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Kör ırüul 
olmatlığna 

değil gözü 
olmadığına 

ağlar. 

ismet Paşa kız 
enstitüsü 

Bu seneki mezunlarına 
diplamaları verildi 

(Ynı.ısı 2nc1dc) 
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--0 _ 'Almanya ve Rusyada-
onanmamı ki sefirlerimiz değişti 

zınh akCkl kdaybı Berline Saffet Arıkan, Kubiyşefe 

i

l Başavek'a~ leat ırn Ankuadan chl~~=!ID~~~~~a lı~ehr~~'.!~:an Saffet An. 
' Erzincan mebusu Saffet Arıkanın kan bugil.n!lti trenle Ankaraya ha 
• Berlia bi\yük elçiliğine, 1ıa'riciye rcket edecektir. 

teb j ig"" i ! Yckal:ti umııini kat.ib muo.vini Cc- SAFFkT ARlfü\NIN HAi~ 
t vad Açıkaltnın da Kuym§ef bU)-lik TERCÜl'llESI 

clçiliğin'e tayinleri Cumhurreldmi- Saffet Arrkan, Türk inkılabmın 

Ankara: 18 A.A. - Başvcka· 
lcltC'r. tebliğ edUmiştir: 

rin yilkse.lt lnuükinc iktlran etmi5 iı;lnde ara vermeden bilyUk ~· 
tir. (DC\ıımı S linciide) 

AMERJKA (Mısırda 
~ 

Mllli Şefimiz lnönllnlln evvelki giliı Ankarada harp 'okuluna. ıcrt:f verert''k ıu sporları bftnammıla he.ur bu.. 
1nnduklarını yazmı,tık. ~mlmlz B!\ rbtyetı gençleri Milli Şl'fln önUndflıll g~erken gösterı;·or. 

Çanakkale Boğazı önünde' 14 
temmuz gilnü talim vazife& ni 
yapmakta olan Atılay deniza!tı 
gemlm!z d:ı

0

JŞ yııpmıs ve se~e:bi 
ıınl~lamayan bir anzndan d:ılayı 
bir c!ahs çıkmamıstır. Geminin 80 
met.re derinlikte rottığı tcsb]t e
dilmiştir. Memlekeür:ıi:ı:dc bulu • 
nan bilumum tahli.!'ye va!ıtsları, 
e-n kısa zamanda yaka mahal ine 
gönde?ilm~ 1sc de geminin ve mil 
rctteba.lmm kurlanlması mUın
kün ohmanuşt.tr. 

ingiliz k'taları 
şiddetli taarruzlar 

yapıyor 

Macaristan, Romanya 
ve Bulgaris!ana 

HARPiLAN 
ET Ti :Jc er dşam. : .., ,_, _..._,. 

Dünkü, Bugünkü ve 
Varrnki T ehiike 

Hüseyın Cahid YALÇIN 
a~ERAL Franko Falanj mec

l'slnd~ dünkü , .e bugünkü, 
:rnrııı'ıii tehllkede-n bahsederek bu. 
rıun komUnom olduğunu söylüyor. 

Bu belki doğrudur, belki yııa· 
Jıştır. }"ıı.k:ıt her halde muhakkak 
ki bugünkü h&di9f'lerle bir mUnu. 
tebeti olma) an bir lakırdıdır. ~. 
j:er bu&tln a.onıUoh:miın bir tehlike 
t•fkil etUf;lnl A' rupada blr kana. 

L •d.INiilMA.N \' ....... tııa 
te-hUke-)1 ort~ kaJdınaak gaye. 
t.I uğunmda blrle~tirmek mt!\'nlD· 

lıı:hfıi ob:ı)dı komiln ımin !'>erçek 
tea htr tehlike ohıp olmadığını 
te<1kik ,.e mtkıakıışada bennutad 
Hr ınlin:ısebet tn<ıaw11ı edilebillr
uı. Falmt bugür..ru barb lçinıJe ko 
mllıtlzmln bir t-chlike clduğu balı: 
&İni ~mak hk; hlr zorluğu hall.;:t. 
ıneye yarayamaz. 

Ortıııl:ı hır harb \'ardır v~ bu 
harh Jıomllnizm yUziinden de ~ık· 
maınıştır. Ne g:ırb drmokrasl!eri 
komUnlzmi nıU<lafaa etmek l<,:in bo 
'ıı~uyorlar, ne .\.hr.nn~·:ı k'lmilnlz
mi oı-t:ıdan kalJ11T.1ak foln harb e 
<liyor. AJm:ı nyanm gıizü komü:· 
ııizımle değil, Rus toprakların· 
dadır. F.n·eli bu hakikati nn1a. 
nıaya ihtiyat vardır. Bu anlasıl
<!ıkt:ı.n sonr:ı general Frankonun 
lwyanatmda bugünkü rtünya duru. 
nnı ile lıir milnn~ebet olup ohn:Mlı
~ kolayca takdir etlllebllir, Bugiln 
f<uslar komihıizmj bıraksalar, mil· 
li hakimiyet rejimi yabud fa~l1.m 
dlı.ta.törlilğiinli tef!'is ebelel' biitiln 
ihtilaflar ortadan kıdkaeak, barb 
blt.e<"ck mi~ Bu suali Nacl~e irıuJ 
etmel' 1sııa.nyol diktntörünün id. 
<llasmda.kl manastthğı isbtr.t.a kafi 
1,-rellr. 

Bugünkü kavganın dahili r.ejim 
meseleleri ile hi\' alaka.sı yoktur. 
Hattl dsha garibi komünfzmin 
ı.aynoğı Rusya tiile değlhllr. 1'?. 
melleri t1>a<lnn enelki zamıtnlarn 
knrlar erkan !IOS;çali1m ~n son af. 
dığı ~ya ilmi ~kllnl Alman 
Kari MarkıJa bo~lml?Jr. Lftssal da 
lıir Almandı. Komllnlzmln bıı~ pa· 
pazlan komünizm" en az mU~fild 
hlr m•mleket olarak Rooıyayı gös. 
tf!riyorlardı. lfalblf.<i kÖmiinizm 
ancak or:ıfiA. hülriime-t e yiikselclıilcU 
Ve bütün Rusyayı kftpım;ı. Komli. 
nhm i~t«!r i) i ol<;;un lıııter fena ol. 
~un bugUnkü lı:ırbin me,-zuıı Jt-ği! 

Oir. 
Almanya, ancak komtinlzmln it 

tifakrnı temin ettikten ıı1onradır ki 
harbe ba,•amak c~aretinl k~ndiıı
de bulmustur. Ona bu cesareti w:r 
mek bir mesull:ret te,·11<1 edene 
bu mesoliy,.t bir s'stem sıtatfyle 
komünizme değil, nıonyyen 
hükumet ad:1mhmna aid:Jir. 
Almanys ;;arb d~okl'a .. ilerinl 
~utmak itin komHn!st bir rle,·letin 
~ardımma bıUJ \•urcluğu gibi. #Z&rb 
itPmokrasileri llEt ayni l<oPtiinM 
r!e\'Jetf' ,-ıırdrm f'fme'i Almnnyayı 
nıa!lftb 

0

etmek i~ln bh• ~are olarak 
lrahn1 et tiler • · 

A!iıl hal'b otıorffer -rejim ile mil. 
fi hil,imiy~ı r,. •lnıl ara!l1nda bile 

Ekmek 16 kurl!-Ş Atılay deniuıltı gt-.nıimlt mü • 
rettcbatınm bu suretle şehit ol• 
rntı§ olduklarmı teessürle bildirir, 
kederli ailelerj.,e son1!uz tazj.yet
le-rimizi. sunam:. 

--0-

Yeni narh bu sabahtan 
itibaren tatbika başladı Dalıp ds ç!kamayan remi için· 

deki nıilrettebnt ve subaylarm 
Jnikdan 38 dlt'. Bunle.nn is!.mleri 
büS.hare bildirilt"Cektir. 

Mllıvercııerln 
mallabll taarnzıar 

da .i!ınlliı 
Hububat fiyatlarına yapılan zam 

dolayıalle ekmek narkmı yenkien tea. 
bit zarureti huri olmuJ ve tlyat mu. 
rakabe komlayonunca .. 600 gramlık 

bir bUtUD e.kmefe 16 kuruf fiyaıt 
konmuıtur. Fiyatların yU.kaelmesine 
l!lğer bir aebeb de imall)"e ücretinin 
artmakaıdır. Tatbik edilen narkta. o. 
dun çekisi 510 kuruvtan beaap edil. 
ml§ken odun flmdi 8,5.9 liradan aa. 
tılmaktadı.r. 

Tdt ai'.i1(1iiı aW'Jııtaa 
tatbik edtımete bql&nmlftır. 

DablUye VıldU ba 
ak,am Aallaraya 

lılAltARN'A VE Bt8Kn\'1TÇtt.ER1N 
RAPO.RLABJ 

Yeni mab.sulUn almmaııuıı mUtea. 
kip makarna, fehriyc ve biakUvt t • 
mali için tetkiklerdo bulunan alA.ka. 
darlar Ankara,a bir rapor göndere. 
cekUr. 

Almanlar 
Don nehri 

havalisinde ilerliyor 

Cenubi Alrilıa baııJekili 
Snİut dedi hi: 

TobrDkil almadan 
bize railat roıtar 
Londra: 19 (a. a..) - Garbi çöl 

elen alınan son ha.bcrle're gore, ln 
gilizler ~imal kcmmindc b.raz ılcr
lt-m~ erdir. 

Muayyen bir miktarda ma.karna 
ve §ehriy.e yapılnıasn ve bununla. da 
hastalara blr miktar blskth'l irnat ~ 

....ı .~c-<...--~ 

dılmen f~lıı tabl:ikatörler h&zır.lıkl&. ~.,--- .Meuczde :ise, Milıver kuvve .. 

ra bq1&m1§1ardır. Voronıld• Alman ri İngilizlerin elliıde buHm~ tepe
lere kal"§l şiddetle hücuma kalk· taarruza mış fakat milttefüderi mevzlJerin 

lapoa deaııalbları durdaralda den atamamI§lardır. 
Bir ayda 25 Amerikan Şimalde İngilizler El Maknllra 

--o-- t"pesini za.pietmişler ve iki kilo-
ıemiıi batırdılar Röyterin muhabiri Almanla. metre ötede bulunan bir tepeye 

111aı1or Vfıeh 19 (A.A.) - Bir ay içinde K lk d öog·ru taarruz ctmi"leraır. Fa:tııt, 

'

r J d 1 rın a nayaya oaru ..ı 
Şehrimizde bulunan Dahlli~·e e. apon en zaıwa.rı 25 Amerlka.n ge. v 0 hUcuma k::ı.lkan Mihver kuvvetlm 

kili Doktor Fikri Tüzer dün ken 'i· mi.sini batırmıtlRrdır. Bunların topye yaklaıtıklarını bildiriyor kırrşısmda yeniden bu kuvvetler 
sile görüşen bir muharririmlze şun kWı tonilatosu 200.000 i bunlmakt& - Londra; 19 <a. a.) _ Voronej El Ma.khara. tepesine dönmliı ve 
tan söylemişllr: dır. önünde RuJlar A!manlan durdur burada ılııyanmıcılardır. 
"- lstanlıula bazı husu!ıl işleri • Ha.rbtn ba§langıcmdanberl Japon nıu~ ve hlieuma geı:~lerdir. Don Şiddet· i bir muharebe<l.e.'l '!vn. 

mi takip için Jeeldiın, hu rırsatıan deniz ve hava kuvvetlerinin batırdık. nehri kavisinde Almanlar ilerle- ra Mihver ta.ar·ruzu kırılmıştır. 
istifade ederek VekHlete bağlı m~i- !arı gemilerin toni!A.tosu 1,930.000 1 mekte herdevamdırlar. "' * • 
cs~rsclcrdc tetkikler y:ıptıın. Jan • a11maktadır. Voronej ve Millerovonun cenu. Viş:; 19 (a. a.) - Romarlan a. 
dnrııı ı. poli~ mekteplerini gezdin. VJıl, 19 (A.A.) - CcbelUttarık bo. tunda şiddetli carpışmıılar olmak lınan bir haber, rr.üleaddid lngiliz 
Ilugiın dı: jandarma dikimevind~· ğazmda Alman denizaltılo.n bir lngl -1 tadrr. Voronej krsiminde Rus'a; ı lıiieuınlannm ger; atrldı$ını bil. 
meşgul oldum." ıız geml kafilealne taarruz etml.§ler. teşebbilsü ellerine almış bulunu. dirmektedir. Dilcunruı, sayıca üs· 

\'ekil, bu akşamki ekspresle An • dlr. 4 gemi ile 800() tonllo.toluk bir yorlar. tlinlligtinc dnyannrak El Alemeyn 
_k_a_ra..:.~_·ıı_,ıo_-ıı;_e:..c..:.e_k_tl_;r·:....-------tq-ıt_h_a_aa_r_a_u.:.ğr_a_m_ı,;.o_tı_r._____ Resmi R•ıs ajansı, Alınan taar. f Oemn ı ~ linı U~te 1 

f Londra, 19 (A.A.) - Aınerık& 

cUmhuTrellll Ruzvelt Ma<:&rlata:na Ro. 
manya ve Bulgarlslana resmen 'harp 
IIAn etmloUr. Bunun neUcesl olarak 
Amerlkadakl bu Uç devletin tebsaııı 

dUşman muamelesi g6recekt1r. 
Amerikada mihver milletlerine 

mensup, fakat Amerikan tebaası o • 
lan ııadakatsiz kimselere ka!'§t ta. 
kipler devam ediyor. 13 Alman, 1 
lta)yan tevkif edllml§tlr. Vaşlngt.>n 
otel ve lOkantalarmda garııonluk 

eden blltUn Alman ve İtalyanlar halk 
ile tema:s edemlyecekleri l§tere nak • 
ledileceklerdir. 

Par iste 
iki infilak 

iki kişi öldü 
Parl9, 19 (A.A.) - Almanya~"& 

gitmek Uzere Franııı:ı: i§Çiıl kaydcdl. 
len d!Srdilı:reU belediye dairesi önUnde 
dinamit patlamıotrr. Nüfusça zayiat 
yoktur. ıs Uncu daire öntınde de bom 
hl paUamı§, 1 polis memuru, geçen 
bir yolcu ölmUttUr. 1 kız yaralanmıı 
tır. İki auikıuıtm falıl de kaçmı§trr. 
te 

Pe,tede yıldırımdan 10 kiıi 
öldü 

Vlı1, 19 (A.A.) - Budape§tede !ır. 
tınalar yU%'1nden ha.soıdın bir kısmı 

mahvolmuştur. 10 kl§I yıldırım çarp. 
maslle ölmtlştGr. 

111zuı:un durdurulduğunu, Caşlst!e-

Tl'car et 17ekı·ıı· ~:~7:;ek;~:e:~:e~~u:a~: Maarif Vekilin1izin hitabesivle açılan · V 1 t kleıi=ıi bılclını:cktcdır. 

dün Adanaga gitti ;~§l~;g;,jf~~ıGO.ZEL SANATLAR AKADEMiSi 
l'11Zllll gayel'.i ikidir. 

Müstahsil ve teşkilat şeflerile mahsul K0~Ei:~:1r=:~~:~~:~-.:: SERGiSiNOE BiR DULAŞMA 
t f d .. rUşme t zaviat verdirmektedirler. 8 ra ın a go yap 1 . Lon<lra; 19 (n. a. l - Oslo şeh 

ıine yaralılv doğu cephes1n::Jen 
kafile halinde gönderilmektedir. Adana, ıs. A.A. - Ticaret ve. 

kili Behcet Uz, bu sabllh, rf'faka• 
tinde İçel mebu~ Turhan Cemal, 
Beriker, İaşe mliste~ı Şükrü Sök 
men Süer n of~ umum mUdUrii 
o'duğu halde tayyare ile Ankara• 
dan şehrimize gelıniştir. 

Vekil , vi'!ycti, parti ve komu• 
tau.:ısr.. ziy'aret et.tikten sonra. su 
tcsil!lerini ve fat-rikalan tetkik 
etmiştir. Cumhuıiye.t halk parlic;i 
sa !on ıında müstahsillerin i~tiraki· 
le yapılan bir toplantıya başkan• 
lık eden Dr. Behçet Uz, Milli Şe
f..miz İsmet lnönünUu ve Başveıd
hmiz Şllkrii Sara~oğlunun Çukuro
va çlftçileri.'le selam ve sevgilerini 
lbllğ ettikten ~on1"8, müstahsil ve 
tetldlAt. ıei'leri'e yeni ekim ve ia• 

değildir. Asd harb cihana haldm 
o'ma.k istfyen bir dev!et ile kenrli 
bayat \'e lstlklallcrini muhafaza 
~tnıe-k istiyen de,·letler ara,anda 
dil'. -

Komünizmi kalclımıak için ve 
Avnıpayı kurtarmak lç'n bu~nkü 
&u9 devletini yıkmak mak!ladı te
min etmez. O de' Jet haki luı!tlıif 
halde de Avnıp~ diğer tarafla· 

şe mevzuu ü~rinde samimi bir 
konuş:na yap:mıştlr. Toplantı1a 

t.ulun:uı çiftı;ılerlmiz.: biitun Sey • 
han vilayeti mUstahsilleri adma 
bükümdinıiz:n hububat hakkmd~ 
verdiği son karardan duyctuklan 
bUyük sevinç hislerini ticaret ve• 
kiline izhar etmiş'etdir. Şlikril Sa• 
ra!:Oğlu hlik(lmetinliı hububat hak· 
kında.ki karan, bilttin :ncml~kette 
ti<>D yılda m'.lhtelif sebeplerden i• 
!eri ge1en Rıkıııt.ılt durum içinde 
ferah verici bir hava y:ıratnuştır .. 
Ticaret vekili yann sabah (bu sa• 
balı) Mersine, hareket edece?:tir. 
Dönü,te, mUmkUn o!ursa. Tarsu
sa uğradıktan eonra te-krar .Ada• 
naya ge'ccek ve buradıo.n tayyare 
:1c Ankaraya dönecektir. 

---~ 

nnda komünizmi doğurnn ;ıebebler 
otnulan l>aldınhro;a fo?ıl'kenla ;;. 
uüne lll:~llmiş olur. Bu, blitün bü. 
tün blr bs.5ka me~le<lir bugünkü 
harbin ka~nnıza dikti.il mcıoeleler 
tama.men başkft bir derddir. 

A,·mpa en·eli kendls'nl kurtar 
!il~ komUnizmd~n kıırtulnııtk !:tl. 
r.esini dü~ünmek sıra.o;ı ondan son
ra g~lir • 

Ruslnr taraf1ndan esir aman 
(Devamı g Unclid~) 

. 
Fransa dan 

Al manyaya 
mtltemacllyen 
ıOnderlllyor 

Vişi; 19 (n. n.) - Nazırlar 
meclisi dün sabalı saat 10.30 da 
Sevignc pavyonunda mare§al Pf.
ttnin reisli~..nde toplanmtşt.Ir. 

Başvekil Lava!, Pnnstc legal 
makamlan i!e yaptığı görti&melcr 
hakkında izahat vermi!ltir. Aynca 
Alınanyaya göndEtrilmekte olan iş. 
çiler meo;elc:.i de görüşUlmli~tür. 

Vişl; 19 (a. a.) - Tuluzdun 
MO ki§ilik ikinci bir işçi kafi' esi Al 
manyaya harckrt etmiştir. Bir·n_ 
Cİ !;!Çi kafil,.sf burRdnn 7 tem.ıouz. 
da hareket ct.ııti~u. 

750 klşil'ı!t digc-r b'T işçi kafile· 
s.! de A vignond2.!l hareket elnllş
tir. 

Yazan: Neriman KURTBA'i 

Sergide t~hlr edilen eserlerJen: Duvar halısı: l>e8Cnl Oüı;l'I 11an:ıtlar A. 
k&demlslndP, kumaş desenleri atölyesinde 1ı11zrr&anmıı ve Selçal• kız sanat 

Enstitüsünde Menmı,tır. 

Gfrzcl Sanatlıır Akademi3:nin ı kı:ıdmdan mürekkep t~.zyini hl'y_ 
ser'"'is; dün Maar;f Vekilinın nut- 1 keller bizi karn!ad!. Bu modern 
ku i'ıctr3:.ıt 17 de :ıçı!rlı. 1 kilisik er c~Jtiden hoM.c mC\cud 0 • 

Burnda ilk gcize carpan ~Y ~r- lnn Yunan 1e~·kellcıin"n ~·erlerini 
ırinin cvveHdler gibi rcsim'e ba§'a nimıslarclı. BuE,iin Akademl CO·ucı 
mamBSıydı. yılını kutlul<ırl,e;n bir tnraftan da 

Kapıdan girince htiyilk holun ' genc:Ui?ini isb"l etmek iıstiyordt:. 
nisbetJerine ahenktar bir surette 1 Bu öğr;mdiğ'.ll"e gö:c 
intibak eden ıki E.Ira üÇer çıplAk 1 (Devamı 8 üncUd~) 
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HABERLER 
2 

ıar11 cepllealDde 
(Blletanfl 1 Dakle) 

bir Alman. doıktonı, 111 ifeaat.ta bu 
ı ımmuıt.ur: 

"Karnından yvalı olanlanıt 
y{bde dcıksaıuı dğerleri:nden yara 
il olanların lü:lde doksan bep öl
mektedir. B8'Janndan ,ara al!Dıt 

AIDerlllada 
Yeniden 13 mihver cuuıu 

yakalandı 
Neu11ork, 19 ( A.A.) - Yeniden 

13 Alman •e İtalyan casusu yaka • 
lanmıştır. Tevkif edilenler Ellis a • 
dasına gönderHmi~ir. 

9 

111111' llarbl 
(Bqtarafı 1 nclde) 

den ya.pt:lğ! m hücwn akabinde 
Mihver hatlerma nüfuz etmiştlı'. 

Stefa.ni ıajansımn muhabiri bu 
kuvvetlerin geri atıldığmr illve et 
~dir. 

Telıeliaa.da 'V'Miyet Yewtiden sa... 

~-~r iee yollarda ölmektedir- Atış grup 
·.--:::::::::::::::::.' ~n::.!9 !::.::..; :;::j&D_ birincilikleri 

-:' ~·u-n·~ ~-.,.,. AlmaDlar ilerıeyı, ..ısaıarmı Kat.., • L-E: pal H 1 

Londra; 19 (&. a.) - Cumn aık-
§aml müttefik uça.klan Tobruk ve 
Eardiyaya taal"ru7. etmişlerdir. I i_ 
manda bir levazım gemisinde tam 
i.eabet elde edilmiştir. B r petrol 
gemisinde de yangnlbr çıkarrlm~ 
tr:r, 

. ili ~ ...... ,,,- kas yakmta.nna yaldqbrc!dM". Jlllle M aun. JIG an müke e -
;f ~ ·• • g.• .2:, ... rovonım cenubunda bir gedik 8'ÇIDJI. ler müsabaka.anda alınan 
~ 6ıı•~ lar, mllhlm bir merkez olan KaateUe nefieeler 
'----~----~""'-" yakl&§ml§lardır. Kml Yddnı gazetuı 'l'ildrıiye ab§ gurup birincıugi J,ondra, 19 (R. a.) - Cenubi 

Afrika Başvekili mareŞal SmuUı 
~ö;rle <lerniş"tiır: l&rlltakl 

mabarebeler 

"Alma.nlann Ayıca Uat.Un bulundtl. .... .,.~n.le.rı münasebetiyle ter. 
ğu bazı keeimlerde durum. tehlike db edilen mükelJ~fler kros ve gu. 
l.J<itr, diyor. .. ··--"· nıp ıterrik rn.WsabelmJe..rına bu sa.· 

Lon•ra, 19 (A.A.) - Myter &j&n. l.bah saat ıo da lbqlanm!IJ öğleye 
aımn lıloskova muhabiri blldirtyor: llad&r yaptlan a~larda kibrit fab 

KJUerovonun cenubunda bllytık rf)mr.nd&u Saim btrf,nd, Edime 
Şark oepaeaınde mu.b&rebe b11tlln bir meydan mllh&rebeal oluyor. Al t>öeel!llınden. \Ahmed 'l'iizemen ?kin 

fiddeUle ~ ediyor. Alman ordu. mular Rua haUarmm gertatnde pek el, Edinııed:n · ~n n~Dnen, 
ları ba§kumaad&ntıgı tarafından dUn çok par&§Otçil kullaıııyorlar. Alman latanbaldlMl Mtmtafa dördllncU, 

"Tobruğu almadan bize rahat 
)oktur; zayla.ta uğl'aya.n hir'nci 
Cenubi Afıika motori.Ze tümeninin 
boş .G:ıt'laıı: doldurulrr.:ıkta ve ikin
ci mr motorlrae piyad-: tümeni kır 
l'U lma.k tadır." 

ne rcdllcn tebliğde f6yle diyor: :tıarekeU mühim blr kömllr madeni Nihad ~ci vaııiyet.u idi. 
ne redUen tebliğde §Öyle deniyor,: mmtakaamı tehdit e4iyor. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Ko Adliyede yaz tatili 

başladı 
Doneçln ıarkmda zırhlı te§k.illeri.. KOSTOF MtlDAJl'ILBBJ caeli, ~ birinciletinin ıştt. 

mı ı motörlü piyade tUmenıeıim.lz mm.tını;OE nı1c edeceği Türkiye gurup bil'incl. 
cenuba doğru ileri harekeUerln.e de.. Vlşl, 19 (A.A.) - lılarqal Timo.. liği mtiaa.ba.ka.larma. bugün 16 da 
varu eqerek Ro&to!un §arkında geni§ çenko, Almanların ileri barekettne lıa§JanaaıktJ~. 
bır e phede Dcıa. ne~>f&tı mec. karı• Rosto! lle Taganrog araamda.. Anka.radan gelen fedenuıvon 
ra .na va.rm• ...,. ki mmtakayı kuvveUe tahkim etml1- l:ıafkanı Ha.kkı Oğan da atışlarda 

P1Jade ttmenlerlmlz çember içine U. Mm&nlar Roııtofun prkına inmek t.1&onmuştur. 

Adliye yaz tatili dünden ltıbareıı 

boşlamış bulunmaktadır. 
Yekiletin gönderdiği liste~ c gP. 

re, talil müddetince, lstıınlıul 'e 
mülhak:ııtaki bütün sulh hukuk 
mahkemeleri bu sene tatil yapmı· 
yacak, çal.-ceklardır. 

alınmıo olan dllfman kuvveUerindaıı ~le 'bu mlldafaanm geri.slne dtltmllf - d k 
nı r kkep blr grupu cepheden ya - ~r n Roetof m\ldamtırlnln Stal.lD.. Dans e i lir en 
pılan bir taıı.rruzla imha. ederek ıark gnrıd ile muvaııalaaınf tehdit etmete' 

kılUkametlnde arazi kazanm.Jflardır. ..mqlardı.r. yer çöktu 
Mühim hava kuvveUerirnlZ bllhaıı_ LaDılra 11 (A.A.) - Pravd& gue. 

ea qağt Don bölgesinde dU1man gıe. tıulnl.D blldlrdlliDe göre Almanlar r • t ·ı . 
Nöbetçi kalacak dlJer mohkcıııc

ler şunlardır: 
İkinci ağır ceza, 2 nci, 4 ncü. 5 

nci, 7 nci, asliye ceza, 2 nci, 4 nen, 
12 nci asU.)"e hukuk, birinci asli ·c 
ticaret, Sultanahmct l nci, 3 ncü 
Fatih, Beykoz, Eyüp, Kadıköy, t}c. 
küdar, Bebek, Kartal, Adalar, Sarı. 
yer ve Fatilı sulh ceza mahkeme • 
leri. 

rilerlndekl asımı nakliyata imha t&.. "ra.ganrogda yeni bir taarruza teteb. 8 a 8 • ml8'8 
arruzlan ya.pmıflanl.'t', Donun cenu.. bQa elmiflerdlr. Birkaç tümen htı • itil' '8J olmadı 
a.undakl ıtmenditer hatlanna '" nak cum. e'mi§tir. Bunıar bir miktar il•. 
ıu vsUerble Yardımsevenler Cemiyetinin Sa • 
i l'- e treıılerile dolu istuyonlara hu. lemlflenıe de sonra eski me 

"' dlr rıyer şubesi diln g~ce Sarıyer.deki 
eu ı btr mwn.ffakiyetle taarruz edil. rtardedilmifler • ı.on.ra, 19 (AA.) _ Rua e111brt Canlıbahk lokantasında bir kır ha• 
m s. r, 

17 temmuz tarihli huıusı teblitde 
de aydedlldlğl veçlılle birkaç gUD 
devam edea ~tin muharebelerden 
r.:>nra Doneç endllstrl bölge.atnin en 
bQyilk ve en mUh m ı;chri olan Voro. 
~llofgrad Alman plyadealnln bir htl. 

cumu ile zaptedllnılttir. 
Şehrin baZı bUyUk kıııımla.rı alev. 

ler lçlndecllr. 
Voroııej köprDdt>a§ına kar§I dU§.. 

:rtıanm yeniden ~ taarruzlar ge. 
ri pOalrGrtttlrnfıfltlr. 

C"pbenln orta kesiminde cephe ge. 
rislnde yapılan temizleme hareketle. 
rl devam etmektedir. 
:Moıkovad& dtln öğleyin ne~redllen 

tebliğde ~yle deniyor. 
Voronej bölgeıd~e kıtalanmız dll§

manı blr miktar geri pllskllrtmll§Ier. 
dlr. Almanlar burada inatla muka. 
vemet etmektedirler. 

Millerovonun cenubunda kıtala _ 
rımız dl11manm tanklar ve motörlü 
p·) nc\e kuvvetıertle yaptıkları bir 
colc kesif taarruzları geri pUııkllrtUl. 
ımU tur. 

B r kesimde kıtaıarımız bir tek 
J,:Unde 13 tankı yakarak kullanılmaz 
b r bale getlrml!flerdir. Benzl.D ve 
b,,mb& kullanan bir birliğimize men. 
11:.ıp askerler be.!' tankı ve iki zırhlı 

r o. obill havaya uçurmu§lardır. Ya. 
J n muharebelerde Atman kayıpla. 
rı 1200 il bulmurtur. 

Sovyet •Uvarileri ricat eden dU§. 
mamn gerilerine cUretll bir taarruz 
yaparak blr Alman kolunu dağıtmış 
'e yok etml§lerdlr. 

Şımall garbi cephesinde bir hıı.va 

b1rUği Uç ayda 87 dU~man tayyare. 
si d:l1UrmU1tUr. 

Diğer taraftan Moskovanm cenup 
batısında Sovyet kuvvetleri etrafa 
lı!\ <ım mühim bir tepeyi ele geçirdik. 
ı rını bUdirmekledlr. SovyeUerin 
mıtralytiZ atqlerl Almanlarm kar§ı _ 
lık taarruz te,ebbUıılerl.Dl akim btra.k 
tırmıftır. Gağ{ls göğUse yapılan bir 
çarp14mada 100 kadar Alman öldU _ 
rUlmUştUr. Ro,1tcrln Moskovada bulu 
nan muhabiri de şunhrı bildirmekte. 
dlr:. 

AlmanJa.r ileıi hareketlerı hu· 
dt:dunu Roetova <loğnı genişlet • 
meğe ve böylece Kafkasyaya ya.k
lcıcmağa muva.ffa.k olınuşlard&r. 
Bir c;ok p.OOJeroenbe:i Millcrovo
cC!ıUp doıfusunda çarpışmalar Ya• 

r lm !l tadır. 
Almanlar dUn , Mil'erovonun 

fam cenubunda bir köşeyi yarmş 
!ardır Bu yamın hareketi <lü~ 
nı ~ havzasmda ehemmiyetli 
"1~ eehir olan ve demiryolundan 
60 kilcımetı'e kadar ınesa.f ede bu· 
lunan Kamenske yakJaştmnnkt .. 
~ır. Ancak bu nokta, şimalde Do
netz nehri yılzün&n bir dcrece!'e 
kadar Alınan tal\.l"T\lzundnn korun 
ın~ bolmmıaktadır. 

I{ızı!ordu kuvvetleri, düşman :ile 
ti harekeıtınt geciktirmek malrsa· 
c•lle Alman üçgeninfn yan kanadr• 
na ta.amız efır,,.ktedir. 

Alman ~ı UstünlüğU baknnm• 
c ., durumu inctleycn kızılyIJdız 
i" aı bunu,, muhtelif kes.iınlcr-

de Voroneç önünde tlddeW m~ losu Yermiştir. Hayriye Lfttfi Kır 
beler oluyor. Dab& oenupt& Dem aeb clarıu himayesinde olan baloda Ma• 
riDl.D kavainde Almanlar, Ruataan arif Vekili Hasan Ali Yücel, Vali v~ 
inatçı muka•emetlne ratmen Der. Pide bir kalabalık hazır bulun • 
liyortar. llt muştur. 

Tatil 5 eylülde, niha;,•ellenecektir. 

iki Alman deniahııı daha 
babrddı Ru.a reamt ajanıı diyor kl: "Kem.. Saat bire dolru neşe içinde elle. 

Loadra, 19 CA.A.) - :bd Alman 
denlzaltıamm daba batmldıtmı lml. 
rallik dairesi bildirmektedir, 

Je'DtimlzlD kal'flnnda bulundul'U nilil'ken müessif bir hAdise olmuş. 
tehlikenin bUyUklUfU VoroneJiD kalı. gazinonun ince dökülmüş olan he. 
ram.an mlldafilerlnln mukavemet.illi ton zemininin 4 metre knrelik ka• 
arttınyor. Bunlar Almanlan gilnls. dar bir kısmı çökmüş YC birkaç ki 
ce tuttuktan sonra. §imdi kadileı'l ~i bir buçuk metre liadar derinli~c 
hllcuma geçml.§lerdlr. Almanlar eT • ı.düşmüştür. Kimseye bir şe)' olnı::ı• 
ıert •l.per yaparak, ma.ya tarlalan, mıştır. 

Geçen harpte batırılan Alman de • 
ntr.aıtııarmm sayısı 200 dU Bu ha.rpte 
lıre bu rakam daha otmdiden a.,ıımı,_ 
tır. 

YUcuda getirerek mukanmette bU • 

ıunuyorlar.,, 

Röyler muh&blrine göre cenu 
Almanların hedefi St.allngrad •• Ra. 
toftur. Bu mmtakada ha•& faaliyeU 
çok ofddetlidlr. 

80\'YET rEBLtal 
Londra, 19 CA.A.8.15) - Gece 

yarısı Moskovada neşredilen Sovyet 
teblll"i: Voronej bölgesl.Dde ve Jı[ilJe. 
rovonun cenubunda çarpışmalar oL 
muştur. 

Vl5l, 19 (A.A,) - Doneç havzasm. 
dakl bUttln Ruı kuvveUeri §imdi çev. 
rllmlş buıunma.ktadır. Don havza -
sında ise, Alman uçakları garlan ve 
a.sker yUklU trenleri bombardıman 

etmektedir. 
\"ıı3lngtoo, 19 (A.A.) - Alma.nla. 

rın Millerovodan ynptıklan ileri ha. 
reket Stallngrad için tehlikeyi arL 
tırml§tır. Ruslar çarpıp. çarpl§a ve 
dtl§mana ağır zayiat verdirerek ıe
rl çekilmektedirler. Voronejde 202 
nci Alman piyade alayı bozguna uğ. 
ratılmıt ve 222 nei piyade alayı da 
tamamen imha -ıd:lmlııUr. 

İfg&l CAlilen saha 9J bın kılometre 
kare, yıı.ni Belçlkıının 3 mlslldlr. 

Berlln J9 (A.A.) - SalA.hlyetll 
mah1'1llerde 911dirildljtlne göre Orel 
bölgesl.Dde kuvvetli Ruı birlikleri 
mağl{lp edilmiş bir çok yerler ele ge. 
çırilmlşllr. Hava akınları !flddetıldlr. 
Moskovanın cenubunda bir meydana 
akm yapılml§tır. 

de çok k8l'Jl!lık ,. olarak vamflan • 
dmnaktadır. 

·MISlRDAKl DURUM 
DUn neırcdllcn lngillz teblıği ıi -

mal kesiminde lngilız kıtalarının ce. 
nuba doğru bir rvıktar ilerlediklerini 
ve sonra kazanılan araziden bir lrıı. 
mmm bırakıldığun bildirmektedir. 
Tebliğ devamla diyor ki: 

Cenup keıılmlnde aeyyar kolları • 
mıs faaliyette bulunmuşlardır. Hava 
faaliyeti bllbaıısa merkez kesiminde 
§lddeW olmuştur. Hafif bomba tay . 
yarelerimlz dllşman t&§ıUanna ve 
tanklarına kat'§ı yaptıkları taarruz. 
esnuında ıiddelli lnfilAklar vukuuna 
ve yangınlar çıkma.sına aebeb olmuı 
lardır. 

DUıman harekltı da geniJ ~de 
olmU§tur. Avcdarımız bet mihver 
tayyareel dUıtırmUıterdlr. Müttefik 
ağır bomba tayyareleri Tobruk Hma. 
nmd.a bulunan bllytlk bir vapura •e 
bir petrol pmlaiDe laabeU.r kaydet.. 
mlıler ve antrepolar blSlpelne ka . 

dar uzanan blr yangın ~karmıtlar . 
dır. Avcılarımız hiçbir kayba Uğra . 
madan dört Measerpılt 109 dU,llr 
mUılerdir, 

HAFTA S O HBETi 
(Da§ tarafı 2neide) 

lnıillı' hayvanat proresörleri de eşekler üzerinde tetkikler )ap. 
rnışlardır. Bunların ıncelemelerine göre, dün'ya üzerinde ya$ıyan 

mahlukların aşk ve sevgi hususund:ı ea hassasları eşeklemıişl 
Proresörler ı.liyorlar ki:· "Dünyada eşek aşkı gibi laycnıul bır 

aşk tasavvur olunamaz." 
Desenize, her g(in sahiplerinden mÜli!vekk.ilane dayak yiyen. 

kulakları düşük, sırtlan yaralı, uyuz eşeklerin kalblerinde birer ars. 
lan yalarmış! Bu emekdar mah16kların her türlü ceroya göğüs ger· 
melcrı, her türlü ıahmele, meşakkate htlnnmaları ,.c sahiplerinden 
gürdlikleri hakul"Cllere boyun eıtmeleri hep bu aşk yüzfk:ıden ilerı 
geliyormuş. 

Senmli ve merd mahhiklarl Te,·ekkeli de~il. yüzlerce 'e yuzlC>ree 
yıllnrdanberi, önüne gelenin sillcsı, ft"kmesi , sopası altınrla her ii"'ıl, 
gibi tolıamnıül dilmez bir hayal gecirmeğc rar.ı oluyorlarmı ! 

De hev zavallı kır filozofları 1 Aşk sizin nenize':' .• l)ıknt ayı plan• 
maz. her sunulıfo bir ar,.:Jnn yatar! 

!)u satırları yoı:ırken, İran Şahı Nasrecldin Hfın'ın bir fıkr:m 
halırı.ma sel~i. Ol<Ju olacak, OIJ>l da yaza) ım: 

Nasrerldın Şnh. 1874 de b'ir AYrupa gezisine çıkmıştı. r:wiıahl 
pa)iıta!ıı. ılolaşlıktDn sonra J.onclraya geldi, Sehriıı gorulmi)e değer 
yerlerıııı ııczcrkcn. lıir re im el"glsinc de u~radı. 

Sah, ser,ııdckl lııtıh:ıl.ırını, matlıu S;'.'ynh:ıtnnıııı:- incir şih le nn• 
latıyor: 

"Sergide hiı· eşek resmi göslcrdller. Değerini sordum, s rgıni.ı 
mıirHirü, hl'\'a;ı: s:ıJ,ııllı, uzun bo~ Ju bir :ıdam, '"' h:ınııı k ı) ·ııclinin 
yiiz lı~ı;ıliı !ırası olduğunu söyledi. iki ~üz elli hun :Um ııiıı" munrlil 
lıır para .... Dt>llirn ki: 

- Hır eşc~iıı r esc·rl n·lıaHl be, lırJıJ. ı 
) üı 'ira olıır? 

~Jücliir: 

,1\ıl olur ıia n• :ııı 

- Bı 1 \ı!I y!~ccck ma!'irAfı voklur da >nd •r .• :"l• )vtıl'a •er, ne 
~nm:ın! 

Ce":ılmıı Trn1ı. Htr: de dedım ki: 
- Buna mukabil şu eşek ne bir adam. ne <le bir \Ük t:ışılabllir!" 

MONfll S( 1.EHfA.X Ç \J> \!\OCLU 

(1) "Eşek'' adtnı taşıyan bu man::umnıin alluıda Ol<ırsıı•aıılJ 
diuc hir ad vardır. Şııir Baba Rıfkı bu tar::daki nımı:ıuııclcrinde h11 
adı k11llnnrrclı. 

('l) Bu maıı:ume11in adı (/lhanr lfrmar)dır. \"c inı:a ııerinde 
fVdur ()) lllır. /Ju nıustear iınıin kime ait old11ıiıtn11 hilnıiyorum. Fır. 
kal, e~cl• ı•< lorı:nlnrır.<la r:ıka11 bntıin man:mmr.leri ~air lliueı;/11 1\n. 
mi ile Jlalıa Hıf/,•1 ya:ıuorlardı. TJ11 iki ~nirdc11 birine nil olnıc.$ı 
lti:ımgclir. 
(.10 ~nir lt!liil Sahir, llrıbımr malwllc ·ine nıuJıtar ııer;ilmi~ti. &fon. 
::unıe ıahibi lıuna ima ccli11or, 

<•> Uy11:: c~egt! ithaf edilen bu nıa11:umenin adı (Eşr6in fahri• 
yul)dir. /m.a 11erirıdc (1\abal..ulcık) adı var. Ru müstear isim 1/Du. 
yin Kttminindir. 

(5) Sasrc<l<lın llocn, nır.rkcblııi or:lıüa olış'rrmak mak~ndlle her 
gun ycmindezı Mr purra ke~mis. Meselci nünde hlr nl•kn arrın ııerlyor. 
ıa yava, yavnı' üc mi: dirlıcnıe, yarım okJ.:alla• nihayet elli dlrhr.nr,. 
indirmiş. Talıil lıuyvan ~c., rıkarmıyor, ve kcn<lisine ne ııuilir8e ka. 
naat ediyormu~. /loca urlrk aclıi'Ja al1~l1, diw•rek :avallı hauı•anrn 
urmini bı1sbülıin keımlş. l/ayl'On yine sesini rıkcrrmamu. f(ll.-nf ara. 
dan üc gün gt.r;medtn llçiıl;tan nalları dikince, ho<'a: 

- E11vahl Ne falisl::: f11/0111ım. O kadar :ohmel rd·tlm. hnyı•anr 
o'lrğa o1ışl1r<lım, f c:li.<ıt omrıı ı•efa etmedi, rlcmlR, fMnn•11mr ~ohlhi· 
nın nnlu) 

(6) Alan::11mr11in bn~mdn şu baıhk rıor: (Rend namcl hınrar). im. 
=aaı da su. Deve. /Jrı uim de lld ıairJen birine ait olarak. 

fllzeı saaaoer 
A aueaılai sea· 11ısı 

(Baı taralı 1 ncide) 

tez.yini h~).H.cl er ue te{?hır td.ı
lıen ctiger ese-r!er gııx Jıalata nu· 
nıune ver.l.nıclt uzere b.r t.ccrube 
ve te§ebbti:nen ibaretıniıı. 1usan bu 
ı;iızelllk kaı~ onları sade A. 
ka<.lemiuc dcgıl park ve bahçelcn. 
nıiztle de gôımek :istiyor. 

Jşı:kh ~eşme denilen bu neykcl 
lain baş ucunda Mi..lı Şefm P.u
tlolpbc-Bell ng ta:rafmdan yaı>ıl· 
mııı bt&5w; ıe kal'§llaşıyoruz. Hu 
buı:.t ~da.pres n:ılW'e) )apılmı~ ol. 
ma.sı dola;ısiylc Şefunizilı belkı en 

·m14vaffa.k portresi t.lenebi ır. Bil
lı:ıss:ı çehresind~ki bu)ük ıkur.arı 
c.ıya yakı§an ifadenin canlılıgına 

iınyran olduk. 
Yen. yeti§en sanatkarlarımız. 

dan da az bir zaman sc-nro hıtidat 
ve maha.rot.lcrin! pro.fesôr Bcllıg 
kadar kunretli göstermelcı in te· 
menni ederiz. 

Çünkü ı9ıklı Çcşm.eyı muvvafa. 
kıyetle ba.5a.ran heykelttraş ZUh
C1Unün şcfın portreeml ) n.pma.ltla 
muvazi iktidar gösterdiği a.şikir. 

l:hı geniş hol ıbtlgiln lblitün r;las 
tik sanatları adeta :ıc.;ine almış bir 
vaziyette. 

İı!met 1nönıinün buslu karsısıu 
da duvartlan ıç avhı)a açılan uç 
t>e-ncere vitray e.tölyes.ini mu\ affa 
l ı~etle temsil ediyor. Bu pencere
ler birbinndc:ı "nuance" ilıbari 1c 
far~lı. Üç camda 'ale motifle?"iıı
clen ~tifade edJerelt meydana gc· 
tirHmi" ca..'l1iJerde modern mıma
rin.in nasıl kull:ınıldığını gôsteı en 
bu camlardan şk hole hafiflik ve 
neşe verınektedir. 

Tam orta<la dış budak ağaçın .. 
<iaıı hiç b:r sti~ lilzum görillme
den sadece kendi güzelrğınc daya 
nara.le yapılmış dekora.lif bUyük 
Ur nıaaa. üstü siyah kristalle örtül 
nıüt ayaklan Hitit ~lan ayakla. 
nnı alldıran kcnsrları bronz kap1: 
bu masa etrafında oturulmak için 
yapı.lmlı) değ;ldir. Resmi bir 'bına· 
nm •dece bliyiik salonunu .sü.sl-e
mek :rr.nksadiyle kullanılabilec~k. 
tir. • 

Duvn.rda goze çarpan bUyUk bir 
lıclı. Bunda görülen huauaiyet ilk 
defa Türk halwnda lnsa.ni figUr. 
~rlc bir kQmpozision zengf nligi. 
dir. Re-nkle!' son cjerece munis. Fa 
kat ahşamadığcnız.dan mı nedir fr 
gür ili: ıba.kışta bizi pek tatmin et· 
mi~·or. 

Sandalyalarv. gelince, .ltumq il 
lemelcıi Sel~uk Kız Sanat Olrulun 
da balıiarı ise tsparta Halıcılık 
f;kketinde yap:lmıştır. Bu gllzel 
demekleri kreasiyonu arayan bir 
miiesse..-e ile t 0 1C'likte mUkemmeli. 
yeti ara)"Ul ür milessesenln son 
derece ahenk1i bir eseri olmu§. 

Vitrindeki seramlık e~ya: Um. 
bala.r, tabaklar, yernişUkle'r re::ıkle 
ri ve formüllerhle hakikalen h ;z_ 
leri 18cvindirdi. 

B!llün bu g;izel elemekleıi ma· 
rangoz atöly~inan iddiasını a~ığa 
vurın.a.kta ve b'zlere Avrupa mec
mua.smda gördüklerini modem di 
Ye sunan ZC\ k'f·-: miltehassıs1ar. 
dan kurtaracakl3.rinı müjdelemek. 

h<Jir. 
Yapılan blltiln bu eserlerin hep 

ısi büyük fa.bııknhra verilerek tek 
air edi mek üzere -ııazırlanmış 

J>O'rtaili modellerdir. 
Eğer bu moc1nller büyuk endus 

tri)•i aıaı~:ırlar rderse Avrupndan 
bize gönderilen patıah, zevksiz 
lıer tür ili ~crn.ır.i!< cıwadn n kurtul 
nıuR olaca.'<. Yerli malımız• ku l:ı
r:arak ~n·Lt.itarl'lrımızla iftihar ,.. 
cleccfüz .. 

Duvar hnhsmın ) anıbaşında 
Türk tezy!'l! E:ınatlan göze çarpı. 
yor, Vitrit1lrr n ic"r"''.nde i!IC aıtın 
~ nldızlı rllt' cr. tensi er. lakeler, 
duvarda Kemal Aktdtınin (ruh:ı_ 
ni hende'!e) di~ e vas•flandırdığı 
tBki yazıl:ı.r ın:<"nı bl- ıil)R alemi. 
ne götllrUyor. H"'r cııya knr srnda 
gilzel. fevka.'Adc ı'terncktt'n insan 
kendini alam•\ or. Soıırn bir an şu 
uru.muz1P. baııbac:a ka rnca bu rllya 
yı ne karlar ço!< gördüğümüzü ha. 
tırhyoruz. lc;!c o Z.'lman bize müt· 
hf-. bir bezginlik ~elivor Kendımi 
ti mllzedc z:mnc-dirnru~ Z rR ~ü
zrl smP.t demek ha\:ı.tl:ı bnşb~.ıın 
gide.ı döl mf bir vnratı\1 demektir. 

B•rrach ise sadece E'Skisinı ay_ 
nen görüyorıt7.. Bununla beraber 
bunı.cbn büyük bir te~e111 ile cıkı. 
yonız. Çü.ıtltil gUzel senat'ann h

0

.ı; 
o'ma'l';Sa tekni~i öP,renllivor 

B·Mlz i!erıde min:arf etüdleri 
t1alonu, Bura<Jı lale drHınden itl
bal'f'll mimarint;zin oıi~inal <-S .. rıe· 

ri. rcleve'e'"l. pHı.nhn fotografla. 
riyla dolu. Bu ktvmetli talebe "
Eerleri PM.!".Inda muhtel f Anadolu 
vi 1:\yetleri"l.in, fldmctı: · h tin'eri 
var. Etüdler <;ok temı.7. cizl ııi 
yaln~ fotogrnflı:tnn kUçhkH kle-r 
&eyire'lere kiifı derece-de bir Hlı\. 
ka vermiyor. Arkro·oJ k elildlerle 
dolu olan bu salon vılnlırı, gide:ı, 
ka:YÖ"laıı eski mimari hnkkında ~ a 
ıuıan ~rı. Akadtminin il 
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l&buiıl~JCI Vd RWiJ8• 
Clakl 16llı IEJrl11.ı iz 

deglşti 
(Baş tarafı 1 nclde) 

leket hizmetlerı gormuş elan dev· 
kt rUkUnlerimızdendir, 

Kurmay subal ı olıırak Yemen• 
de Ç:ı.nakkıı. etle, lrak ceplıesmde 
ıımumi harbin sonuna kada:r d:, • 
vi.Jşen Arıkan, 1920 de Aııadol~a 
gcı;crek milli mül'adeleye i.ıitinUı: 
iıc Garp cephes, kurmay başka..11 • 
lıgmı ifa ct.m.5 ,.e tStiklB.l .Eava• 
f;tnda Mo.:.kova ata"cmiliteri ola. • 
rak muhım vazifcl r gôrmüştur. 

İsl.tk!al harbinden sonra !kilicı 
Euytik M. ?.leci.si fı.zul ~ Seçi • 
len S!l.ffet Arıkan , Cün lıur.iyet 
nal~ Pnrtlsi Umumi k~ ib~ ol.iriik 
.}ıilarca hizmet ctmı!': \'e Maarif 
Veki lığindc Turk kullür \ e sanat 
tayahna bilym;: hanıle'er kazn.n • 
aıran me&'jsjylc tanınmıştır, K-rsa 
bir zaman evvel.:nc kadar Milli Mtl 
dafaa Vekilligini ifn eden Anka. -
nın yükı:.ck bılgi, fazilet ve ?.ekasi· 
le ) en.i vnzıfesinde de \'atan•na 
büyük hi.zm::llcr .gôrmcs bek!etıi
yor. 

CF.\'J\T A( 1KALININ HAL 
rvtCtlMESt 

Cc\nt J .. çıkalın 1898 de doğ:Jm!&ş 
lUl". Babası mer!ıwn Ali Cevat Bey 
01r. Ualat.a:ını.ı.:\da tahsılini bttir· 
<tikten sonra 1921 de C'enevre hu· 
kuk f".külle.suı"en çıkmı~tr.. Ce
nevre Ba ko.., ıoc ~ kiltiptiğin

de bulunmuştuı . 
1923 tc Milli Şef 1nonüniin ri

l ascti altmd:ı Loznn" gıden :Aii
yUk MilJet Meclisi Htikürneti mc
:rahhası heyetinını maliye ve :ikti
sat komis) o'lu katipliğini ifa et
:&ı·~tir. 

1923 te sullıün aletini müteeldp 
·.·e-kft.lettc hukuk mü. avir iği nma• 
vfnliği ~azifesini deruhte cumı.tir. 
1924 le Val'P01'Cl sefareti ki.tipli
ğıne ve oradan 1925 te vekalette 
Ba hukuk :nüş2vir cıuavı:ııiğıne 
tayln kılmımsltr. l 926 da hükü· 
met tarafından Afgan:Stan hlikiı • 
metı nezdi~ hukuk mli.cıaviri ola• 
ra.k gönderilmiştir. 1928 de Ki • 
bilden dönüı;Unde de Prag masla· 
hatgilzarlığma tayin kr mmtc;ln'. 
1030 da Tahran ve 1931 ıie MOEiko
va büyük elçıliği milste§a!'ırldan. 
nı ifa. etmiştir. 1933 te kfıtibl u
mumili'lc mUdüıii o!arak vekalete 
dönmUş ve aynı sene İkinci Daire 
Umum Müdürlliğün\l ve 1935 te 
lıirincl daire mUdil.rliiiiuıU denıh
te etmiştir. 

l !l36 da Montrö Boğazlar konfe 
raıısma Türiı: mura.hhasam katibi 
:ı.·mumi8i sifatiyle iRt'irak etmi§tir. 
1937 de Elçilığe terli eblrlştl'r. 
1938 senesinde Hatay mllıt dl.va. 
sı esnasmda E!>edi Ş f Ata.tilrk ta 
rafından t3.m s:ılıihiyetle fevkalfı· 
de n::ırahhas olarak Hataya gön• 
derllmiş, bu vazifesinde billhare 
Milıi Şef tara.fn dan da ipka edil. 
ırıjş ve Hataym Anavatana ilhakı· 
ı:a kadıu- b1~ sıfatla oracla kaim'§• 
t.Jr. 1939 ".la Hariciye Kat bı Umu. 
mi muavir.liğinc tayin kılınmış ve 
J::.ırincl smıf El~.iliğe terfi etmi;-,ıCr. 

Cc\'a.t Aclkalm doğrudan doğru
ya Cumhuriyet rejiminin yet.il~ 
tliği güzide bir diplo:nattrı-. Bltı1111 
duğu vazife1erde k:ıbiliytti, wmtıe 
h:ssı ve ilini ~Vİ}('SiDİn ) lilmekli
ğl ile temayüz etmi§ ve muvaffak 
cimli§ tur. 

mi sahada ciddi b'r su'rette çal11 
tıgını göstermektedir. 

Bilhassa ıkinci katı baştan ba· 
~a ka.p'ıyan bina projeleri mlmarl 
§Ubenin son f.enelerde ne kadar ge 
niglcdigini anlatıyor. Resim ve 
heykel sergisıne gelince. Buı:a& 
dfwı ve yağlı boy:ı ıı.tölyeı. bana 
en çok heyecan reren lkôşe oldu. 
Frofesör Levi a.kadcmlye giren 
mütehassıslar arasında milnewer 
halkın indinde rn <;ok popüler o
lan bir sanatkardır. Onun din de. 
reccsjnc varan taassubu adetl ta
lebecıne sirayet etmiş, onlara as 
ili hileye ve oyuna tenezzül etme· 
mek, daima tab:a tm peşinuen gi~ 
mek gibi hisler a.sılanuştır. Kendi.
sinin de dediği gibi: (Sanatta elin 
hiç bir zaman gözden fazın mahir 
oima.ma.sm:ı mUsaade etmemek l' 
zımdır.) Bu sözUnü eserleriyl~ i.lc 
iı;bat ediyor. 

Yağlı bo~a resmılerc gelince 
hiç bir zaman Z<>vk fazlalığmm be 
lagatinj teknik, virtUö:ılteden isti 
fadeyc kakılmamış görillilyor. 

Bir k81; senede mü.!taldllerden, 
D gurubundan sonra son zaman· 
Jard:ı yeniler di~ e büy'llk m~~~a. 
kiyetle scl'gi aran Leopold ;..cvı ye 
ve onunla berab•r ca ı an gençli 
gi tebrı etm mt>k kab·ı değil. 

Ak de'.".tidc her ı;cyden evvel if 
rnta w...nn:nan sa.deyi arayan, ya_ 
~u· n tekrar ct.mrye çalışan bir 
hane gördllm. 

Her :;enckindPn daha sengin 'Ye 
olgun eserlerle dolu olan bn Mırgİ 
:mat muhitim z"lc uzun :ı:~maft j 

z nl muhafaza c-clcc_c~i.ni znnncd 
}Orum. 

__________________________________________ ~---------------------------------------~~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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iç ·:badeleyi 
t şkilatlandumak lazım 

TL Hl\ln:, bol mcyvn Ye sebze ~·etiştı~en bir mcmlcktt!r. Yu~ .. 
ılım, her kö~<.MHle, çc~:ı çe<:ıl :remı~ler çıkar. Hö;\ le oldu u 

lıJldc, mel Hı 'c s ı,. c fil ull:ırı aıc5 h:ılııısınndır. Bundan bnşk:ı. 
flln ı ı ı t'l,r:ır 'l ol tur. Birknc kere dnh:ı ynzdı~ım gibi, fİ''ul· 
l.:ır ı.cınt scnıl dl :111, l un:rnnn lkı ılilkkiındn başka hnşkollır. Hem 

0 <lcıccede ki, nr.ııl.ıl,i fark, in">nnın aklını zıvanudnn çıkorncıık 

del'' ede ir. 
Son bir haCl:ı ıcınck, gazeıe:eruı.ız, bu nıcvrn etrafında epey 

ş )kr )nzılıh r, mc)\'O ve sebze ihtikiirın<lan ynnn yokılıı bah'il'l• 
iller. \'ınc. I! 7.drlcr.n ııcsrı)nlından ö[,reniyorııı ki, ya:ı:ılnn şc)lcr 
c,li<lı}cll r -lı'r kclıme ıle- mcyvo \C sebze işlcrinrl 1-i ihlikiır, 
h"le li\'Cnin .ıı; l.:ısıııı ~·ekmiş, fiyntl:ırın so~ ri lıılıii l•ir şekilde 
:ı;uh'>.!l'.,in ın· i olımık uzerc yeni ),ararlar vermiş, vuı.,uncularl:ı 
ıııuı:.ı lc:lc\ e b. l.mıış. 

c.;cç d ~ıl~a. l ıne "Allah razı olsun!" demek !Cızım. \':ılııız, bu 
arada LD<> ,a bır noklnnın üzerinde de durncnğım: 

Şefi lı, l.:ıyı'>ı, üzliın 'e ilnh. gibi, kavun, kıırpuz dn memleketi· 
mizdc t;<1k çıt. ı:-. Tckirda '\ Krşaıı ''e başkn yurt köşeleri bu rne) .. 
Hllar:n .ınu ırl:ırulır. Gnzcklcrin yazdıklnrınn göre, bu ) ıl mahsul 
dılıa 1 crc'•ct'iymiş. Fııkııt nakletmek giiclilAii rnrmış. )!otör hulun· 
muyomıuş, kamyon ) okmuş, bunl:ır buluıısıı dn, nuızoı, lıenzin hu· 
lunmulonnu-;. 

\ ı; bulun "ını5!''Jnı şu neliccyc varıyor: Kovun ,.e knrıHızıı 

ucuz:ı ~:ılın:ık k. bil olmıyacnk !. 
Bu, derdi, bugunun şartları doğı:rmıış de1Tıldir. Normal zaınnn· 

Iordı:ı 11.:ı n.;.kil ı~lerııııiz<le bozukluk vardır. \'c hıı~nt pnhalı'ıgııııı, 
ihtik:ir knd:ır sebep olıın şc)lcrdcn blrısl de, iç müb.ıdcl' lt'~kılfı' .. 
sızlıRı ıle, nal.il işlcriııdckı duzenslıliktlr. 

hnılr 'e ı\)u:ııdn üıüm \'e incirler, Bur~adn şcflıılller, M:.ılıı'· 
y:ıün l.::ıyısılnr, Trakya mınlakasında kn' un knrpuz, bılnwm ıwrr· 
ele erıklcr, annullar, ıığ:ıçlnrda, )'erlerde çürürken, lsı:ınhul, Di· 
y:ırll:ıkır, 1'rahzou, S:ıımund:ı ,·eyn Erzurum, Sh·:ıs lırlkı hu ııdh 
nıc,>Ya nrın lıo~ıelini çekip durıı;ror. Ortn hıılll, mü e,:ızı l.ı~ı.rJı 
~ :ıtnı:d ~~!nr ıçin, lıu gıda ,.e sıhhat macldelcri, lüks eş) a gıiıt p:ı .. 
!ınlı ":ıcsııc''lrr :ırasınn girdi. 

Busiiııiin mılli <lnvn:;ı -sınırlarımızı muhnCnza, sulho;evcrliıli· 
miıı f lıal rn l<'c~n uzlcre kurşı koymak e ııslarındun sonra- ~uchır: 
llayntı urnzl:ıtınak. llu dn, -bir hnkımdnn- iç müb::ıdclc ı~•ni l"~· 
Jdlfıl\mdım1 kin olur. Bu d:ıva halledilir. düz.enle hnşıırılıı sJ, btı· 
~:ıl p:ılı .... ıı·ı, soıc ı::ırpacnk bir derecede ucuzlrır. nıı çul\ ön1;.mJı 
nıcs.·lcnin uzlrındı !-ılrınek lAzımdır. 

Bu meclis l Qyle kalma: mcı;tl,;r mcılım11r olur bir {Tıiıı. 
ı.,\r;ırnt 

Molotof Anglo • Sakaon 
gazetelerini atlatmıı 

Birlrşik dcdcller Amer:ı;nsınııı 

Cilmhurrcl inin otıırduJ.: "Bcynz 
Sorıı) "y.ı hir misafir gcJmi~. 1 mi 
Bra\•n. 

ile) .12 S:ıroı dıı, onun Sovyct Ru'I 
y:ı Jfarkıl e komis ri Molo.or oldı .. 

eu hiç f!ı;a edilmeden "Mösyl'ı 

Bro\ n" dl) e tonılılınış. Bu hal, Mc.• 

ıoıorun va,inglondıın ll) rılıp git • 
mr"S.lnc kndnr böyle devam etmiş. 

Tulıii, kendilerini cok acık bilen 
Amerika mızelecilcri, fena h:ıltle 

atlnmı§lnr. 

Bu enzclccilcr, şimdi, nllıynıılnr 

:ır mr.da, y lnız kenc1ilcrl dcgı1, 

Londrcı gazC'lelcrlııın de hıılııı•du • 
i;'llnu öğrenmekle ıııulc:c;elll olU}Or• 
I:ır. 

Rus 11.lriciye Komiserı, lngilte • 
reye gitti 1 z::ıman, sadece bir 
"Smit" i ni lal.ınmış ,.e lnglJiz na• 
riclye n:ızırlıırile bö) le bir mü si er 
nam nllmda müllılrnlJnr<lıı, mliza • 
kcr..,lerdc hulunmuş. Londra gazr .. 
1ekri de, onu, hcrJuın11i JJir Ame • 
rik lı Şm1t 1el"kki edere'. nldon • 
nıı l:ır ve nnt'ak, Amerikn sazelecı• 
leri sibi, Jı rekclinden &onra ııtl:ı
dı~larını anl:ımı !ar. 

iz. 
nun ı n • rn S l>ri !\en'lnı 

yın ' y;n., t<' c'ryc bn,le.<h. o 
böyle<ll!.ı;~ b.c:ı-c b0

i"n7 fern'hl ıtlr. 
-Art 

<len, hn tınızcfaıı, b'l '1 odiniz, 
Snbri. fnct.ı'dcrd,..n b:ıh eti•n·z. 

- iln ll :d•r nyrr R rı ~ol' so • 
\ imlJ Ve ho, n.1:mılnr. J' .. l.at hep. 
f'i bir Ql'll)B ~ ine" icı b~ z dcği. 
~ir. nunnnlıı ~nıher !:ol. im\\ etli 
bir nımct ... 1 .dller·ni hr 7.'lman 
haktı rrkarma!I irin .,u dı'ılyıı.ne 

\'ıt~ıtayı lıecıfetnı! 1 rclir: IIot'tbln. 
Ji'k ... Y:ı,ayı, far.ı:l:ınn.., ~elince ta 
san-ur edllemiyeeck kadar ho~ ve 

8 inci Edvardın bir 
hareketi 

Amerika COmhurrelslnin, 'l erli • 
]erden bir zen"İyi ııencrnl )Opm:ı ı 

üzerine, dQn~ a mntbu::ılı, ,. silcckıı 
isıirade ederek sıırip \'Bknlar zik • 
reımektcdir' r. Bunlardan lıirlsi ele 
İngiliz lahtındıı muvakkat bir z:ı • 
m:ın .kalan s:ıbık kral 8 inci J~drnı
d:ı d:ılrdlr. 

8 inci Ed,·nrd, 1\ırııl olınnmıs, 

prens DB l~:ıl bulunu)·orınuş. Hin 
distandn seyahat ediyormuş. J' ol • 
ikülnyn glltliıi zııman, Hinlli rıren<ı 
Jerl dO\'Ct clınck, onlnrla göriı•,;mr-k 
jstemiş. Fokat nerede? 

Veliaht, Hlndl">tnn umumi \'ali • 
sinrlcn hir yer islcmiş, lı::ıtı:ı bu ye
rin Jngıllz kullıhfi olahllı:ccljiııe de 
işaret elmiş. 

ıngilizler im l:ılcp kı:ırşısınôn, re 
nn halde sıkışmışlar; çünkü kulii· 
bün niıaınnam c!>ine ~öre, or:ıl :ı hic 
bir Hintli girenıezınls. 

l\ulüp nzalnrı toplanmış. uzun 
müzakerrlcrden sonru. kııJüb(ln 

fc-;hinc knr:ır Yt'rmfşlcr. 
Pre.ns Dö Gnl, bu sayede, ilin 

prenslerini or:ıda bbul elmiş ve 
onlarla görüşmüş. Bu i5 hilliklen 
sonra, kulüp nzıılıırı lckr.ır toplan· 
mışlar, kulülıu yeniden ıe~kil e• • 
misler. 

miikemm.el bir h:ı)at ... 
Kennn t.ebe süm ediyordu: 
- Son mektubunuzda hıma b'r 

genç tngfliz lı::ı:ımclao bnh ediyor. 
dunuz. 

- Aman ne se,lnıll krzdı o l{c 
nnn! Yalnız tn~iltc~dc lctl elıi. 
kın "lhlı:ıtli, ~c:1Ç , c gl!zel 1 r1.lnr. 
dan ... Onu nlm:ıyışımuı scwlıl dl~. 
leri. •• 

- ('lr1ti7l mi i<li . .• 
- Dilal,i.ft ıll J0 ri q'>n dtJ'('('ftclc 

ırfü:el \"C heyn.z, falmt hira7. nıun. 
Clu nıı'm cıo;;.-u u in"iliı rJi-;ı idi •• 
n I' tn 'iz lmmın farkrna \ arn. 
r":ır.. Falc:ıt benim rllynlnrnna r;ir. 
dı f. ... ~mlj (L~'i C'c\isMcn bunu!l 
i<'ln ' z "'C'\fi!lı. İsmi '1e ~lıcl, ma. 
t nsı eh fNc"~) •.• Pntcnt ne );ııp:ı.
> ım 'ki cllc:ılcrl ... 

- Dcn:ıcl• ac:•k clc;ı;.ıır1 1nb:. 
- )}c o;.ı1<1ım !nl:nt ob1•ft1c ho:su 

m:\ "'İ'ı""'.eldi. Bir de~ .. c\'mP.flim 
6c•·il. O zamnndn (Rejin Pro 
pnnı) ı-dh hir ~"l!C 1 ızB, bir mebus 
lıızmıı. r ~·lt o'mtıl• ti1.Rre idim. F,l. 
]erinin tmu... 'e bii~im olmmnun 
f:ırlrıns ''tnmra bu ııevdııı'l;ın cltı 
\°Jll'l g~t'rn. 
Şimdi dO!ltum, eler siz güzel dl,li 

H A B E R - Ak~f'm J>Osfa"İ ~ 9 - -r ···uz l c. fl&d -
.. ;: .-. ., . -

_ .. ! · ~aber ~in bulmacası AMERİKA GAZETELERi 

Rüdolf V aldntinodan 
bahsetmek vesilesini 

buldular 
Amerik:ı gnzeteleri, aylard,.n. 

beri, on bes sene evvel ölen ••o;i. 
ucma dilberi" RüdoU Valfuıllno,. 
yı. ait sUtunlarcn yaular, fıkralar 
nc~rediyorl:ı.r ,.e lıntırıı taz.ellyor. 
lar. llu sayede de satı:;l:ırıuı art
tınyorlar. 

l~\ et.... \'nlii.nt!no, on beş sr.nc 
c' \'el öldü, ıımm:ı nrkasımfa mil. 
yonlc.rc:ı hn retli bırnktı. Bunlnr. 
<lan, Jutlnr, lrırlana ynkmştılar. Or 
ta ynı;Iılnr llıtiynrlndıln.r: fu\,at 

Çiinkü, bir cok senelerdenberi ortadan kaybolmus olan 
karısı, Joan Akkar bulunda ve bütün Amerika gaze. 
telcri. milyonlarca asık kazanmış elan Valantinoya 

dair sütunlar tahsiı etti 

, Soldan 5 ıjja: 

1 
l - Mcrkcıl .~ ''rupn do .. lcllcri r-

.!<'n birinin pııyilolıtı. 2 - Avucun• 
ı cıa b r şey yok (mUrekltep kelime) 

bir erkek hrni, 3 - Bir ŞCl io SUl 

l ıl'ljnüllerincle, o tn1lı heyec:mlıırın. 
don izl::r yıu:;:ıttılar. nu rıeııriyai. 

l 1tim bilir onl:ırı, nasıl ) Urnlc c;:ıı·. 
ı•m•.ı ın:ı uğrntmıc:ı, ıtfö:Jerln'n lcc. 
llıtl inrmı, s•znn :ıt-0:'.)li yaş (l:u;ıl::ı. 
l:ırivlc \'aluıııc;tır? 1 ,, • 

1 

Bu hnc;ret'ilerln l~lnde, muhnlc. 
:uıli• 

~:ını:ı.n olur, lci h:ı.y:ıli dlı'\11 
cle<'~r .• 

tP;'l-·cnlcr çol,fur. (\~le ~ n •.• Uf;u. 
ı und:-. c:ı.n ''ermiş ~m:':ır butu,.:m 
bir sinemn güzeline, bir nt1k batı. 
rnsı ile bağlı lc:ıla:ı'nr 0111111 öl!lnı 
nıntemlni tutanlnr, ı:ı1iplıc lr.. \ar. 
tlır. 

m de ı'l.e. cmir.lrıı, im '.\'il~!) l o. 
lıu~ iln lntclı'.ll:ırdnn b:ızılnn : 

- Ohhlıh .•• <>e' ~m Tin o ı .. 
Diyı-, birer his huhrmıı tı:lnılc 

inlh ccekler ve znm:ın r.aman, fi. 
• 'mtcrinl Reyrett klcrl, e111l,i hnl ıı. i 
Se\ ~ililerinl hasretle ynd c']ecclc. 
lerdlr. Onun res!mleri. eHclcc im. 
~'Unlıırıl:ı gezerdi: slnıd', yine e
mi!lim, r~ iı::ı albitmlerindc salııı. 
<lır. 

lenmlı;ti, c.mmn, b<?lld de, iki ltnrı. 
&r.ıı, hattiı Jılç kinı'.ic~·i Sf'\'ınemi~t•. 
Uö) le mııı·iz \'e hl ı.lz bir aı1r.nulı, 
öldilt-U znm~, :ırim ıncla, nıilyon. 
Iıırca knılrnn, luz:ı ~ÖG: ~·nsı dôhtür 
ehi \'e ııı'.;urun fa. l>cnctilcrlnl fetla 
~den lm bcyinl'ler (.]ı• görüldü. 

V:-Jant1no, o kııdar muv:.ıl f:ı!ıj. 
yctlori, o ,<adnr h:ı1Jincı ,·nrltC'n, 
lmyunu, balıri:re z~bitl olanı:ulığı. 
ııa (lıfı'nı x:1.anıetfin ~n:tif g'tıi 1 

~:ıııı,ı c!urdrı \C ba b!crun elen l İ· 
c;~ıııi.! giiz•crl!li vıımılu. 

V:tffmtjno, h"r Eir kltntıı nesrrt 
ıniı; \c clort lisnn hilen ince fiklr.i 
l lr ~·t!lmtlı.thle iknn, lı:.ı lmb·l.i)et 
lcı inı 1 iın•.c :•n'~n!•r.ıı ... lıiiliın J, ı 
zvııc'lıp ln)met ·• •ncın:ı liıcll'' s~ 
~'ti(T'ıtc:ıı :ı. :n11; .. :ı.r ctm'ı:'i, 

( nı•n J.Unyeslne hnl.ııı n~ Jrn. 
,Jıtr uzun: 

T:ndo?fo Alfon:-o R:ıroell l l'!~eı· 
Filihrrto OU:;Hleıni dl Ynlintino. 

O, 13DS senesfn<Je, Tnr:mto seh 
ı·incfon 85 Jdll>Jlıetr3 uzn:•tn bulu. 
nn:ı ı,Uı;üci:.~< bir l öyıle do;,ınm.tıı. 
Jlnb:ısı, ac;ll bjr nilcflcıı lcl! ,.e or-

• • "' dıı,hn ccldlmiıı, dftı;tJi;e ı iri mlş. 
fa•et~.. Amerika ~:tzrtderi ve ti. Ann.'l,,l hir frruısız ııllesine men 

4lnlıırıto.n 'ntj tlc duu. ~ mntlı·:ı:ı ~ıırtıı. 
tı \'nl.lnttuo\ u :ınn ":>:r: c:Unk•ı s~ııe \ niido'f, ynramnı bir ı;orıı),1 n. 
lerd.n b"ı l İzi h'li~miyc:ı ili< ';<nn. R:ıhn<;ı öliincr, 11 ~·nc;ıncln, Dlmta 
&ı Joan Ald.cr mey,br.'.l çıt.mı-: \ c 1\l~lyrri kolei:nc \'crHc1! ~:r,\I \'l'c. 
hııraberiı•rlc l'ino'.)o. nhl hatmılar fer Jı':n:lttcl ile krarc: IJeh:u, 'J'n. 
setirmiıt. rııı .c.il n f'e~ti!;'c:-i ıaml\:ı, nıck 

l\ndmlnrca, <lütlynnın en hah ti. tept czı l :ı"mır;. o:ı1:ın ~cyre ~l!rıis 
yn.r ım;.ı ":ıyı'nıı lo: n !\ld,~r. bay tJ. 1\olrj iı!n:-csf, omm bu Jı.ırche· 
ret cıti ı: ·•• """ IJ, bn bah f~ arlı. tıni. 1 i'vi' t bir 1'1ısur ı;önnii mel<-
~· antar.l!l.mı \'nlii:ıtiııod:ın [>t'k tc':ı~--n tnrtletnıiıt'. 
:ıı: b:ı:. :ı :ıiıi!:Ulı.;. "o:ıra Lıco:nn:nıı. At:"ne• i, dik 1 :ı<ılılr-1mı •.ırmn 1' İ· 
ya cnn ntruı_tı. An! föılıror ki, lıa.. cin, onu, asJ>eri nıel:tr.bc lm~·dcttir 
rnı bnş1m, h:ıltiltat dtı h.ı .~m <at. m~I• lst:t'li. o th ha'ııiye me1•tdıi 
d:ı ı .. ,Joa!! .\1•ker. b~ı.nr.d:i;ı 1.am:ın nJ t.ercih c~u :fıılc:ıt mcl:ctl•e knbul 
Vafüntinoo:ın :;ro.ııı::o (lo ·nr tnzml ı:ıunycncs\n<lc. ı:;öğüs çeue .. ; 3 
Ullt almıştı. Bonıa O}tmlnrll\:ı gj. Mmtiınç:frc flar görlildüfiü jı;tn Jm 
ri5ti 'c p::ırnsını ~\iplıell i~terc ~ n. c:mclindc•ı de nı::ıhrum olchıu Ye 
tınlı, ııo sene inılc, Vn1::ntlnonun b:ıhı ire znbiti olnuınılı. 
iilüm\ln<lr<n b~!5 sen~ "'Onr l, İfffü; et \'nlf•ntlnr>1 f;O!i llllİİflC'IS;r oldu 
tj ve met~i\ı:siı; lt::ılclı. Sonra, or. Yt' kcnıllnj spora \ereli. llir tP.rııf. 
lnclnıı Jcavbul<lıı. 111.1, fJir pchlh:ıu o·muyıı ı:"l·ı.ıvor, 

Zanıa,;_ n•n yı'clızı, dilber Rüıli. di~er tnrıı.H.on. d:ı z!r:.ınt almcl"ml-
ı oin ilk göz :ığrısı, bt1"iın haftnclu 1>!nc <k\'ll"ı erl yorclu. ~iycti, Lıı!J:ı 

:.·'rnıi llolc.r k:ıznnıyor. Onu, lloll. mesı..,x.ini tutnı:ıktr. 
'ull ı>tiiılyolııruıın önüttclc, bir ı, z•ra'lt tnl!'iİlini ~olt J>:nta•c hl. 
lıul:-bi'mck ~jn bcklc<;t-n1.or arasın 1irc11. Anne~t. hu murnrfl!!(reth
c;:ı c !ti bjr •ın.ı: nfüı~ı l:ı.r.ımı, Ye den mernnıın olılu \'e nıiil•:Hat ofa. 
"O:c<>ll'l tcstu1Ufıı !'' haber venni']. rak, nile yurdunu gılstl!ımcl< için 

Jonn Al.kar, bugünkü bunı-:~ıl• ı~rcn nya r,fü:1crcll. D"Jl'<nnh. b"r 
~·iiııi ile nralarınn. lmrı~tığı figU. !roç nymı om.da. r.e4:1nH. Sonra, ı. 
r:ınıınra: tnlyaya iJi5nü5ilnc'lc, Rırni r.'r:ı.ı:ı t 

- Ucu, qüıtoif \"1l 'fıntinonun t:ılı ili i•, ın Amerilt-ıy ı~iinıl"ril eli. 
lrnrı<ıı itl'm'.. RücloHonun, bu ı.ııdmlar "O\~ill 

Dediği zaman, onları güldiirü. ~tnfn Amcriknya ı;clit!i, sinnnıe.), 
yor \C onl:ırd:ın: hnttFnıll. ı;etlrmcd .. :ı, lll) ~ seneı;;i 

- \ ıııılı• .••• ynnlı5 .•• Vt>:ı Jun- mı kantınund:ı, Ncvyorluı. çılu111 
ll'll, ,füJ Sczann ltnnsı iml'jsin<'llr.. l:Uyle o!muştu. 

ıllye CC\llb nlı~·ormu~; f:ılrn.t AŞK n,AJU 

1 

ı;fiylcdikleriııc ı;:ıhl<l çıln~cu, lr; ele. Ann~siııJn bir hntnsı odlıı, fl,1 
ğic:mio: ,c·ki bir tnhlo loymı:ti aJ. tunun cebine 41\00 dolar 'iıo~·mııştıı. 
ıms... Ilu (l:tr.ı bolJuru, Or.ll, sefıılıatC' 

• ürU' l"'Ji, GccclL'r'sf J;rorh·ry hu. 
BI<;DB1N AD.'\~I lurmt1n. "'cAhi}·or. nvuç·a pnrn 1 ar 

Sinrrna. ~u~·i. lmdın cf ııncu•.u çJyorcltı, Gjr r,-Uıı bcı; ıı:ır;ısrz Jr'..lhlr. 
\ra!fıutino, -;'nirH, sabırsız, ynun r, N c ~·ııP5m? mc<;'" nnl hntır•ııc11 İ"i 
<Hmcr lıir <lclilmnlı lıli. 1ki defa ev • nrndı \'e bulclıı: nır mill ::r<leJ', 

.s. 
"'e kibar cuı Türk krzr tanıyorım 

iıl7. h~b~r 'crmll. E\lenlrjm ar. 
hlı: C\ l::nme}·e n'~·ctim \'llr. Yalım 
c1n Tohyoya gonc!eriJcce~inı. .Ja. 
pon:\' ıya nnralı: zevccmlc bernl-cr 
gidcbil'rim. 

- Amn.n. ne rneınnıııı oldum. 
Siz c lddcn beri Jn.ııon)·oya git 
mek i.sterc!lniz. Nif>..:ıye tD.rzunuza 
ınu\'aff.~1' oldunuz. Fn.kat o :ı::ırua. 
nıı lın lıır muhakknl• C\'!enmeli.J. 
ni:ı: ... 

- E\lenmek lı:ln b:r 'itar; ny 
çok bU". Fıı.kııot nçıl mesele ıı.raflı. 
dı':;.nn kııı bıılm:ıJita ... Bnnıı liiyilt 
lıulmnkta... B:ın:ı liiyd' bir gcınç. 
<·üzcl zarif Ye 7."1•t. BunıJnn tıs~ 
tm tol; l}i kalpli olmasını <fa irte 
rim. To.bbtlmc uygun bir arlcn. • 
cln<ı bu1malc çolı: J;o1ay ı;ey drğil, •• 
J!et!l ıu•mı sevmeli, hem ele eliJııh 
hir kilelll• banıl :ırkasın,ln.ki elbl 
se beni her yeJ"de ta.kip edebilme.. 

Ji. n ... n e\' hayatını 11enli,briın kıı. -
dar ıtcynbate <le h:ıyılımn. TaJ-st. 
U yil!c;clı fakat m:ı;;.nır olmamoiı. 
S.matfil:r olm:ıh \'e mu •· i tıilır.cli, 
Ilun':ı.rı:ı l:cpsinclcn c ı '•:ı ıııUhiın 
b'r no:O.tayı unutmnmnlwız: 6:!ni 
çolc ·cı m<.>11. B:ıninı!e nlny eıtnıc· 
yjnu I{cnnn, cünl.U ben i\e O"ll sc 
\'~.roğim. JfattA onu hiç Canım:uh 
~ıın h:!.lcle onu "ol• sc.wiyorum,. Ha 
ııl kUçUI; ltr.'m1n mııbnn·d Jıir 
"Prens Ş·mua.a,. ı sevdjkleri g'bi. 
Ooıı Sıalblmde en g\izel köşc:\i ıı. 

l ırrl•m. Oralla yrpycnl bir 1151• bu• 
lncııl,. 

• 
Bütün ~ılg(l>hJıJ.:ı.rırna rni;'mcn 

kalbime annenulMı ba§ka lmdın 
girm .. mlştir. 

- Demek sl:ıl ı;ok rnman g6ro
miyeceğim Sn.brf.. Jııponyayn. gi • 
derscn1z ~olı mu knJırsmız! 

- Belld bir lld sene. ~ka.t liiz 

ba.Jı;;e'>ini tt!ıl~·J. bıılıı:ı:lerl şc!•lin. 
<k tanzim et:neı;fni i~tedl. Onrln, 
L:ıylc bir m:ı.J:ıı.rct ne geı.:rdi. Bu 
l·ten girc'l!fü bn ,.;n iş'er~n de pa 
ı.t\poı tunu alrlı. 

Rl\do'fo Gt!ı;li~·nnni, artı!\, lnııl 
nı;tı. 1-'nl.ir'cre m~hsu!ô mUc!'; e"c· 
de yutıyurdıı. Elbl ~,ini "ııttı. An 
ne• iru <le, N evyorkun en şık oteli 
o~nn Voldorf Astoryıı.'dan ele ~e 
cjrrl'ği bnc;lı!clı Uı.·;ıdl:ırn yıı.,rlığJ 

ıncl.ttıl lu: ltı, zlr~.·t tal. ;Unde, (lek 
r e:-'cdlr;·ni bllc:!lryortln. 

n·r ~::-,gece a.'ıacıa~IıAı ettiği 
s~'Scrilrrclen lıirin"n ııcsthatı li1c. 
rlııc l•nr~''.r.te gertl, E,·velce de. 
'ıtın ctti"l P,Jn~cc;lm bnrm:ı, dıınsiir 
ı nyd"difrll. 

Bu nw .. Ut it 'b:Hl!'"ı. i"mt ~hiılol 
fo C,jjn'ivı>'nıi ıJ,,;-'I Rllılo'f \1,ıtrın 

tho !ili. I!::,.ın !,n•lııı mu.,ı erllcrt, 
f.•11 1r:ı ··v ~·n--d•. !ı r\ılc .drnre 
c1crc ~ :·ült ~fö orılu •• ,i\7.ilılıo! nıı. 

ın:-.rl'1 "rı ;ı.-:ınnı•ıvn ba<.Jnclı \e lılr 
·~Un fü: bl~ filın<le, b'r tnnı;;o n~ ıın, . 

'r'I!'!<:'!\ yıhh:r, ol ,•ı. 
lfo'h nıl<lıı, o 1nm:ına l<:ırlıır htr 

hir alt!i)r .. n"c:ııı clmn::ın 11\r iir
ret nlıvor~•1: l!)~t ~ .. n,,s"mlc, hnf 
1ıı'ı~rı ı>.onı 11o•:ıroı. ''·"'c ll<en, Hıi 
vn,. • :ı!ll"\ <>Jımr,ij zı;omr.n he-: pn. 
ı R( Pdt. G:1 .. 1crin? r:ı.,nn:'·~·n ıstı. 
r•:bı ,-c ~:ıtır;,... 7...,ı,"ti olıı.mnvr;ı. 

ııın hkrı·nı ı~:-.e~ h ·:ı~lı, 

h:ıt:ırl.cn çıknrılı~ı ses, ckıp hicmc. 
4 - J\rnllce. knrışlırmu, 5 - sn ..... 
6 - Uir sorıı edatının tersi, bır 
şnrl edatı, 7 - Yclmeklik, 8 - A • 
kcı t cfrııd, hn\'ndnn ham nıadtll .. 
lcrcJcn bırl, O - \'ok clrnekllk, bir 
şeyi bir klmst)C ldııılş ı:tlbi ııö .. 
tcrnıekllk. 1 O - \·:ı:ıur memurla· 
rındıın. 

l'ukardan a~ağı: 
1 - Elin.!en her i, r::; ıım. ? -

Bursnda ıı:r ınrbrd, 11011 :ı - Bıl
~u·, hay\' 111' lıilsilerden, 4 - ~' 
111Jırnrnk. 5 - Olıjcklir l.iııJ~cJe a!• 
n:ın v:ızlycl. elişitıci ınııdılc. Ci 
BmH knpıl:ırın i.iıH ıırl • olur, bah:ı· 
sız, 7 - n · -rıık, nHahr lt-n i~· 
huri l ırıl:ıııa, S o\rapı:ıı lblr şr~ 
kll llııırlet rııncl.ıtk), btn'i)on, !I -
ı: \l hlr Tılr•• <\A ' '', Yıın n t.ır' 
n!nd 0 !:antmeşrebll'J' le m• .. 'J•Jr bı• 

katll'ı, 1n - ""' ılinlcnıeklıl;, l·r:ııı 
'i11 n1 f~hro;ln'1e bir l''lrfin o1q 'l:ı511 

1C mır•ıa.·Q/t bu'r.ırı"ımr·ın / ıl/i 
1 - Pcı: leler,:! - Frf('n, :\J·.nr' 

3 - Yer, 1\ı:lime, 4 - Abıı • J'r<; 
5 - :\l:ı.ı!ı, l.n, 6 - 1. 'f:-'••, ·ı 
i - li.ır k, r•icl R - Arıli, Alıt ı 

!) - l·i, Akıırip, lQ - A"ı, ~iza, A 

,,,:ı~h:, )atnın.::e1 .. • 111U1 ~t"rtc\ ..... 1111 ,.k 

ıyt'r••k ı;un lı•rtwl'll ll<~)'•l'llltır111111vı 

rırarı .ııııhl\'t'Y nnıı •im v ,,. kUJ.'Uk ı.. 

milde.halesi 1 Anl.:ırı p:sr.ı"n n ..... .,1 1.ıout,J 

rt •lı .. lmp:ırnlorıı l'.ıfln Sı>l'ı-.1· ;, V• İfçi arıyonlor 
l'C, •. } nı . r lchfn ıl • 1 oıııl r:ır.ı 1 * Kocam a.sl>er oı1:.ı "J l~'n c1hş ~. 
ıııünı_c:ınlln bulunmu"lur. mak nıecburlyetındeYlrn. Yııtım oı:ı 

1'csils, llalıcşı~ıunfl:ı ycrlcşml~ QOltuı:. Tl\rl<Um, Blrr,ok mUeııseı lel'· 
ol:ııı snnnık:ırların mrmlckctc ro'• de t:ılı~tım. bonıervfılartm var. su • 
1:1zıııılı unsurl:ır buluııılt•gunn k~· rauı dalullo blllyorum. Myhaııebt, 
npnt ı::cıırcll ini, hunlar lınkkınd:.ı, ve muhabcrnt ıuıertrıde daha fazla 
mcınlcl.c!lcn ihr:ıç ıcdblrlcrln~ ın!l hllglm vıır, Talip ırlıı (Uthı.ı) rerozı.. 
rnc:ınt oluıımııc;ı J:b:ım sclclil:ıinl, ne mlaaco.atıarı. 
lnı::illercye lılldirmişlir. • :ı.1 yaptnda ortıı okulu blUrını, blr 

ltnl)an mnlfnııtı, ll:ılıcş lınp:ır:ı sene muhtelif yerlerde çalışmış, elin. 
torunun bu mnd:ıhtılcsjnl haber 8· de bonservlııl olan bir genç. herhangi 
lıncn, ncşriyrıl ı bnşl;ıdıl:ır ''C tını.. bir ı~te çalıfmak lateaıektedlr. (H.45) 
lan muhaeir'eriniıı, Habcşistnna remzine mUracaa ;. 
ne fnlılcln ıeınin edebileceğini ı;a • ı..tse \'e or::\ ol<\11 talpl>cterlne 
Yıl> ılökuyorlar • mUsaıt şeraitte kimya. fizik ve rıya. 

Ven! Eserler ~ 
Köve Dortrc •. 

l3Utun köy ıneselcledoJe'l bahse • 
! d n v ... '.l'tı.eml"'tetlmtr.J ye~'\'le köy. 
• cUlUk mcmuası olan J{öyc doğru. 

1 nun ŞO ıneı ~ayı,.,ı d:ı. kıym:tıı mlln. 
Jcr!catın nıı5rolunmu,tur. 
Okuyuculıırımıu tnvs!ye edcrlz • 

Yarım A.v 
On bnş günde bir çı~kta olan bu 

mecmuanın llS temmuz sayısı nefis 
bir kapak i~ln!!e dolgun muncıerlcat 
la lntl"U ct>nt;ıtir. nu ı::ıyıd'l MU • 
lterr m fü1mll Su, Mahmut Ye.sari, 
OaJı t UGuk, Nih'J.1 Ynlıızıı. Kerime 
Nadir ve Atiye Demlrcinln hlkAycJe, 
rl, SabahatUn Ozman ve Enver Na. 
c nlıt r.:ıUsaho.b lerl. To.vslyc ederiz. 

ı;clin bi1 .. nen \eni bir ı;ılı;ml:'.i 
):.ptrm. Gazel, b~ınb~lat bir yftt 

c'dım. nu ld.i~ülı \'8 gıi;ıel yatla 
hcrJo..a.'dc ur.un .. ~y:ıhatler ek: ya • 
ı•ılnb·ı:r. rızmııla berab~r ı:ellr • 
,;rıız. Şafc:ı. öylemi onım. Ucn:rn, 
cicl!Jen b:ml görmr',.,r• gclmcli:dniz. 

- Un' i4:ıtcn o·mıyncoılc l>ir 
15~y cıc ":il. T"m o :.ıı-;:ıd::.ı ı~snit o. 
day:ıı. r,clmiit:. Onn Jaı.onyn w:ya 
Jıuti t ~":ı.n-urı·:ıu :ınlnttdıır. 

- Orııdn gik:el ç!~elıler toplar· 
ı.·nız, h'ç g:;rın .. l!~~niz ~içcJilcr ... 
Jı.11 nnpatııııı, z::ımbıüdar, ııemhe 
lotüsl"r, tlalm. hiq;ol<, blrço!t ~içek 
ler. Japonya ti~-k c~n.nıstl<Pr, 

- Oi<lecıt't ml~f:r. h'lbacıimı? 
- 'Cell-i 'ümit. Sabri bey bize 

gü1.el r't'misıJnj veri~. 
- 8°1.ln bir geminiz mi \'lr 0-

fendlın f. 
- El·et kUt:ük hnnmı. 
- Bize onu \'erir ınl5inf:r.? 
Gene kız bir ı>eri masalı dioler 

gibi dinliyordu. 
- Bembeyaz. f'edeften, yelken 

lerl dantel. ipleri gümü§, &ilzel 
bir gemi. 

Cmit ıılllilvorcln. Duna lnanmr • 
yordu. Fakat bu m~yyel gemi-

zJye dersleri verllıne <tetllr. (A.E.) 
remzine mUracaat. 1 

Aldırınız: \ 
A,ağıda ~dert yıınTı Man e • 

kuyucutarımıan o•mlan- relen 
ınrlttopları ~aarellsnemlz.den (pınar 

tarı hıtrlç) tıerKUn .ababıan ö#le~·e 

kactnr ~ aaat 11 dN 90ara &ldırm&. 
lan. 
(A.M.I (A.T.AJ (B.LM.C.') <B.V.) 
(85 Ciddi olalım) (Deniz) U!:. Ura) 
(E.0.) (E.L.)(F.N.3.) (Gar) 
(HU'1111 111) (H.B. 588) (Hulya) 
(H. örıaal) (H. fl50) (Kaymak)(LOt!ll 
(M;T'.R,) <M. Nur> (Memduh•) 
(Mehtap) (N.N.) (N.C.K.) (Nel11) 
{Sami) (S.R.42) (S.T,) (8.R.) 
tSevgl) ( Ş.C.K) ( Ş.F., (Ttımlzkalb) 
{T.H.R.Z) Tekcan) CT.A.Ş.) (T&IUm 
ltlmdl) ('Y.B.) (Yedek denl7.CJ) 

)'e binerek hul)·a diyanna ıtltmek 
~.ok ho~una wctec~ktJ. 

- Ba crJef gemi,ıllp Mlı De .. 

<lir? 
- B'r ko' iwni: Siilüa. 
Hmlt fie\'İncintJen ıte ,-.f'&CJif. 

nı bllınl,rordu. 1'e;n•kt.e hep bu 
geoml) ı. onu Jmlya dlyıır.t:1a götU • 

ret"..ck i;ilılrli gemh·I düıf Untlü. Ye • 
mekte ba!>samı hlo o .qa.•ı &1bl 
S?önne-r.ıiııti. Çok s!ll\ln, batti oıe9 
uttu. Kennıurı mahılllt gör.lırJnde 
Salcrlnln laayat ye sençllk ale. 

\'iylc ya.nan atef'İ~ ~derinin •k. 
ıl !mJmı~ gihiyftl. Gcaç kız o an. 
da !ÖYJe düt;ünılü. 1''°'ıuJJılıae snn.. 
elet t ıleunını ıveren ba 00.t. bMs. 
ıtuıı da PMi'at etmeğe ı·e onıı. ne 
ş~ "e tlmit venneie 112unffal( ol. 
muıtu Saat dokuzda nmu ~ 
otomobulle mektebe &itti. 

-S-
ne,, harta sonra ){~•• kmnı 

gönneğe gidiyordu. İ•tubaldan 
heniz gelmi,tl. · FA·e d6nnaedfın • 
nu ö~k fstlyorıclu. ~telle var. 
dıfldazı bir k~ç dalda IOIU'a Cmıt 
)'BQJA celmlt&L 

<Devamı Var) 

-
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1116 D±•aaı.,.._._...._~IT .... DJc 
• Jlo. il ~ Jlllll bala lldlltl llMta .... • 

1m l'erllrlJ 1*baol m.. ...._ Qolıuollu __,. 
.-ili .... ' ... il ı-..o JD llo ..... 

2111 .BtJOtlq, eül -. Alt. ,. ...... mü. DUıtk 
.,....,,... enld ti J9DI .. a No. 1J Wıı•IDen ıot 
ıaua 

.. JCaclıU7 Caf ........................ ,.,, 
ta n .... 11 paNtl ı '" -. 1uıpı _.. eı ,... 14ıfl. 
ıe No. ıı n4 ıa ana 

1110 Tabtakale, J'9llt kalı'NCIJ• 1 o 111 8Cılratmcla .... 
88' p&rae1 1 etki M. ae J9Dl •.IO kapı No. 11 
IO IQ. dlUrltla ....._ 

2t11 'O'*Uar, JUU'b&I& ,.m AMM'ntı ..ıa. 1'D a 
7UR ...... etki 110 ,.... UJ ta.j ııa 1'o. il ım 
Ki ara 

1716 BeJOtbı. ~ladlula ... ...,.... ... 
,.na 11 adla "'· pamal .. bpı enld 1, J'ftl 1 ~ • 
No. lr ll,llO Jll kllfl' w • 

90 J!!m'DlllG. .u.,aJuılılll ..... .,...... ........... ~ 
pafta .. ada 111, panel u bpr eeld ,_ &I ... 
il 11.IG ıa _... ......... "' ........ ........... , ............ "'* ..... tafta 
• ada -· ,....ı .... Mld u .,_ 18., 1111 
Jll ara INllala ev, 

.. J'eıol1db-, lıll'Jnal baa, mü. ~ .... 
eeld 40, U No. il 1IT ,llO 111 ua 

.. l'atua. tmrüar. -- - ........... tt .. 
Mblmcla eül 11 Kü t lı ,,._ ... 111 --

X ili& Kand'lll, tül J9D1 maJı. ,_ı ..._ ~ 
...,._. eeld 1 J9Di f No. lı U6,ll Jll ey 

.. ..,.,.... !Deni ..... DohapdlN ..,..,... pMlta 
M &el& a, panel 1' kapı enld 'il No. il llUO 
111 ana 

.. 'O'*lldar, ...... .&U ..... v-.. - .... " 
9lld ll, 11 ..a. ,_a 1111. 11/1 Jfo. il ta'Fh• 
aıu ara 

U'l9 Glılate, eMt KllPt AH ,..., ,..ı ar •llıst ...a.. ..... o....-.. ,... lrlllO .Ala ,... ..... ...,._ 
kip aobimda enld IUI Jal 1LM 1'e. 11 ur Jll ...... _.-..,..,.. ... --.-...a~..,. .. ....--. ......................... .. 
ıatn.-.x..11uaam ..... 

... T~ ,.. ... ÇIDl•ırt 1 ..... pafta -
ada ~21 P'Lftl'l ... 1 Jaıps elkl 1 mOk. ,... n.ı• 
No .. 11 il Ki ana. 

itti K84illılJ''tllll&tl,... --....... ,... Ula. 
naQıt _.,.ada•,,.._ iT bfl lllıl lT ... 
J9ll 1 Ke. 11 UI Jll .,.. 

llOO 'O .... ı...,. ....... adil ........ ,. 
,... .. ...., DOblmda .. ' ,... 1 ... ... 
1ı tehmtMD - J11 ...... 

•T 'O'aldldar A!tnledt mD11. .-... ~ ....... W. .... ,.. ..... °'- ... . .... eı1d ,_ 11. 
Ko. il ım 111 .... 

- TtmUmJs ,... .... -- ............ ı.ıı.ıa 
•aatnJen ...,. ,.na no. ada ........ bpl 
eü1 • ,_ı il No. lı U 112 ar-. 

,.. ratttı. BaJat 11acı ta ma1a. 111Nreı..ıa .......... 
eüt 80 No. il talnlDell 40 Jl2 n 

nt'f BeJOllu llllklft!dt' malL '9ata11a caddeli dıelll
aokatJ ee1d S. ıo, U. 1', 11, 11, 11, 11. a ,..ı lr 
taj IS, JI No. il talmlDtD M00 111 .... cllldıla 
YeeYlalAI......_ 

iNi TllDklJ' .... uı- malı. ıı.utılı: -aaı eı1d ,.... 
1 Ko.. il 1111• ili ... 

,,. ratila ~ 8Gltpaaa • ...... 'l'ltllııale 
eaddeal eüi 102. 10& J9a1 U No. 1J ~ ...._ 
koli{' l&hmilaeJı 8&.7& 112 ....... 

.. Teaa&kap Talı ID&b. Orta._... ........... ,.rta 
I08. tda 118 paıw! 1bpseül17 ,eM • Mo. 11 
uo 112 ana 

.. Kadrt07 Bo9taDm ........ Taa JdW ,.. .. 
nDkG7 caddtal mld 11 J9Dl .... il -
IU' tarla 

IUI _,...Q Tafta 8tua ...._ DN19teoUar oadıllıll 

pattA 1IO ada H6 p&Ntl ti ... eül - ,.. 
M8 No. la 1 111 ldlil' •1s1r•• 

tm B8JDada lladu ... ~ ........ ... 
183 pafta 19 pantl U kapı mld il No. 11 ... ID 

1m.-

IHO.-

1800.-

UTf.-

Mil.-

iMi.----·--·-----
1-.-

--
ıa-

--
iti.-

--

a.bpr palDo ~ ana.. ...._.. 
Tulral"da adNll 'ftl tatdltı Jall1I ~ ..... ..,. .. ,. 

~ arttma uauıtıe atılacaktır. 
Jlaale ao.1.au ,....._ 1DD1IMt.11 dlıdlr. 
8atq ........ ftdJa .... , ....... _,... ............ "' 

mJD&t üoeat clerbal arttlrdmJJarÜ iMie ................... _ 

nltltJd fark .mııaa ta!ld 9dDlaeld.tr. 

~ lfUrM edteeller Dbdmcfder --- ,.... .. 
UD'Je temlut ptınD&lan llmDdll'. 

1tteklDena t.•l•&t üOlll. ... telı1lenll ..... 11111& ..... ı 111 ... 
ilkte 'lıOdlrllm atbı ... ..t. kadar tubeads llmla ....... . 
etmfl!erl. 

11oı:xftuttd" .. ~11ıa1ee1-•••---
ae anedlJdlk•ea...,. ,apııaoüm. tta.;TIH) 

9e•let Demiryotlan •e Limaal-9 ·wa• 
Umu111 İctare•l U.llJll,. 
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e BanK li Mallar Pazarla·rı 
Müessesesinden : 

~OU--WA•DUU!l!!R~&~lm--lmlmZElllllllSll!ll!!!l'!~IQ~GNA~IN&aDllZ•MWW" ...... lllft:... .. ı:::m:mı ........................................... ml:l .................................................... İilll ..................... .. 

KKATE NAZARI • 
1 D 

20.7.9•2.21.7.942.22.7.942 ~nleri bugüne kadar numaraları lllı.n cdllml§ olup d:ı h~nüz mallarını ma 1.11al .. rını ızdan ve hn~ llcr<!.:n alıııanı15 ol:ın müclcrll"rirııi'•e tahsis ~l1ilmlştir. Uu milddc~ - zarfına. en-tl-

ce kupon numaraları lllı.n edflml~ olan k!m.,clt>rin llıin edilen nıalıallc · ı· miir:ıc:ıat surclilc kuponları mu;.:ıbilint.lc lslihkaklarını almaları sayın hulkt::ın rica olunıır. 

www 

23.7.942 tarihinden itibaren yapılacak tevziatın kupon numaralarile müracaat günü ve mahalleri aşağıda g5sterilmiı olup: 

1.l i'umaraları iliın erlilmi~ o·:ın k~ponl:ır htımill rlnln nüfus cli:.,ırr··rilc bcrıılıer 1 ·:ıiirill'n m:ıh:'lcrc müraenııtlnrı. 
:!.) .\) ni so;\ adını lası~ an bir kaç nüfıı<: ı·01danınnı, elle dr:ıılır d::n hlri"i t:ırtfıııılan ilırıızındo kı•r>oııları ııı ukahiliıırlc i-;flhknklarınır ,·eril1>bll~c.e~. 
3.) Hcniiz ilfııı cll:Jnıcnılş ol ııı ıı\ınııırniur iı;ln mülc~ıl.ıp iliıııl;ır.ıı ızl:ı :l'\lİ ;.:Hnlcı ı lıı'dirilecrsind<'n rıuıııaraları ilıln crlilmive•n kurrın hlimillerinin müracaat chn~ınl•lcri, 
4.) Tevzi ckiplrrimlz tnrafın<l ın evlcri:lln zi:,aı·ctlcıinfle C\de buıı o.ıı.a)an 'l')" hrnÜL tcu:i kuponıı nlnı:ııııış kimselere ıuılıiyclcri mınlokasıı!dn lnzi kuponu vcrilcccğinrlcn hır dıı~ıt"mi)a lİttiıar etmeler) rl-

e:ı \'C ıliln olun11r, • 

Müracaat edilecek günler 
il! 

1 
111 

~lürncaol olun:ıcnk 

m::h::I 

23. 7. 042 
Perşembe 

Kupon No. 

24, 7. 942 
C:ıınıa 

lüı;lOn ~o. 

llcmz.ı~c At.ıla • Kasınıpa. 226801-226900 226!ıU1.22:iUOJ 
ş:ı t•zuıı~o' Turşucu sokak 
!'!o. 6 t 

1 ethı ttcııcr l'n ıınp.ışa Ba- '.':!80Ul.:.!'.!8iUfJ 2:t840l-2:!88U•J 
hrne rnd lesi No. !ili 

\erli :'llullar J •n1arlnı 1 e l;f:. :!7~1/IJt -2787111 .! ;ın!J J .2;n: ııu 
dAr ınağırn~ı 

Ken:ın Bu~u 1rnkın.ın E}tllı :.!Slltiü.'.!S130U 2 13ıJl-:!8140ff 

l'uıııi ~lıı!ırıııırlh e raddesi. 
:>:o. :! 

MthıncJ 1' ıfad:ır E)ÜJ• Ha. ~83301-'.!83100 2831l11-'.!83J00 
ıııi ~ı::lı•nııdhe raddesi 
!\o, 31 

Yerlı Mı 'l.ır Pazarları Ka- 321001-321 i9. 321W01.32 750 
dıküy mağ. Z3'il. 

ı,oHırıno ı;ırkıııosıu Katlı- !i3:.!751-:ı3285ll 532S:'ıl.532!1:ıo 

ko\ Paz.:ıryolu No 52 Kon. 
( :ıı.:ül 

S ,;. , Zorlu Bil~ Uknd:ı Çı- 3:i6501-3:iGiO l 35G701-3:iCi!JOO 
ıııı r <'ıııJclr,ı ?'\n. :rn 

U:ı\M f !,ılı:•r Ht•jkrız ~cvzı. 412U01.412101 412101.41:!2111) 
pııc:R r.ıdrlc.,ı 1'l•. i2 

P·ı.e\' ı,oııdu lk:koz 'ıolı- 413101-tl320fl 413201-t13300 
\ < nvır C'.ırlıksi No, 28 

\iımel Tuııın Be\koz F:ı'·- 4U201.4J4300 4H3Ul-41HOO 

438~01-4 3!JOO• 139001-13!J:i00 

• .. ,. He- .. :;ooo 1 • .f51C 1 451001.1:;2000 

lııı~e.} ın Uzs. rııç Besiklıış 51)9001.5U91UL 51J!J101.5!HJ'.!OO 
Or':Jçeşın<' ruılrlrı;i No. G7 

.!.7. 7. 042 

Parnrlc'i 
Kupon 'No. 

'.!:.!iOCl.'.!:!ilO:.l 

2'.!SSU 1. '.!'.!9'.!0IJ 

:.i91t;l.'.!301l0tı 

'.!liHUl-'.!81500 

~ıı.Jau ı -28:.1600 

3:!87:> 1-3'.?9400 

532051-533100 

412'.!01-ll'.!300 

413301-413400 

414401-414500 

439;;01.44 0000 

4fi1001-!G5()00 

50!)~01-50!!300 

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

lhı..ııı \C Hiı e) ın Ozcı Ha. 510101-51Qj0• 510501-510900 
<·ıkiıjck «ıınıısı No 1:1 

Melııneı Faruk Kıııınlıçur- 454001-454100 45110l.i(i1:!00 
şı Slpulıl sokak :\o. 20 

Alımcı ı:uHn~-. i\lnhmutp ı- 45;.ıul.45:>:!;11 4552jl.455400 

ş1 lıu&ı No. 149 

Burhan Sunar ve Sule:>mnn 4i:!ijl.47300'l 4ii1001-4733UO 
J rgcnc Yenipostnh':lnc Aşir 
J.f. caddesi No. :W 

~lust::fa Sami 
\ t'niposlıılıane 
eadtlesi No. 20 

llumanazıl 4 i6'l01-17GGOO 
A~ir Ef. 

47fiiı:ı t.4 77200 

Sermin ınn!l:ızosı Sultıın- 482fl01 -482750 48:!751.482000 
hıımnm mryıfanı No lfl 

:jakır Şıılır, Sar .)·er Srtrı. 484001.48420.ı 
;\er cndıle~I No, !l/11 

484201-48.UOO 

l!urhııneddin BaşUmar Sa- 486201-486400 481i401.481Hi00 
ırl er Orlaçcşmc sokak . ., . • o. _., 

Ahmet Ata Kö~co~lu ?.11h- 5U!001-5126U•) 5121iOJ.513:!00 
mutp:ışa bıİşı No. 19:i/197 

J\o iri Oz;>ılm:ız :'ılahmulp:ı- 518601-Sl!!JOO :,ıs9oı-rı1nco 
ı;1 bo~ı l>oRu mn!(:ızası No. 9! 

11.ılıl Hikmet Ersez. Mah- u21901.52~l00 522101.522300 
ınııtpıışa lrfanlye C. No. 16 

lhrnhlnı zade Beı{ır Sul'nn- 52U01-521300 52t301.521500 
ı. ın unı cnddı•si Ece nın~a-
ZJ!\I. 

'c: li ~loll.ır Pıız:ırtıırı Hah. 5:!!i301-52 ;s(ll fı275 •11 .rı2870ıı 
ı.ckıırıı 111nsnz:ı51, 

510901-511300 

ljf201.454300 

478301.473tiU 1 

477201.477801) 

<81401.18460 11 

ırnuo ı - t 86soo 

5 1 :i:.!111.513. ol 

519~01-519:iOn 

5:!~301 .522500 

:i'.! 1501-5247011 

52Ri01.5:.!!!!WO 

2~. 7, 9i'.! 
Salı 

Kuııon Xo. 

22; ıot.22i'.!!l'l 

2292U 1-:.!WGOU 

31:!'.:62-3t28UO 

281~01.281600 

2831!01-283700 

329401-330000 

533101-5aa200 

29. 7. 942 
Çıırşıınıbn 

Kupon Xo. 

:.!27201-22i300 

229li01-230·001) 

312801-343100 

ısısvı . :?S1100 

2S3i01 .:!83800 

336001-336600 

533201-53330•1 

357201 • 357,00 357t01 • 857600 

41~J01-412400 412401.41'.!500 

413!01.413500 413501-413600 

414501-414600 414601-414 700 

4680~1-468500 468501-469000 

165001-466000 466001.46i0t)() 

5üfl301.5U!H O•l 5094O1-509500 

511301-511700 511i01-512000 

t;i5:i51-455700 455701-455850 

473601-473900 ii3901-4i1200 

ii7801-478100 478to1.470000 

i83051.~8320U 483:!01-483300 

18ifi01-48 lllOO 4114801-48~000 

186801-487000 4Si001-43i:!OO 

513Stı l.5JUOll 51 l !Q1.51JOUO 

51()jQJ.j10800 519801-520100 

5::?2:i01-522i00 522i01-522900 

5'.!tio1.:-ı2rnoo 52HIOt-:ı~5ıoo 

:i:!C~Ol-531000 5J10ül.532l)OO 

:.\lchnıcl Nuıl 'l'opb.ı~ Fin. 643201 - 543500 ül33Ul-5U:;[J(J 5~~3U1-:il 1900 51J:!U1-515100 ;i15t0l-5f5!l00 
"ıııcılar ::\lahmudi)c h:ın 
• o. 3/4 

Hııyrl Do~u ' 'l' !)-<'rikl Fin- 6'9001 - 5~:ı::::;o 5.f!>25J.j:9jQO 549j01-5Hfi50 5197:il.550000 5511001-'550250 
r neılıır MulınnuJi~ c han 
·o. 1 

30. i, 94::? 
Perşembe 

Kupon •·o, 

31. 7. 012 
Cuma 

22i301-22:i400 227401.22;rıuu 

:.!300!.11.230tOO :.!30401-230800 

3$3~01-311000 452001-45:.!700 

28li01-281800 :.!81801-281900 

283801-283900 283901-284000 

33GG01-33i300 337801-338030 

533301-533400 533t01-533500 

357601-357800 357801-358000 

412501-412600 41'.!GOl-112700 

413601-413700 413701-413800 

41t701-414800 414801.414900 

469001-469500 469501-470000 

46i001-4G8000 492001-493000 

~09501 • 509600 509601 - 509i00 

560001-560400 560i01-5li0800 

454501-454600 454601-454700 

455851-456009 472001-472150 

(ii201-474500 471501.474800 

4i9001-4i9GOO 479601-480~00 

483301-183t50 483451.483000 

4S~001 • 4Sj200 4S5201 • '85400 

4Si201-i37i00 487401-187600 

515001-515600 515601-516'.!00 

5:!0101-520400 5204ül-520i00 

522901-523100 &23101-523300 

5~5101-52j300 52~301-52jjQO 

536001-53i200 5:Ji2U 1.538HJO 

515901 • 5tGtOO 546401 _ 546900 

5;)0251.j50;)00 550501-550750 

~ 3. 8. !H2 
l'azarlcsi 

Kupo11 • ·o. 

4. 8. 9t2 
Solı 

Kupon Xo. 

5, 8. !H~ 
Ç:ırşamba 

J-\upon No. 

·e: ı. 942 
Pertembe 

Kupon No. 

:!:!i501.'.!:!iliıJl) 227li01.'.!27iU-O :!'.!7801-227900 227001-228000 

230801-'.!31 lOU 2:H 101 .231 HJO :.!31 iUl-231700 231701.~320(}() 

452701-453400 453101.454000 • 40GU01-496600 496601.497200 

2srno1.2ıı2ouu 2ıı3uu1.2ıı:noo :.!SJllll-:.!83200 283201-283~00 

333819-333900 333901-3340-00 339~17-339900 339901.34000~ 

t02001-402i00 40:!i01-403350 4:J3351-404000 532001-a327M 

533501-533600 533G01-53JiUO &3SiU 1-533800 633101-533900 

358001-35~~00 358201.358,00 358l\H.358600 3C>86Ul-3i>BIOO 

412701-412800 412801-112900 112001-113000 413001.4?~100 

413801-413900 413!101.414000 4140111_414100 .u4ıoı.4u2ao 

4U901-415000 415001.415100 415101-415200 415201.'1530') 

470001-470500 470501.4i1000 HtoOI-'471500 47la01.t72000 

493001.494000 494001- 19;;000 4950ıH-t96000 508001-509000 

509701-500800 51)9801-509900 50990 l .5 l 0000 :>ı oooı .510100 

560801-5Gl200 561201.561600 501601-562000 562001.j62COO 

45~701-454800 454801-454900 4S4901-455000 455001-466100 

'72151-4i2300 472301-472430 4n4al-4i2600 472601 • .n:-:30 

474801-475100 4751Cl-475i00 475101-473700 47S701-4i6000 

4so:rn1.ısosoo 460801-481400 481401-482000 482001-'82600 

483G01-483i00 483701-483800 .ıs3so1.i833oo 483901.4;: ~o 

485401-485600 485601-~85800 185801-488000 488001.488200 

4876 .. H-48iSGo 48:i8.,· .rnsuoo 4SS001 488200 '88201 • 438400 

51U201-51680U 5l6SOJ.31il00 517401-518000 518001-5!3COO 

5'.!0iOl-521000 r,210&1-521300 521301-521600 521801-521900 

523301-523500 !i23j01-523700 5231uı.s2a9eo 623901-524100 

52J901-526100 526101-528300 

fı38101-~30GCO 539601-5!C800 MOSOl-5~2000 ıa2oot.343200 

G•69vl. 5•7400 5f7•0ı • 5~790Q 517~01-518100 541401-649000 

5;)07jl-55lj)OO 551001-5512j0 ;ij 1251-551600 551181-653000 

~~~~~~~~~~~~~~~~----::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~----~~~~~~~~~~~------------
7. eki Zerrin ''c orıoııı Fin. 532ilOJ.:ı52~or ~;;2201 • ~s:?rno m;2.ıoı . 5~2600 5S2ü01 • :->::;2soo 5S:?S01 • 553000 
c::ıncılar Yu'ilıf~:ın han içinde 

Abd'llvah3p Şehremini 
Sa'ı'aymeydanı cad. No ::; 

:,;;42()1-55 i 1 O(i 55 l W 1.:-1:-1.ıGOO 

Hu eyin llilınl ,.e Slilc~ nıırn 55600 l- i.JJ6J•J!I [ıj(i301-55liıi00 
\)ırrı l\rırınlıı;-nrsı ~ \'nnrı. 

lnr ·o. 5. 

5:ı ıso1.5s50•10 555cıo ı .5j5:.wo 

ti56601-55G900 55G!hH .55i:!UO 5:i i:!O 1 .5ji .:iOJ 

553001 .553201) 553:.!01-553100 553101-553600 553601.553800 :5380J-55t000 &54001-554200 

655201-555iOO 555401-555550 55;;:,;; 1.5:;5 iOO 555701 .555800 555801-55j900 55S901-SB8000 

:ı:,1501.:;:,;soo !'i~ı7So1.5;;s100 555101 • 555400 535401 • 5:'.io700 15~S701 • ısı59000 658001 • NllOf 


