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.Uevııl.DdD en &emCtD "rogramlJ pzlıatlalıı~ 
~uru ehıJek bttyorsaa.ız, bu kuponu ile.ip aak 

tvlill 
.. 
1 Ankara va Şef döndü 

Cümhurreisi 
dört vilayette tetkiklertle uuıunau 

lnönü gezdikleri yerlerde ziraat, iktısat, 
kültür durun~ları üzerinde halkla görüştü 

n Yaı~sı Z llrcl ıav&anuzda • 

Atatürkün hayatından bir vıidönl\Plü: dil karalta11 
i~<inci Cenk 

bayırı hücur1ıu 
Dördllncö Tttrk dlJ lrurulteyı bastın Ankarada on, TarUı ve Ooğrafya fakfilteainde toplantılarına b&f1a. 
maktadır. Yokarıkl resimde TQrk dil lrunımaııun l•uruouau Eh."41 Şef Atatürk, klaWtayın evvelki toplan. 

blanndaa blrillde MUU teflmlz ile bir arada kurultay mth:aker~lcrl nJ takip ede.rlcrke-n gôrillllyor. 

TÜRKÇENİN FÜTUHATI 

:irinci Conkbayırı 25 Nisan 1915 de itilal devletlerinin Çanakkal.e'ye aaker ". 
Yazan : ruıı Allmet AYKAÇ 

- Bııaiin 3. cü •aylamızJa okuyunuz. 
Grdıkları gün olmu§tu. Bunda Mu•tala Kemal An burnu zal.e;ini kazandı. 10 
4iuıtoa 915 de ise f.1uatala Kemal ayniyerde Analartalar Hferini millete hediye etti. Dola ceplleılade 

Yazan: 
lzzeddin Çalışlar 
E.ME.KLı ORGENERAL 

"ll Ilı tıstara !\emil' io :iaheser 
t.:11""cbc~rinden b1r~ de "1kincı 
ha ilk,, hücwnudur. Birmcı "Conk 
u_~1[',, nıuharebesi 25 nisan 1915 
~ .... ~!~~- ordularınıa Çanakkale 
~ •. ,,..,.nae tıktıklım gün olm•ı:· 

b · Bunda )lustnfa Kemal "An· 
\~mu., zaferini kazanda. 10 Ağus
' 1915 (28 temmuz 1831) de uy. 
~erde çok parlak bir Ttırk hö. 
bıat tı oldu; bunda da Mu tafa Ke. 
hed· J\oarartalar zaferini mlllete 
~Ye etti \'e Anafartalar kahra
l'ıa 1 oldu. "Anbunın•' da 19 nıa-
•- ;:"1'!"1i Türk hücumundan ;SOıft. 
la d •gustosa t<adar her iki t.ara
o;ı-e a lntihim Jnsan kayıpları ''er
.ı,,_n Dle\'2li siper muharebeleri 
tilııı "Ilı edip duruyordu. 19 uncu 
~in m117.S.fft"r lmmandnnı 180 
L.t . 1 ·tepenin yamacında birinci 
1ıraıı.:,tPerlerinden 250 :300 metre 
l'llpl} '1za.kta tümen karargahı iı;in 
t~11 a.ıı zetninliklerin hlrisfnde o
lı«n Yor 'l'tirk astwrinin yaradıh. 
ti ~büyük seciyeyi ve cesare. 
~k;'°~ inceye tetkik ediyor, 
~tel'in dıni tevekkülüne \'e &eha
Jtı,_ kar,ı olacı saf ,.e derin i.ma
~1~nan oluyordu. Mocıtafa 
.ıa-. 111 o günlere ait notlann. 
lc&dı!.~.en !!Unl:ln ol<asuz· ''A~n 
'"--~ Osmanh onloları ciba
~1-r ~Pd~tarma galip ya_şadılar. 
'•rer~vtr geldi ki bu galebeler ,.e 
\ııı ....;. durdu. Bu t<!''akkafo 911. 

hrııllk 1fl etti ve nihayet 80 mil-
8 "dl Osınantı ml11etiuin ordusu 
~tle Yonttık ve 4 milyonluk mil. 
tt ~l Ol'dulan ka~mda yüzge
' llalbnld bu acı rüyanın h~ 
"'-ııı. lel'da..qnda bogtin °aynı Os. 
Jiz ~l'dusa.ndan 4 b:il tdti İngl. 
,., .. u~uıuın 12 bin kişilik kuv-
-.uıaıa_1!'arruz ve ona mal'üp ve 

lllr mı ediyor. 
1ttri ~~e bir milletin secayi.yl 
ı.ıa!:'*• deit!ftlez, bir ordunun 
•o~ "e terbiyesindeki fark, zan. 
~ 11h kada!' azim olıunaz. O 
tı• .:. dtinkü hicabt intaç eden hal 
~l'liıt ıtbıkil hart-keti kahramaaa
hır.li lniiveltıdl olan lmvvetitı ma. 

De<Urr Dün e&lıildik bugün 
'Detınnıı Sa ~. sn 1 dt> 

---Alman tebliği: 
Silah endüstri merkezi 

Krasnodar 
Petrol mmtakaaı 

Ebedl Şenn ~kale moba rebe1erlndlı alınmıt bir fotoırafı 

Maikop 
işgal 
edildi 

NUMAN MENEMfNCiOÖLU Alman ordulan Gro.ıi pet
rol mıntakuı ve A.t.ra.kan 
iıtikametincle ilerliyorlar 
Bertin, 9 (A.A.) - Alman or. 

duları başkumandanltğmm husuet 
tebliği: ISTANBUL MEBUSU 

Seçimde lıtaabal, Samıaa ve lnlncan. 
da Parti namzetleri lttllallla ıeçlldl,er 

Ka.fkaayamn ı;iınalinde ve pet
!'Ol mıntalmemm ehemmiyetli mer 
kcZ'l oJıa.n Mayacop ,eıbıi bugün :sa
a.t 18,20 de seri te4)killerin hücu
mu ile :ııa.ptıedilmiştir. 

Kertıum Dr. Refik Saydamdan bo. 
ıal&D ve hariciye umumi kAtibt Nu.. 
man Me.nemerıcioğlunun namzet g!Se. 
terlldl#i ı.t&nbul mebusluğu için ııe. 
çmı dün Unlveralt.e konferana salonun l 
da yapılml§tır. 

Salon ba§tan bap. bayraklarla do. 
na.tulJll§tı. Saat 9 da rey sandığının 
bot olduf\l lklnct mtmt.ehlplere g&ı. 
terlldl.kten sonra mUhUrlenml§Ur. 
Rey atımı, Be§lktq parti başkanı 
ZtıhtU Çubukçuoğlunun rey atmıuıly_ 

le bqlamlfln'. 

S&&t 11 e doğru vali ve belediye 
relal ı.ıot:n Kırdar da gelmiş ve reyini 
almı§tır. Seçim aaat U de sona er. 
ml§Ur. 

Numan Menemencioğlu ittifakla 
mebua aeı;Uml,Ur. Yeni mebuaumU%U 
tebrik eder~. 

SAMSUN VE ERZlNCAllı"DA 
Ankara, 9 (A.A) - Açık olan Er

:r.lncan mebualuklarma ticaret veklle. 
ti iqe mUste§an Şl1krU SökmenaUer 
Ue :A.lqehir merkez okulu başlSğreL 
meni san Erdem, İlltanbul mebuslu. 
ğuna hariciye vekMeU umum1 kA.tlbi 
Numan Meneme.ncloğlu ve Sa.m.llUD 
mebualuğuna da eski Balıkesir mebu 
au ErenklSy kız lisesi mUdUrU S&bl. 
ha Gök~. 9.8.942 pazar giliıU ya
td&n tfttib&pta partt nam&ed.l oıarak 
1Wfa.kla ııeçllmlflerdir. 

IBDOD tebllftl: 

lngiliz - Amerikan 
filosuna 

taarruz edildi 
Zapon donanması 

tarafından 

1 Zırhlı 
7 kruvazör 
4 muhrip 
Ayrıca 10 tatıt gemisi 

Batırıldı 

Kııasnoda.r'm zaptı 

Bertin, 9 (A.A.) - Alman hu
ıuet tebliği: HaV& kuvvetlerimi
zin teısirli ~blırliğile hareket eden 
piyade tlimenlerimiz tıı.bammill 
cdilıc:ımiyccek derecede bUyUk m • 
eakle.l" altında fevkalade ylirüyüş. 
lerden ve ~etin muharebelerden 
80Dl"& Kubs.nm :ıimalindekl kuv -
''etli düşrn'Ul mevmlerini yarat'Rk 
K?r88noda.r ~rini zaptetmişler
dir. Ktr:ısnodar, Knban bölgeei
ııin merltezidir ve sı'li.h endüstrisi 
bakl:mından çok elıemmiyetlidir. 

Stokholm, 9 (A.A.) - Hava"' -
Ofi ajansının hu5011f muhabiri bil
diriyor: 

Teyyüt etm.iyen bir habel'e gö. 
:re, Almanlar Tam.an boğa.zmı (A
Z&k ~azını) geçmişlerdir. 

lngill7. aj"n51na. göre 
M08ko\'3. 9 ( A.A.) - RlSyter 

ajansının hususi muhabiri b!ldiri
yor: 

(Devamı Sa. !, Sü. ~ '1e) 

Berlinclen gelen fQyİalar: 

Rus yada 
Meşru 1 i kralhk 

kurulması 
düşünülüyormuş 1 
Ruı tahtına namzetler bile 

bildiriliyor 
Stokholm, 9 (A.A.) - Svenska 

dagbladet gazetesinin Berlin mu· 
habirine göre bazı müttefik mah· 
filler Rusyada Stalin rejimi yeri 

1 
ne meşrutıiyet idaresi kurulma.sl 

41 lngiliz ve Amerikan nı düşünüyorlar. Bu idare Alman 
tayyare•İ diifürüldü 1 yaya karşı mücadeleye devam 

edecektir. 
Tokyo : 9. CA.AJ - Japon umu · Rus tahtına namzetler, 28 yaş. 

mi karargahı şu ll'bliği neşretmi~· mdaki Grandük Ysevolod,, Gran. 
lir: dük lvan Kostantinoviç ve Sarp 

(Devamı Sa. 2, SU. ! dt) ~~si Hel~nedtr. 

Mahatma Ga.ııdl .. 

Sovyetlerin 
ayrı sulh yap
ması bahis 
mevzuu mu? 

Berlinde bu fayialara 
inandmamakla ıartlar da 

ileri aürülüyor 
Bern: 9. (A.A.) - Alman resmi 

mahfilleri ayn bir Rus sullMı hak· 
kında hiç bir şc)· söylemiyorlar • . 
Yegane kaydedilen nokta, SovyC'l 
ordusu knyıls.ıa; ve şartsız teslim ol· 

Gandı ve arkadaşları 
tevkif edildi 

Hindliler 
ka.rışıkll k 
çıkardılar 
Birçok yerlerde örfi idare 

ilan edildi 

Halkla lngilizler 
arasında 

çarpışmalar 
Hük\Unet binalan lata 
tu\uldu ve yağma edildi 

149 
tevkif 

Lider 
edildi 

Bomb&y, 9 (A.A) - Bu akpma 
kadar Hlndlstanda yapılan tevldtat 
149 zu bulmugtur. ~ yerde halk ka 
rI§ıklıklar ı;ıka.rclJtmdan poU. at.et 
etmek zorunda kal!Ill§ ve bunun ne.. 
tioe.ıı1nde 15 kl.§1 haatahaneye kaldı
nl.mlftır. Polis ağlatıcı gazlar da imi 
lanmıştır . 

madıkça hiQbir sulhun yaptlmıya.. Remnen bUd.lrildlğine göre, hUke _ 
cağıdır. 1 mete ait iki zahire m.ağuaaı yagma 

(Devamı Sa. !, Sü. 3 de) (Dcoomı Sa. !, Sil. 5 dej 

BEYKOZ ISTANBUL YÜZME 
ŞAMPiYONU OLDU 

Kalamışta mevsimin en 
güzel yelken yarışları yapıldı 

sponıularclan bir gump Yazısı S üncllde 

- -
At koşularında Özdemir 
Romansı yine mağlup etti 
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. ". . ~:i-cf flCI Conl<bayırı hücuınu 
r n,. .. trrr' 

aı im mj otdtf.ı<" Dün l•uwctim:z 
ıı ·1· bugiin çolc ı.un·cte mi mn!ik 
b'.'llunuyoııız7 Dl!:ı cebin idil\ hu. 
bÜn cesur mu o!ch:It? Dün i c bu
gün aro:1m".l:ı ilim 'e cehlinılzılc 
hiç b!r farlt olnındı[.ı gibi kun et
lerimiz de bUyllk tcfa,·üt gu.,fer. 
me?:. 

Hnddi zntmdıı cebin olun in :ın
lnrın ise tebdili eciye etmeleri 
~ıyıimhmki' n o 'm:ıs~ı hile bunun 
ne czun <le\ iı-lere, r.e bUyUlc ıstı. 

faya muht.:ı~ ob.c:ıı-ı erbnb1nt·n '11a· 
Jlimd• r. Her lı:ıh1e O mantı mil· 
Jeti \e onun öz e,·Jfı.dı oJan Osman. 
lı ordusu 5iılrtet 'e cehir ve ~sa. 
retle mefzUr ve ı?ıhntli idi ~c bu
J!\in de öyle lir, s~, ki hn«li at Hr. 
L!mruı z:ımnn anc:ıl; h.1zı a<f.•m ,.~ 
alık <'lim:ığln.rm yedi ta arruf ,.e 
htllmılinc g~.en o,mnnlı ku\ fl<;ı 
n znmnnln.r ~rrm•In ahk1nştm1. 
tru.s \e binnet

0

C"P lmv~vi mane\i\•e. 
de bi.r f2%e!zü! husu'Hine seb~bi· 
Jet H:rilm~ \'c bundım O man1ı 
orılmmm•!1 ce\ hnri a<;lic;J 1 ozlandı. 
nlmır;1ır. IJalbukt mn?ınrebecle z.n. 
fer tem:n c~J n ~·e~!mc amil "km·
vci lll!lntwlyc'' flir. 

llnreltutı nll\nli arnzi ve ı.uhu. 
r:ı.tın t~'lib ir cıtemi.recef;i sure1 te 
J;'.llyet mlldebbi rıme 'e \'iı.kıfu.ne 
tertip '\'C tanzim e<11lmi muntn
ıuım ordular tarafından m:ı~lüp 
edilen miUetlen:ı, cesareti ş:ıhsl
ye \e bum ittihn eden Imvıı.)1 ru. 
lıiye~ c chemmi"et atfında mü a
nıaha flc ıwnm:li ~·ef:!iuıcl mnvnf. 
fıı.kiyetin ndetl, te<"hil:at ve tec;'l\I. 
l!tı rnnddlye ve talim ,.~ terbiye 
olduğu esaı mı kabul ettikleri tn
rihin 11n.haclct eylediği hususnt
t:mdır. Fakat ~ine tarihi hnrp fc;. 
lıat ediyor ki, 11nrbin lıcr türlü 
~nfahatmctıı. en bliyilk müesoıir ı..-u. 
'nyi mane' iyedlr. 

Ilari<l ve tee sürc;üz ıi:ısi~·esi, tu. 
tnk ta\'rı, nz !\e\imli slma..c;ı, kom 
'e mağmr Jmlbt pclt ziyade mad. 
di fll.rilo. mar$~1 "Moltel<e" eh
ramlar fatihi gibi kıtaat.n. hrtaıt 
'e onlara me,·cıl(liyetile önUne ~e· 
r.ilmıez atec;.li arı.ulnr ilkn. ve n. 
hnm etmek fıtnıtmc'la <leğihli. J.ii. 
irin fhtim:ı.l "Moltt!ke" ~adar ma
nen hnurl:ınmrl< htt usuna ehem. 
ınlyet 'eren hiç ldmse obnamıstır. 

"l\folt:il•c" ordunun, Alman mil
letinin terhlve inin, me<ıııt ,.e 
km'\ ct1i bir Amili ol<lui;un:\ kani 
idi. l\lil~rlinile,:·h;n "Lutlıer" in 
telkinntma im. ııı bliyük ol<luı:;'lJ 
halde nc;J·erl ölüme kııdar n1J. 
fes~ "!tulıli kıL'\n en iyi vnsıtayı 
hassııtan dinde görUrdii." 

İste im notbr 180 rıılınnlı t.epe
clclii zeminllI::tc Muçf;afa Remli.tin 
dü<ıllncclcrinin "bir lnsmı idi. Tiirk 
Q<;l;-:rin<1c bulduğu im büyük ma
ı~\ i 'c ilf lıi h'll\"\ eti tıanrlu bir ha
le okrn:ıl• bilgi ile kowetlendir· 
ııı '• rr.i midin o1r.c::ığını dıişünü
~ or; i• tikbahle mili elin yi.U<'lr.lme-
i iclıı lüz.om!u ofan inlolL.pl:ırı ,.c 

lr.ın1nrm n:ı.c.:d yapiliı.hileecğini J.a. 
fu.:nnda t:ısnr~n.yıp duruyordu. 25 
niı;andnn li m~,sa ka<lar blitün 
"Arrbunm'' lmn·.etJcrlne Jmnıan . 
da eden 'c İngirzlcri ağır zayiıı
t:t uj;'r.l.tnral• p:u-l:ıl• mu,·nffaki
yetıer 1aıtzmıan l'Mnstnfa Ke
nıM'' in faaliyeti .inuli blr buçuk 
kilomcfl'C l.ada.r damcık bir muha
rebe cephesi ~lncle lu.stlmı~tT. O 
daha sok gmıi~ faaliyetler \'e bü
yük va.zif eler h..ekliyordo. J<~o bü. 
yUk<işlerl en iyi bir ı.urett.e keDdi
si yap;ıbilece~r:ine knr.natl Ve lDlft· 
nI var<lı. Liyı'li olduğu dercce)'İ 
mnıanmda \'ermİycet>klerinden en
di6e edi!-orda. \' erilmelc r.;tenmi· 
)en ~eya geciktirilen bir hnktan 
vn.tmı için l~cllsinden an~ni isti. 
fade cclilmel>te, ve 'ese \'e tered
düt edilmesinden münfeil de ol
makta idi. rııu~vcliliil \"e sabırlı 
idi. Ancak aksnyan memleket ~
Jerincle kendi Jmdrctinin, f:ıaUye
tJnin, <'fehagnm müessir olmMm
dı& Mele ediyordu. VstUn makam. 
.._ ve mluslara b!'51 (Ok naı.lk 
ve;itibar dn.'Tftlllmlokla beraber ya. 
zılanncla Amirleri sinirJencUreeıek 
ifadeJet' '\'e :fikirler bulnnttrdu. 
Bunu \esile ittifuız edenler Mas. 
tala Kemfil için har'5 Ye 'hatta 
dikbf-alı <lerlel'di. Jl:ılbnki o her 
scyi oldu{;'11 gibi dU~iyor, haki
Jıntl b "Wn 91piaklığ! ile ff(lyllye
rck \'e ynznrah en doğru bir i' 
yn.p.yordu. 

tn~llizlerin Gelibolu yanma.dn-
ına. :\"elli mühim tmn·etJer çrlm

mcaldarms. d:ılr hıür-rler gelmeğc 
oosfodığT zruıınn bu yeni lrnwet
lcrin ~ıkanoo. yeri üzerinde büyük 
kararr,fthr:n nmı.i~i liz.c.-rinde hir 
d~h:ı 

0

n<"clcmdere b:ı..5lndı. nasku
manıJıınlığın tasvibin.::: uğrn~"~n or. 
<lumu tct1ibntmı1n yine ili< (,~ıkar. 
m:ıcln oldnğq 1.-ın"\·etli ihtiyat Sa
n?" 'c Anadolu yıılcılnrrn<la hu .. 
ltmdurcluyordu. to'ltnfn Rcmal 
:reni dil!>Inflln ._u\'\'ctlerinln "Ana
fn:rtn!nr,. hölg::sine çıkRn~~cai:mı 
ıo;nırfa blTt!friynrcln. r.n l"'n"ltrlnr
<1an sonl"l\ "'"'•' ~nıım kuma.nda. 
nı ile birlikte "Sardnlere" ye ha-

l{an s!~r1crrlen "Anııhtrf:dar,, o
\ a mı 'e cınhiller:ni Cotk!k cttilt
Jcri znmım buralara büyük l<U\'• 
\ct'er nerc)C çıkar ,.e nn~ıl 1;11->ıırf 
~unllne karşı Mtntafn Rcrr.al A
ıınfnrtnl:ır ı;nhilledne ~iiı hin ld. 
,,,il:~ l>ir ordu çıkar ,.e burcya çr. 
ı.n~nktır. o~l\:ılıını ,·emıl.,tl. 

u~rn. lmrt:lmnş Arıhurnn \'C 

Sc<l:lüllızlıir r..ephelerile müşte
rclc foc;fr Ye hem de clonnnma hi. 
nmy.es!nde ı;ılrnnnnya çok mu nit 
~uvla limnnı \'e Kcmilt'ibunınhm 
gibi in} ıların ,.e "«emildi" ıleon 
"\nbnrnu" nn kncinr uıannn 11ı.mı 
bir plajın mevcudiyeti noktal na· 
zarında,., \'e çıkartm9'1an sonrn yi
ne donanma ateşinin destekliği 
ile Ka::a Çimen d"~'l \'c Ha,·ak te. 
ıı.elerine lmd:u ilerlemek imkan·a. 
rı itibarile hakikaten düşman çı
Jrnrtması için "Anafartnlar,, bill
gesl en ~zip bir ycroJ. tn~iliz.ler 
e' lmlceyş hedeflerine de yine en 

kı.:n bu :\·old:m \":\Tacaldanlı. 
Rirkıcl çılmrtmada clUşUnıllll• -

lcri gibi !foc:ı Çim~n cln~na hfll<'m 
olarak Moyllos Ye l\ilicli.\lbahh'in 
arkasına dü ecclderdi. Bu mucip 
sebeplere rnğmen ordu Annfnrtn
lar mmt:ılmo;;md:ı. ı.ayıf kunetlcr 
bulundoruyordıı. Orrlu l>elki !)Öyle 
rnlil2.lı:ıza ediyordu: "Ana farta. 
lar,, Anbunın, C<.'pltemlze ye kın. 
dır. Çılcırbna olu!'sa ~im11I guru. 
[IUnUn ihtiyatları ~:ıbuk yet;~jr Ye 
dllşrnnnm ilerlemesi iinlenir, Bu 
da yanlı bir fikir değildi. llnhu. 
!>O'" Alman ktımnndanhğındıı.n mül
hem olan ordu kumantlnnı Leynıan 
fon Sa.nders için yliz bin ki51Jik 
bir fogillz. ordusnun Geliboln sa
hlll~rlne çıkıp, Anhtırno ve Sed
dülbnhirde olduğu gibi Türle sUn
gü.siinUo ve imanmm ününde •l'ı
b"lP kalma.•n ı;ok pyaru · arzu idi. 
Osmanlı ord0&n1111 deruhte ettiği 
Yıızifeye de uygun dü,üyordu. ()s.. 

ınanlı ordusu İngiliz ve Ru•'llsrdau 
lltıerine ne kadar ı;ok W\"'\'et çe
kerse Alman ordnsnun yükünü o 
kaclar haf"ıfteleeek '\'e vazifesini 
yapını, olacaktı. Fakat Osmanlı 

ordu<>unon <liğer bir miihim vazife-
! de clü'~ Türk topraklamıa 

aya'k bastmoornak ,.e büyllk km-. 
'etler tM&rnJf ebnekti. Hunun 
için yUz hin kisilik yeni Kiçner or
dusnunt111 Anafartalara çıkmama
m lhnndı \'e asıl me&ele yeni jh .. 
raç bölgC"linl en doğru olarak mey
dana ~ılmmıaktl. 1' eni İngiliz kuv. 
,·etlerinin Anafnrtalarn çdca<•::ığı. 

nı gören ve çtkanlmaması için 
vaktinde !Azım gelen tedbirleri 
almak ,.e emri kumadayı ona gö
re tanzim e1mek liİ'Eamtlnu sövle. 
yen 19 ımco tümen lmman<lımı 
''Must.,fa. Kemal" idi. 

İZ.ZEDDlN ÇALIŞLAR 

('Mab.lenin ikinci ve ~n lı:mnı 
yarınki "'ayı:mzda) 

Ayrı salb ma ? 
rn 'l tarafı 1 inci sol ifcde), 
La SÜissc gazetesinin Bcrlin rn ı 

•ı::ıhirlne göre, bu a)Tl ~ulll şaylnl.1 · 
rı Derlin ınahfilleriD<le ciddi tcJ:\I.. 
:Jd edilmiyor. Rusynnın durumu hiç 
şüphesiz nndktir. Falrnt Sov;rcller. 
tbirliği, ultr:ıdı~ı bütan muv:ı!faki • 
yctsizliklcrc rağmen yıkılmnk üze 
re değildir. ve şimdi böleesi i:c 
merkez bölgesi snrsılmadtkça durJ .. 
mun bülunlüğü hakkında ynkın bir 
ütide ne olncnjını ikesti~·e im 
kiin :roktur. 

Trlbun.-e de Laus:ınne gazetesi ele 
şljyle ynzıyor: 

"Rusla'rın nslcert durumu acnb 
'Öziikfüğü ktıdıır vahim midir? On 
ların müracaallarına h:ıkıhırsn bu 
durum, hemen hemen nıUıtSiz.Uir .• 
Fakat Alınan uıferlcrl ne kadar hi'· 
yük olurs:ı olsun. katı neticeyi al· 
mnya yetecek midir? Suna"hatır " 
l:ımnk lllzımı'lır ki, zaferi ancnk düo; 
man kuvai kulliyesinln imhası le • 
min eder.,. 

ıapon teltllll 
r Bı:.ştarafı 1 iner saıı/atla) 

Japon donanmasına mensup lıir· 
Hkler, i A~tıslosl:ı S:ıloınon ad:ılnn 
lngiliı Amerikan filosuna knrş1 şhl· 
detli bir taarruza gcçmh:crdir. Iiü 
cuml:ır dcv:ım cımck-tedir. 

Şimdiye kadar nhnnrı hııberlcre 

göre, Japon donnnmıısı, sınıfı ma• 
JQm olmny:ın bir sarfıharp gemisi, 
"Aslorja,, sınıfından iki ağır krova · 
:r.ör, "A vııstural.) n,, sınırın don <li • 
ğcr iki kruvazör, ~mırı malüm o!
mnyı.ın ilç knı\'aıör ve en nı dör• 
torpido muhribi ile on taşıt gemisi 
batırmıştır. 

Bundan başka Japon rlon:ınmnsı 
l\finopolis sınıfından üc a~ır krı•· 
vnıörle iki torpido muhribi ve bir 
çok tn5ıl ıromlsini lıasarn u~ımış· 
fır: 

llavn muhnrcbelcrindc Jopon h.ı. 
vn kıın·e!lcri 32 av uça!(ı ile 9 hom 
bn uça~ı diişiirmiişlerdir. 

·'npon k<ı.)'lplnrı şunl'"'rdır: 
Pike hiiownlıırı Kc kendilerin:. 

VARiT' 

Mil iT Şef An karaya döndü 
A"kora, 9 (A.A.) - 7 ağustos 1942 cuma 

a'<§l\nıı Kayseri, Niğde, l\:ırıchır vııa.y~tlerinln bazı 

.r:nzo.ıannda tetkik seya.ıatlne ÇtKnn RetslcU..ıh:ır 

!~met tnönll, 8 Rğustos cumartesi e.ı.b~hı saat 8.30 
rt .ı n itibaren Knyaerl vilayetine b3.ğlı lncesu, Ürgllp, 
Nığ•h ~UAyetıne bağlı Nevşehir Arapsun ve Kırfehlr 
vııd; "tine bağlı Avanoz knzalannı tc~rli buyurmu .• 
&ardır. 

nun ,.,. mUtebassta olduklarını ve Nevşehlrılleri n~ 

ı:ell ç~lışlrnn, <.'kumayı sever birer vatandaş olarak 
uu!d:ııu:ırını Ncv§ehlrı memlekeUmizin ftklrde ve 
tall,mada en ileri bir muhiti olduğunu görerek çok 
sev ndlkierinl, Nevşehlrln ilerisinin bugUncle."l daha 
iyi olacağını Uınttle beklediklerini, NeVDfıb.lrln mem
:ı-ketın ço~ sevgili ve her zaman görmek ts~lyeeeğl 

bir yer olacağını" beyan buyurmuşlardır. 
Rdslctlmhur, bu kazalarda ve yol uğra~ındnkl 

köylerde b1nlerce b'llkın pelt candan, coşkun sevgi 
t.ezalıllrlerıyle karşılanmış! rdlr. RelsleU n'lur, adı 
!.~çen kasabaların ve köylertn hepsinde başta me'l· 
s•n> bulundukları vllllyet \•alisi olduğu halde kayma.. 
kamlar ve aakcrt ve dl~er roUlkl mcmurlıır, öğret. 

menler, parti, brledlye, ba kevl ve odaları ve c:U~er 

mııhaıtı teşekkUUer ve bllnassa kadın, erkek btltUn 
halk ile y a k ı n d a n temas ederek kasa, 
ba ve köylerin zırıı.nt, iklls'lt. kUltUr durumları U.. 
zerlnı!t. görUşınU§ler ve ba?.ı ml\racaat edenlerin pt. 
ııı d!li:klerlni de dlnlem~ıer, aldıkları lyt neticeden 
memnun olmujlardır. 

RelS:cUmhurumu:ı: yollarına devamla Arapsun 
ve Av<ınoz'a uğrayarak. tekrar ürgUp'e gelmişler ve 
bir nıUddet halk ve te:ekktlllerle temasta bulunarak 
UrgUpt-E: sıı.nat, z.iraat, kUltUr eahalıı.rında gördllkleri 
C:l\lışkanlıktıın ve gösterilen ba.ğlrlıktnn dolayı mcro
nuniuklarını beyan buyurmu;jlardır. 

RelslcUmhurumuz, lncesuya dönerek orada da 
hıukm d!leklerlru dinlemişler ve :ıl~knlılara lcabeden 
emir vo direktifleri verdikten sonra s:ıat 20 de hL'• 
••J!1 treni-eriyle hareket ve 9 ağustos pazar gUnU 
saıı.t 9 da Ankaraya muvasalat buyurmu~larlır. 

l-u:?iı:lcOr.ıhurumuz öğle yeme:ını N"evaehtr bele
dlye.•.n.n tertlbııttiğl zlyat~tte yedikten sonra damaı 
İbrahim paşa k\ltUpbaneslnl teşrif buyurarak eserle
ri tctkık etmişler ve bund"ln sonra yent yapılmakta 
olan halkcvinl ı;ozerek aynlırken ''Nevş(?hlrlllerin 

g6stetdikleri candan saygı ve tez.nbUrattan çok mem 

Relalcümhunımuz. Ankara garında, BUyUk Mil· 
ıet Meclisi Reisi AbdUlhallk Rcnda, Ba§vekll ŞUkrü 
Saraçcğlu, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak, vekiller, C. H. P. Genel Sckret.erl ve idare 
heyetı Uyelerl, mebuslar, Ankara vnll.sl, garnizon ko.. 
mutanı. emniyet mUdUrll, askeri ve mQlkt erklln ve 
kalabalık bir halk kUtlest tarafınd:uı karvılanmı;r. 

tardır. 

cevbes!nde 

lngihzler 
mihver ıntVZiJerini 

borrı baladı 
lngiliz gazeteleri yazıyor: 

Rom meli 
şimdi vurmah! 

KDhlr~, 9 (A.A) - Pazar gllnkU 
Ortaoark mtışterek tebliği: 

Topçumuz 7-8 ağu.s~ gecesinde 
§imal kcslınindekl dU~man mevzileri. 
nl bombardıman etmi§tir. Keııif faa. 
llycti bUWn keaimıerdc devam etmek 
tedir. Kara ku\-vetleriın.l.z.e alt kaydc 
değer blrşey olmamtŞtır. 

GO:ldU.z harp bölgesI Uzerinda bazr 
hava faaliyetleri olmuştur. KUçtık 

bir dUşmrı.n taşıtı, blr hallf bombar. 
dıınan uc;ağ"ı t.nrafmdan muva!fald _ 
yeUe neticelenen bir taarruz& u~ra • 
mışbr. Bu taarruz csnasmda lkt tam 
isabet kaydedilml§Ur. 

Malta Uzerlnde uçan dtl§man lC§
killeri taarruza. ufra.m!.§ ve cereyan 
edon çarpışmada 3 .Mcıııııerechmlt dlL 
§ilrOlmUştQr. 

:tTALVAN TEBLtGt 
Roma, 9 (.A.A.) İtalyan 

ordul:ı.n umumi ~gfıhının 803 
numaralı tebliği: 

Dün Mısır cephesinde her iki 
t:\1"3.fm keşif ck::nanlarmm hareket 
lcri ve to~uhrmm faaliyeti mü. 
şahadıe edilmi,.<dir. 

BllyUk k:ı..."8 birliklerimizin uçak. 
~u,·ar ba.ta.rya}an, iki dii§lnan uc;a.. 
ğı dil.,.."Ü!'mti~Jerdir. Mihver tayyare. 
lui, düşnıın ktta ve vasıta tahnş. 
şlid me."'kczlerin.e kuvl hUcUmlarmı 
tekrarlmuşlar ve yapıls.n bir savaş 
CBilasmd3. Curt.is sistemindeki iki 
tayyare dü.sürmüşleı-dir • 

HOR BELlŞA'NIN MAKALESl 
Londra, 9 (A.A) - M. Hor Bells. 

hıı. MıS'ırda. zaman unsurunun mUttıe. 
tikler lehinde ç&llfllladığmı yumak
ta ve ~öyle demektedir: 

"Her geçen zıı.ma.n, Mlen bulundu. 
ğumuz elverişli durumu r.ay:tflatmak .. 
tadır. Romel'i &ılmdi vurmak lftzrm_ 
dır,., 

MJlUc!ikrmilletlerin lkiDcl bir oep. 
he kurmaktan bahsederken Japonl:.
rm bu cepheyi §im.diden a~a ha.. 
zrr. bulunduklal'mı ııöyloyen M. Hore 
Bcl~a §ÖYle devam edlyor: 

''Halbuki" bu emada. mUttet!k mft. 
Jetlerin ka~akla.n dağmık bir hal 
de bulunuyor, ~ kayıiaklar b!rlcş • 
mcdikı;c teslrll hiçbir karar .ıma. 

maz.., 

Japonlar 
Vlladlvostok 
ve civarını 

ele geçirmek ı çtn 
Yal< ında taarruza 

geçecekler 
1.ondnı, 9 (.i-\.A.) - star gau.. 

tcsi J:ı.ponların Vilodivostc-k ve 
cıvnrmı ele gesimıek için bir a., 
evvel Sovyetlerc taa...'T\1% edecck
l~rini. çünkü bu böıgcden Japon 
odala.nnı altüst edCdbilecek oıan 
hava taarruzlarına ba§lanacağm .. 
dan koliçtıitlannt ya.ımaktadır, 

Bu gazete uzak ~rktaki Sovyet 
ordusunun mUdhi' silD.hlara. ms.lik 
olduğunu ve Ja.ponlarm bu orduyu 
renemiyeceklerini ilave evlcırJ:"k 
t..cclir. 

gemileri il üstnne carparak feda e 
iten yedl gönüllO Ut>Rk ile hafi! h:ı
s:ırn uRrnyan ve buımnJa bembe.'." 
herekAta de,·nm edebilen iki krU\·a 
:ıörden ij)arellir. 

loğu cephesinde 
(Baş tarafı 1 inci sahifede} 

Cu.m.:ı gecceinden~.li şimal Kaf 
kasyasın:n batı kummda ''aziyct 
dnha ziyade fen!Uaşnışt.ır. Rus -
lar, 8Öiı gilrıleı~ ~cletli muba -
rebelcrin cereyan ettiği Kıropot
kln Çevresinde gerilemişlerdir. Son 
b"elen haberlere göre Kıropotkin 
ve Armavir ce!l}lesinde Ruslar ye. 
niden çekilmişlerdir.· 

Daha yuknrıda Kızıl<.'I'du, Al • 
manlarm !.staJingıra.t istikamet.in. 
de &!ııni~"Olu boymıca ilıcrlemele
rine :ıruı...'li olmak için Koselnikovo 
dolaylarmda §iddetli bir mukave
met gösteriyorlar. Burası b~tlin
gıra.ttan 160 gilometre mesafe • 
cJ\"dir. 

Koselnikovo muharebel-erinde Al 
manlar motörlii piyade kuvvetleri 
kullanıyorlanıa da asıl savaş tank 
"inr amsında olmakta.dır. Bazı ke
simle!tdc :mevziltr müttaddit de -
fular elden ele ge~mişlcrdir. &v
yetler sık sk kartı taa.n-uzlar<ia 
bulanu~rlv. Bir köy yakmlar:m. 
da ibir Sovyet birliği d\Şnanı cld. 
di muvaff-aldyctSi%lildcre uğrAt -
lDll"tttr • 

Don dİ'J'Be~ne danım son 2( 
Qeıt içinde o keder dc~emh}
tir. Al.manla.nn .bir çok taarııız -
lan, büyilk ölçUde ynpıtm.amış ol
makla beraber, püskürtülmiL'}tUr. 
Bu mu.barebclerde Alıtı3nlar l,400 
a:Iker ve dllzilndel"'('e tank byl;et. 
mlşlerdil'. Bir noktada Sovyet la. 
falan birru: gerileyerek yeni mev 
zile:re ~kilm:işlcrdlr. 

KJelt.s'kayar.m cenubunda, '.Al -
mantar bl\yUk kuvvetler yığm~lar 
ea da. Ruslar daha.evvel tanrnızn 
G'Cı:erek bun.lan ~tli bir manev
rn :ile yandan vvnnuş!ar ve r1 nğıt .. 
mL5lardır. 

Sovyet tebrı.ğlerine göre. .• 
Loadra, 9 (A.A.) - Staıingnd 

gaıbinde 0ı& değjelklik olmu§tur. 
Almanlar Ka!kasyaya yapmakta 
C>ldakian •ldqlarda bir mik!al
tcratti elde et;mlalerdir. 

bJııet gece yanez tebliğin~. 
KQfC'r.llka.ya, Kotelnikovonıw §i • 
mali ga.rkftnde Arm3.vil civarın • 
da K:redpoMini de kanlı .muha~. 
beler devam etmektedir. Diğer 
oqtıelcrde dJaM bir dtği§me y~k-
1ur. 

Kropotüı., tebJ.iflerde ile defa 
zikredilmdttcdir. Burası Armavil 
~in 70 kilometre 3'imali şa.rld 
l!lindedir. 

Sovyet kuneöeri, Kw,evelraya 
~den Krrasnodar ve May 
kop ~birlerine doğnı çOkihnekte
c!ir. 
Dmı Ye KnbM da ,tuıımaklar Aı. 

.manıere. kartı muvaffa.kryetle mu
kavemet etmektedir. 

SfJılingrp.drn !!imali garlıleinde 
Don ndıri ciYBınnda RU8lar biraz 
-geri ç~şlerdir. 

A!ltmt.kana '\'e Gıromj petrol 
Jmyularma doğru_ 

vı.,i, 9 <.U.> - Şimalt Kaf· 
kas ye.da Alman iloerl ha.rcketi SU
ra tle devam e~H~r. Alman kollan 
1Jaikop petrol havzasma varm~trr. 
Krasnodare. da 30 ldlometrc mcsn.• 
feclcdir. Bıu.ra1armm bugUn, J'IUTn 
zapb beWcniyor. Alman hava kuv
vt"tl~ri Karndeniz Rns li:manlnrmı 
bomberdmtan ediywlar. 

Alma.nl&l' Ktlbe.n nclırinln şa.r • 
Jnndaki ilerl hartkeU hakkında 
bir ~y ~ylemiyorlar..m da Alman 
.kuvvetlerinin V~ilofun cenubun 
<i.a Georgievıık sanayi bölgesine ve 
Gırozni petrol havzasmn doğru i
forledUderi Rnla.~r. 

Şimalde Don nehrinin cenubun
da Alman kuvvetleri iki koldnn 
ilerlemektedtr. Kollardan biri boz 
JıırJardan geçe~k Ast.roka~& doğ
:ru gidiyor. Diğer kol !rimele, Sta
liııgrsda d&ımü!:tllr. Don kaveinde 
Almanlar KJn.çm şimalinde yeni blr 
tr-amızd:ı 1'11hm'1lmtlardır. 

Amerikada ltaraya 
çıkarılan 

Altı Alman 
idam edildi 

ikisi de ağır hapse mahkum 
oldu 

Londra, 9 (A..A.J - Alman denl.z.. 
altüan tarafından Amerikan sa.idi • 
lerlnde karaya çıkarıl&n sekiz nazı _ 
den altısı dUn elektrikle idam edil. 
ml§tlr. 

Biri mUebbed kUre~e Te diğeri de 
SO aene mUddeUe kürek cezasına 
mahknm edll.JıllLıUr. 

Nevyork, 9 (.A.A.) - Ta.hki· 
kat bürosunun bildirdiğine göre, 
Nevyork dolaylannda dil§man 
tabasından 33 yabancı tevkif 
edilmiştir. 

Blndlller lıarıplllık 
çıkardılar 

(B<Z§ tarafı ı inci sahifede) 
edllm\f Ye polis koml.serllkleri la§a 
tutulmU§tur. Otob~ler ya.kılmI§ ve 
bilhau& ATJ"Upalı polla memurlarma 
teca"YUzler olmu§tur. 

BQ ak§am ltanşıklıktıı.r çıkan yer_ 
ıcrde örn idare 11A.n edilmlo ve be§ 
idtlden fazıs. toplantılar mmıcdllmi§. 
Ur. SllAlı taşımak da yasaktır. 

Alımeta.bA.t'c!a bir gurup polis mer .. 
kezine ta§lar atını§ ve burasını ate
ııe vermek fsteml§t.lr. Polis a.le§ et .. 
mi§. bir kl§i ölmll§ ve bir kl§l de ya.. 
ralanmıftl". 

G4NDJ:'N!N TEVKtırt 
Boinbııy 9 (A.A.) - Gandi, Nelını, 

Azad ve kongre icra komlte.~lnln 

diğer but tevkif e.dllml§Ur • 
lıtme. Gaııd.i'nln tevkif edlldlği bil. 

diriliyor. 
Kongren1n icra komlaerl A.zaamdan 

ve kongrenin ukl re1a1 Dr. Rajendra. 
Praaad da Patna.•da tevkif edllmlş
tir. 

.Allalıl.b&d'da Hlnd ltUhadı kongre_ 
sl lı:omltesl bUrosu, polla tarafmdan 
k&l>&lılınrııtır. BirlC§lk vil&.yeUer u. 
mumt meclj.91 celal Purushotıt&ndan 

Tandon tevkif edllml§Ur. 
Gandlnln tevkifi hakkmda. gu mald 

mat wrllmektedlr. 
Saat '5 de Uç polis atomoblll Gandi 

'1in evlnln &ıllnde durmll§tur. Gandi.. 
J<e huırlanmuı için vakit bırakılmt~11 
.&ır. M&hatına Gandi yata.ğrı:ım iÇlnde 
duaauıı okuduktan sonra knlkmı§, 

aabah tuvaletin! yapmı§ ve kongre • 
n1n diğer uaaiıe birlikte mukavemet 
etmeden göttırUlmUıtnr .. 

Gandlden b8.§ka. Azad, Nehru Vallb 
bel Patel de tevkif edllmlşlerdir.G&ndl 
Din UUbl Mı. Slade ile kongrenin 
mahalH yirmi Ucrl ı:-eıerıı de tevklt 
edilmişlerdir. Gandlnln reZlkası lçtn 
tevkif mllzekkeresi ke.sllmemtıı Lae de 
poll.ıı kendisine kocasına refakat ede
bUeccğinl ııl5ylemlşt1r. Fakat madam 
Gandl bu mUsııadeden llıtlf"nde etmek 
l.ııtememl§tlr. Gıı.ndl ile kongre icru. 
komitesinin diğer azalartnı glitllren 
husu.si tren saat 7 de gP.llp bir lhU 
ma1le Poonaya hareket etmı,ur. 
BOMBA~A 1'1ATEM OCNU 

Dombay, 9 (A.A) - Gandl ıre kon 
grc geflerinln t:cvkifl dolayı:rlyle rna.. 
tem gUnll ilAa edilmıııur. Bu sebep. 
ten Kale mah&llesl hariç olmak Uze. 
re Bombaydakl bUtUn aeyrUl!Cfer bo. 
ZUlınU§tur. 

Kongre btnasma konulan n6betçi 
polisler halkı dağıtmak lçln sopala. 
rını kullanmak zorunda kalmrıılardır. 

-~,.._,-

Bir kız çocuğu ağaçtan 
düterek yaralandı 

Anodoluhlsarınrla kuyu sokn§ır. 
da rlokmı numarada oturan Ali kızı 
yedi yaşlarında Sevim Varol b:-bçı
lerinrlekt n~nçtnn ıtilşerck başından 
ve ııyaldıınndnn aAırca yaralanmış
tır. 

Ynr:ılı Ha;rdarpa~a NOmune bşs 
talıanesine .kaldıı:ılmı~tır. ""-

10 - 8 - l!ll'Z _____ ...... 
r~osl<ovaua 

mühim görüşn1~0r 
Çörçilin iıtirak edip 
eimediği bildirilmiyor 

Loııilrıı, U (A .. ~.) - Loncıra radYo
su .Moskovadıı m!1hlm görUşmeıer oı. 
duğunu teyit etm ııur. Maaınafl' 
radyo çarçilio bu görtl§melere ı.:tı. 
rak ettiğini teyit ctmeml§Ur, ----o---
At yarışları 
At yarl§tıırmın be inci hafta k~~ 

!arı dUn binlerce meraklı önllnde Y-. 
pıldı, fazlıı. atın glrd ği koşı.:lar ııerll 
ıı.t meraklılarını tatmın eder ınııJ!l
,»ette cereyan etti ve hem de m~tl· 
rck tahls meraklıları yine geçen ~ 
takl gibi Özdemlrln galebes.ı netic'
&lnde mühim mebllğlar kazıındılar 
Neticeler ounlardır: 

lSlrlnoı ko::u: 
üç ve daha yukan yaşta.ki -1· 

.kan lnglllz atlarIIıa mahsus bu ı.-o 
uya. Daıaveraclro, Alemdıı.r, kUr,il• 

Es&ex girdi. Starnı Dıılaveraclro 111. 

dı. 1000 metrenin önUnden itiba.l"eıı 
rak:plerlnl bir hayli geride bıral>şP 
Dalaverae!ro rahatça birinci, Ateı.ıı ' 
dar ikinci, Eesex Uı;UncU oldu, ı.ıııd 
det: l.30 dır. 
Müşterek ba.bts: l nwnaranm ı-" 

yanı 125, lklll bahis: 1/3 190 kurııf 
verdi. 

lkin<"l kOfiU: 
Uç ya§lllda, hiç koou kazanın~" 

arap taylarına ıuah~us, mesa!~ 
1600 metre. Sekl.z tay girdi. 

Muntazam bir starlla koou bst' 
ladı ve biraz sonra Rlnd ~a ge~ 
rek ko11unun sonuna kadar rakıpıt• 
rinl bir hayli geride bırakarak b1~ 
el, Ceyhun lklnel, Bahadır uçunc 
oldu. 

MUddet: 2.1, Muvıısalat: U:ı:un, 11 

zun. Diğer ko~an atlar: Şahin, "i" 
man, CcylA.n, Ferhat. K~"8!'. 
Müşterek balıla: 4 nums.ranm gııı

yanı 110, 2 numara pilse 100, 6 ıııı
mara pilse 600, l numara pilse :o"-
1kll1 bahis: l/6 2100 kuruş verdi. 
U~unco ko u: 
Dört Vl} daha. yukarı yaştaki ,,.J. 

kan arap atlanna ma.ıısu., meaal';, 
2600 metre. Koşuya altı <ı1.t ıı.r'
Startla beraber Bahtiyar bap dili" 
rek raklplerlnl bir hayli açtı. .ı..r'P 
amlan Tuna, daha gerlstnde Toınot· 
cuk takibe başladılar. DUz yol~ 'f'1 
dyet bu !Jekllde iken gerilerden : 
va htlcuma geçti ve koşuyu lld L 
ara lle blrinclllkle b1Urdl.Tomureu1' 
kinci, Tuna. UçUncU oldu. Diğer JıAI ' 
p.n aUar: Tarhan, Bahtiyu, :so;;, 
Müşterek bahis: l-2 ııumar 1 

ganyanı 175, 2 numara p:A.se 100•.,_ 
numara pilse 110 kuru,, verdi. )10 

det: 3,9. üç boy, Uç boy. 
DördUncO koşu: 
İki yaşında hl~ kllfU ku.anm.; 

lnglllz taylarına mab!111S. r:ıımaf,; 
1000 metre. Bu lcoeuya altı ı-Y ıtri 

Bir lkl ha~b çıkıetan sonra ~ 
Jar biri ı mUstesna topluca bir 111 

aldılar. Uil:dUğe gelirken Vad~ 
bap seçti. Fakat aon met:rele 
sapan Varallnln mevktlnl Nllllfel'" 
tarak blrlncl, l'aradln lldncl, ~ 
Dr.ilncil oldu. l.\llldcl~t: 15. Mu~ 
lllr boy, bir boy. 
Müşterek bahis: 7 numarannı ~ 

yanı: 400, 7 numara pilse: ısrlJ. /1 
numara. pllae 200. İklll bahl.8 1 
876, 2--4 neli koşular araamda.Jd r! 
tô bahis 460 kuruo verdi. 

Be,tncl koşu: _A 

t1~ ve daha yuka.n yqt&ld -r-· 
.ııafkan fngtll~ at n kısraklara ~ 
eua, me.ııafeal 1000 metre. 

Dokuz at girdi. BilUln llm.Itıer 1'; 
manıı ilzerlnde toplanmıştı. Fak~t..tıl 
c;e.n h!lttanm gallbi 07.dem.lr, ~ 
dcfıı olarak kuTVeUl rakibi Ro OC 
mağlup etmekte gttçll\k çekmedi-

0
, 

boy farkla Ye rahatça reısıcft1!IİI_. 
kO§Usu galibi Romanın mağlup • 8" 
Buket lldncl, Romans UçUncU ol 
Diğer koşan aUa.r: _ _ d> 

Demet, Yett§, Çobaııkrm, şeı>"",,, 

Hwnahatıın, Gonca. Müddet: 2.8. 
vıı•::ılat: tlç boy, bir boy. ~ 

m~erek bahis: 1-2 numa ti 
gıınyant 1300 kuruş, 1 numara r1_,. 
200 )nlnt§ Snumara plAae 12~. 5 ., 

mars pl!.!e: 100, ~ ncl ltOfUı-ı'-' 
raııındakl çttte bahta 33:50, ~ 
kO§Udakl ikili bahl8 436() kurut 

Muğlada iki zelzele dab' 
oldu ,,ı 

Muğla: 9, (A.A.) - Bu S~ ~ 
rJ saat 7 de, diğeri 7.15 le ~ 
nzere iki hafi! yer sarsıntısı olll'"' 
tur. Zarar yol<tur. d 
izzet Molla'tlan 

Bir eeker çlpedller ..ıt~ ,, 
WTtıda .... 

Y&r IA'Un AD& s;dmuf .,._ _,,, 
tıe.aıaua .,.. r· 

Var lmlf anki femt _ ~;;.• 

Öpın~llm, ko~mqrm gonee~ 
.ri'Jida llO 



'~ Hincıistandan 
Çekilin,, formülü 
Claııdl • 

liJa nı.n "Hindlstanda.n çekl-
•·ıı~:rnıttıu İJıgilterede bilhassa 
geçsı uırz yaı)S)nlar. bırııkınız 
dttıe n~:r,, diyenler tarafmdnn hld. 

-11ı1nndı. 
il" 

l:u, il' !:?k İngiliz gazeteleri, on-
atı Gtakıp eden Amerlknn matbu
tııua :1~ln~ formülünden nıem. 
l<ınd ~<lırler. Jiindistan hak
tnlye:. hır kuınıı İngilh efkflnumu . 
dil' .IS <ladinin fikrine t:araft:ır. 
besi b~ra göre llindistan ser
l<ırı ~ rnemleket olarak impara
hıı.:?1'1 ıı:inde yer alnın.lıdır. Faknt 

eu ı "aiti · loir . ,, si Hındistanı serbest 
dea ~teket olarak 1.nsa' \ ' I r e. 
etrıı ~Ust!erin görilşUne istlrn.k 
.... emektedir "ünkii "sil 1 ye "Qre l• !- • ._. ., 

bir &Wdistnn her seyden e\'\'el 
ı 11 ... ~olonidir. Koloni olcluğıı için 
ıılt~: Sennayesinin bildm.iyeti 
lıatnı ~· Ve Mkinılyefl altında 
lin() a •dır. Hindistan bir tarl.ı ha.o 
lr.ıgt~ lngiltere için çalı~ahdır. 
otaraıc fabrikalarının pazar yeri 
lidlr ''~iyetini muhafaza etme
ı.e,.~ h~fstanda yatan 1ngiliz 
tiııın •r~_ınin ''e 1nı:;iliz ıı:\kimiye. 
ili fillı nıilnıessili olnn "si~, 
lrtı~ın istikl!i1ini değil, istik
daı. bu bile Yebmemeslni fay. 
alin . lınaz. Bonlara göre lele. 
dtişlbı' e ileri fikirli 1nglllilerin 
devı Celeri IDndistanın mü<;takil 
liııe ~ olnıası nrz11su Japon eme. 

1ııtrıet demektir. 

ttı 11~Un lc;in Gandl ne kadar yu. 
liııi: dav:rnnsR, Htncllstanm i~
Jn ~elen b:ı1ı~enler ne kadar 
llıı!°" düşrn:ını olsalar sitiyi tat-

llın edenıezler 
ıı.,111 distanın blltün derdi de bir 
ı,l'lt!tı Zamandanberi "aiti,, nin 

~tti~i ~ihniyetin eseridir. 

cı ~Kire partisi hile geÇeo ~nn 
~da Hlndistanda yanın Mil' 

9ltf ar hlrnı:ri bir tngitiz tzrnfm<lan 
l'tıl Sosyal yardım maksndile m. 
de:uı1ıu. Hindistanm blinyetıin
Sl(}·ı IO&yaı yaralan sarmak mak
lf 1 

• kurulan kongrre partisi git 
tt~slya,9i bir nınhlyet nlmı~tı.r. 
''llttl dört mUyon 1mdar azası c-. il'. Bincllstandn istildiil tanıf· 
tfı?e.ı.'Olaııla'fa mukabil nasıl luJ:).1-
~ de isti'kW taraftar
ıiJ..ı"~a. Hindistanda da. "'sitl,, 
bu._Jetını k~ndilerine pek 11ygmı 
ı~"P Gandiyi mttfrit tellkki eden-

"'•1"{)ır. 

ca~•lv, lthalit ve ihracat ti. 
"<ib~ mutava~ıtlık edenler bu 
G1'llcı. ete s:ıdık görilnmektedirler. 
arl\8 ' "• t.araltarlan ile İngiltere 
İle llldakt ihtilif sltinln zihniyeti 
Uit ın:taıea edildiği zııman bUyilk· 
1,; •~t İngiltere için Gandlnln 
ıu·:""1ıı-la.rı ILe Bozenin giirlişleri 

~a.kl fark daha esaslrdrr. 

f"""""S PO R ...... 
................. ~~---·························) 

Deniz sporlarında canlı ltlrgtln 

Kalamışta yelken, Modada 
yüzme yanşlan yapıldı 

Beykozlu gençler yüzmede lstanbul 
birinciliğini kazandllar 

Kalamı~Iı eski denlzciİer tnra
fmdan dün tertip edilen yelken 
yarışları mevsimin en güzel mfi. 
sab.:ı.ltası olnıugtur. lstanbulun en 
güzide yarışçıları arasında yapı
lan bu y~lardan bir'JD.Cisl olan 
1ızun rotalı "Kurt yarışı., nda 'Ne
aimle Mahmut arasında uzun bılr 
çc~dcn sonra Nedim - Sati 
(Galata.98.I't\y) 1 saat 2!5 dakika, 
35 ~!liye ile birinci gelmişlerdir. 
Mo.hr.ıut - Vecdi (Galata.saray) 
1 saat 27 dakikn 35 sa.niye ile ikin. 
ı:i. Srunim - Erzin (Galata.s:ıray) 
1 saat 28 daldı:ı 30 saniye ile ti· 
çüneil Den.lzspordan Feyyaz dör
C:üncü gelmi,,~. 

İkinci mfuıabaJca o1an "Tilld 
yaniit., sulamnı:ıda ilk d~fa ter. 
tip edilen orijinal bir rota Uzerin
de cereyan etmiş, .gerek seyirei. 
Jer ve gerekse mllsabıklar lizerin
dt' bliyük bir al&....lca uyandımıl§tır. 
Bu yarışta Feyyaz - Nedim rota
yı ayne::ı ta.kip edemediklerinden 
diE-kaUfiye edilmişler,' r.('ticede 193 
puvanla Mahmut • V~di (Galata. 
saray) bl.ıinci, 121 puvanla Ne
cim - Sa.ti (Gala.ıts.saray) ikinci, 
118 :puvanla Sınrlın • Erzin (Ga
lata!taray) ilçtlncll olmuşla.rdxr. 

Galatasaray kulübü eski reisle· 
r.!nden Ali Sami Yen tara.ftndan 
mükifatlar dağıtıldıktan :ıonl"a 
misafriler hazrrJanan bU!ede ağır. 
lanmJ!l&l' ve miitt'&kiben toplantI
ya nihayet verilml§tir. 

Memleketimizde, yelkcncill#i can 
landırmak jçin Kallmış, deniscll~ 
ri tarafından tertip edilip tam bir 
muvaffakiyeUe nelfcelenml~ olan 
bu teş~flsten dolayı mliteşebbis· 

leri "e iştiriik edenleri tebrik. mü · 
!;abakalrm tevali etmesini temen:ı! 
ederiz. 

'l'tlmle ~ .. 
İstanbul vüzme blrlncili~tf d!in 

Moda yürme havuzunda bilyük bi,. 

kalabalık annnde nihayete ermiştir. 
Su sporlan ajanlığı tarafında•\ 

büyük bir muvaffakiyetle başarılan 
ve yümıe ~oru Jçin nOmune ola• 
bilecek bir mfikemmellyet jçlnd~ 
geçen bu müsabakaya cumartesi, 
ttilnli başlanmıştı, İki stin devam e
den müsabakalar çok aJAkalı r. 
mlş, havuzu dolduran yüzlerce se · 
ylrci tarafından heyecanla seyre • 
dilmiştir. Müsab:ıkalnr neticesinde, 
Beykozlu yüzücüler hnyfik bir var· 
lık göstermişler, büyüklerde 184, 
küçüklerde 210 puvan lı:azanarn~ 
İstanbul yüzme şampiyonu olmuş· 
]ardır. Galatasarny büyükleri de 
142, kücükler de 82 punnle :ikin• 
cidir. 

Dünkü yanşlarda alınan teknik 
neticeler şnnlard~ 

Bayanlar: 
100 serbest: llü'incl Dee(line (G.s) 
1,58; ikinci Ktlara (Bz.) 

100 Srrt ü~tll: Birinci Firuzan 
(Bey.) 2,41; ikinci SelmA (Bey) 

100 KurbaRah.k birinci Finızan 
(Bey.) 2.45; :ikinci XılAr• (Bey.) 

Kllçiikler: 
200 serbest: Birinci. I..eon (Bey.):· 

3.02; ikinci Gogo (BQ.) 

100 sırt üstü: Birinci R -. .. ·. 
(Bey.) 1.37; ikinci Bett~ (Bey.) 

800 seıi>est: Birinci J.Azo (Bey.) 
13,5; ikinci Kerim (G,s) 

Türk bayrak: Birinci Bepkoz, 
4.41; ikinci Gala.tasany. 

Bü11ülclu: 
200 serbest: :Bhiocl lbrahlm 

(Bey.) 2,31; ikinci Mustafa (G.a). 
ıop sırt tbtll: Bbinc.l Kemal 

(G.s) 1,26; ikinci NeTal (Beykoz). 
1500 serbest: Birinci Dnud, 

(Bey.) 24,55 ; fkinef Kemal (G,s) . 
Türle bayrak: birinci Kemal, Yu· 

sur, Rout (G.a) 5.45; Hcinel Fuad, 
Tevfik, İbrahim (Beykoz)~ 

Kıile atlamalan: Birinci Mnaf~ 

1 }atanbul Belediy.;ı; ıtaaJan: ::-
Temizlik i§lerindc kullamlmak bere almaca.k ( '°) adet araba 

hayvanı kapalı zarf usullte- eksiltmeye konulm\l§tur. Kecnıuunun tahm1ıı 

bedeli (12000) lira ve ılk lemlnatı (900) liradır. Şartııamui Zabıt Ye Ku. 
amcJA.t mUdt.\:l~ kaleminde g~rUlebllir. İhale 21.8.9•2 Cuma gttnU saatı 
15 de Dalnıl Enctımende yapılacaktır. Taliplerin ilk t.emlııat makbuz nya 
mektuplan ve kanunen ft>rur lbmı gelen diğer ftt!tkala.riyle 2490 No. ıu 
kanunun tar1tatı çevru!nde hazırlayac&klan teklif m.ektuplanru l.h&le ~ 
:r.11 aaat 1'•e kadar Datmt Enctımene vermelez1 ltı.zımdır, (Sül) 

Şehir 
susuz 

dün 
kaldı 

Terkoa ana borularından 
biri patladı 

Terltos ile KA.ğıtlıa.ne nrasmdaki 
§ehre SU Yeren ana bonılardan biri 
dUn gece sat-aba kar§1 kırılmış bu 
normal şekild-: su nl.a:bi1eceklerdir. 
yilzd.en şehre verilmekte oln.n su 
ıniktan a.znlmıştır. 

Sul:ı.r irlaresi mi\hendisleri ve 
i~çi~ri derhal kınlan yere r; iderek 
lbonıyu dün öğleden sonra t amir 
etmftlerdir. Gece saP..t 9 dn şehre 
•u verilmi,tir. Ancak ana ve şebe. 
yUlnıek yedere ancak öğleye doğ
nı nor.nal şekilde su verileb le
ccktir. 

Trramvaylardan 
atbyaa 84 tilıl 
cezalandırıldı 

Son iki gün zarfında emniyet mu. 
dUrlllğU te§kllAtı tarafmdan belediye 
nlzamlarma aykırı hareketten dolayı 
muhtelif kimseler cezala.ndırılmt§tır. 

Bu arada tramvaylardan atlayan 
M kijiden birer lira J>e§hı para ceza.. 
aı almml§tır. 

Uç §oıtörden kart.sız çall§bkları inçi 
be,ter lira ve otomobil aahiplerlnden 
beyanname vermedikleri lç!D UÇ6l' ıı. 
ra almmJ§tır, 

Aynca da 26 arabtıcı Te pör bak. 
kında ehliyetsiz ar&be. kullanmak, 
fazla yolcu almak ve dUdz aynan bu.. 
lutıchlrmak ıruı;larmdan öttırQ ceza 
zabıtları tutuımuıtur. 

Dtttr ta.rattan Sirkecide bir lıokan.. 
ta da cezalandırılmıştır. 

Bir balcka:I otomob.1 kaza
aında ağır yaralandı 

Dün aa:beh, Çatalca ne Btiytlltçek 
meee araanda fed bi r!raza. oimuı5 . 
tur. 

Ka.za.yı yapan otomolil, şoför 
HÜIJe)inin idaresinde.ki Çatalca :54. 
plMrah arabadır. Hfteeyin otomo • 
bili ile asfaltta sllratııe gelirken, 
brpıma Ç?k.a!ı Mahmutpeşada, 

Kıurta.rcrlan'la bakkallık yapan AJı. 
mtdc çarpıllll, kendisial biıit~ 
metre sUrlHderniltlz". 

Ahmet muhtelif yerlerinden a. 
P. ve tehlikeli surette yarale.nı. 
!DlŞ, ölüm halin~c hastaneye kal
dnılınışttr. 

Somr y&k:alamnJltD'. 

fer (Bey). 50.10; ikinci Fuad (Bey.) 
Yftzmelerden sonra yapılan su 

topu ma~ında Galatasaray, Deykoza 
hlikmeo gilip gelerek İstanbul su 
topu şampiyonu olmuştur. 

Milsabakalardan sonra su spor • 
lannın çalışkan. kiymeUi ajam Sa · 
zi Tezçan tarafından de.rece kaı:a • 
nanlara madalya ve kupalan mera• 
sfm1e verilmiştir. İstanbul ythmc 
~piyonluğunu kazanan Beykoz) ı 
yüzüeülerle şu topu ~ft!Tlpiyona Ga· 
lata.,ara)·lılaTı tebrik ederiz. 

-·-
Nasıl görftyorıa• 
-. --. - - .. . 

Türkçenin J ütulıatı 
• Bakısı Tarık ifı'a • 

- Sana bir sürü kelime söyliye ! dır: 
ceölm. Şunlara Lirer lrnrşılık bul. 1 - Görülilyor kf, günden güne, 

- Mcscliı? 1 
bütün diller, hem özleşmeRc, hcııt 

- Mesela, divit, liıle, kazan, ud, öz,lfileşmeğe doğru yöneliyorlar. Bıt 
aktôr, iskele, nnlın . aptcs, mühliye, nun m(mitsı, bütün diller, günden 
tanbür. gül, menekşe, tiyatro, alnı-. , güne, kendi koklerindeo kelime 
ga, hangar, motör, lklibya. lraım·ay, yapmağa çalışıyor, millileşiyor de• 
şnmd.ın, elektrik, şömendöfer, ofa · mektir. 
can, h m:ım, mendebur. peş!enıal, 2 - Bahsettiğim bu gelişmenin 
seccade. fitil, abajor, minare, bey l anıbnşmda, buna z.ı.d ik inci bir 
sır. eabnlet, cami, araba, c:ıkct, ~an 1 o.~ny dah,!' gö:nyoruz. Dünynmn bO. 
dil, pnnl:ılon, ldsti.k. pardösü. pa ıo. , t~n endustln memlekct]erinde her 
katır, piston. anahtar. kere\'İZ, sar . sun y:ı pılan sayısız, eşya ..,.e keşif . 

dalyn, kilise, takk~, enm. direktif ... , ler v~ bu_nların, adları billün lop • 
_ Aman kısa kes. boğuldum 1 • rak uzerıne yayılıyor \'e her ditin 

. içine g iriyor Meseı· a ı · ... 
Nasıl kısa ke seyim? Kelımc- • :ı, sp rın ...,a · 

- Il' 1 hut ampul, Ve)"a kamyo n mo1Ör 
ler hatırıma orduyla saldırı:ror. ı vesaire ... Bir yere gidcrkcı;, kendi~ 
rnz sabırlı ol: ., · fi ı -'--- ı külah aha 'sı e ıcrwn:r, l<'.Jn adını. hem ele 

B,:ıdem, nar, pa?~ç, 1 
•• ' ' •• kendi par,çalarından bin.bir türhı 

baston, ampul. aspırın, k ıtnp. şlr~,. maddenin ısmini götürüyor. Nctiee 
damsa, şarap, rııkı, pul, dnm:ıean :ı, de sunu görü'-"oruz Bı"r t rı 

~ zü ·· d ya ' ,, · nra an 
kemer, e!m:ı.s, tütun. mru • . • mlllile1me yolunda giden dil, bir 
ktit. pırlıınta, fener muş:ırob:ı , ?üd tar:ıflnn da milletlernrnsı b ü 
hüd, zebercet. iliic eczacı amırol, terek benzerli:kler ah'\'or °;,ı~n ' 
şempan~e, mide, tirnk, }işe, çınar, v:ır. Milletler, ilerledikçe~ A,n:~ 
saka, lı ısar. cadde. korte, sok:k• irfan kayna1dnnnın (kafAsik) tnnı . 
çeşme. kebap, tı~ş, ustura, pal -· dığı ana eserler, mubtclif dillere 
mut. camadan, zımpara! domnl~J· çevriliyor. Bu yüzden de ayn &)'fi 

dübara, pasta, malhllebı, heln, ın• füan bftnyeleri içinde genel v~ı'· 
cir, tas, ceviz, hasta. kulem, nuı~ lar doğuyor. Tamamllc Tür.tçele' • 
rapa, matara, hokka. cadır, mutfak, • mlş kelimelerin, serccklen Türkç .. 
tabla... • lerini bullJl"Sldc ne ynpnlım diyor -

- Artık dinliyemcm. Karşılıiı> sun' Ne ynpac~? Öpfip tın .. ımı7.a 
d:ı nrnyamam!. Ben innnıyorwn ki •• ko~·ar ve mevcut :kelimelerle • ı 

....:ı 1 'h. b "r on 11• dillerin de Onın ar .eı 1 Hı l~ n eşit bilerek ,,erine göre, güzel, 
tuhat,,ı oluyor; yanı her lisan, Jçı · giizeJ, kullanırız: •.• YıııkaıWa ıı.ınılo . 
ne ohazı yabancı kelime "gan.i~eı. d1j?ın kelime§erdcn meseltl; i:aı:eır. 
lerl,, alıyor. ve onları kendısınin Din eliknlt1dan, afacanın. of~cnn' 
söyleyiş kalıbın~ so'.knrak demlr.ba~ ı dan. mfrhli,'erıin, bir 1"ivayete gare 
defterine IJ~riyor. Bu surelie ycnı 1 mü!Mdyeden gekliitini kaç k~i b;. 
kelimelerin iw.erlne, yeni muhitin ıtr? ... Hatbu~, .dunım budur Sim 
fonetik, damgası ken~mainden b:ı · dl. tutup da ımta ve Cmantıfn ke
sılıyor. HGku1'çu dilile konuşalım; Jimelerine bizim de-=}dtr -' d' • 

. d r k-· · 1 es• • llll ne Diyebiliriz kı. -bazı e n o;11me er, ceğiz 

nsll lAbiiyeUerinin yaı11ıu1a b.i.r de Dtı n,._ '---~r b · ı· · t .. ., .. ,_ r1 • ~~~ """~ • ı ır mıs n , 
mfiktesep, , tdbnyet ,..azanıYo a-. Tıp1u, htantnıl vtil..1ile Bi sl t • 

B. nl b"ld ' ·1 Bö 1 zan 1 a ılmem a ata ı ım mı Y e orı. rın e1indey.di, h~ biz .istem"• 
lunca, en tabii şey. "ilhak,, edilmi~ ,-iz,, dem~'" Yahut 1zmirl. Trat> 
bir öl:kenin, ahalisi gibl, bu iielime ronu, dlyaıi>a1nrı, hatta tchnil A• 
lerin de "melbü., lan olan dildeki nadoluyu, Tihik saymamaRa!ll Hıc 
kanunlara, nizamlara baş cltmesi • böyle şey olur mu? 

0 
dir. Nitekim QOk defa öyle oluyor. Her dil ffib1, Tiirkce de bir çol 
Öyle olmadıAı ıaınan, kelimeyi, u.. "fetihler,, ya.pm4ş ve yapıyor, halli 
san kendi potasında, iyice critcme· büyüyen, genişleyen her ~111 Tar.. 
miştir demektir\ lak gıöH 

- Mylelerin fWQnde •• Aslıtla1' Koııkulacak şe)', bizim kumn:ı• 
hukuku mu tanıyacağız? Bir şey damıza ginnesl ffe!"ekli olan unsnr 
daha soracağını: Yukanda sıral:ı- ların bize kumanda etmeft" batla • 
d1'iın kelimelerin tam Tilrkçeleri· ması idi. Çok şMtür ki, b11 milli şu 
ni huhırsaık; bunları almayalım mı? nr, dil an1amımuı, coktan aydınla'• 

tıe.. ~ bir kısnn Hintlilerle bera
kurı ~tQm lngiliz iclareslndea 
la ~ llla91 için mutlaka .Japonlar. 
llldfı. 'letnıesi ll:ıım geldiğine ka
hllyilk Gandi is~ .Japonlara karaı 
i tllcliı·bl~ kin <lu~'1D:ıktn \'e Hint 
l:ı"rııa 1 ~rinde fn ... ilt.erc Ue an-

- tık sorguna bir ltellme fle <'C• tı. Biz de onun iç.in hiç bir taraf 
vap verfrim: AslAI. Fakat nice yüz tan bbe lfi:mmu olmayan ~ işim·· 
yıldanberi, Türkçenin içinde yut · :re yaramadılı gtbf le~lze dr 
rulan., Türk fonetiğinin de~rmenin uymayan fadalan boşaltJJIC)ruz . . 
de öğütüle 5~rtille, hüsbfilün husn · Hem de, kendi dnimizin &I ka3'• 
st mahiyet alan kelimelerin hakkı· naklan1>1 iyi aram$, onun zen· 
nı tanımalı, emcktarh!ıını lmutrna- gt,ı kMı:lcrinl şimdiden sonra daha 
mnlı !. Bülün dünya l~nlnrında i iyi ifelİşltnncJe SRV81•3"0ruz:, '\· 
llm arayıcılnrınm dikl<atlni yaknlır savaJaca#ı:ı. Dava budur. Yom. n. 
mış olan nolct:ıl:ırdnn ikisi şunlnr• cnba tiilün, sılara. Potin. yahut. 

-::::=========================================::::::::::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:::::::=:=::==:=:=:=:=:=:=:=:=:=::::-- h\mba,diyecekmlyim diycdüşün(w 
lür mü 1 Ben böyle bir sapılrlıtı, a
caba, marmara, !bursa, kayseri, bl· 
z.im mi demek kadar aykın bolu .. 
nım, Zira bilirim ki. hu güzel. se 
vi ınll ş~iderimiz de biumdir. O 
~hirlerdeki yurd çocuk1annm 
Ttırkceleşfird!'k~rl kelimefer del .. h ta1'1lftardır. 

~ "Yiilr harp 90Uraflftdıt Hhıclliı· 
ltl(t~uh:ıY'llle uğrayan mem
l'lf11 ıı:l'deu olduğu itin 1nı;ilte:-e
t~-ıi:t~ ııonrn~·a talik etmek 
t"hnıı lstiklll dıı'\-as.-ıda tekrar 
"tılld n h:\tasına düşmemek arzu
fo~~··· Bunun için Gandinln 
hıı~ 

1 
il harbin kızg1n zamanm<la 

0 ~ ortay3. ı;ılmıı~tn'. 
G'«J· • 

tl Stirnılllin· bu talebini knv\'etle lle
ıtıı~ e9ıne sebep olan hadise 
"ı ıı· lorluğun büyük harp sonra. 
()-11 ınt .Jt?lltika.-.ıdrr. ''Hindlstan
~.,~~kılın., dfüıtunmun mana<;ı 

Sadri Ertem 
"- o4t 

8urünkü radvo 1 
ı 7,ao l>r -
lfltraıırn °traaı 7,32 VlicudUmllall ça 
1oıı ork~ t

7
•40 ajans 7,65 Radyo sa. 

12,30 l>r /) raaı 8,20 • 8,35 Evin lllL&tl. 

llıırıctaı:ı 0Bl'aın 22,aa H!cazk&r maka... 
~a ao sa!llrkuar 12,45 ajana 18,00 -
rogl"a.nı eııerlert ve şarkılar. 18,00 

•ı ıs,30 ıs.oa ~dyo dana orkeatra. 
~fi 43 lto:-aıı ~YeU 19.80 H&berler 
Uıer 20 1u:nıa 19,5:5 Şarkı ve tUr. 

ltıa'l titr ltadyo gazetesi 20,45 Bir 
~l.Qo Zır enıyoruz • haftanın marıı 
ktlttla aat takvtnıi 21 10 Kanuk 

r 21 ' .,. 
1'11r Pto .ao konu!'ma 21.4!5 Sento 
~ Pl 22,80 Ha.berter 22,30 

la, R A S I D R l Z A 
4 1'1k)Sl1 a.:u.. Pltldıt benlııeı 

't a.ı l\Sh.zADELER 
:ı.n . Becija Fon §tatzcr 
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Mustafonrn a.nasr, lcopr 6n0nde onları lcarııladı •• Ve MYİnG g6ı yat
ları ~e Mustafay: bağrına bastı .• Emekleri heba olmomıtta- Tasarruf ettiği 
gümüJ kuruıluklar ile ahncn, k6ğıt, kalem, lritap, bot masraflar tet~H et
memııti •• Mus:afa artık, okuyor, yaı:ıyordu .. Ve buna itte IU ıehadetna
m~ ile hükürr.et bile ıahitlik ediyordu.. lu90n istese, Mustafa bir katip 
~abilırdi. Hep kôtipler bi!e, Mustafa gibi lrucolr kucalr klto~ alama· 
mıılardı.. Faktrt onların kazandıkları paradan aldılrlort llMMIJtan eolr gü· 
zel evleri, ve hatta bağlan ve bahçeleri vardı.. Muıtofanın da ney• 
olmasın?. 

AkJam namazından sonra sofraya oturuldu.. Süı.,..an ala ka,..,a 
büfün tevı:ii mükafat t6reninl tofs116tiyle aniattı.. Muıtafonın nasıl nutuk 
oku':!uğunu, nası. aferimer topladı§ını sıraıiyle hikôye etti.. Mutatamf 
oncı iltlfot etnıifti.. Herkes onun daha yüksek mekteplerde de oın.amı"' 
istiyordu •• A1llaıılıyordu ki, Mustafa artık nıemleket eocvğu olmvttu. Bun
dan sonra Mustafanın mukadderatına yalnız kendilerinin ~eğil, baıkaia· 
rının da karışc:bileceğini hissediyorlar, ve bundan memnun g6rünüyorlardı: 

Mustafa, anasının babasının bu konuımalorını ıükOt ~inde dinledi •• 
O da seziyordu ki, artık o!'ıın ic;in, endiıesiz, mes'uliyetsiz cocuk devri 
kapanmrıtr. Artık hem ailesine, hem de b119ün onu alkıılaycın kücük cemi
yett= karıı mônev! bir taahhüt altıncı girmiıti .. Okumak, calıımak, ve ken
disinden bek!enllen ıeyi yopmak... Mustafa buftvn hakkından gelebile
cek miydi? .. 

O gece M•Jıtofa mükc.fatlarının ve tehodetnomesinin ycanında karı11k 
düıünce ve -:!uygular buhranının da ilk acılarını t~ı ••• 

iV 

Mustafanın icJadt mektebin• yaı:ılması herk .. ce tabn garülmOJ, Ye 

doha Zeyniye l'lektebiııden ıehadetnamesini aldığı gün kararlaımııtı •• 
Mektep ı:amal'ı gelinceye kadar gececelc birkac ayın da Mustafa tarafı~· 
dan boı geçöri•memesi, ona yol gClsterenler taraftndan muvafık g6rül· 
müıtü •• 

Bir gün babası ona: 
- Mustafa, saatçı Ahmet efendi, seninle konuflllak istiyomwf .. Yo

rın dükkônıno git, gClrl •. dedi •• 
Mustafa Ht .. i gün soatçı Ahmet efendinin hükGmet codd•indeki 

dükkônına gitti.. lk• kii(ük bir dükk6ndı •. Cadde üzerinde içinde eski ve 
ye:ıi ıaatlar bulunan bir catnek6nı vardı.. Onun 6nünde de bir mma •• 
Masanın üstü küçüklerin ve hatt6 bOyüklerin bh okıl erdiremecll6i ıwfni 
mini ôle.leı il• dolu idi •. Ahmet efendi hep -bu llKllCI 6nünde oturur, ve 

bir g6z0nd• ~ ~ .. bir pertavsız: olduğu halde saatlan kCW'lfttnr, 
evirir, Ç'evirirdi ... 

O gün Ahmet efendi yüwt masasının önünde, fakat göırü pertavsıı:
sız, eli saarsn: bır vaı:iyefte, dOkkônın uı:unluğunca duvara dayalı bir kcr 
nape üstünde oturan bir Beyle korwıuyordu.. Mustafa içeriye girince, 
ıustulac. Ve Ahmet efendr; bono hitaben: 

- işte Zeyniye mektebinin birincisi Mustafa efendil dedi. 
Gene ve iyi giyinmlı Bey: 
- Hatırlıyorum .• Tevzii mOkôfat aöreninde buiunmuıtum •• tanıdım, 

diye cevap verd:. 
Ahmet efendi, Mustafoya kanapeye oturmasını İICH'et ettikten sonra: 
- Must11fa efendi, Bey, müddeiumumi muavinidir, iyi ahbabımdır •• 

Senin, mektep acıtıncaya kadar birkaç ay boı vaktın var.. Boı durmak, 
iyi birJey değildir •• IMan okuduklarını, öğrendiklerini de \Jnutur •• Bu tatil 
ı:aı11anında Hoılp Beyden (müddeiumumi muavininin odı tmlı) seni kendi 
kaiemine almc:sını rica ettim •• Kabul buyurdu. Vereceği Jeyleri yazarsın, 
bayılece hem yazıya alı,ırsm, hem de biraı. devlet iti 6ğrenirsin •• 

Mustafa baıını eğdi .. Nasıl münasip görürseniz öyle olsun. dedi. 
Ertesi günder. itibaren Mustafa Aydın adliyesinin müddeiumumt ka· 

lemine devam etme§e bcslodı. 
Eski adliye konağı yar.mıı olduğu için, o sıralarda hükOmet dolreleri 

ayn ayrı, barakamsı bir takım yapılarda bulunuyordu .. Adliye dairesi de 
hülcümet caddosind•ki kop•dan hükOmet avlusuna girilince, sol tarafta, 
tek catı altında, Y'llıdlğerme •klenmiı bir sıra odadan ibaretti .• MOddei· 
umumilik kalemı bu odalardon birinde bulunuyordu •• Muavin Beyin, delô· 
leıi ile Mustofc köhne bir w.osanın önündeki sandalyeye oturunca, kalem
de bulunan blrkCI( memur, birbirine bakarak acaba bu çocukta memur 
mu oldu? diye hayret alômeti g6sterdiler .• Fakat Hasfp Bey onların mera· 
kını teskin etti .. 

- Mustafa efendi talebedir .. Mektebi açılıncaya kadar burada calt· 
ıacolr, slı:e yc;rdım edecelı, dedi .. 

Mustafa bütün yaz, orada, çok kere mônalarını anlıyamadığı uzun 
yazılar yoı:dı .. Mustafa Zeyrıiye mektebinde "hattı rık'a,.dan birinci c;;ıktrğı 
içı:ı yazısı glizeldi.. Aydının yaz aylarındaki sıcağı meıhurdur. Odaların 
[ktQndetW kiremtıier, hele temmuz ve ağustos aylarında kıı:ınca kalem, 
bir cehennem halini alırdı .• Herkes buram buram terlerdi .• Bozan beledi· 
)enin lriiçük ıulumbosını getirirler, ve kiremitler üı:erine su sıkarlardı .• Bu· 
nu'\ tek foydatı Mustatayı e§lendirmesiydi, o zaman yazılar bırakılır, ve 
f>.Jlumbacılar seyredilird ı .. Bu sun'i yağmurun sıcağa bir faydası olup ol· 
madığını, biraz sonl'(J o damlar altında tekrar terlemeğe b01layon, in· 
~anlar pek anlıyomazdı. 

Mustafa bozan do yazısı olmadığı zaman diğer bir odada bulunan 
mahhmeye ~lrer, ve davnlan dinlerdi •• Bu suretle hemen üc aya yakın 
bir zaman Mustftfa her gOrt kaleme devam etti.. Bu kalem yolu Zeyniye 
maktebinln ye.tundan dah,, uzundu.. Mektebin önünden gectikten sonra 
asıl ca111 içine girlllr, ve sonra hükOmet caddesine c;ıkılıp onun öbür ucun· 
dan hükumet avlusuna vcır(.ırdı .• 

Mustafa bu yolun zahmetini ve yaı:ın bütün sıcağını ancak oğrenmetc 
oık:yle çekmıJti •• Ücret mevzuubahs değildi. 

- Devamı \'Of' -

• 

\ 

Fazıl Ahmet Agkaç 

Mllft 
0111aıar 
resuvau 
1 -l.22 Ağustos 

duhuliye yoktur 
Konsumuycm 
fl§leri piyango 

gifeler:Ue FesU...ı yapılacak guino. 
larda •tılmaktadır. Her torıo tza • 
bat Telefon: 23MO 

~ıı evvelki Yakıt 
1 

10 Ağustos 918 

Bol,eviklerin ricatı 
Berlln: Bol§evikler İngiliz ve Fra.n 

.sız kıtaatınm tazyikiyle get1 çekil. 
mi§lerdlr. 

:& 

> 
~ 
er 

VaklUer 
,,ua~tr 

1nC°n1'ı 

Öğle 
ikindi 
Akıam 
Yatsı 

im sok 

Pazartesi SALI 

10 Ağusto· 11 Afmto~ 

Recep: 27 Jlecep: %8 

Hızır: 97 ı Bmr: 91 

Vaeatl~I v ... uzunı 

s.02 9.05 5.03 9 • .45 

12.19 5.03 12.19 5.0..C 
16.12 8.53 16.12 8.$5 
19.17 12.00 19.15 ' 12.00 
21.00 1.45 21 .OG 1 A.4 

3.07 7.49 3 .09 7.3" 
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sumer Bank Yerli Mallar Pazarları MOesseeesjnden,: 
10.8.942 tarihinden itibaren yapılacak pamulılu teoziahnın lnıpon ,..,...,.alan Ue müracaat tliinii 09 ,,.wı.,ı ,,..,,,. f&teriltnittirı 
t - Numl!lraian ilan edilmiı olan kupon hamillerinin nüfua ciizdanlarile b~reber yazılı adreslere mtlncaatlan. 

I 

2 - Ayni ı;<Jy~dın1 tafıyan nüfuı cüzdanını aile efradından b~riıi tarafından ibrazında kuponlan mukabilinde iatihkaldarin11t ..tleMlecelL 

3 _ Birind devre pamuklu mensucat tevziab itbu altıncı ve ıon l!ıto ile nihayet bulacaimdan kupon hlmillerinia haldarau Yaktiacle almaları rica ve ilin olunur.• 

Altıncı ve son listedir MOracaat edilecek gOnler 
Mürııeaat olıın:ıcak mahnl 

•avid Beha.r, Beykoz Fe\""Lİpaş& :.3t001-3~noc 35'101-354200 

Cad. No. 72 

1•erte' Kondu: Beykoz Yahki.\y, 3:ıf.001-S53100 l!ISlOl-3~200 

C,'aYll' eadılesı No. 28 

':ıtıa 7.orla: BtiytY.uuJa Cm.ır ca'1- 35lj8(}1-359000 35~1-3'i9ll10 

dtel No. SO 

l"•rli Mallar Pazarlan t~!!kUdar UU91-'1~700 f14701-'-411i•l0 
msla•••ı 

Remziye Atal&y: KuımpqR Uzun. 
yol Turşucu sokak No. 8/1 

Fethi Bener: Kuımpap Bshrh·e 
caddesi No. 88 

BmMa Sunar ve Stlleymaa ~ 
ne: Yenlpmıtaa~ At1irefendi Otıd. 
No. 58 

Aı.m.t Gtl•ene: llaluna~ eact. 
de!ll No. 148 

Eae majazul: ~ekapı Saltaa
h....,.. eaddML 

A11met Tana: BeJkos Fevsip&1& 
~No.• 

l)Mlr lja&ır: ~r: 8an1er ead. 
dıllli N o. 9I11 

440001-440100 440101-4.fQfOO 

441001-441400 441101-441IOG 

48"21-4151UO 4151~21-460000 

Bmflıuaettin Bqhmar: SaftJW 41CNOl-MK'IOO '80801-t~> 

Ort.1ıce1me llObk No. U 

Allmet Ata X69N11a: llabmat.. !500001--&00IOC &OM01-IOleGO 
.. Bap 195/19'7 

8159201-8159400 ~9401-8159600 

411K01-416000 463t09-'4S4000 

440201-UOSOO 440301-440400 

441801-442200 442201-4U&OO 

MOI01-HUOO 4'1201-HtlOO 

4IOI01-411000 '91001-4~1200 

S018G1-ec>MOO l!OH01-IOUOO 

. . 

497201-497800 497!14>1--4.~ 

Cle2'01-WTOO -Sll101-Ha000 

491201--111400 ftH01-ftı800 

11.l.IU 
Paaıtell 

Jbp6n No. 

11.8.Mt 
Sah 

Kapoa No. 

IMI01-IM'IOO IM'l01-3348'JO 

440801-UO'IOO 440701 HOIOO 

"6801--44'1100 447101--'6'1~ 

NI001-llNOO Mll01 M318t 

"3101-412400 492401-4U7eo 

... 1 '81800 . 489801-41GOOıl 

491eo1--t9180b 411ao1 •aooo 

4157!01-t5~700 

489601-lOOOOO ll88001-

ff2701-463000 

~--------------------------

..... ve ._yln O..r: n.edrl. 
çek mmil No. 15 

HaJll Dola ve tcrtld: F"ıneaaıedu', 
Mabmadiye Ban No. 1 

kadri Öztlydmaz: Mahmatpa,. 
nota ,..P•eaı No. 91 

., 

511201-3'12000 

S'NfOl-llOIOO 'JIOIOJ·-181900 

~--6M100 llll01-IM400 881401-&88700 

.-.... --*-F-andı,--Ka--,......-----.. -i ----00-1-_.,--1-00--118'11-01_--6_91_..,_,;.. --...,~.;~~-=.,.=ı-wr-=7..::---:...,=.:::--...,=-:::-:..,:::I01::-"""..::::~:::,--':'..,:::I01::--:.::m::::oo:-"'.'.".llln'.'::"'0~1--18~'1 .... IOO ___ S_!l_TI0-1_58_'l_IOO ______ __ 

ııeblr No. IO 

Mehmet Narl Top ... : l'lnoaaedar, 
Mldlmadiye Bu No. 1/4 

Yerll Mallar Pazarı Almaray ... 
lıuuı 

Hit9e3in Öz•l'&f: Br.ıiktaı 0re.. IJSOOl--428200 nnoı~ 
llellne eaddelli No. 81 

Halil Rı'kmet J!:logft: llalmnrtrq., eaıooı-ea1200 111201-Gl.400 
trfaaiye eaddeııl No. 18 

Nİf'lnlGfr Ku Enatitüü MiiJiirliifüıulen: 
1 - OkulumUZda yapılacak olan dabW ve bartcl tamirat açık elr.ut. 

meye konulm114tuı 

2 - EkaU•me l'l Ağuatoaı 942 pazarteat sttnU saat H de yOU.lı: mek. 
tep:er muhaahflğf blnuıncıa toplanacak komJ•yon taratmdan yapllaoakbr. 

·I - Keş_it bedeli 9704 lira 08, muvakkat temlDatı m lira 81 kurqtur. 
• - llu.cuele ekaJltn:e, bayındırlık 1.§leri geneı. bU8U81 ve f91Ud f&rt. 

D&Dte1eri proje ke§if hOlbl.alı. bana mUteterrt ~r ewa1r puarteat • 
Jlertembe günleri okul fdarelllnde ıerWebfllr. 

1 - 1-te<ılleriıı ua u bir tuhhlllte 6000 llra.lJk bu ite bemeP it yap. 
~ - ktuellı tödeti aımı, oldutu vulkalara mll8tenlden l•tanbaJ 
._•tlı:e lllilracaatıa -ık11i tme tarihinden taUI günlert barlı; a sQn e_..I 
alıı..aı, ellH;r.• " 142 Y'llD• ait ticaret oduı vutk&lartıe gelmeleri. (1122) 

.. 

118201-413900 113901-41'800 11'901~15800 

61to01-419800 119501-410000 

anot-GUOO NH01-43JIOO 

• 1 - T 

DEVLET DEMIRYOLL!\R! ve LIMANL.tı.RI 
İSLETM[ UMUM İDAR[Sİ İLANLAR! .. -· -· - . 

lılevcut f&l'l.IUllDMt m'!Mdlılace 9at e daD U ,. .. ıa da ıt ,. &adar 
İfle\memls Milat ...... emrtade lııldaacü olu lift Mil Mr ,.,._ 
"~ bir bea1'0 '* ..... lala atik alı:.Utme u. ldn' .. •oaimr. 

ll•!ıa•nw •11* kira lıedeU 111 llndıır. 9 11111M lT.l.tU ~ 
mOraıUt puaıWıl ıtatl aat 16 de ~da 8lrlDel !tletne KomJ8. 
YGDUDd& JaPlacalrtır. 111nakkat tuabl&t 1H lln-llr. 

J'ula maı6m&t " IU'tllame almak 18te,_.., ,..._.,. llllrUaat 
et.melicllr. • (alt) 

••• lılubammen bedell 7800 f,.cll illa..., Jlıl> lln olaa komlı1'0Dda ....,. 
cıu: Ol'IMllU cDN IOOO (Ql:111a) Jr&'. katnab kenevir < 21 ....... Ud)llab 
1111.11 ... t (11) :la BaJdarpafada Gar 1ılaac daJalllnı.u.ı lloml8Joa taftf1a. 
dan lcapalı art UUllle l&al' allDacaldlr. 

Bu lfe ....... k ~rta 1112 <bet yQa altauf Ud) lira• (eDI) tna.. 
l'Uf.

0

llk mıı.atlk&t temlllat, baunun tay!n ettttt ftlllblarta tekUtlertld 
mutıte"ft ar:'.an:u •YDl ıGa aat (11) on ..... Jcadar llıola1aı- 114Wf11• 
nrmeleri 1'mında. 

Bu ite aıt partD&meler komı.,ondaa p&rUJS olarak dalıtWaütadlr. 
(BUi) 

••• 
Deolet Derniryollan '1 inci ifletme miitliirlilfiintlen: 

.llllbammOA bedeli 41,000 Ura olu H,000 metN mlkatıl balut ıı:at.. 

, ~hir • Mroa hattı lbler1Dde Kim. 40 ocal'mdan uazan !flala ıa.a.Mı oa.. 
ma gODQ mut 11 d.ıı Myoa 19dtnct lfletme mUdi"'"'!U blnumda kapalı 
zer! unllle elulJtmeel ~1'ta. 

Bu ile gtl'DM'k ı.teyeaJerta 1111 Ura muvakkat t.IDIJlat O. '-• 
10 uncu maddeair.la I'. fıkrUr pnflDoe ltbumla elWJtıt ,. UcaNt ,...._ 
larile tekllt mektuplaruu ayal stlDde .. ı H de kadar komiı9Jaa ....,,,._ 
vermeleri IAmmdar. 

Şartm.mtlıer lfletme lromi810GWMl&ıa 223 laırıq bedelle atdlr. (MM) 

~ ------------------SARtRJ ı ASI• U& llualdıl1 nr: v~m llA~ 
01nlld M'fl'll.ab ldan .... - - ,,.,. A-. lfıı il . . t 

1 

OZOM SATIŞJ 
, ' 

. ~ rülanbfı Alım Scatınt 1'omU7flllUnıla: 

ae.t..Ji" f'ilMllli 
llıcüka170D .... 
0.-. ., •••• ......,....,. 

a.,..u 'l'eml .... 
..... Ura ..... 

12.8.IQ 
ta& IO ıa de maıUll~ 

lu.Mt 
• U Hdema~.,. 

Enaram SUGla Fa6rih. •Milrlllilntlenı 
1 - lft.uun •U&b faWikaNnm Uatl1UI 1c1D .. tOD. OOlll -

m111a1ı1 - ıabtuı 11 _.. mDcldde w llapU art a..w. • 
konllnttur. 

ı - ııı.ı .... 11 .,.._ M2 aama sbl aat ıı c1a ....,,_ 
fat.ııa..4' tep1n•oak &ataMlma 111 'CJ=www ,.ıacaıstır. 

1 - Çam taMNlllua belııer..... .ık"allll IGlll 11 ısn. ~ ......... 
' - llaftlo:kat ttmtuı ml1lıdan - llra 19 lllll'afbR 
1 - futlla.aeanl l*JUlı: eblld ft lftafmı ~il i.t.,.. 

,.... tatil ............. cıGlü ....... , ... llnuaa ...... 
mlttlıftlltlM allaaulla ......... . 

• - !bale .... llltôUlerlll a..NC ............... at 
llbl tüllt arfJanaa ........ tllıdea lılr .. t ..... ._., 
... ı...ı.ra Dalı obmv. 
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