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SAVA$ 
Askerr Kahramanhk Mecmuas1 

40 mci sag1s1 ç1kti 

MÜSTAKÏL YEVMÏ GAZETE 

1-Ba,vekil gazetecilerle 
uzun bir gOrü,me yapt1 

---------·----·----

· .Sükrü Saracoglu gazetecilerin istihbar saha 
ve hizmetlerini geni~letmek maksadile ileri 

sürdükleri bir çok tt klif Je ri tasvip etti 
-·-·----- --

Ankara, 6 (Hususi Muhabmm1zden 1 mu§}ardir. 

Tclefonla) Ba§vektl bu dileklerin ço~unu hakh ve 
Ba~v<!kil !;1ükrü Saracoglu bugün Ankara faydah bulmu§ ve de~haJ tasvip etmi~tir. Bir 

vc istanbul gazetecileri ba~muharrir vc mu. k1sm1 hakkmda da notlar alml§, bunlari tet-

1 i 
Tsi~oresk 
~ehri i~gal 

edildi 
Stalingt ad yandan 

tehdit alttnda 

Hazer ve K aradenitr. 
arasindaki tren 

münakalât1 kesildi 

Cuma 7 Agustos 1942 

Yükselmege çal1~mak, hagatin 
esrarim ogrenmek t/6 dafrna 

ba1ar1lara dogru ko~makt1r. 
Pasteur 

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

($erhl 2 ncl 1ahl!cmlzde) 

Gedikli 203 Jandarma Subay ve -........................................................................ ...;-. ................................... ..... 

kat1ld1 Erba$• asayi$ ordumuza 
----~...;~--------..;.--·----------------··--

Fikri Tüzer' in genç 
Subaglara hitabesi 

Devletimizin sonsuz olan kuvvet ve 
kudretini sizler temsil edeceksiniz 

Ankara, 6 (A.A.) , Saytn misafirlerim, 

Bu y1J Jandarma Sll!bay Oku- Jandarma Subay .okulu. lbu 
• 

harrirlerile gazeteci mebuslar1 kabuJ ednek k •~ 
k i"'en geçirmeyi ve neticeyi bildirmeyi vâ. BERLIN 6 (A A) 

endilerile Vekiller Heyetinin içtima od""'"· detmi~tir. Alll\8n ordulari umun:î kara·rg·â-
da bir buçuk saat süren b.r giirü~me yapm1~hr. hmtn tebligi: 

lunu bi!tren subay ve gediklile. y1J da, yurdun emniyet ve asa.. 
re d1ploma.larmin tevzti müna. Y•S kadrosuna . h:r ba~Lmdan 
sebetile bugün yapilan téirende çok 1y! yehstinlmll; 128 Jandar
Dahiliye Vekili Fikri Tüzer asa ma tegmen1 ile 75 iandarm.a !le-

l Bu konu~malar esnas1nda Ba•vekilin or-Gazeteoiler hükûmet e gazateler qira..."ln- • 1 Kafka• topraklarinda Tsltor•sk 
daki i~birligini da:ha verimh btr §ekle koymak, taya koydugu geni§ ve anlayt§h ru'h, gazete. ~imen<i1fer kav,ak noktas1 zapted1I. 
gazetelerin istihbar saha ve h1zmetlerini ge. cilerde büyük bir ferahhk ve bO§nutluk tesi. 1 m11 ve 1ehrtn 1hnal bat1stnda geni9 

g1dak1 nutku sôylemistir: 1' dikh e~bas1 katarak vatani h1z. 
. metme devam eylemist1r. Hu-

Saym davethlerim, zurunuzda kutlanan bu serefli 
lçinde bulundugumuz bu ted_ tôreni idrâk eden ve 1birazdan 

ris müe:;sesesmcle tahsJllerini d.plomala.rm1 alacak olan bu 
muvaffakiyetle bihren jarnlar. genç su1baylan, Harp Okulunda 
ma si.rbaylarmtn ve janclanna ve müteakïben At1~ Okulunda 
gedikli erba$la.rm1n d1ploma: digcr arkada~Jarile birlikte bir 
dag1fma lôren1ne ·yük5ek hu. Türk wbay1 için lâztm olan bil
zurunuzla lûtfen ~eref verd gi.; g1 ve terb1yey1 ald1ktan ve bir 
nizden dolav: gerek boni, gerek 1 s~ne orduda h1zmct ettikten · 
se genç mezunlar1 cok scvin- sonra b1r y1J da bu okulda oku-

ni§lctmek maksad1le baz1 dtleklcrde bulun. n yapmi§ltr. fD•va••• •aMfe 3, oiitun t d•J 
"-~~~~-----------~~~~~~·,;_;.._.;.... __ ._. __ ~~~--~~~...:l _______ ~~--
l.rïnii11 !ltfZISI 1 y . 
.. y~-~i""hiikûmetin 1 e 1 a·rarlar1n 

• beyannamesi j t b • 
$ l~~~~ti~a~:~~l~IUCJ~;~;!r~~i 1 a 1 n dov • ru 1 dirdin1z. Her birerlerm1ze avn 1 yarak jandarma mektebilè il. · 

1 ayn te~ekKurler eder v~ hepm1. g11i olan malûma!t e!de cttiler. . . 
! ZI sevgi ve sayg1 ile selamlar m (Dcvanu saJ,ife 3, sùtux 3 dt) Dnh1ltyc Vckili Fikri Tüzer -aiya~l~lin ana hatlur1c1 dün 

Atccliste 1nulad usul vc mcru
sim claircsindc okuJui;u bcyan. 

namc ile i•ah ~tti. . _ . Bu maksatla Vekâlet Müste~arlar1ndan 1 
Yc1ti Ba~vek1l, har1c1 ~1y3sc ... , ~ 

tind2 iizcrinde uzun U7ad1:ya ·~ _,, kk b• k • t k•t d•1d• 
<hmn1ya liizlllll gfü·mcrni~tir. mu1 e ep 1r om1syon e§ 1 e 1 1 
l~v"clcc l:erkcsin iahmin cylc., 
digi \'CÇhilc, zatcn harbin zuhu. Ankara. G (Hu- r- Kom1"syonun tetk"k nakledocek bir va-
tunrlaubcri csrislar1111 kcndi susi muhablrimlz- 1 -~ purumuzu tesblte 
kurn,u~ buluudugu h:1ric:i siya .. dt:n) - Hcr. ~ey. çalii$n1aktad1r. 

:'timizdc hi~bir degi~iklik ol. ~irat1b~; )~~~~;;~ et t ig i i ~ 1 e r ,~;~~~~m~~~i. {~ 
am,~ ve bund~ sonra da ol .. edlnen Saracogiu -- ylrmi n1sbetlnde 

nuyncnkhr. nèkümetl. Ba~••- 7 Bugday ithali meselesi ekslk olarak lstih-
Türkifcnin muharip dcvletle- ki!Jn dün M~clistc sal cdilen yünlü 

rin bcme.u hepsile ayr1 nyll an. okudugu hukùmct 2 Do/aima fabrikalarinin flfll'imlt1rinin kuma1 ve 'l• kirk 
lai;mwlar1 doalluk ral11talar1 prOl!r•mtndnki me artlrrrlmasi ni•betlnde eksik 
Mda. K3r•1 taraflardan bu sel 1er! tahakkuk olan pamuklu ku. 

• ·•~trmek ma ad•- 3 - Küçùk memarlara mal tBt1zil iii ma1 1ht1yac1m1z1n 
•nlasmalara ve rab1talarn s:idn- 18 "üretle fa&lly<!- kapattlmas1 i ç 1 n 
kat güsterildigi miiddetçe Tür. te geçmi1 bulun- \.- - ~ de tedblrler ara1-
ki).·cde bilyük bir samimiyet, maktad1r. Bu maksatla Baitve~.âlet!dan mürekkep bl~ komisyon kurul-1 t1r1lacakt1r. 
asld ~a!jmak hilmez bir dogtu. Müste~ar1 Ce111al Ye:ln'ln re1slig1nde j mu~tur, Bu kom1syon. Amerikadan Ku ma~ buhran1n1n Onüne geçmek 
lttkla sadik knlacaktir. ~ükrii. alâkadar Vekâletl~r Mûste~arlar1n- memleketimlze gelecek bugdaylari (Devamt aahife 1. •iitu:""' 1 dtJ 

Saracoglunun dedigi gibi Tür. 
kiye bugün hâlà sulb içindc ya. !!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!~~ 
'amak imkânm1, hep bu berrak 
Ve ismct) i siyascti sayesinde 
bulmu~tur. 

Yu n a n · · adalar1na 
yiyecek sevk1~at1 

Kiz1lk1nm kr uvazorü 
de gand1 

BEIU..iN. 6 (A.A.) 
D.N.B. ajans1n1n a~keri -blr kay

naktan haber ald1é'1na gOre. Azak 
denizinde mahsur kalan bir Rus fi
losu son günlcrin1 )'A$an1aktad1r. Bu 
filo karadan ve dc:lizdi.:n hiçibir yerle 
1rlibat1 yoktur. 

Karakol ~em1si. topçeker, yarc!1m
c1 geml olmak Lizere 70 parçad:i.n 
mürekkep olan bu filo. Rostoî dü. 
$tt'nce battya dogru çeklhni~ fokat. 

1 hava kllvvetlennllzln hücun1!1e bü -
ytlk kay1plara ufram1~t1r. 1 

Y eni Ba~vekil d1~ siyaseti 
liakkmdaki csaslari bu suretlc 
bir defa daha tesbit , tcvsik cy. 
ledikteo sonra iç siyasctimize 
so'-Ü naklct1nÎ!i ve bu siyasetin 
~n hayaiî mcsdcsi olau ia~e i~
I cr; hakkmda uzun uzad1ya iza. 
•at vern1i~tir. 

Saracoglu 
ka b i ne s i n in 
beyannamesi 

~!üttefik b:lfif gem:hri Don nehr: 
agz·ndak1 maynlar1 toplar.11$. Rostofl 
ele geçiriln1l~tir 

G1da maddesi dolu olarak bir lsveç Liman. Ru• hücumbotlan ve ta>Jtl 

i enkazilc doludur. 
VapUrU zmir limanlD8 ge}di cKIZIL K!Rl~h KRUVAZÔRÜ 

nu iznhatta derhal giize çar. 
l>nn fakat yeni Ba~vekilin ia~e 
~aziyctiu1izin iyi ve kO~ii cihct- 1 
1
erini ~ok aç1k bir Jisanla anla. j 

I arak hiçbir ~cyi mi'let!en sak. 
arnamakta go•ierdigi itinadir. 

Hariçte umumi 
bir tasv~ple 
kar,1land1 

:Sükrü Saracoglu evvclâ bir 
~enedcnberi billiassa ekmek A.VKA/IA, 6 (Radyo Gazetesi) 
l'.iind , . ld J d t B~un bulun dünya l>a!5.n ve cad-
,/ - c rnaruz KO lg"tm1z ar t. I vos1.1 Sar:icog tin .... n Buyt1k 1\1l!let 
gui scbcplcrini 3n1atm1st1r. ~!echsln<iC' vc1 oig.1 dl•n1ei;ten bahc;e. 
~arp ç1k.t1g1 vakit memlekctte diyorinr. nu 11 _,rirat. beyanname
bll~ribcn 500 !1in ton bîrikmi~ nin her tatarta un1umi blr ta~vibe 

Ugday vnrm1~. Bu birikmj.,, mazhar oldue-unu anlat1yor. Her 
bug:dayla iJ,j scnc zarf1ndaki me:nlekct, demccln kendisin1 iljitilen
~Çtklari kapatarak silun!i çek. dlren parçalari üzerlnde durarak 
~edcn kcndimizi idare cvlemj. n ,rlyat yap&yor!ar. 

~·.·· _Üçiincii senc ba~'nd1~1 va. iNGiLIZLERiN TEFSIRLERi 
~1t · tr.g1llzler. Saracofiunun Türk -
d •se elimtzde artik Îtlzla bug. tngiliz 1ttifak,n:i 21t s:jzlerini sami
~ ay knlmad1i(1ndan hükûmet mi btr sur t~e te!âkkî etmekte ve 
1':~JVclà ekmcklcri bildigimi1 ~c- Türkiyl'nir. blr t.R~avüze ugrad~g1 
~de küçültmi;ve mecbur ol. takdhde. memloketi son ferdine ka-
~. SODta da fngilfcrcdcn yÜz cfar müdafaa er]Cl{'g.ln" dalr k1s1m-1 

TASVIRI EFKÂR l•rt memnuniyetl• kar,1lamaktad1r-

m 

lar: Londrantn kanaati. ~1md1 daha' 
(De~a1ni •al1if• s. sütwn 6 de) 

1914 Cihan Harbi'nel 
nas1I girdik? 

Cd'! Gazct~nùztle her gün art a~ bir mcrak vc alâka ile takip 
cu'i en •Esrarh Hnk1.b.atler- tcfr1kamiz yarmdan itiborcn ycni 
Sik en •Esrarh Hakikatler- te! rikamiz bugünden itibaren yeni 

~lnra dayanarak aydmlatacakhr. 

,. a ! a Uncuüd .:1 

- -- BATTI 
IZMIR, 6 (Tasvlrl Efkâr) moliirlerle civnTdaki Yunan d 1 _ Roma. 6 (A.A ) - ltalyan bol-

Beynelmilel K1z1lhaç teikllilt i-- ad1- r~na sevkedilecektir. 1zmlr 17n1~:,, lari. Kuban bô!ges1ndek1 Sovyet kt
na g':da maddeal yüklU olarak hma- Yunanbtan adalanna yupilacak gi. 1 talar1n1 kurtarm1ya çal1~~n «Kizil 
n1m1za bir lsv ç vapuru a-e lm: ,,tir. da maddclert s vkindP" transit hina~ Klrtm• 1sm1ndck1 kruv3zotü Cattr · 

Bu vapurda mevcut g1da madde!ert n1 vaz1fes1n 1 gôrecckt1r. I m1~.la•r•d•tr•. --·------

.................... ~;;:i~:;)!);:j"""••............. ( Uzak Harek â t 1 1 
~~.1(.;)l41""~~t:==:·q \...D_o_~-"----·-----' ___________ ,, Japonlar 
Milliyetçilik ve Türkçülük Avus~ralya'ya 

!:.~?.~'!:'.~ .... ~1:.1:.1: b i r a z d a ha •• Q YLE saniyorum ki 
•Türkçüliik• mefhu •• 

mu, bütüo ink1lâp iaribimiz. 
de ilk dcfa olarak, !jlükrü Sa. 
racoglunun Meè!isteki son 
bcyanatile resmî edebiyah. 
m1za girdi. Devletin sozlü. 
günde •Milliyetçilik• mcfhu. 
·munun eski bir yeri vard1r. 
Fakat bu, millî taazzuvun da. 
ha ziyade mücerret ve umu
mi kaounlarma bagh bir ide. 
oloji ifade ettigi ha'de, 
•Türkçülük• daha gerçek vc 
daha mü~ahhas, irki ve cog. 
rafi, içtimaî ve siyasi istika. 
metler çizeo canl1 bir prog. 
ramd1r. 

Aldanm1yorsam !jlipka kah. 
raman1 Süleyman Pa~adan 
bugiine kadar bizde reel türk. 
çülük. halkm yahuz güzide. 
Ier tarafmdan ~uurlnndmlan 
dcrin, {akat gayriresmî bir 
iizleyi$i halinde kald1. lttihat 
ve Terakkinin biiyük ideolo. 
gu Ziya Giikalp'm bile de\'let 
bünyesinde rcsmi bir hiivi. 
yeti yoktu ve bu bünyc içinde 
Ea,•erin ümmctçiligile Talâ .. 
tin türkçülüi:ü bazan yumruk 
yumruga geliyordu. 

~ükrü Saracoglu yeni hü. 
kûmetin programm1 okurken y a k 1 a ~ t 1 l a r 
Biiyük Miller J\Icclisinin türk. 'S' 
çiilük dâvaSI onündeki CO~. 
kunluguna pay biçmek için 
Anadolu ajansmm ~u satirla. 
rin1 biraz dikkatle okumak 

•!jlükrü Saracoglu - Biz 
Türküz, Türkçüyüz ve daima 
Türkçü kalacagiz (Bravo ses. 
leri. ~iddetli alk1§lar). Bizim 
için hirkçülük bir kan mesc. 
Jesi o!dugu kadar ve laakal 
o kadar bir vicdan ve kültür 
meselcsidir (Bravo sesleri, aJ. 
kt~lar). Biz azalao ve azalu. 
Jan Türkçü degiliz, çogalan 
ve çogaltan Türkçüyüz ve her 
vakit bu istikamette çali~aca. 
giz (Bravo sesleri, alkt~lar).• 

Büyük lllillet Meclisinde 
hükûmet programmm arka 
arkaya üç defa h11mmal1 bir 
israrla alk1~lanan tek parças1 
budur. fnk1lâp taribimizdc 
hemen ilk defa olarak Türk 
miHcti, meclisi ve hükûmeti 
büyük Türklük ve Türkçülük 
dâvam1zda 1 resllicn, tek bün. 
ye haline geliyor. Bu kayna~. 
ma büyük ~eylcre gebedir 

Kzt' anzn $Îmalinde 
Tenimber, Kei ve 
Aru adalarz Ï$gal 

edildi 
TOKYO, 6 (A.A-' 

imparatorluk un\umi karaJ'6âh1n1r. 
b1Jdird1g1ne gôre Jllpon denJz b1rlik
lert. Avustralyan1n 1imalinde A1-1i1-

fura denainde Kel, Tcn~tnb<r v(: Acu 
(D~t·amt aahif• 3, aUtun 5 de1 

Japonlarm i~gal ettikleri adnla. 
rm mevki; yukar1daki baritada 

gürülmektedir. 

l'îicaret fi?omuz yeni 
bir gemi kazand1 

Panama bandiralr Oil Shipper pefrol 
gemisirze merasinile Türk bagragi çekildi 

= O Ço 
1 

100 
•Km 

zoo 

(Ya2111 Saht/e3, Sühm / d•) 

Ru.: ccnup cephcsindc /\lmar, taanuxu siirntle inkir-d ct
nu~ktcdir. Ahnan On~üleri TSi§ orcsk ~ehrÏni zaptetm.i~lc~dir. 
Bir k1s1m Alman kuvvetlcri de Don ile Volga nehri a;asmèa 
Stalini:rirl1 cenuptan tchdidc b a~lam1~lardir. Yukaridaki bari
tnda Kafknslar bolgesiudcki A Iman hamlelcrinin nerclcre ka
dar ilerilcdi.ii i gC:r(ilmeklcdir. 

r--~--~--~----~----~---, . . ' 

Orf Î idareden 
teblig ediliyor 

Askerî mükellt fiyet alhnda olanlari 
çah§hrmak bir suçtur 

Ôrfî idare Komutanh gmdan teblig olunmu,tur: 
Asl<eri mükellefiyet a Inn da olan kimseleri lmllanmak 

askeri bir suçtur. 
Hazar hül:ümlerine gore 3 a;vdan bir scneye kadar h~-

pis cezasm1 mucip olau bu suçtan dolay1 muht.,lif su. 
retlerle ceza gorenler ve giir mckte olanlar vard1r. 

Bunun suç o1dugunu , .. e cczay1 da icap cttirdigini kanu .. 
nen bilmcleri lâztm gelen ki msclerin bilgisiz~!dcn dolay1 
ce1aya ugramalan Ifomutan ligmuz1 bu nokta;·1 b:idirmiyc 
ve aydmlatmJya scvketm!'itir. 

l~lcrindc adam kullanan hcrkes kulland1klari ~nh1•hrin 
askerî mükellefiyet altmda oh•p olmadikbrm1 askeri;k ~· 1 . 
bcl2ri taraf1ndan rcsmen tes bit ,.e tevsik etlir111edcn bun' :.- . 
r1 i~lerinc almamalar1n1 ricr cdCrim. 

Ôrfi Ida rc Komu<ani Korgene;:-al 
SABiT NOYAN 

'----------------------------~ 



- Sahife: 2 

e' · n c i h a f ta at 
k fular1 hakk1nda 
dü$ündüklerim? 

• Y azan: s. F. Evranos 

B U ba:fta.ki yaru ar1n llilhaa!!a Arap Laylar1A!n ko~uswia goelince: 
3 tan~ '°k alUal1 Ye here- Hep •1111 lrune"4! olim b• t&ylar, 

eanlr olacattrr: Génenl'iolllannrn e11 fftalarnrJ ~ 
1 - Îngillz atlarm1n 2000 met- kil etmektedirler. Aksi, huyaa MY

relik ko~usu, 2 - 2 ya§ll Îngillz tay_ vanlarm da içersh1de bafundufli bu 
Jannrn kQltml. S - Hiç ko§u an- 6fup1111 birb.e yanbt c1ktttan 9Clnra 
mam1i Anap taylarrntn ko~usa. kannak!lJ'.»1k blr §clildc k09aya 

Bunlardan ~·vveli fns1Jiz atlarrni lla,lamalan çok rnuhtemeldir. EvveL 
ele alarak karilerirne favori ve plâse ki haftaki 1490 metrellk yaneta bun 
ver • e gayret ede(: ·m. lardan bir krsmmm yar1e1 bile bi-

GUlll'MilD. Kuab· ve Sud Ka- tiI mlye(:ek kadaI àaleiz, olarak p.., 
raosman ahirrml'an JnU<l• llep nin ta.ya eüçbelâ geldlllertni t{rlanak 
Reisietrm11ur ka,tr nnda ya!'Ifttkfari- içerilerinden bir tan ini ~mmin 
nt nazart itibara al1rsak bu lro~unun 

1 
ne kadar zor oldugunu kolayhkla 

2000 mel.t·elik bir ~afe d.bi.linde kabul edebillrlz. Bu hafta mes.,.fe 
bitûn fngfllz atlann111 trnetluini 1600 metrcdir. Acaba hepsi yarJfl 
tdrik etmiye yar1yacall 90n lmtl- 211Ur!lbllecekler ml? Bu suali 
hanlaFJ old11funu kab11l d:mek ic:ap unutmamak lâz1md1r. 
eider. Çok gUe1 bh orJjllti olan :Rirnl, 
G~n hafta Dandun çolt fena hl- mnalesef ta~ 1d 1g1 kan!n ist~dlgï ko

nif)ne muk:r.bil &kolaym fevkalide §Ulan bir türlü ç1karam1yor ve git.. 
W\'k Ye idareai yi<zünden IJOD metrede tikçc de düzelec~ne ak~ine bozulu
Roman~r Vtlrml}a muva!!ak olan yor. :M.aaDl.afib !enalu içersinde az 
Ôzdemlr, bGgün daba lyi bir form fonas.mm kuanabllecelri ka7hesine 
güstermektedir. esafenln lct!ahg1 dayanaiak: 
Fehm:J Shmaroglu ah111 a da, Ço- Favori: Babad1r - F el"had, 
h.olm:1na da QOk fazla 1•ns g- t~- Plâse: R ind - Yaman. 
mekte. aynl bal. Umac1 v bil a Aup atlarm111 yar1~1 Sua - To-
Ramans ~ln de nteYCUt bultrnmak _ 111urculc mticlllfielf'11i §eklind bitecek
dJr. tir. Fatat baflaug1c1arn Tuna - To-

Bayvanlann aralarrnda mevcllt raurcok olaralt ba,la111as1 ve Bora
bulunan çok az kuTVet farklan n llln y11k1n mesaieden onlar1 tak>bile 
me afenin ruslJeten hepsine uygun devam etmesl çok muhtemeldir. Sa
geJec:ek bir durumda bulunm bana van1n bir bekkme ko~.usu yapacag1-
k0fllnun c nnemî bir illrat içerl- n1 ve vfrajla beraber yari~a kar1,a
alnd" ~mi kuvvetle tlmit dtlr- ca~mr ümit etlnekteyim. Tunnnrn 
mekted.ir. günden l!'ilne dli:r.eldl~ni gô~ônüne 

Bùtiln 'bu aUartn blrblrlerile yap_ alrt!;Ak lsmail Hakk1 Tekçe ah1rla
t1klar k0911lardan ~Jkardrgim neti- r1n1n bu baft.a bir parça daba 1aMl1 
ce. yan11n «al!binin F. Ath, F. Sim• olduklarin1 bariz blr surette gorm~ 
~arotln ve Prens H lim llhirlan oluruz. S1k1 mücadelelere sahne ola
araau1da tùadm ecfilebllet:eglni çok cak bu yari~ta iyl ve temkinli bir 
aç1k blr surette tahmln ettirmiye ko~u yapooillrse Boranln güzel bir 
sebcp olur. plâ-e ya))mas1 da mohtemeldir. 

FaYorl: T<imurcuk - Sava, Fakat bu üç ah1r için de ka~'i c•-
Ubl vermek blr parça mü,küldür. Plâse: Bora - Tana. 
Ydfe dün ~aba1h iy i bir galop yapti. in.g11lz atlarmm sati~ kQtU•U iki 
Bu da blrdenbire ùmltlerl ki:ndisiue ylll}hl1klar1ndan ltl.baroo hiçbir i~ 

gôrPmiyen 3 tay1n art1k ko~u snha
~rtmtlr lçin ufak blr """1ep oldu. larmdà kendilerine •ahipleri tara
Her hangi tarafmdan tetkik edllirse 

fmdan hlçbir ümit bl'l!lcnmedigini cdilsln bu yar1~ mevsimin en gü~ ko. ! 
iularmdan blrisini te~ki} etmekte- gôsteren bir ·deli1'11r. çlerln<len bir 
ldir. Her ahrrrn bfr fednfs inin bu- tanesinin &at1lmasm1 tem nni ede
lunmas1 ve ko§udan kat'î bir ümit lim de hem sa.hipleri, hem de blz 
hesliyenlcrin 'lie ne olur, ne olmaz kendllerinden bo~ ycre baz1 §eyler 

ummaktan kurtulmu' olal1m. dütüncesile ileriye f1rl. malari :vü-
:r.ünden daha ba)angiçta çok &erî blr Favori olarak Davalaciro ve Alem-

dardan birh;lni seçmek en dogru b1r 
tempo ile &:detek oJan k~lyU âsab1- harekcttîr. 
na en fazla hâklm bulunun j okcy 
kazRniicaktrr. Îk ill bahlsler: 1. 2. 4, 5 in ci ko~u-

Bütün bunlar gô:tlinündc bulun- larda. Çlfte bahisler 1 2/4, 4/5 tncl 
d rd kt f 1 ko§ul:rrdadi r . . 

t1 u an •onra avori o arak Prens YARISLARA GIRECEK 
Halim ah1rlarmi. plâ c lç1n de Ah- ~ ATLAR 
met Atman. F. Simsaro •lu v" F. 
Atl1 ah1rlarmm s1raya didlecegini RtRiNCl KO$U: 3 ya~l1 halblkan 
ümit elmekteyim. Ïng"ilizlere ma:lm111.. Mc afcsl: 1400 

lki ya~l1larin k~ui;n ka1.1nunam1$- mctN". Sat i ~ ko~usu. Davalaclro 59. 
!ara mah"n oldugun dan 4 tane tay Alemdar Ill. E se!ts 57.5. 
bu ~ene ilk defa ko~maktad1r. Bun- tK!NCt KO$U: 3 ya~1n<la safkan 
larm içcrsindc lki tay nazart ùikkali Arap ylar1na rnah us Mesafc~1: 
c edlyor: Ahmet Atmanm Ha 1600 mctre. Hiç k<>§l.1 k z11nmam1~la
a1, bu iay me';'hur Derby j."allbi ra mah ustur. 
M'onna'nrn tayid1r. Rrlj ininln bu ka Rl11>ad1r 56, $ah'n 66. Yaman !Hi . 
dar Jtuvvct.li olm~sina ral;mcn ilk Rind 56. Ceylân 66. Ccyhun 56. 
de:fa ko;mas1 yüzünden teerübesin in Ferhad 56. K~r 54.6. 
a:r:l1g1. lr:endJsi'n! digel" raklplerile ÜÇÛNCÜ KO$U: 4 ve daha yn
mlhavi blr f'lkle sokmakt::id1r. Avnl kar1 Y&lltakl 'afkan Araplara mah
Aynagoziln Pinar isimli tay1 mc~hur sus. 'Mesafe•i 2600 rnetre. 
aYl'I\' Coup de Roi'n1n mcmlelwti- Tuna 58, Sava 58, Bora 58. To
mhde 1oo~an ikinel tay1d1r. Bu tay murcu.k 68. Bahtlyar 56.5. Tarhan 
da pt'(ligri itibarlle çok yükiek ~v af 5G. 
ta,1mas1na ragmcn naha tamamen DÔRDÜNCÜ KO~U: lki ya~l1 
haz1r det\ldlr. Dlgerleri Y1ld1rJm ve safkan fn,.füz taylarina mahsus. 
Nllüfer bariç. 111evsim bn~1ndan itl- Me;nfesl: 1000 mPlredlr. 
baren müteaddit ko. ular yapt1klari Varaèin 56. Y1ld1r1m 1\6, Ren 64.5. 
yalde hiçblr varlrlr: g3sterememi ve Vioo M.5. Hasha 54.5. Nilüfer 54.5. 
v at lcuvvctte kalm1, ve kal.acak Pinar 54.5. 
olan ta1Jard1r. YJld1r1m ve Niltife- BE$ÎNC! K0$U: 3 ve daha yu
rin onlardan geri lrn1mad1klarina kan ya~taki !afkan În"ilhlere mah
güre .bu ko~n müuvî k1ymetwlli at- s n• . ::\T e~afe~i : 2000 met re. 
lar1n ve bllha~a acem!lerin h!rblr- éhdemir 62. Gonc<t 110 5. Romans 
lerlle bir bo~ma~1 ~eklind• olacak- r.o.5. Umacl 60. Hum11hat11n 6!! .6. 
tir. lçlerinden hangisinln kazanaca- Yeti~ 51'U'i. $(-nk1z r.3.5. Ruket 53.5. 
l;m1 kestirmek eok güçtür. D<>mct 53.5. Çribank•z1 ~3 ~ 
ilk defa ko,makta olan bu taylarin S. F. El' RA "IOS 
1ap111al11r1 veya yarr~t bl1c b1rakma-
lan m<!llluldür. ACIK MfJHABERE: 

Buna nazaran kat'! bir t.ahmin ya
pab!lmck pek gûçtür. Ba~lang1çta 
bahsettigim bu üç ko~unun da bilet
lerin taksimJ yüzünden bah•! mü'
ter~kte iyi para vereceg;n ümit et
J11ekteylm. 

Favori olarak: F. Atl1 - Su ad Ka
r1o•man ahtrlari. 

Plâse: H&l!lba _ NiHifer. 

Bir fabrlkada 
lnflllk o!du 

Dün sabah 9aat 10 raddele
rin<le Y edikulede bulunan Ma
denî E~ya fabrikasmda scl>ebi 
henüz anla~1lam1yan bir infilâk 
hô.disesi olmu~ ve ilfçilenien 
Bul:garistanh Ali isminde biri 
muohtelif yerlerinden agir su
rette yaralanarak kaldmldJ.g1 
Cerrahp~a hastahanesinde èil
~tür. Hâ.di6eye müddeiumu_ 
milikçe el konmu~ ve tahkikata 
ba~ lannlli;ltrr. 

Soygunculuk 
Bahçekap1da Vak1f Han caddesln

ode 17 numarada gomle~ilik yapan 
Sdley~urn. dua Adanaya aevket.mek 
Jçin haz1rlad1g1 3 balya basmas1n1 
Bltlls ambnrina gooocrirken bu bal
yalar ytJlda açarak lçinden bir mik
tam1 çalrnak istiyen ayni magaza 
te~ilhtarlarmdan Vah1d ve R.oben 
auç 6stü yakalanrn1~lard1r. 

IJB. Ki z il, S . Dojjru i•e muhte_ 
r m A nka rltf1 ik 11111C'lil<1rim: 

Hel<k1mda ibzal etmckte olrlngu
nuz vü~ck te,.œrühlerlnize ~iekkür 
erleri.m. Tahmin yaz1larrm her ha fta 
cuma günlerl ç•kacnk vc bu su re tle 
Ankarava da vaktlnde yeti1mi~ ola-
cakt1r. • S. F. E. 

,---. --. --, 
LEYLEI Ml'RAC 

istanbul Müftülügünden: 
9 Agustos 942 Pazar günü 

Recep ayinm yirmi altisma 
müsadif .olmakla ak~am1 
(Pazartesi gecesi) Leylei 

• Mi'rac oldugu ilân olunur. 
- . J 

r;;: Dahilî ._ -1 
L Küçük haber~ 

FAlimekap1da Bahrlye cadde-
sinde 6 nomarada otnran Abdurrah
man1n 10 ya1larrndaki ojlu Ru.hi, 
di!n Galata R1ht1m boyunda denizl 
seyrederken müva:r.en lni kaybede

rei: dÜf!lltlt ve m~kfilltla lr:urtanl
m1,t1r. 
+ Be~ktajta Ortnçay1r sokagin

da oturan 12 ya~lar1nda Mustafa 
d1M1. evlerinin bahçe duvarinda ar
kar1&41arile oynarken dü§mÜf ve 
muhtelif yerlerinden akJ.rca yarala.n
m1§t!r. 

K1z1lay1n 
hay1rl1 bir 
fe$ebbüsü · 

11gal alirnda bulunan 
oe brdunmagan yerlerde 
tanuüklal'l balu11.anlarla 
muhabere temin edüecek 
Ô~di~m:ze gôre K1zilay 

bir haberahna bürosu açm1ya 
karar verm~tir. Bu büro vas1-
tasile memleketimizde bulunup 
da gerek i§gal altmdaki yerler
le .l{erek hâlen harp halinde 
bulunan memleketlerde akralba. 
lan olanlar kendilerinden ha
ber aJaibi.lecek.lerdi.r. Bu i~ ·için 
1Klz1laiy Istanbul ~ine 2000 
kart verilmi§tir. Kartlar Türkçe 
ve Fran tzea olarak basùm1~trr. 
Akrélbalarile gor~mek. iltiyen
ler bu kartlan doldurarak · K1-
z11aya iade edecekler, K1Z1lay 
da K1z11haç vas1tasile bu kart. 
lari sabiplerine sevkedecektir. 
Mü&eakiben kartlar toplanarak 
ayni kana) vasltaJSile memleke
timize yollanacaktir. 

Çocuk 
dü$ürmek 
isterken 

Bir kadm lcaUamhii 
ilâç yüzünden oldü 

Dün Karagûmrükte çocuk dü. 
§Ü:rrne.k yüzûnden feci bir kaza 
olm~, genç bir kadin komf!USU
nun taw:ye ettigi ilâc1 içtikten 
bir müddet sonra da ëlmü~tür. 

Ka.ragümrükte Kara1b~ soka
gmda 14 numarada oturan Zey_ 
nep admda bir kadm, bir müd.. 
det evvel gebe kalm~ti:r. Ka
dmcag1z bu çocugu her neden
se dü$ürmek istemi$ ve ayni 
maballede bulunan kom~ularm
dan biri.nin verdigi ilâc1 kullan 
m1~tJr. llâc1 ald1ktan bir müd
det sonra sanc1lar içinàe k1v
ranm1ya ba$hyan Zeynep der
haJ Haseki hastahanesine kaL 
d1r1lm1$t1r. Fakat fazla kan za_ 
yi eden kadin bir müddet sonra 
k.~ldinld1g1 hastadianede Olmü~
tur. Vak'aya müddciumumilik 
el koym~ ve ceset de Morga 
kaldmlm~t1r. 

Marifetli bir 

lki 

c:hr1c1 

zoval/1y1 na s 1 l 
s o g mu§? ••• 

Sirkecide Güven otelinde mi
safireten bulunan Recep ve ar
kada$l Hakki dün ayni otelde 
tani§hklan Ali isminde biri ta
ralmdan $ayant hayrct bir $e
kilde dolandmlm1~lar<l1r. Hâdi
se $Udur: 

Ali t~ah olan bu iki ki!ji
le otelde ahbap olmu~ kendi
lerine eger arzu ederlerse Dev
let Demiryollarmda bir i§ bu
la!bilecegini soylemif!tir. Fa. 
kat Ali bu i~in ma rafa. mal ola_ 
cagm1 soyliyerek kendilerinden 
42 lira para istem~ ve bir gün 
ü<;ü de Haydarpa aya gitmi§ler_ 
dir. 
Gar binasma giren Ali, Recep 

le arkad~1 Hakk1ya •Siz bura
da durun ben $imdi yukarda 
yazd1g1m1z ishday1 verip geli
rim• diyerek yanlarmdan uzak.. 
la$!TI1$ ve tckrar gorünmeden 
nhhmda haz1r duran vapura. 
binerek dogru otele gelmi~tir. 
Dolandird1g1 42 l ira ile de ikt1-
fa etmiyen açi.kgèiz bu defa da 
otclde bu iki saf arkac!a~m ba
vullarm1 alarak oradan uzak
la ~m1$hr. Sonradan i~in fark1_ 

TASVIRÏ EFKÂR • 
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SOY ADI MES'ELESI 
_,_ 

Türk IHIZU karwnunu r1azifeye çag1ran maharrirle yaz1sznzn ne$redi/Jigi 
mecmnamn bu i~te bil/iil reliberlik etmesi lüzamuna da bi:i ifQJ'et edelim. 
Pro/. R. Oguz çok güzel isbat ettigi aile adt tarzini g~rek kendisi, gerek 
gaz1 ga:idiit mecmuamn muharrirleri isimlerile pek âlâ tatbik edebilir. 

B U s1rada eeçen sene birkaçlsuretle · âyd ederke \u nevk!en !yanl1~ yoldaa ired d' mek !çln Jr_ 
muharrirtn ortaya att1g1 Soy- isimlerin cçok iba&j~ ada.mlnn tara- tin henüz getmedifinl telr:.rar etmek 

ad1 ~i t.ekrar ortaya çrkt1. Biri An- f1ndan baluJHle- nu s0ylüyor. Bu- Y11zifed1u. Yalnr:r: bôylece Türk va
karada. diierl Îatanbulda in~ar nunla ne demelt istenditf pek vaz1h z11 kanununu vazifeye çag1ran mu
eden lki mecmunda meselenin ma- degildlr. Bu cÇok basit adamlar> harr!rle, yaz1s1n1n ne§redikligJ rnec-
Qjyeti isah edil- - muanLn bu i~ 

me k te. bugiinltü p r 0 f. z i y a d d 1• n F a h r 1• bilfiil rehperlik et 
~kli ve tatblkat1 mesi Iüeumuna da 
tenkit o!unmakta- biz ïtare~ edelim. 
d1r. Geçenlerde ~ir ba~ka vesile ile 1 ktmlerdlr? Bi:r.lm blldi#tmhc. ~ore Pr f. R. ()guz, taribt ve içtimaî de
i§aret ettigim~ tenkidl tamarnlamak 1934 soyad1 k~nununun ., ta.tb1kat1 llllcrle çok güzcl isbat ettigi a c 
azeore b~ Jet11 ienkltJe19 ientu et- esnasmda Dah1llye Veka-et1, D1l ad tarzm1 gere kendl ltimlemne.. 
mek 1st1yoruz (1). Kurum11 ôza n<lan birinln tanzim ine. gerek yaz1 yazrl1g1 meemuan1n 

Birknç aydanberi .Amrarada ne~- ettigi soyad1 kitabm1 cüfus i-dare- muharr1rl t·r zümres!nin islrnlerlne 
rolunan k)yrneUi bir kültür mecrnu- lerine giindenni~ti. Binaennleyh pekûlâ tatblk eclebilir ve Qn.ayak 
ai;1ndn Anka.ra Dil ve Tnri:h Fa•ûl- cay> ve cey> Je, cman> ve cmen> ola.bil!r. M«muan1n ~·lnidlye kacfar 
tes1 profesorlerinden Remzi O~uz lie. yabut cen, cmr> ile Id.e n veya inti$ar e<M>n nti•halartnda Arrnan
~eleyi ~oyle vazed!YQr: cWzde ba~hynn illimler (4) zanncdild!gi dan pek gen kalm!)'Rn iaimler bu. 
MüslüntanlLlr:tan once herkesin ç!ft gibi cçok basit adamlan ln bulu~·- lundugu gibl. türkçenin mant1kile 
ad1 bul~ndugunu tesbit etmek oor- la11ndan !haret degiJ.dir. Eger me-1 çarp1~an ve .kendislnin 1ikâyet et.tl
dur.. . Islâml1k Türlderln çift ad selenm tar>1 halli. halt.111 !!elim g1 srraya da maalesef yer vcrllmck
ta~1mas1nr â.det haline sokmu~tur. zevk ve akhna b1rak1l~ ayrl1 blrçok te. ve millî is1m an'ane~ine hürmet
Müslümanlig1 gôsteren blr Arnp ad\• yerlerde oldugu gib1 ve. muharririn sizlik gii~t.erilmektedlr. 
anima asîl Türk adinm ba~ma gel- temennl eylediit gibi cFalanogla fa- Fakat devlet 1J1e?lkezim~e çilr.m1-
ml1ti... Tarihlmrzln hl'T safhu1nda lan> tarz1 ya~amakta devnm cdecek. ya bllfhyan ve seçme yazicJarla 
Türklerin tek bir adla kalMad1gi. yaln1z ayrica kanunî bir hüviyet be.slen~n dei;erl i bir külttir mi>cmn
(Falan oglu falan), ya.hut (filângil- kazanacakt1 (I>). Meselen;n if yii%ü ns1n1n muharrirlerirri bu lüzama dlk 
ltr). (falanaade), gibi 'bir aile adlle derinle~tirillrse gorülür k; halk, ha- kat etml:ve davet cderken 19:U soy
aml1p belli edildigini gôrmekteyiz... kikatte sClyadl kanu.nu.nun mahiye... 1 adr Juina'nunnn l"'!lhunn ve bazt mad 
Son as1rlar1n cemiyetimlze musai- tini anlamam1,, yahut bu cihet delerine muhalif harekette bulun
lat ettigi türlü tür!ü belâ ve felâ- kcndisine anlat1lmam1~t1r. Bizim be~ mak meselesile kar~ : la~'piiyor mu_ 
ketler yttzünden refah, lrfan sevlye- senedenberi yapmakta oldujl:umuz yuz? Bir ba~kn yazida bu noktaya 
si çoktükçe, kendlni b:ila yitircn sosy<ilojik anutlerin verdigl netl- avdct edeee~im. 
Tlirk kütleslnin . aile ad1 gl.bl nokta- eeye gore 1) Mek~pte taleh<-. 2) Prof. zt]il'ec~ :in Fahrt 
!ara ihmal gOstermesi tabiî idi (2).> K1~lada asker. 3) Hapi&hanede mah-

Meselenin sonrakl ta.rihine devam kûm, 4) Çar~1da esnaf 1934 t e tat.. 
eden mubarrlr, nihayct 1934 tarfüU bikine ba~lanan soyad1 kanununu (1) Bic. Dr. Osman T1Lra1l: Soy
soyad1 kanunnnu ele a!ryor: cBu yem bir lilcap takma lüzumu gibl adl11r1. Bozk'Hrl, 194t. Sat11: 1. Bi' 
kanunun ad1na ve tatbikat1na ba- anlam 1 ~t1r. Baz1 ailelerde Ise kar- arol}tp•mddan cTaS11fri Ef'kân in 
kiTJ<!a, arapça olin a<ilartn ortadan de~lerln her biri ayn blr ~yadi ah- 25/5/94f terihJ" sa;j11ml!tla btrltset
kalkmasl gibi türkçü ve ldeallst bir yor. fakat ôtedenber! muh1tte ken- migtik. 
hcdcf tutuldugunu kabul ~-Oiyoruz ... dilcrlnl tanrtan aile lslmlerinl mü~~ (J) Bk. R. O. A. : Soyadlan, 
Türkler zaten blrka.ç ~ekilde ailf! terek olarak kullanryorlnr. Millet 111ecmunsi. 1942. Anlrnra, 8'1-

adina sabip bulnnauklarrndan. yen1 Meselâ Kara~Ju ismlnde blr v1: 3. 
kanunun . bu â'.letl türkçü ideallne ailenin iiç karèe~ten ibaret üç er. (3) Bk. Kz. Sf. 95. M11harrir ~u 
uygun blr 1elalde devam ett1rmes1 ke.-,1 kendilcrln! iU tarzda l~imlen- mwlli gctiriyor: cSon za-manlarda 
bcklenirdl (3}>. di.;,,ektedlrler: lfaragôzoglu Osman ua7,tt"m111a /,arar verditi'i lr.li.taha~ 

Faknt kan un, büsbütün ba~ka ne· Soyer, Karagéizoglu Mehmet · Nay- nesil~ iinii. ?.nemlekeli tut~n deg<'~lz 
t1ccler vcrmietir. Soyadi. hcr~eyden man .. Karagooogtu Hasan Erkan.' 11vcz.'-i1ni.1 S'.1leyman ÇC1k'.' 111 !?skt
evvel bir cemiyet meae1e!il H<en, fert kend1lerine neden ayn ayn yenl 1 ~thrdek1 mie a.dt JYeUmvrt-~ri.;:u.de) 
lerln fantczisinc b1rak11Jyor. Mu- adlar akhklari aorulduii'u zaman: 1 tdl. Devl t bllnM (l ûkt1vanogl•1) ,,a 
barrir bu se1•bestiden §ikâyet et- - Bunu bize niifostan verdiler. · çyr,.erek knt'i bir Turk ~·/;li 1•e>1.-, 
mektedir: cBu ha!, birçoklarinn oy- yahut: hem "e aile adn't zatP.n t~ ·JIUJt bir 
le gülünç bir 11eri>estlik vermi§tir. ki _ luhtar li•~ 11eÇti! 1·01..-lii oilcnin m.e-111le/:et ta1·ihind<'ki 
devletin gùttü!l türkçü gaye bu Cevahi al)n)yor. Keza neden ber , yerinz yit1rinemi$ olurdu.> 
arada y1k1lm1§. gitmi§tir. Meselâ üçüniin de Karagtizoglu oldugu so- 1 ( 4) 1Jun/a,cl1111 <Man, ve c. lcn~ 
bir yüzb&il· Arman aàrni çocuiuna rulunca: in tiirkçs olduklari hakkmàa bll.l!l1 
Yermekten çekinmcrni§. bir !l,nn'nt a- - Bu, dedelerLmizden kalma fa_ ba.~ma bir 1-iRalenin bUe 1rl'.'VCVt oL 
dam1mrz Epikman'1 hiç endi~e duy- mily11 nd1, yahut: d1•ri11 mfll{imr/111·. Bic. Bsaim .AtnJa!f' 
madan soyaù1 olarak alm1~. S..ley - Ezelden lûk'11>1m1z budur! Türkçemi;de .llcn _Man, 191,0 /,tan.. 
adma, aydm blr Türkün soyunu Cevabrn 1 vcriyor lar. 1 bttl. Bu hususta. bir te11ki t. yakmda 
gostermek vazifesi verilnliith'. Bei Mill~t mecmoas1 moharrlri. maka- 1 inti ar edec•k ola.n cl~> de 11~,redi-
on m!lyonluk bir uydurma ad silsi- lesinln aonuooa ~ôyle diyor: cA!le lec.eldir. 
lcsinden si;oçtiglmlz 9u birkaç ad. ad1 me elesinl devlet. ~llpihe!b ki 1 (5) EtWsen lm tarz hall' 0YM1111fo 
blnlerce kêiyde, çok baslt adamlann en mu-kaddes maksatlarla ele alrnt~- va~amakta devam etti/ji /Uiklû. aile 
bul~una veya uyduru~una b11·aktr- t1 . Tarlhlmlzin ve o tarlhi yaratan 1 faimlcri bulunan kimselerin tsi1tt/e_ 
g1m1z soyadlann1n ~ekil ve ru.h ya- kütlemizin ~ahsiyetini kat'! bfr $e- rfode de hâlâ mei·cuttur. 19.'1 tarihlt 
banc1~1g1n) giilstcrmije ~;eteoek mi kil de tesblt etm< kten ibaret olan /zu>fr ve istonbul Telefon Rehberle
bilmiyoruz?> bu maksadm buglinkü manzarasm1 l '-ittde bmtlarin birçok misaliti.e rost-

Mlllet mecmuasmm muharrirl bu goz iinüne bir kere da11n koymak. ltn1maklad11·. 
\t t t tt• ••tlttttllllll•ltl•lllll ttt ttltttllltltll 1111tlltt•tt1•11 Il tt 1111111111 tl ltl.11 ttllllltltlllttlt•lt tlltlll•t t•t•t<lllllttllllllltltltlll 1111 Il 

r- .. !..~'!!.~'!:.~~~~ .. ~ 
ClbQ•• fabrikala
r 1 n da çahfan 
lfçllerin vaziy~tl 

Ciball Tütün fahrikalarmda 
çah~nn amele!erden 1u mektubu 
aldi'k. Alâkndar makamlann 
dikl;.nt naznnna arzederiz: 

Valinin beganatz 
"fstanbulun Ïa§e i~lerini bugünkü 
kadronun dortte biri ile gorebilecegiz. 

$ehrin k11l1k komür ihtigacini temin içrn lktuat 
Vekâleti azaml sür' atle çal111gor. ,, 

Ankara, 6 (Tasviri Efkâ.r) 
$eihr1mizde bulunan lstanbul 

valisi Lütfi K1rdar, bu ~m 
1sta'!llbula hareket etm~ir. Ha. 
reketinden evvel Lûtfi Kirdar, 
bize ~u heyanatta •bulunmu~tur: 

na varan Recep ve Ah derhal t 
vak'adan za.bitay1 haberdar el
mi~lerdtr. Ali aranmaktad1r. 

cBizler Înhlsarlar Vekâleti 
Tütün Fa.brikas1 ve Atolyele
rlnde çalJ~an vc imalât i§lerile 
alâkadar küçük mcmurlanz. Si
par1~ler1n fada olmas1 hutblle 
( Cumartesl günlerl hariç ol
mak ùzere. yevmiye ùç aat. pa 
zar g unl<>ri de sekiz saat çal1§· 
mak meobudyetiudeylz. 941 
sencs1 hn1rao1nùa tatib1ka ko
nan t 5k il ât kununu mue':bin ~e 
bu haklanm1z1n verilmesi lçin 
niznmname yap1lacakt11-. Bu 
niwmname yop1hnc1ya kadar 
ycvmiye çal1~t: grm1z üç >aatin 
blr Mntlik, pazar günleri için 
ri e yar1 m yevmiye ver i lm~kte
dir. 

- istan•bulun gerek komür, 
gerek 1a~e meselelerini alâka
dar Vekâletlerle gorü~tük. is
tanbulun k1~l!k komür ihtiyac1_ 
m temin için ikhsat Vekâleti 
âzamî sünrtle çalt~maktad1r. 

cfnayetl davas1 
Geçenleroe ~i~lide, kar1S1nr oz 

çocuklannfan ktskanarak blr uhah 
vurup oldüren Lcon Artinynn ad1n_ 
dnki kuyumcu, DlUhakeme,inde deli 
ol<lugunu id<lla etm :§. ·r1bb1 Adli 
llüfahedehane•ine yat1nlm1§l1. 

Ahval dolay1slle ald1g1m1z 
mua~!al"la güç halle geçinmc:,;. 
tcylz. 
Bu nizamnnmPnin yap1!1p baki

ye kalan haklar1mtzm vcrilme
~l ha•u•undn !nhi~arlar Vckili
nin nar.ari dlkkatini celbetme. 
nizi rica ederiz.> 

------~ Leon Artinyan1n mllhakeme!rine 
dün i!cinci Ak1rctozada ba,!anm ~· Adalar kaymakam1 
T1tb1 Alllliden gelen mü4a-bede ra- &Ski yaz f Si1 den 
po~u okunmu~tur. Raporda. Lt.'On d 

lstanbulun ia~e t~kilât1 be
lediyeye tamamen geçtikten 
sonra bugünkü kadronun iiçte 
b1rile i!jleri gèirebilecegiz. Ge
rek Ticaret Odasile gerek Tica
ret Odasma bagh ve baglanacak 
tüccar zümrelerinin müme&sil~ . 

lerile te$fiki mesai edecegiz. 
Maksad1m1z esash maddelerle 
ugra~aktir. Te!erruatla ehem.. 
miyetli olm1yan ma<ldelerle ug. 
ra~mak niyetinde degiliz. Taibiî 
~ikâyetler ve herhangi bir talep 
vâki olursa ihtikâr mevzuu ola
bilecek mad<jelerin murakabe
sr de vazifelerimiz meyanmda
d1r. Istanbulun 500 üncü senei 
devriyesi münasebetile esash 
bir program haz1rlamak i<;in alâ 

Bugü.o Ankaradan ~ehrinllze 
gelen istanbul Vali ve Belediye 

Reisi Doktor Lûtfi Kirdar Artmyanm aklî miivaicneslnm ta_ ayrl 1 
mamile bozuk otdugu, garlp fiknsa- Teltirdag, (Husnst) - fstanbulnn 
bltler etra!mda buhranlarla k!vran_ Adalar Kaymakaml1gina tayin edil
d1C'1· yine boyle bir fikri~a.bit neti- mli olan Malkara i:ayn.akam1 E ref 
cesinde cinayetl i•ledigi. ve cez • eh_ Ergut. yüzlcrce koylülcrin ve birçok 
llyeti bulunmad1g1 yazthyor, cAn- dostlarrn1n içten gelen samimi Lza
cak. kendlsinm serbest b1rak1lmas1 hürlerlle lstanbula ugurlanm1~t1r. 
dogru degll<iir. Tedav! 1çin bir ak1Ï Bulundugu karalarda degcrli ça
hasl.aneslne yat1r1lmas1 lâz1md1n l11malarile kendisini 11<.vdirm1t olan 
deniliyorou. az.iz arkad~1m1za yeni vaziiesinde 

Leon Artlnyan. rapora karor bir de b&iar1lar dileri:i. 
diyecegi olmad1gml aiiylemi~ ve yin TASVfRt EFKÂR - Ycni Ada-
aghyarak: lar Kayrnakam1 per,embe •gùnü va-

- Çoeuklar1m1 art1k hlç m1 gür- zifeslne bafl)yacakt1r. 
mlyecegim? diye S!zlanm11t1r. ============== 

Netkede rnabkeme. \•aziyetln bir iTiZAR - ... Mavi Kelebek> milH 
kere de Tvbb1 Adli Meelisi taraf1n. rornanrmrz1 yaz1ln1z1n çoklugundan 
don tetkikine karar vererek muha- bugün koyamad1k. Kariierimlzdeu 
kenieyi ba1ka bir güne b1rakm1,t1r. ôzür dileriJ:, 

Pazar yerleri 
ai tbrilacak 

istanbul Beled~esi !jCJiirdeki 
pazar yerlerinin arthrilmasma 
karar vermi;_.tir. Kala.bah:k yer
lerde haftada bir defa aç1lan pa 
za.r yerle1i de ikiye ç1kanlacak.. 
tir. Bundan ba~ka pazarc1larm 
arttinlmasma 1:ahillacaktll'. 

kadar Vekâlet miimessillerin
de nmürekkep daimî bir komis
yon haJinde çal~malarma ba&
hyacakt1r. 

E 18z11) Unlverslte 
haftas1 

Istanbul Üniversitesinin iki 
senedenberi yapmakta ol<lugu 
• Üniversite Haftasi • ·bu Yll EIL 
z1gda aç1laca-khr. Rektôrlük, 20 
eylülde ba$hyacak cElâzig ÜnL 
versiite Haftas1• için gereken 
hazirhklarla m~ul olmakta
dir. 

1 AGUSTOS 

J a ·p o n r a r v e 
Almanlar 

s 

L ONDRAYA gore Kafkas. 
yada vaziyet Ruslar için 

tehlikeli vc karI§tkhr. Hakika. 
tcn dünkii Alman tebliginde 
hildirildigi veshile Almanlar 
birçok dcmiryol.ùum bix.gi 
Yava!jsu (Tihoreçkaya) §ehir we 
istasyonunu zaptetmi§lerdir. 

Boltof • Bakâ ana ltath -.e 
petrol boru yola bunutan gc~
mektedir. Her ikisi de çif bat. 
tir. Stalingrat • Krasnodar de. 
miryolu cla buradarr g~mekte 
ve hir demiry•hi ile Karadeniz. 
deki son Rus harp limant Tze
meskale (Rusças1 Yeni Rusya 
mânasm1 ifade cden Novexo1. 
sysk) ile baghd1r. M~ur (Kt. 
rimh) müsfahkem mevkii cle 
bu hat wcrindedir. 
Vo~ilovskaya (Stavropol) 

!jehrini zaptedeu Al111anlar dz. 
ha cenuba sarkarak Kullan nch 
rine gelmi~lcrdir. Bu surctle 
bu nchrin §Îmal sahillerinin bü
yük bir losm1 ~mdiden Rusl•. 
rm clinden ç1krru~hr. Ayni za-

anda Bakû • Rostof demiryo. 
lu ile petrol boru haCtmm bu. 
radaki k1sm1 da kesilmi.!j ola. 
yor. Daha cenuba iJerledikleri 
takdirde Almanlar §Îmalî Kaf. 
kasyamn !iimdiye bdar türk~ 
ismini muhafaza etlea en ma. 
him merkeri (Battalp~) Jl 
7.aptedeeeklerdir. 

Çerkesistan millî dairesinin 
merkeri boradada. Kara~J 
Türklerinin teskil ettikleri bü
yük cumhuriyetin hükûmct da. 
irc!cri de (Battalpa~a) da buiun 
maktadir. 

Almanlar !jimalî Kafkasyanin 
tam kalbgâhma nüfuz etmckle 
kalmay1p ayni zamanda Tûrkis
f.anm kap1s1 Stalingudt dahi 
yak1ndan tehdh etmektedirter. 

ingilizler Almanlann Kaf. 
kasyamn içerilcrine ilerlcmeJe
rile Japonlarin Hindistnrua 
§ark hudut!annda gosterdiklcri 
faaJiyetler arasmda s1k1 bir mü 
nasebct gormekte ve Japon.. 
larla Almanlar1n ayni 'lamanda 
Hindistam s1k1~hrmak istcdik· 
lerine hükmetmektedirler. Ja. 
ptJnlar Hint Okyanusunda Bin.. 
gâle korfezile Tibet arasmdak.i 
Hindistan hodudu boyunda iyi 
ee yerl~mi ler ve büyük Jruv,. 
vetler tah!}it ctmi~lerdir. 

Arttk Japonlar Çan Kay ~c· 
ke tâbi memleketleri tazlik ye
rine Hindistam tehdit etmi ·e 
ehcm.mi et v ~t.etlirler. J•· 
pon:1-·a hükfunetinin sœc·· ü 
dün bu devletin Avustralya ve 
Hin.distnna kar~t sou s0zünii 
s0ylemÎlftir. SOzcü Avustralya 
hükûmetini Ïngiltere ve Ameri.. 
ka ile münasebctini derhal kes
miye dâvet etmiit ve aksi tak
dirde Japonyamn müsellâh mii 
dahalede bulunarak lngilizlerle 
Amcrikahlari buradan zorla çJ• 
karacagm1 haber vermi~tir. 

Japonya bu tehdidini ika• 
muktedir oldugunu isbat içio de 
i!fÎmalî Avustralyaya an<ak iki 
yilz mil mesafede bulunan Ar• 
row (Ok) ve Key (Anabtar) 
adalanrun i§ealini haber vet• 
m~tir. 

Japon hiikûmeti sozcüsü ayni 
ihtar1 Bindistana dJl yapDU§hl'• 
Esasen Gandinin Japonyaya gj, 
derek milli kon,gre namma m.Ü
zakereler yapmak istedigi Al• 
lahâbat ~ehrinde, partinin um• 
mî merkczinde lngiliz Hint hii• 
kûmeti zab1tas1 tarafmdan ya; 
pilan ara!ihrmada bulunan vc
sikalardan anla!id~tir. 

ingiliz Naziri Cripps dün be• 
yanatta bulunarak Hindist:ui• 
yapilan vâdin geri ahnmad1p• 
Dl, ~mdiden Îngiliz idnresinill 
Hi.adistandan çekihnesi memlc• 
keti malî ve asayi~ bak1mlarl1t' 
dan mfü;külâta ugratacagm1 ~ 
Gandinin dii~iindügü mnvakkr 
Hint hükûmetinin bu Odevl~ 
yapemiyacaitm1 soylemh1tir. 

Muharrem Feyzi TOGA1 
::::::==================~ 

~u11111nUHlllHUlllHllllltllflllllllllllllllllll.11 :.. 

1 Vecizelerin ~erhi ~J 
~Il lflfltllUlftttlHtttlrtllllUIUUllltUtttlfHUi= 

Yüluelmele ça!rfntck1 
hayatrn enannr ofrenm:JÏt 
ve daima hafanlcaa dolrd 
kopmaktrr. PASTEUR 

insam. insan yapan. ulund11-
gu yerde kalmamur. dalma te
kâmüle ve yükselmiye dogru gil' 
mesidir. • 

Fakat bu tekâmül ve yükseliî 
nedlr? hte P~eur bunu yuknrl• 
ya ald1i'!m1z vecizealnde ifadC 
~tmlye çahf1yor. Yükselmiye ç~
h~mak hayatin enartm ë>gre11~ 
mektir. Çünkü tekâroül ancll 
bugün ya~ad1~1m1z hayat111 c~
rarm1 ogrenmekli! kaibi:ld!r. :Bl
ze aneak bu. yeni bir yüks~: 
lmkâni verebll!r. Ve mun:tf_....~ 
yetlere dotrn ilerlem&mizi ~ 
eder. 
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1 AGUSTOS 

GünWi qaz1s1 ........................ 
Y eni hükûmetin 

beyannamesi 
(BCfTMks/odon ..._, 

bin tondan fazla bugday getirt. 
rock çaresiui bulm~bu. 
~ükrü sa .. acoglu bunlar1 llJl

~ahrken yine çok nç1k bir ifade 
ile •ekmcgin, Til.rk ulunm ba~
hca g1dasi. oldugunu soylcdik
ten sonra bütüo bu tdbirlere 
ragmen ekmck darhg.nm yinc 
l>ertaraf cdilcmedigini ilâve ey
lemcktedir. 

TASVÎBi EFKÂR 
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la§e Müste§arl1g1 
lagvediliyor 

Merkez te~kilât1na ait ~ubelerin Ticaret Vekâleti 
Umum Müdjirlüklerine devrine ba~land1 

"ANKARA, 6 .(Tasvir! Efkâr) 

Saracoglu 
kabineslni n 

beyannamesi 
• (1 fMJ HAffH ... '"""'"'' 

bi lt!r 1urette 1!lâhlanm1t olan Tür
klyenln. kilreain i>u k)6111Jnda sulhü 
muhafaza edab!lecef! merkezlndedir. 

M111VER TEFslRLERt 
Mihver radyo ve bas~nJ da. Ba1 ... 

vekil Saracogtunun demeclni bahla 
mevzuu ederek bunu memnunlyctle 
kar11lad1klann1 tebarüz ettlrmekte.
dlrler. 

AM.ER1KAN TEFSIRLERI 
Amerikal1lar, demecin bugday k1s

m1na ati · olan parçalar1nl bahit 
rnCvzuu ederff. bu m~ele etraf1nda 
ku1lan1lan anlay11l1 liaaodan mem
nunlyet g&tennektedlrler. 

Herhalde bcyannamenin ber taraf
ta çok lyi kara1land1i1 anl&!}Jlmak
ta<J 1 r. Gez1>teler, S.'\racoflunun tee. 
rü..beli ve k1ymetl1 blr dcvlet adam1 
olduiunu belirtmckted1rler. 1914 senesinin, ne$eli 

Sahife: 3 -

Yazan: Ziya !?akir ................................................ 
1914 senesi Nisan agmda 
Talât Pa§a Rus Çarina 
ho§âmedi için Yaltaga 

gidiyordu 

lur ümidile arkada~lan bu na
zik vazifeyi ona yükletmi~Jerdi. 

Talât Bey (Yalta) ya, pek 
' dü~üne dü~üne gitti... Eh, dü

Maamafih hükûmet, Ameri. 
kadan bir miktar daha bugday 
getirtmeyi tenùn eyletligi ribi 
daha fazla bugday retirtmek 
için bir Türk vapuru • tahsise 
de çalv;b/iindan ahnan bu ted
birler iyi i~lcdigi takdirdc bug
day buhranmm tamamile zail 
olmasm1 vc 250 bin ton aÇJglll 
kapatùmasm1 ümit eylemckte. 
du. 

ta~-e lfDste~arhg1n 1n muhtelif §U

belerl '.Nc.aret Vekâlet inin Umum 
MiidGrlùklerlne ve muhtell.f t"'kilit. 
lar1na devredUmektedlr. 

ma BlrJikler1, küçük taclrler, esnaf man. mubtelif Vekâ.letlerden bu 
birlikleri vesaire gibi bütün birlikler 11.Iüste§arl1ga verllrnl!} olan memur
Ticaret Vekâletinin Te~k1lâtland1rma lar, kendi Vekâletlerine müracaat 
Umurn Müdürlüfüne, Petrol Orls i, edecekterdir. Bunlar, VeklJetlerlnde 
lç Ticart:t l\1üdürlü&"üna devrolun- i!1 bulan1azlarsa Ticaret Vekili va
maktnd1r. fa" Müst~a~lif1n?• ça- zl etlerile alâka-dar oJ11cakt1r. SARACoGLUNUN DEMECt BUL-

ay1. 
nisan ~üncesi de pek tabiî idi. Çünkü 

(müstebit) bir hükümdarm, 
müfrit bir (hürriyetperver) le 
kar~1la~mas1, ho~a gidecek bir 
$ey degildi. Faka.t ha§metmea.b 
(Nikola), bu büyük Türk inki
lâpç1sma o kadar mebzul ilti
fat giisterdi ki, Talât Beyin se
vimli çehresini karartan endi~e 
bulutlar1, derhal daJl1hverdi. 
:;>en ve $akac1 hali avdet etti ..• 
0 da, biitün Yalto.dakilcr gibi, 
bol bol havyar yedi. iknm edi. 
len ~ampanyalar1 reddetmedL 

Bu açi.k izahat, hepinùze bun. 
dan sonra bilhassa ekmek bu. 
snsunda ne kadar idareli ve ted. 
birli ya~amamtz lâzim geldigini 
anlatmaktad1r. ~imdiye kadar 
biraz da âdct yerini bulsun diye 
tasarrufun faydalari hakkinda 
tckrarlad1gunu beylik slizleri 
arltk birakarak bundan sonra 
hükûmet de, millet de el birligi 
ederek hakikî, ciddî ve ruiisbet 
tasarruf ve idare yoluna gitrni
Y<' rnccbnrdur. Bu hœsusta ~im
diye kadar gosterdigirniz lâkay. 
diyi vc i~i oluruna b1nkrnak 
âdetini terketmiyecck olursak 
bundan sonra ugnyacaÏ(lm1z 
darlùtlardan §Îkâyetc hiç hak
k1m1z olmaz. 

Ba arada fa~'.:' Mü~tc~arI1g1n1n 
hububata müteaIHk servisleri Top
rak M•hsnllorl Ofülne, Halk Dag1t-

Almanlar 
Stalingrada 
yakla§tyor 

lt~an mcmurlartn vaZJyet1Ie alakadar Y 
1 

,._ 
1 

· l 
olunrnaktadir. Aç1ktan Müete,ar 16u ge mllJ o an-

1a:e Mttste~arl1t! knruldu~ sa- lara ise ayrtca f!J aranacakt.1r. 

( Meclise verilen yeni 
----------------------------------------~~ 

kanun lây1halar1 

GARÎSTANDA JdEM.NUN1YET 
UYANDIRDI 

Sofya. 6 (A.A.) - Türklye B••
vekili SO.kril Saracoilunnn dünkü 
nutku, Bulgar mahfillerlnde çok mil
kemmel intihalar uyand1rm1,t1r. 
Bulgar rnahfille:ri Tilrklycnin tam 
bir tarnfs1zl1k siyasetini idarne et
rnek: karar1n1 büyük bir memnuni
yetle belirtmektedlr. Bütün gucte
ler, nutkun çolc gen\~ blr hillâsas101 
ne§retmekte ve czcümle Türki~·e da
irna dostluKa dostlukla rnuka.Lele e
doccktir. f1kras1n1 alk1~lamaktad1r. 

Geçen k1~ mevsimini, (Peters 
burg) un, (Moskava) nin kar 
futmalan, dondurucu sogukla
r1 içinde geçirm~ olan bülün 
Rus as1lzadeleri ve zenginleri, 
ilkbaharm il1k havas-mi teneffüs 
etmek için - Karadenizdeki _ 
(Yalta) limanma gelmi~ler ... 
Bunlarm ba~larmda, (Çar NL 
kola) da var. 

Zaten B•~vckil, alinao bütün 
tedbirlere ~agmcn darlik çek
mck ihtimallerinin büsbütün 
zail olmad1i{m1 §U siizlerle açik
ça soylcmekten de çekinmemi§
tir: 

•Bizim çckmcktc oldugumuz 
duhk bu umumî ve büyük is

hrabm kiiçük bir parçasul.ir, ve 
bunun çogalm11S1 ihtimali yok 
degildir. 

•Boyle oldugu takdirde bu 
yiikii miitcsaviyen çekmek 
ve çcktirmek için bütün tedbir. 
leri almakta kusur etmcmiye 
çah§acag1z. Bol imkânlar olduk
ça onun oe~esini bcraher tada. 
cag1z, bertaraf cdilemiyen ihti
yaçlarin soonhsm.1 da berabcr 
çckeeegiz ve lierhalde bükûme-
1 iniz kararlarJru iimitli veya ts .. 
tirabh olmalar1na bokm•yarak 
onlari olduf;u gibi millctc anla. 
t.acakt1r.• 

l;iiikrii Saracoàlu, ia~e mese
Je,iniu ba!j•nda a~len buiday 
\'C ekmek vnxlyctini bliy!c açrk
ça izah ettiktcn son..,, digcr ia
~c maddeleri hakk1ndo da mem
leketi tenvir cdttek bol bol 
izahal vern1i§tir. 

Ba§vckilin bu mühim ve ha. 
yatî mesc1cler haticinde Türk. 
lük haklunda soyledigi sozlei·de 
goniillcre ferah verccck kuv. 
vctli vc caûp sozlerdjr. 

Beyanname heyeti nmumiye
silc, bir mi!letin mukadderatm1 
idare mesuliyetini üzerine al .. 
mi& bir siyast">t adanunm uim 
ve iradesini isbat eden mahiyet. 
tedir. 

Yeni Ba&vckilimi2'n mühim 
Ve bayati vaillcsinde muvaffak 
olm11Sm1 candao clilcriz Onun 
muvalfakiyc!i dcmek, hepimi. 
zin muvaffakiyeti. dünya ile 
memleketin selâmeti demektir. 

TASVIRI EFKAR 

Yeni kararlar1n 
tatbikine dogru 

(Birinci eahif~de11 d~;,'(f,Ui) 
•aksadlle isLJ.h1:1alJn artt 1r1l1nas1 n1 
temtnC"n bûtün fabrfkalftrtn b1IU!a
•1la üç,~r ekiple çalJ§t; i·1lmas1 çarc:::I 
aranmaktad ir. 

Diger tarait.an yenldcn blr pa
n1uklu iabrikas1n4n kurulmast iç1n 
tctkikler yap1lrnakladir. Yünlû ku
tna~ dokuyan hususi fabrikalartn da 
Devlet fabrikalar1 hesab1na çali~t1-
r1ImasJ 1çin kararlar al1~m11k Ü:Zt!re_ 
dlr. 

Ücrctli veya m•afl1 olarak Devlet 
dairelerinde çahoan memurlara ya
l>1lacak yard1m ii1 de incelenmekte
d!r. 

Diger taraftan b!r ba~lang1ç ol
ll'lak üzere ~tmdiHk memurlara birer 
tlft ayakkabJ. keza bu rnemurJara 'Ve 

•Uelerlne bircr e~lselik kuma~ n1ec
canen verilec l·kUr. l\1eu1urlara veri
lecek kuma., ve ayakkabtlar için ba
t~m derecelcri nazar1 ttlbara al1na
takt1r. 

Yard1m gOreeelc memurlar. müu
ba"tran kii(ük ayl1kl1 memurlar ol1-
Cakt1r. -

Dü§man bas k 1s1 
alt1nda 

. yen1 
rnevzilere çekildik 

Londra, 6 (A.A.) 
Sovyet yü ksek kumandanhg1_ 

nm gece yarlSI tebliginde Sovyel 
kuvvetlerin1n yen1 mevzilere 
çek1:diklcrini Kuçevskaya vc 
Kotoln .lrovo cenubunda kanlunu 
hare>belcr oldugunu, digcr ke
s~mlerde deg.~iklik olrnad;gm1 
bildirmektedir_ 

Kotolnikovo Salsk _ Stalin
grat demiryolu üzerinde Tsim
liyanskayanm 100 ktlometre 

ANKARA, 6 (Ta.vM ECkâr) 
Rumanyadan al1nacajs bandaj

Jar hakk1nda Türkiye ile Ruman
ya aras1nda nota teatis1 su1t_t1le 
yaptlan anla$JTl:an1n ta . .;diki, Dev
lct mcmurJart ayl1Jdar1n1n te:iyit 
ve teadülü hakk1n<lak.i Kanuna 
ba(:"li l say11i ccdvel1n, lt1illî ~lü
clsfaa Vekâ!etl kara ktsmtnda 
dei'i!Jikhk yap1imas1, Rumanya
dan satin ahnacak made.ni. yag .. 
Jar He vaallin ve parafin için ya
pilan anla!}man1n ta~d1kine dalr 
kanun lâyihalarile Q..!Skeri memnu 

m1ntakalar bakk1ndaki kanunn 
ek kan un lâylbast- ve heyeti mah .. 
susalarca askerî nLQ,betleri kesil
m!!J olup ta 3527 sayil1 af kanu
nuna tevfikan baklar1ndaki he
yctt mah!usa kararlar1 refedt1n1i~ 
bulunan subay ve aske1i memur. 
iartn tekaüt mas~lar1n1n verilip 
verilmlyec.ei'inln tef$.lren hallinc 
dair Ba~ekâlet tezkereti hOKQ. 

met taraf1ndan Mecll.se gônderll

ml' ve alâkadar EncümPnlere 
tevdî e<lilmi~ttr. 

~------~----------------------' 
203 Jandarma Subay ve 
Gedikli Erba$1 asayi$ 

ordumuza kat1ld1 
$arkmda ufak bir ~ehirdir. Bu. 1 

d . d. k d -·"I , 1 d (Blrlnci 1ahlftdt11 devam) ni y et cihaz1 ve muvaffakiyetin 
ra an $lm iye a ar t= ig er e Tahsillermin çok iyi neticeler 1 yegâne anahtar1d1r. Çali$mak 

AL!\JANYADA 
Berlin, 6 (A.A.) - Yart res.. 

rnî bir kaynaklan bildiriliyor: 
Türkiye Ba~vekîli Saracoglu 

tarafmdan soylenen nutuk Ber
linde Türkiyenin bütün saha
larda s1k1 bir tarafs1zbk takip 
eylemek niyetinde bulundugu
nun bir delili adcrolunmktad1r. 

Berlin siyasî mahfillerin:n 
fikrine gore, birçok Türk dev
let adarnlari tarafmda.n avlar_ 
daroberi sôylenmi~ oldugu üzere 
kime ka~1 olursa olsun Türki
yenin tecavüz fikri beslemedi
gini ve inl!iliz iltifakilc Alman 
doslluk pak'mm birbirine rnü_ 
vazi yüriiyii<ünü bir kere daha 
behrtmektedir. 

UzakdogL 
harekât• hiç bahsedilmemi~ti. Bu vaziyet verd1gini imtihanlarda gëster. I vc muvaffak olm•k isllyen va. 

Almanlarm btraz da ha ilerle- d 1 (Bi~ · h ·1 d d ) 1kler1 muvaffakiyetlerle i~bat 

1 

z.fesinin icaplar1m b1hskkm b1- nttci •• ' e "' cvam 
d1klerin1 ve Slalingrada. bir ettiler ve jandarma subay1 ola- len kimseler 1ç1n kanun set de_ adalarin1n 'lralejlk noktalarini it-
m1ktar daha yakla§l1klarm1 l(OS k 1 i;ol ctmlil.,dir. 
termektedir. ra. vazife a m1ya hak kazandt-.i gil.' yard1mc1d1r. l$G.\L EDILEN ADALAR 

Rus tebligi ekinde Kotolni- lar. Ged>kh erba~lar ise, muvaz 1 I$1e bunun içindir ki l:iu okuL Tokyo. 6 (A.A.) - Janon ••kerleri 
kcvo etrafmda Almanlarm bü- Uif askcdiklcnm jandarma s1.·J daki tahsilm1z s1ras;nda sizleri Ko1. Aru vo Tcnimb<r adalarm1 lJ
yük kuvvetlerlc yapmakta oL mfmda. 1tmam ett:kten sonra mümkün oldugu kadar kanunî ,~l etm11lerdir. Du odalar ball Yen! 
duklari fasilasiz hücumlar ne- lem_d1tli olarak muvaffak1yet!e, bilgilcrle teçhiz etmek ve hepi- G~11e .. Il• Avu;l1alya ara,.ndadir. 

va.z1fe 1fa edenler arasmdan se_ I n ze sa"la v d .. . b. h $'1n<h) ka~ar Holanda idareslndo 
ticesinde al!ir kay1plar pahas•- · . . " . m e urust ir U- · bulunuyordu 

1 çilen ve bu okulda gordüklen kuk f1kr1 a<1lamak 1rm ttlh-a.1-----·--------na bir m1!üar 1 erlemiye mu- b b ' ' ,.. 
va(fak olduklan blldirilmelcte- ir uçuk y!lltk tahsil sayesm- ~dd1. T" f V k"'I t• 

de bilgiler1 tamamlanan genç Arkada$1ar ICare e a e 1 

di~on dirsejli $imalinde Klets. ev~tlanm~:od~~ 1 Harp ate~1~in dünyay1 bütün Matbuat MÜ§avirligi 
kayada çetin muharebeler de- ô enç ar 8 

. ar_im , . §1ddehle sard1g1 ~u s1ralarda 
vam etmek!edir. Ruslar, üstûn numuzdeki gunler_ lçinde çctm bu· vaZifeyi ifaya l(idiyor- ANKARA. 6 (Tasvlri Erkâr) 
kuvvetlerle yap1lan Alman hü- yurdun muhteh; yerlennde va. sunuz. Omuzlarm1za ald1~m;z Ti••:et v~kiiletl. bir Mntbunt MO-
cumlarma muvaffakiyetle ka.r- z1fe alm1s olacaRsm1z ve bu su- mesuliyet yûkü agirdir. Fakat 0 1 iavlrhgl Servi•l kurmu~tur. _ Müi~-

retle s1zler de memleketimizin I r.tsbette de :;ereflidir ç·· k .. v1rlige Sadi Ksrson tayln od1lml~tir. 
~1 koymaktadirlar. dah .1• . · un u 1 1 Â 

Moslrovanm $!mali garbilSÎn. '' emniyet ve asayisinde yurdumuzu harp d1$mda dim- _TASV R . E_FK R - K1ymet.U 
deki cephede faal topçu düel- mesuhyet deruhte etm1~ olan .dik ve ayakta tutan lbüyük muncvverlenno1,den ve dej;e'11 , 00,_ 

arkada§lar1niz arasma katda. T . k ·netmin f ' h . culanm1Zdan olan Sadi Kar•an'rn 
losu olmu:;tur. caksunz. Vazifenm ehem i ur ~\-· .

1 
$ere ve .. ayst- bundan evvelkl bütün vnlfelermd<• 

K d k k 
. t ff n . m - yetm1 u un a eme her gun bir olduj;u g.bi bu vaJ.!feslnde de mu-

ay seri e Ï ad1n ~e .1 ve muva __ ak_iyetmmn ~e. kat daha tamtan yüce M111i $e- vaffak olacagma emin bulunuyoruz. 

m a h k U
A m 1 a r r~fl ne k_~da.r buyu~e muvaffa_ fim1ze Jây1k genç Tûrk subay_ 

k1yets1zhg1mz halmde bunun lari oldugunuzu bu surelle is-
çah§hnlaca k neticelennm de o kadar ellm bat edeceksrniz 

o!_acagm1 takd1r eyled1ginizden Yolunuz çetm ve tehLkelerle 
ANKARA, 6 (Tasvirl EfUr. §Uph_ e etm1yorum. _ doludur. Làkm bO yolun si·zle-

Adliye Vekllt lla•an Menemenc!- B 1 k h -
oglu, blr iki a;ùn Jçinde Kay•eriye u. mem e. etm arici emni. ri muhakkak ~refe ula~hra.ca_ 
mütevecclben ,.brtmizden harcket yetimn da~ih asayi§in: sik1 b_ir g·ndan h1ç :;üphem yoktur. 
odocektil-. V.kil Knyserlde, kadin surette bagh bulundugu mkar Hepmize bütün ëmrünüz bo
mahkûmlarin çal1tlJr1lmas1 ,~; ile kabul ~tmez b1r hak1kattir. Va_ yunca muvaffak1yetler dilerim 
_m_~""e-u""'"'l_o.;..l_ao...;a""k_t""ir'". ----------! tan mudafaasmda kuvvetli ol. arkadaslarim. 

rr.ak ve m1llî müdafaay1 gereg1 • • • 

Alman tebligi 
( B1rlnti aahif«dnt devam) 

blr cepbc ùiel'iqde oirnendJfer hat... 
t1na var1lm1~t1r. 

P1yade kuvvetlerlnln "ert tOmcn. 
ler1 cenuba dogru iler1 batekt:Uenne 
de-.:an. et:nektetllrler. H.tvn tàbrlp 
te~killeri, yüksck trtifadan veyahut 
yerî yalarcaB1na çok alçaktan yap
t1klar1 hücumlarla z1rhl1 k~talat·a 

desteklik etmektc ve bu k 1 t'alar ·da 
Ku.ban -Uzeiindekl ki1prü ba~larrn1 
geni,1etmekted~rler. V uro~·:: Ov5k'an 
cenubunda aeri t.c1k1ller. Kuban üzc
rlndeki ileri hareketlerj e~nas1nda 
Karadeniz ile Hazer denizi ni as.n
dakl bùyük simendifer münakalât 
)·olunu ke:smielerdtr. 

Salin 4imalinde Almsn ve Rum<'n 
k1talari i!er'cntektetlirler. Bn keslm
deki muvaffakiyt'tli harekele Ru. 
men krtala1·~ bilhaua kay<la dekcr 
bir tarzda 1~tirâk etrnl~lerdir. 

Don Di;hr1n1n büyük çevrc.l içln 
de dü,manin kari1l1k hücum~ar1n1n 
tard1 eana!Unda 25 dùimftn tank1 
ta.hrlp edllmlr;t.ir. Tayyare1er ,:rece 
dü1man araztsindeki garlarda bu!u
nan tels1zlere taarruz etnii~lerdlr. 

STALINGRAD. YANDAN 
TEHDIT EDiLfYOR 

gibi saglamak 1ç1n memlekette ANRARA, 6 (A .A.) 
emn1yet ve aosayi5in tam olma- Jandarma iUbay okuiunu bu y1l 
s1. ~ehirler ve koyler halkmm bltlrmll olon subayJa,la gedtklilere 
huzur 1ç1nde ya$amas1, ticare- diptoma ve mOkâfo.tlar1n1n tevzll 
t - mùnair~etJJe buglln J1nc!11:rn1a Subay 
in, z1ra.at1n ve sanay:.1n her tù:- Okulunda ba;ta Büyük !\illlet ~iec

lu ku~kulal'dan uzak ola1·ak fa_ 11., Rtlst Abdulhal1k Renda ile Ve
ahyett< butunmas1 Jâ21mdir. killer1m!z, Parti Gene! Sokreterl 

Turk halk na bu err.myet ve ~lcmci•h ~evket Esendal. Parti Mirs
itimat havas1n1 s1zle-r temin ede lak11 Grupu Rt1s1 Al1 R<lna Tarhan, 
ceks1niz. Devletrrn1z1n sonsuz Parti Umun1t Jdare Heytotl âzalan. 
olan kuvvet ve kudretini sizler 'lo"u':"" Gonelkurmay ve Milli 

~.füdafaa V· kâ)eti erk!lr11, Janda rn1a 
temsil eyhyecek, halkm biiküL Umum Komutani . ba"n mùm..,si!le-
n:et. kolu, s __ eref ve namusu eg'tl h bu 1 ·- 1"'d bir '"ren r1mn az:r .... .. u~:.ari ....., 
mez ba~1 oldugunuzu sizler 15- yap J,n1itir. 
b~t edeceksm1z. Torcne lstlklâl Mar1lle ballanm_,, 

Herhang1 bir JS için sizlerle vc î1k olarak sOz afan okul komutan1 
ka.r~1la~an vatanda&, ber biri- Yorbay lzz•t Ak1n, ba y1! okulun 
nizde ayr1 ayr1 cümhurîyct hü- sulay s1n1f1n!n 6 nc1 ve gedikli k1s-

m1n1n 13 üncü de\'re!ini bitirerek 
kûmetinin icra uzvuyla temasa çikan 128 subay ile 75 gc<likllyc dip
geldigini bilecek, hükûmet hak loma venmk içln yap1lmakta olan 
kmdakt ilk duyguyu s12lerin ça torende haz1r bnlundukl•r,ndan do
l1~malarm1zdan alacak ve hükû- lay1 büyükler!mlze okul adina teiek
metin vas1flar1n1 sizin temasla_ ki.r ettikten sonra okulun b1r tarib
r1n1zda ariyacakt1r. Bunun için çesin1 yaprn1' ve mczun olan subay 
daima dürüst, hakka, adalete, i:e gedlk'.ilere hltap edertk. tahsildc 

bulundukla r1 müddetçe gerek afkerî 
nizama riayetl1 olma;1sin1z ve riislpline ve gerekse okul n1zamatina 
bütün icraahn1zda k~.nunlardan rtayette gOst rdikleri dikkattC'n. 
kil karar ol-sun ayrilma.m1ya ça- der!llere ça.I1~mak iç1n sarfctt1kler1 
h$mahs1n1z. gayretten dolay1 kendilerine t.e~ek-

HÜSEYIN l:;JIK'IN HITABES! 
Oku! komutan1n1n b6y0k bir alà

ka ile t.,.klp edilen bu nutkunu takl. 
ben birincl olarak oku]u bitlren te{i
men Hü~eyin lf1k. <Güvtnerek gel. 
dik. lnanarak dünüyoruz. GOnlümüz. 
de adalctln mukad<les ate~t. elin'liz<l~ 
11min ebcdt M4.'$ales1. Türkiyenin kaL 
binden. An;:tdolunun dèirt bucaf1na 
yenI bir vatan. yeni blr nesll yalal
mtya gldiyoruz:.> d1ye ba~lad1i1 
nt ~li bir bltabede. rnel)lleket h1zn1e
tirde iyi ba:,ar1lar elde etmek üzere 
,.-azife ald1klar1ndan dolay1 duyduk
lar1 gurur ve ~evlnce tercüman ol
rnu~ ve derni~tlr kt: 

<$u anda hiçbir hayale kap1lrn1. 
foruz. J~calllt'YI bütün ç1plakl1ftle 
~ilrü)"oruz. B;zi b~ k~iyen vaz.. fenln 
kud~lyetJni ve gOgsünde saklRd1f1 
m~suli~!Ueri , omuzlar1m1za ald 1g1_ 
m1z yü'kün at1rl1i1n1, hepsini. hep
sini idrâk ediyoruz. l stnnbuldan ç1k
m1yan eski zaman ~airlerinln tahay
yül ettlii zün1rüt agaçlar1nda bdl
baller fAk1yan blr diyara gitmiyece
gin1izi biliyoruz. Blz boz krrlar1 si
neslnde astrlar1n k1ng1ranla,t1rd1,·1 
yaras1n1n sarilma~1n1 dôrt gôile 
b<kllyen blr neslln doktoru olm1ya 
gidiyoruz. Bu boz k1rlardan bayall
mizin cennctlnl blz yaratacaf1z. Bu 
as1rlar-1n ha~tahg1 ile harap olmut 
nesilden e!-kl Tilrkün ~ürtüz enda
m1n1 biz canland1racag1z.> 

ftüseyin lf1k. süzlerini ~ôyle bitlr
m1$t!r: 

Vlcby. 6 (A.A.) - K1%1lordunun 
Î" t f") • durumu ~on 48 aaat zarf1nda çok lCare l OJDUZ yenJ güçle;mi~tlr. Bizzat Moskovadan ge. 

Baz1 i~lerin. kanuna U~fularak kür etml~ ve E"Zcilmlc d~ mi~tir kî: 
ba~ar1Iam1yacagina dair kulag1_ cBir tek idealin1iz vard1r. 0 da: 

c Ülkümüz hE"pimizin 01küi:!j. lm.a .. 
n1m:z bPpintlzln îm1n1dp·. Gilr ne
fe .. lc rln!zie yakt111"1n1z muknddes a
te~ viinlfimùi:de canJan1ylr. B1z bu 
ate,l en hücra k01elere, yurdun tek 
e.vli ç1ftlii'int!~n en sapa yaylas1na 
gôtüt-erek ve onlar1n kalbinde aynl 
a te~i yakacag:z. 

bir gemÏ kaz an dl !en haberler bunu gôstor1yor. Ru•
yanin cenobunda 2 cephede rnuha

lZ.U /R, G (A.A.) rebe oluyorsa da. bu, hnkikatte blr 
Uç aya yak1n blr zamandanberi manevradan !barettlr. 

lhnan1m1:zda b~lunmakta olan Pana- Stali™?rada kar,1 Don Kav~inde 
lna band1rali cOil ShlppPr> adh pet- Alman~,r cepbeden hücurn OO· rken 
ro] sarn1ç gtmisi Türk tJcaret !Co- blr kol non ile Sal nehri ara!iltndaki 
tuna katilm11t1r. st ·p'erden ilerlemi!} ve ~in:di Staan-

Bu sabah vapura me1asimle Türk ~rada 100 kllometre mesafeye .? 1 -
bayrag1 Çt"kllmi~tir. Türk kaptanlar· , ml$tlr. Bu ~uretle Stallnt!'rart ~·an 
"". mürettebatl taraf1nden t-c:-ellüm: dan tehd!t edili:yor. A1n1an k1talar1 
edllen vapu1 un baca 1 na da Devlet i çiilde 4iddetli 11cafa raë'men ilerle-
Deni?.volla1·1 arma~ _1 t.ek ilm•,tJ r. mi§lerdir. 

b cEbedi $eflm1zin sizlere, Türk j!'enç-
ntza elki baz1 rivayetler çah- ligine omnnet clti~l cumhur!yet ve 
nacakt1r. Bu sOzlere aslâ inan- lsttk!âlim1z1n muhafaza~I> dir, 
maym1z. Bunlari séiyliyenler Cbn1hariyet ve 1Stlk1iilimlzin mu
kanunlari bilmiyenlerdir. Ka_ hafazasina ait olan mukaddes vazl
nun, hiç'bir türlü icraata. rnâni renlze ko1mak ~in onlar1n telillkeye 
olmaz Bilâk's bütün çahsmala- ciüimeslni bekllyecek deglllz. Gaye
ri · JooÎa la ti~ir. lleri gëitürür. miz mevcadlyettmidn te~ te"'.imt1 

y $ . . . k olan Cbmhuriyet ve !stlklallmizi ert-
Kanun,_ ken_drsm.~ ~iayet _edere 1 iilmez ve dokunulmaz kud.i blr var
devlet 1&lerm1 yuruten k1m.sele- lik olarak yaiatmak ve yükseltmek
ri §erefe muvaffak1yete ula$ll- tir. lçlnde bulundugumuz muazzam 
rir. Kanun, idare hayatm1n em- !nk1lâb1n hedefi de budur.• 

Size sôz verlyoruz. Etiedî A tatür
kün Cinnhuriyet! eqianet e\tlgl ,ienç
llk. Büyük tnonün_iln istediti na
muslu in~anlar olscag1z. 

Alk1~larla kar11lanan bu hltabeden 
sonra Büyük M!llet Meclis! Relsl 
Aobdülhallk Renda. 1enç sul>aylart
miz:la gedikli1erimize diploma ve mü. 
kâfaUar1n1 vennl~ ve kendHerinl teb 
rik eyleml~tir. 

Tôrenl m;rt.aklp haztr bulunanlar 
büfede izaz edilmi~lerdir. 

(Çarhk) m muht~ sayfi. 
yesi olan (Yalta) ~ehrinde, hiç 
kimsenin 1ç1 1çme s1gm1yor. 
Berrak nisan semasmdan süzü
len parlak güne$ altmda herkes 
memnun ve mesrur gOrünüyor .. 
bai;ta hizzat ha~metlû (Çar) ol
dugu halde bü tün Rus arisook.. 
ratlar1, zevkten ve eglenceden 
baska hiçbir sey dü~ünmüyor. 

Günün ba$hCa program1, $un. 
la;: 

~llarla, sabah gezintileri. 
Ôgle yemeg1 ziyafetleri. 
Parlak, gardenpartiler. 

Davet edildigi gardenpartilere 
gitmemek için hiçbir füür ve 
bahane gèis!ermedi. Hattâ - iyi, 
këtü - valslere, kadrillcrc, ma.. 
zurkalara i~tirak ctmckten de 
çekhunedi. iki dans arasmda 
veyahut i~tiha açan büfelerin 
tezgÎllh ba~mda Çarltg1n siyaset 
dolabm1 çevirenlerle hafif ter. 
tip politika i~lerinden bahse gi.. 
ri§ti. 

Burada, bir saniye durahm. 
Siyaset i&lerinden bahse ba,._ 

Jamld1g1 zaman, Talât Beyin Nefîs konserler. 
:;>ampanya ve votka meclis.. yüregi fena halde çarp1yordu. 

leri. 
Hafif tertip, siyaset dedikodu

lar1. 
Ne tarafa ba.k1lsa, ayr1 bir gü_ 

zellik gëze çarp>yor ... Sedef gi
b1 parhyan, narin ve uzun ger
danlar. .. Asalet ve zenginlik 
gururile kivnlan, lâa\ renkli 
dudaklar .. gëz kama~tiran, par 
Jak üniformalar .. hülâsa, Çarh
gm servet ve ha$metini ifade 
eden sahneler ve manzaralar. 

Bunlarm arasmda, Osmanh 
tmparatorlugunun 1k1 mûhim 
sin1as1n1 da gOrüyoruz. Biri 1 

devlet1n resmi ve gayriresmî 
bütün salâh1yetlermi üzer1nde 
tophya.n. (Dahiliye Nazir1 Ta
lât Bey) ... D1~er 1 de, Osrnanh 
ordusunun en mümtaz erkânm
dan _ crkâniharb1yei umumiye 
re1si - (Altmet izzet Pai;a). 

1877 srnesmden-beri âdct oL 
mu&lu. (Çar) Jar. ilkbahan ge
çirmek uzere (Yalta) ya gelir 
gelmez, lstanhuldan oraya bir 
heyet gidiyor. Osmanh hududu
na pek yakm gelen ( Çar) a, 
(Padisah namma): 

- Ho~ geldiniz. 
Diyordu. 
1$te, bu sene de bu eski teâ

müle riayet ed:Imi$li. (Çar Ni
kola) ya. (Sultan Mehmet) na
mma (Ho~âmedi) vazifesini ifa 
elmek için, Talât Beyle !zzet 
Pasa gënderilmi$1i. 

Talât Bey, (Ertugrul) yatile 
bu parlak vazifeye giderken 
pek dü:;üneeh idi. Çünkü, bir
kaç sene evveline kadar hayah 
ta~ada ve küçük memuriyet... 
lerda geçmist!. 0 devrin debde. 
beli ve ha~metli hayatma gir. 
memi~li. Kalender me~rep bir 
zat olduj(u için girmiye de he
veskâr degildL Fakat, Balkan 
ha.rbinden pek ajpr yarah ç1kan 
hükûmetin derdine derman bu-

r-
i 
' i 

Koca Rumeliyi Türk yurdun.. 
dan kopar1p alan bain ve des.. 
sas diplomat ellerinin, ~imdi 
yurdun ba$ka noktalarma uzan 
mas1 ihtimalinden korkuyordu .• 
Son (Çar) Jar, Ermeni i~lcrini 
parmaklarma dolaau~lard1. Çar 
larm diplomatlan da, (Erme. 
nistan) kelimesini s1k s1k tek. 
rar etmekten ho~lamyorlardi. 
Halbuki bu kelime, Talât Beyi 
pek sinirlen<liriyordu. Osmanh 
üJk.,.;in:n ~arkmda da" ÇarJ ,gm 
bir (vekdi gayrime~ru) unun 
dogmasm1 istemiyordu. 

Bereket versin ki Çarm dip. 
lomatlan, sanki bu mutaass1p 
Türk vatanperverinin dü~ünce.. 
lerini tamamen biliyorlanm~ 
gfbi harcket ettiler. Talât Be-,ri 
s:nirlendiren $eylerden 'bohseL 
mcdiler .. Hattâ, Ta.lât Beyle lz.. 
zct Pa~aya - Yaltada kald1klan 
üç gün müddet zarfmda - üç 
dcfa hususî ziyafetler veren ha.. 
riciye nazm (Sazonof) bile $ark 
siyâsetine yan~adt. Sadece, 
Almanlardan bahis açt1. 

(D•,...., wr) ••• ra vzihe cevap: 
Seyhan mebusu, 
Say1n Bay Sinan TekeUoiluna: 
Geçen ay1n 12 slndenberi hasret 

kald1g1m !<tan.bu! gazctelerino bu 
ay1n 3 üncü trünü Ankara ~Usyo.. 
ncnda kavu4tum. Bana hitabcn ya1-
m1G olduiunuz tavzibl, büyük bir 
dikkatJe okudum. Ve. ~unca sürcn 
yolculugun1un tlk ra.hat ncfeslnl al
ma.dao da, size su cevab1 vern1ekle, 
arz.unuzu yetine retirlyorum. 

Hakktmda ibzal ettlglnlz tevecdl· 
he ~üKranla mu\abe!e ettikten i:on_ 
ra, slz.l a1âkadar edcn noktaya ge. 
çiyorun1: 

Evvelâ ~a ciheti arzedeyim kl be .. 
nlm yaz1lar1rn. _ sfzln gtbi - b6;·nk 
bâdl~e1erln l~lnde ya;iarn1~ ola,.?ar 

(Devamr aaJ1f/e 4, siitun 1 d«) 

" 

1 
! "Tasviri Efkâr,, 1n okuyuculanna i i 
1 hazirJad1g1 küçük bir hizmet • 
! ~ 
; Okullarm kay1t ve kabuJ zaman1 yakla~iyor. Ber i i hangi bir okulu bitirmi~ olup da yenisinc girmck için ! 
: kat'i bir karar vermem~, yabut yazùmak lstcdigi oku. ~ 

' 

__ !_- lun kabul Ftl&rllll ogr cnmemÏi- olanlara bu ~ 
_ sütunlarda • faydah o lacagm1 tabmin ettiiimiz • Dlll- ! 
-,~_' lûmah veriyoruz: ! 

ASKERÎ Lis ELEK - 4 -- i 
i A NKARADAKi··~·~:~··~~~;~·-··, .. ·~;~~··:~:;··~·~anl•rilc sh11 litt ; 
~ na talebe yeti~tiren bu üç talel>eler1 - :mlkl.a 'l faila ise - t 

~ s1mfh, yat1li ve paru1• olan b!r rnOsaob•k• lmt!han1na tlb! li 
~ Askerl Llsclerln bJ:lncl sm1f1- tutulurl••· 

na girmek istlyenler 15 - 19, Askeri Iiseler biri Konyada, 
lkinc! "" iftna gin..iek lstlyen- blri Aqrhirde, b!rl Bunada ol_ 
Ier 16 _- 2o: üçüncù •JnJf• i:>lr. m1k !lzere ilÇ taned!r. Denis IL 
mek Lot!yenler 17 • 21 ya1l•'Jn- M!llll'ln kabul tart!an ayrtdir. 
da olmalid1rlar. Aslrort llse7e ginnek Jst!7on_ 

Hususi dera alarak veya ken- lerin, derhal bvluWl'nklari yerln 
dl kendlne okuyarak yetl1m11 Httrl!k 1ubos!ne mOraeaatla 
olanlar askeri Itse.lere al1nmaz. •iasklsvn. 16 lne kadar biJtln 

~ Jar. mua1111elel~1 b!tlrip ln1t!hana 
~ A•kerl lioe"'re g!recek olan huir balanmalari llz!"'dJr. 
\.,......llltllllllHHlllllllllllllll .... 01 ...... llllNIKfMWoMllHIHNtMtM ...... ll~llMHl' ______ MflJll". 
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Asipirol N ecati AQn, s1z1larm, nezle, grip, romafizmanm ilâc1du. Babçekap1; Salih Necati 
KAYIP 

Yedlkule, Kazh
oetmede 136 nu
marah evde otu.. 
ran Yusuf oglu 
Hac1, 20 tründen_ 
bcri kay1pt1r. Ken 
'disinl giiren ve 
taniyanlarin jnsa

ÇOCUK 

niyet namma Ye- ~_....,_.c-...~-.. 
dikule, Kazhç* 
me de Depobanecaddeslnde 135 nu 
1nàrada baaias1 Yuauf'a haber ver-
111eleri ri<:a olunur. 

j ASKERLIK 1 ( 
Eminiinü Y ctrlt As. $. den: 

1 - 339 dogumlu ve bu dof;umlu
larla muameleye tâbi erat1n yokla
malari 28/ Agus./942 de sona erece.. 
kfnden gerek 339 dof;umlu veya her 
hangi blr sebeple bu dogumlulara 
terkedilmi~ diger dogumlu eratm 
hemen §Ulbeye milracaat ederck yok
lamalar1n1 yapt1rmalar1. 

2 - Gelm!yenler hakkln<ia kanu
nî taldbat yap1Iacagi llân olunur. 

+ Be1ikta, As. Subesfnden: 
1339 dogumlu ve bu dogumlularla 

muameleye tâbi erlerin ilk ve son 
(3 üncü iah.ifedM& IUvtim) yoklamalarma Agustos 942 sonuna 

kadar devM'll edllecegi evvelce ilân 
için degildir. Ancak, millî davalar1. edlhni~ti. Bu defa gôrülen lti~uma 
m1zda - m ve emsaliniz gihl - bütÜn binaen 20 Agu~s 942 günü yoi<la-

.Tavzihe cevap: 

zengin ç~itlerini bulundurdugumuzu bildirmekle §eref duyariz. 

No. 9 BB§ak 

144 elmash 550 lira 

No. 9/A 

120 elmas 12 p1rlanta 620 lira 

SÎNGER 
Saat Magazalar1 

No. 21 
23 elmas 
2 pirJanta 
345 lira 

No. 25 
19 elmas 

1 pirJanta 
265 lira 

14-22 Agustos 

Dllhullye 
yoktur. 

Konsomasyon îi1lerl P1yango gi-
jelerile Festival yap1lacak gaz.loo
lard.a sat1Imaktad1r. 

Her türlü izahat: Telefon: 23340 

Satihk ars a 
Yalovada, iskele civar1uda. koprü 

yaninda blr dônüme yakm arazi eh
ven fiyatla sat1l1k veya kiral1kt1r. 

Yarhklar!n! ve hayatlar1n1 ortaya malar hitam bulaca~mdan müke!Jef- ADRES: 1STANBUL, EM1NôN"O CADDES1 No: 8 
at.&n memleket ev}âtlarmm. tarlh lerin sali per~embe ve cuma günlerl il••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••lli 
ka111emdaki eerefli mevkllerinl teba uat 9 dan 12 ye kadar müracaat 

Beledlye clvar1. Dostluk Yurdu 
sokak No. 8 e müracaat. 

2 -, 
r!lz ettirerek yen! neste ôgretmek ve 1 etmeleri, etmlyenler hakkmda kanu
jstl'ld>al tari.bine tevôl ~debilmek için ni takibat yap1lacag\ndan ~ubede 
earfed'llen gayretlerln m811bsulünden kay1tlJ olanlar1n ceza g()rmemelerl 
iberettir. lçln behemehal 20 agustos 942 gü-

Buna binaendir kt, yaz1laqm1n la- nüne kadar yoklamalar1n1 yapt1r
tlnat ettikleri notlar1 senâ etmekle. malart ehemmlyetle llân olunur. 
bflyük blr takdirtinasl1k gôsterlyor
aunuz. Fakat _ hellhalde pek aule 
dkuduilunll'7.& Mkmettigl.m - blr 
bendin ta.hlill s1ras1nda da, gerek sl
zi ve gerek cenuplulari rencide ey

Oil kurultayma i~tirak 
edecek Universite heyeti 

led1i'imtlen babsederek. beni büyük 10 Agustosta Ankarada aç1la
blr hayret ve hattâ tecssüre düeür_ cak Türk Di} Kurutayma, istan
müe oldunuz. bul ÜniverSitesinin Tib, :Edebi-

11aret buyannuo oldugunuz bendl, yat, Hi.rlcuk, tkhsat ve Fen fa_ 
bàyük blr dlkkatle t.ekrar ve tekrar 
gOOiden geçlrdim. Ve bundan. <Tar- kültesi hocalanndan miit~ek
eus eteklerlnde ya,1ya:n halkm. Arap kil 25 k1~ilik bir heyat ~irak 
olduklar1n1 i4.lia ettigime) dair, tek edecektir. Bu heyete, Üniversi
blr kellmeye tasadüf edemedlm: te rektôrü Cemil Bilsel, E<lebi-

Her ne kadar oografya ulemas1n- yat fakültesi Dekam Hâmit On_ 
.dan degllsem de, llllki Osmanli im- gunsu, Hukuk fakültesi Dekam 
paratorlugu lie yen! Türkiye Cùmhu S iddik Sarni Onar, T~b fakülte
riyetlnin tarlhlni, e-0grafyasm1 ve sinden Prof, Kemal Cenap 
bllila •11n etnografyas m 1 bi raz iylce 
blktigj e kaniim. Buna binaendir ki, Berksoy, Prof. Kâz1m lsmail 
Arabis.un1n tlmal hudutlarm1 dü- Gürkan, Prof. Ze·ki Zeren; Ede
filnürken. ~lzin kadar da comcrt ha- biyat fakült-:sinden Prof. $ekip 
rêket edemlyecegim. Halep ve $am Tunç, Prof. Ibrahim Hakk1 Ak
Selçukllerinin tarihlerini nazar1 yol, Prof. Rag1p Ôzdem, Prof. 
dlkkntc alarak, deiiil (Haleb) in, Rahmeti Arat, Prof. Ahmet Ca
ve hattâ ($am) 1n b!le halis kanh feroglu, Prof. N:lhat Tarlan, 
Arap olduklarin1 kabul cyliyemlye- Prof. Ahmet Hamdi Tanpmar, 
œg!m. P 

Bu. benim bugünkü Jddiam degikllr. rof. Sabri Esat Siyavu~il, Sa-
Senclerce evvel (Son Posta) gazete- dettin Buluç, Fa:hri iz ve Meh
sinde yazd1ibm (ittihat _ Te1akki) met Kaplan; Hukuk fakültesin
tarihl gozden geç1ril!rse. Umumi den H1fz1 Veldet, H1fz1 Timar, 
Harbin (Suriye) ye ait k1s1mlar1n- Hüseyin Nail Koban; Îktisattan 
da. buna dair. bi~k f1~ralara ve 

1 

Refi ~ükrü Suvla, Sa<bri Ülge. 
bentlere tesadu~ edilec;e~t~r. ner; Fen faküttesinden Sara 

Anltyorum k1 ~at1allniz, yaln1~ Akdik ve Orba Aliyba<h da'hil 1 
blr bendln muhtev1yatm1 nazari dlie b 1 k.t d ln 
kate alarak tee'!Sür hissi>tmi$Sinlz. uü~ma . a tr ar. . . 
Fabt o bentten evvelkl bentleri de mvers:te heyeh cumartes1 
onun ihtiva ett!gi maksada !live ak$am1 A~karaya hareket ede
~n4c, o k1sm1 blr (kül) hallnde cektir. 

-bllslil buyurmllf olsaydmis. y Z1.le
r1-mda slzi ve cenuplulaq renc1de 
~k blr mina ç1karm1n lti~um 

giiirm!yeeektlnlz. 
Ben. yaz1Ianmda, ~unu demek is

tedim: 
(Cemal Pa~a. kana! sahlllerinde 

zafer kazana1ya glderken. arlœs1n
da tehlik.eli bir m1ntaka b1rak1yor
du. Bu m1ntakada. isyan ve lbtilâl 
kazanlar1 kayniyordu. Ve bu kazan_ 
lari kaynatanlar da Enneni. Arap 
Ve Ywltudi komitecllerlnden mürek
kep bu!unuyordu.) 

Herke•çe malûm olan büyük blr 
hakikattir ki. Umumî Harbin en 
tlllùikeli zama.nlar1nda Ermenl komi 
teclleri Urfa. Mar* Zeytun, Sasun 

Canhbaltk çlçek 
baloau 

Sar1yer Gençlik KI b · tarafindan 
Canll!balik gazlnosunda büyük bir 
itlna lie on ~ agustos cumartesi 
gec~~l için blr balo tertip ed1lm1~tlr. 
Bu bal<>nun. mevsimln en nezih eg
lenmesl olacag1 muhakkakt1r. 

Davetiycler $lrketl Hayriyenin 
K-Oprü," Ü!küdar, B~lkta~, Yenikôy, 
Beykoz ve Emirgân iskeleler1le Can
hbahk gazinosundan temln edilebi
lir. 

Mehtap eglencesl 
tehir edildl 

Sis, Adana; DOrtyol ve sairede - yâ.. Bak1rkoy Halkevinden: Balkevi
nl, takriben Tarsus eteklerlndc -

1 
mlzin sosyal yardim menfaatine ola

ordumuzun vaziyetlnl güçle~tlrmek j rak 8/8/942 tari.hinde tertlp eyledi
IÇ'in bütün gayretlerinl sarfctml~ler .. :i'i mehtap eglenceslnln 22/8/942 cu
bir moodet sonra da. Arap komite- martesi günü ak~amma tehir edildL 
cilcri!e b1rl~erek yen! ve daha ~ü- gi ililn olunur. 
müllü büyük bir harekete geçmek 
! temi~lerdr. BUyOk kir balosu 

1913 senc 1 iptldalarmda. Pari te K1z1lay CemiJleti Kadikoy Kaza 
toplanan (Arap kongre!i) ne baz1 Sube Merkezind"11: 
Enneni murahhaslari müracaat et
ml~ler, l~irlii;ri teklif eyleml§lerdlr. 
Nitckim M1-1rd.a lkamet eden (Bo
gos Nobar Pa~a) da bu fikrln en 
at~li taraftarlarm1n bayraktaîl 
~rünmek«-Jlr ... Ayni zamanda Er. 
ment ve Arap (Islahç1lar) 1n1n da 
yine o bedcfe yürüdüklerini goste
ren vesikalar i~e. (Pirris) ve (Pe
~l'llburg) daki hariciye nezaretlerl
nln slcillerlne geçmi~ olan k yfiyet.. 
lerdendir. 

(Arap komitcclhgi}) nln dogdugu_ 
nu anlat1rken, (Toros eteklerin;:len, 
Hlcaz çôllerinc .. Akdenizden. Basra 
kôrfezine kadar devam eden saha) 
dan baho;edi~im, Arab!stan hudutla
rm1 1J kadar geni~ gôrdügiim içl!n 
degildlr. 

0 sat1rlar, hilhassa, hayalperver
Arap komitecllerin!n kunnak lste_ 
diklcrl Arap !mparatorlugunun. on
lann hayallerlnde canland1rd1'klart 
noktalara .j!jo&rettlr. 

(Tan) gazetesinde. (M!lli Müca
dele) ye dalr seri hallnde yaro1g1m 
dort büyülc tefrika dikltatle mùtalea 
buyurulursa g()rüiür Id.. (Atatürk) 
in k1l1clle çizdigi (M111î Misak) hu
dutlar1. tam bir vuzuhla tasvir olun
dugu g!.bl. (Urfa) da, (Mara~) da, 
(Adana) da emsalsiz kahramanhk_ 
lar yaratan (cenuplu) lar!n harlkuL 
âde fedakârhklar1 d candan gelen 
bir hürmet ve tekrlmle zlkrcdllmi~
t1r. 

Bir arahk (~far~) ta bulunmu~
tum. Mara~ kahrarunnlarinm ruh
lar1ndakl mlllî a..wllctln yaratt1g1 
aMmctc ,en yakm<la11 ~ahit oldum. 
Bunlar hakk1nda notlar tuttum ... 
Oradan ayr1hrk~n. vall Fcrruh BI'_ 
Fe takdim ettltim bu notlarm. ne 
oldugunu bllmiyorum. F.ikat. (Gaz! 
Antep müdafaasl) tarihinin esaslR
r1n1 te~kil eder.. çok k1ymetli muha
berat do yas1n1 bfiy!ik bir .d katle 
1>akl1yorum. E11er imkân bu:up ta 

Agustosun 8 inci cumartesi gunu 
a~m1 Fenerbahçe Be!vü gazino
sunda Nevzat Akay tarafmdan kon_ 

r tall tecrübeleri ve muhteliI nu
maralal'dan mürekkep bir ktr balosu 
tertlp tdllml~tir. 

günün birinde (l\1illî Mücadele) ml
zin (ccnuph;lar) a ait k1smmdan da 
bahse muvaffak olursam; bu dosya
nm. 1., til'bal tarlblne çok kuvvetli 
bir nur vererek, bir hayli karanl1k 
noktalart aoomlatacagma tamami. 
le kanaat bcsliyorum. 

.Simdl de. blr sualinlze cevap ve. 
rcyim... .,illî harekâta, ba~lailig1 
günden itibaren 11t.irak ettim . Her 
ne kadar 1stiklâl madalyas1 alma
d1msa da. millî vazifem! _ his11emc 
dü§en nisbette - !fa ettiglmden do
lay1 v!cdanen çok müsterlhlm .. . 
(Büyilk Atanm. k1zg1n güne§inden 
müateflt olarak o büyük cidal! dün
yaya ornek, o muazzam bogu1may1 
yakmdan i<lrâk §ereflne ma2lhar) ol
dum ... Ve hattà o kadar oldum ki. 
senelerce evvel (Tan l )!'azeteslnde 
bit1birlni taklp eden dort tefrlkamla 
o büyük varl1k cldalinin bütün saf
halarm1 en kuvvetlt V't!sikalara istl_ 
nat ederek yazarken duydugum he
yecan1. ~-u sat1rlar1 yazarken bile 
bis•ediyorum. 

Bu cevab1mla, Toros cenubanda 
ya11yan oz kanl1 Türklue Arap is_ 
mlnin verllmeslne lmkân bulunam1-
yacag1ni anlatm11 olàuguma kaniim .. 
ve egcr bu cevab1mla. yilksek hassa
siyetinhrln _ yanli~ bir telâkki.den 
mütevellit - teessilrfinü izale ede
bildimsc. kendlmi çok bahtiyar ad
dedeeegim. 

Ba§kalarmda da has1.l olmas1 muh 
terne! olan bir te!âkkiyi ooylece orta
dan kald1rd1 g1niz için. size bilhassa 
te~kkür ednim. 

.z)YA $AKIR 

AbEMÎ ÏKTÏDAR VE BELGEVSEKLÎGÏNE 
KAR~I 

FORTOBiN 
s .... MUAVENET VEKÂLETININ RUHSATINI HAÏZDÏA 

HER ECZANEPE BULUNUR POSTA KUTUSU 228 

Türkiye 

ZiRAAT 
Cum huriyetl 

BANKASI 
Kurl.Ùu!t tarlhi 1888 - Sermayesi : 100.000,000 Tllrk liras! 

Sube ve Ajans adedi : 265. 
Z1RAÎ ve TiCARÎ HER NEVi BANKA MUAMELELERÎ. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyoruz. 

Ziraat Bankasinda kumbaral1 ve kumt>aras1z tasarruf heaapla. 
rmda. en az 50 Hras1 bulunanlara se11ede 4 defa çekllecek kur'a lie 
a~ag1dakl plâna gore !kramiye dag1tilaoaktjr : 

4 adet 1.000 Jiral1k 4,000 lira 100 adet 50 llralJk 6,000 U.ra 
4 > 600 > 2.COO > 120 > 40 > 4,800 > 
4 > 250 > 1.000 > 160 > 20 > 8,200 > 

40 > 100 > 4.000 > 

D1KKAT : Hesaplarmdakl paralar blr sene lç.lnde 50 lltadan 
a~ag1 dül!mlyenlere ikramlye ç1kt1g1 takdlrde %20 faz"asile verile
cektlr. Kur'alar senede: 4 defa, 1 Eylül, 1 Birinclkinun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerlnde çekllecektir. 

ILAN 
Or<lu hastabak1c1 ve he~lreler okuluna leylî ve meccanl talebe 

altnacakt1r. Îstekïlerin en geç 30/8/942 gilnüne kadar Ankarada Cebe
cl Ordu Hastabak1ct Okul Müdürlügüne, okul kay1t kabul ~artlarin1 
havi veslkalar·a birlikte müracaatlar1. 

Kay1t ve kabul 1artlar1 Ankara Lv. âmlrllgt ve istanbul Lv. âmir-
llgi Satmalma kom!syonunda gôrülür. n1os) ,. -

Cagaloglu 

Çiftè Saraylar Bahçesinde 
Her sene oldugu gibi bu sene de 8 Agustos Cumarte

si günü ak~am1 muazzam eglenceli bir sünnet tOreni ter
tip edilmi~tir. Bu geceyi kaç1rmamamz1 tavsiye ederiz. 

Toprak lV ah~ ulleri Ofisi 
Umum Müdür!ügünden: 

Memur ahnacak 
Te,.kilât1m1zrn ber yerinde ist!hdam edllmek üzere askerllkle alâ

kasi olm1yan ve en az orta veya buna muadll tahsili bulunanlar ara
smda müsabaka ile muhasip ahnacakt1r. 

Müsabaka imtlhanmda muvaffak olanlar 3659 say1lt kanuna gore 
ala.bilecekleri ücretlerle münhallere tayln edileceklerdir. 

Müsa.baka lmtlhan1 18/8/942 pazartesl günil Ankarada Umum 
Müdürlük binasmda yap1lacakt1r. 

isteklilerln 16/8/942 cumartesi günü ogleden sonra saat 13 e ka
dar a~ag1da yaz1lt vesikaiann1 Personel Î§lerl Müdürlügüne vermlo 
olacaklard1r. (6245) (8384) 

iSTENiLEN VESiKALAR: 
1 - Nüfus tezkeresi, 
2 - Askerlik vesikas1. 
3 - Terhb veslkast, 
4 - Dogruluk kâg1di. 
6 - Bonservis. 
6 - Fotograf. 

Münakalât Vekâleti Devlet Limanlar1 
Î§letme Umum Müdür ügünden: 

1darcye mavnac al nacagmd an asag1dakl seraiti halz olanlartn 
Galata 1dare Merkeztnde En~pc·ktorlügc müracaatlari. 

1 - Muvaziaf a•kcrli~lni ve 9.12 yoklamasm1 yapm1s olmak, 
2 - Zab1taca rr.u..adèak hüsnühal varakas1 vc liman cüzdanm1 

hâmll bulunmak. (8352) 

, 
1 Devlet 

Umum 
Denizyollàr1 1,1etme. 1 
Müdürlügü llânlar~ 

11kmektep ,aoluu!etn.ame derecesi iyiden afag! ve ya§I on dôrt
ten küçiik ve on be,ten bilyük olmamak üzere San'at Ç1rak Mek.. 

tebimlze idaremiz mensuplar:i yak1nlar1ndan ve harlçten c25> talebe 
almacakt!r. Tallplcrin 15.8.942 tarihlne kadar Umum Müdürlügü
müze dilekçe vermele!"i ve eeraiti ogrenmek istiyenlerln Fen He_ 
yetlniiz Miidürlügüne müracaatlari. (8423) 

Urfa Nafia Müdürlügünden: 
1 - Yap1lacak it: Urfada Gümriik Muhafaza te•llâtma ait 

atôlye binas1nm bir k1s1m in§aat~ olup kapal1 zarf usullle ck.siltmcye 

konulm~ur. 

2 - Ke,if be<icli c29292> lira c33> kuruo ve muvakkat teminat 
bedeli c2196> lira c92> kuru~tur. 

3 - ihale 19.8.942 tarihine tesadüf eden çar,amba günü saat 11 
de Urfa Nafia Müdürlügü odasmda müte§ekkil kom!syonca yap1lacakt1r. 

4 - Bu lee ait cvrak @unlardtr: 

A - Proje, 
B - Metraj cedveli, 
C - Silsilei fiyat cedveli, 
D - Kc~lf hülâsa cedveli,
E - Hususî. fennî oartname, 
F - Kapali z.arf usulile eksiltme ~artnamesl, 

G - Bay1nd1rllk hleri genel ~artnamesl, 
B - Yap1 ioleri umumî, !ennî oartnamesl, 
i - Mukavele projesl, 
I - 1hzarat' projesl. ,,, 
6 - fstiyenler bu evrak1 Urfa Nafia :Müdürlügünde gôrebllirll!r. 
6 ~ Eki<lltmeye i~tlrâk cdebilmek içln tal!plerin e az bir knlem-

ylnni bin liraltk bina i~lni taa.hhüt ve muvaffakiy~tle lkmâl etmi~ 

bulunmas1 lû1md1r. 
7 ...:.. 1stekliler ihale tari1tinden en az üç giln evvcline kadar VI-

BANKASl 
K. Tasarruf 
HESAPLARI 

2 ikîncite~rin 
f( e~idesine ayr1lan 

ikramtyeler: 
1 adet 1000 lirahk 
1 > 600 > 
2 > 250 > 

14 
10 
40 

> 109 > 
> 60 > 
> 26 > 

10 

Istar.hui P. T. T. Müdütlügünden: 
1daremlze ait 342 say1l1 servis otomobill karoserl tamlrat1 k~if-

namesi dahilinde aç1k eksiltmeye konulmu§tur. • 
Eksiltme 12/S/942 çar~amba günü saat Î5 te Büyùk Postahane 

blnas1. birmcl kat. i<larî Muavinllk odasmda toplanacak llfüdürlük 
Ahm ve Sat1m Komlsyonunda yap1lacakt1r. 

Kr11if bedell 900 lira muvakkat te.minat 67,5 lirad1r. Tal!plerin 
olhaptaki ke~if ve ~artnamelerini gonnek ve muvakkat temlnatlarin1 
yat1rmak üzere çal1~ma günlerinde Müdtirlük fdar'i Keiem Levazun k1s
m1na eksiltmc gün ve saatlnde de 942 senesi 1çln mutcbor T1caret Oda. 
s1 vesikas1, muvakkat teminat makbuzilc Komisyona müracaatlan. 

(7949) 

~--mmi··---· ... ,-----------7 odah apartama1 1 Tasviri Efkâr 
aran1yor Nüshas1 \5) kuru§tur. 

Yedi oda:1. kalori!erli bir 
apart1man arnnmaktad1r. Mes
ken olarak kulla111lacakt1r. Mei<
tupla posta kutusu 466 ya mü· 

racaat. 

1 1 
Tü,.klye H arlg 

Abonc §~raiti igin fçi~ 

Senel!k ........... 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alti ayhk ........... 760 > 141i0 > 
Üç nyllk ........ ... 400 > 800 > 
Bir aylt'i.: ...... . .... 160 > yoktur. 

4 
5 

6 

• 
1-.r---f.::=:1-;-:;::+--1-4--~~ 

7 

stirn~itlj 
9 

SOLDAN SAGA: 1 - Bir nevi ta
libe bakan. 2 _ Ôlfimsüz, Bir g01 
rengl. 3 - Bir peygamber. Çevik. 
4 - Ak1ll 1ca. li _ Bir renk, Zarfin 
üstnne -yap1otmhr. 6 _ Amel. Eli 
aç1k. 7 • Su çekillr. Bir islâm mille
t!. 8 - Olmaz m1. Harf. 9 _ Bir te
baam17J. lfucalaqn ba~1na aard1k
lan. 

YVKARDAN A$AGI: 1 - Kotü 
dü~ünce. 2 _ Daima csaibuk> kel.ime
slnin ônüne gelir, haret edat1. 3 -
Teneke yap1ot1rma. Ku~'un yiyece
gi. 4 _ fslm, $ekerclde bulunur. 5 • 
Ellnden biçbir oey gelmlyen, Bir çe
'it duman. 6 _ Zaman. Bir mabut. 
7 _ Elden dürme. 8 _ Mükemmel, Ha
yali korkunç blr mahlûk, 9 _ Tait1t, 
Çok. 

Evvelki bulmacan1n halli 
123456789 

ç t L E ç E K E N 

t z t N • c A N • v ,...._ - ç A R l:i G E l R 

] 

2 

3 

4 
5 

6 

7 
8 

9 

t N A o-....... .... 
A N • -- • AIG R Il s :::. 1 B 

ô D E M E ~ E 
KA V AIL • D û D --• I~ E L D E L 1 --._ 

NA s 1 R • V E R 

BUGÜNKÜ 
7.30 Prog, 
7.32 Vficudumu-

zu i~·letelim 
7.45 Haberler 
7.55 Müzlk 
8.35 Evin saatl 

12.30 Prog, saat 
12.33 $ark1lar 
12.45 Haberler 
13.30 ~arlular 
18.00 Prog~ ~aat 
18.40 Müzik 

PROGRAM 
19.00 Konu~ma 
10.15 Müzik 
19.30 Snat. ha-ber 
19.45 Mi.izik 
20.15 R. Gazetesl 
20.45 l;iark1lar 
21.gg Z. 'fakv_ml 
21.10 TEMS1L 
22.00 Orkestra 
22.30 Saat. haber 

6/8/19.t,B MUAMELESJ 
Londra 1 Sterlin 6.22 
Nevyork 100 Do'ar 180.70 
Cenevre .100 Frank 30.70 
Madrid 100 Pe7.f'ta 12.89 
Stokholm 100 isv. Kr. 31.16 

ESHAM VE TAHVILÂT 
Muame- Muanne-

leli lesiz 
1kraml;fell <;1.6, 938 -.- 20.45 
lkr. Eri:-afl! 'l"o6, 933 -.- 22.10 
%7'h T.borcul,2,3, -.- 2:3.liO 
S1vns-Erzurum 1 -.- 19.95 
S1va~-Enurum 2-1 -.- 20.-
%2, 1932 Hz. tah. -.-· 51.-
%7, 19<&1 D.Y. l -.- 20.-
%7, 1941 D. Yoln 2 -.- 19.'iO 
Anatloiu D.yolu %6& -.-· 3150 

> D. yolu 1-2 -.-- 52.-
Anadolu D.Y. Tah. !I -.- 51.60 
Anadolu llf!im€s. -.- 47.50 
Merkez Bonkas1 -,:.._154.-
1~ Bnnkas1 nnma -.-- 14.r.5 
t~ Bankas1 Hlimtline -.- 15.15 
h BankaM Müessis -.-~209.-
T. T. B. nama -.- 3.50 
Aslim Çimento -.- 10.60 

, > mües~is 

Sark de~rmenleri 
fttihat deglrmen. 

'l'o 6 T Bonolar1 
Tekfon Sirketl 
ht. Umum Sigorta 
t~t. R1ht1m. Dok 
1st. Su 'r. $lrketl 

-.- 12.50 
-.- 5.26 
-.- 21i.50 
-.- 91-
-.- 11 .50 
-.- 19.-
-.- 15.20 
-.- 5.25 

II]orsa harici alt1!1 fiya[IJ 
IJünkiJ. Bugiin,,. 

Reoadiye 31.10 30.90 
Külçe alt1n gram1 4.10 4.08 

• TAKVIM • 
Agustos : Cuma 

1361 1L 

7 
13S3 

RECEB 
R11ml 

Temmuz 
24 25 

- --
Gü~1219 H1zir 94 

. 
Vakltler E• an l 1 Vaaatl 

S. D. S. o. 

Güao!J[yarinJ 9 45 6 03 
Ô&'lo 5 OO 1 20 
)li;i11cll IJ S3 11 13 
All1am u OO 2~ 19 
Yats• l 46 H 06 
lm1alit[yarllll 7 47 4 os 

Sahibi ve Ne§riyat Müdürü : 

Ziyad T. EBÜZZIYA 

Bas1ldw1 "er: Matbaai EBÜZZIYA 


