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L ·---ı l'elı:: btanbul Vak:ıı-Poata ımıma :411 _J. 

Fatihin heykeli Ayasofya 
1 

meydanına dikilmelidir 
yazısı 2 nci sayfada -1 

Vekiller Heyeti dün, biri Milli Şefi 
b şkanlığında, iki toplantı yaptı 

• 

lmnl8'aşveki ı 
Sovyetıere gire: 

Düşman Memleket Çocuğu 
Ağustosun üçünde Büyük 
Millet Meclisinde mühi.n 

bir nutiık söyligeCek 

Birkaç noktada 

Gedik 
açtı 
~ 

Fakat bunlar büyük bir 
derinlikte değildir 

KIJ'meW b9f1nubarrtrlerde11 D11arlıalar mııbu.u 'Zekl tıe.ut Al9aa'ın 

"Vı\JUT'' için baMrladıtı bu uer lııakkında blrkao utırla mal6mat 
vermek ook ~. baita mttmlclia MilldJr, Fakat bu eııerden rM!JelO 
·~llea birkq mevza ~ıkd.eU .. u 

İıtibdad devrinin aon yıllarında Ege - Eıki ve 
yeni fikirlerin carp11muı - Mahalle ve maarif 
mektepleri - O zamanki hayat ıartlarının ve to. 
llkkilerinin genelikle yarattıiı ııtıraplar - Dini 
terbiye insanı nud dinıis yapardı - Oamanb 
fmparatorluiu icinde yetim kalmı• olan Türklo. 
rin ictimal ve iktııadi vaziye\leri - Egede Ttırk. 
ler, Rumlar, Yahudiler ve diler unsurlar yanya. 

Milli Şef inönü, Başvekilimizi Parti Genel 
Başkan Vekilliğine tayin ettiler 

Timoçenko ordusu 
sağlam duruyor 

Bu vaziyette Almanlar kati 
bir zafer kazanamamışlar 

demektir 

. na nuıl ya11yorlardı 7 - Eski Ay dm 
(Yazısı ~ nci wıılfamızdn) 

Lontlm, 13 (A. \.) - Mos~ova 
radyosunun bildırdlğine göre, Al
manlar Voronej civannda Don 
rıehrini yilzlerce tanklar ve bin
lerce a ke1·Ierle geç:ntişlerdir. 

Bir Ru!l mötöıü birliği tc·k ba 
flna nehri geç.ıneğe te~Us c • 
den bir Alm:ın taburunu imha et
nıi~lir. Ayni blı ille bir ka~ tankla 
60 Alman taşıtını tahrip etmiştir. 

( /Jevamı Sa. !, Sü. 5 del 

ıı.ıman tebllll 

B~tün bu mevzular .Orlllde;ylcl ..._, vaka etrafmcla akıcı bir O.. 
ıftbla ltleaıaltılr, Her memlel\f!~ oocutu ''memleke& 9000ğU"nu hıtklld 
ukalarla debi en aUael bir romu ~I okuyacaktır. , 

Pek yakında VAKiT sütunlarında 

Mihver menbalarma göre 

ingiltere 

l\'lısır cepbesfnde -Alman taarruzu 
püsküreüldü 

Bir İtalyan albayı yatağında 

uy'.lrken esir edildi 

J\ııkara .tamctpap Kız Eııatıtüeü ile Kız Meıolek öğretmen okulwıuo IDU.C tıcrs )ılı ıerghılnlıı 89YJD 

ISaJ"aD 1n6nU ellyle ~ılcliğmı )'al.mt;os tık. Reslmlerimlr.de •ym Bayan İl\önU ile Mllll Mila&raa ve Haartf 

Veklllerl ve diğer da.vetlllrr görlll~r 

Doğuda 
takip mu

Mısıra 
ültimatom 
vermiş! 

harebesi sal"ay ı~kıarae 

ingiiiz 
donan
ması 

faaliyette 
lefik Saydam'm vefatı 

dolayısile 

Başvekile 
lngi~ere, lran ve Efgan 

hariciye nazırlan 
tarafından da 

Taziye telgrafları 
çekildi 

i\nkara, 18 (A.A.) - Ba§VCkll Dr. 
Retlk Saydamın ve!atı mUnasebeW.> 
lnglltero hariciye nazırı Eden, lran 
rct51 Ali Sllheyll NUzzar!, lran harl. 

cıl e 'cziri Sand han ve ı:rs:ın harici 
Ye vezin Ali Muhammed han taraf • 
farından başvekil ve barlclye veklUe.. 
U vckllı ŞUkrU Saraçoğluna gelen 
laziyot telgraflarına te§ekkUr tel. 
granartlc mukabele edUmlştır. 

Maarif Vekili 
Dün aabalı ıehrimize geldi 

Manrff Vekili Ha.san Ali Yü
cel dün sabah Ankara.dan §~h.riml
zc gelmilj, istasyonda maari.f men
aıpları ve dostları tarafından kar~ 
E}I1nnmıştır. 

Vekil, sehrlmizde bir kaç gUn 
kalatnk muhte1if kültür müesse
&elerlr.bı <;alrsma dunıma.lıı ctra
flnda tetkiklerde bu lunaca.ktır. 

Hasan Ali Yücelin t~nı zaman
da üniversitenin diploma tevzii 
mensimi ile gUzel san.ıtlnr aka • 
demlsinin yıldönUmünde bulwım!l
sı muht~eldi:r. 

Amerikanın silah vereceği 
memleketler 

Vaı:in~ton, 18 ( \.A.) - Yen'.
den Uç memleket, Norveç, Ç('kos
Iova.kya ı.·e tzlandn ödünç ve kira 
mukavelesini imza etmislerdir. 

V aszf /arz bozulan 
mamUl maddeler 
lktısat Vekaleti ba bAlln inine geçll

mes için sıkk kontrol yapılmasını 
alakadarlara bUdlrdl 

d Ankara, ıs CVakıt mulıahirin
en) - Ticarette tağşişi.n men"i 

Ve ihracatın murakabe ve korun. 
:- hakkındaki knnuna mlisten.i

'-n evvelce tip ve vasıfl:ı.m tesbi
le1lilıniş olan kadın orapları, i-
~!i kumaşlar, kaput bezleri, kon 

6 
·lk, tuğla, çimento, sabun ve 

aha bunun gibi bazı nıa.mullcrin 
ı:' icaplar dola)ısilc vasifla.rmm 
r .. ZUlduğu görülmüs, bu mamulle
bın lnıaJinclc görii'cn volsı.ızluklan 
lr~rtaraf etmek Mak 

0

dilc sıkr bir 
ontroıe tabi lululnıa la11 kara1· • 

.~ tı.r ın ır fkt. at vcldiletf bu 
· ıak. 3 tıa nl k aılara hir tebliğ 

yapmış, fiyat ve standard ~
nanıelcr.ini.'l ta.tbikatmın daha sıkı 
bir tct.kik ve kont.role tabi tutul
nıasmı istemiştir. 

• 
Ankars.d<.ı a.18.kadar memurlar 

p.iyasayı dolaşmaltta, evsafı bozuk 
mal an müsadere ederek bu g:bi 
ler hakkında twbat yaptırmakta.
dırlar. Bunlardan ba.ztla.:rI yakala
nnra.k mahkemeye verilmiş ve 
mııhtelif cemlara ça.rPtınlmışlar. 
dır. Bu suretle bu gı"'bi rnamulle
lerin mevcut niza.ımıame hükümle
rine göre imallcni ve h<!rhangi bir 
tahlşin önliııe ~.i miimki;n 

cı1e.ca.k tn'. 

kuşatılmış 

Büyük bir Sovyetle;.den 30 bin-· .\ııı.arıı, 13 (Hnd~o OıtzcteslJ 
eıir alındı Bulgar ıadyo .. unun diln stiyledl~ine I • · ı • 1 göre, Kahlredelti lngıllz buyUk elçUıl 

ıngl iZ yO CU Berlin, ıs CA.A.) - Alınan ordu. evvelki gün Mısır Kıraıma bir uıu .. 
ıarı umumi karargaJınıın tebliği.: matum vererek Mısırın harbe girme. vapuru Doğu cephealnln cenup kesimin • sini lstemlııtır. Bulgar radyosunun 
de dU:ıman geni§ bir cephede takip sözeUsü §Öyle devam etmiştir: 

torpl·ııendı• edilmektedir. Ehemmiyetli hava kuv "İngiliz elçisi kırana gorUşUrken 
vetıcri takip muharebelerin! destek • Kahiredekl lnglllz toplarınm namlıla. 
ı i ı e ıı ....nnA"•'U hücumlar n saraya çevrllml~. sarayın etrafı Yolculardan bı"r kısmını bir em ~ e ve g cc "~~ ......... ı.a Don ve Doneç Uzerl.nde yeniden lnglllz tanklan ve motör1U kuvveUea 

Portekiz gemisi kurtardı birçok geçitleri tahrip etanl§lerdir. ri tarafından kuşatılml§tı. Mısır Kt 
Lizbon, ıs (A.A.) - Sekolo ga Savaş uçaklanmız K&fk.asya aa • l'alı bunun üzerine saray etrafındaki 

zetsinin bilclircliğine göre, "Avila bili Uzerlnde Novroslak ı:.na.nınd& tkl !nglUz kuvvetleri derhal çokllmcdlğt 
Star,, ndınd:ıki 1ngfüz ba.ndmıh yilzen havuza ağır çapta boınbal&r. takdirde Mıatrm kendisini İngiltere 
lllks yolcu vapuru As:>r adalarınnı la tam isabetler kaydetml§lerdir, ile harp hallı

0

ıılc sayacağını blldlrmlşo 
~00 mil açığrncla torpillenerek ':>a- Voronejin şimal ve §imal • batıaın. tir. lngillz kuvvetleri çekilmiş, lılıBir 
lınbnıştır. YolcuJardan 110 kişi da uUşmanın dUnkU şaşırtma muka. Kıralı da lnglllz tcktl!lnl reddetmiş• 
bir Portelci~ haı-p ı;-emi'>'İ ta~fın- bil hücumlarına kar§ı yapılan mUda. Ur.'' 
dan kurta.nlmışür. Telsizle veri - faa muharebesi eınasındl\ 111 Sovyet Bulgar radyosunun bu haberinin 
len inırlı>.t İ§areti üzerine hızla ha- tankı muharebıı dışı edllmlr.ıtır. ihtiyatla tellltkl edılmesı yerinde o. 
clise mahalline .;itmiş olan bu hru."P ı Hijevln cenub • batı kcalminde lur. Çtinl<U Mısırın h:ırbc :;lrm"sin • 
gemlsi oraya vardığında Star dal- hava kuvvetlerimizin tesirli yardı . den 1nglltcrenln b r fayda umması 
galıı.r :ımsmds kaybolmak üzere mile 2 temmuzda ba§lıyan ku~atma muhtemel değ'l lcJir. 

bulunuyordu. Va.~urdan ikur~ılan (Devamı Sa ! Sü 5 de) ____ r_n_c_ı·_a_,,_,,_~_n_e_._s_·ı_"i _l_irl_eı 
arasrnda torpil!Jıenen ba.ş!ka bir ge- rr;::::;::===r:=~==·='==·~:::;ı=~~:.::::;:;==-...;.;:!=~...._
rnidcn kurto.nl.nuş ve Stara alm-
nı:ış kimseler de ibulunma.ktadır. 
14.443 t.onUatoluk olan bu yolcu 
vapuru harh!n ~lancığmda.nberi 
lngilıt:ere ile cenup Amerilmsı ara
~mda sefer etmekteydi. 

Türk' 
Gazetecileri heyeti 
Perşembe günü Almanyaya 

hareket ediyor 
Ankara, 13 (\'nkıt ı:nuhn.~1;rın. 

<l<'n) - Almanya hiıküıne'i tara. 
fından Alr.ıa.1~-a.;>ı ziyarete davet 
,cıilcn 'fifrk ı;:ı~teci"cri lm ayın 

lG n ·ı persembe günü lstanbulcan 
.A lmımya) a iıarcket C'dece1dcrclir. 
Heyete Sı\'aS mebusu ve "Akşım:., 
bııı;muharr'ri Ncmettin Sad~t. Ço. 
ruh mebusu ve "Vakıf .. başmuhar
r ri Asım Us, "Cümhurlyet lıaıı
nmharrirleri:ıden Nadir Nadi ve 
A rl:ı!l •da çtlrnn "Tilrk:;özli,. gnze
tts·n;n ya.::ı mıidlirU Nevuı.t Gıi
vf'n 'ardrr Aln1::nya hükürrıclj la
rafıncfrın ılavet edild"fii hal>er ve
rilen ıralb•ınt rmuro miıdurlı Se
l:m ~nrper ele 3l'.Jl.l 1!İin Alıruı..nw-

~!t .ıtidecekti:r. 

• •• ••• .ıoo 
_,... )ımon hHJrruzu ' 
.. Birl,lclro,.; 

.. _, qqı1ll RuJ mudcJFil•J• 

Y!Wyett gh~rir harita .•• 

Mana Matruh tiddetle 
bombardıman edildi 

1skeıu1eriye, 18 (A.A.) - Ilöy4 
ter aa.jnsmın hıı&usi mulıablrl bil... 
diriyor: 

Mıur mulı.a:r.e'beleeıinc iştiralt e
den 1ng11iz ckmanmast, şimali Af .. 
rika sa:hil:inde en Heri mihver mal
zeme UssU olan Marısa Ma.lnıhu :ı.· 
ğır 6Ul'ette bombnlamışbr. Harp 
gemı1erl sahilin çox ya.kınına gele .. 
rek limana uçaksa.var toplan 'le • 
f:irll surette bo.'llbalanm.ıştır. Do -
ıuınm:ı to 'sn a.tes açt.ık1a.n mrada 
t&yy:-ırcler, 1 ıman iizeıinde uçarnk 
bi.r çok bomb:ılar ntm•.,larclır~ Harp 

gemilerini hareket halinde gören 
tir tayyareci dc·niz bombardıma -
ıanın muhteı;em bir Eahne tcııkil 
ettiğ"lnl ve donanmanın Mnrııg. 

Mı:truha çok bii~i!k ha:mrlar Vt"r
d ğii sövlenıiştir. 1nı:;iliz deniz 
kuvvetleri daha evvel tam Mars .. 
Ma1 ı-ıılı nı;ığrnda bir mihver Uca. 
ret gcmişini top ate :;ile b'.ltırmı . 
lJrdı. Evvelce bir tayyare taraf n
dan bombal:ı.nan ı:;eml, öyle bi 
E-lddet.ıc h~raı etmi!!Ur hi, miihin 
mat yiiklü olduğu sanılmaktırlr-

tnıti iz hnrel\etinclekl sürat 
Kalı\ re, 1~ (.\.A.) - Seki~ln 

ordu nezdlndeki röyter muhabir 
'tildiıiyor: 

( /)emmı Sa. " ~1i. 4 r'/r) 

Muhtekirler 
lngilterede toplanma 

' kamplarına gönderilecekler 
I..ondra, ıs (A.A.) - Dahlllyo na. 

zırı Mor!son, hilkOmetln kara pazar. 

cılarıa şiddetli mücadeleye k!lra.r 
diğlnl bildirmiştir. Nazır deml~tır ki: 

İhllkftr )"apanlann çoğu yaba.ııcılar 

dır. Yakında geni" ölçüde tarama ha.. 
rekct1 yapılacak. vıırguncular toplan 
ma kamplarına gönderileceklerdir 

Yabancı vurguncular memlckctt 
çıkarılacaklardır. 



-ı- 'YA.KIT A4 - 't - 19l% 

HallediJmesz lCGD eden bir Sahipsiz veyaı italyada iki tren in iliz a vekil 0• 

r.tuavinl AUI dedi -tar ıh muamması 
Ankara, ıs (A.A.) - Yon! tcra 

Vekilleri heyeti bugiln ııaat 11 do 
BaşvckOJette Relslcümhur lsmet tnö.< 

Ayasofya Türk sanatka" la ~~~~~~t:~k•nığında Jlk top~ntısını r r 1 n 1 n ı lKINCl TOPLANTI 

e 11 e r I. , e ,. n ş a e d ı· ı m ,. ş t ı· r 1 rı ·~:~:;ı~' ::g~·!iıedenı~:n~:ı:~; 

kaçak eşya çarpıştı 
N1.ıaıl satılacakları 

Gümrükler Vekaletince yenı 
esaslara bağlandı 

Seyre gidenlerin 
çokluğundan bir köprü 

yıkıldı 

ÇHrçili kimsa 
itham edemez 

1 de ll:ı.şvekll ŞUkrU Sarncoğlunun 

~kanlığınd<l t.Oplanmıştır. 

Çörçil bu memlekete btJfk 
hiçbir memlekette görülmi· 
yecek ahenk •ailamııtır. 

fatihin heykeli, Ayasotya "":~.
0

:~'.~ :::.rı," 
meydanına dikilmelidir 

Ankara, 18 (Vnkıt muhabirın
doo) - Fiyntlan hil.!tfunetçe tes
bit cdilmie ola.ıı cŞynnnı sahipsiz 
\'eyn kaçak o1duklarma. göre ne 
suretle satılacağı hakkında gil.m -
ıük vekıileti n.Ukadar ara bir ila-

Roma, ıa (A.A.) - NapoUden bil. 
dirildiğine glSre, dcııb banyosuna gi 
den halk Ue dolu bir tren Furogrette 
tUnell ağzındf. bir başka tren.le çar. 
pışmıııtır. Yolcular arasında 55 ya. 
raıı vardır. Kazayı haber alan bUyUk 
bir kalabalık muhtelif plAjlardan ka. 
z:ı mahaUlne akın etmiştir, Kııla.ba 

lık o kadar fazla olmuotur kl, Luc
rine'de bir köprtı ağırlıg-& talınmmUl 
cdeınlyerek yıkılnıl§, 6 kişi hatif ya. 
ralnnmıotrr. 

Loııdra, ıs (A.A.) - Dtln 
Brldge Velade bir nutuk aöyııyeıı 

Atll §ijyle deml§tlr: 
"Bu harpte doğ'ru veya tğrt ya.ptJ.. 

fı ne oıurııa olııun bqvcklll blçblt 
kimse ftham edemez. Ç<Srçllle pİı.rlJ. 
mentonun arasını açmak ve herhaDgl 
blr I§ fena gittiği zaman mllleU buJI 
dan yalnı.a bqvekllln meaul olduğun• 
inandırmak için teşebbllaler yapıl • 
ml§tır. Bu yanıııtır, ÇörçlUn iş arka. 
da§ları yapılan her (§ten dotayı aauıı 
meaullyetlnl tamamlle kabul edlyot• 
lar. Çörçll bu memlekete ba§ka JllÇ 
bir memlekette görUlemJyecek bir •· 
benk aağlamljtır. Jııluvatfaklyeta!.I • 
llklerlmlzden birkaçı llzerlne bUy011 
bir şıkıııtı hJasedllmekte lııe de, aur;. 
veıtln de dl1edlğl gfb!, bugünkU duru. 
mumuz sonkA.ııundaklnden ook dab• 
iyi, 1940 temmuzunklnden fae hudut. 
suz surette daha iyidir. 

1 RIZA ÇAVDARLI 1 

Halk Partisl değişmez genel başkanı ın·un '""pmıo. v ··st d'V• 1 .,.... ~ e go er ıg~ esas ar 
Rclalc\1.mhur sayın tsmet ln6nU, nıer dafresi~ muamele ynpılmasmı is
hum 1J)r. Retık Saydamın lrtllıall Uzc,. I te.miştir. 
rlne lnhl!Al eden Genci b~ltan vekl'• . • . w • 

Uklne Parti nizamnamesinin 27 inci Glinuiik vekaleti yaptıgı dığer 

Muhtaç olduğumuz bu liıiöo, Fati. 1 zaDUk bir kil vermeleri icap eder. 
bin muazzam heykeli, gUnUn blr me- 1 dl! Neye Medl Türk mimari tarzı ka.. 
scıesl oldu: .Bunu ı:ıereye oturtalım!' 1 bul edildi lıl, bu tarz btitUn Türk t.ıe. 

Bizce Istanbulun Uk !aUbinln hey. minin tarzıdır. 
keıt ancak Ayaaotya me~·dıuımn o. Me 1 bir muamma .halinde kalall 

maddesi mucibince, Başvekil İzmir bir t.arnimle 50 grr:ı.m ı:ay ve 10-0 
mebusu ŞUkril Saracoğlunu tayin bu grra.m kahvenin zat eın"Mmdar. sa
yurmU§lardır. ~~sı laznn gelesceğinl b '.ldir -
UAŞ\.'EKlLI~ BEliLENEN NUTKU ııııştır. 

Ankara, ıs (\'akıt muhııb!rlnden)- -------------
.M~Ua tlnUmUzdokl ayın Uçllnde top • n SJr cepbesiade 
!anacaktır. O gl\n Ba§vckll yeni ka. 

Sovyetıere göre 
(Devamı Sa. !, Sü, 5 iJ,e) 

turtulııbıllr. bu nokta a§lkA.rdır. Bu mabedi, Ttırk 
~l.ıllcın tabii gllzelllğlne, aun'1 blr sanat eli bıı§lıba§ına kurmamıısa blle 

güzellik UA.ve edllml.§ olsaydı, bu tnııaaında b~ btr roı oynamı§ltt .. 
heykelin oturtulacağı en doğru yer, 'Türk diyarından muhte11f aanatkt\r • 
l<'atıhe ilk karargAh va.zi!cslnl gören !arın gc:lrllmesl de en bUyUk blr mU. 
Halıcıoğlu bahçesi olurdu ki, ilk ga_ eyyidedlr. Bunu tııbklk çok kolaydır. 
nalml ~urada eliyle taksim etmı,, yt. Yalnız adımı atmak Lstemck ka.tidir. 
ne kendi ellyıe o bahçeye ağaçlar dik Fatih TUrk ell~le kurulduğuna §tip. 

ını,tı. Ne yazık kJ bt:günkU ııekll ı ho olmıyan bu binayı Ttırke malet • 
çtnde buna l:nkAn yoktur. mı,, yine TQ:k eliyle onu harapJıktan 

ıratıhln Ayo.aofya ka!'fısına otur. mamurıug-a gcçlrmııtır. Ayasotya 
tutacak heykeli lki ııenboUk mA.n L TUrktUkten btr mtınadır. Onun kal'§ı.. 
fade edecektir. ÇUnkQ Ayuofya mev sındıı. bu heykel pek gllzel yakırır. 
cudlyet ve vaı&ığını ldamede TUrklU. 
ğe bilhassa Fatihe ne kadar minnet. 
lar l!C, Uııa edllı:neslndc de, TUrklU.. 

e karşı bUyUk bir mlnnet hiut il 
ba,!tlıdır. ÇJnkU TUrkUn aanat:kAr 
elleri mabc:11n inlllıtnda, en büyük 
bir rol oynamııılardır. Tarihte bir 
muamma gR>I kalan bu noktayı artık 
halletmek icap ediyor. 

Biz Ayaııofyanın Arlh6mlus de 
T r a 1 l e a ve leldore de Mflet 
tarafından lnııa odlıdltfnl b1Jiriz. 
Bunlardan birisi plAnını yapıntf, dl. 
~eri de bu pllına g6re lıq;a etmiştir. 

1''akat bu iki ınlmarm hUvtyetı, ta. 
İ'lhte §Uphell bir mevkle sahiptir. Bu 
tamnnlarda bu Gibi büytlk eaerler1 
vücude getirenlerin mufassal blbll
yoğl'afyaemı vermek Bizanslılarda 
ldct olduğu halde, Ayasofyaıım ro.L 
tnarları hakkında bu wıuıe. riayet e. 
dllmcmlştlrl Acaba sobebl nedir 1' 

• • • Bu heykel! teceaaum ettirebilmek 
iı;ln, TUrk his ve ruhuna sahip oı. 
mak lAzımdır. Bu esae ıarttır. Bunu 
yapacak heykcltrnılnrımız da çoktur. 
Zaten heykcıtraghk, lsl!mlyete ka. 
~ar Türklerin en ziyade kıymet ver. 
dlkfori bir sanattı. 

TUrk hassas bir ııanatktrdır. Ve 
bu onun rubunda hırt bir varlrklır. 
KüçUk bir tc,cl 1Je derhal lnkl§af e. 
der, Notcklm de b<l>;le olmll§tur. CUm 
hurtyotın güıcJ sanatlara verdf#t kıy 
met ve ehemmiyet, eski cedlen hey • 
kcltrB.§ları lmrendlrccek sanatkll.rları 
yetl§tlrmlştır. 

Fatihin heykeli, bu muazzam fet
hi, bu Türk ruhiyle duyan, hlsaeden 
sanatkArlar tar&!mdan vileude getı. 

rillrsc, yalnız bUyUk bir sanat cııert 
kazanıımı§ oımaz, onun ruhu da ıad 
cdllml§ olur. 

binenin progTammı okuyacak, mcm. fllaştarafl 1 lncl ıayfado) 
ıcketin lç ve dı!j elya11ctl ve yapılacak 1 General Ohinlek krtlan ciruı 
l§ler haltkında geniş izahat verecek• Tele!.cyir teııesini tut.maktaclırlıar. 
tlr, Başvekilin bu nutkuna §imdiden l<~ir sayrsı ~di 20()0 i geçmek
bUyUk blr ehemmiyet verilmektedir. ted r. Rom.el, ileri hatlara do:ru 
Bu nutukta memleketin dış siyasetin- :rrrhlı kı:vveUer göndermektedir. 
de herhangi bir tcbe'il.llll:ı bahl.s V'(' her ll..'l büyiik b'ır meydan mu. 
mevzuu olmıyacağının tebarUz ettl • htırebesi ge'.işcblliır. MUttefik top. 
rileceği, memlekeUn lç durumunu n. çusu Afrika kıtalanna karşı hU
gilendlren meseleler ve bilhassa lıışe cumlar yapnıaktadrr. Muharebe çev 
va.zlyetı::nl% etratmda alınacak ted • resi iizeri.nde ge:-gin bir hava var
blrıerln tzah olunacağı haber veril <iır. İJ1€iliz hareketi ve cuma gUnU 
mekledlr. Diğer taraftan kabinede yaprlan ileri hl'.n-..ketl, 0 kndar 
yalnIZ Tlcaret ve Ziraat Veklllerinin beklenmedik bir hadise idi ki bir 
değl§mesl mlLnaaebetlle yc.n1 hUkQ • İtalyan albayı l-"ntağm.da ~kcn 
metin bll§lıca ~Ugal mevzuunu mem- es.ir edilmiştir. • 
leketln ekonomik durumu W§kll ede. tncl•f t brı;.ı 
ceğl, .son icaplar gözönUnde tutularak "' ı e 1 ı:>• 
halk ve mlllt mUdafaa lhUyaçlarını Rahire, 18 (A.A.) - Bugiln öğ-
koıayca temin etmek içiıı tedblt'lcr le Uzeri ncŞredfloo lngruz orta 
almacağı söylenmekte, lktuıadt ve tı. ~tıı-k tcliil;i: 
car1 sahada görtılmekte olan b:ızı Ş.inıal kesiminde son ileri hare
alcs:ıklıklnrın bu suretle bertaraf e lketimiz esnasmda taptedilen mcv-
dlleceği beyan olunmaktadır. zllerin 3imal ba.t.J bölgesine kat'BI ' D •• -w •• F - dUşmnnm dün ynpt?ğr taarruz 1rı. ' oguşen ransa ı t~arımız ta.rafından pUSkürt.Ulmll§ 

'' tür. Topçu.mtız E'la.ıemcyn cephe • 
Dö Gol hareketine bundan einde ve mGliteı kee:iminde faaH-

sonra bu isim verilecek yet g&tcrmiştir, 

Alman zayiatı fazla ... 
:.Io!>i<ova. 18 (A.A.) - Alman. 

lar Kıı.Enin cephesmde kendileri
ne bir yol ':ı:;.mağa çalışryor1al'. 
ı:akat s:ı.yı<'a menii bir üstünlüğe 
malik buluıımalanna rağmen esas 
So\'yet mUdafa.a .hattını bozınağa 
muvaffak olama.m~lardır. On gUn
dc:ıberi devam eden muharebele
re geUrilen taı:e Alınan kıta.lan 
sokulm~tur. Muharebeler glh Al
nıanl:ırtn gCı.h Rusların lehine ce
reyan etmektedir. Dü.~an bir kaç 
noktada gedik ~,nağa muva.ffalc 
olmuşsa. da bu J.;UyU.k bir derinlik
te değildir ve dilşına.nın bu mu
va!fa.Jdyeti kendlsin.e pahalıya mal 
olım,tur. Cepheden gelen telgı • 
raflara göre Almsnlnr ~t.anbaşa 
kendi askerlerinin oesetlerile do
lu al'O.Ziden gçıın.elc ırureıtlle a.nW 
kazanıyorlar. DUn §afak vakti bir 
çok Sovyet latalıı.n hücuma geçe. 
:rek Almal'..nJrm !!On g1lnJerde ele 
geçirdiilderl biJ' yerl ve iki mevzii 
i§gnl etmiŞierdlr. 500 den fada Al 
mnn lY.dilrlilınUş ve bir çok tank 
ve top tabr'p cdilmiştb-. 

Alman zayiatı bu rJekilde doYam 
Ederse ••• 

Londra, 18 (A.A.) - Fransız Cenup lreslmlıı<le seyyar grup- Sfokhobn, 18 (A.A.) - Brlte.. 
milli komitesi, hür Fransız hare- Iarnnız ve topçu krtnı'arnn~ diie- nova: 
ıketiırln bundan. böyle "dlh'illlen maru hrrpahı.:rruntır. ~ğı Don i'c agağı Volga ara-
I•'rnnsa,, ismi alm:ısmı teklif et- Kum frrtmala.rmm ham hareket ıımda. muharebe azami bir şiddet-
m~ür. • lerinı gllçl~tinniıı olnwıma rağ- le devam etmekte fse de henUz 

1ngilf7. hilkilıncti, bu toklifi ken men avcılarımız hfnwye uçuşlan beklenfünedlk bir hA.di.sc cereyan 
ili bakımınd:ın kabul etmiş ve han ycıpnu.3 ve bomba. uçak1arnmz mu. etmemiştir. Ruslar Maykop Groz
Eız ml!U\ komitcsile n.şağrdnki tn- hnrebe böl"'cs!ndeki hedeflere hU- ni ve Ba.'!di 1't.rol sahalıı.;ına e
rifler üzerinde nnlnşmt§tr: cum etmişt.!r. lkt dUşnınn uçağı r'3Dlek için alma.nlarm şiddetle 

JUstlnye'nln sall.anatmm d6rdUncU 
sene3lnde, Yunaıılılann Tıırkol, çın_ 

lilerln Tou.Kloue lınnlnt verdikleri 
ınedent Türk diyarının bakanı Tu. 
man Hanrn bir sefiri, lmp:uator Jlls. 
lm)eı:ıl resmen zıyaret etmi§; ve bu 
lırıparator He mukavele akdederek 
lstanbuldakl ipek inhisarını almııı. 
rncden! TUrklstandan, lkJ ytızden 
fnzla usta ~ctırilml!Jtl, 

Kendlml1J ne hakir görelim, ne de 
znYlfl.. Bunu bir iman gibi kalbimize 
yerle§tirdlğlmlz zaman, ÇlnU bacıla. 

rm dedikleri bfbl, aanntkll.r cedlert • 
mlze benzer, gllzler kamqtmcı hdrl. 
kalar vUcuae getırlrlz. 

ÇlinkU biz, bugUn garp medeniyeti 
dediğimiz medeniyetin tam ve hııklk! 
blinislylz, O duygu, o sanat, o incelik 
hlllA rublnrımrzda mevcuttur ve ıak 
lıdtl'. 

a - Dövüşen Fransa: MUşte - d1JşUıiilınii.ştllr, tarruza geÇeCC"Ürin.f Azak de-
rek dilşma11Tam Jmrşı yapılan har- Düşman M:ıTtayn k~ havn a.. nizi dolaylarmd.:ı. hUcu

1

m edecek
be Birleşik miletlerle beraber * k~!arına devam etmiş ve üç av u. !erini ve Rostoftan Moskovaya gi
Ura.k etmek UV!re ittihat eden çcgı Jmybetmiştıir • den demiry<llunu ksjlbefmek teh _ 
gerek Franstz toprnkln.rmda.kl, ge. Bütün bu harekata iştirak e<'len l .kesmde bulur.duklıırm1 ~.'mek
rk diğer h.,.rhangi tarnftclti Fra.n- uçıklamnızdin ~·alnrz biri dönme- te idiler. AJ.mo.nkı.r henüz kaU bir 
ı;ız tebaalarının te.k11 etlikleri bir miştir. zafer kazana.mamı'-'lnrdır. Tlmo-Bunun feverıı.n halinde tuban ede.. 

b11mC!I, hakir göruımomeğe, himaye 
Vtı teşvlka muhtaçtır. 

lik, ve tes.1.m olıtınj;'I kabul et~ İTALYAN TEDLIOI çenko ordusu Jağılmamıştrr. Ve 
yen, evlerinde bu·wıa.n bUti.in Yası- Almanlar a~tr knyrpJ.nra u~mak-

Bundan sonra., tank lmalA.tma if&
ret eden Atli, tenkitçiler tara.tmW 
ı;ok güçlük &i>stcrllen bugUnkU taıılC 

kuvvetinin Llbyaıto. İtalyanları bol • 
guna uğ'ratan kuvvet olduğunu ve bil 
tanklarm Rusyada bUyUk bir mUeS. 
elrıtkle kullanılmakta butunduğuoU 
söylemiştir, 

Bayla 
mlbver 

zerinde 
tayyareıerJ 

Kuaus, ıa (A.A..) - I>UıJmaıı uça!< 
tarı pazar gUntl öğleden 80llr& Ut 
gün .zarfında ikinci defa oıarak Hay 
fayfl yaktaırmglardır, Uçaklar, uçak• 
savar topçusunun hUcumne ka,..ılaş
mrglarsa da blı;bfr bomba atılmamı~ 
br. Hiçbir h&dlso olmadıfı re.men 
blld!rlll10r. 

Tahrip edilen Çek kCSyUnün 
adı Amerikada bir köye 

verildi 
Lldlçe, • 1/lltnoiı" 13 ( A.A.) -

llllnoisda bir kOye nnzller tarafın 
dan Cekoslnvakyada tahrip edllmi~ 
olan Lldlce k6yiln0n ismi Terıtmıs· 
tir, Bu milnao;ebetle yapılan me· 
rasfıne 50.000 kiti Jşllrtık elmiş ve 
Çekoslavııkya cicisi Hurhon da hn' 
zır bulunmn,tnr. Mera~lmde. l\I 

Rutvell bir m~ nJı okunmuştur. 
mesajda bilhassa şöyle denilıneı.:ıc· 
dlr.: 

f.idice adı, naıl kuvvetinin in· 
san hflrlycıt aşkını ve bu hOrlyelln 
muhafazası eesnretlnl tııhrip <"<fc· 
mediğini birleşik Amerikaya dainın 
lııı fırla ltıcnk tır. 

Şu katlar var ki JUstıyen (Şaman) 
Türlucrln 'lırlsUyan Wkealne Girer. 
ken !ıırlatlyanlığı kabul etmelerini 
eart koydu. Türkler hiçbir zamanda 
dindar insanlar deg-ıııcrdi. (l) Der. 
hat t;artı kabı.l et•.ııer. Blzıins:ı giren 
Ttırkler, isimlerini htristıyan ısmı L 
111 mUbadere ettiler. Bunların arala
rında yal .:z lpckı:llcr değil, kuyu~ 
cular, mim~rlar ve saire vesaire de 
vardı. Bizans ruaıamelcrlne bakmak, 
o znmanda bu TUrklerln s:ınııtta ne 
kaaar ileriye gltUkJcrını anlamak 
olur. (2) 

Tekrar ediyoruz, Fatihin tıbldeeı an 
tak en eski bir Abldccl olan TUrk elly 
le yapılabilir. Onun ml:nan, reıısarnı, 
ooykeltraşı TOrk olurııa o vakıt bir 
ııamlmlyet, bir milliyet ifade edebl11r. 

tal:ı.rla her nerede olurlaı-sa olsun Roma, ıs (A.A.) - lttııyan ordu_ tndır:::.r. Ti"lloçenko eğer dilşmım. 
lar, Birl~lk m'llcller:n müsterek lan umumt karargt\hıı:ım 776 numa. lnrrıın son 15 gilnde verdikleri ka-
zaferi B.'\ycslnde Fmnsanın kurtu- ralı tebliği: dar kayıplar verdir:meğe bundan 
hışunu temine c:ıltşa.."'I biltUn Fr·ın El!lemeyn b61geslnde muharebe sonra da muvaffak olursa Alman-

Çeko!!lovok cumhur rcf,i ~f. 
. Bene~ ıle hu mnnasebelle bir me· 
~oJ göndermiştir. 

Çin rwmamclerine bakılacak olu. 
nursa, bunlarda tam m'!ldent, t~ek_ 
kUI ctını, b r cemJyet tarlf eder • 
ler, (3) 

Bunlarbilhassa kakınacıııkta, altı. 
nı ~!emekte, pek bUyUk blr maha • 
rcte 11ahlp bulunuyorlardı. n:ıtıın bu 
ı.ıanatınrı İmparator JUstenyenln, 
TOrk ht\kanına gönderdlgi sefir, hay. 
rcUc seyretmiş, bunların. Blzaruıta 
blr eti bulunamıyacağını yazmır• 
tı.{4) 

Demek kl Türkler sanatta, Bizans 
tan ~ok Jlert .bir mevkide idiler. Bu 
8&nnt.kll.rlar Bizanııa geldikten so:ıra 
imparator Ayaııofyayı hı§ayı dUl}Un • 
dO. 

Bi%lm bu dU§Unceın!zi teyft eden 
diğer bir nokta da Ayasotya.nm, Bl. 
%alla mimarı tarzında in§& edilmemiş 
o1maSI, ya~kl& !rant denen medl 
Tlkrk mlmal1 tarzmda olmasıdzr. 
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Kanadaya Amerikan 
askerleri çıkarıldı 

Ottavn, ıs (A.A.) - Neııredllcn 
bir tebliğde §Öyle denllmektedir: 

Birleşik Amerika hU!rometi, Ka • 

nada hUktlmeUnln muvatakatllo Ka. 
ıuı.daya sllAhlI kuvvetlerinden blrılk. 
ler gönderm4Jtir ve gönderecektir. 

ııız teb->..a'arm'll mflıvel'e kam ~s. lcr §lddetıe devaın ctmlşt!r, Burad~ !ar ihtiyatta bulun:ın taze Rus 
leroilderl mukavemetin sembolü - mihver kıtaları dU:ımnnın tekrarla. ordusunun önü!le pek yor~un bir 
dür. drğı hUcumıarını geri pUskUrtmu,ıcr hnlde ıre'eceklerdir. Bu ihtiyat 

b - Frons~ millf komite~!: ve dUJJmana ta.ı:ık \'e lnunca ağır ka.' Hus ordusu ikinci bU:"o'lik m.ul:ave
DövUşen Fmnsa.nm 'da.re cxllci or. yıplar ~rdlrmııııc:-dlr, met hatt..mds bulunmaktadır. Dik
gcnı olup mUşterclt dUşmana kar- Hava hUeum teııklllerl yapııan ha. kate z.iyarle:ıHc mvan o'an blr nok
~ı ~·apıla nmıı1ıar<:beı.!e birlc~ik rekat esnasında dUfn'lanın gerilerin". ta Y:ırdır: Şimdiy• knd:ır Almıı.n
mi1Jct.!crle i')>birliği ynpmıık llıcre de yangınlar cıknrmışlar ,.e bfr çok inr yaprlan muharebelerde dnlm:ı 
itti.h[lt cd~'l F:-:ınsız teba:ı!arrnı motarlU tnı:tı hareketsiz bıra'cmı~ _ ustiin km'Vetle':' kulla.nmışla.rcJrr. 
harbe i~tira.1<i netices:nde teşek - lıı.rdır. Alman avcıları hava muhRl'e Jlalbuki R~ıslann ~:ttikçe artan 
kül elmiş ve Brit.:ınyn hükümeti bclcrlndo iki Kurtıs dU:;lirmu,ıar:Slr. kuvvctlcrl ve.rdır. Bu garabet nn-
nezdinde b:mların menfaatlerini ' rak su ı:~:<iJde izah edi'eıbilir. Rug 
temsi letm 0 kte bulunmuştur. N lar haya.!i strat ej~k tölg-e!erde pek 

---o--- evyorl< büyii:C kuvvct'er toolı.ı.rn:rılardır. 
Bulg~:-istanm Berlin elçisi Alman!ıırla oonun3 k"<lar çarp•~ _ 

değifti civao ında mnk için bıı bölgelecJe beklemek. 
of~a, 113 (,\,A.) - Bulgar is. \ - ~ecHr-·~r. ı 

tihb.ı.rnt afan'm!m bildirdiğ ne ı:;ö
re kralın imz:ıla<lığ1 bir kanırnıı
me ile M. Slın\'ç:o Bııznrof Berlin 
elçi! iğı.ne tayin edilm.intir. 

Yeni elçi son Fnof kabineshıde 
ticaret n:ızın idi ve 6imdi Sofya 
Unfver.S:teslnde statJstik profesiS
rU bulwıuycmlu. 
Amerikalılar çok Jruyyetfi 

bombalar imal ettiler 
1.ondra, 13 (A.A.) - A.~erl

kalrlar iki tonluk 1ngi.liz ibomb la-

Ea~ .. a trarın:r 
er,, liEl~- Alm n tebliği 

o----
ingil·z tayyareleri 

l§lal altındaki Franıada 
asekri hedefleri 
bombaladılar 

J..ondrn, 18 (A.;\,) - Hava nazır. 
lığının pazartesi tebliği: 

BugUn öğleden aonra Boston tıp! 
İngiliz bomba uçakları Spıtflre uçak• 
tarının ltU\'VCtll desteklemeslle .e.t 
lo!lyada garlara hUcum etınlg~~rdir. 
Daha baokn Spltflre tllolan Abbe • 
ville b6lgesl Uzerind-: hlr kcJI! taar. 
ruzu yupmıtlıırdrr. 

A vcıtarımı7.dıtn 81\ nokııandrr. 
PARJSE NAkL!:D1LI!:N 

ALı.'fA LAR 
Londra, ıs (A.A.) - !nı;lllz tay • 

yarclerinln d!lvrlllğil Kolonya §ehrin 
<len tahliye edilen kıı.dm, erkek ve ço 
cuk 60.000 Almanı~ Parl.ae geldlklı-
rine dair olı\rak Londraya gelen blr 
habere gOre, bc.nlan yerhı§~k 
için oteller ve aparbm&nlar mtl.sad'"'·' 
re edllml§Ur. 

Buna da •ebep neydi? Tarihte 
:r.ım:rorı ,.a.zılnn fakat A.det hlıa.tına 
.ııoyıan ~uı olıntyan bu mimarlar 
Bı.zansta yetl§mlıı olsalardı, buna B~ 

Herg Un bir karikatür rından iki mısH kuvvetli fev'kaıa-
~:=:~~:;;:,=;;;~~~:~~~I de bomılxl.lar imal etmişlerdir. Bun r· lar ÇO'lc n~kt.'ll'larda olarak Jngi !. 

Llzbon, 18 (A.A.) - Nurand!!la 
iBntlndekl I'orteki:z flilebt Nevyork cL 
varında torplllenmlı olan Polybhenus 
lshnll Holandıı vapuru mürettebatın.. 
dan sağ kalan onbo§ kl§lyf dah:ı ka. 
raya çıkarmıştır. Bunların arasında 

Hoıanda vapurundan evvel torpille • 
nen ve bu vapur taratında.ıı kurlan. 
lan İngiliz Nordland vapuru mflret. 
tcb.'.ltındnn sıığ ıkalnnlar dl\ bulwımıık 
taydı, 

rna,ra~aıı 1 in('[ "'''/nılo) 
taarrutu neticesinde dUıman mevzi. 
leri yarılmıı ve ormanlar içinde ya _ 
pılan çetin muhıı.rebeler emıaamda 
blrçok piyade ve .süvari tUmenlerile 
bir zırhlı llva.ıır çevrilerek imha edll. 
m!ştlr. 11 gün suren bu muharebede 
30 bin esir aımm~. 218 tank, 591 top, 
1801 makinelltUtekle mııyn at.ar ve 
mWılın miktarda harp malzemesi ele 
geçlrilmlı veya tahrip edilmiştir. Dllş 
man ağır ve kanlı kayıplar ve~. 
tir, Esir ve ganimet sayıst aaatten 
saate artmaktadır. 

Çin e Japonlar 
ııerUyor 

r..ondar, 18 (A.A.) - Çlnde Japon 
kılalım Keklyang eyaletin<H Da.IL 
çanga doğru flerUyorlar. Japonlar 
bu lfmanm Hl kilometre cenup doğu. 
suna asker çıkannı§lıi.rdı:r. Bu ıruv. 
vetter de ilerlemektedir. Sahllde l"U. 
cağa da asker Çıkanlml§tır. Bu ~ 
bef aene içinde iki de.ta el de#folı.r . 
ml§tır. Japonlar Fucağ nehri afstnd& 
Fuça ıı.dıumn zaptetml~lerdlr. 

tereye A"Önıicrı1mekte<lJr. 

İsveç, bitaraflığmı silcihla 
koruyacak 

Sf.okbohn, ıs (A.A.) - Stctant: 
İsveç tarafsızlığtnm lbln.JI mesele. 

a! hakkıntfa demeçte bulunan Isveç 
mUdafaa ı~azm Skoeld şöyle demf.t , 
:ır.: 

".F.lksertya bu hareketler istikamet 
onşırmaktan ileri geldiği Içln l!!7 eç 
bUkfımelJ, topraklarımız Uzerlndıın 
geçen yabancı uçaklara şimdiye ka 
dar ateş ıı.çmnktAn imtina etmiştir. 
Fnltat mesele, muvaaaıa yollarımız. 
tehdit edcıı dcnlzaıtıle.n ~ne gelin 
ec tamamlle değlş!k bir mahiyet al. 
ıflnktadır. Bu takdirde denizlerimizi 
slltıhla mUdafaa etmek mccburil'ctf.n_ 
deyiz.,. 

Ml!ıver membala
ra a gire 
(Baılaraf r 1 inci ıayfada) 

BERLl.~ TEFStltDE BULU!\'UVOR 

8'?rlln, ıs (A,,\.) - Yan resmi 
·bir kaynaktan blldlr!Uyor: Zıya PQ§a'Jan: 

· Mısırdaki Britanya ~cıgal makam 
IArmm I\:ıral Faruk llzcrinde baskı Ne kanana, ne ccbr.O dra, no ııun.. 
yaptıfı halckındakl ıaylıılara kar ı kAra t:Abfdlr: 
Alman hariciye nazır!tğı v:ız!yet aL; Bu bcndergeııııe herkes d1rbem)l 
maktan lmUna etmektedir. d1nlr'a t4bldlr. 

Aklbotıerl 80n derece ağır ve va. GJderı g-elmM:, gelen mn,kQkcJ!Hr, 
hlm olabllPcck bu riya vet edilen M.' bll k&dl'lni halin. 
dlae hakkmcı;.burada mevr..ık malt\ nu 'dehrtıı ~_net.ti :ııevıa bütltn 
mat ..Yoktur ,,... • - -

elkAr'a tAbi<!lr. 



---- .. _....,. ~-
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~~~11 tEllilCM=l:ıtil\~atrM 
daha çok harap TACiRLER FEVKALADE KAZANÇ! Milit Koru~ma 

~•hp?.1!~~!1ıa.r=u VERGiSiNE TARAFTAR DEGiL!, !~~~:~~f!~~:r 
Uraue inhl af etm .. lttdllr. tıd m•ı- H d ı . ....,.;t ld 1 ı:~ri_;l tn:rnfı.n nesrettJği resmt tr.b- arp 0 :ı,r ....... e meşn.ı şekı e tlzerc dö:-t vilıiyetten üçer klı!li- Dc.wvlet Jlıııı.nla.rında memur Lüt. 

lıgler birbldni yalanlnr malıi~d- d~ ol~a f~t.a knzançla.rrn muııyyen lik h~yetler seçerek 12 ki§il:k lf.ır fı Ve.ral-"}·crU m31lar pazarlarının 
te değildir. iki tar:ıf da harbin l:ır nısbctinden vergi s. nınuı..cıı içın grupu Ankara.ya göndcnneKe kıı - Bahçekapı §Ubeılbıden devlet linıan 
Uus toprakfa.rı Uzcrinde ~i11le- l:ir pl'Oje hazır·anacnğı haberi ls- rnr vc.rmi§lerdir. Bun'a.r, böy"e blr lan memuralm için 175 metre 
hlesl hak! mda oldukça :ırib ma. Uınbul, İmıir, Ankara t.s.cirlcrl a- kanundan va.zgeÇilmesini rica ede- ı amuk.u mensucat 2.larak kah~-
lurnat \ermeltteclirler. ~:ırkta lın5• rnrmda tclA13 sebebiyet vermi§Ur. , ceklerdir. cilik yapan Ali Asgar va.sıtasilc 
layan t"-Srruzun harbin SC} ri Uzc- Tacirler, Çukurova da dahil olmak bunları muhtelif kimselere ytiksck 
r nde nasıl bir t.~lr ~ apımı..;rm, fıyat la sat.ml!jttr. 
.. "Anth.·on" bir kere daha Gu"'zel Sanatlar Yaka.'--~- 8U"'1ub.r ....,,_ ik' nu "'-Us - Alman harbinln nrtık ı.nti ' ·~l.AI~ '-" • uuı.ı. ı · 
ısafiıalannda bulunup bulunm:ıdı- te~11il edilecek Akademisinin yıldönümü maralı m't i korıumu mahkemesin-
ğ•ınızr bagtlnkU ~rtlar itinıfo fıı. Maarif Vekıli ffiısan Ali Yilce!in Gilzel Sanati.e.r Aka.demi.sinin ce 3 rr ay mUdde-tle hapse, 100 e?' 
kl~ar e<len taar1112 henUz 'azılı 60 ncı ''tldônüa:.ü, önUnıüzdcld cu- lira da para ~cz:asma çarprlmışlar-
bl milsaadesile Devl t Konservatuva- " dır. 

r fikir \er b lec k blr ı.ıırnı.terc n tiyatro he::..etf t.unf:nılan An- ınartesi gilnU mektep binasında 
l!ahip deTildlr. merasimle tesit cdl ecek, arrlnn Bandan ba!}k:a. Meddiyeköyli cad 

ı, tigon ıJehriınız1e beşinci ve son ~ • ı d 3 2 d k J k sergi ""ezilecek ve vali tarafından c:.es n e - numara s. asap ı 
BugUn'kü h:ırplerin gayesi arhlı 

llle\afcleri i""'a! değildir. Bilh:ıs
ha Rusya gibi geniş arnzl üzerinde 
Ya[ll)an ha.r ı.ctlorde göz önüne 
alınacak nokUı ne bir t-0prak pnr
çaa, üzerinde durmal•, ne ele bu 
f-Opl'ak partıı.sı Uzerindc ~rlemck-
1ir. On~ e bUylik ı.m'\ etlerin imba-
5ıclır. BUyUk Jrun et' er bu lıarıı-
1erle imha edilebilir mi? nıına bu
~lin e·im'zde nte,·cut ma1iimatla 
hlııun tmeye imkan yoktur. Çurı'kü 
ıı:ıaltt:::.n h:ıl'bi seyredenlerin k.ı
laktarma gelen haberler, muharip
lerin birbirlerine '\C b:ırokalormıt 
~ apınal• lsted.il,leri telk!nlorc ınü-

olarak bil' d!,:fa dnlıa tcms.l edile- "' u..... t:'- 1 1 Ah ·ı mektep b'.ra.Dsmda bir Mly ziy· ~ ... u uı.u'l"C .uoıı;; nıeşgu <>an me ... e 
ccktir. ,... a.ı... D k 'ık ha la yük verilecektir. Gece l'JeZt 21 de de ursun asap . yvan n • 

Tem.sil günü 16 temmuz per. ~·;ne mektepte AnH .......... temsil e- sek fiyatla satmışlar, milli korun. 
eembe gUnlirlür. Antigon yine Ses diJ.ecektir. Wl!)U&• ma nt!ı.hker.neai tarafın'3an 100 er 
~:lnemn.smda ve saat 21 de temsil lirn para eczasile 3 er ay hapis 
edii ecektir. ceu.ıSma ça.rpılrr.tşl~rdır. 

Fınncılara gören .un eksik Eeyoğlunda Asma,mıesçitte ma-

alt haberlen1lr. na haber1er hnr. 
bin seyri hakkında bli~ tik i~tlrl 1 ftl
ı .. l" yııpml\') a mlisa:ı<ll' edecek ka
dar hakU<at hl e~ine sahip de
illdtr, 

Ruhsatsız ev arayan bir 
memur 

Sirkesi maliye kıhsil şubesinde 
memur'uk yapan ı~ehmet, Cağaloğ 
lunda Huriye adında bir kadının 
gizlice kömllr ve men.c;ucat s.'lttı
ğmı h:ıbcr almı~ ve f}ul>es!ne ha
ber vermeden c·ıde bi.r arama yap 
mn.k ist~miştir. 
Kadınm polise mUracaatJ !11.erirıe 

y~l\al ınan Mclı.."ltet, ildnci as'iye 
ceza mahk~esinc veıil~tir. 

--:-<l--

Bulgaristando.n kömür 
getirilmesi tekrar ba§hyor 

Bıınun lr.fn bu ... ünkU muharebc
lerln seyri. yarın iç:n. bir m ltyns 
'•titeslnl görmesine imkii.n ~ok-
hır. Bıılgaristana motörlerln i3lem<ı. 

Ş:ırk cepl~cslnde Alman kuwet- sine izin verllmi~ oldııj;"Unda.n :mo. 
lerl bü,ük ku'\'\etleri imha edeme- törlE>r kömür gctlımeğe ba§1aya-
d• ~ caklardtr. 
ıği, falmt ilerlemekte llernm etti- o·· 

fil takdirde lıliy~'k mcc;afe ummanı . _ıger ta~ lst~~ul3. 50 bin 
l~in<Je ~eni ldlometrcler kat.edil·] çeki odun temın ediinüş, İstran
nıı~ olacaktır. Dunun nctJce 1 ne cada !st~~ul için 50~00 ton ?1"nn. 
ola.hır ? gal komlU"'l ya.prlmega ba~ an _ 

ır. n-..ıı;t.ır 
Runun neti~I Rus orflularınm · 

l.:raHarın arka.cıınıı ~ekilmcı.eri ,,.e Hı-ız h --o-1 hk A oldu 
l'llUdafaayı orada kabul etmeleri •.. ama ma um 
olur. Bu taltdirde yine hıı.rp blt
nılıı olmaz. Fakat böyle bir hal vu
l..11unda hımı stratej sinin ortaya 
llt tığı ) eni \'aziyetlcr meyclana çı
kar. 

Alman ordularmm Rus ı..-o,'Vet
lel'inl lmh'l c ~en dahi Uraltann 
arkasına atmalan Almnn ta'.\·yare-

MeydancrJtta ha.mallık yapan A
lı, bir ml\şterinin ~ımak Uzcre 
emanet ettiği mr çuval manUfatu
rn eşyasını kaçıra:rnk muhte'if kim
selere eatmrş, dün iıkinc:i a.sliyc ce
z:ı. mahkemesince bir sene müd. 
detle hapi.s cez9srruı. çarpılm>§br. 

1erlnin Abnan ~birlerini muhafa- Kazaya kurban giden •oför 
r.a gibi ,·a:zirelerinl koln.ylnstırır. :r 

Ali adında bi,. şoför cvve}1d grw 
Samn.tynda otomobil:intn lfıstJğinı 
r:i!firirken tekcrlclrten fırlayan ue
mJr pa.rç:ısı ba.'.:}na iı::abet etmiş, 
kaldırıldığı CrrahJXL§a hastantsi~
dc de hızla y~aynmıyanut olmilş
tUl·. 

veriliyormuş ! nifaturacı Tomıuı bir met.re kuma§ 
B:ur fırt!lr."ln.r, ticaret vekAletine tan bir Tıraıinn f~zla ihtı'knr yap

mUracaa.t eder~ topttk mahsul- mış, 3 ay hapla ı ay dükkanının 
lcrJ. ofi"lnin 72 Jri.'oluk Ull. çuvalı kapııtılmaınna ve 100 lira para 
ycrıne çuYa.lln beıu'ber 71 ki oluk cczasma çarpılmış.trr. 
ıın verdiğini iddia et.mi.slerdir. Ve- Aynca :Mo.hrnutp:ışadA. Eıniroğlu 
M 1et, ofise vaziyetin tahkik edil- hanında 6 numarada e~ns tica-
mesini bildi .. m~. reti yapan Ester de pahalı kolon-

--o-- ya eatmış, 10 lira para cezasına, 
Buz satışı gene ihale rn gi!n de dük~iinmr:ı 'kapatılma. 

edilecek f'ına mahkOm etlilmiştir. 

B~y:'ere buz tevz1 işini beledi
ye doğrudan doğruya kendi te{;ki
i8.tile ) apmakt.aclır. 

Bay.ilere !kilo başrna 10 para 
knznnç bmı3ulınakta ve fira kalbul 
ecrımekteair. 

Belediye dört sene icin buz na. 
tt§mı yeniden !:lı,lc- ~ecktir. İ
haleye girmek iç3n 20 giln mUd -
det brrililmıştrr. 

Şekerin temizliğine riayet 
etm?yenleı· 

DilttA.n1armım önlerim temlr.le -
m ·~·en, yollara. ~ atan 72 ~i 
belecttye talimatnamesi hükümle • 
rine göre yıLdn'mt cemsma çarpıl
mıştrr. 

--0-

600 gram ekmeği 100 
kuru~a ıatmıı ! 

----~----

13 yaşında 
bir hırsız 

Uç ay hapse mahkum oldu 

Mehmet admda 13 yaşmda b·r 
çocuk evveL!ti gece B:§'iklngt.a bir 
evin damına tırmanarak kurşun -
lan sökmilş, bun1an doldurduğu 

çuv:ılla ktu;:at1k"n ya.ka.bnmrııtır. 

KUı;ük hmıız, vcrlldlfi a.s'fye i
kinci cem m:ı.hkeme~lnce 3 ay mU<l 
detle hapie c~za.snuı. çarprlmıttır. 

Gümrüklerdeki sahipsiz 
ithalat eıyası 

~i.mdiye kadar muhte1if sebep. 
]erle gümrllklerüen cıkanlmamış 

ıth:ı1at qyasrnm haz:ne menfatfne 
olmn.k Uzcre 1atılmn.sma başlnn
mn:ıt.ı. Satr~lar, bu akfam eona e
recektir, 

İki numaralı mili korunma mah 
kemesi bir müddet e\"Vel, K'l'istal 
gaz'n(ISun sahibi ne ga.rsomınu MO 
gmunlilc ekmeğ'l 100 kuru~ sat -
ma.k suc:unda.n para cez:umııı malı- --o--
k~m etmiş, gn.zinonun da bir haf- Tütün kongresi 
ta mliddetle ka.p~tilına.9Inı b.Ta.r - Tiltün kongırcsi bugün saat 15 
ıa~tırmıştı.' 
Kanır t~myiz mahkemesince tn.ıı- de mmtak!l tlcaret müduı "üğünde 

<i1k olunduınmdan ga-ı.ino bı•gUn _ topfanacaktır. Kongıre hazırlıkla. 
!erde bir hafta müddetle lkapatı- n t~:ı.rnlanınlfllr. 
locaktrr. --o--

--<>-- Altın fiyatlan 

Büyük otellerin 
medeni vazifeleri 
Eski TUrldcr: 
- Bir mu,lllet, ?;;. na fhattea 

yeydir! 
DerL!nll. Ba at&'JC!rU, iManlımn 

JUla değil, olaylarla yola geldik
leı1nl n.ııln.tır. Gertckten de i~, 
böyledir. Çok kere tuttuğuuuu; 

yola, yüksek bir anlayış T"e tecrü
be tepesinden bakmayız. Gcmlml
ıfn kaptanı talih, pusulamu: ıesa
<liiftilr. Kim bilir hangi gafil ıta
irln: 
"A~ yelken-1 tew:kkiilil, yan gel, 

sa.fana bak., 
mısrnmı kendimize ömek tutruu
r.ıuz. Tutmu?u:r. \'.c bir kerecik ol• 
l'Uft1 bu tairin, çe\'rem.Jzdeld ber
bat lnanıslarla alay etmesı lhtinta.. 
Uni dtt,unmemiııi'l. 

Dikkat edinn, her kencllmlze 
gelHı, mutlaka bir hayat deninln 
netlce9idir. ASTrlanlanberl bizi ~ 
Jandrran, kendi anla~n delil, 
basnnm ~rphğmnz kar.& kaY91an 
oldu. 

"Ecel" 1, 8a.knıı:lmaz. hiç bir ted
hlrle 6nftnden ~ılmaz bir lnlnet 
eaymıık ölllme kı!'ŞI her tedbirin 

Zincirlik ayada 
bir ceset balanda 

DUn aa.bah Zlnclrlikuyuda utalt 
yolun lGO metre açığında derlA blr 
kuyuda, bir erkek ceaedi bulwımut • 
tur. Yapılan tahkikat sonunda oeM. 
din Zlnclrlikuyudıı. kasap aokıı.ğmda 
12 numaralı evde oturan Ye maarif 
mQdUrlUğünde odacı 818 doğumlu 

Hllaeyin olduğu anl&fllDUftlr. 
HUııeylnln bu kuyµya nasıl dU,Ul. 

A'tl tahkik edilmektedir. 

Bir bahçıvan ağaç\an 
dii§erek öldü 

Sa.rryel'de lapanya Befa.retha.ne
Sine ait ba.l.ıçede çal.Jt:ın 58 yaola • 
nnda baJıç:van Dımitri dUn alt • 
~am ağaç buda...Jten dilpU.,, batı 
taşlara ça.rpa:ra.'k fect bir ~ekilde 
ölmliştür. 

Hi.dloe etratmda S&nyer m.Ud 
delumumiliği tahkikat yapmap 
beşlammtir. ----o---

V ali Ankaradan döndü 
Anıkarn~ gidt"D vali ve beledi

ye reisi do!üor Lütfi Kırde.r dlln 
şehrimize dönın:iştür. Vali Anka.
rada tstanbıılun muhtelif iaşe iş
leri etr.afıncla nlfı.ka.darlarla teınas 
ederek esnslr lmrnrlar alnnııtt?'. 

·----<o---

Dün lstanbulda hafif bir 
zelzele oldu 

nihayet iclz )mlacağı haldkat.in 
~lemi! ~ b:ıJmnmdan be 
uman doğnıdar, fakat hazan d 
ba tellkkl Urıdl te<lbll'SJ%li!tlerlmi. 
d örtmek llt>nından doğmıı~tnr. 

Biz, kettdim'td avutm:ık iri 
bö)'le 96y1s ve aöylc<filı,erlmiz 
lnnmrıı. Bahnuı bıı11adığl daltlka 
da hekim gelse, ilaçlar kullanılsa; 
acaba neüoe yine böyle mi oıa-: 
eırktı! 

Heldmlerlmiz.ln sayım ve yett,. 
me tanı lsend.ilerlnln her idare 
dlz'I bapnda balmunalar:mı eağ. 
layaeak kadar müalt olmamakla 
beraber nıtmait olan yerlerde ele 
b•nlarm hizmet bö1gelertne ayni. 
malen lm91D"!AD değlldlr. Koca blr 
"P~u,, bir Tokathyan veya 
Mr Parkotıel gibi hean bir gere
de J&klerce can toplayan bir yerde 
bir 11-a doktonm ve ~Uk bir 
eazurb bir ~ynlk saat. hlle uy
bolmala ma vercueyeu fe'\1mlide 
ı.o.rde ı. JVdmıı yapmuı itin 
ham:r balanduımakta ne gftplik 
gelebilrf 

Hakkı Süha Gezgin 

14 temmuz bayramı 
Bu ıene Franaada meraıim 

yapılmıyacak 

Lcmc!ra, 18 (A.A..) - Alman ha'ber -
lere gere btlkQmet bu Mile Fr&neız 

mllll bayramının lnıtlamnama.ama 

karar nrmı,ttr. Fakat general • 
Golün mnn komiteainden mOzaheret 
gOren gtıdl mQttehlt cephe o g(ln, 

lfPJ altında bulonmryan Fran.1ada 
teııabUrler )'apı1maın lçln f&&Uyete 
geçmlfUr, Londradaıı radyo tıe yapı. 
lacak neıriyatta Fr&Mtzların evleri. 
ni bayraklarla aOalemelerl istenecek. 
tır. 

ALMAN A8KERLEBlNE 
BAK.AUT ıı:DENLEB.lN CEZA8J 

Lolldra, 11 (AA.) - Parüı :radyo. 
suna göre Parı.teki Atman pollei ta.. 
rafından nepoedilen btr tebliğde Al. 
man ukerlertne ~ edecek Fran 
aıztarm &Uelerfne brfı §iddeW mı • 
ııilleme tedbtrım &ltnaeatı bildlrU • 
mektedtr. 
Tebliğde ,ayte deniliyor: 
Hakaret n1a baltalamadan §1lphe. 

ıı Olanlar ıo gttıı 1çlnde tenıf edil • 
medlft takdlrde bunların aneıertn • 
den 18 yqmdan yuk&n olan erkek • 
!er kurfUn& dfzUecek n kadmlar &. 

fır 11ıere g6nderlleeekUr. 17 ya§ln. 
dan k11çUk olanlar ıslah e11ertne gön 
deril6eeklerdlr. 

lirallann gerf<ıine çekilen Ru~ tav. 
Yareler! artık Mil Almnn~" i c 
11'e gut olar.ak ''atlyeti eltle ctle
lllet:lcr. Bn uretle Almanyanm 
Şuk cepheslnden tı!.sıı.rruf edeceği 
tayyarelerle ln~Utereye salılır
l'llak <1ansı d ba l.-ıı\'\ etli olnrnk or-
1 ~·a. ç kar. T&b.i 1 gilterl' de bu
na karıtı btiytllt gruplar h:ılincle \1-
tnanyaya ve arp Avrup:?.sı şehirle 

Vsltn) a mü."ideiumumıllkçe e:kon 
muş. crsed!n defnine ruhsat veril
miştir. 

Bir çocuk pencereden düttü DUn bir a.ltmm fiyatı 31,80 U- lııtanbul, ıs (A.A.) - Kandilli ra.. 
Kum~apıdıı !brahimpaşı sokağın ta, kiU<:e altmın bir gıram fiyatı aathanesı bildiriyor: 

Macariıtanda yiyecek 
miktarı yeniden azaltılacak 

rine ıdcın e1t>r. da 3 numnmlı evde oturan S rVis :ı:e 438 kunıştu. BugUn yaz saati ile aaat 10 u f52 

Alma.o ordulan Rusy:n, Urana. Usküdar meydanı ~~mrtud9.h' birl.'iiıı~--1 yn.,.ındak~ ~ızı Petrol tevziatı baıladı ::!'k:ayı~e:3;°~;şetı;.ec~chp~! ':e:=~~ 
~ arluı"ıns nfar}al'S!\ mnlmreb~ Ü a ' ev \:r.wın ~ert'S'ı.tıcıe?ı 

1 
sküdar mey~anmm son kıtmı- ı:ok:ı;;n baJcar:ten dlişmU"I, ağır su- Bu ayın petrol tevziatına baı- ilesU rasathaneden 140 kllomette 

? hayet bnlOU!J.Z, fak:\t İn!;iltcrc nm yapılmam ~i dün 36 bin Ura. tt ı k h 1--' ı tır F' ı bi ·kı l"t mesafededir. Çok hafif olmakla be. 
J!;ln hlc de hn rırh 11,.rılmı.vnc"~< ~e .e ~-ar.ı anara astaneye .ıus.ı- anmll} . J.fi er r Ye ı şer ı -

ya ihn1e edilmi .. tir. c.m :mı,,fır. rcUktlr. rııbcr şehrim1::~0n hlssedllmlştir. 

Şl"ldlde Almar. t.:ı:n-ıı.rcleriııio h:ı- -===============================:-::============================= reket serbe">tis1n~ sa}.!p olmasını • 
•~rnln eder. 

Sark r.eplı~indeld lıare:keflıı !m
"'Unle"dn bU\ ült i:rh:ı hnrp' ıi h" 
lini a 'dığın:ı ıt:ı•r malrımnt <la mc'. 
"Ut olmadıP.m!\ ~öre ~arkt.a.ld bit.
el .. Jeri garp or<Ju.,unnn ve I':ritan
~ a a<l:ı.lannm t alıril (nj dnha ~iı1-
<1etlendlrec,,.Jt bir m:ıhhctt"clir Bı.: 
Clin 1 in \"RZfyet hn ~eri ezd~tlir. 
Jl,..11,j bu ylizı'lon g:tM A \"l'lHl"Sın
da tncı fa~ U"ffinı1e k lm:ı' ah.lir. 

SADRI ERTE.fı1 

SiAaqet'ef!: 
1111 cau.cie ı i olma ! , 

Ak u 
t llddid 

ın Yetı n "I it ra alm rak dilz . 
lıldl vr asfaltlandı. 

Fakat z. f tabak ı daha donmı · 
bt.c vakıt bulamad a sıc darın te • 
111riyle bUsbtitün eridi ve cadde ~Ll • 

Pı kan bir hale g .dl. 

Su caddeden geçip dt'.' ziftlenme . 
n lınkt'mı yok. Bu yU n evle .. 

l'n1zd ınerd ı: den oaaıanı:ıuzın 
\ r ncıı.ya kadar her t raf zırt 

I' Ddl 

A\'tı manda cadd dU e ı.;ı ,kn 
oııra bUt n v sal ı naklıye t ltr n 

nuradan n ye ba 1.1\dı ve daha ım 
u y nl ynp lan yolun Uz rı -

r 1( ıztl'rl ha!ıl cldu. 
ön ınt koruz. • 

B .raz da Kıva.non mabedine gire
ltm. Bilyllk t~I rd:ı.n yapılmış yol 
l.ıı:erinde Japonların Geta deci kle. 
ri tahta a)a.'.tknplar çatırdıyor; bu 
yolun iki tarafmdR mııkafü!~s eş
'-a satıcıla:rnım rekHimlrı derr.ek 
elan renk r~nk l:xıyr:ı.lclar dalga
lanıyor. Bir çok gUvercinler ma • 
bet üzerinde ucu§Uyor ve clvar
llaki pngot.hrrn minimini çaniarr 
l zerine konuyo'"; blivilk m.abed n 
lıUtiln direıcıeri l!i1vercin yuvalat1 
ile do ı1 1ıır, mabet büyüklü~li fü
lı riyle insanda huım uyandırob!-
1 : fakat mim~nis1 kaba ve inş:ı 
malıcmesi manasızdır, Volkan ağ
zına bcnuz~yen ~il}}tin kocaman 1ki 
bronz frçICl ı olukl~rdan e.kan yağ. 
ınur su"arı toplanır; bu lkisi ara
mda geni~ hır !:!ihn.nlrk vard.r, 
bu .. ahnnlı"m 1ahta merd'ven!er. 

mm .::ın diye bnkır ı:cmberler' e 
kenarı :umştır; t,.pnde ejd~rha 
ekUnde iki bı:hurda.nlık vardır. 
dındar Ja.!)Onla.r ge<'erlrcn 'buraya 
lıir t •!a.m günlük atarlar. 

M.,lıcdia içerisi: bir pazara, Mr 
·arp e"ya mUzesine, bir satış sa
lonuna, bir ha'e. bir nnbara ben-
7.•r, faka ttıir mabede benzemez 
l'" seme geni~. fri Uıhtnlardan ya. 
pılmı tır, cili!.sızdır, yıkanmamış 

ve s \prü 'memiştir, Uzeri pis l:a
~ıtlnr boş sigar:ı p3.ketleri, yanmış 
kibr tler, rüzgaxm getirdiği ÇÖP

ierle dolud11r; mabede gi"rerkcn hJ11 
kimse ayskkab~:ru çrkarmadığ: 1-
çin zemin kunı bir ~amur tabaka
~a i1e ö til''ldilr. GüneıJe karsı a.çtk 
l-ir duv:ırdan ışTk girer ve rüzgar 
k~ığıt fenerleri sallar durur. Kağıt 
~...rle.rlıı-ll'ıınmd:ı .hav.!U'8 doğru 

JAPONYADA GÖROOKLERiM 
Yazan: G. Wenlersse . Çeviren: Muz.al/er Esen 

5-
ytikso1en b=:ılonlar YB.rdtr. 

Direkler ve duvıı.r·ar mabuda 
\•akfctl lmi.ı) cfJY:ı. ;Je clo"udur; bu 
('Şyn arasında en ziyade gör.e çar. 
pan eski Japoa:. tablol.::rldır : Bu 
tv.bpol:ıl'ın zemini yaldızdır, üze -
rinde ~riyetlr> 00.imiyolnnn as
lnn arla dövü.melerini gösteren 
re.,im'er vardır. Bu tablolar nrn -
ı:ına yenil~ri de knrr:ı r, hatta fo
to~raflar bile v:ırurr. MabedP h~
d .·c edien len makbul fotoP,raf Uç 
dıre-kli, bac:ıh, zn-hlı rc-Eim *"rldir; 
bu hediyeler ar:ı.'5mda her devre 
ı.it her çcdtt«ı e"ya vardır: Bır 
merdiven, b'ir obil.s ve Uzerinrte ma
nası bir tiirlü çözlilemiyen "Sp.rit 
of Jap:ı.n 2548 y~,, yau.ı bir ça-
1!:.r Mat. 

Mabet kü.çilk hlierelerle ciolu -
dur, bu hUc:-elerin önUnd.c koku'u 
l"ilçUk ba!mıımları yanar; parm"k
Jık lara dindıı.r J:ıponlrır beyaz kA
ğltla r bağ' 'llllI§lardır; şüphes'z be
yaz temizlik timsali old•ığu icln ter 
cih cdilm ı;tir; fakat üzer' erine 
konan güvercin pisliklcrkıdcn bu 
k!ğıtlnnn temi'!; kala.bileni yok -
tur. 

Mabottc beyaz dişli, ltmnrzr du
daldı, ı>Vl!l.k gözlU heykekiklcr 
de bulunur. Bunı13.l' sağlilc me.bu -
dunun heykelleridir. Bu heykeller-

elen b'ri ine: yi.in b'.r gömlek giydi
x:lmiJür; her hslde sağlrk mabu
dunu roma'llti.zmden korumak için 
o?Fn gc~k. Bir diğer srhhat he:Y
ke'inin olind:ı b:r ı;:ım dalı vardır, 
bu dn.ı hastala.rm ağrıyan yerleri
ne "Ürüliırs~ ağrı derhal kesilır. 
Fakat bu hcyltel!erln en şayanı 
<likkat ol.anı t:ıhta bir srhhat m:ıbu. 
audur. Japonlar bu mabuda o ka
d&.r çok temas etmişlerdir ld hey
kelde yüz ruımoı:ı bir ı:ey kalma
mış ve tam"1.D'liy' e in.<tanltktan ç·Jt. 
mıı:tır. F :t!at fatiyar kadınlar hl
.:1 bu }Y'rln:'t ta'ıta ii:zerinde ellcrl
ıı. dol!ıŞt.rrıp <h•nırlar. Insanlan 
ı:;rin göeteren kUçUk mabutların ô
nt! de cok :kalnrolıkt.rr. Japonlar 
ma.berUn burnsı!ls "sevilmeyen a
Ş?k·ar uğ~~ .. diyorlar. 

Mabeclin arkasrnm loşluğu içe
ris:utle .. ı,.. z lı" ~ı:ın pırı 1 pırıl pıır-
1aya.n Oiı: çökmliş Buda rahipleri 
~örülii'r, bıı rahipler saralılar gibı 
&ğır Yem· ntamm hareketlerle sal
lnnır dururlar. En dipte altın lo
tl.l81ıı.rm TŞ·Jrladığl yaldız hir duvar 
parlar. B·ı J!!ıklı verde dnh:ı c;ok 
rera edr..n h·cdiytlr durur: Pırlnç 
çuv:ıl'arı. Birbirine be-nzeyen nağ -
mclerden mürekkep bir dua sesi 
içi oytık tahtslıuın üzerıne vunı
la.n tokmaJdardan çtluuı mus.iJti tı e 

ka:rı;ssre.k mabt'din içeıisinı inle
tir; fakat bu sesi dinliyen yokt.ıır. 
Buraya doğru yürUyen insanlar 
J elmz iııne kutumına para atrp geç 
mekle iktifa edc·rler. Milıra.bnı •o
lund a 12 m:up vardrr; her birinin 
e'.'inde bir kutu, kutunun içinde 0-
7.crlnde bir ta.knn numaralar yanl
mrş l'f&1< tahta parça.lan bulunur. 
?'i yen veren bu numaralrudan biri
ni çcknıck lıalrkını kaznnrr. r:ıhlp 
çekıı'en m·maray:ı tekabUI eden 
rözleri söyler, bu sözler tutan a
camın nfretfnc Uj"gun dtişmemifse 
ik nci b:r defn niyet cekınek hak
kını haizdir. fnkat bu sefer ıo yen 
vermesi icap edecektir. 

B,itli Ja.oon m:ıbetlerinl azak
~va benzetmek ihtlvatsrzlrk olur. 
PJr yortu g-ı.inü mu mabede çok y:ı
km bu'unan ]1'onz lci m:ıb•dine ~i
rt-k n1ursanız görecelfniz manzara 
biiı•blitUn ba<tkndrr. Pembe gUrgen 
a ·acından ıliteklerle sU lU genis 
c::ı.Jon valnrz rnilt "'Il"7.'T Çtt!;i'eT i}. 
l'•rinde a01lm 1ş bnkrr fenerlerle 
~i 4'1Udlir ibadet ec""n tnsanfar ter 
t .. m~ .z Mn hl.''!trltır U.,.erlne diz rlik
mllş knnr'dama1an \'C setı c;ıka.r
rradan oturnı-ı1<t:ıdır. Mabedin fi -
Zfr?ı•"'"l'le gök mavisi reng'nrte l • 
nekll kum<ıcı1ıır snrı'mıs. buhur -
C?.nJrl lıı..,nrla ~nlük vanmnz. N"nk 
renk rir•1,ıer durur. Daha arkac'I 
YaMı .. Iı bir ıeIT'•rtin '~" karan hm 
iı;eris·nrte buda dini.ı1n n"i11tr:nin 
rtsıııil"rl hayal mcva ci1J'ir. Çok 
ll?."k'n"<":ı. balmununun titrek !şrk
lan nltmda nrrk ve"il inekli elb ııe 
ler giymjq bud:ı rahipleri titrek ses l 
leril1:1 gör"\nmey .. n mabı.ıt1arın IT'et 
(Devamı var} ıı;yel•rini okurlar 

Stokbolm, IS (A.A.) - Budape§te. 
den alınan bir habere gOre hasadıtı 

gecikmesi ve diğer bazı zorluklar yil.. 
zUnden lılacariatanda yiyecek tayın. 
lan yeniden azaltılacaktır. 

Amerikanın sanayi ameleıi 

12 milyona yükseldi 
Loııutr&, 11 (AA.) - Amertkad& 

ıtmdi 12 blıı:tık milyon insanın aa • 
naytde ç&lifbtı ve gelecek aıu ayda 
daha ıı milyon ldflye ihtiyaç olduğıl 
stıyıenmektedlr. 

~ıı evvelkı Vakıl 1 

14. 7. 911 

Jopanya. Ruıya 

Mos..ltovadan bildiriliyor: 
Japonyanın moıskova konsolos 

hUkum~ti m~tıbaa.srnm Rl!sya a 
vnli da.hili~esine mUd:ıha1ede ien 
01r.i ic::in hiç bir menfaat görme 
diğ nl R~ya hariciye komi9Cn 
beyan etmiştir. 

:E SALI Çarpmba 

> 
1' Temmu::: U Tt>mmm 

~ 
~ o. &hır: so Recepı ı 

Hırrr: 70 Hızır: it 

•.-.AOUt"I 'l&.l\t.ttı ~LüU. • .. •l e,, .... 

•tilıeştr us 8.57 f.89 8.1\I 
Cloful!I 

Öğle b,20 f.89 ıuo U9 
lktn:!I JR.19 8.88 16.19 8.18 
Ak tur 19.0 ıı.oo 19.40 12.00 

Ya hı 21.S8 U8 !U'? U7 
lm!18k %.%8 6.45 %.29 6.'7 



Ul'AUMJ MERKEZiNDEN: 
Afyonkarabisar Madensuyunun 
I stanbul V ilô.veti (Beledi ve hududu icinde) 
Umt1mi Bayiliği Müteahhide verilecektir. 

Şartnamesi Aııkarad..ı liızıl:ıy Cemiyeti Vmwnı l\lerl•eı:lnden \:e 

Halka Kok Kömürü Dağıtımı hakkında Ik\ısat 
Vekaletinin tebliği: 

Kom\lr <ııltış ve tevz! müessesesi ~ gubelerincc ve bu müeasesenlıl 

semt bayi liC ıoJ:nıan tarnfmdan kl§lık kı>mür tcvzilne ba§lanmı§Ur. 
Bu mlln:ısC'bctle Milll Korunma Kanununa tcvflkao neşre:lılcn karar 

ve tf)Jlmatname hUkUmlerı dairesinde kömür dağıtma ~inin cereyanını 

tcıaır. ıçın a c.ğıdnkl huRus:arm sayın halkımızın dikkatine arzedllmesl 
feycıalı gôrUımU~tUr. 

ı - KömUr tcvzU ~l. lcra Vekilleri Heyetinin ı6.1.1942 tarih ve 
1.1 ı 109 numnı alı kararnaJJıeslle tatbilt ve Rcsmı Gazetenin 13.6.942 ta. 
rıh.ı ntlshasılc neşir ve mt-rfyet mevkilne konulan 848 sayılı ICoordlna~• 
y-.n kararına tevfikan tahdlt ve tanzim edilmiş ve tevzi §ekli Resmi Ga. 
zetrr.ln 29.6 !!42 tarihli ı:ü0hasmda neşredilen lktısat VekAleUnin tali. 
mat:ıamesıle perkltllmlatır. Türkiye kömür satış ve tevzi milesıteseal ve 
IJUbclerlle semt beyilerlnfn ve ajanların ne suretle kömür satacaklan 
d;o. l'ktısat VPkA.letfnec tasdik edilen kömür satı' ve tevzi lallmatnn me. 
sinde tnsrfh f'!dilmlştlr. Bı. maddede yazılı neıır!yat broşllr hal.ınde Eti 
Bankta kömfir satış ve te\'ZI müessesesi satış yerlerile bayilerde tevzi 
euııceektlr. 

2 KôrnUr satış ve tevzi müessesesi olan yerlerde, bu müessese fU• 
beltrlnden ve 6Cmt bayilerinden kömUr alınması, behemehal bu l!latıtı 

yer eri tarafından parasız verilen beyıınnamelerln usulü dairesinde aile 
rc.sleri tarafından doğrJ <>!arak doldurulmuş ve imza edilmiş olmasına 

ve uağıtma birliği teşkna.tı faaliyete geçml§ olan yerelrde beyannamclc. 
rln bu blrlli<Jrrcb tnsdık eaılmlş bulunmasına mUtcvakkıftır. Alıcılardan 

hüv.yct \'arak:ı.ın kömUrU l'akacaltları yerin musaddak kira mukavelesi 
veya tapu senedi istenebilir, 

'J - KalonferU nmhailerde oturanların kömUrlerf bina sahip veya 
mtl!tecirl tarafından verllecck beyannamelerle en az Uç taksitte aımır. 

Bu bınalnrd• oturanlar için ayrıca kömUr verilmez ve kömUr talebinde 
bulı..nulamaz. 

-t - Kalorifer~iz evlC'rde oturan aileler, her soba için iki ton ve soba 
aded! ne otursa oleun scı:edc UQ tonu geçmemek Uzere kok latıyeıbtlirler. 

:.> - Yeni bir ilAn ta.ıihine kadar Ankarada alınacak kömür miktarı 
hC'r ev ıçln c:ıır.an iki tonu geçmlyeceğlnden soba adedi ve lhUyaç ne 
olurea olsun. mevcut stoklar da dahil hiç btr kımse bir ve muhtellf yer. 
ıcr~en ilk taksit iki tondar: fazla kok kömUril alamaz. Diğer t&bit Te 
tt>\'Z! uımam ayrıca JlAn edJlecekUr. 

6 - KomUr c!ağıtıımasının kolayl.qtınlması maksadile açılan semt 
lı;.ıvl:erlnln yukardnkl hükı.'mler dalreainde tevzı edecekleri kl:mıUr 100 

l dan n gı \ e b!r tondan yukarı olamaz. lstanbulda bu miktar azami 
ıkl tondur. Bu bayilerin danı tevziatı qağıda yedinci maddedeki cezat 
mı.lcyyid 1fre t.Abldlr. Gerek bu bayilerden ft gerekse kömür ısatıJ Te 

ni müesses sinden \'erilen kömUrlerlıı yek1Uıu her hangi bir sureUe 
bc.~:..Pcı mndaedc yazılı azumil rnlktarıan geçtiği kontrol neticesinde an. 
laşıldığı takc'Jroe alıınle.r hakkında. cezat takibat yapılır. 

7 - KömUr satış ve tevzi mUesseseslnln izni olmaksızın hJçblr kim· 
ee s!dığı kömUrU teya.nnamesinde ya.ztlr 1st.lh1Ak mahalU haricine Te hiç 
bir yere hlçl::Jr suretle nakledemlyeceğt gibi bulunduğu yerde da.hl baş. 

kasına devir. temlik ve hibe edemez. KömürUnU herhangi bir suretle dev. 
re~!'Cek mcc'-uriyctlndc kaJa:ılar kömUr a&lı§ ve tevzi müessesesinin Y•• 
zııı mu\'afakatW almağa. mecburdur. Beyannamesinde ha.ktkl vaziyeti 
gosttıml~en vt~ynhut ki aidığı kömürü ne sureUe olursa olsun ba§ka 
mab(allc nakli veya diğerine devredenler hakkında Milll Korunma maıı
ke111f'slncc meşhut suçlar hUkUmlert dairesinde takibat yapılır .• 

S - 1{6rnür satı§ Te tevzi mUcsscscsl ve şubelerinin depolanndan 

" ' ~· 't\;W: 

KUPONLU· VAD~U · tjl;VOUAT 

VARLl61NIZI TEMiN E1JER 
~~' 

l 

TÜRK·T[CARET· BANKASl·A·S· 

inhisarlar U. 

Olnal 
Beyaz yaldızlı etiket klğıdı• 
··1ox100,. eb'admda 
Veya. "~OX70,. 
San yaldızlı etiket )[Ağıdı 120 
m/m genişlik ''dı;, kutru 800.500 
m/m 50 m/m iç K. l3 m/m olan 
bir tahta makaraya s:ırııacak., 
Sarı yaldızlı ka.ğtt"68X38,. eb'adında 

Beyaz 
z.ımpara taşı 

Sut Kostik 

• • 

Gttnll 

s.ooo tabe.ka 
6.000 • 

:SOO bobin 21.7.IH2 Salı 

lOi> top 
100 
500 adet 

ıo.ooo kilo 
• 
• 

• .. 

10,30 

1 - Yı.ı'lıllr6°i cins ve mlkdarı yazılı malzeme pazatllkl& satın alma.. 
caktır, 

2 - Paı:(ll"Jık hlzalarrnca yazılı gtln ve aaatıerde Kab&taşta. Levazım 
şubeıindekl Merkez Almı komisyonu.oda yapılacaktır, 

s - Be.yaz aarı yald'20lı klğıt nllmuneıd, zımpara t~ resmi ve Sut 
Kostik §&t~oameal her gGn öğleden sonra eözü g~n §Ubed• görülebilir. 

4 - bte:UUerin pazanık için tayin olunan Siin ve aaatlerde teklit 
edecekleri fıat üzerinden % 7,5 gUvenme parasiyle bll'Ulı:te mez~r ko. 
misyona m!J.rac'lı.atı&rı. (7316) 

lıtanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

hıale güniı: 24-'7-9-12 
Mlkt&n J>li'erl Kurus Anban 

M. K. N. KUo Gram Lira 
188 8518000 000 289131 74 Çimento Tophane 
Yukarıdaki <ışya 1M9 sayılı kanun mucibince 24.7.942 de saat 13.30 

,ıfa kapalı zarf us:u1U Uc ı:ablacakbr. Ka.nunt veslkalarm ibrazı ve te. 
mlnat ile tekli.f mektuplormm aatış gUnl1 aaat 12 ye kadu 'Verltme.ıd 
ilA.n olunur. Satıı R~adiye • caddesindeki GllmrUk S&tış Ylldür1Ug1lnde. 
dlr. Şartnameler anılan gUmrUkten parasrz ven11r. (7340) 

i;!~:et~~u~ok kömürU satı&ı fiatı eskisi gibi, alıcı vasıtasına. teslim 1 K y i p LABJ. 
Ankara ve lmılrdıı. 26,CiO ) ----, 

Kongreye davet 
AnsdolohJsan genı;llk klübün

ılı~: 
lstanbulıJa 23.CiO 1 

llraaır. ZAYi ŞAHADETNAME VE 
Semt bayilcrlrJn munzam muraflarile birlikte tesbit ve tatbik edl. TASD1KNA~ 

len t!aUarı Batış yerlerinde asılı bulunacaktır. {)25 - 928 Je.rs yılı Ge.Jata.sarny 
9 - Kok kömUrü l!a.tr& yerlerinde tartılıp teslim edilir. Toz nlsbetl lisesi ilk kısmmdan nldığı:ın şaha-

'1-5 ı seçemc-z. Herhangi ecnebi madde, su katılamaz. uet.namemi ve yine 10 mart 92!:1 
10 - J>..polardan ve satııJ yerlerinden satılan ve teslim edilen k& t\rih ve 138 numa.rslı Galatasaray 

mUr'C're alt her tUrlU §lkl!.yetlcr Eti Banka ve k<5mnr satış ve tevzi mu. lısesinin 7 nci smıfmdan aldığım 
esteEesine ve §Ubelerine, :Belediyelere Te icabında İktısa.t VekA.letine veya tasdiknamemi kaybettim. Yenlleri-
mahaııt ml!lktye ftmlrler!ne yapılmalıdır. nı alacağnndan esksilerinin hükmü 

11 - Kömilr satı§ ve tevzi mUessesesı §Ubesl bulunmıya.n yerlerde yoktur. (40477) 
yul'ardakl e.sa.~lara mUtenazır olarak gereken tedbirler en bUyUk muıkf. Çubuklu Rlfatps.~ mahallesi 5 
ye !ı.mlrt tarafmdan alınır. Xo. da Hasan HUiki. 

12 - K.Cmllr sat1§la1mın intizamını bozacak her tUrlU yolsuzlukla.r. 
dan kaçınılması .saym hnlkmıızm yüksek menfaatleri icabı oldutu gözöo 
nUnde tutuı,.~nıt kararnnme ve talimatname hOkUmlerine dikkat ve rta. 
)et edilmesi ve bunu lhltıl eden her ha.dlaenln alil.kal! mercilere bildiri\. 
mest rica olu:r:ıur. 

.1(. '\t"' 

329 senesi Ri?A idadisindt'll me
zun olduğuma dair 934 senesinde 
ort:ı tedı ls:ıt umum mlidürlüğün -
den a 'dığan vesikamı kazaen zayi 

18 Bu tebli~ surcUcrl kömUr satış yerlerinde alıcılara parasız ettim. Yeni.~!n ialacnğımdnn eıeki-
verilecektir. ( 7598) 

":\ vıp çocuk 
Resmini gördUğti .. 

Uz o~lum l 7 yaşın. 
'l Snllh Uç günden 
rı evine gelmr. 

lSTANBUI. UOUSASININ 

14-i-91:? 1'"iyatları 

l Sterlin 5.22 

&inin hüknı;i yoktur. (40472) 

Gh'paı.z.rının S"J'm köyü iiı;ret
ntl'nl N:ı" ri Tamgiiney. 

"' ... * 
821 No. !ı bisiklet p1i\kası zayi 

ol urun ustur. Diqô~let kul' anılmıı-

Kulüblimüztin mutat kon~esi 
rn. 7. 942 pa:r.a?' günü saat H: de 
kulüp merkezinde yapılacaktır. fu"k 
seriyet oL'lladığı takdirde ikinci 
~tmıa 26. 7. 942 tarihinde aynı sa,.. 
ette icra kılınacaktır. Sayın aza .. 
mn teı;r;:t'Ieri rica ohınur. (40480) 

tJ'slrlidar AsHye hukult hakimli
ğinden: 

94-21801 
T)nküdarda. Çmarda Hacı Muti 

Sümer Bank 
istanbul Satınalma Müdüriyetinden 
Memur alınacaktır 

S61i!l &:aldı DO\'let Müeas\15 teri \l' beııke1er Baıem Kanuna ma. 
cJblnoo nıüdiırlyetlmlzo yllksek mektep veya llıM memnta.rmclaıı 100 
:Uralık aylık ücretle bir, 120 Umhk aylık UcreUe bir ye UO llı'aya ka., 
dar ayhı. ücretle üç memur imtihanla alınamktır. 

Atld ki eerarn hal~ balunıuı taliplerin V»ıgıwu:oa yirmlalne Jıı:a. 
dar Galuta'da Ba.nknlar cadde Jnde SUmer Bank'clır. bulUD.&11 MIWtlrl. 
yetimize vesalklnl ihnız etmeleri ve l01tlban ol.ma.k Dzes-e :s te.mmm 
pez,eııbo ı;ünü saat O.SO da mUdUrlyctte hazır baJanmalan lhD"dJr, 

ŞER.Aft': 

l - Yllkaek mekcp veya 119" me. 
uma olmak 

2 - Aske!l'UğLııl y~pmı, bulunmak 
veya n~lc:ıaı olmn.mak 

S - Yaoı 35 ısı ge~ınl:ı bulunmamak 
f - lsti.Jıılamınn mAnl hali olmamak 
G - İmtihanda muvaffak olanlar 

ııhht durumt:ırmı bs.nka.mu: 
dokfuruns tC8blt ettlncek 

ı - lmfa. hlhf7e& ca.cıanı 
2 -'EaUD ~ 
3 - Aaekrllk ..aka.il 
4 - Poüa lıltalUIAl kltıdı 
5 - Vana lıJsmeıt ......_. 

6 - ' adet vee1ka f~ 

1 NOT: Ecnebi l18:ınlardn.n lngUluıe, almanca VfJ3'& fnilmzca bllealer 
tercih edlle«ktlr, 100 1!.rahk Tazlfeoye ta.1lp olaam maktlle ile 

ynzı yar.mu mı bilıııesl şarttır. 
; •• i" ) ı~ .... - • '. ~ • - • • 

ıf Maarif Vekaleti 
Beden T er~ivesi Umum Müdürliiff 

Neşriyatı 
Beden terbiyesi umu:n mUdUrlUğU tarafından neşredfie11 tltapl&rd&r. 

ll§!.G'laakUer ka.1'ılarrndaıd bedellerle sau,:ıa çıkuılmı§tır, .t.atlJU}er: AJ1. 
kare.da: Akta k•tabevlnden lstanbulda ml!allhn Ahmet ti&llt, lnlalap Vl 

Çıbır kltabe'lilerınden. Kaıııta: Mehmet TUrkelden. Boıud!I.: Z&ter kitabe 1 
v.nc:en, Anıtara lstanbuı, lzmlr, Diyarbakır, Myon.. Koınra, Antalya 
Adi.na, Anlllıtyr., Slvna, Erzurum, rrabzon Sanısur. aıa&.rU ıaklllill ya 
yıuc·vlerindcn setm alabllh·ler, ı 726:.ı) 

l{uruı 

CıC Atletz:i:ıı el ki ta tıı 
41.1 Futbol nakerıı kı.avuz-J 
~o &.ynclı:ıı.ilel futb.l. li.aldelc.rf 
50 Futbol kılavuzu 
ZC Köv !f?Cr sahaltm hakkında 6ğUtlet 
12~ Esk! Türk eporla:ı ı;'-.:rfnde ar~§tırma~ 
7;\ Modern atletizm. 

!)'.! Balkan kır koşusu 
~o Balkan gUrc~ıerı 

15C Greko • Romen cılrc§ oyunlan, 
1M Tenıa 

1 
7tl Kayak sporu, 
eu kltabcYlc:i.ndo Bed•n Terbiyesi •e Spor me~C!a bu1unur'lf282) ___ _____, 

lstanbul Mıntaka"'' Ticaret Müdürlfilünden: 

Ellerinde yağll tohumlar bulunanlara 
Ellerind~ !!41 ve laha eV\'clkl .teneler m&beulll 9Wlam, keten toh\JO' 

mu. ay çiçeği tohumu, yer fıstığı ve kendir tobumt1 bulunalılarm ]..5 
~en"ınuz 104'! tarlhıne kadar malların, mikdar ve evaatmr bildirir biı 
rı:r beyanname ile ihrncnr ba§ kontrolörlUğülle bildirerek uıruıu nı:hll• 
mii.hUrlet.Urı!ll:leri takdirde yeni fla.t rejlmlne mOtealllk M No, ıu nrk!llet 
hükümlerinden istisna < dlJecoltlerl il An olunmuştu. 

VckA.Iet ytıkı:ek makamınca bu hu&U8ta alman yeıı1 bir ka.rarl• 
&§af'ıdakl tadllılt ynpılmıstır, 

ı - Keten tohumuna s.!t l::ayannamelerin kabul ve mlUı!!rleDmeei 
l'Sklsf ı;ibl 15 temmuz 1942 de hıtama crml§ bulunacaktır. 

~ - Yer fıstığı, suSDw, ay clçeği ~ kendır tohumıanııa att beyatl' 
na•neler ı Agustos 1942 tarihine kadar tevdi edllml§ buumacalrtır. 

3 - Kendir tohumln.rmuı mUhUrlenmesl işi 1 ağustoe 1H2 taı:ibblf 
de hitama ermiş bulunal-:.lktır. 

4 - Yerli fıstığı. SU8'1m ve ay çiçeği tohumlarmm mllhtırle~m..ı lf 
Hi Ağustos 1912 de sona erecektir. 

5 - E\' V:?loo depolamA mah:ıll"rl olarak blldlrtlenlcre Olveten ~ 
mt kontrol rrıcrkezl bulunun Giresun, Ordu. Fatsa, üıebolu, tııke.'lderuıı 
Telılrda~. ~ııualrkalc ,.e Bnndırmnda bulu>ıa.n çuvallaDmlf ve u.suıu v~ 
hile açılmıyncak Ş('kllde mUhUrleı-1 takılmış bulunan yağlı tohumıat 
nıahrıllerlnde de depolan ~ak yani mühUrlenebllecektlr. 

e - KOl"lrolörlUk te~:uJtıtı bulunmıyan yerlerden Tekirdağ, Ban
dırma, Çanal.kalede:k! ölfıitıı.darlar • bcyaunameıerirıi yukarda.ki mllddet. 
leri aşmaınaıc llzerc İ!ıl!lnl;ul Mıntalta Ticaret MUdUrlliğU İhracat &af 
Kontrclfülü ·t ıır. 1ı;I endc::-undakl nlAkadarlar ise Mersin Mıntaka Ticaret 
MUJl.ır!Uğüne !l\OI edecek erdir, 

7 - Bu llmnn ve ı.ı rlıc.;lcr harıclndc veya d6kmc halinde bulunsıı 
yağlı tohumların mUhü rlfnme ve depobnma.lanna lmkAn bulunmadığın• 
dan nlAkalılann iı;lcrJn! ODI\ göre tanz m etmeleri. 

I; - Daı-a fnzla izııhntın lstnnbul Sirkeci Liman hanmdald hıraca' 
8RtJ KontroHırlUğüııdrn nlınabllecC'ğ! HAD olunur. (7567) 

klcdır. Gören, b•. 1 
• ı versa insaniyet ı 

Londra 
Nevyork 
Cenevre 
Madrıd 

Stokholm 

ıou Dolar 
ıoo lsvlçre Fr. 
100 Pczctı\ 

130.70 
30.70 
12.89 
31,16 

1 
dığm<lan kaydı k:ıpatrlacıı~tır. Es. 
ki pliike.ntıı hUkmU yoktur. 

S. No. 7 de .saldn Süeda tarafın • 
dan kOC3.-"I Emin o~lu Mehmet 
Feyzi Erclem aleyliinc açılan lıo
fCıı.lllQ dnvasmın yevmi lahkıkatın· 
ela gelmediğinden hakkında gıyap 
iwrorı ittiha2 ve 18. 6. 942 snat 
11 tahkikatı mııt:ı~mm::n ırıyap 
kara"."! mahkeme divanına.neme n
ı;ı'rnış oldu-!;undan M. aleyh Meh
:rr..et Feyzi Erdt"min yine mezkf•r 
gilnde m:ı.hk~ye ge·mediği su
ret~ gıyu.1>mda t:ıhkik.ata de·ıam 
ve icap etlen kar:ır ittih!lz olun:ı- ı 
cağı tebliğ zr.ak3Jil1na kaim olmak 
üzere ila'I olunur. (10'131) ----------------------------

İstanbul Fiyat Müraknbc Komisyonundan: 
1 mma adresime 

ld!rs1n. Kendıslni 1 
yncıı memnun e. I 

J ceğtm. 
:llrnekaııı Demir, 
n mahl\llesi l\hısa 

1 
!\\mm Mlzrahj (40484) 

... * * 

1 

4033 No. lı his klet plitkası zayi 
Tahvil!t üzerine muamftlc oıma. 

eıı=Jmiştir. B's~klet kullanrımad:
mış1ır. 

•-------------·' ğın'lnn k ··ctı k:tp:ıtılaca!tt.'l'. Eaki 

100 İsveç Kr. 

plfıkanrn hükmü yoktur, ( 404 1) 

l\farko ?\'ahunı 

* * • 

RAŞiD RIZA 
~ ·~· sokak 18 numa. TlYı\TRO~t· I'"llde ~ ... l'lş 1 tln h:?rnbl'r 
r ıt:ı Ali Pakyıldız. 

Metcdlu dors 
Orta L S" ve Yl\kselt okullar tale. 
sın• fizik, kimya. ceb r, hendese. 

snn ( Almaaca, ı.~ransızca>Tnb ly• ve 
dığcr de· ,.. Hrlllr, 
l\Iilr!U'aat: :sat. atti11 SQılU Poııtn 

kutasu ttO. 

SAÇLARINDAS lTTA.S 
VodvH - 4 - Perde 

Vu:an: Mahmut Y~arl 

Fabrika ''e h:ıvuzlardan ?.ldığım 
nğır i~i karnemi zayi ettim. Ye
ni~'ni :ı.'acağ'1Tldan csk:S!nin hlikmU 
yoktur. 

ldnır \ olları ve renaııu•;,ı Fnhrlka \'e ha\"ttzlnr:'b S:>"n Xo. 
h:ıııt:ılıl<!arı mUtehanıııı Iı filikacı B:ırharos, ( -IM86l 

Dr. KEMAL OZSAN 1 :t- :t- ~ 
\velet \'~ hutııl:ırını kahule ı Sicil· 20 6. 938 truihlıi ve 2580 
bn~lnnıı~tır. Be~oğlu lst!kl~l , No. it! bi.s~k,'et, <-hli;ı."C!i?n:! :raybc:-

Cad. ~o. 880 Bursa Pazarı 11:.111. tım. "\ cn1sını cıKo.raoa,,,cYımıden eskı-
-----llTel: 4128" s ni~ hük:Mil yoktur. ( 40479) 

S"HIBJ : tl~HI lJ.\ 
UmunıJ !\'e~rıyatı ldart eden 

Hasıl~ıl1 ~·er: V ... KlT Mt\TB.u!:>; 
Belik A.Jttıtet Se~eng(l 

Süha Hızal 
* * • 

Jstrınbul n,·ntrı.ka liman rei. lj. 
ği.ndcn :ı.'mtı, olduğum 203n savrlı 
reis saltadeto:ıa.m('S1 ni 1.-ıvi ettim. 
Yeıtisin.l ~laca.ğu:ıdcn ~ hUk 

ın · yo-:rtu1", (41 485) 
<hlnta K:ır:ınıu. bfa J>a!.& sok.ık 

~D ·o. tlıı ŞaI'ir Reis, 
~-~ 

Fatih askerlik dııircf'mden öl:lı. 
ğım ask~rlcik t.JUe.zoemi uı\ 1 et-
1im Yentoinl alı.cağımdan ~ski.si
nin lıUkrnü yoktur. 

ı•ıuth: Çtn"1Ullbıl Bevreğiz cnmi
c;j 16 nurnıll'Ml4a Fuat ollu S2~ do. 
f,'Umln Ahmet Ôj'ünc;er (40.118) 

... * 
Fen fııkf:lte3inden alınış o'clt.ı

ğum hüviyet ''<ı.rakamı kaybettim. 
lıUlr.tnü yoktur. ( 404i0) 

1204 Re7.a.n ö..tör.er. Kimvn mü· 
lıend1'41 ~nbe'iiP.den. • 

* • ,. 
l{apiku1e .;ümrük mo.-nurhığunun 

2148 savılı ve 22. 4. 942 gönlü e~
ya makbu.."ll.nu zayi ettim Yeınü;i. 
ni c:f~nı.cağL'n<lrm es~i&inin hükmü 
yoktur. (40~78) 

Rc.voğon !stikl!l carJl!Mi ikizler 
:ı.!lartıır.an No, 8 Afl'8filt. 

tıAn numarası: ı 73 

l Ton kolc kömUrUı Un mıntakalara 
a§ağ"da g&Jterildlğl ~eklld tesblt cdıldlğl 

göre nakli Ucrı;_tıerl yenld r 
tıa.n olunur 

I\:uruçe§mcden 
Bebek • BcşU.taş 300 I{uru, 
Beyoğlu 400 .. 
Bayazıt ~ Fener. Hııs1töy 500 
Suıar • Eyüp ı Karaağaç 800 • 
Bakırk6y 700 .. 
Ycşilköy • Hlkalı 900 ı, 

leUnye CiOO • Taraby& 650 • Yenimahalle 750 .. 
Adııla.r "denizden'• 375 .. 

Kadrköyünden 
Moda 350 J{Ul"U§ 

Eren köy 600 
Bostancı 750 • 
Kartal • Yakacık 1200 • 
Us!rüdar 400 • 
Beylerbeyi , Çe:ı.gclklSy 1500 .. 
Hisar 700 
Beykoz , 900 

(7599) 


