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ur11i Meclis seçi-,.------....::, 
nıi yarın başlıyor 
~ 

lılilli Şe/'in do
flum yıldönümü 
• 

lngiltere ve Danimarka kıralları 
tebrik telgrafları gönderdiler 

d6tı:n~oro, 29 (A.A) - Cümhurreiıi ismet lnönü'nün doğumıarının yıl
teisi ~u ınur;asebetiyle lngiltere Kralı Majeste Altıncı Georgeı cümhuı
.. '9 lllıte bır lebrik telgrafı çekmiı, cümhurreisimiz de lngiltere kıralının bu 

'Clfıra bir teşekkür telgrafı ile mukabelede bulunmuılardır. 
lf. ~ :{. 

ır,ı,COr.ıhurreisi ismet lnönü'nün doğumlarının yıldönümü münasebe-
te1ek~C:ieste Danimarka kralı ile cümhul'T'eisimiz orasında ebrik ve 

·Ur tel9rofları teati edilmiıtir. 

~-------------------------.... 
Vurgunculuğa karşı ceza 
.usulleri faydasız mıd1r ? 

9 .. 
~::i.in ?1ernleketlercle iQ§e meaele.i iıtihaal_in tezyi~i 
ıı elerıyle beraber bir takım tahclid ve tecz.ıye umllerı 
ti' bailanmıfken bizde onlardan ayrı olarak bu usulle-

., tcıtbiki lüzumıuz görülmesi zararlı bir neticeye varır 

Yazan : Asım Us 

Parti namzetleri 
listesini neşrediyoruz 

1 

! Eski azadan yirn1isi listeye ahnmıyarak , 
1 yerler!ne .Yeni namzetler gö,sterildi j 

1 

I 
ı 

Sagf af arımızı arf ı;zgoruz 
Gozere kôğıtlorı horcamını kısaltan hükümet kar. b. • • 

• d ı f • • f ı 6 ayf L ı ıztm hocmı· mız e o on ar ıçın en az a s a çı .. maya izin verme d. • 
gazetemiz bir yandan kôğıt mevcudunu idareli kullan~k ır.~ Böyle ıken 
lele batına do olsa üc kuruıluk f"ıyatta kalmak ic;in bu n.' o~e yandan 
sıra da istifade ~debiliyordu. Gazetemidn 4 sayfalık h;..a.a eden ara 

1 . . • bl h ayf -ıı ıse okuyu-cu arınu:z.ı t4)nnın etmıyor, ze ep s ayı artırma tovsiy;d b 
yordu. Okuyuaılanmıza sunulacak maddelerin eof.lıluğu yan e ulu~u· 
i<rl6bıncla hep{mizin heııüz daha ince puntoda harfler kulfa Y~ı ın. 
k~nlıOa gelmemiı olmamız da bu sayfa artınmını zorluyordu~co olıı-

lşte 26 yıldır bizden itimat ve iltifotlannı esirgemeyen 
1 rınuaır. yarından baılaınak üzere bu arzuları yerini bulacak :1ucu o-

• -:ıaıete.. mıı: 6 sayfa olarak çıkmaya boılayacaktır. 
Ru sovede üzerinde konuşulacak memleket meselelerinin ki ~ 

karıısında hacmin verdiği imkcnsızlığı bir dereceye kadar daha 
1 

ugt 
ceğiz ve yersizliğe fedc ettiğimiz sütunlardan birçoklarına muntaere· 
intı~or fırsatı vererek Vokıt'ın okuyucularına yaptığı ve yapacoğıı~n 
metin moddi ıtnınnı üçte bir nisbetinde daha geniıleteceğiz. Bu .\: 
lorda e" salCıhiyetli, en sevilmiş kalemleri sık sık konusturocağız. 

iT kurusa 
Yedi buçuk yıl evvel, Ankorada yapılan basın kongıresinln lra 

ettiği bir karar üzerine fiyatını ilk ve tek olarak üc; kuruıa indiren Vokrt, 
o günden beri ve hele bu son :romanlarda kôğıt fiyatları en az beı misil 
artırıldığı hulde gene bu fedakarlıktan aynlmodı. Bugün üzerinden hiç
bir yazı ve boslıı atneliyesi geçmemiı 4 sayfCJtrk bot kôğıdın bedeli iki 
kuruıu bu!moktadır ve üc; kurujfuk bir gazetenin hemen yarm ise bunu 
yapıp solmak ic;in c;alııonlaro bırakılmaktadır. 

Bu hesabı bilenler wya kıyos ile tahmin edenler ic;in artık üc lcu
ruıa bir gazete vermenin çabuk gelmesini beklediğimiz sulh günlerine 
veya k~ğıt yüzünden fev~afôde bir toffh açıklığına eoğlı k01dığrnı kabul 
etmek tabii olur. 

Bunun için bütün 4 sayfalık gazeteler beJ kuruıa satılıb dururken 
bizim de haketti§imiz fiyat arfırmasım, hacmimizi kendimiz artırırken tat. 
blk sat.asını.::ı koyuyoruz ve gazetemizin fiyatını yarından boılomak üzere 
ötekiler gibi beı kuruıa çıkarıyoruz. 

OJ&~cu)~n .. mı!_a ve J>ütün s~ı!.an!THZO arzediyoruz. 

ir 1 ilet rtak ı~ ı ur ·voru1 
Yak.it, oltvyucularına bugün de yeni bw Jılzmette bulunmak kararını 

tatbika geçi~. 8u hizmetimizle sl:ı gcnetenizi belki parasız okumuı, 
belki bu:ıdan fazla az veya çok ayrıca bir para kazanmıı olacaksınız . 
Siz mlihli ısenlz baJka votonda1lorınızo uğur getirecekıiniz; başkalarının 
talibinden de siz yü:ıle•, binler nisbetiyle istifade lmkônlarını elde ede
ceksiniz. Bu do yalnız Volut olcumatc ve vereceği kuponu biriktirip küçük 
bir pora vermek karıılığ1flda olacak ... 

Kaponıarımıza dikkat ediniz ~~ bn~yazan N'ecmeddin j ceyi elde etmeğe i'mkl.n bulunabi-
bir kat gün e\"\'el "İktsadi Jir miydi? Alınan tedbirlerin her 

~ · · : · · in · in ~e. 
~~gibi davr:ı.nmB.hyız .. bathit ce b&Uun Wd lii Qlf~~-""-ı 
~ bir yazı 3 a:ıını,tı.' Bu ya. Feydi Ahnan hll.kümeti' SUİİ9tllllal
~ ; ~rları okuduk: "Sosynl ]ere tmıııı ö1üm cezuma .kadar 
~ l'i Ve bunlar araSJnda ik. ileriye gitmeğe lllzum hıS80Cler 
llıtı ~·an, tabic.t gibi deği~· miydi? Kütle ahlakı baknnrn<I:ın 
~ i;anun1a.rıa bağlı sanmadığı. en ytilcsek bir se'iyed• olan İ<ıvıç
~· PahalılUt gibi .ımn~Ik b!r re Ye 1ng11t~ bile bir takml 
Z1l İti 1 davasını en basit lbir c2- nıuht-ekir1ere ağır eexalar \erildl
l tıı .,:e Çcvirlyonn, gözUmUzU ~ini §U bt'r k~ harp senesi içlnt~e 
Çı~~Ubtekire ve §iddctli cezaya gelen te!JZU"&flnrdan öğrenmedık 
~tt Olııı. ~larda.nberi her mi! Bir iki hafta evvel Bllkreş
~ ~~daın öldUre:ne ölüm ceza. ten gelen bir hııbercle Köstence 
~,~. hırsızlığı suç sayarak iaşe milrakabe bll1"08U "elinin ka
ııo·,~ . hapse atmıstır. Bundan raborsa kontro!Une ait kanunlan 
~~ lııç 'bir cerniyett-e hiç bir aykın bıı.relı.etlerinden do1al, tel!· 
~S iltati11crin ve hırsızların kir direğine bağlanarak altı gün 
t%~· ~ltfl. 2:ama:tla azaldığ: ı:mumt meyclanda bıra.kıUhğmr, bu 

Yakıt bugünden itibaren boıl!ğı kenarında "Milli piyango biletle
rinde ortuklık kuponu,, vermeye boılayor. Bu kuponlar on beı gün ıür .. 

ın.-,--...... -.celıtfr. OkU)°UCVklnmtz. 1'°' Birinci .... inden illlsw•ı-:kup•nlonnı" Vwkıt 
kita~ne Qetİ1'9Cekler veya ~ g&nderecekler ve bunları 25 kuruıla 
beraber vererek lragılıitnda bir 111alıbuz alacaklardır. 

~r müddet zarfında bU,1lk kısmı '-a 
~~ıı.n ~·.;.. "Hnlk vurguncu. dm olmak ilzerc bi.;ler~e lıalk ta
t~ ~e Verirse hiç 'bir tedbir rafından suclunun yilzüne tilkUrUI. 
~~, ~ .• , ba~ığı ile ikinci bir düğilnU bil<linnedl mi! 
't ~; bunda da. ~er, kömlir Sayın arkadaşm11ıa temi'n eder 
~ Ilı llle.n ueat da&'ltma i:tlerin- ki bugtln Ahnanya, İa\'fı;re. lngit. 
~ tı~fakıyet i~iikleri tas,·ir t-ere sı:ibi' memleketlerde ihtikara 
'~ IQrle diyor: kar§ı tatbik olunan cezalar Te ce-

~':Y c Vesika usutünU bUtUn rza Imrktısu !•aldmlmr.ıı olsa ora. 
~. V" tcıunu etmek istiycnler larda hasıl olacak netice bizim 
~ı"~i:ka usufünil tatbik ederek bugün kabahatini millette bulda. 
tiııc ~~ :rnUsa.va.t ve adalet üze- ğumuz ,·a.ziyctten pe1' farklı ol· 
~t\oltt -~. mamleketlcr, yalnız maz. 
~~l~.)kj.~8.tı sağlam, hükumet Evet bugün memlekette paha
~~~ l}'ı dilşUnUr ve tedti.rli, hhğı d~ğuran A.mtller arasında i' 
i 1~. ~ na.ınu.s.u yerle':' değıl- tihsalin istllıllld tutma.m2;5•: taşıt 
~ ~~eınlekctıerde bu işlerin ,·asıtalarınm kifayetslzliğı, en-

ili( ~ne yardım eden en flisyon, dcYlet hlitoeeinde sarfiya
~tıliııid~ıl halkın ahlakı ve di- tın umumi Htridnt" nisbetlc l\l't;. 

'it.q_~. p~r. Yaztk ki ibu, kanun, ka- mıı; olm3o;,1 gibi harbin 'iieucle ge
~~Cla. b l>a.ganda ve ecza ile ~ş on 1 tirdiğt türlü sebepler vnrdrr; es-

Yer.i :.;murrıi meclıs• partice gösterilen namzetlerden ı oçı: 
Saldan sağa doğru: Sofiye Erol, Dr. Semiramis Te:ıel 

Ragıp Devreı, Vakıf Çakmur, Hafis Kaynar 
Abdullah Vahdi Arıtnon, Zeki Sayar 

Sadi Bekler, Mehmet Ali Tiney 

t~tanbul u'mumt meclis tlztılıkl:ı. , rlır. Bu dört AzA ~ü!rnıu artmı~ C'. 

rl için seçim yıırın 1Jıışlnynr:ıktır. lan E)'Üp, Balurköy ve Bey~tn<la· 
Cümlmriyct Raik Partisi asli ,.e yr. dır. Adalar kazas:tnda :be nüfus ı·. 
dek azalıkbırn n:ı.mzcdlcrini il. n znldığından aza sayısı eskisine ni•. 
etmistlr. Yeni m~c]~stc ı;iındiki• • ı betle :Jlir eksilmiştir. _ . 
den 4 fazJnc;ilc 77 ı ı ı bulunmakta· (Devamı 80. !. Su . .6 (le) 

ııtota cepbeılade duranı 

Stalingrdın şimal 
batı mahallelerinde 
Almanlar ilerlediler 
Şehrin cenubunda da Sovyetler 

şiddetli bir karşı taarruza geçtiler 
BerJin, n (A.A.) _Alınan ordula. zasm1 bombalamt§ ve Kar:ıdcntzdc or 

n :tıaı'kumandanlığmm tetJlği: ta tonajda iki geml~1 haııara uğrat • 
Kafkasyada ve Terek .:cnub:.ındaki mıııt.ır. (Devamı Sa. !, Sü. 5 de) 

Alman kuvvetleri, sarp ... rmanlık ve 
dağlık arulde kuvveUe tahkim edil· 
mi§ ve inatla müdafaa edilmekte bU. 
Junmuıı dU~an mevzilerini ele geçir. 
ml§lerdir, 

Fraasada 

' 11 'c eş <>:ı senede elde edilen · nafın. tücc:ı.nn \'U~culuk me. 
t bot l'\retlcrdcn değildir... ylllerin<~n başlu halkın ufak \'lll'· 
~·~ l'llSQnu söylcyelkn. Biz muh. gvnculu"ı;: he,1esi \'e ruf'!Jlurlann 
~ t~lti ~kada§ıınızın yukarıya H'.ıUbililiği tle yıne bunlar arasın-
1! ~le İst~.iı.. sözleri i'le ne de- c?adrr. Bu itibar':" Pa.?~l!hğa kar. 
ı.~· !'$it h ığını Pe'ıi iyi anlayama. fi: !>ll\'11.~ hareketine gırı~ırken bft
Q~lıtr p ,t.4ıiı bir memJc~e p8 • tün bu sebepleri ayn ayn dikkate 
b:v~ıbt bip~ ekonomi (/Je rırıu vı I' .'iı n t/o l 
ı,. 114)1111\11 8adece basit bir ooı:a ile -------------------------

~~e•i~ s~k il:•=~;lı~ lngiliz Radyosuna göre 
Alman hava kuvvetıcrt Tuapsc ııav 1780 Amerikalı 

tevkif edildi 
ı ~~·' olan memleketleı-in 
~1''tıll "h llluvaffakiyetleri sadece 
le~ itti e~k <ılgunluğu sayesin· 
)' Ue..ı edilmiştir! Bu mem
'1ııll'ııı," llıuht:ekirlere, sulistl'oıa.l 
~ ~lııı" ~ ,.ennek Dıti:yaeı 
~it ta~le mıdır! '.I'ürkiyede 
!it euet ası gerçekten o mem· 
~ rıı· lıalkına nisbet!e ablak~ 
.\J ı getidi.rr 

~~'~"Yad" yapbğnnız tetkik 
~ 'ti.ı1 ,.esJ\asmda pek çok mad

tı' h .. i !l11tlannda harpten e\'\·c. 
~~l!J<, ._ftu Pek az fark olduğunu 
""'e llleınlekctlc nlış \'t:ri~ 

n. &erbeıt ol&aydı bu neti-

-
MOTTEFiKLER YAKINDA FRAN-. 

SADA TAARRUZA GECECEKLER ! 
Loııolıy-a: 29, CA.A.) - İngiliz rad 

yosunda beyanatta bulunan bir la 
glliz Generali şunları söylemişliı': 

''- Müttcriklcr yakında Avn·. 
pada '\"'e salip bir ihtinınllc Frnnsa 
rla taarruza geçeceklerdir. lnsiliı 
donanması Uc lnsiliz bava kU\'Vct-

lerl mfittefiklcre müessir bir yar. 
dımda bulunacaklardır. Almanları 

mnğlt.ıp edece~imizden emin oldtJ. 
ğumuı ı;ün taarruzn gc::ce<'~İz. Fran 
sız mlllcUni vnktınd:ı haberdar <''• 

ınek hususundaki vaadimizi ~erine 
getireceğiz,,, 

Almanlar mevkuflan tecrit 
kamplarına gönderiyorlar 

Vişi: 29, (A.A.) - Amerika bü· 
yük elç!lliAinin res. 
rnt hir kaynaklan öğrendiğine gö
re, dün tevkif edildikleri bildiri. 
len Amerikan tebaasından başkıı 
1400 Amerikalı daha işgal altında 
bulunan Fransada tevkif edilırnlş
Ur. 

Tevkif edilen Amerlkalılann ade 
di şimdi 1i80 i bulmuştur. Tevkif 
edilen kadınlar "Zoo., lokantasıua 
getirilmiştir. Bunların VHtel'e nak. 

(Deoorm Sa.!, Bü. 6 do) 

lu aliiracaot ~deki piyangonun ceklldlğl bir günden bir ~ün 
evvel ac~ '2 ye !radar de'.,.,, edecektir. Bu suretle toplonon paıa N: 

tutuyorsa Yakıt idaresi bununla kur'a cekiliJ günunden bir gun evvelki 
öğle sonunoa Milli piyango biletleri alacaktır. Aldığı biletlerın numaro
lctrını çel.Hi) gününün sabahı gazetede \lan edecektir. Böylece alınan 
bütün biletlere ortak olmak mOmkün olacakhr; yani Valrrt o~uyucuları, 
iıtiror. mikd:m 400 ohınca 100, 600 olunca 150, 800 olun<o 200, 1000 
olunC'a 250 Milli piyango biletine ortak olobilec~klerdir. Bu suretle 
Vokıt'n ooimi okuyucuları 25 kurut kCWJılığında 100 - 250 ve 500 pi-
ycngo bilc:1ind~ talihlerini deneyecekler ve dediğimiz gibi, kendi eyi to
lihferiyle !:.oıkalonnı do nıes'ut etmek saadetine erecekler yahut yi]zler
ce, olnlerc:e Vakıt okuyucusunun eyi talihinden kendileri btifode ede. 
cek!erdir. 

''Milli piyango blletmde ortaklık kuponu,,nu toplamayı ve ta.ta iJ
tirok etmeyi ihmal etmeyinix. 

Yarınki 
ArddtAım 

'da: 
erkek 

Yazan: Kadlrcaa Balb 
- Edebi oık ve macera romanı -

llarinlrre,ıd•ıa otaııan 

e 
Corci Zeydan'ın en güzel tarihi romam 

Süleyman Na.zil ile Mehmet Ali Ayni arcmmlo 

Gizli kalmış bir münakaş 

1 ._ _P_O_L_i T_i _K_A_I 
Harp sonrasında Türkiye 

Yazan: SADRI ERTEM 
Hazp ne 1ekllde blte~ bitsin, 

TürlciYenin önünde açılan ufnkta 
büyilk manzara farkı olmayacalt
hr Önümüzde ~ılacak ufuk bü
yük bir harpten ~danıtı de\•letle. 
rin yeni bir harbe hıwrl:\nmıılan 
ile ilk t:Lbü ~ekUni al:ır,aktJr. Harp 
sonracnnm diplomasi mün&~betle. 
ri yine muvazene esa.sma daya. 
nacak, belki ilk baktŞta halledil. 
mfııj gibi görülen tezatlar yi'ne 
olanea kudreti ne de\'am edecek, 
teknik, ilim, zeki yeni bir harp 
i~in, bu harbin a.,ı ,.e gaye i ne 
olursa olsun seferber olM.a.l<tn'. 
Movuene politibsı yine ittifak. 
lar ai9temin1 doğul'acü, sflahlar 

tahdit de edilse yine be~ri mü
cadele durmayacaktır. 
B~ tarihinde her sulh az j.,. 

ti~nalarla bir beyaz harp o!moı;. 
tur. Milletlcrarası k:ıvı;:alar mılb 

ruas'kesi altında de,am etmi,,.tir. 
Bizim, b-ulh kelimesini müta;eke 
d;'ye anlamamız lügat maoasile 
ynnlrs olsa da beştti o!v!ıı \"e mil· 
nasebetler b:ıkmımdan doi,rmlar. 

Biz, her ~e~·den e\"\-.el ge1ecd 
suDıa bir mütareke S3yacağu. 81 
uyanıklığı hem mcmleketimis ıı. 
sabına hem de dünya ~-~ 
~da1ti t.ent1aı"tn ~ @li;ı 
receği l'i&rsıntıl&r namraa thıı- ... 

,(DeVUDJ 8 illll'l.I 
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Umumi meclis azalı
ğına Parti namzetleri 

c li. P. inlıhaP ~klama ~li· ı' ôil~, 19 - llil.!Jnü Okay c.wekli 
• a:m-"ı hUkUmlnnc uywa- vah. 

ı..ı.atn ..- ,_,__ E · ö u 1-
ralt (ll) kaıAcla ya.-llan yo~ıa- . nıın n .... ıası 

n ıda lstanbl umumı mec- Aslı azular: 
.ar 50 uı d · · · 1 İb l · S b. YU Lı • 4 ·· eli intilU> ewes! ıC"ın - :-a ıım a ı:- ceeoy u-
~1. ·un•·e·,ek a:rJ:klııra seçilmiş :numi mccliJ azası, 2 - Refik Ah-

as ' "e ·' u - d S ·1 i ı· t.. 11 rı ve ...... !arı ~I!! a y.ı- met cvengı umum mec ts n%1Uı.1, (Jkln ne n .... - ~ . 
lı ka.da.slan . H. Partısı nanı- fl - Recep Havlucu umumi ır.ec. 

zı d'ar 1 re.k san seçicilere bilöi- lls azıı.'Jl, 4 - Atıf Ödül umumi 
zc 1 0 a meclis n.zası, 5 - Vftkıf Çakmur 
r!rim. c.u.ristanbul Viliı.} eti cmn1yet 83.ndığt mildılr muavini, 

iare Heyeti Reisi 6 - Zeki Snyıar mim:ır, 7 - Dr. 
Kay eri l\lrbusu Safiye Erol felsefe d">ktoru, 8 -
S. H. 'CrgüıılU Sadi Bckter merkez bankası mU-

.<lalar Ka:ıa.<;ı d U:rli. 
Asli n far: . Yedek azalar: 

1 
_ vni Yağız umum{ mccfü; 1 - Selami 8ed<.'5 muharrir, 

avı.sı, 
2 - 111.hlka Manyas Rauft Man
yas e~. 3 - Muh.sin Ergin K•.ımYer' azalar: 

1 . Muhiddin Öndcroğlu 
m<"}f<:reniz binb3-0 sı, 

Bakırköy kazası 

,fi .ıızalar: 

c- kapı nahiye reisi, 4 - Dr. İhsan 
S:ımi Garan kimyağer, 5 - Yek
ta Ragıp Önen mltharrir. F -
'1ustıra Rı:~ Es:ıdlı m·ıhnrıir. 
7 - Şewi Sungur emekli n.lbay, 
8 - Dr. Orhan Tahsin doktor, 

- Mehmet Sipahi.oğlu ıımuıni 
cli:l a.zaru, 2 -- Hilm.i Naili 

.trio umumi meclis flZaSI, 3 -
cvfik Uraz Belediye tefti~ heye

ti reisliğinden emekli, 4 - Selim 
Bllol umumi meclis azım. 

Yedek au.lar: 
l - Abdlllkıı.dir ~oğa.n avıJ. 

la.t, 2 - Şük\ıme EkiUN awkat, 
3 - Hnş'ri HclvacrQğlu matban
cı, 4 - AMulJa.h Ecenıen avu
ktıt. 

Beşikta;, kaza'lı 

A<::ı!i azalar: 

l:'y\lp kn:r.n-;ı 
Asli autlar: 
l - Nuri Dnğöelen umumi mec 

lis aZ88I, 2 - Lfıtfi G:iıa umumi 
meclis azası, 3 - Rrfkı Ton~ir 
ı:mmnı meclis azası, 4 - Kizım 
;;ina~i Dersan umumi ıvıcdie uıı.. 
ıı.ı. 

l·edek nzalar: 
l - Mef'Ut Nazitı:i A}-vansa. 

rny un fo.br.kam müdUrü, 2 - Şa 
ban Ö~lçık Eyüpte tuğla fahri. 
kası sahibi, 3 - Arif Beşer }<~1lp 
te eczacı, 1- Kemal tl~r Eyilp· 
tP di..S dok~MJ. 

Fatih kazSM 
Asli azalar: 

Bombardımanlar 
ylzfladen ••• 

Almanyada 
ev buhranı 
başgösterdi 
H('lmburgda 200 bin kişi 

meıkenaiz kalmış 
Moskova: 29, CA.A.) - Stokholnı 

den gelen bir telgrnfa göre, Alman 
yaya yapılan Rus ve İngiliz h:ı\•a 
akınl:ırı neticesinde ortnyn çıkan 
ev buhranı o kadar büyük bir c • 
hemmiyct almıştır ki, hnkumet Jıu 
meseleıyi iha11ctmek üzere doktor 
J..eyl memur etmiş ve ken<llsinc gc 
niş scllthiyeller vermiştir. Hnm· 
bur:s'da 200 iblnclen fazJ.a in.san kışı 
seclrecck eh-erişU meskenden mah 
nım knlır.ıştır. Bomb:ındannn ecl'. 
len dlgcr şehirlerde ele vaziyet fe· 
nadır. 

Pasifik harp 
sahasında 

Müttefik kıtalar Japonlara 
karıı taarruz.a ge~tüer 

Londra, 29 CA,A.) - Paaltik Ok. 
yanusunda muhtelif bölgelerde muha-
rebeler otuyor. Salomon adal&rmdan 
Guadalkanal ve Flortd&dl\ .Amerlkıın 
silAlıenda.&lan Japon kara kuvvetine 
ka.r]ı k~f ta&llyeUnde bulunmu§, bl:
kaç Japon mUtreaeılnl imha edere:C 
durumunu dUzeltmlftir. Son gUnlerd) 
~2 Japon tayyare.ti tmha edilmlo, 2 

Umumi mecuı seçı. 
mı yarın ba,ııyor 

(Br.:~tarafı l ıncı saufad.4) 

Şimdiki şehir meclisi rzflların· 

1 

elan yirmisi yeni namzc<llcr Jistr. 
sine alınmamıştır. llunlar orasında 
Hamdi Rnsfm, Refika HulCısi Hclıct't 
Ekrem Uşnklıgll, Scliımi İzzet, dok-
tor Ali Rızn '\·e Sırrı Enver ,·nrdır, 
Yeni nnmzcdlcrden dördü baııkr. 
c:ıdır. 

Yeni namzetlerden geriye kalan on 
altı kl§lden birl kadındır, Bjrl emek. 
lJ generaldir ve mUtebaklei de muhte
lif meslek erbabma mcnS'Jptur. 

Parti her kaza için yaptığı naınzeı 
listesinde (o.ıııllar) ve (ye~ckler) ola. 
rak iki kıaım tefrik elml§tlr, Yedok. 
!erin arasında da bazı gazeteciler, 
tllccarlıırln serbest mcsıoklcrde çah. 
~anlar bulunmaktadır. 

Parti 1stııııhu1 lılore hel·eti rei•i 
Siiad Hayri Ürküplü, nnmzedlcriıı 
illını m{innı;ebclilc diin şu beyanat
ta lnıhınmuştur: 

" - lstanbul Umumt meclisi 4. 
nr.ü intihap ılcvrcsi fıuılıklnrı iı;in 
Parti namzellerlmlz sayın 1stnnhul 
hnlkına ilAn edilmiştir. 

1:otnnbul Yiltı~·clini temsil sili 
~erefli bir vazifeyi kazanmış oları 
hu ıııicadaşların dört yıllık caJı ... 
mn devre.">lnde mcsul icra makam
larına yapacakları kunıcu. konıyv. 
cu, ve !bulucu )'ardımlnrla Yi!aye!'n 
her g\}n artan dertleri ne careler bu
lacaklarına eminim. 

Yeni meclis arkadaşlarımızdan 
Partinin hek"'ledijJI yalnız toplantı 
esnasındaki dar fnaliyetc münhuır 
kalmayan ve ıbugün!ln ana derllerı. 
nl teşkil eden ioşe , pahalılık, m:ıh 
rOkat, münak:ı1e, temlıllk, snAlık 
gibi işlerde Jıer an artın, faidcll ve 
ardı kesilmez mesnidlr. 

Adliye Vekaletini:. lamimı 
münaıebeliyle 

T emyizce verilen 
içtihat kararı 

Ankara: 2D, (\'akit muhahirin. 
den) - .Adli)e Vekilinin dünkü be· 
:rnnntına esas teşkil eden temyiz er. 
zn dııirl'lerl unııııııl heyetinin içti
hat k:ırarının bir hiiliısasını btldi-
riyorum: 

Vur uncuıu~a 
ceza usmıe 

iay aeız mıd 
(Ha.ıarutı J tncı ~ 

ııln nık ona göre tedbirler 
melidir Bununla beraber' 
mahiyette olnn pahalılık 
<la ylne iktısadi mahj) ette 
ler alırken i in içinde bir 
müeyyidesi oldu~'Uno 'e 
<?yyidenin olıemmiyeti ZAii 
ğinden çok biiyük bulunda 
ııutmnmn~( lılzrm geJır. J)U 
rul<lui;'lllldtmberi insani 
eden usuller nrnsmda cet" 
sunun da bulunduğu içti 
ketlerin ba!lömda gelir. 

Asırlanlnnberi her ıniU~ 
öldürene öltim cezası , ·erdi 
sızlrk suç sa),Ja.rnk hırstı 
,;e ntıldıf;ı hıılde yine 
hiç bir zaman katillerin ,e 
Iann yok oltnamı5 bolu 
~iintilerck ne mum, ne de 
zası J.-aldmlmnmı_ştır. 

memlclret1er de tecrübf' 
iade etmi'Ştir. Bu sebeple 
\'C)'tl. \'1Jrgunco1ok dedfiİ . 
badi fıfetin önüne geçmek 
giinkü <'~alanıı artmbnat11 

nevi suçla nl8k:ılı mohak 
hnsltle tirilmcsi b'r zarure 
ne gelmiştir. 

JIUkfunetten on n.ltı kU 
mak lizere ununa aldığı 
gizlice elli kuru~ satan -ve 
den günde yüz lira la-' 
fırıncının ucu sabit ohıJK11 
lıoy<ıt be.5 il.. on lira ara.'fJ 
parn. cezac;ma. ve frnnının 
tll knp:ıtılma..mn kar:ır ' 
hilinJrse im türfü soiisti~ 
önüne g~ilcmcz. Knlcb 1'i 
<'Q"l cezalandırmak için fı 
patılm:~sı ekmeklerini orad• 
halin zorluğa dlişUrmeJdir. 

l - Ahmet Arif .İ,yicil amum' 
mcel)s azası, 2 - Ferit Babur u
mumi mecl~ azası, 3 - Abdülka
dır Karaınlirsel u.munı\ me:lis a
zası, 4 - lhaan NfunJk Poroy u. 
muıni meclis P-ıası. 

Yedek azalar: 
1 - Yusuf Ziya. Draman aV'..ı

kat, 2 - Fahret1..in Fclım1 Belen 
çocuk doktcı-u, 3 - Dursıın Ak. 
bay tücca.r, t - Süleyman Recep 
T&.tÇK>ğlu eczıw. 

tayyare ha.sara ufratılm13tır, MUtu. 
' tiklerin kayıbı yoktur. 2 Japon kru • 

va.zörU ile 2 gemiye IJıabe~r olmu,. 
tur. 

J 
1 - Cevd.et İlkro.y umumt met. 

Jis azam, 2 - B'.'ean B.ağcıoğlu u
mumt mecJıi3 ar.em, 4: - Sami Sön 
mc1. unıumf mectift azaıı!lt, 5 - Ce
m n!ettin Fa7.ıl Erten mnumt mee
Hs ar.ast, 6 - H!Uil Hilmi Uy
guncr umumi meclis azam 7 -
Tevfik Orıta-; umumi meclis' aze.• 
8 - Melih Arni Sör.en unıcnıi 
nıec1is azası D - Ahmet Hntit 
Yaşal'Oğfu umumi m~clis aza.tıT, 10 
-- 7.Rhft Oral umumi mec1i9 aza
sı:, l 1 - Vasfı A'ktin tUcca.r, 12 

Yeni Ginede Oven Stanley mınt&ka. 
mnda. muharebe.ler oluycr. General 
Mak .ArtUrUn kararglhı taratmdan 
neşredilen tebllğe göre Moreabl ]fma. 
nmın §tmallnde Japon mUda.rauı aat 
larma k•rıı nU!uz edici ve yanda.ıı 

sancı bir hOcum blıol&mfltlr, HUcum 
geli§iyor. Hava fuUJllti de artmak • 
tadır. 

Sayın vtılllik ve belediyenin bü 
tOn mesuJ insanJ.annın Jıu fşleri 
<inha iyly~ ve ileriye götürmek ı. 
cin ne siic şartlar içinde ne kadar 
calışhklorını görüyoruz. 

Jllilfts:ı. bugUn A\TUpıtnın 
rip \'c bitaraf bütün n1el11~ 
rinde inŞe mcsel01I isti'JıSll 

Bulgar Ticaret naz1r1 bugün ~idi çnrcleri i'e birlilt~ bit 
Romaya gid~yor tahdit ve tecziye usulleri 

Milll Korunma kıınunundıı sucu· 
nun ne surelle teke\'vün edeceği 

\'e ne gilıi ann ırı muhle\•I oloc • 
lh göslcrllnıişt ir. Bu ciimledcıı ola· 
rak fiyat mnraknbe koml.s~·onlor. 
ııın tayin ettiği fiyallnn fazlaya sa· 
tış , ilrlikl\r sucu olarıık hnhnl ccııı. 
miştlr, Viynt murnknbc komisyonla· 
rının l.m knrnrına mııholcfcl eden· 
lcr h:ıkkındn lnkih:ıt ynpılmokta Ye 

neticede tnhukku'c cıJcccJc hiıle si:. 
re malık-miyct veya herant kal'o 
n verilmekte idi. Bilnhıre ticaret 
vckiilclincc görülen lüzum iizcrinc 
fiyat ınıır:ıkııbc komls:rnnlıırınııı 
knldırılması ile hu kıır:ırJarıı muh ı 
lt'fcHen, suç sahiplerinin fiillerinin 
meşrııiycl 1 cShcdemlyece~i ve b:. 
nnenıılc~ h ciirmiyelin baki bulun· 
duğu ve esasen Yaziyell hukukiye 
ıle bir dcı;i~lltllk o'mnyıp görülen 
Hızuma binaen cV'\·elce nlınan ,.c 
karnrJarın dnhn sonra yine görlllcn 
liizuma hi nnen kalcl ırılmnsı fıze·· • 
ne suc teşklleden mı ve hareketle
rin mnhiycli lebecldiil "dcmiyccc~, 
cihetle Ci;rnt muraknlıe komisyor. 
lnnnın kararlannın meri olduıtu 
znmnnda lıunl:ırn muhnlefC'l fili cii
riim olacnğı ve lılnacn:ıleyh hu cı•. 
hl d6vftların dnhn sonra murnknhn 
lıcrellcr.iııin kıılrfıqhnası !izcrlnc 
sukut ctmlyecel':ii \•erilen ccznlnrın 
da infıızı JCızmıselecc~i esası knrar 
r:llırıa nlınmrşhr •• , 

Bu feragatli ari<aıdaşlara en mü
essir ve mfismir yardtmı yapmsk 
l18ş1a fstanhulun aziz halkı olmı-J< 
üzere onJorın mümessillerinin ana 
~ulfeleridlr, 

Sofya, 29 (A.A.) - Ticaret nazırı lnnnu ken bizde onlardan 
Zaharfe!, retakatlnde hu•ıueı kale:n Jarcık bu uo;ullcrin tntbi!d 
aetı ve dı§ ticaret mOdUrU olduğu !>UZ göriilme i \"c mcseleY" 
halde yarın Romaya gldecclttlr. bir tcrb"yc ''C ahHık ,.aıl , 

Beykoz ku.ası 
Asli azalar: 
1 - Mehmet Ali G&kçen umumt 

meclis azıısı, 2 - Feıit Erinal u
mumi mecli!'I aza.•. 3 - .Mxlulla.lı 
Vahdi kunduracılar cemiyeti :re. 

jc.i. 

laveç~ bir ~asusluk 
meydana çıkarıldı 

Burada hu şerefli ,.azlfeyi sene 
krce ya.pmı.ş otan ve yerlerini ' ''• 
no pnrtlmhıln dcfymıetll ltdsma rtev 
retmiş bulunan eski •~adaşlnrı 
~Y«ı ile anaM11. 

Nazır, Bulgar • ltalyac yenı tlca. den baVulma,ııı memleJtrti ' 
ret anlaşma hUkUmlerlntr. tatbiki l~L 1 da şic'loctıc muhwç oldu~ 
nı görllşmek Uzere halen l'\o:nnda bu. tn<-.el tedbir ve kıırRrlllrdıı.t' 
lunan Bulgar heyeti toplantılanna rum bırnkm:lk gibi :r.arnrlı b 

- Ha."Jldl Sanal ~er. . 
iştirak cdecckUr • tıccyc \'nnr, 

ASJ?l 
ı· edel< azalar: 
l - Atıf Tiryakioğ'lu :nuıliye

dcn mütekait, 2 - İbra.hlım Arın 
A. Hi83.r halat fa.brikrun sa.hip~
rinclen, 3 - Hiiseyjn Köktürk 
Bey'koz MPrJtez nnhiy~l rei'l.i. 

Beyoğlu katıasl 
A li aznJar: 
l - Ekrem Tur uınumf meclis 

nzası, 2 ...- Tevfik 'roregUn unıu
mi mecllfl azası, 3 - Ha.kkiye E· 
min. Koral umumf meclis ru:am 
4 - Has:ı.n Hnlki Ozon umumi 
m<.-cl!s a.za.a•. fı ·- Mlıtat N~mli u
mumi meclis nzam, 6 - Fnidc E-

y edelı: a.za.Iar: 
1 - Ssm F.n.ver Batur ·tıbbi 

müsta.h.zarar ıevi s:ılıibi, 2 - lbrn
hi.ırı Gültau ~. 3 -... Sudi Orl. 
yakmaz askeri tc".ıtaUt 4: - Ab. 
dunah Tcıktaş Yedikule Havagazı 
fnbrikası rnıldil'Iji, 6 - Rıza Pa
rel hesa~ mUtehassmı, 6 - M~
teba Or Şirketi Hayriye ıınuhasebe 
ırntidilr muavini. 7 - Hulfi~ Ça
tnlcah oorap fabıika.sı müdür S --
u ' ..-.asan :M'l.Zha.r G1jrdi1 Şctıreminı. 

Stıolc'~ıolm: 29, CA.A.) - soot. 
bolında mllhlım bir Mkert casusluk 
i~i ortıtya çı1t:anlnıı,tır. Sovyet tu
rizm bürosu direktörü Vııı,ill Side. 
rcll'ko ..,.e JJf.rçolc ba~a ~hıslar fe\'· 
kif edilmi~le~ıtit'. 

Fransada 300 memur 
azledildi 

J.ondra: 29, (A.A.) - l.avalin 
Fran..<ıanın lşgııl n11ında bulunma • 
ynn kı,-;mınd'a 300 heleodh~ reis ve 
azasını nzlettlt'.li ö~rcnilmekledir. 

Bir İspanyol vapuru daha 
batınldı 

Yeni meclis ikazendılh (20) gen:, 
enerJ~. el.nın, bllsf .3CVI e.~ı yCik

sck. lecıilbeli arkad&ıflarlıi yapıl". 
cak .ııı'ltı• temaslar, yapacaklan sc
çlınJCf'de, 'VC CB~alarda göstr. 
rerekleıi şHpheslı: ollln dil:ko' , e 
alftka, Partt Te lhaılkın müşterek 
milıaharelfle ahenkli bfT l.ıirleŞmc
ye ırlaşınf'a yenilmeyecek düvA gör. 
miiyoruz. 

Dota· ceplleılnde 
(/laıtarafı 1 inci aavfarlrı ı 

Stalingrad lcln yapılan ı,:arpıımala.. 
canaeında dUn, inaUı muharebeler eo. 
nunda §chrın ı,ılmaı kısnu:ıdakl top • 
raklarda devamlı taarruzlo.rlıı birçok 
gedikler agılmıtıtır. DUıman ııınıı.ıdeıı 
beri kendlnt kurtarmak lclnboş yere 
te.arruzlarms devam ctmlctır. 

.. ... . 
Herlin: 20, (A.A.) - Kal'lmsyr. 

da Alman doi§ kıtnlnrı düşmanın i· 
nnllı muka,·emellnc rnAmcn ilerlc
mc~e muvarfak olınuşlnrdır. 

l:alkevj reis!, 9 - Celi41ettin Fey
~a.z nvuıkat, 10 - MC"lımet Çetin 
emekli :l)nlıri.rc yar.bayı, 11 - Rı:-. 
ı>it rıvdar E4nniyct Bandığı mlidll. 
rü, 12 - Mehmet Emin Fenerde 
tlıccar. 

Kadıköy kazaın ' 
Asli azalar: 

endal umumi mecHs azas•, 7 -
Murot Fo:rtun umumi :meclis aza
sı, 8 - Mwıta!a Fa.rlt Aı;km u. 
mumi meclis azneı, 9 - Mıı::ıtafr. 
~evket Yunt u:rnuml meclis ıuıa.sr, 
10 -- Nar:~ Kbmı Erat umumt l - Nnci A11 Moralı nmı.ımi 
me<'li.s azası. 1 ı - &üt Özaov e- meclis azası, 2 - Reşat Başkay-.ı 
mdkli vali. 12 - Hayri Akyüı umun.i :rn.cdis azası, 3 - Haydat" 
nckliyeci. 13 - ~ Dev:rcs t'zel umu.m.t m.ecJis azam 4 -
rrıUhendis, müteahhit, 14 - Dr. Cemil Cem umumi ~clis a~SI. 

('.eşitH halk dAvAlarını daima ıı
yanıik ve yurda ıbağlı enerfüilc li>. 
kip ve 1etkfk sahnsına getiren de· 
Rcrli metbııalın ayni yolıl:ı nrfan 
~·~rclınıl:ınnılnn nslA müsln~ni dr. 
sıllz. Bildirici ç:ılışmalon :ırasınd.1 

Fort de France,: 29, fA.A,) - yardımcı bir ruhla gösterecekleri 
(Martin~ "Andres Tiamlre7.., t~., tctblr ne kn<lar klJnıctli ol:ıcaktır. 
panyol gemisinin 19 Eylülde Ant1! En ıılhr lhar.p vazivelleri iclncı .. 
~denizinde yıılbancı bir dcnlznltı t • -;ulh ~nrllıınnı fdnm~ cllinneni~ 
rıtfındım h:ı-hersh:ce batınJdığı MI mıach:eslnl f!Österen eı.~h: şefimlz:n 
dlrlhncktcdlr. MOrelleoot 1n dalııl emrinde ve «'lnıfında tam bi rk 
olmak üzere 71 k!~iden 28 i kurtr. halinde yapttan h•i ''e nrn~rT. r:ı~ı:. 

STAl.INGHADDA SON YAZIYJ;T 
J\loskova: 2!1, (A.ı\.) - Rcuter 

ajansının hu~usl muhabiri lfarolıl 
J\lns -bildiriyor: 

Yeni tunk ,.c 30.000 kadar tııı~· 
piyade kuvveti ile sen iş rnik~ astd 
y.ıptıklnrı tnnrruzl:ır netire ind-: 
.\lrnaıılar S;:ılJngraclın ş:ıııul halı 
mnlınllC"lcrin<lc ciddi bir il rlC'ıne 
kııydelınlş~erdir. Dü~nıı:n, muc!:ıfi • 
lt're nıu:nrnn sn> ıcn üsliin Jmn et • 
Jerle tnnrnıza knlkm15tır. 

nlnhHm-ir ma h. ıh' •· h • ' ...,. • ıc ır tJun eder olmamıştır 

Suat Glz doktor, 15 - Or. Semi- Yedek ~r: 
ı amis Tezel doktor, 145 - Htise- l - Kemal Erel bakka.? 2 -
'"İn Bektaş 1tobert lko?lıej müdürle- Muammer Şenôz cmiiı.k sah;bi, 3 
rindcn, 17 - Mehmet A:,1i 'l'iney Hı\lll Fikri Toton emekli aı . 
Zi1'3At Ba.nkası müdürü, 18 - ls- hay, 4 - 'Rebii Ref:l.. Gorbon ll'•

Petenin -bir proto.toau 
Londra, 29 (A.A.) - Alsaı Loreıı.. 

de Alman!ann hareket tarzını, mare. 
raı I'eten Alman hUtmmet.ı nezdlnd'9 
·pnıtt'sto ehııl:tfr. 

maı: Somer cezacı, 19 - Halis mar. 
ı, . 'lal" tıs Bank3SJ mtlrl'ftrn. Sarıyer l<azuı Çincle petrol bul-.ındu 

'cfok naalar: Asti aznlar: 
1 

Cunking: 2!1, (A.A.) - Sin'kinııg 
l - Nnıl Soydam ~J 2 __ . 1 - Dr. Ali Turhan ınnumi mcc da petrol sıılınları J.:cşfeclilmiş ve 

Celil ~-ıirJ Bek.er awkat: 3 _ . lıı ~:a.sı. 2 -- Sadi Özdeon uınmnıi nme1i)'a'ta derhnl hoşlanmıştır. 
i .:rtcv l~t ıli Emniyet *lciiğt Jllll. mccas aza.~, 3 - Tmik Anıca o 
·a.Bcbe mtidUrü, 4 - SiTn 11'ı1pıı!'~ umumt 11nCC!.1S '8.Jllıll,_4 - Ftırit Ha- Zongulc:Jaida iki iftan 
tüccar, 5 - Snlaııattin ~t Ba- ınaı umunıı meclis azası. müessesesi 
le - · .irketi tııemuıin mildiirii 6 - Yedek aa.lar: Zong.ulda.:ıtte.n verilen mtlWna.. 
, er. ... t Halil ~tay mı:ııı ~etesi .1 -Arif Şa}'lan nıüteahhit, Y. ta.~ ooada. aQ.1mMı ~-
İc;t:ı.nbul muhaliri, 7 _ Esat ec;.: <D'.:Jll_1a:'• 2 -. :u.suf Mal'd'in Kollej •tm'lmıt oıhn noz sıı.nat. ıc-nstfıtilsti 
ma.I Paker cme.\Ii ha:rioiye memu- i'lditrbi um'llm1Bi, 3 - İS'!llrı.il Hak. ıle tb.rct orta oku'ıu yarın ça.lrş
ru, 8 - ltufıta!a Ha~ Na~cı kı. C'antlirlk emekli subay, 4 - mı:ı.ya lb~layaıcaktır. 
kjrnyager, 9 - Fl:lip ôüaynak e- Nırn_et GUnııydın c. H. :r. Emirgan Zongul8akta iki haımıiyyetli 
rr.ekH ;.crn roemınıı 10 _ Cc!tilc <>cngı 1. H._ azasr. 
l'ikrot Onuralıp Sa.Yan, ll _ Ali Vtıküdar kaza91 zat 
Mazhar Pamir ddktor, 12 _ Ni- Aıılf azalar: 2ongu•dak 1iseBinin ?an:J.si olal' 
~azi Yücel e-tndtli Q\1<af mödUrü , 1 - Faruk Dereli umumi ::nec. ttlecar<l0 n Mehmet Çelikcl ora çc 
J3 - Feyzi Cin ecr.acr, 14 _ Ma~ iıs n:ıı:asr, : - ~acit Zekeriya o~ ·::.ık ~ırL~cın.c ku:umıına iki yllr; 
hu Aygen &yn~ı. 15 _ Suacl Ka- tar umumı ~ecns aZM't, 3 _Mı.:. j lırn, yı~c tü~a~an !3ay lh;an 
raosman tüccar, 16 _ Fa.tmn Ak. ~arrem N~lı Akdoğ umumt meç. BOT~ ol,~re Qlft ~~ın h~ye 
yol Bayan, J7 _ Hayri Çn\•<!nr lıı:: azMT, 1.- Kl:.mil Nayman u- ct~ıl}l~r<l!.r, Kcndl'crinı takdl.r e-
Moda. t'Qrzihanesi saJıib5., 18 _ ııruttnJ meclıs a:ı:ıı-1. ~nz. 
HUsnü Ciırican. emekli posta mil- l'edek a7.31Ar: __,, ___________ _ 

- 1 - Vahdet Pckd mUten.."ıhit 

iNTiKAM! 

ve olm:ıyacaktır.,, 

Londrada dükkanlar saa\ 
16 da kapanacak 

VttJ, %9 CA . ..\.) - İlduclt~orlndcrı 
tubaren Londra dDkklnllln a kııam. 
saat 18 da kepenklerin! ~dlrmtıı bu. 
lbnacaklardır. 

Dün. ı\lrıııınlnr :ıRır knyıplaı :ı 
uSr:ımışlar, f:ıknt murnffokileller 
elde etmişlerdir, nir r.olrnk dört ı.r. 
re C'I <lc~iştirm iştir . .Mulınrebc GCl'" 

Bİİ ndliz <lcrnm ı'lınektcd i r, Ş:ıf 'lk 
s6ktii~ü Yr'dt sokağa hiıkim ko'a'l 
füıçlar yalı11z hırrncln 355 clilşm:ın 

1 1 
cesedi !inymı~lardır. 18 Alman tarı 

Ne dememeli 1 I ı.ın ınhrip ecınmişlir. 
• • YoroneJ ceplıcSinde, Huslar şld 

Aka . delli bir laıırnızdrın sonra nü mı~ 
d lbir GlhıdilzlUn diln3dl fıkrasrn- nın elinden hlr kaç sokalı seri ııl· 
a ya.n~ ibmı.1tdııı..JI. Ostadm mıtRa nnı\':ıCCnk olmuşlardır 

yazdrkla.rr or.nek Bavılac.iiğx .u.:.. S" · • • • 
.b • •• . ~ ın:rnvmo kcsımındc, Lenintırv. 

u?1 f.l'e\~ttndtd iStGyorıw.: dın yükünü hnfiflelmek için tııor • 
şı tun l rıı. Yodelti doetlan- ruzfor dc,·am clmektedl 

nun lll'O.Slna stirdcli ol8l"ak katış. r. 
mak üzereymişsin.,, SOVYET TAARRUZLARI 

Bu s:ıtır doktor Galip Ataç'rn 1.onclrn: 29, CA.A.) - Alman ac;-
1stanbuldar.i :hasta.ne ~imli.- kert mahrJllerJ, Rnslıırın Stıılingrıı. 
t,inl blraknm.~ Ankanı.ya giclip <lın cenubunda ve şlmnllncle ltnrşı 
,Ycrleseceği ve bütiln himıetini taarruzlara 8Ct'I iklerfnf k:ıhul e•. 
radyoya v~rcoeği ha.beri ll7Jerine dllt'ktedirll'r. 
yazıleyor, Berllııdcn gelen hıı.bcrlcr. ı-<:rıup 

(Katıs) iböyle k.cndi b~ma 'bir tnrı yapıJıın taarruzun Volg:ı nelıri. 
Ed okluğu zaman katma, bn3trr. rıin öte y:ınmdan ~elen kuv\'cllcrıc 
ıma demC:< olu!!'; fnkat ~a.~. ~·ap~lclı~rnı füldirmektedir. 
e&ki t:ıb'.rile b:ıt- m.Uşarelcot fiilidir \ olırnnın Alman kontro)(i ııllın-'n 
ki bil Oir.i~ girmek, birbirine ka- olmadıl:rnı Berlin bö;> lclik:c itiraf 
r.rnıak anlamı vcıir. clmt'klcdir. ~ ı:::.YAZAN~:"cı:Hİl..,.E.~~ 

2 - Celat Kocner avukat, 3 -
Sadri Se\·en er>ıekli albay -t -
~n!t Aktan C.H.P. Kısıktı 'nahiye 
rdsi. 

Maoe.ra ve oinnyet :roman~rın·n Cümle bize (kendi kendini kat- SOVYF.T CETEl.ERfNIN 
en gij.ı:e}i o'an bu ~sor Haber ga.. r:ınk) dan baıh~tUğinc ve özM . FAALİYETi • Eğer rubumu~un hayat 11abası 

vUcuaUmUzUn eb'admdan tbuet ol. 
r.aydı den~lert glSklerf ve lAyeten!hl 
hatıraları hls!ede'bfllr mly.!lk? Demek 
kt Waıılyııtı:nıl'l çok ıma\t yerlere k11. 
drır tecın•Uz ~deb!llyor; b&lbultt de. 
ı kleritle b&kılıraa lS!Umde muarı bj. 
ı, UWlV'\"'Jr.:. mUuade yok! Nis~t..stz 
'lir lnk-.J&pl 

zetcsi tarafından forma halinde ( fail) Sı!"n lkelimesi olduğuııa :'ıfosko,·a: :rn, L\.A.) - Sovyct 
Amerikan zenci 'C!nerali ncşredff~·or. göre mutavaat maruı.,cym verecek hnberl~r bürosunun bildlrdl~lne g;) 
Avrupa harp •ahn.ennde T k'b" "h I . . o:an bir ekle kullanıl.nvı.<Jr, (katrl- re, Knrcllde faali~·cııe bulunan C<'. 

8 1 1 1 ma etmeyımz m:ık) <1cnilme.si JAnmdtr. Bu tak. lrlcr, bir tiren köprüsllnil, iizcrln • 
Li>ndrn, 29 (A.A,) - .AmerJka ord'J <iirdc cilmlenin faili, yani katan den i('! mihver nıtkcri ile dolu bir 

tunda biricik zenci generaı olan gene. Habt-r gıu:ete&.ni okume.k'n av. r-ayılsa bile y!nc keli.mc do~ o- llren ıtecmekte iken, Jın,·nyo uçur • 
ral Davta, Avrupa hıırp .. hnealnd<ı nı :ı:ıı.mandl\ pnnı"WI bi'r kitap el.:le hır. mıı,Jıirörr. 
vulfe al.ıxıııtır. Şlmd1 burada teltl§ - etnıit olac.ı.1mmz. Böyle cilmlelerde (katıld) ele- Mühim miktarda A'ınan askeri 
ter yapmaktadır. :====.=.-:.-=.-:_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:, meli, {ltatrı:;t:I) dememeli. ölmüştGr. 

rranıada tevırıt 
( /Ja ·taralı 1 nrl < '' 

kclilmelcrı bcklcnmC"ktedir. 
edilen crkekJcr ise Srıinl veıı 
lınllesinde topl:ınmıştır. ~ıı 
birinı:-i ltunun lll'lndnn berı 
merlknlı tu!.1ğın bulundııRtı . 
csne tecrit kampına gön•ıer 
leri tnhmin edilmcktC"dir. 

Gece elektrik cereY' 
kesildi 

1 
Diln gece snnt 21 de "'\ 

clel.!rlk rııcrl,ezlnde bir k011 

duıtu ıcln 1 tnnbul eihotlnlll 
trik ı-crc;> tını bir müddet 1' 
lel,ııl yenler 'C itrnlyo ı;t' 
miid:ıhalc elli~i cihetle krıt'.1 
rncmlşlir. ----<o>-----

Gala'~asaTay Ank:ır11° 
~;ıç yapacak 

Anlrnra• 29, CA.A.> - Jl(i 
dı~ın:ııza söre. lstnnbıılun • r 
r Y t ıl,ımı Cumarıc~i ,.e p:ıt 
lC"rı hirer nınc yapın:ık uııcte 
rfmize J.:"leccktir. 

Bu mncl:ır, Dcmirspor ,,. 1 
lcr birliği takımları ile l ıır' 
tır. 

-0-

Mnliye müıtesar mı1a"1 
Anknrıı: 29, C\'ııklt nıu?ıi! 

den) - Vnrldat umum nııl~ ,
ıı:ın Pırnnr malivc vckliltfl 

~ d·ıtfı. 
~nr munvln!l~ine 1üyin e 1 

Nafia Veiı:Hi KonY•d: 
.... 2" < > ~,r .n.Onl n: "• A.A. - ) 

kili Genemi Ali .Fu:ıd Cebe~, 
l iv• ~ant 1G da şehrimize gelfll ş , 

d'J•ff 
Bulgaristanın yahu ·J~ 
elbiselerinde yabud~ 

İşareti ta.,ıyacakl 
Sof)&, 29 (A.A.) - Bil 

dakl ya.hud!l,rln elbtaclerıııtrı rf ~ 
ycı'leıinde altı kö§eli bir yıl~ 
ma~a mecbur oldultıannı bil ~ 
rl\rnl\mc bugUn yUrorıntte gır Of 
dlr. Bu emre itaat etmıycnW 
ne hııpls ve 100,000 ıeva ~· 
na ma.bk~m edil• oeklordJr. 

izzet Molla'clan 

rabul etmezse <'anln? ~ 
oldur frti~ gelcrt: ~ 

De!til erblb-i a."kn. <') I~ 
clhırn f et)a, Jtl,. 

Dokunmak mııhtem"lılir 
pe3klln·İ 1 

lUb&r-i ana olmn"'+ur f 
1 

iııtikil "' 



"Hibrıi zt.va ve romancıl*,, ad
lı maka.lem.izde bazı tashih hatala
n kalın.!ştır. Bunlardan bir lr.mmı 
dblı'~lerin Jeli§inden anlaşdQt ma
ı:~. Ancak makalenin 35 
inci sabrında "•an 'WJlleD ye
rine "sistem vemıeyen'' ob.ca.ıc 
maJtıslenin eonundüt llkrada d~ 
cilmJe §Öyle olacaktır: 
kavra:r.,, 

''Felsefe mUcerredi a~cn aa. 
rıat müşahhas realitenin n.ılıun'1 
ka Vl"al'.,. 

-----------------=S.E. 
On vilayet ve kaza 
merkezinde Aktam Kıs 

Sanat Okulu açılıyor 
Aakara, 19 (A.A.) - Xaıırlf ve. 

kllljğlııce Marq, Ur!a ve Tokat kıs 
enatjtUlerine bağlı olmlllc Ozera bll'e: 
ak§am kız sanat okuıu açılmuına 
lrarar \'erilınJ§tlr. 

Ayrıca Çorum, Amns) a, Nilde, 
Burdur, Mersin, Ödemiş ve Akhlu.
koza rnerl.:ezlerinde de akfam kız 
sanat okulu açılacaktır 

Bu ders yılında öğreti~e başlıya _ 
cak olan bu okullarda öfrenlm çatın: 
geçfrmıı genç kıa!ar ve kadınlar da 
devam edeb!leceklerdtr. 

Beı iktaı halekvinde 
konferanı 

Beşlkta~ kaz.sı idare heyclJ r .... 
l'll Zühtü Cubukçuoıııu bu akşam 
Be~lkıa, Halkevf aalonuncla saat 
18,30 da (Belediye ve Be'edlve se
çimi me"'ruu ctralınd:ı bir konfr. 
ran., verece'kıı~ . 

it arayanlara 
C.H.P. EminiJnll Halktvi l~bul

m •'\urlarma Yrırdıtndan: 
Milteaddlt Fabrika ve Mllesselt'

Jerde mllnhaJ •azlfeler v:ırclır, ?ş 
arayan vatandaşlarımızın hü~ııüıh·ıı 

varakası ve iki foto~arıa birlikle 
Nuruosmaniye avlusundaki yurd:ı 
mür:ıcliallnrı. 

<:aııpra1c .. çlmtal C..fa ehllek 
isteyen }'Urddaşlnrımuan her IOl'lıi 
kolııyhk göslerilir. Kaıancı aı olan 
i<:lere ,Jrenler muhlelil şeklllerde 
yardım görürler. 

M e,nurlara odun 
tevziine başlanıyor 
Keıll•lt ••'8 ı,s Uradall, lleııımemıı 

790 lnlnlftaa ve tılEllOı vertıeo811 
VilAyet memurları kropcrntifi 

llevlıet tetkili.tında Çal11811 Ucr-ct
li, mae,lı, s;tlndelikll, mütekait, 
dul yetim gibi maaşları mut~ct. 
ler tarnfmdan dağıtılan memur
lara aylık maaşla.rınrn yamı ika.
dar kred' açaceJctn-. İstiyen1er bu 
kTedt iie odun, kömür alaıbilacek. 
]erdir. Tevziata ay başından iti
teftn başlanacaktır. Odun almak 
isriyenlıeır bir çekiden az, 10 çdki
öen fazla alamıyaeaklardır, Bir 
çeki me§C 00'.lDU 8,5 llradır. I<e-

Kok kömUrU tevziatı 
gene başhyor 

Maiaza ve dükkanlara kok 
veribniyecek 

siJı.ınemll oMı9k alacak.:ara. 700 
kutıl(tan verilecektir. Gürger., 
k~tane karışık olaraik keaılmi' 
800, ke&Jmeınit 760 k\lru§tur. Me
murlar bunu dtirt ıtmitte ödc-ye
~klerdir. Kömür almak ıiı' iycnlet" 
de ıoo kilodan u. 1000 kilodan 
fazla alom."')":lcaiklardtr, Könıı\rO.n 
kil08U 10,5 lkıunıştu:r. Kömllıilr. tev. 
zii gllnü ileride iln edilecektir. 

Huhusl mU~lel'de çalışan 
ortaklar a.ncıık peşin pam ile kö
mür voe odun a1ahl1ece'klerdir. 

istanbulun 
kurtuluş bayramı 
Sah ıünü için btlama 

proıramı hazırlandı 
l&tani>ulun kwtuluı ba.ynunr 

geleook lllllıı: gUniktilr. Bu mUna -
sebctle v.ih\yıet ~ kutlama prog. 
raım hull"-.,tr. O a\ln bir ge. 
çit roemıi ya.ptlacakt?r. Geçit Te6-
ml Sulıtanahmctte ba.şlayaaıll ve 
Tebimde soına ıcrecelrtir. Reer.ıI 
daire'er o gün U.tildir. 

Bazı ölüm haberlerinin altında: 
"'lelenk ıetirilııı.emesi rica olu. 
nur.,, kaydını gördükçe !!le\ inirim. 
Bunu bot \'e yuslz bir ha&euba 
nrenler, istedikleri gibi clüşün
ı.tinler, •n, •·v-~nk,, lcre bu nck
tadan bakmıyorum. Ölüye aB:rgı, 
bllttın dinlerin emrettiği bir ~l
dir. Omular, eller üstünde «'e• 
ııaze arabasında. bir ltlbut g;ter
ken, selimlanz. Bu, bir ayrıhs 
&aygısı, bir veda hörmetid;r. 

Her milletin, kend.:ne göre bu 
uygr bahsinde tQttıniu hir yol 
\Ur. 

Biz!m yasımız, sessiz ve grist ~
rişsizdi.r. Oeeıaıe alaylannu11. 
dünya ıll8tinden, fani yaldıdar
dan bir gölge dü§irmeyi.z, Fakat 
toon yıllar.ı. kötü b!.r güren.el' pa. 
şinde kotımata baş .. rt. Celenk 
banlsmı en zararlısıdır. 

Balan, aramızda değerli bir 
,·arlık tıöaer. Bir ilim veya bir ... 
nat ph~'y'Ptini kaybederiz. S1t11ııt 
'e ilmin, ne mü!lterisiz 'e tslih
t(jz bir değer olduğu malüm. ônı
rtl•ö ilanlara vueN& didlQfn a
dam, kafumm fosforundan, tt
klnam llltmdan sermaye ayıra. 
maz. Pir a.,kma kendini harcu 
, .• yavasmı çok bre hem ökalb, 
hem yobul hlrakır. 

Bine, tutar onun tabutu önün. 
de ~k t•"1url:ın yiirütiirllz. 
Gttlrer, karanfiller, lftleler, hti"l. 
•• Mitttn ~i(ıelder, dönyanm en es 
ııaiirııöl gtiselliklerldfr. 

Za~ ~'kkat edersenis, bu Çe 

~ daha aeml, killıe havra 
ıı~luJarmda solmap bqtadtjmı 
görUrsilntiz. Çftleıılder, üstlbte 
yığılınca, da, ortada ç.iğneamiı bir 
bahr«len başka bir fe7 kalmu \'c 
meaarlıp bir yerine, binleroe ee
naze götilnnut oluruz. 

Dlhı. sevgili bir W.t. bana 
"Sent Antuvuı" kilhesinde tıı.la"t 
olduğu bi'r eenav..e töreninden ~
Eeder'aeıı: 

- Avluda, iÇerde dedi; yüz oe
lenk \'ardı. Bugün en uema an
cak elli altnuş liraya yaptınJan 
bu ~eakJcr birbiri u~twıe yıiJ?. 
dı. A~ya uğmayuılan da cix
nıeyerdr tHkıştrr<'lılar, En htc de 
iki bamaJ bblip uzanclı. 

Dinledim 'e keııdi lnanaşn:> bir 
kat daha kuvvetl;ındl. 1 üz r-eleü, 
bugün en. aşajı bet bih lira t.ut"r· 
Bu para ıle lıelkl ö?~in ~a
rı feltıkette-n lnutanlabitir. O.tar 
muhta,e defiheler, ha çiçek }Mlra. 
lan meseli, Kmlaya. Dari\11«'.u-. 
ye, 3urada burada knnılmut olP.·ı 
flkara e,mjyetlttine hediye e Mc. 
mez mir Böyle yaparaaıs, hem .. 
JUnttn ruhu, sebep olduja bt1.Ytr
la lid o,or, hem e memleV.et 

0

'1-'\
nt• ı, ~ lJlr fatafata kulba~hk. 
t , 1 urtuhır. Şu ~elenk it-tilbaaa 
ıırtıl< bir son verelim \'e s Yll· 
n· •.. cömertliti'mizt h~ten 
f • el .. ·ı uir hale koyalım • 

H aklu Siiha Geagin _...._ __ 

Bu ayın ilk ha.ftaemda evle~ 
kok köm.ürU tevziinc başlanaca3c. 
tır. Evvele'? beyanname veren her 
Jrese sıra numaraları da#;trl~tt. 
Bu numarolar gazetcle'l"Le ilAn o.. 
l'ı.nacaktır. Ya'nız, ticarethane, 
mağaza, dttiA.n gdıbi saba kul. 
lanan yerlere kok kômUıil vcrıl. 
memeat. için d-On i.ktısat vekA.letin
eıen emir gelmiştir. Kaloriferli a
partnn3.nla.ra, kok veri:Lcoektir. 

iki hırarz hamal mahkUm 
oldu 

Sinema locasında 1 T raş bıçağı ihtikar~ 
Belediyenin otobüsleri bir 

kaç güne kadar i?eliyor 
Recep YAna& &dında l>ir hamal, rezalet Bir 'diccar milli konmms 

kcnm.ine teslim edilen m.Uhlm Bir kadınla bir e ·kek hapıe mahkemeaince tevkif edildi 
miktarda manifatura eşya.ısını ye-

Tra.mvay :da.resiniı1 Amerika- rine ~yere« lk~ ve ar. 'DlahkiUn oldular Gakıtada, bankalar c~ıı • 
dan ll!m!ll"-adrğf otobüslerin do- kadıam Receplıe birlikte mttlıte'l'l Bh' kar. ay evve, ı:;ehrimiz de ellrktnlt makcmeai ve saire ti-
Jruaı .İı'lkender:iyeye gelmişti. Oto- , ~ sa.tmıştı:r. ncma!arnvla.n bir'sinde Ayten • _ careti~ ufrelan Andon Kuqoğ-
l>Uelıerl şehrimize getirtmelc üzer~ Asliye aı'.ttnCJ cea mehkcmcsl <olnda bir kadınlı!. Tarık adında bi- lu a.dlndıa bir tacir, T5 bl..n adet 
lsk~der:iyeye siden Tremvay ve dün bu iki Receıbifl muhakemeeinl ri~i 1ocado. ~çimslz bir vaziyette ' Buse'' markalı tıraı bl!:ağmr 6 
elektrik iş'"r.i um.ıım mUdtlr mua- ! b'tirmifş, Recep Yılmazı lbir aene, !bulunmuşlardı kunwtan ee.t'biı ıuı.tde 4,5 Ku1!'U§
\inl Celal Geı'meyanoğ'lu, tJılln ıııeh öte~ Recebi cl:: altı ay mllddctle Asli~ ~ııedi.ncl ceza mahkeme. l tan fa.tva vermı~. ~yleee 112!S 
rimiae dönmti§tUr. Otobl\sleıin hapis o~mna ma.hkWrı etm,i.ştir. sine verilm kadınla erkek muJıa- lira ga.yri~ııı :kıh- tcmm etmhı-
naklf için ve.18.it temin ~imiş ve • • • _ k~1eri sonunda 2 şer ay 1:5 Gr tir. 
!i'hrimi~ getiri1m.c&i. ir.in aı1!ka • Sırkecıde hır ceset bulundu ~n mUddetlc hapis cezasrna çar. Aı:.doo. Ka•poğlu yaikala.nımt§ 
dartaro teslim edılmi.c;tir. ve milli korunma mahkemesine~ 
~ ,.. JrM M.,, ~ Dün Amil Bktmeieide ~cu •· ı ı:ılnıışlardtr, tıcvtdıf ·-~· •• •. 

rehıim'•llc bahnacalctır. Banlar Jonu idilde, dentiıııle iki aGft ımı. -
Bcyuııtla Ha.rblyw aruaada itle- dJfı uıl&fil an bir er4ı:ei: ceeedf Okul dinktarlerinin düalrü Danimarkalılar ham madde 
• ~ceirtir. buhınnıuıttur. t 1 tı 

ee.edin Antranlık oflu ~ op an 11 almak istiyorlar 
Çakmak tatı karakçı11 admda blrf9ine ait o'dufu an?&4'1- U.C ve ona okul clirütörleri 

RAŞiD RIZA TIY AT ROSU Ankara caddesindeki hanlarda.o 
biriainde otura.o fühat adJnd• bi· 
rinin ks.çak ça.lmıakta!it •ttığı ha· 
her alm.mLS, dün yakalanm!!.d.rr. 

11111, öllm tıebehinln tahkiki Jçin maarif 11tUdUrilnUJl ~kanhiı al. 
morga bldıı9mıı,tır. tında bir top"antr yaparak oklllla. 

-- rn defter ve ,kitap ihtiy!ıc1 ile 

Danlmaıbdaıı lehdmildelli 
tıacirlel"e .. len mektupludan Da
nimarkalı!ann memleketimizden 
hU8Ul'l t-a'\a:sla. !Dal ahnak istedik. 
leri anlqmna.ktadlr. Dan.im!U'b _ 
itler, mcmlebtimilJden ham macl
d e alıp llDuk'aıbilinde maldne Ye 

~ne aık.."Smr "-erme-le fB.tcmeJd.e. 
dırler. 

B.u.t.DE PiŞKiN beralıf>r 
Her alqam .... (Zl ,80) da 

B il ş T E o E L ı: N Nihadıin oda$"11da tam 8500 a· 
Vodvol - ı - Perde det taş bulµnmut, bunlar mU8:ı.de· 

Heyet (2) İlkteırtn cuma akıamı re oluna.ro.k kaı'aJu;ı asli~ ~inııl 
Kadıköy Süreyya SfnaD1&811ldadır, • ecosa ~esine verilmittir. 

ky16 yatı vakfını evde geclrdlyse, yarısını da dııarıya hasrediyo~ 
cl:.ı .. Bu dııarı mefhumu daha ziyade Kordonu ve Firenk mahatieıini ifade 
ediyordu.. l:vde g~en zaman da hlc bir suretle ıa~ln ve ıönOk saatlerden 
ibaret c'~oildf.. 

Babası ile anasına ait misafir toplantıları dııında bRe kendi dostları 
olan kızlar Leylônın evinde birl•ıirler, türlü cılgınlıklar yaparak, ve sıra 
i!e pianonun baıına gecerek gülüp eilenirlerdi.. Leyla çok iyi piano calı· 
yordv .• Ve tılılô bir ltalyan hocadan ders almakta devam edivordu .. 

Altın fiyat!.:•n kayıt ve bl>vl 'salcn etraft'lda giS
rümıüşlerdi.r· G«en yıt son!.lllda 
toplatl!lan kitaple.r talebelere da
ğıtılacaktır. OlruJ idareleri kifı+ -
~1hk birliğiyJe ~t"maB ederek def. 
t.er temin edecdtlerdfr. 

OOn bir Repdj.yıe altınmrn fi
yatı 32 lira 75 1nmı,, kil'f;e Altı
nın ~ g1r11m fiyatı i9e ~2 ku. 
r~. 

miı olduklannı c!üıünerek onlara lıarıımak istemezdi ... 
Her holde Necl6, ablasının güzelliğini, ablasının cazibesini kıskanı· 

yordu. O, ablasının etrllfını saran kalabalık arasında bir yetlnı cocvk vo· 
ziyetlne düfm"kterı ıztırab duyuyor, buna tahammül etnıekten ise odasına 
<ekilip yalrıız kalmağı, voya kendine uyan birlıi ile bahçede sessizce do 
taıınağı terdlı eyliyordu . 

Bu s~bepten ıki kııkordeı orasında, ka11ıhklı bir ıevgi yoktu.. Leyla 
da, N~cglCı.,ın b uhusumetkôr vaziyetini analmıı, ve ona ıefkat ile mukabe
le elmek lstemiı ıae de Neda, bunu bir merhamet te16kki ed•r-tk daha cok 
kızmıı, hal ve tavrı ile ocık mOcadeleye taraftar olduğunu ~temıiıti .• 
Ondcnt sonra leylô da kızkardeılnin düaünce ve hareketlerine aldırıı et. 
fl!emeO~ ~a;lamııtı .. Necla, onun icin zararlı, ve tehlikeli bir rakip ola
muzdı. Klmı•, erkek, kız, onu bırakıp Neclanın tarafına gecemezdi.. Hır-
cın kız, varsın ettiği ile kalsın.. ' 

1 8uıunkü rad~ 
7,IO Program T,32 'f11cud1hnUsQ ~·

lqtıralım 1 ,&O ~ 7 M _ 8,IO rali. 
yo aalon orke-truı. 12,30 Pzoocno,ı, 
12,33 kan11k program pi ll,4t5 a 

jana 13,00 - 13,80 Pefrev, Semaı. ıar 
kı ve türk.Wer. 18,00 Program 18 O:? 
Fallll heyetj 18,611 radyo t'&n1 orku. 
traaı 18,SO Haberler 18,46 Yurtho 
aeeler 20,115 Rac!7e gueteırt 20,615 bl 
halk ttırldUU öfreni:voruz 2100 konu 
ma 21,115 bir •e Ud piano ile caz par 
çalan pl 21,30 temllll 21 '50 Riyııaet _ 
c:tlmhur 1ı&ndo1U 22ıl0 Hcl,>erler 22 5 
kapanıı. 

~ıı avva kı Yakıt 1 
IO J!lyl(&J 811 

Pi1ua 

Leylônılı husu$İ toplantılarında da, asıl aile toplantılerında oldutu 
g'bi, çokluk ıum ve frenk kızlarında idi .. Macit Bey, gOmrOkteki vaziyet. 
dolayısiyle, hemen bütün lzmirin ileri gelen, ithalatcı ve ihracatçıları il• 
tanıııyordu.. Svnların c;oğ" da rum veya frenkdl... Aradaki karıılıkh men• 
faat dolayısiyle, iı münasebeti, dostfuk mDnasebetine kadar Clkmıı ve bu 
suretle Macit Bey her unsurun zengin tabakasına mensup ahbablar edin
m :ıti •. Macit 6ey ailesi tesettür hususundaki 111üslünıan usulOnü, yalnıı 
müslüman dostlarına tatbik eder, rum ve frenk dostlanrıa karı• d• onla
rın kend; tanlnrı Ue hareket ederdi.. Bu tan toplantılar Maclt leyln ka
rısı ile kıılaı ına daha fazla serbesti ve zevk temin etti61 lc;fn, bOtOn ali• 
onları, harenı ve seltımlık usu'üne tercltı eylerd1 ••• 

leyltı evinde misafir kabul etllledlği zamanlarda, Kordonôa 'ile frenk 
mahallesinde oturan ahbablarına cok kere yahut, ve baıan da anası 11.a 
beraber, zlycret!er yapar, coğunun sahiplerlnl tanıdıtı. IGkı eıya mata
zalarını dolaşır, ve gününü hoı gec;lrirdi •• 

Zeıtın aile içinde, değirmenin suyunu tımln eden Maclt hyden ıon
ra, en nüfuzlu ve ehemmıyetli iki uzuv, Leyl6nın anası ile kerıdisi idi .. 
Mocit !ley "''muıi~t koltuğunda, nasıl bir nüfw sahibi ldiyse, kor1$1 ile 
kızı Leylô dcı, aiıe icinde, hemen ayni nOfuzu taııyorlar, ve aıle prestflin. 
müsovf denll•bllocelı hisseler ile tonıamlıyorlardı.. Asıl Mnclt leyin karısı 
ile büyük kııı Leyla arasında bir rekabet meonuubahs olabilirdi.. ÇünlıO 
het1h kırlııno yeni baınııı olan, Perhunde Hanım, yQfından he"'en on yaı 
kOcOk göriiP1ecek derecede tazelliini ve gGıelliğlnl muhafaza etwıit bir 
hıdındı.. Birıotlan onu lnıu Leyta ile yanyarıa g6rdükleri vakit, kendile 
rinl Ud kızkardeı ıandıklorını s6yferlerdi. Ferhunde Hanım lıtvnun farlundv 
idi.. O, lstanbuldc bir pc11Gnın karısı olClft annesi Çerkes gOzeflne cek
miıti. ~lori, Leyltnınkflerden daha acıktı. Saçları onunkilerden daha 
ıorııındı. Leyt6dakl turfattdalık aeızetine mukabll onda da olmuılulı tCl<!ı 
vardı •. Birini dlierlne te·clh eden olsa bile ikisinin de O)TI ayrı amat6r. 

lerl coktu .. 
Onun icln, ana kıı, rt1lılp olmaktan ise müıterileri ayrı, şerik olmağı 

tlaha muvafık ve pratik g6rMütlerdi .. Rum ve frenlı tOccarfarının, lıomls· 
"ncularınıl' yoılılorını Ferhunda Hanım, genclerini de Leyla Hanım ağır 
le1rdı .. Nlho~ı arad• bir, bir gencin Fertıurıd• Hanıma bırakılmasına mu· 
kabil bir Yoflı cfc. Levtav- d.-rrolunurdu.. Bundan aile ekoııomis: zarar de 
IH, fayda g~rürdü .• 

Un: 33-38 Gu: 100-120 Uztın 
M--61, 1nctr: '5---46, Zeytinyağı' 
13~1&15, P1rtnç: 82--3S Fuuly 
45-.-M, BuJcur: 80-40, Nohut, 26 
f-0, Buğday: 36-37, Arpa 23 Mıs: 
20-22 kur111tur. 

Necl6ı yırmi yaıında olan ablasından d6rt Yol kücOktiJ .• HenO. mek· 
tebe gldiyoldu •• O da ailenin diler bir kültür cephesini tamamlamak lc;ln 
~r'ler m•ktabınde Fransııca tahsil ediyordu. Yaıına nisbetfe ablttSından 
daha zayıf ve ince ~lan Necla, ablası kadar da güzel deftlldl. Kolları, 
bocaldarı o %amanki estetiğe. ~alık eti modasına uymıyacak ıekilde ince 
ve kemikli idi .. Göğsü henüı kabarıyordu .. Ve anlaıılıyordu ki hOyOyen 
meyvalar birbirine ulaıamıyacaklardı.. Erkekler daha onlara "tekle bak
madıkları ıcın, carıaf ile onları kapamağ lüzum görülmüyordu. Necl6. 
daha, etrafında pervaneleri belirmeyen sönük- bir ıııkrı .. 

Fotat Nedônın g6zlerine bakanlar, orada kuvvetli bir 11ıiın kayno
ğını sezerlerdi. Burun kanatlarına dikkat edenler onların asobt hareket· 
terindeki m~"''YI ontomolı .. geclknıeılerdi. Duduklanmn bukOIGtli, kaıta. 
rının çatılı1ı ~öılerinln knitlllğl, Necl6da h•rcın ve ihtiraslı bir hayatın 
getiımalıte olduğur.u g6ıterlyordu .. 

Necla, obloaının rlymet ett161 toplantılardan pek hoılanmazdı.. Bu 
toplantılarda onun yoıında bulunanlar da olduğu halde, ablası lcfn gel· 

fohirin erile fflnde mOhim bir rııevkll yoktu. llıl kız evltıdo mukabil, 
onun t•k erkek evlat eiuıu bile vaziyetini yükseltememiıti.. fohlr blraı 
hastalıklı hüy!idOjO lçht, totıılline de cok itina edilenıenıltti.. laNsının 
yônındeı dolatarcılı, o memuriyet de6iştirdikçe Fahir de mekteF değiıtir· 
mişti .. t(ıılcordc~leri gibi ecnebi bir dil de ö6renememiJti. Bu sebepte" 
rum ve ecnebi aile dostları ile onların kendi dillerinde konuıamıyor, ve 
~atta bu ~optı:luklordan o do pek hoılanmıyordu .. 

Cuma yOnleri bir iki mektep erkadat•nı evinde toplayıp onlara, aile. 
sinin, lüks, servet, gOzelllk ve lctimal vaıiyet bakımından haiz oldu6u lh
tiıamı göırermek onu duha çok ıevlılendiriyordu .. Fahlrln mektep arka
daılarınrlan ne anası, n~ de kızlıordeıleri kacardı. Bu wretle Mult9fa, 
onlaıı Fa!ıirin evıne her gidiıindı g6rür, ve bafko Mtımllıt.ı ..._. ... 
ttıkdirde biraz görüıGrdü .• 

- Dewıını w-ar -

-
* (larwunıı. Perşembe -~ liJW: ao L tfıtrta: 1 
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~ 

•••ereaı 11 .......... 120 
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R d • ' • 1 1 • lııı.anbul K&daatro HAldmllğlnden· 

,... esn1i aıre erın i an iş erı -" ~~::~:da Bahçıvanoğhı sokağmd~ 

1 i 47 No. lu hanede ~akin ölQ Kozmıı 
Hakkında milh\m bir 1 oğlu Ljgor 

f Loksandıra Çimola vesalrEo vekU 

T b l • ""' l leri avukat Nıkolaki Log'ltHI tara. e f g fmdan ale;)-"hinlzc açı!an •e BUyUka. 
dada Bahçlvanoğlu 80k-.g-ında 93ki 

1 41 yeni 47, 49 49/1 No lu geyrtmen 

Şimdiye kad~ re mi dalrell'rin UAnlarınm neşrine lavaıııruı 

edPn mt'rk,.zl lstnnhulda Erzurum Hanmdakl (TUrk l\laarıı Cemiyeti 

Re mi llAn lıılerl Rüroım Limited ~irketlJ tasfiye ballntll'd\r. 

Tic rcı kanununun :.ı32 ncı maddesi mucibince rni\. :.kemenln 
ta.oıvlt\lne iktiran etml~ bir şUrc:<Q kararı oımadığını:ıan Erzurum 
Harıın:ıaı.ı Şirketin munmelAta devamı kabil değildir. Bu aebcplc 
,.ltı!lıu·:nızın doğrud'l.ll doğruya 

kulkaydmın ıashihi hakhmdaki da
vanın car1 muhakcmesınde: Gösteri_ 
len ikamctgA.hta bulunmaJıgınıı da. 
,·etıye varaka.ııına mUbaıııı tarafın. 

dan verilen me~ruhattan a.nlaşılmı::ı 

olduğundan ve adresinizi .. de mcı;hu 
liyetıne blnnen tebliğaUn tıAnen yo 
pılmasma ve muhakemenır.. 28 Teşri. 
nlevvcl 942 tarjhine mUs'\'11! cu11.e 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romati 
Nevral ii, Kırıkhk ve Buton Ağrılarınızı Derhal 

iCABINDA G UN D E3 KAŞE 

1 
gUnU saat ona ta.llklne kıırar verii. 
mi§ olduğundan yevmi ve \'akti mez 
kurda lstanbuld:ı t.apu dal.reııl içind? 

... ................................ . 
~stanb:ml 3.okar:a ca:ıaesınae 

Kaya Danıudalcl ISTANBUL 801Ul~SININ 

m Türk Basın Birliği ve ortakları 
1 esmi ilanlar Kollektif Şirketine 

1 ı.:l.inı!rrllm sini rlcn cdf'..rlz. IŞlnıdbe kadar Erzurum tianmılakl 
4':Jrl.ct-0 ı;onderllen lltınların da Slrketlmlze te\"d.i edjlmesln!n blldlrll. 

meatnı t:ı\•slye f'~ lerh: .. 

l{aı:iastro mahkemeıılne gelmed.iğlni~ 

veya bir vekil gönderme1ifinjz tak. 
dlrde hakkmızda gıyap muamel~al 

1 yaprlacağı Hukuk usulü Qlllbakeme_ 
j ıcrl kanununun 142 ncl Maddıosf mu 

cibfnce tebliğ makamına r.atm olma'< 
Uzere ııa.n olunur. (6319) 

llst,anbul Aaljye Altıncı Dllkuk Rt. 
klmllğlnden: 

%&-9-912 1',yatları 
Kapa:ı.ıı1 

Londra 
Nevyork 

1 Sterlin 
100 Dolar 

5.22 
130.7\. 

Ccne\'TC 100 laviçre Vr. 30.1 "1 

Madrld 100 Pezeta 12.Sil 
Stokholm 100 tııveç Kr. 3111; 

. Yabancı memleketi 

\ Talebe gönderile 

~-/-------~---------

Adalet tnan tarafından mııkadd•. 

1 

ır.a Kocamuıstata pa:ıa S~bzecl sokak 
Z No. da iken hAlcn ıkametglhı meç, 
hul Osman lnan aleyhlnı.: açılan bo. 

ı §anma dava.sının muhakemesi sor1un .. 
da: taraflann karı koca O:dukıarı ve 

l•M•l!Em!!!mlll•ısı••••~••••••••••••••••l mUddeaaleyh kocanm ev aıtıyaçlaılle 
alA.kadar olmaması veııaıre f11zllnden 

Yf! "CA u· -LKu· - Lı·sEsı· araıarmda zuhur eden ~lmslzliktı: Y ka.bahatln mUddea.altyb Osmı.nda ol 

llidU:!Ji;ı.indln: Derıılere l.X.1942 Per,embe rUnU ~binacafından 

u•;cle kıı:mı~ olıınlıı.rın bu ıunnvlarını en eon '7.X.1942 tarlhbıe kadar 

lıjt!rmeln, gerektir. Engellı öpenlellerimlzin günlerlnı tifren~k üzere 
lı •m.-n .,ı,uıa gfılmclldlrler. 

dutu ,dinlenen phltlerin :ahadetiyle 
sabit olduğundan bo~nmaıarına ka _ 
bahat!I kocanın bir ııene mUcıdetle ~, 
lenmekten memnulyetine c;:ocukları 

Nurinjn ana yanında bırakılmasına 

1170 kuruı masarifi muhakemenin 

iillllk:~DliB•••lll•!:ll!l•ım•t••••••••••••••••'ll müddP.aaleyhden tahsiline temyild k.ı 
bil olmamak Uzere 18.9.912 tarihinde 

Dev Jet Demiry~lan wıe b.idaanları f tlııetme , 
Umum idaresi iliiitarı 

Anı.arada devlet demlryolları umumi idare blna!l kuvvet ve ış1k ta.b .. 
loau, ıııutlı rır.yaı, ~le.fon, ııaat ve alarm tesisatından noksan kalanları.:ı 

rnUleahhl~ nam ve hesabına ta.mamlanma.m 1§1 açık eksiltmeye koamu§tur 
1 - Bu :şin muha.'llmer. bedell 20000 ljraclır. 
2 - hteklll<'r bu işe alt. prtname ve ıtalr evrakı Ankara.da devlet 

demlryo.lar; yol dalreSin<ie görebilirler. 
3 - EkıJltme 16,10.942 tarihinde peqembe glln1l saat 16 da dmet 

i!emiry.>lları yo! dairesinde yapılacaktır. 
4. - EksıltmE;ye glrcbflmck için istckljlıerin aşaftda yazılı tem:..::uıt ve 

\'eı.ı:.ıkf ayni gUn ,E:llat 15 e )tadar koml.ııyon reisliğine vermeler! aumdır. 
A • 1500 lira tık muvakkat teminat, 
B - 24SO •ayılı kanunun tayin ettiği veslkıı.!ar ile btı im b6§8racak dıı. 

rumda bulunduğuna dair belge. (8274--10402) 

karar verilip UAm sureti usulen mah... 
keme divanhanesine a.sılmı~ ol(!uğuo 
dan mUddeaaıeyhln ilA.m tarihinden 
itibaren onbe§ gün zar!mda temyiz. 
taleblnde bulunmadığı takdirde hU • 
kUm kat'tle§miı sayılacaft tebll~ ye. 
rtne geçmek üzere ua.n olunur. 

( -41 :!:.!:!) 

Beyottu 8 DCÜ Sulh Hukuk 11.tJdn,_ 
llllnden: 

942/32~ 

E~llAM VE T ABYll.A 'l 
1»:nmlyell % 5 938 
Aslan Çimento 

19.90 
9.80 

lsta1tbul .-!•li11c ikinci 1"icaret 
Mahkernesiııderı: 

1 

9~2:3~· 1 
Süleyın:ın vekili tararını~an Gı. 

Jatnda Helvacı ~okak 25 No. da Sır- ı 
rJ dede aleyhine acılan iflôs kara. 
rının kaldırılması hakkındaki <U· ı 
vanın nelicci muhakemesinde: t<. 
lanbul bc~inci icra memurluğunuıı 
(0 j2523 :>:o. lu t.los:pısile Sırrı de· 
de alacaltı buluna ıı506 lirayı if .. 
llıs kararından evvel haczen islifa 
cı•niş ,.c if!as kararı da henüz ila:ı 

edilmemiş olduğundan müddcaa· 
le) hin yaptığı nıasrartnn tahakkuk 
edecelı. miktarı mahsup edilmek ve 
fazlası d:ıYacıya inde edilmek şar. 
file davacı tarafından 25 lira ın&lı
kenıe veznesine :yalırıldıliı t:ıkdird<" 
icra Ye inAs kanununun 1~2 nci 
maddesine tevfikan mahkemece 
20 /8/!141 tarihiı,de '1/233 r\o. ile 
ittihaz. olunan iflıls kararının kal
dırıhna.sına 25/9 /!1~2 tarihinde ka· 
rar verilmiş v~ müddei tararından 
25 lira muhfıkim '"e7.ncsine depo 
edilmiş oldu~undan mezkur iflı\ıı 

karannın kaldırıldığı lliin olunur. 
(41225). 

Şırketi Hayriyeden: 1 

POl!ta ve Telğrat ldaresı taratnıaa::ı 
Beyoğlunda Tarlfı.be.tı cadı.lesinde Doğ 

ramacı aokatmd& 66 No. ıu ban•~• 

Şa~ste aleyhine 21 .ııra ın kUTUJU'.l 
tahslli hakltmda açtıfl alacak davs. 
~ından dolayı mUddelalevh• gönderi .. 
len da?etjye varakaama t~bliğ memu li<AYIPLARll 
ru tarafından verilen meçuhatta bu. Sahi~ bulunduğum Akçakcca llma .. 
lunamadığı ve ikametgllunm da meı: nma bağlı 97 .sicil numara.lı Kısruct 

hul olduğu ıerh verilerek Ulnen da· ı motörUnUn senedi btıbrtslnl kaybet 
vetiye tebliğ edildlti halele tayin e. tik. Yeni.sini alacağimrzduı eskjalnln 
dilen g{lndc mahkemede tazır bulun. hUkmU yoktur . 

• 
Mekt-eplerin 1.10.942 de açılması dolayıaivle \ari· 

ferle yapıla~ deği,ikliği gösterir cetvellerin vapur ve 
iskelelere asıldığı sayın yolcuhnımtza ilan olunur. 

madtğını.zdan l!'S gUn mllddet.le grya.ı-> S&b.lbl: Ömer l"e A11ım 'l'&ŞP.r 
karannm UAnen tebllğinA ve dunıJ. (412191 
mantn l.11.942 saat 10 & talikine ka. • • * ' 
rar verilmlf olduğundan yevmi mez... Kadıköy Sen .Jorj kolle~lnden alJ~ il 
k~rda mahkemede bazrr bulunmadı. tnn ta3dlkname)1 zayi ectim. Ye.nL 

lll'~!l'!l!!llmllli'lllil•••••••••111•••••••••••••••İ1l ğmız veya bir vekil göndermedlğlm.z. •ini alacaftmcfan cskis1nin htik:nU 
takdirde gıyabmızda hüküm verilece yoktur. 11 

OSMANLI BANKASINDAN 

~.5 Eylfıl llf-12 tarihinde k~lde edilen "AİLE SANDIGJ., 
PfJango1UDnn netaylcl 

l adet T. L. 1.000.- lık ikramiye - tstanbol mütterller(mlr.den blrtne; 
4 ,, " 2.50.- " ,, - Ankara ve 1Bt;anbu1 m~rUer_ 

15 " 

60 ,. 

• 100.- " • 
mlze; 

._ A.k~lr, lstanbul ,.e lzmlr mlk1· 
terllerfmize; .. ıuı.- " .. - Ank&I'&. Antalya, Aydm, .Edremt~ 
11e İAttanlıul mtı,terilerimhıc: 

• 15.- • • .- An kanı, Aydın, Bandınna, F..akl • 
ıtefılT, htanbol, hmir, Kayseri, 
Malatya, rvas ve Zonguldak mfü• 
terllf!rlmlıe. 

Devlet Deniz Y olla.rı 
Müdürlüğij 

Umum 

Arialar - Anadolu - Yalova Hattı Kıt Programı 

Adalar - Anadolu - Yalova hattında l Blrlncitefrjn 1942 Pe?'§em-:>~ 
günilııdt'!l lti'Jarcn KIŞ programı tatbik olunacaktır. Yeni progra.m lel«ı 
lr'cre a.e:lrr.ı~ ve cep nüshaları da glşelcrde,..ae.tı§a çık&rılnuıtır. (264.) 

Canh model aranıyor 
Güzel San'atlar Akademisi Müdürlüğünden: 

l 'H2 - l9t3 ders senesjnde akademi atölyelerinde çalıonıak Uzere 
kadın. mc-deller t-lınacaktır. 

l 

Taliplerin Frnd:l:lrı!aki Gtızel San•atıar akademlaj_ne mUraeaaU&n. (218) 

latanbul Belediyesi i4inlar1 
} R 

P1'filf ko~unrurt Sı.hh1 teşkilleri !çjn almacak BEŞY'OZ atjet miğfer 

aı;rk cks!ltme:;e li:onulmııştur. 
: l"cmuuuun t:ıhmin bedeli BEŞBlN lira ve ilk temjnatı ( üı;yllz yet. 

m" l:'t"•) liradır. Şartnn.me Z&bıt ve .MuamelA.t MUdUrlUğtl ka.emlnde gö 
~:lleb ar. 

lhn'a l:S.:0.9-i2 Peroembe gUnti "Saat 14 de Daim1 Enct1meı:ıde yapr. 
lM&ktü". 

'i.,'io>lcı .n ilk teminat makbuz veya mektuplan ve kanunen ibrazı 

l z gelen d:ğer -.eatka"iariyle ihale ;UnQ lllU&)'.Yeı:ı aaatı. D<11mı Enctı 

menae b'Jlu&malan. (~). 

il gıyap kararı makannna kat.;n oL Unkapa.nı, Eıı.khaman •okak So 
mak Uzere keyfiyet il r. otunur. U M~hmet Fnad Çaka• (·U!ıo) l 

Selçuk Kı~ Ennitüfti Miidürlüfüııdaı: 

Ensb{tllır.UZde akpm kmmı açılmış ka;>,tıara be.§lanm:otır. o-.-ula 
kayıt olmak iııtcyt'nlerin biT an ..rttl k&Yltlar kapanmadıın mllracaa.t et .. 
mderl rica oluzı\:r. (225) ,. .......................... ... 

TlrldJe Clmharlyeu 

ZiRAA T BANKASI 
ILMDtut llMOll: 1188.. - Semayeel: 100.000.000 rtirıı. ıa.. 

fabe " ....... adedi: H4. 
Zlra1 ft tıcaı1 ber DHl bank& muam.eı.ıert.. 

Para blrt.Wrenlere 28,0GO lira lkramlyt •eriyor. 

Zlraat BaııkasıDl:la kumbaralı •• lb!ıanu ıua.rruı aesaptarmCS. 
en az liO liram bulunar:Jara eenede • defa çekUecek lrur'a Ue qagıdak1 
ç-1.lna rore ikramiye dalttJlacalltır. 

~ adel 1,000 llraWı C,000 lln 100 ad91 5t tlnllll 6.MO llra 
• • llOO • t,000 • 1%0 ,. 10 • t.800 • 
t • tacı • ı.ooo • 160 • H • 1.%00 • 

tO • 100 • 1,000 ' ı 

OtıcKAT: R~ıa;ııarmda.ld paT"alar btr tene t~de l50 liJ'ad&D q&ğı 
'!Q,mJyen1ere Uıcrıımm etktığt takdtr«M 9' 20 ruıutıe •ertıecelrt.ız. 

Kor'slar Mneae 4 def&. 11 Mart. 11 Haziran.. 11 B:yltU. 
\1 B;r1rıctJtftmml!" ı:l'!\cn"'l'l!lctlr 

lkti•aı Vekaletinden: 
Ma.deıı, izabe, makine, elektrik ve kimya Tük.ek Mllll 

tJrllınek ve bunlardan bir kısmına memuoat ve kAtıt ihd 

mak ULere müsabaka lmtlbıuu ile )abaııcı m61Dleketlere 80 
be gondcrılecektlr. 

1..) l\IUaabaka lmtlbanma ctreeeklerln ataltdalrl .. rtlllll 
ınaları IA:umdır: 

a) Törldye Cllmhurlyetı vatandqı ftl Ttlrk ll'landall 

b) 17 )B.fmı '>ltJrmif, 25 yqını reçmemlı olmak. 
e) lyt baJ ve ablAk a&blbl olmak (1Ml-19U der• 

!DUdavlmj 0 1.mayanlar dolnıluk k&ğıclı ibraz 

d) Bulaııcı baMtalıklarla malo.J olmamak, Wllaatt 
buo3 cal mUbendlallk yapmap ve madene tefrtll 
için ocaklarda çalıımap mütıalt bolunm•k, 

o) Llae olgunlu" dlplomaııını ibraz etmek veya bo dı& 
ıordüjtU Maarif Vekfllle-tn<'lf!: tudfk edllaffok. 

2.) Blrlnct maddede yaz.ılı evsafı bllz ola.o ~lplerto 
M. T. A. -nstitlletı Genel Dtrektör1Ulftııe ve btanbul'da S · 
t,anbul ı:ubct.lne btr lttlda lle 21.10.1912 akpmma kadar rr:f 
m~ olma.lan l.Azımdır. btıdada yukanda ya:r.ılı talı.ıill Kollıtr 
ı;lslnln takip edilmek fııt.enllditl tasrt.b l'Cllleeektlr, 

S.) htldaya qaJıda yaz.ılı vealk ballanacakt-ırı 
a) Nüfu& blh·b·et ctlzdanı veya sureti, 
b) !\lekf,ep dlplomaeı ftya vetılkaan. 

c) tyl bal klfutı, 
d) 4 adet 6X9 t'b'admda fotorraf. 

4.\ lnıtlhan 26.10.19'2 tarihinde Aokara'da M T. A. ıea• 
nel Direktörlüğllnde ve lıtanbul'da Sllmerb&Dll btaabUI 
:yapdacaktır. 

5.) imtihana girmek ıartlaTmı naız olup 
&.am olal'ak vermis bulunanların 23.10.1942 t 
sıhhi muayeneler;· icra edileceğinden bu taribt 
dokllzda Ankara'da M. T. A. Enstitüsü Gen~1~ı 
lörlüğünde ve lıtanbul'da Sümerbank latanl>P' 
sinde huJunma1an §arttır. 

6.) tıntlhRn aıa,tııb. yazılı derelerden yapılacaktırı 
&) Cebir, 
b.)Geometrl, 
c.) Aritmetik, 
d..J ·rrig<>nometrl, 
e.' l<'lzik. 
f.) Kimya. 
c.J Ecnebi dil (811gl1Prlne gnre: r.ansn:<'A. Aıman!'A 

'7.) lmti..hando muvatt&k olanlar blrlncl maddede yasıl: 
l&rına &) rılar.oıklardır. Tefrik bakin lmtUıan heyetinin -~!111 
ljnde olt•p bu telrlk taliplerin lıtedlklerl kollar da mil.DJll!iO 
naz.arı itibara. alınmak ıuretlle tmtUıanda gösterecf'lder1 "'u 
'-"C sıhht mueyt'nelerlnin vcrdlg-1 netlce)e göre 3apılacakt11'· 

Heyetin vereceği kararı kalnı etmeyenler cönöerilme) 

8.) !\laden !\ltihendl•llğJ itin tefrlk edilenler tah111lertP1 

--ı:ruıtitlır.li neı.nretl altındıt. yapaca.klardır. Bunlar: 
a) .Ecnebi meınlekete gondertımeden cnel Z11ngtıl ~~ 

ocakları dabll!nde en az 9 ay çalıştın.laeak ve f'*" 
kuruş alacaldardır. f" 

b) rnlebe nkıs.mlan yabancı dil dersi göre<'ek \ l' •• "" 
mınıla ame~I çalı,madıuı lyl not alanlar ;, abalı<'• dll 
hanıı. ~bl tnt.lllacak ve ehliyet göııterenier yUk!M"lf 
vabaöm memleketlere r;önılerlleoektlr. r 

C) Staj dene&inde talebe kar.ancı ile geçlnt cek, dil •d.:ı 
lkameı edebllf'~.ek ve ancak fnkalAde btld&dlal" ,.
fakir oldukları anlaııla.nlara ayrıca bu ay on U••Y' 
llllkcH yarclım ya.pıbcaktır. ,ı4 

ıt) StaJdK ve lisanda mul-affak olamıyanlar snu et ııı:J yıl 
dP 3 atrlı ıve para~mı~ olan Zongnldak Macıcn 'J eıcn'fl 
tP.blııln lklnrı amıfına imllbansız ahneraıa a)nl ~ı.'~ 
,.onunda lk[nct ve UçUncU •ınıfların imtlnanlarını <ıt 
dordlwcU 11ınıta terfi edetlloceklf'r ,.e ım amıtı .;illl 

"Maden Tuknlıyenl.. Un\•anı ile mekteptrn mes••11 

De\"let barl)Otlnde SO Ura ""' maa,1:1 \~ ahu:lbtl 

!t.) Madem'lrn ba'ka mUbendlallkler icln t.cfrik edll~ıet 
dan do~nıya yaban<'ı memleketlere gönderlleoek1e.r ve SUill6' 
) in ~dec-egl program dahlHnde ve SUmerbank ld&bma t•ta.JI 
ll'rdlr. 

tJt 
tO.) Talebeler avdetlerinde t,ab11Werlnln iki m(11U m\\d1f'fıtat' 

P.decıeklerlne ve aksi takdirde tahsil masraflsrını tal:r.1 11,. d, 
yeceklf'rhıe dolr mlUeselall k81Ull ltlr taahhütname Tereccu:r 

11.) Ankara ve İlltanb-.ıla diğer yerlıordeo lmtJban 
iıntlh:ıııd& muvaffak olanlara seHı ve ctönu, yol paralan .., 

l!.) Madtn Tetkik ve Al'Mll& ~HtitUıllnüa yabanrn 
talebe gönderilmesine dair olup, evvelce yapılan UA.nı ltbU ~~ 
tlrllnıl, olıtuğnndan boradakUertne aykm prtlan JaliklintaP""-

SAHIBlı ASIM US 
Umumi Neırlyatı idare eden 


