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Yazan : AsuH, 'lLs 
~ ~ 114.n • Verdaa • )'8ll10m. ._....., .... ,._n 
' 4MOJ•="tini takip ettiği cııarm efendilik ~ devri I~· 
~ Badea-Badell'e ti.. 
-......--:"" • Jıattm kaleleri Baden .. wea•ia 1a..qetıeriaa;.""" U'Manduı aeolik; den ~ ........ AL 

llelariniu 1'!lhlllne pi- manyada • defa patalıl9 zi....U 

~il laratmdaki Majino • = ı: = ~ ::ı: 1 
Alınanlar da ba aeh· ~ pıa&ateai ~· ilk clel.ı 

.. ----..-...ı.lbda Zigfrid hatb ıetlren bir AlmM delil, bir ingl. 

ilk dil kurultayı on yıl 
önce bugün toplanmıştı 

Bugtla, Tllrk IDJali.p tarlbinde •J1Jı ~ 
biriDJD. JI E710l 1982 tarihinde b1ı'lnct TOrk dD1 k1I... 
rultaymm Dolm&ı.ııç. aar&ymda top1•1'dlfı sQD1ba, 
onuncu yıld&ıllmlldtlr. TQrk dB kuıwnu ua tözllfU4e 
ve kurultay kararma ayula.rü lıuglln. kurum tlJ'e.. 
lert. h&lkevlerl, TO.rk b&llDI " yurdun blltGn aydm. 

lan arumda ''Dil bayramı,, olarak kutlanacalrtır. 
Bu milnaılltıeUe bugtlıı lı&lkev1erbıde dU pılala.IM

mızuı önemi et,ra.tuıd& konferan.slar verilecektir. . 

DtL KURUHUNUN TEBLtOt 

i\Dkal'll, il (A.A) - Türk dil kurumu .-el HIL. 

nt.rlltlnden lıüdirtımtıttr: 
Onuncu dU b&Jl'&1DI doı&JmiJle :yarmkS oumarteıı 

(bqQD) &11Dtl TQrk dil kuNmu mensuptan, bafU 
kurum b&fkaaı o!dutu halde sa.at ıa,so da ıı:bedl şeı 
AtalOrk'lln muvakkat kabrini siya.ret ed9rek kurum 
adin& bir çelenk koy&O&klardır. 

Kutlama 7.&JantlerlDt kabul tgln o gtıı: Mat 115,80 
dan 18,80 a kadar kurum açık balunduru!acaktır. 

Akfam aat 19.615 de kurum adına Aııka.ra rad. 
yownda bir llfjylev ~kttr. 

TDrk dil kurumu oıntmcu dil bayrammm bUt1ln 
1Urdcl&flara kutlu olmamu candan. yllrekden diler. 

• ~ebrin salllltne 19- lizdir. Ytlz sme evvel ba bagilizin 
Zigrrid hattının te· gayreti ile patateain kıymetli bir -Lı.-.,.. -1-• 
~~~-.......... pla·-tlf i ... j • ••••

1
• u~ilij8 yaııt1r U.c.t-tC&tftftCtlİ kapatamayız .. ' 

'"~--- -...u ile karii tara. ün~ i••ID •t lata an Ul\Clla-
~ guetelerle Wr cok Delrb'•t JaPd- M h 1 F 1 

1 S(Jul b.Qatmm 
1 ..... bir llidl .. = 

Parti ocak kon
greleri canllhkla 

devam ediyor 
Şinuliye luıtlar U 6in 
ocd lıofl6J'esi l'tJPll4ı 

Ankara. ta (A.A) - KW1 Hktmı 
Yetin ve halk idareaiDin en öaıemll t.e 
zahUrleriDden biJ1 olan c. B. p&rtill. 
nin kongreleri eylUUln Wr l'tlDtbldea 
beri yurdun her t&ratında bClton ca&. 

lı1rğı ile devam. etmeır.tec.!r. 
Beledfye ve vllt.Jet · umumı ıaeella. 

leriDln HÇim hulrlıkları Ue 1ılrlllda 
b&§l&mlf olan bu kcıacrelel'dm, J1e _ 
men her gUn 1000 k1l8ur lr07 Ye ma. 
halle ocatmm koagrea yapdmalrta 
oldutwıa g6re bug11De kadar H.OOI 
kllaur köy ve ınahaDe oc:atmm il-. 
gresi yapılmlftrr. 

1 Hafta IK\Dun& kadar bOtb ooak 
ve rıalılye kongreleri bttmif oıacatr 

gibi flk ve aantefrjn lJe tıkklnun ay. 
larmda kaa ft 't'llAJet koagnlerbda 
arkam aJmmıt :bulunaoakt.ır. 

BOtOll dODyaıun lolnde knnmaaL 
ta bulundutu umum! buhrama 'lılll 
UlkemJ.atjıse mGteeulr edft aık:aatdl. 
n araamda yapılan lc6y ocak Uqn. 
lerl hakkmda &lclJlmus Jaaberhr, ~ 
ıwerımtm alyut terblyelerbdıa mi. 
llUecek derecede olpnJqtılma • 
p&rt1 progr&mllUD k67'b1 ... llOJtL 

j nGn kalkmmam dav .. De Dglli ıın-.. 
Bipleri berinde baJJrmııran etraflı, ,.._ 
urlu '" ook aamtml ~ ,.. 
m&?anna detertl 'bir...._ t.efkl1 et.-
tJA:lnl ,e.termektedlr. 

Dola cepllıllnde 

Stalingrad 
taarruzları 
yavaşlayor 

~-::: = ı:; ::--1:':.!:9 ..::.--= tinde iktısadJ işle eş ur mese : az a 
~~==en=':: ::::=n=~=·=: bürosu kuruldu 1 mal g6z çıkarma i · BerUn:JO,(AA)-Almanord9. 

a..·'!"""--. .... --.qe JOleulak halinde ..tedeki ldlciik bir kasabaJ& pa- ıan BqkumandanlJlmm teblllt: 
.... '1ı İein Alman)'81lm en tateai Alman)'a)'a ptiftn taglli- Belediyeler ikt!aadl it~~I~ ı Ba gibi faialeri lıapamG)'CI 4efil, yenilerini ~mala çalıf. KatJcaa7&d& Aıman '"mGtteftk 

lelarl olan Baden-Ba- zia heıykeJi dikilmit ba beJkeJ bl- daha ııkı vazıfelendınle. md ü/, e1· nizaml 6• • lmrm ilk J kunetJert dQfman ta.arrusıaneı ,a.. 
•---:- ltir iıltinhat 11 ba JWde durmaktadır· cekler ar '• ı ır pcyaa anın farlı ır Jdlrterek JUldeD toprak Jrean;ıan 

llıiı~ ~ t&Jia edDmiltl. O· Almanlar 191'918 de oklula pi · cOırnhariyet arbdepnJB pahalı· sfaleri kapamaya değil açmaya, a.. elde etmlflerdlr. 
~ --.cıa ille bir kayıt ve bagttn de İngiltere De harp haliD- Anluara, 25 (Vakit mababirin- hğı önleyecek ouelıerden biri ola· çılanlarm S&YfS!Dl çoğaltmaya ça- Katku)ta·luydal'f aorlmda lltllmaa 

.......__,,, illi gllnll de olmalanna nim• kendiain· elen) - Ticarl ve ikt1811dl belmn: ıü: '41w.manMıai b.pat:ımlıl,ym!,, bp:ıak idareli, nizamlı bir piyasa denb bedeft•rbdıa lııombe.rdaam un. 
~ den vaktab i1illk llnnlt olcllf.da.. dan hUkbıet tarafmdan. almılo ciıbw. bu. te1r.liıe dün 6tıede bcri«Je kurmanm ilk p.rudır. si.ti be~edi. mnd& lk! Rua ::rmc Pl8lll boaa'*1&11a 

clı....~ ~apılaa tMrraz n bir 1ngiliWı heykelinl mealle- ve almacak tUrlU k&r&riarm tM- ~ dileQnoe )'dtiaıma1arile ye kendi depoeunu kapa.sa gizlid~n atır baara utratıbmltlr. 
~..._~-:-beri AhnaaJa· ketlerinde amh•faM. etmekte bu- biJd ve ted:>i bu arada borçlan- kuvvet veriymlu. yalıus belediye- aizliye işliyecek depolarrn kapıla- St&UJıcrad b5iplllllde--. labl. 

.._ ......,.._ kalclınlnuttu'. lanma'anm Alama milletinin aıı. dmlma il)ıerinin nobl,nm o].ank de 8& eahibi bir •t teklifin a. n ~acakt.'r. · 1&n oetln •ftflardan 90Dn. -+ek1', 
~ ._. btlylk Alman lild fUİJ'etİDe bir -.ı olank yilrlltlllmeei için vali ve beled1Ye 1QlliDde bul11DDW1; o da ldai or- •iz bu çefit depolardaki mal pi. n n bqka mtıatahkem ma~k MIE 
,_~. operetler. gösteriyorlar. rdısler'lııin daha yakından vuife- tuz lıir fikir ileriye ellı11yor. o fi- yasaya ÇJtanlnuyor da durduğu talan fHal •tmif!erdlr • 

...:..~ettedir. Baralarda Abnan1'll1I .. ....,._ JUlllp dar laJsırnelen Jr&rarlqt.ı. 'VaWer kir de f'l: belıediyenin kanttrğı yerde bir düzliye fiyatlar ylüsel- Şimal ceplleade dU....-. JllPtılı 
L ~ llQIJa samanlanJu1an. etmek ioia tnpteNnin lndludliı ve belediye ret.leli tıu flkıa"e fev- bıazhandarde de. hu8mllerinclt de tiJiyor, yani ihtikirm tam kend;ı.t. ı&fll'tma taarmı&n ~it.,.. 
~ ~· &...s.-lllıden·cı. ailWaıdan Mıi ablllb ile ~- lmJlde zamanm ı.til'rrm eyledill mal koyup wklama için bir m11d· De vücut veriliyor mu diyonuııuz? 88 Sovyet tankı C&llrlp ~. 

lıie ~ olu ~ tea w ~ piı1a ~elRiıtia h ~ ~erdir. Dülli- det lronmalıdzr; bu müddet bi.tin- buna klU'll Uç tNbir hatua g;:lir: Stallngrad cSotumıdaJd «re• 
•.iı.... -.....mit; JMi Av • ......ıewe giım•ı•iM oe'wp==lr ye veWleti ba ıı-t-r h8klDda ce dıe malJ. ..ııi'.bi piyuıaya Çl)w\. 1. belediye böyle depolara ko- nava aıanıtn sQndOs n pee bom'-

Ma.~ • Mhlrleriıule ol 1-nlana 1'qlD dıirdniflıerini valilere bir tamim- IJl&)'a mecbur tutn1mahcbr. nulmt14 malların tarih mra.&ile e1 . lanmlfbr. 
~ da bir (balno) ~-~·•tf;rolt: ıe pek ya.landa ~. Bu ye- bimce. De buZbaneler kapatılaöi- kisind~n o gUnliik ist±bWt ihtı- Saratov ciftnlldald petrol depola. 

---- .... ...__>.da rulet, bakara lisiai telkı"I ec1en ,.UtM ziraatı- nl ~ dıolaymile dlhiliyede lir. De bmtıanelerde ma.l aklama yaeı ı:c ıae onu lrarşılavacak Jı:ada. n gece bombardımanlartyle at.,e w 
~~ c«enla geo va- Din Jls tleD9 evvel bir hgi1b ta- "iktadt itler bGn:ılu,. adlı bir tıiır mı W bağJenabilir. evet, ka- l'DII alır, piyasaya ÇJ!ki.rtır. •tar rilmifUr. 

~ ~ bl&Wdr bir hallı rafından 1etirilmit olması da mil. bUro lcunlldu. Şube m6d8.rleıindeft patı)abilr, bağ';e.n.ebillı'; lüin bu ll&l'88mJ ms.J •&hibine verir. ' Volga berzahında Uri t"eb'Ol pmi. S ~-:-ı-. (S-ino) na let1er arumda1d mlnue'betlerin Memduh bttronun bafma. getiril• tedbir~ menfaatine uygun 2. her aile veya nilfus b-.ına ılyle Ud bUyQk mavna Te mtlhlmmat 1'' --~ ayn bir kite- .,....ı. ne ~ve ae kadar ad dl. Bllro ticu-et ve iktll8t velrl- elelil6-. JDel}ıur meeel: fada mal l:-ir y:Jlık bir had konularak her "YllklU bir tiren bu nebrtn dotuauftds 
C... '11111 M:.Alı 'ir .... ld bara- ._.._ -u...... Wr mleal olabi letleri ile 'V'aier anımıdıa nlırtaYl &6z ~ Jstanıbulun da, Aer ttlrlll YİYeeek, giyeeek, yaluıcat tahrip edUmtılerdtr. 
'~~'-...,.":ki ve '?f· ::

11

-- -.-- - tc>nıin edcoeıkt.ir. ~ve bısabaom da, her k(;yUn, <Det•amt &r t. ~ii 1 dtJ (~vamı Sa. f. Sil. s df) 
~~dolup ta911or. a.. ---------------------- ber .. ocejmm da kuvveti an- _________________ ...._~_:.___ 

~~~= Sahte vesika ile memur~et ~2-~E r"'"'"F';'K';'R"'"V'E"' 'S"l.\N\~1-'. 1 

~~: alan kaymakamm fS~~s N;·;;;;~ ... ·r;·~·ii"k"' 
~ le"', .. r.ıw. ~ 1 b 

1 
d ~ yağ, peynir tenekelerinden 3 

Yazan: SADRI IBTlll t&-:-~eB:ı=,:: muhakemesıne aş an ı ::=.ka:.:an:ı~:aı:ı; 
~ S, ~_leomlt. Umaml WJııı buldufumuz idare tedbir! de· Ona ilk defa l\fünir Süleyman derdi. 
~ - ..... edea ba hal potan kapamaktan ibaret lralıyor. Çapanoğlunun U-;küclarda Ş~ıi- 1 Yalnız clıt lleml d~ğll, onun o. 

~~~~. ~~ .. ~:.i Suçlu ·ııı·rafta bulundu, mUdde·ıumumt ~ ~~~a: =l•~~~~~ PAf& Ml\İlleri.ne YM':ına.n ihtiyar, taru,unda, kollUPlfunda, ney•· •• . ~ ···-. _ .. ""'&..... di.ıWli yalısında r:ıstgelmiıtim. O j Jrmnda bir lnı8a.sİ)'et vardı iri de· 
Sı...:'1h.._ • böJ1e de$ de- 1 d 1 • t d• saman ben çocuktum> zem:ni inee 1 ııSe alılık yalınm İPde do14fta-
,, ""'le·~ her tth'hl tüll ıll- ceza an ırı masını ıs 8 1 Suı·kast Mnlr hasın ile d*U, ta\•anlann- iı zaman çatılar. merdiv .. 1". ta-
S~toıi.h;" S@rvet'•rlni bir a.- dan, davarJ:mnda.n rutuhetla. hUf '-anlar cb ona uzak iklhÔlenlen 
~ ba mll,.teena Ufe. A.nbra. 2& (Vakit mallabirjn· tetli, altı zmlhfüiil ve iamlı bir h k . kokun ha'inde i'ntoan gemini ba. gelmiı ,.e ~özlerinde 1lzak, Jaban. 

~ •ua1annı tatmin e ...... , - v.J.a!et emrine aımen Jc6iıdı elde ederıtt 1lzerindekl ya,. mu a aması f"af~ yaktıil bu~ zaman e\"İnin ('f iklim~in hasreti --:aw•- bir ..... ~ 4tı..: .... , --Jel.-&!- __ ._.ahi: ua- _... :U:.Jıl u-' • _.._,__ r- ,,_. 
~ 1...,_~ -~~ -.um -- Dikili kaymehmr Eetitebirli Ço- zrlen •-we~ )'Wine htlviYe"llM lell1t UU&1AnUda. lot 90faJarnıda fnll&n sanrrlardr. Avnıpa ile As-
'-'"t~~ .._ dtlten hi.- nalı. banoğlu Kfml&l EtiRriD muhMe- yaza.rü bunu faldllteclen ımmk- Temyizde biısün maznunla ~bıyıklı. glh matruş bir adam ya aruında nanan ba dar ealttl-
lo.! ...._, ~~,!~~ sefahet ull- meaine afn' cezada bugt1n ballM· katen alıtım.11 bir veei'ka haline nn müdafaaıı yapılacak halinde göze çarpardı.. • lerin ~. zarif ruhu ona antaya • .._ .~ ..:.:uq~ış. dı. Kendieine tanad edilen suç cetirdiii. bu veailra De tapada va- 1 Neyıen Ahmet B38amın, Sall- ntazdı. Ba 1'&lı om 11J111D 1ıı1.r .._ 
'-... ~a~ --;::::m )erlilerhıden sahte evmk tanzimi sureti Ue kea- dfe aMığı, daha 80Dl'a dahil~ AUan, la (Vaki& mabablrlndea)- haddin Enisin ' 'e admı hatırlaya- lır değl1di. Onda fntmaJı denia
'-'ı ~ ., l{Uulerin ba hl- diaini ytiaek ta!ıail yapm11 gh- milıacaat ederek Edıfnıe mal.Yet AJmanJ& bDyUk elçlal 1'cıa Papen'• madığnn müzisyenlerin kibar ta- lerin hDSl'etl, endlllerin meali "'''= ,._ a.klettlkten sonra termqidlr. Reis anlınm bltvbeti- memuru o!dula, orada.il kayma • J&~ sullı:ut maanunıan baklcmda Tirit Babl& i efendileJ\'ain )'&nmda nrdı. O ne tatanbal tahilJeriae, 

'-t l'~ ni eorduktan 10nra mn tükika· kami* lmr8aDa ~ederek kur- wrtla mahkbıtyet karan dolaywty. harikul&de ekzotik blr tipti. Onan ne de İstanbul !lalilllıerillla ..... 
~~~!tık 0 ntmtpb ha. un açılmamna ıit bıv okundu. ru bitirdiği. nihayet eidllerin tet- ı. t.emrts btrinct oaa d&lrul JVl" j pantalonu, üa eelmtl ve ıtııııL ıwsea)ltlı: ...,_...._ setf.J!I .i 
~. ~lllı~tır. Biz şimdı Karo.rda Kemalin 1936 yılmda kiki aıramıda "'irdın aliıtelJllnln (buıgthı) aleni bir cehıede mununıa. uiln battan bu yalının misafirleri tatlı ba.lmılr i'nsanlara bemlJom. 

ıc.ıuli kendimize Ankara hukuk flkilleüe ait an· (D.eMtfal &1. 1, St. J fk). rm mUdafaumı )'&P&cakur. ~ • arumda ona bir busmiyet arze. (Deva.ıın Ba. ı. SC..S.ı .. •J 



' -· 
Memurların yaban- Varnadaki Sovyet 
cı dil inltihanları konsolosluğu 
htekliler Hkte§rin içinde 

müracaat edecekler 
Ar •,ara, 215 (A.A.) - Maarl! ve 

kıWğlnden: 

ı - Devlet memurlari.e banko.l!lı 
,.e devlet müesseseleri memurlarının 
8656 ve 3659 sayılı ko.nunlara gör~. 

yapılan yabancı dil imtlhanlarınıı 

sirmek istıyenlerjn mensııp bulundu!•· 
ıan anire ve mUesseseıere blrlnclte,,. 
rln ayı içinde müracaat 1:tmelert ltı. : 
zımdır. 

k patıhyor 
M oskovanın bu kararı 

konsolosluğa tecal:üzdcn 
önce verilm;~ 

l\loako\'ft 25 (A.A.) - Ta8 njanaı 
bll d! rlyor: 

Berlln ve \'işi radyolan Vnmada. 
kl Bulgar konsolosluğunu pollS tara 
fındnn yapııan arac;tırmalnr netıcest.-ı 

de suçlandırıcı bazı ma?zemenln ete 
geçlrtlmell Uze ine Bu'gar hUkflmetia 
ce kapattldın-tnı yaymı !ardır. Tas a. 
jnnaı bu haberin )O.lan olduğunu bil. 
d rmc~ mezundur. 

u tetikler Alman 
ordusunun erin1~
sini bekliyorlar ! 
\'n~ington, 25 (A.A.) - Yapılan 

hesaplara göre, Almanya 12 milyon, 
Rusyo. 8 milyon ve İngiltere 6 milyon 
o.sker çıkarmıııtır. Bh!e§ik Amerika 
12 milyon kl~lllk bir ordu hn&ırlo.ma k 
tadır. İngilizlerle Amerlkaltlı::r to.ar. 
ruzlarını son hadde çıkar1:kları r.a,. 

man Alınan orduları hemen kAmlloıı 
erimi§ olacaktır. Bu hadisenin gele. 
cek sonbahardan evvel vukua gelme. 
sı bcklcnmeltledir. 

Ekmek karneleri
nin kaldırılması 

Erzak hırsızı 
çocuk 

Üç ay hapiıten ıonra ayni 
dükkanı gene ıoydu 
Ziya oğlu Ahmet a.dmd a 16 

ynşmda b.lr çocuk, evvellci gece s:ı
at U<: sırala.rındo. Galatada. iskele 
cuddes~de 28 numaralı bakkal 
Miha·ın dilkkfinma çatının kire • 
mit ve tahtaltı.rını sökmek suretile 
girmi§ ve i~crlden kqnr peyniri, 
ptri&.ç yağ ve saire çala'l"ken yak
tığı mumu gören me!llurlar tara
fından r-3.klandığı bir ~ sandık 
içinde yakalanm~tır. 

Neyzen Tevfik 
(/Jaştara/ı 7 nci ıarıfnda: 

Onun yanını~ toprak renginde bir 
~iizü, ;vüziinUn her kınşığın<la. de. 
ıin mruıalar fışkıran hatlar \·arc.lı, 
Bu yilzde U5t& bir heykcltıra5ın 
ihtirasla i5lediği dej:;ril, ya..5annu; 1 
hnyntın her n.n ynrnttıiı le\'halar 
\"'UJ'th. Gözleri her uman bir ha.· 
lra A.lemlıı oçdmı~ pencere 1 erin~: 
balıar gibiydi, Onun gözbcbel<le· 
r.inclc U7.al• f'ldj,nlt'ri çok dolasmıı; 
gemicilerin tanım:ıdJğımrz llem
lerc1en, ildimlerclen, ufuldn.röun 
t:ısıdıl,Jan bir renk, bir tahassür, 
bir hL.ıra gizli srlbiycli. 

Dizim yaSJtdığımn: iliinya <la o 
'kadar hıırilmladc idi. 

Şehrin ve 

Şehirlinin derli 

UCllZbalıkDI 
Evvelki gıln bu autuıııa 
delerindc görillen pa 
yısiylc, hiç olmaz.sn 
tarda. b3.lık tutularak 
satılmasımn temini 
etmiş ve et nlamıy 
l ann bu sayede ku 
da elde edebJece~eri 
trlı:. Bu yazmuz mUn 
lıkçılar Ccmiyet.i g 
mektup göndermiş · 
tupta ezcUmle şöyle d 

''Halkımıza ucuz gt 
için geçen ser.c deniı 
knnlann miktarı bU 
çok zorluklara rağıne 
ra.k 70 çifte çık ..... ııu0o .... 

2 - Bu jmtihnna istekli olanla: 
-çıı:ı 10.10.942 tarlh \'C 2/:4517 ssy·ıı 
\·ekliler heyeti karamame•lndekl for. 
mUle göre, hazırlanacak belgelerin 
vckllliğlmlze g6nderllmek Uzere e:ı 
geç 7 !lkteşrin 19!12 tarjhlndc p03t:ı. 
ya verilmiş olması Uız.ımrtır. 

3 - 1klnciteşrln 1942 devreslnd .. 
yalnız bir yabancı dllder. imttbfın:ı 

girecekler Içln 2• ikincltt'~rln yarJt, 
27 ikinclteşrln sözlU, iki yabancı diL 
den imtihana girecekler için 24 ve 25 
lkfnclte§rln yazılı, 27 \'e 28 lkinelteş. 
rln sözlU imtihan gUnleti olarak tes 
bit edilml§Ur • 

Sovyet hUI Qmetl, Varnr konsolos • 
luğunu drıha 5 eyJUMe kapamaya ka. 
nır vermi" ve bu kararını o zaman 
Sofyadakl alyasl mUmess'l! vasıtasUe 
Bulgar hUkOmetıne ve aynı u.mandn 
So ... yctler blrljğlndeki Buıgar elçisine 
7 eyıUld b'Mlrmigtl. 

Ankarada yapılan tetkikle.a· 
ilerliyor 

Ankara, 25 (\'akıt muhablrlnden)
lstanbul, Anl<ara ve !zmirden gayri 
yerlerde ekmek için karne usulUnl\n 
kaldırılmnsı lçln tetklklo:r ilerlemek. 
tedir. 

Yapılan ı ahkikat neticesinde 
Ahmedin Uç ay evvel bu dUkkfinı 
aynı ~kilde girip soyduğu ve bun. 
dnn öolayı ilç ıı.y hapis cezası ye. 
di~i, çıkar ç:ıkma.z, yine aynı dUk
lmm soyın...'l..'t istediği anlaşılmıştır. 

Bu uslanmaz hırsız adliyeye ve
rllmiıı, sorgllsu sonunda da tevkif 
olunmu5tur. 

Neyzen Tc\1'lği ben bnska. bir 
ılünyad:ın bizim yaşadığımız üle. 
me ~elmis yııbnncı bir insnn gibi 
tanıdım ve lıer zamnıı bu hissim 
de\"anı ettL 

Neyzeni ili< <lefa hıır.ı1mlı1de naf
melerile hissettim. Bu nai;rmelerc 
hıırilmlı1de diyorum, rUnkil benim 
~m Xeyzen gibi ney de bir hnri
Jml!Ulelikti. "ey luıkkında ilk sö. 
:o:ii l\le,·lii.na<lnn <linle<lil>. Onn an
deee l>'İ'r musiki A.leti olnrnk dclW, 
t'Srnr cloln lnsantn nıhuno anla.
fon bir mistik ~cmbol diye ta!lı
dık. 

1 İki gUn evvel pe.1 
rı balıkhanede hiç bit 
desile kıyas edilemiY 

• - !mtlhanlar Ankarada dil ve 
Tarih _ Coğrafya fakUltetılnde, lstnn
'bulda Unlversttede yapılncııktır. tm • 
tihanıara sabahlan saat 9 da ba§lO.· 
nacaktır. 

Sulh teklifi 
şayiaları 

Finlandiya hükumeti resmen 
yalanlıyor 

llelsinki: 25, (A.A.) - Fin 
Jsnda'nm Sovyetle.r Birliğile ayrı 
bir sulh yapmsk 1 tediğine dair 
Birl~k Aruenkn'cln, İn~iltcre'dc 
ve ~ka memleketlerde g~en 
Paı..u gUnUndcnberi dola an bli· 
tiin ,ayi:ılann ynlnn ,.e esnssız 
olüuğunu Fin1:ınd:ı hli'kf'ımctl 113_ 
lıerler Bür u, clUn ıı.ksn.m resmen 
htldinnif! ''e bu haberleri ynlan· 
lnmı!jtır. 

Sahte kaymakam1n 
muhakemesi 
<&.s tarafı Birincide) 

anlj,Şrldığı, cürmiln es:bit olduğu 
belirtiliyordu. Reis sordu: 

- Bu s:ı.Jıte evrakı sen mi ta.n-
;:im e!tin? 

- Evet ben tanzim ettim. 
- Neden yaptın? 
- Ailem çok !k:alalxı.l.Iktı. Ge. 

çim Gikrntmı içinde i<Em. Onun i
<:in ynptmı. 

Bundan sonra zanlının bir is
tidnsı okundu. İstidada suçunun 
evrakta sahte!kA.rlik olmadığını, 
ynzrm çok s.iHnmi olnn bir kağıdı 
ele ge<;ireııeık ilzerıne yerJd~n yn.z
ımdt sarc'tllc bir vesikn hazrrlndı
ğmı, aradan t1ZUn zunan geÇtiği 
için hMisıede milruru zaman oldu
ğunu, kimseyi ızrar etmediğini, 
vaz'i.fcsi esnasmdB ve'ktılet ttıra
hndnn to.kdiT edildiğini, kursu iyi 
de"ece ile bitirdiğini söylüyordu. 

lddJa. ma:kamt mtlrıını zaman o1-
ma.drğmı söyledi. Hôkim.ler heye
ti za.ıılmm iddiasmı reddetti. 

Miltenkıôt:n iddia mnka.mı iddi
asnı serdetti: . 

''Zanlının 83.htc resmi vesika 
tanzim eylediği kendl ifa.dcsile de 
ım.bittir. Bu vesikayı çok clefa.ls.r 
da :ımııanm.ıstrr. Ceza kanununun 
SO ve 342 nci maddeleri ile tet'zi. 
ycsini dilerim .. dedi.. 

Zanlı mUdafnasmı h~ 
irin milhlet istedi Muhakeme ~e

cc-k :ı~-ı>ı ;;çüne brrnkıldı. ----o---
Ruıhane'eri l<apatamayız 

1JtJ,t11r-ıı/1 ı inci s'J'llr. t•ıJ 

ır addeleı.inin bu hadden fazlnm 
t.ca.ret eşyaBI ve saklanmış mı:k 
htiknıilnU alır ve bunlar piynsa
nm ihtiyacı halinde nynı munmc
lcye tabi tutulur. 

3. bu türlü M!l.1 saklamaI<ırm
öan lıa.lıer verenler o maln muh
taç o1a.nlardnn ise bundan en ev. 
ve] o haber verenlerin bir yı°lrk 
jlıtiyacı kadarı kendiqine parasız 
verilir. 

milli ko!'Unma kanununa dayn. 
nıla.rnk vc,.llecck kararlar bu dc
diklorimlzi yapmnya yetişir; ye. 
n.iden ve bu buhranJı uunaulara 
mUnh~ır hiç bir kanun çıkmasını 
~::J< emeyc <le HU.um yoktur. 

Bulgar prıllslnln konsoloslııCa yap • 
tıs-ı eşltl)aea baslnn ve konsoloslu'ıt 
kasasının l'lll!hlı teca ... Dzle soyulması 
ve tarkınlıkla 115 ey!Ulde yani konso. 
loshnoenln kap1tılması b•ıııusunda 

Sovyet hUktlmetlnce verilen kararda'l 
çolt sJnr oımu,tur. 

l\lo yo,'11, 2ö (A.A.) - Tas a
jvnsı bildiriyor: 

Yab:ı.ncı gazetelerin yaydığı ba
zı şayialara göre Sovyet uçakları 
g<ıyn son gUnlerdc bazı Bulgar 
kasa.balnrı üzerine bomba atmış -
lardır. 

Tilhrl.k ma.k.sMi'e ne§rettirildik 
lcri açtkça belli olan bu gibi uy. 
durma habe:-leri yalanlama.ya Tas 
ejansı mezundur. 

de 
(Baş tarafı Birincide) 

Don cephesinde İtalyan kıtalar; 

nehri gecmcğc çaıı,,an Sovyet kuvvet 
Jerintn te11ebbUsUnU akim bıraktırmı' 
lardır. 

Voronej clvarmda dUflJllln bo§ ye 
re taarruzlarını tekrarle.nıışur. 

Cephenin merkez ve şlmai kesim. 
terinde taarruzlarımıza devam edil 
mlııtır. Düşmanın tımen g61U cenup 
doğusunda yaptığı mahalll taarruz 
ve karşılık taarruzları J;.:ıluuştır. 

Sitalingırad muharebe.si 
Berlln, 25 (A.A.) - Yarı res

mi bir kaynakttın bi.'diriliyor: 
hn rad çat'p~ ının biteceği 

iediıı. edilmese bile Alman krtaln
nnm bUylik t-ernkkiler kaydede -
nk <\Uşman kuvvetlerini zan.fa. uğ. 
rattığı tahmin edilebi!il". Almnn 
askeri mahfillerinde Sitalingırat -
tııki duruma dair dUn akşam ileri 
~'Urülen mütalea bu yolda idi. 

Berlin nSkeri mahfilleri şehre 
karşı yapılan hUcuml:ı.rın du':'du -
nlmndığını, bilakis hareketlerin 
geliştiğini kaydediyor. 

Köylünün borçlan
dığı mahsul 

Bazı yerlerde tealim 
müddeti uzaitldı 

Ankara, ~5 (Vukıt muhablrlnden)
Gnzlantep, Urfa, Mıırdln, Manisa. lz. 
mır. Muğla, Aydın vııa.y .. Ueriyle An· 
talyada merkez, Serik, .Manavgat 
\'e Finike kazalarının borç!andınldık. 
ları mahsul hlssclerlnl eyltll sonuna 
kadar teslim edebilmeleri kararla§tL 

Vilki cepheyi 
ziyaret et ·i 

ilk hatlar arkaaında 
istihkamları dola1tı 

l'lloskovn, 25 (A.A) - Vllkl Rljev 
cephe:tlni ziyaret etmtııtlr. llk hatlar 
arkasında bulunan Vltki, l.ııtfhkA.uı.. 

lan tetkik etml§ ve o gi.ln alman e. 
slrlerlc konuıımuııtur. Ke!ldlstne cep. 
he kumandnnı Lilll Ugerko refakat 
etmekte idi. 38 yaşında ohı.'1 bu ku. 
mandanın mez.lyetler1 VllkJ. üzerinde 
bUyUk bir tcalr bırakmıııtır, Birçok 
::t..ıman taarruzlarmın akamete Uğra -
Wdığt bu cephede cesetlerin Uz.erin -
aen geçen Vllkl ne kendlıı!Jıe refakat 
etmekte olan .Amerikan askeri eks • 
perıerinden general Bradley ve yar. 
bay Mişela bu ı:iynrctlP.riJlden çalı 

mUstefld olmuıılardır. 
Amerikan heyetinin bUtUn a..zası 

kızılordu ııetıerlnjn son zaferi olan 
inanları karıısmda pek mUtehassl9 
olmuşlardır. 

Profesör Zaverbruk bir 
konferans verdi 

Ruslar kayrpdam bakmak.sızın 
ellerinde ne varsa muharebeye sü
rüyorlar. Al.ma.n komutanlığr ise 
böyle bi:r harkttn ıt.ina ile çekini. 
yor. Alman milleti ve bUtUn <liln- Anluıra, 25 (A.A.) - Hariciye 
ya bUyUk Sitnlilıgırot ~:ı.feıini bil- Ye.kili NU!!lnn Mcnemencioğlurıa. 
cJirecek haberi daha bir mUddet ameliyat ynı>mnk Uzerc Ankn.rdya. 
bekliyccek olsa bile Alman !komu- gclmis bulunan profesör doktor 
tanlığı pil!ı.nmı değiştimıiyecck - Zaverbruh, bugiln saat 16 da Nü-
. munc hastanesi konferans enlo -tir. ~ 

Tdılikell giinler geÇti nunda "Harp <·errahlrgı., haklan. 

Fatih iaşe 
teşkilatında 

Ekmek karneleri hesaplarına 
el kondu 

Belediye te.ftl.§ heyeti, g!SrUlen ıu 

zum üzerine Fatlh kaza.az iaııe tcşkL 

ıa.tı ekmek karneleri besaplarma •!I 

koymuştur. Bu teııkUı\tın muame!l' 
ve heeaplan geçen hafta belediye lktı. 
sat müdUrlUğU mUrakıplan tarafın . 
dan kontrol edilmio ve evvelce lktınt 
mUdUrlUğüne yapılnuıı olan beyanı;. 

muho.U! vaztyetıere tesadUt edilmiştir. 
Belediye iktısat muraklplerlnln b'.1 

kontrolünden sonra belediye te!Uı h-'. 
yeti rlyasetıne bir raporla vaziyet bll 
dirilmiş ve te!tlı heyetı gHrdUğU !U. 
zum Uzerjne tı;.e el koymuştur. 

Verilen karar muelblnct bcledly~ 

iktisat mUdUrlUğü muraklplerl dlğe~ 
kazaıarın il!.§e bürolarını dıı kontrol 
edecek ve bundan sonra halk blr!lkle. 
rlnin ekmek kartları tevziat ve mutı.. 
melltı kontrol edilecektir. Bu halk 
bfrlll<lerlnin ilk kontrolü olacaktır. 

Hususi çahşan 
taksiler 

120 otomobile benzin 
verilmemeıi kararlaştı 

Vl!Ayotı;e hususi ve ferdI bl.zmetler 
de kullanılan taksilerin ortadan kal_ 
dırılmaeı için verllen karar Uzcrln~ 

emniyet alttncı şube mtidUrlUğU han 
gf taksilerin huııuıd maLlyette kul. 
ıanıldığıoı gö:ıtercn bir liste hıızır . 
ıamıotır. Öğrondlğirnlzo g6re bu llst~ 
do yUz yirmi kadar taksinin numaros! 
ve kimlere alt olduğu gösterilmekte • 
dlr. DUn bu taks!.!erln bir kontro:u 
yapılml§tır. 

Aldığımız malilmata nazaran. vııa.. 
yet aynen fazla ceza vcrllmelilndır:ı 

dolayı haklarında emniyet kalm-ı. 

yan tırmlarıı idnreten un verilmcdl~i 
slbl bu tak:ıiıere ıJo benzin veıilmcm~ 
si ho.kkındakl ltarnrmı ay başından _. 
tıbaren tatb!k edecektir. Ancak b'J 

are.balıı.nn haklkt takl!lye çıkaeııklat'ı 
kanaati butl olduğu takdirde bun • 
lara benzin vcrllecekllr. 

V!IAycUn bUt!ln dı§ kazalarında• 

bu kazaların bcledlyeler!M kayıtlı .nk 
silerin numaraları da gelmrğe bac:! ~-
mı~tır. 

Kütahya mebuslarının 
~"etkik gezileri 

Londrn, 25 (A.A.) _ Londra da ço1t enteresan bir konfernns 
vesair yerlerden clın:ın haberler, vermic;tir. Pek büyUk hl.r alfil:a u
Sitalingrrat için en tehlikeli gUn- y:ındrmn bu lkonfe:ran•-ta., sıhhiye 
Jerin geçtiğini b.ilclirm.ektcdir. Al- miiste":?.rt ile sıhhiye ve-kiıleti ileri 
manla.r, oroularının başlıca ağlrh- gel.enleri, Nilmnne hastanesi. GU1

-

ğını Knflrnsyn Uzcrinde toplamak hnne hast1lne:ıi ve An!rnrndaki di
tndırlar. Çünldl Sitalingmı.tta ya- ğer hô"!tanel<"r talim ve tedavi k~d 
pılruı taarruzlar kenclllerinc pek rolarnı:ı. m.-nsup profesörler. dok-
cğır kayı!l:nTıı. nı:ıl olmaktadır. tc.rl.:lr ve tnltibe "le ~ahrimiıı:rleki ımtııh3a (\'alut nıu,'ıablrlnilftn) 

Kızılo'l'du ı-umandanlanndan dii?er doktorlar ve lqtan'buldnn - KUtahya mebıısl11.rındıın A~lr Atlı, 
general Ztıravyef, Almanlann hun rı.-f bu \konferansı dinleme~ tlze- Ali SUha Dt>ljlb1§ı, Al~eddin Tlrltoğ. 
oan on ib!!Ş giln evvel Sitalingrrnt 're E!'elmicı olan bnzı profcsörkr ve lu, nes\m Ataıay, Sadri Ertem, Ve. 
Uzerine gönderdikleri tayyare sa. do'ktorlar<lan müreK!kep !bilvUk bir dnt Uzgören Kütahya. vll!yetınde on 
yrınnin iiçtc birini kullanmağa baş \kal:tOO.lık hRZir bulunmuştur. gUn ırtıttn bir tetkik gez!Bl yapmı~la!' 
ladıklannı bildirmiştir. Alman Konferanstan lS'Otll'Z, Nümunc dır. Mobuslarımtz Kütahya, T&v§anlı, 
ırropaga.ndasr, milleti S.iıtalinı;mı. _ hastnnesi kütüphanesi &tonların. Emet, Gediz, Seca ve U§Sk kasa. . 
dm Ruslarm elinde kalabileceği da profesör Zaveroruh Şcl'cfin<: balarını Şancane, Aslanapa, Çavdar 
fikrine cılt<>tımı.nktndrr. 'bir ~ny ziyn!cli verilmiştir. hisar, örencik, Slvaalı, Banaz, Kara 

Jfoftnda 25 bi'n Alman füiiyor ~ halli nahiyelerjnı ve iblrç"k köylPrl 
l\losko\·n, 25 (A.A.) - Tas a. Osküdarda konferans gezmişler, halkla tema.s etmişler, h:ı.1 

Jan~m bir tel"!Imfı , geçen ha.f- Ustad Mıızhar Uzman yarınki p.,. km ihtiyaçları bakkmdo. hasbUhaller 
ta Sitalin1!Irat muharebesinde 25 zar gilnU sıant 16 da Us'< ldnr h~lkcvi de bulunmu1jlar, dcvlct.fn iç Ye d•~ 
binden fazlı Almanın öldUğünU .anlomında bir konferans vcrccel<tlr, politikası hakkında halkımızt temi~ 
b~ldinnektedir. Mevzu: Artan sinir hastalıkları. etmişlerdir. Mcbu.slarrmız her ycrrlo 

Kul blııcr, 2.; tA.A.) - Moskoı;a =============== halk tarafından bararctl1 bir şeklld~ 
sazc+elcri ı;'ll".cteleri kızılordunun ı~arıtılanmıııtır. 

Stnlın<;radda p.•>derpcy teşcbbUaU ele 'I I' 
geçlrdlkl .. rlni :.ıtzmakta ''e Alman ha. ememell ? Bir Macar patate!I çaldığı 
...a lmvvetıerınuı bu :nuharetıcd~ ıııı..a...:::ımı------------- içtn idam edildi 
ıimdl 15 gUn e-V\·cllne niııbctle }ıulla.'ı Fiyat .•. !er mı-: lar mı? 
dıkları 100 ucn~a muko.bll ancak 80 Bir yerde (flyat!er) yazılıyor. hlr 
uçnk kull:ınıaaktn buhındukıarını ba~ka yerde ({!yatlar) ynzıtmı, görU. 

Benim loin o 7.:ı.man ney elenen 
kamı ın içlnıle seslenen mosi1<i, 
<teğil. isanm !llırla dolıı nıhu, yr.. 
mm, inleven nşkı i<li. 1\"cyzen gü. 1 
zel mi, iy~ mi c:nlnnlı. Ben buncı 
cevap ,·erecek h:ılde değilim, çUn. 
kU mUzik benim için bllta hlltırnM 
]anlan başka bir şey değ:ldir. Beıı 
mUzJğin hendesesine, fiziğine bir 
türlU Yakıl olamndrm. Bu benim 
i'çin cehaletlerin en gfü:ell, en hn
r;kulA.de<ıldlr. Çünldi o bann. "Bir 
ç.cy tlii5ündilrmektıen :r.iyade ne 
dfü;Undllbrfimll lıntırlntır.,. Ye bu 

. u 'k _.,:ı ·1·b· b 0 1 
,·nsfı ıle m zı sauece ı a ı ır 

bestir. 
O tahlil cdilmf".l sadece \'eedile 

dinlenir, Vahiy ı:ibi .. 
7.runan ;('ı(,;ti', Neyzeni ben Ud 

mlltbiş wıcırn:ı daha. tnnıdnn: Şa
irlik \'e hil'<'a\ lıl< ! 

Ne:y7..en cıair olıun.k bir uzak lk
Jimı1cn ruha ltn.tre katre meliil 
fıalinıl• ctamlnr. Onu sair olarak 
ı.endi kalbi llzerine teksif rcııımı, 
Mr lns:ın öiye tımırım. Tekn~l< 
ve ~!•ilden bnl!setme"tf böyfo hir 
m a!'l ÜZ'"'rİndc lmnnc;urken 8\'IP· 

tır. O 59dcre ı;airılir. Sekil ka
lıuldıtn iı:lwlo l'Uht•n•1 r.rnmak ma. 
nasTr. olıır. Sade~ hh;t"r. 

Onun i't<lrwi lıihiyeti hioon )ı'k. 
t ır. Hi'ci\' hir cern i;rcl fr-ln<le •ılr 
iınn na p,örc tenkidi:n, bir cemi ve. 
ti ycn!drn ~·arntm:ı~-:ı ı:ahcımnsı. 
ılır. Xeyzen Te\·fil< inzi\'nya r.e
kilmişe benzc~·cn ruhu, ''e ckzo. 
1 ık bir diinyn<la y:ıo:ıaılr,O hf.,sini 
\"eren san:ıt telfıkki i rle rle bir 
h'<'eıw olmamak lfıznndır, hnlbtıl<i o 
bir cenüyetin mlicsqecıelerinl ve bn 
cemiyetin mtimcs ili o'nn in<ıan
lıın bliHln tefcrriiatüe tnnmtnkt 
ve onJan tnhllldc nı;lll lı1fimdn 
ı'lli-.memekte<lir. Bu ba~urndnn Ney. 
Len T.evfi'k SO!l)·e~enin en İnsafsız 
münekl•iditllr. nu tenl<it onuıı nı
lııında :u1ece bir fikir hn.linde 
:-:c~amamal<t:ı.drr. Ei'for tcnl•it rıı
lııı ond:ı snde<>.e hir fikir halinde 
knl ay<lı, o tulccc l!:Un\1 gUnüne 
aöz söyleyen ,.e akşam o,ttncQ 
~·:ıybolıırı bir lııs.'\n ohırclu. Ual. 
buld o kın<it ettiği sos~·rtıc11:n ,.c 
in!lnnlann nıhunu ke;nrll hassn
siyet n~csinden ~~innelı:tc ,.e 
0111\ ;;öre sözUtıU a1"8.rlnmnlttndır. 
?\ey-ı.eııin hic:,.1 .. rindc dikkat efll. 
lttek olurs •likkate lii ·tk bir hu
:,.ush·et ıkırhal ~füe cnrımr: 

Ccnıifcl~ıı ro:ılitc L"l,. ... \•fı:ı l 
Onun mlit<'mıüU tnzc'Ha nc"re. 

clilmcse bilt hirh terinin ıljid,.n di
le. dc~zr<l.en d"fterP "'"'kle<lilmesi
nin ~b,.bi hudur. Iliİl Ük !O yn1 
tcallteyj Jir!k hir htm\ fc;iııd::ı rn
şanuı."ctadll'. Şifahi bir ~kl'de 
millet rutnrmcla ya.."3Jnnl'lmm <sır
rı budur. J{ı~a!il o hnlis bir ş,.ir
•lir. 

SADRI ERTEM 

Tayinler 
Ankuru, 25 (\'ıılot muhabirin

den) - Gölpazarı kaymak:ın:ı 
MUnfu f.l:b..,n mahalli idareler su
bc mUdürlilğUne, bıfarssthhn iı;ıleri 
<iafrcsi reis muavini Kamil !dil bu 
daire reisliğine. doktor Fehmi 
Gökalp dyanet: işlerinde zat işleri 
ıoUdilrlUğUtıe tayin edildiler. 

RAŞiD RIZA TIY.4.TROSU 
:-::==========;::===! belirtmektedir. ı~utUn cephelerdeki .1or.sunuz ve böyle tkl tUrlU s6ylendl. 

Budııp~~ıe 2S (A.A.) - ı,ıklanı 

söndUrUlmU~ olduğu aırad;ı 70 kilo pn 
tat~ ve elbl.se c;:aıan 61 va~ını:la b!,r 
işçi dlvanth!lrp tarafmdan 1da.ma ma.o 

HALİDE PtŞKtN beraber 
Rer ak~m saat (21,80) da 1 o -

rV. ) 
l.!-..YA ZAws; H ·Cf.HİL PE KYAflşj~ 

• vncudUmUzUn en mflhlın kmm. 
1-uı uyku uyumnyor: '.M.ld , ak ve kn 
rnclğerler, kalb, kan, ba ırs:ıklo. ... 
ınfra kC!ICsi ve böbrı- \let Ayni mııı:l 
dro!erdt'Jı mürekkep olıı.n (.lmnğın da 
• ~t.oJıil~ flb! ta llyeunı trrk tn~mP. 
si Ye uyk::d& biç ~~Usa &~r a ı~ 

\.ı ~şeyter blsael..nell u.um ı:;clıı:ıez mt • 

hnlih:ızır duruı.nu Almanıo.rın kayıp. ğlnc hilltmcdlyorsunu:r:. F)ğer (!i'ı\t) 

~annı tclıUi &U!'' kte gU<;IUğe uğradı~ ~eklinde uzun heceli e.rabca blr ok•J. 
le.rını g8stermeıttcdjr. Bu kayıplar nuş kabul etmiş olsaydık. bu uzatı11 
yaz tnarruzu ll llSlnda olmu' ve bil- hcC(IYİ inct'lteccği ıçln, b'.ına eklene~. 

has:;:ı son çal'jl: m!liardn maydana gel cok ccnıl cl<i de llh,,nk icabı (ler) 
miştlr. Gaz teıer b:.ıgUnkU durumun olurdu; !o.kat ((lyo.t) o kadar tasar. 
... e hnkn mevcut şartların, rn!lttclik rufa utramı~tır ki nnsıl (kltnbler) 
lcrın ltuvvcUc hnrclt tc ı;eçmelcrj ve ck>mlyors:ık bıJrada da 6o:le söyllyc. 
ba§ka ccphtılerd" mu,tenık lgblrll~! meyiz • 
yapmak iç'n vazlyetın fcvltalMe mU Demek, (fiyatlar) demell, (!iatlcr) 
sa!t olduğunu yazmnktnd•rlnr. dcmemell, 

kiım cdi!m~t)r. - ' 
BİR AŞIK LAZIM ---&-

Macar milli müdafaa 
değitti 

nazırı ____ v_od_vı_·1_s_p_e_rd_e ___ _ 

Vlşf, 2S (A,A.) - Budape~teden gıı 

ıen bir habere g!Sre, Macr mllll mll • 
dataa na:ı:ın general Bartha 19tlh 
etmla ve yerine genera! \'llyam Nagy 
tayjn edllmL~tlr, · 

Odun kömürü yakan 

uıtalar aranıyor 
iyi odun kömürii l'1lknbllecck ktl. 

mür urtalarına lbtlyaQ '-nrdır. Mey
, .• bAldo 57 numaraya nı:lracaatbrı, 

yatla çifti 15-25 kur 
mıştn-. İki glindenbe 
bulunmaması, Ka:rnd 
vn.ların muhalefeti 
:nazot olmadığından 
kımların balık nra 
zı:ı.kln.ra. gideıniyerek 
hallerde kalma1arı yüz 

Mu.ot tedarik edild' 
vnlar mti!ait 'llduğu t 
nllmUzdek.i günlerde 
tutulacağı mal\ı.mdur. 
cihet na.zan dikkate 
Anka.raya fnz'a mik 
göndermek ve !stan 
kert ~rllkler için teıl 
riJmiştir.,, . 

Bal:kçı:lar Cemiyetin' 
tubunu İstanbul hnlk 
"iriştikleri ucuz balı:k 
ahhUtlerini halka du 
'l "Rrediyoruz. 

Eskrim tqvik mü 
1stıınbul Esl<rlm Ajanlı 
ı - Bölgeflllz birinci 

ısnbakası 4.10.0f2 tarihlıl 
caktır. 

2 - Bu mUsatıakaınra 
ccltlerln 30.9,942 tarıblne 
cılılt kulUbUnde Eskritıl 
mUracaa tlan. 

Galatasarnylı spo 
davet 

Galatııaııray Spor KulO 
KulUbUmUz.Un birinci t 

942 pazar gUnU saat ı1,sO 
sahasında Beyoğlu spor 
miylc hususi bir maç ;ı.·a 

maç'.l Galatasaray en kt.' 
rosiyle rıkacak Beyoğlu 
mını ecnebi oyuncularla 
eekUr. Arzu eden Gala&1 

daşların saat H.15 de ~e 
kacak vapurda bulunmııJıı 

7,30 Program 1,32 vncu1 
lıştıralım 7,•0 RJans 7,55 
tonik program pi. 13,80 
33 Tlirkçe plfı.kı:ır J3,45 
RlyasctlcUmhur bandosu 1 

rn sonbnhnr nt koşuınrsnt 
ıerı 14,40 • 15,00 Temsil 1 

ram 18.03 radyo dans or1' 
45 radyo çocuk kuJUbU l9 
•er 19 45 konuşma 20,15 ıt 
ıctll'sl 20,45 ııarkı ve tnı 

~~~~§:C:u~~~d:::llc~~~' 1' 
22,00 Radyo salc11 orlfe'ftr 
Haberler 22,50 kapanış. 

Fııt;lh Sulh lklncl ııuı.ı:ıJ 
liğlnden: 

912/3~ 

Tebliğ edilecek k\ı!l,c: 
Anç: Beyazıt Verncct!tf 

O. N o. 6 ıı"' 
Radyo l!a.hlbl olmanız 

yp ücreti olan 15 ıırayı öd 
den posta ida.reıılnln aıeY 
masarif ve Ucretl vekAl~t~ 
mUddeablhln hUltmcn tsll"~ 
da açtığı alacak davasıııuı 
hakemeai olan 23.9.0•2 t.et ~· 
r.en davetıye tcbllğ cdi1 

mahkemede hnzır butunıı>• 
gıyap knrarınm tl!\nen t.t 
rar verllmi§ ,.e dunışrtılll)Sll 
9'2 tarihinde saat 1'l de ! 
rar verllm~ olduğwıdıuı 1' 
kOrd& Falib İkinci Sulb 1111 

kemesinde bizzat veya bit 
dermedlğlnfz takdirde gır
kUm verl!eceği !§bu ~yııP 
tebliğ makamına kniın ° dl· 
bcr muclbi karar ua.n 01uıı 

izzet Molla'daı 
w 1 

Dolu sıınrnuş Jeti oemıtd 
111 

t•ltl° 
Gllılce t:M::ı döner, t; 



~ ..... 
et;ı-z:a: --= ~--~~==~~~~~~-:!'"~~~~~ :~~~~!'!!!!!!!~~!!!!!BIB!!!!!!!l!!!!!!!!!l•ll!l!!!!l!!ll!!!!!!!!!~9!PO!--~~~..,..W!!!!!! .... 

111 lzerble dlıllaceıer: -------------..... - - E2b... 

Dil bayrcımı $EHıR HABERLERi t~ ~U!~ii~~!J 
' - Yazan: Halil Nimetullah o~ıürlı Bir hamalın denerı·1' 
~~~~;;:~ ~~~~:~:t:~~~:;r:r± Bir k ad m dostunu bıçak 1 a ~."=: ;:::.m .:.~:!! a; ~:. H~.:ı~::;:,; 
ı...:. lıir ba: oZoflaıo inam '•aöyle- ye aynlJlU3 kalmıştır. 

1 
kodum, ıaşmadım, ama içimden nıu~. Hamal, yolda bir çiviye ..._ 

~~r~:= =a::~~: tu= =~~m ke~:: •!::ıv:ut a uv 1 r sure ti e yara ad 1 :Nırın. in?.tl. Bfdalr gaaıba--:~ kabarmyı"mıa· : ::: !:ı~,J ;:~n~' i .::ıcı:.. ~: 
~ oJaıı karakteri onun 'l'Urk devrirrJ., bu ikiliği ortadan • ·~ llliKIJI """V dirmeğe hacet gönneaen dvfyi 
~ 4-~ Y9.?'abk olma'R, top. lialdrnp ulusal birlifi yaratma yo- Dün gece ta.rlabaeında Aba. • r.atmış, bu yüzden nralaunda kav- lira kaznmasını kıskanıyor mu. pençesiyle söküp tıka~. 
t ~ ~ a hlı- dirim .allreme- lunda i~ olarak dili ele almıf. ve noz IOıkağı civarmdaki topraklU!e ga başla.nuşt•r. Az.ime l:ir aralık yam r Hayır, bu kadar manasıa bir ~ük~d~, ona pa~ y:apmq, 
~ iııaa. • beoraber, eeki fi'o- gtızel tUrkçcyi yabancı ögelerin, w.kağında 9 numaralı evde bir ya. dine geçW:Ji bıçakla NiyıuLnin ikbal lw;kanılmaz. Fakat "ha. v~ır edınmı,_ Saman yığını 1eri
Sı nı IÖYleyicl hayvan <liye yrıd kurallann eecmenliğinden rahma '"tlokssı olmuıı. umumi ka. ustüne atılmış ve rastgele sapla- mal" a yirmi bet lira paha biııer· ne kustü)ü paflalar, hil'atlar dl-

il ıı.ı ~ ayru samanda O· kurtararak kendi öf varJrğına k.ı- c.mla-"!!ruı Azime Gemic' dostunu 1 mı~t:r. Niyazi kasığmdan ağır &U.- ken, ömrilnli kitap hamalhğtyla r- balar l<onmuı. • 
da 11tyı dine Cicgü olan sıfatı- vueturma il. ktııt.lnü bUtUn nefis- t,ır.aJclıa ağır surt-tte yara amıımr. rette yaralacmış ve hastan ese ka&- ~irmiş, ilim sahibi olmuş ktmsele- Fakat bir gün kubbf. altJna ve-1°11'-\':.' oluyıorlar. Çtlnkll dil lere aşlamışhr. Öğrendiğimize göre do5tu Çeıs- dınlmı~t.ır. rin bunlıvdan on kere daha ıışap zirin g~Jm...odjği görülmü!'I. Afta. 
' bti lrunmı oldu~ndan Ruhları ateşleyen bu Wkiı bU- nıemeydanmda dökmeci U8tuı ~i- A7jme ewclA pol!slere teslim bi'r nasibe balh kalıtları kaııtıımı- dan hasta haberi yeti'şnıiş. Padl. 

ı t.Qa ~bir Yolda tanmılamalt onu tun dil sevcrlere yayı1arnk artık yazl i!e ıündUzdcn it.:meğc b:ışin- oi:rr.amı:;ı, fsknt etrafı sarılarak ya- da düşünmemek, lğrenm~mck de ~ahtaki hlddeU görmeyin! .. 
ltııt ~"rattıt topluın içinde yqayar, gUzel tilrkc:emizi edinmeye doğrıı m~. kafalar tUtsUlendikteu scnra :halanmış, sarhOI§ bir h:ıld~ Kal- kabil olmuyor. Yatağıyla birlikle huzunına ıre-
alttıt olduğunu eöylcmiş ol- olan bilinçli b'r hareket mutlu bir Niyaziye paralarımı yedin diye 1 )c.ncukulluğu.ııa götUrülmU§tilr, Fazilet ~ ahlikın sustnğo bir tirtmi!'I. 

r;~ ~Jel k rTeke dqğru yUrilmeye bfışlamıt- çağdayn. Fikir kuvvetine metelik - Bre nlheklr! bn ne hal! 

\ ·~11ı- ı/d onu kendili~inden tır. K o U L o 8 ER 8 EST p• YASAYA ,·eren Yok. Böyle amanlıuda. el- Ben seı\l !11111 sıhhatin ve km-veti"I 
"Ilı krıtt<I{' ,il bir yandan insanın Netekim bir yandan yazı slili ko- ! ı bete sırt, ba.5tan kıymetli olur. i~in \'&zir ettim. Şfmdi, sen de has-
' ~ birey~ı varlığını orta. sıuşma diline yaklqmaya baş tadı- .. Fakat yasık za\·alh ban&'llla- ta oluyorsun! 
~ top•h~ de onun içinde ya. ğı gibi, öbilr yandan bilimsel tc- ral •• Evet yanlş ok muyorsunnz lnmi.,. Meğer vezir cahil. Mna 

1ıt Olur· uınu~ da bir kurumu ol- ı·imlere de öz dilden l~lcnerek ve H u B u BAT v E R M 
1
• y o R M u ş yazık! diyor, hayıflanıyorum, çün: arif adammL<ı. C'e\ııbıru e\"\'81den 

il)', Jae d ~ dıl olmaymca ne bi- yapılarak tilrkçe "bilim dili de kil ba palıa biriı, onlan berbat e- bnurlamı!). Ba ce\-ap kapah iki 
"a..~ toptum kendi insanca ortaya çılonll!, ve Tilrk kafa~;nm decek. Günde t>Jli kuruşla geçinen ıo:ıhandır. Birinde bir haftalık ek· 
~~ ~lazla.rvar.lığından çsl~trğı bilimler, artık yabancı adRm iki be~ yUzle azar ,.e mRh- mek, öteltinde et, pili,·, tatlı, 11a-

. ~ "'U'C')'lle Hülonetin hububat mllittahailln- köylü p:ı.rayı pe~ln aldığından dı- ı t hn ı '1".ıl...bir~de onun t.opt·--, --·ıı- teriml~rdoen kurtularak kendi az d • . }....., . be d ~·olur, :ı ıı, e ac; :re, ~kek gibi yemek-·~ ~ ·- kelim~lel'i!lden yapılmış terimler. den yüz e yırmı .,_ nıa tinde ğH" yilzde 75 m::ıhsulU e'in e tuta- Her §eyden önce gıdası değişe. ler vardır. Ekmek miı; g'bl, öteki. 
hl.:'.. et)( l'. Ve iruıanı imlan ya. le b:lim de ulu..<>ı!l varlığını alma- hubube.ta t-lkoyduğu ve geriye ka- r.ık piyasaya aevketmemektcdir. ~tir. Mlc1..a mfttldf bir höc:ıanıa Jer de tabii let gibi. 
~ roaısrı onun toplumsal var. )a b3.fhnu.5tır. lım yllzde 7ti ini müstahsile bıra.Jt. Buna sebep de pa.raya ihtiyacı ol. ujrayacıak. Belki alkole iltifftt e· Kapak ~alır açılmaz, hünli ın 
~~ilk P~. meydana Jretiren Böylece hem dirim dili, hem tığı malümdur. Hük\lmet elkoydu- mamasıdır. Bu vaziyet karşısında deoelc. Gece ~lr: her ttlrltl teb- ;,llztt barapr: 
_ '"41ll•- • .. ~UJt estetik wıı..: k • b" lu yUzde 20 n sbetinde.lti hubu?a- yeni k&r:Lrlar alınmaBI beklenm*- ilke'-- "" 

-.c- b" • 6- u- ae ılim dili tUrkçele~rek "Os- ~e gihue91. bir uğrak ola- - Bu ne! .. 
ır Y'&ndan topl ö • tın pa.rı:.smı köylUye peşinen öde- tedir. ~ .. " 1'!'a umun z manhlıgırı,, ayırdrjı ulusal varlık ......ıı H be rild ğ eak. D;ve kltm. 

,~ top t:lnakla beraber ôbilr ikiliği ortadan lcllkmış, ve halk mek~r. a l' ve i .ne göre M..ıelrett.e deler htUdlımlerhıin O \"t'!kit hasta veldr: 
~'h.t: ttırfuumun içinde yaŞaynn ile yeni nesil de birlikte olarak 

1 
bozuluşu, gerçi bir faci1\dır; bhat 

" ~ insa11lrk verimini o l:Utiln ulus tek dili söyleme. Vf' o- Sinemacı ar zam 1 .., bu değerleadirmeJe.l"in bozucu oln-
"- \'a I alan bltreyin asıl in- ııunla ''konuşma,. ve "anla§Dla,. ı•stanbul • tuccarları şu daJıa beter bir iç yaruı. Aklı. 

1 ~ ~l ığau da yaratmış olur. y6hın•ı tutmuştur. • t• ı ma bir fdı:n. geldl. 
~~il ba. 'll!nu Yaratım bu kunım· Bu mutlu harekete ba.,lanııç. IS ıyor ar h ki Vakti1e hastalıklı vezlrinm iklıl • 

- Ş ,,1,etlim, der, ben Tnkthtt 
~·=-'mz • u eJ."Dtrği yiyor ve o bildi
; nlz 1.u,,•etimle yerleri 8al'SIYOI'· 
ılum. Rimdi her 191 yiyorum. t9i,nı 
t-:1 • ,·z; jğrenatren kokmuş 1&

lın""" döndtt. Srhhati'm hotruldn. ~"Qlr.ıda~1n.~~ "dil,. bulunur. Bu Ve bu kuts'.:1 kaynaşmenm mer- ş ane açaca ar birde döte~ MriJitinden bıkıp ll• 
~11fltıinj aıJın insan verimindeki Jı-ez olan ''birinci dil kurultayı,. Sincmacılnr belediyeye mUra. san•n bir padifab yolda mti~nek. tı..1,, n ne kadar b~ Uk ld "' H ak Iioıfu\nm gtindelbderi yirm: ·, .... a:-..uiiind uy o uEtu nın toplandığı bugUn sahici bir er.atta bulunarak sin~ flyaıtla. er ıün 2000 f h·e yemek ~dren ~nen önunae ..nrüyen "'" "ll"lllıi o en gözükür. ve wy:e J... lir:> YI\ ~ li~n hamallarrıı cl:ı tiOll 
ltıı""--,_ lan dil toplumu yarat'ln bayr3.mdır. Bu ba.yraın bir yandan rına yemden zam yapılması tekU- verecekler lıir bsmnla rastlann~. tri bAldrrlP.- &Cıeleri banlar olacal;. 
ı.. ·'"lll,.1'ol bi7'C ne kadar sevin" veny' orsıı, ö- f.ndc b11 "unr.ııu•lardir. Sinemacı - n 'ham ka,..1ı en~ "'-rt· .. el'!!· L-

~~~-ı '"lln biri olunca O!lsuz ne "' -. '""" •· e:-
1

"
1 

"""' • ... .,ın ua-ı.,~;.; ~ 
1 

btlr yn.ndan da bu yolda yapılııcnk tar mevki başına beş kurug ilave htanbul tlkıcarlen. allıkndar ~•y'>r ve basttlr ymi titretiyor. Hakkı Süha Ge~rıi~ 
bı, ı. ketı-'!-'1 tog,p_lt~lı·ybec:r,.~n1.•gı~ ddu8!~_ne kııdarğurdödevler:miz bulun. eıUlme.sini istemektedir. Belediye biml"a~~ne ~a~!.-~~nbaraku • ===================-==-:=--·l-

Qet \O.lJJ VB "'"... "6 • Ei""'u, bu u a daha ne kr.daı daimi encümeni teklifi tetkik~ _........ --.. .. uııııua ~ 
ic:11 bit lophnnun dili de kendine çal-.nak ~kli olduğunu önU- cek1ir. lunduklı.vmı tildimıı.teT'dir. Bu ya b Ô n C 1 Q Ô Z LJ V 1 e 
ığl?\<itn \'arlık olduğu yine ke~di- mUze koyarak biz;e yeni bir hız c:ıhaneye ait bOtlln muratlar tOc. 

ı· Olp.raJr.g~kür; ve bu:rıun sonu- vermil oluyor. carlar taratmdıuı temin edtlccelı: 
.,.111derı b hiç bi.r toplum kendi dl- ÖDJIOz bir geçmişten eon9Uz bir Yüksek mimarlar bjrliii reisi Tc 2000 fakir doyuııılacaktrr. DOnkO, bugünkü 

TOrkiye ve inkg~3piar 
tl'ftııi«ıi atlta bir dille bu imıanlık gelecefe dofnı akıp giden bu yol İa\ifa etti 
llıı~ ~ayam.az. TUrık ulusunun yüce, C!f6iz dilinin 

\\., <lir " k ulusunun dili "tüt1P: ~ndf az varlığm.a kavuşmaya b"t- .tatanbul y11kaek m1m&rlar blı1ı.tl 
~i, 11~ ... ~ .. l'Urk ul\L4"ll ne kadar ladı:ğı bu kutsal güne eriŞcn ter re1'! yüksek mimar Fahri Ergin ı,. 
~~~engin, ve öbür u- TUrk ne kadar ~evinse azdır lerfnln fazlalığı dolaymyle birllk re. 

ÇOOVKLARDOZ 
YABINDDZDIB. 

ÇOCUK YUBDtJN TQDCJ,tnta. 
Çoc:ak Eelrgeme K.unıam 

Genel Merked 1-.4ır ~ ~ ~ =~;..ri. ~~ BUtün dil SCVCT}tr bu günU. can- 1.sllğlnden çeklhni§tir, 

~ .... eruen en ••"•d, 6bllr dil- danı..~' 'ftblltUn Tl1rtt al11- ı ~-~----~------------------
.... en 6 '"' S1J ""'ı> .. mı ulual biT bayram ola-
~ •lverişlldir rak ayar. 

Geçen harpten beri Tlrklyed.o ~lanlaı ıa 
..... ...,.... 1119 iti• 

r•rlade raıtlaaamaa; , ,ilk._ Oldtı.ı&.· halde. -1.: "01-
t..,~ a" oı;ıaıa.ı Ne mutlu bu bayrama eriten 
..;:.,.~" 'lllılBUn kendi kültllrünll Tüıtiıeıre! •• - Liyon"Ja ,ıkan Le Temp• 6Getninclen -Bu hafta SUMER Sineması 
~ltı ~bir killttırl\.n ege
l'ı.~~i de'a.na Cirditi gl'bl; glbJel 
i.:°~ .''- görerek bir takım 
~en ~~lmıeı~ı t'.lrkC$e kelime
;11ltda.ı tU_n tutmak, ve türkçeyi 
,,1 ~lcttirdili ~'bl, y.'tian
'a ~. l: da tllrltçeye egemen 
<St Ilı Oe:ırte böytcee uydurduğu ''lf. 
, ~aıı ant,, h"'!n kelimeler hem 
~"ı, ılit d~r bakımından ldet.a bir 
h ·~tl olal'a.k kullanılmaya 
~ diİı Ve güzel tilrkçe yalnız 
~~ llcje kalmıştır Ban.un 
ıı~~"tolarak ulu.sal v~lık ikiye 
""'4 l'ltt~cı asıı "halk tabekaaı .. 
~ 1 ~ a "O,me.nlı tabakam., 
~~ilet rıcı kilJttırtınnn yarattifı 
~ ~ct dil~~ llem içinde kendi ya

"ltaJ. ltıı konuşarak ve yazarak 
·- ım· . ..... ~ayaıre •ştır; ve 

-~ Nikah 
ı......._' 'l'atı., lle Oaman J.kbay' 
" ~ıılerı dtın Kadıköy ev
i\ ~ ,_ Phıtımda, ber f1d tarafın. 
~ dOllt.Jarmm huzurunda tc. 

'-...'-ti • 

~-·-Ue• 
' ~--=== 
~S '11 evvelki Vakit 

~ 2'5 EylQJ 918 

~ela muharebe 
Ilı.~ llıetrohmaa bir harp 
~ ~ cephede wku bul. 

~~~ ı lbllbarebat Ru ukeri 
·~~t bir WNtte cereyan 

\'..ati l!;zanı 

uo ll • .&Y 

lS.N ı.oı 

18.2'7 9.ıö 

ıa• u. 
IO..SO uı 

1.11 ıo.ıı 

ARKADAŞLIK DUYGUSU 
Okuduğunuz mektep kita.plarmt 

yeni dera yılında kitap alauya. 

Mqlıar Ki"'1Ut ALBERTO VILA' nın 
M AU REEN O' HARA ile beraher ~evirdikleri 

BUENOS AYRES 
(Tangolar Olkeıi) 

cak zavallı kardeflerlnize verilmeık 1 
tizere Çocuk Esil-geme kurumuna 
ver.ı:n~nizi kurum saygıyla bildi~ 
rir. Gtlz~ danalar n net111 fArkdar ftlm.llll büyGk muvattMd,Jetle 

Çocuk Esirgeme Kunu1111 göttermektedlr. Si& de mutlalla ba 19u1 fllml J'Öl"tbdtz. 

Genel llerkezi iıı•••••ı Bugtın saat 1 de tem:ilA.UI mat.ille ••••••• 

S~ Su'tan Beşinci Mehmet l labata t*bbüs olu.nmamıgtı Bir 
zamanında. çoklan A.syanın en karanlık de-

Benlm Türkiyedeki iıka.metim vlrlerine kadar çüan ialB.nıiye. 
1912 tarihlerine tcsadUf eder. tin ~ formülleri elan muzaff(r 
O esnalarda Kızıl sultan dedikleri ·t:-.Lr mevk.dcydi. Kadınlar, halk ara
Abdlilhamidi Jön TUrk ihtilLi he- sında, yüzlerini kalın p~elerle or
ııUz tahtından fodirmiı ve inhilll til}'orla.r, erkek.erin ekseriyeti h~
eden aalto.nat makamı kardeşi (Si- nUz, tatlI renkli esvaplar, mrmall 
yah sultan) 5. ci Mchmede tevdi kaftanlar, dallı mintanlar, bol pi. 
edilmişti. Fakat hiç bir ciddi ıt- varlar, uç'arı kayık burnuna ben-

-::======================================================= zc,> en kıı"lllızı ve~ a sarı papuçlar giymekten zevk a.ıyorlal'dl. Evle-

Yazan: 
Hayatın ne olduğunu, insanın nereden gelip, nereye gitti6ini 6ğren

mek istiyorlardı •. Ruh var mı, yok mu? •• Varsa ölUmden sonra ne olduğu. 
ııu, dOıOnOycr, ve kitaplarda bunların cevaplarını aı ayordu.. O da bir 
feylezof olacaktı •• Hayatın cevapsız kalan suallerini, iıah11z duran sırla
rını acacak, insanları içlerinde bulundukları meçhuller karanlığından kur· 
taracaktı . Eğer yarın, 6bür gün ağır basan vücudünün ihtiyac ve kaygıla· 
rından di1T1ağı daha fazla düıünmcğe imkôrı bulabilirse .•• 

Kimi de, siyaset He meıgul oluyordu •. Vakıô o zaman için, met0uli
yeMerln en tehlikelisi bu idi .• Öyle olmakla beraber, en pratiği, ve omeli 
fayda bokım:ndan memieket ile en alôkalı görüleni de yine ıiycnet idi •• 
O yalnız netice bakımından pratik ve faydalı olmakla kalmıy:>r, onunla 
meşgul olabilmek cesaretini g6stermek itibariyle de uğraıanlora idealilt 
vatgnperver sıfatını izafe ediyordu •• 

Her d~virde, her rejim içinde, bunlardarı niemnun olmayanlar bulu
nabilir, fakat bu memnun olmayanlar da daima iki sınıfa ayıılırlar.. Bir 
sınıf, pasif biı memnuniyetsiılik g6stererek, zamanın ve rejimin değiıme
s:ni, ıansa, tesadüfe bırakır, diğer sınıf da, fikri ile hareketi teıebbüs 
ve iJ sahasına geçerek mevcut nizamın değiımesine aktif olarak calııır •• 

O zamanki gençlerin hemen büyOk bir kısmı, fikir ve dı.ıygu itibari) .. 
le mevcut rejimin aleyhinde olduğu halde, oriu yıkmak huıusı.ndald arzu
larında i~tu bu ıki sınıfa ayrılıyorlardı •• 

Siyaset ile uğraşanlar, ikinci sınıfa ncımzet genclerdl •• 

1 Mustcfo da onlar arasında bulunuyor, ve ilk iı olarak, rolimin okun· 
masını yasak ettiği ıeyleri b"'up okumakla, ona karıı gelmek ı.evklni du· 
yuyordu .• Bunlar c:orasında Türkceden Fransızcaya kadar, her ceslt yazı 
bulunuyordu.. "Namık Kemal,.in ateıll yazılan bunların boıında geliyor 
du .• Kıtaplar, k6ğıtfar, gizlice elden ele dolaııyor, ve arka bahcenin 
odun yığılan kuytu yerlerinde heyecanla okunup ôde~a yutvlu°!"ordu •• 

lzmlrde ecnebi gazetelerini elde etmek de kolaydı.. Mu$tafo ve ar· 
kadaıları her cuma günü, frenk mahallesindeki bir kitapçıdan, sıra ile IU 
üc gazeteyi alırlardıı Jurnal d6 J6nev, Endepandm Blei, Maten gaze. 
teleri... Galiba Türkiye hakkında en (Clk yazı yazaıtlar bunlardı.. Bu ga
zeteleri müzcıkere esnasında tetkik ederler, ve Türkiyeye ait bir fıkra, bir 
makale buluııca, elde lügat, habire tercümeye koyulurlardı.. ,Eğer müıa 
lrere saatine nezaret eden hoca, riyaziye muallimi lliya efendi idiyıe 
anlamadıkları kelimeleri ona sormakta mahzur g6rmeılerdi.. 11iya efendi, 
iyi kalbli, müsamahalı, bir mualllmdl •• 

itte bOtGn bu fen, ıllr, felsefe ve siyaset meraklı~ca!•Q.enin ~~~beri, 
ıardımcısı, r.ıüıowiri Senih B-vdl.1 

Nlıbeten daha uzun t.neffüsler esnasında bu talebe bahçeye çıkan 
Senih Beyi" etrafında halka olur, açılan her hangi bır bahse ait onun 
verdlği lzahotı dinler, suatler sorar, cevaplar alırdı.. (t\ünakaıa edilen 
bahfslere ait Fransızca olarak yasılmıı kitaplar bu konu1mola~ ııroıında 

~ğrenllir, ve nasıl getln1eceklerf lrararlaıtırılırdı.. Hegel, DarWin, Cam!lle 
Flammarlon, Gustave le Bon, Auguste Camte etı cok okunmak istenilen 
ôlim ve feyfezoflordandı •• 

Teneffüsün bit:iOlni haber veren düdük, bu mübahaıalara, ertesi gün 
devam etmek mere, nihayet verirdi •• Akıam talebeden her !;iri o gün 
aldığı ilham teıviklyle, edebiyat, içtimaiyat ve felsefe saha11rıda yeni bir 
hamle yapar, blrkac sahife tercüme eder, ve içinde kayno,cın fikir iMi· 
r .rıannı tcfmine uğraıırdı .. Bu defa gece müzakereleri aralarında, salrler, 
cdıbler, feylHoflar, fenciler, vct ılyasetciler, birbirlerıyle konusarak, kimi 
yazdığı yeni bir ;iiri okur, kimi keıfettiğl sırn anlatır, kimi de memlekete 
ait öğrendiği hakikati ıi5ylerdi •• 

Asıl, mektop programı harclndekT bu fıususf merak, bu "ummalı tet
kik, bu heyecaııiı mütalea idi ki, Ege cocuklannın bir kısmını büyümüı de 
küçülmüt adamlar haline sokar, ve oııtlan istikbalin mühim rol:ü meovkile 
rine nonızet yapardı •• Aralarında, talihin türlü darbelerine maruz kala
rak nar:n bir balon gibi ı6nenler olsaydı bHe kalanlar meıalcıyi taıımak-
ta devqm ederlerdi.. · '" -
.,.. --

'xı ı 

fzmirfo kendisi de' dı;orı'Clan gelen Ege coculclan için, baştı boııno 
bir me!ttepti .. fakat içinde kitap okunan mektep değil, hayatın tatlı ve 
acı halclkatleri i5ftrennen bfr mektep ... 

Mustafanın ıaman geçtikçe lzmir ile olan teması artıyor, ve her cuma 
günü onun yeni hir k6ıesini daha görerek, ~ehre ait bilgisi c-:>ğolıyordu . 
Mus~afa, cuma gecelerinf velilerinin evlerinde geçirmeğe mezun olan ta 
!ebe arc1t1nda bulunduğ•J için, perıembe akJamlarını ve bOlün cuma gün· 
ferini, lrmlre tahsi• edebiliyordu .• 

lzmlr idacftsinln leyn talebesi tatil gOnlerlni. ya hemJerilerinl, velile
rin! ziyaret ~tmekle veychut Kemeraltındakl h'on ve ote4 kahvc•erinde otur
makla veyohut da Kordon, Ka11ıyaka, Karantine, Göztepe, gibi, vakit 
geçlrllecek güzel gazinolan olan yerferde gezmekle geçirirlerdi .• 

Kemeralhnda talebenin en çak toplandı6ı yer Ekmekçibuıı hanının 
kahvesi, d<tha friborccnı kıraathanesi idi.. ÇOnkü hanı lJleten Mehmet 
efendt, ta,roh bircak talebenin vellliğlni yapan ve onlara yardırr. etmelt. 
ten zevk akın babacan ve iyi bir adamdı .. iri olan olmayan talebe, onun 
kıraothanes1'" terdh ederdi •• 

Kıraathane hayatını bllm-ven talebe yoktur •. Ora!arda takım tokım 
ortıadaılor, hemteril• toplanırlar, ~rütürler, ve karıılıklı anlatılacak 
19yler bithKe bir parti tavla, bir parti domino · veya ;skambll oynıyarolc 
valtit gecirmelc isterler •• Oyun baılodıktan sonra gerçekten vakit kolay 
geçer .• lir partfyf abür parti takip eder .• Ve nihayet mektebe avdet za
manı gcl'nce, acele h~ g6r01ü~ Ve gurup gurup mektep yolu 
.tutulur.. · 

- 09"°"" ,,.. -

rin pencerelerinde kafos vardı. 
füı dın ve cıi<ck serb«itçc gorll
ı:emc::lerrli. Bu suretle SOS} ot~ ha
yatı da ~oktu. Türlt kadınları her 
hangl bir sanat ic:TaSmı akıl'arm
<.lan bile g~irmez!crd·. Hıı.du. lık 
(tcvru ,lik) henüz ka'dtrıL-na\J'.i tı. 
Sımat, nsırlnrJanbcri unututmu 
b:ir ha.ide idi. Zfrn Kur'anın be. 
inci suruiııin Q2, nc.i. ayeti lnaan 

suret.m.in ve batta bUtiin can11 ha.>· 
vnnl:ı.rın :res~lc'linin yaprll'.ı.;S11U 
menetmiş ti. ~ 

MEZARLIKLA~ 

Ölüler rMtgele bir ~ cami
lerin etrafına. tUri>dttin içine ve 
h::ıttl ~vlerin bahçelerine va.rmca.
ya kadar gömtııilyardu. Memrlar, 
dokunulmaeı: mmımı. cqn mukad
d~ teY~m!i ve bu Y'flJıdcn öltıler 
kwa.ıpJu diriler Şe'lırini istiliya 
ooı:lamI§tı. Haftımın istimhaıt ıtı
ııu ~oktu. Arap hufleıinin ıruıJl. 
ı1ılm'1!3t net:icetıi. ~iyat Jialu 
gayet ınal1dut bir gilzir1cler liam 
oia?'elı: kalnınııtı ve bu yilv.len mü
nevver tabaka ile balk ara."llllda 
lıiç bir temas Yoktu. 

HukW< swuı.ı~ında. js fımın ~rı 
prensipleri deği!:iJllez bir hald: ka
lıyordu. Hakikat olan eu idi ki ka-
1ıunJar ve nizamlar nazariyattan 
Cıt~·e gcçaniyordu. Taaddüdü ze
vcc:ı.t ve k:ıdlnın ezeli ~eteiz
liğj ~evam ~gidiyordu. Münd. 
~et hır takml ~~r'i kanunlar'a ha
r~et bnkirılarmı kay'bct.mi.ıi. 
Faız mukabili ödünç verme mene
ö.ihnişti. Medent kanun 3ef"I ka
nundan tefrik edilmemişti. Ecne
bi azlrklo.r milsHhnııuıla.rle. iÇtimıı 
bağ· a.r dIŞOlda., bir keınal-da y~p. 
mnk zorunda fdiln. ls18mm gay 
ri·1in sg,hirJerı1e ~leırme·ıe'ri ya
saktr, T8n3S9ar edenler 6Mf pp. 
Y'Ortlu. 

(Liltf m ,,,,,,,,.,,,,., -re.,,fr1nfr1 
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Resmi dairelerin ilan işlerı 

Hakkında mflhtm bir 

Tebliğ 

VAKiT 

Umumun Nazarı 
dikkatine 

Hakikati anlamak 
ıaumdır 

Bazı kadLD ve eırke.il.leı ou Batti" 

1 

yukarı pabalılıkda J'l'Dhln' alamadJC" 
~ıınta ve kıınduralarmı l>ılratmak ı~ıo 

Şimdiye kadar resmi dairelerin UAnlannm netrlne tava.. 

ectm mt"rkr.z.l htanbulda Erzurum Hanındaki (Türk Maarıf Cemiyeti 

Resmt tlAn tolert Bürosu Limited Şlrketl) taııflye balindoojr. 

Ticaret luı.nunwıun 232 ncı maddesi mutjblnce m&'!keaıenln 

tMVihlne iktiran etml~ bir ııUrek~ kararı olmadığından Erzurum 
Hanmdal.ı Şirketin muamcla.ta devamı kabil değildir. Bu _.ııet;ıcpıc 

;1Anlıı.rınızm <!oğrudan doğruya 

• ı Kundura boyacııııoa verlrlel. duyauıu 
1 çantayı aldı"mda wıuoe vıuamaa. 
ıar. 

Vakıa ki yük.ek parat .. rıa yaptıtı 
uadide e!hbe.9lnl giyereJı ('tlJlta.ııu lı->• 

tuğııM aldığı vakit o gUu.: elhtııeni• 
ber tarafına alyab kondur·. boyaaı le. 
kelerlnlu çıktıtını görOr. 

ile sabah, öğle ve 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırcala 

' .. 
Ba aefı-r eyııab: NP f11Pl\lım l>'>v" 

crya verdiği paraya mı y •k>Ut eıııı~e. 

sine verdlğlne mı acwn l~t• bu ı;ıh· 

z:ararlara uğramamak lçla d11trur" 
:;ultan hamam Meıtf'dl't ba• (%11) ou 
marada boya mfttehaıııııl'ı Osman Al). 

dnrrahman atölyeslne mU!"M'.aat eder. 
seniz eski boyaııı 90lmu1, ~nglnln nı.• 

a. • : ...... \ ..... ·' -.. , • • ' • • - \ --")' 

iıtanbal Ankara caddesinde 
Kaya Hanındaki 

Türk Basın Birliği ve ortakları 
Resmi ilanlar Kollektif Şirketine 1 

daaı ceçınlıı ol&ıı çanta ve lnuldoraıa. 
nnn:ı fenni ıu.ret~ boYıLr n npyl!IDI 

yapar. Baklkat1.anlamak bir tf'aröth' 

Ue kilidir. 

IKAYIPLARI 
939-940 uers yılı için:le lst. 42 !lCI 

ilkokulundan a!dığım diplomamı zayi 
ettim. Yenisini alacağlmdr.n eaklsln~D 1 

bUkmU yoktur. 
1028 doğ'unıln, Ahmet kızı AtiYt: 

BuJgulu. (41128) 

••• 
13 nen Ultokul 5 ncl ııınıtından at. ı;öıı<!erilmeslnl rica ederiz. Şlmcttye kadar Erzurum Haıımdald 

Şlrlteta gönderllen na.nıarm ela Şlrkctlmluı tevdi edilmeılntn bUdlrll. 
mMlıd tavsiye eylerh. 

Fatih Sulh 1 neü Hukuk HAkhnll
ğlndıea: 

942/711 T. 
Terekeaine ma.lıkememl.zce vaziye~ 

olunan Fatih Da.ril§§&t'aka caddcsl.n
de 28 numaralı hanede sakin iken 

dığım §ehadeLnarnemı Zlh'i ettim. Ye ,. 
ni3inl alacağımdan esklR:nln bUkmU 
yoktur. 

Fatih, SarıgUzel Bali paşa caddes! 
57 numarada Cavf.t B\l.yrak. 

•••••••••••lLll-OBTA-ı..tsıı::••••••••• .. l t.6.942 tarihinde vefat fiden Faikin 
• • • 

Kumkapı nüfus memu?'Juğwıdan aı 
mi§ olduğum nl1Ius cU,.~anıaı!& R.!· 

kcrlik tezkeremi kaybettim. Yenile. 
rint alacağımdan eskilerinin hUkmU 
yoktur. 

KIZ 
ERKEK istiklal Lisesi YATIL 

YATISIZ 

tarihi flAndan ltfbllren alacak ve 
borÇlarmm bir ay ve iddiayı veraset 
edenlerinin üç ay zartmd.l mahkeme-
mtı:e mUracaatıarı akai .halde alacak 

Talebe kaydı iÇin bergöo müracaat edllebılllr. ve borçlular hakkmda K. M. in 569' Kumkapı Tavatı çe§meal sokak ~ 
numarada Jl.rayer (hun. Şll:llZADEBA,l, POLts KARAKOLU ABKASI uncu maddcsj,ne tevfikan muamele 

••••••••••• ı••••••m••ll lfa edlleceğı bQttflı al&JcahlaT"a llAn Telefosa: 2ı634 ~. 

1 5 

j 
lıluhatnmım bedeli 9000 (altı bin) lira olan GG teuıı metre mtk'abl 

mubtellf eb'atta Me~ umanı '(8. Birinıe1 tefrln. 1942) Peqembe gUnU 
saat (ll5,'415ı on 1'C§ kırkbe§te Hayd&rpa§ada Gar bfnur dahlllndekl Ko. 
misyon tarafından kapalı zart wrul11e satm aJm•<:aktır. 

Bu lşe girmek ısteyenlerin 4110 (dört; ytız elli) liralık muTtıkkat temL 
nat. kanunun tayin ettiği ~stkataı1.a teklifieriDl muhtevı za.Tflarmı ayni 
gUn Mllt (1U5) oa dört lark"be§e kadar Kom.llyon Reı.lltln-. ftrmehn 
lAztmdtr. 

Bu işe alt &19rlna.meler Komlayondan paruız olarak da#Ittımaktadlr. 
(102'3) 

• • • 
.Ankara.da devlet dem~n amuml lıdıan blmm lruv'Yet'" ~k telb

ıosu, ı,ıklı ııjnyal, ~lefon, mt ve alarm temutından nokan kaJınlareı 

n:ıllte&hl!1t nam ve hesabına t.Mn&mıla.ımıuı tfl açık ekslltmeye konmu,tur. 
ı - Bu !§in muhammen bedeli %0000 liradır. 
2 - hteklllcr bu ile alt ,aıtname '" alr eTrala Ankarada devlet 

demlrJollar. yol dalreeinde g&:etımrler. • 
3 - EIWltme 16.10.942 tarlhinde pertembe gftntl saat H da dnlet 

demiryaU&n yol dairesinde yapı!aeaktır. 
4 - Ekelllmeye girebilmek için l.ıttekltlertn 8§&ğ'tda yazilı teminat '" 

veMjk1 ayni gUn .saat 111 e ka.dar koıı:nfayon refallğtne vermelert llzmıdJr. 
A _ 11500 Jira.tlk muvakkat temmat, 
B • 24110 r:ayılı 1ı:anumm tayin ettiği vesikalar De bu ili ba§llrac&k dıı. 

nımda bulunduğıma dair belge. (8274-10402) 

Devlet Demiryollart Umumt idare.inden: 
L - Haydarpqıı.da 1 iDCi l§letme personeli ile Mudanyads . Mudanya 

Bunıe. f:letmesi ptnıonelt için 2707 adet k&lket dlktlri!ecektir. 
2. - Kumaııı idare tarafından ıntllıa.p edilen neviden ver!lınek diğer 

htılUn hıtrcı, dU~e ve alAmetı !arjkalan mUteahhld taralm4'an temin edl!. 
melı: ~ kapaı: zart ıo~Ule e:k§iltmeye konulmuııtur. 

s. - EkM!tme 8/10/942 Pel'§Cnbc günll saat 15 de Haydarp~ada gal' 
bl.numda jf!etme arttırma ve ekllllbne koml.syonunda yapılacaktır. 

4. - M'lhammen bedel 8121 liradır. MUftkkat teminat 60~ Ura 8 k:ı· 
r.J§l.v. 2490 No. lu ka•unun prtlan !Çin.de teminatları ve teklif mektuplan 
ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar Haydarpa§a işlE>~me arttı=. 
ma ve f"ks(Jtme ~una verilmelidir. 

15. - Kasketin numuneal Haydarpapda Birinci l§letme artttmıa n ele. 
lll?tme Jr~ononda gör1ll6bllir. Mukavele ve prtna.melert almak için 
Haydnrpap.da m~r lromjsyona müracaat edi.lmelldlr. (10230) 

BeleJiye Sular IJarettinJen: 

İda~mizde &c;ılUl.lf ve açdacak yerlerde çalıftmlmak Uzere mllsabaka 
' De memı:r alı:r.acnktır. lılüaa.baka imtlhtı.nmda kazanımlar .Sll'& Ue memu

rtyef..e tayin edllecelderdlr, İmtihan 2 Blrincite§rin 942 cuma gUnU 9,30 M 
yapılacatınd:ı.n ıstekıtlerln p.rtlan öğrenmek ve adlarını kaydettirmek 
Qeere en gct Blrinciteşrln 942 perşembe günU akşamına kadar Muamell.t 
daL.--eei ,e-tJl.ğir.e müracaat etmeleri lüzumu nan olunur. (116) 

lırte lbundan ktrk yıl evvel, Tür. den fazla ka.dm almanm kaldml. 
~bu siyasi, j,çtimlıi ve han5i ~ nıası, ,e.pka giYJDC meoburiyeti, 
durumuna istinat cdere!kdendir ki kisve tebdili, kadm peçelerinin 
bütün bir garp edebiyatı Ttlıit!erl lmldtnlnınsı, hafta tatili, mf"Zar
ciddl herhangi bir terakki vUeu. lıklarm t9lıdidi, mUlkiyet kanunla. 
de get:iımt-kten aciz addetmişti. o nnrn değlştirll~, Bankalar a
devirde yazılan yüzlerce kitap çılmasr, muht-elif dinler arasında 
'I'Orlô.ycnin yalnrz vurdum duymaz evlcırune rnilsaadesi, hüküm.etin 
sPLl.rğmdıın, ga.rnsızlığlndan, tevek- :aikleşt.irilmesi, dini tezahllrler.in 
kfüünd.caı ~tm.clde kalmıyor, osrileştin1."llesi ~lh ... akait üliyat
' nu kurt:uı:':rnaz ölüm Ul1tusuna tan, din sıiYMCtten, dünyevi ruha. 
dalmış, m:lstchascl.eşnı;ş olmakla ntden. m...-uıa. harften aynldt. Ve 
ithnm ediyor ve hatti yakrncta or- rJhayet bütün Türkiye yeni bil" pi. 
ta<b.n lkalla> .. cağmı haber verecek lam göre ?Mdernleştirildi. Kendi
kada.r ilcıi S!i!ib'Ordu. &ini, esk; Asyat itiyatlara bağlıı-
TURKİYENI~ IO~Nllt KE1'Dt. yan göbek b:ığmı k~ti. Bin hir 

l'"E l'ARATTIGI YEN'i RUH: sahada m:ızi ile her al!ıka:n kcs-

olunur. (6404) 

Fatih 8ıılh tıdnal Hukuk BAklrn
lftlnden: 

9U/W 
Tebliğ edilecek kimse: Haeaıı ~k. 
çek: Akaaray Çınaıı-akb boııtan 8. 
No. 43 
Radyo l&hibt olmanıs haaebl~ 

radyo Ucretl oıan 12 fil'971 Memedl
tfn!%den posta ldareslnlıı. aleyhinize 
faiz, maaarlf ve ücreti vekAletle bir. 
ilkte ml1ddeablh1n bnkmen tahsi!l 
haltkıııda açtığı alacak da-n.smm ru
jyeti f.çtn çıkarılan davetıyede bulun. 
madJlmız ·ve lka.metg!hmız meçhul 
kaldrgmdan muhakemenin brra.kıldrtı 
15.10.9f2 ıaat H de Fatih Sullı nı:tnc\ 
lıtı'Jnık mahltemulne gelmeniz için da 

?etfye tebliğ makamma kaim olmak 
Uzere bermuelbi lrar11or jlA.n OIUnU1'. 

. *. 
1.8tanbul sane.tla.r okulunun !!On 

Eıntfmd!ı.n aldığım şalıade-tnameuri 
zayi ettim. Yenisini aiııcağmıdan 
~inin hUl:ınU yoktur, 

Sultana.bmet Akbıyık Mustafa.. 
paşa Mkak '1 namarada İsmail 
Yeğin. (.U108) 

Eyttp stılh abkAmı ~ah!llİyc hl. 
kimlifinden: 942/70 tereke 

Terekesine ma'hkemem~ce el
konulmtll} olan Ayvansa.rayda Eğ. 
r.ika.pı: Ayva:zefendi caddesinde 
Ç'cdikp3.puç sokak 4 No. l'C evde 
7. 8. 942 tarihinde ölen Dürdane
mn teorekesinden alacaklı ve borç 
lutann 1 aY ve ınirn~ıla.nnın da 
3 ay mrrmda mtlracaatla defteri 
~a kay.io1unma':ı.n knnu
mı medenfnin 534 ve 561 madde
lerine tatbibikıen ill!l olunur. 

Gayri menkul 
satıs ilanı 

Beyoğlu Sullı mahkemen satıı memurlu~ndan: 

M%tü 

.Feride Peker De NuretUn Peker ...e ~mı 09mall Nnrt nfto KMADrn 
vıırbılcrln'-'en MıızaJfeı, .Melih!~ ve Mübeocelin pyla.n ve mllştereken 

nıu~rrıh bulundukları KaamıPafada Kulakarz mahalleslnln Yağhane 

sokağuıdıi idin es.ki 3 mükerrer yeni 41 ve No. 4S Ue murakkam ab,ap 
•kJ kat.Jı ~e ıırkaamda b&hçeel bWunan iki eofa, lkl hclA, dert oda ve 
bt.ıdrwnu odunh.ık ve kömlkrlııttl ftl elektrik teal•tıru havi tamamı 

3000 Uçbln lira kıymeti mub&mnıenealnde bir bab hane llı, ~ine aynı 

mahalde ve ıoka.kta kAln ve Kulakaız caıldMlne oephcııl bulunan 1000 
bin Ura kıyıuetı maha.rnmene.llıde dört ocla, bir matbah, bir aofa ve b\r 
heUıh • ., tb.nct iki ka.th cllftt bir bane ıuyuunun izalesi :ııuınında açı:, 
arttırmaya konalmuıtur. Bu iki b&nenln sa.lr ev-!, taksimat ve me.ıl
haaı Vl\Z,. yed sabit ...ara.kaamda 'N keflf ,.poruncla yauh<'•r. 

Blrincl açık arttırmaeı 19.10.90 tarih.ine t.e.dllf eden Paza.rte"i 
gilntl aaat H elen 16 ya kadar Beyothı eulh mahkımıeııl kalom odaınnda 
~kl\tlp n~dlncle yapılacaktır. Artt1.rma bedelt muhammen kıymet:n 
yUzdA yetmtıı betini balmadığt ı,akdlrcle en eoo. arthra.ıun t'8hhll:IU b.ı.. 
ki k~Jmak üzere mllzayede oa gtbı ur.atılarak iklnd. açık arttırmaıııı 

arada tAttller tel6dllf etmeeı llaeeblyle 2.11.Mı tarihine mlkaadlf Pa.. 
zarte&I gllntl ııaat H ckıa. 16 ya kadar bt'I olarak lcra edllf'Oektlr. İha
le gtinllne kadar bl.rtkmtt 'ft blrtkec:ıek IM\led.lye bina vergileriyle evlu.f 
ıcareııl blıııaedarlara " lb.ale pUlu, delllllye nısamu, 20 eenellk taviz 
lıedeli, tapu ve kadaetro ~ milfterlye attttr. Arttırmaya btlrak 
edecEıklerln muhammen kı~·metlerln yüzde yedi baçop nl!ıb1"1;1ode pey 
ııkçeslnl veya m1uı bir benbnm ba nlııbette teminat mektubwuı ver. 
melerj ıartkr. 

1 , . 
' ı 

1 

Yabancı 'ııemleketler~ 

Talebe gönderilec 
iktisat Vekaletinden: 

J\fadeıı, izabe. mal,iıae, elektrik ve kimya YllkııPk 
tlrllmek , .e bunlarda.o bir kısmına nıeMncııt ve kılğıt ihll...uJt 
m.ak illere müsabaka imtihanı ile ) abaııcı mewlekeiler~ 60 ei1'-' 
be goııderurcektlr. 

1.) Mllııabaka tmtJnonma gıre<:eKU!l'flı aııağldakl prtıarı ıaJP 
malan IAzuudır: 

aı Türkiye C\lmhurlyetl vatandatı ve Tllrk uktncb.n bUl110 

b) 17 J~ınr '>ltırmı.,, 26 Yll§ını g'efmeınlı olmak, 
e) 1yı haJ ve alılAk &&hlbl olmak (19U-194Z ders yıt111cı. ,# 

müdavimi olmayanlar doğruluk kAğıdı ibraz ed~t 
d) Hultıtıcı lı:u>t,ahklarla malftl olmamak, r.ıJıhatl t)lD' 

bıin;ı esi mllheodlsllk yapma.ta ve madene tefrik 
için ocaklarda çahımııta mUsalt bulunmısk, 

it) Ur;e olgunluk diplomasını ibraz etmek vısya bu du.-eoed' 
prdüğü Maarlt Vekllllflnce taıdlk edilmek. 

~.) Birinci maddede yazlh enafı bAlz olan Wlplerln .U...,, 
M. T. A . ..ııstitU•ö Genel D:lrektllrJUğüoı- n latanbul'da Süuıer ~ 
tanbul F,&ube&lne bir istida lle 21.10.1912 akpnıma kadıır rı:tı,......~ 
mlı olma.lan lbımdır. İstidada yukanda yazılı tabAll kolbrua.ı-' 
~-isinin takip ed.llmek Jstenlldlğı turtb edllecektlr, 

S.) htidaya Bf&f'Jda yazılı vesaik bağlanacaktır: 
a) Ntltua hlivfyet cüzdanı veya 1111ret1. 
b) Mektep dlplomaaı veya veılkMlı, 
C) İyi hal k:ığıdr, 
d} 4 adet 6X9 rb'admcla fotograt. 

, ,) tnıtihan ı6.10.19t2 tarihinde Ankara'cla l\' 

ncl DtrcktörJU~ilncle v& htıuıbul'da Shuıerbaok 
yapıtaoalrtır. 

5.) imtihana girmek tartlarını haiz olup ~ . 
i:am olarak vermis bulunanların 23.10.1942 tarıh 
sıhhi muayeneler; . icra edileceğinden bu tarihte o· 
dokuzda Ankara'da M. T. A. Enstitüsü Genel 1 

lörlüğünde ve lstanbul'da Sümerbank İstanbul 
sinde hulunmalan ıarttır. 

6.) tmtlhan qafıda yazılı derslerden yapılacaktır: 
&) Cebir, 
b. )Geomet,rl. 
c.) Aritmetik, 
d.) ·.rrlgonometrt, 
e.) Ftdk, 
f.) Kimya, 
g.) F..cncbi dil (Bilgilerine ırare: Franllızts. ~lmn.nM lıt 

... 
'7.) lmtırnntla munffak olıı.ıılar birinci maddt.'lie yazıl. t.&Jıd 

lıırına apılar.al•lnrdır. Tefrik hakkı lmtUıan ııeyetloln sel!\'ıl~r 
!inde ol::µ bu tefrik tnllplcrln lııtedlklerı kollar da ıoilmk!W f 

ııaz.aı:ı itJbarı:. ıılınmaı, suretlle lmtllıanııa göst('recl'ltlerl m..ıvuf 
ve ıııhhl muaycnelerlnin vcrdPI netl<'.eye gore )npılal".aktır. 

Heyetin \'t'receğt kararı k::ıbul P.tmeyPnlcr gonoerllmeyeceiıti"• 

8.) l\ladeu l\lilhendl!'llğı için tefrik edilenler 
EnıılitüsU nezareti alcın:la yapııcaklardrr. Bunlar: 

1 
t ahsıJlertnl )f. 

a) Ecnebi mı-rulekete ı;-ünderllmeden evvel Zonrul.lll1' _ ... t 
ocakları dahlllode eıı az 9 ay çalı~tınlacak \•e yeVIJ.O"J 

kuı uş alac:ılıl.ırdır. 

b) ralcbe akııtı.mlan yabancı dil derııl glirec<"l< ve 9 •P11 

mıncı.."' amca ç:ılı~:l'adıın tyı not alanlar yabancı rtJldttl,ıı 
bana tAbt tııt,ula('.ak \'e ehll~·et gö9tereoier yllkaek ~P 
yabancı memleketlere gönı:Jerlleoektlr. 

c) Staj de\Tesıode t.alebe kar.ancı ile g~lnPcıNc, dlı.·dll' rOJ" 
ikamet etlebilecek ''e ancak fevkalfldo lııtitla.dlıırı ıli 
fııkfr oldukları anıa,ılanlura ayrıoa her ay oo llr•Y• 
nakdi yardım yapılacakt.rr. 

jil) Stajda ve llsauda mııvattak olamıyaıılar an:u ettllı:lerl 
de yatılı ve paraaııe olan Zonguldak l\laden 'lekn·ı.y,,_ 
~binin lklnct emıtuaa lmtlbansu. alınaralJ ayaı d.ırtı 

11aoundı\ lklncl ve llçllııcU ııntfbrm lmtlll&lllarıw ntr~ 
dördlmctı sınıfa terfi edebilecekler ve bu unrtı dil 
")1"'1en Teknlayt"nl,, linvaoı Ue mekteptrn meı.1.ın ~ 

D6\·lct baremlade 30 Ura a!IU ma&fla ite almabll..cıe" 

'·> Madfll1den b&fka m\lhendiallJder fçla tefrik edlleoekl~ 
dan dofroya yabancı me-mleketlere gUnderlleoekler ve Sllmar 
ylo ~de<'eii prul'ram dahWnde ve Sllmerbank baabına tabsll 
terdir. 

10.) Talebeler avdetlerhıde t;aMWerlnln iki mlıll mUUetlf'~ 
edeceklerine ve akal takdlrde tahlil muratlarını fa.izi lle tlt'f•r
ye<ıeklerlne dair mllteseı.tı kefilli bir taahhütname verecek:.Or41'· 

11.) Ankara ve htanbnla diğer yerlerden tmt;Dıaa tçlll ıel~ 
lmtlh:mda muvaffak olanlara gellı ve d3nU, yol paralan .,.rU 

Ba.hsi gı-<'en eSC'rleri insan bu . ti. Geç~ dünya harbinıienbcri 
glin tc'kr;ır gözden ~eç:rincc kendi- Türkh•e-de onla.mı eşine dünynımı 
Iı-rini bir hasta ad:ınun baş urun- !ılç ~.r yerinde rru:t!a.l'lnnaz. BU. 
da san:ı.n ve ne :zcldlln.rrn gizli ha- tlin bir m'llct adeta d.eri.~tn: cle- ı 
rt"kelinl, ne de kalblerrin batl ta· ı-;.:C:tirdi. '\l'e aynı z:ım:ındn kendine 
havvülünü görmeyt"Il rnuhnrrirlc- vepveni bir ruh btraktı. Filhakika ı 
rinin halini dfı~UnUyoT da kahka- bütün Av:rtl'!'a bu milletın ır..ira
h, laı 'a güleceği geliyor. B!raz şu errır p:ıy~rrlcen, o, rl C'ğiaililiklerini 1 
dakikı1:ı Tür~i~ hiç bir znm-ın ol- Yiicud.e gd~riı'ken öy .. e b:r irade 
•ı1tdıi'iından da.ba gtl!:;M, dn?ıa ".la- Jmd>-cti ;i7Jıar etti ki kendisini en 
J"tn•~lı ~ d:ı.ha hayntiyct1idir. Mu- Lvi tn.nıyanlnn bile hayrete dli
haklaık ki Mtnft:ftfa Kcmal'ln bü- f}lird'D.. 

Arttırma beclell kendtllne ihale olunan 1aralmclall n.ı., gtlnltndM 
itibaren derhal wya verilecek mtUlJet içinde ~me kaaasına öden.. 
mesl nıecburldir. Odenmedlğt takdirde fhale feelle411erek keıullslndPn 

t"VTel en yükı;ek teklUt.e bulunan k.lıme a.nııetmif oldap nedel 'De al. 
mağa razı olur tae ona ihale edBecek ve o da razı olmaz veya boluna. 
maz• hemen yedi gün ınlMlııleCle .,çık arttırmaya koınıJuaktır. Yapf. 
Jocak OAn a!Akııdarlara ~bllf edllmeyeeektir. Yapılaeak açık arttırm~ 
sonunda en çok ırttırıına kat'l olar8k lh.ale edilecek ve ber iki ihale b4. 
rlnct ihale edilen klmse lld (bale &11MM11dak1 farktan ve zanl"clan meetıl 
tutulacaktır. lhale bedl•li farkı ve g~ea l\bılerln yüzde bet falz.f ayrı. 
toa bükme baret kalmaksn:m tahsQ olunacaktır. İpotek ııehlbl alacaklı. 
lar ile ealr a.Uıkaclarlana pYTf m,.nkol \berindeki hakl&rıı:u, faiz vıs 

m:ısrafa vPııalreye dalr olan fddlalannı evrakı mUııbltelerlyll' UAn tari
hinden ltlbattrı on be;t gfta içinde satış memoro bulunan oı.ıhkeme b<l' 
ltAtıhJne blldlrmt'lerl ıazımdrr. Akst takdirde h!L!<Jan tapıı !Jlatllerlyle 
sabit olmayanlar satıl lıedellnln pay:.&ıtmasından hı\rl9 bt":"ıllalacaklar_ 

dır. l\llizayı-deye ı,t)rak edenll'rln blltlbı •hıt ıartlannı ka!>u1 etmlt v~ 
1>vvclden ötn'nmlş '\'"e bilerek pyrt menk!lle talip balonmı:, oldnklan 
ttddrdnı-rek aonracl!\.n ıtlrazlan meaıne olamsyııca~dan taliplerin ..._ 
tıı gtinllndm "'"'' pyrf men1rnltt ge&fjl ı:-6rme1erl ve fazlı\ malftma~ 
olmak ısteyenlertn H:t/"8 No. ne •t•ıı memuru mahkeme bqkAt;fblne 

ll ıı..) Madtn Tetkllı: ve Arama Enstltbtlnthl yab&ncr .,elit ~ 
1 talebe gönclerllmeatne d&lr olup, evvelce yapılan Ut.m ftbu r.An11 

tırnnıı, ı·t·ioğundan borad&kUertne aykm tıarUan bOkUmtttlZdll'· 

nıttrB<'Sat etmdert nıu. ohnnll', (M09) 

tun ıslahatı muva!fa.k oldu. Bir. (Sonn yftnn) 
• 
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