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Cuma 28 Agustos 1942 
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Ruh, üstünden hiçbir 
~eyin silinmedigi bir ay-
nadir. George Sand 

Yazan: Ziya ~akir 

BUGÜN iKiNCt SAHIFEMiZDE 

OKUYUNUZ 
MÜSTAKÎL YEVMl GAZETE 

Telelon : 2 0 5 2 O 
Telg. Tasviriefkâr, istanbul 

(iJerbl 2 ncl aabl!emlid•l 

- .. onu Ba$vekil bir yurd • 
illi $ef 1 

------

Dün ~ehrimize geldiler ve 
1
r--

F loryayz §ereflendirdiler 1 
seyahatine ç1kt1 -· 

Saracoglu bu 
Karadeniz 

gezisinde Orta 
vi)âyetlerinde 

Anadolu, 
tetkikat 

~ark ve 
yapacak 

Avdette mühim kararlar1n ahnacag1 bildiriliyor 
Ankara, 27 (Tasviri Efkâr) - Bugün de dabil oldugu bal. 

de, birkaç gündenberi üstüste kabine toplanhlar1 yapan Ba~
vekil ~ükrü Saracoglu bu ak~a ru 22,30 da hususî bir trenle Or. 
ta Anadolu, ~ark ve Karadcniz vilâyetlerinde incelemelerde 
bulunmak üzere büyiik bir yu rd seyabatine ç1ktm~hr. 

Garda vekiller, askerî rüesa, meb'uslar, vekâleller ileri ge. 

--
lenleri tarafmdan ugurlanan Ba~vekilin bu seyabati iki bafta 
kadar sürecektir. 

~ehrimiz mehafilinde bu seyahale çok büyük bir ehemmi. 
yet verilmekte ve Ba~vekilimizin avdelinde memleketin zira.i 
ve ikhsadî hayahnda ehemmiyetli degi~iklikler yapacak baz1 
hükilmet kararlarm1n almacag1 sêiylenmekledir. 

Alman ordular1 Volga:(g::;: narekâ11) 

h • h•ll • d Japonlar De ri Sa 1 erlD e Milneby'ye 

Stalingrad kesif bir top ve 
tal}gare ate~i altznda 

asker 
ç1kard1lar 

REISÎCUM.OURUMU'.t.UN ÎSTASYONDA KA~ILANMALARINDAN BiR iNTIBA 

Stokholm, 27 (A.A.) - Ahnanlar, 
Sovyet hatlar1n1 Kaçallno dogusun
da yarm_1~ ve dün ilk defa olarak 
Volgaya ulaom1~ bulunuyorlar. Dl
ger taraft&n D-On ile Kalaç1 atan 
kcvvetler Sovyctleri doguya dogru 
püskürtmü~lerdlr. Alman tayyarele. 
rile bü)1ük çapta Alman toplar1 eeh .. 
ri gltgide artan blr kesafetle dov
mektedirler. Bu da en son hücumun 

Salomon deniz 
muharebeleri 

devam ediy.Jr 

<..ünii11. gaz1s1 ···················· .... 
M1s1r1n 

kap1s1nda 

bekleyen 
-----~. 

Reisicumhur ismet !nêinü dün 
~ehrimizi §ereflendirmi§lerdir. 
Milli $efi hâmil olan hususî tren 
saat 12,20 de Haydarpa§a garma 
girmi§ ve Reisicumhurumuz be
~U§ bir sima ile vagonlarmdan 
inerek kendilerini kar§ihyanlara 

iltihak etmi§lerdir. Millt ~efi 
Halydarpa§a garmda istikbal e. 
denier aras!llda, ~ehrimizde bu. 
lunan Büyük Millet Meclisi ReL 
si A'bdül:halik Renda, Adliye Ve. 
kili Hasan Menemencioglu, Ge. 

(Deva.m1 •ahi/• 3, Sütun. 1 d•) (Devo.mt 1ahi/e 3, •ütun 5 te) 

tehl.ke I 

NAHAS PAi;>ANIN bu defa 
Kahirede M1s1r istiklàlinin 

Y•ldêinümünü birtak1m tiirenler
lc ve Wrcnlerdc mutad olan siiy. 
lcvlerle kutlulad1gm1 lelgraflar 
hildiriyor. 

Bir müddet evvel 

l\l!Slrm istiklâli dcnilen §ey, 
hundan be~ alti sene evvel Mi. 
•1tl!)arla lngilizler arasmda ak
dcdilmi~ olan bir iltifakhr, 

Bu i!lifak mucibince ingiliz. 
Ier Süvcy~ Kanalmm muhafaza. 
•1 bahanesilc Kanal havalisinde 
daimî surette ingiliz askcri bu
lundurmak hakkm1 alm1~lard1r. 

Bulgaristan sular1nda bir 
gemimiz kazaya uurad1 

lierhangi bir memlekct ken. 
di topraklnrmda, herhangi bir 
Etbep vc icap ile ccnebi askeri 
hulunma:-:1na muvaîakat edel'sc 
o memlekctin istiklûl sahihi ol. 
dugunu iddia ve kahul elmck 
giiçlür. 

Gemi Sivasta kurulmakta olan çimento 
fabrikasina 70 tonluk bir kazan 

getiriyordu 
Ankara, 27 (Tasviri Efkâr) -

Sei1rimize _gelen malûmata gore 
M1lll $ef Inonü, son tetkik se
yu.hat:eri s1rasmda, Sivas!an gc_ 
çerlerken kurulmakta o!an çL 
mento fabrikasm1 da géizden ge. 

ngilizler 
M1s1rda 
harekete 

geçti 

italyan hatlanna 
mühim bir bask1n 

yap1ld1 

Binaenaleyh bugün l\llsir için 
de tam mânasilc müstakil bir 
ltlemleketlir denilcmcz. Bahu. 
'~s. ki 1\-lts1r1n, korkunç bir bar. 
b1n tâ kap1lar111a k•dar gclmi~ 
~e hir sald1r1~t:i i~<'ri girmck için 
fi_rsat beklemcktc buhmmus ol. 
tnas1nn raJ;n1en, kcndini mÛda. 
faa cdebilccck ordusu yoktur. 
~imt:iki hal,Jc hu m!idafaay1 1\11. 
51rlilar, Îngilizlerin Ji1tuf ve him 
lnetine b1taknus bulunuvorlar. 
lngiJizlcr isc :ms;ri, aynilc. kendi 
:o~raklan gibi müdafaa edecek. 
Cr1ni siiylcyi1> durmaktad1rlar. 
~itekim lni:ilizlerin Ba~vekili 
"l. Churchill, bu defa Moskova. 
Ya yaphg1 o 24 bin kilomclrelik 
?;'Yan1 hayret scyahat esnas1nda 
«\.Ohirede tcvakkuî ettigi 7~man, 
'l'·n1 sOzlcri sO:vlemi~. M1s1rm, 
•~nile Îngiliz adalari gibi sonu. 
11 ~ kadar miidafaa olunacag1 te
blinat1nda b11ln11mu~tur. 
d. l\l1smn müdafaas1 i~i ise ~im- Kahire, 27 (A.A.) - Bugünkü 
t 1 en güç ve en kart§Ik bir dev- Orta§ark mü~terek tc<bliginde 

1 

•ye girmi~ bulunuyor, Evvel. bildiriliyor: h• Alm~nlar Sollun1 civarmda 25.26 Agootœ gecsi k1t'alan. 
, uluuurkcn buras1 hudut oldu. m1z merkez kes'mintle Elmireir ' 
l:u ve I<ahircyc kadar uzun me. bi:ilgcsinde muvaffakiyeUe biten 1 
:•feler de bulundnaü için Mi- bir ak1n yapm1~lar, du$mana 
t~r n1üdafoasi binni•be kalay gêi. kay1plar verdirmi~ler ve esirler 
t Unn1ekte, Alinan ve italyanla. a).m~lard1r. Bu hareket esnasm. 
t'" hir taarruz yap1p da yiizler. da topçumuz merkez kesiminde. 
t • Hlometrelik çiillcrdcn geçe. ki dü~man mevzilerini bombar. 
ti•k Süveysc kadar da ·anac.Jda. <liman ctrr.i.tir. Cephenin diger 

t na Ç'lkluk ihtin1a] \'eri!memek .. l~esimlerinde devr :yeierimizin 
• "d" t' 1 

.'.· Halbuki bir çok a'ke- faaliyeli devam ediyor. Dün ka-
t~r~u:cha~sts1ar:t gayrimiimkiin ra kuvvetlerimiz bildirmiyc de-

Unen bu taarruzu, l\lare~al 

1 
ger bir harekctte bulunmam1~. 1 TASVIRI F.FKÂlt lardir. 

(D1vam1 aahifd ,f, Sütwn 1 de) (Devam1 1ahi/e 3, aiilun a te) 

---------------
çirmi§ler ve etrafile izahat al. S1vasa ugrMnI§lar ve çimento 
mak için Sümer Bank Umum fabrikasm1 gezmi'llerdir. 
Müdürü Hulkiyi Sivasa çag1r. Orta Anadolunun çimento ih-
m1~I~r~ir. tiyacm1, temin maksadi!e kuru!_ 

M'lh $ef seyahatlerine tekrar makta olan bu fabrikaya §imdL 
devam ederek, a\"deLnde tckrar 1 (Dsvam1 sahi/• 8, sutun 51•) 

/Ki arkada51n11z Nam1k Ke. 
malin ikhsadl liberalligi 

üstünde ihtilâ(a dü§mii§ler, 
Hilmi Ziya Ülkene gêire hiir. 
riyet §airi serbest ikhsatç1d1r; 
Dr. M, Kaplana gore devlet. 
çidir, 

Bizce Namlk Kemal, felsefe, 
sosyoloji ve ekonomi bak1-
m1ndan, ilmin vcrdigi mâna 
içinde hiçbir sistem sahibi 
d~Siildi. Bülün ilhamm1 Sul. 
tan Hamit • istibdadma kar" 
dogan milli aksülâmclden ah· .. 
)Or, sarayr1an gelen ba~k1ya 

kaq1 romantik bir §airin hür. 
riyet askilc kêipüren fikir of. 
kesini duvuyordu. Bu f:krin 
kêiklcrinde Avruplmn felsefe 
ve ekonomi tarihini yapan me 
selelerden hiçbiri yoklur. Na. 
m1k Kemalin Fransada ansik
lopedi harC"ketinl!, Rou~~eau .. 
ya, Marx'a, ikhsadî Jiberaller. 
le sosyalist1cr nras1ndJki n1Ü
naka~alara ait belli ba~h hiç. 

bir etüdüne, tenkidî bir fikri. 
ne tesadüf edilmez. §air hu 
meselelcri ilmî mebdelerindcn 
alarak Avrupadaki metodlari. 
le incelemi§ degildir. O, bu 
davalar üstündc, büyiik heye. 
can1n1 kuvvetli mantigile ba. 
tI§llrarak yalDIZ san'atkâr se. 
zi~i ve gazeteci muhakemesile 
hükümler vçrmi§lir. Hallâ sis 
tem bak1mmdan Nam1k Ke. 
mal, garpta anla§ilan mâna. 
si!e liberal bile degildi; nite
kim Hilmi Ziyanin dedigi gi. 
bi baz1 yaz1lar1nda scrbest ik
t1!1Jnd1 müdafaa ctmi~, M. Kap .. 
lalmn dedigi gibi de ikhsadi 
devlelçilige çalan makalcler 
yazmI§ olabilir. Çünkü Tanzi. 
mat kafas1, Nam1k Kemal gi. 
bi taze kalemlerde bile garp 
mefhumlarile dii§Ünrniye ah§
mami§h. Garp doktrinlerini 
ve bunlarin dü~ünce metodla. 
rin1 bilmiyordu bile, 

{Devci1n1 1aht/e !, lithot 1 d•) 

r;=::==i'!F~=:;>;;:::=t Km. 
0 20 ~0 bO 80 IDO 

~ Alman (g, 
taarruzu[ Tasvir) 

Alman ordulan nihayet Sovyet müdafaa hatlartni yararnk Sta. 
Jingrad civarmda Volga nehrine uJa~m1§lard1r. Haritada Alman. 
larin bu büyük nehre vard1klar1 nokta ve Stalingrada yaphklan 

taarruz gêirülmektedir. 

Karpif ihtikârz yüzünden 

Bir Yahudi tüccar k1rk bin lira 
fazla kâr temin etrnis 
Mazr un hai k1nda Mil!î Korunma 
Nlüddeiumumiligi tahkikat yap1} or 

Hopada 
bir Rus 

• tayyares1 
dü$tÜ 

· Her iki tara/ta dü~mana 
agir :zayiat verdirildigini 

iddia edigor 
Melbourne 27 (A.A.) -Avus.. 

tralyadaki müttefik umumi ka. 
rargâhmm tebHgi: 

$1ddetli bir hava mukaveme-

1 

tme ca~n d~man, gece kii
çük bir k•filernn kara kuvvetle. 
rini Milneby'ye ç1ka11IIu~t1r. Müt 
tefiklerin agir bomba tayyarele. 
ri bir Japon nakliye gemisini ba. 
t1rm1~lar, bir kruvazêirü hasara 
ugra~m1$lar ve galip bir ihtimal.. 
le batlrm1~lar ve bir muohdn 
ha.sara ugratm1~lardir. Müttef1k 

(Dtvam1 ~ahi/o 3, aütun 4 te) 

/'?Ier c a.n-
Pen 1z1 

Küktavn_ 

Mürettebattan U isi 
1 denizcilerimiz tarafmdar. 

kurtar1ld1 

Merhaleli kürek yar1§lar1 
Cumartesi günü yap1l1yor 

Yarr§larr seyretmek isteyen okuyucularin 
gazetemize, Galatasaray ve Fener kulüplerine 

1 Hopa, 27 (A.A.) - Evvelkl gün 
Arhavi aç1k1ar_1nda alevler içlnde blr 
Rus tayyaresi denize dü§mü~ ve dcr
hal hûdise yerine glden muhafaza 

1 

motiirü mürettebat1 taraftndan tay- " 
ynrcde bulunanlardan iklsî kurlar1l. (Yaz 1a1 SaJd/e $, SûtUA 8 f.6) 
mJot!r, Tayyare batm1~tir iiiiijiiiiij;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;_ ;:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;i;;;iiiiiiiiiiii;;;;iiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;; 

miiracant etmeleri lâz1mdrr 



Sahife: 2 TASViRt EFKÂR --~~------~----------.-------~~~==~~28AGUSTOS 

· G 1 da 
maddeleri 
fiyatlar1 

yükseliyor 

(--~1-----------...-----------------------------, lsmef lnOnünün mekteb · hagafz Il~ J 
gazilerimize kart• 
vszifemiz 

K ENDÏLERÎNE 26 Agustos giinünü bir •yevmü mahsus• 
yapan maUll razilerimiz Anknrada Ulus meydarun.da 

toplanarak büyük taarruzun ba§lad1it o tariht, o ems~lsiz günU, 
emsalsiz tevazu ve civanmercll?klerilc tes'id ettiler. Istüdâl ve 
§8ref uf,'llruna bayatlaruu feda ctmesini bilen insanlann bu ~e
ref snva~1nda malûl kald1ktnn •onra tevazu içinde ya!lamalan, 
Türklügün ruhundaki km11hksJ z va tan a.PtJDdan dogma bir 

M.LLÎ S F VE ASK 
Blrçok maddelerln 

tayatlar1 karaborsay1 

da aft1 

r.. .. .. - --. ' 
BUYUK TURK KUMANDA1::LARININ EN ~EREFLI SAFLARINDA YER ALAN 

ha.slettir. Flyatlarin serbest b1rak1lmas1n. 
dan sonra bilhassa gid; ~ddcleri 
üzerinde tedricen bir yükselme ba1-
lam~ vc bugün g1da maddelerl sa
ti.elar1 bir ay evvelld kara borsa f1-
yatinrin1 a!ïml~ bulunmaktadir Bu 
hayat pabalil1gin1 onlemek maksa
dlle Bclediye ikitsad Müdürlügü, g1. 
da madde~eri üzerinde esasl1 bir 
kontrcl usulünü ibdas etml,tir. Bu
na gore plyasnntn muhtellf sahala. 
r1na gondurilen iÏcont.rol ektplerl her 
nevi g1d:i maddeslni istihsal minta
k11s1ndnn müstcltlildn eline gcçenc 
kadar olan safahat1 tetklk ctmcktc 
ve bôylece ber çc~lt g1d:i mnd<lesinln 
hakikî <legerini te bit etmektedir. 
Bunlnr fevkinde sat1li ynpan sat1c1-
!ar bakktndn kanunî takibat yapila
cakt1r. · 

ÎSMET ÏNÔNÜ, KENDi HAYAT TARÎHiNi BÏZZAT YAPl\IIS ... ÂDETA iSTÎK· 
BAL TARiHiNDE KAZANACAGI ~EREFLi lVIEVKti IOLICININ KUVVETiLE 
KAZANACAGINDAN TAMAMEN EMÎN OLARAK, ÇOCUKLUGUNDA BÜYÜI\: 

~imcll kulaklar1D1Zl memleketin dort bir kO§esine dayay1n! BiR A§K VE ~EVKLE ASKERLÎK HAYATINA ATILMl~TIR. 
GOreceksiniz ki bizler, yâni onlann kesik kollnrmm, kaybolan 
&01.lcrinin, kopan bacaklanmn, parçalanan govdelerinin saye
sinde, bu topraklar üzerinde müreffeh, mes'ut ve gamsiz ya!ja
yan bizlcr, onlara minnet ve 1ükranamw ifade edecek bi~eylcr 
fisùdamiyor, ve memleketçe, milletçc, matbuatça o yanm vü. 
cutlü kahramanlarm tevazuuna, ilgisizlik ve unutkanh.kla mu.. 
kabele ediyoruz. Gerçi, hiçbir~ey bcklcmemek ve uzvi isb. 
raplarmdan zevk duymak !ianl1 malûl gazilerimizin hasletidir 
amn, onlan ~u biricik 26 Agustos günlerinde bile lâknydinin 
içinde yuvarlamak cla bizim hak.Ju.m.Jz dcgildir. 

Cihad BABAN 

(f.-T! YA 1$LAR.Œ~ ~. 
Sekizinc · ha.f ta 

ko§ular ve 
tahminlerim · z 

Mangal kiimUrU 
flatlar1n ln serbest 
b1rakdmas1 ist ndl 
Mangal idimürü tlcaretllc l~t,ignl 

eden baz1 klmscler dün Belediye lk
tlsad Müdürlügüne müracantla fi
yatlarm se1best b1rak1lmns1n1 lste

Aralarinda .Hillî ~cfimiz is
mct inonünün de bulundugu 
Harbiyc vc Mühendis l\lektebi. 
nin 319 senesi mezunlar1 Ordu. 
C\•inde bir toplanti yaparak me
zuniyetlcrinin 39 uncu y1ldünü
münü parlnk bir ,ekilde kutla. 
m1§larchr. Bn toplanti esnasmda 
seyahatte hulunan Millî ~efimi. 
zc Korgencrn.I Rasim Aktug ta. 
rnf mdan çekilen bir tazim tel. 
graôna MiJli §cf i:u ccvab1 ver. 
mi~Jer:dir: 

,.39 uncu subayhk y1h dolav1-
sile sm1f arkadalilar1m1n b~ni 
hahrlnmalarndan çok duygulan. 
dm. Siz nrkada~lar1ma âfivet . . ' 
muvnffak1yct ''e uzun omürler 
diJer, sevgilerjrnle candnn se. 
lâmlar soylcrim. 

24 Îsmet lNÔ1'"Û• 

mii}ler ve bu ta-kdirde ~ehrlmize mU- Millî ~efin 319 uncu su nyhk. 
hlm miktarda komür gelerek fiyat- y1ldoni.imii münasebctilc arka
lartn kendiliglnden dü~ ceginl soylc- ~a~1m1z Ziya ~nkir tarafmdan 
ni~lcrdir. !ktisad Müdürlügü, Bc1c- 1 tn · ·· ·· ' 

a1m 
smet onunun çocukluk ve aa-

B i 
diye D î Encümcnine keyfiyetl -

U hafta Islah Enciimenin n Maamafih bunun ne dereceye ka- kerî mektep hayat1na 81•t ya .... 

1 
blldirmll} ve bu busustakl tetklkata ... 

tertip eyledigl yart!ilarm so- dar tatbik edilecegmi dil!Jilnml"llln dt> ba~lanmt~tir. Inn güzc) ~ir ynz1y1 okuyucu]a. 
nuncusu yap11Acakt1r. iki bafta da- ~imd1lik bot"- bir ternenniden ileri geç- nmtza venyoruz. 

Millî ~ï1,11 elimize geçen nâdir 
bir resmi: lsmct tn0nü askerlik 

hnyatmJ.n ilk zamanlannda 
ha devam edecek yar~lar lse. Vilâ- mlyeceglne, handlkaplar1n key:fî blr ~~~~~~==~====e 
yetln yar1ciw1la1'1 surettl verllmcsi fazla blr 1ans gosforme.ktedir. Buna * 
ternk maksadlle S f EvrenOS ve zamanmda blL Tunanm -yard1mc1 olarak k0l}mas1n1 G ,\ZETELERDE Ankaradan 
üidas eylcdiii lltl • • dlrilmemesl gibi da katarsak mesele kendlliginden de gelcn blr havadis okuduk ... 
ko~udur. Bunlarin ibmaller büyiik bir bir parça anla§1lm1iJ bulunur. IIarbiyenln 31

9 
sencsi mezunlan 

programlar1m ayr1ca bildirecegim. 1 mh:al ~kit etmektedlr. Buna ?'11gmen geçen hnftaki tab!yc Orduevinde toplnnm1!ilar. Mcktep 
AUara verllen kllolarm eski za- Yazmns1 bizden, tatbikt da Umu- yanh§hgmn dü~er de To·murcugu hât1ralarin1 anmt§lar. Ve bu aradn, 

taanlarn gore tertipknmesi. daba mi Kâtiplikten... nas1l olsa yakalam; ümidile ellerin- M11li $efiinlz. <1nonü) nün talebe-
d?fyusu 1çerlsinde bulundugumuz YARI~LAR VE TAHMÎNLER den knçmrlarsa yart~ln da bcraber Hk hayat!ndaki mffiyeUcrlnl. Jc1y-
di>vr! d~ünmlycrek 'korü korüne tat- Bu haftak1 k()!Jular!n tahminlerlni kaçacagmn hiç ~üphem yoktur. mctlerlni ve büyük bir lstikbal vâa-
biki yüzünden bu sene Ïstnnbul ko- yart§larin t,ertip s1rasile verlyorum. lki güzel bayvanin ko,usu çok deden gençlik bususiyetlerini anlat-
1Qlar1ndn ildncl haUadanberl çok az Yukanda uzun uzadlYB bltdlrdl. zevkll olacaktlr. Digerlerinin blr 101 m1tlar. 
lngillz at1n1n il}tlrâki sureUle bir {.rim sebe:pler yüzünden ingiliz t.tla- oyn1yacaklarin1 fimit etmlyorum. Sn (1nônü) nOn askcrlik bayatJ. ber 
gerilemi)JC sebeblyet verlldi. rtnln yar1v1 5 bayvan arasinda ya. hibhti ve jokeyini degl!}tiren Borantn genç Türk subay1na iirnek olacak 

Mcmle"kette yeti§en safkan lngiliz ptltyor. acnbn ~ans! dn dcgi~ti mi? Olsn ols~ derecede chemmiyetl haizdlr. Ve 
a~arin1 ~vlk, sahiP'lerinl ko§u ka- Dandl çok tht!yarlad1 ve bu yüz- üçüncfilük içln Tanau. Tuna, Born bael1 bn§tna blr tnrlhtlr. 
zanm1ya sevketmck içln Avrupadan den ko!,iulaqndakl istikrari da art1k mücadele edebillrler. Balika b!r ~cy llQyük Türk kumandanlar1nin en 
gelen hnyvanlarjn burada yapacak- kaybctti. Komlsarj 1se hemen liemen beklemek z.an1ans1zd1r kanaatinde- §'Crefli saflar1nda yer alan (1smet 
lar1 yar1elarda kendi ya11Unr1ndan aynl vaziyctt.c bulunuyor. Kanantim }!im. inonü), kendi hayat tarlh!nl l;!i.zat 
6 kilo fula bir s1klet ta!,11malar1 ce en alâknl1 kosu. Arap atilarile În- Favori: Sa va - Tomurcuk. yapmt§.. iideta, 1stikbal tarihindc 
esaslandmlm1~t1. gillz tay!ar1n1n plâselik için yapn- Plâse: Bora - Tuna. knznnacagl eerefli mevkii k1l1cmtn 

Hnrp dolaY!sne dlfnridan at gel- cakl!lr1. m~cadele olacak~1r. DORDÜNCÜ KO$U: 2 yneindaki kuvvët!le kazanacagindan tamnmÜe 
miyor, ellmiz.de kala knla lki tanc BIRI::-:CI KO$U: Yerh yar1m ka.n s::if knn lngilra tarlar1na mnhsus, cmin olarnk. ÇQCDklugunda bGyùk 
lbtlynr hnyvan vardir: Dandi _ Ko- lng1llz taylarma mahsus. mesafe 1: mesafes1: 1200 metred!r. bir a~k ve fevkle askerlik haynt.ina 
misarj. Bunlar da yal}lar!nJn kabi 1200 metred1r. . GÎREN TA YLAR: Varad 66. Hü- at11m1~ttr. 
yar~larda artik bir Ill goromez ol- G!REN TA Y.LAR: }\ader 56. Ti~- mayun 66, Destegiil 54.5. Zehrimar l\lillî $efimlz, hcnüz 14 _ 15 :;a. 
dular. Buna mukabil at sahiplerlnl y

1 
akl 56, Menev1e 54.6, Ikbal 64.5 k1- 64.6, Plnar 54.5. Haspa 64.5, Nllu- emùa blr çocuk !ken. asker mckte-

totvlk maksndUe lbd & edi\m\t} b\~ odur. . ter 6 ,i; \<.Uo. 't1 TI g\rm~ Ç'lr ~--1.Jtrymt' nev -
Yasiyet olan 

6 
kilo eks·k ~tma kcy. 3 Y~.§1~ !a!tm kan fng1liz taylar1- Îki yn~IJ tnylnr!n en güze1lerinin canlar geçirm 1 ~. . hottât pederi~ln 

fiyeti bllbriin yerli Ïngillz hayvanla- Jlln kotulugu bu sm1f hayvanlura girdigi bu yarJ!,1 bilhassa plâse yer- 'lllemuriyetl dolayisile istanbula ge. 
rina malik olan ahirlnn çok mü~kiil mahsus ynrt~nr1 Su ad Knraosm.-in leri için çok Jleyecanli olacak ve ara. tip askerî idadîsine glreccgi esnnda 
blr vaziyete sokm~tur. nbmn1n inhi!ïanna. vermi~tfr. Bu larinda dn güu;I mi.icadcleler gorece- maruz kaldigi birtakJm mü~külâtt 

. hafta da gayct kat't olarak Menev1- gimlzi ümit ediyorum. Hümayun Av blzznt yc:nmi§tir. 
Gayet kuvvetli hay_vanlar ?:an !iln birinci ve T1ryaklntn ise lkincl rupa klûs1 ~ir hayv_an _oldugllndan in-Onil kahrnman _in-_1n hususî haya-

Dcmet., Buket, Gungadm ve d1ger ~ ~ 
Il rl rf 

~ 6 ki'· .
1 

b" 
1 

i b gclecilgl muhakkakt1r. Yalniz at sa- l«<~unun yegane gahbld1r. Haspa, tina dalr climizde bulunan notlar. 
emsa e s1 .. iv i e m c u- L~b· d b kl . k . Z 1 D te -1 b""t k \. 
1 

-•- .... _ .. _ k 
1 1 1 

•u 1 anu e erse u y11r1~ ~e 1ni a s1 e ir1mar ve es gu u ùn uvve , bize !!U ki vmetll mahimntt verlyor: 
amam.- yu~u"""n O$U ara g rem - olar"k da yapt1,..r. k d tl '1 "kl . - " t • 1e 1 . ,_ ... • , .ve u rc crie 1 nc1 ve. uçuncu u

1 
Milli <:!ef!miztn pederi (~it Dey). 

Jor .... r. F i• M · l · 1 l i hl b ~ 
B

. 
1 

k .. _ k"l ril' ,. avor . enevtf. P âse: T1ryaki. içln bog~acak nrd1r. k 1t ba s 1 oglunun kiymetli cevherlni herkes-
• . a an rm yar1~ 1ç1n ço a 11 a P !Yaca ve t en dnha evvcl keSafetti. Bir taraf-n· mem e e1111e J ove 1rn.en ora- l"KI' NCI' KO$U· s f k A · · k l"k to 1 k en 

nin i_okeylc.r1n~ blneb~lecekleri en taylarana mabsus, mesafeai: 1200 ufak bir deg~iklik neticcsindc çok tan zeki evlâdmin yüksek blr tahsil 
a!gan Slkietlenn gozonünde tutul- metredir gllzel para verecektlr. . sevri tnk1p etme!lini tcmlne çah .... r-
mHI prt olan blr kaldedir. GiREN° TAYLAR·. Rlnd 66, Can D t ··1 k tll ki 'Zeh . .,.. • es egu e. en uvve ra P - ken. di~er taraftan da onu, kendl 
H~buld bizde bunun tams....;le ak- 56, Dahl 66, II12:1r 56, Vecize 54.5 rlmar ve b1lhassa Ahmet A tman1n meslegi olnn ( Adliye) cilikte yetl!i-

•i .,luycr ve yart[o}ara dn k~ük s1k- kilodur. Haspa l.slmll" tayJdJr. t.innek istedi. .. Fakat heniiz pck kü • 
.leUerle blnecek adam olmamns1 yü- Bell tayin i-,tlriik ettlgi bu yariii Favori: Humayun. -k b" 1 (l t) · bil 
cüuden ancak dort. b~ hayvan ht1- Dabi lie Htzmn istnnbulda ve Tür- Plâseler: Zehrimar, Haspa, Des- çu ir çocuk 

0 
an 

5~e in -

râk edryor ve k01ular da tats1z olu- klye ynr1ti snbalar1nda yapacnklar1 tcg-1 tfin arzusu. (askerlikl t. 
y{\r, Bunu ônlc1\lek !çin yeni sened~n ilk a"lk ko!<u olmas1 itlbarile "Ok ;E~Î~Ci KO~U: lnmhz at.lanna _ Re~lt Dey. pek bfiyük blr !sabet 

- '" • ' ':I "' .,. • gostcrcrek. kendt arzusunu ieda ct-
ftlbaren bu knyd111 kald!rilmaaJ la- cntcresnnd1r. G kilo farkla Hiz1rla mahsus olan bu yan~Jn mesafcs1 tl D h k b .. y"k bl h 
11mgell~·or. ba~ba1a gelcbllen ve benim giirü!)ilme 2000 mctredir. · · 

8 
a 

0 
yasta ço u. u r a-

Bu yapJld~! takdirde ber k()IJuya gore Ise % ball ger!de kalm1~ bulu- GiREN ATLAR: Komlsarj 60. raretle _askerllk a~k~nl . izhar eden .. 
asgari <in, on 1ki hayvan1n girdlgini nan Dablnln m6snvi s1klctle H1z1ra Dandi 60, Knrabiber 47, Heybell 47. vc hatta. mektep çagtda~ ev~el 1 bi
ilfiyük blr memnuniyetle gôrecek, yenilmesi lâz1mgelir. Ko~unun bu lki Çobnnk1z1 45.5 kilodur. le maqamnne eglence eri~t as t;r 1

1~ 
hem at sahiplcri, hem de merakl1h1r tay aras1nda uzun bir çekltime ile Yart§Jn Jleybeli \'c Çobank1z1 :ira- dalr oyunlarla geçiren sme n • 
Mvlmnlv olacak.t1r. bltecegl ve son met.relerln ise H1t1r sinda ccrcyan ctmes! muhtemcld1r. kendl meyl ve !~tldad!na terketmi-

Eger nizamnamnnin bu maddeslni taraftnd~n ranat gr~ineceglni ümit llu sene tstanbulda llk dcfa ko~a,.ak ye karar verdi. . . . t 
degletirmek lmkâni yoksa, Dandi ve etmektey1m. Mnnmaf1h bu mesafede olan Knrnbiher ile IIeyb•liden Kn- Tnlebe lsmet. ilk tahsihm zm!r. 
K<>mlsarjm damiiltk olarak satin llk ko~ular~nt bcrabérce yap~cakla- rabiberln fa%1a b!r i';' gorecegmt de bitirdi. Bu ~mada (Re~1t Bey) ln 
al!Rmalari ve hiç olmaZ!!a Vilâyet rind11n Oabinin de çok ufa~ b1r '8n- ümlt etmlyorum. Heybcl!. Ankarad l v11zife:1 S1vana nakl~dl~d!. R~lt. Bey. 
depolarmda bunlardan lstifade eJH. s1 olduguno unutma~ak lazr9'gellr. çok g!hel yar1~lar ç1karm1' ve ki:o askerl1kten ba~ka h1çb1r ~ey dü~ün
mesl cihetine gidllmesi !Uretilc bu Favori: Hmr. Plâeelcr: Dabi • rarklarile biiyük ntlara çok tehlike- mlyen oglunu. CS1vas Asker1 RuGt1. 
lfin tA kokün<k>n bir bal çar si de Rind.. ler geçirml~. daima iy\ye dogru gl- yesl) ne ~ermek lüzumu~." hl~settl. 
meTCut bulundugunu bir kere da.ha ÜÇÜNCÜ KOSU: Arap atlarina den bir att1r. Talcbe Ismet: parlak dugmelt. ye
batirlatmakla her balde blr bl~met mahsus. me afes! 8000 metredir. Dandlnln çok milsalt k!losunn sil ~erltli mektep üniformns1n1 giy. 
vaptti{imt zannediyorum. G1REN ATLAR: Tuna 60. Sava ragmen rnesafenin k1salt~1 yüzilnden digi gün, hayat1111n llk büyü!: !aa-

Bakz~lar .................... 
Nam1k Kemalln 

libera ligi 
(Birùad 1aht/•den d•vam} 

Nam1k Kcmalin liberalist 
veya n syonalist olup olmad1. 
g101 münaka~ etmiye lfrium 
yoktur. Htirriyet ~irj hürri. 
yetin co kun ve romantik bir 
scvdahsiydi, faknt doktrin ta. 
rihindeki mônnsile liberal de. 
gildi; vatan ~iri Türk vata. 
ryn1n melânkoli dereeesinde 
â§tk1yd1, fnkat sistemlerin ta. 
rihindeki mânasiJe nasyona. 
list dcgildi. 

Bu mefumlar, A vrupa için 
dcgil, fakat Türkiye için yeni. 
dir. Tnnzimat ~oyle dunun, 
~alkan Unrbine kadar :\'le§n!
ti etin bile hunlnrdnn haberi 
yoktu. Hnttâ bugiin bile fikir 
ndam1. devlet adnm1, mnhar. 
rir, münevver gcçinenler ara. 
~mdn bu sistcmlcri metodlari. 
le beraher kavraml§ olanlar 
ne kadar aa! 

GO. Bora 60. Tomurcuk 60, Bahtiyar fazla bit' ~Y yapaca{:1n1 ümlt etml- det!ni hlssetmi~tl. Askcrî Ra!Sdly!!-
58.6. Tarzan 68 kilodur. yorum. 3 ya&hlar1n Dandiyi 13 kllo smde art1k kendlsinl tam bir (a!!l-

Bu ko u Tomurcuk l"kl Savantn bir fnrlda kazanmalari lâz1mgelir. 4<er) telâkki C<!en (tsmet Ef<>ndi). 
ynpt1klar1 2 ko!Sunun !nttkam1 olm:i. Bu llJ tçln de en kuvvetll olnrak Ço- nrkada~lar1 arasrnda zekûst. _ çnh~ 
s1 yüzünden çok ehemmlyeUidir. Ifor bank1:.:1 ile Heybeliyi gorüyorum. kanl1g1 ve bilhassa ag1rba~l1l1gl!e te 
iki ahtrtn dn jokcyleri ko~ularmda Favori: ÇobanktzJ _ Heybell. mayüz gostcrdl. Her sene yGksek 
yapttklart h1ttalar1 yart~l kaybet- Plâ!'le: Dandi - Kara.biber. derecelerde s1n1:f geçti. Parluk b!r 
mekle Odcdlklerm<len bu bafta r;ok ÇHtc bahls: 2/4 - 4/5 inci. Îkili ~ahadetname almak suretile <Rü~ 
dikkatll olncaklard1r. bahis: 2. S. 4. 5 lnci ko$ulardad1r, dlye) mekt.cblnln dbrt !t'nellk tnh. 

Mesafenin uzunlugu Savayn daha Seda't F. EVRENOS el! müd<letini muvaffakiyctle bltlrdl. 

- - - -~] kot bclll •tmodi. K•d!n onon """'; 

l.IJ>iWM• ~. - _-;(' _':'~-t~~fJ=~ -~_ ,_·;,li~~~ oldugunu. tccrübe yapacagmJ ve bu '\ _ _ _ _ glln ak~ama kndar çah§ncngin1 an-
latm1§t1. Sonra llaleye bir gümlek 
verdi \·e yap1lacak 1$i tllrif ettl. 

Genç k1z maktnelerden birin!n ba-

Mllli Roman: as .................................... 
- Sabah ge1ecek!ln saat sekiz bu. 

rada. V~receg1m i~ Q:r.erlne sana pa
ra. Fakat goreyim bakay1m iiJlnl. 

- Bugün gôrürsünüz. 
- t tanbulda yaln1z~1n1z? 
- Yalniztm. 
- H!ç kimscn yok senln ! 
- Yok. M adam. 
- Süleyman Efendiyl nercden ta. 

nirs1n!. 
- Yenl tan1d1m. Bir dcla otomo

biline bindlm. 
Hale kad1nin yüzüne lçinden eüp

henln parlak çlzgl.sl g.:çen g~zlcrle 
baktt. 

S ER VER BE D / tïtna oturdu. lladam Mari atelyede 
• .................................... · doln,1yor. a rada bir gelip onun ça-

- fyi adamd1r Süleyman Efendi, 1111masma dikkatli blr gâ% at1yor, hlc 
dedi. Faknt hastad1r zavall1. bir $eY soylemiyordu. 

- Nest var?. - Hale <5gleye kad11r çali~t1. Madam 
- Bir defa beni gctirdf bu apar- Mari atelyeden ç1kt1kça. esmer Rum 

t1man onüne. Çarp1nt1s1 tuttu. Al- k1Z1, arkaùas-ina rumca hep istavro 
d1m içcriye. Doktor çag1rd1k. Nas1l a<lmdaki sevgilisinden bahsediyor. 
derler? Yürek vard1r onda. kadin içcrl girlnce susuyordu. 

- Knlb hastaltg1 m1? Ogleyin Mndnm Mari Halenin 
- Evc;t. - yaptu~! f~l prnccrenin onüne gôtü. 
- Yaz1k!. rerek dlkkatle muavene etti: 
Madum Mari blrdenb!re dogruldu: - Fena <legil k~?:Um. dedi. ama 
- Gel atclyeye! dedi. aktjama kadnr çal11J1n1z. $lrndl var 
Büyük odada. makme bav1nda lkl b1r sant yemek tatill. 

k1z çal1~_yordu . ~adam Mari bun- Hale ot.c!e geldi ve O<las1nn yemek 
lardan b!rine rumca bir ~eyl<>r soy- rretirttl. Süleyman efendly1 de bck
ledl. Hnlc kfiçükkcn izmirde Rnm 1' !!yorrlu. Orin lçin haber getirecekU. 

Man onun bu s-fiphes!ni nnlamt!J mahnllcsinde üç !!eoe kndar oturdugu Adam sôzfinrle yinc durdu. Çok 
ribi: lçin soylenenleri biraz anlam1~t1. Fa-1 hP.lrletmedcn li\"Cldl. Fakllt oda hak-

k1nda blr~ey siiylemeden evvcl. Ha
lenin :Madam Mariye gidlp gitmedl
g!ni sordu: gftt!glni Îlgrmince de
rin bir nefes alarak durdu. Sonrn 
dnha s1k solum1ya ba1lad1. Bugün 
yfizü ne kadar solgundu llale Ma
damtn süylediklerini bat1rlad1 ve bir 
olüm mahkûmu ka~l!!tnda imi§ glbl 
derln blr merhamet duyarak. dedi 
ki : 

- Ah Süleyman Efendi! Benim 
içln neùen bu kadar yoruluyorsunuz? 

Adam bir daha içini çekerek: 
- Degil k1z1m. dedl, bu kalb yok 

mu? Beni gôtürecek. 
- Yorulmasaniz.. b!r k11ç gün ev

de istirahat etsen!z .. . 
- Vallnhi bugün oyle yapacak

t1m. Seni dü~ündüm. $u o<la mcse
!esinl de balledeyim de blrkaç gün 
yatunm dedim. Bizlm Agop vard1r. 
tellâl. Bu sabah siiyledim. Elenlnin 
pansiyonu varm}~. Yemek de verl
yormu~. Ililemedim orasJnt. Adrcsl
ni aldJm. Tahkik edemedim. Biraz 
lyilC§eylm ..• 

Reng! blraz daha uçtu ve lâk1rd1-
s1nn dtvam edemedi. Fakat tellâldan 
aW1g1 adresi verdi. Hale onun bu 
renksizliginden korkl.ugu içln kalktt, 
ona su verdi. Fakat Süleyman Efen
di birkaç damladan fazla iç01<'di. 
Namazda !mi~ glbi avuçlarm1 dizle
rine koydo ve iinilne bakt1; mecalsiz 
bir seslc : 

- Evet ... dedf, ben hemen eve gl. 
dip lstirahat edeyim ••• 

- Tabiî, tabli... Çok t~kkür 
ederim size, ~ok, -pck çok... Fa kat 
benim için yorulmaym1z. Süleyman 
Efendi... Rica ederim. art1k blrnz 
dinlenlniz. Fakat accle etmeyin!z. 
Ywgunlugunuz geçsin de oyle gidi
nlz. 

- Pekt k1zim. 
Süleyman Efendi blraz daha otnr

du, endi§e k1r1§1klarile dolu alnm1 
onüne sark1 tarak sus tu, son ra kalk
t1. hiçbir ~ey soylemeden ç1kt1. 

Hale onu korldora kadar te~yi et
mi~ti. 

(Devomii VM) 

..lllllllllfllltlUUllllllllUUHUllllllUllllUlllllllU .. 

: Vecizelerin ~erhi J-i 
î1111111111t111••••••••••••••••••11111111111111111111n111r 

Ruh, ü1lünden liiçbfr 
1eyin silinmedigi bir 
aynadrr. 

GEORGE SAND 

!nsant vücJda getlrcn bütiln 
unsurlarm muhassalas1 olan ru
hu bir aynaya benzetmek bakl
katen dogrudur. Fakat küçilk bir 
farkla; aynada ke12dlsine akse
den golge kaybolunca b!çbir cser 
knlmaz.. Fakat rub kelldisine ak
seden bir hayall sonuna kadar 
muhafaz.a eder. 



--- 28 AÔUSTOS 

j Dünya harbi 1 

1095 acü gilD 1 
1 

iTALYAN TEBLic)t 
:Roma, 27 (A.A.) - it.alran ordu

lart umumi kararg-ihJn1n 822 nu
marah t<bl:gl: 

Mmrda b~n ,tddetli dcvri:I"' 
harekctlerl olmu1 n bllbassa eephe
nin tlmal ve merkez kealmlerinde 
topçu at.ql tlkalf edU1114tir. Dii1man 
uçak1ar1ni_n Tobruk üzttine yapt1k
lart blr ak1nda y11ng1n ç1lta.rtµm1~ 
da derhal aiindûrülmilJtilr. 

C,unün .vaz.rs1 ........................... 
MISIJ'ID 

kap1s1nda 

bekleyen 

tehllke ! 
(Dafma.kalctd~1' dm·am) 

Rommcl'ia, ~kt-rlik feamini \'C 

ka .-aidini allüst t-den b.irta.lnm 
l•:uekctler yaparak .ilù baita 
iç.in.de t.ÎI (El-A.lcmeyn) e kadar 
geldlgi malûmdur. El..Aleme~n 
mcvkii U., bkenderiye iiman1. 
mn yamha~mdadi.r. Alman ,.e 
itnlyanlar bir kcre bu limana 
yerl~cttk nlmlarsa arbk 1U1>1r 
için 110 ihuzur \·c rabat ,.e ne de 
toliiatile istiklâJ kalir. 

Uattâ Almanlario. lskendcri. 
)eye kadar gidcmiycrek (ELAlc 
mcyn) de kalmalan bile asker. 
likçe cayrilabiî b;r vaziyet oldu. 
gu kadnr .lll1sir i~in de daimî 
bir tehli.kerur. Çünkü Marc~al 
Rommel gibi akla ve ba:yalc gel. 
rncz hareketler tcrtip etmektc 
-.c dü<manlarin1 ne yaptp yap1p 
daima aldatm~kta rok maharet 
sahibi olan bir knmandanm eli 
altinda oldukça mülûm kun·ct. 
lerle durup Mklem.,.;, hi~ de ha. 
y Jr alâmeti dci:Hdir. 

Zaten ingifüler de bn tehlL 
kc,·i cok jyj tokdir ettikleri için. 
di;, kl Màrc~&I Rommel ordula.. 
rma kaq1 herhalde bir ·eyler 
y·apmak i•liyorlar. Sikkim M. 
ChurchlU Misir se:yahati üzerine 
lngiliz ordular1 kumandam GI. 
Auchinleck'i dei\i~tinn~tir. HaL 
buki Gencral Auchinleck, mu
vaifak ohnu• bir kumandan gi. 
bi géirliniiy~rdu. Tobruk'lan, 
y aydan f1rlanu~ bir ok gibi l.:a. 
rcket ederek hir iki hamledc tâ 
i,kcndcriye kap.danna kadar 
gdmi~ .,Lm Ma~) Rommcl'i, 
iy; kütü El.Al~1ueynde dnrdur. 
m1ya o mu'"11ffak olmn~fo .. An
la~ilon bu mu\·:iffaki ·e . ;;. 
1iz aslcr1 i veya siya.coi 111Uf1tle .. 
rinde kâfi gürülnwmi~ olacak, ki 
(;<'n'"'rnl dc.i;"i~tirilri·ek ycrinc ye .. 
ni bir kumandaa gclirilmi~lir. 

Uünl<ü habedcrc innnmak lâ
wngefo·•c bu )'eni kumandan da 
MU!tr cq1hcsinde taarruza ge<:c
rek, haUâ El..Alcmeyn'dc mer. 
kezi tulmahta olan ilayanlari ge 
ri s-ün11i~·c muvaCfnk uln1u~ ve 
bir miktar da esir alm~ltr. 

Bu ingiJiz tanrruzunun me,· .. 
1ii vt"ya um,1mi otup olmad1 .. 
g1 hakkmda §Îmdilik bir ~ey soy. 
kn.emez. Fakat umwnî de oL 
sa Marc~al Rommel'in kolay ko. 
lay maglûp edilerek yme 1111. 
sir hudutlarma kadar gcri sürü
lrttf:ine de ihtimal vermek gür
tü•. llattâ hu lngiliz taarruzu 
iyi idare cdilcmczse, biisbütün 
aksi nclicc vcrmck imkwu bile 
mcvcutlur. 

Herhalde Nabas Pa~mn Mt. 
slTln yarun ~·amalak istiklâlini 
kutlubd1~1 bugiinlcrde o istik. 
lâl henüz bir ha) li zay1{ \'C tch. 
like~·e maruz bir hal arz2tmck
tcdir. 

TASV!RI EFKÂR ........................ ~ ..................... .. 
Milli $ef inonü 

( n:rinoi 14hf/edn. d•V4m) 
ndkurmay Îkinci Ba~kani Orge. 
neral As1m Gündüz, Orgeneral 
Fahreddin Altay, diger birçok 
1<encra.I ve komutanlar, Roma 
Bèiyük Elçim1z Hüscyin Rag1p 
Bay<lur, Bükre~ Elçimiz Ham_ 
dullalh Suphi Tannover, Vali ve 
Belediye Reis; Dr. Lû!fi Kmlar, 
§E'1Iri:mizdc bulunàn blrçnk meb. 
uslar, mülkî ve askcri erkim ha. 
z1r 'bulunmakta !di. 'Millî ~. 
kcndilerini kar§1lam1ya gelenle_ 
rin eller;ni st:karak ittüath bu. 
lunduktan sonra, emirlerine t~h. 
sis olunan Suvat vapuruna dog. 
ru ilerilem41er ve bu esnada 
garda biriken halk t.ara.fmdan 
~iddetle alk"ïlanm1~lardir. 

Millî $ef, Suvat vapurile dog. 

Afyonkarahisar1n 20 nci ... ...: .... ________________________________ ...... 

kurtulu~ yrldünümü 
Dün çok bügük merasimle 
parlak ~ekilde kutlandi 

AfyonJtarabisar 27 (Tasviri lâyet, Bcli!diye ve ordu natruna 
Efkâr) - Afyon kurtulu~unun zafer âbiùesine çelenkler Iron. 
20 nci yildOnümü bugün §cllri.. mu§ ve güzel bir geçit resmi ya. 
mûide candan ve QOk heyecanh p1lm1$hr. Ak~am Delcd1ye, or. 
bir §ekilde kutlannu~hr. Halk du :;crefilne bir ziyafet verm:~
tarafmdan büyük bir alâka ile tir. 
lal<ip olunan rulkerî merasim, sa_ KOCATEPEDE ' ÏREN 
at taro 17,30 da ba~lami§tir. Ak. Afyon, 27 (A.A.) - Büyük ta.. 

TASVÜÜ EFKÂR 

Türk-Bulgar 
müzakereleri 
neticelendi 

Bul1aristan bit.e 20 bin 
ton mangal komiirü 

oerecek 
Berlin, 27 (Radyo) - Sofradan 

ahnan. malû.mata naz.aran. Türit -
Bulgar lkt1sadt müukertleri hitam 
bulmu~tur. Bulgaris~n. Tilrklyeye 
20 .. 000 ton mangal k:SmilrO ve1·meyl 
t•,,hhüt etml;Lir . 

Koordinasyon 
kararlar1 ç~me onünden bir bolük asker arruzun y1ldonümü münasebe. 

at~ ederek ve halk•n sürekli aL tile rlün Kocatcpede bir tiiren 
k.J~lari araslll<la zafer meydam. yap1lm1~t1r. Halkevi tarafmdan Hükûmet patates ekilecek 
na gelm~bir. Bunu mÜl<!ak1p bir U>rtip edilt'n ve civar nahiyeler . • • • erecek 
p'yade alay1, dcmiryolu taburu halk .nin i~tirâk et ii:i bu tiiren. arazi içm prim " . 
idman yurdu ve izciler taraJm_ de Türk ulueunun halâs günü. Ankara, 27 (Tasv!rl E!kar) -
dan t~kil edilen rnera,irn alay1 nün tari:hrmizdeki onemi bildi... 'Haber ald1g1miza giire f.ariu.k.l Res-

. · · · · · h. t , n1i Gazetede ba.za Koocd1na1yon ka-§ehre girmi~ ve halk tarafmdan nlm1~ ve .&el11tlerim1zm a tra>I 
1 1 

- ktir 
• . rar a r1 ne~ro unaca . 

alkt§lanmI§llr. Müteak!bt'n Vi- tilzIZ olunmu~ur. ZiraÎ istihsalâtim
111 

artt1rmak 
----~=,.oo~~.C:::: üzerl.' Zirni Komltcler Kui'umu emri_ 

Harp malûlleri 
kutland1 •• •• gunu 

~eh1trer1m·z·n azlz hat&ralar1 an1ld1 va 
manevJ huzurlarinda sayg1 lie duruldu 

ne 3.37C.OOO I!ral1k br tabi1Sat ay
r1ln1.~t1r. . 

Bugün harbin lçinde ve dt$lndaki 
ber m.:::.mlckttin me\·cut nuidJel~~d1en fayda1anmak için bîr çok Wdolr er 
&ld1g1 maliimdur. KiiJt !abrlkalari
miza batn madde tcmini maksadilc 
l'csnû dalrelerle digcr mür.55esclcrde 
gürnrük muamclc1erlnden birlken h~r 
nevi kii1t ve kartonlar rütubctetz 
yerlerde muhafaza edilccek vc bu 
·kartonlar bt de!siz Sümerbanka .devr 
olunacakt1r. Sürnerbank ~ubclen ol-
n11ya.n yetlerde buolar kât'1t Hlccar-
1ar1na sat1lab!leccktir. Ba:z1 memle-Ankara, 27 (A.A.)- E,:siz. bir .zn- ~T:ilî ~Pfi için oeref tezahürü v·ap1l- d 1 · ham 

.J ketlerdc bu ribi mad c er1n ... ferle netfcetrnen büyilk taarru.&un m1~t1r. a_rfil yor 
b&.1lad1f'~ ilk gfln ~~ nfu!1os ordu 1 Hundan Ronra harp malùlleri, .ee- msdde olarak kullan1ld1t1 g .u kt. 
h 1·11 · 1 h · ~ d ~ · t· ·1 1 Bundan haib h6kûm!·t, yaz ' -arp ma u crln n u~u:.1 ..,,1nü _01 u.- l U!~ z1,yaret etm1~ er, or~;,-a da çc-_ 

1
. 

1 0 
plûndn 

gu Jçin _.\nkarailiiki harp nta!tuJen, lcnk knyrnak soretile ochitJcrimizin minde patate!! zlrnn In n . 
'" ke tutmuo:tur. Hükûn1et1n nld1il yeni EeçÂ..ln davet:~crio, as r ve b•ndo 

1 

aziz hat1ralar1nJ yâdellip onlar1n ... • a 
i bl .... karara ... ?ire pat•t~ eki1f'ceit ar -tsktnuntn i,tri.k le. Ulus rr.eydnn1n- yiik ~e'k n;ânevi huzurlar1nda ihtiram • "' r1 e 

da kut!am1.elard1r. dnrutunda bn!unniutlardir. zinin her dekar1na iki lira P 01 v -
Tôrf ne, IstJklâl mnr i;e ba,lanrn1'J Ankara Garn zon Koinutanl 1 ~ 1 ta- :r:_:il::ec::.•::.kt::i:..:r· _________ _ 

ve Al:itürk a11 1 t1n,~ br ç lc,k kuo- raf1r.dan rnalû1 g4zl!er iç.Jn ak~m.a ! V d a 
duktan son ra 'fütk l.1Jusu ve az:z l bir ziyafct verilmi~t1r. u z a k d 0 g 
........ ••••••••••••• •••••••••• ••• ••• •••••••• •••••••• ••••••• •••• ••••••• •••••••••••• ••••••••••••• d •) 

(1 inoi 1ahifedtn ~1 ;'11 r ' tayyareleri hiç müsait olm1yan Karpit ihfkâr1 
(Cirinci SfJl1ifed~a de,·am) 

kerpit bulun.a1nay1~1n<lan h!!t 1 f;\~ie 
eden bu aç1kgOz l ahudi bo)·lE"t·e htr 
hafta icituie.. vturi. . .oL'i'U ye!·de -rnc\;ru 
kàrJndan hal'lç olnrak_ ru\·c.r1ak l1•?
S3p 40 .. ()(10 !!ral1k bir 1htikàr ynprn,~-

F r o n s a d a hava ~art1arma ragmen hava1a_ 
narak a!çaklan uçmak suret1le 

4000 Yahudi ta.arruzlarm1 ba&anni~ladir. 
Tokyo, 27 (A.A.) - J"pon u. 

te vk :t edildi 1 mumî karang!>hmdan bildirildi: 
gir.e gore J •!>On barp gem1ler1 
24 Af(us'.osta Salomon adalari a. 
ç1klannda Amerikan den 1z ka
ftlelerini muharebeye mt'C'bur 
etmLcvt:r. Dü~n1ana verdirilen 
l<a.y1plar ~unlatd:r: 

t1r. Uanu yapar1'.en. yUr.i i11 "nar~y1 Bt'rlin, 27 (Badyo, saat: 
('RL:trken k1hf1n1 flaz1rla1ns~ J è;.i. 21.45) - Frans1z Bnsvekili 
l~inei bir aç1kgOz!ü1ük .6~rnn bu be- Pierre LavaJ, gazet~cjlerc 
zaogân. mutad usule baivu1arak al1- \ .. erdi4-i bir beyanatta · gal 
c1!01ra verdlg1 !sturalarda karpat;n ~ altint~a hulun 

1 
• F ·~ 1 

.:...u.o,..- u 1 
· .., u ~ i - ~w' """;·dit l - m yan tansa. 

n1i,· par;n,n üst ta:·nf ·n,· "ç1ktan J da 4,0IW) yahndinin tevkif e-
a1;11·1~t1r.. . di1tliiiui b.iJdir1ui1tir. 

~Iaznun Yahudi hakk1nda :'-1.illi '- "' 
Koi·umna Müddeiumumillj:J ehl'mmi- 1 } ·' • 1 'M -d 
yetle takilata i:• 1in11i bu~unmakta- i g111z er • JStr a 

dt~ernllsi bugiin müdnelun;umiligc hé! t ekete g<: çti 

I - Son modeWe büyük bir 
uçak gemisi a~1r hasara ugra.. 
m1st1r. 

2 - Orta büyüklükte bir u~ak 
gemisi ha~ara ugratilm1~hr. 

3 - Bir uçak gemisi vc Pen. 
rc1l:eù1lerek if<Hicsl al1nacakt1r (Birinci B· hi/edt:n devam) silvanya s1n1f1ndan bir muhare .. 
YAllUDILElllN BULUUCU n:xl UMUMi BiR TAAIUtUZ be gemisi has3ra ugratilm1~tir. 

nrn VURGU 'l'l'LUK US\,LU BALANGICI MI? Japon kay1plan: 
,.. ,. DAHA_d ·ci· um'i·-,· Londa, 27 (A.A.) - Mis1r cep. Bir torpido muhrih; batm1~ ve ltuti a.oru1m1a rnu u · un1 · ig • h . d . · . .. 

b d ba ka ~ni .. bir vurj"Punculuk es1n ck1 durgunluk sona ermi~ küçük bir uçak gem:s1 hasara ug 
b~~e::Lî b~kki~da ~de ha t~hk1kata !tir. Ajan_s ha:berlet"inde rlün sa-1 ram1~h.r. Bu muharc-bevc res
baylam1~ bulunmaktad1r. . . bah Yeni Zelanda kuvvetlerinin men s,1Jomon ad'.1-lari ikinci mu. 

(Jgrendlglmbe go1 o 111udJe1umum1.

1 

merkezde bulunan Italyan k1t'a_ harebesi ad• venlecek\1r. 
i;e ihbar ed<len vurgunculuk ~oyle. sina lmcum ederek bunla~1 mev. Londra, 27 (A.A.) - Bir!~ik 

d!T: .. . . . zilerinden atm1ya muvaffak oL Amerika, Bahriye Newretinin 
Son vazlyetler uzerme 1 ~~,~.'~attan 'duklan bildirilmek-tedir. Kuv. dün a~a>m n~ettig; tebligde 

korkarak aç1tlan aço"' · or Y•- li' b' •~ t · . ··t ln .. 1 ·1 ktedir· 
pu.DJlJAD bazi Yabud1 tal'irler, bu- ve 1 lr wPÇU a e~m1 mu ea p ~y e den1 me • 
nun da kolay 101 bulmu1lar ve mal- yaptlan bu hücum neticesinde Japob.lann Guadelkanal ada. 
lartn kalitttriudm çalmtya gri!fll•~- Jtalyanla.r fazla zayiat vermi~- s1ndaki saldm~larma kar~1 müt. 
lerdir. Ilu cümlcùen olarak mese:â lerdir. Mü.him miktarda esir a. teftk kuvvetler mevkilerini mu. 
000 k1ll1 olan d<l foça'ann1 Anu- lmm1st1r. Bu taarruzun umumi vaffakiyetle muhafaza. etmekte 
padaki fabrikacora tOO killi oluak h~rek51nn b1r ba;Jang1c1 olmas1 ve dü~mana agir zayiat verdir. 
!51part, ~tmckte ve huul!'lrt~ yine mu- ihtimali kuvvetlidir. mektedirler. 
ayyen flyatlara utar1k bôylece me-
s· :à yilz tan de 21'1 - 25 ad et fi rça 
kaz.anarak yü.zde ruz '\"Urn1akLad1r
lar. 

Bu mc\-zuda b1r de pamt.1k lptik. 
1cri ü:z:crfnd~ tok oynanm11t·r. M{'

~l.i. bjr pamuk ;plii:-l 10 llbre tut
maktadir. r.u 10 libre bit1n1 Olçülcre 
çevr!ldîi'l takdi,de kusuratl1 ç1k
maktad1r. 

i~tc vurgune1J'11.r hu kiîsnratt hazf 
etn~k 1oreWe Lunda da hay!i yük
sek. kuançlar tlde elmPkteJirler. 

Bu kabll alpari~leri )"ugo 1avya. 
}!..acar!..tan. ing1lt~re, Al:ï1anya ve 
Pskl .Avue;turva hiulutlan d:\hi11nrle
kl fabr1kn1 ar da kabul etmekt:·dlr
lcr. Anc·ak yaln1E biu:1 Alman flr
malar1 lmalit!arirun ana pre-nalp!c
rînden ayr1lin1ya1ak bu gibi sipa
rl§lc,.l kabul etmemi~ierdlr. 

Bu hn~u~lar mOrl<!f"lamnmlllkçe 
tesbit edJ1ni~ ve VUt'g'Unt'ular hak
k,nda tiddctll 1.aktba~ 11:1rl1Um'ftir. 

MÜTECAYiZ DiR YAHUDt 
Sirkecidc DPmirkapt sokaf(m. 

da, C>turan irfan, Ankara. cadde. 
sinden geçerken Aron 1sm.i_;'de 
hir Yahudinin tPcavüzüne ugra. 
m:~t1r. Aron çak1 ile lrfani sol 
lrolundon yaralam1~hr. Suçlu 
vakal.1Tlm1 tir. 

Merhaleli kürek yar1,Iar1 
H ER 1ene tertlp etmekt.e oldu

gu1nuz ki.i•tk yan:Jar1n1n 
üçiincüsü, yar.1n Bü;:·ükdt'n.! - Ilebe-k 
arastnda yapt.lacaktir. Sir! mcmlc
ket ùcn.lz spo1"lar.1n1n te~vtki t~in 
yapn119 oldut&un1uz bu yar1~hua 
m mnunlyet.le il;itirâk edeceklerlnl 
b!ldiren Galata~a1ay, Fenerhah('c. 
Beykoz ve Dcnlir~por G~nçlik Klüp. 
Jerine te~ekkürlerlmizl blldirirlz. 

Yari~lar1m1z1n hcrkes ta1"8.f1ndan 

ettjKlmlz: veçh!le, Vi:pur Mudadan 
14.15 de, Bebckten 15.'lO da. Beykoz
dan IG.30 da kalkacakt1r. Yukanda 
ynz11i saat!erdt:", Y&Tl~a i~t;râk ede
cek klüpler, futa ve tnk.1mlarile lUU

ayy1:n saatte haz1r balu11n1ali!l1rlar. 

Yar1,lal"! takip ed~ek olan vapur
da bando bulunacakt1r, Vapu•·a an
cak ellerlnde davet1ye olanlar gire
bllirlcr. 

bo1üsabalcam1z1n kay1t müddet1 bu kolaylikla takip edilm ~l içln !'eyir- .. t b 
1 

kt d 
ciJcre tah&is etml~ oldugu1nuz ~lr- ak~am nihaye u ma a ir. 
keti llayriyenin vapuru aaat tnm . (Davetlyelerlmlz mahdut oJdugun-
13.30 da Kciprünün Anadolu lskele- 1 dan bu müsabakalar1 seyretmek isti
o::indcn kalkarak ~Ioda, Bebek ve yenlerin gazetemize. Galatasaray, 
'Bf"ykcnn ur,-r1yarak hareket yeri olan veya Fenerbahçe Klüplerine müra. 
Büyü"kdt:reye cideccktir. Dün de 11ân caat etmelerini rica edLriz.) 

ruca Floryaya gitmiî[ir. Churchill kralla 

, •• Çocuk Esirgeme Kurumu ••'\ 

1 Beyoglu kaza kolu menfaatma: yarm a!<~am 1 

Maksim alaturka k1sm1nda 
MiLLt $EFIN MACAR NAiBt. gorU,tU 

NE TAZiYET TELGRAFI Londrn, 27 (A.A.) - Churcblll, 
Ankara, 27 (A.A.) - Macar Kralin Lcndrnya avde•!nden birkaç 

Rra! Naib Muavini Stc!a.n H-0rt. saat aonra Buckingham aaray!nda 
hy'nin olümü dolayisile Rcisi. Kra! taraftndan kabul edllmi1tir. 
cumhur Limet inonü, Macaris. Ba~vokll, Duc de Kent'in iilümü 

münasebetile taziye duygular1n1 
tan Naibi Nicolas Horthy'ye bir Kra!& arzetm!1 ve müte&kiben Orta-
taziye telgraf1 gonder~, Macar t'Brk vc Rusy•ya yapt1g1 seyabat 
l<ra) Naibi de bu telgrafa te. haklnuda Krala tam bir rapor ver
~ekkürlc muka.bele etmi§tir. 1 ,nl~tlr. 

Saat 3 kadar büyük müsamere 
Bu gece ;çin 25 k*lilik muh te§€!111 SAZ HEYETf. Aynca. 
kiymetli san'atkâr MÜZEY YEN SENA.R seanslar1 ve bü. 
yük rnuvaffakiyetle devam eden $ARK RÜYASI REVÜ-

SÜ. Ayr1ca muhtelif num31'alar ve sürprizler 

• 

B!r mUrldet evvel 

Bulgaristan 
sular1nda bir 
gemimjz kazaya 

ugrad1 
(Birinol sahlflllm d•v11111) 

là bin tonhxk makine korunu~ 
bulunma\:tadrr. 

Fabrikan1n faaliyete geçebil. 
mesi için, 70 oonluk kazana ihti. 
yaç val'dir. Hariçten temin edL 
!en bu kazanlan deniz yolile Ka. 
raderrizden yurdumuza getirmek 
te ol:an vapur, bir müddet ev. 
vel ka.zaya ugray31'ak Bu!gar 
karasulannda ba~ oldugun. 
dan fubrikanm faaliyete geçrnc. 
si bir müddet îçin teahhura uf(. 
ram~tir. 

Sümer Bank Umum Müdürlü. 
gü bir taraftan Bul.gar makam. 
larmdan müsaade alarak Bulgar 
karasularmda ara§hrunalar ya. 
parken, diger tarattan da 1stan. 
bu! çimento fabikalarma müra. 
caa.t ederek baz1 malzeme raz. 
lalan elup olmad1gtru sorm~
tur. 

Fabr:kanin ~lemt'Sine yaraya. 
cak birçok malzemenin 1stanbul. 
da bulunacaf(1 tahmin edilmek. 
tedir. 

Milli $ef, Orla Anadolunun çL 
lll':'n:.O ihtiyac1m temin edecek 
ola.n bu fabrikantn bir an evvel 
faaliyete geçebilmesi için alâka. 
darlara s1k1 emirler vemu~t'.r. 

Macar Naip 
Vekifinin cenazesi 

merasimle kald1n:d1 
Berlin, 27 (Radyo; saat: 2145). 

Etienne Horbhy'nin Olümü mü. 
nase;betile Alman Hariciye Na. 
z.1r1 Von Ribbentrop ve Mar~al 
KeileJ riyaS<?tindeki bir heyet 
dün Budape~teye vâs1! olmu~
tur. Heyet, parlâmentoya gi'mi§ 
\'e Etienne Horthy'nin tabutuna 
bir çe!enk koymu~tur. Kra! N:i... 
ibi, Alman Haric'ye Nazmm ka. 
bu! etmi§, Vekil bundan 90nra 
Kra! Naibine Alman heyetinin 
diger âzalarm1 tak<lim etmi~!ir . 
Cenac merasimi bugün ogleden 
evvel Parlâmento Saraymda. ya. 
pilm1~tir. Von Ribbentrop, Kont 
Ciano, H1rvat Daihiiiye Naz1n ve 
F.n elçisi meras;mdc hazir bu
lunmu~lard1r. CeEet, Kendersle. 
ki aile kabristan1na defncdilrnck 
üzere Budapc;;lenin harp istas. 
yonunrla. trene nakledi.lmi$tir. 

Aiman ordular; 
Volga nehri 

sah fll E rir. de 
(1 incf r.ahf/edtn. de1·nn1) 

baJl1yacag1n1 gilsteren blr bclirti gi. 
bidir. Ruslar bundan on gün kadar 
evvel vukubulan Zutovan1n zapt1ndan 
ber! fez:a ileri hareket kaydct1ne
mi~ ~ibi gôrün~n Almanlaqn bulun~ 
duklar! ~ehr!n bat1 ~imallnde tesirli 
_oret..te mukavemet ed1yorlar. Hâ1en 
en ùüyük muharebe bu keslmde ce. 
reya.n etmektedir. Her lkl taraf mu
harebeye yüzlerce tank ve on blnler
ce nsker sürmü~tür. Almanlar li8YJCB 
ü•tiin olduklar, gibl çarp!§ma kuv
vetleri de daha büyilktiir. Almanlar 
Odesa, Harko! ve Sivastopol gi'>l 
Stalingrad1n dJ. nihayet dùr-:cegin:::! 
k.anidirler ve icap edta fedakârl1:ï1 
yapmak kûfidir, demcktedlr!er. 

ALMA NTEBL!Ct 
Berlin, 27 (A.A). - Aln1an ordu. 

lar1 Ba§kumandanl.1i1n1n teblJgl: 

Kafkasyada durmadan taarruza 
geçen ktLalar1m1z Jnatla çnrp11:1n 
dü:s1nan1n elinden baz1 ôneinli dag 
mevzilerlni alm~,t1r. Stalingrad ba
t1s1nda dUr·man ilerl doiru uzaklara 
kadar gômülmü§ olan Alman bücu1n 
nuklaSJna kar~1 ~iddeUJ karsJ t.aar
ruzlarda bulunmu$lur. Dû~man agir 
k:iy1plarla -p:lskü1tüln1ü~ ve bu ha
rekete u~aklar da büyük kuvvet1erle 
lJtilik et-n1i~Tcrdlr. Bu arada 40 
tank tahrip edilmi,tir. Kalu~an1n 

bat1 ~imaHnde ve Rjtv do1avl~rinda 
dü:.n::an yt'niden taarruz etmiitir. 
Bülün taarruzlarJ .kar11 taarruzlar. 
ta püskiîrtüln1ü1tlir. Mcdin'in bat1 
!'.lma11nde dü~man b!r Alman kar$J 
taarru1u ile ilk n1evzilerine tardcdiJ_ 
mt~tir. Lenin:;Tad Onünde mevz:i sa
vao faallyet.le:rl vardtr. Müsaùeme 
kuvvctlerinin yaptt~1 blr har('ket es
nasinda dü~man1n 40 muharcl>e me• 
zii tahrip edilmi~tlr. Av uçiklar1 ve 
ucak!lavar topçn a 25 ve 26 agu;;tn"
ta 153 Sovyet t.a)-;a~l düsürmü~
lerdir. Yerde 4 Sovyct tayyareel da. 
hn tahrlp cdllml~tlr. 9 Alman uçaJ;J 
d6'man topraklnr1 ti&erlnde ~aptik~ 
lari ui:uolard3n dën1nen1i~lerd1r. 

BERLIN ÜZE!'JNDE nus 
'J'AYYARESt 

Il<rlln. 27 (A.A.) - A Iman rad. 
yMtnnn blàirdii".!ne f.'~re Sovyet 
bomba tayyarel~ri A1.manyan1n eark1 

,Imali :arkî '1e merkez k1~1mlar1 üze_ 
rlnde uçmu~lard1r. Blr Sovy~t tay
yaresl Berlin üzerine kadar gelmiye 
muvaf!àk olmu1tur. Iluarat ehem. 
ml:!cV!zdlr. 

lzmlrde OzUm ve 
lnclr rekoltesl 

lzmlr, 27 (A.A.) - Ege bôlges!nln 
bu senekl üzüm rekoltcai 43 bin. ln. 
cir rekoltesi de 20 bln ton olarak tes
bit edilm~tlr. 

ÇJKAN KlSlll!LLARlN 
HÜLÂSASI 

Jttihad. V• Toral:Ai HMkÏ11rutU1 
Atmaavci ara.s111da i1'Uafa1t0.n ittf
/ak muahedena111esi1 bazl ltül.."'iunet 
trkcin1ndan bile uf:::.lnttni.jti. IJalk 
aras1nda bu hususta bir Biirû dedf
kodultsr 11ap1l1yordu. 

Bütün gôzler, o .küçücük fesat 
kaynagmm cadrley., nazir ca.. 
mekânl31'ma çevrikli. Kaldm. 
mm kenannda duran genç bir 
zabitin giizleri, hafifçe bugu. 
lam1~ olan camekârun camlan. 
na çevrilmi~i. 

Çember sa.kan. çenelerin ~le. 
mœmi bi.rdenhire durduran 
korku, UZUn sürmedi. B~ on sa 
niye oonra, kendisine il tihak e. 
den arkadll$ile kolkola girerek 
Beyaz1t istika:metine dogru iler. 
ledi ... Fœat kaynagma giizleri. 
nin kaymasi da, • ihtimall ki • 
alelâde bir tesadüften ibaretti. 

Korku zail oldu'ktan sonra, ~u 
f1silti devam etti: 

- Galiba, yine tarassut altm. 
day1z. 

- Elhâinü hâifün?!., 
Halbuki as1l korkan kendileri 

idi. 
Soldak; peykenin, kahve oca.. 

gma yalun kô~esmde, üç kiiji 
arasmda da §U f1s11t1 geçti: 

- Bugün yme be~ on yafta 
yazdirahm da, sabaha kan;1 ca. 
mi ka>p1lann.a yap1~ttrtahm ... 
Millet, gafi! avlanmasm. Bu ha. 
in ve zalimler t31'afindan mcm. 
leketin sahld1gm1 herkes anla. 
srn. 

* Kahahat, (Îtlihatçilar) da idi. 
Vaziyeti, iy; idare edememi~. 
lerdi. 

Alma.nlarla yap1lan i'ttifak, 
hiç ~üphesiz ki uzun müdclel 
ooklanam1yacakt1. ~u halda (it
tifaknamc) yi, Sait Halim Pa. 
~amn yahs1m:laki yazi masas1. 
n.n üst gëzünde sunsth sakla. 
makta ne mâna vard1?. 

Er, geç meydana ç1kacak o. 
Jan bu ittifaknamenin ~artlar1 
demal ilân edilm~ olsayd1, ef_ 
kârmmumiyeye açi.k bir hesap 
vcrilmi~ olacakt1. Ve, kalblenn. 
de kin kaymyan mllb.aliller de, 
bu aç1k hesap kar~.s1nd.a sus. 
miy<1, medbur kalacaklar... K.i. 
rimlinm kahvesinde kaynat. 
mt& olduklan fesat zehirle. 
rini, halktn saf ve cahil züm. 
resinin kalplerine damla d.amla 
ak1tm1ya imkân bulanuyacak. 
lard1.. 

(Alman • Türk lttifakt) ni ya 
banalardan saklamak da müm. 
kün degildi. Çünkü, Saray 
Bosnada o m~'um silâhm patla 
d1g1 dakikadan itJbaren bütün 
devletlerin gizli istihbarat ajan. 
lari harekete geç~tL lstalllbuL 
da da faaliyete b~ad1g1oa hiç 
~e olmiyan bu aj-anlar; En
ver P~ ile Talât Bey.in AL 
manya sefaretine yapt.iklari ge. 

r-

Sahife: 3 

Yazan: Ziya $akir . .............................................. . 
lttifak mrzahedesi 
sc:orayihümagundan bile 

giz.li tutulmu#u 

ce ziyaretini.. bu ziyarettèil .,ma, aym zatlarnn y<mi. kôy 
seyahatini., ve bütii.-t bunlarm 
neticelerini, Kmmlrmn kahve. 

sindeki müJl&i.tlerden daha QB

buk ôgremn~lerdi. • . 
Nitekim ittihatç1lar, bu ami. 

ya.ne dooikodul31'm onüne ge~
miye muvaffak olam.a~an'. b~
tün tstanbul murulm• bmbir 
türlü ~ayialar kaplaywerdL Da.. 
ba Avrupada harp ba~lamadan: 
bütün Istanbul ha;kin1n kalb1n1 
â<leta bir (harp Jrorlmsu) IStilâ 
etti. 

* YILDIZ SARAYI iLE BA.Il''· 
ÂLi ARASL'\'DA BiR 1TELE. 

FOS l\IUHAVERESÎ 
- Alooo.. bura91, Yild1z Sa. 

ral)'1 ... Talât Beyefendi!... S.z 
misiniz?. 

- Evet. 
- Nas11sm1z efendim? 
- T~ekkür ederim .. ya, za. 

\J âliniz?. 
- Arz1 hürmet ederim. .. (Bir 

kaç saniye sükût ve tereddüt. 
ten 90nra) mühirn bu mes<!le 
hakk,nda, zati âlinizi rabatslZ 
ettim. 

- Buyurunuz efendim. 
-Yammzda. kirnse var m•?. 
- Var ama.. yabanci degil. 

Konu~abiliriz. 
- .$ey efendim ... Dündenibe. 

ri, §ahirde dola~an bir sa;:ia, sa.. 
r:iyi hümayuna da akseltl. 

- Ne gibi ~;yia, o?. 
- Rivayete nazaran.. hüktl. 

meL. Al.m.anya ile ittifak etmo~. 

= 5;;~;,da.. arkada~lar ara. 
smda.. 1sra.r ile bundan babse. 
diliyor. 

- ........ . 
- Bu meselenin ash olup ol... 

ma<l1gnu anlamak isterdim. 
- Enver PB!jadan 90rmad.t.ru1 

(Devnm1 •ar) 

Bulgaristan 
Üzerinde 
gabancz 
tayyareler 

Sofya, 27 (A.A.) - Dan i:•c• 
safyada \·e Bnlgatistan1n batka hir 
co'k. 1ehirlertnde hava tehlike i~art:.li 
vernm~tiT, 

Mllllyetl bilinmiyon i1<l nçatm 
Bulgar t-0pn.ltlar' üstinde uçtufu 
resmr.:n bildir1lmelttedir. T~blike ~a. 
rett 35 dak;ka devant etmi~tir. Uçak 
favar toplar1 faaHye.te l'"eçmemi::.t.lr. 
KOl!ÜNiST BEYANNAJllELERl 

A'J'ILIU~ 

Sofya. 27 (A.A.) - Steianl: 
Paslt 1Ifûdafaa Komnt.anl1g1 tara. 

frndan n•1redilen bir teblli-. 26/27 
aiusto. gecCsi iki 7aba.nc1 tayyare
nin Bulgar topraklar1 üstiindc uçtu. 
tanu, Komünist bey.annameleri atlt
~ rn1 \"!! halk.t komü.ni..zm Jehinde 1JÜ

ma}1fler yapnttya davet etU.gini bil.. 
dlrmektedir. y·abanc1 tanarclere 
geœ aw:1lar~ t.araf1ndan t.aarruz 
odJlmli v• l.oun!ar CA!llDbi Ilwgarbtan 
ri Wtam<!tiode k llÇD!J~lard ! r. 

--
i 1 
i f 
1 Okullarin byit ve kabul zamant yakla~1yor. Bor ! 
= hangi bir okulu bitirmi ~ olup da yeaisine girmck i~in ! 
; kat'î bir karar vermem i~ yabut yaulmak istedïtï oku. Î 
! !un ka br\ '8rtlann 1 ogren.rnemi~ olanlara bu i 

li ~ütunlanla • faydali o lacaim1 tohmin ett:&'imiz • ma. i 
IW..ati veriyoruz: i i YÜKSEK ZÎRAAT ENSrlTCSÜ - 24 - i 

~ A NKARADADIR. Bu Ensti· iftriliweel. t;yolojl. firlk, ktmya); 
~ tfinün ziraat. or:man. vet.e- dan imtihu olu..aor . .K.ay1t ·va ka.;: 
~ rlner fakülteleri vard1r. Lise me- but ba1lam1o:t1r. 30 eylûlde aona ! 
~ zunlnr1 al1nJr, üç türlü talebe er~ee~~tlr. t~tekli!cr kC'ndi el ya- ~ 
~ kay~iHr: 1 - Ya~1nz, 2 - :iJlarilo nns1l talelle olarak haagi Ë 
~ Parali y&t)li, 3 - ParaSlz yat1l1. J fnkülteye g!nnek l!todiklerinJ ~ 
§ 3 fincù ktsma glrmek ist!yenler • b!ldiren lJ'llllD blr dllekçeye lise~ 
~ 25 yasind•n )'1lkar1 olraa1naJ1d1r- bitlrme. olgi:n.ln'k iiploma1ar1 ve- ~ 
§ Jar. y&lntz bunlar a.eçim imtiha- ya nl)ter11tten -rnusaddak suret-~ 
- n1na t.i.bldirler. Bu imtlhanlar lerl. nüfus teikcresl, a~\ kâi"1J1, ~ 

Ankarada En•tltüde ve J,tanbul- 6 a~t fotol!:ntf, lyi bal ltll:"ldn11 i! 
da Yüksek TlcnrL·t ve !kt1sat -
mekteblade yapihr .e blrlnc;t..~- l•ffed<!rek Anknrada En~ltù rek- ~ 
r1n1n 7 sinde ba§lar, 10 unda b1- Wrlngüne müracaat etmelidirlC'r. ~ 
ter. (Tftrkçe kompozl'l""', mate- Parait yat1l1 talel>eden, t .. ui p 

i matik (em•all ildd!r), bir yaban- müddeti bar1ç. bir J1ene lçin t1 i 
1 Cj dl! (franaj<ca, &Jmanca veya taksltte 300 lJra <it.J·et -ÙllJr, Î 

\,_... ·- .1 
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Asipirol N ecati AQn, s1z1lann, nezle, grip, romatizmanm ilâc1d1r. BahçekBPli Salih Necafl , 
Tüccarlara 

., f 29 Agustos CUMARTES/ Giinü Ak~amr 

Üsküdar K1zkulesi Pe rk1nda 
i '~ 

Zeytln. Zeyt1nyag1. yemi1. badem, kuru fasulya ve bunlara 
benzer isler! yapmak lstiyenlerln AYDIN P. K. 2 adrcslne müraca-
11tlar1 rica olunur. 

istanbuJ Vali ve Belediye 
RïyasetindE n: 

1stanbulda bnlunan Büyük Millet Meclisl say1n has1na: 

30 Agustos Zafer Bayram1 münasebetile pazar günü saat 10 da 
Takslm mcydanmda yap1lacak geçid resm!nl t.&kiben saat 12.30 da Inonü 

Gezglslnin de nç1h~ merasim1 yap1lacakt1r. 
istanbulda bulunan sayls meb'uslarm bu torenlere huzurlarile 

eere! vcrmeler1 rica olunur. (9286) 

PGayrimenkuller Sati~ Ïlân1 . 
Beyoglu 4 üncü Sulb Hukuk Hâkimliginden: 
942/112 
Terekesl mahkemece el konmus olan Hikmet Ôztopraga ait: 
1 - Bebekte Bebek caddesinde Merdivenli yoku~un kars1smda 

cskl 47 llâ 49 ve yeni 67 No. lu blr yüzü Bebek caddcs1 ve bir yü
zti deniz ve cephesi 7.80 metre ve sahast 97 metre rnurabba1 ve 
k1ymeti (4860) lira olan bir k1t'a arsamn tamam1: 

2 - Yine Bcbekte 57 No. lu i~bu arsanm kar~J clhetindeki 
ifraz edilmi1 mahalde ve Bebek caddeslne müvazi ruuhùes ikinci yol 1 
üzerinde münferit hane lttisallnde ko~e basmda 5 atla, 39 parsel. 
ve 112/6 kap1 No. lu bir yüzü bes buçuk ve d!g~r yüzü on buçuk 
metre ve meaahas1 64.60 metre murabba! müfrez ar•anm dahi ta
mam1. 

24 Eylûl 19-i2 tarlhlnde pcrsembe günü saat 10 dan 12 ye ka
dar ayrJ ayr1 müzayedeleri yapilacakt1r. K1ymetlerinin %75 ln! 
bulmad1g1 takdirde ikinci müzayede 5 T. evvel HH2 tarihme miJ
sad!f pazartesi günü saat 10 dan 12 ye kndar yap1Iacakt1r. 

3 - Yine Bebd{te sahilde Bnyan l\Iükerrem viUâs1 1ttisalmJe 

1 bir yüzii r.cbck caddes1 vc d'g r yüzü denlz olup eskl 51 ilâ 57 ve 
ycni 133 No. lu ve cephesi 6 m tre 30 derinl!j{i vasati 18 mct're 20 
ve sahas1 96 mctre murabba1 ve k1ymetl tamam1 ( 4600) lira ola 
arsanin 792 bisse itibarile müteveffa Hikmet Oztopraga ait 3fi 
h!ssesi. 

4 - Yine Bebc·kte !!raz ed·lmi~ mahalltrde y11k~rd::i zlkre•ll
lcn fi ada dahllinde eski 76 mükerrer yen! 122/12 kap! No. 'u ~ 
buçuk metre cephcli ve l l:l metre murabba vus'at•n•le v~ tama.n1 
(1300) lira k1ymctli arsanm 792 hisse ltlbar1le Hikmet Oztopraga 
ait olan 3G hls$esi. 

5 - Y1ne Bebekte mezkûr müfrez ma:halde R ada dahil ndt? 
sath1 mallde nezareti kàmih:1 ko~e ba~mda blr yüzü 10.40. d!§;e~ 
yüzü 11.85 olan ve eski 76 mükerrer ve yen! 122/4 No. lu ve ta
mam1 (1243) lira k1ymetli J.,!r arsan1n 792 hisse itibar iJe Hikm t 
Ôztopraga ait olan 36 bis;esi. 

28 Eylûl 1942 tar!hhie miisadif paza1 tesj J!'Ünü sant 10 dan 
12 ye kadar ayri ayn müzayedelcri icra olunacakt1r 'i'o 75 1 bui
mad 1g1 takdlrde ikinci arttmna 8 T. evvel l !142 tarihlr.e müsad1 i 
per~embe günü yaptlacakt1r. M\izayedeye l~tirftk edeccklcr!n irayri 
menkullerm k1ymetlerinin o/o yedi buçugu ni lll'tinde pcy akçe~1 
vermelerl lâz1~d1r. Dellàliye resml ve ihalc pulu vc oldugu tnk
d!rde taviz bedell vc kadastm harc1 müüteriye aittir ve veri;:!l~r 
terekeye ait olup sat!~ tapu kayd1 mucibince ynp1lacakt1r. fpotekl1 
alncaklar ve d!ger ber alâkadarlarm irtifak hakk1 ~ahipler!nm 
gayrl menkulleri üzerindeki haklan hususllc falz ve masr&fa ridlt
olan iddialar1n1 evrakt müsbltelerlle birlikte satll} gunündcn e11vel 
mahkemeye hildinneleri lcap eder Aks1 takdlrde haklari tapu slr.i'
lile sabit olmad1kça sati~ bedelinin payla1Jmas1ndan hariç kala
caklard1r. 

fsteklilerin yukarda giistcrilen giin ve saatlerde Beyoglu 4 ün
cü SulA. Hukuk niahkemeslnde haz1r bulunmalarJ llân olunur. 

(4740\ 

Muamele vt: rglsl 
rehberl 

Muamel~ vergisl, memleloetlmlz1n 
smaî ve t1carî hayattnda mühim 
b1r mevkie maliktir. Ancak, bütiln 
vergi kanunlarmda oldugu glbi. mu 
amele verglsi k;rnununun anla~1lma
s1 da güç oldugundan tatbika tta 
mü}(,J!e!'lor mû~külfrt,.a ugraimllll ltâ
dtrlar. 

Bu ltibarla. vergi mükelleflerin<' 
kanun hükümlerinl eç1kça anlata. 
cak eserlere H1tlyaç vard1r. Bunu 
dii$Ünen Maliye YE-kâletinin genç ve 
güzidc mûfetti~krindcn (Îhsan Rû~
tü Baç) muamelc vergisi kanunu 
hü'kümlcrlni herkesln anl_1yabil(!C{'gi 
blr ~ekilde iza.h edcbilmà emelile 
(Muamelc Yerg!si Rehberi) nam1 
altmda bir kltap yar.m1~t1r. Uzun 
blr mcsai ve etüdfin muhassalas1 
olnn bu eserJc k:innn htikümler1 ilmi 
blr metoo è.ahllinde ve aç1k bir 11-
sanla iza.h e<lilml~ ve bilhassa tatbi
katta te adûf ooilebll c~ bütün hâ
Jiscler etrafh s11rette nazan dikkn
te al.nm1~ Vj! diger blr k1s~m mali 
escrlerde olrlugu v«1hile, Yekâlet 
rcsmi tebliglerinin dar Çfrçevesl da
h1l!n<le kal1'1mam.~t1r. Eserln mU
him k;s1mlanndan birisl, mükellef
lerln en fazla müskülâta ugrad 1k
lari. doftcr vc kny1t sistemleri~ 
t&hsis olunarnk bu hususta çok te. 
ferruatl1 t.afsilâtla beraber müt;(>nd
dlt mi aller de verllmi~th. 541) sa
hife, 20 ~ekil ve 14 ddter nümune
sini havi olan birçok pratik rahber 
batün sJnaî müessc ·cler, bnnkalara. 
bnngerlere, s}gorta 1irketlerine; it
halât tacirlerlnl ve muamele vergi. 
aile alâkadar bOtün ticaret erbabma 
hararetlc tavsiye ederlz. Butün kl
tapQ1larda bulunur. 

Be~ikto~ Sulh Birinci Httkuk 
Hâkimliginden: 

Be~ikta!? Koyiçi mahallcsi 
Abbasaga ç1kimazrokag1 5 say1li 
evde mukim iken halen ikamet_ 
g3itu meç.hul ibrahim oglu Mu
rat. 

MU1hakemat Müdürlü~ü tara
fmdan aleyhinize açùan yirmi 
bir lira elli a1t1 kuru~ ecri mL 
s.! davasm<la yukarida sèi
zü geçen gayrimenkulün 1/6 
hlssesinin 1/1 /1935 tarihindcn 
24/2/1936 tarihine ka<lar h~gal 
ctmediginize clair sual tertibile 
) em.in tekhf edilm~ ol.dugun_ 

IT~YATROLARI 

Miliî 
oyunlar 
{estivali 

E1oiuùnii 
Halkev!n<len: 

Sosyal Yar-
d1m $ubemi-
zm yohullar 

menfaat!nc tertip ettig1 lilli Oyun
lar Festival! 27/~/1!.l42 ak~am1 Te
peba~I Halk Bahçesinde vcnlen mü
samt!re ile sona erm!stir. 

Bu hay1rlJ te~cbbû<ümüzde b1z<l"n 
en büyük yard1mlar1 e irgemiyen 
degerll büyuklcrlm!ze ve k1y1l'etli 
matbuat1m1r.a. âzami rngb~t g'iste
ren saym balk1m1za, oyunlnr:i 1,ti
râk ctmck üzere yurdumuzun ber 
ko1~sinden gelen ekiplere ~ükranla-
11m1z1 arzeder:z. 

Be~ikta~ Sulh Birinci Hukuk 

Hâkimliginden: 

Jia:;an ipckçi: Be~1kta1 Hasan 
p~a deresi Gazi Refik sokag• 13 
say1h ev<le muk m 1kcn halen 
ikametgâh1 meçhul. Hazine ta
rafmdan aleyhm ze aç1lan 30 Ji_ 
ra 49 kuruli alacak dava.smda · 
tlânen yap1lan tebligata ragmen 
mahkerneye gclmedigmizden g1 
yabm1zda duru~maya devam o
lundu. Bu kere muhakemenin 
b1rak11<l1ih 16/9/1942 çariia.m.ba 
günü saat 10 da mahkemeye gcL 
me<ligmiz takd1rde H. U. M. K. 
402 nci maddesi mucibince Mu
hakemenin g1yaib11uzda yap1la
cagma dair g1yap karar1 maka
mma kaim olmak üzere (20) 
gün müddetle ilân olunur. 

(942/271) 

Dr. Hafiz Cemal 
LOKMAN HEK1M 

Dahiliye Mütehussr.1o1 
Dlvanyo!u 104 

Muaye.1e saatlcri: Pnzar hariç 
hcr giln 2,6. Tel: 2389~ 

dan yemin etmek üzere 16/9/ 
1942 çar§amba gûnü saat 10 da 
mahkemeye gelme<liginiz tak
dir<le yeminden kaçmm1!? say1la 
ca.j'i1mz (20) gün müddetle ilân 
olunur. (942/12) 

Üsküdar Hava Kurumu 
POKER ....!_2345678) 

~l±±=B=Bi=I 
tarafwdan tertip edilen muazzam ve muhteliem müsamere 

MÜNÏR NUREDDÏN 
ve arkadruilar1 tarafmdan BÜYÜK KONSER. Festival Ana. 
dolu .Millî Saz Heyeti tarafmdan millî oyunlar, millî Zeybek 

oyunlan ve millî iiarkilar 

,f 
1 

~evki ~akrak 
Ve arkada§lar1 tarafmdan temsil 

Varyete gruplan tarafmdan muhtelif numaralar 
Turan Barin caz1 tara{indan alafranga havalar 

Somerst Moukham'dan - Nurl Eren 

RENKLI PEÇE 
Bu mc~hur eser ç1kk Tanesl 100. ciltli 135 

Marcel Prevost'dan - Mihrl Geray 

BÂKÏR ADAM 
Nef1s b!r roman. Tanesi 100. c1ltli 135. 

Ahmet Halit Kitabevi 

,...29 Agustos Cumartesi günü aksam1 Çiftesaraylar Bahçesin' 
de Küçükpazar nahiyesi 1{1 z1l~y merkezi muazzam eglrn-11 
celi bir sünnet diif;ünü tcrtip etmi~tir. Bu ne~'eli geceyi 1 
kaç1rmaman1z1 tavsiye edcr iz. 

PROGRAM 
KUKLA: Caz, Varyete, dans, Arap oyuncusu Sami ve C$i 
•Tiakkase• Meliha Selâmi. 

A:\'i\.DOLU SAZ HEYETÏ: Büyük Revü •60 k1~1lik> Fes_ 
tivaJ münasebetile memleket1m1ze gelen mc~hur davul ve 
zurnac1. 

BALET OYUNLARI: Ç1fte fast! saz heyeti. •20 kii;;ilik 
bayan ve baylardan mü•e~e kk1ld1r.• 

(Nazar1 
idikkate 

Bahçe içk:sizdir. Hiçbir suretle içki içilemcz. 

Çocuklanni kaydettirmek istiyenler, Borsa K1raathanesine 
müracaat cdebilirler. 

ÏLÂN 
- Hâlen silâh alt1nda bulunm1yan emckli ve mall'..l subay ve 

a~kerî memurlarin 30. Agust.o~. 942 Zafer Bayramm1 ix'raberce te 'id 

için o gun Raat 17 de a~ag1da ya z1l1 zevnt taraf1ndan tcrt1p edilen 
top!ant1ya i;:e1meleri rlca olunur 

A - Generaller, Tümen vc da ha yukaq birliklere komuta etmi~ 

olanlar Harb1ye Orduevintle Orgenc rai ~araf1ndan. 

B - Beyoglu yakas1ndak1 subay ve m<murlar, F1nd1kl1da General 
Âs1m T1naztepe taraf1ndan. 

TRA~ BIÇAKLARI 
Ci.di tahr~ elmez, 

cildi yumu~atrr. 

Her yerde 

p 0 K E R 
tra!? b1çaklann1 aray1mz. 

Yüksek Ogretmen Okutu 
· Müdürlügünden: 

1. - Liselere ôgretmen yetl§tiren okulumuza yeni ders y1l1 için 
imtlhanla talebe almacaktir. Okulumuz paras1z yat1l1d1r. KaY]t mua
meles1 J Eylû!de baslar ve 7 Birincite~rln ak§amina kadar devam eder. 

2. - Kabul !mt!han1na g!rebilmek için a§a~!;!daki vas1flaq baiz 
olmak §artt1 r: 

a) Tiirk va.tanda~! olmak; 

bl 25 ya~_m1 b1t1rmemi' olrna:k; 
c) Lise olgunluk imtihan1n1 ba§arm11 bulunmak: 
d) Ôgretmenlige engel olacak b!r sakatl1g1 olmamak. 
3. - lsteklller1n Okula lll)&g!dakl evrak ile müracaat etmelerl li

z1md1r: 
1 l Dilekçe; 2) Nüfus cüzdani; 3) Lise bitirme ve olgunluk dlp

lomalari; 4) A~l kâg1d1; 6) 4,5X6 büyüklükte 6 fotograf. 
4. - Imtihanlara 8 Bir111citeFinde ba~lanacaktir. Fazla malû

mat almak istiyenlerin okula müracaatlar1 lüzumu \lân olunur. (9176) 

Tiirk ~1aar=f Cemiyeti Resmi ilân isleri 
ilân ürosu Limited Sirketi TasUye 

t~emurlugundan: 
Temyiz Ticaret Mahkemesince tasdik edilmi!? 

olan istanbul Asliye Üçüncü Ticaret Mahkemesinin 1 
942/1235 esas ve 942/38 karar numarah ve 6.3.942 
tarihli ilâm1 mucibince Îstanbulda Yeni postahane 
kaq1smda Erzurum hamnda icray1 faaliyet eden 
Türk Maarif Cemiyeti Resmî Ïlân i~leri Bürosu Li
m1ted $irketinin fesih ve tasfiyesine istanbul avu
katlarmdan Necati Yahm'm tasfiye memuru tayin 
"e intihabma karar vel'ilmi~ ve tasfiye memuru ta
rafmdan münfesih sil'ket muamelâtmm kemafissab1k 
tasfiye mcmuru nam ve hesabma ifa olunacag1 ve 
sirket müdür, mcmur ve müstahdemlerinin vazife
Îerinde kezalik eskisi gibi icray1 vazife edecekleri ve 
münfesih ~irkct alacakhlanmn ~irketteki hukukunu 
bir sene zarfmda bilmüracaa isbat etmeleri ilân 
olunur (8751) 

tstan lui Gümrük'eri Ba, 
f.f::iJ clürlügünden! 

C- istanbul yaku3111dakilcr Beyaz1tta T1bbiye Okulunda General 

1 

Mukaddcma lst~nbuldn ~amli Hanmda 13/16 say1l1 muaf!yet ruh-
Nazmi Goncn tarafindan . ld • b'I' · Oh 

1 
satr.amesiie trikotaJC• iken hâlen ne redc o ugu 1 1nem1ycn annes 

raf1ndan. 

D - Anadolu yakas1ndakller Sel:m1~edc General Salih Erk\J'i ·ta-, Agopyan'a: 

2 - EIL!se serb::stt1r. (9275) 

f'ummmiamafSlllfl-=:1œ:sn:Ea1mc:!!iBll ... am 

IMillî Müdafaa Vekâletinden 
a 

I. - Askerî liselerle, Kirikkale San'at, Ankara 
Musiki, Kay~e!·i ve l\Ierzifon Gejikli okullannm ka
y1t ve kabu! i~leri «Konya A l:ei i orta okulu hariç• 
15/Eylûl/942 tarihine kadar uzahlm1§hr. • 

II. - 1\faarif lisclerinàe bütünlemeye kahp ta bu 
tarihe kadar bütünleme smavlanm kendi okullarmda 
muvaffakiyetle veren istekliler de Askerî Liselere 
almacaklardir. 

Bu gibileri n namzet kaydolunmak üzere ~imdi
den bircr dilekçe ile bulunduklan ycrlerin askerlik 
§ubelerine veya dog1·udan dogruya okul müdürlükle-1 
rine müracaat etmeleri ilân olunur. «9070» 

1 - Ke§lf ve ~artnumesl mucibince idaremiz!n Kabal,istaki Lc

vaz1m binas1n<la yapt1rnc11i:'! nht1 m tamiri Ï§I pazarl1k usulile cksllt

meye konmu~tur. 
2 - Ke-ijÎÏ bcdcl! c897> lira, % 7.5 muvakkat tcminat1 c68> li-

rad1r. 
3 - Pazarl1k 4.9.942 cunia günü saat 9.30 da Kabat:l~·ta Leva-

z1m §ubesindeki Ahm Komlsyonunda yap1 1acakt1r. 
4 - Kc:;lf vc sartname c6> kuru~ mukab!linde siizü geçen §u

beden alinabilir. 
5 - 1steklilerin pazarlik içln tayln edllen gün ve ~aatte V. 7,1) 

güvenme parasile birlikte mezkûr Kom.syona mür11caatlar1. (8897) 

,.. KIZ ve ERl{EK KISIMLARI ~., 

Bogazici Liseler 
ANA SINIFÎ - lLK - ORTA -LiSE 

Yahh ve yahs1z talebe kay<lir:a ve eski talebenin 
kaydmm yenilc11mesine b~lanm1~hr. 

AR~A VUTKÔY ÇÎFTESA:EtA YLAR - Telefon : 36 - 210 ' 

Ziraat Vekâletinden: 
MEMUR ALINACAK 

;\llkdan. mahiyetl ve neden d og-dugu 27/411942 tar1hl! 8234 s11y1h 
Ak~.am gazetesile ilân edilcn c65'.l2> lira c83> kuru~ borcunuzu 1723 

say1li kanunla g·ostcrilcn :IO vunlük mcidriet zarf1nda üdeme<liginizden 

1 
Lu paray1" n1ltayet 10 gün içindc vc zn.mize yat1rmad1P.;1n1z takùirde 

' Tahsili Emvnl Kanunu hü;.ü,,,lcrtnc gôre hakk1n1zda tak1bat yap1lacag1 

teb!ii\' yer:nc kaim olmak ü?.erc ilân olunur. (9273) 

• B•ca 0 kü Lis SI 
Kay1flara ba!ffelanm1,t1r. Telcfon: 20019 

Yüksek Z?raat Enstitüsüne talebe kay1t 
ve kabul ~artlar1 

Yuk ·ek Ziraat En titüsünün Zirnat. Orman. Veteriner Fakülte
lerinc paras1z yati11. parnl1 yatil1. yat1s1z talebe alinacakt1r. lskklilc
rin ::o E;·lùl 942 ak~amina kadar Enstitii Rektorlügüne a~ag1d11ki ve. 

sikalarla muracaat ctmelerj lâz1md 1r. 
1 - istcni:en vcsl!o ar. A- kendl el yaz1sile bangi fakülteye. 

nas1l talebe olarok g-ll'liek 1,t~.j1 ··mi bildiren bir dilekçc, B - Lbe bitir
mc. o!gunluk diplomalan veya noterlikten tasdiklJ surctlerl, C - Nûfus 
tezkere51, D - A§1 kâg1d1. E - Ôrmg1 Enst,iüilen veya Vilâyet Or
man, Velerlner. Ziraat Mûriürlüklerinden almacak s1hhat raporu, F
Beicdlyc veya polisten al inacak lyi ha! kâg1d1, G - Alti ad et 4.5 X 6 
fotograftir. Evrak1 tam olm1yan, vaktinde gelm1yen, pulsuz dilekçeler 

kabul edilmPz. 
2 _ Paras1z yat1l1 glrmek ietiyen talebelerin 26 ya~tndan büyük 

olmamas1 ve seçim lmtlhan.1nda muvaffak olmas1 ~artt1r. Scçim !mtl. 
banian Ankara Yüksek Z'raat Enst1tüsünd•,, istanbulda Sultanahm~t 
Yiiksek Ticarct ve ikt1sat l\kkteblnde asag1daki günlerde yap1lacaktir: 

7.10.942 çar~amba saat 14.30 da türkçe kompozlsyon. 
8.10.942 pcr§ombe saat 8.30 da mateniatik cemsali Ikldlr.> 
8.10.9-12 peqembe saat 14.30 da yabanc1 dil (frans1zca, almanca, 

ingllizce d llerlnden biri>. 
9.10.942 cuma saut 8.30 da blyolojl. 
9.10.942 cuma saat 14.30 da fizlk. 

10.10.942 cumartesi saat 8.30 da kimya. 
8 - Parali yat1li ve yatts1z talebeler seçim imtlhanma tâbi de

glld!r. Parait yat1l1 talebcden tatil milddet! harlç bli· s'n~ 1ç:n üç., tak-
300 lira ücret alm1r. (6700/8801) 

Nüshas1 (5) kuru§tur. 

19 A~usto3 ça1~umba günü S rke: .1 Abone seraiti 1 T~rlâye Tlai-iç 
cl<len lll.15 te kalk:rn banliyô trem 1 · içui içm 
Ye$ilkoye gekllgi znman içinde 90 Senelik ........... 1400 Kr. 2700 Kr. 

Etl!k Bakteriyolojl Enstltüsü nde 20 lira maa~l1 bir kàt!plik aç1k- lira ve . !l4.7!l2 numaral1 ika-1 Alti ayl1k ......... 750 > 1450 , 
tir. 3656 say1li kan un mucibince bu de.rece ma&~! alabikcekler cL •e vc •net t• ùere"i bulunan siyah rugan Üç aylik ......... 400 > 800 > 

hlf çanta kaybo1mu~tur. Bu çantay1 Bir avlik ........... 150 > yoktur muad!li> arastnda 11. Eylûl. 042 eu tn:\ giinu •~at on be~ c Vek1ilikte ' g-etirene blr hcd1ye verilecekllr. Mü-
müsabaka lmtihan1 yap1lacakt1r. ist.yen1erln ~1mdiden vesikal.irile Ve- racaat: Bcy•Jglu. Mi" boka~ 1 . Efi a- DÏKKAT: 

3 • 
4 - - -~-1--1- • 

5 

6 
1--1--+=~~~'+-4--t-::~1---. 

7 
1--1--1--~""'-il--+-=-I 

8 
9 • 
SOLDAN SAGA: 
1. icar etmek. 2. Acûl. 3. Afrlka

da bir eyalet, iirtü. 4. AnJt. 5. Bag
lanmt~· 6. Niha.yet, Demek kl 7. Kâ
se, edat. 8. Hazretl Peygamberin 
annesi. Mah. 9. Millî bir oyun. 

YUKARIDAN A~AGI: 

1. Çatan. 2. Lüzumluluk, Bir agaç. 
3. ~ckiller!n kâg)da gcçi~i. Yae. 4. 
Bir rcnk, Rüya. 6. Bakraç, Polonya_ 
h. 6. Tatl1 degil. Kamere. 7. Bir oL 
çü. Nlyet. 8. fbadet, N!da. 9. Bof, 
Çabuk. 

BUGÜNKÜ 

7.30 Prog. saat 

PROGRAàl 

18.40 l\fûzik 
7.32 Vûcudümüzil 10.00 Konu~ma 

çah§t1ralim 19.15 Müz!k 
7.40 Haberlcr 19.30 Haberler 
7 55 Mûzik 19.45 ~ark1lar 
8.!l5 Evin saati 20.16 Radyo gaz. 
.2.!lO Prog. saat 20.46 ~ark1lar 
12.33 ~arktlar j 21.00 Ziraat Ta.k. 

12.45 Habetlcr 121.1- Temsll 
l!l.30 ~ark1lar 22.00 Miizik 
18.00 Prog. saat 22.30 Hnberler 
18.03 Fa11l heyeti 22.50 Kapan1s 

e7/8/194f MUAMELESÎ 
Londra 1 Sterlin 5.20 
Ncvyork JOO Do'ar 130.70 
Cenevre 100 Frank 30.25 
Madrid lUO Pezela 12.84 
Stc>k'iolm 100 lsv. Kr. 30.80 

ESHAM Vi<: TAHVILÂT 
Muam•- J!uame-

lcli lesfa 
tkraml;,ell %6, 931! -.- 20.
fkr . Erl!"a 11 1 %5, 933 -.- 22.-
%7% T.borcul.2,3 -.- 2:.:.iiO 
::;ivas-Erzurum 1 -.- lU OO 
Sivas-Erzurum 2-7 
%2. 1932 Hz. tab. 
%7, 1941 D.Y. 1 
%7, 1941 D. Yoln 2 

1 
An8doiu D.yolu %66 

• D. yoln 1-2 
Anadolu D.Y. Tah. 3 
Anadolu Miim•s. 
Mcrkez Bnnkas1 
f~ Bnnkas1 nama 
I~ Bankas1 Hâmtline 
h Ranka~1 Müeuis 
T. T. B. nama 
Aslrm Çimento 

> > miie!'lsis 
$nrk de!i-trmenleri 

tttihot riP*lrmen. 
"''- 6 T Bonola ri 
Tel fon $irketl 
ht. Um•1m Sl~orta 
ht. füht1m. Dok 
t.t. "l11 T Sirketl 

20.-
-. - 51 -
-.- 20. 
19.72 -. -
-.-31.-
-.- 52.75 
-.- 51 ~o 
- - 48 2~ 
-.-153.7'1 
-.- H.2~ 
-.- 14 75 
-.-205.-
-.- 3.50 
-.-10.~ 

-.- 12.-
--.- 5.:rn 
-.- 2F;.7() 
-.- 94-
-.- 11.î.O 
-.- 29. 
-.- 15 60 
-.-.5.l!i 

J)ü,.kü Uugii.11~ 

Re~adlye 83.05 32.80 
Külçe altin gram! 
lsviçre alt1n1 

4.5G 
28.60 

4.54 
28.25 

• TA K V 1 M • 
Agustos : Cuma 

1361 R. 28 
1358 

~ABAN 
Ruml 

Aguatoa 
13 1S 

Clin 1 240 H1z1r l lS 

. 
V a k l t 1er 1 E z a ni 1 Vaaati 

S. D. S. D. 

Gün~:1m1/ 10 35 6 24 
Ôgle 5 25 l u 
lkindi 9 o~ 15 58 
Ak11am 12 OO 19 49 
Yatsa 1 37 21 28 
lmsak,yanuJ 8 48 4 36 

Sahib! ve NC1riya.t Müdürü : 

Z. EBÜZZÎYA 

k:âlete müracaa.t ctmeleri 1lân olu nur. (7196) (9248) part1man 3 numarada Bayan Jozef. Derco•unm1yan evra.k lade cd1imez. B1mld1g1 yer : Matba.ai EBÜZZIY A 


