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8u edebt aık ve macera romanını baştan sona kadar :&8Ykle takip 
edecekstniz: 

~~~--o~~~~ 

Baranırre,ld'ln oıuııan 

Emin 11e Memun 
Yazan Arabcadan (eviren 

Oörcl Zcydan Bel&ml Mftnlr Yurda.tap 

Şarık Aleı:nlnde ilk defa tarihi roman çıtmnı açan Ustacı hiç ıllpbe yok. 
ki Cottı Zeyclaıa•dır. "Fergııne g'llzell.,, ''Sali.battln Eyyttbl.,, "Ab1ıa.. 
80,. , "Eba lliUJiml Horas!\nl,, &'lbl tarihi romanla.rm mfif'lııtı olan 

80Yoğfu Hafkevinin tertip ettiği torona~n tici enstantane: /stiklô1 morıı dinleniyor - Hafk ıanatkdrları kıtı, kalkan oyununda (1orcıl Zeydaıı eu ç~k "Emin ile l!ıle'mwı,. eaerl üz.erinde oalılmıt ~ 

İhtı·kaA.r ve'· hı·ıe Dil bayramı ::~:~:~~=;;~-:;~::= 
Ali Ayni arasında 

1r11NAREYIÇALANLARKIL1FıN1NAsıLHAZIR· Dün Halkevlerin- Gizli kalmış bir 
LlfORLAR - FAZLA KAZANÇ HIRSI MEMLE· münakaş 

neşradılmemiş mektuplar ) kErJMtZJN TiCARi AHLAKINI KÖKÜNDEN de to··renler yapıldı 
S.4RSACAK DERECEYE GELMiŞTiR .. 

Yazan : Asım 'Us Dil devri:ın.i başlama tarihinin . miş, ibını.dtın sonra miııt ~etler 
l9o11 . 10 uncu dı>nüm yılı mUnnsebctile le oyu.ular ~tir . 

tıııQJc :Un_lerde piynsada v~n· lacaklıın malın kifoso nıes.ela, ırn 
1 

bUtün Halkevlermde toplanh1ar Eminönü Halkevind.c Başkan 
ltJıirtt-l' \!Yillerinin artması muhr kuru~ ise 115, hattfı. 120 kuru5 ı ~ apılara:k bu önemli gUnü belirten YaVl!Z Aya'dan tamfmdan açı -
te 01-ıı hakkında tatbik edilmek· ,·c.rmeği k:lb:ıl ediyorltı.r. buna mu• 1 konfers,nslar ve e5ylcvlcr vCTilmşi bm ~ende eski ve yeni dil muk:?. 
~~ hCezalarrn ıı~'ll'laştınlmnsı kabil bu m:ıl i~ın 5atıcı~m fatura- tir. y~ çok ca.nlı bir surette temsil 

1 J~ tlb'd~eo hemen umnmileştlı• smı 140, yahut 150 Uzennden YBP" 1 Haikevlerin~ bu toplantılarda edilmiş, Bayan Şillaiye ve Zühal. 
~ (\e 

1 ır; netekim Adliye Veki· masmı istiyorlnrm~. Miistahsll o- çak geniş dinlC}ici kütleleri hazır Neriman, Kutbay ve Emin Ulker 
llıt ~~Uht~irler Jıalıkında ıwı.• lan satıcı da tüccar tarafrn<lan b 1 ştur ta.ra.fmdan şiirler okunmuştur. 
İtteıı hı rın tatbik cdilme9inf is· ,·erilen %5, %10 !tlzla kAn ı;ö• u unmu:. · , • AI\'KARADA 

\' r thıiın nesretmi~tir l rilııce bana kabol ediyorhlrnu~ ! Beyog·u Halkeviııin terl~p e~ Ankara: 26, (A.A.) - Birinci 
~a lllubtekir~er ~da. ! Bmran tersine olnrak toptancılar- tiği tören muhitte ço'k büyük bı.r dil kurultayrnm aÇ'J:::nası ve dil 
~ ağırıa_ştmlması ile ihti'· ! dan ba.ZJlan mese!A bir baJckala alili uyandI?'lll!Ş, ':epeba.~ bahse aev:riminin başl&ıma.sı tıı..rihi o. 
liJıal' ?rıli~ ge1:.ilenıiyeoeğinl ih• satacağı malm faturasını 130 kil" si erkenden davethler tarafından lan 26 Eylfll 1932 nin onUllC'U yıl 
ltt ~ıı~tına ıneydnn veren sebep· 1 nı, ttzeıimlen. Y1!pacağmr, fakat dolmu~tu:r, TÖ'rene istik1ül marşile dönümü dolayısiye lbugiin saat 10. 
dııh • ~lılığı doğuran ami..llu o:• pal'&Smı go ilzernıden alac.'lğıru haşlanmış, milteakiben dil devri - 30 da başta. maarif vekili ve Türk 
t'~~ ltıUcadcleyi sadece '\'Ur- (Devamt Sa.!. Sii. 6 rüı) mi il.zerinde ibir konferans veril • (De· ()m1 ~n P. ~;; f; tla) 
~--~ ~ ı:arpı~n. haline soı..-. 
~i ~ bj~ fayda lıeklenemiyece
~ bıı t· surcoier..-ı·nrdır.-11akilQ'• 
~~İltlil' ~11 :ınUtalealar da yanlı~ 
.""lllaftı • 1~ tarlnda herhangi' bir 
~ il ıi'etıstinnd• jçin toprnğın 

oı.n; ra hu.-;usi bir kablliye~~ ha• 
~ ıt., sı, ha,"a ve iklim şnrtlan· 
~ ı~ buna mUsait t-ulun• 
~tthı i\tt ;eldi[tf gibi, bir cemi· 
itt ~lcttl ~li bünyeı;inde ihôkfır 
btı !\ de e~nın meydana çrkması 1 

l>l~ ~ a~Ustti bir takan se.• 
'-•it lbii hınur. lhtil<nra kat11 e
:~1tl'.c:tdele eıtebilmek iı;in 'bo 
l~a~ra ortndnn kaldınlmasuıa 

lı' ~lc t:trfırt<l ir. 
~'-• ilı~ ~u tnlitaleanın doj;rnı ol• 

1~lt l!l°bj Rllr _su!:larmı tabii bir lıi.· 
,, lca~1tel.akkl ederek muhtekir
i tı i~ bır h:ırekette bulunma· 
?'. ta'1.r 1'.'lm<."7.. Zira b87.1 ma11il• 
~lıiıı t~ li~uı.nç hırsı nıemleke-
~ ıca!'i ahlilar.r kökünden 

t ~"'aı <Jercıceye gelmiştir. 
l'~":ıitıı: 0~~k üzere bir \'8.k'a gös• 
ğ~ fi ıl"t>:ır gün ewcl Zeytln 
la teı-ııı!:'tlarr artma meylini 
ı, llıııış~r toptancı tlıccarlnr top· 
~lan , hu nıalı muayyen bir 
~ ~ı:ınl11k:tnys sa.tm almnmak 
}~'lttt bur~- mutabık kalmışlar. 
~ ltıtı"tf. "4ll'arlarmr da imzaln:ra• 
~hbll3lar.reıc bir te§elikUJ haline 
Jlı•~t
~ •ı, b(i l"adan rok zamzıı geçme• 
tqıtliıı/~~--lantnnalı bir toı>lantı 
>ıı~~"htrd <q

11nrB knrn.rı gene i:nza• 
t,~k fi ~n ~nzıiarı boımuş!nr: 
lop~t ile gizlirlen 7.eytinya· 

lıt.. t0pt ğa başlamıslar! 
tıı '~ll~Jı~, ~·apan tUcca.rlnr 
~ )1litse:"ctin ıktlsndi hayatında 
ııtıı' h tre\kii i gal ederler ,.e 
fa 6lc oııır~k'eketleri ticnri ihtilifa 
Ilı b ~ lıı r. ropt.ancı tUcmr ,.,. 
aı:•)),tı ~ toplantıya iştirii.k c<llp 
~ l:l '<lam lr karara. imza koymuş 
~~ ~e"'e ~hUdü hHifma hare
t111 tllbu .'·e bu tarzda bir h:ırv 
~a::a ltrt1;;: hal gibi telakki olu-

~ltt iktisadi ''e tıcarl ni• 
lıı tla1b lnıT' 
~liıılt ~· hle\'eat usullere göre 
Mı-,.~tlıta~a esas te.,ldl eden 
~i~ sılden alım fiyatıdır; 
11,,.'ille11 b~15betıe ihti'kir şeklind<" .. , r· ır ı· 
lıt •Y-atııı 1Y~t mUstnhsildcn I\· 

~I\ sn~ a llı~betle mutedil o-
!!'~ ııta"danıaz. 

~l:ı rır~ ~bi nıüstah!'ilde-n alı· 
~~til~ atnr:ısı gerçek mi! Bi• 
l)ıt>tı oı-._k l'tlalfinıa~ gö~. ~ok 

lltnıı bundan da §tiphe et· 
~llll al'bngeli~or: Zira. ihb'kAr 
"t ~\la ek >ı:ln bfr takım tile" 

hlıail olan ilk elden • .. ...; 

1 
serbest bırakılması için 
valilere tamim yapıldı 
Ankara, 26 (A.AJ - Öğrendiğimixe gore, bou 

koza ve nahiyelerde hükumete borçlandırılan hubu
batın yüzde yetmiı beıi teslim edHdiği holde hububat 
alım ve satımının serbest bırakılmadığını öğrenen 

Ticaret Vekaleti umumT müfettiıliklere ve bilumum va. 
lilikiere telgrafla bir tamim göndermiıtir. 

Bu tamimde hükumete borçlandırılan hububatın 

yüz:de yetmiş beıinin te$iim edildi~i koza ve nahiye· 
ler:!e vakit kaybetmeden ve hiçbir istizona mahal 
kalmadan hububat alım ve satımının serbest bırakıl
ması k. 336 sayılı karar muktezasından olduğuna İJO· 
ret edilerek bu yolda muamele ifası ve serbest bıra 
kılan kaza ve nahiyelerin vekalete bildir;ımesl lüzu· 
muııa baret edilmiJlir. 

·Kışlık kömür Hariciye 
Vekilimiz 
Dün ikinci defa 
ameliyat oldu 

Halk ve memurların ne şekilde 
alacaklarını bildiren kömür 

talimatname Ankara, 26 (A,A,) - Harici.Ye ve. 
klll Numan Menemenclo~luya profe • 
aör Sverbruch tarafmdıın blrlncinln 
mütemmimi olmak Or.ere bugün !Sğla 
den evvel ikintj bir ame!,iyat daha 
yapılmıotır. 

Haı;tanm slhht durumu iyidir. 

Vakit: H:u-ıciye Vekilimize g~ 
mi.ş olsun der, icil ~ifalar diler. 

Ankara,26 (Yakıt muhahirinden) 
- !stanbulda bulunan devlet me· 
murla.rile devlete bağlı müessese 
ve teşekküller memur ve mil6tah· 
demlerine tercihan kömilr veril· 
mesi hakkındaki talimatname, lr. 
tanbul valiliğine pazartesi gtlnu 
bildirilecektir. 

Almonyadan gefcrek Hariciye Vefcili,.izin ameliyatını mwoffokiyetle 
yaP.an# boy_nıı/mi/e/ bir §Cıhreli olon Doktor Zaverbrülc /'lümune hastahane-

. ıinde lconf etQllsırn v.rit*M 

hazırlandı 
Ev solxıla.n içln kışlrk kömiJ. 

rünü almak Uze~ kömür satış ve 
tevzi müe..cseselerinin 1stanbul bü 
rosuna bevanruıme ile müracaat 

( IJ
0
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Bugün 
Barbaros ihtifali 

yapıhyor 
Büyük Türk denizcisi B:ırbarc. 

ı sun lıntır::ısmı anmak üzere buglin 
1 Bcşiktnştn.ki türbesi önünde bir 

1 
ilıtifaJ yapılacaktır. !htlfale, ci • 
varda.ki d'ml taleb-..lıel'i, deniz er. 

l leli da\•etliler ve halk iştirAk <-
d ecew.lttir • 

Merasime saat ıo da şehir ban 
dooun.Wl çalacağı istikllil mar§ile 
başlanacak ve daha sonra Be.,.<dk. 

taş kayım.a.kamı ve bir denizci söy. 
lcv vereceklerdir. 

Söylevl<>rden sonra gcçid re~ 
mi yapılarak törene E.on verilecek 
tir. Gl'."Ce <it- Halkevleri Barbaros 
a:nevz • etrafında toplantılar ya. 
p&c2. 

1 rdir,;.' 

( Şimdıye kadar 
Edebiyat turihlmb lçlu kıymetlı bir veıılka olacak bu mekalelezde 
Silleymaa Naziftıı ehndlye kaclar n~ S)Ok meraklı mektop
laruu Vfl Mebmri Ali AynJ•nın cevaplanm bulacalm:ıuz. B1ttftn edebi. 
yatçılan ve e&lt..bl3at meraklıla.rmı aJO.kalNıdıracak olan bo :mektuplar 

aynı uuwuıda bir fikir mtlnakafalDI bellrt;me'ktedlr. 

Valııt, pelt yoltmda bu telriltaları okuyuculanna 

sanacak ve birfok yeni İm%alar tanıtacaktır 

ANKARA SUiKASTI DAVASI 
Dun Temyiz 

celsede 
mahkemesinde 
tetkike başlandı 

açık 

Ankara: 26, (A.A.) - Temyiz 
ııı alıkerneei birinci ceza d&.itdl 
Ha.lil Ö.ey'örUkiln başkanlığmda 
yaptığı toplantıda Almany!ln:rn 
Ankara ibUy:l.ik elçisi Von Pape. 
ne k3.:r§ı suikast tertip etmekle 
suçlu Korniof.I ile Pavlof, Abdur. 
:rahman ve Süleyman haklarmda 

Ankara ağır ceza mahkemem t.
rn:tmdan 'terJlen ve suttu1ar 
nı.!mdan temyiz edilen, ma.lıkflmi • 
yet brarınm bugün tetkikine bq 
lanınrştı:r, İddia ına.kamrru baş 
milddeiınnuıni muavini Nazif Çağ 
lıyan işgal ediyordu. 

(Devamı Sa. f. Sü. _. de.J 

Stalingrad muharebesi bütü 
şiddetile devam ediyor 

Alman tebliğine göre 
ALMA'S' TEBLlGlNE GÖRE: * Terek üzerinde Rw. mevziler} 
yarıldı. 

* \'<>lga clvarmdaki pa.rf,l bina. 
lan Almanlar ~rafından 5ş . 

gıı.l edlldL 
* Ejderha.ıı 1Jchrlnln istasyon ve 

petrol depolan yalnlclı. 

Sovyet tebliğine göre 
~ Stallngrad'dakt blicuml:ır gerj 

pil.iktlrtlilüyor. 

Berlin: 26, (A.A.) - Alman 
ordulıı.n Ba:;:kumandanhğınm teb
hği: 

Ka.fkasyanın şimali gaı-bi 
n:ımda ve ~ üzerinde Alınan 
ve müttefik krtaları, hava ordu.su· 
nun müemir yardımı ile c!llşma • 

nm bwkaç kuvvetli mevziini ya.r 
mrş'ardır. füıfkasyanın Karadeniz 

o\' Novroıılık'ln cenubunda 
Romen tnburu yok edildi. 

sahili önünde Alınan seri botları 
ıki bin tonlult bir Sovycı petrol 
gemisi ile 1500 tonluk b!r şilebi 
bat~la.rdır. BüyUk bir nak!iye 
gemisine ve büyük bir romor'köre 

bir bombal:ır isabet cttirllm~ir. 
(Devamı Sa. f, Sii. S de) 

ihtikar yiirOyor ! 
Yolunu ve boynunu (keskin kanun) 

tarla kesmek lazımdır ! 
Hakkı Tank Us'un iki gün ewelkl 

Vaklt'de çılmn ve lhtlt!.t\ra kareı 

aman vermez bir savaş açılarak en 
yüksek hadde ceza verjlmcslnt ve ... 

1stlklA! mahkemesi kurulınal!IIlI tst 
yen yazısı halkın en yaralı taraf 
dokunmuş oldu. 

(Det r• 77 Sa. ~. Sil. ! dı) 

Edenin hava bombardımanları 
hakkında bir nutku 

75 lnQiliz harp gemisinin hiınayesind 
Rusyaya mühin ıniktarda 

harp ınalzemesi gönderildi 
(Yazısı 2 nc.''de) 
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OÇLO PAKTIN YILDÖNOMO 
Alman ve ltalga hariciye 
nazırlarının nutukları 

...... il (AA) - Oolil paktın 
ddıllDUmtı mUnuebetlJle radJoda 
it ntuk veren AlınaD h&rlClJe na.. 
111 Jıl. l'on Rlb'bentrop, Alm&n mU.. 
lt;I .,,. ıawnuneu namma. bu paktla 
llDıanJUlD mllttetlklerl <'lm111 oıatı 

llllletlerl aelt.mlaDllf ve ıısctımle ,ey. 
Jıe dılmifUr: 

Otl\t pakta ............. barbbl 
Awupadıa ıenlfl•m.._ Ja&DI olma'ıl 
ldlllD tuıatnl kolaJLqtmn&k .. ... 
clalet• tauut ... ,..ı dtbl,a .... . 
mım kurmak k&Da&Uadey4Uc. 

Oattae pgllmea bayat m0c'9dıea..ı 
........ GçlQ pakt ~ an.. 
... deabllerde n 11&.ada mUUM.m 
.,_.. ... kaan••.,. sUQ taarrua e. 
d(Ur meftller •pt•tmiflvdlr. Buna 
.... dtlplu Ule ett11lmla .... _ 
llDll1 prl almak INIDJ1Mektlr. Qt. 
U.. mubal'ebeler lıl9I beldlJW. 

l>aftl&raun adaletlnl tdnl& etmı, 
99 ulmJe banket etm ... icar&!' nr 
... o1an llçlQ pakt ~tlert ıa.o -
~ bW ,.rde .,. tlClt tut de• • 

Edan'in nutku 
Loadn: •• (A.A.) - Dtln 

' ••lrcfon'da bir ..... ~ 
,.. buill7e ..._..&de 96yle -. ...... : ........ ....,.Y&nn 
...... _.. -- -- Briıı 
---- •• ~bir tek ..,....., MI Wr w Mkledil· 
.......... ea.a.H lı&rp .... 
-- .......... ttir. Aruıaıda 
- .... taü. toP .... - Deri .. ·+ yt •• iate balua&D. -
Whl r'DJll'lae ...... bl• ,.1* 1111lfttf....,.... Kafilenln 
~-- w ll&Yadan 1llllan dll _,, hmaam.._......, 
fllrbıetlıe brp IDı>)'llllll omı.., Ae 
IDbll* ~ tantlbdlcl lati -
--.J& blmlanae. plllnJann tn. .u..... Bld Jlt Amel'illa '" Sav 
)"etler birlili denJr.ci1eri tarafJD • 
da parlak bir ~ uıtt6 • 
4tl1ımılıJ oım. ayetllncle 1ll8ııDldln 
olmuttur. 

Naar, )"aplan ltJa lfeDllUit 
laalaktnda Wr ftldto vermek için 
111911 llGyllllliltir:. 

Bu itte muhtelif bOytıkHUtte en 
• TB lagilis haJ1» aıemW bllalıll· 
lmltD'· Ba malsementD Rm miltte 
tAlerimfme n... bir anda Jetif
•it ..... memmanıutu aaoipdr. 

ıı. Fıden 6lerine l&1lıe ele • 
'9Ull et.mittir: 

StalJDcrad muharebem öyle tıi.r 
kahrunanbk mloadeleeidir' ki, bu 
na ftldlandırmafa bk bir lime 
tal>'J'( ~ 

Nuır IUD1an ili.ve etmietir: 
Almanya.ya yaptıfınm hava 

lx-mbaıdımanı taarruzmnmım bil· 
til 1 hıtMn geliırimf Gtııırbıdelrl t-e 
r. rinj kU,.Uımsemem* bCtytlt bh' 
YIJ"lt Jl'Olnr. 

Bu avm a H ctllrl lailtde ya 
pıla~ dcı'mz alanda bell>ln tona 
ti kıt~ "milf .ir. y illi a1all blllna 550 
tırm. Bremm, ~D • 
DO!ttldort tMı1 A.t!lntlE _,,.. 
mubı -.rıe Dl'N oe. hedefler 
daha o&nert lıir •Umam rannet 
t«Ur. Bu ~lrlfft bir OOk defaJar 
dlDıMmiı w lfttik~ daha al1t 
tıkınıar 18PJl&mD ırerebeektlr. 
:Amacımız Almam koıimtmü cıe-
11. felce ulratmak , fena1* yap 
ll'ap de9'lm ıedemes bir hftle gt>e 
tl..-.ttir. 

Hava mnl>a.rdmmnlanma:m 
)Winde olt!ulu fbdiden IMit ol· 
lla1ttldrr. Bu taamızlann !Jfddeti 
nf bıer Jııattıa, laer 7& dalla slyade 
arttmnak llmnruna tamamf11e 

anlamakta ~ elze tamim 
ederim. Bu ~Je olıaıctktır. 

v•ı a " • ~ .. : ,. ,.N: 1'1.CE-.IL "-""A'f.l"I 
* AUUll batlb Phocloll -.CUDi 

llalkm alllıııactıtmı sllırbce ••aeaM 
.,._dan bir kmalrnt mı çılltı •" 
dWor. Bu adam u tolt atzide olmaa 
...... ta .......... 

ieUerinlD Jaa,at Rhul cLpıda bira. 
Juldıfım aıdl.1Dle&7& adar darbeler 
illdirmete devam edeoek1erd&r. Adale 
te muatenlt ~r Diumm te.wı lçln 
gereken f&rtlar o aman prQeldet • 
mlı !tlifaklann en Jruvvetllll ol&la U~ 
lil pakt, busUnkU mGca~eı. uterıe 
neUcelendiktne 90D1'a yut cllla7a Dl. 
samuua temellnl ı..-u Neoell n u.. 
nıı blr aamu mUleUvlualaill lıar.f 

tçlnde çal•paalarmı t•mill edeoektır. 
Roma: J8 (A. A.) - UçUl plkt 

imn'•nm&11 yıldllntkn'1 mtlftuebe 
ti)'le huiciye nuın Kont Clano 
nd)'O ile netredilen bir me.ajın 
da tö:vle demlftlr. 

Baııdu iri eene enel, 2f 1:1· 
ltU 1MO da ltalya, Almanya Te 
Japonya :&.rllnde a1ft)mu ittifak 
utnuıcıa Qç deve.tin lmvvet ve aa 
~i topl.aml* maJmdbrle iç 

111 paktı iımal811Uf&Mlr. Dlnlııı bu 
ileri mawtf~e aetlceleDdtr 
Dlck hmumııda mnılmM bir a. 
simle, aaferlmisden emin Ye ..ı -
nmda Ug milletin oetln bir lll1lha 
Neye tututtaiu lct.leıt mlkJ. 
dk cılank tna ydd&llb•641 ımt
llf,)1QI\& 

Ba pakt mGnhulınn 41pbnz. 
tik bir ._.ptır, ne 4e ıtn.tejik 
bir 11ı'Ql\lttk'. O, mi1letllltmllln 
llllriDe llll8de olclaia "9 ufraDda 
bıı ııllltUICl d&ft Te pye 1*1i
linin tMHmcn idnlll4lr. ltal1a, 
Almanya ft ı....,. 1ıa - lllllt. 
_. dlln,a ..Wntn Jıalbwn• 
lnrtfttlaiıll t...ıı etıılllllerf!r. 
Ba lı; de.Jet, mllletleıin ha7&tt 
ebemmlyette halrknm temin et-
ırek, ~ nl & •ı tıemeıerlnl laır. 

-- w lııalıllın pn11tl .... ft 
aitletlerin refaJa w ...,etini 
Alt__. t• açdmn ..a..ctele 
tlt _. ...... MllJIJW'..ae tı.llı kat-
JMIJll,l'dır. l 

( .. tarafı BlrbMılde) 
llU otlmleclea, .. IWta ...-.. 

- bu lıalıia a.rlDe llttıll llldr 
yoklamuı hep •tır cea !ate,.nlılrin 
c:naplarlJie ~. 

Dt1n de bl8e detWll mtıteteblıllerL 
mladeo Alımed Hamel Tanyeli 1U 
melduw IGJaderdlı 
............. ••le1lal 1:11 .. ır 

l8ldlde tnnedecıek " tae-ır llltlkAn. 
.. """dM ...,. ,...... . .... 

(btlldU -" ıhrl)tlr. a.t .ar. 
....... flldr tok 18abetqdir. Balda 
........ .ullı ... Oeoea ... 

lalkbletla - al plrlllf ....... -
dutu - ıtlkMk nıat " laualtll. 
.... ,.,...,. alrllea ,.___ llep 

.... fl,atla ........... ...u.rm. o.. 

... -e ea llU lllr .,...im, .. plrta
elıa peırakentle llJatı ,. hıufta. ..... 
... topt,an .... klleea 1'8 ......... 
..... ,,. ,. °t .. (1)., .-Olma 

tl9ırl nm•mele J'8sde 1'a ldır Miti. 
.,... 1llr lldllı:&l'dlr. 

V/.. lrJT 

ceplleıta de 

Bulgar başvekili 
Berline gidiyor 

:ıs ı ı z .. 
Alman ve italyan 

torpitoları 
Kanal yolu ile Hazer 

denizine mi geçti ? 
!fft10l'll, il <A.A.> - BerUD, Al. 

man ve lt&J7an torpltolannaa Buer 
dentsilla seotilderlld UUıu etmektedir 
Beril.De ıDre lN lnlllıar llue~'"nl 
Karadentaıe 1111!.,ıtna kanaldaa pç. 
mlf&er ve orada loY79t donan•ıyma 
mlDIUp cemlltre taamas etalflndlr. 

llt•Pttı•r ••n•raı 
A n a e i lf e r suetcıliaM Al • 
m&n deni& n1-Jlarmdua ,..._,, 
Vl4eman w nı.tı- lbW'Cldtmn• 
torpltoıar s&MlelUme.a mtbül1a oı. 
dulum& t•lllln ~tedlt. lla .. .,. 
ıen, ~t fllom ba tt deDS89 Utloa 
etmek lCln ımmea bu lwaaldu pe • 
mlftlr. Bu bareket kanat bala mu. 
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Yabancı gözüvıe r-----------~ -,ı 

t D0!1kD, b~gllnkO fŞEHiR HABERLERj 
, Orkıye ve ınkıliplar M'l I i 
•ve\ barpteaberl ftrldyede olaDlarıDI '--· KORUNMA MAHKEME-

'eııae dlnyanıa biç IJlr ·, Sı'NE VERı'LEN LEH 
MAÇLARltJA BUGÜN 

DEVAM EDiliVOR 
LiK 

, yerinde rast~anamaz 

<ta 
'".:;:- Liyon'Ja ~ıkan Le Tempı gazeteıinaen-=

'rldrıa ta.rarı dünkü sayımızda) 
ilhL....ı t Yalnız şekilde ve .. .. . ·"en ,...__ ..... . 
t tt : "',,-<Ll'et değildi. Bu tadi. 

k'4!a ~tkın tasfiyesiydi. Jvlus. 
·~eti 1 tslaluı.tının muvaffa. 
~din· ibat cd"yor ki, v:ısat 'OOrk 
• ta ~ h3nııesiz, iradesiz bir ha. 
~l~l~ eden ruhi itiynttdn 
{~Un inhl • Oanıanıı İmparatorlu 
a 'l'ut-Jc tatrru izah için çok de. 
~iti ~kının cibilU lı:n.bilfyct.. 
l~lte de Ya sUrUldU. Bu memle. 
'l'inCi d .A.vrupadn olduğu kndar 
~ l:dJ ~~llı'ce ins:ı.nlar var. 'l'ürk, 
~ a v~e istitladd:ın hiç de 

g Y"t ın~egJ? lpt.iclıi maddesi 
:~düct ctnıneı. Tilrk mıllctinin 
~--:~ h S"ayretinin mU\ nffak ..,.r., er .. yd . 

~'lllılıt · en evvel bu ıç 
~ ından ilcrı geliyor. 

be ~~~l{ KADIN SA\'AŞI 
l'i 'l'iı!'k a lCcmali.n isla.hatuıdan 

t'tlf'<>. • kadnılarını tek"'-·· 1·· . -~itte~ n ıu..ııU U, 
it llıcvıu. tar4.Jıçiler !çin cfızip 
. i kı teSkil et~kten biran 

11ıctd.ir ~Yacak fevkalfüie bir M. 
s~clıııı ~ı-· u kn.bildcn olarak Türk 

1~de c~~klc tam bir milı5av<ıt i. 
tı\l)lor 1Yctt~ meıvki ;ı.lmı§ bıt. 

lt~i, k v~ 1ıer :ıeyi öyle gösteri. 
c~·~l~ rn bu mevkiini artık 
lQ!~~ı h:<''.t.ır. 'IUrk kadım, 
Ilı~ atı !?erıterinin Jıenfu: ala. 

tir. ı.t nıevkileri de c·e geçir. 
~ aı elı:rep :muallimliklerinin 
~ iaUt~ kadmlnrdadır. Şunu 
ts~ en eöyleyclim ki, Türk 

r Ço~Ukcnuneı rlynziyecldir. 
l ~~. h~gazeteci, d~ktor, kim 
1:-ı' ~dır • nıemur ha.ttA. beledi_ 
z~ d · Yüksek mekteplerde 

~il ~~ek talebe ile birlikte, 
~ ~Iıa an, era.:ı:iyi tanımak, si 
e ~ı:ı:ıtihan lUlıa.k, ilA .. halOOnda dev 
~ ıt1:n:ı,,1• lartna. tabi askerlik del"l'I 

""l:ta.dır 

Sot~ltE?;~fE ZE\ K1 
~t:ı.gi t:. hiç bir gly.inm~ farkı 

~ll. hır 1l' Avrupalıdan tefrike 
~ ~ka~. Mnmıara p!Ajla 
>'"~\' h:ı.ıkı gillüp oyniyor ve 
t:or. şl.ıtt ~ kumlara dalıp çrkI. 

gayreti muazzam oldu. Matbaa 
harfleri, me!ktep ldt:apla.n, gra _ 
.nıer, diksiyoner i l!.. Hep.si değiş. 
tirildi. But"Ü!ı Le.tin harfler! nıyc 
..-inde ibUtü.n genç ncsılin hepsi de 
c.ilruyup ya.z::rıa biliyor. ı 912 de 
a.hallnin anoıı.k yüzde be§i okur 
yazardı. 1942 de ylizde ellisi ba. 
C'"ml§ bir şey okuyup anlıyor. 
Tiiı1t nu:tbuau da aynı ııisbetler 
dz:lıilindc g-clişti. Tnı.mvayla.rda., 
tircn.l.erdc ve lokant-alarda. guete 
nıUtaleası: her gfuıUn manzar~ • 
dır. Cehaletin temamen kalkacağı 
gün de gelecelctir • 
lUUSTAFA HEMAL'lN JJMllADJ. 
Gı ESF..R1N İJ{MALINE DOGRU 

Tüıitiyenin istibahsl yalnız 
.n1han delfil, fakat de:rin liği ile 
§ayini dikkattir. Sa..""lklı, Atıl ve 
ı.ııukadderata bağlı, Şsrkvarl csk~ 
'l'ilrlt ortadan !kalktı ve bugfln if(. 
tidan elinde tutan onun çocukları 
Avrupalıl~tılar. Onlar kendilerini 
bizden sayıyorlar ve onlar biz • 
elendir. Bu neslin, yUkscJen torun 
lan, kemiilc-rine Asyai deyince gt'. 
ce.r.iyorla.r. Bunlar babalanndaıı 
cm dtı.ha fa?:ıa yenilik taraftandır. 
Zira Mustafa Kemal'in baıılayıp İs. 
n~ct !nönUnUn devanı ettiği e&er 
bahusus iktisa.dt sahada, henUz 
ikmAl edll~miştir. Ve Tilrltiye bu 
eseri başarmak içindir ki, tnraf • 
~lığı mul1afn.za ve harp dIŞI kal. 
mak istiyor. I 

BUGtlN----. 

ŞARK 
SİNEMASINDA 

Herkesin hoıuna giden, hakiki 
hayattan almmıı, haklkt bir 

hayat ve uıtJrab romanı 

HAYAT YOLU 
<A.Dneli•) 

Şahellerlnl mutlaka sOrUzıllz. 
.84§ rollerde: 

LUİSE ULRlGR n 

Sirkecide Ebrısuud eaddesinde 
kaynakçili'lt yapan Avni, C"ökımlş 
hir otomo~ı 'iastiğini 25 lira.ya sat 
maktan, Tahta.kalede Hasircilerde 
45 nm:ı.rada şekerlenteci Panayut 
k.ilosu 647 lkunışa. sntılmasr icap 
eden Kakaonun kilosunu 130tl ku 
ru~ satm!!ik.tan ve Taksimde Krls 
tal gazinosunda gnrson Zeki ô e 
45 d~<>eelıilc rnkryı 50 derece ile 

Yaman bir hırsız 1 
--0--

DlVARA TUTUNARAK APARTI· 
MANJN EN VST HAl'INA 

çmımş 

Hamdi adında bir hırsrz, evvel· 
ki goce, Şişlide '.11okal sokağında 
12:1 numrolu apartrmanrn en Ust 
knıtma, dış dlvara. tuıtunmalt sureti 
le çıkma.ğa muva!f~ olmuş ve 
pcnçcreyi lararok içeriye girmlo -
tir. 

Hamdi, da.ireden yağ, peynir, 
ı•lrinç, vesaire yiyccclt madde1CJti 
ca ll!l1JB, ba.Ş'.ka b'.r ~~ dokunma • 
den gene nyni yoldan Jre.çnu.,m-. 

Ho.mdi ibu malları: dUn sa.hah 
bizin-e satamen suç üzerinde yaka 
Junmı.şttr, adliyece de tc-v'kif olun 
muştur. 

Pirinç yerine 
kum darı 

Şehrimizde ibil"ÇOk aileler, pi· 
tinçten yaprlan piı!Av ve çoıt"ba ih. 
tiyaçla.rıru, kumdan ikullanmakla 
telafll etmeğe başlamı§ludrr. Bu 
yUzdc'n bakkallarda kumdan satıl 
mağa başlamI§ ve fiyatı da 84 lru 
rıı~ta.n 89 kuru,.ca ı;Ikmr§tır. Harp 
başlangıcında. bu malın fiyatı 10· 
11 kW"U.~tu. . 

Kum.dan denilen gıda maddesi 
ı•jn pişirilmesi taam.mUm ettiği 

takdirde pirinç fiyatlnnnm pek 
P dllteoe~ w belki ae atııcr bu. 
lunanııyıı.cağı aöyl enmcltt.edlr • 
• 

nıkı yerine verip 290 kuruo yerine 
600 ik'W'uş elmeiktan milll konınma 
mahkemesine verilmiştir. 

Bundan başka Galata.da. Frank 
ham ika.r§IStDda ç1. ... icilik yopan 
Zodikyan da 66 bin kilo çiviyi yUk 
sek fiyatla satmak cürmünden 
mUddeiummnili.ğe verllmi:ttir. Hiı.
ciise hakkında. tahkilmt yaprhnak. 
ted.rr. 

Pamuk tozları· 
ıo Paradan 60 
lıaraıa çıktı 

Pamuk mlarmın fiyatı, cln· 
se göre 50 • 60 kuruşa çıkmrştır. 
Hnrpt:n evvel bu fiyat, kilo !.aşı· 
na 60 ;ııera idi! 

Fiyatlann böyle yilluJebnP.s.ine 
sebep, pamuk tozlan:ım hariçte 
ra~tle knrltlanmaaıdır. 

SVMER BANKIN ELİNDEKİ 
PAMUK DOKVNTULERt 

Slimerbank, bundan böyle elin 
deki pamok dökUtıtUleriııi eatma. 
nıağa ka.rar verımiftir. ldare, bu 
cJöküaıtil:lt'ıri , M a c a r i s t a n 
ve İtalyada okluğu gi.bi kuma.ıı do 
kı.ana e&n:ı.y.iıinde kullanaea.ktır •. 
Ş.imdiki halde bankanın elinde 2 
bin ton p:ımtık dökiinllisü vardır. 

Bulgar ticarel heyeti 
memleketlerine döndu 
Bir mnddiet evvel tehrimiac 

gelen Bulg:ır ticaret heyeti, bm-a· 
dan Ankaraya gitrni:ti. Heyet, 
tcma.sla...""In.I bitirerek lsts.nbula 
c.1lSronUş ve dün ak§a.m memleket. 
~2"lne h~ etmiştir • 

Okçuluk canlandırı Iİyor 

Fenerbahçe ile Beşiktaş 
bugün gine karşılaşıyorlar 

ur. Zira geçen h:ı.i'tıı yorgun yor. 
cun iki Ill4'Ç çıkaran Fener oyur. 
cı.:la.rı bu hafta l:arsılnnnda geçen 
haftakine nlsbeten hafif bir takım 
bulncakl ır.:ür. 

1.stanbul lik maçlanna hugun 
Fene:rba.hçe ve Şeref stadlaı.nd3 
devam edilecektir. Gala tas:ı.roym 
Beşiktaş ve Fenezıbahçe ile olan 
ınaç1arını mcllım ihtilA.f do ayıa·. 
le oynamam3.SI yiizlindcn Jik maç 
ları eski ehemmiyetini tcmamcn C<ı\J..AT \S!\RAl'UJ,AJ( BL'GtN 
kay.bctmiştir. IlBYKOZDA OYNlY.\CAI\LAR 

Haftanın en mUhim ka!"Dllıı11 • 
ması Vefa ile lstanbulspor arasın. 
da olacaktır. Bu maçın galibi dör 
dtlncU11l!e ve ibattlı tlçUnaUJUğe 
daha çok y:ıkla.,."IlUŞ olacnktu. 

BugUnkli vaziyetlerine görf> 
her iki ta!um da ayni kuvvtttc. 
'Ur. Maç çok heyeca.nJı olacak her 
iki ta.raf da ı:;ilibh-eti kendi lehi • 
r.ine çevirmek için biltUn gayretle 
r.ıni sarfede<:clrtir. sıze g5re bu 
maçın tabii nctlcc-ai bcra.berliktir. 

Fen~İ"b:tr.çe stadında yapılacak 
olan bu maçta.n evv~l SUleyman·. 
ye ile Taksim karşıJaaacaktır. 
Taksim ta.lrunı bUtlı.n eski oyuncu 
lannı toplamış olmasına rağmen 

lski kuvvetini hala bulanı.a.nuştır. 
Yarın Sllleyrnn.niyc ile yapacaıtl~. 
n maç hayli enteresan olacaktır. 
Şeref stadmda günün ilk nınçıru 
Kasımpaşa ile Davud.paşa yapacak 
tır. İki haftadan.beri az sayılı iki 
hn!ta.k.inıe n:i.s'beten hafif bir takım 
lnrm geçen hafta birinci kümenin 
kuvvetli taknnla.nnda.n Bey'kozu 
yenen Davuıpaşa ile ynpa.cağr maç 
ta çok m1a geçecek.tir. 

Şeref stadında ikinci karşılaş. 
Jl\8.yı Betikta.' ile Beykoz yapacak 
t?r. 

Bc.,nttaşlılar bu eene gene tik 
~piyonluğunu kazanmak azmin 
dedirloeır-. Onun için BeykO'Z.8. .karşı 
en kuvvetli ta1amlarmı çıkaracak 
tır. Bu maçın tabll neticesi Be~k. 
ta~ ga.lebeısidi?". 

BEŞIKTAŞ.FEN:t"lRBAHÇE 
HAÇI 

Go.letasm-ay futb61cuları bugün 
Be~ikcz sah:ısın<la Beyoğlu f'porl.t. 
hıı"'usi bir mnç yapacaklardır. 
Dı:yduftwnuza göre Ga!:ıtasara• • 
ı , . " 
• ar g-clec~k hafta Ankaraya gl• 

C('rek ycdE'k subav okulu ,.e l"enç 
lcrbjrl"fü ile ;ki mac yap;ıc:ıktJT. • 

18T NBUL l\IUllTEL1T1 Al.MAN 
YAYA GtDtYOR 

Alman hü-kOmetinin daveti l. 
zcrlno ht:ınbul muhtcliti en ku\ .. 
'";tli k:ı.drocıile Almruıyaya gidecek 
tır. İslınbul muhte1iti Almany • 

C:n Viyana. Be-rlin, MUnih muhte • 
l tleri ile karşılru "Ca.ktır ' 16 ki-
:ı:lcn mUtc~lrk"l olacııl~ b11 kafile 

i e İstanbul futbol jımı Nuri 
Eosut da ~idcc~k,~ir. Kefil .. l 2 bi. 
rlnci teşrinde lstanburnnn hare • 
ket edecektir. 

TEBL1G 

İstanbul 26, (A.A.) - Fcncı 
bahçe ve Be~iktaş kulllpleıinden 
tebliğ edilmjşt:lr: 

Galata.sa.ray kultibUDUn yann 
ki Fcneıba.lıçe Gala.tnea.ray maçı ; 
na i3tirA.k etmeyeceği evvel~ 1ı.eı 
rcttiği tebliğ ile tahakkuk et.nllt 
clduğu için Fenerba.hçe ve Befik 
ta§ kulUpltti bu maçın yerine gem 
Çen hafta yapılan mtl.sabalmnm 
revanşı mahiyetini ha.iz olmü 11-
zere Fenerbehçe Beşlkta§ maçını 
ikame etnıişl(!?"{lir. Her i1ı:i kulUp 
bu mUsabalaı.ya ful t.akmı.lıı.rilc 
i tirik edeceklerdir, 

Bugiln Fcnc-11bah.QC l!lt.adrnda Ma.ç snst 16 30 da Fcnemehçe 
Okçu1u'lı: epoınınun fnkicıafı .için YAJ>llmam icap eden Galataaaray. stndındadır. 

f u........ Ffm.eıtıab99 maçı yerine Fenerilah ------------aa""'"'"'~"" ba.,lıan!Dlft!r. Bu ıııpor ea ~iler ile :sepktql~ oynayacak 
g~ ~ki lorskançlığr ortadan kalk , 'ııutıan la.rda yUzUnU hamı;a 
I t ~Uslüman kadınını hap. 
b~· ~ «":ınrini alan TU~ po. 
tıı lldaıı b ~n lasa bir banvo esva. 

WERNER KRA US 
Bug1ln Mat 11 de ~nznt.th matJnel 

~ çafJUda oldufu gı"bl, !Jfmdf ele tır. Gegen hafta yapılanma.;: 3. 1 
Kömür tasarrufu 1rin zaman ~la:rr:na uygun bir ~ekil B~tatızı lehinde netfceı-.....,;,c.ti. 

~ ae canlandınlacektır. VA.ti diln ...... .._ 
irandan Çine 
bağlanan yol Ok meydanına giderek tetkikler. Bu hafta aynı takrmlar bu maçm 

Kömür tasamıfu yapmak O~ reva~mr ya.pae2kla.nlır. BCf;liktru:ı. 
ııakil vastala.rmın gece seferleri· de 001~ • hlarm, aynı saatte Şeref stadrn• 

t n oı~ aşka ilcttun~ bl; kostu. RASID RIZA TiYATROSU 
~~ ııi'ı!:.__ aynı kadınlan tevkif 

11 a \'e ·-.aı.a nıAlik değil. Bilylik 
~~ıı atı.a:lar bu manzarayı gık 
d iıtihaJ.c ec!tctınektedir. Sinema, 
l'ı~ hirı 01nın en büyük fı.milleıin 

nide tadilat yapılacağı aWtadar:1ar da ~ykoda lik maçları oldulfur. , ?unldng, 2 41(.&..A.J. - N&llliyat 11-
llALh>ll Pl'KIN beraber tsra.fından söylenmektedir. Bu hv. Altın fiyatı dan Fc-nerbahçe ıkarşrsma genç • .erJne bakan eksperler Ç!nin llma.ıi 

susta Ankarndan emir beklenmek l~en mUteşck'kil bir takımla çı. 1 garbl!lnde b!r müddet dol~t·ktan aoa 
Her akpm nat (%l,30) 9 tedir. Emir gelinceye kadar mev· DOn bir altmm fiyatı 33 lira kacaktrr. ra Çunklııge dönmllflerdlr. ~u oehn 

BİR Aşm LAZDI cut tarife aynen tatbik cdileeek • 5 ku.ruş, kUlçe aıtrnrn bl ııgram fi- Eize göre buf!UnltU m8Ç'n netf. geldikleri zaman Amerikan malzeme.. 

.::::===· =V=o=d=v=il=3=pc=rd=e======ti=r=. =============:>=·a=tr=iı;=e=4M==k=unış==tu=. ======='~=tJ~F.c~n~e~r~ılıe~hç~~~l;eh;irı~d~e~;o;la;c;n:k• sinin Çunklnge naklj lçln iki yol hazır - lanml§ olduğunu aöylemi§lel'dlr. Bu ~ı ~ du. Harcnı, selA.mlık ay 
~ .\'!\ ortadan kalktı. Fran. 
l' ~ ~ ~ .Amerika filimlerlni 
~ a Çı\tr 'l'U ı Ik Türk filmleri orta. 
t ~~di tik lisn.ru, Ermem, Rum 
tı-ı~ azlıktan, memlekette 
~"ilde Ya. ecnebiler arasında geniş 
eı11 lı!ıı.tdir Ptlrnıştır. Öğrenme zevki 

elcJ ~O d.erecede kl, artu 
~clt~. la.r ilitiyaça. kA.fi gel _ 

Yazan: ZEKi MESUT ALSAN ~ ttıa.ıı;· Me8eli. lst-anbuluu 
ı1a al'l bir erinde aynı mektep sa 
Itır difel' b; Parti, ağleden sonra Kemercıltının mOdavimlerini daha ziyad• kOçOk sınıflardaki leyft 
~ Ctile n/ Pa.t-ti tedrisat yapmak talebe teşkil ederdi. Büyük sınıftakiler ve artık lznıire sahip olmuı vaziyette 
\; . ~ı :mektebin işini g8rll • bulunanlar, Kordonu, Kar.1ıyakayı, Karantineyi, Kokaryalıyı tercih ederlerdi 
'fı:ı~ l'olu noiaıanla.rmı te!Afi et. Klongridis, Afambra, Bellô Vlsta, Miramar gazinoları gerçekten dahcı 
2-t •art~~ bütUn bir meıınle.ke. cazip, deha şen, daha konforlu, dahcı manzaralı yerlerdi.. Bir de bu 
~ ~'--~ı~l gayret insanı takdi gazinolarda lzmirin meıhur nargilelerinden bir tane ısmarlayıp fokurdatarak 
b rt~a~r. Öğrenme zevki, içmek, tatil keyfinin icaolarından sayılırdı.. Baı dönmesi tehlikeslnf bile 
lf ~ ""Tl cahil yqayan aşa. göze Nlarak bu keyfi sOrenler pek en değildi .. 
t.._,aıı a.l'aS?nda. da yapılıyor. Mustofo cuma gOnlerini, bu ik1nci zümreye dahil a~kadaıları ile 
tıııı~'l'ln~' tramvay a.rabacılan· geçirirdi .• Her cuma, önceden kararlaıtırdıkları bir yere giderler, biraz 
~~ Ya kadar dişinden tır • yi.irOyüı ve gezintiden sonra bu gazinolardan birinde karar krlarlardı •• 
~.>ııt~ a.rtttnp çocu1de.mu: Oku. lyl mevsimlerde gezinti lzmirin maruf banliyö mesirelerine kadar uzanırdı •. 
~~ttaı~ liaya.t ka.rşıısmda mUaa. Böylelikle lzmirin çehresi, Mustafa için, artık kapalı bir kad111 cehresi 
~~i h .. ~namna olan bu de. olmoktcın çıkmııtı .•• 
l'~i ~~ten fevkahidedir. lzmirin kalbini, ruhunu da bu çehreyi temaıa ede ede bir dereceye 
~Nı.-a, b\ı bir parti 0 1an, Halk kadar anlomoğa baılamı;tı .. lzmir Aydından, dahcı bOyOk, daha karııık 
~~~!'g;ı tUn eiyaset hayatını ku bir Jehirdi.. Burada konuıulan diller daha çoktu •. Burada Rum, yahııdl 
da~ t~ek bir sınıf da bütUn mahalleleri, başlı baJıno birer ıehir teşkil ediyordu.. içinde kaç millete 
~ ~tı."l, tnda top'uyor,. Bura. mensup in~arıın oturduğu anla~ılamıyan bir de büyOk frenk mahallesi 
~ ~ 8Irufının imt\yulan vardı.. Çeşit çeıit oteller, gazinolar, türlü bayrak taııyan vapuı1ar •• Türlü 
bııL'.~ ~~ oynadığı hiç bil" röl isimde mağo:talar... Büyük büyOk ecnebi mektepler).. Saray gibi ecnebr 
~~lar 6ıldir. !dnre başmdn konsoloshanalori Mustafanın zihninde Taberi tarihinde okuduğu Babll ku-
~l~ arns1nı'la hir çoklnrı, lesi hikôyesini can1ar.dmycr, aralarında dolaıtıkça ba.ıını sersem ediyor-

)\ '4Utı h :ıtl.Utc\'nzi olan zevattır. du .. Bü!On bunları bir orada düJünüp môncılarını anlamak, ve lımlr hak
"-~da. ~!etinin kabu!U irfan kında bir hüküm vt-rmek gerçekten zordu .. Bununla barabar. .lro,ıc.a Jehir 
ltı "tt-d· tiYlllt ko'aylıklara mey onu düıündürduğü kadar da eğlendiriyordu ••• 
tlıt l('2ııa~ Ll~n h:ıı11el'inin kııbu • .y. ,,. 

1etllhatıtı.d ihtilalinin e'l .kıymetli Bir C'unıa günO ~ğleden sonra, Mustafa, iki orkadafl ne Deraber 
'1ıi. ~lli;n biridir. Bir ~ok iUim Kordonda Alambra gazinosunda otururlarken, toplar atılmağa baıladı .. 
d~~ "e :ı:ın cemiyetinin mfıdun Rıhtım Oıerl birden bire insanla dolmuıtu .• Mustafa ile cırkadaılan Öde· 
lııti.:....~ ilınt gllne kadnr modern mişli Rü~tü ve Kasabalı izzet ayağa kalktılar, ve ne olduğunu anlamak 
~·~ ttlll Ve fikrl inkişaflamıa lc;ir., rıhtıma çıktılar •• Herkes denize bakıyor, ve nazarları ile ufku tora

l ltQdtC:lttc gösterdiği imkan yordu .. Mustnfa, ufukta bır duman sütunu ile, her dakika ilerliyen ve bü· 
l1t c iıa.ıı Arap harfle-rlnin ka yOyen ıki gemi pördü .. Bunların ne olduğunu da ancak etrafırıdakl konuı· 

"I \ l'lıilletftlllek istediler. Hatta malarc!an anladı •. iki lngiliz harp gemisi lzmire geliyormuı.~ Atılan toplar 
ıt,.. ~ar. 'linin medeniyette ~c kar~ılıklı seicm isaretleri imlJ •. 
·q 9'}· ·nın bil ~ ~ ll'itıj b en l1ik umillerin Mustafa ve hatta arkadaıları, henüz harp gemisi g~rmemlşlerdi •• fz, 

1 1',)ltunu~ Yazının ~ı; ve ka. mirde ve lımirirı denizinde ilk olarak bir Türk harp gemisi görmü3 olsalar 
U ;;a 

0
, nda g5rdiller. JU:r idi, ıüphe5iz bundan daha memnun olacaklar, ve meraklarını, gurur ve 
3un, bu vadide Tül'k ı sevınç ic;indc tatmin edeceklerdi •• Kısmet böyle imia •• Şimdi, kendi yurd-

larında ilk olarak yavaı ycwaı ıeki41enen, ve her tarafı meydana çıkma§a 
baılaycn lngiliz gemilerin! g6r0yorlardı.. Fakat Oç arkadaıı meıgul eden 
hôdise asıl bu gemilerin kendileri de§il, gemiler ka11ısında bütOn rıhtımı 
kaplayan halkın gösterdiği sevinçli heyecan idi .• 

içinde birçok ıapkolı da bulunan bu fesli insan kütlesinir. hepsi lngi. 
liı olamazdı •• Neteklm çoğunun konu1tuğu dil de Rumca idi •. Ondan son
ra fransııca, ltalyanca, lspanyolca, lngiliz.ce ... gibi diller de kulağa çar
pıyordu •• 

Evet, bu kolobalıöın hepsi lngiliz değildi ama, TOrk de hiç değildi •• 
Ve muhcıkkak lngllizi, Türkten ziyade seven fnsanlardı.. Bunlar gemilere 
bakarak sevınç alômetlerl g6steriyorlar, ve ıapkalılar, Japka.arını sal!ı
y.:ırlardı .• Or.iar için, sanki bu iki gemi lzmiri Türklerin elinden zaptetme 
ğe geliyordu . 

Bu manzaradan içleri burkulan üç arkadaş, gazinonun içine, yerle· 
rine d6ndüler .. E11 büyOlcleri olan OdemiJli Rü~tü, hınçlı bir eda ile : 

- so,una gôvur lzmlr dememiıler .•• diyerek duyduğu acıyı ifade 
etmek istedi .•• 

Kasabalı izzet, bu mütaleaya cevap verdi ı 
- Gavur lımlr, gavur lzmir.. Böyle deyip gececeğimıze, lzmirin 

TOrklüğünü gosteınıeğe çalı.ısak, ve ona göre tedbirler alsak daha iyi ol
mcız mı? •• lzmirin toprağı da, denizi de bizim .. Türkler sayıca da daha 
foıla •. Ama çoğu, gcb önOnden uzakta, ta sırtlarda, kenarlarda yaııyor
lar •• Denizi, hcareti hiristiyanlara, ecnebilere bırakmııız. Onlaı da bizi 
para ile, servet ile yenmeğe uğraııyorlor .. 

Ödemhl; RüJtü, nargileslnin ateıini karııtırdıktan sonra U%Ometli bir 
fokurtu He derin bir nefes çekti .. Ve ıunları söyledi: 

_ Oediklerın doğru, bu memleketin halkı da, hükOmeıı de sanki 
hep hirisliyonlar ve ecnebiler için çalr41yor .. 'Yahu, bizim g"remediğimiz 
yerlere bile onla• giriyorlar .• Bizim yapaınadıklarımızı onlaı yapıyorlar •. 
Çakırca!ı efenin korkusundan bizim Bozdoğındoki Gölcük yaylasına ldm. 
se gidemediği halde ecnebiler, ve karıları orada bile serbest serbesa do. 
laııyorlar .. Efe bı!e onlara dokunmuyor .•• 

Mustata da söz sırasının kendine geldiğini tahmin eder1:k, dü~ünce . 

sini al')lcıttı: 
- !netin hc:kkı var .• Biz Türkler ihmalimiz yüzünden, lzmirde hak . 

kımız olan mevkii alamamııız.. Sonra ona bir ':le gôvur lzmir diye bir 
damga vurmakla ikinci bir kabahat i}lemiıiz .• Burada Türk bayrağını an. 
cak hü~Onıct konnğında, kıJlada görüyoruz.. limanda, gece gündüz mal 
bojaltıp, fl"OI yükleten vapurlarda hep ecnebi bayrakları sallanıyor •• Pa
ra, refah kimde ise itibar, nüfuz da onda •.• 

Söz kasabalı izzete geçti: 
- Para dedin de aklıma geldi:. Geçen sene bağlarımızdan epeyce 

mahsul almı;tık. Sabam onları Kordondaki komisyoncu loğctet'e satar •• 
O do üzOmlerı Avrupoya, yahut Amerikaya gönderirmiş •• Bobam sattığı 
mahsul ile ancak loğofet'den aldığı avansı, ve bir de yaptığı masrcıfı 
ödeyebildi.. Kendisine az birıey kaldı.. Halbuki loğofet•in kôtibinden 
hitmiş .• eu komisyoncu ayni mahsulden binlerce lira kazonmıı .. Bütün yıl 
sem c;u!ış, uğraJ •• Ondarı sonra parsayı loğofet toplasın.. Do~rusu insan 
buna kızıyor., 

- Devamı var -

yollardan blri Karll§iyt Lıihor, KA.bll, 
Semerkant ve Ta,kentten seçmek ııu
rctııc Çinin batı §ehrlne tıaııamakta.. 
dır. Takriben 6200 kilometre uzun!ıı. 
ğurıda olan yol Hind denıı_eyoıu .. ~h<'
kt-Btne baglf\111", 

Bu yollardan fkinciel demlr)olunuıı 
eon noktaat olan Bufirde'l b:ı.ıib} &rBk 
Hazer denizi ve Ruııya yolu Ue Ir 
Çine bağlamaktadır. • 

~·· evveıkı Vakii 1 
27 Eyl<U 918 

Felemenk kraliçesi bir sulh 
teşebbüsü yapacak 

LAlıl'den bildlrlldl.ğlne glSre Fcıe. 
menk kralfı;eııı birkaç gUne kadar 
~ulh meııeleslnd:? kafi b!.:" teşebbil.!t• 
bulunmak tasın-vurundacbr. -

:e PAZAR Paı.artef 

- ·~)lQI: !'1 E)lfil: 28 > 
~ 
cı Jtaruazaıı: 16 lt::ımnzan: 1 ı - Hızır: J45 Hı:ı:ır: 146 

"alıttJeı "&"8tl Ezani \ NBU l!:uı.ol 

Gllnet 6.50 11.49 6 51 Uö'! 
Öğle 18.05 6.W 18.05 6.0S 
!kindi 16..27 9.26 16..26 9!,j 

Akt:ım 18.59 12.00 151.M 1!.00 
'l"a~ı 20.SO ı.aı 2o.t8 l Si 
1msak 5.18 10.11 3.JS 10.J"; 

. Odun kömürü yakan 
uslaıar aranıyor 

.,. ~ k6m9rll '\'ft.l<J<hlt"""' -1\ 
mor oııtal"rma lbthıv: \':lrıtır M~• 
ltiUde in a uma.rı. ;rn m IU'tı< Jo1' tl:J r • 



' -.. 
VAICIT 

Resmi dairelerin ilan işleri ~,_ ~ sugünkü ;;;;;-ı 
Haı.,1.,•ftda mtuıtm bir 1 8,30 Program 8,82 ma:-ı,ıla:-;-8,40 

DAA aJans 8,55 • 9,30 UvcrtUr ve m&r§· 

1 

lar pL 12,SO program 12 88 karı&ıık 
program pi. 12,45 ajans 18,00 şarkı. 
lar, ttlrküler ve oyun havalan ıs 30. 

\ H,SO radyo salon orkeıtt.rası. 18,00 

Tebliğ 
Program 18,0S radyo dar:a orkestrası 
18,45 fasıl heyeti 19,1)() Konwpna 19, Şlmdl:re kadar re6m! dalrelerl.ıı UAnlannm neerine tavaMUt 

eden m<"rkezl tstanbulda Enurum Hanındaki (Tllrk l\laaril Cemiyeti 
Resmi llftn işleri BUrosu Limited Şirketi) taafiye lıallndodir. 

~a:::ıı!r p~!.~~m~~:;u:ev::ı dal:;~~ ' Baş o ·ı ş N ez 1 e G r .. , p R o mat·, z 
l 9,55 ~arkılıır 20,15 Konuşma ( dcrdlc~ 7 ' 7 7 
me saati) 20,SO müzik 21 ,00 şarkı ve 

Ticaret kanununun 282 noı maddesi muCiblnce ma~kemenln 
ıuviblne iktiran etı:nı: bir şUrekll. karan olmadığından Erzunım 
H.a.run1alı.i Şirketin munmel!ta devamı k~bll değildir. Bu sebeple 
jl!nlarmız.ın c!oğnıdan doğı-uya 

~;;:,:.~::::::~::~!:~ .. ;.~ Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Kes. 
· iCABINDA GUNDE3KAŞE AL!NABILIR 

İstanbul Ankara caa.aestJıde 
Kaya Hanındaki 

Askerlik ilanı 
~·.:..-•• ~ .... • ·.: ...... ·:"' .• ;· • · •• ; ~ ... ,,..-. ~ 5 • - ,. -

Türk Basın Birliği ve ortakları 
Resmi ilanlar Kollektif Şirketine 

gö\lderflmeelnl rica ederiz. Şlmdfye kadar En.urum Hanmdald 
ŞJrkf'to gönderilen l1Anlarm da Şirketimize tevdi edilmelhıl.ıı bll41ı11. 

menni tavat:re ey1erh. - J 

Oslcüdar A!ilterlik D:ılreafnden: 
1 - SS!l doğumJu ve bu doğumlu

larla muameleye t.tlbl e'"at muva.t. 
0

zafllk hizmetlerini yapm«k üzere si. 
lA.h altına alınacaklardır. 

2 - Şubelerde toplanma gUr.U 19. 
I. net te§rin 942 Pazıırte!>I ı;ilnUdUr. 

Yerillerin mensup olduKlan şube.e. 

re yabancıların da son yr>klamalıınaı 
yaptırdıkları şubelere mUracaat et. 
melen lt\zımdır, 

iş arayanlara ı 
O. H. P. Eminönü Ha.ke\I tpo[. 

ma - Kurtarma Yurdundan: ı 

~ağıd:ıl<I jşlerde çalı§ır..ak lstcyen· ı 
ıerin Nuruosma.njye camli avlusunda. 
ki Yı:rda hü.snUhal kA.ğıdı ve iki r.ıı. 

1 almle mUracaatlnn. 
Amelelik, Usta çıszucu. çırak. ma. 

rangoz. tenekeci, tesviyeci, tornacı, 

elektrikçi. 
1stanbuJ Asliye 9 DCU Hukuk HA. 

.killlllğlnden: 

' s4 42/497 
_................................ Ortaköy Çifte imamlar 18 No. da IKAYI PLARl· 

mukim Fet.hjye Gökçek tarafından 

Sırkecide İkbal otelfnln kar§ısmda 88 
Ankara 

Cinsi 
Pirinç 
~ade yal 

J. Sctınalma Komi•yonundan: 

Mit.dan 
Kilo 

15389 
9220 

İlk teminatı 
U. Ku. 

692 54 
2074 50 

' ıf> 
İhale BiHı Te saati 
28. 9. 942 10 da 

, No. lu kahvede ve Ortaköy Dereboyu 
l No. lu evde mukim ağabeysi ŞUk. 
rü Yalçın nezdinde Cenıll Gökçek a... 
leyhlne açtığı boşanma davasının Yll
pılmakta olan muhakemesı sırasında: 

Edirne sanat okulundan okul nun:ıa 
ram 68 olarak 937.938 ytlında n.lmI&ı 

olduğtim şahadetnamemJ zayi ettlği::n 
den yenlslnl alacağım, es!t,isinln htlk. 
mll yoktur. 

A'bdi Suba§ı M. · İnce bel cadl'.esj 
No. 34/7 Mehmet Tevfik yanında 28. 9. 942 15 de 

A.akara J. Muhafız taburu senelik ihtiyacı için yukanda ciru Te 
mıte!an 119 ilk teminat n ihale tarih n saaUeri yazılı iki kalem erzak 
me•cut evsaf Te şartlara göre kapalı zarfla satın nlınıcaktır. İhalesi 
28. 9. 942 pazarte&i günO saat 10 ve 15 de Ankarada J. GN. K. Dairesin· 
i:lefd J. Sahnalma komisyonunda yapılacaktır. 

S.de YaAI en'.af ve tartnamesi 139 kuruş mukabilinde Ankara ve k. 
tanhnl J. Satınalma koıni.syonlarından ahmr. Pirinç evsaf ve ~artnnme.sl 
bec' iki komisyonda parasız verilir, ve gtH;jlfir. Kanuni şartlan haiz ir 
teltllı.rin ilk teminat makbot: nya banb mektuplarile birlikte belli 
Binde ihale Maliden bir saat enelin kadar teklifierini makbuz mukabf· 
linde komiıyona venneleri. (7629) (9705) 

l.tanbal 4 ncü icra M~marlufundan: 

9'1/'!&70 
Bır b<.rçtan dol&yı datremboe ıneheım 'blllunan .. elıllvukaf martfe. 

tBe t&mıt11lUK lılKJO bin beaU.z lira kıymet konulan BoA'uic;inde Sanyer, 
Yodkı6Jde Dere 801':a.lmd& eakt 1 m&.env yeni a kapı No. \v. blr tazafı 
Paayot Ka~rlnA *'1 mens.Pi 'ft MJmtn1n meyhaneıll lbtr tanı.tr Angjllka~ 

nm ~ dOldllm w bahçee1 bazan Aııutuın'1111ıı8nslll bahoUf ve 'bir t&o 
nt TampJr\ ... tn fa.brik&• taraf rab!l tarllrilm ile mahdut ıblr bab hanenin 
48 hl89e l:lbcırile 12 tam mtılklyet ile 8 ~k mUlkiYet Amelya h1.sees1 
•e Bh1.to 4R ın..e itibarile 12 tam m1Uldyet; 8 çıplak mtlllriyet hla:!ıes~ 

açık arttnma. De •tıımaama karar verUmtştir. 

lıılukQr ga,.n menkul hAleD BotazlÇinde Yeniköyde eelı.1 Dere yeıı1 

VaJide 9e,mHi 80kağmdıl. No. taş 8 No. sunu taşıyan babçell ahaap hane. 
dir. 

7.em1n lra.t: Zemln1 kıamen çini w kumen mermer dö§ell bir tqlık 

afllJc tir oda bir dolap mahalli btr he!& ve merlUven altında bir kuyu ve ze. 
JDiDl çimen•o kaplı &d1 ocaklı bir mutfak ve bahçeye çdatır bir kapı vardır. 

Blı1ncl ut.: Br aolada k&qıdlldl ilı:l oda - btr beıt. bir dolap ma._ 
HDı n.rdtr. 

11dnc1 kat: Dol&pkAri bir .IOıt6d& c~ bir odaaı vardır. Bahçeııı hu
dwdu kt.rgir duTat' 1lat1mde tel ile tahdit edllmf§ olup içinde asma vardır. 

Umumi TMiyeti g&yrl menkul abpp ve e1k1 ~up tamire muhtaçtır. 

Btrtnel kat cephe• e&meklnbdır. 

v .. huı t&ID&IDl ee Jııf.2 olup banan ö metre murll!bbaı bin& mOte. 
lıf!.kiat ~di.r. 

ı. - lıbu pJri peckulilrıl arttırma p.rtuamuı 28.9.&il t&rfhlnden 
1ttharen 941/3670 No. De lat;anbul 4 ncQ. lera Da.1.reCn.ln muayyen numara. 
mnda h~rkeain görebilmesi içtn açıktır. nt.Dda. yUJlı olanlardan fazla ma. 
hlm&t almak fateyenler tfbu prtD&meye Te 941/SG70 Doeya No. !file me. 
murjyetlu.l.ze müracaat etmelidir. 

2. - Arttırmaya iıtırak ı~ yukarda yazılı Juymet;ln yüzde yedi bu. 
~ğu DJalbetlnde pe.y veya millJ bir bankanın teminat mektubu tevdi edile. 
cektfr. tlıladt'le~ 12() 

S. - İt~ ipotek sahibi alacaklılarla ~ alAkadarlarm ve ırt1taJı: 
hakkı aahlpleıinin gayri menkul tbıerindeki haklarını hu.suaile tatz ve mu. 
rafa dair olan iddlalarmı lııbu UAn tarihinden itibaren 15 gUn içinde evra.. 
lu mll.sb!teleri Jle birlikte memurlyettmtze bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde hakların tapu sicili De ııablt olmayınca sabf bedeUftin payl&§mum. 
dan hariç kalırlar. 

~ - Göatttjlen gQnde arttmnaya !§tırak edenler arttırma ,,artnaroe. 
ai.ııiıı okumU§ ve ltızumıu malumatı alm.1§ ve bunları tamame" kabul et. 
~ a.d ve i~bar ohmurlar. 

15. - Gayrı menkul 20.10,9il2 tarihlne mUsadit Salı gUnlJ .saat H de 
lııta.abul Dördüncü lcra memurluğunda üç deta bağırdıktan aonra en çok 
art,tuanıı ihe.4- edilir. Ancak artvrma bedeli muhammen kıymetin % 75 
lnj bulmıı.z veya satı,, !ateyenl alacağına rüçhanı olan diğer alacaklının bu. 
lunup ta bedeli bunJarm bu gayri menkul Ue temin edllmi~ ala<:'aklarınnı 

:ır.ecmuunda.n fazlaya çıkmazsa en çok arttıranm taahhUdü tıskı ka1mak 
ll&ere arttırma 10 gün daha temdlt edilerek S0.10.94Z tari~e mUııad,!f 

Cuma gtlnU İttıınbuı • nctl lcra memurluğu odaıımda arttırma bedell satı, 
lateyellin alacağma rüçhanı olan diğer al!kalarm bu gayri menkuJ Ue 

temln edllml§ alacakları mecmuundan faı.taya çıkmak şart!le •n çok arttı. 
raııa ihale edilir. 

6. - Gayrı menkul kendisine ihale o1unan kimse derhal veya verilen 
mtlddet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendlalnden evv& 
en yükaek teklifte bulunan kimse arzetmı,, olduğu bedelle almağa razı olur. 
.u. ona rrızı o!maz veya bulunmazsa hemen yedi gUn müddetle arttırmaya 
çıkanlıp en çok arttırana ihale edll!r, lkt ihale araıımdaki fark ve geçen 
g1hıler için yfJzde be§ten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hllk. 
nıe !:ıacet k!llmak.sıZln memur:iyetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde: 188) 

7, - AIJcı arttırma bedeli harjclnde olarak yalnız tapu ferağ harcmı 
20 senelik vakıf tam bedellnln ve Uı&le karar pullarını verme-ye mec. 
burdur. 

M. aleyhe gönderilen davetiyeye vo. 
rllen me&ıruhata. nazaran muhatabuı 
o kahveye gelmediği ve kahvede dtı 
hiçbir alAkası olmadığı kahvetjnln ı.. 

fııdeslne atfen ol babdaki poatane 
memurluğunun tebliğ ı:xıaz?:>atasınEı 

verdiği mqruhattan anla§Jlma.sma 
melbni M. aleyhe davetiyenin divan. 
haneye taljklyle gazıete ile llAnma 
karar verilm(J olduğundan yevmi 
muhakeme günü oJa.:t 19,10.9'2 tarı.. 
lllne mUsadi! Pazart.eaı saat H de 
mahkemeye gelmedlğl veya vekil gön 
dermediği takdirde mubAkemeslnln 
gıyaben devam edileceği tebllt ma. 
lramma kajm oJmak tızere UA.n olu. 
nu~ {~1129) 

Remzi. Haliç Feneri (41204) 

• * ~ 
ZAY! - Fatih nüf-.- memurluğun . 

dan alınış olduğuır; eski nutuı cUz. 
dammı kaybettjm. Yenlslri çıkarmak 
mecburiyetlndc bulunduğu"Udan eskj. 
sinin hUkUmırUz olduğunu ilA.n ede. 
r:lm. 

~tın, FaUtp:ı~ IS/S No. ela 
Nlko Kalmoğln (41200) 

SAHiBi: ASIM US 

DCISıfdığı yerı VAKiT MATBAASI 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Refik Ahmet Severıgi/ 

Gayri menkul .ahf ilanı 
8eyottu Salll Mahkemeet Batkf,tlpijğln4en: 
"2/68 ', 
Zekiye !enıoe lliı :lbralıim ~ ve lmı&il Kemal oğlu Salp ve Ruki. 

yenin ,aylan n ıntıııtereken mut,a.ean'Jfı bulundukları Cihangirde Aralan.. 
yıılağı sokağında k41ıı 12 - 1' kapı No. ıu blr çatı altında lki bölUk ıi

cen kt..rplr dfthllen ahfap hane ıuyuunuıı lu.leai zıınnmda açık arttıjl1ayıL 
kor.uııı ..ır. ~ L-

lıluba.uruen laymeU: 6000 .Al.tıbbı Uradır. 

Jılea!.Uf • thlyesf: 71 metre murabbaıdı:r, 
12 No. lu hane d<lrt kaUı olup oeman be§ b11yt1k oda 11ç kUçQk sandık 

odD.aı iki !CJa, bir c;:aın&§Irhane, lk1 hell iki matbab ve lkl taraaa elektrik 
ve terk?S ltUyu ve havaga:ı.ı teısiatmı hA:ndir. 

1kinoı bô!Dk U No. lu hane bjr medhal, dört oda iki aota 1lı:t hell bir 
matbahı ~e talunlnen 2-t metre murabbe.ı kadar kOıçttk blr bahçeyi, elek. 
tr1k ve t8t'koı &uyu t.esı.a.tmı h.t.vidir. 

Sair evu.f ve taksim.atı: w.a•ı yed .zabit; T&rakuı:nd& ft dosyaamdn 
mevcut kC§lt ra.porunda yazılıdır. 1 

Blrinc1 ac;ık. arttırması: 20.10.Mı tarthlne teaadüf edeD Salı günU 
saat U den 16 ya kadar Beyoglu 8Ulh ma.bkemelerl kalem odaımda ba§. • 
kQUP n~luae yapılac&kltr • .Arttırma bedeli muhammen kıymetin yll.ı.de 

)tı~ befinl bulmadığı takdirde m ııon arttıranm t.eahhUdU baki kalmak 
Uzere mt1zt.yede on gtln temdid edilerek 80n gQı:ı. tatile teS&dUf etti#tnden 
2.11.942 tarlblne mtıeadif Paza.rtest gtmU sa.at 14 den 16 ya .kadar icra 
edilerek en çok arttıran& kat"t olA.rak Uı&le olunacakttr. İhale gilnlJne ka.. 
dar biri.kını,, ve lblrlkecek beledlye biha vergileriyle evkaf lcaresi hlssedar
Jara ve 1hale puhı, dell&.llye rUauııw, 20 ae.nellk tAviz bedeli, tapu ve kR. 
dııatro harçları mUşterlyo altt;lr. Aa-ttırmaya girmek için gayrt menkulUn 
muhammen kıymetJnln ytlzde yedi buçuğunu pey akçesi olarak vermelerı 
veya m\t!1 hl,. bankadan bu nlebette teminat mektubu getirmeleri l&.T.lnı. 
dır. İb:ıle bedelinln de gayri menKul kendisine ihale· olunan tarafından 
ihale gl1nüııden itibaren -,erilecek mllhlet içinde mahkeme kasasına öden. 
mesi ıocobundir. Ödenmedi#{ takdirde ibate feshedilerek kenaialnden ev
vtl en ytllaıdt tekll:Cte buluna.n ldmııe arzetm.it olduğu bedel ile almağll. 

razı oiur.ııa ona lhale edilecek ve o d& rar;ı olmaz veya bulunamaz.sa. hemen 
yedi gün mllddetle açık arttırmaya Çtkanlacaktır. Yapılacak ılM alAka. 
darlara teb!lğ edilmeyeceoktir. Müzayede sonunda en çok arttnana kat•ı 

olarak ihale edilecek ve her iki halde birinci ihale edilen kimse lkl ihale 
ar&!SlDdııkl farktan ve zarardan m.e8Ul tutuıac:ıktir. İhale bede'!J farkı ve 
geçen günlerin yüzde 00, faizi ayrıca hllkmc hacet kalmakııızm tnhııı> 

oıunaca.ktır. lpotck sahibi alacaklılar ile sair aıacaklt ve alA.klldarlann 
gayn menkul Uzerlndeki haklarını, faiz ve masra.ta ve eaireye dair oıan 

lddinlarıru evrH.kı mllsbltelerlyle llA.ıı tarihinden itibaren on bej glln içindi! 
satl!I memuı u bulunan ma.hkeme ba&ıkAtlbine bildirmeleri ıa.zıındır. Akıı: 

takdircre bıı.klan tapu Bjcfllerlylc sabit olmadıkça satıo bedelinin payıaş. 

muındar.. ·:ıarlç bırakılacaklardır. Mllzayedeye iştirak edenlerin blltlln sa. 
tıı ~urLlnrmı kabul etmı, ve evvelden ö!ı'renmı,, ve bilerek gayr{ menku:e 
talip bulunmu~ o1duk1an addedilerek 50nradan ltırazları mesn.n oıamay1L
cağından tallplerlıı sat~ gQnllnden evvel gayrf menkulü gezlp görmclıırl 

ve fazla mlilumat almak isteyenlerin 942/58 No. lle sat!§ memuruna mU. 
rnc.!at <.'tıı:ıe!cri illl.n olun•ır. (41201) 

i. . - .•• 1-• ..... > • • .. :"" • .. : • • .. "..: .,. ' >.. t • ' .. • -

Nezle - Grip - Baş - Diş 
ve bütün ağ:ıları derhal k~er. Her Eczaneden arayınız. 

Yabancı memleJ<e(tlere 

Talebe gönderilece 
lkti6at Vekaleti'lfden. "'° 

Maden, izabe, ma14-te, elektrik ve ktmya Y\\kaek l\1Uh•orı41,t ~ 
tlrllmek ve buıılar4an bir kııımına menımcat ve köğJt :ıııı~ ~ 
ma.k liLcre mll$aba.ka imtihanı ile yabancı memleketlere 60 orııe• 
be göndcril8Pıe1.."tlr. 

&.J ~ıtıııabaka ımtnınnına gfreoeroerın a,agı<mkl ıaruan DJIJ 
malan lb.ımdır: 

aı Tllrklye ctırnhurlyetı vatandaşı ve Türk trkından tJOl,,.,, 
b) 1'7 f&l)JDI bltJrml~, 26 yqmı ıeçmeuüıt olmak, 
e) İyi ht\J ve ııınk aahlbl olm:ık (19-H-19'2 dertt yıımdA ~,.,ı 

mUdavlmj o!.mayanlar doğnıluk kAğldı fl:-raz edec.ıeid 
..SJ Bul:ıeıcı tıastalıklarla ına.JQl olmamıık, &ıhhatl Ulll2 

bünye.at mUhcndlsllk yapmağa ve madene tefrik edl1 
lçhı ocaklarda ~lışm:ığa mUsaJt bulunmak, 

e) Lise olgunl!lk diplomasını ibraz etmek veya bu derecıect
gordUğU Maarif Vekllllğtncıe tasdik edllmelı; 

!.) Birinci maddede ytıulı evsafı hAlz ola.n tallplerDı ~ 
M. T. A • ..nııtitllsft Genel DlrektijrlU{;-tlne ve lstanbul'da Stı:uer~ 
vınbol Şubesine bir istida tıe 21.10.19-&2 akpmma kadar m'Or&r-"';f 
mit olmaları !Azımd.u. lstfdadıı yukarıda yazılı tl\!ıııll .KollarıDJJtll 
gl&lnln takip eclllmek tstcnlldiğf tasrih cdllecektlr. ( .-~ 

J.) tııtidaya apflda .JBZllı vesaik beflanacaktırı, 
f) .NUfU& hüvtyet cUulanı veya 911rotl, 
·,) l\lelttep diploması veya vealkası, _, 
c) 1)1 hal kAfıdı, 
1) ' adet exı e-b'admda fotograf. 

f,) İmtihan 28.10.1912 tarihinde Ankara'dft M 
MJ DlrektörlUğUnde ve t&ta.nbul'da Sllıuerbank 
yapılacııktır. 

5.) imtihana girmek f&rtlaTmı haiz o'ıtıp .b· 
i:am olarak vermis bulunanların 23.10.1942 tarı 
sıhhi muayeneler\. icra edileceğinden bu tarihte o· 
dokuzda Ankara'da M. T. A. Enstitüsü Genel Sıt 
lörlüğünde ve lstanbul'da Sümerbank lstanb-.ıl 
sinde bulunmalan ıartbr. 

8.) tmtihan ~afıda yanlı derslerden vapıl.JM'aktı~: 
a) Cebir, 
b.) Giıometrl. 
1l.) Aı1tmetlk, 

1.) rrlgono~ 

e.) l<'f z.ik.. 
f.) Ki~ ~ 
g.) Ecnebi dD (Bngtterlne g8re: Franıırze&. Almanca 11l 

1.) tmtil'.anda muvaffak olanlar birinci maddede yazıl! ~: 
Jarına aynJacaklardır. Tefrik hakkı lmtthau beyetlnln sel&hl1" 111" 
llnde olvp bu tefrik t;nllplerln lstedlklerı kollar da aılinıldlJS ~'fi 
naz.an ltlbıırıı. alınmalc suretti~ lmt;lhanda glSstereoe-ldert mu"8f 
ve ıııhhl muayt>nelerlnln verdiği netlceye göre yapılaeakm. dr• 

Heyetin ,·ereceği knrarı knbul etmeyenler gönöerllmeye<lf'1' ~ 
ti· 

t,a.lı3ıllertnl aı. 8.) J\l:ıdeıı Milhendlsllğı için tefrik edllenlcr 
EruılltUsU nezaret1 altmdıt )"llJ>lM.".a.kla.rdır. Bunlar: 

a} Ecnebi memlekete gönderilmeden eV\'el Zongul '~:S)" 
ocaldarı clahlllndc en az 9 BY çalıştınlacak ,·e 'f"" 
kuruş ıılacaltlardır. rl'._ 

b) falebe al<ş!)JD}sn yabruıeı dll dcrm görecek Vl' 9 •Y"rı 
mında ame~i tnh:ımııdsn lyı not alıı.nlar yabnncı dfld•' ,IJ. 1 
hıma t.'\bl tut.ulac:ı.k ve ehliyet goııterl'nier yUkael' ~ 
yabancı memleketlere glSnderllooel\tlr. ~ 

C) Staj den'C!lınde talebe ka7..aneı ne g~lnrcek, dtl:d'" ,~ 
Uumıt•t ed bUecek ve nncak fevka'Ade lstjdadlan gll -" 
f11kir oldukları anla danlara a~ rıca her ay on Ur•:P J 
nakili ~ ıırdım ynpıtn.roı.ıır. t"':,, 

d) ıstajda ,.<' ıı"~n!:l:ı ınu~-utuı·c ol.unıyanlar arzu ett1ıtJeti ~ 
ur :,atılı \0t' : .ır :sı'l ı•l3n Zonguldak Maoe.n TekD'"yf!" "".ı 
ft>blnin ll<lnı·ı ~ınılına imtlha.ııı.ız almıırall aynı ~~ "';. 
onımJa ll•j:ıtl , e ııçllncU sınıfiarın lmtln:ınlarmı ili 11,,.ı ..#' 

clör<lıt.•ctl ınıfa terli edebilecekler ,.e 1ru amıtı dı' 0.,_r 
.., "l\lıwc n Tekııiııyenl., un,-anı tle mektepten mewo .~_,. 
'·Devlet bareminde SO llra ııııU maaşla ı,e almabll ~-"" 
. ""~ 

• !}.) Madef'den ba,ka mllbendlsllkler IQln tefrik edil~~, 
dan do'"'nı\a ,·:ı.bancı memleketlere glSndPrlleoc!tl:ır ve SD!l10 

15 • • il 
3in cde<'cğl proı;mm dahlllnde ,.e 8Umerb3nk haabrua t,alt .. 

lerdlr. ~ 
10.) Talebeler avdetlerinde tahlJIUerlntn ikt mtsll mftdde~ttl ı' 

U qf!I 
edeccklerlne ve aksi tokdlrde tahsil masratlannı falr.l e dit• 

---ll'Pr ycceklerine d:ılr müteselsil kefilli bir taahhütname vert.~ J 
il.) Aııkara ve letnııbnla diğer yerlerden imtihan tç:ltı ~ 

lmtlh:mda muvaffak nlıınlara gel13 ve d6n0, yol paralan " ~ 

1 1%..) Madf..u Tetkik ve Amma EnstıtllsUnlln yabancı zveı"~ ~"' 
talebe göndcrllıneıııne dair olup, evveloe ppılan U!nı l•bo •!:;er 
tlrftm!f olduğundan borad~ktlerlne- aylnn "artlıın htnrtım&ft 

lmterakim •ergtler tenvirat ve ta.nzitat ve tellll.llye resminden mllte. 
"111t 91ı19~• '91ı\ırnu ve mUtera.ldm vakıf fcaresı alıcıya e.tt olmayıp 

ıa1.tmaa '9!!ellnde9 ~zil oıunur. !§bu gayri menkul yukarda gö'3terlle:ı 

taltlıte İlrt,&nbal f ncl1 tcra Odasmda Itbu l!An sö.sterllen arttırma prt:na • 
.- aıtnutaıte -.tı)Mel:r llb olunar. - ......................... ~ 


