye1 meşelesi idi .• 

Balkanlarda geri kolan Türk topraklarını da Osrrıal\lı -:evletinden 
ayırmak !ı;in, devietin lc;inde, dışında c;etin bir mücadele bcık.mııtı.. Blr 
torcftan Mokedonyonın Bulgar, Sırp, Rum, Romen tebaası, di~er taraftan 
Bulgaristan, Sırbistan, Yurıonisla!'I Romanya, elele vMfrek çeıeler teşkil 
elmııler, O~'l'lanl• hôklmlyetini baltalamak, ve yarolaccMcm fımncı ic;inde 
<.'evirmek ıstİyt\rlardı .• 

- Devamı var -

Polislerden 
kaçarken ... 

Adliyede bir mev&al 
peAMcereden d ' ,ap 

ölitl 
Dün öğleden aonra adliyede feci 

bir vaka olmUD, dolandın::ılık suçun. 
da.n mevkuf bulunan b'irial poUAlerln 
ellndc.ıı k~mak !:!terken !alncı k4t 
tan dU§m~. parç<ı,nnma.k eurcWc öl 
mU§tUr, 

Bu, Be§lktaı;ta oturr.n ve evvelce 
gUmrUkte call§mı~ olan Fevzi aduı 
da bjrialdlr.' Fevzı birkaç gUn evve 
blrtslnt 20 Ura dolandırllll§, yakalan. 
mış ve dOn hııkkmdakl tahkilrnt biU. 
rflerek adliyeye g6ndcrllı:ul.§tlr. Fev 
si mUddejumumlllk kapm ODUndrı 

poll.lllerlc beklerken her ne b&hllBUUi 
oluna oısun ka~mağr kurmu, ve po. 
llıılerin bir anlık gafletinden latlfade 
ederek tırlamrş, icra dairelerine doğ . 

ru kofmap bnşlamıııtır. 
Fevzlnln niyeti icra d~·eatnın ya • 

nındakl pencereden bahçeye atlayıp 

kaçmaktır. Fakat pencereye çıkmca 

ayağ'ı takılml§, tepetakla'< yere du,. 
mU§tUr. Suırut sonunda beyn.ı parçala. 
nan Fevzi derhal !SlmUıttır. 

Yakaya nllbet1:1 mUeddlumumı ma. 
avln1 Cevat elkoymU§, tahkikata baf
lamı§tır, 

-o---

lktiıa'ı: VekHinin tetkikleri 
lkt~t Ve-kili Sırrı Da.y qfin <le 

tetkiklerine devam et.mj§tir. Ve. 
kil, dün öğlede-n sonra F.A.i:bank 
:kömUr satrŞ şuhesinde bir m!id
d'et meşgul olmu.stur. 

latanhulda kaçak çalqan 
taksiler 

?trnDınkat kazalarında ~'IŞ&n 

takdfler.in beztlarmın kaç.ak ola • 
:rak ff'hre geldikleri ve buratln 
seftte gj?'<:H.!dcri görlilmüştlir. Bun 
1.-ır hakkında takr1>e.Uı. IJeşla.nnuş. 
trr. Pilülm18.l"l :o.o!r1llee~tir. 

~ıl evve ki Vakit 

17 EylUI 918 

Bakunun işg~li 
36 saat muharebeden acnra. Ba~ 

Azerl>aycan kuvvetlerj tamfmdan a. 
1ınm1ştır. 
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Bir lubşa teşvu,. 
ıaçlaıa malılltnı 

ol da 

s PO R l ··------------------- 7,ao Pro;;ram 7 32 Vüc•ıdUm~U c;z. 
Pazar günü yapıl~'-ak lik Jıl}tıraıım 7,40 ajans 7,Ciô • 8,30 Kaıı. 

maçları §ık program pi. 12,80 Pro;ram 12 •. 

t.taobul Futbol Ajanlı-tından: Karışık prcgram pl. 12,45 ajana 1:; ()'.! 
Fenerbabçe Stadı: • 13,80 Nihavent ve Hır.l\z. makar .. tıı 
Saat 10 da Topkapı _ Alemd•H rından ,arkılar. 1800,Pror.r"m J<;n-; 

Hakemleri: Muhtar, Sad~-. Ru,en, Fasıl heye:i 1 ı;,,15 Saz el!Prle:i J!l O" 
Saat l2 de Demlrspor ·- t!nkap&::J J\onu~m11. (zlrauı .,aati) '9.15 ılr1uıı l 

Hakemler!: ~ccdet, Hıı.yt"i Nt~t, , mtizl~l pl 19 ::o Haberler l9,4S ~r· l 
t><::ıt 10 daldkl\ t9.55 Kart~ık make.rn 1 

Saat 14 .--ı. ı.•cncrb&h~e - 1'8';:sjm !ardan ,arkllar 20,15 radyo ı;-ıı.utesi 

~enlerde, Alemdarda.ki .. 1ı;
tih.ıı.t apa.rtıman rnda, ~4 ~·annda 
Aij ~ıman adında k:ı.tildcn sabı -
kalı birisinin i'fletmC'ktc olduğu 
l-ir randevu evi b:ısrlmıı1, içeride 
t-lr ~k ku..!.'.ırla beraber henliı; 16 
~ r.ıımr bitirmemi~ Nezahat ve Se. -
ln.hat adımUı iki kc.d•n bulun
nıu~tıı. 

Yapılan tahkikat sonundn, Ali 
~illa h'rlıkte Nc1.:ıhatin anne. 
E-i Hayri,·c öz kızını fuqı:;a teı:vi:C

tcn "c Nezaiıatle birlikte ynkaln
nan Hamdi isminde hirlıi de re
c:it olmayan k~ls n•iinıı~cbettc bu
hııımnlt.tan ikinci ?.;;.,r ceza mah
keını-s;ne verilm·..,ıerdi. 

Hakemleri: Halit, Gollp,, Ali, MUey. 20,45 film mllzit;l pi. 21 ()(' konu~mıı • ı b h ö V 1 
yet, 21.15 müzik soh\1etleri 2t,45 radyn 1 e sa a g e 

Saat 16 da Be.§lkta~ ~ Galat&sa· senfoni orkestrası :!2,30 H,lberler 22. ' 

ray: hakem~eri: Sami, Nıhat, Şeklf' 60 kapıınış. ı H kl - d 3 d f d• } • • • fı J 
şeref stadı: er yeme en ıonra gun e e a muntazaman ış ennızı rçs 8 

Saat 10 ela Kurtuıu, - P ... Hlııac RAŞiD RIZA TiYATROSU lı 

Hakemleri: Salt. LQtfi, Mlnir, Hi\Ltor; PIŞK1X bf'raber ----------------------..,_-...------~ 
Saat 12 de Beyk?Z - Oavutpa,a 

Mulm.l:e"-t' diln biti:-:lmiş ve Ali 
Os:m'!n 6 :\;'. ı 1 ~., hapis v~ 6" 
ı:rn Ga f'~ır p:L-a cezasma c:arptl. 
:m~tır. Hrn"'iyc. brcttkınrb. kmr:et
li de .. ! olmadı~ndnn bcr:ıct ct
nıi~. Hıım"i. h~,.,·7tl.,.ki dava da 
Ne?A~ .. tfn ~·ne;: büyiitüldüıfün•l:n 
sukut f'trniı:ıt.,r. 

H~ka:~ı~~ı:d~·;~~~Y!:::~ z:_ld Veh Her aı.ş~~YS::~:ı ,aoı ııa li(Avl PL··ıl 
Hakemleri: Babaettin, Scl\ml, Hali:, -- ~- -~ll-

Saat 16 da tstanbulspo• - Kuım_ \ "od-vll - S - r,.rrlf> ı 
4217 plaka numaralı kamyonumun 

paşa: Hakemleri: Feridun Muııtata 1039 sa~"llı benzin kamu~ kaybet. 
r Umumun nazarı dikkatine "' -· F~re · tim, 'I'cni.sinl alacağtmda.n eski kıı.r 

Kömürcüler narkı:ı kaldı. 
rılmasını istiyor •ar 

Köınür tikcarlan, t:caret oc.la
s;n a mtira<•aat ederek BulgariıJ

tanda bu !'\ene kömürün 7 kuruş 
~O p&.!'a ve-ya 8 kuruıı olduğunu, 
binaenalt>yh na?'kın kaldınlması -
nı jo,tC'.miıılerdir. 

KömiırcUlcr, bir tedbir almma
örğı tl\kdirde §e?ırin kömllrstiz kal. 
mesı ihtlm:ıli bulunduğunu iddin 
e1mektedirler. 

Çatalca MUddt'lumumllltlnden: 
İltmat: 9f2/849 
Yüksek fiyatla taban helvası sat

maktan maznun YenilcöydPn Karan~ 
fil Demirbjlek hakkmda .vapılıı.n du. 
rtı!jma neticesinde adı gl'~nln milli ı 
korunma kanununun 31/2, :;9/3 ve 6:? 
tıncü mad'1eleri gereğince 6 lira. ağır 
pua ceza.siyle mahkflmiyetine, 7 giln 
müddetle dllkklnınm kapalı bulunma. 
una ve karar keabi kat'iyet ettlğ'i.-ıde 
fltnma karar veri!miıı ve bu karar do 
iktisabı kat'lyyet eylemi~ bulundu 
!'!'undan keyfiyet Uln olunur. 

fEREKE TASF"tl'P: lL\NJ 

Be.\ oğlu f ncU Sulb Huımk Hı\ kim. 
Uğlnden: 

942/15:1 

Nl.şanta.ııı Güzel bahl:e ~okak F&mJ. 
na apartımsnm 4 numar:ılı dairesin
de otıırmıı.kta iken ö!en doktor Tev. 
fik Kenanın terekesjne a:ahkemeec
eı konularak tasfiyesine kıı.rar veril
ml§tir. tıAn tarihinden bMıamak 07.e. 
re alacak, verecek vesalr ~urctle atA. . 
kada.rlarm bir ay zarfında • Beyotıı. 
Dördüncü aulh hukuk >-A.kjmllğln~ 

:mUracaııt etmeleri ak.91 tft.kdlrde mu. 
raeaat etmeyenler hakkır.da K. K. 
1161, 669 ncı maddeleri bilkümlerj tat-
bik edileceği Uln olunur. (41117> 

JSTANBUL BORSASININ 

16-9-91t Ftyatlım 

Ka.,-~ı'f 

Londra J sterlin 5. 2f 
Nevyork 100 Dolar 129.2Q 
Cenevre lOO İsviçre !'r. 80.36;; 
lıı(adrid ıoo Pezeta 12.93i5 
Stokho\m 100 İsviçre Kr, S0,80 

1 
ESHAM VE TAm-a.\'l' 

%7.5 1933 Türk borcuTra111 I 23,!IE 

Diptomah eczacı aranıyor 
1URKıYE ŞEKER FAIRIKAl..4RI AHONIM ŞtRKETINDtN: 

30SO :.ayılı Barem kanonunun bükllmlerl maclbJncıe lkttaap ~ı 
Mrece üz~tj~ Turbııl fabrikamız lcla •lplnmalı blr ~ almacak. 
tır. AJh ·~ &c.nra kendüıine barem kanununa J'Öre bir l~etme dertOHl 
verllttekhr. Ev fabrika t,arafmdaa termn edll~k ve bir miktar ktra 
almacakhl'. Talip olaıl1arm Yeni poetabane a.rkaınnda Baku Baamda 
8. C'Ü kattaki Büromıır.a yazı Ue raftncaatları. 

latanbul Vakıflar Direktörlüiü llinlan 

ObNl 
Net ldrotil pamuk: 

Kllrdarı 

1000.kl 
tık tem1ut 

217.lln. 60 Kr. 

Gureba but:1hanealndfti Tıp t&külteai aerlrlyat)arma lllzumu ol&n 
yııka.rda. ema " mikdan yazılı pamuk açık ekelltmeye konulllW§tur. İhll· 
teeı 25..SJl42 to.rihlne mü•d!t paz&rte&j günU .saat 16 de latanbul Vakıflar 
Ba§nıUdUrıütt btna.sındıı. toplanan ltomlayonda yapılacaktır. Ş&rtname.ı 

her ,Un levazım kalemjnde görUlllr, (9997) 

[ 

l:ıo.oo 

m.oo 

~I Belediyesi ilanları ·' .] 
=-· 

1125 

H 10 

Aka.rayda 1ncbey maballeıııt:mn Ko . 
(1lbe7 eokatmda •t inci &dada 26,50 

•1met.re tnurabbaı aa.lıah a!'MJUn atışı. 
Altsarayda lılealh pqa ıa.a.hallcııinln 
Cey!J.n aokağmda. 5S UııcU adada 
~o.oo metre murabbaı ııabalı ar1anuı 

au,,ı. 

'Unk&pazımda Hacıkadın ruahaılelinln 

K!tJp Çelebi Voy_nok eokağmda 13-2 
numaralı ev ankazınm sa:l§ı. 

Tahmin bedelıeri ile Dk teımna.t miktarları yukanda yazııı işler ay • ., 
a \-:'t açık tı ~ltırnıaya konulmu~tur. Şartnameleri Z&bıt ve Muame!At Mu. 
dtirlllğU katı:ınınde görülebilir. !haleleri 2,10.942 CUma gllnU ııaat 14 de 
Pııjml E .. crıe:cndt yapılacnktır. Ta.tiplerin !lk teminatı makbuz vela mek. 
taplan \•e k;.ı.ncnı:ll tbrazı llzımgclen diğer veslkalarly!e ihale gOnU muay-
)czı saatta rJa. ml EncUmcnde bulunmaları, (10134) 

Hakikati anlamak 
ıazımdrr 

8a:ı1 kadm ve erkı-k!er bu Ba§ta.cı 
yukarı pahaltlıkd:ı. yenlsiııl al:ımadıtı 

çent& -re kunduralarmı bo\'lltmak lçiA 
1mndııra boyacısma \ ·erirler, Bo)·a.nan 

çent.ayı aldıflDcla far.kına \'&ramar., 
lar. 

, . akta ki yüksek pualarla yaptıfı 
nadide elbi-.e!l:lnl &iyMek çanta'Jmı knl 

tnjıına aldığı vakit o güzel t>lbl~11l 
ller &&rafına siyah kuodun boyası le. 
kelerinln pktıtmı ıtırttr. 

Bo sefer eyvah: Ne l•palım boya. 
aya verdifl paraya mı yollaa eJbi~-

1 al.ne verdft111e mı &arRD. İtte bu &ibl 

i
j ~rarlara uf ramamak i!:l.--ı doğnı~a 

Sultan laamam Meeedf't ban (%8) Dil. 

-rada boya mlitehassı91 Osman A!:>-
durrallmıan atölyesine mllr.aeaat eder. 
11e11lr; e@kl boyam solmuı, l"l'llg'inln m.ı 
dul ıeçmlıı olan ~anta ve kundurala
rmısı hılmi mrette bnyar ,,. yepyeni 
yapar, Hakikati anlaml!lk bir ttt.rüı,., 
De k&ftdlr. 

Yeni Eserler 
AHMET 

Ata Halil Yonca•nın killeme aldığ; 
bir memleket eocutunun blnbir tUr\ü 
macera ile dolu olan hayatını canıaı:. 
dıran bir h5kl.ye. Fiya.tı 50 kuru~tiır, 
Okuyucularımu:a taniye ederiz. 

Beyof lu Biri.net Sullı .Bııkuk BA
ki.mllilJtdea: 

942/938 
latanbul eleklrfk jcfarH'!ntn Annt 

Şak aleyhlne ıkame ettiği da\'&nm 
devam etmekte olan muhadceıuesı H. 

naamda, Müddeialeyhin evvel~ A• -
ma.lımeııcit Kamhi han 1 numara.da i
kamet etmekte iken hilen da vet,iyeye 
verilen m1'fruhatta.ıı me~r )kame~ .. 
glhta olmayıp yabancı memlekette 
ve meçhuı bir yerde bulunduğu anla . 
mlDUftJr. Kendlıuıe 15 g1ln müddetle 
Dinen tebUfat icraama ı· ... rar ver}kn~ 
olduğundan mub&k~ni.n muall.lk 
bukmdağu 8.10,9f2 tarlhiMe U4.t 10 
da mahkemede hazır bulunmaaı nya 
btr Tekil göndermeat davetiye mıııka. 
mma kakn olmak tize~ D&n dmmr, 

(•1123) 

İttanbol AsltJ'fı 1'~1nc:O Bukuk m. 
'Jdmlilinden: 

Yanı tara!mdan, Panpltı Barutlıa 
:ıe caddeat •ıs No. lu eYde mukim lkMı 
halt hUI?' llta.metglhmm belirsiz ol. 
c:loğu taayyün eden .Anna. aleyhine 
mahkemenin P-42/83~ No. ıa doııya!I: 

nenin hUkmU yoktur. 

Haydar Balkan (Hl'!l) 

"'*. 
Sellmiye 3 ncU kolordUdan almlf 

olduğum mu•;&Zr.&flık terhls te&ke. 
remle Edlrnedc aakerllk şubesinden 

nldığrm ihtj;yatıık vu»cumı da kay. 
bettim. Yenl!<ırlnt çıkaraca~ımdan ea. 
kilerinJD hQkümleri kalmadı~ı llAn 
ederj,m. 

K~•r Bacıkadm Ç1kmar; M>

kak 18 :-;,,. e\ de mukim lneboluta 
Hacı Haaan oğullarıodı..n Heh~t 

İıımail Hlisamcttln l S'.!S doğumlu. 
(U124) 

• * * 
M11.!atya nütua memurluğWı.d&n al. 

dığnn nutua kA#ıdrmı kaybettim. 
Yeni1ııni ataca~ımdan ~kiainin hUk- 1 
mu yoktur. 

Binnaz Tümer (U119) 

Kartalm Dolayob& karlyainiıı l'en
dik yolund& klin muhtelit mlkt&rlar -
dakl 3 kı'a bat ve 80llradan üzerlerj. 
ne ınttkaJ eden bir ev ve karjye deru- ı 
nunda bir parça bağ gürumukl ce. 
man 4: parça gayrimenkul ~- sani 90 1 
ve Mayıa Vf yoklama. tarih ve H, 4:.2, 
'3 ve 220 No, lu tapu kaydlle Anı&. 
vut Şakir ve o:;ıu Basan Tahsin üzer 
lerlnde iken her ikieinln de kanunun 
ne§rinden evvel muhtelit tarihlerde 
vetatıariyle blr tek va~ri Fatma 
Meziyet Noyan intikalen ı~ı;llinln 

yapılmuı için müracaat etmif o.ldu -
fundan tarihi at.Uue tuarruf edildiği 
cihetle lfil~ No. lu kanunun §ümultL 
ne girerek kıymeti hukukiyeainl kay. 
betınlt kayda muıtenit bulunma.a iti· 
ba.rlyle her ne ~ureUe oıuraa olsun 
lıükmt ftya hakiki qhaaı a1A.katan. 
dıran yerlerden olup olımadığmın tev_ 
llikt i~in tarihi llAndan itJbılren 13 
g\ln aonra beTayı tahkik maha.l.llne 
gidileceğinden hak n al~k& lddiamn
da bulunanlar oldufu halde tasarruf 
nsüralariyle birlikte tahldkat gttntlıl.. 
den evvel Kart.al tapu .ıri.cfl mubattz.. 
bfma ve talıkPtat gilnQ maba!ltne rf 
dfle<:ek .memura müracaat etmeleri. 
Dln oılUnur. -(41~ 

...... p .... 

~---~~~----.--------------------------------..,....-

Ue açılan ~t1nma davumm duru,. 
muı eonunda: Yuııan kanunu med~· 
nlıRııin 15 nci madde91 murib{nce ta.. 
rat!arm boııanmalanna ve çocutua 
ana yanmdıı. lpkaımıa 'f'e 1068 kuru!I 
muarlfi muhakemenin Anna'ya aldi. 
yetine ll.i.9f2 tarihinde rarar veril
ml§ ,.e yazılan il.A.m mahkeme divan_ 
hanesine talik edjlmi§ oldufuııdan M. 
aleyh Annıınm llA.n tıırlhin~n itiba
ren onbe~ ı;t!ıı zartmda mUracaaUa 
temyizi dava !'deblleoeği ve aksi tak 
dlrde hlikmUzı kal'11etecefj buSU.!U I· 

Jltıddei tnebolunun Kan ~a k"i. 
ytındeıı. Hatip oflu lıluatafa kansı 

Zeliha vekill dava Tekili Hakkı Ergtl. 
l\ln Kara zatna 1föyUn,,en Hıfır oğlu 
Jleh?l'et ve rüfeka.ısı a~yblerjne ika
me eyleditl veraset dava.mım göril1. 
mekte olan muhakemesi a:ırumda 

Giramdas k6,,Unde mukim Kaya et. 
mu koylU Terzi oğlu ölt\ Mehmet 
varisi Netiae'nln oğlu Ali Osman eY· 

lAdı Salim ve Neti.senin kocası Billl 
ve Şefikaruıı torunu Ahre~t ve diğer 
'V&rjı Ne!i.ııenln oğlu Ha!'l.n ııamlan. 

na çrkanlan davetiyelerinde ikamet • 
~Ahlannm mechul oldut'..ıııdan bil& 
tebliğ geri çevrilmeai Ul:erine mUdde! 
vekili sözü geçen dört varise tebliita· 
tm na.nen iCruınt talep etıul.§ ve ta. 
J~p de muvafık görUldUğunden tebl!. 
ğatın Ulnen kraama ma:ıı:.c-mece ka. 
rar verjlmlıı ve muhakeme de 23,9, 
942 çarpmba gllnU eaat 9 za ~ 
llk b'Jlunmut oldU#UJldan yeTIDll mez 
kılrda ya. bizzat nya ktndilerinl te:ıı 
IJilen bir vekil göndermeleri ak.s1 tak. 
dir.ie baklannda gıyap muameleai ya., 
pılacıı.ıtı teb!lğ makamına kıtjm olmu · 
ü:ı:er~ keyfiyet un.n olunur. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksil~m:ye konulan uı: 

1, -- Su işlt.ıJ on altıncı §Ube mUdUrlüğU bölgesf içinde bulunan :Aran. 
yn o~ ıısının .. ulanması için yap;ıacafr kana! ve lmalAtı aı.nalye ln§aatı. 

"!'u!lmın edi!eı. ke~if bedeli fiyat vahldı üzerinden (762.32f.) lira t06) 
l.urunur, 

2. - Ek-. itme 15.10.942 tarihine nı.'ltlayan per;;embc gUnU ııaat (16) 
G" Ankar:ı:in Su ı'leri R<tsli~I bjnaaı jçlnde toıf.ana:ı su ek:ılltme koml:ı. 
~ cr.a 0-:!'•P.1,•Js kapalı zarf uııumc yapılacaktır. 

:ı. teı "ki :er eksiltme §artnamesi, mukavele p:-ojesl. bayındırlık t,. 
lNi gr.nei ı.ıırtnnnıeııj, umı:ml su l~lcrl fc.nnı şnrtnamesı ile buııusı ve fenni 
rıı rtnnmı .e. ı \e proje:c-ı l3&) llrıı. ( 12) kuruş karşılıgında su l~leri rei.ıı_ 

lı~.nucn r. ıı '•ııır!er. 

4 - 1<;:<-.ıt.meyc gırı>bitnıek için istcit!llcrfn (34.2431 lira (00) k11. 
ruı;lul> muv'l\11.at teminat vermesi ve eltsiltmenin yapılacağı gl'ı>den en az 
u~ gUn eınel t.ır dl'"kt;e ile Nafia veka.lctine mUracaa.t ederek bu işe mab
ıı..s olmak üZ"Te 'eajl;a ıı.lmaları ve bu vcsjkay1 ı;öı;tc:-D1cleri ııarttır. 

Bu mllddet ıÇ;lndc vcslk" ıııtc~l.-ıde l>u!u:ımayanlar ekstıtıncye giremezler. 
:;, - tsı~:, ıil~ruı tekli{ mektuplarını lkincı maddede yazılı ı.aAtt&n bil' 

·ı~t ıtnc..rJıne kadar ~ iş•eri rcıs;ı~ne makbu" Jw.r§tlığın::Ja yermcleri 
1 ::·muır. 

Postada (\!on gecıl.ııuler kıı.hul edi~ez. •'iS31 9t'SOJ 

lln olunur. ( 41122) 

SARl81 r4~1M fl~ 
~u1Jdı~ yer: \".\1\11 \t.\ ntusı 

Uırmm' Nf>şrlyııh ldart tdf9 
Rt!fll< -4 tırrıf'I \,r,rıırlı 

Nişarıta~ı Kız Enıtitü•ü Müclürlüiünden: 

ıoo }' ~O X 60 eb'adında btr fırınlı, 4 ocaklı musluklu ôalm' !"2 

poııu ve bir knt sandığtru ve 1 m, metre kalınlığında aac;ıa 
auet mufbak yemek aohaııı ac;ık eltalltmeye konulmuştur. 

ı - Mul:U!ır.rnen bedel 3i::i0, muvakka• 282 liradır. 

yag;lııı:,, 

2 - !::k~}:tıt.r 194? eyl<ı!U1ıtln Zl nej pn:artul gtlnO aat 14 !1e nk 
~k m~i-\:t.pler rout-.aafptiti blnaıımda toplanıLn Komiııyon tarafında.o ya.,ı. 

ıacaktır. 

~ - Şo\:-lr.&me ile krokisini ~örmek IPttycnlerln o\rut !<!eresin. y,. 
ekı!iltmeye ı~tır11lı edtte:.Jerjn d~ bu i~1 yApabllecek eblJyetı bala oldt•k. 
tarını tevsıi< tc:'.1:.rı vcstkall\n ,.e Ticaret odıısrnm 19•2 yılına alt kayı: va. 
raku. ile biti~~ beW gün ve saatte kom!syona ml1racaıtlan. .(9661) 

BICSAPLAB I 
1 tklnclıetrlD 

Kefldeslne ayrılan 
ikramiyeler: 

ı adet 1000 Ural!' 
l • 500 • 
2 • 2M • 

1' • 
ıo • 
'o • 

100 
60 
2:1 -

.. 
• 
• 

Mardla glmrlk mubalaza ta<Jarf 
ıatımaıma komlıyoaaoctaa 

Cin.ti Mık dan 
kilo 

Mubammtn Mu\'akkat 
bedeli teminatı 

Lira Kr Lira Kr. tarfhl 
Sadeyağ'ı 6000 18978 l'e H28 oo 22.9.942 aalı 
l!:t f0800 28968 !X 2172 00 " 
Kuru ot 70000 1898+ Oô H2f 00 
Saman 180000 20628 "° 11147 00 

• 

Odun 700000 24080 OU 1806 00 ., .. 
A - ~{&rcın gUmrtik muhafaza taburu lhtiyacı için yuktl:"da 

kalem erzak, yem ve ma.br'Ckaı mukaveleye bağlanmak aurctlle e 
kon.ılruuŞt.ır. 

B -- Şari11amcler koml.ayond11dır, Her gUn görUlebillr. 
<: - EkıııltmCıt!r Mardiııde &limrUk mu!ıafaza tabur karargA.!ı 

da yapılacaJ.:t:r. 
D - lst-.lillıerın m'.layyen aatten evve! teminat mcktupta.rJe 

nya ticaret od&!:".ııa kayıt!: olduklanna da\r vesaıklerı, ıekllt ııı~t 
havi kapalı ıaraannı ekaıltmtı l!aaUndcn blr aaat cv,·eı koml3101' 
Uğına makbuz mukabilinde vermlı olmaları ve ekıılltme eaatın~ 
lar: llAn olurı~.ır. (9369). 

Bile<-ik Nafia Müdürlüği.indenr 

1. - I:."k.!il:meye konulan iş: Bilecik - Karak6y - Bursıı 'J 
5 + n6 - 2.! + 320 Klm, leri a.ruındalq eSa81I tamirat l:i O!llP il 
deli (~M6) ljra (99) kuru§tur. 

2. - Bıı f§in muvakkat temınatı (402fi) Ura (85) kuruttur. 
3. - Ek.eıltme 26.9,942 cuınarleai gll.nU ııaat (11) de BilecilC ısı 

binaıımdakl Narta mUall.rlUğU odasında t*kkUI edecek komıııyoıı 
da.n kapalı 'WJ"C uaullle yapılacaktır. ~ 

4. - Ekr.tltm~ §&rtnameaı ve buna mUte!errl evrak (278) 1'11 
del mJkab!itr.de Bilecik Nafia mUdUrıUğUnd1?n ahnablllr. ~~ 

15. - tııteklllerln ekııilt.ınc tarjblndcn en az Uç gtlıı evvel btr ritl 
Bilecık vilAyetıne müracaatla bu gibi eaaslı tamiratı yapatıi!coel<Je 
ehliyet vesikası almalan ıAzımdır. 

~. - Ek&lltmeye l§tlr&k edeceklerin 6 inci maddede yazılı ~ 
IH2 ~ılına ald Ticaret odıı.91 vcsika!t ve muvakkat teminatıarırJ 

11 
rak 2Hl0 ııayıJı kaı:unun tarifatı dairesinde hazırlaya.ca.kları ıcaP" 
ıarmı üçtirr!l oıaddcde yı:.zılı vakitten bir ııaat evveline kudar 
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reletiğin• ma.kbuz nıuka'illndc vermeı~rt lAumdır. 
Poatada vulrubulacait gecikmeler kabul edlltntz. 

Ankara J. Sctıncılma Komiıyonundan: 

Gin~i 
Pirinç 
Sade ~ağ 

Mikdan 
Kilo 

15389 
9220 

ilk teminah 
Li. 

692 
2•)74 

Ku. 
St 

5Q 

Jh:ılc ~n ,.c s:ıst~, 
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