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Bnbabat alım satımı serbest olacall 
otuz beşi ni, büyük çiftçiler de 

serbestçe sata bilecektir. 
Küçük çiftçiler mahsullerinin yüzde yirmi beşi ni , orta çiftçiler yüzde 

,üzcle enisini yüksek fiyatlarla hükumete verecek, geri kalan kısmını 

U mit verici -, 
istidatlar 

1-MiUet Meclisi, üç 
Ağustosta acllıyor 

• -------~ ...... 
/atlh1111l ve iaşe iflerinde tek milli 
cephege dojru gol alınıyor; Vatan
daş, sırdaş muamelesi görecelı. ve 

Saracoğlu kabinesi ilk toplan· 
tJda programını okuyacak 

Tlcanıt Velrlllmls Behçet lJz 7.lTaat \ ·ekillmb; Şe,•ket Hatıpotlu 

elblrllğl hallıa•ına alınacak 

Haydi çiftçiler iş başına ••• 
Ankara, 15 (Telefonla) - S ağu.11· 

tosta açılacak olan Büyük MUlet 
Meclisinin ilk günü çok mUhim ola· 
caktır. Oğrendlğimlze göre o gUn 
B:tŞveldl Şilkrü Saracoğlu yeni hU· 
kOmcUn programını okuyacak \'e 
Meclleten itlmad reyi lstiyecekUr. Yazan: All•et l•I• YALMAR 

A nkara, 15 (Befınuharrirl... ,
miıden tehrfonl*> - Yeni }lılllll-.ııııııı.-..-.1111111ı.-..-...__._.._..., 

Ankara, 15 (A.A.) - Aldığı. ı halletmek için bunları bir kere 1 nı görmüş ve öteden beri hazırlan· 
mız haberlere göre yeni Ticaret daha tetkik etml~ ve ic.ıp eden mış olan raporları \'C teklifleri bir 
Vekfümiz. evvelki gün İcra Ve- tedbirleri birbiri arkasından .a•ma· kere dsha gözden geçirerek b ir 
kU!crl heyetine geniş izahlarda ğa karar verm!~ir. Bugün mem· karara vasıl olınustur. HAdlselerln 
bulunmu~tur. Bu izahatı dinleyen leketimh:in birçok yerlerini yeni seyir ve hareketler~n intıbak için 
Vekiller heyeti, en ba~ta ekmek mehsule kavuıuncaya kadar dsr. alınan bu karar her zaman oldu. 
bulunmak üzere birkaç mühim lık içinde gören Vcktner, iıte hu- ğu gibi bu defa. da. millet menfa. 

Tahmin edildiğine göre hllk6ınetin 

kabinen!o ife nrılchjı baliln~rdt s t ı• 
Ankarada bulunmak ve ortalıp. ovye par 1 
h6kim olan havayı yaktncian ıu· 
mek ihtiyactnı duydum. 

f~ ;: i~';::!!:~ ;:k7:~.':~~~ aza 1 a r 1 ça- ve mU~küt meseleyi bir an evvel bubattan başlamak JA:ıım celdiği· ("°'·anu lia. ıs, Sii. ' ue) •§• 

rak çok meguı... Bununla bera .. 
ber her \içile befer', onar dakika 

ko~~:~i fır::~ıe bul:::ilerine 11Şm1 yo rm UŞ 
sormak lstediilm birçok sualler 
vardı. Bunlara cevap alıp yaza· 
bilsem çok memnun oiaeaktlm. 
h"kat lliendhril t~. DflltlrMIUm 
ki yeni ite sArJlcWdarı bir sırada 
gazetecilik t:M:eailııü göstermek 
s.gygısı~lık olur. Yeni kabinenin 
h~~rinJ, ajuıtosun bapnda 
Mecliste okuyacağı prorramdan 
esaslı snırette öğreneceğiz. O za· 
mana kadar da hükt'kmetin mühim 

Başvekil, lsmetpasa 
Kız Eastilisiilde 

bazı tedbirler i hakktnda ıınslle 
malümat alaealız, yanı hldisele. 
rln canlı sesini duyacatız. En doğ. 
ru yol, nbır ıösterlp beklemek· 
fr. 

Böyle buhranlı zamanlıırda , gi· 
dene atam, gelene paşam demek. 
ten \'e işlere şahsi ölçüler karıŞ
tırmaktan zararlı bir-şey olamaz. 
Öiçüler, phıslıırıı göre delil pren· 
slplere göre ayar edilmelidir. Bir 
buhran kar:ıısında tecrübelerle yol 
aramağa çalıftlmaaını çaresiz say· 
mak Hlzımdır. Eski kabineye yan 
lr§ veya doğru bir takım düşünce 
ve prensiplere göre tecrilbe edin 
mek vezifesl dü§milştfir. 

Yenı kabine, eskisinden biri kö. 

iinlük mesa· 
iden şikayet 

ediliyor 

Bu gibi hareketler 
memlekete ihanet 

olorok kabul 
ed.lecekmiş 

Enstitüde gördükleri inkişaftan 
dolayı öğretmen~eri takdir ettiler 

Ankara, 15 (A.A.) - Sayın Baş- ayrı gezmişler ve her .salonda müte. 
vekil Ştlltrü Saracoğlu bugün saat ı haseıs öğretmenlerden etrafile izahat 
15 de Ankarada Ismetpaşa Kız Eu- almışlardır. Sayın Başvekil teşıhlr 

titüsünde a:çılan sergiyı ~ buyur.. edilen değerli eserlerden ve EnstitU
muşlar ve Maarif Vekilliği mllııtepn, de görllien büyük inklfaftan dolayı 
Kız Teknik ögretlm müdilril, E nsU- EnstltUnUn idare ve ötretmetl heyet:
tUnlln mUdUr ve öğretmenleri tara- !erine bilhassa yüksele takdirlerini 
fmdan karşllanmışlardır. Sayın Baf- izkar buyurarak saat 16,30 da .sergi-

_. .. .-. vekil serginin bütün şaloolannı ayn den aJn}mt'1ardır. 1 ................... 1 . 
.. ;;;.~;:.~ Denizbank idarecileri aleyhine 
:;::!~.!~~~s~i:::c:! =~~ açı I an ı· kı· nc·ı da" va 
YI müesseselerinden, parti azaları· 
nın vazifelerini yapmamalarından. 
demiryolları .amelesinden ve siya_ 
s1 faallyet §Ubelerlndekl aünlük 
mesaiden şiklıyet etmiş ve §()yle 
devam etmiştir: 

«Bu ıibi hareketlerde bulun

Yusuf Ziya Öniş ve arkadaşları 
bu davada da beraet ettiler 

mak memlekete ihanet olarak te· Satie dava5t beraetle netlceleıı· j husustaki kararını vermiş. Deniz
lakki edilecektir. Bazı müessese· d ikten sonra Denlzbank idareclle-1 bankın şahsiyeti hükmiyeyl ha!z 
ler vatan içln çahısmanın ne oldu. r l aleyhine açılan ve b irinci ağır. ticari b ir müessese olduğu ve bu 
ğunu daha anlayamamışlardır. cezada görülmekle olan davada da paraların tediyesinde kanuna, n i. 
Parti azalarının clddi şekDde mü- Yusuf Ziya Öniş ve arkadaşları zama ve teamüle herhanıi bir uy. 
cadele etmeleri lazımdır. Bugün· bercet etml~erdlr. gunsuzluk görülmediği ve Müfit 

kü vatan mücadelesinde demiryol· ru"ı!:au·~rbıtuNI eLcidmeatnDcl\nıılnz,ta!~nlmzbüadnük. Nccdete yapmış olduğu hizmetle· 
ları ve .su yolları teşkilatı gayet ıu ...,-.:; 

r 

1 Almanlar 
J Vtrtaej 
Varoşlarma 

girdiler 
Timoçenko Alman

lara karşı 
mukavemet ediyor 

On gün içinde 
Ahnan kaybı 

35 bin 

_ ............... _ 
Hint mllllye~rverlerbtaen Gudl 

Hindistan 
istikl81 istiyor 
Hint kongresi 

toplandı 

Kongrenin hedefi, Hint 
istiklôlini süratle 

elde etmek 1 .lmular ha •e11-
I rl••• r•al lllln•tl•• 
J ıeçtrdllar Gantli. lngilizler müzake-

Londra, 15 (A.A.) - Alma nlar f(yi kabul ederlerse 
3lddetH ~.arpı5ma.1ardan ve . blr k ::ndileri için iyi 
yarma hareketinden sonra Voro. 
r:ej schrlnln \'aroşlarına girmeğc olur. diy or 
muv.crffak olmuşlardır. Vardha, 15 ( A.A.) - Gandl'nln 7 

Bir kesimde Almar.lar a;ır ka- ağ'ustosta Bombay'da yapılacak olan 
yıplara uğ,·adıktan sonra geri çc· Hint kongresi komitesi toplantısında 
kilmeğe mecbur olmu5tardır. sö~ atacağı bildirlllyor. 
Bazı vcrlerdc Ruslar ta kviye Vardha, 15 (A.A. ) - Hint kong-

kıtaları gelinceye k ı:. dar yeni mev. ı resi reisi Azat, Reutcr ajansının mu. 
z lcre çekilmişlerdir. l (Dev&nu: Sa. S, Si. 7; de) (::) 

programında bllhaasa. ziraat ve lic&. 
ret itlerine çok ehemmiyet verilecek 
ve bu meseleler için yeni esaelar bu· 

lunacaktır. lılecHaln atuatoa toplan· 

tısmda baZı mühim kanun llyihala

rının da giJntı,Weeeti anlaşıhn&kta. 

dır. . . ' ' 
'ı 

Mısu cephe .. 
s!nde Alman 
tanklarının 
bir hücumu 
Şimal kesiminde 
Alman hücumu 

püskürtüldü 

Bll't•ll ........ 
nsı,et ............. 

Vişi, 15 (A.J\.) - iKahireden 
alman bir telgraf, Mısır cephesi· 
nln cenup kesiminde bulunan A 
\'Ustralyalı m evzilere karşı AL 
man tanklarının taarruz ettikler • 
n i bildlrmektedlr . 

Londra. 13 (A.A.) - Bdı çö· 
lünde, şimal kesiminde Alman hil. 
cumu püskürtüldükten sonra ye .. 
nldcn bir durgunluk husule gel· 
miştlr. 

B. B. C.' in muhabiri esaslı bir 
değişiklik olmadığından bahset.· 
mektedlr. Pazartesi yapılan akına 
İtalyanların da l§tlrak ettikleri 
öirenilmlştır. 

Hava faaliyeti fazla olmuştur. 
Kahire, 15 (A.A.) - Çarfamba 

gUnU neşredilen mUşterek Orta.şark 

harp tebliği : 

Şimal kesiminde akşam geç vak!te 
kadar hiçbir faaliyet olmamı11 fakat 
ondan sonra düşman tankları ve pi· 
yades! Teletlsa'daki ileri poatalan
mıza taarruz etm!Şlerdir. Muharebe 
gece de devam etmiştir. 

:Merkez ve cenup llcsiminde devri· 
(ı>enmı: Sa. 3: :..U.. ~ de)XX 

Hl, birl de iyi olmak üzere iki ne· 
vi miras almıştır. Kötü miras ih. 
tlyeca uymayan tedbirler yüzUn. 
den şıbıslar arasında itimadın 
sarsılması. vuraunculuiun alıp 
yUrümesi, fiyatların az zaman 
içinde kara piyasa fiyatları şek· 
!inde baştanaşafı fırlayıp gitmes:
dlr. İyi miras da, hanıı yolların 
çıkar yol olduğunun yapılan çok 
ağır bcdelll tecrübeler r.eticesinde 
ıı.p;ıçık belirmesidir. muntazam çalıımalıdır. Muhare. zamanında muhtelif hakem vazi- r e mukabil .aldığı paraların itidal· 

benin kazanılmıısı ancak bu saye- feleri için Denizbanktan arkııdaş· li ve makul bir şekilde verildli! 
(De\'amı : Sa. I; Sfi, f. • •) ,, - ------ ---------- --- ------

&ki kabinenin tuttuğu :pren. de olur. Halbuki bazı mıntakalar- larilc beraber dört k ısımdan ha. ve Dcnlzbank idarecilerinin bu 
siplcr nazari olarıık çok doiru da demiryolu i§Çileri yüklerini kem ücreti almışlar ve bu ücret. paraları tediye ederken vazifele. 
ve haklı prensiplerdir. Böyle za. boşa1tmamakta, yahut istedikleri !erin kanuna uygun olmadığı ld· r inden başka blrşey yapmadıkla. 
mantarda her işe umumi menfaa· yerlerde bırakmaktadır. Siyası şu· dlaslle parayı alıınla verenler mah rını nazarı dikkate .ıılarak suçlu 
Un hak·m olması, müşterek men· bclerde unsurlar partinin aktif kemeye verilmişlerdi. oldukları iddia edilenlerin beraet· 
faat bek~l sıfatlle hilkQmetin lh . (Devamı : 8a. I; SiL ' te) - Ağırceza mahkemesi dün bu lerlne karar vermişt ir. 
tiyaç maddelerine el koyması, fl. - -=------------ -:.....------------------------

~;~n::t::.~,::i;::~~~;m";;: 1 s m e t p a 'a K ı z E o s ı ı· t u· · su·· n u· · n 
Ne çare k i !bu gayelere tam yol· 'J 

la gidilmesine lmkin ıörülmedl. 

derhal her§eY aksadı,, kısmen ya. t~i yarı yarıya yapmata kalkınca muvaffak s 1 r ı ı·sı·nd 1 bı·r s 1 at 
pılen müdahJlelcr mııksadı temin 
edecek • erde başlıbaşına bir dar· 
Iık ve pahalılık unsu ru oldu. Bü· 
yük nwmurlarda ya tam salahiyet 
yoktu veya mcıı'uliyet almaktan 
çe}dnıyorı. ' d ı • .ı\ ı; ıl iş alemlle te. 
ıııas ~den m~ınurlara gelince ba
rem kanunu çerçevesi içinde güç 
hal tedarik edilmiş teerübe!iz un· 
surlardı. Vurguncu kurtlar bunla· 
rın çoğunu ya atlattılar veya sa. 
tın aldılar. Demek ki istenilen ıa
ye ile yapılan müdahale bir hiza· 
da yflrüyemedl ve sun'! zorluklar 
yarattı. 

,(Dnamı ... 111, 1.i • > .... 

Avrupa ölçüsünde değil, ileri ve 
Avrupalıyı kıskandıran Türk ölçüsünde 
Ç ok çalışan ve çalıştığı n!s. ı misafirperverlik ve nezaket Jçln· \ve iftiharla söyl!yellm ki, Avrupa 

bette mes'ut görünen Ba. de, İsmetpaşa Kız Enstitüsünün ölçüsünde dejll, ileri ve Avrupa.. 
yan Ayşe, gözlüklerinin altınckn koca sergis ini bize gezdiriyor, yo_ hyı kıskandıran TUrk ölçüsünde· 
yüzümüze bakıyor ve: rulmadan izahat veriyor. dir. Nitekim, sergiyi gezen kordlp-

- Slz.i tanıştırayım, diyor. Mu· İsmetpa§a Kız Enstitüsünün bu lomatlğe mensup bayanlar, aerıi. 
avintm Bayan Alpgoy. seneki sergisi, her senekilerden de her gördükleri köse içln blr 

Geeç BallU Alpsoy, büri}t bir daha müHmmel :ve daha zarlftW .(PeNmı: le. I; a ı te) (/). 



ı 
ki Manastır 

Yazan: Ziya Şakil' 
. - IS - 1 İklnct bir tedbir olmak üzere, 

şımaı bu muthl Türk donanın.ısı bir çok harp gemılcrinln top!:ır~ 
kaJ111sında, hangl ozlzlerden imdat 1 ve silahları karaya çıkarıldı. Türk 
ve merhamet umnblleceklerinde, gemilerinden atılacak mermi ile 
"'aşırıp k .. Imıslardı. ı parçslanmamıı.ları içın, sahile en 
Donanmanın b r kı mı, doğruca yakın yerlerde denize batırıldı. 

Eogaziç.ne gitmiş, bugün (Balta- Şayet (Azizlc:r) zafer ihsan ede 
limanı) dediglmlz ~ere demirle· cck olursa, harpten sonra tekra; 
mışti. Fakat Amıral Sillcymıı.n çıkarılacakl. rdı. 
Reis, (Fatih) len aldıgı emir üze-
r ne, birkaç ra,.ç.ı •nml ile dl1nan- - 10 Nisan -

Bugun, h ç bir mühim hiıdlse 
maden ayrılrııı.$, .\.!alara d·Jljru kaydedflmemişUr. Her iki taraf ta 
lerlemi t . Vazıresı Bizanslıların gilnlerlnl t hk' ti 

1 
• , a ıma arını ikmal ı-

Ada ardakı askeri vazıyetln' goz- 1 ıc geçirmi~ır. 
den geç rmck .. lcı p tdcn tcd .. r'e· I İmparato 1 re müracaat cylemekli. r sur arı tekrar tefli~ 

clt · Mevcut Ol"n küçUk ça t adi 
Am ral, kuçük adnlıırda hiç bir toplarlle g il d P a 

Bı.,.,ns askeri goremem ı:t • Yolnız 
1 

em er en çıkarılmış o-
<BUyilkada) da ::ıltar.attan ıskat lanı topları, surların ınuhtelif yer· 

• er ne yerlestirtt5 F k t b 1 ed !en tmparator.ara imp:?rat.ori . ~ · a a un ara 
• · kt'ıfı derecede b rut 1 d i ı 

çelere, gözd n dtlşen prens ve şehirde bulunan ~il~a ı~ı 1 ç ~· 
prenseslere menfa ve m. hbcs teş- c- erç e er n 

toplatılmasına ve buntn d ü t 
kt! eden manastırın muhafa a ka.. r n s ra -

le barut yapılmasına k • ld' 
e • ııdc bulunan askerlere, derhal arar \er. 1· 
tc< ı :n olm ları ı cmretmt.,c:i . . . - 11 Nisan -

Bu kale, kliçlik olmnkla bera- Bugün Bız:ınshlıırın bilyük lki 

bir =w=-ş 
Habe~ler -

Mensucat 
tevziatı 

Beşinci p:ırti fevziata 

birkaç güne kadar 

bcşlon""cok 
Siımerbank Yerli Mallar pazarları 

taı atından halka yapılmakta olan 
t ncıl p:ırtı pamuklu mensucat tcv· 
zıatı bu hafta içeı·sinde bitecek \'e 

paz r, pazıu·tcsı gOnleı ı 5 inci kısım 
tc.,~i listc .. i gazetelerle halka il n 
edilecektir. 
Diğer tamftan, devam eden tevziat 

muvaf'fal:lyetıe devam etınekte ve 
hcrl:c-s mensucat istihkakını bayiler
den kolaylıkla temln ctmelttcdlr. 

Matbuat Umum Müdürü 
şehrimizde 

Bazı gazete muharrlrlerıle bir
likte Alman devletinin davetlls' 
olarak Berline gidecek olan Mat· 
bunt Umum MüdUrü B y Selim 
Sarper dü r.sabahki ekspresle An_ 
karadan fehrimıze gelmi~tlr. Bcr_ 
1 ne gidecek heyet yarın şchrl

mizden .ayrılacaktır. 

Bahçeköyünde 100 
kental odun yandı ı er, ÇQk büyuk hucumlara karşı korku duyduklorı dchsetıı bir gün 

Ko;ı. t cak derecede 'I.uvvctl ydi. I oldu. Bu iki korkunun blrlnclsi, 
"; • k knl nin v.ulyetine ve gerek Balta llm:ınında bulunan dor..anma_ Sarıyer kazasına bağlı Bahçe· 
.. ·dli ıcrı zırhların metanetine gü_ n:n, oradan demir kaldırarak • bu 

1 
köyünün Sarıbaş ormanında, odun 

v"nC'.ı bu muhafız skerler, te _ gun Dolmabahçe saynının bulundu- kesen ıımelclcrdcn bir grupun 
n tc.r< fi 

1 
reddetm! cr. ha't'ı gu . - (Çifte sütun) denilen yere söndürmeden bıraktığı ate:ı yil· 

. hay 1 muk vemet gö terml~- gelip demirlemesi idi. zünden, bir yangın çıkmıştır. A. 
r f 1mt. imıyet. d?r. nına d- Bizanslılar bu hareketi. limana melclcr tarafından gösterilen gcıy-

radrnın zoruna dny namıyaralt, )i;apılncak taarruzun başlangıcı zan retlere rağmen söndürillem yen 
Ja'nlar altında can vermişlerdi. nettiler. z·nclrı mildafaaya memur yangın büyumü:ı ve civardaki 1un· 

Sulcym Re sin bu akını, uzun o_Iıın gemılerlıı milrettebatı, derhal dıı.lıklıtr1a orm:ı:un seyreklik b ir 
Ada' rın, <Patih) na- sıl{thlara sarılarak Tilrk donanma. )erlndc yığın halinde bulunan 100 

mm zal d ld. ını ilan edip her sını bekledllcr. kental miktarındaki kesllmi~ o· 
d :ı a kuçtik bir müfrC'zc yerleş- Fakat dor.Qnma, (Çifte sütun) dunları da kt\milen yakmıştır. Yan 
ro ktc n .. vc manastırların zin_ sahilinde demirledi. Fazla bir ha. gın. mahalline g'dcn Sarıyer kay_ 

ınl yen bedb htıara da reket eseri göstermedi. Bizanslılara 1 makamı Hüsnü ile Jandarma ko
ı 

11
, hurrivctlerlnl b;ılır.cyle· da, biraz sükônet geldi. ~mutanı tarafrndl!n nlınan tedbir

ten sonra. doğrucu Boğaza gL Fakat aradan henilz bir saat . lerle söndürülmüştür. Yangına se
rck Baltalımıınındakı donanma- kadar bir zaman geçmişti ki, BI- bcbiyet veren oduncular hakkın_ 

srnın başına g~tştl. ZC4?1S muhıtl milth\ş bir tarraka da takibat yapılmaktadır. 
Fat 1', k lenin kara muhasarıı.~ı. ile sarsıldı. Şehrin surlara. yakın 

: bıt rdiktcn sonr , don .. nmayı bir.aların<ia, parçalanmadık cam 
1 ma a ya ın bir yerde bulun- kalmııdı. Surlarda boş bulunan ba

d •mı ı tere h ctml .. hak.katen, zı askerlerle, mahalle araların.da 

Mimar Sinan heykeli 
miisabakası neticelendi 

VATAN 16 - 'l - :?-!: 

İÇTiMAi MESELELER 

A .LE FACİALARI 
NEDE OGUYOR? Hikmet kınntıları 

Yazan: CEMAL BARDAKÇI 
~ .azetelerde boşanmaların, gunda şüphe yoktur. Bu parça- lik eğirirler, ev halkının elbiseleri 

aile facıa.larınıı:ı arttığın- lar birbirinden ayrı ve uzak ;kal· için gereken kumaşları dokurlar· 
d n ve bu na. .ı. ,, dıkları müddetçe hiç bir ~e ya. dı. İffet ve ismeUerinl korumak 
oz açan yazıları okurken hatır• ramıyorlar, bal yapma~ bir rıya hususunda çok kıskanç ve hass:;
Jadım. Bundan y•rmt yıl önce or. donuyorlar. A.r.cak bırleşıncc, bir itina gösterirler, kocalarına 
ta Anadolud bir Alevi koyime kuv\•ctli, faydalı b.r varlıga vü- ve çccuklarına karııı sadakat ve 
gltm!ştim. Koyiın aklı erenlerin- cut veriyorlar, f kat bu varhgın, \•clakiırlığı en büyük fazilet, lük
der (Velı Bey) bilmem ne mü- kurulaıt ollcnln ı.,t.ırap ve fela- SÜ, i rafı, boşanmayı ahiiiksızlık, 
.nasebelle bana şöyle hir iıkrn an- ket dcgil, kudret ve saadet kay· rezillik ~aytır.nrdı. Bu telakkiler 
latmıştı: Tanrı insanı yaratmı~, nağı olabilmesi, bozulmı;ması, c;<i. bütün ı.ıhinlcrde yer ctm'ş\i. Fıı.· 
ycrlcı-1, gokler; ve onlarda ne zıilıncmesi için birleşen iki yarı- kat (Sılla) lar, (Pompc) ler, (Se. 
varsa lıep,,ini, görilr.ilr, görünmez mın mutlaka birbirine uygun ol.. zar) larla b:ışl yıp (Oktav) lar, 
bUlün kuvvetleı·ı ona secde et mıısı, yanı aralarında intihap ala· U\ıntuan) !arla devanı eden da· 
tirmiş, yanı onun emrine verml§: kasının bulunması şarttır. Söz hili harpler, if.·y.:nlar, ihtilaller, 
fakat bir zaman sonra da ondan celimı bir zeytin ile hurmanın ınkıliıplardan doga 1 siyasi, iktı
çekinmiye başlamış" Çünkü böy· blrleş:p daha nefis bir zeytin vı-. sadi, ıçtimai buhrnnlar yüzünden 
le müth ş ve bu kadar geniş kud- ya hurma, ldrojenle sodyomun rı. ık, faz'lct telf.kkilcrl bozuldu. 
ret ve salahiyetlerJe donanmış 

0
• su vücudc getirmeleri nasıl ka· Kı-dın, aile mobedinjn (Vestali2, 

1 n bu mahluk gün geçtikçe ser_ b l değilse bu şarta rıayet edil- mukaddcıs ve muhterem bekçi ı 
pUmtş, kuvvetlenmiş, sonsuz ı!U· meden kurulan a'lcl ri. de de· nım· klan çıkmış, kerdisinl evi· 
rur ve azamet peyda etmiş, bur- vamı, nevin bekasına, ırkın tc- ııe, ocagı11a bağlıyan ba.,lnrı kı. 
nu Kaf dağında gezerken büyiık kamülimc hizmet etmekten iba· rıp ot .. rak cğlence1ere, ziyafetle· 
küçük tepeleri, dağları ben ya· ret olan v;.zlfelcrlni hakklle ifa re t yatrolara devama başl mı tı, 
rattım demiye, hasılı yaradanına cdebılm leri, neşe ve saadet ;ı.·u- Evinin iş:cr nl tnmamilc ihmal d 
C::a kafa tutmıya başlıımış. Niha. vası olmaları lmkiin~ızdır. Şu h l · rn ~t ı;ocvk arının tcrbı:,: esini kö
~ et bir gün Tanrının sabrı tüken· de nile yıl.ımlarının, boşanmala_ lelere, hlzmC'tç lere bırakmıştı. 
miş, insanın bu cürctler ndcn, rın sebeplcr'ni ara~tırırkcn bu Her ~eyin llust olduğu, fiklrlc
küstahlıklanndan Öfkelenmiş, bir çok ö. cmli noktayı unutmam k rln nn ... r ı ·me düı;tüJıi , bütün 
kılıç da.rbesile onu yukardan aşa... cercktir. Dedeler rniz ötedenbcri gıı.yretlcrln, didinmelerin ters t.e
ğı blrblrir.e <'Sıt lki parçaya ayırı· evlenmeye kudsi bir mahiyet ve· fccler vcrc1iğl, korumak lst yenin 
vermiş. P~rçanır. b..rlnı bir tara rlrlcr, evlcncccklerln pcrllerlnin yıktıgı, "faz Jetin ı·ezilct, rczlletln 
.ıa, öbürünü cl 1~er tarafa fırlatıp anlaşmalarına. sevişmelerine bli- f zllet giirünôüğü \'e s~ıldı~ı o 
atmış. Gövde:.::ııo böyle ikiye bo- yük ehemmiyet \'erlrlerdi. Çünkü zmnanlorda kadın erkekten ziya. 
ll:nmesile orun içinde toplanmış pcrll ri sevişmiyca çiftlerin de- de ıstırap çek ' ~ ordu. O istlkba
bulunan maddi, miır.cvi kuvvet vamlı ve mesut bir ocak kuramı. lir.den de cm'n degildl. Ne koca. 
ve ı1cudretler de taksime uğramış yacakhırınıı. ınanırl~ rdı. Bu per'· sının muh:tbb€1tl, ne kendislnln 
tablı. Bu yüzden insen acze, zna- 1crın sevl!;mesl t:ıbırile intihap a- mcz ) et "\ c faziletleri, ne de men
ia düşmüş, mlsk'nlcşmtş. liıkası 1 kasdcUlkleri ve bu gizli sup oldugu nilenı:n §c.reI ve ıu. 

Ayrılan parçalar, yeniden bir- ku\vctin insanların milna ebet· barı, ge~ç gel n olarak girdiği 
le~ip eski hali almak için 0 elin. leri üzerinde de kat'l tesiri bu· evde hayatının sonuna kodar ka- ı 
den bugüne blrb!rlerlnl a.rnyıp lunduğunu Goethc"dcn çok daha labilmcsl lçiıı kafi bir tcmtnai leı;_ 
duruvorlarmış, fakat b'r tilrlii evvel sezmiş, anlamış oldukları kil etmiyordu Zira gür.un birin· 
bul~mıyorlarmış. Buluştuklarını l}üphesizdir. de s y&::ct, onu, çocuklarının dog 
san· nlar da 1:: r araya gelince a- n n zun süren büyUk harpler- duğu evi tcrkctmiye zoı;lıyabillr-
fızlarının, burunlarının, ellerinin ~ dl. Evlenmeler, aşkıı., sevgıye de.-
ayaklarının ve diğer uzuvlarının den, ihtilüllerden, fnkı· gll, ınaddi mcnCaatlere dayanan 
birbirine tam amile tetabuk etme- Uıplıırdan doğan iı;timal buhran. ı.cli bir !ilrkctt n ı arksız hale "el 
digini görerek bu benım ytırım lar aileyi kılıç :;::bı parçalamak. mi{t. Umulan, beklenilen fa;d~ 
değilmls deyip ayrılıyorlar, ,.eni tııdır. Bu halin en tipik örncğ' nc \'e menfaatlerin görnicmemesl, 
bastan ar.aatırmalıı.ra !:oyuluyor· Mtlfıttan önceki birinci yüz yılda elde cdilcmcıncsl derhal boşan-
larmış. Romıı aleminde rastlanır: Romalı malara sebep oluyordu. Sez:ır za.. 

F 
ailelerde kadır:lar yüksek bir fc- manında arlslokra.siye mensup 

lkrimee Türk köylUsilniln dakiırlık ve fcra., .. at lı•'ndc ev f!;- k ı ,.. .adın ardan iiç dört koca değı§· 

DeHk cep ~~ez. 
ıı>ıı:o 

lnı>amn yaphğı lyllfkler, NdUk
tcn sınıra onu b3.tııiatacak en sağ
lam abfdeJerdlr. 

"lljı* 
Aşk gençlikte bir .....,., ...,..,,.. 

Jıkta bir hastalıktır. 

••• 
Kor? d&nyanm hlılhli slnumek • 

ınazharlyeUııe malik olmasaydl çok 
acıfUlı:aı. bir mablük ohırd11. 

:;ı(:ı:: 

fiazaı:uldı~"I zaman -kin, 1ra.ybe
dildlğl z:unan sennayeyi Jentenht 
adını kunuır koymu.,ıar. 

~ey tan, 
b3~ka.ntdır. 

*** 
kadmıa 

...... 
ram ııanrn !.111dinl ,. 8",.abllsey. 

dl ona her kilidi •tan anahtar de· 
rnel< dofru olurdu. 

~ıa 

Kufnılan ~arılnu görmeyen sporun 
gih de>) e 1ayda.sı yoktur. 

••• 
lJayaf, geçtiği btuyonlara bil 

daha döııml)en bir katardır. 

•o• 
Olıiııt, in aıriııra mii6a-.-at tartaı 

terazidir. ..... 
Akıl baı;ta değil l&Jfnıhr amı 

tcc:rllhe başta değil yaştadll'. Tec· 
riibell aklın ,·erimi ne de ohıa bas· 
kadır. • .... 

ll 1 :r..e' I< ahlbl odur ki modaya 
cıılr değil hakim olur. 

c:ıcı.o 

ı,n clo t karanlık günleri a,)·dııı. 

latan bir fenerdir. 
~** 

Doi;"ru,) ı.ı tıöyJeyenJ dolatz lı::fiyden 
kenarlar derler. Bn soze doğrudnr 
ılCbt'tıı ben de dokuz köyden ko\'D· 
luruıu. 

$$ıJ: 

Ktııjlıoğ::ızlık, kelimeleri tedhlı 

ı;üLgC<'iııdcıı gc!;irıuedcn koııu~ak· 

tır. 

ec:ı:= 

Dnnılıya dumlıya göl olar; banu 
takdir elmtpmtn ~urdu çöl olur. 

.KÖR KADI 

Cc ev zll casusl rın haber aldık- bir çok kadınlar bayıldı. 
ı ,lb, A"ll rnlı-: h z.ırlık emrı Eu korkunç hfldlscyi yaratan, 
dcrm ~ . Fat hln o muazzam toplarından bl· * rj idi. Açtı~ı ilk ateşle, kalenin 

Ankarada dıkılccek olan Mimar 
S i an heykeli için &çılan müsab.'l· 
ka ncticelcnmi tir. Devlet jUrls 
tarafından yapılan tctkfldcr netl
cesln.de, rcs m ve heykel crupun. 
dan Hüseyin Anka'oın projesi bi
rincil ği, heykeltrnş Nusret Su
nıan'ın projesi ıkincll!ği kaznnm11· 
tır. 

selım aklı bu fıkra ile ev. ]erile, çocuklarının terbi) clerllc, tircrlerin ııavısı pek çoktu. Bu 
lenmenin Hlzumunu, önemini, uğras•rlar, boş zamanlarında ip. (Dıwnmı: Sa. :l Sii. 4; de) (X) c Top kapı sara· 
bekarlığın zararını ve b ir aile -------=------ ---------_::__..:...::..__: ~ 
kurarken gözonünde tutulmnsıf - d 

vermemek 
Iıınanda bulu n gcmi!erden 

'1 >kuz bUyilk kadlrr,a ayırdı. Bun-
arı, tek ckri zincire' amud geL 

' ;: Uzcre, bir hlzayn ırafadı. Sa· 
·c• Turk dona 1ma I g lir d ~ zin_ 
ı zorlrmnya b~ Iar bunlar, 
lddetle ınll:iahalc ve mUdafnada 

acakl rdı. 

T olihin aksiliği 
fro._ n C\yOrkl.A r•ıl.an '.l'ime adlı 

U ~ lm!tahlt mocnıuıının Jakob 

1 nılndc bir muhabiri 'ar. Ilu molı:ı
hlr, il 1 senedir öllhnlc şaJ.nla-:mış 

ıtnrmu tur. liaUnlnılc tay rnre bom
ba!:lnndan mud:ıc şrklimle lnırtuL 

mu<ı, Japonların eiln ıt • oıtükten on
ro karmış. Po iMltto 1,p,.UJ. bir an
dal !rinde do.l~larl:ı çarpı~nık bin 
zorla emin bir )Crl" ı.r.pa"h atnw•, 
ı llıa,Pt Anı trolyaya knvu'inm hır. 1 

R:\llfornhndt:I~ n a.ıı3ısı, tnşır· 

lıı!l ı::'<'"enle•I hnber clıncn derhal 
•ı ·np arkasmdıın gelr.crlPlnl blldlrmlı;ı, 
n ı' tan re Un r;oncl rdlo!{i bir ı>ıcl<. 
t ııpta harp &nlı:ılarmda.ki tehlll.eler 
llolayısllo kotflcn gC'lmrmeslni tav
.,iyc cylrmı,tır. lo"okııt bn u:ıun mek· 
tubnu altm'l ~ ı öderl lUvc etmiş· 
tir: «Bir d11k!lta 1. )bl'tmeden gel.» 

\ vu trnl~ n h I\ ıı m ~ d:uıında nl. 
ı Jı5m1 l>ckll3 r. Nişanlıyı getiren 

t u-yıırl' ufu .. t ı:-orttnınUr. Bu ırada 

korkun h r ka ıı olUJ<•r, lunulnn
maf,;-n haı:ırlıı.ıuın b r mektep ta). 1l· 

re ı boz.ulu) or, bo :uııl or. dümen tnt 
. 'tro'< i t kb le 1 rtn bulunıluf.tı 3e 

rf' Jdır•)or. Or d bul •n:ıulardan 
'tı-.ıernl :Hac \.rt' nr'a.ı a* eli nu-
1 ın ve nnııln le bil ilk Iınmctıe .. ı 
ı;unıh.•n Ge!leral Jorj ile za\'nlh A"a. 
·ctrd iJo'.obi ıı•ı olarak i!lllyor. -

Dli• Unl n blr ı.erc; l>ln tlırlli öJum ı 
tehlll.eo;fndeıı Jmrtul.luldan \ c ~h us
tnılvada emııhctt' lm\.U .tuj':-unu s:ın-! 
ıhldl\n 5onn\ hlnd bir gorlllcn bir 1 
~ nuının kı•rbnı ı ol.m:ık \C blulercc 
mil uzaktan g len ni anlı mı bek· 
1 • tc ı olm k ne d nıek ••. 

ltı ı 3011!1'1 pilot: «H n ne et. 
ıfü·c diye çıldırnıı~tır. Talih; 

<' , vnratmak 1 tt'dlğl zaman am
ru!l d:ı ln53f ıı; olııbllllor. 

SERÇE 

bombardımanına başlandığını ilan 
etm~ti. 

Bu top, (Velfıkerna sarayı) nın 

k .. rşısında bulunuyordu. Fırlatt1ğt 
mUthlş menni, kale duvarına çar. 
parak param parça olmuııtu. 

gcrc.ken ~arUarı belirtmek isle- ~~ yın a çevrilen 
ınl~tir. Alman fılc:;.of şairlerinden 1 'IJ IJ W; 
--<Goethe) 11Aşk, lnt.ıhap tlAkası-ı · ........ ~ .. -~--. ...... -n.-.,,.. f • ı a~,'C96~11 d)WWW a .- .. -·~~ } m 
dır, Affinite clectlve) demiş. Bu 

Hedef, son derecede kuvveUi ve 
Bizans surlarının en muknvemet
li bir yeri idi. Buna b nncn t.,s 
menni, kfımilen kesme kayalarda~ 
yapılmış olnn kale duvarında, bü
yül: bir rahne husule getirmemi -
ti. Yalnız. Blumslıların manevi 
yatını ... ltili;t etmiş, kale muhafız: 
larından şehir halkına kadar her 
kes n kalbine bilyük bır heycca~ 

Kanaviçe ve çuval 
dağıtılıyor 

tabir, kimya dilinde, iki ~yrı cls- 1 

mlu birleşerek kendler.ndcn bam 1 
• ba.~ka vasıfları haiz yeni b ;r el. 

sim meydıına ~.: tlnnclcrlnl sıı.ı,:

lıyan görünmez kuvveti ifade e
der. B r gıırplı lçtlmaiyatçının dc
d 'ği gibi aile, içine iki cisinı, iki 
kimyevi şahsiyet konulmuş bir 
kaba benzetilebilir. Bu şahsi) et_ 
ler acasında intihap alakası varsa 
o kaptan hareket, hayat fışkırır. 
Yoksa bu kap, içinde cansız ce· 
set saklı~ an b.r mez .. rdan fıı.rk

ı:ız kalır. Hak kattc ~lemde mev· 
cut h.er şeyde, insanlarda, lıay. 

vanlarda, maden ve ncbaUnrda 
görülen lstıkrıır, yani şekil ve su
retin blr halde devanır bunların 
canlı, verimli, faydalı birer unsur 
halinde kalabilmeler i, kcndılcrluı 
terkip eden zerreler urasındaki 
intihap alfikası sayesır.dcdlr. Bu 
kuvvetin çekilip gitt 'ği -anda, in. 
san da, hayvan da, ağnç ve ka· 
yn da tuz buz olur, dagı1ır 

Al başına belayı! 
f'Nı.. Ilı mil)oıı ÇinJi <bha a.ı>kere 

~alınacakmış. lleş ııeuo harp

ten onrıı Jııpon\ıının kı&rlil!Una , c
niden altı nıllyonİuk bir k~n·et <1İıc_ 
mek llrtldıı.rmı gösteren bir mcmlo
ketc Demokrasilerin niçin ıı., 51kı 

O -ıamanılonheri komışmr.ynn hu 
adamın bu kadar kat'i ikinci bir Jd
dlıtda lıulımına ı ln:snnı tlüsündürfi· 
yor. nıı iddla<ıı da tahakk~k eder_ 
8C kendMne «.Ylnn!ncı asrın Jwhl· 
ıni» demek eJbetl.o yerüıı1e ohlı·ıık· 

tır. Hele !;olnıılillli bekli)ellnı baka
lım. 

ve korku vermişti. 
Bızans muhitinde, ş'mdiye ka

dar bu derece müthiş b r patlama 
sad sı iş;lilm mlşti. Vakıa Bizans 
lılar, I<'atih'n büyuk çapla topla; 
döktürdü 1iirıü i itmlşlerdı. Fakat, 
bunların bu kadar dch~ct verı ci bir 
tesire malik olduğunu tahmin ede· 
memlşlerd '. 

Kaie bürçler!nde buh~nanlar, 

İstanbul Ticaret Ol si, bir mild· 
det evvel muhtelif ~erlerden gc
tirttlgl kanaviçe ve çuvalları, h_ 
Uyaçları tcsbit edilmiş olan nahL 
yelere dnğıttır.ın:ığa ba lamıştır. 

Bir hammal denizde 
boğuldu 

Sahpazarındaki ambarda ha. 
mallık eden 34 yaşında Sabri, 
Fındıklıda denize glrml!i, yilzme 
bllmcd'ğlnden boj;ulmuştur. Ce
sedi .mua.yene edilerek defnine 
ruhsat vcrllmıştir. 

Vali diin iase MUdürlU· , 
günde meşgul oldu 

bel b.'l."1-ladıkl:ı.rı kolayca anıa..,ılıyor. 

l'e\'Ckkcll blr Ç!nll: «Biz bir Juponıı. 
Tııulmbll Ur;: :Lallat \"crı;ck dahi bir 
gUn gelir ki ortada 1apoıı kalınnı> 
dememiş. 

IKIKCI IDDIA 

&ıvyet haberler bürosu ~dl J,o-
ZOV8ki kendlslle görüşen• Iııgillz ,.e 

Amerikalı gazetcdlere, Almanlann 
dch,etli bir darbe l iyec.·eklerinl ve 

bu aıun geç loı.lnııyll<!ağııu ı.öytemi,. 

G~en sene Almanlar blrkaı,ı hat-

ta içinde MoskO\'B) ı ılüşl\reeeklerı_ 

nl iddia ettikleri 'e hatta Moskova 

O 'KADAR !KOLAY OLSA ... 
«Tanı> ın ~yazan: «Müttefikler 

artık fazla \akit kuybetmekı;lz.in \C 

,ark cephe.sinde So' yet orı1ularının 
harp hıırfol eilllmelerine imkan bı

rakmnk!lızın derhal ı;-arpte iklnt'I bir 
eephc atmalıdırlıı.r. Ya ~imdi, ya hiç 
bir 7.a.mıtn& dl~·or. 

A~kt'rle ikinci bir cephe açmak k~ 
lemi~ ikinci bir cephe a~ım.uk kadar 
kola · olsaydı öyle s:ını~or11111 ki 
mllttcliklcr hl!,• durmazlardı.. 

top mevziinden yükselen korkunç 
toz ve dum:::n bulutlarının hava
lanmasını hayretle temaş:ı ediyor
lardı. Bu cehenx:<ml marzarn k ar_ 
şısında, kask~tı kesilernk, hnç çı· 
karıyorlar: 

(Aıkası nr) 

Vali ve Belediye reisi Dr. Lfıtfi 

Kırdar, dün öğleden evvel bOlge iaşe 
mUdilrlUğündekl husu ı da relerine 
siderek öğleye ka.dar me,gul olmuş
lardır. 

Yukarki itkra bu huk knti de 
ortnYli atıyor. İki parçadan biri. 
nin erkek diğer'nhı k dın oldu-

knpılnrına dayandıkları zaman ayni 
Louwskl: ôlosko\'ayı a la alamıya

caklar» dıım~tı. 

i\illttcflkler herhalde şöyle ilü~

nü~ orlarılır: c:!'ie imdi, ne hl~·hlr uı
ınan! Zamanı geline~ ve lmkAn ha5tl 
olun~-» 

TatJı ert 

ler \ e fırka nıünaknşal:ı.rı, asker lige alt 
batır&.lar ve hikfıyeler bu konu!imaya 
;;emin teşkil cdlyorau. Colette, babası. 
ı: ın \ e n 'ş.ınlısının çarçabuk anlaşabiL 

d klcrl'1e çok memnun oluyor, fakat 
kendisi bu kor.usmalardan dışarı kaldı· 
gı için blı·ez sinirleniyordu. Her söyle. 
nenı dinl yor, fakat bım 5cyleri pek an
ı mıyordu. O zam n Aı:drc'ye bakarak 
ve gl•lilm cyerek onu bu ciddi hava dı· 
şarısına .. lm ğa ç, lı!11yordu. Yemek bl_ 
tip de sıra yemi e gelince Valentine de 
erkeklerin bu ciddi bahislerinden yorul.. 
du. O da Colettc'le beraber b'r kadın 
cephesi kurma.ğ çalıştı. 

Gulcharderle'deki çaya it lakırdılar, 
cradakl misafirler aft fıkralar, hizmetçi 
, e a~çı dedikoduları anlatmıya başladı: 

- Farkında mı ın ki, artık her mev. 
tmde mantar yeti t rcb.llyorum, Coletteı 

Dlyc kızırın dlkkntlr.i kendi tarafına 

çekmek istiyordu. 
Fakat Colettc genç kızlara hiıs bir inat 

ile r.l.,.c;anlı ına bakıyor, sevd'{;ri ad mın 
le irinden kurtulmak istemiyordu Ar· 

va \C ahbaplara alt 
{~ 1 dl~ zil:, fakat soguk ve 
co: k cevaplar veriyor, gözlrr nl iki er. 

k" e d • , onl. rın söylcdıtl sozlcri 
d nllyordu. 

Sofradan kalktıktan sonra bahçeye çı
kıldı. Çok sıcak bir gün geçmişti. Güneş 
batar batmaz etrafa hoş bir serinlık ya. 

Yazan: Anan~ Maurols Çevireni Rezza:n A. E. YALMAN 

-
yıldı. Gokyilzilnde şchaplar uçuşuyor, 

altın renl~li hafif izler bırakarak hemen 
kayboluyorlardı. Otlar arasında cırcır 
böceklerinin sesi yUKseliyordu. Etrafla 
ateş böcekleri parlıyordu. Kurşuni ve 
fCssiz yaras .. lar, baş h!zasına kadnr al· 
çalarak hav larda dolaşıyordu. Ovada 
Perlgord'a gclıp giden trenlerin ışıklı 

şekiller de ateş böceklerine benziyordu. 
G~ton gençlere dedi ki: 

- B • zim boş laflarımızı artık size de 
dınlctecek değil z ya. ... Sizin de oranız
da söyliyeccklcr'nlz vardır elbette ... 
Haydi biraz geziniz. Şu eğaçıarın arasın· 
dan mehtap ne gilzel görünür ... 

Colctte, Andrc'nln koluna girdi, iki 
genç cclc ad:mlarlıı oradan uzaklaştı. 
Sakin "&kin oturmağı zaten seven ona 
\ c baba da sok kubbedck . ~ ıldızlorı sey
re daldılar. 

Yeni neslin bu mumısebctle duyduğu 
heyecan, Cwki nc,,lln tasavvur ettiği ka
dar derın değildi. Colette ile Andre, 
kendi aralarında uzun zamandıır nişan. 
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lunınışlardı. Ailelerin bu işi kabul et· 
mcsl, yeni bir safhadan lb:ırcttı. Ağaç
ların gölgelendirdiği loş blr koşeye va· 
r'ır varmaz Andre, Colette'c sarıldı. Bu 
hareketi bir çok de!alar yapmış olduğu 
belli dl. 

- Annenle baban çok hoş insanlarmış. 
- Degil mi yn? Ben hele babamı çok 

zeki bulurum. 
- Evet... Her {ieyl anlatmaktan bi. 

raz r· zla hô§lanryor, ama b lgill olduğu 
1nuhakkuk ... 

- Hem Eonr~ o kad-.r iyi bir adam
dır ki... İı sana tam emniyet veriyor ... 
Kcndl!::'nc hayranım, fakat babam oldu_ 
tJu için onunla scrbe,,t her istediğimi ko· 
nuşamıyorum. Bazı mevzulardan kendi
sine bahsedemiyorum. Dikkat et, bak, 
babam bazan yaralı bir kuşa her.zer. Ni· 
çin acaba? Bunu ben bir türlü anlıya. 

madım. 

- Belkı şu eski maceradan dolayıdır. 
- Neden macera olsun? Babam an· 

.r:.emc karşı çok dUrUst davranmış, bana 

karşı da öyle ... Bu macerada onu yara
hyneak b!r taraf yok ki... Hayır, banıı 
uyle geliyor ki başka bir şeyler var. A
ma nedir? •ruha! değil mi? Bu maccrıı_ 
dan kendilerine bahsetnıememf Madam 
de la Gulcharderle'den bilhassa rica el· 
miş. İşte bütün bu sebeplerden dolayı 
onlarla konuıımam güçleşiyor ... 

- Benim anlamadığım nokta şu: Se
nin çocukluğundanberl bu macerayı na
sıl senden glzllycbilmişler? Çünkü sen n 
hayatında tabii o1rnıyan taraflar var. Me. 
~cm babanın soyunu sopunu hiç görmc
mi~in. Bunu S&D.fl n!l.5ıl izah ctm~lerdl? 

- H ç b:r ~ekiıde izah etmediler. Çok 
küçük iken bir gUn baba annemin neden 
bızc hiç gelmedit,lnl, bayramlarda neden 
bana hediye göndermediğini :ıord.um . .Arı. 
nem bana karmakarışık, kaçamaklı b ir 
cevap verdi. O zaman ben tkf ailenin dar
gın olduğunıı hükmettim ve bir daha 
bundan bahsetmedim. Sana her zamnn 
söyled ğlm gibi annemle babam çok :yi. 
dlr, hoı.ıtur, nına e:ırarl1 insanlardır. 

- Onların yanında çok mu canın sı
kılır? 

- Hayır, sıkılmaz. Bu akşam yemekte 
gordUğün gibi fazla cğle.r.emem, fakat 
onlar çok sevişirler, birbirleri için ya
şarlar. Bu sebepten dolayı bınız hodb n
dirlCl'. Bana öyle geliyor ki bu sahin ve 
~essiz hayattan hoşlanan asıl anneındlr. 

(Arkası \-ar) 

, 

Halil Kômi! film 
şirketinin mônas:z 

bir hareketi 
Halil Kamu film ş'rkctın!n t.ari. 

hi bir rn·m hazırlamakta olduğu
nu hnhcr aldık. Bu filmin birçok 
sahneleri birl.ıı.ç gUndenbcrı Top· 
kapı sarayında çek llyor. 

ır iharln kaydedebiliriz kl; film 
sanc.yi!mlz son senelerde fnklsaf 
ediyor. F lm tekniği üzerinde 
ctüdlcr yapmak ve bu lnkllja{ı ya. 
kından görmek gayesfle sahnele. 
r!n çekli ~inde bulunmak düşün 
ccsllc Topk~pı sarayına kadar bi 
ark•daşımızı gör.derdik. Bir saze
tcc ı sıfalilc yapılan müraeııata 

Müze mildilrü mer.fi cevap verin. 
cc, kendisini bu defa telefonla 
nradık. Bu defa da l\tüze idare
since film çekilirken etUdlcr yap· 
makta bir mahzur olmadığı, yal
nız. :ı:ıım şirketinin bu hususta mü. 
aadcsi lazım gcldlgl cevabı veril. 

dl. l\1ilze mildlirü derhel rejisöre 
soı·muş ve rejisör de kendlsir.in 
sall'lh ycttar olmadığını söylemiş; 
bunun üzerine şirketin müdürü 
Bay Halli Kamile müracaat edil· 
mcslni bildlrmişUr. 

Bny Halli Kamili telefonla ara· 
dık. Müsaade rica ettik ve şu cc. 
vabı aldık: 

t:- Biz size etüd yapabileceği. 
niz zamanı blldlrirlz.ıı 

B!r gazeteci sıfaUle ve iyi ni· 
yctie.rle, bir memleket işinde etüd
lcr yapmak ,.e okurlarımızı ay, 
dınlntmıı.k için yaptığımız müra
caatın bu şekilde karşılanm.wsı bi
zi hayrete dU~rmü~tür. Nezaket· 
le yapılm~ müracaatımıza. ayni 
§cklldc mukabele cdlleceğlni um. 
muş olmakla. müteessiriz. 

r- TAKVİM 1 
16 TEMMUZ 19•2 
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Doğu cep hesinde: 

Vilayetlere 3,5 milyon lira lı k 
mensucat tahsis edildi 

V/eroner'dc devam eden 5llrelr
U muharebelerin Aimanlı&r Je

hlncte bir g'eltşme jtbstcrdiği anıa,ıl· 
11laktadır. Be.rUnden g elen haberle re 
göre n as ordu a bu bölgOOe de bo
Zlllınuş ' e durmadan ı-eldimtye lıef
larnıttı. Mosko~'& da, bir Alntan ko-
l~ yarma h a r e k e t 1 n d e 11 •• 
soııra ..., hri _....au.ı111 ta- Ankara, 15 ~atan) - Ticaret 1 tı~lıır esas tutulın:ıktadır. 

,. oronec "e ne &''""'&' ' V k"'·t· 'l" l 1 . kat ... kıt.ala • ..,,.,~. -ka··-t e iPc:: ı vı ayet er n ıhtlyacına Vllayetlcr bu mensucatın nere. 
.nus nnın •&A&ü .. - ...... - ~ "' ..... • ı 

ettn.ıcrtnı btldlrmtşttr. ~~e a,, .rU'gı .mensucat maddele. ! lerde hangi semt _hnlkıı:a ve ııang 
nu ........ __ ) .... _ de .... ı-or. ki r inm dağıtılmasını kararlaştırmış. sünlcrdc satılacagını ilan edecek-
·~ e.-...::n 2 • .. ,, ur Aralıarınd ...., ••~ı.. RU$lar \ "oroneç bölgMlnde de malla- • a .-..... Aa ve basma !erdir. 

tebeyi kaybetmek ttzereclhier. AL da bal~n bu mensuca t m adde· Öğrend~!:iınize göre vlJ1ıyeUcre 
lltanıar bu ı,:ıehlr ebahna h&klm Ol- kri bugünlerde h alka dağltılmağa tn.hsls edllen mensucat maddeleri 
ll>aJtta, CMUpta Don ndlrt ~ başla.nacaktır. Bundan evvelki sa- 3,5 milyon lira. kıymetindedir. 
koiaJOCa ~ebl~tr. 'hılta* Ra9-
lar lda yeni 1ııtr tdlllM aba~., 
Olacaktır. O da ~r: ~ IHi· 
Jiik btr tnrnod topl179rak v...-ç. 
dea MOllke"-aya doğTa hil' o.ta M
~ ~)er. Ba ıalMBrde 

M9*.oYa garttblıılelq lmveeıUl ._ 
lehk\matının blr müdaba JD11Retl 

ilalnuyacaktır. ~ .... --
lcova ve hem de &ue merk~ erclulaı'J, 
Clen"Ptan "·e doğudaa MI' Atm1ın kD
fat.ma tMHkeed brş151.... lıalaft
Yorıar. v~ ba ~ ~k 
llıüh.lnuHr. 

Ruslar tm iehllı.e,t, Voro~ dep
ııuna yeni nıtiya.t kuvve&Jerl silnnek 
Vo Kuy~ lltlkameU•i iiri«dC IJ&
i<ilde hlr <-e(lhe tutmak .uetile öo
liyeblli rler. Banu yapun.-..... ce. 
llııpta ~lar~I rtmoçealııo ord9iıMI 
t lbl merkezde Geaenl Zakov orda-
1-rı da tccrid ed.Jlmiıt ~. 
A~ ~de Km ...-..n Usi 

törıu b&rekette balmnl)"Or: a. ar· 
cluıan b6y8k k..anlarlle 81J8iı .DOll 
llehrlne dotnı ric9t tMBJıor; dlie.r ta
raftan ,unaı ,...ta nı ~ Be
htlar _ 8talhtg'rad 19ökMDtıtblde 1leo 

Hindistandan pamuk 
ve yün iprği gel i 

-------,·-------
Mensucat maddelerinin bir kısmı 

alakadarlarca tesellüm edildi 
A nkara, 15 (Vatan) - Hlndls· ı Bu maddelerden bir kısmı alfıka. 

tııı:dan memleketimize ıfullivetlt darlarca tesellüm edilmiştir. 
m ik tarda pamuk ve yün iplİğilc 1 P ek yakında ihtiyacı olan mın
mensucat maddeleri gelmektedir .• takalara sevkcdllecektlr. 

Sanayi erbabı arasmda bir 
birlik kuruluyor 

YA'l'AS 

Almanlar Voronej 
Varoşlarına girdiler 

( llaşı 1 ineide) 5"• 
V &- 15 (A.A.) - Rus haberle

r i Tımoçenko ordularının ılcrlc. 

mektc olan A1maulara karşı acı ve 
zuhmetli bir mukavemet yaptıkla. 

rından b~lısetmcktcdir. 
Moskova, 15 (A.A.) - Sovyct 

tcbliı,:i şöyle demektedir: 
13 Temmuz gunü hava kuvvet

lerimize men::.up birlikler cephe. 
nin muhtelif kesimlerinde 64 A '
man tankı, asker ve harp ınalze 
mesl yilklü 165 kamyon \"C be 
top t.hrlp ctm'ş ve hasara ugr2t. 
ıruşlardır. 

Voronej çevresinde :;avaş sid
detle dc\'am cl.nıcktcdlr. 

Tc5kilimizin i~al ettiği çe\•rc· 
de 10 gün süren savaşlar sırasındr 
Almanlar olü ve yarnlı olarak 35 
bin subay ve er kaybetm'şlcrdlr. 

Londra. Hi (A.A.) .Moskova rad. 
yosu, dlln cepheden aldıtı blr tel· 
gra!ı zıkretmektedlr: 

DU.~man Voroncç kesiminde Don 
nehrinden yeniden kuvvetler geçlr
ınlştlr. Bir b!>lgcde ise, Almanlar 
1000 ölU \'ererek geri çekılmlşlcrdlr. 

Londr.a, 15 {A.A.) - Mosko,·a rııd 
yosu Voronej cephesinden aldığı bir 
bir telgrafı zikrederek şöyle demek. 
tcdlr: 

Kuvı.'eUerimiz dU~mnnr r.chrc ka
dar pllskUrterek blriblri ardı sıra bU
tUn Alman mevzilerini geri nlmağn 
muvaffak olmuşlardır. Almanlar bit 
kesimde bozgun halinde g-cıi çekil 
melt zorunda kalmışlardır. Bir savali 
esnasında bin kadar Almruı öldUri\L 
müş ve bir çolt ganaim alınmıştır. 

Berlln, 15 (A.A.) - Alman ordu· 
lan bıışkumandanlıi;;'Inın tebliğinde 

bilhassa şöyle denilmektedir: 
Voroneç köprUbaşına karşı yap lan 

nıllhlm dUşman taarruzları geri p(ls
kUrtlllmUş \"e SovycUer 38 tank kay
belmişlerdlr. Piyade ve tank teşkil
leri Voroncçin şlmall garblslndekl 
So\'yct kıtalarını yok ctml.şlcr ve 123 
dllşman tankı tahrip eylem!Şlerdlr. 

Vtşi. 15 {A.A.) - 500 kilometrelik 
bir cephe üzerinde, Von Bock ordu· 
lan, çeldlnıektc olan Tinıoçenko or
dularını takip etmektedir. 

Yoroneç kesiminde Rus ordusu dur
madan çekilmektedir. 

Bcılin, çekilmekte olan Rus h-uv. 

• 
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~v1e;·v3 ve sebze 
fiyatları 

1 lsmetpaşa Kız Enstitüsünün 
muvaffak sergisinde bir saat 

<~· ı iacide> u> znmüzc bakıyor ve haı dııne, gnııoo..J Perakende s~ t ışlardo 
hn~l'Ct nidası koyvermekten keo· bugilnkil aile relslerin!n vazlyetınl müşteriler fatura 
d•lcrinl alamamaktadırlar. anlatnıak istiyor. • 1· ki 

ı:nstitünün, bu seneki talebe sa. ÇıÇcl;: açmış bir suni elnıa ağacı- ısııyece er 
yısı altı Yiiz elllyi bulmaktadır. nın sfü.lediğl çocuk eşyası .kısmı ha Son günlerde mcyva ve sebac 
Bunların üç yüzü leylidlr, iki yüz ldkatcn mUkemmel. fı~ ::ıllıırının · a]abıldıgire yüksc1-
Jtuz yedisi de öğretmen kısmında· Resim şıibcsi, Güzel Sı:ı.naUnr Akn_ dizi yolund ki şlkfıyeUcr üzcrl-
dır. demlsl talebesi !;:adar yaptıkları iş- ne Vali, Belediye İktısat müdür. 

Glrdiginılz ilk salonda birkaç !erde rnU\·afCak olmu!'llar. lüğüne emir verm ı ş ve İkbsat mü. 
şık Pliıj takımı gözler mlzi alı_ycr. EnstltUcle ~ördüğUmUz en gU ... cı dürü de H{ılde tetkikler yaptıktan 
Şemsiyesi, çantası, takucyası, h ı· en büyük hususiyet, cnstltU ~dnr<'sl- .o ra sebze ve meyva satıslarında 
şe~ 1 t:ımam. Bu zarif plaj takımı, nln şuur!u planla Awupa taklidtru!en tatura verme mcoburiyetı ihdas 
havlular \•c pe.5tcmall:?rdıın vücu- kaçıp, eski Tilrk elbi:Jelcrindeiki mo- ed lm stir. 'Manavlar ve seyyar sa
de getirilmiştir. Uflerden istifade etmek imkfınını ta. tıcılar sebze ve meyvaları bundan 

Çiçekçilik kısmının hazırladığı lebclere ,·eı mlş olmasıdır. Ye bu sa- sonra aldıkları fiyattan % 20 _ 
~ergi, herkesı hayran blrakmaktn yecle, henüz tnlebellk dewesi geçiren 50 zam1a satacaklardır. l\füştc. 
dır. Vazolarındıın sarktın leylfık~ çocuklanmı:ı:m, harlkul8.ı:1e modeller :ri, fslcd "ğl zaman s .. tıcıdan fatura 
lor s nkl slmd. dallarındu.n kopa- vUcude getirip, harcıtılem biçimdeki soı-:ı·bllecck ve aşaf;ıda verdiğimiz 
rılmıştır. Karnr.fiUer, insana: clb lseı~rın yUz tlcfa iyisini yaptı~ları- esns13r daires:nde b:r zamla bun· 
cı Yar ln dudııgrndan cd.iriJmi ,, nı sQtilyoruz. hırı satın alacaktır. 
uBir k ch-c a levdir. ibu lclnmfiln Son uımıınlarda, Türke döntlşün Belediye İktısat müdürlüğu, 

Dcdirt.ttek kadar canlı krizar.-ı en canlı nUınunelerl, Ismetpaşa. Kız zam nlsbetlc,.ini şu esas üzer:nder 
temler, tatlı bir sonbah.:r gününü P;nsutllsünüu salonlarmda görülmek- ..csbit etm!c:t•r: 
hatırlatıyıor. Ortancalar ... Ortan.! tedir. Şuna inn."lıyonız ki, ~:ıdün A - BEYOGLU SEMTİ: Bey. 
.:::ılar, sergiyi b~nlmlc beraber ge- ispat: eden Türkiye: .san~t~:· nıtm:ı. oı;lıı B lıkp uırmdaıı ba~layıp ş ş 
zen arkadaşım Raif Metoya zorlu rlde, her eyde Tllr te clö:ldu~'il tak- ıi, l\'laçka, A~ sp şa, Bo:az.çi, A. 
b r oyun oynadı. Rai! Meto, snksı dinle. hakikaten yeni bir 7.amanın dalar, Knd köy, A adolu §imend -
lnrının içerls.ndcki bu güzel çiçek- ba~rağmı elinde t~tııcaktrr. fer sbzerguhı, Ye Jköy \"C Bakır· 
leı·· Ba_y :ın .Alpsoya göstererek: N tekmı. cqki TUrk kumaşlarında· köy arasında kal:ı.n kı5Imlıır; 

- Şayarı hayret, dedi. Le~ lak nhnnuş kopyelcr. slm ,., sırma lş'.!ıc· B - İSTANBUL SEMTİ: istan. 
\'e karnrulller o kadar canlı ki, mell .;cpke.n YC ş:ıl\'ar motıflerllc ~'1- bul BahJ...--p zarından başlayıp S 1r
hakikllerinden av1rmak kabil de· p.lmı paravanlar. mil!t kıymetler- kecı, Kasrrnpaım, Ş~r;e, Ernrnö· 
ğfl. J.tcsclü, liU hakiki ortancalar den mode•·nlze edlln iş balo ''C gec!: mı, Ferıko~, Tophane, Beslktaş, 
bile insana ancnk sun'ilerl kadar e~biselerl def;'llle A\-rupa .r;alo."llan"- Fatfh, Aksaray, Eyüp, Samatya, 
tabii ı;örünilyorlıır. da görli\memlş, de~ıe lıasme.trı:ı J..-ral- iF.dirr.ckapı, Topkapı, Kumka.pı ve 

B:-yan Alpsoy, gülüm cd;: lo.rm 1ıu~urlarındn giyllmcmı.ş katir Yenikpı .. rasındald çevre. 
- Ortancııla t• da sun'id-ir efen- gUzcı ve 7.ariftiı·. . Sebzc'c.r, 'fuıtim, çilek, ki;raz, 

dlın, dc<ii. E ki Türlt kmnaşlnrından ~iicud~ 1 kayısı, s:>ft:ıli, yaz ı rmutları, n. 
G üzEl bir kö~c. kadın çamasır- geUrlle•ı bir srrgi. h:sanı hazın ha-1 clr, erk, yaz elması 'e muşmula 

ıı:"n dU,UndUrcceı· bir mUke!ltmellik. A semtindeki mıınavlarda a7.amı' 
!arına, pijamalara, tuvaletlere, 
bı • _, 1 11> ve 16 mc. asırlarda dokunmu~ c < 50 scv..·:ır 5 tıcllıırd" •.,e ~ .. 5 u.c,..ara .ııyn mış. Hepsinin üzerin· · ~ ., "' "" '"" "' 
d b .. , .. k bl i i . . oln.n bu kttmM1 ... rın da ns•rlarca. flÖh- ·fırl t bcaktu. Ayn madde er 

c U) u r t na tıtr.yor. Def. rctl bUtUı cHı.ı,ayı tutnıuşkcn 'bı·- . 
ınc pro!cs) onel terzileri dikeml 1 • cm B semt ndc maı avlara ~ 40, 

• -, 1.!il=ı, ba kuma.şla..rı:i::rn b r co.,"'ır ' •·- d • ycceklcrl kadar mükemmel bir SC'Yl t r sa:""'ı.nra a r. 30 kur -..: c-
• ·,.- . , yapa<'ak ''e hattli )apm~ını arıll5ıı.- n m'ı:;tlr. 

b~uzun ö .unoe duru~oru~. Halbu· r k }>lr ltafad:ı.r. mahrumuz. ua bu. 
k•, bu blüz, cnstltUyc ıki sene ev- ı ki A \Ttıpalı bu kumn !ardan :oo.zı- Kış me~ \ al .. rı, armut, muz. por 
vel giren bir "enç kızımız tnrafın I ' · taka!, mandalina, taze fındık, ka· 

o • lanm memleke>tind<> dokumakta ,.e um kaı·puz k.cstane ..... •-• A dan yapılmıştır. , • ... ~ cev'Llu 
kc:ıd l nınlı imiş gtbl :me:nlekehmize , semtindtkl manavlarda azami kfır 

Enstitü, llkmektep mezunlarına sokarak p:ırn<'ıklar.mızı ~e.ltrınektc- , haddi r 40, seyyar satıcılarda Is(' 
beş, ortamektep mezunlarına da dlr. ~imdiye kadar, en mllkemmel c;; ::ıo dur. Ayı1ı maddeler içi.n B 
iki sene t:;hsil vermektedir. Bunu oyalıı.rm A\Ttıpaıla ''npıldığını sanır- t'-.o ki a 1 " ' 30 • . . sem ıuue • man v ara c. , sev 

bren Alman öale:Yld 4aklp ~
iti durdumaia ça119ıyort.r. Bil yftL 
~ Rot-ar ~.ae ._ ın..._ 
tile Alınan höcum blrDklerl a1"8911H1a 
Pek kanh mubarelM!ler o1"'6ktadır. 
Görihıt\şe göre, Mare.,.ı ~

\ooun Alman llıata bBrekethMlen kur· 

luımağa çabştıA't ve •-• ~n de 
'\ağı Don ltehrlne 4oğru süratle ~
kitdfğı ıuıaa,.bnaktadu'. DeaflebiUr 
1rı Abnaıılarm cenup Rus ordalannı 
ihata ile imha etınclcrl lhthltall a r
tık ıcok aaıJnuftl!'. Çönldi MarfJfO.I 
'ttrn~o YorGf11ofgnd • ~ 
tog hattmdakl ka,"Tetlerlnt 9Ür9tle 
feri çelftneğe ba,laımthr. Dlj'er ta. 
taf tan BoguMr'dan lle:rllyeu AlmM 
tenah kolu, Rus nnrka,·emetı karf!
tıııda Rus ordularının yan 'fC seris!

Ankara, ııs (Radyo Gazetesi) -ı lik kunnak mccburıyctl lthalülçı,; vetıerlnln anlatılmaz bir bozguııluk
Millt Korunma kanununun 34. Uncu 

1 

toptancı, yarı toptancı perakendeci 1 la hareket ettiklerini bildirmektedir. 
maddesine g-öre h tlkOmet sanayi bir. ve sanayi erbabına tesmll edilmiş 1 Berliu, 15 (A.A.) - Alman ordu. 
Hği kurulması için Iktı.sat VekAletlne ~ 1 ları ba..şkurnnndıı.nlığı bildiriyor: 

duyunca hayretle soruyoruz: dık. Halbukl. lsmctpaş:ı EnstitU i.L yıır satıcrlnrıı , 
0 25 kar hakkı ,-~~ 

- Dikiş uğretmek .çin iki sene nUn sergisi, bize blr Jır.kikati daha ·n ekt dl 
kafi midir? ı ki itli ·· l ~ı u m c r. en atıyor • ~ \"e gu:ı:e o,. .... ıu-, '.l'urfnnd& meyva ve sebzeler ı-
Aldıgımız cevap, bizi, biraz da. yalnız Ttırklycde yapılmıştır Ye ya- çln her iki semtte mtınavlıır içın 

ha hayrete düşürmektedir. Çünkü, pllmnklndır. Bizim oyacıle.rmuz. ta- kür haddi ,.~ 30, seyyar satıcılar 
iki sene içinde bir talebe, yı:lnız biatten örnek alacak kadar ileri git-

lli henüz ka,·nyamamıştır. 
Bu fena. rnd ) et ka~nıda 1'118 

cenap oTdulannta tmba edlleoekleri-
114' ihtimal nrenler ~· Fakat Mwce 
.ıı.ı Rus ordularının bü;rtik kıstmlarile 
l>on nebrı şarkına. çekltmeal Ye bu. 
tada bir mtlılafaa cephesi t:utnıalan 
llttimkündtir. ,Alman !191 cMalt kOla 
'>orı nehri garı• sahili bıı~-unea llffle
atğtnden ~rm bu kola şerktall 
btr van taarTuru yaprnalan lını~n
.,,7., .Fakıı.t Ma~I TJ~o, ~ 
oJınaua bu k ola karşı ko,,._..ak lru, •• 

\&tJu ayımuş '\·o tehlikeyi cepheden 
3llJNlan mukavemeUfı önJeyebilmlt
tir. 

- •A'-I 1 <>nıg 1 bulunuyor. ._...., yet verrn ~ ve uv numara ı Doğu cephesinin cenup keslmlııde 
kanunla de. hükfımet, ihracatçıları .Bu sureUe 'hUkfımet yeni blr ka- yenilen dllşmıı.n, cephenin bUtUn ge-
birlik .kurmağa mecbur tutmuştu. rıırla. sanayi erbabı arasında bir blr- nlşlll!inde durmadan lto\•alanmakta
)ı[!Ui Korunma kanununa göre, bir- lik kurmaktadır. dır. EUtUn bu muharebelerin mlimey-

Jçin de t 20 cılarak tcsbıt edil. 
dikiş dc~il, resim, oya, ev idaresi ml'.f bulunuyorlar. mistir. 
ve daha türlü ders görmekte, t:ı- EnstltUnlln 1c:inde yedi t.octtk 'bu. 
rih ve saire okumakta ve mektep- lunıın kU«:ill> hlr kı·~indc tclebeler, 

Fakir çocuklara 
şeker dağıtılıyor 
Bunun için vilayet emrine 

45000 lira tahsis edildi 
Sıhhat VeklleU, Vill ycte gönder-ı tır. Ayda, ellerine geçen para. 30 llra

diği bir emirde Vil&yet emrine 45 bin ya kadar olan ailelerin D.zaml 3 ço
lira \'erdiğini ve bunlarla faklr allele. cuğuna, 40 liraya kadar olanların da 
~n ı;ocuklarına şeker dağrt.nıasını b ll-14 çocuğuna şeker verileb11eccktır. 
dirmlştlr. Şekerler, 5 yaşına kadar Vilft.yet, şeker tacirleıile bir anlaşma 
olan fakir çocuklara ayda yanm kilo yaparak şekerleri ikişer kiloluk pa
heaıı.blle ve 4 aylığı birden verilecek- ketler halinde hazırlatacak ve bun. 

yi:ı: vasfı, AL'11an kıtalarının seri kı. 

1 
talar tnrafmdıın rfcat yolları kesilen 
dll11Titın topluluklıırına b irdenbire 
hllcum etmeleridir. Stuka ve tahrip 

teu ~ıktığı zaman, asgari, ideal ameli ders görmektedirler. 
b'r ev kadını olmaktedır. 1 Alt knt ııalonlnr, bakım ve tutuma 

Sipariş atclycslnln haz.ırladığı, tah!d edllınlşt'r. YO"l artıklarından 
hakikaten nefis bir m<ısa örtı1sü. 1 terlikler, basma a:1tı~larınd8:1 zarif 
nUn önünde duruyoruz. Bu masa çantalar vUcudc geurılmckteclir. Tur
örtUsünün, 12 su bardağt örtusi.i ~ulanr., reçellerin ıilltsı EnstitU taıe-
vc 12 de peçetesi bulunmaktadır.! beler! tarafından yapılmaktadır. 

'Hiı~den geç·rilmeden -satı~n ar
~:cdllen s bıc ve meyva f yatları 
dı, Hal fiyatı..rı esas tutularak he 
sap cdllccekt r. 

Tek tio 
ayakkabı 

uçakları ricnt ballndckl Bolşevik kı
tala.rına blriblrlni takip eden dalga
lar halinde taarruzlar yapmışlardır. 
14 temmuzda .şimali Doneç ile Don 
nrnsında lık'lnan yollarda 500 arnbo. 
tahrip edllmlştlr. 

Blzc izahat veren bir talebe, zeki 1 TUrk i~tlmai ve iktısadi bünyem:! 
zeki yüz.Umüzc ba'kıp sunları söy- kaldırmak için, her genç kıznı !inç Ankarado kundur.acılo ı 
lüyor: 1 olmazsa bir sene. Kız Eı~st.lttllerl 

H d• "f "} , . .. .. derslerini takip etmesinin faydalı ay 1 Ç l tÇl er - Artık :u bardağı ıçın ortu olaeağmı sanıyoruz. 

b 
kullanılmsdıgından ş!:mdl lbunları F.rtutnıı Şe\ ket 

iş aşına likör kadehlerinin altına koyuyor-
(Bap ı ltlStlel T larmış!! Ben, bu örtünün kaç li

atl, h~k ve adalet göz.önünde tu- raya çıktığını soruyorum: 
tutarak alınmıştır. - 150 lira, diyorlar. 

Bu karar, mUstahsllleri hemen kfı. Biraz sonra gördüğümüz, güzel 

, Yine ikinci 
cephe meselesi 

Berlln, 15 (A.A.) - Ne\";)"Ork'tar. 
bllOirlllyor: 

temaslarına devam 
c diyor'or 

Ankara, 15 (Telefonla) - Şehrı
mlze gelen kunduracılıı.r, lkttsat Ve
ib."iletl De temaslarına devam etmek
tedirler. 

.Bu tema.slann mcvzuunu halk için 
;)'Rptlmak istenen tek tip ve ucuz 
ayakknblar te;;kll dmcklcdlr. Bu mll. 
nascbetle umumi olarak aVBkkabı 
fiyatları Uzerinclc de konuşm~lar ya
pılmaktadır. 

Müruriye 
ücretleri 

1 

tir. 
'1'1evsiat, aylık geliri 40 lıraya. ka

dar olanların çocuklarına yapılacak. 

ları Hayır cemiyetleri \'asıtıısllc muh
taçlara dağıtacaktır. Verilecelt şeker 
miktarı 39130 kilodur. 

mileıı Türk lcöyllisU olan hububat bir yatak örtüsli. için de :ıyni fi. 
fiyatlarına takriben yUzac elll zam yatı söylediler. Mektepte gördü
yapmayı hem hakka. hem adalete, ğümilz, hiklkaten güzel §eyler a
hcm de mllll menfaate uygun bul- rasında, bana, fena olarak gelen 
maktadır. Bundan bıı.şlca bu zam, bu tek nesne bu fiyat meselesi oldu. 
sene nlınmrş ve nJınmııktn olan 19J2 I Acaba, bu, yüz ellişer liralık ya
sene~"i mahsullerine de tc mil edil- tak örtüleri ve masa örtülcrilc 
mlştir. Yine bu ltarara göre kUçiik i§ln b 'rzz da lüksüne, biraz da ha. 
çiftçiler malısullerlnln yUzde yirmi yatımızdan ötesine kaçmıyor mu
bcşinl, orta çiftçiler yUZde otuz; be- yuz? Vasati olarak, aylık kazan· 
şlnl, bUyUlt çiftçiler yllzde ellisini cın yüz liryı geçtiği bir memlekct
hl!kumete bu yliksek fiyatta sa.tınıya te, 150 liraya bir masa örtüsü 
mecbunlur. Bu yüzdeler eklıılerin y.aptıracak babayiğitler bulundu. 
ornğa geldiği zaman yapılmış veya ğunu meydana vurmak, talebeye, 
yapılncak tnhmlnler Uzerinden hesap erişilmez bir dünyanın hasretini 
edilecek ve müstahsiller bu miktar. çektirmekten başka hitb lr jşe ya. 
lar lçln borçlandırılacaktrr. ramıyor. O, zeki gözler bile göz-

Doğu cephesinde son günlerı.n as
keri hll.dlselerlııden sonra lkincl bir 
cephe kuruln1ası ı~ yeniden Amerika 
basınında çok geniş ölçUde bahis 
me\'ZUU olmaktadır. 
Vaşington Po.3t gazetesi .şunları 

Hindistan istiklal 
istiyormus 

Hazırbnan ücret 
cedvelleri tasdik 

edildi 
Ankara, 15 (Va tan) - icra Ve· 

killeri heyeti hususi idarelerle be
led:yelcrln ellerinde bulu nan is. 
kcle, rıhtım ve geçitlerden 942 ~
nesi zarfında nlınacnk mUrurıye 
Ucretıcrlne alt olnr.ak hazırlanan 
ücret cetvellerlle iskelelere tatbik 
edilecek tarife !ormüllcrlnl tnsd!k 
etınlştir. 

Buna göre, müruriye ücretinin 
tayininde esas malın nev'i ile gay
risafi miktarıdır. Malın miktarı 
ra ağırlrgına ve )'ahut hacmine 
~eya adcdlr.e göre tayin oluna
caktır. Ticaret eşyası bu itibarla 
l.iı; sınıfa ve nevi itibarllc de b u 
sınıflar içinde m uhtelif grupla r a 
tı:yrılmıştır. 

Ağtrlık mikyası ton olarak ka. 
bul cdllmi~Ur. Deş kilodan a~ağı 
tnlkyasl:ır 5 kiloya iblağ oluna
l'a ktı.r. E~ynnın nev'i ve mıktarı 
konlşnıcntoda veya el plletlerindc 
:Y<ızılı olan nevi ve miktardır. Bun 
lıır buhınm:ıdığı laltdh'dc mal sa
h binin beyan ettiği n~vi ve mik
tar esss olnrak nlınacnkır. Şayet 
beyan hllell ı;ôrülürse fark yilzde 
50 t?.zlaıılle alınacaktır. - -------------

N_şaalanma 
Eşref ln:ıl ile Saban.at Türemez 

tvvelki ıün iki tarafın daveUlleri 
arıısıı;da nipnlarunı§lardır. 

Tara!cync saadet dileriz. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
(Bafı 1 lndde) >-« bunların mUmkün oldul;u kadar 

Sonra b irçok gıda m addeleri fL yenileceğini ve umumi hayatımız-
yaUarma m üdahale edilmezken daki ahenk ve emniyetin b u saha-
ve bunla r alab.ldiglne fırlarken, da da yapılac~~ını umuyorlar. 
buğday, p irinç ~lbl b lr ksç mr;ddc. Ben kendi hesabıma ortalıktaki 
ıerin sabit ve mahdut flyaUar4l sa- istidatlar ve hazırlıklar karşısmda 
tılmasın<la ısrar edilm esi, herkesi çek nikbinlik duyuyorum. Bu nlk 
kendi malının hırsızı yaptı, sun'i binlik herşeyln bir hamlede dilzc: 
arz noksanı, kaçak satış riskleri, leccğine a!t değildir; zorluklarla 
vurguncu nun oyunları gizli flyat-ı olan milcadelcn!n doğru prenslpe 
ları ~nsafsızca yükseltti'. Bir ara- dayanarak ve her vasıla ve imkan 
Irk pır~nç serbest d ıyc b .r söz: çık. dan hakkiyle fstib de ed!lerek 
tı . Meıer yal~ız nak il scrbcstml~ yapılacağına ve vatandaşa sırdaş 
faka.t. resınif' t fdıyata tsattmak ~artlle. ve yoldaş muamelesi cdllcceğire 
Resmı ıya a. pa a es tıyatına aittir. 
müsavi olmak tizere 5:? kuruş .... 

Diğer t araftan kara borsa fiyatı 

100 le 125 arasında .•• 

Kiığıt üzerinde ucuz fiyat hiç 
bir va tandapn kamını doyurm a
dı, f akat pirinç t icar et :nlu ba~tan· 
aşagıya kara piyasaya geçmesi 
vurguncuların ekmeğine yag sür
dü, hem de nckadar bol olarak .•• 

Iiüktlmct hazırlııdıcı bir t:ıkım 
tedbirlerle isse i~lcrindekl iki ta. 
ra!lılığı kaldırıyor, b ir tek mem
leket cephesi kuruyor. Bu cephe 
azerindc hertürlU davıılı:r halkla 
ve alfıkalılarla beraber hallcdtlc
cek, tabiaUle herkes müsavı ola
cak, sıkmtı çekmek !Azım geliyor. 
sa b unun çaresiz oldu~una halk 
kBnaat getirebilecek .•. 

Ne Başvekil, ne de istihsal ve 
tevzi işlerile alflkalı yeni Vekiller 
zorluk4rı azımsamıyorlar, fakat 
baklkl bir l~ siyaseti sayesinde 

Ahmet Emin YALMAN 

Mısır cephesinde 
Alman tatık!an 

<Batı ı lncJde) XX 
yelerle keşif kollan mahdud 61çUde 
faaliyette bulurunuşlardır. 

Berlln, L5 (A.A.) - Tebliğ: Mı. 
sır cephesinde mllhfm Inglliz keşif 
kuvvetleri cenup kesiminde yapılan 
bir taarruzdan sonra s-crl pUskUrlUl
mUşttir. H ava tcşklllerlmlz düşmanı 
ağır kayıplıırn uğr·atmışlardır. Mo
t6rlü ta.5 ı Uar tnhrlp edilmiş veya 
hasara uğratıl mıştır. 

Kahire, 15 {A.A.) - Alman piya
desinin atır kayıplara uğradığı ve 
dllşmaıı lnnklarından bir kısmının 
t'nhrip edildiği veya işe yaramaz ha. 
le geUrildlğj pnzartcsi gilnkü savaş
lardan sonra Rommel, Elli.lemeyn 
cephesinin bu kesimlnıle sah günU 
taarruzunu yenilemedi~ blldir!lmck. 
tedlr. 

Hükümct, bu yüzdelerle resmi le- lcrlmlze bak.o;ıp cevabı yapıstı rı
şekkllllerln ve muayyen büyüle şe- yor: 
hiı'lerln iaşesini üzerine alacaktır. - Attık su banlağı için örtU kul-

MUstahsil borcunu ödedikten sonra ıanılmadığrndan likör kndehlerinln 
elinde kalan butlln hububatı iaşesi altlarına korlarmış. 
hUkümet tarafından yapılan şehir- Sergide, bu sene, yalnız el'kek kö· 
ler haricinde sııtmnkta serbest ola. şesl biraz zayıf kalmış. Ik! göm. 
caktır. Jek, bir pijama bUkülU boyun ile yil. 

Yukarıclaki karıı.rlar alınmndan ev-

yazıyor: 

c l~ğer Rusya mullak sureltc hir 
lldncl cepheye muhtaç ise, hiç şUphc 
yok kl bunun zamanı şimdidir. ÇUn_ 
kil, halen içinde bulunduğu tehlike 
kaUyen azımsanamaz. Son ay h;lnde 
hareketin gelişme tarzı Timoçenko 
ordula.nnı tam bir boııgun tebdldlne 
maruz bırakmaktadır. 

J \eç'ln pro~~u 

Londra, 15 (A.A.) - Isvcç hUkü
meU lnglltereye bir nota vermiştir. 
Notada I nglllz uçaklannın cumartesi 
gecesi giıya lsvcç toprakları Uzerln
dc uçtukları iddia ve keyfiyet pro
leBto edilmektedir. 

(B~.., J inf"lde) (::) 
hablrlnc, kontn·e karanrun milli Hint 
isteklerinin yeni iz.nhmdan başka bir 
şey <>lmndığmı söylemiş ve bunun blr 
ültimatom mahiyetinde olduf;'llnu in
kfır etmlşUr. 

Azat sözkrine şöyle dc,·rım etmiş· 
tir: 
Kon~nln başlıca hede!!, Hindis

tanın mUdafaası b!ı.kımından sUraUe 
tam lstiklt'ıllnl elde etmektir. Kon_ 
gre, Hindistan rnUdafaasmın ancak 
silahlı kuvı:eUerle tcnılıı cdilebilcce· 
ğinl tamamlle kabul ve tasdik et
mlı;ıUr. Krındl bizzat bunu bilmekte
dir. Den ı,:ıhsen mecburi askerlil\ hlz. 
metinin Hlndlslanda tatbilcine tnraf-

\'el memleket hububatımn, memleket 
ihtiyacına yetip yctmlyeceğl lelltik 
edllmlş ve yetmlyecekrniş gibi dll~
nUlerelt kararlar nlınmasınrn daha 
ihtiyatlı olacağında ittifak edilmiş

tir. 
Bu iyi haberleri bize veren memba 

şu tavsiyede bulunuyor: 

rKzadAıkÖyTOİPSEURANSGinemuasıRnda, ~:~;i~;~l~;r~
1

~~z~~;;~:~~~~ı~a~~~ 
Vanlha., 15 (A.A.) - Gandi muh· 

telif suallere CC\'ap vererek demiştir 
ki. clngllizler mUzakcre:\1 kabul cL 

1't!klerl takdirde t>:.ı, lngilizler lçln çok 
iyi olacaktır. lngillz Hint IStiltlllinı, 

Haydi çlftçller, iş b~ınt1.. harman. 
larmızı istediğiniz yenle yapmız ve 
neşe içinde yeni ekim hazırlıklarına 
koyul unuz. 

Sovyet Parti azala: ı 
çalışmıvonnuş 

(Bu,ı 1 incide) -

unsurları olmalıdır. Pcırtl ve hli. 
kümet işlere alaka gösterilmesi 
için ciddi tedbirler alınır>tır.J> 

Bu yazı Rusyacla harp gayret. 
lcr.n:n gevşediği hissini vermek
tedir. 

ÖZÜR DİLERİZ 
Ynzılanmızın çokluğu dolayısile 

~Umuş Mııskc> isimli hikiyemlzl 
bugUn koyamadık. Okuyucularımız· 

dan özUr dileriz. 

3 tincU yeni program: Bir Adam Uçuyor 
Her akşam seanslar saat 9,SO da başlar. Yerlerini~ hemen tedarik 

ediniz. Telefon: 60821 

Doğan Sigorta Şirket inden : 
Doğan SigortaAnonim Şlrkett a,at"ldald vasınarı haiz olmak Uze· 

re altı Tilrlt gencini l stanbuldakt merkezinde en az bir ı:ane staj ya.p· 
tırarak bunlardan muvaffalt olanları Slrkctln esas hl~metlerindc çalış. 
tıl'acak ve ·bu esnada llyalmt gösterenleri stajlarını ikmal için ecnebi 
memleketlere gönderecektir. 

Hiç klm:seye dayanmadan yalnız ke!lcll lcııbillycUerlnc güvenenlerin 
en geç temmuz 1942 sonuna kadıır tahriren şirkete mUracsat ctmelcrl 
IAzımdır. Namzedlerln Türk tebaa..cındıın olmaları, lise tahsl1lni bitir
miş, askerlik hlzmeUni yapmış uulunmnları \'C 25 yaşından aşağı olma
ları icap eder. 

M.Orııcaat mektuplarına el yaz•sııc hal terclhnesi yazılmalı ve nU!us 
hüviyet cUzdanı suretlle lise şehıı.dctnamesi ve variia olgunluk v~lkası
mn sureti ''c iki adet VC!lika. fotogra!ı illştirllmclldir. 

paı Ulcrl l'ıcs:ıba katmaksızın tanı· 

dıkları takdinlc müzakereler hiç 
şllphcslz mUmkUndUr. lngiliz otori· 
tesinln ÇP!,ılmcsl tam bir iyi niyetle 
yapılı:sa değlşllcllk hiçbir kargaşalık 
ı::ltma.dan yaıııtaeaktır. Mesuı blSI· 
retli adamlar bir araya toplanacaıc 

ve muvakkat hUkümet teşkil ede. 
ccklerdlr. lnglllz çeltilıneslııden 80n· 
rı:ı. kongre partisi de dahil olduğu 

halde partiler hemen hemen otoma· 
tik blr surette dağılacaktır. Yeni 
partiler teşkili ve hattA aynı part.· 
ıc.ın kalmusı mUınkündUr. Paknt 
bunlıır birbirini tamamlıyacak blr şc. 
kilde çalışacaklardır.> 

Vardha, ı;; (A.A.) - Koııgrcnın 

icra komitesi tarafından kabul , .... 
neşredilen karar sureli Ingiliz siya
ı otoritesinın Hlndlsttından çekilme. 

sın! tavsiye etml~lir. 



• 

At yarışlarına olan 
geniş alaka 

8u alakanın günden güne 
sırrı nedir? artmasının 

.. 

G~ Mlfte yapılan at yan,ıarındıuı heyecanlı bir sahne 

Son senelerde at ya-rışları İs· ı Şahıllin ismini de tnkdirle kay-, muhasebeye milracaatla hesapLlrı 
'" r. ouida da genis bir aUıka uyan- detmek lazım gclır. kontrol edebilir, diyor. 
dırmağa lxı:ıladı. Evvelce de kay_ Senelerce futbol s· hasında ve Bır emniyet havası yaratmak 
dcttlğlmiz bu alakanın artmasına futbol sahasından sonra da Tak. ve sarsılmaz bir emniyet telkin 
o:-ganizasyon heyetinin halkın is- sim stad n ldaresi'nd:? çalışan lçln ele bundan ba:ıka daha ne ya_ 
'in hati bakımından hiç bir feda· Necip, ot yarı:ılarının piiriizsıız bir pılnb.llr? 
karlıklan çekinmemesi Amil ol· şeklld~ yapılmasında da en büyük 
akladır hizmeti görmüştür. Boş saatlerini İşte İstanbulda daha. birk~ç sc-
Geçcn hafla ba:ılayan yarışlarda Vcliefendl sahasında geçiren Ne- ne evvele kadar seylrclsl pek 

lk hafta olmasına rağmen s<hayı 
bLgUne kııdar ı;:ör(ilmemiş bir me. 
rtklı kütlesi doldurmu:ı bulunu
yordu. 

Son senelere kadar İstanbul ya
t ·l:arında cn büyük mtişkiilfıt 
b hslmüşlerek g şelerınin azlığın· 
d idi. Bu sc-nc gorüldil ki: bu 
rr l kül tamamen halledilmiş ve 
•, llkın kola~ hkla bilet almalarını 
:,.mln için ~·şeldr golgelik bir 
' rde üç misline çıkarılmıstır. 

Biiyük fedakarlıklarla yokluk 
of ndc verlık yaratan orgarlza. 
.: rleri başta Fikret Atlı olmak 
· ere takd•r \'e tebrik etmek yal
• z bızlm için değil herkes için 

'1 r vazifedir. 
Sıra ı gelmiı;kcn sunu da ilave 

:fel m ki; bu lı;lerde ge ce.ı gün· 
;,ı.ı:liı çalışan eski sporcu J ecip 

Ofis miidürü Ankaraya 
gitti 

'l'cprak Mahsulleri Ofıs! mfidO. 

cip, bu müşkül işi başarmak iç.n mahdut olan yarışlara bugün her 
sağa sola koşup duruyor. Bay Flk- hafta sekiz on bin kişilik bir me· 
ret Atlıyı organizasyon işlerinde raklı kUtlcsi toplayabilmenin ve 
böyle bir arkadaşı seçmek bakı- ıtlakayı hergün bir parça cbha 
mından da ayrıca tebrik clmcli. arttırmanın sırrı! .. 
yız 

B Iıyoruz ki: al yarışlarının iki 
cephesi vardır. Birincisi yarış he
yecanı. iklncısl de bahstmüşterek. 
Şunu da açıkça söyllyeb•I riz ki, 

diirıyanın her köşesinde yarış he
yecanını arttıran doğrudan doğ· 

ruya bohslmüşterek ve meraklı 

halktaki kezıınç heyecanıdır. 
Bir iş 1n içine para girdi m i, 

horşcydcn evvel o işte emniyet 
\'e bu emniyeti telkin etmek esası 
teşkil eder. 

Bugün İstanbul at yarışlarında 
organizasyon heyeti halka karşı 

hiç çekinmeden: 
- Herkes yarışlardan sonra 

Ecnebi tabiiyette olanlar 
müskirat imal 

İlk sonelerde ortadn hlç bir ey 
yoktu. B irkaç nt, at sahiplerinden, 
cokeylcrden ve birkaç meraklıdan 
mürekkep bir seyirci kiitlesl. Da· 
ha sonra bu meraklı kütlesi bir 
mısline çıktı. Geçen sene binlerce 
meraklı sahaya toplandı. Bu sere 
bu alaka en son haddini buldu. 
Gelecek senelerde bu alfıkanm 

daha ziyade artacağında da· hiç 
ı;üphc yoktur. 

Yukarıda da kaydettiğimiz gibi 
geceli gündüzlü çalışarak yokluk. 
tan varlık yaratan bu id9recileri 
teşvll: için onlardan her zaman 
takdirlerimizi esirgeıncmc!iyiz. 

Kemal Onan <Con) 

Nişanhsmı öldüren 
polisin mnhakemesi 

d ki Nişanlısı Hayrünnisa ve Hay 
e emeyece er 1 rünnlsanın arkadası Şükranı öl: 

rii Şakir Turalı Ticaret Vekalet'- lsplrto ve ispirtolu içkiler kanunu diirmcktcn suçlu polis All Rıza
n n daveti üzerine evvelki akı;;sm· 12 temmuzda mer'ıyete girmişti. nın muhakemesine Temyizin boz· 
ki trenle Ankaraya gitmiştir. Öğ· :Mezkfır kanunun hazı maddeleri ı ma kararı üzerir.e dün tekrar bl. 
rcndlğlınlzc göre, müdür birkaç Tilrk tabiiyetinde olmıyan raln ima. rlncl sğırcczada devam olunmuŞ
glln Ankarada kalacak ve yeni Ti. hltçılan ile tUtUn bayilerinin lş gör-, tur. 

melcrlnl menettiği için bu yüzden Mahkeme, katil Ali Rızayı 30 
c;.ırct Vekilinden hususi bazı d'- zarnr gören rakı imalcileri ve bayi- sene hapse ve kızın babasına 1000 
r<'ktlfler alac ktır. ler bu ışte uzun zaman çalıştıklaıını lira tazminat vcrmcğe mahkum 

RAŞIT RIZA 11Y.\'I'.ROSU 

Halide ı·ı~ı..in beraber 
Harbiye ~lvU bahçesi alaturka 

kıs:nında bu gece 

SA~'J.ARINDAN liT.\N 

1 
~arar görmelerinin dognJ olmadığını ctmic:ti. Dun yapılan duru§mada, 
ileri sUrerck Inhlsarlar Vek!letlnc par::ca tazm•nat talebi vaki olma· 
başvurmuşlardır. VekO.lctten kendi· dığıııdan pera cezası kaldırılmış 
lertne henUz bir cevap verllmemlş. ve Ali Rızanın 30 sene hapsine 
ur. karLr verilmiştir. 

ihracat resimlerine Hastane penceresinden 
düserek ·· ıd .. 

r ~ a _ dy 0 ı j Y~P!~~.~ .. ~!~~.~~~~~.,~,~~~~ ,.:!:~,~~,,~~~~·;.r,;:;~ ~;:,: 
1 BUGU!'\KU rt~JGRA!\l slmlerlne z.am yapılınışlı. Fencryolu ı:da Bağdat caddesinde 

SABAH ' Bu tarihten evvel ecnebi limanlara 1 i4 ııu•ııa.ralı evde oturJıı Ab.:Iül 
i.30 Program ,.e saat ayarı. sefer müsaadesi alan vapur ve mo- kadir, hastane penceresinden dil~ 

7 3., VUhl d ı t l . 
1 

ı:crC'k ölmiistür. 
· .. ' ı um uzu ça 111 ıra ıın, törlerden bazıları mezl<~r tarihe kn· 1 " \dl d• kt 

7.40 Ajan~ haberleri, 7.55 Kı:ııı- ~ ıye o oru Enver Karan 
şık program (Pl.) 8.20 Evin saati. dar hareket etmediklerinden, bun- cc-sedl muayene etmlı; defnine 

Jar da yeni, zamlı tarifeye ta.bt tutul. ı 1 uhsat vermı~tır. "' 
OGLE " 

., ho p muşlaıdır. Bu şeldl kabul etmek Is- Hastanede kalp 
ı.... rogram ve saat ayan, 1 

12.33 Saz eserleri, 12.45 Ajans tcmlyen motör sahipleri GUmrtfülcr kt . d 0" ldl'I' 
haberleri, 13.00 Şarkı Ye tUr- idaresine müracaat ederek .sefer mu- 1 se asın en 
ldller. saadeslnl zam yapılma1.dan önce al- ı Yereba~a~da verem d'spanscrl· 

ı\K Ai\I dıklarını söylemlşlerdlr. ne tedavı ıçln Beşlkt .. ştan gelen 
18.00 Prog't'nm \ e saat ayarı, 1 GUmrUk idarC$l \'aziyeti tetkik eL Uecep Hüseyin, hııstancde muaye· 

ıs.o:; Çifte Fd-'!ıl, 19.00 Konuşma, 1 mektedir. • ccsinl yaptırmak uzere sıra bek. 
19.15 Dans mUZığl (Pi.), 19.30 lcrken zafiyeti umumlycden dü-
saat ayarı \'c ajans haber- şerek bayılmış ve kalp scktt sin· 
leri, l!l. l!i Hail> tUrklllerl, 20.15 den ulmlıştiir. 

nad.ro Gazete ı. 20As Mnzızk1:_ VAT AN GAZETESİ .
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Hukukçular bayramına 
Beraber şarkılar, 21.00 
rn.at Takvimi, 2l.l0 Kilrdllihi- İLAN FİYA'fl,ARI Kuru-: I hazırlık 
cazkı\r makamından şarkılar, 
21.~0 Konuşma, 21.45 Senfonik Ba,ıık 760 ı Hukukçularımızın bayramı ola-

pı) rak kı: bul edilen • Lozan sulhu» 
pıogrım1 C • , 22.30 Saat ayarı ı lıwl !i:ıyfa 500 
Ajans \'e borsalar, 22.45 Yarınki 2 net 24 temmuz cuma gününe tesadüf 
pıogram \'e kıı,panış. 3 Uncll : ~= etmel;tedlr. O gün, Üniversite bl-

~ 
nasır.da merasimle kutlanacaktır. ___________ _,_) 4 uncll » 50 

~ _ Rcklörlük bu tören için bir pros-

1 \.-----------"' ram hazırlamaktadır. 

YATAN 

Askeri Tıbbiye Okulu 
''Tabip, Eczacı, Kimya, Dişçi, Hukuk ve 
Öğretmen,, Sınıflarına Alınacak Talebe 

Kayıt ve Kabul Şartları 
1 ~ Türkiye <;umburıycli tcbesından bulunmak. 

:! - Soyadı \"e fotognfı kendl nUfusu ile bırlikte ana ve bahasının 
nilfus kA.tıtlarm.ı ibraz etmek. Bunlardan h~rhııngl °biri"I VP.fat etmiş 
ıııe nlifus kaydından tm-er musaddak sure-t gctlrllmesı ıuınıdır. cEbe· 
\'eynine ;;.!t işbu tanınn1a ve.stkaları mektept;e görUldükten sonra he· 
men iade odıllr. 

3 - Liseden pek tyı \•cya iyt ~recede mezun olma~. 
-ı - Llseyı bıtırme ve olgurıluk diploması vennek. Hazırlanmamış. 

sa lise müdırıyctınden blr musa.ddak vesika ve askeri tanı ehliyetname 
ı;ostcrrnck. 

5 - On sekiz yaşına basmış \"C yirmı üç ya~ma girmemiş bulunmak. 
6 - Çiçek aı:ıı vesikası gö!terrnek ve tam teşekl<UllU askeri bir sıh· 

h1 heyet tara!ından muayene olmak cOkurun rapor ilz:ertnde tasdikli 
fotografı buhınacalctır. 

7 - Kendlslnın ve all~nin fena hal Ye ~hr"t sahibi t1lnıad •ğı 
okurun nişanlı \'e nikahlı bulunmadığı hakkında mahall' zabıta tarafın
dan tasdikll bir veıılka gö.1tc.nnek. 

8 - Baba ve llnn öimllş ise büyUk baba \'e 11.na, amca, dayı. hala. 
te~7.c, l<ıZ ve erkek kardeş veH olabilır. Şu kadar ki anR. \'e babanın 
öi<lilklerlne dair rı-smı l)lr klığıt getirmelidir. 

9 - Kaouı ed!ldlklerı kendllerlne tebliğ edildikten sonra ı·elisl tara
fından \'e noterlikten musaddak okulda örneği yazıl: taahhUt senedi oku_ 
la verilecektir. 

10 - 4X6 bllyf\ltlUl<te 6 kıta fotograf. 
11 - ~<ektebc !;:ati kayıt muamelesi yukarda istenilen vesaik \'C· 

rildlkten sonra cEylfıl ayı sonundıı yapılır. 

Lbeöcn pek iyi dcreecde mezun olanlar bliaimtihnn alınır. lyl de· 
recede mezun olanlar kadrodan !azla tallp olur;;a ısteklller arasında cya. 
bancı dıl ve ı·Iyazlyedcıı:> müsabaka imtihanı yap:Jacak ve en çok nu· 
mara alanlar seçilecektir. imtihan ey1fll ayı ilk haftasında yapılır. 

l'.? - Liseden bir srne e\"Vel ve daha evvel mezun olanle.ı· bu mUd· 
d eti nerede ''C ne suretle geçlruiklerlnl blldlrme~e ve tcvslka me<.'bur-
durlar. «489 > c76l l"> 

Hariciye Veka~etinden: 
Hariciye Vekllletinin ;ı.fcrkez u~kil!tındH. 13 eli dereceden milnhal 

idari mernurlııl<lara mUsab:tka ile kadın ve erkek memur alınacaktır. 
Bu idari mernurlarm \'ekltlette meslek sınıfına g~melerlnc kanu

nl imklin yoktut'. 
Müsabaka lmtlhrmı :: Ağustos 042 pazartesi gUnU saat 10 da Hari

ciye Ve!<Aletlnde ye.pılacaktır. Müsabal<aya iştirak edebilmek için talip
lerin Memurin kanununun 4 UncU maddeslndekllerden başkn aşağıda 

yazılı evsafı da haiz olmaları IA.z.ımdır. 

1 - Lise mezunu olmak 
2 - :Muvauaf a.skerliğint ifa edere!{ ihtiyat smıfına nakledilmiş 

olmak. 
3 - Yaşı otuzu leeavUz etmemi'Ş bulunmak 
Taliplerin mektep diplomaları, Askerlik vesikaları, hUsnUhal ve Sıh· 

hat .'/ehadetnnmelerile hUvlyet cüııdanlan veya. suretlerini istida ile 
31/ i / 942 tarihine kadnr Vekfılet Sicil Ye Memurin dairesi umum nıli_ 

dUrlU$tUııc tevdi eylemeleri ve mUliabaka gUnU Vekalette hazır bulunma
laıı ıl!i.n olunur. 

4 - imtihan Türkçe, Kitabet, Fransızradan' Türkçeye terceme ve 
umuml malümattan yapılacaktır. c5347.> c7~:'i5) 

lstanbul Adliyesine 
alınacak memurlar 

İstanbul Cumhuriyet MUddel. 
umumlllğlndcn: 

.l\Iemurln ka nununun 4 llncü 
maddesindekl (mektep mezunu) 
şartı nazara alınmıyarak dığer 

\'a.sıfları haiz talipler meyanır.da 

17 temmuz 942 tarihinde saat 
10,30 da müb< ş! rlik musabaka im
tihanı yapılacaktır. 

Taliplerin imtihan gününden bir 
gün evveline klldar Adlj:ye En~U
meni kalemiııc müracaat etmele
ri ilan olunur. 

Dil ve Tarih Fakültesi 
bir mecmua çıkarıyor 
Dıl ve Tarih, Coğrafya Fakül· 

tesl kendi adı ile aylık bir mee· 
mııa çıkarmak kararını vermiştir. 

İlk nüshası 29 blrincitcşrlnde çı
kacaktır. Yazı işleri müdürlüğüne 

fakültenin Estetik doçenti Sutt 
'Kemal Yetkin tayin edllml~tlr. 

Bu hafta yapılacak 
yüzme müsabakatarı 

İstanbul Su Sporları Ajanlığın. 
dan: 

1 - Ff'dcrasyon yüzme teşvik 
müsabakaları 18 temmuz cumar
tesi günü saat 14 te Moda yüzme 
havuzunda ya pılacaktır. Bu mfü;a
bakalar bOyilklcr, küçükler ve ba
yanlar olmak üzere üç sınıf yüzü. 
cO arasır.da olacaktır. 

2 - Bölgemiz mükcllcflcrl ımı. 
sında tertip edilen yüzme teşvik 
müsabakaları 19 temmuz pazar 
sabahı 1 O da Moda yüzme havu
zunda yapılacaktır. Bu mlisabaka
ya yalnız kli.ipler l11 mükellef yU. 
züf'iileri iştirak cdccC'ktlr. 

Aile Faciaları neden 
doğuyor? 

(Jla-:ı ~ ndde) (X) 

koca dcğlştir.ıne!cr yalnız ve mün 
hasıran heves ve hafiflik scvkile 
değil, kendilerine mühim bir sl· 
yasi mevki veya kazımç getirecek 
bir memuriyet temin edecek bir 
kocaya varması ' çln babalarının, 
kardeşlerinin, hııttıi çocuklarının 
cebir ve zorlarlle vukubııluyor
du. 

B u kararsızlık \·e emniyet· 

sizlik şüphe yok ki, ~ile. 

nin temeli olan faziletleri kadir 
ve itibardan diişi.irUyor, buna 
karşı !sraf ve sefahati, sadakat· 
sizliği, ihaneti teşci ediyor, kadı
nı, lüzumu kalmeyınca, temin ey
lcdif:I zevk ve heves tükenince 
değ ştirllerı, elden çıkarılan bir ko 
§U veya süs hayvanı dcrekeslne 
indiriyordu. 

Cemal Barclaksı 

Evvelki geceki fırtınanın 
yaptığı zararlar 

E\"\•e1kf akşam sant 19 da ıın· 
sızın zuhur eden ve glltlkçe §ld· 
dellenen fırtına denizde ve kara. 
da bazı kaza ev hasarlara sebebi
yet vermiştir. Ksragümrükte Nu· 
rettlntckkesl sokağında Şükrü a· 
dır.da bir zı;ta ait bulunan 18 ru. 
maralı büyük ah~p e\' yıkılmış 

ve Beklrlc Abide adlarındaki ka
rı koca ile oğulları AJaettin enkaz 
altında kalerak yaralanmışlardır. 

Yenikaprda Marmara sokağında 

Melahat adı11da b!r bayana ait 21 

ııumara1ı ev de ansızın yıkılmıştır. 

Bu evin her katında ayrı ayrı ki· 

racılar bulunmasına rağmen iyi 
bir tesadüfün eseri olarak yıkıl· 
ma esnasında evde kimse bulun 
mamı~ ve nüfm~ça zayiat olmamı~: 
t1r, 

Fırtınaya Marmara açıklarında 

balık tutmakta iken yakalanan 

dört sandalla üç balıkçı kayığı, 

dalgalar nasında çırpınmakta 

iken, Karablgaya gitmekte olan 

Bıırtın vapuru tarafından lçirde· 

kilerle beraber kurtarılmışlardır. 

Salacak iskelesine yazdı Musta· 

faya alt 370 numaralı sandal tam 

zamanır.da yetişileınedlği içtn kur. 

tarılamamış ve sahibi ile beraber 
kaybolmuştur. 

BORSA 
ı:; TEMMUZ 194% 

Sterlin 5,24 
100 Dolar 13:?,20 
100 Pe1eta 12,9375 
100 İsvlrre frangı 30,iO 
100 İsveç kronu 31,16 

ESHAM ve TAHVİLAT 

Sı\·as - Erzurum 2-7 !?0,00 
Anadolu Demiryolu I ve II 52,50 
Merkez. Bank~sı 152,00 

NOT: 14 tuorpm: 942 trrlhll 
bültende Pezeta fiyatı 02.9375) 
olacak iken yanlışlıkla 12,89 r;ık
mı~tır. Tashih ederiz. 

Abone Ücreti 
Türkiye dahllinde: 

Senelik 6 aylık S aylık Aylık 

HOO 710 400 HOL 
Hart~ ftMIDkketlerde: 

Senelik 6 aylık 3 aylık Aybk 
2100 Hl O 800K. yoktur 

o.zeıeye ~önderiJen e\.-rak dere 
edlleln edilmesin iade olanmaz. zı-

7amd- mes'uliyet k.abal edUmez. 

S&lıibi ve Ner.lyat MUdllrU 
Ahmet Emin YALMAN 

V&taıı Nefl"iyat Ttlr>t Ltd. Stı. 

v.-. ..... -

16 - 7. 9~ 

Hozat Sa. Al. Ko. dan : 
1 - A~a miktar ve muhammen bedelleri ve ilk tcminaUarlle 

ihale gOn ve saatleri yazılı mevad ayrı ayrı 2490 sayıh kanunun ka
pılı zarf ,.e açık eksiltme hükUmlcrl dairesinde ihale edilece~dcn 
taliplerin mezkur günlerde Hozat satın alma komLsyonuna mUra
caaUarı. 

!! - Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar kanuni 
teminatları te.kJlf mektuplarını komisyona. vennckrl. 

3 - Evsaf \'e şartnameler satın alnıa komisyonunda görülebilir 
4 - Postadaki ;;ccikmeler kabul edtlmcz. c7275> 

Cins! l\llktarı Tutarı Tenılnıı.tı Jhale giinl.I 
Ki. G1'. U. Ku. LI. Ku. 

Sığır eti 17000 5666 10 424 !l:J 
Koyun eti 26000 151 SS 80 1137 4J 
Keçi eti 26000 12[16;) 80 942 43 

27.i.94:l pazart~ı günU kapalı zar. 
> 
> 

> 
> 

Hozat Sa. Al. Komisyonu r d i. L 

> 
> 

> 
> 

1 - .Aşa~da. miktar ve muhamm"n bedelleri ve ilK t.emlrıatlarllc 
ihale gUn Ye Saatleri yazılı ıne\'Sd ayrı ayrı 211}0 S."lyılı kanunun ka• 
palı zarf \'e açık e:<slltıne hüi<Umlcrl dairesinde ıhalc edileceğinden 

taliph'.rın me~kOr g'tlnlerde Hozat satın alma komisyonuna mUra-
caatııı.rı. 

2 - Talıplerln ihale saatinden bir sıınt evveline kadar kanuni 
temln:ı.tıarile tcldlf mektuplarını komisyona vermeleri . 

:; - - E\'Saf \'e rıartnameler satın alma komlsyonun•:n görllleblllr 
4 -- Post:\clakl gecikmder knbul edilmez. c7:?74> 

Cin~! :"\flktan Tutan 'J'ı•ıninah ihale J.rfinU 

Sığır Eti 5500 2833 05 212 48 
Koyun eti 13001) 7C.S2 90 368 7:! 
KC'il eti ıaooo 6.ıs2 90 4.il 22 

27.7.942 pazartesi gUnU açık ckslltm' 
27.7.042 > Kapalı zarf 
27.7.942 > > > 

'... . . ' . . ' . ; - . . ' 

Türkiye Ciimhariyetl 

Ziraat Bankası 
Kurul~' tarih!: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Tilrk Jfraal 

ı:,tlbe ve aja.ıuı ~edl: 2ô5. 
Zirai Ye ticarl her nevt banka nıu:ımetelert. 

Para biriktirenlere 28,000 Ura ikra.m~e veriyor. 

Ziraat Banltasında lrumbu&lı ve fhbaraı.z ta.urruf benptarın& 
en u 60 liruı °b'ıllW\&ftlar& senede 4 def& çekilecek .kur'& ile afatı-
d&k1 pl&n& C6" ikramiye da#ıtıla.caktır. 

' ... l .... llnl* 
._ ... __ 

1Mlldıet .. Unllk 15,eoe Ura 
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DiKKAT : Heaaplarmd&ki panlar bir se:-ıe içinde ıso llradan &f&• 
tı dtlfınlyeoleu ikramiye ç:ktıtı takdirde 'J' 20 !ula.sile veril«tktir. 

Karalar Hilede 4 defa, 11 mart, 11 haziran. 11 eyl6]. 
11 Bimeik&ııwıd& çelc.llecektlr. 
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Soldan saga: 1 - Bir 
2 - Aptal; Kısa ve kalın şart 
edatı. 3 - Kedinin kuyruğu; Mil
s:ıade. 4 - Tersi: seksapel; Hat. 
5 - İlçe; Fiyak&. 6 - Kolay; 
Çam sakızı onun armağanıdır. 

7 - Yer; Düğüm. 8 - Elb!senln 
bir kısmı; Nefer. 9 - ~aka. 10 -
Yemek; Tersi: zer'cdcr. Başına 

bir harf gelirse basit olur. 11 -
Göğlis; Zahmet. 
Yukarıdan ası;ğıya: 1 - Tersi: 

türlü renkli bir hayvan. 2 - Ter· 
si: sinirli; Yemek. 3 - Z2manın 
kısımlarır.dan; Tafsilitt. 4 - İba. 
det çağırısı: Büyük. 5 - Eski bir 
mabut; Ahrete giderken lazım 
birşcy. 6 - Kı,·rıntı; Bir hayvan. 
7 - B ir mc\'slm. 8 - Atik. 9 -
Ara bozgunluğu; İsim. 10 - Ku· 
rum; C•nlı; Zar! eda tı. 11 - Ba
yağı; l\lert. 

DÜNKÜ BtiUIACANIS HALLİ 

Soldan sağa: 1 - Hademeler. 

2 - Üşumek; An. 3 - Sapan o· 

ku. 4 - (D) ere; Assık (kıssa). 

5 - Sirkte. 6 - İsmi; Taamet. 

7 - Ne ala; O hane. 8 - Sair; 
(H) ıya (r). 9 - Şişko; Arala. 

10 - 1ml (ıi); Bais; Ad. 11 -

Is; Sır. 

Yukarıdan a~ıığıya: 1 - Hilse. 

yin; Şin. 2 - Aşar; Sesim. 3 -
Dilpc (düz); Maa~lı. 4 - Em'a; 

S lllk. 5 - 'l\lenfi; Arob (bora). 
6 - (R) eko (r); RT. 7 - Kakao; 
Als (sla). 8 - Usta hırsı (z). 9 _ 

Sema~ a. 10 - Arı; En alil. 11 -
in; Kete (n); Ada. 

Daha güzel 
görDnebileceğinizin 

Kat'i DEL.iLi 
'auGON"bii 
TECRUBEYI PÜdracılıkta \ şayanı 

hayret 80D bir kefif •• 
,Cildl gllzelltsliren, Yapınız. 
ona gbet bir cazibe "e"'yeni bir hı 
yat veren unsur • . . donuk ve çirkill 
bir cildi. gençliğin tabli renlderil• 
ailalcr. Pudra yatmur'a, Riır1r'a ve 
hatta. terleme'ye npen bile ubit 
kalır ve artık parlak burun bıralunaır. 
Bu cevher (Krema köpüfü) namı al• 
tında beratı ııtibaal edilmiş ve yalnıı 
J okalon Pudrasıoda bulaıuaıktadır. 

CiDDEN IOHIM BiR TEKLiF ,.. 
- Y\lzünüzlln bir tarafına kremi 
köpü2'1i uyeıinde iatilı.ıar eciileıı 
Tokalon Pudraaını ve diğer ta 
rafını ber hangi bir p:ıdrayı aürünü~ 
Şayet "Krema köpüklü pudra" ilt 
pudralanmış taraf diğerinden dalılJ 
güzel duba taze ve daha cazip r& 
rilnmezae T ole.alon pudranıu verdi• 
fini:z para iade eluıweaktır. 

• 


