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Ameri~an 1 Ticaret V eki/inin Denizlide},; nutku 
Hazırllgı 

Eiofja ceplıesltide __ ,,_ .. 
Sovyetler 
Alman tebliğine göre ı·auuı: SADRI ERTEM 

A HUpn.da ynpılac:ı.k bir koın
promi sulbunun en büyük dil~rua
ıu Amerikadır. Billlun için Ame. 
rika uzun süı·ece'k bir harbin bil· 
llin icaplarını göze almaktadır. 

Astronomik rakamlarla ifM!e 
edilen h.ıl'p tahsisatı hbul etmek 
Amerika .için mutat haline gir<ll. 
Gemi ve uÇak yapunı günden brtt
ne h.ız.laruyor. Amerika.da. ı.lliilı
Jandmlıın askeı lerln miktarı _şim• 
diden üç milyonu aştı. Amerika 
rasifil•teki kıyılamıı Orta. Aıno
•ika ve Cenubi Amerika. de,·Jetle. 
rl ile yaptığı anlaşmalarla d:ıha 
fa1ıt'\Slle telafi ed.iyor. 

Meksika Ue mütt.efiktir. Kü~ük 
Amerikan devltlerini kara yoluy· 
la birleşik memleketlere ba.ğlA· 
maktadır. Brezilya son zam.3Jllar. 
da Amerilaı iı;in yeni bir ebe:nmi· 
}et peyda etmiştir. Pasifrute kay
bettiğı kauçuk ormanlarını Brerll. 
yanm zengin, soo!>W: denecek bir 
mahiyet nrI,e()en ormanları He te
Wl etmektedir. Bunun i~in Bre-
2ilya ile bir kauçnk anbşmnsı 
1apmı.cıtrr. Diğer Cenup Amerikası 
memleketleri ham madde ve gıda. 
tmddelerl He her gün biraz dnha 
Amerikanın nüfuzuna t5.bi o]mnk-
hıdırlar. Oenup Amerilıasınm 90 

ha.rp ~Jarınm neticesi olarak 
AmerlM.nm istih"lal kudretini ar
tırmaya çalışmaktadır. Harp Ce
nup Amerlkasmın deniz !>eferJeri
ni Amerik:uı kontrolüne tsbl tırtr 
muştur. Bu \meriknnm, Cenup 
Amerikasr ticaretine hikim olma· 
8J netl~tnı vermektedir. Ameri
kayı harple bu kadar _şiddetli bir 
5tlrette a.likala.ndıran ve mtttte
ffklerinl daha geniş mikyasta teş· 
de sevkeden tıle'bep A meribnm 
harp sonn..<11 dUnyas!n()a elde et.. 
Uğf ftc;tihı vaziyeti kaybetm.,,.me~ 
'Ve haTP sonrMmm icat ettiği •• A
mel'İb,, mefhumunu zaferden za
n-re gotürmektlr. 

Harp !!IOlll'S.SI diinyruıında Ame
rika artık bir coğrafya mefhuma 
olmaktan ~. Amerika cl• 
hansttmul fktı."lu.di, mali, endüs~
yel bir mefhumdur. Halbuki harp. 
ten evvel Amerika, trendi geniş 
arazisi kinde coğrafi imld.nlar, 
bolluk m<?>mleltetf idi. Biiyük harv
ten sonra Amerlk:ı. dlmya a.telye
ferinin yüzde seI~enine sahip ol
du. 

Dlinya eniflistrisfnin en bUyilk 
lıptanı artık Amerikadır. 

A vropa, Asya, Afrika, Okya• 
nmıya Amerikanın pazarlan ve 
bam nwlde kaynaklan arasında 
yer aldr. 

1939 harbinin gayesi ise mihver 
itin dünyayı altm nüfuzmulnn ve 
liberal demokra.r;lnfn hakimiyetin
den kurtarmaktır. l\lilıYerin bu t.e. 
n t~ltereden, Ru..~adan ziyade 
Amerikayı aliikalanıhrır. 

Mihver onu Pa.sllikten, Asya
dan, Afrlkadacı, A Yrupadan kov
mak emelind"dir. Bu mmtakallll'
daki pszarbır, \'e 1ıaru madde kay• 
naklan elden ~ı!tarsa Amerika bir 
coğrafya mctltnmu olnrak ya~a
mayn. mnlrtedir olama:r.. Aynı za. 
mnnda mihver sltm düşmanıdır. 
Altınnı 1t!bar.mla.şı71as1 Amerikan 
mnU~·c~inin altlh~t olma•n demek· 
tir. r.!n!lenatesh mnliye si~teml 
hakrmtnd:ın da mihverle Amerika 
antitez h~Undcdir. 

r f>e-· n m ı C::rr ~ ~ti ,; (fa} .. 

Herşeye rağmen daha 
d u •d• Bozg na 
.~_o_g_r_u __ g_ı_ıyoruz A~!!~·~:ı! • 

ıyıye 
• 

Büyük bir orduyu dimdik ayakta tutmak için fedakarlıklara "":::aı.!:;r::ım 
. . STALiNiN seve seve katlamyoruz <ı?> ·~ , r-.. ~ ... :.ı- ,.;u· E M R · , 

' /. '/mt~~ı:flJ"ır'Y, / +i'. btıır N W ~ ~ 1 • 
Dr. UzDenizlidebirkoopera- )Ç,.,,,~; .4.:7,; ' ~·ır;'~u 
ti/ in açılış merasimini 1Japtz l 0~. 1fMfl1fM3_;~ 7~~;-o ~~,)"'IOoııOK. ~· 

/ /',, ., ~ l/qp,s;: 
J>en1zll, 31 (A.A) - Ticaret vekill Her tarafta halle san kararlaruı · 'uMiıı~ r~.'t'.;. 

Dr. Behçet Uz, dün Aydından, bed&.. doğurduğu umumi ııevinci devlete o. eç{.;.;:r,// ,-~ crw'!J'~ı....:;.~..,.......,,., 
'berinde Aydın valisiyle belediye lan yüzde 215 mahsul borçt&rmt ee; >/ ..... SMtı~rf!fı-1/tN ;.t._ 
reisi olduğu halde ayrıldıktan sonra \'erek ödediklerini heyeca.nla vekile -":/~ /'°'.?1~t ~ 't.h 
Köşk iBtasyoıı•md& halkla. görllıı - ifade ve Millt Şe!e ve hUkfımete bağ'. Jz()§</ 1,{,.Nf6r,'r mır.,_~ ',;;,.t'~~- ~f~"*-M'' 
müş, Nazilli'a~ halkevinde Aydın va.. ltlıkl&nnınm ve dert11 aevgilerinia ; _,M/rd~~/~/~,,~~~WJ.~~ 
lisinin de huzuriyle yapılan bir top. ibla.ğma daUı.letıerinı ticaret vekilin. ,, -· 
ıantıda da pa.muk mU.Stahaillerinl.ıı den rica etmişlerdir. 
ihtiyıı.ç ve arzule.rmı dinlemiş, kaza. Saat 19,10 da ticaret •ekillmi.z 
nm !cil ekmek lhtlyacınm temini L kendi intihap dalresl olan DenlzlJy~ 
Çin muktazl. direktifleri vermiştir. muvasalat etmiştlr. Büyük teza.hUr~ 

Doktor Behçet Uz, Sarayköyde De ıerıe karştlanan vekil, partiyi, vil~ 
nlzli valil!inin riya.setinde bir heyet yeti, belediyeyi ziyaretten sonra ~. 
tarafmdan kal'fllanmış ve tanm sa.. nizll vll!yetinln H dokumacıiık koo. 
tış kooperatWnda halk toplanarak peratifinin blrleşme3lyle kurulan gat ' 
SarayköylUlerin ve Civardan gelen bt Anadolu dokumacılar küçllk snaat 
heyetlerin thtiy&çlarmı dlnlemi§tlr. k.ooperatitleri birllğ'inin açılif res • 
Ek.ııeriyet.l.ni pamuk mU&tahııllleri uş mini yapmıııttr. Doktor Behçet Uz 
kil eden ha.Ik, vekilden btlhusa su. burada bir nutuk frat etmiftlr. 
l&ma !§inin teminlnl lstemiııtrr. (Devamı &ı. !, Bil. 1 de) 

Mısır cepslDd~ be Müttefiklerin tahminlerine 
göre 

Rusyaya Ja~ 
pon taarruzu 

Yaz geçmeden 

Kara harekatında 
durgunluk 

devam ediyor 
• t~lya~ ~ebliğine göre yapılacak 

Bır ıngllız taarruzu :voronej zaptedilince 

Püskürtüldü hücum baılayacak 
LoncJra, 81 (A.A.) - Daily )lir 

lskenderiye mıntakan Jün 
bombaTtlunan edildi 

Kahire, 31 (A.A.) - Orta§AJ'k 
İngiliz kara ve hava lruvvctlf!ri. 
umumJ karargMım.m m\lşterclt 
tebliği: 

29-30 temmuz gecesi hafif dev
riye kollarımız bütün kc&i.mle:rde 
düşmanı lınpalamlşlardtr. Bun

dan başka kara kuvvetlerimizin 
bildirilecek bir hareketi olmamış
tır. 

Muharebe bölgesinde hava kuv
vetlerimizin faal'ycti b'.lbassa aT~ 
cılarmuzın ta:ı.rn.ızi uçusla.rma in. 
hisar etmiştir. 

Malta üz-:rindeki mahdut hava 
faaliyetj esnasmdP. avcrlanmı:z bir 
Alınan u~ağı d U!>ürmfü;lcrdir. 

If:ıre?ı:et mahdut 
Kahue 81 (A.A.) - Çölde btı

gün yeni• hiç bir faaliyt't olma
mıştır. Dün gece büttin kesim1'!r

( Devamı Sa.. ~. Sı"i. 5 de} 

nıır ga.?Jetcsbım altert münekkidi 
yasıyor: 

"Bir senedenbeııi Sovyetlet' U
zak Şark mevıilıerlııi fyice takvi
ye et.mt§leniir. Mareşal BlUher 
ile general Stern Ja.ponlarrn yaz.m 
f!onu gelmeden L"1arruza geçecek
krinden emin bulurunaktad.rrlar. 
Js.ponlar Manç~oya asker yığmı
ya devam ediyorlar. Bu kuvvetle
rin arasında Malezya ve B:.rman. 
yada ~!~n kıtalar da vardır. j 

Japon keşif tayyare)Eıi Ameri - ı 
kalilarm yaptıkları hazırlıklaroan 
ziyad,. Komsomolsk bölgeleriııdeki 
Sovyet ha.zırlıklart h~kkm<la ma1f.ı_ 
mat toplamıya çahşmaktndırlıı.r. 

Japonlar, Hokkid!i!"dan Sahalin a
dasma. yeni kuvvet.ler göncler::ııi"'
lerdir. Adada ven:den iki büyiik 
deniz üssU ile 32 hava meydanı 

inşa edilmiştir. Sovyet Rusya ise 
Uzak ŞarktR pok kuwdli ve mo
dern bir ordu bt.:lundumıaktadır. 

(Deı·amı Sa. ~. Sıi. 5 de) 

VAKiT gezintisine 
iştirak edecek 

festival grupu 
Beyotıa Balkevlala seçkin llalk 

oyaaıan sanatklrları gezintimizde 
bitin kollarlle bazır balaaacai!lar 

.l!.:Vftllee de illa etulfmiz gibi Vakıt okuyucularına mnhswı kır ve meh
tap gezlntl11l programı, flmdlye kadar yapıla.n gezlntı pr<>graınlıı.l'Dl.lill 

eıı sengtııl olacaktır. Bu gezlntbıln bir busuaiyetl de, gezinti yeridir. 
ŞJmdlye kadAr t.tanbul halkma açıl.m&IDI§ ola.n Çnbuklodakt HldJv'ln 
koruso bu gudntlye ta.bala edllm\!Jtlr. Saz, caz ve Beyoğlu hallı:evlnln 

gUzlde halk 1J1ywılan eanatkllrl&rı bötttn kollariyle bn gedntlmlzde afze 
rrillH oyonlan cıoekuu bir nee l4;hıde göst.ereceklerdlr. 

Beyoğlu 11.alkevl halk oyanlan ııaııatkdrla.rı bir zeybek oyununda 

Geziye iştirak şartları ... ~~- ~ -- .....,._, "~ ... ....~ 

Artık sb'atejik gerilemel 
devri geçti 

Bertin, sı (A.A.) _ Alman or 
Jarı başkunıandanıiğmm tebLlll: 

Alman • Rom~ ve Slovak kıtalaı 
230 kilometrelik bir cephede Don 
aşağı meerasınx geçerek bu keaiml 
ınlidafaada bulunan dUşman kuvve 
ler!ni bozguna llg"ratınt§lardır. Be 
müfrezelcrle piyade ve avcı tnme: 
!erinin uç kıt.a.ları dağm.rk bir bal 
kaçan dUşmanı takip etmektedlrıJ 
Hu seri mutrezeler yaptıkları ta 
esnasında birkaç yerde dll§man 
ileri geçerek onun ricat battınx 
mişlerdir. Alınan tıı.arrll% ordu! 
uçları Don nehrinin ıso kilo ....... 
cenubuna kadar golmlıılerdlr • 1 

Bu sabahtanberi :mtlhinı bir c 
mlryolu .ka~ak noktası oıan Sal 
km zaptı için çarpışmalar olmak 
dır. 

Bir piyade tümeni Kuc;evs 
za.ptetmiştir. Alman esir ve 
mlkta.rlan durmadan art 
ileri barekeUıı aürati dolayısı.le 11' 
nü.Z tahminler yapmak imkADI ~ 
olmamaktadır. 

Ha.va kuvveUerımız durmadatl 
allyctte bulunarak takip muba 
lerine !Jttrak etmişler, bir c;:ok 
lan dağıtml§l&r ve dil§manuı 
mevzilerde tutuıı.ma.sına ma.nl o 
lardır. 

Büyük Don kavsl.nde Alman.,. 
men krta.lan df}şınam neıariD 

taratma atmışlardır. 

(Devamı Sa. !, SD. ~ 

Litvinof Ruzveltt 
görüştü 

Lontlrada.ki Sovyet elçiM 
Ruayada askeri d~ 

mebuslara anlatlı 
Londra, Si (a .a..) _ R~ 

Vaşington el~.i.si Litvinof dün 
veltle görüşmüştür. Muhabirler 
yaretin, Rusyadaki askerl da 
mun ciddiyetiyle alakadar olu 
!!1adığmı sormı·ı=Iardır. Litvin 
Hayı:r, variyet olduğu "'lb 

cevabını vermiştir. 
MAtSIU'NtN KOmı"ER '\ N 
Londra. 81 (a. a,) _ Ru 

nrn Londra elçisi Maiski, her p 
Ye mensup mebuslarrlnn l.>ır g 
ııa Rusyada ask~rl durum l ak 
da konferans vermek üzer A 
knmara..<lltla Bitn:rlşti.r. Konfer 
ta bulunanlar arasrnda hr 
erkanı da. vardı. Elçi Ru~ cep 
t akkrnda tam tafsilatlı iz&hat 
miştir . 

Dr. Lut/ i /(ı,,darln bel}anatı: Varut okuyı.:<:nları bu gedye 20 knpoa ve 8l' kom!J muka.blUn.te ı,tlralc Alma.nbra göre 
eneblleceklPrdlr. Şlmd;ye kadar kupon blrlktirmemt, olan okuyucuhn. Berlin, 31 (A.A.) - Yarr 
ınn. eksik kuponlarını matba:ı.mızdan tedarik edebilirler. '!O kupon ve m i bir kaynaktan bildiriliyor: 

Ekmek darlığını önlemek 
lzere tedbir alıadı 

llalkınn~ın içinde ya,adı{tımız, ıevkalAde şartları dlıftnerek 
bu kabil vaziyetleri baş girmesini temenni ederiz, b4dfse 

tedbir aokıaaındaa ileri gelmiyor 
Va.U Doktor Lfltfl Kırdar dün sa. 

a~ on altıda Basın Birliği merkezin. 

de gazetecilerle şehrin meseleler! et. 

rafında bir hasoübal yapmı:şttr. Vali 
bır iki gundılr bazı f(l'Inlarda görtL 

len ekmek çıkarma lntlzamsttlığnım 
seb<ıb!ol anlatmış, vaziyetin birkaç 

gü:a içinde ka~ı olarak dllzeleeeğl.nt, 

kış !~in tstanbulda fazla miktarda 

buğday tstoku yapılacağını söylemiş. 

Ur. 
Doktor Lntfı Kırdar yakacak of1. 

sine alt odun ve kömilrleri:ıtn dörtte 
birll'~in geldiği, nyatII?. ve tevzi. 
at şekllnin henUz tesbJt olunmadığı. 
nı, ofls1n ve kömürcillcrtn m'.lştere • 
ken şehrin yakacak ihtiyacını ka~ 
Iıyacaklarmı izah etmiştir. 

Vali belediye va.rida.tmı:n a.z&l~ı 

karşısında tramvay Ucretıerlne zam 
yapılmasının muhtemel bulunduğunu 

söyledikten sonra vazlyet doıayıslle 

imar lşlerinln durduğunu, ancak Mı. 
sır çarşısı in§aa.tile Atatürk bulvarı. 

nm ac;ılmasma devam cd.lldiğinl blL 
dlrml.§tır. 

(Vallnbı aynea gazetcctlere ooya.. 
natı 3 noll saprunızdad&r'.), 

80 kuruş yainn bh t~tjrak bakktnı vermektedir. . ?ov'•:Uerin İngiltere büyük 
Kııpon topl:ımadan iştira~ etmek brtlyenler gündüz ve g-ece Marm:ıra. c:; .sı Maıskinin Londrade Amt 
d:ı ~·apılacal{ ,·apar geız;lntisl lç!ıı ı;;o lrnnı'j ödeyeceklerdir. büyük elçi.<ıi Litvi:noftın Va 

._._,... ............................ __.. ......... ııı1ııı. ...... ..-......... ..:,ı (Dcvam1Sa 2.Rı 

Alman yadaki 
Türk gazetecileri 
Münih ve Garmişi ziyaret 

ettiler 
l\lünih, 31 (A.A.) - 'Türk ga

zetecilerinden mürekkep heyet dün 
Münihe gelmiş ve Vier J:ıhres.. 
zeiten oteline inmiştir. Mis:ıfirle
rin şerefine verilen samimi 'ziya. 
fette nasyon1ll sosyali::;t pa:rti3i 
matbuat müdürü M. Elgen .Maicr, 
nruıyonal sosyaliırt harek~tinir. 

merkez şehrinde Ti.irk gn1.ete::::1e
rini selamlamış ve Münihin un:-

( Devamı Sa. 2, Sü, 6 üa) 

Harp Akademıs· b 
den terbiy s· ~~ursı 

r~uvaffak olan subaylara dip.oınal 
dün ıner as?mie verildi 

Aukat"ıı, Sl (A.A) - Genelkur. 
may başka"'llığ'ınm teşebbllslerlvlc 
bir milddettenberi harp oltulunda . a_ 
çtlmış oıan subay beden terbiyesi kur 
.su bugün sona ermiştir . Kurııa işti 

rak eden seç!dn sub-ı:;ta·ı:nız 20 gün 
denbert devam ed~n yazılı ve sorulu 

denemelerde kfimilen muvaffa 
muşlardlJ'. 

Bug1.ln harp okulunda kursu 
ren subayalnrımız:n dip o:n 
verilme törenı yapılmı,t1r. Ge 
:nay yarbaşka::ıı~rınt111n ko 

(Da· · nı Sa, 2. s:ı. 



·rica ret Vekil inin nutku 
( Ba., tarafı 1 inci sahi/eti~) 

Vekil bundan sonra belediye tara. 
dan §eretine verilen ak§am yeme. 

inde bulunmu§ ve tetkiklerine de 
vam etmek ve geceyi geçirmek u.ze. 
re beraberinde vall ve bazı mebualar 
bulunduğu A&lde Buldan'a gitmiştir. 

Bu aabah Denizliye avdet eden ve. 
kil, Ta vaa, Acıpayam. Çal kazaların 
da ve clvarmd&ki barmanlan glSrllp 
h lk!IL temas için tekrar buraya ha. 

lcet etml§tir. 
VEKILtN NUTKU 

Denizli, Sl ( ~A) - Ticaret vekı_ 
linin kooperaW birliğinin açılış tö. 
reninde söylediği, nutkun mUhim par 
çaları aynen oudur: 

•'Aziz Denlsll'Uler, muhterem hem 
teriler! ın, 
Saraco~lu tıUkllmetinln aldığı ka. 

rarların tntblkat ve neticelerini mem 
\el«ıtin istihsal sahalarında görmek 
ve ba"ka ıhtlyaçl&nnızı ö~renmek 

maksad yle siz yurddaşlarımla yakm 
dalı temas etmek üzere? aranızda bu. 
tıuyorum. AZ zamanda yurdun ge. 

n bir sahasını dolaştım, Halkla, 
ytızblnlerce yurddqımızıa yakın te. 
maslar yaptım. Burada. çok yüksek 

zahllrlertnl gördüğüm Şef sevgi Te 
ygısı ve hUki'ımet gllvenl beni teh. 

yiç etti. Yurdun bu geçtiğim geniş 
ve feytzll bölgelerinde yUk~len tek 
ve kudretli sea, lnönU'nlln etralmda 
toplanan Jıatmetll bir mruı birliğin 
ıtadesldlr. Adana ve Balıkeslrden 

ba !ayarak Manisa, tzınlr, Aydın ve 
otvarıarı ayni canlılıkla .bu aaıniml 
tezahürler içinde çB.lkanıyor. Mez.l. 
79tll bir milletin bu kudretli aealnl 
-,tıuradan bUtUn yurddaşlar& llb et. 
aıek zevk ve saıı.detlni beJıoettlğiniz 

iolD sizlere şUkranl&rrmı sunmak Is.. 

terim. 
ctlmhuriyet tı~metinlD, T11rk 

Jllllletınln aziz varlığından kudret al 
ça b&§aramryacağı hlçbir if ol -
dığı kanaatindeyim. !çtmizde siz.. 
e hizmet için hudutsuz bir l.Ş sev_ 

al ve vaz"fe aşkı vardır. 
OUcenin tam ve kil.mil blr inanına 

ı---ımıı~ar bllyUk ve kudretli Şefimiz 
ıın•nun etrafında hudutta nöbet 

kleyen bir neler gibi, bu milletin 
tzmetlne lıasn nefsetmeğe caııımız 

aıma da olsa azmetı:nl§ tnaanla
Bu itibarla sizin arzularınız. e. 

tnlrlerlnl.z, blzınetıerlniz her zaman 
ıyl şekilde ifa edilınlf olacaktır. 

u nllhap dairem olan Denizliden 
tUn memlel<ete arzetmiı olmalı:la 
rtn bir saadet duymaktayım. 
ŞUpheslzdir ki devlet adımlan 1§ 
rllrken, her tıangl bir program ha. 
tarken, halkın sevgisini göz önllne 
tarlar. Hllkttmetımizi yüksek maz 

yeU çok geli§ bir bölgede yatı. 
tetldklerde gördUğUm gibi bu 

venin tam ve mutla.k otınasmd&.. 
Böyl bir gUvene mazhar olan 

Q tın §imdiye kada'r aldığı ka. 
r n'l ıl umuınl tuvlbl kazan -
ıse bundan sonra alınacak her 

ar da daıma alzlertn lehine ola -
tır dalma bayırlı olacaktır ve 
ma 'Qu milletln saadet ve refahı 

olacaktrr . ., 
.Bütlln dUnya milyonlar çarpıştır&. 

en genç evla.tıannın kanını dö. 
btiyUk bir boğufma ıçınde ıztı

b çekerken, o mlllel ne mesut tılr 
ettir ki aı.wdlği ve ima.n ettiği 
Şef tarafından sevk ve idare edil 

k bahUyarlığına mazhardır. Bil. 
mıll t glbl aiz de 1nönU ırkından 
ersiniz. Aranızda sık .sık dol&.. 
terU ellerinizi aıkan, sizi dertli 

rl.lıı<ıe nemlenerek atsden fazla 
enen uyku ve huzuru kaçan o 
k Şefe sizlerin de gösterdiğiniz 

pvgl haleaın a.rz2ttiğlın zaman, 
ll daha pek çok &rtacaklır. 

u onun için bu memleketin aa. 
nden ve bu milletin relahından, 
rtn rahat ve huzurunuzu teaıill

bafka h19blr emeli yoktur. 

kiye cUmhurl.yetlnln 7aptJ#'I 
hamleler bltmeın)§tir. Ve bit_ 
ktlr de. Çtınkll h&ml., bittiği 

hamlenin btttlğl zamıın& ka. • 
~~Ncmz glln, inhllAl ve tnhlt&t b&f-
1--9'· Hamıesl.z bir mllelt kansız bir 

slbldir, kolay yıkllrr. CUınhu. 

asla tahammUl etmeyecekUr. 
Geçici olana s.ıkıntılarımızm ııebep 

leri atzlerce görUlmeyen ve bWnme. 
yen ıeyıer değildir. BUyUk blr ordu. 
yu dimdik ayakta tutmıı.k aç kalsak 
bile o büyük orduyu beslemek ve te~ 
h:.Z etmek, milletin hukukunu sizle. 
rin illtedl~ gibi müdafaa edebilmek 
için bu ordayu ber zamandan dalı& 
kuvvetl bulundurmak vazifesidir ki 
bıZlere bu fedakA.rlıklan seve aeve 
yaptırmaktadır. FedakA.r TUrk mftle 
linin bunda hi.;bir tereddlldll yoktur. 

GörUyorsunuz ki dUnyanın buglln. 
kU acıklı ve mabrumlyetıı vaziyetine 
rağmen bizde yer yer ıma.r ve yUk. 
sek tı hamleleı'l v:ı.rdır. Herşeye rat 
men iyiye doğru yUrUyoruz. Daha 
çok çat11ıyor, daha tutumlu bir mll
let oluyoruz. 

İşte bugUn açtığımız bu iktisadi 
mUessese de ctlınhurıyclin dlğer bir 
çok faydalı eserlerl ara.ıımd!l yer ~ 
ıacaktır, bunlardan blrial olacaktır. 
Denizli ve Ege havzası. hatta. bUttln 
memleket bunun feyizli neticelerin _ 
den faydalanacaktır. BlrllğlniZ, alL 
lere ve Türk milletine uğurlu otaun ... 

Polis Enstitusu ve 
koleji 1 ~ 3 mezun 

verdi 
Ankara, Si (A.A.) - Polis 11ns 

titUsllnU ve kollejini bitJ.renle'rin 
diploma tevzii merasimi buglln eM 
1itU binasında scÇkln bir kalaba
lık önünde yapıldı. 

Yüksek tah8Uden H, orta +ah
&ilden 82 ve polis kolJejindeo do 
'J:1 kiŞ diplomalannı almıştır. 

Törene fstikW marvile bıı§la.n
m11 ve ilk hlt&beyt orta devreden 
SaM:. Efetürlt irad edeırcik meslek 
duygulamıı ve büyüklere balb
lık!armı anlatmıştır. 

Bunu, polis kollejjnden Kemal 
Yilmazın bıa hita.be9i takip et
miştir. Genç hatip, mezun arlta.. 
daŞlarm meslek hayatlarını tam 
bü- feragetlc bqaracaldaruu be
lirtınbıtir. He'!' Bel. hatibe eevap 
\'eren emniyet umum müt'nril Os.. 
man Salbrl Adal, dahiliye vekili 
ve kendi adına polisin gerek mil
li vazife&i.nde, gerek idare ~le. 
rinde muvaffak olduğuna !..,ret 
ettikten eonTa diplomaları dağıt
mış ve mera.siıne soın verilmiştir. 

iran kabinesi 
çekildi 

latif a tamamiyle dahili 
sebeplerden ileri geldi 

Tahran, Sl (A.A.) - İran. bq. 
-;ek.ili Suhıeyll kabinesi azasında.n 
bırkaç kişinin !:P.ilrilmesi üzerine 
İran hükümetinin istifa ettiğini 
parliıment<>ya ibiidiımıfştir. Yeni 
htlkfimeıt teşldl edillnceye ka.dar 
kaıbir.e vazifesine devam edecek
tir. Zannedıildiğine göre, istjfaıım 
sebebi tama.mile dahili eiyuete 
aJt meaelıelerdir. 

Vapurda bir kaza 
Tophanede, Bostan içinde olu -

ıan Nevin Utangaç, diln Galata. 
deki ~ vaplJl'Ulllda. bir yolcu.sıı 
nu uğurlam~ bir dcm4.r boru ~tığ 
ayağı ~me dU§m.~. Genç 
1m tedavi :ıltma alınmıştır. 

Evlenme töreni 

Bayan Nuran Tüfekcioğlu ile 
Göreleli Bay Mehmet Qka.y•ın cv
Ier.me tö.renle.ri evveEci geee To
katl!yan ateltınde yapdmış ve iki 
tarafm akreıba ve daet.Hınndan 
l;ir çoktan bah.ınerak bllyük bir 
neşe içinde yecl yuvayı kutlnmış
tr. Gautemiz de lrendilcrine bs.h
tlya.rhklar diler .• 

Almanyaya büyük 
hava taarruzalrı 

l "6iltered e Amerikalılarla 
müıtereken bir plan 

hazırlanıyor 

A!manlar veni 
tayyare meydanları 

yaptılar 
Londra, 31 (A.A.) - İngiıte

redeki Amerııkan kıtalan başku
mandanı general V. H. Frank ile 
av tayyare filoları kumandanı 

genıeral A. Hun.ter, hava meydan 
l& rı personeli kumandam general 
R. C. Gandee ve !ngilteredeki A
mttikan hava kuvvetleri genel 
kurmay bafka.nı tuğgeneral AK 
Duncan İn.giıHz hava kuvvetlerine 
yapılacak yardım teşkil.&tmı t.a.
mam lamakla meı;guldürler, 

Bu generaller, lngiıliz hava kuv 
''etlerinin şeflerile birlikte Alman 
yaya yapılacak ha.va taa.rruızl!8n 
için stratejik mr plAn hamiamak
ta ve taarruz edilıeoeık hedefleri 
lesbit etmdLtedirleır. 

tııttyat ha,·a meydanlan 

Londra, S1 (A.A.) - A1ımelı:lar 
Belçikada ildnci cepheye karşı 
müdafaa plAnlannı tamamlamak 
içXı bir çok hava meydanlan ve 
imi§ saha.laın ha.ı.Irl&IDJI olmakla 
bera~. bu meydanlarda !:<ıık az 
uçak bulunduruyorlar. ÇUnkil Al -
mantar 1ng:Uılz hava. kuvvetlerinin 
devamlı hllcumlan emuuımda ka
yıple.r vemıekten çekinmektedir
ler. 

Londradaıki Belçika iatihbara.t 
aja.nama g6re, Almanlar Belçika 
daki meydanla.nn ancak d6rtte 
bi!rlni kulla.nmalda. ve dılierlerinl 
ihtiyat olarak muhafaza et.mekte. 
dirler. 

Almanlar İngilizlerin bu mey
da.nlR.n kulhmmalarma en.gel ol
mak için bu meydanlara manialar 
yerlesti:ımıişle~dtr. Alman boml:ıa. 
uça.klan, av uçaklan ve İngiliz 
hava kuvvetlerinJn yolunu kes
mek i9İJJ. lrullamlıazı gece avcrlan 
.,ahit bölıgeslnden geriye alınmş. 
lerdu. 

Alman ll•ırbklan 

Berlln, Sl (A.A.) - SaIAhl)'et
li kaynaildardan öğl'enild!.,~e gö
re, Atluıt.ik, Maıut ve ŞiJnal de -
nizi kıyiları boyunea Bie.nitzdetı 
Khiteneee kadar uzayan A vrupe. 
ı:ıahil müet.ab.kem battmı:n. gerlsln 
de yeniden kurulmuş veyahut 
ıslah edilmiş yüzlerce Alman u
c-ak ale.nı 'V'fmlır. 
~ Bu alanlardaki beton havalan
ma pistleri, Alman ~larma 
hava 1JS.l"l:lan ne olursa oleuu ha
'"alanmsk ve Yett inm~k hnk!nmı 
verme-ktedir. 

Muazzam hangarlıa.r, dtışınan ta. 
rafından hiçıbir suretle g6rillemerı 
bir haldedir. Müteaddit himaye 
tesisleri, bıı uc;a.k al&nJaınru lı'!r 
türlil hücuma karşr garanti et
n:ıektedir. Son zıama.nlarda BT
minghama ve :tnguız Jayrsm<laki 
tığer merlr.ezlere kansı yap1Jan 
bilcumlarm da !abat ettlff gthi, 
lng:liz adasına. te&lrli darbeler 
indiren. Alman av ve eavq uçax. 
la.rr, itte ba tıalerdeııı hareket et
mektedir. 

Batıdaki bu fuJlyete rağmen 
Alınan ha.rp endUst.Ttaı4n muaz
zam ha.rp bMiyeti Alman ordu
nınun doğu cephıes':ııdeki i!erleyi
§ini aynr bUyllac öl~de ham kuv
vctlcrivle deeteklemeğe de ye~
rrıekteclir. 

Kuyuya düşilp alen ihtiyar 
Heybeliadada oturan YCll'l'f oflu 

Mlıtiyadf, dUn ba:hçeatndek:l kuyuyu 
tamir ederken, içine dtı,m~. 

Mtltlyadi dtl§erken başı duvara 
c;a.rp'IDJf .e hemen mmtl§ttır. 

Doğu cephesinde 
( Ba" tarafı 1 tftci s ; ifc .: ) 

İtalyan teıkillert dlltmaıu kanlı 
kayıpıara uğratarak zırhlı taşıtlar 

yardımı ile meYSll taarruslan ... rt 
pUskUrtmüıtlerdlr. 

Çember içincıe kalan d11fmall kuv. 
vetıerinin çrkıı tep bbtlalerl Ue Sov. 
yet kurtulma taarruZlan netlcealz 
k&lmı§tl1'. Bu muharebelerde dll§maıı 
62 tank kaybetmiı,ttfr. 

Hava ordu.sunun muharebe teıkil. 

lerl Don kavslnde yapwuı taarruz 
bareketıerlne de i§tlrak etmlflerdlr. 

Sovyetıerl takviye tQtn deınlr yol. 
ıan ve deniz yolu lle yapılan n&klL 
yat gUndllz ve gece ağır kayıplara 

uğratılmıottr. 
Rljev kealmlnde Bol§8vlklerin §ld. 

detli taarnuılan kısmen mukabll ta. 
arru.zıarla gert pQaldlrtülmtlf, bir çok 
dUşma.n tankları tahrip edil~Ur. 

Volkof ceplıeıılnde ve LenLılgr&d 
önllnde dtlfmanın mevzii taarruzları 
akim kalmqtır. 

SovyetıerUı Nevayı geçmek için 
yaptıktan bir teşebbüs esnaamda ye. 
tankı tahrip edllml§Ur.,, 

Finlbda körfezinde Alman bava 
kuwetlerl Lava.nıaarl adaamda dÜ§. 
manın bir hava nastın'- taarruz et. 
mlşlerdir. 

MOSKOVA B&DY08UNA GOB'll 
Londra, sı (A.A) - Koakova rad. 

yoanı pef1embe alqamki nqrlyatm. 
da bildiriyor: 

"Don'un 1&ğ kıyıaında açık step
lerde §lddeUl muharebeler Cfırey&D 

etmektedir. Topçunun otddetU fa.alL 
yeli gece gQndllz devam etmlfUr. 
Killt· noktumı tegkll eden blr ke -
simde dll§man nehre yaklafm&k 1gln 
bQyUk hlr gayret aarfetmekte ise de 
§iddeUl bir mukavemeUe karşıla§ -
maktadır, Çok mtkdarda dU§m&n 
tankı tarrip edll.ml§tlr.,, 

Krasnaya. Svezda guetuine gelen 
bir telgrafa göre dQşman Don'un sağ 
kıyrama tamamen blklm olmak için 
Stallngrad.m 120 kilometre ıtmat ba.. 
tısında klUıı Kletııkaya'nm cenup be.. 
tumd& §lddeUl bir taarruz& geçmlf
ttr. Kilometrelerce genlfll'kt.6 ve de
rinlikte bir cepbe llzerbıde tlddetU 
bir muharebe eereyan etmektedir. 

Bu muharebeye her ttırıtı blrltkler 
l§tirak etmekte '" dUpıan muhal"e_ 
be hattına yeni tbUyaUar getirmek. 
tedir. 

VOBONEI llllNTAKASINDA 
lloakova, il (A.A). - Sovyet rad. 

yOWDun bltdlr~ &ere, VOl'ODeftn 
cenubunda bir ırmağın batı sahilin. 
de Kızılordu blrllklerl topçunun ve 
1ı&va kuvvetlerinin yardımtyle Al
man mevzilerine ka.rtı ta.arruslaruı& 
devam etmektedirler, DUn Sovyet 
hava kuvvetleri bu ke.lmde 17 blok
han Rm tapouw da 1 blokha\?l tah 
rlp etmlftlr. Nehrin ıeçlt noktaları 
etralmda cereyan eden muharebeler 
bll.h&u& §lddetlldlr, • 

STAL1N1N OBDYUA llBSA.Jl 
v .. Lngtoo, sı (A.A.) - Staıtn or. 

du7a hitap ederek. mukavemet edil. 
mesini, hiçbir zaman ve biçblr ae • 
bep tahtında mevzilerin bırakılma • 
mumı lstemtoUr. 

SOVYETLEB ABTIK GlCBtLJ:MEK 
tsTEMlYOBLA.R 

lloekova, sı (A.A) - Röyterln 
hwıual muhabirl blldtrlyor: 

Cenup meydan muharebelerinde 
kat't ıı&fhaya· gtrllmlftlr. Artık atra
tejlk gerilemeler, U'dcılarla rectktlr_ 
me hareketıerl ııafhut artık geçmlf. 
tir. Sovyet be.ıkomutanlıtı, umum1 
mukavemet aaatınm ç&lmq olduğu. 
na karar verınlftlr. 

hvestia gaateıd, bugün lıUk~mt!t.. 
ten alman ilhamla yazılmlf b&§ ya. 
Z1111Dda fÖyla dlyor: 

•'Hitlercl •Urlllerln tasylkine mu -
kavemettn çeltk dıvan ile karıı koy
malıyız. Vatan, arlık geriye bir a. 
dmı yok, diyor. Millet, artık geriye 
bir adım yok, diyor. Stalln, artık 
gertye blr adım yok, diyor •. ,. 

Krunaya Zvezda gazeteli de ayni 
noktayı belirterek diyor ki.: 

Ceset itfaiye t&rafmdan ~kanl. 

... aaımeyeoek.Ur. Her giin bir karikatür 
hQkttmetl böyle bir hataya u. 

1 eni hUldlmetlmiZ, Saracoğlu hiL ._ ___ ..,.... 1 
mı~. adliye doırtoru g!Jmtıtmestne L 
zln vermlfth'. --------

''Her ne bahaama oluna oıaun, 
dUşmanı durdurmalı, geri atmalı, 
sonra da mağt<q> etmell:yls. Kmılordu 
için yalnız bir tek pe.riıla vardır. Öl. 
mek, fa.kat bir adım bile gerileme -
mek. Cedlerlmlz böyle ça.rp13trıar. 
Blz1er de böyle Ç&rplf&Ca.tıa." 

BUtUn cephelerden ge'hın telgraflar 
Kızıtordunun gltlikçe artan mukıi -, i§te bu wan ile .e sizden 

gQvenle memleketin ihtlya.ç -
berinde duracak. Tllrk milleti.,. 
relaha kaVU§m&aı için gereken 

ıaça.cak ve bUhasaa dUnya her 
rci lçlnde Ttlrk ınllletlnin mu -
• haklarını, dllnya vaziyetinde 

k ve ehemmiyetli durumunu 
göz önUnde bulundurarak, m'J 
edebilmek için Tllrk ordusu. 

ber ihtimale cevap verebilecek c;: 

kudret ve kabilt.yette tutacak. 1 

1 vemetteki bllytlk kudreti 1'elirlmek
tedlr, Bu mukavemet, bUhUla Don 

••------------_. kavisinde da.ha ziyade göze çarpmak 

1 ile dememeli 'l 
Tanmmııı bir kalıem, 

dam) daki yazanda 
mu) diye bir ke&ıe 
trr. 

(Yetıi A
(umurla

kullanmı~-. 

tadır. Fakat, Rusların Don'da mtıte. 
addlt geri çekllme hareketi kaydet. 
t"klcrt Batalıık bölge.sinde dahi. Roa. 
tof ~rl ç~kUmesindell bert Ult defa 
oıarak kUçUk bir kellimde dabl olsa 
"vaziyetimiz çok lyiletmltUr,. diye 
kaydetmek mümklln otmu9tur. 

Sovyet batkomutanlığmm bOtUn 

Alman hususi tebliğ' 

24 ticaret ge .. 
batırıldı mısı 

İki deıtroJer de atll' 
lluara aıratıldı 
Berlln, 81 (A.A.) - Alman llıuıısı 

tebllğl: 

Alman deniz&ltdarı dtl§man gemL 
!erine yeniden atu darbeler lDdir -
mfıJlerdiT. Batınlan gemiler §W1lar. 
dır: 

Orta Atlantlkte ve Amerika aahlll 
önünde kuvveUl blr himaye a.ıtmda 
k&ftle halinde stden hepal U.000 ton. 
luk 15 geml. 

Bepm 73.000 tonluk 12 gemi ve 
münferiden yola çıkm11 olan 5 tica. 
ret yelkenlisi ile bir muhafaza ge • 
mlal, 

.urtkanm garp sablll ~ntınde 158.00C 
tonluk 7 gemi. 

Diğer cihetten Atla.nUkte blr ka • 
fileye refakat eden blr destroyerle 
17.000 tonluk lki gemi ve Kıbrıa ıru.. 

ıannda bfr tngfliz destroyeri, atılan 
torplllerle ağır basa.rlara uğratıım11-
tır. 

Alman denlzalttlan batmlan gemi 
tonajnu bu ay 167.000 ton arttırmıı. 
ıardrr. DU§man yeniden baıara ut. 
ratddtklan blldlrllen gemilerle des 
troyerlerden bqka 24 ticaret vapu. 
ru ile 10 Uca.ret yelkenlllf ve bir 
muhafaza gemisi kaybetm~tlr. 

Baıyaya .Japon 
taarruza 

(Baş ta.rafı 1 tınci sahifede) 

Nevyork. Sl (A.A.) - Br:tan
nova: 

~aşi.ngt.onde. f"m.in blc menıbs -
dan öğreınildiğine göre, Alınanla
nn uğra.dııkla:rı fcli.ketlıi kayıpla. 
ra rağmen Kafkasya istikametine 
atJ1mala.rmı:n başlıca scbepleri.n. 
den biri HiUerin, Ja.ponlar Siber
)'-aya taarTUZ etmeden bir miktar 
arazi kaz.anmak ihtiyacmda bu
lunmasıdır, 

Bu hu!'USta Togo i:le mtler a. 
rasmda gizli bir anlaşma mevc.ıt 
olduğu s6yJ.enmeıktcdi.ı·. Bu 'llllıış
ma muclblnoe Almanlar, Rusyada 
Deri hareketle'rini t.amaml~ 
ve muayyen bazr fehlrleıi zaptet
ti'kten sonra Japonlar Kuantung 
ordusunu Sibe~'aya kanı hareke
te ge~reeeld:?rdir. 

Almmur maıtlup olan şehir1 t'
?in Rostov Stalingrad ve Voro
nej olduğu z:ı.nnedilmektedir. Rl.18 
lar Voroneji henUz ellerinde bu -
Jurıdurduildan ve Alman ordusu
mm 901 cenahını tehdit edebile
cekleri !cin Japonlamı taarnızla. 
:-mı geciktirmeleri muhteıın~l d!r, . ____ ... __ _ 

Mısır cephesinde 

( Ba.<t tarafı 1 inri ... ~ ı.: ı ~ 1 

de (a.aliyet gösteren devriye kol!a
rım:rz blllı.as.qa tel 6rgU1eri kur
makta olan dUşman gurup!armı 
itılerf ni bomııya çal~Iş!erdu. 

Bu kuvvetler dtl§!JlSnı yJ!)rat. 
makla kalmamtfj ve M.r çok mit
ralyözleri d::? zaptet.mil'l 1erdir. 

ttn1yan tPhliğt 

Roma, 3t (.A.A) İt alya.ı 
orrJuları umumi kıırar~ahının794 

numaralı telıliiti: 
Düşmanın El alemcvn in cenubun 

da yaplılh hir iler:i harekeli miif. 
re7.clerimiz ınrnfınd::n sarıılıetle 
piiskiirtınii :lcrclir. Crphc · ı di;:tnr 
kcsimlerinrfe iki tarar ıırac;ın<la nor
mal kcşir faaliyetleri olmu~tıır. 

Tobruk mils!ahkem meYkii lngil'z 
'tayyareleri taırafından bombardı .. 
man edllmif!. bunlardon biri hna 
balnryalarıo;n ateşi He alevler için. 
de diigi\rlilmihıtür. Huarat mı.tlıdud
dvr. İM&ll-0& kayıp yoktur. 

t~"'kenderi)'e bombalandı 

Xaııire, Sl (A.A..) - Dahiliye 
l:>P.IZal'eiln.in bir tebliğinde kayde-
6ildiğine göre, dün gece lsk"nde
rlye bölgesi üzerine yapılan hs
va ıı..km.ı e"l:lla.ıımda atrlan bcm'ba
Jardaıı dörtlü pek ağır olmnk Uu
re on yedi ki§i ya.ralenmr.§ttr. 

B!nalann uğradığı hasarlv ha
fiftir. Avnt geoe Kahire. Sllvcyı; 
kanalı bölgelerinde, yubn ve a
ı;n.?h MJ'Sl'r eyaletlerinin baztlann
d" ha.va tehhkesi i:şuetlerj vetil
miştir. 

1 ~ .. 

daflar, 1~ ~ 

(Umurumda değil; umımınia 
cimadı.) Bildiğ"miz, kullandığlm;z 
tabirlerdendir; yani (umur) keli
meai tilrkQem.Lr.de val'Me, ehemmi. 
yet verilen iş antamma gelir. (U
mursanm~.c) da vuife ·edinmek, 
eheırr.miyet verm.eık demek olur. 
O halde vaızlfe edinmemek, ehem
miyet venn1'ftlek d'Cnlek için (u. 
mu~amak) zaten mevcut btr 
keUmaıniz olu'1' ki (umurla:na
rrıak) suretinde bir icada ihti 

talimatı ve emirlerindeki eau flktr ============== 
iniz biliyorsunuz bazı ınkmtı . 

oldu. M:tnet ııayatmda .sıkın. .. 
ehemmiyeti yoktur. Elverir 

_,_,...._..ıma. 

Bazı kotu ruhlular ~ltablllr ve 
,a.eı terbiytıalni istısınar et 

- Doğnuu blr tllrlU akıl erdire. 
mlyonım. Öltırkrn neden bu kadar 
eeYtftlyOI'' 

de. her kart§ toprağm timdi ınkı eu. 
rette mtld!lfaa edllmell ırerektll'f 
merkezindedir. Sovyel aıkerl strate. 
jislnln en yllk'3ek ida.rectıl ltf&tl ne 
Stalln de ••artılt geriye başka bit' tek 
adım ahlmam&lıdır,. emrini Termi!J
tir. 

Alman a.skert kaynaklarında !ÖY
l~nrli~ne göre, büyük taarruz ba!t 
lıya.1mnberl alman eeirlerin ve 
harp malzemesinin sayısı, bu 'ha
re-ketlerin ehemmiyetli. safhası bit. 
meden evvel bildi'rilmiyecekttr. 
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Nanuk KemAl'in 
iki mektubu 

Ta.nrıdağ mecmuaamm dtln çı
kan 13 U ncü sayısında ~t 
Dlzdaroğlu imzalı bir y~ Ni
n1clc KemAI ve Ahmet Midhat mü
ııak~c:ıasmd3.Il bahsediyor ve ha
ber veriYor ki bu mUnaka.pnnı i· 
ki vesikası olarak da NA.mık Ke
mal '.iın tiki mektubu nakledilecek
tiır. 

Şimdiye kadar netredUm~ 
denilen bu iki mektuptan iıkincW 
yarıda kalnış olduğu fçjn, Bay 
Dizdaroğlu, bunun Ahmet Mid
hat'a gönderilmemiş olmasını tah
min ediyor ve yazıldığı tarihi tah
min yolunda istidlAllerde buluı:u
yor. 

1908 de Meşrutiyet iJAnm.I Ah
met Midhat'c karşı da hücumlar 
tckip etmişti. Bazı sa.ttrlarmır 
n aldettikleri bu id mektup o •
manki gazete'!ıerde ve o htleuml:R.r 
dolaylSiyle ı:rkmış ve gene o sıra
larda İzmirde bir r.iı!lalc haliııe 
konulup neşrolunmutt'IJ!r, 

lılııci mektup orada tamamdır 
ve tali.hi 16 Ra.meıza.n 95 dir. Buna 
bakarak, M. Cevdet yamıalan a.
raamda bulunan mektu.plann bu 
:ikinci NAmiık Kem.Al'e ait bir uı1 
değil, bir lst.insoh ol:mak lıtira&Ji 
kuvvetlidir. 

halda tank • 

939 lularm ilk ve ıon 
yoldamalan 

Bakırköy As. 3ube!lindea: 
839 doğumlu ve bunlarla mua -

meleye tA.bi erlerlıı ilk ve son yok 
lama.lan 15-8-942 günü bitece
ğ"ııden gclmlyeınler haktında d-

kerlilc kanununun ceza lD11.ddeleri 
taıtbik edilecektir. Bu illn dave -
tiye ınakamma kalmdir • --Barp Allademlılade 

(Ba.ş tarafı 1 inci &ahifedt) 

Galip Tllrker okula gelerek kursu 
bitiren subaylara diplomalannı ver -
mlş ve harp okulu komutanı kurmay 
albay Mustafa Eren'le befGtretmen 
HOsametlin GUrel'l bu bqarrdaa do. 
tayı tebrik etınlşlerdir. 

Almaa,adatı Tlrll 
gazetectıerı 

(Baş tar~/ı 1 ~ aahifedt) 

versiteei ve ooğraft vaziyet! dola
yiDi.ylıe cenupta olan hususi mllna
sebet.J.erini belirtmiştir. 

Türk miaafirler cuma saba.hı 

Bavyera dağlarında bir gezlınti 
yapmışlar ve Tenkirchenden ge. 
çerek Garmischi ziyaret etmifler
tiir. 

Litvlaol 
(Başlarafı 1 nci ıama."da) 

tonda yaptığı diplomatik teteb
tUsler, Bert nde, Sovyetlerin !çin
d e çırpındıkları git.tikçe duha 
2iyade gllçlcşen va.ziyetiıı bire:r 
bilrhanı gibi teıtıkki olun.makta -
dır. 

Baaı haberlıe~ göre, Utvinof, 
bu görllşmeler eanasmda Ruzvelte 
Stalin'n, Sovyetlerlıı yükünll ha
fifletmek için derhal harekete 
geçibneDi.nl ısrarla istiyen bir ta
lebi tevdi etm~tir, 

---·---ı,..-----

Amerillaa llazırlıJı 
( B~ ta,ra/ı 1 inci sahifede) 

Tabla•ile bu zrc!dtyetlert ldeo•o
Jik ve poUtJk addlyetler takip et. 
ıo.ektedlr. 

Amerika11m harbi kazanmak, 
nüh,•erl kati mağlubiyete utrat .. 
mads.ıı pe<jİn] blralnn:ı.k l!ltemeyl
Plln hakiki sebebi budur. 

Bunan içindir ki A.merlbda 
münferit bir IAllh davası mel'uıa 
bir hareket gibt tell.ldd olunmak
tadır. 

tıdnel ceph~İJI en hararetli ta
ralt.arlan Amerikadır. En bllyllk 
lıurp tahrlü orıuta yapılmakta
dır. 

fngtltere ve Busyanm harbe so. 
uuna kadar sadık kalmalan ama 
et'llmektedir. Amerlksn hazırlıir
nın aebebi bodur. 

SADRI ER'l'EV 

Zrya Pata'Jon: 

Olrnum, fan eyle, hfo encıam-l 
lir enditeıti: 

Elverir insan bıen, aimia-tl u en
cllMei ! 

Gerci blllbilldtlr olan aallfte.hit.ır 
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Tarihinin eşi görülmemi§ bir ıavaşına giri§mif olan E k 
Almanlık, cephe haberleri ile çok yüklü gazetelerinde m e k a a rlı g"' ı o'' n le n m ek u•• zere 
Sar~co~lunun fahsiyetini doat~a belirtebilmek için 
g•nl§ bır yer au.rmag"ı unutmamı•tır. Bütu""n tahlı'ller ••e v Ii Beı--•• ,,. :s ., a. ~ ..Wye Reisi LtlUi miyet veriyoruz. Sal{ıhjyetimizin 

fikirler dostça ve ağır btı§lıclır Krrdar, dün eaba.h saat ıı e ka- çerçeveFl içinde icap eden diğer 
'-------..- - ,/ dıır Belediyede meşgul olmu~ o- .kararları d3 vakit ve zamanında 

Y 
... __ _, ___ _,, _ _, rada:ı fiyat murakabe bUros:ına ittihaz ve tntwk etmiye itina ede-

a zan : M. N ER M ı gia~rok içtima edecek oıan dai- ceğiz. 
Esld ta.rih;iler; devletli gel"'Jye, t.rası mlina.sebetlerinde e.. mt. ~ene riynset etmi§, me- Matbuattan g6rdilğümüz ya.rdnna 

de\•let a.cUmını da knptana benze- aevler ba.,~bllirler. yaprcı M1 taks.matı ve çalışma ~ekille- niüteşekki.riz. Aksayan işler olursa 
tirler. ~ benzetişte, h.ç şfiph~z. Tarihinin eşi görülmemiş b:r rı etrafmclı kendilerinden izahat 1 gnzetelecinrlz bunlan bize bildlr _ 
gerçekllgin dolgun bir payı var. al~tır. melde elbette lı.!%met ve muave-
dJr. Osmanlı devletinin f:rtınalı f'.3vaşma girŞniş olan Alınn..-ıhk, Vali, fiyat murnk.n.be bürosun. ltette bulunmuş olurlar· ancnk 

cephe ha.bcr!cri ile çok yüklü ga- dn'·" t ı .. d · ' ~ çı:ığlannda büvUk olavlar ...... ı op n.n..ı an sonra Tic:ıret muhto-em mn.tbuatmuzdan bekle-
J J zetelerindc Sar:ıooğlunun şıı.h.Szye. o· "d k id ··-· · deıtizlnin hemen hemen hi,. bir aasma gı ere are heyeti top- ~gıın.ız, kwıı kuruy:ı. ~jkfı.yct ya-

" t.ni dos~a belirtebilmek için ge. la t ' t + .... i... 1---d -' dalgası ynktur. ki gem"mizi c;:ok n ısm:ı r.yase e ..... ~tir. zııa.ıw. nn ;wyn.de bi:ı:i ika:ı: ve ten-
ııi~ bir yer nyımuı.yı unut."llnmııı- v li Ti t O"-- ı.ıı_ • d" • '--tehlikeli bir ""1ka"''" i"inde bırak_ a , carcı .......,.! .-ıre heye- vır e ıcı, ~ttu mümkUnsc dilşUn 

~ •-.ı ıı ur. En ufak gazetelcrclc bile Su- t" d B ı ~.;., d""1·•-- ted m~ olsun. Gem.imiz ne kadar m en, e e....:..,,enin devir aldığı U.o..ıç.Li birleri de bildirctck 
mcoğlunun iyl baıırlmrş bir resmi- · iht"J " ı b'-' ~-ad çürilkse, ö1çfi aletlcrimı.z ne kadar ıaşe ve ı tcı.r a mUcndele işlerin- ıu ~~ e;dicl mahiyette neşri. 
ni görmek mümklin olmuştur. Bil· d t d t bul eksik ve paslı ise kaptanlamnı· e tı2'8mı yar munı letemlı;Ur. ya ta unmalandrr. 
tfin tahlfUer ve fikirler doslc_a ve B ..... , T" t Od Til zm da gö?'Pllsil 0 kadnr ~:/.ia, 0 ka. U.;;un ıcsre asmdıı s.ınt ccar ve esnafın da memle-

-0- ağrrbaBlrdır. B zcc bu yazıJımn a.. ll de f k •- l I"'· dar çekirdeıks'zdir. Eski ile yeni- esna ceıni.veUerl ve ileri eı.;ı; o an a wı.a ve merbutiyetle· 
~l değeri de buradadrr. Til..-ı,.;,,e, 1 ti t il ı · fazl '·--- h nin eou gUreş - konağında Y:ı.kub .,..,, ge en care m essesc erinin mU- n n ~ı: ırsından vazgeÇ-

h.adri, bUyUlı: ruhlu :kahramanmıı bugün, taro.faı:z bir ülkedir. Dilnya messi11eriyle bir toplantı yapıla- melerini ve makul b'.r kar ile ik-
lm.snıı ynzrla.rmı bu politika ,.,. .. _r- ak t·u et el · · i '·Yaban" mda ~u sözleri söyleti- ., c tır. ...a m cruu cap ettirir. Milli 

yor: çekliıljne gö!'C ayarlamayı rı.t bl'k Vali, kendiclyle g8rUşen gaze- Korunm:ı hükUmleri tnmnmen ba-
vc bile bile unutıruıktadtr. ~nrac. t 1 be ır· r'i ahf -1877 denber.i bir türlü z.ııptc_ ~ere şu yaruı.ttn bulunmu;, - ~· me ı ve m uz olduğu ıçin 

clllcsnlyen bu çökü~ nerede dur- oğlunun baş\""C!kfl olmnsı doJ:ıyısı- tur: t.ir çok maddekorin .snt.zşıncln.ki 
<iunıl:ıbilccektir? Je Alman 00.Smmda, bu h:tlrundan, - Ticaret VekAicti iaşe mUs - serbest.iye ~n mclrul kü.r hn.d 

göze çarpan cllsiplinin nmcn bli.. ı · 1ı. di i k ı k1 Denizle .-.....; a.rasmda n .... sıl her · te3ar ıgı viluyetler teşkilatının n aşma • mn s:ı. amnk, veya 
0 - " yQk bJ.r değeri vnrdır Bu ba.sm t ..:-1 ti bakırcda.n ~ ... ...,,ı.klı mUnasebetler , Iağvedllmcel Uzerbe, İstanbul böl z n ......... cme Ca.rE't yaparok ~yn 
A<W~ ağır'b:ı.sll ve yilrcltten bir dil kul- "hf dd ı vnraa milletle de ülke cog-;rafyıw ged iaşe mUdUrlilğUnUn va:ı:"fe ve ve 1 ıya.ç mn e erinin halka pa-

lıuunıs ''e Tiirkiyenin bUP..ün%U tn_ ııı,_. tlerl 1 •-~ ..... ·ı Bel lıalıva mnı lm b ıı.rasır.dn öyle köklü mlinnsebetler · sa cuı:ı.ye Swı.ıuJu ediycsi- • o ıımna. sc ep olmak 
rnfsız durumunu ~,ok t !tfz bı·r c~~k- f t •-"-- --• ır"bi '----1

- U rd b l ı ı vardır. BilyUk gtire§lerden E.ionl"a • ne, ıyn mura. ... :.uc kuıIJJsyonunun .,.ı , ....... "Cl\.e e e u unan ar e -
yaş.'ly~ ala.nmm sınıflarını belir. katle gözden uzak tutmamıştır. vazife ve eal!hl:ıo•etlerl de dı:ıimi bet kanunun pençesinden kurtulıı.-
ten, daha. açık bir sözle lilkc adını Tllrk - Alman dostluğu ka~ı" cncUmene ve!"'lıniş bulUTıuyor. nuyıı.caklo.rdrr. 
verdiğimiz yayım.ını t.a.mıı.mlıyıın lıkh bir nnlnyıştnn doğmuştur ve Mülga te~ilatm elinde bulunan Diğer tnr:ıft.an halknnızm da 
millet; benliğinin de mukadder g~ne böyle karşılıklı bir anlayış bilümum i!)ler ve bunlara nft ev- ihtiyacından fnzfa mal, eşya vesai 
faaliyet yolunu, politikasını tul. it>..rıde dP..ha temelli geli!5Illele<r rak ve dosyalar devtr nlındı, bu- re birildirmiye kalkmaması icnp 
muş ve seçmis demektir. Kayna- gösterecektir. Bitlm buna bllyUk günden lti'barcn bu hıler Beledi • eder. Hükümet.i.ıniz!.n aldı~ fejiz
ğını tarihten, ülke eoğrafyruıın. bir gUvenim!z vardır. ÇUnkU bu ycce göriH.~ektedir. Belediycn1n li tedbirler sa.yeslnde memleketi
da.n, olaylo.rın bUyilk mekaniğin. clostlulı:, geli.c:ıi gUzel bir tesadilf- bu v&Zifeleri nl.'"5:1.tmadan ynp:ı- rn:z hiç bit' z:ı.n:nn büyük bir dar. 
den alan polltikayn biz, gerçek- ten değil, ı:ok önemli bir ta.ıi"1 ''C lfilmesi için yn.J\."lmıcı memur kacl- l!'k Qclaniyecektir. 
lık politikası ad.mı veriyoruz. yaşayl§ pıı.rçaSTnm derin kökler rosuna fhttynCJ olduğu meydan- Buglin olduğu gibi, yenn da her 

Yüksek pollt.iknnın, müsbet bil. !!alabilmiş gel'şlmindcn doğmuş. dadır. Bu tlba.rla mUlga teşkil!- ::ey her yerde bulunabilcı;ektir. 
gilc.rde olduğu gibi, fonnUllerı yok tur. Bı.i dostluğun 't.6ndini n~ıtn k4.lçU.Itillerek mensuplnrmclan b'.r İetihmliınlz ona göre tarzim e-
sa da pUrtızmız kavrn.rulması için lar, yanı znmandn Tilrk ve Alma..'1 kısmı belediye emrinde çalıştırıl • dilme'ktcdLr. 
çok köldli ve d~n bir sezgl ve b!- uluslarmm sildilmUnU Uzerine al· maktadır. Hal.kmuzın mUstakbel ihtiyaç-
llm fstJ.yen b:ı.şlruıgıç noktaları:, mJŞ ~ahsiyctlercl°". Bölge iaşe mUdürlUğUniln ve lannı bugünden temin et.m<ık dil -
ana fikirle.ıi vardır. Bu ba.kmıd:ı.n D re den: Temmuz 942 m\lralıabe komisyonunun meşgul ~Uncesiyle dahi ~imcllki ihtiyacm-
yeni Türk devleti ile Osmanlı M. NERMİ olduğu işlerden bir kısmı esasen dan fazla -eşya, gıda maddesi ve 
çağları arns:mdo. bahtiyar o.~Til:k· Belediye vn.zi.felerine dahil mnd. :mire birlkt'rmiye kalkmasr !U-
lar göze çnz-pmaktsdır. Tilrk di. ı -ı delerdi. Gerek bunlar, gerekse 2:llmb11Z bir teıa.,~ eseridir ve zarn.r-
rim _ birliğinin bUtUnlllğUnii ku· Bugünkü radvo cli~r vaz.feler pcl< tabii olarak hclır. Piyn.sada darlık doğııııır, 
ca.klıyan ycnileşm~ kmnıldo.n~ı ya... ...._ tiUz bir itina ile ifa edilecektir. vatnnd~lan s·kmtıda bıra.kIT. 
nmd4,. kudret sezgimiz! dirilteT. 7 ,so Program 7,82 Haftanı~ beden Aslolruı, ha.lktinmn refah ve Buğday iıstih!Ak miktarı az olınn-
bir şey dı:ıha varsa 

0 
da yUksek terbiyesi programı 7,to Ajans 7,55 - 1 huzurunu temin yolunda himıct dı~ halde mevcut stok mal, ihti

poliUkammn mllli olmamdıt. 0 • S,Sl5 Sen!onllt program Pi. ıs,so pro ctınekt'r. lçindc bulunduğumuz ;} ncı tamamen knrşılıı.ma.k vazi~ 
lnylar denizinin mekaniği karşı.. gram ıs,ss Türkçe pl&.klar 13,45 a. fevlfol{ide şartlara rağmen hnlkın tinden .çtkın~tir. Fa..~t pek kısa 
f>lllda gcmimlı;in pusulası tarihi. jans H,00 Rlyo.seticllmbur bandosu hiç bir suretle STkmtı çek.memesi bir zaman l<ftnde yeni malum! ~'l-
miz.le üike coğrafya.mwn b:i~ilk l4,30 • H,to İstanbul n.t yn.rışlannın fdn bUtün trşk;JB.t mci1suplnriyle mamiyle ve bol olarak i<lrr.~t e<li-
zaruretleıidir. Bu zaruretlerJl tas tahminleri. 18,00 program 18,03 Rn.d birlikte az:uni gayret gösterile- lip istih 1tıke ar?:ed"J('('(lktir. Bu a
nifi ve tefs:irl i9C yalnız bize değil, yo dans orkestrasının her telden pro cektir. rada halka tevzi edilen ek:nek 
bütün tnrihim.lze devlet politika.. gramı 18,45 Radyo çocuk kulUbU 19, HükOmetim".zln lttih!!Z ettiği son m1ktarmı azaltmak lstemiyonııı:. 
mızın g~eklik ölç'Uslinü verir. 80 Haberler 19,45 Serbest ıo dakika kararlnr neticesinde memlekette Onun iqin şehirje bazr semtler-

Türk tarihinin bulutlu \e ka... lD,55 Beraber garkılar 20,115 Radyo bariz bir ferahlık hissedil<liğini de muvaklınt bi.:- dnrhk görfllU
ranlık günleri, gok kere, şa!ı.cıiyet gazetesi 20,45 Beste ve§nrkılnr 21 oo matbuntmırz memnuniyetle kay- yor. Bunun Bnlcnmesj için lilzım 
eim§eğlnin beşiği olmuştur. Kur. konuşma(nna eserler)21,l:S kıı.nuşmn iletmic:t=r. HUkumctç'° n.lmmış ~ gelen ':"edbirlcır nlınm<>1dndır. Bu 
tulw, ss.va..'}mtIZ nnsrl bunun tam 22,00 Radyo salon orkestrası 22.30 lan ka.rnrJnrın mıntaknrn!Z dnhilin- ''azivet devwn etmiyeeektir. Hal -
yerinde bir B"rneği ise, öugünlin Haberler 22,:SO lmpanış. de hümU surctl~ tntbiltine ehem- k1mn 1 n mutmn,n olmnıtt ve mem-

Her gün, gazetenin bir köl1Csln
dekl a.Itm ffyntlarmn bnl•mnğı 
artık il.det cdindiın. Po.rıı piyn ala· 
n, borsa. işlerüe hiç bir ilişiğim 
yok. Ama dediğim gibl gnzetcli 
elline nlır almaz, bir kere snhlfc
mn o yerlne gözUm gidiyor. Jr.Jm
öe sevince benzer blr şey \"ar; nl
tm dUrstlilıçe keylflenlyonım. 

Bir kn~ ny önce, onun bir fuı,·a 
fı~eği gibi yükseldiğıni görüp oku
muştuk. Bors:ıdn ii.dcta. bir boz• 
gun hm·nsı yamtnrnh ~ıh,yor, ~ı
J,ıyor, çrkıyordu. 

Memleket baı1~ içinde iken, ba• 
ı:ımızdn yüreği k:tdar l<afası da 
&ağlam adıımlnr \arken, bütün 
dünyn. siyasetimizi, pekgözli!lUğll
miizii, ldnremi!l.dcl•I mert li ~rf ö· 
\•Up dururken, nltm, niçin ylikse· 
liyordu'! 

Etrafı kasıp lmvurnn lntlrklar, 
umeleri doldarnn hnrnbelerin or
t:ısındn \"O.tanmuz, üstii ile de, aJ. 
tı ile de bir bollnl• mndenl de&rfl 
miydi? Bııo;;ka dil arlırdn tarlnları 
bomba dolu1nrı ynlanı~, topmj;;'lnı 
&apan islemez hnle koymu tur. 
linrnjlnr yıkılmı~, kanallar dnğıl. 
mı , n!met ,.e bereket itin yapı• 
lan bu sn hn~eleıi, O\"nlnnnı ho
ğun bir sel olma5tur. 

Snva.5 bugün bitse, lalırlır he
men !ındl krnl:ıro konulsn. bile, 
clııh'l yıllnren c'IJ\nyn krtlfütnn 
lrurtul:ım:u:. Iföylc bir ı;nğclıı hnrp 
felilı:c1ine uğnuıınmı~ umrnn rolun 
<lnn ayrıhn:ını15 bir memletretin 
nynğma altın alm~ğındnn Jdm 
~Uphe etlebU:r. 

He'e yer ~iirllniin bu ltıuıl• fsr
tınnlo.rla s:ırnlnrnk, heri{ in lten. 
di derdilc uğra<ıtıi;'l u yrllnr:ln 
biz, annylle<ınıc yıllU.Olarmmı d 
gr.rçek~eştirirsek, TUrk ill, dÜt'lyn 
cennet) olar. 

.. ı.te nldm ~fio•ter<liği f:t"crrckleT", 
bunbrl<en, bizde nltm y"Uksclmt.,. 

Galatasaray resim sergisi 
Gilzel Sanatlar Bi.'.rll~lnin her 

yıl G:ı.Jatas:ı.ray lis~de ıı.cmakta 
olduğu resim sergisinin 26 tncISI 
pn.zartesi günU nat 17,30 da me
rasimle açılaeaktrr. 

lekelin içinıie yaşadığı fevknliıde 
eartla.rı dü.ıjünerek bu kabil vazi
yetleri hoo görmesini temenni e
deriz. Zira, hadise tedbir ııoltsa
nmdan değil, memleketin kentli 
llıtihsali ile geçinmek .zorunda 
kahnrunndnn ve istihsal mıktnn
nm da ancs.k kafi gelmesinden 
ııeş't ~tme'ktedi.r.,, 

Hükumetimizin istihsali arttır

ma yolunda o.lına.kta olduğu ted • 
bfrlerle bu vaziyetin de önUne 
geçileceği. zaman ynklıışm.ış bulu -
nuyor.,. 

kasrrgası coşaJ'lken bir İnöml'nün 
başmıızda bulunması da öyle 'bU. 
yUk ve önemli bir tnrih ohıyıdır. 
Dllnyanın buglln!til kasırgası dm.. 
dikten ve iıer §ey durulduktan 
ı;onra İsmet lnönil çrı,ğında ger. 
çeklik polltilaımmn verimini çok 1 

dnha iyi kavrnm.ı~ ve değerlendir. 

Namazdan sonra sofraya oturuldu. Mustcıfonın ancısı, halası, hem gün
düz yemeğinden, heme de heyecandan, akıam iştahını kcıybetmiı olduk
lcırı için., hemen yemeklere el sOrmüyorlcır gibiydi .• Mustafa der oylo idi •. 
B\1bası: 

miş olacnğız. 
1941 yılı ha.zbnınm l 8 in'!' gU. 

nü ~erçeklikten hiç ııyrılme.yan 
TUrk politikasının en gll.zel örnek.. Ve sabunu Hoc~nın elinin tersi Oıerinc koyarak, su döktü . Hoca 
Jerlnden birini verm.i~tir. O za. ellerini sabul'lcıdı .• Dudaklarını yıkadı, ağzını çalkaladı. Bu iılerin bitme-
manki hariciye vekilimiz Saracoğ_ sini be!diyen, '<e Mustafanın arkasında duran anası sırma iılemcli havluyu 
lu lle Alınan bUyUk el~isi Fon Pa.. Hocaya uzattı. Hoca kuruloııdı, ou arada bütün sundurma sofrcıların bcıki
pen arasrnda imzala.nan Tilrk - yesınden telT'iılenmiJ, ve sıra sıra minderlur il• bezenmişti. Şimdi yalnız, 
Alman dostlui< anla3JllaSr kuru hatim duasııı"'• davetli olan komşular ve tandıklar da sökün etmeğe baılcı -
bir tesadllfün yemişi değildır. Bu rııışlardı. Bu yeni oclenler ile yapılan ho~beıler esncısındcı, Mustcıfcı da, 
3 maddelik dostluk anlaşmıı.smda diğer cocuklcır gibi yarı cıyakla karnını doyurdu .. Eğer insan heyecanlı an
tar'.hin bUyUk olayla.rr ile perçin- ları'lda gercekten karnını doyurabilirse!.. Davetliler oturuştuktcın sonrcı 
koı mı., uzun ve köklil bir dostluk Hocanın işcırctiyle, önünde ~ir cevre açıldı .. Emre hcııır olan Mustafa ccı
dlle gelmektedir. Her iki ~a.h..cıiye. ğırıldı. Mustafa Haccının önür:e giderek elini öptü .• Diz çöktü .• Günlerden
tfn pakt imzalandıktan sonrnki bcıi ezberlediği sureleri makamlcı okudu .. O, bitirince Gevrek Hoccı her 
deme<'lerincle <ı<'k önemli gerçek.. tinı duasını yaptı. Sonrcı hep bir cığızdan ilôhrler okundu.. Dcıha neler 
tikler be'irmclı:tedir. Saracoğlu oldı:?. Mustafo diz cökmüı. ba_şını eğmiş, ve yanlış yapmcımak için, sarfet
dıyor ki: ''Birb'.rlerine kn~ ve.- ti~i gayretten yorulmuJ, hoycccından d:i~ünce silsilesini kcıybctmiş bir hal · 
ziyetlcrf her va.kit açik ve dürüst de olduğu için, bunları ne o günün akıamı hcıtırlcıdı, ne de Jimdi hatırlı· 
kalmış ve dilnya .hfı.disatınm asır- yabiliyor •• 
la.rca sUren tcmevvUcatı esıııısm. Hatırladığ ı şey fU: Bir aralık GC'Vrek Hoca onun çenesini ok_şıycırak 
da muarız mevkide buhınll'umış haydi, Mısla Tendi, kalk, el öp ,dedi .• 
olan Ttirlctye ve Alman~·a, dost'ltk. Bu hitab, ona kcırıı -yeni bir hitabdı .• Demek o, §İmdi efendi olmuş· 
lnrtnı en snğlnm temellere istinat tu. Mustafa efendi, büyüdü de ondcın mı?. Böyle olscı, kendinden daha 
etUrınektel'firler • ., bOyük yaşta elan Kara Kavukların Ahmedine de ve hatta imamların Raıi· 

BUyük elçi Fon Papen'in cok ye. dir~ de efen:Jı demezler mi idi? Hcıyır, o hatim ettirdiği için, bu rütb~ye 
r:.nde söylediği rribi cu on'a§ma.. hak kaıanm•$ oba gerckt: .. lci, ~imdi sevinçle dolu ayağa kalktı. Evvela 
nm "ehemmi.yetini devrimizin ta.. hocanın elinı ôptü. Sonra bütün ya~lıları sıraladı. Hepsi oncı, aferini Mis· 
riht bliyUk hii.dis.0 lerinin Ç~!"<:CV~sl tofendl diyor:c.rdı .. Kimi ancı bir mendil veriyor, kimi avucuncı, _şeker sıkıı-
ıç!nde mUtnlea et.~ lft.zrmcltr.,, tırıyor, ve ba•m da 9öıya~larını silerek bağrına basıyordu. 

Dilnya tarihinin oon Uç yıllık Ş:ırbetler içildikten vo Mustafonın hafızlığı hakkında konu,malar ya· 
gelisi.mt için<le TUrk - Alınan pıloıl:tcın, ve temerıniler gôsterildit..ten sonra hoccı gitmek fçfn dovrcındı •• 
dosUuk nnlaşmasl', lsmet Jnönü Herke5 cıya~rJ kalktı. Mı.ıstofonın ancısı do o sırada hocaya ycıklaıarak 
Çaı;-mda Snra.co~Junun çok büyilk elinl öptü .. Ve sonra avucuncı, kırmııı küçük bir ipek kese tutuşturdu. 
başarılarından biri sayılmcl dır. Ge~rek hoccı dudaklawıı kıpırdcıtarak ancak kendinin işitebildiği birşeyler 
Bu anlaşmadan s.>nraki yem"şli söyledi •• 
gt'llş7ni h('Jlimh: pek i\i biliyoruz. Hoca hc:kkını almıftı .. 

A !mnnl:fm en !i!nlillıivetl 1 dilleri Artık ikindi voktı yakloııyordu. Komıular ve tanıdıklar, birer birer 
ve kP.lcmlcrl stk '!ık Tilrk TlO!iti- dcığıldı:ar •• Mustafa der cınosı do yorgun düımüş'lerdi. Evde ycılnız; akşam 
kflf'tn.m gerçeklikten aynlrn:yan yemeğinde bulunmcılcırı ve Muslafanın babasına da bir düğün kokusu 
::ı önft Uzerinde durnm: lnrclrr. 'lal. olı;un kokl cıtr.ıok içın, yardımlcırı rica edilen okrobcıdan birkcıç kisi kal
nrz 'derin b"r ~ilV('tl f•sıldayıı.;ı ~er· mı~t• ..• 
teklik polAlH1.ale.ndır ki mlJic:::e_.r. l J-- Mustafon!n bcıbcısı altıam eıan ına yakın binden evine dönmOJtü •• 

- Anlatın bakcılım hatim duası nasıl geçti?. dedi. 
Ancı, hcıla birbirine yardım ederek, birbirini tamamlcıyarak bütün 

tafs;!ôtı ile cnlnttılar. Onlar anlcııtılcça ve yemekten cekildikce Musıafanın 
babasının iıtahı artıyo•du .• Yiyor, ve dinliyordu .. En sonundcı: 

- Güzel olrr.uı bel •. Keıki kcıpı aralığından, veycıhut duvcır üstün· 
den seyretse)dım. Mustcıfa, baki Hcıfıf Mustafa efendi olduğun zcıman 
yalr-ız kcıdınlnra yağma yok •• Ben de oğlumun mürüvvetindo bulunmak 
isterim .• dedi. 

HcıfıT Mustafa efendi .•• Bu üc kelimeyi içinden tekrar eden Mustcıfa· 
rıın yüı e.ji hopladı. Sevincten mi, korkudcın mı?. Şimdi onu bilemiyordu .• 
O, rafız ole-cağını yeni öğrenmiyordu. Belki yorgunluk ve hoyoccın onun 
icinne bı.ı yürek hoplcımaıına sebebiyet vermiıti.. 

• • • 
Mustafa hatim indirmlJ, yani kur'an okumcığı öğrenmiı, fcıkat henüz 

dcıho yazmcıyı bi::niyordu. O zamanlar, Mustofanın aile5indc olduğu gibi 
birçok basit aileler içinde okumaktan makscıt, yalnız kur'cını ve dini ki
tcıoıarı okuyatilmekti. Dünya iıleri cıhret iılerine nisbetle dcıha az ehem· 
miyetle telôkkı edildiği için, ycızmanın bir bakımdcın büyük bir kıymeti 
olôuğuna inanılmıyordu. Okumada bile yalnız dini gcıye gözetiliyor, ve 
öğrenilen re>ın pratik hcıycta faydalı olmasındcın ziyade scvcıp kazcınıl
masına hôdi.n olması muvafık görülüyordu •• 

Bu düıünceye göre: Mustcıfanın hıfza çalıımcısı, ve hcıttô ileride ha
yatını bile, h:.ıfızlıktan kazunması, cllesi içinde, akrabalcırı arasında, ye 
yakın komıulor içinde tabii sanılıyordu. Scvcıp İJliyerek, scvcıp işleterek 
iki dünya l~ıni de telif edebilmek ~üphesiz büyük bir muzafferiyetti. Hafız· 
lık her holde bu dünya için,, cız karlı bile olsa, ötekisi için, çok kôrlı ve 
b\.I bakımdan tcım müslümcın bir cemlyet içinde c;ok itibarlı bir meslek te 
lôkki ediliyordu. Mustofcırıın babcısının bu dOşüncesi, bazı ahbablcırı ta
rafından da lvşvik görmüıtü. Koz dibi mahcıllesi ccımisinln imcımı Eğri bo 
tut\ hoca, Süleyman ağanın kcırarı üzerinde cok müessir olmuştu .. Bu ho
canın, caminin son cemact mcıha'linde hıfza çcılııan birkaç c;ömczi vardı. 
O, Mustafcıyı der onlar arosına katmağı düıünüyordu. 

Mustafa yazı evde geçirecek ve bağ, bahc;o bozumu sonunda, Eğd 
boyun hocanın talebesi olaccıktı .. 

Fakat Mustcıfanın talihi bcışkcı suretle tecelli etti. Hcıfız olmak oncı 
kıgmet defjilmiJ ••. Mustafanın babası, akşamları hem bircız dinlenmek 
hem de ahbcblar il• birax çene çalmak lc;in, mcıhalle kahvesine çıkardı 
Vazın meclis, l<oz dibi kcıhvehanelerinin meşhur cınarları altında kuru
lurdu. Çınar gölgelerinin kcplcıdığı saha, ycıkından akcın bostan 1uyu ile 
sulanır, süpürülOr, peykeler, sandcılyeler, mcısalor küme küme dağıtılırdı .. 
O vakıtlcır gromafcın bilıı olmcıdığı icin, ahbab zümreleri ayrı ayrı toplcı
nırl;ır, ve rohat rahat hcısbıhal edip konuşurlcırdı •. 

Hattô bazı cıkıcımlcır Mustafanın baba51 evdeki Taberi tcırihinden 
bir cıldi koltuğuncı alarnk çıkcırdı. Söı. bittiği zaman ondan lskenderi 
Zülkcırneyn veyahut lbrahim peygamber ile Nemrud'un hikôycleri okunur, 
ve vakıt geçirilirdi.. (Devamı var) 

'ılgın bir fırJ:ayı~la, her türlü dü-
6iinllcrun Ustünc ~~ llrt.ıs:ıt
!:ılar, bunu batı sebeplıere bnğln 
drJnr: 

- Her ~ye clkondu. Sennn:rc· 
~1 isleteceıc salın knlmn.dı. bir \"Ur. 

gunla t-<>k '.kaznnmı, olanlar, pa· 
nıfarmı mlilke Ye nltına yntrnruık 
tnn bnskn. çare bulıı.'llryorlnr. 
lUıdmlann ltolln.rmda göri.inme· 

ifo b:ı~lnynn !mim nltm kelepc.:cler 
1 • ' c mas pıyn.ss ndald fırhnn, hnlı. 
ln.rın metre murnblınmda'ki otuz 
kırk lfrnhk fırl:ınıa bn <lUc;UnU e 
hnk \"erdirecek bclirtflerdl 

Neteklm son gtlnlerdc 
0

piyn.sn 
Jnra ' 'erilen serbesti altının t.a.h
tmı sarstı. Şimdi ::dinden güne 
dUsüyor. Jlcr değersiz !;dmm o· 
mı budur. nen, bilmem nlrln her 
6ab:ı.b oltm ply:ıs:ısmı olrurkcn bn. 
zı insanl:ı.r:r lıntırl:ırm. Şunun hu· 
ııun sırta:a brmnna.rn.k fnlıınm 

c•~lln<.le yol J~eçe'5i gibi ~crilerel•, 
filana hnyçlyt't Ye crrlinl <;iğne. 
terdlc liil·.,elen, hasr. ltUlfıh lmp:m 
ıulnmlnr dn bn ynlnndııın değerli 
ıı ltınlnrn benzerler. 

Bir gün biri, ellerinden ynlıut 
kulnldnnndan tutıı.r, ynvnrlnnılıl•
lan b:ıtakhkl:ırdrın mılnrı çıknrır, 
boyla poslu hale getirir. l'ine bir 
~lhı ~\'l'edcki kabiliyet ter111Jlerl. 
ııfn nynrlnn d~elir. Çnmum el• 
mas pı-.hacı hlrdnnef;ri, mn "'.."f'Ur 
ICU\'\'etlerinin bir mnci7:es· nynn
lıırm keyfi ölrtlleri ortndo.n lml. 
Jmr. Herkes ];c her şeyin, tnsıdr"..'1 
bııki'i.i değer a.nlaRJlır. Ve icıte o 
znmıı.n bu yersiz yiikc:elP.nlcr, bir 
lJlr ilk yer1erlnden ds.hn beter bir 
batnklıb"n ytıvarlnmrl r. 

Altının düsll~, bir i<ıarettlr. 
Bunu, menlll'kett<" bUtün nlıti! iti· 
lmrlnrm, hak-uz tılm;'nnn de\'rfll. 
t tnkip ederse hi9 smnynlım. 

Hakkı Süha Gezgin 

Beıikta~ halkevinde iktrnll 
kurs lan 

Kazamız dahlllndo lklil31c knlnı1' , 
lise ' 'e orta mektep t !ebelerine mlh 
&us olmak Uzere 10.8.1912 tnrlblndeıt 
ltlb:ıren Ev:lmlzde rlynzlye. tıtlk. 

lklmyo. kursları nçılacaktır. Dovnıı:ı 

edecek talcbclerln 8.8.9.12 tarllılnı.'lcıı 

9.8.9&% tarihine li&dıır Pamrd:ı.n 
.kn her glln a:ıat 14 den 19 za kndar , 
kütüphane memurunı:ızn mllrncaııtl11 
ltnyıtlnnnr yaptrrıııası 11zımıhr. 

-<>-

Tramvaydan dışarı s rkan 
biri yaralandı 

KtıdıköyUııde Kuşdilinde oturtı.D 

Nedim adında biri, dün tra.mvtıyla 

Kuşdlllne gellrken, 'roftnı dı§:ın çt
karm~. elektrik direğine çarpl'llıştır. 

Nedim ağır surette yarnla.wırn.k 
Haydarpn.§a haataha.ııeslno kaldn'JL 
mı§br. 

Olünceye kadar ba'kıbnak 
şartiyle ev bağışlayan 

kadmm macerası 

Yetml§ yaşında Zclırn adınd!l bir 
kaclnı, KD.ragümrükteki evini, c.u gtın 
evvel, postahane memurlnrmda.n 
Hllseylne kendine ö!Unceye kad 
bakmak şarUyıe bağı: laml§tır. 

Hüseyin karısı 1lo birlikte zebra.. 
mn evine gelip yerleşml§ ve kadının 
lddlasma göre kendisine karıkoc:ı 

eziyetler etmeğe ba.şlo.rnı,şlardrr. 
Nihayet dlln ıılddetu bir kavga 

sonunda da Zeh:-o.yn. hakaret et.m !!.. 

!erdir. Kadın mUddelumuıntllğe mU 
racaat etmiş, karıkoca. cUrmUmeşh~· 
mahkemesine verllml§lerdlr. 

25 vıı evvelkı Vakıf 

ı Ağustos oıe 

Darülfünunun tenviri 

DarUlfUnunun elektrik tesisat 
ynl\lndıı. b:ışııınaca.ktır. 

a: Cumıırtcsl PAZAR 

> 
l At-ıuıtos 2 Ağustos 

:::ı::: 

ıc:r Hwr: 88 .r.oocp: 10 
lteceD: 18 liıur: S!l 

• lUtlex • 11&>0 ~ 'M>At; 

Ulliıt'!\ • ı 

dfl('u .. ı 4.62 9..28 4.58 

Öğle 12.20 4.51 l:.?.20 
titlndl 16.16 8,47 IG.16 

Al• am 19.28 12,GO 11).27 
ı·ntın ıı.ı~ }.;}:> 21.lG 

lmsnı· t .>1 ı .ıı 2.~ıı 
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Dokto< blnboş"~"~~ u. "ç<alm•?:'!~l!!?..,!.,.., ! KiBRiT F ABRiKASı 

iŞÇi ALINACAK 
BUYUKDERE --N ECI P BEY BAGI 

fak, tefek ve gfızel genç lkızın c.cp Ja., onu emin bir kö'jeye götürme!: l 
hede sarğı yerine yardımcı olarak ve daha nz tehlikeli hir yoldnn '!<' Ü / N 
gönderildiğini anlar anlıunaz, kc:-ı çinnek için ııj:!raşıyorlnr. onun s~r M Ü D R / Y E T N D E : 

Hayvanat Bahçesi 
ve gazinosu rJisilc alay edildi~ini sanmıştı. Cep ılı sandığını taşımak şerefine nıılJ 

hede sargı yeri, süt beyaz elbiseler olmak !cin arnlnrındn ufak tefe!: 
~eymiş, başlarını Uırif birşekilde kavgalar oluyordu. 
hağlnnııs şık hastabakıeıların dola- Zabitler, ona siperlerde rastladıi- ı 

Kibrit labrlkaın lçio ~atıda yazılı şartlar &ltmda erkek. 
•e çocuk ~çt aımacaktII 

1 - 'fekmU tabTlka t.oçUerlııe ~ günleri p~raaız .sıcak 03le .,1'•meıt == 
'iabileceği bir hıısta:haneye hiç ben- en daha uzaklnrıı gitmesine mani 
zemezdi. Orada hasta bakıcılık yap olmak istiyorlardı. Fakat "küçük 1 

mııık , büsbütün başka, hattiı knd!n o·Jl:ırın gözlerinin içine b::ıknr:ık : 1 
!arın harcı, olmııyan bir işti. Orad'l "e{ler si7. yarıılnnınış,, olsaydrnı7, 

ölümfi göze alarok. gece gündüz, ibaşkaı:anın, sızın yaranızın sarmı 

'.\onılup usanmak bilmeksizin çahş· sına mani olmak istemesini hoş g5 
mak Jbımdı. rür mü ldiniz7,. Sünlini sorunc.-o. 

u•rillr. 
2 - ücretler: 

e.J Erkek lsllerıı: 

... 
( 

Normal meııal saatıal'1 için erkek işçilere yaptımacak t:fn 
mab!yet.ınc göre saat ba§ma Ucret hesablle ıttnde 100 kuruştan 110 
kuru~a kadar. 

b) H.awu loçtıere: 
Normal mesat aaatıan fçln kadın l~lere yaptırılacak lff.n ma.. 

tııyetine göre 75 kuru,tan 110 kmuşa kadar. 

Boğazlçlnln en gQzeı manzarab hava
dar eğlenceli ve az masrallı mahalli 
olan ba şirin ve GÖZIL BAÖI görClnflz 

Binbaşı, bu düşüncelerle, başına verecek bir cevap bulamıyorlar ,.c 
hel:ı olııbllecek hu kızı derhal se- genç kızı hürmetle scH\mlnyaralt 
ri göndermcğc kıırnr "ermişti. Pek yolundan çekiliyorl:ırdı. 

e> 1% ~dan 16 yaııına kadar olan erkek •e krz çoculdaraı 
Normal mesa1 aaaUan tçfn çocuk !~ere saat b!L§ı Ucretl be. dar bir kadrosu olan maiyetinin de 'Küçük,, şel'kot vcmcrhnmetin bör 

sabll<ı 65 kuruş. 
bu gülüne ynrclımdnn memnun ol. 
m:ıyacağını muhnkknk sayıyordu .. 
Fa'kat sene kız metin bir irade s.ı. 

hibi idi. Böyle şerefli. ayni zaman 
da tehlikeli bir yerde çalışabilmek 
için elinden geleni yapmış, binb::ı • . 
şıyı kandırmağa muvaffak olmuş • 
tu: Orada bir tecrllbe olsun diye 
bırakılmıştı. 

limsiıli olnr:ık, her geçti{ti yere Ü 
mit ve teselli saçıyordu. Onun gel. 
diğini gören yaralılar cesaretleni · 
yorlar, iztirapları adelA hafifliyor. 
du. Gene kız koşmaktan yüzü k• · 
kırmızı, üstü başı cnmur veya toz 
içinde onlara yaklaşıyor ve sargı 
kutusunu dcarken, tatlı bir sesle; 
"nen var, lrnrdcşlm ?., diyordu. "A. 
yağından mı ynrnl:ıııdın? Şimdi çn. 
resini buluruz. Merak etme, bir koç 
ay sonra benden sağlıım olursun 

dl Tahmll ve 1'abllye, avlu fDÇllerl: 
Bu kabil t§lerde çalıp.nlara işin mahtyetine g6re 150 

tan 170 kurtl§a kaoar. 
•> Fada moııut tlcretlerL 

Koordtna..syo.:ı Heyeti kararly1e tabrikanm ~de 
s saııtlık fazla çalıtmatarm % SO zammı U!ve edildikte normaJ me
aaı tle 100 - 170 kurup kadar licrd alan bir ~iye 1~0 den 2~0 
kuruşa kadar. 75 - 110 kuruga kadar &1a.n bir lşolye 110 - 160 
~ kadar, 65 kı:ruş alan lgı;lye 95 kuru,; 150 - 170 tcunı~a 

kadar alan ~iye 22(1 - ~ kuruşa kadar gündelik verilecektir. 
Türki)'e Büyük Afillet Meclisi idare Hey'etinden: Bir fkac gün sonra doktor m:ılüp 

olduğunu kendi kenı'lisine itirafa 
mecbur kalmıştı. Gerce bunu kim 
seye hissettirmemişti, IAkin kıza, 

karşı ilk günlcııde tııkınmı~ olduğu 
somurt.kan ve .dalma ga:rri memnun 
tavrı )'avaş yavaş deE!lşlfıımiş, gi· 
tikçe tatlılaşmış ve yumuşamıştı. 

Genç kız ise lm deE!i~ikliljin farkı. 
na nrrnazdan geliyor<Ju. 

Bil' iki hafta sonra ise, hıtStn ba
kıcı doktorun gözdesi olmuştu. O 
mm babası yerinde olacak bir yaş 
ta bulunduğu için kızı siıde<:e "kü
çük,, diye çağınnııBı fıdct edinmış.. 
ti Artık "küçük,. aşağı "küçük,, yu
karı... Günde belki yüz defa "kü. 
çük ıbana bisturiyi ver.., "küçük, 
merak etme !bu mühim ibir yara de
~U. çabuk kapanır,, sözleri işttilme
ğe başlanmıştı. 

"Küclik., Jb6ylece sartıı yennın 
bir rüknü olup cıkmıştı. Baş hekim 
den işitip alışıırak diğer doldorlar 
dahasta hakıcıya "kOcük,, diyorla.r 
Yaralılar ise onun başka bir lsmınl 
bilmedikleri için "küçük,, dcme.1-· 
ten .başka bir care F:Öremiyorlar, 
fakat onlar bu kelimenin arknsın:ı 
hilnnet ve muhıtbbctlerini ifade i. 
cin bir de "hanım,. kelimesini iliı 
\'e etmcğe lüzum görüyorlardı. Ye. 
nl ha ta bakıcı böyle doktor icin 
"küçük,, hasta ve yaralılar için ise 
"küçük hanım,. olrrİuştu, 

Hızmetcilcr müstesna olmak üze 
re. dünyııd:ıherkcste n ziyade dedi 
kod•ı yaptın klnı'lc)er askerlerdir •. 
Genç kızın şöhreti, az zamanda hQ 
tün kıtaya yayıldı, Hemen her as
kerde onu görmek arzusu uyandı. 
Bunun lesirile de hastahır, yava5 
~ava-s çoğalnuığn boşladı. Baş he • 
kim bu salğının sC:belıini derhal on 
ladı~ı için önfine gecmek üzere bu 
~ekllde geJen hastalara müshil ver 
mcklen başka çare !bulamadı. 

<ıenc kızın etrafında dolaşanlar 
coktu. Dunların içinde c~areti faz 
Ja olaııl:ır da bulunuyordu. Fakat 
<'ide ellikleri netice onun bir hayli 
mr.ğrur olıJuğıınu teshil elmeklcn 
ıhnret kalı.rordu. 

''Kuçük., ii ne,dcdikodu, ne d .. 
orı~ıı ıtk selcliili znm:ın lrnrşı'r c 
ğı souı! mumnele yılclınnaınıştı. na 
ilk günlerden itibaren oraya ne 
mJksatla geldiğini göstcrmcğc en 
iırnıış, tcskerccilerlc beralıer ön ~i. 
pc.-rl<'rc 3rn<lar gitmc(Jc ibaşl:ımışh. 
Binh:ışı enclıl lıuna mfıni olmak 
i~li~·irC'k kiyıımelleri koparmış, 

bol le bir ihll.rntsızlıli:ı asin nıüsnıı-
ılc clme:rcc<'ğini Jı:ığıra cağırıı söy 
!emiş i, Fakat "kiicük,, fallı bir ta. 
'ırl ı o kadar yah-annıştı ki. dok 
tor rı i h'.I \et razı olmuştu. 

Simdı artık, hemen her gün <f. 
perlcrdc teskerocllerle beraber do. 
JJ~ıyor, düşman ballarından bir 
k<ı<' metre ötede bulunun mıker·c 
ı ın ~anına kadıır sokuluyor, en. 
murlar içinde b;ıtn çıka oralnra ka 
tlar giderek herkese bir h:ıliıs 115-
ıııesi üniiyordu. Artık ''küciik,, her 
kesin nıızarıntJ:ı şayıınıh:ıyrct, aıJc. 
la yarı mukaddes bir şahsiyet ol 
mustu. 

Snrıla<'ıık bir yııranın, clinıJirile 
<.'t•k hır i7.tir:ıbın bulunduğu her 
•erde onu gönncl:c artık herkes 3. 

1 45mışlı, Sönmek üzere bulunan bir 
h ~:ılı kurlannağn Cı>hşm:ık, yııhııl 
c:ın ''erenlerin son d:ıkikalnrınd'.lki 
ıztirabı Jıafıflctmf'k icin bedh:ıht'a 
• ın ~anına ı.011'uğıı znrnand:ınberi 
he rı es ona muk:ıddes gözlle h:ıkı-
1!; •rııırrı a.t ıuıtımazQS unu o '.ıo,~ 

nı, he rı-n hiç kfm'ie nklına getire
ı ·' ord11, 

\ 1-c.-rler önahn,Tandı • Onun ya. 
nıı> lan seccrlcrl.en üzerine çnnıur 

Yaralıların yalnız yaralarını de·. 
ğil, ayni znmanda ruhlannı da te 
da,; ediyor, elleri sar~ı i~ilc meş 

sülken, basil cümlelerle hastaların 
cesaretlerini nte~lendiriyordu. As. 
kerler, de yaralnrile uı:ıraşırken a
cıdan baj:lırmamak, nğlamnmak iciıı 

ıtişlerlni sık1yorlar ve onun l<öv
d~n. memleketten, yavuklurlnn hal-ı 

setmesini can kulnlıile dinliyorlar 

s - Kanunl vergiler l§çUere a.tt olmak üzere Ucretler, fabrtica da. 
bW tallmRtııam.Pslnde yozrlı bQkQmlere göre her 15 günde blr Menfr. 

4 - lşı;Jler, yatacak yerlerini kendnen teınln ederlsr. 
5 - l'allp olantıı.rırı Blly11kderede BQyilkdere _ Bahc;eklSy yolu llu. 

rindekl Kıbrit fabrikam mUdUrlyetine ntltua tezkereleri ve aıtı fotog. 
ratıa beraber mOracea.t etmeler! Uln olunur. 

Tesviyeci, tornacı, frezeci 
ah nacak 

ı - Meclis pollı momurlarllc müstahdemin ve hademelerlne yaptın. 
lncak clblee ve kar.utıarın dlklıı i§Çlllği için açılan kapalı zar.f eksiltme. 
sinde \'erilen fiyatlar muteall ve muvafık görUtmediğinden 17 Ag'ustos 942 
pı>...!.artesi gllnU ıuuı.t 15 de ayni §oralt dahilinde pazıırJıkla ihale cdllccektlr. 

2 - Her·sintn muhammen bedeli 5329 lira olup muvakkat ~mtnatı 

4.00 liradır. 
3 - Pazo.rlığa. gireookler bu gibi taahhüt işlerini bUıınU surcUe ifa 

ettiklerine ve müteahhit olduklarına dnlr vesalld ve ticaret odaaının 1942 
11ıcı1 varakasını beraberlerinde getirmek mecburlyetln:l3dlrlcr. (6015.8219) 

r ,_ 
dı. Nihayet ı, bitince: "aferin kar Kibrit l.mA1 eden dairelerde veya fabrika tamirhanesinde makln.Llt 
deşim, diyordu, işte asker boyle el ve makinls~ muavini olarak çatı~k tızere birtııei mm tesviyeci, tor. Satıhk duba, hurda demir 

ve teneke kırpıntısı malı, cok cesursun.,, cacı °" frezeclye thttyaç vardır. Fabrikada yapılacak imtihan neti~. 
l.ş~n sonunda bir fncin mubak. ltnde ~tHeceklel'l ebltyete gare maaş veya saat b&f1 llcretleri tayin 

kaldı, mukadderdi. Bu facia kış'n edllecekUr, Talip olanlarm venlklle birlikte BüyQkderedekl Kibrit tab-
soğuk, buz .gibi .bir sabahta vuku rlkası mOdllrlyetlne mDracaatııın ua.n olunur. Çubuklu Depomuzda bulunan Uç duba, Uç tonu mUtecav.ız lurpmtı 

teneke ve hurda demir pazarlıkla satııacaktır. Almak isteyenlerin 
görmek !çın Çubuklu Dcposuna, Pazarlık için de Petrol Oflai Umum 

buldu, On hattan, telefonla, teske- lı.imilİİİİİİİİı.İİİİIİıiılimlillılıiılı••••••••••••••• .. •ıl 
reci ııön'öerilmesi, islenmiş, "kil· 

cük., bn tehlikeli işlen de ı::eri kııl · 1 DOKTOR 1 ( 
mayarak elinde sar~ı kutusu te$k~ 

recı onbaşı ve er1er1e heroher yoın 1 Bedri Görbt!zer ı· 

Milli lıltıdtirlilğ~ne mUraooaCarı, 

OyanlarL1 

.. lillm ...... _. ... l.i:l.'m~~~---~~~-~ 
koyulmuştu. suııdiye PlAj yolu No. 8 

llı'Thayet knrlı ve buzlu yollnrdıı Muayene her gUn. Tel: 5z • 33 
bir knç defa kayıp diişliiklen sonra Vasıtasile 
hedefe \'ıml olmuşlar. "kilcük., he- a•••••••••••••• 
men ynrolnrı sann:ığo , yaralıları 

tcskcrelere kaymağa başlam1ştı. Bir Metodla ders 
cavu5 içini çekerek mırıldandı: 

- Bunlar, belki de kurtulurlar, 
amma öteki ... 

- Öteki kim? 
- Spcrin ileri inde kalan asker. 

Orta, Ll.ae ve Yt1kaek okullar ta.le_ 
beaine fizik, kimya, cebir, hendese, 
ıtsan (Almnoca, Fraıımzca>Tabl!ye ve 
diğer dersler verilir. 
!Hüru:ıat: SaUUıattla Sözlll P091a 

Her halde ağır y:ıralı ki, buraya 
ktt<lnr sürünüp ırelemPdi. EvveUi 

kutusu 240. ı::aliba ıb:ıyğındı, hic ses cı'kmıyor 
du. Fakat souktan ayıldı, hu gcı-e 
lblr kaç defa seslenerek yar<lım is 
tedi. Şimdi inleyip duruyor. 

diz çöktü, zavallının buz gibi don 
muş olan ellerini ellerinin nr:ısın:ı 

aldı. Askerin n:ıtm ~ok zayiftı "t 

yilzündc l>ir drmı lu kan knlıııııını~ı 
Y:ıralıırıııın hiç biri uğır göriinınfi. 

yordu, foka! oradan uz:ıklaşnııık 
için aar.fcttiği gayretle yaralan a. 

- Dl!raya gelfrnıeae cnlı~ma<lı 
nızmı? 

- tki nrk:ıd:ış uğraşlı. Fııkat tel 
örgüyü geçmedUer. Attır makineli 
korkusundan ,;eri dönmek zoruııdn 
kaldılar. 

"Küçük., kısa silren bir tereddüt 
ten sonra sordu: 

- Onun bulunduğu yeri haıııı 
gösterin. 

Siı1erden baktılar, Telörg!inün 
yfi.ı metre kndar ilerisinde karlı 
bir yerde 61yah bir el.sim görünü
yordu, Genç 'kız 'bu eano;ız gibi gö 
rünen karııllıya bir kaç san iye lıak 
1ı ve ~anında !bulunan yüzh:ışıya : 

- Den ornya gidiyorum! derli. 
Etrafta , ilirnz ycığmurhrı, der. 

hal başladı. Yiizbaşı: 
- Hayır, derli. Böyle bir delilik 

le bulunmanıza nıüs:ıade edemem 

Fakat kıırorını vermiş olnn f::en\ 
kızın inn<icı azmini yenmek kol:ıv 
bir iş rle~ildi. 

- Yıırıılılıın topl.,nınk tr~kcre"i 
lerin vnzifesidir. Ben gönüJHi o!ıı. 
rak bu vnzifey:! kabul etmiş bulu 
nuyorum. Hem şimdi ateş kcsilmi~. 

çilmış o kndnr çok knn l<ayhelmi~ti 
ki kurtulmasını ümit etmek boştu. 

, 
"KüçOk,, ün Etözleri ·ynşnnnışlı 

Yanındaki teskereeilerden biri: 
- Küçük hanım, <:edl, Gec knl 

mayalım, burası tehlikeli. .. 

Fakat genç kız onu susturdu. öt. 
mek üzere lmlunan bir ad:ıını O"a 
dan kııldırarnk lzlirnbını artırmıl: 

merhametsizce hir harekll olurdu .. 

Yarah mırılcl:ımyorclu: 

- Olcc<'sim de~i ı mi kiiçiik h11. 
nım? O l<:ıdar fennyim ve o ı.ndar 

üşüyorum ki •.. 

frene kızın 1allı sesi ona cev:ıp 
verdi: 

- (Ax:ukluk clmC' neden ölece:.. 
mişsin maşnlhh milan ızihi delikan 
lı~ın, çabuC'ok iyileşirsin, :~imdi ~:ı 

na bir şırınğa y:ıpıp tı)'lllacağıı.t 
O zn.man nc.-ı du;:.•ınr.z~m. 

ortalık silkin,.. F.njekslyon yapıldı. Yaralı gazıe. 
Bir 1üfek ucuna hcyaz hir m<."l. 

dil bağlıyarak siperden uza.tıp karşı ri y:ırı kapalı mırıldandı: 

- Annmıı mektup ~azın. Beı~i 

merak etmesin. maıknıl,i ynrnln • 
rım hafif, ona da yazın ki üzülme. 

t.'.lrafa iş:ırel vcrdi!rr. <1cnc berabe· 
rinde gidecek ilti teskcrcc:den ön 
cc o;iperdcn ılışnrı çıktı. Kolları ya. sin. 
rı sıvalı iki lcı;;kcr<'ci er onun 
şindcn yürüdüler. pc - \lcrnk etme kıırdcşim, :rnz 

Geride hıraktıkbn ı;;pcrcfc derin rıri\ t b 
1 

'T .. ı 
bir heyecan vardı. Fakat karı1r ta.. ~ e anı u sıra<~ o unııw ·I' 

• • _ hanlarını d:ıim:ı gıifıl a' lnılını bıı 
rafın sOkuıu onlara cesaret Ye umıı h 1 • 1 , 1 ['k • ıı· ı · d . " _ . arp sa ınesın n ıec s ı ·11 ı çın r 
verı~or, kilçuk .. ,. bır şey olnın~·::ı hl k 1 :r. • ·ı·ı ı· '"·" "'· _ . . . 1 r ·ursun ıo; ı~ı ısı 1 c ı \'e 1"uçuı;., 
cagınn ınanmak ıstıyorlarılı hl · 

1 
d ı k · 

JJ 1 ., • • • • ç !'ies çı rnmm ıın ynrn ı as ·crın 
· a.n rnıen gene kız ıkı le kerecı - 1- - 1 1. ·r k ·• h 

• ııo; ııne yıgı ıvC'rc ı. es ·crccııcr e 
ıle berab"r :rnrolının yanınn ''ar- men yere ,·atlıhır \'C ilk saşhnlı'c 
dı. \·ar lı o ker, ,ınlmuınu pil•l 1 . • "I .. ·• .. k~ ld' k . . arı gcçıııce rnçıı ;.,11 ·n ırın ı 
cchre~ılc.- <'anlıdan zlynde öhiye i 1 ,.1 T 

1 
Ilı' · rı 

1 
.. .ı 

b . ,. ~ ec.ı er: um · :ı ının l'i un .. <'• 
enzıyordu. ar<lır11cıl:ırın :ıynk ~e-; 1 1 · 1 •· k b' l •· 

• • .. > oııınn ıs a.nn .ıop ·ırmızı ır e-< lcrını dııyun<'n :::oıll'rlnl acmış, fn. ·ıı·k · ı· ı d _ . . {:ı ı ·çe genıı; ıyor. yayı ıyor u. lcme!,c lıaşlrımıştı. Genç kı7., ıçındr 
bulundıı~u 1chlikenln rnrkındo bllı• 
d~il. gözkri ön!in<lc\i Ynrnlıdn ı 
J.ıa5knsını gUrruü~vı <.lu. Hemen l ere 

"Küçlik,, 1ı,., 37.. !nı-C' vr mıitehe~ 
sim cehrcsllc ebedi ıffk11'iu11ıı dal 
mı§tı, I. KARDEŞ 

f eaUvall 
14.22 Ağustos 

duhuliye yoktur 
Konmıma,yon 

~lerl piyango 
gl§elertle Featlval yapılacak ;-azi.ııo. 
tarda satılmaktadır. Her tU?'lü lu . 
!ıa t T-e leforı: 2334.0 

RAŞiD RIZA 
'MYATROSU BAl!ı!e Ptşkfıl beraber 

YA'J'AKLl VAGO:SLAR 
KONTKOL0Rt) 

Yazan: RAŞİD RIZA 

IKAYIPLARI 
•roprak ma.nsulleri ofisi lstanbul 

şubeslnden aldığım 4143 makbuz nu. 
maraıı 60 liralık çuval temlnıı.t mak.. 
bu.zunu zayi ettlm. Ycntslnl alac3. 
ğımdan eskisinin hUkmU yoktur. 

ç.atalca, Taynkadrn lciSyl\ndı-n l\luıı 
ta1a oğlu Ahmet 'Unat (olO~) 

••• 
30.7,942 tarlhlnde Hayriye Lise. 

sinden alml.§ olduğum tecU ~sike.mı 
kaybctıtlm. Yenisini ç1kal'acağımdan 
esklslnln bUkmU yoktur. 

Mevcut şartna~cai mucibince :ıaat 9 daıı 12 ye \'C 13 den 17 ye kadar 
l~etmemlz 3:hhat ser\1sl emrinde bulunacak olan çl!t sUı bir payton 
veya bir banyo bir sene lçtn açık akslltme ile kiralanacaktır. 

Muhammen aylılt k!r.ı bedeli 360 liradır. Ek.!ıiltme 17.8,942 tarıbine 

mtlFadlf pazartesi ı;UnO saat 14 de Haydarpqa.do. ~lrlncl İşletme Kom!!!. 
yonunda ynpılııeekur. ~u,·nkkat teminat :r-ı liradır. 

Fazla malumat ve ııartnamc almak isteyenler ~letmeye mUrac:ıat 

etmelidir. (8230) 

P. T. T. UMUM MODORLÜGÜNDEN: 

l l. - .iC:ue ihtiyacı olarak tablet halln<!e Ye asgari %de 9S sa. 
~·yette 16 ua. 24 ton nie-adır kapalı zarfla mUoakasaya konulmuştur. 

2. - Bcllcr tonunun muhammen l:edeli 550 lira muvakkat te 
minatı 64 lira olup eksl'trnesl 12/Aı'tlstos 942 çar~amba gUnU saat 
U de Ankarada P. T. 'l u:mumt n:ıUdUr!Uk binasındaki levazım mU 
dUrltlğUr.ce mlitqekkil ı.atmatrna komisyonunda. yapılacaktır. 

3. - lıtl"klHcr n tıvakbat t<.m nat ırakbuz veya banka teminat 
mektubile kanuni vesaikı ve tek1W muhtevi kapalı zarflarını o gtln aaat 
10 a kadar mezkOr komlr-yona vcrccektcrdlr . 

4. - Şart.nameler Ankıırada P, T. T. ıe"azım mOdUrlUğUnden, btan 
bu~da yeni Va:de hanın.1:ı. P. T.·T. umum! depo ayniyat muhas!pllğlndcn 

prsız olrk verilir. (5S81) '(8069) 

9 • C No. 1055 tınnet Uçal lstanbul 5 ncl icra 1\Ienrnrlııi(un. Eyüp Sulh 4hkAmı Şa.bııiye H.t. 
(40651) da.n: 41/::723 klınllğlnde.ı: 

~ ~ ıır. Mlhre Emire: 942/ 340 A. Ş. 
EyUp 36 ncı ilk okuldan 938 • 39 Beylerbeylnde Havuz b:ışı mahal. Huliçte Ayakapu Külhan sokak, 

yılma alt aldığım 593/H sayılı şahn. lesi Yalılar eaddesin:lc 2/3, 91/l ı 9 No. ıu evde oturan Şerife Atayı!. 
denameyi zayi ettim. Yenlsl:ı.l &laca. numaralı kö~kte mukim llcen hl\. maz tarafından EyUpde Camii kebir 
ğımdan esk!slnin hUkmU yoktur. len lknmetgll.hr meçhul, kıyısında, Tülbentçi sokağında 19 

Ali Ulvi Kli!}üld,car (406H) Hali!ln, İstanbul Bcşlnct ticar.::t No. lu evde reuldm !smo.11 oSlu Meh. 

tııtaııbııl Aııllye 3 noo Hukuk Hô. nıabkemeeinden 8.12 930 tarih ve 31/ ı met Cemll'e Vasi tayin edilmesi ta. 
ı·tm.Uğlnden: , 461 numara altında nldılı"J ve 8000 lobi ile açılan davnnın yapılan mu. 

Taksim Talimhane Şehit Muhtar liranın 29.9.928 tarihinden ltiba:-en hakemesl sonunda: Mumalleyhln aı. 
caddesi Yenişehirli apartm'ln 23/l % 5 faiz ve ı;o 5 avukaUık llr.reUle kolik olup kendisine malik bulunm:L.. 
No. da mukim Nusret Bayer tarafın tahsiline ve ma'!:ı.:-lfi muhakemenin dığt ve ayni zamanda sem olduğu 
dan Beyoğlu Parmakkıı.pı Kader a. nls'bet dairesinde tara.nara aidiyetine dinlenen şuhudun ~ehıı.datJ ve zabıta. 
partman 2 N'o. da mukim iken hali dair olan hlikUm b:.ı kerre da.lrc'lllZ. dan mcvrud cevabi yazı mlfadından 
hazır ikıımetgahının meçhul olduğu ce V,1/3723 numaralı dı>"yı\>ılt"!lı ''e anlaşılmış olduğundan kanunu mc. 
taayyl\n eden Artur Bayer aleyhine alacaklı Halllin Ahmet Asın"l!I. vaki aenlnln 856 ncı maddesine tevflkan 
mahkemenin 9!2/318 No. ıu dosya. otan temllklnden d"Jlayı temlik.en a. karısı ~erlfcnln vasi tayinine ve 
elylc ııçılan boşanm:ı. davasmm 7.7. ıacaklı Ahmet Aslan tarafmdıın kendlstntn yerine kabili itiraz ve IU. 
942 salı günkU celsesinde hazır bu. takibe konulm'Jl ve yukarcfa yazılı zar ol:nak Uzcre 23.5.942 tarihinde 
ıunması h'lkkmda U!nen rtıweUye bulunan lkamet':l'llh adresl:ı!.ı:' gönde ~ıynbcn verllen karar on gün mDddct 
tebliğ edtldl~I hrılde gelnıedlğindcn rlıen ıcra emrinin tebliğ edilememe31n- le i\An olunur. 
hakkmda gıyap kararı ittihaz oluna. den ötür!l yeni tkam:ıt~ihmrz zııb1tll ·-==============:::;:= 
rak muhakeme 24.9.0l2 Perşembe marl!etlyle tahkik ettlrilml' I" de hinden ltlb:ırcn nihayet 1,5 ay mQd. 
gUnU eaat 13,30 n talll< cıfüml!J oldtı. bulunamamıştır. Usull\ hukuldycnln detle ödemeniz lx>rcunuz tamamına 
ğundan mllddaa aleyh Artur B<ıye. 111.\nen tebllğatma m!ltealllk madde. veya bir kısmına dair tesllıxı:ıt iddlıı 
rin mczkQr gUn ve saatte mabkeme.

1 
sine tevfikan tebUğatın fl!nen icrası sında bulundu~nuz takdirde tCl'a bl. 

de har.ır bulunması veya bir vekil hakkında İstanbul icra hdklmll~ ta. klmllğıne mUracaatinlz ve takibin 
glinderm"si: nksl takdirde gıyal)ın. rnfmdan ittihaz olunan lG.7.9i2 ta.. taliki için emir getll'menlz llztmdır. 
da muhakeme icra ı:'dlleccği ve bir rlhll 42176 sayılı karar da UAnen l,5 Borcu ödem z, icranın geri brrakıl. 

dah'l celseye kabul edılmlycceğl 1111.n ay müddetle ve tkl gazete tıe UAnı ması için icap eden makamdan ka. 
olunur. (<10648) tensip kılınmıştır. rar getirmez.seniz bakkmızda veya 
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Yukarda. miktarı ya:ı:ılr 8000 lira gıyabmızdıı cebri icraya devam olu. 
borcu faiz, avukatlık Qcreti ve nla- nacağı usuııu matOmunuz olmak n 
bet dairesinde tara!ımıza alt bulu. tcııı. emrinin tebliğ makamına kalm 

1 
nan mahkeme ma.sranarı ,.e icra 

1 
bulunmak Uzero l<eyfiyet bir bu~tılı: 

masranartıe birlikte i§bu ll!n tan. y mUddeUe tta.n olunur. 


