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Hava Kurumu Kurultayı Başvekilin bir hitabesile açıldı: 
- - - - 1 

Eti rn esUttcl-ku r-ü ıa-ri 
tayyare fabrikanıız1 

Seri halinde Mogister tayyareleri yapıyor : H itler cephedeki 
karargahından 

nereye gitti? 
ı Yazan: Asım Us 

P.N.B. aja.nsı dün Helsinkinln 
pyrire!lmi l<ayns.ldarmdan almmııt 
olduğu kaydı ile ı;öyle bir haber 
verdi: Bitler yanında Alman gc
llelkarmay ba~kam Mareşal Kay
tel bulunduğa haklr Flnlandiyaya 
gehn•ş \'e burada (loğumunun yet
lllİI belfncl yıJdönlbnü mUnasebe
We Mareşal Manerhaymı ziyaret 
etml!tir. 

Harkof muharebesi sona erdik
ten 90llJ'a doğu eephesinde ukeri 
hareketler yeniden bir durgunluk 
devresine ghmiş olmakla beraher 
her gün bir taraftan büyük bir ta
•mn beklendiği için böyle bir sı
hda D.N.B. ajusmm verdiği bu 
haber Uk hunlede bilmeceye ben
alyor. Zira böyle bir zamand:\ ger
~n Abnan Fllh~ri Flnlandi
Jaya gltmil!Je bu hareketin ve zl. 
)'al'etin sadece Ma.repl Maner
haym'm yetınlı be~incl yıldönllmü 
ldn yapılmq olmasına bir türlü 
atol ermiyor. 

AbdillhaUk Bmda rtywt mevk1IDde, Bafveklllmlz Konıttay müzaluınılerlD1 takip ediyor, Şlllutl &ogan raporunu 
okuyor 

Ankara, 4 (Valot nnıbablnaclen)
H&va Kurumunun sekizinci kurultayı 
bu sabah saat 10 da başvekil Dr. Re. 
tik Saydamın bir hitabesiyle a.çıım..
tır. 

Kurultaya 112 delege ve kalab&Jdr 
blr daveuı kUtleal i§tlrak etmektey • 
di. Baıveldlimlz hitabesinde kuru • 
mun 8 eenellk meaaial tır.ertnde dur. 
muı, havacılıtm bugUDkU §&rtJar l . 
çfnde k&zandıfı bUytlk önemi çok be. 
lil cilmlelerle tebarilz etttnDifUr. 

Bundan llOnl'a Kurultay relalfline 
BUytlk Mlllet Meclial Reial AbdWha. 
ilk Renda, rel.ll vekllllğiJ1e Seyhan 
mebusu Hilmi Uran ve klllpllktere 
parU ilelegeal Nlzamettlnle Hatay de. 
ıeaest ~flml§lerdir. 

Bundan 8Clllll'&, Kurultay re1ml tara.. 
fm~an verilen bir takrir okunmuftur 
Bu takrirde hariçten gelen delecele • 

(D6t1Gmı Sa. !, Sü. 3 d.ı) 

Vlkıa D.N.B. ajansı llltler hak
kandaki ba garip h8Mrl verirken 
R~kinln gayriresmi kaynaklan. 
aa aUetmekle bir dereceye kadar 
iladpt -.ıt a~tir; fMat. 
D.N.B. ajulu A1maaJUUl rtNDI 
•etı'İY.t vasıtuı oldalu lçhı At
man devlet ntiinln ph'Jlll& ait bir 
itele gö&teırllen bu ihtl)"arki.rlığm 
ebemmlyeti lklnei dere<'eye diilil-
11>1' ve her halde bu ziyaret habe
rinin arkasmda mllrim bir sırnn 
lıalamnası ihtimali btva geliyor. 

Bitler, M~ 11.aDerbaym'm 
yet.mi' beflncl doğam yılmı kutla. 
naak suretlle bir nezaket eseri 
göstermek i9t.eml3 İMe bunun için 
dola eepheeindeki iıtlerlnln en ha
raretli bir devrinde karargi.hmı bı
rakıp Ftnlaııd.lyaya kadar gltme
llİDe lbtiyac; yoktur. Bu nezaket 
vulf'!8ini bir kaç satırlık bir tel. 
gıraf pek li.ll göreMlir. 

Adliye Vekaletinin evlenme anketi tamamlandı 
Evlenme · ışlerinde 

bozukluklar 
Şu halde efer Ftthrer basında 

llarept Kaytel'l de yanma alarak 
f1alandiyl'ya Marep.l Man~rhaym'ı 
ziyarete gltml§Se bunun !tebebinl 
bir nezaket nzif f'r;lnde değil, L'I. 

kerl bir zarurette aramak lizım 
gelir. 

F
Bazırlaaaa rapordan bir aokta::ı 

rlerde gençlerin aile ideali .inema, roman, içlıi, 
polıer oe süsle yau"f yarJ"f ;yılıılmalıtaJır. 

Bunun~ beraber Jııdlscnln tef
ürlnde ikinci Wr ibtlmal dalla 
\'ardır : Bu da Ritlerin yine aske. 
l'i bir maksat lçlıı mutat kararg&
hmflan aynlmış olması, fakat glt
tJii yerin gizlenebilmesi için Ma
l'e!J!ll 1'fanertıaym'I ziyaret. şayi. 
umm ortaya atdmrı bulunmasıdır. 

Vaziyet böyle olunca Marcpl 
Manerhaymi :drayet haberinin en 
IDalml ffekllde izahı BiUerln bugün 
mutat karargihmdan aynlmış ol
ınaıwulan ve belki yakında resmi 
bir tebliğle başladığı bildirilecek 
olaa bir hareketi idare etmek üze
"- cephenin şimdilik methul bir 
bölgesine gitmiş balunmasmdao 
ibarettir. 

Adliye Veklllmlz S.... 

. . . 

Milli Şefimizle 
Arjantin Rei.ic:ümhuru, 
Elgan Kıralı ue UrJün 

Emiri arcuınJa 

TelgraDar 
teatt edildi 

Şayet bu t.ahmln de doğru de. 
illse bu t.akdirde Almaoyaom Rus. 
Ya üzerine büyük bir taarruz yap
bıak planmdan ~·az geçtiği veya- Ankaraa, 5 (A.A.) - Arj.utin 
but bunu biraz daha geciktirmeğe mllll a.yramı müııuebetlyle Be1aL 
lliJam gördüğü an)qdır. Zira bin- cUmhur lamM lııönll De ArjlıDUD 

~ 

Ankara, 5 (Vakıt muhabirin
den) - Adliye VekAıletinin, gay. 
mne\Q"U evlenme haıkkmda ve bun 
lardan haml olan çocuklarm duru
munun JSla,bı maksadiyle açmış 
olduğu anket MticelemnıilJ ve ge
len cevaplardan bir rapor hıuır • 
laDlDJ!ltlr. 

Bu rapor ihıiv~ profeearie· 
riı>.den bazrla.n ile VekAlet milıte
b.a.!ıı!N?.an t.ara.fmdan tetkik edil
mektedir. Alınacak neticeye gö

re y1lrlir1Wtte olan k:an\ltllarda ge-
rekli değifikltiel' yapılmam di,14U
nU·lmekted.ir. 

Adliye Velldlt>tinin buırladığı 
bu raMrda 1933 yılında rııeşolu
D.RU af kamıNmdan bu gilne lta· 

dar on seneye yakrn bir zaman 
gıı:çtiği halde durumun iyilcg.mc. 
eliği ve meşru olmaya.ıı çocuk sa
ywmm gesıe ınUhJm bir yeknna 
bıı lig olduğu bildirilmektedir. 

Raporda, meşru olmaya.n evlen
me hallerinin sebepleri, evlıenme 
için medeni kanunun koyduğu for 
1111\litelerin uzun ve yorucu oldu. 
ğu söylenmekte, evlenmede 15 
gi\nW.k ilim müddetiniıa çok u
zun, hatta bazı hallerde lilzumsuz 
olduğu, bopnmada 8l1Dı teşebbU
sllJlün ycreiz, bova:mna sebepleri
ııin dar, muhakeme U9Ullerinin u
zun ve masraflı olduğu ili.ve edil
m~ktedir. 

(Devamı Sa. !, Sü. 5 de) 

Dün gece Sirkecide 
bir cinayet işlendi 

ile haatahaneye k&ldınlmlflardır. Söy 
lendlğlne göre yar&Ulardan blrin1n 
bayatı t'ehllkededlr. 

Yunan çeteleri 300 
lngiliz eairini dağa 

kaldırdılar 

den fazla İngiliz harp tayyare~ Cürnburrelsl Boberto Orta anamda Dlln gece saat 23 de Sirkecide İa. 
linin birbiri ardı 8Jl'a Alımuıyaya k&l'fılıkh tebrik ve tetekldlr ıelpaf taayon karfiamdak1 Vezir be.hçealnde 
gelerek Kolonya ve Essen lehir- lan ıröoderilmlftlr. btr clnayet l.fleıımiftir. Söylendltme 
lerlni, buralatdald fabrikalarla as- Ankara, 5 (A.A.) - Efpal8tan göre, bahçede bir maaa etratmda o
keri m~iüleri bombardmıan et . mUll bayramı dolaymlylıe Rela1cllm- turan bir gurup araamda henüz ma. 
hlesl ve bu türlü hareketlerin bun. bur ismet tnönll ile l:fsanı.tan Kınlı hlyetl anl&§ılamayan blr münakqa 
dan sonra devamlı surette teker- ~metlQ Muhammed Zahir Ban ara. ball•m'f ve Rıfat admda biri taban.. 
l'ilr ederek doğu cephesindeki Al- · amda tebrik ve tefekldlr telgraflan cumı çekerek tıatüate ate§ etmeğe 
ilhan ordusnun mllnkale yollarını teatt olmımqtur. bq~. Çıkan klll'fUDlarm lklai 
tehdit edeceğinin an)qdması A). Ankara, 6 (A.A.) - Şarki 1'nl8n birine ve llçll diğerine iaabet ederek Moakova, 5 (A.A.) - Sovyet teb. 
1Danya için genlıı ölçüde yeni t.e- milli bayramı mllllaeeb«tyle BeW- her Udai ağır surette yara.ıanml§tır. lltinin ekinde kaydedlldigjDıe göre, 
§ebbfüılerc girerken het1aba katıla- ctlmbur tamet taöntı ve 'Ordün J:mlrl Hldieeye derhal etraftan yetl§en Yunan çeteleri İngiliz e.trlerbai nak. 
<"ak bq~ bir unsur halini al- FabametlQ Emir Abdullab araunda pollaler müdahale etml§ler ve mtlte- leden bir trene hücum ederek eelrler. 
llll}t.D'. kartılıklı tebrik ve tetekkllr, teııral- ı cavlzl tabancaaı elinde yak&laml§lar.

1 
den üçytlzünU almqlar " dal& kal 1 

1Mı tıeMı olm ...... 11'. dır. Yaralılar, mhbl imdat otomoblll dmnıfl&rdır. 

Terfi eden öğret·' 
menlerin listesi 

4 üncü sayfamızda 
L~~~~~~~~~~~.J 

Şark 

cephesınde 
durgunluk 

Alman tebliği 
Sovyet hü
cumlarından 
bahsediyor 

Londn, 6 (AA.) - Rua cephWıı. 

de nlatıl dm"s1IDhlk dnalD etmektedtr. 
Geceyarm llep'e4llen Sovyet tıeb • 

lJtl, bazı kealmlerde hava f&allyeU 
olduğunu söylemektedir. 

Alman teblli 
BerUn. 6 (AA.) - Alman orduları 

başkum&nd&Dbtmm tebUtt: 
Dolu cephe8lnln cenup keetmlnde 

dll§manm lı&tıf hQcuml&n pQaldlrtW
mll§, arazı k&z&nılDllf ve aynı keatm· 
de yapdan bir k&l'fl htlcumda eeirler 
almml§tu'. 

Orta ve flmal kealmlerinde dllpıa. 
nm §lddeUı mukavemeti, teşkillerimi. 
zin bir hUcumiyle krnlınıı ve kazanı
lan toprak ta dU§m&ndan temJzlen· 
mlftlr. 

Almmı orduau aahil bataryaaı 

Kron§tad körfezinde gemlJere kalJI 
ateş &ÇDllfbr. Alman uç&kl&n gece 
gtlndUz Sovyet hava alanlarını ve de 
mJryollannı hücuma ır.aruz bırakml§: 
tardır. 

SiVMtopolan bomlı&rdnnam 

Berlla, 6 (A.A..) - Alman hava 
ordusuna menaup öııemll teıkiller, 
dUn Sivaatopol latlhklmlarmı blrblri
nı takip eden dalgalar halinde bom· 
))ılıımq1ar ve bava aalnlarlyle Sovyet 
demiryollarmı muvatfakıyeUe gece 
gtlndUz hücum1ara mal'U% bırakmq 

lardır. -

Alman BCl§komutan· 
lığının bir karan 

Libqada 
lngiliz esirleri 
Aç ve susuz 
bırakllacak! 

Bu kararın misilleme 
dolayiaiyle 

alındığım bildiriyor 
BerUn, 3 (A.A.) - Alman tebliğin 

den: 
Şimalt Afrik&d& cereyan eden aa· 

vql&r esnaamd& İngiliz 4 Qnc:U mbl 
l1YUJD& alt bir &1ln1Uk emir ... pçl 
rllmlftir. Bu emirde Mirlerin 90l'SUY; 
çekilmeleri devam ettifi mtlddetçe 
kendllerme yemek verilmemeıd, 1Q'1cu 
uyutubnamuı, su içlrDmeımeııt. her. 
hangi tekllde rahat etmelerine mey
dan verllmemeel ve bunlara !IOlziU 
auretıe muamele olmım•maaı tenbib 
edilmektedir. Bu aebeple Alman ordu· 
su ba§kumandanlılt 6 bazlr&D. atte 
vaktlnden ltlbaren Alrlk&da cere,an 
etmekte olan. muharebede e.tr dll.. 
,ecek hıgWz aubay ve eıierlne bu 

gayri 1naııt emrin geri almtrlJldıtı 

mllddetçe, ve almdıfı takdlrde Jıceyf1_ 
yet1 İnglllz makam.lan tarafJndan ~ 

man orduları be.fkumaııdanl.ıtm& rer 
men teyld edilmedikçe, yiyecek~ 

içecek verilmeıı:neabıl emretmlftlr. 

Japonlar 
Sovyet hududu civanna 

Mühim 
kuvvetler 

gönderdiler 
Vaşington, 5 (~ A.) - Uzak 

ıloğudo.n gelen Jıaberlere göre. 
Japonlar Mançı.ıkoya mühim mik .. 
tarda kuvvetler g&ıdermltlerdlr. 

Alman lisesinde 
spor mDsameresi 

(Yamı 3 ilncll eahifed~) 
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a 
Mimaride Türk Romantiz

ava urumu Kurultayı 
Başvekilin· bir hitabesile açıldı ümi 'ciği 

asnda ar m sın n büqük yaratıcısı 
( Başlarafı 1 inci sayfada) 

rin de fştlrakUc Ebedi Şet Atatürkün 
muvakkat kabrine kurultay adına b!ı 
ı;elenk konulması ve MUll Şef İsmet 
İnönllne hariçten gelen delegelerin do 
bulunduğu kurum reisinin ıisayet e. 
dcceğl blr heyet tarafmdnn kurulta • 
ym tnzlmlerlnln, gcnelkurmıı.y ba.§ka. 
nı mareşal Lrevzi Çıı.kmağa Kurulta. 
ym saygınlarmın, parti genel sekre • 
terliği ne kızılay ve maarif cemiyet. 
ıerlne de kurultayın sevgi ve iyl dL 
!eklerinin arzı tekllf edlllyordu. Tak 
rır ittifakla kabul edildikten sonra, 
kurum reisi Erzurum mebusu Şükrü 

Koçak ~elmerkez heyetinin yıllık 

çalışma raporunu okumu!:'. hesapları 

tetki ketmek, nlzamne.me tadllA.tmı 

tesbit ve dilekleri incelemek Uzcre 
15 er kişi.ilk birer encümen seçilme • 
6tnl tcklit et.ı:nıştir. Bunu müteakip 
cncUmenler seçilmi§tir. 

I alihsiz. ve sc.siz. büyük adamlar. - Sinandan biin;k 
mimarlarımız. yok mu? - Kim enin tanımadığı ulu 
eser. -Afimar Koca Vedat'ın sessizliği. - Yarım asır. 
lık deha tecrübesi. - Koca Vedat benliğini kaybeden 
Türklere 11eler öğretti? - Türk zevkinin ilk büyük kur
tarıcısı. - "Art Ottomane!,,. - Türk mimari olufU!fun 
önsüz ve ardsız kalan tecrübeleri. - Türkü yalnız Türk 
anlıyabilir. - Yabancı Türkü taklit edebilir; temsil 

edemez! - Mimar Vcdat'la dostluğum. 

YAZAN 
ISMAYIL HAKKI BALTACIOCLU 

MilJetı er.n luı.yub:nda öyle bU
yilk nda.mlar. g'Clip geçer ki sırf 
talihsizb1derl1 yahut da yurtcla.ş
hrmın .nankörlıif;-U yüzünden fiilik
Hr insan roıbi ölUp g:derler veya 
unutulup sidroler! 

Bu hlikm.Umilz doğru mudur? 
Evet. !şt.e h'.:r mim3r Sinan tut
turmuşuzdur !ti her olüm yıldönU
münU !kutlar durur.uz. Yn Ye§il
crun-!yi, Beyaz.~, li'ntih camilerini, 
YcrJcamiyi

1 
Blrincl Ahmet e<ımi

fiilıi yup:ı.n d3.hiltT? Adlarmı bile 
yn. hirr, yahut doğruca bilmeyiz! 
Neden ama; Koca s·nandan daha 
küçük mimar oı duklnrı için mi! 
Hayrr omın kadar meshur olmadık 
an için!Şu Beyazıt medreses'ndeki 
sonsuzluğa lm.dn.r klil.sik knlacak 
olan mlına.ri oluşuna. bir bakııuz: 
O, Koc:ı. Sinn.nın ulu <'Serlerinin 
ha.ngjfilnden tist.lin, daha çok §a

Rırhcı değildir? F:ı.ka.t kimse ta
nımaz bu küçücük medreseyi. 

Minı.a.r Ved:ı.t da bu tc.lihsizler
den bir.l3i m1d.r? Hiç §Üphe yok. 
Bir kere t:ır.ibsizdir. Çünk.U mima
ri tarihim zde yeni postahane bi
r •• ı.si) le yepyeni bir devir açan bu 
adam., bu en büyük milliyetçi Türk 
mi'liyct.:nin henüz şuurlandığı bir 
z:ıma.nd:l ça.lIŞiyor. Gökalp milli

) et.çi~i l13Z1liyeciliktc, edebiyn.t-
o ıkta aMyor, ta.cılxra, demirlere 
moblıye~ , tiya.troya. musik!.yc 
tir türlil akıl erdiremiyor? Koca 
Vedo.t Ycn1 Posbnhaneyi b1r Türk 
t'om:ı.n tik eseri olarak yarattrğ~ 
z:ım:ı.n taşta TürklUk ne olduj;rıınu 
b 1 en anla.yan yok gibiydi. 

Mimar Veda.t'n:. ikinci talilıs!%
I ği şöhrets.i2lJğid.1r. Tarihin ne 
garip cı1vesidir ki lstı1xfat devri 
oııa. Tlirkiyenin en güzel mı.mart 
n.tı ola.'l lstanbulda.'ki Yeni Posta

h:ıne binasmı, Milli lnkıllip ise ona 

Türk zevk \·c ı;lll:c11lk dehtuımı yqnt 
mak bır tnık ndır. 

5) Zevkte hlı;;blr yabancı milletin 
çırağı olamayız; usta bir mJlletb:; 
ôfrenıcı değil. öğretici yerindeyiz, aş ekil n nat a 

Koca Vedat yakm arkad:l§ım, sev- Ankara, ö (A.A.) - Ba.şvckll Dok. 
gtll ve C§Slz dostumdur. Uzun ~z tor Refik Saydam bugUn Türk Hava 
gUnlerlnde Çamlıcadakl eski cvlmln Kurumu sekizinci kuruıtnynıı a§ağı. 
ııaıonwnnda bu l>UyUk Türk uataaı i. dnkl nutkuyla. açmıştır: 
le mimarlık lll:crine, sanat üzcrıne sa- ''Kurultayın sayın Uyclcrl, 
atlarca görtııürdUm. DarO!tUnUn E- Türk Hava Kurumunun seklzlncl 
mini iken DarUl!Unun blnalanmn gtı. kurultayı, dllnyanm en buhranlı gün· 
zcllcgtırilmesi için hep onun yanılmıı.z lerindc toplcı.nmı§ bulunuyor. Kurul
dehla•.na baf\"Ururdum. QosUarma tayın üzerinde çalışacağı 1§, mUleUerl 
karııı çok mUsıımahaltArdı. Beni ı;ok bugl\n -en çok dU§"llndUrcn davad:tr. 
sever ve beğenirdi. Kaç defa eserleri. Hava slla.btnn lıısanlan yer altına 
nl bir estit gibi tcnkld cttlğJm zaman sokuyor. Göklerinde UstUnlllk gösto_ 
bana: ' remiyen milletlerin çektikleri ıztırap. 

lsm:ı.yıl Hakkı Bey siz! Adeta bir lar da göz.önllndedlr. 
bUyUk mimar gibi karışıyorsunuz; Vatan havasına ha.kim olmanm btl· 
tenkldlcrlnlz çok enteresan, deyiver • tün dllnyaca hayat §Artı olarak kabul 
mlşU. BüyUk üste.dm bu bUyUklUğU edilmesi, TUrk Hava Kurumunu da, 
hayatımın en büyük gururu oldu. Bun mlllt mUdafıuunızm gerisinde, bugU.. 
dan yirmi yıl önce Alay köşkünde nlln bizden istediği tedbirler ve ham 
toplanan Türk mimarlar cemiyeti bu leler Uzerlnde blr kalkınma.ya çntrr: 
bl.iyUk üstadın teklifi ile "Türk mi _ m111tır. DUnkU harplerde yardımcı b!r 
m::ırlık ve zevk 11uunınun uyanmBSl ı. siltıh olan 11çak, artık, ikinci dttnya. 
çin yıllardan bert memlekete yapbğı. harbinin başlıca kuvveU olıuıı.k mU· 
ruz hizmetlerin bir nlş1nel şUkrnm nakB§ll edilmektedir. Çetin savqlar L 
olmak üzere cemiyetimiz Bize fahri çlnde, havacılığın UstUne aldığı ağrr 

Cı7.aıığını tevcih elmlye karar vermtı. vazifeleri bn§arabllmesl, gcn1g ölçüde 
tir.,. dJye kendi imzam ile bir mek • çalışmalara. ve hazırlanmalara 1xığ1ı 
tup alm!ft:rm. 1 dır. Bunun için de, havacılığın bUtnD 

Büyük insanlarımız "JilUm .. denilen teknlk lhtıynçlarmı memleket içinden 
sudan bahane Ue sizleri birer birer tednrlk etmek 11arttrr. Bir taraftan 
kayıb edecek miyiz? Sonradan ada... teknik okullanmızda ha vactlığın yUk.. 
Jet ynhut to.blıı.t kanunu bu mudur? sek bilgili sınıfuıı hazırlarken, sanat 
Bu ise bu ne biçim adaletUr ve ne J>I. okullarımıZda da teknLsycnler yetiş· 
çim kanundur? Urmck yolundaki programmıız, bu 

görll§tcn ilham nlmaktaclır. 

Amerika da HA VA EllH>US'I'R1Slloı"'1 

Bir mühimmat 
KURMAYA DOORU 

Arkadaglanm. 

f abrik sında infilak 
Ankaranm dışı ve içi ba:knnlarm. B • t · l k 
cl:ın bugün bile en güzel iki binası ına amamıy e yo 

Türk Hava Kurumunun, m1!ll kay
naklarımıza daya.nan bir havacılık 

endUstrisinln temeller! ntılınasmda 

gösterdiği gayret, kunılt&Jm Uzcrtn 
de duracağı başlıca. i!Jlerden biri ouL 
caktır. 'Memlekette, kök sıılabnm.e.i 
;ı:ın. en sağlam mesnet ola.n hava en· 
dilstrisi mcselemne CUmhurlyct HU
kfımetı husust bir önem vermektedir. 
Kurumun bu sahadaki çall§mntnrmı, 
havacılık davasını bir devlet :l§i ha_ 
llnde olgunla§tırarak bir araya topla.. 
mağa. yanyacağı için dlkkaUc to.kl· 
bcdiyorum. Aziz Mllll Şefimizin yakm 
alAkalanndan kuvvet alan bu teşeb
blls, dUnya durumunun elverişsizliği 

clarok kalan BUyük Millet Meclisi oldu, 16 kişi öldü 
bin.asiyle, An..laıra Palas b!nasmı NC\')'Orl4 Ü (A.A) - Amerikanın 
yuptrrdığı ihalde y:ı.rmı nsrro. yak. en bUyük mUhlmm:ıt fabrikalanndnn 
l::ı.san bu tecrübe çağı yine de Ko- birinin obUs doldurma ıı.telyeslnde çı. 
ca. mimarın dehfi.SII".J a.nla.ma.nuz knn lnflltık eonunda 16 kişi ölmllş ve 
i<;n yetmedi. l50 kişi yaralanmı§'lrr. tnfllAkın vuku.. 

Bu trajedik durumtm sebebi a geldiği bina tamamlyle yok olmuş. 
neydi? lflt sebep bllyilk mlını.ı.rm sa. da, b8.§ka hiç bir blne ve hiç bir 
ıız BÖJ'lcm.esi, he-men hiç :ynzma- tesis lnfila.ktan mUtessır oımaınl§tır. 
m:ısı, !kendini t.an:ıtma, satma 63_ Patlama. 80 kilometre uzakta bulu _ 
natbıi bilmemesidir. İkinci sebep nan Şlka(;'o'dakl insanları yato.klarm 
bfiytik sa.na.1.M.ruı tok 6Özill, çok ı d:ın kaldırm!§tır, lntlltı.km çıktığı fab 
sert, e.çtk ka.lp.!1 ve yüksek gurur- rikıı. nunols'da Elvood'dadır. 
lu bir ıinsan olm:ı.sıdır. Bu ferdi 
özeIIikkri sebebiyledir ki Minıar 
Vedat herhangi yapıcı silik bir 
s:ma.tkir lkad::ı.r enlıışrıabnmiştir. 

Mimar Koca Vecb.t TUM.ere ne
ltt öğretti? Ym:U Postaluın<3, Har
biye c::ıdesindeki ilıi ev, Uman 
Hanı, Büyük Millet Meclis! ve .An
ko.rn P:ı!as. Maçikada. Mtıear Sc
fare ti~ kirolruhğı ev omm be~li 
b:ışh est:rleridir. Bu ömeklerc gö
re mimar Veda.t Birlncl Alım.et 
camisi ve Yen:lmacl'den sonra Av
rupalı~ soysuzbşnuya !baş. 
hymı Tam ze'\1cinjn ilk büyilk lkur
tarrcısıdrr. Gerçi andan önoe Art 
ottomııııc ~ srğman Düyu
~ Uımmüyc, Sirkeci can. &y. 
~ trp fıtkfiltcsl iblnası 
.. Tüıik e/lel'.. ı .. olarolk. yabancı mi
nxırlar tar.:ıfmdan ileri sUrlllmUe
tür.. Fn.1mıt b'il.Uln bunla.r hep soy. 
suzluk. ~dir! Mimar Ve. 
clat ESertleriy!e bwıla.rm karşısına 
çtıanış ve ·~ :va.mı,, }'tll"(ltmıştır. 

M"ım.a;r Ve<i!tt tecrübelerine göre 
Türk ım.immi oltışmı:un nrdınz ve 
sonsuz !kamu gerçeldlsi • §unlar
drr.: 

1) Türk mimnrlık geçm.i§i bir ha_ 
zl:nccfir. Orada ynlnız Türk mJlletl için 
<l~ lnsa.nl.ık nevi için dahi ilham 
kaynaklan vardır ve ileriye ~mak
tadır. 

2) TUrkQ yalnız TUrk anlıyab!llr. 
Yo.bımcılnr TUrkQ yalnız takllt ede. 
blllrler, fAkat onu teman edemezler. 

8) - Her tUrlU mJJU mJmaıi olll§U 
mm cevheri geçmişin tecrtıbeıerlnde 
gömUlUdür. Mevsimsiz bir y nlllk, ls
ttkbalslz kalm:ık zorunda ol n hJr ı:o 
cuk oyunudur: 

4) Teıtyerıt bir teknik içınd <: k1 

Pragda <urşuna 
dizilenler 

Dün 1 77 kişiyi buldu 
fA>ndro, 5 (A.A.) - Heydrihln 

ölümünden sonra, 24 Çek dı:ı.ha 
kurşuna dizilmiştir, Bunlardan Ü• 
çil kadındı. Şimdiye kadar kur ~ 
euna dizilenlerin sa~ı böylelikle 
177 yi bu 'muştur. 

Suikastçılar eliın tutulamnm:ı,ş • 
trr. Alınanlar bu suiknsU tertip 
~enlerin İngiliz olduklarını söy· 
ırmektedirler. 

~~~ 

\'a..sfngtoı; 5 (A. A.) - Lon • 
<iramn Çek mahfillerinde söylen. 
di~ne göre, Pra.gda kurşuna dl • 
ziJen J63 kişiden lınşka yüzlerce 
lrimse kul"!luna dizileccktir. 

Mada askarda 
Ja onlar J 

Bir çarpışmada 2 Japon 
subayı öldürüldü 

Londr.ı, 6 (A.A.) - DUn Madııgas. 
kardan alınan bir habere söre, Dicgo 
Suarezin klSylerlndcıı blı-.ndc iki ya • 
bancmın bulunduğuna dair blr haber 
alan İngiliz müfrezesi hareket ctm.1§ 
ve bu yabancılarla yapılan çarpJ§ma. 
da lktsl de öldUriltmüııtur. 

Üzerlcrln1ckJ ktığıtlardan ve e vnp. 
!ardan anlaşıldııjına gllre bunlar Jn • 

pon do:ı:uıın:ı.sına uıensup iki sub:ıy • 
dırlar. 

ne rağmen, iyi yUrUmektedlr. -
İkinci dllnya harbi ,bava malzeme. 

sinin kullanılışında da bilyUk deği§lk· 
likler yapmış. bir spor vasıtası sayı. 
lan plA.nör ve yalnız emniyet için kul 
lnnılan parn§üt, son savaşlarda oa: 
şırtıcı tesirler gUstermlşUr. BugUn 
artık motörlü tayyareciliğin yanıbn· 

!illlda bUyük sayıda paraşUtçU muha
riplerin yeUştlri1mc8l ve kıtalar ~ı 
yan p14iı.5rler vUctıda getirilmesi, ~ 
U mUdıı.tsa naı:rrlık1annda yer almak
tadır, TUrk Hava Kunımu da, bildiği.. 
nlz gibi, pl!nör vo pa.raşütçUlUk tıze 
rinde çalışmasını artırm.ıo bulunuyor: 
Artık, havalarda iYl VUnt§8.Jl 1m.nad.. 
ıarln vatanlarını konnnaırmı bilen 
mDlcUcrln b:ı.§ı tlsUlnde gök, eımıi

ycUf sayılıyor. Toprak ve 8u, hava 
nm emrlzıe glrmi§Ur. İçinde bulundu: 
ğumuz buhranın lşo.ret ettiği knnadlı 

bir millet hallne girmek yolundayız.,, 
TUrk Havo.cılığmı, tcknlk eleman 

bakmundan, ham mndde ve sanayii~ 
me balummdan kum. bir zamanda iatilc 
!Aline kavuşturmak kararımız, ancak 
yüce milletimizin ya.rdımlar!yle ger 
!;ekleşebilir. Kunımwı çnlışmala.rm: 
dan son yıl içinde elde edilen rakam
lar, davaya bütün milletçe iyi nUfuz 
edilmiş olduğunu gösteriyor. Fakat 
kurumwı el attığı teşebbüsler, mJIU 
yardımın ölçü31lnc dayandığı için, va. 
tandn11lanmızdan dnha çok ilgi ve 
hareket lstlvonız. Türk Hava Kuru. 
munun gelirini, b~lanan gc:nlş f§lcrc 
yetecek bir seviyeye çıkarmak ve ye· 
n1 tedbirler almak lçln, · kurultny ça
l!§acnkllr. 

Almacak kararlara cUmhuriyet 
hU~metı, her zamanki gibi, ehemmi 
yctıc dc9tek olacaktır, Havacılıkta7 
kısa zam'Ula çok ııı sığdırmak zo. 
rundn bulundu~umuzu vntand~lnru 
iyı nnlatal:ıllec ){ Ttlrk Hava Kuru· 
munu lrmsll cdt'n nlz ıınym üyl'lcrdlr. 

Kurumun önUnde açıla.n yeni ve 
11eret11 hizmet utuklan mili! havacılı
ğımıza, bugüne kadar eksikliğin\ 

duyduğumuz yeni eserler kıızandrra 

caktır. Mmetlmlzln görüş vo kavrnYJİ 
kudreti, kurultayın yerinde kararla_ 
rlyle beraber, kurumun muvaffak o 
lacacağmın teminatıdır . 

DUn hayatınım en acıklı yolculuğunu yaptım: Bu yolculuk Hacıbay
ram muaallnsmdan Cebeci mezarlığına kadar sUrmü§tUr. 

BugUn hayabmnı en ncık.JI yazısını yazıyorum: Bu yazı, kard~lm 
Na§ld'in çiçek kadar güzel ve ipek kadar temiz ve sevimli çocuğu. bcn1m 
•'arkadaşım,. Ümld'clk hakkında. burkulmuı,ı bir gönül ve tllriyen bir lı:a. 
lemle yazılacak pcri§an bir mersiye olacaktır. 

Scklzl.ncl kurultayı aevgt ile sela.m. 
lar, çalı§melarmda ba§arılar dilerim.,, 1942 yazının ilk günlerinde vakitsiz devrilen bir fidan vo movaJ,mslz 

solan bir çiçek gibi ölUmlü dUnyadan göçen hu revlmll ya.vruya. neden 
yeğenlm, yahut çocuğum demiyorum da "nrl<adaoım,, diyorum T Bunu 
yadrrgamayınız. Benim şlmdi ya11lı gözıcrlc onun için kullandığım bu sı. 
!atı o, daha pek minimini lken, daha ilkol<ula girmeden, harfleri tannna
dığı bir zamanda benim için kullanmıştı. Bir glln bana blr resmini arma. 
gan edecekti: 

ŞttKRV KOÇAK'JN BEYANATI 
Ankara, 5 (A.A.) - BugUn top 

lanmı~ olan Tiltık hava ku:rumunun 
sekizinci kuruıltaymda hava kuru
mu başke.nı Erzurum mebusu Şük. 
rü Koçak ta.rafından okunan umu
mi mer.kc.z heyetinhı raponı, ku
nunun umumi ç:.tlı~alan, ~ar
dığı ve üzerinde durduğu işler et
rafında şayanı dikkat izaha.ti ih
tiva eyl~'.ttc idi. 

Bu rapora nszaran, gelişmeye 
en elverişli kaynaklardan bir kıs
ınlyle kurumım ilgisi kesilmesi yU. 
zUnden bir buçuk milyon liraya 
kadar dil3müş olan geliri yük
selte b~k lı:In son iki yıl için. 
öe htikfunet rcisimizl:n ve C.H.P. 
~frıin kıymetli himaye veyardımla
rlyle, lxışt.a idare Amirlerl olınnk 
Uze~ yurt içindeki kurum teşki
lüt.J ile bUtUn vatandaşlar a.rasmdıı. 
kuvvetli bir clbirliği ve gi)nill bir
liği kurulnuısı neticesi olarak son 
iki yıl içinde Selif?Dfş ve kurum 
geliri 941 ymıncla 4,231,266 liro.yı 
bulmu.~tur. 

HaV'.\ctltk Qalışmskın sahasmda 
ise ilci yıl içinde İnönU ve Etime
sut kampları:ıdald çabfimalnrdan 
iyi verim elde edilmiş ve bu ~ış
malar genel kurmay ~kanlığınm 
takdiriyl'C ve Başvekilin teııelrkilr
leriyle Jmrş:xla.nnuşt.Ir. 

Son harplerde pamşUtçUlUğUn 
anlD.§rlan ehemmiyetine binaen 
blitl1n gençlerin paroşllt kullan -
maları Cl93Sl kabul edilmiş ve ku
rum kamplarında. çalışan gedikli 
ve amatör gcnçlenlen bir kısmı 
lam paraşl.!tçU olarak yetiştirilmlş 
tir. 

İlk ve orta tn..lısil çağındaki genç 
lcre havacılık sevgiSi eştlamakta 
bUyük a:rnil olan modelcilik Uz.erin 
de.ki çalışmalara gelince bo.şt.a Ga.
TJ terbiye erurt.itilsU resi'Jh, i§ §U

besi olmak üzere, 4 öğretmen oku
lu ıle 5 lL"'C<Ie ve 7 orta okulda 
modelc!lik dersleri verilmeye bav
lannuştır. Bu ôAullam kunım tara
fından pa.rnsız ol:ı.rok modelcilik 
mnlzemesi dağıtılmaktadtr. 

Etlmesut te:ı.fslırln yanında bir 
fabrikn. kurulm~tur. Halen 113 
mllhend~!.I ve tekıtsyenle 221 işçi
rJn vazife başında bulunduğu bu 
fabrikacl.a. ilk iu olsra:k, lisansı ea
t.m alınmış olen "Mag'.stor., mek ... 
tep tayya;relerinln seri hafündeı ya. 
p1Jmasrn:a başlannuştn-. Bundan 
baŞka yen! t5p pliinör ve uçaklar 
Uzcrlııdc çalışilmnkta ve aynı :za -
manda bir p:ı.raşüt tayyaresinin in. 
~ projeleninin de hazırlanmasına 
başlan.mışbr. Fu'bnJm aynı zama:ıı. 
da hava ordumımın revizyondan 
geçecPk kıyyarelerde:ı bir knam
nm tamiri işini de üzerine a!mış
tır. Fabn'kanm geni~letilmesi iç·n 
Jüzumlu makineler, tezgahlar, ta
lnmlar ve inşa. malzeme.si ısma.r -
Lanmış lbtıhınmaktndcr. 

Ha\'8. kurumunu t:tm ve ileri bir 
hava endüstrisi kıı.rnbilmek ve 
kayna.kla:rmuzı yo.'nız başka mil
letlerin pazarı vaziyetinden kur
tarm~ içln Ucyyare ve motör en
dllstnsmde kul.lantan ham mad
delerin yurt içinde elde edilmesi 
yolundaki çalrşmal:ı.r da epeyce 
ilerlemiştir. 

'fuyya.re ill§3Smda ktılla.nı:Dıın 
cmnn., bo;ıı., ventik ve yap:ışt.ır:ıcı 
maddeldle ya.rdrmcI kimyevi müs 
tahı:arla.r.ın memleket içinde :ha
ztrlamn.aat Şi, ta.bilmnm kimya
hancsinde inceleaııtrek müsbet ne
tieelerc vrmlınıştxr. K"unya J.ilıo _ 
ratuvarlarmda aynoo. plastik mal. 
zeme üzerl:ı.d de ~lmaktndır. 

Tayya.t'Celf.iğin en önemli ilıti
yn.çlımndan biri olan n.erodlna.mik 
tünelin kuruhnast için İsviçre ile 
yapılım gtiriŞn~ler bir sonuca bağ 
lanma.'k Uzcredir. M:ıa.rlf Vekilli -
ğinin An:karada kurmakta olduğu 
yilksek teknüc okulunun da aynı 
teslse ihtiyacı olduğu göz önünde 
ktulııro.k s:ı.ym BaBVekilin tasvip· 
!erile c:ero•i~ilt tiinern gerek 
ir.şasm&ı, gerc!k i'llektllnı<'sin<lc 
velrllliklc elbirliği esrurı ilzerin<le 
mut:ı.bık knı1mmışbr, Mnlr1nnlerle 
malzemeye gelmce bu yaz inşa 
L"'lne b~ıRlnna.caktrr. 
.\tntiirk'Un mU\'lll\kııt Jca.brindcı 

- Anneciğim, dedi itli, bunun arkasını sen yaz• 
- Ne yazayım? 
- ".Arkadaşıma., dJyc yaz. 
DUn nrkalJlilda on iki baharı ve bizim yaılı gözlerimizle yiıslı glSnUI. 

lerfmlzl sürill<llyerck Uzcrlndeki bahar çiçeklcrln!n bile solmadığı toprak
brn gömUlen bu en genç "arkada§ınun,, ıotoğrafıru böyle hazin bir hL 
tırs.nın acıltlı gölgeleri halinde açıp bakacağımı ve ağlıyacağımı umar 
mı idim? 

Ümldclk, çetrefil çetrefil ilk kelimeleri söylemlye ba§ladığı zaman.. 
danberl, kendine bUyUk adam edası vermlyc çall§nn bir yavrumuzdu. 

Bir gün, resmini ynpen ressam Salb'c resim hakkında söylediklerini 
hatırlıyorum; aUo arnsındıı. bUyükçe sohbetlere karı§tığı aklıma geliyor 
ve nihayet o sevimli sesiyle mlnlmlnl arkadn§larmın bn.şmda radyoda 
okuduğu §llrler kula~'lmd:ı. canlanıyor. 

BugünUn mlnlmin!lerlnln yarının büyüklcrt olacnğıru dU§ündUkc;:e en 
b:ışt.a hatmma gelenlerden bir tanesi o olurdu. 

Dört be§ gün evvel babasınm odasında. konuftuğumuı: zaman, onu 
bahçeme çağtrdımdı: 

- Diktiğimiz tohumlar yeşerdi, nerede ise çiçeğe duracak. Hant bir 
defn gelmiştin; bir daha gel; muUaka beklerim. 

"Arknda§ım,, gelecekti; o gtln bahçemin neşesi artaca.k, toprağın 

l tlzU gUlccektl. 
Halbuki o, ne bahara, ne yaza; ne yqerUyc, ne çiçeğe doymadan 

minimini tabutunun içinde diln, artılc geri dönUlmez bir yolculuğa çık

mış bulunuyor. 
Toprağın ylll:UnU güldUreoek yavrucuğa bizimle beraber U:ı:erlni ör. 

len toprakların da nğlad~ hlssettlın. 
Bu taze toprak y:ığnımm Uzcrinl dolduro.n çlçıeklcr, h!ltı, hıc.;larmı.. 

yorlarsa duygusuZdurıer. Ulus T. t 

Adliye Vekaletinin evlenme anketi 
( Ba:ıtara/ı 'ı inci say/o.da) 

Aynı raporda. ceza kanunu hU
kümleri itibarile bazı noksanlar ol. 
duğu ~ edilme!k.te, kanunda 
''Arala.rm.da·evlemnc akdi olmak
SJzm cvleınmenin dint merasimini 
ynptıran erkek ve lradmlar iki a.y~ 
cian altt aya kadar hap!s cezasilc 
ce.ıala.ndırilir., dcnfildiği halde laı
ll'llmm bu hlikmünlm yüzde biri • 
Din bile te:ı.tblk edtımediğhıin anla
pıldr.ğı lbild;Ti!mC'!üedir. 

Evli mkcğin nikilhb kansından 
başka bir lm<lınla. k:- ıi koca gibi 
ya§a.mak SW}U1ldan dolayı cezalan
drrrılması iÇln nikAhlı karının şikil
Yetinin §'l.rt koSUlnın.sının veya. 
d.nvadan vaz geçilmesinin caiz ol. 
masmın gayrimeşru evlenmelere 
yol açtığı tebarüz ettirilmekte
illr. 

idari bakımdan 
mahzurlar 

!dan kanunlu balammda.n gö
rülen nokı:::ınlar arasında nüfus 
dnirelerindUi kadronun darlığı, 
rıüfus kanunuııun gayet zayıf ol -
duğu, 63 v•ra~·ette nlifus memur
Inrı ı>..nıs:nda bir tr>.k yüksek mek
tep mezununun bulunmadığı nil
f u.s clairelcr:nde hn.l.ka veriİecek 
ni\fns ciizd.:ını ve ilmilh:ıberlnin 
mevcut olnuidrğı, nüfus ve şahsi 
mal meımurla.rmm k!uıunu mede -
niye aykırı nvlenrncleri te!rik ve 
tem~izdcn aclz bulunduklan gös. 
teıilmekte, evlenecek köylii voya 
kadının bs.ztlıırmm nüfusla kayıtlı 
olm:ıdrklan, llmyrtb olsalar bile nU 
fus ~lerinin köyden ekser~a 
scl<iz on saat k.::ıdar mak't.n bulun
duğu, ktşm buralar& gidip geL 
menin i.mk.fuısızlrğı, kövıJünlin da
ireye !her gellşllı.de işİni takip e
demediği ve !bu zoriukla:rdnn bı _ 
kan köylilnUn runt evlenmeyi ter
cih ettlği, nilfus :kadrosunun ihtl
yac1 laı.rşıh}'MQk bir ihalde bulun
mo.c?rğr, yüz bin nüfııslu Uşak ka
zasında .2 nilfus memura olduğu 
halde 'üç bin nüfuslu Ovacrk knzn
em<Ja <la aym kıtlromın bulundu
ğu, ıköy lauıununa. uygun bir ida. 
reu1n hen.Uz Yüzde y!!rıni derece
smda dahi kurulmu9 olmadrğı, bu 
cümleden o1<J.1'8!k, düzenli bir köy 
Gda8l bu'hı.n.nındığı ve lköy odasının 
laubnliliğl devanı ettikçe köy dü
ğünlerinde davetli Sifatile devlet 
DMıi~·e ~ll.diM.eri, jandarma ve 
tahsıldarla.l'aım kuz:u yemeğe de
\"nm etttk'.;0 kanunsuz birleşmele
rin daha aenelerce devam edeceği 
bc-~·a:ı clunruaktndrr 

Sıhhi bakı"mdan 
mahzurlar 

Raport:la. slı:hi iba!Jmndan görü. 
lm mahzurlar MsıJmn!ktn<ltr. Bun
lar arasında bUtOn kaz:ı merkez-

lerinde hekim bulıınmsdığı, halbu
ki medeni kanunun doktor raporu~ 
sinin izlerinin hfilil. sllinemediğl, 
ve bazı vilAyeti!ı altı kauS!mn 1l• 
çlinde .hekim buhmmadrğı ve bazı 
kualarm ise yedi yd bilA.fasıla he
kiırullz kaldığ: tooa.rüz ettl.rtlerek 
mevcut hcJdmlcriJ:i C'VIC'Jlceek çift
leri Sıkı blr muayeneye tahl. tut .. 
madlklıı.rr1 sudan t:m- muayene için 
iş sahiple:ıiolıı rapor almak il7.ere 
kaza merkez;lerlın,e kadar giderek 
zaman kay'betm~ ve emek ear. 
fetmenin lUzumsuzl.uğunu ve r.or
luğunu dUşün.erek dint DikAhı ter
cih ettiklerini, her türlU bulaşıcı 
lıastnlrk.d:an temiz bulunan köy kız 
1armm ye.bancl: erkek bir heldm 
Umı.fmdan esaslı bir muayeneye 
tabi tutulmaktan koıktuklan ni. 
aanlımnm bu hali hiç de h03 'gör
mediği ileri sUrlilm&tcdlr. 

Kültür bakımından 
mahzurlar 

Raporda, bunu m.Uteakip kUlWr 
bakrmın<lan görUlen .mahzurlar an
latılmaktndır. Bunlar e.rasmda ka. 
dının bir mal gibi s:l:ınıp sa.tilmayn. 
mevzu olduğu teltı:kkisiııfn bir çok 
bölgelerde henüz tamcmilc Sllın
memiş olduğu, cdti aşiret zihniye
tinin ve pederşahi aile müessese. 
sinin izlerinin h8.Ia silinmcdiğı 
birden fazla evlenmeyi bul e
den eski şeriat hUkUmleriırln ha
la zihinlerden çtkmadığı, şehir • 

ltrde, ge.nçlerı.n aile ideali f:UUrlu 
l:ir surette kuvvetlenmiş bultmma
dığı, ainema, roman, içki, pnker 
\'e silstin bu id enli yava§ yavaş 
yıkmakta olduğıı, lise ve öğretmen 
okullırma. hem pek basit hem de 
tale}).a..ıtill yaşına göre hayattan u
znk ve c;ok nazari sosyolı>'i ders
leri okutulduğu, bütün bunln.rm 
meqenf kanunla evlenmeyi hemen 
hemen fmldnsrz denecek b:X eek
le geıtirdiğl uzun umcbya tcerih 
edilı:nektedir. 

Uluğ ailesinin 
te§ekkürü 

Oğlumuz Ü'mJd'ln kaybı JJe uğradı. 
ğım.ız bUyUk telAkct dolnylslyle evt. 
mlze ge.Ierek, telgrn.! veya mektup 
yollıyarak, cenazesinde bulunarak bL 
Zi teselll eden ve a.cmmzr ortakla§an 
büyUklcrtmtze, dostlarmııza., memek
da§ ve arkadll§Ianmızıı teşekkil.rlerL 
mizl blldirtr ve 6mtlrlert boyunca 
~ylc bir acı görmemelerini Tanndan 
dileriz. :SAŞIT ULUO: AİLESi 

Fuziili'den seçmeler: 

\nlrnm, 5 (A.A.) - Toplmınuş 
olan 'l'ilıık ha.ı:a !kurumu sekizi.nci 
kunıltavrnn '.hariçten iştirak etm.~ 
oian dclcg-clcr buglln sa.at 15 de 
kurum mn!'l'mnı Erzurum mebusu 
C:.:ükrU Ko<;.<ık'm re:..sliğindc Aüı.Uir
lJrulin ctna<r!';'.1.fyn müzesindeki mu-

vakkat kabrini riyaret ederek 
hlr çclcnk koynm~ ar ve ı-· •di 
şefln m:ınevi huzurunda tazimle 
eğilmişlerdir, 

Pertev-1 hOr,idl, sanman, yerele 
kim, devr-i felek 

Yırc 'urmus fıfitfıbm, mnh-J ti
b5.nnn görüp? 

F.: ' Fıızuli, beJki ol gül-anzı giir
nı ii!f tlcğll: 

01 J,i al beyler benim t:llk-i giri 
b!ırum g'örüp? 



Şarkla taarruza • 
geçmek zarureti Bır ea 

Dünkü celsede kopeğin 
macerası anlatıldı 

5 milyon kilo yeni tip 
yafl yapılacak 

llah16t yat 1ma11 tarin4• vu .. 
geçilmlttir. Şlındlli büte ltd Üf' 
yat yapdmuma bqlwm;bt. Bi
ri. 1l!tle • .at ,. ...... 1'bde 
30 Oleo'd&.-ı. ybıle IO'i 4e nıfiae 
zeJtln yaiaıdan, dtfert. yBz4e 15 

.ut yajmdıuı, )'lsde ao u Olıeb 1ntl' 
pria'dea, ,.... ı.llıD da ...
N•dtn terkip edlllMtktecllr 

ta: o'tıll'llı: 800 ta tip N ,.. 
~. Bu -- s milyon ~ 
}'af imal edlleoektir. 

Parti genel aekreteri 
.aliyi zipret etti 
~ IRılaııan parti genel 
~ Kemdub Şeftet &len. 
dal, dt1n Yil)ret pu"t.l mlfettlti 
Retat llima.ıatlu ile blrilkte ...U 
~ Wl4lı.Ye ııelılılııl ,.,... etmlt· 
tir. 

Orta akul1aım eleme kntihtala
n dt1n bitmıetlr . .Altbdtrlara ne
ticeler ..,_ dolnmmdan l~ 
tebffi '4"1meie blıtlln11ıeMta. 

Alman lisesinde spor 
mosameresi 

bmalfW.ıd' .... .... 
-- ,..... ....... tllata .. .. 
lellndea ..... ,.. .... wımı -
dtlı:I.,.. ~ eıc il tıli-
... lılladlAten - .. ...... 
-- - da cını ..... aıa-. .... ..,...., ........ .. 
--~ ...... ""'* bir _,... Hıtı1eti ... & L -... 
iM iie b119:te dtmlı ..... ,,.._ ....... _ ........ .... 
illk!We .............. ,...._ 
llllltlr. !ki eılld ,.. t)<I ... .... 

bllllen ........... "" 'lmltlt --
Obsr Olll4er ... - DoJlreı' .... fmc1an ,_......, Is ... im .,. 
nbk bılelb ,.. lılttlıD .. .... 
btlerW lilvv~ fılılrdtr 
... tbr. 

Admira-G. tasarı 
maçı 

• • 2 Alımııma ................ .......... 
~ - ,........ lııal • Allılaa 

taımm .. a.ıatuuaF .. -at· 
m.t 'l llUlru MI ,._. ltlllll ... 
lT,IO da KadddtJ .................. 
~~-..... . ,._..,... ....... ..,,. --.r -
1IAal - Ga1ataara1 ... • ......... 
aNmDda itap& - ,......... • 

• - BlleDlfo: aa.u-...,., ..... 
.... ... ~ lm1lpı.I .. lpell 
& =·· - 'l"l1Mlc1e Kalll A1- lıL 
t..,.."Ml .,. ~ ---- .. 
........_,.. •tdmaktadlr. 
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TERFi EDEN öGRETMENLER 
30 LlRAYA TERH EDENLER ZS UR.AYA TERFİ ED&."LER 
Nacly• Bacmak Adana, Süeda Ok_ Mileyyet Oskay Balıl<c.slr, Sadi Gil 

bay Ada.na, Refika TUmercan Adana, neş İstanbul, Eşref Kırşan İstanbul, 
Hatice Güncytürk Adana, Ahmet Öl. Sabri Besen lstanbul, MclAhat Ata. 
kay Adana, Haydar özclemir Aiyon, nUB Edirne, Vahide Birkan Adana, 
Suphl Toı:ıgay Afyon, Bcrlre l!Jmdağ Saim Alpkurt Akhisar, SUleyman 
Afyon, HUsolye ôzclem Antalya, Sala Güclr Altım Anhanı, Fethiye Otınan 
hattın Ezen Antalya, Ahmet Karo.as- Ankara, Ruhi Ser .Aııhara, Rat:n ı·;r 

lan Antalya, Bekir Erte! Balıkesir, ler Ankara, Makbule özka.n Ankara, 
Sabahat Upklıer lstanbul, HnsanBoz Bedia CiltcUoğlu Anknra, Mahmut 
kurt Denizli, Burhan Saraçoğlu De. ı Yazıcı Arapkir, Kevser Ozangll Biga 
nizli, Recep Gökyayıa Diyarbakır, LA_ Yekta Uluğtcpe Bolu, Nezihe Ülgen 
mi& İlhan Edirne, Etem Akbiten E. Bursa, :Mürüvvet Elclm İstanbul, Ve. 
elime, ııuaınmcr A§kın Elazığ, Nuret cahct Ercan İstanbul, Ziya Sandıklı. 
Un Akbay Elıuığ, Seher Ural lstan- lı Çankırı, Semiha Se\•inç İnebolu, 
bul Nerise Yücesancr Eski§chlr, Hlls Eyüp Ergüven .Ma.nis:ı, Recep YUcel. j 
nl1 'Soyer .Eek"°hlr, Fuat Meray Es. tepe Nazilli, Nc!lso Onıs Niğde, Ay. 
kişehlr, Nccmeltln Sadakk\ latanbul, ten Sağın Ordu, Fatma Kutman Öde
Uttfi Karul İstnnbul, Hikmet Tirya_ mi§, Ertuğrul Alpman Sinop, Rl!ııt 
kioğlu 1stanbul, Ahmet Kaya Gazi. Akaltan 'l'urgutıu, Ccmll Dalay ~el 
antep, Fakl1ıe Tavat İzmir, Aniye Yalvaç, Nuriye Ardıç lstanbul. 
Kotçıı:k İzmir, Leylt'ı. Andaç lstanbul, 
Su.det Puırı.r İstanbul, Mihri Hl.sar 
lstan'but, Kn.ımn Ülgen Kars, Ma.hmut 
Ereoy Kars, Nevruz GUndoğdu Kars, 
:Münevver Usluglll Kastamonu, Edip 

İstanbulda terfi eden 
muallimler 

Orta öğl'etim kadrosuna dahil mu
allimlcrden terli edenlerden ~ehrimlz 

Ert.1lrk Kayııeri, Gllzlde Arda Kııyae- mekteplerinde bulunanların 
rl, AlıIMt RJ.za Kökmen KUtahya, §Öyledir: 
Hasa.o 1nanç Kütahya, LcylA Dik.Iııen 
?stanbul, Ziya Aydıntan İstanbul, td.. 
ris Çakır Trabzon, Necatı Aygen 1s_ 
tanbal, Abdullah Şahin Yozgat, Nev
zat Akmet Yozgat, Reşat Ta§el zon_ 
guldak, Ayt}C Ökem Bursa, Mehmet 
Baba Pal'B( Bursa, Rclllı: nbuğa Bur. 
-. 1hııan ~ Ennnım, !smet Bar_ 
ıu hmir, Kadriye GUçlU İzmir, Fcv_ 
idye Tay\an Kooya, Handan Varol 
Konya, :tıımaU GUner Adana. Cengiz 
~ A6ıuıa, Mahmut Bcneimer A
dana, SSit Torama.n Adana, lı!ed1.ha 
AydofmU§I Adana, Nimet Karayel 
Adapa.za.n, Pakl7.e Yelen Akhis&r, 
Cevdet özcır Ankara, M:c16.hat Kara.. 
han Anka.rn.. zebra Say Ankara, Ze_ 
lih.a An Ankara, Zekiye Kmltan An. 
kara, Nihııl Onan Ankara, Beşir Gö
#DB Anktı.ra, Rt!at Ertkln Ankara, 
Stdıka Arıkan AnkBl'&, Muhsine 1mer 
Anknra, Saide Alper Ankara. Bekir 
Engin Anknra. Avniye Aytun A:nkL 
ra, Belklıı Bo2:kurt Anka.ra, Zekeriya 
UnlU Ardahan, Nedp Atay Aydm. 

llstcsl 

Kemal ôzkaynak Aydın. 

Ali Toker Ayvalık, Sıdık& Çete 
Aynlık, şwı.ylp tz 1atanbul, Ülker 
Burıı.n.sıı Bsndınna, M~hmet Bayan -
al Bayburl, Nebahat Nuyan Bay. 
burt, AU Ege Ilergama, All Tangı: 

50 LİRA YA TERFİ EDESLF..R 

Fatma, Muslihiddin Pıkoğlu, Esat 
Mahmut Knrakurt, İbrahim Safer, 
Ahmet Asma, Sadi Tokcan, Sedat Ok 
sal, Halit Avan, Feride Ersoy, Yakup 
Akbay, Arlt Andaç, Mehmet Boya -
ğan, Reşit Konkur, İbrahim Tanm, 
Emln Ergüven, 'NUzhet Say, Arif E_ 
sin, Mehmet Emin Şcndll, Salft.hııttı.n 
İmer, Saf'!et Kağan, Adnan özenci, 
Seniha Kam, Sabahat Tarım, CclMet 
tin lzmlrli, Balıaettln Tevt'lk Tansel 

40 LİRAYA TERFİ EDENLER 

Hamiyet Gözen, Mehpare Taşdu • 
man, Zeynel Akandere, Enver Tek -
sant, Zeki Baraz, Mcltı.hat Sergut, E. 
tem Kotsan, Raşit Aydmoğlu, Ekrem 
Tezi§, Ret'lk özgener, Fevzi tıter, Pe 
rilıan Nayi;-, Nurullah Tecer, Zlya 
GUrmcn, Hamdi Saver, Kemal Gür. 
san, Bedia Tırpan, Fe\'Zi SeJe.n, Zeki 
üngör, Haliıı Erginer, Nadide Sava. 
şer, AY§e Özden, HUvcylft. 'ül~n, Fa.-1 
zıl Ay Tolu, Melek Topa, MuallA A
nıl, MUnir O'ner, Nezihe Slrer, Semt. 1 
ha Aygen, Fatma. Oral, Mehpare E
ğemen, Feride Ho~an, Süreyya Slbe~ 
R.'lmi Boykut, Kemal Eke. 

S5 LtBA YA TElıl"t EDENLER 

Nevzat Unı.e, lclM Kutsan, Hakkı 
Sonat, ZUhtU Urcl, Nl.ınh Arca, Ce. 
mil Onangll, Mubt:ı.r Emre, Şekibe 

.Altay, Senıha Mllritoğlu, Canan O. 
nur, Talia Tanın. Medlha Atalık, Ke 
mal tlnver, Osman Ekıncı, Hallt Gllr I 
san, Zekiye Yeni.Bey, Nebile SUeri, 
tcIM Erdal, Halide Arif, Meıt.:ıa eşn_ 
ses, Didar Meral, Zahide özveren, tn 
san Onan, MUeddeb Çelik, Meliha 
Tanlu, DilAver Cıı.n, Naciye Tokgoz, 
Sabih1l Ocak, Nuriye Ktrkpmar, Şa.. 

kir Tarihmen, Turgut Tokat, .Aliye 
PJrlgil, Saim özer"n, Şahabettln Ku 
ral, Niyazı Tarman, Ali !rem, 

_:~~---..... 
~ 
NİÇİN 

Veni Tokalon 

Prenses 

ALLA TROUBETSKOY 
Esbabını anlatıyor: 
* onun bir çok cazip ve 

yeni renkleri vardır. * o. bütün kullandığım 
pudralardan daha ince 

.,ve daha ha.fittir. * Ondaki hakiki çiçeklerin 
nefis kokusun1 perestiş . ' 
ediyorum. 1 * O, bütün gün sabit. kalır.t 
Çünkü terkibinde başka 
hiç bir pudrada. bulun
mayan Krema köpüğü 
vardır. * Yağmurlu, ruzgftrlı ha
vaya rağmen Yeni TO· 
kalon Pudrası tenimi 
dalma terü taze muha
faza eder. 

'it Eminim kl her ne ba
hasına olursa olsun bun
dan daha iyi bir pudra 
bulmak lmklnı yoktur. 

tırtaııbul Uçüneli İcra l'flemnrlufun

dan: 

Levazım Amirliğinden · verilen 1 
askeri kıtaat ilanlan 

lstanbul 
__________ __;;;:.;;..;.;:.;;;;.;..;~.;;..;.;;.;.;;;;.;,;..;...~...;...-------~~~:~~J 

Aşağıda yazılı kuru ot. kapalı zarfla ekslltmc!crt hlzııJannda. yazılı gUn ve saatlerde K:rklarellndc askeri 
sat.ınaıma komisyonunda. yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesUmlarlle teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. Evsaf ve §art!lameıeri tst. Lv, AmirUğ'l, Ankara Lv. amirliği ve Çorlu ukcrl 
satmalma komisyonlarında da görU Hlr. 

Döl•lim tp balya. Tel ba1ya 

ı)llktan Tutarı Teminatı Tutarı Temlııatı Tutarı 

Ton Lira Lira Lira Lira Ura 
2019 121,140 9085,M 146.877.50 l0,9i8.31 151,425 

583 34,980 2628,50 •2,267.fiO 3170.07 43,725 

•oo 24,000 lSOO 29,000 2175 30,000 

120 7,200 MO S,700 652,50 9,000 

350 21,000 1575 25,375 1903,13 26,250 

402 2•,120 1809 29,a5 2185,88 30,150 

350 21,000 1575 25,375 19<}3,13 26,250 

180 10,SOO 810 13,550 978,75 13,500 
270 16,200 1215 19,575 H68,18 20,25J 

------

. -: DEVL['.f. DrMİRYOLLARrv.e.LIMANLARI'":. 
- • O • r• - O • • ' • ... .A • ,, • .A • • O 

:·., · ış~E:Tt.t~·:Y.M\JM ; IJ>AR~~tl~ANLARJ ·.· :. 
.. ' ·.' ,. ., . '... ,,-" ~ . ..._· -. 

Mubammen bedeli l29i6 (on iki bin dokuz yüz yetmiş altıı hra 60 
. ııtml§) kuru;ı olan cem'an 112,840 M3. muhtelif eb'atta 190 (yUz doksan) 

.ı..!e~ çam kalas ve 5180 (be§ bin yüz seksen) adet çam tahta (23. Hazf
~an. 1942) Salı gUnü saat ( 15,30) on beş buçukta Haydarpll§!Ldıı Gar bl. 
mw dabillndekı komisyon tarıı.fmdnn kapal: zart usullle ı;atm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 973 (dokuz yUz yetmiş Uç) Ura 25 (yirmi 
bcı:') kuruşlult muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesikalarla tek. 
liflerini muhtevi zarflarmı ayni gfin saat {14,30) on dört otuza kadar lto. 
misyon Reisliğine vermeleri lA.zımdır. 

Bu l§e :ılt §artna.mcıer komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(6221) 

O niversite ~ektörlüğünden 
Tıp Fak'lltes!nde HaJatı Kimya, Parazitoloji ve Mikrobiyoloji, Hijl. 

yen, Fizyoloji, Patolojik Anatomi, Histoloji, UçilncU tç hastalıkları, •redavl 
d~ tababeti Fen Fakliıt~slndo lspençlyarı kimya, Umumt Botanik, Gale. 
nik, Sınat kimya, Edebiyat Faltilltt>alnde SOsyolojl, Hukuk FakUlteslndc 
ME~nl Hukuk, Bususı Hukuk, Amn:.e Hukuku, Ceza Hukuku, Devletler 
Hukuku "Hava ve Deniz,. İktisat Fa.kültesinde Maliye, İktisat ve İşletme 
Doc;entllkleri açıktır, lrcn I<"akUll.;esi için 13 . .Ağustos. 1942 Perşembe dl_ 
ğcr:erı için 17. Eylill 19:12 Per§Cmbe gllnlerı yabancı dil imtlhanlan yapı. 

ıacaktır. NnmzeUiklerl kabul edilenlerin hemen tezlerinin tetkikine baş. 

!anacaktır, tsteklllerln dil tmtlhnnlannda hazır bulunmaları ve tezlerini 
t;österilen tar!hten bir hafta sonraya kadar tevdi etmi§ olmaları lA.zımdır, 
Sıhhat rapol'U, beş fotoğraf, nU!us kAğıdı sureti, ilmi hüviyetini gtisterir 
fl§lErle "Fi§ler Tedris İ§leri kaleminden ıstcnecektlr . ., İmtihandan bir bat. 
ta evveline kadar Rektörlüğe ~ vurulması. (60!19) 

Askeri Posta No: 8734 K. dan: 
1 - Asker1 Posta No: 873• K. l:ğı .çln bir adet atölye l.n§aaı a.çık 

ek~iltme ile ihale edllecekUr. 
2 - Kefil bedeli muhammen kıymeti 8122 liradır. 
a - :Muvakkat teminatı "610,, llradır, 

f - İhalesi 12. Haziran. 942 cuma gün11 saat 15 de Asker1 Postıl No: 
373• K. lığı Satmalma komisyonwıda yapılp.caktır. 

5 - Keşif ve prtnamelerl ber gUn komisyo .• da g5rllleb111r. 
6 - tst-?klilertn belli gün ve santte teminat mal.buzları ve 24.00 sayılı 

kıı.m;nun 1klI!c!. maddcıılndekl vt'saikl13 blrllkte Çanakl;alcdckl komisyona 
mUracaatıan il!n olunur. (CS893) 

lstanbul Belediye Riyasetinden: 
Fatih Belediye tahsil şubesine alt (830351) numaradan (ıl30400) nu. 

martı.ya kadar olmak Uzere bir cilt rüsumu muhtelife makbuzu zayi ol. 
m~ur. 

Bulanların en yakın Belediye tahsil şubesine wya polla merkczlne 
teslim etmeleri ve bu makbuzlarla yapılacak tahsi1At1?1 muteber olmıya. 

cağı ilAn olwıur. (6230) 

Tcmlnatı 

Lira lhAio gt1n ve ııaatl 
11,356.88 15/619•2 10 

3.279.38 15 .. H 15 
22:50 16 " " 

10 
675 16 .. .. 15 

1968.75 17 .. ,, 20 
2261.25 17 " H 15 
1968.75 18 .. " 

10 
1012.50 18 " " 

15 
15l8,75 19 .. 

" 
20 

(8391-5915) . :(.. 
Mütca.hhlt nam hesabına 18.5.942 

do ihalesi ilft.n olunan 121273 kilo sı • 
ğır etine talip çıkmadığından tekrar 
pazarlığa konmuştur. Evsaf ve buau
sı şartları k.omısyonda görülebilir. Be 
her ı,ııosunun muhammen bedeli 9.5 
kuruştur. İhalesi 13.6,942 cumartesi 
günü sa.at 10 da yapııaca.ktır. ·raııp • 
Jrln katı temlnatlarllo Harbiyede Ye 
dek subay okulunda sıı.tmalma komis
yonuna müracaatları. 

(337-0-U57) 

* * ıı: 20,000 ton nakliye l§l kapalı zartla 
eksiltmeye konmuutur. İhalesi 11.6. 
1142 gUnU saat 15 de Ankarada IJv. 
Amirliği saunalma komlsyonu:ıda ya. 
pılacnktır. Tahmln bedeli ISIS,000 llrıı 

ilk teminatı •ooo liradır. Taliplerin ka 
ııunt veslkalarile teklll mektuplarını 

ihale saatinden bir saat evvel komls. 
yona vermeleri. (3331-5749) 

~·· 15,000 kilo tııvuk eti kapalı zarfla 
eksiltmeye kon muştur. İh!ılcsi l 6.6. 
942 günU Baat 15 de Ankarada Lv. }.._ 
mirliği satınalma komisyonunda yapı 
lıı.caktır. Tahmin bedeli 30,000 Ura Uk 
tomlnstı 2250 liradır. Taliplerin ka
ounl veslkalarile teklif mektuplarmı 

ihale saııtindcn bir sa.at evvel komlr 
vona vermeleri. (3332-5760) 

·~·~ 
•0,000 ton tahmil ve tahliye kap:ılı 

'ZJ.rtla eksiltmeye konmU:Jtur. İhalesi 
12.6.0i2 gUnü saat 15 de Ankara Lv. 
Amirliği 11atmalma komisyonunda ya. 
pılacaktır. Tahmin bedeli •0.000 Ura 
Uk teminatı 3000 liradır. Taliplerin 
kanuni veslkalarlle tekli! mektuplıı.rı
nı ihale saatinden bir saat evvel ko· 
misyona vermeleri. (3333-5761) 

lstanbul Levazım amirliği 
Satınalma komiıyonu 

ilanları 

12,200 adet ~~ s:ılça, peynır, 
sade ve 7.eytiıı yağı tenekesi sa· 
tılacaktır. Kapalı zarfla artır
ması 12. 6. 942 cuma günü saat 
15,30 da Tophanede Lv. Amirli
ği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Hepsinin tahmin be-

Bergama, Rc!lk lııleg-rel Bilecik, Fah
ri Ersin Bozöyük, Rasim Giray Bur
dur, Bedriye Ycğeru;oy İ.lta.nbul, lıl11-
Dire ögU Çanakkale, Ferhunde Ta.r -
la.n tlstn.nbul, ŞUkrll özne, Ahmet 
Tal~ Çonım, Bahri Mlyak Çorum. 
Haı:!Ul Basri Yllcc Divrlk, İffet nı · 
Jlm Edlme, Uluğ Turanlıoğlu Edir
ne. Vutl Bingöl Edime, Nezihe A.. 
rat Edremit, Vahdet GUr İstanbul, 
.Mesude .Arcıl latruıbul, Muammer n_ 
ter lırtanbul, Suat GökAn Giresun, 
Pervin Tok Gümüşhane, HU8eyin GUl 
tekin Iğdır, Neşet ör.san İnebolu, 
Mahmut .Aytekin lnegöl, !snuı.ıı lnal 
İskilip, Zeki Altan Isparta, Hakkı 
:Men.g1l İzmir, Hasan Denliscl lzmlr, 
Afife Ozan İzmir, 1hsan Altmtunç 
1zınir, Arif Ataç İzmir, Şeref Egeli 
tmıir, Adalet Nazlı Erzurum, Nahit 
Baba.oğlu İzmir, Turgut Kömtirciloğ
lu İzmir, İffet Yasa. 1zınir, Hikmet 
ôğen İunlt, Kemal Zeren lzmıt, :Me. 

nyet Duru lstan bul, Destine İyisan 
Iırt.anbul, zebra Günçer lırt.anbul, A.. 
dfi l!)rol lsta.nbul, Nu.ret Tezel Ka. -
rakıxte, Fuat Kutal Karaköae, Meli
ha Oltt&Y ı.tanbul. Muhsine F.d1z ı.. 
t4nbıd, Osman Erbftf Bayburt, Ta -
hlr ~ Kililı, Nıızmı Yalgm teta.n.. 
but, Naci Tüğen .Manisa, Tahsin Tan. 
dırlı llanlea., Coınil Yth1lrdunnaz Ma 
~ tbre.'ılm ôzkan Mara,, H118eyin 

VAK 11 
, 

~tede çsllao bllttın JUl n 
NlllmlerlD bukuJru m&tıtuzd'UI 

&BONE rAJllFESl 

936/779 ~ 
:seşıkta§ta Hu fırın tızeıindc Ya- Askeri Fabrikalar Satınalma Komisvont• 

kup ağanm apartımanında muldm ı_ 1 Jl "' l 
ken 14.11.937 tarihinde vefat eden Şe. an arı 

deli 51'15 lira 50 kuru§ kat'i te-

l minatı 771 lira 83 k~tur. Te· 
nekeler s:rkecide Demirkapıda. 
Lv, Amirliği anbarmda görülür. 
Taliplerin teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel 

Fırat Matıı§. 

tbnı.hlm Onay Mardin, ~eyit Turay 
lılershı., Veysi G~rk Merzlf'on, Fe. 
rlt ôzalp Milas, Hamdi GUrz lıılilA.s, 

Sa.brl ôzalp Muğla, Mustafa Karaye_ 
ğen Nevııehlr, Hıı.san Yeğin Niğtie, 

Kevşer ôıııgllr İstanbul, Fuat Ertunç 
~. Durmuı Oktay 1stanbul, Sa. 
detthı Toprak Sam.sun, KD.mil Demlr 
soy Samsun, Muazzez Ataman Sam -
sun, tbro.hlm Göçmen Sllltke, Nedim 
Olonus Simav, Rıza Bego Sinop, Sa. 
ime 06kten Sinop, Necip .Akçay Si • 
vas, V~hbi Atıkm Stva.s, Necip Erd~n 
SiV.., .A.sıan Aslan Sh•113, Yalıya Kı. 
zıl OOmer, Aklıe tı"l~ Tire, Tevfik 
Altmcl Tokat, Talı!r Karaluuı Tokat, 
&urri G-O:ı: Tokat, HUıeyin Altuğ T0-
kat, İrfan Ergtllen Urfa, Feridun Al. 
tıın Uf&k, Hayriye Asal O'nyc, Belkrs 
Aszm h:tanbul, Melt'ı.hat Erdenkal ts. 
tanbul, Ali Kırsal Van, ı;:aban Turan 
lsta.nbul. 

Me.m!eır.eı 

~ ICI l" &r 
• Q1dl i8CI da • 

8 aylıls '" ae • 
l J1DDıı 900 1600 • 

rartfedeıı 8al.ka.D Blrlllt lçtıı 
ayda otus ~ c21lşWOr. POllta 
olrlJBint g1nn1YeD yerlere ayda 
1etmJ1 ueşer ırun.ıı zammedlllı. 

Abone kaydım bildiren me.ktuı; 
" telgra.t UcreUıU abone paraaı.. 
ıı.ıa poeta .eya banka ue youama 
ucreum !da.re llendl üzertı:ıe aııı 
nlrldyenbı beı l)O!l1At aH'rkttlnc1• 

v A.H..Jra a.l>One 1aı.ıta. 

l\dre• de~tlnne UcrcU 25 Ki') 
O..~ UCllETLltlU 

ncaret U1lnl4rmm sıı.ntım • sa 
;ın eondaıı itibaren tJArı saytala 
rında tO, iç •yrata.rda 50 ıuuı.ı: 
'lörd011cO ııaytada l; uııncı "' 
llçünctıde 2; blrinctde •: baflı1' 
yaııı lııesmtte 6 Uradu. 

B'l''l.lk; ço!> ııev~nuı tc.JJ~eı. 
re:ıkÜ U.''.ltı verenlere ayn ayn ıı: 
:ıtrmeıer yapılır. tt.es:n.ı 'l.'\n!arn 
tant1m sa.tın M ıruruşt'.11. 

0"411 llablyetu Olouyaıı 
KUçlllı Ullnl&ı 

sız det• ııo: J<.ı aetuı oo. u~ 
1efaaı 6~. dört dola.m 76 .,, oıı 
1Ptıuıı 160 ırnn.ıetur. 

Karar Hülacasıdır 

lbw.&r 42/110 
MilU Koruma. kanwıuna muhall!ettcn latanbul BUyUk l.Anga Karakol 

11okıı.k 21 numamda. tUtüncUJOk Ucaretlle meşgul lsplro kızı Evyanlya hak
kmda İstanbul birinci Mllll Koruma mahkemesinde cereyan cd'Cll muhake. 
n.caı neticesinde ~wıwı 1iill sabit olduğundan MIW Koruma kanununun 
31 • :59 uncu maddeleri mucibince be§ lira para cezası Memesine ve yedi 
sün mUddetle de dükkfmrnın kapatılmaııma ve !ıUkUm kat'll~ği.n<le Uc. 
Jl9tl su~ya &tt olmak (jzc:-ıı karar bUllsastllIJı Ya.kit aazetesJ,nde nc§redil-
meıılnc • .5,942 tarihinde karar verildi. (6188). 

rlt oğlu Ya.kup veresesinden olup ay. Zeytinburnu ııllft.h tnmlrathancsine Tornacı, leı<viyeci, Demirel, Soğuk 
ni hanede mukim olduklan beyan e. demirci, Çelik sucusu ve gayri sanatkflr ı~r;l altruıcaktır. 
dilerek namlannn gönderilen tebliğ Nutus k~dı ve bonııcrvlslerlle birlikte fabrikaya mUracaatlan. (53•6> 

komisyona vermeleri. 
(759 - 5918) 

varakası mezlror hanede bulunmadık. 
Jarı anla§ılara.k Ortaköydo Tramvay 
durağı Tıı.§basamak aokağmda Nuri 
pil§& akareUcrinde 8 numarada. mu _ 
kim oldukları beyan edilerek burada 
da bulunmadıkları anlaşılıın Sabire ve 
Fethi ve HılDite ve SadA ve Muz:aWıar 

...... T•a•rGk•ı,.e ... c··a·m--b·ur-!;:i•.._ __ '\ ~11(~..;;;;..;;;;~=-=-=-----

Emlno Muazzeze. 

Murlsinlz Yakubun Halit Ziyaya. o
lan resfilmal 590 lira borcundan dola. 
yı murislnlzin uhde! tasarrufıında bu. 
lunan Kadıköyünde Altunlzado yeni 
Mecidiye mahnlleslnde eski yeni 12/ 

112/1 numaralı çl!te köşkler naınlle 
maru.t gayrimenkul hnciz edllm.1§ ve 
tşbu haciz edilen gayrimenkul icra ve 
iflAs kanununun 94 Uncu maddeslnı> 

tevfikan muameleyi lntikallyesl icra 

olunarak yine kanunun 103 Uncu mnd 
desine tevfikan namlannıza gönderi. 
!en ltbıır vnrakası lkıımetgQ.h:nızı:ı 

m:ıJılul!yeu has tiyle teb11ıt' edileme' - ı 
d~nden ıPra tctkık n•errJınln 22.~ , 

l 942 tarihli karanna istinaden tebl!ğa. 
tın bir ay mUddetıe llft.nen icrasına 

karar verilmiştir. 

Tarihi ılMdan itibaren işbu bir ay 
içinde borcunuz bulunan parayı dnl . 
reyi lcralyeye getirip teslim etmeniz 
V<'ya hacze knrşı bir itirazınız varsa 

yine bu müddet içinde blldlrmenlz llL 
zımdır. Aksi takdirde mahcuz ga.yıi. 
men1ruliln satılaeağ'ı malfımunuz ol • 
mak ve 103 Unell madde ihbar tebliği 
makamına kaim bulunmak üzere key 
!lyet flAnen tebliğ olunur, ( 40115) 

SAH1Bl : AS/&1 US 
Umumi Neşriyatı idare. eden 

Refllc Alımel Sevenllil 

BasıldıAı 7er: YAKlT MATBAASI 

ZiRAA T BANKASI 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 
Para blriktlrenJere 28.1\00 Ura lkraın!ye vertyot. 

c.ıraat B&nkumda lrumbaralı t'8 lbbaraız tasarruf ııesapt&rmaa e u 
~ l1ru:ı bulunanlara 11e11ede ' de1a çekilecek kUr'a ile qağıd&XJ 

plMB göre ikramiye dağıtılacaktır, 

• • • • 
' -«I • 

600 
603 

!60 
100 

• 
• 
• 
• 

ı,000 • 
ı,ooo • 
1,000 • 
&,000 • 

l!O 
1%0 
HCI 

. ... 
" • ıı 

• 
• 
• 

t.800 • 
t.800 • ... . 

OIK!{Alf: tiesapl:ırmdaltJ paralar b\r ııene tc;lnde 5'> l!rada!! qatı 
ıtışınlyenıere ikramiye çıktığı takdJrde % 20 razıa.style vwlleoektlr. 

K8fldeler: U Mart. U Haziran, il EylQl. U Blriı:ıclk.Lııtm tarflıle 
-uıa~ yapılır. 

3.6.9i2 tarlhll tatbik mUhUrümU 
tıı.yi ettim. YenLslnl aıacağmıdan eski 
sinin hUkmU yoktur. 
Unknpanı Ycıılltulunıbe. Bostan 90. 

kak 46 numa.rada Abid Ozgill 
(40119) 

• * • 
İstanbul Emniyet mUdUrlUğü 4 ccO 

şubeden almış olduğum 31/40728 ~ 
~,lı ikamet tezkeremi vergi ve unvan 
tezkeremi ve ekmek karnemi zayi et.. 
Um. Yenisini çıkaracağımdan eskisl
ııln hükmü yoktur. 

ll&sl•öy: SUtlUce T&§Çı Arl.t So. 11 
No. da Anıın'Ut tebaaamdan l\lallk 
o~lu Hamit (4011%) 

Fatih ÜtüneU Sulh Hukuk HAklm· 
llğ'lnden: 

942/54 T. 
Fatihte Boyacıkuyu sokağında 27 

No. lı evde oturmakta iken vefat e. 
den Haflzenln tereke.ıılnc :ı;nahkemece 

el konulmuştur. Alacak ve borçlula • 
rınm bir ve varis iddlasmda olanla. 
rm da Uç ay zarfında mahkememize 
milracaatln·ı, ak~ takdirde terekenin 
Hazineye devrol~ğı UAn olunur, 

(.0109) 

DOKTOR 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 

DAHlLtYlll HtlTEHASSISI 
Olvanyola lM 

muayMc ıaatlerl: 2,5.6.Tel: 22898 


