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1942 Yıl : 2 - Sayı : 669 "DO~RUY A OOGRU • E~RfYE ~Rl .. Fiya+ı S Kuruı S;ı/ı günleri 4 cü sayfamızda okum3ktır. 

yurda vakfetmiş insanlarız k • • mz n ' I,_olfl)~©_a-DIF\)~lÜJ~D0_1F\1-__lbll-.,~_IF\1-_-~=§)=v=~=0 _v-©1_=1F=~=t=0 -ıl --j-r---JÖ-rf-ive_S_kl Saracoğlu diyor ki: 
1 işgal edildi l 111=-, ~~-_;;;;;;;;_--~~~~ 
> t " Bunu anlamayan, bunu biimeyenler, 

~lllll Ş<>f lnönll'nUn Kurultay A'lalarına bir c;ay verdlğlnl dhn blldlrmlştlk. P..eslm )tUU Şettı bu ziyafette 
Kurulta-' :Jzal.'.ırına iltifatta bulunurken gö,termektedlr. 

J Kafkas çevresinde Türkiyenin ne yapmal< istediğ"ni ve 
J Almanlor i'erli~orlcr Türk serefin~n n~ o· duğunu b:lemezler. 0 

1 
~ 

Raılar VoroneJdo 
kaçan Almanlar! 

ko"ralı1or:ar 
Bcrlitı, 15 (A.A.) _: Alman or. 

duları başkon1utantıgının tebligı; 

Kafkasya böigc~iııde Alm n v 
müllc(ık kıt: tarın ılerleyişl dag 
la.rdY. yapılan inatçı nıuharebe!e 

arasında fasılasız surette devanı 
clm ıt kted~r. t>rglık bölgcnlr Şifn;,_ı 

!inde Rosto( · Bakü derniryoiu 
haltı üzerinde Jorjlvesk şehri z;.ı.p. 

tedilmtş ve 20 ağır tc.p ele gec;ıril 
m:ştir. 

Alm n hava kuvvetlerine bağlı 

Stuka ve tahrip tRyyarelerı du:
manın mukavemetini kırmak hu 
su~unda yardımda bulunınuşJ, r-

Ankara, 15 ( Radyo Gaut~l - A\iruı>a rad
l'O \e ba~ınında Baş\e~iliml"L Şukrü Sara~·o,l{lu ve 
hlikUn1etı hakkında yapılan .)ayım \C ne~rl,rattan 

bahsetnd, Uk. 

Bo!iltını rad,\n~u da dünkil 3·ayın11nda bu n1l'\.7.u 

f'lrarınch\ konu,mu' \f" l.a;t;.)are iJf' nıemıekrllm 1.f' 

""~lertk ,\·lrıP tıııy,,·are flf' &\dt't f"1rn Ve't\·_Ynrk Ti-
ıncı, ~a.tet.e .. i:ıP meıı"'nll hir 

huJR1ıo,a~ını ne':'rrtn1i~tir. 

ınııh-ır:-ldn .'"d7ı..,,'11R 

'fürki)'f'nin ~h aı., <l•ırun1unu hı-llrten B!i •\ .,.hi
Jimi7. Şükrıi sarft('!l~!u. kt-ncFıııile ::(i-li ,.t:i.!{h muhar
rire 'unhırı "''>:r 1emi"'lrrdlr: 

e:Blz<frn r'lk uzal>! 

tala.rda ı;a,·a.';lan in"ianların t1ururnı ilf' blzt'll ın:.L 

na"-ebetım;z; ' .. :nii~'ıUilr-::ı~ ~ t hii;n~~ ·- . -. 
\'eni TUrkl_\-r 11 ... 1<i hlzll"". k -~ t'n1 zi j nrıl:ı'.""'·~· • • 

fetmı, buluruyoruz.. nunu 3.r.leT.ıyan 'e b!?nıi.· 1"0· 

ler Türklye'nln n<! ;\·apm3.k l'itNl!ğ;nı \.e Tiirti ~e

rrflnin ne olduğunu bi:eın~zler \f' a:ıtı~:ı:..n1a;r.inr ') 

-----------------------·------------------1 dır. Londra, 1:) (A.A.) - Lond'"nda intl~ar <"l"'n 
«.Hella~• adındaki haft~hk Yunan ga.zet~i .,on nii,ı;_ 

J'lasında «Ankaranın Se~I» başhkt sltında flt'':"retti.!i 
bir ba.,mnkaledP Ttirklye sa,•-t-k.HI "JtrRl'olhı'nnn 

Bü\i.ik l\1lllet \fe-<'llsinde 5 A,tu-.to"ita "'Ö~·led•J;i nııt· 

ku tahlil etmekte ve "öyle denlektf'dfr: 
Şekere, yeniden kiloda 
15 kuruş zam yapıldı 

şeker bulunanlar garın akşama Elinde 
kadar begannan1e verecekler 

Ankara. 15 (A.A.) - Başveka.] rı veya evvelce satmış olup dal kerlerinin cinslerini ve mlktarları-
lctten tcblig ed-lmişlir· ı henüz t slim etmedikleri ~ekerleri 1 nı ve bulundukları yerleri göstc· 

ı - 1942 sencl!'i şeker kampan- teslim veya herhang bir sebeple ren beyar.nameleri 1718/1942 pa. 
~- 1 51 tc; ~- ll ker pancarı fiyatları dlğcr bir yere nakletmeleri yaışk zartesi ak,:,mına k~dar bulunduk-
4,5, 4,75 ve 5 kuruş oiarak tesbit edilmiştır. ları yerin eç.. büyük mü~k1yc mc
edilmiştir· 4 - Ticaretle iştigal eden bütün muruna mi .z mukab11inde ve-

2 - Pancar f:yatlarının arttırıL hakiki ve hükmi şahısların ticaret receklerdir. "'-
m'-sı dolayısile küp ve kristal şe- maksadile nfzdlerinde şeker bu. 5 - 1518/1942 cumartesi akşa_ 
ker fiyatlarına 18-' 8 / 1942 salı ı;a_ Iunduranlar ve şekeri imal ettiği mından evvel satılmış olup da he
bahından itibaren kiloda 15 e.r ! maddelerde kullanan bilümum ha- nüz müşterilere teslim veya gös
kuruş z•mmed~miştır. kiki ve hükmi şahıslor 151811942 (erdikleri yerlere sevkedilemiye-

3 - Aşağıdaki maddede yaz:•ı cumartesi günü akşamı ticaretha. rck satıcı elir.de kalmış olan şe. 
hakiki ve hükmi şahısların 18-S ' ne, m'.lA:aza, dükkan, depo, ambar, kerter satıcı tarafından verilecek 
1942 salı günü ıo: · bahına kadar şe- fabrika ve imalathanelerinde, şu- bC'yannameye dercolunacaktır. 
ker satmaları veya şekeri herha r.- be, komisyoncu ve acentaları nez. 6 - 15 ·s 1942 cumarte~I ek· 
gi bir surette imalatta kullanma.la· dinde ve sair yerlerde mevcut şc- (Devamı: Sa. S, Sö. 6; da) l 

75 milyon 
nasıl sarf edilecek? 

Rıcat eden düşman kıtaları ve 
Karadeniz sahili iç:klarındeki ge

tl>e'\-anu ~a. ~. ~-'· .J. Je) "'§• 

Keten ve ken
dirden mamul 

mensucat 
Muamele v~rgisinden 

yüzde elli tenzilôt 
yapılacak 

Ankara, ıs (Vatan) - Keten 
ve kendirden dokunmuş mensuca. 
tın muamele vergisinden yüzde 
elit tenzilat yapılması hükOmetçe 
kararlaştırılmıştır. 

V :;li Von Papene bir 
zivrfet verdi 

VaJI , -e BeTe-<Uye Reisi Doktor Lüt_ 
n Kırdar, şehrimizde bulunan AJ
man Bllyük Elçisi Yon Papen şerefi
ne Floryada. bir zl)·afet ,·erınl~tlr. 

Roma Büyük 
Elçimiz geldi 

Roma Büyük Elçimiz Hüseyin Ra
gıp I stanbula gelmiştir. Yaz tatilini 
memlekette geçirecek, sonra vazif-e
si başına dönecektir. 

Dün kendisile görüşen bir muhar-

Bu yU:ksek sözler büyük '\'f' kahraınaıı bir mil
letin duygularına. Url'eman o-1maktadır. BiitUn mec
lisin hararetli alkı~ları ita bunu teyit etn1ektrdir. 

Türk Bft.i1'Vek11inJn nutku, hiç kimseyl tahrlk 
(llet'anu : Sa. 3; '_;u. ~ t~) -

Akdeniz muharebesi 
ve fngiliz kayıpları 

Bir tayyare gemisi 
tayyare • • 

gemısı 

ve bir kruvazör battı, 

uğradı d~ hasara 

iki 

Bcrlln, 15 (A.A.) - Alman or-ı de ayrıca batırılmıştır. ı re gemileri ağır hasara uframış 

duları başkomutanlığının hususi İllustrlous tipinde 23,000 toni- oldukları halde Cebelüttarık'a 
tebllği: 13.toluk bir tayyare gemisi ile j v<ırmıştır. 

Mihver hava ve deriz kuvvetle. 22,450 tonllitoluk Furlous tayyL (~amt: Ra. ı: ~ a lle)SX 
rini 0 kahramanca müdahal-esl sa
yesinde Akdeniz hava ve deniz 
meydan muh~rebesi düşmanın tam 
hezlmetile neticelenmiştir. 

Alınan son haberlere a:öre son 
derece kuvvetli bir himaye altın. 

da Sicilya boğazından geçmeğe 

teşebbüs eden düşman der.iz ka(ı· 

Ticaret Vekilinin tetkikleri 

;-- _ -~.......,............, ~...........,.-..............._-( .ririmize Romadan Peşte yohle ve 
uur ,._1ÜSTEŞARLl"I Lu"" KS VE GÖS- ~ trenle ge:dlğini, seyahatin eskisine 

t 
ÖYLE UMUYORUZ Kİ TEKNiK TAHSİL " "' • nisbeUe koJa.ylaştığ'ını, Türk gaze. 

Vekil dün Petrol ofis ve 
r~~;!~~E:ff::~~~~fj~~~::~~~ 1 bı·rıtırklerde ffie'UUI Of dU 
hepsi batırılmıştır. Batmıyan btr 'l 

TF.RI~ YOLtSU TUTII AYACAK, ALDIC.I TAHSİSATI SARFEDERKE_N, KÖY leciler heyetile Peştede ayni zaman-
ENSTiTÜLERINİN ORNECINI ORTAYA KOYDUOU GÜZEL VE ASIL RUHU ı da bulunmu, olmakla beraber onlar 

kaç ticaret vapuru kısmen büyük 
hasara uğramış olduğu halde 'Mal. 

taya varmıştir. ' GÖZÖNÜNDE TUTACAKTm. 

1 

altıda tayyare meydanına geldifl, 22.600 tonllMoluk Eagle tayya
re gemisi, 9,300 tonlhitoluk 1ttan_ 
chester ağır kruvtzörü ile dljer 
bir kruvazör, üç torpito muhrlbı 

........-.__...__..........._ ........._~.,._............_..( kendisi yedi buçuk trenile hareket 

Yazan : Alımet Emin YALMAN ettı.ııı ıçın buluşmak mtı.mkun oıa. 
madığını söylemıştır. 

rt\..Ail emle kette tekn;k tahsitın ı-
U WU '.lerllemesi için hazırlar.an 
kanun ~1eclısten çıkmıştır. 19511 
senesine kadar geçecek zaman 
zarrıncta yetmiş beş m iyon Ura 
' 8 rfedilecek, yeni bir yüksek tek. 

lngiliz uçakları, Afgan 
topraklarına ·tecavüz ettiler 

• 

Dış siyasetimizi 
idare eden 

üç şahsiyet: 

nlk mektep yapılEcak, diğer san
at ve meıı:lek mektepleri açılacak, 
mevcutlar da ıy1leştir.lecek, ge
nişletilecektir. 

Teknik tahsilin ilerı gitmesini 
kim istemez? Böyle hayırlı bir 
rna.ksat için yetmiş beş m lyon da. 
~·üz yetnı;ş beş milyc.n da sarle_ 
dilınesinj kim çok görür? Biz m 
olan bu yurdu; umran, bilgi ve 
&ağlık bakımı d"n da fethetmeğ! 
mecburuz. Bu mak5at için kurmay 
hcyetile, derece dereC'e çalışma 
Unsurlar \e beraber bütün bir tek
ntk Orduya ihtiyacımız vardır. Bu

nu temin etmeden: mukad~ı
rnıza maddi bakımdan h3.kim ol. 
tnı k, muhltimizi kendim.ze lıiyık 
bir seviyeye çıkarmak, baştanaşa. 
ğı noksan olan teçhizııtımızı l -
rna~Iam;ık gibi m lli gayelere var
magı ilm •t ed""'fTlcylz. 

Bu itibarla; teknik tı;.hsilin plAn 
dalres·nde Herilemesi ve genişle. 
tnesi için atılan adımı candan aL 
k_ışlamakJ1 beraber iki nokta üze 
rıcde bıraz durmak isteriz. 

Yurdumuzda ne tarc.fa baksak 
doldurulacak noksanlar iörürüz. 

(Deva.m.ı: Sa. 3; SU. 2 de) co> 

Afganistan hükumeti, bu hôdiseden dolayı 
İngiltere hükumeti nezdinde $iddetli bir 

protestoda !::ulundu 
------------- Ankara, 15 (A.A.) - A!ga.n 

-

- o -- - ~= r4 I Bahter aı·ansı bıldirtyor: u ÇQNJL__ ' 
1 30 temmuz 1942 tarihinde üç 

ı gar Başve- > ı lngılız harp tayyar•sı Afı:an hu> duduna tecavuz ederek Afıanis_ 

J kili gazetecile- J tanın Host vilayetine bağlı b ir 

hudut kasabasını bombardıman 

etmtstir, sivillerden 7 kişi ölmüş ı rimizi kabu1 etti J 
ı Sofya Elçimizin JJ =~rB~:~~~::::~::~::ı:~~~t;~st:: 
( hükümeti İngiltere hükCımetl nez-
( verdiği ziyafette dinde şiddeti! protestoda bulun. 

( Filov da bu'undu J muştur. lnglltere hükümeUn!n 
KAbil'deki elçisi kendi hükümeli-

• 
lnönü, Saracoğlu ve geni 
Hariciye Vekilimiz 
Menemencioğlu 

Londra., 15 (A.A.). - Times gazetesi Nwnan l\lenement'iotlunun 
Türkiye Hari<'lye Vekllll~ne taylnlnl bahls me,·zuu ederek diyor ki: 

TtirklyenJn 3enl Hari<'lye \-'elilt ?\Tuman ::ııenemenrloğlu şimdiye 
kadar işgal ettiği muhtelif me,·kllerde o kadar dikkate değer bir di
rayet "'e n1aha.ret gö'Stermı,ıır ki Türklyenln dı,ında bile en muk
tedir diplomat ~hrettnı kazanmı ' \ 'e a.,ağıdakl görüşmelerde esa.s
h ehemmiyeti olan bir rol oynamıştır: Sofya. 15 (A.A.) - Başvekll ve 

Ha.rlriye Na.zırt M. FUov dlln Türk 

gazetecilerini kabul etmiştir. Bu ka
bulde Bulgar Matbuat Müdürü M. Ni. 
kolayef hazır bulunmuştur. 

nin mazeretnl beyan ıle bu h8di. 
1 - Bofa:ıla.r meseleıııl hakkında l\lontreux anlaşması, 

sede ölenlerin ve y11raJananların 
2 - 1940 I1kkA.nununda Londra ve Parls'I ziyaretinden sonra 

ailelerine ve evleri harap olmuş 

(Devamı Sa. S, sı;. 4, i:e) (-) 

Büyük Brltanya 'e Frnnıııa. ile Türkiye namına ımzaladığ'I lktrsadi 
olanlara tazminat vermeğe hazır 

anla."1Jalar, (De,·amı Sa. s. SU. S de) C=l 
olduğunu Afgan hükumetine bli- lıl>=============================ll dirmı~tir. 1 

Çocukların ekmek istih
kakı 300 grama çıkarılacak 

Şehrimize gelmls bulunaın Ti- ve benzin meseleleri ilzerlnde aıa 
caret Vekili tetkiklerine devam ka.darlarla bir görüşme yapmış vE 
etmektedir. Vekil OOn sabah Pet bilhassa bugün elde mevcut olan 
rol Ofise giderek, petrol, mazot (Devaou: Sa. S; Sii. G da) -

r 
il ASKERi VAZIYET il 
il lı 

Almanlar, Kuş ve Darial 
geçitlerine varmaya çalişıyor 

Yozon: IHSAN ı=ıoRAN 
~ alomon adalarına çtknıış o· 

i;;;8 lan Amerikan denlz w,Jter. 

lert piyade kll\''-·e-Merile tak\;ye e
dtlml,tıır. AmerlkaJtktr 4 a.dad...'\ 
karaya çıkmL'Jlar; Japon n1üdn.flle

rln bütün şuddetll taarruzlarıno 

rağmen köprüba_,ılo.rını ~ebatla mu 
hafaza. etmi,ıerdtr. BlıyUk bir ha
,.a n1eydan1 Aınerikalıla.rın elınP 

geçmiştir. 

Japonlar, Amerl)uo.'1 donann1a,.ı

nın kayıp1ıırı hakt.-ın!.a IJ.!yük rıı.· 

kamlar '\erml~lt"rsc de b-unlara inan 
mak güçtür. Çllnkb mu!ıare-be n1ey
danına körkörüne Rtılnn beeerikslz 

-ve korkak bir donanma bUe bu ka_ 

dar kayıp , .-en1rz. Bunun için ha

rek:ltın "iOt.••OU ' e Amerlkahların 

da bu hus~utfl bir tebliğ ne~rebne
lf'rlni bt'klt-mek \ r ondan · 0ııonra 
lkl ini kar,ıla..ıı;tırıp L~ğı yu.kıırı 

tlotru bir netıre Çtkarına.k doğru 
o-!ur. 

Doğu cephesinde: 
StaltngNld: etn\fınd.'lkt cepheler

de muharebe 'lddBtlnl kayhetınt-. 
den de,·am ediyor. Bu muharOOeJcr, 
'tN:en sı• nt- sonhoharda ~to111kn,·a 

(ne,anıı Sa. S, Sü. ı de) XX 



na 

A 
# 
11 
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Mucizelerin kuvveti 
Yazan: Ziya Şakir 

- 44 - cereyanı rına kapılmaktan kendı. 

Zeytinyağ 
fiyatları 

ir 

Tüccarlar, piyasaya 
123 kuruştan yoğ 

çıkorocok 
Ederde kıhselerdc, meyhaneler. lerınt alamıyorlar .• mukaddes b?I· TUccarı tUccar tarafından kontrol 

d sckak arda "c daıma halkın oeyı ıhata eden fellıkctl unutacak edecek olan komitelerden zeytinyağ 
toplannrnk b rblrlerlne havadı kadar, 5ah l hislerine kapılıp gı· komlteııl dlln Ticaret Odasırda bir 
"erdıklerı meydarlard umıts zlı· d yorlardı 
ge dcl.ılet eden konuşmalar artı· Şu anda. Bizans surları ıçınde 
yor: bir tek duşüncc ile k lb• çarpan bir 

_ Artık, mucızclcr de kuvve. kimse varsa, o da (İmparator Kos. 
tını k.aybcttı, Ynz.ık! Hepimiz Turk tantın) dl. . . Bu bedbaht hüküm. 
Jcrln e arct -ıtına dil cceı;ız, he- dar, yalnız mukBddes bclden.n 
p mız o csıı kı ıçların altında can müdafaasını du~ünuyorclu ve her· 
verece •ız. kesi de aynı düşünce etrafında 

D )e ba Iıyan acıklı muh:ıverc- top~mak ıçı.n bütün g.ıyretlni sıır· 
ıer uza)ıp gıdıyordu. fcciıyordu. 

Az z erın sozlerlnl ezb rlemlye Mayısın 18 ıncl giınU. yine aynı 
mer klı ola hırdan bazıları, (Azız maksaUa (Aya Morlya) k.liseslnc 
Soreno ) un bir sözünu tekrar e· gelmiş. kili enin muhteşem salo 
dı3orlardı .•. Bu az z· nuoda tçtima eden (12 ler meclı. 

(Ok ıle mü llAh bır ka't-im. il. si) ne iştirak eylemişti 
man tarafı dan g rcrck Rumları Bugünkü meclıstc, muhtelif harp 
m !Op edecekler v mukaddes bel meselelerı mUzakerc edildikten 
de)'• ele gectrecekler.) sonra. söz birdenbire donannramn 

D mi ti. 1 vaziyetınc intikal cttı. İkı gün ev· 

ı~tlma yapm~ ve son gUnlerdo artan 
zcyt.ınya~ fıyatlarmt trqıtik etmiş· 

tir 
Komitenin vardı~ı kanaate gore. 

zeytınyn~ fiyatlarının yl\ksclı-şl bazı 

spekDl!\syoncuların sunı olarak fi· 
atları arttuı•1ınd ıııı ileri ısrln1ckte· 

dlr. 
DUn toplanan zeytın tacirlerinden 

biri ellr.dc mevcut zeytinyağları pi_ 
yasaya 123 kuruştan çıkaracağını ve 
bu suretle nlsbetm pfyası:ıya hakim 
olpnacag-ını bildtrml tir. 

Zeytlnya !ar Puuırtesıden itiba
ren 123 kuruştan fnzlnyn satılamı
yacaktır. 

Almanyaya giden 
gazeteciler Fakat bazı papaslar ile müncv- vcl. zlrciı nattınn gelmı .:>lan Türk 

\erler bunlara it r z ederek: donanması yetmiş atımdan ibaret Almanyaya giden gazetectı~r 1teye-
- VAkıa duşmanlar, bir ~h- ola.n kısa bombardımanı ile, ı;:emi· tile M~tbuat Umum MUdllrıl Selım 

t plı geccd ehre girecekler. Hat- ler üzerinde oldukça tahrib..,t vü 1 Sarp€rın bu sabah altıyı P.111 seçe Is. 
ta (Bo meydanı) na kadar gc. cude tırmı~•ı. tanbul11 _ ~arması beldlcnmekted.lr. 

1 al b. gc .... .. Gnzetecılenmiz Sofyada yirmı dort c><:ckler. Fakat şeh r h kirim ır. İmparatorun en has muşavlrlc. t k 
1 1 

F..d. d tiki . 
dcnblrc galeyamı gelerek ve ,; IA· rlnden ~an (Nolaras), donanma· san d a mdı a~ . b;rne en ge; ti. erı 
hn s rılmaları ilzermc, mukaddes nın tamamllc boş bırakıldığınd'ln eırıaıauşerBcnnbe 

1 
rir çady züı:'.)ake . . d'c· 

d ı d h ı t k d kler 11• rı m ş r. cra er c n e ç ı,,ı en 
., ey r a er e ece · dolayı Ş'AAyet cttı ve sonra yum· ibaret mihmandar heyeti vıırdı r. Jkl-

D .. e. hem kendll :rlne ve hem ruğunu ıddetle ön.tindeki mermer si Alman Haricıye Nezaretıne. biri 
c ba ka rına tescil verıyorlardı. masayı;; lndırerck· 

ı ı f a h ldc da.. · matbuata mensup olan mlhmandar-
Şehr n 1 1 ~' k~n .ap mah· - Şunu it.raf ctmelıylz k •• :har tar, Bas:ın Kurumunun misafiri ola. 

r lm•ştı. K ise er e sar 1)1 çok fena dare ediyoruz. Elımız· rak ıstanbulda üç glin kalacaklar-
zenlerinden başka, h çbir yerde, deki insan kuvvetlerini kullanma- dır. 
hatta mparntorun ııaraJında bıle, :yı bilmiyoruz ... Gemilerdeki bah 

rap ka nıamıştı riye efradını çckt k; surlara yer- Nedim 
A Iı •a mukavemeti göze ldıran 

ç leştlrdik ve boş kalan gemileri de 
Nazmi 

geldi 
Görmen 

Blzan lılar şarapsızlığa day~r. mı- kendi mukadderatlarına terkettık .. 
vorlar · papazlardan bir tcstı şarapl Halbuki sehırde bir çok balıkçılar 

bilmek ıçln ellerindeki malları ' 
• 

1 ve kayıkçılar boş duruvorlar. Bun· 
ve h tttı vlerındckı eşyayı, yok 

1
1ar, şarap peş r.de ko°$ınaktan ve 

ha ına sat yorlardı. hükümct aleyhinde dedıkodu yap· 
CB zan ) ı eClh ve sefil ruhu, m ktan başka bir şey dü5Unmti 

bütün tğre çlığl ile daha hi\llı hu-ı yorlar .. n çln bunları, muhafız ola. 
kt ur0) ordu. Surları ihata eden k ,, 11 6 d i ., y k 

1 k k f 1 ö Ira .,em ere g n crm yoruz.. o · 
f lık<"t çcmqer n ayı e. .8 e g • sa gemller mlz • goz göre göre 
nnler uı<r yacakl rı fccı akıbeti .. 
~ • ı> Turklcr n gullelerinc terkederek 
Juşuner k hungür hungur aglıyor- birer lk şer batırtmak mı istiyo 
tar ı il :ıer ko rak (mukaddes ruz? diye, acı acı soylcndi. 
ta v q lcr n önü de d z çokup. 

Bır nıtlddettcnbcrı Zonı;uldakta ve 
,Jiger ba21ı nıerkezlcrde tclklklerde 
bulunan MUlklye BaşmUfettlşl Ne
dim Nazmi Görmen, oralardaki va
zJfclcrlnl tıunamlıyuak şehrimize 

d5nmUştUr. 

Tevkif olunan 
muhtekirler 

Çlc;ckpaznrında 6 ~umarada""ZDc_ 

VATA~ 

Haftadan Haftaya 

Tıraşa dair 
Yol kesen bıçaklar - T arihlik olan 

usturalar - Bağışlanari kelle -
Berberin köpeği - Uzaktan hraş 
re rkck okurlarım arasında 

~ mul!idlnc iza.fc edilerek 

balA j~let diye anılan emnıyet us
turas le kendi 
kendilerini tıraş 

edenler, h·ç şfip 

he etmiyorum 
ki benim gibi 
dert! idırler: 

- ,Acaba r. e 
marka tıraş bı. 

çağı alsam? ... 
- Bir de şunu 

mi?. 
tccri.ibc- etsem 

Yıllarca once jll~tın patentes 
blttığl zıımen piyasaya çeşit çeşit 
markalı tıraş bıçakları çıkmıştı 

Fakat normal zamanların keskin 
rekabeti karşısında bunlarda.:ı 

c;ogu tutunamayıp piyasada en 
iyi cinsinden beş on markıı kal. 
mıştı. Gel gelelim, ikinci dünya 
harbi yaşlandıkça ve anormal za 
manların rahat siiri.imu baş ı;:ös. 

terince, piy.asa yine, tavşan r sll 
ı;:lbl çabucak fireyen bir sürü tı· 

raş bıçağllc doldu. Apartm n 
isımlcrı gıbl akıl ve hayale ı;:elml· 
yen markalar, sakalınız.dan once 
yolunuzu keser oldu. Butiln bu 
bıçaklar arasından bir iyisini bu 
Jup secmek, hııklki vurguncuyu 
meydana çıkarmak kadar güç. 
lcştı. 

- Acaba hangi markayı al 

ı:.am';' .. 
- Bir de şunu tccrubc etsem 

mi? .. 

T
oenekenın adı halis çelik 

mi odu; yoksa açıkgözleı 

Yazan: Sadun 

T ıraş bahsi flçılınışken h · 

yatımın en iıZünlUlu b r 

hatırasını anlatayLm: 
Yirmi sene 

önce, Anadolu 

yakasında bir 

kcisktc oturan 
akrabadan bl· 

rlne gece ın sa. 
fırllğlne gitmiş· 

tim. Ertesi gUn 
öğleye doğru lstanbula inmek 
iızere stasyona gelince trene 
bir hayli vakit cldutunu gör· 
dlim, tıraş olmak Uz.ere o 
semtin biricik berber!re gir. 
d m, acele koıtu:a yerles
tiın. Yüzümü sabunlam ga baş· 
ladı~ı zaman berberin körkU
tilk dı-ğllse bile fit le yakın de-
n cck kadar sarhoş oldusunun 
ar.cak farkına vardım. Ycırı sa· 
bunlanmış ~'üzi.ımle birdenbire 
tıraştan vazgeçıp k .. lkmak uygun 
olmıyacaktı. ~oyle bir kapı yapa
yım dedim: 

- Trene yetlaeccktim... Tar 
fcyı de bilmıyorum... Kaçırmı. 

yayım? .. 
Berber saatine baı.-tıktan son

ra pclteklcşmlş bir dlllıe: 

- Tam krrk dakika var. Kırk 
dakikada bey.mızı tam sekız ke· 
re trra~ ederim. · 

Sek·z kere değil, dogru dürüst 
bir kere tır.ıış edeceğin! aklım 

kesse J ür gtm rahat edecek. Ça. 
resiz se::.imı çıkarmadım. 

la eni tıraş dnıek için beş 

~ dakıkayı kiıf bulan bcr. 
ber, yalnız yUziJmu sabunlamak 
içl11 on beş dakika s r!c ı. 

İçimden: 

GtiliJJ ~SA vcı 
aınayıp da sakalımı el yle yolsa 
razıydım. 

Usturıı nın kayışlanması da tam 
on dakika surdu. Ayn1ı1da yüzü· 
me baktım. Korkudan diken dl. 
ken olan yı.lzi.ımün kılları, sabun 
kopuklcrj orasından dışarı fırla
mıştı. Bu sarhoş herif bu kadar 
bılcr.miş bir ustunyı ıırtl ~ımıı 
şöyle bir dc.kunduruvcrııe başım 
)enıçer lerln bir kılıçta keçeyi 
iyiye bölüşü gibi, rahatça bede· 
nime vad edecek. 

Derken f lfıkct faslı başladı: 
Berberin sarhoşluğunu bilerek 

en ufak kıla dikkat ediş., elini 
tltretmemek için nefsini zorlayı· 
şı b<'.l'llm y!lreğiml titretiyordu. 
Sanki bir tarafta uf.oıcık bir kıl 
kalsa kıyamet kopacStmış ilbl 
usturayı bir vurduğu yere tekrar 
tekrar dönüyor ve hele gırtla 
ğımla öyle mcııgul oluyordu k i 
k nd mi salhaneye _ o zaman 
meıbaho yoktu, Salacıkta bir sal 
hanC' vardı - goturu!mi.ış koyun 
sanıyordum. 

~ n c kadar surdu bilmem, nl 

U ~ hayel blhl. Hemen drıvra. 
nayım cledım. Berber bıına mey 

dan vermeden 
brışınıı koltuğun 

arkalığına da

yadı, yüzümü 

hııfifı,;e sabunla-

dıktan sonra 

~------ yer. iden tırrşa 

başladı. 

Adam yine iy mlıı··· Bu sabun. 
Jıı.ma ve usturabma ameliyesini 
dört defa tazeledikten sonra. u
facık bir çizik bile yapmadan 
kellemi bana bağışladı . 

Aklım. geldikçe hallı tuJlerlm 

Daha çoook gidip 
gelir ... 

ir Budapeşte tel'11lfı, Ma 

ı•.trbt.anıla olağanüstünün 

ustu bir h:ldktı;) 1 haber 'eriyor. Bir 
Hat'.llr halıkçı twr a.k~m olüyor, 
ı•rtf'SI "ıM.ah dirili.} ur mu,. 

t;~er bu balıkçı blru :ıktDı lı;e 

uüııya llr lıhlret araııında tanıdıktan 
tanrdığn, nkr:ıhadan al\rabaya nıek 

tıııı götlırlııı gelir c z.aıııanın Ku. 
nınu ola.blllr. 

lladl e gerçekten ouemlldlr: Bıı 

ndanım her gUn l'lhlretc J1dlp .-el· 
mest NAJ esinde sır hallnde olan ne 
ha.kl.katlcr, ıterçek tıaıulan oe ya
lanlar •ırla~ a çıkablllr. Meselfl 'l}tı 

adanı 1 ö Ağ-u!lto!I 942 tarthll 11&ffl· 

rhıl itmam ettikten sonra ıı.he ha. 
her \erebilir ki: 

- t"llfln tebliğ huıiln 6000 dü,_ 
rnan öldlirlUdUJUoU blldlrlyordu. 
Halbuki A.lılrette kalıtlan ı&:den 

geçirdim, ayni gUıı ötckı dlliıyaya 

göç eden bahis mevzuu do,ntan •· 
)ıaı ancak 48'? kl,klen u.reıtır. 

l'ahut ,öyle dJyebHtr: 

- Falan tebliğ feı)mekAn ,ebrl· 
nln haudan hombardımanmcla o. 

Jenlerln saya.ının pek az aldafunu 

yazıyor. Halbuki öteki dllnyada, 

zikri geçen ,ehlrden gelenlerin ka. 

3 ıtııarırıı ~okladım. Bunlar 850 kl· 
!Jlllk bir kafllt".dlr. 

ı,ın alay tarafı bir yana: .,tmdl· 

~·e kadar bir r.ıjlne rastlanma.mı' o. 

laıı hu ôluıı dirilme hadl!t.esl butlın 
ıliiııya b1lgi111crini nı;ilcndlrmeğe 

değer hir ŞC.)dir. f'akat e~er balık

çı bir şeJ so.' lr.}iıı de bu bldhenin 
ırrıııı kPnıll ortaya koyma:ua bll

glrılerin l~iıı içinden çıkabHect*le

rlıri o;aıırııı) orum. 

8Pn hllglıı olmadığım i~·in bu hfı. 

di"I'.} i şö~ ıe t.ıhlll cdi.} omm: Rıı 

M11t·ar balrkçr anlaşılan ıçok hisli 

\I' c•ok .. iıılrli hlr adanı. Dün~ anın 
klndr. bıılıınduğıı feııa \al.l,yeti g<i-

rüııce ;\ a!;iaHııJa taharnmlil edemi· 
yor, nk~amları Ahireti bo~·Jııyor; 

fakat ı.ıtbalı olunca: d$Plkl barı' 

olnıu,. dlıııya dU~lmlştirı gidip hlr 

baka~ 1111 1> dl.)or 'e tekrar dün~ıt.)a 
gı•li.)or. 

f:~er hlMIJ~ tahminim !Pbl lllt', 

La\allı dalın !:OOok gidip gelir: ••• 

KÖR KADI - Yar b' Sen btz Turklerin 
h mı dan onların kc kın kılıçla. 
rı d n ırge. dıye, hıçkıra hıçkı. 

(Notaras) a en evvel ımparatoı 
hak verdı. . . Meyd nları dc.lduran 
bu işsiz gQçsilz serserilerin derhal 
t~plattırılarak •m lcre sevkcdıl. 
meslnl emrctt ve derhal bu emrın 
t a tbikine g rlşlldı. 

caciyc ve porselen tüccarı ishak A· 
dato, Is'hak Halkon ve Avram Ba
har, klilllyetll miktarda zllccaclyc 
eşyasını saklıyaı ak satı a nrzetme· 
d klerlndrn dUn b r numaralı mılli 

korunma mahkemesince tevkif edil. 

- Eh! dedim. '"ıkalımı oyle 
yumu~ltı ki ustıı. uJ la def.il elıy 
le dokunsa dökülüverecek ... 

nyaklarıyor. B .. şımı - maazallah - --------------

ra dua C'dıyorlardı. 
F'<kat yine aynı ınsanlar, elleri· 

ne b r test arap geçlr•r geçirmez 
hUtiin fch.ık t tehditlerini derhal 
unutuver,yorlar. ya zevk ve sefa· 
hcl<' dalıyorlar; ) ahut d dıni ve 
ıya~i munak ~:ıla11ı arttırarak, 

b rblrlcr n l boğ' zlarına sarılıyor. 
ardı 

12 lcr mccli!I). mUtemadıyen 

(Aya M riya) kll!scs de toplanı. 

'o u Bu çtıma1arın bazı ındn 
mpar tor Kostant n de bulunu· 

yo du 
Bu mecl te de şıddeUı mfinaka· 
ar oluyordu Harp tcdb rlcrl 

h kk nd ortaya atı n b r fıklr 

ddctli nk tlere ugruyor. lllçblr 
c ddl karar veri cm yordu. 

Turklcr, hem ıçcrıden ve hem de 
dışarıdan, lımanı tarassut altında 

bulunduruyorlardı. Gem !ere mü
retteb t yerleştlrllm si, tarassuda 
memur olanların gözlerinden kaç· 
madı .. . VazlyC't, hemen Amiral 
Hamza pa~ ya bildırildı. O da 
(Fat h) c haber göndererek yapı· 
I.,eak hareket h kkında talimat is 
t dl 

Fatih, vazl~ cttqı1 şüphelendi 
Hal çtckl Turk donanma ının b r 
tecavuıc u •rıyacağı ı zannetti 
Ertcs gtln, b r numaylş yapması 
için Amiral Hamza p şaya emır 
verd . 

mışlerdir. 

Bir eroinci kadm 
yakalandı 

EyUpte Hayriye isminde sabıkalı 

zehir kaçakçılarından bir kadın ya
kalanın ştır. Zabıtanın çoktanbcri 
kendisinden şOphe ettiği bu kadın. 
bir evden silr·aue çıkıp acele ile meç 
hul bır yere giderken zabıta şüphe 
Uzerıne kadını durdurtnıuş, çantası. 

nı arn~ arak kUçUk tuvalet aynası
nın altında iblr miktar eroin bulmuş 
ve suçlu Hayriyeyi yakal..ımı tır. 

Gerçekten de eline 

* 

giyotın' ın altına yerleşt·ı·sl.'~crdl 
(De\anıı S iinnide) 

insanlar! 
IF:!!!!!., eı:en harpten sonra t .gil-
~ tereye giden b r dostum 
bıına oradan hediye olıırak bir 

<e on Tel11;rar haber \erlJor: A· · rek(,'~:. d~ı.kiden. günd~ Mr. tepsi ."u 
iii;;;!) nıerikalılar ~lrdikle.ri adala- hörı•ı;ı ~apardr~. Bugtın og~e~e ka· 

rı "allamııt,trrl\"orlar. ~u Amerika. dar llç tepsi tı\kettlk'& denıı;o. :ı\ıa ıl 
lılar ne tııhar İnsanlar?' Çlırtlk aria- tilkt!tme7. ub:im ! Bir taraftan unlu 

takım ustura lara n~ dl~,. giriyorlar~ 

HASGISJ DEGIL Ki f gctlrmi~U. Gü

zel bir kutu 

içinde ve her 

dfcrgllnı. yazan bir muharrir, «l·a 
I'\ \ t!kc ~artları ~:lplar yanlı,tı, 

\ahııt Alınıtn~ anın tıenılıı rkınh!>ı» 
b ·rının iıstiınde di;)·or. 

malide olıtrak "ekmekten başkn-.ırıa 
hasret kalınını-:;, ote taraftan <in "U· 
!arın ikide birılc k,..,llnır"inıı alı':ıl· 

mı., olun.a na.'ııl tilketınez.-: Adı ii • 
tUnde: Su höre~i: 

(Bizans) ın ruhu, burada da kc!l - 21 M .. )ıs -

Sümerbankın yapt·ğı 
tevziat son ı erdi kullıınılacrık ;lin :_:.u ıiç ı.en!'Jİ _yakında doldura ... ak 

lcrl yıızıh h.lis olıın harp l~·inılc iki tarafın Jte,.arıla

Şefıld maınu1€ı. rından hanıtl"l -' anlı'r ı;ıkınadr ki ... 

Gl'ZF.I. Bffi BAŞLIK 

lkdatıı'da bir nıakalıı gördıinı. Ya

zının ba~lığı: «Serbe!>t ııı.rusa ,.c ta
olr ahlakı» 

din gostcriyordu Meclise ıştirak Bugün, guneş doğmadan biraz 
edenler, en aklı başında asılzadelcr evvel, Dulmnbahçc önundekı '!'ürk 
ve şövnlyclcr olduğu h ide bunlar kadırgaları h.rcketc gcçtıler. Kü. 
b le b zan (Rumluk) \C (LAt nllk) rck çekerek zinc r hattı ın oniınc 
============= 1 

geldiler, 
, ft Kadırgaların gU\ crtelcrlnde şld 
~ delk dnvull r ç. lınıyordu ve cI· 

~· iti) ,... (Arka ı ,·ar) 

Sfüncr Bank Yerli Mallar Pazar
ları MUdilriUğU, her hangi 'bir se. 
beple kupon alnmı)an vatandaşlara 
kupon tevzi etmek lizcro şclırın muh. 
telıf semtlerinde yalnız bir hafta ça· 
Jışmak Uzere memurlar bulundur. 
makta ıdı. 

Bu müddet dlin akşam sona ermiş· 
tu. 20 Ağustosta da. ıvrıncı parti pa. 
muklu tevz:latı bitmiş olacaktır. 

t 11 lngııterenln lo;Mla ııdlle<'ejtl mi, 
t.ı bu vcdl us uravı yı ar-

. k. 11 d k Glridin alınaınınıt•Ağı mı, Rmı)anın 
CR ve yıllarca u an 1 tan altı haftada te.ıııizlenecrğl nıl, · iıı-
sonra ancak bu ~on harpten ppurun a3 lan·a dayanacağı mı? ... 
bir kaç ser c once sakalımı emn! 

1 

Daha ~ynıağa ltizu~ 3 ok; hangi!li." 
vet ustur'alarının eline kaptırdım 

11 
. ·d ğ kt • 

• angı-.ı o ru ~· ı • 
Kaptırış o kaptırış, halA kurta. EGI 
ramıyorum. Bu ı;ıdlşlc kurtara· ı ·u BOR 
cağımız da. yok... son Po ... tamn goru,tu{."-İ b+r. bö. 

Bu hı.şlık o kadar hesarılı ki ke-

llmelerln ~-eri değiştlrl4ııe. de 

1-..t tarlr ,-e plJaı.a ahlakı» ~ah ut 
«Serbe t ahlak Ye piyasa taciri» ~ a. 
pıtsa gayesinden hl~blr şey kaJ ı ~ -

m@ı.: 

TATI.ISER'f 

ç..,;,::f?• fil\fl t • nôral rı etrafı çın 

~-------------------------------------------------------------------------------.., Kcrşıyokalı ~ir 
sİnem:-ı vıldızı 

.; 

ce? lnt'ma yt'ldızr Ellze Landlnln 
~lz.nılrln Knr!-jı\aka ında doğ

duğunu, bil.} udügunli bili.} or mU!JU· 

nuz1' 
Jznılrlıı J etlştlrdiği bu J ıldızın ha

) atında garlıı bir roman da 'ardır. 
Bu kı:ıın bil) Uk annesi A' u tur ya 
lmparat-0rfçeısi l:Jlzabc-ttlr. 

lıılüm 3a, Anıs1urya imparatoru 
ı:atnl .. :ıknllı Jozef kan ına ı:ok üı:ık. 
mı... karısı da inadına onu hiç ı;e, -

me;ı:, vnlnrt. bırakır, dtınJ &) ı gez.ip 
tuznr, ı:ok çaııkm bir crkl'ğln gef)ir
dlfl ha)atı gcçlrlrıııls. llattiı. Macıır. 

1 r, kadının bu tıalınden 1 tlfade ct
ıııcğe kalkı arak etrafını en yakışık
lı erkeklrrle çc\lrml5lu 'e bu ı>a,Jc- 1 
dıı l 1 anadan tlıı'lli tnrlü lmtlJaz.lar 
kopam11 lardıl'. M~em Hınaebta. 

nın Mll4.'llrlstan:ı ilhakı bu sa3 ede ol-

1 
muı~tur. 

lnıpratorlçe gir.ti &!iklarından bl· 
rlnln nıahıtulünU, bir ecnebi memlcke
tindr duma\n getlrmi'l' ve doğan kı. 
lll!' d.ılına nlı\kıısını nıuh:ıfaz:ı et-
r ı t r. Krı.. Zanardi Laodl adında 

ı r 'lenerek lzmlrde 3 erleşmlıı, 
bu ız lha ın m:ıh ulu olarak da Ellze 1 
LlHı\li doğnıu~tur. 

tS.t:BÇE 

- Cinayet hakkında blldıklerınızl an
tınız. O g<'ce Madam Kont Monti ile 

beraber )emek )cmıştl, dcğıl mi? 
- Evet. 

ıdı? 
Kaçta doın:ceğlnl sıze soylemış mı 

Hayır, Ynlnız geç kalaca:ım, ber.' 
bekleme dlyc tenbıh ctmışt •. 

- Sık sık geç kalır mıydı·! Hl'r ı;:cce 
kendisini bekler m1ydlnız? 

- Bir ay evvel hastalanmıştım Zayıf 
\ c kuvvetsız kaldıgım lç_n Madam beni 
duşu ürdU, geç vakitlere kı.dar uykum.ı: • 
kalmamı temezdl. Madam herkes glb• 
dcgildir, _yanında calışanlara çok l) I ba· 
kar. Bana o akşam da •sen çok yorgun. 
sun Flora sakın beni bekleme. Ben 
h.endl kendime so,Yunurum .. demlştı. 

- O akşam her z~mankı g bl ml~dı? 
Yoksa lnlrl ve tel~şh bir hali var mıy· 
dı? 

- Hayır, sadece mahzundu. Fakat 
Madam ekseri mahzundu. Hatta bır de· 
fa a~larkcn bile görmüştüm. 

- Acaba bu göz yaşlarının sebebi ne
dir? 

- Kont Montı'yı kıskanırdı. 
- İyice anlatınız, b ldikcrlnlzı tamam 

soyle) lnız. 
- Madam o akşam çıktı, g ttı. Ben 

de odama t;ekılıp birez sonra yııttım. 
Telefonun çalmasile uyar.dım. Şatak so· 
kuytrdu. Sabahın dördu, be,ıı1 id . Ekse. 

ı·azan: frene Nemirovak1 - .; - Çeviren: Renan A. ı:. YA.LMA~ 

rıyn Madam böyle ıcç dondUgu zaman 
hem n arkasınd:n Kont Montl telefon 
ederdi. Maci m Kontun evine dör..dU~n
nu haber alır , c ıçı rahat ederdi, ba.oı:aıı 
da kendıs telefon ederdi 

Bu defa telefon çaldı, çaldı. 
açmadı. Merak ettım, hemen 

Ki~c 

kalktım 

erkekle korıdora çıktım. Madamın bir 
konuştuğu u duydum. Hemen az sonra 
bir s!H'ıh srsı de işittim. 

Sonra ne oldu? Anlatınız. 

- Korkudan del g•bi olmuştum. He.. 
men )atak odasına koştum. Fakat içe· 
ri gırmeğe cesaret edemedim. Kapıdan 
dınledlm ne ses vardı, ın~ , seda ... 

Kapıyı açtım, içeri girdim. Hiç unut. 
nuım, Mad m yatağının Uzer ne otur
mu~tu. Arkasından kürk mantosunu, 
siızcl gece elbisesini, elmaslarını henüz 
cılrnrmamıştı. Yatağın başındaki küçük 
llımba yanıyordu. Madam ağlamıyordu, 
fakat yuzU korkunç derecede sararmış. 
11. Seslendim, kolundan çckttm. Hiç bır 

şeyler duymamış gibi yuziımc bakıyor· 
du. Bana yalnız: 

- Flora, onu oldürdüm. dedi. 
İlk hatırıma gelen şey cildürülmi.iş a 

damın Kont Monti olmasıydı. Belki yi· 
ne kavı;:a ettiler, Madam da orkesinc k - · 
pılarak onu vurdu• diye düşllndüın. El· 
rafıma bakındım. Oda boştu. Yerde bir 
yığın gördüm. Bu yığın vurulan adam. 
cır. Telefon da yere yuvarlanmıştı. Eğil· 
diın, baktım yerde yatan Kont Monll 
değldl. IIlç tanımadısıın, görmedlğ nı bir 
gcJıçtı. 

- Demek ki bu adamı ne evde, ne 
de harlçt<) hiç görmeml~tinlz, oylc mi? 

- Hiç görmemiştim. 

...:. l\Inznun size böyle bir adamdan hiç 
bnhsetınem ş miydi? 

- Hiç bir ıeman Madamdan buna da
ir bır söz duymamıştım. 

- Biı;arc genci o halde görünce ne 
laptınrz:' 

- "Belki de.ha ne.re.s alıyordur, ölme-

mlştlr dıye telaş ettim. Madamla bera. 
ber yere d z çöktuk, başını kaldırarak 
Madam bu adamın başını elleri arasına 
adı, dikkatle yüzüne baktı. Hiç hareket 
etmeden, bir şey söylemeden baktı ... Ya· 
pılacak bir şey de yGktu ... Adam ölınilş 
IU. Dudaklarının kenarından kan akıyor 
du. Çok genç, zayıf ve yüzü, çukur ya. 
naklı bir gençli. Elblsclerı ıslaktı. Dışa

rıda yaamurun aıtı~da uzun zaman kal_ 
mış olduğu belli id . O gece çok yağmur 
yağıyordu . 

Madama yava~ça: 
- Ne yapacağız? Öldü. Dedım. 
Bana hiç cevap vermedi. Sanki ona 

bakma:a doyamıyordu. Nih.yet Bernar 
dın başını bıraktı, çantasını açtı, men
dlllnı çıkardı. Ve olü.r.ün dudaklarından 
akan kanı sild ·. içini ~rln derin çekti. 
Biraz sonra sanki derin bir uykudan u
yanıJ ormuş gibi sllklr.di ve yerinden 
kalktı, bana da: 

- Haydi, Flora, polıse haber ver de. 
dl. 

Madamın bana bu sözl~rı söylerken 
öyle munis ve cana yakın bir hali var_ 
dı ki! .. 

Adeta bana bir dost gibi bakıyordu. 
Ben de: 

- Mutlaka bu bir hırsızdı, değil mi? 
Dedim. Cevap vermedi. 

(Ark.Mı Tar) 

Pencereden diişerek öldü 
Fcneıdc oturan 3 yaşında Hasan, 

dlin ııabah evlerinin UçUncU katında· 
ld pencereden aşağı bakarken gözU ka 
raraı-ak diişınü.ş ve muhtelif yerle· 
rlnden ağır surette yııralanarak Şiş. 
il çocuk hastane ıne kaldırılmışsa da 
aldığı yaral:ırın ağırlığı yllzünden 
Iylleşenıiyeı l'k biraz sonra ôlmllştUr 
Çocuğun olilmUnde bir kasit veya 

ihmal olup olmadığı tahkık edılmek

tedir. 

* Bcyoğlunda Kadirler yokuşu ı 
numarada oturan Sabahat adında 
12 yaşında bir kız, odasında pencere
den aşağ, bakarken gözleri karara
rak clllşmUş. ağır surette yarnlanaralt 
hastaneye kaldrnlmıştır. 

TAKVİM 
16 AGUSTOS 19t:? 

PAZAR 
AY 8 - GÜS 228 - Hızır 103 
Rt'~Iİ 1358 - AGl'STOS 3 
HiCRİ 1361 - ŞABA!'." 3 
VAKİ'l' ZEVAJ.İ EZASt 
GÜNEŞ 6,09 9 ,58 
ÖGLE 13.18 5,08 
İKİNDİ ı 7 ,09 8 ,59 
AKŞAM 20,10 12,00 
YATSI 21,54 1,43 
İMSAK 4,15 8,04 

Pa tate~ dorm · sı 

B ugüıı patat~ dolınaı;ı yap• 

tıııı. Orta hiiyUkliikte pata· 

tt~ı.lerl soydum. lçkrlnl o.} duın. Bun. 
!arı baflf tuılo su~a attmı. ince ma
kineden ıteçirllınl~ koyun 'e,"ıt lku
ı:u etini, U.) wıu çekioce) c kadar ka· 
'urdum. lı,ine blra:r. tereotu doğra. 
dıın. Tuzunu 'c baharını ı;erptlnı. 

Ku' U1.iiıııii \ c fıstık lla\ e et tını. 
Kıymayı blra:ı ıla bunlarla kanırduk 
tan ı;onru ateşten aldım. Bununla 
doldurulan ııatate.,leri 4 yumurta 2 
k~ık un 'e biraz karbonatla ça.1ka
namk meydana ıt<'len ıru~ a batırıp 

~rkardıktan -.onra bol ,.e kı:r.gın ı.e~·

tın.,·a~ı l~·lndı• kızarttım \e bir tl'p· 
~iye dlzdlrıı. Biraz domates 'e et •u. 
yunu tıunuıı U:ıerlncı serptim \'e ha· 
flf atft;;te pişirdim. lstenıenlz orta 
fırına ıla göndereblllnlnlz. Çocuklar 
bunu çok e\'dller ,.e bu suretle q. 

hah kah\altısına 

kaldı. 

fazla ekme.j'lmlz: 

EV lı[AJ>fNI 
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Askeri durum BAŞMAKALEDEN DEVAM 

1 Yazt1a: ~ <Başı ı -ı ••• 
İllSaD BOBAN 1 

Bunların heps.n.e bird.en çare bu· 

ı 
lunmasınl gOnlumuz ıster. Fak.al 

Pa ·r:k't . buna imkan olmadığr için tes. adüli 
Si · e. ·ı t. ba surette bazan şu ı 1 t)·a.cın, z; n 

(Ba.,..- 1 in<·ide) X X diğer bır Jhtiyacı.n üzerine dUşeriz. 
garbında yapllan bUyük ~a\ a..,ları 

hatırlatmaktadır. Alnuı.n ordu.."!u

nun ('Ok ,ıddetli \"C ür;tüu taa.rnu:
la.rına. rafınoo Ru" ınuka\·emttl 

ı..;u·~ı lınaını~tır. 

Kalkatı;yaya. geUlK'<", burada.ki 
eephelerde artık dağ rnuharebelert 
ba~l'\"ıı~. l-'C AlnU\n tebliğinin d·· 
haber \erdiği ,.e<'hlle, araziden 1,;uk 

Yapacak işi bu kadar çok, parası 
ve vasıtaları bu kadar az olan bır 
millet, bu ;;:cktlde yürüyüp gide, 
mez. pJflnla~maya ve .şlerinl sıra

ya koyınağa mecburdur. 
Hele bıı:im buna çok ihtiyacımı? 

vardır. Cünkil gör.lümüz geni!) ,. 
cömerttir. Bir işi ele aldıi:ıınız za· 
min mutlaka en mükemmelin 

fa.)-·dalanan Ru~lar uzun ri<·atlere yapmak ısteriz. Bu meylimiz bızl 
nJha.yet \ererek ınua.nnidane mu- öyle l5ra(lara sürükler ki mitli ser· 
ka\en1ete glri<:ını,ıerdir. 

KaradenJ.ı 1ıahlllne doğru yapılan 

Alınan harek~U Krasnodar ı.·e ~al_ 

koı> bölgelerinde ,-e daha. <·enopta 
Çerkt'Sk, MlneralnJ \ 'od i ke!ôıimle

t'lnde ağırıa,ıuı., "'e dumnı.~tur. 

Kafkas dağlarını 8fJmak Jc;-ln lkl 
,eçıt \·e iki 3·01 vardır. Bunlardan 
biri Darlal &'~ldidlr; "\-'Jı\di Kafkatoi
dan Titfls•e ,rlden yol buradan ge
çer. Bu ortadadır. lkin<'I. t Kou' 
&tıçldJdlr. Kuta.ls'e giden yot da bu
radan ıeçer ve bu yol, bir rv\·eJkl
nln garbındadır. iki koldan t'CDU· 

ba yapılan Alman hareketine bakı
lır1ı1a A.Jn1anJarrn, bu ge('ltlere yak ... 
ıa,nıak ııtedlklerl an1..,,ıır,.·or. 

l\lare,.ı Tlm~nkonun bu tkJ lı

tikametı ve iki ge('kll ilerden kuv
vetle tutnıuı Jıi.%.ımdır. Gerltl("r ge
riden değU, ôn<'e tıerden mtMtaraa 
edıltr "e bu mlidafaa. geçit boyunca 
derinIJttne de,·am eder. Su getitler 
\"tı yollardan bil~ Aımanların 

Karadent-"Z ,.e Ha7.er d<'nitl kıyıla_ 

rından Batum'a \"e Bakfi'ya ark
n1aları <-la. otak blr Jhtimal olarak 
hatıra ı-elebllir. 

Japonyada iktısadi sıkıntı 
Loncıra, 15 (A.A.) - Tanınmış 

bir Japon lktısatçısı, radyoda yap.. 
tıjı bir konuşm<"da Japcınyanın 

iktıoadi güçlUklerle k•r§ılaştıgını 

itiraf etmis ve ham maddelerin 
ımaı sahasına getirilmeden bir işe 

:yaramıyacalını, nakliyat milşkü· 

lci.lını ve harp dolayısjle fen şda. 

mı temininin &üçlüklerini tebarüz 
('ltirmı,tır. 

vetin bugünkü hal ne ve memlc. 
kelin bugünkü g{çim seviyesine 
göre bunları ~öze almaı;:a hakk1-
mız yoktur. 

Mesela memurlarımızın temiz 
ve rahat çalışma yerleri oln1asın1 

ve burada iş için mutlaka lüzum· 
lu olan ceya ve vasıtaların bulun
masını elbette sterlz. Fakat yeni 
yapdan dairelerimizdeki çalışma 

yerlerini ve eşyayı en zengiın meın 
lekellerdeki bcnzcrlerlle ktıırşılaş. 

tırdıgımız zan1"n ağzımız açık ka
lır, ortalıkta c~dden ç rkin ve za
rarlı sayılacak bir lüks yarışı var· 
dır. Bu lüks muhiUerinde çalışan. 
ların memleketin hakikt halile ve 
halk111 hakiki lhtlyaçl&r;le temas
larını kaybetmeleri ihtımall çok 
kuvvetlidır. israf bOyuna israfı 
doğuruyor ve memleketin umumi 
halinden tamamile ayrı bir sun'i 
muhit yarıtıp gidiyor. 

Ayni }ükse bazı mektep binala.· 
rımızda da tesadü1 edcrlz. Memlc· 
ketin garbında İstanbul, Kocaer, 
Bursa, Bolu, Bi1eclk &ibl on ileri 
Eayılan beş vtlityetinin 1516 kö. 
yünde henüz mektep bulunmadı
ğı, ancak 685 köyde muallim ve 
524 köyde og·tmen bulunduğu , 
ayni sahaların umran, sıhhat, ge
çim seviyesi durumlarının di ona 
göre olduğu. böyle binalar yaptı· 
rırken, tamamHe hatırımızdan çı. 

kar. • 
Bu memlekette köy enstitüleri 

muhitinden başka memlcket~n ha
k.ki halini ı:özönünde tutan, Mcc· 
listen çok tahsi~al - kopıı.rma{::ı de
ğil, bütçeye yük olmhdan iş a:ör. 
meği tabii hedef sayan muhit a:ör
medim. 

-
de edilecek hudutsuz faydalardan 
umumi hayat mahrum kalır. 

Orta derecede teknik tahsil im· 
kAnlarını halka yaym.,,.k için en 
zeng.n memleketlerde bile takip 
edllen usul, llkmektebi bitiren ço_ 
cuklardan çoğunun çırak dlyc bi. 
·er tarafa &:irn1elerlne ve hayatla_ 
rını kazanmalarına. imkAn bırak· 

Lnaktır. Bu ameli çalışnıa zaten 
mcktepler:n c 11 mükemmelidir. 
Buna ilave olarak gerek umumi 
tahsili ve gerek teknik tahsili ta· 
'lıamlamak için gece dC'rsleri ve 
gece kmal mektepleri açılabilir 

ki böylece talebcr.in senelerce kar. 
nını doyurmak kUltctl ve mcs'ulL 
j-etl kabul edilmeden ve çocuklar· 
daki mücadele damarlarının uyu· 
şup gttınesinc ve tufeyli hayatın 

gevı;:ekl·a:ıne alışmaların~ mcydıtn 
kaime dan tek -.ik terbiye imkan. 
ları hazırlanmış ve her istidatlı 

genç vatandaşa yetişme ve i1erile
me fırsatları vcrilm-ş olur. 

Buna bir de muhab~re kursla· 
rıle teknik tahsili yurdun her ta· 
rafındaki istld;:Uı ve meraklı ya.v. 
rulara yaymak mkinı ııavc edL 
lır~e bütün dünya-r.ın aittiği yolu 
tutmuş oluruz ve az para ile çok 
iş a:örmck imkanını buluruz. 

Bugün cok şükür elimizde köy 
cnııt'tü1cri gibi güzel ve hayırlı bir 
ölçü vardır. Bu enstitüler; mem
leketin iı;:tihsal muhitlerinin umu
mi bilgi, z·rıat ve teknik b•kı. 

mır.dan kalkınmtsı içi0 çok ve_ 
rlmlj bir vasıta hizmetin i görü
yorlar ve az para ile çok iş başa
rıyorlar. 

Teknik Tahsıl Müste,arlıi• da 
lüksten, ·sra ftan, gösterişten uzak 
kalıp memleketin h•kikl şart ve 
ihtiyaçlarına uyarsa, çocukların 

maişet mücadcle~lne halel verme_ 
den teknik malOmatlarını geniş

letmek yolunu tutarsa ve az para 
ile çok ~$ çrkarmaiı usul haline 
koyarsa bütün memleketin lakdi· 
rini ve hayranlığınt kazanacak ve 
işbirliğin~ tem!n od ·cektlr. Fakat 
lüks binalrr yapmak, işi gösterişe 

boğmak, ölçüleri şaşırmak yolunu 
tutıırsa s:üslü ve lüks b naları kim
se!lin gö:mınü kamaşlırmıyacak. 

ruhları hlç de doyurmıyacaktır. 
Abınet Emin Y~LMAN 

A' -' · muharebc!i ~ -e:ıız Bir çocuk, kamyon altın· 
da kalarak parçalandı Öyle umarız ki memleket i~lcri· (...,. ı ı.-ı XX 

nın plcir,la§ması ve ihtiyaç ve im· Bunlardan başka dij:er üç kru· 
BUyUkçekmecede bir kamyonun kan nı..sbeLınc &öre sıraya konma. t vaLörle torpito nluhrlbi ciddi ha. 

kenarına sarkan bir çocuk dti~erek 1 sı işl bir an evve.I c:c ~lınacaktır. 5'A.r görmü~tür. Alman ve İtalyan 
ölmU~tUr. O zaman elde bır otçu bulunur, kayıpları hafıftir. 

Baba.aı Mu:stafanın kamyonuna ta- rrtan . ıe şu kadar . pal·a rredil- Bu muvaffak olmuş meydttn 
kılan 12 yaşıhda l\.tuzatter adındaki ~esLr..ın umwnl htıyaç sevıyesin!' muharebes birlikte i~ gören mih· 
bir çocuk, kamyon bir vırajı döner- cıdden uya:un olduğuna dair insa· 
ken muvazenesini kaybelmU, ve ye_ nın iÇine hiç olmazsa emniyet gl· ver hava ve deniz kuvvetlerinin 

ve havada savaşlara iştirak eden re düşerek babasının idare etliği 1 rer 
kamyonun tekerlekleri altında par- İkir.c. d._ıe~lmiz __ de te~~ik. tah. erlerin tarihine geçecek şanlı 
ça.lanarak ölmüştür. sıt hareketının. koy enstıtusu tc. sayfadır. 

bir 

Adliye doktoru Hikmet Nomer ce- tebbUslerinin ortaya .koyduğu gü- Roma, 15 (A.A.) _ ltaly•n or· 
ledi muayene ederek de!nine rub.aat zel ve asil ruhu benın1semesı ve 1 d 1 b k t 1 ~ t bU"'i 
vernıl~tir. buna sadık k:~lmasıdır. Bu bakım- u arı as omu an ı.,ının e 6 : 

d.n bir defa lüks. süs ve göat~r ş _Dün. dt~lz ve ha~a ~uvvetlerl. 
G ·· ı Ü d ·· tarafının asgari dereceye indırll. mız bır duşma0 kaCılesıni hlnıaye 

ece o en 1 g n uz meıl ve sıkı lhtlyB<; ôlçillerine b•~-1 ettikleri sır•da dağıtılmış olu 

ya~ıyaıı bir balıkçı 11 kalınması lhımdır. harp gemUerine k•rşı harekata 
Bur.dan başka derece derece ~a-

Budape~te. ı~ (A.A.) O!I: nayt mektepierinl kurarken, mem· 
leket n h:ıhnl gözönUnde tutmak 
ve kendine değil , devlet biltçesin ~ 

dev&m etmişlerdir. Yorulmak bll

miyen keşif uçakl4 rım,z bu deniz 

muMrebes\nin ba~ındanberi düş.. 
Bir 1\'facar balıkçı her akta.m OL· 

tnek.te \'e sabahleyin clırtlmektedir. 

Bu garip M.dise Turkev ka.&abaJJinda 
ıukua ı;-cimektrdir. Balıkçının kalbi 
akşam olunca durmakta ve sabah· 
J('yın yeniden işlemiye ba{Llamakta., 
balıkçı da. bu eurf'tle tekrar norn1al 
hıt.yata ka·vuşmaktadır. 

dayanc.rak v{'"tı,ccek ur.surla:ır. man gemilerini devamlı bir tara..s
r;oğalmaınasına. dikkat etmek d-Oğ. ~ut altında bulur:durmuşlardır. 
ru olur. 

Bir hücum botun1uz bir düşman 

1 
ıoo loo 
ıoo 

ıoo 

BORSA 
1S AGUSTOS 

Sterlin 
Dolar 
Pezeta 
İsviçre frarıfı 
İsveç kronu 

1942 
5,22 

130,70 
12.89 
30.363 
31,16 

Bu men11c..kettrk~ anıların ba. 
baların çcJ:' .ı, çocuklarının il'.< tah· 
<il ktilfetlnı b le ftiç karşılar. Ço· 
cu~un bir an evvel eli po.ra tut. 
maı;ını ve evln yükünün bir ' k1s
:nını üstüne almasını bekler. Tah
sil uzayacak olursa masraf \'C kül
fet1 devlet üzer ne alır. A:madığı 
takdirde fakir allelerir1 ıstırAplı 
muhitlerinde büyümüş, irade ve 
!'eciyes ku\·vetll un~urların inki 
şa! lmkAnı bulmaları ~ayesinde el~ 

muhribini yakın b'r mesafeden 

torpillemiştir. 

Pike uçaklarından mürekkep 

hava teşklllerlmiz büyük blr ge_ 

miye ağır çapta bombalarla tam 

isabetler kaydetmişlerdir. Torpil 
uçaklarımız bir aı::ır kruvazörü 
bJ.mbalamışlardır. D14er torpil 
uçaklarımız da bir kruvazöre tam 
isabet kaydetmişler ve bir safı· 

harp ıemisinin baştaraf:ha bir 
iısabel ettirmişlerdir, 

,. LALE s·n;ması~.da "Toymişin bir makale:· 

11- INKILAP K_ AH~;g~n~N~~;ı;:~~~;ALAR AL TINDA 3 - Geo;en 'ı:ış~,!~::~~.!l.~ı-
. ğı Türkiye • A1man3·a a~ıa'iı. 

(Turktc) CE~ULE (Türkçe) 

1 

l\ltneıneucloflu'nun rettn mesaiye 

••••••••••••••••••••••••••••••• olan kablllyetlerl \e mu\·affakıyetİt--
Devlet Demiryolları Umu :-ı1 

Müdürl ·;ğünden : 
Idaremtıde kurs ve 8laj görerek makinist ve ba.' makinist teknik 

bUro personeli ve fen memuru yetlşUrm k ilzerc lUzumu kadar sanat o_ 
kulu mezunu alınacaktır. Yapılacak kabul imtihanında gö11:terecekleri mu
\"&ffak1yele göre u.natkA.r unvanlle ayda 100 liraya kad::tr Ucret verile
cektir. 

ri ('Ok buyUktür. llusu&He ki geçen 
son senelerde blrka( defa amellyat 
görIDÜ'ffl\r. 

:\ltnemencioğlu'nun Tü.rklye JlarL 
el)·e VckllH~lne ta;_rlnlnden sonra TUr 
kl)·enln dı' &İl asett bundan bö.) le ~u 
üç .,.ahsi.)·et tarafından idare edJlt"
cektir: 

Türkil·enln ~iyaiıetiııc ilhanı \(" 
\"~he \eren 'e g-trek Lausanoc koıı
feranıında, gerekse onu tak.111 eden 

ı 

Şeker yerine 
pekmez ı ·y;~b;l Hint ıid;ieril SiYASilCMAL 

T ü r k h tekrar 1 
1 vapuru ptoplanıyorlarl 

Hükumet, kendi 
müessese( erinde 
pe~m:z kullanocok 

Bu sene üzüm bol. Mahsulü 
kıymetlendirmek ıazım, bir ca
raftan da bu sayede şekcrdeıı ta.. 
sc. rruf çaresini düşünmek doğru 
olur. 

Bunun için htikCımet kendi mü· 
cs~e.selerinde şeker lhtlyacının bü. 
yük kısmının pekmezle karşılan

ması meselesini tetkik etmekte
dir. 

Bu dü~ünce cidden yerindedir. 
Pekmez kıyınelli ve çok hassah 
bir gıda maddesidir. Birçok tatlı ~ 

larımızı pekmezle yapmak müm. 
kündür. Bol miky•sta istihsal edl· 
lir ve fiyatı elverişli olursa halk 
da bunu :>eve seve karşılar ve bes
lenme imkRnların1ız genl~lcmlş o· 
lur. 

~ Çardak yap U· f Bir konferans yo- i 
J M d f pılmosı imkônı l i runa ers:n e f ho!ı' olacak 1 
J h,~!1:.~~<A.P.~ki1~~~- f Slndtsta~da ba· t 
) deriye'<1cn ıımanıını.. xeınıı, ( Zl yerlerde il• ( 
J bulunan Çarda.k araba. ,·apu- ( h ._ ti ( 

J 
mmuuı. dün burada )RpılBn i J yan !rene e- f 
hlr törenle Ttirk hAJra~ <O· r.~ ba,ıaüı 
kihni,tlr. 

) 'l'ör<."nde ,-))it.yet erkAnı ile ( Bombay. 15 (A.A .. l - Aralarır:da 
~ Parti idare ht'yetl aı.aJarı 'e ( eski Bombay meoclisl üzasından Mun
) da~ıctli1f'r httz.ır bulunn\u'}tur. ~i, merkez kongre pa.rlisinin merkez 
) Bu ınl1nıııııebetle Deni~ HarJl meclisi A.zaflından Deaal gibi birçok 

ı 
Okulu K&mutanı kı<iia ,·et·h: bir tanınnııf Hint Hderlerlnln de bulun. 

Jorjivesk işgai edildi hrlal>ed• bulunnıu1 "" bunu dugu Hint ~erlerinin bir toplantı 
fa.,. 1 ~\ ~· J takiben ba.trağunır, çeknmı-, yaparak vaziyeti tetkik edecekler! 

'e bir kıta denb: a"tkerl ~rlam haber ahnmıftır. 
miler yeni hücumlara hedef les. resmi ifa etmJ,ur. 
kil etmişlerdir, Bir torpito muhri· Bu hu~U6ta eski ~fıdrss Başvekili 
oi ve dört sahil gemisi batırılmış )... -J'•z•......,._.......,,...,.._.~ Raja KopRlşarl ile istiışare edtlmek-
ve bir başk.ı torp~to muhribi de 1 .

1
. k ~ tedlr. E~tor bu lldt'.'rler ttraaındakl Is· 

hasara uğratılmıştır. jlQJ iZ uça ıarl u,arcıer memnuniyet verici bir aar-
voronej'ın şimal ve şimal batı- haya girerse gayri resmi bir mahi_ 

!:iınd&- di..i:ıman OC.ş yere y'"ptıı:::• şa- R Q d O S U yetti.' bir konferans yapılması lnıkA.-
şırtrna ·hücumlarına devam etmiş nı hasıl ola('aktır. 811 konferansa par 
ve bu hücumlar kuvvetli hava b b ! d · ti""iZlf'r de l~t:r11k edebileceklerdir. 
teşkillerlnln yardını'.lc püskürtül. om aıa 1 ar 1 Bunların ara.c:ında libera'ler llderl 
müştür. Düşman yeniden 93 tankı 1 Sapru ile ~rafsızlar G'T'UPU. retılJI Ja-
kaybctmiştir. yakar ela \'llrdır 

Vlazma'nın doğusunda ve Rjev Eu hcv-: r ücurr.u t:m Londra, lil L\.A.l }ltndistand!I. 
bölgesinde çoğu a{:ır olmak üzere d dUıı kUçUk mikyasta ~yan hareket· 
83 t~ nk h;ilci devam cdPn çetin 1 12 d .. kik~ ~ G r o Jer Cllmuıtur. 
mUdafaa muharebeleri esnasıncts Londra. 15 <A-A.) - Rculer aj1.n-

1 
K'\lkUtada bazı k8.rıı:ııklıklar oL 

tahrip edilmişir. sının Oen;zdrk muhahirinı 1 bildirdi. muıı:ı. bir tramvay arP.bMI &lP'f' ve-

- Reu. ~ine 0 ... 6re, ,\n1ira.I ''ian t~raf:ndıtn 1 rllml!'ll ve bir !"'Oli!I! mC'muru ta,A. tu-ı 

Koralının 
intikamı 

Ya'l.&n: t. 11. ZAL 

a!!!I) fr Koralı feda3 i Tokyo'da 

l.g) Japon b&'j\ekllini ~-ara1amı":>. 
diğPr Korahlar da ,Jaı>onlara liar~ı 

bir takını 'a.ldırı)lar 3·apn11'jlard ı , 

Koralılar arac,ında Japonlara kar-
~· kop11.n bu kımıldanmanın dt"rin 
mAnaları \·ardır. Japonya, Ac,yalı-

ları dii":Unen bir ldart> olduA"unu, . ,_ 
~-·~ ı kurtarma.ta t;-ahşbğını iddia 
edt11 duruyor. llaJhukl enırl altına 

dü-,,rn mlllf"tlert köll.' lii7ih_• baktı_ 

ğını. hh;bir ha,\·at hakkı 'ermrdt_tı. 
ni bu ~on f_ ~-an Jııarfketl bir dtfa 
da.ha beHI ttmektf'(llr. 

Kora uı.un o,enelerdf'nl)('ri Japı-ı 

idnre'll altındadır. Bu müddet ıc.·in -

df' hRlka nere~ aldırmak, JaJ')OftJ&· 
;\"t\ olan n1tlnattebctkrlne bir i~birlL 
ği ~~kli 'erınt-k i('in hiçbir arlını 

atıhnanuı;;tır. Bi.ittin Kora milleti . 
Japon ldare'1nP dl' blli~·en, t ·an 
it;-ln rır.sat k~Uryan gizli bir cemJyrt 
hallndedir. 

Ja1>0n1ar, bu l~yan l~tldadını 'id 
detll bir boıtıkı a1hnda twtarken, Ko-
ra'ıların fır8at kolladıklarını hlçhfr 
ı:aınan unutmaı.lar. natti. bll~iik 

JS.JH>n :ı('b:eleı-lnclen -.onra ilk endi-
ekrl, JaponJads. ya~ıyan Kora1Jlı 
rın bu fır"lattan i"lttfade eder~k in 
ttkamo. kalkı,abtlecekltrl ihtimali 
olmn,tur. 

llaq1 :ıamanrnda kJm~t' kim"'4"""' 
rahrnt'l ekuınadıtı ~Jbl, A.mer,_aJ.ı. 

lar \:e ln&'lli%.ll"rln df' 'KorJıtılarda.kl 

l'l•n hl"llerlnl ale\-Jf'ndlrmek için 
rldrn geleni yaptıkhtrına ~Uphe 3·ok
tur. '\'tt.f'klm :\merlkada ~lr mua .. 
mtl('!ıll gören Japonlar ar&llında 

KorahJar a.yrılnrak ı,ıtrl KU(:ltr" 
ba,ına iade edilmı, 'e ke-ndUerlnr 
do.,t "'e ınUttetik muıım~~l etnıri;"c Moskova, 15 ( A.A.) 1 

ter ·ın husus·ı muhab)ri bildirl"or: idare edlle:l l:ı.g:uz filDlu Pcr~embe t:1ln1uştur. 
' d b ı baı;.ta.11mı,tır. . .,. sabahı 12 dakika Rod~ a asını om- Bon1bav Ye:ıi !Hlhl ve d:~er ~e-

Kızılordu şlmdı VoroneJ ın ce. · · " Kora ı a har k tl · T k 
b d Do 

, d ğ «hilini b& bardıman ctmlşlir. hirlerde ıııa?ih de\•am e-tmekted'.r.. ~y n e t nın o yonun 
nu un e n un o u · • · , . t 1 ·d 1 1 ı göb<',tindc JHtlla.k \Crıneı§lnde \.t' JR· . b 1\'ıuhabır. rıh ım aı a ya.ngrn arıı Cinne vtrdiJl bir nutukta yenıden 
tıya doğru .. kaçmak i~ın. ~~aya çıktığını lh\ve etn1ektedir. ~IU'ilUman part;sınin vez!yf'tini bil. 
toplanan duşman dökunlüler de. n 118,. 8 ku,·vetlerr· h~eı·ıerı·n tayini j ~ dinnlş ve bu buhranlı devrede Bri-
temlzlemeye devam .. ctn:ıektedır. i hususunda harekılla yardın1 etmls;ıtir. u U kld bırakma-
Alman kıtaları el\erındekı tank. . n.

1 1 tanyayı nı .şk 1 mev c 
• BütUn gen1i ve uçaklar W3" erine sa t· mağa karttr verdiklerini tebarllz et-

larla topları bu ~ö1ge'!: ~l~an ı men dönnıU.,lcrdir tirnıüıtir. 
h1;1:tlarının &erllerıne k. _ar -~ş:n ' , , 1 Bo~bay, 15 {A.A.) _ Gandlnin 
Ruslara kaptırmama~ rçın ::yu~ Mılı i oyunlar f estıvalı kıl.tıbi Mahdev Desal'nln hapl•hane. 
gayretler sarledıyor a.r. . vye . de ölmn .. old &u haber \'erllmekte-
hava kuvvetleri burada rtcat cdPn 

1 

En1ınönü Hal_kcvi tarafından' ~. ueı . 
Alman kollarına durmadan hü- tertip cdBen festival cglencclerl \1 dlr. Kendıst haprahenenl~ mUdOril 

. .. . 1 k ti Albav Sanderi ve dığer ıkl me\·kuf 
cumh·rda bulunuyorlar. Bu cep. dun s:unduz ve gece oma zere 1 ile k~n, makta iken ölüm hfı.di!'!eı;i 
henin başka mahallcrlnctckl Al· Sarayburnu l?ark aazlnosunda ya- k u<ıl . ti A 1 b' d hlll d \·u ua ge mı~ r_ yn ına a n e 
man karşı hücumları ak.im bırak- pılmışlır, . . mahpus bulunan Ga.ndlnin doktoru 

pon ™'''·ekillnin YurulmafJlnda e<'· 
nebi te!'drl bulunup hulunmadığ 

uLaktan U7,aA'a keflUrUem~z. fakat 
Koralılar arasındaki hisler o kadar 
ıtlddetlldir ki lnt.reke-te ıec;-me~l t('ln 
<'eAt'bl t~Jre lüzum )'Oktur ,,. Pa· 
~!fiti a'arak Japonyanın t('inde bö~·-
1~ bir tesir yapmanın l-oıunu bul
mak da ktıla_y değildir. 

DUnya doruma baınmı111dan dik

kat(' IA3 ık olan t'ihet, Kora iıyan 

hare.ketinin JllndJ~tanda. tngillzlere 

kar~ı k<>pan ~l•n harekettnl der-Urılmıştır Anadolunun muhtch( ycrlerın_ 8 -ır d h 1 .ıh-.- 1 , d M h 
· d ·ı k k f tJ lcilrrl(' u ..... a er 11 çA&•• ı mı, M f' ft • 

l\.foskova, 15 (A.A.) - Gece . en gptirı en rr f! es \'B d kl de\· I>esaJ 20 dı:ıklka içinde ö:mUftUr. haJ taklı• f'tınc"IJdlr. 
yarısı neşredilen Sovyet teblitı: 1 IııtanbuJJu kadınların oyna l arı Bunların hor ikisinden tıkarllan 

16 ajusto5tR kıtalarımız, Klet:s- milli o:yun, rımız Sarayburnu 1 nt>lk't '4-1dur ki yarınki di..l:nyadakl 
kaya, Kotelnlkovo'nun şimal b•tı ı Park gazinosunu dold.uran h~lk ta- Şekere kiJoda 15 
mineralni, Vodizarkesk, I\tı:ıykop rafında,., takdırle e:,. redllm-!jtlr. düzenin, bir nılIJetiA dJ*er mltletJn 

ı d d 1 kuruş za:n yapıldı kölr!>ii olma..c,ına imkft.n \errnlyecek 
ve Krasnodor çevreler n e üş. Hu-·usAı ho"tonelerı·n . 

1 1 d ' ~ yolda kuru1m~ı zaruretidir. mana çarpışmış ar ır. (Başı 1 hııclde) t 
Cephenin di&er kesin1lerindc L C!'" c t. eri ~amından evvel satılmış ve müş.. 

ehemmiyetli hiç bir deC, 1 şiklik ol· Ankara, 15 CV tan) _ Vekil - terilere teslim edllınek üzere yola 
maınıştır. 

1 1 1 k ., h .· hasla çıkarılınış yani bayltn ellnden çık-
k 15 (AA) B er ıeyct -ar11ırı.c usu:ıı . . . 

Mas ova, · . - uraya . 1 • _
3 

" .. d mış \'e fakat mtiştcrt eline varma. 
gelen haberlere göre Vol.aa'nın do- neer rızamnaınes.nın " uncu ma l k 1 il t ' 

d ı d 
.. t· ·ı · t. y ·ıdd ı mış o an şe er er nı ş C'rıyc v r· 

K k i t t ı k es eaış ır~ mış ır. cnı m e- . .. . .. 
ğusunda aza ş ıı.n pe ro uyu. ye göre hususi ha5tanelere yatan 1 dı&ı guk·ndu taklklpl ~en dgdilndun akşal-
larının verimi her ay artmaktadır. .. mına t ar rcı ma c e yazı -

hastalardan sınıf! rına go:-c alına- . . 
Hergün yeni kuyular açılmflkta . ,.,·· d ilk .. t Sıhhat Veka-1 dığı şekıldc ayrı bır beyanname 
ve bunların her blrl:-dcn günde cak .un e ucrc . ile b:ldlriiecektir 
20 ton kadar petrol elde ed'.lmck. Jelinin t~svip elti~: mıktarı g('çl. 7 - Şeker sauşı ile iştigal pden_ 

tedl·r. Yeni makine ve usullerle mıyecektır. Bu mıktarın arttırıl· 1 k . -· !erden 13 8 1942 cumartes a şa · 
mıısına lüzum hısscden mues~cse. 11 . d 

1
. 100 kil d eski kuyuların da verimi artlırıl- . . . . mı e erın e sa ı o an az 

ler daha evvel Vckalct:n ta:svıbı· 
1 

k d 11 1 

Bulga:· Başvekili 
gazet~dl~rimizi 

kabu: etti 
(Bs'ı 1 incide) (-) 

Bulgar Matbuat 1\1Udüril, dün, 
Unlon Club• de TUrk gazetecileri 

.şerefine bir ö~le yemeği vermiştir. 

Bu ziyarete Türkiye Elçisi M. Ber
ker, Blllgar \'e ecnebi gazeteciler bir
lik:eri reisleri, Bulgaı gazeteleri Baş 
muharrlrlerl \-e d'ıter şahslyet:eı· iş- ı 

Urak etmiştir. 

~eker bu unan pera. en ec ere 
fli almak nıccburljo·elindedirler 

Türkiye Ştker Fabr:ksıları A r:onlm 
hafta va 1 şirketi bey nnımeye tabi delildir. 

8 - Akide, lokum, çıkolata, leb. 
lebi şekeri ve saire gibi ~kerden 

bu kadar korkınaz, bu kadar he. yapılmış maddelerin aiım ve satı
yecan çekmezdim. mı serbest olduğu gibi bunlar ~

S<.ıkalım bile, korkudan olacak, yannameye t3bi değildir. 

Haftadan 
(Başı 2 lnelde) 

tanı bir halt çıkmıı.ciiydı... 9 _ BC'y•nnameler mündereca· 
Adamın biri berberde tıraş tı al8.kah memurlar taraf1r.dan 

oluyormuş. Ufacık. tüyleri kı\.'tr 1 ).·erlerindC' kontrol edılf·cektir 
kıvır bir köpek ikide birde gelip ıo _ 18 8 1942 t;&lı .-.abahından 

yH.nınds. susta duruyormuş. Kö- itibaren ~~kerin yine birer kilo 
peğin bu hall tır•ş olan adam~ olarak satışı .serbesttir. 
dlkkalir.e çarpmış, berber.?: 

- Ne güzel köpek ... Mükem· 
mel susta duruyor, demiş. ı 

Berber gü~e:·ek. 

Ticaret Vekilinin 
tetkikleri 

(119fı 1 laclcle) 

EULMACA 

Soldar sağa: 1 - Bir gıda mad
de-;!; Tersl: namlu helezonu. 2 -
Cihan; Bır hayvan. J ~fıtd(>n 

kiri; Bir ~ştt. 4 - Bir hayvan: 
Ba~mak. 5 - Bir kum .ş; Bir 
edat. 6 - Tenıblh edatı; Zamanın 

kısımlarından. 7 - At uşağı: K•. 
nu11. 8 - Faı;ıla; B:r okul; Vila
yet. 9 Tenezzüh gemisi; Bar. 
~aklar;. Kar a parça.ıı. 10 - Büro; 
ACf. 11 - Bir nota, Bir nota; s:r 
ilikambil kağıdı. 

1 -- Ş:d· 

Ziyafetle, MAtbuat 1.-fUdUrü ).f. Ni. 
kolayef ve TUrk gazetecileri heyeti 
rei!I Necnıettin Sadak. iki memle
ket arasındaki doeUuk nıUnaııebelle· 

rini belirten nutuklar .söylemişlerdir., 
Sofya.. 15 (A.A.) Türkiyenin 

Sotya Elçisi Berker dUn akşam Türk 
gazetecileri şerefine bir ziyafet ver
miş-Ur. Bu ziyafette Ba°"''ekll ve Ha__ 
riciye NazJrı 1.f. Fi'ov, Ba.fvekilln u
mumi kı\tibi Sflraflnof, 1''[atbua.t MU· 
dilı-U. gazeteciler birliği rei.ai, gazele 
baş.muharrirleri ,.e diğer şahı.!lar ha
z:r bulunmuştur. 

- Evet ... Arada sır., da önüne 
bir kulak vcJo·• bir burun parçası 
::ı.tarını da alıştı, cevabını vermiş. 

rw-1uzlp berber n bu cevabı şüp· 
hesiz 13tlfe an1a, müşteriyi h<r. 
halde benim glbı heyecanlsndır-

nıayL mahruk<.. t stoklarımız üze- detli azar; Scneni11 kıFo:ınlnrındaıı. 

rinde durmuştur. Ögleye kadar 2 - Yeıktan me-:ydır.a çıkarma; İç 
Ofisle meşgul c,lan Vekil öğleden kuvvet . 3 B'r nıillct: Alışveriş. 
sonra Ofisin depolarını gezerek 

Sorac: ğlu diyor ki: 

nlıştır. 

* fL-Jl ot ı:iındl tıra;; etmek sana· 
li-~u tı çok lerıledi. Ak~1ı1mları 
~öyle radyonun başır.a cturup da 

breyi istasyon

ların ü:stunde 

dc,laşlırmııga baş 

ladınız mı, bir· 

al:lkadar1ardan i-z.ahat alm~tır. 

İsta.nbulda blr hafta kadar ka. 
~•cak olan Vekil paza.rtesi günü 
Ömer Abid hanındaki birlik!l!re 
giderek lıhaliıt ve İhracat birlik· 
ierLnln vaziyetini tetkik edecek ve 
bundan böyle bırliklerin 13ğvolu_ 

nup olunmama:,ına. karar verile· 
cektir. 

4 - Ufak mağara; Yağlı kara ~ -

Yapnıa. Müterakki. 6 - Ter.si: 

dahil; Su haline gelme. 7 - Piş. 

man · Şart edatı. 8 - Kredi ~u ·e 

tilf'; ~fusikı işareti. 9 - Yer ne 

koyma~ B•r hıtap. 10 - Bir ha ..... 

fin okunuşu, Bir yemek. 11 -

N"otıı. l\ieşgul etme. 

DÜNKÜ Bl"L~fACANIN HALLI 
Bir senelik 11taj mUddtUni muvaffakiyeUe bıtirenler teşcil edilir 
mUteakip kurslarda.ki aranılan 'artlar şunlardır: 
l. - Sanat okulu mezunu olmak, on beş belle if;lndr Ba~\-ekll ttıfatilc (Ba,r 1 incide) -

bır·ndcn usta 

Çocuklara 390 rram e-kınek 
verilecek 

Dün akşamki refikleriınizden 
Soldan sağa ı - K$1radenlz. 

2 - Alet, Tane. 3 - Fa; İnı•te. 

4 - İse; Ahal. 5 - Karavana , 

Ki. 6 - Alavere, Art. 7 - Nan, 

VATAN. 8 - Dik İknırre. 9 

2' Askerliğini yapmış bulunmak, 
3. - - Yaşı otuzu geçmemiş olmak, 
1. - Ecnebi ile e\·h olmamak. 
Talip olanların okul diploması, kı.sa hılI tercümesi, l!itida. ·\"e bonser

vfs ~uretıerlle 15 9 942 günUne kadar Haydarpa.f&, Ankara, Ba11kesir. 
~a:ysert, Malatya, Adana, AJyon, lzm:r, Sirkeci, Erzurum ve Eskişehir 
tfletme müdtirlükleriııe mtiracaatıan ve bi!Ahare adre8lerine bildirilecek 
Yerde ve g~nde imtihana gelmeleri iliz.umu ilAn olunur. •6691:, •8799 

Yozgat Memleket Hastanesi 
Baştabi liğinde;: 

Huta.nemlzde 30 lira. ücretli iki kadın hı, tabakıcıya. ihtiyaç vardır. 
1i4e ve ibateleri hMtllneye a.ıltır Talip ola.nlartrı istidaların& bonservis 
ve fotoıraı r&p~cre.k b~atıpUğe mi..lr»C&at etmeleri. (S739) 

dtn-"let adamhğının ,-e diplomat1ıAn • "tnıf'~ en. teea' Uz ihtimali karı:-ısrn_ 

en ı>arlak \·a., 1 rıarına maUk olduğu· 11 tereddl\de yer bıraknuyan C'eı,ur 

uu gösteren liımet JnönU, llariclJf' 'C' \atanı>er\·er bir de\"let adanıınm 
\."tklli sıfatUe harbin buhranlı ı:anıa_ "lö:r.lerldir. BugünkU '8-rNar dahJlin
nınd« w. buçuk Knedlr bütük bir lıta (ı" hiç kJmse Tbrki;reden daha razla.
bet \·e nıabaretle Tilrkl)·euln dıı; ı;.1- "11111 heklfJ-·ernezdl. llarbln önüne geç 
~:aı-tetiui idare eden Ba,.\'ekll Şükrl ınck hu!-tuı.;undakl eınelderln akame
Saraco~lu ,.e nihayet 1'Urklyen1n .YC tf' uj;raın1a1ıo111c\an t;,Onra Türkl3·enln 
nl Jlarlclye \rf'ki1i :?\~uman ~fenrn1en· yrgllne arı:u"ou Balkanların harp dL. 
<'loj;Iu. pnda kalması idi. Bu arzu, Yugo!l

Bu suretıe TU,klye bu güç anlarda ln\ :?\"aiblnin .ranlı~ hart-keti ll(!!tic~
geniş t.eerübesl, bilgisi \'C n1aharet .;I olarak nıa.aJef\.ef akını kaldı. Bu 
bulwıan bir sl)·aset ekibine malik oL .;artlar altında Türklyen1n faal bl.r 
n•ak gibi bir tall!ıi \~ardır. Bu talih bıtaraflık slyasrtinctcn ba~ka bir ;vo1 
diğer bUtun memleketlerin gıpta c· tutrestı pek UllıUdlr ki bekJenemu

dec.efl bir 'oydlr. ıli. 1 

tıraşçı!Mra rast 

gcli)·Or!iU· 
nuz. Henı bun· 

lar ne ustrayı boğazı.,ıza daya
yorlar, ne de h!>rgün rastlachkla
rınız gibi· parmaklarını cakctin!_ 
zin llğinC' geçirerek sir.i d inleme· 
ğe zorl3~orlar. canınız :sted iği 
zaman düğmeyi çevirip ellerinden 
kurtula bil· yorsun uz. 

* Söz aramızda ama haftaya ka-
da.r ıı-sıhhatler olsun-. mu, yoksa 
eıJZ"eçmi:s ol!un. mu dlyeylm? 

S. Q. SAVCI 

birinin haber verdiğine göre Tica
ret Vekaleti büyüklere v'(r•lcn 
300 gra.n1 ekmek istıhkakının art· 
tırılmasını da düşünmektedir. Fa. 
kaL bu hususla henüz bir k .. rar 
almamıştır. Ticaret Vek3.leti 5im· 
dilik un ve hububat stokunu tes-

Ut; Alp. 10 - C•m; Laf. 11 -
Ü..,· Kabartma 

bit etmektedir. Yukarıdan aşağıya• l - Kari 
Öğrenildiğine ııore çocukların katürcü. 2 - AI, Siıl An. 3 -

150 gramlık lstıhk6klarının bü- Referendum. 4 - ,f\ta : Avait. 5 -

Avenk ,La. 6 - Ebihar (rahıbe) 

Hab. 7 - Manevi; Fa. 8 - ital 

yükler ıılb, 300 gram olarak ve. 
rilmesl düşünülmektedir . Çocuk
lara verllecek bu i,tihkaka cylü~ 
kiörtlarının tevı.:inde başlanacagı (y) a. Aka- 9 - Zatı, .\taıet. 10 _ 

kuvvetle muhtemeld•r. Ne; Kran1p. 11 - Ve; Fıtue; Pa. 
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Beden Terb ye l teşkilatının Baş Y a z a n : --.._ - Ne oldu, 0 kadnr sevindik, 
\•ekaletten alınarak l\t ar f Ve ( ı c ıkat h.ılA crt da bır ey yok. İı;-
kaletinc b ğ anma ı, uıer' den ay- 1 ema~ 1 te mcv ım de glrdı. Dah bır sene 
tar seçti. Spor ler m ze yeni blr bu ke mekcş ç ndc geç cekl'r. 
\'<'Çhc vermek, kurtulma yoluna 1 i dcdı. 
sokmak uzcrc alıı n bu kar'lr, bL e ayn neticeye vnrmışt r. Bu bov-ı . 

le olduktan sorra h;ııc1 nccl<'n clu. Bır P rçn nuktedan olan dığer 
zl büyuk bir um de du.iırmüş ve k d d şun Uluyor? D ha nckad. r bcklı-ı ar a ş n aka olsun dıyc gulc-
srvındirmiştl. 1 rek şu lnrı ilave etti· 

.. ycceıo. z? Şunu her eyden e\•vcl · Her sahada b şnrılı işler goren ı; B k d ı ı kayd<'tmek mecburiyetindeyiz kı· - 3 
• cd Spor ışl b r Uca. 

ı;ayın l\laarlf Vckıtımlzdcn bunu • t ı 1 
beklemek de hakkımızdı. her gc>çcn ı;:ün menılC'ket sporu r~ ş ' .şc mc•elcsl ols:ıydı, o da 

Ma r f Vckıl mız duha ilk rrün- çın zararlı olmaktndır. Şunu d 1 b r ,gundC' o Fı:y t Mür kabc buro· 
., na d ı ki· bl 1 1 rı c tar he karıı::ıverırd. 

den tetkiklere b:ışladı. 'Merkez Is ve c e •m • r ııy ık hatta b r · 
~ışare heyeti azalarından birkaçın~ kaç gunluk bir tcahhur, bızı bir I On! r ne derlerse de inler, bc-
ocilgelcre ı;:ondcrd. E ki sporcula-1 sene geriye atacaktır. nim umldım bbyüktur. Se,. inçlerı-
rı, klup ldarecllerlnı d nlcdıler. Bu Spor m vsım gcldr. Eyluli m z be a çıkmamı tJr Fekat sa. 
dinleyiş çok hazin oldu~u kadar, SJ>Vr hnrckctlcrı b 1 yııcaktır. Go. -.ı ı " ar f Vck 1 rn z. biz va. 

rlıyo kı kı l lb H lklcrl tetkik ve b ki o d kşkllfıt mensupları ıçln de o ıfü- ruz • ş Y e " :ı g ı g,t cm v-
bettc fccı ldı. mf'ktc ve mev ime bu şek ide ı. re ını artrk sona erdirerek bu 

Eski sporcular, bugunkü teskl- rllmekkdır Bu ş. rtlar ltınd te k latı derhal tasfıye etmeli ve 
latın bu idare ad mları ile yi.ırll. 1942 - 1943 sencsı de programsız pora yeni b r veçhe vcrmclidır. 
mesine imkfın olmadığını açıkç'\ bir çalışma içinde gcçeC'ekt r. Bunun d mevsime girmeden ev-
söyledıler. Klup ldarc>cllerı, yar- Artık açıkç ., u k vrl t.... ve! yapılma ının bir zaruret oldu-
dımsızlık ve tcşkilMın gülunç kn- isteriz ki; bu"ünkU spor teşk la- ğu u h'ltırl tmak istiyoruz. 
rarları, tahm ı ettiği verimsiz işler- hna yenl hır şekil vermek ıç.n 
le yıkılmağn mahktim bir vu1.) e e uzun tetkikler • müşahede ve> tcş
düştüklerlnı, düşüriılduklerıni aoı. his devr('leri geç rmeğe ihtiyaç 
lar içLr.de anlathl r. Bu temasları, yoktur. Mı.isbet bir iş gorcmcdiğl, 
sa.yın Vekilin temns'arı takip ctt'. Meclıs kür Usiındckı nğır tenkıt. 
Vekilimiz de ayni vazıyetle karşı- lcrle lt'şılan bir tcc;kllatın çalış
laştı. mas1na dev m etmec; . ett rılme~ı 

Bu işe yeni bır veçhe vermek 
kanun mevzuu clmaktan z ynde 
ıhtısas sahibi insan meselcsı oldu-
ğunu kendılcr de • \adılar. 

Vekll klüplerl "ezd . Kend slre 
frna tanıtılan klüplerde yoksuz
luk lçtnde baş rılnn leleri, ça ışnn 
arkadaşları ordu ve: 

- Bana kluplerl ı;ok fe::a tanıt. 
mışlnrdı Fak·t ben klüperl ve p
tışan arkadaşları g5rd0m. Beni bi
lfık s memnun etti dedi. 

İş bu merkezde iken, hfıli'ı bir 
tetkik devresi gcçırlyoruz. 

bız mazur gorsi.ınler buyük bir 
h tadır. 

Sayın Maarif Vckı ımııi11 tet-
kikleri sır• ında da kendiler ne 
soylendıgı g bi, şe, vak.t gcçırme

rien bu teşkilatı derhal tasf ye ıle 
başlamak ltızımdır. 

Önumuzdc açık mı allc>r \.llr. 
Devlet binlerce lira sarfile iaşe iş_ 
!erim z iç~ b r teşkllftt kurdu. F .. -
kat Ticaret Vekili daha jc;c bas'q

Fenerbahçe k'Ubiinde 
bir isf fa 

Bund2n bir mtidd<'t evvel Fe
nerb~hçc id recllc>rlnden dok
tor Nurettin Savcının ıstıfa ettığlnl 
f.ıkat ıdare h<') etındckl arkadaş
larından bazılarının ı rar ile bu s
t fayı g<'rı aldığını kaydetmiştik. 

Yeniden cgrendlğtmlze gore dok 
tc r NuretUn istifa etm..ş v•c bu is
tifası 'dare heyetince de kabul 
cdılmlştlr. 

MekteplHer klüplerde 
oynayacak mı? 

'dığı gün, bu işlerin bu teşkilfıtln An.karadan alınan haberler Mer 
:ı. ilrüm ~ eccğin: 'kanaat gC't'rerl'k kez Ist ş"re heyetı çtimelarının 
b r gün içinde hepsini ortadan ı sona erdiğini bize bildiriyor. He_ 
kaldırdı. niız verilmiş b r karnr olmadığı 

-

B:r falcının 
ağzından 

Gazetelerde at yarışları ilzerir.. 
ickı tahminleri, bazı tenkit yazı
srını okuyorum. Bunların birçc. 
gundıı mütehassıs yazıcılar Şll 

oylcd r, bu böyledir d ye k t'i 
oirşey söyle) emiyorlar. Bunlarırı 

ras:nda öyleler ne rcıstgeliyonım 

ki, bir koşudaki yedi lıayv, 
' dC' de, şu kauınabll!r, bu ı:ıı .,_ 
· b lir, fakat bu hayv nları da ıtı· 
ın ı etmemclıd r d .}'ip geç yorlar. 

Bir futbcl mnçında bir Galata. 
,aray - F'cncrb h e mııçı iizcr·nde 
tııhm n yap .. rkcn G ı. ta aray ku\". 
\ etlldtr, ı;:alıp gelr.ı<'lıd,r, il kat 
Fc ... c>rbahçe de nı çı kazanııbıı r. 
Flı.bo'.da kat'i) et olmadığına g,ı
.,, musabaka ber bere d~ neUc.c. 
e cbıl.r dly<' t, hm n :} µ ı ~d ı-

cıl. rımız da çolttur Elbette ki, J.ı.r 

mr:çta ya ik taruflon blr!:ı! , 
nüc k \'C yahut da maç berar 
bitecektir. Kalıı. kala c;yuııun b 
h' e dol,~ ı.,.lc> netıcclenmcm 
.tıtıın.:ıl kalıyor. 

işte y rışlar uzcrlr rlckı tahıı ı 
lcr de bo;}lc o!uyor. Yedi h >'• 
da kazanabilir dend kto:ı son· 
h yvan sapar, cokcyln yere at,. 
ve y hut yo1dı b r { rı:ı:a~, l'i'!
sa şu ıhtlmal de vardır deneb lir 

G ('en P• zar' günü sabahın l 

k!!n ııatınd<' ~ ırış ~erine gıtm 

tim. R r falcı kafü ln k rşı kar• 
~ıı gcldım Şuna bır fnı b ktırıı' ı 

dedik Bu Inlcı kadınların bıitu 

hi.ınerlel'i de bizim ynzıcı arkadh 
hırın yaptıkları g bı butun lh 
meller ortaya koynıaktıı 11 ıb·rrt 

tir. Sabnh kL1ranlıg'lldn yarış sn.. 
hasına duşınemderı hcrh ide 
Eli meraklı!"ı oldııgumu nnlaynn 
falcı kadın bana şöyle bir baktı: 

t<Evlfıdım. attın nlyctını, siile. 
ylm muradını. n yetınlc murııdın 
yanyana düşmüş. Azsı ·, uz un. 
tatlı dnı tn. tok sozıtısUn, dtısma

nın çoktur, ark dan sulc.} enin yok 
tur. 

Kalabalık bir yerden kısmet t

lacak~ın. devlet kuşune konacak
sın. 

nu i;;te bir engel var. Bnşı tırnş. 
lı. pes bıyıklı, cakcti omuzda, gö
zii domuzluktn bir si var. Bu a. 
dam durur durur turnayı gtizün
dcn vurur. Uu :.dama inan olm2z, 
işı gücü hep açmaz. Elinden pnra 
çıkacak fakat bır tnraflnn elLr.c 
para alacaksın. 

Bugünkü yarışta Umacı mı de. 
sem, Özdemlr mı desem, Yetiş nıl 
dcscm, Gonca mı desem. Danct · ınl 
desem oresını Allah b·llr. Ah be· 
nim civanım, yalnız şu işin akıl 

sır ermez adamın atı Çobankızını 

unutmayın ... 
Attın niyetini, sülcdln muradı

nı, niyetinle murad'n yanyana düş
tü. Ararsın bulursun, bu yed' hay_ 
vnndan blrlsı kazıınırsa beş kuruş 

verir Afuşu scvindirirsln ... 

Falcı kadının falı şöylece sona 
arıyor. Bilmem k' onun soylerllk
erl, yaptığı tahminler bizim yarııi 
mahfillerinin t. hmbllcı"nc benze-
miyor mu? Blfüımiyen A<lam 

Beden Terb ycsl teşkiHitı dört 
sendik f aliyet devrcs ndc mus· 
bet bir ış gorcmcmiştır. Ve ır ha. 
yet M llct Meclisi .kürsüsünde · a
ğır tenkitlere uğramış, memleket 
sporuna zar rlı lc:Jer gorduğu mil
let vekilleri önünde tebarüz ettl
rllmlş ve nihayet Maarif Vekaleti_ 
ne bağlanmıstır. 

Spor dııvası dn böyledir. Genç- anlaşılıyor. Raporlar tetkik edlle
lik 1 1 de hlı; şüphe yek kı, mem. cek ve o dan scnra bır karar ve
lcketl.n ana d valarından btris dır. rllccckmlş 

Bu tc!lk lfıtın yurUmedi 1, bu D ğcr Uıraftan sızan mb~lcr- Raşlıt Rıza Tiyatrosu 
elemanlarla yüriltulcmediğl açık den mekteplilerin kliıp'crde oy. Jlalldc Pişkin beraber 
b r eklldC' anl.ınld klan sonra ha- nsmalarına mllsande edllcceğ de Her akşam saat 21 buçuktn Hnrbl-
r ket çmckte neden t('reddut bize blld rillyor. Hiç şüphe yok ki, yed~. BELVU bahçesinde alaturka 
ediliyor? bugüne kadar ynpılan lşJer içinde kısmında bu gece 

Yukarıda ds. kayd tt ğlmlz .,.,_ 
bl, sayın Vekil de yaptığı tetkikler-

Bund " birkaç gih evvel bir klupler sevindirecek' yegfıne ha- KÖRDÜl'iÜM 
iki arkndaşla deı Uc yorduk Bana: ber de budur. Komcd 3 perde 

Anl<ara Emlak A c ::ntası 
Ankara EmlAk aeentıısı sahıbi Hayri Dllnıan l tanbulda Beyoğ

lunda Tünel hanında 

ANKARA EJJILA!t ACENTASJ 
iSTANBUL BEYOGLU ŞUBESİ 

adile bir şube açmıştır. Ankara.'da olduğu gibi burada da bUtnn mllş
tcrilerln C..'Tllr ve arzularını tam bir ltlmad ve emniyetle takıp ede 
cektir. Ankara'nın en eskı \e tanınmış bır emh\k mUcsscsesi olan 

Ankara Em alc Aceı1tası 
şubesine her iş lçın bl'dtereddüt ve tam blr inanla mUracaat' edebL 
llrslnlz. - Anknrada olan bütiln işlerinizi de bu vasıta ile yaptırınız. -

Her nevi 
idare 

Emlak, Arazi, Alım Satın:, 
ve Kira İş eri deruhte eder. 

Müracaat e :len -yanılmaz. 
ADRES : Ankara Ulus meydanı. Telefon; 2181 

ıstanbul Beyoğlu Sümbül sokak Tllnel hanı kapı ıı, 

daire 7 - Telefon: 42994. T 

ıı===================================-
Dev!et DemiryoHarı İla~hırı 

ldarem ze alt olup Zeytinburnu çimento :fabrikasından Zeytinburnu 

rampasına nakil edll!p vagona tahmil edilecek olan azami 1400 ton çl. 

mentonun nakil ve tahmil işi 21 atııstos cuma gUnli saat 11 de Slr

kcc.de 1l i 1 tme binasında A. E. komisyonunda açık eksiltme usulıle iha

le edilecektir. Muvakkat teminat m lktarı 157,50 liradır. 
l teklıler S rkccıde Işlctme mUdürlUğil binasında A. E. komisyonun-

dan rtları öğrenebilirler. (8802) 

11cı .. •m&m:m- B E R P F:. Z &\. R G C N C -----... 
S.&at 15 den 19 a ka<l:ır: 

Sarayburnu Park Gazinosunda 
VZAT AKAY 

Be te!•fır Taıılmri SAl.AUADDI~ l'l~AR \e arlmdaşları \e 
gıjzidc okuyucu bayanlarla 

• 
içkisiz Aile ~latinesi 

"Konsıım:ısyon 45 kuru~ 

al'13la 
Bug .e ü koş arda han~ 
gi hayvanlar kazanabiliıl 

... ~l 

• I 

.. 
llc>yf'('am gıınıl€'n gune artan a: yaı-ışııırınd:ı mcraKlılar \C ko'!ulnrıtnn h!r f'ncıtantane 

Rugil'l at yarış! nnın altıncı haf- _ yaz :) n : _ DördUncU koşuya Tomurcuk, Tu· 
koııııJıı.rı vapı1 cık. Ko ·ı nıa ı:ı- r l na, Sn\•a, Bora, Tarhan, Murat gt. 

en hay\'anları şöv' (' bir gozd , g'C'Ç - At ~ 'e r H -ırı: 1 rıyor. Bu koşuda d~ 'biz şansı yıne 
'f'Cek olursak. yaı ış ıneıaklılarının - - Tuna ve Savaya venyoruz. 
buglln de pt'k çok d ı il l'cekleriıı , · Beşinci ve son koşu gllnUn en mU-
olıyfik bir heyecarı cekec,.klerlnl gÖ· menin Prens Halim ve Fchmı Sim_' hlm yarışıdır. Komisarj, Dandi, Oz. 
rllı Uz. Knşular o kadar knrışılt ve ~roğlu ara<:mcla. olncatı gözllkmck- ,ıemlr, Gonca, Umacı, Yetiş, Çoban
müsavı den!X'cl' ktıV\'ellcr arasında le ısc de, normal b r koşu yııpıldığı kızı ı;lrccck. 

Ynplll''Or kı" hlr'•nr y ll l ln.kdırde Varadıni de unutmamak Ilı-·' · ı. .. nrış m " nn Ruglin en iyi vaziyette oldu~nu 
""C'rlrrinde blrlııcUcrı bıılınak ~nlc zı~dır. gosteren Ozdenıirln bu yarışı da ko· 

gllçtür. Uı,U ıt ıı im ııda yarım olduğu ıd- !aylıkla alacıığ'ını zannediyoruz. 
B:r ncı lrn~uyıı Sırat Kııınosnıanııı din c>dılerı Bir Nisan, Hızır, Hint, <;örU!llyor ki yarışlar her hafl~ 

Tiryakisi, Mcncvışl, Tahir I•:ıb.lcnın Dabı. Can, Ceyhun, Vccıze, Baha.. heyecanını arttırıyor. Bilhassa son 
J(ader'i, CUrlcrın ikbali ve J brahlnı dır, Ccy'lı.n var. Bir Nisanın kilosu haftadıı. bahsi mUşterek plyasasın
Halilln Ccvhl'rl girıyor. Bu yarışta pek ağırdır, saniyen iyi bir vaziyet- d:ıki canhlık herkeste yarışlara kar. 
tabıi olarak şans Suat Karaosman le olmadığı söyleniyor. Bir şey ya- şı büyük bir merak uyandırmıştır. 
ahırındadır. • pacağını ı 'lnetmlyoruz. l>'akat şu- Bu da doğrudan doğruya yarışlarda 
_,l.klıı~ yar.ışta Hum m, Polat, nu da suylemek 11zım gelir ki. bu beklonm!yen netlcelerd n doğmak

DestegUl, Varad, Varad n. Nillllcr koşu üzerinde tahmin yürlltmek çok tadır. 

\'ar. Bize kalırsa gllnün en çetin ko- gf.lçtllr. Yarış Hızır, Dabl, Rind, Ve-1 Oylc zannediyoruz ki bu heyecan 
şusu bu olacaktır. ilk nazarda çekiş- ı clzc arasında paylaşılacaktır. bugün daha fazla da artacaktır. 

~----------------·-------------------. ~ 

i~f AINl~\UJIL AIMl~~Il~AINI ~@lb~Jfi 
( 1 Z ... S M I • Aııterlkan Kız Koleji Jı1!1bı Rııltert Kolej 

~ • Arııavutk6y. Tel. 36.160 -' Bebek, Tel. 36 .. .J : ER 1( EK~ k 1 S M f 

KAVIT GüNLERi· Yaz tatili zarfmda Pazartesi ve Perşembe günleri 
• saat 9 dan 12 ye kadar. 10 Eylülden scnra herg··:-

Bu yıl, Erkek kısmı ( Robert Ko!ej ) e girmek 

MISllBAKA İMTİBANI iLE OLACAKTIR 
fi1üsabaka imtihanr tarihleri : Eylül J ve 2 - İmtihan şartlan 
. Kolej idaresinden yazı ile istenilebilir. 

DERSLERE 24 EYLÜL PERŞEMBE SABAHI BAŞLANACAKTIR. 
Yeni Leyfi T olebe için yer yoktur . 

- ~ • ' • ," .• • • ' ' 1 • 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme ilanı 1 Yeni neşriyat . 

Yozgat Nafıa Müdürlüğünden: · Hukuk gazetesı 
1 - Yozgat _ Yerköy yolunun O + 460 : 6 + 910 oneu Klın. reler Türkçe ve Fransızca olarak dokuz 

arnsınıt:ı 75703 Ira 78 kuru" keslfll Varyant s~a \:e senede.nbcri Cevat Hakkı Ozbey ta. • • , imalatı bınalle işi rafınd d ~ 11 b·lgı 1 kapalı zarf usııllle eksiltmeyıı konmuştur. f an et>er 1 n erin ve pro-
'.? - Bu ı .. e ıılt sıırtnanıe \C cvrakJar cıunlardır: esörlerin yazılarlle neşredilmekte o-

A) Ek iltn;e şart~anıesl • lan Hukuk Gıı.zetesinln dördüncü cll-
B) Mukavele projesi d~nln 55 - 56 numaralı nüshaları zen-
C) Xafıa işleri genel şartnamesi gın mUnderecatıa intişar etmiştir. 
D) Şosa ,.e köprüler fenni şartnamesi • 
E) l\fetrıı.j keşif huUisası rn projeler. 
lsteklller Yozgat ~afıasımla hu enak ,.e şartnameleri gtirehlllrlN. 
S - Ekslltme '?8.8.91'? tıı.rlh cuma günü !ll\8t 15 de ViUıyet Daimi En-

cümeninde yapılaeaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek lc.:Jn l"teklilerln 4955 lira 18 kuruş muvak 

Jcat teminat ,·ermclerı ' ~ bundan ba~ka a,ağıdakl ,·esaJkJ haiz bulunnııuıı 
lazımdır. 

A) En az 50 bin liralık ~·ot inşaatı lflfımı!!I hulunnıası 

B) Insaatın mesullsetı fenniyesirıl tekeffül etmi" bir miıhendls veya 
fen mem~ru i tllıdamını taahhüt etmesi, ' 

C) lbale tarHıiııden asgari 8 gUn enci müracaatla vllAyetten ek_ 
sillmele girebllt'<·ek!erine dair ,.eslka almalan tıarttır. 

5 - Teklif mektupları S tincll maılıleıle lazıh saattt-n bir saat e\'\C

llne kadar Dalnıi Encümene getirilerek EncUnıen Reisliğine makbuz mu
kabllinde ,·erilecektlr. Posta ile g()ndcrlleeek mektupların nihayet S Uncli 
maddede ~azılı saate kadar gcılm1ş olma ı ,.e dış :r.arfın nıUhlir mumu Ue 
lyke kapatılmı';' huluıınıaı.ı lllzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (8810) ,, 
DEPO ARANIYOR 

150-!00 metre nıurnhhaı ~ahada olmak üzere maı.hut bir depo 
aral'maktadır . 

1'eni Postane <·aılıleı;I 47 nunıara<lıı 

müdürlilğilne mllracaat. Telefon: 20168 
cu·EKJ~) ı;;irketl umum , 

.._. ....... --l'Jll!ll ....................... ~ . 

MEVLUD 
MünakaHl.t VekA.letl Deniz .Mah

sulleri mlldürU merhum Yusuf Ke
mnl Bayrakçının vefatının yıldönUmU 
mUnasebetile 16 ağustos !H2 pazar 
gtinU öğle namazıııdan sonra Kızıl
topraktaki Tuğlacı camisinde nıhuna 
mev!Qd okutturulacaktır. Merhumu, 
seven arkadaş ve akrabaları gelebl. 
lirler. 

r ' VAT AN GAZETE'Si 
İLAN FİYATLARI 
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Sahibi ve Neşriyat MUdllrU 
Alımet Emln Y AL."AS 

Vatan Neşriyat Türk Ltd. ŞU . 
Vatan )latbnaı;ı 


