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3 CUMA 
DL: !5 • SA.YI: 8'7!19 

K İdare evi: Ankara C. Valut Yurda 
1 . _ UfUŞ Telefon: !dan (2'810), Yam OHU) 
L felg: latubul Valat...Poeta kut1Jn: .e 
-

'Ilı... 

~ ll1W Şef hmet lnöatı DO Karaltım;p •·k-tıllslDI pklp edl)"or. lianlarmda Batvekll, 
Parti Oeael Sekreteri ft lfWlt ...... .-ıe;,ormı 

Dil KURULTAYINDA DQNKO MÜZAKERELER 
inönü'nün 
Cevabı 

...........::--------~~--
~ava rinde 
4 Halyan kruvazörü 
~n tayyareleri tara. 

hadan hasara uiratıldı 

ROMA 
~ tn~Uzlerin, 1 kravulr 

--.., 10 tieaNt ıemi9i DJ'· 
'-ttikıeri hikUrilİJOI' 

Reisicümlıurumuz Dil 
emek,ilerine baıarılar aiıedi 

Ticaret Vekili 
bugun şehrimize 

geliyor 

Manşta 
Bir saat sUren 
topçu dUellosu 

VAKiT Gezmtıs ı Kuponu Na . .ao 
llenllldll - uqiD pı'OSl'alDb .... Uelu 

ltllrü eımü lat17onum. '8 lmpoDa lre.lp -.k. 
laJ'IDU,. 

13 O _ A Q uı ~tos 
'~ a f e r ö fi ç n nı 
BDtDn Yurdda ve meçhul asker 
lbidesinde yapılacak merasim 

Numan MenemencioQlu 
Hariciye Vekili oldu 

Anlara, 13 ( A.A) - Is. 
tanbul mebusu Numan Me. 
nemencioğlu'nun 1-!mciye 
V ekilliiine tayini yübek 
.tasdike iktiran elmittir. 

••• 
~ 11 (Valat :ambalıılrbldell)

Yenl :eartcı,. VeklllmJ.s Numan Ke. 
nemenclotıu ~ 19nı 'YuUeaiDe 
ıtıaıla.mit. mak&mmda tebrlkleli kL 
IMı etmiftlr. 

V APr: Btlt1bl mealek lla,atmda 
Jıwıdi.llne tevdl edilen ft&tfe ve nya• 
.ı d&T&lard& )'US &tartıcı bir bqan · 

tıe muw.ttakl1eU- a••a• laJm•t. 
n ...-.ıı Jlremadollıma teklk 
..sez." 1ıqanJar diler. 

Pavli adasında bir 
Tersane kuruyoruz 

~nlrara, IS IVmıf mvlla&frinclenJ - MOnakalat Vekaleti PcMI aclat1 
&derinde inıoıı coktanberi mutasavver tersane itini tahakkuk ettlnnek 

• maksadiyle tedbirler atınaktackr. Bu mıntakada her türlü istimlôk ""'°' 

TUrk tarafsızhğı 
ve 

Saracoğ1u 
• 

~il (AA.) - TMt;t9 ....,.._ 
kl1l ,a1a11 8&racolla'mm BJıl. Kec
ıtıdndelcl beyanatı haklmlda TaJml9 
Psetm dl7or' 1d: 

&lw __ , ..... 

wph'a Plııo ....,.. ...... .. ...... ....... -........ ,. .. ,...... 

Ba knman•laftltk meyclan ma. 
h:uebeo;inin 20 ncj '.Vrld ıintimtl 
dolayrsiy'e 80 Afwıt~ Dumh&. 
pmard~ MeçhUI Asker •bldetlia
de yapılAe:ık 1De1'a~im pro1. 
ramı. 

1 - Maraaim Dumluptnarda 
30 afustos güna saat ı ı ,SO da ,...,. 
pılacaittır. Merasim iıniri Aty-ıfl• 
tla a.akerliis. mtntalts. kc>mutanıchr., 

2 - O giln, meraehn ba,lama. 
1 dan evvel. MeçhtU Asker i.bidell· 
, ne, Bilyilk Mil:Let Meclisi, Be.pe. 
1 kllet. veWetler. ordu ve ctlmh-. 
1 riyet halt putlsi, beden terblJ'eat 

1 
g~l dir:'ttörlUffl, Kmlay, 1"ldE 
hava kurumu, Çocuk F.Pirgem~ h-

l 
rmnu, ordu harp ma16lleri, tıeblt

r ni>1·nnıı [:fJ P. Sü 5 del 

Göbels'in 
mühim bir 
makalesi 

Almanya 
intikam 

için değil zafer 
için harbediyor 

._ ...... 11 (AA.) - Amerl
-~rdulan hava kuvvetlerine 
~ ~ .. p alır bomba uçaldıtn pilot-
~ Pw.rteııi aqamı gUıı 
L...__-.._ YunaniBtanm Navarin 
-.._ bir akın yaparak burada 
"""-. (Dev.= mı Sa. !. Bü. 6 da) 

Ti~ Ve1dli doktor Rehcet 
lTı buıJO,n aehrJımise plecektir. 
Vekile arze<Blmek bere taeirler, 
tir apcll' ı..mt&m111cdJr. ı\. 

B.K. KeollaiDID 19111 ll--.U Dr
pıam•n 80ll derece amlad olda., ttp. 
be$ 8ancol1u biten memlabtte 
•vllmJI oJöpdaD tlariel ft dlıldlt 

Lon4ro, 18 (.A.A. - Çartam-
bayı Peqemıtıeye baiJayan eece·..--~(Iw._ .... ·am_, s_a_!._s_a_. 6_t1a_> _________ _ 

v.-<~,..ı:ı: ibda •addalarl 1 Kolmuk'un 

9 &KIT Gezintisi biletleri yann verillyo B1at1an dlf IJO• merke:zi . 
Pirinç toptan 95, zeytinyağı z a P t e d ı I d ı 

123,5 kuruştan satlldı 
Alman eıon kararlar netlceaincle 

nohut, belr.elye, fa8ulye, patat~ 
f"IY'Ltlan ..._ğe başlamqtrr. 

DUn, boreada bilyllk bir parti 
JIC)'tinyajı ea.tilmlttır. Toptan fi
yat 123,lS kunıttuır. Bir firma dUn 

1 
piyasaya, ld1caı ~ lrunıftan 290 

çuval ~ çıka.ımJftır. 
BugUn peyııircler komitesi, tf. 

caret odum.da bir toplantı yapa. 
rak fiyatle.n telbit ed~cekttr. 
HOKOKET1N ALDIGI KARARLAR 

AnJran, ıs (Valat muhabirin. 
(Devanu Sa, !, Sü. ! de) 

Haur denizine 200 
kilometre lcaldı 

TUAPSE ve 
ANAPA 

Araımdaki pl&Jlarda 

· AT YARIŞLARI ·-i•erie~~!*'dlmd 
Mevsimin en buyuk ikramiyeli koşusu .• ~~!~!!"~~ ~:~= 

Yalld rWWee lldl9ll ......_ a1u JleNlll Bala.I ,....... ._,,. ııa 1ılr pnap nnumuzdeki pazar ya nllacak :e:ı:::.:~ m:~ı::m~':.vwt?ert 
... ....... ~ u....ı. tertap ettlll 1ı1J1k pdatl il A19f;e9 'Pwr lillll JlollllllOlala fil 1' Katkuya çevruiude dll§mam 
...... ,......., 0-lıakhlda ID8lllur Jlldhr'ba koram w ldltldlDte ~· na...aaer, 1Q'nea Oh edlleeelE ...L Mevsimin :ılt:ncr hafta k0tulan hudilraptır. İngiliz atlan koşusu re atml§lardır. O..u ne muıYa81Llatl 
,.__!"_ıbll 1ı1r ftllllda llanbt edeeelder, 1ı8ttbl .stlll ~ _.... pcıe ~ da mellt,ap bnümtlzddti Pazar Veliefendide da hayli ent~resanchr. kea,len bir bolfevik ırupu 1ok 
~...._.__ .. • -. lııalaJlwktn'. a.tatlde .,,_ lılrVok .tlıprkleıle 1mrp•••'Nnılı w .....ıa • yapıılacsk. Bu puar koşulara yine Koşular haklondaki tahminimi. mıştir. Mantç pmalinde eenar 

....... lld ~· fazla at kaydedilmiftir. GllnilD en zi kmacıa verelim: de kunetıert ~tıe dofuya dalftı 
.._ ...._ ptbw~. 1911 .-.tlıe ftl'll8I lıılltD 111 11m91a IRtNlr ılıW 111de.._ na,..-, JMlll calibi dikb.t k02111an ikili logilm Biriael U,.~ leri Ml'ekeı,. devam ederek 

iti..._ Valm Jl\tap ımamu1a wırUecıektlr , • . • taytan a.ramndald İstanbul un en Programda gördUttlnDz gibi 5 araztıılntn mernzı Ellatayı • 
'"41111._ ... _____________ ıım ___________ .._ 1:.ityü:k lrrlmiyeli koşU9'1 ift, tlç ya hayvan yurlım!ftrr. Burada yine i dır. 

1mdeld araı> wclan arum.d-3ki (Detxllltt Sa. s. Bf1. 1 de). 



,, _....,.._,. 

ncrlin, 13 (..\, \,) - D N. B. 
1 :ldıriyor 

A..,·iJl>.~, 13 (A, .) - Döra \~- l 1nönU, k'!ni:l, Sa~çc;ğ u,, Yiıcel Nazır doktor Göb .. Js, hıft;nhk 
u Dil Kurul <>;;-uıın ikinci ser.el ve Es~r.clal, Ru .. ,.n E zcf l!nay- 'D ıs Ra)'h,, mecmu :nda "hı..v
top."ntısı bu;;U n.!l:ıat ]I) d ı Milli dın&ın r-~lcn telgıcaf.:.r.c kurul- ' "ttl<rin t.ı.hric!i., lır Jrkh bır yazı 
Şef Cilmhurrc imiz lnonünun yük tayı lmtlnrnnk !lz-.:re İstanbul :ini- ı cHr<.'.:tmi~tir. 
sek huzu'rhn He Arık:ırn Dıl, •rn- \'ers tesi ile tarih ve Ct)ğıafya ku Doktoı r;r.•,e's t-u yan"ında Al
rih, Co h-nfra fal:ü 1 teı;inin konfe- ı umlarmd~n gelen tclgrnflıır o 1 r.ıan ttr.tteji~i ile İng Iiz St'"ateji
r ns en ->nur.da ~ar lnuştır kunmu<ı, vilfıyctl'!rdcn, kazı tar • si arasndaki prensi.p değişikliğini 

To'>'ı.ntıva n.sb:ı."l'<an fıemııettin elan, bele.tiye ve parti rc'.sledn • lıe!irtmekte ve c:öyle demektedir: 
C.1 i.h:tlt.Py bn"'c:ı.•ılık ediyor ve kfı- den gelen yüzlerce tclgırafm lis- ''Alınan stratejisinin ~nriz vns-
tıp ile Ya:o:.r~·ni rle Necmettin .6:ı. te'>i de lrnrultw:ı bildirilmiı>tiT. fı, dııima bir tek "büyük pılıin,. dır 
!ı ·r Sı!:ı., v~ Fnik Unnt g;,riiror- Bun..: r ·ı cıonı a rnporlann milzn. \"e bu pilılnın tatbllıi lizerintfc, i· 
rnrdı F'urult":>"ITI ilk t plnnd:ğı kcrcc;ıne ~ecild. (Lenguistlk eti- kirıcı clerece,le 1 ft.d.i ::!er ne ı:ndar 
riı11, Tilrk 011 Kurumu genel ttck· molo;i) llıs:ı.t filo'cji komrnyonla- can sıkıcı o'urlnrea olcıunlar, h .ç 
ı eter :ii tnrnfın hın c'iMh•ırre si - n rar'lr?r· ı okundu. fü.Mse 'l·l" İ3 : 1 ir Z'l.llltı.n t.:: .. ir ic~ etmczlc:-. ın. 
mizc. BJv ı•< M'l't't Me"li~i reiı:i - temcrli.indc:ı b~ı raporl:ır reye !con giHzlcr i c bunun tam aksi tnrz. 
ne, [' \' ' 'e. ~h'.lrif '\'ekil ne, c!u. k b :ı l edildi. l 

1 ~ d dn h~rc!~et crlcrl r. n"il z!cr, ne 
p r-i ~"'ll"l s !tr .. t,.rinc ,.e bunlıır- tanbul op etmenlerin en H!ly rede b!r irr:'~ '1 ,.. ırı. ı e 0 .. 1 

:ı 
c ın O"" ı:j k:.ını'tııvlarda ve liıl rcttiı• 1 h::ı.n, İ~ir ö·retmeıılerin-

lıarekc c g~rftrler ,.c I:.•ı 'lızdeı de 
' t~1urıda :il't ~k ödev al'T!" "r ~c•t &ıv-uı KcvreT Acalar ğ hiç bir 'c!"fic a ':_;; bıvvcı1cri i 

J d 'arnı te'ırrafhr çekılmiŞti rctmcn Al-di T-:?vfık bazı mel!ele· tnh"lt cdemez·cr Ye chemmiyct'i 
R ıl· m CP\',m olar k .H 1 i ~ef Icr hnkk:nda temcnni!t"rde bulun. bit ~~fer kazn.r"l"'atlar. Me. Ci?, 

d~' r. 

1-tinaislanda 
41) 1 . . . . dü 3 il o \J ~usı oı uı 

kr şi yaralandı 
.Londr '· IJ (A.A.) - Y<ınl Dc!hl 

radyo ııö•cUailnc göre, llomb:ıyda 

d • t gfl:ıJU t kar a~nlıklar eıraııında 

t:ı .ı,ı öln:ll• \C takrıbcın 300 kişi 
) o.ra. nın • ır. 
nom~ ~. ı (A.A) - HayClarAbAd 
\ı i 01lı1Unde Scc\mdct'Ab~t.'d.ı po 
l kUV\ tıerl tQ9 atan l!alkı dağit • 
mak iç n ağ!Atıcı gnz kullanmağa 

mecb ır olmuştur. üç po.la memuru 
hrrp 1 ıun~tır. 

Amrao'd'de 40 k~I tevkif cdilnıl§. 
tır. 

LUknov•da serecriler Uç posta bi
nasına. hU.::.ıın ctmlıılerdlr. B ıtUn 
mUs!Um:ın aUk t~nıo.rı hemen heme.ı 
tama.men açıktır. 

Merk zl Madraa'da Tcnal11de çar • 
ı:am b& gUnU dilrt k!§l ölmU;i ve halk 
tara!•ndan dcmiryoiu garına ateş ve. 
rilmek i8ltnirken poll.a tarafından &

çılaiı atqle 10 k!ei yaralruımıııt.ır. 

••• 
Londra, 13 (A.A) - DaUy Herald 

gauteırt yazıyor: 

İfl:l p:nt.lsi, Hint kongre parti81 
lldcrl rtnın tevkıti lle doğan vaziye. 
tl tetkik etml§ ve hUk~metln aldığı 

kararın ı~utnlu ft mecbutı :tnahi • 
yette olduğu haklunde. sarih bir ne
ticeye "o.rmııtır, Bu karar İngiltere. 
de Hlndlııtnnın latıklll lehinde te§eb. 
bUs edilen bUtlln gayretleri destelde. 
m~ bir partinin kararıdır. 

At yarıııan 
( Daslarofz 1 irıcl saı•/arl ı) 

Suat K mo~a.n e«ur;9i eanelltlır. 
t 1 inci ko~o : 
lki ya.5mdn · :tngiliz Uıylanna 

malınu3, ıbu ko'Ul a alu tny igti· 
mk cdeoek.tir. Burada ihJ.ç ,;üphe 
~ok ki ydt naza"1a P~ns Hali
min Hilmcytmu göze ~akta • 
dı:. Fakat y:ııl':ın )0n~ın11r koj!u pis
tıni bir hayli ağırlaştmnll}tır. HU
mnyuna diğer taylatdan Pulat, 
Destegül ve lkendiS!inden 9,5 kik> 
nolowı taftync:ı.lt olan Nil Uf er ele· 
tt-hli!teli nkiplerdir. En fada ga. 
ltbiyet ihtimali Hömayunla Feh· 
mi Sims:ıro~lunun Pula.undadır. 
Nililferden de bir ü-pris beklene
bilir. 
~nelik•: 
Üç yaşmdn Arap taylan a.rnmn. 

daki bu kQtJuytı. dokuz tay yazıl • 
lnlfttr. Burada L N.lsuun aldıft 75 
J<Ho ile koşmryncağt::ıı tahmin e
<ie-ıiz. Diğer tnylıtra gelince, ka
tı olar.ı!k. bir ACY söylenemez. Aro
iba Hrzı:r &, :ıdlo il.e ağır pistte ne 
yapabilir? En ınilhim mklbi Da
hi 57 ikilo taşım!lktadrr. Fa.kat biı
ee di~er !hafif eık1et t~ıyacak 
taylardan 'he.rhnnst,lbirlnin bu ko
~u.ru r:ı.hatçn kazruunll.!!1 lamndır. 
Bakalmı .şans h:ıngi taya yar ola-
N.k? 

Dördllncli ko,a: 
Dört ve daha yuke.n y&ştnki a. 

rap :ı.tla.rınn mah.5us ohm bu ko
~ya. altı hayva.ıı girmektedir. Bu
ra<la vbe en b~ta kazanması ih
tim" 'i ola.n atlar Tuna Te Sava-
ôrr. 

JJeıjinei i<oqa: 
ltc: ve dn.ha yukan yaştaki ln

r-ffz atlarına mahınıs olan bu ko... 
ııuya yedi. a.t girınektcdi.r. Acaba 
jki hn.ftadı:r Ro:m!uısI ma~fıp eden 
Ö.zdemir yine kazanacak mn.hr? 
Bu haftn yine baştA. geleceği zan. 
nedil .. n 'bu atı:n ümit ıcch'bniyen bir 
rakib t:>..ra.fln da.n mağiöp ec1ilme 
f:-1 ~ ~ unk tir ihtimal <1eğil
·1ir. Fil.kat oe olurm olsun galibi
yeti bu ağır pistte genç ratipJ eri
r.e ~ yine nd~l~ daha 
olgun ve d!t.ha. mukavim olan bil
~ Jk rı ti a..>-d l\ n cbcltlell" .efı: ıhı m dJT. 

Bu 
0

h!Ut:ı mll.,.cıttl\'JC bahisler şu 
<'kilde tesbit ediJmi!)tlr: 
Cfte !ıtLMo!Te'!': !--3: ~ inci 

<' ':ır tlzerind~r. 
fkili balı~ler. !, 3, 5 inci ~u
r tı.nrindedlr. 
(Li5t~4 Uncü ıa>;fa.mıacladıl'\ 

İng-Jiz'er, Ortn r :ı ·.ı \C Avt"Jp3 Kurum geııeı s kreteri lbrahim 
N •cmı Dilmen ileri aUrUlcn mcaeıeıe. ~ııhesini tut.T!':ık iı-in uzni< f:nrk1 

cwcldt•n fed· edebil rlercli Yn • 
lıut cln hu:mn :ık .. inl ynpnbiJirler· 
di. 1n"'i1iılcr, hava l•M bini ro A1-
tl'anya tl~cr'-ıdc ) n'nıt du .;ıima.l 
Afrikasıııtln tcp1ıyabilirlerdi. HnL 
l,nl:i her iki ~·erde l)ı'ile-ı hare. 
kete geçince, kU\'\'etlc i bunn k<l
fı gt'lmcm: 1tt~dlr. 

re ayrı ayrı cevap vermiş, bundan 
sonra BJZ alnn snylnv Süreyya ör _ 
gcevrı-n, lmrı.:.m•m çnlrşmıılnrıyıc ıll;'I 
ve sevgi duyduğunu, yalnız genizden 
gclrn tn) B inin bnşlta seslere ben
zemeyip TUrk konu§ma djllnln blrıç 

• ıra. 81 oıdıı1Jım. ve bunun g6 teorll
reesi lAz m gcl:Ii~lni bayan Acalar da 
ellerindeki gramer erde birle§tk keli 
melerın naa ı yazılacağını gösteren 
bir kalcı bulunm!ldı ını söı·lcıllkr. 

Genel ackr t r tel>rıır s!Sz alarak 
halk dilinde grnJzd n • n • sesi var
sa da veh rlerde ve tahsıl glSrmUılcr 
e.raaınde. bunun gittlltçe baya.n_ sese 
ı;cvrlldl~lnı \C nıca nln olıunııı ve 
)'azmn analı.tarı old ı una göı böyle 
bir ııeEln 1 :ırellnl içine alma!!ı llulım 
gelınly c ini ve mll t'kk<!p kcllmele. 
tin ımıllııı hıtkkın1a lm11 ldnvuzun.. 
da knlde göst<ırlldlğln\ s!Sylcdl. Ba:;
ka sUz n•an olmndtğlnclan gramer sen 
taka komisyonunun raporu da reye 
ltonularak l:a bul edildi. 

Bundan eonra t rtm komisyonunun 
raponı okundu. Elmat enııtıtfüerı u. 
mum! lttıtlbi B. Atl Kcm:ıl Yct!tJ!'tlu, 
İstanbul Universıtesl rektörU ~mil 

Bllseı. dll, tarih, coğrafya !nkUltes! 
dekanı Şevket Mlz Kansu bacında 

bulundukları mUcascselelin terlmle • 
rin TUrkçclc§tfrllme:-1 yolundaki ça. 
ıı,malarrnı anlattılar. 

l\1Unakalt'ıt vekilliği denlz ta~ıt dıı. 
jresl bagkant Zeki GUder hazırlanan 
deniz teknik terimleri terccmesl hak 
kında. izahlarda bulundu. Profesör 
Kemal ~no.p, profealır Zekl Zcron, 
profesıır Kft.zım 1~mo.ll GUrknn pro_ 
fes6r hınaıı Hakkı Bcltacıoğıu, te
rimler ve dll devrimi ü~rlnde heye. 
canlı hitabelerde bulundular, 

Bunıardn.n sonra tertm raporu da 
reye konup kabul dllmi~ ve yarın 

Mat ıo da toplıınılm k llzcre kbnue. 
malara acın verllmtı:Lir. 

Gıda mad~eıerı 
(nC1 fnrnfı t 

den) -· Tice.ret veltılled •:\•ifil 

~erbf:st bır:ı.lulnn Jlyecek ıntıd(le
leri hakkında valiliklere bir emir 
göm:tcnniştir. Bu emre göre pirlnı;, 
t.ul".:Ur, tıe..deyağı, 'beyuz ııcynir, 
b"er. tulum ~vni:i, )'OM, tere
ynğı, kuru fn ulyc, no'ıut, ~crcı
mek. b:ık1a vc'3.irc için mahnlli 
fiyat rnurclrnbc komisyonlarınca 
t<-6blt edilmig bulunan toptan ve 
ptr:ılttnde M::C...-nl ~tıış f ~ tları 
k..'\ldırtl.mn'ktndrr. Satıııılarr ve 'fi
yntlan 9Crbest bır:ıltıl:ın bu mnd
deltıin fi\'atl armda bir yfikecli:ı 
~rlllllrse belediyelerce 'ihti\t.'.ir nok 
tnsmd:ın tMtibat'l. ll'el:'!Ueccktir. Bu 

·gibi madd..-lcrln fiyatl'.ırı. mnlı::\l'i 
ııi)'HMlardıı. rekabet C't!l.SI llı?crlne 
ve t>erbestçc ~ke\n.•Un cdere~ıne 
göre ibı.ı fiyatlarda ihtikar ohı11 
olml\dığı nncın!t mahalli fiyatlar U
Zt>line •aprlncak nomınl kı\r um
lannd:ın sonrn meydana. gelecek 
muhik catı~ fiy:ıtma !!'Öre t~·i.n o
hın:ıca.ktrr. D:.ıhn önce tesbit otu
ll{ln fryatlan geçmemek l\%erc zey 
tiny:!ğı, snbun &ıt.r."!1 da scıbcst 
l,n-aJahnL'.JtrT. 

Objektif dil ilncn hi~ bir l"lU<sn
Jıit ~ ı..nu i~l:fır e k:ncz !ti halen 
I·arbin mt • d ·~r.ıtı ~~rk ccplıc::.ı
ııin muha .. ~ r"'yd:mlarınC:o. ta • 
c.. V) ün t'Y' emeı.t,.c'.ir. Ş.,rk cco'ıe • 

ıde kP..z:ırı:ın ıı .. r y~rdc knı·ı.na. 
c.·,ktır. Bur.dan tco1:ıyı ıpı cihet sa. 
r !.tir ki Alınr.n~n, hc<kfl-:r.nc var
ınak i"il\, baz..-ın b'l' a ~erlerde: J;:. 
tırnp verici yn.ahr pnlmeınn da 
ol~a 1 .itün kuvvctk,.ini tıarl<ta t"P 
!, mrR bulunuyor. Çunkü bu :ztırap 
\"eı ic! yar.ı 'nr, dlic:mancla açılan 
~ nral:ı.1• gibi k ti mahiyetli detiil· 
ıu ... 
Şurn.smr kayc.a dahi ihfürç )Ok 

tur k.i ~1r:.ttnn b r knç biu uçak 
geri :ılm:ık ve bu ucaklarla İngil
tere Uzcr!r:e, 1n rrjliz hava l:UV'\ et· 
lerinin A'man ııehiı-lcrini ve bu 
ı;ehir'er h:Uktnı nlC''\.k,.:ı hUcumlar . 
la tethI • :ırzusnu ç:ı.bucak glderc
<ıck kadar geni., ölçUdc mlsillcrn! 
lıUcumla:n ynpmak d:ılma mümklln 
dür. Alrna.nyn bunu y:ıpnuyoı-. c;;l!n 
kli Alme.r~ " 1ı~xır da ol•n ıntikrun 
hislC"rin:: k.q.Jlınak için tleğıl fn
kat tnferi koz:ı...-unal< i~ln harp c
ıliy~r. Almanya kuv\rctıermj da
l1ıtmak bte:niyor, çtlnkU bu. dlle
nı ·n r.trııteji inin r1anlarına ya. 
ıcyaco.ktır. 

tnr,ili~ zinuundnrtannrn Alman
}"a üzerinr. ya.ptıkl~rı hücumıarla 

ııe .. ı e ~trnek ıistetHklcri çok en. 
:ıihtir. Çörçil, bunl:m, buglin :çin 
("ctlnmıvacn.k !bir ikinci cephe he
f.• buın. k~--det.mt"lttc ve bu suret
le radikallemni' h~lkın arrularınt 
Yerine ge~·rme't ve Sovyetleri yu. 
r.11.!~ııtmak istemektedir. Çörçilin 
bu "~tle Alın'ln crrdtistıisinc 
kati mahiyette d:ıri>el~r inclirece
(ini di.i!'!linrJü 'W uek tl?.: muhtemel. 
dir. Buna muknbil, Qörı:il. ln:;i. 
Jiz lil!'.nevi~ııtı kndaT 1tUV\'etl· san 
ınodığı Alin~ı\ mane\ iyı:ıtını sur
Eıul-iiancJ.i :umı etmektedir . ., 

Doktor Göbeli!, DUsı:eldorfoa, l{o. 
lonyn•3 a ve diğer batı Almanya c;c. 
hiı lerlnc yaptığ'ı ııon ecyahattcn al'
dıg1 intrbaları ve H-ımburg, LUbeck, 
Kiel, '.1",.ostock ~ '.Erndcn•dolci tecrU. 
bcterını anlatmakta ve yatısına ~!Sy. 
le devam etmektedir: 
Eğer İngiltereCle bu Alman şehir -

lcrlnin havn hUcum•1 1ıe tnanevıynt • 
ıarınm kırıl"C!lgt ııanıtıy-oraa, h:lta 
cdll1yor. Bu hata, bUtUn muvıü!akl. 

Y'Ct anslarına tıımcl teıkll etllğin

~en (iolayı bllhMs:ı !cctdlr, 
Almanya, bir dn!a, o da 1918 so~. 

teırtnlndc, bfr budnlnıık yııpmı~ır 

'Ve bugUn bu hatayı tekrar etmek 18. 

tı-yecek bir tek Alman yoktur. 
İngilizlerin cinııyet}crinc karıı mi. 

eillemcnln temelleri. ~ark cephe!'!. mu 
htı.rebe meydıı.nlıırmda hazırlanacak • 
llr. l:ıgfllz gazeteleri, Alman cephe • 
slne karşı hnva harbinin Almanya 
i~n dU;,UndUrUcU ve utanç ~ricl blr 

ı·------------•ıl tccrtıbe teşkil ctWtlndcn doınyı gu. 
Her gün bir karikatür rurlanıyorlnr. Ellcriml.zln taınnmlylc 

boşaldtgt ı;tın bunu hntırlıyncağtz. 
--------------ı Her halde batı Alınanyadn, lnsanL 

- Bir "dörttnk., bnlaınadıın; 
rlne Od "lklllk" cetlrd1Di. 

y~tin s!Szde havarlleri lngllldcrc kar. 
şı !;iladetlı bir kinden \'C jç\n lç1n 
yanan blr hiddetten başka bit§CY 
görmedim. Bu harp esnasında, l.ngt. 
ı.lz propagandası, bugUn b\1 sahada. 
tahayylll rdllebllecek en m&.naaız ve 
acemice propagandayı te§kll etmek 
§erefin! ıı.lıı bjllrl"r. İngilizler, prop:ı .. 
ganda\ıırmı yap:ı.r-l<en, ).'lllnız ahmak.. 
ça hareket elmckle kalmamakta fa
kat ayni zamanda o ltadar bUyUk bir 

1 
ha§1ttllk g6etttm~ktcdlr1er kı en sar 
lnııanlar bile bundan ist.lkrah duyu_ 

l yorıar. Her halde Almanyada. lngi... 
llzlcr, küstahça tı-kllfl<'rlnc soğuk bir 

{ rcd cevabı ile k rttl~ııcaklıır~ı:t'. 
Doktor Göbels, ya.zısıw ~ISyle bıttr. 

mektedlr: 
Fakat, İnglltettye, IAylk olduğu ce 

vabt vereceğimiz g1Jntın J:Ok uz&lt 
olmadığı muhakkaktır. 

Sal om on 
ada~arn 

Amerikan kuvuetleri ifgal 
ettikleri yerlere yeni 

huv<.:ctler •€Vketti 

Japonya teb1rğ 
neşretmedi 

\:lıılngıon, ıs (A.A.) - Sıılomon 

adat:ırınd:ıkl har"ket d&ha dtHım et
me'ctedir. Amerika bahriye plyalieaj. 
nın 'l'ulagl yakınlarında Uç ada)-a 
~ıkt1kları teeyyüt etmııtır. Amcrtk& 
b lırfye plyadclll mevzılerlni kU\'~et. 
ı ndırmcklc me§gul buıunuyol'lar. Bu 
hnrcketl dcıılekleycn dem~ kuvvetle
ri çolt çetln muharebeler yapmı~tır. 

llu .mubıuebelu hakkında benUz elde 
tafı;UM yoktur. 

Amerlkan ''e Avusturalyalı ıayya. 
rt'ler dU:-nııuıın ınıı ıneydınıarır.a \'C 

yerce bu!unan tıı.yyarclerlno tııarrur. 

Mayans 
ingiliz tayyareleri 
tarafından şiddetle 

bon1balandı 
Londra: 13 (A.A.) - Alman· 

yada MaYt'..LS rehrine yapılan n 
lnn 46 dakika sUrmUştUr. fiO bin 
ynnf?m bom•ıast, bh"kaç ylli •on 
bomba atılnıı§tır. Bu akın esnasın 
da yeni bir m.ml tatbik cd imi~. a· 
kının ipticbsından sonuna kadar, 
l:ıir kaç tar:ıssut tayyaresi u~nrak 
tcmbordımanın neticcfi~ni t!lr:ı~ut 

ctmifilir. Bunlardan birinin rnpo .. 
runs göre ilk bombadan 4 dakika 
eonra 3 bUyUk yangın çıkmı ttr .. 
Akının ıı:or:.l.<lnna doğnı yangınlur 
" kadar fazlalaıımışttr ki, sa~ mıtk 
kal> l olamıyordu. MUrcttebat: 
"lnfôl.i.kın ıielışetl :sanki toprakla· 
n s&rsı)ordu. Bu g .. ceyi unutmnk 
kabil deği'dir.,, dıyor. 
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Tdrk taral;~:ııntı ı' 
Saracoğia 

(Baş taraf' 1 inci sahifedtl 
~lyasetlnl icra mevkii.ne koyın•ııl' 
umumun milzaheretlne nail 01acaJlt 
'Mihver kuvvetlerinin ort~arklll -p. 
sır ve kafkasyadaki kapılarına d~ 
dıkları bir anda lıııngt bir teCS 
yahut korkutma tll§flbbUaUne Ol~ 
vcmct hakkındaki Türk azmlnl .,... 
vetle ileri sUrmeıt Türkl.yenln 
birinde tazyik kal"fit!mda ef 
ve Şark ın11letıerını esaret al 
almak hususundaki maksatların• 
ıenl< olabllece;lı Umidlnl bes~ 
içtn zamanmd:ı yapılmq bir lhta 

ediyorlar .• 1aponları:ı Tultıgl cevreıln -------------

Bu. kabrn.man ve akıllı blı' ıııı 
lctin, c.."l salahb'Cttar mum~ 
tarafından söylenmiş açı:k bir be' 
~ an:ıtı ve ihba.rıdır. Nutkun ~ 
mda diplomatik malıfil1crhıin ~ 
haMa dikkatini celbetmiş olan l"' 

rnsı g-ıyn faal bitar<Ulık ıle ~ 
kıyenln intihap ettiği faal bit•~ 
iık aıuını tefrik eden fik'ridlr. Si" 
na verilen m!na şudur: Şiırıd~ 
tnUı\n.SM'latte. Türkiye bitaraf it~ 
makla beraber iki muharip tara 
ııunu batirlamasıru i.stcmek~r 
Türk\~ e arazi teveseUU ihtlrdlaff' 

de bir U8 kurmak niyetinde oliJuklcıı. 
cı ~c bu projenin de tatbikine batlan. 
füğını g6ste:-en Ciddi ~llrtll"r \ar 
jır. Daha fazla tafal\A.t elde edlllr.ce. 
ye k:ı.dar bu hareketin hnkkıncıa faz 
la b!r rey aöylemr~e lmkAn )Oktur . :,. . 

Toki?, 13 (.A,A.,) - Dome' 
a.iansırun deniz ma.lıfillcrindcn 
öffercn<liğiM göre. İmparatvruuk 
umumi kara~~nnın Salomnn 
a-daları muharebesi hakkında 
bugün noori beklenen resmi teb
liği, tehir edilmiştir ,·emuhtemc 
olarak Cuma günü neşrolunacak~ 
tır. 

--o---

lJlman tellılAll 
(8aştaro/ı 1 tncı ıaJ)/ada) 

ru 
.A!mnn hava kuvvetler{ mUhlın 

kuvvetlerle Ka!kaaya ıımal eul.Artn. 
dakf dcniZ mUnakatlHı:ıı ve Ket(: bo 
ğaı.ıtıdakl dU§man hareketleri.ti! ta. 
arruzlara ugı-atmı,, bir kıyı gen:lıinl 
batırmıı ve Uç yük gemlıtnl atep 
vcrml§tlr. 

Volga .... Don nehlrlerl arumda 
Alman vo Romen kıtalannın taar. 
ru&larile yeniden toprak teraklleri 
elde edllmlf ve ıiddetll mukavemet
lere ve lnaUa mUdafaa edilen ınev • 
ıllere ragmen cet.ın aavaıiarıa Ue. 
ri doğru harekete devam oıunmut • 
tur. 

Sovyet hllcum uçaktan tarafından 
bir Alman hava alanına karıı yapı • 
ıan taa.rruz teıebbUsU eanuında ha. 
\•a çarpı~malarında 28 dUflllan uçatı 
dll1UrulmU1 ve mUtean-m hava kuv • 
vctlcrt hemen tamamlle imba edil • 
mlftır. 

VoroneJ çevres(nde ç&rplflD&l&nn 
etddeU artmaktadır. Buradaki duı-u • 
mu düzeltmek 1çlll dUımanm bir çok 

tanklarla destekleneı-ek yaptığı ta. 
&rruzlar Alman kıtalarmın mUdafaa 
ate§lerl 'Ve kuvveUı 'eavaı ve pike 
bomba uçaklannın bombalarla mu. 
dab&lelcri rııeUcealnde dU§mana ağır 

lcayıplar verdirilmek euretll~ akim 
bırakılmııtrr· Yalnız 11 ve 12 ağustoe 
günlertndeki carpıemaıarda dUşnıa • 
nm 234 tankı tahrip edllınl.§tlr. 

Rljevln cenup doğu ve tlmallnde 
piyade ve 11ırhlı lUmenler tetin bir 
mUda!aa muharebesi yarmakta de • 
vatn etlllektedlrler. Dlln bu kesimde 
71 Sovyet tankr tahnp olunmuştur. 

Bunlardan en az ~~ l yalnız bir pi. 
yade tümeni cepbcalnde tahrip edil • 
mlftlr. 
Rl:JS ItATI.JA.RINDA GEDll, .. 

• 
LER AÇILDI 

Stokhtm, 13 (,At\) - Stclani 
Times gazetesinin doğu cephc

sindt!ki husut!t tnuhabiri ı;mzetc
sinı~ göndermiş olduğu bir ~ .... 
grafta oenubi kesimdeki Sovyct 
ordularının çok nazik bir vazi· 
yette ve Kafku dağlarına doğru 
yeni bir ricat va.pmak mnında 
Iıulunduklarım bildirmiştir. Mu 
ha bir Sovwt kıtaları'nm ılddct · 
li mukavemete rafınen AlJf\anlat' 
m Rus hatlannda e;edikl<T açma 
ya muvaffak olduk1annı illve 
etmektedir. 

SOVYErLER ÇEKlLlYOR 
Mosloovn. ,13 (.A.A,) - Mcr

ke% Kaücaayada Sovvct kuv\rct· 
lan ~idm ~'lndoğu.eu• 
na. çekilın~lerdir. Çcrketk'in lba.tı 
smdaı Ruı9lar taktik ba.kımmdan 
ehemiyctli tepelucr üzerinde sağ· 
lam tutmvna..ktadırlar.. • 

••• 
Bcr'ın, 13 ( A.A.) - D.N,R. :ı· 

jıın'iının snliıhiyetli bir knynoktn ı 
nldılh hnberlC':-c g&re Alınun hn'e 
kuvvellcri Tıınpse ile An:ıpa nrtı ır. 
dnki pl!ıjlardn llu<; tı kcrlı-rin in 
hlnmck istedikleri gemileri lıom " 
bardım:ın etmiştir. Slnlingradın 

şimnlindo trenlere is:ıhcller olmııc;,, 
tur. Rzevde Ruc; tor)lulukları lıom .. 
hAtılımın dllmlşli'--2 Rus ucflitı 
dü.Jürülm~. 

30 Ataıtoı 
( lt'l~ tarafı I "'" ' ı 1 

•
1 

• "_..,.,,. 
lıklcri imar cemiyeti ve TUrt basm nı heslenıcmekted.lr. Faknt coe~ 
lıırlı&i e.Ularma birer çelenk kona- fi vaziyeti garbi Asya ile şa 
cnkttr. Avrupada geçen hMisatla aJAk• 

Her makam, çelengini, ken'ıisi- dar olmasını icbar etmekt~dir. S' 
altı.kn kendisini meseli\, :Reistcllto' 

nı temsilen göndereceği bir me- hur İnönlinUn geçen teşrin~anide 
muru ile abideye koydurac:ıktır. Ieclis huzurundaki nutkunda be· 

3 - Bağlı list~de ndları yazı- Je' 
lı 28 vllayeti merasimde biri parti yan ettiği vcçhile, Balkan meın 
ve halkcvleri, diğeri vilayet umu- ketlerinin istlklalı ct.rofındll~ 
mi meclisleri adtna secilmi" ikt 'I'Urk kaygl":lı şeklinde kendini g(ıf 
zat t'!msil edeccl<tir. teonnektcdir. 

Bu mıimt-ssil hcyct1cr de, vil:l- Dcyli Telgraf gazetesi §Öyle 1" 
~'etleri ndma blttr çelenk koya. :rıyor: 
caklardır. Çelenj tedaıiki zorlu- "- Sa.mcoğlunun Ba§v~il sıf" 
ğundl\ 1lli111'\ vilA~t heyetleri Çam tıylc beyanatı Kafkasyndaki .Al' 
ciuhndnn veya başaktan birer çe. ınan ilerlemesiyle bir anda ,·iı.ki ~ 
J.enk yaptp, Uıetine rozetletinı bağ- mnkta fakat ahenksiz bir nota çv 
IAışarak koyabilirler. maktadır. 

' - McraBlme htirak cfuccek _ ~-r.~ İlk defa olarak Türk bita.ra>1~· 
kıtalar: "gayri faal değil faal" suretinde 

a) .Ask.eri kıtalar: k arif d'l k edir 

yin edeceği mlkt3.rda) Bu Türkiyenin bita.rafltğ'ı ~e 
(Mlllt MUdafaa ve'klletfn!n ta- ı .'.lçr ça t e 1 mc t • 

b) Afyon. Kon~'!!., İzmir izcllc- dig-er bnzt devl•tlerin bita.ı;nd' 
ri;•le, İ!ta.nbul \•c Ankara yüksek arasındaki far.b' göstermek için:tl' 
(•kulla.mu temBil edecek bir kmm zannediliyor. Bu devletle!' harpte" 
talebe. ııonraki heriuuıgi bir tesviye tat' 

(Mı.ktarlan Maarif Vekrtletlnce r:ma nla.ko...c:ız o!abilirler. TUr.ıd1' 
tcsbit ve tertip eti itecektir.) ise şiddetle alalmdardtr. 

c) Beden Terbiyesi gençlik ku" Muahhar bir nutkunda iate '' 
l~pleri adma bir mffkellef kıto.sı. vJyetinl izah edeı Saracoğlu. bt 

ç) KUtaJıya ve Afyon vil:lyetle- bubat teslimatından doW.yı :tngflıı 
ri köy ve k~ab:ılnn halkının is- ve Amerikan hUkfunetletine te§eJ' 
tikW hare: ... ,. i tiraJt etmiş mil- kilr ctmi§tir. 
cnhltlerlnticn te,k·l edilecek halk ----,--v----
kıtala.n. (Bunlan Afyon ve Kil. 
tnhr:ı \'ilA.yeti parti :reisi mUştc
ıx-lten tert'P \•c teşkil edecekler
air.) 

5 - B·ı kıtalann hepsi merasim 
nr:itıde, meraSın Amirinin emri
ııe gircc~. bunlarm gerek· mera
~ m ye'rindciti dunı,larını, gerek 
~eçit rcsr.ıin<'leki sıra ve tertiple. 
rint Jronıutıınlrk tamim edecektir. 

6 - Aynı gUnde yerlerine dö~ 
nebil.eeek kadar yalnn olan kôy 
ve ko.s:ı.bala."1n bu mernsime büyUk 
f·lcildt> istiraki temin crlilecektir. 

7 - Merasi.me 30 ağustos gilnU 
s.ıat 11,30 da top <-ndnhtı ile baş. 
l.1:ııo.cak, sıras"yle, ordu. cflınhuri
~ et halk p:ı...-tisi. halkevleti. İstan
bul Ye Ankara :-.il'ısek c-kulları ve 
bede::ı terbiyesi U. Md. lllğll genç 
lık kulüpleri t;dın:ı. olmak ilzere 
birer nutu.lt: sövle:ıecektir. 

8 - 31) ağus:ocı gi.:nü akşamı 
rndyoda p:ırtice bir kı,nferanıı \•e. 
rilct'ek•ır. 

9 - O gee;.e bütUn halkevlerin
uc Ve ha.llı: odalarr:-ıde.. htılkevi ve 
udası olmay1ın VC".rletdc parti mer 
kez1'eıı:nde. toplantıl<ır ynptlacnk, 
İ!!tlklM ha.rbin<'le m llctÇe ~~ter. 
diğimiz kahnı..manlrk ''c fedakfır
ltk ''e 30 :ığustos meyı:hn muhn
r~bcsin.in ehcrrı.mi:vet ve kıymeti 
hakkmda konu~alar ve konfe. 
rıınsla. .. tertip edilec~ktir. 

10 - 811 bUyilk ve milli hAdlee 
lu:.kkmde.lti me'rruıimc matbu:ttı
n.uz 30 ve 31 a.~usto8 gUnl~ri Ya
l'3Ca.kl:ln kıymetli n~riyatla işti
rak etmil'I ol::ı.CA'klnrdrr. 

l1 - Hnlknnt!Jn bu mera.sime: 
kolftş ve ucuz İ"'tinıklerini temin 
1c:in 30 ıığıı.etoe t;llnU Afyon ,.e 
İv.mirden, mera~im yeri ista•vonu 
olan Silki .. arn.~a llC\tz tıı.riftl\ g'-
11·- ve dönUş trenleri tertip cdile
°"lttir. 

:ı 2 - SilJdsaray ietn"'vonu ile 
merA.ııim yeri 11.ra.Pıncfaki mılnıtkıı
JAt ve men-Ahn verindt"ki tt>rtibat 
ve ha.zrrlL'tla..r komutanl!kça temin 
edilecektir. 

B) Ger"~ bu ml'naltalfıt ve ge. 
rek mpmrt!nin he\'Cti umumiye. 
~nde Kütahya ve Afvro vilayet
lc'ri narti teaki1:\tı mtnteka komu
t:tnltftnın her türlil 'ardnnın .ıza
mi'!'ini yanc.c:t.kla~ır. 

13 - SO A~stos 1'1.inll nk!;"'mt 
Afyon v"11;.-eti C. H. P. rcjc:i. or
du. n'il"rtı.sime İ!'ltir!k C\1C'n hl'Yt' ... -
lcr ve h., • mUmessillı-ri ~t-refine 
ACyonda bir yemek ziyafeti vere
cc!:ti.r. 

Navarlnde 
(Baş tarafı 1 inci sahf fedt1 

bulunan üç İtalyan knıv~ 
lıa:sa!"a ul;'r:lttiklarmı id<lb etjllit' 
lerdir .. Tam-ruz Iimandn yanYaıal 
demirli oian dört İtalyan kııl 
z(;rilne ~;;ıthnıışur .. 

Alınan ilk raporlar bırinc1 1'tıl 
vazöre iki tam isabet olduğııP11 

v.e mUte:ıkiben ağır ?>:..r i.nfil~ 
çıktığuu bndi.l'mC'ktedir. ~ 
kruvazöre mclıt~mel olarak is~~ 
ler olmuş yahud bom.balar tanı y-
ma düşmU.'1 ve sonra knıvazö~ 
knlm !kara d-:.unan sUtunlartD' 
yüksel~iği ~örillmüştUr. üçü~ 
kruvtuöMln tam yanına dUşeıt 
bomOO. ş.ddetli bir infil.Ak wkuu.1' 

sebep olmuştur. . .1 
Bu!?iln geç \-akit ~ka tefeıl' 

alın.'l:..ı.sı beklenmektectr. . . . ' 
Roma, ıs (.A.A.) - h1' 

bır İtalyan tebliği 11 Hazire"' 
dan beri düşman :kafilelerine ~ 
şı yaprlan hücum esna.sinıda t1' 
Ak denizde iki kruvazör bir tof 
pito muhribi ve 10 ticaret ~~ 
nin batımrnış olduğunu bil~!.., 
yor. Bu rakkamda Eagla ta,YI 
re gemisi hariçtir. 

llaaıta 
( 8a., f<ırafı ı "nci 3'alıiftJ(ltl 

toplar faali~tte buf unm~ 
Boulogne ile Calais arasmd~ 
Alman topları. salvolarını DO~ 
m5 bölgesine tevcih etmiş. t~ 
iz toplan da buna karşıhlc 
mlştir. Kar.şılıklı bombard~~ 
ooktanberi görillmedik bir ~ 
le olmuştur. Almanla.nsand~~" 

na göre mutadden fazla toP ~ 
!anmışlar ve bir kaç kere altı / 
tan birden atılan a&lvolar ~.t 
nuşlardır. Bombard.nan bir 5-;r 
ten futa eürm<M ve .Aim&ll ı.t' 
tahmine göre. ro kadar obU'.J.ı 
mıştır. Ha.sar ve insanca zt,YJF 
yoktur .. 

Dün geceki yanl'mlat 
DUn gece §Chrifl Uç ytrlndc )'ati~ 

çikmıftır. Tahmla aokagıncıa bir ö; 
kAn ı.tuınıuı. Pangaltıt!a bir r:ı" 
mobU ate§ alRrllk yanmıf, .AraP , 
mlllıde Kllafat yerinde dogtf'~ 
fabrlkaaında yangın çıkmlf, J2I 

blr kamı yanml§tır. 



} 

r 
t· 

a ı esi valisi ı~~~E&l'JI 
Muvaffr..kiyetli çalışm la.. 
tından dolayı takdir ve 

tebrik edildi 
Ankara, ıs 

A.A. - Haber 
nldığn:ntta gö
re Ticaret Vekf. 
li, Raltkcsir va
li!'i Recai Gü
rcl'i hububat n
lı:mrndal:i mu
vaffnkıyetli ı;a-

1ışma1 n
r ı t'!. d an do. 

Serbest bırakılan 
tabi mallar 

tevzie -. 

Ticaret VekA.leti, ithaü.t ve ih· 
racat birlikleri umumi katipliği 

vasıta.s!le tanıtılan tevzie tabi 
malla rdan çiVi başta olmak ilzere 

Mahrukat ofisi sahta 
başlıyor 

'lan takdir "14: Belediye ma.lınıknt işkri mUdUr-
'11 t~hrı1t etmiştir. hiğU k8mür ve odun satışına pazar 

dair~~ veh§.letbdc bu me\-zun tcsi gUnUndtn itibaren bııı:lamak 
llıata a :ıgtnıız tamrunlnyıcı malCı· için hazırlıklara devam edilmek. 
bat taf:öre, Balıkesir valisi hubu- tcdlr. Vali ve belediye rdsi Lutfi 
işı . ~inlerini ve borçlandırn:ın 1 Kırdıırm emirlerile menıurla.ra 
"i~~ UUnnnmda ve bUtUn tliğer r~enü ve hUSW!! ~ües:ıeselere ~~v
hu~erden önce t11.Jnnmlamın ve zıat yapılmıısı ı~ın ofıse teb!ıgnt 
hllda t teslimin(' geçe'?'ek bu sn- yaprlmıştır. 

da hrzla ilerlemi~ir. DUn bu tevzin.ta başlnnmıı,ıtır. 

aYlı~a~t vck!letinin kendisini Askerlik Ham 
lllcJt k r ikramiye ile taltif et. 
tir. are.rını da aldtğı öğrenilmiş- Eminönü yerli A • Ş. <len: 

bır çok e~Y1 ~rbest brrar-ml'§ttr. 
Eu husustaki emir dün birliklere 
ll ildi ri lnrlşti r. 

Sağlık müfettişinin 
incelemeleri 

.Mnarif Vekilliği sağhk baş mu. 
fcttişl CeJfil, §ehrimiz okullarmm 
sağlık durumu etrnfmda inceleme 
l('rde bulunmak üzere Anka.re.dan 
l&tanbula gelm~tir. 

Bay Cel!ıl öğTCtmenlcr provan
toryom ve sanatoryomunu da tef. 
ti§ edecektir. 

---0--

Terkos akmağa başladı 

lstanbul scı:ntlnin tc:rk0l5 suları 
borularda husule gelen bir G.nza 
dolayısilc dUn B:l:lt 12 ~ kadar 
ktsilm.lştir. Suhr idaresi li'ıziln ge
len ta.miri Umml e~rek su ln:rın 
normal şek.ilde ııkmnsmı temin et
m~tir. 

Taşradan gelen 
ekmek kartlar 

Son günlerde !.sta.nbula tn§ra
<lan gelen P.kmek kartları miktarı 
ço~tır. Belediye iktısnt mU
dürlllğll bu dunımu önlemek Uze
'rc yeniden tedbirler almı§trr. 

Tu.ş.radn.n her gelen misafir o. 
turu.cağı semtin birliğine m\iraca. 
at ederek ekmek knrtnu mUhür • 
Ictccek veyahut deği~tireccktlr, 
Mühürlenmeyen veya değiıJtiril • 
IDC3'en :ıro:rtıar geçlniyecektir. 

Kız kulesi çöküyor mu? 

'.Kız kukelırln temelinde mağa
ralar husule geldiği ve bu yüzden 
kulenin çökır.c tehlikesine maruz 
ire.lc1ığı hakkında yapılan n~riyat 
üzerine belet'.liye fen i§}eri bu vn.. 
ziyeti tetkike ba.şhınu~ttr. Nctic~ 
hakkındaki rapor bir kaç gUnc ka
dar rb~t mok3mma. verilecek
tir. 

IBugiınkü rad~( 

n 
Plyasn.da, tüccnrla.rm t\l11ik \."e 

viodan imtihnnı başlııdı. Bu, on 
imtihandır. G~mjstelıi kara ör
n&lerl unutarak, onlara son bir 
fırsat veriliyor. Keneli kcnclilcrinl 
tcmalcınck, memleketin huzunı. 
nn, tıcari tarihin yapmklarınn ... 
refle girmel< için, önJcrJne bir yol 
nı:ı1mıstır. 

İhtira.sın, ikbal ve senet köle
Jl[,inln önünde yürilyen akıl, bnn· 
dnn hem<>n istifudeyi t-mrcd"r. 

Bir ' kitler, 1stııııbul kasapları, 
\'\! 1stnnbula ha.Y'ıın getiren ce. 
lepler, toplnnnrali ihtikfir ynpma. 
~ caklannn, nnmus ve \'icdanın 
yasak ettlği ımron1tk ~·ollnra np. 
m:ıynenJdnrmn and içmişlemi. 

Çok gecm.eden bu n.ndın bir mor. 
fin 51rınga.sı, bir afyon tUt üsU ol. 
duğu :ınlnştldı. ~fezbnha, ynlnız 
koyun ve ığırl:ınn kesilcligi bir 
yer olnmlda Jcnlmrulı. Orndn. bu 
nnd dn boğnrlandı. Kesim hap n· 
lan yaş tnh<lidlne b:ı.ğl:ınmcıa, zn,.. 
\'aJlıla.nn (fö;lerl sökülerek zorla 
ihtlynrlntıldılar \"e hrrak n1tma ıru. 
rUklendilcr. 

Kambo~::ı, memlcliette gökten 

-ı-

inmi bir beli değildir. Ilu im,, 
ynh suratlı ticaret CSntl\ arını d 
yıırıı.truıl:ı.r elbette tUccar1ardı, İs. 
tifçiler, vurgunculıır, stolıoular dj. 
y;e arulan bir takım vjcda.nsız 
malılfıldan ela onlar dot;"'Dn:ın • 
lnrdı. 

Devlet flyatıan, kanonla ıırr· 
ı:inlendJği gUnlenle dükkanlar bom 
boş, ~\"allar bombos, <'amekiıulnr 
bomlıo tn • 

J>jynsadn lıer t>eyin ıulı dcğhı. 
mi ti. Şidt'tctle moh~ olduğunuz 
bir mnddeyl nlabiJmelt i<-lo. hem 
soyulmnb"!L rnz:ı olmnl>. hem de o 
m:ıddeyi lmşka bir İ!!İmlc aramak 
zorunclıı idiniz. ı·a5nk bölgelenlc. 
ki p:ıro?nlnr gibi pi;r:ıs:ıclıı da bir 
tn!mn parolalar \'1\ftt'lt • 

BogUn işte her sey serbest hrrn. 
kddr. Tücc:lnn ime stircbileceğı 
hir hlr mazeret l;almndr. 

l\cndi nralarmdan heyetler seç. 
tiler. Kendi ltcndllerini ko!ltmle 
b1tşlndrlar. Bu, S()fl fo.zllct imtihn
ntclrr. R:ı.ri bunu olsun cllcrinden 
kaçmnnsalar. 

HAKKl SUHA GEZGiN 
Trak a umumi 

lllüf attiş vekilinin 

l - 338 doğumlu ve bu ooğum. 
lularla muameleye ta.bi daha yaş. 
Jr doğumlu kısa bir.netli ve tam 
ehliyetnameliler !"Cvkedilecekle:-in
den topla.nına g{lnü olan 2S ağus. 
tos 942 günU saat 9 d:ı nUfuıı ~üz. 
danlnrlle be'l":lber şu:bedc bulunma 
lan. 

~f'# 

Bir tayin""
1 

7,80 Ptogram 7,S2 VUcudUmUzU ça =::::========================== 
te kikleri 

~I~ (\'akıt mubablrjndeo) -
'la&.ttadanbcrt Çanakkale VMyeU 
)t ?tnda tctkikatta bulllll&Il Tra.k 
O :l'llutnı mUfettlş vekW S&.lim 

<>hn Edtrneye dönmU§tUr. 

2 - Gclmiycnler baklanda ka. 
nunt takibat yapılıicaktır. 

RA SID RIZA 
TJY ATfWSTl Hailde Plşktn berabrr 

KÖRDÜÖO'M 

Komedi - 8 - Perde 

Tical'Ct Vekrueti lstanbul Dn-a
cnt baskontrolörO. muavinliğine 
Necati YUcel ta;vln edilmi~tir. E. 
mir, dtin kendisine bildirı1miştir. 
~ 

Altın fiyab 

!>ün bir l'Cşadiye Blt1nln fiyatı 
33 lim 60 kuru.,, külçe a.ltmm bir 

1 gıram fiyatı ise 448 kU'Mlştu. 

lI§t.Iralım 7,40 ajau 7,3ti Scn!onlk 
parçalar Pl. 8,20. 8,35 Evln :santi. 
12,80 Program 12,33 Şarkuar 12,45 
ajans 13,00 • 18,80 Fasrl heyeti. 18,00 
Program 18,08 Fasıl heycU 18,40 
dans mUziği Pl. 19,00 konu§ıncı 19,15 
dana nıUzl.ğl 19,30 Haberler 19,4.5 
klAııik Tnrk ml1Zlğ1 programı 20,15 
Radyo gazetesi 20,45 Şarkı ve tttrkU. 
!er 21,00 :ziraat takvimi 21,10 temııll 
22,00 Radyo salon orkestrası 22,80 
Haberler 22,50 k~ 

«ıı:~ GUndoğan bu mmtakada u
t , lda.re ve bilhassa ıııtlhsn.l ve 

ıı.t:e11n1ıı hUlrometln verdiği dl 
llt~l' dahllinde yUMltUlmektc oı . 

lllcmnunıyet,1e söyleJJllrtlr, 

Şehrimizde ve yurd-
ı.... da zelzele 

t~ba buı 18 (A.A.) - Dü.nk11 çar. 
ite. 

21 
ctınu yaz saatne 23 ü 89 cbkl. 

~bıı aanıl'C geçe merkez tısstl :Iıı • 
014ult ldan 240 kilometre meaatede 
an.... Ça, Oi<idet.it bir Ee.!zele kayde • 
-.ıtttr, 

Türk Maarif Cemiyeti Res
mi ilan işleri ilan Bürosu 

Limited Şirketi 
Tas~iye memurluğundan 

~ıl evvelkı Vakıt 
H ~8tOS 918 

lran kabinesi istifa etti 
ıran Şahı kabinenin mtl§tereken 

vukubula.n istlfaatnı kııbul e~i§ttr. 

ııı ~e BYzı.t meeafeden gece yarıaı. 
'l d .. kt'ka 24 eaniye geçe hafifçe 
~~ 4. dakika aonm da hafif lkJ 

e 118.ha kaydelllmlıtır, 

••• 
~~rı~a, 1S (.A.A.) - Mtılı
~ d .. Yerleraeın a.ldığrnıız haber· 
~un gece yarısı ve bu gün sa 
~lun ilk saatlerinde garbi Ana• 
'rad \ın bazı kJSmılannda ve bu 
~a a İzmir, Balıkesir ve AkhiJ 
11r Yer sarsıntılnn hissedilmi. ~ 
~ ~rsıntı l.zmir'de 6iddetli o1n 
12\işıı ~uş ise de zararsız gec--

Temyiz ticaret mahkemeaince taadik edilmis olan 
İstanbul asliye üçüncü ticaret mahkemesinin 942/1235 
esas ve 942/38 karar numaralı ve 6.3.942 tarihli ilamı 
mucibince lstanbulda Yeni poıtahane kar&ısmda Erzu. 
nım hanmda icray\ faaliyet eden Türk Maarif Cemi. 
yeti Reımt ilan İtleri Büro&u limited şirketinin fesih 
ve tasfiyesine latan bul avukatlarından Necati Yalımın 
tasfiye memuru tayin ve intihabına karaT verilmif ve 
tasfiye memuru \araf ından münfesih ıirke\ muamela
tının kemafissabık tasfiye memuru nam ve hesabına 
ffa olunacağı ve §İrket müdür, memur ve müstahdem. 

:s 
> 
~ 
<I .,_ 

VakJUer 
Guneoır 

ootu•11 
Öğle 

CUMA Cmnart.est 

14 Atustoe 15 Ap!rt.os 

Şabıuı: ı Şaban:" 

Hızırt 101 Hınrı ıoı 

Vasatı Ezani Vaaatı Ez.ani 

B.06 9.liS li.01 9.lm 

12.19 6.00 12.19 IS.07 

erinin vazifelerinde kezalik eskisi gibi icrayi vazife 
edecekleri ve miinfesih şirke\ alacaklılannın tirketteki 
hukulrum1 bir sene zarfında bilmüracaa iııbat etmeleri 

tıdodl 

Akpm 
-ı•atın 

tmsak 

10.10 
ıo.ıs 

20.M 
s.u 

8.51 16.09 8,58 
12.00 19.10 12.00 
l,'2 %0.52 LU 
8.01 &15 8.0-l 

~ .1 

:[nn olunur. ~8751) 
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',;r ~~Mı )~lir 
~ . ~Zi~ -ı-~~~C\F~/j t~ 

Yc:tzan: ZEKl MESUT ALSAN 
Cl§ı:1 ~u~ası bir meydandan ziyade dört, beı sokağın birleıtiği bir yol 
fırıcı0 dı. Ortadc her tarafı mavi renkte badana edilmiJ, ve birkaç tara. 
d•ıı ~·dal b;;dak solmı:ı kocaman bir yapıya ıastladılar. Yapının asıl göv· 
~tııc, ır can kulesiyle ;öğe doğru da uzanmııtı •• Mustafanın sorucu ba-

•nı •ezen Platon, oiraz da gurur duyarak: 
;;:- Bizim kilise, dedi •• 

C.bo1 ustafa da bunu anıomııtı. O cok defalar çan sesini Aydının ta 
"• )Q lltunu ıeıkiı eden kendi mahaUelerinden de iıitmiııi .• $imdi kiliseye, 
b~ 

0 
nındaki binalara airip, çıkan papaslar da göriİlüyordu •. Uzun saçlı, 

~110';nın üstünde sobı: oorusuna benzeyen siyah scrpuılar taııyan bu 
S<ıtı~ arı Mo..stata dah:ı küçük iken de görmüJ, ve onlardan korkmuıtu •• 
~cı~k 1 ıakaıturına karıjan ve kat kat siyoh cübbelere sarılan bu papaslar 
'l<f"' aten mechulü ve endiıeyi temsil ediyorlardı •• Mustafanın daha es· 
dut 1d!anıdı{ıı yedi kıztar. dikene nisbetle çicek, geceye nlsbetle gün-

ıler •• 
1cı~ A.&ıı bu papasların metropolit dedikleri baılarını görmeli idi. MUJ· 
1'11ın1.~a, hükümet kor.ağında çalı}tığı oylar içinde birkaç defa rastla· 
'~>• SorduOu zaman nıüddeiumumilik kalemindeki katip, meclisi ida· 
lıtlırı ~eliyor •• Hükumet ıılerınde reyi, fikri vardır, demiıti.. Bu ba.Jpapos 
1uıılırı _:Yuz salraMı, e11 csalı, ve diğerleri gibi, siyah cübbeli idi •• Serpu· 
hir ~slünden mor bir tül omuzlarına kadar sarkardı, arkasında daima 
cıcrcıuğ~s Yiİrürdü •• Metropolitin vakarlı yürüyüıüne, ve dindaJlarında_n 
tClı-ı, • u saygıya yaptığı mukabele ıekillerine bakınca, imanın onu Bı· 
rQrc, •ıtıparatoru oldu~una hükmedeceği gelirdi.. Mutasarrıf ile yanyana 
<IG;u~o 'le onunlc hiç olmcısa müsavi lmlı gibi hareket ederdi •• Mustafa 
lllGttG r, Ve eğer bu ba}papas ise, neden müslümanların baıhocası olan 
"~f, •fenc!iden, ve eğer hükumette reyi varsa, neden yine hükumette 
~l\dj k've nüfuz sahibi buıunan kadı'dan daha itibarlı gördnOyor, diye 
·di., lii ~ndine sorardı •• Hususiyle memleket Türk ve müslüman memleketi 
llıtı\ rııtiyaoların eline geçen Türk memleketlerinde, müslümanlara otur
~Clıı ~arrıcıt< hakkı bile verilmezken, burada küfürün, ılrk'in timsali 
lıtin1 •• ~Paso, hOkOmet lılerinde bile s6z söylemek salôhlyeti veril· 
bit ~ afonın babası neden buralara kadar gelmlıtl?. Bir baıpapasın, 
"W oı.:•"* kendisi ile beraber, müslümanların mukadderah üzerinde 
~Ofett· diye mi? •• Doğrusu bu düfünı:e Mustafayı incitmiı, ve bu garip 
~ PclPato karıı hndısinde bir kin uyandırmııtı •• 

., ~ofa. <>teki evlerin ıen ve çeıitli renkleri Ue tezat teıkil eden tek 
~li'hı "'avi renkten de inclnmhtt .• Mavi, mavi, mavi ..• Kiliıe, metro· 

• ::ı, korıo§ı, poposlcmn oturduğu yerler, ta çatılanndan temellerine 
' gaıo ~ koibi yoran bir çeJit mavi ile badana edilmiıti •• Mus· 

lafa Platondan bcmun hikmetini sorduı 
Plôton: 
- Bizim b<ıyroğımızır rengi de mavidir, cUye cc:ıvap verince Musta· 

fa ıasrrdı .• 
- Hangi bayraktan bahsediyorsun? 
- Yunun bayrağı canım, hiç görmedin mi? •• 
- 'Vunon bayrağı, senin bayrağın mıdır? •• 
- Rum bayrak, Yunan bayrak hepsi bir ••• 
- Bir rıe demek? •• Sen Rumsun ama, bizim memleketimizde o"""° 

yo~sun •. Bizim hükümetimiıe tSbt'stn •• Senin bayrağın Osmanlı bayrağı 
değiı mi? .. 

Plôton, hcır. muhavereyi çetin bir safhaya dökmemek, hem de ken. 
di te~vikiyle, kend: mahcıUesine gelen Muslafoyı fazla incitmemelı: mok· 
ıadiyle sözü değiıtirdi: 

- IJte sörlerin yeriM geliyoruz.. 
Diye elıyle karıımızdaki binayı göstererek adımfarını sı~tırdı •• 
Mustafa zihnindeki düğümleri cözmcğe uğraJıyordu.. Daha birkac 

yıi önce, Türkiye ile Yunanistan, bıcak bıcağa gelmişler, muharebe etmiJ· 
leıdı .• Mustaic.ı da kac <Mfa maholle gentlerinln taburuna katılarak onla· 
rın harp oyunlarına iıtirak eımiıti •• Mustafa eğer o sıralarda bir Yunanlı 
bulsa, onunla vuruımaHan çekinmiyecekti, simdi onun bir meklep arka· 
daıı kendisini Yuoonlı farzediyor, ve Yunan bayrağının rengi olan mavi· 
yi kendi mukaddes rergi sanıyordu .• 

Bu kap;ık ve kötü bir iJti. Eğer Aydının bütün Rumları Plôton gibi 
düşünüyor, ve duyuyor idiyse, bu Rum mahallesi Türkiycden değil, Yuna· 
nistandan bir parça demekti •• Acık dü_şman ile döğOşmek kolaydır.. Fa• 
kat arkadan ıolrulmak istene:n hançere kaTJı ne tedbir alınabilirdi? •• 

• .y. • . 
Sörlerin yerine, sokcğın nihayetini teıkil eden büyük bir kapıdan 

girihrdi.. Kapı geniJ bir bahçeye açılıyordu •• Bu bahçe içinde Rum kilise· 
sine nisbetle daha küçük bir kilise ve yan taraflarda da iki katlı ve ye,il 
paniörlü bındar vardı.. Plôtonun izahatına göre bu bir katolik kilisesi 
ımil·· iki taraflı binalara da manastır denilirmiJ •• Kapıdan girilince sağ• 
dakı kısımlarda frerler denilen erkek papaslar, soldakinde de sörler, ya
ni )edi kızla· otururmuJ .• Bahçe güzel ve bakımlı idi.. Kilisenin arkasına 
düşen kısımdo suları durmadan akan serin bir havuz da vardı .• iki yanm· 
dairi boy almıJ, güzel hurma ağaçları ile, serviler, portakal ağaçları, bah· 
çeyl sakin bir g61gelik lcinde, düıünce ve niyaza dalınacak ikinci bir mô· 
bed haline sokmu}lu .. 

Mustafa ve arkac!aıları sağa doğru yürüdüler •• Platon ve Mikail bu· 
rasını iyi tanıyorlordı •• Çünkü bir müddet devam ettikleri birkaç dersha· 
neli mektep, frerlerln oturduğu kısımda bulunuyordu •• Asıl me~tep talebe· 
si, derslerin bltmi~ olması sebebiyle dağılmı~tı •• Yalnız dershanelerin en 
büyü~ünde, kadınlı, erkekli, yaJları onbe~ ile yirmi arasında değişen, se· 
kir, on kişi oturmuı, ders ycıpıyorlardı .• Plôton, Mikat! Ue Mustafayaı 

- Siz sınıfa girin •• Ben frer Janı göreyim, diyerek ayrıldı .. 
Mustafa ile Mika•I dershaneye girdiler .• Biraz sonra Plôton da frer 

Ja:ı dediği bo:;ı acık, saçları kesik, ve beli tokafı bir kordon ile sıkılmıı 
kahverengl bir cüppe t~ıyan bir papas ile geldi. Ve Mustafayı göstererek: 

• - Devamı var -

İnhisarlar U. Müa.ürJ~~ğünden_: . ) 

Adet Chıai 
ı 6 dahil! blr hartd Slandard marlal otomAUk Deklanşör 

telefon saJıtl'B.'J testsatile beraber. 
ı Volt ve Ampermetre t1e mUcebhez 24 volt t9in kunı redresör 

tc!s)ııatifo bera~r. 

2 Stand!lrd marka otomatik telefon maklnest dl\ğme ile. 
YukanC:a m:ıkjncıcrtn P.T.'I'. nlzamau muctblnce montaj tesisat 

tna.lzcmcsile beraber ve 6 zUlln te.s1eatı. 
ı - ld~cır.iz f.htjyacı ıçin yultarıdıı yazılı telefon santrali ?e t&· 

ferrilo.tlle, montaj,, tol açt\t eksiltme usutnc lhale edllecekttr. 
2 - MuL-anuncn bel.'leli 1012 lira, <;07,5 muV&kkat temlnat1 '16 uradır. 
8 - Eklılltme ıs. 8. ouı Batı gtınU ıaat 10.50 de Kakataftıı Levazım 

~~besıj,ndeki Merkez Alım koınlsyonuncıa. yapılac&ktn'. 
4 - tetel<Herin ela<Utme 1Çln tayin olUll&D gün ve eatta %7,IS gO. 

\"Cnme parası'(• birlikte nıukiU' kom!syona m\lra.oaatları L•An olunur. 
{8614) 

• • • f 

Mohanınıen % 15 
bcdclt temlnatı Arttrrma 

Mlkdan Lira Llra GlhıU Saati 
Çuval kırpmtıııı 4.000 kilo 880 l.32 28.8.942 cuma 10,50 

tahminen 
Hurda çuval ıı.ooo adet 4950 748 • .. 11 

ı - .tdaremizfn PB.§Abnhçe tabrlkamıda blrlkmi§ olan yukarda clnA, 
mıkdar ve tahm1nt kilosu yazılı çuval krrpmtılarile hurdı:ı. çuvallar ~ık 
stLtırma usulll'3 aatllacaktır • 

2- Muhammen bedeolltırlle ~ 15 tenılnatıan hWılarmda göst«1lml§tlr. 
8 - Arttırmn yukarda gösterilen gUn ve eantıerde Kaba.tagt;& Leva. 

EJm tJUbelJinrlekt Merkez Satı§ Komisyonunda yapı:lacaktır, 
4 - Çuvıı.l kırpmtmı ve hurda çuval nUmunelen her gUn öğleden son. 

ra ~öza geçer şubede göMllcbllJr. 
6 - btoitlllerin arttırma lçfn ta::rbı olunan gtın ~ saatlerde % ıs 

temtruıt para~ı'l\e bll"Uktc sözn geoen komisyona mUracaat!!ı.n U!n 
olünur. (8740) 

L l 
Ye§llkOy Ktsyiçl ma.baı:caı Ça.ı:ıl6zU ve Kal<ımka.r sokaklanıım tellkl 

noktasıiıdA l6 No. ıu hane .eokağa doğru maili inhidam olduğundan Ani 
btr surette yıkue.mk so?u!.ktan geçeDlere r.arar vereceğinden tıırJhi llt\OOıın 
on be§ güne kadar sa.blplerı tiırc.fmdan hedm ile defi mahzur etmedikleri 
takdirde ya.t>t y<>l!ar kanununun 44 ncU m~ maclbtnce BelediYeoe yı. 
k1lacağ'ı iJAıı olunur. (8745) 

••* 
Belediye ta.hBildarl'l.rma alt 86 No. lu tahsildar mUhrU zayi olduğun. 

dan bulanlarm en yalan TahsU Şubesi.ne veya polls mer'kez1ne teslim et. 
melerı ve bu :rnUtttun h:lkUmstız olduğu l!All Olmınr. (87'9) 

Milli Oyunlar Festivaline Mahwı Nakil Vamalan 

Tarilui 
ı.; lo 

: • Ağustae Ouma Oyunb.nn bltmeslnl mUt.cnklp saat yarımda Tak. 
'l'ft.kslm GannOBU mmdeıı muh~ll! semtle.re tr&m\-ay sen151 \'D.rdır. 
11\ Ağustoıı OuınarteBJ oyunların bitmesini mU~p Tıbbı A4ll ö. 

~orayburnu Gazinosu nUndruı muhtelif mttere ısaa.t yanmdn tmm· 
vay ııenıf l farilır. 

16 Ağul!ltoe Par.ar 
Bı~Uknda \ "Urükn.11 

l l Aftusto8 Pa.mrtcsl 
Hllytlkdere 8-0ya:ı:pnrk 

o,on1a.r saat (17) de ba3hyıp (20) de blt,eceğln. 
dcıı her semte normal \"apur l"c trnm\oay &l'frr 
teri \ardır. 

8UyUkderedım :ınt !birde btr \'apur b:ıreket c.. 
docek Beykor. \"e C'llktıdara uğraln.rak köp. 

rüye \"llracak, köprüde \'apunın knraılıkı tram. 
vny een1sl rnrdır. 

1 & Ağasto-. $:l.lı 

l>ar.k Otel: 
Tn.kslmden saat anmd tramvay &ervlsi vardır. 

19 Ağusto\ Çsr&ıımb:ı 
~bek Gazinosu 

!C Ağustos Pe1"3emlw 
Balk Gazlnosu 

Sıiat birde Bebek lskelealnt'len blr \'llpur h~ıre. 
ket edecek, Çc.nkcfüöye uğrayarak köprillC gc
locektlr. Köprüde vapurun kartılığı tnı.m\n;\ 

aervtsı \"ardır. Aynca Bebekten tramvay ser. 
\'İS( \'Brdır. 

Oyuıılamı bftmeıılnl mUte&kJp Tepeb:ı md.ln 
saat yarımda muht lif semtle-re tramvay B r 
vl l vardır. 

Gazjno ıst.rı.syonundBn saat birde muhtelif 8elllt,lerc 
trıımvny servisi ve saat birde Suadlye lskeleslndf'ıı 

btr \ 'Bpor b.arokot cdccckt Modaya uğrnyarak lfop 
rUyt- gclect'.ktlr. iKUprUdc trarD\-ay IJC1'\1ıııl vardır 

''n Ağtıslo! OumnrtMi Saat yarımda istasyonun 6nUndM muhtl'lll 
Fencrb:ıhce St;:ıd,)·omu mtlere tramvay cn1sl ''e saat binle Kndı 

köyden köprtl3e bfr \'npur \'ardır. K5prUde ';
purun Jm~ılı 1 tra.mvny sen·( t \ aroır. 

Bu tarifenin gaıetcden kesilip saklanmasını rica ederiz 
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At yarışları 
6zncıHAFTA PROGR.AMı 

BlBINOI KOŞU 
t'ç ya,ındaki yedi yarankM\ tngi lis erk~k ve dl'i taylara mah'11S tur. tkrıımiyesl: 300 liradır. Sık

let: 58 kilodur. Mesıdeıi. 11800 metre. 

ATıN .;;. ~-1 ~~-----,.-~--~~.....,.-~~-----------~-- ~ Antrenörü :: 
1 •{engı 1 Ja~s~j_._A_n_as_•_._,._..ı, __ , ______ _ 

r;f" Abn Sahibi I_ ~ lsm• 

S. Karaosmar' Tiryaki 
•, Tahir İşbil~n 1 Kader 

Doru Er 
Doru Er 
Kır di11 
Doru Er 
Kır di'ı 

Vreg8*~ 
Erig 1 1 Ahıazlı 3 s. Ka~ 58 

Müben'a 3 A. Sofya .:.s 
S. I<araosma.n Men~viı Vreguk::n M.ia 3 s. Ka.raoeman 56 5 

1 
t. M. Güler lkbal 

ı bra.htm Halil Cevher 
Fa talil Yerli 3 Zeki 56, 
Eros Yeril 3 t. Ha.MI 56, 

ı. ei KOŞU (Kabatepe kopsul 
tkl yacpnöaki y~rli ıaflwl İngiliz erkek ve dlti taylara maJHatutr. lımımiyeei: 11400 liradır. Sıklet: 
5% kilodur. Ba ko,aya selineeye lılHtar 400 Ura kıunm11 olanlara alfJIU', 1000 lira kpıanmıt olaa

lara Mkiıer kilo ill\'e edilir. Me ı uf•i: 1~ metredir. 

~ 

1 P. HaJ.;m Hümayun Donı Er. 1 Ronflon 

1 

Churbara 2 P. Hallm 

i~ 2 F. S.imsaroğhı Pulat Kır Er. Blaaonry Pommelee 2 Bayram 

3 F. Simmroğlu Destegül Doru dişi Carrif Chiınea Girl 2 " " 4 F . .Atlı Var"t Do1'U Er. Claud C&p 

1 

Noce d'Or 2 F. Atlı 

g F. Ath Varadin Danı Er. J..e.gaJ.f er Spri..,gboord 2 " .. 52 
A. t. Av~ Nilüfer Doru dişi Vinalot Muntenderi 2 A. 1. A yta(l 50,51 

'CCONc vıwtu <Bandikapl ı 
t'~ rapadaki eaftıaa arap erkek ve d\fi taylara mallRıtur. İkramiye tt: 190 lirschr. !W9'&fe9i: 1,flOO m. 

1 A.Keeebir I. NJ.ean Doru Er. 
1 

Mahbub ~ 3 A. Kesel)ir 7:> 
2 S. K8.l'803mel\ Hızır Al Er. A. Hamdanl A. Ay 3 s. KarammtUt 63 
3 A. Enıan Rhıd Kır Er. Kilheylln Menıım 3 Bayram fi() 

4 c. Böke Dahi Al Er. Jfüheylllldabl Mimnıhiyıe 3 C. Böke 57 
5 M. Ba.ynm Can Al Er. Bede lıılaide 1, 3 t M9r 55 
6 Olman Gençf Ceyhun Kır Er. Enlum Sedan 3 o.~ M 
7 N. )boy Doru dişi Pa~ Cin 3 P. Halim 52 
8 .... t. Aytıu;' ~ lhadıır Al Er. Klll«Y• llehllUl!le D 3 A.. t AyteıÇ 50 
9 Binin Pak 1..·eyl&a Al ... ... Le:Ptl 3 nnJn Pak 48 

4. 'CNCC KOIU (Tana!' ko,_.> 
IMrt ve clalıa yallan Pftaki uf kaa u.p ve llllraldua mabns tar. lknmiyesf: 400 liradır. Sıls. 
let: Dirt 18flndakiler 58 kilo, be' yapndakiler Te dalla JU)uan fal takit.r 58 kilo ta!fYal'aldal'lbr. Me. 

..ıeei: ı,- metredir. 

1 · 1- Fnan Tomurcuk Al At Gandi SUıa.de 6 Bayram 58 
2 t.H. T~ Tuna Kır At g_,. ~ 5 t A~ 58 

·' tH. T•e Saft KrAt K11n1 FlDll* 5 t. Atıcı 58 
4 M. Mudi Ben. Kır At Alee1'&n Bulut 6 Da'f'llt. 58 
5 t. Ay~ Tarhan Doru At K11n11 Md>rulte 4 tA~ 56 
ft N.Temizett Murat K .. At Nnak J.eyl& 4 N. Tmdrıer 56 

IS. Iİ KOŞU ('Dam ~Jll' kotasu) 
V~ \'e daha yakan J"81taki ..ıluaa h&lls at Ye tmrülMma ma..._ tw. lkram17eei: MO liradır. Sık· 
let: t1ç 1'8flltdaldler 53 kilo, cl6rt yafmaakiler :58 k'fo, ~ ve etaba ""'9" ys,.'ltsldlft' 90 kilo ~· 

ı•aktardiı'. MelıU'esi: ~.otoo metre. 

• Dl'. Sefemf Komiaarj Al J!ko. Obert89 B .. 7 f Dr. Seferof 60 
2 H. AI~ Danıct,y Doru Er. P'avara Caetlemen 9 1 M. Ath 60 
3 A.Atman Özd~mir Al Er. Onnfx JI, La Bordool~ı 7 A. Atnuuı 54 
4 A. Amıa.n Gonca At Dlll onmx D. Miıltaytcaem 5 1 A. Atman 5'. ., :J 
5 F. Atlı Umacı Al Er. Bar 1e l>1IÇ Abıl i 1 

P. Ath 52 
6 A. A)"n a.aez Yetiş 

ı 
Doru Dili 

j 
CalTif Uthia A. Arna.s'z 50.f 

7 s. ,.emel Çobanlaa Al Di .. ! Canonl&v Vat ot Chryd S. Temel 45.5 

Çifte ltah•ller : 2.3 ; 3·5 lacl 11 .... ar lzerladıdlr 
llllU ltaldllerı 113, ı lacl 11 ... lardadlr. 

.. : 
MJ/IN 
°'91,. •• FAlri19 'Oaktldv !JlanL 
J'9 Alt eolrak 1GO No. da 
8a brt Tıttn taratmcl&D aleyhtıme 

aod&n mtruaa t:aı.lml daftmlllD kı
n kılman Dnlb&Jremul eaannda: 

Ttak&ncl& :yuıılı adrN1Dlm pmderilen 
latid& '" danu,., ikametstiıJJllZJD 
meQbuU19t1 lluebl:yle blJ& tebljl la. 
49 edllmif oldutu pmta mtıYnlUnbl 
flrblDde aDlqı'lmq olmakla 11 sQJa 

mtlddetle mbıe ıllnen t•blltat lcrur_ 
• mahkemece karar verflmlf oldu.. 
fmıdan duetlye makamım. katm cıl. 

mak blı. tlAnen telıUt olunur. 
(40786) 

MRIBJ : Altlll U~ 
8uıldıtı ıer: VAKtr MATBAASI 

Omam! Ne,rt,.b idare edelt 
Rdtlt AAIMI ~""1 

r 

1 

IKAYIPLARI 
\ Tefl1Dlevvel 928 t,arlhlnde latan. 

bul YWuek lkti.l&t •• Ticaret mek.. 
teblnden &ldıtım diploma 7erlne ka.. 
ım vealkamı kaybettl.JD. Yenıant &.. 

ıacatımdan eaklaiııin bUkmll yoktur. 
M No. KAml1 

••• 
NMua t.ezkeremle Sultanabmet u. 

kerlik ıubulnden aldJtım uktl1 ve
ıikamı kaybettim. YenUerlnl c;ıkar. 

tacafımdan uyilertn bllkmll yoktur. 
Takalm Tarlallafı 111acar yokufa 
Tuna llOllak ao No. ıla m dotam
au Nenat Alçım 

• • • 
ı.tanbul llmanmdan aJmq otdutum 

1501 No. lu Reli phadetnameml •Yi 
•tUm. Yenl8lnl alacağımdan e1kl.mtn 
hUkmll yoktur. 

l!labattla ÇrtU (...,.) 

• • • 
Tak.n1m n.llfu• memurlutundan al. 

dJtım nntu. kJ.ltdmu D)'l etttın. Ye. 
nllfnt alacafmıdan Nldslnin bllkmtl 
yoktur. 

Şltll oocıalE ~ makhdet 
muavtaa 7.ıynett,lD Kmavlı (60111) 

• •• 
- Denizyollanndan aldılı· 

m 1268 ıleil no,lu hQvilyet c8zdanı• 
.nı kaybett.lfimden uklAnln h1lk • 
1118 olmadılı ilAn olunur. (40782 

Melek Palr (4011ı) 

Adalar ıulh hult11k nıalıhmnlıto 
tle.n 

9U/8'1-
Bey@llundı Saman yolu sokalın• 

lu Hefi.k bey apırrtımuıında 7 numa 
nda aak1n iken lkametgtlılan meç. 

hul kalan Zehra U. llmiDe Btıantı 

Osman be7de ı91llan yolu Rameli 
caddesi 84 numarada sakin iken 
kea. ikamefe'Abı meobul ka1aD OeJI.. 
lct Perkfne. 

mtem .... w ...... Buutıga 
ile pylan Ye milflerekeıı mutU&I'" 
rıf buhındutunm Bllyttkada eski 
hukalfa yeııi Tll* otıa 10kalında 
13/115 No, ıu lkı b&b b&De U• analar 
ft lıabıgele...S. mlrekJup p,.n.. 
menlwlleriıı bblllJetl tablmesi 
olmedılından açık artırma ile satı
larak fU)'Unun bal..t bMIEınd& adı 
l(eQell Etem H&ntl Tekili avukıt 
İsmail elblrin aleyhinize açtılı dan 
nın duruşma 8f)n0 olan 7 /8/942 

-firihlne musa.dıf Cmna lln4l ıaat 
on d6rlte m.ar.ne,. plmenlz 
için çıkanı... davetiyelerin aıbaı
na ...nı-~ auana ibJDtlt• 
gahlıılz mechul kaldıAı anlatılmış 
oldalundan y(mıf ıün mftddetlt> 
ilbıen t•blfl9ıt laruma .. darut
manın 84/9'2 tarihine musadıf 
Sah ırOnfl saat on d6rde bınkılm .. 
sına karar nrilmlftir. O lln n 
ııaatte bizzat ıetmenlz ••Y• bir 
vekil göndermeniz Hll6mu teblll 
olunur. (40778) 

KUPONLU· VADELi ·MEVDUAT 

l-IEg AVIN 91~iNDG · PAQANlN 

TORK·TrcARET· BANKASl·A·S· 

lstanbul Deniz Komutanhğından: 
Deniz liıeai ve deniz ıe dikli okuluna ıirme 

De$ &!ruı: il 
1 - Dentz ıı.eatnlD birinci mutma ctrm•te let•klt olnarl&rdd 

le Ulanl&J' al'31&C&ktJr, 
A - Use blrlncl 1111lıfta ikmal• k&l&nlar dellll U.... blrtDal 
8 - Orta okul. 800 mufmd& ikmale kaıanıard&D d•ıals UMll 

IUUZ:ıaa t&llı' 31a:ı1&r jkm11a lmtlb&nlarmı ftrdlkleri takdirde 
OMıc k&Jlt ıapılacaktır. 

c - Liıle btr'.ncl mutıD& ,., b&ddl 11 • 18 dlr. Alb ., dQOI 

- -- eıllllr. .,... pdllll1 **' 
ı - Dll'IS pdtlUI olmuhmaD ber ıo maıtms arta o1adda 

JanJar almscı&ILtlr. 
A - BulCDıdukl&n ıunflarm muad1ıt olan pdlldl okula 

k&Jft edllec.klerdlr. 
B - Qodlkll okulun• sfrlf, 7&f bac!dt, birinci lllUfa U - tf, 

.,ifa, 1J - 11, lçt1Dctl 9'1llfa 1t - 19, Y&f1&rmda olU1ar bllal 
lerdjr. 

1 - lat;anbal " otnrmd& buhmanlar • tııtaabUI dealıl 1ıo 
na, ı.t&nbul tıarlctnde tKıluDanlar men.up oldukları uarn 
mtlracaaU&n 

t - Kant mlddett 2n Atustoı 942 alq&mma k&dardlr. ( 

llubamııaea bıldell MJ96 l otua dört 'DUl W )'Da do"-8 Def) ~ 
cem'an 27' (ildytım :ye11Dlf dört) metre mlk'abl llO (tlOJDll al~ 
m•tı• llllk'abl upıbteUt ıb'at " miktarlarda Çam ,..,. Mimar 
Çıta•• tabı& (11~1N2> cuma ctmtı 1&&t tll.IO> •bel 
H&Jdarpqa-Ja Oat 1ıbLul dabllbıdlld ko~ t&ratmdall upd 
uullle •tm allllu&ktır. 

Bu lft ~lr t.ftl7Ulertn 2&72 Uld b1D lllfytls Jetmit lld) 

... lll (• llC) lnırqluJc munlrlrat tembıat.. IWlwauıa t&JlD awaı ..ıııı1911!• 

... ___ tekltflerllll mahteTt artıanm a7DJ rtııı Uat ( H,80) oa dört ._ 

----ıu lr.caal.,oa ~ 9W'IHllr1 llmlldır. 
v~ -- Bu 1fe alt ,artnamelır komlqoaıdan paruıa ~ dalltl& 

F81UYall~~~~~~~~~~~------·-=-· 
H..22 Aıun
dubull,. yoktur 
KODIU1DUyoa 
flfl•rl piyango 

rtfelertıe l'utlnl J8pılacak palno. 
1'rda aatıımaktadır. Her tlltlll taa • 
bat Telefca: 213'0 

Bolu Belediye Riyasetinden: 

Dairede mev:ut prtnameat muclblllce '10/211S Volt U JdlMe& 
ma'!'k& bir a.iet eıektrUı: cereyaaı daimi dlnamon tetırrtıauıe 

2230 !Jra muııamnıea bedet •• blr ay mllddetle &Qtk arttırma aure 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 8 -8 - 942 vaziyeti 
AKTiF PAS1F. 

ttlacaırtır. th&ıe*l 81.8.MI puarteat gUDU aaat 11 dl Beledf7e 
ctlmenlnde :yapılacaktır. Taliplerin ~ T,8 teminat ve enakı •111..ı•-~ 

bJr!Jkte gC!etartllıll san •• •at.te belediyede baSır buJunm•lan ~ 
D~ ( 

DntRllld n 2 n•lt1IE'ı 
'llllı Lılrua 

-. ... 111~ 

• • 
• 
• • 

Allm: saa KQnpw il.MI.na 
Altla& ı&bYIM llatıa ........ 00.. 
Dlter ~ ...... ll9?das ....,..eri .. 

...... l'aMllllEt. 
Deruı.te .... .....a ...... ..._.,. .. 
S-U 9-1 IDCI maddelertDe 
'"9llaD a..... taralnld8r. .ak' 1 

tldl7&t •• 
-...ı O'tttm1 

'l'lcart - ·tini • • 
....... ._..aın ıı 

t o.rabte .... nrüı DÜ. 

1 dl79Dbl k&rflbll ....... ,,. 
' tall..u&t (ltlbut lapaeU.) • 

a - Berbat ........ taa.YU&t • 
&...-.ara 

~ .. ---~ ....... 
'hlmllt ...... Sftm • • 
Re&19'1 ima ft4WI &ftU • • • 

8'!*"• .. "°' .. k&lhlD8 ..... 
açıJ&D aıtm ICal'lddW aftlll • • 
BI llas•IM 

\. .. 
Clılt, .. .. • 

Ua 

lM.111. ...... ·-··-
m.-..e lH.DllM,19 

m.19'.l"I , m.1M.11 

11.IM..198,18 

--.--
M.111.111.81 11.0111.110,ıs 

111.7'8.1111,-

M.111.111- uuıt.MI,-

•.111.111- 1111.111.111-

- - · 
t 

1Dd.U8.N 
10.1111.Ma,411 M .Sst.181,38 

ı.-..ı 

7.llUllM 
--.--

w .ooo.ooe.-
11'7.•.119,TI 

Ull.oot.-
IU&J ...... 

... 411,Ml,U 

-- . 

:r..a.wnld llgh.-.s 
DeruMe .... eTJ'IJa nalcdl7• • • • 
Kanunun 9-1 bacl maddelerlM ı 
te\'flkan Baz1De taratmdan ftld 

~t • • 
Deru!ıte tdll• nr&ID aalrdlye 
•ld7MS • • 
Karpıı~ tamamen aıtm alU'alr " 
u&ftıa teda'1lle 'IUedllen • • 
r....ırant mukabili nı ... ten tılCla. 
Y1lle Y&SldtltD • • 
Rub1eJıe 7Çllar. altaı k&"fddrb 
anu mabbW U02 No. D lruıUD 
m~ttbfne U&"ten tedaTGJe n. 
9edll• 

IDVD11ATt 

Altm: 1&11 KDQIT&m 

• • 

. . 
17Uft 

llllO No. la ll8aUDa cır. hazıneo,e 
...... •Wllm lllUkaMU .. olL 

U.Ml.980 

~ Taahhtldats: 
Altına t&bvlll ut-U dö..ulu 

Ottu d&fts.l•ı " al&e&Q 
rlDI b&kiyelert 

lhlttelll 

• • 

• • 
1 ' • • _... 

1.411.111,1! 
1.000.000,-

Ul.1 .... .-
1 

M.111.at.-

IM.De.MJ,-

'8.000.000.-

188.llO.OOO,-

H.C.SOl.000,-

111.llt,Ul,M 
1.hUM,Oi 

18.l 2&.181.lf 

YeHe Yelrh 

l Tem.mas lNI tıarbaindft lttb&ND: ı.Jronto baddf "4 A!tm ._rbM a.,..." ı 

Beledi7e Sal111 ltlaruintlen: 

11.•.-.- Bul •beplerden dolayı Uman ld&realDce BtlJttlradp,a bir 
mımtaam .u tqmamamr.k tbtlmaU ftrdır, Böyle gt1nlerde • 
tablatt)'le •lrMJe utraıat'aktn'. Bu vulyet sOs llatllle a1marü • 
yatmda ta-.r.ufk&r&De l!areket. etmeleri •71ll aballelerlmlsdla r.-

117.nt.te,-

ıı, .• .1111,11 

11.IJ.&.111 ... 
~· 

•.• .IM,tl 
lU.Ml.111.tl 

•.491.IU,JI 

nur. ( 

Bola Beletli;,e Riyaetimlen: 

Beledi)'eaü&e aft 700..-.S00 metre tultındl ve 211 mlllmetre 1a1.11:1111111 
)•ekp&re ~Uk tel halat brber lrflow 811 kurut mubammen bıld81 
,11n mUdch+;-. açık arttırma IUretDe aatdae&ktır. lllalell 2'.l.td 
tt!sl gUDU N-lt l t de Bel•dlye Dalml ıııncnmen1a1a J&pıdaoaktır. 
'1' 1,a temln'Ltla:lle blrllkt..e gölterilen ctın Ye .._ı. ~ 
IWUDalan lıt&n olunur. ( 

Belediye Sular ldare1indenı 
' 

1. - P'eneıyolund• Mıuıtata Jıl,Ubar tok&lmda• --ece1r 
takriben 16~J met.re m.k#.p trufl balredUeoektir . 

t, - Bu lfe •it fartname ld&NIDIS lnulm ~ ........ ~ 
8. - Hafrtydt ışlnf tızertne almak illte19ııle$ 11. .\lmt09. "" 

l•ı?J'ba sQaG aaa•. "12., ye ~adar blr ınıktupla rt,.tlanaı TaUla 
.U.rdelcl 14"N merkeslne ıGndermelerl. ( 

1 - J&olllı polla momurlartıe mtl8tahdemln w badelulerllle 
lacalı: eıı.ı. '" Jraputl&rm dıklf ttellflt için qdan ıra,.ıa 8U'f 
•bide "'1lea n,.uar mutHD'" m11ftfık gOrtUmedlllaclaD iT 
p .. ıte. glh\tl .... ı 1IJ de &J'DI .. ratt dabllbıd• paartdda lbale 

1 - Reptılaln ...,,,.... •• bedeli 1121 lira ... ımrn1ı1rat 

"'° 1i1'adlr • 
3 - Pe#r!Jla ..,_iller 'lııll ıt'lıl taaldl9t 11Jerta1 biati 

ettıklerlDe '" mllteabbtt oldulı:larma dair .....ucS " tloant odUIJISll *"" ftrüuau _..1*ttrlılcll pttrmelı ~dadb'llr. (IO 


