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Milli Şef Akadeinide 
sergiyi gezdiler, profesör. 

takdir ve tebrik ettiler 
Reisicumhur 

/erle to.lebegi 

lstanibul, ı (A.A.) - Mi ili Şef Iııroet Infuıü, retaka&tin

de Bayıın in.önü olıdı.ığu hal de bugün saat 16,45 1e G&:efı San

al.tar Akademi.sini teşrif bu ywm~lar. Vali Lı'.ıdi .K.nb'r. Güo

llel San 'atıiar Nmum Miiıdür ü, Güzel San'atlıar A'kacll'mi.\i 

M'Üdürü w. Ak~ P..ıte oor!eri tarafından k.aqı'anmış

lardıT. 

Milli Şefoniz saar. ı 9,20 ye kadao: Alrn<l<·mide kalarak S<'Tg.Y: 

tıeQn!~r ,bütün e9Ec'ler1e yakından ililrudar olnıu~Iar ve 
Prof<.>OOrılerie talebeyi ıahlir ve tebr;lı etırruş..ı.e.rd,r. 

M;iJJ Şdin dfırılı:Q z'yol'!'tl..-lrdtn ıld lm.lxı: 

Bir taJtt>rn&n eso:ı rinıi ve T.Jwirr.ıe konulacak 
be:yite-;i tetlt·k ediyof!..ır. ------ - -

Bir habere göre imanımızı 1 

Tazeleyen sözler j Çörçil 
ı Rusyaya 
Gitmiş 

Belaçet Uz'un llakkı vardır : Her şeye 
ratmen dalla iyiye do!}ra ylrlyoraz 
r \ 

Tmlı milletinin, orJ uau için katlanmıyacağı hi! 
~ir aıkınh, yapmıyacağ_ı hiçbir fedakarlık yoklar; 
çünkü ancak bu aayeJed İT ki harp felaketinden uzak 
kaldık ve bir millet için fedakarlıkların en büyüğü 

olan eııliidlarının kanını dökmek fedakarlığından kar· 
taldak ve kurtuluyoruz. ____ _) 

DAVEB 

V ::~t~c=~t ~~!:::i~ J A 1man1 ar 
cl<>u uyade .şe kıymet 

ver ... n n bu kıyme.t verişini • 

CCÇ<"kJ"';'!iren l>i r şalısiyetıi.r. O- l l A d 81 5 b• 
nu n bıw;ancıhk kudr.-tine hmir- y a ın 
de yaptııkhı.rı ve bunlar arason-

1 
•b, moloz ~olu .'.'ıu ano:ım .bir tonluk mu""tt f.k 
ya ng>n 3"'1"1Dd .. vurnde ge<tır • e l 
diği ınu.ht .,,.em gl'llç lik pari;ı, • • b d 
Pil büyük deliJ.dir. i slanlmluu gemısı atır 1 

ıBcrl.n, 1 (A.A. )- Alman res
n::_ tebliği: 

A>m:ın ve İngili~ :kn z müna
kalfırına karşı yapu~n müıcade

ledc Aiman deniz lı,ıvvetleri 
(Devanu Üçüneü •ahifedc) 

• 
' f kinci cephe işi 
Ma,terek plAD 
hazırlanıncaya 

k a d ar lıalleCU-
ı em l ye c ek 

Stdı<hol:n, 1 (A.A.) -· Stefa-
ni· 

Allehanda gazetesir.'n ver
mck•e oldağu bir habere göre 

M. Ç'iır~ıl, .?.!. 5ra14ı ıı.~laki ol· 

m;ık üzetoe gi.ıl;cc Ru~rrı.va hare 
kt'i etm.şiır. 

J.1ii•tc-ı-ek plaı; 1ıallediliııceye 

kadar füeııele lıal!ed;!eınez 

VaŞingt.on, 1 (A-1\..) - Nev· 
yurk Tİc'TlC\S gazetesi şunları ya· 
zı:_..w: 

•Ruııyanın harbe de\'amını 
bmin edecek o'.an ikin.ci bir cep 
henin kuru ı.m::ısı ıarureti her
kı>s tarafından kabul cdilmek-

(De\Sınl 3 üncli sahifed<') 

yangın yerleri 30 yıld1r, 'bir bero
ribizJ.ik örnl"ği olarak clunır -
lı:e>D Behçet Uz, h.mir ~~lik 
parlcnıı birkaç yıl içinde, bir 
başanc.ıhk abide3i olarak yük -
ııeHti. İunirde yaptıkları, Beh· 
tet Uz'un çalışkan, az ~olı. uı.u • 
vıı.ffıııkiyetli lakat &lelade bir 
beledi)e r eisi değil : tuttuğunu 
koparn, ~iihek k.ır .. tra bir ba
prR:ı adan1 oldu:un u ıöst~l' -
mİJIİr. 

Berlin Büyük Elcimiz , 
B;llLılar ı hıkaı>Sı zlık der~c • 

ıiııi bu.lan bü3 ük ga~ lüklcrle 
ı!ol ıı J..ir b ulı r.an dcvr<.'sintl e üze· 
riM aldığı Ticard \"ckaleHn • 
<k de, a~-ıı i baş3rıçı , . ., pratik 
ruhla çalı~hğını görilyOTUı. O, 
hn \. ckcileiin ba,tn:ı gc•1 t:~i giin
dcnheri An.knrad:ki yeci Ve • 
k:.Ict biıta»nın zarif m • <a ı r,,,. 
tıııda .-e rahat koltuğunda • tu· 
rup kaıfıt iııw.alam:ığı bir ı.rııfa 
bırakarak b<.-men istihsal ge
krine "" tka!'<!t paıarl::ı:·ma 
ko~nmış: çiftti lk, tadrre sıkı 
~ıkı tema< ı'llerek iş g~e 
ha ... lan1~tır. ı•ttnsipi şudur. ~ Z• 
d-en 1iyn ıl.- iş, J>ftrlJk nazuriynt· 
ttn •iy:ı~e aıncll ~·lı~ma. Allah 
llltıV'lllfak t'fsin, 

Saffet Ankan din. tayyare ile Berllne 
vardı Btlsrev Gerede de ,ebrtmize geldi 

elçişı Foıı 1 

Kafkas ta 
Çevirme -'f.içoretskaya c 
Salsk alındı 

• 
Taarruz iki koldan 

ID••şat ediyor 
" Berlin, l (A.A.) ~ l\lı.ıan1Jr· 
dulıırı ıbaşkımıutaulıg ııın tc,oli
ği : 

lkoi:t•da 'bozgun dit<:ınanın ta
ldı! sı rasınd.a Krasr•Jdar • Sta
lıingrad dcmiı•yı:ıılı.ı y.:n is bir C('{) 

he ibcrinde ~''§tn-: Sovycl 
k uvve<tlcri k~atı~ ve lmba 
edi1melcri pc&: .)'akın bulımmu< 
tuı:. Salsk d.cmiry.;.Ju kawak 
nddası alınnı~ ırr. · 

.Aknan b ava. kuvvctlcrı ., bü
Y.ük birl:ldle-r l1al>nde di.,,.an 
rıc'st hareketıni ltalıiuuslar
dır. <Don büyük dirs.,ğinoe' ha
·en dC'l.·am eden şidkk~li çarpış· 
mal;ır sıtasın<la dün yeniden 
48 düı;n.,an ZJ hlı a<-.rbası kı;men 
tahlip olunm~"iur. 

Hava t~illcri uçaksı:\·ar hı:.- . 
taryalırr:le işhir1iği yaparak gı~n 
düz ve gece askeri :mü uılnJ:.ta, 
den:!, kara su yı><:nrm taarruz
'.ar Y<•ımı!l'larrlır. 

Vu!ıga netıri'lde b:r petrol ge 
misi il<" 7 n-ı;.vna bJtır lmış ve 
~a 16 yük grmi<f"~ hrı ~rf' u!;
ratılrnış:'~. 

' 

SOVYETLl•E GO"BE 

Vaziyet 
çok vahim 

-------
Almanların tan
kı tükcumiyor 

Şark cephai.ı>in ttl>Up b;.imi. mi:ndeı Ya:ıiycll gôst.eırir harit a ---
.Vali, tacirlerden 
yardım istedi 
~------------.. ~ 

Tacir zümreleri arasında ihti-
sas komisyonları kurulacak -Komlıyonıar aykırı hareketterl inllye
cek ve belediyeye laaber verecektir 
DO.ıı ı::::ıt ı ı •~ T'caret Q<.'Osmda 

gıda ve z.ınıri iht :raç nwdde1c.~ tı· 
carı~;ıı! r.1f.xul tol.-irlı:-ı •.n ıt.av...t e. 
~·ldiklcıi bl\)'Ük b::• oo· toplantı y.ı.
:ın.!n;ıştır. 

\t;!li ve belediye rtıöei Dr. Lütfi 
KLrd~.ı bu topl:ın1 ı::la ldtilnıt::.tin. ~n 
ka!'.tr~cırı ıizerindc tacirh•rlc ı:'"Jrü.!
müş ve Vit-rı·Jrrt! fWıkı.n &öyl~<J
tir: 

c- Hül<iın"'4irı a:dl© son 1<»rar
J...."'T1 biliyorsunu:ıı:. Bu kara.rlann n.es· 
nedi., ballın ııbtiya<;::lrı hlJB'UllU.nda 

-üınNin ~.:ıüst:ıb&la 'o>! tac'il'f!)rl- I 
mızı. olan ıt«ııadıdll', Ben ~ viJ,iyd ı 
ve beltdİ)"IC ııarrnna a;>·nl kana ti iz-

har ed<reııim. Yeni lrM:ır'..ır:n et

kin uımmılyrye ve ı>-~a b:r fe. 
(Devamı 3 ijncıi salıi!ede) 

• 
Batalık'de yeni 
mevzilere çekildik 

MoskO\·a, 1 (AA.) - Svvret 
'tebl!ği: 

;\.·ı'aları.ınız düıı g~c~ K.lets
k.~ya ve Sti_vnli~P~kc~·e&. bo1"P,elt:
.r:9:dc ve Bati:ıl9~(·~n c«:nubunda 
ri.i1~'laııla ~avaşn.~ i'tır. 

K •'alarımız dü~ın.ı.ı"' agu.· k ... -
y:pl~r >crdırmcitlıJ t>~ıabcr B:ı· 
t:,:~1:.'in ccnubuna ~P ıik7rıcı~e 

mecbur olm~ iardı.'. 

Pr>cıns1ct.a S-:ıı;ı1et IMrruzu 

LmıdTa, 1 (AA.) -- Moskava 
raclyıoou ceplı:ıdc•1 aLnan b·r te 
:in curmadan t:ıarruz r.len Sov 
yet kıın·e-tlerinin Bransk cep
he>ir,ılc döı<t: mcs'kün ına!ıailin 
ge:i a l!ndığını b.lôird [!, :ı· z kre 
di~ı. 

ReutcT ıı•uhr.b;,.,"" gore 
!Moo1mva, 1 (A.A 1 - Rrntcr' 

:n hı.:sı:si mulıJt::i b lJ<riyor. 
l3ııgi.in cıcp.'1en:n en zıya-de rn 

;Ji§C veren kesimi ı:ır,:. isk"in do 
ğu ecnubundaki blilg_dir. So" 
24 saat zarfmja Rıı ·!;·r bn k<'· 
.nrıde Almanların iki /cr"le ıl~r 

Rcjev şm "~:ıde Suv;> Et .. n 
tıel<en ·· e<len yeni taanıızf.arı 
ÇPt:n ~:l\ a{Ja&a llkü' b. rJkJ!
IlllSh. 

1 
ı -r,~~~~~~ 

ledık]erini bllrlimıi ·:<>:Jir. Fn
k,-ıt bu üc:i hare°'.\:P.tlc::·-ı elıcrr~· 

m:yeti bakıkınd:ı h.r .o; b.Mi•-

l ıocmektttllr. E~ <lu..:. o, nd ~ -
• (Deı-anıı 3 ün~ü .olıiled~) V !.kov cııphesınd<' ı:p r.yol 

muh.ııip tümem tr.r &,r.;.> t t:ı
arr\ urı.ı ·-=~na kani );ayıp

lar \!.'re' rereiı: pıüı;kl. .ı,,ü~ü~ 
Dfujır. n.n 'T k;,;p ftfııtıa yap 
tığı lxışlta t:uıra-ıızlnr !kısmen g0 
ğüs cıti.ğüs~ car.,_:Rma1arl 2J:i~ 
bırakt:rılm<.,"1.ır. 

(Devamı 3 .iin<:ii .:.hi (ı'<lc) 1 

AMERIKADA 1 

YENi DEV 
UÇAKLAR -Buaıar 12 Uçak 

taşıyahllecek 

---·---
Amerikan ordusuna 
gayet büyük nakliye 
tayyareleri verildi 
Va;. !lg~n. l (.~.A.) - 12 hı2] u ... 
~ ~ıy...bııc~K Jt.;;b:~yf'ıtrlc- blr m. v -
U\%ık p:-oj<ı&i i;fan rı:<'<~ hol rboiye 
tali ent·Uny>uine "~ıJmıi:. t .r. 
Aeruclyn.r:ıılc ıı.esr-o:m Cıt'POra

t:ion mtif55t.~<' ·:Wn iı:. mü!ıeıdi&i, 
Dev _ uç0 ı.a. bind.ril.-.. ı<Wf. u~:a\la!'"'.:n 
he:l ,-li.-n ,.t" ha,-;: türu>li ~ıblL.,,rirı
d':"~ iba··•t b;r tr:1ııbl'1 k1~d 1hp h.ı
ııekıı·ı.ıe ~!"llı~Jcooklc~ ŞÖy'.fe.nlf
!tlrdH'. 

TfM tr.ıtıh'ı ı yapıim:xı:t bu u.:.·a.hn, 
av uçek:•rı ıaıı,yıCJ!ııtı ı.I~ biri· te 
tı>şı-t ııı; .·hğı ,-:.:ı.ftt::i.ı bırJ~~rı·cc

Oi sıi.1;\·j.enlTt!..:ftd.ıt 
Dev _ uçal~: 3C 1nn · ~ırl· .k!ilclı

nı..ca.k ve bü'f tı: nl"lt.ti::!le i h:- "ket 
gırt:\-t:.~ı z. r. an 70 t il" ~ır 1,:1 çekr-

Hindistanın 
i 
• 

LideriNehru 
diyor ki: 

r ı 
lstik lii! me&elesi etrafında 
hiç bir münakQfa kabal 
etmiyeceğiz. Anak te fer 
ruata ait noktalarda m ü· 
zakereye gİrİ§ebiliriz. 
'--- __ _) 

İlk tedbirler 15 
gtıne kadar 
alınmalıdır 

Allaha:bad •l (A.A.) - Gaıı:e • 
tedlcr roplantısırıd'a d('J'Jl~"(e 
bulun.an Paındit Nehru billıaoısa 
§iiylc demiştir; 

•- Biız, bugünkü durı.rrııdan 
lıstifad c erl """k Rıısy ayı ve Ç!r.:i 
tehlikeye atmak l!nemed!ğimiz 
g\bi Mihver d<'Vlotlerin!n zafe
r;ni de istemiyoruz. Biz, j.a:pon • 
farı durdum.ak ve Çine ya'!' " 
dım elrnck istiyoruz. Fakat b' .i 
ve Cini tdld.it eden bu tchliı~ve · 
Jıa~ı kıyabiliııcık için bu har· . 
büı, Çinlilerir. yr.'pbğı gibi, Hintl
liıler i\i ıı de bir .nıil!ct haı~i. 
ola,ı:ak tek>kk• ciciJıncsi giilzım
dı r. 

&mbakınan b ir fabriya yaaıı:ı;OP 

Hava Harbi 

INGILIZLER ____ , __ _ 
Duscldorfu ağır 
bombaladılar 

• 
F ranıa üzerine de 

mutad akınlar yapıldı 
Lonı:l'ra, 1 (A.A. - İngiliz llnn 

ba uaçkla rından mürck.kql :ok 
b~ bir hava te.,<>klli diin g~ 
Duıırel.d.o~'e taarruz etmiştir. 
Buırası A.!ıman çcli:k sanayinin 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

ı ~~~~~~~-

Çlnlllere göre 

aponya 
---!----

16 Ağustosta 
Rusgaga hü
cum edecek 

ÇW>!< 1 (A.A) - Rcırtcr 
Çunking Jcı ask<:ri r.- ha· . 

sısl:ır, Çine büyı.k m.k:ı "5!u bir 
ta:ımıı. içın hl\'.bir ıaJl':ın ha • • 
lığı buluı.nco;ır.a;;ınaa. , jap.ınj .ı· 
nın ymmıda S•l\")'l•tlcr BiThg.'1e 
hücum niyetin; gin•ugu 'l1a .a. 
sın:ı çıkanrra'kU:dı.rlar. 111 •clı:ıs
sıslacr- hattfı d..ılı a ik·n giıcl. rck 
R u:sy:a • )lançuri hwl~rlul'lı'..;ı 
mu!uısanıatn 16 agustoc::ı dQğru 
b:ışlıyıacağmı t:ıiımL• euncJ\llc • 
dirlıer. Bu hudcıt iı;tikamctir •if 
şima:!>e d"ğru jap<ın ta>kv1ye kıt
alaorı ve ma12enıesi gönderilme-it 
te olduğu ha'lokındaki h.ı~rlcr, 
g1t:hkçe daha faZ.:alaşma;kta, dı
~r taraf1:ın ınulıteli:f Çb ccplı e 
!erinden almJın haberler c-e u
mumi bir siikı'.ıtur. nd' : · güs
teroığini bC'Urtm&tcdir Çdk., -
ang ' '" Kiangsi ev aktlntriloki 
j~n tarn.rı:n n.ilrnyotlcnn:i"1.İr. 
Hi.,,hir yen! di.işnoa h~tuımu ol· 
nıaml§ ve haltta bazı düşmon bi. 
llkleıi Yangtse'r.in ~i~<ılir.dcn 
ged çekilmi~tir. 

ct k r.ı..-ıbt}tro Jtp..,an· tıı 1.lo'\.J!'.ıll al:: -
i<•' 

(Devann 3 üncü sahifede ) . ....... 

fün.1' sten lıü.kiımctir.in lıazır
lııklar• ,·a.ziyetin icapfarilc rı.ü • 
ten .. - dt'{;iklir Biz rr:cmle • 

(De' amı 3 ün<. ü suh ıfetll') 
... _ ........ . . ........ , TiCARET VEKiL. 

YENi TEFRİKAMIZ --· - ----r "'ll 

Y . T .h .... T f . 1 Afgon'da çarşıyı gezerek gıda 
enı arı 1 e rı- fiatlarını tetkik etti 

kamızı Bekleyiniz ~~fue~\~Y~?~~~T~ ı 
ÜST AT Zl y A ŞAKIR v'..}3;,·e.Uerinin vıa:dyeti hıaı.".;Jkm. 1 

da dıat alarak direktifler ~

Cl'lhç~t lTz, ınNtılL~<'Ün iki • 
cadı biiJııycsin~, istih._..,o:ıl ~a.rt1 -
t ·" ııı ı:un pratik c;alışmalan 
l nnet wrıudue rober, r· 
hıerd"n bir il:'ıh ll'ibi qı,.mus da 
dciıldir O, rulılar.a hitap eden 
...,.,, lııı manevi rnsılaya kı -

affrt Anbn Y · · de Alınan büyük 
Paııaıı'e ve <la edl)cı:r 

nıet \'tth-or. Çiiııkü, iru,anlar Be büy dç,ıJı.g ne taoym 
dııvı:u.,u, birt't m kine dı:ğil - e ı n S l't J.rık.ın 'n saba 

(Dc\'aını Ü~ıin ü s.ahift'd<') ıuv;arc ı.le Y lloo e Ber ne 

h n k<>t ctın• B· .- clç. re-
ş'! &y bıv.ı n f.'\ ırd M 'J 

( De\Dnı ı ;l ıi"" ü hi:f ede) il= 
En gtlzeı ve en movaD 
eserini 1 KD A M Oku • 
cuıan için llazırlıyo~:: il 

Pek yak:ırı.cla d 

. r. ronra Sandıık.J.ı iStasyo • 
unda Kaya ka~ım:ı;krunın ı pal11 

ve bıılecbye müm illerini ka • 
bul il<' güTiişınüı,-tür. Sa.at 15 de 
şalırlm!ze goelıen Vekiıl, Vali ve 
~lecliye reisinıcren ır.aıh.sttl vaı:i
:yc<ti, ır.da .ın~eleri iiatları hak
Aııııckı ır.4'hlınat alınış ,ıı.:.yette 

Y>enıi kar :ı·rl~rın hasıl ettigi r.e • 
ticeleri EJ>Ml1UŞ n dirc.~ifler 
Vermiştir. Parti w t>cnrct <ıdası 
heyel!C(lir.i de ka iJ cdc11 Ve
kil Ç'll;'•)'t gezmiş, halk ile ko • 
nıışmuş ve bi!has"la gll:i" m d 
deJerl fiatını temk ct:n' ti . 
Nd>ati yag i:ın Jath"nelerinı fi
GllaTJm c1a göz.den geçlrn>ı· w 
IMııra sı1oya Prl>k orad;ı d~ 
sili> mc,,aiısi h:ıkk:ııda iw t ~1-
ınış >t ı;aJt 16,30 ıla 1:$lc~.:·lhe 
h;ır.,ıh-: etımıştir. 
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ONON MBSELKLERI ~3== 
_Sarı Esirler Müellifi Meşhur 

Pearl Buck'a Göre 

Taksiler (GÜNÜN iÇiNDEN .•• l 
J 

Odun ve Kömur l oı.s 51>ôiir1KA 
' 

DAHA OYOK OLÇÜ
DE HARP GA YELERi ... ---------~ 
"Eğer Çinliler bizim sam!m1yetimizden ufak 
bir süpheye üşerlerıe harpten vazgcrçer1er,,[ 

Çeviren: ll'ÖZBIT BABA J 

3 (*) 
e ba~k bir \.inli 
ı.d Ç! lı k<:d 0 r 

?bi s:ı , ~ ze 
'vhv.·celd'r. C ı:nıitle 

a1 k e ıri;t f k! ' cle
ıısı davaSJ ı müCiafaa et

Nt..erı ır.ııidıd l\"C a) nı af:.a dö-
ğı k rtl r. Ç n biı.U! b şe-
re hurr1fJe' ve ı .ıtl:lVat g<:lire
cek br er.:, a J1 .ma mıit•fık-

Y .ın<.a kalaca r. l ııkat 
b n 2n il rı f ha- n s v ne
cek !ı ç xr ı.iız J"O<e.ur ,~ ak et 
r-c 'l u~ kestirrmcz. Y e uyn 
Çin s ze ~tirı u b!.r km 
&eyi ma :c.p 'mck :çın deği:l. 
'hürrıvel ı9n ha"J) etli.ğiııö söy1e
yccek ve ken6ı gibi b"r ~ok Çin 
1.lcrln de dıilekkrinin sade ken-

erinm değit Japon ve .A:'man 
luı •nın da büill'i.ycte kavuşnı:ış 
~~:lııgunu göırınel!ı:ı!En ibaret ol
duğımu ifao.e edecekler.ne emi
n m. Çürılkü Cônllkr l9n sade 
bi:r ;zafer kazıı.nmak ııaye <l'e :ı
dfr. OnbT ıiinlysln be,~i bir 
prrn :p cJazak dü.nyeya yayıJ,.. 
n - n, ker.d:ter:ne s•ye etl.in
m ı:CT".lıir. 

Şimüı ben de size tek ar edi
y >r \•e Çin hes..tıına l:ıir daha 
tr ~ruz et\iri =ı..m ki Ç<n hal
kının hakikı Jrzusu budur. On
lar Japon Militarisierini m:ı.~;lup 
e ncj\" aııınefııı41erdır. Fakat 
Jqx>n ba:.kmaan d:ı. biç bir u
ır"' rıdıet ct~·emelcteilirler. 
ç·nbler zaten. i<.tili emel: bcsle
Y n er ı.ılflttl ve hıır zihni..vctten 
buvu:.: ınik.ya.sta neiret ederler 
v c ı-arua i<dale1si2ılik w ı?Jtı
r :ma.ıtıa . lı<?p olan bu 

• ıwvı z.ılınıyol'knlıcn V.eba ve Ta 
u; ı gıbı kaçınJl'lar. 

ÇııL!ıcri )"1'kmdan tanımakla 
şn krr.aate va:;ı1 o]ıcnuş bulunu.. 
ynrum ki ,bu hallkın en canıdan 
t·e bı 'ki arzuım cflıanda su!lb. 
ve beşer llrasıoıda ahenkii bir iş 
b ı !iğ ı>'.n ııe ü.s elmiş olır-'sıru 
g"-ımelıilaı i4:ıaretıtir. Bu ideaie 
Çinliler C'l1 hüyUk blr hırs der.e 
ce~ıntle 'bagl.ıdırlar. Bu hıss:n 
ş;dtiet ı;e kuV'\ıetini anhır.ak ı

ç1 Çinliled ı>asıl mütlıiş b!r ce
sar~; tabam,mül ve mukave
n .de bağladığını gözden gcçi.r

l"ek k:\f"dir. Z nnct.ınem • bu 
şecaat, tah:ın::n;J.il ve mulJ:a,·e
Fet yeryü:zünde b:ı.şka irnıanlaır 
tarafından ayni ı,<iddet \e clclı
şc t~ aynı şartlar altında ~e
ri' c~ ' in. 

Fakat Ş-.J da muhıı.k.k~:U r ki 
bu mütihi§ nefret ve intikam iı s 
teri J o.ron lıalkma ka.ıışı değil, 
Cine kallfı ham ım~yen Ja
P<'.zıt! daki askeıi wtıılıa!.çılara 
ka~ıdır. Çin*ler işte bu düşün
~'i-Oeki adamlara diişnamiırlar 

ve ga) c1c r c\·w•Li onları kendl ! 'cprakluından oon ra da bü tüın 
• a'..ııry~ n kaldınnaktır. 

Şu hnllde Çinlilerin ilk ye en 
mühlm haıp c ,,.cJeri 1cendi 
m ·ctieriııdc iıiirrtyelin" te
CRil:is ettıgin goıırr.ekt>r. Eğer 

bu ga)e bızim rru1'vcri magllıp 
c n · gayesi\e bir tez t '!.eş

it.! e- t i ü :kı gaye b' •, rine 
uyıcy or ımcscle l'°!ct • Fakat 

!ı ·er ma ·p E"d'hl en nra 
d.1 c·nlik>ıiın krndi ır..cnk·ket

leıu ..ı1 l rr JclıLc ~it IH•rp g«
l c ri d [:~ek ğildır: Y ,;nl 
başka mcrnleketkrin Çinde ne 
siyasi, ı.e ı!e iktısadi ilter kara
kN.lar bulıı; 'd=nak ıı:aycleri 

kat'i 'e nihai olarak suıya diiıt
r.ı .,; olacaktır. Hürriyetleri ıçin 
~aıpışın Cinlil erin bu ve buna 
benzer n-tiyazlara memkkctie
ri dal';.ı , de ınü•aadc ecl«ck'..e
ııne kat'ıy.en :naıunamak l.iz:rn
ci.r. 
ş~ a:ır. derece mmı' ın ookıta 

da lr.ran dahi h~'rd.an ç&ırıl
maınatK kaıbeden şu ınıe98led.ir 
ki .mwideki tecrübelere ll'a7.l • 

rnn Çinlilr:riıı kendilerini eııe
riııde.n kul'la.ıımaığa uğ~ı1darı 
ı,,,,,arlar yaln>z jnıpoıılar dıeğiıl -

1 eli, 

Bugü 'I ~çin durum ştıdtı r ki 
Çin dcm9.i:ral!iyc inanıyor ,.e 
bizim yruımımla faşizme ~ 
h:ıııbe<l~o= bu o memleketin 
hÜTri) ~· c .1ı<1 ai&onm bir teuı
hörüdü r. İJI.<Eclaırm müs "' hak
lara ip ohıutlırı ve lrendi A
J:ıhetleri i olreııdileriBiu tıeyi -
ııe mezun butlJlDıDlQ!arı noı<:<riy
:yooiıclir ki Çinliler irıdinde de • 
ğ\.,<l?!E:Z bir prensÇtir. Bu pren
Stt>in tıılrııllıllruk halinde ve Çin
lilN !l!'"Y et japonlan nreın lekıet
leniı:ıden koğınağa muktedlr olur
larsa her halde jaıxınl.ardan soı:r 
ra gelecak düşmana Jmıvı da 
eyni şekilde barnkıet edecekl.e -
ri.lJdcn =ece şürp1ıe cdiknc -
sin. 
Eğer Çinliler bu cihan hıor • 

binde biı2ıhn sadıece tkendi ı;aye
lerimıiız ve slatükoınıız içfr. harp 
etti-ğ mizi ve bayat seuyamizle 
ikıs:.:!i, aı.'kerl ve siJ"!15i ileti ka
nı!lrolliırumzla imbiyazl arımızı 
:muh~faza ve himaye için sav.ış
tığımızı san;p bıziın sam m · 't! • 

timOrlen (yersiz de ob;a) uf:.1t 
bir şüph<'ye d:i•erlerse h en 
'\az g eeeklerinc şüphe edil -
ma;in. Bu harpten vaz ge<'mek 
japonl:ıra boyun eğmek g:ll)·e -
ı;ile dcğıl; ireritle daılı~ ıwvet
lenanclı: ve oıııdaT. sonra düşman
lıırımı. yüklenmak bedeli gıöeö
nünde tutu.hrrıik yapıla.raıktir. 

Çinılilerin bizim nüfll2 rnın • 
takalanıraı; mandalarnm \'e 

• 
Kısa bir müddet 
: çin lek, çift usuli-
1 e çalışacak 

'fjc'1Lt.C \-rekalı.: ;n •. t i.;..ıASi~r 

ç~n . ·u.i TJ r ~arar vereceği 

> '' <'ilo)<'h' edi.•. AMJra aııa 
•el<!n mdwnat~ güıe kı~a bir 
zuır.an •n tak~ilf'r, evı\-eke 
duğn ğ"~,- <''rt - tek u<Ulünü 

t:>~b;k edec{'lclerc>:r. Bu st•ret
lt bc-nzin ta~-c.ufu temin e
dileceldl.!". M amafih e"""°lı.:e 
v<.pılan tE-crliJ;eleıde umulan 
rn tuda ben2iu t~ufu 
y. pılamadığı · ç'n ı.-.ift - k 
usulüniirı ınua\".)ien bir miiıd
d<.-t dev anı M i ı ·egi bifdiril 
mek'"lcdir. 

Piyasada vaziyet 
--o---

Fiat seviyesi takarrtir 
etmr-diği için 

t lda 
çık 

y na 
ası ağır gidi or 

Gıda nıtdd~ler· satışının Eer
bcst bırak:iması i.iı.erine piyaas
da has: <.ilan SC'll vaziyet "yle 
hullilııa !'dik<biEr. 

Fı.sulye; oırinç, me.ciınek; ku 
ru bakla g:bi madde~,. henü.1. 
pi\Yas•ya ;ıetcr nı.kı~rda çıka
nlnıış değildir. 

İ,.fitıı;aJ merkP.Zlerıne ) ap.ı.lan 
teklifleotden ınütabakM cevapla 
rL alınmış ve paı<li paru m:ıll.a
rın yola çıkaı'Mığı da bildiril
m~ de elde\; ~.oklam pilya
saya çlk;ır,hnası için bir tcreıi
diit tıavp.sın:n ~'l'Ct..'t olduğu da 
rnüı§arede c.di.'lnıekl1'd;•. Ru ıe
red0ü1 fiat se;·iye.ı ir'n )w,c iiT ta 
kar-ı.Üır et.ınem.i.s o.'':'lıilSnd:.n ileri 
ge'i'l:oekteocl'.r. Bıır :ınla bcrö1ber 
s~11r·n1i-zin bazı seaı··1(\.rin{lc 110 
kurusa k:aiar pirinç satıldığı gö 
ııülmektC1.l'r. Fiut1azın önfunii!z
dek< hafta1or .çiı!<le yüıod.e 15 -
20 d«cce>11ııdc ılü.ornesi l<u,..,·et 
le: ınuMenıl'lıfi:-. 

hi:rrl'lye:n'.z a:ıtıOO burumr .m«n 
.lelrotlcrin ve imparııtıorluiklann 

mu!hafa·t:ım için haroetmelcrini 
i&tomek hıiki'lmten pek gatilane 
bir t~1ey o'hfl'. 

Dİğer taraftan Uzalışı:r'k.fa 

yüzlerce milyon mü.tteficleri -
m1ııin bi'.ııim tı.coolbırıuza ve bi
ziıııle birlikte lıarfbettikledni 
ve n11rnt z&fere 'koo ar biz.i'.lll saf
ta kaıldti:'larır..ı i>il ·orsak; l.arp 
gayol.erin-U., i rnmoıni olar,'' be
Hrtm <k lc il<ıtifaıcTa:n va:z g~-m.e
.mia: Jazııın:lır. Miln"cri ır:3ğlfrp 

<.tm<:>'.k ,eklınoele •fu•le olunan harp 
~yelcri çolk m~lıeın ve gayri 
,·awıtir. Bunların tam3!lrJk ve 
biitihı. tıı.M!Milc Mihverin: mağ
lübıyeti derr.ırık o memleketleri 
temsil en <ırıklımetlerııı mi; 
. ksa y .. nı:ş fikri ~! eden 
~erhangi h!Jkumct olursa olsun 
oıı un ır.ıoğl ·~'biyei.İ demeık n 1 ol
duğunu tamamile tasrih etmek 
lliııulır. 

c.Arkası \ ar. 
(1) Bundan E'YV"~ki ilO ysv 30 ve 31 

'11,!ıılU'.uz k>ritıli ni.ı. baiarur.ıodadır. 

KADD 

Türkiye tacirleri tarihte h~ç bir satı ıarı 
za~an bu k~dar ağır bi~ mes'u- Mahrukat O/i-

l ı yet yuklenmedıler.. si iki güne ka

Deı-let, köylüyle, ysı\i anüs 
1alı'lille iyi anla.~tJ. Tiiı'k lı:tiy
Jtisii, de•-letiıı km<li. ine kendi 
Jıakklftı •erdiğini gür.tii. Mfu -
tahsil şc"k ~i;ıı.dedir. Bu mem • 
Jeket köylü memlekctidit'. O • 
nıın, alın teri Türkiyellİıl bere
ketidir. 

Ya.omı: HAY.'?l MUHiDDI~ dar başlıyor 
bulmuın devlriin y~nobaşııı.ıa 

T\irk küyliWi, bütün tep..ak 
mahsullerimizi, ~·eni bir ş"'k ve 
gayretle <ırttrrınak yohma gir -
miş baltmu)or. 

Çapa, 'Ifö:k toprı.klan i' tün
de ş:ılılınmuştır. Fakat, bütitn 
tacirleriıniz pek güzel bilitler 
k.i i. tilıı>al davraı»şlar.ı, istılılilk 
.Piyasası ii~tlinde tc~ir yaptı~ı 
gibi, istilıı:ı. pi) asa~• da i,,,t.w
sal dananısları üırrindo tesir • 
lidir. -

Türkil e tecirleri, dilerler e, 
keneli yivleri içinde birkaç misil 
diintnt'k hııı wrilıni.ş oJ.a.u • -
tihsal ıuekanizmasıru, tiiı"1ü ça
relerle al;satabilirlcr. Evet, bu 
kudret onlarda varclız. Çüı.ı.kü, 
Hile, taıua' ve alçaklığın hadu· 
du yoktur. Fakat, bunun mille
tin kalkınm" ını hıütalayaa mil
li bir sabotaj ob:ca~ı her tac:i
riınu bilir. 

BıJgiin Türk tacirleri, selıest 
lııraklmış ı>iyasayı normale ge
tirmek için en yü<:o gayrctle.nlc 

ona yartlrnttı lınak. d'ın11»1 -
dedtr lıı:r. 

Denebilir ki Türkiye taei.rlcri 
t.uibde .h~biT u.man hu kadar 
:>ğrr bir m06'1iliyet yül.lemne -
nıişlerdir. 

Çünkü, milletin rcfalunı •e 
milli saadetim.izi yaralıoıak içiıı 
üxedeııine büyük bir rol ahn . -
!ardır. 

Temiz vicılaıılı Tiirk la<!irle
rinden, ııralanuda uç beş Juı -
rıışuıı alçak tamaına kapıl 
laza deısini •ermeyi ihmal e.t -
ınc·melerini bel.ıenı k h ı· 
nuzd.ır. Çünkü bn tama·, - lnız 

~hsi bir uruııu5SU2lnlı.tan çok 
daha büyü.k, millı bir cürüm • 
dü.r. 

Türılı: milleti, tacirlM"'m!-.ı· 
iktisadi durumtrmnz:a kaJkuı • 
dırmakla iizerlerlııe :ıklıkları 

rnlii, ak alınla baş,,......akl a 
in.anıyQl". 

Bt IÜJL bir ıuillot, en<li~di ba
•l'Dl kaldırmış, ..nlere ltaokmak -
U.clır. 

Bıwda tarihi bir ht')bet his -
'IC ıiveıı Türk değildir. 

T" ~k mitltıti, Tiirk tacirinin 
son zamanllll'da lekelenmeye 
~altpI.ıo şerefini. ~- n ağya
"" ~ paıılak bir z fpr~ tac • 
landırmasmı beklemrktedir, 

r-ADLiYE 
L-----KORIDORLARINOA-.... ı 
Hakim, kendisinin de ş~hit ola
rak dinlenmesine karar verdi! 

- ! Asliye 3 üncü ceza başkatibi ile kat:p Güzi· 
de arasında çıkan hakaret davasının duru§• 

a ş. b·r ahke e e yapılacak 

Asliye üçüncU ecza rnahlteme 
sI ka.lem;nde Başkatip Necmi, 
Yine oranın k~plerinden bulu 
ı:an Güzide, b>r iş meselesi yü
zünden kavga ederek birbi.r'leri
ne hakaret emı'.şledir. 
İddiaya göre, Necmi Güzideye 

fena sözlar sıöyli:yerek onu ko
lundan tutmuş, dışarı atmı§.'lır. 
Bu vvict karşısnıda Güzide cür
mü. m~ut yolile Necmi haki<.m 
da .. ~!iye 2 inci cezıaya bir d&va 
a~rn $1.r. 

Dün dUT'UŞllalarona b~an
mış, Güz'cie cirnn' ~\ir ki: 

- Bana ·ş gönderdi. Fakat e
hndc be~ka \>ir iş bulunduğun
dan bunu bifücyim öyle y~pa
rıan /!edim. Tekrar gddiği za
man heOOıı: yapıltta.TI..! otiliğu
nu gorun,.r: <Niçin b\tme~ ?• 
diye bağırarak çı'koııtı. Hak:ret
le ko'.ıııır d~n tuttu beni d~arı 

attı. 

Buna karşı Necmi de şöyle 
diyoroı•: 

- Kendisine yapı1ması lazım 
gelen bir i.ş bıraknnı. Yapamam 

yaparnıyae~m, d:ye cevap ver 
eli O sı.ra<L:ı da Bay hfıkim, beni 
siz çağ1muştınız. Döndüğümde 
bakılım kağıtla ·a hiila el süıme
nıişli. Ke:ı...ms·ne llrtar ettim. 
na hakarette bulunıdu. Ben de 
bura&ı resmi bir yerdir, buralar
da lıöyle §eıY'"r söylenemez, de
d·m, Bayan Güzideyi dışarı çı
ka rd•rn. Fsasen e&'lddcnberi L~n 
den memnun değildim eski h.ilti 
me de bunu biı· takrirle bil.dir
mı'~lim. 

Mü<f<leiunıumi, hakime hadıo;e 
nin vukuu sırasında Necmiyi 
çağırıp çağı.rnıLdığ,ıü ooıxlu ve 
bunun tcsb't unmesini istedı. 

Bu vaz:ycMe hakimin ~ahn
dette bulunması icap edıiyo:tlu. 
Fakat hiı.klm Reş:-t, bu muha
kemede ha'k'm rnevkiinde bu· 
lunduğundm buna kanuni cwaz 
görmcd' \'e n~ticede kendisinon 
Şöhit olarak dil>'{'mesi iç''l dava 
nın baı;k.a b:.r m,.hkemeye te\'dir 
hu~usla'ltla e\'ral<ın miid.dciu
muımU;ğe iadesine karar ,-crtlô. 

AYŞE GÜL 

f 
larunası ooııı aca p ve anlaşı.t
maz bir hii..z veriyordu. 

flaUar 1ana tesllllt 
edilecek 

Mahruık:ı.t ofisi odlfü ve kö· 
mür satl§larına iki güne kadar 
ba,<dıyacaktır. Odunun 250 kilo
sunu \'e kıömürün bir lrAb;unu 
k.ç kuruşa satmak kizııın gele
c<lği kat'i okırak yann sabah 
Viliô <:>ite t~t edileca!Çtj,r. Öğ
rer.diğimize göre lbir kl1o .lıiimiir 
p<.ralreıxleei e 9 kur~ v ·ıe

cC'k ' e h:ı a perakendeciler ta 
ra.f>ndan 10 kuruş 2-0 p<ıraya sa
tıJacakhr. B;r çeki odun da ('250 
kilo) gÜJl(en. , Anad:>lıı 
\'e Rumeli rne§ i diye h.'~ bir 
tc!ri.k yap :ıdan perakendeci
ye 'i50 - 775 k ~ uzer nıfcn. vc
rilc<:ek \·e perakendeci de kes
me ve iıotif ücreti dahil bir çeki 
odurıu 8'i5 - 000 kuruşa satacak 
m. Nakliye ücret:nın 9 Tıraya 
aa'l:ıii olup almıyacağ~ ~a .. 
çin m~rl ile <leıpocu arasında 
bir pazarlık usuJünün kabul c
d.ı"lip ccfümemeEi henüz karar
laştınJlrııamıştı.r. Bnnu Vali tes 
bit edeceıkt.ir. 

Diiler taraftan gerek odun, 
gerekse kömür peraker.decJeri 
ofisin malını .>amıak i :in ofis 
miidiimi~üne müracaatlara baş 
lamt.<laıUır. Mahrukat Ofisi mü
diirlügü nıüra~aat yapanlar ara 
sında ve ~drik ;·aıpacalı: ve b:ı.
yileroen imza e-lacaktır. N'ok-
9.'in ta~t1"ı kömür yeya odun 
satmamak. fazla fiat '!.'t.ernernek 
odunu ıslııt'l'r.aınak; kömüre top
rak ve kum karışlırımmak ııibi 
huw$1atda >ıma verebilecek ba
yi) r<:> mal verı!eı:..,k t·e bunlar 
mukavelelerine n} kırı harc~<et 
eder e!mt.>7. m:ılu·ukat of.isine 
v.erID.lcleTi deı:ıozito1arının üçte 
birini ka)ibedeee'lderi t'1bi bavi
liıct~n de ayrılmam k:ı'bul cde
C<-l<ı<>rdir. Ayrıe;, da. muknel.e 
lıüki.i:mlerir.e avkın La.reket c
d.,n'ler tah'! o\arak acl!iyeye ve 

· !'cekleroir. 
Mahrıı1rnt ofı:sin!n :kömür ve 

ctlun satı.• fiatları ile bayilere 
yarın, yal;,t Salı gö..inil kat'i o
larnk iliiın edilecektir. 

Bir çok kinıselcır, ofisin satış
lara b~a.m;;~ıru beklediği için 
tax:irle:r de halk(an fazia flat is
teyem~e'kledirler. 
Diğer taraftan ofis, Bulgar,s

landak: kömürleri almak iç!n 
bugüıılerde BulgarC.taııa h;r 
?'1)1.::ffillr ,..\:>ndcr ccktiı 

te 
Dllı. ı t: ehfrde 

keU bir deU varı 
Dün sabah Bakrköy akıl hns

t .. hanesirıden. trlıLikeli b;r de]i 
mEt ad:nda bıd<l.r.. Mehmet 
bahçede gezinirken duvardan 
atl~·ar:;k kaçrruş!ır. Deli henüz 
yakalanaıınamıştır. 

Mehmet 30 yaşlarında orta 
boylu kara giizlü kal'R kaslıdır. 
Üzerinde hast.aıl:ıane elıisesi 
vao'dır. Şellıre doğru ka~ığı gö
rülmüştür. 

Zeytinyağı fiatlan 
yükseltilm:yecek 

ş;rkot:n fena gün~rinde 

r.:;sıl ~·ahıız kalhğııııu ha
tıırJ.arsın değ>! mi? HLcgi dost 
yü ünu çeW:ıd de b;ze baktı? 
1l . uki s.cak ttll' şef'ka-t ir.sına 

<arct \'erici. ktrdrertir bil
m · n, ben C\''\'ela slZ:n a.heıık
; b!r heyat yaşadığınızı tanı

~ 1 m. Fokat, .sonradan ikir.i-
z'l' birbirini::xlcn. yıl.n g&-

MÜ? 
'---------·' 

Me'ek han·mı !hemen her za• 
ıran ayni yere otumnw;, kitap 
o!.-rl.<'ı: ı.,_,ıurtıu. Sami de gel· 
diı,'> zaman ~en &yni yere o
lurıı r, 1\lclcık han.ımı.1 :.'imba ı~; 
ğında da ha ba.,l<• iL şan k0<yu ı.a
... ~ sa~a.rma, ince dU<fakları

na, lruyu ,.e yıırgun gözlerine 
b kmağa aoyamaırlı. At:~a bu 
k:ı<.1.r.ı ha :ıkakn seviyor muy
tltL? Buna pek ib~'rnal vcrme
rr.o..\J.e beraılıcr, kendi ken-Oinc: 

ZeyHn yağlar cıda ınaMesi 
adtledild!j(nden elkoy.ma hük
müne tabi tu!umuy~eaı.tır'. Bu 
hususta a!:J.,ğımız rnalıimata gö 
re satışlar serbest ise de fiatla
rın yüksehllmesin<:> aslıa mey
dan verilrniy<ecektir. Bundan 
bask~ tÜt'Car tarafından yapıl
mış olan taa!iliitili>r de eııki f:
at fulerinde ifa edil&ektlr. 

n g bi iğrend:ğfnitıi arıiadım. 
Il ret bc)in gi>ü'eri oo~ta yll 

ş l'T _'ı: 

- B r z .,,.an g 'd ki, 'kend.:mi 
tart k :ıymea bic fark>ndL ol
m} k, r.aEd b:.r çıkmaza· gi.r
d rn de an! d . A r brr vic

rr.e e'..esı Y.<l>TŞC"r..Ca bu!u
tıtr. &-,,im de bu ropm k 

ti<• c b'r 7-""re saaclct.e hak
kım c 'm•'ı -.el • ~.:uıdet te öyle 
ıx.,. y kı !"nlr.ılm :E>l':.le lbu
h ar 17. E" - g hrse, urnulmı
yan Y.ı>rderı ~ 'r. 

Hav \ı.ev bö .. le konuşui-
k.en, &mi de 'iÖYle dü.~ıı.nuyw

u: 
- Al1·hır.ı •• ''aratuğm dün 

yar·n f'a!'r(' l· ·• .·erc<len re
""'"' Bu ad mJ·r aşkın da. 
fel'k,.tin de ö · rni'n de 
miın•.unı ancak buru d.ın bi-

ri ge!ı;> kendiler.ne çarıptığ1. za= anh)orlar. Hayret bey de 
a,<tlcı, lı<üz şirr.di Budanın gon
cası giinlUntle açm.ığa b~şiayın 
ca antayabi:miş. 

- Hayret bey, bu söııle.·le de 
!le 'kada.c haklı olduğunuzu tak 
dir cd.oorwm. • o2l ye'tıinizi görü
yarom. Beni artık kat'i suret-
1e Ceır.i.leyi boş1mış biliniz. Bu
ı;:ünden tıib....en b.ıı;aıwa davası 
nı da açıyorum. 

Hayret t.ey içini Çl'kl<ı: 
- Fakat bm• size ka~ı müc 

rim meW<iinde görüyarsaruz, 
çok müoc~ olurum. 

- Yoık efendim, ö~ şey u-
1ın-1an. bile geçmez. 

Hayrt!t bey ibraz terecliiiüen 
sonra soıdu: 

- Lakin o nrnan ııizi.n şi.rket 
teki \'aziyetl.niz r.e olacak? Ar-

:tık benim yan mca çalışmanız. 
çok gü.c, naz:i'k, ha1til gayri müın 
ltün bir hal alır. 

İkisi ~ bOr T iidd e t su sl u 1 at . 
Sonra Ha~ ~ bey d!'<ii k •: 

- Berc'ı<eıt versin, .§iıT..di eş 
doot eksi.k de<, l. Ben Sabri 
beyle, Hafız Riı;_ 'ü ile, d 1 a bir 
'kaç k;ş; i.le gör" Jrüm. SQniın 

'kl'\ımet'iı ır.esainızecn isrifa<le e
de<'<'k k' eler çcı'~ıur. &-mra 
sen de artık mııan!arı i;·i tart
anasını bT ors.ın. Veni'~~n ka, 
rar~aı-da, hükı!ırlcrde, talhmin
lertle isahe1 göstnctiğ'n;ı. kaç de
fa ben •ahit oi!ryuş•ıındur. B ına
rnale~tı bu m2se eyi de byrııca 

konu."llruz. 
ı"ami. yine 'tendi kendine dü

şündii: 

- Evet, h:ı.lti:ta!en ;.ıs;anları 
tan masınl Ogrc ı~OOi!mi§ o1tlu .. 

ğliimu Elmr.:. ben de ınan::}'DI ~m. 
Hem Je sayM o.:d.! ... 

-~-
Sanııy;, Mc ek ;ı. nım ik <lar, 

n clurduğu içi hat ra·ar'a 
d\'.)lu ol~n odası da sz çrk.ın')ıor 
d.cği!'d . t_ ~e !:-ıiiın im~rind'C' 
Jıiç l.)a\ci.1 glı:"-üa: ·i c1:mıyan 
A7 konu,t!lt.n, yılların pek ça
bu'k bırak!ığl guru"1>ıı ve si:r.i
r·t daima gergin bu1ın:ana"""'na 

lüwııı görülnıi··0n en sa.kin ve 
dOn~er..d·r:ı:: bir ·eri' .. 

Sa..rn huray..ı g ı-.i•gi zaman, 
ic;n<lc der;n bir hu.zı.ır ve fe>tah
lı1' hisıscdi)'OI'du. Yine bu odaya 
gNın'şli. Pence•e açıktı. !Lk bir 
yaz gcc~i! 

Sonra l;ıurada her şey ona 
fakir ve s.:falcl içi<ıde ge~en 

-gEn ·Lk gi.in1erini m~•ılalıyurdu. 
Bu hatnaların da z+lınindt: can-

- Hani b<ıışı.:ma ~ianiyıor elc-

i'.. 
Kabinden yarı bir ;t.raf ve 

tas<tktc bulunmak.lan da ken
runi alamıyordu. 

·s vü::rldü de var. Aca
ba bi'mml.e -,-atımağa hiç razı ol• 
miyacak mı? 

Genç kadmın krrıdi.s'ni 'e :ıme 
<lğ"1i. fu.k&t baska b·r sorup ara 
yanı ohrnad.1ğı İ<""in, zi are erine 
ses çıkamıadığn da anlyo:rdu. 

Ken<lsc bir zamanlar sefill, pe 
ri<san ve herıkı,. tarafrndan ter
kerWm'ş bk halde uzun tll.ır 

ya,am1ş nsı n değ] iv li :n
ni bu ııwrabı nr;l n ha i)" an
lıyordu. (Daha var) 

* Kerna)pa kazasnda :koca
sı Mehmed ta sopa ve bıçakla 
vrralıvarak ö>durcn Eıminc 11.e 
~u İ4 y nda Alınin ağ. !'Cl"za 
mahkeomesiııde duruşmalan so
na enm· t T. 

N~ icede Emine 12, o(,llu Ah 
2 sene müdcktle ağır hapt;e mah 
kı'.ım olmuşlardır • * E\"\'elki akşam Çakıınakçı
laı:rla arkadaşı Kerr.alertirJ 6 ve
r;nden 'bıçaklıyarak ö'lcWrcn 
l\It'hmct dün adliyeye ven"tın'ş 

'"' rorgusunu müteakip tM·k f 
oluım1ıışltt!r. * Şarap ·mal:itınn se.best bı-

Afrika da 
Müdafaa •• 
l"-: Ali .ıt.-J SU 1f JılAJf 

A .frikadıolı.i muı-eı.e ılıiiıı· 
ya nıatlmat.11ıw , . ., ef -
kirt1tıa dilıkaliı>i ~ • 

elı.te de\iın edttek. ıııcilide-
ria sekirioei ordıaa ile Mıu:eşal 
Roınnıel'iıı arao.rodaki çel' çöl 
muharebel«iniıa a~ı - • 
tice itibarile İngiltere '\le İaıgifoı 
imparatorluğu i~ia pek punallil 
derecede b;T clıenıroiyeli olduğu 
malüuıdıor. 

Dünya harbinin Afrlkanın 
şUnalisa4e ttre;y.,. ed ısııiha • 
Jarı 94.2 senesi içiıa ~ 
QMa\ müda.laa mahiyetinde ka
bcağı söylenebilir. Ddıa.fıızlA. 
s· a lüzum göıiilmemelı.1'edir. 
İngilizlerin '>imdi rqal Roaı· 
mele karşı. Tllkit •-akit tıı.arınıu 
giriştiklerini gö ter n hareket • 
Ierin <!S3SI heniU müdafaa ıle • 
mel.tir. Afrika had>ini b"fnneL. 
en aşağı 0 elcı:ek İn i§İ ola
caktır. Şimdi ·e kadar, :-i 940 
daoberi • li Afrik:ula İngi • 
!izlerle M' Terin ordulcn ra • 
Slllda muhtelif ıl !arla ıiC\'am 
etmiş olan nharebe!cri1ı ıı. 
danberi İngili2.lctte ileri sürlu
mil~ f'ıkirlor ~ı, yukan ma • 
li'ımdt ... 
- t~iz payıtah içindl'll. 
geçcn nelıriıı İngilterece ehem
miyeti nek.aılar büyük i , 'ilin 
de ehemııJycti öyledir. İugilte· 
re u& olursa olsun Nil vadisiııi 
müdıdaa ede<.-ektir. İngiltereyi 
vumrak istiyenler de oııu .impa
raforluğttn en mühim g<0çidin° 
de felce uğratmağ1. çalı.,<acak • 
!.ardır. O g~iddo lift= ve Sil· 
veyş vardır. 

Afrika muhareh i artık nis
beten dnrguudnr. Mareşal Rom: 
mel'in elinde kılıv\•et 'ardır. 
Sekrzinci ordu tamamilc müda
faa mahiyetinde olan geçenki 
mıı!Gm mukabil taarruıu ile 
Almanlarla halyanların Mısır 
l:ııııduıhl ıloılıilmıle daha 7.iyade 
iletleyebihııeleriae mani olmuş
tur. Bu ınakıiada unlmıştır. 

Mihver taraf- eli.O- alınaıa 
yerler tahkim edilmektedir Bım
claıı sonrası i.çin de yukarıda işa• 
ret edildiği "iti .iteklemek var
clır. Çünkü tiınali Aft.ika barbi 
bu sene bitirile(:4!ğe benzemiyor. 
Bu beklemek devrinde ise hiç 
bir kıehanet iddia etıııeksmn ı;öy 
leııüıilir ki kih bir ; r. "1 \r;lı 
ha. ka bir yeria alınd.ğı, w•" • 
d.iği, sonra gene alındı{l• i!<'tile
ccktir. 

imali Afrika mııharebefori -
nin tafsilıilını anlatanların ver
diği malümat ba~ka bir cihetten 
de ~ti uyandırmakta ve ln
gilialerin ku\'vetli m"'ziltrc da
;ı.all'llnık harıbin bımdaıı ııonra 
geçireceği Wlfhalan karşılıımağa 
hazırlandıklannı güstermekt<
dir. O tafsilat anısmda iııafet e• 
dilt'11 ve dikkati u)and,r hal
ler arasında ~ da vardır. Çölun 
gc11işl.iği, ududu olmIJan yek
nasak hali içinde beklrm un 
sıkar. Sekfıind İng1liz on! un
da herkes irin ayrı ayn ·)er 'aı 
Muharebe olmadıj;'t giir. erde 
bu işler saten askeri me< .1 el
meğe kıt kat yetip a.rtnıa~ta -
dır. Baıwııla benber clrna .ak 
olnıaktaa, onun getird4;i can s.
kıntısındaıa kurtulmak çareleri 
.aramnıştır. Çatlırlann etraf n -
da yapılan alacak bahçder 'ar. 
Afrika lı;uınlarmcla neler ~·ct.ş· 
tirmek nıümkiin ())uyorsa yet{~ .. 
tirilmeğe çal ılıyorn uş. 

Gil1ıdi.iz uzun, geceler kı'>ll o
lan bu mevsimde Afrikada !llU· 

harebc etmenin türlü mü~l.:iH" t.ı 
kolal'Ca göz<'niine gelebilir. On 
sekh: saat güneş var. Döğü•mr ·, 
çarpı mak, hücuma ı:ğranı:rk 
\'eya hüeuın etımek, hulı..a nıı:

harebe harcketlcrindenbcri ınnt
laka her gün oluyor. 111ı:harclıc
de bozulaıı, kırılan tan~arın, 
diğer harp vasıtalar nın tamiri 
i-,i de geceye blmaktadır. Ge
celerin uı.ayacıı.ğı nte\·,im gc -
liore gündüzün muharebe ile 
ge erse gili>l'ş battıki:ın sonrR da 
ınotörler;n taınlriı c ı!ahn d\'e· 
risli ukit kalacak dem ktir. 
Bunlar hep birer nokta ı.r. Bu 
sene bitmi"eceği anla<ı'an Af
rika barhin:n ilerisi için ha ır
lıj: n·la göze carpan c' tle.r. 

rakılma~ı üzerine şarap ri 
üunn mınr0 a \arında ınt 11'.V. a
ta başlatm,-.laJ'dıT. llab r a ı-
ğ :nrza göre hri:mizde lzı:n.., 
dt:)ci şarapçlar aralar a b1rer 
bı iık kumıağa karar vemüsıer· 
dir. 
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Bul gar i standa 
idamlar •• ---·---

Ulr Mulıarrlr idama 
a111r4 edildi 

S<.J:yu ı {A.A.) - So!ya meıh
kNııc.si, Diıcilvf daWllllll 
l.atıa,rmı.ı ıı•cı~r. isyan ve bal

<ta...;c:na harl'ket~ri baz?rl.001~ 
15 ~-J suçlu bulunuyordu. Bul-
garistar.oa sırpçn olar::..'< çıkan 
Polit&<a ga:wicainin osJ;i mu!.ıar
r.trl~Jnden Bori6 Nwl:ot itlııııaıa 
ınal .. k<im edilm~iı'. Döl't SUÇ
iu mWb'bet iciil<"ğe, 7 suçlu 15 
ser.e ve 'bk suçlu 10 ser.eye mah
k(ını ooi~:..ir. tı:> genç su:çluya 

· da s ~İJJClr !te.!UC küre-!< c."C'Z3.....;ı ve .. 
ı'ib-ı- .':l Li.r. 

--o-
Sovyetlere göre 

(I' ş ıur~ft t inci s"hifcde) 
t.( ·· 1 '"'~'VeUe .. irı •saa k:."a.lann 
çok oıılcrinde harc~..1.ıı; bulu-

.. cril1t kn)Jt:tn:eA l.lı!m 
ciır. 

Buııu'llıı berab • oıı k€simde
kı dı•z '11', U..'"'lumiyet dıar'le 

Sv' c'uccede vahi'rıd r. Fili.aki
ka d"'>'man ır.ulıaı·eb~ meydanı
n· rr tertıetliy.c~ Yl·ni "htiycJtlnr 
~uml•k1cdir. .'\L>r.anlarda bir 
:üı 1 iı tüke my ~cc k~da r laruk 
okl ğ-. anluşıiıvor Almanlar 
h"r t::!n f ku\..-vettl'rle "o&rruz et
T.ı"k'te<1.1r! •r. fl<J~t,l $0\'yM ha.t 4 

"nnı naricalarına p=ıra.~üıtı.~ül'er 

b•!A rdır!vıorlrıt'. Falc:Jt nus mil
rl.'.'Jf~s.s inktr ~nhul e111ne~ blr 
61. t(•lıtk: a.;.1tm1~t:r. 

--<>---

Almanlar 
( Bıl§ ı...mıfı 1 inci s..ı ııfııdoJ 

T. n:.rntı.z a.ı ı ı~.ndc trp;,ekün 
63".4(]0 t-onilato \ııtarı•·fa !18 cfüş 
:rrıaı~ ticar.cl gcm1si Latırn1ış]ar
d r. Bmılaııciaıı ôl'!.4110 ıod.c:to 
blar.rıd .. ki 62 f<P' d• '1iea1Jılıı.r 
ve 19.0f!O tonililt.o tut:ırmda.k.i. 

6 cii1 .... man gcm!si de ll'z:.ı A,~,'!Ar 
la., tarafı.mkm batırılancytiT. B-ış
k;. 6 c.iü ""Jnan v,em;t=: tor1 >;;ıe bd
yük hasara uğratılmış. Bmıuıın-
1;, kö Alınan d<miz olrıı.1<.leri, 4 
ficn·~att~ 7 lıızu :wızo ve 3 ka
, ul·oı ge1nis:ni batırn, .. t:11r, iki 
muhr;~ıe bor çıık b..-.tlı avt-ml:ırı 

lh ara uğra1nnı~i..ıtrı.lır. 

~ cmmuz ayı zadında Aln·.an 
hG\'1 kıwvet!eri 1&~.:X"l tafill'ii· 
tc) trrarın<la .iO ti~aret gcn1isini 
r.~ t 1' lT' lar ve br..ı::.1•rı r; ".ii.işma.n 
t1~.lret gemisini de !ı2sara uğ ... 
ı ı'mı.ş.~ardır. 

L\QYl~ce rıüri·~ Brit2nva Vfl' 
·, •' • k Amerii(a lnrp l'hfyaç
ıurı İc'n hayatı iinı>mi t'lan de
r ' +r~•jlarınd~n (r1J:ıekıin 
L ı 900 ıonil:ıt;ı lmvbetmiş bu
l 

• At 
Yarış!arı 

• 
Bugünkü kosular hak· 
kında mütehassıs mu
harririmiz "Sp;ker,, in 
yazısını dördüncü sa-
hifede bulacaksınız 

I·/,'·1 "; .tı.. • ' ' · •• • 1 e . · . ~ . .. ' ...... ,. 

Pupn Fransada M:Ontpellier-
d<. tJ>!:il oocrkerr, zengin bir 
,·ift\."•'ll O<ıın •le S(:\' ıniş. 
~' r_>!T'"' lct'<lı. 

p .uz 1le karısı g")"Ct iyi cm-
1.'1.srn::,lardı. f ak.t, J. 'kimden 

\'e paraya bagl o.!an 
b.r Fransız ç flı;i:si ık m 1 ~k 
ı-~·1 :ı Bir Fra: srt çıftçısı, 
s e ı.pt:d..ıi bir tahSJ' n } l.'Tle
rr t._ • bir nn'~ kumlrur ası 

g 

J 

c 

i&t.ir. Bunun içın k;mı;pederi 
n, ç "'! lll<Jte hl :1 3 

ı istciniş 

,t bır A ır .. ~ m l \ 

' l 'll !.>.r 
gcncı !er:ı:gatı ~ IQ

\ na alınmasına ta • 
ed ım<•t. N erde hld ki 

' mxhınl' e: 
D!'e) c tcrs::n ıit 

Se1t1 mu! ııa için 
Aı.,. :ruub• bbeünu vıfeudüae 

llCOAM SAYFA - :ı 

IRAN 'DA 

Berlin Büyük 
Elçimiz 

ANKARA Vali,T~ci:Ierd~nfj( DAGARCI ... ıl 
HABERLERi yardım ıstedı . "- -~. 

-
1 

Yeni kabine he· 
naz kurulamadı 

• 
Süheyli, istifasının 
sebeplerini anl•tlı 
Tahran 1 (A.A.) - Ta.branda 

söy!eıııdlğrJe göre, yeni. b.<bône • 
nın t.,,.ldHne yeniden Sübeoyli -
nin ın~ edilmesi imkanı v.ar· 
d>l'. Bı ,• kfüi'k. için d:iğer bir 
naın!ret de, tc..:rübeli eSki d~·vlet 
:ıdaırula .. ı-ıı:ııl'.an Gaveın Sult.:.oe -
<lir. Son zamıa.nlarda siy:ı.sl faa. 
liyet d~ında kalınş olan Hüro
in Pt=ia slhhi s~ler d<>ka -
yll!ale l:lı:,,v€1lcill/k vazifesiru ka
bul etmemiştir. Faıkat bcni1z bu 
kaı arındıan vuıı, ... <;ımesi ihrmı.aU. 

mevcuttur. 1 
S.:bık B~<"kil Siiheyli, par- • 

Li.n..cntoyn ııstifamu bildiriı:ı!oeı>( 
.so~ lec!'bi nutukta hiiıkı'.ıır.etin son 
dört b.u~k ay iç;ndelkıi fııal'(Y'e
tlnin bihi,.ço.;unu yapmt.~ ve bil
h~»-:ı dt:..~tfr ki'. 

Mıitl.cf<kkrll" er. dr19tıme mii-

n ac.. rtlt"l' id= odihr..iştir. Y>
y'C'eclt dnğıtmn ır.wmmrnel ol • 

nıu~ır. Mali vaz.iıyet ço.k iy!dir. 
Düıti:n maınk~..c-Uc .nıizı:.ru ,,~ sü
kün 9'lıt.&lo.fazıa El<R!ımiştir. Hü -
ıküır.ı:.-t zatnli.Ilın güçlüğüne rıağ- • 
rr<'n dmıokraci prensiplerini 
mtiım:ıza etmi>;·llir. FS!kat bazı 
maftf.ıller, ı~time ol n sa
dar..:,tJmi jlııtidar mm·~e kal
mak krzusu gbi tefsir edi)oc -
!~. B1tııckın dolay istifamı ,.., -
rıyoru.n~ 

Almanlara göre 
(Baş tar .. &. 1 inci 54hifede) 

Stoldıolrn, 1 {AA.) - Tele-

nwn<l;al ajaıısmm hususi muha
biri bildiriyor: 

!Buraya gelen ha.btrlere göre 

M~re:;.ol Von Bock\ın seri ın<>

Wrlü unsW'ları Don cephesinde 
K~\o>;kayanm 90 ktlıometre 

cenubunda uıübnn bir <iemir

~'<llu ka\'uşak rr.eıiltezi otan 'Ti
çorc U;k~ ya 'y ı g.eçmişlen:lir. 

Kubatı afmdı. 

Bcrlın, 1 (A.A.J - Aıhıan .ku.v 
ve'lk;riniıı Kuhaıı'ı iı;gal ~tikle

ri resırn~·n b.lıdirilmeklffiir. 

Ruslar 10 gümde 804 u,ak 
kaybettik>r 

llkrI n 1 (A.A.) - 21 Temmuz 
d~n :ıı Temmuza kadar e
lan m.itidet içiıırle Ruslar 3(14 u. 
çak ka,:bctnıtşic..dir. Ayni ır.üd
det iç:ı.ıde A'hnan han. kı.ı\·ct,e
nln doğu cC1ıiıesiı:.; eki uço.lı: ka
yıbı 61 dir. 

Almn:nlar ~et'irn"" yapıyorlar 

Vişi, l (A.A.) - Kafkasyaya 
karşı yapılan A.'man taarruzu 
iki istikaını<'tl<>n gelişmektedir. 
Bir1nei koL Don nelı.rin ."1 cıtota 
kımrııi:da hareket etmclotedir. 
D:ğer ikinci kol Bataisk''en gel
mektedir .Bu kolun hedefi kaf
kasya retrol sahasıdır. 

Bu ki b()Tekcıiyle, Ahr.an ku 
mandanlığı Ru, kın:vetler'r.i çe 
vi.r1r.iş ol::.c .. C.C ve ayrı a z3maıt
da Ru.s Ka.adeniz dor.anmasını 
l:manlarıııdan m<thrum CC.ecek

tir. 

···- -

(84J IJa1'«f< 1 iJU:i fia.yfcıda) 
Müdafaa Yeki!. Ali Rıza Ar1un
ı....ı, Vali ve Bclo<ilye I«-·si D~. 
Liltfi Kı.rrlar, Alman büyük elçi· 
s. Fon Pupen tarafından uğur
fan~tır. 
S~ ffet Arıkan baı·ckcıin<len 

evvel gawtecilcre ~unları s(;yJe
miıftit:: 

•- D. N. B. ajansının muha
birir.e <le :;öy(ediğim gibi, A1-
manyaya gitmelden d~uğum 
memnun1uk pek biiyüktü.r. Al
maz~a ile Tüıt:kiy.e arasrr.d:ı..1<.i 
<k lu.k sa~ ve esaslıd'.l'. Al
manya benim 'çin yabancı blr 
tM:mlel,;o~ d ğiıJ:ir. Orada 
dıuh't bir mıihit bulacağım. Ge
çN1 Umumi Hal)Yle til'ılh arka
ıla.Şlı~ı eWı( m rntlarla karşıla· 
ş:ıcıığım. M<•mnunlu.(;'1.lm her 
'bakımdon btiyük ı:e der1ntlir. 
Tarih1crir;de do'mrı dnGt yt.~a

n:ı;-i o'an 7ü 'ye ile nanya 
arasm<laki <l!c ··it. :ru tal:'\•;ye et· 

mek b :Jıca nrzumdur. Vazife
d~r o!J••'· rr. l'r memlekette 
me11'1chti, l t rnsil eunek be
nim ;, · b(i.yük bir balııı:'yarlıic
tı ... 'l'cife-rT'i tfa e:-der1:'?" (; .. 1si 
c'lootl•"" A'llman lıuyfı.lt cb;'.si Fon 
Pa nin ""rdımlarıraan d"ıma 
fanlalanaca~ını .• 

UÜSR.F.V GER!o'DE GF1 Dl 
D ğer taraf! an ~ki 'BC'r!in 

büyük C'1'"miz Hüsrc>v C'cude 
dün s:.balıki tr< o.le §eh rim:Ze 
!!f:!.rn i~l i r. 
SAFFET ARIKAN BER.LİNDE 

.Berli.ı1 l A.A.) - Türlciyenin 
yem Berlin ~iiyiik elçisi B. Saf
fet Ar;.Jro.n cumartesi n&ş·omı 
Berline muv...,..lat ~Lir. 

Alıınan Hariciye Nmırı M. Von 
R .bentrop !ı:ılen Berliııde- bu
hır.ırrıı:><:lJğında.n bü•yüık elçiyi 
T"ıl!l"Uıcl hıl\':ı CJK'l'danında 
prot.oıbıl ruooürii O'l'ba elçi Von 
Docrrıberg kaırşıhını,.lır. 

Türıki"e masllJtatgüurı bü -
• ~·ük cl.çiı~ ı;ı;ü~n B. Kemal 

Nce•l Kavu ile bü•ıün e],çil:ik 
rr.emurları da B. Saffet An!aını 
k~liıkrrr:ıik fuere haıva meyda
nına gdrcişlerclir. 

Hava Harbi 

ikmal imtihan
larının günleri 
tesbit edildi 

.Aıılrara ı ( ikdmn muh.;'bi -
rinden) - Mu~lıerde ilkı:nal 
İiıntihanlannm yıwptlacaliı gfıaı. • 
lıer Mar'.ıf V ek.'lletince tasbit 
edilmi.1tiz'. Oı'ta ınel<tep ve \ise -
lerde .ikmal ~ı 31 ağus
tosta il>::şlıy;,cak 7 <>ylülie ka<l<ır 
tlernm ro~ektir. Orta rook ep 
ve liw son sımJ'lamxla ikıına! 

imtihanları 6 ey!Ule b:l'.)la~·ıp 12 
ey lüle ~<adar sürecek Ur. 01.gun
l uk iın.1.iıh anları 24 ey !filde baış
lay ıp 29 l."ylülc :kı:ıcl,ır d<"\·aım e
doccktir. Biitün mekıteplercle teıL 
ri.sata 1 le.şriı1iw\·"1d" b;;şlaoo
caktır. 

IIububat 
meleri 

talimatoa· 
çıktı 

A•lkara ,1 (İlodaın ıı;..habi
l"'Dde,.) - 94:! yıJ..ı h ubııbat ~ah 
sufü için köylünün bar'Çlııır.lırıi
ınasıı:a ve müba.} aayıı cıa:r ta
l im.'.:.1'1' :ımc, ~ ""'9d ik il.ct:i-
ran etın.i.Ştır. Tahmin t&lliıruıtıı.ı
meı. ri de ıasıdık \'e ıreşrOO!ireş 
tir. 

Hindistanın 
istiklali 

(Bil§ t.aNjı 1 inci $ayfıufa) 
kerte b'r mıdc:a\•<'m<>t iradesi ya
ıratmaık istlyoruz. :M.,nfi lıir.,·a
zi:yett.c kalaca!< olursaık, halkta
ki m;ıkavomet d•ng-.ıı:;uı:u İnıı;:i
liz hi>1<ürr.cti i9k<diği g!lbi yuğu
ratıil~tir. ~nıdi mt:ikadder.ı • 
tıını.zda bil"lat amil olmalıyız. 

Ckndi Utkip edil<c"Cl'k yolu ~ 
temııiştir. İlk !OObirler 15 güne 
kadar altmnahdır. Kongre Jııı • 
mitesiııin ilk k>plrı:\t,s,na Li.itün 
midııim partilerir. \'e bu ınoy.üı
da Hiiııd i.:.ongm partisi flc mü~ 
lüıman birliği m\1n: illeri i~ti
ralk eckcolctir. Mı<'~ .m'.!li 
hükintııbti bu ~ 3SiHC\" eE.'Çe-

(B•} taralı Birinci sabiledc) cektir. 
idan· l'rU!<czı •e öııtmli lıaıı> · iki ı m.?~ 'l'e.;i .(r:J:ı 
m:ıılwnı<.-:s; foori.kalarırun bir a- bir .mii nalka'l':ı. k"'bul cln>1yc • 
raya top!anınış bulundukları !!" ceği.z. An..-ak tefocrü,;ta :ı!ll ıd-
hilıdir. ta.larda ınıüz~eye giı:-,;cmli • 

Dı..ıı,;;cldııri'u bo<rr.'bazıd ı.man rlz. 
!"den İr>giiiz lıaıa teşkili bir müd !B • h b 
dettenhE·rı lnglliz luıva km·vct- f ır a ere 
!erinin Ahnan ya gönıderdgı - · 
en 'kuvvefü k-şlr'\dir. Son akına 
Dusseklôrf'a. bine yakın bomba 
attl!ımştı.. 

Alır.anlann mukalx·' si 
Berlin, 1 (A.A. - Bi?d•ri)diğ'i· 

ne gön! Alman hava kuvvetleri 
di1n g"ce biıibirini tak~ eden 
dı:ıl~alaır hali ııde H ul ~dırl 
ne ve lı.ıı,aıılarıra hilcum eımi~ 
ler \"\? bu}·Ük ~ aı gınfa.ra n lıa
sar~'ra se~l>'yet veruııiıl<>rct:r. 

Bir l:aı•a çarpışması 
Lo!'ldT~. l (A.A. - İngiJ.iz ha

va ku,•vellerinc mensup u~ak
lar dün ücl«l'€n :.lOnra 1ısg""' 1 1-
t:nda bu'unan Fransadn hcdef
kre taan'UZ <·tın ~lerdir. Bu "'1'a
da Al:Jbe:,·iJ\rde ki ha\'a :ılımı 

bombardıman ~dilmiştir. Saint 
!\lakı liır.a: ~ ı' ,klarda isaıbet 
!er l?'ÖrÜ'ırııf<'ür. S .nnne lıavı;,.\i. 
si üzerndt> 100 A hnıan ve tııgi
I:z uc2ğı bir h:va sava~ına tu· 
ttt<;m~r.rdlT. 

8 uçaığımız ks:1 ıptır. 

•• gore 
(Bıı. tardı ı inci ~•hifrde) 

trdir. Bu zaruret bugün er 
za:ıııall<lan ziyade hiı;ı;edilj~'Dr. 

Bt: hu:,usla hiçbir anlaşm.ı:.. k 
~<ıktur. J"ai<ııt mc-sele, bu le,:>clı
büsün ne dereoeye kadar mu
,.nffakivelie tatbik edilclı.lece
giooroir. Iltinci cephe teşel>iıü
sıinün f•'akdli bir tıetice '"rme 
mc:-.! la.zHndır. 

T u.ıııi .,tlkıir önünce müna
~afa ccl:ıdı:l«"ck nok~alardan 
lıiri, b';yk bir cephe açılmasına 
kurar verildiği takı:l'ıxle 1:ı~un 
bıran evvel ppılab!lmesi iç n 
tcski'2Ma ne gibi değişilôkler 
yr.pılma>ı gerektiği mescles'di.r. 

İJ..iıı.ci C('p!ıe me elesinin orta
ya çıkar<l;ih meseleler çok ~Ü
' tik ve karı.ı;ık me5elel~nd·r. Tn
~<ltere il<' Amerika, tek kv.man· 
da al'twda tatıbik ~·c.l'.lıC<:ek Hr 
s* , ı ~iik p'Qnı hazır1ayıncıya 
k['~ıor bu ;c:in merrınuniyet \'-e-
1 ·c; blr sek'kle halline imik.an 
' k!ur.• 

•• 
_, ---
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lıır ,arm,,.ık gibi sard 
Ve boynuna lıı.r 

"'tını. 

gilıt 

D:,; h · ..ap etmiş ır şaı<r nna-
"-!II Ju İdi, (l) 

k n bir t tn \ 

- Ev"<t. 
-L~teot 

<.'~<,} ol (,V ulC 

d-
Fak. t... 

ç orr .... uı 

ni U'l' 

cJt c n t en-

n. çifte ini a:I-
Kı:>~er, hır guc., daha doğ- 1 

ru ;u r ~aın, P'-1laı7. • bcra
be , 1,ıftıı.ı:e dimeriren, dım:l.u. 
Eıtrr.fına oo.l<.ındı, l lnıızdıla·r. 

~ ..0;phc .. ? .~ 

' .ı.abri!<Qal~ırun 
t - li.;t • 
ıç aıpmış 

_ B bıılk, d ı, sözler1mi 
iyı dinle, bu ıık,-ıaını, geç v;;&.;t 
kal bir tren var. 

Paıpaz, kısa 00.1 l dar alınL, 
gozıenıııdc ,en.a ş -

n it pederine tıayrctle 
~[l'Y'JrdU, Çif i, gittikçe Q • 

2Il b'Jr ses : 
- A bv-or musun, dP,e tl'k-

rar ott, bu ı.!kf· r..ot k.ıl-

ol -dıgı ' • rı, p l>aZ.ı. 

ç \IMıiştL 
P • da lYu c.em gözler. 

bu <le r ı<aliblı ııdam • 
O un ·-

K .... r,sı <ml..n 
Tflll' olan. lbu • 
:.g'"m ştı 

r ı,'Oc wıu 

1 
( 

I' AP.\ z. SEFA.'tI7I' 
TFJtCÜi\•A, ·ı 

Anr~c ' ~ anr. 
·rı ... ur-ı u, 

ola· 
00 
:.lık 1 

,..ıı .. ~~r7~,~ :·~. ;~j:~ Onu Zatisungur da yapar I 
lık h"•-Wı De\-ıwru U!Zln cllel.in~z;Ue ... 
dir. H.eı· nıat~'« ne kadCı.r şercf!.i v& 
yi.~ı..~ olı..ı:~ olsun, l>ir t'.lı.: • fı.!fla 
ntyetll uzıoe;.urhtı1 ıiıht..~"G .~ ... hı:l;ı. Dun... 
laı·ı., S°!4'., htltünıct tı JA.•lüt.ından d.G ... 
tn iyi. OC.l°'.a y;.ık111da.n t~n\r.rı>~·nı..--: . 
Bundan b~~.a ht'r mcsJegln, he k;nı 

c..nu n:ııürakabeye ml"Wl'tl?' b~!ımal 
nıt•ımurların!n nüf'uz t"""4,n5c:ligı, cd-e 
.cn.i]"eOC'ii bir t, •· 11 iı-rcrli .. 'tJ..-."'i vııdır • 
Bunları <Lt S:Z \:. ... :~ .yi. b:J.i!'"sinz. 

T''°""'et c~\le ıptk1GI b·r !lc'r ıea. 
t\<inde bulwıdı&. Her lô<:aret ş:J!ıesi 
ö;!n Oda mce beyot<nin ve adı< ıoec-
1;.;n1n yo.rdırocıoı olmak üzer,• """" 
ı.ı:ıoclan küı;ü!t ihtisas Jı:~·tmları 

•fi<.'«* ve b<.!t.adA bir 1".;ı.; giin tvp
Janaralc a.yktr1 ha.reket\crk önli;·<'Cı..-k 
ve bize :ı.r.ber verec · P. i<l<• <;Slı
şarclı; bize ;yurdım elıır. bi rica ('di. 

:yoııuz. Fena ıWrtlc ha"Ck<>t recnfo· 
rl 9i.z bl.zc ha~r v t"!ecdn;'.rz. Bir 
1ı:ı:.ııtts.n da Milli K~ıımna k.nunu 
ba3d vt.• ı~bcrdir. Duna r11u,1Sllf 
·ı--.reket ,'i!,.nler h<ılıWı>d<ı en yükook 
rnüeyy<Xl<:•leT.n t:ıt.biki "~""~n.e gi
de .... n~ıye k~ <]~ 
lro1>trol '='fosin! :y;ıp cal."1lr. Falcı! 

me.ıe«ı n..'tliıx ~kunırean kımtrolü 
"'7.den \roroz. B· kr>ntrol i · 
yaçac::ğnı'!Z yartlım b Jıı::n S:ltL"U 
çtt:m>ecıNii ·•;e ti.:l.t!arn li.i'zure!ru:Z ye 
re y.!t3e lmtı.'nt.'Sİ !> unda !a.yd h 
ol a.e:ııklır. 

Yı•ni !a=lor ycnı 1•r eıCır ·~ 
•·r. Bu rıi•rın nruva!laıo!)·t>t; de t»
ci:-lC1oimizın elindt>&~. D . .ı. sian ·çtn 
lir 'trdmau devl'CSi olac:kt:r. nu 
a. tiharu muval:taki;~le · r.ec~·ğl
nid ·n biilc\rrrı.eıt C'lT.lc<lt--. Tekrar r
di}"l~rum, bu ka'roN:ar n ın-esn~lt pi
yıuınrurı vavfı"<•ni no1Tı~aı ol<'rtık ~a 
paooğı. lt:ı!U<;ııııda itirr..ıtır. ~ ge
o'rEı."Cjiniz lm11Mn1-a mu\18.fl k oıa ... 
mv.~ı? l" (c.a blr yola ~Lk za
ru ı•ı::U lW:;ıJ o!tıır .ki b tıdan munle
&.:1.- f.l.ji!ı bct1Kıııcr b.lfta siz t c'rler r.a... 
NT~nl._, 

Bu l!"!L.'ılı::ıtmıı &iz,n de tokdir rdıı 
cıeginıindıeo. ~fTn yo~. Sbı:lt>-J"\:İof'n 
ve-~r llllmtn& bir ttşrih.i mesai nc.a 
ed'l"<>n.l<C. (H:ızlrız, ~arJa, ~la em
le<>.) Bulld&n ş!lI'heın ~ -k!\lr. Bıına 
BÖ:t Y~r&OOU.Z de-ğil nlİ! (Si\z W• 

rll"Onız *""rrl-l Ycpaonl(l!NZ ~ l:ılr 

ll~ın•~ ..C. ta.mr.om!lo k··~<Ü nrenı:ıxı.., 
mülnPs9ili00 olan Oda m0:;.H ·ne d Ü· 

şen \"l.r..iftlfYi tc:'-!tLil r c:ılıfk~ın'IZ, 

bize n~•r olaca'Y.sınıı. Ftna ni
yct'-0 lı••~· oet rtı.ml•'l'I m..,..ıann çı
k~ •.:ıcWmtı., B:zc ywaoajıntt. k!IY
ırrcrtll y<ı:'dun budur. Bumı baı;a vn
ct..e"1üş ol lbınuz ic:n lir.le~ t. şrtc ... 
kür ederim. Topl:ıntını.."'l m~adlnı 
izaih cı;;:n. Sorln de bt ı~m g: >i Q04<. 
~!eriniz •"1.r<lır. Onun için m>:v•f!'a
ltiy•t ~ ~-dl:'~ veda e~ 
rntn., 

v:ıli ,.e n.,ı..;;,.~ Rei<inin sı:ilJeri 

ta.Wlrr i'lZIP~nde bl:.rir. v& ocık rr.liı9aa't 
bir t.eeir bı! ·ınt.ttır. T3C:"'lf'r Vali
ınJz;n h.u:~oot.m n,\:ıt• nit\d.İyPn tas
vip edi rnri.>r v t k e n<i a, -intfon b'4<
l r n il An ~~lijini tn('ltnn...:niy("i.!e k..""r 
iı'}lıvorl2nb. 

o~ıa i.iaı e h<"Ycti lini.iın!i~: Salt 
f!l' ... ii t<.-.u1aııat"Bi'c nıuhfolit Jtı<'l.a n1ı~~d 
rl ·lr'tfi ve ZRrtrri esya itcarMf fi"l~he
lPrl iQin ııfy."tsada ,. ·kt;f' \'f' ihti~ 
,111..,·•e 1 T'lt"lml'Ş mutoo.'lr klm "'"r
den m-r-~<r,p lhtf!3c;ı; \..""'l"WT"~· O"l."lI 

~r-rct<"'<r Pt:ı ~4"0rl1rrıı 8-za 
~ • • c:an.· rr'.h'l ı:ünt1 t"">ı"'nn('Rk o 
l ' Oi:ı m.M".1 ' , .... .., t C!" ,.,,...._.,,.., """""

!:1't~n oonı:a •lıı'I ~ere tt!;lil: .,d;lccrt:
ti r. 

Amerikada yeni 
dev uçaklar 

Bu ic&d btı.vudan hıı!.f tuı.·akları 
" .. .asıtiand-ı:an o~Jınrf';zs.iz ve hac:m... 
siz balonlar ptı(•n6ı~ni ıkAbul etml'lk

te<\ir. 
OTO:WOBİL ~l:.'KLl:-!DE :-IAKLIYE 

TA YY A.Rı:LERİ 
Y<!Şnıı'On ı (AA.) - WOO muıı.z-

2i311n .ıc:ı:r:ıu.İan mül(>şrl<kJI bôr iilo
nWl ~ına. miltea a.<. pl!mle.r tan
.,;m r<t lmi'i'i r. o;ğ r r ta nırt:ı n Mne. 

rtk:ın oı'dt~na müh'.ln ~~. ~-
·t blly\il< ~,ı uço.kları •~•Jm4.tir. 

yç ·1 ~~··-,_ Cu• B:.ml1.!", ı,-zun o\o:nob! ~Jııuı; .-

-:,· "l "\"ri~ ' !'.rdir 

vaıı:f'.esine gid.yor, amirlerinin 
hatt:i, irmirlerindeıı biri.sinir. 
karıısırın ela mUl!.:ı.ıncti:ni •kıa • 
zaunı.:ı..ct:ı. gx<.<m-ı,)oıuu. Bu 
t:crot~ h;:din, krn" nı.- Madam 
n ... d.y, , ., çiııkln o!nıcii<lan 

çek ~7" . . ı. 

Paıp:ı.z ~,·!i bir k~ı: ... na kaJıbmi 
tz.~ ''cımck ~'yetinde de
ı; J.cli. Bir tar:-J'tan da Madam 
D. nı:ı gôsterc... al5k.aıyı ce -
, rz bırd.<ın<.J. d ışine gtlmi
> rdu. Hem k<nı: ısir.ı, rem de 
Macl= D ... yl •u :l e~cek 

:.r ro~ arac d~~!ldü: 

(Uahn nr) 

(1)) Par..:ızın annc,J Yunnnis
tarun meşhırr §a relerinden la· ı 
ıhını 'flıeuui Drakopuhı'dıtt. 

J{cndis'tıln ırtioti nam müs-ı 
ı an1e • ı.,n h dıl eleri. anli 
bir mttnıuai · orı \'ard>r. Bu 
kıt'a, ogl lııtab )azd ğı 
ırzıın bir siirden alın hr. ı .. 
ıhm D oı•ul 1: nan akade - 1 
m:sinc al nmı tır. K nd' i Yunan 
akııdr.n · 'ne gi en ilk mdır, 

Aıncırilrnd:ı mı nerede, bl~ tıp 
alinıi çrlum~, dünyadaki 7,en -

cıilerj be~·azlatınaya ba.şlamı'i 
Bundan öMmle bah ~ea dün
ya ga?Jetelerinin akhııa ~yım 
ki bir in~ir çe!Urdq;i bjJe ool -
dııramıyacak kadar ehemmi • 
yetı;u olan bu i~ içi.a bü-çok ya
zılar yazıyorlar. :lcnciyi beyaz
lalm.ak .. Bu dıa i:Ü\ bir ~y mi 
sanki! Onu Hkl lıokluıbazl ... dan 
Ha.'lköylü hak da yapmıştı \iak
tile .. Bir bayram yerindeki ~"&
duuıın önünde, )·ardağı ~·:ıp.ıkcı 
oğlu bir!W.te ufak tefek 'i"Jler 
yaparken .sıra musiki hulı,ine 

gelmiş ve çalmak i~in ort.a)·a 
kocaman kiilıih şeklinde bi.r dı1-
<lük çık.ıuı~tı. İzak lıu düdiiğii 
bıu:da:ğına ,saldırarak bel'J.:"tJSi 
ı;riildiirecel!"t )·erdo o ı:üıı na.ıha 
aklına esııU:j, .ıne~danda l'e) d· 
lt>r anı.nıı.ılıın on dört, on. bq 
yaşlaırında kuıoguni siyah bir 
zc.nci oğlnuı ) anına ça;;'tl'mı ve 
ruaJıut tlüdiiğü oıı:ı uzn rak: 

- Şucu Hn çal d:ı dinle) o -
linı, bakııhuı, kara o~lan! 

0MtOn Cmaal KAYGILl 

Demiş \'O oğl-ğız, sırıta -
rıık düılüğii ağz>Da &IUlflıırıP 

da hırla iWtt üfieruez, zavalbıucı 
k<;l!lürlmteıı daha siyah olall 
yii:lii bemb<!'yn un çuvıJıaa 
dönmüştii. 

Bugünkü ıııoderıı ve ger<,,"'k
kn uo.ta yokkırhaz•mız Zatı Sııa

gur, İ!iterse, ayni düdüğün deha 
müken..-li ile, isterse bizim 
zurnacı Eminin yüzüırü meşlnır 
ı.aksfoncıı Amcdkalı zenci Tom'• 
döndürilr. 

AınıeTikah tıp ve kimya ı'llinti 
böyle bo~ ~ey·Ierle uj{ro·şacagma 
mademki elin<io bu kad"" ma • 
rifet \•ar, Jıubin bu ıla.rlık za -
nrn.nlarında. ıll<!Selı\, • lisisipi 
n<-lıriııi be) atlatıp sille, ·İ) a -
ı:ar·:mın kiiptıklerini d<ıdunı.rak 
ı.abun.a ve Amazooıu kızartarak 
pekıııe·..c ,.e kırmı:zı turpları Fe
lemenk pe 'l>İrine kalbet de 
Avrnpaıı.ın kıtlık ~eke.. ID('ID~ 

ketlcriııi Mite. tereyaj;'llla, sa -
buna, peknıeu, P"Ytıire boğ.a 
daha lıayı.rlı, daha ,..,_·aplı bic 
is görmüş olmaz mı? 

imanımızı tazeleyen sözler 
(Ha~akalrdcn dcvauıJ 

dirlrr; Ol!lan daha i) i çah~hr· 
ına.k, onlardan daha fazla ve -
rinı almak için evvela, :ruhla -
r.ını t&tmiıı "imek onlara he -
y.,..,. il \•e.rırnok \'C im ım •la ıııak 
liizundır. Kendi intihap dniresi 
olan Denİ7lide söyl .. .diğj nu • 
tuk, 1""aret Vekilimizin ruh -
!arda kulsal b,r atq y~knıağa da 
hü) iik öucıu \·erd'.{:ini ıc:ö,teri -
yor. 

DoMor B"hçel Uz, bli) ü.k 
:ımru Şl'finıiz İsmet İnönilnıll'n 
balısedeıık<111 bir ger~ıı ifn • 
desinde parlak bir ~el~M Üt'• 
ıneği vermi~tir: 

cBütün dilııya ınil)or>kır 
çarp;şt?rarak en genç C"Vlfıt -

nrun k..,;nını daker, biNük 
lbir boğuşma jçiı;ı:l.c rztıraıı; ı.-e
lk.eı1ken, o milWt L m.cs'ut .bir 
mil.lottir ki :.c-. '!ii ği ve i nıı:ı.n 
etl)ği 00- Şef 'tara!ından ı<Wt 
'Ve zfano oclümck rlı · Jı • 
ğma ım":ı!!>ımiır. Bü;tür:. mfüet 
gibi siz de İnöı.ü '"kında.,. tr.m 
emioiz.. Aranızda ~ı:k .ı.ı.k dola
şan, tıerli cllerirıizi stkan, sizi 
dertli görünce gözlı:ri r.aınle
nerek siııdcn fazla dertlenen, 
'-O'lku ,.., huzuru kaçan o lıü
yuk Şefe sizlerin de gOOtcıvli
ğiniz bu sevgi Mlrntn; r.rz(•t
tiğim ?.aman, ooa<leti ruAıa pelt 
ç-00< arıl..-..,ııktır. Çıinkü or.:un 
ıiç;n bu m~tin soaı:letb -
den \'e lbu milletin rclalıın • 
droı, 6.izlerin rahat ve huzu • 
rımu tomiıı<lc-r. b~a h!çb!r 
mıeli yokıtur .• 

Ticaret Vekili, n2iz Ba~huğu
mın:ıun, •ıneınloketin . aa®tin • 
den, ınill~tin re{ahmdan, hal _ 
kı!ll rahat ve huzurunu l ıiıı -
den başka bir e.mcli olnıadığtr.ı• 
siiylaken zaten bülüıı millelçe 
bilir""' ve en büyiik sükTeu ~.., 
minnetle karş:laııaıı bir haki -
kati, sadece ifade ve ((>yYt et
mekle kalmamış; her Türk yıırd
deşmm da en biiyük e.mefi ve 
ülküsü buıılar olması !Qzım gel

diğini d~ :ınlatmak istem~tir. 
An<:cık Iııü<!iinün emeline ve 
ülküsüne ııönül ve:rdiğ'·İtniz ve 
yaJrus .millet için. çalışbi(ıınu 
nnı:mdır ki bütün ı:üçlü.kl~ri 
yenebiliriz. 

Doktor Behçet Uz, Cwnhuri: • 
Ftirn.izin yaptığı büyük bam -
lelerin Jıitnıediğiı>i \'O bitmiyo • 
ceğlni sö}lerken de bh- hakikate 
işuet etnus4t1 

·Tüı:1dye Cumlı.utiye'liıı.in 

yaptığı büyü'k hanılelCT bi. • 
:merrıişt!r ve bitmi ·ecGi<th' de. 
Çünkü lhııımle bittiği gün, 
llıııınl.enir:. bittiği zannına kıa • 
pıld l(ıınıız gilrı, ir.ılıMôl ve in

hitat başlar. Hamlesiz bir mil
let kansız b'r vÜ<:ut gibidir; 

kolay yılkılır Cumhuri~ hü
. meli böyle lbir hataya ııı;la 

düşıniyecektir .• 

Asırlarca geri kalmış bir mem
leket için, ilerleme \'C yük<elme 
haınrlelcri yolunda durma.k yok
hır. Harbin doğurduğu sı.k;n -
tıl r, darlıklar, buhranlar d~hi, 
b'.zi bu ,..,!da durdu.rmaınah, bi
lik' daha hüyiik bir ga~·retle 
çabşınai;a, hiitiia giiçlükle:ri yen-

melle 5"'\·ketmclidir. •· 'e yapa
lım, şu yok, hu yok!• sii:ıü, -1a 
bir mazeret değıldir. Unuıtıma • 
roa.k lazımdır ki hi:z İstiklal lrar
lrin.i, bı.ıg.i.inkü vuiyetimhlc :ı.sla 
kıy.asla.n.ııımy;ıcak kadar bilyüık 
yoklukla.r ve .ııuıhrwnivcl!.er i· 
çinde zafere u1aJt .rdık: Daima 
istiklfıl müradele6i rubile çalı -
ınak biraıP hile gnıı·ıneDIA!lk z<>
rundayız. 

Doktor Bı.-~et Uz, aşa(:ıılııld 
söı.lerile her gi>çliij;ii. n-1 kar
şılamak, naı.ıl yenmek lazım 
geldiğini .:idden pek güzel ifade 
etmiştir. Omm bu ı;özlerlııı.i tek
rarlaıuııktao :oevk duyuyer, fay
da bıduyon12. 

•Yeni h l>h."liıoothr.iz, Sara • 
coğlu hü~ümııt<, \:ıte bu 1'm<ln 
ile ı:e st.dcn a~ı güı\·enle 
m<.'lll.lek{Ot;n ihtiyaıcları Uu.criıı
de duracak, Tİil'lt - mlletir.ın 
rclıııha kırvuşmaısı içtn gere
lkoo yrı Uarı açacalc ve bill
ı.:ı dün:y a lıerdiımerci içi!ıd.e 
'.I"Url< milletinin m1.!Aı;<;1:ırles 
iı.likia.rını dii.nıY'a \"aır.iyetı:oo.,,.. 
'ki naz:lic \·e OO<."!lmıi:~etli du
rwınll'llu daima gfu,c;oor.de 
lbulımduraı'ak, nıuJıa:fa:za e 
debilmeık için Timt ordııru -
nun &ı<:r ilıtianale ce\~ \'&e 
4ıilecek üstün kutiret ve ka.
lb i.liyett e tu taca'.lct ır. 

Hepiniz biı.zyc,rsunuz, baızı 
sikıntılarımı.z oldıu. Millet ha· 
y·afıııııda öyle sıkıntıların e • 
be-rnmiyeti yuktur. Elverir l;i 
:ır:illetin bürıyesi, ruılıu sars·l
ımaısın. Ba.zı kötü ruhhıllar çı
kııbi!ir ve milletin güzel ter
bı:yesinl i.stismar cbııed< istl
yenler o:aıbiLir. F'.)kat onlar 
bilsirJer ki Tünk millet .;;<:'il• 
di.lerine u la tahaır.nıül <'t • 
miyecd1.'1ir. 

Goçici olan sık ntrlarıırr.ızın 
sebopleri sizlerce göritmliyen 
,.e biliııııni~·en ~fer d~kür 
Büyui: Nr oıWyu dOnıdilt a
y-akta tutmak aç kak.:'.k bile 
o büyUk orduyu beslemdk ,... 
teclıiz etmek, milletin lıullru • 
Jtwın 6izlerin istediği gibi mü• 

dafae. edebilmek içir. ·bu or
duyu hCT zamsnd.>n da.ha 
'kuvvutıli buhın.clurnıülk ~ • 
fwrlir ki !bizlere bu .fcıd,·><CtT'· 
lı.k.J:a<rı ..,,.e seve yapLımı~ • 
tadır. Feda".tıar Tirnk mi.lleti
nin bunda l::rçb.r tl'rodd,J..l:.i 
yoktur.• 

Evet, Türk milletiıtln or -
du~u i<;in atlanmıync ı:ı lılç bır 
a..lruı:ı, yapın•)acai:rı lıiçhır fe • 
dalarlık )oktur. Çiiııkü on ak 
bu "a)ededir ki harp foJaket.n
de.n nzak kaldık n bir millet 
için fodakarltkların .,n biı~iif,ıi 
olan .,,·Jiıtlarının kanu11 diik • 
mek {cdakarl :!uı.daıı kurtuldu.lı 
\'e kurtulu)onu. 

Bu harp, )·arı.ı, Tiirk uıille • 
tinin kanı di>kiilmcıkn ~tcn.e, 
bütan sılnntılarunızın müldHa • 
tı.111 görmüş olıııcağız ve her •l'
ye rağ~ dıı.Jıa iyi~e uo~ru 
yü.rümiis old ·ığıımuzıı an~"~ • 
cağu. Doktor lle.bçel l'z'a, · ;ma
nım.ızı tazc1rycn hu '-Özlerinöer 
dolayı tcşel. kür ederiz 
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=ıı 

=·= G=u=· N=E=B=A=K=I=Ş=•=j 
gençlerine • 

ınanıyoruz 

Favoriler 
:Mevsim •at y&n#arının d-Or

dü"<.:Ü haftıası koı;uları !bugün 
Vdie!encli koşu y~r~tle yapıla
caktır. Günden güne b(i\)'i1k hlr 
rağboU! maıı1rnr o'arak heyeca
nı yükselen bugünkü k-0,;;uların 
en enıcresam İngiliz taylarile A
rap "'t ve kı»r~'<larının gideceği 
dördüncü ve i>eşinci koşulardır. 
Bu iki k~u üzermdeki mü..ıte
rak bahis ile ~ifte ve iki·li ):ıahls
ler ır. büyü·k bir raıglıete uğı·;ya
cağı muhaklka:tr. Bugiinkü koşu 
lnra girecek atlam :favorileri 
şmı }ardır: 

Atlardır? 
.Ailımelı Aitımanm Ö:aclemiri ve 
Kmıcası, Pı·ens HalLmin Romans 
ve Humahatunu, F>het Atlının 
Umacısı, Fehmı. 8'msaroğ-Iunun 
Demeti Salih T<..'melin Cdbankzı 
girecektir. Ankara İlkb-ailıar ko
şuılarında Reisıcilinhur I<:oşusu
nu kazanvn Romans ile ikinci 
gelen Çohankızınm bugün de 
diğer he-m 3:yar an• kadaşlarile 
çetin çekişme yapacakilaxı mu
hakkakıtır. B u ~u için Rıo!ı:nans 
(\'oban.kızı ve Umacıya ı,::anyan 
Demd, Dan<li ve Özde.mir plase 
oyınanmak i::np e<lcr .. 

Hangi 

1 

Biriııci Ko.<u: (Göksu. hO§USW) 

ili. yaşmdaıki yerli saf J<•o:ı İn
giliz erkc".r ve dişi taylarının 
gi:reccği -Ou l<ıo§unun mesafesi 
1200 meterdi-ı:. B u looşuıya Prens 
HaJ.imln Humny;unu, Folımi s:s
mal'()ğlunun Pulatı ve Destcgü
lü gireeeilotir. :au k.oşu.nun favo
l'isi Humayundur. 

Be.~inı:i koşu ( Biitıiit;a.daı'f:oşıısıı) 
'(HANDİKAP) 

ES!.ti Roma'nın nued.en~(~t~n:de gü
zel $\n'ut]ar OS."lS doği1d~. l\1ı~ı.ı·. Y·u
n-an, Iiind me.d1?niy"'U€I'Iİ.Jl{le i9C gü
wı sım'atlarla cscrlel'i lbaşd11 gelirdi , 

Tüôk mrdeniY1t.1tinde güzel s:an'art
larlıa birlikıbc tıesisa.tJ, tcŞKH!'lh, ıvk i 
seciyesi, esaslnrı. ve e.;t.:rlr;i.·l teş.:tll 
~!)']~. 

Ca.'nilc.r, medreseler, sel>il]er, k~ 
rübc-.r, lkarvan !konnkları, ~1·2y}a-r 
gibi tj.r çok ;\;bldelerle eserler, güzel 
sanatlar scl!asında. Tütik. mı~rl-enjye

tlnı!n so.ğ]ruı.n ve ölmez, yaşayan esa.s 
Jarına !nisai tes!i.H 00.f•ııl.er. 

Roma"nı~. (f.lki YunaıJJn 1 1Iı'Sır'm 
ve Hindin. Oen'C'Wılcrin • .F1t"Tli-kclile .. 
rm. i.Jı®ir.az buJ•an meden!yetJcrtj, ve 
vaı1ıkları kıao:;;ısmda Tiirk medeni
yetin.in varıhğın.1 mulıa!aza$ı sebep .. 
le.rj önemlidir. T üflk ır'lkının sıı.ciyc

sindcl:i ~ğlamlık1 ıtu'si::.at ve te;Jci
Jiltmd..:.ilı:i mmoemn11tJ:iyet, kuvvet. gü.~ 

xeı 99'Il'at esı..~rıle:il.e birlikte onu..'l 
Mka.."S-ındc.ki üm.ilJtı.ıılf'. e!'<-Sli'!r ar.a&ı~ 

tl.adır . 

Güzel son'n.tta.r Maderrı.i~-lı1dı(!° yıl

döniin~ü n1ii.nasc.betile rı.ç1l;:ın ~rgi 
gozilip tr.ıtkılc o]ununca biticl'e gös
tıer.dlği J~lcika.tlar daha i;yi o.-ııleşıhr. 

'I'ezJ1ip \"e tezyini ;: ana.tlarıll, mulıte-

11! k·ı.sl!1rların.a ait e$r'l']ıPJ·, 'f1lı..l:•ill -

ler, ha1rcıl.J;;, ~inıic.Jtk, Wıtt.3.t!ık ve· 
~aiı-e tüııtç ~·niyr•'1iı:in g.(i.7 .. f t oc ... 
nattar.a:~·lii nnı\':..ıf~~\~yttlc.rYıi i ·bat 
ooer. 

Bu günil.a ~n~.rctinu8k; fr.~
ınik, h~r .mi\l<!"' .. :n C•·ğil. mi11<.<ıf in 
malıcla-. ~lcri yıapJın·larla oou f,,_ 
kıtı-mani.il c.ttiren:1LT kendıil•c1"i 1e ~r· 

~kte ınil:fetlıcrine, iııs.anl16a ş.t..:.r-l'i tc-. 
min· e1.."n!3?et?dir. 

Yetif,'cn, muıhteli! ftı!\ '\"'C tEknOr 
!~....iltelcrin.de okuy:ın 1 dn~yacak 

t.ürt-t gençl~·ri bu s~l:ı!r..i.iliti J•cşııı~ 
ı .. ~"1-i. ö-hnez til'ı-k reHletm.-. in<:"'(l.r-:
hğ:\ mal OOecPk!erdir Onl'lıı.d~n b~ı1~ 
?ecli~nıiz bwı)ardır. ~;)on! Z'"'.lr."...::n:~ 
Tü.r.!ri';}"Cdt' t.--tm:iğin her &ı-h:ıdA, tı~
hkatta h:l~i.n1 h(ll 1 gcli.--i!..~t·E=iıni 1e
min eyl-emoler.t<l.ir. 

GüLDl &m1at1ar Ma.d~rlslı:ıde o
~J;...mu;o, o'ltuytl.C" ... ~ H1r1t g,en.ç-J"'t·in':l~.n. 

iSt\ 1ılit'k nı..P.dcniyJ"tin-ı' <"C'dt"!Ol~·ı ve 
ü.çt.adl'arı, dedelı1 ri grbi tıam aı:dna
sitlC milli güzel s:.n'o. tJ;ı,r r~ ... ;,~ .. ini 
3:ti<l.il1(!1'ıjni m ~"tla.oıa ~ti~ıı:>lerini 
bt"~demo8~teyiı. 

G.. 1 Sa ' ı . • 021~ n at ar sr•rg.~ b~' genı: 

!fııin k~:ı-iı· etliler. nıı::h•tı:tir ~.\~ mi. 
rnarlı.;< pJZne...ı.f'ı, bie)'i:<-ı•lt·cr, tezlı.ıp' .._.,o 
te.ııyffit sa.n'aiı~ara ~a k;ı 'r:e:'lıni t-'~

ltiktrn son.nn kB.~i olty-nrıı.z YC' G..--r.~
Jc.rin1Lrin ıtıü~ı nı:::ııcl ·114y~t:r..uı g"tı.f"l 

errn'atl::ınn ait (\ı:;aslarır.cl".ı ö1:m-e:ff0ı k 
~vl1"':-i de .mıt:r~'1:a.n;-: C('.;ı'C~·le-•·ı:k

leriı~e in.r.nıy-01'1.JZ. 

H. N. mMAK. 

İki'M'i ko,'.'\lJ.: (Satış koşıısu) 

'Dört ve daha yu'karı yaştaki 
Arap at Ye lasraldarının gire· 
cei';· bu kOŞıımm yrc<;afesi 2400 
mr'.reclir. Bu koşuya Muamme
ri.11 B\Jrası, İ. Hakkı Tekçenin 
Tunas1, Fehrnl Vllralın Tarzan1 1 

Şıe\·ket Kırgötün Kuru.şu, 1'i:hami 
Aytaçın Tarihanı girecektir. Bu 
kıoşuda Tarzana 50 ki1ıo sli~t 
veribncısi diğer iki rakibi olan 
Bora ve Tunayı /b.ir hayli şaşır
tacaktır. 

,------------~----------!~ Mademki içiyoruz Dört ve daha. yukarı yaştaki 
safil<an Arap a>t ve Jru;rakTarının 
gireceğL bu koşunun mesafesi 
200-0 meıre<lir. Bu k1>:;uya Mu
zaffer Baturun Kısmeti, Fazıl 
Kocagüııeyin Fıclam, Nezir T e
roiU>rin :Mw-ad. girecek.tir. Kır
kıS<ak Murat bu koşunun favo
ris:tlir. 

KO"iunun favorlsi TUna ve B-O
radır. Taırzana pl . .,se o<ynamağı 

ÇIR ÇIR 
;Jıımal e1ıınerndidir. 

SPİKER ~- GAZOZUtçelim 
---0---

Ye!ken te,vik 
müsabakaları 

İstanbuldaki nı.evcut Gazozlaı ın en nefisi 
Üçiin.ctl ko~u: (Ço.rıılıca koE;ıı.m) 

Dört ve elana yukarı yaştaki 
yerli yarımkan İngil.iz at vekıs
raklaıı-m:n ııire;:eği bu k·OŞU•nun 
mesafesi 2400 metredir. Bu ika· 

şuya Prens Halimin Erhsn, Hüs
nü faen'n Alcey[anı, Mustafa 
VuraJm Perilıanı gh·ecektir. Bu 
k~uırl'un fa,·orisi tered<düt,.Uı: 

Ç 1 R Ç 1 R dır, 
Yenken teşvik yarışları dfu1 

sert rüızıgan rağmen Moda ko
yunda y.apı.hnı.ş. Muihıtelif t 1,üp- f 

!erden 16 şavpinin iş\iral'.c ettiği 
bu yarışın neticesc11cle krdc:nli
ler arasında Galııt2saraydan Ne 
dim ı saat 5 dakik.ı ile bir;nci, 
Galatc.sarayd<ın Mahmut iıkinci. 
Demirsp<JTdan Feyyaz iiçünçü 
olmuşlardır. Kıdem.sizler ,·arı

şında da G. Saraydan Hasan bı
rinci, Feıleı:föaJ·,~eden adık i

kinci, Galat.;saraıydan '.Niyazi 

üçüııtcü olmuşlardcr. Müsabaka

laroan sonra kazananlara kupa
far verilmişti,-. 

Halis şekerden ve limondan yapıbr, 
Kuilandığımız kapsullar taman1en yt:nidir 

Üstündeki Cır Cır etiketine dikkat ediniz 
' 1 

Her yerde iırarla ÇIR ÇIR Gazozunu 
EThandır İSTEYIN· iz 

Dörd)'i•ı.cü 'J,;0§11: (Boğa.ziçi 

koşusu) 

Üç ve daha yukarı yaştaki 

saıilk-an ln.giiız at ve kısraıkl·arı
nın giT<?ceği bu mıüilı'ıın koşunun 
m€Safesi 2400 metrcdh·. Bu ko
şu.ya Doktor Sefr<>f'un Komi
sajı Ha,an Alağaşın Dand.isi, 

• 
MÜHiM iLA 

· YENİ NEŞ~İYAT 

"I 
1 
1 

! 
1 

Perde ve sahne 
B~ı ~1ı1i sinr·nıa. ve t;iyat.o nH'<:

mu.-ı.snın .~lL<>tıos sayı:-:ı çfJik Zl•ngin 

reıs~n1 vr y9.zıJ::ırl::ı. çrk:n11i-ıtır. 

yucularırnıza taı.."'ive f'ri>1.•rh.:. 
Oku-

Gazetemizde bundan böyle her hafta Salı günü ucuz 
ilanlar sütunu tertip ediyoruz. Satılık ev, satılık araa, 
kiralık ev, iş arayanlar, i§çi arayanlar, zayi. 

tlanlar 6 satırı geçmem k üzere 50 kuruşa neşredile- J 

bileceğini muhterem karileri~ize ~il~i~iyoruz. ilan be-1 
deli damga pulu olarak da gonderılebıhr. \ 

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKiM 
DAY.İLİYE MÜTEIIASSISJ 

Divanyolu 104 
MnuJenc a&tlerl: 2.5~6. Tel : 1!191 

48 

49 Sük.rü 

5-0 .A.hmrt şa:..i: 

51 > 

52 • • 

53 Ahmet 

54 Al' Rızo 
55 Hak:<ı GOrgün 

> Uzun Ç<l'l' 

» Uzun çar~ı 

Lu)'a"lalu n Allpi'.?~C":. Han 

I\iercan Caf<·ıiye fi. 

caı-e~·iyc If. 

SUlr·y:nanıiyeı Best.e-k~r B;:.sri S 

Mercan Saın~r:h H. 
l):Jyal1aıuu Abu~ Ef. lI 

56 A:hmet oı;!u Ha.:.,ç.n Süi('~r.aniye S-iy::nru.'l p.ış:ı 

57 I .. Jt!U Anfık~cı D:tyahatun 
• 

58 P.;ındo Sand;,:.ly:.ıcı • İç han 

59 Lıgor Grıigor ?w:Iercan 
60 Se.""<ıpl' oi,{l~ı /.._~·am Siileyırr.aniye 

"E\t{;.tp:ı<n C. 
Fcolpa .• C. 

61 Rt\."1'z1 Ahn•ct 

62 r 
63 ?....ı' 'tJ 

65 İ!<'l'l'< ı G€ron 

T)avahatuıı Sa:i:ıt.aa!'ı H 

> Sabr1.5D.!a II 
Mercan Uıl:r. çar!;ı 

D:ıyahatun Çulnır han 

Alerct:.n 12-36 933 

Sahibi: E. t Z Z E T. Neşriyat 

Direktö:rü: Cevdet Karabilgin. 
Basıldığı yer: •Son Telı:raf. 

148 281/l 32-.-22 

148 281/ l 32>--23 

457 12-1 

1 1240 l~-16 

1 124D 12-15 

l ING 12-14 

c 148 3-39 

ZU5 11-22 
13 1415 2--39 

17 155 

5 5/83 

18 1382 

28 2 
69 217 

11--31 

12--19 

12-17 

2-18 
11--3 

341 12-47 

7 
69 

341 12'-46 
173 12-46 

939 

938 

933 

9301 

9Zt 

9SG 

928 
938 

93l 

93G 

933 
938 

4,69 K. 
0,94 B. 
0,99 K . 
0,20 B, 

l l ,60 K. 
3,24 c. 

23,77 K . 
5,75 B. 
4,42 c. 

23,77 K . 
5 1~5 B . 
4.42 c. 

23,77 K. 
5,75 B. 
4,42 C, 

4,70 K . 
0,94 B. 
0,85 c 

12,00 K . 
38,86 K. 

7,77 B. 

46.63 c. 
19,70 K. 

3,94 B. 
24,30 K. 

4,86 B. 
~.35 K, 

, 9.27 B. 
40.20 K. 
29,25 K. 
5,85 E, 

937 İtiraz kon1, l:i/6/9~2 
T. 188 S. k~ J. l'.e 

teı-kin. 

936 
936 

, 
7,51 K. 
l.51 B. 

ııı 633 13-10 930 15.57 K. 
3.11 B. 
5,92 K. 
1,19 B. 

5,92 K. 1236 93S 

J..Ierc:..n M;xJ~yı\ Şub-esi mükelle!leı:no.en yuilt.anda isim ticarı·t. a<l:-c.')ıeri y~ ı mükt l·etJer terid ticarPt f'tHl<
le.riUı1:';.cn vr y~ni cıdrı-slerlni bildirmeJj.k:Jeri g:bi te-brllüğe salahiyl'i.İ bir li:i ı~ e ~ gQste:rn~err:lşJerd;r, Yapılan 
her !i'.·:ışt;nnada buluncu..-;a~ 1 11k:arın<~J. hil·'llarıı~da yazıh k11z.anç, bı,.ır.an ve z.a.T ~rı havi 1hbarnarnı'\1er tebli;.., cdf 
1-emt•nı.iştiı·. Keyf.rot 3692 9::yıh kanu:"un ıo ve 11 inci rn. d<l(-!eı'in.c il \'f~kan tc-bHğ ye.rinc ma.ın clnı:.ı.k ü2"\,!re ,);Jn 

olun.Llr- (8272) 

Tr mvay seferr 
leri artıyor __ ,...._.. _._ 

Bazı duraklar da 
kaldırılacak 

~kktrık tramvav ve tünel ;,,. 
letmesi umum mü-dürJuğü R~
manyadan son defa gönd"r. 'en 
170 bandajı torna ctme_ğe \"e 
depolardaki bar.daj;;ı;: ar,.bal,.ıra 
takıır.aga baslamı ııır. Bu araba
lar Pazartesi gününden itibaren 
sefere çıkarılacak \"e fazla yolıcu 
taşıyan hatobrdakı oefcrlere 'ln
ve edilecektir. 
Uımum müdürlük sefer:ıerin su 

r atini temin etımek içi.n evvele"' 
başvurduğu bir tedlbirlc bazı ih 
t'yari tramva~ .r.'.ırak yer'J.eriııi 
kardııııruştı. Şimdi ye:ıiıden bazı 
ihtiyaııi duraık ;o;ıerlerinin 
kahhrılaraık seferl<?rden tia
ha fazla süra•t t!:lminine ka-rar
vernıiştr'. Ka'dırılacak iıhtiyar~. 
du rak yerleri yakında ilan edi
lecek ve kaldırılan durak yer'.e
r ine cDurak kal:dırıimı1ıŞtır.Jo 

şeklinde tabeliılar 2511.acak:t.r, 

Mi 11 i 
oyunlar 
Festıvau 

14-22 Ağustos dnh uli;ve yı>ktur. 
Konsunı asyon fişltti p!y:ını.o 
gişelerile F esfrrnl yapılacak 
gazinolarda sahlnıakh,dır. 

Her tiirlü .izahat Telefon: 23340 

Askerlik rşıeri 

Şubeye davet 
Beşiktaş As. şuhcsi·ndrn: 
2 - Üç giin sı r .ı ile 
1 - 1\1, N. V. d e:n gclrn aile 

nıa a, ta1ı~isi h aklondaki blıJU • 
rırktan malümat edinmek edin
mek ve an i 2anland meı.ki'1r 1Ht 

yunı.ktan birer tane alınmnk ii 
zere şu~nı.b.<le ka) ıtlı ı. uı·,n:ın 
eıneltl i \'C 1nali'tl sıılıa~ Jarın nıü· 
.racaatlPrı jJan ol unut. 

.. 


