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Komiserliğe terfi eden 
komiser muavinleri 

vazısı 3üncü sayfadad 

Milli Şef Harbiye bayrammda 1 

Doğu cephesmde 

Rostof ''Atılay,, denizaltımı 
Çanakkalede battı 

80 Metrede kalan gemide 
38 denizcimiz şehit oldu 

&arbl.' clllerln Anl.ııradıı 1'ıtradf'nl;r; m \'kllnd" ~·aptılı.ları yüzme lr.ıyra. 
rnnıa i'J.1111 Şef bmet lnönl:'ıılın şeref n:rdtklı>rlnt yazmr,tık. ı·uıtanda 
retıılrtı:ııhurum•ı"t Bn,,·rl•il Şlfürü ıoııırac:>~lu ile beraber m'l'Mlb:ıkat:ırı 

takip edP.rler ken görüliiyor. 

Genç denizcileri
mizi taziye 

Sadri Ertem 
Deniz 88 T'Jrk gcocinl daha, ha. 

Jatta.n, vatan bl:tın~ttndcn 11,yırJı. 38 1 
!;en ' ull\nun hllı.Unlyle ya ryorUL 
:;a genı; baba, oğul, nişanlı, koca bl; 1 
llaiıa bu dU•ıyaya dJn uiyecek, Nr 1 
daJıa taze gozlcr memleketin parlak 1 
t:ülıeşto1 görmi;)'oock, bir daha bu 1 

rtıernıeketln gil:tel ec terini lşltıııiyt- ! 
C-ek, kuıtnnn ve denizin lısı!tııuu, ta. 1 

*a.n kalbinin hiızünUnü ve n~eı.lnl 
duymı~ acaklardır, Bizim için bir l.D.. 

'8.nm, bele bir mesleğin ve bir dına
lltn yeti;ttlrdlğl lnıııınm bir cllian ka.. 
dar değeri \'ıı.rdır. Onlardan birini 
ka) betm k bizim l~b uııJtJlanı. bir 
~aranın arzı ıdır. Jt' akat biı. b3t.ları.. 
ltıı:ta ht\klm olacagız. TarlhJ karak. 

lerı bU.rUk facialara, ıztırablara ka. 
llrkaaya kıuııksayn te,,ekkiil etmiş 

bir mtlletlz. Kayıptan duyduğumuz 
h~üne rağmen ruhumuzun derir:llk
hırlnde da;a için ölen ı.nsanlarımızınr 
•neınJeke-t yolunda ba~mr bllerek fe.. 

da eden nf'ıılllertn hl\tıralan vardır. 
8lr bakımdan Ti.irk nıllletlnln pııiko. 
loJfk varlıkı kahraman ölillerln hl\.tı
raıarllc doludur. Uangi ııi:ı; g~~n güo 
lerı dlişUnUrken orads bir k&hra:n ıı1 
<ıı11nun hAtıraııına teMdUt etmeylı:. 

,. '\ 

Berlin ve 
Kubiyşef 
elçilikleri-

• 
mıze 

Sal/et Arıkan ve Cevat 

Açık~lın tayin edildiler 

Sallat Arıkan 
ba a11,am 

Ankaraya gidiyor 

Saffet Artkan ve Cevat Açıkalın 
(Yazısı 2 ne.ide) 

Batıdan ve doğudan 

tehdit 
altında 

Almanlar böylece Kalka.ya. 
ya yaklaımı§ bulunuyorlar 

Sovyei cephesinde 
bir yarma daha 

oldu 
Kızıl Y ddız vaziyeti ·'çok 

karı~ık,, buluyor 
Londra: H!. A . .\. - Re-uler 

Moslı:o\·3.~fa.ki hususi muhabirin• 
den: 

Almaıılıa.r ilel'i hareketleri hu• 
dı;dunu Rostova doğru geni.ı:;.lct • 
meğe ve bö:r:ece Ka.fkasya.y:ı yal:· 
fa~mağa muvaffak olmuşlardır. 
Bir çok eünlerl~nbe:i Millcrov:>
cc-nup ooğıı!unda çarpışmalar ya• 
p·lma.ltt.a.dTT'. 

Almanlar dün , M.iJlerovonı.ın 

tam cenubumia. li...r ki:i.~yi yarmtŞ 

lardrr. Bu yarnıa hareketi c.ltişrna• 
( fJr· · ·11 S('t ~. S;7. 6 na. 

llııır cephesinde 

Şimalde lngilizler 
n1erkezde Almanlar 

gerilediler 
Tank multarebeai bütün 
ıiddetiyle devam ediyor 

Kahire, 18 (A..A.) - Bugl1nk~ cıa. 

...marleat ıünli neşredilen loıtllı; orta 
prk Jaarp telıHll: 

Dlln §imal kesiminde k.Jtalarrmız 

cenuba doğru bir miktar ilerlemlt • 
lerae de sonradan yapılan iki mııka.. 
bil taarruz kargısında kazandıktan 

arazinin bir kısmını terkı.tmlşlerdlr, 

"Atılay,, deolzalt.uuıım Hall~te dealıe lDdirlldlli güa 

Ankara.: 18 A.A. - Ba.şvckfl• rettebatınm bu suretle !ehit o!• 
lcttc-n tebUğ edilmiştir: mu, olduklarını teessürl'C bildirir, 

Çanakkale Boğazı önünde 14 kederli ailcleri.'le eonsuz taziyet .. 
temmuz günü talim vazifea:ni !erimizi sunarız 
yapmakta olan Atılay denizaltı • Dalıp d:ı ~ayan gemi için
ge:ınimiız cb.'Jş yapm.I§ ve sclıebl deki mürcttcbo.t ve suba.ylarm 

aızeı Sanatlar 

aıunnıt bl• reelllf ... 

mikdan 38 <Ur. Bunlum is!rnlcrf 
b!1A.harc b!ldirilecekt!r 

VAKlT: Aziz Şchitl~ rah• 
met. ailelerme ve bütH:n denı.zri
lerle ~ 'lılm milletine baş 
flağbğı dilern. 

Alıademlılnde 
anlqılamaran bil' amadan d"Jiayı 
bir daha çtkm&mf!!Ur. Geminin 80 
metre derinliıkte battrfı tesblt e
dilmiştir. Memldtetil:'izde bulu • 
nan bilumı.un tahlmye vasıtalan, 
en kmP. mma.nrla. vaka mahalline 
gönde?ilmiş i3C de geminm ve mü 
rette-bat.mm kurtarılması mlltne 
kün olamanuşttr. 

AWay denizaltı gl".miınlı mil • 

Maarif Vekıli 
bir nutuk söyledi 

Cenup kesiminde seyyar kolları • 
mı.z faaliyette bulunmuııardır. Hava 
faaliyeti bllbaesa merkez kesiminde 
şiddetli olmuştur. Hafi! bomba tay • 
yarelerlmlz dUşman t.8.§ıtların& ve ( "'\ 
tımklarma karşı yap~ıkla.n taarruz. l Solya radyo.una göre: 

Ha.an Ali Yücel bu .anat yuvaaının ciimhuriyet derJ. 
rindeki inkifalını tebarüz ettirdi 

esnamıda §iddetli Jııil!A.klar vukuna R d 
ve yangınlar çıkmasın& sebeb olmu~ u sya a 
la.rdır. 

(Devamt Sr.ı. t, Sıi. 6 da) 

Dünyanın en uı.al< denizlerinde da. 
\'ası için l:llmu, Türk bahrlyelllerlnln 
hatıralan ne kadar çoktur. Hanı;-1 L 

Çık denizde ararsıınu; orada bir Tlirk 
letı<'lnln gl.itlerlnLD son lL.I \.·ardır. Vekillerimizin tetkikleri 

Müttefikler ikinci cephe 
açmadılrlan için 

infial 

Akademinin yıldönUmü münasebetile 
güzel bir sergi açıldı 

Bu hatıralar bl..dm tarlblınlzln lıı.. 
tlkametını ta~in eden ;)',ldTlll\rdır. 
8u yıldızlar .._ltmda tarihi mit.in ufku 
Cofratyamızın ufkundan ne kadar ge 
bltttr. 

TiCARET VEKili TAYYARE iLE uyandı 
Tarihi karakteri böyle olan bir h3J; 

km halt ve lııtlkball biızllıt içinde 
kl\'f'anmak değil, hayatla rnukayr.!e 
edilen ve hayata terrlh edl1cn daya. 
Jırn tahakkuku yolunda ileri, daha 
ileri, bir&!! dalla ileri atılm:1.ktır. 

AD ANAYA G 'TT' Londradaki Sovyet elçisi 

1 1 şidde'di h!r l~sanla Çörçile 
vazıyetı anlattı 

Dr. Uz, Çukurova çiffçilerile ekim ve Londrada Kurmav 1 
Da\-aouz ıarlbtır. Denl7.lerde, ka.. 

tatarda, havalarda vatan ıınırlarını 
tın 131, en sağlam ~kilde korumaktır. 

iaşe n1evzuu üzerinde görüştü toplantısında 
Adana, 18. A.A. - Ticaret vr. 1 o·duğu halde tayyare ile Ankara• bu go•• ru·· şu"" ldu·· f11tık1AllD bodoUarı bav&larda.. ka. 

'
8 lal'da., denlzlerde, ve ıularm ıii?>iıı. 
dedır. lstlklAI davaıırnı korıım:t.k i~ln 
1~P ederse millet99 ölumü gine aı. 
tı:ıı,, •e bunu ruhlarına §lar olarak 
1•abuı etmı, bir kUtlenlo yapacağı 
daııa ne büyük fedakAriık.lıı.r V'Jrdır. 
8ınıtar, tarihi zaru""tler peyda oL. 
<lukça kendini tarihe mıı.I edcc"ktir. 
Atılay ve lçL,dekl S8 genç bir ka. 

ı&3a kurban gitti. 
losanta tabiatın mllcade1eı'1 he-

11\iz. 
b .nihayet buhnamı,rn. l\ledenl.ret 
lr l"&ndan zafer trampetelerlnl çııla. 

---- (Det1amı Sa. f!, Sü. S de) 

kili Behcet Uz, bu sabah, refaka· dan şehrimize gelmiştir. 
tınde 1çel mebusu Turhan Cemal. 1 Vekil , vilayeti, parti ve kornı;. 
Beriker, İaşe müsteşarı Şükrü Sök . tanlığ: ziyaret ettikten sonra ı:ıu 
nıcn Süer Ye ofis umum müdürU 1 (Devamı Sa. 2, Sıi. 5 de) 

Torpil/enen gemimizde 

iKi GEMiCi 
ŞEBIT OLDU 

Milli korunma Bir geınici de yaralandf, 24 gemici 
kanununda . sağ ve salim kurtarıldı 

t d•I" Doğu Akdenizde bir Türk pct·'))I makini.at Rizeli Sa!lh, makinist Eyüp a 1 at gemisinin torpillendiiHni Aj~ns. hıı ~ztürk~ şehit olnıuş, ateşci ::ıi Re!.~. 
beri olarıık bildirmiştik. 'crılcn' oslu asır yar:ılanmıştır. Dıı;er mır 
tuıuamlayıcı malumata ııöre Türk rellehat sn't ve salimdir. Reyrnı 
Sancııjtını taşıyan 5100 to~luk An- başkonsolosluğumuz milrettebatımı.. 
tares sarnıclı petrol ı;cınlsi Uayf,ı. zın rırbhat ve b:ıkımlarlylc yakmdan 

ya akaı·yakıl alınaga giderkeu 'frab alakadar olmaktıulır. Geminin acen· 
ltısşamın 2 i mil şiınaliıııle Puart tasma ,.e m Ürellcl.ıat ın ailelerine 
adasının 3,5 mil cenubunda mechul gereken nıa1Üm:ıt n·rilmiştir. Gemi. 
bir denizaltı tarafından taarruz; nln kurtarılması icin gerekli terfr 
u~rırarak makine dairesinden yara. bat alınmıştır. Kurlnrılmau üıuidi 

Ali.kadar makamlar bu 
nıak.sa\la tetkiklere 

b~ladılar 
d .Ankara. 18. (Vak.il mulınblrin· 
.:n) - 1ktisa1t ve ticari h:ıyatta 
ı, ruı.~ Yeni inlı:işa!lar dolay1sı• 
.. _nuuı ko'M.lnrua kanununda b2.Zl 
"01:'" 'k 
01 ışı lik Ya(>m.:l.k zarureti hasıl 
ın~~.,, alil.kadar makamlar 'l)u 

-.'ltla tct.kikk-re ~Ja.mııtır. 
lanmış \"e bu mev~>ide karaya otuı· ku\ vctlidir. - --
111uştur. 26 kiştı~ mürellebaWı~n 

(Yazısı 2 ne.ide) 

Refik Saydamın 
hatıraları 
toplanıyor 

Kullandığı etyadan bir 
kısmı hükW:netçe satın 

alındı 

Ankara, 18 (Va.kit muhahirit1· 
den). - Refik Saydamın tereke" 
si arasında bulunan oda taknm ve 
diğer kullandığı esyalardan bir kıs 
mınn• hUkıimet on yedi bin liraya 
varislerinden satın almI§tJr. Bu 
c~yaıarla merhuma ait bir ml.ızc 
kurula.cağı bilcliri.lmcktedlr. 

Ekmek 
16 Kuruş 
Yeni nark bugünden 
tatbike ba!lanacak 

(YMDI S incide) 

Maarif \'ekJll açı, nutkunu ı.öylerken,., 

(Yıu:ısı % Jncide) 

Türk !!enci ve Türk' münevverinin romanı: 
ı 111911111111111111' .......................... 1111111ilil11111 .......... '11111 ........ 

Meml ket Çocuğu 

• 
Yazan: Zchi Mes'ut ALSAN 

htJMad d"vt'lnl !.itapta cıkur gibi dci:ll, lçlndP. ya~nmı,. R{bt can • 

landJrql·ak hlr e!ll~r .•. 

• Eski \le ~eniyi en canlı \-akalarlıı nn'ot n bir roman •• 

• 
a 

Eı;e'ı.lt> Turk. Rum, 1 abudl ,.~ diğer un urlann yaın-ana yaşaması • 

nı bütıiıı çıplaklığı ık unlatan ilk t'M"r ••• 

lllnı, Mnat ve hıirrlyrt a~kı nedir? \'e lstlbdad deninde bu hu.ıms. 

takt m ıcad,.ieler •• 

• Eski b'.r Aloıni yılrnıak 

romanı_ 

ve Yfınl hlr 6lP.m ır.urmak lateyeni.,rin 

Bir !ki gttne ka(far VAKIT'de 



-ı-

arif Vekili 

~~] 
• Bualo diyor: "BOyUk kral! Ye_ 

nHmokten vaz ~o! Yoksa ben o za.. 
ferleri ynzmaktn.n vaz geçerim" Şair 
bu aitnyfşlnde ciddi olmaktan uzak.. 
tır; çQnkU kmın aeyyiıı.tmt ytlztlne 
vurmağa Fcnelon gibi <'cmtrct edcmC'_ 
mlşt.ir' 

• TennsUh itikadı bozuktur; çUn.. 
kU dünyada bcdbabl YR§&mı§ nıhlnr 
bW defa daha bedbaht olmaktan kor. 
kmalt MI" dsmbl ~ ...... ı.n... 
mez; ıneıtut nıblar da haz Ttl me.ser. 
TCtlerlnl feda edip bir vOoude girmek 
ıstemez. 

bir nuluk söyledi 
nınıarı da yeniden elden gcçlrlldl.BU 
tlln bu yenmkıeri, okulun adı remzet 
mektedlr. Müessese artık "Sanayll 
netıse mektebi A.ıtsı,. değil, "Güzel 
sanatlar akademisldlr. Bu kıymetli 
hamlede muhterem ııcle!lnı Necati 
merhumla a:ınatk!.r Na.mık lematl'ilı 
·himmet Ye gayretleri ml1him -
dlr, Her iklıı !nln aziz hatıralarını 

sevgi ile huzurunuzda bellı-tiriın. 

20 TAI.;EBEDEN 619 TALEBEYE_ 
Sayın dlnleyicller: 
GUzeı 6anaUar akademl8lDl dUnya 

ölçUsUndo ilerletmek lçilı cUmhuriyet 
hUkClmctlc.rlnce her fcdaktı.rlık ibU -
yar olu:ımuljtur. Muhtelif şubelerin 

ba~ma Avrupalı ve geni§ §ÖhreW sa. 
natkll.rlarm getlrllınes1, akademinln 
öğretmen ve tahıbc kadrosunun geniş 
letllmesl, bu gayretlerin bll§mda ge
lir. 

Ebed! Şef Atıı.türktcn "Gllzel sa_ 
natıaro. verilecek emeklerin, Türk 
mllletlnln intıanl vo mcdc:nl hayatı 

ve çatı~kanlık verlmlni artırması içilı 
M kadar lUzumlu olduğunu., bilnıl§ 

ve ona yürekten inanmış olan bizler, 
cUm.hurlyet mııarlfınlıı. ilk 5ğrctım 
ve teknik 5ğretimden en ileri ve en 
yayguı sanatlo.r harckctlerlno kadar 
her cephe3!,nde llcr!eme cehdl.nl gfu. 
teren lnı:snu devrilıdo elimize a1dı:ğ\
m:z güzel sanatlar ı,ını de hızla ve 
dikkatle ytlrütmll§ bulunuyoruz. 1882 
de bu mUeıı.seae lçilıdo ancak 20 taic. 
be vardı. 1923 de, cumhuriyetin ba
§ındıı. bu rakam 144 o çıktı. 10 yıl 

sonra 156 oldu 1038 de 269 olarak 
aldıgtmız bu kadro, buglln iftihar!& 
söyUlyebfllrim, eıo talebeye y!lk.sel -
mi§ tir. 

1938 den beri orta okul Ye ll.ııeleri_ 

ml.zin mezuniyet nlsbctl, ondan ön • 
ceki ııenclere göre, daha ağır olduğu 
halde iatekıllorı hemen yUzde 1klyüz 
artmı~tır. He.ll ve vakti elverl§U oL 
mayan çocuklanmızdan lince mimar
lık §U'builıd<ı buluna.nl3ra, son yıld~ 
ise bUtllD diğer 41ubedekllere burs ve
rilmektedir. Şubelerin talimatname • 
teri, programları yeniden yapılmış, 

senelerden beri tahsil derecesi yUk 
selmlyen resim ve lıeykel §Ubclerlne 
birer yllksek kısım 1111.ve olunmu§tur. 
Öğretmen ve asistan kadrosu arttı, 
rılmı§br, Hemen her dersilı notla -
rı çoğaltılmııı. btrçok mühim derele. 
rin kitapları ba.aılmııı. bir kısmı da 
hazırıa.tılmı:,,, TOrk sanatına ve umu
miyetle eanat tarihine alt eeorler 
tercüme nya teltf <ılunarak tabolwı-

AQILAN SE&Gt 

Bir O..ÇI§ ıılSy1"1nde, akademl fçilı 
de ve dışmda. plll.stlk sanatlar için 
yıllardır, neler yapılmıı olduğunu aa. 
yıp dök111oğe yer olmad~ı takdir 
buyurunnınuı:. Biraz aoıını. ziyaret e_ 
dooeğinlz sergi, bUtUn lbuntarı ben -
den çok dııha açık ve <:a.ntı olare.t n. 
ze aöyllyecekUr. 

VAK 1 T 19-1-19-12 -
Mısır cephesınde Genç denızc ler.mızı taz ye Berlla ve Kaybı,eı ısveçli harika 

elçilerimiz b• ti t (Baııurotı l tncı m11tudaJ ( Ba§larafı l ıncs sayfada) Erzince.ıı mebusu ~ff~t Arıke: 1 r a e Dtl§man harekAtı da g:enl~ öıçUde 
rak tnblatı mıı.ğlQb ettiğin! lddll\ eı. nm Bcrlin Büyük Elçiliğine, Han• Stokhol 

18 
AA} _ leveçll Sun . olmu~tur. Avcılarımız ~ mihver 

diyor. tıım, teknik ternkkiler meck- r,U·e Vekaleti Umumi Ki.tip Mu.a. m, ( • 
00 

trellk l tayyaresi dU§ilrmil;,lerdJr. KUtteflk 
niyetin tUtuhatıdır. Fııkat bUtü.n bu \'rni bir:nci sıntf Büyük E:çl, Cev- der Haegg bu de!ıı. ı,ı> me t:.ııı., Y;; ağır bombe. tayyareleri Tot>ruk lhn•· 
büyük fetiWer yanında tnblııtın nl. det Açı:k.alının da. Kuyb,itef BüyUk ul bir dünya rekoru t~ls 

3
e nJ de nmda bulu.nan büyUk b1r vapura"' 

z..cmdan t~ , lnsa.ııı lınba 'den EJcüğin.e tayinleri COumhur.rcisi • bu meaafeyl 3 dakika f ,4/ ynisa ye bir petrol gemisine iaabetler kaydet.. 
· ikt' kO§mU§t\u" Bundan evvel a mesa... ...,. ·•--. ka \'lllı,ı l•udretl devam etmel<tedir, nıizin ~k tasdiltine · ıran ~t· 

1 
ln 1in~ K~n.i tarafından teaiıı e. ml§ler ve antrepolar uvl&'•- · 

Fnkat bu vah,ı kuvvet llnUıı - nıiştit- fe ç ,
7 3 

r, dar uzan:ı.n bir yangın çıkarmtflaJ' • 
do ük<ıt ı:ııarımı~ d e k 1 1 • Şehrim.izde bulunan Saffet An- dilen dUnya rekorur! da~k:atta:/ drr. Avcılarımız hlQblr kayba. Ufra • 
dlr. Da.ha iyiyi, daluı. mUke:n:aııll kııtı bu gün .ADkaraya hal'e~et e• aa.niye ldl. Bu ııon ~ ~ madan dört !ııle8serfmlt 109 dllfUr • 
bu.laıak lı;ln mücadeleye devam flıu1- d c~ktir az bir .zaman zarfında eı;g tt mUşlerdir. 
tır. Mücadele.ve devoru edeceğiz. llal. e B. SAFFET ARIKANU-.. HAL dan meydana gct.irUe.a UçUncU dtıııya DUnkU hareketlerde 7 tayyarem.lz 

ttuıırcıt rekorudur. u "' bukl hudut karatarcı, denizlerin lı.a.. TERCv~ kaybcdllm[fse de iki p otumuz B&:>· 
ı Temmuz gilnll 1,000 me~ !Çilı vaların dcrlnllklerlndOlllr. Onu kom- Sa.ffet Arr'JCa.n, Türlt inkilabmın dır 

büyük yaptığı bir kQfUda 1,609 metreyi f • ~ı .,, .. ~ ... • mak, muluıfauı etmek için bütün de. içinde a.ra vermeden men;. aOMMEL VAZu . .E.1 DvZ~.a..a-
d dakika :5,2/10 saniyede kQtmUJ ve İ rlnllklere ınmeko bUtli.rı kun·etımlıte leket hizmeUerl görmUo olt&n ev• YEMED 

Sldneyll Vooderaoruı tarafından te • u-mlMa.faa .. ·a hazır olmıı.k rneoburlyo. let rü.künlerimizdendir. Kahiırc: 18. A.A. - ...amırr cep-
,, sla edilen rekoru larml§. 2 gUıı sem. tınde•1ı:. Kurmay subayı ohıro.k Yemen• 

8 
d heeiniın merkez kesiminde yapılan 

" 1 d ra da, 2000 metrelik bir ke>§uyu a DcnlLlfırln dibi, göklerin nihayeti, de Ç:ınakkn.'ede, rak cephe&Jn e ı;avaam El:ılemeyn ~inde ya• 
d kika •7,8/10 saniye glbl hayret ve - _,,. old ı.ımılann çnkurluklan blzlm için. umu.mi harbin sonuna kadar :; • p•'-•" olanclan daha ilddeW u 

rec:ek bir zaman sarfında bJtlrmek ~-vn tıın mUdafunsıuda ç:ıtısac.sğıwız vü~n Arıkan, 1920 de Anadoluya. r.u saıı.ılıyor. Bu savqm ha~ti bır 
:j suretiyle bu dünya. rekorunu da kır. ti d" blr a.telyodlr ge~ek milli mücadeleye i:;tu•k mahiyet alması çok mümkün W:·· 

l\Illletlmlz;, gcnı; bahrlyemlı.e ba, iıe G;arp cephe&i kurmay ba§lcan - m~tır. ı:.oınmelin bir çok tan.klan tahrıp 
ıııığısı ııuerken ynrını daha ltii,>Ul• lığını ifa et.~ ve !stikl.ıl.l ~l\Va• k"k) . edilm'§SC de, 811V8flll akibet1 ıe-
tlr klanla kuvrayııcağ'ıx. grnda ıtos!tova ataşemUiteri ola • Vekillerimizin tet 1 erı ııUz taayyün etmiş değildir. 

SADRI ERTEM ra:k mühiım. vazifeler görmUştür. ( Baştarafı 1 inci aau/ada) Jııgilizlcr hafta başında Ruvey-
___ ..... _ !st~ aı harbinden sonra ~kfo.ci teBiıtl~{'iııl ve :b'brikalan tet}tg[ eat t.epcle."ini ele g~ler . ve 

60 bin Selanik yahudisi Eüyük M. Meclisi ba.Jığma aı:~i - etmiştir. Cumhuriyet halk part.l.&i o gündenberi durumda bir ~ 
sürülüyor len Saffeıt A.rıka.n ' Cilınl.ıurl,}•ct salonunda. miıstahaillerin iştlmki- yet kurmuşlardır. • 

liıılık PartiBi Umumi Jmtib! ola.mit Di1n '!HV'~ye kadar İngilblerin 
0510, 18 (A.Al - Brlt: 
60,000 Ya.b.udlnin Sell\.nlkten çıka. 

rılarak aUrüleceklerl öğ'rcnUmlşUr. 

bunu 300 e çtkıırmak için terUp al • 
maktayız. 

Resim ve heykel kısmındaki eser -
lerde bu sanat eubemlzl yllkselten 
~ s t l k a ım • t v ı prensiplere 
tamamen u.blp gen9ler yetişUtlnl 

g'<irecekslnlz. Bu usul ve isli.kamet, 
ll&Uın geleneklere dayanan, 'kllslk ol 
mu;ı ve olmağa müstait sanat anıa.yı 
ıııru besleyen blr TUrk resim okulunu 
bize mUjdelcmektcdir. Yerli, ecncbt 
tıats.dlarm ell.ade bu §Ube gittikçe 
hayat sahibi olmaktadır. MeoılckeU. 
m1zin dört yanında, okulda ve hıı.lk 

ara!lDda sanata olan istidadın lnkl
ııatnıa bu yuvanm nasıl rehber oldu.. 
ğunu glmnemek kabU değildir. Her 
k11ltür ~de olduğu gibi aanııt hu • 
susunda da tam f§blrllğl yaptığımız 

cUmhuriyet halk partlsilıln bu yolda. 
ki önderllıtınl ._sla unutmııme.lıdır. 

Heykel alanında memnun olabile -
cek §Okllde ilerleme varckr..Mtmn.rlık 
ııubem.lzin yetlştirdlğt gençler nutl 
umumt mUsabakalarda blrilıel, ikinci 
oluyorlarsa heykelde de buna benzel' 

be.varılar görUfüyor ve dah& da gö -
rtlleoektir. SUateme nnaUarmda bun 
lardaıı daha ileri olmamakla beraber, 
lyt ~tığma. p.bidlz, 

le ya.prl&n biır topJıa.n:tıya başkan• o..,_ 
yillarca hizmet etmiş ve Maarif hk eden Dr. Behçet \lz, lı4illl Şe- sav~ meydanına hWm bllt\iu te 
Vekilliğinde TU~lı. kültür ve sanat f..m.iz lmuet lnöni:nUu ve l3aşveki· pclcri ve hi~ deği?~ buıılarm bU· 
J;ayat1t1a bUyüj;. hamle.'CT kazan • lımiz Şükrü Sara~oğJ.unun Çu,kı.ıro- yUk bir Dmımı ellerinde tutmakta 
ann lXle3&İ3iyle t:uunmıştır, Kma · · ci.evam ettikleri muhakkaktır. 
b1r zaman evveline kadar M:ilU Mil vı:ı. çiftçilerine selim ve aevgilerını Bu son iki gUn içinde Rommel 

ibl;iğ ettikten .ronra, müatahijl ve 
dafaa Vekil.liğ,ini ifn eden Arr"u .. te.~lat şe:ı:lcri~ yeni ekim ve ia- kendi duru.ı:nunu düzenley~§-
nm yü.ksek biJgi, fazilet ve zeki.si- IJe mevzuu ~rinde samimt bir tir. Kzyı yak.ininde Telelisa ~· 
le yeni va.z.if e$:ıde de vatan:na konuşma yapnıışıtJr. Toplantıda Usuıda .şa~lar devam eUnekte ~ 
büyük hlzm.etl-er görme& bekleni• t.ultn13.tl ~~ri.miz blltun Sey .. d.ir Cenupta Rommcl kuvvetlen 
yor. han v.llıi.yeti mü.sta.baillcri adına, hafif9e gerilemi..~lerdir. Yeni &is-

n. CEVAT AÇIKALININ HAL hUkillnctimi.2:in hubuoot h~ktnda temi.le ccı ağır !ngil.is ve "General 
1'ERCUM'JJ:S1 ve..Nuı..ı eon .karardan duydukJan Lce Amerikan t.ankla'rŞ bütür. 

Cevat Açmkııltn 1898 de doğm'll§ btb~ ae~ hü;.lerini Ucaret ve- ku~etlerile aavaşa katılmışl3.l'ıı: 
tu:r . .Babast mcnhum. Ali Cevıı..t Bey kiline izhar ctmişletöir. Şükrü S!\. dtr İngiliz hava kuvvetleri dıe d"'l 
Qir. CJalatasa.rayda. tahsilini bitir- rasağ'lu h.ü.kOmetinin hububat bak· m~ münakale yollarml Te .mihver' 
dikten sonra 1921 de CeneVTe hu~ kn>ıdl\ld karan, bütün ::nemlekettc hatıarnu dumı.a.d3,11 bom~l~m.J.\lı .. 
kuk fakültesinden çtknuştrr. ~- tadır 

Ba .. ı...~-,08ıugu- Jta+ı-ı:g-in &on yılda muılı~lif sebeplerden i· 
8
• OO(IM DURDURULDU 

nevre ~""""" ~ • Jeıri gelen fldr.ıntrlı durum i!:inde 
de bulunmuştur t tır Londra. 18 (~l.AJ - Mısırda w 1923 +- Milli·. ~-~ 1nönUnün rı'• fe.rah verici. ıv.. hava yara mış .. hul 

"'" ':ıl= _,_~,_ ('-· klzinci ordu nudin('.le unan t• ltmda T - id r>a j 'flea.ret, Vckill yarın OQ;f..10.U ı.•u S8• bildi l 
;>ase ı -a .owvıc;ana g en '°.., u-_ __,_ h _..__t d k .. "- R~.,yterln hususi m-ıhablri r • 'il'k Mili t Me ~ Htllciiı:neti balı) DLCrıllL!e, ar~ e ece "'-'"· ~ c c . m~ Döll'll~e, mümklln ohırea, Tarsu-
rah.lı.am hakkmoa Ma.1.Q-e ve tktı- ... ; .... ,,.ı.ı.ta.n nra t·,·-- Ada· 

t ,,_ · 1...A .. ,...,..H:r· 1 if sa "'D•-......ı eo ~.ıu~ 
sa ~om.ı.~yonu ~ı:ı.~ıu a et-. .,.....1 ~-" buradan tayyare 
r.~c;;tir ~aya 0~ v~ . 

is23 te eulhüıı ak.tini mütea.k.il' ılc A~ doneoektir. 

v~aıettc hukuk m~av:irl'ili mua.. MtlNAIALA'I' VE İKTiSAT 
\·inliği wa:üesru deruhte et.ıxıiştir. VEJdLLERt 
1924 te V'fl.l1l0Va seıfa.reU kltipli- Şebırim.bde bulwıan Dahillyc 

yor: 
Mareşal Rommelin metktıde Y%P 

tığ\ hücum. akim kalnıı~hr. Rom • 
melin sırbh .kuvveileti saat 2• <\e 
şava~ı durdurmuşlar ve bafif~.e br 
tıya çekilmişlerdir. 

Dota cepbeslate ğine ve ora.clın 192~ ~ veUlette Vcklli Fikri ~. diln öğleden 
Ba.şhttkuk müşavir m.uavinliğ'ıne evvel örfi jd~ kôiı:Ut8iiı ile mtr .. 
~ym kılınm•şt.ır. 1926 da llükU.. kee lstanbul Jromut&nlıamu z~a· 
n:eı Uı.rafı:ndan Af~ta.u hUku - ret e~ ve biJAhare vili.yet: ce
nı.eti n~ hukuk ~ri ola• kr* ~li ile muhtelif ı,neseleler 

t~ANBUU..uı.ARA Tr...,~11n nı:k gônderilmlşttr. 1928 de Kl • etre.fmds ~~üşt.Ur. 
bilrlen dönüşUnde de P~ mssll\- Fikri TUf.ef !k~ndiBUe görUoen 
hatgüıa.I'Iığına tayin kt":ınnıt!)t.rr-. bir muha~ tunlan ~yle • 
1030 da Tahran ve 1931 dıe lı:loeko- m~: 

( Baıtaro/ ı l luct ıa11/aJ,p.J, 
nı l).)[). ha.v741mııda ~·eYl 
~ ~r olan ve deıniryolundan 
6(1 kilometJ'e .ka.qar mcşa!ede ~ 
ıuoon Kamcn&ke yakla.ştmnalr.ta .. 
<Ur. A.nca.k bu nokta., ~ld~ ~ 
uıet~ ncbli ~den bir dereceye 
kadar Alınan ~dnn korun 
11\'U§ bu luıvna.ktachr. 

GOzel sanatlarına ilgili bJr elblrllği 
Ue, birbirini tamamlayıcı birbirini 
cl-Oğenendlricl beraberliği Ue baflı 

~ı.na bir gUzıeUtk ya.rattığnı.t ~r -
mek bize haz veriyor, Btt sergi, yal. 
ıuz aka~ oubolerinl.n lroordinasyo_ 
nunu g!jstermcklc kalma~a.k, bll -
tun sanatkArlo.ro. hem kendl araların 
da hem diğer meel&lı:da§larlyle anla.. 
§JP birlikte ç&lt§m&k imk!mnı ve a. 
ıtşkanlığ\llı da \cıı.zandtrınış olacak. 
trr. 

va b\iyilk elçiliği müs~lfd~rp. .. _ ~la hUBUılli i"ltrim f· 
nr ifa etıxllştir. 1933 te katibi u- cin geld.Wn. Bu areıda Clin jandar
.mumilik müdilru o!Q.loak vekalete ~ ve polis ~ullanoı l{tzertk Qr• 
dönm.ü.ş ve ayru sene İkinci Daire ımslarmt yakından takip ettim. 
Umum JlvlUdürlilğilnU ve 1935 tıe B~ ~gün de ctildm eVi faaliyetJni 
birinci daire mÜdil.I'lüğünti deruJı.. gözden geçi,rdim. Yaptığım, tetklk 
te ctın.Wtfr. lf't~ ınemn~um. Yarın (bu 

l 936 da Muıt~ Boğftrlar konfe gUın) An'kuaya döneceğim. 
rıansma Türk murahhasa.sr kıi.1.Jbi 

Klzllordu 1tuvvetl~, d~ ijıe 
ri hareketini gect.kt~ek mo-.. 
cıilc Abnaıı. üçgeninin ~·an lta.nad.ı
na tt'..8!ITUZ etm~kt~. 

SUsleınc aanatınrmm da lşUrakUe 
bunda.n sontn taı:n bir Ghel san.atlar 
ttrtrlsi halini alınaıaıı çok arzu ettL 
ğiın devlet resim ve heykel sergisi 
nasıl nnat tarlhlmlzde eııelz ise §im 
dl göreceğiniz giızol sanatlar sergisi 
de g&.ıtıerdiğl bUtUn!Uk bakımmd&n. 

öyie l>enzeralmir. Her llk gibl onun 
da kuınırlan o!abntr, Muhakkak olan 
raruıdtr kl o lıh' 1atfkbe.ll, Ttlrk mll.. 
letlnfn aanat yannmı göstumekte 
ve Tttrk aanat hayatına t.stikamet Te 
recek çoban yıldızmm Umlttı parıl. 
tııaruu gö2:lerlml%e akaettlrmeIEtecUr, 
Bu bqartl&n TOrk maaritlne kazan. 
dıran akademi mUdUrll, ıınbe mndUr. 
lerf. öğretmenler ve genç talebe ar. 
'kadqla.nma bt1tl1n yUreğimle te~k
'klll' Te hepefnl ayrı ayrı ııeYg'llerlmle 
takdir ederim. 

Ytlk.eek .mimarlık ıubcs1 kwnmda 
birçok proje ve makeUeT ~reeeksl. 
nlz. Mimarlığa devıettn verdiği ehem 
mlyet o kadar §UmullU Olmuatur ki 
ba pıbenln ççbresl son birkaç sene 
içinde tamamlyle detl§?DI§ ?& buglln 
g.,~ hayat ile yan, ya.pacak blr 
hale gelmişti:-. Bunun delilini slze Md 
rakamla vereceğim: 

Akademlml..ztn 60 ya.oma girmefl 
veslle!Jf~ :tıezrrlanan bu t'ôl'Clle dev
let kouaovatuanmız <la kltl.slk bir e
serin temsill De !§tırak edl,yor. Onun 
için ıtru ııergi ve bu tııkıen b8t1ln gitael 
aa.natlar arasındaki aile ~ ve 
ideal birllğinln unutulma.z bir tfade.. 
et haltne g-ehnl~ aayrlabiür, Dev1et 
konserratuannm her ttırm çaltrma -
suıe en \nllk k!Sykrde oturan vata.n. 
~ kadıı.r bUtun Türk ıuuıe. 
tilıin gösterdiği sevgi, İstanbul hal\tı. 
nm bu g-eııç Bfl.Dt\ t yolcularma bııktş.. 
ladığr yakın flglde son takdir dere®_ 

, ilini bulmıı~tur. 

um~ lltfat.i.)'ie ~ etmi§tir, DA.Jltı.n'E VEXtLtNtN Şl~H. 
ı 937 de ~iliğe tcrii e~til', RbttZDEK1 TE'tKİKLERt 
1938 eeneetndc Hatay milll dfı..vıı- Münakalat vokil:i Amiral Fahri, 
sı csnasmda Qtdt Şef Atatürk ta Engin ile tktat ve1dli Stm Day 
rafı.dan bm •IMıiyeUc f~vkal!- <tUn ~dırm~ ~ebnişle"1it'. Yüil 
de rmıraıhbas obrak Hataya gön• lt'r, bir müddet şchrfnrizde k:lln• 
deır.ihmş, !ru ~~bilahare rak ~~ buhmacaklarriır, 
Mini Şef tıa:mfır:den da ~a edil. 
ıil'.iş ve Ha.~ .Anavat.na jlıhaJu
l!a imd.2:!' lbn SJY>..tın. orada kalmış• 
ta. 1989 da H~ Ki.tilbi Umu .. 
mi nmavinltğine tayin 'kılınmış ve 
birinci BmJf EIÇiliğe terfi e~t:r. 

Cevat A~ahn doğn.ıQan d-Oğru
)'3 Cuımbutliyet ııejimi.nin yetiet.i.r
üaği gilıide bir d:iplocnatbr. Bulun 
'duğu vamreı~ kabfliyetl, V'!lT.if.e 
h-.:ssi ve l1mf ~viyce!nin ~ekl:
ği ile tema.yüz -et.mte ve muvaffak 
Clın\L'.}Wr, 

Basya da ıaııaı 
( Baştnrolı 1 inci rnP' r "' J 

Sofya.: 18. A.A. - Londradan 
gelen bir ha.bere göre, Sovyet bU
yfrk 4'Jçiai M. ){ai9ky dtin M, Clıur
chiUıj. ziya.ret ~ek kendisiyle u• 
!llıll mUddet konuşmuştur. Bu gö• 
rltt:ı:neden ııonra Başvekilin reisU.
ği altında bir gf"'.nclkurma.y toplan 
tısı yı!prl~ ve bl!nclan sonra lla 
harp ka:!:rin~ t.Qplanmıştır. Bu ı;;
riııı;mcrerin başlıca mevzu unu A \'• 
~ Atinci b!r oeplıe açmak ane-
selıesi ~1ril etmiştir. 

Almaıı. ~C\Yl ü.s~ünl\iğü ~I~· 
dan durumu inctleyen ~yı}<lu: 
~te$i bunu., mul,ı.tcli! kesiuılel"' 
de çok ka.nşt!t ,. o~ v~I~ • 
dırmaktadll'. 

ROSTOFIJA \' .(\ZİYET 
Stokholm: 18. A.A. - HaV'N' 

aje...nsmm husı.ışi muhabiri bildiri
Yor: 

. Pim Alm:ı~Iamı ~uıı lntı
Eında ~lli kliooıetre mesafede bu 
ltı~dukla.n bildirilirken b\J. ~n bu 
§t'hriq doğusunda daha tehUkeli 
bir tcMit bclir:qı~. 

.Aşekrl ka:ynakl~ mütalauı • 
na g:ire Rosto! mUdefaacılan yPJ .. 
nız kendi kuvvetlerile henı batı
dan hem de doğudan Alman taar 
ruzunu karşrlamı\.k zorunda bu 
lunuyorlar. Rostofvu VoroneJ ve 
batta Slvastoıpol muha.rcbele~ 
~r savaşlara 18.hne olma.sJ 
bekkniyur. 

Şimdiye bdar memleket l~ln~ ve 
dı§Illda yeUşmiJ nılmarlann yekQnu 
250 dtr. Halbuki bugün mimarlık ou. 
bemizde 250 talebe var. Gelecek yıl 

Hergun bir karikatür 
YENt EVLİLER .. 

Sevgili lııt&nbullu karde,!erlme. 
onlarm gUzel ochirlerlnl temsil eden 
bel'Cdlye reislerine parU ve halkevL 
ntn .sıcak muhttiıı1 yaratan arkadaş. 
la~ ve ıuı;ınyet bUtQn bu lyl gös. 
terflere tmkl\n veren bl.zzat sanatkı\r 1 

çocuklarmıa ve onlann dikkatlı, ça_ 
l!§ka.n nstadma ve bocalarma blltlitl 
kalbimle t~ekkttr ederim. Mao.rU' he. 
reke~rlnfn en yakm takipclsl ola -
rak, duyduğum 1stanbu1 matbuatmı 
bu vesile ne de g!Sstertliğl alil.kaya, 
lıer zaman oldu~ clbl, geni;, yUrckle 
ve arcak ganuı ile §Ukranlamnı suna. 
rım. 

~ 

'ümit, güven ve bltmez bir çalışma 
hızı fte, mUl~ttrnlzin sıı.nıı.t ve kUltllr 

Batvekalet ve Ziraat 
Vekaleti hususi kalem 

müdürlükleri 
AnkAM\, 18 (\'akıt mutıahlrindeııJ

I:aşvekll.let husus! kalem mUdtlrll 
Hasan ŞOkrU Adal Uç ay m~nlyet 
almıştır. Bu vazife ıtmdl hariciye 
husus1 kalem mlldürü Nedim Veysel 
İlgin taratmdan yapılmaktadrr. 

Londr!ı.d!lki Sovyet büyiUt e l<:ili· 
ği mahfill~e .ııöylenildiğine g5 
re M. Mai~ f;id<'tetli bir dil ku'. 
~nu.c: ve mUttcfik devletlerin b!r 
faali);et ~t~meleıi yUzünden 
Sovyet Halkı ve Sovyet ordusun· 
da hWcUıauıü~n infiale d~ati Çek 
mi~. 

"B'OYÜK KA.İPI.ERt GÖZF. 
ALMAU 

A~V TEBIJ!!İ 
lkrHıı 18 (A A.) - Alman ordU. 

Jarı ba§kumıı.nd.anıığının teblJJI: 
Doneçln §&rkınd& zırhtı ıetldllert. 

mtzle motarıtı piyade tUmenlertmts 
ocnuba. doğru ileri hareketlerine de. 
vam ederek Roetofl'n ııarlı:ında genlf 
bir cephede Don nehrinin apğt mee. 
raaına varmııtardır. 

Piyade tUmenlerimb Qember lola• 
alınmı!J olan dtltman lı:unetıerlndeD 
mUrekkep bir g?upu ~pbeden ya • 

pııan blr taarruzla l.mh& edef'9lı "°"" 
l.stıkametln<le arazı kaAlU\Pfıardır. istikb!lll için en lyf dileklerle en b!l 

tıyar duygular lc;lnde bu gUzel ııer • 
lillliil'I ~yl açıyorum . ., 

Ziraat Vekitıiğ:I husuııt kalem mU. 
dUrU Ragıp Adıaanlı K&alamonu zı. 
raat ınlldUrlUğUne naklolunaralt ye. 
rlne yUkıoıek ı.ir~a.t enstltUsU ası.tan. 
lanndan Nevzat Gürıırnar ta_yilı edil. 
mittir, 

Ankara, 18. (Rndyo gazete91) 
....... BütUn ra.dyole.r, Avrupada ı· 
kinci cephe u.Qılmam bahsine dö
nerek Almanla:rm d•'l'ta kayıp • 
iar venliğtn~ itıa!'et etmdç~ bere. 
t~r Alman cenb~ıı praMrğma 
lıUlmıebıı~tk ~geldiğini 3Öy. 
lemi§ ve A'Vl"\ll,'Gda i:.'kinCi C<"!'he a 
çılm!\ffl zıuıni olduğ\ınu tcbarUz 
~iştir, Radyonun ~lbııU ının 
lan ilave etm~il': 

MUhlm hava kuvvet1ertmiz bf~ 
sa a§&ft I>on bölreÇde dUfmu ıe· 
rllerindeki aaker1 nakliyata tm.ha ta
arruzları ya.pmıılard•r, QQ:nun oenu. 
bundaki §fmend\tol' haUanna ve na• 
Ilye trenlcrlle dolu lstaayorılara hu. 
rns! bir mnvaf!akiyetle taarruıı Nil. 

- Dete fttkllr .. Nihayet 
blabadlJıı:.. 

eli? il v .. ı !!ı. •~<~:b~~~~~ 
.ı.1ı--------·.----- vn kuvvetlerinin Akya.b';ı ka~ ya.p. 

(meyve) kelimesi 'tığı akınlar sıraşmdıı. B\lrrna'ıııın en 

son batı noktasında bulunan bu 1l -
mıın~ hiçbir tesie brra.kmamak 8U • 

rcUyle büyUk tahrtba.t yaptığı 1Sğre. 
nllmiı;ttr. 

Şimdi Akyab'da toprak yığtnlan, 
enkaz ve harabiden bıı.§ka blr§ey yok 
tur. Japonların burasmı Hlnd:lıtaııa 
taarruz lçfn bir ha.reket noktaaı ola. 
rak lml1anmek taea"111'aDda idiler. 

"500 hin kişilik bir kuvvet en 
kllii4 bir ~nda Avıııpal\a çı
hmıak ancl\k Lityük ka.yı:plan gö 
ze a'makla kOOildiT. Bundan 4!1Qnra 
i.knui.l ~ lca.lıT'. Gemi h\ısummd:ı 
dıı btıyük feda.kArlıklar ica.p ede-
tiltr- -

miJUr, 

ZQ'Cl Paıa'dan: 

Olaydı olduj'a lıAl'e rWtsı lmİan'm 
Bu riltbe olml\z ldl ı:ok, belAeıı 

lnı&n'•l 
Tabamnriil ettıtı evda d&tlar 

ede.-. 
8aclar ...... ...u. ............... 
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d 
l 
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rm tesirleri: 

Patates fiyatl~rı 
düş O yor 

lı:ı~~'1;tı1et.in hububat. alım aabm.ı 
I ~ aldığı karar ve buğday 

Ankara, 18 (Va.kıt mubablrlnden)- ı terine dayanılarak karar verilmiştir. 
Tlcar~t vekllett alAkadarlara ıın teb. Bu karara UY\llarak fmdlk çuvalla. 
Jlğl göndermlııtır: rına l:S ağustos 1942, U!tlk ve yapak 

~t1-n.,'1a ya.pıta.n yüzde 50 ~ 
~U:deki zara • piyasamızda da tc. 
cül'lbl göatcrmeğe bqlaır.ııtır. Bu 
d 1'1.leden ob.rak patatca fiatlann 
~ı lıİlra.tli bil' dU~ili başladığı gc· 
g 1~ektcdir. Bir kaç gün evve!ine 
it' nce:re kadar ltiloau 50 kuruşa 
a:dar satılan patates. birdenbire, 
d Ya, daha sonra 32 kuru~ dün 

P
c 30 a inraiıtir. Yeni mahsul de ey· 

Tic<\.fet ve 1.ktiAt veıkilcU~i- ll »inlerinin menini ~laşt.ınq • 
le temasta buh.mme.k tlzerc Anka· !nrdn'. 

Emniyet "Umum müdli'.rJUfU ter. 
fi mUddetlerini doldurarak S:ci:l ve 
a.sliYetleri t-esbit olunan komiıer 
.nıuavinlerinden, kadronım miliıaa 
desine gör,!, 80 k~iyi komiser:;.. 
ğe terfi cttirm~tir. 

Yeni konı:."3crlcrdcn vazücleri 
:hite.nbulda olanleria yeniden 15-
~nbula. tayin o:unanle.r:rn isimi~ 
rJni yaz1y-0ruz: 

Birbirine benzeyen vasıftaki tiftlft, balyeıerlne de tıp nllmunelerlıı.ln te.s.. 
yapak ve fındık partilerini yekdlğe. ( blt ve kabul edJldlg-lnl natık yazmm 
rlnden kolayca. ayırabilmek \'C bun- gazetede ncııri tarihinden itibaren 
ıarcSan hangi pıırUnln bangt kontrol kontrol ııumaralarmm konulması 
veaika.mna ait mallar olduğunu der. mecburidir. <Ur eı~rpey p1yaaaya çık:ı.rılmaıtta• 

doğ Patates fiatlarmın normale 
ro ru daha fazla dil.~tğj anlaşıl 

raya giden &yükuıcılu heyeti, Götilrlilen ha'k tipi kondura nü • 
~thrAUe dö.'olllütttir. :muncleri de beğenilmietir. Ont:- hal tayin edeb!lmek lçln kontr-0la 1 Kontrol numaraları reaml ma.rka 

vuedlleoek fındık çuvaUarlyle Utttk ve J§areUer araamda olduğundan Uze Habeı- Ve'l'i~e ıöre a'allada.r nıüzdeki kış mevsimlııde, eriı:-ek 
İstanbuldan Cemal ÖztUrk, Rı· 

za Ccnani BüyUkka.lp, Adil Tar
l!ay, RaWn. ~rol. ~11~ llora, 
Ali Akına.n, Rafe Öztunç, Ali tı. 
fan Kurçeren, M. Hasan Erlüfk, 
Süleyman A"pagun, H. Edip Tt!l• 
t;öz, Salih Oka,y, Şükrü Tongu\, 1 .... 
Hm\ı~ Örde, Galip Ayhw, Hulü-o 
sı Tümer, ~eyir Ter.can l.ıııtanbula 
!sta.nbulC!:au Rş.if Ünlilakın Vann, 

ı 

alttadır. 

t •tla batma vurup 337 
lirasını almış a. neyoğlunda Bostan başında, 

llaeytn e.ia.ruA ba.h_çeşindc otu• 
~ Sill~~ ad.mda bir celep, 
Sok eUtı gece Beyo~lunda Camcı 
~rı:ğından ı:-cçcrken, karanlıktan 
ı:n Yan nı~hfıl bir l'&haın hUcO. • 

lar kunduracıl•rıııt <WU!c.ritıi ye- W.ka.rpinkri de, a.nzu edildiği tak· 
rinde bulınu.jla.rdı:r. Ayald(ahlctoi dirüc alt\a.n tahtadan yapılacak • 
lar, ı.leri renklefinin ~ \"e kn~- tır. ~lar ve kadınlar için de 
ve ren~l olarak tahdidini, lüks ~-a.· ı tahtadan aya"kka.bı ya.nrlabiltıeck· 
dm çantM\ ve ~a.nııini iqıA,'ini~ t\r. 
menini istiyorlardı. Bu cihet, h:ık· Diğer ta.nı!tan hUkümet, şeh• 
h bulunmuştur. Aynca allkııfa-. •ı r:nı.Izde A}eko DUlo'ya deri fahri.. 
}ar, altı zitt kat ~~~ Uakka.'.>ıaı kasma el ko)'mU!lt'Ur. Bu fabrika, 
yapılm~nu. mantar kadın isk:ır 8Umel'ba.nk hcsnbmıı. çalışncakttr, 

ve yapak balyelerinln rcşmı marka rinde bu numar~ taşımayan mallar 
ve ıraretıeri ta~ıyan yUzUnlln 1101 üst kontrol ed~lemlyecektlr. Kontrol ıı.u. 
kuımma örnekleri alAkalı mıntaka ınaralarının fekli, eb'acıı, rengt " çu 
ticaret mUdUrlUklerlyle ihracat bq val ve balyoler Uzerine ne ıruroUe vu. 
kontrolörlUklerinde ve kontrol!Sr\Uk • I rulacağı hakkmda tamhn yapılm?f
lerde mevcut birer parti kontrol nu. tır. Tele.rruata alt bilgi almak ıatı 
maraın konulmasına ve bu numarala. ' yenler Ugill mmtaka ticaret mUdUr: 
rm beyanBa.melerle kontrol veslkaJa. lUklerlfl~ ihracat bafkontrolörlUkle. 
rına da kaydedtımeııine, bu mallar@ rlne ve kontrolörlUklere müracaat 
ibracatınm mtlra.kabeaine dair nlzatıı etmelidirler. 

'2na ınlruz kalmJvtrr .. MUtecn
~· elhıdcki iri bir ta]la Silleynıa. 
c~ 'ba.tnıa. vurup ke'ldl.sln\ aersem 
~ ten SOn!'3. cebinaeld 337 lire.· 
~. kaçmıştır. 

,~alı:ay:ı sş.9ıta e'~ym.ue, ctız.. 
~. hınız »anmağa bae~ 

l(ıı kaçı~ ma.bk\ım 
oldu 

•a ~de 9evcliği J.l'ıa.tma km ~r .. 
c ~alt suçundan birinci n~ 
~Za. ll'lahkcm~ine verilen Osmn• 
~ <hırul}!nas1 dUn bitmiş, 2 ay 
ll. ~~~tle dtr ha.p'.s cezasına kc-
ıı~ kararlaştnı~tır. 

llııız bir iyar memuıu 
1nabkum oldu 

tlr ~ Bank Balarköy Bes fat. 
~-nda aab&r memurluğıı yapan 
~ tara, muhtelif zamanlarda bir 
ı, top bes, qmn.ış, çaldığı mal• 
h r t\'\nde bulunar&.k, cilrmiimeG • 
b. ftt Üçüncü Sulh ceza mahkemtsi 
c ~lmittiıe. 

c lıl\latata durtı31%1Uı eon:µnda 2 
~ ıo gUn mllddetle hapis cez&'i!• 

.~~rpıiıruıtır. 

Adliyede yaz 
tatili başladı 

Adliye yaz tatili ıbu gün<le:tı ;,ı: .. 
haren ba.~\aınrş bn\'jlmaktadır. 

Vualetin göndeırdiği l.ii!tcye 
göre, U.tıı:. mUddctl..nce, IJ!tanbul 
ve mül.halcattald. bqtiin sut.~ hu• 
~ mahkıemeleri b\ı ıııene Uttı 
yapmaya.ct\.k , ç:ı.hşacaltlardır. 

Nöbetçi k&laoak diğer mahkeme 
ler 3unlardlt': 

İkinci ağır ct-za., 2 nci, 4 ncU, 
5 nci, 7 nca as'.iye ceza, 2 nci, 1ccı, 
12 nci asl.iyoe hctnık, b'.rinı...i aııliye 
ticaret, Sultanabmet 1 net, 3 ncü 
Fat.fh, Beykos, Eyilp, Kadıköy, 

Üftküdar, Bebek, Kartal, Adale.r, 
ı::anyer ve Fatiı sulh ceBa me.h-
1 uneleri. 

Tatil 5 By16lde , nibayetlent
ccktir. 

Çengelli hırsız 
Apartımanm pencereıinden 

elbiıe ve para çaldı 
.:::.::_ı 00 

Gihnü§ Suyunda, latanbul Pa• 
a .,., 11._ 1 1 rl 1u apa.rtmıanmda birHıci katta ~ -..-.er a ' 8 turan Mmrlt Abdi ağa Emil M~ 

,._~lnl5ntı yerli askerlik t6beslıı.. munt';"Ü1 ~~ odaaınm açık~ 
~il.. Çercsınden bir çeng-cl ~e 

.. _ tnıln5nfl yerli askerlik ft!besin. bir kat elbitıe ~ıştn-. ~ 
q lııayıtlı harp malllltl subay w nin cebinde 1080 lira da para bu-
"'at i lunma'kta idi. 
16 le tehlt yetimlerinin 11142 lü· 
~" heh!ye lkramiyderine ~ 7 9•2 Zalılta bu ltumaz bırsm §iddet• 
b •••rtesı g{intl tcvı.lata baJlanaeıık le arqtmna&tadır. 
2;· llarp mal6lil suba,Ylarına 20 ile 
ş llarp maltılü c-· •--rine 24 ile 26 
ehıt Yethn1erlne 28 ile 31 dir. Kara bükte üç yeni fabrika 

kuruluyor ttıJı. 'ff.asta •eya sair memleketlerde 
İ..k tabalan. nesdlnde bulunanlarda 
bt l'anıiyelerlnl almak lcin noterce ~abli:ltte Silmerba.nk hC8ll>Jo 

t •eltAlet çıkartılarak ikramiye na bi.r ateo fürlaası: kunılmaaı 
cttdanUe birlikte şübeye mftraca- kararla.~tmlnuttı. Fabr:İJ[amn in • 
•t •h!leaı ilan oluJlur şasına başlanmıvtır. Aynca Kara-

• • • • bilte bir de A8it Sili.tiril ve Söo 

Sebze Ye meyya İst.Azııh'J.l.dıan Halit Öngör B:tı!fe, 
A bdü1kadir Bora Dilzceye. Ernla 

ör.kan Bul"'5.1.ya, M. Nuri GUneri. y b · • t • f · 
Pahallllg""' 1 hmire. Mılhsin Fahri Erol Diyar- 1 aman ır ıs 1 ÇI 

namelvln :ınabaua maddeleri hllkUnı.. 1 

Ekmek 
16 Kuruş · 

b~ i\1ai ~e FM!lela~. lb-
Belediye abıtası tetkilitı rahim Ozteıı. U. ~ye, 1'. Uu. Evinde mua•um bir depo 

11Uıi. Acım İzmire, A. N~ Katı- tesis etmit ! 
takviye ediliyor f;tiz Gil~e, Cemal Uzunflğ• Beyoğlw:ıJa, Hama~m<Ll s;. 

Sebze ve meyva fiatla.nndn.ki lu ~. Kemal ~l hm.re, qek so'kağında Hil<la.vçDqgir J\r'll' 
yUkselme;)"i önkmek üzere t.atbi:k Ali Risa Bıcak ~. ll. Salim bma.nmm ~ibi HU<i!ı.w.rdinl."1, in 

Yeni nark bugünden 
1'.\bike baılanace.k 

c:cıilmc.'iine Jcı.rar verilen fatura Demi ~da~ N t ç· 
u.if.llü. önilıxı~dclti 8 .. ı. gtinü-.ı-n rc&n &~. cıe >-

1 

hisŞ4"!ar kaçakçılık tftbc$nce LstiC. HllbUbat tatlarma. yapılan zam 
do°l&ylltle ekmek narlaru Yeniden 
t.-bi.t mrureti ha.sıi obmıf ve :fiat 
mil rakaba kmıi8yorı.unca, 600 
gramlık bir bütün ekmeğe 16 ku· 
l"U§ f'-.t ~muştur, Fiatlana yü.k
selıne$ıe diicr bir aebep de ima• 
l'l'e Uc.rotinin artmasıdır. Tntbik 
ediien natitta odmı ~ 510 ku
rqata.ıı h~ ~keıı odun \ 
~di ·s~5 • 9 1i.radarı satılmakta• 
ciır. 

~ UYÇ men Çoruma, Sami Turgut t?n.sa1 silik yaptııh habıt-r alır.ım§ ve ~ 
itibaren meri~et mevkiine gire- Tu~luya, Abdülkadir Ko~ lin. t.>manda bir areşt.rrm.a YlLP!lill!JJ • 
cektir. Kontröl . i~ ~ w- ~e. Besim Onuk Ke.nıa, DuT• 

1 
t?r. 

~t~e yapılmasr ıçuı, bil~assa bu sun Vura.1 Kn'klarcliye, Namıi A• A.raştmna sor.unda 23,5 kilo çşy 
~ı~ esnafın çok bul~dugu Emin 1 car Rluye, A8'D1 Kti(}illdbora Se-r 19,5 kilo sekirdek kahve, 4SiJ ku
onu mmta.kasında mühim mllktar • he..ııa, Öinıe'r öztcı, Ak'f Önal, Hur tu k!bnt 279 b,km manif~\ura 
da za.b!U tcşM:tAtı vazife aklıış.- pt Ba1Ql bmire, O. Nuri At~ ~yası ıbtilu.nımıftur. 
tir. Diğer kazalarda dıa kayme,kam ToJııı;Lt.,.. Aynoa 1440 tane birer lil'P.i\k 
!ıklar kontrol t~A.tı vüclido gc• D == 360 t&n.e de y8.J"Dn§ar l'inr.lrk g\\ : 
tirccek

1erdir. At ""f.t~dan dönen_ler m6t para meydana ç.ı)ıanlmıştır. 

Guinolar bugün teftit 
edilecek 

Mesire yerlerinde tatbik edil· 
mckte oJan yaz.1* ı.rif~l~o ih· 
tiklr yapıldığı hekkrnda belcdiyc-
Ye. son günlerde J8fl\.Ml fi,Jayet • 
lcl' artmıştır. Ba:r.t gazino salılbk· 
ri tar:fe~.ki m~t f\atlarma. 
15 • 20 ilru!ouş gibi bir nevi Hlve 
ed,erek milştcm~ f~ pa.ra tah 
•ı eıt.meltt~. 

Belediye ~ h~eti bu~ 
m~aire , yerlerinde , gaz:ıto ve 
belıçelerl teftiş edcceıt ve ~z 
muamele y:ı.pa.n eenaf hakkında 
za.brt tu tacaJrtrr . 

"Dumlupmar,, Mıgün 
Pire'ye kalk~ 

Dmnlu pmar vapuru bıı glln aa· 
at 14 de limanmıw:daıı Pir~·e h."\• 
re.ket edecektir. Va.pu:r bu ~tr 
1714 ton gıda medıdcei yOkl~· 
tir. 

Yerli mallar pazarlan 
ıefliği 

Beyoğlu Yerli M&llar Pa.zarb· 
n Müdürü Kami1 Çdkay, tst&abul 
Yoerli MalJar mağazalar şeflif.!ıe 
tlyin edilmiştir. KendiBini tetırik 
eder ve yeni vazifesinde de mu• 
vaffaltiyetler dileriz. 

için tren Bu giimüş, pa.ralarm er1tilerck gil-
Yeni nark bu tıaba.ht.an itibaren 

tatbik edileoek'U.r. 

------
Koıkadaki hamam 

Devlet Demiryolllrı 9 uncu işlet l!IÜ§'Ünd«ı 1Bt:ifadc edilmek i.:sten
nte MftdftrliJıtft, at yanşlarının gör• cıığt a.nla.'}llmJttrr. HüdaverJ:i iae 
dUğll rağbet f\zerine bugUnden ltl. <rtağı ve ayni zamanda kardegi 
barcn Y&n§lara. gidenlerin dönmele. Hll8an, ikinai milli korunma nmlı'! 
rı için 18,40 da Vellelendldcn kal- kemesine verihn.işlerdil'. Mahkeme 
kan trenden maada 19,30 da hareket Httdaverdmin gayrimevkuf o 1arak Be~att&D t.Al.ıi~ clotru &Cll • 
edecek bir tren daha ihdas etmiş
tir. Halka ayrıca bir kolaylık olma' 
ftzere yarışlara giıkt'e'klı:?r tein Sir
keci İstasyonunda ayn bir kişede 
bilet nrilecektJr. 

Almanyada.ki denı\ryc;>lq 
heyetimiz ~öndü 

Bir müddcttenberı Almanyada 
bulu~ ol-.n Dev"t Deınieyol 
lan Umwn· lCtldUl41 ll•vinl Fuat 
Zinciriamnm rejsljği altmdaki 
heyet Allka.roya d&m\iitüT, 

Heyet Ahnıınyada buhındufu 
mUddet sa.rfmda m\lıhteliıf mabm. 
lMlı! teımaalvda lıWWW\ıl ve 'bu 
&ilı>kli şıµtıara g()~ d~oll•n • 
mwn ih~a.mu ~zönUnde tq• 
tan.k bazı mukavele-ler im~ • 
mıştır. 

~ 
Al\ın 29,5 liraya düştü 
Altm fiatiarı ~te, dilll 

de devam etmiştir. Dan lıİt' altı
nm fia tı 29 ,50 Jıira, llıll l~ .ıtaım 
bir gram fia.tı .. 425 lrunıttu. 

mlliıa;lteme edilmet!linıe ka.nır VCI"\! makta ol&n Koek& caddeain<le. tarlht 
miştit'. Hüdaverdi. evvel1ı:i gün aer. blr kıymet ftade etUflnden dolayı 
be.ııt b!ra.ktlmoa. inhisarlar kaçak yı;kılmayıp bırakılan bu caddu.ln ıs. 
takibat memurlan bu adamın pc• teııileıı 19kli almt.aına manl olan 
liıll ~. aparilmanJnm ae~-.. ~ •uan ~cııg-ı 
lıodnJDı katmia. k&ft{ir Ye tleınir hama~ olaıt Koaka hamaro.mm duru. 
parçaları altında ~tok ~ıı 1!2 DlllQ\Ul ıal&hma b!4lannu,tu'. Hama.. 
ktıo çay meydana ç*amıışlardır. uua lnlbbealna. \1SW1 "11.elerin ye~. 
ar mnn memurlar da avni sa<a.ttc llr<li.11 at~ar ~lunmaktaydr. Ha -
Hüdavctd.ni:ıı Yenişebirtle Dereo- maaua l&flarmı ve -ubbıeyt a~an 
tu ~ 33 numaralı evinde ı y&kua blr zam.&nd& da l'ık&c&lı mu. 
de vuna ~. H kilo ~k olu bu •.Çlar kuUajfUr. 
Y"'rli ~. 3 çuval içinde 60 kilo ~ B'1 11 ikmal edllcllkten .sonra hamam 
kirdek ka!ıve 180 kilo t.m şeker harabldu kur~acıı.ktır. 
J\leydan:ı. ı:ılca~wJardD'. B\I! ~ h&111aının duvarl&rtn.. 

. T~ yakalanaoalmı ~lıyan da ~lP.bqlun za._ptmdan evvelki de. 
Htldaverdt 15Clin-..eU ftrarda bul • Tirleı'9 alt oldufq an~lau Te blr 
... ve kap•tır Zabıta kt-ndi'!i· takım kalııf.rtmalan UıUva ıden ta§. 
ıai anııııaktadır. · • ıw l'örUlmUttUr. Bu t.,ıar tetkik 

Yeni Eserler : 
KÖYE IX>ORU - BUttm ~y me. 

~lerillden b&Al'edu ve memıeke\L 
mlzde ~ ~~lllllk lll~\l&al o.. 
lan Köye ~\fnun IO Qı:i aayıaı cSa 
aqrolunm\&§tur. 

olunacak ve em bir 1'ıymeUeri var. 
M bll\fo,J&. ıarar vtrmedın buhın • 
d~~l•~ )1Wl~ çı:\u.nl&caktır. 

• 

~il 11vvalkı Vakıt ~ JUll aakerUk f11Mela•ea: per Fosfat fabrikam kunılmakta
~ - Şulıemlade kayıUı ._ uıt11n dır. lnşaat hitm!!C ~edir. 
.. llal7e.ın. mu.tehak maıaı aub&y .::;;:======================:::ı::==============================:;::=::=::=::::::::::::==::=::::=:::=::;::::::::=:=:=::::;:=:=:=======:ı::=::::==;; 
ıaq -.ıa.ı eraua phlt yeUmlerlnln ~me bl~ olmndığmm fıı.rUııa 
~~ 1th t8Ubı ikramiyeleri &f&ll - n.rmr. zeminin ilzerinde eiu'am °' rtbılerde ab&Jl eaat «loku.adan şeklirv:le hOOrcleT ~ll'1 lı®rele
~e kadar dafıtılacağmdaa ken... tin dUV&'l"l&nnda eSi rceimler 
~ taluıl. edlleıD gQnlerde ellerin görülür bir duvarda iki ahyle blr 
~ ~Jıı: n dörder adet fotot • top tubm kalıraman rcmıini g6-

19 Xay.ıAı 911 
l$ir Japq.a zırhlısının garla 
!fokyaıcka w•ar edildiğine nazaran 

(Jiokoyaıı) körfuiDCS. (Kavaçr) nam 
Ja,ı>on zırbh4Qlda 'blr iştial hasıl ot. 
mu~ eef\_ne !iıı,rkolm~tur. 

~ e blrUk\e fUbeye gelmelerL rllmlc gördüm. 
IS._""' Tauıa 9dllen gtm " .aatıer. Mabedin en iq kı!mıma Hondıem 
~ '-ıka •ma.ııda tevziat yawa - derler. Bu kısnm çatıısr yo.ııwıla.r 
~'-tuıa ptı ol&rak blllnmeal aa.. ve ağa~ kabu1darmdo.n yaprlmr§ -
-~ lla.ıı olUDU!'. '(8830) • d llaıtı ........ ,... 21.

7 
...... ., .. _.... tır içerisinde 1'.hip~nn na. se-

-- ~ rouo-... ctde gUverclnlerin dem Çc~ ka· 
11 

• 28.7.942 Peqembe l'JŞll'. Buranın ~!gel! .tJ için-
~ • 2lU.9'2 ~ de gilvereiıücrin be}"M vUeutlan 

•rat 18 7.9'2 Sah bir hayaleti e:ndmr, i1Alıt oku-
.. .. ao:7.942 peıpınbe yan ~lann 1"l!'nk ren'k ellbise-

ş.Ja}~ Jet~ert 1.8-:'.
8

2 
...... .,cu:

11
nec leri İ9e tıir havsf f'.şek gibi par-

~ al!'. Bu:radB yapdaıı meuh. dr· 
• • 8.8.9'2 Pertem'W Storiyete bir ~ın m&ıbu-
,. 11 8.8.942 Cumartul da takdimi merasimidir. Anne gU. 
: .. 11.8.9•2 Salı T.el atyah fpekıt ldmon08U içerisin-
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........_ ~ .. 188'"'2 Salı -~ ~ · ..... benzeyen kllç(Mr yavrıı TILn.,ır. 
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4 kü 1 ı nun e;t'Cesi ~&nn~Udfr. Çıı.m me!IR• 
'!_lün .. radyo telerinin alevleri a~A.çlan dun11ın 

8.30 Pr9rft v~ vah~i ı"{klarlR sara.r, ~ar:ırmın 
lll a.co a :m 8

1
82 Hallf program ks~tıı pen°cereleri11 al'uıadan Jl§1lc 

8.20.9 ~ "-- S,15 Hafit ~rplar Pl. htr sızat' vangın kulelcrinı\cki nl!
ıa.aa ·._'Evin aaatt. l2ıSO Program lı~tcintn' f:neri bu ırece uyuyan 
•Jtıı. U ... ,~ri •• MlrkUler 11,'6 bir , inıan ~ &ihi sln•tl•tll'. 
~,. .oo Şarkılar 18,80 _ 14,80 H!llk ıQ)g~lerin ve 11ık,a."'!n O)"Illl~ 
' ıı.:on orkutruı. 18,00 Proc. dığı k<>lelerd:: yığ>n yığın topla • 
~ ll'aeı ftadJ'o dana orkeatruı 18, nrr lştkh ooktalar karan16l içeri
la~bu: ::Y•U 11,a& Haberler 19,'8 ııinde garip çenberler çizer, l;!un
~ :ttltıztk J&nııarmnı neticeleri 19, da ışıkların çıl~tn ra'kın varrlır .. 
itle ._'ita. 20,115 konu§m& 20,30 kan. Hondenin etrafında krnnızrm • 
t"'t il& llllardaıı prkda• 21,00 zı. tırak koca sUtunlarn altrr.dll yığı• 
ti~ tl llııo Temın 21,IO Kamık lan insan181" mlbudun mı:kı\ddes '" 
~ &Jb l>I, 22,30 l(abe•ler 22,45 - ıı*mdan btr parça a1mak i<:~:ı b \r-
r~ P.1~•m ve kWa.n4 lirini Qifner. Kıw.ısnn kybbcltri 

JAPONYADA GÖRDÜKLERiM 
Yazan: G. Wenlenae Çeviren: Muzaller E•en 

-9-
nltmda kırmm 1>Rkır kaz.mlar pı 
J'll pırıl yaııar, bllnlarm ucUDda 
)'eni bir bakrr c.;mgımk asıltdır, 
terkes m&bede bir hediyt vere • 
rek bu çmgıra.ğm aiyah ipekten 
ipini çeker ve çmgın.ğı çalar. Ci
vardaki boş bir mAbed çalğıcılaıın 
ealonu haline kmımu,tur. Bura• 
da garpli bir orkestra heyeti Jfıpe 
nefes sulan ça1ar. OıiEeatra garp 
li<tir, fa.kat çaldığı pım;alar mil;f 
.lapoııı pa.rça)arrdır. Tlpkt Avrupa 
bulvarlarmda olduğu gibi sokak • 
lnra ba.nılml:ır y~rle~tlr:imlı:tir , 
bu barakalarda. ic;ki • trlır vı 
meddah1e.r masal .söyier, taklit ya 
par. BUttln bu ~l~noel• yeni yı. 
!ın i!k şa.fllğı:na kadar devam eder. 

Yeni yılın ilk :şlkhın g1'rtlntır • 
ken Gui.yQnza caddesinde dlğer 
blııt IP&D~r .ı hatlar. Yük ara hala• 
n, il:ti.z arabalan da dahil oldu· 
ğu halde şehirdeki bUtUn aN.ba
lar çam dal'arı ile ııüslenmi1Jtfr; 
ar~'b~ atUTduğu yast.Jklar bilo 
~içeok içerisindedir. Kadı:tlar en 
ı;üzel elbiselerini giymiı;~rdtr. E'! 
ki modaya uyanlftn yUT.lerinl Na· 
ranuı tmıık.addes da~erı gibi 
diiıgtinle boyariar ve 5üaklanna 
t:i~ knıµ,mlık .sürerltr. Knm.c. 
geva meyd:ınmda ~ukla.r uçurt• 
ma uçurur. Ve yeni .Japonya re9'
•i o.._. ile ~t rcaıni nPaı\ 

Siyah 11Cdingotıar, lroyu renkli lan 
donlarda ııiyalı elpiseler korkunç 
kıuıketler giymiş aaJccrl manııalM". 

1nsanlann oturduğu Kiyoto mt. 
budlıann !{iyot.usu yanmda bay • 
ram gilııleıinde bile alçak gönWIU 
bir köy mdiı. Yalnız mibedlenn 
yfikseldjği k!.&ımda yeşil bir ele • 
kor vardtr. Halbuki asi~ r•nk 
'9izdir, y&hut rengi ~ıdir. Bu 
ffbre muha:kkak bir renk bulmak 
18~ YQ!'JlD1lıa yqiUennıit kU 1 
~tehir demek lbna plecek • 
tir. Fa'lcat mA'bedler kendilerine 
mah8us ~ bir i{ltifa.mla ve ma 
zcye .srğmara.k olduldamtdl\!l aa
ha btl~ g(SrUnUrler. Mubtqcm 
ve inee bir aanatm hazineleri bu
rada 81!1ı:lrdır. Guiy-on m!bedinin 
arkasından kışm kızarttığı geniş 
~yırlara dofnı çıkahm. Kr.c.tı
mıµı ve Y'1kselk bir kapıdan gecP.
:yoruz. Bu kaPJ bft' kalE" kapısı ka
dar yliksek, vlr, çın kap'ISI kadar 
heybetlidir. GT&nit basamak1t dik 
merdivenlere ttrma.nıyonmı. s~ 
tun ba!"lıklan birbtri a~asmdan 
ıla.lıa yU~ek ola"'k mtvdaM çı
kar ve bir esrar sisi içerisinde FÖ 
miilmü~ j!fh'cli'r. Ağaçlar ayni inti
Zl\mJ ınuhafua eder, ~amada iken 
kooaman ~UğUnDı: bir ağa~ ken 
ct;~inden bi.--az da.lıa yükselclikten 
SC>nra. ~la.n:ıuz altında JdlçUl1lr. 

ve yavM yavq, ltUçtlle ldlçUle yol 
olur. Tepeler anfit.e&tr gibi yUb~ 
lir,. şehrin biltUn iht\şamı lnnı\da. 
dır. 

Yilkaek manaw.tx bUyU& bir sa. 
lonla bqlat", Bu salonda IODl ta.h· 
ta çıplak duvarlar parlayan b\r 
beyazlığa büıilnmüşllir, Mabedin 
mihrap kt!!lml altın l'1dlda kll p1 ı
dır. Nihayette hsfif mete dört fJü
tun ü.zerinc. dayannı.q bir. kubb .. 
n1n ic;ıi de altaı kapbdı:r. Bu kadar. 1 
aervetten ve bu ~ada~ sarlfettcn ' 
kamaşan insan bap altın aa.klar 
tize~ yükselen y.ı'ancı l'>tüsle. 
re balanea bir .kat daha ı:ıaşınr 
kalır. O va.kıt insan ruhu bu mu• 
kaddes mi.bedin derinliğini ve mi• 
budun ~anı.etini &çer. Mukaıldes 1 
şehir 3000 mibe<11i bir §chirrlir .. 
B*' yangın ve:ııs bir yer 8'Ll-sıut•· 
sı Ft~!nııi ile '?l.'Tco arasındaki bti• ' 
tlln vidiyi harap edebilir. Fakat 
:ytikaek tepe mi.bedini a.sır1ardan 
beri korµyn'bilmiştir. 

0.-S.: 
Japonya ma.nzarası çok değişen 

gü~I va<Uer, WJti.n 'W dllz ~
birler memeleketidh-. ~tın bu 
diyara verdiği gUzeUiği şehirler 
g~ri alrr. üz.aka güzel dejildlr, f~ 
kat orijinal bir manzarası vardır. 

, Maziye ait g~leri gijğsilnde 
aaldamaktan Tokyoian ve hatta 
Ktyatodan zira4c mutaassll> dav
rnnmJ§tır. JaponyAda. hiçbir şehir-

de ~ kadar daT sokB!lçla.r yok· ı 
tur.Doğru bir tabirle bu sokak ar 
tnnwav yollarının geçirilme.si, 
mUmklln olmayan btr takrm dar 

(Devamı var.) 
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Çeviren: Muzaller Acaı 

Akş3m mı oluyordu, Evet ak· 
. am oluyordu. Oh!. Nihayet rahat 
bir uyku uyurabilece1di.. Iı'a!mt 
Ln§mdaki uğultuya ne ır.iı.niı. ver. 
meliydi? D!ismemek için hemen 
or::.cığa çükiiverdi. Nerelere get• 
ruişti. ! B:.ı mahalleleri hl!: tanmuı.• 
yordu. A1c5am ı;ökünceye kadar 
kafa.c;mda bir fikri s;Lbit i'e de. • 
ia~mı~: 

Iı;·ordu .. Tclt::-ar anaforun tesiriie 
eı:yun dfüı.ne &itti, y..:nide nsuyıın 
üzerine çıkcı~a bir kerre daha: 

- lmd3.t.. • 
11iye fery:ıtl etmek üxere ağzt• 

nı ac;tı .. Bir dalğa ağzrnı tıkadı ve 
bu sefer teArar suya. da!dı 'c bir 
c nhn çıkmamak üzere der.nlikler· 
ele kayboldu 

Fen·adı ch·arılaki balrkçı kulil· 
bclerlıtden duyulmu.~. ve ellerinde 
elektrik fcnerı ol~u!u ha'.dc iki 
kişi derhal koşırak sahile ~cimi :• 
ti. lı= lcrintlen biri: 

Aluccra nU!us meınurluğundan aı. 
dığım nüfus kAğtdım U:! Erztncan 11 
nci alaydan aldığım askerlik. terhis 
tezkerem! Kasımpqadaki m&ndacı 

!skeles!.ndekl sandalımın 3073 nuına. 
raıı ehllyetnameml, ııenedi bah.rlmi ve 
sıhhat raporumu, cemiyet raporumu 
kaybettim.Yenisini alacağımdan eski 
sinin htikm.11 yoktur. 

Katrupa,a Mandacı tskeJeelnde 
307S numaralı undal eahlbl Meb. 
tnet oğhı S%l teve-llütlü Mıata.fa 

'rakroaz (405M) 

• • • 
Eminönü kaymakamlıtı dahilinde 

Beyazıt nüfus §Ubeııinden aldı~rm 

nl!!uıı tezkeremi kazaen kaybettim. 
Yenl..sini alacağımdan esk!slnln hUk. 
mu yoktur, 

Beya-ııt Camcı Atı maha.Ueal No, 
61 Osman oğlu Orhan Kooa 

(~0~36) 

• • * 

-~ /' 19 - ., -.J 

BiR HAKiKAT ! Saym Müşterilerimizin Nazarı Dikkatine~ 

Pır~antalI ve c~masll saat demek, bir kelime ile S t N G E R S A AT t demclttlr. Çünktı: 
Pırlantalı ve emasll Baatlerllı bUtiln hakik1 evsafı mc§bııru ~em olan 51.SGER saatlerinde toplan~• 

Bunu.o için: Saat alacağınız zaman, tcrcddUdailz StNGE1' ııaatı almalısınız. Ve saatin Uzeri.Ddekl Sll'i 
markasına, mUcssesem!zin adresine dikkat etmeıılz lA.zımdır. 

Modayı taklb eden her asrı ksdın için kı°ymetli tB§larUe ve ne.na l!!lcmes!le hakikaten nazarı 
c~lbedcn böyle bir harlkulAde SlNGER saatine aahlb olmak ldcta bir saadettir. 

SiNGER SAATİ M~~t~Fı:~~ ı:zel HE D İv. ELİK TİR 
No. 82 • O, Elmaslı vo 11 pırlantalı 600 lira 

No. 82 • C, Elmaslı ve ortadaid bUyük olmak Uzere 11 pırlantalı iOO lira 
No. 82 • E. Elmaslı ve ortadaki ile konarındakl bUyUk olmak üz,.re 11 pırlaııtalt 800 lira 

No. r.2 H. Elma&lr ve ortadaki ile kenarındaki daha bllylik oımı:ık Ur.ere 11 pulantah O&O Ura 

. EMSALLERi GIBl 15 SENE GARANTILlDIR. 
O t K K A T: S t N O E R taatıori tstanbulda yalnız Emlnönll merkezindeki mağazamızda tı:ıtılrl' 

!stanbulda şubemiz yoktur. Adres l'İNGER SA.\T Ma~zala.n. !ataıı6ul, EmlnönU, No. 8 

"Kız kardeşimi satmağa kadar 
ı azı oldum, yicc muvaffak olama• 
cJım!,, Bir kahveye girip bir kon· 
yak içsem!. diye dü;,ündü, fakat 
t.tr?.ftnda kahve filan yoktu. Şe. 
lıirden tamı:.ı.m.en ~ta T~na sa• 
l11Jinde hemen h~nıcn hali bir yer
ele idi. UZ!klarda" ancak bir iki 
kulUbc val"dt. Her halde balrk.:; ı k:.ı 
lübe !eri olmalı idi. ''Sahıle lııe. 
~'im!,, diye düşü.iı-dil, .Nehrin serin 
liği her halde beni açar.. Ve sü· 
ı i.lncrelt y!irüm:~e lx>..şla<tl. Karşı· 
!ında. hep Yoli.-ıi:ı hayali varclı: 
•·Şimdilik ~!.o Hutzar ve sonra 
dığerleri .. Sen benlm kız olmadığı. 
mı da biUy:>rdun!,, Evet kız kaı• 
dct'ini aa.tmağa kadar razı olmu~
tu •. Ne ikadar dü~mUştü .. V~ yine 
muvaffak o'e.ma.nu,Iardı .. SUriine. 
rek sa.hile kadar yaklaştı .. Bura· 
da oldukça dik bir nhtmı ve b~r 
merdivc.:1 vardı .. Her halde halık· 
cı kayıktan ;çin olmalı .• ,, diye dil· 
{Ündü .• "Aca.be. Yoli, nehird: ka• 
yıklarda da ... ., "<!emek ki, kız de
ğilmiş .•. Nsaıt olmuş. Hem ben de 
t:i1iror mu~ .. ,, 

- !mdat!. Jiyc b<ı2ırzrrırlardr. 
Dcdl. İikis.l de nehri lctkika ko 

yuldule.r •• Her halde aldan~mş1 ar• 
dr. Duydukları aksi sedadan iba • 
retti , Ortalfıt karanlıktı. Bir da.ki· 
ka miitere.:i·Ut duı:dub.r. 

- Bir §ey görü.}or mu.sun Jc. 
zcf? 

Ycnıcaml maliye tahsil §Ubesl.Dde.n ~lil••••••••••••••••n•••••••••••••••••••••··~· ttl.:iı~m dUkkA.nımm 937-9U ıı:nel~. IJı 

''Kız kardeşimi satmağa karar 
vermiotlm •• , diye yeniden aynı fi.lı:. 
rı slhltc saplandı. Fakat artık ilk· 
lina ı;oktan başka §eyler de geli· 
yordu . .Milthlş ~ırette kulaklılırı 
uğulduyor, başmın içinde kıristal 

1 çanlar ça1mryordu. Garip fildrlcrir. 
eslr1 oluyordu. 

Bir ara!., bu~ gilnil ne gil.?el 
banyo yapılır!,, diye dU~ndii. So. 
uğu hiç hi.i5etmiyordu. Pardeeü • 
sünU • sonra. IÇ4etlni çıkardı. Fa· 
kat ~rhal teorilbe etmdt doğru 
olmazdı. Evvela ayaklanrıt soka • 
rak işe baş1amak iııtcdi. !skarpiDt 
ıer;ni , çoraplannt ~kardı. Me"' 
d.ivenin bal!lamakl:ırmı yava~ ya • 
va~ indi. Bir .. :lik:I.. Uç.. bir daha. 
bir ~.aha. Nihayet ayaklan 3uya 
değdi.. Oh! N~ güzel. .. Su geeerun 
karanlığı içinde ne koyu ne güzel 
görilnüyordu ... Panto1ununu srva• 
yarak eağ be.cağmı <f.zfne kadar 
suya 90ktu. Fakat tam bu srrada 
E.ouktan ayağına 1ı:ramp girerek 
neb.ir4: yuvarlandı. Derhal b~r ana 
for kendrBini .Jm,pt:ı- nehrin orta8Tna 
ltadıtr götürdü, l>Rtıtı. Çıtstr.. bil· 
tUcı vileiidUnün eoğuk. ~ya tema· 
ri!e aklı ba~a gelmişti, başı su-
dan çWnca i'k.i defa kesik ktsik: 

- İmdat. ... İmdat. .• 
Diye bağırdı., A ~dan burnun 

C!an sular flŞc.'nyor, lrollarmr ta• 
eaMarnu ilmiıt.siz ho.reketierle eaı. 

tsTANBUL BOBS&Sll\'IN 
1S-'7-9U Ftyatıan 

Londra 1 Bterllzı 5.22 
Nnyork 100 Dolar 130.70 
OımeVTe 100 1n1çre J"r. 30.365 
Kadrld 100 Pezeta 12,89 
Stokholm 100 tımıç Kr. 31.16 

ESRAH VJt TABVttAT 

Merkez b&nkur bh!e senedJ 152.-

OPERATÖR 1 
Halid Ziya Konuralp 

IK.tNot C!:RRABI DOÇL'"ll'Tl 
a.~1u tst.kll\1 Caı1desf EUıamra 

Apartımanı 1 Numarada IH"r rttn ~lt1Nt4-n ııonra 7 ye kadar 
Tı-leton: 4220f 

L'+ '·1%5 o 

- Hayır. Ya s~n? 
Tekrnr siyRh sula.ra ba.khlar. 
- Fakat ben iki defa üst Ustc 

imdat dire bağrr:lJığmı duyd•ım .. 
- Ben ıie .. 
Soğuk bi:- rüz,,."lir esiyordu. 

- Fi1hakikn ses duydum arr.ma 
kimsenin , bu tarafa ~eçti~ini gör 
medim. 

-- Ben d.-:ı .. 
Uzun boylu olan omuz si!k!i ve 

arkasını suya dönerek! 
- Hem oldu ise de artık olıı.n 

olmu~tur. 
Dedi. Diğeri cevap verdi. 
- Evet.. Olan artık cimuetur. 
hce bir yağmur yağıyordu. He. 

yat mUcadelesinde b!r fl\cra pcr • 
desi daha kapanmı.',:!tr. 

SON 

ri vergi makbuzları l1e yine ayni sc. 
neler ıçln Ticaret odası veznesinden 

"ldığım makbuz.tarı kaybettim. S•J. 
reUcrinl çıkartacağımda.n zayilerin 
hUkmU yoktul'. 

Mab.mutt>&,a eaddeslnde 111 No 
manifatura dukldnı aa!ılbJ Ziya 
Çaltılı . .... 
htanbul İran bat konsolosluğun. 

da.ıı &lmı.ş olduttum 2130 numaralı n ll 
!wr cUzdanınu zayi ettim. Yenl..slnl 
alacağımdan etıkislnln hUkmU yok. 
tur. Malik 

SA RtBJ : AS/il US 
Ha!ıldıtı 1er: V.~KJT MATBAA~• 

UmumJ Neşriyatı idare eden 
R~flk Ahmet SetıtntTfl 

l11tanbul Sıhhi MiieHeseler Arttırma 
Komisyonundan: 

ve Ek.ilime 

Cinai An Çotu Muhammen naı Muvakkat teminatı 
ty1 su 2500 3500 120 31{1 
Baı 300 600 77 
Beyin 3000 ~000 27 
Ciğer 1000 2000 ı.ıo 369 
l§keınbe 200 fOO 82 · ı 
Paça 1500 8000 . . .-' 06 / \ ,,, 

Heybeli&da Sanatoryomunun yukarda yazılı iyi au ve ıtô'.yun nndatı 
a~ık eksiltmeye konulmujtı.:.r. 

ı - Eknlllme 22.7.9f2 Çar~amba gUnti saat 15 de Cağalog'lunda Sıh.. 
hat ve İçtima! Mua~nct MUdUrlUğü binasında toplanan komisyonda ya. 
p:lacaktır, 

2 - Muhammen tl&t ve muvakkat teminatları yukarda gösterilmiştir. 
S :__ lste1L1!1er prtnameırtnı çal~a günlerinde komisyonda görcbl. 

drler. 
4 - İsteklilerin l9f2 yılı Ticaret Odaıı veslka3ite bu işe yeter muvak. 

k:ıt makbuz aya bıınka mektublle beli! gUn ve ııaatte koth!.ayona gelme. 
le,.ı. (7721) 

lnhisarlar ·U. Müdürlüğünden: . . 1 
l - Proje, keoif ve ı~rt.namest mucibince tdareml%\n Ankara bira 

tabrlkumd& yaptıracatı memur evleri ~aatı ~ 80.6.942 tarihinde kil 
pelı zarf usu111e Uıale olunamadığ:ndan bu kerre pazarlıkla ekslltmeyt 
ltor>.muııtur. 

2 - K~ bedeH "7,4715,51,, lira ~ 7,15 m'ln'ıı.kkat teminatı "3561. 
liradır. 

S - Eklli:tme 31 7,9{2 cuma gü.nU saat 10 da 1atanbulda Kabatqta 
~vazım ııube~lndelr.l Merkez Alnı:ı Komisyonunda yapılacaktır. 

f - Prcje, keıif n şartname aözU geçen ııubeden ve İzmir, Ankara 
B&ıı mOdürlU!,lcrinden "2Z~ .. kunııı nıukabillxıde almabllir. 

15 - İııtekJllerln pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 gü. 
1'emDe para.111 ve ~artnamenln F. fıkrası mtıdblnce Umum MUdUrlUk ln . 
pat §Ubeıılnclen alacakları eksiltmeye işUrak veaikasile blrltkte adı geçen 
kotniıryona m~racaatıan. (77f5) 

• • • 
1 - Ş&rtnameleri mucibince kapalı r:ar! usulile dört adet motarlil 

gOv-:rteU çel':ttrme yaptınlacaktır. 
2 - Mııklnelerın rnuhıunmen be<ieli "40,000,, % 7,5 muvakkat teml. 

natı ''3000,, ıira ve g'U\·~rtdi çektlrmenln muhammen beleli 23,000 % 7,11 
muvakkat temlnııtı "2100,, liradır. 

8 - E'ıiııi!tme 28.7.9'\2 Salı gQnU ııaat 10,ao da Kabata:ta levazım 

ıı•ıl'f.ıılndeki Merktz Alnn komisyonunda yapılacaktır, 
4 - Makine şartn&mE:el ''200., kuruş ve çektirme şartnamell "140. 

kur4 mukl\>-nlnde sıntı geçen ~beden ve tzmtr Ankara ba, mtldürlU~e. 
rln~cn almatı:Ur. 

{I - Ya~ız makine vtya yalnız çektirme tekıifı kabul ediUr. 
6 - Ek.sıllrn~ye glrecekler müh'lTltt tek1if mektplart Ue kanuni vem 

kalarını lhUva edecek ola..a knpalt ?..artlarını !hah saatinden bir H.at ev 
veılne kadar adı geçıe::ı komıısyon ba§kanlı~na makbuz mukabillnd,. ver. 
meıerl lA.zIIn 1rr, (7f09) 

Bu yıl, erkek kısmı (Rohert Kol~j)e girmek . ... 

MtlSAEAKA İllftİiltiNl .LE OLACc 
Alüıabaka İmtih~nı tarihleri: Ağustos 3 ve 4. eyliıl 1 oe 2 

lmtthan ~rtla.n l\olej ld'W'€'1lnı1en yaı:ı lle btcnJtcblUr, 

Amerikadan -Fransızca 
Radyo Neşriyatı 

· A. ·l1erika Radyo Şirketleri 
Türkiyedeki Dinleyicilere 

Fransızca Neşriyat . Saatıarını 
Bildirirler 

Ttlrkl,re 1Utl 

, 
9:4~10:00 

11:00-ll:l:S 

115:00.....:.115:115 

15:1~115:30 

17:30-17:'6 

l8:00-].9:1S 

18: 15--18:80 

18:30-18:45 

19:00-19:15 

19:15-19:30 

20 :30-20:45 

21:00-·21:15 

21:15-21 :30 

21:30-21:4& 

21:45- !?2:00 
22:30-22:4:5 

2:::~:S-~:OO 

23:00-23:15 

2;):15-23:30 

23 :1~·23:30 

23:30-23:(5 

23 :30-23:43 

rro"r&m ,, 

' 
H&berler 

• 
Habcrlerln tahlili 

• • 
Ha.berter .. 

H&berlcrin tahlili 

.. " Haberler .. 
Haberler .. 

Haberlerın tahlili .. .. 
Haberler .. 

" 
IJa'bcrler 

.. 
,, 

Mtlzik ve haberlerin tahlnl . " .. .. 
Haberler .. 
Haberler .. .. .. 

" .. 
Haberlerln tahlili .. .. 
" " Hab(orler 

Habc<lcrln tahlil! 

.. .. " .. .. 
Haberler 

Habcrlerın tahlili 
,. .. 
,. .. .. .. 

Haberler 

Haberlerin tahllU 

" .. 
Haberlerin tahlili 

" 
" Haberler 

Haberler 

'AfUzik 

.. 

H .. 

Haberlerin tahlili 

Günler 

..1 

Salı ile rr.zar 
Pazarteai .. 
Salı ile pazar 
Pazartesi 
Herg'il.n 

,. 
Hergün .. 
HergUn 

• 
Hergün 

• 

.. 
HergilD .. ... ___ 

F..!. .. .,. 

r..attyo 
Merkul 

\'RCA 
\\NBI 
WRCA 
WNBI 
WCBX 
WCRC 
Ç\'CBX 
IYCRC 
ı\'LWO 

WCW 
wcIJx 
WCR.C , 
\\CBX • 
WCRC 

1WLWO 
, wcw 

Paı:arte:ıl IıA cum11.rtesl WRUL 

' ~ ~ 
- razarteııl UA cuma 

.. .. 
" I'azarteal ilA cuma .. .. 

... 't • 
HergUn 

nerglllı 

WRUW 
\ 'RCA 

WNEI 
wuos 
WRCA 
WNBI 
WEOS 
\\'LWO 
'\'CW 
WGEA 
\\'CBX 

,. •. WCH.C: 

Pa.zartesj UA cumıırtesl "ıu,-r. 

Hcrgfuı .. 

WRiJ\V 
WRUS 

WGE. 
WCBX 
\\'CRC 

Herg'.in WGEA 
Pıı?.artcııl 110. cumartesi WLWO .. 
T'azıı.r 

JicrgUn 
Pazar .. , 

.. 
Rergun 

" Pazar .. . .. 

R ergtin 

wcw 
. wcw 

WGEA \ 
\\ Rt:L 
WRUW 

WRUS 
WL\\'O 
wcw 
\\'Rut; 

\\Rl.'W 
WRUS 
WGI":A 
\\RCA 
WNEl 
WRC A 

"NBI 

PU&rlc.91 iliı. cumartesi \\r.UL 

" 
Hergün 
Hertlln 

,, .. 
Sıı. lı \'e pcrıem be 

RergU11 : 

WRUW 
\\RUS 
\ 1CI>A 
WGEA 
WLWO 
wcw 
\",'RCA 
WNBl 

"GEA 

Dalga 
Klloııl.IJ 

9.670 
11,890 

9,670 
11.890 
l5.2i0 
17 830 
15.270 
17.830 
15,250 
15,850 

15.270 
17,830 
15,270 
17,530 
15,250 
15.850 

' 15,350 
17,750 
15,150 

17.750 
1:5,210 
15,150 
17,7°0 
1:5.210 
15,250 
15,550 
15,3:>0 
15.270 
17.530 
11,790 

9,700 
6 !>40 

15.3:50 
15.270 
17,330 
15.330 
15.250 
15.850 
15,SSO 
15330 
11,790 

9,700 

6.040 
15,:?50 
15.&iO 
11,790 

9.700 
6 040 

15.330 
9,670 

il7.780 
9 670 

17,71:;0 

11,790 
9.700 
6.0•0 

17.830 
15 3 30 
15.250 
15.~SO 

9.670 
17,780 
l i>,330 

25.• 
31.oS 
2sP 
19.6 
16.! 
]9.6 

16.S 
19.1 
ıs.9 

19.6 
16.Ş 
]9.6 

ıe.s 
19.1 
ıs.9 
19.6 
16.9 
19.~ 

16.~ 
19.7' 
]9.8 

16.S 
19.1' 
19.1 
ıs 9 
ı9:rj 
196 

J6.5 
25..t 
30.9 
49.6 

1ee' 
J9.~ 
16.! 1 

19~ 
J9.1 
Jö.9 
ı.s.ıı 

39.5' 1 
2:1.• 
so.P 
498 
:ı9 f 
ıs) 
2s• 
30• 
•t:6 
19~ 
sı .o1 
ıe.S 
3J 01 
ıe.S 

2:; • .f 
309 
496 
ıe.S 
19.sl 
191 
ıc::Sı 
sı .o' 
1&8 
111.ıı' 

(Bu listeyi lutf en kesip saklayınız ) 
Frif ~ ~· ... . ' . . . ' ,. ~ , .. . 

,'"' .. • ~ ' • • ....... '· ~·: • • .. • ... : • "!- • • ~ ..... ... • ; 

tdrar Yollan \'f TMa.aUI 
tı.astalıkları mtıtehuıııın 

Dr. KEMAL ôZSAN 

t 
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! 
R:ıbia ('l1Lr~1N ile f~ HAFIZ CEMAl1 

·çe,ik ALP ~ "LOKMAN HEKfM,ı 
DERSLERE 24 EYJ~OL PEJ!filEMBE SA 9 ARI 9AŞV J&. U •"AKTI-? A,·det ,.e ba~tatannı kabuJe ı e"rlenıljlcr. ~ DABllJYE :\l\:°ntRASSUi' 

*{f' -ı.\.._U U iiia&'tftı\I •~ ..._,lamı~tıl'. &Pyofla lıot1klAI 
1 

~ 
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Kız ktımında yeni leyli talebe için yer yoktur. .fı1ı .. ma•mreh 412,a.; l!!I!! ; __ -______ ıs __ e_ın._ı:-_.u_r._. _,_':?_, , ~ mna""'e ııaa;leı1: ı.5.6.'felt 
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