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f1j fi fi •• 11nonu dedi ki: Aşçıla~ui 
vatanı 

Mengene'de 

''Kurulüıyda görülen muvaffakiye•" sizlere yeniden 
ve evvelk•nrlen daha sıkı çahşmak ve gelecek kurulta. 

l 
ya daha çok verimli çıkmak borcunu yüklemektedir. 

1 

~na davalarımızdan biri olan dil meselesini kurultay 
Yazan. Aaım U• sı:ılere emftnet etmi~ oluyor. Bunu da göz önünde tu. ı 

J\n?ıa • . tarak on1J vöre çalrşa<:ağınızdan eminim.,, 
lıı , 

11 
•• r:ı . t:ır::.fmdan ı;ıdcrken Bo.. 1 

la•da :a~ctrnın hududu Yünliı l'e.y. \, 
Sonra b:ışlıır; bumlıın bir müddet .._. _________ . 

:.:; ~ı!.,n.:'.~.:~ .. ~~~~~ ::;: il araı tav maarll 
liin araden z ı tiknmetmlle im- J 
~,~:!11:~:~e~y~~ği:: ··e'-lllala bir ~ ~yen bır ormanla yan. W A 

Dili 
• re 

Yeni Haricıye Vekilım~ 
Yazan: Sadri ERTEM 

11.1'11-
ti·fleri 

(Yazw S ncllde) 

Akdenizde 
Taarruza uğrayan 

İngiliz vapur 
kafilesi 

Maltaya geldi 
Lonc!ra §imdilik yalnız bir 
tayyare gemisiyle bir kruva. 

zörün battığını bildiriyor 

Mihvere göre 
İngiliz kayıp
ları çok büyük 

Londm, 14 (A.A) - nesmı: 

Mancbeater knıvazörUntıı:ı battıtı 

tayid olunmıı.ktadır. Amlralhk tebli· 
gi, çok kuvveW düşman topluluğuna 
rağmen m:ı.lzeme ile takviye kıtalan.. 
nm Malta•ya ula§mnğn muvaffak ol. 
duklarmı bildirmektedir, 

Londra, 111 ( A.A.) - Mih,ıoer 

.., gorülli'•·or Atntürkün "Esen "'Pe" J • 

~~s::~:~:!~?~?=.~~ nutka ile kapandı J !__c~e,!_ 1'__'!._kiji şe__.~ri_mjz~e__ 
.\n~ğa~la.rmc.lan \'Ucut holmu~. • t b 1 d b • 1 A, 

::,·~-:;;:;, :~~:= ... ~!' .~~:: Hasan All Yücel Dil davamızda IS an U a ır ay it\ 

teblii,tlcrinde Akdenizde bir lngi.. 
Uz vapur kn!llc.slne mühim zara.ı1ar 

verdl.rildfAi ha~r&ni BUyllk Brltanya 
bahriye ı\ezııreti lekzib etmektedir • 

Bahriye nC2:nreli her iki tarafın 
da zayiat verd~i muhnkkılk olm ··~ 
lıı beraber mihver tcblilUcrlnde bft
yllk bir mUbal~ bulunduğu, bttttm 
tafsilM gcldi~i zaman bir beyanat 
ncşredilcceğini bildirmektedir. ~~~·~~~~:ı~a~::!i.ç:~s~: yazarlara düşen vaz:teyi belirtti ihtiyaca gC>re bug"' day 

ra.1ı Yol üzerinde arkalnn ıle 
etraı ~ı t:ışıynn bir kııç kaıhn ,.e (Yaz151 2 ncfde) t k dil k (Deflamı Sa. e, sq. S de) 

hera ta böğüren inek se leri ile s o e ece 
~!ı~ y~~ikÜz~~n:~ca~s=:n~= M eclı·s ı·kı· buçuk 

Salomon adalannda 

Japonlar müt .. 
"ıt!ifi eksik olmrunn.sma yahut bu 

0~le sıhhatli ''e sılıhate uygun 

cliıindına. isaret olara,_ Atatürk ay' tatıcl gapacatt~ 
'-tı en E~en Tepe adını almı11 o. ~ 
l<i fanı. ormanı~ tıktık. Ru~da 
de ::ediye bahçesınln beltti e\·ın-

laın yemi(;mi yedik. 
.\.~el'e<le elektrikle aydınlatılmıı 
~ olu ka.snbalanndan olcluğu 
tıiıc ~ Tepeye de bnrndnn elek
fı ''erilrni~H aynı zamnndu etra
lrıa lb11Jıataza altına alınan !:&m or
~ Geredeliler için güzel. bir te
~ Yeri haline getirilmiş. Te
lcab bekri e\'İnden bnskn bir de 

Din ki celsede 111 eslelcl teknik okullar 
açılması kaaaaa İla kabul ettaFdl 

Veba.ne ' 'n.r 
lıfi~ Tepe<l~i b.avanm serln
:tılc bir.e gUndüzttn Ankarada bı. 
tor hinnız sıcak havayı batırlatı. 
ol.hı Bolu bir onnna memleketi 
're~ İçin burada gezen!er Esen 
~"""'.Ye benzer daha bir tok yer
lf\y ,~rtlrler. Bununla beraber vi
"a:ı: sıcak ve mutedil yerleri de 
il\~• 'Yot arkada.,on Ra.hmi A
ll>l'bd ifadesine göre iklim bakı
b:JeVs~fl. Bolunun en karakteristik 
r., btı ftnı nisan ve iPkte~ndir. Zi. 
l'ecleın a!~:ı.rda Boluda seyahat e
dil ~ el'in çarpı~ma."ı ve bu anda 
l'ıl~ ı, Bomda ln:;, Gere(lede ka-
l' bulnriar. 

Ankara, 14 (A..A.) - BUyWt 
Millet Meclisi bugiln doktor Mu. 
har Germenin reisliğinde toplan -
mJ§trr. 

Celsenin açılm<>•nnı müteakip ve
klletıen idare edilmekte olan ha
riciye vekilliğine başvekilin i.nhast 
veçhile İstanbul mebusu Numan 
Mcnemencioğlunuııı tayiu edildiği -
ne dair ri.yaaeticllmhur ter.kereai 
okunmuş ve muvaffakiyt't dilekle
ri ve alkışlarla ~tır, 

Bundan eonra Enıincan m~bus
luğuna &eçile:ı S3!i Erdem and iç
miş, mücbir ve ıarurt ısebeplerle 

Akşamları ölüp 
sabahları 

diriliyormuş 1 
Azraille itini uyduran bir 

Macar bulundu 

~ola de\"1ll11 edeceliroh için E. 
grıı.. !eJlıenin t!Cl'İD Te tatlı hava. 
ırıl\d l'akrnen burada faz1a dura -
~llıı '~: fakat giderken yo'umn
).İl'lJa !IUhu'le her tara.fr e1ektrı"k 
b.;nt l'r içinde bir dUğlin evine BodaPfJfte, 1' (A,A) - Oft: 
~lc:y- JıaBcevini t::iyaret et- B1r Macar bal:ıkçı her alqam m... 

~·'11 kendim~i alaınıulık. mekte Ye aabalıleyin dlrllmektedir, 
~;ili !!ıllCl\delcnin dahili i!lyan Bu garip hAdlııe Turkev kaaa.b&lmda 
't~-.., arasmda Çeıice:flilerle Ge- vukua gelmektedir. J3&lıkçmı:n kalbi 
lftı~ İlerin çarpı~~ ve bu arada ak§am olunca durmakta ve aa.b&ble
tfı. ~:_ Gerede'nin asiler eline e· ytn yeniden iıtemeye b&flama..kta, 
~l v~ kurtanJma.ııı gibi balıkçı da bu auretle tekrar no?lJ.&l 
~ Deuamt n E. Sii 6 dn • baya.ta Jta.wımaktadır. 

Milli oyunlar fes
tivali dün başladı 

FeıU\'Blde mlU, oyunları &ö&tereoleırd.eıı bir gurup 
(l:"azuı s lldMle) 

takip ve tah3iline imltln görUlemi
yen borç1arm terkinine, cşkiya mil 
sade-melıerlnde mal~l olanlnnn :i.k
t138.dl buhran vergisi istis::o.ıyc • 
tind:n ve inhisar eşyası bey'iye • 
sinden istifade hususunda lıarp 
ma.lfıHl. hillcnilnde olduklan:ıa. dair 
kanunun birinci maddecıinin tefsi
rine, Samsun .es.iti belediye reisi İh 
san ile mUhendis Ali Ragıp Trut
kaym ett:ı.la.rmm affmıı ait kanun 
lar miiz:ıkere ve kabul edilmiştir. 

(Deoomı Sa. !. Sü. 6 rıa) 

Doila cepbesl!ld9 

Sovyet 
mukavemeti 
şiddetlendi 

Krunodar' da 20 bin Alman 
aıkeri öldürüldü 

&-rlla, 14 (A.A.) - Alman ordu. 
lan bqkumandanJığmm tebijği: 

Ka!ltu çevresinde, bUhaBBa mUda.. 
faaya elveri§li dağhk araziden fayda 
lanan dtl§m.a.n §imali Kafkasya kıyı. 
aı llmanlarmdan ba~amak üzere de. 
Diz yoluyla ricatlnl kapatmak için 
inatlı bir mukavemet göstermekte • 
dir. 

Bu mukavemete rağmen, A.1mAn 
lruvveUerlnjn taarruzu l.yi ~arla 
terakkı etmektedir, Bir DOktada e. 
hemmJyetııtz dU§IDan kuvvet,!erinln 
1lalerile olan muvasalası kesllm1§ ve 
dafltılmlftll', 

(Devamı Sa. f, Sü. 5 deı 

Rusyada petrol 
sıkıntısı henüz 

bahis mevzuu değil 
Almanların eline geçen 

petrol boruları hep tahrip 
edilmi§ 

BMaet, H (A.A) - on: 
Kalkop çevreBlnln müttefik kuv. 

vetıer tarıı.!mdan i§gnli, Groznyi, Pin. 
tigorslı:, NevlııomJnsk'den ve Rostofa 
kadar giden şube hattı yolundan 
geçerek Tuapse'ye ve Hazer dcnlzl 
lnyııımda 'Mahatch Jtalaya ulap.n pet 
rol boruııunun bütün gtıçlt yollnrmı 

(Dqvamı Sa. 2, Sü. 6 de), 

Ticaret VekA1eti el llonma kararının 
lraldlrıınıası teblljlne riayet edilmedi· 

tini görerek bir tamım yaptı 
tefik filosunu 
mahvettikleri 
iddiasında! 

Ankara, 1.f (.A.A.) - Ticaret 
vekili dünkü tarihle umumt m6· 
!ettişliklere ve valiliklcr~ağıdaki 
tamimi göndermiştir. 

1 - İcra ve.killeri beyetinoo J 
vek.Metime verilmiş bulunan aa· 
18.hiyetlere dayanılaraık almm.ış 
olan her türlü el koma kararlan 
nm 2517 /1942 taııthinden iti· 
ibaren kaldırıldığı tamimen tc~ 
liğ edilmiş ve keyfiyet ayrıca. 
radyo ile de '11.CŞl'Olunmuştuur buna 
rağmen ba.zI maha!lerdc el koma 
kararlarının halen tatbik edı1· 
mekte olduğu v8a{i ımUracaatlar
dan anlaşılmn'ktadtr, Bu vaziyetin 
derhal islihmm v~ bUtUn ihtiy~ 
maddelerinin istenilen yerele ser
bestçe satrşrna mttsaa.de olun· 
masını 

2 - BUnda.n ba§ka yine bazı ma. 
hallerde blr ıwırm maddelerin ıdar1 

tahdltleTe ta.bi tutulduğu n bu mad. 
delerin diğer mahallere nakline mil
sıı.ade olunmadığı da haber almmll • 
tır. Btı gibi ta.hdidatm alman tedb!.r
ıerı akamete uğratacağını göz öntın.. 
de tutarak ~y\e bir vaziyete mey. 
dan b:rrakllmamasmı ve vatanda§'I.&. 
rm bir mahalden diğer mahalle g6.. 

H'indistanda 
Vaziyet 

düzelmeğe 
yüz tuttu mu? 

Dün hadiseler nisbeten 
az oldu 

Bombay, 14 (A.A.) - Röyter 
aja.n.sm.ın. ihusu.<1i muhabirinden : 

Bu ~bnh Hinrlista.nm her tara
fında um."J:!D.i b:r saliıh devıı.m et
mekte olduğu görülmüş ve şimdiye 
kadarJıiç bir yerde hiç bir Mdisc 
ÇTkmamıştır. Bom'ba.yda mağaza -
!ar açthruş ve iplikhanelerle diğer 
fabrilmlarm ameleleri çalışmağa 
başla.mışl:ı.rdır. 

(Devamı Sa. !, Sü. ~ d•) 

Fransada 

Yo.1dan çıkarılan 
asker1 trenler 

Yüzlerce Alman askeri 
öldü 

Londra, 14 (A.A.) - ' Fransa. 
ela Due ve A'mS arasmda. Alman 
kıtalanru taşrynn bir tren akar 

tUreoeklert madde!erln serbestçe na. 
kil edUmesl ve alnup sa tılmaısı lçln 
idare l'unlrlerince her tUrlU kolaylık 

~ yardnn g~sterjJmes!nı rica ede. 
rtm. 

Not: 'Fiyat baki ~ p.rtl~ 
~cytınyatı haldwıdaki kanız da keza 

kalduılm.ıetı:r. 

TlOARET '\'EKll.t ŞEBlUMtZDE 

Ticaret V ekiU Doktor Behçet 
Uz, dllnsabahki eksprese bağlanan 
hı.'Susi vagonla Ankara.dan eeh.~· 
mizc gelmiştir. Vekil, Haydarpaşa 
garmda Vali ve belediye reisi 
Doktor Lfttfi Kırdar, belediye ik
tıl!!at mUdUrll Saffet SczC'tl, 'licaret 
odaSI umumf kAt1bi Mahmut Pe
kin, mmtaka taret müdUrll, za • 

(Devamı 3 nctı sayfada) 

13 kruvazör, 9 torpido, 
3 Jenizaltı bahrm'!lar 

Londra: 14, '(A.A.) - Salomcm aıo 
dalarmdald harekat devam etmekte
cllr, DUn gece Va§lngtonda :nerredi· 
len tebliğde lma hanık&ta devam 
edildiği bildlrllmektedlr. 

Amerika bahrjye nazın Albay 
Noks, buradaki harekAtm m.ntte • 
flltler lehine inld§a.tmm mOmldbı o&. 
duğunu aöyleınl§tir. 

Diğer taratta.n mtıtteıllı: Gl'1;a """ 
ağır bomba tayyareıerı Japoalarm 

fDeuamı Su ! . SU. ı de) . 
•============~============ 

VAltlT gezintisi 
Biletler bugünden itibaren VAKiT 

KiTABEViNOE veriliyor 
Rt'!~~;p,~ ' 

Gezinti yeri olan Çubuklu'da Hidiv'in korusundan Boğaza bir bakıf 

23 Ağustos günü Yakıt olcuyuculorı icin hazırlanan gezinti biletleri 
bugünden ıtiboren Vo~.ıt Kitabevinde verilmeğe boşlanmııtır. 20 kupon 
getiren her okuyucu 80 kuruı mukabilinde iıtirak biletlerini alacaklar
dır. Kupon biriktirmeyenler, bir kişi icin 150 kur~ vereceklerdir. Bilet 
satıJ müddeti pek az olduğu icin okuyucularımızın acele etmelerini 
rica ederiz. 

GEZiNTiMiZ NAS/L OLACAK? 

Yakıt gezintisinin bircok cazip hususiyetleri vardır. lstanbulun ve 
Boğazicinin en güzel yerı olan Çubuklu'da Hidiv'in korosunda bütün 
bir gün caz. saz ve Beyoğlu Halkevinin seckin halk sanatkôrlannın iJ
tirokiyle yapılacak mil!i oyunlarla eğlenilecektir. Hususi bir vapuria köp
rüden hareket edilerek Çubuklu'ya gidilecek, gece Marmarada bir 
ır.ehtap ôleMi yapılacaktrr. Takvimler, 23 Ağustosu, mevsimin en meh· 
taph gecesi olarak kaydetmektedir. 

VAKiT, gezintiye iıtirak edenlere ayrıca bir sürpriz hazırlamıştır. 
eu IGrprizi okuyuaılarımızc '°" gün bitdireceğiı:. 

yakıt yfiklil başka bir trenle çar- •========== m: ========== (Devamı .Sa. 2, Sü. 1 de; 1 
.... 



ı-

eş Ha ını Uiğvı· ~uısır ~ep1ıesınıı~ 

a ik edi!di Devrıye faah· 
e HUH • elin Tara 011 

karam una 
d'irellUllerı 

Dogu cepaeslade n ara 
(Baş tarafı 1 inci sa1ıifede ı (Ra~taruJı 1 inct "'111 

Karadeniz kıyısmdakl dü§man 11 - hadiseleri hntırlnyanlar j(İll 
man tesisleri Alman bava kuvvetle. 

lmlk.e\'i bugUn bir milli ci\dnıt 
rinı"n tesirli taarruz;lanna hedef tu _ 

Ye ti. dev Ankar:ı, 14. <A.A.> - oardun-

~ 3vredilen işler için Tıcaret Vekaleti . am c~e~i~~;::ı::!ı:~:n~:a,~ü 
kadrosu takviye ediliyor edıyor 1 ~=~~~~~=tc~~;;:~ 

~ukw-a, 1' (Vıtkıt mubnblrlnden)- 1 Ticaret veklletl kadrosuna eklenen 
:ıe merkez tc,kllltmm i!gaaı ve kadro eudur: 

• u te§)dlAta alt vazl!elerln sureti ifa. Blr tane 600 liralık harp ekonomlııl 
ı hakkındaki karamame Vekiller bUrosu şe!j, 8 tane 500 l!raıık mU§a. 
eyetınin tasdikine lktlran etmiştir. vir, 2 t.Anc 210 liralık ra.portör, bir 

nu karara göre laee mUeteııarlığı llğ Lnnc 600 lira.ilk propaganda bürosu 
• olunmu~tur. TqkilMa dahU memur gcfi, 2 tane 600 liralık mUpvlr, bir 
a müst .. ~demler eldeki muamelele _ tane 210 llralık raportör, on tane 800 

ı:.n ıntac, ~vir ve te8llmlne kadar liralık mUfettfş, bir tane hukuk mU. 
~&Zİ.'Ol nnc devam cdeco;cler ve bu şavlrl, S tane mUşavlr ve D tane 260 
,ler ıkmal ealldılıçe aldkadar me • liralık, S tane de 210 Uralık raporUSr. 

murlara ıliştklerlnln kesıldiği vekfl. Diğer bir kararname lle dağıtma. 
ı •t ta.ra.tmd:ln bl!dlrtleccktlr. !aşe ofisi de kaldınlmıatrr. 
teşkllli.tmm 1942 t,a.kvjm senesi kad-
o musraflanna karşılık olarak ta.ıı.. 

s cdllrol§ olan bir mılyon beş yüz 1 

bın lü'a Ue ayni rıenenin idare masmt 
ıann karaılık olarak tahsls edilmiş 
bulunan dılrt yUz bin lira memur ve 
mUstııhdemlcrjn tahakkuk etmia ve 
edecek Ucrctlerl, barclrah ve salr 
masratlan tlo açıkta kalacak memur 
lıırn kanunen todlyeal jcabeden ay_ 
Jrklar \'e tazminat ve tcekllf.tın idare 
muratları Ue ilga cdilml§ olan vi.IL 
)etler teıkilAtmdıın açıkta kalan me 
mur ve müstahdemlere kanunen ve. 
nlmesi lAzrm gelen aylık ve tazmlnnt 
ile bu memurlardan ellerindeki i§lc
rl intaç, devir ve teslim için çalış~ 
olanln.ra Ilga tarihinden iUbaren 1 
Ağustos 19'2 tarlltj)ıe luı.dar ışleml.§ 

olan m&8§ ve Ueretlcrj ödendikten 
sonra bakiye kıılııcak miktar kadro 
ve idare ıma.tra.tlamım karıılanması 

lçhı veltO.let emrinde tutulacaktrr. 
İ&§C 1.§ıerını görecek olt.n 'rica.ret 
vckAletı t~klltıtının takvlyeıl için 
merkez ve vtıAyetıerdc kuUaıulabjl • 
m.ek Uzere yeni bjr kf<dro mezkQr ve. 
kA.lete verllmlaUr. 

Salomon adaların a 
l B.ı~lara/ ı 1 11.C'i •aıı/acıa; 

Yeni Gkıedöki tl.sıerinl ve mUnakatll.. 
lmı dUrmadan bombalamaktadır.ıar., 
Dtln gtlndllz Japon n:ıkllye gemileri· 
ne Oç defa ,taarruz edllmi~tlr. 

JAPONLARA OOıur: 
T<:>kyo, H (A.A.) - Salomon '\el&. 

lan deniz muhaN!'beal haldunda Ja. 
poo. umwnt ko.rarg!hı yeni bir teblit 
""pebmıifUr: 

Bu teblJ.!te glSre, §lmdJyo kadar 
•<'ııbtt edilen rakamlar §UDlardır. Ja.. 
pon kuneUCri 18 lngtlli ve Amerl. 
kan JrnnztSrantı 9 torpido muhnbinl 
8 deni~tı ve 10 nakliye gomlsinl 
b&tırmıe ve 'bir kruva.r.örti, 3 torpido 
muhP,iMnl ve tılr nnkllye gemisini a. 
~ baaara. uaı-atmııılardır. 

Japon kayrplan ehemmlyetal.z ad
dedlüıbllir, 2 knıvutır hasara u(tra. _ 
m~a da bu kruva.z6rler muharebe 
d-.r k.:ımamııt;ır. 21 Japon tayyncal 
~. Bu tayyarelerin pUotlan 
tnllalAde bir ces.uetıe insan bomba. 
a.Jıallnde kendlleı;,tnı ta.yyaro !le bir. 
llkte ~ athlı§Ja.rdır. 
Amerlka~ls Japonlar al"9."'mda. 

ilk b~yük mdlıaııebe 
V ~, .. .ı,+ .A.A. - :atwi

ve na.zrr'.11-hnm ~ kısa 
\iir t~l~ lliildirl!Ciiğine göre, 
~ ada.larmda hare§kt 
~ ~ir. Ve bu husus
ta esası ta.fsifii.t a}ınınca.ıya. kadar 
hiç·~ir ha.bu verllmiyece..~tir. 
Ba~ye m•hfmerinde ~bin· 
l~ ~ hiç .bir sebep 
ol~ vo vaziyetin müttefet· 
ler Jehlne .g~i{fJiği rxanaati 'JTaI" 
dtr., 7 ~.iberi devmn etmek
t.e GWll l'iiMi&rebe müttefik ve 
Japon ~ileri araamda.cere 
\°&'il eden-l~-MWk millıarcbedir.ı 
Çililk,t'i M~n denizt muhare
bts~e <ha~ gemifürl birbirleri· 
nl gôı"Cmoori!f ve uçak gemHeri 
ise Nmirlerinden ekseri~ 250 
lilomet:re mesafeci~ bul~ m_ 

rranıatla 
rtl 13/nra fı 1 ·rıri (atJfaaa) 

pııpııştır. tnftl-Ak yUzUnden 44 mar 
ş!nidlz, 19 yolcu vagonu ve iki 
ldmmot!l lh!Ca.p olmuştur. Bilyllk 
8ftylda. .Akmn aalreri ölmtle veya 
~- BundnJı baaka. Lil
de 1>ir tren ça'l'plHmasm:Ja ıoo AL. 
.man as'1ııtıı1 ölmOş ve bT soklan 
ela )'mıdamm..5t rr • 
Olne~'do. ff<'ilncfi bir tren 

<,ınpcşm."ISt dbıuc:tur. Vitri 115 Frn:t 
suvadn. bir Ahnan ru,-.kerl kamyo. 
nu pusuya düstlrlllmfrştllT. 

Genç nesil 
·Anto~ojisi 
Blarn 4 uncu sayfa
mızda okuyunuz 

Akdenlzde lnglllz 
vapur kallleıı 

( B1ı' t ~ıafı ı inci .. ı .. 1ııfcde) 
Bcrlin, 1.ı ( A.A) - AlmAn hı• 

~u ~1 tel:,llğl: 

1nsllizlcr Mıııırda çekmek1e ol· 
duklnrı zorluklnrın • !lkünfi hafif" 
Jetmek için <f3 büyük gemiden mü
rekkep bir kafile ile takviye kılaalJ 
ile malzeme getlrme#c teşebbOs 
etmişlerdir. içinde müteaddit pe'
rol gemileri bulunan bu kafile 3 
zırhlı, ıJ uclık gemisi, birçok muh
riplerlıı himayesinde bulunuyordu. 
<f3 gemiden mürekkep olan bu ka. 
fileye Almnn v İlıthon deniz ve 
!".ava kuvvetleri devamlı hücumlar
cla lmlunmaAa bnşlamışlardır. 

11 nğuııfoslıı bu Alman 1nhlelba
hlrl ııırııfmdıııı 'rnlrnlmı-: olo·t' 
Eııgle tayyare gemisinden mnada 
şimdiye kndnr 90.00<l lonhık tlca 
ret gemisi halırılmıştır. 

Furfous u~ak gemlsl ağır hasara 
u#ramış ve Cebelilttank limanınA 
yıınn yatmış bir halde varmıştır. 

Vash Amerjkıın tayyare gemlsl 
6 (om isabet olmış ve yonmeğn baş· 
lam.,tır. Bu gemi Mollaya sıihnmı
ya uğrn~aklndır. Bundan maod ' 
- • 1·ruvaz6r ve : '.000 tonluk allı 

bü~ ük şilep n~ır hnura u!jratılmış
tır. Hirmıyc gemilerinin büyük bir 
kısmı bntıya doğnı geri döıınıü't" 
le.-dlr. 

M.ılıorche devem etmektecflr. 
ITALYANLARA OOltE 

Roma, 14 (A,A.) - İtalyan U• 
mumf karargahı batı: Akdeni7. hava 
ve deniz muharebesi lmldnnda 
dün gece aşağrd:ıki hususi teblJği · 
nc.eretmiştir: 

1l ağustos sabahı erkenden de
niza.llılnrmıız ve k:~if tayyarele'l'i· 
mfz batı Akdenizde Cebetnttank • 
tnn cloğuyn doğnı gitmekte olan 
bUyilk b'.r knfilc görrnUşlcrclJr. Ka 
file 21 ticaret ı:emisiyle bılı"!ilara 
refakat eden 3 an.ffılıarp ve 4 tay. 
yare g-4!misi, birc;:o'k kruvaz5r, dil· 
zUnelerce torpido muhribi ve daha 
ltUçUk tonih\toda eiğer birkaç ge • 
miden mUrekkepti. 

O gtln, ?talyun • Alınan hava ve 
denlz teşkilleri mUkemmel bir iş 
birliği ile bu kn.labaltk dUşman 
knfilesinc karın taarruza geçmiş -
lerdi.r. 

Pe-k bilyllk nv tayyare teııkille • 
rinin himayesinde ha~lcet eden 
denb.:alttla.rnnız, torpldolanmız, hii 
cumbotl:ı..rnr.~la bomba, stuka ve 
t.orpll ~yya.relerim.17. dalgalar ha. 
iinclc taarruzlarda bulunmuşlar ve 
dll§manın ştddetli karşı koymıı a• 
te!rine ve av tayyarelerinin mUda· 
hfllel<'l'tnc rağmen kn.f!ledcki ge • 
nıileri torpillemişler ve bomb:ıla • 
mı!'ilardrr. 

DUşman qağıdaki kayrplnra uğ· 
r&nıl'!ftrr: 

İtalyan denk birliklerinin tM.r• 
ruziylc 1 kruvez6r, ve 11ç ticaret 
gemisi, ltaj}'Un hava kuvvetlerinin 
tanmmıy!R da 1 :kruvazör, ı ~ 
pk'fo muhribi ve Yine Uç ticaret 
gemisi bnttnl~. Abnnn deniz ve 
ha'ft kuvvetJerl de Eagle tayyare 
gf'misinden ~ca d6rt ticaret 
gıcm.igini b..ı.tmna~ muvaffak ol • 
mu,Io.rdn-. 

Bunl:ırdan btıtka, aralanndn hir 
rnffı:ho.rp gemisile iki tayyare ge
mi'i bulunan diğer birçok vnpur 
ve hn.rp gemJsi de hcs::ıra uı;ra.mış 
tır. Bunlarinn bir1t:;tç tane11i mUt"9 
addlt .isabetler alarak o kndar ao 
ğır h~m u~ur. ki, bunla • 
ı;rn b:ıtmtŞ oldutlnn tahmin edileo 
bili!" 

Bir 111~iliz torpitocıu b:ıttr 
Londra, 14 (A.A.) - Haber

ler naztrlığr bir torpitonun bir ka
fileye refakat etmekte iken son 
taarruz!.'U'da Aikdcnizde bnttığmı 
MldirmeX.tcdir: 

Vnsp ttıYJ"lU'{' ~cmi j battr mı; 
Vıısington, 14 (A.A.) - Bahri

ye ruıztrlığı öün nks=ı.m aşağJıiakf 
tebliği ne<;retmiızlir: 

VS!rp tayya~ gem1sinin bir tn
amız. netİt'e.sinc!c ateş rudığ'ı hak
kında.ki iddinforı resmen teyit e
der hiç bir haber alınamamıetır. 

Kahire, H CA.A.) - Ort.aşark tn. 
1 
Aii Yilcel oklu,ğu ha.ide yeni g:. 

giJiz kuvvetıerf teb1lğ1: nel m:rkcz kurulu heyetinı kabul 
12.18 ağustos gecesi dc\•riyc faa. buyurmuşlar ve !kendilerine şu be. 

llyeUmlz devam ctnılş ve şimal ke- ysnatt:ı bulunm~ardrr: 
siminde düşmanın amele blrllklerile ''--- ~eçimiuir.i tebrik ederim. 
devriye kıtalarına kayıplar verdlril. Kurultayda. görUlen muvaffaklyct 
mfştır. Merkez kesiminde tcıp~muz. sizlere yen1.den ve evvelkjndcrı da. 
dll§man mevzilerini ate§ tı.Jtına al _ ha S?lu çıılı§ma.k ve gı:lccek kurul
mı§trr. DUn knrn kuvveUerlmlztn fa. tııya daha c;.ok vcri.ml:i çıkmnk bor
a.!iyetlerlne alt oıarak kayda değer cunu y.üklemcktectir. 
bir htıdiso olmamıatır. GCndUz. av - Ana da:valarmıı:zdan biri olan 
bomba uçaklarımız dU~man uı.,ıuan. cöl m~ Lceini kurultay eizlcl"e e
na ve aııker toplululdarma taarruz manet etm:§ ohcyor. Bunu da göz 
etmişlerdir. önUndc ıtutıı.mk ona ~ çnlrın

cağrzdan eminim. Herı·aize ba§'l. 

B. F t .nıar di'e.'inı.,, 
ır ransız a "V8• Milli Şefin kurultay deJegele-

resi hücuma ug-.; rad' Ank.ıırn, l~~:; - Reisi-
ctimhur Uilli ~..f !nönU b•ıgün 88-
at 17,30 da Çankaya köşklerinde 
'l'ürk Dil Kurultayı delegelerine 
lir çay veı:m~r. 

Viıi'ye göre taaTTuz eden 
bir I ngiliz tay;yareıidir 

Vişi, 14 (.A.A. Reuter 
Dün akşam Cczayirde nearedi

fon bir tebliğe göre, bir Fransız 
deniz tayyaresine İngiliz tayyare 
Ierı taraf mdan Cezayirin 60 kilo
metre kadar simalindc hücum 
cdilmifıtir. 

Hurricane tioinde 4 Britanya 
av uçağı Fra:ısız deniz tayyare
sinin etrafında 3 dakika :kadar 
uçtuktan sonra uzalclaşmış fakat 
bir az sonra hu ucaklardan biri 
geri dfüıcrek deniz tayynresine 
ate.ş etmi~tir. Deniztu~ğı ihasa· 
ra u,ıb"amış olmakla beraber i.i.&
süne dönebilmiştir •• 

Kiyodejaneyro açıklarında 

lngiliz 
l<.ruvazörleri 
Alman harp 
gernfferHe 

muharebeye 
girişti 

Va.5ington, 14 (A.A.) - Bil' 
müıttefik ta.c::It gcımiei Riyodö.ja
ı;eyrod:uı 1500 k.ilomctııe uzakta 
Alman gemilerinin taıırruzun:ı. uğ
r~trr. Taeıt genıi!'i.nin telsiz ha. 
beri bir lngiliz kruvnzörU tara -
frn<la.n ~ ve bu su'kı.rda bu
hman başım. İl"!Ziliz harp gemi-~
rile birlikte telSizi alan ~vaz5'1 
harekete g~-;:erek Alınan gemileri 
n! yakalamrş ve ~~tnmJhtrpyr. 
Alman gemilerinin tahrlbi işi biti
rilmek ilzc'redir. 

Çayclı BUyülc. Millet Mcclısi re
isi Abdüh]jk Rfflda, B~vekil 
Şilkrii Saraçoğlu, 1-r çok vekil • 
ler, mebuslar ve bli,,vlllı: rUtbell su. 
baylar da hazrr bulunmuştur. Mil. 
1i ŞeLiıniz lbUtUn davetlilerle ı;ö
rUı;ıerek kendilerine ayr: ayrı il -
tifotta b~ln.rdır. 

Anknrn, 14 (A.A.) - DCi'rdün
cll Tı1ıtc Dil koııgrresl bugiin ynp
m13 olduğu :.iç\i.ncU umumi toplan
tımm mUtea.kip Mnarif Vckiı1 Ha. 
nın Ali Yücelin bir nutku i'~ c;a
hşmaJarına soın vtrmiıırir: 

.. _ A:nltad.3..,11.larmı' 

Yurdım dört k()eesinden geldi
:dz. Elbirliği etti.-ıiz. Ana. davala
rmrızd.an olan ana dfüıniz UstUn. 
de, g~ce, gandl1% çalrstım:z. Hepi. 
aıizi ootlhı yüreğimle tebrik edt
rim. 
Şu ibet s:iin içinde, heJkf kolay 

ölçemediğiml% an- mesafede, biz
rl~.n sonra. gclıece...1derin doğrıı o
larak değeırliyecekleıi kadar ge. 
ııie ve uz.un hir Yol eidığmııza be
ı ·m gıfui sizler de inanmrz. 

Lehsilistik, etimoloji, f11oloji, 
sıramer, ienteJcs gı-öf ince ve ~e
tin ilim dalla.rnu.n en !kangık ıncse
lclerine Cl!k?ydunuc. Bunların U,,; 
beş giln dçerfstn.dc ~az so1l1!.ıç 
iara ~ htP !biliriz. 
Y.Jne biliriz ki, bu sonuçlara bizi 
c<5tiir.cıoek yolla.n giSıst~nllnlz. 

Halktan söz derleme, yazılı uer. 
terden s~ tarama üstünde ~ 
emekleri yerinde buldunuz. Bunla.ra. 
devam ede::eğiz. L1>.gattçin Dert atır. 
dftğ1lntlz fikirler, konurmaıar una _ 
Btllda yaP"t.rtmrz önerg-eler gOztlmtı. 
zlhı 6nQnden kaybolmıyacak. 

DJ:I. b.flincini, TUrk gençHginde öf
rctim yolu 1te uyandırma.Jcta etld8i 
en tlerl olan terimler için g&rterdjğl,, 

njz dikkat, çalı,aralr. ve daha Uert 
setlıa.ıarme. götOrerek ceftpll!Z bL 
rakınıyaca#Jz. 

Rl~dlıtanda vaziyet :saota 1lnlvenjt.ıerımız oıdufu hat. 
de bUt;ün bfllm kurumlan ve adam

(8a~taratı ı inci ıQfl/ada) lan emek vererek, sekiz on .ııcne i<;e. 

Anı.ı.palı kıyafetinden çıkmak 
i!:in e1bi3cltırtnl çıkarnuıı olan 
Hill'IJ.l a.rr,eJe bu elbiselerini tek -
rar ((~~et'<Mr. Bu hareketleri 
güvenlerinin artmıtltta olduE;'1lnun 
deb1.i.dir. 
Diğw lbir çok hı\diaeler anısın

da !kötUclll bir :rnaksc.Un. yağma -
lara, yangınla.nı. ve bir takım bJ. 
naların uıtıribi.ne i~imk etnıil} 
halk ıkiitlelcri Uzerlne polisin ateş 
açmaık mecburiyetin~ kalmış ol. 
duğu da bildirilt>n No.gpurda telef 
olıın:ılnn milttan 6, ynrnlılnnn a. 
eledi 1~ dir. 

DilnkU Vlkalı.ın t,nsvir l".:len teb
liğde şöyle denilınNctedir. 

Mah2J.lf bil.kim beraberinde bir 
polis !kıta.ST olduğu hnlw:lc .Nıı.gpur 
§clırinde bir t.ef~ turnesi yaptığı 
sırnda OO§lrcn yoThmn iri borular 
taşlar ve d:ğer bir takım mani~ 
aiarln kapatılmış olduğunu g~r -
milştür, Halk a~c~ U;GCTinc tuğ 
la parçalan yağdırmış bunun üze. 
J1nc asker de fü; el snfıh ntm~
tı.r. 

Askerler çarşamba nk~mı :!cen-, 
clilcrini taşa tutnn grup1n:rn d:ı a.. 
teş a<;mak rorund:ı. kalmrslardrr. 

.N'ngpurda vaıiyct şimdi salllh 
bulmuştur. Ve bugUn t:un bir sU
tı~net !rn•.-ı oldufu z:ınnarl.ı:limek
tcclir. 

Kalkilta \'e AhmetlibMlda VRzi. 
Yet. t:ı.m3.mi1~ kontrol a.ltrndndrr. 

Bir1e!lik vUfıv,.tler valisi ı:;jr Mo 
ticı Hnllt"t bu"iin Ffaal>ntta PÖ}"le
n:.Jş o!dueu bir nutukta. şfiylc de
ınictıir: 

Şiddetli hir fcyan ~ebbilsU ':tar 
msmdnvız F:ı.lrnt hnzır l:uvv.etlerc 
Malikiz. Ve 1!'.lülk snlıinlez-!1e krral
c.ılan him..-ı.ve etl"'<'k kin bıı kuv
vetleri kı:.llanına.kta tereddüt et· 
miyeoeği.z.. 

ı:181nde TQı1ı: llmlnln ve teknlğtnln 
ml!lt gör1lntışte dilini yape.ca#IZ. Bu. 
nuııla her medeni dil gibi TOrkçe de 
mr dU§tlnceyl, eatı .olu belli, emrn 
çtzl.tm.!§ :kelimeler içinde aöyllyeblle.. 
cek hale gelecektlr. • ' 

Say:m ityeler .. 
Zevkte lhnr olUI} prenslt>hti 

söylerl~en §11.phe etmem ki, hepini 
zin hatırına, Tiirk yazarları ~1-
'mlştir. Fikrıide ye sanatta yara· 
trcı olma~n g'ereken lkalun tutar
lar, dil ülkümü7.e ne kadar bağ-
lanrrlaraa eeer!erl o kad!lr ömUr _ 
111. mf'l'let içlncie o kadar değerli ola. 
cağına ınphe ttmezler. Siya.et ve ede
'bt yıı.mlard,_ Falih Rıfkı Atay gfbl, 
B1ya.st makalelerde Necmettin Sadak 
gfbl, tercümelerde Nıtnıllah Ataç gı_ 
bl, fe'!Bete yaz:ılarmda Şekip ~ gl. 
bt mm 'kitaplarında Kemal Cenap g1. 
bi arkada3lanmrzla 'bl1radıı. aynca 
a<llarmı sayamadı~ıma tızmdtıgfun 

diğer pek çok tnkMa§la.rnrıısm bu 
yoldaki hizmetlerini, nl.çlz t&kdlrlo _ 
rlmle ananın. 

'l'Ul'k yazarlan, l!lO!I dil bayra:mmda 
bUytık Şe:tlmlzln millete hitap ede -
rek yazdığı beyannamede .aöyledtkle. 
r1 au haldkatr ellerine her kalem &.. 
lqı!armd& bir ke~ daha dilşUnmeli _ 
dlrler: 

"Ulusa. saz fşittiren ve okutabncn 
her aydmnnrz, dil i§lnde bir tek ya. 
hancı kellmenln ek8ik olmaarrır, ~ 

z:•nmlye değer bir "9k •yaa birçok 
ıııkmtıyr bfç farketmecieıı geçirebfU. 
rlz... 11 

lran kabinesi itimat 
kazandı 

Talır&n, 14 (A.A) - Kabine 116 
reyden 109 unu almak WT"et1yte mee. 
l1Bln ittmadnu elde etmt,ttr. 

kidir; ~ünkU kötii rehber'er t 
tu~maktadır. Bu taarruz.tar sırasında • 

de g~1Dİş1n acı vakıılarına 5 
bombalar!& iki bUyUk taaıt gemlsi olan bu topraklar ~imdi Gered 
hasara uğra tılmı§trr. 

10 ağustos gecesi bir Alman hızlı nydm gençleri ile bir f~yiz kJ 
botu Tuapse açığtnda •.OOO tonlUk ğr olmustur. İhsan adında 
bir ta,ıt batırmııtır. li~asinin yeti'.'!tlrcliği hir geJI~, 

Don dirseğinde bir Almıuı bava a • rede belediye rei'll olmnş, h•ı 
yardımı i~ gerç~ten Gcreı1e !anma. taarruza tel}ebbüs oden bir dU~ 
j~jn iftlharıı. hak \'eren IJlr • . 

man uçak tc§kill Alman avcıları ve Jıalkc\'j binası vüeude getirınif 
hava karşıkoyma ate§lle fillen yok 

edilml§t.ir. •15 mUtearrız uc;aktan 8ti i tfrDört ytn ki,iyi alacatc gett' 
dU§Ur1ltmüştilr. te olan salona rahat koltn 

lialaçta ~:~i~~;;::,tayyarcsi ipekli lmmnşlnrdan neft!! ~ 
serıın, lf (A.A.) Alma."\ radyorıu- fnlınesi ile bir vilayet mer 

nun blldlrdlğlnc glire, Kalaç kuııatma İlıtİYaemı tatmin edebilir. 
Ref~in ve cUmbariyct halk 

muharebesi sırasında, bava genOTall tisi iclnrc azslnrmm topJtııı~tt 
Baron Y,on Rlchthofen komutasında. 

rrna mahsus iyf dö1'emniıı od ki kar§ıkoyma mutrcz:clerlle hava 
te§kjllerl hava tarpııım&larmda 606 dıın baş'l.a iki yataklı ve bam 

mi<>afir oda.'!!ı vardır. 
dll17man uçağı dUşürmü§ler ve ayrı- ~ 

d 107 s ıor.. t brib Halkevinln döşemndi t 
ca yer e ovyet uçaı;• a. clikkat edilince derhal hiıı-1~1 
etmişlerdir. 

SO.,~LERE Gö E yor ki Köroğlonun bugünkll 
v ı ı:J.ı. R 15eriterl &rMJnda marangoıJo) 

Mosk01Ja, 14 (.A.A - Rcuter-
in husu.<>i muhabiri bildiriyor: mobilyacılık "'anatr çok ileri 1: 

H d n· 1• d . tir. Nonn:ıl zıı.m:ınlarda Gereel·ı 
azar e ız ne varan emır 1 1 1 .-....ıı· .... ,; 

l :ı.v...."' d -~- Al er uıryo n, fio ...... ırop, ya ... ı• 
Y'O u ·uv_,~nca evam ~I!_ •1 ,.ib' tahta. v ~ rıır 
man iler.ı hareketine ragm-:m "' 1 

":. ~.. yapa 
So et k tal K 

:L. Ankıl.l'aya ~ondel'Jp 8atarlarnı1f. vy ı an uı..ıanın mer· 
kezinde ve Kafkasyanm doğu· Fakat Geredelilerin daha • 
sund:ı. mevzilerini inatla müda· dericilik ve tiftıh.-çillkle geçi 
faa etrnektedh·. leri anln"lryor. Kasabada etli 

Cepheden gelen .son haberler· dnr tabak esnafı ''ardır. Bol 
den atila.şrldığına göre, Ruslar meşhur olan a.~ıaln da Ge 
J{rasnodar çevresinde ismi bil- bn~lr Mengene nahiye!linden Ç1 
dirilmeyen bir nehrin sahillerin- Oeredenin halkel'inİ ,gtirdil 
de tesirli ve şiddetli bir mukavc- \'e buraıla.ki aydm Tilrk ge 
met göstennektcir. Dlin sabaha il.e konnştol<tan scmra tekrar 
karşı Almanlar bu nehri bir nok- cıktılc ve geee yamı Doluya 
tadan geqrr.eğe muvaffak olmus- dik. 
lansa da karşı sahile varan hüttin 
kıtalan yok edilmiştir. Bu srra<la 
Sovyet tonçusunun mütemerkiz 
ateııile bir ~!< tayyarelerin hücu 

Meclisin taHU 
(Baıtara}ı 1 ncl •a~/af. mu bu nehrin şiral sahı1ind<" bulu 

nan Alman kuvvetlerine tevcih 
edilmiştir 

ALMAN ZAYİATI 
Mosko,-a. l4 (A.A.) - Sovy~t 

gece yarısı teblıği ekinde Kletska• 
yanın cenubıınrl'\ dü~an sayıca 
1.stlln kuvvetleriyle sn.vaıılar ya • 
pıldığı bildiriliyor. Bir Alman 
taburu mağlfıp edilmiııtir. 

Krasnodsr bölgesinde Ruııılar i • 
natla ya.pılan .taarruzlal'ı pilskürt 
ın1lılu ve 20.000 kada.r Alman öl• 
dftnnüşlerdir. 

Briansk cephesinde iami slSylen• 
miyen b1r :ırmağı geçen Ruslu bir 
çok meskfı.n maha:ti zaptetmişlcr • 
dir. Kotelnikovonun doğu cenu • 
tunda hararetli savaelar ~reyan 
etmiştir. Ruslar karşı taa.nı.ıza. ge
çerek Alınanları firara mecbur et" 
mişlerdir. 
Mlneml!ıivodi ve Çerltask böl· 

ge.Je'rind.e sayıca ilstUn dUşman lruv 
vetlerine karşı §idı!etli mfülnfaa 
savaşı a.n cereyan etmiştir. 
Vo~ iblSlge!inde ~sld>n bir 

mahal zaptedilmlş ve bir Alman n
bıyr firara mecbur edilmiştir. 

Rasyada petrol 
ııkıntııı yok 

(B<l§ tnr;zf1 1 inni srı1•;fr,'rıl 
kontrol etmek hnkAnnu verml§tir. 
Şimdiki ha.lde Sovyet komutanlığmuı 
elinde, TJ.tlis ve Kut,1Ua•den geçerek 
BakQ'ya. kadar cenup Katka8yayı a... 
~ petrol borusu ile Groznyi'den 
Ka.hatch Kala-ya giden ve bugüne 
kadar Aııtrakan'a gönderilmek Uz.ere 
GroznYi havzaıımın petrol l.ltlhsalin1 
Hazer denizine uıa,tırmoğa ve Grozn 
311 taa1'1yebanelerine Bak-dan. çıkan _ 
lan bam petrolü den.l.z: yoltyle t.afl _ 
ma.ğa yarayan taıt ehemm.tyettekl 
§Ube boru!armdan ba§ka petrol boru. 
su k&lmamı§trr. 
• Son ~anlarda Mahatch Kala bil_ 
yUk petrol boru.su Hazer denizi cenu. 
bunda petrol limanı ola.n Zlerbatchl'e 
kadar uzatdmrş b\llunuyordu. 

Geri çekllen Sovyet ordularmm 
yaptığ'ı tahribat hakkında tam mala. 
ma.ı olmamakla beraber, Doneç bav
zaarıtda Armavır•den Dunıdavia'ya 

uzanan petrol "borusu ile Voronej ve 
Dnlepropctro!sk aubc borularının ay_ 
larca kullanılmayacak bale getiril -
diklerine ıUphe yoktur. Ural da.A'lan 
cenup eteklertncSe bulunan ve "lldnCl 
Baka,, ınoi Terilen petrol çevrel'i 
flmd!ye kadar harbden mUtearıır ol -
mamıı ve buralara el ııUrUlmemtftlr. 

Om.ak'd&n Huıer denizine kadar bü 
ytık petrol yolunun irtlba.tmda kulla
nılan ve demlryoliyle memleket içle. 
rlni birbirine batlaya.n yerludıe bA -
len birçok petrol boruları hizmet ha.. 
Undedlr. Bu ana petrol borurıunun 

90D aylarda. çtttelefUrildllt de aöy • 
Jenmektedlr. 
Diğer t&ra.ttan BatklrcRstan NSlge_ 

lerlnde petrol dafıtm& rıfalemlnln bir 
çok §Ube yollarına aynlmıı bulundu. 
~nu kııydetmek <k gereklidir. 

Sivastopo! çevrulndeki petrol mer 
l«ıslerlnden gelen petrol borwnı cıa 

Sysrana.'daki diler pe~oı yoluna a. 

Askeri tabrlka!ar tekaOt ,-e ,ıs 
venet sandığı hakkındaki 

86 ncr madde.sinin tefsirine, att ~ 
bata ile a.skeı1 memurla.r hakkı11;;': 
14515 aayılı kamma bir muvakkat ~ 
de eklenmesine, devlet memurla.fi 
lıklarmm tevhid ve taadUlQ bakıs' 
daki 36lS6 sayılı kanuna bagII bit ~...i 
yrlı cetveıın Mlllt mlldataa ve~ 
kara. kısmmda. d , ., klik yapıllV' 1 
na, lskenderun llmaomm devlet 6' 
mlryollarr Te Umanları ~letme uııl 
mUdllrlllğt.lne devrine ve meskt' 
mum mUdUrlUkçe f~!et:flmeaiDe, .~ 
sın l}man i§ı~rı TUrk anonim ,trr" ...ı 
ne &it hi88e senetleri ne menkUI 
gayrimenkul mallarm aatm ~_..ı 
ama, 'Mersin Umanmtn devlet ~defl""l 
yollan ve llman!an işletme o 
mUciUrlilğUnce lşle.t~!ne aıt 

11ylhalar1yle meıılekt tekni.k o 
açı1mıuıma ve mevcutıa.rmm bU 
mestne, te'!stz kanununun 19 ~.~ 
deııinJn 'bl.rln01 tıkraıımm dettf~WT 
meslne dair kanun 1Ay1ha1an ~ 
glln mecll.81n kabul eylet\iği ll 
arumda. bulunmakta fdl . ~ 

Bu mt\za~relertn aonund& ,.., _,,ı 
yUk mWet mecliıdnln ruzn&JD ~-fil 
dahil mWılm ve müstaoel a,uı-oı'l 
teklltler tamamen tntac; edllmJt ı/
fundıın A.za.nm intihap dairelerini 
kik ve tettf§lerlne imkA.n ~ .J 
üzere gelecek içtımam l~ 
btrincl pazar gilnUne talik edDı!l4l 
dair Hasan Saka (Trabzon), 
Uran (Seyhan) tarafından 
teklif t.asvib edilerek lçt,1m&& 
vcrUml§ttr. 

Rodos bombardı
man edildi 

Kahire, H (~A.) -Ça~ 
akşamı Rodı>e Ad.atımda t~ 
tayyareleri tuafmdıı.n yapıl~_.., 
amız mra.smda Kalhıtc ta3'Y".'", 
meydanında beş yangın çıkarıl 
mışt.n'. 

Aym gece :lngirız bomba &~ 
rderi Tobrukta.ki tesislC'!'e ve !t 
mllere ve keza Sollumda.'ki ~ 
lere truırruzlsırda bulunmu~lsr; 

Pe::-şem bt' .98.bahı erkenden ; 
vusturalya bomba tayyarelerl 61 
mnl Afrikası 5hi11erl nÇIKlar~ 
mihvere a.it iki mavna bat.JtP'
lardır. 

Belçikada 38 bin yaliodl 
tevkif edildi 

Lizbon, 14: CA.A.) - ~~ 
a1ı:na.n haberlere göre, Belc;ı ti 
ki eenebf teba.asnda.n olan 43 
mukayyet ynhud!den 38.000 l ti" 
kif edilmiştir. Bunlar Terimli r 
lcrde- lrullanılacaktır. d 
lqmaktadır. 1,. 

Türklııtanda oldukça fUla - 6'" 
petrol boruıan tıebekeai meYCUt ol, 
ğu gtbi Siberyacia da daha as ısıı~ 
olmakla beraber hllen Sa.kaltııe ~ 
amda çok mlkdarda petrol ala ..J 

bllytık bir petrol deposu buJunlXI"" 
tadır. 
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ıs Vekilimiz t::~~~'- _ ~~ l~~~ J 
ttnbQ1 

~~~:;~J:~~u ~:r::ğ~~e~~: Maarif sa v lık teşkili- Bir çoca\'t kuyuya Her şeye 
ı;:_~İ!<1i. ~-~!e M:~!~::~:~~ iri vu•• c de get• ·ı• dl,tÖ ı·nanmıya ım' 
lil edenYilkr~ .Sam~oğlmıdan fnhi- fiı u ırı ıyor Hask6yde, Mekt~p sokağında O- 1 
te M- ~nl'icıye \"e!ilHetlni tleruh- turan uı.,,.n adında birisinin •l ya• -u.ıı.ee b' .. ~ Zc1d\ Ye idrakimiz'n <'lcklerinJ 

!~~I~~~; ~:-:j~~n~.;;~~1~~1~1~~: Yeniden n1uhtel if yerlerde sanatoryum ~~~~!~e~ği~ ~;e ddu;lnl~;i~~~~ :n:da~ıo;"Unç~~i~rı:::ııd~~~~:;~~ 
'lnı-· ~ Saraçoğlunn istihliif kuyuya dUşmUetür. . 
bo - 1 ltlanas t ı k Çoc k b fuılmak 1 f..'11.l'pn~ gôzlerıınizin ôullne scrl-
le:t~nrı Tiir:Uh:ı~~dy~ı·:1ı·ner~e~~~ ve provan oryom ar açıtaca tarrlm~, ;:ıaı h~~ıı~enk:~ len haberlerin nıh tuz.aklarından 

'"" g lnı farkr yok. 
iy"81 hae e, Anka.ro mektebinin Maarif Volı:d.Jotl 1'ğretmen ve tale.

1 
doktoru olacaklar ve mUnhuıran bu nlmıgtır, En ~ohrctli adamlar, en aptıı.lcn. 

lıcltrlrı' Ya.tıın<Iıı olgunlul< tecni - be!erln sağlık durumlarlyle esaslı su. 
1 
ıote ı;alı§&caklardır. -o-- yalıı.n.bn söylemekten çeltinmi-

rt!iiQc ~~a~~ıs bir sah'>lyetin Mn- rette rne,.guı olmağa kı:ırar vermiş ı Okul ve talebe doktoru yetııtlril. Bir muıevi balkondan düıüp yoıfar. Ajans, radyo, telgır:ıf, hu
da bir ka ~1 edilınes'ni h3ddiznt.ın- ve bugUn mevcut te§ltlltltı takviyo dj~ gibi, okul sıhhat hemıırclerı de öldü fıUSİ muluı.bir gibi hn.bcr \a ıtula-
~ ge.,.cı~~~ mnvaffnkiyeli say. ctı:ıek llure genııı telklklcr yaptır • yet.i§Uıileccktir. HeIXl§ireler, Kızılay Tophanede Ne~tibey caddeslııde 38 rmm hepsi, ı;eklldf.t eri yere, sııy. 
kilıtu~~n ... ~İenemencioğlu listlin mıştır. belll§ire okulunda ayn bir metod ve numaralı evde oturaıı llıfiL'on, dün lcndiklcri ülkeye, yn~dıldnrı ı;-ev-

• u l iik lr!aarlt VekAletlnln elinde hasta öğ mU!redaUa tah!ll ettlrllecektlr. evinln balkonunu tamir etmek reye göre konuşuyorlır. Dnvn, hn. 
la.ı Scı;t1 ·.sefa ıınln~ısı ile miim. retmcn ve talebenin tcdaViııl yalnız Gerek doktor ve gerekee hnm•lre. kikute \llnn:lk clel'..ril, nldatıp lm-lsö... n hır TUrk mll . rl·''r ~ lçln parmaklıklann dl§ taratma gc"- " 

Jıe b' neHe uı • Valde bağmd!l provantoryom ve sana ı~r mezun olduktan sonra okullarda "' zunmııktu, İcldi:ılar, iitirnlar ım. 
ıneıtııı ır \"n ıfla Tüm heri<'h"e!!İ mi§, fakat elinin gev§Clc buluncıurıu 
~ıı .... _~nlıık duyar. Diğer tarnftnn toryom mc\·cuttur. Bundan başka vazttelerine b:ııtla.madan &ıce (çocuk bir mrada. ,ayağı kayarak sokağa dar yn1nn1:ım.:ıfarla dn karştla~ı-
d -"411 ~ hiçbir s::ığlık mUcssesesi yoktur. butahıı.ne ve sağlık mUeseesclerl)nde dllfmQ§Ulr. Katdmm taelan:na be.§t yoruz. Bu zel;li, hile \C ynlnn :ına-
ir 'Ilı>-. enemE:ııcioğhı 18 sene. ~remleketıml.zin en uzak ltö;ıelerln- etaJ g8recok!er ve bllAhıre vazl!eıe..: foru içinde npıc:m knlmn\\: istemi-

ırla "UJ'I( Juıric·, · d ,.··•· 1 .,,_ çarpan Ml§on ıusa. btr zaman aon. ,,.,. 
re nı . .. ı.,csın e "lhiSe' den buraya gclmenln gUı;1Uğtl kal"fı. ne ba&ılayacaklardrr. Bunlar Maarif yorsanız, '-'"kanda öylediğimi yn· 

lılttı'ıı h.~~ı.'.•tntle bnh~nmuş, hUki'ı- ra ölmQ§tilr. ,, -
1 ~'"o"ü ınnds. bile mUessese gl\nden gUne ar. vek&.leUnin sıhbat i§ler1 kadrosunda ----<>-- ıımrz. 7-e!JI. Ye fdrnkinizJn elekleri. 
etinlıı t •nkij 15i~'M~tinin temel- tan mUracaaUara cevap veremlyc. ma&§lı memur olacaklardır. ni sık dokunmuş .lmmzıc;la. Jmplayı. 

llJ•ı t·:.ı· a ıh ınlln bJ.-rrat hizmet gör Eroinci bir kadın yakalandı r, cek vnzlyete dUşmllştur. Provantoryom ve sanatoryom ihti- nız. Hadl~el.eri tnkip ediniz. llli-
rı.:'._U.l'kiye 11.. • • • . • BUtUn bunları önllycbllmck lçln yacrnı gidermek Uzerc de memlelte. Sabıkalı e.roin kaçakçılarmdan Sab fttanı:zm rnflann:ı. tı:.rih ırn.sile 
...,..._ .. rıcı &Ql\Setının son 
tıı~~ıu"~ı~ tenıc;jl eden ŞUkrü Sn- MR.ari! veltlleti bir lmnun projesi \in muhtel!! bölgelerde yeni mUeııae~ ?iye, dt1n Balatbı, §{lphell bir va. yerl~riniz. 
1 ., ıd .,,.. hazırlamıştrr. Bu proje eııaslarma. reler kurulacaktır. Bunların yerleri- &ıyette doJS§H'ken yakala.nmış, çan. Yer yUrllnde- ne gtilön~ bir ya. 
il ı;;ii\t.... ı. tıı uman Menemcnr.ioğ. ~'- ,,, Saraı:.oğhı -.irnsctinin yn- göre, vekft.let yeni bir sağlık tt'şkllA. nl maar!! veklletı sağlık dairesi §im taıımda bulunan tuvalet aynaamın ar lan kamedy:L<ıtl'ltn oynandığını he-
b rıı.ıınıı.... tı vncude getirecektir, Bu teşkfitltto. diden tesbit etmektedir. kasma. aakladığı bir miktar eroin men göreccl<.'Jintz. 
qf,,. ~ ... -·· nstalnnndan biri idi. ~11~Jey:1 Raş,•ekil olan Şlılıril çalı;,acalt elemanları Maarif ,·ckMet! Aynca köy enatltWerl fçln hwıuaı meydana çrkanlmıştır. Sabrjye adli. Prop:ı.gıuıdnnm en bilyük clüş. 
ltıı~~"llglunun hariei~·.!!{len nynl- kC'ndl h<'sabına Unlverslte tıb !akUL bir (köy cnstltUlerl sanatoryom ve yeye teaUm edjlml§tlr. mn.nı hMn:.ıı.drr. Çihı'I.iı prop:ı::an-
biı, -ltıı~sı en ufnli bir tcherlclUHi tcslnde yetiştirecektir. Bunlar bil - tırovantoryomu) açılacaktır, Yenl ka clnnm ill· m.-ıtldcsl ynl, n 'e mü-
~ •uııeı 1 hı:ıesa (okul ve talebe Bağlığı) Uzo. nunda daha birçok mWılm kısımlar H 1 k t' •• k •• ı • balağadnn yoğrulnr. lin.lbuki in-

11llıaın p o mıyne;ıktır. Çiiaku rinde bllh0.91!\ ders görecekler böyle mevcuttur. Maarif vek"' bu kanun a ur u erı Mn lmf:ısındn, U'\l.·dnmLı. lmh'Ji eti 
•aaı· 0nun en yakın iı:ı arked~ ı 1

" ıtet • • ce yetişen doktorlar tam blr okul projesiyle bizzat me~gul olmaktadır. lmda.r bafrın JmVl'etİ balunmaclığt 
'1ıtt1'ti 011.:ığı ic:li. Bu suretle te- Bütün Anadoluda toplanıp iı;in. lmf.'iln söylcdğini varın unu-
1'1lı-ıt h u~~n zamsn ewet atılmış T • v k · ı · ft • • d plağa alınıyor :tur. Pot lkmtr, çrun de,irir. 
~llQ b:ırıcı '>iye.seti uzun znnıan ıcaret e 1 1 şe.ırı mız e Son vılfanlıı ord1!lınn il~ıblnrı 
hı~ bl~ı~t ~U,izini ile mesul ol- Ankara, H (A.A.) - Haber aldı. amsm.a ™1ın ll.ı Jranstr. Uirhirlc-
ıtı·, oı U tf.tn ~ğerc tevcl; edil. (Bar; tarafı 1 i•ır• " ' mit imali ha.kkmd:ı, burada ya.pa. !tmıza glSft, maerff vekilliği her yıl rinin gö~·delerlne kız~ tcl:J; ve 
~~Yor. hire borsası umumt klitibi, ofisler cağım tetkiklerden sonra blr ka • oldufU gibi bu :rıt d& memleket halk nleY ynğdrrıuılıır, ~·n•an bomlınln 

hatjcl ~ ~lencmenrioğlu 1!l14 de rrkam ve diğer vekfilcte bağlı mu ııırn vanlaca.ktır.'' tUrldllerlnl ve oyun havalarını pllk. rile ruh O?Pht:'lerlne salclırmağ1 ~a-
ktt 

0 
Ye nıe~lcfünc gim1i11tir. ı~a- . Vekil, Hayd<>"""a ... ,. ....,..-rnda vali lara aldırlml§tır. Tefkil edilen mUtc. 
rnın esseseler müdürleri ve matbuat _,, .,.. 0--

ğın en b\lyUlc m:ırifeti yerhır. koy. 
clufar. 

Fakat ytı.lan siWıı tehlikelidir. 
w,j{ l\ere geriteper~tam yaralnr 
Bundruı Bttirft değilnıidir, ki bir 
ÇCik hn\ n<füıfcrl artık giilumseye. 
rel< okuyoruz. 

Deniz mulı:ıttbcleıi, ha,·a muhn
rebeleri olcyor. Heps3ıin sll'atr 
"bllyU.k,, tilr, .. korirnnç,, Ye «kan. 
1ı., drr. 

Ak5:lma doğru tııı.ğdnn, o!dnn 
yoğ'nn haberler. o muluuebedc 
lınrcanruı gUUelerden beli i daha 
çoktur. Zrrhlıb.r, knn'BMrJer, uçak 
gemileri filo filo batar. 

F~nginlerde ~6peh: balıklarına ~
yafetl.er t'ehiUr. Dünya dehsetle 
iirJ)erır. Fnlmt bir eh? bnkarsnırz 
li~ iki gün sonra ~11 raporla; 
lı~r laıç tclme<len b:ı.5ka ortnd<\ hi~ 
bır kurh..-ın bulnnmıutığrnı öl'tayn 
yay:ı.rbr. 

ntrinci haberi \'Crt-n onl:ır. o 
lıaberi ynl:l.nlnynn yine onlnl'Ckr. 
Bır gtinlilk beyliğin bugfüıkti I·a
d:ır moda öldu~ b!r baı!ka çnltf 
tarih gibxlU mu bihnem • 

Cepheler, rn:ısallardal•i rlevlcr 
zindanı kaf da§J:ırma döndü, Nn· 
MI orada devler btttlin ı;ece bn 
dağlan ynlııyn ynlnya crltir?cr \e 
tam <;on l-:n.yn deYril~eği \a.ldt 
s:ıb::ıh ofarnl;: dağfnı- yine c ki ha
line gclin;e, ~-cphelcr de trpkı öy
le. Dört. nal yll~yli.,ıerdcıı nç:ır 
gibi gidi~lerden b:ıh': ctliiir; 

1

fnkııt 
r,imler gctiıt!'~ yine halli <?"ki ı t.t 
J:ırdn. Çlll"[llŞ1!dr-:'Tm, IDOııiclii Jıon 
ô:l'S!!~n nS?lamrı t !'l • nnlıı.Rdır. 
Dedim yn., ln:mm:ı:y~1 ım lmnmayn.. 
lmı. Hnkilc\ti öf:'Tt'Timek itin ııce
~miz yd'k. 

HAK:Kl SUHA GE~JN 

\111,, asıl 5:ılısiyctini yaıınn Lfıtfi Krrda.."<ia.n, of:a umum mü • husıa heyet. hazk-an ayı ortaaından 
ı l'a f 1· mUmessilleri t:nra!ında.n kn~ıln.n• -i\ har· .lla •Yetidir. On üç sene- dUr muavini Şakir Tunil.ıdan, le- ağuatoe 'ba.ııma kadar auren bir buçuk 
"'lbu ll'J <1iyıı5ctimizde Numnnm mıştır. tnnbul toprak mahsulleri ofisi sn- aylık derleme aeyahaUnde lsparta., 
tj itn~nnıaaan hlr talam hiidisole- Vekile kalemi mahsus müdürü bık müdilıil Nuri Oraktan, buğday Burdur, An~ ve Muğla vi!ft.yet -

ııari etrnek mümt(ün olamaz. ile teşkilatlnndırma umum m\idU· mevcudu ctr.ıfmda izahat almış • !erinde ça}Jfml§ ve 413 parça. cır:ljinal 
Milli 
tivali 

unlar Jes
dün başladı ~11 o,, l'i ın~!elerin her o;;e.fhn::ın- rlı Avni S:ı.kman refakat etmekte• tır. Vekil, Ankaradan gelirken Po- halk tUrk9e1lııtl ve oyun havaamı plA... 

~'lıa tın ?1U<ıbet fıu~llyeti göze tıir. b.ıtlrd:ı, ofic3 tar:ı.fmda.n W5ylün.Un ğa alml§tır. Antalya vll&.yetl doğu 
lUıı t tf l>ıplonı:\sl muhitlerini bii. Doktor mnı:et Uz, istasyoDcla borçlandırtlması suretile milba.yaa kaı:aJarı yürüklerl yaylalarda bulun. 
l:ı'"İle t "rrtiatile ve pio;;ikolojlk an- kendisini kn!"Şlfayan brr muharri. c.dilmiş olan buğdayle.rdnn 16 va• duklarmdan bu taranarm türkU ve 0 • Eminönü h:illtıe'vi tarafından bu landır. Bunlan yaratan, gelişti
l'lit)( htn~ıya.n ı::enı; diploma.trn rimize şu bcya.~tta bulunmuştur: gonunun lsta.nbuln sevki için emir yun havalan lçeı ve Hatay vil!yet - evin sosynl yardnn §ubesi ru..cnfn- ren te'k te t sa.ruıtkf rlarm m\ı.nfe-

ıı, ... ,.ı.. "- lstanbulda bir hafta l..Adar !erin yapılacak wr kıa seyahat! d '!lctlt ·:..:..,e mel!? ~ok fayclnh Vt>nni~tir. Behçet Uz, Li'ıt:fi Kırda. e .,, " n e atine olmak üzere tertip edilen ıdt dcha.larI değil, halk b:Xlildcri-
~clfy0 r 'iicude getireceğini dmit knlacağun, Bu müddet zarfında, nı, on l>eş yirmi gUne kadar 1stan derletllecektlr. milli oyunln.r festivali dUn gece nin bera:bcırlik duygu ve ~uru-
•l"ıııoırırııı: llilhnc;s:ı onun Anknrn bir ticaret vekilinin nelerle meş • bulun buğday stnkunun bir. aylık Altı sencdenberi devam eden derle. 'l'almim belediye gaz!no!!u:ı<ln ve. öur. Bu oontrmd:ı.n en vUksck ru-
11 rıJ~ llsı tnektelıtnin hir şnhsiyc- gul olm!!.nı lfıznnsa onlarla mc§gul ihtiynca tekabül edecek mikdara. I melerde toplıı.nan Türk halk ez.gilerl. :ıilen milsa.mcre ile başla.D'.L'tbr. bt 'luymetleti !koruyan bclırteu 
'it;ılll'nhk Yctismi~ olması Tfük i~- ol:ıcağnn. Tet.kiklcrimin sonunda ·çıkanlacağnıı söylemiştir. nln snyım 4.000 e yakln§mı§tır. Bu Festival aym 22 sine kadar her mim oyunlar, aileye, ise t'tlğlı · 
~· arb' • 1 matbuata mufassal ma üm t veri- 1 ... _ ı k -• f 'kl .•ıı "'et" .. t• nı takip eden sen.e C· Ticaret Vekili, Denizyollan va • ma zeın11 uev.et OMe•v-ua.n o. or altırun, 1sta!lbuhm ayn lbi'r c len- ·:,·.et ve • liyete ·rm t du> 

ı. " ı, d"ı;..a • li 1eceği t:ı.bildir. ._. ..... d tunlf Uhaf ""'" ı"lid ır h;• ~enç bır nes n purla:rrndnn biriyle I:öprilye geç • -i>··~~ c ve m aza "''"' • c.e yerinde, deva:u edecckt r. gularmı b~lerler. Hnih'"lll birlik ve 
td~r-ar nıcvkiinc gelhıini de ifade Mnnmnfih !flmdllik §'U kadarmı mi1tia". Vekil, dün s..ı.bs.h vil!yette mekte, bunlardan ımnan öğretmenler Dün tı.Çımlki ~~ törenine ge- beraberliğini :kuvvetlendirirler. 

N • r.öyliyeyim ki, İstanhulun ekmek valinin nezdinde yapılan bir top- le talebenin 1stlfadeal temin oıuu - len .ziyaretçileri sel8.mlıyanık söz- ı.'c:rdi, §3.hsi menfaatler Ustündc 
tUru ıırn~n ~lenemcncioğlunnn Jrlil- işi memnuniyet vericidir. Bugün• lnntıyn iıJt'..r5.k etmiştir. maktadır. 1 krine başlayan Eminönil Halkevi j umumi 1aymc"ere Ulr,i ve sıyogf}'l 
lll111ı't11.dıpJoın:lf'ı.• z~ın~ı. uzun ol- kil ekmeğin kalitesini QOk gilzel Vekil, öğlt"den eonra Ticaret o- reisi Dr. Ynvuz Abadan ezcümle snğfarlnr. 
fııaliy ~ <laha ziyade kesif otan buldum. Geçende bir gazetenin dasınR. gitmiş, tütün komisyonu • Amerikada şeker vesika ile ö~tir ki· ~· . 
llı~t tıe ~noeleri hiv.ı ~enç djpıo. Arjantindcn buğday getirl!meslni nun çıJışmalarl!lı tetkik etmiştir d 1 a:k ! .. _~ MilU oyunlar ıuuk hiznıe- Bugün burada seyred~C'<' ırıı?. 
~it et:~~!0~"1t. ni!;'ln çnk seylcr .u. teklif eden yazısını ben de okudum Vekil, biı· mtlddet ticaret mUdUrlU: ağrtı ac 'tinde btnın..'lll her mUesse-'!enin ıs- oyunh:rı:n lhe:!Jf'inde gözilnüze c.ır-
'lılı:ı.ta ınıızi ızab eder. Gr?n<' iiıp- sn.de Arjantinden değil, mUmkUn ği.lne giderek buradn İ:mıir ve l!- \'a:;lngton, 14 (A.A..) - taşe ofjm.1 rarlıı. Uzennde durması gereken pıı:ıcak~'kınk ve ku.-nıı'1:ır ne olur. 

'ııtifcrnı 1?Uvnffoluyı:ıtlcr d:lemek c.,lan her yerel en buğday getirtrr'..ck tanbul borsa heyetlerinin toplantı- nin bildirdiğine göre, sonkA.nun 1948 bir mevzudur. ÇünkU millt oyun- ::l 0 arlh ibu~I~~ m~<ıterelt, uz.ı~ 
Zdır. için te~bblislerc ge-çmi~ bulunu • sına riyn&!t etmiş, belediyenin don aonm daha geni§ ölçtıde §eker da Jar, tilrkUler ve sair.e milli bUn- v~ tareı·ır~rl~gı, ~ek1 ve il ~il 

Sadri Ertem yonız. ekmek ve iac..e 6{>'1"\islcrile ynkın - tıtnnmı temin makaadlle ,eker veııj. yenin to.'bıi cıeyrinde olgunla§.mı§ İüğfut ~ 1 ~lındc yük~":. ten Tü~k 
Birlikler meselesi ve börek, si • ı dnn ~gul olmuştur :k!.ya tabi tutulacakta. ; bnlk kUltürünUn en sec.:kin unsur- . ~ ~ ·:"ti kabıln c: ''e ış.. 

l#t(. !: A H A B E R L E R 1 . . . uy m a."l zr 3."IllI 'l.ÇJga vur-" dııkla.rmdıı ıillp1 e cdile"Tleıı:. B ın---- 22 _ Mıntafa mümklin olduğu kadar, Plôtonun evini tercih ederdi .• Çün- lP.rdn. 'bir :randnn m Ueıtimizin ıruh 
it n b kO orada Despino vardı. Oespina, biraz piyano çalıyordu •. Ve Mustafa hazinerunde'ki zt-n"inlılt \e t"'" v. 
lt~~tt•ltnı: :::1~1;a:Y;~a~~·~~ı~~ 11.~~~ ~JlQE'i'\.Jlıfı) ~rH)b?c.:pr ömründe ilk olarak piyanoyu orada görmü~, orada dinlemiıti .. Despina vUe ait şn.~ bel"'detin di·er 

u. ,_ tt~ıtı ~ iJIVd~~ 5 w um tlfil pi~ano dersine oit ekzersizlerinl yaptıktan Jonra, kendi eğlencesi ıçın, yandan ~ <>.ecn.at, mertlik, 
ıt \'uıt \ ,, / \ · f:'.!"~ Rumca ıorkılarını da piyano refakatiyle söylerdi.. Mustafa bundan haz hcsnlet C""lı:J~ ,_ k • 11Uııde•·ı 81!k ınUhendls okuıunun ıs. · ,,~[ Q < .... z.: • • ..... ~ıt a.:~en .... vgı i i-

" BRo.. ;ı-iı/, . ·~'"'!!'~•· u--=-~· ~ ...,~.:w duyardı .. Despina piyanodan bıkınca, üç arkadaıın arasına karıiır ve b: lıa.st .. •ı,.Men Ö....:'lm.'" d ~. 
ııe b .. ,.U ...... anın ağaçlandınıması ı~ı. ı:' ~' • • r- ·\ r A' ~ ,. r/:ı · ~ ~ 'u ,ıcı: eı;-ı ır .,_ .... nd • ·='> \l • ~ · c 11 v cnların meıgullyetforlne oiôka gösterirdi.. Onun ne~esi, ıuhlug· u hepsine ~zu .. u görcc .r.: N'h t b 1 lrı• .. 

11 
en itibaren 00.çlanııcaktır. r-"'7 .,, ~ ' ;;I' ~ J .. ~~ A ~ ~ ·• C1>ıZ 1 aye ı 11\ 

u., ,. ·J - ~ ---- geçer, ve hele Mustafaya zamanı bile unuttururdu.. n:kctlerd Tt!""·IU~' bil ·ı · ı:ıuı.a ı._ .. ezı111ııın tanzimi de ayın so- e ''~ ' -. u, ' ıru ın • ..._,._ y Z EK 1 M ES LJT A SAN Plôton, babasının mtmar olmasından ileri gelmi< olacak ki guzel re· lık ........... ~ ........ a .._ ~-·a. h ... D.1-r ta.nıamlanacaktır, azan·. L :ı ' u~~· ·· .,,_ .. ; 'A_y n ana nt -
~ l!dl sim yapardı .. Zaten evlerinin duvarlarında birçok tablolar, fotogrcıfolar ı b ı ı · d ~Urıı._ :O Ye lktiııat ııııerl rnUdUrllL ar e rece ttir.,, edikten .ronm 

ı '<.il 6r"'u idadi moktebi arkoda•ımız Mustafa,· a da Fransızca öğrenmek isti- asılı idi •• MTr.ıar Kanburoğlu, mimarlık kadar, antiketiye de meraklı bir f-ti ...... 1" _,rl · red.._ ,. " nen vakıf hanında.ki da. ~ ,.., .... ın ge!'Cc:n ~<"!"l~S ne vard 1 

tJ -u ..,ık yor . Beraber getirdik.. odamdı. Mustafa ilk olarolc, Atinadaki Partenon môbedinin fotografını, d nt t ,_,, "ll !at 
1
•
1 

ınaeı kerarlaştınlmı.!'tır. tk c en zev,., n ve efC.;u:" ere 'l \'Ti 
ı ç erı Frer Jan Mustcıfaya cı;kkatle ve sempati ile bakarakı'' Aydındaki Trclrs harabelerinin krokisini orada görmüıtü .. Aydının mcıhur a,·n t•<ıe'-'-"' t 1 ~lcrı ""'U nıUdUr!Uğtl, belediye ten . " ~'Uo.ur e t'l ' ve "'e-r-e i ı • 
it'erı .. , dl\rlOğünc tnşmacaktır. Fen - Tres bleıı, tres bien, dedi .. Ve çekildi.. "Uç g6z,, ünün fotografı da bunlar arasında bulunuyordu.. dfttlü <:al"'nn fi!tir ve i5ı arl· ,1.1 • 
.. de So• Plôton ciindeki bir kitabı Mustafaya uzatarak: / Mustafa Topyatağında, ve mektebin on, on beş dakika ilerisinde. lannm m r ·ı · · " " f "otıu <toni Vakum ştrketlnln Be- " ~ e :ı.ı erı'lı L•\'?rlt«' 'e c 
ltetı .. ~~ki binasmıı. geçecektir. Şlr. - Bu ders kiıabıdır .. Şimdilik yalnız bunu alacaksın .. Burada baı- bulunan Tralis harabelerini henüz görmemiJ, ve hattô adını bile iıitmc- tivali :1r.:ım1t "- Jcrini RÖ\'lc •tir-

..,u h ka bir masraf yoktur .. dec!i. mi~ti. Plôton ona izahat veriyorduı Bu eski bir Yunan ~ehri imi§ .. Zaten mi"!t r: • 
' •ıır uııuata anlaşma kat'ile§. Mustafa henüz harflerini bile tanımadığı bu kilabı ~öyle bir karı~- bütün Aydın havalisi, ve Fge denilen bütün mıntaka eski Yunan medeni-

'
~---------- tırd.lctan sonra sınritakileri süzmeğe başladı. Merak ettiklerini Plôton ile yeti havzasınu dahil bulunuyormuJ ... Bunu söylerken PUıtonun gözl~d par· 

ı 25 Ytl evvelkı Vakıt •an hiristiyan gençleri idi .. Hiçbir Türk yoktu .• Hoca kürsüsüne yalcın bir yakalayarak ltendine mal etmek istiyordu .. l 
MiKaile ıoru,.ordu Bunlar, Rum, Ermeni, lıalyan ... Rum mahallesinde otu· lıyor, ve dilrnin altında bir~eyler dola~ıyordu. Sanki Aydını mazisinden 

sıroda oturan, ve karşıdan, on iki yaşında tahmin edilen güzel bir kız, MilcaıJ, o zc.man, Plôton gibi siyasi düıüncolcre henüz vesile bula-
........______________ Platon tarafına dikkatle bakıyor, ve arada bir gülümsiyordu: mamı$tı. O, f'lôtona nisbetle Türkçeyi daha iyi konuJuyor, renkle ve. an· 

ııs .Ağuetoe 918 

n.1teı Baku zaptedildi 

Mustafa sordu: ...._ ' - tike ile alôkC'llı görünmüyordu.. Plôtonun evindeki kitapların, gazetele-
- Kim bu, genç kız?.. rin hep Yunımca olmasına mukabil, Mikailin dayısı Mısırlıyan eforıdinin 

~::ıdan lehrt Azerbaycan askeri ta. 
"'e Cen ıaptediJmi§tlr. Şehrin §imal 
lı~ı rtı~p tara.nannda vukubutan 
~ete dll aadernede Bol~vlkler bezl • 
~t reı Çar olup bUyUk zayiatla 
ltıırt1.1ıabdiklert eemtıere kaçmakla 

Plôton: kitcpları Türkc;e idi.. Hottô her gün postadan aldığı iki gazeten·n biri de 
- O mu? O benim kız kardeJim Ocspina ... Rum mektebinden sonra, lstcırıbuldan gelen "Sabcıh,, gazetesi idi .. Mustafa Mikailin evine gittiği 

F:ansızca öğrenmek için, buraya da devarrı ecför .. diye cevap verdi. gur.ler bu gazeteyi ister vr beraber okurlardı.. 
Despina, güler yüzlü, sıcak bakışlı, Despina.. Mustafa, Plôtonun Mikail kendı milliyE'tine ait olarak yalnız birşeyle övünürdü.. O da 

münasebetsizlikelrini ancak sana bağışlamı~ ..• Ve kursların Sör'ler değil, Erroerıi alfabesi ile Ermeni yazısının eskiliği •.. Ermeni alfabesi, harf itiba 
frerler tarafır dan verildiğin: görmekten do§an hayal sukütunu da senin riyl6 dünyanı.1 en zengin, ve yazısı da en eski yazısı imiş .. 

111lll§Jerdl r. 
buzurunla telôfi etmiJti.. - Devamı var -

DÜZELTME * *"' 
Cntnarte•t PAZAR devam etti .. ! 

Mustafa, bu Fransızca kurstarına, imtihan zamanı gelinceye kadar 

~ 
.., lti A~sto 16 Ağustos Cuma günlerine rastgelen, kursların, Mustafanın hayatında, ba~ka 
:ııc b:.ı~ımlardan da hususi bir ehemmiyeti vardı .. Bircok defa, Mustafa, cuma 
~ 1 -----ıl günleri evinden daha erken çıkar, ve istasyonda Platon ve ~ikail tle bu• 

............_' I ~n: 2 Şaban: 8 1
1 luıurdu ... O zamanlar Aycrnın kendine mahsus, bir istasyon hayatı var· 

.___ 11•7.ır: 102 Hızır: 108 dı .• Öğle zamanı, lzmirdeıı gelen posta ile, Denizli tarafından kalkan 
\'~ ..__ ___ _::._____ tren Aydında kavu}urdu .. Hem gelen, giden yolculan seyretmek, hem de 
~r ~--u Ezaııi vaaau Ezaıı1 posta tevziatında bulunmak, ve bu ıuretle, birbirleri ile de gör<iımek 
1()ht üzere birçok Aydınlılar adeta o saatta, istasyonda randevu vermiJ gibi 
<>tıe il l.ts 9.58 6.0'7 9.M toplanırlardı.. Plôton ile Mikail de biri babasının, öteki dayısının posta-
tltb.111 12.ıa 1.06 1%.19 5.07 sını olmak üzere islasyonc gelirlerdi .. Mustafa da orada onlar ile bulu-
.\!.~ ıe.ıo 8.5'7 18.09 8,68 ıur, ve beraoer Rum mahalle.sine giderlerdi .. 
\>~ ıı.ıa Kurs zamanına daha vakıt varsa, Mustafa, gününe göre ya Plôtonun 
~ "6t u.oo ıt.lO ıı.oo ve yahut Mıkailin evine gider, ve ders saatına kadar, onlarda kalırdı. Bu 

ı.a to.ıı ı.,ı müddet zarfında, Mustafa onlara, Türkceden, Arapccıdan olan nolcsanfa· 
~--8• .. 0_1 __ 3•·1_15 __ 8_·04_. rını öğretir, onlar da Mustafaya resimde, Fransızcada yardım ederlerdi •• 

Teknik bir hata yüzünden 1 J Ağustos sayısında çıkan 18 nci tefri
lcumızın baş /arafır:a konc:cak küçük bir parça gazetoye 9irmemipir Bu 
kısmı ıimdi neıredıyor vo okuyucularımızdan özür diliyoruz. 

Mustcfa'lın anası lJe hebası, çocuklarının hükumet konağında i 
görmesinden gurur duyuyorlardr. Mustafa da bu gururun 'Zevkini tadıyor, 
ve kendisini yaıc;a, bilgice daha büyümü} sanıyordu.. Bununla beraber, 
Mustafa mektebin açılmasını dört gözle bekliyordu .. 

Mustafa, akşamları evinde, mükôfat olarak kazandığı kitapları ka-
11,tımdı .. Bu:::ların bir kı~mı, idadi'de iıe yarayacak mektep k'tap:arı "di .. 
içlerinde bir tanesi vardı ki, Mustafanın en cok hoJlandığı ve uykusu kac;
tiği gecelerce tekrar tekrar okuduğu bu idi .• Mustafanın fikir ve his ha 
yalında mühim bir mevki alan bu kitap Jules Verne'nin me1hur ''Seksen 
gü-ıdc devri ôlem,, romanı idi .• 

Mustafa o zcımano kadar mektep kitapları dı~ında ne bir g.azcle, 
ne bir mecmco, ne de bir roman okumujtu .. Mustafa için içtimai r-ul-it he 
nüz Aydının yaıısını bile aımamıştı.. Tabii muhit ise etraftaki dağ'arın 

76000 fa .. ist p:uticlcn 
çıkarılıyor 

Londn H (A..A,) 
ti!!I a:zalarınd n 76 t !l ki r n 
tldrn hracı k rarla tırıl•nı tır. 

Bu karar, dün Mu ,. "in r 
tinde yap•! n b r p rtı t 

1 3 1.'Clflml~t r. 

T• 

Bu azal rm gayrctcıızlj~ v(' t,.lı • 
lUksUzlUğil ilt'rl sUrUlmck'C"dlr. 

l~TA'\,ıt 1 mrn••:\~H'-1' 

14-8-912 n atl n 

Londru 1 Stul,ın 
• "vyork 1n DollU" 
C n vre 100 !sv ç Fr. 
Madrld 100 p z ta. ı:: 

Stokholm 100 laveç Kr. 

~SHA~· VE TAilVU..A'1 

911 Derılryolu n ıtU 
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GENÇ NESiL ANTOLOJiSi 

.l._ı••-•••• Yazan: Salder Melih Tüma,•--• 

1 lıtan6al Jludlıluı Ticaret Müdürlüğünden 

Vapağıh deri ihracatçıları 
nazarı dikkatine · 

8'&1Elr Sıtllı 
Kusa dıll"Jertnln LbraC:ı aırumda U'&D&D yapaaı uauıııucu -

m& w lt1ban almmayar&k ;y&llm derUdn atıı'lıtı kontrot 
deıı dut jbracatorl&nnm qafldald lluauatı p Oatıııde bul~ 
tU..riDl ~ etmeleri 11&\mdır. 

Bekir Sttkının üçüncü kitabı o· 
ı lefkll eden altı hiklyede bilim 
l• "Herkes kendi bayatını yqar,, 
şimdiye kadar bahıettilimlı eksik 
lili aa1*i yenmek için haurlanmış. 
tır. Ne yu* ki, bu baaırlanma U 
rat derecededir. Kitaba adını veren 
"Herkes kendi 4ıayat.uıı yaşar,, baş. 
1*1ı, biklye tamamlle, daha ilk ke 
limesinden, IOll cümlesine kadar 
ıererrOatın içinde boluJup kalmıt 
tır. 

Bltlanlıctakl hareket Ye mub~ 
~ere canlı, sMe ve enıı letkil e· 
ı.len çok lfizel bir ı1r1,ur. Bu i 
1llfPIU'UD arka llHııın uzun uaadıy•, 
dnam eden ve can •an izahatlar 
llE iyi tesiri yokediverbor. 

lleühaün babuıaıdaıı ve anuın 
dan en ufak, en ehemmiyetsiz nok· 
taeıu nnncaya kadw bahseden 
utırlar okuyucuya bir znk n bir 
fttir nnnecflll gfl>I tahammfll hu· 
dutıanaı da afıyor. 

Meseli; yasıdan gellfi güzel al· 
dılım• qalıdald ~ bu tefe..., 
rhıt illetinin ne deloeceye kadar ile 
ra tittilitıe dw bir fikir 'Verebilir. 

"Memur oldalıılan 90Dra da, va 
ktt blllddlea ecleWyatla ulrqırd-ı. 
O uman (Fecri ad), Tllrk edebi· ,.._da bir meıWe abnat lddiasi · 
le -.,. oıbılfll. Adil bu yeni ce. 
-ala allbdar olur, içinde bir 
~ mektep utadqlarının bulun • 
.... ıı. tıetelitGJde. kendlafnf 1a3• 
r1 remal olarak. d.aıil savardı. Hat· 
ti bir ftadlflnın taran üzerine 
(lenetl Plnun) da, genderln e. 
..-ı aruıaıda ona ct., .. enisei 
....... a,, ltlıaDı n (Eshar ı tehay 
,el) ..uı bir piri netredllnüttl. 

BHl BQollanun o Takit moda 
elua ıerterinde, L6bonda veya yaz 
llWı melilNlerde, Tepel>8fı blllıçeain• 
de, KQfdllt ÇQll'lada falan boy 169 
terlrdl. htanbulwı m~tiyet ıenç 
tert anıSJnda. oaua da lmıl l90M'· 
dJ ... _ (t) 

~ç lıhwnu olm&)'&D ba laabMın 
alıffe doldannalctaa fuJa bir Jdy· 
.. u olmedıtıu kanlyla, Adil Fecı. 
rl atlcllınie 1'1l11ft'er çalışmış Teya 
.._a'lltıŞ. Se"etf PUnunda ştfrl 
latlpr etmlf ,,.,. etmeralı bunlar 
ruının esu bGn~eai loln birer kf)• 
met tejlkll edea unsorlar olanı& 

Bu itll>arla, bu satırlar Ye bur l 

beuer _,. ocıltlan b.IU:venin dlfın · 
4akJ hbıılun O-erinden sllkflme 
ikim olan lhlercllr. HikAye, birin . 
ol kıaaın ilk paiç&sından, Qçilncll 
..... alJamıı olaydı ihtimal hiç 
h1A- ~llrl!k anelmiyeceli dbl dah ı 
fada MTkle cılrunabHecetü. 

-..ı denin imanı olan Besime 
banımın balell~esl vak'adaa 
o6aa bir caalılılda çok kunelli bir 
blemle iılenmiftir. 

Beıılllle hanım dar 16rQfl6dlr; 
falı:at yeDoiye uyank, eahiJlilfnln, 
IRuhltlan dıtına c*abilen bir mü
IMMlhaklr ruha mAlikilr 

Riöiede nuanmm fuerJne ce· 
ken başlıca ~J'el ifadenin bl. 
ru daha brst* şeltil ünaaiyla, us 
l6ban daha itina ile hazırlanmış oJ. 
m .... 11'. 

ClmWler biraz dtılaa unnea Ye 
81fatlar enelee oldula libl ndır .• 
'Miat :rlne l:mıal edUmitUr. Mu 
harrirln J'alnız in.san '" tesatıarla, 
.._,sanat beTI JVlllmM: ._edili, r..- bunan blrlı olmayacalı mey 
dlia .. dır. 

11_.teden ayrılmamak tein t 
Mlıla n mOşalledenln tadretfnce 
~ Y'Qr6yen derin pılhlofü· .. 
.,..1"mlet 8erelltlr. 

Abl talnUt'de " Belcir Sıtbda te 
adat olaadalu libf • "ab81 bfr re 
•e • da dolrusu pereonalizme 
lftitlıımttı oınur. 

DC 
ıtUeim idınci hlılyeai olan 
~- içllade tıil" ~.. bqtıtdı 
,.. ·~ Ye d&b& fule. vabJar 
liM etmHI bllmmudan canlı ve 
en 'ilerden ~. Hiklyenin %-- olan Senet Tekiıwr, 

IW''m b!ıtUn k6tö1Qld-...:-A-9i11r ogUJ.U.CD 

c. ~ Jr.enc:Uade doinı ..... 
nDilm ve lıİl'8c da tft'eddUdU top. 
IMD11birflllalstr. 
Hjtl~ kllhl'lllla1lmlll herlreai 

~Mi !ıibi aanan qın bir t>eşert 
ı~ch 'ft b&~. dtınya do
l.._ Wellaleriai bvrayuna. 
>-an bir ~ ~. f•t~ t:u dar 
~ ~ leıb.tf ldmattır ki OD\m 
feı.etme se'beJ.» olur. Yazı.-ım eme 
1lllY&U1l l6:Ut tepeler halindet:S 
eniannaların yanmdıa )'ft1elen 
~s "- tek ftlraya bllfıdır. 

- ........ ftlfneıfn yam. 
- .......... llUIJdlit, dofnıhı. 
fmıa ftfıntwt ett!ll aıtradatJI mua
melltı 1ıarJdye tefi Hilmi ge~ -
..._ acele al 1ls elll ihya Pıtl-

19e1 oldufQndan bahisle bu pa~n 
mu teminini rica eder. Yardımı ~· 
ven Servet Tdr.in.er bu teklifi mem 
nmıiyetle lul:r.ıl ederek ticaret.ha. 
Mni.'l lralumdan aldıfı parayı ar. 
bdqma verir. Faka.t dtlnya bal. 
bu! Ölllm iDMta zilH veya çıngı. 
rakh bir arabs içinde haberli gel
ma. ty-ilik yapılan gUniln ertesi 
mileaeeeeye kara bir haber yayı • 
hr. Hilmi bey, evtnden gelirken, 
tramvayın içinde seld.ed"n ölmUş 
f~ bu haber dof!'U ve yardmt 

!e'Vlel' vemnıedımn fe1~ne sebep 
olar ve bu 1'alhl halin devamıyla. 
iyi insan !ens!*lar c:ukuruna dUş. 
mUıt oluyor 

Kuvvetli bir psikolojiye mevsu 
"1ltll edebilecek oluı htiyenin 
pek '.J&tht göJ11tlede kaynqmıış ol
mur ımıatklr için bir kayıptır. 

''Heba ve Jmı,. befl*lr biklye. 
Din me'\'ZUl1 !imdiye kadar pek çok 
ttlnvlanınJI. artık orijinalliğini, 
haystf,ııet.fni Jı:ıs.)'l:ıe'bnl' bir etll"tl 
vakalar Z'!'!ninidi'l". 

ffg8APLARI 
1 lklncl'fltrla 

Kefldestııe ayrılan 

ikramiyeler: 
ı adet 1000 llr&lık 
1 • 000 • 
1 • 260 • 
ı• • 100 • 
10 • 60 • 

'° • 20 • 
IG ,. 10 

Taamıabwı aptal gururu ile llaı' 

bot bJr •iter.in renç bmıdalLi -
111 tem.a'Jtil kabsrtılarmın cotma -
um ve bu yUk.selmenin arkasın
daki ~dlye yuvarlaDllUlı an • 
lataıı biliye vaka tertibi be.Qntn 
A•n lr:ltabm en bi }'UIPldll'. ,- . J?~Vlt:T DEMİRYO~LARI ve.- ~lt:1ANLARI 

: ISLtTME: UMUM IDARtSI ILANLARI Bu hikl.yede teaatları yine JU· 
yana &armek mUmktlndtı'l". . ·~ . .... . -

u • lyt ile fena ve etılti ile yeni Y&n
)'am. brp ~. F.lk1 ~ 
alay edilıdiğl kadar, JıeDİYe tered
dfltle t.ll!lmaktadrr . 

Mevcut '4l' Lııameaı ıaudbUlce aaat 9 cıaıı 12 ye ve 18 deıı 17 7e ıtad&r 
ltıelmemlz ıi!iıhhat Mntai emrinde buluııaca.k olan QSft atb bir pa,ioa 
veya bir banyo blr 8811e için açık akaUtme ile ldnJ&Daoaktv. 

Bu t~t hali ıtıpbe1iz lri -
rm edebly&Umıı marul rah halle
rtle meegul olmaaınm veya iMen 
meddUcezirildn l9hliKne varmak 
lı!ln yapıla ur.e,.-.naıamı tesirin. 
d~r. 

lıluhamrııeıı a;ylJk kil'A bedeli 860 Uradır. JDkalltme 17.8.INJ t&rUdDe 
mtl!adlf puaMai güDU aaat 1' de Baydarpaf&d& B1rlDol ftletme Koaıım. 
yor>wıda yapölacaktır. Kpnkkat teminat r...t Un.dır. 

Fasla maıomat Ye ,artname aklıak tateyenler t,19tme79 mtlrac&at 
etme11dir. {8231) 

Ea:l.Y'ftia Gtıltbu, kitalım umu
mi hıaVUlna 1JY!!l8]Lta -ve -evvelki 
ldtelım bwııen buekJ ve kısa cUm 
Jeli lfe4etMden &vı:rlm*tadır. 

IBuıünku rad"!!J 
7,80 Program 7,82 Hattanın beden 

t.wblyem prcısr&m1 7,'° ajana 7.A • 
8,3?1 Sentotılk -program ?t. ı~.~o tm>· 
gram 13,83 Tllrkçe pllklar 13,45 a. 

jans H,00 hatif orkestra pa~.arı 
Pi. u.ao _ H,40 lataı'buı at yanwıa. 

HASIR KOLTUK ve 
MoldJ,....._ Dit lladalr ...... 

........ il~ 

HER YERDEN UCllZ 

tatanbul:ia Rmıpap yokuıuı\da 
88 No. ARMllD nnrzl'Dbı 

Ge!lÇ kıztn iğfal edilmesi nAdi
ıeSi o kadar anidir ki okuyucunun 
kafMmlda. aevıen bir lns yerine teh 
•et hutuı biT kndm hayali can. 
1amyor- . 

Burada Bekir SISmın diler '* 
hu.w.siyeti görü.Mlyor. Sanatkl'l' ya 
zılaft!'lda ve gö.'"<iUfU. mllşahede 
etiifi haY"-tta a~ tımı:unile ib -
mal ed.iy"r. Atlan bn ~ ih -
mali .imanlar aramdaki ICmpllti
nin ba.flarmı da l'ev&etiYor. 

ASRI MOBILY A rmm tahminleri. 18,00 Program 18 1 
03 radyo dans orkestrası 18,•5 radyo 

çocuk kulQbll 19,80 Haberler 19,45 ;,.••••••••••••! ......... dan ....... 

Bu lekiJde realb.m ytne zedelen 
mittir: nev'i Yaratmak encHteıi ba 
a belert bymellere bqlı:a bir mec 
ra wmıiıttir. 

CDnamı nr) 

(1) Htrlteı kendi hayntrnr 11apır: 
A11ni hllttf11eden. Sahife. 7 

KaJJP çocuk 
ııa,.. 8"2 ayı lçlnde 11 ,...ıarmcıa 

Şerife :llaJm&k lmnlnde bir Jm ect
cutu bybolmUflur. OOl'elllerill .,. 
lııalalı.1.ann &f&lldakl adıue haber 
ftl'dUderı takdirde memnun edtleıcek.. 

serbest 10 dakika 19,A beraber pr. 

kılar 20,15 radyo gazetesi 20,45 pr. 
la .... tUrkUler 21,00 k011UfD1& 21,15 
dinleyict tat.ekleri 21,•5 kanllfDl& 22 
~ alon orkestruı 21,ao Haberler 
22,45.22,!50 yannki program, kap&nJI. 

MllU 
Opalar 
Festlvau 
15 Atuetoe OL 
ımrteel .. t 
1T Ye il a... 
raybuma PMk 

Gazlnonnda Dabal(ye 7oJdar 
Konaomuyon fttlerl Piyango 

CifelerDe l'atlTal yapılacak gazino 

tır. tarda •tılmaktadır. Her ttlrlD lA . 
• IJMnmlal, ......._ _.,.._. T&J'- bat Telefon: 28&IO 

16 ...._.anman il lüul Reeep 

·~ RA$1D RIZA 
lstanbul ullye mahkemesi l'JYATROstT &aUde P\fld9 bel'aber 

ikincı ticaret dairesinden: KôRD'OQtllıl 
W/25 

I>ewlıet Hmanlan ieletme umum Komedi - a - Perde 

mild11rltlttl tarafından Galatada 

~~ h·~~ 8ea::ıJNuri Demirağ 
Toapee V&DW'U acanteei 'ftkua.yı 
yapan Galatada llµiat hanmda 
3 No.da vapur dvarlsl Valide
mir Siçer Bqof al~..ne 
Toap11e vapurunun batırdığı iki 

YEŞiL KOY 

Tayyare Alanında 
mavna bedeli ve ma.vna ile ziy&ı\ Ba aym 11 beD pazar rttntt Df11-
11ğravan mürettebatın zati v ea ve J&plCI taıebMer araamda &ar. 
resmi eeyalan tutan olan ı 4289 
lira 16 kurufwı fa.is masrafı mu• ıare " plbör ml9alıakalan yapda. 
hakeme ve .avuka.tlık Ucret.ile eaıır, marüfatlar tıenl olaa...dctır. 
lmti5',1:e talısilt talebini mut.az- CMetert " yar111an ...a ıuo da 
aınmın daıvanın ceryan ed!ll baıtaaaealrtır; 
f.abkikab aınaında: VMuı dGtmu &ecaTtldıılclea ma
Müddeaaleytılerden Batof a >'Pi ..... IMalaadanl*ll tOID lbtıpı ele. 
1aA •nen teblğa.ta njmen 
mumalleyhin mahkemede lsbab ..... yetlfUrmek P,..._ _., " 
vtleöt etmemesi hesab;Je haklmr Terk deluuualdamaa ,.......... ,. 
da gıyap karan ittlha• illnen cAne 11pOr lıa am lmelı:etlerdlr. 
teblifjne ve muhakemenin 10 '• a. Terk p11r ~. 
91942 eaat H de taaklne karar -----------
veriJmiltir. 

IKAYIPLAlll 
Be70tıu blı1Dct noterlltmce 108'JI 

numara ve 20 tem.mu 8"2 k&J!t a. 
teeçll ettiğim mtıhrll kuDanmakt.a-
ymı. Bugtıne kadar kendi lmz&m l,le 
lı,iÇ kim.ııeye aenet vermedllim ıtbl 

blç klmlıeye de borcum olmadıtmJ u. 
aulen D&D ederim. 

flltU 8llAlıtör cacldell il •amarada 
01J1aıııs1ro11a Abdlt llaakarla 

('°80I) 

••• 
Fatih ntıtua memurtugundan aldı.. 

tan ve aMerl terlıla " alr muame
lAtım mCllldertG lıulunan natu.I eOa... 
danımı za.yt •Jiedlm. Yenla)Jd çıka. 
racaltmdan eetmlnln hDkmQ yoktur. 

ljdısMlmp Kemal ,.._ -'=""' 
lılalııllmd&1e Çepne llOlıü Jfo. 18 

de Ahmet f>llu aıı dotambl leJfet-
tln &kiraya (&l'JM) 

• • • 
24.2.Ml ye 2441 •J"SIJ Daracat be. 

yamıameslnt zayt ettlttmden. '9n&al· 
nı çıkaracatandan eRUIDln btlkmtı 

yoktur. 

Glll>OllGlll 8PIBOn' 

• • • 
Şl§U nQtua memurtutunclan aldı. 

lnD nUtu kAlrdJm tle mektebe gir. 
mek Jçtn aldılım ap kltıtlmı. 2 "· 
8lkalık fotogratı zayi etttm. Yenı.bıl 
al&e&tımdan eaklalnln htıımıtl 70k. 
tm. 

Galata, Arap camii ntaJ1at eollall 
• ınımarada Saadet Ka't1lkeaolla 

('°804) 

••• 
81/SfOH nyılı ikamet naUramı 

K1! ettim. Yenlatni almak bere 
mtıracaat e.,.,_d!fimden eaJd.llıdn 1ltlk 
mil olmadığı nan olunur. 

Beyoflu Tarlabap C. iDii Anumd 
telıauındaa T-- BoJM1 ("71S) 

• *. 
latanbul umnından aldJIUD ıo.e. 

Nl tarih ve 878887/400 aydı Uman 
etızdanmı zayi ettıfimden yenJabd 
oıkaracağımdan e•lrtalnln bWcıntl ol. 
madıtrm llln '3ftrfm. 

ı - 1braO anında yal*tı usunlulu ne olun& olnD ber bir 
riafr.ıla aflrlrAI bam! 130t' rramı geçmeyeoekUr. 

J - Her balyada jp, naftalin waall' anbal&j m&IMmUl 1HL1N1.11~ 
rak U&ml J kilo tolerana kabıal edllmiltır. 

a - Tulum halinde bulunan kusu derilerinin karm.lıal'IDID 

balya yapılmuı muftflk &6rtllmtı,tOr. 
Daha ıuaa maıamat Sirkeci Liman b&Dmda blBAO&'r 

T&OLOllL'OO'OJD>D almabjlecett, llAn olunur. 

Enanım Silola Falwilıaaı ltlildürlüfünden: 

1 - ll:s".ul&lll alWı e&~UllWI lhU,.aa tQ1a aaı .00, aota 800 
m1kMll C&1D Wltaaa 16 pD mOddeUe n &&palı sarf u•ulll9 
konWIDUftur. 

t - lhalHl J1 Agııaıo. H2 cuma gtlutı aat 18 da &rzunnD 
tabnkumck toplanacak .. ımaıma aımılaJODwıc& yapı.laC&ktır. 

a - Çam tahtumm beher metre mlk'abı IQbı il ıtra fl7M 
edllm!ftlr. 

4ı - Kuftkkat t.emJD&t mlkd&rı 3383 Ura IJO lNnqtur. 
1 - IJ&ı'tD&IDellllıl görmek ~ " enatnu atrenmek ietef*ll 

r.....s ta.ttt rttaıert haı1Q ounak 0.."9 ber J1lD mraurum alWI 
mlldtlrlqtlne mtlno&aıla ~blllrler. 

• - !hale stmtl llt•klll•rlD t:tcaret ....ıu.n n '9mlnat 
tıa.ı takllt aufJanDı lbahs aaatlnden bir A&t enet meslcGr 
wı ınelert na.o olunur. 

lstanbul Deniz Komu,anJ ğından 
Deniz liaesi ve deniz ıe dikli okuluna ıinne 

Del$ &fıeUI: • 
ı - DeDıa 11..mba b'11nal ımutma ıtrm•I• \etekli olNrl&rdU 

le flaJan•ar &mlacalltu. 

A - U.. lıılrlDal .-!ta UuDal• lralanlar dents llllelll bll'tJlılll 
B - Orta okul eoa mmfıMa ikmale kal&D1&rdaD denls U.... 

aaufma taUp cıllmlar tmmı .-ıbanl&rmı "rdllllert takdirde 
..... kaJlt ıaplla•Jrtrr. 

o - .... blrtnol mufma ,.. badd1 u • 18 d1ı Ana .., ..... 

lar kabul .adWr. 
Dala pcJDdt olm!llı 
1 - DlllliS ~ okı'Uhmmı bu lo anıfma orta olralda lk 

la1llar alm~. 

A - Balmdaldan aaııtıarm muadllt olan pd1kU okula 
11.a,St edllNülerdlr. 

B - Qedlldl okal'tllMl ifrit. J&f baddl. blrlDal auta 1J - 1f. 
amda, il - 11, tlıQllDcl llDU1a H - ıt, 1-.•.armda olanlar Ubat • 

••• 
1 - ı.t.a1*1 W °*"'1Dda lıUluNDl&r • btanbal deDls 

rıa, ı.tanbaı 1-rle!llde bUlun&Jllar meuup olduldan utrerllk fG 
mtıracutlan 

t - Ka.Jit mtlddett IO Afuatm INJ aqamma kadardır ('IMM:d• 

Afyon Yiliyetinden 
. 

Memleket hutalaanellnlll All77 lira 12 kul'Uf kefif 'be~~ nrııllll!'I• 
ıaatı kapalı aarf uaaUJe dretltm8>'9 konutmuttur. 

ı - !hale 28. Atuatom. NI tarttılne mtıaadlf cuma &.JlDO 
Yll&yet dal'lld enctlmel$cle yapdac&ktır • 

1 - ~t teminat 15428 dra 88 lnmıftar. 
r-

1 - Jr.ef!f:Dame, plln umumi, huaual prtname, mulcaftle 
t18 karat bedel nnıkabjllDde Nafta mtıdUrlUttıııdeu atmablllr 

t - lateldi olanlar bu lfe gtrmek tızere alacaklan ebll)'tlt 

fc:ln lhale gtlntlnden ea as tıç gllD evnle kadar YillJ'8te lat da lM 
caat edec:ek!erdlr. 

& - llbtltmeye ı,t!ralr lota almacak ehliyet ftlllkaaı •e 
temmatJ lıl"1 teklif sartıarmr yukarda yuılt lh&le u.attnden bir 
...-:ıe kadar enctlmea relallfiDe nrmelerl veya posta ne gGndermeteıl 
~-~ ( 

~~ ............................. llE"7'tm .. . 

Tlrldp ClwbarlJ8U 

ZiRAAT BANKASI 
............. IJlll. - ..... ,..., , ......... ftl'll -...... ._.. ... , ... 

111nt .. tloart ber nnl baDb maamelel•rl. 
Pua blrlktlnnlen -.ooo ura lkraml,. wwtıcır. 

Zlraat Banlıasın-ıa....,... w lhb&nla taanat 
•D u DO •trua tı.u.ı •u..,. teMde • defa eektleoeır lmr'• u. 
p'IAM ... lknllltp ........ lr:tlr. ...................... 
'. -..... . '. -... . "· ı•. ~. 

111 .... il llnldr 
Ut .. .. • 
111 .... 

DllCKAT: 8-pianadakl paralar bir eene Jçlnde 1D lll'lldll8 
~,..,... ~ -- ıakd1rde ., 20 fUlUUe ...... 

gram _,. ' ..,... 11 Mart. u Bulna. u .,.... 
n 8lıtllallllllada oeldleotktlr. 

llumaileyhin muayyen gtlll 
'Ve aa.tte mahke!r.ede bizzat bıı· 
Bil' 1tulunmua veya bir wJdl Sinir " 111ı1ı-... ........ ~ Bahriye ..-c1ee1 No u =====:;:::===:;::=::=c::::========:::::~ 
gqndermeai hmumu llln olunur il•B•er•&1lniml•c•ee•oataı••°'•lla•N•n•. •'•1 .. l de ıu.eıı FeyrU. otta Melımet 8a. IAlllBI ı A81• 

Dr. ra11rı Ceıaı 

.(t0787) 1 imi. (tt'I•! ...... ......, ....... 


