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Mill Şef "'I 
Adanaoan dönsn Ticaret 

Vekilini kabul ettiler 

.. 
1 

d Ankara, 19 (A.A) - Ticaret Vekili Dr, Behçet Uz, tetkik aeyahat' 
etı, bugün saat 20 de tayyare ile Ad!lna'dan Ankaraya avdet etml§ Vf' 

~ilU Şet reislcUınhur İsmet tnö:ıU tarafından kabul ccLlerck Adana ve 
«lersın•ıııerın sevgi ve savgtln.rmt Milll ş~r·c lbld.ğ eylemişlerdir. 

Behçet Uz'u 
dinlerken 
Yazan: SADRI ERTEM 

t l'eni Ticaret Vekili sayın Beh-
et l1ı Ankara radyo:.unda nıüa

tahsiJkre ve Tiirk milletine bitap 
~!~· 'l'iirk Cümhuriyet iktidıır mev
t 

1 
ilin !ifı<, sık nıllletle bn,Şba~a !.t >-

Ilı itnas tm . !la 1, ODtınla temas e e!;I an-ti!: haline girmi§tlr. DoktC\r Beh. 
it lrz da rejimin bu ~üıel ana
r t!ılnıe hlr yeni örnek \'erdi. Tica. 
t~: \' ekilinı~ la.,e politlk:ıınncb tu
töı~."rt Yeni us:.:Jl~rden bahsederek 
~ ~ile ba,ladı. na yeni usuller 
d~•llnekt~ oldui;tm:.:'I! denenin 
~"a :ı. f~i bir r:e!ıl!ılc J:nr~ı~nması 
lıi .Y~lni tnklp etmc!ttc<l·r. \·.eni 
lu~ l'llaJısol senesinin h~ıntla bu
b' uyoruz. Bu m:ıhsut enc-;iniu 
ı:~ ~itlerle geldiğini yalnız hls
~a f1iıie değil nhn:ın hı\k(:met k:ı· 
11 "llt'J ile :uıhyoı-oz. Ne1ekim 11h. 
~~Yeni •ıararlnrın sebebini de bu 

ltieler"(}e anımnk lazımdır. 
bı'ÖnUrnUzdekl mahsul ~eneı1I U
/tltdir. Faknt ürnJtli bir hasat biC: blitlin ınest-lelerimizı hallede-

lilz esl'a.rengiz bir tılsım değildir. 
,, • harp eden, ~-ani bütün kı
ftı~lıtrı arasmd:ıki irtibatlar keı..il
b '· rnüdaJıale \'e istihsal niıamı 
b~~ aonuna kadat' aksıunıl' 
l' • <lılnyanın irinde)1E. Sulh dev
ı-:'uacte dahi kendini ıaman 

9 hı ~ıtn hlSSettJren zorluklar tari-
6 ~ ... lt \'akıa olarak yaııı ba~nnıuıa 
9 ~ ILlınaJrt.adır .B:ı d'-ıal:m şöy. 
~ "i'- Ulsnife tabi tutmak mum. 

•11dUr 

Ui~ -· Bizim iklim ,artlarmnz 
tı111~ mesut iklim ~:utları ya

s bthi btiytik refah nadeden bir 
111 Yet ILl"letmez ll . 
1 dut - Asg;:ıri yUz yıldır pek mah 
9 lıllt bazı 11ladllelerl ihraç eden, fa. 
f1f İbti butıa mukabil artan medeni 
6 ~~·:ttıal'J kar .. ısmda !<mDi ol~un, 
9 ~kı• 0~un ihtiyaçlarını llC,:lk }laT.ar 
4 lr)t\c <nde tenıin eden bir meml<!ket 

''e 'k Bu mlistalı:il olmayan i;) a .. i 
ha 1 t~ı ~rtlanlan kıırtulma 
tar ~tdntz lstildal harbi ıte ba5. 
ıı0~Yast lstiklll lmrtanldı, eko. 
t'tıı )f tnlllj htiklal iı;in \ahı:ııyo-

• an74ra budur 

)'a~i1 harp bizi hu

0 

şartlar i~in<le 
~I ~ı. GUn gec,:tikçe de tuıyi
tıa.. hıs!ettirnı~e basbdı. Çilnkii 
"'-ı~ &ahs..• glin geçtikçe harl
lcıta~ bir ~İlde geni,ledi. Beş 
~tler harbe girmeyen meoılc
'zdır PILtnıakJa !'!ayılacak knJar 
lcetı • 11..-p saha.sına giren memle
tl"dJe~e 13. isthl<r.al ne\'inl değf,_ 
?tı~ ' fabrikalar i~tihliık edile"el• 
lı:itı 7ı lhtıya,e e'ya"ı yerine harp 
l'llet a~lı ~yJer istihsaline biz
~ etnıeğe ba~bdı, y:ılıut da harp 
~ lırı~en Yollar kesil<ll, mlibade
t:il'eı· nsrı bir hale girdi. Bu va
lctiıırı ın ınern leket içiade t eslr<tlı~ 
tiisı::• hliunkUn değthli. Teı-lrini 
•ıtıd ~ fakat bu t.e rler karşı. 
th11 ~tlin dünyanın arzettlğl ha
'"t b' zara Y&nmda Türkiye me-
ilıuy~t Varlıktll'. Artan medeni 
<leu 1~"" her g\in bir itiyat ko:l
tı11 ~t l~sanları ıııararken onla
"lllııı t "1ln111deki güçlilklerio ar{,. 
de ı:etf>.U hlr snrette sıkıntı ,·ucu. 
l'ada r r. Bu ~nkrntr bütün diin
ta11 rne,·cuttur. Dünv:ı~a na:r.a-

1[" az sıkılan vfne~ biziz 
larr:1aklarını7.1 bİr saniye .hudut
' ~3 il ~i dışına \·rrinlz i5itilen ':ı
lıaı:nrl"<l' thlstlr. Cihan bir mahşer 
'.iıs,u 1;t· •t:l~k. sefalet harbin 
1ıt\"ık bire mUt~nn..oıip ve ı;anma 
tlı... Sekilde etrafı sarmakta. 

Giizlert,,'-
lt.'llıı~ " .'7:1 ~iraz tndutlardan ö
l'a lal'd.;.e:?.ruıu: göret-eğ'nlı ma ııza.
~n "tan ıcdannıız insanlık na1T•I· 
f&~faı., ~calc, İğrcneN>k, kalhiniı 
tı,. (~'1"'"•nda harall olarak. 

evanıı Sa. ı, Sü. ,t <k) 

Frarısada Uval / 
aleyhinde 

~nümayişler nota capbeılru!e 
Voronejde 

Grönoblde s~kak mu hare- Sovyetler müdafaa-
belerı oldu 

Liyon' da 100 bin kiti 
nümayİf yaptı 

Londra. 19 r.A.A.> - Rcutcrb il- dan taarruza 
diriyor: 

Londradaki Hür Fransızlar um
umi kıırarl!flıhına gelen haberlere 
göre, 14 Temmuz günü grönobl 
de sokak muhnrt>bcler1 olmuştur. 
No~cdame ve gr:ınctıe meydanlar
ında toplanan halk mnkinalı tüfek
lerle mücehhez polis ve asker kıt~
l:ırı lnrufındıın dağıtılmıştır. karg:ı
şıkhk. Petcnln Lejyonuna mensup 
20 kişinin.. :raşasın Petain,, diye 
baırması üzerine başlıımıştır. Halk 
buna, yaşasın deGaullc yaşasın cüm
huriyet,. dile bağırmak ııurctile 
mukabele etmiştir. 

(Devanır Sa. f, Sii. 4 de) 

Göring 
vazifesinden -
uzaklaştırılmış 

M areıal hcubetmek üzere 
cepheye gönderümi! 

Zürih, 19 (.A.A.) - Buraya 
gelen fakat henüz teyit edilmemiş 
c;,Jan haberlere göre, Göring Alman 
hava kuvvetleri başkumarıdanlığı 
vuzlfe."linden alınmış, yerine Ges
tapo ~efi Himler tayin edilmiştir. 
Bu haberlere göre, Göring bir Al
man hava birliğine kumanda. etmek 
üzere Rusyaya gönderilnılştir. 

ikinci cephe ihti
maline karşı 

Almanya, askeri tedbirler 
Alındığını bildiriyor 

Berlln 19 (A.A.) - D.N.B nln aı. 
keli muharriri bildiriyor . 

Tehlike Sovyetlcr için muazzam 
bir hal almrıtır. Bunun içindir kf AL 
man aakerl mahfilleri ikinci bir cep. 
he açılması hususundaki Sovyet lıte. 
ğinin mana8Ulı daha iyi anlıyorlar. 
Fakat lngllfzlerln §imdi her ne baha. 
sına olursa olsun glrl§melel"l lAzım 
gelen böyle bir te§ebbUsü bile Alman 
!ar hesaba katmışlardır. Alman ,ge. 
nelkurmayı, Amerikan lnctllz ıef . 
ıerlnln llk bulu~malarından çok ev • 
vel bu huaua için hazırlamı, oldufu 
harp maklneslnı harekete 'teUrebU . 
mek ııaatinl bekliyor • . 

geçtiler 
Fakat Kalkaıya iıtikametin. 

Je vaziyet vahim 

Almanlar büyük 
bir hücuma 

hazırlanıyo_rlar 
Berllıa 19 (A,A.) - Re8ml tebliğ: 
Doğu cephesinin cenup kesiminde, 

yenilen dtişman tııklbl, yolların pek 
ıJ.yade harap olmuş olmasına rajf • 
men, z:cyrinl takip etmektedir, Ha • 
va kuvvetler!, Voroşılofgrad çevre _ 
sınde çekilmekte olan yenilml~ Sov. 
y€t kuvveUerfoe muvaffak yethı bU. 
cum etm~, dcmlryollannı ve Roa • 
tot' çevresinde toplanmıı dU§man ka. 
1ilelerl arasında tahrlbata sebeb ol. 
muştur. 

Marlupolun doğilsunla, Romen kı. 

taları hafif dUşman kuvvetleri tara. 
fmdan yapılan blr çıkarma teşcbbU. 
sUnU akim bırakmıtılardır. Macar teş 
killer! Don nehrinin ötesinde nehrin 

(Devamı Sa. f, Sı1. 5 de) 

! Sovyel tayyareleri 
doğu Prusya 

üzarinde 
lngiltere ve Almanya 

üzerinde ele bombardıman 
Faaliyeti oldu 

Berlin, 19 (A.A.) - Alman res 
ı mi teb !iğin dm: 

Dün gece, Sovyet uçaklann~n 
milteşekkil zayıf kuvvetler dogu 
Prusyada bazı: yerlere .karşı izaç 
lıilcınnların<fa bulunmu5tur. 

l.orıdara, 19 (.A.A.) - Hava nez
areti tar:ıfınd:ın Cilnıurıcsi akşarııı 

" ·,; neşredilen lebl!e: 
(Devamı Sa. !, Sıi. 4 de) 

400 Tayyare 
arasında 

bir muharebe 
Sovyetler 30 Alman 

tayyareıi Jüıürdüklerini 
bildiriyorlar 

l\losko\'a, 10 (A.A.) - Pravd.a 
gt:zctesinin muimbiıi yazıyor: 

Barentz denizinde b·r kaWeye 
vtıpılan bi:r Alman hava hücıunu 

~ilnaseb::tiie 400 Sovyet ve A!man 
uçağı arac:nnda OUtün gUn devam 
eden bilyUk bir hava muharebesi 
clmııştur. Almanlar bomba ve tor 
pil uç:ıklnrr ve dcnizn.ltılar vas: -
ta.sile nynı zamanda hücum etmiş
tir. Sovyet Jenizllstü ve denizal. 
tı gemileri yardıma koş:nu~ \'c Sov 
ret t~ç:ıklan dil~anlsı muharebe
ve girişmiştir. Almanlar hiç bir 
i!labet kaydedenı~m·ş, fakat 30 ::lan 
fazla u~ kaybetmi~!('rdir. Bunla
nn yansI Si:>•ıyet bahriye uçaklıın 
tarafından dilşürülmüııtilr. 

Bu muharebenin tarihi bildiril -
mcmckte.dir • . --- .. _ 

Amerika kaynaklanna 
göre 

Rusyaya 
Japon 

taarruzu 
yakın 

Rosto/ ve Stalingracl'ın 
İ§galinden ıonra 

Japonlar 
Vlad ivostok 'a 

saldıracaklarmış 
Berlin ile Tokyo bu 
hususta anlatmışlar 

1'c\'yorl•, 19 (A.A.l - Nevyork 
'l'aymis gıızetesı w.ak doğl!da u
mumiyetle itimada değt!1' hustl8f 
kaynaklardın va.,ingtona gelen ba 
zı J1aberlere temas ediyor. Eu ha
berlere göre Japonlar şim~l isti
kametinde Mançuko- Sibirya -hu 
duduna harp görmliş cskcı ie:-den 

(Devamı Sa. !, Sii, 5 deJ 

Vugoslavyada 
ihtilat hareketi 

genişliyor 
Macarlar Boınada 7 bin 

milliyetperverin eıir 

Mısır cepbellade 
------------·----------Alman karşı 

hücumu 
püskürtüldü 

lngilizler halil bir ilerleyiı 
kaydettiler 

Hind tümenleri 
taarruzda 

Kalıire, 19 (.A.A.) - Reutcr 
ajansının hususi muhabirinden: 

Bir HinUi tümeni dünki Cumar
tesi günü merkez kesiminde kucü.k 
bir ilerleyiş kaydetmiş ve düşman
rn tanklarla yııptısı birkaç hücumn 
ınnruz kalmıştır. Karşı hücum top.. 
cu tarafından fazla güclüAü ı•~ . :ı ıı
ılmndnn pfü,kürlülnıüştür. 

AL.'IA~ KARŞI TAARRUZU 

Kahire, 19 (A.A) - Röyter ajaı:ı. 

sının Ell!emeyn clvanı:ıdakl huııuat 
muhabiri bildiriyor: 

Cumartesi Ab&hı dU§man alela.ceıt 
kamyonlarla piyade kuvveU getırmıı 
ve bunu yeni bir kargı taarruz takip 
ctml§Ur. Bununla beraber toplarımız 
ve Cenubt Afrika topçu kuvveUeri 
ateş açmqlardır. Bu topların ateşi 

arazinin doğu cenubdakl hatif dalga_ 
lı k111mıarı arkasmda kamyonlar çı. 
karınakla meşgı.ıl bulunan Alman 
kuvvetlerine isabet etmlııtır. 

Durum dUııktnln ayinidir. Avustu_ 
ralyalılar zaptetUkleri araziyi muha 
taza ediyorlar. Hindli kıtalar mer • 
kez kesimindeki Alman mevzilerinde 
daha evvel vücuda getirilen çıkıntıyı 
genl§letmeğe çall§maktadırlar, 

( !>r·· "11 Sa. 2. Sii. 6 da) 

edildiğini bildiriyorlar Tobrug""'u almadan 
Londra, 19 (A.A,) İvning 

Standard gazetesi yazıyor : b • h t k ' 
Yugoslav mllllyctpcrverlert Bel • ıze ra a yo • 

gradın §arkında, Tuna üzerinde de. 
mir kapı etrafındaki tepelere ye~ • Cenubi Afrika baıvekili 
lcşmLjlerdir, Almanlar bunları bu böyle diyor 
tepelerden koğmak fçln bir nehir fi. Londra, 19 (1\, a.) _ Cenubi 
Jotıfüısı kullanmaktadırlar. Fakat Afrika Baı;vekili mareşal Smut.9 
şlmdJye kadar milliyetperverler mev_ ı;öyle demiştir: 

zilerlnl muhafaza etmcğ'e muvaffak '6Tobruğı; almadan bize ıahat 
.olmuştaruır. ÇünkU mevzilere karıı. - yoktur; zayiata uğrayan hlrlncl 
dan taarruz etmek hemen lmkO.nsız Cenubi Afrika motorize tUmeninln 
gibidir, 1 bo:J s:ıflan doldun.1Jmakta ve ikin-

Macnrlarıı p,öre ci bir motonu piyad~ tUmcni ku· 
Bud&pcşle 19 (A . .\.) - Boımanın tad ., 

rulmak rr. 
doğu • Şimal bölgeslndc Kozara 
dağlarında bir ayda-:ıbJrl Çernlk çc. 
telerlnc karşı yapılan temizleme ha. 

Lord Halifakı'ın nutku: 

Amerikada geçen 
ay 57 

gemi yapıldı 
Yakında günde 3 gemi 

yapılabilecek 

Blrmfogbnm: 19 (A.A. - Cumar 
tesi slinü, Orta lnslUtereyi ziyaret 
eden ingilterenin birleşik Amerika 
büyü.k elçisi Lord Halifask Bir -

mlngbamda bir nutuk ıtöyllyerek 

deniz nakliyatı meselesi halledil
dikten sonra birleşik milletlerin 

emnh•ctle hareket etm~lcri fç\n 
sağlam sebeblcre dayanabilecc~ini 
belirtmiştir. 

Lord Halifask şunlan ilhe f't
miştlr.: 

Amerikalılar gemi inşnahnı ça. 
huklaştırmaktadırlar. Geçen ay tak 
riben 57 gemi inşa edilmiş, yani 
günde hemen iki gemi denize fn. 
dirilmiştir. Amerikalılar büyük bir 
ihtimalle yakınrta bir günde 3 semi 
yapabileceklerdir. Hanry fon! 

Detrolt'te yeni bir fabrika kurmu,. 
tur. Buruda bu ayın sonundan ev. 
vcl her iki saatte dört motörlü bir 
bomba tayyaresi Çlkanlacaktır. Fab. 
rika tanı verimle işlediai zaman 
saatte bir Bomba uçağı inşn 4!d<>hi 
leceklir,. 

Yunan kralı Amerikadan 
lngiltereye döndü 

Londra, 19 (A.A.) - Yunan 
kralı Jorj ve Yunan Başvekili Çu
deros bir kaç haftadanberi devam 
eden Birleşik Amerika seyahatin 
den buglln Londr:ıya dönmU~tiir. 

rekctlcrl sona ermiştir. Alman kıta. 
larmdan yardım gören Hırvat kuv • 
vetıerl bu hareka.t esnruıında 3 bin 
den fazla ası öldUrmU§lerdlr. 7 bin 
aııt teslim olmu~tur. Çetecilerle çar. 
p~alar devam ett!#I sırada bu böl. 
gede halkı b:ışka yerlere kaldırmak 
icap etmiştir. 

At yarışları 
Dünkü koşular normal neticeler verdi 

Yazısı 2 ınci sayfadô 

. ~ 
.. tJ;~ 

-~ .. ~ \" ~ ... ..:....-r.. 
Dünk~ at yarıılarından ve Galataaarayın kfirek mU!l&bakalanndan blrer görünu,_ - (Yazısı 3 ncü eayfamu:a ı 
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J1 ': .t( 1 ı. (Başlarafı 1 inci sayfada) I 
~ !! era ~D batı kıyısında kaımıo oıan btr du,. fngiltere emrinde gönül 

Safder 

eklr Sıtllı 
l na.ve ederek çıfte kazıklamanın me. 

lodramını okuyoruz. 
Ağaçlar vardır; E:rı bUğrU dalla.- Yazının Jlk okunu~undıı mcvzuun 

rının ayıbını kapayan yeııı ve b.r açıklığı ııe blrlıkte dlkkıı~imlzl çe. 
mendil kad r g nıo yapraklan gök ı ken husuıl)et, ifadenin konu:ur gtbı 
yUzUnden sanki blr reyler bekler. geltşl gUzel kullanılmasıdır. rabilden 

B r lnı n yUzU gibi lalbukları sert ayrı bir yazı cıııı, bir hususi UslClp 
ve kaygandır. yerine lrnnuşmanın, bir vakayı balJ· 

At:ıçlar: vardır: Allah&, dlmdlk kasına nakletm:min da:ınık ifade 
yOksclen boyunu, muntazam ve bir. ııekll hıkA.yenln vastflanndan biridir. 
az da mUten zır d lları ile ıeldllen. lııte bu vasıf ki Bektr Sıtkıyı, d:ı.ha 
d rlr. Oövdeal !aldr insanların yUzle. evvel ayni isimle bıkA.yelerlnl ııeşret
rl ıı;lbJdlr; çatlak ve nuırıaımııtır - mi§ olan Rcfık Hallt'den tamamlylc 
ki bu netııtın budaklıırından ıızan ayırır. 

reçinelerden meydana geliyor ıanne. Refik Hallt'ln alacalı bulacalı UslQ. 
dil r _ Çlrlcln gövdeılnl örtebilecek 
l• rakları b le yoktur. 1nco iğneleri 
kendlnl ve ·d ;ı;un nları lğ:leler; a.cı. 

ıına blr orıak arar. 
EvveUkll rlnln ayıbı örtUlerlnln aı. 

tında; •onrakllerln 1&klaıunaya ıu • 
zum gö Ulmedlğlnacn meydandadır. 

D r netler bsbarın bayramında ye. 
nl urbalarını giyerek ıtder; Utlncller 
k ve- yaz ayni §eklin ~e taklr ıU.Un 
altında matıkCım kalırlar, 

Biri 6mrUnU düıman kıt lle dost 
bahar arurnda payıa,ır; dlferl b r. 
birine benzeyen gUnlertnln zincirini 
ve mevı mleri ayni lhenkle, ayni me 
ayyenlyetıe geçırlr. Bazıları çtoekll, 
llazıları da m yvalıdır vo nihayet a.
&açlar kl lruıanlara benzer .. 

u 
Bekir Sıtkı Kunt aeneıerc• evvel 

bir kere çoralt topraktan yeıerdi. Ye. 
ıu, •lvrl ve iğneleyici yapraklarının 
.koltutuna meynlarını ııkı§tırmaya 

batladt. O z.amıuı anladı ki onun a. 
ğacı lklncllere dahildir: meyvalıdır 

ve hayatınm uzayıp giden devri ki§ 
üe yaz aruında bölünmemiftlr. 

1933 Un ha.at mev•lml.nde Bekir 
Sıtkı da ilk olgun meyvaıannı ••ıı:em 
lcket hikAyelerl., ba.§lığı altında bir 
sepette topladı, 

Kıtlık içinde bolluk yaratmağa uğ 
raotığımız aotramıza bıa meyvalar 
bir bereket yağmuru gibi yağdı. Ye. 
n1 blr lezzetle tattığımız bu mahsul 
mcmıeketlD ilk iyt haaadt oldu. 

Kitabın ön bikAyesl olan "K!Sylll • 
nUn yediği kazık., nev'lnden yazılara 
daha sonraları Sabahattin Alide de 
rastgeldlk. Demek ki Bekir Sıtkı 

nm yazılarında tez itibariyle yeniye 
tesir edebilen bir ruh mevcuttur. Ca_ 

hil ve herke.al kendi gibi iyi .zanne -
den saf köylllnün §ebirden gelme, 
şeytan dUşUncell dUkkA.ncıılan yediği 

çifte kazık, gözUmUzlln ~nUne serilen 
canlı bir tiyatro sahnesinin belllba.§.. 

bu yanında Bekir Sıtkı daha kuru, 
daha. tok seslldlr; ifadelerln.:1e mucıy. 
yenlyet vardır. Bu katıyet hlkO.ye. 
nJc tekniğin! daha dik ve diri tuta. 
blldiği glbl realizmin yUzUnU lylce 
ağartır. KöyUn belAsı bazan da ken. 
dl içindedir. Eşraf yaftası aıtmdn 

köylUnl)n sırtından geçinen birkaç 
köy sahibi soysuzlar elleri altındaki 
köyleri haraca keser; iğrenç hileler. 
le baıkalarmın hakkına el uzatırlar. 

Bu hilelerinde muvaffak olamaz • 
laraa ar:w ile hareket etmeksızln 

zorla yabancı mallara sahip çıkarlar. 
''Bu bir değirmen hlkft.yesldlr., bag 

Jıkh yazı bu haksızlı~n tez olarak 
lılenmlş ııeklldlr. Vetuyeddln efendi. 
nln torunlarından Vellzade Şerif a~a 
r.m, Uvezlerde bir çiftliği vardır. A.. 
ğıının oraya doiaımaya gitmesi pey
gamberin seyahat etmesi kab!Undcn 
blt'§eydlr. Vellzadenln çiftliğinin ile
rlslndo de çoban Mustafanın köhne 
bir de~rmeni vardır; bu eski can 
yongaslyle geçinip gitmektedir. Fa -
kat Şerif ağanın gözUne ill§en bu :fa. 
kir hakkı mutlak eşrafın mUlkUıte 

katılmalıdır. Yazının en karakteris. 
Uk noktası çobanla Vellzadenln lto. 
nuşmalarma alt olan kısımdır. NeU -
cede mücadele, fakirin ıztırabı, eşra. 
:tın zorba11 ne esas safhaya girer ve 
biter. 

Konugmanm hemen bUtlln :metnini 
ve huııuelyet1n1 belirten aııağıdakl. 

kısnn egratm dalavere.sini, zorbasını 
iyice belirtmesi bakımından ehemmi_ 
)'etlldlr. 

"Şimdi sıra pazarlığa gelmişti. Şe. 

rif ağa: 

- Değirmeni aldım, mal bcnlm 
oldu, dedi, fakat bedellne mukabil, 
malımı Musta!aya kiraladım.. Var 
mı ba§ka JA.tınız? .• tkı yıl sonra de _ 
gtrmenl tesllm alırım ha! •. ,, (1) 

(I>evamı Var) 

lı vakaltırmdan biridir. (1) Memleket hlk,yf'1erl: Be-kir 
O kö"ylU ki dl,şlnl tırnağını bir kaç Sıtkı. Sahife 16 .. ''Bu bir d~ğtrmen 

avuç ekini h&sat edlp, ııehlrllye, ken. blkA dl d yesl r,, flll. 
dine arkadan arkaya oyun oynama. 
ya çalıpn lnaa.na. yetiştirebilmek için 
!eda eder ve buna kar§tlık '•besll 
domuzlar,, onu en can alICt yerinden 
vovaş yava~ yaralarlar. 

'Yine o köy Hl ki çapa sallamaktan, 
aapan sapı tutmaktan çatın.yan avuç 
larmm nuırmdan sızan kanı gıehlrli 
görmeden poturun& siler; onları do _ 
yurabllmek için acısmı belli etme. 
den, bayramını. tatmadan Ç&ll§ır du
nır. GUncş altında kararan derisiyle, 
biraz köyünün Ahengine çalan konugı 
maslyle alay eden insanlara kulak 
asmad:ın işini bilir. B&§ında, mUdU. 
rll,mruettigıl, tarlasında devam defteri 
bulunma.zkcn tam bil" alı§kanlıkla 

ve takdir edilmeyen bir f'edaklrlıkla 
güneşin görUndilğü .saaUerden karan 
lığa kadar durmadan çall§lr durur, 

lşte bu fedak$.r insana yapılan da. 
lavereyl Bekir Sıtkınm yazısında lyL 
cc görebilmekteyiz. 

Amerikadaki düıman 
memleketleri tebaası 

Londra, 19 (A.A.) - Amerika 
cilmhurrelırl Ruzvelt Macaristan, Ro. 
manya ve Bulgarlstana resmen harp 
UA..n elml§tlr. Bunun neticesi olarak 
Amerikadaki bu Uç devletin tebaası 
dU§man muamelesi görecektir. 

Amcrikada mlhnır milletlerine 
mensup, fakat Amerikan tebaası o • 
lan sadakatsiz kimselere kat'§ı ta. 
kipler devam ediyor. 18 Alman, ı 
İtalyan levklf edilmlştlr. Vaşington 
otel ve lokantalarında garsonluk 
eden bUtUn Alman ve İtalyanlar halk 
ile temas edemiyeceklerl işlere nak • 
ledneceklerdlr. 

Macaristanda fırtına 
mahsulü mahveUi 

Vlşf, 19 (.A.ıU - flu<lnpc.-o:ledc 
tırtmalar yQzUnden hıuıadm bir kıs. 
mı m:ıhvolmustıır. 10 ld'i yıldırım 
çarpması ile ölmfiştfır. 

At ~arı la..'"Imn ikinci haftn ko-

lliriı:c.i lrn,u: 
Uç ya.smı:la yerli ynrmı kan tn. 

giliz nt Ye kısraklara mahsus. Mc
snfest 1400 metre. 

1 - Tiryaki. 
2 - Acar. 
3 - C>-yl!m. 
MüHerek bahis ganyan 150 ku

ruıı verdi. 
ik:.nci lıo~u: 
Uç :yaş1.:ıd:ı yerli İngiliz r.t ve 

kn,raklnra mnhzus. Mesafesi 180'0 
metre. 

1 - Bııket. 
2 - Demet •• 3 - Şenkız. 
Milşter:k ':ınhis 3-4 nurnnrala

nn ganyanı 100, 3 nwr.nl'an>:ı via
scsi 150, 4 nuın:ır:ınm plasesi 100 
kuruş verdi. İkili bahis 3/ 4 • 41 3 
150 kuruş verdl 

:Ü<;Uneü kooıo: 
Dört ve <laha yukarı ya~tst Arar 

atla.rıruı. mahsus. Mesaf~si 1600 
metre. 
Beş at girdi. 
ı - Sava. 
2 - Tarzıın. 

3 - Tuna. 
MUaterek bahis 1-2 numarala 

nn ganyanı 100, 1 numaranın pla
sesi 1 OC>, 6 numar:ınrn plfisesi 250, 
~/C i1tili bahis 300, 3/1, 3/ 2, 1/1, 
412 numnrslı ç-.fte bahis biletleri 
130 kuruş verdi. 

Dör<lilncü koşu: 
İki ya§mdı.ı İngiliz erkek ve dl

§İ t n} lara me.h..."US, mcsafes.i...l 000 

((Ja~tarafl ı incı saııfada) 
nu ıztıraph Je\ halar orta:-ınd& 

'.I'ürkiJ c no kadar beteri, ne ka
dur se\ imli, ılık 1'ir sulh yuvası
dır. 

Hi<liselerf, ol:ı.nı, olacağı oldu· 
ğu ı;ibl görmek n gönneğe haZll'
Ja.ıımak lizımdır. Daha sduntıh 
giinler gelebilir, daha ıztıraph lev
lıalar görebiliriz. Yapyan ln<Jıın.m 
bunlarla karşıla.qnanıaaı mümlüin 
değilılir. Bütün bunlann ort.o.'Hllda 
lıiz, iyi günleri bekliyoruz. Blıe iyi 
gi!nlerl beklemek, i)i gllnlere kn
'·uşmak &'kmı ttren arzu müsta
kil kalnınk. hür,, ya!J8111ak lhtira~ı· 

dır. 
Bu arzumuzun tahal&u~u yo

lunda miUetçe aldığunız teCtbirler 
zama.n zaman bW fedakirbğa, mil
li hirHk saflarmı sıkl:ı..5tmnaya ic
bar etmektedir. istikbale ömitlo 
bnka!>llim. Gllı.el günlerin güneşi 
ruhlamnm ısıtacaktır. 
İnön\inUn bayrağı altmda, kuv

,·etlni t.ecriibeden, ree.Hteyl kavra
maktnn, dünya giclişinl mUsbet bir 
kafa ile tahlilden alan OUmhnriyet 
JıükfımetJ ve onun ~n mllleUn cıa. 
fındadır. Bunun için i~·i ve giizel 
günlere doj;,•ı:u :~ldiyonız. 

SADRİ ERTEM 

LAval ba1dıında 
nlmayı,ıer 

( Raştarn'• 1 lncı snııfcıılaJ 

man grupunu pUskUrtmU§lerdlr. Bu olarak çalışıyor 
mUna.sebetle 2:5 dUııman tankı ele ge. Londra, 19 (A..A,) - Htndıst.S 
çlrllml§ veya tahriP' edilmiıtlr. Londradakl mUslUman yUksek k 

Alman bava kuvvetleri yukan Don seri Muhammen Aziz Ulhukul 
Uzerlnde dU§man kuvveUerlni ve u. bin gönUllUnUn 1nglliz ordusıJ 
kert hede:fleri bom.balamıııtll'. DU, - hizmet etmekte bulunduğunu 181 
man çok önemli kayıplara uğC"aınt§ - ml.§tlr. Hlndlstandald fabrikalar 
t'Ir. 1 imparatorluğun b.'\,ka memleketi' 
1ımen gölUntlıı cenubunda Bol~e - deki :fabrikalarda bulunan ifçl ~ 

vlkler muvatfaklyetırlz !lUcumlarma tarı kadar gönllllll Hindliler çalC 
devam etml§lerd!.r. Kola körfezinde, maktadır. 40 bin Hindli deniz tıcat' 
Rostdaki linınn tealslerlne yeniden tı servl1:lerlnde vazlf'e görmel<tedlf 
ve ~lddeUe bombalanını,,tır, Gön011Ulerln aayısı gltUk~ .ı< 

Sovyet tl!'bliğl 
M09kon, 19 (A.A.) - Bu sa-

l·ahki Sovyet tebliği: ~·, 
l3u gece lateJarmırz, YÖronej do 

laylannda ve Millerovonua cenu
bunda düRma.nla şiddetli ıınvaşlur 
yapmıştır. 

Cephenin bıışka kesimlerinde 
hiç bir değ'şiklik olına.mıştrr. 

l-"oronej kesiminde 
Mo kol·a. 19 (A.A.) - Röyter 

ajansınm hususi muhabiri bıld\ri

kor: 
Voronej şehrinin r.iVRrında ve 

cenubunda Alınan ileri hl\reketl 
durdurulmuş ve düşman müdnfna 
vaziyetine geçmeğ·e mecbur olmuır 
tur. Almanlnr nehrin doğu kıyı. 
sı yalunmuıı nehir Uzerlndeki köp 
ri.ileri a.Icliccle tamir ediyorlar. 

Almanlar bazlrhk yapıyorlar 
Londra, 19 (A.A.) - Ma~al 

Fon Boclt kuvvetıerinfn Vc:onej 
keaiıni.ndeki ileri ·yUrUvilşü mu\·ak 
katen yavasln.m~ bulunmaktadır. 
Eıınun sebebi AlmanaJrın şehire 

karşı yeni bir hür.uma geçmek 
için ha.z.ırlrk yapmakta olmaları -
dır. Dunım'.ID bu kesimde hafifçe 
sa18.h bulmu' olması Rusların mu. 
kavemetinden ziyade şu sebepten 
ilPrl geliyor. 

maktadır. 

Oslo hastahane 
şehri oldu 

Alman yaralıları kafile 
kafile buraya gönderiliyof 

ı.onclra: 19 (a. a. l - Oslo ~ 
ıine vo.ralılar doğu cephes nd 
knfile ·halinde gönderilmektedir· 

RusJn.r tarafından esir atırl 
bir Alman doktoru, şu ifşaatta 
hınmu§tur: 

"Kamından yaralı olanlıı• 
yUzde doksanıı ciğerlerinden ~:ıı 
h olanların lüzde doksan beşı 
mektedir. Başbrmdan yara alJll 
olanlar ise yollarda ölmektedı 
ler." 

Mısır cephesinde 
( BIU}tcırafı l ırıcı say/ad' 

HÜCUM KIBD..DI 

Londra, 19 (A.AJ - Röyter af 
sının E!a.Iemcyn yakınında bulııl" 
husu:ıt muhabiri yazıyor: 

metre. 
11 - Pola.t_ 

J,iyonda 100.000 kişi !bir arııyn 
toplnnnı-ok sokaklarda dolnşınışlır. 

Asker 'c polis hu !halkın Londra
cl:ıki hür Fransızlar karargiıhı tara
rından toplantı yeri olnrnl; karar
l:ışlırılan cel:'not meydanına gitme
sine mani olmak maks:ıdiyle kor
donlar tesis etmiştir. Numayişciler'' 
ekmek ve silôh hteriı. Yaşasın ıle 

l Gaulle, kahrolsun I.Adl. diye ba!lır-, 

Düşmanı ı sayı:a üstün olduğu 
hakkında sık s?k Heri süriilen itld1ı,
alarclan çıkanl~cl mana, Rusla
rın bozlurclıı dlimdar muharebeleri 
yapmakla iktifa ettiklerinden ~ 
:kn. bir şey olaII?.a.Z. Bu muharebe. 
lelin gayesi Rus kuvvetleri elve -
ri§li mevzilerde yeniden toplıın -
o.ığı bir sıradıı Alman ileri hare -
ketini yavaşl:ı.tmaktan ibarettir. 

Şimal lıcsimlnde Avusturalyaıl 
nn mcvzllerine kar§ı yapılan bit 
man karşı hUcumu cbha, Brltaıı; 
Cenup Afrika ve Awsturalya toPI 
ıarı tarafından kırılınıştır. 2 - Ze.1:ırimal\ 

3 - Vido. 
Müşterek ha.his ganyan ı 00, plS.. 

se 100, plase 150 kuruli verdi. Jkl
li bahis 1 /4 175 kuru§ verdi. 

Beşinci kosu: 
4 ve dalın yulıan yaşta Arap at 

larma mahsus satış ko3l1Su, Mesa
f e.sl 2000 !!lctre. 

1 - KliçilJı: Hilal. 
2 -Fidan. 
M\i .. <1terek bahis ganyan ı:;o, 

5--4 inci koşular Uzer~detki çiitc 
behis 230, beşinci koşu üzerindeki 
ikili bahis 12:S ilruruş verdi. 

Türkiye atletizm birincili
ğini Ankara aldı 

Ankara, 19 (A.A.) - Bölgeler 
n'nlsı Tür.'.rlye a.tlcUzın birinciliği 
musaba.kalan bugün neticelenm'ş. 
tir. 19 ~Inyıs stadyomunda ısimdi
Ye kadlir atletizm mUsakabalann
da görühniyc.n bir kalabalık mil
ıısabakaları takip etmiş ve Ba§ve
J,ilimiz Şükrü Saraçoğlu da başte.n 
stına kadar mUsabakalan şercflen
dirmişlerdir. 

Netice<le: 
Ankara. takımı S!l puvanln. birin

ci, lsta.,bul takımı 80 puvanla i
:kinci. F..skişehir takım: 33 puvan
ln. Uçüncil ve Buree.da çok muvaf
fnkiyetli netıceler alan Zongul • 
duk taknııı çok lkrymetli unsurla
rın akRiliğ\ dolayr.slle Ankarıda 
ancak dördüncü olmuştur. 

lngiliz harp 
malzemesi 

Bir lngiliz subayına göre 

Almanlannkinden üıtün 

1..ondra, 19 (A.A.) - Şimal Af
rıko.sındn muharC"be bölgesinde Al 
manların elinde 14 gün e;sir knl
<iıktan sonra kaç:mağa muvaffak 

mışlardır. 

Bir Alman kıta1m.a. bomba ntllmı5 
T.ondara, 19 (.A.A) - Fansadn 

engelleme hareketleri fazlalaşmnk
tndır. Norm:ıncJide yürüyüş halinde 
lıir Alman koluna el hnmb:ılerı at
ılmıştır. Lilles şehrin<'le <'le tıınk 
nksamı imal etmekte olnn blr fabri
kada b:ııtalnm:ı harckclkri olmu~· 

tur, 800 tank r.incirf kullanılmaz 

lıır hale getirilmi~tir. 

Sovyet 

Şimnli KafkMya istikametinde 
Mosi<ova, 19 (A.A.) - Alman 

taarruz.unun Stklet me?"kezi şiwdl 
Kafka.5yamrı şimal bölgesindedir 
ve bure.da cüyUk ölçl\de bir mu -tayyareleri harebe cereyan etmektedir. 

Kızıl Yıldız gautesine gelen bir 
telgrafta Almanlarm mUtemadi -
yen takviye getirdikleri ve bu tak 
'':iyelerin m.lid:afaa halamnızın za
yü nr,kta.larını :ıradrklan bildırili-

(Ba1tarnfı ı inci sayfada) 
Dün i)gledcn bir az sonra Lan

cnSler bomba 1ayyareleri hiç bir 
kafba u~rnmadan Rulırda llazı hr
clencrc uıarruz etmişlenlir. DalıR 

sonra Hurricane born.lıa tayyare
leri ile Sııilfireler Cherbourgynrım 

ııdası ntıklıırına hir düşman kafile
sine hücum etmişlerdir. Binı iaşe 

gemisi alevler içinde ve yana yat -
mış hlr hnlıle hırakılnıış. başka ~ıir 
iaşe gemisi ile kafileye mcnsup iki 
layynresavma gemisi hasara uğnı
tılmıştır. Bu hareketler neticesinde 
bir tnyy:ırı-miz ciönmemlşlir. 

Berlin, 19 (A.A.) - Askeri kay 
na.klanlan alman malfunat.a göre 
Alman sava:~ u~.akla.rı dün sabah 
erken İngllterenin cenup sahille -
rinde o'r §ehirc muvaffnkiyetli bir 
I-:Ucumda bulımmu~Iardır. 

Leaming'.tondaki fayyare !abri
kalanna yapılan akma ait fotoğ. 
rafların te•:ktki neticesinde ilç tez
gahm trun.a.rııen t:ıhrip edilmJ§ ol
duğu mlişahede edilmietir. Len -
:rningto:ı fabrikaları: !harp sllilıla
rı 'b.'llrnnmdan !ngilterenin ll"iihim 
fabrik:ılarm<ian biridir. Fabrik:ı -
Jonn Ü7..erirt~ kttlm iJ'i_r duman t:ı
'b:ı'kn.smm ırnevcııdjyeti bala mUea
hedc e<lil:rı1'~Ur. 

Hububat 
hakkındaki karar 

yor. 
''KIZIL YILDJZ,. & GÖRE 

Londra, 19 (A.A.) - Röyter ajan. 
amm hu.sus! muhabiri bildiriyor: 

Almanlar Uerleyl§ aa.halarmİ Kaf. 
ku yakmıarına yakla,tırdıla.r. Mllle 
rovonuın cenubunda bir gedik açmıg. 
tar, mUblm blr merkez olan Kamense 
yakla§mI§lardır. Kızıl Yıldız G"&zetesl 
"Almanların sayıca üstUn bulundU. 
tu bazı kesimlerde durum tehlike • 
ildir, diyor. 

Londra, 19 (A.A.) - Myter ajan. 
smın Koskova muhabiri bildiriyor: 

Millerovonun cenubunda bU~1lk 

bir meydan muharebesi oluyor. Al 
ınanlar Rus hatlarının gerisinde pek 
çok par&§Utc;U kullanıyorlar. Alman 
hareketi mUhlm bir klSmUr maden! 
mıntakasını tehdit ediyor. 

MüDAFAADAN TAARRUZ, •• 
Londra, 19 (A.A.) - Rus cephesln 

de Voroneç ısnUnde §iddetll muhare. 
beler oluyor. Daha cenupta •oon neh 
rlnln kavalnde Almanlar, Ruala.rm 
inatçı mukavemetine rağmen Uer. 
llyorlar. 

Gece yarısına doğru A.vwıtn~ 
akıncı kuvvcUeri ltaıyan piyade 
surlarına ıılddetle hUcum ederek 
önemli kayıplar verd!rmlflcrdir. 

lNGtL1ZLER 1.LE.RLEDlLEJ' 

Londra; 19 (a. a.) - Ga.rbi 
aen alman son hn..berlere göre, 
gillıler :iimal kesiminde bıraz ılt 
\c-mış1erdir. 

Merkezde ise, Mihver kuvvet 
ıi İngilizlerin elinde bulun:ı.n tef 
lere karşı ~iddetle hUcuma kS 
mış f alu:ı. t mü t te1"1kleri mevzi) c: 
den atamamışlardır. 

Şimalde İngilizler El Makb. 
tepesini zaptetmiııler ve iki :!ES 
metre ötede bulunan bir tepC 
doğru taamız etmiolerdir. Fa~ 
hUcuma kalkan MihveT kuvvetl 
kıır§ısmda yeniden bu kuvveti' 
El Ma.khara tepesine dönmilO 
burada dayanmı.~ard.Ir. 

Şiddetli blr muharebeden ~ 
ra Mihver taarruzu kmbnıştO'· 

1\1 lTllAREBELERlN TAFSILA'l'f 

Kahtre, 19 (A.A) - IUSyter J 
ıının husust muhabiri blldlrlyor: 

Cepheden alman en son h&'ber 
göre cuma gUnU oereyaıı eden ~~ 
rcbeden sonra Ellllemeynln P. 
garblslndo yeni zaptedllen t.pe~ 
sektzincı. ordunun mevzileri b"'. 
lngllizlerln elinde bulunmaktadıt· 
ma ıfUnU yeni bir Tank muhare~ 
olduğuna dair Kahlreye lı!çblr :tıJ 
gelmemiştir. Romeı otomoblller8 
dirilmiş plyadesile taarruz etmll,,. 
bu taarruz bir Hind tümen\ ~·. 
dan geri pUskUrtUlmllştUr. Daha ~ 
ra. düşır.an piyadesinin toplanır _!j 
olduğıı görUlm!lfae de ,.eni bir V'f 
ruz \"Ukubulmamı§ltr. 

1 
Perşembe gUnll zırhlı Uft8Ur!at' 

rasında cereyan eden muharell" 
21S milıver tankı muharebe hariel 
rakılmı§tll', tngllizler bu tanklaıl' 
22 sini havaya uc;urmu§larclır. ...J 

cuma günU Avustralyalılar ";f 
~n hafifçe Telellsanın p.rkma 

"Köylünün yediği kazık,. hlkAye • 
sinde toprak insanlarmdan Temel a.. 
ğanın kaaaba.nın pazann.da satama.
drğı tcrcyağını, her .ı:aman alışverl§ 

ettiği tüccar cin kılıklı, Anba.rcr za. 
de Hacı Musa efendiye gl:ltUrUp tah. 
ta kutuyu boşaltı ını, iki okka yağa 
elli kuru§ fiyat takdir edfllşini ve bu 
flatm da zavallı köy!UnUn borcuna 

elan ve Londra.:ya gelen İngiliz bin 
--------------.ı hışım 3,7 pusluk !ngiliz uçaksavar 

Hergün bir karikatür toplarının s milimetrelik Almruı 
Tokatta ımüstahsillerce 
memnuniyetle kar§ılandı 
T<f;cıt., 19 (A .. '1.) - Dün lıallc-

Rus resmi ajansı ol yor kt: '•Kem. 
~ketlmlzln karşısında bulunduğu 
tehlikenin büyUklU!t'll Voronejln kah. 
raman mUdatllerln!n mukavemetini 
arttırıyor. Bunlar Almanları gUııler. 

ce tuttuktan sonra şlmdl kendileri 
hllcuma geçmlııterdlr. Almanlar ev • 
!eri siper yaparak, mayn tarlaları 

\1lcuda geUrl!rek mukavemette bu • 
ıunuyorlar .•• 

ru nerllyerek orada bulunan tkl ~ 
den birine gelmişlerdir. İkinci teJ".'.i 
kadar da llerleml.şlerae de ~~ 
piyade, topçu ve pike bombardV". 
tayyareıerlle yapttltt bir mukabil 
arruz dotayıslle burada tutun~ 
mışlardır. A\'Ustralyalılar llk t~ 
çekilmişler ve mihver burada 1 -~ 
defa oınrak mukabil taarruza:; 
mlııttr. Avustralyalllarm mevsU 
de ·nasıl tutundukları ba~kmd& tJ 
sllllt alınamamıştır. 

• RUBO diyor: ••ınsa.n hUr doğar 

ve sonra her yerde esaret içindedir,. 
bliıUda insan ~lr doğar, sonra her 
yerde serbest yaşar! ÇUnkll doğan 

çocuk 24 aat muavenetırlz yB§llya. 
maz: Bunun hUrrlyet neresindedir? 
BllyOk insan, hırsız, muhtekir, mUf. 
sld lı9'Lguncu değtl9e her yerde eer. 
bcst yaşar! BugUnkll harbin dilnyayi 
aJtUat ettnes:l §Az kabUlndendlr_ Bir 
m03tesna, umumı kaideyi bozamaz. 

• Franmıva. Kope diyor: '•Bu dUn. 
yada iddia olunabilecek yegA..ne 
bahtiyarlık anıamak değil inanmak. 
tır" bu ldSyltl Jtlkaclı Kope gibi çok 
ha.ssae .ıre kifa,.ıt etmez: kA!i geL 
aeydt Kope p.tr olemudı. Temenni. 
alDden cıe beDt kt anlıyam&tmf oldu. 
tw gttıt • rr r o Mml da. 

. - Bay polis, füistil~ümr. emin 
olabllin;lnlz.. Pek tabii o!arnk la
ğanda Uamıet etmhonım, 

- İtalyan ka.rıkatürU -

toplarmdn.n Ustiln olduğunu söyle 
ıniştir. Bu toplar aynı zamanda 
tanklara ltal'§I d:ı. kullanıla.bilmek
tedir. Bahsi gecen Almnn topu 
yalnız hnfif olması bakımından bir 
av·ıntaj arzetme-kiedir. 

e' imle !köylü ve ııehirli müstah.s.il 
ve müstehlik bir ~cılk yurttn<ıların 
jo::tiraki!e yal,>'1'.IJl bir topla.ııtıJa 

vnli, lhUkCı.metin hububat hakkın
da venruş olci.uğu ka.ran anlatm~ 
tır, Kara!• büyük bir memnuniyet 
uyan d rrmış t• r. 

Basyaya Japon 
taarruza yakın 

(Ba~tarafı 1 inci sayfada) 
mürekkep kıtalar sevket.mektcd:r. 
Gazete, Rıısya.da belli başlı bazı 
lıcdeflerini ~lki<le, Rostof ve Sla 

B'nbası esir dil.stükten sonra Al 
ımınla..'"ln Sicli Ömer<leki komutan 
lık kamrga.hma götiirüldUğUnü söy 
Jemistir. Oradaki Alman komuta
nı binbarsıya F.mnsa ve Llb' ?.da ele Erzurum da 
ıeçir11en ln~il':r. h:ırp malzeminin Milli Şefin •ehri ~etriflerinin 
Almanlarınkinden üstUn olduğunu ~ 

, lingradnı Alrııanlır taı·afından e
le geçir.imesilnden son'rll Japonla
rın Rusyaya ka~ taarruza geç
mek tiv.re A lr.ıa..91larla anlaştığı 
hakkında. Va')Ollgtonda mevcut in
bbn ile h'.ı haberleri birb1rlne uy
gun buluyor. 

itiraf ctmi~lr. yıldönümü kutlandı =============== }jı·zurum, 19 (A.A.) -Milli Şe 

1 
fimiz Cümhurrcisimizln Erzurumu 

ı şereflendirdtkle!i günün yıldönfi-
1 münil dün halkevinde büyUk hir ._ _____________ ,.! r<?nle kutk.nmıRtrr. 

(dcst-gılh) keli- Roludt\ Atatürk gtmü 
mesi türkı!emizde (tezgah) ur; Roln, 19 <A.A.) - Ebedi Şef A· 
böyl" söylcn:p böyle yazılır. tatürkün Bo!ıuyu t-ereflendirdikleri 

Dün bir balkon çökme.si haberi- günün yrMônllmü münasebetile 
ni veren gazetelerde bu kelime ıliln ha~evinde bir toplantı ynpıl
< dczgi'ih) olmu§. (Tezgah) deme- mtş, nutuklar söylenmi§, hatırala-
li, (derıg&h) dememeli... n taziz edilmiştir. 

Ge.zete şunu i!Ave ediyor: 
''Eğer Japon.lal' Vladivostoka 

yakmda hilcıım eder~erse Vaşing
tonda buna hayret edilmiyeceıt -
tir. Japon1.arın Alöı;lyen. Kıunçat

ka, Ag!m'I ve Akko~"\ı hala ellerln
de tutmaları ba"ka her hangi bir 
hedeften ziyade Sibiryaya saldır -
mak için bir hazırlik mahiyetinde 
Eayılmaktadtr.,. 

BugUn alınan haberlere g6re ~ 
zeme ve mUhlmına.tm Romcle ~ 
rilmcsinde deniz yolundan gtttv" 
bU)1lk bir ölçUde- latlfade edUaıe..
dlr. 

Zıya Paıa'tlan: 

Hezlr -:ekle girer her ntl~ 
halk-ı c.ilı , 

Kabüt olunsa eğer her a...-r 
san"!~ 

Doğar elemle, ~r deıd ~ 
aıttr ptrtı 

Blllme, ih, ne demdir •f-~ --
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ıSTANBUL KAZANOI · 'ıHT'ıYAT UN VER.ıLECEK ~;:ai!::;~~::1~ ::~;:2:~;.~::~:~~~,.~: 
bn~rhlre atış gr•Jp blrin-:lllk mil.sa., rayb~rnu parkındaki bölge poligonun nuuuış. lı:indel.i otuz Ecklr. yiğit mi ynııarl!lrken, Şehit o!ılulur. DU,. 
Kı ı arı dU:ı Edirne, İstanbul d:ı. yapılmı,tır. de, şimdi l~tc bu çelik tabuttu ya. ınRrıla ı;:arpışnrnk ö!mclilc, lıu çar· 

rkıaretı, Kocaeli, 'feklrdağ vUAyet. tatanbul tıölgealnden oman M ııa. Yem ekmek narkınuı tatbMrine J ne ancak g11nUlk un verUmektediı. tıvor 1 •er " • pı~ma an 7Jlfe::- hn1hıe koyacak 1 atıf blr'lncll ... rlnln ıııtıraklle S:ı . yı ııe birinci, Edlrneden S:ıim dUn başlanmıştır. Fırıncılar kartlarını akşam saat ı-·eıiket, biiyütür. Felii.>:ct, bü- ta'imler yap:ırlien ~e'ıit olmak ._ 

Beden terhiyes; 
mükellef ı eri 

Ra.mifüer yüzmede 
birinciliği kazandılar 

Moda yüzme ba\"Uzundı dün be. 
ien terbiyesi mUkellc!lerl arasında 
VUz.ıne te~vlk müsabakaları yapıl • 
ıtıııtır. Bu müsabakalarda Ramili 
Yüzucuıer bölge blrınclll~nl kazan . 
ını§lardrr. Kendilerine mUkelleflyet 
l'llUdUrtı tarafından bir kupa hediye 
'dlhnl;ıtır. Mi.lsabakal:ıra iştirak e. 
tan dl~ kulUplerden Ortakoy genç. 
!.lk kulflbU ikinci, Bakırköy çimento 
tatırıkası kulUbU üçUnc!;. Fenerbah. 
Çelil!r dördUncll, Vet:ı!ılar be;l.'1cl 
~htıişlerdtr. Ramilllerl tebrik ede • 
l1a. 

4.dana bölıeıi atıcılık gurup 
birinciliği 

Adana, 19 (A.A.) - Beden 
lerbiy~ umum mUdUrlüğtı tara.
fnıdan A:danada tçr.1, Hatay, Kay. 
Seri, Niid: ve Seyhan b151ge1erl 
~en terbiyesi mükelleflcrı atıcı-
lt birincileri anuımda grup birin

C~lik milS3hcıkası yapılmı§tır. Ne
tıeede Seyhan bölgC"S"nden Fehmi 
'1tıecyar biri:1cl, Hatay bölgesin
den Ferit Özel ikinci, Kayseri bö!
g,abıden Ömer SilA.htar üçUncU ol
lllU'JtUr. Atıcılık federasyonu ka
%atı:uıtara mllkMatlarmı vermiş
tir. 

~kara abcılık müsabakaları 
Ankara, 19 (A.A.) - Yedi böl

~e nıtlkellefleri ara.sında bugUn 
Atıbrada atıcrlık m~abakaları ya 
llılın~tır. E!kişchirden Cahtt Öz
teı.dt.>ğan 48 puvanla birinci, Kll.!l
taırıonudan Nurettin Saka 48 pu. 
Yanla ikinci, Yo?.gattan Hacı Be
lı.ir 4!S pnvatıl atıçUncU, Ankara
daıı Ali Rıza GUrkan 44 puvanla 
dördtın<!O Biledkten Cemal Öner 
t4 PllVa.nİt. besinci, Çankmdan 
t.fehmet GU:zıel 37 puvan1a altmer, 
9olU<hn Va1nf Oceri 32 puvan1a 
''e-dinet olmuşlard?T. 

Ougünkü radvo 
____________________ .... 

7,ao Program 7,82 Vücudumuzu 
t:atııtrralım 7,40 ajanı 7,50 Radyo sa. 
lon orkestram 8,20 • 8,85 Evln saati. 
12.ao Program 12,33 şarkılar 12,45 
•Jana 13.00 • 13,30 Şarkı ve tUrkUler: 
ıs,oo Program JS,03 Radyo dans or. 
~eıtrası ıs 50 Fasıl ht-yetl 19 30 Ha
berler 19,45 s~rbest J1} dakika 19,5j 
itaat \"C Suzinak makamları 20 15 
itaııyo gazetesi 20,45 Bir h:ı.lk tUrkU. 
•tı öğreniyoruz 21,00 Ziraat takvimi 
2t.ıo Peşrev. ıre:nat ve şarkılar 21 ,30 
kanu, ma 21.45 senfonik program pı. 
22.so Hnb"rler 22 45 • 22,M yarınki 
b•ognm ve kap'.lnı,. -r 25 yıı evvelkı Vakıl 

20 Temmuz 918 

"i eni İa§e kararnamesi 
İaşe nazırı Kemal Beyin beyanatı: 
"Her halde ilk lılm memurlann 

lertıhı ahvaline ı:aııımak, onlann aç 
llaıınasına meydan bırakmamak ve 
'1lllstımalln llnünll almağa uğı:aşmak 
t1laca1<tır ...___ ... 
---
• Pazarteal SALI - ıo Ternmu 21 Tt>mmuz ::.. 
~ 
~ Recep: 8 Itcc:epı 7 ..... 

llızır: 78 Hı7.lT': 77 ,_ 
.... ita 

' -11 J!lz.&ıu ''-QA.aıı 
·Uo~11ı .,,..,..., f.4% 0.04 4.43 9.06 

otıe l!.20 4.42 12.20 '-48 
•ıunııU 16.IB 8.40 18.19 8.41 
l\l<fam Ut.ıs 12.00 19.27 12.00 

"··· 21.18 1.65 21,18 1..63 

·--" ı.M 8M 1.114 8.59 

O , ... .,.HtRJ : A\1'1 US 
.. ,lldıo }'er: V'l\fl \TATIHAS: 

51 sayı ne ikinci, Teklrdeğm _ Dnn pazar olmuı mllnaaobeUyle 24 de kadar ofiıe teılim etmek mec tün mem.e.ketin E>lnirlcrlni inlet- rnsın<la fark Y'>ktur. Allalı • •n miJ. 
dan K6mll 50 sayı ııe u~uncU, Kak. §ehrln bazı semtlerinde ve bilhassa burlyetindadirler. Bu vaziyet kar§?. rnek1 edir. B::.~\ eliilletin tebıiğiu. let, bunlnrı bir tut.'tr. Bu im Al
J:ırelınden Rıza 46 sayı Ue 4 uncll sayfiye yerlerinde halk ekmek teda. smda. ekmek imlll l§Jnl erken ta_ deıd yaslı cca, otuz sekiı; le\ en- nıan kıyılurrnılan, lnglliz adala. 
Kocaellnden Cemal 46 sayı ue be§ln. riklnde mU~killt& dfl§mO:ıtnr. Allka. mamlamaktadırlar. Vlllyet bu hu • din \'at:ın bağrında açtığı yaranm rında!1, Norvet flyorlarmdan açı· 
cı olmu~ıardır. darlar derhal tedbir alarak diğer ka. susta yeni 'kararlar alacaktir. Otısln derinliğini gosteri,Jor Onlrrı kur. ı 3n . ·Uzhr<'e drniuılf'I arnsmı'la kim 

İslanb:.ıl, Edirne, Teklrdaf blrlıı. zalArdan buralıı.ra ekmek nakletur. birer gllnlUk !41-lyat un vermeıı kuv tarmak uğrunda, her şel'İU .)ııpıl- l;U"r im~ tanesi, per"slrnpunun a<le. 
cslerlnln aldıkları neticeler baynelmL ml§lerdlr. vetıe muhtemel!lr. Bu suretle akşam clı~"JDa imanımız \'ar. sesJnı?e l>ir t~• diisman ~cmlsi ~iir. 
1el kaideler muclblııoe blrlDCI derece. Fırmcılarm halktan almıı oldu1'- Uzerleri de fırınlarda elimek buluna.. "Atılay" ı ıuılara gömen bozllk. me<len l üzlerce r.ul!ı." clerinlilde-
de diı?erlerl llclncl derecede muvaf • lan ekmek kartlarmda her hangi bir bUecektlr. luk nedir? Bilmiyoruz. Zaten yüz. rf., mntlak kamnh'darmn ~ömiil. 
faklyettır. sul!stimaU önlemek Uzere kc.ııdilerL dürülüp gün ışığma rıkanlnıadao, dil? .• Ye Jdm b'lfr l.a~ı da böyle 

Asrı müsabakadan evvel 22 çap hu, anlaşıl:ımnz da, talimler sır:ısmda bnth! .\ilah 

tüfclclerıe yapıl- teşvl~ müsabaka. Maarı·f Vekı·ı,· Mezarlıktan Fakat deıılzah.ılaflll alın yazı- nı llJete, de\l~te 7..ernl \'ermecıln. 
ııında lstanbuldan Saim birindi, Ha. ları içinde böyle kara ıııatırl:ır da Çanalcknlc c.:iperlerimlc snz şai· 
san ikinci, Edinıeden Ahmet Uı;tln. Bugün sporcularla görü§erek ki ki bulunduğu meşhurdur. rl bir ı;:a''U"la tanıcımıntım. Kall'm 
cU olmudtur. İzahat alacak parma 1 arı Sın·aş başlarıtJldan önce büyük ,.e ml'•r.ıbmı (la silahı kadar v;il-

lılUaabakalardan .oııra federasyon bir İnglllr denlzaltaıı, İskoç kıyı. sel knllanıın oo kır bıyıklı !.nbra. 
batkanı Hakkı Ogan tarafından °t'Wln Şehrl.mlzde bulUD&n maartt vekili so•• ken adam ' lamıda böyle dalıp bir daha ~ık- man, btr destL'l.mın her kıt'r.sm. 
el, i~lncl ve UçUncUJere birer saa! Hasan Ali YUcel kUltür mUesseselc. 1 mamıı,; AmerikBhlarla Fransııla. da sn m~nn teknu-lrynrdu: 
mUkll.fat verilml§tlr. r!Qdek! tetklkıerlne bugUn b:ııılayo. • Sofokles oğlu Koço Kaplan admda rm da yin~ birer denizaltısı he- ''Nefer Şehit, ordu gazi olacak.,. 

c~trr. Vekil bugtln llk olarak, be. biri, dUıı sabah erkenden Şlılldekl men heıMn aynı gUnjetde bat- Harbin felsefe<ibıi bu ltac1ar ,.e-
Sanyerde yüzme 

müaabakalan 
Sa~r Halkevtnden: 
24 Temmuz Loza.n r.aferi gQnQ 18-

refl.ae BUyUkderede Beyaz park yUz.. 
me havuzunda umum! yüzme mUaa. 
bakalar:ı tertip edllmlşUr. MUaabaka. 
lar b.:!den terbiyesi yüzme programı. 
na göre yapılacak \'e saat ı~ de ba§. 
lanacaknr. 

Atcılrk federasyonu hatkanı 
Edimeye gidiyor 

Blr mUddettenberl İstanbul bölge. 
sinde atcılik faaliyetini tefti§ eden 
atcılık fedaraayonu ba§kanı Hakkı 

Ugan Edirne gençlik kulılplerlni tef. 
ti§ etmek ve beden terblyeet mUkel. 
lefler! arasında te§vlk mUaabakaları 
tertip eylemek üzere bugQn Edirneye 
gldecektır. 

Floryada bir çocuk cesedi 
bulundu 

Dlln Ofleden eonra :nor,a plljı •
bilinde bir çocuk cesedi bulunmll§. 
tur. Vaziyet halk tarafından zabıta. 
ya haber verilmlıtir. 

Ceset, on onblr yaşlarmda kadar. 
dır. U•rbıde yaims bir ma;vo bulun. 
dutu ıotn kim oldufu anlqılamaDllf. 
tır. TeşhJr edilecektir. 

mm 
011111ıar 
reıtıvau 
14-2Z At111to11 
BUetler ımm 

~yango sl§ele. 
tyle t"eetlval 

yapıl&cak pzlnolard& ııatılmaktacbr. 
Her tttrlU izahat: 23MIJ 

den terbiyesi ışlerlnin maartte devre. Rum mezarlrğma gttmiJ, kardeşinin mştı. riz bir surette gö'!teren bir .;:lr otca 
dilmeal dolayıalyle öğleden ııonra ma- ı mezarını ziyaret etmlf, mezara çt. İngilizler, ~am. en değerli dolumu hatll'lftı'.'!ıyorum. Zafer, 
arif mUdürlüğtlnde ııporouları dlnıe. çekler koymuş, dlnt' merasimi de lk_ de~lerldlrler. Zırhldan, dün. a1tmla delil kanla, Behltle, kur. 
yecek, kendUerlnoon izahat alacaktır. ,1 mal ettikten sonra yanmda bulunan ynnm en güzel, en 91lğlam g.,Wle- banla ka~ıunlll'. Atılay şrh!tfeTi 

çantasıı;u açmıı ve içinden birçok A- ridir. Deniz bilgileri, befkalarite de, karada, denizde, ha\ ada bu 

Ek k k t h letler gık&rmıftır öltttlemlyecek 1tac1ar <l3rln, V1\81- rütbeye daha önce ernıls kahra-me ar 1 rrsızı, ~sonra buDl~rla etraftaki mezar faları da O nlsbette mllkemmeldlr. mRnlamnızın ynnma gi ı.tiler. J{a.. 

p l k _c._ k lıklarm demirlerini keamete bqla • Te.zgablarmcJao çıkan teknelere, )anlar, gayretlerini artmıc.-n'klar ve 
ara ça ar en e&111e mı§ n kestiği demirlen kimse gOr. kendllertıe beraber b~kes, bllyttk (lalgalara h~Jtlm olarak Türk de. 

kartını unutmamaıt meden çantasına doldurmu,tur. Fa. bir ı;üven besler. Böyle olduğu nizcillğlnin kayıplanm telin ede. 
Ortaköyde oturan Nesim kızı Ray. kat kapıdan çıkarken mezar bekçlle. halde onlar da yanıballlannda ;,.. eelderdif'. Vazife de ~ir gn7.n sa. 

nonun evin~ dün gece hrrsız gtrmı, rlnln dikkatini çekmlştır. tan denizaltılannı Jmrtnramadılar. yı'•". Atıfay <ı:?h1t1eri rahmete mulı 
ve sandıkta bulunan 26 lira para ile Bekçiler, Kogoyu yakalamı:ılar ve Onlar da 59.yı"ı doksanı g~en er tac •leğt1JeTdJr. 
Uç ekmek kartını çalarak kaçllll§tır. çantayı açarak demirleri çıkarmıı.. ''~ subaylarmı dalgalarm pente· ADa!ıtan kendimiz l~ln sabırlar 

RaylLDJD pollae müracaat ederek lardır. Koço polile teaUm edllml§tır. tdaden alamadıJar. d'1eye1im. 
vaziyeti anlatml§, yapılan ara:ıtırma.. Ra gibi haller kartıstnda. IMan 

da hırııız, Yükaekkaldırımda yakayı ''C 1 b 1 k kudreti, çok kere kencD aczini an- Hakkı Süha Gezgin 
ele vermlftlr. Hırstan Robert adında an 1 a lı ,, ın r;:~~r;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;~;;; 

btr';;b~;~.;. döşemesi çöktü [~~) 
:.-=.:'!'!.. ~=~• .._ °:m~~;r;!=!t~~.: Sıhhatına aşırı derecede düşkün adam 

hlllye veklU Fikri TUzer, dUn akıam- yer §UbeSI tara.tmdan dlln ak§&ID 
ki ekspresle Ankaraya hareket et - canır balık'da 'ftrllen balo çok g11. 
mJıtır. Rıl olıntıf, baloda maarif veklU Ha... 

Kongıreye ~a vet 
Üııklidar ilkokullardaki yok'!al ço. 

maklara prduD oemt,yeUildeliiı 
Cemlyetlmlllln 841-142 den 1111 

kongıresl 2.5.7.942 cumartesi günQ 
ıaat uı de halkavi salonund'.1 yapıla. 
cağından lzanın t8§rlflerl. 

san Ali YUcel, vali ve gllzlde bir halk 
k1ltleat hazır bulunmuştur, 

Fakat saat bire doğru mUe81lf bir 
lllıdl8e ol111111> gutnonaa IDOe dClfeDe 
betona OlSkmnıuır. 

Çölau neticealnde blrkq ktfl de. 
nllıe dtl§mUşleree de ldmaeye blrfey 
olmamqtır. 

1 LAN 
Ordu luı!lta~km Te ııem,treler okuluna ley!! ve meccant talebe aıma. 

caktır. Iırtekl!lerln en l9Ç 80.8.942 g11D0ne kadar Ankarada Cebecl Ordu 
hastabakıcı okul mtıdtlrlUl'QDe, okul kayıt kabul şartıannı hlvl veslkaıa. 
rile birlikte .... üracaaUan. 

Kayrt ve kabul prtıan Ankara Lv. Amirliği ve latanbul Lv. Amirliği 
.satın alma komlsyonuntla görUlllr. '(7705) 

l•tanbul Mınlaka Liman Reüliğinden: 

bir baoka ölçUnUn bususiyetlnl aa. 
!atacak olsanız, bu değl§lkUlf der. 
hal ~ndi değişmez mlyarlarma vu.. 
rarak: 

- Amaa, der. 'unun saran 1ıa 
bakımdan bUyüktUr. Bunun fayduı 
l'I bakımdan önemll... YUztınde ba.. 
g11n tuhaf bir heyecan eseri gör • 
düm. Aman dikkat! .. Bu hal, HDln 
aa.bl alatıemlnde umumi blr lnhldama 
yol açar_. 'Pencerelerini yaz, kıı a
çık tutmalı... VQcudllnU llyle hare. 
at ettirmekte bir fayda yoktur .. 
Arka Ustu yere yatarak yuvarlan& 
yuvarlana idman edeceksin... 

Zayi 18.7.942 Cumartesi gi!LU Saraybumu • Salacık arasına, lıtanbul Te. 
Nüfwı klğıdımla birlikte ekmek lefı.ın MUdUr!yctl tar&!mdıuı dö~ettlrıleceğl il~ edilen deniz telefon kab. 

karnemi kaybettim. Yenileı1nl çıka. !osunun vaz'ı, bazı !en:ıl sebeple 22 Temmuz 9t2 Çar§amba gQııll yapr_ 
racağımdan eskilerinin hUkmU yok. lacaktır. 

Haatalar arasmda Yll§amak ne 
kadar zora, mlıha tma qın derece.. 
de dtl§kUn birkaç arkadaı sahibi ol. 
mak ve onlarla blrUkte yqamata 
mecbur kalınak da o kadar gQç. .. 

Hastalar arasmda aağ ve sağlam 
olarak J'8f"m•mn llOrlUIU, dalma 
bozuk ve şi.klyetJe dolu bir mizaç 
kar'§ımnda kollarınızı sallıyarak te. 
neffU. •ttitlnls havanın verdiği 

zevkle rahat rahat. "Oh!., diyebil. 
menin uyandırdıgı t.ead ve o but& 
1ar Oııerlnde kendini beW eden de. 
vamlı sıkmtıdır .. Hasta bir insanm 
yanmda, aevgilln1zle geçlrdlğtıılz 

mes'ut bir günden bahsedemezslnlz. 
lılahla yedifinlz rahat bir yemek.. 
ten bahsedemezsin!. YUrllmentn Ter 
dlğl zevkten ve deliksiz bir uyku. 
dan sonra dlpdlrt uyanabUme11ln 
meztyetleriD®n 8ÖZ açaınaz.ıımız. 

Fakat sıhhatma aıın derecede dil§. 
klln ve bunun l.ncellklerinı belleye. 
rek sıhhatlI olmağı keııdls:lne Adeta 
meslek edlnmi§ kimseler araB1Dda 
aynı derecede zorluk çekilecetlnl 
bilmem tecr1lbe ettiniz mı? 

Dabaaı var_ Sabahleyin 1.§lnlM 
gitmeden bir bardak aut mu Jçme_ 
te karar verdlnlz. - Sıhhatini ken. 
ulslne meslek edlnm.lş; 1nglltere, 
Amerika, laviçre ve Almanyadan 
kitaplar getirterek bu hususta tllr. 
lU t&vıiyeler öğrenmif adam, der 
hal ba§ımza dikilir ve bardağı, dıa
datmızda yakalayarak: 

tur. Bu kabloyu d~şeyecek vasıtalarda beynclmlıel kllblo döııeyen gemııe. 
Petnrkl'll Olman lJfur Alemdar l re mahsus tşa .. ~tlcr olacaktır. 
Akbıyık karakolu bekç11ertntlen AlAkad!l~iıınn r:azan dlkkaUerl celp ve keyfiyet llAn olunur. (780:S) 

geçitlerden ilinrettir. İmparator • 
luğun en ilerlemiş şehri olan bu· 
rası nakil v:ısıtalan itibarile Ja • 
ponynnın en geri ~hridir. Bu can 
sık:cı vaziyet topoğrafya şartlan 
vüzlinden kısmen izah olunab:lir •• 
Ozak:ıd:ı !Nkak yoktur. ÇUnkU bu• 
rada Vcnedlk gihi kannllar cadde 
vazifeqini görür. Eski Japonyalı • 
iar ne kadar bayağı mtıhendls o
lurla:-sa olc:ıunıar ı;ehrin her tara• 
fmda su bulduklan :çin burada 
mükemmel su te"Slsatı yapabllm~ 
lerdi:-.• Tnnonyada su ile ateş mu
hart'b<:Si ya'nrz bu şehirde 9Uyu!l 

galebe~i ile netleelenmiıtlr. Fakat 
bu şehirde yangynlarm az obna&l 

ve <'abuk ıKSndUrülm~i \Jzakanın 
değiımıeslne yenilı::-şmesine mani 
olmuştur. Yangın diğer Japo~ fie
lıir1erlnl haTap ettikçe şehırler 
dalıa havsıt, daha !lthhf olarsk ku• 
nılmuş ve yenileşm.iştir. Fakat O. 
wa bu saadetten ve bu felAket• 
.,, .. ':"lnhntm k'almTı:hr. 
Gen;~. akh~t i~in berrak ve te

mi?. ım ile doltı, Jonklarm ve ka
yık!nrm ge~-,i :'11\~Unden mUtema
d iyen eanh olan kanallardan ge
rerken fns..'tn trmiz hava ile k3TŞI· 
karsıya.dır. Bir cok taş yahut de
mir yeni kömi.ller bu ltnnall~n 
lki ktvısmı birbiri i1e blrlestmr, 
bu kıyıların kena.rmtfa gUıel man-
1.arah nhhmlıtr v:ırdır, Par!s rıh
tımlın ıtibi a~M dfk'li nhtnn
iar. BUyillc k:uıal uzunluğunca tuğ 
1ad.,n ve taııtan sağlam blnalıır, 

JAPONYADA GORDOKLERiM 
Yazan: G. Wenler11e 

-10 
Çeviren: Muzaller Eıen 

cl!eri olan A.bidelt>r ''ıhrphanr, ti- vermek için Tenoei mabedıne ka
earet mUzesi, grandotel" gchnn dar çıkmak IA.zmıdrr. Fakat bura
taın bir cephesini teşkil ederler ve ya çıkmak için ins:ın bir hayli ce
Avrupa §ehrine benzeyen bir §C· sur olmalıdr.r, zira buraya dik ve 
bir fikri verirler. Kavabu§i :ıtl'l.- demirden kUçü' merdf\·enlerden 
eınm nihayet noktası Parl!ltcki ~ıkılrr. Bu merdivenler yılnnkavi
Poıuıar köpri.lsUnUn clvarmı andı- dir, insanın başı döner ve dilşerek 
nr, ecnebilerin evleri buradadrr. öemir basamaklar Uzerinde yara-

<naka rıbtunlarmın mahalli bir lana.bilir. Dört ayak yUrllycrek zir 
manzarası da vardtr. Lumanlarm vedeki dış galeriye ka1ar ::orınan 
yUl-:scldiği gök yüz:Unde akşamın bitkin bir hslde yükseldiğimlz va.. 
parlak Tşıkları kanallarm aynası kit yüzünü burucıturmuş kocamnn 
Uze'rinde akseder ve koyu menekşe bir ejderha heykeli ile karşı ka~. 
rengine boyanan su1ar Uzerınde ya gcllrb:. Bu heytelin ylizll Z!l
fandallardaki kı'tmrzı meşaleler menla. ve üzerine yazılan yazı!ar
kayarak geçer. Geceleyin manzara 1a Ye.!llJtiş ve a,."lllmt§tır. Buradan 
da epeyce ca?.lptlr. Yolcuların fe- tüti.in şehri bir b:ı.kışta kavramnk 
nerleri kö'J't"Uler üzerinden mnağa mDmkUndilr. Evlerin teı:ıkil ettiği 
doğru salİıunr, buru~ksuz sular dUz satranç tahtas üzerinden yUk 
iJzerinde ışıklar birbirini kovalar. selen bac:ılan görll'rilz. Bu baca
Aynt saatte tiyatrolar se>ka~ olan lar sehrin en bilytlk mahcdf olan 
Dotonbcridclti kalabalık bir kum.. Honkvancldan, şatonun Jnt!~lerin· 
c::ı. yuva.smı a.ndrnr. Burası schrln den, çamlar.fan, hatt! pa.go:!adlUI 
en aydmlık yeridir. Her biri 12 am daha ytlksektirf-:r. Bu bacalar ye
rıulden teş:kküJ eden elektrik11 ni Oz:ıkant'l acele çal111an fabr1-
harflerle yp..zılnıış rekJlroJar, ış k- kalarmın geniş dairesini çe~eve-
lı cizgi1er buraya be.mbaşka bir ler, bu ooealarm eteklerinda amele 

manzara verir. Bu mımzarayt baı,- mahalleleri yığılrd:rr; ve şehrin be 
lra hiç bir Japon qehrlude gömıek yaz ve siyah moı:a!ki ttzerınde dtr 
mümkün c!r.ğ;ldir. mandan ve buhardan mUrekkep 

Ona da bayatmıZda duydutunuz 
batka zevklerin, bllfka gUzeUikle
rin, yaşayıı tarzınızda edindiğiniz 

nır. Oz:ıkada, Kiyotoda olduğu gi
bi mabetlerden, manastrrlarclan ve 
eski saraylardan milrek.kep bir ke
~r yoktur. Kmn ba§ladığı nokta. 
ea imparatorluğun en büyük istas
yc,nu o1an gar binaSJ ytlkscl:r; son 
ra birdenbire, fabrika1ann eşi~ 
de, kirli karlarla silfılennıiş tepe. 
lerin et!ğin~ karlar, sandallarla 
dolu deniz-: kadar uzanan geni§ bir 
ziraat es.hası ba~lar. Kıyıda su de
rin körfezler halinde kıvrmılar ya. 
par. Bu körfezler en bilyllk gemı. 
lerin glrmcs?ne miisn.ittir ,.e yük
sek frrmlar bu körfezlerin kıyrla
nnda y:ı.pılmıştır. Evlerin bulun. 
duğu semtteki kl}~larda i~e u::anıp 
giden dalga.kıranlar vardır. 

Oza.ka kalesinin burclnnnı mu
haf:ıza etmiştir, bu kille Japon fe. 
odaliteei devrinin en korkunç ~
serlerinden biridir. Vaktiyle bura. 
da şehri bllştan başa ceviren sur. 
lnr da vardı. Japonlar bu şehirde 
Tokyoda imnarator saravmrn du. 
varlannda yaptrk1arr gibi ı;edik 
armalı: la iktifa etmed 'ler, bir ku
l~en baska biltün suru ytktılar. 
Bu kulenio üzerinde Murai cı..,ara 
1armm reklA.mt ytlkselir. Bu rek
lAm bu bllvllk şehrin bir milyon 
ntıfusu ne imparatorluğun kalsbfl. 
Irk bakmnndan ikinci FP.hrir.in ve 
gtln geçtikçe !Snat ve ticaret iti
barfü nna vatanı.., Kiyotosudur. 
Ve klııtl\r baknnmdan da Tokyo
ıru obnava ~'Bkla.c:ıan bu beldenin 
çek çirkin bir !lemboltdUr. • 

- Aman, der, bu sUtlln, ııenln 
bOnyene uygun sUt olduğuna emln 
mlslıı? Dünyada dört tUrlU aut 
vardır. Ve her biri muayyen Upde 
insanların bllnyeslne göredir. Sen a. 
caba bu dört çeşit sütten hangial.. 
nln kendine uygun geld.lfinl ~tu 
dın mı? 

Bu kadarla dıt bftmes.. Keyva 
yersiniz; vl~aıninlnln hesabını J • 
par. Ve eofranızda bulunmayıLD 
meyvaların daha çok besleyici ol. 
duğundan söz açar._ Dondurm&JI 
soğuk olduğu için yedirmez. Çay 
sıcak olduğu için lçlrmez_ HUl&aa 
bir belAdır bu adam_ 

VUcudUnüzde, bir hafta lince geM 
nJsbctıe bir hafffllk sezmeye gllr • 
sun; derhal kolunuzdan tuta~ak, af 
zl, çocuk esirgeme b!IS'~t!llerind n 
birine bindirir ve tartıruzı alarak 
nlsbf'tlnl çıkarır.. Uzun uzadıya ö 
~tlcr vermeğe başlar. 

Sıhhatma aşın derecede dQşkUn 
bir adamla c!ost <İmak, insanı basta 
eden bir haldir diyebilirim. Onun 
refakatlne aralan gibi teslim edildi. 
l!'lnlz halde, huysuz hanımeff'ndlle. 
rln yanında kırk yıl zulum g6rmllf. 
ııac:ı keıılk, paytak bacaklı besleme. 
ler s;ibl acalp bir kıyafetle çıkar 
sınız. Hastalı'ttan ve baltalardan 
konııımaya ne kadar lhtlyacımıs 

vanıa. sağlık oolfllerlnden de o ni• 
bette uzak kalmağa mecbar oldu 
tumuzu blssedfyonmı. 

HiKMET MUNIR 

Ankara da ekmek 17 kuraıt 
Buğday alım fiyatlarına yapıl&ll 

zam dolayıııiyıe Anhrada ekme Uırıunıı Ntşrlyatı 111 ~r• Pdeo 

HettA 4lunet Seı;engf• • • dikkaW hflttA zarif bir .mimarinin Ozaka hakkında tam bir hU.kil:m siyah v~ beyaz bir bulut dalgala- SON • fiyatı 17 kurup. çıkanllDI§tir. 
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Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesinden 

N AZARI D • 
1 KKATE 

• • 

~0.7.94.2.21.7.942.22.7.942 g·UnJert busune kadar numaraları il&n edilıni§ olup da henüz mallarını nıı.ı'tazalaı·ımızdan ve bayilerden almam:~ olan n1ü~lerilerinılze tahsis edilmiştir. Tiu müddet z:ufmda evvcl-

-:e kupon numaraları U!.n edllmlş ola.o kimselerin ilun erli len mahalle•r müracaat surctile ku_ponlan mu:Ca bilinde istihkııklarını almaları sayın hnlklaı1 rica olunur. 

23.7.942 tarihinden itibaren yapılacak tevziatın kupon numaralarile müracaat günü ve mahalleri aıağıda gösterilmit olup: 

1.) Numaraları ilan cdilmi5 o"an knrıonlar hAmill ::rinin nürııs cilul:ın'"rile beraber hilıliriJ,.,, malı. 'tere milracaatları. 
2. ı Ayn l soyııd ın ı taşıyan bir kıtı: nüfus cüzdanının, aile efradı r dan birisi tarafından ibrazında kuponları mukabilinde istlhkakların~r. verilebileceğ\. 

,3.) Henüz Han edilmemiş olıı numaralar için miileakıp illınlar.n ızla tevıi günleri bildirilece~inden numaralıı.n ilan edilmiyen kupon hamillerinin müracaat etmemeleri.· 
'4.) Tevzi ekiplerimiz tarafını.hır• eYleriı:ıin ziyarellerinde e\de buıı nma)an veya henüz tevzi kupona almamı~ kimselere nahiyeleri mınlakasında !eni kuponu \"erileceğinden bu dağıtmara (nti_zar etmeleri rl-

ca \'C ililn olunur. - ·- .. ·- - -

Beşinci liste MDracaat edilecek gDnle.r 
23. 7, 942 24. 7. 942 ?.7. 7. 942 28. 7. 942 29. 7. 942 30. 7. 942 31. 7. 942 

Müracaat olunacak Perşembe Cuma Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 
mahal Kupon No. Kupon No. Kupon No. Kupon No. Kupon No. Kupon No. Kupon No. 

------------------------~--------------------------------------------------------------------~ Remziye Atalay Kaı11mpa- 226801-226900 226901-227000 227001-227100 227101.227200 227201-227300 227301-227400 2274.01-227500 
şa Uzunyol Turşucu sokak 

3. 8. 942 
Pazar lesi 

Kupon No. 

22i:'ı01-227GOO 

4. 8. 942 
Sah 

Kupon No. 

227601-:?27700 

s. 8. 9•2 
Çarşamba 

Kupon No. 

227801.2.27900 

6, 8. 9~2 
Perş~mlıe 

Kupon No. 

22i 901-228000 

No. 6/1 
--------------------------~·....---------~~--------------------------~~----------------------------------------------------------------------~------------Fethi Bener Kası.mp:ışa Ba- 228001-228400 2284()1-228800 22880, -229200 229201-229600 229601-230000 230001-230400 230401-230800 
hriye caddesi No. 66 

.Yerli Mallar Pazarları Ü~ü- 278001-27870( 278701-279400 279401.280000 342262-342800 343401-344000 (52001-452700 
'dar mağazası. 

Kenan Bilyükakrnan Eyüb 281166.281300 281301-281400 281401-281500 281501.281600 2S1601 • 281700 281701-281800 281801-28190-0 
Rami Mahmudiye caddesi. 
No. 2 

Mehmed Kafadar Eyüp Ra- ~83301-283400 283-lOl-28:/500 283501-283600 283601-283700 283701-283800 283801-283900 283901-284000 
mi Mahmudiye caddesi 
No, 34 

,Yerli Mallar Pazarları Ka- 321001-32179; 328001-328750 328751-32lHOO 329401-3300-00 336001-336600 336601-337300 337301-338000 
öı.köy mağazası. 

Kova.rina Çirkinoğlu Kadı- 532751.532850 532851-532950 532951-533100 533101-533200 533201-53330~ 533301-533400 533401-533500 
köy Pazaryolu No. 52 Kon-
ragi.11 

Sıtkı Zorlu Büyükada Cı- 356501-356700 356101-356900 356901-357200 s57201 _ s5noo s51•01 • 857600 357601-357800 357801-353000 
nar caddesi No. 30 

David Bahar Beykoz Fevzi- '12001-41210f "12101-412200 '12201-412300 412301-412400 412401-412500 412501-412600 412601-412700 

rrnşa caddesi No. 72 

Pertev Kondu Beykoz Yalı- 413101-413200 413201-413300 413301-03400 413401-413500 413501-413600 413601-413700 413701-413800 

l öy Çay1r caddesi No. 28 

Ahmet Turan Be)·koz F;ı.v. 414201-414300 4H301-4H400 414401-414500 414501-414600 414601-414700 414701-414800 414801-414900 

ıipa.5a caddesi No. 38 

Yerli Mullnr Pazarları Ak- 438201-43900" 439001-'139500 439501-4400()1\ 468001-4685il0 468501-469000 469001-469500 469501-4 70000 

so ray mağazası. 

hı ıı ;\lnlf.:r !'~.:~: !Jrı Be- 450001-4510011 451001.452000 4640()1-465000 465-001-466000 466001-46700-0 467001-468000 492001-493000 
yoğlu mağazası. 

Hii seyin Özsarac Beşiktaş 509001-509101.ı 500101-509200 509201-509300 509301-509400 500401-509500 509501 • 509600 509601 • :i09700 
Ortaçeşıne caddesi No. 67 

İhsan ve Hüseyin Ozer Ha- &10101-510500 510:101-510900 510901-511300 511331-511700 511701-512000 560001-560400 560401-560800 
cıl..öjek camisi No. 15 

Mehmet Faruk Kapalıcar. 454001-454100 45001-454200 454201-454300 4M301 - 45«00 45H01 _ oi5-i500 454501-454600 4:>460 l-454i00 
ııı Sipahi sokak No. 20 

Ahmet Gü,·cnı;, M::ıhmulpa- 455101.455251 4552:11-455400 455401-4;:):'>550 455551.4ö5700 \l55701.45&850 455851-456000 472001.472150 
~ıı başı No. 149 

liurhan Sunar ve Süleyman 4 72751-4 73000 4 73001-4 73300 473301-473601 473001-473900 4 73901-474.200 474201-474500 474501--i 74800 
Ersene Ycnipostahane Aşir 
F.r. caı.ldesi No, 20 

Mustafa Sami 
\eni postahane 
caddesi No. 20 

Humanazıl 476001-.t76600 
Aşir Ef. 

4 76ü01-177200 477201-477800 

Şermin ma~aznsı Sultan- 482601.482750 482751-482900 48:l!ltl1-483050 
hamam mcyd:ını No. 1,12 

Şakir ~ahr, Sar .yer S:m- 4840vl-48420il 484201-4844.00 484 ıG1-18·tGOrı 
yer caıhlesi No. 9 /11 

Burlıaneddin Baştimar Sa- 486201-486400 486401-486600 486601-486800 
ırycr Ortaçeşme sokak 
No. 25 

Ahmet Ata KöseoAiu Mah- 512001-51260•) 512601-513~00 5~3201.j1380·1 

rnutpa~a b:ışı .'o. 195/ 197 

Kadri Ozyılmaz Mahmutpa- 518601-518900 518901-519200 519201-519500 
~a başı Doğu mağazacıı No. 91 

Halil Hikmet Ergez Malı- 521901-522100 522101-522300 522301-522;}00 
mulpaşa İrfaniye C. No. 16 

lbralıim ıade Bekir Sul!an. 52'101-524:300 521301-524500 521501-521700 
hamamı caddesi Ece mağa-
zn~L. 

Yc:-li :\!allar Pazarları Il<ılı- 5::!li301-52;;;or 5:!7501.u28i00 53R701-52!.'l900 
çckapı mnğ:ız:ı<o;ı. 

477801-478400 4 7~01-479000 479001-'79600 4 79001-'180200 

ll83051-483200 !83201-483300 483301-483450 483451-483600 

481601-484800 484801-485000 48~001 - 485200 48~201 - 485100 

486801-487000 487001-487200 487201-487400 487401-487600 

513801-Sl440Q ~14401-5!5000 5lj001-515000 515601-516200 

519501.519800 319801-520100 520101-520100 520401-520700 

522501-522700 522i01-522900 522901-j23 l00 523101-523300 

521701.j2~900 524901-525100 525101.525300 525301-525~00 

:'i:!9901-53 ıooo 531001.532000 536001.j37~00 537201.538100 

230801-231100 231101-231400 

452701-453400 4&3401-454000 

281901-282000 283001-283100 

333819-333900 333901-334000 

402001-402700 402701-403350 

533501-533000 533601-533700 

358001-358200 358201-358400 

412701-412800 412301-412900 

413801-4 t 3!!00 H :!90 ı ..ı 1 ıooo 

414901-415000 415001-415100 

fl0001A70500 470501-471000 

493001-494000 49t001-495000 

509701-509800 50CS01-509900 

560801-561200 561201-561600 

454701-454800 4;:)4801-454900 

'72HH-·ii2300 47230t.ini50 

474801.475100 475101-475400 

480:!01-480800 4S0801-481400 

483601-483700 483701-48J8CO 

485!01-485600 485ü01-48j800 

4876~1-187800 4873C: . !88000 

516201-510800 516801-517400 

5:.!0701-521000 ~21001-521300 

523301-523;:)00 523j01-523700 

525j01-525700 525 701-5!!;:,0~'.) 

538401-53!1600 539601-54 0800 

Mehmet • ·uri Topbaş Fin- 54:1201 _ 1513800 5f3801-5443!'ı0 511301-54490(} 5it!l01-5i5400 545401-54590-0 545901 _ 546400 546-iOl _ 546900 546901. 547400 l547fı01 • 547900 
c:ıncılar ~fohmucl i~ c han 
Krı. 3/i 

Hayri Do~u ve şeriki Fin- 5i9001 • 5492;>0 51!1251-549500 549501-519i50 
rnncılar ~rahmurliye han 
~o. 1 

Zeki Zerrin ve ortağı Fin- 552001-552201' 552201 • 552400 M2401 552600 
cancılar Yusufyıın han içinrlc 

Abdü!vahap Şehremini 5j4201-55.f 1Hil 55 f IOl-554000 554601-55180'1 
Saraymcydanr cad. No. S7 

5i!l751-550000 550001-550250 550251-550500 550501-550750 550751-5510-00 551001-551250 

552601 • 552800 552801 • 553000 5:'13001-553200 553201-553100 553l01.5E3600 553601-553800 

554801-555000 55500l-55ö200 655201-555400 555401-555550 555551-555700 555701-555800 

231401 . 2a1100 2anuı.:ı1:ıooo 

496001-496600 49ıi601-19i200 

283101-283200 283201-283300 

339817-339900 339001-3t0001 

403~51- l'lWOO 5320-01-53'.::i ;;o 

5aa7Ul-533MUO JJ38Ul-53:J900 

358tu1-3:>8fıOO 35:;.;uı.:ı.:.3800 

412901-.f 13000 413001.-113 IOO 

4U001-11HOO ııno1-c111200 

415101-415200 415201-415300 

471001-171500 471:ıol-1i2000 

495001-4~6000 508001.509GOO 

509901-510000 510001-~dOIOO 

561UU1-5620UO 50~UU1-562i00 

45 !901--155000 455001.455100 

475401-475700. ti5i01.ii6000 

481t01-182000 48:.!U_: .4l!:!GOO 

\l8380L-1S3900 483901-:_ 00 

485801-tSGOOO 486001.48~200 

488001 - 488200 488201 • 4&8400 

5tit01..sı8000 sısoo1-5;. ... :;o ıı 

5213tH-5::!l600 5:?1601.521900 

5'..!3701.52:19011 52390l-:l2 l100 

5:l:'ı9U1-526100 ü2til01-5:.!li300 

M0801-a12UOO ~2001-513~00 

i47901-5t8!0a ;; ısıot.Jı~::a 

;;.;12.;1.;;51500 5iıl501-!:ı520110 

~53801-554000 55i001.Gjl200 

555301-55;}900 555~01.550000 

Hü e1ia Hllmt ..-e ~iilnmaa 556001-556JOO 556301-556500 (>56601-556900 
511'T) J\RJ')lllr~l"'fl ·''°"~ , 

556901-5572().() 557201-557500 557501-557800 ö57801-558100 535101 • 15584-00 538401 - 558700 ~70! - ~:59000 559001 . 5,,, '.10 

!ar ~o. 1, 


