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13 Temmuz 1942 
PAZARTESt 
l'IL: 25 :(. SAYI: 87G1 

idare evı: A.nJut..ra (J. vaaaı Worrto 
l'eleılon: ldare (SUJO), Yam (11'13) 
reıı:: btanboJ Valr:ıt-Posta lnıtam:4f' _j 

e et Çocuğu 
\".\~ \:'\": 

Zeki Mes'ut Alsan 

----,o----

Roman mı? .. 
Hakikat mı?. 

Doğu cephesınde 

Almanlar 
70 kilometre 
cJaha ilerledıler 

Bir ş r 
zaptedildi 

Soı;yetler yeni bir silah 
kullanmağa başladılar 

Belki roman, fakat baş ·•~rıırı, 12 <A .• \ .) - Aımarı ordula-

1! rı ba kumandanlığının tebliğı: 

tan başa hakiki vaka. . Şark c:ephes.nin cenup ke.sınılnde 
piyade tUruenlerinc nıe:ıusp seyyar 

lar, belki hakikat, fa. hırtiKıer ve mllfrcz .. ler çekilmekte 

kat hiçbir romanda 

bulamayacağınız he • 

yecan, his, macera ve 

sürükleyici 
!\teınıc.ket çocuğunu uzun senelerderıberi 
tı:ızırlıyıırak \'akıt okuyucularına sunan uı_ dolu ... 
YarbaJar mebusu \'o taymotll bıı..,muharrl.r-

vakalar 

lcrden Zeki Mes'ut Alsan 

Yalnız ~ inanın, ki ' 'Memleket pocuğu., evveli\ ıııhne.ı.I 1'1.kımmdan 
C11zeı Ege'ııhı sonra bUttln yurdun derin bir ıılf~ka Ue takip odeoefl 
hır fllle.rdlr. 

Yarın vereceğimiz tafsilatı 
l mutlaka okuyunuz. 

Mevsimin ilk at 
yarışları yapıldı 

Veueıendlde d n biç bir sene girilme. 
mi d ece o eylrcl toplandı 

lstıuıhuı at ya.rışlarmın birincisi 1 Destegül birimci, Pulat ikinci ol 
dlln Veli Efendi koşu yerinde §im du. 
diye kadar görillmemiş bir kalaba Ganyan 100, plô.se 100 ve 200 
hk önünde ba.5ladı. verdi. 

Koşu yerindeki bilet gişeleri ge lkili oohlste: İkinci koşu 16, u. 
Çcn senelere na.zamn çoğaltıluırş çüncil kosu 7, dördüncü koşu4, be
E:rölge yerlere alınmış olmasma rağ §inci koşu 2 lira vcroi. 
tncn halkın ço'k fazla rağbeti yll- Çifte b:ıhlst<": Hümaha.tun ve 
ZUndcn olacak milŞ'kilUi.t gen göze Tuna 11, Dandi ve Deste~üı 4 lira 
Çal'pınakta idi. verdi. 
KOŞULARIN NETİCELERİ -----------

ŞÖ'l"J..EDtR 
Blrinai Koşu: 
Üç yaşında yerli yarım.kan tay 

tara mahsustu. Neticede Meneviş 
birinci, Tiryaki ikinci oldu Ganyan 
ıoo, i>lUc 160. 

İkinci Koşu: 

isveç vapurlarını 
Sovvetler 
torpillemiş 

Uç ve daha yuka.n ya.şda İngi
liz at ve ktsraklarma mahsustu. iki taraf arasında bu husus. 
liümahatnn btrinci, Şenkız ikinci 
geldi. 

Ganyan 300 kuru.5 vCl"di. 
ÜçilncU Koşu: 
Üç ve daha yukan yaşdaki A

rab at ve kIS'r:ıklarm.a maıh9U3tu. 
Tuna btrinci, Sevim ild:nci oldu. 
r.anyan 325, plitse 150 ve 200. 
D5rdlln~U KC>SU: 

. Uç ve daha yukarı yaştaki tngi 
lız al!an arasrr.da idi. 

NC"ticede Dnndi birine!, Özde. 
llılr ikinci geldi. 

Ganyan 275, plfıse 125. 
B"~nci Koşu: 

1 
bu ya.,tnd!l halis kan İngiliz tay 

ar arasmdn idi. 

T unusta taş yağdı 
Bu yüzden yangınlar çıktı, 

ekinler mahvoldu 
·ı unus, 12 (. ~.A.) _ Siddelli bir 
ırtıno esnasında Beytsafor l\lnden 
~cvre!iiin~ uzun ve geniş pnrlak izler 
•ırakan iri bir çok Jfaceri Semavi 
diişrnn lb ş, yangınlar çıkmasına, sel 
~ 1 Yağmurlar :v:ıjtma .. ına Ye hu 

1°1Bc.•<kıki bütün ckınlerin hnrnb 
~sına sebebiyet vermiştir. 

ta temaslar oluyor 

Stokholm, l.Z (A.A.) - Cumarteal 
akfamı neşredilen İsveç tcbli~I §Öyle 
demektedir: 

5600 ton!IA.to tutarında motörlU 
Lulea lsveç gemisi dUn öğleden sonra 
arasında buıunduğu kıı.!lle içinde 
Vaeatorvlk açıklarında derhal bat. 
mışhr. 

~tokholm, l.Z (A.A.) - Son gUn • 
lerdc İsveç kara sularında vukubulan 
torpilleme htı.diııeselerlnden Sovyot 
denizaltılarının mesul olmadığı hak_ 
kında, Sovyet lsUhbıırat ajansmm 
neşrettiği demec; üzerine tııveç harici. 
ye nazırlığı tarafından dUn akşam 

neşredllen bir tebliğde şöyle denll • 
mektedir. ı 

"Ada Gorthon Iaveç vapurunun 
torpillenmesinde ve Galeon leveç 
vapurwıa karşı yapılan torpilleme 
teşebbüsünde kullanılan todplllerin 
Uzerinde Rus imalatından olduğunu 

göster<ın tearetler bulunduğu incele_ 
me neticesinde tesblt cdllml.§Ur. Bu 
hal ve diğer bazı haller İsveç te.'t'af_ 

sızlığmm Sovyet denizaltıları tarafm 
dan ihlAI edlldlğlnl lıbat etmektedir, 
Sovyet istihbarat aj:ınsmın demecin.. 
den şu anlaşılıyor kl Moskovanın 

resmi mahfilleri, bir veya mUtead. 

(Devamı Sa. ~.Sil. 5 de) 

oıan dllşmanı dilrmadıı.n to.klp et. 
mektedlrler. Mı.ıv.ıiı multavemetler 
her tara.ta ımha cdılmiştır 

P..ostottıı ~·e l<nfkaııya sa hlllnlıı bir 
kaç limanında .askeri ve stratejik 
hcdc!ler bombalanmıştır. 

Voronej'ln şlmall gnrblı.!lnde dUş. 

mnnın kendini kurtarmak için yaP" 
tığı taarruLJar dün de hiçbir netice 
vermemiştir. Bu muhıı.rcbeler esna. 
sında tayyarelerin de yardımlyle 63 
dltşman tankı tahrip edllmiştir. 

Orel'in şimal ve §imali garbtsinde
kl sahada dllşma~ mühim miktarda 
piyade kuvvetlen ve tanklarla ta.ar. 
ruzlarmı tckrıır etmlşUr. Bu taar. 
ruzlar çetin muharebeler neticesinde 
tayyareelrin yardımtyle geri ptıskUr. 
tWm~Ur. 

Volkof cephesinde düşman taalTUll)" 
tarı &kim kalmı§ ve Bolşevikler b!l· 
yük kayıplara uğl'aml§lardır. 

11 temmuz günU Sovyet hava kuv• 
vetleri 7' tayyare kaybotmlşlerdir. 6 
t.ayyaromlz kayıptır. 

Alman menbalarma cöıe 
Sovyel hududu, 12 ( A.A.) - Ce

nup cepbeshtd.eki Taziyet Donec Te 
Don nehirleri aruında1ti iki muvıı.. 
zt hntta haJen hareket ya1>an Sov
yet ordu1arı lcln buhranlı bir man. 
:zara arzetmclrtedir. 

Alm:ın l<aynnklannl.!an alınan bııı 
berlcre göre, Alman ordusuYla müf. 
tefiklerl Jelansk'n kadar Don mec• 
rasmı tnmeğe muvaffak olmuş.ıar 

dır. Bu durum, Oskol lle Aidar, 
Darkev ve Kalitva nehirleri yukarı 
mecrnlan arasında sıJcışmı~ kalmış 

olan bütün Sovyet kuvvetlerini ook 
1ehlikeli bir vaziyete düşünnelctc .. 
dir. 

Sovyet halları mOtemadiyen do. 
~u:ra doAnı geri hB!mlakta ve Al· 
:nan hava kuvvetlerinin yaptıkları 

'keşiflere göre, Sovyet hatları geri· 
sinde hiçbir tnk>iye kıtnsının y(!. 
rüyüşte oldufju glkünmemektedlr. 
Bu yollarda yalnt'T. ~ivil mülteci 
halkın teşkil etti~! uzun kafileler 
müşahede edilmektedir. 

(Devamı Sa. !, Sü. 4 de) 

Sovyetler 
Karelide iki tümenle 

Taarruza. geçtiler 
Londra, (,A.A.) - Finlandiya 

radyosu, Ru l:ı rın Kareli berzahın· 
da iki tiiınen ile tnarnızıı gcçlik
Jerini' bu akşnm bildirmiştir. 

Bu tiinıenleri hnvn kuvvetleri des
teklemekle idi .bütün taar:rm:lann 
piiskürliildiiğü söylenmektedir. 

Düzce - Derdin yolu 
yolu açıldı 

DUzoe, 12 (A.A) - Kazamız zen_ 
gln ormanlarından geçen ve maden 
suıarmın bulunduğu yere Giden DUz. 
ce • Derdin ve Derdin orman yollan 
dUn Bolu vallsi tarafından hUkQmet, 
parti, halkevl ve belediye erkAnı ve 
çok knlabalık bir halkın huzuru ile 
l§letm~yc açılmıştır. 

Kırıkkale halkevine Milli 
Şefin hediyeleri 

ı~ırıl•lmlı-, 12 ( •\ .A) - Milll Şcfi
ınlzln hnlkevlmlze h!?diye ettlklerl 
foto~raflıı.rı dün merasimle şeret mcv 
kiinc konulmu,tur. 

80111 bölgesinde 
n BavnıUbarrirlmlz Asım Uıs'un AdL 
z~~ratıarındıı. yaptığı bir tetkik ge_ 
tir. ın nıahsuıu olan yazılar bitmitı-

Bırka 13
01 

1: güne kadar da Ankara _ 
ba u • Adapazarı istikametinde yine 
ba~Uharrlrimlzin son yaptığı seya. 

ıı tntıbalarını nakl<ıt..:ıneye ba&la.. 
)'&ca(;"ız, 

Dünkü spor hareketleri 
Modada kürek, yelken ve yüzme, Fener 
stadında atletizm birinc~:ikleri yapıldı 

ı' (Yausı8~) 

GENÇ 
ANTOLOJi 

• 
1 

-, 

• 
1 

yazısı 2 rci sayfada 
_J 

Şanlı H b·yeye 
yüzlerce genç gir 
Kon ·•a ve Akşehiroe askeri rsel rin 
mezunları törenle diplomalarını ald lar 

• ıazı ı 2 inci sa ada • 

LııgllJzler tu nıfından bu harpte ikinci 
Dıınt"zlg'den 

Danziğe l 
hava akını 

Almanlar bazı hasarlar 
olduğunu kabul ediyorlar 
Londrıı, 12 (A.A) - lnglllz tayya. 

releri tarafmd n Sah gUnU Dııntzig'e 
karııı yapıtın talirruz bu <!tirin uğ. 
radıgı fülncı hücumdur. İlk taarruz 
ıo sonte§rln 1940 gecesi yapılmı§tı. 

A imanlara göre 

Bcrli.n, 12 (A.A.) - D.N,B. ye ae.. 
kert bir kaynaktan bildiriliyor: 

Dün gece tngltiz bomba uc;akları 

Almanyanm Baltık kıyısı şe.Jılrlerln

den birine kıır§ı taarruza geç.meğe 
lC§CbbU!ı etml§lerdlr. Halkla meskün 

(Devamı Sa. 2, Si4. 5 de) 

lngilizler 
lsveç ile Danimarka 
arasındaki sulara 

Tayyare ile mayn 
döküyorlar 

defa olarak bonıbardınun edilen 
bir görllnü ..... 

Mısır cephesmde 

lngilizler 
iki bin esir 

aldılar 
Bir demiryolu istasyonu 

ifgal edildi 

arsamatruh 
bon1oaroıman edildi 

h.ulıirc, 12 lA.ı\ ) - lngıliz Orta. 
ııark kara ve hava kuvvetleri umumi 
karargAhlarmın ml1§terek tebliği: 

Aralarında Avusturalyalı wısurları 

da lrtlva eden kıtalarımız, blr r;11n 
evvel Tele!'J.sa•nın bııtısınıı do!nı 

yaptıkları ilerlemede ele geçlrllen 
dil§ma.n arazisindeki mevzllcrinl 11 
temmuz gUnü aağlamlB§tırnıışlardır. 

İki binden fa.zla esir a.lmIIll§tır. Bir 
kaç top ve taşıt eıo geçlrllmJo ve ıs 
tank tahrip cdllml§tir. Merkez keııL 
mlnde sllAhlı kollarımız ve topçula. 
rımız dil§manla muharebeye tutuş _ 
mll§l&rdır. Ccnub keslmlnde seyyar 
kollarımız dU,man faaliyetinin az ol. 

laveç bataryalan lngilizlere duğunu bildlrmlştcrdir. 
ateş açtı DUşman hava kuvvetlerinin ileri 

lutalarımız Uzerlndc faaliyeti artmış 
toliholm, 12 (.A.A.) - Diln tır. Avcılarımız beş mihver uça~ı dll_ 

gece İngili= bombn uça.klan teşkil- §Urmllşlcr ve başım iki uçağı dn ha
elıi tahminen D3nimarka ile lsvec; 

ııara uğ"ratını§lardır. Hafıf bomba U-
nra.sındak.i sul:ıra mayn döşemek çakları Marsa Matruh'da dO'jman ta.. 

nıaksadiyle aresıınd ile kettegat şıt toplulukıarına ve dllşman gemi. 
arasındnlci saba ii~tünde aklnla:r terin bombalanıışlardır. 13u hUcumda, 
yapmışlardır. dört saat sonra dc\·am ettiği görlllen 

lsveç h3va karşı koyma §.efliği büyt.lk bir yangın çıkarılmıştır. Uzun 
tarafında.o neşredilen tebliğ, dlln menzilli av uçaklarımız Marsa Mat_ 
akşam sa.at 20 ile 22 arasında batı ruh İli) Tobruk arasında scynhat eden 
don gelen 1 O kadar İngiliz uçağı kUçllk gemilere karşı muvaffaklyetli 
nın goctobourg çevresinde bohus- barckl'ıtta bulundukları ı?snaun av u. 
land bölgesi üzerinde uçuş yaptık· çaklarmın hlm:iyesınde bulunan bir 
larnu ve cenuba doğru yollarına Yunkers 52 tc,klllne rastlıı•uıştardır. 
devam ettiklerini bildirmektedir. uunlıırın arasında ikisini dUşUrmUıı
lsveç av uçakları İngilizleri kova• Jer ve bir çoklarını hasara uğratmış. 
lamak üzere hemen havalanmışlar- !ardır. 
ss da, fero hava şartlan yüzünden İnglllz ağır bomba uçakları Blnga_ 
teması temi.ne muvaffak olama· ziye karşı muvaffaldyetl! bir gün _ 

mrnl:ırdır. dUz akını yııpmışlar vo limandaki 
Biraz "'onrn 15 kad:ır tahmin gemilerle rıhtıma tsabatıer kaydet _ 

edilen başka. b:r İngiliz hava t e~ mlşl~rdlr. Malta Uzer!nde yapılan bir 
ltıli, Scnnie batı kıyrM i'c lsveç,in hava muharebesinde avcılarımız Uç 
en cenup noktasında.ki Kaslokro- dltşman uçağı dllşUrm!l;ılerdlr. Uc;ak. 
na takım acbları üzerinde u<;mUJ 1 ıarımızdan Uçll Uslerine dönmemiş-
tur. lcrdir. 

İsveç hava karşı koyma bata~ 
:rahn ate-: armr<ılar ve İngiliz u
c:nklnn hau i<ıtikamet ne di5nınilf

lerdir. 
Arec:unrl üzerinde uçnn tayyare

ler Danimark3 ve f sv~ karışı koy
ma ateşiyle Jursılıınnuslardır. Hel 
ı;ingor ile Helsingbor~ arasında ak 
§am üzeri ferriN>t servis! durr.ıus 
tur. J\ar>1: kovma obiislerinin bir 
lıarç.ası He, singl:ıorg halkından bi· 
rinin ya:ralanmasma aebeb olmıış. 
U& 

ltalyan tebliği 
Roma, 12 (A.A.J - İtalyan ordu

ları umuml karargAbının 775 numa
ra 1ı tebliği: 

(Deramt Sa. 2, Sii. 3 de) 

Hayfaya 'Layyare hücumu 

J.ondrn. tı (a. n.) - Hayfarls. 
dün :, eniden alann işartti verilıni 
tir. Uçak savar topl3:rı faaliyete 
~ ve u~~ savmış1a.rdır, 

"""""'-------------------
Tay yazıyor: 

Türkiyenin 
bita afhğı 

hem arzu, 
hem takdir 

ediliyor 
BQ§vekilimiz hakkında 

Londra ve Berlinde 
takdirkar ne§riyat devam 

ediyor 
Londra: 12. A.A. - S:ıraooAiu· 

nun kabine r-eisli~inc tayinini mü
sait hir şckilrle karşılı ·nıı Times 
sıızete i )eni Bnşvckil'in vatanse • 
vcrliği ve knhili:veli lınkkınd~ 'a.. 
tandnşlıırınn ınm bir itimat telkin 
edecek ı;iyosı bir mnzh·e snhip ol
duğunu yazmaktadır. 

Gn1.ete Şükrü Sarııco~lunun sh·a. 
si ha~atını helirttiktrn sonrrı ~öyle 
di~·or: 

"1938 Belgrot Konfora 
sonro Balkan de' le!lrri 1 
nnzırlnrı Sarı:ıcolihıyu dini 'J o);.. 
salnrclı memleketlerinin mü• ıehft 
cephesini belki de mubafoz:ı " lchf. 
leccklerdl. Bu birlik bozulJ.uğu 
tnkdirıle Balkan dc\"lctJerinln ıe. 
ker !eker islililya uğrnmalılrı ve 
lınysiyet kıncı muanırlelcre maruz 
k:ılm:ıları mukndderdl . ., 

Ayni gazete SnrnçoJUunun, Türı;. 
Alriıan mnnhedcsinin lmznn sıra • 
sındıı Almmı do.stl~unun Tnrki., 
ye ile İngiltere orasındnki nhdl b~ 
lnrı znfa uitrntmıyocağını açıkca 
tebarüz ettinniş oldu~nu da k y.. 
delmcl<tenlr. 

İran ve Suriye hlıdisclcrindc"il 
sonra Türkiyenin gerek Almanya 

(Devamı Sa. f, Sı"i. 6 d<i.J 

Almanlara gire: 

Temmuzda 38 
müttefik vapuru 

batırıldı 
Bir Sovyet hnstalınne 

gemisine hücum edilmi~ 

llcrlirı, 12 (.A.fl.) - Hususi tcbUıl. 
Alımın orduları lı:ışkumnnr'lanhJI 

lıildirhor: 

\lnı:ın derılz:ıliıl:ırı birll'şıl; Am
erikanın Allan tik kı~ ılan nçı;:!ınd:ı 

lop yekun 1 Hi lıin ıon il:ııo tuln nn
d:ı 18 düşman tieorel ~emisl bntrr
ınışlır. 

7 bin ıoııilatohık hnşka hir ~em: 
tnrpıllr h:ıs:ırıı ıı~r:ılılnıış, a;p ıca 

3 ticaret nlkenlic;i de lop nıcşi ilr 
hnlırılmıştır. 

Bu k:ıyılıl:ır, T<'mmuz D)':I ~BŞlll• 
dnnlıcri r\ l:ınılk. Bıız 01,l anıısu n 
.\kdcr ılc ılcniı:ıllılurııııız tarafın· 

d.ın hnlıı ılan diişrıı:ın ı;cınllerin1n 

c;:ı~mnı 22:i, !lOO tonilnto tuıarıııdn 

34 gemiye yiikscltmckll' \C lıüUin 

cephelerdeki cluşmıın m:ıh:cme v. 
iaşe miinal,nl:ıtınn :ığır hir darhı 

teşkil <'lrnckl<'rlir 
Hast.ıhnn" gl.'mi ine hUcum 

1.oııdra, 12 (ı\.A.) - Sovyel • 
innc;ı hir Hu.; h:ı ı:ılıane gemi<;' 'rı 

Alman pike homhardı.mnn tıı~ 

leri ınr:ıf:nd:ın bnllrddııtJnı, rina 
d:ıll:ıra binen y:ırnlılnra rnitr:ıf,tö1 
nıe~i oçıldıAını hilrlırm kt<'dir. 

Ahns. son ı;:iiııler 7.DQııtd:ı llnl· 
tıkla Hi hin ton h. eminde 5 Al • 
m:ın geınisınin b.ılırıldııtını bild ir. 
Y.Or. 
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1 GENÇ NESil ANTOLOJiSi ~ Diln .::;~~~,:~~··;::~ Şan il Harbiyeye yüzlerce uenç girdi 
~ ~~ garp kcıs1mlnde tekrarladıJ!ı taarruz-
~~ y Said M ı·h r·· .s. ... ""' ~ ııı.rıa başlayan çcttn ı:ıı.rpıı.ım'llıır 
" """ ""' ""' azan: er e ı Umt4} """ "'"" """ ~ cl'an devıım etmektedir, DU:im!lnın 

:Konya, 12 (a. a.) - KuleH Askeri Llse .. !nin 
kurolu!:nmm 97 ncl ),!dönümü dün bU)ük bir tö. 
renle Jmtlaudı . . Mektebi bitiren genı; UseliJere dip 

lomıı.Ian verildL 

"- Bu stlzel t.örenlnl.ıln ıu kutea.ı hAtıralar ft 
tarihi hakikatlerle ayrıca aüslenmJ' ve ourlanmlf bO
lunduğunua elbette ıaırkmda.mrz. 

S a 1 t r a ı •· :r~;~::~;l:ed:~ıcrklt~;: :;s:r~ 
.. glliz tankı tahrJp olunmuştur. 

Sittlın Jdtaplnnna dahil etmiş ol
duğu en son hikAycsl "Bir dt/lne 
arauıcuı,. dır. Yazıdnki hayata in. 
tfbak kabiliyeti son derece muv ~· 
faklyelle idare edilmiş; kuru bir re. 
:ılite kokusu hlkCıycnin üzerine ser. 
pilmiştir. 

etmiştir. Yazıyı daha derinden tet. 
kik edersek Gorkinin hareki ren. 
Uz.minin, daima bir nksi:;ona, da
ima bir valrnya varan çeşidinin ko. 
kusunu sezmek mümkfindiir. Rısıı _ 
en diyebiliriz ki: "Gautlıar Cam • 
bazlıaııcsi., olgun yemişlere anz °" 
lan bir nevi küçfik ,..e içten lııısıl 
olma kurtlarfa köhnümiş \'C bazı 

yerlerinden berelenmiştir. Fnknt 
yine bu köhnümilş mey,•anın Jc1. 
zetini duyabiliyoruz. 

Hava kuvvetıerlınlz, dUşman kıta
larmı bombalamak ve mitralyöz at:ı.. 
§ine tutmak suretiyle sava§l&ra fa~ 
llyetle ıı,ıtıro.k ctmlı,ıtlr. Mlhver avcı. 
ları H İngiliz uçağı d!l§Urm!l§lcrdir. 

Ru n.UnnsebctJe mekt.eb müdürü bir nutuk r;öy 

Hyeı-ek mektebin pa.rla.k hatıralarla dolu olan ta. 
riiılni tekrnr yn~atmış, buna mektebden birinci. 
lihle m~un olan talebe nl'':<ada~lan namrna ~vab 
vcmıl~ir, 

ÇUnkU letikl&l sava.,rnda. Mllll Şeftmlz 80-
yllk lnönllııe karar.;Alılık yapan ve Ti"lrk ulolannıf 

yUkaek heyecan ve hatıralarını fatıyan ıa mtttevaıl 
beelldye blııasının manevi buz:uru.nıla bu mutlu ıtıo• 
yaşan:ıakt.ayız. Talih ve ıe-dllfllıı ba büyük lCtıuJll 

minnet ve ıllkraa heplmlz:in borcudur, 

Tı:rene gtizel bir geçid re9mi il~ nihayet ve. 

ri1mistir. 

Okul komutanı bundan eonra iti ıtöüerle falellt. 
alne son Uğiltlerlnl vermlttlr: 

Malta üstUndekı hava hareketler'ı1 
ne devam edilml§ ve Halfıı.r, ta Ve
nezzla, Mlcabba hava alanlan tesis
leriyle lnglllz hava kuvvetlerine ka
yıplar verdlrllmlı,ı, 6 İngllli: uçağı dU
şUrUlmUştUr. 

-Sevimli Harbiyeliler, ba mattu gt1n manuebef:lll 
son ötUtıerlml mıeıre ftiyleoe bu!Ma etmek latertm: 

Nonnnl lın.ddi aşmayan, taNi bir 
muhavere ile luıreld uno;ur yazının 
iyi tekniğine ~·or-Oım eden iptid:ıi 
maddelerdir. Du ilk mnteryellerı~, 

böyle bir çerçeve iclnde gerçe~l ya 
ratmok bir sanatktir olmakla müm. 
J.iindür. Saitte bu nlhu çok znman 
görebiliyoruz. 

Nihalel bu knd:ır tnblilden sonra 
fikrimiz, şuclur: Sait Faik sıınalına 
pek ufak bir itina göstermekle şim 
dikinden çok ilerde, bugfinkü dün_ 
ya öl~üsiindc bahscdllcbilen kuv. 
vetll bir lılkftyeci olabilir • 

Bu geee İngiliz uça.klan Caıtan'• 
sctta clvaralrına birkaç bombıı. at
mtflardrr. Hasar vuku bildirilmemiş.. 
Ur. 

AKŞEHlRDEKt MERAStl\I 

Akşehlr, 12 (A.A.J - Malt<-pe askeri lisesi 
meznniyet töreni bugUn Ak,chlrdc yapıımı, ve yüz,. 
lcroo genç h!ırp olmluna geçmiştir. 

ımm mUcadele yıllarmılıı Milli Şef lnönünün 
garp cephesi karargll.hJ olmak gibi tarihi bir hatıra. 
ı bulunan Akıtehlr belediye binası önünde yapılan tö. 

rı ne İs111<1t'll mıırıtlylo bıı-:lanmr,, mezunlara kıymet. 
il nıfikftfatlar \'erilmiş, okul komutanı kurmay yarbay 
Remzi AtasU genç mezunlara vazifelerini anlatan hl'. 

Her mnvaffakıyet ve tek&mUllln, vadfe llayatııı' 
dakl kıymet ve meımllyetl artacafmı dlln llclvetC 
elblf)('ll llae talebeleri iken yann Jıt.kl elblaell ha.l'b'
yelJ olacağmıu ve milletin en lmvveW gtlvea ka.Y• 
nakları bolunduğunuzu asla nnatmayınrz. Vazltenll 
Türk yurdunu müdafaa ve yllkaeltmek olduğuna g«ll 
re, §eref ve ehemmiyeti bUyttkttlr. 

Sanatktınn • nedendir bilemeylz· 
kitapların almadı~ iki hlkAyesi 
üzerinde durmnk faydalı olac:ıktır. 

Bunlardan biri büyilk ebaUnki eski 
Varlık mecmuo.Jarının 4 7 inci sayı_ 
sındn neşredilmiş olan "Tahtacı. 
cılar,, isimli hikiıyedir. Bu yazının 
yazıldığı tarihi Semaverdeki hikn • 
yelere yakın tahmin ediyoruz. Çiin. 
kü ifade , tcl>nik ve tasvirlerin 
kullanılışı, ilk kitapta rMllndığı. 

mu: bir kaç hlkftyeyi andırıyor. Bu 
itib:ırla o devredeki ya7.ılor arnsına 
karıştırabıliriz. Jlikilyenin içerisin 
de baş~ı nltııuıdar eden bir husu. 
siyet, tahlil, vaka ve karakter gö~ 
mek mümkün deAildir. Ne tahtacı. 
lann belli başlı 'ası flo.rı, ne onları 
alakadar eden v~a, hiç bir şey 
3olttur. Ort..-ıdn ancak Şerif Alinin 
h1"3 esile karşılaşıyoruz. O nıılaıı. 
yor; biz dinliyoruz. Fakat aksaklık 
ve zıı:rır nokta bumda da kendini 
göslcriyor. Şerif Ali tahlncıl:ırdan• 
dır; İstanbul ve bilhassa şehri l>IJ. 
meyen, o kal:ıhnlık hayatı dninıi o 
Jııra' yaşamayan insanın pürüzsüz: 
:rlncı Te biraz da şairane iradesi 

ALMAN TEBLlGt 
Bertin, 12 (A.A.) - Alman tebll· 

ğlndcn: 

Mısırda EUUemeyn mevzii etrnfm. 
dak1 çetin muharebeler devam et. 
mektedlr. Muharebe ve plke bomba 
tayyarelerlnden mUrekkep filolar a. 
ğır ve pek ağır çapta bombalarlıı 1n
glllz mcvzllerlne ve motör!O gruplara 
taarruz etmı.ıerdlr. DUşmaıı ağır 

lınsarlara uğratılmıştır. Hava muha. 
rtıbclerlndc Alman ve İtalyan tayyfl, 
relerI 14 düşman tayyaresi dllşUr. 

mUşlerdlr. 

yeeunlı bir nutuk ııöylemı,tır. 1 

Jiomutan ezcümle demiştir ki: ' 

Okul komutanı alkqlar araemda biten nutkun~ 
&OIU't . mezwılarm birincisi Mehmet Yontar ıarkadat. 
ları adına mukabelo ederek deruhte etUklerl vazife' 
nln ytlksekllğlnl mUdrlk olduklarmı bellrtml;t ve t.a. 
rene !IOn verllrnl,Ur. 

Geltcek tahlil Btkir Sıtkı'ya ailllr. 
oğa cephesinde Danziğe tıava akını Mozambik boğazındaki 

Polonyada bir Alman 
öldürüldü 

Londra 12 (ıı. a.) - Polonya. 
nın Lublın eehrindc Alınan siynh 
muhafız crkft.nından Goverd, vazi. 
fesi b:ışmda öldürUlmü§tur. 

(Baştarafı 1 inci s~u/ada) 

Harkof cenup ılolfusundaki bütün 
kesimde Sovyel geri hareketi bu is
tikarn~tıe yapılınakındır. Don nel•e 
rine uln5ıın Rus kuvvetleri nehri 
geçmenin mümkün olınadıAmı g(,.. 
rüııce Donec'e doğru kınılmakln 

ve Voroşilovgrad • Rost hattına 

crişml'ğe cnlışmnktadır. 

( Başlara/ı 1 inci ıaufada) 

mahallerde bazı hasarlar oldufu bil• 
dlrilmektedlr. 8 İngiliz bomba uçağı 
c5UşUrU1mUştUr, 

Mayot adası 
lngilizler tarafından 
hi.diıeaiz İfgal edildi 

Dlego • Suarez ll (A.A.) - atı 
dagaskar. 

Amerikada yeni bir infilak 
maddesi bulundu 

Bir demlryolu 1stıı.syonu alındı 

Lonc!ra, 12 (A.A.) - İngiliz radyo. 
sunun bildirdiğine göre, İngiliz kuv-
vetıeri 10 temmuz gUnU Eıa.ıemoyn 

batU!lnda demlryolu Uzerinde Tele. 
llza ıstaısyonunu i§gal etml§lerdir. 

Oskel ile Don orasındaki Rusların 
sıkışık vaziyeti tarif edilemi:rccek 
kndnr giıçlür. Bıı ar:ıcla Alman ordu. 
lnrının Stalingrnd istikametind~ 

sür'alle Don nehri doğusunda ileri 
hareketlerine de,·am ettikleri söy
lcnmeketcllr. 

Almanya doğu kıyısı çevreleri Uze. 
rinde yapıla.o akın esnasında da 
başkıı. bir İngiliz uçağı daha dU,tırUt· 
mUştUr. DUn gece Alınan hava aavaı 
uçakları İngiltere batı ve doğu kıyı• 
ıı ı,ıehlrlerlnl bom balamışlardır. 

Röyter ajanıımm huııwsı muhabll 
blldirlyor: 

Mozambik boğazmdakl MaY" 
Fransız adumın Brltanya kuvvetıeı 
tarn.fmdan işgali o dereco bilglll ııl 
tarzda tatbike konulmuştur kl salı' 
telsiz postası bUe olduğu gtbi e1 
geçmi~tlr. Komaudo yani mll§tert 
akmcı kuvvetler, Brltanya bahrlf 
sllAhendaz birlikleri ve dofu Afrl' 
aııkerlerJ tarafından yapılan b:ı91<1 
nm surat ve mUkemmclll~ aaycııl~ 
de her türlU bozuııculuk hllftkeUeJ"I. 
nln önllııe geçilmiştir. 

Yerinde değildir. 
Şerif Alinin hlkii)·ıe:sindl', fikrin 

kuvveti yerine hissin örtiisü var • 
dır. 

HikAyenin fizerinde biraz dnh:ı 
~lışılırs.'t 'Tahtacılar,, ındeAllse bi· 
'le mutlnk Şerif Alinin basit ve iki 
tarafı huduUnndırılmış hayatının ;. 
~ i bir ifadesi mcyrl!ına gctirilebi 
1) r. -

, Snit Faik'In hususiyetini teşkil e. 
<fen nnl:ıhşın daRınıklı~ın:ı rn~lln· 
masak, me\Zu ilib:ı;ile hirıız Sah • 
hallini andırdığını söylcyelıilccc•. 
ceğiz, Fakat ifodcnin dağınıklığı, 
mevzuun tefcrrfintln beslenmesi bu 
kanaatimizi dağıtırhiliyor. 

f.ondra, 12 (A.A.J - Amerika 
fenni araştırmalar ofisi direktörü, 
yeni b!r lnfllA.k maddesi bulunduğu. 
nu ve bunun lçln Amerikanın 270 
milyonluk bir sipariş verdlğlnl bil • 
dlrmlı,ıttr • 

----o----
Jngilterede peynir tayını 
Lontlr:ı; J2 (ıı. a..) - Haftalık 

peynir tayin! 26 temmuzdan itiba. 
ren ild misline çı:l:nnlaca.ktir. Ve 
ren iki misline <:rkıı.nlacak ve 
~40 gram peynir almakta olan ağır 
işç:ilerle et yemezler bunun iki 
misli olıuı:ı.'( 454 gram nlncaklnr. 
~. 

Moda dei§ikliklerinin 
ayakkabıcılara zararlan 
Ayııkkabıc• ''e dericileri ş. • 

şırlnn yeni bir moda meydıına cık
mıştır. Bu moda ilr, iki sene C\"V 1 
pek revııcta iken sonradıın hızını 
ka~ beden kolu s:ırı deriden nyat·. 
k:ıbıl:ır erkeklerde ~ine moda ol· 
mu~ıur. Şimdi erkek a.rııkknbılıı. 
rında tnthike b:ı5lnnon bu rengin 
yoz dolayısiylc P"k renk aranma
yan kaim uyakkııbıl:ınna da kış 
rengi olnr:ık sir:ıyetintlen korku!
mnl\lndır. 

Alman nakliye tayyarelerine 
hUcıım 

Kahire, 1% (A.A.) - Birkaç İnglllz 
Bofayter uçağı cumartesi sabahı 

glmal Afrika kıyılan açığında Almaı:ı 
kuvvctlorlnl taşıyan önemll bir Yun. 
kers uçak te~klllne raııUamışıar ve 
sayıca -OstUnlUğllne bakmadan sa • 
vaşa glrlşml&ılerdlr. Yunl<ers uçakla. 
n birçok çlft motörlll av uı;aklıırının 
himayesinde bulunuyordu. En az 12 
A!mıı.n uçaJ!ı tahrip edilmiş veya 
clddt surette hasara uğ'ratılmıştır 

lnglllz uı;aklcm hiçbir kayıp verme. 
mtşıerdlr, 

Uçak filotlllAsı §Ott, bizzat kendi . 

slnln bir Yunkersl denlze dUşUrdtığU. 

nU söylemiş ve §Öyle demiştir: 
Hiçbir pilotumuzun yaralanmnma. 

sı hayret edilecek bir hAdtsedır. Ben 
kendi gözlerlmle bnşka bir Almaıı 
uçağının da denize dU:ıtUğUnU g1'r • 
dUm. Yalnız Ud Yunkers fi2 nın tah. 
rlp edildiğini söylememize rağmen 

motörlerl tutuşmuş en az Uç düşman 
uçağı ve cldıtt surette hasara uğ'ra. 
mış 'başka daha seklz mihver uçağı. 
nın bulunduğwıu bizzat mtışa:1ode 

etUm. 

Diğer hlk"yesi ise yine Varlıl; 
mecmu:ısının 67 • 68 ve 69 uncu 
ııyılnrıncla tcfriJ..a edilmiş "Gcıuf. 

har Camba::hancsl,, dir. Ayııkkahı renklerinin lıer dcği~. * * • 
Hik(ıyc umumt ı::örünlişte h:ırel:I mesl milli ser' et b:ıkımınd:ın za- Londm, 12 

(A.A.) - Tobruğa cu. 
bir realizmle işlenmiştir. İyi bir rarlı olmakt:ıclır. Cünkü hu suretle ma gecesi ağır bir hücum yapılmış. 
ckzolik h:ıvn ve yerinde kuvvetli diğer renklerden mağ:ız:ıbrdıı ve tır. Limana, limandaki gemilere ta. 
lahlılll'r 1 I} ıın \"aka Grcrıob'e'da im:ıUılh:ınl'ler cl;nde bulunan ıınıl\. arruz edilmiş, birçok yangınlar çılm. 
ı::ecmcktedır. kııbıl:ır, nlôl} eler elinde kalıııı tll'ri· nim ıştır. Yangınlardan biri ı,ılddc~ll 

T bir patlamadan sonrtı olmuştur. Bir 

Simdi s:n·uşla yeni bir Rus sfliihı 
dalı:ı peycla olmuştur. Du, bir Hiıı. 
g:ir sipcriylc teçhiz edilmiş ço:, 
rmı:.a\'im iki" çelik levhadan mürck· 
kep keskin bir zaviye şeklinde ge
mi başına henzeyen bfçimıle ve 
dfı~man lanklıırının alış tec:irlerini 
az:ıllııhilen 40 lonlıık yeni hlr 
tanktır. 

Cephenin dlAer kesimlcrincl,• 
Sovyct kaynaklnrındnn bildirildi. 
~ine göre, Kolinin cephesinin muh. 
telif kesimleri üzerinde şlddelli 

çarpışnınlıır dcvnın etmekte ve Al .. 
manlnr burııdn tank ve piyadelerle 
durmadan tnıırrm:lıır yapmaktadır. 

Oıc ~ andıın Kurc:k şimal itoı;ıısıın
dıı, nynı haberlere göre, Alman!ıır 
müdafııgda tulunmııkt:ıdırlar • 

Cenup cephesinde umumi bi:
gcrileme zo-undn kolon So\'yl't bıış· 
konıııtnnlı8ının hiilün ümillerlni 
şlrııalclc JukO\" ordusuna b:ığlııclıi::ı 
görülme •le ,.e Tiuc; komulonlığının 
n.ynı zıını:ındıı Knfkn'ly:ıyı nıüclaf:ın 

için Sııılinin Hoı;tof ile \Tolga ıırnsın. 
da yııııtırdı~ı kcnıl'r t:ılıkirnat h:ıllı. 
ıın dayanmak io;lediği sıınılnıoklr. 
ılır. 

ltos t ofa tnıı. rruz 
Stoldıolm, 12 (:ı. a.) - Ofi: .\.]. 

mnnlarm Rostofa kartJı t.aurruzn fJ 
len bacıl:ımLs sııyılmz.ktadır, 

. am realizm için eçilmiş ve h .. J lcr lcin sarf mnlı:ılJi bulunmamak· L: k " gemiye bombalar isabet ctmı~. blrÇOıi' 
1 sannı ·firın ilk olıır:ık y:ıptıı;ı bir tadır. Derinin çok kıymclli olduğu Biri en kıı•·vntıar h . ö patıamalnr olmu,.,tur. Ynngınlnrn ıı.. • " r 

zı ııı3clle rne\lu ccrçe\·clenmi~; böyle bir zııınanrb bu şekilde renk levlcrl 120 kilometre mesafeden g~. \'iı;;j 12 (a. n.) - Sovyct Rusya. 
f kat hu i~i!l'rin yanındıı ;}nzının deı?i meo;i esaslı bir zıırar. teşkil eı.. rUlmU§tUr. da perc-errı'>e glinU Rossos şehrini 
67 inci snyısınd:ıki Hnclesi dnh:ı ml'kledir. ı ırat eden Alman ktt\"'cLlcrl ı'len· 1 ('EPHE NASIL TE,EIUiÜf, LTTt? ., v 

on :ı ıır \l' bilh:ıss:ı n tke için z:ı A'akk.ıbıcılnr cem1",etl bunıın ı lu.reketlerbe den•.m ederek 80 ki. 3 ıflır. ~ . \ 1 • 12 (A.A.J - Romel kuvveUc 
H için deri renklerinin cıiyoh, h ~nz rı, şimdi ElOlemeyn • E'ka~ara çBl lometr'! cenubd:ı bulıınan Kanıc. 

1 
~~·!~enin tefrika usCılü) le, ne • ''C koyu vi5ne çürüğü rengi ol:ırnk yolunun kontrolUnU cllcrlne almış nıirt>•·Irnrı iş.,.al ttmiıılerdir. 

re 1 çe sonunun tanıamlilndığı_ l:ılıdicli cırafınıfoki tcşc•hhüslcrınc buıunmııktıı.dırlıı.r. ~i.'l1nli g ırhi ''-: cenubu garbiden 
n:ı kani rle •iliz \e bunu iddi:ı etmek dev:ını ederckl<'rdir, Mih\'er kuvv11•ıcrlotn y'lptılclan tn gelen zıı '1'1 Alm:ır. kuvvetleri Vo. 
i lenıll'Oruz. Yalnız bııc:Jıınrı"la ao. toneJin l ~f) kı'Tom"trc aarkın"n bu 
1 ' ~ ---o--- arruz neUceslnjc ceph:ı dilz \'e ~ ·45• ' ·ı " 
!llıştn bu kadar Zlll'ıf olmasıl l:ı ne- lstanbul tarafında sular tıı.klm b.r ~kl? almıştır. Jur:-ın Crkyde bir' eıınıeğe mu,·af. 
ticenin olgun bir çeşni taşıması ıı. kesildi * "' * fnk olmu;ıbrdır. 
r ~ınd:ıki nic;pl''sizlığ h:ıyrel edl_ Vlsl, 12 (A,A.) - Mısırda Elt'lle tlerl hareket 

Almnnların bUcumlan 

Londra, 12 (.A .. U - na,•a nnz
ırlı~ının Pazar akşamı neşretıiği 

tehliğ: 

Bıı ~ah:ıh erkendm iki rliişman 
nv U\'ıırğı tngillerenin cenup halı 
1kıyı ınıln lıir noktaya bombalar 
nlnıışlır. 

Rir miktar ö!ü \'e yaralı vnrdır. 

DlGER HCCCMJ .. A.R 

Londra: 12. A.h. - Hava ne 
zaretinin tebliği: 

DUnkU cumartesi akş2mı orta • 
lık hentiz kararmadan Lancester ti 
rinde bomb!l tayyareler'nden mu 
rekkeb birkaç filo Danzig de mü 
him bir denizaltı inşaat tezgahı 
na taarruz etmlşti'r. T:ıarruz ba .. 
lütlarm üstünde pek büyUk bir 
yüksekfücten ·yapılmış, iis ve tez 
gahlar af;tr bir hUcfuria uğramıştır. 

Hemen aynı zamanda başka 
bomba tayyareleri pek alça:Ct~ıı 
ur,mak sur:tile Folensburg da bir 
in!jaat tczı;ahma taarruz etmi!iler
clir. Birkaı; !xınıba kl7.ak'ar üstün• 
de paUnm19tır. 

&mbardım:m cıervisine mensup 
U~ tnyyare'lliz gtindUz yapılan bu 
iınreketlerclen dönmem·:-ıtir. 

Dünkü cnm:ırtesi pazar gecesi. 
homtn tnyya."elerlmfz dtişman ını 
launa mayin c!ökmUşlerdir. İikı 
tayyaremiı dönmeıniştir. 

1 
sveç va~ur:arım Sovyetler 

iorpiHemiş 
f ll•ıoıt •rrı•ı 1 inrı ~""'"''rr) 

dit Stıvyet denizaltılarının tarafsız 

lık kRldclerinc kıı.rıı yap•ı!{J~::-ı teca 
''tiz1en bn b:?rll değı llerdır. Bu Mdl 
selen ıı.ydı:ılatm:ı k ve lle:-de tekrar 
lanmalnrın:ı. mtınl oımak !lzııre dlp!o 
mııtık ı;~:-!lımeler ynpılmakta1ır. ls 
veç vr.purııırının knrun:nası için a • 
lınmc.l:ta o:ıın askeri tedbirler tak. 
vlye edllmt~tlr. 

:ronız. Surpıi 1i ii l"l iin içinıle 3 ·• Ter!ı:os şeb~u!"lndc görülen hir mcynde taarruzu g ı;:en ın ııız kuv n,..;, 12 ( ı. U - Don nehrin: 
ne ilk ofanık kelime O\Unl:ırın;ı ii.rıuı. dolayı:>iyle dün İstanbul ta. vetlcrl 8 kilometre !Jerıı:rcrck b1r şı scı:en \iman Lıı"''<•ılcri \'oroncz'iıı 
rastlıyoruz. Ilunu lnhii ı::örmcklc be rafında sular öğleden sonm akşam mendlfer ıs:asyoııuııu ele gcçlrm~ ı;nrkııı 1 ı ill'ri l •rekeline denım 
rnbl'r ilk olması bizi uslübıı mn- yirmi bire kadar kesilmiştl'l'. ıerdlr. İngilizler cephenin cenup kıe cdi:rorlıır. 
dırmı;\ or. Bu oyunlnr karşı-;ındn mında bir miktar ilerUyerek mlbvo So\•yet hııtıarınıla g"Odllcler 
soğuk ve yabancı kalıyoruz. V AKIT' A• rln sağ cenahını tehdit etmeğe ba~ l.ondra, 12 ( A.A) - Almanlor, 
~Iknycdcki sekiz, coeuktan lal:. lamı§lardı. Mihver kuvvetleri dUn blr lJon nehri ÜZl.'rindeki Rm; lıı:ırrııı· 

~&mı Voroncj cephesinden :ıl·nan 
teıgr:ı.I 'ar Voronej i<: n c:arpışnıa. 

!arın gitgirle f ı.ldetlendlğinden, 
bcıhsetme'dedir. Rus ktı\'vetleri 
dü~man t:ıar:uz!annı geri atmak 
tadırlar. Bazı noktalarda karşı 

taarruza. g~rni§lerdir. 

• • * 
\'I ı, 1!? (A.A.) - Yan remnt oıt 

rak ~ağtdnkl not ncşrcdllmlı,ıtlr: 

Birkaç gündljnb3rl Komor Franıf. 
takımada.ları gurupundan Mayot fi 

dası radyo • telgraf merkezi mubl' 
bcrclerlm~ cevap vermcmekted11 

Yabancı kaynaklardan gelen haber 
lerc göre, hJçbtr mUdn.faa vasıtıı• 
olmıyan bu ada cebı1 bir baskma b 
det olmuştur. 

Buraya 2 temuzda 1nglllz l.."Italarl' 
om çıkarıldığı sanılıyor. Fransa bil' 
kQmetl bu yeni tecavUzU protesto t'• 
mlı,ıtlr. 

Büyük Komor, Anjouan, Moht 
ı::-lbl bu takımadalann ısayılı m~rker 
!erinden gelen haberler burala:'• 
d:ırumun normal oldufuntı göster 
mektedlr, 

lranda iki Alman a1anı 
tevkif edildi 

Londra, tı (A.A.) - !ran poll 
iki Alman ajanını tevkif etmiştir 

Bunlardan biri Tahranda saklanmalı· 
taydı. 

Türkiyenin b faraflıjı 
(lirrştarn/ı 1 inci saııfaıf:ı) 

gerek müttefikler k:ırı;ıc;ın ı 1 ne 1: 1 

dur nazik lı!r vnzhcıc gird l~ini I'"' 
lirlp11 Tini''" gnzl'lesi ':ızı.;ınn şÖ'' 
le de·;am e•mekt,.dir: 

"Tiirkivt>rıin llldnlı 'vl' dürü.;tJii, 
en • rle\ l.•t gemislni11 r.1\1' '17.l'Il 1 
ı ir rota to.klp etmesini temin ey'e 
mlşlir. Türklycn;n hitnrarıı~ı he 
:ırzu , hem ıle lokdir l''lilın,.kl<" 
dir. l"ürk'cr moılf'rn h:ırhln rl.,Jı • 
şetlcrini \'f' konı~ıılıır•rın ·ztl'·"h 
l:ırını rı,k iyi bildikleri için C>'ro'• 
!arını ka'§ıp ka,·ııran lıarhc l'llıcllt 

kJlılııııık i~lcıııe7lcr .. 

BERI .. tS MAHF!LLlfü~NIX 
~ICTALK.\1,ARI 

illi kuvvc!li olan Georgcs ,.e cam_ ABONE taarruzla burada tnglllzleri çeklime lnrına devam ediyorlar, 300 kilo • 
baz kıı holdc'dir. Ill:nlarn f'k" 1 OLUNUZ ğe mecbur etmJşler ve durumlarını metreden fıızl:ı bir ('cphe ij7.rrindc VAZİYET CiDDi 
rin.in tesirlıeri b:ıkımınd:ın ~l;r ;; ıslıı.h eyıcmı,ıerdlr. zıımıınınıızın l'n hiiyiik l:ınk '\'t' Mo~ko\n: 12. A • .\. - Reuter 
llrıstoyU kat:ı.biliıiz n· 

1 
htıvn muharebesi olınııktndır Aja!lS!llır.. hususi muhabiri bilciiri-

kızı 1 · ır cambnz \T • 
n ıayatının kısmi pnrcnsını gös H b" k . 

1 1 
oroııez mrnl:ı-1rnsında Alm:ınlnr yor: 

fcrmckle hu ha;\nlın tomnmını an- ergUn ır arılcatur Ne ali ? füı'i mcnileriııde gcdikİcr acnıağ~ Rus kuvvetleri, Voronej §ehri 
intan lıiki'bed, Gcorı;cs ve nrkaci"- -=---------..,.--=-' mııvaffıık olııııı5hrclır. Fnknı l\Ios- nıüda.fa:ı. hatlarında inatla c.larnn• 
şının mncadclesini çok güzel ld:ıre 1 ._ _____________ ..Ilı ko,·ıı, derinliAine girl'mediklerini. maktadırlar. Fakat bazı nokta 

J Sıı.racoğlu'nıı. mı dıyeceğlz, Sarac. nehri Sl'Çcn Almıınlıırn ıopcıınıırı lnrıln vııziyet ciddidir. 
1 oğluyıı mı? ıııii'ılrn kayıplar \'eı dirdiljini lıilıli. Cephenin Kızılyıldız gazetesine 
ı Son zamanlarda böyle lzafetıerden ri~ or. gönderli en blı' haberde şöyle de 

llerliıı: 12. A.A. - Şükrü SarııÇ" 
oğlıınıın Tl:ı5,·ekil'iAe tııyın; BerP" 
siy:ıst mahfillerinde chemmh eıtc 
bellrlilıııeklerlir, Sıırnço{ilıı Bcrlı11 
rle, Almanya ile dostça rnünııscbc'• 
ler idame etmiş hlr ş:ıhsl~·cı olıı , 
rnk tanınmakladır. Türkiycnin oıı 

scnelerdl'kf slyıı<;etl ~eni na~vcJd• 
lin şıılısınn sıkı suretle halılı btl" 

lunuyordu. 

• "Gllzclllk az zaman muhafaza 
olunur; zamanın çoğu gllzelliktcn 
mahrumiyetle geçer,. h!llbukl fikren 
çalı,Şan için cebi az mUddet d"va.m 
eder, zamanın ço~u cahilllkton kur. 
tulmuş olmakla geç r. I 

* Harp Uderleri d hldlr, ama Mi 
fi.kirli olsalardı bu kadu ZU'l'"lırı 1 
olmayacaktı. 

1 * Rlcnlıı.r vıı.r ki emir blkmU!!d"'. 
dtr: Nazik mnfevkln sözleri gıbl! 
Y ne emirler vnr ki ~UIUnç olmaktan 
b:ıı;ıka. b!r§eye ya"amaz: Asi evlA.tla. 
ra ana babanın verdiği emirler glbL 

1 vUcut bulmuş adlar Uzerlndo halkrn l'ıloskovadon Ftcleıı lılr halıcı e n lmektedir: 
dilindeki tasarrufa aykırı ve Ustnn "Öre Don ı ı · · k k ., ı e ırıııın şar ı:rısınıt:ı Cum:arte:ıi gUnU Almr.nlar Don 
bir yazı taurrufu llertyc sUrUlmcyc lıir A'mnn piynde fırknsivle 101) 

l b 1 tı • ııehr'nden yeni kuvvetler gedr 
!!.§ Brnl§ r: halk (Saracoğlu•na} der. !ıınk ,.e e•as kuvvetlen ayrılmıştır. -

1 
ken bazı muharrlrlcrce kelimeyi ter_ Al 1 mcge çalışmv;la.rdır. Cuma gUnU 

rnan .ır ~ardım E:Önderııwğe ç:ıl • "ehrin '-'n."rmhrrndan nehrin do. .

1 

kiblerln ttıb! olduğu ka.lj::1en uı:n't. ,;n orl p ı. ı " . :ır. ııı' n uoın ııırdıııınnına Rii· ;;.,, kt'JIS'lU!. kadar ge...: atılan l}ijc 
la~tırarıı.k (Saraco,ll'lu'ya) demek t • \·enen \l ı · k t>~ • •• ., , ın:ın :ır sıper nzırorl:ır. man d-:s.•e.1<1enmia ve "enictcn ı-
rafı tutulmuştur. :\lo<;L R ı r d '.l ol 

.O\'lt • os o emiryolu Kan· Ierlemi11tiı". R:ıs'ar el§.n a..hr;n 
ı Böyle yazanlara. mlllt zevkin en lemi o J ı ı ı ı·t ı ,.. ... · " ' ,;ır ıı e ıı ı ıı lındndır. Mii- ınilcbf:ı!\ hatalrmı ellerinde t.ut • 1 yüksek bir makamı en dorrru örne~ı el fıl • d r 

" 0 0 " rın urumu cnacfır. Alnınıı. mıiktadırls.r. Falrat Almanhnn 
1 yeni başvekile gönderdiği son tezi<e l ırHoso • 7(1 k'l 

li zrlm - }'il: 11crıtlik lıarplt11 du. 
nen kora<ıına - : 

fiimdi11c kadar ntrtdr11di11'' .. 
Sakın lıir claluı lrkcrrıir elmcsi11' 

Satıra J.:arıımam, 

ş ıın ·1 onı~ırc rcnubuıı- derinJ!ğ'n: nüfuz oedebildı'kleri 
rede lmznıamıı,ıtır: el b' ı i ı · 1 ır şe ır znp .elmışlerdir • yer' erde va:r:iyet V!lhimdir. Vo. 

Mntt Şefın 9 • 7. 1Dt2 tarihli tıı.s_ K:ılinin mınınkasıncla Alnı:ın lıii- ronejin ~enubunda ve bilhııss:ı 
vib tc~•tcresı b:ı,ı.•ekll Ş Stıraco~ıu•_ cuıııl r ,, ı· 6 1 1 

.. c\':ım l'c n·or. Knntemirova "evresinde bti,\'Ük 
na hltıı.b ediyor. ÇARPI"'"fAI " 

• ':'" 
1AR muharebe!er cereyan ctmektel!r. 

(Sarnco~ıu•na) demeli, (Sarncoğ. ŞİDDE""'LE" .. TD1 l · 
1 

.. ı :.n Almanlar bura.\'a durmndnn tak. lu'ya} dememeli. 1\1 ı o '°'·a: 12 .A.A. - Pazar ak viye kıtaları göndtrmektedirler. 

Ankara sııikn~tı;ilerinin mııhnk~• 

mest v.esilesile yopılan harici te • 
şehbii~lere Tiirkiyenfn kor~ıkoymo• 
ğ:ı muvnfCak olma~ıncla Sarnçoğl•I" 
nun mühim rolü olduğu Herlind<' 
heli rl i 1 m ek rlcrli r. 

Zıya Paşa'Jan: 

SArbdn.ı vakt isen hazm eyle, "&llıll 

'\"Bl•t (!)Uf 

Bir topl\l merkeb oo1Aıı1yle katıU' 

elden gtderı 
Kıllet..ı ldn\kten sanma Zıya•nııı 

pyretlJlf 
Neyh.,.ln kim bir gt!Ur, sal>r.O 

kar&r eden gide'· 



• 

ııs - 7 - lllt~ .,... { ~AK t T -·-
F.kir ve sosyete 
'-' ---. -

adiselerin 
tefsiri 

llicllsclcr knrşısmda muharririn 
ıt;, türlü rolü ''nrdır. Bir ür;iıncü
~unü hatulrunıyorom. Ya muhar
ıir hiı.di enin içindedir. 1.'ııni onu 
~·e~di cemiyetinin hisleri, arzuları, 
1't•yaklıın bakımından tdl'kik e
<ler. \' e bu hislerden bazılıınnı tah 
rik, bazı'nnnı su turmak, bazdan. 
nı gnle~ ana getirmek iı:in kalemini 
kullanır. 

[""""E9:i POF~-------~-~---------~---~---······-~-' 
Dünkü spor hareketleri 

Modada kürek, yelken ve yüzme, Fener 
si adında atlelizm birincilikleri yapıldı 

Mahrukat ofisinin 
• 

sermayesı 
HükUınet tarafından iki 

buçuk milyon liraya 
çıkarılıyor 

ffarbin en mühim 
maddesi: Kauçuk 

l"nhud hiıdl5e karşısında taraf. 
sııdır. Onu olt1uğu gibi gösterme
~ e ç:ılıo;ır. l\lüncv\"er adamdan bek
le:Jiğlmiz buıJuı·. GiindeUk gazete
lerde ~ok <l'<?fa. s:ınsasiyon yarat. 
•nak :ırnı u buna mani olur. 

llücli elerin tarafsız bir ı;ekllde 
ted"ıcild solul<, renk.,iz, hatta ba. 
7.en de ldtle için ılucı bir manzara 
arzooer. Kitleyi ~ğlendiren, yalıut 
co duran, onun hMerini ı:ahlandı
l'lln iıı arı elbett<:'id sadece mantık 
'.'CrÇevesi içinde kalmak lstiyen a
damdan <l:ı.h nçok populer olor.I~a. 
kat lıir 1';ne irin:le mtine'"'"erin rolü 
1.ahrikten, sinirleri kııbartarak al
in!! toplamaktan ziyade haklkat?e
tl çrplfılt, acı çehresiyle ortaya at· 
rtıaktır. Onun ut!lnaeağı yegane 
ey hakikati tıılırif etmek, hıılıilı:nt 

~ CJ'İne ynla.n lmlla.nmnktır. l\lünev 
'erin cem1yet İ!;lncle bf\yle Şe
ldı \"c h:ıttii can ılncı bir misyon 
Yardır. Şüphesiz bunu işaret eder
\en h'll;ik:ıt ile, hnklkatin yerine 
konan ihtib:ısn uğramış hi lerl, 
!'l<re b:-nzemiyen, fa.lrat hakikatte 
ıhUraslarda.n b:ıska birşey olmıyan 
arzulan hakikat ı:.erçe'\·esi ldnde 
llıiitalea etmek l!znndır. 

lfüirim, hep biliriz, insanm bir 
"o l ete iı:Jnde otunıp da etrnfda 
olup bitenleri zUhal yılclızını teles
kopla seyreder µibi huı;urJa müta
lea etme ine, ilim zihniyetine sa. 
hlb olma ı pek mümkün değildir. 
l'a1'at, mlım1rlio oldob"ll kadar ih. 
lira.sın sesin! susturmak sar fildre 
'armak gerel<tir. 

Razı "O<Jyetelerde hona lmld\n 
llek azdır. Ila7Jlarmcla ·I e <laha 
rnUsalcl artlar me\"CUddur. 

1\fc ela hayatlarını büyUk barış 
ka\"galarınn terkcden memleketler. 
de muharrir kalemleri tok defa sa 
dere dünyayı kendi ihtiraslı miza. 
<-ınrn arkac;ında kalan bir le,·ha ha. 
lincle tc 'ir ed~r. Demokrasilerin 
'laman zıunaıı uğradıklan "Sofist'' 
1ık illeti bunun güzel bir mhıalidlr. 
O 1.anıan ortada vaziyet yoktur. 
birbirini mat etmeye ı:alı~:ın gu. 
11'!plar \'ardır. Onı<la hakil\at mat 
~<hnln tarafında tcliıkki edilir. 

Denlzcller b:ıyramı miin:ısebetl. yılmam111trr. 
le tertib edilen fakat hnanın mu- SKİ MOS~BAT{ı\ST: 
balefetl yUzünden 1 temmuz tarl. 1 - D. T. Mektebi IJse Sden 
hinde yapılamayan büyük deniz • Kizırn 8.14, 2 - D. T. Mektebi li 
yan_şlan dün !\loda koyunda büyük s.e S<len Abdwlah. 
ldr lntizam içinde yapılmı~tır. DÖRT TEK: 

İstanbul su sporları ajanlığı ta. 1 - Emin, -tb<lurrahman, keki 
rafından tertlb edilen kiirek, yüz. J:min (Taksim) 8.10; 2 - Reşad, 
me 'e yelken olmak üıere bütün su Turgut, Kesim, Petro, Satl (G. s.) 
porlan !'}tılJelerini bir arada bulun 8 - Cihad, İbrahim, Basan, \'o. 

duran dünkü mfi-.abakalar ~ok ge. f.uf, Muzaffer (Beykoz). 
nı, bir alika görmüş '\"e dnetlile- a ÇIJ<'T Al.AMAıV.\LAR: 
rfo yarı:5ı takib etmesi fçln tahsis e 1 - Garlpı:e alamanası 10.8. %. 
<lilen Ak.c;u \"e Alemdar gemileri i- Anadolu Fener alamanası, :t. Ru. 
le mot i'r ve sandallardan on bin. meli Fener alamansı 
İf'l"<'e halk ;rarı5l:ırı heyecana l~y Amatörler a~mdaki mlisab:ı-
retmjc;Jerdir. b:ıkalarda bayılDlar lOOO, edo~kler 

Mli<1aha!•alardft aiman netire. 2000 metre iizerlnde yrıştılar. 
h•rl ır.ı'iiyle bilıllriyoruz: !Ullsba.Julardan sonra dere<'e ka 

P.IR ÇİFI'E: 1 zananlara Amiral Hüsnü Gök<leniz. 
J -· Petro (G. S.) 10.22 1 er tarafmdan m~rasimle mükfıfa.t. 
2 - Kemal (Taksim). Jar \·eritmiştir. 
S - Jla'An (Beykoz). İSTANBUJ. ATLETt~I 
l'OZ!UF. YARIŞI: BIRtNC1LfKLERt 

1 - İbrnhlm (Reyko7) 5.18, Diin Fenerhah~e sta<lmds ts. 
2 - \'eclad (Re~·koz), 3 - Osman tanbÔl Atletizm birinciliklerine de 
(Fındıklı spor). nm edilmiştir. Müsabakalar ~ok 

lltR ('IFTE BA \"ANT.AR: hP.yecnnlı g~mi: ,.e mfüıabakalar 
1 - Nazlı (G. S.) 5.40, 2 - f!Onuncla deı~ece al:ın atletlere ma. 

Ne-Lihe (F. B.), 8 - Süzan (O. S) d:ılya nilmiştlr. En iyl dererl.şi 
SU i\A YAGI: Y(lanık 76'? puan alau Faik tmııa 
l - Hadi (Yük<>d:t Deniı: Tlra k:ı7anmıştır. 

ret Mektebi) 8.6. 2 -N«ati (\'ük. Telmik neticeleri sırasiyle ya. 
sek n. T. ~lektebi), 3 - Nazım. 1.ıyoruz: 
İKİ ÇiFTE: llO M. MANİALI; 
1 - J:.'erid, Celili, Abclürr:ıh- 1 - Faik 16.1110, 2 - Ahmed 

man (Taksim) 9,0; 2 - Keı.naJ 3 - ~udi. 
S:ıli, ,·echd (G. S.): 8 - Hilmi: 80C M. 
Seyfi Hızır (F. B.) 1 - Receb 2,4.4110; 2 - Ah-

Galata.<ıar.ıyın Re~, Ali Hasan med, 3 - Rıza. 
eJdııt müsabaka h:ırlci üçüncü ge1- 100 M. 
rui11tir 1 - Cezmi 11,5/10; 2 - Doğan 
5 ÇİPI'E l\IY.KTEB F1J.tJ<U.ARI: :·: - Sezai. 

1 - Y. D. T. Mektebi lise 2 e· i'Ç ADIM ATLAMA: 
kil.ti, 10.4!J; 2 - Y. D. T. Mek~bi 1 - Seli:n 13,31; 2 - Kara. 
Jise 3 ekipi; S - Y. D. T. }lektebl nıaiengo, 3 _ Yakup. 
lfse 1 e'klpl. YÜKSEK ATLAMA: 

lKt ÇiFT1': BAYANLAR: 1 - Gün~r 1.73; 2 - Oryaki, 
1 - Melek, Fitnat, Neı;lha (F. 3 - Mehmed. 

B.) 4.58; 2 - Berin, Nimet, Naz. GÜLLE .ArMA: 
lı (G. S.). 1 - Mehmed 12,60; 2 - Bil 

DJ•;xtz l'OU.ARI, Ul\IA1''J,AR lend; 3 - Karamaıengo. 
J'l J,fKA \' ARIŞJ: CİRİD ATMA : 

1 - De,ıet Denlzyollan fiUka. 1 - Kemal 52.60, 2 - Melih, 
sı 10.56; 2 - Denizyollan filikası 3 -- Varak. 
l l .42. D1$K: 

TAIIlJSh'E YARIŞI: 1 - Yavru 36.35; 2 - Cevad, 
1 - Anadolu Feneri tahllslyeııi 5000 M.: 

HUldimet, 1stanbul ha':kmm eı
kıntıya uğramamsı ve lstasbulun 
senelik mahrukat ihtiyacının hiç ol 
mazaa Uçte bir!nin mahrukat of.isi 
tarafından temin edi'ebllmesi için 
İstanbul malı:ı.ıkat ofisine daha iki 
milyon lira ver!lmesine karar ver 
miştir. 

crıe:n sermayesi ild buçuk mil
yon liraya. ;tkarıllll!Ş olacaktır. 

Ankaraya giden \"ali ve beledi
ye reisi doktor Lflt.fl Ktrdarm An. 
ikam.da meşgııl olduğu ı;ehre aid 
i~lcr ar:ı.sıncla bu ild milyon lira
nın bir tı..T\ evvel verilmesini temin 
ele vardır. 

Mahrukat ofisinin Şehre civar 
Karaden;z ormanlarındaki katiyat 
mmta.k:ılarmda kestirdiği odun. 
Jar:lan imal edil.en mangal kömür. 
lerinf.en bir kısmı, limanmnza getl 
!ilmiştir. Bu mangal kömürleri, on 
buçuk kuruş mukabilinde halka sa. 
tılmakta.drr. 

Odunh!-, ofisin kiraladrğı depo 
lnrda istif edfüyor. Ancak nakliye 
vasıtal:ı.rmın mcht.:ıç olduğu mazo 
tun tedariki yüzünden ma'ın nakil 
~i biraz Secilunektcd:r. Nitekim 
mahrukat ofüi.r.m $İpariş ettiği o
dunla:rm nihayet eylül sonuna ka
dar nakli Liz.nn geldiği halde be. 
nüz ka.t1 del"cccde mazot temin e
dilm.edlğind~n ns.kliyn.t, ifltenildlği 
kadar sümtle yapfnm.ama.ktadrr. 

Ankarad-ın !)etrol cıfisine icab 
eden ma.:wtun verilmesi için tebli
ğat yaprlm~. 

----o---
"Antigon,, temsilleri 

Şehrimizde dört temsil vermek 
llzere buraya gelen Ankara Devlet 
l<onsrvatuvan tiyatro heyeti, rlUn 
giindü.z üçüncü, gece de dördüncü 
temsilini venni~ir. ' 

Mamıı.afih, tiy:ıtro heyet.inln, 
Maarif Ve.'l(nletinin mü.saadesilc 
Ant".gonu fazlı>. olar.:ı.k ik'l defa da. 
ha temsil edeceği umulmaktadır. 

1 - Rıza 10.20.7/10, 2 - ?, 
3 - Ahnı~. 

IlALKAN BAYRAK: 
1 - F. B.; 2 - G. S. 

İlh:ın H emşeri ---o---
if en is maçları 

Modern harbin en kıymcUi madde. 
ıı1 petroldan sonra, belki de petrolla 
beraber, kauçuktur. BUtUn muharip 
mllleUer §lmdJ kauç;ık atoklarmın 

UstUne titremektedir. Birleoik Amerl 
ka hUlmmeU Pearı Harbur baalwun. 
dan Uç gUn aonra bUtUn BirlC§ik A. 
merlka dabJllnde yeni otomobil lD.sti_ 
ğl aatt§mı yasak etml~, bunun pe§ln
den aMılertn kauçuk 1st1h1Aklnl yüzde 
SO nlabeUnde tahdit eden bir karar 
neşrolunmuııtur. 

Daha sulh zamanında kauı:uk Bir. 
leşik Amerikanın en mUhlm ldha.l 
maddelerinden blrl.nl te§kil etmekte 
!dl. 1935 den 1940 a kadar ~ sene 
içinde her sene llll milyon dolarlık 
kauçuk 150 bin i§Çl tarafından işle. 
niyor, bu lptıdat maddeden 80 b1n çe 
§it mamo.ı madde vücude geUrillyor. 
du. 

Sulh zamanmda bu kadar geni§le. 
mı,, olan kauçuk endüstrisi harp zıı... 

manında memleket lçl.n hayaU bir •· 
hemmlyet peyda etti. Modern ordu -
!ar §imdi kauçuk ve benzlnle ilerle • 
mektedlr. Bu lkl madde olmadan yıl. 
dınm harbi yapmak lmkA.nsızdrr. 

Tanklann muhtelif yerlerinde ve 
bilhassa earsıntılardan korunması lca 
beden bazı nazik kısımlarında kauı:uk 
bulunur. Tayyarelerin tekerlekleri ka 
uçuktur, hattA benzin depolarında 

kut"§'Unlann delmesi imk!nmı azalt • 
mak maksadlyle kauçuk kullanılır. 

Tayyarecllerln yUksek irtifalara çık. 
tıklan vakıt giydikleri elblaeler ge
ne bu kıymetli madde Ue yapılir. Pa. 
raoUtçUlerin ayakkabilarmın altı ye. 
re indikleri va.kıt sademeyi a.zaltme.. 
81 için knlm bir kauçuk tabaka.slyle 
kaplıdır. Zırhlılarda. blle kauçuk var 
dır. Bu zırhllların pervanelerinin et.. 
rafındaki taraftan uçaksavar topla. -
rınm isUna~an kadar muhtelif 
nksammda kullanılan kauçuk 80 to. 
nu bulur. ZehlrUgaz maskeleri kaU
çuktan, modern ordulann kullandık. 
ıan te!efon tcllt~rinin mUcerrit kısmı 
gene kauçuktandır. DUnya ordulan. 
um motörlU vasıta tekerlekleri lçl.n 
kullandıkları kauçuk ise heaap.sız _ 
dır. 

Bazl cemiyetler yardır ki, orada l 1.4; 2 - Rumeli Feneri tı:.hlisl. 1 - Hüseyin 16.13.5/10; 2 -
haki'kati görmeye iınkiln \'ardır. ycsi. 11.6. Raif. 

Aflsafir Alman tenisçiltri, son 
mllsabakalarını dUn Taksim kortla 
nnda yapmı51ard•r. 

l\lii-.ahalıalnr seçkin bir merak. 
h kitlesi t:ırafmdan büyUk bir ala
ka ile ta!•ih etlilmi~Ur. 

Japonyaya harp llAn edildiği Ta

klt Birleşik Amerikanın elinde GlO 
bin ton t§lenmemı, kauçuk mevcuttu. 
Ayrıca 140 ton ham kauçuk da cen11-
bl şarkl Asyadan Amerlkaya doğru 

yoıa çıkarılmış bulunuyordu. Harp 
vazlyetı belli olur olmaz, laymeW 
maddeyi taşıyan vapurlar telslzle al. 
dıkları emirler üzeri.ne aon aüraUe 
en yakın dost limanlara iltica ettiler 
v-e Amerikan donanması kafileler teı 
kil edinceye kadar o limanlarda kal. 
dılar. 

"Fikir t.erhlre"-i jUm kUltürü \'e zihni Müsabakadan sonra her iki tııh. l'ZUN ATLAMA: Birleşik Amerlkanm normal zaman 
larla yıllık kauçuk aa.rflyatı 600 bl.n 
toudur. 1941 senesinin ilk sömestrin. 
de lse Amerika ordusunun acnelik ka 
uçuk 1htlyacınm 800 bin tonu bula... 
cağı anlaşıldı. Ayni yılın yazında bir
leşik Amerika hUkQmetl ordu için 
blnlc-rco ton kauçuk sarfiyatını icap 
ettiren alparlşler verdi. O zamandan. 
beri de slparııııer devam edip gidiyor. 
öyle ki bugUn mütehassıslar birleşik 
Amerlkadaki kauçuk stokunun ancak 
onu alma için kft.fl geıeceğinl bes:ı.p 

Yeti t.ce<i ü e<lf'n mcmlektelcr<le Uslye sandalı halk tarafından u- 1 - GUner 6,65; 2 - Muznf. 
bunlara snhicl olabiliriz. İhtirasları zun uzun alkışlanan tahU.i. e göıt- fer fi.12; 3 - Vahirt 6.27. Tek karsıla..5m:ıyı manıf Alman 

teni<;~ileri ~·apmı"l:ırdır. Çok 7,e\"k 

il bir kar~'aşmadan sonra Koch 
Hr. Egerti 7.5, 6-2, 6-2, 5.1 nı:ığ 
lfıh etmiştir. 

ile ali.kalı olsıııydı hendese davaları termeleri ypmışl:ırdır. SIRIKr.A ATLAMA: 
nı bil~ değiştlrmekte tereddüt etml DÜRT TEK BA l' ANI.AR: 1 - Muhiddin 3,50; 2 - Ha-
Yecdk ol:ın in anlar öyle ~artlar iı;io l - !'<i'azh, f'lmet, Sü1.an, Xe- hd, 3 - Ziya. 
d~ bulunur ki, ~:in.e men up olıluk. ,ın, Suna (0. ~.) 4.45, 2 - Melek, 40() M.: 
lıır olmazsa bir ant r tlor !tar 1 :Fitnat, Ne?:ihe, Müzehher, Müzey- 1 - Receb 52.9110; 2 - Mu. 
lan Cemiyetin büyük menfaatleri ~en CF. B.). .zaffer, 3 - Adn:ı.n. 
hiç olmazsa bir kıc;ım hadise~lrı Bu müsabakada FeneThahc:e bi. ~00 M.: 

Çift mac:ta K()('h Dr. Egert, ifa 
~an Fehmi ı:iftinl 6-0, 8-6, 6-1 yen 
mı,ıerdir. 

t~ın bir tar:ıfsızlıkla görmeye Jm. rinci gelmi'se de kürekçileri ayni 1 - C~zmi 23.311 O, 2 - Do. 
kan bahseder. gümle üçün<'Ü •lda olarak mfüıaha ğan, 3 - Hüseyin. • . 

Ge<-.e mi§:ıfir t~ni"l(ller sereflne 
Tak-.im gazino unda bir ziyafet \"e 
rilmiştir. '.r~_rkiye SO"yet~j bugtin tarihin bu ya gfrılll<lerlnden birincilrl\l~ıl sa. 1500 M. ~ 

nıuste na devrini ya~amaktadır. ;.~~=~~~~=~~=================================================-:: 
hlin\anm bütün hP..dis.elerini tanı 
lıir taraf'iızlıkla mütalea etmek im 
kiınma malik bulunul oruz. Şu hal
de dı<ı politika hfidi.,elerini tefı.lr 
ed~n müne\'\'erlerin e aı; ;.azifele
rı başlıyor demektjr Tarafını Tür 
kiye dünyaya bir ~Ilı pençere~ın. 
den bakoı~rt:ı Ye <lilnyanm hadise 
lertnj tam bir tarafsı1.lık ile, man. 
tık ~erte\'e j içinde görmeye ra· 
lr•.ınaktadu. Bunun itin dünya ha. 
ot~eolerj öniinde Türk okuyucusu. 
nun ihtlra~lıınna değil, mantı~ına, 
Zeka .. ına hitab etmek sanırnnım 
ki esa lı ,·aztfemizdlr. • 

SADRI ERTEM ---
Bıçaklanmamıt ekmek 

aablmıyacak 

Bıcakla.nmryan ekmeklerin J1a
ınur çıktığı dü.~llnülerek bıçaklan. 
~anı~ ekmeklerin satılmamıuıı be
Cdiyece kararlaştm~tı. Son za. 

:anlarda bazı ftrmlarm bıçaklama 
tan ekmek pişirdikleri görill:nüş. 
Ur. Son belediye tembihatına mu. 
~uyir hareket eden fırınlar hnk:an 
r.ı ağır C.."Zalar Vf''rikcektlr. 

Mektep ve hastahanelere 
erzak dağıtılacak 

h· Şehrimizdeki mekteb ve ha~tn
~ u 1•e •-r ic;:in ya.kmda iaşe m:ldürlü
i: tarafından e~ dağıtılmağa 

aktı:. Bu e~ğın cins ve 
r ·l n mekteblerle h:ıstahn:ıe!e. 
ı.t !' vuiYetlcrine ve mı::vcudlar•na 

ure "erile"~ir. Verileeelr etm1t, 
.,, '?lb' :ınilesses~lerin iki ayiık iht.J 
u<:ı11J ka.redayacal:trr. · 

Bu kayrkl:ın kısa gömle-kli küçük 
çocuk.:ar yahut 'tzUn entnrili krsa 
ve zayıf Japonlar idare eder. Yep 
Yeni bir demir köp'rii iki kıyıyı bir
birine birle.'itlrir, bu köprlinün he 
men yanrbaşında dört buçuk asıJ't 
lık ömrli olan bir balıkçı köyil var
dır. 

Karaya ayak basalmı: Bu mahal 
lo A vruın §ehirlerinin kenar ma• 
hallesine l:enzer. Orta yerinde ge
:-~ş bir meydan vardır, hu meydan; 
tüyük ağaçl:ır gölge'endirir, mey 
danın orta yerjne merhamet ila • 
hesi olan Kıvaıunon adına yapıl • 
m.ış bir mahed vs.rdrr. Ru mft.bedin 
etrafında daimi bir panayır kuru • 
1ur Burada renk renk boyarvnış 
§ekerlemeler tocuklar için Japon 
ovuncaklan s:ıtrlır. İtiraf etmeli • 
dh- ki oyuncakları garpla yapı"an 
!ardan daha zal'if ve dalıa sanatkü 
ranecUr. Burada Avrupalılar için 
orijinal s-:ıyılan oyunlar oynanır. 

fnkal bu oyunların bütün orijinal• 
liği adiliğinde ve mabal:i renkten 
mahmm oluşundaclrr. Meseliı 20.30 
santim genişl.lğiPde bir havuz ka • 
zılınıştır. Havuzun içerslnde birkaç· 
znvallı balrk dolru;ır dumr, seyir 
cilerdı>n it:teyenler el" erindeki ko
caman birer olta ile bu balıklan 
tutmağa uğraşırlar. 

nu panayırda hirço'k da tiyatro 
varılır. Bu tiynlrol:ır 8İrilerek yer .. 
terinin önlerine Rsılını5 kocaman 
levhaları ile uzaktan lıilc görünür
ler, hu lc,·hnlnr ii7:crindc tanınmış 

ak!örlcrin adları büyük lıarflerle 
yo7.ılı<lır; snlaşın çalısına ynkın 

bir yere t:ı'n1ll~r ırttıt ttinemlı, pıı. 

radi ~rylrrilrri ı:;örüniır. Turuptın. 

8 •. 9 yaşındtı!d çocuklarına va. 

JAPONYADA GÖRDÜKLERiM 
Yazan: G. W cnlcrsae 

-4 
Çeviren: Muzaffer Esen 

tiynr ve sofu kadınlar mllbcdin yaş 
lı lıekçisinc 5 • 10 para vererek 
bir filc:ın dolusu pirinci mukaddes 
ta\ uklnra yem olarak scrptirir; son 
ra mihrap makamına konmuş bir 
direk parçasının önfine diz çöker, 
dile~lnl mabuda eriştirmek ve mi\. 
budün dikkatini üzerine çekmek f,. 
cin !iç defo küçük bir çıngırağı ço. 

rın~aya kıırlar hepsi, alacalı elbise elam saçlı sakallı miış!erilcrlne to- J:ır ve ne defa ellerini birbirine \"U• 

Jer giy.erek, orkestranın nhcngiııe ı>ııc çeYirmc) i öğretiyor. Mel dan rur. Tesbih çeke çeke hir iki dua 
ayak U)'durarak perdenin önündeki daki bir ın:ısonın rtrahnda nıüth'· mırıldanır, sonra tekrar ellerini Oc 
yüksek yerde geçit resmi ;ra:ıar. oir knlnbalık \"Or, burada genç bir defo hirblrine vunır, muradının ye 

Bazan perde açılır ,.e blrhiriııe adam hakiki bir hayvanı, mcselfı rinc gr.Jeceğinden emin sevinçle a_ 
mızrnk sollayarak döğüşen Daymi_ lıir köpeği pnrca pnrı;a kesiyor, se. yağa knlknr. 
yolar, ~;ğıt Samurailer görünür.. ylrcilerc knllılnl, ciiıerinl, b:ırsakla Meydanın orta yerindeki Jdicük 
.Fakat oyunun e nacıklı lnrafı pe,. .. rını ı:;österilor, hunlnrın nasıl en. çeşme dt> mukaddes bir yerdir. Su
ılenin kapanmac;ı z:ımanıdır. Zir:ı lışlııl-lnrını anlatıyor, meraklı Ja• yun gcldiğı kay:ılığın içinde bronz 
seyir::Herden temaşa iicrcli olaıı :; poıılar aAızları bir knrış n~ık din .. ılnn kfiçük lıir nıôbud heykeli Tar .. 
sen bizim parnmızla aşağı, yukarı Jlyorlar; bu hüneri yapnn fakir bir dır. Hc~kcl !elden orülmiiş bir 
50 para hu sırada alınır, parayı tıp talebesidir, buradan kaz:ınclı .. mahfaza iı:erisinde bulunur; bu 
Yermiycnlcr piyesin neticesini gı}. lh para ile bir h:ırtn ylyip Jı;cceli- m.ıhfnza 7.:ıvnllı mlllmdu yaramuz 
reınezler. . lir. cocııkların atncnkl:ırı kfiı:ük cakıl 

Bıı tiyatrolarda garp ilmi de yer Bıı panayırda dinin dr yeri ,·ar- taşlnrı ile yaralanmaktan kurtar-
ıılır .• Taponların Tomlt dedikleri dır, bir takım salıcılnr da dinden mnk iı:indir. Biraz ıfoha uzakta 
oyunlara Avnıpade "fenni eğlen. i•tifade ederek para kazanırlar. Bir :ıcık ha,•ndo hir taş fücrine kon. 
r.e., ismi \"crilmekledir. İşte sah .. nın-;anın iizeri h:ıınıırılan yapılmış, muş ve üzerine alacnlı elbiseler 
nede bir Japon sihirbazı var, su boy boy köpek seykelleri ile dol!.!_ ı:;iydirılıniş iki beyaz tilki birbiri. 
dolu iki harda~ın ilzerfoe lconmu5 dur, hu heykeller mukaddestir, o- ne bakar dunır. Küçük bir kulü
lıir sopavı bir damla su dökmeden kunmuştur, ~·iyen çocuklar hası:ı. bı:rle bir lhtiynr beygir insanların 
kırıyor. Y:ını bnşında haşk:ı bir lıAa tutulmazlar; küçücüklcri fakir verece~i 11adakadnıı ~ünlük gıdası· 
lno;an. hendest'den haheri olmayan çocuklara, bü) üklere zengin evliil_ nı bekler; bu hayvan da mukndd .. 
seyircilerini, hendesi şekiller çi. lnrına mahsustur. Okunmuş reçel bir varlıktır. Tahtadan bıçakla kP 
zerck c~lcndiriyor. Mamafih bıı satıcılarının yanı başında küçük silmiş bir heykeli yanıbaşındadır .• 
hendeı;e şekilleri çiıen adam Avru bir mabeıi vardır. Burası bir Pcl- Dindar insnnlnr varlıi!ın ~a~rısı;ın 
palıları dahi aliik:ıdar ediyor, zir:ı rol liimbnsı ile avdınlnhlır; içerisi elleri) le temas edebilmek için <'· 

daire çizme!• için kullandığı perrıel kafes kafes nıukadden ıa,11klar ve peyce bir para verirlc-r, daha az 
hizim pergelimize benzemiyor. Ja• horozlarla doludur. Jlukafeslcrin ô parn verenler ha)'\'1ına deyll, hny. 
pon pergeli bambudan yapılmıştır: nllndc loprnkton )nhııt tahtadan yn vanın lıevkeline dokıınahilirler. B•ı 
Ynrık bir ağaç, yarııtına yerleşti_ pılınış küçücü!< Cilcanlar '·ardır, et kemikten yapılmış miıhudıın yn. 
riimiş kü1:ük bir tahta pnrçnsı a~~ .. bu lilcanlar okad:ır miniminiciktir nıhnşıncl:ı bir çulmr vardır: bu ~·u_ 
cı istenilen flenişlikle acalıiloyr. 1k ki, İçcri!li nncnk bir tutanı pirine küçük taşlar ntmak din! bir 
Usallı .l.ıir persel ... X&P..tkaşınd~i a.. nlır. Bir muradı için nczretmiş it-- ibadet sayılır. (Devamı Vt1r). 

ediyorlar. Blrle§ik Amerikıuım l:sd~ 
ve kira kanunu ile glriftlği taahhüt. 
lu dolaywlyle de yapacağı kauçuk 
sarfiyatı göz önUne almrra& yalnız 

birleılk Amerika ihUyacı içln ayn. 
lan atoklarm be§ aylık iatllı.11.kten 

!azlumı karşılayamayacağı anllfı • 
lu: 

Harpten evvel, blrleılk Amerika.. 
nın kauı:uk 1dha.1Atmı.n ~ sn ııi 

§imdi harp mmtakaııı olanUzak§arktan 
geliyordu. Malezyada lngUlz kıta.lan 
ı:ekilirlerken, senelerce emek verile • 
rek yeti.3Urilml§ y{Werce kilometre 
murabbaı kauçuk ağacı orma.nlaruu 
tahrl.p etmege mecbur kalmlflardı. 

Birleşik Amerika kauçuk lhtfyacmm 
yüzde ~:5 finl bu mmtakadan temtn 
etmekte ldl. Felemenk Hlndlatanm • 
dan senelik lhtlyacuı yüzde 29 zu Jd.. 
bal ediliyor, geri kalan kı:ıımı ise Bey 
!Andan, Birmanyadan, Flllplnlerden, 
Siyamdan ve hattı tıstüv& mmt&ka... 
mıda paslflk adalarından. temin om.. 
nuyordu. 

Harpten &ıce, kauçuk, Amedk&,. 
gelinceye kadar St\ven kanalından 

geçerek veya 'Omit bunıwıd&n dola -
p.rak hatta.larca aeyah&t ~. ~ 
merlkamıı AUantik llmanlarma getL 
rillyordu. Atıantlk harbi. .AmerDmıa 

,ııeplerl.nJıı bu l'Qhı t&k1p e~ 
mAn1 oldu. 19U •D.C.lbıin Dk ~ 
nııda Amerikan kauçuk idhall.tmm 
yüzde 90 r PuUUrteıı ve Panama Jm.. 
nalından geoerek flLrlt 8&.hUl Uman.. 
1arm& nakledlldi Ye bl:s;y1ece fazla ID89 

n.ta mal ol.acak demiryolu ile aa1ı: .. 
Uyatm. &ıtıııe g~dl. 

Fakat milletler ara.sı vaziyet daha 
bozulunca fazla masraf endfoelerl « 
tadan kaiktJ ft vapurl&r ~ 
hamuleleriDi Amerikanın garp aahlH 
llmanlarm& bofaltma.fa batıladılu. 

Lf.ldn bu yolla da gene deıı1zaltl teh.. 
llkeai vardı. Japonya harbe girdikten 
80llnı. 1M ldhal9.t o taraftan da çok 
elmUdl 

Geçen aene blrleffk Amerika htı

ktlmett, bQyük Amerikan endllatri 
firmala.rlyle mll§tereken cenul:f Ame 
rilnı.da bUyük kaaçuk "8tlba&l mmt&.. 
kalan vücude getirilmek tızere onbe§ 
senelik blr pl!n hazlriadı. lll mn,,ın 
fidan dlklldl. Fakat bu h&Ztrlıklardan 
yalan bir zamanda netk:e almak 
mümkün c.'leğlldlr. Bir kaoçuk tlda-
2unm malm.11 vermeaı fçf.ıı yedi aene 
beklemek J&zımdır. Bu sebeple bu ha 
srrlıklarm ılmdlld vaziyet tızerlnde 

derhal tesir g~terecek bir kty:metl 
yoktllt'. 

Cenubi Amertkadan gettrnecek ka_ 
uı:uk §imdik! halde pek as olabile
cektir. ÇUnktl orada aenelllı: kauçuk 
lsUb.sa!A.tı 18 bin tondan ibarettir w 
bunun bUyük bir ktsmı dahlll ihtiyaç 
!ara sarfedllmektedir. 

Sun't kauçuk akla llk gelen hal 
çaresidir. JAkin kauı:uk mUtebaasıa. 
ları bu bahlate fazla iyimser değil _ 
dlrler. Şimdiye kadar hakiki aente. 
tık kauı:uk, yanl hakiki kauçuğun :tı.. 
zlk1 ve klmyev1 va.m!larmı cAm1 btr 
madde 1mAl etmek mtımldhı olama.. 
ml§trr. Mevcut sun'! kauçuklar, tabi! 
kauı:uğa a.z çok benzeyemes madde.. 
lerdir. 

Sun'1 kauçuk lmaıt nk defa umu_ 
m1 harp eanasmda ve Almanyada ket 
fedilmi§tlr. Alman k1myageı1eri ab. 
loka dolayuılyle kauçuk getlrllemedl., 
ği 1çln bu maddenin sun'tsinl yapma. 
ğa muvaffak obnu§lar, bu madde ta
bi! kauı:tık gibi olmamakla beraber 
o zamanki lhUya.çlan k&!1ılamağ& 

ka.ti gelml§tl Almanlar timdi umu_ 
mı harpteldne nazaran daha iyi bir 
sunı kauçuk 1m&1 etmektedirler. 
Kömür ve kireçle ypılan bu madde. 

( Lutten sayfayı çemrini:d 

~ıı evvelki Yakıt 
1 

Yeni 
ıa Temmuz 918 

iaşe kararnamesi 
İqe nazın Kemal Bey bir muhar. 

rirlmize: "İlk ı,ım memurlann terli 
ahvaline _çalışmak. onlıırm aç kalma.. 
sına meydan bırakmamak ve sult.ııtl.. 
malin önUnU almakla uğra§mak ol&
ca.ktır" demiştir. 

:E Pa:ı:areaı SALI 

> 
ıs remmu7 14 Temmuz 

~ 
er 1 O. Ahır: 29 c. o.hır: so - Rızrr: 69 Bızır: 70 

~ •KJUt-ı "IMWltı r .. :t"-'lllJ ~ ıoı-11 l &'.JbH 

liUJwıtbı 
,.31 8.55 4.38 8.51 

~ 
Öğle lZ.19 4.37 ı.z.ıo '·· lklndl 18.)9 s.ın 16.19 ası 

Akpm 19.42 12.00 19.41 11 ... 

Tatsı 21.40 l.69 21.J9 ı.a 

lmsak 2.ZŞ 8.41 !!6 8.'6 
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ocn senin bütün hayaunı okuyo-J ~ basit, safdll~ne suali sordu, 1 

ı .ım Hareketlerinin manasını, kon· - Demek kı biliyordun 1 
ıesi ~için beğendiğini anlomıyonnu- İlli önüne bnktı ve sıganısının dü_ 
yum zannediyorsun," Şimdi niçin manıyle önünde bir sis perdesi 
1Jeni paylaşmak istemediğini daha dıd(' getirt>rek: 

gfizcl anlıyorum. Benim paramı J>&Y _ Tony, dedi, yavrucuRum, bıı 
lıışmıık istemiyorsun .•. Nasıl benden ne tadar çocukca siıat Re11 şim· 
bir şey beklemi)orsun?. Paranın diye bdar her şeyi bilirim, ra:kat 
hep.sini llo mı alsın .. , Alsın sötüı- hiç bir zaman sana söylemedim. Fa. 
sün ve yalnızca bizi sona bıraksın?. kat nrtık bunun lüzumunu hlssedi_ 
İstediğin :ralnızctı ben miyim · Pt>ki yorum, Ben seni çok iyi ~anıyorum. 
güzel Yoli, peki ... Senin ıcın onu Tony .. Senin yüzünü, gözlerini, lil'

lcrkcdeceğim. lI:ıklknten zavallı İlo- sini, ve düşüncelerini çok iyi ıı:~ 
~ u terkcdcbilecek mly:!m '1, liyorum. Ben, bir şey başlıynca;tı 

Faknt bu yalnızca bir tek gece zaman bunu dalma lıL etmiş ~e 
surmüş ve ı;onra llonun avdetine ka· sonra neticesini de en ufnk teferr;j. 
dnr J..:C"ndine ve bilhassa Yolisiz tam atına kadar öğr~nmlşlındlr. Tony 
beş gün beş gece geçimı!şti, yavrucuğum, ben yakında otuz ye_ 

Kendisini telofonn çağıran Kle- dl yaşına gireceğim .. Ve biz biı1>i-
mcnc : rimlzi seven kimseleriz.. Runun i. 

- .\l:ıatteessüf bugün vaktım yok, cin herşeyi bilmem, seni koruyıı. 
Demişti. Zendeye de: bilmek iç!n herşcyi bilmem lüzım. 
- Znlımetine teşekkür ederim. dı, Rski hayalın hakkında 

Fakat burada böyle bir işe bağlan. hiç bir sual rormadım, Ciinf-tl ya. 
mnk benim içiıı adeta lmklinsız.. hnızca hal beni aliı!kadar ederdi 
Cevabını vererek 1,1 kökünden hal Mlizl bize alı değildi.. Fakat h<"r TüRKiYE iŞB A N KASI 

ır :: ... ük T~sarruf • 
l !adet 2000 Urabk - 2000- Ura 

Jetmi~i. Suhajaya gelince onu doğ.. zaman ve h~ şeyi bildim: 1 • 
rudan d()ğruya knpı dışarı ettirmiş.. dam Grovhamı, yani eski J..:ittiheni. 
fi. YoJcln Ammana tesadüf edince eo Transvalde beraber yaşndılhn kfo. 
!ini şapkasının kenarına kadar bl 1:ük İsveçli dansözii, Ledy Osfnyı.tı 
dınnış ve adımlnrını sıklnşt1rmı5tı, hepsini.. hepsini biliyonım .. İno;nn 
Siın<>nu uzaktan görünce diğer kal.. beraber ya5ndığı kimsenin bülün 1 
<fıruna geçmi~i. Bir gün Pozony hayatını bilmelidir .. Hııtırlayor mı_ 
caddesindeki evin önünde gayri ib. sın, bozan seni yalınız bırakıyor
tinrl ıhbir iki dekılcn duraklamış, dum. Snna ağır gelmeğ>! lıaşladığm• 
~ ~ralli ndııtiturJa otele dön. zamanlar seni yalınız bırakıyor· 

Hesanlan 
ıu.&2 •"?'RAMİYE PLAN! 

t\.EŞIDELEK: ı Şnbat. • 

tayu. t &Auatoa. t tıd.-,. 

• • 1000 • - ısooo- • 
• • 115() • - uıoo..- ,.. 
• • ~ • .. uıoo.- • 

10. mo • -scoo- . 
mı_lftü. dum •. Nasıl ki, bu sefer de seııi 

İlfi otele ıdöndlitlcri zaman: Peştede yalınız bırakıp ılolaşmağn 
ctteortn tarUılerlıMk 

ppılrr. 

"' . O() • 
200 • 
200 • 

100 • - ıooo- • 
IS() • - moo- • • • - 0000,,- • 
lD • - ·~ .. 

- Bilhassa İtalya fenıdAde idi, çıktım. Eğer hu işin ciridi neticeler 
diyordu. Anlatılmaz gfüelli'l;:ler gör do!ıurahileceğine hükmetmiş ol nr. 

Clüm .. Bunlardan sana sonra teferrü ıdım seni asin bırakmaz yanından ============----------------
atiJe bahsederim.. Fnlaıt sen Tony, bir dakika bile avrılmazdırn, fak<ıt 
doğrusu senden hiç te memnun ol. .bu küçük Yoli meselesinin hiç bir 
madım. Çünkü seni hiç te iyi gör. rell'ıket tevJid cdemiycc-~ini, an. 
mü~ değilim, bilakis fena gördüm di caJı: bir rnllcera bir gönfıl eğlencesi 
:vebflirlm.Ne var ne yok? biz yokken ' 

olacntıını ve senin hnklkl yuvanın Pcştede neft oldu. aile ocağının , karının yanında ol. 
- Hiç.. 1 b du~unu takdir etmiş ve sen u ar• Dbııt Kııif.: l:lmgın dalgın cevap zundnn mahrum etmemek için yo. 

vemı ıııııa I* SJ8Ma çıkararak yaktı. 
hnız bırakmı~tım .. E(ter o znmnna Sonra edl1nden çıknrdı~ küçük not 

clertcrine ı.karıık: kadar yaş.-ırsak bu halin daha on 
sene kadar devam edeceğini de hl. 

-;-Aym yirmi sekizinde Bresllen liyonnn, Blliyonım, hazan bir za. 
Cenubi Arrikaya bir vapur var .. 

Dedi, 'J'e.s:ıdüf del!ilmi yfoe Falko. man için .benden ayrılmaktn ayrı 
nia gidiyor •• Ayın yimıi dördünde yaşamak, senbest yaşama arzüsunıı 
Slİrnt ıkntarile buradan hareket ede- hissediyorsun, fakat );nn hona dö-
aıw.. ncceğinl de dolma kath'c!Jc hlliyo. c.._..., 
.Kalktı, gitti yazıhanenin çekmC'.'lin rum, Zenginsin, müstakilsln, lstedl. 

den iKi penbe bilet çr'kardı, mastı- ~in hayatı yaşayabilir, haıtii tnmo. 
nın üzerine ko;)'du. men serbest olabilirsin .. Ve bunu 

Ku;a bir sükut oldu, sonra tın yapar Jsen ben sana hiç bir şey 
bu sfikülu bozarak yavaş sesle: söyleyemem .. Fakat sen bunu y P· 

- Dem.ek ki bu kn<lar cııbuk gl.. mıvorsurı. lıelki lıu "'Jıt için ynp·ı· 
dC'Ceğiz, dedi. Halbuki ben dllha ye_ mıyorsun, Lrlkl <le hiç yopını~ncal: 
nl gclml,ıim. ı;ın,. Görüyorsun ya snna her şey. 

Ben birçok giızel şeyler gördüm Clen ncıkca bahc;cdlyor ve senin 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğün.den: 

İhale günU: 16/'7/IH!? 
M. K. N. Ullo gram 

1610 26 000 
2038 32 000 

U46 1 600 
1328 12 000 
1589 5 100 
2663 1 000 
26M 10 800 
2479 o sıo 

2480 l 700 
2546 o S2Q 

2496 o 750 
2645 o 600 
262Q o 400 
2399 85 000 
1847 5 300 
159?. o G70 

2343 12 000 

1014 20 000 

Lira Knru:J 
83 00 

666 00 

121 00 
6S 00 

-~oa 20 

Eııya clnfll 
Fotograf resim 

An ban 
3 

Demir ve a.ğaç ile mUrcttep _deri 
demirci körllğU 
İşlen~ ııtmger 1 
Alıcı Radyo .. 
Kl>.sele bisiklet çantam ' 8 

90 00 ' !pek entari 1 

s• 20 
65 55 
82 2Q 

70 00 
72 00 
58 20 
58 00 

280 62 
560 00 
M 2-t 

858 00 

150 00 

Kuş tüyU yastık 
!pek men.sucn.t 
!pekll yün menaucat · 
Yapma çiçek 
İpek §!livar ve g#>mle.k 
!pek elbise. 
İpek mensucattan gıravat 

.. .. .. .. .. .. .. 
İpekli pamuklu keten mensucat 3 
İpek kordon 1 
İpek kadın elbiaesi teyerll n kia. 
men dlkUml§ S 
% SO dan tazla S'Unl ipekle kan
şık pamuk fıı..--uneli pcrlel!k tuı l 
Dl§ suyu •(Ecnebiye memleketlere 
götUrUlmek tmıre) a buna mukabil sen .• Nasıl yoksn ar- ufak tefC"k harekatından k'>rk -

tık Pe<jleden bik1ın mı? muyorum. Çünkü nihayet tercih Yukarıda mntred&tı yn.zııı eşya 1549 sayılı kanun muclblnce 15.7.9•2 
Yeni bır süküt .. Môntilı bir ~ükılt. edece1'ln :ıilc yuvanın )'ine yanım· de ııııat 13,aO da harice ve da~e açık arttırma ııureWe ııatılacaktrr. 

Ve lekrar l!iinın sesi: da oldugıınıı hiliyonım., Sat~ Sirkeci Re§adiye caddesi hah antreposu dahlllndeki satış\ müdürl~-
- Demek 'it Yoli meselesi artık Yine siiküt .. Yalınızca J\adarrn ğündedir. Satıştan 3 gUn evvel sn.at 9-12 arasında. e~ya. anbarlarmda gÖ-

hiıti öyle ml'1 köriilc gihi kııbaran kö~sünden çı. rüleb!lir. Kıı.nunl vesikaların ibrazı ve teminat akçelerlnin ııallş gUnU saat 
Kansının bu suali Kndann yıJ. kıın hırıllıların gürüllüsü .. O kndnr. 12 ye kada,. yntmlması 14.zundır, Bu eşyadan maada muhtelit tarihlerde 

:ı:ünO derhal kızanttı ve hemen hC". 50 liraya kadar olan eşyalar satılmakta olduğundan mti!reda.t 11.atesl salon 
men gayri şuuri vnziyctte ve teslim Ve sonra yine llanın sesi: iltuı tahta.sile Belediye mezat işleri mUdürlüğil ntuı tahtamııda asılıdır. 
olmuş bir çocuk gihl: - ('.ok bozulmuşsun yavrum To.

1 
(75•:5> 

- Evet .. Dedi •. Bitti. ny •• Demek bu kadar iztirop çek- -----------------------------
Ve yeniden sustular., Bu tnham. tin .. Acabli değer miydi? 

mülsüz silküt da bir müddet de 
''tim eU.i , sonra Kadar snnlı:i mi 
en edecek bir yer arıyormuş gibi 
ya, aş bir sesle , ndetA fısıltı gibhi 

nln çok mUkcmmeı olduğunu Alman_ 
lar iddia ediyorlar. 

Bununla beraber sun•ı kauçuk ün&. 
llndc dUnya rekoru Almanlarda değil 
Sovyetıerdedir. Sovyot Rusya 1933 
<k-nbcrt bllyilk miktarda sun'I knu_ 
çuk fma.ı etmektedir. Başlangıçta ip. 
Wnl madde pa.tate.s ve diğer z.trnı 
mahsuller ispirtosu ldL Son zaman. 
!arda ise iptidai madde olarak petrol 
ve asetilen kullanılmaktadır. 
Sunı kauçuk blrle.:;lk Amerikada 

da lmıU ediliyor. Son iki senede bu 
mAlAt bir hayli artmıetır, 1943 ~ 

73 bin ton ırun•J kauçuk lmA.1 edile. 
bıleeeği umuluyor. Bundan başka bir 
1 §1k Amerikanın b:ı.zı mıntnkaların_ 
da kauçuk ağacı yetl§Urilmesl de 
millchassıslarea tetkik ediliyor. 

Birleşik Amerikanın harp lçlnde 
l.a.ıçuk ibUyaeını temln hususunda 
en çok güvendiği kullanılmış kauçuk 
eşyanın toplanmasıdır. Birleşik Ame 
rtka.dıı hesapsız derecede çok kulla_ 
aılmış kauçuk varda'. Şimdiye kadar 
milli ekonomi de hiçbir kıymet ifade 
ctmelıği sanılan bu kullanılmış kau_ 
çuk eşyanın toplanması kimsenin ak 
ıına gelmemişti. Şimdi ise yapılan 

hesaplara göre mevcut stok, birkaç 
sene müddetle her yıl 300 biıı ton 
yeni kauçuk teminini mUmkün kıla. 

Yalvaran bir seı; adet1'ı inler gihl 
Kndarın nğzınclan çıklı: 

- tıa sana yemin erlerim ki .... 
ı-~aknt karısı d<>rbl sözünO kesti. 

(2ugünkiı radyo l 1 

7,30 Program 7,32 VUcudUmUzU ça. 
ııştıroJım 7,40 Ajo.ns 7,55 Radyo sa_ 
lon orkestrası 8,20.S,35 Evin SAaU. 
12,30 Program 12,33 Şarkıllll' 12,45 
ajans 13,00.13,30 Şarkı vo tnrkUlcr. ı 
18,00 Program 18,03 Radyo dans or_ . 
kestrası 18,:50 I<'asıl heyeti 19,80 Ha 
berıer 19,15 Serbest 10 drıklka 19,55 
Rast ve Suzinak makamları 20,15 
Radyo gazetesi 20,45 Bir halk tur -
kUsü öğreniyoruz 21,00 Ziraat ta.kvl 
mi 21,10 Peşrev, semai ve şarkılar 
21,30 konuşm:ı 21,45 senf'onll~ prog. 
ram Pl. 22,80 Haberler 2:;,45 _ 22,50 ı 

Bir Kalkaı · 
Romanı~ 

f/irço1..· /,'ll•n11c1 dillere tercıimc 

edilmiş olan bu eser, Niua:i Ah
met tarafından doğrudan doyru. 
ya Gürcıi dilinden tercüme edl' 
miştir. Baştan sona kadar aşl•. 
·mıccra ve kahrammılık mc11kıbe
le.ri ile dolu olan bu nefis eser 
'J'iirk matbuatında ilk nümunedir. 

- Sııs .. Sakın devam etme .. Y<· 
1rr artık.. Bundnn hiç h:ıhselmiyC". 
lim .. llenl arlı'k alitkıırlar etmiyor 

'Dile .. Seni ynl:ın SÖ) ll'nırğe se\'ket 
m<·rnek için Jıunrlnn arlık hiç hah_ 
selmiyrlim rliyorıım.. Dıılın iyi,. 
Susrn:ık liımndır, foidelldir, lıaıtiı 
lnssnın lıa:kkıdır. fııknt yalan sÖ) Jr. 
mek hiç bir zaman hak değildir .. 
Bir kerre P~tedcki işlerim .. Di)•e 
yalan söyicmeğe bnşlııdın. fakat, 
sonra çahu'k sustun, herlı:ılde izli· 
rop çektin, kendinden ulandın,. F. 
min ol sııshığıııı ir;in snnn minnet 
tar oldum, seni clnh:ı ~ok sevdim. 
tşıe onun için ıırlık hunlardan hiç 
hnhselmiyelim diyorum. Her ne (} 
!ursa olsun madam ki arlık bllti, 
ehemmiyeti kalınndı, nıllzi oldu de 
mektir .• ,. 

yarınki program ve kapanış. 1 (Mevcudu 

Metresini abdesthaneye ' 
RAŞi D R I Z A 

TİYATROSU Hailde Pl&kln beraber 
SAÇLARINDAN UTA.ı.'.I 

Vodvil - 4 - }>(?rde 
Yazan: Mahmut 1'.eııarl 

atan katil yakalandı 
daki şnhsın ke: karc\e~i Remziye, 
~n) - Bundan bir müddet önce 
lzmlrde metr~sini öldürlip aptesha. 
ne çnkuruıh nttıkt3.ll sonra kendi. 
sini ndalefi'l peneesiden kurtarmak 
iein bütün aiks; efradile K ·I kte fi 

\'e hu sözlerden sonra IJanııı r~r eden TiJ:ve~li Abdü1fı.ziz adın. ~ idrar Yolları ve rewıuül ~I 
nıii~rik eli l\nrlnnn ateşler içinrle da şah'lın kız kardeşi Remziye, :ı.a. hastalıklan mütehassısı 
ynnnn elini, dudnklorı kocn~ının :~ı.btta.mwn srkt takibi so. 1 

dııdaklnrını aradı, bulrlıı. Bu dii:· ııunda kaza.mızın Hncılh köyünde Dr. KEMAL OZSAN 

1 
A\'dct ve hastal:ırını kabule manını arfcden bir kimsenin gö - ele gerfrilmiştir. 

" · d bwjlıımıştır. Beyoğlu btl.klJU lcrcliğl yakınlık drğll hakiki hir• Y:ıpılnn isticvab neticesm e, 
• Oad. -..:o. 880 Bursa Pa'lnrı ü!ltti. lıayııt arkad:ışının göslerdilU hö_ Remziyeden :ıltr.'.U'l müphem ma u 

yüklük idi. IJ:ıkik:ılen ita, Kadarın mata naz';l.l"aı:ı kardeşinin, }.folkoı::ı- , ++ Tl'I: 4ı2s: 
en .r:ıkııı kimscc;i, vikiıdiinün, di. n.n Yiirilk nahiye&inde bulun!lugu 
şüncelerinin en yakın nrknılnşı, z:ı nnlnşılmrs ve Nnhiye Müdürlüğiif Zayi 

u - 'J - ıoı~ 

· :DC'tlld D~ Yollan 
Müdürlü ili 

( .... 
şletm6 · Umum ' · 
linlan 

13.7.942-19.7.942 tarihlerine kadar muhtelif 
hatlaTımıza kalkacak vapurlaTın isimleri ve 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacaklaTı rıhtımlar 
.KARADENİZ HA '1TJ . Salı 4,00 de Akını, CUma '-00 dl 

BABTIN BATl'l i 

tZM!T RATTI 
MUDA.NYA HATl'l ı 

BAND!RMA HArra-

KARABl~A HATl'I' 

bmoz BA'lTJ 
AYVALIK RATTJ 

CQmburiyet Galata nhtmmıd&n. 
Cumartest 18,00 de Kadeı Strkeel 
nhtmımdan. 

İ§'an ruııre kadar yapı:lımyaeaktır. 
Pazartesi, Çarp.mba ve Cum& 9.l50 
de Sus, Cumartesi 14,00 de .M.&rakas. 
Pazar 9,tsO de SUa Galata nhtmıııı

dan. 
Pazartesi. çra.rpmbe, ~ Cuma s,oO 
do :Marn.kaz Gala.ta rıht.ımmdan. &1• 
nco. Çarpmbe. 20,00 de Jıılereiıl .,.. 
CUmartesı 20,00 de Antalya Topb.aDt 
nhtımmdan. 

.salı ve Cam& 10,00 da Bal'tm Top. 
hane nhtımından, 
lş•arı &.bire kadar yapıbnı)'acaktir. 
Çarşamba 12,00 de Burs&, ewnarteıııl 
12,00 de Mersin Sirkeci nbtımmd&ft. 
Pazıı.r ıs,oo de tzmır, Pervembe ıt 
de 'l'Jrlı:ın G3lata nht.rm.aidan. 

NOT: Vapur eferlerl hakkında her ıtırın mala.mat Bflllsdıa tıekıiClf 

nonın.rala.n yazılı acentolerlmlzden öğl'enlleblllıılr. 

Galata Galata rdıtmn TJma,ntar Umana 
MüdUrlüğtl blııaın aJtm4a 4.nd 
Oıılo.1a nbtımı Mmtaka Liman 
1'61 llğl blrıasl altında jOJJJ 

Şnbo aceotellğt Slrke<'j Sirkeci yolcu -.ıonu D'74f 
('f~ 

• • 1 

1 

. • - , 

-1-= Şarlnamelcri muclblnce kapal;-zart usume dört adet motörttl 
g11vertel1 çektirme yaptınlacaktır. 

2 - Makinelerin muhammen beC::ell "40,000,, % 7,5 muvakka.t tea:d
natı "8000., ilra ve güverteli çektirmenin muhammen beleli 28,000 " 'f,I 
muvakkat temln&tı "2100,, liradır. 

a - Eksiltme 28.7.942 Salı gtlnll saat 10,SO da. K.ab&tafta le'ft!.1!11 
§'Jbe.sindeki Merkez Alım komlsyonunda. ,>npıla.caktır. 

4 - Makine şartnamEısl ''200,. kuru§ ve çektirme p.ıtnameat .. 1(0,, 
kurt>.§ mukabillnde eözU geçen §Ubeden ve lzmlr Ankara. bq mtıdll\'ltlkle. 
rin~n almablllr. 

~ - Yalnız makine veya yalnız çektirme tekfitl. kabul edlllr. 
6 - Elaııltmeye girecekler mUhllrlU tekltf mektpla.rı ile kanunl "feei. 

kalarmı llıUva edecek olan l:apalı zarflarmı ihAle saatinden btr aat e., 
veJlne kadar adı geçen komısyo:ı l:ın§ka!l~ makbui mukabillnde n r .. 
mei.eri lAzmııirr. (7409). 

Jstanbul Jandar:n:ıa Satınalma Komisyonundan: 
'Tahmin bedeli .tık teminat 

llHDlan Olaal Llm Ko. IJra Ku. 
49,500 çift Büyük kol>ç& 36Q 30 27 41 

121,100 çift KUçük kopça 605 50 45 'l 
239 kilo .. '3.rafln 298 75 22 41 
113 .. Sabun S8 °14 6 61. 

53 " Çir!§ 15 90 1 19 
273 

" 
Soda. 35 49 2 66 

\ 
Kapalı zarf ek!lltmesl!EI ihalesi yapılama.yan cln.atert, mikdar, ta?ı· 

mln bedel ve ilk teminattan yukarda yazılı altı kalem dlld§ matume.sl 
15.7.94!: c;ar§antba gUnU saat l~ de lstanbu1 Taksimde komisyonumuzun 
b'.ılunduğu mahalde pazarlıkla. almacakttr. Alb kalem malzemenin b11' la. 
tekllye ihalesi caiz olduğu gibi lkl nevi kopçanm bir ve diğer dört kale
min de bir arada ''eya ayrı ayn isteklilere lbalC.!l caizdir. Şartname bet 
gün kcmlııyonumuzdan parll3IZ alıntr. Mevcut numuneler görU1Ur. :tstek
Ulerln evrak ve ilk teminat mektup veya makbuzlarllo pazarlık eaatinde 
komisyona gelmeleri. (7388) , ............................. _ 

Tlrklye Cambarlyetı 

ZiRAA T BANKASI 
&~ııe ıarilıtı 1888. - Sermayoıd: 1000,000,000 ı.ılı1l Unm..""""'\ 

Şube ve Ajana adedi: 265. 1 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelm' 
Para ~enı !R.800 1lra ikramiye f'Vf30r. 

t.ı.raat Banka.anıda lrumb&ralı •e lhba.nn% tas:ırrı.u nesapıarmaa en aa 
50 l1r&sı bUlunanlara eenede 4 deta çekilecek lrur'a l1e aealJd&lO 

• • • • • • .. . 
pl&n& gOre ikramiye dıı.ğltııacaktı:r. 

504I • ı.ooo • ı l%O • .e • 
GOa • a.ooo • no • &e • 
ı60 • ı.oocı • 16( • ıe • 
l 00 • -.ooo • 

UOI • 
t.MI • 
l.JGe • 

DIKK.Nr: Besapianndaıtı paralar bir tene lc;tnde ISO Uracıan &f!ltı 
:illıµnlyenıere Uuamlye çıJttJğl takdirde % 20 razıu:ıyıe 9V'Uecektlı, 

Kettdeler: 1l Mart. U Hazı.ran. U EylQl 11 BlrlndkA.ııun carthJ• 
rtııt1e vapı.l.tr 

ak derecededir. 
Diğer taraftan bUtün hfikQmetler 

bu kıymetli maddenin kullaııılmasın. 
Ja BJkı b r tasa.rrufa riayet edilmesi 

n tedbirler &lmuı :tıuluıımaktadırlar. 

ar~annın, dertlerinin orlrıftı ,.c h~- n'jn nıızan dikkati çekilmiştir. Tatbik mUbürümlc maa UroU. 

mısi idi. Kadnr karısının koll:ırı n_ Ahc1iılfızı7. de orada ya;kalaıınıış h borl 1 k betti y lsln: k ================================ 
rasıuda anıdığı her teselliyi bıılıı- ve Tekird ığma sevkedilmiş olup a m ay m. lnen "kUçı larrf. 

K. 

b·ı · k" ı - d·ııı· fk 1· J' · d 1 1 dan Tekirdag;. taeağtmdan eskilerin hli m e ı ır, ·ımsec en gonne ııoı şe ·n ı ... <'mzıye e ta.wm 7. • 

·· 1 1 1 tık• 1 h ~ 1 ·· d ·ı · t• 1 yoktur onun goz er ıır c s l ·m, y:ı guz ,.

1 

na gon er. mış ır. ' U ~ 

30 · · · K • ı b _,, 1 rd fzmire KııdrkÖ\' le;yman ııaıta ... ,o. rinde okuyabılırdı. açe.K arın Ut;un e e • 
(Devamı vnr1- sevkedilecckleri a.nla.şilmaktadır, da Hayri Bulay 

SAHiBi : ASIM US 

Umumı Neşriyatı idııre eden 

Basıldığı )'er: \'AKll M.ATBAASI 

He/ik Ahnıeı Sevtnail ~ 


