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·toplandı 
Almanlar M ·ııAş 1 l Kafkasya ı ı e· top antı-
da hızla ga lutzurlarile 
ilerliyor şeref verdi i er 

, 
~tola e1e11lleslade 

Piatigorsk şeh 
ri de zaptedi~di ı 

Bir Sovyet I · 
ordu grupu 

çenbere 
ahndı 

Maarif Vekili gUzel bir nutukla 
Kurumun ça hşmalarını anlattı 

t 

~ ~t kurultayın dUnkll açılıı cel ııeslnde mllza1<ereler1 takip ederlerken ve kurultaydan bir ıörllııUı .•. 

Afaturkun havatından bir vıldönUmU: 
Sovyet donanmMı bir lima· 

na bukın yaptı 

ikinci Coall 
bayırı blcama 
Yazan: IZZEDDIN ÇALIŞLAR 

Mecliste dünkü 
müzakereler 

Berlln, 10 (A.A) - Alman ordu· 

Jan baş kamandanlılt•n tebli~ : 
9 ağustosa hasual bir leblılde bil 

Maliye vekili bir layiha .dirildi#i gibi, han tuneUeri tara· 
münaaebetile izahat verdi fmdao emsalsiz bir surette de9tekle 

nen Abnan piyade tümenjeri fevkal 
Ade ubrl yürüyüşler yaptlittan ?e 

çetin muharebeler verdikten sonra 
büyük sıcaklar altında Kobanıa ~i· 

Ankara: 10, (A.A.) - BUytlk MU.. 
Jet mecli•l bugün Refet c&nJtesln n. 
lel1flnde toplanarak ruzııamulnde 

Kurultay delegeleri Ebedi Şe!1n m uYakkat 
lan nrada_ 

> o 
~ Aiaetos günü öğleden sonra 
ıa beu-lınd&ki A \"U!lturalyalılar ku. 
h~&. Yerleştird~kleri obüs batar. 
'"• 1'Piı. i&c.i saat kadar şiddetli 
''Ştih ... la.saz bir ateşten soorıı 
16 llet eda'.' tepesinden ''Kanlısırt., a 
'"- tliınenln 48 inci alayına hü
•i •ttUer. Hücum aynı zamanda 
"-PerleriJnize kadar yer altı?ıdao 
~ ldıkiarı liğnn ''e dehlizlerinden 
cı. "1lku buldu. Siperlerimiz ı~;o. 
boİ:: nuuı:ısi1e gölüf4 göğiiw ,.e 
""'1 boiaza bo~ar olüo. Si
ill,.:re giren İngilizler yokedil
o~ dtifma.n Kanlısırta hakinı 
o~'ll.. Ve ferlcımele mu,'8ffak 
~ Generaı ''Hamilton'• Çanak. 
li.attl ~Ponuıda 48 inci alaymnzıo 
1ıa,.,,:rttt10 siperleri i~indeki bo
~ .. ~ nrn çol( kahram:ı.nca o!du. 
-._.. ~kclirle y:mnaktadır. Düş. 
~Jcırı clikkatimizi Şimal Gurupuna 
ftı 6 ell Ve Anafartalar çıkartuıttsı
ırecesal'tınek m:ıksadlle 6/7 ağustos 
.. )'111 .19 unca tllmen ıaiperldir.e 
'' hl tıddetıe bir tOJH:U hazırhğr ile 
' "'~ l&innlar patlatarak bü
ı,~~"b. Bu blieamlan siper. 

'l'.._•ll önünde ve i~nde eridi. 
ı,~ mıntaluLsını bütün ıeca 
!ıidt1 kara ,.. deniz topeallu ile 
Ilı t. •tlt at~ altmda tutarken ay. 
dt~ ~ "Ağıldere., den , .e "Sa.zir. 
"'4:0:...~ tümenin arkasına "Kn. 
'•g"'ı-" daima taarrnzn geÇtİ ''e 
t\ '-t~ linıanma yeni ~karmala-
~ı.dt. 

lur_k_g-az-ete_c_ile-ri 

" Peştede 
lc~r hükOmetinin davetli• 

11 olarak bir kaç gün 
a kalacaklar 

'"~•P,te, 10 (.A.A.) - Al 
~Ukuınetinin davet1 üzerine 
~ ~ya giden ve doğu cep· 
teCue . ~Yaret. eden Türk gazete
Caıo h l'inden mürekkep heyet Ma· 
~\lıı .~ktiınetinin davetlisi olarak 
li\lda Oğ'ieden sonra tayyare ile 
!>~ Pette.ye gelmiştir. Heyet 

'ru; e bil" kaç gün kalacaktır. 
dt ~ ~eyeti tayyare meydanın.. 
letı, l> Cll'e nazırlığı mümessil
'l'ıiuı e~eki Türk elçisi Gün· 
!'ıı .\_

1 
'l'ürkiye elçiliği memur· 

~ ınan elçiliği mümessili ve 
t"'atı :a_aaın birliği mümessilleri 

'l'u n n karşılanmıştır. 
l.tae~etecUer heyeti azaları 
'-llda ndaki ikametleri esna· 
-~bıleıı· tanınmış Macar politika 
"e tic al'tyle ve zinıat, endüstri 
'"\ı~ 1 8.ret hayatına m"nrıup ~ah· 

\oiıerle tanıeaca.klard!!'. 

EMEKLi ORGENERAL 

lngilizler 19 uncu tümenin i!tti· 
yatlannm ''Conk bayın,, na y~r. 
ıe,tirilmeslııe en!{el olmak için 7 
altillfi 1Aüa Mat 4,30 da ttlme
ıtin her tlç alaJmın cephelerine 
tekra:- hücumlar yaptılar; bbtiin 
bu hlicumlan alır ınylatla püs. 
kiirttlldti. Siperltı!ıimbe girebilen 
sabay ve ~.rleri lılmilen imha edil
di. Fakat "Coak b&JVI,, vulye~i 
çnk nezaket peyda etmittt 19 an
ca tilmenin arkam tebUkeyA ıJrdi; 
J;ilttln Şimal Gunıpu Y•I •'An· 
burnu" cephemiz çok enditeli an
lar yqıyordu. 

Büyük kararglblft.r "I ağustos 
sabahmdut itibar ... "Kocaçimen,, e 
mühim ihtiyat kuvvetleri yetiştir
diler. Evveli 9 uncu tümen biraz 
sonra 4 üncü tümenin bir kmm 
birlikleri "Coak bayın,. na yetit· 
nü~ bulunuyordu. Ancak bu yeti'9 
tlrilen kuvvetlerimize allpma ka· 
dar et1Ulı bir mukabil t&a.rru7. 
) aptınlıuıuııdL tngıUzler "Şahin 
Mrt" a \'e "Conk bayın,, na 7 ağu!ll. 
tos ak§unms kadar mühim kuv
, ·etler yetiştinni' , •• ba yerleri İ!· 
gel etmi?J bulunuyorlsrclı. 

8 ağustos günü '"&1İyet ılaha 
cidıli idi. B'zim taraftan hi!l tak
, ·iyeler gönderiliyor, 4 tinell tUlne• 
nin diğer bir alayı ve SS lincil a. 
lay da "Conk baYJ",ı na varan 
birlikleriq arasma katıldrlar. la. 
gilizler "C~k ba.vm-. hattı b&ll
ıına IO:US me-tre kadar bir mesa
fede kesif bir hat ve derin bir ter
tiple dal'l1lu~lardı. Kendi ldcllaJ,. 
ıma göre bu battan Mannara de. 
nizfmini görebilmitlerdİT. 

bulunan maddelerden adlfYe harç ta.- malinde su-netle tahld edil i 
l"lfeıl kanununun b&ZJ maddelerinin . . m . m ş 
d ..r:tını in u ••. t '"-ll mevzılen )"annışlıır ve mahım bir 
e6.ı mes e, ma ye a..... a.... • ı ·ı·h . • . 
darıanna hayvan yemi bedeli veril. sı a s~n.ayı mcrkez!nı ve Kuban 
me.sine muamele vergisi kanununun ~evresının baş ~rı olan Malkop 
12 incı' ınaddeslne bir fıkra eklenm~ şehri olan RrasnO<ları almı şlardır. 

Q c;ıxn iycUi _petrol saha.tının mer 
kezi olan Mailcop telıri de ırilraUl 

leşkillerlmizln Kafkasyayı doğru t· 
Jcri hareketleri esnasında hftcwnlı 

ılne ait 'k&Duıı. l&J"llai&larrmn 
u.Jrerelertnı yaparak kabul etml§tlr. 
Askeri memurlar hakkındak1 kanuna 
muvakkat blr madde UA.vealne alt ka 
nun lAylhaaı bütçe enctımeııj,Din taıe· zapledilmiştir. 

bf tızcrlne ~ocUmene geri verılml§tho.. Süratle cenup doğuya ileriiyen kı 
Türkiye CtimhuriyeU merkez hı.tzıa- talarımız PiaUgonk şehrini zapte.t· 
aıbha mtieueaesı admın "Türkiye l mişlerdir. 
ctlmlıuriyett Refik Saydam merkez, Sta}ingnıdın oenop batısında düş 
hıfzıuıhba mUeıseıesi,, adına detifo man ümit.siz bir muka•emet göster 
tlrilmesl hakkında kanun llylhuının miştir. Dü~an karşı hücumları çe· 
da blrlDc,i mUzakereaı yapılmırtır. tin muharebelerden sonra akim hıra 

(De"omt Stı ~ . Sıi. 6 da) kılmıştır. • 
(Devamı Ba. !, SQ. 5 de} 

Mmtafa Kmıalin ıso rakımlı 
tepede bugün için taaarla.dıir pi. 
lan ıJUyda: Tümer cephesindıt her 
alllyd:ın b•rer tabur siperlerde- br. il~~~~~~ 
ra1anak ve cllpr bütün taburlarla i 1 

Flindistanda 

Hidiseler 
bUyOyor 

Mııır 08Dbella"8 

iki taraf da 
kat'i hücuma 
hazırlanıyor 

Tirenler yağma edildi, ~lia lnıilizler Rommelin kafi t&k
merkezlerine ateı açıldı 

viye aldıfını ıöylüyorlar 

Bom bayda 
sokağa çık· 
mak yasak! 

Gandinin açlık grevine bat• 
laması mııhtemel •.. 

Bombay: 10. (A.A.) - Burün pa. 
zartUi öğleden sonra Bombay pbri
nın ıımaı kısmında vaziyet Yahamet 
keebetmi§tır. Burada pollJI mevkJlc. 
rine &t8§ açılDlJ§t.lr. Trenler yatma 
edilmif, telgraf telleri keallmif ve 
sokak fenerleri parçalanmııtır. Bir 
poata. merkezine kartı halk tarafı.a
dan taarruz edflml§tlr. Seyyar pollı 
mUtrezeleri halkı dağıtmağa muvat. 
tak olmu§lardır. Bu bölgede bir çok• 
l&rı ciddl haaara uAT&tılmak sureti• 
le mUteadclit otbUsler §Otörleri tara• 
tından yollarda bırakılm11tır. Şehrin 
difer bir kısmında da 2S otoblla 8Clıo 
kaklarda terkedllmiftlr • 

Sokağa çıkmak yuatı. demfryole 
lan merkezleriyle dlğ~r umumi bina 
lann polia nezareti altında bulundu 
ruldutu Dombay ıebrl şimal kısmı• 

nın her tarafına te,mll edllml.§tlr. 
(l)t3oomı Sa . ! . Sü. 4 ele) 

1 

Kahire, 10 ( A.A.) - Ort.:1şark la· 
sillz hava ,.e kara kuvvetlen milşte 
rek tebliAI : 

8·9 Atustos gecesinde ke,it kolla 
rımız bütiin kesimlerde faali)"etleri 
ne devam etmişlerdir. Dfln kara 
kuvvetlerimize ait kayde deler bir 
şey olmamıştır. Düşman inil al• 
larına yapılan mu,·affakıyetll akın· 

!ardan sonra hafif bomba uçaktan· 
mız Eldııba bölgesin~ki ocaklara 
knrşı hareketlerde bulunmuşlardır. 
Düşman av uçaklar-ının faaHyetl 

hafifçe artmıştır. 

(Devamı Sa. !. Sil. 1 tJI) 

Saraçoğlu tarafından ifade 
edilen 

Dürüsi siyasetimiz 
Bütün c!ünya ma\:buatında 

Takdir uyandırdı 
Romen ve Franıız 

uazeteleri haral'etli nqrı 
yatta buhınuyorlar. 

(Yazısı 4 üncüde) 

7 ıb taıebe 11urdu meselesi "Dflztepe,, Userind31 "Conk ha. 
ym" İ8b1mmetinde tn.ıilizlerin 
)'an ve gerilerine bir taarruz Y•P-

11 u>e~a~t Sa. ı. sa. 3 d•) Dotu cepbealDde .an durumu g1SNrtr b&rlta •.• 150 talebe dQnden 
OOROONCU Dil KURULTAYI Ankara~~dvosunda itibaren sokakta kald 

Yazan: ıoBi IBTBM yenıhkler .. · • 
Programa yeni buluılar AIA kadarların suratle bu meselayı 

Muaır zihniyeti ilaJe etlece/t bir Türkçeye ıahip olmak 
memlekette ilim zihniyetinin yerlqfftaİ, muasır mant 
fın Türk müneooerleri tarafından hakkile luwranmasi
le telreuoün edecektir. Brınun yolu ilim terimlerinin ası 
lanntlalıi mantilıi üuicamı muhalcua edecek · ıelriltle 
mellaıimlarla Türkçe iladeaidir. 

(Yazr11 3 ncü ıaylamızJa) 

Anka~·~:~v:~:~i!::ablrlnden} halletmelerini bekliyoruz 
- Radyo mUdUrllltll 30 Ağwıt.a. p~ 
zar gUnllnden itibaren radyo Def • 

rlyatında bir takım yenllik!.er baZlro 
lamaktadır. Bu yenilikler &raamda 
§W1lar vardır. 

1 - ••Aziz djııleyicIJer bu pat~ 
vataızın yaptığını doğru buluyor mu. 
aunuz? .. Adlı bir saat konulacaktır. 

1 
( Dtvamt Ba. !, .Sı.4. ! dı) 

Sı1ıhat ve 11:timai Muavenet Ve
ka:etinin emirk-rile Tıb talebe 
yurdu talebelerinin 7. 8. 9·12 cu
ma günilndf'n itibaren yemeıderi 
kesilmiş ve dün akşamdan itibaren 
de 150 kadar ge-nç .sokakta kal
ml§tır. 

Gençlerin dileklerine ve iatidal.a 

nna biç bir te\'3.P veriknemltdr. 
Halbuki talebe. yurda kabul ~ 
lirken Sı:hhat Vekilethe bir ~ 
rJıhüt senedi Vf'!'Jllil ve tll'lebOlllm 
de verilen talimatname 
mına göre hareket etlDlllli 
clilm!ftir. 

(Det:cmt Sa.!, 8a, l ı.t 



D t{ U t ~ fnc r ıranda yeni c u ce es nGie ~ı ttre e ~u~'1U ı I ~ ru ayı O· ~j[ nar ıC i :1 (lJaştarafı 1 nci saufac 1 me&elesı 
Anl:a.ra: 10, lA \.ı uörd.ınca le idi: h'f,, D,,abı·ne J3il)ilk Don kuvslnde, kuvn•t'! (Baş tarafı ı mcı sahifcdel 

Tür.ı:ı: r ılı kurut,.ıyı bua.l!ı saııt ıo "L.uınl.Lriyct L..urCıın ti, ba~ta 1 ( Brr~ tu afı 1 ınrl ..,, • ' ~ ;:. bir dtişman ordu u Knlnı:ın balısın· Tıı.IJmııtnamcnin ma.ddeleri • 
80 r! dıl, tarlb ' coğrafya fakuıte .. ı otedenbcrı 'J. urY.çı.tlu.t uuyguları n•al·. Siperl .. :-c1e nz lm\\"ct 1 ırnlu- 1 Başvcl<il tnrnfından şaha uuı:cnılmişlir. Bu ordu.mn, kurtul· rihur. Evvelce de yru?dıgımız s: 
korf ... n.. ı o ı.11 ıa ı.ı< u. ı ı.nı ~op • ~1~ de\'rım ugı uııaa ç .ı!im1':1 olan laraı, lcunctı:<:..:? i".ti'\:ıt'nr top_lu~ ı takdim edildi ııı11I. için yap!ısı teşchbüslc:r hoş, 1938 yıımda basılmış ve 193ll ~ 
lııntl.Bını yapmı tır. sayın bn.<;:veınlirniz ~u.u ...ı ~ars.c- ..-.rp lıa:ı:ırlandı: 8 n~u .t~ıı glınü çılmıışlır. Dar hir sohr.d:ı ~·c\Tilmış lında yuıda gaen talebeye 

E. M. M"c' sı re.&i, AbdUl!ıalık ovıu olmak üzer\! kurumumuzun "Conl< bayın,, na ~·cu<;tı.· len leni ı Tahran, 10 (.A.A.) - Cumar. hulıın-:ın bu <luşman kun ellerine rilmiş, talimatnamenin 83 ün 
Rend ve B şvek.ı ŞUkrU Sa.ra<;Jğlu n~r zaman yardımına ha:::ır bu- t:.ini:;ct~rimi ... c ~e kati ~ir tanrr~z esi ~nü 51 .. rey alan y~ni baş_I hil< um uçaklarımızdan ıııiirekkep ıe m.ncldes: bilhassa ikmale k 
ile parti genel s kreterı Memduh Iunmnkta her Jhtiyacııuı.:.ı Imr- l·ı:>tmlamntlı. Hır tarnftıın An.t- vekıl Kıvamussalana kabıne nza.I kill~r ağır koyıplnr ,·erdirmiştir. talebenin sılaya göncierii.n 
Şevket ıı:.send:ı.l'ın mebusların ve yur şılamakta', çalışmalarımıza her f~rtnla~ ihrn:ı clcvnm :-1i~·ot, lı~ lırın.ı Şah~ ye parl:i.men.toya 1 Bundan h<ışka, hJvn" lrn\'vetlerimiz s'ni ve idare tabipleri tarafınd' 
dun her tar:ı..ından ge!.nl.ş oı:ı 3 do-' zaman kolnylık'ar gösteımekte- r;~.li~~erın yrnı lıu\''.~~J~ı·ı}•m: : 1',-,'e tnkdım etmıştir. Yeni k~1>ın~7 K:ıfltas~anrn ~iııınl salülinde kılan~ yctiştirilccek.!eri açıkça ya 
IC'gelerll' Halkev!erı mamess,Ilııtinln, dir. buyt.ıi An!lfartıı. kol erıne "0~·~1 bulunruı nnzırlardan 4 u eshıl vr. malzeme bindirilmelerine tcıılrlı dır. 
lstanbul UnıversıteJıne, Anl:ara fe.. I Bunların hepsinin Usünde kuru ı~e·U~orf1u: I<üçhk. Aıtofart·~ İ~.ıt~- kabinede bulunuyorlardı. l)jğer hir surette tnarı'Uz etmiştir. Savaş 1941 yılında bastırılan, fak 
killt<'l ri n enst4,tUlerlne mensup, mumuzun koruyucusu genel baş l~ılı>r tnrnrşmdnn ıs ... at ~ılı:ı·:ıtı. ikisi de 1ranın müttefiklerle m.ı- ııç~klarumz bu milnascbelle Tuap e eski tnh.:belere verilmediği id 
prof sörlerln ı.,ıı~k eylemekte olduk kan, Hilli Şetimiz. 6 cvr i'i Ctirr.- Saru rnıntnl,:L<ırncl:ın,, ~·e~ı.t.ıılrn ahedeyj in:za eden kabine erka- Jiımınında 4000 ıon hncminıle hır dilen to.!amatname<le ise bu 
ıarı k~ruıt yı1 bu ıı.;ıL, tapıanusı· ı hurre:..simız İsmet İnönü, en lG ncı kolordu {7 ,.e 1 ... ncı ~~m ıı- nından idiler. lic.ırel semic;I Jıatırınış ve bir baş· lincü maddeyi nakzeden hiç 
na MlıU Şef İsmet 1nı:>nU de hu - hl · b' k e .. ler) ordudnn tıı:ırnız cnıı ı cıldı. o kasını da n"ır h.ı-;ara u§rntmı"tır imyıt .voktur Ye bu tnllmatna . yorgun n. ara yem ır U''Y .. • 1 b -• ,, ,., ' · 
zurlarılc § r t v rmlşlerdır. b ~ ... ı t ti t b . .. l l ıı mt u tnnrruz un ~ nptırı .ı- A Stalinbrndın cenubunda dcmlryoJ de 8 inci maddede "Yurda a 

1 1 agı~ayan a 1 e eE:sumuy e, el vrupa~ıa 
D,nleyl il re ayrıımııı 0 

an yer er b . .. d l d nın '· \e~lc;Jerine karkı da başka hücumlar nan talebenin iaşe, ibate ve kUtı 111 . r en ezgın vucu u ('an an ıran l\l f r ~ 1 "C k b" n • • 
d" s çkln b.r d>tv tli es e ~c · 1 d u l1. ıı •.cma on M~ ırı • - ynpılmış \'e bir So\')cl zırhlı treni bası bir sene müddetlcdir. 
u 'e ccne t ~J:ın3 ve bıuıın mumessıı- ~~~~:ı:~d:;~~e~e~~1 u~e~c~~~ dn ~~" ~!r e-":lir ~o ı ı.um7<1ıın~u ,! h raÇ İ h tim a 1 İ tahrip cclilmiştir. bütçeden her talebe için ayrıt 
kri hazır tı .. mmakta ıct,ıer. 1 .. . T teessus C'Jl•~mcnıes n< erı en ı-.e c ; HJevin cenubunda düşman hlkunı bir mikdar vardır • ., denme . 

Toplantı orkestranın ç tındığı i&- nını kam~ılayan yo gostencı 1- ınekte \'C bu <'İheti ~imal Gurupa ~ 
1 

t k 
1 

t 
8 

hü l ı 
tlklA.l mıın 1 t: 1 nış v b-:ır.:.ı mu. ği ile, her adımımızda ba~mız- lmmnnd:ının:ı hihlirıııcı,t:: ı ı;. Vn- Almnnlar şayiaları dddi aıuını e rnır nıdnış ır. u . ck~ınt:lr nazaran acaba yurtta bırakı · ı J b"t" t" kl"' • çe n soTaş ar on sonra pus ·ur u • ta}(?IJ in tahsisatı bitmedi tea!Up Türk dll kurumJ b.ı~kcıaı mn.- da bulunma cta, u un uı uge zi:veti tlinıcn laırm:ly baslmnın:ı Ye saymag .. a baııladılar . t" 34 dil t k ı h . en 

ıd - 'b' T" k dilc'lig-·ne de · · "ı" muş ur. şman an ı :ı rıp e· sılaya gönderilenlerin tahsis arif \', Hasan Ali YUceı açış nutku I O ugu zı t ur ı i:.tihldim 1mmulnnınn nrazl li'i:crın- t'l . 
1 nu söyte:n.,tır, Kurultay tcırafında.n ~an, kan, iman ve heyecan b:ı.- ıh bir füıha tetl!!'' cttiril.i.; !ıu tet- Stokholın, 1 O (.A.A.) - Stok. c 1 ~~~,~·iLEN SO\'YET GRUBU bitti mi? 

sUrrkh nlkı~ı rıa kı:ırşıınnmı., o.an b:ı gışlnmaktadır. ldk csruı.sm<1a tıımcn ist fıkı nı im· holm Tidningen gazetesinin mu_ B r JO (A f\ ) D h • Bu ciheti yurt mUdürUnUn 
nutku kurultay ba.,ka.-ılıa Kurlu için Yüce varlıklarına sonsuz Fük- ınutnnı gol!: Umlen mecruh oldu. ha biri bildiriyor: . cbrU 1~U·k d' ·~: d-Al on nkıe trı- zah etmesi lazımdır. 

1- l .. .. .. b't' . " ı '· l\ın l ırseı;,ın e man n- y rt müdu"ru"nlin 9 ag-nst yapııa:ı s ç m taıelbeyleml1'ttr. ranl<l.r a sozumu ı ırıyorum .. , Ordu l.mrınncınnı, orı u .. urmay Hollandada rıkan Deutsche 
1 

il . h , 
1 

. d u "' 
11 l 1 k .. • ~ arı erı :ı.re.ı:et erı esnasın a g42 t rlhli Ak tesind "l:apılan t kllf UZ<'rlne kurultay Genel sekr<'terin il tış ara. a • bo lmnı YllSJt:ı-ııle lUustafo Kcınfatı: ze:tung gazetesi, rehine olarak 9 .! K l b d u a şam gaze 

başkanlığ"'na ma:ırif vekıli Hasan Aıi şılanan bu rap.,runrı.n so"lrıı komla ~u teklifte bnhmtılor<ltı: '~iL tutulan birçok kimselerin, mlit. ht~t~~a a ~:n ausın a ~ - beyanatında şu vardır: 
Yuı;eı as bsakn'ltıkl:ı.ra B M Mecı.. yonıo.ra Uye seı;!mi yapılmrş ve top- C'onk b::ıvırma t>,icliniz Orndn bulu. d l k h .' .=n alır şlmrdıran gu'."'llpunu çem er "Vekfı.letin emrile ben §İm 

, J • • . • tefikler tarafın an yapı aca - er 1r;ıne ~ :ı .eı reis ve.tilı Şe:n •ttuı Gilnnltay ile ıantıya son verllmt:-tır. nan \'c ~clccek o ::ın uwctlcri cm hangi b;r ihraç hareketi esnasın. BlH İl.ERt.E\·ış HAMI.ESİ difer ?tizer~ına uzak olan, 
parti ı; net sekreteri M mdllh Şev· Kurultay gl'lec•'t genel top!nntı rfoize ı:ı.lmrz.,, Halbul,J mesele yal da Hollandalıların takib edeceği v· . 

10 
(AA) B li d ı-adenız S.'.thilı, Hatay, Erzur 

k t E enJaı, ekreterıu.ı 're de Nec- smı perşem'l>e gUnU yapacaktır. mz Con'l• ıb:n ın mcselec;i lie~ıl,ti. hattı hareketi hayatlarıy!.a öde. bill'ış·~a· -· · • .: -AI er ~l e? gibi yerlerde oturan talebe 
metin Sılhir sııantblng51) Kemal Tu EBEDI ŞEFİN MANEVl Ilütlin Gelibolu ~n.rımndnsmın yeceğini yazıyor ve diyor ki: uns~:ıa:f°~~~~ya :~es:~e ~u terketmeleri için bir 
ran lİspart ı. Kutsi Ecer (Seyhan) HUZURNDA nıukndderntı ile ktrs1 l<arşıyn gel- Yapıtın son lı:esifurdcn sonra Yekatennograda varmıQlardır lıgat y~pmadım.,, Halbuki.~~ 
ve taıtm ve t rbiye h yet o.~ların • Ankara: 10 <A.A) DISrdllncO miştik, An:ıfnrt~l:!r ihnırı mu\Bf· "' h emıze gelen talebeden ogr 
cı.ın ı;•aı n. t Unat ıreçllmlglerdir. Türk d!ll kurultayına iştirak eden fal• olarc-:ı d!lhn o ~üne knrlnr yilı Almanlar düşmanın ihraç yanma Geogiyevska,nın bugün dU§mesi ~_?. . .. "d 1 i ind• 

tehdidini ciddi o1a.rak telaki beklenilmektedir. dıgımıze gore gı en ~~ çAn 
(."ALI MALARA AİT RAPOR delegelerle Uyeler bu sabah kurulta· hinlorce Türk nc;,kcrinin lmnı ile ediyorlar. lŞ<ıAL EDlLE., HIR <=EHlR DAHA Trabzon,. Hatay, Alru:ve'. 
Kuru. ay ba,kanlık kurlunun böy- yın açılı§ından önce .eaat io da b:ıtı- J.tılnnan toprultlnnmız elden gide- . o; yu Islahıyc, Urfa ve saıre g 

lece tc•C"kltUlU uzer!ne kurum genci ıarındn maarif Vekili Hasan Alt YU et~ bo&-nza nı:ılarnk ltiliif <1onnn Berlın 10 (.A.A.) D.N.B. 'l .
1
• etl d vardır Knl 

" f dl f .9 · k • k ,..._ft ld - uza t vı ay er e · 8 qrrı lbral:ılm Necmi kUraUye ge eel oldu~ nnldc AtatUrk'Un muvak· nl!1SI İstnnbul önline \'nrıırnl•tı. R n s anua aJnnsının as •• erı aynaıuun a ııg larda da Balıkesir, Bursa, An 
ı rek attı yıllık çı:ılı~mnlara alt rapo. kat kabrini zjyaret)c bir çelenk koy- Padi<ıah Ucşinei I\ .. ~hmet ı,:o:ıyadn malumata gorc, şimal l{afkasyan +:. . p d'k ve h .. t~~ 

... h J la d d - b rn, .ı.zmır, en ı ... ı..u run .ı umu:ıtur. muıılaUr ve Ebed! Şefin manen u hnz.ırlanmıc; olnn 'c sonnulan lise ( B. ş tarafı 1 inci r 1ıi lrd" ın yamaç nn a ogu, cenu a d k" .. d oturan talebe le 
Kurultay tıyelorine "hoş geldınlz., zurundn t~zlmlc e#ilmlşlerdlr. ittil.ıaz olunan l i-nn n n:ı.lrlolunn · DUnkU karga§alıklarda yaralanan doğru büyükbir hızla ilerliyen bıuloyudn _ e 

1 
lmı~·ır 

1 l ~ , ÇAT IŞ'IAl ·'RI TA'7 1P 'k ı• 1 l t ·ı· 1 H ] 1 9 A- .-4. .. un ugu an aşı 57"' • diy ba ııyan bu rap;ırda son kurul· M Ll, .;,EF , . ,, .... n <'n , ı.uıı ar a ıı~c ı:ı: .:1· ımu C· lardıın 10 ki§i ölmU§tUr. BugUn bazı A~m~n kıta arı,. . . g\lb~os . gnu Bunlardan başka. Tıb tale 
taydan tı rı geçen altı yıl içinde bir ETTİ nizile irtibat tP iıı c<1e"eklerdi. dokuma fabrlkalo.rında ı.şçller ça.lı§ Pıatıgorsk şehnnı ışgal etmiş~r. rd "b.i devlet himaycsin 
çok ol .>I r.ıı mutad zamanda. kuruı.· Ankara. 10 (A.A.) - Türk Dil Klr Bulgar:i tnnın mlittefil ter tarııfı- mamışt.ır. Ünjverslto ta!ebns1nden lir tyuahsi~nf devam eden yüks 
tayı ı top'anmuınn ımkAn bırakma. rumu Genel Bnşkıım Mllll Şef lnönii nıı g~esi t~!"~bbllc:lerj akim kala.- bir kısmı da grev Ud.n ctmlştir. Şeb DAH.\ fT.ERLEDIT.ER 
d ğJ .arct eliler k 11öyl;: denilmekte öğleden sonra Dil, Tarih ''C Coğra:· C'.lk; büylik hnrp <11\hn çok erken rln §imal mahallelerinde balk tram· Stokhohn. ıo ( \.A.) _ Ofi n- mualim yüksek mühendis 
ldı: ya fokültcc;lne sclerek hurııda top nlc-;rhiınlze ncticeleonchilcccltti. vaylan tll§lnmış ve scyrUseferl dur :ansınnı husud muhabiri bildiri • hatta ~Ulkiye mektepleri ta 

· 13u olayların en acım, yUreğlmi:ı:· Jnntı halinde hulunnn Türk Dil J\u lSu nctic~ İSt' Rcslnnn hnrp ı;n~ durmll§tur. ror: be3ini mecburi sılaya göndet" 
d unmez blr yaıı bmıkmıii olan, ku rultal·ı komislonları çahşnıolnrı.:11 ycsi o?nn tstnnbul \C boğnzl•uı da Dalılll vaziyet dolayıslYle Bombay PiyatigorSk'u geçC?I Alırırm kuv- ,memtstir. YUksek mu~11im g: 
r.ı u.ı..ızun kurucu'JU, ytrmlncl asnn takip eylemiş ,c geç volde kadar maazallah onlarm lehine lcöl•Un. piyasası muvnkkaton kapantnl§ttr. \'etleri !;imdi Prokladnor civarla - dereceği talebenin yol masra 
Bılytlk d.ıh Ul.ı önder AtatUrk'Un rnküllrdc knlmışlnrdır. dm h::.lledccekti. Dlic:m:ırır.\ \"n"İ- J nna varır..L'.ilarclır, dahi v~rmcld.edir. 

T k ... etini fot!·~ ten <;onııı !!elen tü. Kalküta. şimal banliyö.ııUndekl ut T K SlNDA 150 t"l"benin soko.kta kalm hal t ı r; ı erini k.:ıpnmasıdır. Ur ,, - .. tezgahlanndan bazılıı.n bugUn işi ta- YORONEJ !\UN A \ • .• Al",. d k 
u .. mınun vc TUrk yurdunun varlığını Amerikan gazetelerine göre m<'n Jrum1ny bn<ılmmnın raporunu Moskosn, ıo (A.A.) - Ehemmi- GOk acıklırlır. a.r::ı ar mn 

tlinlcılil<tc!1 sonrn Mu<ttafa J(emftl tjl etmişlerdir. Burko. p:ızarındakl lann bu ı",cl ..._u" ...,tlıc dUzeltmelc et; m nljğlnl, ilerlemesini. yenileşme- M •• h • h " d • dUkktın!arm blr kısmı da. kapatılmı~ y.etli Sovyct kuvvetleri Voronejia .,. "' H• 

fur l r • 1n Atatürk, cumhurluk ço u 1 m a ı- hu lmmanı'la mesele ino hütün \ıt. cenubunda Don nehrini geçmiştir. ri bt>.k]E't"iz. 
cuk' rınn ulusal bir dil \'~rmek yolun lmr \'e cid<li ·eti ·le cc,·nn ~·erdi. tır. Plkc bomba tv,y;.':lre eri nrnrından -~~~::.....,,..-__ --:' __ k:--'lll 
<lakı çalışmaların da. hem uya.ndırı. sel er Yarım tedbirk<rleolınıu: dcdi.lJnha YENİ HADİSELER miizaheret g-ören Sovyct tnnklan Mecliste dün u 
cısı, b m caulnndırıcısı oımuııtu. 1.""nti lrarnr Yeriniz. Oonk bayın \'e Bombay, 10 (A.A.) - Bombay Don nehrinin batı sahilinde iler • 

9 uıtos 1028 de yeni TUrk harf· ar•ıt esı•ndey•ız '· Annfnrtnlnr hatti'ı Şimnl Gonıpu hUkOmctl tarafınctın neşredilen tı;bo lıyerek meskiın dÖ'rt nokta~."! işır.;ıl •• akereler 
lcrlnl kabul jliı baııhyan bUyUk di) hcpsı bir r~plır lı:ıJint nlını.;; bıılu- llğ §Oyle demelttcdj,r: etmiş, Alman ve Macar askerler muz 
d vrlmt '12 Temmuz 1032 de Türk dil ııııvor. Daraya. tek bir Jrnm:ın<lan "Asker. ve polis kıt•c.t.nrı fehlr arnsmda p:ınik çrkarrnıcıtrr. Bu ha- (IJ l" tarafı 1 inci < ı.. trdc1 

Nevuorl;, 10 (A . .ıl.), - • 'cn·ork 1· _. s· i ~· t d h 11 " kurulunun yarat.dmasllc yeniden ha- .ııznnurr, • re m ve-eı.ım, ı:o < e- dahlllnde kargaşalıkln.r çıkn.ran a t rcket, Voroncj cephesinin cenup Meclisin bugUnkU toplantı& 
r ket gccmtş ve o günden beri de Timcs ya.zı~or : ğil mi? ı'lecliler. Bu muha,·ere 19 topluluklarına karşı s:ınt 16 yo. ktı· cenahında ynp:lan Sovyct hUcu - devlet memurıan maqatmın te" 

"Bih.•iik bir hCıdisenin vukuu nrife l" im ·• 1.11- • ı· & d!lrmaz, dinlenmez bir uğra§ma ile uncu t ımen m:ınunn ,,. :ıemın ı- dar on defadan fazla ateş açmaoa munun dördüncü gilııii mnvnffıt.'t ve taadUlUnc alt knl"una ba.ğlı 
sinde olduZiwnmm gösteren belirti· • • ,. l ı r 1 ı _ _. d 

ıı rı )'UrUmU§tUr. gınfıe '1 te c on< n. o uyonıa, mecbur kalnılşlardır. Bir çok kimse• clmustnr. Bu h2reket esnnsrnd:ı velin mal!ye vck~leU kıamında 
ler vardır. Bu h(idisenin 'ukuunu M ır Tr ~ı " 1· .~· tJ 

10 Sonteşrln 1938 de hayata göz· uc;tnır. n('mu , :ız :;I" :r., uıYe Jere isabet va.ki olmu:;sa da ne ce müstahkem büyilk \'C küçilk köy- .,lkllk vapılmasma alt kanunun 
her dakika bckll'meliylz. D:ılıls ıncv ,,. ı r k tt Q d ""ildi " J ı r.n yuman Atatürk, bUtUn tstlklO.I ee,·np \'el"fıı ve tc e onu npn ı. henüz tcferrU.ıUle mo.1 m Co r. · 1er düı:manian geri abnmrş \'e dUş mUzakeresj münasebetiyle s!Sz. 

ve ınl{ll~p s:ıvaol:ınndıı en yakln ar- zuıı olan ne büyük hir z:ırcr ne de fZZEDDlN ÇALIŞLAR argD.§8.Uktan en çok müteessir olan man 12 kilometre kadar batryn a- Refik 1nce (Manisa) , kanunun b8 
Ö büyü!ı: bir hezimctllr, fnknt yeni bir ("' ) j af' l D ....... d B k da ı olan ulu.sal nderimlz , sevgi. .-:'l!lTIU yann çe .. 'Tcler Gan etr ıy e c ...... r ır. u tılm~tır. U umumlyeslnin kabul edilme 

li ve B·lyUk CUmhur Ba§kanımız le- t-lrnteJik harekettir. -------------- iki çevrede ve ba§ka merkezlerde SOVYET HATLARINA GiREN mUto.leasında bulunduğunu söyle 
met İnl:lnU•nun yUksek varlığında Japonya, Sibirynya Jmrşt bir sc· Mısır cephesinde hnlk tare.fından bir çok şiddet hare• AL~fAN HIRI.fKT.F.R! 

fere bnşlnmıııtn hazırdır Ye öııiımiiz " ili u u DU kU k •/ ( ) tir. hem yUce ve e~stz deho.smm, hem de ketleri gür m şt r. n nrgaşa. " oskova, 1fJ A.A. - Alman lank Maliye Vekili Fuad Ağra\ı ce 
k ri d deki eyim ve ilk leşrin ııylıın lı•ı d "l 1 rln sı e l ,,, bcnztırl olmayan bUyU · ese n].n c- (llaııtara{ı 1 incı suuıntla) lxklar esnasın a u ene sayı s • arının toplu huhınduğu Kropolkln vermiş, bu izahattan sonra .,_.y 

vamınr bulmu§tur,, 

'!'ürk dil devriminin daha: ilk 
ışıkları belirdiği: günlerde, l'l 
şubat 929 da ünlü bir söylevle 
ttirkçecılik yollarını açmış o
lan büyük koruyucu genel baş
kanımız bugün de başımızda 
Türk ilinin ve Türk dilinin kur
tul u~ 've ilerleyiş başbuğu ola
rak hepimize sevinçer Ye inanç
lar saçmaktadır. 

Kurucre'fll Atatürk, koruyu
cusu İnönü olan Türk dil kuru
mu, on1arın yüce dehfılanndan 
ışık nlnrak, büyük 'l'ilrk dil kud
retini bütün gticü ile yüriitmek 
ıyolunda çalışmış ve çalışmakta
dır.,, 

Raporda, bir yandan bir dil a
kademisi gibi genel ve özel dil 
bilgileri üzerine araştırmalar, 
incelemeler, .yayınlar yapmak, 
bir yandan da yurdumuzwı jçin 
de y~adığı büyük uusaı dev
rimın dıl yönünden tamamlan
masına çalışmak gibi büyük ve 
ana yol üzerinde yUrUyen dil 
kurumwıun geçen altı yıl için
d çalışmaları belirtilmekte ve 
bu yollarda elde ediLen neticeler 
überinde bulunulan konulara 
ait genış izahat verilmekte idi. 
llaportın bilhag;: a, dilin kayna

ğı ve Tür1
: dilinin tarihten .önce 

si üzerine çalışmalarla Türk 
dilinin tarih içindeki varlıklan ü 
zerinde çalışmalar konulanna 
ait kısım'nn ve kurumun on yıl
bk hayatı içinde 150 kitap bas
tırdığı ve 10 kitabın da baskıda 
olduğu hakkında. verilen izahat 
lrurultayın alakasını çekmiştir. 

Bütiin bu verimli ba§arılard1. 
emekleri geçen şahısln.rn karşı 
lmrumun minnetleri ifalc edilen 
w kurumun başında bulunmuş 
've hayata gözlerini kapamış of.an 
lann hatıra.lan sevgı ve sayğı 
il& anılan bu rapor şöyle bitmek· 

sefer için en elverişli oylardır. •·•-- k ı ıe 159 ki aralan 
Hafif homha u-klanınız. Mrfkıı ıu.c.c yU sc m~ ve §1 Y çevresinde bir çok Almnn birlikleri ltabul cdilml§tır. İkinci ceplıcnin açılmo"iı elzem· '" • 

sahillerinin arıklnrıııda clüsnıon ta· ml§tJ.l'- pazar günü Sovycl Jıntlarını slrmfş 'Meclis, çnrşamba gUnU toplan dir. Rusya bunu bekliyor, Ve ;\f. • 
şıtlar111n karşı tnarnızlnrın:ı devam UMUMi VAL11'ıı"tN EVl1'"'E vc cenuba dol!nı ilerlemiştir. cııklır. 

Rıızvclt de bunu iyi lıiliror. ,.,..., ü ü ,,.._pheclen Prn•·d,"·.·n ""l"n l>lr tel· --------=--=-----;--H ı i ). . elmişlcrdlr. A~ır bomlıı uçaktan· H1JCu.aı TEŞEBB s ......, ' .... "" L o il ı k eni 
er hale C ŞUnU iy <"C hı ime il iL nrnfln .,1•·l,}" tlcnf)f''Or •. 10 ra 1 • mız gündüz Bingn7.i limnnındn bu ... ., J " ,, J 

Jd önümüzdeki Jıaftalar hnrbe girdi· Yeni Delbi: (A.A.) - Umumt vA- "Alm:ın tankları vnJnız yollnrdon ti d 
,. .. d . 1 5 1unnn scnıilcrc ı<nrşı mm·nrrnkıyct· ,,.. ban "'OftO arım eıın.z enbcrı sccen ı:rc B re en na· linjn bulunduğu tepe etelderinc ko 1·.,ı·ıracle etmckJ .. '· ... lmı'-"P ··akı"t ka· ı. al "k h 1 '· li bir akın l apmı 1lnrdır. Bir tnşıla '- "" ,, • • il zı · nrtıılnr o ıır:ıı>tır.,, nan maniaları ll§mıı.ğa muvaffak o- ımnmnk için bu~day torlıılnrındnn ı1nlmra: 10 ( A.ı1.) - l3i1.e ver 

Ankara raAYO"ftl" a ~~ı~~~nis;:~::aa.r~~~~n~~rd~~~~ lan kUçük bir gurup bugün poti.5 ta- "e çnmurlu yollord:ın d:ı geçmel'lc· malumata göre, ıııemleketiml:ı:e g 
11.i u:r.aıw rft--dft" pUskUrtUlmU"t'ur. Bu gu· ı ·ı k ld d · kaz"sına uJ lamıştır. ......., """ " d r. Her tarafla muharebeler ct"re· rı ir en yo a cnız .. 

JODi!I ler Düşmanın mahdut hnvn fnnliyl'tl ı'Up eski Dolh!de toplanan ve umui\ü ynn ediyor. Alnınn kılalnrı sclclikçl'I yan 100 liralık bankoııotlaruııı 
esnasında Malta iizcı in~c iki ;.\Jc<;nr v&linin yeni Delhldekl eville gitme!!• I\upanı toz, infil:ık ve ynnltınl:ır l'eriııe Alm. nya da b:ıstırıl:ın 1 

(1Ja$1arafı 1 nri sou,'a<ln 1 t =l>bU d"ft kat" arasmJa bulu AA ~t 
Schınilt 10!l du"'şilru"lmu"~.lür. cı!>"'"" s e ..,.. ~cı • ı;nrmaktııdır. lirnlık bcınknollnrımız. ıstı Bu saaU karlkatUrlst Cemal Nadir ,.,. p U Uf 1 l b ""'rll ;ı \' 

RO'\IEL TAKVl'lE ALDI nuyo .... u. 0 s m reze er u .. - • Sovyct ııcaklnrının ~·nrdnnı ilr n,·ının on beşinden itibaren teu:ı hazırlayacak , temsil şeklinde olacak Ajn · •·- da akalamı§ ve 
ı .. ondra, 10 ( A. A.) - J.ondr:ını·ı pu merı AQ,pısın Y Knznklnr paznr gün il hin Romen le çıkarılını:ığa b;-şlaııncaklır. 

tır. 2 - "Kendjmizi tnnıyalım .. adlı snlfılıiyclli bir klll ııoğıııdnn bilrliril· dağıtmıııtrr. SÜ\'llrisini ö1 dürnıil~l<'rdir . ., Bıınlarclnn led:•\•üle cıknrılaC 
diğinc göre, Auehinlcek \'C Ronıcl GA:N'Dl AÇLIK GREVl PRAVOAXJ. • l\IAK \LESİ ınihtlar, konun! tcdnviıl hııdd! el 

insan ruhunun muhtelif tezalıUrlerı· YA....,AOAX MI? •ı 1 ( ) lıllı'nclc knlncak ve ancak kuıılır ıe nı anlatan yeni bir sruıt programa Mısırda Pcik ~·ak111ıncl:ı yeni bir dar ,, o(koı•a, O .ı. ı1. - Prawln ı:n· 
U!ve edllmcktedlr. Bu saat doktor he vurabilmek için h:ızırl nmakta· Dombay: 10, (A.A.) - BuS"ün sr. :ı:cl<'sl bnşynzmııdıı diyor ki : dili veya kuı :-~Jpr arasındaki nl 
Fnhıi Cavit tarafından hazırlana _ dırlar, la.tıfyctli ma.hfj.llerden eldo edilen ha· ''Donnn geni~ cc"'ır ÇC\'r<'l<'rinclc peti tanzim cin ~k için pe)'del"P 
caktır. Romel malzeme vc tank bakımın· bcrıer Gondlnln açlıltln. ölmek tehd • '\·e cephenin rın•cr keo;'mlerinrle er" tcdlyaıtn kullanılmak fiUrctlylc t 

3 - Ala!ranga ve aıaturka zevk ı:fon yeni tnk\•iycler bC"l.lcmcktc bu· dini teyid edici hiç bil' ma.l\\matx ih· re~·an eden kıınlı mc\Jdon ınuhnrebc davüle çıknr 1 khr. 
tezadı hemen he; ailede kendini gös ıımuyordu. l'l•ııtcfiklcrin l\tihH·r de· ti va etmemektedir. lcı'lncle Almnnl::ır insanca '\ e molze· OLUM termekted.ir. Bu 1'k•.· a'-·rı Alem gibj, niz kafilelerine anır :ıkınlar )apmıı- Gandinj,n tevkifi eıro.sında mi!afir mcl'c çok bİİ)Ük karıplnr \Crmictir 

" d ı :ı ·1 Sı':"'la.ni :zrde sadrazam RUŞ görünen zevk ayrılıktan arasında l:ırı ,.e lmdretJi c!nrhelcr 'urmalnrr olarak nezdinde b<ılun uğu H n ı c. ol'yt'I kıt1lıırı nmnnc:ız bir suretle -
ı ı ll~v·a torunu Türkive Seker Fnb müatcrek noktaları belirtmek ve bu na rağmen Ro neli İ'iltdi~i mıılzcınr ri gelenlerinden Blrla mahpus yet Alın:ııı liimenl rini ) ınrıılffor, Ta\• 

'" ı l oları me~urlarrndnn Şirvani iki kutup arnsınd'lkl mesafe..,; kr. ve sair ihti~ n{'}arını drle l'lmC'kten esnasında aç kıılmamnsını tava ye, yıırelcrlni, k~-.ıl onlarını ve lankln· _,, 
J •ie R~~:ıt K Oıı>...V e"Yvelki gUn VÇJ saltmak m:ıks:ıdilc öı"tretlcl mahiyet· meıınedehilınls olduklıırını dü5ün· ettiği sırada Gandl §U cevabı ver - rını onkaz haline getiri ·or. Fııknl _n 

· ti - ve ren:ızesj Karacaahmcttek• ""' te musiki '}eklllrrı .. nnmlle yeni bir nıek bir halodır. lkr lınlclc Afrikıı· mı§ r: duşmnn hu ınu:ızznm ka~ ıpl:ıro rnıt· kabrieuı.nımı diln defneclllmişti 
"arım saat ihdas o~unm:ı tl..ıdır. B.ı dald .\iman ordusunun Jiizuınlu harp " - Acele etmlyeeeğ'j.m. Gerçekte tnl'n h:ımkl<'rinc rlevnın ederek bazı 
" t Mcrhumn ?'alını.et ve Koray n.fle sat Uı: kiei arasında. bir muhavere ınıılzcmcsi nok~an 1 ıE!ı çl'kliAini ve nç kalm.nk fikrine mukavemet e • kc-;iınlcrclc iltrliyor. 

k ne ba,.~ağılar dileri%. şeklinde ofacn.k ve muslk! şekilleri l>unun dddi olduğunu tahmin doğ· me tcylm,,. lhişmnnı dıırclıırıııak, fnşisl mü"· -------------
hakkında mlsft.tıerle malQmııt vtırme- ru de.tlildir. Homcl Tohrıı~u kendisi --o-- ıc,·liye yolu kapnm:ık, düşmanı YC:t harp gemileri kıı.yıp vermeden 
ye <;nlışacaktrr. içiı: liizumhı nisbellc bir liman ıes: P;muk :;ekirdeği Hatları mck için her karış Sovyet loprtıl1ın·ı zarara uğrıı.ınndıı.n çekllıniştlr. 

t - Evin saatı nl>şaın saatjne ıı.. ı;ine muvaffak o!ınuş ve hiç şüphl'' serbest bırakıldı. tnkılmak. her Rııo; askerinin mıık:ırl· Sovyet tayyareleri kuvvetli 
lın'leaktır, siz kiiçiik deniz ıa~ıllnrı da l'llno;ra dcs v:ızifosfdir.,, himaye altında llerlcyen lkt vapııt 

5 - "'Yurddan sesler,, adile söy- Muıruhn sircl)ilınışlir. Her şeyden . Aı.ı~;ara. tO ( ~~A.) .-;- . T~r~rcl vc SOYYET DON.\NMASJNIN BlR dan mürekkep bir deniz ka.fUesl 
Ienen halk tUrkUlerı saati 15 gUnd.? ene] il.i nıuhcı 1111 ll'r.'.?flan hangisi l ı it• ınclcn tcblig cdı.mışlır. AKTNJ hUcum ederek vapurlarda.o birll11 
bir ya.pılmıı.1•ta iken h:ıftad:ı bir ya- nin il!< dnrbe~I vurııcııılını hilm<.''> Pnnıuk çckirch "ri için vektı.Jel.;e Moskova: 10. (A.A.) - Blldlril• tırmış ve re!akat gemUertnden 
pılacaktır. sercklir ı ıe~l>it rdılmiş hulunrın f'nllıır l'l d!ğ;pe göre. Sovyet donanması Ka !arını hasara uğratmqotır. 

6 ~Terzilik, bcrberllk marangoz TOBRl'KTA fNGlJ.fZ ZA YfATI AI;ustos lar:hinden itH>aren kaldırı• radenizde Alman ıua}f altında bu. .lEfSK LiMANI DA DUSTO 
luk, ahçılık, garsonluk gibi muhtelit Londra, 10 (A.A.) - Harbi.Ye na- mı!i•ır. lunan bir Umana kn.rşı .Uretll bir Derlin, 10 0.A.) - Askeri 
meslekler erbabı ile konuşmalar ya. ımlığınd:ın resmen blldlrlldlğlııo gö. akın yilpmıştır. Sovyet gemlleri ge ııaklnn bildirlldiöi gibi, Romen Jrfl 
pılıı.caktır. Bu mesleklerde muvaffak; re, 21 hazlrnndıı Tobruk dlletUğll Z!l. A!rika 6 nex pjyadc tuğayr, ll inci ce, ma:;nıenmlş koya girerek n.ntre- \•elleri dün Jeic;k limanını a)mışl• 
olabilmek için nasıl yetışmek lfızım' man aş~~J.ıkl birlikler dO~mana Hind piyade tuğayı. polan ateşi altına almış, cephant:' dır. 
geleceği, kaz.anç v.cı terakki ı.m~tuııa- teslim olmak zorunda kalmışlardır, Tobruk garnizonunu teşkil eden bu yUklU gemileri batırmı~ ve askeri he Alman boşkum:ındanhAı, Aııık t1 
:n an!atrlacaktP". 201 fncı lngillz motörlO tu"'ayı, kıtalar arasında kral • tanıt taburu defl"ri bombıı.rdrmıı.n etmiştir HU 

1 
nizi doğu kıl'1Stndn bulunan Jel~ 

1 - Radyo senfoni orke!trası 32 inci İngiliz tank tuğayı, cenup ile lklnei muhafız piyade alayı ve 1s eum o kadar ant olmuştur ki, !Bhll' limnııının bugün hıırekct yapan JlO 
Tllrk bestcldl.r}annın hazırlamı!J oı.. j Afrjkll kmrvetıcri karıırga.tı heyeti koçya muhafız alayı bilhassa knvde bntaryaları ço!< geç ateş açmıştır. . men siivorl birlikleri tararınd• ııı 
duğu ytınl parçaları çala.caktır. 2 lncı cenup Afrika tümeni , ~nup değer bj.rllklerdlr. Vaz felcrlnl yaptıktan sonra Sovyet tedildiitini tasrih etmektedir. 



··rd"ncü 
Di uru tayı 
l>öııı .. 

rartn ~ncu ~il nurult:ıyı bir ta.. 
bir y: ~iın .ııhniyetiniıı tecelli .. ine 
ı.j &:ı ~ ~ da kendi ruhuna, ken-

!is . ====-

Kati/ ~1<.ugumcu 
Uıt ?11ınır~tine-, JıültU.·üne clcinıi-

<hı. ~~ttı~'l ~e.recn.ııa \'esile ol: da··n beraet ettı• lllillctı ~ dilinın saf ve ıneclenı 
\a ıta e:ın. ınnııtığı ifo<le etler bir 
lıi.ııı:ıla :Ll.in eginrıcsl Jür'j,; fıılu- ıraııat 
~'lılert1n.ın a5ln ihmnl cdemiyc. • akli muvazenesi sa~ıam oımadıln 

içf n tedavi auına aiınacak :J'tirı. <l'~r. tezdi. Huııun kim1ir ld 
lı! İri ~ ırun büyüJt hamlesi r;ıu oıı 
<lettj n e bUyUk inki~flnr kay. 

~k. 
lasti.r dıl inkılabı lmrıarn torluğu 
3apısı c ~en ''c moclern bir millet 
ğı11 b· 'Ucuclc getiren jnlnlaııçı.iı
tıııı ~:rıPa~ası<lır. Türk fol<•ifLhı· 
tettllitid~:ncl:ın biri '.l'ürk milH-

"' 1urıt rnıntyL ·1··· b" . • .. 1 ""'ldıı h Cı •b'l ızım 1ıfr"..tıfı.bı-
'1ru 0 Yle bir formüle nrn]mtir: 

1 rk lllill ti ı ·ı er se,.· e 11 mu:ısır mı !et. 
l'tıtıc 1Ye;Jne. tıkammk, 

~·etin· llliUctınin. lrtiltilr husu i-
n·11 llluhafa~a etmek 

• 1 d.. .,. 
nah... ..v:ı.sını mi ~iyet•·lli"hı bu • ~~ ] w ~ 

ırı:ıkiı c ışında mlitnlea etnıeyc 
n Yoktur 

• l'ill'k ., : 
'ıy~in tnUoeu mn:ı-:ır millctl:;or se-

Bir mUddet evvel, Şi§lidc katı- ne talik olunmu~u. 
::ı 35 yaşında Djruhiyi, öz oğlun- Evvela rapor okunnıuştnr. Tıb
aan kıskana.mk bıçaldayxp öldU~n b: adli meclisinin raporu da mU
Rnp:ı.hı;arşıda kuyumcu Leon Ar- 1 r;ahedchane mildUrlllğilnUn rapo • 
tinynnın muhakemesine diln de runu tey:it etmekteydi. Raporda, 
ikinci ağır cezada. devem :>iunmuş Leonun kronik ve ~ifa bultn:ı.ı; bir 
ve bitlrllır.Istir. nkıl 1:.3.!ıtalığına müptela o!cıuğu 

Leon Artinyan tı'bbl ndli mtlçn- ve ehliyeti cezniyesi bulunmadığı 
heclehanesine yatırılmış,, ve ınUşa- yUZilıyo~u. Bunun üıı:erir.e mn.h-
1.edehane :nlidrtilü'ıü kcndt'!linin lwc:me, Lco:ı.un bera.etine ve hemen 
akıt muvazenesinin bozuk olduğc- ta'!lllyesine karnr vermiştir. 
mı, fikr.i sabit'crc kapıldığını ve Anc..ı.k, !kendisinin tehlikeli bir 
bu gibi bir oobr.ın sonunda karı- 1 h:ıstahğa müPt,.l~ olduğu ı;öz ö
Eını öldürdUğUnU bildirmişti. M nh nUne slmarclt ba.~kn. bir suç işle
k eme vaz!yeti bir defa ':le. tıbbı mesine mani olmak tize.re m11hafa. 
adli ml.'CHsine sornuı.ğ:ı kanır ver- .za. ve tedavi.si :igi.n mUddeiumwni
ıniş ve muhakeme bu m:ıuatın dil- lığe teslimi de ka.ra.rla.etınlml§tır. 

Beğendiai kızı 
tokatlamış! 

Küstah bir kadın avcısı ter 
kif edildi 

Yeni İstanbul 
mebusu 

Seçim dolayısile İstanbullu· 

lara teıekkür ediyor 

•~tler e rlktığı, ~·:ı.ni mua!ltr mil
katasıı:an~ı&'lnn uhip o!ı:lnğunu 
'l'liı~, d"l:'1~ı ~um;·r mefhumlnr \'e 
ııı tıun 1 1 1le ıfnde edecektir. Ay. 
~İıletı;ntıa. !ürlı millctj muasır 
let tınt &>\ıyesine !{el inre zihni. 
\lrıı.a unıııu\nn İngiliz Anupıı.h, 
lıiıJ 1 ~ A''l'upnlı gibi Türk AYru. 
flisetı ,~cnktır. nu da munsır ?.ih. Salim a.dmdn birisi, dün Gala~ t b 1 • 
lı tl:t. tas:ıroy uramvny dırraTrmda bek- atruı u mebusluguns. seÇı1cn 
o ..... \ r:ıyun bir mJlletin kültür tı N'u M.e • ·ı dU var 

""'ıYef • !~yen Hatice o.dtnda 19 yaşında ı • man . ncu;encıog u, n t 

= -

Belediye iktısat 
mu .. du··r•u··g\Ju··nu··n i "l'ntnn" da "Ahmet Emin Yal-

man" m yeni Ziraat \'ekllile yaıı. 

kadrosu tığı bir mülii~mt ~ıktı. Knl.ılııenin 
eıı tlallı budald:, en dağdai;r:ılı bir 

• • . • isini U tUne nlnn bir ::nlıııiyetin 
Verılen tahsısat yetecek eıbı heıe bn~Unfonle, neler dıişliıııliı: 

görülmüyor I Siı, gerçekten mernklnnm:ıf;ra <le. 

Vali dün öğleden evvel ve eonra 
i~ iııleri I!!Udürlüğünde meşgul 
olmU§tur. 

Beleöiye lkttsat ml\dürlUğilniln 
y~ni kadrosunu tesbit için vnli n
lfıkadarlarn emir vermi~tlr. Kadro 
ha-zırlanm~ta.dır. Verilen 1!50 bin 
lıralık tıılı.s:satlı şimdiki lrndro
nun çdrı;m:ı.ğn devsm etm~i~ im
~ılın görühn~ektedir. Zira, ek -
mek bitrosu.'"l.un ~nelik mnsr:ı.fı 
147 i:ıin lira, ve DördllncU Ynkıf 
ltn.nııun ikinci !katının senelik ki
rası 11 bin Jiradrr. 

Bundan dolayı. bu katın da tah
;.ıyesi icnp etmektedir. Ih· kaç ny 
evvel ~'1 lboşslta..'l Sokoni Va
kum kııınpntry'83lna eski binasına 
~nınsı teklif edilmiı:ıse de !kum
panya., yeni. taŞm1rğı bi:ı:nnın tcf
ri§i, ıı:ıkiıl masrafhr:ı ,.e Sait"e i~in 
ı 4 bin lira. harcadığı cevabnu ver
ı:ı~~ti.r-

Alman büyük elçisinin Emin 
önü Halkevine hediyesi 

ğr..r bir seyd:r. 
Mülilkııttn yeni \'eldlin yeU~me 

lar-.ıı, bu me\•kic geUnccye kndnr 
geçtiği yol!ur dn belirtilmi~. Zi. 
rnntimiıin, t.ıı.rlaln.rln bağlnr nrıı.
f<ıDda doğup büytimiiş, ~ckirdck
ten ~iftçı bir varlığın eline geçti. 
sini öl,--reniyoruz. 

''Hatiboğlu,, nnn bize emniyet \'e 
ümit veren bir tnrnfı da iııte bu. 
dur. 

Çünkü inanmı~ızdır, ki bir i.şfn 
b:ı~ın:ı., o İljin ehli, mUtehn'!ISl'iJ se
tirilrnezso, \"erim a.ı:ııa tam olmnz. 
Xe zekil, ne enerji, ne <1e lyJ duy. 
gu, hizmet istf'ği yerini doldura· 
lıilfr. 

Bir C\"İtaf mUmeyyirl. kendi ma
&n~mcb bir laymet:tlr. E ki, ~tre 
fil şartnn:nel~rl, 1nh kırka ynrım 
t~~isleri ı;ııtır çatır sifücr. Herhan. 
gl bir Ynkfiyenin önemli noktnln
rrnı ilk bnkı5t.a. görUr. 

Bn nd:um nlıp "Ya.\'lız" a süva
ri yapnın. Gillünç olnr. Ve o c1a
klknclan itibaten geminin n.lm ya
nsı ltnranl", Atcdcniule haftalarcn. 
(lönl1p dobştıl{fon sonr~ merkeze: 

- l'ılllltn. yok! 
relgnııfmı c;:ekenler h:ıkkmda 

et raflı m:ılUm:ıt toplnyı01z, do. 
n:mınanın lhtt.,ıı..~srzlığ,a kurban 
gittiğini göreceksin:z. 
Şu htı.l<le lıepimi7., i~i ehline 

' 'ermek, ihtit.;nsı, hizmet da,·asının 
«"il vnzgctilmez şartı, temeli bil
mef;i milli bir vnz.ife, bir yenı kn
fn, bir inkıl."ip. borcu snym.:!:yrı. 

B'r :ılı, ''npura biner 1.ı:r.mc:ı: 
geminin knlkmndı,1mı görünce: 

- Neye durnyonız! 
Diye sormuş. 
- İstim gelmedi! 
Demisl~r, salı öfkelenml5· 
- İstim de kim oluyor! Illz 

gidelim o da nrknmrzclıın gelsin! 
IJuyurmo~. 

l\t\itchassrs Juu-şısuıda da baZJ 
eski !mirlerin hali, tıpkt buna 
benzer. Keyiflerine göre hizmet 
etmediği, lmvuk sallamadır,'1 için 
onlnr:ı. kızarlar. 1\fe\ kilt'rinl f-ne 
sUrcrek hUcuma Jmlknrbr. 

MUtcha .. srs, bizim ~örmedı~i 
ı::-ören ndnmdır. Bir lf n bir maki
nenin. bir fabrika ve:va hlr mllt-s
ses~~ OOngt ış.'lrtlarb iyj i~liye
ceğmı \"e hnngi hatntnrln aonıp 
yıkıl:wnğnu bilirler. 

Amirler, bir yere adam nlırkftı, 
çok titiz dav.ranmnlı, J.-ııbnl elck
lerlnl en sıklanndan setmeH · fa4 
ı.:at bir kere de bunlnn ımıı'ınca. 
sevip s:ıymalıdırl:ır. Vat.an n!lllo 
böyle f'(lll'eder. "' 

Hakkı Süha Gezgin 
aıtatlard mın, yani cliltlc, güzel cir geaıç kIZI görm~, kız hoşuna. ı ve. ibele~ıyc reıei L~.tfi Kırda!11 a-

tıo!bi<te ıı.: hulruktn. nhFLkln, cko- gitti&inden kendisine evvelı\ Ill.f ta~~akı telgınıf~ go~derndşt~r: 
!~t rn:~li tesni ile mUmlcün o- atarak gezinti teklif etmiş. sonra 1stn.~ıl mebüsluguna intıha -
%t b·~· 'l'Urk clil inl..,tn?ıı bunun da snrkı:ntrlığa bMlıı.mışur b";nı tıeb;!ır eden telgırofın1zı se. 
lj bit ırulcj S<l.ftnı.lır \'e ehemmiye1· "' · vınçle aldmı. İstanbul halkının 
dtc~ı~llrette birinci snfı iı;ga.l e- Haticenin mUmnnaati ilı:erinc hakkımda göetcrlliği itimnt, ken-

Alman hülrometlnln Ankara bU~ 

yük elçls1 Von Papen, Eminönü Hal. 
kevloe mlible doln.pla blrljkte üç yUı: 
c.ıu pllUt Jıe(ijye e:tmj§t;ir. Y/l.z aene],ik 
.Alman musiJdsfııin muhtelit devirle
rine aJt mını mar,,lan, Halk musi~ 
k1s;inl, opera, operetleri ve garp mu. 
eDrlıı.indc ~ıwnli )"er aımr~ bir çok 
Almaıi bcstckArl&nnm eserlerini ih· 
Uva eden bu kollekı!iyon için kendi.. 
lerlne Halke"ri adına tqekktlr edil . 
mi§tir. 

-[~~~-
n·1 ır. de ikızmış, genç klZ'.l bir tok:ıt at- dilerine ka.rşı olan candan lbağlı-

Ntıj~ :::''aSı mllHyetçilil< prcnsj. mı3ttr. Jığmu bir ilmt da.ha. a.rtırmıBtn". 
dat 1 . Ynta ta.tbil;i olclu~'ll ka. Yetiı;;~n polisle-r wrnftndan yn. Milntehi~l-crı"mi ~'?lletli şabstnız
lıa,!Jın:uıtıir istiJ·Iiılinin ve halk lıo.lanan mütecaviz Beyoğlu cilr- · da s~l3.mlar ve delin n.ygy~anmı 
lUr i\;j~;~t?1in de ifade idir. Kül. mil ~but mahkemesine verilmiş, sunaron.,, 
bul'% a~ı~n ifnde İllJr. Çlinl•ü sorgu:3U sonunda da tevkif o!un - --------

Saracoğluna iz 
borçlu çıkaca .. ı~ 

1'1.ıJıa h lllıllı kurtulu~ lıarekctinjn mıı~tur. Okullarda eleme ve bitirme 
lı.~'-idir ıtnp ellen c:ı sruniıni cep. 

Yeni Başvekilimiz ŞükrO. Saraç· 
oğlu. hilkOmcti adına beyııuna-· 
meslnl okuyup dünya meclisleri• 
nln Pek uzında sörülebilroiş tam 
ve hakiki hir reybirliği ile itimad 
elde ettikten sonrn, lkücük Te bfi· 
yiik herhangi vazifede bulunan 
bütün yurdd~nrımııa "rcckten 
bir örnek teşkil edehilecck OsUln 
bir seciye tezahürü gösterdi. Gc. 
riyc gelip nefsinde muvaffoki· 
yellerinin bir muhasebesini yapa· 
rnk kendi kendine şöyle hitap 
etti: 

ır . 
lali : tnilletin ynlmı siyasi istik. 
~iltlaı~u.n bütün t:ırih boyuncı.ıı. is. 
ı'tik!a~·1 ,,oruyrunaz. Fal<at kültür 
ht l"<ı 1 cbcüiyf'te namzet bir lıa. 
liııj 1 rntl1'. Tarl" tc k liltii" !sti!dii
~Qn· aı.ybeclcrcl,; kültür cmııeryn.
<11tik;ı111 nUfmu altm!ı ı;iren ebc
Ya, n; kınım hihiyet.Jcrini y11sno;: 
'ıu<hı- 3Ybe<lcn nice cemi) etler 
~alllJJı • Aı;:ıp dilinin, Arap co~raf. 
İtıııi-ı· ~~rak geni' bir ktiltilr ko
lı~r \

1 
vticucle ı;etlrdiği!\ kim in-

l>·c chUir? 
l•arı:tn \•c medeniyet ırnunliyle im. 
t' Orltık (] ' d Ti' l d•l • .. ITıd evrın e ır < ı ı ıızt:-

' İ cı~ l\rnp ve Acem llilinin bir ne
~u ,. PcrynUst hiıl<imivtlcr Jmrılu. 
ti\ h1 e tntıne\·v.crleri nknfnsmı ihle. 
c!e,:ı nı.Ustcm?c:-lı:e haline l[oyduğa 
itin Ilı~~ biliyoruz. Bnnlnr uırj. 
hıı1 ~t tı~YYcn Mrtları altında zu. 

' lal' ~ BugUn de muayyen şnrt. 
lııllt en . milletinin İ5tikllU dn\ıı
~l'ot ~lcrf snflıı.J?n:ı. kadnT ~ötü
li)(t:11· Sıyn i istikltıl ekonomik is. '" ,.... . ' 
nı·ııcr - n.ıh:ı.yet ı,uıtür istiklali 
1ltftit ın ''nrtıın.'' istediği büyUk he. 

il . 
~ lı kı lt.'tlkı;ryız, halkın dilini hft • 
ıJili d hn:ı.İt v:ızifenti'lftir. llnlkrn 
<!t~il eı:ı{en bunu geri manasi'e 
lıa.ıı. '. ~leti m:ınnsilc "Her ııey 
ıiltııır •rı_n,, fonnUliyle ifade e<'lc:n 
ıu~~ttı hfı.kimiyeH namına öy-

lıııoı· 
l'tıtscı,~ll~ı dil dnvnsı bir tnknn 

l _ erı ortaya ç~rmaktndır: 
re~ L• ~llasır zibnh·eti ifl!.ile cde-

"lr l''"' • ll _ o.ırltçeye sahip olnınk. 
ttt li 1lalkcı devi.etin dilini tUrk 

llJ l'trıeıt, 
tf.ltılltı - '.l'iırk hrukmın dil ktilt\i
~,~tı ıı iyetlerlni meydana çı · 

Altın 34,60 ıa yiikseldi 

Altm fiyatlnrı dtln birclcnbite 
iki lira kadar ~lıniştir. Bu a
ni yükseli~ ~bcp, lsvi~rcnin al
trn ihracrru ya.sU ıet~csid.ir. Dün 
l'ir R~adiye cltmmın fiyatı 3-t li
ra 60 kuruş, kU}<:c altmm bir gı. 
rrım fi)'2.tı ise 455 kuruştu. 

mandır meşgul etmektedir. 
IiugUn bu <lnlm çok hıilandın

labillr. Dil dnva.c;ı bugtin bi'zim için 
böyle bir hüviyet nrzetmektedir. 
O büyük inkılap' davasının bir par. 
Ço'\Sldır. 

Büyiili inkılap da,'n<1m1 hııtırta. 
ytp da bunu Atııtürk ,.e İnöııüsllz 
tasan-ur etmek mümltUn miiclürt 

SADRI ERTEM 

. 
imtihanlan 

Bütlin oku.l1a.rda Yf:!li talebe * Muhtelit kazalarda. 'kunı1ıı.cnk 
kaydı 31 ağustosta başlayacak ve olan yeni pamr yerlerjnl teBbit et• 
28 ] .ld +---mı a.kt L" mok üzere dUn kaymakamlar beledi. ey u e ........ ıcı s.na.c rr. ısc- d 
J .,..ıs ikmal . tiih 1 31 • ye o toplanmışlardır. 
c.ue ım an an :ıgus • 1 * Be • 
tasta m.şlaya.celc ve 7 eyliHde ta- lecijyeye almaeak olan yeni 
ma.mb.na.c:ıktır. g cylQld.e orta 0 • 1 mU!etti§lerln tmtlhanı dün yapıl?Jll§o 
kullarm ve liselerin bitirme imti- tır. lmtlbana 21 :ltL,ı i§tirı1k etml§
:hatihrı baş!ayarnktır. 10 cyliıldic ti~ 11 mnietti§ alınacaktır. 
orta olrulla.ıın ,..leme imtihanla. Hububs.t borclandınlme. f:i, et
r.r, 15 eyl(lJde ~11 imtihanlan ra!mda Ticaret Vekaıettnden dlln ye. 
yapılacaktır. 21 eyl(Ude ise bitil'- nı bir telgraf gelmiştir. lst:lhaAl ne 

• kade.r az oıurn olsu::ı, ct~t:.çı borç-
me ımtihauan ~layncak ve 28 landığt mlkdan vektı.lete öde k 
de sona er«elttır. tiJ'. yece 

Ne~lc 22 eyliılde tftlel:>eyc * İstanbul vllA.yetr emrtne 5665 
tebliğ edlleee-ktir. Otgımlak ıim.ti- kutu makara. verf~trr. 
hanları 24 eylillde ba§layncak 29 * Yeni yapılacak olan belediye m. 
eylülde tanmmla.n:ıco.ktır. Dersle- bıt~ı. teşkllft.tt etratmda g6rU~ek 
re bir bhinclteş:rinde başlanacak. üzere d1ln emniyet mUdllrlüğündc 
ur. toplanılmı!Jtlr. 

- SaraooAlu; bu millet seni 
besledi; büyültü; okuttu; yetiştir· 
dl ve bir çok işler ver<'rek tt'crü
beli bir ndnm halıua seu~aı. 
Şimdi borçları ödemek sırnsı se· 
nindlr. Cevap veri., 

Tnmamile bizden ve bizim o· 
lan olğun, mcrd ''e açık düşünüş. 
ırı, Snr:ıcoğlıınun ınil!cı mümes. 

- tırlarken, küçijkleri de öteye beriye dağılarak fôle ve çiçek toplarlardı .• 

Mustafa, bu tepe ilo ilk tanı1tığı zaman, neden Aydının orada k.;! 
rulmuı olmadığını kendi kendine sormuıtu. Sonradan, bu süali, baıkala · 
rından da İJİtmiJfi .. Hete Tralis Jehrinln harabelerini gördükten sonra, eski 
insanların daha hakir, ve !al:iato karıı daha saygılı olduklarını düıOnmeıı. 
ten kendini alamamııtı. Hususlle Aydının sıcak iklimi, bu tepenin hava ba · 
kımından kiymetini daha zıyade artırıyordu .. 

Sızlandırdığı sahndon ibaretti.. Yalnız bir gün Yahüdi mektebinin hayôl 
feneri onu muhiti dııında aezdirmiJ, ve eğlendirmiıti .• 1$te o kadar ..• 

Aydın, bu tepenin ancak hava tarafındaki meyillerinden baılayıp OJa 

ğıyo doğru kı:ıyıyordu. Belki de ovanın besleyici kudreti Aydının bu vazi
yeti üzerinde ôır.il olmuıtu .. insanlar zamanına göre , ancak kendileri için 
hayatı telôkki edilen ômiller tesiri c.ltındo hareket ederler. 

ilk mektepte okuduğu tarih, bir nevi "Kısasi Enbiya,, idi •• Onlar bu 
dünyaya alt hikôyeler mi idi?. Yoksa ahrette olup bitecek Jeyler mi idi?. 
Burasının bile pek farkında değildi .• Fakat "Seksen günden devriôlem,. 
kitabı ona yeni ufuklar aı;mııtı .• Zihnindeki dünya mefhumunu geniıletmiJ, 
merakını gıcıHamıJ •• Hayalini okıamış .• Ve belkide onda, ilk olarak bir 
seyahat hasreti uyandırmııtı •• Onu okurken günün yorğunluğunu unut" 
du .• Ve çok kere gündüz komıı kalemini kağıt üzerinde gıcırdatırken, 
kendisinin, teker!t>kleri gıcırdayan bir araba üstünde meçhOI ufuklara 
dl"ğru yol almakta olduğunu sanırdı .• 

Her ıcy geçer derler .. lıte Mustafa için, hayatının ilk angaryesi o 
lan bu üç ay da nihayet geçti •• lôtil devresi bitti .• Ve idadi mektebi de 
açıldı •• 

Mustofo babasile idadi mektebine ilk ayak bastığı gün , ~imdiye ka• 
dar gardüğü. binaların •n büyüğü olan bu yapı onda bir hayret ve hottô 

1 biraz da saygı ile karıııkbirkorku uyandırmııtı .• idadi mektebi doğrudan 
doğruya mektep olmak O:ere yapılmış bir bina idi •• •o zamanki mektep 

mir.ıôrisi modosına g0re bina, kare ıeklinde bir biloktan ibaretti. . KarJI"' 
lrkiı iki kapıdan binaya girilirdi •• Orta yerde bir avlu, bunun da tam or
tasında bir havuz vardı .• Avlunun dört tarafını, tütunlu koridorlar ku1ar 
mı;h. Sınıflar da bu koridorlara açılırdı. Bina iki katlı idi •. Mustafa mek• 

l:i~::stt Zİlıniyeti jf'a<le cdcc~ 
kttte ~~<;eye nhip olmnk memle. 
~lıl\ rr ını t .ihnlyetinin ~'erle mesi, idadi mel:tebt, Aydının Topyatağı, denilen bir tepesi üz:erlne ya 
t:.tı larallıantJğm Türk mihıovvel'- pılnııı, Aydının her tarafından, ve hatta Aydına gelirken bile uzaklardan 
~.1 :~ te~tnd~n haklrile ka\'rtınm&- görünen bir bina idi .• Oraya Topyatağı denilmesinin hikmeti de mekte 
1ı.? tı İlim C\'\ !0 C'Jccektir. Rnnnn be yakın bir ,.e~de ramnzanlarda ve bayramlarda atılmak üzere, ağızdan 

tepte bulunduğu beı yıl içinde, ikinci katı ancak bir kaç defa görmÜ,Ş, ve 
oranın kuUanıldığına h;ç bir :ıaman rostlamomıj olduğu için, binanın, !~ 
tiyacın üstünde, bir ger.l~likle yapıldığı kanaatine varmı1tı .• Aydın idadisi, 
beı sınıflı, ve nehari bir liva idadisi i di .. Böyle olmakla beraber, plônı ge 

rıi;, yapısı kuvvetli tutulmuştu .. Aydında bazı şayialar dolaşıyordu .. Mesela 
zenginlerden biri itin, demıryolundan zengin oldu derlerdi.. Bir ba,Şkası 
iı;in, lngilizlerin fabrikasından vurdu .. Hikôycsi söylenirdi .• lıte bunlar ara 
sın~a da mektebin inşa komisyonu azôsından bulundukları için şunun bu
nun mayo tuttuğunu, o tarihlen sonra altın ile oynamağa başladığını, boğ, 
b~hçe, sahibi olduğunu iddia edenler de vardı .• 

t llln.. terımlt'l"iniıı a dlnmula· 
lltc "'1b)d • • dolma bir topun yerleıtirilmb olması idi .. O zamanlar bu tepe üstünde 
~ i~!:.,~ilds:~u:;~u:~~~~n~~r:: ba~ka hiç bir ycpı yoktu .. Tepe yayla halinde düz olarak ıimôle doğru 
lf ~-,,ıdtr. ırxanır, ve ıonrc dalğalanarak, daha yükselerek kütük, şirin dağlara ko 

~~l'\(. !:t <le~·lctin drJni tUr'kçelcŞ rııır .. Cenuba do~ru ise kısa ve dik bir meyil yaparak Aydın ovasile bir 

~~ ıYa.nı devletin mllna eoot- le}ir •• 

')', tllta.ın~lI~<'nğı clili, kanunla- Tepe bir çok yerlerinde zeytin ağaçlorile süslenmiıtir •• Oradan Aydi 
t~ baııarı,, emirleri, knr;ırlnn nin içtiği su!cr geçer •• ilk baharda Aydınlılar oraya çıkarlar •• Kuzu ve 
~ islilt)~lllııı Sclilm.~rnn, ''C kiil- helva yerlerdi.. Çünkü baharda oranın güzelliği gerçekten eşsiz bir gü 
~4! ha 1 ~z:ne uygun bir :>e- zellıktir .. Bir defu öyle bir manzarası vardır ki, insan bakmakla doyamaz. 

lli ~l s:~:~~İ· . b • ti Aydin ovasını seyretmek için ondan daha müsait bir yer bulunamaz.. Bin 
\1 ""eycl 1 ının nsnsıye • bir meyvo oğaçının yetiıtiği, ve geçmiş medeniyetlerin tarihini okuya, 
<)~.ilint ::" ~ıkannn.ıc, sanatkS.nn, o:C:.yo, akan Menderesin cömerdce suladığı bu ova baharda, feyzinden, 
-.

1 
% h llnl•nrn \":ızife~iıllr. Tüm bereketinden, sevincinden c.;ıldınr •• Meyva ağaçları yer yer çiçeklerinin 
~ bir ~s!Yetini zevkle nramnk nôrin süsünü serer •• Her tarh~, kendine göre baıka türlü bir yeıillik orze 
t t~Pla ll;}Jl znma.nihr bizim n- der .. Bahar güneşinin ılık ziyalarile gümü)lenen Menderes, bir gelin va 
~"· ltiç rı;nrı a.ra ın~la yer 11lm1s- kar 11e güiel,iğile süzOlOp akar.. Daha ötede Madran dağları, efelere 
~· l~~c~t~· elli senedir bu 1üylk bir eda ile bu tobia~ cünbüıüne riyaset eder ... 
'l'l~ buttı ternız ttlrltı:e zevki hA.-
l r.ı \'e iı "iaktn<lır. Biitlin gcrile-
lltlıı:c: .., er emelere rağmen ı:lizel 

.1.Ur1· 
\ snn:ı.füfınnı epey zn-

Topyatağının kendisi do baharda en süslü libasını geyer •• Zeytin ağaç• 
farının rengi tazete~ir •• Çimenler arasında yer, yer, türlü renkte lôleler aw 
çar •• lıte, tenezzühe !i}kon oilelerin , büyükleri ağaı;~r altında kuzu k"1.ar-

Bal tulor., parmağın: yalar derler, bizim içtimai heyetimiz, 6u gibi 
fırsc-tlardan istifade edHmeslni pek de kabohet saymaz, mônôlı manalı, 
söyleyenler, bulunuyor, fokor servet sahibi önünde herkes susar, ve eği• 
lir •• 

Mektebin tok genh, bir bahçesi vardı.. Şehirde ve ovvoycı bakan 
larc.fı parmaklık!ar ile, tepe tarafı da yOksek ve kalın divarlor ile çevri!
mışh.. Bahçenin geniıliğinc bakılınca, bu divar ve parmaklıkların da hay" 
li masrafı m1.cip olduğu onlaıılırdı .• Talebenin iılediği mektep kapısı ta
rafında büyük bir havuz vf' etrafında büyük ağaçlar vardı .. Fakat Musto· 
fa bu hovuzu;ı, suyu kesilmİJ olacak ki, dolu halini . hiç görmedi .• Zaten 
bahte de bakımsızdı .. A'lcak tabiat ona bakıyor .. Ve ilk bahar da gÜ" 
Zfi'!le~tiriyordu.. Bu müstesnô nıanzaralı bahçeyi, biraz çiçek, biraz da O" 

ğaç ile daha güzel bir hale sokmak, ne mektep müdürünün, ne de muaı
lımlerinin hatırına geliyordu •• Onlar da her sabah ve ak;am koca bir yo• 
kıı~u tırmanmak ve inmek zorüretinde oldukları için, mektep hayatına, an• 
c~k resmi vazifelerinin hududu içinde alôka'onıyorlordı •. 

- Devamı var -

sillerl Bnünde bu snmimt söz]ert,. 
tertemiz nıhnnıın :rılm:ılk bilme· 
}'C<:ek çnbşkanlığma, fcr:ığ:ıline 
yeni bir ~rettir. Bu büyük -..e 
yfiksek mesuliyctini üzerine al• 
dıih yenJ l'azifesindc, ödemek 
me,·kıindc bu!unduğunu söylediği 
"horclnnndan,, cok mühim bir 
kısmını daha ilk adımında öde• 
ıniştir. Bu gidiş. bu tarzda devnm 
cdccesinc göre. hiç şüphe yok· 
lur ki, bizler kendisine knrşı 
borçlu cı1rnc:ığız ve şükr:ınlorımız 
da knrşıhğı ifade edemez olııcıı• 
öız. 

Faknt çalışan bir insıının hu 
kaclnr ameli bir neticeye ulaşmış 
:ısil gnyrc!lcri hepimiz için b ir 
heves k:ıynn~ı olmalıdır. Jfor bi· 
rfmlz hııynlımızrn çağcl:ın çağa u~ 
7:nnan bnsamnldal"ındn hlr kcrr • 
dunıı> kendimizi muhnsebe ctmc.
IJ ve ncf imizden istemeli) iz: 
"bu yaşa geldik. Yet iştirildik, ''C 

hl'r bir jmkiın \•e muvarrakiyef 
safltas: önünde~· horçlarımııı ne 
He ödcyect'ğiz. ??., 

Bu sual, içimh:dcn yapmak, 
meydana getirmek. icin kuv-.;etli 
bir istek nle\·} parl:ıtarnk çalış· 
mak şevkini artırnrnktır. Yeni 
Başvekilimiz Meclis önfinde mi'· 
yonlaN":ı nland:ışın tcmsilt hfi. 
\'İyellne hitnp e-dcrken, bu mil. 
yonlarcn insanın teker teker her 
birine en '\"erim1i ç:ıhşmn meıo• 
dunun nhliikl temt'lini göstermış, 
olıı~or. Onun gibi olmnlh kendi· 
mlzc \'azife bilmeliyiz... MillMe 
olan borcumuzu, fnzlosile ödeye• 
rek, büyük nl::ıcaklı,. mev1\iine 
Yükselmelk bakmnlıyu:, 

HiKMET MUNIR 

Festival bulmacasının halli 
Emln6nU He.lkevlnden: 

Bulmncanrn halledilmiş şekil: 
?;.-ybck ~ Horon - · Bar 
Doğru lınlledenler e.rasında çeki• 

len lrnr'n netlcestnde kazıınanlann 

hedlyelerl ııdreslerino gönderilecek· 
tir. 

SALl Çe.rşa.:mb::ı 

ll A~st<ls 12 Ağu tcu• 
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Durus~ siyase!~~n z i(ıs~ançhk yüzün- [Bugünkü radyo 1 1 

Bül.re .. , ~? .< \. ~.) -- ieni ! den c nayet 7.80 Program ve mcml::-:aat 1 

MIW ', 
Oyanlar· Tflrlılye Cümb rı ·eti 

ZiRAAT B ASI ! urk Bru, ,kılı ŞW•rı S::.:r. ro • ayarı. "7.32 vücudumuzu çalı§tıralım. 
ııun Büvük Millet Medisındt"l~i be. , Sirkecide bir şoför pıçakla· 7.40 Ajana hıı.bcr!erl. 7 55 Senfonik 
,an-ıt:nı Romen gazeteleri neşret• k .. ld"' '"ld.. parçalar. S,20. 8.85 Evlıı saatt. 
n i.)erdir. Bu be~ nnat sru.ı.:.ınti ve nara 0 uru u 12,30 Program ve memleket ııaa.t 
runınıiliğiy1e clcrin bir tesir yap • 1 Evv~lki gece, Sirkecide kıskanç ayan. 12.83 Şarkılar. 12.45 Ajans 

nıı§tır. l ;, yuzünden bir cinnyet işlenmiş- haberleri. ı8.00, 13.30 Ş:ırkı vve tUr. 
Romen umumi efltfırmn bu h " t:r. Katıl Kfızun i5minde birid:r. kUler. 

Ell!>takı duvgulııl'ma ve düşiinccle. ı Bir müddet evvel ı:enç bir ka- ı8.00 Proğram V1! memleket aaat 
rıne terctiman olan Universul g ı- ı c:.nla tanı~.arak se'igmiş, fakat ayarı. 18.03 Radyo salon orkestrası. 
zetes~, ilk ın~ fnsınd:ı neşrettiği ı:onra lcaclmm kendisinden soğu • 18.45 Faaıı heyeti. 19,00 konuşma. 
t-ir cıa.talcrJe S:ıruçc Luun söz e- uu;°;'1mu ve Emin adında bir şoförle 19.15 Fasıl heyotJ programı. 19.30 
rini talı.il ederek ~o.} le diyor. ı c.Ü§Ül' kalktığını gönniı~tür. Memleket saat ayarı ve Xjaruı ha• 

Yeni Tilı k Ea. \ ekilioin sözleri. 1 • .. • • berlerl. 19.45 Serbest 10 dakika. 19. 
furkiyenın harp b~mJanbf'rı tcı• E.vvelkı. ~ı:n . sevgılisı?'~e b'raz 55 Oyun havaları. 20.ı5 Radyo gıı.ze 
kip ettiği cıi-.ıı.szıc tr..ır.wniyb uy . ı rnkıt r;eçı?,.uck ısteyen h.ıızım, o- ı teai. 20.45 Çigan h:ıvaları. 2ı.oo zt. 
gunılur. Türki.} e faal bir bitnraf • 1 nu m:ıhtelıı yerl~rde a~ış, fa. raat takvimi, 21.10 Klt\slk bestekAr
lık si~·:ı..c:etl tatl:>ik etmek maks:ı - k~t ne kadını ne de. rakıbı şof5- lardan parçalar. 21.80 Konu!Jma. 21. 
<!ı.}ledır ki tuı:.:ı •s·Hı.•ı!'ıiit'enne ve 1 ~il bu~mnzmı~tr_r'. Nıhayct gec~ 45 Klılaik TUrk Müziği programı. 22. 
itt faklarm:ı sn,!nknt göstermekte• ... ;:kecıde ro.k:bı ıle k:ı11Jılaşm~ştır. 30 Memleket. saat aya.n, Ajans ha 
ılır. Fıık:ıt di~er t:ırnf~an Turki.} e, 1'.amn, kndr.lın nerede oldugunu ber!erl. ve borsalar. 22.45. 22,50 Ya.. 
lıerhang-i bir tec:ıvUze k:ıvvetle 'sormuş, .~ert cevap alınca :ıral9:. • rmkl progrRm ve kapanı~. 
mulmbcle edebilmC"k i~in ordus~u nnd:ı. mu~3ka.:;a ç1onıştır. Agn I 
mUtema<liyen kuvvetlend'rm kte kavgası k.zışmcıı da Kftzım, bı~a- ,-K--~-·-v--,-P--L-A ___ R_..,.I 
ve bu 'hu:;m t!l biiyfik fed~ka~:ık.. ğını ç~ke=:,-k. E~.lni.n ka lb ne eap- 1 1 

I. 
lnra k:ıtlanmn.kt:ıJır. Türk:ycnin h mış 'e oldiirmuf,tur. l '--•-------·-----E!ı--•---~ 
hiç bir z,ıın'in inhir:lf etmediğ: bu 1 Katil sabaha kani~. y_akalanmış. Sahibi olduğum 22 tonluk Yılmu 
ac·ık \·c s:ı~imi c:jyaset S:ıraçoğJu. 1 tır. ~~cıı.lt, va'ka~·ı. ı:ıkar etmdue motörtlnün 2157 numrolu muayene 
nc. m!l.nc•.i nüfuz vermektedır ı ve ı::o:·ıe dC!llektcdır: §n.hadetnameai zfıyi olduğundan hUk 

B· Uf · - Sirkeciden geçiyordum. Kar. mU yoktur. (40755> 
:.ı n uz TUrk siyasetini tayin 

1 

.. ırta il:i k?d.nla, iki erkek konuşu. Hüse)in GAllp 
etm ş olı:ı'l milli ııuurdan geliyor. TUr y0rdu. Bir aralık knclınlardıLn bi- * • • . 
k .;e bu mjlll şuura d:ıyun:ırak do. rioine ~Ulclüm. Kadın da gUIUyor- Sahibi olduğum 29 tonluk Tayya• 
kunuı.m~~ hnklarını ilan etmi~tir. du. Erkek bunu gördü. Kızdı ve n bahri motörUnUn 1396 numaralı 

Tilrı:ı.renln iki muharip zUmreye b:!.113 gelerek bir tokat attı. Fa. muayene §&hııdetnamepj, .zAYi oldu. 
k~rııı tnm bır dUrUaUUkıe tııtblk et kat ben mukftı..,el• etm"dim ve tı. 

& bit tl k u•; ' .. ğundan hükmU yoktur. (40768) 
l ı:o• ara ı ıtlYaseti, Snraçoğlu· r3mva~·a b'nip evlmc gittim.,. Halil 'Ozuner, 
nun bu !tadar açık ve katı bir il.san- Kdnm h:tkkındeki tahkikat bu- .,.. rı: • 
.a konu§maaını kolııylı:ıştıran a.mıı gün bitirilcre kadliye\'e verilec.Ck- Nülua cüzdanımı üyt ettim. Bu 
lcrdcn b- ~l·.:.ısıdır, Yino Ttlı'k aiyase ı· · 
tınd:?kl bu e;UrUstlilktUr ki, TUrki· ır. 0 lup adresime getirene ikramiye ve• 
ye:un, lngfltcre ile ittifakı muhn!a.. receğim1, aksi takdirde yenl8in! ala• 

za etın sıne rağmen, Almanya ile b!r 
pakt iınzalama~mı mUml:Un kılmış 

Kara borsa fiatları ~~ e~"!:!:!.11 bUkmü olmaya 

tır. Ticaret Vekaletinin emri 
SaraQoğlunun beyanatı bazı §&• üzerine tesbit edildi 

yıaları bir kere daha tekzip etmiş Ticaıet Vektilcti, diln, belediye 

Kalyoncu Kulluğu Topçekenler so
kağı 5 numarada: hya Nko!a.yidla, 

••• 
1935 aeneainde gedikli erba§ oku-

lundan 1937 senesinde Fen tatbikat 

resUvali 
1U2 Atuıtos 

duhuliye yoktuı 
Konanmaayon 
fl§leri piyango 

glşelerlle Festival yapılacak guino. 1 
tarda satılmaktadır. Her tUrıu iu • 
bat Telefon: .23340 

RA ŞI D RIZA 
l'IYATROSO Halide Pttldı> wrabeı 

KÖRDO'ôOM 

Komedi - 3 - Perde 

Yeni Neşriyaı 
.... - - -

FOTO MA.CA.ZlN - Bu salon ve 
sinema. mecmua.ıımın 85 ncl aayıaı 

çıktı. Bu aayıda Sadri ErtemiA bir 
fikir yazısile S~Jlh Zeki Aktayın bir 

§liri, bir Çanakka!.e mo.ceraıı, hiklye. 

genç istidatlar, yeni flllmler ve re -
ınmlerf, da.na. kralı Fred Aater hak• 

kında mammat, aktualite resimler 
\•ardır. 

••• 
"Ttl'RKtYEDE TERZİLİK,, 

İzmir eski terzi mektebi mtiessiıo 

\'e müdürü Şükrü Baysal tarafın

dan memlt"ketim.izde ille defa ola. 

aı.k neşredilen t-ı.ı ıkıymetlı eser, 
terziliğin tf':knik ve idari kısnnla
rm<lan, terzilerimizin ne suretle 
yetiştiklerinden be.taetmckte ve 

Türk beden teşeıkkUUerine uygun 
metottan ba7.l ntimun.eler ve~k

tedir. Okuyucul:ı.rmuz:ı tavsiye e
der.iz. Vilil.yet terziler birliğinde 

ı:atrlmaktadır. v~ her!ıanı;ı blr en'rlka teşebbUsu. iktısat mildilrlüf;rüne telefonla ver
~un faydasızlığını t.sp:ıt etmiııtlr. diği emirde bütün gıda maddelcr!-

Nni~ersul gıızeteai yazısını şöyle 1 ııin bugünkü fiyatları.'llll birer lbj. 
bitiriyor: rcr ve Jrn.rnhorsa fiyatlarile muka-

Şuurıu bir vatnnper\'erllğe dava yescli bir tarzda tcsbit edilerek 
nan ve h <; bir zııman zaat eaerj gös- \'ekiılcte bildirilmesini istem~tir. 
termcn:ıl§ olan bu elyaaete gayri ka. 1ktısat mü<lürlüğü diln öğley~ ka
b111 lnkdr mane,·ı b r kuvvet \'eren dar, tic.::.ret od:ısıyh birlikte ça. 
ııey umumun tasv1b nı kazanmış ol lıc:o.rak fiyatları tesbit etnıiştir. 

okulundan, yukarıda lBınl geçen o. 
kullardan almı~ olduğum Şahadetna· ı 
meleriml zAyt eftim. Yenisini çıkara- Dr. Fabrl CelAI 
tağım(le.n eıık,lııillin hükmü yoktur. Sllltı ve kekeleme lıeda"'8ıt 

Adres: İzmit Harp SJIAJı Ye vaai Her &1lıı 4 ıe O.taloflu No. !J 

talan Komutanlığı Erba~ıığında : •••••-•••~••• 

masıdır. Hazırlanır ha.zırl:m.ma.z eıı·ieks 
FHANSJZ GAZETELER1NtN telefonla vekil.ete bildirilmi§tir. 

NEŞRİYATI Diğ"r t:ıraftan bugiln ticaret 0-

dasrrda biltiln komitelerin ~tira-
Vım 10 (.AA.) - Temps gazc :kile lbir toplant: yap~lamktır. Top

tesi 'J'urkiye Başvekilı Şukrü Sa lantıda piyasanın kontt-olıi jı;j gö. 
rncoglunun Buyti.ıc • ııJet Mecli rliciilccektir. lçtimaa valinin ri. 
sinacki beyanatmı tahlil maksa· yMet etmesi muhtf'meldir. 
dile neşr~tiJği bır ba§makaledc. B1Zl kom'tcler, dün ticaret o-
§Öyle diyor: dasında ihzari nwlıiyette bir top. 

Türlcıyc büyük millet meclisi lnntr ynpmrelardır. _Topl~~ı.da ti
bekledigi gibi, Snracoğlu kabine· en.ret .borsas.ı l'mlımı .::n~ı~! ı~e lt~
sinc ittifal.Ja itimat reyi vermiş· mıse:ı. ve tl~t mudlırlıığU mu. 
tiı·. Yenj bn.~vckil bütün millet mcss;.lı hazrr bulunmuı:lardır. 
VE'ki lednden gördüğü bu müzn· Fatih kazııSJ tapu sicll muha!ızlı 

"'*~ üniveralte hukuk 

Orhan KUrçay 

fakUlteainden 
almııı olduğum 79i6 nolu pasomu gt• 
ylp ettim. Yenisini alacağımdan ea. 
kisinin hUkmU olmadığı i!A.n olunur. 

Hukuk .Faklllt.eaı blriııOf. ııınıt ta 

lebesinden : Recep Burgaz. 
(40746), 

İstanbul Asliye Birincl Ticaret 
.Mahkemeainden: 

Şile limanına. kayttıı 29 rusum to
nilAtoıuk ve Yuıu! Yılmaz kaptanın 
idaresindeki , Yılmaz motoru 3/8/ 
9n t,nrihinde Burga.ı;dan lstanbula, 

18'1'&.N'BUL 8088.ASININ 

10/8/9'2 Foya ti an 

Londra l Bterlln 
Nevyork 100 Dol&r .. 
Cenevre 100 tıvlQre B'r, 
U:adnd 100 Pezeta 
Stokholm 100 laveç Ki', 

Kapantı 

5.22 

132.-
80.70 
ı2,89 

81.16 

Tahvll!t Qzerlne muamele olma. 

mrııtır, 

Kurı.ı.Juı tarihi: 1>18!1. - Serıwıye!ll' 100 000,000 l'llrk u:rall 

ı;>ube ve tıjıım. ııdeıtı. ı~. 
Zira! v<; Ucar1 ıı ·r oevt banka muıımelelcrt. 

Para blrlktlı enlere 2>i,OOO lira ikramiye verlyor. 

en az Mı 'lruı bulunar.lsra eenede 4 deta çekUecek kur'a 
p\Ana göre ıkr-amlye dagıutacakttr. 

4 adet J,000 llrııhll 4.000 lira 100 adet 60 liralık 

4 .. 600 • 2.000 • 120 40 • 
' • t60 • ı.ooo • 160 • zo • 

40 • JOO • 4.000 ,. 

l!,000 ıtıf 
t,800 • 

s,ıOO ' 

DtKKAT: Beaııplarmdakl paralar blr sene lçlnde riO Uradaıı 11 

-::UşmJyeıııere ikramiye ç:ktıgı takdirde % 20 fıızl81lle verUecekt11• 

Kur'alar senede 4 defa., n Mart, 11 Haziran, ıı Eytlll, 
11 BlrincikAnunda çekilecektir, ... ................................... ~ 

AılUham.ı:ıen bedeli 8'l29:ı (Otuz dört t>.n iki yUz doksan be~J urt 
cem'a.ıı 27• (ildytız yetmtı; dl!rt) metre mlk'a.bı S60 ( UçyUz altmIJ) 
metre mik'aL\ı mubtell! eb'at ve miktarlarda Çam veya köknar 
Çıta ve tahta (~l AğWıtoa 1942) Cuma günU saat u~.30) ont>eş tıu 
Ha}'darpqa·.!a Gar blnaaı dahilindeki komisyon tarafından ttapal' 
uautue •tm almac&ktır. 

Bu lfe girm'k ıateytrJertn 21S72 (iki bln be~yUz yetml.ş lki) t1t' 
(orı Uç) kur!!§luk muvakltat teminat, kanunun tayın ettiği vet,°""' 
tekll.f1ertnt muhtevi zarfle.rını ayn! gUn saat (14,80) on dört ot'JZIL 
koruisyon Relııllğlne vermf:'leri lwmdır. 

Bu lfe .ıt ~artnameler komisyondan parasız oıa.ra.k dağıtııaıaıı 
cssr'' 

ıt: *. 
Devlet demiryolları Sıvas cer atelycsi icin tesviyeci ve tornacı c:ıft 

ğından isteklilerin Haydarpeıoda Birinci ve Sirkecide Dokuzuncu lf A 
müdürlüklerin~ mürocactla•ı. (85 

• • • 
15/8/942 tarihinde yUrUrlUğc girmek üzere "Knplı ... a,. 

N~. Ju Zahire tarifesine g!rml§tır. 
Daha. çok bilgi iı;taa~•onlardan alınır. (S:ISl). (6t50). 

*** 10/9/942 tarihinde ::,ıOrUr!Uğc girmek tıare: D. D ;2i4 No. ııı 
yen D. D./241 No. lu kuru tızUm ve o. D.ı2~ No. ıu 1sken1erun • 
l~ e,ya tarl.fe!erl kaldınlmııtır. Kuru UzUm ruı.kllyatı D. D./2t2 tÇ 
feye gtrmı.stır. Haydarpaşa • Sirkeci deniz nuktiYatrna mahsus D· 
5ı2 No, lu tarife değ:,Ur.lmiııtir. 

Daha çak bllgl, iııtı.ııyonlardıın almablıir. (6U9). (8:SSO)'. herc.tten kuvvet alar. k selefinin ğmdan: 
sıyasetinde devam edecektir. Bu Eski Fatı.h Sultan Meh 1 ·ı yeni: 
itimat reyi, Ti.irkiyenin bitaraflık Kazlıçe~e mahallesinin Beylik .. Sa• 
siyase-+_ini tayit etmi'j olan v:ız; .. hllhane .. I\:otra sokağında eski: 12, 
yeti iz::ı.h maksadile Saracoğlu 13, 14, ıs, s, 14. yeni: 7, 12, 14, ıs, 
tarafınd:ı.n \'Crilen izahatın kayıt 11 5 kapı No:!u 6 p:ırça. arsanın ta.· 
sız ve ~atı;:ız tnsvib edildiğini ğöı: .. puda kayıtları oımıı.dığmd:ın senet 
termcktcdir. Türk hükumeti s.z • taaarrufat hııkkındakl hUkUm .. 
'Or ... isinin izahtaı, şimdiye kadar ler dairesinde hancı Mehmed verese· 
yapılan bir ~ok beyanata rağmen leri namlarına. yeniden ve jnUkalen 
beynelmilel matbuatta mUnakaşa tesçll edilmek Ozere 25/8/il42 tarlbl,n 
mevzuu olan b:r dt•rumu tamam;. de mıı.hııllinde tahkikat icra kılına 
le nvdıTJlatm15 bulunuyor. eağmdnn bu arsalarda bir hak ve 

gelmekte ilten 6/8J942 taıihlnde Po. ~...,o;a;.,.."At..,,,.,_~ ~ t'/ 
dim~ ile Karaburun al'&8lllda geçir. ~~ o o K 1 o B ~ , __________________________ ,._ ..... 

diği deniz kazamıa ald nporun alın· ~~ HAFIZ CEMAJ.; 

Türkiycnin harbin sonuna Jrn
dar muhafaza etmek istediği bitn 
rafbk. silahlı bir bitaraflıktır. 

alfıka.sı bulunanla.rm lsbntı belgeleri 
ellerinde bulunduğu halde bu mUd. 
det zarfında, Fatih Tnpu sıcmi mu• 
hafızlığına müracaat etmeleri veya 

Böyl::? bir bitaraflık en büyük, hul mezkur günde tahkjkat mahallin 
tayakkuzu icab ettirir. Bu d~ 1 de bulunmaıar.. n.ksl takdirde bu hu
va7. if' ini hrr z ... man yapmnğaj susta idaremize kar§ı vakt olacıık I· 
mUHedir Türklerin kanaatircc ttrn::lnrm kabul edllmiYeccği ll!ıı o 
Türlı:"ve sadece pasif bir bitr..raf- lunur.( 40i5ı). 
lıkln i l~itbalini koruyamaz. --------.------

·Bir sandrt<: limonda t 7'; lira 

kar 

1talyada.n geti'."dilderi ve ı::.ındı- \ 
ğı 23 ı:r:ı:·::ı. nıı. lolan iki vagon 
llmo"l.U.".l s=.nrlıf;"ml 40 lir:ıya satan 
bir fit'r.la cfumü m!'c:hut halinde 
;-nk::.lanm:::trr. ---Kazalardaki ekmek karnele· 

ri toplanıyor 

===, 
VAKiT· 

t;azetede eıka" bll*.,.J.!KI •t 

reırtmlerln bukuktı mah!v.zdU1 
AB()NIC l°AR~ 

Memleket Memlek•t 
ıçınde dışaı

0

da 
"yt tJc Yô 13(1 Ilı. 
8 aytıB tOO 4%6 • 
11 ayh~ n:ı ıtıo • 
ı v'lllr\f ~00 1 MO • 
rar11ed"D Bli.lk&.D BtrUg1 Lçtn 

~yds otU% r.uruı, cın,wnr. Poeta 
Yeni rn?..hsul :i :J...< ~ ed~lf'!ı' ;; 

1 
ın oıru~nl! ~rtııiyen YeTlere aydıı 

vetmJo t:le$er kurtıe za.mmedlllT • 
.. ıızalnrd3.ki gri renk ekmelc kart Atınne ltavdmı b!ld'ren meııtuı: 
arının halkt:ın top1 ınrn~· ıı:ııı c- •e tel1:'raJ Ocreµnt atxıoe ~ruı 
ınır verı1ıni!'l;.ır. orn posta veYS banka ile yoBamıı 

Ucretim idare k~nın Oıerıne ahı 
Taşradan ~h.'imi":e gı:'tirilen gri f'ftrlrl\'entn IJeı 008ın mt-rkl"T.lnıt• 

ren.'kli c_lurrk l:'l ~üırınm yekfinu ~· AJiJl•a o.oone yontıı. 
l5 bıni bulmu<;t\ ... t\drrı de~i,tlrme IJcret! 2:1 Kre 

--o--- U..AN UCRl!:TJ,EKJ 

B d b• ncAret Ullnlarmm ııantım • •· 
c en ter ıyc.:.İ öğretmenle· tın sondnrı ltlbaren ua.o saytaıa· 

ri kurnu açıidı nnd:ı •O. u .. ıı:ıyrıııarda 60 lnl"lf. 
dördllt:ıcll 'J8 vtada ı: ikinci •e 

Maarif \•ekilH;;inin lise ve ortn tıcııncııde 2. tllrtncıcıe •; başlılı 
~ul bed~:ı terb;ye i ö<Tctmı·.2leri vem k~mece o Uradn. 

h BU,ı.1lk; ::ok devamlı ır.ıı:eu, 
ıci'l'.l ı>.zJr\adıJı t k:im ıl kursu renkli uıuı verenlere ayn !lyn m· 
lün 3~ nııoıtır. Kuma J 07 bğret- atnneıer ynrıııır. ttesın.ı UAnJarm 
nen iHimk etm ~teılir. Kurs ted· 1a.nUm tı:ıtın -.O lr.ıru.ştur. 
lisatını t''livcra:ten n 'e Gazi Ter.. ne-an MabJy~ Olouyaa 
~ıye enst\tüsün.ü!l tedris ~lem· r. 1 Ku~w. 04.lllaı Bir o,ra .:ıu: Uo oe.ııun !50. ft<: 
ıa.n idaN! c1,.C(:l{tlr. Bir a~ devam , aet1181 M, dllrt defaın 10 "" cm 
edecek o'.:n ~·!-'.11lıı 1ar<iıııı ronra 1 1 fam ıso ıruru.ştur. 
~enle. .. c lisn.~lar venloeektir. -------------

maeı, metk<lr motor kaptanı Yusuf ~ . 
Yılmaz tarafmdan latıda ile lstenl!- J~~ " LOKMAN HEK iM,, ~~ : 
mckle motor ·.a bununla allkalt ve ı ~~ OA.Bll..JTE MUTEllASSISJ ~~' 
bu işden zararlı herkesin raporun & ~ 1 
lmaeağı 12/8/942 Çartamba gUnU aa· l IMvanyolo UM r"-1 
at 10 da mahkemede hazır bulunabl. , ~ mnAVPCP ~tlert: 't,6.8.hl : !2398 ~ ! 

ıı, .. -.. ... --. ... -.. .. --. .. --.--.. ... -.. .... -.. .... -.. .... -.. ..... -.. .. ıı 
leceğ!. na.n oınnur. ( 40745). ,., ... ._. .. ._ .. _.. ... ._ .. ,_ .. .__ ......................... ._ ... , 

lslanbul Deniz Komulanhğından: · 
Deniz liıeıi ve deniz ıe dikli okuluna gınne tartları 

Denj.Z 1!5tıti: N 
1 - Deniz lleesinın börinei ıımıfına glrmeğe istekli okurlardan 

le kM6n1ar a1macaktır. 
A - Lise birinci ımu:fta ikmale kalanlar deniz liseıri btrlnej smıfma 
B - Orta oku~ son aıı:ııfmda iltmıı.le kalanlardan deni:& il.sesi birinci 

eımlına talip olanlar ikmııi imtihanlarını wrdlkletj takdirde almmak 
Uz~re kayıt yapılacaktır. 

C - lMc blr!ncl mut:na Ya§ haddi 15 • 18 dir. Altı a1 kUçUk olan. 
!ar kabul edilir. 

Deniz geı!ikll okulıı: 
2 - Deniz gedjkli o:rnulunun her Uç sınıfına orta okulda lkma.•.e ka 

lanla.r almıı.c.::.ktır. 

A - Bult!llduklan smıflann muadili olan gedikli okulu aınıflanna 

kayit edHec~klerdir. • 
B - Gedıkli o\ıulull!\ giriş, yaş haddi, blrlncl amıfa 12 - 17, ikin«i J 

sınıfa, 13 - :ıs, UçtmcU sınıfa 14 - ı9, yaşıarında olanlar kabul edllecek-
lerd;i.T. 1 

a - lstaııbul ve Ci,verwda. bulunanlar • tetanbul deniz komut,:ııilığı· 
na, latanbul hanclnde bulunanlar mensup olduktan askerlik §~beterine 
mUracıı.atları 

4 - Kııyit milddeti 20 Ağustoe 942 ak§amma kadardır. (8608). 

ı . .. .. .. .. .. d ~,µ' . 
~ · nhısar1ar U. Mudurlugu~ e~: :- .. ~ 

Adet 
1 

Cinııl 

6 1ııhjlt bir harld St.andard 
telefon santtıt1ı tesl:ıııtllc beraber. 

marka otomatik Dekllln§ör 

l Volt ve An.permetre i1e mUcehhn '24 vo:t içi,n kuru redres!lr 
teııısalilc bcl'aber. 

2 Standard marka otomat.ık tiıl~fJ:l m ı'dnest dllğmc ııe. 
Yukarıda m:ık;nelor:n P.T.T. nlzamatl m:ıctbince montaj tesls:ıt 

mıı zemeslle t:ıcrahcr ve 6 zlllln tesisalı. 
ı - ldıl'·erx;jz ihtiyacı için yukarıda yıı.zılı tele!on santralı ve te 

!crrtiatlle, montn.f,. işi aç•'< eksiltme uaulil" ihale edilecektir. 
2 - Mu~ammen bcdeil 1012 llra, %7.ti nıuva.l<kat tcnılnat.ı 76 liradır. 
3 - Eksiltme ıs. 8. 942 Sali gUrıU enıı_t 10.SO de Knkata~ta Levazlm 

şQ°beı;t."ldeki Mcr;.ı;ez Alım komisyo:lundll · ap:bcaktır. 
4 - ls~ltMcrln ekEillme için tay.n olunıı.n ı;Un ve &atta %7.5 gll. 

Nnllle oaruııe birlikte mczkCır komısyona mUracaatl!\n i 1An olunur. 
(861'). 

BOfeci Aranıyor 
Samhm eaat 10 ondan gece u.at bire kadar en az 1,000 1c1,ınLD ff~ 
cek ve içeceklerini ı&mlo edecek bir büfed aranıyor. Her gUıı ~,,,.. 

ldarehan051ne mUracaat. 

HESAPLAR! 
% lklncıte,rtn 

Kefldeslne l\yrı. ı rı 

lkramlyeıer 

l adet 1000 liralık 
1 .. 000 .. 
2 .. 2()0 

14 .. 100 
10 50 .. 
40 • 
60 

25 
10 

S.\l!tBJ : ASIM US 

Umum! Ne,Tt,.atı letare eanı 

Hasıldığı yer: VAKt"l MA1BıV''1 

Rell'/c Ahmd S~nofl 


