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MiLLi ŞEF iran hudu
dumuzun 
kapandığı 

yalan ... Dün sabah hukuk fakültesi 
imtihanlarında bulundular Ankara, 12 (Radyo pzeteal) -

İran radyosu Türkiye ile tra.n ara.sm
daki hududun kapandığına dair veri. 

hanlara gtrmlşlcrdir. CUmhurreisiml.z UçUncU sınıfta len haberi yalanlamış ve gunları ııöy-
pro!e.söı Sabri Şakir Ansagın Hukuk Muhakeme usul- \emiştir: 
leri ve profesör Baha Kanta!'ın 0cza muhakeme usul. •'Türkiye ile İran araamdaki dost. 
leri fnıllhanlarında bulunarak talebenin cevaplarını l•ık günden güne kuvveUenmektedir. 

GENÇ NESiL 
ANTOLOJiSi 
2 inci sayfamızda 

ıı--~~~~~----------~.J 

3 Amerikan tagga
resi dün Ankaraga 

cebri iniş yaptı 
Bir diğer Amerikan tayyaresi de 

Arif iye civarına indi 
Ankara, 12 (Vaıut muhablrlnd•~) - Cümhur. 

reiıılmiz bu sabah saat on buçukta Hukuk FakUlteslnl 
,ereflt:ndlrtnfşlerdlr. Miııt Şef fakillte medhallılde Ma
&ri.t Vekili Hasan Ali Yücel, Yliksek tedrisat umum 
müdürtı Re§at Şemsettin Sm~r. fakillte dekanı Pro. 
feeör Esa.d Arsavuk ve diğer profesörlerıe yUzlerce 

dlnlemışlcrdlr. Türkiye tarafından, isyan milnıuıebe-
Bundan sonra fakilltenin Ust katındaki okuma sa. tiyle asker sevkedildiğine dair haber Anka.ra, 12 (A.A.) - Ayın 12 

l 
d"""ru de"'"ildir. Çünkü tran orduau nci cuma günil öğleden evvel üç 

Devletle:- hukuku kaldcııkıe Ul
gun olarak bu dört ta..vya.re fte mü
rettebatı göz altma. alınmışlardır., • talebe tarafından kar§ılanmışlardır. onur.u gezen Milli Şef, profesörler o<l •nnda bir mUd- v5 " 

d t d 
So""et ordusunun yardımiyle I'""'"' Amcriksn tayyare& Ankara hava 

:MilU Şef doğruca profesörler odasına gitmiş ve 
1*' müddet sonra smıflarda ".levam etmekte olan imli. 

e aha kalmış ve saat yanmda fakülteden aynı_ • ., -.,-
mışlardır. bastırmış ve süktlnu iade etmiştir. meydanına ve biİ' diğ("I' Amerikan 

-----------------------------------------~,T~k~~ıra~~OO~m~ ~~ ~y~n~~A~~civ~MU~ 
::-------------------------------------------~---------------------------------------l~e:t~d=os~t=t:ur:.....:.v:e~d=o:st::...:g:eç:in:e=c~ek:t:ı=~:" __ _:_..:.,:rl ini~ ya.pmşla...-d_ı_r. ________ ~ Sinopta 

Aalraradan Adaaava: 

Niğde yolunda Budak 
ovasından geçerken 

Budak ovcuında mecmu nüfum kırkbini bulan yirmi 
köy vcuclır. Bu köyleri kuraklık tehlikeainden kurtara. 
cak çare, Seyhan nehrine akan iki auyu ovaya indir
mektir. O zaman yalnız b'lfına buranın mahsulü 500 

bin nülum bealiyebilir. .._ __________ _._ _ ____________ ... 
Yazan: Asım Us 

llayısm son haftasmda Ankara. 
dan Adan.aya gldiyonnn. Mn."~.;a.. 
dan yeni hasat meYsiınlne glrcr-
1'en zıni \"&Zİyet hal&mda bir fj. 
1dr ediDIW!ğe çalı~. Bir ga
:tete«-J her şeyi kdldl gözleri il.e 
göremez. Daha ziyade sanat ,.e 
toe&lek itibarilf: görüşline ina.tıa
bileceği insanl&nn bilgi yanlımm
dan fa)'dalamr. 

AduaYA giderken yolda ~iğde 
'-ebalo Bay Faize te5ailüf edişim 
._. .-ıtıun ottt.. l"anmda ..U... 
"" "·..uleti 1!9Jetmelerlnin Niğde -
.\Jıısaray grupu amiri Abdullah 
lltvnkoğ)u <la var. Trenle Nlğdeye 
~orm v.c pencerelerden Bu
dak OvasJDJ tııeyrederek konuşuyo. 
l1la. Budak ovası Anadolu yayliisı
lbn hubw.t ve hayvan bölgesi o
lan yerlerdir. Maymn ilk on beş 
gtbail havalar buralarda hep kurak 
Cltmlş. Zirai nzlyet fena imiş. 
t'akat bir hafta e'"·el dü!Jell yağ. 
lnul'lar mahsuıtl tehllkOOen kurtar. 
llılf, Feyizli yağmurlardan beş gün 
lnakincler tıleyememfş. HC'le yaz
hklar QOk istifade etmiş. Yüksek 
Yerlerdeki mabtıullenle soğuğun 
taran kışm % S0 olmuşsa bu za. 
Par da yüzde 15 e kadar inmiş. Ar
~ bli)ilk .korku g,eçınlş. On gün 
Sonra bir yağmur daha yağarsa 
llıahsul vazi)'etl normal sayılabi
hı,. 

Budak on.~ı den.izden 1800 met
te yöbekliğfndedir, Borada huğ. 
clay1sr pek kii~k. Tarlalarda t9P· 
l'aldann yer yer ıslaklığını görü. 

Şiddetli sıcaklar 
bastırdı 

yoroz. Demek ki yağmur daha pek 
yeni yağmış Ye t.opraklar henüz li1I 

bakiyelerinl içmemiş, Büyüm.esi, 
ı:-eüşme91, tane bağlaması için da
ha bir k•c; yağmur i<ıtiyeceğt belli. 
Niğde, Aksaray, Bor taraflan, 

Budak ova'Jl ••• Bütün bu ~·erler A
nadolu yayli.sınm bol hububat ve 
h&)"·an yetiştiren bölgel.eridİr. 
Mi~i 0\"881 adiyle de anılan bu ara
zi sahası ü~erinde yirmi köy bu
hınnyor. Bu~ünkü halinde aba.lir;i 
kırk bin JIİİ~ yaklasan ve yaşa • 
malr ~ dalma -ı.valarm ltltluna 
muhtaç olıan bll köyleri kuraklık 
tehlike:!iinden kurtaraca'k bir çare 
,·ardır. Bu da c;hndlki halele Sey
han nehrine kan!illn Totali ve }~ 
cemi' ismlnıleki ild suyu . bir kaç 
milyon lira sarfcderek bu o,·aya 
indirmektir. O mman yalnız başı
na bu ovanın mahsulü 500,000 nü
fusu besleyebilir. 

Niğde, Aksaray, Bor havall<;i 
yüksek Ana.dolu yaylismm hubu
bat yetiştil't'D yerleri olduğu kin 
memleketin diğer tarafianndald ek 
mek sıkmtıf;ı buralarda. yoktur. Bu 
tabiidir. Yalnız talıli olmayan bir 
cihet \'ar ki buralardan t-kmek sı
kmtısı olan yerlere gizli gizli buğ 
day götürülüp kara piyaU<la sa
tıldığını işitiyoruz. Bu niçin! A
caba buralardaki buğday müstah. 
sıllı>rl hük€imetin \'erdiği 13,5 ko
nşu klfi bolmadıklan l~in mi mal
Jlarmı ~khyorlar! 

Rana verilen malum&ta göre bu
ralarda bir lmmn kö~·lünün toprak 
mahıııullerl ofisine mal 11atrnak is
tememesinde fiyat meAeleıııl ikinci 
der~e ehemmiy.eti haizdir. Asıl 
mühim mesele t.oprak mahsulleri 
ofisinin almı merkezll!'rine "öyler-
den buğdaylarm göturUl\ip teslim 
edilmesindeki zorluktadır. 

Bu haltsi biraz daha aydınlat
mak if:ln bu hanllMkl alım mer. 
kezleri hakkında biraz izahat \'e
reyim: 

' 1 Toprak mahsulleri ofisinin Niğ
.• deılt-. Borda, AkHarayda, Hiiyük-
1 dt- birer buğday alnn yeri n.rdır. 

ı Fakat bu cİ\·ards buğday mahı.ulü 
j yetiştirmek noktumdan daha e. 

hemmiyetll bazı köyler ,-ardır k1 
buralardaki mtlst.ahıııillcr mallannı 

1 kendileri ne en yakın olan ofis 
ınerkeıine kadar kendi nlllkliye , .&
Mtaları il.e ıtötürmek \'e teqlim et
mek mccburiyetJndt'dlr. Bu ise 
ıl!S - 40 kilometrelik bir ma..we
de nakliyat yapmak m~lesidir: 
Meseli Aksaray merkezine 44 kl
lomettt moı.afede olan Sultanhan 
köyü senede en a~ğı 20,000 t.on 
~\'dar yeti11rirl. Köylü mahsuliinü 
harmandan ald&tan sonra Ak.Aa
ray merk'!Zine götürüp ofise tes. 
Um etmek isi.ese eylülde tarlasını 

lstao.bul uzun ve tldcletll bir kıştan nadas etmek işinden kalacağım dU-
IOnra bemen be.men llkbe.han gör. şünür. Kı,ın he yollar çamur ol
lneclea kavurucu aıcaklarlyle yaz 
lbevalmlne glrm!ltlr. tkl gttndenberl 
aıc.ldlk derecesi telılrde çok fazla
cbr. Dün sıcaklık dereceıtl gölgede SS 
._Upadı bulmuıttn. Reslm.1c görlll. 
dllfti gibi 110kaklarda ceketsiz gezen. 
ler ~taımıttır 

duğundan me,,·cut \-asıtalarla nak. 
1iyata imki.n yoktur, Sonra Nlğde
ye eh'al' olan Derinkuyu köyü var
dır. Bu koy de senede 40,000 t.on 
kadar ça\·daı· çtkanr. Fakat "Ö· 
\'iin Nlğf't"'·e mesafesi 47. Hüyllk'e 

(Devamı Sa. !, Bü • .+ de) 

-

Sivastopol istikametinden 
gelen 

Top sesleri 
duyuluyor 

Sinop, n (A.A.) - Karadeniz· 
cic Sinobun !}imal i'Jtikametlcrtıı • 
d('n ve çok enginlerden sürekli 
top sesleri ve bomba oğultulan 
gelrnekt.e ve ~lcri. ~rimimc 
sarsmtıt&l' ya~ . 

1 

Dola cepbestnde 

ı Sivastopolda 
kan gövdeyi 
götürüyor 

İngiliz hücum mutrezelcrlnln Nol'Vf!Ç eahlllerlne yaptıklan akınlardan blrlnJ gösterir temeW reeim ..• 
Vaziyet ümitsiz görünü· 
yorsa da Sovyetler ela 

dayanıyoTlar 
---0-Avrupa da 

ikinci cephe 
Bu kararı Amerikan kongı. 

resi de tasvip etti 
---<>--

Örfi idare altı ay 
müddetle uzatıldı 

Harkofta 
Milyonlarca asker ve 
yüzlerce tayyare ile 

HARP 
Bir Japon mebumna göre 

1943 de sona 
erecekmiş 

Büyük Millet Meclisi, Başvekaletin 
müsaade talebini kabul etti 

Almanlar taarruza 
geçti 

Mosko"'&, 12 (A.A.) - MOl!llto
va radyo<ıu bu ~bah ırmılan ~
dinniştir: 

Vaşington, 12 (A.A,) - Ruzveltin 
1942 do ikinci bir cephe açılacağı 

hakkındaki mesajı kongrede tasvible 
kar§ılanmışhr. BugUn inflradcılar da 
memnunlyeUerlnl izhar etmişlerdir. 

Bu harbin fil mühim hfull"esi 

Londra, 1f ( A.A.) - Rövt~·· 

ajansının siyasi muhatTiri yazı. 
vor: 

İngiliz - Rus ittifakı bu ha-r 
başlıvalı Avnına tarihinin <'n 
mühim hadisesir.i teşkil ediyor. 
Bu anlaşma• semerelerinin vakın_ 
da mihvere karşı geniş ölçüde ve 
tama.men insicamlı bir şekilde 
vapılacak bir taarruz halinde gö_ 
rüleceğine şüphe yoktur. 

(Devamı Sa. 2, Rı1, 6 da) 

Ankara, ız (A.A) - BUyttk Mil
let meclisinin bugünkü toplanl181?1da 
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekir -

Libya barbl 

Aımanlar 
ilerli9or 

Uç kuvvetli zırhlı kol 
hareket halinde 

Kııhlre, 12 (A.A) - Alman zırhlı 

kuvvetleri Uç kuvvetıt kol halinde 
doğu istikametinde ll<'ri hareltete de. 
vam etmi§!Prdlr. Almanlar Harmat 
ve Bir Hacheim arasmda llarlemlşler. 
ve taarruz ettikten sonra. şimale ve 
müteakiben bir gece evvel çarpışma
larm yapıldığı Harmat doğusuna dön 
mUşlerdir. 

Yol vergisi kazanca 
göre alınacak 

Vergi, kazanç ve irat aahibi bütün hakiki 
hı•lara tefmil ediliyor 

ve hükmi ıa-

Ankara, 12 (Vakrt muhablrlnden)
Nafia VekA.letl tarafından yeıılden 

hazırlanan şose ve köprüler kanun 
projesi itglll vekAletıerln tetkikine 
sunulmu,, bulunmaktadır. Proje yoL 
iarm amııtıaııdırılması esası üzerine 
hazırlanmış ve yollar devlet yolları 
lle viılyet yollan olmak üzere başlı
ca lkl kısma ayrılmıştır. 

Projede yol vergisi hA.len olduğu 

gibi 18 yaşından 60 y8§1Ila kadar er -
keklere hasredllmemiş, kazanç, irad 
sahibi bUtUn hakiki ve hUkmt §ahuı. 
1ara te§lllll olunmuştur. Bunlann irat 
lan ve kazançlan çoğaldıkça yol ver
gilerinin de muayyen nlsbetlerde art. 
ması prensibi kabul edilmiştir. 

Aagarl vergi haddi altı lira olarak 
teabit olunmU§tur. 

Vergiyi veremlyenler bedenen çalı. 
gacaklardır. Bu gibi kimseler çalıt -
tıklan yeri:ı rayicine göre bir yevmL 
ye alacaklar ve yevmiyelerin bir kıa. 
mı yol vergilerine mahsup edilecektir. 

Nakil vasıtaıarmdıuı belediyelerce 
alınmakta elan resme yol vergi.al. ola.
rak bir mlkUlr zam yapılacaktır. Her 
vilA.yet mmtakasma isabet e~n yol 

vergisi hasılatından huau.d idare h1L 
sesi aynldıktan aonra kalan mlkta. 
rm yüzde ellisi vi!Ayet yollarına, ge
riye kalanı da nafla emrine ver!Jerek 
devlet yolları ve köprlllerlnln ln§aatı. 
na tahsla edilecektir. 

Projede villyeUer natıa memwtan. 
nm nafla vekA.leti kadroawıa alınma
lan eaaaı teklif edilmektedir. 

dağ, Çanakkale ve Kocaeli viJAyeUe. 
rinde 23 Teşrinisani 1940 tarihinde 
bir ay müddetle UA.n edilen ve 1209 
ve 1199 sayılı kararlarla üçer ve mU
te&klb kararlarla da alb§ar ay mUd. 
detle uzatılmış olan örn idarenin bL 
tlml tarihinden itibaren altı ay daha 
uzatılmaama. mllsaade edilmesi hak
kındaki BIL§vekAlet tezkeresi okun.. 
mU§ ve kabul edllml§tlr. 

TOrkiYe 
Yeni ittifak karfı•ında 

.Almanlar Siva'ltopoıl cephe'*'<le 
ar" smı. hücuml3Z'da bulunuyorlar,. 
Fakat birliklermiz bütiln dilflllA 
tc~bbü.slc'!'ini püskürtmekte b&t • 
tii hazan karşı hücuma da geçmet. 
teılrller. 

\ 'aziyet f~a 
l'a§ington, 12 ( A.A.) -- Sivu-

topol cıet>hesinde carpı~alar 
şehre hikim tepelerde cereyan 
etmektedir Almanlar ehemml, 
vetsiz ileri hareketlerde bulun
muşlardır, 

1 Kızıl Yıldız gaz.etesinin va.zdr.. 
· shna göre. Sivastopol müdafi~, 
rinin vaziveti ~it gide kötü.l,eş· 

1 
mektedir, 
Sl\'8ı;t.opol ne ksda.r dayanacakr 

Stokholm, 1! (A.A.) - O.F.l. 

Ancak memnuniy~I 
duyabilir 

Moskova askeri mahfilleri. Sivu
Müzakerelerden hükUnıe. t.opol müdafilerinin, Almanlann 
timiz zamanında haberdar 

edilmitti 
adetçe ve harp vasıtaları bakı.. 

1 
mından ezici üstünlüğüne bina. 
en uzun müddet dayana.mıvacak.. 

Ankara, 1% (Radyo gazeteaa) - !arını saklamıyorlar Eğe!" Har
Sovyet Rusya - İngiltere ltWak an. kofta başlıvan Al~an taam.mı 
ıaımaaınm imzası TUrkiyede ancak büyük ölçüde yanılıyorsa Alman.. 
memnuniyetle karplanmıştır. ÇUnkU lar Sivastooolu bir an evvel al
tngiltere müttefikimizdir, Rusya da (Devamı Sa. !, Sü. 5 A) 
mUttefiklmizin müttefikidir. Söyleme 
ğe Jilzum yoktur ki böyle bir anlaş. 

ma yapıldığından zamanında haber
dar edllmi§tik. Bu sebeple anlaşma 

Tllrkiye için bir aUrpriz teşkll etme _ 
mektedlr. 

Fransız Güyanı 
Amerika tarafından ifgal 

edildiği anlafılıyor 

Vaşington. 1! t A.A.) - Har=_ 
cive nazırı Kord~I Hal, Birleş~~ 
Amerika hükfunetinin Fransız 
G~yan'm da genişlemeler tasar
landrfmı söylemiştir. Mihver 
tarafındaıı yapılması muhtemel 
.,ııtrikalara karşı tedbirler alın.. 
maktadır. 

Türkiye ve Almanya 
arcuıntla 

Yeni bir anlaşma 
imzalandı 

Bu anlaşma, ticaret aniat
masma ektir 

Ankara, 12 (A.A.) - BugQD Bari. 
ciye VekAletlnde vekllet umumi U.. 
öbl büyük elçi Numan lııt:enemenckıilu 
ile Alman büyük elçisi Fon Papan 
arumda 9 tqrinievvel 1Nl tullll 
Tllrk • Alman tlcaret " ~ a. 
lqmaıarma ek olarak ifh'a .,.,...,. . 
lar tatblkatmı ftyat b81ınQmaııuı taD 
zlme mUtıedalr bir anl"f'IM' !im& edlL 
miftlr. 



Sabahaddin Ali 
Ve bu ,ae.rtlar dahilin.de köylü 

ile, şehirli anla.5a:bilir mi? şte te· 
zin en doğru olan tarafı buı a~ı ~ 

ÜçüncU hikaye olan "Sıcak su .. 
hemen hemen "Kanal'' ve diğer 
muvaffak olmuş realist yazılar 

seviyesindedir. 

Kocasını zaptiyelerden saklı
yan cahil fakat vefakar Enıinı'. 
her Anadolu kadınının düşün. 
~. hiasetti~i şeyleri duyar, hi.:> 
seder 

tici erkek kuvveti önünde, çar. 
naçar kendini teslJn. eden fazilet 
ve namus hayranı kadın, yapılan 
en büyük fenalığa, hayvanca al
çailtbğa rağmen yine :kooasmrn sak
landığı yeri söylemez. Amma, ar. 
Uk o lklrleruniştir; eski saf ve te
nrı.z Emlne değildir. Bu vaziyette 
ac kocasmm önüne çtkama.z. En 
iyisi ormanın serin kara.nlığma 
dalarak, xzt:rra.bmı ortadan kaybol
makla teselli etmek, dindirmektir. 
Hik:Ayede çok temiz b'r ifa.de Ya.!· 
Hareket ve düşünceler tabi.i. 

Vaika b:ı.sit • .?Jincirlenmeğo lü -
zum kalma.yan bir anlatrJ.n.ı va,. 
ki, tekniğin maharetle idare edil
mesine m.ıhtaç olan bir dokunur::. 

vnı 

Sabalıa.tti:nin nev'inin kıs.men 
muvaffaık ola.billdi. diye.bileceği:m.lz 
son rr:ı&r h~kayesi de ''~fohtaph bir 
gece,, dır. Hikayede iki ~hlrli kar 
~tka.:rşr,fadrr ve sanatlı:fır yukarıda 
ba.hsettiğim1.z gibi nedense sehir
iiıleri tahlil ederk.en acemidir. Hal 
buki yine mevzu ve ifade fevkala. 
de. Deşilen. sosyal yara da tam re
~t ve onun işleyebileceği şclol
de .. Ne yazık ki ümit ettiğmıiz 
nıüke-meliyeti bulmok kabil olma. 
lir. 

Hayata. bedbin n:ız~la«"la ha.kan 
ikin ~rli lıirıll!kt~. Şehirli er
keğin yaşam::ı.kta.n vazgeçip geç.. 
memek a.ramnda bocalaması: bize, 
v'rmi'lci aS]t", insanı Sa.Javi:n.'in bir 
·ili yapıp yapmamak lıtıSU.-"Undaki 
reddlıdünıü hat.Irlalı:ror. Fa.kat 
ı hiç bir zaman Sa.ba.haıt.tm"n .hi
ayeyesi.n.deık.i ET.keğin Sala.vin.e 
-nzediği jddiast değildir; zaten 

böyle !bir ş.ey benzetilcm.l'2 de. Ha
ya tın h:ıWski peikolojisinJ 1:.a§ıyan 
Salavin şehirlidir, ?:anının elt..mda 
güçlükle teneffüs etmektedir. Sa.
bahtatinin şehirlisi de bedl»n ve 
hayattan ayrrlmak ıiçin kati bit' 
fikir tasnnaıııa'ktadrr. Salavin gibi 
onun t'Ja 1 eşeb"oils azmi kaybol -
mu~tıır. 

Hikayedeki kadın ise daha baş
ka ha.kikı U.er:n, 111.r pa.~'lırlu·. 
Gençliğiın.de gti?.eld r, itibarlıdır 
belki <te şişına.ndrr. Bugün ise yam 
yassı göğsünün güçlükle nefes al
drğr, gözlerinin kml'.ldığı, .i:rt bir 
bmıınla, sarkık dud:ıklarm, bir 
ekmem pa.ra.sın~ tesıirr(ıı edileeck, 
yine onun gibi fakir erkekJer ıı.ra
dığr meydarıda.dı:r. Ka.dınrn yuka -
nda be.hssıettiğimiz objektif simas; 
<*nJWımun tahmininden çrkan bir 
tuvird.ir; nw'han1iroe fbtt tMvir 
eb&Ur. Bi?Uriı:ıe ym-dım e<.l ahi -
imler se!Me-tin ~iştird'iği insa.n
le:rd:ır. Bu tesıeılli VP. yardımın ger 
sek ifadeai. lıilk:d~ ~ iyi 
~- . 

uzak ole.ııı.k görülen ifadesi haki
kate ~ok yakındır. 

ıx 
llk Tür';{ lıildı.yecisi Ömer Sey • 

fettinle, Sa.bah<ıttin arasında ha
.iz bir benzerlik vardır: Tabiatın 
ihmali, ekseriya şa.hlslardan yal
nız sübjekfü olarak bahsedilmesi. 
İlk ihmal iki hikaye~i.cle de aynı 
derecede, ?..1.rinci hal ise Sabahat -
tinde. Ömer Seyfettin.den daha faz 
ladrr. 

Ömer Seyf ettinde az o.lf!a da yi
ne vnka kahr:unanlarmın görünen, 
harici vasıflan belirtilmiş, şahsın 

tasviri yaprlmı~tır. Sabahattinde 
ise her köylü birbirine ben7.er. O
na l.1zrm okın yalnız ruh tahlili, ay. 
r; kutbun ka:rşılıkh müca.delesi<lıir. 
Tabi.atın bir kaç hikayede serpiş
tirilmesine rağmen, mevzular mad
cie eksikliğinden yine kurtulama -
mıştır. 

Bu bakondan sanatkann tamam 
lanmnsx arz•ı edilirdi. Gerçek ma
nada realizm b:ıvat demek olan 
tabi.attan ayrtla.m~. 

x 
1940 senesinde Moskovada. baBil • 

ml§ olan (Türk hlldyelerl) isimli an_ 
tolojlsinde, "Nikulin)in SabahattJn 
Aliden ba.h!eden aşagıdakl Battrlarmı, 
aanatkA.rlarm bir yabancı gözUyle tah 
lili bakımından tekrarlamayı lUzumlu 
gördüm: 

''Sabahattin Ali mevzuları itibariy. 
le bizim okuyucumuza. ötekilercletı. da 
ha ya.kındır. Söylemek lA.znn k1 mu • 
harrlr içtimaı adaletsizliğe kaqı pro. 
tcstosunda, bAza.n memleket.ı.n eınaL 
leşmesi zarureUnln nevt §ilhama mtlıı 
hasır bir lnkAra varıyor. Orman sa -
kinlerinin pa.triyarkal esa.sla.rırun eön 
mekte olmaamd&n kederleniyor (bir 
Oıman hikAyeal) ,, (l) "Nikulln,,ln 
mevzu ve tezleri bakımmdan Sabahat 
tlnıe Rus hlkft.yeclleri arasında bir 
yakınlık bulunduğundan bahsed.l§i bir 
hakikattir; fakat onun hlkA.yeleri 
<CMrki) ve (Gogol) realizminin aade, 
keskJn ve biraz la b::ı.sltlerı olmasına 
rağmen, hJçbir zaMa.n onların tesi • 
rinde değildir. 

Yalnız (Köstence güzellik kraliçe. 
si) müııteana. Bu yakınlık ele aldık_ 
ları mevzuların iptida! srı.tıhlarınm 

birbirine benzemesınden doğmu.stur. 
Rua .sanatka.rlarmda, romantik ve re
alist görüşle mezcedilmiş hikAyelerin 
olduğu gibi a.kı~ma mukabil, diğerin. 
de mevzu çerçevelenmiştir. 

l<'lkrin sert ve milcadeloei olu§Ulle. 
karşılık Sabahattinde tez ilk pl4nda 
ve hissin evvelindedir.,, 

Onun hlkAyclerı evvel! fikre ve 
sonra düşünceden hi89e inki1A.p eder. 
(Kanal, (Bir firar), (Kazlar), (Sıcak 
su) vesair hikA.ycler gibi. Vakaların 
önceden hazırlanıp ,bir araya getlriL 
mekle beraber onların birbirine bağlı 
oldu~ yerleri gl:Srmek lmka.runzdır; 
yani vakalıı.r complex'tir. 

Çerç,,.wyı bırakmayan, dalma mev 
zuun faZlasmt birkaç ıtırça darbesiyle 
sağa sola ..ıe.gı.tan sanatkar kaideyi 
yıktığı zaman da.ha geniş çapta var. 
lık gösterôbillrdl; bunu yapamadı. 
Beşer bir kUidUr; onun bir parçasr, 

bl,. renk ipliği olan mllltyi belirtmek 
Sa~hattinm• gayesidir. Beşer!nin bir 
köşesini işleyen realia sanatkArdan 
daha uzun müddet bahsedilecekti . 

SON 
(1) Yeni Edebfyat, eayı 26: Zeki 

Jle§tımar 

Memlekette: 

Erbaa - Niksar mmtaka. 
sında tütün ıatıtları 

B. M. Meclisi top
landı 

Yeni mebuslar dün and 
içtiler 

Ankara, 1% (A.A) - BUytlk mlllet 
meclisi bugün Refet Canıtez'tn baş • 
kanlığmda topla.nmıştır. 

Celsenin açılmasını müteakib son 
yapılan intihapta mebus seçilen dok
tor HUseyin Hulki Cura (İzmlr), Ce_ 
vad Dursunoğlu (Kars), doktor Hay_ 
rullah Diker (Kastamonu), general 
Aşır AUı (Kütahya) ve Ahmet Kutsi 
Tecer (Seyhan)a. ait intihap mazba_ 
talan okunarak l<abul ecUlmiş ve yeni 
mebuslar birbirini takiben kürsüye 
gelerek and ;çm.lşlerdlr. 

Bundan aonra ruznameye geçile -
rek bazı dairelerin hesabı katilerine 
dair kanun lıl.yihalariyle 1938 malt 
yılı hesabt katıslne aid kanun ıa.. 

yihnsı okunarak ta.svib edilmiştir. 

~~~-o~~~~ 

Direkt Oryan 
Avrupa trenleri İ§le

meğe başlıyor 
Sofyadan dönen devlet demlr yoı. 

Iarı heyeti AAkaraya. gitmiştir. Bun. 
dan bl.fka Ank&radan Trakyaya gi
den demlryolları teaellüm heyeti huzu 
runda dlln Meriç ve Arda. Uz.erindeki 
köprülerin tecrübesi yapılmqıtır. Köp 
rüler, istenen oeraiti haiZ görUldük • 
ten eonr& teslim alınacak ve A vrupıı. 
tren müna.kal!tı ba§Iayaoaktır. Av. 
rupadan her gün şehrimize 6,1)0 de 
bir katar gelecektir. Bu katar, 20,50 
de Uzun.köprüde olacaktır. Eak1 kon
vansiyonel yerine i§leyeeek otan bu 
k&tarm ismi Direkt Oryan olacak ve 
(D. O.) remziyle gösterllooek:Ur. Bu 
tren ,ehrlmizden her gtın 21 de ha
reket edecektir. Mama.fi, bu t&rtfe 
mııvakk&ttır, değ1ftlrilmeat ihtimali 
vardır. 

Edirne, Iıa (V&kıt mııhablrtnden)
Edirne eınn.fyet mUdtlrll, umum! mu. 
fett.ı,lik ve vUA.yet1e temastan ı90!1ta 
yarın Ankara.da bUluna.cak olan ~. 
miryolu heyetimize iltihak etmek 11ze 
re yola çıkmıftır. 

Bura.da, Edlrn" • Uzunk~rQ ara • 
Blllda de'Vlet demlryolJarma devrecU • 
leeek olan ıstasyonlan teaellQm ebnek 
Ur.ere Ankaradan gelecek heyet bek. 
lenmektedir, Öğrendi#ime göre hat 
bu ayın yirtni beflnden evvel a.çWımı 
yacak ve bu mllddet zartmda devir 

ve tesllm muameleleriyle tecrtlbeler 
yapılıxuş olacaktır. 

Nüfus ka.ğıdı almak 
·mecburiyeti 

Ankara Valiliği Je bir 
tebliğ nqretti 

Yeni n1ahsul 
fiyatları 

Ticaret Vekaleti bir kısım 
maddelerin fiyatlarını 

teıbit etti 

IS- 8 - IHI 

Cirid ve Taranto'da askeri 
hedefleri bombaladılar ( B~tarr"'ı 1 incı sa,yfai!a) 

Çö~ilin lllela) 

Roma, 12 ( A.A.) - İtalyan 10 (A A ) B B C Londra, ç;, • • - • • : 

teb1iğinden: İngiltere ile Rusya arasında im-
Düşmanın Tarantoya yaptığı r.aıanan muahede 8 maddeden 

ha.ıva akını sırasında ölenlerin ibarettir. Dün a.k§a.m Londrad.1 
Ticaret vekAletı, yeni mahsul ff. saVI!<I yirmiden kırk bire yüksel- neşredilen Beyaz kitapta mua_ 

yatlarını tesbit etmiştir. Evvelce de miştir bedenin metni ile imza. merasi
yazdığımız gibi yeni mahsul tacir e- Dün j!;ece Tarantonıın bazı ma_ minde Eden ile Molotofun söyle 
liyle ve devlet hesabına mUsta~il- hallelerine atılan bombalar ha.sar dikleri sövlevler. Ingiltere Kıra.J.; 
den satın. alınacaktır. Bunun ıçln ve telefat vammıomrstır. Jorj SoVyet cünihuriyetleri it.-
tüccar toplama blrllklcn kurulmasın!\ Giricle aknt tihad' · · · Kal" · rı:ıt.. il jJ. 

!ng. . ı reısı ınm ve .....,rçı e 
karar verilrıı.lştir. Bu '-usustaki emir Kahire, 12 ( A.A.) - ılı~ Stalin arasında teati edilen me 
dUn aIAk&da.rlara bildirllml§tır. Tlte- ha.va kuvvetlerine mensup uçak- sajlar mevcuttur Çörçil mesa: 
car toplama birlikleri yakında faaıL lar Rommel'e hava voliyle tak ·1 d "b dan · B" ı :ı . · • . , . · ı n a, un sonra ıreş""ı:: 
yete geçecektir. Bırllkler, mUsta.hsll- viveler gönder,,.,.. Gırid de bır Amerika ~tere ve Rusya be 
den mal alacak, meşru kAr h&dlertnt bir Mihver hava alanını şiddet. ber .: .. , __ ,_, · ,a.etı· · 

ri f' ra yunJy~erı Cl.1..1! e. za. na.ve ederek Toprak mahsulle o 1- le bombalamıştır. Bu hava alanı, f b" · d" di 
ta kt Ri 

.,. er ınm ır . ., -vor. 
sine sa ca ır. a~ı zamanda .gen~ral . çı ın Stalin d~ cevabi mesa-jınd:ı 

Yeni maı:ısuıUn satış fiyaUarı şun- ,,.erı hatlarındakı bol~lerı bom_ "size en sa.ın.imt hislerimi ve 
tardır: balamak üzere hareket eden Al· mü~rek tam zaferimiz ha.klmı 

Susam, keten tohumu, ha.§h!l§ kilo. man uçaklarırıa üs va.:Zifesi de daki kat'i iman ve kanaatimi bil: 
su 48, ayçiçeği 27, nohut 21, bakla ""ÖrmE>ktedir. Bu hava alanı, İn_ diririm demektedir 
19, kum darı 14 kuruş. lhracat fiyat- <?iliz bomba uçakları tarafından " • 
ıarı olan bu rakamlarda fon hesabı rarşamha gecesi arkaı arkaya Ü · Bir Japon mebusunun kehaneti 

dahildir. cüncil defa olm~' üzere hücuma. Tokyo, ıs ( A.A.) _ Uçlil 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu kongıres i 

Dün çalışmalarını 
bitirdi 

Ankara, 12 (Valut mnha.blrlndeıı)
Çocuk Esil'geme kurumu umumı kon
gıresl bugün saat onda ikinci topla.ıL 
tısını yapml§tır. tdare ve bütçe enc\L 
menlerl raporları okunm\l!I ve bütçe 
encümeni raporu aynen kabUl edil. 
mıştir. 

İdare encümeninin raporunda g&
re k takrirler ve gerek kurum i§leri 
etrafmda ileri sürülen mu.tıtellf fikir_ 
ler Uzerinde hararetli mazakereleır 

cereyan et.mi§t1r. Rapordaki tekll:fler 
kurum esas ntzamna.mulne taaDOk 
eden maddeleri de Uıtiva ettiğinden 

umumi merke.z heyetinin esas nizam. 
namede istenen tadilleri kurumun ge 
nlşleyen faaliyet flahaslyıe lhtıyaçl&_ 

nnr karşılayacak şekilde bir proje 
halinde ha.zxrlamasma ve kongırenın 
bu işlert görU1.1mek üzere fevkalAdo 
olarak gelecek yıl mayıs içinde Anı. 

karada toplanmasına karar verilmiş. 
Ur. 

Umumi merltez heyeti üıılariyle 

yedek ft.zs.lar aeçildikten aorua kon. 
gıre çau;ıınasma aon vermiştir. 

Muhtaç köylüye yardan 

Ankara, U!I (Radyo gazetesl)
Mubtaç köylüye ziraat Aletleri alın_ 

maaı için millt korunma sermayesin
den ayrılan bir buçuk milyon lira ser 
maye iki milyon 750 bin liraya çıka. 
rılacaktrr. Buna dair koordinasyon 
kararı yakında neşrolunacaktır. 

'AkJenizJe bir ltalyan 
torpidosu bahrddı 

maruz kalmıştır oa.kt'dan bahseden mebus Taşya 

Y ıunanislar..a yiyecek 
sevki yatı 

Çuping, 12 (A.A.) - Dagerus 
Nihter gazetesi, se«dz İsveç şile.. 
binin Yuna.n.istana yeyecek naklet. 
mcllı: için k.irs.le.nc4ğnır yazmakta.
dır. 

Şiraori, kat'.i: netioonin 1943 de 
aılınaca.ğı mi.irtWeasnıda. bulun
muştur. Mebusa göre bu tarihte 
İngiltere yıkıla.ca.k, askert hare_ 
kat filen duracak. harp tama
men ideolojik bir mahiyet alacak 
ve eski dünyanın son muka.vemr. 
ti yalnız .Amerika Birleşik dev
letlerinde mevzileşmiş kalaca;k_ 

B k·ı· d"'nkü* t tkikl • tır aşve 1 ın ~ e erı Seyahat çoJi gizli tutulmuştu 
Ankara, 12 (V&kıt muhablrlnden)

BıışvekllimiZ Dokt.or Refik Sa.ydam 
dün sabalı Dahiliye, Ml111 M11dataa 
ve Flıhhat VekAletlerine giderek bu 
Vekilliklere alt iJler uzertııdo me§CU} 
oımı~lardır. 

Şark cepbeslnde 
(Baştarafı 1 inci sayfa'iltı) 

mak ve bura.dan serbest Dılacak 
kuvvetlerini başka. tarafta. kul
lanmak istiyeoeklerdir. .Amıan
laır, lbu hafta Sivastopolun suku. 
tımµ bekliyorlar. Fakat tara!BIZ 
mahf'ıller, Sivastopolun bfr müd
det daha da.yanacağı fikrinde 
bulunuyorlar. ...,, ..::& 

Vşiye göre... 5 

Vi-Ji, 12 ( A.A.J - Sivasfupolu 
QeViren otuz kilomet:relJk yaırmı 
tla.ire içinde mal?RJJe '\le insan 
6.zamt şekilde yığılmış bulunmak. 
tadır. Bu derece da.r bir yerde 
bu kadar malzeme şimdiye ka
dar görUlmüş şey değildir. 

Ruslann kaymlan ç.ok ağırdır. 
Şehrin 8imdi bir deniz yolu kal_ 
mıştır. Bura.daı hava hakimiyeti 
Alınan UGaklarmm elindedir. 

HarkOf cep~inde 
Mosko~·a, 12 (A. A.) - United 

P~: 

Londra, 1! (A.A.) - :Moloto. 
fun bundan üç ha.ftn evvel muaz
zam bir Rus uçağı Uıe f ngil tereye 
gelmesi ve orada &tumıea: bu har. 
bfn en b1 mkla.nmış mrla:rmdıuı 

l:ılrl olmu!Jf;ur. ÇQrçil, Başveklliıı 
yazlık evled olan Çebm'i Rus 
heyetine taJıslıt etmiştir. 

Molotx>f bir kaç ld§i müsteaııa ol. 
ma.k ü:rıeıre dUaşada hiç Jrimeeniu 
ıhaberi olma.&n İnglllterede a.ıtı 
gün laıJırmş ve kn.l tarafJndaıı ka
bul eclilm!iıjtir. 

Molot.ofun İııgil~e bahmuşu 
çok gizli tutlanuştuır. Vıteb2lde is
mi ~ sö~enmıecıiş, kesıdJsLnden 
bahsedilmclc icap ıe1ıtiğl vakit hU. 
viyetiıııi g:lzlemeGc lçiıı }'8lıııs "zi
Y9.l'l"tçio veyahut .._Tdan gelen 
Şmit,. denilmişt!Lr. 

Buna rağmen Molotof !baPk ta.ra
fından bit- Q<lik dei'a.IV görUimUş, 
filit kfm olduğu bilinememiştir. 

İngJlbııreye geM'liği ve Birleşik 
Ame~ gitUkten 11011nı telkrar 
Rusya}'&. d&ımek ~bindiği 1Çllk 
dört lbotörlO, mUretu-batı tama -
m11e Rus olıan stratosfer alt:J eer .. 
\'ie.lne mensup ~ bQyUk bir Ruıı 
u~ğrdır. 

Genç bir lngiliz alimi aza 
netice.inde öldü 

Lotidra, '.tt ( A .. ~fJ - Televiz_ Ankara, 12 (Vakıı muhabılrinden)
Ankara valiliği bir tebUA' nE!§ret.mi§. 
tir, Bu tebllğe göre nlifus kAğıdI ol.. 
nuyanlar iki ay tçtnode bunu tedarik 
etmek mecbur.yelindP.ctirler. İki ay 
sonra umumi kontrol yapılacak ve nü 
fus kağıtları olmıyanlar hakkında 

takibata. girişilecektir. Bundan başka 
yine her yurddaş nU!us kAğırima as.. 
kerlik durumunu kaydettirmek mec. 
buriyetindedir. NU!us kAğıdl olmayan 
lar Vilayetten muvakkatan alabile • 
cekleri vesikaları askerlik şubelerine 
göstererek muamelelerini bu k!ğrt.la_ 
ra yaptıracaklardır. 

Rmna, 12 ( A.A.) - İtalyan 
tebliğinden: 

HnrkQf cephesindeki Y.enl Al• 
man taarruzu m11ıazzam bir gedtil. 
de gelişmektedir. Bu t.aarruu mil 
yonlarca asker ve yilzleree uçak 
iş.fi.mk etmektedir. 

Akdenİ2Jde düşman tarafmdan 
torpillenen bir torpito muhribi
miz kaybolıı:nuş ve batmıştır. Or. 
ta Tarantoda başka bir birlik 
akıntıya kapılan bir mayna çar
na.rak batmış bulunmaktadır. 
Tayfaların büyük kısmı kurta_ 
nlmış ve ölenlerin ailelerine ha· 
ber veriJmiştir. 

Ankara dan 
Adana ya 

Sovyetl~rin mukavemeti altı 

gündenberi dewm etmektedir. Mü 
dafa.a h:ıtla.rr hi~blr yerde ysrııı • 
ınıınuştrr Ruslar mevzilerini sllkı 
bir suretti! tutuyorlar. 

100.000 den fazla Alman 8.8ke• 
rl pek dar bir cephe üzerinde dö. 
viıçi\yor:ar. 

Alman za~·.iah 

Her halde ik1 ay içinde bu l§ler bi
tecek ve her vatan<la.ş sorulduğ"unda 
aakerlik vazıyetlniıı ne olduğunu le.. 
bat edebilecek vuiyete gel&cekt.11'. (BQ,/Jtarafı 1 inci sayfada) 

mübğr 24 kı1ometre olduğu için 
burada da kijyfülerin toprak Dlah· 
sulleıf ofisine maHannı götürüp 
teslim etmelerinde aynı dere<:ede 
zorluk vardır. İif,e burayarda bir 
ilOk köyler nakliye zorluğunu dö-

Moskova. 12 <A.t-..) - R•ts 
cephesinde ilkbahar ve yaz ha.re
katının ikinci safhası Almanla_ 
nn Harkof böl .,.~indo taarn1-
ziyle başlamıştır. Mareşal Fon 
Bock, taarruz icabettiği için ta. 
a.mıza geçmiştir Çünkü son Rus 
taarruzu, Timoeenkoya. mühim 
mevziler işgal etmesi imkin...,..,ı 
vemı.işti. 

yon mUtahassısı Sesil Osvald 
Brovn;bir lkazaı neticesinde öl
müştür, Brovn, ~a.ll'Şlllakta oldu 
~ elektrik sanavii müesseseleri 
tarafından hiihı"lmetin e,...,>ine ve
rilmişti. Bu al.imin ne suretle b;~ 
kazaya kurban ~derele ölmilş ol_ 
duifona dair tafs;1.6t m~rnt de
"ildir Ya lnrn T-... ..,mmnin lnrriltc 
"P icin nek mü'hr.,, olan gizli bi; 
ta:knn ın·ıı~nom.,1QrJa J'l"lf'tYl11} ol
duğu biHnıoo'kted!- Brovn'un ö 
lilryıij t<>levi ~,,... • iı:rtikbali İci; 
rıok a:r.r b;,. lr~vrn tf>1~,.,,~ edil
reekt~ir. 37 V'ltmtıda ~"C'nc bir 
mfıhendis olan Brovn en blhi.ik 
,.P.levi'!'Von rrrırt""~~1.,...,..,,~ı:ın 
hirivdi,. R'"'""rr.~;..,;., 'P B C ra.d.. 
vosu ;rerici t~:cı?erirun :vaml:m:ı-
.... TTta 'fP"''l"'M'~ r '-~ .... -+-,".,. 

Teıekkin 

Son hiıkA.ve om "1t&teınoe gü.. 
:eDilt kra.Uge3f,, lli Sobe!b.attin A. 
Jlnin lıı ıdan l:ıaşka bir imza 
Pe, '*' mecmuada okusaydık, bu 
'8zr Sa~ ~ec.ek
ıa:. Ne tebilr., De lredıe, ile p&i
k>lojl - ~ biT'.i. hmk!yedııin eeas 
• ftmfJannr ~tadn-. u -
~ ttıbaaiııe "Gorki.. ta.kil.idi 
bir menu içine sık:ışmsııı, muvaffak 
............ ftbla.r serisidir. 

Erbaa, (Vakit buhabirinden) -
Niksar mnıtakasmda tiltiln satış
ları normal seyreinde devam edi
yor. Deranbar bu ay nihayetinde 
.sona ereceğ:lnd'!~ müstahsillerın 
borsaya tıııhacümü arl:ıımştır. Sa
b§la.r Hk dev.relerindeki harareti
n! kaybetmiş olmalkla beraher fe
na değildi". 

Eskisini ara\an yeni 
yo1! 

§Üllel'ek ~ sene beyannaıne
"Okuyucularımıızda.n o. Nuri. Ul.ken lerlnde "-.tacak malımız yok.,, 

imza.siyle aldlğanı.z mektupta denilL derneği ferdh etmişlerdir. 

Almanlar, son muharebelerde 
ikisi tank tümeni olmak üzere 10 
tümen zayiat vermişlerdi. Si
vastop0lda Ruslar, Almanların 
ezici tazyiki altında dayanıyor_ 
!ar. 

Zft.mn BalAhaddbı EzWdn TetatI 
mOnaeebeU7Je gerek t&ıd)'ede buluna. 
rak, cveıc.e cenaze ıneraslmiDe l§tl.. 
rak ederek derin acmuz:ı: payl&§mak 
lnttunu göeteren seva.ta ayrı ayrı te
§Elkkllre fmk!.ıı bula.madıtnmzdan bu 
hususta muhterem gazeten1z!n tavaa.. 
autta bulunmamu rica ederiz. 

Qmvtıa'naı tahlili güzeldir anı. 
ıma. Sebma.ttinıe ait mi? 
Doğnaı ken<liınize bu suali sor

ıınıaıJdan ~- Şimdiye ka
der <*uduğuınuz hikayelerinde 
cima.yan, daJıa 2'iyade olandan ay
n bir psjk.olojinin e98.'3t V'al"dır. Mu 
~ bu :yazıdaki noksan 
hğr bu ilk de.nem.e:den olsa gerek .. 

Bu hliıkaycınin hayreti, ek5kliği 
9nime kaybolduktan biraz son. 
ra ae - 1 - 939 tarihinde başlayıp 
iki gün süren "Aynın" isimli yeni 
bk .hikJlyesl.ni "Taaı,, gazetesinde 
olnl)dbjıdjı~ 

OliıPm ibiır bılıemirı. meyvam olan 
1"' ~ te8'iır ve ta.hlil be.kı:mm
dm lremeJe ermiş buiıunduğu g~bi 
wlla ıi.tıiba.ziıle eektierinden daJ:ı.a 
b trU • Re&liz:rnin esası diyebilc
ceğ.imk mevzu, çeırçeve endişesin
de. -*, dağılm~ ve eıaas gayc-

e ~-~ bir istasyo -

Alrcılar; başta :iııhlse.l"lar ohnak 
üzere Türk tüıt.ün, tütün nıa.b.sul, 
Ostro Türk !;drtketlerile Şevki Ön
der, Halis Hdkimoğlu, Alişan D.i.k
t.ıış ve Ha.k!la fimıalarrd1r. 

F;rbaa - Niksar tutünlerinm 
üçte ikisi 98.trlmr~ ve Tokatta de. 
rnn~r eldeki mahsulün mtrlnıasi-
1~ vaktinden evvel bitmiştir. 
Taşovanın he'r yerinde Ui.tUıı 

dikimlerme müstahsil hru-a.retle 
cievam ediyor. Tütün dikimine ay. 
nlmış ve itina ıle hıız.lTlanmış tar
ls1arı.n hızla d·iltimine baş.lalllllI§I. 
tır. Son günlerde yağan kuvvetli 
yağmurlarda. da bütiln hububata 
ve bilhns.;.1 kır mrsırlarma çok ya 
ramrştrr. 

1nh sari~· ıdan:si raportörü İh-
1!8n .A rlf Şehrimize gelerek tetkik 

yor kl:., Aksaray, Niğde, Bor tanı.flanıı_ 

Almanların, Harkotta yeni baş_ 
ladıkları taam.ızda ne kadar as_ 
ker ve tank kulandıkan maOrn 
delğilse de cenubi Demeçte 30 pi. 
vade ve 6 tümeni bulunmaıkta.. 

"Aksa.rayda. Genç tUrk caddeai. da göze çarp.il bq vaziyet.in Ana. 
iki ay evvel §08e haline getirildi • Bu dolunun blr çok yerlerinde bulun
yol dllrettlldikUn sonra bllttın vesait ması ihtimal dışında değildir. Bu. 
M.kliye buradan geçmeye başladı, kL. Da karşı a1maeak tedbirde iki fe· 
~a bir zamanda taşlan söküp, ü.Zer1n- kil hatıra. gelir: 1 - Toprak mah
cre kalın btr toz taba.kam meydana sulleri oflsfnin ahnı mrekezlerini 
geldi. Derinkuyu ve Sultanha.n gibi fazla Votkof cephesinde 

Vesaiti nakliyenin geçtiği. zaman • mahsul yetiştiren köylere kadar Sto1dıolm, 12 (A.A.) - Havas 

tır. 

ıarda. cadd&ien kn.lka.n kesit toz bu _ genieletmek. 2 - Bu gibi köyler- ı.jıuısımın hllffl.lSf muıhablri bildiri
lutları evlerimizin içine indiğinden den mal almak itinde C\.'\.'elce '7.a. yor: 
pencereleri açmamıza. im.kAn yok. hire ticareti yapmııı olan kbnsele- Sovyet ka.ynaıkJarmdan gelen 

cadde yapılma.dan önce fazla vesa_ ri mut.avassıt olarak kullanmak ~e haberlere göre, Ruslar Volkof cep
lti nakliye geçmediği için bem gUrUI. bonla.nn tavassutJa.nna karşı ken- hednde müteaddit yerleri ve bil-
tü oımayor, hem de tozdan .şfk1yeti- dileriııe lıir kar payı ayırmak. haes:l Leningro.dm. 90 kilom.et.re 
ttı.iz yalnız rtl?g!rlı zamanlara mUn. ASIM US cenup doğusunda R~binsk'e giden 
he.sır kalıyordu. !=============::::::./ demiryolu ü7ierin<k.-ki Ostrov'Ja şu 

jki ki)•.ı; za~·•-ı-1-rdir: Ra.i ve Al!kadarlarm eskisini aratan bu 

1 
"... t-""~ 

yeni yolu bir kere olsun yakından gör Ne dememeli ? 1 Mjaıkslk:i:ııo. 
Bundaın bışka Kalin.bı kesimin-

melerini rjca ederiz.,, ·-------------' de Rus!af' bir ~eilıre girdiklerini 
Radyoda (evin ııaatı) eiplkerl me- bildiriyorlar. Bu ~hlrde şimdi so. 

sindeki tetkkiılerini tamamlamak sel! ter dökmekte kullandığımıs (bu. kak ~a'VllfJlan oluyor. Bu ş~hriıı 
üzere Ni.k.cıa.r yoluyla Tokata glt-' ram buram)ı (o) ile okuyor. Rjefın 20 kilometre kadar doğu-
ıniştir. Buram buram demeli, boram bo_ Eundruk.i Subwf ~ehrt olması muh- 1 

• ram dememeli. te~klir 

Ze9aeal Suad 

••• 
lıltıptel& oldufum haatalıktan mu. 

vattakiyetu s.nıellyaUyll\ hayatımı 
kurtaran kıymetıl protesörUmUz 
Kl.zım İsmail Gürkan'& 't'e Gureba 
hastahanel'llnln asistan ve heln§lrele. 
rine açık teşekkUTlerlml gaateniz 
delA.leUyle anıeüerlm. 

Emeldi~ 
Hilmi Kurtlıay 

Telh ~ olmaz leb..t yı\r, 

ey Atık, 
Çok hevee eyleme ol ,erbet4\ ktm 

i«uladur; 
on.ı pür hOnoma yatdmna belA 

peykAnm, 
Hazer et, ıti§eye ~ mrer eyler, 

4ollldar. 
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Sanat ve liAic 

n estetiği 
Ötüm iki cins adam için güzeldir. Bu adamlardan biri 
dünyayı kendi nefsi için halk edilmiş f arzeden ve ni. 
metlerinden mahrum kaldığı zaman hayatı tqnımağa 
değmez bir yük sayan kimsedir. Ötekilere göre ise in
san hayatı büyük idooller için feda edilebilecek bir 
kudrettir. Kendini bir ideale veren insan onun uğrunda 

ölümü de tabii bulur. 

Yazan: SADRI ERTEM 
Ülilm iki cins adam için güzel· 

<lir. Bu adamlardan blıi dünyayı 
kPndl nef:.i için haikcdllmi'i farL<'· 
dco, kendini bir cihan telakki edip 
nimetlerinden mahru.n 'kaldığı :z:a. 
man harap o!an, mahvolan, idea
lini tU.keteu insand•r, 

Uıı adam nere,ye baksa kendini 
giirıir, ~i>'kte, ayda, gijne~te dcnlz· 
d"··· Selgide, saadette, mevkide, 
M!ooynl ha.yatta. hep l>endisinin bi. 
ıincj me\kil işgal etmesini bekler. 

Oihn.nla. mul•ayese ettiği kendi 
l.a~-atr, n.nca.k bir cihanı dolılnra.n 
ı;cylere sahip olarak a.ncıı.k a.yar 
edebilir. llüyle bir adamın yü
l:Ünün hatlarında ıztırap, felaket, 
acı ~yler knnıTdanır. Dmlakları 
niunütenahiyi hazmetmek istiyen 
bir mJc1enin uçlandrr. Çok defa. 
<ıulsr Sı.ötü hlsler, l'l<fo edilmemi~ 
arzuların ıırkıı. mdan kırnılilamr. 

1\encl!r>I cihanla. mukayese eden 
adam 1 endini hbsetmckte bir ka
rınca.dan da.ha küçiilitür. Dalırı. \h-. 
kektir. Çünlıü \Ücudunflaki l;üı:ük 
bir sızı ona :tr'lın bir ~ösesincle 
bir heyelan, bir ya.narılaj; -indifaı 
ı:ibi heıybetli görüniir. 

Kiiçülc rlcrt.Ier hayata ı:-ekilmez 
~ıir h;kence manzara...,ını \'erirler. 

Titı rubun hayatını ze' kten '"e 
r-\dı"'~den avmna.<>a bile ~özlerinin 
IY.:tıeldaind; harilmliidc bir parıl
tı onun talihini cfo.lına a;rnkları üs
tiııı" liışen gölgesine ~öyle ıuıla. 
lır: 

yen, tarif edilmeyen ve kimse ta.. 
rafmdan h~kmda haber verilme
yen bu· aıeme gcçmelctedir. 

l\listik bu dünyanın ıztırabı ye. 
rine mane\i i.>ir alemin siıkfinunu 
tercih eder. ~lücadeleden malınım 
bırakılmıştır. Esasen mücıadelesi
nfn de manasızlığmı idriik etmiş·· 
tir. Öliim onun için ebedi bir sü
klin ve üm.lt dünyasıdır. Ölüm on'Q. 
tıhre'\i fılem.in saadetini, nimetleri-
ni veııecektir ' 

"Cennet" ;ükfın kinde, insana 
ıztrrap !;'elctirmeclen nimetlerin da
ğıldığı bir ideal ülkedir. Ölümü 
güzel gören insan bunların tam 
ZTddı da ola.bilir, netekim, bu dün
ya üzerinde mücadeleyi o kadar 
c:o'k !'enın insanl~ı.r Yardır ki, bun
lıtr hayatın süJruna. erdiji-1 anda. 
bile miicıuleleye devam etnıe'k iıo
terler. 
Hayatın mutat intibası onlara. 

bir son olamaz. Onlara göre Jıayat. 
clünya.nın sıklet merkcLi değildir. 
İn!';an hayatı bül·ük idealler ic:iıı 
feda edilecek bir kudrettir. Ken. 
dini bir fikre, bir davaya, bir icl~
ale \:eren inı>:ı.n onun llğrunda ıztı
rabı, oJiimü tabii bulur. 

Mansur, darağacına. ~Ulcrek çık. 
ruıı,tır. Sokrat kendisine teklif edi- 1 
kn ka~ayı 'kabul etmemiştir. :cir 
ela.va u'rruruı. ölenlerin suyı!lmı ı..'\.· 
yacak nıkun pek azdır. 

VAKiT 

l~EHiR HABERLER1 
Karne hırsızı kDçDk 

bir kız yakalandı 
Beşiktaşta, Att.ariye cad~inde 

bakkallık yapan Ziyanın son gUD.ler
de tezg9.luıım Uzerinde buıuna.n ek
mek karneleri çalmmafa be.)ila.mI§tlr. 
Bakkalın zabıtaya müracaatı Uze_ 

ti.ne tertibat alınmış ve 13 y&§nı.da 

Mualla. adında bir kızm. dUkkA.na geL 
eliği, bakkalın meşguliyetinden istifa_ 

Azılı bir yankesici 
yakalandı ., 

Ahmet e.dmda b1r1.e1, dlln nba.b. 
Kadıköy vapurlarından biriBinde, ka. 
labalıktan istifade Ue bir &.damın cUz 
danını çalmış, ka.çmağa ba§lamı;,tn-. 

Aneak cüzdanı çalmıı.nın 1§1 farkeL 
meSi ile beraber kalabalık :tıir halk 
da. peşine dUşmü.J, Ahmedi yakala. _ 
mışlardil'. 

Yankesici KöprU.altı karakoluna ge 
tiril!rken, birdenbire bıçağını çekerek 
yenialın kaçma~a davranmı§, fakat 
ayağı kayarak yere d~mtl§tUr. Böy 
lece elindeki bıçak kanuna. saplan • 
mış ve baygın bir halde Cerrah.paşa 
hastahanesine kaldrrılmıştır. 

Sahte muhabbet 
dellalları türedi 

Beyoğlunda Yeşil Çam sokağında 

ı~ uuı.ıarada oturan Teodor " .. ıda 
blrlei, dün gece saat ikl sıralarında. 
Beyoğlunda dolaı,rrken Şeref ve Da.. 
vut adında ikl kişi ile tam~ış, bun
lar kendisine güzel bir kadın bulmak 

de ile ter.gA.htan bir avuç karne aşrr
dığx, bunları da yere eğilerek ayak 
kabmma koyduğu görülmUştur. 

llıluallA derhal yakalanmış, ayak 
kabısı aranmca topuğunun 1Çinde tam 
68 adet ekmek karnesi bulunmuştur. 
KüçUk kame Jırrsızı adliyeye teslim 
olunmuttur. 

iaşe müdürlüğüne alr 
nan yeni memurlar 

Dün öğleden evvel bölge iaşe mu_ 
dUrlüğUnde vali ve belediye reisi dok_ 
tor LO.tfl Kırdann rıclsliğlnde bir top 
lantı yapılmı,ştlr. Toplantıda şimdiye 

kadar mU.aabako. imtiha.nıarma giren 
gençlere alt evrak tetkik edilmiş ve 
38 gencin inhası yapılmıştır. Bunla.. 
rın hepsi yUksek tahsil mezunudur. 
ve içlerinde bir Bayan hAklm de var
dır. Aynca, bölge i~ mUdürlilgi.lne 
yeniden 7 daktilo alınmıştır. 

Diğer taraftan l&§e mUdUrlUğünde 
valimtze tahsis edilen dalre dün ha_ 
zırlanmıştır. Doktor LO.tfi Kırdar her 
gün bu dairede birkaç saat meşgul 

olarak iaşe işlerini yakından takip 
edecektir. 

Altın fiyatı 
DUn hlr altınm fiyatı 33 lira idi. 

KARAR lfOLA.SASI 

bkUfindc bulunmuşlardır. t~~küdıır c. mUddeiumumillğin. 
Teodor kabul etmiş ve Şeref ile Da den: 

vut kendisini karanltk bir sokağa Tayin edi en fiyııttan fazlaya 
götürmüşler, burada g·ıtıağma eıırıla_ f rakı satm<tk suretile milli korun
rak ccb!.ıdeki 1286 lirasıru ça1ml§lar_ 'Xla kanununa muhalif harekette 

dır. ı bulunduğu idcliasiyle maznun Bey. 
Suçlunun karakola müracaatı 1ize- koz kazasma. lbağlt Kılıçlı köyünde 

rine soyguncular yakalanarak adliye-
1 

oturur ve IIl.3halli me:>.kfirda bak
ye teslim olunmuşlardır. ka.l R.aıjtt oğlu 332 D .• u 1dr>..:ı Çe

.. _ Hayat nedir ki; madem ki 
her neseyi bir e',em takiıı ediyor 
<:temsiz bir hayd clenısi:r. bir ne
ı.;c ı~sa\'nıru miin;kün deöF;:'dir, Ni. 
Çİn ya.şamalı? Ni~in, bu hayat bu 
kadar yükü çekmeğe, bu kadar fe
nalıga t.alı.ıınmüJ.c;? tleğcr mi? 

Kalıramnnla.r, ldoo.listler her za. 
mau kendilerinin ikinci bir dünya
da Y~"-!lyare!darma inan<lıklan için 
değil Jıafrzalarcla ynt-ıyac:ıkları 
ünıiıUyle değil s:l<lecc bir da\ayı 
ltn~armış olm!l.nın heyecaniyle lıa- r:ımanJa.rm ölümii ldealize eden 
yatlarını Iıiı:e sayarlar. Ölüm on. ıeı--tetikleri kuvvetlerini alil', 
far İçin gUzel p;örünür. Bu @zeUih &zı insanlar meza.rla.nnm taşı 
bir .t{11yo değil, bir vnsıt.aclır. l'.l\i 1 üstllncle bile ha.yatı &e\Tiıeğe doya
ro«leleyi luzlandırmak i~in bir mazlarken, bazı insanlar da. da.
merlı edi • ha yaşarken ölümü kucaliliunıi' o. 

t.iı:ıilmyanm Üsıküdaır asliye ikinci 
ceza mhakemesince jcm k1lmaı1 

dunı§lilaSX sonunda beıı lirıı. ağxr 
para cıezasiyle mah'kfım.iyetine ve 
yedt giL"'l d iiı~tkanmın kapatrlmasına 
ve bu müddet ticaretten men';ne 
karar ver.ilmiş ve bu kamr kati-

Kendinde ;!.Öklerden arza sukut 
etnıls bir 1 labm son azametini 
hiı;.scden. fakat hu rliinyayı lıcmU 
•uhu i<;in dııp(larııcık bir ayak'kabı, 
bir elbise •r)bj bnlan inAAn ölümü 
ldealize etler. i'Hünı onun i<;in gtt_ 
:teldir, Eledi sükümlur. Ölümün 
ı:1,.1er!ıı<b ebt>ıli bir gill bahı:esin· 
<le !Olikü.n:ı. dalacakt.ır. Jztıraıı de 
••en hayatı, <likenlerin batı~ınr duy 
tııaya<'aktır • 

Rir da.ha altında hıı~relerin kı
nıılılan<lığt, fa<'ialann !ooahnelescli
ği, bedbahtlıklann ııc~ilden nesle 
ltıtiJml ettiği güneş g-örtilmi;receJc, 
/.:Özler bir daha ıztırap levhaları. 
ı a talulmayacak, Sii.'J<imu, ebedi sü
l>fınnn ya..<ıhğım ne tahnyyiil .ede· 
Cek ne de ümit duyft<'nk1fl'. 
Hayatı bö~ le gören, bil;rle idrak 

l'flen adam için ölilm bir sükiın, 
l ır se\'gilinln dizidir. 

( ~lümün dizlerine yaslanan filo. 
ll)f Ilf~yne 2220 yıl e"-n"I bir in
i ihar sistemi vücude getirmişti. 
llu sistemin fc, ka clP.liği yöktur. 

Ru kendini hiç bir ideale ,-,f:rme
$'eo a\·are in~nı tooMllbolü<lür, O· 

leşm.iştir, (40183) 

'iU}llarmm harcı cleğildir. Çünkii 

Bir <la\'ll. için ölmek )alnız f<i. , lorak yanlan fftnı !\Ürlllclerlcr. 
laplan ve te·.'~iHih olan din men. 

kitııpları \"e teşldliitı olan dinler Romanyanın Tanınmış San'atkarı Piyanist Madam 
bir ı:ok defnlaı· ikfnci blı• diinya. 
dan bıı.tısettfülcri halde onun bü
tün mensuptan idealist olmak ya..,. 
fmı haiz değildirler. Çiinkii tari. 
hin lıer dcvrin<lc "gaziler, şelıil
ler,, kitaplı ,.e te<jkiJat h dinlerin 
müminlerinden dalma azdır. 

Kendini bir misyon için clünyaya. 
g-elmis far1,C<]en. ken<lini sosynl 
tıey.<?cJın içinde kaybetmf'!~'i güzel 
bulan lnsn.n idealizmin harikullide 
nürnunelerini Y'lnltfl'. Kahramanla. 
rın lıl'psi lritJ.bi dinlerin, te~';dlütı 
\'e k:vlroı-ıu iç;mle yer almış insan
lar <11?ğil<lir. H~yatta bıı cin!'. in· 
sanlar bulundu~na. ~öre bunların 
hayatlıırr.m aydınlatan, güzell'C'!-7· ı 
tirf!n estetik t.:ı.. ... a\i\iurları ela var
dır. nuradnn korJ<akların, sükün a. 
rayanlann. beclbahtlarm, ve kah. 

SYLViA ŞERBESCU 
16 Haziran Salı günü ak§amı saat 21 de 

SARAY sinemasında 

TORKiYE KIZILAY CEMiYETi 
menfaatine 

BiR KONSER VERECEKTiR 
Program: BacJı • LlfJzt ve diğer büyük !)Öhretlerin eeerleriodcn mü_ 

rekkeptlr. Bllf'Uer SARAY Sineması Gi<.ıelerinde h&hlmakt.adır. _ 

-a-

(~.@i!fii~flFÇSJ 
SalAbaddia la s 
Gazeteıde resmini görünce, yeni 

bir c:seıi basılacak sanmıştım. 
Belki de bu, bnlondui;'11 devlet; ka. 
tında bir yükselişin. müjdesi idi. 

En•t ilk a.klnn3. gelenler Jıep.. 
bmllar oldu. Çünkü da.ha diirt gün 
öner, bir sn.balı işime giderken, 
onu Türbede görmüş, karşıdan 
setamla.mışton. Ben, tramvaylla, o 
raya kaldtrnnmda idi. SUinmez 
bir hayretre laı.Dak ~ lan, ka.lm 
gözlük camları arkasında parla.. 
yan •lost gözleri, keskin hareket
leri, hızlı yürüyüşüyle, Salalı, o 
kadar hayat dolıı idi, ki başka bir 
~Y diişiinemezdim. 

l\leğer yanılrnı.~ feci ı;eltitde 
yanılnuşrm.. Ga.zet.edeki resim siyah 
çerç.e,·.e ta.şun:ımakla beraber, b1r 
felaket haberi imiş. Uç gün, dipdi
ri, sapasağlam Salahı öldümıeğe 
y.etmi;;;, 

.:\dnın, gerçi i.iç günde değil il~ 

~auiyede de öleLilir. Ecel, bize ya. 
kaml7.dan ya'h&Ddır. Başlamış ve 
henüz bJtmemiş bir gülümseme 
içinde dünyadan ahirete göçob.lli
riz. Ama, yıldmm ~lin, mrakası 
zatürrie de~ildir. 

Şimdi, gözümiin önünde ilk ta.. 
nıdığnn Sal8.haddin Snis canlanı
:ror. 

:UCşikta.şta İıtkele Ga7.inosu yeni 
yapılmıştı. Ilnlkoonnda ak.ızıımları 
birleı:;ir hoıt \"akitler g«lrinlik. 

O zamanlar, Salih "Zola,, ya 
ı.unsılu ~·apışmı~tı. ''Rugon • Mu... 
k"r,, tan okuyor ,.e: 

- Val'83 Zola, yd'ösa Zola ! 
Diyordu. Çok geçmeden ondıı 

bu ba.ğldığın izleri de ~örülmeğe 
ba§ladı. "Ciogp..ııeler,, hil;;i\ye:!Jni 
yazdr. "Zaniyeler,, deki keskin, 
pl'rvasız ta.'Jvirlero girişt1. Tara.sa. 
da bunları bize, al~ak sesle okur 
\ "tt ııra.cfa srmda etrafına kuskuln 
g-iizlerle bakardı. 

Dikkat ederdim. Salfıh, tablola
rı, ne bir~ soğukkanlılığr, ne 
de ihtiraslı bil' ~öhret dü~künlüğii 
ile çiziyordu. O, bunları iğrene iğ. 
reno yuzmşh. Yine tiksinerek o. 
kurdu. 

Hayat, ona, genç yaşında bütün 
nğırhğiyle ~ı.-rn. Kazanmak zo· 
nmda. kaldı. Kibirsiz \'e tenezzül. 
ı-üz önüne çıkan iŞe kendini v.ercU. 
Y orgun]uktan serilip .ka.lmsdrğı 
zamanlarda. da kalemine sarıldı. 
Ne kimseye sığındı, ne şundan 

bnndan piston isi.emeğe katlandı. 

1'·e hakledir? Sıkmtısı var ~ 
Acı ~ekiyor mu? Banu, en ,...._ 
lannn. JwJ:ır, hiç Jdmse bllmeıll. 
~e ıza.ripttr, ki yaşadığı miiddeıL · 
c:e böyle obn Salah, ölümilne ele 
hiı: birimlrl hazırJamadı. Yapr. 
Jcen, kendini kimseye a.emdı:rma
mı-:;, fedakarlık fırsatmı veıme
mi5ti. Ölürken ee etr.ı.fmda endi
~eli bir ha\'a, t~hlikell bir intizar 
dtwrcsi bıra'kı:ıuıclı. ''Vlnyi,, uin 
kurdu ~hl, temiz ve vakarlı gö-z. 
ferini yunıdn gitti. 

Hakkı Süha Gezgin 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret Un1um 
Müdürlüğünden : 

Tilrklyede yangın, nakllyat, hayat ve kazn sigorta i~lerilc meşgul oı_ 

mak Uzere kanuni hUkUmier dalresinde tescıı edilerek bugün fnaliyeL ha. 
lin~e bulunan Doğan Sigorta Anonim Şirketi bu kere mUraca. 
ıı.t.ıa Galata ıı.centeliğ'lne şirket nanınıa yan.gm, nakliyat. hn_ 
~at ve kaza sigorta işleriyle meşgul olmak ve bu işlerden 

do[!"ııcak davrılardıı biltun mahkemelerde mllddei, mUdclaleyh. ve üçüncü 
.:ahıs sıfatlarilc hazrr bıılı;nmıık üzere Petek Tilrk Limited Şirketini tayir 
eylediğini bildirmiştir. Keyfiyet Sigorta şirketlerinin tefUs ve milrakabes 
bakkındııki 25 Haziran 1927 tarihli kanunun bUkilmlcrlne muvafık göruı . 

muş olmakJ.a i!An olunur. 

Salahaddin Enisi dün toprağa verdik 
Diln ölUmilnU teessürle haber ver. 

rlğimiz arkadaşımız Sala.Jıaddin Eni_ 
sin cenazesi dün kendisini sevenlerin 
gözya§lan arı:ı.smda kaldırılmıştır. 

Sala.haddinin tabutu saat 11,30 dıı. 

Son Poota reflldmizin yanındakl evin. 
den a.lmmış ve son giln!erine kadar 
çalıştığı Soıı .Postanın önünde bir da. 
klka tevakkuf edilu:.lştir. Bundan 
sonra. tabut kendisini sevenlerin ve 
arlcadaş1armın el!ert UstU.nde Cağa • 
ıog-ıundan BabıAllye geçlrllmiştir. Ar. 
ltadaşımrzm tabutu Baballden geçlri· 
lirken, muhtelif zamanlarda çalıştığı 
ga7.eteletin önünde birer dakllla te • 
vak.kut edilerek onun aziz h!\tırası 

gözyaşlan arasında anılmı;Jtır. Böyle. 
iikle tabut, eller üstünde Sirkecideki 
raket postanesi önüne kadar getırll . 
mlşlir. Bu.-ada tabut, cenaze otomo
biline komnuş ve merasimde bulu • 
nanlar otobüs ve otomoblllerle arka • 

pur, Rarpur gi~ büyük ista.syon
hrda mruızara değiştire-rek seya
hatimize üç gün devam ettik Arn 
da, sırada yefj'il, durgun sulll ha
vuzlarile genv~ yapraklı bodur 
muz nğıı.çlarınııı gölgesine srğın -
mış sükftn dolu sefil, tıir.be man. 
zaralı Hindu kövleri; Hindistanın 

daıılarmı: ebcı'li lstlrahatgA.lıma kadar 
te§yl etmi~lerdir. Merhumun tabutu 
TeJvikiye ramis!nc getiril ilkten ..an. 
ra öğle namazmı müteakip, cenaze 
namazı kılmmış, ve buradan Ferlköy 
kabristanına götUrülmU_ştUr. Ufulll 
ic;imlzde unutulmıyaeak bir yara br· 
rakan SalAbaddiu Eni!!. burada, bir 
kaç ııy evvel kaybettiği babasınm 

mezarı yanına ve gözyaşıarı arasında 
defnedilmiştir. 

Cenaze merasiminde Denizyolları. 

Son rosta, Ba.sm Birliği, arkadaşları 

namma gönderilen birçok çelenk, he• 
men bUtUn gazeteci arkadaştan. De. 
nlzyollan Umum Müdllrü ve umum 
mU.dUrlUkten kendisini sevenler, ar • 
kadaşla.rı, mUdtir!Uk erktı.nı, jandar • 
ma ve polis müfrezeleri bulunmuştur. 

Terzilik malzemesi 
tevziatı 

TerzlUk malzemesinin tevziatına 

dUn başlanmıştır. Tevziat 15 Hazira 
na kadıı.r devam edt•cektir. 

25 yıı evveık Vakı 1 --

non gayesini anlatmaktadır. lla.- 'Bombaym denizden görünüşü; 
ntta bo cins insanlar nrclır. Bwı ık!imin eidıietli sıcağına karşı ge
lar idn ölüm gazeldir. Çüııkıi ha- ni§ snçtı,klı Avdupakô.n ve y0rli 
ht mücadeledir. 1\lüca<l<'le te. tnrzd·ı bilyük bmalarla süslü ve 
f:t'kkicllr. Mücadele cdemiyen, te- gö:t. alabildiğiM vası, sıcağın tcv
l'aJ,kiyi :;e\'mlyen inzh·a.nm liöşe- ı..it ettıi.ği hava t:ı.hhlılarile titre -
ııin<le ya..511ya.n iruoanlar vardır. yen bir se..'Il!t alıt.mcla sanki yorgun 
llunlar içiıı ölüm hareketin zıddı. uyuyan mamur bir şehir. Baz: bü
dır. İnsanın ı:ıaJroli iken ufki olu- yük binalann dam saçakları hara. 
-,lt yalnız bir hendesi ~ekil farkı rcti tadi 1 iç.i.n bir nevi sarmaşrk
<loz.ğil dünyanm en büyük inlulii- tarla örtiıtü Limanın ağzında top 
hıdır. Jfayatı fena gören \e ouun r.::evzilerj g"Örunen mü .. talıkem bir 
l>İil<iinla nihayet bulmasını isteyen lt'.ıÇ :vlacık, denizden ilk müdafa-
1·atnn av'1r.~ egoi<ıt de;ı;ihlir. Htı. aya lıaztr. Rıhtım karıncalar gibi 
l"atta ta~3n'llrnnu yalnız ıztırap, k:ı.yna~ knca sanklı. yerli ahali. 
~1ılnı7 ihtirasla.n ile·\·ı.nhğı arasm.. ıı2n <;ıplaklrı~la.rı :ırasında beyaz e'
dald teza~lr i<lrfı'ırbn ibaret farr.e- bisell V'C Kaskkolonyallı İngiliz ve 
den inasıılnr dıı. ölümii bir sükun, s.<ıir ecnebiler göze çarpmo.kta, ge
!}jr a"~ bir se'gi merhalesi <1i;re len gıdcn otomobil, otobüs, kam 
kahnl ederler. Ilüyük istibclııtların yon ve Hinılistann. mahsus hörgüç
lllifazu altında ya~yan kiitleler lli öküz, at arobalarile yerlilerin lin 
h,a1Jerinden o kadar muzt.ıı.rip, o ca dedikleri pus pus arabaları ve 
kadar küskündürler ki, bu halleri. <-,aire ile mahşeri bir lml:ı.b:ılrk de. 
n; deği5tirmel<, bu halelen kurtul- koru tamq,ınlar. !favanın şiddeUi 
rna'k onla.r iı,:ln bir lrurtuhış funi- sıcağına rağmen burada c:ok fazla 
di olmuştur. faaliyet göze ça.rpryor. Bilhassa 

Her uğranan yerde altın mübadelesi -Resimle yumar. 
ta istiyoruz. - Maymunlar ve kuşlarla dolu ormanlarda 

' eımırengiz va.rhğ'mm bu mütevazt 13 Haziran 917 

Mhtlk 'çin ölüıı.ün .ıı.ü'leI ve yerliler kan ter iç.inde parıl, parıl 
tas,ir edileme!. bir giiı,elliil;i nr- ) :ı.ruı.n koyu renk vücutla.rile 'ka
dır. Mevlana öliirken ~erinen ada lııbahktan bir sel halinde gelip 
tnm vüruduurlııl.i, yüzündeki ala- gitmede. 
nıetleri bir ızhrabm değ-il, bir ,-us. Zarif birer faytone;ulc şekli ar
latıo bir yeni birlemnenin eseri sa. zeden ve iıısan tarafından çekilen 
l'ar. Oıın. göre in.oı.'lnm UZ\i ha.yatın- ik ite-kel·l~tli pus pUıS ara.baları ~
daki birleşmelerde <le öyle :u.•:ıyip zc ç0ık hoş görünüyor. 
1.akallüsfer. öyle çin:iJPr hasıl o- Öğleden sonra büyük ka.m.yon
ltır ki. bir baskıısı bunu ı:irklnhk lıtrla sevk~dildiğimiz istasyon cı
'-OnRhilfr, fıı1at hu hazzı l aşayan vnnnda.ki temizlc-nme merkezinde 
hir. de 01111 se~ reden gi•ıi hi-.set . su ve sabun temizliğinden ziya.de 
iller. fenni dezenfeksiyon muamelesini 

OJüme kıı.nısa.n insan da bilınıue- ı nıiiteakip hemen Kal!kötaya. hare-

seyahat, nihayet Kalküta ••• 
kete haztr trerıe bindir1ldik. Bu mi1e yarayan (Hindustani bad; 
kJı:ıa zaman.da bi:ri seyre !koşan yer- dilinden ist:fadc edLyon'hık. 
li halktan biri aksi taraftan gelen Ark<Lda..,.laı'da:n doktor lbrahinı 
bir lolcomot!f tarafından çiğnene- resimde mnJıareti olan hir a.rka. 
rek tüyle!'" ürpertici şekilde can d~ştı. Buns:ı.vı istasyonunda Efgan 
verdi. lı mt1ııltiman olduğımu selam ve-

Trende maroken döşeli birinci !'ip ya.kınlck göstermesinden anla
smıf komp9..rt.rma.nJa.ra yerleştik. clığrmrz bır yerliye istediğimiz yu. 
Gündüz yuıkarıya katl:uıaııı ranzal- murt.ayı anlaıtmsk için güzel bir 
lnri1e ber.ıb:r her yolcınıun tam tavuk :ı.ltmd'l. ~altı yumurta res
man:ısile yatıp uyumasına elverışli mim cizm~ mecburiyetinde kaldı. 
şek'il ve truksimatüı. bu kompar- Mak.sadnnızr ifacle edebildiğimiz 
trmanJarda yolcu adedince küçük için gülüşüyorduk. Yerlilel' de an
vantlliı.törler b..ılunduğundan yatı- lfıtışım:ıza hayran hayran gillüşle
lan yeme STcaktan ratırap çe.kilmi- rile muka"oele ederek (Anda) dc
yordu. Bununla beraber daha dikleri yumurtaları hemen bulup 
ınart mn::ı.lrmda bulunmnml.7.3 rağ- getirdiler. 
men sıcak çoktu. Trende vapu'Mlll Vaı;onh.rm damla tavanı arasın-
muntııza.m lokantası yerine (koı:- da hava cerey:ınlan temin ede 
nerl hif) rtenilen ma1\Dlafih her cek gcın.iş mesafeli tertibat bulun
uğradığımız .istasyonda altın mu. duğundan vantilii.törle'rln senrin!i
badelesi suret.ile tcmın edilen yer- fünt> bunlar da yardım ediyordu 
il para ile bazı ~erc:.zler tedarik e- Hoş bir h:ıva ic:~ııde derin, koyu 
dilebiliyordu. yE~il ve b~n lıokulu ormanlar ve 
Yalnız ifadei meram için bura. .irn.mışlıklar aras~dsn uçup giden 

lnrda ne fnuıs.rzca, ne de alman- tren cesim ağaçlar üzerinde dal. 
ca para etmlyo1·du. Bilahıre iki üç dun dala sıçra.yan sürü ,sürü may
a.yda !';Öyle böyle öğrenerek pazar munl.ar ve ~X'ng§..renk kuşları sıey
ve çarşılatda al~ verişde pek işi- rede ede e.ra1a. bir Na - r Pl • 

§ahitleri y!llllnd:ı diğer cins büyük 
ağa.ç lar arasın <lan, klli.d el eri zir -
veletin~ göre geniş büyük yüksek 
Hindu mabetleri v~ müphemiyet 
esrarı saçan diğer dini binalar yük 
seliyordıı . 

Bombay, Na.gpur, Kalkuta gıbi 
büyük sehirlerı:!e Hind•J.stan üslU. 
bunda mu:ızr..a.m dört.köseli veya 

mnst.atil, müteaddit minareli ca 
miler de gözleri ve aynı zamn.ndn 
dini his'erhıiz. yukmlıkln oksu -
yordu. Yalnız bi.na stilleri büsbü
tün bize yabancı yani ne Tüıık, ne 
Arap, ve ne d Ac~m mimarisine 
uynıayıın şekillerde ·w~ fakat kenl 
dBerıne has heyet ve zarafette 
;diler. 

Bomb'l.yd!!.n hareketimizin liçün
eü günü, banliyösü trenle iki saat 
süren muauam Katküta şe-hrine 
\•asri olduk. :tki c;.aat lmdar durclu
ğıımuz bu istasyor.~ efsanevi zen 

1 
ginlikleri, acayip fakirizm rivayet 
kri, eski ve yeni her 5eyi :ızamct
ıi olan bu esrar diyarının güzellik. 
lerile slhirl0n~n bizler için Ganj.n 
Huglu kolu kenarında hüktimt'all 
Kıılkfttayr bittabi tam maDMt.e 
temaşa mümkiln olamadı. 

Zeytinyağı tevzii 
İa!IC l\lildürlyetı urnıımi~ esin. n: 
Ahalinin ve'.'!lkalartyıe bakk llnr 

müracaat ederek yüz dirhem zcyt 
yağ'ım 17,5 kuruşa milbayaa <ıd et 
terdir. 

\ &IUllı•ı 

OUnt·şıı 

do~ı .. ı 
Öğle 

tktndl 
Al<şauı 

Yatsı 

tm"ak 

C'ull":ırtesı ı 
13HaT.iran1 

l'a~ ... 

14 Hıızlraıı 

1 
C'. f!VY<'l! 2~ C. t'\"\' •I: 30 

1 Hıuı: S!I Hı1.1r: 40 

\ ll"4.Ult t'.:.tUf1 
\ "' ' 

4 ·>-·-· 8.47 4.27 

12.18 .ı.sı 12.13 
16.14 8.!14 16 14 
19.40 12.00 19.41 
!1.42 2.02 21.43 
ı.11 6.51 2.10 

VAKIT'A 
ABONE 

~ /,.J il 

S.4i 

l.Sl:i 
s.:u 

12.00 
2.0! 

6.80 
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Çeviren: Muza/fer Aca1 

tJua.mlye 
Adedi 

1 

VAK iT 

mlkdarı 

Llra 
30.000 
10,000 

-92-
• 
6 

20 
80 

5.000 
2.000 
1.000 

40.000 
30.000 
40.000 
80.000 
80,000 Bu sırada Ka.dar.n bı.rts.ı oteiin 

Tunaya. na.z.ır balkonuna çdaruş -
to.rclı. Sahilltt ve nchrln üstü ışck
Jı idı .. Şehrin mühim abideleri bil
) ilk bina.'an birer ışık büzmesi j. 
<'inde ·d:Ier.. Buda köprilsünden 
itib::ı.ren he rtarafa sarışın zayıf 
ısıklar dağılmıştı. UT.akta köprü. 
ıı\in hemen yanında yeşil bir rşik 

• ı::öze çarpryordu.. Ve gök yuzv 
}-ldızlarcı dolu idı .. Uzaklardan o. 
tnmobll motörlerlniıı homurtuları 
~eliyo:, bir deniz mot.örü nehrin 
sıı!a.rm.ı iki ış:ıklı parçaya ya.rnrak 
g<:çiyordu. Sonra yavnş yavtı.§ bü
Uin bu gürilltüler sustu. Yav~ ya
\'J\Ş dağıldı, kayboldu, fakat buna 
m ırkabi 1 o telin tnrnço.sınd:ı.n e t.ra
f ı\ yayrlnn ahenktar b''.r çazoondn 
Ef'Si duyulmağa başladı. l1yano
r.,m ses:nıe hem gUlcn hem ağla
}nn sa.ksa.fooun n3.ğnıo!eri ~· 
)

0nrdu. 
Madam Kadar ilk defa gördilğti 

bıı dekor kn.rşısmd:ı : 
- Güzel, çok güzel .. 
Diye söylendi. Kadar da ka.n. 

~nrn fikrin~ iştirak otti: 
- Evet gtizeldir.. Buda.peşte 

l:lizel bir ı;ehlrdir. 
- 'l'lllJ':i bir tiyatro dekoru gi. 

bi.. hem de güzel blI' dclw· .• 
Sustular.. Sonra genç kadm i1iı.. 

v~ etti: 
- Biraz da !'akin .. 
- Evet Pn.ri:;tcn sonra Peşte 

f.Natıa s3'kin bir malın.ile gibi ge
Hr. 

- Fakat Bu<lapeşteni.n bana 
yııbruıcı b'T şehir gibi gelmesi gıı
rip değil nü? 

- Tahii .. Az zaman mı oluyo:r .. 
Hııtt.ii Peşte bugün bana bHc ya. 
h;ıJıcı .• 

Yine sustular .. Bir müddet için 
ihinci kat balkonunda. ynnan ıJd 
~amnm alevi görilndll. Somn 
i~Tide şk yanC:ı ve Tuna sahıll~
ıini ecyreden binlerce kişiden iki 
•·işi d'tha e!tsildl. 

Dördüncü kısım 
1 

Franın .. 1m garp sahillerineı' doğ
nı uran e~presin raylar iizc'ri=ıde 
"l lta.r'<:Ui:'l m un tc.z:un güril ı tU 1 er. 
B r iki .. üç .. , dört ... tcker!Oklcr en 
usta orkc-;trıı şe:fleıini gölgede 
brrnkacak bh- hassasivete malik
tirler. Her :>.rzuy:ı, Uz~rindelı:i kom 
part.rm.anda seyahat eden her yol. 
cunun hal"ti ruhiycsL'TlC göre tem. 
P'I \'er'r'er. Bir.. :L!<i.. Uç. dort 
bazan n~ır bir melodi ha!ini nlır. 
b:ızan v:ıı1 stempocru tutor, bazı <le. 
fıılnr ria ölüm havası ağırhğma gi
rer .. 

~ürat k'ıtarı c.tlant.ilt sahillerine 
d:1~ ucuyor. Yataklı vn~onun 
hiri?irine mutta'ill 'rı{i kompnrtı • 
ınanm<la ıışı!t var .. İki yolcu, biti 
kndı.n, diğeri er.kek ve !.kisi de ı· 
yuyamtyor .. Bıraz fiiziilıniişler gibi 
i1:J0 i ele birden ekktri1tlerini sön
ı!Urüyor ar .. Sessizlik .. Trenin dü
düğtl ve tekerlf'!klerfn çrkardı;?: 
ahenktar sesler .. Bir.. iki .. üç .. 
cıört .. 

V c brrıbn ka.dınm kompa.rtnna-

nmda tekrar ele-ktrik yanıyor. 
- Yavrucuğum da.ha uyu.madın 

mı? 

-- Hayır çok sıcak .. 
Ve erkek kalkıp kadmm kom. 

partnna.nınıı geçiyor. Kadın. 
- Liıtfen diyor vantilatörü a

çar mısın.? 

1 Bugünkü radyo 

7,30 Program 7,83 Karışık program 
Pi, 7,4:S ajans S,0!>-8,80 Sen!onlk 
pıogram Pl. 18,80 Program 18,33 
program 13.33 Türkçe plAklar 18,45 
ajans :ı.~.oo RlyasctieUmhur bandosu 
14,3ıl - H,40 Ankara ilkbahar at ya 
rışlııı ıuın tahnıinlcrl. 18,00 program 
lıl,03 Radyo dans orkestrası 18,45 
Radyo çocuk kuHlhU 19,SO Haberler 
19,45 S.erbest 10 dakika 19,55 Şarkı 

ve tUrkUlcr 20,15 Radyo gaz<>t"si 20, 
45 lnce saz taslı 21,00 konll§ma 21,15 
Dinleyici iste!deri 21,45 kanuşma 22 
Radyo anlon orkestrası 22,80 Haber _ 
l"t" 22.45-22,rM> kapanış. 

.c.;yup 113.hiyesindcn almış oldu
ğum hnzim.-ı elonck kamemi zayi 
ettim. Yenislıı' alacnğımdan eski. 
mnin hUkmii yol:tur. 

Eyiiı>suıtan ı-.ıaınbey c-addeıd ~ı. 
Ali ~kak 1 / 24 No. Mehmet Nail 
(.üJc:in. 

~ :(. :ı~ 

11. 6. 942 çar:-::ımba giinü tram
vay pasom ile mayıs haziran ayı
na ait ekmek karnemi zayi ett.lın. 
Yenilerini a.lncnğımdan eskileri
nin hükmü yoktur. 

Şişli tramvay rlepo<ouncla kaldı. 

nmrı ustası 8706 oumaraı Velf oğ. 
lu Emin Ö7.derniral. (40180) 

SAHIRl : ASIM U~ 
Basıldığı yer: VAKİT MATflAASl 

Umum1 Neşriyatı idare eden 
Refik A hm~t ~~t~ennll 

160 
1.200 
1.200 
4.000 
8.000 

160.000 

500 
.oo 
:so 
20 
10 

2 

120.000 
60.000 
80.000 
80.000 

Tam bilet 4, Yarını bilet 2 liradır. 

T ASHIH ILA.NI 
Ga.zet.emlzln 10.6.9·12 tarihli nUshasınm aon sahifasmda neşredilen TL 

caret VekAlctl !ç Ticaret Umum Müdürlüğünden serlevhalı U4.nda: 

Doğan Sigorta Anonim Şirketinin 
Ga·ata Acente'.ğine (Pet.-.k 'rtırk Limited Şlrketi) tayin edildiğini yazı. 

lacakken sehven İzm!r, ?thniE!l. ve A~ dın vllA.yclll.riie mU.l.al~ tı accntc:L 
ğlnc tayin edildiği şeklinde yazılmıştır. Key!iyet tavzih ve tashih olunur. 

Ticaret Vekaleti İç Ticaret Umum 

Müdürlüğünden: 

Türkiyede yangın Sigorta işleriyle meşgul olma.k Uzere kanuni hllküm
lcr dairesinde tescil edilerek bugUn faaliyet halinde bulunan La Fonslyer 
yangın sigorta Şirketinin Umumi Vekili 21.5.942 tarihli istida ile müra. 
eaat ederek Şirketin muva.kknt Vekilliğine tayin edilmiş olan Karabet 4-
ya Vaziryan'ın bu acent.elfkden istif& etmek suretile aynldığmı blldlrmiştır. 

Keyfiyet Sigorta Şirketlerinin tefli§ ve murakabesi hakkındaki kanu
Dur. hükümlerine muvafık görUlmllş olmakla il4.n e>lunur. 

Belediye Sular İdaresinden: 
Terkos Fabrikasından gelen caıı.s an:ı. borularından bl:i kırılmıştır. Bo. 

runun değiotlrilmesi için gereken ameliyata. başlanmıştır. Bu ameliyat do. 
layıslle lS.6.942 gUnU şehlre verilecek au mikc!armın üçte bir n!sbetinde 
az3lmrusı ihtimali vardır. Ertesi gUnU su tevziatının tabii vaziyeti alacağı 

sayın abonelerimizin ıttrlama sunutur. (64V9) 

Motörlü ve motörsuz nakil vasıf asiyle her nevi makine 
ve motör ve yedek parçalariyle her nevi hırdavat eşya 

ve elektrik malzeme alat ve edevatı ithalatçılarına 
ithalatçı ve llıracatçı Birlikleri Umumi Katipliğinden: 

İcra Vekilleri Hey'etinln 23.ol.1M2 tarihli \·e Sl2 uylı kararlle Motörtn ve MotörsUz Nakli Vaaıtala.rı 

ve Yedek Aksamı İthalAtçıbrmm Muti Korunma Kanununaıı M ilneQ maddesi htıkilmlerl dalre&lnde bir 

Illrlik bAllndo t~klll'ıtlandınlmaaı tensip buyuruldajtu bu defa Ticaret Vela\Je-tlnden blldlrllml~tır. 

Yt.nl Birliğin ı:ıtı.:;'UI mcvzıııınu teşkil ~Jt m!Mldelf'r te"lblt. olunnmk TC Blrlilti.n faaliyt'te g~csl lı:ln 

IU:rnnı1ıı fon .aliıeler ikmal fldilm~lt Ü7.t:rı. ;\lı•förli\ \'C M<:ıliırsU'l :.\'nkU Vauta.ıan ve her nevi Makine ve Motör 

ve l:oocl.: r~:ılıı.1:,,ıo her n vt Hırda>&t Eı;ıyaı;ı \'O Elektrik 1\lalzeme Aıat ve Edevatı tt.ba!Atçdarmm 15.6. 

1M% tarlhU Pazartesi günü saat H,SO da lııtanbul Ticaret ve Sa.nayı" Odaıu 1~ salonunda yapılacıak top. 

lantıaa hıınr bulnnnınlan rk'a otunu r. 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 6-6- 942 vaziyeti 
AKTiF 

Kaııa; 

AltJn: San klıograın 

Banknot 
'ı2.606..%U 

• • 
Ufaklık • 

uahlldııkt ıwuubtrter: .. 
TUrk L!rası • • 

Hariçteki !lıluaablrlerı 

Altın: Sa.n Kilogram 2S.80t.879 
Altına tahvUI ıtabU eerbeat Döv. 
Diğer dövizler ve Borçlu klllring 
bakiyeleri • • 

Hazine fahvlUerl. 
Deruhte edilen evrakı nakd!ye 
kıırşılıgı • • 
Kanunun ~ Uıcı maddclertne 
tevfikan Hazine tara.ıındar. 
tcdiyat 

seneclat (;Üzdaıı.ı: 

near1 senetler 

Yal>' 

• • 

• • 
f:!!ham '"' Tab,·ll!U OUr.dRm: 

' • 1 

' il 

Deruhte edilen evrakı nak.. 
diyenin karşılığı cshn::n ve 
tahvilA.t (lUbnr1 kıymetle) 
Serbest esham ve tabvUAt 

Avanslar: 
AJtın ve oôvtz Uzer.ne avana 
l'ahvlUl.t Dzertne avan.1 

• • 
• • 

Hnzıı:ıı-ye kıra vadeli .ıvanE • , 
Hazlne)'f' SS~ No. tu kanuna cOre 
açılan altın kar .. uhltl• .avı:ua 

HJMedarlı>• 

MllbteMI 
• • 
• • 

102.126.U6,M 
6.8'76.!tS,SO 

2S4.1S9,91 

4S6 9'71,11 

sa.~91.001.-

'4.3S9.2~7,4 7 

158. 7,18,363,-

2S. 790.220,-

817.753.7S0,88 

&~. 192.2Gl ,9S 
10.427,628.06 

8.121,%2 
'7.808.918,46 -.-

250.000,000,-

Yekaıı 

Un 

J 08.236.~.25 

436.971,11 

100.680.%48, l7 

J 3-1.958.MS,-

sn. 75S. 7S0.88 

IJU19.889,99 

25'7.812.069,67 
4.500.000,-

ıs. ı 01.161,92 

993.049.245,29 

PAStF. 
Sermaye: 
ihtiyat Akoeü: 

Adi Ye fevkalAd• 
auauaı 

. ' 
• • 

l'edavtlldeld Baaknotıar: 
Deruhte edilen evn.ID nakdiye • ,. 
Kanunun &-8 tııd ma.tideleri.ııe 

tevfikan Hazine tarafmdaıı Yald 
~diyat •• 
Derubt,. edilen enak:ı nakdiye 
be.ldyeal , • 
Karşılığı tamamen altın alarak 
ll!-YeteD tedaville vazedilen • • 
t~eeakont mukabUI ilaveten t.eda. 
vUle vuedllen • • 
Hv:ltı"Y~ ynpılaL altın kaf'lıllkb 

ava.na mukcb!ll S~02 No. ı; kanun 
mucibine uaveten teda~e Ya. 
zedilen 

MEVDUAT: 
rurk Ltraaı 
Altın: Sa.tt Klloı;ram 

' . 
• • 

8'7U22 

8850 No. '" !lıunına cöre tıarlııeye 
açılaıı avao.a mtıkabW tevdi ola.. 
ııaa altınlar: 

satı Kllogrı.m 

Dôvl2 TaahhQdatı: 
Altına tahvil! kabil dövizler 
Diğer dövi.ıler ve &lae&klJ 
ring bakiyeleri 
MUhıeW 

65.Ml.9SO 

. . ' 
• 1 

9.412.185,7[ 
6.000.000,-

158. 7t8.56S,-

:s. 700.%20,-

1SU68.HS,-

40.000.000,-

288.riOO.OOO,-

146.500.000,-

98.064.698, n 
l.2SU64,0;; 

78.12-l.167,0f 

-.-
2:5.829.498, 12 

Un 
15.000.000,-

U~.U2.185,7S 

609.958.MS,-

99.%98.85'7,'77 

'78.12-i.167,90 

25.82U98,tt 

149.4%6.W,'7'7 

993.M9.!i5,n 

'ıı-ı-ım 

Yükaek Ziraat Enatitüaii Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuz talebe ve müstahdeınln.in 19'2 ma.11 yılı aomma kadar 

bir aeııellk iaşeleri için lllzumlu çeottıl erzak gruplar halinde aynlınqtır. 
Muhammen bedeller UZerinden ihalesi yapılacaktır. 

2 - HtikiMnetçe ftyatian t.eabit edilen erzak bedelleri müte&hhlde öde
nirken kanuni vergiler, harç ve resimler UAveten müeae.e tarafmdan mü.. 
teahhide tediye edilecektir. 

3 - lhale 29.6.942 pazartesi günü gruplar hizalarmdakl aa&Uerde relt.. 
törlük blıwmıdakl müte§ekkll komisyon tarafmdan ya.pılac&ktır. 

• - İhaleye işUrak ed<.ceklertn kanun! eVll&fı h&1z olmalan ve gerekli 
veae..ik ibraz etmeleri. 

ıs - Şartnameainl görmek ve da.ha. fazla izabat almak J.ıtt.eyenlerin 

EoaUtU atmalına İ§lerine mUracaatı&n. 

Cinsi 

Grup 1 Ekmek 

Grup 2 Kesme ~eker 
Toz şeker 

Grup 3 Koyuıı eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

Mlkdan 

'17000 adet 
70.200 Kg. 
4.000 Kg. 
6.000 .. 

37,000 Kflo 
1500 
3000 .. 

taraciğer "Koyun,. 1000 adet 
Beyin 750 ,, 
İ§kcmbe 300 

Grup • Sade yağ 
Zeytinyağ 

7500 
7500Ekstra 

Grup ıs sut 6000 
Yoğutr"tam yağlı,, 900f 

Tereyağ 300 
Yumurta 60000 
Beyaz peyr.lr 
Kaşar pc~ nıri 

Zeytin tanesi 

Reçel 
Pekr:ez 
Taban 
Taban helvası 

Grup 6 İhlamur 
Çay 
Karabiber 
Kırmızı biber 

Baharat 
GUl auyu 
Kunı üzüm Qe. 

kirdekııiz 

Ku§ üzUmü 
Kuru kayım 
Kuru erik 

Kuru incir 
Ceviz içi 
Fıstık içf 1 

Vanilya paket 
Ptrtnç 
Kuru fuulye 
Kuru bamy& 
Börülce 
Tarbana 

3000 
2000 
3000 

2000 
4000 
2000 
2000 

200 
20() 

100 
25 
25 
20 

2000 
100 
500 
500 
500 
500 
150 
400 

1!5600 

8000 

600 
2000 
600 

Kuru aoğan 15000 

Sarmısak 200 
Sirke 18000 
Tuz 4.000 
Salça 2tsOO 
Sebze konserveal 2000 beher 
l!erclmek ' 200 
Kırnıızı mercimek 100 
Nohut 5000 
Bulgur 4-00 

Grup 7 Karpuz 
Kavun 
Po:-taltP 
Limon 
Elma 
Armut 
Ayva 
Kayısı 

Klr:ız 

Çilek 
Taze üzüm 

,. taaulye 
,, bamya 

Sivri biber 
Dolma biber 
Domates 
Taze kabak 
PaUıcan 

Taze bakla 
lspanak 
Lahana 
Pırasa 

KereviZ 
Havuç 
İç bezelye 
Semizotu 

:5000 
4000 
7000 adn 

l5000 
2000 Kg. 
500 
200 
200 
300 
125 

3000 
4000 
1000 

400 
2500 
:sooo 
5000 
:sooo 
1000 
4000 
4000 
4000 
2000 
2000 

500 
2000 

•• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Salamura yaprak 1000 ,. 
T. yaprak 1000 ., 
Taze soğan 500 ,. 
Enginar 1000 adet 
Karnebahar l:SOO Kg. 

liı:yar 6000 adet 
Maydanoz 13000 demet 

Dere otu 15000 " 
Naı:ıe 

K. turp 
lılarul 

.Patates 

15000 
250 

.. .. 
300 adet 

16000 Kg. 

Grup 1 aaat 11 de kapalı 
.. 2 .. 11,30 .. 

" 3 " 14,30 " 

" ' .. 14.4:S " 
.. 15 " 
.. 6 .. 
.. 7 .. 

l:S 

15,30 
16 

" .. .. 

.. .. .. .. 
• 

Beberlnla llllL 

luunmen fiyatı 

10.75 K~ 12.571,50 .. Be. 
lediye rayici Uzerinden,, 

117.50 
97. 

100. 
100 

80 
35 
20 
20 

t25 
135 

30 
~ 

400 
6 

106 
195 

80 

1~ 

60 
120 
120 

500 
ı8000 

3~ 

80 

400 
200 

8S 
80 

176 
60 
50 

120 
220 
15 
111 
21 

300 
35 

100 
25 

60 
80 
11 

.. .. 

.. .. 
" .. .. .. 

.. .. 

,. .. 
.. 
• .. .. .. 

" 

.. .. 

.. .. .. .. 
" 
" 
,, 
.. .. 
il .. .. 
" .. 
• .. .. .. .. 
.. .. .. 

100 " 
80 kutun 
24. 
25 
24 
2<>,& 

8 
8 

10 
10 
50 
-40 
20 
60 
30 
50 
215 
20 
40 
20 
25 
15 
15 
20 
20 
15 
10 
10 
20 
15 
l50 
20 
40 
20 
15 
20 
30 
10 

2 
2 
2 
2 

10 
25 

4.700 
6820 

10526 
37.000 

1500 
2400 

350 
150 
60 

fl'60 
1&876 
101~ 

%7000 
1800 
4500 
1200 
3000 
8150 
aooo 
2'-00 

3000 
2400 
24-00 
2400 

I0150 
1000 
3600 

350 
20 

100 

"° 
1700 

80 
m 
300 
~ 

soo 
B30 
eo 

f&M 
16$0 
].fj(;() 

700 
GOO 

3750 

180 
."50() 

"° 2500 
1600 

48 
%5 
120 
82 

U886 
4-00 
820 
100 
600 
000 
200 
40 

l20 
90 
62.00 

750 
BOO 
(()() 

80 
625 
750 
750 

lOOO 
200 
600 
400 
400 
400 
300 
250 
400 
400 
200 

715 
200 
&50 
800 
260 
30 
ao 

5 
llO 

DOO 

Kanuni wrg11er, harç Ye resimler UA.veten mtleeeeee ta!'lfmdan mtlteı 
ahhlde tediye edilecektir. ('6U), 


