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19 yıl önce bugün aziz Milli 
Şef imiz ismet lnönü, garp dip
lomasisine karşı, Türkün istik
lal ve barış zaferini kazanmıştı 

Ba zalerl gerçekletUrmell l~n çal1ŞaDları, başta Ebedi Şef 
Atatarll ile Milli Şel ısmet ln6nl olmak O.zere, en blJlll 
mıuet ve ştkraa, en derin hilrmet ve sevgi ile ıelAm•anz 

r- Yazan , 
1 ABiDiN DA '!~I 

l'C5) ugün Lor.an sulh muahe-
1.g) desinin imzalandıi:'ı iÜ· 

nün yıldöniimüdü.r. 19 
yıl önce bugüo, azi~ Milli Şefi
mi~ İsmet İnönü, ~ok çetin bir 
mii2.akere \'e münakaşa me;)' ... 
dan muharebC6inden ~onra, L<>
zao :ı.aferini kazan:ı .•• ;tı. Ger~i 

Lcnan daha evvel, 30 ağustosta 
Tia~umandanbk meydan muha· 
rebesinde, muzaffer Türk sün • 
güleri tarafından kazanılmıştı 

amma, gerek Türk tarihiode, ge· 
rek dün~ a tarihinde, orduların 
muharebe nH.'ydanlarıooa ter >e 1 
kan dökerek kazandıklan nice 
zaferlerin, l C\İl müzakere ma · 
salan başında kaybeclil<liğini 
göı.teren misaller çoktur. Rir 
misal: 1313 Türk • Yunan harbi. 

Ordunun başına g~ti.lı.len 
sonra İnönünde milletin makus 
talihini de ymmiş olan garp 
~ephesinin t..Hhli kumandanı, 
TU.kiye Büyük Millet llleclisi 
hükUmetinin Harkiye Vekili ft 
sulh mü:z.akerelerine memur mu· 
rahhas heyeti ""isi olarak Lo • 
zanda sulhu ka:ı.ıwmak içôn, ke
timenin tam JllAlnuile bir mey· 
dan muharebesi -.cr!Mlı: mccbu
ri3~tinde kalmışb. Karşısında, 
btiklal Harbindekinden rok da· 
ha düşman ve idare e~ bu 
Yeni diplomasi meydan mı.ıha • 

4ylcırca .riiren çetin bir aiyoai meydan muharebe.inden 
soma Lor.ant bi%e kazandıran büyük ba§ 

MiLLİ ŞEF iSMET INÖNÜ 

~ etpolııc haldı...ıa Kaıurada 

M3'11<1atta bulunan Sir Cripps 

ikhlcl cephe işi 

Nevyorkta 
mitingler/ 
yapıl,yor 

-------
Lord Bl erbruk ceJ?· 
be ile ilgili bir vazi

leye tayin edildi 
• 

Amerikan 
mntanı da 

hava ko· 
Rusyaya 

A.1'kara, 23 (Ra~ o gaı.e<e

si) - Avrüpa<lıı i.ltiııct ce-ptıe me 
ecksinin ~1aırarettc rnUzakeres:
ne devam edilm€'kted:r. Bu mev 
zu ıiZ<.'rin<l.e göI'iişlıer ıbui>iriıli 
ruııı.1<l:IT!aktadır. dih\•u alemi 
ilk..r.cı bir cep.'1€ <ıçılacağına i· 
naruı1az görtinürkcn diğer tanıf· 
tan 00. bu mesele ile yak.ıııxlıın 
al'.'kadar olmMctadır . .Alımanlara 
göre Loıı.d'rada ikinci ce!fıe üze-

<SONU. SA. 3 SÜ, 6) 
re besinde lstik11il harbindek.İn· 
den çok daha ceplıe vardı. Bu 
cepheler, siyasi, askert ik~di, 
nıali, acın, hukuki, hulasa bir 
milletin ha}'abnda •i• ile biten 
nckadar kelime varsa, o kadar 
çok ve çe.,i Ui idi. 

l .......,.. .. . . """""""""' 
Bugün Universife ve Halkev- Ankaraya diki. 

Bu kadar bol cepheli me 
dan muhar~beı;ini idare eden 
Tıirk murahhas heyeti reisinin . 
Yanında, kendi arkada~lartndau 
başka kimse yoktu; karşı taraf. 
ta ise bütün bir husumet dün· 
)ası halinde, bir müttefikler Ct'p· 
hesi vardı: 1 numaralı Diim a 
llarbioin biiyiik galiplı:ri İn~J. 
lere, Fransa, italJa, Japonya • 
dan ba~ka Balkaıılı komsuları· 
ıntz Yunanistan, Rulga;i~tan. 
Romanya, \."ngo•lavya da Lo . 
r.:ı ndaki ~ e~I ınnsanın kar"t ~f'JJ· 
hrsini t<>~kil ediyorlardı. Ame . 
rika da, müşahit sıfotile fakat 
biı.e mulıa 1m o1an tarafa mü • 
z;ıh·r bir .eyi-rri \Dı:ilc-1in rua. 
sanın tı:ralmda dı>la ·ıyordu. 

Garp diinyası, Avrupa-s1n 
•lıa la damı• Osmanlı '•ita • 
naif ıa talıakkiim etnıeğe alış 

n·ı~tı. Her sulh müzakere \e 
mulıaN.',fh"İnde kendi :menfaatle· 
rini temin ederek lmparatorl~u 
lıaksı'l ,.e zararlı çıkarmak, garp ' 
diplomasisi için bir gelenek H 

gür~k olmuştu. Bu diplomat. 
lar, L<nanda da •Vurabalıya:• 
•iya etini bütün in.,..Hkleri n~ 
kabalıkları, manevraları ve teh· 
d tlerile tatbik wilmek istedik· 
,ı.,rl zaman, kar ılannda, İ•met 
IİnönWıiin \ıik.<ek ?Bhsiyetinde 
ıt•·ıı.; 'e mma(fcr Tür kil enin 
granit bir kaya Iı andıran »t'rt 
\c ılmaz cephesini buldular .• 
nu büyük çaplı devlet adamı. 
Osmanlı sadrwıamları, hariıriye 
11 •<ırları \e bas mnrahha..tıırı 

/erinde yapılacak merasim lecek Sinan 
L-07aıı zaforin'n 19 ncı.. yıl

d'önümü bugün Ci.ltiin yurrta ve 
>Et\rlmı~ büyük torenl.er~e 
ku''znaca ·ta·. B· nıüna6ebet1e 
Ün\·e 'f•lc, HaJl~eYleri.nde ya-

VORO 
O ON -Demiryol Üzerinde 
bir yer geri alındı 

• 

pıTacak toplantılarda bu büyük 
günüın mana ve mah.iyeH beli•· 
til«.~ Halkl"Vl&ınde r:-ı!Ji <>
yunlar gösterilecek, piyes~r tem 

SO ·l.'. Si\. 3 Stt t.) 

Hiı:bir mm·affakiy"et ··dik 
\e kaybedilen muharebeler 
nıücadt'leyc dC'\·aın amıi-

ıniıi d<"".ğiştirenıez. 

Cenupta teb.11 
amet art 

e Na2!r, Sulhu 
1 

r ~ ı , h rbl v 
M.o.•ırovd, (A A ) 
:yansı ~l>log. ~ın<le &.l'I 

... liln \o J l'>'ıi&C 

.n~Jll n. 
\lil aldı'k a t 

NO\nşerk bul.g :.<.e cerı yun 
A ıCli r edl'll flOO IJı '"''" in 

~ve 130 1 
VE'""'m ""'1ir. 
Te~ g n t'kıt>cU!ı ~>nld.. .J e<lıl1 

y<W 
Kııa!arım~ da ç<ı1t b u:yıp. 1 

}ara UGl'aCl... a.r v t: uJ-:a.rl'°'bf'r:ı n 
ıklrı.ci &Uil'iı başı;: ına_>don ı& Nr. 1 
riıe ~ 11"" iP çe«ı "Cftr 

VOllO ~t:Kİ ÇUPI HALAJ! 
AA) Pr.ıvda pıe 

b ne a..., Mı:ıt-:-

tar.af Dda: V'I'' h -

a!l ad r 
caQını s·· 

ıırr.e' b 
1.a<ü_,_ :;.a 

Heykeli 
-------

Birinciliği kazanan sa· 
natlıcarla bir konuşma 

il 

Yazan: N. BiKl\IET 
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F 1A T 1 
Her Yerde 

5 

ONO: oz 
ŞEFİ M İZ MİLLİ 

Dün akşam An karaya döndü 
-----------~ ... -----------~ 

Reisicumhur Konyalılarla sami
hasbihallerde bulundular A 

mı 
-~~---~--~-.... ~-~-~--~---

Milli Şef hububat vermekte temin ettikleri netice
den dolayı Konyalılara teşekkür ettiler ve gele. 

cek yıl aynı gayreti beklediklerini bildirdiler 
Konl·a 22 (A.A.) - Rcisicunı- I 

bur İsmet İnonii. Konya Halke· \ 
"inde , e uğrad1.gı Kocya \·i13- ı 
l·etinin kaza n> köylerinde hal· 
kı kabul ettikleri zaman, geçen 1 
bir _.ne zarfında biitün vilih elle 
lı11bul1at satrn nhnırkcn Konya-

1 
lılrırın tl'n1in ettikl<"ri en iyi neo
ticcden dolayı Konya lıalkma 1 
\'C Konya ~-:ılh•i Niz..ınıettiıı A
takcr"e te5ckkiir ctmi~lerdir. Re· 
iskuınhu:r bu müna:.ebellc, Kon. 
yanın. nıulıar.-bt' 7amanlarında 

orduyu ve nıt'nılcketi be,lemek· 
te ön <afta gcldğini bütiin. yıır-

ostof 
____ , __ _ 

Müstahkem 
başı mevzii 

kö prü 
yarı ldı · 

Merkezde bir &ov. 
yet generali öldl 
BN-lin, 23 (A.A.) - Alman ordu.. 

l•rı b.ışlromut•nlıguır.ı tebHgi: 
A 1 1?'...ın ve Slo\ ı:k kıt'aları R()6tot 
ön~ mü.ol:ı.Hke:n lropıil baş. mcv
Zi:nı J\lrrn~ ,. r taaTr.ızla "lll8 de
\"am ede ı* j)Ohır y:ık.:nların.a ulaş. 
f'lllŞL&it"Clır, Roo'tlof . tlk.am ıinde ee
r.clrn rolu J<es;Jen >b>r dÜ§Tr.m ıvu· 
p-.ı yok ecllmİljl(.r Don n~hr• ağlı 

<Er>UWdcır..u de"" ;olu tcsls]cı·iyle 
dUşrr.an tıışıt har< k t erı rlun guıı. 

düz ve gı re cev&.m eden alrı :ı ha\ e 
WıEyeti!ıın ~h.ı hedf':t" , 1 lıe;;
ltl 1 e1ımişt.lr. 

Vo!lJClej §·nal ba\Josmda du,,•ımmıın 
1kıplJ holde yapt lı taamı: ar i: ad 
lı çaı·pı.şJildlar socımda püsluır\UJ. 

mO.,tı.ı • 
C~ı:4ıl"niıı m'"ltcz k<'Smt ger""'1de 

bir dil.şruw g111pun"1! yaptığı mlJ71· 
forid ~ır"l"..a ,,a: l • clı ek·m b !':l. ı -
rı\ıı:ıştır D!jşınan öke · as 
18 ınoi So\-:Y t SU\ d ı '.1.ı Tı koM -
tonı gene 1 l lllGv tl• bul mık 
tad r 
\"o~ cı:ı:Cır :lC ve ı rnırg--:ıd 

lruş:ı'1na ıu.ıtın< <' .ışm.:ın boo yere 
taa.ınmı g ...-ıir 

nuıınro. ~t'TTLl'i:KILRDF.Kİ 
Aıti,,u:ni 

'il rlin, 23 (AA) - Vo dJM 
Beı:.:J t t' ıb i n ~ nd sov-

( SONU. SA. 3 . İ. • ~) 

. -·~,, ... -- '"' . ,,, '"' '"'"" ...... 

da hatrrlal:a.cakları vadinde bu • 
Junmu~Iardı.r. Önümiizdeki ~ne 
zarfında da Konl 'iJ;iy·eti hal
kından ,.e idare men~urlanndan, 
Cumhuri~-pt bükünı~tini11 B)'nİ 

ıı;a3 re ti bekledigini ..c;y lemi ler 
ve hil.,ti ollara sapmak tema
yiil]criuin )'·er bulmamasına dik· 
kat edilmesini ıa,sjye etnıis • 
!erdir. • 
AKSARAYDA KÖYLÜLEr..I..E 

KONliŞMA 

Aksaray 23 (A.A.) - Azi:ı: 
Milli Şefimiz Rdsicumbıır İs • 
met İnönü dün •Bor. yolu ile 
~rinı.iı..i şereflendinnislerdir. 
Milli Şer yol üzerinde barınan 
işlerile meşgul köylülerle ko • 
nusmuşlar ve kö •lülerin içten 
gıeleıı samimi tezahürlerile kar. 
~anını.şiardır, Aksara) lılarla 
(Ok tanberi baretini ek.tikleri 

. i 
~kten duydukları on uz . 
vinç ve derin şiilaan hHerini 
eoşkun bir şekilde &'Ö term~ • 
!erdir. 

Milli Şef, Ak:sara~da kü~ lü 
\'e Jaı-ahalı halka bir çok sııal· 

ler samı~lar ve aldıkları re • 
\·aplardan çok memnun kalını -
!ardır. Milli Set saat 13 de Ko · 

hisar yolu ile Ankara' a ha· 
reket buiurıum,lar ve tc ri!lc· 
riıııde ol!luğıı gibi aı·rıl,,,.larında 
da hararetli teuıh· rlcrl" Ub'>IT

lannı": !ardır. 

llfİLLi SEP' A~KARADA 

Ankara 23 (A.A.) - ~fillı . •!, 
Cumburnisi İsmet İncnu hu ak· 

şanı saat 18,45 de Ji:onı adan oıo
mol>ille An karaya a\ det bu~ ur
mu~lardır. 

Cunlhıı:rrcisi Dikmende Bü • 

yük Millet llfedisi Reiı.i Abdül· 

helik Rcnda \'C Ilarici~ e Yekii· 
Jeti veldli Sükıii Saracogl f.e· 
ae ar sal e\" 

l.İ Çakmak, \'•killer, C. il. P. 
ce-nt'I <<'kTt'kri, -.ali, gencrallt>r 
n ulıeıi ve nıiillô erkan tara· 
nııdan ka~lanm~lardır 

Sayın Dalılllye Veldllmlzln 

tetkikine IAylk bir mesele 

Gazeteciye karşı bu 
yasağın manası ne diı" 

~ ... ---~-~~-~ 
Her zabıta vakasında önemli bir 

Devlet sırrı mı saklıdır ? 
Evvdki gece yansıooan sol"!l"a 

saat ıikidc Yeşilıdirokte bfr rna
rangoıı fabrikasında yaı;gı.ı ç.k
tı, alevler .k.ısa bir zaJnru.cı" bü
tür.. falbı1lrayı sard, ya~,. 

P..ı'bl"' ıtanın iQınıc aıt olduğu • 
nu, yangımn nodrn çık!. !rnn hu
J.ıı;a yaııg!:! <'tr.uın<lciki n-a 'ü . 
matı gece in o sa~t:ııde lbir ga
zote okıimden öğr · r• Elhclr 
te poliste.'1. Faıkat nasıl? 

Bir rr u'harrir lralluir, yangın 
yerir.e gider, orada ta:lılkiluı.t 
yaıpan polisten alacağı cevap 
fJtllil': 

- Biz lbirşey stıyl"y~iz, 1 

~at nctı.oesıni Emnı) e, Mu
dürlügü isL.1ııbara1 ln&rnına bil • 
direccg;z. Or adaın Qlırsın::z; cmır 
böylroir 

Evo emrin öyle old~ ~ ~. <: 
a.y bir k a \ ak'a ı h<.kıkında 
bıle m al~ karakolun, !l.."Olm" • 

ser~ gau ~ iye rn ~ t ~ • 
lünuıt ve~ ~tandır • < 
ediJm.:;ı oklu,ğt ~ bilıyoruz: ~
sikleıten duşup <bı.ınııu d J ıı • 
ralanan !bir ikaza lkurlıanının a
dmm bile lkarakoldakı pc~. e
mım:r..dıuı baş i.1ooniscr k dar 
~ karşı en m~ t 

( o.~. !I., 3 ~l'. 5) 

Ya ~lf la rı -ı Ot ~~D~a~v~a~nflı n~e~nmçie~t i~n~i ~ 

1 

1 

Bu hu/fanın 
Programı 

Cedvel ıeklinde 
ve bütün malu
matı tamam olarak 

41DCI lalll e 

YAZAN: 

SELAMt İZZET SED~ı 

ı:ilıi, •diiveli muazzama• nın l 
".°'heli ka~ıoda boyun kınp 
rı~'at .,tmiyordu. Tiirki~" Ha • 

Vorone phesindc bôr 
1u eıe gc Y. t- n :Jet. len mu 

nl.,rııno= hıç bir ı 
yeı.: b:uJ.n l.aıtM. J.ıztmrhr .. 

J 

Bunu ga:ıe~nfnden Juısnı n1z 
Ankaraya dikiltttk Mimar :>ınan mz.ı aynca para vererek 

heykelinin yandan görünüsü program almaktan kurtarır 

".tkdam• m sahibi, kard imiz 
•Son Telgraf• ın hem sahibi 
hem Bıışımıharriri say111 arka -
da mı Etem h:ıe t Benfre, 2% 
ltmınu:ı: tarihli başmııkaleı.in • 

d , her zaınaııki doğru öı.lülüğü 

ve cWtru ôılülüğü ile, iç siya • 
setim.izin ea çetin daV11s111ı: 

.:oa, aııın en çetiıı.i- ba lığı al -
tmda n' te~di ve her Cumhu
riyet Halk Partisi mensubunun 
ce enııtjtc çalıştığı: •Sa· 
bit gelirliy:i nasıl kcınıyara,,l>n?• 
ııuıtlini socup bu SOJ"nya cenp 
verdi. 

Kırk yıllık ~slekdaşını, aziz 
arkada~ın1 Etem İızet Benice • 
n.iıı umumi bir sorguya ce\·ap o
ıan yal'.ll>JDt ııkurken, oou.ıı bü
yük şehirlilerin duygularına 
terdiman olan suale: •Sabit ge
ıidiyi nasıl kıonıyacağız? sua -
!ine verdiği ~e\'&pların yerinde 
olduğunu tasdik edip IA!ndisine 
uydımı, fakat bir noktada da 
lendi&iııdeo ayrılclırn. h&.r 

(SONU. A. 1 SÜ. 1) 

buroyı d. ı t::ıld<> ol:ı n 
o;osu. A. s ü. rı 

e ur n veya li: tıJaın biz 
(SO U. SA. 1 SU. U j (Ya= 3 uııcü saıh"fcıııizde) •-----------·• (tiOSli, SA. 3 Si.. 4) 
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] TAHiRE 
Yazan : ZIYA ŞAB.IR ı.· 

Bı.: bo.ı anncJrnc iran.n haıırns 
haıkını h.cyecana genirdi. Fakat, 
l!'lırlmı:ianberi mllletin iLlklel'i
ne itflL11r,1i~ olalfb ist:iib<ladın ze ... 
hirleri o kadar kıökleşm1ştb' ki, 
bu beya11name, İran rr.ünevver
lerb'i bile harekotc geçi:ıırneye .• 
w, Bal~ilerle birleştirmeye ka
fi gclonıedi. 

Fakat BiJbiler, swı kararlan
nı verrn•Cı!er<li. (Hazreti Bab) 
nasıt'-i ser'bo·zkır loışla,ın!da gü
lerek can verdi ise, ikerıA:lileıi de 
ayni suretle hayatlarını feda e
d<"<:eklcr .. Son nefeslerine 'ka -
dar hürriyet müca.delesir.e de
vam eyliyeceklt?Mi. 

* 
Hacı llkhmul Ali, böylece 

feı'.yal cder€'k büyük bir müea
hodmin ilk adımını atarken, 
(.Mawrı<leran) eyaletinde de i
kinci bir hart'kl><\ ba~ladı. 

Bu h~r--ketin b~ında da, (Mol
la H.üseyin) hulur.ll'j'Ordu. O da, 
oütün o civardaki (Biıbi) !er~ 

(Saı.- ) kasabası ch·arındalki 

(Şe) h Taıberi) '1in türbesi clra
ftrcı. tx; pluvordu. 

Bu 1til;}l ınerkezi. ötekindeWl 
d.ın.a kt:\'\ elli faaliıyete geçmiş
ti. Burada, yedj yüz ıkatlar biılr:>i, 

Molla Hüooyinin bayrağı altına 
boirikti. 

Mu!ııtdif ş!'oh.Hrlerde de hiF.:ı'.ı

meti enct1'jeye dii.şiiren hadiseler 
wf.<ıu buluyordu. Hüklımet er -
kxınır.dao w hürriyet .ıleyfuıt.rrı 
oları mutaassııplardan bazı l<ıim
seler katlediliY'Or .. Bı.ı.nfann fa. 
illeri rney•dana çıkarılamıyordu. 

Sadrazam Mirza Alkası, tefu-
lanrooya başladı. Hem (Ha~ı 
Melhımet Ali) nin ve hem de 
(.Molla Hüseyi.r:) in üzerine der· 
ha 1 büyiik millııtarda asker kuv
vetle-ri ~'<lll~<lı. 

Fal<~t Biiıbiler, her dakiloa mec
rasım de~tiren sellere ıbenzi -
yorJ.a-rdı. Kendilıerilli sanmaya 
çaJışan a.\Jkıer kuvvetleriniın. el
lcvir.dcn meharctle k.urtuluyot'
lar .. ve Şalluın ordularn~ arka-

1 dan tecavüz edtyQrlardı, 

Miisademelt>r, her iki tarafın l 
da zararına olarak ııııeticelen.i -
y-Ordu. Hem Ba'bil<.ı'den ve iıeım 
de a~rlerden müteınamyen 
kanlar dOkülüyor .. Fa.kat Bii'bi
lerde, en küçük bir ytlgırJık e
seri gıörillm'iiıyoıdu. 

* O esnada, ıbu kardı mıüsade • 
meleri durduraıcak miiMm bir 
hadise vukua geldi. İran ialıtı
ııı işgal edeın (Mefumot Şaıh) ve
fat elıti. Yerine, (Nasıredd'11. §"&b) i 

geçti. 1 
Mehmet Şah, hükümot işle • 

rini kiın:ilen lalası. ve Söclrauı
mı (!'.firza l\lkası) ye terlke<t -
~-· kcndi9i sarayına kapana • 
ra:k hay:itım zevk ve .sefahetie 
gaçirıın&<ıti. 

S:rrapn IT'.ll!l1mer revaklantı
dan her gece rıeş'eli (yar) ses • 
l<ıri., erlrek ve kadın l:ıaner.de • 
lcrin şarkı sadalan yill<sel.iyor
du. Gerç l\folıımet Şah, bu ses
lerden ve sa,1alardan •. etrafmı 
saran dillbe: c~riyelerin 'ka:hka
h.aları.ndaın IJ3~ka hiçbit· ~ey i.şiıt
ıınek istemi)">rdu. 

Zulüm ve istfoda.t mek.anitz -
maısı, kamil~n Mirza Akafil'nin 
elir.ıde bulıınuyordu. FakAt o • 
nun bütün gayretıine rağınED, 

(Babi ihtil.lli) ni dUTdurmak 
mümkün ol'!:uycrdu. 

Bu vaziv ~te. mut.ıass>plar lbi
le ik"'1Ilaya b~şla m~lardı. On _ 

!ar, bir hamlede: bütün Bahile • 
rin silinip ~üpi.iı üJmeler>nı is • 
tiyorlard1. 

işte, Mirza .ı\kasi'mn bu müş
kül vaziyet•:ıde \Me-iımet Şah) 
vefat elınııiş •. Yenim, (Nasıred

din Şah) ;ı :erkeylemişti: 

Yeni ,Şah, hl'l".ÜZ on aLtı ya
şında bir gençti. Bu gençliğlı:e 
rağmen İr= en münevverle • 
rinden sayılacak derecede par
oldtıık"'Ça da :zeki idi. 

Fakat damarlarında cevelac 
la:k fikirlere maJ;!k .. ve bil'hassa 
eden (Kaçar) kanı, hürriyet ce
reyanlarını ıkabule müsait de • 1 
ğild .. O da ıbi.ihün Jıüküırr.ıdarlar 

gi'bi, milleti idare e1ımek için ye
g"'n'e kuvvetin (istibdat) oldu
ğuna kanaıııt getirmişti. 

Nasıreddlrı Şah, fakrine ve ze. 
kiism<ı gi.ivendiıği için, hüıkı'.\me
tinı bizzı:-t idareye karar verdi. 
Babi i~yanını Çllrça·buk bastır -
:maya n•uıvaffok olamıyan 'hü.kı'.\
mcl erk;,,nını kam.Hen değişlir<li. 
Ve, asilere kuvvetli b r darbe 
vurmaya hö.Zırlanm•lk için, mü
cadele kuvvdini bir hayli gev
şetti. Hatta, isyan merkezleri
.r:ti.n clrafına .}~ığıkm.li.Ş ola•n asker 
km·v~tlerinden bir kısmım, ge
ri çekıbi. 

Llkuıı lhüliilcilcr, iMi~·atlı 

daYrat!clılar. Yeni Şaıhın, ken -
dilerine bfr tuzak kıurmak ilı1ıi· 

malini nazarı <liıkıkaıte alarak va
ziyetlerini boo:mad:lar. Yerle -
rme dağılm:ııdılar. Biliıkis da
ha sıkı bir kıüıtle haliı:i aldı • 
lar. Her tarafa, yetl'ide.ıı. hürri
yet .hey:mnameleri göndermeye 
başladılar. 

Hareket, ikıfuniler. durmuş de
ğilodi. Ara srra, ihtilalcilerle as
kerler arasında kısa mii:Sa<l,"Ille
ler cereya'll ediyordu. Ele geçi· 
rilen (Bifbi) !er, korkunç işlken
celerle idam edihyoırlu. 

F AHRÜNNİSA.ı~JN 
GÖZYAŞLARI 

Genç kaıcbtııuı babası tarafın
dan evin lıoclrwn w::a hapsedj ı . 
mesinin üzerinden on !beş gün 
geçmi.'.)ti. 

Bodrumun •kapı.sı, yavaş ya • 
vaş açıldı. Kapll!ın b<>§luğur.da 
peyda olan adam, birkaı; saniye 
orada duraladı. Sonra yavaş ya,. 
vaş Febrünnisaya doğru ilerle
meye başladı. 

Genç kadın başını çevinll. 
dudaklarında bir r~ret gölgesi 
belirdi. Kendisine yaklaşan a • 
danı, Zl?\"ci (!'.folla Mehmet) di. 

FahrÜ!lmisa, zevcinin ilıu ge
l:işi:ıı.i büıyii!k 'bir sükı'.metle kar
şıladı. Yerinden .lcıımıldamadı ve 
dudaklarını da kı.pırdalmau .. 

Molla Mehmet, onun yanına 
gelince durdu. Şiddetlı b;r ~eye
can.Ja titriyıordu. Ve >Öze, nere. 
den başlıyacağını diı,5ü1'üywdu. 

Birkaç dakika, derin bir .9iiküt 
ile geçti. Sonra Molla Mehmet, 
elini hafiıfce :ZO'\'<:e<!İnin s~çları 
i1zerinde ge?Jdirerek: 

- Fahrünnisa! .. Fikrini de -
ğiıştiı•din mi? .. 

Dedi. 
Genç ·kadın, ibu suale biı-den

bire cevap \"eMıedi Bi~kaç sa
niye hareketsi:z kaldıık:tan sonra, 
ağır ağır başını kocasına çevir
di. Ağır, vakur, muıhatabır.ı iliık
lerine kadar titreten tath lbir 
ifa.de ile: 

- Mehmet!.. Fikrimde deği
şecek !Mç!bir §ey gıöıımiiıy1orı.mı... 
Açık söyle. Bnden, ne .iatiıyur • 
SU'D~ (Daha var) ı 

Oniversite 
mahall esi 

Fen ve Edebiyat 
Fakülteleri ı ç ı n 
yeniden ısttmlAk
ı er yapılacak 

Üniversite Fen ve Edebiyat 
Fakülteleri müşterek b:nasıı
na i"1:iı\-e edileceğin; yazdığt

ınız kimıya enstıtüsiinU.n pla
nı haurJanmıştır. Bu planla 
i'ki fakül~e binasını.ıı planlan 
arasında bir ahen·k temin et
t.i:ıdmiştior. Y acpılacak yenl 
inşaa•ta·n evvel mevcut arsa
nm yan ve uka kısmında ka-

ı lan caddeler üzedndıek.i apar 
tıma n !arın istım)aki kararlaş 
lırılımı~tır. 

Bu arada arsa yaaıındaki 

matye şı.ıll:ıe.sifc .a·yni sıradaki 
Seyhan ve Ceyhaın apaı:tıı

manları \"e acynı hizadaki W 
tün binalar yakmda istimlak 
edilecek ve Koska caddesi ü:
ze•inde tamamlanmamış olan 
maıJye tahsil ~ubesinin de 
inşaatı durdurulacak, burası, 
da yap•hıc~ ün:vemf.e site
sine jJ.ave edilecektir. 

Yangınlar çoğaldı 

Evvelki 
.. •• gun uç 

yangın oldu 
En e!l<i gün öğleden ronra saat 

H,30 d<i &-,.i<oZ V<> ~edeı> 
2.5 kilonıeire uzaktaki srrtiarda.ki 
fondahlda büy-0.lc bôr yangın çıA.nq, 
aı.-, rlP«arın t'CSirile obiltı-üYerek; .a.
ba.ba kıadar deV<\nı ederct< 3000 dö
ııtlml~k l>iı- yeri ya.'<tı!i<tan sonra dlün 
saat 17.30 da 'l(iın<lürülmüştür. 
Üskıüdar, Bl'Yi<oz '"" Rışaoo?Qe<!en 

çdG1ır1l-an si\ril ek-iplerle itfaiye ım.Of
reıeleri ve taM•l'!11ta biiyiik bir ga7 
rcLle çalışın.ıştır 

ja nda rm<1 lou m"ndanlığuun :l"'Plı
Jıı taJ-Jlo'>i<:ı.t.a göre Y"'lllının sebebi 
1ueyda.n.n çıık.ar·ılnu;..t.;r. B'j.r ıkan ko
ca. ae bir çi.Hçl n~.zaret altına aJın

mışt.r. Bu !k.:ırı koca ta.ı·laları.nda ye ... 
ınrk p4oinme-k istemişler ateş yakmış 

lar, alı~ aöndünT' .. eden btraıkıp git
:ıcişle-ndi [' 

E"""llcl gecı> sabaha kal\JJ. 2,ao &> 
1\f~ff.r>.a~n Süruri nıaballesimfe 
Tara.k:cı Cı;.ğier sokağında ;ki kallı 

.al~p bir m.arangoz ve çanta ate~~ 
s:1xlf" Yar.«In ~ knu-ştır. Yaxgın itfaiye 
ıtar:sfmdıın ancıık bir ~t sonra sö.ıı

dU.!--liiımüşti.iır. 
Tı•l11cik.ata devam o]unma!k.tadır. 
Yine rvvelld aık<;;:.m saat bil'de Ü"s

lklida.tıdn YPnl mah:ı1led!ı NurI adın
ca bit·inin evinde yangın çılk:rıuş iki 
~ y<>.rtdıkıtnn sc:mra ttf.ı:ıdrye tarafın

dan söDdürülın~tlir. Evletin lkisi de 
avni 2dwna aittir Tal:ıki.kata. girişil

rriştir. 

ATATÜRK 
BULVARI 

"•fürk buJvannm Sehzade
ba~ırd8n Unkapanına. kadlır o
lan kıınnı 165 bin liTaıık kısmı 

yi.oo<> iic no<sanile dün i'hale e
....;r ).rr. · ·~.İ r. 

Bir kadın vaşnh 
i!aç içip öldü 

Car:ılcada Şerife ismiıııde bir 
kadın İstarlbula bir ac'!ııb&ıbmm 
evi11e inm;.ıtı:ır. Bir kaç gün son 
r.a yanlış r?aç içtt,i!in<len. kendisin 
de zehil'lenme alaiıni gıönü1eTek? 
He·>eki hastaıh:>nes''fle ikaldınfc 
rr ,ı• f·ı":at çok yaşryamıyarak 
d'u.n öllmü.ştür. 

IC GONON iÇiNDEN.::) Eyüp c.inayeti 
. Kattı, karısını baş-

Z aval l ı posta müvezzileri!.. kaslle beraber g6r-
Yazan: HAYRI MUHiDDiN dl.il için cinayeti 

Bör devlet mentu.rundan böyle 
bir ta-birle bahsetmenin ağır 
bir kabalık olduğunu takilir et. 
miyor değilim. Fakat ben bi.1' 
yokuşun tepesiıı<kı otururum. 
Bıınııllı<:ı öğle s.ıcağında, Allııı
hın günü, zayı( bir posta mü • 
vezız.ij göriinür. Gazetemi getir
miştir. Zaten şim.ıiye kadar şiş
man değil, balak eti bir posta 
müvezzii görmedim. Oıtlar da
ima, kurşuni bir üniformıı sa • 
rılınış bir bayrak değneğine 
Iıe.ıızerlcr: Fedakarlık bayrağı. 
Oturdırğmn semtte en aşağı 

10 yokuş var. Bu bayrak, kız • 
gm gün~te yüzen bir !aham • 
mfrl gemisi gibi, bu yok·tı~ara 
her gün inip çıkar. 
Yağmur sağnaklarile ortalık 

tufan kesildiği zaman dahi pen-

ceremde ayni sırsıklam üniior. 
malı kolun yine geutemi uzat• 
tığını gördüğüm an dehşet duY,• 
duğumu itiraf ederim. 

Bu çil<ıli vazife adamları dev
letten en az maaş al&n memllI"' 
lardır. 

Dünkü gazetelerde, terfihle • 
rin<0 karar verilmiş olduğunu 
bildiren habere kim seviıunez? 

Fakat, en çok şaştığım ve şa
şacağınıza şüphe etmediğim şey, 

vurguncuların burunları bata 
bata yiyip içtikleri vatanda "bu 
en mihneL!i vazile çocukları -
ınımn gerçekten bayrak değ • 
nekleri saoılmalıdır: Ağu işçi 

ekmeği !>ile kursaklarmdan e • 
sirgenıniş.. •. 
Hayır, posta müvezzileri, 

vallı o'lımy3"aksınız. 

Z8• 

Vali ekmek hakkında izahat verdi 

Sekiz fırına bugünden 
itibaren un yok! 

Fena niyetle hareket edenlere 
müsamaha gösterilmigecek 

----------------
Kontroller her gün rapllacak 

Vali ,,e belediye t't'İ!li Dr. Lü!ıti 
KU'dıar son günlerde ctmne.i(Jer.i.n iyi 
pişhilmesi, lok.antal1llıcla. kaııntısi• elı: 

melk satılmaması ve un :kıaçırılrna.· 
mıam için eu.slı iaaliycltere girişi! .. 
mıiştir. Dün bu husu:stn !1'..0hiımıalu1'l. 

münıcaa t ett.iğ\miz vali bir ıınuh..-ri
rimJzc şu lzahah ver.ınlşt.tr; 

<Fırnılar ili!ıeıinde tertiş \'e mü.ra
k.abe teş'k.ilD.tmızın ıtncsaisi rasılM:ız 

bôr &uretlQ ckwam e\mekt'!>dl~. Bt.t 
tt'<f!işatm fop]u ı>ek-elerı üırinde 
<!ün yczı;iden meşgul oklum. Ekır.e
ğin neiaset ve l<lalilcsini t<e<ııi<n eden 
ooaslı unsur, hiç şüphesiz uıırlan çı

lı;;ıcılan ekmekler nihayet fırınlara ve 
rilen ttn halitalarlna s.ıkı bir surıet.. 
te bağlıdır. Fu·ınlar üzeıfad<ık: rer
tişleı·iıniz veo:in ve wmı.e iŞ!eri üZ-0 
rinıie teka•üf etmektedir. 

Bu dı faki ınetlceler iki ay ev\'C· 
!ine na7..ara.n daha iyidir. Bununla 
beraber haklarında ceza taıbbik edi· 
l<m fı<ınJar miktar itibarile ·f'"..zla
dı<. Mütradıdid defalar ceza aldıkları 
halde iyi çal~ak lıwusunda iw 
.gös.teı.lJIDyen ~ müte.nebıbiı:h olma
yan daıha sektz fırının yarından iti .. 
'!il • '"' ... ,.. •• ,,,...,.,...._ 

baren ofisce verilmtktıe olan unları 
lleaile-cektir. 

~ftişlerlmiı; tasıl~l'Z surt»U.e y~ 
dıevarn edecek~r. İşlerinde dü.rüsllük 
ve hüsnü.niyet gootenne;ren !ırınia

~ın da mül.eakib teftişlerde alacağı

mız nefaelere göı·e haklarmda esas 
lı Ce'2la koal'arlan. alacağız. 

Feı>a n;yrtl! hare&ı:eller asla mü· 
ı;aan~ı.a gör&ınıiyeceklcııdir. Bu dııfa 
ll<>;paılılan srk.iz fırımn oohiplerinlJ> 
islmlıerl şLCDlardır: 

Bı.-;ro ğlucun Kal:y<>ncı.ıloui 1 uğuıı<ila. 
.A;n,don İc,pla.toi, Beyoğla Dudular GO

!Gığ-.nda Ömer, Galatada Maılunudi
ye caddesinde Hümıet Keçeli, şş.. 

H Ahid.; hiirr.iyet caddeslt;ırle Yorgi, 
Eıienel<!On cad<leeindıe Eyüp ~. 
U<Jkıüdar Jr.ı.kimiycti 1\ıi:lliye cadtcle
~inde \•e Hasan Fııbml, Ze,ttıel ve 
Icadiye caddesinde Memi.> 

Pazar yerleri 
çoğaltılıyor 

--eoo---

I 'oçuK ttABERLER f j Mevcut Pazar yer· 
' leri daima çok * Büyi\ı<: Kınac:,yan ihanmda • 

Fani isminch> bir ecza deposu. t 9 m 1 Z t U t U 18 C 8 k 
iki nevi iliicı satrşa. an.etmek
ten :mtinac etJti.ğin:l.en adliyeye 
veril-miişlir. * Fiat mu;rakaı!:e umum mü:
cfünü Sait Sayıda diin Anıkara
dan şeohcimize ge'.'ıniştir. Umum 
mü.dür burada hulunduğuı müd
det zarfında 'havayici zaTUriye 
madldele"'.TJin flia.blarile meşguL 
olacak ve al'.a.kadarJar'.a temas
laroa bulu·nacakur. 

* für müddeti.enberi .A!t>kara 
da bufonan taprzık mahsullıeri 
ofisi müdürü Şakir dün şe<.lı.rimi
ııe aıvdet e1ımiıştir. Ofis rnıiidürii 
yeni llıubuıba~ kararn<mısm'.n 
tatlbikan ha·klkı"Ilda Ticaret Velca 
letrnıden direktifoler almıştır. 

Dün meyve ve sebze kon !rot,. 
leri'lle devam edilmiştir. Manav 
Jara ve pazarlarda. satı~ yapan 
lara verileıı bir emirde meyve 
ve S<ı'bzel,er fureriıııe etiket konwt 
ması mdlmriye1ıi bilıdlı.~lmeıkte-

<lir. 
Yıııp.!atı tetkik1ere göre şehri

,... h "- 36 kad.ar paıza.r yeri bu· 
lunmalktadır. Bunlaııdan 3 ü E
minönünde, 11 i Beyoğlunda, 2 
sL Hasköy>de, 11 i Fatihte, 3 ii 
Üsküdarda, 1 ; Beşjktaşta, 2 si 
:El}'İ.>ple. 3 ü Be)1kozıciadı.r. Lü· 
zummı.da yeniden paızar yerleri 
kurulaca·kt.r. Mevcut paza!'lann 
temizliği i·çin yeni emil'~er veril 
mİ\'b'r. 

işlemiş 
iB und:m bir müıdıdet eovıvel E 

y;üpte bir cinS(Yet işlelll!Iliş Ce
mH ad.nda bir adam k.a.r1"'ı G ii 
lıiız~rı Melbmetle yakalarlı.ğm 
da.n biıçadtl& her ikisinin de üze
rine yürümüş ve Mehmet aldığ' 
ya.rarun tes;ı.ile öhnü.ş<ü. 

[)ün 2 iıı.oi ~"' ceza. mahike
mesiınde bu cina-yetin duruşma· 
sın<> b~anımışt1r. Mehmet oo
rulan sua.ile«e karış> demiştir kiı: 

•- İzin.il gelmiştim, karıırı1' 
evde Mehmetle berabei karşılnk 
lı oıtu1'!nuşlar rakı içerlerken 
gördüm. Onlara cNe yaııuymsu
nu:z?, deyi·nce Melbımet: cSen 
ka.nşına, n<ı ya<pa:rsak ya<pa.rız, 
sen benim k"'İm ollduğumu bili• 
yı<:>r mu.sun? , dedL Ben bunda:n 
oorır!l6111ı bilmiyoru.m. Kend:me 
gefıd:iğjm zaman onu yeme ölii 
~üm, fal'kına varmadan öl• 
d'iicroüışüm.• 

Katil.in kansı da, Cemi;ll;.n ev· 
velrlen Mehm<ıd; tanıdtğını, bir
likt..e rai<ı içmekte iken aralarm
da· biır ödünç pa.-a meselesinden 
münazaa çılktığmı söyılemi~, o 
gün Cemilin çok saı•hnş oMuğu· 
nu "11irve etınişti<r. 

IMaJblkeme şaıhit celbi için baş 
ka bir güne lkalm:ıştır. 

Bir evlenme memu
ra mahkemeye 

'Wtrlldl 
Bal<>rlcöy evl.endirnıe memu· 

ru Ad:l 15 yaşmdakl Fatıma is
minde bir kızın yaş vaziyetini 
tetkik etmeden nlk>ah kıy>dığı i
çi'll va2ifed:e ihma·I suçu He bi
rıinci asli'Ye ceza mahlke:ınesine 
<v€'ı-iJrıı;şlli. 

Barae hırsızları 
çotaııyor 

Baılıtiyar adında sabbk.alı bir 
kadıııı SuLtanalımet civaırı.ruia Ke 
ona! adında lbirrn;n evindı:., hiz

rneifıçitik etmekte iken evden 9 
ekme kka.rnesi çahp ll\açınıştı.r. 

Ook ~ a:ı.ı.U.nan.•koduı. 

adlliyeye verümiştii. 
ekmek lmmesi çalıp kaçınııştrr, 

tafa da Sultanahmettııki arka

daışma uğrayarak evlerıntlen 6 
kaır:ııe çalmış bunları 740 kuruşa 
saıt.a,~loen yak.alanmoştı.r. 

--
Ştlpbell bir öltlm 
Glatıy:la Demtııciler ııakağın

da 60 yaşlarmda Osman oğlu 
Murat evince ölü bulunmuştur. 
Yapıl.an muayenes;.,de 3 gün ev 

vel: öW.l>ğü an laışrlan ölümü ~üp 
heli göri.ilmiiŞ ve mıol'ga kaldı• 
rılınasına karar verilmiştir. 

Kömür vurguncusu 
Fiat murakabe teşloılıiı.tı ırne

muı!ları dlln ·bir kömür iliülcirv 
vak'am teshit etırni.şlerıJ>tl". Mah
mut Kaynar admda bi.ri~l b'li
yülk bir sandalla getird.iğL kö
mürleri sa.naMacn 9 kuruşa sat
ması i<:ap ederken ik> kjşı ile 
anaşarak buıı1a.-ı sahilide 10,5 
kurştan saımıııştır. Suçlu adl&y~ 

yıe tesli.un edilmiştir. 
. ,. ' 

r 
1 soz 

..... ,,. ... .._...~ 

GELİŞİ 
'"\ 
1 

Az ronra !ıe-p.si birden tahtez.. 
zeın::n melcein yolunu tutmuş 

bulun uyorl'1rd.ı. 
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T ath bir tenk~t 1 

Tanıyeri ağarırken <Çile, nin 
cenup sathi mai~i <İi z_ rin.doeki giz 
li men-f<e:Z.:n •kapağt yavaş yavaş 
kapım.vemıişti. Artık yeraltı 

sarayının esrarengiz sakin!.ıeri 
cür"etkar teşetıbüslerinhrı muvaf 
fak:yetinden emin o!abib:Jerdi. 
A<:dıa lbu sandıklarda neler 

vardi? 
KöroğLu, .Bedre't.tin Yeti. nin 

gizli ha:ziı:;oesin.i hakiı<aten ele 
geçirebilmiş mi}tlô? 

Bahas nm tariof ~ttiği yerdte bu 
lunan bu satıd.ıld.ar hakikacen • 
gıörz kamaştırıcı br servetin malı 
famları mı<ydılar?. 

Bu sua&r y-lt• saıki.ıı.lerini.ıı 
ı<afaları.nda endjşıeıden bir b.rtı
na yara~ı; ve bu mlişte.rek 
endişe, az sonra- hepsini trirden 
oırta sofada b'.rleştirmiş bıHunu 
)'Orou. 

Saııd'ıklıar, yanyana yere kon 
nuşlardı. 

Herkes pür heyecan bekleşi
yordu. Afı ... Keşke ~u gencin id 
dlası doğru alsaydı! 

İnşallah cBed:rettin• in ha~ 
ın·esi elledne geçmiş bulunurou. 
Fi!ovaki Köroı;:,u, içine i1lk defa 
girdiğine şüphe etnıed:lOeri lku

lıede bunları elite Jroyımuşmuş 

gill:ıi lhuiluvemıişti. Bu, şüphesiz 

ki !kendisine eırnn1yıet ed'.tınesini 

kap ett.iren llıir fevk.aladeliltii. 

M.aama·fih, «.>lıınaz. o~azd'L. 

Şu Ntll'eıtm d<enıilen serı;eri de 
a2buo: lııii™eıden dıeğildi. Hiç 
'bu ad.ı.m şu :kWl!nin içinde, bu 
sandılk!arla tam yirnıj sene bu
run burnna yaşardı d: bwıla.-t.n 

YAZAN: 

t~ izam ettin Nazif 
yerini Jreşret.ınez olur ırnu,ydu? 

İıjıte enrl\şe!.erin1n en can a· 
fan yeri bu idi. !Hel!ki d:elilçaınlı 
halklıydı. Bel!J<.i ha<Zineyi Bed'ret· 
tin bunlann ,içine saklamıştı. Fa 
kat (Nurefün) in sarayı 'haşan 
li>aşa elemcmesi imk&ısı.zıdı. 

J3ııııaena1C'ytl:ı, sand:LkJ.aflll lıo
ş.alıtıhınlŞ bulunması da pek ırnuh 
~kil. 

San bıyık!ı adam, sanlk4 bfu. 
tüıı aıık:adaşlarımn endişes.ine 
teroüıman oluvermiş gi'bi SOl'd u,: 

·-

- N c dersin .-e>s! Elnııeğlın!ız 
boşa gitmiy-ecek ya? 
Köroğlu anlamamazloktan ge

lerek gülüms...0 <L: 
- Ne demek istiyorsun? 
- Acaba bakika ten şu sandık 

!ar altm mı• dolu? 
- Zanned'erim ... 
Ve bir üçüncü su.ale fırsat ver 

maden, genç s"1"211.,<& h~utla
ıra enııretlti: 

- Haydi a!'kadaşla.-... Alçın 
ışuınları! 

E1:1er, hey bi<den kama.lara sa 
ı:-ılrlüar. 

Henüz bel; daiJüka geçmemi~i 
ki, a!tı SaTldJıim altı kapağı bir· 
den rezeleri üzerinde mihverle-

Haydutla..- hayretle geriledi· 
lıeır. 

Hapeslniın ağz.ı lbir karış açıl
m11jılı. 

Alk sak.allt adanım dmla>kları 
sırasından bllta :htiyar b;r hacykı
ınş fo<Jadı: 

- Ohhaaa! Bu ne idi? 
Hiç, bu görülm-emi§, işitilme

m:.Ş btr !=;<'Y m::yrll? 
Ne S<!•n'llıti bu? 
Hayal b de; en hayallpervcr 

bi'r acbnın, muihayıyilesi <ın sağ
lam lbir hayalpcrvcrin hayali bi
lle bu kadar a.zamelili bi.r serveı>e 
ula,şamazd.ı. 

A'ltı sandığın aı:tısc d.a· ağız a
ğıza, t;klw tıklım <l<:>lduru!ımuş 
tu. 

O elirııas!ar, InciJner, örnek. 
renk, cins ciııs kıvmettaır taşla.-, 
incil'i 'kemerler, o ta.;:lar, o sor
guçlar ... 

Neler neler yo.kıtu bu sandıkla 
nn içinde Rabibim! 

(Daha var) 

Bir gazete (ev köşesi) ııde O· 

kuyucıılarına §"' yemeği yapma
larını tavsiye ediyor: 

- Vişue ve kayısı ile karışık 

ekmek tatlısı! .. 
Vişne ve kaytsı ile karışık ek· 

mek tatlı~ı mı? 

Şiddetli t,enkid doğrustt: 

Çünkü okuyunılarınm kame· 
söz ekmek bulabildiklerinden 
galiba şikayet etmek istiyor! 

YENİ BİR ROMAN' 

Gazetelerde ilanları var. GÜ· 
zide bir k.adın muharririmiz: 

- insan ~.., ~tytaı>! 
İsminde Id<efi bir roman neş· 

retmiş. 
Aman okuman: Galiba insan

la muhtekirin mücadelesini tas• 

1 vir ediyor! 
cmmız 
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[01.5 iOPOLi-rikAt 
23 ve 24 
TEMMUZ 

23 ve 24 temmuz unııtulnııya
cak tarihlerdir. Sırasile haı.ırla 
m.ak lazım gelirse 24 t•ınmmı 
1878 i kaydetmek icabe<lccek. 
Berlin .kıongresinio bittiği, 93 
Türk • Rııs harbiı>e nihayet ve
ren sulh- iınzalandıığı gii1ı ki 
Osmafilt imparatorluğu taksinı<o 
uğramış oluyor. Hiç ınubarcl>e
ye ka.rışınamoş olaıılar da birer 
hisse alıyor. O kongreden eli 
bo,ş dönen yoktur. 

Otuz dört sene evvelki Hl-23 
teınmıllda da Osmanlı ıuesruti
yeti ilin edilmi~tir. O ta'rihiıı 
sen.rasıı Avrupa vukuatında bir 
başlaııgıç olmak gibi ehemmi • 
yeti vardır. 908 deki meşrutiyet 
inkıl.ibını.n ariicsi.ııdeki hafta • 
!arda Avrupa siyaset i'ıle.miıı.i 
en meşgul eden bir hadi!i<!den 
bahsediliyordu: İngiliz l{ral1 
Yedind Edvard ile Ru~ Çarı· 
ikinci Nikola Reval'de görüş -
nıiişlerdi. Bu mülakatta neler 
kon'UŞulduğu etrafında döneo 
rivayetler karışıktı. Fakat en zi. 
~·ade ortaya sürülen şu olm,.ştu: 
Ingilteııe ile Rusya her halde 
Osmanlı İnrparatorluğımun pay• 
laşılınasuıa karar vermişlerdi. 
Nerede ise bu kararın tatbikıioe 
geçiJ.eeekti. 

10 - 23 tcmm112: Osmanlı meş
rutiyet iokılabım taldp eden 
haltalard·a Avrupa diplomatla· 
rı daha yırz tatili geçiriyorlar. 
Fakat sonbaharın başında yeni 
lıadi<>eler kendini gösteriı>ce ge
lecek a.ylanla Rus - Cemıen nü
fus mücade\esin;.. nasıl lriddet
leneceği tahmin edilebili;ordu. 
Bulgar Krah Ferd:nand Bul • 
garistanın istıildalini İmparater 
Fnnsuva Joıef d<0 Bosna-Her • 
seğin Avustııryaya ilhakını ilan 
etliler. Bosna-Hel'9eğin Avus • 
turyaya maledilıııA'si Sırplan 

hiddetlendirdi. Avıısturyanın 
arkasında Almanya, Sırbistanın 
arkasmda da Rusya vardı. Bu 
mikadeleye logilte"'C ile Fransa 
da seyirci kalmamışlardır. 

Fransa senelerdenberi Rus -
,..,.,.. miittelikl idıi. tngiltere ele 

Fransa ,,., Rusya il<' samimi dos~ 

olmuştu. Lakin bu mikadele 

yalnn: diplomatlar arasında kal· 

mağa ınahki.ımdu. Çünkü Rus
yanın hc.rhangi bir harbi göze 

.ıılamıyacağ:ı anlaşıhycırdu. Dip
lomatlar arasındaki mücadeleyi 
de Alınan tarafı kazannılŞ ol • 
dıı. Rusya ileri gidemedi. AVTu· 
pada büyük bir harbin çıkına • 
sıodan korkulduğu o aylarda hal 

böyle olm~tur. Her taraf bir 

gün o harbin çıkacağını biliyor
du. Lakin hazırlanmak için da
ha çok zaman lazımdı. Nitekim 

sonraki seneler bunu gösterdi. 

Fas meseles~ Trablusır.arp ve 
.Bal.kan harpleri ve niheyct Sa· 
xay-Bosnada Avusturya Veli -
ahdının Sırplar tarafır.dıın öl • 
diirii.lmcsi hep 1914 dünya har· 
bine varan sebepleri hiriktirınİi 
oldu. 

Otuz yedi sene evvel Çarlık 
Rusyasının Uzakşarkta japon • 
lara karşı yenilmesi yinnıncı 
asrm başında askeri ve siyasi ta 
rU.in en büyük bir vak'asıdır. 
Yakınşarkta da otuz dört sene 
evvelki 10-23 teınınuz da ondaıı 
evvel ve onu takip eden vekayi 
itibarilıe yine yirmiru:i asrın ilk 
on senelik devrlnde en göze çar· 

. pan bir tarihdir. 

24 teınnıın 923 Lman sulhu

nun günüdür. Yakınşarka su! • 
hun geldiği günlerde şeref ve 
istiklalini müdafaa ctıneği çok 

iyi bilen Türk milleti on dokwt 

senedir cihanda sulh için de na· 
sıl bir amil \'e nazun olduğunu 
göstermiştir. 

Ticaret Vekili 
Bu akşam radyoda 

bir konuşma yapacak 
Ticaret Ve'kıli Dr. Eclıçet Uz 

bu alkşam Ankara radyosunda, 
ra<l\)'-0 gazetesinden evvel, iaşe 
işl:eri üzerinde son alınan ted
birleri vatanda~l"1"a izah e<1eD 
bir kıonuşına. yapacaktır. 
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Ticaret Vekili yarın 
Tayyare ile bir tetkik 
seyahati yapacak 

~---~--~ .. 
Vekil, Balıkesir, 
havalisinde alım 

İzmir, Manisa ve 
vaziyetini tetkik 

Isparta 
edecek 

Attk•I'•, 23 (A.A.) - T·rard V•
k .. lı D:- Behçt't t.'."z, 1Jeraberlı•rlnde 
t: ~:la.ttandı.r:ma t.il1 ı.mı mü.dürü, 
Tcpra.k ınzlı.<:.tJleı-i ofisı 'llmt:n1 mü
dürü, ahın ruhl'..iL ıni.ı.diil'U ve husu.si 
kal m mudi.)rü olduj:ı.ı h31dı•, 25 tem 
:rııı.:z c·ı.ıauırt('.si ob.1hı ı;a t 8 lie tdy
Y• !! 1 ı!e An.karad.·.n Bw k ~::.ır'p Jıı-

,re!k('t edecek, Ba~ıkıs.it" ve <.ı.varlD
da nıoaıı.suJ ve alLn\ vozlyel.cı.i t.<>tkik 
edorcJt ayni cün İıımir'e dotırU :vol
hı rına dcva.mla İznti.r, Ma..nisıa, A:l
dın, Deniz\.ı, Ispanta ve Bı..ın:l~r hıa

val--iinde tetki~ltrd ıbulurDuktan aon 
ı·a. A~araya döneceklrl"iir 

\ B r e 1 i ? d ~ k. i 
sa v a ş 1 a r 1 gazetec!lerımız 
b 8 Ş 1 8 d 1 Sınai tesisleri gez

meğe başladılar ___ .. __ _ 
İngilizler "ilerledik,, 
Almanlar da" 3000 

esir aldık,, diyorlar 
Kahire, 23 (A.A.) - Ortaşark 

·İngiliz teblgi: 
Dün ge-c'e ve günd~ merkez 

kc•i.tniııded<i dü~a.n mev.zileri
ne kGrş J?'yadem;,z tarafından 
ş:ck:oetli bir savaş yapclm . .;tır. 
Şim3l keS'mindc·ki ~.a"I'ı~ma.

lar biiıtün gün. uzunluğuna ve 

gwıis'.:'ğine oltnak üzere billıas

sa T~l El İsa, El .Makka.t ve l\1e
teiı) a ıepc!eri etrafıncfa tekiısü{ 
e rr:.~~tir. 

Meııkez kesimindeki ça.rpl§ma 
lar da Rü,·eysad tenesin:n batı 
ucunda ve hafifçe ~ima~ doğru 
Dcir El Ş<·ktı çevresinde toplaıı
m> fır. ZtThlı kuvvetlerimi•z ve 
pi:-·adclerirr.iz bu kesimde bü
ttın gün savaşlara devam etıniş
k"·ı;. Kuvvetlermiz ıbııa:ı te
rakkiler ka)ıdet.m:~ter ve bilana 
re suğlaırllaşt<.ı'lnt:jlardır. 

Bedin, 23 (A.A.i - Alman 
toblıği: 

l\Iısn·'da Aman - İtalyan kıt
nlarr E'.a:Ieme)"ll hatında Q.üşma
nın inaıtlıa. ve göğüs göğüse bir 
çarpı\'ffia ;ıe gece ve gündüz de 
vam eden kuvYetıll teşkillerle 

YDpl!jı bir sıra taarruzları püs
kiir'müşlerdir. Düjllllan hareket 
!eri lıavo kuvvetlerinin tesirl.i 
J:.mayesi altında yapılnuş bulu 
nuy rdu. Bu münasebetle bin 
kadar esir ahnmıs ,-e 131 İng.liz 
z .• hlı tankı tahrip olunnıu;ıtur. 

.Bedin, 23 (A.A.) - Alıman Ye 
İta!.yan kuı"i\·etlcrir.in 2!? Tem .. 
n.uz g>:inü E>l!eıneyn cephesi ke 
sin11 ünilnde, üç bin İngi:izin e
sır \'e 60 dü~man zırhlı tankının 
ü hıip edihnesiyLe neticelenen 
pa..L:k n.:1.dafaa sa,•ns 1.arına biz
wt :l\lare§al Romım<>lj,,, kuman
da etti~i atiekri kaynaklan bil
d:ı ilme k:te ve bu münasebetıle 
Mareşalin ha$Q veya yaratı ol
duğuna dair yayılan rivayetle
rin İng:L'z u-ytlunınsı altluğu be 
lirtilmc'.k.tcd<r. 

Edenin beyanatı 
(Bil§ ~rafı 1 ;,u;; sayfada) 

ıe tT.üttefikll"!l'lmiz rm.ır•t!CTar..P bir 
11.eıtıceye vıa.Tmoay:ı kıad11r m~haı"<C
l:ıeyr dcvnm. edeceğiz. ırıç bir ınu .. 
\'lf!.ı~;yet.~.Hk v~ya .mu\ <.ikkat. İIJ;t.. 

kısar, hı.tta kay()(•ditcn .rn1,.1ha:rebe
ler bile dıktatörlük devh•Llnrint,\ kar 
fl tr.ücad<!-lrye de'\-am lı.ususund;.ıki 

zn·:ıinı zı dı g ı:remrz, Ç~ii iz 
b-.ı.llin bu ıen('!er için.de t"ll.:i~eler, 
a.ç ..k -..· k ·ı.lan Um.tlerlf' dolu t-ir 
ciw.;y~.a CLonrnclc iç!n f,aı:pışm.y r~
B:z· kanun ve n z ~ ri .. yctk.aı• 
beyne! lcl ,bir re~ yel lturn:amu 

1 
z·n: . Bu s;r!~ mu\ s.trak olama -

Berlln, 2:J (AA.) - Alımonya
da seyahat eden Tüı1'.< Basın He
yetirın Berlindek: ikameti sona 
Hmi•t;r. Heyet sanayı tesisleri 
gezmek üzere B<.>rlind<.>n ayrıl
mıştır. Tüt-kiye masJ,.hatgüzarı 
hcyet şerefine dün Adlıen ote
linde parlak b'r kaiıul ,t.örenl 
terlip eımiş'tir. 

Törende devlet, ordu ve buom 
mümeS6ılleri hazır bulunmuş
lardır. 

Sovyetlere f~Öre 
(Baş tarafı l inci ı.ahifede) 

Akı.an t n ·~ııi.n tam h~2itn~li ile 
bitınişt.lr. Sovyetlı.'.'r 18 .tan~t. 26 b&
vıın lopu, a mi ... alyöz, 49 ilr:ıı.ıryon, 

lı.ırb rr.~lLt~esı y-ükli.ı 50 furgol"\ 

219 bı:-ygit• ve mühlrmnat dt·poısu 

in ıha Plnılş] Prdir. 
LE:v:İ. 'CRADDA İHRAÇ ll.\.Rf.KETi 

l\Io'lkova, 23 (AA.) - Bug\ln öt-
leden sonr:ı cephcdn .rt.'Slni Ta..ss a
jansına gündrr;l~n bir t,ı]gra!, ..,...._ 
yet ku\""\'l"'llC"ı inin LertiJl#3d ceplıt
f'~rtdf" önrmli 'IDe6kı.in bir mahalli ge 
ri il.ldıklaruıı bildirmek(ed;.T, B,Jlf'a
da yapılan <'RTIJltş.n!ada bin.den faz.
f.n alınan ölmüş Vt•ya yaralel,rnnı,,ov.
tı r. Yirmi b! rinci a !rnan ımıÜ:St:ı kil 
t&buru tan:;amile yOk edilmı:;- ve 
536 ınıcı Alıl>0n piyade alayına mt"n-

·b ba':"kd bir tabur bozguna tığra
t:lmı~ır. Alın-an esirler arast-nda. a.1-
rnan mü.'l'takil taburu lkuma'"'.dan mua
vln1 dı• bulurma.k.t=ıdır. 

PRA\'DA GAZETESİNİN BİR 
YAZISI 

Molkm·•. 23 (A.A.) - ~ı bı
s•n1 sin-.d ki durumun 'kat'l 1nah;y\'.t.i
.. 'll chcır.ım:yC'lle bel~rtrnrktP. '\'e a~M' 
olsun 61\<l ol.:)un biLtun $cJ\'Yt-'t va-
t r.ı(bşl:.r.n:o aza.nl .g~" sarf('I!: .. 
rntlleriııin.z:ırurt ol<iugilrlu <ia i'>rar 
('yl.errnekfecii.r. 
Bo;cın Su;-yeUrr B:rliiionck M< 

şey 1 cı:-p gayretlcridtr. 
Mıll! dllygteya terciıman olan İzvt'&

tia g.-zct t d:yor ki: 
cVatanm kurtutma31 <lt:ş:nan~n 

'J:'Ck 001lme-!i lazımdır. Bulun ~ede
!imiz .tuna erişme-ktır.> 

TF.RLİKE ARTM.'\KTAD!a 
l\!o'1rova, 23 (A .) l'nidet 

r-""'" 
.$<1•-;·rt b:t.$ronrutanltğ·n~ı i"kiır

digine gl;re, A!m.ı.nkır aşai,?ı IY.m'a 
karşı yaptı<.:a.n kitle bolinci.·b ham 
le nf"tiC'"~:r.de .rı.ıs müdcı:f'aata!'ında 
!'fuvô\'~k vo 'l'şi1T"nn"1tan k•
simJ.erhıı' katlar b;r gf'dil; ~~'''ar
d.Jr. 

A!tı h f!~d~nberi a~.-r..an tu!ltl't:Z
lar1 rıf"ti("ı'!tin.de u~r.1ları n'r' tta
kyet.!lzlik:!'nn f.>lıJl<t•lli oldu;iu I't'.S
rnt!n kab•Jl edıl.r,ı'içt~ Vf-' J{<Jfkasya 
1>ı.•t:-ol kQyn<ıklar, ıl.ı VO'~a &..av?,a
cs:n-aı. Pndustri Tr~rik'pz; olan Rt:ı11n
ışra<l'a cök•n tetıı<1ıen;,, arl!lığı be
l~lrr><>k!<•d,r. 

R.o~ kapıJar~nda ""'1(1 n. 11 ct:ı....e
ğirı.•n rio~ ı dol~yları?'i:fa v 2pıln1''.lkta 
ol n s ddt tı. rrıuha:"'f>-be il.1 .A ~~n
lar K1~9~yavı vP Vnleavı r1P gf'
çı k vr A a lt·1 :Y·~mın 1'1T' 
'{' keıtı te,\il e:ttıği bu kıj;;pv: r
mlllk :~:nld ını el<l{' {~e-lı:ılt.>{'ı·ltlflr
d r. 

ıS"~ Yl·nıarn OC.ylc hLr &tariS Ldc euc~ -:-:---~-----------
"' ğ rrh şUplıe!.dır 1 k z:hni~ etine benzer 1.ı 

J3u muharooeden ra bazı '1ııı yacımız olacal<ıtı.r. 
lmıt.y.azlı rnHletlenn sihirli bir Dunyanın ısr kbali b , son-
daırenıııi .çiıne çe':ilerek valnı:ı: rası lazım olan s.yasctler dcr-
ba~~ııırına ıleri g,decekkrını dti P ş \ c das etmek suret e bi-
Şli. rek saçma bır hare ·et olur. m na. aretinıize bağL clacak-

B dun)la uyan..'?U.Stır. Mil- t B ndan sonı a biz nara:ıi 
le renk ,.e ım n farkı i z e, hadden nşm ze ,,lik-

( tım 'r vürtir..- ;;tedirler. lcre veya fa~ · ·!,ere sıl-ıb Jrt 
E:ncb l'> öyl.e bir r.ıddeyc gel- 1 rı haiz oillınnyım m~eniere 
ın ır k ~ ny.ıd.ı k nı olursa ve b:r çok kimseler iç:n tal;hsiz· 

ç k ~.:en n yiyeceksiz likleTe mü amalıa <!tmeme ıyiz. 
\'e) a dıııha ıyı l:iir haya- .Aımeıııkan sıl:lı• kuvve ri-

n n çarelerinı bula- r. ::ı bil Yük '"°"kıarl0 r<la lng !tere 
r-,"' sı ır.-'kıar>1 )ıoktur. ye gel · u r :l;:ı biz •en. b r 

S lh'li kaz"nmıı.'k, haı1bi kazan 'uk t rübesrne başlryıoruz. 
rr.-;ık kadar güç <ı'aca1d:r. Bu- AmenkA 'ar n ve bi1lim sulhta 
tıun iç'n b:z.im aynı m:lli b!rH- da C'\"Un ed o a!l harp ar-
~e ihUync11T1ırı \'Brdt• B zim o ka lığı r'~lıcrnı ilıtas etrre. d 
':ıanan aynı feragat ve fedakar n i.stiyoru~ 

l.ICDAM 

Türkü.? .~erefli Sinanın Heykelini ya. 
barış gunu: lozan G J b b 

{Bapakaleden devaın) pan enç e aş aşa 
riciye Vekilinin arkaswda da, 
Osıwuılı murahhas heyetlcriı!in 
""'aretini kıran, yalnız keneli 
taç ,.., tahtı.ııı diişiinen korkak 
bir padişah değil; kazantlan za
ferden milleti için aza1ni istifa
deyi temin etmeği düşünen ve 
baş muraJıhasınıızın cesaretini, 
azmini, imaııını mütemadiyen 
tak,•iyc eden diıhi bir Ba~buğ, 
Gazi Mustafa Kemal ile Bü)·ill< 
11-fület Meclisi vardı. 

Kar~ıki cephe, Lozandaki 
Türkkrin Sevr'dcki Chmanlıla
ra hiç benzemediğini anladı ve 
ric'at cttirec°'lni umarken ken
disi ric'at., başladı. ihtiyar dip
lomasi kurtları ile genç kuman
dan, diplomatın miicadelcsi çok 
~etin sanıalar geçirdi; öyle gün
ler ve anlar oldıı ki müzakere
ler kc>ildi, mantıkıo ve lıakkın 
se~i ycrioo kıh şakırltları du
yuhnağa başladı. Fakat, nihayet 
garp cephesinin galip Gerdarı, 
Lozaıı cephe.inde de muzaffer 
oldu. htiklal Harbi gibi İstiklal 
sulhu da, 24 teıııınuz 1923 günü 
kazanıldı. 

Bugiin aradan 19 yıl geçmiş
tir. Bu 19 yıl içinde, Lozan mu
ahedesi, '.\Iontrö ve Hatay gibi 
başka diplomasi ınuvaf!akiyct
lerile ntülemadiyen tarsiıa ve 
takviye edilmiş; Türk barışını 
ve onunla beraber, Avrupa ile 
Asyaııııı elele verdikleri Yakıu
şarkın sullıunu ıııulıafaza etmek 
mümkün ohnuştur. Lozaııı im
zalayan Büyük Baş, şimdi Türk 
milletıiııin başındadır ye kendi 
imzasm ı taşıyan bu şerefli barış 
eserini yaşatmak için çalL~nıak
tadır. Tiirk milleti, Başbuğunun 
emrinde ve onun bayrağı altın
da, Lozanda kazandı.i:'l haklara 
toz kondurmamağa end i~nıiş 
ve bu andını yeriue getirmek 
için de, icabında, her fedakar
lığı yapıneğa azmetmiş bulu • 
.nuyor. 

Louın nıualıedesinin yıldönü

münde, onu eldıe etmek lçin ka
nını ve canını veren bütiin şe
lıitlerle gazileri ve onu gerçek
Jcştıinnek için çalışanları, başta 
El>edl Şef Atatürk ile l\tilli Şef 
İsmet İnönü olmak üzere, en 
büyük minnet ve şükran, en 
derin JıHrm~t ve sevgi ile selam~ 
!arız. 

ABiDiN DAVER 

Bugün üniversi. 
tede yapılacak 

• 
merasım 

(Bat tarafı 1 i11ci sayfada) 

si.[ ooileceıktir. 
!Bugün s.at 17 de Ünivers~e 

binasında yaprfacak törende 
~E"hrim:rzd<.> !bulunan Vekil!.cr, 
Vali ve BcJro;ye Re;,;i, Örfi ida
re Komutanı ve d.ğer müJki ye 
askeri erlci.n haz•r 'bulunacak
tır. Saat trm -7 de İstiklal Mar
şı ilet.örene ba~lanacak, ve Rek
tör Cenı·1 Bil.>el ·Diinya niza
mıru!a Lozan• mevzulu mühim 
biır konferans vcrecck:tiır. Bun
dan sonra prole...:örler, ik\ısatçı 
ve avuk•~ gö<ıile Lozanı anlata
ca.ldar, gazeteci göızile ve genç
lik genile Lozan üzerinde de bi
rer konu~m<ı ya.pılaca•ktı.-. 

HalkevJe;',inde 

Üsküdar Ha~kevu 'bu s&ha!ı 
saat 10.30 da Sabcak Ha;::< p!i
jında Ü''.tü1arlt gençler arasın
da yüzme rrf.isabii·~<alan tertip 
e<icc!.'k ve b'r:nci!ere (Lozan 
mi:.kMatı) verilecektir. 

r LMANLARAı 
\.. GÖRE _ _) 

(Baş btrafı 1 inci sahifede) 

7 t .. verr. t r" n Rıasto! k o-. 
de çil olay n Mookova, L<ınd 

v Vaşıngton'd• <lafw'ı.I· J ak.,_ 
len haha mevzuu ~d•rck d.yo k : 

Dot.ı -c ·Jll eıs nııı c k ındıe-
lk bu du.; um v ••le ll!olotı. f'a ya
pı an ' eıı.n y e g t • n ,.. 
ıQın sıa: nın Lorıdnı üze n ı bas 
k ~ııı ~ b p c. n tur 

RtlflYll n A , b'-'-1 ıs ne a 1 uasıl. 
ku:·~..ul:ıbi ~ mevzuL etra' a u .. 
Zllll gö fiıı•nel er y· pıfmıştır İ!ıg !iz 
m1ll lin n kon! ransla!'d'e.nı yof\Jıdu .. 
lu muh !<kaktır. f sı ~ Tln .. s g ı
ze~l, hı.. sap ıı k m t.elPr t.pŞla ıs., 

te nı hata oı :hJğunu Ret acı teD 
kit ey em kte v~ bu ıs e h<!ıd,
selcr ;yerlıte nuttıl<la in lk .ıe edil
dıjni Vf' bu t;U~ t U~ıYt t'r· ltit.. 
!<.ere ywdet .. dıgını soy!eıneıttedır. 

Yeni bir san' at anlayışı ile 
yetişen Hüseyin Anka diyor ki: 

~~~~~~~ .. ~~~~~~~ 
"Sinanın heykelini yaparken işimiz.i 

kolaylaştıracak yardımcı 
unsurlara m a 1 i k bulunmuyorduk,, 

M-ıı Vel<ü'.~t-n'n 'h•\yalt:r::,lar 
aro.:ıında .Anıluıra sılıh:yo .meydanın& 

c:t.•c":mı•k uzere attığı Mımar ıs;rınn 

Ab•da;i milsa.bal<.a•ını Ç<At ırnç b<r 
h-ey'keltra~ıınız. kazaı.lı. 

~tusa.OOk~ya. seçilen san'at!{arlar 
Jşt1n:.k ctınö:ıt<. De\ ıtt i urioi - te<;ltil 
edl'nlrı· geçen srne Gü.ul San'"" lar 
A!kadr.m ınıden rnl'.tun ıo!an JILlse
·yin A1Uwn n eser<ni bt~ğpndiler, Bu 
netice hen1 Akadeı;ni, hem de g<:nç 
Ean'a.~ .. ~u·:aı· nesli iç;n gurur \'erici 
blr hadisr oldu. H üSC'yin Ankayı o 
güllde.rıl::>t·rt gôrn~k. esrri hak.kında 

kenti:.S:nden ir..Jh:ıt alı:: k ~t!yordı...m. 
tlüsey:n AnJ.."":a'yı A'k<.:dc•:n:r.ın 60 ıncı 

yı~dOn•ımtl günü baua !'i'.ssnm arka
daşl:.ı·~ tanıttrkları \':ık it u:ıt r: hiik-
kında: 

- B4Lı.m biricı.1c hl·yke~t:aşımız
dır, d• diler. S;;.n.'atkir Belling bile 
bu ,kadar talebe :ırasında onu ken
dine yardımcı aldı. 

Bu söılrr Hü9"yinin heyke!U-aflıır,. 
t&ial ~"atini bcı:rtnıeğe kafi idi. 

. Bir Gt'alık Ilüs.:-yin Ank:a'yt yalnız 
bulup yanına soktıldı,;m: 

- Abideyj yapmadan evvel onu 
oasıl tıaı:;avvuT ett'.nlz"> dı•dim. 

O biıxirnbirr şast!."Jr gibi oldu. Fa
k&t İ2'3ha!ın1dan sonr-a ınü.trvazi bir 
san'atıkar utangaı;l:j;ilr; 

- Bil;r.em ki? .. diye cevap Yı•rdi, 
Şimdi siı..e bunu izah (•tm("k rninrb
Btiln o1~btlir mi? Or,da büyük blr 
ltumandan, bi.r p3dışah veya \'t•z.ir 
hali vardır. Fakat yüzü benım lçlm
dert gelen b'r m.inay: taşır. 

- 4tr bu ıniinayı bana izah l'<ler 
misi!liz? dedim, 

- Onu bir taho:ryül Pıtna•ında 
1.asavı:ur rttim. Yüzü rahat, bat:ı.şla· 
rı dalgındır. Adeta J<afa..ının Jçirıde 
ıneydana gelmiş eserini görüyor gô
tbidir. Ge.y('t a.ade~dir, bir elinde blr 
şakul ve lm·t~lmış kağıt bir plan 
~utır.ald,,dır. Dtğer rliııde ise bir 
bşcı çek'ei bıı!uneyor. Çekici tutan 
f'klr rıkrmık i9l.iycn bir kuvvet, b•r 
enerji Jı" "-t'<l.!lır ... 

- Bu bidı,yi yaparken nelerdr&f'. 
fstlL.,dC' t"tLırh ? 

- H!c bir :Şt.•,Td.f'n! .. Ontın hpyke. 
}jnf y:ıparı1..:.en işirr.Ia kolayl3ştır:ı
caJc y;ıl'dıırııcı un1turlara malik de
f{:Jdik. Ben Sinanı. yaptıgt muaıza.m 
('~Prlerine ha'k.arak. orıu kend! s~n·at 
M>idrleri va.51Wui\c his,s,•ttlm 1:e b:ı 
~etle cn:ı St·kil ,.l1 ı'nıt•ğe gayret 
ctt41n .• Haac·l( ttı• Rinanı bulabilı:im 

ın.i? bilrı;ivorum. Ylllntt ona cok :r.s
. ]38{ıv,L11~ k.ıniinı. Cünkü dtıvnı~

C:a. ~:111€11?f", dü~iit'!'.fr.l'İ!"' bq~ı.H·".!l:JTI 
<kuıbc•ı'i d.ain:a K a SinanLa b •'t\ ... 

bPr yt;&:an1ıs1.. 1r. Sin:ını çok sı•v.e-

Yazan: NERiMAN HIKMEf 

r~n. Bugün l"l~•er\t!:\nıe bWıkça 
onımla ~rı'rıt anlay.ışınmın mu\·aı.i 

gittiğ:ni c:ı.nlıyorurn... Eserlerine duy .. 
dv.ğum h .. yraıılığım oon-suzdur. 

- Belki b'r n.,mar da. olabıı·tdi-
nız. 

- Olm:ı~ lüzum ~JC.,ır. Bııı.·n 

~ de ')'arıy;a k .. dar Dl~fiJ.k:•" 
- Nerelisiniz? 
- ı;J1imell ... 
- Dc'.llclı: Sin.anın rn l kelin

den ... 
- Öyle 63yı!ır. B ·at ben köylil

yümdür. 
Hüs1.•yin An.k;..ı'nın baba.sı Edı np 

kvylukl(·rıl'\deon Hacı Taı şn _ıııda 

ç.ttçilik ediyo:'muş. Nur .\gan1n. oğ
lu imiş, 1931 d<! Edirne l\lualL . ., 
nıeık.teJ:>ini b:tlrip ı.tüarif \'t•lcilet !Ün 
.nn.sa3d<':ı"'il~ İ"'tanbula grliyor ve-
• .\kadeın;y~ dr\'am f'<lll'"CI;', 

Genı:;: san'a'bk3rla i.ılı'B.:ı: da sıuu.'at 
~eriuie -ioonuşımak lst1•dim.. O yıne 
ayni t.P\'azu ile anlattı: 

- Eserler tahayyül anuı.oa t::U· 
ıe}d:rı.er. Çok c.anh vı.: ku.v,·ı.:tli olur 
Lır. ~ bir düey.ula o!mıd<;a be- _ 
2'8bcr yine h«/eridldt'r_ O ka ki 
ee.n'~ttclr karasının içindı•ki c.senle 
adeta~. onun ~ı::in~ ve nf'ff'. hrf 
dUY1lr gibi olur, ~!ini, rent(lo.!, ro
huQJ bilir. O ı: ... man c f'r ~•n.ııı.1 
bir ar.ka<klş. iyi bir s('\'gıJidü-. Sön'at 
karda bü. halrt uzun (.ı,r ıriiş-a gibi 

bütürı çalışm:ı mO· lı>t n d!'vant 
etler. Zara.n z:m...an sa.n'~tk~.m yal
nızlık ;sıenı.esi belki bundandır Fa
kat e.scri kc-wı; iç iılNl'»nd<>n <ıkanp 
hettcı•t~ g&ılf'rrnek, rta}iı..t> rtrr.t'k İ,;
tı,-yince i.şir o \'akit san'atk<i,-ın ·şı 
ırür;lt"Şir, Çok zarr.an onu ın<'y.c. r.a 
i( t\.r.em('.11'6-İ ll'ndİ~Ptlİ Y-8rdır. Çcn
'kü bu iki 5.lı\ n arıa.sındnki yolu hul
mak, eseri bozu\ma.dan, P7.'ı~·den, 
yıpronmadan, rahatça dı,,an Mkld
mek: güçlükleri ve int.:""6"'lık!a:ı 
da ~u bahist:r. ~ıana ,.r 'Ut·~ 
levayı modele ile 'birle'11Srip grrı;,.k
lfştitnıPk için hllf(i. mahemr ~il"'<' 
- tı•k:nik - lazımdır. Son'a~dı-• ki 
kudrı·t ve ik.tidatXta bu ını:~-eova "'" 

... s&mHni bir t.henkJr tilr:.~ı
rip kayn.ı~uıoosındud.ır. .>\ksi t.a.k
<iirdı~ ~d~ t•oi1c, b'.r ~ıno. rr.~:h- i 
t.rva hiç bir ~Pyi if?de Ptınez. Y:):nı7. 
ta.s.. tunç y1ğı.n1, ;yalnız rt>nk ve ('i1.-
gl ölmı z bir hüküm ,·eya hit.ıb ola
nll!ıı: k!. .. &n bö..,Je ~C.ııi'·-ürn 
Işı..... -

HCseyi'n Ar>/ı 'nın bu sözleri Yı'n.i 
bir $an'at anlayışı, Yilk--ek bir küI
tü.rOn nrticeşiydi, GüzeI lian'dtfar 
ı\,kademisinin bu drKerll ~an'a11ciırı 
gı•n.ç ~lin de yÜ.Zün-U .ağar-tan bir 
mü:nı~irJir . 

Günün tenkitleriYüksek Mühen
csaş tarafı 1 inci •ahifed: d is o k u 1 un d a. 

•Sayın Şükrü Saracoğlu ka - Dün sa, t 17 de Yüksek 'Mü-
binesinin iktısadi vuziyetle hum- 1 hendis okul.unda Maar:f Vekil. 
malı alnkasmı muhafaza ettiği• Hasa:n Alt Yücel'in bulunduğu 
noktasında onunla beraberim; bir törende bu yıi o.kuldan me-
•yeni mahsulün anbarlarıt giz- zun olanlara dip11omR tevzii ya-
mesinden sonra her halde en pılıın~tıır. 
başla iaşe mes'uliyeti hükiimct- =============== 
ce denıhde edileli şehMNde tıldtğı bir zaman; müstchlike 
ekmek sıkıntısı ve bir ekmek pahaca biraz değil hiç zararına 
mevzuu kahnıyacağlı• inanını olınamahdır. 
ben de besl>yoruuı; •bugünkü Etin kilosu 160, domatesm ki-
iktısadi buhran içinde en z.iyade losu 60, dört yaprak maydanoz 
vmyetleriui düşiinmeğe mec • beş kuruşa satılırken sabit ge-
bur olduğumuz vatandaşların, lirli vatandaşlara ekınetfn ki-
aylıkCJ dediğimrz sabit gelirli !osunu yirmi kuruştan •·erme • 
vatandaşlar. olduğuna da kim- menin çaresini bulmak şarttır, 
senin şüphesi yoktur; bu va - •Son Telgraf• kardeşimi'.Zin 
tand~ları korumak için •İaşe Başmuharriri ile beraberim: 
mağazaları açılması- kendile - •Sabit gelirli unsur nahiyede, 
rine •maaşları nisbetinde devlet kazada. hatta birçok l'iLlyet • 
moJiyeti ile ayniyat verilmesi• !erde İstanbul, Ankara, Bursa, 
rok ıııuvaf•klır, hatta Ticarrt İzmir, Adana gibi kesafet mer • 
Vekaletinin, nazari~·atcı mü<a - kezlerindeki tazyiki ve gıdalan-
virlerin gıda derdine der~an rıta zorunu ayni şiddetle du}ına .. 
olmaktan rok tf7.ak raptırlarıııı maktadır• büyük şehirlerin i-
bır tarafa bırakıp ameliyata ı:• marı için, biiyük şehirlerin mah-
nıcsi sıra ı ~01<tan gelmiştir. Ça- rukat iht'yaçlarını önlemek için j 
l kar 1 ı bir efsane lıalindc zararı göze alan hıikômet sabit 
dilleı de doh~an yeni Ticaret gelirli birkaç n1il~·on vatandasın 
Vekilinin, adı anılırken oÖ\ le • salim kafa ile çalışmalarını sağ• 
ııenlcrin bırer ma aldau baret lamak kaygısı ile ol. un ekmek 
olmadığını isbaı edeceğine sup- mcselesiııde de her halde zararı 
he yoktur 

Ancak azh arkada~ıın Etem 
İzzet Benk•-'nin: •İaşe madd•• • 
ler:inin bn ıada gelen ekmek 
me lesi miistehlik sınıfın pa ... 
lıaca biraz zararına olınakla be
raber. dhip ge~mesine uyama
dıın. Sabit ııelirlil<!rin nasıl ko
runa~ağı düşiinü1dü~ti bir sıra .. 
da, iaşe ınaddelerlnin başında 
gelen ekmek; piyasada pırınç, 

bulgur, un fa<ulya bırlunm~ 
dığı, patatesin kırk kuruşa u ... 

göze n!acnktır. 
Ben fikrimden henüz dönmüş 

değilim. Şükrü Saracoğln kö,.lü 
olduğu kadar da halkcıdır. llii -
yiik !l"lılrlerde halkın çokluğu 
ın<'ınurdur. Köylünün yüzünü 
güldünneğe çalışan sayın Bat
vekilimiz, memurun güz ya ına 
dayanamaz. ZiTaat Vekili De 
Tic:>r.,t Vekili Başvekile e e • 
rini uzatsınlar; hükumet ekme· 
ği her halde ew.J kadar uru:ı
lata<aktır ... 

SA.YFA 

r 
l DAGARCIK. •• 
Saat kac? 

Bcuiınkİııi kur1nay1 unulıııu .. 
şuın, etrafta ntuvakkithanc, ~a· 
atci filan da olmadığı içiu ten
ha ~·olda bir saatli adaın güzlii
yordum. Bir de baktım, köşe ba
şından biri fu·Jadı. Bu, tıpkı eski 
dcrvişl<0rin zjkirde iki tarafa 
sallanmaları gibi, iki tarafına 
hafif yalpalayarak :·ürüJen kı
sarak boylu, tıknaz, L:ıp.eki ka
vunu kafalı, gaga burunlu, ya~
lıca bir adamdı, gügsiinde de 
saatin kocaman k;j,te~i sallanı
yordu, Sordum: 

- Affodusıniz, saat kaç? 
Ne cevap nrse beğenirsiniz: 
- Allah bilir! 
Denıesin nıi? Ön.ce bcıı;ınle 

alay ediyor sandun, fakat ı.on -
ra kendisi ın.e~eleyi söyle an .. 
!atmaya ba~ladı: · 

- Allah bilir, çiinkü İl.tan 
bulda saatin do,doğru olarok 
kaç olduğunu ne hen bilirim, 
ne sen bilirsin, ne 0 bilir. :m.• _ 
sela benimkine bakarsak ürü 
beş_ gcA;er. Seninki yedi, onun.ki 

Allah bilir! 
Osman Cemal KAYG 

on, ötekininki on beş.. Üııiv 
site kaplhındakilere baka 
tam iiçtiir, Çeınberlita~ta sa 
cininki üçü Jedi g<><;er, Em" 
nündeki üçı- ili vardır, Bah 
kapı Traıuay durağındaki -
altı geçer, Şirket vapurlarını 
tiçe dört vardır. Karaköı-deki 
:ı:orıılup durmuştur. ' 

Geçen gün radyonun saat 
yarında bir kahvede oturan 
on beş kişiden hiç birinin sa 
ötekininkine uymadı_ i~te 011 
için sen imdi bana: 

- Saat kaç? 

Dediğin zaman ben de soıı 

- Allah bilir! 

Diye ce\ap verdim. E\·et 1 
tanbulda bu işin en duğrusu 
kiıııseler bilemez, yalnız Alla 
bHir. Onun kiıı bu koskora, s 
!.iz yiiz bin kişilik ~chirde: 

- Saat kaç! 

Sorgusımun e-u doğru ttYa 

şudur azizim: 
- Allahu a'lcın bi<snap! 

Sayın dahıliye vekilimizin tctki 
kine layık bir mesele 

(Baş tarafı l inci sahifede) 
devle-t ı;ırrı chemın:yet Ye iti
na.sile saklanmasına .ırtılk al~
tık. 

Bu emre ll'yar, gece ııöbetçı 
müdıirunü tckf.ın la rahıdısııı et.
mek nez.l •tsızliğinc ka.tlan<r 
ya.ı;g-·n etraf;nda malümat r:ca 
ederain!z. Aldıgınrz cevap şu -
dur: 

- Bilmiyorum, bir1ey söyle
~"C?Ilcm! 

Tele1ion · kapanmaz da iraz 
ısrar edeoilirseniz şu vadi 'kıo
parabilrsiniz: 

- TaHkikat l:iitsin de yarın 
öğrenir$r'iz! 

Ha 1bıiki sabahlc•:;-ir. gazele 
çıkıımş bulımae~. Gece bü -
tün !bir ~t hatkmın şahit ol
duğu yan,,am hadisesi hakkında 
saıbah]eyin dk.tzyueu g~e \ 
malu.mat arayacaktır. Foıkü.t ı:nu
hat;<bıruz gazeıteai değildir. Bu 
mil;•loül •-aziyetiniızi or.a anla • 
tamazsınız. Ç~resiz ya hiç bir 
~Y ?.·=az, ~·ahnt adsız, sab<>p
s.ız, uç satırlık bir yangır. halbeni 
kara !ar ,geçen; iniz. 

Fakat c .-tesi günü yani dün 

akşam listü saat ~te Em!'lwe 
l\ıt;diirJ.ü!ğü-ııae gazetecilere v 
r<ler. vukuat raporları a-r:.>md 
hfıla yangına aıtt raporun bulırıı 
rnadıı;mı hı\.)·rctle görür:;erı.tl 
yaparı;~n:ız? 

Her zabrta vak'ası.-ıda öı.em 
bir devlıet sırrı nu sakl>dır~ Hü 
kümet gaııeteciyi memleket 
lel'i r.rle kendine en sam imi 
yardmıcı tanıtkcn ondan e 
b:..s-it za-bıta vak'as.nı ..akla -
m~ı hedef ttJ!an bir zilmil\'etin 
ba.U devamı çok garip bı; te -
xat mar.zarast arzebınl'Z mi? 

Ga.ııolıecinin zılbıtanın tal.ıid
k:ıtını bozabilecek yeya me.m -
lekct için 1'.ararlı ol;;.bilecek ha
berleri ay1rdetımek olgunltıı,'Ull
dan :ısla ';;Üphe ed.ilemiyereğine 
've gazetelerde yazılmanıa'kla 
ub>ta vak'alarmrn halııika.'tıt.e .ne 
asla azal.m~ ne de lçtimai 
tesirleri :YDk chnuş fanıedilemi
Jtteğinıe göre, bu yasağın fayda 
ve manasmı ıloeşfedl'hilrr.ek cid
den m'iişkıü.1<.ür. Bu vaziyeti Sa
Yln Dalıiıtiye V c-lailinıi:z do'klor 
Fikri Tii2>er'in aliaka ve tctki -
ık.ine layık !buluyoruz. 

-=,-:--~~~~--~~~~:..:..:.=:~
kinci Cephe Guodelot1:pe adalarının i,..gaLini 

istemiş lir. 
. (Baş tarafı l inci •ahifed<!) Ne\·york. ~3 (A.A.) _ Nev-

rinde gürü.şmeler ya.pılmaıkta-
dr . .Mister Çörçil İngiliz ist hsa- yoı-Gc Timcs gazetesi yazıyor: 
lıiıt Nazın Lord R.veı%ruk'a. Amerikalılar ve İngilizler Av-
harp kabiııe9'.nde yeni bir nzi- nıpada karaya asker çıkarmak 
fe Yermiştir. Alhıan l'ad!,vosu için an'anevi usullerine ba!'Vu-
c.Anlaşılan, Çörçil muvaffak o- r>11cak olurlarsa. ta·yyarelerden 
lamıyacağı bu iııte de mes'ulı- m;;-kkep b' - _, d 

• -ç ır şenısıye ... tın a ym yıüJdiycceği biT şahıs ara- k 
--'·- d araya asker çıkaracak olsalaır lıl<LAl:a rr .. aıyor. Mihvere göre 
ikinci ceplıen.n açılamıyacağına d'ah,j, pek çok mikıtarda Yapur ,.e 
hüküm verdiren del.il de mütte- insan kayil:tedeceC<lerdir. Nazile-r 
fillerin goot> ihti)"acı.d.ır. fe\1kaı.'00e ve ta.maımle yeni u-

Sir Criı:;ps·in beya.11 S. sul,'er kU:lanaraık Giridi ele ge-
Lond.a·, 23 (A.A.) - Miste!' ci...,,.:meniir. On1':ırı nokıtası 

11 Stafford Criııps bugün A Yam -
Kamarasında demeçte buluna- tasma takli.t etmeık: za.ruı<eti yoıı: 
nık 1942 yılmda A~·rupa k<t'n- tur. Fakat mil~erin de bek 
sında mukalbil taarruza. geçil- lenmeduk usutler bulmalaTı şatt; 
mesi meselesi hakkında hükı'.ı- hr. Bu usullıeri bulamadıkları 
metin alacağı ka.-ar ne olursa. taıdirde İngiliz ve Amerikan ef 
okun bu kararın parlamento a- kannın bu iktid.arsızhgm mü-
zaısı.ııa ıb!·le if.şa edi~miyt!<:cği- seb'biplerini aramnları Jazımdr. 
ni ooy[<;_miŞtir. Bu hususta !stis:ııa kabul etmez 

Lond:ra, 23 (A.A.) - Rusyada bir kaideniıı tatbiki zarureti \'ar 
h.1diselerin gidişi en ciddi kor-
kuları Yerecek mahiyette teliı.k- dır: Her m'ütefik memleket;nde 
ki edi!rr.ekılcd1r ki bunu da M. bir tek kumandanlık ve bütün 
Litvinofun, M. Rume.Lti ziyaret mıüttefi.ltler için tek bir kuman-
ederek &>v~·et kııt'alarının k:ır- danM< lazmıdır. 
şı kqymGik ZOll'Unda lkalıd>klan N evı,crokı~ /uaJiyet 
baskıvı a2altmak için !kine bir Ne\")'ODk, 23 (A.A.) _ Gerel<ı 
cephe açılmasını istemiş olma-
sı teyit e-tm<·k.tedir. M. Li'bvil1oi'un yakınları gerek 

İkınci cephe d<erlıal ~m<ılulrr Beyaz Sarayın yüksek memurla 

Nevyork, 23 (A.A.) - Endüs- rı tarafından g<Sterilen kat'i 
ketumiyete ,. ~ımeiı Amerika tr' te1<. lmlan kongresinin ter-

tıp ettiği bir mitinkte 60 bin Birleşik D~vletleıi Reisi Mister 

'evyOO<:l'unun önünde söz söy- Roovelt He Sovyet bıilYük elçisi 
l.cycn hatipler dcı1laJ Avrupada Lıtv nof araısında yapılan son 
lk ne: b'r ccphen'n açtlhıasmı m\iıı.ikatfa Avrupa-da ikinci bir 

ııstan~rrur. cephe kurulması meselesinin 
Fransız tıda1aırtnın' rşgall .stcndi görii§iüğü teyit ed:lmıeıctedir. 

Nevyork, 23 (A.A.) - İkinciı Nevyok Times'in Vasmgton 
b r cephe kurulması lehinde yıa- muhabirine göre mü11kataan son 
pılan bir miting esıııasında söz 
a13n M Curran Aanerikanın ra Mister Ruzvelt birinci hava 
F\inlandıyaya harp it-dn e-tmesini ordusu komutam G<.'neral Brad 
ve dUşman deni:z<ılttlarını y~ye- ley'i kabul etr.ı~ir. General ya 
cek ve benzın bakımmdlın bes- kmda, bir vaafe iJe Rusyaya. 
leyen VıŞiye ait Maıtin<k ve gi~cektir. 
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Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 18 - 7 - 1942 Temmuz Vaziyeti ARIŞLA 1 Aktif Pasli 
Kısa: 

Altın: Safi Kiloıram 74,Sifi.385 
Banknot ..... . ................ .. 

Dfaltlılr. .. ... ..• ••. ..• ••• •.• .. 

Dıhlldeki Muhabirler: 
TUrt L1ra11 ................. . 

Hariçteki Muhabirler: 

ıoı ·'5J.nı~.ı5 

6,808 107,50 
201,441,20' 

558,218,23 

Altır.• Sati !Cilo~ram ~:1 ~l9.52l 33.644.i::!",87 
Altına tahvili kabil ı'"rbcıt drivi.ıler . 
Diğer döv:~er ve Borçlu klicinı ... 54,:il9,l.,O,rı1 

balı:iyf!1tri ........................ ···------

Haıint l ab\ illeri: 

Deruh~ ed~~e:n tt?rakı r:ı.akd.lyıe 

k1ı1.r1üı&:: ... .•. ..• ..• ... ... . • ••• ı.:>b,748 1563,....-
Kar.unun ' - 8 lr.ei maddelerine 
tevfikan hazine ı.ara.tın611n Ylld 
ted.iyat .•. ... . . ... ... ... ... ... . .. ... 2<i 221.621 -

Seaed.t Cüzdanı: 
Tlr-arl senetler ..••.....•.•..•••••. 3~2.535.84.2.P.8 

Esham 'H tah\'İlıİI ciizdını: 

<Denıhte edilen evrakı nak
A - ( d. yt:n.i.n karııhil eıham ye 
uhvillt (itibari lr.ıymetle l ... ... .•• H,833,819,93 
B - ~rbeot e.abam w t&hvU~t ... ••• 10,289,143,45 

Avanslır: 

Altın ve d övU- üzerine •••na .. .. .. .. 
T.&bvj)At üı.erJne avanı .. ... ... • .. 
Hazineye kısa vadeli iil•a.na ..•..••.• 
Hu.ine,oe 38!>0 No. lu K.anunı ıliff 

3,096,31 
7,880,723,45 

açılan altJn Jr.ar,ılıtı ıvuıo ......••. 250.000.000,-

Hiasedarbır 
Muhlelif • • 

LİRA 

lJ 1 963 l62,85 

558 218,23 

"'l, 163,'l.43,11 

134,526,942,-

332,535~842,88 

55,122,963,33 

257,llSJ,819,76 
.4 500ı000,-
9ı8:16 2'42.0fJ 

9!l5.07U34.2i 

Sermaye: 
İhtiyat Akçesi: 

/\dt ,.e fc\•k1ı1.ıjde ... 

llusuw.f •.. • •• •.• ... •.. . ••...••••• 

Tednüldclı.i B•nkuotları; 

Dtruhte edilen e\.·rakı nakdi7e ... •n 

Kavunun 5 - 8 inci maddelerine 
levtlka.n h...tı.ine tarafından vru 
tediygt ... ... . .................... . 
Dt-ruhte ed.len e .. ·ralın nakdi7e 
bak:~si ........................ . 

Kc;~ıl.j! U:.n1amtı:n altın olarak 
tlOveten t.edavUle vaaedUen ........ . 
Reeskont mukabiH UAveten kda-
Tüle vaı.edileD ' . " . . . .. . . ...... .. 
Hazineye yaplıan altın k.arıılıklı 

avans mul<obfü 3902 No, lı kanua 
mucibince i!A.veten tedaville ya~ 
dllen . ,. .• .. . ....• ·-

MEVDUAT 
Türk LlraS1 .. •·• ••• .. .._ ...... 
Allın: Sa!! Kilocram 877,422 
3850 No. lu Jra.nuna gl>r~ Hazineye 
a<:-lalr avant muk:abilt t~di olu
n•n alt1nlar: 
Saf, Kilogram 55,541,930 

Dövis Tuhhlhlatı: 
Altına tt.hvill k•bil dtıv'. ıler ........ . 
D1i"T dövizler ve alaeakh 10.irlrıc 
bakiyeleri .. . ..•••.••. ., •••••.•.• 

Mnhtent , • • • 

Lira 

9,41~,135,13 

6,000,000,-

158.748,563,-

24.'.:21
1
6;l} ,-

134,526,942,-

•0,00-0,000,-

::ıııa,000,000,-. 

137,500,000.~ 

120,202.052.H 
1,234,164,05 

7B.124.167.90 

25 5'14 .694.22 

YekGn 

LfaA 

1;:; 000.CJOO,-

15,412.135 7J 1 

600,526.9-l2,-

78,124,167,90 

25,514 .691.22 

139,057,178.23 

!IW.071,334,27 

-----·-----~ .... ,~----------~ 
ıBüyük Yarışların Proğramı 

Birinci koşu 
İ'ki yaşındak, ve kı,zançları 1 400 1, ayı tlo.durrn'O'<·n yedi safk an İn~iliz e;kek ve diş tayl~r-

na rrınh·~ustur. 5f10 lırn ~kıramiye si ,.. ~ B~rinciye 400 liTada·n n1 aada. du'huliy<·ler meornuıı 2 ine ... 
ye 75, üçüncüye 2.) l.ıra<l•r. Duhuliyesi .5 !Ur~dır. S'klet 53 k.iioour. Me sdesı 1000 met.redir. 
Atııı nllmaoır;'t S:ıJıibir .. i11 ;"'1lı.i .4.tın ismi Yll§ı Ta.JtYa"a{Jı l,,"ilo 

1 Fehmi Simsaroğlu Deste-gul 2 5.5,5 
2 Fe·ıımi S!mı;n~-o~'u Pul;;t 2 55 
3 Fikret atlı V ar;ıt 2 55 

ikinci koşu .• satış koşusu 

Biıı.i.ci .. .;i 
Şaııoor 

Buyram 
Ahımet 

Üç yas;ndaki safü<an Arap er kek ve di;i taylara mwhsus!ur. İk ramıyesi 190 liradır. Birinciye 120 
ikinciye 50, üçücüyc 20 lir.adır. Siklet 60 k:loom. A7..amj satı.ş ffatı 8 00 ı;,.adır. :vıesafesi 1400 metredir. 

1 
2 
3 
4 
5 

İthan11 Ataç 
Sai\ Akafon 
Na lıınıu t A!ka) 
N,c2i•r ~remizeı 
Prr>ns H. lim 
•• 

Uçüncü 

Bahadır 

Şah:n 

Yaınıan 

;Ferhat 
Vec:7e 

3 
3 
3 
3 
3 

60 
60 
60 
56 
52,5 

S11t 1f j iaıı 
Rıd\ an 8-00 
Zeki &00 
Baha BOO 
Cemal 600 
Borvard 500 

koşu Cong bayırı koşusu , 
Üç ve daha· yukarı ~·.a.:;taki yerli yarımkan İngiliz at ve kısrakla nna maıısustur. İkram;yesi 

liradır. Biri•ndye 4-00, ikinc ) e 15, ü.ııüncüye 25 li~adır. Duhuliyesi 5 liraccr. Uç yaşındakiler 53, 
ya~md.akii.er 60 ve daha yukarı ya ştn.kileT 62 k !o ü:.şryacaıkfard::. M esa.ftSi 16'}0 metredir. 

5-00 
dör'. 

1 H~hnü Özen Ak-cyJ.Un 7 B2 
2 Pren Halilm Ei.i,an 4 58,5 

l Teoımuı. 1!138 tarihinden iüharen isko1 "' haddi % 4 Altuı iizerine •vanı % 1 
3 Suat Kara Osman Ti·ryaki 3 53 
4 • • Meneviş 3 51,5 

Bayır~m 

Hon·a~d 

Mustafa 
Sok.olay 

1 

TÜRKiYE 
ZI RAA T 

CUMHURiYET] 

BANK ASI 
Kuruluş ta.."iılıi. 1888. - Se rmaye•i: 100,000,000 Türk l:rası. 

$ube ve ajans aoe<ıi; 265 • 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyo>'. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap
kur'a ı!e asağıdaki plana gö anlara senede 4 defa çekilecek 
Kur'a ıle aaşğıdakı plana gö re ık<amiye dağıtılacaktır, • 

« A. ı,ooo liralık 4,ooo L.11 ıou Adet ;o liralık 5,ooo L 
• • 501 • Z,000 • uo • " • 4,800 • 
' • %50 • 1,000 • '° . 100 • 4,000 • ı 60 • Zt • 2,.200 • 
DİKKAT: :Hesaplarındaki paralar hir sene içinde 50 b<ra-

dan aşağı dil§miyentece ikra mıye çııktığı takdirde % 20 fazla
sile ~·erilerektir. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 1 f 
Eylut ve 11 Birincikanun tarih !erinde çekilecektir. 

ISTANBUL BELEDiYESİ iLANLARI il 
Zülı.rt'vl HJaBtalıklar hası:aı:ı=r"'Yl• .ı:e, ... rp Kılmi! .. Doğumevi, Ü'.küda.r • 

Ç0>~fk. BaıkJDr.evi ve Eıdıil!ılı-~kap:ı Sıhhat j\Ier'k.ezOin yıllık 1hliyacı içıln alına-
' . ·oolt ,7000) k»o çiğ •üt ve (750) ıtılo yoğmıı. (2490) No. lu kaı>uııun (40) ıncı 

maddesine göre paız.ar]ikla gat1n alıana.caktır. Silıdıürı .,.eh+"<' .kiloı:;ı.mun, m.tı 

ham.:nıın bednli (4.5) 'h.-uruş ve yoğurdun (50) kurl!ş olup ten'tln-nt n~i:-t:~.S!'l 

(589) lira (50) ku<'U§tur. 
Şarln<t>ır.e ı.a.b:ıt ve rn'Ufimelat mü ;.ü·i~i6U kalemfnde görülebilir. İlı...ı.le 

28 7 /942 sarı günü saat 14 de daiml ('DCÜlnl·n~ yr.pılacak1ır. Talip]e!':n 

te<Xınat makbuz ~-<".şa meklt.;pları ve :tanunrn ibrazı lazım gelen diğer vc

eı""ri: ari'y]e UuJe Bilnii !JnU.3l'!'~~.J::.Aatte Daimi L:n.cü.men.d.e P ... uluına.nala.n. 7879 . . 

o. Dımlr Yolları islıtma u. M. illıları 
M.ummtm bedeli 28000 lira o'.an 8000 adet tııave."tlk meşe kalas 3/8/ 

l9+i p.aza~tesi gı.iırJ. saat 15 de kapalı zıar( usulü ile A.nkaracLa İdare bi.na

sın<lt:t kıop]ana.'l mr ... :'fkez 9 uncu konıis.vonf'l sattn aılı.rt..'l<:ilktır. 

Bu .ı.;e gi!"!r:rk Etfyıenlerin 2100 li ralı'k mıu.vak!kat ten1in>a1; ilrı kanıuınun 

trıy n et~~ vr>s~aları ve t~ki;!lerini aynı gün sa~t 14 d<' k.2dar adı geçen 
!tt L~"Oll rct.sJ't.ne vet'lr"..e1er:~ 1:12.lt.ildır. 

Şattnamc·c-~ bır J~ra mı.:kabi ·nde Ankara ve Haydarpaşa vez.nelı rind'l'il 

Sahibi: E. 1 Z Z E T, N •şriyat Direktörü: Cevdet 

&sıl.ılqp )er: •Son Tel!rraf, l\lath-

Sam hayrft e genç kad.ııa ba 
kıy'Ordıı B, • insanın kendı >ah· 
sıı ı }ıın 1 2l etım't"Si, hatıl her 
~c\ €n üstün tutmaması ke!'ld·si 
ne o kadar garip geliyordu k •.. 

(7718) 

Karabilgiz: 

1 

iŞÇİ ALINAC K 
BÜYÜKDERE 

Kibr·t fabr·kası 
MÜDÜRİYETİNDEN: 

K·br·t Fabı.ı:kası i~·in aşağıda yazılı §artlar alt1ndJ, eı1<:ek, kadın ve 
çoc· k i~· alın<ıC;:ktır. 

l - Ttkın11'abf' .• ;.a itaÇil('rine iş günle:· par~sız sıcc:..k öğ!ı! yerneği 
·ve'l'Hir. 

2 - Ücn~ler: 

e) E;lkek >ş.;ikrc· 

N(· ımal .111 .... ai saa'tiları iç'n e-:tkck işçi:.-c.::e yaplı.:.ı.loıcak :.ş1h· ma
hiyetine gört' saat ha.sına i,i.cret besabilc gUndı; 100 ~uruştan 
170 .kurtışa kadar. 

N ıı;.rı ... l me..ai saGtları için A:ad "'.1. ..,_c...çı :eı·e yaptırıJ.ac.ık ı§in n.a-
1.l"·Y.otır..e J>-Oft~ 7J iıur\.lştan 110 k:.!nl~a iı:adar 

c) 12 y~=:ın 16 yaşına tı<ıdar ~:an Mlrek ve kız çoclJ!k:;aı·a: 

NC)I'tJTial r.ıE_aı 

Ea.bile 65 kuru~. 
roat:iarı için çocuk ;~ırre saat ~ı ücre1ı.i he

• 
d) Tahınıil ve. tahliyt\ av'.u i~leri: 

Bu kabil lşle~de çahşanlara işon 

tan 170 k.uıı.ı~a k-adar. 

r) Fazla m~:ıi iicrPVfl!··: 

Jtiyetine göre 150 ·kuıruş.-

1;..oord.ntıı:\)'(.•n hı::yeti l;:-ı..a..: .t1e 1'abrikan1ın günde y:ıpacağJ. 3 
~ati .... fa J:- ~ 1 L·rr~!<.'"ın % 30 zammı il;lve edildikıtc noımal 

nif s : i]e 100--170 \u ~a '-dar ücret a1:1n bir işç:yc 150 den 
250 k:Jl'.l~ kadar. 75-110 ·-unı.şa ·k::ıdar ahın ~t· işçiye 110--
160 kıt'"~a !k.ad3.r, 65 lk.1..1>ı1ş a~a:n 1~y~ 95 kuı"~; 150-17-0 ku
.PJ. a k. aıar a:an i~(,·;ye 220-250 :ku:ı'U.§ ~ada: gi.Ul'd'el·~t ve;ilc
Ct.'ktır, 

3 - K<.ını.;Di \'eJ"1g1Jer i~ı!ı:!'e ::.:ı olrr~r.k üzere ü.crctlel\ !abt-iıka da
ıı::. taJi.n:ntnamesir:de yaz.ılı hllii.ümiere göre her 15 günde bir 
ödenir. 

4 - İşc-ı1c:·, yatacak yrrlı 1 rini lkendilet'l ttmin edt~er. 

6 - Talip olanlarıın. Büylı'iiercdn Büyfrkıdere - Bahç(~~öy yolı.l 
ıizcı-indekı Kibı"it Fabr~b.sı müdüriyetine nüfus tr.zkcrrleı·l ve 
a:tı .toto.ğrarla beraber müracaat ~trrır·lPri iJCtn olunur. 

Tesviyeci, Tornacı, Frezeci alınacak 

Dördüncü koşu Centilmen koşusu 
Üc; ve daha yukarı yaştaki ve sene zarfında k.:ı~ançlan· 2'50-0 lirs yı geçmiyen saikan İngiliz at ve 

1 
kısrak'arına m<ıJı-<ustur. İkramiye s 310 ihad:r. BoJindye 210. lkmci ye 75, üçüncüye 25 liradır. Mes.&-
fesi 2{)00 mdred ı 

l İlilıarnı Ayli:·ç Dandi 
2 'Do!<ıhr ~feroi Komis3j 

Öz.urn- . .: ;ı ~ mC't Aumaı:ı 
4 F·k•ct Ati: 
5 Avn: Aynagöz 

Beşinci 

9 
7 
7 
4 
4 

koşu 

7:! Sad Akson 
72 Dr. Seferof 
66 Özdrmır Atman 

64. Bnb.FonWangenhe»m 
62.5 Aziz Yener 

Üç ve daha yukan yaştakı sa fkan İngiliz at ve kısrakiarır.a ma Jısust.ur, 39Ô lira l:k>rarniyesi var-
dır. 1800 metre mesafe üzcı·jndcn yapılacaıktır. 

ı Prens Halim Hurnahatıın 
2 Fehm' Sismaroğlu Buket 
3 • • Demet 
4 Alıımet Atman Gonca 
5 Avni Aynagöz Yetiş 

6 Fey<ıi Elkaltıajlu K. Eseks 
7 Su<ıt Kara O~man Davalaciro 

4 
3 
3 
5 
4 
3 
3 

56,5 
5',5 
54.5 
52.5 
li0.5 
43,5 
45 

Horvart 
Bayram 
Şandn~ 

Filips 
Pola 
Zeki 
Şakir 

Altıncı koşu Handikap 
,.,....,.:ı.ı...,.-. reel :m:ltur. 300-~ ~ ·esi v.aı-,, 1 Dört \·e da. a nırnn a rnfil:an ,.,,..,.., 

! da. Blrineiye 225 ikincif\·~ 55, üç ifr.cJ.:iye 20 Üradır metredir. 
ı All E:rsa n. Tomurcuk 

?ıfosa·f<'si ıeoo 
6 63 

60 
63 
56 
55 
54 
53 
52 
50 
48 

Bayram 
Davut 
A.bmet 
Reşaf 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IQ 

Muammer Mü<li 
Felmıiı Vural 
.isma'l Tck\e. 
Mustafa Turgut 
Şemsettn Tanak 
Şe\iket Kır;güt 

Zekiye Aydemir 
Neziıı.· Temizer 
Kfı.z>m Darca 

Bora· 
Tarzan 
Tuna 
Sevim 8 
Ba~ıtiyar 

Kuruş 
K. Bi!iı.1 

6 
4 
5 
5 

13 
4 
4 
4 
7 

J3aJıa1 

Zeki 
Horvart 
Hasan 
Cailllal 
Rıdvan 

Bu haftaki koşularda 
bahiste 2, 4, 

çifte 1 • bahis 
koşular 6 ıncı 

5 • b ikilı ı, 3 • 4, 
·üzerinedir 

Yeşilay gençlik şubes ıılstanbul üçüncü icra memurluğundan 
UIDUml katıp !j ğindCD ". Bi- oleroğın U,m.oll çln h, czı di'·n naraya çf\-iln:.c. 'ne "'11'11' verilen C'V 

Ctn1~YL'i•ınlz, TU·ıkce - Edebiyat, 
Fizik, Khrışa, Riy.ır.;Y", T«büyc, İn
gilizcı', itoly.ıı.:r'l!ca. derıslııı·ind-cn Ey
lül dcv!'esıi.· Untihaıı.loJ·•ııa gırr•ce-k: 

a.ı"k.acl<:.~1.ır için thazı:·'ama ku·-s!fı.r·ı' 
açmaktadır. 

Bu kurslara. ;ştir~k elı:11, k i~tı yen 
lise ve orta o:.;.ul'lu :ıı~ada~arın, 

,.~~ya.-·nın bıir"1ei r.çlrl;. artiırn:a i!ı• fat·ş1 m.rıhc.ız T\ bulunduğu. Bcyoığlunda 

Harb:ycde Hartıi.ye m<'ktc-bı lokant:as1 kJ.r~ısında e~ki Bı d~;etbin yı·ni 17 No. 

lu Yüc.el apr:r'tımıanınıda 418/942 salı gu11ü sa.ıt 9,30 da yapılac.Jklı'I". Birır. .. 
cı açık art~ı~"ln~da m.a!b::'u2·1.1n kıymet.i No 75 jnl bulmadığı. tuk<Hrde 11/8/94~ 

saıl gDn·~ 2ynı yf:>'rd-e aynı :-11a~t,l iJdı~ · ac-ık arttıı'r;ı<l."l yap laccığı ilf.tn olu-

mı (7990) 

Kibr ma r-ôcn daırrlerde yeya fabrika t...ı.n r•hanıesınd<' rruıkinist ikişer fotıoğrafl<ı 'bir' ikiı:', en g~ç 
vı'" n1ak. t m ıa\ n cıla':'"ak ça]ışn·ak iiz• re b"ı·i.nei sun! t~viyrıci, t01·- 1/agı· t~'19t2 gjı:.ü akşarnına ka- DİKKAT n~ıcı ve t--r..,, ye lht ~aç- vardır. Fabrikad yi!pıiaca[.( imtihan neticrısin dar cs:ı:1::ı•cı· Şahinp ... otı•li No. 

ı.;~4.el·ect·>A c-r:ı ehiıyl•te gön• ınaaş veya ~aat ba ticretle 'İ 't yi.n 61)• <le:~i cem:~·e n-Cıı"<tl'Zh1e &.at 
ih et*~ Tı}ıp -0]a'1lar:ıın vesa;kile bir::rcte Büyü dPI'•' l~';ı K:IJtit ı 5-ı:ı fı.. a~ında {h ">C · ) .ilı'Cı.cG1at 

F b"""!\K.<:t. t n u ı iveinc müraca._...,·arı ilfın vlunur ı p,dl''rt·k kcıyıt <Jl1ırrn eları rica olu-

" • • lıdl. mlmili!SllIIZllll!lm-,jJ nur. 

16/7 /942 tarihinden itibar en ga:.etemizde ne~rcdile
cek bilumum ticari ilanları doğrudan doğruya kabul 
etmeğe ba§ladığımız gibi Ankara' caddesinde Kahra
manzade hanındaki ilancılık şirketi vasıtasile de al· 
maktayız. Devamlı ve büyük ilanlar için hutusi tari
fe tatbik edilmektedir. Sayın müşterilerimize bildiri· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

· Sam· karısın ... , buka 1._.;;n için1 
çekerek: 

- Sahi güzel b.r mahluk om
ma, alL tam.fı hayvan! diye dil· 

şün iiıyord u, 
- Arıasıra ziyaret:me müsaa

<lc eder m!s5niz? 

G€nç kad.n ecvap \"ern1€<li. 

1'i akleden: 
Muammer Alatur ·DE Tefrika No. 

( 47) 
Bu kadına b»ş.ı yüreğinde Sev
danın zcNe in· duymuyordu. 
Haföuki eslkiden bu kızı ne ka
dar şiductle arzu etmişLi. 

Mi 11 i 
oyu ar Fa.kat ba .nı ha.fifçe cgd .. Yine 

dk dik SamJıin gözleı"nin :çi

ne !baktı. Fa kat bu bakışı ile Sa 
miyi değil, sarou baŞka bir çeh 
reyi -görüyor ve o.nu an~w gi.. 
b:yd., 

-4-
Sami, şimili Cihangirde yep· 

yeni. tertem'z bir apartımanın 

üç-üncü k.a·tmdıa oturuy0<<l'u. 

Aıpa.rtırnarun deni<e bakan iki. 
odası, bir g~niş sa:ı0nu ve yine 
okluloça geniş blr taraçası var
dı. İcap eder~e taraçarun kena
nna tenteler çekHırdi, A.!'ka so
ıkağa bakan daha dört be§ odası 
varclı. Burası bi.r apartımandan 
""Yade, bir Jdübe benziyordu. 

iBurada yalııw:lı.k insana uhrevi 
'bir şey gi<bi geliyor.du. Gerçi Sa
mi ~ı:ıartımanına dolup bcşanan 
bu k<ıl<ı'bafoktan pek o kadar 
hoşlanmıyordu. Fı<kat hayatının 
gidişi ve idaresi iç:n bunu bir fü 
zu ve zaruret tdi'iklki ediyordu. 
İçkiler içili~"Or, yemekler yeni
yor, kail:ıkahal~r çınhyw, bu ara 

da. da erteGL gün yap ılacak işler 
,fl(ir<iişülli~·O<du .Hayret bey a.r
ok kıl.tibiniın deği'l: de, 'ba!j mü
şavirinin diyelim, bu yeni apar
ıtıımarundan çok memnun ol

muştu. O da karargii.hlllı bura
ya kurduğu için, uzalruın, ya
kından bütün ahlbaplan ,§'irket
i.ş:, aı.akaSl olanlar daha zi!Y"ade 

burada Wı\'.)a'lmağ> tercih ed.i
yaı'lardı. 

Hayret b~y n bu apartmıan
dan lıoşkı·nanası hayli g.orip sa
yılı.rdı, 

Bu eve deYam edenlerin çoğu 
kolayca para kazanmağa al1şmış 

birbiri-erini tuba'll >insanlardı. 

Hepsi de i.Jtiiat gönmeMen, daJ,. 
lknvuJkfoJq\an, efüerindeli kud
reti göst<'l1mektıen tıı0§1anan, 

rıe<vk alan insanlaroı. 

Sami de bu sayede şJ:rlketıten 
maaşının anınldığmı görmüştıü. 
Aynca yaptığı işlerden dolayı. 
şuradan üç yü7, buradan beş 
yii2 liı-a kazandw da S}k sık va
ki o1.uyordu. 

iBu suretle de ge'11iŞ, nıülk.eJ!lef 
bir a.pa:rtırn an t u lm uş, eşı:m, 
dostunu, büyüklerini kendi sa
ibnlar.ında kabul edebilecek bir 
varıiyetc gelmişti. Münasebetlle
riııin QeTÇevesi de giü~e geniş 
li·yordu. Şimdi anlııyordu ki, mu 

vaffalti!)'et uzakıtan bakıldığı za
m;m, tafü br rüya g'lbid·i.r. Fakıa.t 
ibir defa içine girilince, o sihid·i 
ıoel\l'ki kalmııyan bir şey ... 

Saminin ka.-şısında Cemile, 
lGaııJbanın aıırdınlathğı beyıı.: !ıi:r 
kanapeye y.arı uzanmış, oturu
yordu. Çıpl.ak beyaz kol!arı·, mev 
2un vücudü, ağır hareketlerile 
şimtl; hakikaten çok güe.el bir 
ik:adm -0lrııuş;1.u. 

Halta şirnai karısını kendi 
manevi bikes1'ğinden mes'ul bi
le turuyocdu. 
İnsan tam gen<;>liğinde, o a· 

t.eşli zama•nlarında kalbi b;r gün 
gıda'1nı alınca, az çok kendinde 
deruni 'bir rnuva~ene russediyor 
dlu. Fakat şimdi öyle mi'! Şimd; 
her şey hesaıba, menfaate, ide.
:N!Ye dla(Yaneyordu. Evet, para 
'kaun.rrıtyw ıd!eğil'do anııma, si
nirler daima teyakkuz halinde 
buJmııınağa meclburdur. Bu da in 
sana ıbünyefilni v~lk.tinden evve~ 
yıpratıcı bi·r şeydi. Sadece ki
min dbst, kimin diişman olli'uğu
nu bilmemek bile, devamlı bi:ıı 
(Daha var) 

unırn42 cnıA 

7.30 Progra.1n ve ırııem. sa,ht &.i) arL 

7,32 Vi.ccdunıau çalışt.ırolım. 

714.0 AjJns bJb(• lt:ri, 

7,55 ~üzik 

8,35 :E\ ın saati, 

12,30 Pı'QgNIJn ve rr.ero. s:ı.t ıey<ırt. 

12,33 !il,.,.; .. Şaı~, ar 
12145 Ajans hoııbl'Tlfzi. 

13,:ıo Mü:ıiıc Şarkılar. 

18,00 Pı ,,gram ve roıem. "''\ &,YQ!1. 

18,03 Müz.i:k • lnce 6'J.Z taıllı 

18,40 Mlla.ilt: 
19,00 

19,IS 

19,3-0 

19,4.ô 

Kon~. 

MW:;k 

Meno eıı<el ..... ı &.y•n n A
ıaıı. ıı...ıı, rlen. 
M(Wık: K!,l;; türk mu>'ii· 

Festivali 
14 - 22 Ağmtos 

Biletler Milli Piyango gişele
ri.le F5lival yapılacak ga1ino • 
larc!a satılmalotııdır. 

Her türlü i:zalıa t için, TeJ. 2334.0 

20,15 Radyo a~zetl'si. 

21.1,45 l\IÜ•ik: 

21.00 Ziraat 1.ak.-vi~ 

21,10 Temsil. 

~.00 Müzik: 

22,30 , ıerr.leket .... ı ayar:, AJ•nd 
bJ.be~cri ,·c Borsalar. 
Y•r'r,iı> pce>gı-e.m ve kaP&nll-


