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Gazetemiz 
j_&_ss_u:_u_;_fa __ 

Bulanan havay~ 
aydınlatmıya 

ihtiyaç vardır 
Yazan: Asım Us 1 Amerikan filosu aeytr halinde 

Tilrk gazetelerinin Slr Stafford 1 =======:-----:=------- - - --- --
Reisicumhurnmuz- Pasifik harbi • Cripp!I tarafından So\'yetler Bir

:iğinin hullutlannı genişletmek hu. ' 
sosunda bir talmn emelleri bulun
duğundan bahseden nutku hakkın· 
daki neşriyatı üzerine '"Iluıes" 
gazetesi de bir makale yazını;;. 

TL~s ajansmm bu makaleden ala
rak \'erdiği kısa bir huli.111&ya göre 
"Times" Türk gazetelerinin satır
ı.an arasında eski Mosko\·a sefirle 

1 rinln sözlerinden doğan \'e gittik
ce ~Jddeti artan bir sıkıntı görmü~ 
ve kendi hlikmünü de \'ererek; • 
··Rusyaya A vrupeda ac;ık bir kart 
,-ermek yolundaki teklifler daima 
hir c;ok memlel,etlerin \'e bu arada 
Türklyenln hayati menfaatlerini 
bu devlete teslim etmek neticesi
ne ''anr.,, demi,. 

Ç6rçil 
SON HARP 
DURUr.1U 

la Kral Faruk Polembag 
arasında · Japonlar tarafından 

Ankara, 16 (A.A.) - .lılıaır Kralı 1 • 

1 
d 

Haş~~tlQ Birincf Faruk'un dofum ışga e ildi Ve yıldonilmll mlinuebeWe Cümhurrei.sl. 

l•DglltereDID talrlp İsmet lnönU ile Hqm.eUQ Kral ara.. Batavya, 16 (A.A.) - Hola.nda 
ıımda tebrik ve teıekkUr &elgr&flan tebliği : 

8d8C8ftl lfJ818t teati editmtıtır. Geçen cum&rteel günü peraştlt-
çiller tarafmdaıı yapılan 'taarruzu 

118JIJuDd8 Japon müte3kip Palemıbang'a binlerce 
J apon askerini nakleden gemiler 

Radyoda bl•r karaya derhal ihraç hareketlerine 

başvekili ~~~ YC Holanda 

nutuk söyledi 1 • ··-... ,. tayyareleri Banka boğazında bir 
..- Jııpon filosunu bombardıman cde-

r 
Hukomdar Millet K upon Ne: 

4 

Fiyatı 60 kunıt olan bu Mt'r, 5 1.-upon pH· 

rttek \'akıt okuyucu!IUDa yalnız !:> kurup 'eri. 

lecekUr. Bu lmponlan saklamayı anutmayınn. 

VAKIT'.n 
B ü y ük Anket i 

, 

YARIN Harici !dyasettc yazılan ~ok de 
fa İngiliz hariciye nezaretinden 
mülhem olan bu İngiliz gazetesi
nin .makaleslnJıı tam metnini gör
ınemekle beraber Tass ajansmm 
\·erdiği hulisadan bi r fikir edine
biliyoruz. 

2 Bı-.-1-ta rek bet D&liliye kemlaine ve i.ki 

3 : ç;;- • m .. '! .. ;:;..:!'"~~~ -:r::'r Vereceğimiz tafsilatı okuyunuz 
Haki'katen Slr Stalford Crlpps' ln 

sözleri Türk efkin umumJyesini 
dü~ündümıüştür, Bunun 8ebeb,i de 
So\-yetler Birliğinin Vaşlngtonda 

imzalamış olduğu Atlantik beyan
namesini kifi görmediği ve ken· 
rlislni miicll\faa edebilmek için hu
dutlannı genJ31etmek ıst.edlğl tek. 
Jinde gayet müphem bir söz söy
lemiş olmasıdır. 

So,·yet.ıer BlrHğl Almanya tara
fm<1an taarruza uğradıktan ve 
harp ,.azıyetfnin sevki ile İngilte· 
re ile müttefik olduktan SODfa ikJ 
memleket arasmda bir .takım an
ia.,malar yapıldı. Bu anlaşmalarla 
Rusya Lehistan üzerindeki emel
lerinden \'azgeçmiıt göründil. Fln- Londra, 15 (A,A.) _ Ç6rçll bu 
Jandiyayı harpten ayırmak için akşam radyoda aşağıdaki nutku 
teklifler yaplldı, Daha sonra 26 

söylemiştir: 
de,·ıet ta.rafından neıtredilen ve Ağustosun ııonlarmda vatandaş. 
her milletin kendi mukadderatını 1 d od d - dan do-
k dl l 1 i d 

a.rmıI7.a ra y a. ognı gru-
cn s tay n etmC"!ol esasına a- , h'tabed ek - 1 dtğim tuk 

yanan v:ı.,ington be~anname.~inl taya l . ,er soy e • nu -
~<)\'yeUeıin Va~ington st>firl de im- 0 "h;l"1, .a ~ ay kadar bir zaman 
Laladı 1 g-eçti. Hadıselerin 1\9.!tl cereyan 

Biitlln bu hldlseler Alman t.a- ~.t:;~i .. ve fa~balin ~I belir
:uruzuna uğradıktan sonra dün'.fa ıg nı gon:ıek ıçırı , bu olUm kalım 
isleri hakkındıdd Rus görüşünlln mUcadele.sınin 90n altı aylık dev
değl tiğini gösteren bir delil gibi ıcsiı:ı;i gözden geçirmeğe değer: 
idi. Bu~nkli harbin sonunda Av- Çöl'Çil, 1940 ve 1~1 ytllarmda 
rupada tccı"iiz kablli:vctJni hai:ı f ngilterenil\ teş ka.bma muhtelif 
bir sil&hh de,·let blrak~lmak iste· 

1 

c~phelerdeki mUcadelelerini etra-

nll edlğln So ti B. u~· file anlattıktan sonra §Öyle dcml•-
m e \ 'e \.'ye er ır gı- t" . .,. 

nln de sulhtan sonra herhangi bir ırH. e ş y· göz .. tlnd tuta 
J li l . d . I r e ı on e mk va-

l ıı teh ke'ilnden en< ıŞe uyması- . t ba ~-~· ldır" 
ua artık mahal olamıyacağma göre ı :ıye aca(D 51"•ou.t S~ Sü · 

1
Yqa. 

Rwı de\·let. adamlannda bu türlü evamr a. ? • de) 

bir görüş deği!'ikliğl bi7.e pek ta
bii gt'llyordu. 

Halbuki uzun zaman Moskovada 
İngiltereyi termit etrnl' olan ve bu
rada konuşulan bHttln ~ylerl ken
di kulaklan ile duymuş bulunan slr 
Stafford Cripps gibi bir dl11loma
tm "Rusya Atlantik beyannamesi
ni kin bulmuyor. Hudutlarmı ge
nl§ieten bir sulh istiyor. İngiltere j 
Ru~yanm bu an:usunu !}imdiden • 
kabul etmelidir.,, diye bütün cihan j 
erkin umumlyeslne karıı haykır
ma111 8o\-yetlcr Birliğinde zanne- ı 
dildiği gibi bir deği.,iklik olduğu
nu şüpheye dilıtHnnü,tür. 

Bu yolda r:ıüpheye dil~nler hak
lı mıdır, değfl midir! Bunu istik
bal. hadiseleri göste~tir. Şu 
kadar \ ·ar ki Türk efkarı omumi
yeslnln bu meselede ~ok hBAsas ol
makta haklı bulunduğuna "Tl
meeJ'' ln yukany:ı yazdığımız cüm
lesi bir d~lll sa,,labillr. 

Bu \'aziyet ks~smda Türkler 
için fazla <;(lz söylcmeğe hacet kal~ 
nıu. 81r SWford Crlpps'in sözleri 
fle tngtHz - Ru anlaşmasmm de
mokrasi cephesinde yarattığı ay· 
<lınhk havanın bulandığı mrydan
r1adn'. Eğer snlAhlyetli İngiliz ,.e 
R• c18'1et a.<lamlan bu bulanıklığın 
oe\'8mlllı istemlyorlartıa eski Mos
ko\'a sefirinin sözlerine atık bir 
cevap ,·ermeleri lizaııdır. 

Amerikada 
Budist 

papaslar 
_Japonca-
susu imiş 

Mabetlerde telsiz 
aletleri bulundu 
Londra, 18 (A.A.) - Deyli Skaç 

gazeteııinin blldirdlğlne göre, birçok 
senelerdenberi Amerlkada 'bllhaaııa bU 
yUk Okyanua aahilleri boyunda kurul 
muı olan muhtielif mabetlerdeki bu. 
dlııt pap&Zlarm birçotuııun Tokyo gl1. 
11 ııervl.alnin e.ııkl memurlan oldukları 
anla§ılmııtır. Bu papazlar tevki! e • 
dilmlfUr. M:ıbeUerbı blr kaçmda telsiz 
AleUerl ve papazlarm hakild vazife • 
leriDl ~ııblt eden buı vesikalar bu • 
lunmuıtur. Bu b&da.eden 8ClllU'& bil • 
tlln dini Asya merkezlerinde a?'S§tır. 
m.alar yapllmUl kararlafbnlımltır. 

4 • ~··8111 A••r111•,Maarif Vekili radyo ile ana, baba ve öğretmenlere bildiriyor 
Hakkında Japon 
siyasetini anıattı Ta 1ebe1 ere 
Tokyp. 11 ( A.A.) - JaPQD ba~ 

vekili general Tojo, Slnııq>unm 
dül}lllesi üserine dolu Asyanın al
dılı durumu bugün parllmentoya 
anlatmışlır. Batvekil bflhusa de
miştir ki: 

.tütün yasak 
' 'Siogapurun düşmesile Japon 

kılalan doiu Asyadaki bütün ln • 
giliz ve Amerikan üslerini işga l 
etmiş oluyorlar. 

Birmanyada fng11iz ukerl daya
nak noktalarını ele geçirmek v<> 
Anglo - Saksonlann Cuııg • Kingi 
be'lledikh~ri Birmanya yolunu ka
pıımak için Jaııon kılalan taarruz 
harek~llerine devam edeceklerdir. 
JaPonl!ır, Dimıanya halkını düş
man olarak telü.ki etmeli akılla
rından f{eçirmiyorla1'. 

Eler Birm:ınya halkı J aponlarla 
işbirlijli )·apar ve uzun senelerden
beri omuzlarına çöken lnglliz zin
cirlerini kırmala onlarla beraber 
çalı~ır.:a Japonya, BJnnanyahlara 

(Devamı Sa • .. Sü. 2 de) 

Sabık mebus Refet Olgen'in 
muhakemesine başlandı 

Dava ağır cezaya 
intikal etti . 

Dun maznunlar · mudaf aalarını yaptılar 
Allkala, 11 (V~ mllllülrblclea)-ı mllddeiumuml muavinlerinden Kemal 

UWa mebmU Refet t)Jgenle Jılaarlt Bora Ue Refet Olgenln avukatı Feh. 
koleji 99kl vemed&n Zeki Ulgenin mu 1 mi Kural ve maznunlar hazır bulun_ 
b&kemeleriıKı bugün aaat 14 de de. 1 dular. 
vam edildi. Hlldm Sedat Çemralı ve 1 (Devamr Sa. 4 Sü. 3 de) 

1 CEPHELERDE DURUM 1 
Japonya şi'mdi nere
ye hOcum edecek? 
Şark uphtılnde: ' noktalarını sarstıklarını iddia et
Teblillerden anlaşıldılına ıöre, ! mektedirler. Alma!! teblıği çenber 

iki tarar da taaquz harckcllcrine 1 içine alınan bir reşkilin imha e
de,·am ctınrktedlr. Ruslar, llkbıı - 1 dildiğini hildiriyor. 
har laarru;ıu için yapılan istinat . ( lJevanıı Sa. f. Sü. 4 de).. 

Maarif Vekili Huan Alı Yücel dlln 1 blu kl bu acun.sa.mu sav&fla düıll 
ak§&ID saat 19 da radyoda talebe ve. değiliz. Fakat dahil dejil -. 
illeri ve öğretmenlere bir hitabede . yılmamalıyız.. Tllrk milleti yarmm 

buhmmuııtur. Vekil, sözleıine §Öyle 1 hangi vazi!elerlnln kendine ne zaman 
bql&qllft:ır: verlıeceğinl bllmi!ktedir. Gençlerimizi 

"Dllnya kunılduğundanberi inaan bu aöyledlğim zorlu döğüııe hazırla • 
oğlu v&r olmak ve v&r kalmak için mak, aralan gibi yiğit, gönlllnll kafa. 
blr an aavqtaıı bo§ kalmadı. truıan. sını kuvveUendirmck ba§lıca vaalfe • 
ıarla, hayvanlarla boğugtu, tabiatlc mlzdir. Bunlan iyi yetlşllrmiyen ana 
döfll§tU. Bugün döğllşmeler boğU§ • ve babalarla öğ'retmenleri 41UÇIU bulu., 
malar o hale geldi ki, ı.nsanlar birbiri. nurlar." 
ni yere &ermek için var kuvvetlerlle 
boğaz boğllz& geliyorlar. Ne muUu 

(Devamı Sa. f Sil, 8 de) 

Bir yahudi ihtikircı 
Yedi sene sürgün cezasına çarpıldı 

Iamail Kemal'in evinde 
36 kanad deri bulundu . 

Şimdiye kadar 1stonbulda görü. 
len lhlikAr d:n·al:ırında en ağır 

ceza dün bir ihtikiırcıya \'Crilmi~ 

tir. 
Bu ihtikarcı beş bin adet Tiku 

mıırkalı dolma kalemlerde hııksız 

olarak 1000 lira alan Sullanhama
ınında tüccarlık yapan Filip Levi
dir . 

Filip l.e,·inin me,·kufen asliye 
ikinci ecza mahkemesinde goru-
len duruşması cliin hilirilmiş, su. 
çu sabit görülerek 7 sene 4 ay 
J>el iirf!c kıızasınıı sürgüne, 2500 li-

(l)eı,amı Sa. -~ Sii, 6 da) 

Günlerin peşinden : 

S6z oyunları 
lbrahlm AlAettin Gövaa "Söz Oyunları" adı altında çıkardığı kUçllk 

bir kitapta birçok nazım , .. nesir parçalannı topladı. Muhterem edlb, bu 
gtızel eaere ad veren ve aynı zamanda kitabın başında önııöz yerme rıe. 
çen bir nazımda: 

Beelm ea canhın bllr İırçada bir renk oyunu 
Musiki 8t';S)e beveaten doğan Ahenk oyunu. 

Dedikten aonra felsefenin engin dUşUnen başlar ıçin bir oyun olduğu. 
nu ııöylUyor; hatta. heyecan, neş•e, çiçek, dalga, tebe.9sl1m, yıldız, ııcvgl de. 
nllen ~ylerin hep birer oyun hamlesinden ba§ka bir ıey olmadıkıarma 
ııaret ettikten .sonra nazmmt ıu beyitle bitiriyor: 

İaterlm böyle bir A:ııade .ea olRJn eııertm. 
Edebiyata zekAnm en aatt oyunu derim. 

Bu tellkki, hayat ve kAinatı ruha zevk veren bir zaviyeden g!Srllftilr. 
Fakat arkad&§ımın kitabında oyun dediği bUtUn ııeylerin hepsini gQaıel 

birer sanat eseri buldum. Bu aanat cııerleıinde ciddiyet ile meza.Jı yan~, 

bazan kucakkucağa gelmlıtır; birbirinden ayn, birbiriyle anlqamaz, llir. 
leıemez zannedUen ifade tarzları pek aııtı bir nezahet içinde ve ahenkli bir 
surette birbirine karl§ml§tır. 

' Söz oyunlannı lcfkll eden nazımlar ve nesirler ekseriyetle ~ 
mecmualarda çıkmııı yazılardan ve ıllrlerden terekküp ediyor. Fakat ._ 
11&11 hepıılnl bir arada görtınce blmu ancak tar:l.!ılerinden anlıyor " '91la 
rağmen en eski tarihlerde yazılml§ olanlarını bile gene bir bahar abah1 
t.az.eııg-inde buluyor. HASAN KUMÇAY ı 



V ~ K 1 T 17 - 2 - 194:? 

11•1 • Alll1at Maarif Vekilinin 
hitabesi 

1 HARP IKTISADiY A Ti 1 
Metodauz adam ile metodlu adam, ömrü İn· 

kılapçılıkla &eçen bir insan birden mürteci olur 
mu? Metodik çalışma ve ya§. K~limelerin hil'at 
anlamları, tlim anlamları. Sosyolojik bir mü· 

nakaşa nasıl yapılabilir? 

YAZAN: 

(Baş tarafı l mcı sayfada) 
Vekil, bu baflaDl'JCI mUteakip tU -

tün meJıClcııi hakkında blr 'konuşma 

yapaeağmı .ııöyllyerek sözlerine fÖYlt' 
devanı etmııtir: 

"Gezdiğim yerlerde, okul içinde ve 
okul dıımds ve battl Ankaraya gel. 
miş izci talebelerimiz arumda 
tutun auıkanlığına raatladım. BUtUn 
okullardaki talebemiz blrbuçuk mil • 
yona yaklaııyor. Gençlerimizin blrl>l. 
nnden öm k alarak körpe clferlert. 
ni kurumlu bacalar haline getirmeye 
gönlUmllz razı olmadı. Bu !en& alıı. 
kanlıktan cocuklımmııı 'kurtaralım. 
Bu dava UıtUnde birçok mıuetı r dil. 

Japonganın ikt .. sadi ve mali 
durumuna bir bakış 

1;sm.aqd Lüı !Batt~tu 
Japonyanın Amerika ve lngllte

ı eye karşı harb illn et.meal, bu 
memleket haklurıda binlerce mil· 
talealann ne§ir vazifesini radyo ve 
gazetelere intikal eUlrlfl, dUnye 
<'fkArmı daha ziyade celbctnW} o. 
luJ,or. Amerikada Gallupe mUes • 
Şcseıl. bundan iki yıl önce yapm~ 

- Gordun ıniı liallııcıoAlıı ııe ı 
zrnı '! Anaııc delhıı;meı; anane iz 
il ıılıııu .. di~ or. Jlanel 1 
Bu hııkmtt 'l't en 'e lcl:lşı go le. 

en ı t hsıl ünnfö;, 'abancı d!I 
ılır, ~ zı 'az r, nklı ha ında. mu. 
zcnrl 'e C'iddi hlr zattır. Baruı 

1 Müt, t ıılnıııındn - hiç lılr 
F:ıknt lıenim 

.nıflll tl'knik," 
\nptıı.ıı 

!.Onr:ı vazmını 

"Kendımiıc dönelim'' 
onulu ' zılardnn kıı~kulaııııııyn 

baslanııs, lııı .kıı im 111111 önce J.rn. 
palı olarıık ın~Hl:ın·ı \11rın11s, soıır:ı 

mm anlı5 oln t:irıllı!im<lcıı ,.c 
encHfiioln do rıı ~ oldn ) fırlicHi. 

nden emın olarnk ndımı ıl::ı so\
lı ere ıılıı ortn heni fl'nki le lıa~

ımı tır. 

Sımcll lkincı ad ııııa, l Ulrnrıdnki 
rıncJ adııının muhatabı ôl.ıcak o. 
n zat J(elclim. llu 7.Rll.ı fıu:l:ı oln
k ııou bilgiler vnr: hi hir fı• ef ı 
rctnıenl olmuştur Onil"cr~ilcdc 

o \Olojl ııpmıslır, ilmi tra' p~ :ı ~ü 
u lOlhor; flnıt hir mctodıı fi:ı \tır 
lır. Benim l zılarımı o d:ı okumu,. 
ur. Şinıdl hu zat mutl'rizimc sQnt-

RallacıoRlıınıın o .}azılarını 
en de okudum; ne ':ır'l 
'Muteriz cevııp 'eri) or: 
- Daha ne olsun? ı:ski~İ mlicl:ı. 
a cdi)or: ıııult:ıfıız:ık:trlılk ve an:ı. 

llılr cd ı) or .. 
llml melod snlıihı olan zat soru-

Sen ılc hcnım gihı Ballacıoğ. 

U)iU lanır ın, hulun ömrıi ~enilik 
111 Sa\AŞmakla Qcrmlş .bir insan• 

dır. N:ml olur IA birdenbire :ın:ı. 
eef Te rnuh:ıfn7.nkAr mürteci ohrrV 
- Ben de burasını anhyamıyo. 

um ya, Jştel Y~J ilerledilcce bayle 
ohı)or, k:ılilı:ı. 

Metot :ılıibi ol:ın nd:ını cevap ve-

Y:ışasın melodik ılütünce 

ıt·ınde bo\lc lıir sonuı: doliur:ıbıll'• 

ceAinl dÜJjÜnmfilonım. Y.ılnız sen 
bıınıı şunu Öl le: "Kiıllür, medeni. 
'et, :ınnnc' menııııııl ırının ne oldu
• unu hililOr mu•un? 

Mııtcrl7. hu oru k:mp-;ınd:ı lıir
<len irkfli;) or. l\frlol ılı hi oılnm 
onun hu hnliııl göruıırt> hemen 
lzııh cdbor: 

- ',f<1hlt bilirsin. Senin giJıi 

t:ıh il sörın{iş bir ins n hu kclinıı -
lcrln liigııt anlnmlnrını bilmez olur 
ınıı hiç! Fakat heoim ~orıluğııııı 
hircr llıg;ıt olar k dcğıl, Jıircr sos. 
;ı. oloji l!ılıiri olıırnk ''itle:ıl. fıı• f, fıılct, 
:ıııaıw. Jrnlliır. mcılcni)cl ve milli 
teknik,. ı ·ıtıirlcrinin jlnıl nnl:ııııJ;ı. 

rını hillr misin? 
- .J.b;cdc iken okıımuşhık ... 
- Yok. •. IJıık, 1i c sos}'oloJı ki-

laplarınd ı lmnlar ) oktur Olan ınm 
da "ilmi t:ıhir'' dcnllchilccck hir 
tıılıi:ıtı ;ı.oldıır. Sal"ılı'lel olıibi so<· 
;ı.oloğlnrın C<;erindc HÇ~tığl silıi hu 
t:'ihirlcrin ilmi nır.ıl iıllcrtıt}. muh. 
lcYıılarını lıillr mi~ı ı~ 

- Bııltncıoğlıı, dııi/ııı ık 'c ılalı.ı 

hususi ı.onul:ıı l:ı ilEıili ı: erJcri Jıir 

torıırıı, ''sos~ olojl" iizcrine hıınd:ın 
iki ,.,, önce bir lr ı\":ı)' 'errniqtir. 
Cı lııı l:ilıirkri lıiı:·ıl ofor:ık ıleğil, 

ilınl mcnıuml:ır olar:ık tarif ediyor 
,.c kııll.ınıyor. J;~.,r h:ıldı ,.c~·.ı 
haksız, onunla ı;cki~ecck ek hiç ol
mazsa kııll:ındığınıız t:ıhirlcrin 11· 
mi ınc(lliıl \'l' muhleYnl rı üıerindc 
durmalı:) ız. Yoksa ne Jılz onu :ın_ 

l:ırı7! ne de o hid. Bir kör df·..,~ ıı-{ 
dür gidiyor• 

:\lıılcrizln e~ıu sı\ılı)or: 

- Demek beni ona illr z cltııl'"· 
ten :ılıko'm~ hll ·oı~un? 

i\fetot "ohihi ııılam son ı.öı.iıııü 

soyledJ: 
- E\'el ama, darılma! :sosyolojik 

bir münakasa sosyoloji nıl:ıml::ırı 

ıır:ısında ol.ıbilir. Aklı sdiııı s.ıhihi 

ile sosyolotJ oraıımda dr{hl. 
Bu •örüşme bur:ıda lıiler. 

!;'llnınllgler, taıınmı lar cemiyetler 
kurmuııar, bıkmadan, yorulmadan 
çalJIDUilardır. Amerikada bu 1 o 1886 
da b&§Janmıf, Okyanu tard korku z 
dolaptı Japonlıır 9'0 yıl önce millet 
bUnyemıı bu tahripten kurtarmak ı. 
çln 20 Yllrına lmdar g nçlerln clgara 
içmelerlnl yasak etmlıtı. tn ııterede 
45 sene cvv ı bir l<anun ı::ılç nımı 
bu salgının iınilnC' grrm k iı;ln tedbir. 
ter aım111ardır. Kanaclıl 'r tsvrcte 
belli bir yafa. kad r çocul<tarn • na 
ve babalar ı; i:' •r l ı!hlırtnıamnkt d r 
:Su gibi çocuklara c'gnrn satan1 r <.'C'. 
ınıalnclın1maktadrr. 

Vekil, bundan . onra tutunun dUny • 
da nasıl yayılıtığını, mcmlekdımiz 

300 .ııene evvel f ldlğlnı sllyl a kten 
. onra, tUtUnlln zararlarını, tıbbı ve 
psikolojilt zarulannı, tahribini anlat. 
mı§, bu htuıwıt& Unlverl!ite profc Cır. 
lerlnden bir heyetin vcrdlğı raporu ı. 

zah ederek mekteplere gBndcrdığl ta .. 
mimi okumuştur: 

"- TUltln all§k&nııtı okul gençleri 
arumda. dlld<aU çekecek kndar art. 
mııtır. Ruhları ksdar vUcutıannm da 
kuvvettı ve her lUrlU aa\'83• dayanır 
olması 1 zımg len ve mllletimlztn ya. 
nm oı..n gençlerimizi tutun ?.chlrlnln 

tesirinden kurtarmak yolunda dil Un. 
m1lye, incelemeler yapnuya, kesin ~e 
kökten tedbirler almaya :;-.arurct duy. 
duk. 

lduğu anket neticesinde mU8bet 
bir netice elde edilemediğini ve 
Japrıoyanm. aekerf ve ikt.ıudl kÜv 
vetleri bak)nnda Amerikalıla.nn u· 
f k tefek aneldopedik mali'.ımat • 
t n bqka bir teY olmadıfmı itiraf 
etmhsti. Bu mile!eeaeye cısrc, Ja. 
ronyada neıredilen blrçok aekeri 
ııtkaleler dahi maaletef yanJ13 ta• 

biye ststeminl Amerika ve fngtltz.. 
l r tarafından "haJdld olduf\IJlu 
kabul ettirmek kadar" garip bir 
"ckilde ~ apılmakta devam etmiş: 
Mesel!\ bir Japon gazetesi Ameri
kı ve lngiltereyo meydan okurken 
:nulıalif parti organlan da "harp 
edemeyiz, iktıuden harap bir va. 
zlyette)'iz!" diye yazıyormu1<:! Ge· 
,.enlerde, Blrleı-fk Devletler Reisi 
Mister Ruzvelt, Pasifikteki bas.kın 
hareketinin mesullerinin elddetlc 
c-zalandırıl:ıcağmı "'Öylemes.i de 

~ ahancı istihbarat servlsterinln 
ıc~lnt teyit eder mahiyettedir. B:ı· 
rıa sebep olarak da Japonyada vıt
ı HDı aleyhinde çahşablleeek tek 
l tr kLmscnin mevcut bulunmama.-ıı 
gösfcrilm,.kfedir. 

* * * 
A~aba, Japonya uzun bir harbC' 

dayanabilecek kadar mali ve iktı. 
eoadi kudrete malik midir? Harhi 
yapan VO temadi ettirecek UD8U?'

lardll.'1 biriıiln de bunlar olduğuna 
göre bu cok ehemmiyetli mevzu1m 
tetkikine "JapQDyaıım bUlte" §ek• 
Jinden başlamak ilrtıza eder. Mali
:re ilminde, bütçe tekli Geatiwn 
ve Exercisc olmalı: üzere iki §ekil 
mevcuttur. Japonyanm bü~e Jra. 
lıul mevsimi Birleşik Devletler ve 
ttıılya gibl temmuz a.yt olmakla 
beraber, bütçe şekli bütün devler 
lerden ayn ve garip aııane &ne • 
clQr. Amerikada Rcisictlmhur ma
liye nazumı lntlha.p ederken 
('X'.hler l'erOoı\) ya,.._. oı.nr. 

f 1<11A HABERLER] a;:;;HEiciMil 
• 1k:lısat .ve~ili Sırrı .D~y, dnn Turş~un zarar 

BMka memlckeUc:r'1e gençliği 
lüt.ünlin zararından koruma dava
f.I, hWJusi kanım hüki.unleqnc bile 
mevzu teşkil etmt9Ur. Bu bahiste 
<'fi ~a.lahiyctli dört profesörl\mUz
<'ııen 1)k.irlcrinı ve teklifleTiııi hll • 
dLmıelerJnl istedim. 1stanbul Üni
Xtır'f!;tesı tıp müfredatı vo ı<'aım~ı
lkDd;,,..,.. ~ llrof_ ~~· 
Akil Muhta.r özden, akıl hast..al!'c., 
lan ordiJıaJ')iisü Prof. Dr. Mazhar 
Osman Uzman, ijiyen ordinaryüsu 
Prof. Dr. Hlrsch ve abti.r haat.akk
lart profesürü Dr. Fahrettln Ke· 
rim Gökay hem ayn cliıtUler ha
linde, hem de toplu olarak vc.rd.ik

m ; ~ ceytlı~l ktt'YVet.Jf, Mit• 
cc c.ncümcnindA • nOktai nazarmm 
dctğfu olduğunu Jca.bul ettiren ve 
parti liderlerine pirinçten t4'} il 
yıJdatan en kuvvetli bUtçe rapor · 
törünü intihap ve tayin eder. ÇUn. 
kü devlet reisinin istediği t&hsl
fl:l.tlan ko~k o zama.n itten 
riahi eayılmaz. Halbuki Ja.pooyada, 
maliye nazırının kııvveUi olma!<ı 
mevzuba.hs dahi değildir, ancak 
~vekilin kudretli ve nufuzlu ol • 
m~ı kifidir. 

abah vaJı> ı zıyarel elmıştır. f d I 
• lnıillere ile Almanyadan baş- ve ay a •r• 

11. biç bir ıncml4!kete tiftik lisan
ı verllmiycceAI lılrliıkler umumi 

tJpllAI ne blld 1 rllm iştir. 
* Ekınekrllcrlc hakkallar cemi -

)etlerlnın ) allık kongreleri dlin 
yapılmıı,tır. Kongrelerde mlllt i
dare heyetleri seçimi yapıhtrnıtır. 

* ipek kozası fiyatları kilo ba
tna 9, heın IJıek fiyatı da kilo 

b şına 42 lira)a çıkınışlll". 
Harta da hlr ) apılan lı.mlr 

poı>lalarının gidişte 'e gelişte Ge. 
J bolu ve Cenakkeley~ de usranıa-
ı kararlaşlırılıruşlıı. 

Kartla un verilme 1 için hn· 
ırltklara ve 1elk~lere devam c
ılmcktcdir. Lln ancak gel cek 

pazartesi verilecektir. 

Şama seyahate çıkan 
gençler yakalandı 

Fethi, Suat ve Sami &dmd& Uç ar. 
adq fama aoya.hate karar vennl§ • 

l rdlr. Ll.zım~len parayı da Fehmi 
nln •niftuinln arkadqı Şahinin eı • 
yuau alJp aatmakla temine karar 
vernılflerdlr. 

Şahinin Akaaraydaki evinden birer 
ki§er kıymetli eşyayı alarak çar§ıda 
Burhan, Esat ve HUseyln adındaki §a.. 

ıalara satmı~ıar, ellerine birkaç yUz 
ra geçiren Uç arkada§ yola çıkını§. 

Konyaya vardıktan ~akıt de Fethi, 
aptığı ııtn Akıbetinden korkarak git 

mi , zabıtaya her ıeyl anlatmııtır. 

arkada,, yanlarında ikl zabıta 

emunıyla beraber 1ııtanbula iade e. 
lmlıtır. Bunlar, mahkemeye veril _ 
işlerdir. 

~~] 
Arzmm:ın cok geni.s olduğu. 

nu ve ayn: zamanda mesk{ln bu-
• anduğunu b Iıyonız; böyle olmasa 

eceleri eviıniade dllnyayt bir lı:ar: 
anellt yer eanırdık. 

İMMl hayvanlardan teklmUI 
uretile tUremi!ttir dema hg,yvan. 

Jar, her nuıba haiz okl'*1an mll
Peitkcıbat ve mizaç sebebile fa.a.l.i
., ette bulune.rak ın..nı tlretmişler 
o n t•!f. 11anw 11a, ••• ı.ıdl 

'Jrea 9erine yaptJrW. tnlt.nı ya. 
ratan, ~ demek olmaz 

I°r 

fllt yauma "Tınşu,, dan baŞla· 'i~ri raporlarda tUUln içmenin her
nıam, işt.ah açıcı olduğundan değil, \-es için zararlı, fak.at ta.bsil çağm
bir Va.kıt okuyucusunun a.rzu&un- da bulunan çocuklar ve gençler 
dandır. H~~ gun, bir hck'm öfUdU ıçin bffhaM& tehllkeli olduğunu e
vamıa.k kararı ile matbaadan ayrı- hcmmiyet ve ısrarla ifade etm.lş
lırken, bir tu~ tJryaldsinin Va- !erilir. 
kıt'a gönderdiği mektubu elimP. Hemen he.rkeslıı biıldiği bu ha
verdiler. Okuyucu tu~uz yemek Ukatin bir kere dah'a ortay11. kon
> iyemediğini !IÖyHlyor ve bmıun masmdan beklediğ'lmlz fayda, bil
mran olup olmadığını suruyor - mekle yapmak arumdaki umk -
clu. .Uğı azaltmak yolunda yapılacak 

Amerika. ve lngilterede bütçeyı 
hazırlayan ve tctlök eden aza ade
di Japonyadaldnln ayıp itle de, bu 
iki büyüık demokruide bu cncU _ 
men aza.11 ancak senenin 6 ayında 
çalışırlar ve Japonyada iae 10 ay• 
lık fasılas•z bir rnıeeai devanı eder, 
ır.Utebaki 2 aymde da "Exta ordt
na.ires" yani fevkalade tahsisat • 

Gerçi turşu fiJtahı açar. Fakat yeni hamleye güvenilir bir dayan
himmı olduğundan mide ifru.atı j ~aç ıbuknakt.ır. Tlltlln c:Kltlı:Unle -
Uzerlnrle tesir yapar. Onun için- rinden her Imıe aonılııa, seneler 
<lir. ki mide itraza.tı a7! olan hu- ged.itten sonra aIJf)tanhk tc lrly
talara tul"§u tavsiye cdmz. Az le ·keyüli görünen bu zehlre ne 
:nıiktar turşu, mideyı saran gışaya kadar güç ve nuıl tikeinerek ha§· ( N d U ? 1 
tesir ederek ifrazatı arbnr. Bu 611- Jadı1darı kolaycs. <Sfrenilebilir. e ememe 
ı·eile heın iı:;tahı açar, h~ de. haz Görenek esirliğinden uoğan tü- ı•--~----ı-------
'lll k.oiaylaştınr. Rahmetli .. Süley- tün düşkilıtlilfünU ISnlemek: öğrc- Refık Halid bir yazuımda elektrik 
man Numan.pa~a hocamız .tuJ'!u. liın ve efltim k.urwnlanmızı genç- .~de tutumdan bahsederek: (Zaten 
.}'th yemcmeh, tatmAlı,. dercıi. lerimizin UJ:Viyetlerinin zehirlen ~ hUkOmet de böyle dU,UnmUyor bunu 

FuJa ımkt&rda tuııt~un birço~ diği muhitler olmaktan kurtnmıak oıarıamak iatemlyor, buna ça111mıyor 
zararları vardır. Evvela dit etlerı nıccburiyetindeyb:. Bu cazifenin ınu·n demiş. 
i~rine m.uzır tesir y&pa.ı:, Az ifasında gösterilecek ihmal, maarif (olarıamak) (sıra) kökUnUn anıa. 
1":'.!ıktarı mideye fanla verırken meruıuplanıun, mıllleti.rnlz kar§ı • mı (tahakkuk et.Urmü) ~bl bir ınA. 
~azla.at akeincw mitledo huınuıahk, smdak iterblyc mesuliyetin! oclen- na Jcutohmduğuna deWet ediyor; fa 
ış~ızbk dogurur. Bu hutablda- rr.E'~ bir borç olarak devam et- kat bu yerde (oldurmak) diye bir kt:>. • 
ra ragmcn &ene turşu yemekte ıa. tirmek olur. Bu mcsuliyct duygu- lime hatırlıyoruz ki ıugatlcr O. vı:. 
rar cdersen:.Z karaciğer üzerinde r;lcdir ki aşağıdaki kua.rla~ alın. ı.ua getirmek, vuku buldumıak 2 
r.lr taıkJm hutalrldarm dofıpasma mıştrr; yetıştırmek, Msıl etmek. vUcude- gı, 
sebep olur. O halde netice: TuriU ı - tık, ortn, mesıekt ve teknik 6ğ. tırmek, s. Olgun haline geUrmek, kr 
)'emek faydalıdır, fakat az olmak reUm okul ve kurslarlla ııae ve öfrct. maJe orcllnnek) kareııığı oıarak ka) 
ı>&rt le. Vakıtm Hekimi men oh-ulları talebesinin açık veya dediyorlar. 

Ankarada Demiryollan 
haıtaneai inıaatı 

Devlet Demlryolları memur ve lf. 
çiler! için Ankarada yapılmakta olan 
huta.ııe bin1U1nın ıeri kalan yapı 
kıaını da ihale edilm~tlr. Hastant>nln 
ağustos .ııonlarmda teslim olunacağı 

umulmaktadır. Açılıı töreni Cumhu. 
Tlyet bayramında yapılacaktır. 

Şlnıdlltk 100 yataklı olma& kabul 
cdllen hastane tam t<'l}kllltıa çalışa. 

cak, hiçbir servisi noK an olmamak 
i\7..ere 13 mUtehuıııs \'Ul!c görecek 
tir. Kadro hazlrandıı huırlanacaktır. 

VAKiT 

gizli, nerede olursa olsun !gara ıı;me. Eldckı kelime maksadı söyledlğıne 
teri kesin olarak men d lmlftlr. Ya • gore onu llıJtUn bulmalıyız. Eğer bir in.. 
sağın hlll&Cmda hareket edenler okul oe fark vernıek faUyoraak (oları ye. 
ınzıbat tallı'natnameıcrlnln sigara ıı;cn rinc (01ur) demctlyfz. Daha yumupk 
ler ve keyif verici maddeleri kullana~ olur, daha kolay tutur, ÇUtıkU daha 
tar hakkında tatbik oollmtalnl ttrrnr k olay&nlafıllr. Ya (oldurmall) y& 
tıUktımlerlne gtiı'e oeıala.ndırıı cl\klar. (olur1ıunak) demeli, (olartamak) 
cıır. dememe il. 

2 - Birinci maddede yazıl· okulla 
rm öğretmenleriyle idarecllf!rl, me. 
mur ve ınttatnbdcmlcri, dershane ve 
ı"boratuvarlarda, koridorlarla t hçe. 
lerde ve genel olarak talebenin bulun. 
duğu yerlerde •llJ&r& tçmtyeceklerdlr 
Fenalığı takip etmek ,. ortad n knl 
dırmakl& vazifeli olanların l>u f<'n:ı • 
tıktc. cırnek olmalan terbiyenin btrtn 
el kuralıdır. 

3 - Oniverııtte ve yUk ek oku rla 

-
ttllmlyecektır. Hlltiı banket., ber ku. 
ı-umun mzıba t tatlmatnamestne gött 
cezaya çarpılır. mg&ra içen talebeye 
ôkul blnut içinde 1&gill kurumJ&na ı. 

d&relert tarafından muay,en bir yer 
ayrılatillr. 

4 - Derıeccalne ıl:lr• her olallda 
öğretmen ve idareeUerimtzln mullte 
lif vesileleri tUtUnttn zararlı ve zehir 
l yicl tea ıı ı bakkmda kontereııala: 
'crmclerlnl, elklnlcr yapmalannı vr 

hane, IAboratuvar, mUtal h ne gibi nrı rin bu xötU Rlı§kanlıktan kurtul Oaıma halkın menlaa· 
tinı düşünür. her sayı· 
c ncla en ıreçme ,.~ılar 

near.dn 
j 

darıı \erilen ''eya t. ı:bc tar tından ı ınnlan için hrı· 'asıtadan isUfade edL 
ders çalışılan yerlertııdtı, yata hane, terek G' )rr ~ · terılıneslnl bUtUn mcı 
yem~khane , koıldor Ye umunıl ı Ura. lrkl~§lannıdan ehemm1yeUıı rica ede. 
hat ve unef!U. ma.hallcrlnde sigara r1n1.!, 

Yazan: 
Dr. H. Raaim SOYAK 

1 rdan artan kı.sonlar irı.n milli mit 
dafaa ve sanayi neznr tlel'ine mü. 
akale yapmakla uğnl.şırlılr. 

Bütçe nıüukerelCi'inde de Ja 
ponya anane noktasından bir mllm 
taziyet aneder: Başvekil kUreU)e 
t;P.lerek ııu bevlik aöl:lerl meel tc 
söyler: 

·•Arkada.şiar, arzcttiğlmiz bUt • 
eye, topraklarımız üzerinden ıü· 
nHbı ebik obnamaeı ve galebe 
•ntnıaınm için mukaddes 1mpa.rato. 
rumuı lıuretleri de riyaset buyur 
muıtlardır" der, ve herhangi bir 
hatip de sö.,. alarak gene şu bcyl"k 
~özleri tekrarlar: "lmparalorumu
,;un kudsfyesinden malınım olma
rcamız için ~alebc calmamw istih
cfaf eden bütçe kabul etli miştir.'' 

Harbi yapan para ve bol iptidai 
madde olduğuna göre acaba Ja. 
ponya bu dev demokrasiler ile kac; 
nene harbedeıb!Hr? Bitaraf maliye 
,.e iktmah;ılann istatietiklerine 

göre, Paalfikteki üsler muhafaza 
edildiği takdirde Z...5 \'e elden çı
kanldığ"ı takılirde 5-8 sene dayana 

illrmi . e hur Alman iktısatçı • 
!arından olup b" .. zamanlar ilnivcr· • 

itcmizdc profesörliık etmig olan 
VUhelm Röpke bir eserinde dıyor 
ki: 

"Ja.ponya i tc o zaman ma.ğlüp 
o acak ve ta.biatllc maliyesi dep
resyondan ve bankaları da 1nflB!'. 
ondan kurtulamıyaca.ktır. ' 

Bir Amerikalı maliyeci de diyor 
ki: ".Japonya bize ka.n:ı umumi b r 
'nlibiyet hkbir zaman ihraz ede 

miyec·c:>ktir. Fakat mUhlm bir me. 
sele vardrr: 

"Acaba biz bu kadarmtidd.etil::in 
de mlistcmlekelerimm cllmiT.dc tu 
tabilccek miyiz?" 

Bu<:!'iln. petrol, kömür, pl:i.tit , 
ku~un ve bakmlan ta.mamhl 
mahrum ol!uı ve he.t.ti tıttu bile 
ı.arlcıtan ithal eden Japonya, Amc 
rikıı. İngiltere ve Hol:andanm mu 
1.emlekelerinI ele geçirmeğe ve J> 
sifiğc hillm ohnağa gayret ediyor 
Deniz hAkimiyetl meselcginde de 
l:UyUk mütehaS81Blar, 1943 'e 44 
d<' bu ejderin mahvedileceğini iti
din cdivorlar. ----------------------

Bir ustabaşı Fatihte bir randevu 
evi basıldı işten çıkardığı ameleler 

tarafından yaralandı 
F<'I iküyiiııflc 0.ıkır rarldı• inde Kumar da oynanıldıiı 

teabit edilen ev 
mühürlendi 

'ııran Dursun \li adında ııstah:ı. 

~1 ev\'elki :ıkşanı çolıslıiıı fabrılrn 

don evine ıloııerken, bir miiddct 
enel iften c;d\Ardıl ı 'Ne<;ıneUin, 
İbrahim, lsmail, f::ıfcr , .... ~lehmet 
ile karştl:ı~ınış. kendi ine muğber 
9laıı bu ad:ıınlnr tarafından ı:ısl:ı 

uaşınd:ın ağır surelll' \"arRlnnmı~

lır. 

Falıhlc Horhor caddesinde Bolı· 
ı i) • ııdıııdn dul bir kadının evi -
ne biı cok ki inin girip rıkm\l ı 
il zarı dıkkııti çekmiş, bunun uzr. 
rine r.ııhıta tarafından ev evvelkı 

f,'C<'C ııni olarak b:ısılmışlır. 
Yaralı Jı.ıst.ınc\ c kaldırılmış. su'" 

lııl:ırcl:ın ~al ııı ~lehmet yol\ııl:ın. 

nııstır. DiğC'rlı:ı ı ıra~1ırılm:ıktudır. 

ı\r.ıın.ı sonundu, e\·de Ahmet. 
Jlılmi, Nnil 'c Mehmet udında 1 
kııınllrllaz !Jc poker kıiA'ıllnn 'ı 

:ıi lira bulunnııışhır. 

BJr ıotlr 
Alacağdn ieteyen 

tohumcuyu yaraladı 

Bundun hnşke evın muhtelif v 
dolaı-ınd• Arı>Jan, Sadik. Orlıan 
llaFcllin, nifal adında beş erke~· 
le Ferih.1 'c l'ahindc odanda ik 
cll· kadın cır gcçirilmişUr. \ksarayda, Orta IJOı;lıın sokıı1:.4ın 

d:ı il numarada oturan 'e hal kar 
"116111da tohumculuk yapan Mlhal 
cdında birisi, dün şoför Fuattan 
alacalını istemiş, huna sinirlenen 

lHhlece hem kumar oynatıldığı 
hem de randc' tıC'uluk ~aptığı an. 
!asılan Bahri) c ile evde bulunan 
Jar yakalanmış, ev mühürlenerek 
lıhkilrnfo ba,lannu~tır. oför tabancasını çekcıck Mihıılt 

so1 haealtınılan yar:ılamıştır. 

Ynrıılı Cerr:ıhpaıı;, h:ı"t ınl'~İ EŞREF' elen seçmeler: 
k1lılırılmış, şoför Fuat 'ok:ıl:ııı-
mıştır. 

Göztepe, İzmir 
şamlJiyonu 

Sal vücudun olur idraki kaYI, 
lnUkal eyk-r o kuvvet neale; 
Nltıbett :rtıh ile birdir elamln, 
UO.bu cllHDlllle beraber bNle ! 

tamir, 16 CA.A.) - Lik maçlarmm 
sonuncıau dUn ~apılmıeur. Gl!ztepe 
Demtraporla yaplıtr maçı f.0 ka:zan,. 

mı17 ve lzmlr ~amplyonu olmuıtur. 
Altay ile Ateş golsilz berabere kal • 
mışlardır. 

Dünkü •ayımıuo müliman di. 
nini lrabul ettiiini yat/ıjımu M eh. 
met Kadirin (Diyamantli Köseofla) 
Mevlana ~in ~olt güzel pirleri de 
bulunduğunu ~aydetmiıtik. Bu fİİr • 
lertlen "Ne7'' btqlıklııını aynen aıa. 
fıtla okuyacaksınız. 

NEY 
Jçj boş, benzi soluk atk ona olmuş ~ 
Detill lUcran ile rer~ad ecUJ·or Le7~e. 
Yllk!U'llr bı~kırarak a,kı onma Kevıtye 
Bak neler aıöylctlyor Hazreti Mn16, •ye 

Bu cihanın ötealuden reli7or aatmeıeri 
1\anatrr, dem ~kerek 8lne31 llMta ciprL 
lrı,ır mi bana kudret, buna .lnaaa .bilaerL 
Bak neler .U.>·letl,>or Hazre&I .MevlA, •ye 

Bu Dt' aıkın, bu ne clerdJa, lıılı ne .aaeRla llllllcllr 
Bu ne tiı.ln, bu ne evcin, bu ne ~ tıealdlr. 
Bu eırl'lden smqor kzm..i detıtJn ııefilcUr. 

Bak neler 96ylfıtlyor Hazreti MevlA, aaye 

Arp tdubkı.- lıılı aeıı 11ıuıkl felekten tutUllU'• 
Melekfıtun tabakatmda melekler &u&Qfw. 
\'ayılır aafmeel Afaka .) Urekler tuhlfur. 
Bek Deler aöyıetayor Hazreti HevlA. naye 

Bu keelk aevba nedir Ala, mealin oıl MAia t 
Ncflllllll mi, ,a ıı-. ınl, J& cem&lla mi aeaia: 
laletaı ...,... llrakal nu, l ıaaun mı ...... ~ 
ııs.lc neler 8171.tiyor Bauctl Mevı&. •Y• 

Onu ~ııı ne bu d81ll a, ne aem&lar ve o nur. 
Neyin eannaa •mit bu ne lllkmet., kcıauıur. 
Neye lalcrua ile lnJw bu no matml, bu ae tıar. 
Bek neler ıtBylet.ıyor Hazreti MevlA, na~·e 

' 



' 

14'. ~ ... lıHI F• • S.pOı· 
or.ftUURllll 

ilk teftişi 
CllmlaunıW Milli Şef İllÖllÖ 

Aalııara halke' iade temsil edilett 
Ji'ldelJooperumıııeyretti\egenç 
._tkirlara iltifatlarda. bulmada. 
ıs. llidl&e bir yandan bugünkü 
c!tinya l)&rila.rı içlndt• Ül4tun tiir 
ltlvlyet aneden Türk pollH.uıın-
.. mavatfakl)'etini işaret ettiği 
~W, bir yadan da tam t~c-kküJ. 
it bir millet olmak da' asma gönül 
VePeft Tttrk halkına, mline\ 'erlere 
~İ7. bir ders f e"'kll etmek
tedlr. 

Türk sl)a&Ptinio sa.ilam, tuz.at
ın ve milll olan \"3-4;ıfannı tekra
l'a tlzum ıtörmü~onız. Onun mu
\'affaldyetbıt- en gU1.el delil Türk 
ndlletJala bugün glizel sanatlar· 
dan bahsebllf't'ek bir ü~hin hu\ i. 
Jet anetnıesldir. 

Mim Şefin gea( sanatkirlara il
tifat-ı bl~ llUlah sc\ en, ruhunda 
n..eı ~ylere llayran olmak kud
l'etlnJ balan bir ruh tt"tünlüjtünün 
lfadefd oldalu kadar "millet,, 
1'1cthamanu anlatmak balmnınılnn 
da Mlytilr bir manayı a1 dm bir se. 
ldlde ol'fap atmakt.adll'. 

5 ae;· 
f 

ırtts ri içi 
Soley~i medresektrden biri 

yurd hltİlll konacak 
\ıJa}et t:ımımi Meelıııı dun •· 

kıncı rei vrıl; ·ıı Abdülkadir Kara 
ıııur el n b kaı lııu Hında loplatı

mıştır. 
!)ııbat de\'re i iı,:tinııunın ayın 

3 ir nisıne kader u1.atMmaıtt kirarı 
k:ıoul cd ·Idık len sonra Hüyülurd • 
da bazı sokakların adlarının d~f 
tirilmeııi hakkındak ı miilkiye en 
" ınl'ni raporu okunınu~lur. 

Azadan Ekrem Tur: 
- Emr1..lıl•·r adının çok berb 

,. ıniık\" hir yere "crılnıt'~nı 
tıHıun bulnıu}orum 

Demişlir. Diğer bulunan i imlıtr 

ı;tozö uın le tutular.ık 1 rar ınc • 
lcıınıck Ul'eı c al 'ij(aıl r encümen 
gönd rilmi lir. 

\ il"ı} el hududu rrahillndrki b:ı -
taldı lorın kıınıhılınıı ı h. kkıı d ı 
ki mulkhe ı;e sılıh t t'ncömenl•· 

Hoın raPorkıtı okunmUJ Te huır. 
Jıııut'n pllna IJ6re ı&e bfa li'N3'9 
ıhtıy~c ıı&rnJctftlü teablt edlbiıJt
ıır. Te~Jtf hütce endnıenine hı. 
"ııle edflmlılJr. 

Sehir ttyatrosu n-Jls~rO ErfuA. 
rul ~lubsin belediyeye mllracut 
<>:frrek sahned~ıı cetıı.,n saaatUr
larm çok feci vaı,yette olduldıın. 
nı, belediyenin bdnl:tra birer yort 
temin etmesi hlllckındaltl tekUtt 
beledbe riyaııetl tarafından meclf. 
e se,·kedllmlşlir. Belediye riyR!le

ti Süleymaniye~ bir medrese but. 
ınu,tur. nuruının gnatkirlıır l'Ut. 
ıhı h:ılinc ko~ası dO,finülm~kfe. 
dir. Bu teklifi kavanfn tnr.nmenı. 
ne hnale clmiftlr . 

Toptantı3 a çarşamba gün il df'. 
\ aın edilecektir. 

Mtlll Ş811ınus t.net laöniı'afin 
.....-ıerıoi taıı~n n ıutarı 50 
ınltvon .. l olaa nol'mal pal seri
mizin yerli rinMlar arasında ya. 
pılan etıntmesı sona ernıt, •e puL 
lar, şarbMilllesfne en UYIUD iirnell 
veren Ankara'da "Ghel Sanallal' 
BMımeri" ne ııımblaam~lır. l''c 
ay 90llra fit parti pullar hazır ola
cak ve iıtlh ayda ba111D iı.ini n sonu 
ahoacaklır. 

Az esm ... Ulat "Üael'lae- 2' X 32 
&lfide balllrulda olan •'iNÖNÜ " 
S e r 1 s f J>Ullarının NerJer). 
renkleti ve hanı adetltri aıatıda. 
ki -'bldir.: 

ıo· P. Portakal sarısı 2 mil1on(A) 
2G P. Açık yepl ••• 6 milyon (A) 
00 P. Enıltun ••• 8 milyon (.\ )t 

-. ~ ~lim* fıu'±ler 
ıardır. Ama INutlar, ade.r ~ 
lıliitllİlden\tn daltıa ~ lrNdlrlr. 
Dlbddl pmet:elerde, 1 te iN titrKl 
!• ..... +- WNin ij-rer. tm-..
...... pmtlt. 
~ iti~ )oktu ... et 

.. ... ................ MllJ'enı. 
- llllih medehtda kesim ya,.._.., 
- TopbBCllar, yeni um ist,e, 

dller! 
- Toptaacllar, celeplere koyan 

ıWennemeleri ki• telpaf çek_...,, 
QIW hahrtere Sik 9Jk ftıHllJO

ns. .. yet g~erdıe ı.eledl
,., kopa tıUIP18rİ11İa· d•p.dan 
d~ ...... ,. ......... ,.. 
VUl ıetfntıl ! rlllıc llaNr verdi. B11 
)'hc1ea 4e odaya ...,.. ltir ....-. 
le, fen bil' ~ ~ edltr. 

Yhle ıuetıelertn • udıklarma 
göl'e, eHeıtade Miri bal.-.... ' 
... ....,. h)'\U ••tiımltler• 
Pallılt tlftieiler, topeuedana ·
......, okhddan lçbl. ı.~. 
bj1nda.. ~l de, deri1eriıal 
• ..... t ~er. DerUıert Mlbt· 
........ , etledlt deierilli .......... 

,,,,,, llril H"I ' A "i: '= 
~.-...-., . 
dalıl •• , ......... .. 
yor ........ ,.._.-
IMlllr•wwı,latt..,. de 
rma ....,.. ,-. M tq1•ıı 
ks-er, ...._ ~ ._. 
tA!'llllılrl, ... llil' ... _ .... 
. ki, er ... -- ........ ...... " ................ H~ 

1f ~ .. yeri o .... -~ :a 
ld"llle. et ~e GI .... 
eelMılıl ..... f KW\"\etiiİi llflll'e 

ıellıw? ...., .............. ... 
dıL • i1r lım8r 1 1 C .. J 
ııı.r.•rdter,.._.. •• , m 
rWea ... feuhlr ......... J 
rup dvmk-, 5lbil .... . 
ıuallanaı ...,..t ebe • • 
........, elt.eıie .., .... ,, tı 
rulllrqf Wr ,..tir. 

Melıele .... )IUlt<hıh-J• 
smfmw---.,eb"ai 
..,., ..,.. ..... ur, .. w 
keelda u&ıııataktı. 
itin~, wıet ......_ 

b8ltAla,.- IJir tec.vlz de nr. " 
itte • t.ecavtiz kupunda ı.,.a e 
m.-. eldea ~or • 

Biz. millet hayatında büyuk de
lllme .. r deni yaııı)onız. Hede 
t.ua tetekkllllü, tam bir millet ol. 
.-ur. Millet olmak demek, bir 
..... toplaluğunun, yalnız hukuk, 
1üm lktuat. hatta ) alnız dil bai· 
lan He teııaniHlepnesl değildir. 
8-Jan stmel eaaatlann yarata
...,,. il' r'lik .,_iMie ......_ta.. 
~. 

Evler nasal Ecnebi ve ekalliyet 
araştırı ........ ? okuffarında 

1 K. Ze)1ia •• • • ıeo bin {.\) 
2 K. Ye.şil ••••• ö milyon' (:\) 
3 K VfipUr dumanı 3 mUyon ( A) 
4 K. Cikolala •• 100 bin (A) 
5 K. C:ini JDHisl •• 2 milyon (Al 
6 K. Türk kır •••• 12 mn~on (A) 
7 K. Açık ma·d • • 58 bin ( \) 

10 K. Koyu mRTl 1.280 milyoa (A) 
~2 K. ErpTan llO bin '8) 
lG K. Ko_)'U )"efil ..1 m;Jpn (8} 
17.5 K. Es. ~musı 2 atllyon (B) 

28 K. Koyu ~rlk 7G bin (8) 
26 K. Turunçu 4.9.JO mllgon (8) 
29 K. Aç.ık aep)ia 2 DÜlfOD (B) 
50 K. Mor • • t.200 Rtiboıı (8) 

oelc .._ 7araları ~.Mal· 
ı. .. m. Mlnddalden llMI görea za
valıl11r da, tMli itelMlYe>e hal}· 
ftİIBlll}lıar. 1Jlndıkla.n nlmO u........... 

S.. U....-. .........,.r, ki ko· 
,_ "• et illltcle, taffJ'I bir dimnı 
wr. ,.,..,_._er,, diye urlu ini•· 

Bir haldan ~ljaewn ]Bele, 1 
tirli RO smtır. Doj"'"1nıa deln 
ya bir u.nn ~eıta 1lil'llcM 
lan teea't'IE, ..... 1'111& .... .......-.. '* Wlditclir t1e. 8-: 
tM •....,az. 

ftrlr milletbdn tariJr i(fnde is
faWlwl ~ Olhl yarma bir 

r hinlyetl kin<le nakledecek 
biltün uvmla.n teşe'.d<öl ct

blr eeml :et varlılft olabihr. 
!:\:. Tli1l millettnln dün anm en 
......_,,, ea kan11k şartlan lçlade 
Wle tam f.etekktlllü bir cemiyet ol
.... -. çabpuk, ODU tahakkuk 
... '? 1 * nıtıt,edrl tarihi teki· 
}ltlllılde Wr merllale olacılılltır. 

!ilk • .._ ,..... ..,... 1ılr 

----· Wlldri ~ llatadlr. ,__....,.. llbiyef:llll tam Wr 
kWlr lıdrilaf .tilrblek ona ıer ._ •ı -• olaeakta. 'ftrlr mU. 
.,.._ __. eamiyetler lrlldre-
..._. lılr Y• tata.tı ve illtlldlall 
,. ......... aaeak &&ilam, iyi, gti

lırlr, faydan dil tesanüdüne 
....• .!• \..n.k obaau Üıe 
tr' 57 ar. 

Ziraat aeferherllii 
hazırlığı 

feci bir kaza 
oldu 

Diin eaat ~G de Penarle .,._ 
~ -yapa:n ~treni JJat u~ 
zem.den ~ ... en tıılr adim& 
ÇarpnlJ!, bqlllJ koparm~tlr'. Zahr. 
ta W..1'ata M1'1M11J. hllvfYetl 
taltik edilince bfnm haiefye ve. 
Al.letı muhasebe memmiarmdan 1 
Ziya ~ anlqılmlttr. lüld
lliJt baklanda ...... dıınaln e. 
dilmekt.edir. 

Otomobil çatpb 

l80 K. Haki ••• 75 llıia lBl' 
200 .K. K. sep~a •• 51 .itin.. (B) 

IDltlpte Sd' ' 17 , 'n" d h 
t>tımıll'IOJ S , -. ..... 
1111- ...... 1*' lllo ......... ... 
dm lllala' 4 ... ...,._ 
.._. •• tt•· B $[ipil nalti
iime. , ........ 

Ttthtibta ~ el. 
•s •· emedl • r•e...ı. aa. 
in~ JBlımet. T&mermorwa 
.s)h• ·- .... ~ -
tir. 

ini~ hir ticaret 
heyeti S91İJ'01' 

HAKICI SUHA GBZGlll 

[~~) 
K.ırm8tlenen "Yeni 

cami,, terkibi 
D V YenJ Canailn arka ta. 

nfltldan POJyordmn. Me> 
........ tertemiz açtlınıı oldaAu
n 'f9 ,.n tarartaki tarihi mcd· 
,_.hı kubbelerinin ~enilendi
liili 9'rdim ... Tamir Mal~ ılc~ıın 
eıtiJordu. 

Btı me~danh bir zamanlar 
''Yilll 'CMni p:ızannıb,, kuruklu
lo terdi, \'e bu pamr, Yeni Ca· 
mli, Tirle mimarisinin ea nefls 
eserlerhıden biri olmasına rag. 
men. ıöıden dfttfiren bir ahlak 
bOzuktniu limsali idi. Yeei Comi 
meydenmda tnsan aldahhrı "i e. 
ni C8mide JHll'll çarphrılır,. Yeni 
f'Aftli« düşen m•ldan harır gel
mez gibi bir teY olurdu... Hüla-

hafflletiyle göze çarpan b r lıbf.. 
denin canlandıfını görOyonıs. 

Ucushık, dil,kflnlük ve ımnepe
lik trade eden eski •·T~ni Cami,. 
kJL,e.'ii parça! nmı!J Te bJbol
mu,tur. 

Sebebi, hu seııiş ı mizli.k ve 
tadil ameliyesid"r. Bız kıth'rsa, 
bu Bibi tarilll ~ san t dr rl .,_ 
lan btltla eedlerlrt n'I ıhnlc tf • 
ınizlencrek ha, bırakılm hdır. 

O yerlerin mu•l:ık umte sa
b "l i ve zeork hiklmi, 3alma o e. 
rerler o!ırbHrnelfdlr . 

HiKMET MUNIR 

Afroclit yüzünden çıkan 
aon dava da ~:'aetle 

neticelendi 

..... ' h ldUttlr davw 
'I' • ..,.. et ı aiTet dava

- ... - Mc DVl"Dtlıima de
... Gtllel eU'tlarr bir •~• öa 
.... llftf eildlele telikki edenler 
'- t1ewiftle olı1ala atlbl bu;;:ün 
ie .......,. olalııllir. Güzel !lanatl:ın 
itlbarlr, hlivlyetli, eernlyet tesanli
diine ldmıet eder bir \~ık hali
•e ı:etirmek midafa& hizmetlerin
de 1tirbll .. ,.nmk, milli müda
faa ldzmetlt>rinden birini 'apmak 
.. emeldir. 

Tin tiyatr0880Ua blWai, Türk 
,. •1111, mbnanmn. helkeltn
- ~ ahıılyel'I iAtlkhalln 
•ldafaa edilMI bir ~lprrl tt-likki ......... 

Ziraat aeferi>erliği iein vilA.yette 
~ apılan toplanbnın kanaria.n aJl
ka.dar vc;.AJc.tlt•c biidirilm:ietlı-. 
Büyükderc sebze ıslah iatuyonu
r.un 100 döoU:mltllc bir kımurıdıı. 
muhte if tohumlar ekil.ecektir. 

1Tffl ..__. Wat&.,r&G Nu • 
rl, evve lld gb -Ort.allıllıY cıa6felılns 
den geÇeıUn '14: ~ Allinet 
Bo9bmcrya~. lbtiyllrmall 
telif yerlerinddı tehaıeif ~ 
y:trNft.nm111. Be)'Gflu JiMt:ane8l9e 
lllldsr r' ll!l'br. 8aq1u ıpot&- yata. 
ıe.rum.ur. 

Mlddetl blbııdf olq TBrldye.. t.vlc. 
re tlıaaret an....... yerine yeal bir 
nwkaveıe ya~ iki tanı h11ke. 
meUertııe uyaım olarak TUr~.tnfç,. 
.. tlcıarett.e ........... UMl"e lıu &Jm 
22 lllnda lr.llçre tiaant MJetı teJtrl • 
llllD tıfllwtaeaırta-. 

Ha Od :tardıiı ....... JJMDtaat. 
ıerlae e;pwa: caaıaıc ~ • ~ tt.. 
c.-tblCle. mllmkfbı ol.an lnklfafı bllılJn 
..-:ıane1a 1ilr ~ ........... 
....,, k1lftttae trnQh•lıt••. 

a "reni Cami,, markasını yiyen 
her şeg .,e hidi<:f! miiplet:f'l hir 
o;rma ta,.rdı. 

Dilh o paıar ~erinin tertemiz 
bir ftM!ydanhAıı döndfllünü gö. 
l'Mtce, doloısu sevindim. Raıı 
yerlet'de ıaınir n tadiller, o '.\·er 
1 rn ye~')'eilf bir moralin doğu
~· da yardım edı)or. Simdi 
''Yeni Cımti, erktbinılc, J illin 

2,5 Uç aenedenbert de'I m etmekte 
olan, Afrodit kttabuyO dea ~ 
davalard&D 80Duncusu da dtın bera • 
etle neticelenml§tir. 

Bu, Atrodlt mUnakaşan ıddaaDda. 
Cumhuriyet gaz t l tar mdan tbrıi. 
h m Hakkı Konyıtlr hakkında T&1dSle 
yaznııt ol ~ v kale.r nefridlr. 
Kony&lı bu veslkalan nefirla ~ 
baluıttt edCdiftt idd aat CuJrıhudyet 
nefriyat mUdtiril Hikmet !ılb!t aleJ'. 
hllle bl dava açmış H kmet Jmrı!f 
mahkt\m cdllml.§tl. 

talalalln iltifatına mazhar olan 
llml -tlrirlar Tttrk hllmn•, 
...... lst.iklil ordu unun ilk ter*""' 1DU\0ııffakı~ctle \erdiler. 

SADRI ERTEM 

:tataayoala.rda llelw.e fid~ de 
etistlrllme - bq.laıızlmJttır. 

- Hiç. <ledim, bi.r tf'98dtif O· 

kcaık Anu~! 
- Hı, hı!. Ben de Gfılep'ten. 

dlJiMt k1İırpur halindeki hlki.ydEri. 

============= sizi aramak Uzere &ynlda. Anu 
B il' . ı,{ nlWn bir tarafJnd& anyordunt 

e ftll ki, An•~ h~n yanı bapıdak" 
~ !air tabVc Uzerinde duran 

Blflhıre temyiz m&11Jtemes1DM tlo 
defa bosulaıı karar 8Cllluncl& malıa1rııı. 
mey geçenlerde )'eftlclen bati.....,. 
ve dün bitsrnerek Hikmet JıırOntf "e , Kızllay 

1000 Yunan çocuğunu 
memleketimize 

•etirecek 
Kmlayunız, 13 l~ 16 yaılannda bin 

Qdar Elen çocuğunu memleketimize 
pttrenk harp blt1nceye kadar bura , 
da tıarmdırmagı kararıaıtırmııtır. 
Yunan makamlan bu ytlkaek insani 
teJrllf ve himaye karan k&rfımıda KJ. 
~ tlmdlden mlmıet ve ıllkraıılan. 
ili tıadlr:ınf§Jerdir. Yunanlı çocukların 
KQ1Dme, ve yeme ihtiyaçları Kızılay 
t&ratmdan temin olunacaktır. 

Maarif müdürleri 
arasında 

Twıc 1i maarif mUdUrU Ş vket Te.. 
&et .llalatya maarif mUdtlrlU n Ço., 
rum Dk öğretim mUf t i İbrahim 
'l'unçay Malatya maarif mUdUrJUğU. 

l1ıe Edime kız öğretmen okulu ö • 
retmenıennder. V a!ı Çobanoğ u Ni 
de maarif mUdU ıutun , Tokat maa • 
!'it mtıdnrtı Ahmet Fazıl Gönen Af • 

on maari! mUdUrlUğUne t yin olun. 

DlUflardn'. --------
kuzu fiyattan düıüyor 

!>la mezbahada fazla miktarda Jru. 
'lıMl!mlftir. Bu ytlzd n kuzu fiyat,, 

1Vı 20t.280 kuroıtan 180 ru dD,_ 
llllftl:r. PIJ&tlann blraz daha dotm • 

beJdenmıeırtedtr. 

ederseniz akşama doğru asfaltta 
küçük bir tur yapanz. P A 1\...1 ·s ı y ~ N LJ bir kitaba elinl usattı: 1 ~ ~ - Şahmerdan! dedi; ve han-

• 
., H '...:.I:"" • , ....... .-. -*= - ·qp.e·eet-Ce-que ça 

Akşam, holde Anw;b'yı beyaz Ya••: ~•ıtaft mlie'i - 'teut dift 3ahmtr411l? 
köpeğl ile ~·ordum ld JctlıgQk llirdil. Fena da aeçmeıı:U. J'al&at ·- Haylr, dedi, PltltlriHi'dea - Ylılli kep* l'8lauak ~in kul-
Serçlnv· le ç*8ge1di. bam üıldp edfll M•+· pek de >w:tlnmedwm di7-.em.. '-•'-· lam1an 4Jet 

Bu Anueka'da göfil}meyea. bir o ..._. dlllıerl?tn delildi. B1ı111ra ra bir tarafmı her lıa1de -.Ul . - it.8. aut Zarmedersem i,s. 

şeydi. Bunn Madam Griba.80f bile bir ..... ta •d taıı:ı+- ~on tıdlJal'. ~ita!- mtieJlirlftj kete ~tına dair b'.r 1dta.p! 
eaştı. Çlinkil hiç bir v:Urit Serçin- lllllOf A'lıMn Jaa'W' wı aa aten ~ A.e&ba ttblloey: . _ı:- Yoılt cemm, bir takım ktlçük 
viçi eUnden tutarak gP.~- yıg•mlrlıMmc1aD ... ...,_. •-v .u.letarek h........,. ... be.ır tıJDJeler. •• 
ti. Oğl n Uc; yaşmda kiıdanlı; -ve harbine dair fidda:tui ~"°": mBellfteı1ııili bula tavaiye edeb'- - ıı.ayeler iti? 
biltiln &an oğlanlarda oJduğU gibi 'AU. HÖ9y'G Xallaryan pfJllllOda Jlıo JDlllais?. - Evet, Sait Falk"'n hiklye-
iaz intiba.mı da bırakıyordu: metguldO. BeJl de Ana.ob.)'! lıltll· AJaacb ile m'bn•ebettm. hi);le- leli? 

- Sizi beklettim! dedi. Fa.kat rillıl'ntn yeııl Nr ~ lwetıeee r.e,, tDb&f oam.td& devam edecei - ~ait Faik, Sa.t FaJJı:?. Fa-
Serçinviçin sa.elan .. Bir ııaaltir yo göt1hıce uykuyu ~ ettt.n, yu-~ J'ab.t cımm1& m&'VW- kat bu imlli h&tırla.r gibi oluyo-
la getirmek için uğrnq•yoru~. . kan ~•t.mı. betimi )"Oblna lro~ h~da ruın Möeyö! Sakın Andre .JW lıir 

Serçinv"ç ikimizin :ırasaıda ~il- Bendm sonra l&1fe oı-: zıtea ben. ı.ranııııadan. Btı müna- yauamda oodan bah~tlltti olma. 
riiyordu. Y:uıi b"r elinden .AA1,11Çka, Beni 1ıl3ay8 Grlllıtof f11111t et- ~i hldiRlere teril-ellniış gibh- wı! 

ra~t kuaıımqtır .. , ____ _ 
Belediye kooperatifi 

toplanbıı 
B d!}e K ratıt bey.U 

wplaJıtıaı dllıı Em n evinde 
J&P m11tır Yt>ni l r 1 e~lne, avu. 
kat Hal ı Hl m , N i F rt n, lıılur&t 
8lpah , Hamdi Ra B l Suphi 
AJ'ftl klm>-ager Hul lerdk' 

o 

Kongre 
Ut 10 'ıı J ı ·n beıin 

1!.r elinden de ben tutmıJttum. mlııJ. Şata Ka"-ridln lir ..,,11t9- ıttıa: - Küçük bir yer4e ~a:ıılısor
Daha doğnısu üçümüz bir ale &ibi •ip illtemedillni IOl'IDUI. J1M1ıain - lllPlt! z, dıecUm; hMhaua gun ~: .Ail4re Jicl, ondan de
yürü.yorduk. Bu. her nedenle ba- G~ _..emıi•. Bal lıd l:ılr eWa İGİll çcık ko\ı&Y 1* iki llltiıe1- iil,. o Audre Jid'den bah5Cltm.ş <Jl. I 
na btrdeiıbire dokundu. Kuçük nı....- da çllmaJI. Al:'llflka. ~- * wr ki lıem tldııQmdıd.metecek, malı! Yani, nü c!ltl,.rini~ gö c ı:ı edıl('Celir.den s:ı\ln 
Serçlnviç ellcrinl tamamile anıç- n· ~- Fakat bitUn 1-far hem de lft1>rer bir ~w d~- iM' ku.P dfill! Benim if.te siz ' zın ıc ritl ri rica ol .rn•. 
i.!>nma bırııkmı&tı, Kemlimt. birden- rıkfıPna htmcA '*ımmda otmq; RDP! . \erecetıaı bik&}'eler... ============:.. 
bire bir be.ha gibi biı6ettim. A- ~. iri ,..YYe ioiAde.. - Ah, cttı, eğer yanrmıda~•. Birdea fırladı.; ve hemen arnla-
n\Çta niçin böyle yapıyordu? Bel· NetelrAaı odul& air,dijlm apı - B4r defa ara.~-.ywn Anu41ka ı:*'9n Nrisii alandı yutar gibi 0 • 

ki de Serç"nvi te babalık hatıra: ı- <\MMretar yan taraftaki cuı1ekln· Oturmaz mıamz?. !tada. B\1Jlu on dakika. içinde yap
n.r muhafaz~ i<;UI ! Belki de biç böy- lı lıalll vuruldu. Biri: .KlSfede 'Pell~renio n~ ..,eı; Ye nihayette katıla katıla 1 

26 yıl evvelk V11kıt 1 
le düşünmem.işti. Buna rağmCa bl - ııa.ya, M&y6! dedi. Ben. eedire ot.arda. Ha)T, arka u.ıa u- f'lh1lJIOl'du: 
"anne, kadar merhametli yi1ril - beftiım, An.açka! u.ndl; hl?' ctgara. yaktı; ~ili bek- Bra d-.:u n.t.911 
yor, çocuğuyla fevkalade JDetCUl Aca..yat.tuuz mı! ler dbi durdu. Kaha ~· Mc:r:n ~~;uı·bö:.:m~~ Amerik~nı~ Portekize 
gözüküyordu. Ya, dqarıda bid 'o ~ Uplfl ~tp! nın araamda Clpl'a ldeta kaybo· \ar. Mlthit bir humor! Bizim Rus ıltıması 
renler! •• Ben, Anudla, ve ~- - Si&'? deıılm, PJticrilll'den her IY,)IOftlu. Gali v, 9* peiıbe t.ır. r~llhmmierin fıC>fand& bUe bu ka- . 
da Serçlnvic! •• Benlnı • •elim- baWe~ ....... omqıı'ı m•! :ıakJ&rı 'flll'dt. Ba*l•'11tl * bir d&r1 Yok! lleae :\ ~ nko. Ka.ta- I 1 Ü aklz gazetelerınln b yanabn 
tarmı! Sel"Çimiçln iki. bnf&.bMı- A. ... ~al lıir bdm. ailıl gi- -.U8UBt.a ga.t;enneJd,en ~1- Yfl'I, ('«ıof, fak:ıt r .. <' ':< f ~1 nazaran Cemahlri llıfOtt ka Amer1 
ı· A uckanm gUzel yhll! •. Banu ~. T.- 'blıt tuftleUn1n vorda. c,nlıardan! 

1

.\• r 1~annda r u tılhar a W 
bizzat ben hlle tuhaf buld1*taıı ekJi1e defi1 btltln vllcaııl1e bir Yaz tatilinde töYleee bir bak- · r in Amcr ka bsh ,. a 

kaıdJn gl.Ji •• V~ 1lf ~ızda, b r mak için ıe~ "Albatrol,,. se- An~ ''Por.selen ça~ ibriği, ke n!n karaya ıh mllııaad 
f'ftekJdltJ>u dlı1amJIDU lııh' ,ey- r1'1inden inglliılce blll~rie ltt!- J.tkt.JcrliaJ okıBUtta. me nı Port kiz htıknm t d n !JtlU 

Gece yemefi.aat Clll IİN-llDr di. tat NUl'İlllll 31-' lıuflerle ~ .. , !Devamı arl. etmi§tır. 



·~-·~ 
(Baş tarafı 1 ~ncı 8a.tıf adaJ 

ınM: şımslarmıız, 19H a~.l!'.t" !.Iruı. 
kı}w!ta. da.ha mı ;yidir, yok ı an
!1& mı fenadır ? Britenya 1znııara
torhığu ve Britanya. ll'illf'tlM" ca

ondra Halkevinin ı Eski mebus Refet iiJ 
açdn1a töreninde j g~nin muhakemesi 
400 hükfi.met dairesi <&JJ tfl'/JJ/t 1 inci ...,., 

miası ne haldedir? 
fi h 1 k EvvelA. mazıruı:tar ale)"hlne imat 

şe u anaca olunan iddianame okulldu. Bu~a.. 
Her §eyi olduklan gibi ele ala- l.or..li.l°a, lG (A.A.) - Londrada. 

Jmı.: İyileri ibir ta.rofa fenaları ö- kcvinin nctlıs töreni 19 şuI:ııt-
hür t:a:afa. ikoynlım ve sarih ıouret- ynpili>.caktır. Bu törende, hü-
te nerede bulunduğumuu gönnc - klımt dairelerinin bütün §cflorl 
ğe çab§aann. ve müme::silleri de dahil ..olxnak U-

Olaylarm birinl"..:.;i Ye en ~.ıh· - re "'00 lr"iEli .bulunacaktrr. 
mi Birieşik devletlerin, ljim.dı tam Türkiyc.'lin Londm büyük ()lçi-
aaıhp>ıa. halinde ve bütiın ruhu ile 'U, n,·• Ui A"ra!'J, an.,<>ilterıe hariciye 
bilıiıale beraber harpte bulunması- wzm F.d<>n. Briti.'.J konsll reisi Sir 
clır. Yc.ıı1tlen evvelki {>~. reis M Jtolm Rober.ton ve ~eneral Dide 
Rm:fıeiti gömıek için A;tı. nt.~i 1 :rey nuı:uk söyliyeceklerdir . .. G~ 
geçıtim.. Bu defa.. yalnız ikı dost ı ı·eral Dide nutr.unu tUııkçe soylı
giıbi değil fakat lbütün iltuvvctlcri- vcccktir 
mıiızıte, milşterek dü:mıann. karşı • Bu n~tuklarclan sonra. Türldyo 
mfişterek da.vada lla.yatmırz ve on- bilvtik elçi.si hal'~cvini resmen a
dan daha lbüyifu olan Rerefixn.iz lçin <"8 ,:ı> tır. 
v~ muharebede )a.nyana, Tö e!l fılme alınacak ve ayni 7-a
oo:ı:uz omuza :yftrli)l'{'n ,iki s· • b ar- :m.a.n<lıı. :redyo ile de verilecektir. 
kadıaı9ı gibi bul~t.uk. B rl~i!t dev- I-'mdrantn 19 subatta, T.Urkiye sa· 
letierin kudret.in ive geni ka 'Il:lit- ıs.t-·ıc 18.45 deki türkçe neşrh·at.ın
Iımaı jf.etkik edip öl{;i.ınce ve irlc- f'l t'>rcnin t!l.fsiliıtı vcıilecck ve 21 
fliJı: devletlerin, ölume veya zafere ubnt ısaat 14,15 d.cki neşriyata da 
kadar -ne kadar uzun sürerse ür- o!r ıliı.ve yapılac..~trr. 

.on a,vekHI 
sün, .hep !birlikte i>izlm.le, Britanya 
miliekcr cooıias.ile beraber lulrpte 
olduğunu düşllndilkçc, bUttln dun
yacla bunwıla kıyas odileQilccclt ( Ba;; tarafı 1 mcı saufado) 
betim. i>ir olay lbulundui:'Urul ı!lana- nit hır Hirmanynnın .lmnılmasıoa 
~t bizi bir bakınıdan d.ı.ha )rrdım etmekle b:ıhti;rar ol:ıcak. 
·~ ala.ka.dar eden rocJm bir 1 ır. 
_,__ Simdi Hindıstonn da Bürük BrJ-
ollıe' 4eıba yardir~ Rus oı'dulnrı ye-

l 1!.n) anın znliımlü .istibdadından 
·~ ve parça J>3-"'Ça olınanuş- kurtulm~k "e hüyük As~·n re{al. 
tir. s:ıhasınııı kurulmasında ıişbirliği 
~ mtlerin ve ordu1amını 

.ıe ettilderi bol zafer ganimet-. yapmak iı;;.in en i:t i fırsat çikra.ı.}· 
tır. Jopon:ıa, Hintlilerin kendileri 

lwl ~. Rı.rsyada. mdi~,. ka- tnrafıııdan H1::ıre edilecek bir liln
dlr, ancak ;t'i!B.ketler. muvaff ""i

mede ııatıp. ça.nı.n ~ ....S • 
yctl plyngosun<Wı ;Jkt'antlye Çtlaıaa 

ve sa.tıuruya.n b.ile.Ueri taı:udıkla.nma 
ve yalaolanıda ~ek~ Ulge _ 
nin bunlan himaye ettiği ve bazı 
bileUerin ıa'IDIDIU:a\al':m ~ ırurett. 
le ikramiyeler aldı#I ileri .sttrlllmekte 
ve Zeki 'OıgeııJ.ıı dıe takbe ~rin1 
Urtad& buluna.n .&!*~ ~noek 
suretlle zimnıe1ine ~.1d41a edB.. 
mektedlr. 

Bundan 80Dra tutuıaıı.zablt~ 
,larmm ve ,rapoaıaı uı •• *Ji wa ._ 
landı. 

Söz aıa.n Re!et 'Oıgen ilk defa olL 
rak :rnablı.:eme h~ ~ 30 
.ııenellk hiDnet 1ıqaQnm takdir "f'e 

talt.ıtle geçt1lfıd TD:rlt in.kıl&baun hQ.. 
kfmıetıırın 1'e partinin A.alZ bir h1z -
metkAn Cl!1ıl:l9k ~ ettihd #ade 
etti ve maarif ..-.U"""" 1•uta. 
ıu IJU'ada Tald a1lll ~ t1i 
bir talıkik "f'e ~ tabi twt ...... 
tx için kendisinin maznun Qlarak QMlh 

keme huzuruna çıkarıl~ .aö7ledi. 
Cemiyetin h~ Ulrltt ef'lll w llıarekett.. 

nln bir ni21amname 1le te8blt edlladt 
olduğunu .oe~. idare ~ ba -
lunduğu, ve bu <!idare M;retf, ..ıan.. 
nrn hürmete ,ayan ve nam.-hı ldm9e. 
ler 

0

olduğunu 'bunlan kontrol " JDU.. 

rakabesi altmda yapılan her t1lrln ic. 
rnatm nfzam.oame eeuıarma ,söre 7&
pıldığtm :tf~ ederek maartf ~

tl ırizaınnamesiı\bı '" tınce eeMeııem 
okudu -,,e: 

............ _ 
U14-..ı;.d nllJfn•~ 

Daha enelce de yazdıtınuı gi.. 
bi bn ·••111.1er, -lkblıMr ..... 
üzeriW ....-ıı j)ir woe ...... 
cck ehemmiyet'e değildir. Bunun -
la beraber, Almanlann, Ukbalaar 
taamızlanndaki hMdi .-. betıOI 

eHi değildir. 
Leningrad, Moekova cephesi 

m~eıv. )jr ~t Alarak JAO.<lfl~ 

l•d&c"*~ --· yürünebilir .. 

Libua harbi: 

LibY• ~r.W. ~lo ~ 
~ Pek!Wili ıbfWsıDıdlılri lW' 
~ .b.,,...e ~ llJll'hlrıi 
JWde Jıava ba~AJ.ı .~ CS. 
vam ediyor. İki taref ,.4a ~ 
lı ın&staıaMot ~. U-Jtlar 
,,e Jophılukları .~riw>NMt ~ 
~ dmck.lediı'~. 
Jı.aınn ~ • .Ak41en~ ln«i· 

liz ~oları.na, Jtru.v-9.der:l~ bO -
CllUJllJr yç.ıldıl1ı0l. ,ıl>w J:scıbeıler 
by~ni beli~tedir. Ka.. 
}»~n ~ bir ıaJaos hdıerl" 
aöre, a~ner'.11) Obio,lek~n eınr.lode 
üç or..dv ~tldtr. Fatt•t Ro
mel )rDTY.u.t'inio mikdıırJ f\f'dir,. 
ne .)qt.dar t~ Te ~,nt.reei ,h~ 
kete geçebilecektir • .BAnl•rt b,\lmj
:YWUZ. ,Bil~. daılıa dojr)llu .,a.ıı. 
min edilebilen şadar; ki Llbfll 
çölleri pek yakında büyük ve kan-

Jt J>.ir .lWP -~ 
hlıftWc '/f#lll: 

Sltlppurun tfll'llim olnıası, miit
tefikler ~ PA'*" :..U...S ~r dar
be ohntllblt'. eu-. ilee .. kri de 
jtiraf ediyorJar. B~n $Gll,. • 
olllca1c' 

$an..,,_n ..()ti....,_, nlkeri 

"'"..,. J ~ eqfGda) 
lerdir. Jıılütooiik bomba ve av tay
yaıelerj :Ntcııdlıi .ııı.ehr:iDde bulunan 
Jepon .-neline ~tlc <taarruz 
e11n;,I-6-. <Göitterllen tılddetıi 
mıakav.-ete nğmen Japonlar Pa
N:tJTJ' itPle muvaffak olmuş
~. 

Yeni Ginede küçilk bir mahal 
J~r tarafJndan bir saat müd
~ ......... ~. ~sivil 
61ndi.'} ve.-. ~r olDıak üzere 
ıbef ~ ~t.Ir. Bilhassa 
')ı~ -'t ~rla hususi ika
metgB.hla.r hasar& uğramıştır. 
~o, H .(A.A..) - iBahl'iye 
~ -c..ı ..şimado parii.m~ 
&l yaıptlfı: ~. fnglltere ve 
.Amerlkays .a.r,ı: açibn harbin ba
...,. ... 33 ~ Oenaalbaı
llllt ~ .<>ytemiştJr. 

.Amılm1 Şimado, h&va. ve deniz 
~ ~ Singapurun 
....,,..e .Hint ~na götU
rilh!b~ğjnt ne.ve etmı.t.ir. 
Sing&parda. ne kadar 1m'"'-et ,....aı? 

81qıapıw, 16 (A.A..) -· Singa
par telıHın olıdui:u :munan adada. 
gönüllü teşkilleri, seferi Jcuvvet -
leJ' Yoe lr«Jedeki 1trtalar da dahil ol
DIM ıtiure ıt&k~n 60 !bin ki§i bu
luaıtlllkta :!di. Bu9lardan 15 binli 
fngiliz ana vatan k-ııvvetleri 13 Q)l. 

ni ,4~ ve diğer yerli kuv
vetler ~il etmekte jdi. Si:nga
pur:da biart sivil ahali ıbir milyon 
~ tahmin edi hnelrtedi'r. Bım. 
lardan J20 8i İngilizdir. 

T .. , fi ( •. A.) - llmpara.tor 
bu tııııbah omıırnm. ve donanmanın 

J 
.--ı sa 17. 2. 1!M2 s a 

lbtlUrmT• .. 
(BCU) tarGfı 1. ~ ~) 

ra d~ para ~sına ~ e· 
dilmiştir, 

Beyoğlunda tanmm\J ~akkabı i
mnlatcısı 1İ<ımail KemSlin evinde 
36 kanat ayakkabı derisi ~wun
nıuştur. 

Bu kadar deri ile 220 kfidr $P:Ct 
iskarpin yaınlab~ ~ .J• 
dilmiştir. 

'.Bu kadar malzemen eyjn~ •
laması bir suç ı~ ett,il\o• 
1smaiI Kemalin doşyaıs,ı.,. Ji.!Mı fir~t ı 
mura'knbe 1'omisyonuna v~kniı
lir. 

Komisyon, J:ın k~ıtt w,U-
11 korunma kanununa tıe..ri~ n· 
!iyeye vcrllmesini karar altrg ~ 
mı;5tır. 

lşin ,garibi, fiy_at ~ jııji,
rosuna, bu şahsın evillde ~ • 
kcr )>ulundQğıına dair vaıki jlı!lw,r 
fü:erine harekete ,geçi\ga,ij .flııbl 
şeker yerine ,gizli ikri .l>~taM-

LE."lı'1NGRADA 1.15 g-.. KtıLD1 
Moskova 18 (A.A.) - §JmAl ~ 

alno m1lh1m miktarda ~ k::ı1&Jıs.rl r 
gdml§Ur. Sov,yet :kıtaatı M~ 
115 kilometre mea&f~. ~.,. 
ııln bu bölgesindo .A.Jmanlann nı~ 
dit hatltı.r.ı yanlnı,wttr. ~ ~ 
gediklerı gentşıetnıekle ~· 

gencHrumıay suhty,lar.nıı ~ 
kabul ebnişfJr. !İ:mparator 1"ı 1111-
MSebetle <:f?nup paalQlc orı(IJ6t,r:ı 
ba§kumandam g~neral YQtofllltt 
i~ donanma baŞkumandaur ,adral 
Yemruna.toyu t~ etlen tir em. 
ri yevmi ne,re1lriiJtir. 

~w,. CambarJretı 
~ler, ruılatilmaz. cinayetler- dislıın kurnıalarmı bcklcmclcte ve 

"- Bu madde de ~ ki ce. 
mlyet re18l :ldaro !heyetinden "1U1a 
sal.ahi~! bir .ldınee değUdir. Oem1 -
yetin her tUrttl heaap işlel't. ;her t1lt1(l 

ekııik ve :nokaanı her dört a7d& bir 
bu idare lhe,.ett taraflbdan tetldk e.. 

4lln Te bn akrt.mnlardan ırcy:ıhut ~ intlilcrin Yatanscvcr gayretlerine 
~ Alman a: erinin lrn .. - )ardımdu bulunmak azmindedir. 
Jllhndan doğnn utanç ve Rus kar- :E;,cr Holnnda Jlindistanı balkı, 
ı..ı yalayarak esen buz gibi rüz- J:•.ı>oıı:ıamn ıliişünct'lcrini ;ın1'1r ve 
-- bul""ular. bü)iik Asy:ınm Jmnılıışundn işb~r- dllir., dedi • 
~· "' Ve nizanmameden bafka madde. 

Japonyanın hnrbn J;İrtn«r j lı ~i yaparsa, J<ıpon;\ a ~u luılkın cin ler okuyanüt yapüan !bu ttlt1U tetkik 
Pakat ibu paha biçilmez i.}•'llkle- w-zuhrınıı '\·c an'anelerine ıbür.111et ve kontrallln de oasıi.)let ~ detll. 

-'- •.,..,..,__..n •-0 .. .,...,..,.,,. "C'rek"'.n bı·r 'c riayet mlcccklir. _,_.._ 
~ ""- .,..,,~ı= "' ............... c. '- • J merkez idare heyetine alt ......... -
de mütıhiş Ye karanlık ti.raf vnr- Çung - füng Cinine J(clıııcc, a.. tekrar QW. ·llli*;rtı:a. de.na~ me. 
ciır! pon kıtnlnrı. Biıımnnynda ilcrlıcd- bus: 

!l"a-·-·~ ı.~-ı.c .crn.m •. ..,tir ··e u- ruckte olduğundnıı Jıurası Y~ n 
~ ... , .ll<>'L:u ,.,_ • .._, • • "Para alm!lk, vermek ~ ya • 

- eaz;lıGı. giller yüzlü. ınlliıbit, kesilecekUr. Çanknyşek iclarj:SJ, t.umalt he11alıu.çm&k •ika.~ «L 
Rlabk ve çok ;nUfuzlu b ·• e• i ıcrrit edilmis "'e ~nrdımsız kalmış bl Jflerin 1beldm1e llic • ~ ~
ı.-w.. ı..ft•"·-....ıı'"'"~,1n·. en•rı.·anl>'"'rı ol l'ı, ır. nponya lbıı ~dareyc ôl-
-ı.r ....,....v .wu""""'""' ~ 'v"'ı.t " tur. tlerl "'1rtllıml 1* ,Pbl ill--"lltlede 
ı.t;,e ~ş ve ha.zlI'rannu Al- <lürüdı darbeyi :katiyen ınatrmek bana ift1r& ec:ta.me.ktdr- .._ 
ımoya ve İtalya ile, Şbnal d ni- ıızmindcdir. Jnponyımın Çin halkı- IRıe!~ ~-~..._~ 

nıahfillulo ıp(i~nı h~ ~
den bir ~ y~ir. Bun!l 
SÖl'e h~d §U.(lur: ~ar, }t.n
Po - S«k~-n ko~ra~ ~t As· 
yantn fiıtt jl11euü.ıd e!Wine ,şe
çi.ı;nıiJleııdjr. ~ b.T)ll5lnıllY.a -.e 
JU~n tehdit ıdtJ.O«J•dır. ,Bir 
Sor~ .ll•ya t~ Jle a"11'l -
ma banıkAıt )!ak~. .hcrit ~ 
dilmi§ .bir vmntte hlo, jekj. 

ı.wna -.:.,,.. ... ~ ~ 1<,o-1 
müni~ ıt~ b~ 
1'c.l'ıu.nlt ,.. J\Jnır•J• ~n m~im ~ 
ajl1' .Cin ~ ile ~tı h
silmiştir. 

ZiRAAT BANKASI 
_ ,._ ........ JIA, - ........,....: 1000.000.000 nr. ........ 

Şube ve Ajans adedi: 265. f 
?M.; _, ticctri her neci banka rnıuınıewm. r .. t 

h3 ~ a.aoo 11ra ~ verb'or. 

. ..:-..ı...., Akd·""~;.....:ı_ ve Atıa.nt°'tt"' nn kıırşı' vnzi;'\etl ise şudur: 
- ~ " gcldlğl hakkmda '1:111'9 ~ ..._ 
~en. İngjı.tarc hiç bir za- -aponyn, Çin lıalkilc lkar4eşc-o 

1
._..... ,...,._ ..._. ._.... ..sın 

~ yalmz ba..5Itla ~·gı ve uzak bir • nl.1 .. mn ddc ctıncl:;i ıırıı~n- mtıcn.delefe &ft1r:aJt c~ etki 011-

llltı:l bir Japon hücumuna MT!iT )Or. Çünkii Japonya i\IC.nl u,..ak hasebccl L1ltfl adlı tir adunm ~ 
~aa .edemezdi. ~ rk nil.anunı Çin halkilc cJcle mllnaferctinden do1ql: MI ttt rOam 

O Jıaldc. bu tarzda mı.•et.ır:ıl,..,,T!!, nn:rek kıınna.k fikrindedir. 
~ --. maruz bımklldığuu ve Altrn ~ #. 

dardurulmu" Ye hUcum:ı. .maruz bt!'ıı. Gc·nu.r> Anıcı·il n~·a ,.c d~cr la-
" nl adlı bir 'lftoaüimi!l de gene mektep 

la1nuş bir vaziyette iken uzakşarkta r. r. ız momlc.kdlcr.c se!ince, bun-
tekJ, ders 'l',Uiyettııden polayı ~ -

-1)<eU namı temin cyllyebilir ve l0rın hakiki Japon niyc,l]cr.ini a.n-
1 .1 .1 .,. 1 sine mutber o~.~ • • lta1rte. U••lraarkta. Ja:Ponlarm bizim Uz M; l ıdıl.J rm:ı e tı!U tere .ı c ..... ır c- __ ._ı......, 

-->- - de. sokakta_.~ eıdama; • 'hn.aalttıg-ı bu demir ve ate s yl • ik A'ıncr.ik-ının b. !;;ısı r.ıllmda ,.c 
~~ "- Bakın ben Refet beyin beJm& 

..... .muk&,·cmct cdeb lmc ı im~ı oııl:ır he nbma clkrini atc~e sok-
ne L')er açaçe.ğrrn demt\kt)e ~ 

~bilirdik. Bu fildr d:ı.imıı. z.!h • n•ı-.-ac klnrwa ı.aniiııı . 
ve bu ll6zlçi ~iten 'birçok ,.oıttıerln nhnizde mevcut bulunrnu'1tur. Sü :ıpurun tcsliın oluşu, lapan 

.A.MERl.KA ırrtı•'AKI nıillelini ım:ğnır cl.UK:wclidir. Ja- mevcut 'bulundugımu aöyledl. 

J'N bu ımbe~edir ki, blitUJı. aylar pon~ n mütıcfiklerilo dabn ıvk.ı mii- JiAlr.ün ~ ı9GD1'a. ::mQ1et mecJW 
29 ~de ne kadar tehU.kell. olutt;ı. oı. nl'sebctlcrdc ,lıulunnt'ak ve Aıncri- a:raame. dağıtılm&k il.re •erüe& ~ 
Rn ve her ne oıur-.,.a olsun, >' ni b1r k:ı. Birkşik dC'\·lcllcrinc ln,ı::illcrc - tane piyango biletm:bı 400 ..,......., 
...... na tek ba.';lllDlza. Ju:.r§I koymak ye \•e onların ııc~ k1crlııe en kc- aynen 'ft l'e de~ celll,..t.a ö. 
.....-ıa Jtalmamak için Japonyayı tab sin dnrbclcri jnılirmck .iize.re savn· ı denınodil'W,. bu 1:ı.Uet.Mnn • ....._ 
.dk etmemege çok dikkat ettim ve Jo.. şn nzimle de\'mn e.yliyccckUr.,, nu 190rclu. 

~ bUtün tccavUzkl\r hnrckcU~. l Refet ~ a.dl.ale ...S. :. 
ıtDe kaUanmak mceburlyc.Unde> .kal • dlğlm (;ibi, ı.nırasmı haber vennc.k ?-O dağıtılıtn ~Uenıa -600 defll JOO ı... 
odılL l3u politikada. muvaffak o!acağr. rundayım. Birçok taJl.a1z.l.klcr, .birı;o.k wdwfwıu, Kecli• defterıeDaQe 4e .ı. 
-4811 emin olrunazclmı. F.a.kıı.t mu.. ağır ve elemli kayıplar. birçok i§gcn. ~ ~ ~ alet,..... • 
..ıJllk .olduk. Ja.ponyıı., ,lnclirdi i n. cc veren ncı ve ıst.ırnplar bizi bekle • \kendisinde hiçbir bilet kalmadığını 

ae darbe ile yeni ve dalın. l>UyUk bir mcktcdir. Britnnya milletinin bir vah. uzwı uzadıya izah ederek: 
~ bizim safım.~da yer aıa.. giılln §ehirlerfmlzi yıı.kıp yıktığı bir "- Eğer bende bilet_.... oı..-. 
Ja aman vermez intikam lul•cmı ona sı:racb. ht\d~Ierden çolc uzakta 'bulu • bunların cemiyet defterler.llldc görOl • 
8ııııp çclax\esini temin etti. nurken bun!ı. tnıırunmUl etmesi belki ıme.si llzmtgellrcll. D6rt ayda lıi.r bu 

.Bil ,a.kp.nı • Japonlar mu.z:llfcr ol .. dal'.s çeUn glSrilnmcktecllr. Fakat b'. .hesapları tetkllt eden cemlyet idare 
ımı,lardır. Coşkunluklarını bütün ıdUn -c U>40 yazında.ki mUthi~ tehlikeyi hey.tJAlıı de .bu J'(llaı~ lıu1'lp orta 
~ i1An edlyor1ar. B.z ı tırnp ":D • csut bir surette g-cçirteD va.srrı.nr, ya koyması icap ederdi. 938 .)'llmdan. 
de. lu.yal sukutuna ut'T:l ı ve e tnuhtemel olamk daha pa.balı ve hiç be.11 bu tezaUar 'fteC!en acMıa çtkma. 
~ bui.unuyonız. Fcl.o.t bu upheslz dı:ılı.o. uzun o•masma rağmen, mı§trr. BUtUn bu ifadem 'bil meee&ede 
lııldfııii ve karo.nlık 2.11da bil~. ~!H:.ı bu YeDl tmtıhnm da. geçtrmenıize im. bana 1ftlr& edildlğbıi ·~~ gtieter • 
• 1IH3 yıllannm hft.dis !eri J pon _ m verecektır. ~kb:dir. Bu da ~ar ld ben 
Jmmı kara :tarihine ;rnzıldığx glln ta. Çlörçil, Ruslnrm mukavemetini, :meclis a,..a11rna dag-ıtmak bere 990 de. 
~ bu .tccn.vüzU "çı gmca bir cı. rr m blrllklerlnl övd!lkten sonra söz. ğl1 200 bnet aJdmı. EHmde ~ 
~diye anacağına eminim. ı llrin 'öyle nihayet vermi§tlr. makbuZla. da bunu 1sbat p,.et kcıllay. 

.lapoıı harbinin önemini ve tc ırtl • Biz, L'lgillzoe konuşn.n milletler hUr dır. Makbuzlar da eski muhtulebeci 
llıııl artık kimse kUçUmscmcm 1 .r. • mlıc- 'erimlzıc iftllııı.r ederiz. HUr L<nt!i Uc d~r Ccmlyri idare be)'eU 
later ha,·ıı.dıı, ister d nlzdc, a~ı imzaat vardır. Bu:rımm tet.. 

Ja~nya ~l Çcmbnek Çini -
.... R ... '1~A ıı• 
- mGaall bl.- • I.> .. ,. bulunmak-

tadır. 
~H ~ .eriknpir 

hlfık.a hUeııs l!fijııpe, ~ar f•i
lis, Amerik• ve F~kMıri U
uk Ştrirt11n !bl':t ..-tıMe ~f
bl';alak ... ~ lıı4kwa ... 
oelılıerilr. 

Diler tanıftn,, ı.atiıttefhr ATUS 
tnl1'8'Yt ltir ı& ~ine ~oek
lerdir. Avustralya baş~ni, 4elr1i· 
kcnin kenm1etfne )"3k'laşmı)I oldu
ğunu~. 

.ıA. 6ılal9 ~ u-..... Aak&ra 
- .liWi. ......... .,..,it ... Afti c.ı. 
bMPl illıe -ba•'Mcl ~ ...... 
Ulo MlılllM ~ 41'"' 7 fiero 

,!&html'Mcıl uıtıı. :Refet ~ 
llMMıl -.a ~n,.ıc ........ 
bilet aldıgnu ve buı:ılaı-dalı ~ .JOO 
ct.Mndaiıl: ,.w- •tn 1 p-.. seri 1ııı& 

.... ........... ..,,...... .. aını. 
a& söz alan &vuka.t Fehmi Kural nok_ 
ıM1l verilen .oe bilet hakkıDd.a A.mirl
ıdlle habw ~ vermedfğinl muh~ 
bea.Letısdea aordu. M\ll)Uebecl: ''Ha 
yr.·~wna. 

Tekıar aöz .alan &vuk.at Fdımi K~ 
rel: kbtek1ı'lı1t tultnta T&Blflarmı 

aal&tt&. B*t oı.- .... --
tillia ... &tbi ~ JüıGlltr .ı&kaa .... _.,.m. idılia ..... = Wlııtlıetı .. ----· ........ ... ,an1Jf ....... :...-~ .,.. .. 
JWftk lıAldm9 lıöabm: 

"'- Jıl'Dıekkillwila ~ efkA,. 

ıs~ deı1a 1ılr ı.eMür bwnıle 
j8lh ıı,ur. Oma temls ve dOrD8t il 
.baJ8b 'Yicdulmı 4illleJm her Y&tu,. 
Wı~ gibi 8'ıri de mtlteeasir etmJfür. 
Bu k&r&ım kaldırtlM'&k ~tın 
dalı& .-.maa llıılr ,ektlde wı lmkik1 
J&IF qler'in anntr*'P11 lııiz de haw. 
Un ne. ediyoıas." dedi. 

tat !erde karada ollıun, J p:ınlar t l"rlmlz \"ardır. Bu bitim hayat tar .. kik edin!z, dedi. Hl'ldtn bandan Jkll'I!"& 

llllltJıif klUmcU ve esefle söyl ro k Z". zımn:dır. Ve bu gün onun mUdRfaası 2000 Ura ve 500 lira iknnni)ıe ke•DM 
nmdayıın. barbarlık göstcrm 'erd r. 1 .~in lınriıcdıyonız. J.ordlnr ve Avam blletıcrln sattJmadJtt halde MHlıanl 
Bil hal kıı.tt surette göctc~t!r 1 , J.ıunıı.raları uzwn gıbl bu hUr mlicssc. glbl göııtcrl1erek bu biletler tıseı"tnde 
pmdflrfnden dnhs. iYi hıı.zrrlıı.nnmı c. crın yaa.,ı:t'nsmı temine memur o • tahrifat yapıldıg-ı vo bu biletleri ta _ 
aıddt daha. boğn.z'llUZa. nıı.z1 At • , nlarm bugwıe kadar yaptıklan ve ntdı'klara ve akrabalara •ttMllt ilaak
~ knrnr.ıruza d:ı. !aş!st 1tnlya.. t:.ı::ı u sonrıı. da. ynpacnk1armda.n kmdıı.kl 1ddla1Ar& ne cevap tblıeoelird İddia ftft' "' ._... _.. Kemal 
ıa bıçağı dayanmış olduğu b u _ "'h" etmc:iı im b'.r vazl!eleri var • sormıııı. ;Refet Ol~n de bu ~lan Bora 1ıılhaMıa ~ icap etttıecetc 
mıılnda, o Japonl&ra ya "'IZ b muza dır. Bu vez1..f' de m11U lıUkt\met:ln kabul etmlycrek bir iftira, ve a,m lll nıebl!p ~ bq9n. ederek 
Dlllltawcı.mot ede.miyeccktik. harp zamanmd:ı. sağlnm bir temele sebeblcrdcn dolayı uydurulmU§ bir ya ~lJetlnla de o --ı Uıtedl Hl. • 

çtN KUV\'ErLER! d yanmasını mUmkUn kılmaktır. Har landan !baretttr dedi. kim Sedad Sumn.11 taı.u,. talebl!ltn 
B1ae !erah ve güven ''er r k \: ka bın t:allırlr.tlltlcri ı·e hataları bu hU • 7".EKt t)'LGE!'('İN CZVAPLA:RJ n4cllne "f'e ftsit. t.lrmlmda bir ka. 

§eyler •;ardır. GcnCTal Çal". tin kfımetc r ı ku.llanıtmnmıılıdır. HU. 1 Bundan ııonra. maarif cemiyeti •ki n.r Yennek ftsere .& -.t stlftJl ba u. 
kumandası altındıı. bu nı 'ıı kümet !R gvrcbUmek·1çin· bu sağlam vezn~aar vr. mutemedi Zekt 'Olgenin zun ~leealn 10 da1dlra tamı::tne kaTlll' 

aüdırganma. knr.ııı dört buçu ene t m le E;Uv.enebllmelldlr. E'>rgusunl\ başlandı. Hlklm Zekt bak_ ~. Hl dakika 90lll'a 'ft!iten karar 
dayanmıf ve onu h:ıynl sukutun u-ı, r ydr.lı tcnlddJer ve tavsiyele!'do kmd.-ı. Uerl st:rillcn tahsll. bedeli ()!arak okundu. 
rablrak sarsmış olan Çin mtll tinin bulun nk nıreuıe meclisler )1lksck almnn 600 llranm nuıt otup da ailesi. Mahkemeye illa h~ ~ n1 
mOkemmel kuırvctlni hesa'ın kntnbi • ..ru:!!cıcrini :rapm.ağı!. deYnm etmeli M gönderlldl~inl aon;tµ. Zekt üıgeıı zamnameaının ı - '10 amıeu maddele. 
lJric. fakat bu hal, kBt1l dcvrelert atlat .. muhtelif .aebeblerle cemıyetten o.,. • rtııe glrıe flltObm stmımt.e ı- P.. 

Bm;,-onrunuz ki, size hi~blr zanııı.n rnak, ncı hayal sukutıarı:na g!Sğ'U.I kit 1600 lira aıa.caklı bulundutunu 1'u çinnek mçu olan.it gOrdL S.toa-. 
aıddn w kolay §CYler vıı.nd,.tmcdlm, germek ve sonu."lR kadar giderek ga • parayı ailesine göndermek nreWe zimmete para s~ flOlldn cıuam 
ve ftmdi de alz.e ,·ndcd~bılcce(,1m tek ı yeye varmak için çnlı,şan hllldtmetln emnlyeU suiistimal ctmeoıif olctıJlwıu • Tl!a c:ıeza Jı:amnnuıun W2 ..,.. .S 1lıD. 
,,.y &ılbntızdeld uzun aylar !çir c .. kto1retınl .sarsmamalıdır." ve bu mesel~en aTkad&flarm& :baberl ca ma4de1n1ne !lıttnadml ~ baJllll 
tin bir harp ve muhalif b!r tali ı.r. I [Ci>r!:il, AH.m Knmarasuun ge· verdlğlnl aöyledl. :ııa1lllt91s!Dı obnMı ~ daft71 
Aw.m Kaıııal'ftmnda 15 Mm ön t - l ccl• celse in<lc l1a.rp durumu Bundan llODra. Jılallye ıdMU)lle1'tft. Anbra ~ ~ tlııle 
na ftlmad reyini bildirirken dt' 80~1 • h:ıkkmdn. izn.bıı.t Yereooldir. ı den Ekrem; 1amaJı Akal '?C oai,,et eW. 

• 

.- BulrMmda lmııntıaralı n Dıb&nr:I ta.aarı:uı ~ • • 
60 un.. ...... 111.-a amede ' defa oıldleeek .hl"& .......... . 

• • • • .. . .. . 

pl&Da göre~~ 

• 
• 
• 
• 

&.GIO • 
Z.000 • 
1,000 • 
400t .. 

lZO 
l!8 
UMI 

. ... 
• 

• • 
• 
• 
• 

1..- • .. .... 
~ .. 

DIKKNr: Hesaplarmdald paralar ~ ..... ~ • .t1raıe. .... 
~ lkramtye çıktığı takdirde 'JG, 2lO tazı..,._ .. ......,,._ 

Kefideler. 11 Mart. 11 Baztran, l1 .Bly.IOJ.. 11 Blrt.:lkbaa _.... 
rlnlte yaptıu • 

De•let Demiryolları •c Limanlan ı,ı ..... 
Um•m idaresi i)in1an 

Muhaıumen bedelJ .(6090) lira. olan muftt~Hf tekil T'C ebatta f.ımD .Mil& 
lıuaust forına J<ömUrU t6.3.l!t42) cıırna gUnll sant (llil on ibeftc Haydu., 

paşada Gar bina& dahilindeki k~yon taraflnda:ı kapa.Jı •rf uauıoe 
satın a.ımacaktır. 

Bu ~ girmek ietıyenlerln (455) lira (75) kuruşlu};: muvakkat temi. 
nat. kuıwıua tayin ettiıtJ veeikl.larla tekUtlcrint muhtevi D.rflanm a~ 
i1ln 88.at (14 ) orı dörde :kadar .komisycın Tclıillğlne 'ffnlJe!ert 1l6sftadır. 

Bu Jfe ait gartna.nıeler komisyondan parıısa otarak :dalJlılme.ktadır. 

(2M2) 

~·· J>. D/101 No. lı ynıcu tarüeal., ücretleri yüzde yirmi raddesinde ut;.: 
nJmak .n.ıoetile dcğiftlrilmlştir. Y~l tarife 20 §Ubat l942 tarihbldeD ıtııı.,.; 
1lfll t&.tlaik edilecdttır. Daha Uu:la izahat için iııtıuıyonlara müracaat edfL,; 
mel!dlr. {2317) 

ValUlll.ndeD 
l - Elazığ Geban yolunun 22 _20<'. '?7..LOOO kllometrel~ araaında ~ 

ıacak eısaıılı tamtı-at 16-2- 342 tarihinden '9-8-942 tarilılııe bdaT n 
gO.rı müddetle ve kapalı zarf usull1c c kslltmcye konuımu,tur. 

% - Keşif bedeli 15363 Ura 12 kur11ş ve oıu\·akkat temlılatı lW lira 
24 1turuetur. 

3 - Bu işe Ait evra}t şunlardır: 
A - Ke§if <:ııdvell 
B - Elırsutme p.rtnamc.ı 
C - rl"emıt ve hususi prtnam~ 
D - Muka\"de projem 
ıı: - Baymdtrltk :işleri genel fartnamPsl 
latekUler bu evrakı Nafıa MUdUrll\ğUndcn görebilirler. 
4 - Ektriltmcye i§ttra.k edebilmek için §artnıı.me mut'Jbi.Dce bu ife 

mahaua Elbif vllAyetlnden almml§ ehliyet vesikası ..,.e lklnd :ma~ 7a. 
ztlı miktar da muvakkat temmat makbuzu veya mektubu ticaret odası. 
nm kıı.yrt vem1nun gösterilmesi ve oartnamenln tliğer maddelerinde )'asd1 
allklmı kabvl :etmek mecburidir. 

i5 - Elml!tme 9-3-t>f2 tarlh!ne :rasUıyan pazartesi ~U aaat 115 • 
~ aalmt eııctımen dalreatnde açılacaktır. 

6 - Tekllf mektuplan be§lnci maddede yazıldıfı Uzere ~lc8ltaa.lin 
açına aatı olarak tayin edilen saat 15 de J§ln ı saa.t evveli olan aut lC de 
ka.dar daimi enctımen rels!lğine verilecekti:. I'osta ile gCIJlderGıeoek msk. 
tuptarm da nihayet saat 14 de 'kadar gelmiş olması ve dIJ zarfın .a8l" 
mmnu ile i~ kapatıımıı bulunması ıAzımdır. Postada olan pctlr ıl r 
kabul~ • . C23•2> • 



lf-2.tıHı 

G~-....... l 
Kocaetide yazltt etim ~ 

hazuhklan ltti48'ı · 
Geniş bir çevreye çok mik

tarda mısır ekilecek 
1::.mil (Jlususi) - füı l ıl Kocııe
tcHc:.inde )azlık ckiınc dolrn 

~ıla önem nrllıncğc lı::ışlnnıııış
ır 11.ışlık f'.kimi köylülcriıniı zıı. 
llıanınıl ektikleri icin bu ~ı1 ~ok 
11:.ıh~ul umuyorlar. 

Yazlık ekime de dört elle ~:ırı
rnk c;:ıyın b:ı~' ekilimlzln cmirlc-

1ni yerine sctirmese ı;nlı5m:ıkl:ı
ırbr. 

\d:ıpazarı, hmit • Gökük • !in. 
·•~u çc\·rcsi lııı l ıl lıol ol:ırıık ;\fı. 

it ckrnc,!\c Jıazırlanı)or. hmil 'c 
"Jlcuktc tütünlerin dem Uemc i.;. 
~ri bitirilmek iizcrcdir. Cülriiktf' 
ı l.ık ekim ı:eı;en yıldım hlr kıl 
•lı::ı urlıktır hmil ,.e .\dnı>aznrı 
·rı ileri hu ; ıl şeker ııaııcarına 
<ı önem 'erecekler ,·c iı.tihsali i-

ıııi.,lınc çık:a·akl ınlır. 
//al/,,.ııf Rayraıımıa flu:ırlık 
H JI, \ lcrinin ~ ıldununıii bn) ra
ı frin lzmilleki hnzırlıklnl' il.i 
'l°dlr. Zira 22 şubatla lzmiltc 
i \'C f(UZ"! 'jC1dhlc ~' pılan lı. Jk 

'"i hlnnsıııda nı:ılı'} ttircni 'ıırdır. 
' it lı~lke,·l reis vt'kilı l\hıarü 

~lutltiı ti Bcdrellin hhıııkıılı ile 
halke' li "i'nt;lcr bu töreııin fevka
Jllde h'i cılmmıına ar.anıt bir alffka 
\'e !J:t).rcl arfctmekteclirler. 

.\~·ıhş tüıenlnde temsil, baJo Te· 
rlkl'l·k, rndyo ııc~riyalı ):ıtıılac:ık, 
ı..onfcrarı!ll:ır tcrlir> cılilccek, cm
~ ıl<.ız h•zalıiirttllu lın) r;ımın '1.. a. 
c;ılı~ mcı-:ıshııiııiıı si\ıclliğl kınln 
nllleccl..ıır. lwıit h:-lkc-rı bıırildJ 
lıir küllıır ınccmuıı ı çıkonnnk l'll· 
stl\'\'llrtllH:.ıı'lıı·. Bıı ı!rı ~ı 

o1.::r:ık fntıs:ıı cdcc !\ \C 

ıl,ıimi 

Koc tli· 
nin çok mıılıl ıç oldul',ıı lıir ho~lıı

~u kur ılamıııln çnlışııc:ıktır. 

'flıı ınal,s:ıll.ı n lı i ,\hı. k:ılı. 1 
Snhl"i Poı .m, Dr. 1 ın~.ın Öıoer. 
(~\·del Y. il.~ ı.rıt. 'ı'ııırn" :\iizhcl 
'<; ll:ıh• :-\c~l<.>rdcıı ır .. kil edilen 
lılr 1-.oıııite fmıli~ l'lr ı.ıı \lllİC:Iİr. 

l:ıııil ı lfır~ı: i ı - !iiildi\le kf>y 
)eli. ı·pıın ' ııı'ııı• ııı.ı (>ncnı Ye· ı 
ı llrııl'l.lc lir. Kıirlıctirt• .... ,ar • 
ll:ı'i ııi•t krn't'ri rı1·1 ıııılnki )oll:ır 

) ı;pı hr.ı'> 11 ,>ıı.ni 'osr~ r ıız:ıl •lın !l, 
t:ı<lır. 1 ıi~lii lııınıiıın co" ınrnırııııı 

<illi 

Bir köylü parasına tama 
edilerek öldürüldü 

~187 lirayı karısına saklatan katil 
zerken yakalancl; 

pazarda ae· 

l::mlr - Torbalı k:ızfl~ının D:-ğ~ 
kızsicn nahiyeo;lnrle C kırbel li 1 5-
'ü civarında bir ceset lıulıınımıştu. 
.ıhkikal sonunda <'<•scılin nym 
Yden Yeli oiılu Sulcyııııuı Kara

tle ait olduğu Ye tabanca kurşu. 
·İyJc bnşı yaralandıktan soorn 1aş
a d:ı e:ı:ilmrk suretiyle öldi\rlildii
u tcsblt edilmiştir. 

l!u esrarcngız cinayetin sebe;ı 
e failini rnenlanıı ı;ıknrmıık icin 
.a~ılıın esa~lı l:ıh1'ikntın bir iz 
~tı-indcn ~'Ürünmüş 'c nynı loö.r
tn Mehmet oğlu Osman Unalın 
1nayet güniindenbcri kö;rr.le lıu
•nrnadıih nazarı dikknti çcl.ti~i i
ln evinde zabıtncn :mışhmıa yn -

izmir vilayet 
bütçesinde 

268.000 lira açık var 
l:mir, 16 (lluıusi> - VilUyet 
umi meclisi, evvelki gün ,-ali 

ll:ıt Tuksalın reisliğinde yaptığı 
ı>I:ınlıda başlıca mevzu olnrnk 
tçe işile mcşg\11 olmuştur. 

~cclis, bütçe encümeni, kanun 
llclblnce bfitcenln ,·ııılyell hak • 
•nda hazırladıAı mn:ı:batndıı ş5yle 

l)·ordu: 
'-YiJJyet bütçesinin malt dunı. 

mOsalt ddildfr. Hayat pahalı-
~ının billçe üzerindeki tesirleri 
Ydandndır. İllıç fiy:ıtları artmış 
taların ilM, sül, et •e ~bze 

asrafiıırı bir iki mlsU 1'ahnnnı~
ll', Vatanı vazifeye giden öğret. 

ve memurların ınaaş!arı ,.e 
ldlği Rihi hunlann :\"erlerine tıı
~n olunan '\"ekillerinc de maaş YC

llınektedir. 

Ote tarıırııın ..-Uayetin 618.000 
l'alık bir l><>rcu vardır. Tasarruf 
ilen mikdarlarla htt borcun aza
t::ığı iimit edilmekle idi. FC'\·kn. 
Qc zamların 9U mali yılı hüt. 
sinin son dört oymda vltuyct 
~içe.sindeki tesiri 92.000 Jir:ı, 
::! Liilçcsinde ise 268 bin liraya 
a.Jiğ olacaktır. Dört 'Ve daha f:ızla 
OcukJu menıurlnrn ''erilecek zam
r bu rakamların dı~ında kalmak. 
dır. 
Bu itibarin tek Ç:>r!', umumt 

Uvazencden vil5:rcl bütçesine bu 
tarlarda :rardım ·.:ıpılmıısınnı 

.\biliye Yekô!cti nezdinde tcşch. 
l:s edllmesiydJ. 
~cvzu üz.erinde m ukal Eı.rem 
ran, ŞUkrü Sayar, 'Kcmııl O k:ıy 
0 nu5tular. \'nll d.: kap eden izn· 
lllı '"crdıktcn şonr:ı. işin giiıı se
lrlJmeden ..r.kıilc'r bllclirilınc;i 
8rarJaştı. ,, 

Bethoven gecesi 
1 ul kon ı n tm an orkestra 
Sc' fccldin Asalın frlnresinde 

'- ak ıım Schlr Tivatrosu 'komedi 
Tllın l ı lıır Delho'\"Cn J;ecc~i :1 a

•lttca.ktır. 

pılmıştır 

Aram.ı l''" · 1rl ırısı Zehr.1 
Onalın bir p.ıl;ct h. nıle hir şeyi 
~aldaııııık iı>tcılHti •üri\lmii ... ·bu 
paket :ılınmış, içiııdcrı ölıliiı fılcn 

Süle~ nı:ın Karıısclc :ıll 15 !\eri H~ 
fıt2 ~ıra ırnr.ı:ır:ılı lııiliin lıir hin 

lir.ılıkla b<.> er )Üzlük. beşlik \C 

ikişer 'hncuk liralık olmak lizerc 
2187 lirrı rı'kmı~. hu :,un•lle p:ıra
sına tamaan iilrliirülcıı Sii~enn:ııı 

l\:ıra5 lin ~11lilini[\ c c ö' R ,. 
ı m:ı. ~ittiği tlc teshil .edilmiş, kcn~ 
~ ·,,.; pawrlıt1illl~ .,,..._r.-., 
tır. 

Kııı>kuru kafası, içeri çökmuş 
l:ÖZJcri, çıkık alnı ile tam bir ~ı. 
ııirli ihtiyar tipiydi. Kı">o kesılmlş 

l.ııyıOı, se~ rek kıllı sivri lıeyaz 511· 

kalı varılı. Elll'riııi lıirdiiziye oy
natıyor; sık sık burnunu çekiyor 
\'C liksUı·Ü)'Ol'dU. 

htanbuldo ıı ali ı buçuk ,·ııpurile 
selınişti .. Tı enin kalkması yakındı. 
Jlardurp:ı.J.ı garında t'linde um:.: 
çanlasile ııccle adıınlurln ilerledi. 
Snnt on dokuz, Annılolu ekspresi
nin Fransız zabitlC'l'İni nnılır:ın ü
ni!orma!ı yalaklı vaııon memuruna 
biletini uznllı. Hir nuın:ırah araba
nın ikinci ınc' ki <lort numaralı ya. 
tağını almıştı. Vagon memuru bl· 
Jetleri oldı. Yerini gösterdi. (4) 
numaralı yatak biletinde sahibinin 
ismi ( C::ıblr) olarnk yazılıydı. 

Bay Cabir hemen \':tgona cıktı. 

J\omp:ırtıman:ı girdi. Fi> numaralı 
.. il :rntııkıa kimse yoktu. Tesadüfen 
bu yatak satılmaııııştı. Fakat Ray 
Cabir kendinin olmı:ran bu yeri 
rılmaRı istemedi. Kendisiilin ohan 
liııl ynlafıı tercih etti. 

Bay C:ıbirln Hrleşmesl ani ol. 
du. :Et çantasını rafn koymakla bu 
i 5 bilmişti. 

MaH'ım dildOkler, borular ötlük· 
ten, üç çan çalındıktan sonra, tren 
1-ıılklı. 

Bay Cabir yataklı ,·aıon memu
ı unu ~ğırdı. Yavaş sesle fakat •· 
cele ncele eledi ki. Denim koınpar· 
tımnnım:ı saı.1n kimseyi sokmayıni 
Sonra iki buçuk liralık bir k1Aıl1a 
btl isleJlnln yapılmasını kunet. 
lendlrdl. Yalaklı ncon<ta hayli 
yolcu varclı. 

(5 - 6) numaralı yatnl:ır:n 

koınpaı tıınanını sene bir karı ko
C':t tııtmuşl:ırdı. Bay hirlıı (!enclik 
~'aşını atlatmıştı. Fokat bayan geni,'. 
li~iıı lam çi1:ekli, h:ıtt;ı tomurcuklu 
ılc\•rlnllrydi. 

Dayanın taşkın gcnçliiine \ 'Ül'll· 

dunun muntazam çizgiler!. rengi
nin p:ırl:ıklığı, gözlerinin O)'n:ıklı. 
~ı Te bütün v:ırh8ının biiyllleylci. 
ın d" katılıyordu. 

Bay bu giizclllk clcmcllni çok sı

kı kavr:ımıştı. nır :ın onun yanın. 
don n)Tılnu;ror, hatla en gizli yer
lerin ka~mn.da bile onu dlkkaU 

YAKIT 

SA.HlBl : ASIM US 
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Umumt nf'll!rivatı idart" eden 
Refik 4hmn Sevenefl 
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Atlı we Macera -"O•aıu 

Me(:hul Kadın 

Yataklı vagonda 
Ve bunlan 6Öyledikten ~ 

ıanki evdo kumanda onun elinde 
iıui4 gibl: 

- DoktoN getirin .. 
Di"e emir vE'T<li. Prenses bir 

baş işarctile ta.!Jclik etti. Yiiıii.Ddc 
,·mdi hayretten txıŞka ta«dk ve 
te<:-esstis mana.lan da vardı. •• ııınd.t tutuyor.du. 

Yalaklı vıason nıemunı emekli 
:.porculardandı. Kaleci Dojıın diye 
lnnınmıştı. Dollan bu hali söniyor 
,.e kendi idaresindeki bir vngonda 
lıir fenalık olar.nkmıc; gibi ıln,·ra· 

nılclığınılıın dolayı kızıyor baya 
ters ters lı:ıkıyor ve lıomıırd:ını. 

~ordu. 

Tren lzmiıc geldi. Buradan tre. 
ne binenler epeyce çoktu. ll.\y Cn· 
lıir yalaklı \'llgon memurunu ı;al(ır. 
ılı; bir !ira dah:ı eline ~ıkıştırarak 
konıpartırnıınına kimsenin konul. 
mnm,sıııı bir l:~re deha tcnbih etti. 

Yı;ıtaklı vagon memuru parayı al
dı, frık~l dedi ki: 

- R:ıyım 1 P.ier i:;lasyonlarda (:H 
mımnrııJı valaAı birisine satarla;sa 
,.e bJltti al:ın zat da hurnya gelir. 
se benim onun buraya girmesine 
mini olmaklıJım kabil deaildir. 
lki yatalı da tutmuş ol5a)'dınız da. 
ht1 fyi olurdu· 

Fakot b:ıy Cabir bllcliğinden <>aş
nnyordu, Slı bir çare bulursıınuz, 
diyerek memunı H'\'dı. 

Yataklı vqon memuru (3) ve 
(O numaralı yatakların ikisini ıle 
ı.cmış, dQıeıtmlıti. 

Cabir bn üst kat yıtalına ku. 
rulınnştu. 

Tren Blleclli ıeçUkten ı;onra 
herkes kompartımanlara ttkUıuiş 
Tn,onun .koridoru donuk elektrik 
ziyası altında bomboş kalmışh. Ya. 
taldı vqon memuru da kapının 
yanındaki şllleslne uzanmıştı. 

Esldtehlrde kimse Yatıklı ngo
!la fJelmedl; bay Cahirln rahatı 
bozulmadı. Eskifeblrl geçtikten 
biraz sonrn güzel hayın sessizce 
koınpartımandıın çıktı, Yilrüdii. Tu. 
,·ıılcte girrli. Vnttıkh '·agon mt>nı11. 

r.ı uykuda Jdi. Bayanın .ko<'•"• cfa 
uykuya derin d:ılmıc; olmalı ki pc
~inde görülmedi. Güze? bayan 111. 
valetlen çıktı. Göll!I" gibi "l'S iz f:ı. 
kat çabuk adımlaria ilerledi. Uy
kusunu kaçırmıc; olm:ıınnk ıçın 

Rözlerini bile tam açmı)'ordu. Kom. 
parlımnnın l;apısmı '·nvaşcn :ıclı; 

icerlye siizül<lü. Koınıııırtımaııılıı 
l:iınbalnr sönrniislii. Hemen c;ohla. 
ki yatal• ur.andı. Yarırn kalan U)'· 

1'u•unı dıldJ· 

niraz sonra h(klenmcdik hir va • 
ka h:ışlı:ıdı. Güıcl h:ı~·anın kocaı;ı 
pijnnınsne k:ıpıdan haşını çıkardı. 
<;ö7.lcrlle korldonı yokladı, !\onra 
tamanılle çıktı, sag:ı sola lınktı, ~·ü. 
rilclii, Dav l>oflom parm:ıijile dür
terek uyanılırrlı. Iliıldetlf' yatağının 
iizerinc doRrulıın Dol!anıı ıztıraplı 
hlr se le dedi :ki: 

- Bt•ninı b:ı"nn nerede? 
Ynl:ıklı v:ıgon memuru ıaUı 11)'

kıısund::ın uvandırılnrak 'Orulan hu 
yt'r,iz sorguyıı rok kızdı. RaAırır

crısına söylt'ndi: 
- Ben ne bileyim'! Benim koy. 

nmnda clc~ildf ;r.ı ! Onu siz })jlr. 
<:cksinh:. 

n:ı~ giizcl ha~ anın komp:ırlıınaıı
,,:ı \'c kori,lordn .:>lmadığınd:ın en
dişeye dii>-tüğünü söyledi. Beraber. 
l'l' tunılı:l kolıinclerini aradılar. 
Bulamııılılar. Ac~ıba haşk:ı yagonla
rın ı.oridorlarııırln mıdır diye şüp
helcııdilt'r. Ornlnrını da gözden 
... cçirclilcr. l\lmseler slizel bayanı 
pörmemisJerdi. 

Gii7.cl bay:ın sır olınu~:u. ~lcselc 

öneın lrnznndı. Sef trene gittiler. 
o d:ı meraklandı. Her ıar:ırı tek. 
nır ara<lılıır. füıyıın hiç bir tarafl111 
yoktu. 

Güzel ba:\ttllın koca!ıı aAlamalı 
oJrnıı~tıı. nu Uıtif k:'ıdın acaba bir 
knz:ı~;ı mı kurban gilmişli' Yo'kf.a 
ı~ı:ısyonların birinde inmi5 Te tre. 
ni kaçırmış mıydı '1 

Seftrenle hay Doğan boyanın 

nklınrln bir noksan l :ıhtıt kocD!lile 
hağlılığıııd:ı hir gev~eklik yahut sa
d:ıkntsizlik vur ını diye dil~Ondü. 
Jer. J\npalı kcliruclcrle baya onla
hhın hu ihtimallerin hiç yerind~ 
clınaclıl:ını nnlndıl:ır. Hav 11iiıel 
boyıııııııdıın kaliyen emindi. O hal· 
de mull,ıkıı bir knıa olacaktı. 

ilk iı;fıı-.von-Oan her tarafa lf'J. 

11r:ırı:ırl:ı h~J5er verildi. Geçilen bü
tün jı;tıı.;vonların arruıınn bekçiler, 
ç:ı\'lışlıır 

0

çıkarıldı. Yolların etrafı 
vrnnılılı. ~e i~la!ıyonlnra kimse İn· 
mis ve ne rlc rlemlrvolu boyunca 
yc;r ılii:)müş rcsrl hıılıınınndı. 

Bu i~ler olurken sa:ıtler de ~ ü. 
rlıyordu. Güııc5 doğmuş, ya\'aş yo. 
\"Ol)> uy;ınarak koridora cıkan1ar ~
,.:ıkay1 duy~rak dedikoduya başla-

ını~lardı. Znallı koc.; • bıiıün aklı. 
nı, düşüncesini ka)·betmişli; z:ı. 

v:ıllıyıı hazıl:ırı acıyor, b:ızıl:ırı ı;r,. 

liiyor ve <.>ğlcniyorlardı. Zaten kn. 
rısı ıkaç3n koc:ıların htpsl de muı. 
l::ıkıı gulünç olurlar. 

Bu sıı·ada (3 - 4) numaralı 
L:cımpıırtımnnır. zili c;inirli sinirli 
cınlamnğa başlnılı. Hııy Dosan koş. 
hı. Kapıyı vurdu. İt''rl gırdi. Bn~· 
C:ıbtr hem hfdrlf'Jll. hem 'cisll bir 
se~ıc tftdl ki: 

- Ben si1e benim kompartıın:ı. 
ııı1110 kim•c~ i ~oknıaroanı1.1 rica ef. 
nıi liıu. 

- \'e eliyle aşa~ı 3 atağı s:ciste. 
rtrtk - bakınız hurn\O lılrlslnl 
~ :ıı ırınış!'lın11. 

Hııy l>o!ıın gözlerini :ı~:ığı indi. 
rincc hn)Telttn ılor.a ktıldı. Gfizel 
b:ırıın ')'alqt·ıa ml'ilİ mışıl tl\'11\'or. 

citı. 

Dojjıın bay Cabire C'C\'llP verme. 
ğe bile liizunı giirmeden relllke!li 
kocayn koştu. ::\lüjde h~ ·ım; havan 
bulundu diye hağırdı 

Znvıılh ~evinç ıle'ıi~inı: clönclü 
Koştu, koınpartımcınn lı:ıklı. Gözle. 
rinden yaş dökl\lme!!(' ba~lnd:. 
YııTa<j ve ılık hir sesle k:ıdınını •· 
dlyle c;.ığı:-dı. 

Bayan gii7.el gözlerini nçt ı , k~
~aMna baktı. O bu vazi3 elle bir 
fc,·kalüdelik g~rmü) orclıı. Fak.el. 
bay çok heyccıınlıydı. esı yatnkl:ı 
y11tan '"e bu işlcrd•n blr~tY 3nl.ı ... 
mıyan ,~ yalnı1 kr.ndi nrzusunn 
k:ırşı Immpıırrırnaıııııa hnşka b!rbi 
girmiş oJmnrına kızgınlığını gizle. 
nıfycn ıhtf3·ura hnkıyordu. n;.\ 

CAbirin btemiyerck ılüştüğü b~ 
komşululun ma!'lumiyetinc hükme!. 
mi~ olacak ki FrÜJi'ın,edi ve hayo. 
na: 

- Yavrum! Sen gcccJc3 in yata 
Jhnı şaşırmış -re sclmi~ buraya :ral 
mış!lın. Haydi kompnrtımıınıınıza 
~idelim, dedi. 

lhtiyarn l'lüın hile Yermf'rlerı 
k:ıdınhı beraber ı;ıktılıır gittiler. 

Knpı mandallarının birbirine on 
santim ynkın olması bu )onhşhJıın 
sebebi idi. Bir kapı ynnılması da, 
biltün yntalôı vagon 3•olcularına 
Te şimendifer memurlarına endi. 

~eli saaUer geç.irtmi,U. ASI 

- Sizi ilk gôNüi!Um zaman da 
Mösyö ... 

Prensese bu son sö~eri o sıra.da. 
salona glrlp sellm veren genç dok
tora l!Öylemişti. Dokt<>r I>Jmon'un 
muavlnı kibar hareketlerUe §ık 
krynfetinl ve zayıf C1mler vilcudu 
ile gayet kibar ve nazik görUnil
yardu. Çantumı oradaki maaale.r
d:\n birini!! Uzerine koydu. Frank 
Jerald: 

- Doktor Vcrdie ile te§errtlf 
ediyoruz •. delil mi? 

Diye sordu .. 
- Evet Möttyö .• möey6'l 
~ •.. Frank Jen.ld .. demek is· 

ın!mi unutmuşsunuz .. Halbuki. bun 
<iı:.n ilı; dört sene l!vvcl bir ziya
fette ısizinlc tc,:ffilf etmift,ik. 
Hatırlamıyorsunt!Z değil ml T Hal
JJu1d bC'n c:;izi cok güzel tanıyo. 
nım. 

Genç adıımın ylizünclcn bir göl
ge bulutu geçti ve kt~ lü tel>e4'
!!!tlmle dağıldı gitti. 

- E\'et MCi3yö. diye kekeledi.. 
Ben de ~imdi hat.:'l'hyorum •• 
Siz fevkalade bir tipsiniz .. Bonjur 
t\öyl~miştim Mösyö Jerald, dO<ii •• 

- Öyle değil mi? lMSnlar yal
nız bil- kere birbirlerini görünce 
hntl?'ls.makta birı:tz mı~nık ccJdyor-
1 ' ar .. 

Genç de>~torun yiıziinden u.bır
stllık alAm<>tl~ri vardt. ÇilnkU ,,._ 
kit gcve:ıeli.lt etmeğe müsait değfl
<li. Nihaye• ouz pbi b:ir sesle: 

- Bcnı lütfen hnstnnın yanma 
götUrür müsünüz'? dedi. Prenses 
Frank Jerald'e: 

- Affedersin.iz Möeyö S.ıi bh' 
cWdk& )>alnız bırakacağız.. 

])iye af dilfoi .. 
( lJet•amı var) 

Şehir Tiyatroıunun 

il =~ JI Rüzgar 
Eaince 

;yakında PARA 
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1 
latanbul Levazım Amirliğind~n verilen aakeri 1 

kıtaatı ilanları ------9.2.942 de lh11les1 1ltm olunan ~O t.on pirine sabununa talip çıkmadıg-m 
jan ~krar açık eksiltme ile münakasaya kon.ınuştur. Evsaf ve bususi şart. 
an komisyonda görUleb!lir. Beher kilosunun muhammen bedel! 43 kuru,

tur. İhalesi 2 .2.942 cumartes! gUnU Paat 10 da ya11ııacaktır. Taliplerin 
emlnatıarile Harbiyede Yedelt .!!Ubay okulunda komisyona mUracaatıarı, 

(2124-2281) 
.,. ...... 

12.2.942 de lhalesı lltı.n oiunan 20 b:n semer urganı ve 20 bin araba ur. 
'!'nnına talip çıkmadığından tekrar pazarlığa konmuştur. Huaust ıartıan 

ve numuneleri komisyonda gorülüp öğrenilebilir. Semer urganının beher ki. 
ıosunun muhammen bedeli 160 kuruştur. Araba urganının beher kilosunun 
muhammen bedeli 145 kuru§tur. İhalesı 19.2.942 per§embe gUnU saat 10 da 
yapılacaktır. Taliplerin kat'! temlnatlarile Harbiyede yed<!k subay okulunda 
komisyona rnUracae.Uarı. (2140-2318) 

... "". 
A.şaS"ıda cins, miktar ve muhammen bedelleri yazılı iaşe maddeler! 24. 

2.942 Salı gUnU hlzalannda gösterilen aaaUerde pazarlıkla satın alınacak. 
lardır. Şartnameleri her gUn komisyonda görUlebillr. İsteklilerin belll giln 
ve saatlerde Fındıklıda satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Zeytin yağ 
Sade yağ 

Mlktan Mub. Bd. Kat'I te. 
Ton L. K. L. K. 

20 23700 3355 
20 36200 5430 

• • • 

tıı.aıe zamanı 
Saat Dakika 
10 30 
11 

(2122-2279) 

20,000 kilo p:ımıık vağı alınacaktır. Pazarlıkla ekc;iltmeo;i 
25.2.!J.t2 çıırşnmba güııii saııı 15 ılc r.c<olibolutln a~kerl satın olma ko-
ıd~:rnnunda yııpılncnktır. Tahmin lıedeli 17,000 liradır. Taliple:-in 
hf'lli v:ıkitle komic;yonıı gelmelni. (2102 · 223:n .... 

100 ton nohut olınorııktıı. Pa1arlıkla eksiltme~i 20.2.942 curua 
günli c;ant 15 de E'>kiş<'hinle :ıskerl satın alma komic;yonuntlıı yapıJn
cuktır. Beher kilo~unun tahmin fiatı 15 5 kııru~tur. Taliplerin yüzde J.I') 

ll'minallıırile lıl'lli ''akille koıniwona ~elnıelcri. {2105 - 2235) . . . 
Aşağıda yazılı ma1zemeler paz.arltkıa 8tltın alınacaktır. Tallpleriıı 23. 

2.942 Paz.ıırtesı gUnU saat 10,30 da Çanakkalede askt'!rl satınalma komisyo· 
nuna temlnatıarllc gelmeleri. 
ansı 

Tek safhalı P. F. T. veya anlran kalıbı 2 MtM llk. 
Bu geçmez tcşaup kutusu. 

duvar antreptörU. 

Mıktan 

Ml. 200 
Adet 12 

9 

.. .. .. ,, .. 
IAmbası. 40 Voıt ,. 

25 .. .. 

1 
9 

.. " 
,, 

• • • 
15 .. .. l 

(2084-2172) 

Atağıda mlktarlan yazılı ıığır etleri kapalı zartla eluılltmeye kon. 
m~tur. İhalesi 5-3-942 günü saat H de Yalovada aekert satın alma 
komisyonunda yapııacaktır. Taliplerin kanuni veaikalarile teklif mektup. 
lannı ihale saatinden bir Hat evvel komisyona vermeleri. (2160-2360) 
Cinsi Mil< darı l<'latl TeminAtı 

Sığır etl 
Sığır eti 
Sığır eti 

Kilo Kurut Lira 
22,000 60 990 

29,500 60 1327,50 
18,000 60 810 

••• 
2700 kilo sade yağı almacaktır. PaZ&r'lıltla ekıdltmeaı 27-!-942 cu. 

ma gUnU saat l~ de Halkalı köyünde asker1 aatm alma komlayonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 4833 lira, ilk teminatı 363 Uradır. Taliplerin 
belli vakitte koml3yona gelmeleri. (2168-2368) 

• lıf. • 

Bir buçuk ilA. be§ tonluk 20 adet kamyon ntm alınacaktır. Yeni ve. 
ya kullanrlml§ ev IAııtlkll veya lAstlksiz oıabiltr. Yeni otolar için fl&t ka. 
taloğ, marka ve kullanılmışlar için marka ve bugünkü hal vaziyetlerini 
bildirir mufassal malO.matın Geliboluda askert ııatın aıma komayonuna 
blldlrllme.sl. (2166-2206) 

• • • 
10,000 ktlo yataklılt pamuk alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 23-2-

942 pazartesi günü saat 15 de Eııkl§ehlrde aakert hava aatm alma komla. 
yonunda yapılacaktır. Katı temJnatı 1230 liradır. Taliplerin belll vakitte 
komisyona gelmeleri. (2162--2362) 

• * • 
Komisyonda mevcut evaat ve p.rtlan dahilinde üçer bin kiloluk par, 

tiler halinde 12 ton sığır eti pazarlıkla satm alınacaktır. Her partinin te. 
rnlnatı 338 lira olup pazarlığı 18-2-942 çarşamba günU saat l~ de SeıL 
mlyede askeri satın alma koml~yonunda yapılacaktır. (2170-2370) 

* * >t-

6 mılimetrellk demiri verilmek §aruıe 100 ton çivi imalinin pazarlığı 
27-2-9•2 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. Şartnamesi her gtlD ko. 
misyonda görülebilir. Muhammen bedeli 25500 lira olup, kati teminatı 

3750 liradır. tst.ekll!eriiı belli gün ve satte Fındıklıda satın alma komlsyo.. 
nun:ı gelmeleri, (2164-2364) 

• * • 

--- -----~-- -- - -

Y ~ K 1 T 17. 2-1942 
Sultanahmet birinci sulh hukuk ..... .-a.. ' ·· • 4:, • • 

htikimliğirıden: 

941 . 6 
Mehmet, Nuri, ~it BilM, Ke

mal, Mustafa, Had1ye, !\tirat, Mü. 
radiye, Aliye, Habibe, Atimet 
Feni, Hadice, Şükriye, !\takhule, 
Mnhbııbe !\fahmure Allmenln şa-
yinn ve müştereken mutnsarrır 
oltlııkları evsafı keşif raporu ve 
v:ızlyet zaptında yazılı Tophane 
Karabaş, mahaJles.indc Boğazkesen 
sokağında eski (it 6G.ı;8-70 ve 
yeni 62-64-66-68 knpı numaralı 

kapalı mühtac tamir iki dükkan 
mıi~temil kapalı miihtaç !amir bir 
bnp fırının izalci şuyuu zımnında 
rüruhbi takarrür ederek müzayede
ye vaz olunmuştur. :'ıfezkür ınü-:
temelat !urunun heyeti umumiye • 
sinin kıymet muhaınmenesi (3000) 

ile sabah öğle ve Bkşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

. ·- .. . " ~ ~· . ~ -
üç hin liradır. Birinci açık artır- ••••••••••••••••••••M•ll••Wllllm' 
mıısı (10.3.9t2) tarihine müsadif ..... "111 ı 
salı gilnil saat on dörtten on altı- ı ı 
ya kadar icra olunacaktır. Kıymet 

muhammeDesinin yüzde :retmiş ı Ma azanız, a el enrz, imalAtbane ve 
beşini bulduğu takdirde o gün i- \ 
halci katiyes.i yapılacaktır. Olma- labr.k3DIZ iÇID mabt8(: OldU .. UDDZ, 
c.Iığı takdirde en son artıranın ta- "" .. 
r.hhüdü brki kalmak Ü.zere o~ ~Ü~ s nal tamfrat, montaj, ışletme gibi 
müddetle temdit edılerek ıkıncı 

ııçık artırması (20.:l.942) tarihine işlerin z. ve ber nev otomobil ye ek 
müsndif cuma günü sanı on dört· 
ten on altıya kadar icra kılına- parçalarını 
cak ve o gün en çok artıranın ü-
zerine ihale edilecektir. 

İpotek sahibi alacaklılnrla diğer 1 
n!Akadarların işbu gayri menkul 
üzerindeki h:ı<klarını hususile faiz ı 
ve masrafa dair olnn iddialarını 
<·vrakı müsbitelerile birlikte on 
beş giin içinde hlldirmelerl laz.ım· 
dır. Ak~ halde hakları tapu sicil. 
!erinde sabit olmadıkça ııatış be • 
delinin paylaşmasınd:rn hnric kn· 
lacnklardır. 

Müterakim bfüımum vergiler 
borçları nisbetinde hissedarlara; 
delliıliye ve vakırlor konunu mu
cibince '>'erilmesi lAzım gelen yir
mi senellk taviz lıecleli, ihale pul
ları ve tapu masrafları müşteriye 
oittir. Satış peşin pnra ile ve tapu 
kaydı mucibince ..-e icra ve iflı"ls 

kanununa tevfikan icra edilir. 
Artırma şartnamesi i~bu ilan tn

rlhlnden itibaren mahkeme divan
lı nesine taJik J.ılınmıştır. Taliı> 
o!onların kıymet muhammenesinin 
yüzde yedi buçuk ni!!>belinde pey 
akçesini hamilen o gün ve 511atte 
İstanbul Sullano·hmelte tapu hino· 
ı;ının allındaki katta dairei mah
smıasında Suftanohmet birinci sulh 
hukuk mahkemesi başkitabetine 
9~ 1 • 6 numara lle miirncn-ntlnrı i-
lln olunur. (38820 

Artık: 

SAGLAM, ur.ı z ve ÇABUK 
yaptıraDileceksıniz 

• kuruldu Bu lŞ ( 

ıçın 

Adroe: Mercan Yokuııu Cnlver81te l<apısı karnısmda Fuat pap cad. 

desi No. l>O Kahraman Barbaros 

Balıkesir Valiliğinden: 
l Sındırgı - Akhisar yolundaki 26 adet betonarme, .beton kemer ve büz 

den ibaret. oSnC1ntealer iD§aat.ı .kapalı zart uırullle eluılltmeye konmlJ§tur. 

lıtanbul asliye 4 üncü 
hıtkimliğinden: 

2 - Keşif bedeli 14824 lıra 28 kuruş, muvakkat teminatı da 1112 ıı
hukuk radır. 

941 • 90 
3 - Dosyası her gün Nafiada görUleblllr. 
4 - İhalesi 27. Şubat, 942 cuma günU saat 16 da Nafia mUdilrlUğilnde 

Naciye tarafından Taşkasap mUteşekkil komisyonda yapılacağından isteklilerin taUı günlen hariç ihale 
Molla Şeref :ı.f. de Sarı ~!usa so- tarihinden en az üç gün evvel vlldycte müracaatla alacaklan ehliyet vesi· 
kok 47 No. da Hilseyin Avni namı kası ve 942 senesi ticaret oda.sı vesika.ıannı hA.ınll 2490 sayılı kanun hUküm. 
diller lfobeş aleyhine açılan ala- ıerlne göre hazırlı'tyacaklnn kapalı zarflarını !hnıe gtınU saat 15 şe kadar 
cak davasının vapılan nmhııkemc-. I . komisyon riyasetine vermeleri. postadg. vuku bulacak gecikmelerin kabul 
sı sı.~ası'.ıda llmen yapılan teblı: edilmeyeceği ııo.n olunur. (2006) 
gat uzerıne mahkemeye gelmedı-

ğindcn mahkemece hakkında s•-ı~ 
yap kararı verilmiş ve bu bapla 
gıyap kararının da müdcleialeyhe 
ilanım ll'bliğ edilmesine ve kenılı 1 
sine bir ay mehil verilmesine w 
muhakemenin 19.3.942 snat H de 
talikine bırakılmış oldu~undan 

ınulı:ıkeme günfindı:n evvel biı· 

vekil göndermediği vcyo kendhi 
mahkcml'de bulunmadığı takairdl' 
gıyabında muhakemeye ılcvaın n· 
lıınacafıı ilan olunur. 

(38825) 
"'-- ~ 

T.1.'.'ITBUL BORSASININ 

16 • 2 • 9!l2 Fiyattan 

açtlıı; ve ıcapanı~ 
Londra l Sterlin 5.2• 
Nevyork 100 Dolar 180.0250 
!.Iadrid 100 Pezeta 12.0375 
Stokholm 100 İsveç Kr. 30.72 

~SIIAM \ E TAH\.'lLA'l 

Sivar.ErZUrum 7.7 20.05 
Merkez Bankası 175. 

1 KAYIPLAR ---Zır.mı B:ınkıısı 1 lnnhul şube 
s;ntle hıılunon 25305 numaralı in 
c;arnıf hesabıma ait cüzdanımı z:ı 

yi eltim. Yeni ini nlacnğımdan es 
kısrn i ıı lıiikrııü kalııı.ıclığını bildi 
ririm. 

lltdır Yiilck 

*•* 
(38818 

Eminönü mnlmüdürlüğünden 
makta olduğum 1400 ınulklye ey 
lam mnnş deflerinın tatbik 
hfırlerini zo~ i eltim. Yenisin i 
racai;ıındnn eskisinin hükmü yok 
tur. 

ı\drl'S: Selma Bereket. Beşiklıı 

l\.öuir:l köpriilıaşı sokak No. 3~ 
• (3882i) 

• • • 
;)~90 numaralı bisiklet ehliyet 

namenıı zavi ettim. Yenisini ola 
cnJhmdnn eskisinin hükmü yoktur 

Korcmııısfu{apa,~a Rcınıa:an R· 
/endi sokul; Bc:irofın odaları nıı 

mara 6 / 1 Sadık ::ade (38822) 

*** 
Rize nskerlik şubesinden aldı 

flım lcrhıs tezkeremi zııyi ettim 
Yenisini alacağımrlnn eskisini 
hükmfi yoktur. 

Galata lllalımudiyc caddesi .Va. 
!78 Davut Kesici (38816) 

••• 
• 'iifus lıüvi> et cüzdanımhı şuha 

a~ ı ekmek karnemi 7.2.942 ftllnll 
zayi ettlın. Yenisini ı;ılrnrnra~ını 
don Zn;) iiniıı hükmii ~oktur. 

Adres: Kumkapı Kadiroa Co 
mtrf/er sokak No. 55 de Mitfi 

B11111ür 

f sıarıhul asli11c nıalıkemesi 9 un 
rıı 1111/m/,.• Jıaldmli!J:rıılen: 

41 • 639 

A§ağıdll yaz1lı nıevadın pazarlıkla eksiltmelerı hlzalamıda yazılı gün, saat ve mahallerdeki askeri eatın 

Bevoğlu 'l'nrlnbaşı YnkupnI;n so· 
k:ık Hi Xo. ıla sakin hi<lin l'slıı 

'.ııl tnrarındıın Sirkl'ciıle Hocnp.ı~. 

mahallesi Snffetpaşa oknk 14 • 'o 
da nıııkıııı Zehra Uslıılrnl ııle~ lıint 

ııçtıı'.!ı ihtar ıla,·nsının ıcrn kılın.ı 

muhakemesinde: i\I. nle:ı h Zchro 
nın lknmetpfıhı meçhul oldıığııı' 
ılıın ılıı\':ı ırzulı:ıli , e <laveli), 
mahkeme dl\anhanesinc tıılik 'r 
g:ııcte ile de iliin edilrlilU h:ıldr 

alma komlsyonlannda yapılacaktır. Taliplerin belll vak!Uerde att oldugıı komlıyonlarda bulunmalan. 

('lmıl 

Keçi boynuzu. 
Sabun. 
Beyaz bez. 
Kırmızı bez 
Siyah bez. 
Kırmızı makaı ... 
Beyaz makara. 
Siyah şerid. 
Beyaz ıserld 
Odun. 
Odun. 
Şeker pancarı. 

Kalbur. 
mek. 
Dan. 
Sığır eti. 
Ra.z.zaki uzum. 
1nclr. 
Nohud. 
Sabun. 
Zeytin yağı. 
Pirine;:. 
Sade yağı, 

Barbunya !aaulya. 
Yeşil merelmek. 
Snde yağı. 
Zeytin yağı. 
Bulgur lmAll. 
Sade yağı. 
7.cytln yağı. 
BllyUk kaznn. 
Kllçtık kasa&. 
Bakraç. 
Karavaa. 
Slftr eti. 

Ton 

Metre 
.. 
" Adet 

Metre 

Ton 
.. 

Adet 

Ton 

Kıl o 
.. 

~lktan 

7:S) 

40) 
5000) 
5000) 

800) 
!!00) 
200) 

100) 
100) 

500) 
UiO) 

100 
50) 
:10) 
2:S 

6000 
6000 

.. 15 000 
.. 7501 
.. 7500 

.. 20.!00 
.. 7500 
.. 15,000 
.. 2(),000 

'Ion 5 

.. .. .. 
,. 

Adet 

• 
• .. 

30 
~00 

75 
40 
30 

26 

'° 700 
Kilo 76,000 

Tutan Teminatı 

Lira Lira 

50,000 
4,080 
1,800 
3.600 
5175 
9750 

10,400 
H.77~ 

3300 
~00 

9250 
34,500 
10,000 

135,000 
44,000 

3115) 
375) 
800) 

• 700) 

3750 
306 
135 
270 
390 
732 
780 

1109 
248 
420 

51715 

20,250) 
6,600) 

ihale gi.ln, ııaat ve maballl. 

26/2/942 10 Topkapı Maltepe 

23 U H 

23 .... 

26 ,. " 
26 .. " 
23 .... 

25 .. .. 
25 ,. ., 

25 .... 

25 .. " 
23 .. .. 

23 .. " 
23 " .. 
25 .... 

25 .. " 
28 .. .. 
21 .. .. 
3/3/ •• 

23/2/ .. 

28 ... 
2' • • 

10 
10 

10 
10 

" 

" . 
10 Halkalı. 

15 
15 
15 
15 
10 . 

10 
10 
10 
15 

.. 

.. 

.. 
" .. .. 
.. 

11 Gelibolu. 
11 Balıkesir. 

16 Gelibolu. 

.. .. 
.. .. 

n 

16 İz.mit latasyon oteli. 

1t (Jelfbolu, 
1' Bak:rrköy. 

"2136,. ··2314,. 

1 URKiYE iŞ BANKASI 
Kiicük Tasarruf 

Hesapları 
ı!H% t"Y{J<AMİVE l'LASl 

ıu;~lnl'.a..EH: ı Şubat. • 

tlnyıa. z '!iğu8tnA. ıı ikin· 

ct~rtn ıarlblerlD«k

~•rtlı.r 

llH:t !K..hAMJ ı" l!a.tao 

1 adet 2()()0 ı..tratık • 2000.- Ura 
a .. 1000 • - sooo.- • 
2 l:K; • - 1000.-

s - 500 • - 1000.- • 
10 
iO 
~ 

~ 

~ -

200 
10() 

:le 
111 
10 

.. 

.. 
• 
• 

- 2.'.>00.- • 
• 4000.- • 

- 2500.- • 
- 6000.- .. 
- 2000.- • 

mııhakrme giıniinılc m:ılıkcnıe\ 
ı:ıclmediğımlcn ınuhnkl'mcnin gı· 

yaben icrasına \ 'C gıyap kararınuı 
M aleyhe lebl i"line ve mııltik sc 
hep olmndığı JınlcJe müslcn k h.ı

~·atın tahmil elliği vnzifelerl ynp
mamak m:ıksnclı ile ve ktınunt mit· 
efeli ınlilec:l\·iz hir 1.nııınnclııııher 

lıirli~i terk elolcdiği hişşnhntle d ı 

' ncı ishnt etmesine ''e gı~op 1 :ı 
rarının ıelıliğindl'll beş gün 7.,ır • 
fınıln itira.: elıncıliili ve mahkcın 
ye gelmediği -..·e bir vekil gönd .. ~ · 

mediği takdirde bir dnhe mnlıkt· 

nıc~·c kalıııl rılilınircccğı ve nııı 
hakeme günü olarak da 25.2.912 
corşamba gfinü saat 14 talik cdiı 

dığiııclcn gı}ar> knrcırı mııkrııııın. 
kaim olmnk iizerc il.in olıınıır. 

(38821) 

1 UOKIOI< 

! ,~~f ~~~~~K~Z 

1 
" I OAHILlYE MUTEHJ\SSISI 

l>h.·anyolu ıoı 

Muayene s:rntıer1: 2.~-6. reı: 223!!" 
SLWP &LJ! :ııi" 


