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500 çocuk birden 
sunnet edilecek 

(Y&a11 Z ne'de> 

:JC,er alşam : -~ ,_, ___ ........, 
Uçak hucumlarına 
Ve hazırhklarına 
Dair bazı ma Omat 

Meclis buaon toplanıyor 
Yeni kabine yarın Parti gurupunda dahili 
ve harici meseleler hakkında izahat verecek 

Hüseym Cahıd YALÇIN 
IJ EP müttefik UJ":Lkl:ınndan 

alJlldıjuıı en enel tal'rilı 
ederelE, ok117Mulamnıza milttdik 
..... ı-.tlerdeld h:n a hücumları 
•uaMdanna dair ban malfbnat 
,..,.. le&erla: 

.... &tlterede bagtln uçak teşt!. 
l11tlarma mensup en az <lürt yilz 
hİD Amerikalı ıaaker \ardır. U~ak· 
lar ln&Piz meydanlanna yerleşU· 
•ilmltUr. lllltemadlyen Anıeıikır.n 
...:ak ftlolan ~Hyor. Amerika1ıl&r 
lnaıllt.Jıede keadilerlne mahsu a. 
~ meJdaalarmı ~ miktarda 
.....,.,... darayorlar. v~ bht, bet 
Ma Amerlllan açalJndan lllllrekkep 
filolana yakında Almaayaya hl•. 
cumlar yapacağı söyleniyor." 

Batka bir haber: "Blrletlk ele\·. 
Jetlerin bavaeıl& gl!'nelkunnay fief. 
a.r1 Ameıikadu vakua ~elecek tr
eıal&tln hemen dfthna acaklarla ,.a• 
........... t.emln eareMini aramak 
Uıere 1* kflU.lte tll'kft etmi,lerdlr. 
l•alla ~n Amerikaa u~n 
dtlaJ'aam llep bir araya gelen •· 
caklarmm t.emfn edebileeeii lradar 
lntlu ve malzeme nakledebile<:ck 
l•skledir. Kazalar sulh zamanında. 
.. ... kualan kadar ......... 

.._..,. Kalser İ9mlnte 1tJı san"• 
7icfala 7etml.<1 ttmlak 9Cal' l'l"ailer 
faJIP hnlann her Wıt ı • 111111 
ve ..,.ıan da ~ olmak lbe. 
... ,.. ..... ~ irla tertip 
ettql pııoJe maltmcıar. 

011 ., ..... , ..... 

Alman -Sovyet 
harbinde 

59 uncu haf ta 
başında 
vaziyet 

, ••• , .. 11 .... 
•an.a.tld-•• ................. ..... , ... , ...... ,. 

Mısırda 
durgunluk 
~-

Yalnız llava barı-
llltı oıı.1or 

Loudura: S. (.\.A.) - G~rp çö· 
lünde karadaki çarpışmalar doraun 
lulunu muhafaza etmekıledir. Btı
rada malısnı bir ban faaliyeti ıG 
ze çarpmaktadır. 

llllUeftk bomba tanareleri, mlh 
......... Tobrat " llars:a Matrall U• 
manlanadaa latllade edememeleri 
lobi ...... ~ ......... 
~ ;yerlerdeld tlo mllaTer 

bırarıOma tlddetıt han llleaa 
lan 78Plhlflır . 

~ı 
Sovyetler 

BOtDn ke
simlerde 
dayanıyor 

llOD aelltlıla ....... , ... 
Voroaetlle 

Çok şiddetli 
muharebeler 

oluyor 
Salak kesiminde üç sünde 
AJwanlar 2000 da fula 

alfl.-diler 

Loadanf I. (.\.A.) - Almula
na Stall..,.d'a yapt*lan tlddelli 
hlcamlara 8oY)rel lutaıarı esaslı .bir 
makHemet &a.tıermektedlrler. 

.... hfr haber~ "İngiliz ha' a yarma 

hnetleri, işgal aJtındakt.l ·m·em-l<'F• ~~~~ 

Mltteflt uçakları M111r sabiti 
boyanca mllı•er !enzim ıemilerinf 
aramakta dnam etmişlerdir, Bir 
mthnr 11emlsl batırılmış, biri ha 
sara ulratdmıf bir ilçilncusünde 

Don nehri crnubunda bayati e 
bemmiyeti haiı demiryollan t~ln 
li.dıkıli muharebeler yapılmaJr.la .. 
dil' • 

- ...... edip IMmlan metodik lb 
.....U. t.Urlp etmek i ·ne delam 

~Al\w. .. cık •h •IJI••· 
._.... Orta tut barekltına lfth'A eden 

edqıor. Almanlar tirenler Uzc• ------------~ 
nme mitral)'kler 7erlefdrmi1 15e· 

hava kunetlerinfa yftıde '*1tltlni 
lngilis tayyareleri tefki' etmek~ 
dir. 

8">'el ,&Mir kumandaalılıaın. 
l9C9 yansı teblilinde &.!o~UD 

200 ktlometN ıimali .. rldıiadekl, 
man bat ib:erinde şiddetli muba • 
rebeler deYMD etmektedir. Sovyet 
kavveUeri hiçbir mıntakadJ atsa -
111811lışlaıdır. Diler cephelerde mad 
eli delitikllk yoktur. 

ler et. ala' bir top ile mllsetlih o. 
lu aı:&klamı tfrenleri varmalarr • 
• mbl olamamaktadırlar. Çok 
qre lolromotJf bavaya 11Ç11yor; son. 
n ftS9nlar tahrip olana) or." 

Bafb bir haber: '•Aoıet11m.lılal' 
··~ tirealer'' terUp etmilı.nttr. 
Balar lngilt.ere7e gehnektedJr. 
\·accm açaklardaa terekküp eden 
tlrmlerde bir lokomotif aoalı , ...... 
dır. Her biri on altı ton yük a~ 
w.r. Ha\. treni laio durmadan 
llbi ID kilometre mesafe katedl • 
7W1". 
.... 1ıir llaber: "İlldlk ve A• 

......... açaklarmm ~lmanyad& 

...... oldülan ltasarlara dair va. 

.. Mr fikir edlnilmete batlannw-. 
ta. Ba maddi huann yanında bir 
de .... v1 laasar oldaju anututmn. 
a.lllbr. Kan Jaarplerlnde utruı • 
._ lılJllı ayiata ratmea Mınan 
.... lleDdillni 8*11ftp edilme& 
.....unekte de\am ediyordu. J'a. 
kat eimrfi Koloaya ve Hambarg 
...... neler dU,lbadlltl ....,..., .. 
dtlelJOlt. Alman bava kuvvteterl 
nıtlttefik u~aldannm bir goce tçüı,.. 
ele Wr Alnuın phrine lld bin tonL 
11to ltOlaba afmalumr meaedehllir 
mi? AJmanyada her !ISUJl ıehri 
Nr Mrl arkau sıra tahrip ohulanca 
• .. itti hata edcarabllmek ietn k. 
a.lefte mthldet .\lmu halkmm gô. 
Ee almq oldaja mehl"UJlliyet ve fc. 
daJı&rbldar ne olaoaktl1'T'' 

Ba4lm hİ1' haber: "Mtittefikler 
at-to.ta tarihin en mttthl' hava 
.....wm. bqbyaeaklardır. b • 
dllder N1'be Ktindenberl biGer 
• ll1JU91İlı fllolarla •ttc m yapan • 
'ltl'far. Şllphesiz ki llfa•lanıaı Av • 
rap.da bir köprtt hafi bnnak ve 
tfır.4; hareketi yapmak fcin toptu. 
~ orlar. n~ hllfta u~lar Alınan av 
ı~ldanna kütle halladt! htlcam '• 
dtteir onlan yere mthh)ol!Caklar, 
fff!llllryollannı hanp edee.kler ve 
Ahn9111arm çabnk imdat yollama. 
••nna m&ai olaca1l'an1ır." 

llatb bir haber: "Bir mUt.ehu. 
~1'1111 lleyanatma göre, mlltteflkler 
hareket.e..g~tildert uman hiç ttl
dllmem" şe)1er ~örUlecektir. Ay• 
n oa lft".e, sadeer. bin kftdar ~ 
top!anmak ,,artHe, Almnayanın 

ı:..,, 8Utafli ~rlerln""" ota ta
ltetl'nln llzerine J'llz e'H bin t.nnilL 
te'-'r hmba atıİabllir. Ut"klann 
1oavııı11 bfn,ereeye ~;1canhna mntt ... 
fllderln zRferi bzumalan lhtlma. 

......... ...... 
ma llalacü7 
. 

Deniz nakliyat komisyonunun bir kararı 
yozunden T erkos fabrikası 

knmurunu vaktinde tedarik edemidi 
leçea ııııld lll•lr ııi•taııaa ultep 

olaa llo• ıroau llalD'llmuı llteaıpr 
btanbu1un au ihtiyacım temm 

eden Tedr09 -lünd*i fabrika.,m, 
çalıemaaı ve tazyik yaparak suyu 
evlerimize kadar gauderm~ k;tn 
senede 25 bin ton maden k&ntırU• 
ne ihtiyaç \"8ol'dır. Bu kBm&r her 
eene ni9uı, maym ve hszlran ay • 
lannda Kandemedeld Karaburun 
mevkine çdr&rılmakta ve bu ıu • 

retle !abırtb.ııın lbtlyacı karfdalı
mıktadır. Bu ~ne ile bu aylal' 
geçdii halde eular idansl için k6e 
mlh' nakline Yen· bqlamarttrr. v .. 
purlann aevıt ,.c kh-esl tek ddccı 
yani dems nak~t kcımlıyonun: 
dan tcmlıı edi1nıfttedtr. Komla • 
yon. bu~ bu aylann t.emmm. 

<Pevıuıu S lbıclde) 

Esas mtmarebe mıntakuını tee -
idi eden cenç batı kesiminde blP 
cuma seçen btr Alman piyade ve 
tank tetkill 400 öHl verm1ı ve 7 
taü ka)"betmitllr. 

Yine ayni k•lmde Ruı baUanna 
llren mihYer kanetleri_, hmual lnlv 
vetleria ıld~tll bir mabveıDeti 1 • 
le karplaptlıflar 79rab ve aıe ola· 
rak l90 saylat vennlf ve ıt tank 
afbet.mlılerdlr. 
Yubın Donua VorooeJ tarafların 

da mnhlm earpıtmalar olmaktadır • 
Şiddetli mihver btlcumlan, So••·et 
kunetlerl tanfından akamete ut
ratılmııtır. 

Pravda gazeteli, Sata kesimin ~ 
de. llç ıilnlük muharebede Alman -
lar 2000 den lazla 6lil Te yaralı 
vermişlerdir. Almanlar kortunç ksı 
)'1Plara ralmen UerlemeAe çatır 
maktadırlar. 

Reuter ajansının muhabiri. Ru<& 
kuvvetıerlnln VoroneJ önlerinde ve 
Don nehrinln ıarbtnde dftşmana 
çok tiddetU bir mukavemet ,as 
!erdiklerini bildirmektedir. 

ingiliz tayyareleri 
Garbi Avrupa iiserintl• 

asutlanna devam edi70r 
Lolldra, 1 (A.A.) - Brltaaya hava 

lef k11lerl, garbi Avrupa tızerlndeki 
uçutlara gece ve gQDdtls dnam eı.. 
mektedirlu. DDpan mllnakale yoL 
larına durmadan flddeUl baY!i ı.aar. 

ııızları yapılmaktadır. 

Masa kavgası 
Meğer iaşe mUdUrlUğUnUn masalarınr 
paylaşanuyarak istifaya kalkmışlar 1 

Vali Ankarayı gıttı 
lataııı-uı wU ve bdedlye rei!i 

Dr. IAttl Kırdar, ci1ln aktam An • 
karaya ıttmillir. 

li pek kawetlenir." 
Btila hanlara prop~da d'yr.. 

llD). Fakat «ihdımu.tln 6nllnd• ö,·. 
ı. mlflalleT \'V ••• ~·nd• 
Miııılerl hakikate pelr pldaflyor. 
Ra balde en ~ llir l1d •1 ~· 
1.ıltJft ve barlmllcJe 88J)er ıar • 
meyi bekllyelhn ve o ...._. b
dar her havadl!tl ihti. at ile teWr. 
ki etmekten vu:&ecımi1.U.. 

Bir ıautere ıııımz .. ıamat wırıa 
iç mımar 11anııda ta•11111at rapıbr• 

1'!lnkU saymuzda, reemt dairelu 
kapalı oldulu iç'.n tahkikine im
.kin bulan•ıyank (Yeni Sabah) 
ref"lkiml:rıden aynen ~ 1Uretile 
vet'Clijbniz bir ~ mtılp lMSJ. 
le lale m41itlrlOltl ile belediye ._ 
ı.at UJildU~.Gtil meaıurlan aruın
cıa tbtSIAf ç•tıiı. pya lqe nıllcla,r. 
J8j8DllJı but 4M'Ü8llD t.wı • 

mek iltennıedlti, bundan da bir 
••timal Jrarulıu eeddlit bildiril
mekteydi • 

Bu haber, Ylllyet ve belediye 
mahaftHıade ba eabah bıtl eekflde 
yaJaııJMm11 balıı++ı•tadır. 

Bu sabah tendiNll g&ree bir ar 
kadapmısa beledit'e ~t mi
~ I ._....) 

HükOmet beyannamesinin 
çarşambaya Mecliste 
okunması muhtemel 

Meclis 1 J gün kadar sonra ikinci 
teşrine kadar tatil yapacak 

Ankaradan, bıldirildiline -ke, 
Bll71k Millet Meclisinin bir buçuk 
aylık yas 18tilinl mfileaklp bqun 
ıt.ıl 15 de yapacalı ilk toplantı u• 
ıun sürmeyecektir. Toplantıda. 

Dr. Refik Saydamın ölümüne daıı 

BaıvekAlet tezkeresile ) eni hükllme 
tin teteliillDne dair CftmhoriyUf'
tf tezkeresi okunacak, bunları Saf
fet Ankanın istffanamesl ve Erzin
can '" Samsun mebuslanndan Te
fat eden iki satm ölllınJerine dair 
lnkerelerin okunması ıakip edeeek 
Ur. 

Yarın da Parti g\uvpa aaat 
oa bette toplanacaktır • Bu top 
Jaalıcla hlk6melln aon baltala .. 
da aldılı muhteltf kararlar luh e
dlleeek, dış meRleler hattında 

laJ8ır tenvir olunacak ve ıalip bir 
ihtimale göre carşamba günll mec
liste okunacak hlikftmet be)'9nn 
sinin ana ballan Bll§Yekil tarafın
dan gurup azasına anlatılaca'lı:hr. 

Haber veriJdiline göre Saracol)u 
hilkömetlnln parti programı çıerçe
vesl lc:erislnde le'lıe~~m edec.-elti ic
raata dair bükömet beyannamesinde 
ilah Te l~aretler bulunııcaktır. 

Meclbln bu yaz toplan4ısı nlha
Yel on Riln kadar stlrecektfr. Tatfl
deen 6nce birkaç 1Urup toplaatıaı 

yapılması muhtemel ıörllbnekte
dir. Meclis ~alı91Mlannı tamaınlı
dıktan soma 11ı:lnd teırinln birinci 
slbtG toplanmak here tekrar bir 
tatil deweslne «trecelrtir. 

Par iste 
kargaşal 

~aret Vekill 
Bir Alman ullerl 

11111, .. ~ .. klll , ......... 
Londura: 3, (A.A.) - VJ,lde i• 

lla edildlltne söre. bir Pariı soka 
tında vukua selen bir karptalıkta 
bir ıhil ile bir Alman askeri ölmfüı 
Uti Fransız .polisi ve tıltı sivil yara 
lanmııhr. 

Kuadada 
Çay ve kahYe vesikaya 

tabi tutuluyor 

..... 11..,allatl•· il•• Allll••r• 
illada 

Ankara. 2 ( A.A.) - Ticaret Ve-
kili doktor Beboet Us, batı Anadolu 
vUlyeUerinde bir hartadanl>erl 78P 
makta oldulu tetkik seyahatinden 
bu sabah Ankarayı dönm&f Teken
disini beklemekte olan Ankara, Is. 
tanbu1 ve lzmlr Ticaret odalatı mil 
messlllerinden miiıe,ekkll beYetf ka 
bul eımı,ur. 
IKTIS.\T VEKiLiNiN SEYAHATi 

Kaıah,,a. 2 < A.A.J - tktısat Veki 
il Sırrı Day maiyetindeki sentla 
birlikte dftn Tav,anh linyit banı
ıında le kikatta bulunmu~ .. akp
mı Dellrmlnu ~den VekU orado-

ottava, 1 (AA.) - Yarından iti.. ki linyit ocaklarını da ıentt etmı.
bana Kanadada 067 ve kalın veaUıa Ur. 
uuıtıne tabl tutulacaktll. Haftada fthsat Vıkllimfı buıtın saat 20 
ad&11l bafma ao sram 061 .. 1201 de KQtahya lstaS'l:Onundan seç.,-e 
1"&111 kalın nrDeoekUr, yoluna ıtevam l'ıter Hlr 

AT Y ARIŞLARJ 
Dünkü koşular büyük bir 

heyecanla takip edildi 
CYum ·- k7f• 
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500 çocuk birden 
sünnet edilecek 
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vHeutta 
aç iesa8' ... 

ver eller 
ısır'ın 

~ 

Eanaf cemiyetleri büyiik 
bir sünnet düğünü hazırlıyor 

Alt Baydar Aktayın öUlmü şe r:m~z eve 
Ankar~da ftnlş bir teess~r yan ırdı B 1Rr.lr.1NE yakr~nn bir ~fttJr; 

eonrr.. hariciye nf'zar-:tine intisap ikisi de yakı5ı1'11, olgun, sc• 
e•le~r~k kalemi :nah sus mUdrlilğün· 'imli ''c sılıh:ıtlidir; p:ı.rıı.ca sıt.ın. 
de vazife alınış ve milt:ırcke :çuı- tıları da :role; bu zamanda artık 
de de matbuat mU:\iirlilğU vazife- ba5Jrn. ne manır? İşte me ut olını& 
flini gömıil5tür. Ondan sonra tzıet için l!'ı.znn olnn bütün snrtlar \"nr. 
Paşanın sadrazamlığında kalemi Buna roğmeu niı;'n nra sıra bozu • 
mahsus müdürltlğüne alınmış, Cfün t,;uyorlnr? Niçin birisi ötekine sert 
huriyet.in ilfuundan sonra dn. Anka biiyler \e ötel{i de sert ceYnp \'erir; 
raya giderek haric.iyı;) vekô.lcti hu- güriiltii kopıır. Terbiyeli insanlar 
susi kalemine tayin olunmu~. ora· olduhlım ic;in lıunn gUrtiltU demek 
elen Stokholrn maslahatgilzarlığı • doi;;'TU cle{;il; e\'İn havası bulanır; 
na, Stokholııidan da Belı::rad e:çi• ı ikisini de aynı zamnndn. tntnıin e
lığine t:ıyin ve onıdan <la yukarda dcmiye<:elc bir hal nlır. Birisi diğe. 
~.ikreltiğ!miz gibi Moskovnyn nak- rine: 

Sabık Moskova büyUık elçimiz Ali 
Hnydar Aktay'ın dün Büyükadaı.la 
fıni surette vefat ettiğini okuyu • 
cuJarımıza bUyUk b!r teessürle ha• 
ber veriyo'rUZ. 

a laşı"'ı 
_,___ 

una ra ~ me pifajlar, s:nemalar, 
fiyat olar, çalgıh g zınolar faaliyette ... 

Esnaf Cemiyetleri birle~k tcş • 
kHatı bütiin esnaf çocukla.rmm hep 
birden stinn~ edilebihnelerini te
min için bUytik bir sünnet dil{;1lnU 
luıztrhmaktadır. Bu a.y sonunda 
yapılacak ol:ın bu sUnnet düğünün.. 
de etinnet edil<:cek eenaf, ktiçük 
tJı.cir ve küçllk sanatkftr çocukla .. 
rmda.n hlçbir ücret almmıya.ca.k ve 
~ünnete mUtenllik masraflar da 
Esnaf Cemiyetleri tarafından kllr
ştlnnacakt.Ir. 

Bilindiği gibi Ali Haydar, Belg
radda geçen uzun ve muvaffak '.?I• 
çilllt lıizmct1nden sonra harp bu~· 
l:ıııgıcmda Moskova. bUyilk elçliğı· 
ne tayin edilmişti. 

İlkt.aharda Sovyct Rusyanm mu 
vakkat merkezi Kuybi..5eften, me • 
zuni.Yetle m.cınlcltetine .:lönen mt>r
t.um, orada g«lrilen çok şidlletll 
kışnı tesirlle :vorgun ve rahatsızdı. 
GeÇen yıl yeti,.~ bir oğlunun o· 
1ümü ile yiit'('ğı yanık oJan H:ı.y<h;:r 
Aktay, zaten kalb rahat$ızlığı ge
çirmekt~ olduğundan sıhhi vaziye• 
ti, Moskov:ıya dönmesine mılsait 
görülıne.'lliıı ve yerine Cevat Açı. 
knlnı tayin olunmak suretile 'sti· 
nı.ha.te çekilnıi~ti. Aylardanberi 
devanı eden istirahat devresine 
rağmen tnnır.i.yon yüksekllğinclcn, 
kalbinin ve 6ınirlerinin zayıflığın• 
dan şikAyetleıinl izale edemediği 
kin bir sthlıal mlic&>csesine çckı· 
lel'ek bir mliadct daha ci<lrli su • 
rette tednvr olunmnğr dlişü:ıüyor• 
du. 

E'ıAME, on giın cV\el çlliruı, 
Mıı.ır gc:zeteleri gctti. Dl~ 

ı~ntle tet' . • ettim. S:ıtırlar arasın .. 
da, bu:!Ünl.u ~lrsmn lınlU'.ftİ h yatı
nı göm.i.)c f:tllıstun. İ)te, lııtilıaun 
fi~ hır: 

ğmı, bu yüzılen nnzırlann, n~nret 
i~lerini, !,"eceleri Ye sabahlan c\'lc• 
rirule gor.lü!derbli nnl:ıttı'ktnn s.>n. 
ra, tıazıra'n.lıın nldığı c\nplan Ya· 
ZJ.} or: Bu sUnnet dtlğUnUn e:ı mUhim 

hususiyeti beş yUz çocuğun birden 
E-iinnet edilmesinin kararlaştrrlııuı. 
Sldrr, Bu kadar biiyük bir sünnet 
c.füğünU merrileketimizde asırlar • 
dnnberi görillınemistir. Bu ınırctle 
&ynı masrafla 1:f..TÇok eMaf mUh'm 
bir işten kurtulmuş olacaktrr. Beş 
l tizden fazla müracaatın kal:>nlünc 
§imdHik fm'kl!.n görÜlememektcJir. 
Faıkat ihtiyaç bu mıktardan çok 
fazladır. 

?tdilmi~t.. - Be ı hnstnyım; bir milcldet 
Merhumun vatana muvaffak! • ~·alnız lmlmak ilıtiyncmdnyun; aıı .. 

yetli hiunetler ifa ettiği hariciye rıene git! 
Nnluı Pn5-ı, l\iec:I t>e, tnmnmiy. 

I"' J ıl• '111 <lcği' .. r.tecU~tekl \'cfdci .. 
lnr nr .. 'i ıcLl mülı:m ihtJldflar \ar. 
r, ı n.zetclcr, bö~ le mlilıim bir 

rdüıınlmlfıt nazırı, AbdülfettıW 
l'n.ı;u, ~ alnız zlyn.ret~llerinln rok· 
luğtuıdaı;ı drğil, onlıımı lmllaudık 
Iarı hiylelcrden ~le ~iltfıyct~i: 

mesleğinde yine mühin vazifeler Der. Vteld bundan Jıaslca miuın.. 
bnı:ıına geç~ceğl umulan bir zı:ıman• lar çrkıırır; ıas:rançlık b:ı.şmı l<ul · 
dn kaybedilmesi, bHh.,ıısa ölümü • clmr: tatsız mün:ıknc;atıır, Uziin ii· 
nün a.,t ve haz'n şddldc oltı.cıu şeb· Jü günler, l;;~tii. p~jrler 'e lJü~ ult 
nmi7..d~ ve Anknrndn teess:irle ı.orkulo.r ••• Cıftm bırl annesine g'. 
karı:ttlanmış!rr. Haydar Aktnym ö· der; il•i hafta SN mellen öteı.ı llf' 
IUmU duyulunca Reisicümhurumuz gider; gnycl sendir, sc, iml ıHr: af 
"lllli Şef İsm<'t 1nönU, bir yaver- ı1ilcr; alır. g-clir YC enJe yeniden 
lerlni göndererek merhumun nile• b:ı")irynn bır bal:ı~·ı tn\uı;ı eser.~ 

m :ı. ıb, i'.til'.'ıfhın, mrmlc!!cte 
':.ırnr , '""~ -:,·~i ynzt) cr'nr. İcle -
ı.inde, !'\ ııhıs Pasa.dan, .iddct li 
harei t c:cı ini istel~mler de ı.-ar 
i· te "\'cf 100

) .ıım" gnzcteo;lndcn 
lıir .Ş:l!ıit. L-5mal • .ılcde: 

"hJ hadiselerin nıemnuni~·ete 
f ;,ı~. ı ~l Icr o?Juğunu soylcınclc, 
lı;ıl,ikcte ... o~ rum.r.nlitır. lJof;•rusu 
~udur l i: Zuhur c<fon ihtilllf, tee<;.. 
büf ere s::· cp o•r:ıac; \'e line rle o! .. 
mn et wr.'' 

"Bu atlnmlar i~lerini gördükten 
~onru çıkıp nitseler, rnzıyım. o • 
turup ci€,-ıırn ~.er \'e koııu5urlar. 
Nazır ocl:ı.sı, bir misafir salonuna 
dl>ner. Ö;\·' cle..>i \'nr l;i her giin ne 
znrcte Ufırtı.l' ve yıwuna gelmlye 
ı;n!ıı;ırmr." tine taziyetl ... rini bildirmek IUt(U.."!• Genç nı:l~n h~cfü:el~rin farlmm 

dn bnltınmuc:lardrr. rnrmıııtır. Kendı kendıne: 

n,<lilttn so::r:ı l.!irtıı"hlm müta -
lit:ıl:ır <l:ı se.ı"<-'.~.ii' or ''e ~·azısıııı 
t>b~ 1 i'•cyctlendirlyor: 

"V fd birliği, biltlin :ı:ıaflnr .. 
cJnn, bıit"in t rcddiltlerden, blitUn 
ı. l\':..l:ınm:ılnr<lan masun lmlmak 
iı;:n, ıı.utl ~n lıu cfemlilcrc karşı 
5· J !etli murunele ctmcslnclcn ba 
1 a ,.arr ;)oktur." 

nu ihtillf, l\iı ırda hnrbin t;ey -
rinc {"Öre, b'r nctiec alnbillr. ntüt• 
tcfıl ler, mih,·ere'wri ı..eri ııüskiir. 
turlersc, mcst"lc, bir (l"reccye kn. 
,ıar ha.llc:lllebiiir. Ak 1 halde, \'efd 
11a ti i ytl.ılu, gider. 

r .. ıcl ordu<;anun ya1dııı mn ı, 
lı"ı,.ırd crı<li~ ,.c Jcorlm ayımdır .. 
n lır. Cü~ tl;, sel1irlcr<len lm~nn • 

1 r ç gnlını .. , bnnJ·a.lard:ın parnlnr 
re •ı i tlı". Mısırın birçol• kasnh::. 
•.ırn l ~.,n i";>e nym• ·nn hareket. 

: r c• rıu .tur. 
t ha ôylcdildrrimize mi<ın1• 

lrr· 

Gazete, C\lmf nazın, Abrtiilhlr 
di el Girıı1inio \'t>.zlyetinden bab. 
bcdercl.: 

"Bu ııaur, halkl:ı l"'n !;~ tem:ıs 
~<le.o bir utln.mdır Herke i~i 

• I • 

nazıra arzctmck j te(}lği için. O.. 
pı mı nı;.mıcı, herkeSe serbest mu .. 
nıcruıte ir.ıkı1n \'emıi5tir. Rıındao 
dolayı, nazır odası mnlışcrdir. l'üı .. 
'lir da., 1 lcrlnJ cvindr göriir." 

Diyor. 
ı•asır mlid:ı.fna nnzırı Mustafa 

Nusret Bey de, iltimastan ,.ikAyet 
ediyor: 

"Iknim bir dostum \'3r, Oğlunu 
memuriyete solanak istiyordu. Dos 
tumun oğlu, bir istida ile mUra • 
cnnt. etti. Ondnn scmr:ı babası lıe.r 
sun bnna gelerek oğl~nun istlıln· 
sınpı ne ı;lhi bir eHcc:.~ bnğl:ındı .. 
!;'IDı sorup dıırcln. Ne ise, tavassut 
ettim. Oğlunu bir \':lZ'feye ta)in 
ettJrdim. Dostum, galiba benim 
\•a:r.ifrmin memlel{ef(' lıi7.lllet.e de. 
i'.;'11, :vnlnız o:ıun f .. '11ısf emellerine 
tntroin.e münha•,ır olduj:'Ullu "anne. 
diyor.'' 

niğer bir n:uır dn, \'erdiği mfi.. 
t!lmtlnnfan filkfiyet cdett"n: 

"\lnc;:ı.'·"'er'• gt>z<.'tt>Sinde ft"il<rl "O knda.r sdnlmnz ı;cylcr Jd, tıı-
ı\ hz:ı: l in "t1 i~im w!i'"ık:ı.t zarnnnl:ınn • 
"Hukiımet, ani lı:'ıüisrlerc, ni1 .. 1:n 

',.. 'nf iz:ım mu.hafaın ctPJıllği tal' • 
• ı . ' , cc nre1lc 'ör:..U!i! gerebilir. A .. 
ı ı .. ~!anlık h:ıfiflik fuıi Hı. 
el ' r'n (.(' iriml"n ·•iyı:u.le tcn1'h
li1"r. Il•ı •linli, İ<.:lediğl Şey: So • 
~~ı '· 1 '!,tr-. 

dan, mutl:ıhn. yn.nm snııt, hırk <la. 
kikıı gc<; rrc'irlcr. Artık, ncı:nret • 
te is gor 1 :!lmlım. Bu yU2.1len l~ler 
fe~teJc uğrn.r. Dosynlarr, ancak 
e'im•1e ~mnr c<lebiUyonım." 

Ui~·or. 

G:>zete, bun1n!'I y&zdıkt.un "'Onrn 
nem eti rclc Mer~:ı bir clUzf'n.:! g:. 
rip gircnı·y~::ğlai soruyor ve: 

"Teessüfe •;ayandır ki, bu lmr • 
~nr::ı.lığn uil n;\ t \'erilemiyl'Cektir. 
Her nazır, me\ l,ife yeni n-eçtıği ·~n. 
rn.an, zlyaı'et snatj ilfın eder Ye bu-

'C" nnn haricinde ilimse~ i kabul et .. 
"C.ı lliı1 '\ ; ':n ctrafrmdaltllrrin nıiyee~hini hil<lirir, fakat nltsinl 

rı I' 1 ri.,· iil"r<"Cek rarcler bof. ynpar. DUnynnm h"!;blr Yerinde, 
ı ı ıl -. Iknlr.1 Jt:uı:uıtim mhır M ımsırdal<i Jmdnr, misnfir kabul e. 
d rofun·l ' ='':>:'11 sühi'ın \ e süliüneti den nezaret yol•tur. İnsan men\le. 

lıet lşlerinJ )iiriltmek vazifesini "•ı"cıı e flgim znm~ndn, kendi sil • 
• ;rül;:lcnmJş olnn bu ii1i zatlnrm Is 1 nctiM.i rnulınfaın cdcbilmckliğim 

<'Ok ı:'; 'rtlir. '"'ahit, ferclin iizctinde görıncye nnsıl .... akıt, bıı!nbil<lildc • 
t i .. lr.l b teriyor.'' ıinc h:ıyrct eder.'' diyor. 

'.·~~ 1 . 
!\l!SJr 111!\l'')'e nnzm Kiimil Bey 1 edenlere ıwnzı çf...1.:ğı kadar ba~'T

Sı U,1, n u ""er raze~c ~'il br.. rurak cevap veriyordu: 
~an tta b,ı'unuvor: "-Ne münasebet! Ben M. I'ılu· 

"l'tll<Jırın flctıs:ıdi bünyesi kan·et solinlye böyle bir vaitte buluıımu 
ildi ... Maliyesi "ağlnmılcr. Uiztm ncğlllm ••• Hem Frnnsnya hiçbir al
'cıziyetimlz, h:ırpten mUtees lr o. diyeti obnryıı.,..-, Lıir memlekcC için 
lan dic r memleketlere bcım~ınez. nn ıl olur da bu seklide da\TllllDlJ.o 

Mali I! IerimiZ, on enedenbcrl Stu\'• ya cü~t cclcbllııimf" 
\ttlentlirm tir. Mali mlle ele. ı &.na batta söylediği o söiler 
ıimlze bfiytik bir it~! \1lrdır. M·· J;Uyet. ~ai'ih olıırnk t.ckrar kulnk
Frr, tabbtten zcngındır. r.a harp.., lnmncln çml:ıı1ten kendi kenclime: 
tc, l'icn'et i.""ayn:ıld:ınnuz hl secli • "- Dol:'TUSU yuman odıını! <11 • 
lccclt k~r artmıstrr. Banknlan • yordıun. Şimdi :ı.endisint Jmrtıırmı-

·m17.ın ve cenılyetlerlnıi7.in kudreti, ya çnlıı;ıyor ••. amn pek kctlay Jml!ı.y 
ıld misli nrtmr~tır. ~luıızznm bir lrnriar:ıcaı"'I\ bonztımiyor ... " • 
~rmıı:v z var. Ilın mlardnn bıızt Oen d w 

1 ımra ,.,. lCl'c gelince, bı.tnnn b:ı.n e\Tcye OJ:."nl Yo a.lrrkcn de 
~81 r r .. rln lel,j tesiri hiç. hül • ı.eııdJ kendime yine nynı sözleri 
ın lnclerI"r:• tekrarlı or<luın. lUcclis müzakere .. 

llut.fuact. bUslik g:ıyrctler nr. Ieri gcr~lıten Ç{lk ön~li ''e tesirli 
fccleıv'. btiyllk schjrlerdf'n ha kn oldu. Hele 10 Birinci teşrin ~el<ı,.sl 
nl - r l•üyilk bir ihtJ• :un jçincle geçil. ısınn tli 'el' yerlcnnclc fm:ıbnt ,.e 
11c;ayl:;i temine gnyret ediyor. Ga. Bu topfantı lntihabat lılna9ınııı br. 
:r"telere b:ı.kılmro, lrSTl'da yiycc=k yi:'c snlonl!ınndn. yap•Jmısh <yeni 
ı!' 0ıs e~t: srl :ıtısı yoktur. Ynlnız A:riau snnı.yı in autı lıenüz hitnıe· 
t las \:('korku '\'ardır. Bu da, har· mi.ti). 
1 in rnne t~bidir. o rnnuı.n, bir yaznnd:ı, bu l~li· 

Role, r!HPncc flilnlnn, pek bol. maı tasvir ederken onn Fr:ıuMz 
Hatt , piffijlnrn, tirenler nrhrıh • ilıt.iüalinln ınc:Jhur 4 nğust<>S gece 1 
)OT. ne bcnzt'tml.,tfm. O toıılantı _)arat 

• 0 * tıf;r heycronl:ı, t-011Jtır.tıya İF.tirilk 
edenler Uzerinıle uynndırdığı (~ ııı• 
macık değil, fakn clerin) ~kun. 
lı.J la. (.t Iılil,c ]rn h.urt.:ırılm:ılc btc
nen J.ıym.<.?tlcrln I\! illii.rilc bıı bC'l'le 
1:t1ff~:: l!:) ıl.tı. O dıı, 4. n;,u,,t-0 ge. 
cc 1 gibf. muruzzam bir nınudao sn• 

Mahrukat ofisi 
Yeni den nakil vasıtaları 

temin etti 

" - N'rln böyle Jnpıl oru;n? 1'ur•. 
Merhumun ce~<ızcsl, yarın, hu • m .,am ,.e z<ımnn z .. m... -;1.n. ı· 

• bl 1 l t b 1 ki a ....... n Sl: •un 1• 
flUSı r vnpur.a s nn u n n"l · e· I 01• bozına :ım baskal:ı-~ A k • 
d·ı k B ... . . ı ' ~ .. ,, un 2! • 

ı ece vo namazı eysı.c.ıc camıs:.'1· bini d.e üzmesem dahn i . ı1 -·il 
öc kılındrktan sonra Edırncknpı mi" Yı eı; 

Mahrukat ofisi, muhtelif mmtaka. 
larda kesilmiş olan odun ve hıızrrlan 
mi§ kömürlerin mUteahhitıere veril • 
miyen kısımlarının da.ha ııllnı.tıe §eh.. 
re nakli için yeni bazı tedbirler aL 
mağa. karar verm~r. Bu tedbirlerin 
ba§larmda yo.ni nakil vasıtaıan te.. 
darikl gelmektedir. 

Haydar Aktay aslen şarki Rtı • 
ımeli Tür'.n:l~ıindf;Ildir. Eski Bağdat 
elçimiz Tahir Lutiinin kaym bire. 
deridir. 

Henüz elli beş yaşlarmdaydt. Gn 
lata.s.'U"ay ırulla.nlsinden çıktıkt:ln 

!,<"hitliğine derm.diıecckt:ir. niyor. r;:uırnrrn, vıecınnıı. cm. 
Ölüye Allahtnn rahmet diler, rü<=t b1r ııclnmdır: lmsunınu !ıi 1• 

kederli aile!:ine taziyetlerimi-:1 sıı" yor; ltı.kin Jıo.:.talığın öııline ,.11,, • 

nanz tinde geçemiyor; sonra beklil or \·e 
anlıyor; ha'kllmte dönUror; eğer 

Matbuat Yeni• hava Irliltürlil, ,iodnıılı, dtirli t olmnsıı 
o buhran :r.nmnnlan'.'lda gayet hi:-
tü hadiselere scb~p olabl'inli. 

Şehrimizde bulunan k&myonlar sa.. 
yılı bulunmcıktadır. Bunun için mııh. 
rukat ofisi esaslı bir ta.mirden aonra 
işe yarıya.cağı kanaat! hasıl olan bazı 
kamyonla.r bulm~tur. Bu kamyonla.. 
mı esaslı tamiri zrtıııtıc yapılarak 

bunlar hemen nakllycıta. tahsis olu _ 
nacaktır. 

St •~ t $ hatları İşte bu adamda iki snJısivet \tı.r~ U YO U tlır. J<J\·de, sokakta, bir toplnntı 
-<>- ---0--- lcrintle ~örıli"ğümüz lno;nnlnr ıir,.ı. 

Ma'lbuat umum müdürlüğü , Elazığ ve Afyon meydanları b:ı ~örclü;i.ümi!:~ İl!~:.t'l\l~r mrtlır? 
d b. "d k w 'k 1 d'l ·· 1 Ac;l:ı.I... Onl:ı.nn bı~orrundn kılıf 

mo em ır stu yo . urmaga 1 ı ma e ı dı s·:ı.nı vlicut bir tnıırc'ir: l"~'ı'n ka 
4 

karar verdı 1 . D~:ı~t .~a\·:yolları Umum MU • rn~ı:tcr ilii \'cYa d:ıhu fazbdU'. llir 
Matbuat umum mUdUrlilğll, bUyUk dürlüğü Elazıg hava meydanı ve h:ı.b:ı b nn dedi ld: 

bir alka ve takdirle ka.r§ılıınan "mn.t ! !stasyon b~~ınm bütUn tesisatını _ Oğ,umo çok SC\iyorum; C\". 
buat jurnah., fllmlorinin dah& ziya.. 1 ,Jonal ctr.ıı"ltır. Bu lıavn meyda· cll' avnlırken ona dikluıt etm 1 r·· 
de tekcınmUl ve tnkl.§a.fı ve asrın bu 1 mnılan nınııd:ı Afy?n1_a~ h~v:ı n! ~c~bilı ediyorum. ts brıc;ın<~ııey 1• 
bUyUk propa.gcında. ve kUltUr vasıta. ~eytlnnt dn. ikmal e<lılmı_ştır. Şun· ı.cn, ac:ıbıı IJ" ıırnnchn mı dU-.tii; 
eındını ~~a. g. nlt mtkyNta lstı!ade 1dıtbl~ lınva 1~:ey~ant m•h bibr' de D . .'.!v nıcrclh enden mi ym·arlnndı; <liyc 

Dtger tare.ttan devlet demlryollan 
ofis emrlne daha fn.zla vagon tahsisi. 
ne ba§lamı:ştrr. Bu .ıruretıe bilhassa. 
Trakya.dan yn.pılaca.k kömllr nakli • 
yatı daha muntazam 'Olıı.bU c ktlr. 

Ofis yakmdıı bıışlryacak olan tcv. 
ziat programını ba.zırlama.ğn. bıuıla. • 
mştır. 

---o·----
Bir deli 

Kendisine iğne yapan 
memurun başını kesip 

öldürdü 
Naz!Ulden blldlrildiğlno göre Mani. 

sa akıl hastanesinde tedavi edilip 
çıkan w ltöyUne dönen Horsunlu kö.. 
yUnden Hasan, fcc1 bir cinayet işle.. 

~tir. 

Hasan sağ'lık konıyucusu Ko..ztmın 
evine gitmiş ve yoğurt yapmakla 
mem;ul olmıı.smdan iBtlfnde ederek 
Kazımın Uzerlne hUcum etml~Ur. Ha. 
san elindeki bıçağı Kfıztmm b~na 

ırapla.mt§ V-O sekiz on yerinden de ya. 
rıı.layıp öldUrdUktcn sonra b'.l.~ını göv 
dcslnden ayırmı§tır. 

Deli yaka!anmı§, ttadesind&: ••o 
bana bir de.ta iğne yapıp canımı acrt
mı§tı, ben de onun canını acıttım., 

deml§tir. 
Li • 

edilmesi ıçın bır film stüdyosu vücu. e ı.avnyo .... n .>S ~\'Oll .nası ın• lırye"an <'nldyorum; 1<0 :ı ko n Jl-
de getirmeğe karar verm!§tir. Bu asın~ karar ver~'llls v<> bu .modern niil orum , e illi '>Özüm onun nn-sıl 
stüdyo memlckot.iınizln ilk defa bU _ b!na. ı~n 75.000 lira tnhsısat ve· olduğunu .,.0rmı.ı!>tır. Fakat hnıı.n 
tun vasıtaları ccmedon sureti mah.su rılmıı;tl1'. . aklının gc.Ji) or , c \i.rrıdı Itcndime: 

1 
aada kurulmU§ blr fllın stUdyosu o. Devlet Hs\•nyollıın ıdnrc!rl evve- "ı:;unu bo;;nzrnr Pllrtrıııkl" 1 ltı El· - bilt'ı.h af h 1 'A n ,.. :ırım ·' ıııcaktır. .a7,1g \'": ure yon nt 2• t.ıksnın arnb:ı boı';'Ultıp ölUr :nlj-: 

Stüdyo için hariçte tetkikat yapıt.. nnı ııılctm. eye nçaca:khr. Afyon b'r ~nnl"n ,.,,,ıec"k 1 l '·nıa "" 
ı . , . . ı •. .. ... • ~ . rını t;., 

makla beraber evvelce yabancı atUd. hıı.ttm_m znıır .mttmm bır ~ubesı \'ceclı; heni unutnca!:I Nl::bı'? 0 
yolarında vcızi!e görmUş fllmclllk ve Elfızıg- lı,attrnm Adana hattının de• halde niçin Yn"C\<illl?'' 
dekorasyon hıı.kkındıı. ihtisas sahlbl, v-..ımı mahiyetinde olması mukar.. ı~t<: bu , Uruclı!a cln Jld insan Yn. 

fal:ıı.t §imdi bu !§le al4.kıı.ıa.n olmıyan rerdir . ~;yor! Iliric;i ı:;::f~tli blr b:tbn, · ~ .. 
blta.ra.f kim:;elerln mllta.leaiıırı rica tel i lnsJ.nr.c: ve cınnycfe nıUstnit 
edUm!~tır. Bu zevııt birer rapor ver- Bia' !i öy Ei a '""I ı,:ı- : ılt ... Fcılmt terbiyeli \'C ~-uı. 
mektcdirıer. ..rı I 1l .'. Hirlii bir n<Innı oldu~u fı;in d:ıima 
Ayrıca bizde mevcut etlldyoiarm '°"o 8Jil! J!rJlii[. l;irimi foc;an ildnriyc galiptir \'e 

vazlyctlcr1 de tetkik 
0

0luomaktadır. İz.mitten b'ldirfldiğiJ1e göre, t;.. tehlike roktnr. 
Yeni stUdyonun tstaoulda m1 yol<. ımııbcy köyüne evvelki gün temiz ı Vı-••tiylc ı.,~jlterede l\fa~l 1 ... 

sa Ankıırn.da mı kurulacağı h:ı.kkı~. l:ılrl;J.ı bir adam gelerek ofis ıne· minde bir kız ll''l' lc<>mro,·e <lüo:til: 
do. henüz bir kıırnr vorilmemlştlr. Fa ı ınuru old•Jğunu, k.'oıru 17,5 kuruş• •(izleri Ye Jınreltetlcri birbirini tut. 
ka~ bu hususta sUro.tle hnrekete ge. tan Derınceye t~slim buğdııy f'.3• mu.}orılu. Do rtorlnr onun :reeli -ın •• 
çilıp ııtUdyonuo kurulması mul>arrcr tılmnkta olduğt~'lU SÖ) liycrek köy· styct :ılıibi o' lııi';unu t~sblt etti -
dir. lüdcıı 19fi lira parn topl:ımı"trr. Bu f('r: vnl.:ıt ,·nkıt b:v:kn b:ıc;kn insan 

Muğlada zelzele nclnm koy:merle ve muhtıırln be· oluAu bu ~ iiıllrncU. On Ur yn ııııla 
Dlln ııaııt ı 3te, ve 13 U 8 dakika raber buğdnp tesl m çtmek Uzerc 1 hir ~ ızrn ise on :''P-di Rnh iyetl ol. 

geçe Mu~lada iki ~lddeUi ıcr sar - lzmitc knıl::ır ,g-c!miş \ e ortacl.rn du~ı ıınla5ıldı. IIrrke<>tc bnsluı 
smtısı olmuştur, Hasar ve zayiat, kny~lınu~tur. Zat•ıta, meçhul do- ~nhc;lyetJrr wırdrr; terbiye ,.c kü'. 
yoktur. J l:ındmcı) ı cı amnktndır. tUr onun c.-ı ~isini cllğcrleri:ıe g.ıliı• 

• 1 ee sw == ,_,_ zn•.Jc::rnnuc~ kı1ar. 

lmrldorlıır:ı. hfil(m ola11 HJ:r.yt gii· 
himscrnrlcr, uc~e i ı,:ı:) ııR5rr.n1nr 
bu sefer ıı,iiriiimiiyorılu. <.~lırelcr 
cidıli, titre!., l:attli lıcyecn.ılı hir 
teldl ıılmı.,tı. Oınllıı Qııni cl'Ors:ı. 
~ ın idi.hinlerine da nıshyordum: 

Kaclircan KAF LI 

IS"I ı ıt:nın: 

'JUL ROMEN 
'-~'ln•n. 

LUTFI A~ 
Lcje, Mııs!'!lgll. naaıı: "Jlarikaln • Uzunköprüden bild rildlğlne •3. 
de b'r gün!" dediler. Dud:ıklanıı. re, ist:ısyon:ı 300 metre mesafede 
da o ~ne~hur "Quaı d'Orsüyın t>ep- De\'let ~e~·ollaroıa ait olan ve 
ti iz.rnı"ııden eser lmlmnmıştr. On. tnzyıkla ıstnsyona 'ru. veren pom • 
lar ıls Yeni bir meıhclıin hırııhı • ı pn patlamL5t!r. !çcrsmde çalıŞan 
t1W'oa "2!.lıit olduğumıızn 'imnicliler. Çor,ulu Ms.zlftm Pompacının su• 

falt, yepyeni bir dtwrin baı;Jnnı;tcı 
olnbllirdi. Bunlar vatan nıihnı.fu 
ü2erinde, l<eııdl j,.t~kler:ıe, hlitüıı 
imUyailanndnn feragııt etmlyc 
ge1ml!j imtiynzh smınnr dej:;illerdi. 
nunl!lr bütün clddlyetlerile: 
"- Artr.t biz<len üstün bir km ... 

\'et vnr: dUnyn adaleti. millet le 
rin rnüsterek adaleti. Hepimiz o • 
nan lıarssındll ~önüJ 117:tsh le e;;f. 
liyor ve !glmiz(len bu knnıın IıU • 
1ıüın!erine boJıın e~nivenlerin cc. 
za 1anc1rrılm mı kabul ediyornz." 

Derneğe gelmis olnn milletlerdi. 
O ı.ör ,.e cqo:st milletler ki çıJ" •n· 
hkbn ile n"rrlan lmnn. boyıınıı.,,. 
lnrdı. 

l:\·et tnrfhin <'n bliyiik a.nlıırın 
dan clahn bli)iilc bir an ync:nfük. 
nirlılri nrc1ı ırn. 42 millet, miimor. 
c;ilinln !ciirsünı rıJaıfnu ı::ör<1fü•. 
11,,r biri bir dnl j~n kııdur ürc:ı, 
nc:ağı TJUltan aynı mealde 'e 1ı:r i. 
kisi rnU-.t~n!\ hepsi ile rran::m:,:ı. 
olnr:,k ısuna be!'tzrr bir bey .ınrtt ... 
1 l'lunm 01lnr<'t•: 
"- ıt.nlynnın doıstıı~·uz ,.a mil. 

'"'·· 
lctimiz kendisllc 1)1 ı;eçlıımeliten 
ha im bir Şey isterr.iyor. Fııkııt tını 
YR 111\be. istruu\ karı;ıı tamaml~•le 
haksız bir tccn\ilzdc boJuna.rn~• 
M111ctler Cemiyeti pnlttınl\ sadık 
lmlma•lığı i!:in bu hareketini tıık. 
Mh ediyor Ye lınrar altına alma. 
cnk bütUn oc1.ai tlıdbirlerl tatbika 
lınz.n· o:dub'tımtızu blldlriyoru:r~·· 

Bu özleri cöyl"lli!.:t rn sonra h·ı~ 
tiıı kUrsüde!l iıılror ve ıncrllse lıii. 
ldm olıın 'lini bir sükut 'çlnıle ~-,·. 
ı lne otu::"tJyord . Scnrn ırn lliın.'le 
i .e o foı 'Jnyor ''e kürsüye çıkıyor. 
ıhı. 

l\.ynr lıal"f'krfl:ı ve aynı özlerin 
feh-nn heyec:mı nrtınyor<ln. Bu 
~ ı knnsa!ılı~m cin bir hevbcti 'ıırdr. 
) Mİ hi" nnnnenln Jmrıılmnkta ol· 
rfııihı ]tl-;.:ıc"lilipmhı. lloğm<,ıtJ fl.{ 
defa ol~rak fn'iAn oğhınnn hnJ;:ı.i 
nı::ıJıkemC'c;I modern ıJiiııynn· ı Anı. 
ıılıllısi,·onı ( t) lerl bir ic;e yl!.ramı 
oluyordu. 

l\J~Uıı koridorları <ln bttrıdnn 
J?cri lmhr bir m.ın.,:ırn nT"lrtmfvor. 
clu. DJğer zrunnnlarda ekse~lya 

İ"tlınaa fası!a ,·erP.n celı;e tati'- paplan ~on~l etmemesi ve Uzer
Jerinclcıı blrincle, antrctlf'ki holde le:ri...'le ngırlı;t koyması knzanm pat• 
gezinen l.iivillin yıınınıı solruldunı. I l~nsn.1:, sebc~ o~uştu:" Bu mUt• 
O sırada J.ejc ile ynlmı..(lı, J.,!'ı\ale 

1 

hış mfılfü.t netict'Suıde bina tama 
doğruılnn dof,rnıya clc<lim ki: nıen harnp olmuş \"C MnzHlnı par-
"- Ne gli:zel ı def.il mi IJ:ı~ rd. ~nfanrnıştrr. Mazlum~ kil çe ha • 

l•'rım nnm bu i-:tc 0~ ıııync:ıj;'l rol lınde b~Iunn~ <'.esedinın . defnine 
ne kaclnr iinrmll ol:!OOk! rııhsat verilrnisbr. Tnhklkata de-
Nasıl re\'np ,·ercı·c~bi sa';'ırmış vmn olunm:ıktadrr. 

~1 bi, miiııhem bir fobe-.sUmle ~ü • o---
JUm5eıli. Sıınl{i bu giilümsem~ llc: Belediye varıdatını arttır. 
"Pek hnyıı.lc kapılmryıı.lnn?" elemek mak için •,ramvaya zam 
istiyordu. Belediye 942 bUtçC3lnl ba.zrlarken 

Ona patn,·ııtsızca 5unlan i:l\e palıaulık dol:ıyıslle h:ı.stnneıerle dl • 
ettim: ğer müesseselerin ta?ıssatına. yüzde 

(De\·amı \'Or) 38 zam yapmıştı. Bu zam kl\.ft gel. 
---....--- mcmı,, bel('11ye yenl gelir luı.ynııkla. 

( 1) Jt~cı\d Yun:ı.nistnn milletleri· rı aramaga ba..~ıamtıttır. 11k olarak 
nin, elini ve siyasi bir gaye &tra • dUgUnUlen, tramvay biletlerine blrln. 
fında toplandıkları zaman, araıa.

1 
el mevkide 2, lklnvl mevkilerde ı 

11ndn çıkan ihtiliflan muhakeme kurqş %11.m yapmaktır. Bu para tnım 
etmek ve heps ni flgilenc!iren nıe- 1 vay idaresi ~rafından belediye hfa. 
"eleler Uzerinde mUzn.kcrede bu • sesi olarak hıılktan tahsll edilecektir. 
Junmnk jçln bi.rer mümessil ,i:Ön· ı Bununla senede bir milyon lira ı.rellr 
dcrdikleri meclis. temin edllebilooektlr,. 
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8PnPf,k 
8 ıt)WI 

1 aylı• 
1 aywı 

4.llONE ŞABTLA.11.J 
Tllrkiye Ecııetıt 

H.00 K..r. Z'J.00 6.ı, 

'1.M1 • H.00 • 
l.OC • 
uıc • 

8.00 • 
&.00 • 

fl oronejde 
Baslar 

·ihtiyat kuvvetlerini 
ileri sürdü ·-Rija:.ule Rusların 11 taarruzu 

akim kaldı 

HA BE R-~am Postzuı 

HABERLER! 
Ofi Ajansına göre 

Sovyet • Alman harbi 
SLokholm, S (A.A.) - Havas • O. 

li ajansınm hususl muhabıri bıldiri.. 

yor: 
Alman • Sovyet harblnln 59 uncu 

haftuı başlarken cenup cepbesınde • 
ki umumi va.zlyet §U ırureLle lıUlıl.sa 
edilebilir: 

Romanyada 

Son bahar 
e,kimı için 

500 mllyo leyllk 
istikraz yapılıyor 

2L w 

-UNUTMAYINIZ-~----..... ff••••·········-········ .. ··-......... -..... . 

Dost oıamıyan insanlar 
Cesit ccsit insanlarla karşılaşırsınız. Bunlardan ba

zıları göründükleri gibidir. leleri nasılsa clı!"ları da ay. 
mdır; b!!Ztlarının da ic yüzlerini anlayamaz1ınız, icleri. 
ne s;römülmüsleı·, dış_larına içlerinden en kücük renk ak. 
settirmcn1ı.r;lerdir. 

Bunlar konusurlar, konuştuklarının iclerini görür. 
lcr, amıı, kendilerinin ne olduklarını anlatmazlar. 

c.,.~,·•·•·•·•··•••···~ 

; Dünden t 
Bertin, J, (A.A.) - Şark cephe

ııinin merkez kesiminde Riieve kar 
~ı düşman ::ıı Tcmi'ıttıztla taarruz ~ 

!arını yenilemiştir. Düşman bjr 
nokl:ıya 11 defa taarruı etınişlil',. 

Bu cephenin balıeında !on Bolt or. 
cJwrunun !as.ılasız ve hızlt ilerlemesi, 
Krasnodar, Novoroeisk ve Maikop 
müdafaacııarı ıçln gittikçe da.ha 
teblllcell bir şekil alma.kta.dır. M<ır • 
ke.::de Tslmliyauskllya. körUbnşınm 

ctre!mdaki harekat ıklncl pil~na. 

~eçmiştir. 25 ve 26 temmuz r:-Unleri 
bu bölgeye ltiltle 113.linde yapılan 

Alman hUcumlarrnın bır ,şa.şırLmıı mn 
nevraaı olduğu anJ!l§llına.ktalır. Al. 
manlıır bu ha.reltetlerile merkeze 
mlimkUn olduğu kadar Sovydt kuv. 
vetlcrlni çekmek ve böylelikle Kra.s.. 
nodar ve Stalingra.da ya.pda.ca.k bil • 
cumlıtrı kolaylaştrrmak istemeleri • 
dir. Doğudı:ı. Sovyet ricatl durmuş • 
tur. Don kııvsinln içindeki Aıma.n bas 
kısı §iddetll ve tesirli bir mukave • 
metle ltar~rlaşmakta.dır. Sta.lingrad 
üzerindeki tehlike bire.ı: ha.fifleroişttr. 

Bükreş 3 (A.A.) - Sonbahar e • 
kiminin da.ha geni§ ölçüde yapılması 
ıu t;emln maksadilc ziraat nazırlığı. 
na bir milyar 500 milyon leyllk istik. 
raz akdi içln mezuniyet verilm~tir. 

Geçen .seneki zira.a.t programmın yüz 
de 04. nlsbctlndc ;;erçekleştlrilmL~ ol. 
ma.sma raıtm.en, bu yıl tohum vesaire 
lçin bu kadar büyük blr para ayrıl. 
ma!'II hUkOm-:ıtln önthnlizdeki sene d11 
ha. fazla ma.lısul alınmasma veld!ği 

ehemmiyeti göstermektedir. 

Böyleleri hayatta muvaffak olurlar, yalr!ız bir sey 
olamazlar: Dost. 

Bugüne~ 
'f Y + U4 O+VY 044(# + + + 94 9 ~,....,,..• Siırekli ~ ağmurlar dindikten !':00 .. 

ra ı\lman kuvvetleri şiddetll lJir 
mukabil la:ırruza geçerek füıslan 
her tarafla seriye aımı.,lır. 

Sovyet basınının 
mui1arlplere ıııtaoı 

S.J\'.) et hasını düşına.ar durdurmak 
~in mubaı iplere te:ıırli hıtaplard.a 

bulunma.lttıı.dt.r. İzvest.iya. gazetesı 
bır malcaleouıde diyor kl: Sovyet 
tnıllcLı muztartp lJir cndl§e ııe Kızıl. 
orJunun gayret ı:e hanııelerini t.ak.lp 
echyur. Milletin, erlerimızin ve subay. 
la.rı12ıız.ın maharet ve kalıranıanlığl.. 
ııa ltımadı vardır. Enıır ~·erilmeden 

hiı,;bır mevzi terkcdilmemelidir. Emir 
aıınadan bir adım gerilememelidir. 
Iıdu!ı,srıp! .• Kaçara ... n, eğer korkarsan 
Hl::ı omııya ve \':ıtanın bağrında. ya. 
~amıya !Ayılt dcg-11.siu! ... 

llarekô.t hakkında Mo:ıkova. kay • 
hakları Almen.ıarın durdurulduğuna. 

dalr ~ayanı dıkkat malOmat vermek. 
tcı.Jırler. Bu haberlere göre dUn AJ • 
ınanlar Don dıı·ae~ınde sahile kadar 
bır yol a~a.k Jıususundaki t~ebbUs. 
lcrl •. Je hiçbir yerde ilerleme kayde • 
<l<'mcıni:ılerdir, -Alma..nlar birçok ke. 
&lrolerde ~ddetll piyade taarruzları. 
Jı<.la bulunmuşlarsa da. Sovyet haUa.. 
-rma ı;irmeye muvaffak olamamışlar. 
dr. Bu tae.a.rruzl&r sonradan t.a.nkla.. 
rın yard:rmı: ile tekrarlam:Işlarsa da 
gene pl1Bktlrıtulmti.'}lerdır! Her iki ta. 
raf fazla miktarı! t tan;. aa.vartopıı 

lnıııauma.ktadır. 

Dün!Ul Alman lt>bliğl ise bunun alL 
bml blldirmektedlr. Tebliğe gore 
cephanin cenuıbUnda. durma.dan Sov • 
yctleri ta.kip Pdeıı &eri teşkillerle pi. 
Yade tümenleri .,.ery-er Sovyet a~ı. 
ları taratında.11 g&lt.erilen inatçı mu.. 
'.kavemeU ku'araıc Ku'ban i3tikamelln 
de ıleri lı&reket1erlne devam etmiş • 
lcrdir. Çember iç.ine ıı.lman bir çok 
Sovyet gruplart imha edilmiştir. 

Buyük Don kavslnde Alınan ve 1.. 
taıyan kıtalan bir Sovyet köprUba. 
~rm ze.ptetmi§lerdir. tkt gün iÇinde 
bir zrrhlı kol Kalaçın §imali garbi. 
lllndeld bölgede bUytik bir kısmı ağır 
ve pek ağır tipte olmak UZere t82 
tıı.nk tahrip etmiştir. Son on gUn iÇin. 

de Sovyet hava kuvvetleri 818 tay. 
yare kaybetmişlerdir. 
ı,ondradan gelen haberlere göre 

Alman ilerleyişi en ziyade Bataisk 
<;enubunda ve cenup doğusundadır. 

Almanlar Proıetarskı aldıklarını bil.. 
cllrmlşlerse de bu ha.bar teyit edil • 
memi9tlr. Bu haber de doğru l:ıe bu 
l nrckeU piyadeden uzaklard:\ tek 
tıa~ına giden zırhlr kuvvetlerin yap. 
tığr mu.tıa.kkak a.ddedilm~ktedlr. 

1942 seferinde şimdiye kadar Al • 
nıanlar zırhlı kuvvetleri tek bıışma 
kullanmak usulünden vazgeçın.lşlerdi 
ve bUtUn unsurlar hep birlikte klitle 
halinde ilerliyordu. Şimdi ara.zloln 
cle~mesi dol&yısile Alman kuman. 
rianlığınm geçen seneki usullere dön. 
rullş olmaıı muhtemeldi,.,, 

lnglliz tayyareleri diln gece de iş. 

g-al albndaki topraklar ve Almanya 
i'tC"rintle uçmuşlardır. İki İugiliZ tay. 
~·a rc;ının dönmediği bildirilmektedir. 
1 vuloı:: Sta.ndard gazeteslnin eksperi 
l::lnba§ı Oliver Va.rt bu hava akınla. 
rı b11kkmda şu mtıta.leayı serdediyor: 

"Bu saha.da "imdi inanılması 

ızü~ olan hadi~ler l:ıckleme!c Hl· 
zımdrr. Mareşal bin tayyarelik a. 
kınlar yap1lacağını matbuat:ı i"öy_ 
1Miği zaman kimse bu sözleri cid
di tt-lalcki etmemi.5ti. Fakat :;o ~ıa. 
:vrnta 1130 bomba tayyaresi Po. 
bnyayı bombalamıştır. -perler 
elıemıniyeti bu derece bllıtük bir 
l •aırruzR g«.mek için hiç olma7.s:ı 
1.nft.alarca bazırlrk yaprlma.st 1.1-
mn geldiğini ileri "Ürmüşlerdir. 
Pak.at Dd gün ::ıonra bin tayyare 
!{ur havzasına taarruz e1 miştir. 
I:Ia~a. ınaresali Sir Artiir Hnrritı bu 
flahada bombalar ,.c bombalıınn 

kudreti üze.rinde 1sra.r etmekle Vir 
ink!lı\P ya:tJIDllŞttr.,, 

HtPm KONFERANSTNP.li' J{ARAIU: 
Hınd mllll konfernnsı ıiiln ?dehta. 

l'Un relsliği.nde toplanmış ve konfe. 
ranmn ehil itaatsizlik hareketine lş
lirnk etmf,.eceğini bildiren ve halkı 
da ayni wrctıc h:ırekete dwet edtın 
b r karar ımrctl kabul etmiştir. 

a.ı karar ııuretinde Hlndlııtanın 

h rrten sonra Atlantik demccin!.len 
f \ clal!\nıteağma dR.ir teminat veril. 
mcıı1 <l~ ı:stcniltllektedır 

Peşle, 3. (A.A.} - M:ıcar aiaw 
smın bilrlirrliğine göı'C ftskcri kay. 
naklar biiyıik Doıı rlirsei:indt· ve 
Voronejt!e ceı <')'an etmekle olan 
ınuharebelerin ~evkülçeyşi ehen• 
miyctini tehaniı etıiı ıııektedirJer .. 
Ru~lar buralarda ihfiyallarının 

büyük bir kısmını kııllanmaJ..larlır• 
far. Macar \C ·"lnı::ın askeri hu su· 
retle mühim ve lıı?:e Rus kuvvellP. • 
rini lııırada ahıkoymakt:ıdır]ar, 

Almanlar Krasna
dora yaklaştı 

--ı.>--

800 Bas esir dişti 
Stokholm, 3, (A.A.) - O. F. l 

Alman kunelleri Şimali KafkMy:ı• 

da cenuba doğru 3 koldan hızh 
ilerliyorlar. En ileri S{iden rnerhoz 
.kolu Krasnodarın 50 kilometre şi · 

maline varmıştır. 
Don nehri dirseğinde dünyanin 

en kanlı muharebesi oluyor. Taar· 
ruzlar, karşı taarruzlar birbirini ta 
ldbediyor. 

Berlin, 3, (A.A.) - Kı.rban ırma

ğına yakın birçok benzin depoları 

ve demiryollnrı şiddetle bombardı
man edilmi~, depolarda yangınlar 

çllkmıştır. 

Vişi, 3, (A.A.) - Almanlar Ku .. 
bıın nehrine cloğru Rusların takibi• 
ne devam ~diyorlar. Kuçevsk mın' 
takasında şiddetli muharebeler oJn .. 
yor. Ru~ :ırdcılarının mukavemeti, 
.kırılmış, bir ç.ok müfrezeler imb:ı 
edilmiş, 800 esir alınm1ş.tır. 

Rus sporcuları 
Di n Moskovada 

bir mlUng yaptılar 

lngiliz ve Amerikalı sporcu. 
ların batıda harekete 
geçmelerini istediler 

l\loskova, 3, (A.A.) - Rus SPO"·· 

cuları dünkü p::ızar ~ünü öğledc•1, 

sonra :\Joskovntln faşizm aleyhtarı 

bir miting akdclmişler ve İngiliz 
ve A.mcrik-ıılı sporculardan Almun 
larm halıda vurulmalarını istemi~ 
lerılir. 

Vaşington da 
Beynelmilel buğday konseyi 

toplanıyor 
Lon dura: 3. ( .'\ .. \.} - Beynclrıı i 

lel buğday 1.:onsryı, il!i toplantı~ı · 
nı \'nşingtoııdo yapacaktır. Bugün 
lerde ~·apılm::ık toplantıya Biiyül; 

Britan,ya, Birleşık Aııır•rika, ~vus • ı 
turalya, Kanada ve .\ı inntin .i5LirJk 
crlcceklir. 

Toplantıda 1(10 nıİl\'On lııgili:-. 

kilcı.i bir buğday slokıı ~ aııılnıası ' 
kanırl:ı)tırılncaktır • 

Radyo aboı.eslnl 
vermiyenler . 

Posta ve Telgi.raf Müdürlilğü, 
butün posta. şubelerinden muay• 
Yen nı.iya.dı geçtiği bı:ılde alm{\n 
taksitlerini vermemiş olan radyo 
e.'bonelerinin '.i.sun ve adreslerini is· 
temiştir. Eu abonelere son bir ihtar 
olmak üzere birt-r mektup gönde • 
ı·ilecek ve 15 glin zarfında abo~e 
fü.:·reotlcrini -yüzde 20 ~asiyle 
ohlrlikte- ra.dyol.a.rınm kayıtlı bu• 
lunduğu en yakın po3ta merkezi<'• 
rj,ne yatırnıala.n ihtar olunacaktır. 

Her :ıhone postannı mektubunu 
aldığı günden itibaren atm 15 gUn 
ıçindc müracaat C'dip abone 'hedeli• 
ni vermesi la.zım.dır . .Ak.si takdirde 
kaçak ola-rak telsiz a her aleti kul· 
landı.k1a.rm.a hükmolunup kanunun 
bilha.ssa örfi idare mmta.klan için 
ağır lıapis cezalarını ihtiva ~den 
N•:ı:alarma çarptmJımak üzere aclJi. 
:ı.~ve \'eıilecek.l.erdir. 

Rostofu dokuz g!ln arkıı.da.n geç -
miş olan fon Bok ordusu cenuba 
doğru aynı zamanda. olarak Uç kol _ 
dan ilerlemeye devam etmektecllr. 
Sağ kol Novroslsk~ giden yol istika. 
metinde ilerlemekte ve bu arada A... 
za.k denlzl se.hllinde ka.lan Sov:ıret 
mukavemet merkezlerini v& bilhas.33. 
Sovyetlerin elinde kalmış olduğu an. 
taşılan Jelaki temizlemektecllr, Mos. 
kovadan gelen aon haberler dün Iı::u.. 
çeşevo böıg,ıslnde şiddetli muharc • 
beler y&pıldığuu teyit etmektedir. 

Doğrudan doğruya Kramodar üze
rine ilerllyen merkezdeki kol en ne.. 
rlde bulunandır. Bu kol Tiçoreskaya.ı 
geçmiştir ve görUnU~e göre şimdi 

.Kralmodarm a.ncalt elli kilometre ve 
Novroslskln yüz eltl kDometre §ima.. 
Bde b'lllunan bir noktaya varmrş tnı.. 

lunmaktadIT. 

Sayıca en kuvvetli olan ücüııon 

kol Krasnador - Stalingrad hattı• 
nı dün ve ev\'elki gün yehni~ be' 
kilometrelik bir genişlik üzerinde 
Proleterskaya ve Peçanokopsknya 
arasınrlan geomişlerdir: nu kol \r
mavir ve Voroşilofsk istiknmetinde 
hızla ilerlemektedir. 

Alman selahiyetli mahfillerinderı 
dün teyid edildiğine ı::öre, Rostofun 
cenubuna düşen büıiin böl~ede ce• 
reyan etmck'te olan muhareooleT'. 
henüz Alman öncüleriyle Sovyet, 
artçıları arasında geçen muhatthe • 
}erden ibarettir. Bu itibarla Timo• 
çenkonun ana kuvvetleri herhalde, 
daha cenupta 'Knban nehri üzerin• 
de bulunmaktadır ve dolayısiyle i · 
ki tar::ırın ana kuvvetleri arasında. 
henüz lemas hasıl olmamıştır. 

Fakat Satzk bölgesinde kitle ha· 
linde :yapılan ;yorma, Timotenko 
ordusunun sol lrnnaclını cok mii)kil 
bir rn:ıiyctc sokmaktadır. Eğer Al 
man ilerleyişi Voroşilofsk'a kadar 
l.ıu hızla devanı ederse. Kafknsya• 
ya ve Azak denizine dayanan Sov· 
yet kıtaları taln·iye alrntık imkiinln 
rından tamamen m:ıhrum bırakıl • 
mış olacaklar vr petrol bölgesini 
sayıca ~e C\'SO rca ken diJerinden ıl$ 

tün muhnsiıu kııv\'etlcre knr~ıı ayni 
znmanda hem sim:ı1den lırm doğu· 

darı mti<lafoa etmek :zorunda 1,nla • 
caklardır. 

Cepheıı i 11 en cloğu ucunda Don 
kavsinde So\'yetlerin vazi)eli ha • 
flfçe rlüzelmişlir. Bund:ııı lıir bç 

lpfla öne~ 1-\lc!".'kn'a Ye Kala\·'dn 
nehrin kıyısına kadar gelmiş ol<ııı 
\Jınan tümenleri şimcli~·e knrinr 
ııl•lıri secmeye Ye Slalingrad cıra ~ 

ı nd'lıki kıskaç hareketine devam 
• I ıneye muvaffn k oltımamıştı r. Bu 
lıtilgede Alman Iıücumlan ile Sov
yet karşı hilcumları \'Ok hıızlı hir 
tempo ile birbirini takip etmekle 
dir • 

Don kovsinin idnrle geli~en 11111· 

hare be taarruzun başınd::ınberi yn · 
pılanların muhakkak olarak en 
kanlısıdır. Sovyet tebliği Alm:ınia· 
ra 10 defa hücuma geçtiklerini ve 
16 ıncı hücuml:ıı ının da kendileri· 
ne 1,500 ölü Yerdirilerek pii~kiir • 
liildii~iinü bildirme'kteılir . 

Macaristan
da·ki azl.tkların 

durumu 
---G---

Devlet nazın Patkay 
Dedi ki: 

Azhklann kendi 
muhitlerine mahsus 

Bir bayat idame 
etmelerine imkan 

Akademide 
hazırlanan heykel 

ve abideler 
İnönü. Barbaros abidelerile 

Sinan ve Namık Kemal 
heykellerinin tamanılamna. 

ama çahJılıyor 

Aziz Milli $efimlı t.ırafından şe• 
reflendirilen Güzel Sanatlar A'kadc
mi ·inde, halen dört miıhim heykel 
ve 5.bide üzerinde çal~aktadır. 

Bunların başında, tnönünün at üze
rinde nskcı i unitornıa Be temsil e-
deıı Taksim lnönü, ;;ezisine rekz:t?
dilecek abide gelmektedir. Bu ahi• 
de ıizerııııJe Profesör Delliuy, crı 
lışmakladır. Profe:sôr abideyi 194:l 
senesi nisaııınm 25 nde '!'unca dö · 
kii!miiş olarak te~lim edecektir. A• 
bidenin şimdi üç metre yüksekli· 
ğinde bir modelini ikınfıl elmiş o
lan sanatkar, lıunr!a11 ~oııra 6 met• 
relik esas modeli hanrlayacak ve 

JOıt.İR&' bu model Tunca dökülecc~<lir. Yük· 
----<>-· - sekliği kaiılc ile bcl"aber 15 metre 

Macar hükümranlığının de. olacaktır. 
vamlı surette ve tam olarak Heykdtnış, Zühtü ve Ilatlinin 

konkuru kazanarak hazırlamağa ha> 
kendini .il,ÖStermesi. mutlak Ja.dıkları Barlı;ıros abitlesinin 1,5 

bir zarurettir metrelik bir ıııodclt üzerinde ca:ı· 
Buda.peşte, 3 (A.A.) - Devlet şılınaktadır. Rn fılıidccle Bar•baros, 

nazırı Pat.kay demeçte bulunarak kendi rlcHinıic 'anılmış hir min~a· 
Macar hi.i.kfunetinin Maeariı:.t:mtla lürılcn alıııaıı t-lhise, , e serpuşile 
yaşıyan milli az.Jrklara ka~ı tt~kip görülmekterlır. Kuşağında sokulmuş 
ettiği Sİya43ette hlçbi rdc;i~ikl:.k bir hançer ':ırdır. Eli .leenni ve ay~ 
olmadığını s3y1em.i.~tir. ni zamanda cesaret ifa<le erlen bir 

Patkay bu hususta bilhassa ı:öy ::;ckillle bulunmakt;ırlır. Büyük Türk 
le de~tir: Amiralinin iki yanmda birer Türk 

Avnrpa .. 'lın .siyasi istikral"a kavuş levendi hulunmaktadır. 1lunların 
ması iç:n akalliyct ihtiva eder birisi bayrağı taşımakla, diğeri ya• 
memleketlerde );,ıı nıiUi azlıklar a• lın kılınc Barbarosu takip etmek· 
rasnıda bir muvazene te.~-s ediiıne• tedir. Ahide bir ı.:emiburnunu an· 
si zaruridir. Tariht ve tabii JC[tp • dmııı bir kaide üzerindedir. \'c 
lar dolayısile Macı:ı.r milleti bu Ilarbarosl:ı, le\'endler arasında bir 
muv:ızC"neı:ı.in siklet m.er kez· ni t:ş• gemi gön derini de an dırabilccek, 
kil etmekteQ'.i.r. Eka..lliyetlere rr.eu• bir siilun vardır. !Jcvkel, altı ny• 
sup olanlar ,Macar milletinin hu- da hazır ol:ıcaktır. 
ıkukan ve fii.l.en m\lsavi haklara Büyük Tiirk mimari Sinanrn hey · 

............... mm ..... ı 

DONYA~:===-== 
;:;-:_-- DONOYOR 

._ ....... __________ il 

Kauçv,Su keıfeden 
Kıristol Kolonbdur 

Kauçuk dünyada ·yeni keşfolıun .. 
rnu~tur. Amerika.ya ıkinci ~eyahati 
esnasında Kristor KQlomp ycri~n 
yere attıklarJ topların havaya ~ 
dısını gördüğü "'ııkit hayrcl:ter içen. 
sinde kalmıştır. Ar1:eoloğl:ır Olta A
merika haralıclerinde 11 Ül<'i 8SU'da 
yapılmış kauçuk eşya bu.ldu.lıır. 1914 
de cennbl Amerika dünyanın !kau
çuk anban halindeydi. BQgün de 
Amazon vadisinde milyonlarca Jra. 
uçuk ıığacı varctır. Fa.kat Amnon 
Tildilerine girmenin 1ehlı.K:eleri. o
rada istihsal edilen kauçuğun naJtlJ. 
nin çok ~ oht"tı bu iM.kir buça1ı: 
ormanlann<lan isfifarleye mim ol • 
maktadır. 

Kauçuk yetiştirilmesi ilk defa ola. 
rak Sir Hanri Vikham tarafından 
bir sanat !haline getirilmiştir. Bu 
adam 1876 da Amazon vadisinde se
yahat etti, kauçuk veren 400 çeşit 
nebatı tetkik etti, nihayet L1tince 
ismi Havea 13raziliyensis olan ağact 
seçti. Ye beraberinde 7000 kauçuk 
dalı ile döndü. Yalnız kauçuk dal. 
farının ihraç ediınesi :rasaktı. O • 
nun için Sir Hnnri Vikham bu fi • 
danları mnz yaprnklarınR 'nr:ıraik in 
gitercye kadar kaçırdı. J\ev neha .. 
tat bahçesi miidiirii bu nebat üze • 
rinde tetkiklerde 'bulunmak .W~ ne 
hactat bııhcesiııdc salep ekili geniç 
yerleri lnhsis etti, salepler söldild-:i. 
yerine kauçuk fidanları dikildi. 

Bu suretle elde edilen ağaçlar 
l\faleeyayo götürüldü, orada orman. 
lann arasındaki açıklıklara dikildi. 
Asyanın diğer sıcnk mıntakalı?'!'ln • 
daki çiftlik sahipleri da.hl buçult 
yeliştirmekle alakadar oldular ''e 
az zaman zarfında As) ada 9 milyon 
iıektarhk toprak ıizerinde kauçuk 
ormanları viicude Reldi. 

ıstanbul susuz damı 
kalacak? 

sahip azası m~bes;ndedir. Ma· keli için de iki nümune hazırlan· 
car devletı.i. tebaasından olan i:ıer mış, üzerinde çah,~malar devam et
ferde Macar ırkm.da.n olan yurt • mektedir . 
ciaşlarm haiz olduğu blitiln hakla- Profesör Belling'in hazırl:ıdıitı (Ba5 tarafı 1 iaclde) 
ra ve hliriyetlere sahiPtir. ağustos ve tcylüle çevrihnesi.ne ika• bü.; iik 'atıın şairi 1'\iimık Kemiil'in 

Biz ekall!yeUerin hars ve iktu;at r::ır vermiŞtir~ Bundan dolayı da büo;tii hazırdır. Büst yakında TLfh 
sahala.rmda inklşa.t haklarını tanı • ~imdiye kadat K arabul"UJla 5-6 bin 

j1a ılilkülccek Ye teksir olun:ıcaklır. 
yoruz. Ekalliyetler, mektep, cemiyet, ton k:ı.dar kiinıür boşalaJbilmiştir. 

Bii~t ınii1.t•yc konıılncıı;:;ı gibi hütiin B di kulUp veııetrc gibi igıel'.ma!. lktıııa.di u ıgi '07le 25 bin ton kömiil'tln :ı.-,. 
kiilıtir ıııiics.sc~elcri ve mektepler .........., 

"'e harsı müesseselerini muhafaza et- d~ ayda K:ırnburuna getirileceği ve ,_ lııı hiıo::ll~n l•ulıııı .. cakl ır . 
mck hal<kına. sahip oldukları gibi tehrln f>ıısuz kalına.sr ihtimali bu .. 
ı:ı.yni mahiyette yeİıl mUesseseler •il. Masa kav a~ı lun<iı.:ğu hatrra gelmeğe ~la~ 
cuda getirmek hakkına. dıı. sahiptir _ tir. Sclar idare:>i, müteaddit defa-
ler. Devlet bu gibi te3 ekküllerin ku. (Ba~ tarafı 2ncide) lıır deniz nakliyat komisyonuna 
ruhuasınt ve ıierleınc;loi temin cd". dürü Saffet Sezen, bu hu::usta, vaziyeti ha1ırlat~ıştn;. Eylülden 
cek biltUn kola~ Irkları n'fütermek ı;u:"Jları s.öyl'!miştir: som·a. hatta eylül aynıda Karade-
mecburiyetindodir. 

0 

1 •·- Böyle bir şey yoktur. la~e nizde ekseri.ya hava muhalefeti ol• 
Ekaillyetlerln hususi hııyatta, dini müdürliiğünün b:ızı evrakı teslim d~ da nazıa.n dilclmte alı:.nmak • 

ve iktısad! sahalarda kendi ctillerinl ctme-k iste:n,:orliği ycl:ındır. B z CY• tadır. Net.ekim, daha şJndiden, 
kullanmaya hakları vardır. Milli az. rakı yerşe•1bc gunu taır.amiyJe 3500 tonluk Necat vapurıı, yarı 
lıklar şu haltiknti tnıı:dll" etmelldlr • teslim aldrk. TesYm edilmemit: ev• hanıufosile 45 gündür a~Ikta. hava 
ler ki Maearistanın mUttehit v~ rak yoktur \'e sabk ia<>e müdürü Jann dilzelmesini b:klıe.mektedJr. 
kuvvetli olması, kendi varlıkları idn Mümtaz Reklc, t~sl'nı tesellüm VapurcuJar, deniz nakl!l.yat komis
<.lc essah bir şarttır. Bu toprak ve ·bu muamele:;'nin ikmnl edildiğine da· ytınunun lü.zı..ı.msuz müdaiıalelerilc 
devlet ancak Macarların ınalıdr, ir tezkere tcot· ctmiı:: bulunuyo- geçen &ene maden kömiirü sııkmtı. 
Dornmlr bir huzur ~inde beraberce ruz!" çe'.kıild'ğhıi, bu St"T\e de aynı mm• 
ya~amanın ilk şnrtt ekalliyet hak • Haber alrlığnnı:m gore, gıızetce:• tınro çekiht!emesi iein Mçbir ~p 
tarmı Macar devletine zarar verme. lere ver<likleri nıalUınaila guz,..(.e• oJmadrğmr, nakliyat serbest nav • 
mesi ve l<endl devletin emniyeti ile l<'ri ı;r-h, i !ıe\•c"lc.'rine illet eden lunla ise devlet mlirakabesi altın• 
bünyesı.ni ihı~ı etmeınesldlr. Mmt beledi', e i!ttısa t mi1dürlliğünün üç da bu1unduf;'1.1 takıl'rde şehre bol 
azlıltlarm l<en<.li muhltlerinde kendi • ırmiıru ha1cinnda t ahk !kata ;'!iri· bol maden köm .. irü gf'tiril-t"'...eğ.kıi 
lcrlne mnhsus bir ha.yat idcı.ıue etme. §il.ıniş~ir. B'l ü~ memurdan biri. söyleme..'lttedirJer. 
ıerlne imkö.n yoktur. Macar hükltm.. sabık iaşe miidür mı~~nininin ma. Sular idarc&l, bu husnstn verilen 
rnnlığllın! devamlı surette ve tam o. sası kcncli~L"!"c verilmeni diye isti• hnberlcn teyit ettn'ştir. 
tarak kendini göstermesi mutlak bir faya kallrnmı ve dğeı· iki a~kada.şı y ) 
:ıarurcttlr. m da bıı iatifaya i!':tirak et tirmr• eni İnyit madeni işletiliyor 

ğe C'a h::mışbr. Kütahya vilayetinin Tavşanlr ka.. 

Çin tebliği 
Lfu:tik ve çiv tevdatında yol • zası Doğanlar koytl cıvarrnda. maden 

suzluk isnad:r da, S.'lb'k inŞe mil • tetkik ve arama en.ııtitilsU tara.ten 
cliırlüğünii değil. vilayet ve em.;•i• dan bulnnan leşit madeninin !.§le 
yet nltmeı şube ::ni\cli.irlüğiiııü :ıla· tllmesının Etibanka verlııneslne ve 

Ç•ınking, S (A..~) - Çin tcbliP.i: killer hc\·eti tarafından karar veril. 
n kadar eıier mahiyette gi.irülmek • . 

Venşovun 5-0 kilometre cenubunda tedir. Zir:ı, tC\''Z! listelPTi i5tecletı• mlştlr. B·ı Mctrne ımUyazr 99 sen 
ç Voronejde muharebeler fa!!ıla:ıız Norokiyangm cenup kıyısına çıkan beri bu makamlarda !ı:.lzır!~nmak• liktir. 
bir ııurette fakat görUnilr bir netice düşman lqıvvetleri halen Kıng5envey bısdı .Aldığımız malfımata gore Tav!ian 
vermeden devam ediyor. Bu hususta '\o'e Şangsen çewelcllnde Çin kuvvet. lrnm Doğ:ınlnr köyU clvn.rınde. bulu. 
Sovyet ka.yno.klarında.n verilen haber lcr1 tarafından tutuım::ı.!üadır, Çin Şehir Meclisi toplanacak .nan bu 1 nyit köıııUr maden! gayet 
ter oldukça kısadır ve bu kesimde \:.uvvetıerl 27 temmuzda Çekiyang l?ıyat muraknbc beyetıerlnin JB.ğ. zeuglndlr. Bu madenin Etıbank.a. ve. 
bulunanlar Alman kıtalarının çok cı.. doğusunda ve keza Şlngşang- doğu vı ve bunl11ra aıt vazifelcrln belediye rilmcsine vekıller heyetinin 2:> tenı 
veri§siz bir durUmda ol<lukla.rını blL tepelerlııde dllşml\nı bozguna u~rat. tarafmdan yapılmai'JI kararı üzerine muz tarihli içtimrunda yanl aıı<:ak 
dirmekle iktifa etmektedir. Donun mışlardır. Ç_ınliler demlryollarını, bcledıye, kadr03Unu geni.şlctmek ve l:>ir lınfta e\·vel karar ve.rilmlş olması 
bati kıyısmdakl Alınan mtida!aa hılt. yollıırr, ve köprUleri V1' Hankov ile yeni ıeşkiller kurmak lüzumunu hUı. nıı rnftmen EtıbA.nk derhal burada 
lan birbiri arka.ama. ele geçlrllml<Jtit' Slyang arasındaki mUnakalMı siste. sctmiştır. Bunlarrn yapılabllnıesl ı.. kömUr ıhnıcına ba.;ılamak üzere ter. 
Moııkovada HA.ve e<lıldlğlne göre AL matık surette tahrip etmektedlrler. ı;iıı şetıir mecliııindon karar alınmuı Ubat almıştır. K1ltahya Cll'&Z'Jada • 
mımlarm bilha.8118. şehrin cenubunda Japon harp ,::-cmileriıc uça'tlan F'u. I icap etmektedir. Bu sebeblc !stanbul diğer linyit ocaklari~ be-t'a.ber 
yaptrklıı.n k11r§t lıUcumlar kolayltlila. ltien kıyısı açı~ındtı faaliyet ı:öster. ırmuml meclisi yıı..kında fcvkalıl.de bir J ocak da rnU~erck bır ı.cıletrne •e t 
pü:ıkUrttiımcktetlır. j meklcdlr. toplantıya. çağrılacaktır. tutularak komUr çıkarılacak : 
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3 AGUS'i'OS - ı ~.;:: 

MUHACiRLER 
Avrupanın büyük şöhretleri 
Amerikada ne yapıyorlar ? 

75 yıldan heri .\merikaya hc>r 
sene Anupadıııı binlerce muhacir, 
gider. Avrupufıı ne knlon köy1ülcr, 
işçiler, orta halliler, nankör top· 
rakları lcrkcdcrfor 'c yeni memlc 1 

kellerde servet aramaya giderler. 
ı\ıneri'c:ınııı uçsuz lıucaksı7. lop

rnkları dıılıu çok insan lıcsleycbilir . 
. \nıerikada kol.ı ihtiyaç vardır, o 
ııuıı içln gelen muhacirlere kapıla· 
rı açıktır. 

Bugün Amcrilw<l~ k1 ı;;kn çcşi t iY\ll 

lı,ıcirJer de \"ardır. Anupada!d 
harp snlınlarından Cl'->İt çeşit in 
s.ııılıır, fıliınler, artic;tler,, kfışifl:?r, 

iş aılnrııl:ırı, sanayiciler ak ı n nkı ıı 
Amerika ya gitmişlerdir. Arnsı ·.:ı 
lıu :ıdnnıl:ırı.ları haberler ı!cliyo.-, 
llıızcrı tatlı ve hazan ı:ıcı ha'ıcrlc,·. 
l\leselA meşhur AYusturaJyalı mulıar 
rir, Stefan Svaykın ülc!l'~;iu", .liil 
ı:omcniıı "Avrupıırıın ) edi nıua.n· 
ma:r;ı,, n ı yazdığını bu halıerler a 
ra•ındn öğrenmiştik . 

Yeni Ftelf'n hlr mecmu:ı .A\'rupa 
ılım Ameriknya gide n biiliir 'rıs:ın
lardnn toplnca bahsediyor. İçleri n 
de bizi alllknclcr eden adamlar var, 
onun icin bu rıızıyı kısaltarak alı 

5 

Sinema 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 

Carg Grant ev en-
mış he,n de kimin e 
Şu, ''ne alırsan al, beş kuruşa, mucidi 

n1ilyonerin f ı nk atan k'zı 
meşhur Bobs Hutton'la 
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f~=~,-·· 1'İŞÇi ALINACAK 
. 

AT YARI.ŞLARI ~~~ııır& : BUYUKDERE 
KiBRiT F ABRiKASI Dünkü koşular büyük bir 

heyecanla tak ip edildi 
- Ya. ben. Beni sormayın! 'rlyen _ \ "Neşeli insanlar için gece yoktur. 

Fo Şanghaya. geldiği gllndeulJE)rf bu j Dilnya, ne;ıeli insanlar için yaratxl- , 
barw mü<laviml ve oııun csrlyfrn. H e r mıştır. ı MODORIYETINDEN: 

Özdemirln Romansı mai}IQp ettiği 
~oşuda lş!erek bahis lazla para verdi 

gece post-..ı burayu. st•rdlm. Ne 13, ne Ben kederden, ıztxrabdıın kaçarım. ıl 
ev .. her §eyi unuttum. Hazır yiylp Keder, insanı mezara. götUren meş' 
e#'leni~·orum. unı bir yolun adıdır. 

.,., 
Klbrl~ r&brtluı.aı lçln a.şağıda ya.zıh fUtla r altmd& erkek. kadm 

Ye ~uıc ~çi &lmacaktu 
ı - rekmu fabrl.ka ~ilerine Ja 2Unler1 oarasız sıca1' öğ'le_ye-m_eği 

Ben bu yoldan yürümemek için da. 
Daha buna benzer bir çok kır..'lU!f. l:na gülerim .. 

nıala.r... V d · e r. ıma neşeli bulunurum... (1) 

Mcvsmıin dördüncü hafta koşu 1 önünde Umacı yavaş yavaş rakip· Ve nihayet ıjıltlar sönüyor. Çob~.'l küçücük kavalından ne tatlı 
ıarı dün Veliefendide yapıldı ve bil· ler:nden ayrılarak ba.şa geçti. Ken İki kapalı perdenin biri bir yana, nağ'roeler r;karyor, ne oynak parçalar 
: ük blr a.I:aka jle takip edildi. diSini Romans ve iki bongör ge- öteki öbür yana büzülerek açılıyor. r;alyordu. 

om .. --~ sekiz İngiliz atırun ı·,... ,.;.,ı'nden Dandi takı'be baı::ladı. Sahne btr ormaıılık... ba ~J.4'>'>J. .,,. ...... ,. Bu r;o n se;y!rcilere o kadar ı;ew 
Lirak ettği ve Anık.arada yapılan 1200 metrenin önünden ~tibaren ön !lllftaki masalarda otııran sivil pat ik göı:llndü .. 
I.eis.iciim.hur k~usunun revanşı o- Özdemir ye.va§ yavas Dandiden poll.ııler hlrer mü,terl gibi ulkışlıyor. O k:ıdn ıse,·imll btr hali vardı ki. 

lan dordUncii . koşu ile, senen ın en ~ryr~la.rnk Roman<>ı bi; boy ""eri lar. 
kuvvetli ikili lngıliz taylarının im• el.en takibe ba.~ladı. Romans b~şt~ I'an tarafta• otura.ıı lngilLr. 7.ahıt:' 
tihanı mahıyetinde o lan birinci rahat geliyor ve Özdemir takip \ §eflerl de harlı.ese ııyr.rnk perdı•nin 
h§1;1_ ~ok zevkli oldu. . ediyor. DUzlü~e çıktıkları va.kit açılı!:i•DI n.lkı5ladılar. 

lngili;ı kotonell yanın<J.a.ld ublt'?' 
ııorJu: 

adamı ta 
Diger ta.raftan Özdemırin ko§•ı- Rc.mans ve Özdemir rakiplerini Tar sesuıe IM'nzlyen hazin bir mii. 

~.ı, mti9terek hah.is meraklılarını bir hayli aç:nu.ql:ı.r z~mım zaman zik sesi barın basllc tavaıııııtla ı:ııiık. 

- {~oba.n rolünü yapan 
nıyor ıuuswı -: 

la.lmin odecek meblağlar verdi. hi.icum eden Özdentlr Roma.usa ye- la!·c dalgalarla dala;ıyor. 
Bir: nci koşu, iki ya..~ında yc.rli fj~f'lllliyor. Fakat .son otuz metre l~te Tiyen • Fo.~ 

- Ua;nr, koloneıı Bir 
ne gerisinde görmu,mm. 
genç ... 

kertt sah~ 
Çinli bir 

.:;afka.n İngiliz taylan are.~ınd~, iç:nde tekrar hücwna geçen Öz.. Kpku.rl l:ir t;clebek ~eklinde &ı.h. 
mesafesi 1200 metre idi. demir bir ba.cı farkil e birinci Ho ııede .:;-örll:ırlıı . 

- Çol• ~e..-imli blr erkek. Fakat, 
benzi. 

Koşuya Fehmi ~imsaroğlunun , ınail.9 ikinc' ki 'boy arkadnd KO: nlkı ·· A!l,·"· lıı~.. , o r . 
~1utı:t. ~t~J _isimli ta.yıa.~ı He lil.İ.':ıarj üçü~cü oldu. Diğer ko;:an Tlyen • 1' 0 duldan dııle, çlç M en - Bııfüi de Japondur. Bıırılaki 

Çinliden ziyade bir Japona 

Halım Saıdin Humayunu gırdı . atlar·, D""met, urm.acr, Konca. Dan- çiçı-ğo konan larmı:r.ı kan:ıtlı bir kt'. t ... J apon er l!!tleri de Çl.ı:ıliler J;:ndar 
dı r-~ba 1 H ah tu b k lebelt gibi, uğaçların,. ua.llıırııı ara. 

Stardı Hümayunla Destcgı.il al· • '>"' • n trzı.' ~m a n ., u ·o_ se\ilmi5tir. 
dılar, ko~yu 600 metre başbaşa şuy~ gınnedi. Muddet: 2 . .,6.. smda uçuyor. Bu sahne seyircileri afyon içnuş j 
getiro.ller. Pulat da. gerilerden • J..filştcrek hahls: Özdemır voe Tatlı seslle kı~ bir türlcünün ilk :;-ibi uyuşturmu., ve bann lçlndel•I 
takip e<iiyordu. Virajdan son- I~onca_:ım. ganyanı 1000, Özdemi· sunasını söylüyor: insanlar bir tek hançereden oefe"I 
ra Pulat hücuma geçeıek Hiinın- rın. plii..sesı 300, Romansın plase.si "Ben bir kızılkelebcğim . . alıyor gibi, herlı:csı derin blr ı;eaııiz. 
yunla çıelkişmcğe başladı. Fakat 100~ Kom~a:rjın plasesi 3000, ikili BUtUn ku§lar beni kovalllJ'. l1k içinde, ·.rıyen • Fonun btlyWU se. 
kı.ıvvetli rakibine bir boy farkla bahıs: Özde.mir - Romans kom_ Ben kalplerdedolaş an bir yolcu. sl ve lraTalın hazin nağmclerlle !ldetn 

ınağliip oldu. Koşunun müddeti l~ew.nu 5500, Ye ikinci • dördün_ yum.., ~arboş olmuştu. 
1,US Uz. eti. koşular arasında.ki çifte bahis: Bu yolcı.uuk hazan beni yorar. Bu sırada oyun lc.abl olar.ı.l< ~oban 

MiHm---"• b.nı.. ,.,: Hum"' ayunun Murat - Özdemı'r, .... ura.t - K~ıll İnsaD kalbi blrblrinc benzemez: l ......,,...,."""' u.u... .ı.•L " garip bir kıSl•anç ık gtsıııterdl. Sa hne 
g.anyam 110 kurtl§, ikili bahis: ca kombinezonu 2000 k,!:lruş veMi, Biri Sibiryayr, bir diğeri ceh enne.. nin bOI yanından blrkaç gwıç kız giı i 
Hiimayun - P;ulat kombinezonu mi habrl:ıtır. '- rüııdU. Birkaç da yaıu,ıklı delikanlı~ 1 
20Q kuM.1§ V'ef"dI. BEŞtNO İKOŞU: ·Biri soğuk .. dondurur.. ''Ku.ılkelei>ek,, bu delfüanlıları I 

Biri sıcaktır; yakar, lmvarur. göz ısarc:ti ile yanma r:n~rıyordu. 

tKtNOt KOŞU: 

- - ./ 

Dört v~ daha yuka.n ya~ta A_ 
rap atla.rm.a mtı.hsus satış koşusu 
idi. Mesafesi 2000 metre olan bu 
koşuya. Kısmet, Fidan, Murat .is;m 
li u~ at iştirak etti. Koşuyu 1600 
Jnetre Krmrıet ba..'.ita götilrdti. Fa. 
kat dtizlü.'lte hücuma. geç.en Murat 
lir boyun farkile birinci, Kr.mıet 
.k'inci, Fidan UçUncU oldu. MUşte_ 
lE-k lba.h.is ganyan 125. ikili baltis: 
Mıırat - Kısmet kombinezonu 
~70 kwıış verdi. Koşunun müdde.. 
t:.i 2.30 dakikadır. 

OçtjNCti KOŞU: 

Dört ve da.ha. yukarı yarım kalı 
İ.n.giHz atlarma ın.ahstın, meea.fesi 
2400 metre idi. Elhan, Alceylfuı, 
Perihan .iı:t.ınli üç a.t girdi ve EL 
han kolaylıkla. ka.zandr. Mil!rİerek 
bahis ganyan: 110 kurnş verdi. Ko 
~un ımlddeti: 2.4-6 dakikadJl:. 

DÖRDV'Netl' KOŞU: 

Oç \re daha yukarr yaşta. saf. 
kan İngiliz atlarına mahsus me-
so.fesi 2400 metre idi ' ' 

Bu koşu ayıu ~ CUmhur_ 
reisj iooşusunun ibir revanşT mahi 
y~tinde idi, dokuz a.t girdi. -

Startla beraber atlar toplu bir 
111! lde ~tilar. lkl bin ıııetTenin 

hcııbllSlmı. teslim cdeeekti. 
Şimdi anlaşılıyor ya: On seki7 
a~ nişınlıhk devresi, bu şart yü. 
zıindendi. Kadın, oğlunu elind~'l 
kaptııımamak için, müddetin dol • 
masını bokleme'k mecburi ~·eti nd~, 
idi. 

Znteıi ni şanlılık haya lı, daha l:ıt. 
Jı, bir ~ey deıiil mi? Biz de bi1~ 
bir mücldettenberi, bu moda aldı 

~ üriidli. Delikanlılanmız nişanl:ı ı 
n ı V<irlar, yarım hir evlilik hayatı 
g-ecidık~en sonra ayrılıyorlar. Bil• 
h:ıssn kı7.lanmır. icin, p ek acı neti· 
celer veren bu ınod:ıya bilmem ne 
demeli? .\merika milyoner kızı, y:ı· 
hut sinema yıldızı, mııh:ıkkak, bet. 
baht ve bcrha-d olur, amma parası · 
n::ı ıfoyanır, rr,zil de olsa , müsam:ı 
hakiir Mr cemiyet iç inde yaşama . 
ra imkıin bulalıilir. nizdcld ızav:ıl!• 

l :ı r hilmeın neleri ne µiiveııiyorlar? 

Ne ise,. l\lcv:r.mımıız:ı seç~lim v·~ 
lnın:ımlıy:ılım : 

Barha r:ı, zıınn t>lmeyin ki. kontt an 
.ıyrıldıkt:ııı, Kari ile ni ş:ınl:ının~a. 

Ya knılıır, g(iniil d~kndirmcdcn y1 
şadı! 

O ornak, hiıla dilber. k:ıdın, hck 
cok sinirli yos ma, böyle şeye gc
lenwzrli. l\lı-.ır S<'ynh:ıtinde, teni ~ 
lürnu,·alarınıı i şt iriık clmeye ~cl<>ıı 
··voM,.'la blr Alın:ın ol:ın Fon Kram 
la ıırknsından Golf şampiyonu olan 
Frrırtnı: 1'o'bert ~~,- nıo nfştın!ı 
< ') J'a şndı. Sonra da Kari r>ranf 
le n · şnnlnnıtı. 

l:.vlcmm i şler ! Mılharek obıın t 

Dört ve daha yu:kan Yit.'.jtaki a_ 
rap atlarrna maJısus bu handilka
prn mesafesi 2400 rneb-e idi. Beş 
at girdi, Ümitler Bora üzerinde 
toplanmışh. Faka.t son metrelerde 
hücuma geçen Tuna bir boyun far 
kile birinci, Bora i.klnd, Tarzan. 
U.çi.incü oldu. Djğer koşan atlar 
Kl.tt"UŞ, Tarhan, müddet: 2.55. 
_MUşteırak bahis ganyan~ 420, 

plase lffl, pliis.;: 100, <fördiincii _ 
beş.inci koşula?' arasındaki cifte 
bahis 5620, 'ik'.li bahis 540 hruş 
verdff . 

Galatasaray, Beykoz ve 
Beıiktaş takımları 

ka11ılaştılar 

Dün Beykoz sahasında bilyük bl.r 
kalabalık önünde mevsiınln ilk fut. 
bol ant.renme.nlarma Be§iktaş, Gala.. 
tasa.ray ve Beykoz kulUplerı başla. 
mrşlardır. 

Beykozlular ild ayrı ekiple Gaıa. 
ta.saray ve Beşikta..şrn karşısına ~ık. 
m:qılardır. Birer antrenman m.a.çı: o_ 
lan bu karşıl&§lllalarda Gıı.la.tasara.y 

Beykozu 3--0, Be§iktaş da Beykozuo 
diğ'er bir takımını 2--0 yenmişle rdir. 

Galatasaray, Beşiktaş -:-e Beykoz ta. 
knnlarmda birçok yeni eleınanl!lr 

yer almrşlardır. Bu meyanda Gaıa. 

ta.saray takımında İzmlrln meşhur 
oyuncularından Altınordulu Salt de 
oyna~. 

Tenis hımuvası dün 

nihayete e rdi 

Marmara kupası tenis m&çlarmm 
sonlan dün Fenerbahçe kortlarında 

yapılmış ve turnuva nihayete ermt,ıı. 
tir, 

Teknik neticeler: 
Şefik çok gUzel bir oyunla Kol _ 

yaı:l'ı 6--4, 6--3, 6--0 yenerek tek 
eı:kekler finalini kazanmış, çift er_ 
kekler de ise Suat.Knıs ekibi Şe!ik
Hasan ekibini, her puanı çekl§e çe. 
kişe kazanmak ırurctiyle beş sette 
6-4, 3- 6, 6--2, 3~, 7-:; mağ"l1lp 
etın!ştir. 

BUyUk bir heyecan uyandcran bu 
maçta bilha93a emcl<tar şampiyon 

Suat'ın parlak oyunu pek çok defa. 
!ar seyircilerin şlddettl alkı~lariyle 

kaqılanmışttr. 

Tek Bayanlarda Mualla. 6 - 0, 6--2 
BastUyc'yi mağlUp etmiş. karışık e_ 
kJpıerde de Muamı. • Hasan ç!Iti Feh 
mi • Jülide ekibini yine 6 - 0, 6-2 
yenmtştlr. 

Beykoz kulübünün yem 

kayıkhanesi 

DUn Beykvz kulUbUntin yeni ınşa. 

edilmiş ola.n kayıkhanesinin resmi 

Yahut, biri vıraneye benzer; ÇGban bunu gördü .. 
Yıkık, dökük .. UatUndG baykuşlar Kür;ük kavalını yere attı. 

öter. - Belrı ömrümde ilk defa, çaldlğını 
Bil diğeri yemyeşil blr çayırlık. ııa;ıı bir paçavra pa.rı;ası gibi çlğnı. I 

~atı.ut. yorum. 
lçi vah,ii hayvan dolu bir orman. Diyeıre1{, ayaklarile kavalın Ustu. 

dr. 
Bence ikisi d" kuru,,' 
İkisi de faydasız!. . ., 

Tiyeıı • Fo tekrar ılalı'lan dal:ı. 

kondu .. koştu .. ~·ırpıııdı, Ye tıplu IJlr 
kelobel< hııfltllğile uçarcasıııa ) 'Ürü • 

dü. Bir al:'a<'ın gölge!;! altındıı dur. 
du.. 

Bu sıra.da. .sahneye bir erltek çoban 
çıktı. 

Elkıdekl Japon kavulını üfledi .. 
DU'rdo.. -...,_ 

Etrafma bnlundı: 
- Kimseler yoı-. Şaracılrta kava.. 

bmı çalayım .. fakat, Te.nrı baruı bir 
kadeh ııalı:e gönd<'!rsr ydl, şl:n:li ne 
güzel eğlenecek, nı:şelenccektlm. 

DJye söylenirken, bir ağaem da.L 
ları arasında nıeçhfU bir el 117.ıti'l !h. 

Çoban bıı elin Ui'.atlığı kııdrhl gördü .. 
ürktü, 

ne bastı. 
Tiyen • t'o: 
- Çinlllerde kaval yer e vurulur!la, 

kan dökülilr. 
Dlye mırıldandı. 
Çob!ı;ı dişlerini gıcırdattı: 

- E vet. Knn dökWe!:ek. Hem de 
IY."nfn r·s ı ,un111 .. 

Diye bağırdı ve bellııden hanÇl'rini 
~·ekti: 

- Sen, l•öslü aşlunm rıe olduğıınu 
bllir misinr 

- Billrlm.. Onlar vah,t hayvan 
gibi, sevdlklerinl öldlirmEl!ltııl dl• bl
llrler. 

- O halde netlen bcnlnı ywum~;ı 

ba,kulannıı lıf!ll!lr ettLn? 
Tiyen • 1'"o lınhkıı.bıı.yltı güldü: 
- Seni lmıkandtrmak için ... &eni 

denemek çin. 
- Bu tecrübe sana tuzluya mal o. 

Jacak. Al bakalım .. 

Tereddütle kadehi aldı.., Hançerini uzattı .. gö~sllnc saphya.. 
Bir yudumda içti. cağı sırada Tlyeın • Fo Qobıınm ön lin 
Tam kavalını !,'nlnc:ı~ı sıra.da 'fi. dc-n sıyrlp yüksek bir kaya.o n üstü. 

yen _ Fo güldll. ne ı;füh. 
Çoban etrafına balnndı.. - Geyfüler "Ç"e ceylimla r çolı: drfa 
Ve ağar; ı~olgesi allnıda t;iııoo katlı. kurtlann ve ııırtlanhnn hUcum:m • 

nı gördü: dıuı ı.cndil~rlnl koruyup l>:ıçmo.sını 
- O ne': J!uTada bir dişi ınahlCik bilirler. Eğer üzerlma yü.riı l'81\'.1, ken. 

var... 

1

1 :;~:~ı :t:~~'.~ üst\indcn karştkl 
Tlyf'n • Fo: - O uçıırumd~ ge-berlrııln ! 
- l çtlfln ~ey neydi?. diye -ııni-iıii - Ben ~cberirlm am:11 !en de b.'l. 

Çoba.n iir l<ek bir sesle: na muvaffa't ol::\mnzsın! 
- .Bilmiyorum. dodl. Tnnrıtlıı.n bir Çoban l1!l '?llın ıııııflun bakındı: 

kadeh &al:e iııtemlştıırı. S am:n1 bir - Şimdi lııır ~ey a~ıa,ıldf .. kıtç 

eJ bana iııtt>dlğ'lml verdi.. içtim. gllndeııbf'ri dtlnya,vıı ağzını açmış o_ 
Tiyen . Fo gUlmeğo başlaılı: lan o mlithiş uçurum ın2ğ!'r ,ııcfirım 

- Yıı içtiğin 7.Chlrııe .. f ııvlamak 14"'in bu.,.Unll bekliyormu, • 1 , ,. • 
. - Ta.nrılar ~e~li'l lcullılrıııı zehırll . l :{cnl'llni onun a~zına ut11ıl'!'la.n, ııç.u. 

l ecPk ]{aılnr kııçhlrnl'ml'1tır, ı:ı:.rn ! r:ım muz..'lffe r 1Jldu dem·~ktir. 

Bunu anca1' siz dl:?I m:ı.hlfildar yapa. - Hııydl çekU oradan. Elindeki 
billrııiniz! lıançerl at.. ,.e beni kucakla. 

ön safta oturan İngiliz 
sivil ı;ömleğlnln ~-11 kasınl 

yanıntlıı.kl asayis zabiti.ne 
lısll dadı : 

-Bu ge.ce çok sıcnlc 
mi? 

kolon eli 

r;özdU ve 
ya .-nşçıı 

var, değil 

- Evet lwloncı .. ben roomi elbl!l" 
Ue daha fau:1 bıınnldım. 

Tlyeo • Fo çobanın yanıııB ııolnıl. 
du : 

- Haydi, sen ı;al .. lı!'n sUyllyC'ylm .. 
Çoban ilk wwe Çiııllleri ı ı şu r.ı.· t

hur !Jllrlwım F;ö~·ledi: 
''Çlnae yollar çok uzundur_ 

ômUrler Çok ksadrr. 
Fakat, Çinde öınürl!'r geceden çok 

uzundur .. 
Ve Çinlllet, günU geceden fazla 

~ördtiklcri içindiı kl, kendllcrlnl h" r 
milletten ilaha bıhtlyar sayarlar.,, • 

- N e o .. c?!mılekl hançerden !tor. 
kuvnrsun da benden kork mıyor mu. 
sun? 

- lmıan, elinde nlliı~ bulıı:ıılu':ça 

her 'lJım :mkindl'n on misil çnlt cesur 
olur. 

(}ob:ın clindeın hançeri fır!ııttı: 
- işte şimdi 1'oll.1rımllan ve ıllşlc. 

rimdl'n ba.,,lto sllAhım li::ı!:n:ı ılı. 

- Onlar bende de var. tJ"t.cllk f)('I. 

nim gözle rim dl' var ... 
- Bit~·Ufü g c:•lcrinle bC"ni nvlavıı. 

bllre<'lt misin? 
- Heın ıl P bir ırnıo .. ıa ... 
Çohıın bl!' ntla~"t'.!h 'l'lycn • Foyu 

lrn<'~'llila :b, s:ıhıı(.'.'lln önUıı!' g etirdi. 
- Sen dt\ ıı-.lan ~ iirPldi biı· fil gibi, 

bazan yırtıcı, bı17..an munis görUniiyor 
sun! Ke,kl her 7.aman ıuılıın gibi 
r,i\rli11S('ydl ı ı , .. 

Ç'l?>an blrdr,nblrr T!ycn • Foyu 
kuc·aldıı•"'~ ,.,ı.-ıuaı;ta ba.şlndı .. 

(J)e,·aoıı var) 
kU!ıadı yapılmı.,tır. Memleketlmtz.1° Tlyen • Fo c,obanın yanına sokul 

1 

ilk defıı olarak modnn bir kıı.ytkh'l.. du: 
neye sahip olan Bcykozlula.ra llerıs: Ve bu tUrltı.inlln sonunu ta milmla 
1.çln başa rılıı r dileriz. 1 dI: 

( 1) Şa iı K a to • çln felaefesi • C.1: 
s. 74 

Yerilir. 
Z - Vcretıer : 

&i Erkek lşçUl"re: . 
Normal mew uatıan için erkek ~nere yaptınt&eatr t~ 

mah!yetıne gör e sSAt b&§Dla ucre t neııabUe günde 100 kuruştan 170 
ımru~a !;:!dar. 

b) Kacııu tşçUere; 
.. 

1 

Normal m esal saatıan lçl.ıı kadın ifçtlere yaptinlacatr l§ln ma... 
b.lyetın~ göre 711 lru:ru_: taD ııo kuruşa kadar. 

o) 12 ya.şınıteo lb yaııoa kadar otan erkeıı ve ıaz ooctıklarac 
Normal nıeil a.l saatıan tçln çoouk ışc;Uere saat ba~ı Ucreti be.. 

aabilP. fili kuruş. 
d) Tuhmll ve lahllye, a.etu t,çllerl: 
Bu kabil tılerde c;e.lışanlara lşl.n mablyetlne göre 1M kımı§. 

• tan 170 kuruşa kaaar. 
e} F a z la mebal ticretlerl. 

Koordtouyo~ B eyeU kuartyte tabrikanm gt!.n'1e yap&C&ğı 
S saatıı.k faza. ça~aıarm % 80 za.ı:ıum ua.ve edlldlkte oormaı m e. 
sat u"' 100 - 170 kuruşa kada r 11cr et ala n bir 1.§çlye 150 ı1en 250 
kıl~ lt.a.d ıı.r. 75 - 110 kuruşa ka da r ala n bir ~iye 110 - 160 
lrunıı;& kao.a.r, 65 lu.auş ala.n işçiye 95 kuruş; 150 - 170 kuruşa 

!!adar ala'C işçiye 220 - ~O kurUŞft kadar g1lndellk verUecek:Ur. 
S - KanuoJ vergile?' işçilere ıı.lt olmak tızere Ucretler, fa brtk& da.. 

tıill tallnı~tr.amı-ainde yıızılı hilkllmlere göre ber 111 gllnde btr ödemr. 
4 - Lşçııer yatacak yerlerlnt k endileri temin ederler. 
ıı - 1'al!p clanlarrıı Bi1yükderede Büyükdere • Ba hQeköy yolu llze 

r \ndekl Kıbrıt fabrikası m1ldtlriye t tne n1lfus tezkereleri ve a..ıtı fOtog . 
rafla beraber mnn.cıuıt etmeleri lll!.a o!UDUT. 

Tesviyeci, tornacı, frezeci 
allnacak 

Kibrit imli eden dai relerde veya fa brika tamlrbaneslnde m.a'ldnbt 
ve maklnlst muavlnl oıa.. ... k çalı§mak Uzere bt r1Dc1 sın.xt tesvı.yec.ı, tor. 
.c.acı ve trezectye thUyaç vardır. Fabrikada yapıta.cak im.tf.ban netice. 
aınde gOşterecekled ehliyete g!Sre ma&f veya saa: ~ 1lcretlert taytn 
~dlleuk!lr. T a!lp olanlal'l1! vesalkUe birlikte suynkderedekl Kibrit tab
rtke.sı mUdilriyetine mUracııatlan ua.n olunur. 

'"'" .- ---- ,; , , .. }f . ·~. .. .. ...... . " 'fit . ... • ,.. 

Kü'cahya vilayetinden: 
1 Rtitabyf'. ıı:.emleket has tanesi yanmdak( kömürlük binasmın poJlkU. 
nlğc. lahvill ~ıı.palı zarf usuıııe eksUt meyc konuımuı1tur. 

2 - Ke§:! bedeli 1259&.46 Ura ve muvakkat teminatı 944.88 Uradrr. 
A.oc.ak veka.Jetir. ttısdlk edfceği bedel Mas olacaktır. 

ıı - Eksıltme 14.8.942 gününe mUsadif cuma gllnil saat 15 te vtıa.. 
yet lllakam.moa toplanacak da lm.t encümen huzurile yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir sa.at evvel 
yar.1 saat ta:n 14 te dalm1 encümen riya.setine verın~ bulunma.lan şart.. 

tır. Bu saatten sonra tekill mekt ubu kabul olunınıyacağt gibi postada va. 
ki <'!acak gecikmeler de nazarı itibara aımmryacaktır. 

lı - Ek~l.Ireye girmek için ihale tarihinden en az üç g11n evveı na.. 
tia 11'.lüdUrlüğime mUracnaUa alacakları ehliyet vtsl.kasuı.t ve ticaret oda. 
sına kayıtlı o~Guklarma dtur vesikayı muvakkat teınlnat mektubunu tek. 
lif uıektuplataıa koymaları mecburldlr. 

6 Ameliyat için fazla matnınat almak ve kc!ilt dosyastnı görmak 
!ııtlyı:nler herglll: daim\ encümen kalemine m üracaat edebWrler. (8062) 

De vlet Deniz Yolları işletme Umum 
I ~ Müdürlüğü Hanları .... -.._ 

kadar muhtelif hatlarımıza 

'!J,alkg.c_~k vapurların isimleri ve kalkıs gün ve ıaatleri ---. -

2.8.942 • 8.8.942 tarihine 

·ve kalkacakları rıhtımlar 

ICARADEN1 HATii 

B ARTIN HATl'I 

tZl\oılT HATTI 

• UID."1.N7A .HA.lll ' 

BANDIBMA HA'l'Tl 

KARı\.BIG.\ HATrr 

h lROZ HATTl ! 

AYVALIK liATI'I · 

t~UR StlRAT 

Salı 4.00 de (Akım) cuma 4 00 cıı 

(Karadeniz) Galata. rıb.tıınmdan. 
Cumartesi ıs.oo de (Ana!a.rta) Sir • 
keci rıhtrmmdan. 

Perşembe 8.00 de (Kemal) Tophane 
rıhtrmndan. 

Pazartesi, çarşamba ve cuma 9.50 de 
(Trok) cumartesi 14..00 te (Sus) pa. 
zar 9.50 de (Tralr) Gala.ta rhtımm _ 

dan. 
Pazar tesi, çl\rşamba ve cuma 8.00 
de (Sus) Galata rrhtnnmdan ayrıca 

, çarşamba 20.00 de (Antalya) cumar
tesi 20.00 de (Ülgen) Tophane rıhtı. 
mmdan. 

Salı ve cuma 19.00 da (D:ı.rtm) Top. 
hane nhtımından. 

Pazar 9.00 da (Kemal) Tophane rıh. 
trmrndan. 

Çarşamba 12.00 de (BUt'sa) euma.r. 
tcsi 12.00 de (Antalya) Sirkeot rh. 
trmından. 

Pazar 13.00 de (İzmlr) per§embe 
13.00 de (Tırhan) Galata rıhtımın. 

dan. 
NOT : \ 'apul' !leferlert baltkındıı her ttir hi maının~t a,ai{ııl" ielefon 

ıııını.:ırafarl ~ ll7..r1 ı acen telcrlmlr;den öğrcı.-ıllcblltr. 

BAŞ A CENTE GAI>::::o.t.. Gaıata rıhtant Limanlar o. 

ŞUBE ACE'l'w"TELtGrGAL ATA 

ŞUBE ACEN'l'EL1<lt SİR.KEOl 

mum MUdürlUğü binasl a l-
tında.. 42362 

Galata Rrhtrmı mmtaka ıı. 

men reisliği binası altında 4013fı 

Sirkeci yolcu aalonu. 2:!740 

( 9284) 


