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" Bir medeni etin 
s nu,, 

Ahmet Hamdi Başar, "tlmsadi 
devletti!~" serisinin beşinci klt..:ı. 
hı obra.lc son zam:ınl:ırdn "Uir 
medenlyctin onu" ncllı Jdtnhmı 
ncsretti. Bu ~eriden illi ltihıp l!l:Sl 
senesinde cıl<tıj;,rınn gore miiellit1ıı 
Ylllnız on iki senedir avnı mc\"LU 

lneıinde de\'nnı eden ... ~rh cııiı:;. 
nınsı bUe cidden ta.lullrlcre değer. 
Bny Baş:u-, b:itün kitaplnnnda son 
dünyn medeniyetinin, yani liberal 
kııpltn.lizm clcninin yıkılmakta ol. 
duğunu iddia ctmekt~dlr. G~en 
sene neşredilen "DeğİŞell düuya." 
kıtabmdn bu yıkılışın ~ebep1erl in· 
Celenıniştl. Son çıkın "Bir mede. 
niyetin sona., ise b:ıh'ii daha etrnf. 

ta ı 1--
Dr. Saydam dün 
il§.yette 7 saat süren 

bir toplantıda bulundu 
Başvekilimiz ilgililerden izahat aldı 

ve görülen noksanları işaret etti 
İstanbult 6 (A.A.) - Başvekil trolün un değirmenlerin ve fırm 

Dr. Refik Saydam, bugün öğleden Uınn ç.ahşma tarzla.n ve vesika 
evvel saat 10 dan 13 e ve öğl:-den kontrolü hakkında alfilrndar daire 
sonra 16 da.n 20 ye kadar vilayet· ve mileese<"...e müdürlerinden izahat 
te yapılan toplantıda lstanbul şeb almış ve bu hususta görlilen nok• 
nnin ve lsta.nbuJ kazalarının iaşe sanların :iıkmali ve teşki!Atm kuv • 
kok ve maden kömürU stoku v~ 'ı vetlendirilmesi için lüzumlu olan 
teıikilatı, odun ve kömür mC6elesi, hUkfunet Ve koordinasyon karar • 
nakliyntı, nakliye vasrtalan teşki· ı ıamu teSbit ctmi.,tir. 
rn.tr, ekmek tevziatı ve kanıe kon 

Alman l\lnreoah ı·on Bob 

ları. 
ı· eye 

dE•ştü 
--<>--

Sovyet kuvvetleri tamamile 
ku§atılmah tehlikesine 

Londra borsasında! ~ 
Kıymeoer 1 Timoçenko-
yOkse lyor V I 

Londrn, 6 (A.A) - Mısır cephe. nun 0 ga 
sinde vaziyetin lyll~mesl Uzerlne bu b •• 1 • 
gQn Londr& borsasınd& esham kıy - o ge s 1 ne 
melleri ytlkselmek temayUIU göster-

ml§Ur. Birçok krymeuer kap~ta çekı.lmesı· 
bir yükseli§ kaydetmi§lerdlr. 

KöınUr işçıleri ba
enıi hazır anıvor 

n.uhtemel 
-<>-

Almanlar ku§&tılan Sovyet 
kuvvetlerinin yokedilmek 

üzere olduğunu 
bildiriyorTar 

Avrupada 
iki11ci ceph 

Almanlar Atlantik sah 
garnizonlarım takci;ye 

ediyorlar 
Nevyork, 6 (A.A) - Brlt4.no 
Emin bir menbadan ag-renıı 

göre, Almnnlar Atlan~ A 
sahillerindeki garnlzcmlar:mı t 
yeye devam etmektedlrlor. Alm 
Anglosaksonların yakmd& laırn.y 
ko.caklarmı bUdlk2ert fgln bu ted 
almaktadırlar. 

Amerlknn tn.yyarelerl 
bMJrlıuuyor 

. h ~kilde ele nlıyor. Ba yeni lrlta. 
hın di!;rerlcrine göre bir hususiyeti 
<le büyijk lnta 256 sayfa itinde 
klastlı ·bir ilmi kitap çc511lsiyLe 
hnı:ırbnm~. tnsnif edilmiş, birçok 
ınUelliflcre nlt me'hnzlnr gösteril· 
trıis olmıısu1rr. Aym zn.mnncla bu 
esere konan isimle m\iclllf garp 
tnedeniyetlnc son vcrdi;;ini de a. 
tıkr,a a.olntmah-tndır. Bu bakrmdıın 
hitap. harbin son derec.e lm:ışu!'9.k 
Y'llnnın ne olacnğı ha .. kmdıı. her. 
keste büyük menık belirdiği böyte 
bir snıulıı. dnhn çolt aHikn uyanclr. 
l'lln bir mahiyet nhyor. 

Bir medeniyetin sonu bir giriş 
Ue altı fnsılıln.n ibarettir. Giriş 
kita.bm ne itin ynzıldı~"IDJ Röy!ü. 
YoF; mUcllif eliyor ki: 0 Ben bu lıi. 
tapln insıuıl.ın birbirine boğnzln-
1:e.n büyilk ffidr ayrılıldn.mım se. 
beplerlni incelemelrtRylm. Yapılan 
harbe nneak fUdr yollle son verile· 
hilecclrtir, mhnt ve yeni bir diinys.. 
l'l yalmı lnc;nnl~n 'i"dn.nl rmdan 
kn.vrıyn.cnk bir fikrin ynnıtnbllcce. 
~ lnanmnlrtayım. Değersiz ele 
olsa bu sımdn. orUıyn ntıla.cak her 
tızJa..cıtmcı fikinle fayda va.rdrr." 

Bu işçilerin tekaüdiye Mısır cephesinde 

a maları da kararlaştı Bir Amerikan 

Borlln, 6 (A.A.) - Alfı.lmlı as 
keri bir menbadan bildirildiğine 

· göre, Alman krta.lan birknç nok+..a• 
dan Don'u gcçmcğe muvaffak o • 
la.mk nehıin sol sahilinde köprO. 
başlan tesis etmi.9lerdir. 

Dlenst a.ns Deutschland gazete • 
Ein1n bu ak.~ bildirdiğine göre, 
bUtun cephede taarruz hareketle• 
ri memnuniyete şaynn neticelerle 
devam etmektedir. Bazı bölgeler 
de dU.~ mukavemetini kırau 
Alınan ve mUttefik kuvvetleri ~ 
ka doğru dağın.ı:k bir şekilde çeki• 
len Sovyet kıt.alarmı takip etmek• 
t.ediiler. 

Novyork, 6 (A.A) - N~vyork 

rald Trtbune gazetesi blrk3ç ha 
içinde Amerikan tayynredlcrinln 
kesit guruplar halinde Avrup:uıa 
Uzakşarkta faaliyete geçecekle 
yazmaktadır. 

Harp sonras 
meselesi 

Bu kannatte olan bir insan için 
~ken bir medeniyet lıa~sındn, 
insanlı!;-. lmrtarncalt diye tanıdığı 
fikirleri nesretmelı: kadar t:ı.bii l:ir 
vazife olamaz. Hissediyorsunuz ki 
Üdet& bu ,'D.Zifcnin heyecanı için. 
dedir. İhtiva ettiği fa..sıllarm ba..~ 
lıklannı t:ıt.-ib edelim: Medeni 
Yctlcrin <1oğu~ ve batı~, meclı-.ni. 
Yetin doğuş ve llerleyl dev~esl, 
!Iarksfmı ve inkıl!i~ı sosynlızm, 
medeniyetin çöldlş ''e yıl.ılış del'. 
tesı, bir medcaiyetten diğerine 
geçiş. yeni medeniyetin lrnnılron 
unsurları. 

Herbhi ba,c;b basma mühim olaı.t 
bu mcv.zula~ lıe~ine birden aynı 
davayı muhtelif cephelerden tet 
kik etmeli için dot.'Unnlmaştnr. 
Dtiny3 1914 denberi bir bahnn 
ve lntfknl devresindedir. Biltün 
tarihte böyle buhran de\irleri gel. 
ınis ve bu znmanlıırd:ıld harpler, 
hnhmıılar ve ihti1al1erl'1? medent • 
yetler ve impamtorluklnr yıkıl. 
tt1J3tır. Müellif bu noktada.o esl•i 
Orta Asyadald Türlt medeniyetle • 
rlni, Sümer medeniyetini, Roma ,·e 
l.'uıwı med&ıiyetini böyle buhrn.u 
devreleri yı'ktığmı söylüyor. ller 
bahrıı.n de\Tİnde aynı karnl<ter •.n. 
§Jyan hadiseler doğmr.kta., kii~ül• 
hükfımetler dere be~ ır~lcrl, di:l 
Ve mezhep 

1

fıırklan, o;ınıf ve milli. 
Yet ve kavmiyet aynlıkl:ın hıı.rp • 
ler, bnbnınlar ve ihtifüller mı?ydn. 
na çJ}mınkt:ıdır. Bu dc\TClcnle ay. 
nı znmn.nda müstnltbel sükun ve re
fah devrinin vnni yeni medeniV"• 
tfo ana p~;lplcrl. icleolojl5i de 
llieydann çıkar. Bny B:ışar'a ~öre, 
bugünkü lınrp insanlnnn cehalctjn 
den dolııvı kmsm:ılrt!Vlır; çUnMi 
insanlar tanhin böyle birtnkmt 
bnhııuı ve c;ifüfın cle\irlerlnin birbi. 
rlni kovalunasm{ltın iba.ret oldu 
~'1lnu bilemiyorlar. Çiinkii son ı;nrp 
tnedenlyetl ile beraber <loğaıı 
~rp ilim görii<;Ü <;ürlik bir U-. 
nıeı üzerine h"Ur'UlmuştuT. tunı; 
t'~mlyet hadiselerinin kPm1i1ii;in. 
den olur ve tn an nklryla bıınlaro 
düzen verilme'L ve bu M.disel~T 
önlenı"lmez şeklinde blr e.c;a~ teWl• 
!:tktı. Khnl lib.eralbmi khni sosya. 
nı Oimden trnl"Vet alan birc;ok btr. 
birine ml fikirler ve lyac;etler 
çıktı. Kimi liberalizmi 1.-imi so~vn. 
lizrn veya komünizmi. ldmi de fo. 
f;İuıı v.eya nnsyonnl sosvolimıi ln 
sanlar ~in sandot ,::etil'C<'.ek tei: 

(Devamı Sa. 2, sn. 13 de) 

Linyit bölgesinde istihsal günde 60ll haberine göre 
tond n 1 00 ona yükseldi 1 O el 

Ankara, G (Vnkıt .muhablrlndeın)- larmda çalı§ıı.n S,,Çllerln bir kasa vu. 
İktisat veka.leU kömUr ocaklarında kuunda. alaca.klan tazminat, muay • 
çalışmakta ol.an işçl sayısını arttır. yen mUddet çalıştıktan sonra. alııca.k. 
mıı.k, bunıarı l§lerine da.ha fazla. bağ lan teka.üdl.ye, ölU.m vukuund& aile. 
lıyarak l.atihsBll ziyadele§tirmek mak ı lerlnin görecekleri yardmı tekille. 
sadiyle yeni tedbirler almaktadır. Bu r1 yeni esaslara bnğlanmaktadır. 
arada bu bölgede tatbik edilmekte o- Bu barem ve projenin llerJde bll
ıan mecbuı1 1§ mUkelle!iyeti karar - tlln maden oeaklan 1gçllerlne tatbl. 
namesinde bazı deği§Lklikler yapıl - ki, hattA l§Çi çal..rştrran fabrlk& " 
m~. ocaklarda çalışan i§çllerln yev. 
mJyelert yeni eaaslara bağlanarak 
bir barem cetvell hazırla.nml§tır. ·Bu 
haremle bundan böyle ocn.klarda. ça.. 
lI§acak iaçilerln liyakat, hizmet mlld
deti gibi vasıflarına gare gündelik 
almaıan temin edilmiş olaca.ktır. 

Barem cetveli yakın gllnlerde tas. 
dJk edilerek tatbikine geçllecektlr. 
İktisat vckO.lctl kömUr amelesinin 
ısUkbalinl emniyet altın& &lmak 
maksadlyle bunlar için bir de malQ. 
Uyet ve tekaUUUk projesi ha.zır!& • 
maktadır. Bu proje ile kömür ocak.. 

lmlUAthanelere te,,mill bahl.s mevzu. 
udur. Garp linyitleri bölgesinden ge. 
len maJQmata göre 1§ mtlkellefiyeti 
kararı müsbet testrlnl gösterm.i§, ta. 
tlhsa.1 nlıibett g1hıde 600 tondan bine 
yllksclml§Ur. Ynkm tarlhde blr mik
tar daha arttırılacaktır. 

Batırılan Mihver gemileri 
Şimdiye kadar 4,470,000 

tonu buldu 

or usu
nun 

lngilizler takviye almadan 
önce 

Geri 
çekilmesi 
düşOnO

lüyor 
lngilizler tqebbii6ii mihver 

ordu$Undan aldılar 

t ALMAN TEBI.JGt 
Herllnı 6 (A.A.) - Alman ordul&.. 

n b:ı.§komutanlığmm tcblfğl.: 
Doğu cep!ıeslnin cenup keshnlD.cSe. 

deki hareket takarrllr eden §Ckllde 
devam etmektedir. Don nehrinin 00... 
tı.sında lnışatrlan kuvvoW dUşman 

gnıpla.n yok edilmek Uzeredlr. Zrrh.. 
lI kuvveUerle desteklenmek .ınıretuc 
Sovyct kuvvetlerinin çemberden kur. 
turmak için yaptığı karvtlrk taarruz 
lar :neticesiz kalm11tır. 

Hav& kuvvctıerlınlz dUşman geri. 
lertndekl ta§rtlo.rl.a yollar ve demir • 
yoUanntı kal'fl toplu halde §iddeW 
taarnızlarn. geçerek kara hareketle. 
rhnizi desteklemfşlru-dir. 

Orel §imalinde bir çok zırhlı vası. 
talar ve hava toşklllerlle destekle • 
nen d(lşma.n taarruza geçml§se de 

(Devamı Sa. 2, SiL. B ek) 

Müttefikler şimdiden 
aralaTında bu hususta 

müzakerelere bCJ§lıyorlar 
Va,lrıgto:n, G (A.A.) - Harp 

rom meselelerine dıı.lr mllzakercl 
ı;lmdlyo kadar iştirak et.mr.:mekte 
&an Ruslar, Çi.D11lar ve dahıı 
mllletıer §imdi l§tlrak edecekler 
Bu mnıetıeri:ı muro.hbıı.sları bu 
Vql.ngtODd'l .31r Frederlk Li 
Kordel Hal, SUmner Vels ne ve dlğ 
mQttefilt mııletıcrln muro.hhaaıarl 

görll~ccklerdir. lılüstakbel mUtarc 
denesi için bUyllk lktl.s:ıdt tedblrl 
nlmması dllfllnUIUyor. Almanla.rm 
galinden ku.·taniacak olan hor mc 
lekete yiyecek maddeleri dt\~ 
Umre, gayet btlyUk ihtiyat y1yecek:l 
blriktirllecektir. Buğday :için um 
bir kODferaDB topl.Jyacaktır. Husu 
tal! komite, raporunu bu ay vere 
cektlr. Vaşington ve Lon4ra, .A:. 
paıım birçok bölc;clerine yiyecek 
deleri ve tmAr tçln mnlDıme gön 
mek nure ka.tl mlk'ta.ma gemi ta 
B1s edeceklerdir. 

Memurların 
sicil vukuatı 

Dahiliye vekaleti bir :tamim
le ıicil vukuatımn vekalete 

bildirilmesini emret\i 
A.Jı.1mm, 6 (Vruuı ınuhablrlnden)

Dahlllye veit!Uetl, dahiliye :memurla.. 
nnın sicillerine işlenmesi fcabeden 
hususlar hakkında bUtUn t.eşkllll.tma 
bir tamim gönderml,ftlr. Bu taınlm. 
de tnylnlerl gerek merkezce yapılan 
ve gerekse vllAyeUerce icra edilen 
bUtUn dahillyc memurlnrınm sicille. 
rlne işlenmesi ıcabeden vukuatın gll. 
nU gllnllne bildirilmesi ve bu memur. 
tar hakkında Devlet şürasmdan, ida. 
re heyeUerınden veya mııhkemeler • 
den verilen kararların to.sdlkll birer 
suretinin de muntazaman vekaJeto 
gönderilmesi lüzumu ehemmiyetle 
bellrtllmektedlr. 

VB@lnı;ton, 6 (A.A) - lngUterenln 
Blrle~ik devletler nezdindeki kurmay 
heyeti oefi genero.l .Macready bugUn 
bura.da .söylediği bir nutukta katile 
halinde seyahat eden :tngUlz gem.Uo 
rindekl kayıp nl.sbetlnln da.ha az ot. 
duğ"unu blldlrm'-' ve lngillz bahriye.. 
sinin §imdiye kadar •.t70,000 to~ 
toluk mihver gemlsl mtırdığmı 11L 
ve etml§tlr. 

Mihver ordusu 
Elalemeyni 
oeçemedi 

(l"a..."ıSı 2 tıci say/11mızd<t) 

üniversite as 
kampı dün b 

erlik 
adı 

Dahili istikraiın 
ilk tertibi ne zama 

çıkarılacak ? · 

Memurlarm şahst durumlarının 

sicil dosyalo.rmdıı. g5ster11meml§ ol -
ması halinde veya kanunt durumla. 
rma tesir eden vukuata mUtcalllk 
vesikaların slcil dosyasında bulun -
durulmaması taktlrlndc tekaUt maaşı 
tahslsinde, dul ve yetim maaşı bağ. 
ı.anmasındn mUhim gecikmeler hasıl 
olmakta ve bundan da llgllller çok 
sıkıntı çekmektedirler. Bu tamım 
bundan böyle bu gibl gecı.ıcmeterl &ı.. 
ıeyeceğlnden memurıa.rm ve allelerl. 
nin ışıcr!ndo bUyUk bir Bilrat temin 
eylemiş oıa.caktır, 

Maliye vekaleti yanlı§ malumata dayanan bazı ne,ri 
üzerine 11aziyeti tavzih ediyor 

:M • .M. ı.aUkrazınn aid ilk tertip 
tahvillerin kısmen yUzde yedi buçuk 
!a!Zll, kısmen de ikramiyeli ve yüzde 
artı faizli olarak a.ğustosta ihraç o. 
lunncağma dair bazı neşriyata tesa.

dtl! edilmesi Uzerlne Maliye vekil.le_ 
tinden aşaıltdaki malQmat verllml§. 
Ur: 

'"Jıl. M. istikrazı hakkındııkl kanun 
hükümlerine göre mUteaddit tertip. 
lerde yllz elli milyon llrııyn kadar 
aktedllocek lsUkra.zm her tertibinin 
miktar ve zamanını tesbit 1§1 hllk~. 
mele bırakıl~. ve her tertipte ih
raç 11arUarı için M.allye vckll.letlylc 

T. C. Merkez bankası arasmd:l blr 
...... !,.,o...--~..-:. ...... ...__...__ _..._..,..__.,;ıır..:..:~..._..-.....; __ --'---"--_...~..-...-. ............. ....., .... _.,.""1 mukavele yapılmam muktezi bulUD-

Unlversitcillur ka.mpıı. gitmek 1107.e.re sokaklardnıı geçerlerken... mil§ olduğundan, MaUyc vekaJeti is. 

Oniverslte talebelerinin ıuıkerllk 1 komutanı ta.lebeyt teftiş et~. bllA.... Ukra.z& &lt tlk tertibin ne zaman ne 
~da akdJ uygun olacağı husu. 

kampl&n dün b:t.§l~tır. Kamplart\ hıre kendilerine aynlan vapurla sır. 
6000 talebe !§tırak edecektir. ~Urak keclden Pcrıdlğe gl~lerdir. Ka.mp. mmda tetklknt yapmakta ve :Uıraç 
eden Ok katile dlln sabs.b eaa.t 9 da l ıarm bu devresine Mi111 Şef tnönlL !J&rtlan lçtn metltez b&nkasiyle te. 
Qniverslto merkez binası bahçesinde ntın oğlu Ömer lnön11 öe i§tlrak et- mıı.s etmektedir. 
toplanınr§lamrr. Evve1A tallın tnbunı mektcdh'. lıl. 'M. trtlkrtı.zmm birinci tortibtn1 

teşkil etmek üzere bu yaz 80Zluada 
evvel kısmen yalnız faizli, kısme 

lkramiyclf ve ftmll tahviller ibraC 
dUşllnULmekte ise de, Jbrnç, mUna 
zaman, ve şartlan hakkında 
bir karara varılmamI§tır. Jıl. K. 
tikrnzı hakkında bu kanun muc1 
ee ycıı1 tahvillerin satm almmaıırmcteı 
tas&rrut bonoları da işlemiş falziyl 
birlikte para yerine kıı.bul otunaca 
ıltndan ilk tertibin miktarı bu clbe 
ten de nazarı itlbnrıı. Blmnrnk te8bl 
olunacak ve bu birinci tertip~ 
rin, miktar, zaman ve Uıraç §& 

ynkmda fll\ıı olunacaktır. 

Yo.lruz, şurası blllnmelldlr 111 
rinct tertip :M.. M. istikrazı ·tatrt'llıııe-t 

rlnln falz.i, yüzde 7,5 olamaz. Zl 
bu bnpt&kl kanun ancak yüme 
ye kadar faiz verileceğlnl a.mlrdlr. 
İhraç §&rUarı hususuoda da 

tııhvWore pmdlye kadar dahB1 ı.t1k. 
rm tabTttledmlztn ShraCmil& ...a 
ohmaD e8Ml&r :tovıdnde ~ tant 
mak fÇln btr: oobep yoktur.,. 



ya yakında 
ılacakllr ı 
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~~~1k:Md!:Ha-·:tJ=J=lf,19§1~Wfll f~ .. ~~ 
sahipleri için SiGORTA PARASI iÇiN KASTEN Mehmet Ali Biz, Makedony~da :±:~~.;~~;~~~ ·;-~~:·, u,~ 

k Aldatmaz Zulüm etmealk ~iki \&1"1ı. Bu de,1etle,.in ata ~ e. 

Matır!t \'"ll!"!~emlk meni Ç 1 KAR 1 LAN YAN G 1 N 37,5 kuruıluk jileti 50 bir B::ra;v~Pae:ua:,'• B~~g':;r1rad1 ~.0011uu ~~~~:~:i:!~~:ıı!:n~~:~~lı~:ı,;:~P 
1,ıınunıı L-- lam kurulLA satarken yakalandı " ı: " heyetlt'r \"llrilı. Bir )erde ~arpı :ma 
• nu wull' ıya ba.,Jamıttır. B kk 1 R 1 A r- da bu eser •trafında bir konusına olunca, bunlar, ı.osarlar et 'irler. 
tu kanun Univtrslte tedrı"s beyetL a a ı·ze ı• ıı· suçu u ·ı·ı af Bölge ia,e mfidürlüAü rtnt mür - M ~ n 1 r 3:ıpmı1. e •er ba eser Tü.~ler n. Olayı, ~erinde ince?e.Jer \e ı'llnm 
rıın ilmi hil\1yetinl, t::rft ve terfih knbn memurlorı, Yeni Postahane leyhlncle bir ıırop:ıgrı.oclııymı~. ha3 1utlarm t!ırafmı tutarlnrdı. 
"artJa.rmı tesblt edecektir • .Kana. tt'kt t k•t d•td• caddesinde 17 numarala dükklind.-ı Yine bu radyonun her fırsüUa ünkU !tı:ı.ltedonya tetccileri, 
nan tefi!rruatmı bllml:voruz. Fa. e 1 en sonra ev 1 e 1 1 kırtasiyeci Mehmet Ali Aldatmnz o.. Türk dostluğundan konuıstuğnnu, bizim :ın!adığnnız mfıruıda i 11.ı ı 
1 at üııiH~_,lten·ın ha•..ı•.'.'.ı bir var. • dmtla birisini, Ttırco jllel lıiçnAının (]ost Buı... r de\l t'nl ... U lht"l"lcll d & • ., ıuaı Diln sabah Samatyııda bir yan- •38 e • ıı oparıor ı a er e,,ıı, Ha lumlarcl:ı nu. 
~ k halinde kudretim hissetmesi dükkAn kurtarılamamış, yanmıştır. 10 danelik bir paketini 50 kuruşa olmağa ça~ı,tığını da biliyoruz,. ruz nuntt\'illlnn arıwan a-e,J.,fler·n 
ı~l:ı hnh ersite mensuplarının talı· gın olm~. iki dükıkAn ve bir me!·· Yanan binaların sahibi olan, Yu\'an satarken suç üstünde yakalamışlar• Bir , arlık içinde acaba bu ikililc r. ~salanydılar. 
"IYct•erini teker teker haddeden hane yandıktan sonra söndürülmüş bu sırada, bakkal dükkfıntnın üs.. <lır. Sııh~ın 37,5 kunı1tan ~·ııpılma· neden? Bulgarlar bizimle rlo t o. A\"Ustu.~ıı, Frsru:ı , çarlık • 
b~tireeek, onlan bir yandan mes. Ulr. Hindeki odada yatmakta olduğun• sı lAzımdı. Sudu adliyeye veril<'. Jurlar veya olmazlar. Do~rnc unu cler-iııiıı, Sf'fir?ctini. 

1 
l;.onso\o,.J:ı • 

)Eğe bsğlıyaca.k., meslek içiode d :a;:::;· RSamatynda, çarşı için· dan ateş binayı sarınca kaçamamış cektlr. İ!tfet'!leniz, bu, Türklerin pek umu. rmın ha3lluf'nn :lft lıto.n açı.;n. fıi • 
rnllreffeh blr hale ~acak kaide • e n izeli Alinin dükkAnır- ve tehlikeli sur.etle yanmış oldu~ 1 nıudn değlldJr. Türk dosthığilr, nı:ıyelerl de, ls'n içyü .. ünll ~"sterir. 
lere 'e Unh'erslte<te gerçekten dan çı!.:rnı'1Jr. Ali dOkkAnını kasten holde İtfaiye tarafından kurtarıl. 1·aŞ8 belgeler·ı '.l'ilrlt duşmımlığı, bizdpn 7.lynde ö~ıe ki Bulgar, Sırp, Yunan c 
11lnı adamlarının yer almasmn ihtl yakmıştır. l\faksııdı siğortn parası mıştır. onların kıraıilednde ağır basar. idJnlurı STkı5rr.ra, b~rucn te J,ru 
~~\ardır olnn 2 bin lirayı almaktı. Yuvan hastahaneye kaldırılmış, Böyle d!ı~ 'nıJüğüm 'e buna oluyorlar. İki gUn sonra da tıl..ıl. 

fstanbuİ DarUltunununun yerine Ali esasen dükkAnını bunun i. ise de ha!atından ümit kesilmiş Ayın IS inde verilmeğe inanclığun içindir, ki ben, hu da,a. dıklan zin<la.nlıırdan, bu hilmllerin 
Unher.ı-itenın kunılm!l.'.lmdan son. çln sigortalamış ve nihayet mal- bulunmaktadır. ~şlanacak nm ancak bir cephesi il tllnde du. )ardmi>le kurtul::.rnl< tekr:ı.r dag. 
ra ba kananan tatbik saha.sına gir- sndını evvelki gece me,·kii talbika Dl~er taraftan 2 bin lira sigortu Halk Birliklerinin küınk defle•. raca.ğım: hıra tıkıyorla.n:h. Koylerl ynkaıı 
'1'1esj Yeni bir merhale olacaktır. koymak üzere hazırfanmı~hr. parasını almıık için yangın çı'kar. Jeri dünden Jtibaren kontrol edil. Söz\i g~en oper~'l dinlemedim. onlar, sırma baı;aklı tarlnlan tu. 

Cnhersiteye ha)atmı \'akfeden Evve1A bir tok talll~ toplayarak maktan çekinmeyen Ali, dün geç 'tneğe başlanmıştır. Sahibini Je tanımıyonım. Fakat tu~turaıılar on1 :ır, sUrlilcrl.s slliib. 
lıtsanıat'Ill her ~yden önce ilmi dükkünma doldurmuş. Sonra üzer. vakıt adliyeye !eslim edilmiş, ikin- Her \'atandaşa verilmesine karar herkesin, hatta Bulgar radyosunun llız oohanlnra ı;aldıranlar onlardı. 
hlh1yetlerinln t.esbit edihniş olmıt. ]erine giız dökerek ateşlemiştir. A· ci slı1h cezn mhnk~mesinıdc her verilen iaşe Belgeleri ayın 15 inde şahitliği~le oğrftnhoruz, ld eserin Rltlm ta'dp mUfrczelerimİJ: <''!· 

ııı İktJ:ıa eder. Çünkii ttnıve.a-site levlel'iıı dükkanını snrmnsındon şeyi ili raf ederek: l>irlikler tararından dağıtılmal n mlhverl, kf.>nO§U "Makedonyada kiyaya yataklık eden kl.yl.ere' bl e 
ı111odern de\'let mU~sesesi içinde sonra dn, dişıırı fırlamış, fakat ken- - Komşu elnor beni kızdınyor. ba~lanacak1ır. DJrliklere dahil olma Turk zulnıli" dür. zarar vtı.nne':rt.en çekindiler, ki ı u 
•lızat politika yapmamakla bcra. disini sabahın saat 5 i~de alelnf'C'lc lardı, nihayet dükkAn yakmayi kn· yanlor 1evziottan istifade edemi! r- Bert, Makeilonyada <loğdunı. (). comertliii, ben kentli payıma af. 
~ .. haiz olduğu bllYük kttltUr oto. hlr dükktind:ın çıkarak kaçmakta rnrl:ıştırdını. Ve kundakladım. ceklerdir. ralarını ka.rıl kanı bilirim. Tarihin fc.tmem, Çünktt bu ~ngenlik , e 
lif.esi ile endn wn.wniyeyl, ki.itle. olduıtunu gören bir bekçi' hırsız sa. Fakat benim yaşım 15 dlr, Ca. objrlctifiııdm sıynlmt' olaylan 00 merhMnet, bl7.lnı bosun& kan dök. 
Y! akla, hakikate, Ustun, kaliteli narak yaknlnınış. <lükkan'ın kepenk- hilim, ne yaptığımı bilmiyorum. de- 3 m uhtek·ır yerinde ve ı;ok kere o olaylara. ka_ fDG!lhe sebep oldu. 
bir t~fekktlre, cld<iı muhakemeye Jeri Açılıncn y:ınıtınla knrşılnşmıştır. ııılştir. rı~ kahramanların ağzından Şu ba.ldc, Bulgar J'Mlyo1tunun 
ı..k~kedecek bir lrndrettlr. Halk ha Bekçi l nngını derhal ltrain·YC Fnk:ıt 15 y:ı~ından çok daha fal# dinlcmMnııJir. Türk hiçbir yer<Je yaydığı ve Bulgar opcru.mnm <'• 

unJyetine dayanan bir rejimde haber vemılş, foka! ateş dükkiını la gösteren Ali, htlkimin şüphesi ü. Üçer sene hapse mahkUın :ıulfm olmadığı gibi .Makedonyada eerlne ml~n ~ yapt1tc zulüm. ı ·. 
Unf\ermtelerln ba böyiik miıyonu tamarnrn sarmıs olchı~undan b· · - zerine ııdliye doktoruna sönderil· oldular ela hi~blr ~.a•nan bir zulm\l olmadı. mhı jıidlr! Makedonyada kim ki 
&bc'91 onun ktinUleriol işgal edcu knl dükkllnı ile ii'>fiindeki odalar miş ve hakiki yaşmın 19 oldultıı Agop, Bahadır ve Aleksaııdır Kar ÇUnkU Türkler müclafaadayddar. °!e 1llDl6m etti! Orası bizim evimiz, 
~etlerin kalitesi ile temtn e. ve yanındaki meyhane ile diğer b 1r tesbit olıınoral. tevkif e<lilmiştlr . deş isimli Uç ortak bundan iki ay ev. Makedonya smırlarında patlı. bızhn baymğnnmn altmda bir 
c1İlebillr. Vnherslte hocaıı, oto. vel 9 biıı liraya satııması icap eden )"an Manllherlerln tetlklerinde Bul• yurttu. Oraya giren illhh 1111'~17. 
rıt_~lni kanundan dejtl, lhnln3en, Gümriik müdürlerinin Faruk Sunter Ankaraya bir deniz motlSrllntt Sadullah ve Bur gar \'e Sırp haydntlarmın pamuık. lar, diinyanaı nert'91nde, han~ rl=. 
0~Jına1 saJısi)ettm ,.e kütie tize. toplantısı dönaü ha.nettin l.simli ıahuılı.ra ıS.500 lira. lan i'llyordn. Komanova, Menlik, yarmcla ~hfan bqka ıteY1e kar. 
l'•lldekJ te.ırinden alır Bu ıe.. Dün öRleden sonra htanbul Güm Rir müddet e\'Ve] şehrimize ya satıp paralan alırken cUrmUmeş. Razlık dağları bizimdi. SiliUılar, sılanırdı.? 
'İri yaratmak itin Unf;crsltenin rtıklcr baş müdiirlnğiınrle, şehri. gplip yap::ı~ı n tırtlk nümunelerl . hut halinde yalı:alnnmıılardı. Muhte. ılalma bizim top:-aldarnntzda pat • B17.e 5tirii1mek lstıenllen mlüın 
lıakikaten ilim otoritelerine aalılp nıizde bulunan söınrükler umum nin hazırlaıım:ısı işinde hazır bu. kirlerin mlUJ korunma mahkeme • 

1 
ladı. Bnnlan ıı~anJaz, lnı.dudn a~an lekesi, İşte budur ve bUUin foya • 

01ın..r lktaa eder. mOc'lllrO Pertc\' Dunı'nun başkan!·- ıunan Ticaret V~iilel.i Standard!. sinde devam eden duru,ma bugUn Bulgur, Sırp, 1 unsn eŞkiyaslydl. lann mey:lana ç&tl~ bir de,irde 
lıinı otoriteleri idari makamlar tında hlr toplantı yapmış1ır .. Top.. zasyon umum müdürü Faruk Sun- l eona erml~ ve her Uç muhtekir de ü Biz. an.ca!< ı;öğsüınü7,e çe,·rrten hili. ba iTtiralan gei:er akçe sa· 

!!'-tmdan yapılan tayinlerle de • Topl:ıntıya htıınbııl s;ümrükler h ş ter, dün akşam Ankaraya dönmü~ çer eene hapse ve biner ilra para ce. bu namlılan Çeldik. Onla.n da~ n311lar var. Onlar hesa.hma ne ayıp 
u, hakiki kablHyett ortaya 91Jra • müdürü ve idare nıüdilrleri işli· tür zuma çarptmlm11tll'. başlanntla, kuytu onnıuılarda ya. §f'y! •• 
l'llll IDetodlarm tatblkı ile ortaya rtik etmişlerdir. Toplıtntıda anır. • tmhya.rak :yerlere senlik. Hakkı Süha Gezgin 
rılııar. Ve bir ''ık halinde karanlık po işlerinin sörüşilldü~ anlaşıl. Derileri Sümerbank Ecnebi memleketlere aiden 
~vlr eder, münevverleri etrafına m~tır. dafıtacak gemilerin seyir jurnali 
~Plar, kUltlir yollyle memlekete 
~et verir. Ba balnmdan ilim 
Olotiteeinln mttst akl; bir hüviyet 
!lalılbı olarak kudret sahibi obna81 

Unu 100 kunıta satarken 
yakalandı 

~!'ektir. Nitekim milletlerin ha. Te,·hide adında bir kadın, h'r 
Yab tarih lçJnde muhtelif kıı.rak • ınfiddet evvel Bandırmadan gelir· 
t.1er1ıe görillilr. Bazan onu din ken, yanında bir miktar da un gc. 
ılbıdyetinbı emrinde, hazan mo • tirmiş ve bunları muhtclır kimse
harip zihnlyetınin emrinde, buan lere kilosu 100 kuruştan satmaAa 
la11kaJr ve lktıs&t dhniyetinln em • ba!ılamıştır. 
l'fncle. 90ft teklnıöl merhale olarak Tevhide dün de bu şekilde Mızı 
(la ti!tlln kültür zfhn.iyetJnin em • kimselere un satarken cllrmiimeş. 
1'1ac1e görilt1b. 09mlyetin en mil • htıt halinde yakalanmış, adliyeye 
teki.mil safhacı kUlttırttn tııı 1111ba. verilmiştir. 
llba 'bir ot.orite 'halini ald· 1.a • ----c----
lllanlanladır. ithalat, ihracat birlikleri 

l'lrld;renı. iblivenlte dava81 da 
böyle bir tese ilayarur. MflDlleketl 
lllttabet ilim kuvvetiyle yenld~ 
fethetmek, yeni bir ntan yarat~ 
inak isttyorm. Bunan ıçin linlver. 
.ıt.e <'la'V'MI bizim haJletmde me<-. 
"-" oldufamm problemJenlen bl • 
l'ldir. 'Cniverslt.e b0('.881llll1 cemi. 
1•t ldnde bir rehber, kUrstl<!ıU bul 
chide da Uml bir ~hsiyet olank 
,.... ...... için e9Mh bir noktayı 
t. lhanlhıde bulundurmak lazım. 
dır. Nitekim kanun bo noktayı da 
İlılna1 etmem.ittir. 'Univenlttı ho • 
~..., memlekeUn yttlmek kablllyet• 
lert a1'M1Jldan seçile ~çl?c sivri • 
1- bir phslyettir. Kabntyetleri 
tlt1-b1Jmek. onlan da.ha ealdp gö
"'11eeek tıahalanlan çelımek lii ımı. 
rlll'. Ba da ona emin bir istikbal 
hazırlamak. plm ile mtlten&Slp 
bir bayat seviyesi temin etmekle 
llllbnkthı olur. 

Yeni kamın Qntvnte mensup • 
la11nrn terfih "e terfileri imkanı. 
"' 4'1a e8Mh bir !All'ette mlita1ia 
E.trn"1rtcdir. 

Ttırkiye f~ akademik meslek • 
lep kanuna ehemmlyetD bir kti1tlir 
~'11'halesinln aı;ılma...cmıa ıııebep o • 
lea.ktır. 

SADRI ERTEM 

Çörçil Çine bir mesaj 
net retti 

J 1..ondra, 7 (A.A.) - B.B.C: Çin 
"Don harbinin beşinci 3,ldünümü 

"'.iino~eb .. Uyle İngiliz başvekili Çö.
<' ıl Cine bir mesaJ g!indermlş!'r. 
örçıı mesajında Çinin muharebe 

llle1danınd11 JrazandıAı muvaffakı
~etıerın değJI, imar hareketlerinin 
...:..:akdlr edilditfni söylemiştir. 

VAKiT 
l>criına halkın menlaa
tini dü,ünür, lın sayı
s~nCla en seçme vazılaT 

ne§Teder 

umumi katibi 
İstanbul ltha1At ''e ihracat Bir. 

ilkleri um6mi kAtibi Salrh:ıttin Cuh 
nık Ank3raya gitmişti. Salahatıin 
şehrimize dömnQştür. 

100 dilenci yakalandı 
Seıhrln muhtelif semtlerinde di· 

lencilik yapmakta olan 100 dilençi 
zabita memurlnrı tarafından yaka. 
lııpmı,tır. Bunlar diln Darüliicezze. 
ye sevlı:edllmişlerdir. 

Alhn fiyatı 
Dnn bir altının flatı 32,•5 lira, 

kfilte altının bir gram liatı ise 440 
kur~tu. 

da1galarm top gibi gilrleyen uğul
tl4hrme. sağna1c halinde armal•ra 
ç.arp:ı.n rll%girm kopardığı mlrltln'l" 
çığltkla.r kanşıyordu. Umn:ıanm 
bu çrlgm, korkunç ~teri.le hır. 
pa1ıatıan zavallı vapurumuz batı. 
yor, Çlklyor inl+yor, eolu}'<YI' 14,5 
mil yolu sıfıra inerek oJdnğu yer
de bft.zaıı dönüyordu. 

Bir aiıklon da.rbe*ıe pek ~ 
udiğinl sö~·Ieyen g~ler. tellşo 
la öteye beriye ~liye. yıkıla 
koşuyorlar, sul3:r her ta.rafı ee1e 
~e~, klh bıir tarafa, glh öte 
tenfa köpüklen.tp a.klp duruyordu. 
Y<llcu arkad~ çoğu ltendkıi 
lbl!rncz bcyhi}ş yatıyor ve hepimi
zi bh-d-en yutacak azğm Qınmanın 
bu da.yamlmu Azap veren hırçin 
büct\m.larımn bir an evvel net.ic.!
lenmesi n i bekliyorduk. 

Afrika.nm prln şimili ucunu 
teP.kil eden (Soırruı.lı) mn kaıymn
clakt Skotr:ı adası hnla.rma gcJ.. 
Ciğiıniz vakta kadar, gOnleree bi. 
z! h.trpe.layan fırtma orada riraz 
siikfuıet kesbcder gfüi oldu. Akşs· 
ma doğnı Adem körfezine iyice 
girdiğimizi ibaae eden durğmıluk 
ge'incc herkes oo.nlandJ, ayaklan. 
dı. B"ınglle körfC'7.inde iken gördO. 
ğUmüe sUrli, atım U!:SJl , kanatlı 
balikla.r dalga serpintilerile bera· 
ber gemimizin Uzerlne dllf10yor. 
Jnrdı. Kaptan btr aiklon tehlffrem 
gcÇird iğim.izi artık aknetı haber 
vermekte maluıur görmiyerek ken• 
dl.tiyle beraber yolcul&n da atla• 

Yeniden ittıll edilecek derllerln 
Sumerbank tarafından tevzi edilme 
sine karar verilmiştir. Sümeman\ 
bu hususta emir beklemektedir. Yer 
il rieriler bu karara d:ılıil de~ildir. 

Mahalli idareler umum 
müdürü ıehrimizde 

Dahiliye V~kAleti mahnHl idare 
ler Umum Müdürü RiWı:net.ıfo Nasu. 
hl oğlu dün An'karadan şehrimizr.e 
gelmiştir. Bay Rüknettin dün VilL 
yet Te belediye erkAnile görü~ü~ 
tnr. 

lımetpafa Kız Enstitüsüne 
girecek talebeler 

İ9met Pa~a Kız Emıtı!OsOne alı. 
D11cak talebenin mlisabaka ,mtihaıı 
ları dün Sanat okıınannda yapıl

mış, evrak 1etkik edilmek ilzere, An 
karaya görl'derilmiştir. 

Yeni Adliye Sarayı 
Yeni adliye sarayının inşaat 

projeleri etrafında görüşmek fizere 
İmAr l\IUdürlüijünde düıı öğledeıı 
sonra Mimor Prost, l\lüddeiumilm! 
Hikmet Onat tetkiklerde bulunmuş 
landır. 

Büy{Ht ticaret genıılerlnde 4utot 
ması mecburi olan Se) ir jurn:ıfüı. 
nnın ecne.hl Mtmleke•lerinc gide. 
cek mobörlli ve yelkenli vasıtalar 

da dahil bütün deniz nakil vasıta· 
larında buhınduruJması mecburiye. 
ti, Mi\nakalAt Yekiıletinden alınan 

bir emre uyularak liman reislleıi 
tarafnıdan dfin alitkadarlanı bildi. 
rllmlşllr. 

Bundan &<>nn ecnebi sıılanıııı 

gidecek her gemi, , motör ve yeı. 
kenti, bu seyir Jurnallınnı sidecaic 
lerl memleketlerdeki konsoloııhtk• 

larımıza, Uman k!ığıtlarıile beraber 
vize ettireceklerdir. Molllm olduğu 
Ozıtte, ııeyir Jurnallarına, (!eminin 
seyri esna!lındııkf kayde ıfl~er vak 
alar yazılma~ad•r. Kara sulanm11_ 
da işleyen merakip lçin böyle hir 
mecburiyet yolctur . 

Yeni Edebiyat Fakültesi 

Yanan Zeynep KAmil konaAı ye_ 
rinde kurulacak olan Edebiyat Fa 
kiltlesl t&kdirl klymet komİ!iYonu 
faaliyete gecmlştir. lslinıliik işin~ 
pek yakınd:ı b::ışlnnncn.ktır. Bina
nın sfıratle inşası için Baş Yekôlel 
l·:ılondan alA-kaılar o1nrok bu hu. 
susta gereken emirleri vermiştir. 

Bir Turk Subayının R'Aıll..ı ~~-
Birma ny a Hatıraları 

~---... Yazan: isllu leller ~ 25 "~""ı."~ 
tılan koritunç tehlikeden dolayı 
tebrik etti. Gemi bilıama ınb.'ı1 

nakllyat.a ~ o~ 
bu ~ gönfilltl Çll"Ü wdyetin
de olıaa v-e ukeırlik yqma. daha 
~lmemil m ban mtlrettebat 
Bomba.ydan hıııreket lnmuzda ol• 
duğu gili yine f8]d&banlıklara baş 
ladıla.r. ~ QCit uz&klardan deniz 
feneri g6rilıunekle flrtmada.n tam 
lir em.niyet ge!di. Görllnen Aden
ır..iş, 

28 :ıtustoe 918 çarşamba sabahı 
Pirim adası önü.ne geldik. Nihayet 
Babınmelldel> boğa.zmdım geçip •a 
ğmıızds. Yemen 90.hlller.ini seyre • 
deret ~ 

O tarihten sekiz sene evveline 
kadar ilk memuriyetle bulundu • 
ğum Yemıen'in, bu artık bize mazi 
kadar geri dönmez illerin, iklimin 
k'qm gilnetai a.1tmda mtiphcmles • 
miş aalilllerini tarar ve 80D defa 
görmek nasipmiş! Son ırulta.nlarm 
sui :id.ares'Je (Anadolu meza.n) di 
:re antl3n ve t.oprağı scned'e ne; kc• 
re maMu1 v.. koyunlan yrlda iki 
defa döl veren bu ibaıkmısız fakat 
~~etli Ulkede hür va.tansever 
gibi mıewnı~tin ilk af.elli Umlt • 

lttle geçen gllnlerin, sa.mimi ıoy. 
metli arkaıda§larm. muhtelif ü:ıibet 
H ulz hatJrala.rmı yadederek hal 
ve i&Uklba.ıdc mtıkadderatm bize 
daha neler ha.zırladığmr dfuJUınerek 
tcfekldlre dalclım. 
Hakı1mtte iNi şl:ihretıilıe hiç de 

yakışıık a.lrr ilıiır değer ve halde bu• 
hmmryan, b'lfı.lcis ekıleriyetle pek 
gi1ze1 yerleri, laymetlerl, huwsi 
yetleri ihtiva eden bu idare edil~ 
~iş tali* ill!keniıı yok yere zi .. 
yama yürek mdamadım esef etme
mek elden gelmez. Çorak gibi gö
rUnen klzgm Tehame çöllerinin i 
çinde ve gerisir.de dağlık amzide 
bir devlet id~ ecJeoe'k kudretleri, 
klymet}erj heba edaı mazinin ha
taJanna ve m.Usebbiblerine hayır 
okımuık mtlmldln değildir. İftiraya 
uğramış bir maauın kada.r sevil~ 
ğe IA.ytitr bumsr. 

Vapurumuz Afrika eahilinrle 
Fraıısız aomalisl Jıizasmdan Erit.re 
sahillerine doğru yol alarak. Kml 
denizin bu boyun-da Rimale doğru 
kudret eliyle dizilmiıJ bUyük kaya• 
Jıardan h.ret adaCJkla.rda tce!s e
dj1m3ş deni7. fenerlerin:i takiben 
daıba bew gUn yoJıculuk ettflı:. snt 

Norveç hastahaneleri Alman 1 
yaralılariyle dolu 

Stokbotm, 8 (A.A.) - BugQ.n Sto'k , 
holm& gelen bum telgra!lan, Al • 
manlarm binlerce Alman yaralısmı 

yatırmak llzere Norvec hutaaelerlııe 
el koyduk1e.rmı bildirmektedir. Bun.. 
dan birkaç hatta evrel Alm&nla.r, 
hastanelere bopltmak zorunda kal • 
maıarmm muhtemel olduğunu blldlr. 
m(flerdlr, Şl.mdl haatanelere bu eIDir 
verllmlf bulunduğundan, hastaların 
el'lerlne veyahut okullara nakline 
mecburiyet huı'l ohnu§tur. 

Lortl Halilak• LonJraya 
geliyor 

Lonctr6, e (A.A.) - lngmerenln 
V&§lngtoD bUyUk elçlai Lord Hali -
fala hafta aonund& h~mett. Ue gö. 
rilfmek tızere hava yoluyla tngnte 
reye hareket edecektir. 

Bulgar Maliye nazın 
Berlinde 

Berlıı, e (A.A.) - Bulgar mallye 
nazrn Boj!lot, bir~ gün kalmak O. 
zere bu aab&h Berllne gelmlftlr. Bul 
gar n'zın garda Alman maliye nazı 
n Ue ona refakat eden Bulgar elçlsl 
Draganot ~rafından kar§tlanmtş 

tır. 

llmanlık denecek derecede ask.in 
deniz yalnız Cidde hizalarında 
!ten biraz çalkantı yaptı ı&e de 
Ubv ~tt. Adendenberi eUren 
Mkin hava.kl.rda. pek neoelenen İn
giliz he)«i sı:hhiyeeinden bltbç 
subay ile gemi zabltamnda.n mtl • 
rt"kkep bir grupun her gece orta 
oolonda. yıa.phklf.n t.oplıantrya da • 
vetleıi fuıeıri:ııe biz de gittik. He~ 
kf'S bildiği, becerdiği şarla ve mu 
dld aletinde marifetin! glSetermc• 
ğe dav.et edildi. Pek güzel se!liyle 
piyanoda (My dear 80\lle) şa.:-losı .. 
m .ııöyJiyen binf.at:r muhrik nağ 
meleriy'le bizi milkerreren :meste:t• 
ti. 

2 EylüJ 918 pazartesi sa.hah ~ 
at OT!da Port Tevfik=Tmblin j .... 

kelesine vusulle karaya ç.ıkanldık. 
Silveyştcn bindifüntiz tren bizi d • 
ha dokuz ny çil,. dolduracağnmz 

mukadder olan lsltendcrlvc ch-a • 
rmdaki Se...-di Be~ ist~yonundıı 
bırokh. Birınany:ıdald geçirdiği • 
miz on e.lt.ı aylık esaretle Seydi.bc• 
rir bmpmda gedrc!iğimiz enrct 
arasmda dağlıa.r kadar fark vardt. 
F:lvaki bunda -U~ir Suriyedeki 
<'rdnmuzun Anadoluya kadar çe 
lıilirken verdiği yetm!ş bin kadar 
E'f-ir kalabelığı<'hr. Pe'k gUzel intl• 
balarla avn'dığmıı:z B'rma.nya.da.ki 
eoaret devr~ bu suretle Seyclibe-
f-·r esareti zey!l,.vJe hitama ermiş 
cldıı. 

-SON-

Japon üsleri 
Amerikalılar tarafından 
tiddetle bombardıman 

edildi 
Sldney, 8 {A.A.) - Amerlk :ım 

fstlklll yııdönUmU gllnU, Yeni G e 
deki Japon tlalerlııe karvı fimdlye ka. 
d:ır yapılmamış derecede fiddeW bir 
akmlar allallealne vetllle tetkll ettJii 
haberler merkezinden ibüdlıiHyoır. 

Cumadan cumarte.slye kadar ~ 
ve Saamauay& 6 defa &km yapıl • 
mıştır. ŞfmdJ Lae Saıamau " Tula. 
gmm bombıılanmadıfı günler &Zdır. 

Japonlw, mUtemadlyen tetlk Qattııı • 
de dm Li)OI la r. • 

- -----0----
Amerikada otomobil 
yanılan yasak edildi' 

Vlfl, 8 (A.A.) - Nevyorktan alt.. 
nan bir habere göre, A.mertır:.da oto. 
mobil yarıftan ya.ak edllml.otir. 

M~ 8 (A.A.) - Rend blr 
fataUıtıte göre ~ tuna JmvveL 
lerl geçen ay zarfında 1008 tane mih.. 
ver a'VCDA!lı türip eunl( ~ bıua. 
ra utratm.J§tir. 

25 yıl evvelkı Yakıt 1 
'7 Tanuaa 918 

Mecidiye ve Hamidiye 
knı'V&2Örlerinin uıuvaıalatı 

lıf:ectdlye kruva.7.l:lrU evvelki gi}n 
Hamldlye Ue birlikte Sivastopoldan 
gelerek tst.lnye önUnde demlTlemi§ • 
Ur. 

MalQm olduğu 112ıere Mccldlye m 

teflklerlmtzın srvaatopcıla duhulUn. 
den blr hatta eonra Oa:nıuılt bayra 
çekilmi§U. Kahraman M c diyenhı 
mı kendi sularımıza girmesi umu 
bir meaerretl mucip olmll§'tur .• 

:E SAL1 Qartamba. - '1 Temmuz 8 Termma 
> 
~ -
et 

1
0. Ahır: .2S O. Ahır: :z.ı ._ 

Hl7.lr: 83 Hızır: M 

\ ıwuı.a.r \1-Q Euıı1 "-c 11:Mn1 
Gllnefln 

4.1% 8.49 4.IS 8..M 
dntvfu 
Öğle 1.2.20 '.M lUO '·"" lklncll 16.19 8.M 18.19 8.M 
Akpm )9.44 1.2.00 19.'4 :U.00 

Ya•ı zı.u Z.01 tl.41l ı.• 
tmsak ın A88 2.1'7 6.M 



Yazan: 

Yi~ )Urü)erek Hlel c 
tıler .• Kadnr arlık z ıı • 
mm seldığini lh-; etm ı il' -

muş ıbi ay ğını olomopilinin bn· 
samnğınn b men \ 'rinek: 

- Knıdnr, dedi. S nn bilh:ı d 

eski bir hatıradan bahseln ek ıs. 
tedim. Şu Cniversitc ıucsclcsln. 
de .ı nrnmızdııki anlnşm:ımazhk. •. 
Kadar ozunu kesti, çünku 1..ıu sôz· 
lt>rlc \ o.vr.n~ı neye varmak is.. 
tedı '.inı anlam tı le. r: zler ni 
muh ta.bınm gözlerme dikerek: 

- Dinle bi.roz Va"~ . K • De
di.. Saru\ henUz kendimden bahsef· 
m·~ d~illın.. Ben bütil-c dlin) nc.l 
meşhür ol::ı.n bilyü:k bir inŞ3 t i '
Din. başın :ı. bulu:ı ı orum. Emr m
de yalınızca me ·ezde yirmi iki 
yükse~ mühendis çalı ıy r. Ay • 
ca alu m•ihend:s ile yliz kadar 
i§ç.i benim verdiğim ~lcre g r·!ııi· 
yor. Yirmi dört krunyonum ve 
i:"Aiyük bir tirexıi:n va.r .. Bir mı ) on 
veya bee milyon liram olduiTunu 
8Öyleıniyeceğim.. Çunkü sen he
nilız milyonun ne oldu - unu görme 
~ ve ölflnceye kadar da göre-. 
mlyeceğin için bunu na....c:ı1 O!Ba an.. 
layun8"8?D.,, Ben bu gun bir ser
maye sah~ , hı:-m de btlyilk bir 
8ermaye sahlıbiyim ve buna s • 
JJin s:ı.yen.de malik olduğumu itL 
ftf ederim. 

Beni bir glln Üniversiteden tek 
:me ve yumruk ile koğdurduğum için 
sana teşekldlr borçluyum Vavn
r.ek •. Çi.inidi aJa,.i hal® ben de Se• 
zen gibi bır atelyede şefhlc.arayıı.. 
cak ve ı.arnDrJ bi!c gtlçlUXle dO'o 
y:urabilecektim. 

Otomopili"lin kapısmı açtı, ge•·· 
ti direksl.:yonun başına oturdu: 

- Hayır.. hayır.. dedi.. Ara.. 
mızda hiçb r anlaşmazJ:ı:k yok. 
Sn hiı.lfı. bir kırğmlrk olduğunu 
mı zannediyordun. Hayır dostum 
lııllikis, ben sana karşı minnettar 
~~tteyim .. 

M ,förll ~lışlıTtlt, sonra ayağı-
• yavaş yavaş dcbreajdan kal. 
..,r!:en tekmr Vavrineke döndü: 

- List"klcri biraz intk oto. 
mopilde gençliği hiç sevmem ama, 
ct.di. Ne>apar.>m, bu ne ile olsa 
kira otomopili .. Mamafi merak et
me Cenubi Amerika.da fevkalade 
_.., Kadilln!kim va!' .. Allah ısmar. 
llııdık Vavrb~k! 

Otom.opilden elile sellim ver. 
dl Ve ye.va.5 yavacı uzaklaşmağa 
ı.şlndJ. İçin için gUlilYordU. Vav· 
l'İlıek olduğu yerde ktı.Jz:aş kalmı§oo 
Nıp.~ kctilmiştJ.. G~ kapakla_ 
n 'lnle tit:i.}orc'u. 

'·ffiık kr..ten bu ZAvallı Va.vrine
ke dı:rimı d('ğilim. Diie dilşUndU. 
Nihayet Yoli de dn.hil olduğu hal. 
de her şAyimi ona medyun d ğil 
m:yirr..,,. 

Hafta ..,.~~ ve tabıi Kad:ır 
~ bir y~'"e hareltet etmemi ti. 
Hatta a.ğwtosun Uçiıncü haftası 
Ml"ISI: Madam Edith Sunoıı ile 
Urhırte İsvfçreye gittiği zsman 

t.ile K:ı.da.rcı Peşte)i terk:tmesi 
ae'\'"LU'!>3hs olmamıştı. Bu seyn.. 
hata yarnn s:ı.at zarfında karar 
·ıerı1ım ş b'.letler derhal alınmıştı. 
tıa yalruzca bir kerre beıraber ge-

P gclmiyeeeğini kOC3SI16 sormuş 
ve R'ldırm verdf-i menfı cevn t 

ııkrhc!.l kabul ederek ne • F;vet şu 
fnsaat mc&:k · .... , dcm1şti. Kad .. 
mı uyduraca :'I yalanı beklem Rti 
bile çürudl k ıSPı•n ?'<Xl cevabı ve. 
J"Coeğini dnha evvelden gözlerin· 
den okumuştu. 1ıa: 

- "ER:ı.sen ben de böyle ol. 
masnu da.h!ı. zı "3.de arzu ediyorun . 
demi ti .. Edid henm tama.men 
ıyj değil ve ~ de sırf n.. 
nun için gitti •imden tamam r· 
be!,t ilm:lnın - c bette arzu ederi 

Bu "::!erde aptal olmadiğ 
fakat bl kendisini serbefıt 
brr:ı.ktığmı nnl:ı.tmak istl:> n bir 
mfı.n!i •':lrdı. Haftada bjr clefa tc
efon :ı. kmıw ğı kararla tırmış.. 
Jardı. Sonrn 1!a da m.-ıd~ Simo 
He birlikte P tevc dönecekti Yuz 
başı Sımon ile Kadar kaTıİ·ırım 
tir<-ne lmd~r ~ :>i "trol •r, sonra 
Kad r lelacele şehre dönmu Hı. 
&:ı.t b Yo ı i c Androsy cad-
de ·ni mda randf'vı.: u vardı. 

''Onu öyle vf;>or · le nrzu e
c.ıiyon.ıP.l 1 • !.,, D"· c etli.! ünüyor. 
du. 

nr.ı K",,.')r Yo!i 
p o!l &ord-.ı • • 

- t ~ "1tff mi? 
-~·. 
- Y s'z de ni n kendi '· 

. ? 
~ uz. 

Çevnen: lr1 uza il er Acaı 

- Bunu ız d1ha i:) i b ı:yorsu.. 
nuz. 

Dıye Kadar ce p vel'dı.. Yolı 
tuz gibi bır sesle · 

- Hayır, ded, bu bir sebep o
l!lllınz. 

' Bu sebep mi olamaz. Şimdi 
boynuna ro.rılsruıı .• ,, Diye Kadar 
diişündU ve güçlükle; 

- CilnkU s.!zi seviyorum ı."oli 
''diyebildi.,, 

- Teşe-•• kür ederim, esasen 
b ı u lı' ·yordum. Bent nevlyor ve 
n.rzfı ccdyo!"Sunuz .. Bu hususta far, 

z ~" emcnize lüzüm \Ok. !<:n.. 
r ba ~tı ve g e-rek • 
- •Jı küc-ük y maz ... 
Dedi Yoli: 
- Buna da te ekkiir ederim, 

dcdı .. Bu -z de programın bir kr.ı· 
mmı te ıl eder. 

- F::ı.kat ffil h 1 le niçin bcnl:n. 
le bernbers'nlz." N" in her ç:ı~ır. 
dığun 7.:ım:ın geliyorsunuz, ne 
dusünU o unuz?. 

- G ı .. Mademki i~tiYorsU 
nuz ben de gi erbn . 

Ve Yoli bu so eri söy· ey erek 
iki ndrm H<>ri attı fakat tabii K -
'ardan a~Tilmndı. 

Kadar artık h<'r gün Yoliyi gö.. 
reb.lece"' :'li z nnediyordu. Srk 
sık buluşma.fon, her giln krar o
lur nn ayni sözlerle mukavemetin 
kend"iğ!.ndcn J-ınla mı zann<• 
cııyordu. Fakat Yoli ilst Uste beş 
nltr gUn hi~ görünmedi, otele tele.. 
fon etmedi . Nihayet Kadar bir 
tezkere ynzanı'{ otele telefon et
mesini ri:a etti. F::ı.kat Yoli yir:e 
ne o ırtin ne de ertes! gün tek· 
fon etmedi. Bt"''n<:i '!?'ilnü 5ğleden 
sonra Kadar, Yolinin oturduğu e. 
vin kapısını çaldı .. Çrkan hizmot
~i: 

- Madam uyuyor, dedi.. Mttd· 
m:ızeı de d~nrey'R çıktı. 

Kara.-.Uık ınt'rdivcnlerden aş:ığt_ 
ya indi., Erte:'li giln Yoli )ine tele
fon etmedi. Ne yapmnlrydı? Y<-· 
rı:iden mektup mu vazmalıyrlı, yok 
sn gidip kaprsr karsısmıı. dikilme-
11 "çrkm:ısmı gı.>zetl~melimivcll? 

Evet, hatta eline bir de l'liw•'· 
ver almalıydı.. Çünkü artık taham 
millünün kalmadığını hisscd' ·or .. 
du. 

"Onu mat cdecC'·im. Onu sn.. 
tm a.l:ı.c.'l~rm .. Diye dfuji.indU. Ve 
Yoli ha.la kendisi ovnamakt:ı de
vam ediyordu. ÇOnkü Yoü ker.
disfnt"en d:ı.hn ku~Ui idi. H:ıyr ~ 
edilecek bir ~ey yoktu. Art k ken
dini t.n.'11.amen kay'betm · ti. 

Bir gih Kelem.en kendisinl zi
yarete ~ldiği v:ıb:t, k .z kard . · -
ııin slJtlıaUni sorm::ı.k hususund 
pek fr.zla isticıı 1 ·· erdi. 

( Dl'1 rımı 1ıar) 

Quslinkü radyo l 
7.30 Program ve m mlek t saat 

ayarı, 7.32 Vücudumuzu işletelim, 

l,40 Ajans lınbcrl rl, 7.55 entonlk 
parçalar, S 20 ı:ı " Evi'! sanU, 12 SO 
Prog,.am ve memle {Ct aat ayarı 

12,33 Beraber tUrkUler, 12.45 Ajans 
haberleri, 13,30 Şarkılar, 18 Program 
ve mcmle't t sa.At ayarı 18.03 R d. 
yo Sa o:ı or e tr ı 45 Fasıl h • 
yeU, 9 
U k 1 r 

yo gazetesi., 20 45 Meşhur Tenorlar, 
21 Z raat tak\1 .ıl, 21,10 NoktUm ve 
Serenadlar, 21.30 Konuşma 21 45 

, 22.30 M m1 ket 
22,45 

EmlnönU ) erli '\ . :;.. Başk.dan: 

ı - 930 c:to~ lu "ratm ilk ve son 
yoklamaları b r arada yapılacaktır. 

2 - Yokbm 6 te.nmuz 912 pazu 
tasi günU saat O da başlıyacaktır. 

3 - Yoklamaya tenıer muhak 
kak ika.met sened le l.'5 adet vesika 
lık to.o:!Ta! ve nUfus cllzdanlarlle 
geleceklerdlr. 

4 - Yokl malar saat 9 dan 12 ye 
kadar devam edeccıhndı.m aşağıda 

yazılı günle:de ö.,l den evvel §Jbey' 
gclm ıcrl elm yenler hakkında ka. 
nunı takib t yap 1 aktır 

6 - Emin nll merkez a.hlyesl: 
6,8,10, 14. 16 temmuz 942 gUnlcr 
Alemdar ah!yes • 20, 22, 25, 30 

temm z 4..! gtlnterl., 
Kumk p n hıvesl: 4, 6, ıo 12, H 

l ,20 6 2::ı temmuz 942 gU.nlerl. 

~"' 
Euup lsktrlik Şııı esinden 
ı - Şub mı e b:ı •lı E.} Up merkez, 

u . .ıml \e H.cın rburguz ıınhlyelerl mı. 
fus lcütüklcrl.ne im~ ıUı SS9 ve bu do 
ğuınlularl:ı mua.nıeleye tabi eratın 

ilk ""° son ~okla.malan bir a.r!Ml& Y" 
pıia<'.aktır. Bunların yalnız SS!) do 

''tlmlularmın: 
A) Eyüp merkez nı\hlJe.slne rneo 

ımp olanı rı 9,10, ıs, l temmuz 912 
gUnll'rl. 

B) ı: mi n:ıhtyes\ne men,up olan 
\arı, 20, 22, 24, 27, 29 temmuz Dt2 
günll.'r1 

C) Krmerburgıız nnhtyeslne ba.l!'lı 

lıınlan S, 6, 6, 1 a~tos 912 günle. 
.. ı. 

D) 889 loll\J'la muameleye tabi dl. 
~er doğumlııln.nn (her nahiyeden) 
lO, 12, 18, H ağılfltos 1»2 gtlnlerhıde 
dörder fototrana ,talebeler okul ve. 
11lkalarııe. sanatkArlar çalı~tıkla.n 

~erlerden lllCAklan tasdikli ısı ve 
ıı.nlurile h ~emehal şubeye mOraCI\ 

'\t etmelerl 
2 - Şimdiye kadar gerek şubemtze 

vo gerekse balondııklan ta.,ra şube 
!erine müraoaatla ukerUk durumla.. 
rını ~!lblt etttrml ·en ve Mç aııkerllk 
ynpmıyan 816.888 ıto~ımlo mllke11ef 
ıcrln de bu meyanda yoklama.lan ya 
1111&('.ağmdan bu glbllerln de llS U&. Sl 
ğııstoım kadar eubcye ftya taşra 

ııubelertne mUra<'.aatıan menfaati 
lktluı.smdan bulunduğu. 

S - Bugünlerde mtı.r~t etmlyoo 
veya mazeretini teVl'!lk etmlyenler 
hıılıkında ceza maddeefnfn ta.tblk e • 

dllettğl. 

4 - Yukarda tnytn edilen günler. 
d kl!y 'e m&halle lht'ynr heyt>tlerl. 
nln de !IUbcde lııpatı vücut etmeleri. 

••• 
Emin-nü 'lerli As. Şden: 

\rcıeriner Teğıu n Kamilin hfivl
' t cüz nnile birlikte acele şubeye 
~el nco;i il in olunur. 

Ş·kavetler. Dılekler 

••• 
•mckll mlld!lrtı C. Alc 

ı e d•ğlm • m :etuptn en ıı. 
yor lt : "A d r l ':ı.nn fi 
yat koyma ı l!\.f olsun diye midir? 
Yoğ'urdun !\.Ilı.sına 50, adisine 40 kuru~ 
fiyat konulmu!JtU Hatbukı biraz ey • 
ces 60, en kötUsU de 50 kunı§a &:ı• 

tılıyor." 

Yem Eserler : 
FOTO MAGAZİN - S:ılon ve e!. 

n mıı. mecmuasının 80 ncl ~yıs• zen. 
n bir mUnderecat ve gilzeJ tablo. 
r v aktunllte resimlerle sUs\U ola 
k çı ctı. Bu s::ıyrda Sadri Ertemin 
r fikir yazisrodan bıışkıı, röportaj 

hlk ye, lir s nema haberleri ve e. 
dler -.ardır. 

nın bu se
neki kollclt· 
ı yon !arı, 

nevsim roplarmm 1i1ı. ve te
nin yenı renklerle ahenktar olması 

zırn geldlğinı gösteriyor. Bu son 
noda yeni pudra renkleri de bir 
Fr.ınsız gilzelük mütehassısı lara
'mdan ıcat ve pıyasaya arzcdllmfş. 

ır Burada, bunları ancak Tokalan 
>udrasının yen"ı ve cazip renklen 
rasmda bulabllırsı.nlz. Şef.!af gü· 

•ellık ve iayet beya:t cı!Uer için 
'Naturel, pudra pyanı tavsiyedir, 
Ekseri :ıarışınlar ılc açık tenli es-
merlere ''Rose" uygun gelir, Pen
be bır parlaklık verir. 'Rachel 
pudrası dıı esmerlere caz.ip bir reM 
~erir. 
Pcche" yazın aldığınız gilneşlr 

altm esmerliğıle ideal bır surette 
ımtizaç eder. Bunlardan başka To. 
kalon pudralarmın şimdiye kadar 
h.lç gormediğıniz daha canlı, daht 
caı.lp ve daha parlak renkleri var
dır. 
Tok alon pucırası. bavalandınl
mış .. tır kı bu sayede on defa da?a 
lncelcşlr ve Meta tal>U gibi görü
lür Taze çıçekl"in esanslarile t.a· 
tir edilmiştir. Terltiblnde "Kreme 
KbpuğQ., bulunduğundan iki mlslı 
daha cok zaman sabit durur. Toka· 
ton pudrıı.smm yeni ve cazl_p renk· 
ıcrlnl hemen bugünden tecrube edl· 
nl.z 

r ilan " 
1 rürk sancağını Jılmil lz.mlr Ll 

ııunına mukayyet Silmer isimli vn. 

purun 1911 seneel Jlnz.lran ayıııd ı 

Port.Salt seterinde geçirdiği otur 

mn hldlseslndooı mUtevelllt 7.ara.r. 
dan dol&yı yapılacak dl pec için 

hl:ıı.nbııl Asliye blrlrı<'l Tle:ı.r t malı 
kemesi kararl.)1e, biz lla.yretUn 

Kanııı rsl:ın, lh) a Görgün ve TUccar 
dan Melımet Ka.ram:uıcı dl!1p~1)1 

t&.} in edilmiş olduğuın ı:ı:Jan l~bu 

iı)dlscde alfıkıılı olıuıla.rm bıı bu. 

u a mlitoo.Jlllc \csllmlarını htUnllen 
v 10 Aı·'U!ıtoıı 1042 tarihine ka.da.r 

l !anbıılda B&hç kaptd'l Ataoolc 
:ın nda birinci lcatı.nda. 37.88 nu 

maralı ~aııhaneyo mUracnatlan rn. 
zumu nıın olunur. 

r- Bir Kalkas 
Romanı 

lllrrok ı. 11 ,,, ı dillere lercııme 
r.<lilnıi~ olan bu eser, Niua:i Al: 
met tara/ındatı doğrııda11 clo{jru
ua Giircn dilinden tercilmc cdi' 
mişlir. Bmtan sona /,adar cışl: 

"1 " r v kalırarı.an 'rk nıcrıkıbı·. 
feri ile dolıı olan hu ne/is eser 
Tıırk nıalbrıalmda ilk nümmır.rlır 

Fıtah IO kuruıJ olnn bu eser, bu 
llJ\nı 1 e ip g~ttrcnler~ Vakıt lUta. 
bevlııdl' 'ıl~de 50 tcnz.UA.tla 20 ku. 
nışa \•erllruı:lctedlr, 

1 
1 

ek aleti 
Beden Terbivesi Umum Müdürlüiü ' 

Neşriyatı 
Beden terbiyesi umu:ıı mUdürlUğil taralından netredllen kitaplar 

ı ·ağıdakller ka.~ılarmdaJd bedellerle sa~a çıkarılmlftu. utiyenıer: 
t{ara.da: Akbe kitabevinden lstanbulda muallim Ahmet Ballt, lnkıtQp 
Çl~ kitabevlerilldeıı. Kar11ta: Mehmet Ttlrkelden, Botuda. Zafer klta 
v..nGen, A.nıl&Ta, latanl>ul, Izmir, Diyarbakır, ı\!yon, Konya An.u. 
Adc.:na., A.nt&itya, Slva9, Enurum, Trabzon, Samsun maarıı veldllig't 
ynıf'vlerlnden setm alablllı'ler. (7262), 

Kuru§ 
ı;c Atletzl?n e\ kltabl 
40 Futbol aAkem kı.avuzu 
r;o Beyn,.lrullel tutoo. kaldelerl 
. O Flıtbol lulavuzu 
zc KBy !'lor sahal11n hakkmda !Sfl!tler 

ı2l'i Esk. '.l'Urk eporla.n Uzerlnde ara,tırm&lar 
75 Modern atletizm, 
50 B llkan kır koşusı 
110 Bıılkan gtlre~lerl 

ıS\:: Greko • Romen güre§ oyunlan, 'I 

150 T"nıs 

75 l{nynk eporu, 
E:ı ldtabevlerl!ıde Beden Terblyul ve Spor me~muası da bahmur.(726 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonunda 

Miktarı cm.t 
Tab.mln bedeli 

Ura Kuruş 
18200 00 
1625 ()() 
1000 00 

Muva.kkat temin 
Ur:ı Kunıı 

1200 takım 

500 ncret 
1000 .. 

Altı kUtUklll palaska 
Palaska kayışı "bc.I .. 
TUfek kaY141 

18Ua 1186 88 

M1kdarı, Cinai. tahmin bedeli ve muvakkat teminatı yukarda y 
Oç ı,alem malzeme 13.7.94!? pazartesi g11DU sa&t 13 de latanbul Ta.ka1m 
J. ~a. Al. Ko. numuzun bu.;unduğU mahalde kapalı zarf ekslltmesUe 
nacaktır. Numuneleri her gün komiayonumuZda görülllr. Şartnameaı p 
ra.sız almır. İstekl!lerln veeika ve teminat mektup veya makbuzla 
muhtevi kapalı zart tekW mektuplaruıı ekalltme günU saat H e kad 
kcmlıyonumuza vermeleri. (6806) 

1 latanbul Belediyesi ilanlan 
• 

Artırmaya konulan emlik 

KIJ'IDCtı Cimi Mahalle Hudut Mutanrnfm Mııtaearnf 

mukayyedeel veya ve ev- adı DJD h19ee 
Lira Kr. köyU satı mlktan 
360.00 Dllk. M. Zade Şettall 

2880,00 F.>v. Yeni Zengin Mavrldla 
720.00 .:>Uk. 26.31.33 211 Andirlko Tam 

8960.00 

ŞABTLAB 

ı. - M. Vld~ mahnlll'si Şe!tal sokağı Jılavrldla Aııft!rfkoya a!d 
81-33 Ncı. lu gayri menıtul bina. buhran, oöı> vergi.il borv&uuıd&n cıola 

a.rttırma s:..~tlle satılacaktır. 

2. - Kıyrr.ett mukayyedesl "3960,. lira 00 kunl§tur. 
3. - !Jk ihale temmuz aynım 10 uncu gUDU aaat H de Be:yottu 

zası idare heyetinde yapılacaktır. 
4, - K.at'l llıa>e blrincl ihaleden 10 gt1n sonra olan 21.7,H2 gl\Dtl 11&. 

at !4 dedir. 
Birinci ihale ile ikinci ihale arumdakt mtlddet Z&rtmda yO:zde 8 d 

:ııo~ oımamRk 14rtlle c.rttrrmalar kabul olunur. 

Şartnameler her gün Beyoğlu Belediye muhaaebecllitlnde lflJrtllebWr. 
5. - Tallpler~n muka)yet kıymetin yüzde onu olan "826,. llra 00 ku. 

ruş tcmınat ınakb.,zlarlle !bale gUnU Beyoğlu kazaaı idare heyetinde ~ 
JunmalarL (6681) 

• • • 
Karıı.nğ:ı.ç MUessesatı lçln alınacak Boya malzemesi ~çık eksiltmeye 

:<omılmuştur. Tahmin bede!.i (1279> lira ve ilk teminatı (95) lira (93) ku. 
ruııtur. Şartrame Zabıt ve muamelAt MUdUrtUğtl Kaleminde görllleblllr. 

tha'e 2't,7.942 Çarşamb& gUnU saat 14 de Dalaıl Ene 'mende ya.pıla. 

a.1tur. 
TaJıp,erln ılk teminat mnkbuz veya mektuplan ve kanunen ibrası 1&zrm 
gcl~-.ı diğer Ycslkalarlyle ihale gUnll muayyen aaatta Dalm1 JDnctlmecıde 

bulunmaları. (7833) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

<Jlruıl 

Beyaz valdızlı etiket kAğıdı 
••1oxıoo .. eb'admda 
Veya. "50.<70,, ,, 
Sarı yaldızlı etiket kA.ğıdı 120 
m/m genlşlilt ''dış kutru 800.500 
m/m 50 mim iç K. 18 m/ m olan 
bir tahta nıaknrayn sarııacak" 
Sarı yaldızlı kl\ğtt"6S 3 .. cb•adında 
Beyaz 
Zımpara taşı 

Sut Kostik 

.. " .. 

Mlktan Glinü 

3.000 tabaka 
6,000 " 

500 bobin %1,7.912 Salı 

100 top 
100 .. 
500 adet .. .. 

10.000 kilo .. .. 

PıKörlığıa 

..... u 

ıo.so 

10.40 
11 

1 _ Yul<ıırna cins ve :nlkdarı yazılı malzeme pazarlıkla satın alma.. 

C'aktır. 
2 - Paz:ırl.lt hlznlarır.C:a yazılı gUn ve saatlerde Kal>al&§ta Levazım 

!iUbc ınd~kl Meri-tez Alım komisyonunda yapııacı.ıktır. 

3 - B -yaz sarı yaldl'Zlı ktığıt numunesi, zımpara tB§ı resmi ve Sut 
Kostllt şar• hmesl her gün öğled n sonra sozU geçen ııubede görülebilir. 

4 - lııtı<klllerln pazarlık için tayin olunan sün ve saaUerde tekll1 
ı.dcceklcri tıat tl2et n<!en '1 7,5 gU~cnme paraslylc birlikte mezk~r ko-
misyona m' racantıarı. (7316) azalmıştır) j 

~--------------~) -----ı·-----. lSTANHl.:L UOKSAISl:'l:Il"i 

tal~ 

Sii7.ll1 Posta 
kutusu 2~0. 

s~ HIBJ : A SiM u~ 
Ha(ıldııtı \'rr: \'AKl 1 l\IATnAA!'i' 

Umun t ~cşr \':ılı idari' eden 
Helik Ahmet Sevenqil 

ı 6-7-9l2 Flya.tları 

Açılııt ve Kapanı 

IAndra. ı Sterlin 
Nevyork 100 Dolar 
Cenevre ıoo lsvt.çrc Fr. 
Madrld 100 Pozeta 12 937 
St.Q,kholm 100 1sveç Kr. 

f:SRıL\1 VE TA HVtt.A 'I 

% 6 Tasarruf bonolan 


