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kıl oda 
zanı yapıldı 

Yeni fiyatlarla satış 
Salı günü başlıyacak 
ZAMMIN SEBEBi PANCAR FiYATLARININ 

ARTTIRILMIŞ OLMASIDIR 
Ankara: 15, (A..A.) - &§ve· 

kAleıtten tebliğ edihniştir: 
ı - 1942 senesi geker kam· 

• pşıvy.ıs ~n ~er pe.nçan fıatlan 
4~ • 4. 76 ~ es k'uruş ol&Mk tespit 
ed~. 

2 - ~ i"tatl&nnın arttın'!. 

mMI dolaywsiyk lcUp ~kristal Şe- ; kıcr mı.tmalan veya. şekcrl her ban
ker fiatlanruı. ıs. 8. 1942 salı ea- gi bir am"ette itnal'§tta kullan.."nalr 
bahmcian inöaren 15 §ıelr" kunII \ n ve:ra C'VVClce ast.m.Jıj olup dn , 
zamm.edilmiştir. benUE teslim etmt:dl!rlcri şekerleri 

3 - Aşağıdaki ıne.ddede yaztlt I teslim veya heı- hangi bir sebcplıe 
lınkiki ve hükmi şahısJann 18. 8. , diğıer bir ~ ne.kletmcleıi ya153k 
1942 se.lı günU sabahına kadar §e" edilmiftir. (Yazısı Z nclde) 

lıtJlii Şet lsmot; lnönU Dil kurultayı de1egel6f1 &CITIJ,.'lc yerdiği çayda, Bat vekU §ükrU Saracoğlu \ 'O Maarif Bütün 1ürk 
.....____ Vekili Basan Aıı Y\leel'lo beraber_ 

kurultaydan 1 icaret Jlekilinin tetkikleri - ,..., -
sonra 

dünga 
si,,asetini ö.vü.qor 

çeltik de idhal r_..;. Jiyorlıl: ' ,---------· 
~a&aa: SADRI ERTEM 

~ 'lıırk dili dördüncü kurultayı 
g~e.rkeı. heyetine. yapılması 
ftJcı. ''azifelc-ri ,·erdi. Bu \'azİ
~· l'Urk Jdlltilrilnün hua'll!liyet• 

Memlekete 
edilmesi kararlaştmldı TO~kiye'nin 

sıyaset 
ı. . 1 ~hnn.k, onu muasır millet· D u b 1 • • t k 
b~ dilıert seviyesine ~ıknrmak r. z u.gur ve pırınç s o u 

1'. dan ~ok ehenımiyetli!lir. 

~ ;~~ia~=l~~1~:;:;1 ;::a yapumasına önem verildiğini öyledi 
~ı:~ koydu. Şa_!&fat~rz, .fakat Tlca.ret Vekili Doktor Beh~t 1 Fınnmlar, hep birden böyle bir 
~İmi ~5ayan, koklerı, ~u,ıları.n Uz, dlln de tetkiklerine devam et~ şey olmz.d:Iğı ce\•:ı.bmı verml§lerdir. 
"-e ~:le be<ı~nen ~es.er hır miştir. Vekil, dün öğleden evvel Ticaret Vekili, Dolttor Behı:ct 
dı. hedefuıe dogru tuzlan• 1 ithalat, ihracat birliklerine gi.tmiş Uz, yeniden ga.zetecHcı·e şunları 

l>U ve bir müddet me5gul olduktan söylemiştir: 
ıi~ knnıltaymda göze tarp"n sonra petrol 0~ geçmiştir. Ve:- "- Gı&ı. maddeleri arasında. 
~"as~ birliği, samimi görUcı, di~ 1."'il, tetki.kleıine yarrki pazal'• . bulgura R}TJ bir ehemmiyet veri• 
o~'Q: neden bir millet dava ı tesi gİL'lÜ devam edecektir. yoruz. Hem ekmeğe, lıem._..de pi• 
Ilı> n ve neden bu işin inki· Velkil, dUnkil gün, belediye ik· ' rlnoc ya.rdoncı ofacak bir oulgur . 
ll!ı ~nıula yer aJ:dığını yüzde tisoo mUdUrlüğUnde fmncılarla. stdlru vllcudn getirmek şUpbesi:ıı 

l)iJ eder • konu~en, frrmcıla.r, kontrol stS" ki,"' fuyda.lı olac3ktII'. Bunun için 
~~davası, bir millet yanıtına teminden ~kD.yet etmişlerdir, Ve lıem buğdayımız, hem de bu lŞİ ya• 
~illet hr. Mlllet yaratma davusı, kil, bu?rla...-.ı. şu ce\"8.hI vermiştir: pacak tee.Mt d"a. v:ırdır. Bu mevzu 
<lU.e • Dev1et telli•kisini kcn- - Siz de lxı.na, bu kadar sıkı üurinde dur:ı.cağız. Dlş memle • 
~tteır~ edinen hir toplulukta, el• kontroldan aonro loka.nt:olara ne• keti~ gctircceğintiz buÇ-dey • 
1-t ~ bir de\'let da,·asıdır. Dev· 'reden arlırrp ekmek verdiğinizi elan bal}ka çeltik de gcti.rliyoruz .. 
tııı~l, ' 'e Milli Şef İnönü, Srn· ı.oyler mi!'liniz? (Devamı Sa. f . Sii • . s de) 

ekibi 
Büt,in memleketlerin 

gıptasına değer 

Londra, 15 (A.A.) - Taymllı gue. 
tesl, Numan Mene menet oğlunun Tür. -
k iye harlciye veldl!iğine tayinlııl b&
hia mevzuu ederek diyor ki: 

Türkiyenin ye:nl hariciye vekDı Nu
man Mımtım.encioğlu fimdiye kadar 
l§gal ettiği muhtelit mevkilerde o 
kadar dikkate değer bir dirayet ve 
maharet göst,erml§tfr ki Tllrklyenln 
dı§ında bile en muktedir diplomat 
ııöhreU.ı:ı:i kazanmıı ve 8§8.ğıdakt gö. 
rU§melerde esaalı ehemmiyeti olan bir 
rol oynamıştır: 

ı - Boğazia.r meeelesl hakkında 

M:öntrö an18§1llaat, 

(Devamı Sa. !, Sil. ! de) 

Ingiliz donanması Rodo
- . su boın bardıman etti 

).)oğu cephesinde muharebe fimdi kııuoen Ka.tknsyanm reefmde g6rdtl-
tflnllz gibi sarp dağlık mmt;aka lenna lntfkal etnııta l!ı{ıJunmaJctadır 

~.bütün ç:ı.h~a.nna ya· 
~ ilgitit.endi, millet, c111, in· 
~ha OePhesinde, Şefini bir kere 
tarı, 81tr~ıba.'1Jlda görerek sana
~ =~dı. KuruJb\y nihayet 
) ''-1 ':..~ _ _sonra Büyük !lilli Şef 
cı.._ ~ ---"'4rl; heyetini kabul bayul"' 
~i ~rke-L heyetine önümüz• 
li, '-r b ltay1n hellefini izah et
teliııa he ~fin parolast, Cümhuri• S P i~ kal'5ftJl11cJa duyduğu 
1'\ tt-cı:.~i9Sinin hir defa da• 

•• • 

~ ... -;...~. iyi yapmak, daha gil- 1 n g iri z a j a n s ı , a da d a b i r ç o k Doğu cephesinde vo.ziqet: 
İnl.~a.k! 
~- ah_Wc, daim~ yeni fe• 
~'&et aıtkile 111Sanlan ılerh·c sü· 
)i '-i. · btıJQQ()ağu halden ckha i-
1" ,ıı:•e Retme'k, daha iyr.ıt, dıı.• 
-t.- • g~kleştirmek, jn<;dlaıı · 

Vı,,~,~s9.A~A~~~~ M~~'!.:~n- ?i 1 diriyor Voronejde Almanlar 
ajansının Akdenioo.eki muhabiri· :J.arm çıktığını iJAve etmektedir. lskeaderaadaa rı·cat edı·yorlar 

lf tek esasıdR'. 
nln Wdirdiğlne göre, amiral Hnva ikuv-.·etieri hedeflerini tavi· 
Vian tarafından idare edilen ni !hususunda harekete yardml 118rsl&e geleD 

U. ~tla iktifa etmemek, mazi· 
~ -y"leı'ek gıeleceğini görme· 
._ ~ günleri daha iyi, tla• 
~ hi>aca.k. bilyik ruh kud
le~ tla.l'fetınemek, inkila~ nıil• 
~~ ı.~'f'I olamatı. Genı,: mill~t, 
~~· ~ler <le\•rindedlr. Ruh 

bir İngiliz fb()ISU Perqembe saba: etmiştir. :şütün gemi ve uçakla~ 
ihı 12 dakika Rodos adasını bom· üslerine saHmen dönmüşlerdir. • b BakO demiryolu 
••rd= etmiştir. • Yeni bir ara a Almanlitr 

üzerinde Jorvivesk 
taraflndan ahndı 

bi
..., l'llh donukluğu, geride 

Akdenızde taarru- vapurumuza 
kafile ba!:,ğı~~!!.) ç~!!~i I' Jiiyidır 

~~ dilini, m~l\!«1' diller Se\'İ• za 
ı..~.:- tik•-·- h . 

"' ugrıgan 
----~------ riye'den limanmma gelmiş bulu • 

Almanlara gire iaglllzıer blylk bir nan "Çarda'k,, nra.ba vapurumuza 

~ hQL - • ._, onun usu<>ıyel· 

~~~lup hayata eser halinde 
titı ~ .ktuııltaym "'e onan ı.e~· 
~~ ~ bUytik emelidir. 

~ ~-~il ktırmnunttn altı yıl· 
Clı1 ~~. millet zihniyetinin 
1-~ ~l bir konuya. nnsıl 
~ ~ ve naSJl fyi neti-

dün bara.da. yapılan bi'l" törenle 
btzlmete atradı, lnçiHzlere g~re ise Türk bayrağı çekilmiştir. 

za11at mab4attar ~de vHB.yet erünı ile psr-
ti idare heyeti ar.alan ft davetli• 

~~ g'Ö8tennektedir. Fa· I.ondra, 15 (A.A.) - Amiral 
)'...:_~ 111T.girbrmrn estiği bir Saygrerin kumandaıSI altında bir 
)'~İll, ~lal'Dlda taze bir cemi• vapur kafile6i M:ı.ltaya iaşe ve tak 
~~ arzuısn, yac;aymı in- viye kuvvetleri götUrilı'ken dllşı."18.· 
~ )'al'İll Se\"i~i anc~ dııha iyi nm çok :ıx:uazzam kuvvderl~ hıl· 

lıul'tlk ıoı lfteav\'11rile mcmldindiir. cumana ugramışt.rr. Buna ragmen 
~er gıelecek kurultaydan Maltaya varmağa muvaffak ol.muş 
l DeJJfleı Sa ıı Sü_6..Jiıal._ _tur .. _Bu kuVY.ct denizaltılardan. 

torpı1 taŞiya.n çok miktarda tayya .. 
relerden, pi~e tayyarelcr.:.nien, "ıti
cum botla..-mdan mlirekkepti. 20,5 
luk toplarla mfuıellii.h bir kruvazör 
filosu Tirenyen denizinde toplan • 
mış, cenuba doğru yol al~tır. 
Fakat :;•aklaşmnğn c~et edcmc-

(Devanı.ı ~..Bi.L 6 aaJ 

lcr hazU' bur..mtCUŞtur. 

Bu müoo.sebetle deniz harp "' 
kulu komutanı Jm:a veciz bir hita 
hede bulunmuş ve bunu takiben, 
bayrağının: çe'kilmiş ve bir k ita, 
deniz cııikeri selAm resmi ifa ctmi.§ · 
t.lr. 

MORkova, 15 (A.A) - Röyter a. 
janamın husust mubablrı bildiriyor: 

Krasnodar Çcrkcs ve Mlııeralnle 

Vodi dolaylarmdakl kaplıca bölgele. 

rinden alman haberler pek kıttır. 

Krasnodar çevre~e Almıı.nlar bir 
Rus mevzflııe lki Ant akın ya.pml§l&r-

( Devamı Sa. f , Sü. 1 de) 

Almanyaya giden 
lerimiz bugün 

gazeteci
geliyorlar 

Bulgar Başvekili gazeteciler 
heyetini kabul __ ett4 -

(Yar.ısı 2 lldd~) 



e ulgarislanda bir 
casusluk davası 

,,,,,,,, 
m:=======m~ =======--·ı 

v gezintisi 
(1J1,ıarnıı 1 lncı fa·,: ,, ,, 

drr. B!r mılddet, y:ı&dan yapılıın Rus 
•aarruzu ile dur<ıurı.:ımağa muva • 
t I;: olnn bu kı.V\ctler ııonrndo.n Rus 
MUda!aa hatınnna nüfuz etmişlerdir. 

O'o gı. oonberı Kuban nehrini ge!:. 

. 3[) u bulan maznunlar 
( lJas tarafı ı ın ., " '•ıfrtteJ 1 Figaro bu ba~lar.gıgtaıı sonra d b. l ı 

2 - 1940 ilkkAnununda Londra ve l nzıaına şöy c clevnm ediyor. ara.sın a ır genpa var 
Paruı zıyarctlnden .sonra bllyllk Brf. t • S~oğıu kındı:su kabinece Sofyn, 1~~ U\.A.) - . Olii~e 

23 Ağustos günü Vaktt ~lan icin hazırlanan gezinti biletf.ı' 
Yakıt Kitabevinde verilmeğe baJlanmııhr. 20 kupon getiren her okllf'CI 
80 kuruı mı.ıkabilinde i~tiralıc biletlerini alacaktır. Kupon blrlktirmlytrı~el 

bir kiıi için 150 kurvı vorecelderdir.Bilet satı1 müddeti pek en oldu6ıı ıC 
vckıt geçirmeden blletlerin alınmasını tavsiye ederiz. 

meğe ç:ılışan meklneıı tuteklOrle mll. 
hhez bir ... ı; ... k Alman kuı;veli ce. 

JP kıyıya ayak ta mağa muvn.ffa!;: 
mu tur. Ş mdl bu kuvvctıcr burada 

tanya ve Fransa ııe Türkiye namına harıciye vek.IJiÇPini muvakkaten ı mahtüm '!O.uen general Saımot un 
lnızaladığı ıktısadt anlaşmalar, nıu:ıa eza et:n:.ektl."dir. Bu \'ekalet. j v: 3rlt.ı.~larmın davasına 17 1 

3 - Gec;cn llkteşrinde lmzaıadığl 1 iblıytlk -elı;i sifatiyle hariciye unıı.- I Agustostıı Varnıı harp dıva.ııtnda • 

•• ııı kuvvetleri tnrnfınd::ın hırpatnn • 
r.nktadır. 

Çerl~este ve kapııcalar bölgcsln<le 
\ 'man llcr!eyiş.n.n yn'ti~ladığı sa • 
.maktadır. 

TUrklye Almanya onl::ışma.sr. 1 mi kti.tipli"'ini senelerdenbt'ri ifa I yer.iden be.'loJacMct:xr. 30 ki15i Sov-
Meııemcncloğlunun çetin mesaiye o ; etmekte olı..'1 Num~n Mcne:r.cncicğ 1 ~etler 'birli~~ ıe:ıne ~asu~luktan ı 

lan knblliyetlerl ve muvoft'aklyetlerl 1 luna verilec!ktir. Mencmencioğlu, ~ud.utlur. ~~dd~ıumt~ı 1~ ~uçlu 
çok bUyUktUr. Hususiyle ki ıon Frn.."l!;:ı. : in bir :. ab~m~ı de:.ıldir. • nakıcmda '"um ~!!t 1~11ştıt". 

Yakıt gezintisinin bitçol.: cazip hususiyetleri vardır. lstonbvlurı ~ 
Boğazlçiıfın en güzel yerı okın Çubuklu'da Hidiv'in korusundı.. bÜ'~ 
bir gün caz, saz ve Beyoğlu Holkevinin. seçkin halk sanatkôrlarınıı1 IJ· 
tirokiyle yapılacak m1Ui oyunlarla eğlcııilecektir. Hıısusl bir vapuıia k6P" 
rüden hareket edil rek Çubukhı'ya gid lccek, g.ce Marmarada br 
mehtap ôlemı yopılacaktıı. Takvimler, 23 Ağustosu, mevsimin en rıı•~· 
taptı gecesi ;,larcıt kaydetmektedir. 

\'OIWNEJ'DE 
l\Joslrn\a, lG (A.A) -
ı .ısı m 11· "lrt b ldlrlyor: 

Röyterin 

.... ız•lordu ş mdl Voronej'in cenubun 
Don'u ı doru uh !ini batıya doğ'l':.ı 

ı;;mak ,çln turaya lop'nnan dUş • 
ıın dökUntn erınd<"n temizlemeye 

ı v m etmektedir. Alman Juta1nr1, 
1 r n •eı.<i tanklarla topları bu böl • 
cie Alır. n h ti I'I"' er.! rın• kıı.. 

<1 r dU "n R· ıı''lra k pt.rmam:ık ıçln 
büyük gayrc:tı"r snrt l yorıar Sov 
~"Ct h va kuv·v tlcri burada rlc t o
ıJe-n Alman kollarrn.-ı hilcumlardıı bu 
Junuyr• :ır. Bu c pt:An n başka m hal 
lerlnd"ltl Alman karşı hücumları a. 
kim bıraktrnlmıştır. 

Al •. .1\1 \NL '\it D:-\GLAGDA 
!LifüLl\'ORLAR 

11 nelerde birkaç defa amelıyat gör., 1939 de. mUhim hir ti;:ari nnl,ı,.ma 
mUştUr. yapmak mak~yle P:ırıs'c gelen 
Ml'nenıenc.ogıunun Türkiye harici. 'fip·k Jıcyetinfn reisi Nıım·ın Me

ye vekilliğine taYinlnden sonra Ttlr. nemc!l.Cioğlu itli. 1''mnsız r~ıılıfıUc. 
klyenln d~ 6iyaseti bundan böyle L!U ri o ~a'l bu büyük diplomntı=ı 
ilç şahıılyct tarafmdan idare edi1eeck. t rnils~esna mrıhareilni YC yuksek ik~ 
tir: ı ı:.dar:nı :ya.1rMdan 1:ık<lır etmek fır 

Tilrklyenln siyasetine ilham ve satmı bulm'.lşla.• clr. Mcncmencio~ • 
\'eçhe veren 1'e g~rek Lozan konte j lu miızaker .. 1crdc lilyük bir neza · 
ranstnda gere!tte onu takip eden on- ketle ve tam ze..me.nındo. müdnhnle 
beş sene içinde baş\'ckll sıfatlıe dev. etme"ini ço.k i~i bilen değerli bir 
let adnmlığtnm ve djplomatlığm en ciıplolll<?ttır. Tiir'r".yenin drş siyaı.:~ 
parlak vasıflarma malik olduğunu tini böyle lbir a.ılı>.l?lll 1 C\'di etmek 
göst~rcn bmet İnönü, hariciye vekili bu S'~ya<;eti k:ıyar-etli , azimli Ve 
tıfatlle harbin buhranlı zamanında üç t) ili zamanda bir dev!et nt.lamına 
buçult senedir btlyük bir isabet ve tt'Slim etml"lc d:mektir. F.ıw.sen M· 
maharetle Tllrkfycnln dış lllyesetlnl c.iseler de bunu serekt~ktedir .. 
idare eden Ba§vckil ŞllkrU Sarııçoğlu Sarac<:'elunun '1:-eyanatı ve proğ· 
\•e nihayet Türldyenin yeni hariciye ratrıt millet mc~isi t'.!l"tlfmdnn ıt· 

vekili Numan M4!nemcncloğlu. tifak::o. tn.~i~> e<Hlmiı?tir. Snraçcğ .. 
Bu sureCe Türkiye ıbu güç anlarda lu'uun nutkunda ç mdiye kadar bir 

geııl.ıı tecrUbcıl, bilglıı ve mahareU çok dcfu. tasrih Ye b;ıgünkl.i olo.y
buluI!on bir 11iYaset ekibine malik ol. lar tarafınd:ın teyıd edilmiş bu• 
mak gibi bir talihi ·rnrdır. Bu uıl b lunan b~zı ht::KJSlardan ba~a dik· 
diğer bütün memlekeUeı1n gıpta e. kate ~fer rozı yeni noktalar do. 
deceğl bir teYdir. ·:nrdrr. 

BİR FRANSIZ GAZETES1NlN Filh:?.kika Saraçoğlu lngilrT-ürk 
MAKALESİ ıoliti.k:ı e!steminin C"'..tısJı bir unsu· 

,_ 
~rlin, 15 (A.A.) - Hit2er dUn u. 

mumt karaq;fı.hmda, yanmckı harlcL 
ye nazın !on RJbentrop bUlundugu 
hale!" TUrk,iyenln yeııı BerHD büyllk 
elı;;lsi eı Arı!taru: kabul etmirtlr. 
Yeni bilyUk elı;t, Alman devlet rc!.ıti
ne ftlmat:ııamcslnl vermjJtır. 

-o--

ka · i 
ede öldü 

lıloskouu, 15 ( A.A,J - Kafkas 
'. m'ldıırında mulııırehe'er oluyo,-, 
ı\)nrnn)ar b:><;Jı('O Ru~ IDC\'ZİlerİOI 

ku•ntrnııı'!:ı çalışı}orlnr. Ruc;Jar cep· 
he ll•n ~ c yandıın hareketler karşı• 
"iınrl nnı h:ıllnrn ~<''.ilmeğe ıncc· 

bur olMuşlordır. Burnl.lrclıı ~iddcı• 

li nıııhnrebeler Pt'llOr. Krasnodar
da Hııslnr arknd:ı knlnn mcvzilcrinı Vi~: 15 (A.A.) - Anadolu A• 
m lınrııza ediyorlar. Alm:ınl:ır d:ı~ junsınm hususi mubabiri bildiri· 

ru olduğun'! söylemiş ve Alm&nya 
ile imınlanmı<1 olan ps.ktın ıkl nıem 
lckct arosrndaki lrn:rmlıklı anlayış, 
ve dostluk ri~ni)"etini yeniden 
temhir et'Il;ş buhmduğunu kaydet• 
mietir ... 

Bom'b:ı.y: 15, (A.A. )- Gandi 
nin lk!tıöi Mnhdev Dcsai'nin ha· 
ı ı!>h~:<!e öhntiş olduğu haber ve~ 
rilme'ktedir. Kend l1api.shnnerun 
miidfrril AJlxıy Şnnderi ve diğer i • 
ki 111.e\ınruf ile konus:makta il<cn ö· 
illin hadisesi ~"'llkııa gelmiştir. Ay. 
ı:i öi.ıu dahillndc mahpus bulunmı 
Gandinin dd'M'Orll Susiı!la derhııl, 
tağrılın.ış isede Mahdev Desai 2(): 

<lalti'kn içinde 5hnUitUr. 
l rcla ilerliyorlar. yor: 

1..:0tclniko,·ada füıslJr ı;eciktlr- Fignro gazetesi ''Tilrkıye ve Franaadan lng\ltereye •"op 
ateti me muharebesi ynpıyorl:ır. Don harp,. ba..,lığı altında. ne3rettiği bir 

dirscl(indcRusl:ır yeni miidafo:ı makalede Başvekil ŞUkrU Saraçoğ· 
hallıırın:ı çekilnıiı::lcrclır. lunu:n Tür.:.ciyenin dunl7Ilunu bü • 

VYt";T TERL1Gt ylik millet meclisi huzurunda bir 

Muharrir, Tiirtciyenin .si1:11ıh bi· 
taraftr~ politl'Jta~ gilttüğünU belirt 
tı.ktcn sonra, B:ı..'}vekilin 5 Ağus · 
tosta. y:ı.ptrğı beyanatta daha bn~ 
ka b~t· F~Y de bulunduğunu ilnvc, 
etmekt:d.ir. 

J.nndra: 15, (A.A.) - Frnnsıı 
kryila.rmdaki uzun menzilli Almıın 
topları Cuma g"Cet"si Manş de.-ıi· 
?:>jll!n Ouı.~t 5ahllinc intizam~ız fa~ 
&lalarla altı 'defa ate§ a~larclır. 

kere daha tasrih etr.ıi§ olduğımu 
l\lo o\ • 15 ( A.) - Gece yansı kaydetmekte.dk. Ddl.ttor Refik Say• 

ne~redl!en Sovyet ek teb!iğind~ deni- c1am'm ölümü kabinede değışiklik 
liyw ki: I' yaorlım:ısmı zaruri ktlmIŞ, bu da. 

Krasnodo.r çevre.sinde Sovyet kıta. ).c'.ni hükümet reisine Türikiycnın 
lan sayıca Uııtlhı d!l,nıanakargt çok siSasctini bir k('rc do.ha izah ~t · 
şiddetli mUdataa muharebesi yapm~. mek fıra-lbnt ve.nniMir.,, 

''Filh:ıkikd Saraı:oğlu 'l'Uı:'k mit
letinın bugün mukadtfes bir birlik 
teı:kil etmiş ol<luğunu söylemiş ve 

lardır. Bir keslmde Annan J>iyadesf 
vetank!:ı.n pek bllyilk kayıblar p ha 
ıııns. R~ mlld:lfaalarmd:ı derin bir 
gedik açmağa muvaffak olmU§Uır. 

ÇETE FAALiYETi 
Mosko\ l(i (A.A.) Öğleyin 

ne redilen Sovyet tebliğine ektir: 
Kl t.akayanın cenubunda mevzi • 

lerlml:ıe derinllğine hllcum ctmif, 
Koteln kliovonun ccn•buncla. Ru.alar 
daha m ait me-ntıerc çckflml§1er • 
dır. 

Rrunodar çevrcaindıe Sovyct hava 
ve tank kuvvveUerl, Kuban nehrini 

~ ye tc§CbWS eden Alman luta. 
a ağır kayıplar verdirml.§tlr. 

Duru rıı.ğme.n Almıınlar bir kcslmde 
nehrin cenup s:ıhlllnden geçmiye mu. 
vaffak olmuştur. 

ynah :bir çete ay!&rdanberi de. 
vam eden faaliyeti esnasında 62 Al. 
man subayı Ue 600 Alman ııskert ısı. 

dilrmll~, lkl kurmay beycU yok et
miş, 13 köprilytl bavaya atmış ve bir 
aıık rt treni yoldan çıkarmıştır. 

ALMAN TEBLİGl 
~rlin: 15, (A.A.) - Ai; 

orfrulan BaşJrorn.utnnlığınm tebli • 
gı: 

Knflosya bölgesinde Alman ve 
ittcf"ı!t kıtalc.rxrı ilerle)işi dağ

larda yapılan ina-~ı muh~ler 
~da. fa.sırasız surette devam et· 
meıktcd:r. Dağlı:k bll6rnin ~.inıalin 
de Rcmo.f-Ba..'ld\ de.miyolu hattı il· 
zerinde Jorjivesk mptedilmitı ve 
20 ağır top ele geçirilmiştir. 

Al!ınn hava. kuvvetlerine bağlı 
tu a v.c ta.briQ tayyıı n dü 
nmn cnıbı.vemetihi lumı.ak husu 

"'unda yardımda lnrl~r.)'.DU:"lardrr. 
Rkot eden d:iŞnan kıtabrı ve 

Ka.mı:!eniz s:ı-bfü 3Çlk'bnndaki ge· 
m yeı:ıj, hilcumlaro. hedef teşkii 
etm~lerır.r. Bir torpido muhribi 
c dört so.lıH gemisi batmlmı; ve 

.'.!ba:""~ toı;ptdo mnhribi de ha 
&~~. 

Voroııefin şimal ve ~ı.I bn· 
t'Smcla clüşmon 'bos YCTC yaptığı 

mn. hfie'lınllırına devam et· 
n· ve bu hücumbr kuvvetli h"va 
ef)ki-HcTinm yardmıı ile püskürtUl 

·ı tür. ~51Jlnn yeniden 93 tank 
} betnı'3tir . 

Vinzmanrn d:oğusımda ve Rjcv 
ölges.inde ~oğu ağır olmak üzere 
... tank hfı!a devam ~den çetin 
ılld'11' mı.tharc-bcleri esruısınd 
th...-fp ıcdP.miştir . 

1bnen 86lünün cenup doğusun· 
l:ı ve Vdlltofda düşmanın bir çok 
üemn!nn 'klmıen göğfis göğUse ya 
'• m~Jenl: pilskü:-tUl • 
tt tür. 

Ve ·illerimizin y-.ırd 
tetkikleri 
(Yi ~ıfen)-

Yekillı:?r llnUmUzdekf gtınlerde 

rd içinde tetkik aeyalıatine çıka. 
klnrdır. 

Aln1anyaya giden 
gazetecilerimiz 

Edirne, 15 (Volnt mnhabirinden)
;Blr müddettenberl Almanyada bulu. 
nan Türk guet;(:dlcr heyeti bugün 
geı; vakit Edlrneye gelml§t.ir. Ttlrk 
heyetine Almanyada mihmandarJık 

eden ( Alman gazeteci de misafiri. 
miz olarak memleketimize gclmlrtır. 

Edime vallsi bu akp.m Türk ve 
Alman guctecller1 §eretlne Karaağa.ç 
ta bir Ziyafet verecektir. 

~·!:nl~lllJP:.l 
BULGARlSTA."llDAN GEÇERKEN 

Sofya, lli (A.A) - Baovckil ve ha. 
riciye nazın :M. FDov dUn Türk ga_ 
zetecilerjnl kabul etml~tır. Bu ka
bulde Bulgar matbuat mUdilrU .M. 

Nlkoloycf hazır bulunmuştur. 
Bulgar matbuat müdllrü dUn "U. 

nlon cıub., da Tllrk gazetecileri şerc. 
flnc bir 6ğle yemeği vermiştir. 

Bu z,iyo.!ete Türkiye clçisi M. Bcr-

bu 'lirliğin 1939' d111 cok evvel im• 
ruldıığunu ve h"rpten~ri bUsbü • 
tün kuvvetlenfil.Cini ilave etmiştir. 

Türk.iye Başvekili bu neticeyi, 
CiJmhurrcisi İsmet !nö::ıl'nün gay 
:ı·ctlerine ve milletle kendisi a.rn • 
emda y:ı.rntm:ı.ya. muva!fnk olduğu 

Amerikada bir tayyare 
kazası 

Hııatıngs. 16 (A.A) - Mlclılgnn: 

Amer.ika.n ordusuna mCDBUp birkAı; 
motörlU bir bombn uçağının mftret
te.batından 19 ki§j, uçak bir ekin 
tarlumıı. dil§tlp pcı.rçalo.ndığ'I vakit 
ölmfişlcrdlr. 

Hususi hastahanelerde 
ücretler artınlabilecek 

ktıl'!jrlıklz t;'Ü\'ene atfetmc.ktedir. • 
'filrkiJ'~ t:un m:ıruısiyle birlik lnır 
ınuş bir rıemlekct olduğu ve kcıı 
cl.ı.ni ida.re edenlere i~nt ettig~i i .. Anlaı;ra, H (Valat muhııbtrindcn)-
<.;irıdir ki, düMt bir b'f.araflrk ei· ırasusı h~tahanelerjn hasta kabttl 
yoseti t!l.kip edebilmi§tir. Tilrtc mil ücretler.ini, fovkalMe ıı:amanlara 
kti arosuıda hl~ bi'r avrıltk noktn · mOnhasrr olmak tlzerc, artırabilecek. 
st yoktur. ~ 1'ilıik mı11eti hu· ıerı esası kabul edildi. 
bu!xı:t ha.!tkmda!lt:. bnzı takyidlcri, 
tam b.iT ~Unle mlıul etmiştir. . il 
Bir kelime He h'lll~ etmek lru:tm- "I 
gelirse, Türkler .Atatürk tnrafnı •• 
dr.n çizilen birlik ve rurenk poli • 

er ftyatıarına 
yapılan zam · 

tikıı.smı g"erçcklel'tinniş, bolmım::ık (Ba,lara/ı 1 ı•ci 3aıt/ar > 
tüdttlıı.r. Türikiyenin, hududlan clı· 4 _ Tkar.eUe iştigl!l eden bU .. 
f;Jodn herhangi bir ~ete atıl tün ~kiki ve hUlonI şahısların ti· 
mak niyetindıe olmadıih iha,kkmd:ı careıt. mnksadile nezd Lerinde ;ıekcr 
Snraçoğlunun söylecfihi sözler tah: buhınduranla.r ve ~-ekcri :maı etti· 
rıltçi bazı ~yiaları ynlnnlamakta ği maddelerde kullanan bihınıum 
olduğu gıöi Atatilrk'iln vnret.tiği haınt ve hükmi şa.hısfar 15. 8. 
esas preru:ı\bi de teyld ı?tmektedir.,, ..19~~ günU akşamı tien• 

ker, Bulgar ve ecnebi ga%.'C'tecller bir. ntn l'UNU,. GAZETEstNtN Te"'°"- ~ diik.k. rl...nn 
ltk!erj rel.sleri, Bulgar gazeteleri ba§ MA ~ -;~~~· ~. -._,.~ .. 
muharrirlcrı ve dlğet' ,,ab8iyeUer ı~tL KALESt be.?', !a~fa ve im!ldatlia.nelcxin• 
r&k etml§Ur. Londra, 15 (A.A) - Londrnda bı.. d.c ~be, Eo:nisyoneu V<: acenteleri 

Ziyafette, matbuat mlldllrU M. Nl- t.1.§nr eden "'Hcllas .. mtrnif:ıld hafta.. 'ne:l:dine ve sair Yt>rlerde mevcut 
kolayef ve Ttlrk gazetecileri heyeti lık Yunan gazclt!si son nüsh 'JClcl'l. ~~inslerini ve l1Wtdar • 
re!si Necmett.in Sadak, iki memleket ''Anlaı.ranm ses!., ba§bğt ııltmda larını ve 'bnımıduk'l!'lr.I yerleri gös 
arasmdııkl dosUuk mtinnsebctlerini nqrettığı bir baıım·lrn'"::lc ı... k e teren !be~ 17. 8. 1942 
belirten nutuklar söylemişlerdir. ba~ekilj Sarncoğlu'nun bUyllk millet Pamrtesi. ~ ka<br bulunduk 

Gazeteler, Türk heye ., 11 • , r meclisinde 5 tığustostn söyledlgı nut. larr Yel'Ün en 'bftyük mtnkiye me · 
daki llı:runetı etrafmda gcnlı haber. ku tahlil etm kte ve §Öyle demeJtte. ®l!:rtlıim m3ldmz mukaıbllindc vere• 

dir: e-~-rd: .... ler vermekte ve yazdıklan 00.§malta- ~JIÇ ... 

lelerde TUrk n::jaaflrleıj samimiyetle ''Türk şeref vo gurunmdan esasen 5 - 15. 8. 1942 Cwnarte!!i ak-
sclAmlıyarıı.k bu gibi ziyaretlerin iki ba§ka btf'ICY beklenemezdi. Yen! ~n:mmcbn evYol sabbmş oluptn be
devtet arııamdald dostluk mnnase _ Ttlrk hUkfım<'tl, ecJetı gibi tam ve nim ~erile'l"e tesfün veya gö.3 
betlerini daima dahs. :-lyade sıkılaş dtırtıst bir bftnrn.tıık slyaaeti takip tcrdllr.leri; ~ere se~:ilcmeye -
trracağmı belirtmektedir, . edcce!!inl açıkça. bUdirmi,ştır. Bunun. rek s:ıtıcr elinde lkalmr,, QJan aeker 

la beraber Sarace>g'lu, hntnn ihttmam ler 8!ltTCI tmnfmdan ven"lecek be. 
ve gayrete rağ"mcn Türk istjkla.li ve- • ·~ye de.--rolll!larokbr. ELÇlM:tZtN 7..İY Ali'J':Tt 

Sofya, 15 (A.A) - Türkiyenln Sof 
ya elÇisl Berker dlln ak!lllm Tttrk gn. 
zetecjlerı ıereflne bfr ziyafet verm~. 
tır. Bu ziyafette baııv~kll ve hariciye 
ııazın M. FlloY, batıVcldlin husus1 klL.. 
ttbi Saratlnof, matbuat mUdllrü, ga. 
zetccil<'r blrllğl reisi, gaıı:ete başmu. 

len mihmandarlar rc!akct etml~l"t. 

harrirler:i ve diğer şnh•ttlnr bnzrr bu. 
lunmuştur. 

Tnrk mlsııfirlerl saat 23,S~ de İs
tanbnıa lıo.rekr.t etmişler ve lstntıyOD.. 
da matbuat ve protokol müdür! rfy. 
le, gazeteciler blrligı reisi, vu birçok 
gazeteciler tarafından uğurlıuımrşlar. 
drr. 

Mjsafirlerc Svilingrad'o. kadar ha. 
ricfye nazırlığı tara!mdan tayin edl 
dfr. 

Vali, Alman elcisi §ere/ine 
bir ziyafet ıJercli 

'Yalı Ye belediye :reisi LQtfi Kırdar 
Ahııanyannı Ankara btlyUk elçisi fon 
Papen aerefine evvelki gUn Filoryadn 
bir ziyafet v~. '• 

ya Ttlrk topraklan tecavüze uğraya.. - 15. 8. 1942 Cumartesi ak
cak olursa, son :ferde kadar m1lcadele ~aımndwı C'YV'Cl 1atI'Imış vıc mü~te· 
nğrunda •bütiln milli varlığın sefer. tilerine teslim edilmek üıJcre yola 
be?' edeccği,nl kati bir ifade ile be ç.tkan!mIB, yani lb:ıyiin elinden çık• 
yan etmek lüzumunu hlssctmf§tlr. mış ve f:ııks.t mü.'}te'l"l eHriie v:ırma• 

Bu yüksek sözler büyük ve kahra. mt!"I olan şc'keTler nrll§teriye vurdı
mnn bir mUletin duygulanna teren ğı günü ~ eden günthı ak§a • 
mnn olmaktndtr. Bütün mecllsin ha. mmn kadar ikinci nın.drlede yazıl -
:raretli alkışlan da bunu teYid et. dığr f)ekfll!e ayın IQir beyannıı.mc i-
mcktedir. le bildirilecektir . 

Ttlrk b~~veklllnln nutku, hiç kim. 7 - Şeker satıŞI ile i~tiğe.1 e.. 
acy1 tahrik etmeyen, tecavüz iht1ma- clenlc.rden 15. S. 1042 Cumartesi 
1i kar§ISillda. tercddUde yer bmı.km:ı. c-jt53IIU ellerinde s..'lfi 100 kilodan 
yan cesur ve ·vatanperver bir devlet az ~eker bnlunnn pernke.'ldecikrJc 
adammm si.izleridir. BugtınkU Mrt. 'I'lirltiye şeker !nhrikalan nnon'm, 
lar dahilinde hiÇ kimse Tllr'klycdcn ~rkct.l 'beyrunıa.meye tnbi değildir. 
daha fazlasmı bckijyemezdJ. Harbin 8 - !Ucide, lokum. çikolnta, 
6nUne geçmek hususundaki emcklcrnj le'ol:ebi sekeri ve !-aire gibi şeker· 
akamete uğramasından smuıı TOrki cen y:ı..p!~ Il!!!.<ldel-erin alrm ve 
yenin yegll.ne arzusu Batkıınlarm satmıı seıi>est oldu~ gibi bunh. ... 
harp dışmdıı kalması idi. Bu arzu, beyVn.nnameye tal:i değ;]dir . 
Yugoslav naibinin yanlış hareketi ne !) - Beyıınnn.melf'r mUndeTCCa• 
ticeSi olarak maalesef akim kaldı. tı alakalı ~lar uı .. rofmdan yer 
Bu §artlar aıtmd:ı. Türldycnln fanı lcrinde !kontrol edilecektir . 
bir bitaraflık etyruıetJndl'Jl b&§ka bir 10 - 18. 8. 1942 s:;ıh sabahm· 
yol tutmaaı pek tJıbilclir ki beklene- dnn itıll-lren ~e ·erin yi!ie birer ki 
mezdl.., ,,.-- lo olanı.!t sstşı serbesttir.. ·~ 

VAKiT, gerlntlye fıtirak edenlere aynca bir sürpriz hmarkrrft1Jt11 

Bu sürprizi okuyuculanna son•gOn blldirecektfr • 

:::::::::::::::::::::::::::::::::r::==::::::::::::::::::::::::::::=-ı~ .... ,,,/ 

--~~~----~----------------~~ ..........-

Rus ada petrol 111ar ıtay an soot' 
istihsali f aa 1 eti , ~nı!!J~:!!n~~~~~'::~~ 

ıfade buyurdu.kır. KurultııY u:, 
Kazakiatan kuyuları 

istihsali fazlaltıflınlJı 
Moskova, 16 (A.A.) - Bura.ya gc. 

len haberlere ı;öre Vo!ganm doğusun. 
d:ı. Ka.zaklııtan petrol kuyulannm ve. 
rlmi her ay artmaktadır. Hergün ye. 
nı kuyular aı:ılmakta ve bUD!ann her 
b rlnden g11nde 20 ton kadar petrol 
elde edilmektedir. Yeni makine ve u. 
sullerle eski kuyularm da YCrim,i art.. 
tınlmaktadır. 

i!ıtiklfı.l da\'Mlllm bir harp ~,." 
nmhrdı. Ve herkes bu küttür ~ 
t;Jnda, \-W.İfcslnj öğdü. Ba v-r 
bayili değilcltr. nu vazife o~ 
mukadder ol:a.ıı hal<ii<ati da~ ıı 
ve daha. giizel )'3pmsktır. i'ürl' 'il 
!etinin Ye Tiirk tlilinin resli; 
kinde böyle bir terakki lıanı ti 
bek1'!mek, hnyile sapbnmali ~ 
yılına.z. En gii'ı("l baslanı;ıtt& J 
cekirdekten b:ı-.ka bir tY, d ı,ıW 
dir. Fakat bu ı;cl.irdek, u:ı:er 

Ticaret Velrl 
tetkHderı 

iyi ve sağlam bil' lafa ile, cid<'ll; 

ilin cıl:ikA ile, i~lenerek ne~inin .:r. 
~emmel nUmanecsini yaratııtılır 
TUrk dili, güzel bir fidan ~ 
61im1erin, san'atkirlann ha 

(Baş tarafı 1 inc1 r11ıifed111 
Bu suretle buğday ve pirinç stok• 
inmn1zı ta..ltviye edeceğir.. 

Zaman zgman muhtelif' madd~ 
lcr üzerinde gtirtilen ~mtı ve yok
luğ:un ek&eriya f("na bir haleti ru• 
lı.iyenin tahtı tesirinde veya suni 
olduğunu görüyonız. l~i lbtt nokta• 
dan tutma.kta.yıı._ Bilhassa bilyük 
f:chirlerde meı; .. ,m. nüfusu bir mil· 
;·osıa ~an lstanbalda, halk da 
lıo. çabuk tela.sa dü~r • 

Misil olarak zeytinyağım ala· 
lım: Zeytinyağı istihsalıi.tımrz kuv• 
vetlidlr. lhracat dahi yapabiliriz • 
O halde btr zeytinyağı buhranJ 
r~den olsun? Fasulyacdnr ih.racat 
yapalım diye mUr:ı.ca:ıtte bulunu· 
yor'laı·. Halbuki, bir mildde!. evvel 
ortada fasu',>a yflktu. 

Şimdi !Stanbulda fiyntlann nor 
malc doğr""..ı gittiğini duymakb, 
memnun oldum. Başlıca. halk gı • 
dası olan pirinç, fasuiyıı, patates 
ve mercimek fiyatla.nnrn ucuzluğu 
ehemmiyet.le kaydolunm!lktadır. • 
Bakla fiya.tlıı.rmdaki yUkscliş, bize 
cay.ritab'J göninilyor. Bunu tetkik 
ettiriyorum. 

lstıumulda. cUi.kadar bulundu· 
ğum::z kJsım.larda tetkikler ya.par
ken bi!has'l.'.l ithalat birliklerinde 
de tctk.ikt.e buhm:ıcağmı. Bu bir4 

liltlerln vaziyetile te'V'7.is:t işlerine, 
dair kat! laı.rarmıız bundan !Onra 
Ve'l'ilecekrir. Fakat mevcudd ih .. 
ti3'"'3.Ca. nazaran ıd:fi ve fazla olan 
maddelerin mesela., çivinin tevzie 
:t!ıbi tutu1mnsmda fayda var mr
oır? Bunla.nn tetkiklerimiz sonun· 
öa tcsbii eder.ek ,eerbe$1: bıraka • 
,c~~ 'Jlevzi:atı azam! şe'kildc surat 
Iendi~zıiz de şüphesizdir. 

B:.ırıı.da. her ciin tacirlerle ayr. 
ayn t~ ıi.çin Z2.man ayıracağım. 
Bu meyanda borsalara. düşen va· 
zi!elcrln tam ol:ır:ık yerine getiril• 
mesi de e5'-S mevzularonrzdrr. lfer 
hnlde ıborantamı kontrolUnU hakim 
lalaccğız." 

Diğer t:ı..?'11.fta'll bilyirklcre ver!~ 
len 300 gra.:n clmıeık istihkakmm 
<ırtmhnası dilştintilmcktedir. Fa• 
!l<nt lbn hususta ~iti bir karar a · 
~ b!W t~tkiklerin bitmesi • 
ne lbağlıtln-. LB.t*.t ilk I~ olarak ~ 
ctJklaım 150 gramlrlt istihkakları 
mn °Wyükler gilbi 300 gram veril· 
mesi dü.,ılnUlmektedir. Bir ~.ocuk, 
dolttonı olan T1ca!'et Vekili Beh· 
Qet Uz, tam gelişıre ç:ığrnda bulu· 
mm: çocırklar.ı glin.:ıe ıı;o grnm ek 
m,ği az görmektedir C\Jcukla~ 
;;oo ıgro.m ilT.crindMl ekmek veril • 
me!ine eyl1H ve birinciteŞl'in kar· 
nelerinin tevz:J ile b1şlanmnsı çok 
kuvvetli bir ihtimal dnhilindcdi'r. 

Ye ı Edirne v si 
Edime (husust) - Edime vallliği. 

ne tayin ednen Dll.nf§ Yurdakul şeh
rimize gclml§ ve Karaağaç garmda 
mcrastm?e karşılanmıştır. 

Yeni vali, vazlfesjne ba§lnmı§lır. 
--0---

Norveçte idam edilenler 

bırnlulmıstır. 

Onu d~ba tyi, ve da.luı gttıel f 
ı•acağız. Sadıi E~ 

denizde taarro' 
ajrıyan llallle 

(Ba tarafı 1 nci •au/aıl 
miıı, tayy::ırelerimızin hücu.mU uır 
rlnc ge,.; cönmıJ.~tür. Bir deni~,, 
ımz dli.5man kruvazörlcrlllik-n bı" 
ne 2 torpil isabet ettirmiştir:~ 
vn kuvvetlerimizin geniş ölç~ 
hnrckctleri hakkında hen~ rsr 
gclmemi§tir. 

Bir Alınan denizaltıSI tahril> 1' 
dilmiş, bir taneei b8.tmlmışut'. ~ 
g!lizlerln Engle tayyare ge:aıtsi!ı 
den ba.~ Man~cr ~ .. 
de batmıştır. Mürettebattan ~ 
kurta~. bir kısmı Tunus ~ 
lerlıı.de kara.ya ~. 

Bu hareketlerin dü~ Us!~ 
Yakın yerde kayrp vermeden Y~ .. 
ma.sı beklenemezdi. Bu hu&uıet' 
dü~nm iddialan mübe.luğalı'dıı'· 

ALMA?.'LARA GOBE 

BerliD, 15 (A.A.) - .Alman~ 
lan ba§komutanhğmm humuıt teld 

:Mihver hava ve deniz kuvveti~ 
n1n kahramanca mtıda.halem SAY'T, 
de .Akdeniz lıava ve deniz meydan.; 
h:ırebcsi dü§lDanm tam bir :befliO" 
tile neticelcn~tir. 

Alman son haberıue gere ııon ~ 
ce kuvvetıı bir hlmay. altında~ 
dlya boğumdan g~eye teF· ~ 
eden dUııman deniz katlleslnl ıer 
eden 21 ticaret vo petrol geınllilS~ 
topyck1ın 180.000 tonllltoluk ı.~ 
batmlm~rr. Kafilede bulunan 9P. 
V&pul'l&rmm .hepaj b&tmJ~, ~ 
mıyan birkaç ticaret vapuru~ 
bllytlk hasara uğramq; oıduta Jıl"" 
MAıtaya varmı:ıt:rr. ~ 

22.600 tonllAtoluk E,g&1e ta'7_J 
gcmlaf, 9.300 tonilatoluk ~.f 
ağır kruva.zl!rU ne d"ıter bfr'1!~ 
Uç torpido muhribi de aynca 'btltr 

ml§t.ır. t" 
lllustnoua t.lPiDde 28.000 tonJJı~ 

luk bir tayyare gcmı.stıe 22.(50 JI 
ıa.to!uk Furiowı tayyare gemilert f/J' 
ha&'U"ll. uğramif oldukları halde cı 
ltıttarıka varmıştır. .,,, 

Bunlardt.n ba§ka dJ~er üç ~ '
~rle torpido muhrlbl tjddt ııaar-1' 1' 
mUı:ıtür. Alman ve ltayan :ıraP1' 
hafiftir • 

Dumlupınar merasinıint!' 
Ankaranm mümessillet'.,, 

· Anlcarn, 15 (Vaktt :mııhılblrfnclefl) 
Zafer bayrammda DumlupmardŞ ~ 
pılacak meraaimde Ankarayı bel~., 
meclisi lzasmdan Yevdl Sayı:nstl ııı' 
v:llfı.yct daim! cncllmcninden ~ 
sııncak teınsu edeceklerdir. 

-o-
Hususi kalem müdürleıl 

arasında ..,, 
Ankara, 16 (Vııkrt :muhabfrlodlJIJI 

Hariciye hususı knlcm mlldUrll :: 
dim Veyselln btı§vckfüet JıusuAd .1' 
lem mUdUrlüğüne, hariciye uJSl s-' 
kıltfpllğı husuaı kalem mtıdUrll ., 
Favur•un harfcjye husus1 kaleı:ı:ı ısı 

Loadra, 15 (.A.A.) - Norvcçin dOrlllğüne tayinleri mukarrerd1t· 

~~e bir adaya. ctkıın iki Rus ~ ı' 
l>ahriyelisme yiyecek ve iQCcek Mahrukat ofisi müd~~ •• 
veren Uç Norveçli idam edilmişler· Ankara. 15 (Va.kd mnhP"" ..,_ 
dil'. Nonce lerc ya.rdım eden bir den) - latanbul mabnıkat ot1'i ~ 
çocltt d:ı. 10 ı::.cne hapse r.ıabkfun mum mUdllrıtığllno orman m.Uhetl 
t<lil::ıi.~tir. ı ~ki Kokgil tayin ed11dL 



ı1 - s - ıoc: 

İ3~Tl~. dolayı "Bsb:ı. ve kız,, 
dıuı, iks.yede Hat'cenin nşkm -
OabSctcn.sıerle <>lnn alft.kasmdan 
lt:krar ~~~k, genç kızı barlarJ? 
t:1'a ed' -...~muza çlka.rmn.ltla ik
lıiğin kıyor, Aynı sinemadaki ~-;:k 
1:Ul'tik Ull:ı._ndığr kısa zamanlarda 
CbJcltt'f~ri kavrornak ~b 
larda.nı :namı ıınlardan ve mekfln 
hiklyec~lıi>'.rine ntlay:ı.'l'nk geçerse 
~~~ 1 de yazılarına aynı şek! 
tabın iliınÇ'.lllŞiyor. H.ikftycdc esas 
Jıilitıa nl edilmiıı, mevzu Akineı 
~tılra13t:r. • 

. 

-
, 
i 
-
i 

li d~ğikl: n..."<saklığı ilk ba1rn~tn bel
~d ır; fakı:ıt ynzmın b:r ııok
kıı ç~ ~a iğfal edilmiş bir 
lelin· . tt.ince lıikftycnin eks.iklik
taı~tl)lenrnooi l~ gelen nok
l';lJc gö tanı.amile aydınlanmış ol~ 

rebUıyorıız. ı 

er t~:Ranca.. hikA.yeslııin ba~gı 
l.ıııf et'ril:ı.ttn san'ntldirlrkL:ı kul· 
~l:r, llnJş Sekline gUzel bir misal • 

• lı{C\'}(tA..... • l • 
Oak.i ö- -=u.ın ve Ga nta rrntımm· 
\'irıcl'j g~~·atmm objektif tas-. 
tden i' :ı.t facıiya.kl:ırae hareket 
l'Jlu\>af~nlann tnhlil 1 eri kısmen 
lll forı:ı cı:muştur. Rikfı.yeci ~Y
oı~ ~-hıç bozmadan ve ç~f!lt1i 
laııahiı diğer hik5.yelcrinde de kul· 
t.:abiı~e ~akikaten iyı neticeler 
4?ı. de~. ektır. H:ı.lbuki, c.ynı şek .. 
lctl'enj~il ~şita yn.zılard a, bu h1• 
~a ~!'tte bir noktnsrndan 
tıııscy: • • duğunu, dlkkııt ve 1ırut 
l·~~ lksybetti;ine, 38lıit olu· 

~· 
~eııırte, va:k'aya girerken tesaıiUf 
ıe~ 

1 
b': BilrU pa.ss:ıge'm sıthl 

Çi§tek~ eme, birinden diğerine g~ 
~~ • ~ru ve c.1tsik bnğlanttlar 
tel'cn n <lüzeltibıeyc ihtiya~ güs• 

taranandtr 

"3t~1Menin hi~Ayede vfizediliş 
<liscıer~ bir ruhun harici :hn
?:8ı'lıı Ve d:ı.hilt tepmeler te5lrile 
lfldtır -ş..ı'\'ct pstko'ojisine tahavvll 
ldeta' b Yle basit bir deği11me iki, 
b~ u nıevzudnki bir romanın 
llu lia. teferruatlı k~ hüliısasr. 
lfidCl/ht gerginlik arasında Mev• 
g~:. 81.ık~t cdhsi kn.dn:r, Vcaatı 
• ..l{ 'Ve oldUrmesi de anidir. 
~anca,, hik!yesinde kitabın 
~ta.~:an düstunın esas h:ıt
ha~ttru Cöı\lyoruz: "Herkes kendi 

Yll§ar • ., 

ı:... cenı.I • <qı 8.l1 Cı Ba.ıninin öliimU, Kfı.mi · 
ba~~ Jı:a~ında göı;U ve bir 
~ :tnaJıvına sebep olduktan 
(jelilta~ cdc-n vicdanı, ~arışın 
de C:ri • bu dişi örilmeck önün 
n.cı%p. bitivermesi, Kahveci 
.'t~İısi clı Recebin hırpalayan 
tıı ()\ Ylc, :kendi brç:ığmm lrurb:ı.• 
!b.e:aj ~ lJ:e-lttepU Ruşenin delir
lt~Jr~"acr A~nin yardmıllU'rnm 
lt~ni l lbckı.emesi, Beli!.11 A'l'np 
lıl~6d n ,esrarlı hsye.tı ve nihayet 
~edatın ~n ihtiraslannı ateşleyen 
birer ha olduritn~u. ıoo!llı haşr:ıa 

u . Yatnı. hUlasalarıdrr .. l.C\i. . 
~ Uden:ıı. ihtira~J.arma ve ko · 
~ eon~~...d8.§trla. tıeslim oluşU11. .. 
~ ... ~ eahifelerde bir tr...ez-

rtllltJi • i~ l!toku:ru ve kwl 
'1!arı hayau sakla.'lDllı:ı:trr. 
~ ~libı, ihtiras'~ iptidailik. 
..::.~ t ~.. hikfi.yesinin d\irtte 
~18.l- ~l eden özcnı1miş un .. 

li\ı' 
~t a.r~. çok !tanın birikmesi, 
~tıı.tıan kelinlelerde mihanikiyet 
~ dctı. , et f'atI,;--x, haya tnı reel sıek~ 
~· l}'nbı-ak. muhaY}cl fi.iem

'?ı.d~~iş vtık'aJar zincirini 
'b' r. 

~~'\>}ftd .... 
..... ~ ~'lin analık duygusu ti· 
eııtt,l?' ~alt bir tez nıev .. 
~· 

C\tltıarızıll?ıtuıın Ol"Oepn ob!taıslyln ço
~~ t terkctmesl. crasmdnki 
!'1ltat, ~'lehet v~ ibu ıka.dınm 
~. f .. ~hnnıet hi.al'!ri!ı:.:ı yok 
~aza ~t ~ duygu3l.Ulu h!ılA 

't~n fiku.~cl>ılm~ birbirini nak 
~ filt dir. S lrle'r Uzer.inde hilkUm 
~~ Ve te-rcih y:ı.pmaktnn 
ti~ tarat't da kizdir ve bu yüz .. 
~~ bu ar ~üra.k '$1cmlş '!:ıulun• 
~ f'ikirl.erin nihayetinde 

~a.rı:ı:, hapı'ibaneye gidet<ken 
bı~at hj~ı'C tk rastı."lması gihi l~:ı 
~b:r. ~ bir kısmı tıırak 

Öıenil:rn • • 
~~ ~ üadenin arıı<JJnda 
11 !! 'bir .ihısier, tanzim edilme· 
~ ~~nin izleridir. Mad· 
~~ ... ~ hnJ'Unan ins:ınlarm p::ın'l· 
~t altta kaı~ üst \iste y:ığJlmış 
~'b'L.- 1~ an ı...: .... ~ ..w.1 ·ı · ~·~"il~ .H ..... yo;-.µCr ezı mış, 

l\ t İf:l<leai • .. Şr'krn ve ruhun !'1im 
tn~ ga' ~zeli ~ v-e basitte 

-;°ta<lır YC'Sindcn ıı:za'ktn kal -.,.... . 
~u iti.bar 

la. hikay_;:,cin.in yaı dun 

' ER il IŞEHiRHABE 
Tüccarın ·iç» ler • 

1 Mal saklayan 
i tüccar ilıbar 

Bir muallim arJcnd:ış: diyorsunuz debil mi? Anlnbyım~ 
- Çocukl&mnıznı 1 ir numarnh Bir !;eIIltten, bir nınhnlledcn lıô .. 

•• uç cı unsur ve zincirlr.:nmemiş reel 
vak'alan d:ıho. Silıı bağlarla btr 
bır,ne bnğ!.::ınmasını, mevzu'un gi· 
rinti ve çrkıntılnrmı daha fazla 
lir ~yretle :.nezcetmeeind bekleriz. 

dü~..ıını solıs.'ktır. mür yli!dU kamyonlar g-eçmcye 
Diyor. Sokak, her çağda IJaşka clursUn l:"utık p.w~o!onhı, rengi 

tUrlü f.cna idi. Fnkat, bugllnl,ü kn• lıelirıiz, ı>nl'Ç3 pnrı:;a fanilil.ll bir 
dar, hic b!.r z:ın1:ın hötUl.e5mcmi5• tulum toccldar, bra ?ruuı pe5ine 
ti. (',ocolr, mekteple ~,. ıınısnıdaki <Jü,üyorlıı!'. A.rlml:ıın:a asılıyorlıı.r. 
sokak parç:ısından bıle adumıı.,ol· - nömür?.ri solmğa dü5Ure tJ'işUre 
h zehlrlenmcktedir. Tatillerini bu• bir · tı yüz m~ ~r id ~ 
.rnlarda gegironlerin hiilini nrlık hır. Ariınlarındnn b!ıcıkn ı;ocnkl 
e;iz dü,."1lııun. Ya soknktnn bıı.51.uı dn bu kümUrleri torbaJamıa dol .. 
mirnsı olma)."ftn zavallılarn ne d~ dunıyoıbr • 

x 

alandı •• 
uzerıne 

• ga Bekir Sıtlkl baklanda çıkan bir 
kaç tenkitte de nyni §CYlerden 
bahsedildiğinden, yo.z1lanl.ar arasın 
elan Yaşm- Nabi Nnyrr'fn tenkid.• 
ni şeçe-rek onun üzerinde :lurmaYJ 
fayd::.h ibule-J'.ıt. 

İyi ve doğru bir ~Un incele" 
tliği wnfmıi ka.rikterler Uz:rincl! 
muha.."Tirl~ b:irle~ekle beraber, 
görülmesi mUm'run olan kusurla .. 
rın s:ı:!iliuımaın veya görlilnıeruesi 
yüzünden aynldığnmz no.ktıılar 
t.uhı."Ull aktndir. 

UıtikA.m. mani olrı:ı:&k nzcre, 1 ~lerln.i ihbar ctm.i"tir. 
tüccarların bidir.ini kontrol i!'l pi- • Bunun üzerine, 'ZB.bıtn m~url~ 
yasada bi?f':dl ~la~-WUnınalrta 1 n m:Uşten gıbi mü:ıncıınt ettni~ler, 
dır. 1 tüccarl::ı.rsc., mallnn ol.ma.dığrru iıe. 

Bıı cümleden olarak, Rnhmi ri ~- FaX.a.t cleopo aran.. 

}'f'lim. Sura, tr.ı,lı başı~. cir ''tır· • İlkin aralarında fo'z Jnh&lı, ft"9 
hh olnrnk ele almak, hızı fayda • dınWc yl&lU ev ~ulibrr yoktn. lu· 
SJ'r. cezn. ınıfıllerlne slirı\ldenı~1rten knt gittll.ı;e, oııhr <'b btı ıı~ycctlD'" 
bnska hır &eye ynmnınz. lı i5ten ZC\"kMnıağıı b::ı,slndoor. ~İl.J>t 

ffer suçta, ailenin \'e ~emiyet:in di banu ynpn.,br ıı.ra'lmcl:ı ~le• 
payı olduğunu bilmek ve su~lu • l':i de Yn.r. 

Tu:nç bilek adında. bir tftcir, Sul· ~ ~c mallar oldlfğu gibi meyo 
tr.nh~da. depolaTI olan Av • dana ı;1!r3.nla.:m.k ihbamı dof;'l'ttluğu 
ram Ferid Bn.hnr, kak Ha!fon ve tal:mldrulı: ,eitıı~. 
hıak Adato a.dmdn;ki ortnkhınn Vw:ğtm.cu tUcca.rlar, dii.n ı ı nu• 
çok zaman evvel rneml&~ 500 maralı mmi korunma malı:k:emesZ. 
küşur 63.tl~ zllcclı.ci~ rve emaye ne eevkedflm_~ ve :ıo.ıgul!m ao
C§Y.a .;F;eti~ ol.d~Iaı-ım ve mal: nmm ~ ~lerdlr. 

dan önoe, suçun tobumla.nıp filiz- Dnnıp dururken höm'llr bir aıı
le~ği tarlayı, intan y:ı.tağını te- lfılt tehli!te5i lhlnini nI.:'iı. ' Dil.kat 
uıızlemcğe ı:.alşn!ı.k gerektir. etliyonım., kbnsc b-.ııın. nüı.ni obım.o 

Bt-lıir Srtknun sa.natmm men • 
~e'n' l:eşfeden ~u sattrlar şüphe 
yok ki, bir hakika.tm ifadesidir. =ınrı öepohcrına ~layamk sn~ , 

Ben, btma dnir çok ~y J1Md"' ğa ~IŞl'tlıyor. Hatıi. poli<J e ma
ğmı i~in, tehrarlayne:ık değilim. • halle be'k!:fleri blle.. 

".Kclıra.manla?"mI ve onlan tn· 
n11nam1za ,•esile o1an hiı.diselcri a~ 
lelii.de ha.yatın inceden, her gUn 
hepimizin ik:arı:ıtlaştı~muz basit fa
kat 'ÜZerintl'! cm~nülUnce o kadar 
hayatiyetle dol•ı olan ha.yat sah • 
nelerinden a..t:ır.,. (1) 

Başıboş köpelder 
çoğaldı 

kart1arı 

l:'ahm bir mUs."lhnclcmi önttnilze H&lbıaki, biı' eve 'tlmtannn ınrsn.
EeDJ.ektcu kendimi sl!Jmıyorum. • in, kömür ~lmsk i~in ibiT Jrnmyona 
BalilnJ7., nasıl, hi~en şeyler, ne nsıfan çocuk arn.,-.ndn nar,ıı b!r 
bUyti:k fcmı.ldd:ırs yol a~: nynllk d~ilir. 

Suiistimali tamamiyle önle. 
mek için tedbiTler 

arattmhY<>r 

. Kömtir, eslddcn ttimsenin zihni· t,m ac: tarafı d:ı. bir de~. Ço-
nı kurcalnmazdı. Boldu, ucozchı. • cuıııar bu kömürleri ..,..,. C\ ı · 
il rd bu......_. h • • • . ., - erıne er ye e •Ullur, er ısteyenın ~lar yahut ~ nana bm!a 
lilyab'ttln tonlarla doldilüroU. Fa • h&tıyoıbr. Aıı!Dmızhh: borada bıir 
~~ h~ gün bir d~c t.edbirsi~ denbire bas troucrure<'elk bit- derin
lığı, bır tı.5ıt zorlngu, bir 511, bir lik PEQ'd& ed~. Bu isle 1>0li9 
l.u, nrayn. giTerek ikömilrii, hakı"ki nolltııilannm. Jıekr.ilemı, büf' 

Bir tehlike teşkil eden bu 
hayvanlar öldüriilecck 

Dtm. öğ'leden ew. 1 Jlelcdiye ik · 
t:ı:'.:3 d m.UctiirFı.iğilitdıe h.ym::ıkaml n .. 

Hılı:lyecl Jıadise}eri mu.hnyyele· 
sinde icat etmiyor; realiteden u• 
ıyor; fakat .nasıl? Bize 15.zım olan 
~~s hususiyet budur. 
ı 

İşte Bdkir Sıtllanm sana'atı bu 
noKt.ıdn .zedel~niyor. Tabiatta ~ 
anr 11eel va.k'ay:ı şahsi gprti§Uyle, 
:-apm..'lk istcdib,'i nevin ölçUsl.iyle 

Son günlerde §ehrin muhtelif rm i'?ti~e bir toplantı yapılmış
.semtlerinde başı boş gezen ki>pek· 1 tır. Toplantıda ekmek işi ve yeni 
lere te..'l!rlüf edihne!lttedİ'l'. Sihhnt 

1 

ekmek brtl::ı.:mım tevzii ct'rllfxnda 
iı'ıleri müdürlUğil bunlarm: al"a5ında konusu.Mttğıo. e.n'.ltl..qp1noktndır. 
kırdın ola.!llann da bUhınduğunu Eyüp !kazasmın 11 köyıü mu:ıtah 
tesbit et::ım,, l.sı:anbul haJJuna bun I G.il olına'l'.bğr jQi:n lbı.ı köyieTe buğday 

•ıir kara c1mis lıAline koydu. Ahn· yoldan geçenlerin 1~c;rnası ~ 
Q.'ClSı wr, tsşmması beliaH bir #JeY tir. m, gibi 8firthı.en bu meseıc, 
oldu. bence '"'bttyft ~ ..den bidtfk. 

ı 
Şimdi, sokaklarda ah1iki bo!r 

,-or. Kiimftrftn nasıl nhlllkı bozart HAKK.l SURA. GEZGiN 
~ 

lal"dan. ıkOTuımıalıTI itin. de bır ve ı.ı.n vcrileoe!d.ir. karışttrdıkta.n sonra san'attn poh· 
erna ööküyor, · • 

''Bekir Srtkı, hilmyelerlnde sU· 
ee ve tıiire ehenmıiyet vermez. İfa· 
desi '.kabil okluğu kadar dilz ve 
sade. :bunı.m.lı ibember kusursuz 
ve metindir. r Uslftp llzentisi, Jıiç 
bir Yerde eözc çarpmaz. Bu hi · 

tebliğ ne~1m~ir. ı Diğer tardt::ı.n dnimt encUmen 
Bu Wc meşgul o1sn tcşk.Mt, dün Necati Çil-V..rin oo~nlıt!ı al

bunların sürotl~ ~ilmesi için tm-d:ı toplam>..ra.k e'km:k kartları 
çnhşma.lua 00.slamış, mevcut ekiil 1 f_ııisfmfilin:n önil'ııe gcıellmesi ıçın 
ler bir m~ çoğaltümırtn'. Şehir• r-1Illll1:'.SI gereken tcdb"ıJerl ı,'6ruş. 

[~~J 
k iiyelt"rin te'k ~ bence, vak'• 
a.lann birbirhıi kx>valamasındaki, 
sür':ı.ttlr. Bekir Srtklnm hikAyele
inüe - Bilha!sa son kit:ı.brnda 
.ilerde - maatecsllf lınrcket ga· 
·et azdır. 

Simit ve börek çıkarken de ta.nımnlar yapıb:rak ball.lll<ıcak mll:Jfflr. 
ibütü.n başı ibo§ köpekler öl<lilrülC" -------
ccktir. "Dumlupınar,, Yunanişbına 

~n ~l'd~ himayei ~nnt bir sefer da.ha yapacak Aym y~n .ronra eehri-
cemıyetı ta.rafından 484 kedı, 4951 KIZII:ı.y tar.:ıfmdnn Yunanistn• mizde simit ve bar.ek. görül~ği. 

l 

J· 
J 

MvJıanir nnl2.ştlmı mevzuunur.. 
s athl ;5lenmesiyle pa.ssa~e'la.rın sik 
SJk deği,cmıesini "Hikayede hareket 
unsınıı., olarak alıyor. Halbuki, 
Yı:şar Nab:nin Jıareket gibi gördü· 
gü şey hikO.yecinin yeni bir husu· 

köpek, sihhnt memurları tarafm • ı:n ya'!'dnn eşyaemın gbnderilmesi .ne dair gazete haberlerinin bllyü:k 
elan d~ 951 kedi ve köpek öldürül· ! ne d~a~dıler,.ktir. Bu i~ için bir a.:ska, hatta sevinçle karşJlan~ 
m~tur. 1 tutulan Dumlupnur vapuru şimdiye dığma şftphe yoktw. Bu mllnase • 

Bu Jtöpe!tle..":in yapılan tetkikler'" Jra<lar beli defa Yunani~t:'llln gidip betle dUne kadar değe:-~ni bilmC9 
r:-eticesindc köylerden geldiği an. ı;elmi~tir. AlUncı sefer · "in de mil Cığimiz !bu. mütevazi nimet h!lkkm• 
laşrlmıştır, Bi:r kaç ~ k~de ta• ı;oıa,de r.-rf"ldiğinden Vtı.JlUl.' yükleme· <la Jrullanfuğmuz bir tiı.birin de, 

w 

1 :n;ı~e ~s ıc;d;'1mc:'lı ıçln ıcap et-- ğc ba§l"'n .,. tll', Dıımhıpmmın ö halk !isımmdrui silineoeği UffiifJ c
tıgı t:ıkc!irde sılfilı de. kullanılac.'lk.. nltmllZd~ perşembe gflnfi hareke~ <.Jilir. 
Ur. Halka. bu lmc;usta ge..""eken tcb- etmesi kuvvetle mulıtemeld'r O t!i.bir.i çok :iYi. hatırlımıınız. Bi• 

s iyet ):n.ratmak endi.c;esile, mevzu' 
un sat.hnıı ele alrp işlenmesinden 
doğan p2.S~gc deği.o:ikliğidır. 

liğat yapıla.ca.ktır. H ku 1 
• • rieinlıı azametini küçilksemelt aşa-

nva rumunda tayınler . ğılam:ık, gülünç g-Jstennek i~tedi· 
Pekmez İstihlaki 

artırılacak 

lstı:ır.bul hava kunımu başkanı ğimiı zam:ın: 
Fdz:ı. ?ra:ı f!1M?ırl lbölgC:i teftiş - Şunu.'\ haline bakını Beşlik 

k 
(; 
b 

Meseli kitabın ilk lılkAy~a.inde 
i numaralı km::mla.r hareketi de-
il, me\'ZUU uzatabilmek, teferrll .. 
th l't'3St .sii.sleye'bilmek için işle

heyeti z:ısı gı~, hnva .ıtnrnmu ııimit gıöi !kuruhnu<;! derdik. 
Hiikömetimirce T>e'kmez imJllini ba~~ d?'· lınvn ~enel mer- Bir vapurun ikinci nı.evlrlinin, 

teşvik ve lbu sent'ki bol Uzilm istitı.. kez mlir:ı.kiplerınden Ferid tayin C"' pençC'l"C önüne iki kişilik yeri b~ 
:ı 

nen kil~ük ve basit ~oks'lar -
du. BurJa.ra h.'li?'c!ket l!llSUl"U g<.;. 

Ealini !kıymetlendirmek win bUtün d.ihn.,'# · den zn,ptederek ayak ayak Ustünc 
resmi müessc6e1crin ~eker ihtiyncl" Altın fiyab rıt;:ImJ ve elindeki gazcte>i çarpt 

z Uyk hakma.l: ym:ıl~ttr. mn ibtiy.ük !kımnmı ~le k&.Tfl• DOn lb!r n.ltı.nm. fiatı 32,70 lira, gibi geııerek dört yanma "tilima • 

(De\·amı var) 
lamasr cilt!ti ehemm:iyetle tetkik J kil]<:e ıa.lttnm bir grıım fiatı ise «ıe,. cakalar savu?Sn bir adamın o 
• rlilmektedi:r • 438 kurıı.~t'U.. neli.ip ma.nz:?.ra.'il!la "beşlik simit,, 

• -- ~3-

j~~ ;-r MEMffil~mKi (r--
~· ·~ {;i?p.· -~ 
~~~ ~}_~11§S - i~tf/.Nı 
Y-azarn: ZfüK~ ~E:StJT ALSAN 

koyuldu. Bu olay, bir sefer heyeti kadar heyecanlı, bir hacı kafilesi kadar 
da sevincli idi. Her akıcM mektepten çıkarken olduğu gibi bugün tabur 
olmak yoktu .. Sınıflar birbirine kanJmııtı. Hocalar, en tatlı, en müsama
hclı tavırlannı takınmışiardı .. Sınıfta bile, onlara ders mevzuu haricinde 
bi~ey so~aktan çekinen to!ebe, ııimdi onlar ile herşeyden konu}uyor, 
ve kendilerıne deha fazla yaldaımok cesaretini buluyordu.. Öyle ya; bu 
tenczzühlerde en sert b:r mektep müdürünü, en ciddi bir hocayı bile altı 
okka etmek biT mektep anar.esi idi. Muzip .talcl>e bu ananeden istifade 
etmesini hiç kacıl1'1azdı. Hcrıeydc .türlü usuller olduğu gibi altı okkanın 
da nevileri vardı. Talebe oltı okka edilene karıı besledi5i duygulara göre 

Hcritô Mikail bunTan Mustafaya <fa öğretmeğe kalktpm§tı.. Fakat bu nevileri tayin ederdi .. 
llıus!afa bunun neye yarayacağını, nerede kuHana(.ağını s.orunca, Mıloil Böyle bir tenezzühe cık<m mektep heyeti, mektep hayatını, mektep 
cevap veremcrniJ, ve arıU3undo ısrar etmemipi •• O, Platon kadar mi~eti muaierctini arkada bırcıkır, ve sanki tam müsavat içinde yaşayan bir te-
ile iftihar edemiycrdu. Piôton, adınm bile kimden geldiğini söyler ve kıın- ~okkül halini ojırdı. Hocaların o gün talebenin hareketlerini, mektebe meh-
disini ôdeta me~hur Yunan feylesofunun ahfadından zannederdi. Bereket sus ölçüler ile takdir etmeğc hakfan yoktu. Bu tenezzüh yalnız hava a._ 
versin ki, Despincı, cok defa ya piyanosu veyahut ,arkısı ile, Mustafa ve mak, beraber yıyip, içmek ic;in yapılmazdı. Asıl büyük maksatlardan biri 
arkadaılarını Yunan tarihinden, YUflOn miao~isinden ayınr, ve o günün de talebe sıf:tının, olelôde zamanlarda sebebiyet verdiği mônevi tazyik-
realitelerine döndürürdü-. -- ' ~ • ... .., ten bir gün için olsun kurtulmaktı .. O gün, talebe hocalannı hocalar da 

.... V tule~ni daha yakından ö9renmek fırsatını bulurlardı. Çü~ku maskeler 
atmr, riya kalkar, buntor yerine açık duygu, acık dü~ünce ka"m olurdu. 

Mayıs girmiı, Aydınm ovası, yaylası, •.;Jramlık ICisvclerine bürün
mü~tü.. Hava, güneş, topn*, su sibi bütün tabi.at unsuraları güzellikte 
birbirleriyle rekabet ediycriardı. 'tnsanlor gibi, onlar, lceicbeider, litıllar 
da tabiatın bu bayrawn:J Wirak etmekte :z:evk duyuıyortardl. 

Talebe mektebin geni_ş bahcesinde fıJicıran ime yeJUlik içinde sıç
rcıyor, llzanıyor, ve genç taylar gibi sevinç ile bağn~ordu_. Boy bQy 
yükselen otlar arasında türlü ve narin çiçekler keşfetmek bir marifetti. Oik
kC:tie bakılıp arandınco, ıimdiye kadar farlcma varılmomq yeni bir çiçek 
bulmak mümkündü. Teneffüs ı.amanlannda kimi boyle çiçek arar, kimi de 
tabıatin yaptığı bu yumuıck döıekterı cesaret olarcık güreıe çıkardı. Ba
:;ı!on ve ezilen otlar, tabiatin taze ve iıtah veren kokusunu etrafa yayardı. 

Fakat hiçbir Aydınlı, tobialln bu güzeffiğinden yotnıı: bufonduğu 
noktada istifade etmeğl 1-:encfııi için kôfi görmezdi. Aydm civarında bah
celeri, bağları olanlar, hıstm, alcrabasın.. kom. komıusUN1 toplayarak 
orulara giderlerdi .. Evve!den haıtırlıklar yapıhr, dolmalar doldurulur, hel
valar pijirilirdi. Bağı, bahceıi olmıyanlar da, kırlara dağıtırlardı.. Aydının 
o zaman iki MeP,ur tene:Z.ı:Üh ~ri vardı. Şimolde Topyotoğ1, cenupta 
Telli Dede ... Semtinin yakınlığına göre, kadın, erkelc, coluk çocuk bircok 
Aydınlılar, bu iki yerin çimenleri üzerine yayılırlcr, yert-, içerler, akşa

ma kadar eglcnirlerC!i •• 
idadi 'talebesi de böyle toplu biT tene:z:zütı yopmağı icorarlaştwmıştt. 

Geniş Topyatağı yaylôsının güzel ve su başı olan bir köşeıinde hocaları 
ile beraber eğleneceklerdi .. Zaten ders kesimine az: kolmı~, nerede ise 
imtihanlar ba~ayacaktı. Talebe haiatının en zor devri olan bu im~han 
zamanına daha kuvvetli, daha cesaretli olarak çrlcabilmek için, böyle bir 
teneu.ühün maddi ve mônevi faydalan vardı. 

Hazırlık ba~ladı .. Her sınıfta komiteler teıek!cüj etti .. Paralar toplan
dı.. Vekilharçlar tayin edildi.. Sınıf başlan nutlll<larım hcmrladılar.. Gün 
kararfo}hrıldı. Ve mayıs ay•nın ortalarına tesadüf ecten o gijn bütün idadi 
mektebi, taleOes.ı, bo.f~· müdürü ve ha~ .ile $Gbob etken, yola 
- - -

işte böyle, sınıfların kokan havasını, cemiyetin tahmil ettiği çürük 
telôkkileri arkada bırakan, ve mÜJtcrek bir kanaat ile serbest ve samimi 
ofoıak kararını alan teneı:züh heyeti, gülerek, ıakalaıarak yarım saattan 
fazla yo1 aldı .. Ve nihaye• daha bir gün evvelinden kazanların kurulduğu, 
hah ve minderlerin yayıtdığı su baıına varıldı. HO!:a'ar, talebeler, karıı
lıklı scmpotilerınc göre guruplara ayrıldık:ır.. Kimi, tabiat ile daha fazla 
temas edebilmek için, boylu boyuna yere uzandı.. Kimi merakını tatmin 
mc.ksadiyle civan araı•ırmağa koyuldu .. Kimi de sıçramak arzusuna da
yanamryarak "birdir bir,, oyununa baıladı. Yemek vaktine daha c;ok 
vardı_ Kuzular hazırlanmıı, fakat daha kızarmamıJtı. Kazarlar tütüyorsa 
da henüz daha pilôvın kokusu duyulmuyordu .. Hademeler paketleri açı
yorlar, sofra takımlarını hazırlıyorlardı. Müdürün, bildirdiğine göre yemek 
zamanı bir düdük ile ilan olunacakh. O zamana kadar herkes serbestti. 

Her gurup gönlünün arzusuna göre ne yapacağını düıünürkcn, Mus
taf;:ının gurupuna, · Plôton tarafından bir teklif yapıldı: 

- Çocuklar, buraya yakın, eski bir şehir harabesi vardır. Adına 
Tralis derler ... Gidip onu gezelim. 

Mustafa ile qurupu tc~kil eden dört, beş arkada} bir ağızdan: 
- Olur, gidelim diye teklife muvafakat ettiler. 
Tenezzüh lt'ahallint!erı daha bir çeyrek kadar ileri giderek harabe

lerin bulund:ığu yere geldi er •• 
Ötesi berisi kazılmış, eıelenmiş olan bu harabe, feyizli ve durgun 

tabiat içinde bir mezar tnşı sükGtu ile orada yatıyordu. Mermer sütunlar, 
Mermer ba~lıklar, mermer basamaklar, kôh kırık ve peri~an, kôh tağlam 
ve yerinde olarak birbirirı; takip ediyorlardı .. A~alannda o'tlar bitmiş, c;i
c;eklor acmış, ~abiot sanki on1arın matemini biraz hafifletmek istemişti .. 

Plôton b~rasını evvelce babasiyle gezmis, ve ondan izahat almış 
olduğu icin, neresi tiyatro. neresi môbed, neresi n-eydarı, neresi akade
mi, az çok bi!iyor, bunları ~imdi arkadaJ!arına da göstermeğe çalı~ıyordu. 

- Devamı var -

1 

l 

tiı.bhi Pe":c yakışn-dr. •• Kez:l\, mev
kiinin layiki olına~n IOnscler.in 
bGy'boslarile_ tc:ıad t:şlril edecek 
ikru'l ar ,.ını:z32ZBm dekor ortasına 
gftl:!hıç ibir bı.rmnla ~k. 
"beşlik ıfunit,, tA:birinin ifade ede
hı-'lıeceği en y.rm:n htı.kı1rat olagel 
mişti.r. 

Fakat şi!lldi!! .. Simdi bu hak· 
azlığı ya.pabtlmrefe dilimiz varır 
mı bah:bm? .. Valr.tile çuvalı on 
beş lira<b.n sattlan unun, ı:;imdi yüz 
lirayı bulduğuna~ her bir 
sim..t ha1kas:nm maddi değerinin 
oisun ne d~ YillaJe1~bileceğini 
lkol::ıyhlda t2Sar.ls.y&biJiriz. 

Bizce, "1clit. bundan sonra, w~ 
yt;k hasretl'iJerin ifade.si olacaktır. 
Uztnı. :rısm:m ~mediğimiz kimse
lere; 

- Nerele!'?'desin be müba..-..k? 
Simit .ıgıöi gömen kayboldun! .. Di: 
Ye<:eğiz ve Bimit tıeşblhini, dnıma 
lki::ıınıet ~l'diğimiz mcVZlllar hak : 
kında, lı:ull:ı.."larak sev'diklerimizin 
gevrek lissmın simide, süslerim 
trusaın:ı, otımış ve kalklsls~dald 
tsalcti, P8l"Il panl ı.r camekan ı~ 
ç~ renkit :kağıtlar iW.crine d'.i 
zı1miş 8U:ılt:ierin diri ve nmhkem 
zıalta.natma lben%.eteceğiz. 

tn.sanlııı.rnı dü.sünilıı ~-;ft 
J 6'"'"~· .se. zts. ve ko!ıuşu.3 tanhnndaki de-

ğişiklikler her z:aman edebiy&t ve 
~n WJıa.ti cn~eler-1e ol:n ı:ı.z 
Jil .. Bazn.n böyleiktisc.di za~tle 
rln ~altında dn v\kude tlc 
~~X: .. lktb:Wi se'bep.l'erleseyrini de 
gıc:tiren !konışn:ı <lilim'.7-... İşte td· 
~1ı: e:r'lx?.b:ına. ya.rayacslt pek xcrto 
gın • hem de clienceli bir me"Vı:tI ! 

Hikmet Münir 

~I evvelki Yakıl 
16 .AJ!'usto:ı 91S 

İstanbul valiliği 

lıtnnbul vı1!~ti valillğine §ehre.. 
manctı vekOJctı uhdesinde bulunmak 
Qzcre Anlt3rn valjsi SUleyman l{fu:~ 

Bey meclisi '1lkela kararlyle taYin 
edllml§tir. 

:E P.UAR Pamrte8ı 

- 16 A~stos 17 Af;"1Is1os > 
:::il! 
et Şaban:S Ş:ıl::ı.n : 4 
ı.- Hızır: lC'3 llmr: ıc· 

Vald.Uer ' \ 86D.ti Ezani VasnU Ezani 

"fJlul'f1..ıı 
6.09 lMO 5.lO 10.02 .,,.~ı 

Öğle 12.19 5,10 ıus 5.10 
ltdJıdl 16.08 859 16~ 9.00 
Ak:Jam lD.07 ı.ı.oo 19.06 ıuo 

Yııhı 2M9 Ul ~ı: Lll 
İmsak 8.18 8..10 3;:0 s ~ 1 



ta 

At yarışları 
KAYIT GUNLERİ Yaz tatili ztırlınJa paztute.ioe perıembe günleri 

saat 9 dan 12 ye kadtua 10 eyliıltlen .onra ltergiifl 
6 ıncı HAFTA Pl?.OGRAM ı 

BtRtNot KOŞU 
~ Y"'mrbkı yerli yıırnnkan tngi liz erkek \'e dl'i taylara mah,us tur. tknımiy~t: SOO liradır. Sık

lo<.?t: 58 kilodur. Mesı1fcs;. 1,800 metre. Bu yıl, erkek kıımı (Robert Ko1ej)e girmek . 

T ı N ldsABABA IMTlllANJ İLE OLAC:al , o z . 
ci5 

Ahn Sahibi ------;~--
ısm i{eng 1 dabası ~ı ci5 Jliieabalra imtihanı tflrilderi: EylUl 1ve2 

1 ;-
Anasıl >-

Anhen6rü 

lmıMhM ,.n&an Kolej ldlıreelndeD YKI llıe a.tenneblltr. 

re 1 itDsı.lu 24 IYLIL PEBIJBMBE SABABI BAŞLANAC:AKTJll 1 S. Karaoı:mar Tiryaki 
2 Tahir lşbil~n 1 Kader 
3 S. Kar:ıosm:ı. Menevi~ 
4 M. Giller ikbal 

Doru Er. 
Doru Er. 
Kır dişi 

Doru Er. 
ı<ır dişi 

Vrega~on 
Erig 
Vr~saskcn 
Fatslis 
Eroe 

AlnıWı 

Milberra 
Mis 
Yerli 
Yerli 

3 
3 
3 
3 
3 

S. Kara.osınan 
A. Sofya 

S. Knrao~man 
Zeki 

56 5 1 Yeni leyli talebe i~in yer yoktur. 
56,5 .................................. . 

5 lbrahtm Halil Cevher t. H:ılil , 56.5f 

2. ci KOŞU (lfabatepe koşusu) - IKAYIPLAllr-
!kl yqın<İalli yprJi safknn lıı;;iliz erl;ek ve di-ıi tay'ara mah.:;u-sutr. tknmiyesi: 1,400 llra<lrr. Siklet: ı 
5: kilodur. Bu koşn~a gelinceye J.udar 400 l'ra kazanım~ olanlara altıpr, 1000 lira kazanmış olan- lçindıe askerlik muameı..m kayıUı 

lnra sekizer kilo iJii,•e edilir. IUe rnfefli: 1,200 metredir. nutu.I c'Wd•nmu Jca,ybcttim. Yenlaiol 
..., ____ ...,.._--.... ~----,_,. ----- a.lac..-ığrmdm eeklslnin hUlunU yoktur. 

1 P. Halim j Hüınoyun Doru Er. Araç kaaMUlda Ahmet otlu Bekir 
2 1!. Simunı'B Pulat l<ır Er. Dölllkbef na d.pmla. (t0801) 
3 F. SimMI'Oğlu Destegül Ooru dif'i • • ,,. 
4 F. Atlı Vant Do!'U Er. MalmtldarlUğUnden &ldığmı m&Hll 
5 F. Atlı Varadin Doru Er. gazi ma&fl ic;lıı kulandJIDD mUhrtL 
6 A. t Aytaç Niıufa i)oru dişi m4l z..,.ı eıtı\Lm. Yezıbllnl alacağımdan 

tlÇÜNC {'KOŞU ( Hnnlli~np l eakiB\niD tı'nttmu ,okttl'I'. 

t.lç ya~rnda.ki snfl<an nrap erkek \'c di'i tnylııra m:ıhsustur. İkrnnılye E-1: 190 lir:ı•: r. 'lecıafesi: 1,noo m. 
~. Keçeci Hrl feriMl aolalık 
2 numanda ~u Dııuloe (~18) 

1 A. Kesebir 1 1. Nisan Oonı Er. Mahbub CeylAn 

2 S. Knraosman Hwr Al Er. A. Hamdan! A. Ay 
3 A. Ersan Rind Kır Er. Küheylan Ml!ram 
4 C. Böke Dabi Al Er. 1 Kühcylôndab! nimnıhiyc 

5 M. &ıyram Can Al Er. Berk lalde I. 
6 Osman Genı: Ceyhun Kır Er. Eflatun Sadan 
7 N. Ersoy Vecize Doru dişi 1 Pauxrou~ Cin 
8 A. 1. Aytaç Bahadır Al Er. 

1 
KUheyJ!n Mahs\ll')C Il 

9 Emin Pak Ceylll.n Al Er. EN tun Leyla 

4. UNC"O KOŞU (Tayyar koşu~o) 

3 A. Kesebir \ 7 a 
3 S. ~an 63 
3 Bayram 80 
3 c. Böke 57 
3 t Atçı 55 
3 O. Gen~ 53 
3 P. Halim 1 52 
~ A. l. Aytaç 50 
::\ Emin Pak 48 

••• 
DUzce ortaokul 1ktnc1 aımttan at. 

dığrm tudfltnamert zayı ettlm. Ye. 
nislni alacağımdan ealdslnin bUkmU 

yoktur. 
Bola Semerkant mab9Deel Semer -
kant caddelll No. U trtan Teme

(4G808) 

J>ört ve daha yukan y~taki saf l•an :srap \'e kıcıraklara mah!M tar. :ikramiyesi: 400 liradır. Sik
let: Dört yaşınf]aki1er 58 kilo, be' ysŞl'ldnkiler ''e daha yokun 19§ takiler 58 kilo ta,ıyat'akl:mhr. Me

safesi: 2,800 metredir. 

Fatih lılerkes ef. mab&lleııinde 
Me~ane caddeainde eski S2, yeni 
30 kapı No. ıu bir tan!ta.n A1i boa. 
tanı diğer ıarattan lılehmet vereae8l 
bolJtanı ve kısmen Said bostanı ft 

klllmen Halid bostanı diğer iki t&ratı 
Çırpıcı yolu ile mahdut takriben 
9500 metre bostan Şeyh Osman Sa.. 
lA.ha tUn'j,D. iken vefa tiyle vereııelerl 
Mllnire ve Mazhara ve Kener ve N&. 

1 A. E:-san 
2 ı1 H. Tek~e 
3 it H. Tekçe • 
4 M. M~i 
5 l. Ayt:ı.Ç 
6 N. Temizer 1 

1'omurcuk 
Tuna 
Sıwn 
Bom 
raıhan 

•lurat 

Üç ve daha yukan yıMJtaki !'larknn 
Jet: Üç yastn<lakiler 5S kilo, dört 

l 
) 

3 
4 
:-ı 

fi 
7 

Dr. Seferof 
H. Alaku.cı 

A. Atrr• rı ~ 
A. A~m:ın 

1 
F. Atlı 
A. Aynagöz 
S. Temel 

Komisarj 
Dandy 
Özrtemir 
Gonca 
l 'macı 
Yeti!J 
Cobankm 

Çifte bahl ıer : 
ikili balılsler: 

~ 

1' • 100 
ıo • ~ 

tt • 2~ 

IO - 10 

, 

Al At 
Krr At 
Kır At 
Kır At 
Doru At 
Kır At 

nandi 
Ku:nış 

Kvru§ 
Aleeyt!n 
Kunış 
Nevvü 

Sllo.de 
S\lt)eıy'hi 
Fındık 

Bulut 
Mebruke 
1-eyJ! 

6 
5 
5 
6 
4 
4 

Bayzam 
1. Atçı 
l. AtçT 
Davut 
l. Aytaç 
N.T 

58 
58 
58 
58 
56 
56 

5. ci KOŞU (Uzun çayır koşu~u) 

1 clye ve Destin& ve G11zide ve Ahmet 
1 .Avnı " Mehmet CelUeltln ve Sa!A.

hat tln RUsQhi ve Fatma Kerra ve 
Nazife ~•her Ye Sa.kine ve Selın& 
ve Ragıp ve Adnan 'YM&ire namları.. 
na kaldığmdan bahiale intikali 1ate
nlld18lnd•n tapu kaydı bulun~ 
bu ga,-rlmenkul bakkmda senetsiz 
ta.swnıf flk!Une kıyuen muamele 

İngiliz at \'e krnaldarma mnhsa!I tur. İkramiyesi: 500 liradır. Sık
yaımıila'<il:!r 58 kilo, beıt ve duba yuııan ~ 60 kilo t"fry&. 
ı•:tldardır. Mesnfesi: 2,400 metre. 

Al Er. 
Doru Er. 
Al Er. 
A! DiŞ"j 

Al Er. 
Doru Di3i 
Al Di"1 

Obertaş 
Fa,·ara 
Onnix 11. 
Onnix II. 
Bar le Duc;: 
Canif 
Canonlav 

H~cıi:ı 

Castl~ 
La Bordonie 
r.fütnynguett 
Akın 

1 

Lithia 
Va! of Clvyd 

9 
7 
5 
4 
4 
3 

Dr. Seferof 
M. Atlı 
A. Atman 
A. Atmm 
F. Atlı 
A. A1'n&gtZ 
S. Temel 

1 yapdabO.eaeklir. 

1 Bu ttlbad& .Ağustoııun 21 ncl Cu.. 
ma giinll öğleden sonra mahallinde 
tahkikat icra edlleccğinden bil gayrl. 
menkul üsttınde aynı veya §&hat bir 
'hak }ddta edenler va1'11a yevmi mez
kftt"da tahkik memuruna veya bu 

2.3 ; 3·5 lacı lloplır lzerllltledlr 
Z,3 1 5 lacı koplarlladlr. 

mUddet 19inde Sultanllhmette Fatih 
ıapa sicil muhatızuğma mUraeaat!a. 

n :l1An ohmur. 

Devlet Demiryolları Umum MüdÜTlüğünclen: 

ldaremls:le kul'S ve ııto.j görerek makhılat. w b&§ maklnlaUlk teknik 
lıih o perııon'!!l ve fen memuru ycU§tlrmelt tızere lUzumu kadar sanat oku_ 
lu mezunu alınacaktır. YaprUıcnk kabul ımtihanmda gösterecekleri mu. 
vaffaktyete t;önı aanatkır ilnvanile a.yda 100 liraya kadar tıcret verile
cektir. 

Bir MDeltk staj mUddetirıi muvatfa.kiyeUe bltir~nler t.csçll ed~lr. 

Ve mUtealtiP kurslardaki aranılan ~artlar ~nla.rdır_: ' 
1 - San:ıt okı:ılu mennu olmak, ' 
2 - Asltcrlı~ni yapmıı bulunmak. 
3 - Yn;ıı otuzu geçmemJş olmak, • lf 
4 - Ecnclıl tı. evli olmamak. 
Tallp ol&l!ların okul dıploma:ıı, kuııı. ıwil• terclıine.91, istida ve bonse 

s:ıret)erlle 15 r._942 gUnUne 1'.!ıd:ır Hııyd!1rpap. Ankal'O., Be.lıke9lr, Kayseri, 
M:ılat;ya, Adıma, ~on, tsn:ıır, Sirkeci, Erzurum ve Esklgehlr ~şletme 

mUdüdUkleıi:ıe mUnı.caat!an ,·e bfüUıare adreslerine bildirilecek yerde ve 
gUnde ımtj!Vlnıı gtlmeler! itrzumu illl.n olunur. '(6691-8799) 

IBugunkiı rach•o I 

8,30 Program 8,32 Hafif program 
Pl. 8,40 ajans 8,55 hafif şarkılar ve l 
marglar Pi. 9,20 • Evin saatL lZ,30 
Program 12,33 Saz eserleri 12,46 a_ 

jans 13,00 Şarlu ve tUrkiller 13,&0 • 
14,80 radyo salon orkestrası 18,00 
Program 18,03 radyo dans ork,,stra- 1 
sı 18,~0 taaıl heyeti 19,30 Hıı~l"ler 

19,411 İstanbul at yı:mşlarmın ı••I ıce. 1 

1

1 

leri 19 55 güzel sesler Pi. 20,15 ko • ' 
nu§ma 20,30 KarıŞlk makamlardan 

1 
şarkılar 21,00 konuşma 21,10 temsil , 
21,SO Carmen operasından Pl. 22,30 

Haberler 22,50 kapanış. 

Mtlll 
Oyanlar 
Fasttv:ıll 

- Bir Kalkas 
Romanı -

Bir~ok ,.,.,,,,.,rr dillru ft:r'"ıif"" 

t!tlllmlş olan bu eser, Niyari Ah 
met tarnfwden doDrudan doğrı;. 

ya 6iirciJ tfflinden terci1mt edl' 
mlşttr. Başftm 10110 kadar aık 
macera w. kahramanlık mrnkılır. 
Itri ile dola olan bu nefiı eser 
Tiirk matbualında ilk nümunedir 

Plyatt 4e kanıt olaıı bu eııer. hu 

llftoı kesip ~tfrenlere Vüıı KJta 
be\1n~ yhde 60 tenzllfWa ıo ku. 
nl!JS vcnlruektedlr. 

<Mevcudu ı-.zalmı~tır) 

RAŞiD RIZA 
fJVATı~o.;n Ballrtr Pltktn twrab<'r 

KôRDüCtr.M 
~ ~ 1 .el Tfcal'f't Mah. mur mezktlr mot&- kaptanı Haaa.n 

16 Ağustos Pa. 
mr saat 21 BU
yl\kada Yürük. Komedi - 3 - Perde 

~ıant9 •: Cey~ tarafmdan istida ile isten _ 

mekle motör ve ytNtlc alAkaır ve bu 

Bartın llın&.lm9 ba#lI 29 tonlwl: Sl. !§ten zararlı berkesin raporun alma_ 

... m9t• 'k ····- tm9illllıt lh_ Ollfr ı•.8 ... ! Çlırpmbe .-at H Oe 

.. ""',.. tle ~anamda geçirdi- m&hlıı:emeda huu bulwıablleceği flln 

il dea1& >n - aft r&pona ..ım - ak-.. ( '°811) 

&il Gazinosu 
Duhuliye yoktur 

Gazinosunda Duhultye yoktur 
Koıısomasyon fişleri Piyango 

~lJelertle Festival yapılacak gaztno • 
tarda eauımaktadır. Her türltı ı.za • 
bat 'hletoa: 23Mt> 

~-'HlRl : ASI/fi US 

!Ja~ıldı~ı H'r· \'.'. K1T \1A TRAASI 
Um•ım' Nt:,rh·atı lıtare edto 

Re/Ilı. Ahmet ~eı:entTfi 

Sabah, öğle, akşa 
Her yemek\en sonra üç defa 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: ... 
Adet Cinai 
1 6 ~ili bir harici Standard marka otomatik De 

telefon santra!.? teııtsatlle beraber. 
1 Volt ve Arupermetre He mUcehhez 2t volt tc;in kuru re 

tu)eatile ber.ıber. 
2 Standard marka otomatik tel~fon makinesi dlltme pe. 
Yukarır.!a makine!crıo P.T.T. nlzamaU muclbince montaj t 

ma.'zemeslle beraher ve 6 zlllln tesisatı. 
1 - İda:-exr.iz ihtiyacı tçln yukarıda y&ZJlı telefon santralı •• ~ 

fnrılatııe, montaj,. l!ll aC:!!t eksiltme usuuıe lhaıe edilecektir. . _11 
2 - Mu!:ammen bedeil 1012 lira, %7,!i muvakkat teminatı 76 ~ 
3 - Eksııtme 18, 8 P4r Salı gUnU saat ı0.50 de Kak&t&§ta ı..e"' 

§fJ~atndeki Merkez Alım komisyonunda yapılıı.ca.ıctır. 

t - tsteltl:lerln ekl'!Jtme için tayın olunıın gUn ve 
\"enme paru:•e birlikte :uıızkllr komisyona mllracaatıarı L'.A.n 

•evlet D~maryeUarı ve Limanları İtletrue 
UmU01 idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 760J Cyedt bin beş yUz) lira olao komisyonda ~ 
cu~ örneğine göre 8000 (Uçbln) Kg. katranlı kenevir (25 Ağustos ıtd) 111 
gür.~ saat (l6) :ia Haydarpaşad& Gar binası dahilindeki komlayon tatv" 
da;:ı kapalı Z&rt ı:suille sa.U' alınacakbr. .,-

Bu işe glrm~k tateyeı,ıertn 562 (beş yUz allmıt iki) Ura 15() (elit> ..
ruş'uk muvaKkat temlnar. kanunun tayin ettiği vesikalarla teklifl'",.j 
mubtevt zarı:an:ı. ayni gUı:ı saat (15) on beşe kadar komisyon tteislll"' 
vepmelori lA?.urıdır. 

Bu l§e a•t şartnamel~r komlllyondan para•ız olaralc dağıtılın~~ 

lstan~u~ Deniz Komulanhğından: 
Deniz liaeıi ve deniz ge .dikli okuluna girme 14rti"' 
DeniZ :;s~8J: ıJll 
1 - Der.12 .!seslnuı tı:rtncl sınıfına g\rmete ısteldl okurlard&ll 

le kalanlar e,ı•nar.aktır. _J 
A - U.!e birinci ımııtta ikmale kalanlar dentz Liaeıti tılrinol ~ 
B - Ort.a oku' so1. sınıfında ikmale kala.nıardan deniz llMll ~ 

ııınıfma talip ;ıl~~lar ılonıtı ımuı!anıanıu V"er(ijklerj takdirde ._...
tıuıt: kayıt 1ar .. n··u k 1. r ;J1 

o - ı~ ~ı.::ncı ~ın.ona yq naddl ıe • 18 dlr. Altı ay dçtlll 
lar kabul edilir. 

Deniz ~ .. cikll oku•u: -
2 - o .. ~.,ı~ gedikti oln.'ulmıun her 111: sm.dma orta okulda tk_., 

ianlar &lın~c&kt,ır. ,il 
A - Bu~t:nduklan mutıann muadUi olan gedikli okulu BUi~ 

kaylı edllec~\,1erdir, 

B - Gcdiklı okUlun!I ~. yaş haddi. birinci smıta 12 - 11. pi 
mııla, ıs - ıs, UçUncn sınıfa 14 - 19, y&f'Arında olaDlar kabul edU,e' 
lt'r.ijr. 

3 - btanbul ve ·~v11rıııda bulunanlar • latanbul deniz komut1" 
na. btanbul hanc!nde tıuluııanlar meuup olduktan askerlik şO!>tıe 
mU~acaatl&!"l 

t - K&fit mOdd!ti ın Agustoe H2 algamma kadardır, ('lö ı > 


