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l'ele: ı.tualıal Valut.Poeta nttıMt: ti 

lla,valllllmız · Bava kara. 
llada tetllllllerde balanda 

.Sük,.ü ~a,.acoğJu aedı ki : 

Milletimizin gösterdiOi alakanm daha çok 
~~vvetıenmesine ihtiyaç !!~~,(~~, _ Bafv•ki' 

l l • • Şükrü S&raçoğlu ıaat 10 da Türk ha-

Qşe mese eslnln vakurumuveEt~uttayya.retab 
rikaamda çalışmaları tet,ktk et.miftt!'. 

Bqvekl! Saraçoğlu bu tetkikleri 

d •• v •• ~t aonunda Anadolu Ajanaı muhabirine Uga n no ası fU beyanatta bulunm111tur: 
I 6 

••- Türic bava kurumunun teııta. 
~ !erini gezdim, Millet, JlavacıJ.ıtı.nm ge· 

'"""- ııımeaı bakımından çok labetll gen~ 
Ord . · . . . 1 bir pllA.n Uzerlnde çalıfll:!.ığını ı-ör 

'dil unun ve memurların 1htıyacı pıyasadan tedarık eum. Bu ptl&nın ,.erçekle;tjrllme11 ve 
"-b!tek Yerde müstahsilden ayniyat verriıi olArak alı. havacılık ihtiyaçlarımızın tamamne 
~i ır. !Ju takdirde piyasada fiyatlarm yüka~ltilmeıi ~a~ı!anmuı 1çln mtlletlmizin göııter 

llerı kırıl;;,.cak, enfli.ayon vukuuna manı oluna. cilfi &llkanm d&ba çok kuvvetlenme· 
8 b h• L__ •• k.. · ·· • d d J [ atne ihtj,.aç vardır. u a 11 ınıgun u vazıyette uzerın e uru •· H&diııelert çok ıyt kavrayan balkı 

mızın, bagrmda bQyllttQte bir taer o. J 11LD hava kurumunu pyelerine daha 

---------~ çabuk Ul&§tır&eatma emtnh:ıı,,, ~------.. 
' azan : Asun 'Us Nafıa Vekilınin 

seyahati ~. V~tda milli iktnat mu. maddeleırini ıedan"'lı etnıdtedir. 
~~ızden birinin memor. Bu maddeler piyaaadan tedarik 
~. "'-'&e1f;inyağı, sadeyağı, pi- edilecek yerde dojrudaa doğt'uya 
ı:'1't .., "1~~- ve nnhut c.lağıtnıağa ıntistalıaillerden mMeli yüzde on Yeni Erzincanın ;ntaatmı 
~ lıtı erdıD. aynen veriJeoeik o- Ddbetinde a:miyat vel'(Z'lsi alına· tetkik etti 
'4t~J"eleriıı totan yardım bilir. llattA bu v..,;i .Otemi !fimdi Erzincan: zı, <A.A.) - 18 ıı:yıru t ""'- on lki aylık taksitler- yüzde yinni bet nlabetinde alınan cuma· runu Urenle tehr~ gelen 
4' ... ~ aJmac.aiı yaıılıyor. hububata bil• tetmll ohulabilir ve Nafia Vekilla:ıP a.net-aı AU Fuad c.. 
ı.ı.. ~ • bi7.e son amanlar ba vergblin llaaılatı ordu De her&- beıoy Yeni§e.hlrde yapıl.aı&kta ola'D 
~-telbt· •urett,. memurlarla sa- ber memvlarm da ihtiyarmı kar- bUtlln illf&&tJ ve kurutma kanall&nr.ı, 
ııa.~~ V&tandqlarm yaıama. şıla,abt1lr. araziye zarar veren dereleri gezerek 
~'-t4e kolayla'}tırmak için Bbe öyle pliyor iri milstabail. tetki,k.lerde buhmmq ve ıcap edenlere 1

'~hJo dola.,._. bir dllfÖnceyi lerden her t1lrlU ih~ maddele. &nemli dl.rekti!ler vermlftlr. 

Bqvekil Şükrti. Saracoğbı 

Bulgaristanla 
Sovyetlerin arası 

gergin leşti 
Vamadaki konaoloıluk men. 
ıuplannın memleketimize ge 

lecekleri bildiriliyor 
.Bern, il <A.A.) - Zllr4.hte çıkan 

Nouvelle Gu.ette'in Budapette muha. 
biri yuıyor: 

Uç Bulgar §eb.rine yapılan Sovy@t 
hava bUcumu Uzerlne Soıtya Ue Mos
kova aramıd&kı mllnaaebetlerln bir • 
denblre" V'llhlmle§tiflnl cıs.teren belir. 
tiler ba§göııtermtltlr. V&Tnadakl R.ua 
koa.aloalutu:ıun kap&tılnıuı, kon.eo • 
I01luk memurlan tarafından ya.pıl&a 
aakerl caırualuk hareketl,.rUıin netice 
atdir. Macar ~a.zeteıenıı. bekılmıa. 

kon10lolluk btnalannı1a Y"Pılaı2 ara,. 
trrmalard&, Karadenlzdekl Bulgar aı. 
km tahkimlerlnin pilAnla.n bulmı • 
muttur. Varnadakt Sovyet koneolow 
tıe konaoıoııJuk memur".armn: yakında 
Tllrktyeye banket edecekten bildi . 
rflmektedlr. 

,----------- - ·-
Milli Müdafaa tahvill'3rr 

harar otle satıhvor 
<Yaz.ısı ı nci"de) 

--------------------------~..J 

1 Aiman resmi tebliğine göre 

Kafkasyada iki şehir 
daha zaptedildi 

Stahngraoın manahe ve sokakları 
şiddetli savaşlarla elden eıe ge·ç,yor 
Berlin, 21 (A.A.) - Alman or

J u)&n umumi kararglhının tebli-
i j; 

Terek nehri kıyısında mUhim 
1'erelt, Vla.dminovski §ehilrei dütz 
marun mUda.faa hatları gUç ve 
mayn dökülınil§ arazi Uz:er..ııde ya. 
nldıktan sonra hücumla alınmış. 
tır. 

Stalin&Tad'ın bazı mahallerinde he
ııll.z aon derece inatlı. yapılan sokak 
mı.lharebelerl devam etmekte ve dU~ 
man taze kuvvetler getirmek auretlY. 
ltı tehri muha.faza ic;ln tlmltstzce uğ· 
rqmakt&dır. Şehrin 9lmaltndeki ana 
mevzle ka!'fl yaprlan yeıu lbrac: hll. 
cumlan dUrmana kayıpla.r verdiril
mek suretiyle akim bıraktınlmıştır 

Saratof yakinlnde Alman tayyare. 
lerf Volganm ktyıamdakt petrol sar
nıçlarında yangınlar çıkamıı:!ardır . 

Voronej'lıı batı §l.m&Un<te düşmanın 
yaptıtı mllteaddtt hOcumiar bir ken 
daha alttm kalı:nııtır. 

İlmen göJUnUn doğu ocnubunda ve 
IAdoga gölUnUn c.enubunM Sovyetı~. 
rtn arka arkaya yaptıkları tıuı.r ~uzıar 
blllUn aı.ablarm mU§terek aı.,~lyıe 

yokedi!ml.§tfr. Düşman cidcl' k&\'lplara 
uğr&mlftlr Ladoga gölllnde utaklar 

bir yUk gem.111 oatırmıfl&l bqka bir 
gemiyi haaara uğratmlflar ve bir 
l:uzlı botta yangın çıkar:llııuftır. Al• 
man Arkanje.l yakmmda ı~a körfe. 
zindekı bOyük İngiliz _ Au.erikan ka. 
fUeııinln geri kalan kıaım.ı.rma hU~ 
etmi§lerdlr. Uç ticaret gemi.it ap 
yaralar almı:tır. 

(Devamı Sa. !. 80. 3 tU) 

Sovyettere alre 

General Fon Kıayst 
nasıl öıdU ? 

lloakova: 21, (A.A.) - General 
Klelat bir tUfenk mermlSj ile ölmllj. 
tQr, Ge\leral, parla.k Sovyet kariJ us. 
ı;.rııızu nctıce!linde hırpalar.an kuvvet 
lerinı toplamak için t.ir t,.uıkm yanuı
da ve Terek nehri kıyım:<!a bUlundu_ 
ğu sırada ölmüııtUr. Ta.l·mtne göre, 
general tankın mazgal dclttlnden lı&. 
şm.ı uzattığı sırada tam .sabeUe alnı· 
na çarpan mermiye bedn olmuttur. 
Sovyetler generalin ollln.t\r.ll reamen 
bıldirmfşler ve Almanlar ~8 ayn; re1. 
mlyetle yalanlamışlardır. 

ingiliz Bahriye Nazırının nutku : 

Harp gemisi kayıp
larını telB!i ettik 

t. ~ıor. rinİD aynen V•l'J:tİ olanlı alınma- Şerefine belediye tarafından Ha.lk Kaldırılan el koyma 
!_ ~-topratı mah9uJJeTi O· sıııda ~ .. f~ PM vu- evin41e verileD ziyafette Vtli ve vil& h 4 • 
.~ ~--;aue hububat ınaMolü- clır. O -. ı.w&- ile &»nPM-: J*t.e. wıua.- ........_.. .-."" WJDd88 4 Zff h, ~yi!lılJıiılll~iMD.Jr.-'-li~ ~ t~:- illi !atin atıyor: ~ "ili ._. J1!11ii8Aeire ........ ..- __. m..utar • M8R bıılU1UDut. • ••..U da•al• -...r-, 
lb.~ .._.ı.ıa.. hmlrde e,klllei' olmalllbr ....... b..._t lllfWtü. Judlr. ••IUI • 22 k •• h • t • d • 
iL.~ -...tbı. hağladı. Bu tedbir 5iJlerj ~ yirmlbeflerin bedeli- 8&7bı Vekfll.ml.a ziyafette hazır bu- Cezalar·n ı·ntazın- ve ruvazor ızm e e gır 1 ~s: ~tıiu olagantl"ttt elfo- ni devtetten aldıkJan kin para lh- lunan Erzincanlılar " dicer ml.waftr r 

--.ıL- E Londn., 21 (A.A. > - A.mlraı. 
~ ~--:u1 ne~idir ki fay. ti)"açlaıuu tenıin etmil oluyorlar. ' lerle hublh&lde bUluntnUJ ve rzin • dan vazgeç·ıımesı" lik birinci Lordu Aleksandr, Şe-
~~ -.L_ink&r edemes. Acıabs Geriye kalan mallamu piyaaaya canda ıtırdüğtı aa.mlm!!.ik ve ıtıaeı fildde bir nutu.1< eöylemio ve aon 
..;:"°il .._ ._11ltt hakkında tatbik _., ___ ._ ..... m•'=nnror'--·, p:vaea. kabulden, bü~met ile halk aramndakı h 
~ .... ..-. !.'-... -- _ _.._,, ._. .,, d "" .. 27 ay zarfında lngfüzlerin 4 zrr · 
....... ~ """.' ... naemlekett.e ••t!h· ,.. ~an takdirde cıe ancak birlikten ve bir elle çauıınakta oldu_ ogru gorUımUyor ıı. 4 tayyare gemisi ve 22 kruvıı-
r:..,..... edl•~hr gıda nıaddelenne ook Jil)mek f"qatla ..ımaja ram tunu teabltlen duyduğu memnunlye zör yaptıklarını analtını§Ur. Bu 
.~ il-.. "C'lllft mfT Hubnbat .ar- oluyorlar Ytbde on nhbetinde ı.y- tini beHftmil v~. mQfter111k meaalnln 1 d 
~ ...... -.q "•ika eknıeti t*lin- n=-· v...:...a...: ..... _ --L--- o_._.:ıı__ ktymet.11 verimlerini örne.k olmağa de- Ticaret ve ıktısal vekllet- &urctle lıig11;izler bu 27 ay iç n = .. ~ ktıt•-- ..,_ -&-. - ........ una ~ • kaybctt:ilderı bu sınıftan gemile . 
._ • 0 -inin ihti'f9em& g6re kılhlnva.lıt.r. Muhtelif ihtt.:vaçlan ter bulduğuııu aöylemlftlr. dl b 
.... -- tin .&. __ ,a 1 l -hrlmi~ ıerı a ıyeye u rin yerlerine yenilerini koymuş ve ..._ ~~· ·;- zey 1--. .... eya- •ı·n para bnlm•&.. 1 .. - •6ren Vekil dUn aabab trene r- • ı 
~ .:::~ ı: .,., " 5 • ......... .. k I . . hatta noksar.ı fazla.sile tamam.a • 

......::• 8.SQJye, nohut ~bi •• m&a....-.11- l.IA Olmana bir kJ. den aynlmt§tlr, anaat erını bıldırdıler ld'w ~ ~ ed"I • ~1"1 .... , A"'i nuş bulunuyorlar. Zannedi ıg n r 
1.1_· -.....;. _nnlbafua 1 ebilen wm maJlannı ~ndUDderinden ... · 1 v · Ank 2· (Valci ..... birin .. -- go··re her bir'ı 35.000 tonluk oları ," s.~ntn devlet eli i~ tıp çdıaracakla.rdır. Baylelilde .... Murakabe heyetı aza lgl l!li::a ~uame~bi t:;? "Anl90n,, ve "Hove,. zırhlıları d r. 
......... ....~ ~~~!an ~"bı b!ta Peküet bqla1acak, ba da Ankara: 21, {Vakit muhabirinden) muı ve aonra bu karar kaldmlm•• ;. yapıl"'"'tır ve e?!er Tirpltz zırhlıs ~ L..~ "'- d&CıtJauaama Jl\I· ft riJqelm • "Jl • °' ,- •• ....,.. -
"it ~"'lbaz m.ı? Son gönlerde yatlann • . esı .neyı el'll'I - TetkllAtı kald.mlan ıaıe mllltepr lan henıevt gıda maddeleThıden mllte. sığmmııs bulunduğu Norveç limn 
~ ~ etya fiyatlannm ytik. lmaeütrr. l muavini Şevket Sllreyy~ Ayd~mtr'.n 1 velllt davalarm takibine ve cezal&rm nından aynbna.k cill-etini göstere 
~ olma~ lrarlısında zi- Esa .. n ~ b6J1lk bfr ordu · yübek murakabe heyeti !zllıfma ta. lntuına lüzum kalmadıt: bakkmda ~k olut'98 onun Uzcrlne saldır · 
~ ge'8n dtlttm. badar. nan her tllrltl ih~~Jannı te<!.. , ybd kan.rlaıtı. (Devamı Sa. !, Bü. 3 dl) ınsk için puMıda bekliyorlar. Bi · 
~ 1lleınar1anna ·1en n"'lı etmelı IU'llretinde oaan hlll• 1 rinci lord. inşa edilen kruvazö• 
..... ~ ....._ ven •Y· met piJuada ea MlJ1Ur aheı meı • d• k sa~'1.9'!11m da kaybedilenlerden faz 
""~-bayati ihti7aolann kiindecllr lllktmetia t.pla ilıti- Köcten ce ıaşe ıre törü la olduğunu söylemiştir. Bunlarıı 
>...~ karpbpm. Ay~ ~ loia mi~ ftll1tUile ~ Birlet!Jr Amerika tarafından tn-
~~ ~ miktarı ile ilıtl- piyueya mtıneaat etmesi tabii o. T h ~ d • k (T>-.vamt ~n ! . Sü .1 d.e) lug:' t:?re bahriye nazırı .'\lekaaııu. 
~ ..,_ fiyaı::~~':: 1~ .ttntıu hertne ytlloelme eş ır e ı lere 
\>~ .lll1ıva.aey• bozar tdınnı ~. % 10 lll•be- 1 1 i 
~~ lıakıunc1a .... ıilrir edhı- tinde ahnat'U ayniyat ver~ İ'e 1 tu··ka··ra··ıdu···· F 1K1 R ve s AN' AT ı S :- Reo.ıı lene ba mnaiın- ordanmı ve memvlann llttlyarı 1 t l a t 

~t .. ~l'la baglnktt fiJatlan brpfanallitine PIJuad•..,.. ~·- sura n -----------------t 
~ 1&ıalan: yatlannı ppnee ytllqeltenJerın • h . k 1 ad k 

>< ·,._ 19tı e l61tbtc1e 41 Ey e1inden ~alı tın&b ~- \ Direktör elleri ve ayaklan bağlı olarak umumi meydan 1 n san o a ar 1 u e mera ' 
~·· To~ Kr r Kr • Ul1' olm. da alb gün bırakıldı. 
~....._~ • . • • llmaJa kadar maııtemeı fa~ 1 
~ ki•oaa • ıao lamada 11a111ettllfmiz ma11 ... •· Londra: 11• <A.A.> _ aeımı Al. direktörü, kara boraaıım k<mtrOiüne yazan: SADRI IBTlll 
~na ~ .. 160 - t....n te6ir ic'n llerİJ'• drlleCek rııan &jaumlD bqQD blldirdiliDe gö- alt kenunl&ra aykm baruetiDdeıı do 
~ " '71 IOO (~t 8tı ! Bfı 1 tle) re, ~ tafe mllraka"be bUroau layı tflfhlr diretine b&tl&eJ!llftır. ın. 
~ ., 41 S5 • • • leı1 ve ayaklan baS'lJ olr.rak umumi 
~ ,. 11 IO meydanda altı ıtızı tqlıir edl1ell di • 

~ ,. ' 11 rektörtın öııtmden bUytlk ınnu Jradm 
~· " 19 4'» 

1 
Oll'D&k U.re bin1enıe halk geomJt ve ... ~..,_ir usıd.) a: z.: ihtiklrla mDcade e =~Qile&l&yederekyUzUnet11k1lrmut 

§'!::~':, ~~: KlçD ...... müteldr adlledlhMsl Diyep baskınının 
~ı_..~ •• d=~~ doln delDdlr. Ilı•••• Batma lltk•• tekrarlanması 
... .. ~ ~ olchıja fanedildtii .... ........ ticaret erbabıdır 
'ııı S le J1lıde yüz d!ıreeeai- '' ~ 
,~atrtnttyor. ı:,,. fiyatlar• korkusu 
~"'-~•dikÇe etınaf. ıuc- Devletin toptancı yerine 
~ Ve imalli91 kendi 

~'!":~.:n~:ı: , geçmesi lazımdır 
~I' ~ tl;tor. YaJiır" memarlar 

w..:~ l&!tit ~ellrli anahtaç o ıı•ı• •lltell"• ne mlatalllll ar•· 
IOL~ t:aftsn kal!JW. İtte ti 1 d ıet .... ~~~~ badn urplafttil llDdl .. tt* 0GAr JI Pli iV O .. 

~... Ulin düjtlm nolltMI l'aauu f~u Zi,.edclin Fahri 
~ •. ' (T- • bel .,r.aa) ~ ,._,,,,. lta"t' dolaJl!'J1• zand 
~ hu •ltnıc11a tuttw...,_ 

ttlrttl llalata lfll!f 

• 

Atwnenlv tedbir üathe 
tedbir alıyorlar 

Bera: 21, (..A..A.) - Atmanın Dl . 

.,.,.._ oldutu l1llt bafb ,.erae de 
herhanct bir mlltteftk alum yapılma. 
smdan çekinerek OrtJaııd k&Uuna JUıa. 
dllerine ~ saat evwı 'ftrjlıecek be. 
bar llaE ~lııe derba1 f9hlrdle -.lt?af 
mak iı:.~ buılr bulnmna:an emrirı.~ 

..... ~ ı•/ 

tmu *ek bapna kaldığı zunan l His ve sevkitabü fUı.re h.\kim· 
~pbeci. lıatti imansız olabilir. ôir. 
Fakat o bir topluluk içine girdi Bu noktada medeni adamla ip
ml İDl&DJ bir sa1R1Zlak, bir açlık tidal :ırasında fark bir lr.eyflyyet 
gibi bi9Mtmeye ba§lar. Ktlt1e, he- farkı değil. snok bir dereee far· 
le rof1nan bir bayat yaf&Yan ks· kıda, 
lababklar kamı)annı doyunna..1an İnsan kütle içinde &Wrln, derin 
evvel ruhlannı imanla doldurur. ılüıtlinmep, teferrüat '17..el'inde 
lar. Adeta S08yete y~atl i~in <"urm&ya mu,·e.ffa.k olamaı. Rtt
teneffDs ~ gibi inanır, ne~t: • ki\mle-r çok defs görtlntlfe g&re 
inaoır? Ruhonnn karalqumı, '~rllir • 
.......,.ine, sosyetenin !leViye<;i. Kütle UINalığı ~ oea 
ae g61e bir teYe iDaD.U' Fakat en ho, g.&ea '-eya §lflae!f'Tild kav. 
iptidai oemlyetlıı ~ili i&e c ~ ' etleni'._ Jl,ı..r teJe İ-..w' . ~ 
mlsbet. • ileri cıem.l:Jelin insn ı J \ 'N• 1"I ~tt:! en ~ 
t.anmüta birbirindl'.ıı farklı de. ı Jtir ~Y ~ EITer:r ki i~. 
itidir. 11-'--!-6 teknik lll!rtedik. ~J .. ,ltelerilti lt • .ıldı ••-'"· ~u.,..,.., l ti !.. • -' 
O&, in5alllarm imanım lcafbeH iı •. 1 m,. ~a ....,.:._.._. .,.ı-t -
lerinı iddia etmılk vııbldir. lmn· l!o1'D! Bu k!'lları Jr.•a.r. 
nm '9kJi ~. hbt lııuııul~n ~*le lıal9nt1e 11&\·~ .._.nl~
teYe •Mt1ee tııe«J-melrte, o. "." aıta~ ~.ı ea ~J ~ 
1"lll için Y.I ets ay1lJ ı.. dr- .kı~e ~ ~1~ ,.~ı.n 1,9'\ 
J'11har. Ç1lnJlii iptW.I i)c e11 sı* kc. rilnl~lltlcrıılir. kwik.....,. ~v. 
....ıe ~"i iH.i" ~ıı tn.ı.nın J ki ~;tan •e !r.a,.... .._.,. •••• ..... ... ......«lk ..... JI!· d• .... -= / . -- - "l'Utf!ııı -..-t ... ~·rfltl.·ı 



VAK 1 T 

Alman yada 
14 idam 

Hina stanaa Japon üota(Ha:~~~~~,~:1?,e 
istila teşebbüsü Stokholm, 21 (A.A,) - 150 a-

Cumar vatana ihonetle 
suçlandırılıyoı· 

} ğır tankla desteklenen Sovyct kı-

yak ı n mı ? 1 taları Stalingradm sirnnl ve ceııur> 
• uıahr.ı.llelerlni ktsmen geri almış • 

ı·euı l.)Clhl, 21 (AA.) _Muson rlh. l lardır. Bat·ı'.\a Rus hafarı mukn. \lltl, 21 (A.A.) - Karlıırube •e 
ı-·rangfortda neşredilen ı-esm1 demeç. 
ıcre göre bu iki şehirde H kftıl kur:§u 
na dizllmlştlr. Bunlar yurda !hane~ 

komUnlet parti.sini tekrar tegk!le te. 
1'ebblls etmek ve.~yabancı radyo haber. 
terini )'llymllkten suçıudurlar. 

gArlan mcvılmlnln. •ona ermesllt vemet etmekt~dir. Cenup batıdn 
.Almnnlar pek az i rlemişler \'e 

Vilkinin Moskova
da beyanatı 

Hfndlstanın şark bölgesinde hava fn. 
allyeU artmıııtır. Japonlar 'burada bu. 
dut boyunca hava kuvvetlerini arttır. 
maktadırlar, Daba şjır.dlden Bengale 
ve Biha Uzerlnae ı;eçen Mfta keşif 

ıayyarelerı görllnmeğe t•aşlamı§tır 

Bu eyaletlerde toplu bir h!lde bulunan 
ve Hindistan endU~trislnlr Uçte iki.al 
nl teşkil ede:ı mühim endüstri tesis 
terinin muhafazası için adratle mUda 
Caa hazırlıkları yapılmaktadır. Kal 

· l<Utada., Madrut,a ve aah!!ln djğer il 
Moskova, :U lA.A.) - VUkı Ruz. mar.larında bulunan bava mUdafas 

\'etten Sltallne phef bir mesaj ge • .bataryalarllc Hindistan b"n kuvvet 
tirmektedlr. \'ilki §U demeci yapIJU§tır ıertnin mikta.n arttınıınaktadır. BU 
Şimdiye kadar bende en bUytlk ln • yUk bombardımanlar esnasında Lon 

tıbaı yapan şey Rus milletinin en kU. drada bulunmuş olan yangına karşı 
çUk blr alçalma dahi göatermlyen ma. m!lll servla mQfettiı muavinlerinden 
neviya.tı, zafere kadar mUC'adele azmi 

1 takriben 66 sı buraya gelmiştir. Bun. 
ve aaker1 gerçek.eri görme.sidir. Rus • lar lmd a.sif mUda!aa vt angına 
ıar nazı ordusunun kudre!f hakkında ı § 1 p y 

karııı mllcadele lşlerinı tanzim etn:~k
ııayale kapılmıyorlar. 

te, ıehrln fabrlkalannda ve binaların. 
SoYyet makamlan beni seyahat da personeli bu işler lçjn yeti§tlrmek 

ve tahldkatrmda hiçb1r tatıdlde tabi tedlrler. 
ıutmadılar. Sovyet hUkQr.ıetJ bana 
fabrikalarını ve çiftlikleri tam bir ac:ı 
hestlikle ziyaret mllsaad~ıolnl verdi, 
Fabrika içinde ve dl§ında geıl§1 gUzel 
tuadllt ettl~m herke3e tt'crUman va. 
sıtaalle sualler ııordum. 

Vllkl, Rusyada §U iki sP-hebten bu 
!unduğunu töyleml§Ur: 
ı - Ruzveltln oahsl mUmeaall1 aıta 

tlle onun bazı talima tmı yerine getir. 
mek, 

2 - Bir Amerlka.lı aıfatile Ruaya . 
dakf §&rUan tahkik ederek Amerikan 
mruetıne bildirmek. 

Ticaret odasında dünkü 
toplantı 

Ticaret odasmda dUn de bir top 
iantı yapılmıştır. Toplantıda yeni 
Ticaret odala.rı ve bonıalar hak
ktndaki kanun projeel etrafında 
c\.-velce seçilen encllmen ta.rafın
dan hazırlanl\n teklif ve temenni
ler raporu okunmustur. 

Taksilere benzin 
tam istihkak 

verilHcek 
Kararın tatbikine 

baglndea 
ba,ıaaıyor 

Taksilerin benzin ıatıhkaklan bun
dan bir müddet evvel tuarruf dolayı 
Myle yarıyanya indirilml,tl 

AlAkadar makamların verdiği yent 
bir karar Uzerine bugUııaen ltJbnren 
taksilere esk!Jıl gibi lstlhkaklan tanı 

verllaıeğe ba§lanacaktır, 

\.lllyetten ıeblıt edllnılotfr: 
' 12. 8. 942. tarlhln~e görülen !Uzum 

Uzerine gUnlllk benzin ı.atuıkaklan tah 
dide tA.bl tutulan taksi ve bU.s'.lst oto. 

===:::ı:==========:.I moblllerle kamyon ve kamyorıetMıre 
Ba suretle fnan!lmaz şeylore 

i nıuımlLk fmklnı hasıl olUT. İm
l<ansrz fikri yava, ya, .• , ortadan 
kalkar. Din biseıinin pek ku\'\'et-
11 ohluğ\1 de,·irlerde kütleler mu
cizelere inanmlı. Şimdi muhteva 
oynı fakat şekil de~mi~tir. Ta. 
rih boyunca insanlar ne kadar çok 
harikulade koHeksiyonlanna fl&. 

hip olmo,lardır. Periler, clnlf!r, 
de\ ler, sihirbazlar, eski ~(ibret~. 
rini kaybetmiıtlenllr. Fakat insan 
kufuı mllsbet bilgi ile yeni ufuk. 
hıra açıldıkÇa harikullde de ince
lc!l!mi!t, yeni hU\•iyetler almııur. 

Romantikler fn•nın ba :ıayrt 
noktftsını zeki bir sutttte yakala
nııılar, mttkemmel Stıl'ette isUamar 
etmiıt\erdir. Mesel& hazan Volter 
~ımt \'e diğer tarihi roman üstat. 
lurınrn yaptıjl gibi bqka Mırla. 
rın hayatlannı, örflerini yaşn.t. 
ını .. 1ardrr. 

Baznn Prosper Merfme'nln K,o. 

lomho. Iinrmeade yaptıiJ gibi ~ 
C!etli ihtir.ı-ılan ve ipti<l•f kalnırı 
orrJcri tl\"'&\'VUI' etml!tlerdir. Vık.
tor tl,;o, Balak, AleksandmUhna, 
'°)jen Sti harlkallde kuaktcrl~r 
ynrat:ırak mqhor olmo~l"rdır. ,JüJ . 
'"ern'ln h:ırikalida seyahatleri, 
\'f'h'in ilmi hayalltınıR ve nih:ı
yet z:ınıa.nnnızda Piyer Benun'nm 
,ergtizeşt romanlannın zabıta hi
Jıayelerfnin sHlıse!li hep hu hari
l::uli&-yi yat<:\lama'ktan ileri gel
mektedir. 

Natüralist romancılar roman. 
Hklerin fe\"kJ\lbeŞe.re nlan tema. 
~ iilleri ile alay ederler , ., anlarla 
miic-adele etmek için ortaya al11-
cfıklarrnı iıidi:ı ederler, Fıtkat ban
lar ela kendi hallerince kenfllleri
r.i harilmlidenin öbeşinden kar. 
tıtramamııılan'lrr. 

Zola tarzından örrierin ta"v;. 
rinden Mopasan · tarzında insa. 
nın m umumi, 'e kaba !te\'kitabii· 
!erinin phlkolojik tahliline kadar 
bHtDn nlimunelerinde nntürn.'izm 
ya p..'ltalojik, yn yan patalojik n
l•nlarm tas\'İrini yapını ian!rr. 
Bunlarda da harilmlirtelik menkı 
ııe kaılar aşikirdıı·. Şlındi bn his 
~inemanm i tiı.manna terkedllmiş 
;:-ihldir. 
İnsanm harJmlide bir ıey iste · 

ınesi, ondan h~lanmıur, insanın 
kendi ötesin<le yaşamak \'e ha' ile 
hakiki me\'Co<liyetinden ba~ka bir 
men•uc'liyet olmak arzusonrlan iltıri 
P,f'hnektedir. İnsan l<endinden 
memnun değildir. Keneli kAçmak, 
İiııkanl:ınn aıb~ında yepyeni bir 
rlünya yar:ıtmak ister. Fa:knt buna 
n.ıo,·nrrak olnmaz. Haril•ulihle hu 
tn~' \'lir edilen hnyatın fantezf-
idir. 

Kendi i~inc1e hnpsedilmlş in•.ıt 
nrn srn<lı~ hllrriyetin '"mbo!ü 
Te rüıf;an anrak harikuladedir. 

SADRJ ERTEM 

22. 9. 942 tarihinden itibfı.ren ilk talı· 
dit kararnamesindeki mllı.•Jarı&ra. gö 
re benzin verileceği tebliğ olunur. 

Maçka mezarhğnını 
intaatı 

Maçka mezar;ığrnın beton in
~aat.ı dün 3100 liraya ihale edil
mi~tir. lntaat bir buçuk ayda ta
ma.mlanacaktır. 

Liselerde olgunluk 
imtihanları 

Lise bitirme imtihanları ta.marn 
lanml§tır. Perşembe gUnUnden iti· 
haren olgunluk imtihanlnnna baı; 
lanuaktır. 

Sanayi birlikleri 
Sanayi birlikleri ihdaet için bir 

knnun çtlrnHştrr. Kanunun or.ü. 
mUzdeoki yıl bl\Şltldnn itibe.ren me
riyet mcvkilne gireceği haber alm 
mıştır. 

Profesör Neşet Omerin 
annesi vefat dti 

Ordinaryus profesör Dr. N'e§et Ô· 

mer trdelp'ln anneaı ve eakl Niğde 
n:ıebusu KAmll lrdelp'in kardC§I Ba 
yan •.Makbule İrdelp'ln QUn sa~ 
kar§ı '\'efat ettiğini tecssUıle haber aı. 
dık. 

Merhumenin cenazesi bugUn saat 12 
de KadıköyUnde MUhOrJarda Cihan 
seraskeri aokafmdakl 5:? numaralı 
evinden katdınlarak natııll.%1 ötleyin 
Oamanağa camisinde kılınacak ve Ka· 
raca Ahmet mezarlıf:na defnedlle • 
cektlr. 

Çelenk glSnderilmemeain] merhume 
vasiyet etmifUr. 

K~ndlslne rahmet ft aaym proteııör 
Ne§et ömer İrdelp'e all~ erko.nma 
~ aağlığl dilerlıo:. 

bu da diğeıt1 kesimlerdeki Rus hat
larının ıslah edilmesiyle karşılan. 
mıştır. A 'manlnr Fon Bok tUmen
lerinin ağır kayıplarını doldurmıtk 
!~in uçaklarla takviye kıtaları gön 
öermişlerdir. Stalingradın bütün 
tılvil haikt mUdafaayn iıstirak et
mektedir. Kadınlar evler'.n damla. 
rınn rıkanlan mitralyözleri kul. 
!anmaktadır. Yine mermi yağnıu
ru altında ilk hatlnra kadar mu -
lıiınmat ta'}ıynnlar do kndmla1·dır. 

Kııfkasynda Terek nehri Ustüıı. 
dek,i köprU ba§ında A'manlar üç 
haft:ı.danb~ri ôurdun:lrnu.q bulur . 
maktadır. Altı zırhh Alman tüme
ni adeta biçilmi~tir. Bu mağıübi -
Yet nnzilerin şimdiye kadnr uğ -
rndtklan venilgilerin en acrımlrr. 
Almnnlar Terek vadi~'ne öltinı va. 
ôisi ısmini vermişlerdir. 

So\')'Ct tebliği 

~losko\•a. 21 (A.A.) - ~ovyet 
tebli~inde dc>nill~·or ki: 

C::talingrad b~l~esindc ııiddetiı 
uı.vnşl:ı.r c1evam - etmektedir. İki 
Alman piyn<le al:ıyı yokeclilmiş, 
;ı hlicum ara bası ta!ujp edilmiş 
2 sahra topu batnrynsı ve 8 siper 
havan topu batruj'R!lı susturul. 
muştur. 

Mozdok bölgesinde bir Sovyet 
bil"I!~i birçok A 1man taarruzunu 
püskUrtı:ı~tür. Bir Alman piyade 
töliiğü yok:dilmi~tir. 

Sovyet topçusu, Novorosisk'in 
doğu cenubunda 40 knmyonu da 
ğıtmıştır. Bu cephenin bir bn.cıkn 
kesiminde 1-ir hıwan töpu b!rliğı 
Alman hU~umlarnıt pllskUrtmüı,. 
tilr. 

Korlmnç sahneler 

Moakova, U ( A.A.) - EU!yterin 
bir muhabiri yazıyor: 

Rul!lar Stalingradda yallıız Alma.n. 
!arın bUcumları_nı durdurmakla kaim\. 
yorlar. Ruslar son 2t sab.t ıc;lnde ar. 
ka arka.ya müteaddit sokağı Alman
lardan tem!zleml§lerdir. Stallngrad, 
orada döğüşenler için bir cehennem 
halini alınlf tır. Tarihte ~örtllmemııı 

dddette sokak aav&§ları gece gün • 
dUz devam etınektedlr. Q!lndUz plya. 
de yOkltl kamyonların takip ettlğl At. 
µuın tankları barikatlarla c:arp!§Jyor, 
gece kızıl duman altmda Ye yangın 

alevlcrite binlerce aydm!atıcı tl§eğln 

Ifığı lçlnde sUngU a&V&§lan yapıb • 
yor. Bu ölüm sabnealrıde kayıplar çok 
a!ırdır. ''Sokak savaşları cereyan edl 
yor,. cUmleei bu faclayı tanire kAfl 
değildir. Şimal batı mahallerinden bi
rinin bir sokağında eavaı 1.kl giln lkl 
gece durmadan devam etmiştir. Bu 
ıavqtan sonra bUtUn sokak tekrar 
Rusların eline geı;mlştlr. Verilen ka. 
yıp!ar hakkmda blr fikir edinmek için 
§Unu aöyllyeıım kl, Almanlardan te • 
mlzlenen bir sdkakta Ruaıar yaya kal 
dınmr '12.erlnde, bahoelerde ve evlerde 
tOO den fazla Alman ceaedi ııayml§lar 
dır. Hafta sonunda Alma.-ılar kazan. 
dıklarından fazla kaybetmiı bulunu • 
yorlaıdı. Almanların dUz arulden 
tank ve piyade Ue Volgaya varmak te 
ıebbUılerı akim ka.lml§t.ır. Stallngrad 
muharebesi lıitmek §Öyle duraun, an.. 
cak yeniden başlamııtır. 

~1ilU ınüdataa 
ist 1krazı tahvilleri 
Sa\ış her yerde hararetle 

devam ediyor 
Ankara: 21, (A.A.I - Mllll mUda 

faa tahvUlerın:n satıcı evve!kl g11n 
bl!dlrlldiS'i gibi hararetle devam et • 
mektc ve yuro..ın her tar<ıtından alı· 

oan haberlerde tıalkmıızır tik gUnle? 
de gösterdiği rafbet!D aynı ~evkle d•. 
~-am ettlg1 t.ildlrllmektee!ı:·. Bu teza· 
hUrün bilhassa sevinç ve •ftlharla kar 
şııanan tarafı C'n uzak, ~r. kuçUk ka 
sabalarımızın bile bu um1.ıruJ rağbette 
bir iştlrO.k hissesinin bulunma 
aıdır. Jık parti olarak göncerllen mlk· 
tarları bitirerek yeniden tahvil isteyen 
ııehlr ve kasabalarımıza bu t~blerl 
karşılayacak mfkdarJa t.mvtı ~önde 
rılmesı ve vatandaşlardaı: biç blrlııln 

bu şerefli ve k~rlı 1.§ten ır.ahnım kal 
maması için icap eden tedbirler alın. 
mıştır. 

Hariciye Vekili
mizin rahatsızhğı 
Ankara, 21 (Vakıt muhabirin

den) - Hariciye Vekili Numan 
Menemenc;oğlunun rahatsızlığı do 
layısly;e çağırılan Alman müte
lıass'.S operatör Ankaraya geldi. 
Bugün vekile mUdavi doktorlarm 
i~tirakilc bir konsUltaS'yon yapıldı. 

-----o-

Bulgarlarla .ticaret 
görüşmeleri 
neticelendi 

Ankara: 21, ( Vakft m::.bablrlnden ı 
Bulgar Ticaret heyeti ile yapılan gö· 
rU~me!er netirelcndl. Erdce Bulga. 
r.stana gönderilen 500 ton pamuk, pa
muk ipliği halinde memle'ketlmfze gel 
meğe ba§lıı.m~tır. Bundan aonra Bul 
garlstanla aynı vektlde muameleye 
devam olunacaktır. 

Ecnebiler liankalar
daa nasıl f ıtlkraz 
yapabilecekler ? 
.\nkara, 21 (Vakıt muhabi'rjn . 

den) - B:ınkalıınn Tilrkiyede bu
lunun ecncbılerc Tilrk pal'Q.'iJ ile 
ikrazatta buiunnmryacağı hakliın
daki 26 ağustoe ı 942 tarihli Türk 
varası kıymetini konuna karama. 
meslndcld kayıt maliye vekliletin
ce tavzih edilntiş ve keyfiyet ka.m
bıyo nıurakn.be müdürlüklerine 
bildiri1miştir. Tavzihe göre karar. 
namenin neşri tarihine kadar 1"..lr 
kiyede mUesses ve ticaret odala.n 
s:ci.lincle multayyet ecnebi firma -
fara ikrazatta bı;lunulabilecektir. 
Bıt tarihten sonra ticaret odaian
ııa kı:ıydc<literek kredi talebinde 
bulun:ıcak ecnebi finnnlnr hnkkm. 
da talebin işarı ise mi!saa1-e al 
maya vabestedir. 

laviçrede pahalılık? 

Noe Çüriber Çaytung gazetesi 
Bern gazetelerinde görUlınD!J bir 
i6tatistik malümatı olacak §unu 
yazıyor: 

Bu harbin başından t~mmuz 942 
sonuıın kadı>.r İ&viçrcdc hayatpa.ha 
:ı'ığı harpten evvele bakaraJt 
-ortalama- yüme 4~ n 'shetln. 
de yüY.sclmiştir: 

Bu yükselişte yiyecek pahalıbğı 
yüzde 54, giyect-k pahalılığı ytizde 
Sl,3, ~ ve tenvir pabalıliğı 
yüzde 33,3 tuwyor. Ev kirala.rının 
yUkseliş nisbetl yür.de 1 dir. 

(Baf tarafı Birincide) 
gilte't1eye verilen kruvazörler de 
illive edilirse lııgiliz ftlosu 200 
kruvnzörc, yeni yapıbruş 200 den 
fazla korvete asker ihracına mah. 
eus ıro kadar hususi gemiye sahip 
o'Makltt. 

Af ısırda ır Şehrin ve 

T opçudüel- 1 Şehirlinin J.,ıı.;:. 

losu oldu D::.::: 
.Kah're, 21 (A.A.J - Ort~~rK ln 

riliz tebliği: 
lD-20 cyllU gecesi devrly"'l"rlml.z. bU. 

tiln cephe Uzerlrıde taallyı-te devam 
etmllJlerdlr. DUn cenup kı:•lmlnde b~r 

kaç topçu d~ello:ru olmuştur. 19 ey!UJ 
gUnU Maltad:ıkf nv uçaltıarımız Sicil 
ya üzerinde iki dU,mnn o~nlz tayya 
resini dU~rmueıerc:ır. Tr"blua doğ'ıı 
ııunda yelkenli gemilere muva!rnkj 
yetil bUcıımlar yapılmıştır. 

Hindistanda 
yeni hAdiseler 

Silahlı asiler bir fabrikayı 
bastılar 

Bombay: 21, (A.A.) - Bugün alı
nan yeni h:ıberlere göre, •ki polıa me. 
murunun nezareti altınıııı bulunan 
Hindli Uç siyasi mahkQm B!rleflk vtıd 
yet!erden Şahabad b!Slgeıı{nde Nava • 
nagar yakinlndiı asiler UU'ltfından Be! 

toest bıraktırtlmıetır. MUdqhaJeye mer 
bur kalan askeri devrıye ç~tc ba~larrıı 
tutmak için cebir kullanmı..ğa mecb•.ı· 
kalmı~tır. 

Madraaın Tlcne\•alley b!Slgesind<" 
Kula.cekarapatnanda tüfek ve bl.çal< 
!arla sUG.hlı yUz ltadnr n<ımayl§çl tuı 
ta.brlltasma ıaarnız .:;tmf~ erdir Bun 
lar hangorlan yakmıflar ve mlltett•.: 
muavinlnl öldUrmUşlcrdir. 

Neşredilen resmJ oildlı~ğ Madrac 
da Putdabah bölgesinde f'Mddattur~c 
dUn beş dUkkAn yağına edllı:tlğinj UA 
ve etmektedir. 

ingilizler 
Madagaskar da 

ilerliyorlar 
Umumi Valinin kaçtığı 

haber veriliyor 
Portlui, 21 (A.A.> - (Moris a· 

dası): 

İngilizler Ta.uanııriv'in çok ya
km larınn kadar gelmişlerdir. u. 
mumf vali Anet kaçmıştır. Tamn
tavı l~gal edcu İngilizl~ buranın 
cenubunda bulunan Braykvili de 
zaptetm!Jj]erdir. 

lsveç seçiminde ilk neticele!' 
Stokhol.nı: 21, (A.A.) - lsveç U• 

muırıt seçimlerinin ilk merhalesi FJ 
neticeleri verm~tlr: 

SoayaılJıt demokratlar 1!31 (SS ka 
yıp) çiftçi partisi: 212 (S6 kaza.ne:), 
mubetazakA.r parti: 266 n:ı kayıpı 

ahali partisi: 169 (6 kazanç), komll
n!Jıtler: ~2 (16 kazanç), mllll parti: 
3 (bir kayıp). 

Stokholm gazeteleri seçimlere alt 
ola.rak yaptıkları tefslr!erde bu netice 
:erin, umum! etkAnn tanıfııızhk po_ 
l!llkasmı ve mflll birliği is~<'dlğlnı ve 
laveçin demokrat rejlmlnıe ltımadını 
bir defa daha teyid ettiğini belirtmek 
tcdlrler. 

İngiltere maliyesine vapılan 
teberrüler 

Londra: 21, (A.A.) - Harbin b&· 
§tndanbert İngiltere manye nazırlığı. 
na yapılan tcbcrrlller 20 milyon İngi
liz llramndan fazlaya yUkseımı,ur. 

Amerika donanması için 
yeniden tahsisat istendi 
\'aşington, 21 (A.A.) - Reis 

Ruzvclt. ticaret gcmi'erinı ailıi.h. 
laı:ıdırmak iç.n lüzumlu yilz mil • 
yon dolar <la do.bil olmak üzere 
deniz kuvvetlerine snrfedilmek 
ınaksadiyıe iki ml'yar 731 mılyon 
155 bin dolarlık tahsisat veriime
silli kongıreden iste.'lliştir. 

Yeni model bir lngiliz 
tayyaresi hizmete ıirdi 

Loodra, 21 (A.A.) - Eski mo
delden farklı olarak kanatlarmdn 
iki misli fazla top taşıyan yeni tip 
l:ir Spitfayr uçağı hizmete konul. 
muştur. Bu uçağın top kuvveti ve 
genişliği IFokvulf 190 Alman uça
ğınm çok 115tiltıdedir. 
Laval'e yeniden ıeli.hiyetler 

verildi 
Londra, 21 (A.A.) - Vişi ka· 

bincs•. vazifesinde ihmali görüle
eek her memuru azletmek salii.hi
yetini başvekil 1.Avfllc vermiştir. 

Malta vi.liıinin bir nutku 

Son znmnnlards. .ı.d.U 
tayanlar, l§ sahiplerinde 
him bir kısmının ev 
racı davasından dola)'I 
melik olnn vatnnôaşlartı' 
ttiğıni görmektedirler. 

apartmınn snlıipleri, d 
rurken kiracılan aleybill 
liye davaları ııçrp iş gııç 
\'atanda.şiarı, mahkeme :O 
ola§tırmak yolunu 
Iır. Bunun eebebini 

nuz: kaııunen. mcskeD -" 
ırun·amaz. Biraz korltlf." 
tiya.rkfl.r apa.rtıman d 
:oğrudan doğruya kiracı d 
istemektense aleyhine 
ıp kendilerinı evden ç 

v·e yenl kiracılardan ırıtl 
zla kiınyı .ıı:oparınalı iL 
ıtmuşlnrdrr. Da\·a ve! 

$Criya §Öyledir: O ç 
;elip oturacat;rız! Hal 
Juğumuza göre apart 
rametgfilı ıttihaz edileC 

•ilrillerek ev sahipleri 
'lnn tahliye kararı a~ 
.ıin dcğlldir. Eğer bu 
ılr çok davalann sukut 

tabiidir. 
Şu halde acabn §l>yle 

,· r alınamaz mı? .. 
• d ~· Bu şekilde ac;.ılan •1' • 

hallerini kabul etmeıne •. 
'elikle, hem mahkemel 

' kira vurguncusunun 
' ''l!t;C 'ıızuli vere işgal edili!!•, 

0 
bi bir npartonan·da kfrtıC\ 
'!n b~kıı hic; bir gUnahJ ~ 

bl.r çok vatandaş da -
ıal ev sahibi davr.vı lr,. 
takdirde- yersiz yurU1l 
mli7:ı\eki h•J loş kıyıunete 
kalmrvncaktrr. b 

Alakadar makamların. el 
•etle nazarı diltkatler111 

~Priz. 

Fransada enflaıyol' 
ıiyor 

Nevyork, il ( A.A.) - uP 
dığına göre v~ı entıalfYotl 
27 agustoıtn biten ~tn ~ti' 
kllnı mubafa:aa. ·tmı~t1r. df>P 
lığı eksUmlş ve yti.zd~ 21 J 
20.r13 e dU§ın~tUr. a,uıu.J .n 

ı·A11·bebl tede.vUlde btJunan fil 
mlktarmm artUnlmı~ oıııı 
pa.rarun kıymeti 61 :nil '1· 
milyar 50 milyona çıkın~ft 

Bir lngiHz \:orpıd 
· batb ott• 

Ottava, 21 (A.A.) - ııı 
mindeki Kanadl\ toroidO le 
ııin bir düşman torpili i ı 
resmen b!ldirilmişt.ir. ~ 
risi iie dört subay ve 1 . 
yıptır. Bunların öldilk!ets 
maktadır. - __.,, 
Eıkonma kararları" 

mütevellit daval~ 
(Ba' tarafı Biri 

adliyenin mUddefumuınllL~ 
ğı tAlnlm Uzerine ticaret ı1' 
vckAletıerl mütııleaıarını a.dlblf 
ıettne blldlrml.§ler ve ı>öY1~.,,ııı 
ketln fktlsadt baklmdaıı a. 111 
l:ın tedbirlerin mlıvaffaldY• ,t 

rUı 
kine engel olacağını teba dl 
Jerdlr. Aynl mevzu etraf: tıO 
zln scla.hfyetll ceza dalrelt' ld'~ 
içinde kararlarını verect' l'1 
daire arasında fikir oenZtr

1
11t 

ım meııele temyiz umuınl b• 

lika! edecektir. 

Bugunkiı ''-------.. -,. -,, 
7.30 Program ~ memıe .. ~ 
r. 7.3'.1 Vücudumuzu çal..IŞ sO 
8.30 Senfonik parçalar. 12; si 
n memleket aaat ayan. 1 ~ 
program 12.f:I Ajana tıal>',8 ("1 
ıs.so Şarkı \'e tUrkuter. ~ 
ram ve memleket saat ~ ~ 
radyo salon orkestra.sı. 18 ytf'," 
eti. 19.80 Memleket saat " ~ 
jana haberleri. l9.ı&5 06" .fO fJ 
20.UI radyo gazetesi. :1<'1' sı. 
21.00 Konuşma. 21.ır!MU~ f& --" 
nu§Dla. 21.so Konuşma 1 e• t' 
TUrk müziği, 22.SO :Meırıl"ır~ 
yan, Ajans haberleri 11e ııo ~ 
45. 22.50 Yarınki progt"Sıl' 1kinci cepheııln açılıp açılmıya• 

cağı h3.kkmda kendisine vaki o • 
lan sual Uzerine vu cevabı vermir 
tır: Malta, it (A.A. ) - Maıta valisi izzet Molla'clan 

- İkinci cephe meselesini sa. 
lahiyetli makrun lara bırakmak la· 
zrmdır. 

Bey:ınaunı şu sözlerle bitirmiı:. 
tir: 

- MUmkUn obn her şeyi ya~ 
malıyız. Fakat kuvvetlerimizi dağı· 
tscak ve zayıflat:ıca.t her ııeydetı. 
.kaçmtnıa]Jy2' 

~e ba§kumandaru bir nu~ull aöy!lye. 
rek §Öyle dem!otır: 

Geleceğe g11•enle lıe.layoruz. Malt.:ı 

dalma yaşıyor ve tarjhlne ebt>dt ola. 
rak ndık kalacaktır. Tar.h. Malta 
milletinin ikinci muhasarr.dıı da ec • 
datlarınm g6aterdlği ayn: ytlksek ru. 
hu ve ayni vataııaeverlJ.ti göıltermJJ 

oıduğunu yazacaktır • 

Bu bal·• köhnede 
elan geçtik!. ·"' 

.Şl.kAyet-i aıtem-1 .~-
tfk l / 

~ıeta'.ı mı\rlfetiJJ, lzı,et 
rarı. tt 

Bo çlr • şu • 31 oebiltt 
seçt.Ud -

• 



lhf;j;"riamücadeie:şEHiR H~~ERLERi '[~~G .• W~~ 
lktısıı l'azan: Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri 

1 
~ 

~· ·ncı~ o~~ı..~ı!e i profesörlerin" o zn.mnn müstehlik ile milı:ta1ısil ._ ______________ idi:_~------------ r 1 i bir eser 

/ - s -

'ııı · ıı !Seb ı; u ~ıya~ddin Fnhri &ıı. arasında.ki t<'k t.Uccar, yalmz "ucv B • R KAT• L s u -L usu N u N ıı ~ larib~Plerı le önl~nmc i Jıul• ıet" olur. Bu .sn-ada eşyaya ell{oy- 1 j .J ~ ~ Agah Sırrı, yıilnrca süren, he. Ama ona, her wyıı.r, t.eııdi iklımi, 
b'-'tıe l"llızıt 'e so ~oljjih bir do- ma hftdjse~eriuin çoğalması bUyilk İ ~ men hemf'n bütUn gl'ııı;liğini knı•· Iı:endi ruhu 'e keneli lnam~ınclau 
~~i 'e f ~Şta-. 'Iürl.iye felsefi bir ''dağıtma ofrsi,, nin, iktır.at layan bir ~nlı<;mn<l:ın ı.oıırn "Dı- :ı:ıırflnr yapmr:;trr . 

brtıj "-itapf;ntai arnı.trnmılıır mer~ politlkacılarnruzı işgal etmesi, bu Mu HAKEM Es ı' NE 8 AŞ LAN o ı Htn I~cteh:yntı,, escr•ııi \'erdi. Di'rnn eclclıiyatmııztla tn::;anu. 
ğ ll111t baı· rı ntasında kiiçlik bir gııyeye doğru adnn atıldığını gös Ihı edeiıiyntJ uzııl:tun tnw~·nn- fuıı bir ş.'\lıdamar ı;ibi rnrcluğu-
~"lli lttk~nde nel)redilen bu de· teriyor. Ancok bu tarzda. mut:ı- lıır, dirnn snr.ntını h:r limonlııl< nıı bilir;z. nıknt tasan""t:f hah",;ın. 
\Jı~e a.itoıan tekın iittikfırln mUcatle. ,·assıtrn ortl'.dan kaldır!lmı>.smdan üsküdarda, Yenl.,,.hirde liiı.ki- Tahkikat sonunda, mütecavizin !:keği gibi yapm:ı bir "e:.r ::;anır. da, din ''t" rnc-dcniyet rnehenldcı'İne 
-.ıorı.ıt· nıı a_nğıyn nn~de beklenen mUsbet ve ceıhlyete ha- • ...-. Abdullah admdn birisi clduğu an- lnr. "Hayatla. alfı.knsı yol::'' ı.lcr- \Urnrnk, doğnı hültU.-:ılere \ttı"nıı-
,., ' "'rlı lietiC<.'nin elde edi'me"i, dev. miyeti ntllıye caddesınde kahve- ik' Jer. "Arap ,.c Acem faJt idi!,, Jnrı!l'J.z nzclır. 
\lıı1111- .,. K 1 Ak 1 d ,, ıa-1~ .... yakalanm~. dün de ın- <l 

• ""l!.1
1"""n .ik , 1etin "muhtekir devlet,, haline gir· ciJilt ynp:ın • c:"11 •• a, . gım 'a IlHıa 9....,~ lrnft ıınıgn illi \ ıırurlar. Ra cdeb"vdın Şcr'i :ıltıdelcre, ")H?ı fun il "htı-

h .. ) ...:;u tıs:ıt h k ık ki k"-ı-- 1 el n<!rr cez:ıdn muhakemesine U<UJ" • 1 ,. • t.~~ elinee ~cil . 'c u ı memesi için büyilk gayretler gos 63 yaşında hır.ısı, ı ny u.uu.r ev. '"O bır filem o duğunu, hes vl\z ;ı.1:lık ıllıs 'e kıdt.!m,, c, "tMtlıli.ıt ,.c 
ı~i::l'iltıetı ihtik~~ mes7_le ola- termesine öağhdll". vel bir gece sarhoş olnrak evine lnı;:n~~~~h. atcyhindcki isnadla. lıir hi ,.c l n~:ıl dünyası ı.urciu. l udem:ı,, yn, "tcs.e~sül., e ı;ot'lımuz 
ı:;ıttcriı:ıı Jr.ana tir~ muca~lele Böyle bir devlet fikri tahakku1c gelirken, meçhul bir §ahsın tecn- rr kllmilen reddetmiş, 0 gece me~ ğunu, bir medeyinetı biitiin re~ni- yntnıncıyrz. 

Ct Otaduğu' kadara. o~jızkcte~f b~uı;nl· ettilrten sonra. orta ve küçfüt es-. vüzUne uğramış, bu :jahts ba§ına ıuı'nin yanında olduğunu, kendi- lcrllc y:ış:ıtttb'llll bilmezler. "Hikmeti kadime,, hah intle ha. 
~ tbik ·u e 1 ır 1 

• f · k b _,_ k d" · ı anılık · 1f Hnlbttki', bu edebiyatta znmnnm raamrz bulutludur. "IlaJl \"e me. dır h . aundıı.n ,.t'I, rı.k la- ııa ın, .satış fıyatlarrnı murn .a e :aRla '~ en ısın Y tnn E :ni ooXrıEiğilnü söyleyen fet a- ., . h kı ,_ t 
1 

f . • lıı 
1
• ,, 

t c \'~ :'"'11 .ti.karın hrı..., ~1:aa ne. l:oJay's.ctacaktır. Bir tnrnftan bu ı sonra cli7.danmı çalıp, kaç:mrşu, dınd:ki kndmla,Kcmalin k:ırısır.rn ı.mı, u L~u, e se C'ı, ınnııı n, .L ' «lle~ u]n ''e sureb, ''Cc\ lıcr 
~ 19311.iyet nı.un;,..:_:bct" tes·s t- çeııit c.5Jınf "sat1~11 ~yayı hangi Kemal biraz sonrn baygın Nr vanı"drklanıu ileri sürmüstUr. ze.ka ı, hüneri hüliba l•Utiin \"tir. \ "C aruz'', «rutasın crbnn» ~hl 

CJi 9 bati> '"'° ı 1 c p, 't d h'l' d · k a·ı • lrl'..'°1 «'neffils etmektedir. ı,;cylcrden ha'kkiyle h:ıh:?rdnr kaç hcın in'ıı ba"lamasmdan ~eraı n ın e :rerıne oync,g" hn.lde bulunmuş kaldırıldığı NU- Neticede muhakeme f}ahitler Agah S rrı, cSN'iniu b:ı51na koy. J,i i'miz knldı! 
tıııcn c~ her :rn~lekette ileti n.cı~n, dc-vlt-tin, husıısi işletm~ler nıuııe hnstnes"~de de ifade vere- için b:ı.Ska bir güne bırakılmıştır. duğıı bir pa~cla, hıırc:ıclığı eme Eski kimyn. ıstılalılannr, "Sim-
ı, Cdtr ~talealı:ınn esasmı teş.. gıbı spekUJasy.-m yay..mıyacn.gın. med"n ölmliştil"r ği mnzur gösterme're, mulm<lıler yn,, ~,, ilmi ten<'im" i~ kadim ilim 
tatar h .• aJtat bu neviden mUtn- ılı:ı~ı emindir. Diğer taraftan buna __:_ . "'"ruJ ..... lrn'""'ılıı.ma"n ""hşr'-or. tn. Le • '-hl h d' 
~2 ~attc çok bir 'fadc rag~en jca;bmda satış !iyntlıırın- t 1. il .,... .... .., 6"' ,..... " .rın ıstı ... annı, a ıs \"e tefsi-
. l ~~Chrin h~rnp oım:y ~ sc. da meşru l:flr haddini geçecek O· ıS eyen gene un r ilkoku ar fian, ne ynptıi:'Ulı bildil•ten sonm, rJ, fıkıh esnslıı.nnı \'e bnnlann İS• 
11.i, tııı Q;~~edir dA_,..,_ n .... .,n 'bt"- lan orta ve kUç:ik esm.fı ceza.hın- j buna lüzum gönir mll? Jiım medcniyetind~'ki tc irlen"ni 
., .... ıc"'bı ......... ~ e.-~e. ı 1 

k dah u .. _..! ... b' . I b·ı lr du·· n açıldı ııim için, mu tchnse bile bir bilmiyenler. öivnn edebivatım an-
.... J::\'lerj . de harotir demek O· aııır en a ..:n S...:-nu • ır yazı. a a 1 ece J-Jymet olduktan SOJ11'a

1 
koca b}r Jnyams.zJsr. • 

ilde . nı. sac;ıa- b" 'n Us 1 ~ette bulunacagrz demcktır. L. l ,.. • bi ..... 1 r 
~;~ ınşl .. u• ır zemı • ÇBe;ı hap ayan <11,·nn ecıe ~0•• ( e- E s:ıncler ,.e rh·ayetler de blr 
~~ ıağ~k istiyenler, nasıl İSTİHSAL l\IESELJ~SI Sah günleri bakkalla:- tık okullar dlindcn ltibarell ye- ğ~rs1z sayılır mı? Yarsın bir kat nel'i iı18.mi ~atir meydana getir. 

ı~t ~ı·n· saba. arıyorlarsa, kartla '.In satacaldar ni ders yılı faaliyetine haşlıımı,.. toy r.Uppe dudn.Jdnnnı bUksUn. iKi- nıistir. Ş.:ıir~r, eserlerinde bunla. "'t•- ın .... ~ı · Zi~rettlğimlz bu ikf illet kadar . 
ir.ı "'n "" --o nm olm'ldıgı Ekmek k:ırtı mukabilinde her !ardır. Şehrim;zde bu yıl ~ enı. me net... ra. telmııtler yaparlar. Bunları bil .. . •ıc ..... nra 1 'd ~ tak mühim olan UçiıncU bir hiı.ü'lse, . . d . 

~n ... 1 an n l• ıgı • vatandaca un verilmesi '-'eniden den ilk okuI açılmamıştır. Bina. TürkUn Fnzuhsi e hır divnn a. mcden o . ilrleri kavramak kabil 1> ,.. ..,.. Yı ıı:t ı d luhran zamanlnrrnda, normal " ., 
K- :ltiğ t 

51 csteklemek tatbı"k mevkiine ikonmnctur. t:n- lan fazla talebe almaya elveri1'1i iridir. Acemin "Hafız'' ı fla. F:ıkat olmaz. Kıssalar ,.e bunlarda ge-.v h akdi 1 devredeki istihsnl fanlıyeti hac- .... 
il ·~la..ı r 0 unuyorsa ihti· lar, "ı'mdiye kadar fnınlar vnsı- olma.yan okulların çalışına duru. aynı sazı Jrullannn bo iki ad:ımın r:en kahramanlar, ldet ,.e annne-a l._ ~· ı kn~ d roinin muhafaza edilmediğidir. Mo. " • ı ı tı • b' • 

• ven .. !'>o ısın a d3 aynen t"a.le ve ,_er pazarte~ günU dag"ı· muııda dcğifmeler yap•'""""" ve t.ıanntlnrıy e, sa!1s ye eri bır ı'rln- ler, much.eler divan edebiyatında .ı~. ... altt'f b" dern iktı:s:ıt k:tıı ve cilınn iktı· ...., '" ~~ 
'""'- "!l'. J:i,, d 

1 ır davranL'j tılırken bungu""nden itibaren na.bi. çifte tedrisat usulü tntbik cdilC9 den ne kndnr :.ymlırf.. fikir ,.e s:mat misarisinin birer ki-'113Jnl' .. :t"-n .. 1 sadiyntmdtm örilldUğUne göre, m.ı • ili d ·ı u 
' • "~- • • cı IŞta gozeti ecek yeJerdı-'·ı· muay.vcn bn!rknllar vp. cektlr. llk tedrisat müfettişleri "Fey2ıi n i.. ı e N cf'I,, yi Ut taşıdır. ~aatiını t- har1p olmayan memleketlerde, ·"' ,_ • 
... zce, Run.-~ı-dır: "Jtnsı·ıe v.- her salı gu·· nU :>'npılıı. diınden itibaren mmtakalarmda ~·anynna okuynnwr nraclaki farkı Eski fjt\İrler, ~ımdi'ki türeıltler .ı.tJ>ıı...,. muherip olar.!:ır kadar harp fırtı- ·• " öw " ,,., 

t,lika· 'l.l:EN" """ıIE ,."MİR C•"'·tır. Un is .. :ı.ı.ak mi:.Cta.n, C'Ski- tct"tisleııe ibaı;Ianuşlnrdrr. gret- görUrJer. Ley.w - l'lleenun,. lns. gibi, ~iiri, bir kaç kısn satırdl\n ~ .1.ı.""<ın ~ nasından müessir olurlar. Muha- '"" p<<A 

r.,, :r ı... •. · 81• rrı"bı'dı"r. men, ta.lobc ve okulun bina dunı. sasmı Acemin 'e Arobm kaç sa- ibaret bir hezeyan sarma7.lardı. •.. •ı.uo rıp memleketlerde smai .i:3tihsa1, o 
~ 'tı.l ıersinc, harp ve btıh- nıunu silro.tle maarif mtidürlü5;une nntkfm yazdı. Fuzulinin onlnr a.rn DütUn bu -.a.ydıklamnı, ta knyn:ı.k. 
\ln .,.,.._c" lU'ı .hllricı"nde de me'-·· rıs.keri istihsal haline gelince, bıl- 1 b 1 d bild:reoeklerdir. !:ında. parlayan il~Jıası, ln~dir ~amu. larma inere1'. öfrcnirler ''e öyle --a ~ ·•ı.ı ·~en 11 ., h:ınsa zirai ha.Ht, ordu hnlkı h:ıli- ki ceset u un u .

1
. • .. " r 

1 
.. • 

1 . · a"nl ı et ve anı.lJere ba · · l' Du"n bı"n'sı· Bomontı"dekı" .••b•c Okullarında. smtf vaziyeti mil. nıyln srrnnabı ır mı. So olt es , t;nir ohrrltırdı. le .. a n~ alınca istihsal hat'mi tııbiat e ·~ .. 
• 

1 
tnH- rı~ brı{ımda milstah. bahçeler'ndc, 0-1·;;erı' de Hali"te, s:ı.it olanlar 936 doğumlu talcbele- "Rnsin'', «Göte» Yummh mevzu- N k k" 

1 
~~-ı 'ctı -...teh.lik .. küçUlür. Beri tarnftnn mli!ıtahsil .,. . d k-ı...1 ed _,_,crd. ı ı ,_,.nı K' ır>ft d b e yazı , ı son e li .._.-.en. ır tnutav ' tumre arasına Sütlüce önünde denizde ik1 ceoct l"ı e uuıu eo=-ı ır. nrı "acl.U ~r. ımse t;ınoı• & u it le Q..: ~it··· assıtıar zü.nresi ,-ar. köyliinün müstehlik :ısker olmnsr, ortnldığın, sanat \'e ş:ıhsiyetl sil- ber~ hnnlnn hı en r birer birer 

."'ııa •lYetı h ~stfhlak hacmmi bUyUtllr ve mn.h. bulunmuştur. 1 l il ·~· .. ~ 1 ı· ·'l B aramızdan ~kildı"Jer ,.e bndl bet lh!J,._~ıltlınd e arp ve buhran Bomonti'de bulunan ce.set 35 '"'" tlıa at ma arının dıı:;ıni sö~ ıeme•re ye ten( 1 mı u 
"'l.lfl! a b 1 -uldtın, mamulatın malivet fiya. .,.. kıı· w "G"te Al en ,tişiden ba~a ı.ş vuracak kim-
lt 11n Old u mutnvassıt.an ~ında 11· .. elunet S_cvki ndında biri· tevzii meselesi • orta gn ragmen ° " man, lmad tt u~- k d _,_ tını artırır. Memlekete ithal edi- - m. un • v.... k ı T se ka ı. ı...L .,,~ t;U a ar aza.ltmw. !'1'ne nlUı"r. Denı"zde bulunan cc. :nasın,, :1;,•un iZ n mıyor mu s ki 1 

""<!<1 li.:"ıı.ıı.tniıc kald ' :en mailnrda p:ıhalılık olunca, it- - ..... Dün öğl d n vvel ithalit ve c:o ki b 1 • -~ AgAh rm, bu tap a menıle· 
11- ı,.~d ortadan ır- set de s2rlc d<'ri fabrikasında u. e e e ~ar a gnr r, yn ıırz cogrıuya 
~~~c"'e~: H~r gilnkü ihtikar halat ve ihracat muvn?.cnesi i~br, ihracat lbirlı1tlerinde bir toplantı mırlanıun :ı.yırdığmı :r.nnneılcn· kete maziyi k~fettirdl, gençliğe 

·-.:. ... ·---cı ~~ bu pahalılık derhal ihracat mad. mele Alive aittir. ı tı T ı '-..:-!- • eski haı;ıiıeleıimizin kaprlannı at· ~ı---'ı•ı ~te bu neviden Her iki ceS!t de morga kaldınl- )"npı ~ r. op aneya, şCıu.wıı.u.· ler, ııa ı:ılda.vndursunlnr. Gerçcğın 
1 -~ı~ 11 ~~ Inuha3ccmeleridir. deleri üzerine tesir tder. Heie tah' . - oo~ıarunl§tır. --... de bulua.n Ticaret Vekftleti teşki- tunç lmpılnnnı açnbllenlrr arasın. tı. Merakb ar, a.rtdc karanlıkta 

. ttehlilt U'aiık bir çuval 1Jnun memlekette ve hariçte mUna.lmlıit nuş, --o- H'ıta'ndırma umum mUdürll riya- da rr>i mC(lenlyetin kök, renk 'e <leğitdirJer. Kadtm ilim, kM1fm sa-

~&i gı·b"ı 40 liraya satılma.sı ''asıtalarınm, sigorta Ucretler:..nin !et etmiştir. Haber aldığımı:za gö- koku b!lkımlarmdan basmn.§ka nat ~adırdan Mhra gıe\':IDİ' balo. 
(13 t h"d' 1..1

1
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11 u · :r iki yankesicilik nnyor Donamon bu emele.! zaman lsta. te~rinisaıtl l:IU ... r m3SJ cı. ısey/ uw:.uı.ıt n gırıı.t- ne toplanttda itha.l mallarının tev. !'jeyler oldnğn fsbat istemez. Meıe. • • ,.;ı 
1~ <le btr nbuı aazeteleri). o le§tirmektedir. Bu s.rrc~da clir.ıhı:- vak' ası . zii işi görllş!llmUştlir. ia: Ta awuf, Ilint, ıurnır, Yunnn geı;tll<çe bir kat. <laha biiyflyttp de. 
;a ~~ tarar tarıırtan müstahsiller, rıyet hlikümetinin zLrai istlhsalı Ye5~ildirckte C4ımükebir "soka. lıüliısa ş:ıı'iı:ln. garbın her köşesinde ~rlcnece'ktir. 
ı (> "c bıı~n müst hli1'.ler, her nrtrrınn hususunda.ki teşebbUsle:i- ğında 19 numarada oturan B:yaz 48 esnafa yıldımn cezası filizlerun~, hir idrfık tohumudur. Hakkı Sliha Ge%gin 
tr cl~n y an devresi sonunda ni şUkranla kaydetmek is~riz. adında bir kadın, dUn :kapalı çar. verildi ================:.=:::======== 
~" ttıı..-.t,.:?l'eni ve türedi zengin· SoeyoloJ'ı'k ,_"' --•ı·- ba.kunın- tll<iıı kunduracı di;k • ularını sey • 
" t ~:ne - d •· Ul ~ ._.. B~Je'Cliyc reia muavini L6t!i A:k-t1L. °t>lan ... ey an vermeme~ dan tenkit edll~.rı klbik ildıısa.dın rederken cebindf"ki e'anck kart-

~ttı lllau-ı-1 f - Eoy diln Ni5:ınt~. Osmnnbey, 
Oniver:ıite menıupluı me- Tmizlik İtçilerinin gündelik. 

:oa... hıı-n. wr ar. Bu § ya te· bnzı p•...,,.i.ilalar•nda her de·ırin ve bn ile 27,5 l:ra.c:ınr ç:ıldırm;ştn-. "~ ,__e • 
"I h ·-.c Cini ı d • ...... • Şı.c;Ji sem~erjndeki ef!nnu ~tı~ tıı liltfti:n r er ve irn e1eııe, her zamanm tasdik ettiği. hakikat Bund:ın lxı..,-.Ita Fatihte oturan ederek belediye tnlimatname~e 

murlar kooperatifine girecek Ieri arttı 

tt·~~ ~ i~aresile, yahut iç- lıisscleri bulunduğu doğru ise, bu f:nbri adında birisi de K~raköyde nykın ha.rt'k~t eden 48 esnafa Y?l· 
r.1 !Qıı ~r a ~ani hn.

1
k zilın- C:oğruluğu, burıd:ı. mevzuum•;ı: 0 • tramvay bekle'rlten cebin dki etiz. dırım cczas? vermiştir. 

• 11~ 'ncf>ind 'ylc t.ahnkkuk eder. lnn mescle<ie de görliriiz: Arr. v~ danını ça!dınnıştm 

Memurlar koo~ratifi idare hC9 
yeti dün bir toplantı yapnrak U
nfversite dooent ve profesörlerinin 
de kooperatife aza knbul edilme. 
Ierlne kn.rnr vermiştir. 

•l'op e :rnexnlckct ne(ir~ya. talep mfü·azen~ altU.<:t olmuştur. Her iki meçhul yankesici vJ.ddet. 
~ i~ct ~l'atifçiliğe verilen e- O halde elden gelen biltUn vnsı. le ~nkta<lır. 
l'i 1

tJ-t ·~ iişUnen zUmr,.r,iıı bu talarla istihsal hacmini, iztihliık ---o--
~r. P'~ hancı olmadığını gös- hacmi ile bir seviyede tutmak. Altın fiyatlan :. / 
llıc dır de a. tUç seneye ynkın bir :ıJıtikar mUcadclcsinin esaslı hede. Dün bir Reşadiy,.. altının fıyatr 
~ıı.ıı fii1;.. "ant eden harbe rnğ r· ,_ ı-2- ~:ı lı'ra id'ı 
? 4-.a h~tta i1mft Verici bir top- 1 

Our•!\uuu-. ~- • 

~ t~ .. 'kctı olnıad•ğmı bUylık 
1~ licrıı~~lc ntilşahede etmekte
" · \·c 'l' de buhnın seneleri nrt
·~ l>lac:ı.ıt llrJdye için ansızın hiı-

tQo ~illa ~alar 1'eklt>ndikçe b;ı 
'İı illet turcti de bUyüyccck 

1c·"tc ~~!isinin altıncı inti· 
~~lltıtllııdnı n~an dev· et reiEimi

ıci bir . a bu bakmıdan ''an. 
lltratifı 1~ct buluyoruz: ''Bu 
lıt Lğunı l'in nrtınll.l'ındn, içinde 
'it ir . .f\nuz .. !lrtlarm tesiri siir-

lıug ~ bıı kooperatifler, 
ııı iUtı11d~nun ihti}açla.rının t z 

11 dcgn '1icut buLw bire-:- ku
tı ~~<ı~-ab· nonnaı zıımanlcırdn 

l'iııiıı v 1 lllelerl ıçin mUıakn
t!ı t'l '1J-~ kl)()pcrntifcilik ruhu
~"ıuı· ~ ~~kilde ca Jı!ıma 'tı rı

ıı ~b_nl trnından Jllzumlu 
~l:... ırJ r rıh.nmalıdır . ., 

.t;\ \"l\ 
f\ \L SITl OR'l AD A.S 

ltıı~ Dın.. IAI\ 

ıı~'1tla · 1( o. • r ı:Unıresin i •>-rtndan 
~ l <lt • d"vletin rrı 1·'lzznm 
'lıı;e~cs"e ti:-ıret şeb ~e .. i ha. 

. °l't %l~ nc•ı"e~ni dof,uruyor. 
~ . • "c it lt alı \'eor· in ya~tl-~1 

·ıı clıJC<!iı ÜÇJ]· csn fın muhte-
l '~c-ın.n ~~i. objck•if bnkım-

~~ ti\ bj.ı cgıldir. Nonnnl za. 
). t• Olan ~ ('~~an•n f:y:ıtm> 
""~r:aret ccar tl! b:ı.ka~ı. bU
tıı arllı {1'babı<lır. T'('rnkende-
)ı >,ttı~ltr:ri~nd' Icrinden ..,'k "ıyct 

rıı,, il r:t c ere, nr:ısu toptnn 
I'.~ r.ııllk httrn~~ini likaydi r c 

-tıı~ . niıı ~ bir zaman doğru 
"I' • cn.,ı 

~l\ııı 1Çin va : cyh l1Nmnl zıt-

Velr~i imİJ. Zaten Mehmet efendinin, Sancaklardan, lcozolardan gelen 
birçok ıcılebenin velisi olduğunu, Mustafa deha Aydında iJitmiJli .. Mehmcl 
efendi, Hüsnü efendiyi karşıladı .. Mustafanın do halinden, $andığından 
onun do tchsi! ıçin gelen bir talebe olduğunu derhal anladı •• Ve ona da 
iyi kabul göstererek kendilerine, iki karyolalı bir oda verdi .• 

Siroz el, yüz yıkandıktan sonra Hüsnü efendinin delö!etile iki yeni 
arkadaş civcrdaki kebapçı dükkanında ok_şom yemeğini yidiler .. Yemeği 
müıeakip, hanın kıaathanesirıde oturdular .• Hüsnü efendi, orada bazı ar. 
kuda~lorına rastladı .. Onlar konuıurlarken Muslufa da biraz kulak misa. 
firliği yaptı, fakat fazla yorgunluk hissettiği için, onlardan izin olarak, da. 
ha evvel odasına çıkıp yattı .. Ve uyumağa c;c:lııtı .. 

Mustafa bu ilk gurbet gecesini karı~ık rüyôlar, karışık duygular icindc 
geçirdi •• 

.-
Mustafanm fzmTr 'cl'adısinc yazılması, ailesı ve aosr.arı orasıncra CTr 

mesele, blr münckaıa nıovzuu teıkil etmemişti .. O, Aydın ıdadisinin son sı 
nıf ımtihanlarını bitirdikten ve birincilik ile diplomasını aldıktan sonra, 
llendisirin tahsile devam etmesi, hemen herkesçe tabii görülmü~'Ü. Hususi. 
le l:>uncı maddi imkôn da vardı .. O zamanb usule göre Sancar.. idadilerin. 
den birinci ve ikinci çık:ınlara, mali vaziyetleri müsait olmodrğı takdirde 
idare mc~lisleri tarafından "Fakruhal,, mozbotaEı verilir, ve bunlar vilô. 
yet idodisinu parasız leyli olarak kabul edilirlerdi .. 

Mustatc.ya da böyle bir mazbata verilmiş, ve seyahat İlozırlı!}ı boş 
lamıştı .. 

Yalnız Mustafanın anası, bundan pek memnun gibi görür.medi .. Hat. 
ta b'r iki defo Mustofoya; 

- Oğlum, bu kadar okumak yetişmez mi? .. Bok lculaks zların Ziya 
efendiye, ser.in kadar okumadığı holde hük.Cracü<=: itJ vo mnm• v~, Nü. 
fo! 1 ôtibi imı_ş .. Bolluk iç.rde yüzüyor •• 

Dedı •• 

Gö'l:ten gelecek tehlikeye karşı 
iyi hanrlnnm:ık, mi11etin blltiln 
fertlerini ay;n nyn llUsüıuliiren 
bir d:w:ı<lır. Bu n:rc\•zua hiç bir 
Tiirk vatandaşı k:ıyıtsız kalamaz. 

Koopemtifin tanzimi işlerine 

profesör Kesler de yardım ed~
cektir. 

ki~i lzmir idadisine yazılmak kararında idi .• Bunlardan biri Tchsin efendi 
idi ki, 50n sınıfta, Mikaili geçerek !kinciliği, ve bu suretle leyli meccant ol. 
malt hakkını kozonmııtı •• Fahri efendi de kendi parosile okuyacaktı .• Diğer 
mezunlardan kimi, sanatlara, kimi de küçOk memuriyetlere gireceklerdi •• 

Plôtinı, babası Atlnaya g6nderecek ve tahsiline orada devam etti 
rerek doktor yapacaktı... Aydındaki Atinolı doktorvn kazancı ve itibarı 
rneyd-:ıncla id: .. M!kail de dayısı avukat Mısırlıyon efendinin yazihone$inde 
ca!ı~acok ve belki de bir gOn onun yerine geçecekti .. 

• 1(. "' 

lzmlr idadisi! .. Kimbilir, ıu iki kelimenin söylenmesi kaç Türk münev. 
verinin kclbinl heyecan ile carptırıyor? •• Ege mıntakosının bütün kendine 
9ü .. ~1nen, :r.cl:ôları, gençleri. birer birer oradan geçmiş, oradan bilgi, top. 
layorcl., feyiz alarak hayata atılmıılardır •• Bütün Türk Egesinin, hayat ener. 
fisı orada nwyalanır, orada filizlenirdi •. O, bir ilim yuvası olduğu kadar, 
bir anane silsilesinin kayr.ağı bir fikir kaynajmosının ocağı idi .• 

Bina, hükumet konağının yanında, onun himayesine sığınrnı} gibi bir 
vaziyette idi.. DiJarıdan, meselô Aydın idadisi binası gibi hoımelli bir 
görünüiü '!Oktu .. O da hemen ayni pilôn üzerine yapılmıı, ortası şadırvan. 
r. ~re, bemb1;:yaz bada""ıh bir bina idi •• Alt kotta, sınıflar ve idare oda. 
ları, üsı kc:lla da yatakhaneler vardı •• vemekhanc, bodrum katında idi .. 
Rinu o zaman:..1 talebe tayısına göre okumak, ve oturmak bckımlorından 
do kôfı ini .. fakat talebenin gezmesine, konuımosına, oynamasına müsait 

• büyük bnhçtı~i yoktu .. Kopalı teneffüshanesi küçüktü .. Ön ve arka bahçe. 
ler hcnı daı, !ıem yeıillikten, cicekten ve ağaçtan mahrvmdu .. Zaten o za. 
m:m!ar, mc~tep güya talebenin dimağına, ruhuna ehemmiyet verip, sihha. 
ti, ve vücudü iıe pek mcıgul olmazdı •• Sağlam fikir, sağlam vücudda bu. 
lunur, vecizesi henüz moda olmamııtı •• 

Leyli mektep hayatına ilk ba~loyanlar, onun hatıralarını hiç bir va. 
kit unulmczlar .. Yoboncı bir tavuğun yabancı bir kümese girmesi ile hasıl 
olan vaıiy.:ıti yabancı talebe de hissederdi .. Gelen talebe, hem kendi, ya. 
b.lncılığını, hem de bundan alay vesilesi çıkaracak eski talebenin muzip. 
liğiı i düşünerek cekinge:ı davranır, ve tenha köJelerde dolaıırdı •• Ya sınıf. 
ta, ye ya!ok!ıoncde, ya yemekhanede mutlaka ba.Şına birşey geleceğini, 
ve ötekilerin kendisine güleceklerini düıünerek korkak hareket ederdi .• 

81. hnl Musıafonın da baıından gecmiıti •• Ona, içinde anc.ok on kar. 
yolası olan küçük bir yatakhanede yer verilmiıtl .• Hiikumet konağına be. 
kon bir pençere yanında yatıyordu .. Oiger karyolaları iıgal edenlerin ço. 

1 

Bclediyt', son zamanlarda, te. 
ınizlik amekei bulmakta mUşkutfl. 
ta uğra.maktadır. Bu yilııdcn bazı 
emtleıin temizliği amele bulun. 
mndığmdan cs'ksik kalmaktadır. 
Belediye bu ihtiyacı önlcme"k üze· 
re ~ amelesinin yevmiyele
rini nrtırmnğa knrar vermiştir. 

Gfindelik Ucrctleri iki limva eı
karılm~trr. Bunlara ağır işc:i · kartı 
'-eriteceği gibi, yemek, elbise ve 
tnhtn ayakkabı d:ı. v.e:ıiJeoelrnr. 
~ 

Denize atlarken ölen 
doktor 

8cyoğhmda Mis sok:ığı."lda 21i 
numarada oturan di3 doiktonı A
ldksar.1r, pazar gUnU Tarabyad :ı. 
denize girmek istem.iı:1, eah"Jde :;c 
yunup 'bJr taşın 1Jı9tiinden auya a.t
latnıMtr. 

FaJtat ta"} yUksck olduğundan 
doktor da iyi atlamak bilmediğin
den karnı iletune 8'.ıya düşınU, ve 
ktırnı patla.mı:ı,trr. D<>lttor derh~I 
ölmür;;tUr. 

C<'Sedi &,an srkan'a.ra.k defni
ne nıhsat veribni~r. 

1 
25 yıl evvelki Vakit 1 ---

' 
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Ba\ilmda Türk 
maarifi 

BaCQm maarif mUdirlyeUne Adana 
maarif mUdUrU Fuadbey tayın olun· 
mU§tur. Fundbey yalanda Batuma gi 
deeekt).r. 

Çaraamba. 

Eyl<ıı: %2 28 Eylı'.ıl 

----------
-':;_~ 1 ~ l'it obn ':ı r mt>sele 

lıl ., . .._ ttnıa,.a h . h d' 
t~ '-~o' a a• • ay ı 
t tııı:ste~·:ı~trr ve ol::nal:clır 
~llı~ et likı~ ~do~rud"n değ. 

!Yen tnr:ıe>dıgl vr gi>zJ,. de 

Mus1afa anasının mahzun tavrından müteessir oloroJ: ce\oap verdi: 
- An:.ıcığım, lzm:r uı.ak yer değil ki .. Tatil:erde selirim .. insan yal. 

ğu N.~nisolı talebe idi .. Mustafa henOı. bunların hepisi ile göıüıüp arka. 'ı 
dt.~l.ı. t'ls·s edemcmiJti. Mektebe girdiğinin üçüncü günün sabahı idi ki, 
Mu~tcıfo boyr.u k•zormıı ve kaııntı içinde olduğu halde kalktı .. Gece do ı----------=-----i 
zaten hep ka~ır.ı:ıış ve rahat edememiıti •• Onu yon gözle seyredip gülen. \IUdUe.ı: \'aaat1 Ezanı Vaaatı ~z:ı.nl 

!
Ramazan: 11 Ramazan: ı 
Hızır: 1'0 Hwr Ul 

" tUcca •ıh tekirin. "n ziya. 
u an;- tiplC"rin ıl eıı ib3. 

I" l'e ı, ta~~·Irnca devletin 
taf ,_. 

olctı:~ 1:1r ~ok mero. 
f.:°'J P.''\..! •• 

~C'!!l l•rı. tontıınc1,. 
nı tıtıki ohcnktıı·, 

nız para l<ozunmak için okumaz •• Mustafa anlıyordu ki, anası onun mürüv. 
vetıni ve )'ardımını daha çabuk istiyordu .. Anası yaılo dol1.:._göı.lerini siler. 
kcıı o da onc :.ının ellerini 6püyor, ve; 4 • -

- Anucığım bu ayrılık yılları da çabuk ge~er, 
Diye onu teselli etmeğe çalıııyordu •• 
Sülcymcn ağa, daha metin, daha sakindi .• Karısına hTSscttirmem~le 

bcrcber, 091:.ınun lzmirdo tahsile devam etmesine, sevin:yor g•bi idi •. 
,!'> r!ır. idadisi mezunlarından, Mustafa ile beraber, ancak, deha ;ki 

Jer, ve birblı ierile fısılda}anlor vardı •• Mustafa caktı •• Yastığının üzerine 
~eytan tozu ekilmi~ti •• Bir müddet sonra bunun nasıl ve ne zcmon konmu; 
olduğunu do gülerek orkadaılarından dinledi •• Bu alaylar, bu ıakolar, 
belki de bir nevi karakter imtihanını teıkil ediyordu .. ra:ıla kızmoğo, faz.. 
la ocınırcga , gelmezdi .• O zaman imtihan muvaffakiyclle geçilmemii 
sayılır, ve alaylar tekrar edilirdi.. En iyisi haı görmek, $ikôyel etmemek, 
hcıo idareye haber vermcğe kolkıımamoktı.. .. ..... . .. 

- Devomı ~r -

GUne, 

Öğle 
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~ 
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[ •fıfkftbul Belediyesi i1ıinla'~: ::.J 
llk tcmlııa u 

81,IS2 Şehir tıY*t.rOf!tt içitı allluıcak kontra. 
]MAk , tabta Te kalı\a f.'l'ııllpl~r clnı 

1Ubıı.riyle ayn ayn fiyat teklif edebi~ 
llı1er.) 

M,10 Beyoğlu hastahanesi için almııcak 300 
kflo ldrofU pamuk. 

221,61 Z!lhrel1 hastalıklar ııastahaneslylıe 
Zeynep Kanıu doğuuıevt, Edi.rne kapı 
&ihbat merkez.l n UakUdar çocuk b&· 
kımeYlnln y:llık l.htjyacı lç!u aımacak 
~o litre Ç'lğ sUt ve 200 kjh> yoğurt 
(Talipler mUcsscae ltibart)le ayn ay. 
n teklifte bulunabf!irler.) 

%34,!6 İtfaiye makinelerinin taıulrinde kul. 
lımıhnak tızere alıımcak 16 kalem 
malzC'IOO (Tnllplcr clns itibariyle ayrı 
ayn fiyat teklifinde bulunab!Jirler.) 

"nhm.Jn bel!e!toıi ne mı: teminat miktarları yuknnda yazılı mevat!. 
._,,. alınınak czere ayn a:rn aÇlk ekslltmeye konulmuııtur. Şartnameleri 
llabs:t •e Muame!At .MUdtirlUgtı kaleminde görUleblllr. İhıılelf!rl 7 /10 /94.2 
~ba ~ a:ıat U. de Daımt Encümende yapılacaktır. Ttı.Uplerln ilk 
tmı.ina.t mübm veya mektuplan ve kıınunen ibrazı JAzım gelen diğer ve . 
lltalartJl'le 1bale gUntl muayyen aaatte Daimi Encilmende bulunmaları. 

(10327) 

Mardin gümrük mubalaza tabura 
satıuaıma komisyonundan 

~ Mlltdan 'Muhammen Muvakkat lhalenln 
k'Do bedtıll teminatı 

Llra Kr. LiT& Kr. tarlhl gllnü S. ıe~lf 
.8ılde1"J' 5000 18975 ('() 1423 00 22.9.942 salı 8 kapalı z. 
llt 40800 28968 ,,._ 2172 00 • • 10 .. 
1Cmoa ot 10000 18984 o~ H24 00 .. • 12 ,. 
3unan 180000 20628 t)() 1547 00 23 9,942 Çarşamba 8 .. 
Oda 700000 24080 00 1806 00 .. .. 10 .. 

.A. -- K.ucUn gümrük muhafaza taburu ihtiyacı l~n yukttrda yurtı lS 
ıAEUmı erzıllt. yem ve mabrOkat mukaveleye bağlanmak ıurctıle eltBlltmeye 
kormlm~r. 

B - Şartnameler komisyondadır. Her gün görülebilir, 
) • C ·- l:kııUt,ıneler Mardlnde gümrük muhafaza tabur karargth bjn:ı.m.,_ 
da yapt!M:aktır. , 

D - lateklllerfn muayyen aatten evvel temlnat mektupla.rlJe belf.'dl.)'e 
:-veya ticaret o4ruıma kayıtlı olduklarma dair vcsaiklerl, teklif mekıuplnn·11 
ha., ktıpalt 7.arOanru ekailtme saatinden bir saat evvel komlayon ba,şka'l. 
h~ın:ı nllli<bu: mukabilinde verml§ olmaları ve ekai!tme saatinde bu.lumna. 
tıı.n U!l.:ı (·lunur. (9569). 

lıtar(bul . Vakıflar Direktörlüğü 118.nları 

Peyakçeaı • Muhammmeal 

L. K. 1'. K. 
700 00 

1000 00 

00 

68 00 Küçük Ayasofya mahaDulnde Meh. 
mctpaşa yoku~nda ve caddesinde a 
No, lu hanenin (kQgir akl!amı hariç), 
mevcut enkazı (1851). 
Ay\"ansarayd:ı A tik Mustafapa~a nıa. 
halleslndc eskl külhan yeni Ayvan_ 
aaray kUlhnn sokağında eski 8 milker. 
rer 3 yeni 7, O No. lu bir i;lıtı altını!a 
iki cvln tnmamı. 

50 00 Fatihte Haydar maballesi:'ıln :trfan Ah 
ntet , Şair Baki sok. d:ı k&lnTahirağa 
Tekke ve mescidi bahçesinden n1Ufrez 
eski 2 ;2. 2 /1 No, lu bermucibi sene~ 
332 metre murabbıunda bulunan arsa
nın tamamı. (1343). 

Yukardıı mahalle, sokak ve kapı No. ınn yazılı emlAk satılmak O.Zorc 
:ı:ı gtln müddetle açık arttırmaya c;ıkanlmıştır. Ihalesl 7 / 10 /942 Çıı~am. 
ba günü aaat llS de yapılacaktır. lsteklllerin Çenbcrlltıışta tstnnbul Vakıf 

'lar MUcmruı~u MahHHt\t ka!emin.ı mUracnatlan (10328). 

T. lf BANKASJ 
f\.,XA.8ARRtJI 
UE8&t>LAR1 

~ tJdnclteertn 
'!c.,tdealne aynı.an 

llcramlyeiııır: 

ı a.dot 1000 ı•:•lr) 
1 • GOO • 
1 .. 2GO • 

Mltteblt 
Ermls " Emniyet • 
Kartal Konserve 

Fabrikaları 

: -~.-. .. . . ... . ... . -..· . . . .,,. . 

Türk anonim §İrketi: 

l LAN 
Tıcaret kanununun 3ô0 w eaaa 

.ınukavelenameı:nlz1n 22 nC': maddeleri· 
ne tevfıkan hissedarlar 9 Birincite§rlrı 
19'!2 Cuma günU e&at 15 ı!e Ayvansa. 
rayda Şirket Merkezinde Fevkal1de .ile sabah, öğle 

1 

~:.umı h<y<t lçtlmuna d·.vot ol".":· Her yemekten sonra gilnde 3 defa munta:-..amö.&: disiennizi fırçala 
. . '. . .. . . . . ,. . ~ . . . . ! ,.. ~ ~~ 

1 Müzakere ruznamesi 

l - Beheri 20 lira itibari kıymet 
lizerinden yeniden 2.500 hiae 11eneda· 
tının ihracile sermayenin 100,000 lir&, 
ya iblağı ve i§bu yen! hlasderin ihraç 
~ekllnln tesbitl, 

2 - Bir devrU temlik mukavelesi, 
nln tasdild. 

3 - lltlrabhaı lzlı. Ucrtıtinln teabl· 
tj. 

fıbu Umum! heyete a&hip olduk!an 
bl.ııııo adııtleri ne miktar olursa ol3wı 
her hlssedar i§tl.r4.k edebilir. Hiseedı:.r 
lar Ticaret kanununun 370 nc1 nıad 
~e.ıslne tevfikan hisse senetıerlıü fev: 
ksl!de umunıJ heyetin toplanma gll
nllnden blr hatta cneline kadar §1.ı'. 
ket merkez.ine tevdi etmelidirler, 

Hisse ıcnetleri.nln depo ed!Jdjğine 
dair malt mucaaeseıerce verilecek mak 
buz1ar hlue eenetlcrjnin umunıJ hey. 
(!t için tevdiı mahiyetinde addedilip 
muteber olacaktır. 

İ8tanbul, 22 EyHıl 1942 
İdare Meclı.t 

Umumun Nazarı 
dikkatine 

Hakikatı an!amak lazımdır 
Bazı kAdm ve erkekler bu Başta< 

70kan pabubhkda yenlala1 aıaoıadıt 
canta ve kunduralarmı boyat,m.ak ll:l& 
kuDdura boyacuıwa nrirleı. BoyawıD 
çan~yı alclıtmda farluna nra.maT. 
ıar. 

Vakfa kt ytlkı.rk para!Arta J'1lphfi 
naıIJde clbiscsıuı ,ıyerek (entasmı k;.~ı 

tutuna aldJiı n.ldt o s1bel elblaealı 
ber tarafma alyab kundon boyası le. 

keleırbılll çıktttmJ ~örllr. 

Bu .eter eyvah: Ne yapalım boya
cıya verdiği paraya mı f•)kaıi elbbe. 
alne verdiğine mı acıam. tıte bu glbı 
sararlara utranıamak lçb dotruC11 
Saltan bam&m Meııedct ban (%8) ao. 

IDIU'1Mla bo7a mll~lıaa!ıun Osman ~ 
dorrab.man atölycelne mli~t edeı. 
eeGJ.z eakJ boyam aolmtı.t. t!mJi.n.lll ru:ı 

daaı ~ml2 olan çanta ft lmlldurala. 

Yeni Eserler : -------
' mmı:ı fenni aurett.e boyar ve yepyeni 

yapar, Hakikati anlama• bir tecrtl~ 
Ue kAftdlr, 

IWRTULUŞLAR Yt"KSEL~ 

(Naci Srral) bu Unvanla gü~e: 
bir eser neşretmiştir, Kıymetli şa
ir bu eserinde mrut mUoadeJe ve 
inkılap tarihimizi canlandtra.n bir 
t.aknıı nuı nzwn c !erini top l'&tllı:ştrr. 

Bu güzel cııcrclcn ''MilU Şcf.c 
Armağan" başlıklı ma.nzumeYi a. 
~~ğıyq, naklediyoruz: 

l'üce- Türk milletinin kalbinden 
!Mn~in taşar; 

On ~kjz milyon ~önUI ~enin 
sevgin 1e y&.<;ar 

Şefkatli ~ı.na her kalbe 
inan 58<'41', 

Bir J~ret erı-. a1u9 dağlar. 
• dan at'&r. 

Sensin bıze M;1U Şef biz Çenen-
de bleyiz. 

Hiç bir Tlirkitn aynlma7. gödl 
senin göztt.nden 

Almaktadır lnıvnti, ba mutıa 
yurt özlin<len. 

Ümit alır, IWlt alır bütün mDiet 
yl&tinden 

Sensin bize Mi11i Şef biz çev
re11dP. kaleyiz, 
NACİ SIRAL _, . 

Karar hulasasıdır 
o 42j1668 

.ı.nm Korunma kanununa. mUh&le· 
tetten Aksaray Ordu caddeaı 36{ No: 
da bakkallık tlcaretlle meHUt Ahmet 
oğlu Ali hakkında lstanbul &aliye 2 
ir.ct ceza mahkemealnde cereyan eden 
muhakemesi neUcesinde suçlunun fiill 
sabit olduğundan Mlill Korunma ka 
nunu.nun 31 ;2. 59 /3, maddeleri muc~ 
blnce be§ lira ağrr para cezam Meme
sine ve yedi gün müddetle de dtlkkA 
nınm knpatılmruıma ve hll.!tQm kawe; 
tiğ"inde ücreti ıuc;ıuya aft olmak Uzere 
karar hWAsasmın Vakit gazdeııtnde 
ne~redltmeslne 19. 3. 912 tnrihlnde ka.. 
rar verildi. (10298) 

Osmanlı Bankası 

·AlLJı~ SANDIGI'' Piyangos\.. 

· Karar hülisa5'dır 

c 42/1666 
Milll Korunma kanununa ~ate. 

!etten Fermenccilerde 126 No: da bo
ya ticaretile me§Jul Yuvan oğlu Ko.ıı. 
ti hakkmda latanbul Mili! Korunma 
mahkemesinde cereyan eden muhake. 
meal neticesinde suçlunun tıill sab\t 
olduğundan Mllll Korunma kanunu· 
nun 31 /2. r19 /S. 166 madde!el'f muct. 
blnce { Ura 10 kurU§ ağır para cezaaı 
!Sdemesıne ve yedi gUn mUddetle dille , 
lct.nmm kapatıbnaama ve h11ktı'D1 katı 
le§tiğlnde ncret1 suçluya alt olmak 11· 
zere karar hul!summ Vakit r;azet•. 
sinde neşredilmesine 18.3,942 tarihin. 
de karar ~tjldl. (10311). 

RAŞiD RIZA TiYATROSU 

I 

llAIJDl.l PİŞKİN beraber 

Her ak~ eaa' (21,80) da 

BİR AŞIK LAZJM 

Vodvil 3 perde 

IKAYIPLARI 
NUtua cllzdaııımı zlyl ettim, yenı

ajnl alacafnnda.ıı eskisinin hUkmU yo:ı 
70ktur. '(UlôO). 

.. • •. Slllvrtkapı Rna Oztürk 

*** 
930 ııenesl ht,anbul Gd. okulundan 

aldrfnn f&hadetnamemı dyt ettim. 
Yenlalnl alM:afmıdan eski.sinin hllkmu 

7oktur. ~ 

191 ukert poeta B&Ksvuı ı 
t.maıı Hakkı Çelikkayn 

• *. 
eı nci llk okuldan al~ olduğum 

taatlknameml zlyi ettim J-c:tlsinl ala. 
aığımdan eskjatnln bUkml\ yoktur. 

K&du~a Uma.o cacldeııı numero 159 
llhaml Oı.gör 

OS!llnnh Bankasınca ihda! edilen ''Aite Sandığı,, ]')iyangoım. 
nıın ke,sidô.'\i 25 EylUl 1942 tarihin de icra c<lil~k olup, aidcti ıkra-
"Oıiyckr tevzi edilecektir: -

1 adet T. L 1000 lik 
4 .. it ,, 250 ,, 
5 " .. .. 100 ,, 

25 ,, .. " 50 .. 
50 .. .. .. 25 .. 

85 ndct ikramiye için, : 

'f. L . 
" ., 
,, '. 
" ,. 
,, .. 

1.000 
ı.coo 

500 
1.250 
1.25<1 

O?m;ın: T. L. 5.000 

Jsbu keşideye, Ni.saıı - Eyl<ıl 1942 altı aylık mUddet 7.arfındn 
"Aile Sandığı (Tnsam.ıf CU7.da.nı) hess.plıarında.ki maff.ıbu T. L. 50 
den aşağı olmayan her mudi iştirA.k etmek hakkını haizdir. 

! lnebolu ıulh hukuk mahkemesinden: 
' 

Jlt~i 1<15, den Tekkenjşin oğlu Rrza. vekili avukat Fethi Mıığara tara. 
fr.ııln.n rıyn\ köyden Tekkenl.§tn oğlu o1U Osman vereselcrt alc)hlnc açılan 
ııar·~ d<tV:ısmın yapılmalda otan muhakemeSjnde mUddcialeyhlerdeıı mü 
teverfr. Osn:ıamn oğulların Ta.bir Te Cemaiin ikam~tgllhlan meçhul kaldt· 
g?ndan Iıaklanndnkl davetiye i11Uıcn tebliğ edilmi§ gene davet~ icabet et. 
nıeml o!duki:ırınüan ğıyap kararının dıı Ha.nen tcbljğlnc ve m·.ıhakemcnln 
:!i/1' ı9t2 Paz.ırtcsı gUDQ aaat 9 za bırakılmasına karar verilmı.ştlr. Yevm~ 
mUı:akerede de gelnıedi~ıı .,oya kendtletinJ. temsilen bir vek!l g6nderme
<f!kleri ~nktlr:le oır daha mahkemeye kabul eillmlyerek gıyapl:ınnda intaç 
edileceği if )'ap k'lı·an t.blltl 7erine kalın olmak 117.ere keytiYet ııa.n t>lunur. 

~ (5286) .• 

Resmi dairelerin 
nazarı dikkatine: 

.ı:vvelce mevcut ve Hurlf Oemıyeıi Ue b\rllırte b•~"" 
ear:ıı (Rel!mi tanlar T. L. Ş.) taııflye ballne g1nnl:t; 
lımn:aktadır. Bundan ııonra gazet;omh:de n~redil 
Reaml nAnlar 16.9,91! tarilılnde lcnldcn tesclddll -* 
Tilk l&e başlıyan 

Türk Basın &ır11gı Resmi 111111 
Kollektif ~:trkeU 

tarabndan idare edileooktlr. 

Oazet,81.Dfzfn bundan GV\'Cl UAn ne~r'lne V&J!rlalık td"' 
!Jlrket ve ıeşeltkUllerle b!ı;blr alllkası kıı!aıııdığmd:uı boJI° 
dan böyle ıIAnlarmu.ı; ayul flat ,.c şnrı.lnr clabUllld' 
lıııtaabulda 

Jlnkara caddeıinde Kaya Hanında 1af~ 
Bcurn Birliği Reımi ilanlar Kallektil Şirlı111 

merkezine yollamıuım ve bedellerini de aynı adttae f60. 
· dermcu.W rica edCJ"-

Ankara J. Satınalma Komisyonundan: 

Mikdan 1tk teminatı 
11s0 Cinsi Kilo Li. Ku. thak g!in ve s 
0 

d' 
Pirinç 15389 6!12 Sıl 28. 9. 942 1

1
; 

Sade ~ a~ ı 9220 2074 50 28. 9. 942 

Ankara J. Muhafız taburu senelik ihtiyacı için yukarıd•eı' 
rLıkdnrı He ilk leınınot ve ihale tarih ve saatleri yazılı iki k:ıl 

•·ur· mevcut evsnf '"c şartlara göre kapalı ıarrıa sntın almaca" 
2d. 9. !142 pazartesi glınü saat 10 ve 15 de Anknrada J. GN. J{. 
deki J. ısatınalma komisyonunda ynpı)ncaklır. ırat' 

Saı1c Ya§t evsnC ve ş:ırlnanıesi 139 kuruş mukabilinde /.fi 
ıfannut J. Satınalmıı komisyonl:ırındnn alınır. Pirinç evsaf re t1 

her. iki. ko.misyonda parasız verilir, ve görülür. Kanuni şartl•i~ 
teklılerın ılk teminat makbuz veya banka mekluplnrile biri 
glınde ihale saatlden bir saat evvelin kadar tekliOerinl makbul 
!inde komisyona vermeleri. '(7629) 

rWmcWk Tlrk Anonim Şlrketbl 
ŞirkeUmlzjn hissedarlarından Fahir :tpekçl ve VAbit t w-~,,_ 

b!rlno elit "1C50,. adet va Cemil İpekçi, <>aman !pekçl, Nad tp:. 
lpekçl'den ht:r birine ait "700,. adet muvakkat hl.ııse acneuert -' 
zlya.a uğr:ıdığmdQ.n ve yerlerine ıuıll hisse senedi vertıecegindelJ 
buzların hlilnnU oimndığı 1!1Uı olunur. 

Kastamonu beden terbiyesi bölge başkanlığınd&ıl 

· :tr.:ı.ıesirıin 14 /9 /942 tarjblnde yapılncnğı UJW!, Va'kit. g&lf 
7, ıo Eylul 942 tarihli nüshalarında 1lAn olunan kayakevı 1npa~ 
bur etmediğinden ihale mUJdotı 25 / EylCll /942 Cuma gtlnQ yaP 
on ~n temdit edildiği llA:l olunur. (10252). 

,,------, ............ a. ..... ~ 
Tflrklye CtlmbariyeU 

ZiRAA T BANKASI 
&:ıuuJut tarlhl: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 J'Urll ~ 

Zlra&t Be.nkasmtla lrumbara.lı 
tn &2 50 1lrııa: bulur.arlara ıene.ıe • deıa ı;.ıtUece.lıı. kur'a U• 
pıt.na göre 1kramtye dağltJlacaktır. fS' 

• adel 1,000 Ural.ık '-'00(1 Ura 100 adet 50 UraWl ~ ' 

: : : : :::: : : : :: : -..,,,. , 
40 .. 100 • 1,000 ' 

DIKIU 1': Besaımır ındıı.kl paralar bl.r eene l~de DO ıtrt~ 
~llşmJyenlere ı:..ramly!! ~!ktığı takdirde % 20 tuıaa:Ue nrtJtef 

Kur'aıu 11enede • defa. ıı lıiart, ıı Haziran. ıı s:7ıoJ. 
ll mrtnclkADunda ~kllecelttlr. 

&8181 : ASIM V~ 
OmamJ ~efrlJ.9b irJuc eden 


