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Maltepe Ve Kuleli 
Askeri Liselerinde 
Dün iki 1 ören Yapıldı 
SARAÇOGLU J 

KABiNESi 
Bır memleket cvlrıdının olumu ile 
hasıl olan acıyl, bir d igerinln ayni 
vaz.ıfe bnşınd ki basımları bize u
nutturmalıdır. Hem öyle bir ölçü
de ki, hiçbir acı, buyük ve bahti
yar TiırkJyenJn adım adım vucut 
bulmasına engel olmamahdtr, E
bedi ve hfıklın hakikat, biiyiik \'e 
bahtiyar Turklyenin yaratılmakta 

olduğu ve mutlakn ynratılacağıdır. 
İ5te Sarncoglu, kendindı- mevcut 
bJidlğimiz bütün kıymetleriyle te- 1 
cchhüz. ederek. çetın, bilyük ve ş~
rcm yeni vazifesinin bnşma bu 
parola alttnd:ı çağrılmış b lunu-
Yor. J J -ıG.'""'M ~ı, 

l) Bürhan BELGE 

Milli Şef, kararını sür'atle 
vererek, yeni kabinenin 

teşkiline Şükrü Saraçoğluyu me
l'nur etti. Belliydi ki, kararın 
sür'atli olmasına, ehemmiyet ve. 
rilmişti. Bununla, memlekette 
k~rulu ve saat gibi işliyen bir 
llızamın mevcut olduğu gösteril
l'nek isteniyordu. Bu gösteriye, 
dışarıdaki ve içerideki maksatlı 
~ahmin dalgalarını kırmak için, 
ihtiyaç vardı. Hayat zira, ger

Mezun 
Harp 

Olan Yüzlerce Genç 
iltihak Etti Okuluna 

Milli Mücadelede lnönünün Garp Cephesi 
Karargahı Olan Akşehir Belediye Binası 

Önündeki Tören Heyecanlı Oldu -11 Akşehir, 12 CA.A.) - Maltepe 
~keri lises~ mezuniyet töreni bu 
gun Akşehırde yapılmı~ ve yüz
lerce genç Harp Okuluna geçm :s. 
t
. ':> 
ır. 

Milli mücadele yıllarında Milli 
Şef İnönünün garp cephesi ka
rargahı olmak gibi tarihi hatıra. 
sı bulunan Akşehir belediye bı. 
nası önünde yapılan törene Js. 
tiklal Marşiyle başlanmışı me
zunlara kıymetli mükafatlar ve 
rilmiş, Okul komutanı Kurmay 
Yarbay Remzi Atasü genç mezun 
lara vazifelerini anlatan heye -
canlı bir nutuk söylemi~tlr. 

Komutan ezcümle demiştir ki: 

çeğin o derece peşindedir ki, baş. Çölde cereyan etmekte olH 
k: memleketlerde, vesile ,dü- ''mahdut" hareUtt.a üstünlüğü 
§uııce "Kral öldü, yaşasın kral" elinde tuttuiu bildirilen 

"Bu güzel törenimizi şu anda, 
kutsal hatıralar ve tarihi haki. 
katlerle ayrıca süslenmiş ve nur 
lanmış bulunduğunun elbette far 
kındasınız. Çünkü İstiklal sava
şında, Milli Şefimiz büyük lnö. 
nüye karargahlık yapan ve Türk 
ulusunun yüksek heyecan ve 
hatıralarını taşıyan şu mütevazı 
belediye binasının manevi huzu
nma. tiu1fötlu gemt ya;aınatt -
tayız. Talih ve tesadüfı.in bu bü. 
yük lütfuna minnet ve şükran 
hepimizin borcudur." 

d~tmesi mutad olduğu.-.üzare,.- ~ Ailclaialeck 
bızde de, daha doktor Refik Say 
damın öldüğü haberine iyice a
lışılamadan, herkesin dimağına 
"kim başvekil olacak?" sualini 
katmıştı. 

Fakat, Atatürkden boş kalan 
~eri biiyük bir azim ve irade 
ıle doldurarak, Türk milletinin 
tarih izindeki yürüyüşünün böy. :e bir sebeple dahi aksamıyaca
gını, aksamıya mezun bulunma
dı ığın1 bize ve cihana isbat eden 
nönü, hususi sartlar dahilinde 
~hur cdivermiŞ olan bu son hü. 
kurnet buhranında da, gerçeğin 
~uygularımız ve düşüncelerimiz-
e uzun müddet oynamasına mü.. 

Saade etmedi. Karannı, derhal 
;.erdi ve Saraçoğluyu, doktor Re. 
~~ Saydamdan boş kalan işin 
~~a dikti. 

B.u suretle, vatanın bu en ağır 
"~zilelerinden biri başında, 
'r.~rk milletinin ebedi varlığı dü
~~lecek olursa, sadece nöbet 
d~~irilmiş oldu. Ve şimdi, he
P~mızde hasıl olan his, gene, em. 
llıyettir. Millet ve devlet varlı
gtrruzın bütün safhalannda ve 
bütün tecellilerinde, Reisicümhu 
~uzun başlıca gayesi, bu var. 
lıgı istikrara götürmek suretiyle 
ona ve kendimize olan güveni 
artlrrmaktır. O her ~yi gören 
Ve ~imize kadar takip eden şef. 
kaUı fakat o nisbette de titiz na
~ll ile, bu müstesna insanın, di. 

AFRiKA CEPHESi 

El Alemeyn 
Garbında 
Muharebeler 

Dünde 
Devam Etti -

Kahire Tebliği, 2000 
Den Fazla Esir 

Alındığını Söylüyor 
Kahire, 12 CA.A.) - Ortaşark 

İngiliz tebliği: Aralarında Avus
tralyalı kuvvetleri de ihtiva eden 
kıtalarımız, bir gün evvel Telel'
isanın batısına doğru yaptıkları 
ilerlemede ele geçirilen düşman 
arazisindeki mevulerini 11 tem. 
muz günü sağlamlaştırmtşlardır. 
İki binden fazla esir alnımıstır. 
Birkaç top ve taşıt ele geçiril -
miş ve 18 tank tahrip edilmiştir. 
Merkez kesiminde silahlı kolla. 
~ De"·amı Sa. 2, Sii. fi 

Okul komutanı bundan sonra 
şu sözlerle talebesine son öğiit. 
lerini !\"ermiştir: 

l.?.r Devamı Sa. 2, Sü. 7 
o 

ATLANTIK 
KIYISINDA 

Almanlar 18 Ticaret 
Gemisi ile 3 Yelkenli 

Gemiyi Batırdı 
Berlin, 12 A.A.) - Alman or. 

dul.arı başkumandanlığının husu 
si tebliği: Alman denizaaıları 
Birleşik Amerikanın Atlantik kı
yıları açığında topyekun 116 bin 
tonilato tutarında 18 düşman ti. 
ca~t. gemisi batırmıştır. 7 bin 
t~nılatoluk başka bir gemi tor_ 
pılle hasara uğratılmış, ayrıca 
bu kayıplar, temmuz ayı başın
danberi Atlantik, Buz Okyano. 
su ve Akdenizde denizaltılarımız 
~af1!1~an batınum diışman ge. 
milennm sayısını 225.900 tonila
to tutarında 34 gemiye yükselt. 
mekte ve bütün cephelerdeki 
düşman malzeme ve iaşe müna
kaliı.tma ağır bir darbe teşkıl et
mektedir. 

SiYASi HALK 

ingilizler 
Mozambik 
Kanalı 

Üzerinde ---
Fransızlara Ait 
Olan Adaları 
İşgale Başladı --

GAZETESi 

Yichy, Bu Hareketi 
Protesto Ediyor 

DtlNYANIN .EN YÜKSEK SAA.rt 

.V4\CQERON 
c-ONSTANTMN 

Satı! yeri: Eminönü meydanı ARLON MAGAZASI 

Diego - Suarez "Madagaskar'' 
12 (A.A.) - "Röyter" Mozam. 
bik boğazındaki Mayotte Fran. 
sız adasının Britanya kuvvetl~
ri. ~r~fmdan işgali o derece bil
gılı hır tarzda tatbike konmuş.. 
tUI ki sahil telsiz postası bUe 
olduğu gibi ele g~miştir. Ko .. 
mando yani müşterek akrncı 
kuvvetler, Britanya bahriye si. 
lfıhendaz birlikleri ve doğu Af. 
rika askerleri tarafından yapılan 
baskının sür'at ve mükemmelli. 
ği sayesinde her türlü bo7.gun -
culuk hareketlerinin önüne ge
çilmiştir. 

Şark cephesinden resimlet: Alman askerleriı iı:gal edilen bir So\.·yet me\'zilnde 
mukavemet merkezlerini ara~tırıyor 

* (TAN: Mayottc adasr, Afrlkanın 
cenup doiu sahilinde ıeçenlerde 
lngllizler tarafından inal edilmi$ 
olan Madaıattkar adur ile Afrika 
kıtası arasındaki Mozambik kanalı 
tiı:erindC'dir. Ve Frant1ızlara ait 
Comoren takrm ıdalarınm en mü
himlerinden b1rini te~kll eder. Ka
nala hakim bir mevkide bulanması 
it ibariy!e bu takım adalann ıtrate
jilt ch-:-mmiveti •ardır.) 
Vichy prot~sto ediyor 

Vichy, 12 (A.A.l - Yarı res
mi olarak aşağıdaki not ne re • 
dilm~ 

IZfr Dennu Sa. Z, Sü. 4 

Danzig'e Bir 
Hava Akını 

İngilizler Bu Limanda 
Denizaltı Tezgahlarını 
Bombardıman Etti 

r - , , 
Saraçoğlu 1 

K b• • 1 
a ınesı ı 

Etrafında 

Londra Ve Berlinde 
Hararetli Tefsirler 
Devam Etmektedir --
Times Diyorki: 

• 
Tür k Bütaraflıijı 

1 

1 
Hem Arzu. Hem ı 

de Takdir Edaliyor 
Londra, 12 CA:A.) - Sarcı\oğ. 

lunun kabine reis\iğine tayinini 
müsait bir şekilde karşılıyan Ti
mes gazetesi, yeni başvekilin ,.a. 
tanseverliği ve kabiliyeti hak. 
kında vatandaşlanna tam bir iti
mat telkin edecek siyasi bir ma. 
ziye sahip olduğunu yazmakts • 

Alman Tayyareleri, 2 dırGazete, Şükrü Saraçoğlumtn 
lngiliz Muhribini Bahrdı siyasi hayatını belirttikten sonra 

Lo d 12 (AA) H cnyle,diyor: n ra, . . - ava ne- r-
zaretinin tebliği: Dünlcü cumar. "lı938 Belgrad konfe~ansmdan 
tesi akşamı ortalık kararmadan sonra Balkan devletlerı ~arıcıye 
Lancester tip.~nde bomba tayya- nazırları Saraçoğluy~ . dınle;nış 
releri~den m~r~kkep birkaç fjlo olsalardı D_le~ekeUerının mutte
Dantzıgde muhım bir denizaltı bit cephesını belki de muhafaza 
inşaat tezgahına taarruz etmlt- edebileceklerdi. Bu birlik bozul. 
tir. Taarruz bulutların füıtündP. duğu takdirde Balkan devletle. 
pek büyük bir yükseklikten Vft- rinin teker tek.er .istilaya uğn
pılmış, üs ve tezgahlar ağır bir ınaları ve haysiyet kırıcı muame. 
hücuma uğramıştır. lelere maruz kalmaları muload _ 

Hemen aynı zamanda baırkı derdi!' · 
bomba tayya.relerj pek alçaktan Aynı gazete Saraçoğlunun, 
uçmak suretıyle Folensburgda Türk • Almap muahede,,ınin im. 
bir inşaat tezgahına taaITuz et- zası ııralannda Alman dostluğu .. 
mişlerdir. Birkaç born•a kızak. nun l'ürk~e ile İngiltere arasın. 
tarın üstünde patlamıştır. da)d ahdi bağlan zara uğratmı-
Bombardıman servisine mf!n. yacağını a~ça tebarüz ettirmaş 

sup üç tayyaremiz giindüz yapı. olduğunu da kaydetmektedir. 
/2iJ"' Devamı Sa. 2, Sil. 1 ~ Devamı Sa 2. SG. 7 

ALMAN TEBLiGi SOVYEl· .TEBLiGi 

C~nupta Voronezd 
-o-

Rus Kıtaları Donu Geçe 
Fasılasız ı Alman 

Takip 
' 1. 

Ediliyor Kuvve ti er ---
Garbindeki 
Kuvvetleri 

ır Durum a 
--o-

-o-

Nehrin Şark Sahilind 
Çok Ağır Darbeler 

Maruz Tutuluyor ---
Orel de Neticesiz Rus Voronez Şehrinin iç 
Taarruzları Püskürtüldü Müdafaası Zorlanıyo 

Berlin, 12 (A.A.) - Alınan or. Moskova, 12 (A.A.) - SO\'V 
dulan başkumandanlığının teb. öğle tebligi: Dün gece kuvvcÜ 
liği: Şark cephesinin cenup ke. rimiz Voronez yakınlarında Ka 
siminde piyade türnenledne men temirovsk cevresinde Lisslc 
sup seyyar birlikler ve müfre. hanks kesiminde düşmanla ca 
zeler çekilmekte olan dü;ımanı pışmışl.ardır. Cephenin ba~k 
durmadan takip etmektedirler. kesimlerinde önemli hiçbir d 
Mevzii mukavemetler her taraf- ğışiklik olmamıştır. 
ta imha edilmiştir. Nehri geçe..rr Almanl.nr aqı 

Rostovda ve Kafkasya sahili· kayıplar ı·eriyor 
nin birkaç limanında aske~. ;c 1 Moskova, 12 (A.A.) - ~on 

l:!fJ'" DeYamı Sa. %, Su. 3 De\aını Sa. 2, Sıt. l 

Ruh Terbiyesi de Lazımdır . . . 
REFiK 
HALiD 
KARAY 

Bir yerde okUdum: uınsanıar tabiatin güllen 
dikeni musalU-t ettişinden slzlant?'lar. 

Halbuki ona teşekkür etmelldider; Diken üstiin 
de gül bitirdi d:ye·" Işte dunyayı kara ve penb 
gorenler ai'asın<laki fark budur; b«jdbin ve nık. 
bın adam birbirınden böyle aynlır; biri mise'e .. 
nın yalnız iyi, obüru ·kotu cihetini görür.~ 

b
:Yebiliriz ki, en buyük endişesi, 
aşta zaman olmak üzere bütün 

'tabiat müdahalelerine mukave -
tnet edecek, dayanıklı bir yurd 
:Yapısının inşasında, hiçbir nok. 
~ ve hiçbir kusur bırakmamak. 

M?Ietin ve devletin en çetin 
!~~ tabii bir şekilde, birbirini 
~kip etmelidir. Bir memleket 
evladının ölümü ile hasıl olan 
bClyı bir diğerinin aynı vazife 
ıt i§Uıdaki başarıları bize unut. 
durrn.alıdır. Hem, öyle bir ölçii
ti. e ki, hiçbir acı, büyük ve bah. 

At Yarışları .l-legecanlı Oldu 

kılde. sade bir taraftan görerek be4bin yaŞ1yana acımalıdır; za. 
rarı~dan sakınmalıdır. Fakat yine inr 'taraflı gorü~e nikbin y:ı... 
ştyan k1mse de zararsız sayılamaz; hek' şu zamanda nikbinhgın 
fazlası. hayal sukutuna sebep olac.oğı içın aıtsı tesir yapar, -:bek. 
lenenın tersi çıkınca insanın birdenbire ıçıni karartır, dunyayı 
başına yıkar. 

Yıne aynı yerde gözi.ııne ilişti: "Bedbin o adama derler ki 
güneşı yalnız gölge ~alan b:r fe). far,.,qer." Bu hal, karanltk 
görüşiin son haddidir; karamsayı bu raddeye vardıran şahıstan 
ne devlet ne de iş adı.mı çıkabilir; hatta . ~ylesı karı, koca, ar. 
kadaş, vatandaş, vatansever ae olamaz. Etrafa zehir saçan canlı 
bır 81.ettır; cemiyetın ve maneviyatın korunması için kargq9 .. 
lıJdı devirlerde, timarhanelik deliden zıyade onu göz ve tedavi 
alt.ına almak cemiyetin menfaati iktizasındandır. Zıia\ yine ras 
geldıgim bır yazıdan anladığıma gore yerf gelmeden ve luzumu 
olmadan kederlenen adam, boş yere kendısıni ve ettaflaktierı 
üzen bir ruh hastasından ba~a bır şey debıi.l<ilr. Fenası şu kı 
btdbinlik, nıkbınl.ikten daha çabuk sir.ay.et ettığı için salgın b r 
hal almasından korkınak lazım gelir ... Saadet, müıi m ini sırça. 
lardan orülmüş bir mozaiktir" diyene hak 'verırim, Keder taŞla
rından ehramlar vücude gelir; saadet mozaıklerınden niha:r.!t 
birgaç dıvar süslenebilır. Fakat .yıne de ustumuzu kaplıyan gam 
kubbesinın yaldızlarını surmelıyız ve pınlUlannı sezmclıyız. 

Yar Turkiyenin adrm adım YÜ. 

~Ut b~~~~ına, eng«:l olm~ah. 
ır. Buyük ve bahtıyar Turki . 

~eyi yarattıktan sonra yaşatmak, 
0 Ylesine güzel bir muraddır ki, 
hu.na ulaşıncıya kadar, çalışan 
~ bu işe kendilerini veren Türk 
~~tlan, yaptrklan vıtZife ne o. · 
~ olsun, Türk mnletlni tah.. 
tik eden iradenin diteil üzerin. 
de, ister istemez, sevgili bayta
~rnızın zamanla eskiyen ve es. 
.Yince yenisi ile değiştirilen be. 

tı gibidir. Ebedi ve hakim ha. 
itikat, büyuk ve bahtiyar Tür
ltiyenin yaratılmakta olduğu 
lıt IDutlaka yaratılacağıdır. 

Devamı Sa. 2, Sü. 4 

1 • 

Fenerde Atletizim Müsabakaları, Mda Deniz Yarıı,arı 

-i 

Çok kalallalak bu se;yircl 

Yapddı 

-

Goethe der ki: "İnsan her giın, hıç olmazsa hoş bir tiir.ku 
dinlemeli, güzel bir şiır okumalı, nefis bir tabloya bakmalı ve 
mi.mıkünse beş, on iyi söz söylemelidir.'' Beden terbiyesi gibı 
böyl~ bizi bir ruh terbiyesine ve idmanına da alıştırmak fay
dalıcbr, Zaten bütüa bu sözleri bir nok.bcya varmak için yaz. 
dım: Ar.kada§larımı~ her zamankinden fazla şu sırada iyi seç.
mem.i.ı ruh sıhhati bakımından lüzumludur. Fazla bedban ve 
fazla nikbin .. 'Y~r~.dılıŞlılan!an . çekininiz: Zira yediğim~ ekmesı 
bin kerpıç, oburu francela gıbi gosterır. Halbuki ne odur, ne 
budur; hatp zamanı ekmeğidir. En iyisi gerçeğı olduğu gıbı 
görmek, fa.kat bunu ruh kuvveti ve terbiyeaiyle güzelce haıme
debılmektir. 



1 O'LümDEN8ETERI 
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No. 74 
.a,a kaimtşnm: 
- Sen, gitmiyecek mlıjn? 
iiç umursamadı: 

- Ne mUouebet 1 Doktorla J&t'eıter 
lrtp !laracaklar ... Otelde, ölüm İ&te • 

"1em. Hem doiru dejH... Bir nefes 
1rdr 
GOıteri, birden ıotanl'f'trdi: 
- Arkadaş cünlerim de öyle .. Her 

·.Ü, bo$ Olü, deiildir. Paja da. bot a.. 
lıtm deil!di. Sık nefes, 1'1rım nefeı, 
·i.I nefes iken ka1I1le. cözliyle, eliyle, 
ıermafiyle ... 

Dul'dU. hasta haıtı rüldü: 
- Nasihat ed.yordur. 
Toz bulaımış el!eri.nl birbirine vur

u: 
- Evin icinde, bir "solak" vardı. 

'llC kadar olsa hatırlanır. Burada ona. 
ir patrik Jlhdi yaptırtırım . Oteldeki 
... kuyu temWcmek llzım .. O ıinıl ko
u, beni bofuyor .. . Aksi ribi yalnızım. 
t'msi tıb b.lFa olsaydı, bana, pek faz. 

a hir •e)'lcr hls&ettirmezdi, 
Sesi. dalcın!aşmıştı: 
- Semıitab lı:alfa, neredeyse ıelir. 

Jakalım, ne havadfsler1e S'e1ecelıt? Gün-. 
erce-, bunu dinliyecefim. 

Prenses Ner\ı:js. çok deiişik, pıır. 
rcı bir lı:01dındr. Geçirdifi sinir buh· 
anını gl.zlcm'.ye lüzum bile rörmüyor
!u. Oıtelik. alay ediyordu: 

- Mısırda o!saydık. bu matemin 
vkini çıkarırdık. Orada paıayı, her

cs tanır. Burada,, klmse tanımaz. Mı
ırda, büyük bir ruhani iyin yapbr
rdım, Eve nevhacerler cetirtlrdim. 

)rada ahbaplarım vardı, avunurdum .. 
· Jra da. b<tbaht oldum .• 

Göz kırptı: 

- Tahnit ettirir. Mıstta götUrebi.. 
.rdim ama. burada, uiraşacaiı.:ı., Top.

'ter çekmi'··· 
Parmak!annı birbirine ~cçirmi1, sı· 

.~yordu: 

- Bu günü, ba seccyi, n1111 ıe
rt"ceğim? 

Onun düşüncesini tuhaf buluyordu.~: 
- Boiaziçinde. bir kaı; cünlük bir 

lff'I tutun ... 
lşteksiz cüldü: . .. 
- O da kolay deiildir. Haı\.s pa
rlık Için •akit b7b1dilir. Ha'buki 

un, !'aat meselt.9i... Sonra. bir kişi 

'der de. nasıl kalırım? Semaltab 'k.al-
olsaydr, arkada hk ederdi. 

K <ırar •ermit &ibi durdu: 
- Alt katta, bo3 daire, oda var 

r.ı? 

Dücünrlüm. hahrladım: 
- Olacak sanıyorum. Hemen ba. 

zırlıyalım m1? 

Ya.zan: MAHMUT YESAR1 

- Ba seneki İstanbul seyahati size 
yan.madı. prensesi 
Kaşlarını çatarak ba$1Dt ifdi: 
- Zaten iyi baş!amadı kl .. Bir ah

babın, hiç yokken, hatırını kırdım .. 
Sonra, kihyı ile kavsa ettim .. Adam.. 
laruudan bir kaçını kovdum.. Mısır
dan çıkacatım sıralarda, terı bir ha~ 
•a eaiyordu. 

Yüzüme bön bön baktı: 
- lıtınbula gitmek için can atan, 

pap idl. Zavallı! Topraih çekmlıl •. 
Cesedi onun için Mınra cötürmüyo
rum. Mısır aııl memleketi delil ki .. 
Halep taraflarında adı kaleme celmez 
bir yerdir. Burada yatıın; daha iyi! 

İçi tızcündü, yorcundu: 
- İnsanların biltlin C\inleri birbiri· 

ne benziyecek dcii!ya,. Böylelerine de 
katlanacafız .. 

Sımarılı:hğrna ıılnlmıı clbiydL: 
- Otele dönelim, 
Arabaya dotru yürüyorduk: 
- Bu cece, bana, misafir ceJirs.iniz, 

dedi. 
- Peki, emredersiniz. Yemekten ev. 

Yel mJ. yemekten sonra mı? 
- Beraber yemek yeriz. 
- Ba1 üstüne. 
Otele döndüğümüz va.kit göze ç:ar

par bir deifşikl'.k görmedik. Yalnız, 
terastan bizi Ali N flz kaT$11amıstı: 

- Salona teırif buyarmar: mısınız? 
Prenses. sordu: 
- Mösyö Manoliki nerede' 
Ati Nafiz, k&!Jiy!e yukarı katı işaret 

etti: 
- Yukarda".: 
- Ne kadar zahmetse, gelip beni 

cörmesfnj söyler m=siniz? 
- Emredersini3. 
Ali Nafiz, hemen çekilmişti. Pren~ 

Se!ll, salonun nihayetindeki masaya o
turdu, barut da yer S"Öaterdi: 

- Buyurun, oturunu:ı 
c;ok ceçmemi,ti: Manoııkı geldi ı 

Onda afır bir hal vardı. Prensese yak. 
taşınca, derin bir saygı ite baş kesti. 
kolluklarını ok1aya okşaya düze!tiyor-
du: 

- Doktorlar görüştüm. Belediye 
doktorunu çağırdık. Bütün muamele!llİ
bitnıiıtir , Bur dan motörle kaldırdılar. 
Basınız saf olsun 

Prenses. baştan savma bir: 
-Te1ckkür cderirn. B"-vurdu .. 

(Devamı var) 

BUGüNKO PROGRAM 
Yine karar veremedi, elini havada 1.10 

,,..vurdu: 1.12 

Pro,ınm , .. , 
HaiMrler 
Orkeıtra 

B•hı •ıa1\ 
Provam 
Tdrk:Uler 
Haberler 

18.50 Pısıl Heyeti 
19.30 Hıberter 

7.40 ı 9.4.5 Kna11ymı 

- Sinirin faz!au da fazladır. Bir 7 ss 19 55 Ti.l rkd~r 
20. 15 Rıdyo Caıete,t, 
ıtı 45 Jlaftın1n nıarı 
;u .oo Zlraıt T•kYlm 
2J.JO $al'kılar 

ıccelik k.atl•nıcaiız. s.20 

Kendine l'Ü•eni)'orıdu söğıönü :si- 12·10 
J 2.13 

ıırmi!}ti: ı2.4s 21.30 Konu1ına 

- Manollki, antikalarla halıları kal. 13 oo Sı:ı Semaileri 
Proar•m 

21.45 M lhilr: ( Pt) 
22.30 Haberler dırsın. Odaları da havalandırırız. J ! ::~~ 

Onun 7ar,:.,mı baımak istedim: 
Dans orkeıtra 22.45 Kapanı f. 

IG~CE. .GE.L'-M HABE.RLER 1 
/ki Mahkumiyet 

~ldığı Bir Ton 
Bir Odacı 

Kömürü 
Hapse 

Başkasına Satan 
Mahkum Oldu 

Ankara, 12 (TAN) - Etlbank oda
cılanndan Ahmet Sönmez adında birJ 
Ankara. milli korunma mahkemesinde 
dün üç ay hapis ve 250 lira ıitr para 
cezasına çarptırılmııtır. 

Odacının auça, kendiıi için aldıiı 
bir ton kOmürü maden tetkik ve ara .. 
ma enstitüıU.nde calııaa. Polonya!ı bir 

Tunus'da Birçok Ha· 
ceri Semavi Düştü 

Yangınlar Çıkardı 
Tunus. 12 (A.A.) Şiddetli bir 

fırtına esnasında Beytaafer maden çe~ 
resine tızun ve ccniı pırlak isler hı
ra.kan cayet iri bir çok haceri seaıavi 
düımilt. yancmiar çıltmaıına, ıel gibi 
yafmurlar yağmaıına ve bu bölcedeki 
biıtün ekinle-rin harap olmasına ıebe
biyet vermi1tir. 

Danzig'e Hava Akını 
~ l:lir Baştarafı 1 incide 

lan bu hareketlerden dönmemiş. 
tir. 

* (TAN: Baltık denizinde kain baş-
lıca A1man limanlarından blri o-
1An Danzig'in fngiltereye mesafesi 
takriben 1200 kilometredir.) 

Alman Resmi Tebliği 
Berlin, 12 (A.A.) - "Tebliğ" 
!ngilterenin cenup sahilinde 

hafif muhaTebe tayyareleri bir 
düşman filosuna mensup iki 
muhribi batırmışlardır. 

Dfrn ıece Alınan bava kuvvetleri 
ailr çapta bombalarla İngilteronin 
fark aahilinde &trateJ!k hedeflere ta-
arruz etmişlerdir. .....,_ 

Dün ak.,am Flensburı şehrine karşı 
tesirsiz bir akın yapan İngiliz bomba 
•;ıyyareleri Pazar ı~i Danzlı a· 
r:ıztsi lir.erine de akın ttmifllerdir. 
"'l1nJ{m ve in~l13.k bombaları Dan
%. «'de ikametıMı ~mtlerinde mıddi 
haSRrlara sehep olmuştur. Yıktlan bir 
tın~nede bjTcok çocuk ölmlistUr. Hü
nım rMn uçaklardan 4 il düşrül -
mü~-t.iir. 

mtihendise satmasıdır. 
Bundan bıtka Saman pazarında Gü ... 

neş maiazaıt sahibi Hul,si de, Yer\i.. 
Mallara ait patiskalan fazla fiyatla 
sattıir için be3 ay b..ıpse ve 200 lira 
para cezasına çarpnrılmışlır. Ayrıca 
üç ay dükkiru kapanacak ve malları 

muaadere edi?ecektir. 

Bir isveç Gemisi 
Daha Balhkta 

Torpillendi 
Stokholm. 12 (A.A.) - 5600 tonlll

tolak motörlü bir İsveç cemisi, dal# 
mıe: vaziyette bir denizaltı tarafından 
torpillenmiş ve batın1şllr. Refakat kuv
•eUeri, deniz:ıltıya hücum t"tmişlerd1r. 

J sveç ısrar ediyor 
Stokholm. 12 (A.AJ - Son günler. 

de İsveç kara sutınnda vukubulan tor· 
plllenme had1selerindcn Sovyet deniz 
ılblannrn mesut olmadıiı hakkında, 
Sovyet iıtihbarat ajansının neırettiil 
demeç üzerine İıveç hariciye nazırhiı 
tarafından bir tebliğ neşredilmlştir. 
Bunda iki İsveç gemisinin torpll1enme.. 
sinde lr:ul!anılan torpillerin Rus imi· 
lAtından olduğunu cösteren işaretler 
laşıdıiı kaydedilmekte ve "bu hal ta. 
veç tarafıı.zhiının Sovyet denlzalbları 
tarafından ihlll edildifini iıb•t etmek.. 
tedir. Den.ilmektedir. Bu hadiseleri ay
dınlatmalı: ve ilerde tckrarlanmalanna 
mani olmak üzere diplomatik cörü1me. 
ler yapılmaktadır. 

Amerika ile Çekoslovakya 
ve Norveç arasında 

anlaşmalar 
Vaıinırton, 12 (A.A.) - Birleıik 

Amerika hariciye nazırlıiı Hür Norveç 
ve Cekoslovakya hükO.metlerinln Amc. 
rika Ue ödilnç verme ve klra1ama an
laşmaları tmza ettiklerini bildirmiştir. 
Anlaşmaları Blrlefik Amerika namına 
M. Corde!l Hun imzalam1ft1r. 

Anla1ma1ar1 harp müddetince kar1L 
hkh yardım ve harp ıonrasında. de· 
vamh bir barış esasına dayanan libe
ral, ticari •e iktr~ad; prrnsiplere ait 
htiktimleri ihtiva etmektedir. 

TA1'1 

Dnkü Af Yarışları v_aş Sebze 
Fıyatları 

Yaplldı Fenerde Atletizm, Moda Deniz Yarışları 
Farklı Satışların İstanbul at yarıılarının birinci haf .. 

t.. koşuları dün şimdi7e kadar ıörfil. 
memiş derecede büyi'!ıt bir kalıbahlr: a.. 
nünde Veliefendi kotu yerinde yapıı. 
mıştır Koşuların netice!eri şunlardır: 

Birinci koşu; Uç yaşında yerli ya. 
nm kan lnıiliz tayları araıındı; me
safesi 1200 metreydJ. Koıa Fuat Ka
raosman ahırının kolay bir callblyeUy. 
le bitti. l - Meneviş, 2 - Tiryaki, 
3 - Acar. Milıterek bahJs 100, 100, 
160 kuruı. 

İkinci koıa: Uç ve daha yukan ya• 
takı haliı lı:ın lne;ilfzler ıraaında; mt .. 
safesi 1600 metreydi. Bu kotu biç u
mulmadık bir netice verdi Favori ad. 
dedllen Umacı, şimdiye lr:İdar hiç bJr 
muvaffaltıyetl dahi olmıyan Senlı:ızın 

da arkasında üçüncü ve sonuncu oldu. 
1 - Humahatun, 2 - Şcnkız, 3 -
Umacı, Müışterelı: bahis 300, ikili ba. 
hlı 1600 kuru,. 

Üçüncü koşu: Dört ve daha yukarı 
}'a$talr:i saf kın ıraplar ıraaında; m~ 
safesi 1400 metreydi. Kotu beyecanh 
oldu. 1000 metre önde ciden Yükselin 
ayait sakaUandı, Tuna kolayca Ju. 
zandı. 1 - Tuna, 2 - Sevim, 3 -
Tarzan. Müşterek bahlı 325, 150, 200, 
ikili bahiı 700 ve ikinci üçüncü koşular 
üzerindeki ı;ifte bahis 1100 kurut. 

Vellefendi koşu yerinde yanşlan takip eden seyirciler 

rahim (Kadıköy Hall<cvi) 5.18, ikinci\ Atletizm birincüikleri 
Vedat (Beykoz) üçüncü Osman İstanbul atletıımı birinc!llill müaa-

Tek çifte Bayanlar Birinci Gala- bakaları dün öğleden sonra Fener -
tasaray, ikinci Fener, üçüncü Gala - bahçe stadında yapılmştır. Az bir 
tasar ay. ıeyirci kalabalığı önünde yapılan bu 

Su kayağı müsabakası: Birinci de- I mübakalar ?Uetlerin kJOpleriyle olan 
niztlcaret mektebi Ü(tlncü ımı.t t- rabttaları bır tilrlU zaptu rapta so
kincf deniz ticaret' ekteb" b" · '. _ kulmadığı için puans,z olarak yapıl-m ı ırıncı sı 001 .......... •t b. . . . 1 nrf, üçüncü deniz ticaret mektebi t- mı.s_ ve . '6~,,.e aı ır ışın ıy ce or
kinci sınlt g.anıze edılememesi yüzünden klüp i

lki çi~ erkekler: Birin<:i Taksim tıbarlyle İstanbul birincisi tayin ~-
9.9, ikinci Galatasaray, üçüncü Fe _ lem.emiştir. Milsabakılarda Recebın 
nerbahce sekız yüzde Rıza Maksudu, 400 de de 

• Remziyi geç:e.rek birinci. olması günün 
Beş çltle filikalar: Birinci deniz t!- sürprizi olmuştur. 

caret mektebi ikinci !lmıf, ikinci de
niz. ticaret mektebi üçüncü sınıf, fi ... 
cüncü denlz ticaret mektebi birjnci 

Milsabakalara Zonguldak atletleri 
de iştirak etmiştir 

Sebebi Araştırılıyor 
Son &ünlerde şehre muhtelli bölııe

lerden kOlltyetli miktarda yaş sebze 

1 

celmektedlr. Şehrir. baıı yerlerinde 
seyyar satıcılar ve sebzeci dükkAnla
t1nda ucuza aattlan sebzelere bazı 

1 
semtlerde peıt yüksek fiyat istenmesi 
alftkaltlarm nazan dikkatini çelttniı ... 
tir. Fiyat Milrakabe ve Belediye me
murları kontrollere başlamıtlırdır. 
Satıslarda geçen sene Fiyat Müraka
be Komisyonunc,a tesbit edilen kA.r 
hadlerf esas tutulacaktır. 

Di!:er taraftan bazı kıbzımallarin 
fatura vermedikleri yolunda da baı:ı 
iddialar ileri silrülmektedir. Fatura
sız. sebı:e sattŞı yapanlar hakkında da 
Milll Korunma kanununa göre taki
bat yapılacaktır. 

istanbu Semti 
Kaldı 

Dün 
Susuz 

D!ln sabah ehir dışındaki terkos 
ana borularınd1'n bir. patlamış ve bu 
rüzden İstanbul semtirde birçok yer
ler susuz kalmı~ır. Bu susuzluktan 
bilhA!llSB yüksek semtler mUteesslr ol
muştur. Sular tdaresl patlıyan boru
nun tamiri için mahalline tamtr ekip
leri göndermiştir. Halk semtlerindeki 
bazı ('e'tmelerden su tedarlkJ mecbu
riyetinde kaimi$ v.e bu sebeple de 
ceşmelerln öniinde kalebaltk birik ... 
miştir. Son aylar zarfında bu l(ibi a
rızaların sık sık vulrua gelmekte ol
ması şikftyetlerl arttırmaktadır. 

Dördüncü koşu: Uç ve daha yukan 
Y•tta hallı kan İncilbler ırasında. 
mesafesi 1800 metreydi. Dandi kolay 
bir ca!ibiyet kazandı, yalnız zaimaıı 
yo!da koparak düımüştii. Böylece hay. 
•anın üzerindeki ııkletten bir kilo kv 
dar eksilditi ve nizamnamede bu VL 

ziyettekl bir hayvanın 'k.osu harici ad
dedilmesi lizım geldiği halde tartı me
murları ve hakem heyeti bunun far
kında olmadılar. 1 - Dandl. 2 - öz. 
demir, 3 - Yavuz. Müşterek bahtı 
271 125. 125. iklll b•hls 400 kttrus. 
Beı!nci ko111: İki 111şmda halis kan sınıf. 

Elde edilen dereceleri bildiriyoruz: 
100 metre: Cezmi 11.5, Doğan, Sezai 
200 metre: Cezmi 23.7, Doğan, Hü-

Balkan bayrak: Birinci Fenerbah
ce taknnı. (Recf"p, Adnan, Sezai. 
Melih), !kinci Galatasaray (Rıza 
Maksut, Remzf, Gilner, Dolan), ü
çüncü Zonguldak. 

İngiliz tayları arasında, mesafesi 1000 fki çifte Baynnlar: Birinci Fener
metrcydi. Koşu Fehmi Simsaroi!u ahr. bahçe (Fitnat, Nezihe. Me-l"k) 4.fı<J, 
rının güzel bir calibiyetJyle bitmiştJr, ikinci Galattuaroy (Nazlı, Nimet, B('-

seyin. 

400 metre: Recep 52.9, Muıa!fer, 
Adnan. 

4Xl00 ve 4X400 yarıslart verilen 
bir kararla programdan çtkartlmıştır, 
Bu kararın ıııon dakikada verilmiş ol
ması son gilnlerdekt atletizm garibele 
nne birini daha ilAve etmiştir. Fin -
landa puan cetvelin,. göre, en Jyi 
derece yapan atlete verilecek kupayı 
Faik /'\nem almıştrr. 

1 - Destegül, 2 - Pulat, 3 - Varda. rin) 
Mü'!terek bahis 100. 100. 200 ik!ll ba

Beş çitte tillkalar: Birinci Devl .. t 
UmanJarı 10.56, jkincl Denb:yollart 

Tahlisiyeler: Birinci Anadolu 11 .4, 
ikinci Rumeli 11 8 

800 metre: Reoep 2.4.6. Ahmet. Rı
za Maksut, 

his 200 dördüncü ve beıinci koşolırda. 
ki çifte bahis 400 kuruş verdi . 

Deniz Yarışları 
Bir Temmuzda yapılacak jken ha

vanın muhalefeti yüzünden düne te
hir edilmiş olan deniz yarışları Mo
dada sahilleri dolduran kes.it bir ka
labalık önünde yapılmıştır. Davetli ... 
leri almak üzere, erkenden Modaya 
~elmiş bulunan Aksu ve Alemdar 
vapurlan da kAmllen dolmuştu. 

Yarı~lar dün fevkalfıde gQıet olmuş 
ve ıu sporları meraklılart olmıyanlar 
bile gayet güzel bir gün geçirmişler
dir. Su sporlan ajant Şazi Tezcan 
bu mü~abakaları terllf' ve başardığı 
lc:in !$ayanı tebrik.Ur. Alman net1ce -
leri bildiriyoruz: 

Tek çl!te: Birinci. Galatasaray 
10.23. ikinci Tal~lm, üçüncü BeYkoz. 

400 metre yüzme yarışı: Birinci İb-

:' ALMAN TEBLiGi 

Dört tek Bayanlar: Birinci Galata
~aray (Nazlı, Nimet. Nevin, Suzan, 
Suna), Jklnci Fenerbahçe (Melek, 
Fitnat, Nezihe, l\Iilzehher; J\.iilzeyyen) 

Ski Yarışt : Birinci K A z ı m 
(lise üçüncü sınıftan). ikinci Abdul· 
lah Özaslan (lise üçi.ıncil sınıftan). 

Dört tek erkekler: Birinci Taksim 
(Emin, Abdtit'rahman, Zeki, İsm[til, 
Emin) 8.10, ikinc; Galatasaray (Re
pt, Turgut. Ne.im, Pelro, Sol!). ü· 
çüncü Beykoz. 

Fener ekibi kOreili kırıldtıl:1 icin 
milsabakayı bitirememiştir. 
Beş çitte alamanalar: Birinci Go -

rikçe, Şakir Bayrak, ikinci Anadolu 
.Fener, üçüncü Rumeli Fener. 

1500 metre: Rue Makıut 4,20.7. 
lsmail, Ahmet. 

5000 m~tre: Hüseyin 16.20.5, Raif, 
Necmi. 

t 1 O mAnlalı: Faik 18.l, Merih. Sudi. 
Gülle: Jebağ 12.08, Bülent, Kara

malengo. 
Disk: Yavru 38.35. Cevat, Herzen-

cioğlu. 

Cirit: Kemal 52,60, Melih, Varak. 
Çekiç: Pamukoiflu 24.04, AlAattin, 

Jebag 
Yüksek: Güner 1.73, Allafkin, Jeba~ 
Uzun: Güner 6.85, Muzafftt, Vahit 
Üç adım: Selim 13.31 Karamalen-

go, Yavru. 
Sırtkla atlama: Muhittin 3.50, Ha

lit, Ziya. 

Tenis müsabakalan 
lstanbul, 12 (A.A.) - Misafir Al

man tenlscileri, son· m.O~abakalarmı 
bugün Taksim kortlarında yapmışlar
dır. A'lüsabakalar, seçkin bir meraklı 
kütlesi tarafından büyük bir alAka il• 
takip edilmiştir. 

Tek karşılaşmayı manıt Alınan te
nisı:ilerl yapmışlardır. Cok zevkli bir 
karşılaşmadan sonra Koch Dr. Egert'i 
7-5. 6-2, 6-2, 5-7 mqlOp etmiştir. 

Çift maçta Koch - Dr. Egert, Ha
•&n - Fehmi çiftini 8-0, 8-6, 6--1 
y<"nmişlerdir. 

Gece, misafir teniscUer şerefine 
Taksim gaz.inosundıı. bir ziyafet ve
rllmı,tir. 

~ Baştarafı ı incide ıt2if' Baştarnfı 1 incide l2if' Baştarafı 1 incirle 
strat.,jik hedefler bombalanmış • Birkaç gündenberi Comoren Kleist, Moskova - Rostof demir. 

tl2fj' Baştarafı 1 incide 
rımız ve topçularıınız dü,manla 
muharebeye tutuşmuşlardır. Ce. 
nup kesiminde seyyar kollarımız 
düşman faal.iyetinin az olduğu. 
nu bildirmişlerdir. 

lır. Fransız takım adalart gurupn - yolunun kilid yeri olan Voronez 
Voronezin şimali garbisinde dan Mayotu: adası radyo -. t".1- önünde Don nehrinı;len esas or· 

düşmanın kendini kurtarmak L graf merkezı muha_berelerım•ze dularmı geçirtmek gayretiyle 
çin yaptığı taarruzlar dün de hiç cevap vermemektedtr. Yabancı Rus cephesi kesimlerinden ve 
bir netice vtırmemiştir. Bu mu- J k~ynaklardan .. gelen haberlere Almanyadan acele takviye kıta. 
harebeler esnasında tayyarelerin gore, hfçbır mudaf":' v~sıtası ol- !arı getirtmektedir. Harkoftan 
de yardımiyle 63 düşman tankı mryan bu ada cebrı bır bas1t•na Alınan kıtaları bisikletlerle geı. 
tahrip edilmiştir. hedef olmuştur. . . mektedir. 

Buraya 2 temmuzda İngıltz Voronez batısında Timoçenko 

Düşman hava kuvvetlerinin 
ileri kıtalarımız üzerinde faaliye 
ti artmıştır. Marsa Matruhdaki 
hedefler tayyarelerimiz tar:ıfın
dan bombalanmış ve dört saat 
sonra hfıla devam ettiği görülen 
büyük bir yangın çıkarılmıştır. 
Bingaziye karşı muvaffakıyetli 
bir akın yapılmştr. 

Orelin şimal ve şimaU garbi. 
sindeki sahada düşman mühim 
miktarda piyade kuvvetleri ve 
tanklarla taarruzlannı tekrar et. 
miştir. Bu taarruzlar çetin mu
harebeler neticesinde tayyarele. 
rin yardımiyle geri püskü•tül 
müştür. 

Volkof cephesınde dü$man taarruz
lar! akim kalmış ve Bolşevikler bü
yük kayıplara utramı$lardlr. 

11 Temmuz gt.ini.l Sovyet hava kuv 
vetleri 74. tayyare kı.ıybetmişlerdit, 

6 tayyaremiz kayıptır. 

Don ve Donetz arasımla 
kalan Rus kuvvetleri 

Sovyet hududu, 12 (A.A.) - Ce -
nup cephesindeki vaziyet Donetı: ve 
Don nehirleri arasındaki ik.J muvızJ 

hatta halen hareket yapan Sovyet or
duları için buhranlı bir manzara ar
zetmektedir. 

Alman kaynaklarından alman ha -
berlere aöre, Alman ordusu ile müt
tefikleri Jelansk1a k11dar Don mec .. 
rasıru inmiye muva!.fak olmuş1ardtr, 
Bu durum, Oskol ile AJdar, Darkev 
ve Kalitva nehirleri yukart mecraları 
arasmda sıkışmış kalmı$ olan bütün 
Sovyet kuvvetlerini çok tehllkell bir 
vaziyete dOşürmektedir. 

Sovyet hatlan miltmıadlyen dolu
ya doi:ru reri basmakta ve Alman 
hava kuvvetlerınin yaptıkları keşif -
!ere göre, Sovyet hatlart cerlılnde hjç 
b!r takviye ltıta11nm yürüyüşte oldu
ğu &örOnmemektedir. Bu yollarda 
yaln!z sivil milltecl halkın teşkil et
tiği uzun kafilele.r müpJıede edil -
mektedir. 

Harko! cenup doil;uaundakl bUtün 
kesimde Sovyet ıerl hareketi bu is
tikamette yapılmaktadır. Don nehri
ne ulaşan Rus kuvvetleri nehri ceç
m_,,!n mümkün olmadJtmı 16rünce 
Donetz'e dolru kıvrılınakta ve Voro
şllovgrad - Rast.of hattına erlpnlye 
calısmaktadır. 

Eskol ile Don aruındak.J Ruılarm 
stkışık vaziyeti tari.f edilemJyecek lta .. 
dar ıü<:tür. Bu arada Alman ordula
rının Stallngrad istikametinde ıüratle 
Don nehri doiutrunda Heri hareketle
rine devam ettikleri söy!enm•ktedlr. 
Şimdi savaşta yerı! bir Rus s!IAhı 

daha peyda olmu~tur. Bu, bir rüzgclr 

k1talannm çıkarıldığı samlyor. durmadan tekrarlanan Alman 
F~a11sa hükumeti ?u. yeni teca- taarruzlarını püskürtmekte ve 
viiz':' ~!otesto etmıştıX:. şıddetli karşlıık taarruzlar yap-

Büyük Comoro, Anıouan, l\Io- maktadır. 
heli gibi bu takın adaların sayılı Bazı noktalarda AlmanJ.ıır Sov 
merkezlerinden gelen haberler. yet mevzilerinde gedikler açmış
buralarda durumun normal oldu !arsa da o kadar derin bir giriş 
ğunu göstermektedir. olmamıştır. Don nehrini geçen 

Almarı Resmi Tebliği 
Berlln, 12 (A.A.) - "Tebliğ" 

Mısırda El Alemeyn mevzii et.. 
rafındaki çetin muharebeler de.. 
vam etmektedir. Muharebe ve 
pike bomba tayyarelerinden mü
rekkep filolar ağır ve pek ağır 
çapta bombalarla lngiliz mevzi. 
!erine ve motörlü guruplara ta
arruı: etmişlerdir. Düşman ağlr 
hasarlara uğratılmıştır. Hava 
muharebelerinde Alman ve İtal
yan tayyareleri 14 düşman tay. 
yaresi düşürmüşlerdir. 

Saraçoğlu Kabinesi 
1:Ifr Baştarafı 1 incide 

İşte Saraçoğlu, kendinde mev
cut bildiğimiz bütün kıymetleri 
ile tecehhüz ederek, çetin, bü. 
yük ve şerefli yeni vazifesinin 
başına bu parola altmda çağrıl. 
mış bulunuyor. 
Saraçoğlu, büyük mektebin, 

yani "Atatürk - İnönü" mekte
binin mümtaz bir yetiştirmesi.. 
dir. Şeflerinin, arkadaşlarımn 
ve milletinin kendine bağladığı 
ümitler, ona her yeni vazife ve. 
rildikçe, büyük olmuştur. O da, 
bu ümitleri, her defasında haklı 
çıkarmıştır. 

Şimdi, başvekilimizdir. Mu. 
vaffak olsun, isteriz. 

siperi ile teçhiz edllmiı çok muka -
vlm iki çelllı: levhadan mürekkep 
lıelkln bir zaviye teklinde ıeını ba,ı
na bcnzlyen biçimdı:: ve düşman tank 
tann!n atış tesirlerini a•altabllen 40 
tonluk yeni bir tanktıT. 

Cenup c•pheslnde umumi b!r ı•· 
rileme zorunda kalan Sovyet bıt k:o ... 
mutanlıtının bütün ümitlerini ;ılmal
de Zuka! ordUIUDa bağladıll ıBrül -
melde ve Ruı komutanlJ#ırun ayni 
zamanda Katlcasyay: müdafaa için 
Stallnln Rostof ile Voli• arasında 
7apurdıtı kemer tahkimat hattına 
dayanmak lotediğl ıanılmaktadır. 

Karelide Sovyetkr iki 
tümenle taarruza geçti 

Londra, 12 (A.A.) - Fin!lnda racl
yoıu, Rusların Kareli berzahında iki 
tümenle taarruza ıectiklerint bu ak
şam bildirmiştir. Bu tümenleri hava 
kuvvetleri destelr:lt:mckte:vdf. 

Bütün taarrzların püskürtüldüiü söy 
lcnmektedir 

Alman kıtaları ağır darbeler ye. 
mektedir. 

Doiu kıyısında bir S"eçit yerinde, 
bir tümen piyade ve 100 kadar tan.. 
kın Alman ana kuvvetleriyle irtibatları 
kesilmittir, 

Kursk - Voroncz köıeıinin flmalin
de Almanlar, eıaı taarruza başladıkları 
ıırada hemen ayni zamanda Sovyet 
muvasala!annı keınUye te~ebbUs etmiş.. 
lerse de borada pilskürtülmüşler ve 
şimdi müdafaaya geçmiolerdir. Dilı
man bu keıimde ıiperler kazmakta, 
tankları sabit top mevzileri cibi kul-
lanmakta ve tıa.rruz edml Rus kuv. 
vetlerini durdurmak için ha•ı kuvvet
lerinin şiddetli bombardımanlarından 
iıtifade etmek iıtemektcdir. 

Voronez tehliude 

ltalgıuı Resmi Tebliği 
Roma. 12 (A.A.) - İtalyan tebliil: 

Dün düımanın El Alemeyn mevıii carp 
kesiminde tekrarlıdı.iı taarruzlarla 
başhyan çetin çarpıımaJar elin devam 
etmektedir. Düısmanın zırhlı kuvvtt. 
terle desteklenen baskısı durdurutmu1 

Moslr:ova, 12 (A.A.) - ••Rcuter": ve aiır tipte 12 İngiliz tankı tahrip 
Rus kuvvetleri, Voroneıı: şehri müdafaa 

olun.,'Tlu~tur. 
haUarmda inatla dayanmaktadırlar. Fa Hava kuvvetlerimiz düıman kıtala
kat bazı noktalarda •a.zlyet ciddidir. nnı bombalamak ve mitralyöz aletine 

Kızıl yıldız gazetesi, t<)yle diyor: tutmak suretiyle savaşlara faaliyetle 
'
1Rustar elin •ehrin müdafaa hatlarını tıtira.k etmiştir. Mihver avctları 14 
ellerinde tutuyorlar. Fakat Almanların 1nci!iz uçaiı düJilrmüşlerdir. 
derinliiine nüfuz edeblldiklerl yerler- Bir istasyon iRgal edildi 
de vaziyet vahimdi~. "'Y 

Sovyet 1. ebliği Londra. 12 (A.A.) - İncili• racJ. 
yosunun bildirdlfine 18re, İneillz kuv. 

Moıkova. 12 (A.A.) - Sovyet öjle vetleri 10 Temmuz cünU El Alemeyn 
tebllti eki! Almanlar, atrıhklan ka- bausına emiryolu üzerine Tel El Iza 
yıplarr hesaba katmakınZln Voronez: istasyonunu işgal etmişlerdir 
yalnnlarındalr:i prpıımaları taze ibtL A t al k tl • 
yat kunetlerl ıürmiyo dnam edi:yoı- VUIJ r ya uvve erı 

Londra, 12 (A.A.) - Awıtralya 
tar. Bir ketimde 19 Alman tanklyle 6 
top tahrip edilm!ı Ye 300 düıman 81• b&ıveldll M. Curtin orta prkta bu;a 
kerl öldilrülmilıtür. Baıka bir keıtm. nan, Avuıtralyalılann ıeneı:aı Auchı.n.. 
d 6 du 

•·- ü ~·~ı. leck in emri altıada harbettilderinl bıl-
e ç sman -rnıınınan p aa.,nu dirmi tir B k ı ""I h b" al 

me1l ııraıında 600 Alman. aıktrt ,.ok 
1 

ldı • ıı 11 er er c:o ar ıne •• 
edilmlıtlr. mıı ar r. 

Brianalr: cephesi unbunda tank ıa'f'l.r !!!!!!!l!!,..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,,..,,..!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

toplarMe mücehhez b!r ıtlvarl kıtaat 
5 Alman tankı tahrip ve lı!r piyade ııa. 
lüiünil kısmen yok etmiıtlr, 

En büyiik tank ve hava 
mulıarebesl 

Londra, 12 (A.A.) - Alman taarru
zu Rus cephesinde 3 istikamette yapıl 

maktadır. Cephenin a•anluiu 300 ki· 
lometredir. Zamanımızın en biiyük: 
tank •e ha•• çarpıımalın olmakta.. 
dır. 

Alman baskısı ıimdi Voronez üre
rfndedlr Kantemlrovka'nın vdlyeU de 
güçtür. · Moskova .. Rostof hattı iıe 
ıimdi kesilmiı bulunmaktadır. 

13 • 7 • 9.l2 

r- DiKKAT: -"\ 
Gizli Satılan Yağlar 

Meselesi 
Taır:ııdan pfyaamrza kUlllyetll 

mlktard• pamuk YilDı getlrllmlt'" 
tir. Bu yafiıa,. vuraunculuk su· 
ç:lyle cezalanclırıl•n eı,. f•brlka .. 
USrUn mahdır, Bu yaGlar latan .. 
bulda glzllden glzllye elden çı• 

karılıyor. HilkOmetln koydulu 
txamt fiyat 87,5 kuru9 iken yal· 
lar 120 kuru§tan ve huauıt ılm• 
aarlırın yardımlyle ••tıftyor. Ge• 
tlrllen Y•öfaP'ln miktarı yOz tona 
yakındır. Balıkpa7.annd• yerleı· 

mtı olan bu firmanın çok açıkgiSı: 
bir adamf var. Kendlalne mUra• 
cııt eden Türk ahcıtıra Y•D yok· 
tur. cevabını vererek, b•ft•n .... 
·vuyor. H•lbukl tatr•dan getfrl· 
len yağları., mlktan ve hangi 
konımentolarla geldlğl de ma!Om 
dur. Bu yı§lar ne oldu? 6atılmıı 
lae kimlere ve nasıl ıatıfdı? VDz 
ton• yaktn pamuk Y•ör, mevcut 
zeytlnyaDların• mı karııbrıfdı, 

yokıa bfr kıamı gl:ılenerek yeni 
bir vurgunculuk için fıraat mı 

koflanıyor? 

\...,,,,,,,, ... ,, ,,,,,,._/ 
Bir Hırsız Parka 25 
Altan Bilezik Gömmüş 

Ömer isminde 22 yaşlarında bir 
genç iki gün evvel çarşıda kuyum ... 
culara iki altın bilezik satarken si ... 
vil memurlar kendisinden şüphelen ... 
miıler ve tahkikatı derinleştirmişler
dir. Ömer bunları Erzurumdaki an .. 
nesinin satmak üzere verdiğini söy -
lemiş, zabıta da va:ıiyetl mehallinden 
sormuştur. Erruruın z.abıtası bir müd 
det evvel Hüsamettin adında bir ku
yumcunun dükkAnınrn soyulduğunu 
bildirmiş, bunun üzerine Ömer bu 
hırsızlığı kendisinin yaptığtnı itirafa 
mecbur kalmıştır. 

Ömer Erzurumda bir dereden ıe
cerek Hüsamettinir. dOkkAnma gir ... 
mis ve dört bin liralık altın blle:rik, 
küpe ve yüzük çalmtı;;tır. Ömer bun
ların ikisini Erzurumda satıp eline 
geçen para ile İstruıbula geimiı ve 
burada da bilezikleri birer tldşer sat ... 
mıya ba§lamıştır. Ömer biraz sıkıştı
rılınca ç:aldtğı ;ltm ve mücevherleri 
Gülhane parkında bir •ilacın dibine 
gömdüğünil itiraf etmiş. bunun üze
rine zabıta Ömerin gösterdlill yeri 
kazdırmca 20 kadar altın bilezikle ıl
hn küpeler ve yüzükler meydana 
çıkmlştır. Hırsız Erzuruma gönderi-
lecektlr. 

~~~~..-~~~-

VALİ BUGÖN GELİYOR 
Merhum Ba,vekil Dr. Relllc S~da

m1n cenazesi ite birlikte Aokaraya ait. 
m.iş olan Vali ve belediye reisi Dr. 
LQtfi Kırdarin bu ıabah ,ehrimbe dön .. 
meal beklenmektedir~ Vali, Anka.radakl 
ikameti esnasında şehrimizin iaıe ı .. 
leri etrafında da bazı temaslarda bu
lunmuş ve yCTti Ticaret Vckltl Behçet 
Uz'la görüşmüştür. 

Saraçoğlu Kabinesi 
Etrafında 
l:?f' Baştarafı 1 incide 

İran ve Suriye hadiselerinden son
ra Türkiyenin gerek Almanya aerek 
müttefikler karşısında ne kadar nazik 
bir vaziyete girdlftni beltrten Times 
ıa:retesi yazısına 3öyle devam etmek-
tedir: v. 

11Türkiymin itidali •e dUrüıtlüfU, 
devlet gem1ıinln müvazeneli bir rota 
takip etmesini temin eylem.iıtir. Tür· 
klyenin bitarıflriı hem ar.zu elilmek
te, hem de takdir edilmektedir. Türk
ler modem harbin dehsetlerini •e kom. 
tulannın ıstıraplarını çok iyi bildikleri 
için etranarını kasıp kavuran harbe 
elbette katılmak istemezler .• , 

Berlindeki mütalealtu 
Bertin, 12 (A.A.) - Sükr\I Sara• 

çoilunun Ba,vekilliğe tayini Berlin ıi .. 
yasi mahfil?erinde chemmJyetle belir. 
tilmektedir. Saraçoilu Berlinde1 Al
manya ile dostça münasebetler idame 
etmiş blr ıahsfyet olarak tanınma~ 
tadır. Türklyenin son ıenelerdeld si
yasetJ, yeni Başvekilin ,ahıını ıdıa ıu.. 
rette ballı bulunuyordu. 

Ankar• ıuikastçılannın muhakeme
si veıilesiy!e yapılan harici tqebbü1-
lere Türk:iyenin karşı koY?llaya muvaf. 
fak olmasında Saraçoflunun mühim 
rolü olduia Berllnde belirtilmektedir. 

Merasim 
l:tJT" Baştarafı 1 incide 

"Sevimli Harbiyeliler, bu mutlu ıün 
münasebetiyle son öğütlerimi ıtzlere 
şöylece hüllsa etmek iıterim: 

Her muvaffakıyet ve teklmültin, n... 
zire hayatındaki himıet ve mesuliyetf 
arttıracaftnı. dün llclvert elbiseli lise 
talebeleri iken, yarın bllki clbiıeli 
Harbiyeli olacaiınııı, ordu Ye mllletin 
en kuvvetli cilven kaynakları bulun
duiunuzu aala unutmayınız. :Aeıleii
niz ve vazifeniz Türk yurduna. kom
mak ve yükseltmek oldufuna cöre, ıc. 
refi kadar ehemmiyeti Je btiyijktil.r.,. 

Okul komutanının alkı&lar araıı~ 
da biten nutkundan sonra, mezunların 
birincisi Mehmet Yontar arlrada,ları 
adına mukabele ederek, denılıte ettik
leri vaellenin yülı:oekllflnl uıildrlk ol· 
duklarını bellrbnlt ve törme son ve· 
rllmlştir 

Kuleli Askeri Li8esinde 
Konya, 12 (A.A.) - Kaleli uker! 

lieeıiniıı 97 inci ,.ıdönümil mllnaaebe. 
tiyle bacün mektepte bfirik bir tö
ren yapılmııtır. Tören esnasında liıe. 
müdürü ıöyledif1 bir nutukla mektebtrı 
sanlı tan1ıinl yaıatmıt •e yine mezun 
olan gençlerden bir talebe buna mu. 
kabele etmi,tir. 

Tören cll,.el blr Ctçİt re!lmlyle bit· 
miı ve müıtakbe& ıa.ba7lanmız ahal 
tarahndan ıiddetle allnıtanmışttr. 
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T A N 
ABONE BKDELI 

TOrldye Ecnebi 
1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr, 
760 11 IS Ay 1800 • 
400 .. •" 100. 
150 ~ t • 100 • 

"dre1 deölştlrmek (25) lcuru,tur 

-• 
Şark 

Son 

Cephesindeki 

uharebeler 
Yazan: M. ANTEN 

Mısır cephesinde harekat ..on cün 
evvelki tahminlere uygun olmı

Yarak_ müttefiklerin teşebbtisü ile v 
lnüttefiklerin lehinde inkişaflar göste
rirken Sovyet cephesinde Almanlann 
tc~ebbüsü ile ve kızılordunun aleyhin· 
de olarak devam etmektedir. Son Al
ınan tebliği: Don nehrinin batısındaki 
taarruz esnasında kızı?ordunun büyük 
!ı ır mağlubiyete uğradığını %8 Haziran 
ıle 15 Temmuz arasında 88,689 esir ve 
&ayısız harp malzemesi iğtinam edil· 
diğini ve Don nehri üzerinde bir c;ok 
ltoprü baıılan kurulduğunu bUclimıek
lcdir. 

Alman tebliğinin blldirdlil bu mu. 
~affalnyetler artık kimseyi fazla he. 
YCQanlandırm::ınaktada-. Çünkü sim· 
diye kadar bir çok defalar imha edil· 
diği bi!dirilcn kızılordu Alman ordu
tıına hali afır kayıplar verdirmekte 
devam etmektedir. 

Faka~ ıurası da muhakkaktır ki Al
ınanıar verdikleri çok büyilk kayıpla· 
ta rağmen ehemmiyetli muvaffakıyet
ler kazanmışlar, Timoçenko ordusunun 
~aıiyetini güçleştirrniı;lcrdir. 

Askeri mUtehaıssnlara ıöre Alman 
taarruzlarının ilk hedefinin Sovyet?c. 
rin ıimal, merkez ve cenap kesimlerini 
birbirinden ayırmak ve büyük kızılo~ 
du kuvvctlcrinl çember içine atarak 
lltıha etmek suretiyle kızılordunun 
lllukavcmet kudretini kırmak. bundan 
Sonra bir taraftan Kafkas petrollerini 
tle geçirmek için, cenuba doğru sark
lttakla beraber tasarruf edilecek diğer 
\uvvetleri de garbe :ıcvk ederek açı!
tnası daha fazla gecikmlyeceği hisse
dilen ikinci cephe teşebbüsüne karşı 
~maktır. Zamanın artık tamamiyle 
~e muhakkak aurette nleyhlerinde i'· 
Cdlğine kanaat getiren ?e \kinci bir 
«ıı felilketl ile karşılaşmak istemlyen 
/\lınanlar. herne pahasına olursa ot 
~un kıı; gc!medcn evvel kızılorduyu 
arp dışı etmek için pek biiyÜk gaY" 

l'ctter snrfetmektcdir. B B. C . nin 
~oskovadaki h arp mubabirmin bildlr
dığine göre Don harbi, tarihin kaydet.. 
liei harplerin en mühimidir, Geçen ısc--
c ıark cephesinde ihtimal daha çok 

n.. kdarda asker çarpışmııtır, Fakat bu 
~fer bu kesime Almanlar akla sıcmı
,.~~ak derecede çok tank. tayyare ve 
dıı:cr motörlü vasıtalarla taarruz et
~tkte, kızılorda tarafından yok ed!
en tanklann ve askerlerin yerine, m~ 
~tnıadiyen yenilerini ~öndcrmekte ve 
. er ne pahasına o!ursa olsun Don neh· 
~ni aıarak bu sahaya hakim olmak is. 
erncı:tedirler. 

Vaziyet Ciddi 
N Gerek M,,kova ve gerek Londra ve 

1 
cvyork kaynaklarından gelen haber

ber vaziyetin dddi olduğu noktasında 
~ l?leşiyor, Kızılordunun Orcl'den Von 
t Oclc ordusunun sol cennhına yaptığı 
<laıytk Alman taıırruzunu henüz dur-
ııramamr tır F akat gerek bu tazyik 

~e Cttek cephedeD yapı!an taarruzlara 
arıı lnzılordunun göıterdili muka

;~ınet. Almanlara çok ağu :ıayiat ver· 
1rtnehtc ve taarruzun sliratioi azalt

~ktadır. Almanların kütle halinde 
,.. 0tı nchrinln öteki tarafına geçmek i· 
-ın " ti . . . b ır .. aptıkları gayre erın netıcesı, e& 
un CVVel aldıklarını i!ln ettikleri Vo

roneı şehrinin mukadderatını tayin 
tdccektir. 

A!rnanların bu taarruzlardan şimdi. 
Ye kadar müsbet olarak elde ettikleri 
~n ınühim kazanç Moskova - Rostof
n afkas dcmlryolunu kesmek olmuştur. 
lı: u ıurcUe Kafkas petrollerinin mer-
1!: ez Ve şimal ordulanna gitmesi .im· 
~nsıı bir hale gelmemekle beraber

:Uçleşccektir. Çünkü Kafkasyayı Mos
b ~aya, merkezi ve ıimali Rusyaya 

1 
aa!ıyan liiıphesiz daha uzun demiryol

darı vardır; bundan başka bu harpte 
) eınıryoUannın yanında nakliye kam· 
dıontan da mühim bir rol oynamakta· 

rlar. Diğer cihetten muhtelif ihtL 
~lcri evvelce hesap ederek tertibat 
S dıklarını hadiselerle isbat etmi~ o?an 
ti 0 "Yetlerin merkez ve §İmal cephcle
cı:in arkalarında ehemmiyetli mlkdar
> ve kolaylıkla tevzi edilecek vazi· 
ette silah, mühimmat, petrol ve iaşe 
~ddelcri stokları yapmı.ı olmaları da 

V\>eUc muhtemeldir, 
l"Jt:Stıgün kızılordu için en büyük teh-
21 c i:cniş çevrilme: hareketleriyle ağır 
~~at vererek mukavemet kudretini 

0 
Ybctınektir. Bunun içindir k1 kızıl 

tat'dtıııun, ihtiyat kuvvetlerini mukabi! 
.., arıııztar için saklıyarak düşman kuv
~tlcrinl tahrip ve yıpratma harbi 
bır~ğı ve elllstiki bir mukavem~e 
1 ~uk kuvvetlerin çember içine girmc
..,ctine mani olarak \lstlin düşman kııv· 
c tUcriyle ~arşılaştı~ y~~erde ricat 
,,,~k taktığlni takip ettıiı hlssolun· 
-.ılttadır 
ı ~u taktiğin neticesi, A!man kuvvet. 
bC?itüzı yorulup yıpranJığt .... ikın .. J cep 
c açıldığı zaman kendini gösterebilir, 

Düzcede yeni yollar 
~Üzce, 12 (A.A.) - Kazamız zen· 
"ıl ormanlarından geçen ve ma~cn 
t Brının bulunduğu yere giden Duz
~ c ~ Derdin ve Dcrlln orman yollan 
.:._n Botu valisi tarafından hük\imet 
t~~· Halkevl Ye belediye erkanı ve 
l.ctıxı~alabahk bir ~Ikın huzuru ile i~ 

1:.-e ntılmışor. 

l AN 

Güzel San'atlar Akademisinde rhim atclyesi.. 

"GÜZEL 
~ iNCi 

SANATLAR11 

YILDÖNÜMÜ 
AKADEMiSiNiN 
MÜNASEBETİLE : 

k d m·Na ılKuru du 
Bugün Nasıl Çalış yor? 
Akademi, Bir Çok Memleketlerin Her 
Bakımdan Sanat Hayatile Boy Ölçüşebilir 

11 temmuz cumartesi Gii. 
zel San'atlar Akademisinin 
kuruluşunun altmısıncı yıldö. 
nümiine rastlamaktaydı. Bu 
münasebetle o giin Aka<lcrni 
do parlak bir merasim Jıazır
lanmı~h. Fakat Dr. Refik Say 
damın vefatı dolayısiyle bu 
merasim geri kolnuştır. 

60 yıllık bir mazi~·c malik o. 
lan Giizel ~an'atlar Akademi. 
si. memleketimizin kültlir ve 
Giizel San'atlar hayatında ku. 
ruldıığu eündcnbcri glt~ikçe 
artan bir varlık göstermekte -
dir. Son yıllarda taınamiyle 
modern esa lara göre tan~im 
edilmiş olan Akademinin 60 
yıllık şerefli mazisi ve çok ve. 
rimli hali hakkında hu mnka. 
leden etraflı bir fikir edinebi
lirsiniz: 

Büyük bir sanat hareketinin yanm 
asrı a5an feyizli ömrüne şahit 

oluyoruz. Güzel Sanatlar Akademisi 
altmışıncı yı!dönilmünii kutlulııyor. 

Güzel Sanatlar Akademisi , Türk iı· 
tldadınm, Türk zevkinin, Türk aana
tının her ıı:ün biraı daha ınğlamlaııan 
muht~em bir libldesidir. Inkı!Aplarla 
dolu olan bu yarrm asırda o her gün 
biraz daha teklmüle dofru gitmiş. an
cak sanata ve sanatkara has olan bir 
istiğna ile her sahada mevcudiyetini 
belirtmiştir. 

r- Yazan: -'1 
' ULUNAY 1 
şekil veren hareket Üçüncü Selim za· 
manında Mühendishane mektebi ile 
Harbiyenin proıramları.oa resim der. 
sinin konulmu' olmasiyle başlar. Bu 
itibarla bize ilk ressamlarımızı veren 
bu iki aıkeri mekteptir. Harbiyede 
1254 te İspanyalı Şirans adında blr 
resim hocası vıtrmrs: sonralan bu vıt
zifeye Mösyö Kes adında bir Fransız 
ressamı tayin edilmiştir. En eski res
samlarımızdan o!nn Ferik İbrahim Pa
şa resme nıeraklı olan İkinci Mah· 
mud'ıın zamanında mühendishaneden 
çıkmış ve resim tahsilini bitirmek ü • 
zere 1251 de Viyanaya gönderllmiştir. 

İkinci Mahmudun ölümünden sonra 
İstanbula dönen bu zntın Sultan Me· 
cide reıim dersi verdiği hatta Padişa. 
hm bir de resmini yaptığı söylenir, 
Ondan sonra Ferik Tevfik Pa5a. ho. 
ca Abdurrahman Bey, Hüsnü Yusuf 
Bey, Servili Emin Bey, Seker lika1-ly
le anılan Ahmet A!i Paşa, Süleyman 
Seyit Bey, Osman Hamdi Bey, Osman 
Nuri Paşa, Hüseyin Zekai Paşa. 

Bu zatlar bizde Güzel Sanatlar mek
tebi açılmadan evvelki devreye aittir. 

"Sanayi -i- Nefise" adlı ilk Güzel 
Sanatlar mektebi atılmadan evvel 
Şeker Ahmet Paia da i!k ser&iYi ter
tip eylemiştir. 1293 senesi 17 Teşrin. 
evvelde bir mektep açılması hııkkın· 
daki teşebbüs sCTıldcn sonradrr • • • au mektebin hakikaten aı;ıhp açı!r 

madığına ve açıldıysa nerede 
bulunduğuna dair yapılan araıtırmalar 
orta}1a Beyoğlunda Kalyoncu kullu· 
ğunda bir "Resim dershanesi" çıka· 
rıyor. Hocası Mösyö Giyme adlı bir 
Fransız olan bu mektebin açı!ma ta. 
rlhi J 874 tür Başkııca resmi bir ma-

lU.mat edinilmediiine ıöre bura!nnın 
bir mektepten zlyade hususi bir .. 
tölyeden ibaret olduiu zannediliyor. 

Mektebin açılma tarihi Rus muha 
rebesinin, Pilevne muhasarasının en 
civcivli zamanına rasladıtı için bir l. 
rızaya uğramış olması da hatıra ge 
lir. 
Şimdi "Güzel Sanatlar Akademisi,, 

adıyla tanınan mektep lse (3 Mart 
1883) tarihinde açılmıştır. Mektebin 
tesisi ve açılmaııı dof rudan doğruya 
Hamdi Beyin esendir. 

Hamdi Bey 11 Eylul 1881 de milıe 
müdürlüi'üne tayin edilmiş, o esnada 
ticaret nazırı olan Köse Raif Paşa 
da Hamdi Beyin telkini ile mektebin 
atılmasında büyük himmet ve gayret 
sarfetmlştir. Derslere hemen baş!anıL 
dı. İlk kaydolunı;ı.n talebenin adedi 
yirmi kadarmış. 

1918 de mektep binasımn viranlı. 
ğından, atclyeler için tazım olan zl· 
yanın kafi olmamasından şikayet eden 
bazı ressamlar o zamanki maarif ne. 
ı:aretine müracaat ederek mektebin mü. 
r:e müdüriyetinden ayrrlmasınr istedi· 
ler. Bu arzu hak!ı görülerek mektep 
Cağaloğlunda bir binaya nakledilmiş 
ve kendi ba~mıı bir müdüriyrt tekllne 
konularak müdürlüğüne ressam Je
rom'un, Kurtuva'nın çıraklarından o. 
lan memleketimizin tanınmıs ressam
larından Hali! Pa§a tayin edilmi§tlr. 

Türk kadınlığının güzel unaUara 
intisabı o tarihte başlar. Kızlara mah
sus olarak açılan ınektcbln ilk kadın 
hocası ressam Mihri'dir-

İleriye doğru yürüyen her hamlenin 
hamisi olan Atatürk'ün hassas ruhu 
güze~ sanatlara karşı evveldenberi bü. 
yük bir alaka ile tarpıyordu , Atatürk 
!nktlabınm, güzel sanatların bir mil. 
Jetin varlığındaki önemli mevkii tak 
dir etmemesine iJ:llkan yoktu. 1926 da 
hükumet, senclerdenberi, kendi ,ere
fiyle mütenasip bir bina bile bulamr
yan müesseseye evve!i bina olarak bir 

r ~ l ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR ) 

Sandal Bedestancnda 
Halkın Aldatılmasının 
Önüne Geçilmelidir 

Müzayedede Füyat Artflranlann 

Kim Olduğu ilan Edilmelidir 

Koyun Yerine 

JKurban" 
Yazan: ULUNAY 

Ç oktanberi ke:ıdilerinden bah
scdilmfycn merkepler bak -

klncla dünkü gazetelerde acıklı bir 
haber okudum: hın.irde birkaç "nA· 
bekAr" civardan topladıkları eşekleri 
kesip koyun eti diye halka satıyor
larmış. "Bilfon,, un "sabırlı, taham
mülü çok, çalışkan, kanaatkftr ve ga
yet güzel g5zlü bır hayvan,, diye vns
fett.iğl bu zavallı m&hlükun biltün 
meziyeUerinin inkAr edildiği yetml -

Mezat baolıyor. 

Mez~;a.aaaatı. 

Ct1m!'klnh kııptdan 

iterlye kötlabalık bir 
giriş ve ttı-nis ~ıtlonun 
"ol tarafında topla· 

r .. -YAZAN:-, 

)2AID KESLER 1 

mal ;..4U•f mal: iac yormuş gfbi, bir de kesilip koyun gl
C""veıa bc:;;er U'":ll bJ ~ rnde bfliyEWıden ma.lırum 
be&cr iira, aruır...: blr hayvan yerine satılması do~ 
hr, sonı• a.rttnıhı at'nıacak. bir haldir, 

0111. Bir karyolanın ba,rnd:ı .. ın1z. E
linde mez;ıt k5.ğıtları ve ltötlı-m. mezar 
memuru. Sırtında keten &öml!!tl tel· 
m. 

- Evelll mezadd on alh lira. Kır· 
ml'tl yirmi lira, Esnaf rn:ıhdır, !lıttıyo 
rum. Sattynrum. satıyorum, . bade e. 
vellJ mezad l 6 lira .• , • 

- On a!tı buçuk 
- On yedi, · 
- On yedi bucuk. 
- On kuruş daha. 
- Yirmi de gibln, • 
- Yirmi, yirmi lira, yirmi, aatıyn. 

rum, satıyor11m, saatt... Sah bı. <::?al 
kıymetini buldu, veriyorum 

- Satma. kalıııı. • 
- On kuruş daha ... 
- Yirmi lira on kuruş, satıyorum, 

satıyorum. var mı arttıran.. Sahibi ı .. 
Mal kıymetini geçti, veriyorum, veri· 
yorum .. 

- Sat bakalım ... 
- Satıyorum. satıyorum. Yirmi lira 

on kuruş, var mı arttıran •. Satıyorum, 
saaaott ... 

- Sahibi! .. Satırorum •. 
Satı 

- Suaattt.,.. ton . ,,. 
sandal bedeatcni. belediyenin vak.. 

tiyle biiYük bir isabetle tesiı 
ettifi iyi ve faydalı müesseselerden 
biridir. Halk arasında adına -pek es
kiden kalma bir itiyatla diye!im. ıul. 
tan mezadı denilen aı;ık arttırma tim 
di burada yapılmaktadır. Güdülen malc. 
sat, aahcınm ve alıcının aldanmaması 
aldatılmaması, arayanın, aradıfı elde~ 
düsme malı kolayca bulabilme&!, bir 
ma!ın değer fiyatından aşatı ve ~eğer 
fiyabndan yüksek bir fiyaUa satılma· 
masıdır. Burada mütehassıs muham
minlcr mala kıyınet biçerler, o malın 
biçilen kıymetten aşağı fiyatla elden 
çıkmamasına çalısırlar ve eier mal 
biçilen kı)'llleti bUlamasaa satıcıdan 
mezat parası o!arak ,da bes para bile 
almazlar. 

Hülba, sandal bedesteni, l'ehlr haJ. 
kının zaruretti zamanlarda emniyetle 
gideblleceii bir alış veri, müessese
sidir. 

Oradaki belediye memurlan, mües
sesenin ıayesine uypn şekilde isleme
sine fevka!ide itina ederler, fakat bu 
itinaya raimen esnaf, bilhaıssa bit pa 
zan esnah öyle ustalıklar, öyle us. 
turaplu açmazlar yaparlar ki, satılan 
mobn onlar taNfından kapatılması. 

nın. hariçten alıcı olara1' giren herhan. 
gi blr vatandasın on!arın kolpoıuna 
düserek aldanmasımn önüne ıeçile· 
mer. Pek az istisnası ile 11nd.l b~ 
destenlnde esnaftan baıka alıcının da 
satıcının da boğulması mukadderdir 

* * . sandal be.~est~ninde sahlan her 
malın UZC'l"Jnde bir etiket var

dır. Bu etikette malın aatıersrnrn is· 
mi yazılır. Eier satıcı esnaf fıe eti
ketin üzerine "esnaf malıdır,, yazılı 
koca bir damga basılıdır. Ba işaret 
ahcrlara: 

- Gözünüzü dört açın Esnaf kol · 
posuna dilşmeyin! Sekllnde bir ihtar. 
dır. Fakat faydası olmaz 

Mal satıhia çıkarıldıtı .zaman tel
lilla beraber bit pazarının bütün es
nafı malın l"trafını rcvirirler. Sahlan 

bırCl ve lkışer ~""'• 
!ger b.mcten • 

lıct vana mal. muhammen 'kıymetini 
bir kac kat llfal" ve alıcı böylece: tıv· 
larur. Bana mezat mmnıru ve telli! 
bir fel' yapamu. Çünkil arttıran var. 
dır ve mal rağbettedir, Eınal haricin
den alıcı olan adam yanmıştır. 

F.rlll'c:-..11 Aim.nb tamamen aksi
ne olarak bizde "eşek,, kelimesi 
"tembel, mankafa, inatçı, aksi de· 
mektir. Hele biçareler dayaktan ı;öz 
açamadıktan için ldmse gözlerinin 
gilıelllğlnl fnrkedemez, 

İnsanlar sadece huyunu sevmedik· 
leri adamlara karşı tthkir makamın
da bu kelimeyi kullıuımakla 1kUfa 
etmezler. Bunıı bir de "iiedde,, ilflve 
ederler; onunla da kanamazlar: 

Eğer, esnafın sattığı mala hariçten 
alıcı yoksa mal muhammen kıymeti 
bir kuruı bile aıımız. tünkti o .zaman 
satıcı esnaf, malını satmazsa muham• 
men kıymeti aıtıiı için kıymetin li· 
rasr banna ...::. para m••"t ... ,...,,,.,. v••. oyı. ınerkebaln ki •-n na·llnde ki u;dldlıı!ıı 

.,. Tu.L ._.. _.... ,_ Alet-1-tlmlre benzer la )'tlad denda:ıı ... -.rl 

mlye mecburdur. 
Satılan mal harittcn btr vatandaım 

getirip sattığı mal ise mezat yine a
lır yürür, Arttını pek, pek :isteksiz
dir. Ma! esnaf arasında ve herkesin 
işiteceği tarzdı yiikıek ı~le kötU!en
mektedlr ve en son pey muhammen 

Diye kfifilrlil şiirler söylerler. 
Hayvanları söyletmek su'retiyle eser 

yazanlarm çoğu e~eğe daiina "ah
mak,, rolü oyn::ıtmışlardır. HattA Şl
nut, manzum "c,ek ile tilki,, bikf'ı
yeslnde tilkiye: 

kıymeti ya bir Ura, ya yarım lira ali" "Bnnr ol bot kokulu ın.,·uJu a'la miatı"" 
mı,tır, Mal sahibi böylece blr açmaza "Kokt...yım bumuma vu~m~na .. ı .. rıdlm ll•ke" 

dütlirülmüştür. Malım satmazsa yok 
caomdın muhammen bedel uzerfnden 
mczııt parası verecektir. Satsa elin
d!!kt mah en as&ari kıymetle vermek
tedir VI' mutlak ki ayni mal üzerine 
IS kurusluk bir boya çekl!diktcn son· 
ra. ild ınn ıonra ayni ulonili hlt de. 
iilse iki ·mı,li fiyatla satılacaktır Fa. 
kat ne yapsm? Malını ister fst~mcr 
!!atar. o ~nkü ihtiyacını kartılar ve 
t>Snafı llnetliye llnetliye döner, si· 
der. 

sandal bedeıteninl esnaf kolposun· 
dan kurtarmak iCln ne rlbl ça. 

reler düşünülür bilmeyiz. Fakat bir 
tek çare vıırdır ki o da ma?rn üzerine: 

"Esnaf malıdır,. diye etiket yapıştı
rıldığı gibi esnaf malını arttıranların 
da esnaf olup olmadığı ilan edilmeli· 
dlr. Nasıl tellll, satılan malı sahibi 
arttırdığı ı:aman: 

- Sahibindeeee • 
Diye ses!enlyor

0

~a. eenaf malını es. 
naf arttırdıiJ zııman da: 

- Esnaftaaaa ... Diye mezada ~en
lerin nazarı dikkatini çekmelidir Aksi 
takdirde hurad:ı halkın aldanm~sı de
vam edecek, bit pazan esnafı. bit pa. 
zarında halk aleyhine oynadıkları dnı
mı belediyenin resmi mezat salonunda 
sürdürüp gideceklerdir ve sandal be
desteninin burünkü ı:ibl bit pazann 
dan hic fıırkı olmıv;lc;ıktır. 

15 Otel Soyan Bir 
Hırsız Yakalandı 

Tavukpaz.armda kunduracı ç:ırnklıl!t 
yapan 18 ya§larında Ömer isminde 
bir genç gecclerJ Sirkecideki otelle
rin dört beş yataklı odalarında yatıp 
sabahleyin müştmlerin elbise ve ~
yalariyle para cO:ıdanlarmı çalmtya 
baslamış ve bu ruretlt> az bir müddet 
içinde 15 otelde hrrsızlfk yapmışt:ır, 
Ömer caket, pantalon ve pardesülerJ 
kendisi satmış, cepll'rinde bulduğu 
saat, kall'm gibi kıymetli eşyalan da 
Mustafa Koru admda birine vererek 
ıattırmıştır. 

Nihayet Ömer son olarak Karade
niz otelinde de bir htrııızhk yapmış 
\.'e sonra otele nüfus 'kAğldını almnk 
Ozere gittiği z.1man yakalanmıştır. 
Di.ın Sultannhmet birinci sulh ce:ı:a 
mahkemesine verilen suçluların her 
lkf!::lnl dl' Mklm tevkif etm1$tir. 

Diye yağcılıklar yeptrrarak ı:avallı
yı kuyuya yuvarlatmı§tır. 

MeirutlyeUn ilfınmdan sonra rnh· 
metli Baba Tevfik "Eşek,, adlı bir 
mizah gnetesi çıkarmış ve çıktığı 
güıı milvezzlin, Kadlköy iskelesinde 
vapur yanaştığı sırada: "İlk çıkan e
şek!,, diye bağırması vapurdan ilk at
lıyanla müvezzi arasınds grrtlak gırt
lağa b!.t kavgay:ı sebebiyet vermişti, 

Bazı menkıbelerde eşeğe bir kıy
met verilir. Mt!Self'ı Nasreddin Hoca 
birçok vakalarına eşeği karıştırmış· 
tır, Servantes'in "Don Klşot,, undn 
"Sanşo,, nun eşeği Roslnant adında· 
ki lAgar beygir kadar ehcmmlyeU.dlr. 

Eski mesellerde eşeğe dair parlak 
sözler vıırdır: Muhsin merhum, kart
vldtinc "filan zattı. damadı,, diye 
yazdıran bir kib::ırlık budalasına şöy
le söyl~ii!l: "Kattra baban kim? 
dem~ler: Dayını nttır, cevabını ver· 

miıı ••• 

Anndolunun bazı yerlerinde "Çüçü,, 
denilen bir cins cüce merkepler vnr• 
dır ki, beş on tanesınt beraber ara· 
baya koşmak suretiyle çaltşttrırlar. 
Bir l{ln vnll meşbu: Erzincanlı izzet 
\)n§a, saeında 1stanbuldan kendine 
misnfir gelen iri yarı bir dostu, so
lunda da vllt'ıyet eşrafından ufak te
fek bir znt olduğu halde, şehrin kale 
duvarlarının üstünden etrafı seyre• 
derlerken yoldan geçen bu ufııeık 
merkepleri görmüş!~ vücutlu mls:ı
fir, vallnin yanındaki zata bakarak: 

- Aealp ~ey! demiş; bu ~ehrin e
şekleri pek ufak tefek oluyor! 

İzzet paşa, nilkteyl sarakalaşdlrmak 
için hemen iki hnzlı cevabın arasın· 
dan çıkmıs ve f(lhrln yerlisi olan ah
pabına: 

- Baki demiş; misafir bey ne söy
lOyor? 

Bcrlkl: . 
- işittim efendim! demis ve uzun 

uzadıya misafiri süzdUkten sonra, fll 
t"evabı vermiş: 

- İrileri de vnrdır amma dışarıdan 
geliri 

RAŞİT RİZA TIY ATROSU 
HALiDE PiŞKiN Beraber 

Harbiyede, Eclvü bahçesinde 21,30 da 
8AÇLARINDAN UTAN 

Vodvil - il - nerde 

Türkte güzel aanat!ara karşı olan 
büyük istidat ve meyil onu çok defa ba 
yolda taassupla mücadeleye ıevk et. 
miştir. Bunun için ihtlcaç olmak ü
zere Emevi halifelerinden birinci "Ve 
lid" in L<lt denizinin yüz kilometre 
şarkındaki tölde yaptırdığı "Kusayr.ı. 
amra •. adlı av köşküniln harabesinin 
davar!arında kabartma insan ta!lvlrleri 
görü!düğünü, Abbasilerden kalma hey
keller mevcut oldufunu, hottl "Mu'· 
tasım" ın "Samire" deki saraynda in
san resimleri bulunan duvar sıvalari 
bulunduğunu ileri sürenlere arka ol
muştu. Fakat bu iddialar güzel sanat. 
larn resim ve heykel şube!erinin iste
nildiği gibi yapılmasında &mil olamıt. 
mışttr. Softalığın zinciri. ıanau kıs
kıvrak baf!amışh. Hatti Fatih el. 
bl bir pııdlşahın b!lt İtalyadan 
Verona'lı "Matteo de Pastl'' yi, Fer· 
rara'lı "Kostanzio" yu cetirterek res· 
mini yaptırması. Venedik dükıısından 
ısrar i!e istiyerek ıetirttldi Bellini'ye 
hem madalyasını hem de resmini yap. 
tırması ancak hayatiyle kaim olan bir 
sanat severlik hududunu geçememiş. 

tir. 

Topun etratma bir §ey sarlldrtını 
gördil. Faknt ne oldufunn dikkat ede
medi. Topu nıükmnmel bir dnrbe ile 
kartsını~ suratına gönderdi; top :yal
nız deiıldl; ona sarılan Kol>ra yıla
nını da beraber atmıstı. Kadın &dil, 

Yazan: FRANÇIS DE CROISSET Çeviren: ULUNA't Acaba Udaipur nasıl bir yerdir? 
Anu biraz hı.yalımda canlandırmıyn 
çal~orum. Fnkat bir başlangıı: nok 
tası bulamıyorum. Bavulumda ondan 
bahseden meraklı bi: İngi].iı romanı 
var, fakat ben kendi zevkim! baska
larının zevkiyle bozmak istemem 

O znman Bellini. Mastori Pavli, 
yahut Raıuza'h Pavlo, Damyen ya
hut Miano'lu Ben"~etto gibi sanat> 
karlar Ali, Sinan Bey, :Sursalı Şebli 
zade Ahmet gibi bazı talebe de ye.; 
tiştirmişlerdir. 

* -li "' . 
au heves biraz ikinci Beyazıdın za. 

manında da görüldü, O da ba
basım takliden "Mlkel Aanj'' ı l• 
tanbula davet etti. Fakat bunun resmi 
teşvikten ziyade İstanbulda Galataya 
bir köprll yaptırmak i'in olduiunu ıöy 
liyen!er vardır. Tilrk aaraylannda 
Bellini'nin üslGbu hakjmdi. Hattı Bi. 
rinci Süleymanın tarihini yazan Seyit 
Lokmanın "hünemame" sini süsliyen 
Osman ugtanın Belllni'nin yolunda 
yürüdüiü eserlerinden pek bc!lidir. 

Bu suretle mahdut bir heves dairesi 
içinde yuvarlanan güzel sanatlar, onu 
rağbellendiren bir hSmi Ue vakit va. 
kit varlığını belli etmiye ufro§maktan 
başka bir aey yapamadı. 

GüzeI S'ana'Tfara resmi •e mnr ~fr 

İğrenmiş blr halde: 
- Ne müthiş vaka! dedim 
Oyunun son çukurunu y~ğrnurun 

altında ve birdenbir• gelen bir kış 
so!utunda bitirdik! 

HEDİYE 
Sabah çayından evve.1 seyahat için 

aiyinlrken Holllcott, sinirli odamda 
dört dolaşıyor ve beni rahatsız edi
yor. Onu her znman bel kemerimle 
yün yeleğimin, Ynkalığnnla kravatı -
mın arasında görüyorum 

Kendisini Desdemoruı'yn kavuştu
racak olan treni kaçırmak korkusu 
De beni acele ettiriyor. 

Şasırıyorum, Nihayet hazırlandrm, 

indik. Hollicott blr türlü yerinde dur
mıyan iri bir köpek gibi ensemden 
ayrılmıyor, 

Sabah kahvaltısmı atlattı. Kendisi
n~ tinümüzde dsha bir saatten fazla 
vaktimiz olduğunu isbat ettim· biraz 
sakinleşti. Bundan istifade 'ederek 
Udıılpur'da valinin mi, yoksa Mihra
cenin mi misafiri olacağnnızı sordum 

Mihrace, kaplan avından başka bi~ 
~ey sevmiyen "ihtiyar bir asilzade 
olduğu için, pren!rln antika saraymd~ 
oturmryaca~mızı, fnkat yine kendi -
sinin davetlisi cılarak sehlr dışında, 
bir Hintli ıJekoru içinde blitiln İngi
liz konforunu cemeden başka bir sa
rayda misafir edllcc~lmizJ s6yledl 
ve :II~ve orarat: 

HİND DİYARINDA 

- Fakat, dedi, eğer Udalpur aha
lisi ta.rafindaa fena görülmek. fst.e -
mezseniz mihrace dememelisiniz 
Mihrana demelisiniz. · 

- Bu unvan daha mr bily<lk? 
- Çok, EvvelA. çeşidi bakımından 

tektir. Hindin ilk prensidir, 'Rama -
yana,, kitnbında onun "Rıımo, olLn 
ecdadmdan bahsediliyor. ' 

- Rama ne? Allah mı? 
- Hayır yarım Allah. These, Her-

kül, Napolyon gibi., 
Birdenbire S'Jstu. İştahası açılarak 

soğuk bir tavulc yiyecek vaktimiz o
lup olmadığını sordu, bu suretle lo
kanta. vagonunun şilpheli yemeğin! 
yemeğe mecbur olmıyacaktık. Muva
fakat cevabun onu şevke ıetırdi ve 
tavuğu dişliyerek nesiller hakkında
ki ders takririni sona erdirdi: 

- Mihrana'nın t>esebl daha uzak
tan geliyor. İlk ceddinin güneş oldu
ğu sanılıyor, Büyük annesi de (ay) 
mış, yıldıılar da halalan, teyze-lerly
mis. Gecileri basını gö:e kaldırınca 
butün hısım akrabasını görQyor, 

Ben "Fcdr., dekl beyti hatrlıyorum: 

Sema, btıılin e:nll-n, 
Ucpıi benim ecdadım 

Birdenbire yüzbn~mm emir neferi 

KarııJ Karış .. 

Tefrika N o. 37 
kan ter içinde girdi, Esrarlı bir su· 
rette her ıeyin yolunda olduğunu ve 
nihayet bir emzik bulablldltini s5y-
1Mi. Sordum: 

- Yeni dolmus bir çocuk mu gli
türeceğiz? 

Hollicott Cevap olarak bana bir 
telgraf uzattt. Desdemona'dan gelen 
telgraf şöyle yazılmıştı: 

"iran tazılan u§ursurmuı. Varın 
bına bir termoı ıleeılyle bir ıralan 
yavruau getirirseniz çok memnun o· 
lacağım, Muhabbet. Desdemona .. 

- Hınd.istanda arslan neıezer? 

- Tabil yok, Bu kız insan değil, 
bir seker; böyle şeyleri bilmiyor. 
Arslan :yavruSWl\L'l yerine bir aylık 
bir kaplan yavrusu buldurdum. U
daipur'da daha kolay bulurdum. Fa
kat eli bos gitmek istemem. 

Biraz dilsündil vt- ll!ve etti: 

- Desdemona ekseriya fikir c!eğie
tfrir, Fakat :imdi öyle ddll; ne ls
tcdiitni biliyor. 

Misis Van den Basalt hakkmdn 
yavaş yavaş bir fikir edirunlye baş -
ladan: Tahammfıl edilmez bir mnh· 
lilk olacnk! 

UDAIPUR 
Trende 

Kompartimanmı, bütün Hindistan 
trenlerinin kompartimanlan &ibl al
çak bôlmelidir. Hollicott ile koplon 
yavrusu bltlşlk kompartimıında bu· 
lunuyorlar, 

Hava sittıkçe soluyor; yağmur 
ynğtyor. D::ımlalann muttarit bir ses 
çıkardıf:ı buğulu eamlsrm arkasında 
manzara, sinemada bulanık bir vesaik 
filmi gibi geçiyor. 

Harmanlmin altında vücudumun 
hararetinl .ldare için dizlerimi bitiş
tirmiş, d!rseklerfm1 vOeuduma ya • 
pıştırmış olnrak zayı~ bfr MYsır tl!hı 
efbl mumyalasın~ bir halde duruyo-
rum. 

Delhf'den 8)".rllclıtundan dolayı mem 
nunum. Udalpur eenuhn dftsflyor, ben 
de blra.z 111nmak için seyahat edJyo-
nım. 

Yüzft "ergenlik., ll u,aifm eiltemt 
yaymadan enel karşımdaki tahta se
dirin pirelerini ayıklıyor. Ne kadar 
bakmıyayım desem mUmknn olmuyor. 
Vıc:ır vıcır plrclcrir kaynaştığmt ca
rfıyonım. İki tarafın mücadelesinde 
milsnvat yok' 

Uyudu~un :farlıtındaymı, 
0

Hint 
trenleri Jnsana bir §eY bilmediğini 
bilmek.. gibi garip bir his veriyor •• 
Yana yatmış oldu~ halde, rüyam· 
da &üne~in bir &öz kapağımı yaktığı
nı, burnumun bir kan~dını kızarttı
tını, sağ yıınağım b!r sineğin soktu
ğunu ve uş::ığımm öğlcı olduğunu ba
na haber vermek üzere bağırdığını 
ı;tör(iyorum, 

Serbest );alan gözü açıyorum.. Ba
na rüya gibi gelen bütün bu hAdise
ler doğru. On {iç saat uyumusum! 

Gözlerim kamaştığı için pancuru 
indirdim. Dün kıl'tı, bugiln yaz. Eğer 
manzara muttarit ve uzun sürerse 
uyku ne güzel bir "perde arası,, o
luyor. Manzara d a hakikaten bira?: 
lilzumundan fazla uzun sürüyor. 

U ağa: 
- Ben yine uyuyorum! dedim vf 

tekrar uyudum. 
Bu sefer beni açlıl: uyandırdı. 
Beni kahvaltıda görmiyen Hollicotı 

merak etiği için gelecek iltasyondı 
lokanta.da bulunmaklığ1mı söyletti. 

Lokııntaya girdiifür. zaman onu, e
linde kaşıkla soğutmıya çalı,tığı bil 
tabak siltlil çorbanın önilnde buldum 
Yanındaki iskr.mledt.. oturan kaplar 
yavrusu hazırlanan paparayı takayi 
nazarlarla ı;eyrcdiyor. Hayvanın bo· 
yu bosu dikkatim! çeı..-tı. Sordum· 

• (Devamı var) 
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Eczanelerde Bulunur. Küçük ŞiJe 80 Büyük 150 Kuru~tur 
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Akademi Nasıl 

Kuruldu? 
e 
a· 

61ir Baş tarafı 3 tincüd 
saray verdi . Bura!ını yava$ yava$ t 
dil ederek "Bir eüzel sanatlar saray 

'haline koydu, 
ı,, 

~ü ff.KIYE iŞ BANKAS ' 

a Progrıımlar defiştlrildi, ilaveler y 
pıldı. ••Sanayi J Nefise" adı "Güz 
Sanatlar Akademisi" oldu. Akademid 
yapılan I!'l!ahat gayet esaslıdır. "H 
şeyden evvel sanat., diısturu cözet 

el 
e 

er 
11-

mistir. 

au itibarla Gürel Sanatlar Akad 
misi her bakımdan bir co'k mem

leketlerin sanat hayatiyle boy ölçü~ 

e. 

e-
bilir. 

a 1927 den 1936 ya kadar yapılan c; 
lı~malarda mimıtrhlı: şubesinin tan 
mi ilr tezyini sanat!ar ııubesinin tes 

7İ. 
ı. 

!!I vardır. 
la Tezyinat ısubesine ııelince, bunun 

Güzel Sanattın- Alrademısinin me:'ıa 
sinin adam akıllı cenişlediğini gör 
yoruz. Zira bu, ııanahn yalnız ymi h 
yat ve yeni zevkle peıılnde ko~ma 

i-
Ü-
a· 

" 
l}ü~ü1' Tasarruf Hesaplan 1942 İkramiye Plhu 

J{esldeler 2 Şubat, 4 MAY•, 8 Alustos, 2 İklncltep-1.D ' 
tannlerinde rapılır. - . 

1942 ikramiyeleri 

ti· ' demek olmadığını ve eski medeniye 
m!zin içinde uırlarca güzel~lk hisl 
rimizi, milli zevklerimize uydurara 
tatmin eden sanat şubeleri de mevc 

e-
k 

u t 
'fW' ...., ' ~ ~ 

adet 2000 Uralılt-2000.- Lfn ı •o adet 100 1traht-4000 Lln 
~ ,, 1000 " -!000- • .-
ı " 1so • -ısoo·- • ao • ıo • -ısoo.- • 

1 

olduğu anla~ıhyordu. 
Son te~kitita göre Güzel Sanatı 

\kademi sinin beş şubesi vardır: 
ar 

a • soo • -ıııoo:- • 200 • u • -aooo.- • 
10 • 250 .. -2500.- • 200 ") 10 • -2000.- • 

lst n ul Küçük 
Mektebine Talebe 

Sıhhat Memurları 
Kabul Şartları 

1 - Türkiye CümhurlyeU tebaasmdan olmak ve ya~I 18 den a~ağl 
26 dan yukarı bulunmamak (20 den yukarı olanlarm ukerllkle iUşlği 
kalmamış olacaktır.) 

2 - Orta okuldan pek iyi ve iyi derecede mezun olmak (Lise ıınıf
lııitnda bir veya lk\ sene fazla okumuş olanlar t ercih edilecektir. Bun
larla kardo dolmazsa orta dereceliler de alınır.) 

3 - İstekliler, bUtiln evraktnı tamamlam~ oldıığu bıılde dilekc;elerl
nl 15 Eylıil 1942 tarihine kadar Leyli kısmı ;çın Sıhhat ve İçtimaı Mu
avenet Vekılllğlne, Til!'har1 kısmı için İ•tanbul Sıhhat vl!' İc;tima Muavenet 
l\tildürlüğü vastt:ısiyle okul MüdüriağQne göndereceklerdir. Kabul mua
melesi tam evrak ile mOracaat sırasına göre )'ııpıltr . E\'ra'kı eksik olan
ı r, tamamladıkları tarihe kadar mUracaat ftın<ı.miı şuJlır ve lıaklş.rın
da muanıcle yanılmaz. 

Gönderllecek vuikalar ıunlardir: 
'A - Nüfus hüvıyet cUzdaru aslı veya tasdlkH sureH, 
B - Orta okul şabndetnamesl asit (daha tada okumu~ olanlarm p

hadetname ile birlikte tahsil müddetlerini tasdik eden resmt vesika) 
C - Basılmış örneğine uygun ve fütOndc ta~dikli fotografı bulunan 

bir sıhhat raporu (bu raporu hastane Bıııı Tabipleri Z'.1rflıyarnk ü•tilnil 
muhilrliyecek ve istekli tara!mdan mUhürlü zarf hallnde olarak gönderi
lecektir.) 

Muayeneler Ankara, Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaşa N'ü
mune hastanclerlyle tı:tanbul Çocuk hastanesinde ve fzmlr, Bursa, Kon
ya, Adana, Sa:nsun, Baltkesir, Aydm Memleket hastanelerinde yapılacak 
\•e istekliler bu hııstanelerin bulunduğu vrIAyetlerln Sıhhat ve İçtimaı 
:Muavenet 1\Iildürlüklerine bizuıt müracaat edecekle!'dir. 

D - Çtktıklarl okuldan veya mahallin pollslnden alınmış iyi htl kl· 
fıdı, ·' 

E - 4,5 x 6 boyunda Qç tane fO\oyraf (ceph~en alır..mış ve ince 
kAf:tda basılmış olncaktır.) 

4 - Leyli krsmlna knbul edildiği kendlıılne tebtı! o1ı.ınıınlar okula 
iltihak ederken, örneği aşağıda yazıtı ve noterlikten tasdikli bir taahhüt 
senedini 'birlikte gotürmiye mecburdurlar. Taahhüt ıt"net-iz veya örne
ğine uymıyan seneUe müracaat edecekler kobnl '.>lunmauar. 

TAAHHÜT SENEDi ÖRNEGI 
Leylt Küçük Sıhhat Memurları mektebine ahnı.rak tahsil edip me

zun olduğumda, Sıhhat ,.e İçtlmat Muavenet VeklUetlnın tayin edeceği 
vazifede beş yll hlzmeti kabul etmediğim veya kabul edip de muayyen 
müddeti bıtlrmeaen blraktığım ve sıhhi sebepler dışında mektepten dal
ını olarak çıkarıldığım takdirde benim için sartedllmiı olan parayı ta
mamen ödemt:yi VP bu taahhnt ı;enedl mucibince h~nden istenecek para 
için ödemek mecburiyetinde oldut:um tarihten itibaren ~ 9 faiz yürütül
mesini kabul ve taahhüt. eylerim. 

l~za ve ıarlh lkametg~h adreal 
Yukartda cdres ,.e hQvi~tl yazılı olan bu taah-

hütname mucibince ödemek mecburiyetinde bulundutu her ders ytlt ic;ln 
iki yOz lira olmak Ozere bütün tah!il müdd ti için ceman 400 liraya ka
dar p:ırayı, tıılziyle ber:ıber borçlu birlikte müte
selsil kefil ve mb~erek müteselsil borçlu 11rfatlyle 15deyeceğim, 

• Kefilin mealeDI ve Hrlh ıdreal 
(6758) 

~~ıAlll!ti•llllWll!lltm••~lll .................. 1!111 ...................... llllil~ 

Gazoz Fabrikasının· Tavzihi Yalova 

1 - Yüksek mimari şubesi; 
Bu ı;ubenin &efi profesör Vo r-

hcMer'dir. 
2 - Resim şubesi (Sefi profes ör 

Leopo!d L""y) dir. .. 
3 - Heykel şubesi; ıefi profelilO r 

Rudolf Belling'dir, 
e. 4 - Tezyini sanatlar !'lubesi: (ş 

fi profesör Marfe Louis Sue'dür.) 
5 - Türk tezyini ııanaUar ııubes i; 

(şefi İıınail Hakkıdır,) 
el Bir an kovanı c'ibi işliyen Güz 

Sanatlar sarayında sessiz, sadasız ka 
nıyan, köpüren, usan oyle bir san 
havası içinde yeşı:ımyor ki, oradıı 

edinilen ihtisas ile insan her şeyde s 
natın titreyen r uhunu görüyor ve i 
tiyarau: olarak tekrar ediyor: 

y, 
at 
n 
a-
h.. 

"Güzel!ik, her yerde ve hu ~eyd e 
vardır!., 

KAL 
·- ~w~ ..... ~·\ a: 
·~ ,~~iT 85'i 
o:: -- ~ W - (C!>- ...,.. 
~ .... _ 

ÇAPA 
Markalı " K A L .. sabunla
rını siz de tecrübe ediniz. Her 

halde memnun kalacaksınız. 
Temiz, saf, sıhhi ve ucuz olan 
bu sabunl:ır. beyaz sabun yerine 
emniyetle kullanmanızı tavsiye 

ederl.ı. 

Oepoııı : iatanbııl, Huır lıkele 
ılnde 24 No, Telgr, Adresi: 

KALOLIVE • İıtanbul _, 

Hasta Bakıcı 

Ah nacaktır 
ık Arzu edenler Teş'\"ikiye Sağl 

E\'İne müracaatları 

Dr lbrahim Derıke 
Balrlrtı Hanaanl DalılliJ'• MOtell•~• · 
••· Her cG• uat ıs dtn ıoara 8ırot 

• 

11 • Ai•umll, Salrınpçt caddHl ÇOJ>. ~ 
lllıçeıme eohk Mo. U Teletoıu U461p 

Bazı gazeteler; gazoz fabrlkalarİnm (asit oksalik) kullanarak ze
hirli gazoz yapıJdığmı yazmışlardır. Halbuki bu maddeden g;ız~z ya
pıldığı takdirde gazozun rengi ayran gibi beyazlaşır v'° şlşclerı" di
binde de kum ~neleri gibi teressUbat bırakır. Bu vasrflarından ~layı 
(asit oksalik) ile gazoz yapılması JmkAnsııdır v~ bu sebeple de piya
saya bugun~ kndar asit oksallkll gazoz çıkmamıştır ve çıkamaz. Ga
zoz fırm:ılnrmdan biri bu havadisi !ırs:ıt bilerek hakikati izah etmek 
~ovle dursun, halkt.'l gazozlar~a ll!lt oksalik kullanTlc!~ğı ıı::ınnı?ı tak
vıye edecek rekltım mahıyetınde bir yıızı nesretın~ştır, Hııkıkat yu
karıda izah t'dildiği $Ckildcdir ve hlçbır gazoz !lnn~sı ?u muı:ır marl
rlc)'l kullanmnmıştır. Bu ve ile ile ııayın halkımıuı Jngılterc. Almanya 
ve italynd:nl son ramnnl:ırda milyonlar~ yeni cazoz kapakları gcl
d gjni ve (Yıılova Gazoz Fabrikası) do eskldenberi yeni kap:ıklar kul-
1 ntlm:ı1d:ı ve gozozlarımızın tamaıniyle sıhhi şartlar dı;hillnde hazır
lanmakta olduğunu da arz ve keyfiyeti tavzih ederiz. 

Yalova Gaso: Fabrikası 1 
a.111111_., ........................... __ , ,~ ............... , 

Gazetesi 

lifl~~tfyolları ve lim'iiiıları isletme i.daresi hanları 
Muhammen bedeli (8:?000) lira olan (6200) metre murabbaı yün 

k<'c;c ile (1000) çift keçe çizme 30 Temmuz 9•2 Perşembe günu ~aat 
15 d(" Afyon Yedinci t~letme Müdürlüğ\ı blıımtn<la kapab zarf usulıyle 
e ıltnıcsl ~·apılncaktır. Bu i~e girmek istlyenlerh ( 4350) llra,,.muvak
k t t m.n:ıt ıle kanuı un 10 uncu maddesinin (F) fıktası gcre"tnce lü
zumlu ehliyet ~e Tıc:ıret vesikalariyle teklif mektuplarını ayni ıun saat 
H fo kadıır !o..onltsyon reisliğine vermeleri lCu:ımdn·. 

Şartn meler 1~ietmc koroiı;yonundan (310} kuru::i bedelle s.ıtıhr. 
<7483) 

TAN 

ilan Fiyatları 
Kr. . . -

Başlık maktu olarak 750 
linci ıaufa santimi 500 
2 n # n 100 

3 # # - 150 

·.· : ... ~·>-~·~.ili~Jı\~l~~~~ · ~·.·.:Y~~~'.~1. : , ·. ~!iği . · 
· :.r:s·a.ıınilırta;:'.Komisyonu·: ilanları 
·.:: .... · .,- ···~;···:~·",,;~".i'f" .. _>:·~~:··. ·..;..- !~-: 1 . . ':" '. •, . - . 

Adet 

18 
10 
s 
5 

.'10 
20 
:rn 

15 Eer metrelik rekor ve Janctarlyle bl'.'r:.ber hortum 
25 ser " " " " " .. 
Emme ba!!ma tulumba teferrOatiyle 
7 Metre isoıral hortum \"e 25 metre verici hortum 
Su kova<ıı 

YangTn kancrısı sap!f 
K:ı:ı:ma saplı 

30 Kürek s;ıplı 
Yukanda Vıt2'ılı mab:emelerin p:ı,.arlıkl:ı ,.k~iltm,.leri 16171'4" P,.r

şembe ~ünii ~aııt rn d,. Tophanerle T.v, Amirlil:ı satm alnıa komi~yn
nunda vapılacaktır Tahmin bt-dı-11 6194 lira 50 kurus. ilk teminatı 4114 
lira .'i9 ktınıstur. hteklilerin katalok ve nümunelerlyle b,.ııı raıa\t• kn· 
misyona gelmeleri, '8~ - 7493) -~o l\f('tre Hnrtıım, lans ve rf'kı;... 

?;O " İki parcıı hortum ro~f'nbmır r•korlu 
ıoo ~. nört parca hortum rekorlar!yle 

3 Adet Kanca saplı 
8 " Bıılta saplf 
8 " Kürek ı;aplı 

YukıırJda yazılı mal1emelerin p::t7.arlıkhı ı-kslltT"ıcle-rl 16/71942 Pl!'r
~embe j?ijnü ııaat Hl de Tophnnede Lv. Amlrlli:i ~<.tm ıılm~ koml!'lyonun
da yapılacaktır. Ta!ımln b<'dcli 804 lira. katf teminat• 120 lira 60 kuru$
tur, İst,.klilerin katalok ve nümuncleriyle t-elli saatte komiı:yona ıre\me-
lerl. (84 - '7494) -Beher kilosun:ı 57:> kuruş tahmin edilen 15 t'ln kurıduralık vakete 
alfnacakhr 'Pa7.arltlda eksiltmesi 1417/942 Salı ı;:ünü s."lat 15 de Topha
nede İst. Lv Amirli;;! satm alma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
teklif edecekleri miktar üzerinden temin:ıtlarlyle belll saııitt- komfc:yona 
gelmeleri, (74 - '1318) -25 :ıdet ynnıı öndünne ~lt-ti ile 8 kilo tetkaklörür d~ karbon alı· 
nAl"aktrr Pazarl!kla eksiltm("si 14-7-942 Salı günü sa:ıt 15,30 da Topha
nt'de L~. Amirliği ııııtın alma komlo;yonunda yapılacııkt•r. Hepclnln tah
min be<lf'li 630 li:-a kat'f tı-minatr 94 lira 50 kuruştur Nlimunesi komls
yondı:ı görüınr. İsteklilerin belli vnkitte komisyona geln:eleri. (75-7346) -Beher kilowna 525 kuruş tcıhmin edilen 20 ton kadar pençelik ka-
cele almacakhr, Pazarlıkla eksiltme~! 14/'1 /942 Salt ritnU saat 15,15 de 
Tophanede t~t Lv, Amirliği sntm :ılma komiı;yonunda yapılacaktır. fıs
teklilerin teklif edecpkleri miktar fızerinden t<'minatlariy1f' belli saatte 
komisyona gelmeleri, ~ (7~ - 7317) -Lv. Yollam:ı Md. t'mrlnde bulunan 3 No. hı mıwna•tt:'\ tamiri pa7.ar
lıkla eksiltmeye konmu~tur, thal<'si 1517/ 942 Çarsamba g!inü ııaat 15.30 
da Tophanede t~t. Lv. Amrlli~i satın alma komiı:vonunda yapılacakttr. 
Kesi! bedeli 2670 lira. ilk teminatı 200 ~ıra 25 kuruc:tur, Ke~if ve sart
namesi komisyond1 görülür. Tııliplerin belli vakitte komf-"ona ııel~le-
rl. 

1 
(Rl - 7441) 

- w 

BehP.r ad~dinP 611 santim fiynt tahmin edilen bes miı,.on adet bakır 
cndır düğmesi mütPahhlt nam ve he..abma nıızarlıkln sattn alınacaktır, 
İhalesi 15-7-942 Çar~ıımba ı!linli 11a::ıt 14.30 rln Tophan~· fst. Lv. Amir
liği sııtm alma ttom!•vonunda yapılııc::ıktrr. N'iiırıun,...I komi~yonda göril· 
liir. tık teminatı 25~0 liradır. Taliplerin belli vakitte komi~yona 't"lme-
lcri. (77-'7348) - . 

ıoox 100 eb'adında 1500 adet tahta ızgara müteahhit nıım ve he!!abt-
nıı pa1arlıkla sııtm ıılmccnktır. İhalesi 1517 / 942 Çar a~b.ı günü ııaat 15 
de Tophanede Lv. Amırli~i satın alma komlsvonun'lıı ynptlacaktrr. Tııh
min bedeli 11 .025 lır:ı , ilk tem inalı 894 lira 37 kuruştuı· Nfimunesl ko
misyonda görülür, Tnliplerin belli vakitte koml~yona gelmeleri, 

(79 - 7439) 

1 L A N 
150 kuruş yevmi.ye ile 20 hammal alınacaktrr. fstekllJerln E:vllp Ba-

hariyede Lv. G. mamul amhar Md, ne mi.iraenatları. (7428) .................................. -.-.-......... ..,...,..... 
TÜRKİYE CÜMHURiYETI 

ZlllAAT BANKASI 
Kurul us Tarihi: 1888 

Serpayesi: ıoÔ,000,000 Türk Lırası 
Şube ve Ajans Adedi: 265 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka MuamelclP.-: · 

Biriktirenlere 28.800 LirQ .P.Afa 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankuında kumbıralr ve 1tıbarsız taaarrııf tınaplannda en az fi• 
hlneal bıılunan!ara ıenede 4 defa çekl!ecek kur'a ile a§a§ıdakl plAna gb 
.,. re ikramiye da§ıtılaea~!<tı· 

4 Adet 1,000 Liral>' 4,000 
4 .. 600 • 2,000 
4 .. ?50 .. 1,000 

40 .. 100 " 4,000 
too " • tiO .. 5.ooo 
120 .. .... .. : 40 • 4,800 
160 • 20 • 1.200 

·Lira 
• 
• 
" 
• • 

ol KKAT: Hetaplarfndakl paralar bir sene içinde ISO llradan apllı dDtmf• 
yenlere fkram!ye çıktıOı takdirde % :ZO fa:ıdulyle verilecektir. Kur'alar 
ıenede 4 defa, 11 EylOI, 11 Blrlnclklnun, 11 Mart ve 11 Hazl ra" 

tarlhlerlnde çekilecektir. 
~~~ 

13 • 7 • 932 , . ------Devlet Denizyolları lıletme U. Müdürlüğü ilanları 

13/7/ 942.19/7/942 tarihlerine kadar muhtelif hat1arı
mıza kalkarak vapurların isimleri ve kalkış gün Ye 

saatlerı \ 'C kalkacakları rıhtımlar 

Mıattı 

'Jartın Hattı 

hmlt Hattı 

M uda,, ya Hıttı' 

ı' 
Bandırma Hattı 

( arabloa Hattf 

mroz Hattı 

'\ yva lık Hatb 

' zmlr S ür'at 

Salı 4 00 de Aksu, Cumn 4 orı ı'lr Cumhuriyı-1 

-
1
-•· rıbttmından. 

Cumartc~ı 18,00 de Kadc~ Su·KL\.. ~ lıtTmın-

dan. 
h'3rı ahire kadar yapı lmıyacaktır. 

P;ızıır1('~'. Cıır~ıımba ve Cuma 
Cumartes! 14,00 dt' Mar:ıkaz;, 

Sus Galata rıhtrmınlan. 

!l.Sn ele ~L 

Pazar 9.50 d 

Pazartesi. ÇarfC!mba ve Cuma 8.00 de Mnrıı 
kaz Galnt:ı rıhtımmdan. Ayrtcn Cnrsamba 20,00 
de Mersın \'e Curnartesj 20.00 de Antalya 
Tophane nhtımmdan. 

~alı ve Cuma 19.00 da Bartm Tophane rıh
tımından. 

fs'arı ahire kadar yapılmıyııl"aktlr. 

Çarşamb:ı 12.00 de Bursa. Cumartesi 12.00 de 
M'!rsin Sirkeci rıhtınıınrlan, 

Pazar 13.00 de İzmir, Pe~cmbe 13 de Trrhan 
Galata rıhtrmından (7546) 

* * N O T : Vepur aehrlerl hakkında her tUrlü malumat a,ağıd;ıı 

telefon nıımaraları yuılı aeentelerimlzd'ln ö{ırenllebillr: 

Baı Aeenta Galata - Galata rıhtımı Limanlar Umum 
M üdürlliğU blnııaı altında 42362 

Şube Aeentıliğl Galata - Galata rıhtım! Mıntaka Llmın 

M üdürlüOü blnat11 altında 

~ubo Acentel!ğ! Sirkeci - Slrl<eci Voleu Salonu 

K. TRABİCH ve 
Beynelmilel Nakliyat ve Vapur Acentast 

ISTANBUL • SiRKECi 
Horasancıyan Hnn No. 16 Tel: 23243 

~- Mersin ve İskenderunda Ajansları vardır. 

Leyli Tıp Talebe Yurdunun Tıp ve Eczacı 
Kısmına Alınacak Talebenin Kabul Şartları 

ı - İsteklilerin, a~alıda yazılı vesikalan tam~ml:tmış oldukları 
halde ve ttp ve ectacT kısmından hangisine girmek ıstE'diklerJni ve sabit 
ve açık adreslerini bildirmek suretiyle doğrudan doğruya Sıhhat ve İç
tiına! Muavenet Vekilllilne istida ile müracaat etıııeleri lazınıdil'. 

Tam evrakla yc:pılan müracaatlar sayısı kadro ihtlyııc mdan fazla o
lursa, keyfiyet gazetelerle ilan olunacaktır. 

2 - Kabul muamelesi dllekçenln alınd~ tarihe göre clr t!il, veslkalaw 
rm tamamlandığı tarihe göre yapılır. Eksik evrak il11 mUı <ı~ ... ıt edenler 
veııikalarmı tamamhyacakları tarihe kadar müracaat etmemitı saytltrlar. 
(Dilekçenin alındı~ iııteklinln adresine bildlrileceği gibi. kabul edilip e
dilmediği de zamanında ayrıca yazılacaktil',) Vesıkalcırı bıığlanmamı:; di
lekçelere cevap verilmez. Ve bu dilekçeleri üzerinde hicblr muamele ya
pılmaz. 

3 - F. K B. ııtntfına liseyi veya lise derecesinde olduğu Maarif V 
killiğ!nce tasdİk edilml: okulları en aşağı iyi derece ile> bitirmiş olanlar: 
alıntr F K B den yukarı Fakülte sınıfları için bulıJnduğu sının pek iyi 
veya 

0

iyi. derece ıle geçmiş, yabancı dil ve askerlik imtihanlarını vermi 
olmak (Trp Faki.ilt('si 3 üncü sömestri için F. K. B. srcntnı iyi derec.! 
ile bitİrmis ve vizelP"inl en iyi veya iyi derece i!e vennl:ı olmak) lAzrmdı 

4 - Müral·aat ed nler, aışaJ!tda kaydedildiği veçhlle kabul sırasın 

konulurlar. 6 mcı maddede yazıtı vesikalan tamam olarak göndermiı 
olmak şartlyle, 

I) Olgunluk imtihanı ve llse bitirme dereceleri (Pek iyi) olanlar, 
JI) 01$1Jnlıık imtihanı (pek iyi) lise bitirme (;yi) olanlar, 
IH) Olgunluk imtihanı (iyi) lise bitirme (pek iyi) olanlar, 
Vl) Olgunluk imtihanı ve lise bitirme dereceleri {iyi) olanlar, 
V) Tıp Fakültesmln muhtelif sınıflarına devam edenlerden (pek iy 

ve iyi dereceliler) 
s _ Yaşları 2'.! yt ıeçkln olanlar, yurtta okumıya ve Deride mecbu 

hizmetlerini yapmtya engel olacak bir hastalığı veya Arızası bu1unnnl 
ve evliler kab'..11 edilmezler. 

6 - GöndcrOeC"ek: vesikalar §Unlanhr: 
a) Türkiye Cümhuriyeti tebaasından ol'.'.;uğ'unu bildiren nUfus hüv 

yet cüzdantnm as:lı veya fotograflt ve tcı:;dlkli surl'ti, 
b) F. K. s. sınıfı için lise bitirme ve ol~unluk ş:ıhadctnamelerln 

aslı veya şah'.ldetnıunPsl henilz tasdikten gelmemi, ise füe mUdUrlüğ 
nü~ bitirme ve olgunluk derecesini de gösteren fotografn ve tasd ikli bl 
veıılka~ı (bu \'eı:ika talebe tarafmdan doğrudan doğruya lise müdürlü~ü 
den dllekce ile istenir. Ve mlldürlllkten Sıhhat ve İr.tlına: Muavenet Ve 
killiğine gönderllir Ll~l'den bir :r:ıı veya daha önce meruı:ı ola~lar . 
müddeti nerede ve ne suretle eeçırdiklerini bir vesika ıle bıldlrmı 

mecburdurlar. ) 
c) Tıp Fakiilte-1 birinci smtfı için F. K. B. 

cüncüncO sömestr kin F. K. B. imtihan notıyle 
Dekanlık vesika!'lı. (Bu vesika istekli tarafından 

lmtihaT" notlıırmı ve 
viv- notlarını bildir 
Deknnllkhın alınar 

dilekı:eye bajlantr.) 
d) Okudu!cları lic:l"dl'n veya oranın emniyet ldareslnd!!n alınmış i. 

h:'ll 1 . ıııı • .> 

.... ıını' örnl!'ğlnt! dolrlurulmu, ve Ost!lnde tasdikli fotografı b 
..ınan bir sthhAt raporu (Hastane baş tabiplikleri b\' raporu mUl.ıür 

zarf icinde ı.tekllye \"erir.) •.. 
Muaye™"lel:' Ankara. Diyarbakır, Erzurum, Haydıırpaşa, Sivas Num 

ne hastanel~riyle htanbul Çubuk hastaneslnde ve Ad"na. Aydtn, Balık• 
slr, !\ursa, f:r.mir, Konya, Samsun Memlekl"t hastcınelerfnde yııpılacnkt 
Muııyene Jçln ı~tekliler, bu haııbınelerln bıılun:!uğu vll!ıyetler!~ Sıh 
,.e lçtima1 Muavenet müdilrlü'clerine blr dilekçe ile bizzat müracaat 1 

deceklerdir. 
f) Altı tane totogra! (cepheden almmış ve 4,5 X S ince kAfıdn b 

ı;ıtmtş olaraktır.1 
7 _ Kabul edi!oiklerl kendilerine tebliğ olunanlar, yurda lltlhnk 

derken örne!i aşağıda yaztlı ve Nol<orlikçe tasdikli bir tanhl1Qt senedi 
birllkt~ gölürm i.ye m("Cburdurlar. Taııhhüt senetsiz veyr örneğine u:r 
yan taahhüt ı;enf'diyle yurd11 müracaat edenlerin ka~u1 muamelesi ya 
maz (Bu senet istekli tarafından aynen tandm ve ımzn edllt>cck ve 
kıs~ı örneğinde ıörüldügii gibi kefilli tarafından keza aynen ve ta 
men yazılarak lmznlanscakttr, .. _ 

TAAHHUT SENEDi ÖRNEGI 
Leyll Tıp Talebe Yurduna kabul edilerek herhangi b!!' Tıp Fakül 

slnd~n tabip olar3k çıktığımda 2000 sayılı kanun mucibince Yurtta g 
diiJm ıamanm (tatiller de dahil) Oçte lklsl kaı!ar b!r miiddetıe (1) S 
hat ve fc;timat Muav"net VekAletinin lüzum göreceği mahall('rde hizı"I 
lfa~mt kabul etmt'dlğim veya muaYYcn mtiddetl bitirmeden hizmeti t 
ke:rledi~im takdird.· Yurtta bl!'nlm için ı;arfohınan pııranın lltl katını 
cl~ey? ve tıp tr.hsllimi tf!rkcttiğim veya sıhhi !ebel"1cr dl:omda Tıılrlll 
del'I datmt olarak çık;ırıldığtm yı:ıhııt Yurtta bi~ s"neclerı a ;ı bir mO 
kalarak Yurdu terkr.ylediI:im takdirde benim !çın "laTiedll~lıı olan P• 
yt tamamen odemeyl \•C bu tnahhOt ı;cnE'dl mucllıinl"e benoen !stt>nc 
paralar için, ôdt'meı~ mecburiyetinde olduıtum tarihten itlba~f'n "'o 9 
,.urütülmeslnl ve 2000 ı;nyılı kanunun difer cezai hfıkilmlcrınln de h 
kunda tatbikini kabul ve taahhüt eylerim. 

lm:ra ve sarih lkam~tc'h adresi 
Yukarıdn adre:. 'l.'e hUviyetl yazıltolan nm bu 

ahhütname mucibince ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders 
için üç ~z lira olmak Uzere bütün tahsil müddeti kin ~emnn JBOO 
rayı ve iki katını Memek mecburiyeti hasıl olduğu takdırde 3600 llıı 
kadar parayı, faiziyle beraber borçlu ne birlikte müteselsil kem ve 
terek mü.teselsil bortlu sıfativle 5deyeceğlm . 

Keflll11 meıhsOI ve ıarltı adr 
(t) ı:aaci olmak tstıyenlertn tanıım edecekleri senetler (Leylt 

Talebe Yurduna kabul edilerek Devlet hesabırıa okuyUP Eczacı çık 
da 3989 sayılı kanun mucibince ne ııene müddetle S:hluı.t v,. ktımat 
~,·enet Ve-lttlctlnln lllh) $eklinde yazılacrktır. 

Eczac11ar içi!! 1200 llrı. 
F-cuıolar lçt.-: 2400 lira > 

Sahip ve neşriyat müdürü: Halil IJutfi Oördtincü. 
Gazetecilik ve ncpiyat T. L. Ş. TAN Matbaası 


