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mücadele silô.hımız Bu yıl 
!.1uhtckiri mulıteki1 yapan kendisi değildir. Ferdlerin. !------------
kütlelerin, kalabalzkların ruhuna giren endi§elerdir. ma~n . cepheslr.: e 
Her§eyden evvel bu endİ§enin ruhlara yerlqmemesini 
temin etmek lazımdır. Bundan sonra vatandCI§ gıda 

mesele.ini bir ahlak davası olarak telakki ettiği tak. 
dirde ihtiyacın hududunu artık ahlaki mikyas tayin 

edecektir 

Yazan: SAiiHIİ ERTEM 
Hükfımet ia~ i5]cri baklanda i nıuh~kfr bire bin kazanır, muht.c. 

Yeni karnrlıır almaktadır. Jhı ka. klri muhtekir yapan keniiisi dcğil
:rurın gayesi milletinıizJn dünJH 

1 

dir. Fertlerin, kütlelerin, kalnba
§artla.rı içinde hayat gılçlüklerini lılılarm ruhuna giren endişelerdir. 
&idennclitir. l>ünyo. harblnin l n- ller Şeyden e' 'el ba endişenin 
rattığl şartlar öııiindc nlııı:ıu ted- ruhlara yerle~m.emeslnj fertte, 'c 
birler znmanm, \n:ıiyetin icapları. klitlece temin etmek lazımdır. ı•ert 
na göre en uygun telı1l•ki etti!. le- lııılinde in ana a!;;ıl 'e mantık ha. 
rimizdlr. Her ''ncıta faJ dalı oJdnlc- kim oldukçn Iıat:ıya dü5meslne hn
ta kull:uulır, fnrtla!irzbğı giırülen J;.fın yoktur. 
her usul t<'r:J,edilir. Mctodlar<ln, Fakat hususi c;urette imal celil. 
t.ekn!k vasıtalarda putpercstlll< bi- micı !kötü lıabcrl"r fo1.:anlard:ı aea
~inı rejimin 'ıan değilrlir. yip Wailer ynp:ır. Bu acayip teda-

Hlikfımet ia..'e meselelerini ıslnh iler ins:mlara ~orJ,u \'erir. Bir ke. 
~in bir çolc kanuni, iktısıuli t.ed- re ı.orku inoı~ m kafasına J erle:;ti 
birler rum:ıktadır. Ancak hu tcd- mi incıan ondıuı kurtulmak ister, 
birler y:ınmcla kendisi he :ıbına kurtolrnn.k kin "~·ok., olacnğı, 
kant."IÜ ve iktısadi tedbirler alan ~dk oldnb"U :ıaman sıkıntı çckeoc~i 
l<iJtlenln de pisJkoloji \'e alıliik ha.. madcl~·i elde etmek için ~:ırelerc 
ktmmdan alacağı b:m tedbirler hac;vunır. 
'ardır. Bu todblrler billıac; s hu· Eğer ins:ınl:ır fert ''~:va laltle 
giin hükfunetin tnttuf;rn yolda is- 1 :dinde köfü telkine I.-npılma7., n
tlkran, devamı, ,.e normale dıinü- kıl Ye manhğms. ,:?:Ü\enerek ioıı;leri 
rsii temin edecektir. mUtnleıı eder, nılmnn T>tmil•tcn 

Plslkolojili l'e ahliUa un nrn ns. konıT. Büttin tdkin ~-asıtslnrı, kii. 
la göz önünden nrnl• tutmamak ıa. 1 li hnberlf!rl işlerler, bum•n iç'n 
7.ımdır. Bugün muhakkalt olan nok- iyi vnfand:ış 1şittiii köt\i bir hn.
ta şudur: her Jrn:rşısmda der1ııııl eonn clUş\in. 

Pazarların t.cŞe'kkülünde, fiyat- m~llrlir: 
larıın se\·iyeslni tayJnrle ferdin, "- Ac:ılıa bfr muhteklre l1~ 
kütlenin, Jı;alabnhğm pek mühim mi olnyonım? 
tesiri varclrr. (Dctıcınıt Sa. !, Sii. 1 de] 

Fiyat teşdddilünde in an pi i
kolojislnin oynaclı~'l rol ~kitlen. 
heri malllmdur. n nun iı;indir ki 
ahcmm pisikoloji5ini tnlırik etmek, ~ 
oua lhtlyn~ı siddetle duyurnıa'K 
b~yetin en eski sanatJarmı'Jan 
'biridir. Bllhns a huhrnnlara her 
zr.nıan dünyanın azlığmdnn değil, 
aztılc dü;Un~inin nı1ıl::ı.ra hi!k!m 
<>lına.c;ınclnn Jmn·ct almıştır. Bunun 
ne l<adar t-<>k misali \"a.rdlT. Son 
asrın tarihinde bunnn pek muaz
t.am misnllcrin.e de tcsn<liif etlil
lllİştlr. Bu derdin de\nmı b'r yn.n. 
dan esynnın m1'.Uı.rmı ço~altmak, 
Yahut muııyveo bir şelri1de fstnı
lrıkini t:ılıdİt Is'! bir ~ nndan da in
ıt.a.nlarm nılılnnnda endicıclcre, 
kötü telkinlere yer ,•ermcmcleri
dlr. 

Ruban snJfm olan fert., !•ütle, 
kalabalık ne olursa olsun plyıı.s:ı 
niza.mmı muhafaza eder. Fnkat 
in .. an ruhunu ihtiynç e5~ nsmın 
Yokluğu hal<kmda knıılayıın hir 
telkin ihtiras halini nlılı mı pa.zar
da p:ınik ba5lnr. Muhtekirin sal-
1-anatı ruhla rilald panik his ini 
kendine tnht ynr:ır. Bir kere 
"Yok •. hissi iruıınd::ı. ha ıl oldu mu! 
l fodiğtnlz kadar cs,·a mevcut ol
sun panik devam etti~ miiıl<let-,;e 
"nh!I hararetlenir, cı:ıtış hararet. 
1etıdik~e İ'itoklr.r azn.lır, istoklnr 
"'-"hnen. fiyatlar yükselmcl•te cle
,.:ıtn eder. FJşntl:ır y\ikseldlkçc 

Japonlar 
Cenup batı Pasifikte 

Harekete 
geçtiler 

Yeni Ginede iki noktaya 
asker çıkanldı 

va.,ington, 26 (A.A.) - Geçen 
haftndanberl cenup b:ıiı pasifik • 
ten harekat hakkında alman bütiln 
haberler ,bu kesimde as'keıi f::::;.U
yetin tekrar ba,,"1adığmı açrkı_:a 
göstt>rmektedir. 

Bunun en göze görilnür tarafı, 
Papuazi şimal kıyısmda mlittefik 
kuvvetlerinin bulunmadığı çöl ke
siminde Gone.'yn Japon a~kerleri
nin çrka.rılmasrdtr. 

Bu çrlı:artma:fan sonra Ameri -
kan ve Avusturalya hava kuvvet -
leri, Yeni Gine!lin bu kısınma a.
;\'8k basan Japon kuvvetleri ilze -
rine bu no'tlnyn karşı c;:ok ş"ddet
li tR.a.rruzlara geçmiı;lerdlr. 

Müttefik kuv\·etlerlnin hava ta. 
nrruzlan cenup b"tı p:ısifikt~ dm
d;ye kadar bir eşi dana g3raıme

(Devam1 Sa. !!. Sii. ~ de) 

Almanlar 
Taze kuvvetlerle 

Geniş bir yarma 
hareketi yapıyor 

Hedefleri Volga'ya ve 
Şimali Kafkasyaya kadar 

ilerlemek ... 

Berlln, 26 (A.A.) - Alman ordu. 
llı.fl ba~kumandanlığınm tebliği: 

Rosto!un cenubunda. ve doğusunda 
cereyan eden çetin muharebelorden 
sonra Don nehri geçilmiştir. Nehrin 
cenup kıyısında muntazam ve inSI • 
camlı bir cephe kurmak makaadile 
cüşmanın yaptığı tcşcbbü ler akim 
kalmıııtır. Uç.aklarımız Don nehri 
mansabmd'.1 bir Sovv<'t topçekerini 
baurmışınrdır. 

Volga nehri üzerindeki hedefler 
geceli gilndllzlll hilcumlarda bulunan 
Alman bomba uçakları topyekCuı 
6.000 ton hacminde 3 petrol geml.slııl 
yakmışlar ve cepheye mo.lzcme gö. 
tUrmektc olan 3 bUyük mavnayı bıı. 
tırmı§lardrr. 

(Devamı Sa. !, S~. ! de) 

Bir I ngiliz gazetesi yazıyor: 

Manş 
Artık lngiltereyi değil 

Almanyayı 
koruyor I 

ikinci cephe açılırsa Rusya 
vaziyeti düzelebilir 

Londra, 26 (A.A) - Nevı Chl'O. 
nlcle g112Jetes1nde :Max Verner ımuı
styıe çıkan bir yazıda §Öyle denilmek 
tedir: 

Nlııındanbert beklenen btlytık Al • 
ma.n taarruzu nihayet ba§lamIJ bu • 
lunuyor. Bu tarru.z ihtimamla h!LZI?'. 
1amnı§t?r. Vaz1yet Rwı ordwıu için 
gtttlkçe nezaket kesbctmektedlr. F& 
kat durumun Alm1'.nlar bs.lmnınd&n 
da nazik bir safhaya girmesi muhte.. 
meldir. Filhakika bugUnkQ Atman 
ileri barck~tinin 194.1 seferinin Ak!. 
betine uğramıı!lı pek AlA mUmkUn. 

dlll'. 
BugUnkll Atman taarruzu, şim"ilyc 

kadar göz~ aıınanla.rdıın belki en teb 
Ukellsidlr. Rus mUdıı!aal!t Avrupa.da 
ikinci bir ceph" açılma.st meselesine 
Btkı sıkıya bağlıdır. Mllttefilderln 
§imdi bu esaslı yardım fırentında.n 
i.'!U!adc etmcl ri ıa.zımdır ve bunu 
yapabilirler. Rustıı.rm yUkUnU hatlt
letecck tek çare budur. 

Artık Mnnş'm İngiltereyi korudu -
ğu söylenemez Mnnş den!Zl şimdi 
Almanya:;"I koı Jyor. 

At yarışları 
Dün de güzel oldu ve çok 

heyecanh geçti 

.. 

1>11.ııkü at l1lrıslarında &e.)1rc1ler ve altıncı kotunun blrlnelsl, All Enanm "Tomurcuk,,u 

bereketlid·r 
çekilmiyece 
Dr. ~z lzmirde ekmeğin iyi 
çıkanlmasım temin etti 

sıkınt 
Gandi 

Japonya 
hücum 

•'Japonlar Hincliat 
gelecek olurlarsa b 

lıudretimizle k 
koyacağız,, 

Kartla ekmek satıııaıa yalnız beı şabre J apon 11a, 
ııasredllme&I ve anla maddeler ıatışın11ı. h t 

ii'n beı ıelllrde serbest bıra ıımaıı a asınd 
dlşlnlllyor vazgeçmelz 

ı · "G ( \ \ ) _'Ticaret Ve- ' J!'erek müfüakatm la.,."C işleri teş-
ınıır, ,_ • • • • ·ı . b h " t ıc ·ı 

1. D I' h ot Uz 1 u ~abah top- .cı ctıruş u U-US a a. ;u, ~rı ma-
kı ı r • >C ~- 1 .. . k tal t _, ı len ofis n,. gldcrc.k bir umnt uzcrıne gere en ma ve 
nutlT'~lSU - <l k'.fl 'l d. DrU müdd:t meşgul olduktan sonra, o. ıre ... ı. eıı . \'CJ'llllŞ er ır. • _ z 
fisin t.oplrı.ma anbo..rlannı un fıı.b- ı burada 1zmirdc bahusus son gun. 
rıkala.rmr tefüş e~leroir Tica· lerde pek fe~ çrkmakta olan ek
ret Vekillnıizin ofisteki :lştiı;:alınin mek m"5elesı. ile de meşgul ~muş 
meV'T.tlunu bilhassa gerek !ı"Imin ve fırmcrl2.1"1a. ibu hususta. bir ko-

ntışma yapnuşt..rr. Bu k.onU:.<ıma ne

Berlin haberlerine göre 

Voroşilof 
Londrada 

Sovyetlere acele yardım 
istemeğe gitmit 

Vişı, 26 (.A.A.) - Berlinin bita 
raf siy:ıst mahfillerinde söyiendi~io 
ne göre, ,Mareşal Voroşllof şimdi 

L<>ndrnda bultınmaktıdır. Mar~a
lın JJondraya İngilizlerden acele 
yardım istemek t~ln gittiği ilA'tt "" 
dihncktedir. 

Müttelikler cepherinıle 

Harbin sevk ve 
idaresi mesuliyeti 
Ruzvelt, Çörçil, Stalin 
Çankay§ek taralından 

deruhde edildi 
Vqlııgt~n, 26 (A.A)- ''Baltimore 

SiJn,. ı;azetcal yazıyor: 
Mister Ruzvcıt, MI.ster Çörçll, .M. 

t~e5inde, ekmeğin yarından iUba. 
ren daha iyi evs:ıfta çıkmasmı te
min edeoeık tedbirlıer ahnmış ve 
l:amlı.ıom. aza.mi dikkatle tatbiki em
rolunmuştur. 

(Devamı Sa. t, Sü. 3 de) 

Mısn' ce heslade 

Almanlar 
Mayin tarlalan yaparak 

Mevzilerinde 
qerleşmeğe 

çalışılJorlar 
Kara harekatı yine durgun

luk devresine girdi 
K&bire, 26 (A . .A.) - Ortqark 

1ng1llz kuV\'etlerı umumi kara.rga.ııı • 
nan pazar harp tebliği: 

DUn kara cephesinin bUtün kesim. 
lerlnckki hareketler yaintz devriye 
..e topçu taallyeUerlne 1DbJ11ar etml§. 
tir. 

Han !aallyeti mahdut mçOde ol • 
mil§. yalnız ha.fit bomba uç&kla.rı. 

(Devamı Sa. f, Sü. 4 ile) 

Bombay, 26 (A.A.) -
Har"jan g:ı.zetesin.<re Japon 
tine çatt.tktan sonra Japo 
Çıne taarruzunu tahbih etm 
(öyle d~nıekedir: 
"- Japonya, Hindl.s 

taarruzunmı çok yakında. m 
gelebileceği lir saatte mu 
nrlzi iz'aç ı-çln bugünü M.Ç 

sa.nı:yorsa çok kötü ınuılfıma 
bulunuyor. Hindista.nm ctı 
siynsi part~ ynb:ıncı idare 
ölüme ks.dar ~k olan, 

(Devamı Sa. f, S:ı. 

Yugoslavyad 
Almanlarla ha 

devam ediyo 
Alman ajanaına gör 
B d '' ._,. osna a temı~ı 

hareketi,, tamamlan 
Be.rlin, H (A.A.) - J.J,..N 

aalAblyeW kaynaktan öğren 

gOre, Bosnadaki temizleme ha 
mUrettep ptıa.n mucibince g 
ta da bqan ile devam etmlşt1 
zarıı. dağlık vadilerindeki 
mamen temlzknml§Ur. Şimdi 
sara şimalinde Sava ııehrloi 
yen mt1nhat topraklarda " 
bataklıklarda muka.vem81: 
k&lkm!Ştır. Çetecilerden 8eft 
600 Jti§i teeUm olmutlal"dıır . 
otomatik au~ ve ttlfekler 
çlrllmlştlr. Tem.Jsleme t,leri 
ve Hırvat kltalarmm yardtmI 
vam etmektedir. Stalln ve :ınaregal Ça.nkayşek harblıı 

.sevk ve ldareai meıullyetini tızerte. 

rine alını~ bulunuyorlar. Buna mu • 
kabU, harbin ve aulhlln feıaeteılnl 
yapmak işi Mı.ster Cordel Hul'e bıra... 
kılmıştır. Filhakika. Amerika harici
ye nazın tara!ında.n evvelki akp.m, istanbullular ! .. 

(Devamı Sa. !, Sü. 3 de) 

Bir Çin gazetesine göre 

lngH,zler ''zaman,, 
n1üttef iklerini 
kaybediyorlar 

Bu unsuru kaybetmemek 
için hareketsizliği bırak. 

mak lazımdır 
Çmıklng, %6 (A.A) - Ç'-ayna Tay. 

mis ga~tesi diyor ki: 
Blrleımlf milletlerin mUttenld o -

kaynaklan kullanmasına mUaaade 
edilirse Japonya uzun sllrecek bir 
harp yapablllr. Japonyanm zamana 
ihtiyacı vardır n zaptettiği toprak 
lan rahatça t§leteblllrae zaman onun 
mUttcflkl olacaktır. 

Bu, Almanya için de böyledir. Bil. 
hassa Ka!kuyayı ele geçlreblllrse. 
Eğer bu iki memleket zaptettlkle. 

rt veya edecekleri yerleri kuU.anabl -
llrlerse harp .!IBnelerce daha ıurec.k. 

tir. 
1nguterenlD Rusyaya olan yardı -

mmı daha ziyade arttrracağını ve 

Kuponlarımızı biriktirmeyi unutmayı 

l!ilyilk \'akı• ga"1tlsl lçlrı dUndt'n itibaren baıılık kenannıla ku 
netretmeğe ba§ladık. Bu kupoıllan topla.) o.n olruyucul:ınmız gezin 
y::alnız 80 kunış muknbtllııde lı;tlrak edebiloocklerdlr_ 
\.-akıt gezJnt!sl, :mevsimin en neşeli ve zengin programlı gezJntlsl 
c.ıtktır. Belcdl~eaıı.ı halka açmayı dUı:ilndU ~U ve ~imdiye k&dar kap; 
bıılunnn Çubukludaki ml'ı§hur Hldiv'ln kö,kiı ve !toru u hu usi mlisaa 
ile \'&kıt olruyuculnn ge7.lntl!ıl için ncılııcak \•e gezlntlye 1 tlr.-k ed 
WtUn gece, l!BZ, caz \e kırk kl,illk bir festival heyetinin tertip oo 
lerl zengin programla gUnlerl.nl neşe içinde geçirece'dcrdlr. A \<l'ICS 

keti HalTI~ enin en bUylil~ 71 nuınnTalı vapuru Ue blr mclıt o ırezln 

\"Bpılaca.ktır. 

Kupon blrlkUrmeye er 
... '-' swwwı zwww;s~~ ._. _. -

l Amerikanın da Jp.ponyaya. taarruza 
geçeceğini Qmlt ederiZ. Pasifikte bir 

I turruz çok ehemmlyetlldlr. ÇUnkU 
cenup batı Pasi!ik seferinden sonra 

1 Japonyaya ka11r harbe devam eden 
1 yeg!ne memleket Çindir. Cenup de. 
1 f d füıpou btrll<tlrme~e.nler bu gezintiye lştlmk için ll\O kanı11 v reu 

nlzi çevrelerinin Japonlar ıara ın an l I -J 

1 
dlr. 10 kup<ıcı •e 80 kuru11la )&lıaız. bir lııtlrak lı:ıldn verll:n ktedır. uıııı· 

kullanılmasına Çin mani oıamu. Bu \ 

1 
hususta elinde hlçblr vasıta yoktur. yuculıırımrz koruya ~emnklcrl.nl de getlreb le 1cı0r lr. yrıca. 

Blna"nalcyh bu vazl!e Amerlkaya :...h•l•r•b•ü•re_b•u•u•n•n•c:ı.ı...t.ır.·-----------------~ 
1 Yilklenmektcdlr. 
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İilUilAria iili 
wtıcadele sllAllımız 

(Baıtaraıı 1 ııcı say/aııaJ 

'Iuhteklre a~t olmamak için Isit 
.'0 i her sözü ciddJyctle tnhlll \'e 
muhakeme etmeli<1ir. Eğer fert bu 
telkinlere ruhunu açık bolundu. 
rursa pek kısa bir zamanda kllt. 
e kendini ihtiraslara kaptmr. l'a. 

nik bir cemlyetin bütün hayatına 
hiikim olur. Böyle zamnnlardn a· 
kıl, mantık kalmaz. Frnn a lhti. 
'iHlnde zahire meseleskıden ç:kan 
'nzı hadiseler vardır. Kütlenin ih
ı ira"la kapılnrnk mantığını, nklını 
ı asıl kaybettiğini gösterir. M~ e
la 7..ahlrenln }Jahalılığı önlltıde ~ıı
leyana gelen hnlk 2ahlrelerini 
\akın~, bundan -nıhlrenin dahi\ pn. 
halı satılma'lt hiidl'!csİ ı;ıkım,tır. 

!\lohte'ldrler dnima böylece kıc;a.n 

nıhuno bozmak. insan nkhnı, fa. 
rmn.-ır etmelr ister1e. Bana ıln. kö-
1\i haber yoluyla kolayoa mu'1af. 
fak olurlar. İn!'an l<ötU haber ö. 
niinde derhnl mantığn müracaat 
etmelidir. Bu pisikolojik kuvYet 
itıtık&ra Jmrc;ı birinci scd olncak. 
trr. B•ından <ınnra ahlnki tnymet 
elir. Vatl\ndaıt Jttdl\ meselesini 

hir ahlak da,-nc;ı olcırnk telüldti et-
11!;1 takdir<lc kend'ne yapılnııt!'lt· 

ar iııternedil'..rini basknsına ela ynp. 
mıyacnlrtrr. İhtiyacın huduılunu 
artık ahlaki mlkyn<ı tayin eı1eec>lt
f ir. Vur~l'0)'11 iyi bir :l<lnm flaY· 
ıruv:ıt'ak, onn nhlft'"1t mU~n·iıl~i 
lfo mnh'l.-ftm ~ktlr. Bn mnhlı:fı. 
rnh·et her mıt'Md\miyetten dl\hR 
~ teslrfüllr. Bu t.ec;ir ~mlvct 
ic:ln<'lt" hn •ftd bir lm\"\'et man7.ıı rnsı 
an.Nter. ıı;~,.l" ins:ın dıwavı b'r kalb 
ve bir f:ı.'rllet m('!: le-1 nla1'ft'k t.e. 
1i1dd ederse. 

SADRİ ERTEM 

Mllll!'da iki küçük Alman 
gemisi ba\:ırıldı 

Londro, 26 (.A.A.} - İngiltere 
•nı r.ıllık dnlresi tebliği: 

Hnrir 'c yı lmvvo':Jcrlmizc ı:ıen. 

up bir devriye bugünkü paz:ır sn.. 
bahı gün dol!ıırken Fransız kıyıo;ı 
çı:1ındn uçııksnvıır fki düşman b~. 

hkçı gemisini yakalamışlır. Devri. 
:\ emi:s do~rudnn do~nıyıı hedefe 
aldırmak surclilc tııamız c!miş, 

ilşmnn semilcrinden birini bat. 
ma', iizcre iken bırııkmış, ötekini 

ır hıısnra uarnlmıştır. 

Dcvriycımiz mürcltahııtındnn jki 
harir yaralı ve ~le u lınsıır ile 11. 
mnnn ı'lönmfiştilr. 

-o---
Balıkesir valisinin 

.tetkikleri 
JJalıke:ılr. 26 (.A.A.J - Balıkeslr 

' lisi huı::Dn domlrkapı clvnrın<lnki 
ko}lcre gidere:. 1 ububallıın nlın:ı. 

c k} üzdc25 dc,:lel hissesinin lemini 
ışleri ile meşgul olmuştur. YııJi bu. 
nıd:l hir kö~ deki boğa yeti~tinnc 

ısta }Onunu knlnhnhk bir köylü 
kıitlc~lnin huzuru ile açmıştır. t:W 
bo :ılık olnn i tasyon:ı şimdilik iyi 
cinsten GO b:ış hozırk dona nlınmıı;. 
tır. 

-0--

latanbulda iki zelzele 
daha oldu 

İstanbul, 26 (.A.A.) - Dün 
hafif şiddette iki zelzele kaydedil 
nıiştir. Bi:rinciei yru.. saat.ile ll'i ı 5 
dakika 6 saniye geçe, ikincisi 16,yı 
41 daki ca 43 aruıive geçe obnuş. 
tur. Aym merke7.dcn gelen bu ıki 
zehelc iki•er saniye kadar devam 
~tir. Merkez ll$U rnsnthene. 
den 90 kilometre mesafededir. 

--<>----
Mangal kömürü atoku 

Ooau cephesmde 
(Başlara/ ı 1 net sayfada) 

Don nehrinin büyUk bir kavfJı Ç1%. 
dlği bölgede Alman ve Romen kıta. 
ları dUfmanm zırhlı birlikleri ve pi. 
yade kuvveUerl lle muharebe ediyor. 
lar. Alman ve Romen öncUleri neh. 
re varm1&1l&rdır, 

Voronej bölgesinde bUtün Sovyet 
hücumları krtalarımızın !Ilddetıı mu. 
kavemetile ke.rııılaşmıştır. Şehrin şL 
mal • batısında dll§manın keılt aa. 
ker topluluktan piyade n zırhlı 

teşkl11erlmlz ve hava kuvveUerlml.zln 
mll§terek hUcumlan neticesinde dağı. 
tıımıştır. DU~manın karşı hUcuınları 

neticesiz kalmıştır. Yalnız bir kesim. 
de 48 dU§II!an tankı tahrip edllml§. 
tir. 
Doğu cephesinin diğer kesimlerin. 

de mevzii faaliyet kaydedilmiştir, 

YARl\IA HAREKETİ 

Londra, 26 (A.A) - Röyterln :M.os 
kovadaki husust muhabirinden: 

DUn ll§ağı Don mecrasının aol kı. 
yısmda bUyUk bir savaş gell~meğe 

baglam.ıştır. Almanlar burada., nehri 
oldukçn önemli piyade ve tank kuv _ 
vetıerly:e ild noktadan gcQmeğe mu. 
vaf!ak olmu§lnrdır. Sovyet mevzileri 
cuma gününe ulsbetle daha dar btr 
durumdadır. 

Cepheden Kızıl yıldız gazetesine 
~len bir tclı;rnfta denildiğine gı>re, 

&§l\ğı Don ne!:ır!nln heme:>. bUtUn ke
simlerinde ve bilhassa Rostofia Si • 
:ınlll:ranskayada çok bUyUk çarpışma 
ıar cereyan etmektedir. Almanlar 
Volgaya ve şlmall Kafktuıyaya kada:
bir yarma yapmalc teşebbU!Une geç. 
mlşıerdir. Buraya birçok yeni Alman 
tUm~leri gelmiştir. 

SOVYETLERE GÖRE 
Moskova, 26 (A.AJ - Tas ajansı 

Almanlann bir çevrede, Sovyet mev. 
zHerlnl yararak nehre çıkmak lçln 
iki gijndilr 200 tank himayesinde ö. 
nemli &ayıda makineli piyade kuv • 
vctıerl Ue bUcum ettiklerini btldlr! • 
yor. 

Çevrenin adı verllmemekle bera _ 
ber, Don havzasmm doğu ucuna Sta. 
llngrad doğusundakl Al;nan ilerle
mesinin bahis mevzuu Olduğu sanıl _ 
maktadır. 

Tass ajaıuıı §Unları UAve ediyor: 
''Alman bomba ve pike uçakJan 

Sovyct blrlllderinln ileri hatıannı 

ara81Z bir surette bombalaını§lar _ 
dır. DUşmnn kayıplara hiç bakmadan 
savaşa devamlı bir surette yeni lh. 
tıyatlar sürmekte, bu kuvvetler Rus 
tank ve toplan taratmdan biçilmek. 
tedlr ... 

''ORONEJ'DE 
Moskoııa, 26 (.A.A.) - T:ıss ajnn. 

sı bildiriyor: 
Vorone) çevresinde çetin savaş. 

lnr ı'le\'om eımekledlr. Dü~on bu. 
rad:ı koybcllii'li mevzileri geri alrn:ık 
için karşı hüciunlnr )'llpıvor. Voro.. 
neJ.in şimııl b:ıtısındn bir knç defa 
el de~istiren hir ~·er için şiclılcUi 

bir mü.:::ıdelc cerc:rnıı elmek!cdir. 
En şiddelli s:ıvtışl:ır iki su ıırasınd.1 

ki bölgede ılevom ediyor. çünkü 
dli'jmnn bu av:ıntnjlı mevzii fıstı1n 

bir şiddetle miid:ıfoıı ediyor. Şeh1r 

hölgesinılc sa,·aşlnr ılcvom eıliyor 
Burada do So,·:ret kıtnlnrı düşmanı 
hir mlkılnr geri nlınışlır. ___ ...,. ___ _ 

1 ki Alman tayyare.i 
l•vi~reye indi 

Bern, 26 ( ı\.A.) - Bugün .res. 
men b1ldirildiğine g:öre. dün akşL-"11 
Bern civanndaki bir hava alnnma 
iki Mesc1"5Jilit uçağr inmi,LJ.r. !"ifot. 
larm yollarını knybett'klcri ve ben 
zinslı>.ük ,yilzilnclen inmek .zorunda 
iknlchkl:ır: söyhnmc-ktefür. 

VAltlT 

Uzun ınenzilli 
Alman topları 

Gece ıabaha kadar lngiliz 
sah:Uerini döğdü 

Londm> 26 (A.A.) - Fransız 
sahılindeki uzun menzilli Al:nan 
topları dUn gece yarısından iti
baren kale üzerinde ateş açınıı;lar
<iır. Son salvo gUn doğduktan biraz 
sonra at.ılımştır. Dovures'de ''top 
bombardtmanı,, işareti verilmiş -
tir. 

T.caret Vekilinin Manisa
lllara müjdesı 
(Ba~laraf ı 1 nci sayfada) 

!Waııisada. 
~lanisa, 26 (A.A.) - Ticar.et 

Vekili Doktor Behçet Uz istasyon. 
da vali, belediye reisi, parti ve 
halkevl reisleri, ja.ndarma komu
tanı, emniyet mUdü.rU, daire mil
dUrlerl, ticaret oda.c;ı ve borsa he
yetlcıile diğer teşekküller erkfı.nı 
ve kazalardan gelml~ heyetler ve 
birer janearma ve polis mUfreze
Si tnmfmdan mera.simle ka~lan
mı§lır. Vekil, cl.lmhuriyet hnlk 
ııart.ts~de bir müddet istirahatten 
sonra hnlkevi salonunu dolrluran 
tilccnr·ve mUstahsillerle memlcke. 
tin iaşe vaziyetleri hnkkmda ko
nuşmalar ya.!llllış ve bu yılm bere
ketinden i:>nhisle mkmtı çekilıniye. 
ceğine i~ct etı:nietir. 

Doktor Behçet Uz Mımisalılann 
başkaca dilekleri olup olmadığını 
sonnllfi ve Egenin en mUhlm çeltir 
dc'ksiz kuru UzlimUnU istihsal eden 
Manisa vilt~yetintn ilziim i'i!i lıen
diler~e izs.h edilerek iş masrafla. 
rınm fazlalığı sehebile ilzUm mah. 
sulilnUn :m:ı.ldyet fiyatının yüksek 
olduğu tebs.rllz ettirl!erek bu kıy
metli mah.sulUmüzUn iyi fiyatlar
clıı satışmm. tem!ni rica edilmiş • 
Ur. Vt-kil, şim'Cliye J:adıır hilkümet
~ alman tedbir ve kararlardan 
naSTl mcımnuniyet duyı.ılmakt.a ise 
bu iş üzerinde de layık oltlıığıı a. 
lfıka ve ehemmiyetle durulacağını 
ve müstahs'Un memnun edilmesi
ne çalr,rlıcağmr bfldirmh~tir. 

Vekil, kooperatifler birliğiııin 
~nrnTJ fübrlkn...cq: olmak '.lzere Y':lP· 
t1rd1ğr bin.syı gezmiş ve fıarap fııib. 
rlknsının bimn evvel yapılıunsı için 
v:ıi• te bulunmac;tur. 

Beh~et Uz, istik!ın.Iinde bulunan 
2'('vat tara.fı::ı.dan tesvi edilerek sa
at 17,50 de otornyla tzmire hare
ıket ebni'jtir . 

lzmll'e dönU5 

fzmir, 2G (~.A.) - Ticar;: Ve. 
kili saat 19,35 <lı- !:z.mire dönmüş. 
tur. 

KART İLE EK!\IEK SATIŞI 
NERELF •• UDE YAPD4ACAK'? 

.Ankaradan haber verildiğine göre, 
Ticaret veklUeU kart lle ekmek sa. 
tı§'ını sadeoo ~ oehlre ta.hsls etmel< 
Uzcre tedklldere ba,,lamrtı bulunmak. 
tadır. 

Veklllet makarna ve blskUI fabrL 
kalarma l<art ile ekmek sat1lmaya.n 
yerlerde f'abrllcalar açablleceklerlni 
bildlrmi§tlr. 
Diğer tara.ftan hamurlu maddele _ 

rln yasak edilmesi hakkındaki kara. 
rm kabil olduğu kad:ır gev~etllmesl 

ve kart ne ekmek satışı yapılan yer. 
ıerde mamCilAtın serbest bırakılması 
etrnfmdıı. tetkiklere bll§lanmıştır. 

.l\llSJRA EL KONMASINA DAİR 

KARAR KALDIRILDI 

45 
Franaada Bezanıon 

tehrinde 

Alman askeri 
öldürülmüş 

Mosko\'u; 26 (a. a.) - Sovyet 
istihbarat b~unun almış olc!u. 
ğu haberl:?tt göre Bezansondaki 
Alman garnizonuna yapılan bir ta 
nrnız esnasında Fransız vatanse. 
verlcri 45 na.zi l:HdilrmUolerdir. 

Angersde diğer bir takmı :a. 
ta.nseverler, Almanlar için mühim 
mat imal eden bir fabrlkayr ate~E.' 
vermielerdir. 

Brc.stte vatanseverler, Hitlerln 
kara muhafızlannm blr müfrezesi. 
ne hücum etmişlerdir. 

Mısır cephesinde 
(Baştarofı 1 rıci sn•;fm1.) 

mız dllpnan. taşıtlarına karııı sabah. 
leyin tesirli bir taarruza geçmişler. 
dlr. 
Ağır bomba uçaklarımız Tobruk 

tepesine \"C harp snbası çevresine ba. 
L'llnlı gece tnarruzlnn yapmışlardır. 

Deniz av uçnklarmıız Port Salt 
açığında S. 79 tipinde Ud dllşman 

uçağı dll§Unnllşler ve uzun hareket 
sahalı avcılarımız do. Mersa :Matruh 
§imar batısmdakt dllşmau ta,ıt mav. 
nalanna taarruz etm{§lerdlr. 

Delta bölgesi UıııtUnde ke§lf hare. 
kcU yapan iki Yunkers 88 uçağından 
birisi avcılarımızın taarruzu Ue dlL 
gUrUlmUı.ı ve 6tekl vahlm ha.sara uğ. 
ratrlmıı.ıtır. 

Mayn t1lrlaları 
I,om1ra, 26 (A.A.) - Batr ç~l

de durr:ı.ınluk devam etmektedir. 
Zırhlı otomobil ikc.:.tj.f ve topçu fe.a
:0.yeti olm~tur. 

Almanlar, Telelisa tepesine Jaır. 
ı:ı yaptüları hUcumlardan sonra 
yeni :ıp.evziltrc ç~ltilmijlerdtr. DUş. 
m:ın, ımayn tararr vilcude getir -
ıneklc m~gııldilr. 

J~sld tn.ıtlGar tamir ediliyor 
l.ondrn, 26 (A.A.) - DUn, ba. 

tı rolde hava faaliyeti olmuştur. 

Cuma gecesi, Elnlemcynin cenup 
lıa:LLSiııda, mUttefi!k u~a.'kları düş. 
man tanklarına hücum etmişler ve 
iyi neticeler elde etmişlerdir. 

Gmlcmie kurulmuıı olan Ameri
kan t.a.mirh:ı.neleri Ohinlek ordu -
suna yen ibir kuvvet ilave etmek
tedir. 

Japonlar 
(Devamı S ncıi saııfada) 

miş şiddet ve kesafette yapılma.en, 
ınUttefik P..Skeri müteha~SISlP.rm d:ı 
lwhul ettiklcti gibi M::ırec;lıidekl 
müttefik üs .çln yeni bir tehdit 
b:$.il etm<"ktedir. 

Bununla. beraber, Yeni Ginenin bir 
kıaınında, Port Moresbl, ıstikameUn. 
de arazlnln olaganUstU manialı, h:ıt. 
tll bazı yerlerde n~ılnmayacsk nis • 
bette gtlç!Ukler göstermesi yUzUnden 
ve Morosbi'ye doğru Yeni Gineyi geç 
mek teşebbilsllnde bulund ıklıırı ta.k.. 
dlrde, Japon kuvvetlerinin bUyUk zor 
luklarla karoılaşaco.ktarı bakımından 
bu tehdit, Mlcn hayli UZ!lk görlln • 
mektedlr, 

Baylo olmasına ra~men, Buna ve 
Gonn .hıı.vıı. nln.nlannın Japırıların e_ 
Unde bulunmasının, Avusturalya kı. 
ta.sının doğu ve §imsi kıytlannn. ta. 
arruz ıc;.n ken:lllcrlne ye:ıi ·oıaylık. 

lar lemin edeceğine hiç ı;llpbe yol' • 
tur. 

Bu yeni noktalıırda.n havalanan Ja 
pon uçakları, çok çabulc. Yeni Gine_ 
nln orta ında bulun~n yüksek dıı~lar 
eıracını lcol:ı.ycn aıııı.billr. 

öte yarldan, mUtt fik devleUerln va. 
kit geçirmeden m 1 hh'l.leıerl, G:ına'. 

Dört kara borsacı 
Holanda' da idama 

malıkfun edildi 

Stokholm, 26 (A.A.) - Dag~ 
Nıheter'e Berlinden bildiriliyor: 

Holandadaki A.lm.ruı gazeteleri
ne göre Amsterdamda 4 kl§i ka· 
nı borsa suçundnn ölüm ceza.sına 
mahkfun edilmi~t.ir. Yine öltiııı ce. 
:asma mahl:\un olan başka iki ki
§lnin cezaln.rı Alman komiseri 
Ze:1s 1nkart tnr:ıfındsn 15 yıl hap. 
.&e çevrilmiştir. 

O an dl 
(Baştarafı 1 inci ıa11fada) 

dostça yn,pılnn bir mücadeleye gi. 
rj§miştir. Ancak bu lb:ılnmdan ya. 
lbancr devl~Uerin yardrmma lüzum 
yoktur • ., 

Gandi, kongırenin İngiliz idare. 
tinin Hindistandan ç~kilmesi Wte
ğimn herh:ıngi kötü tnrzdn tefsir 
edibne"mesi ltizumunu kaydile eöy 
le diyor: 

" - Eğer Japonya Hindlstan 
istiklftli için gfıya. endişe duyuyor
sa, bu istiklfili.n İngiltere taraiın
dan tas<'lik edilip edilmemesi, Ja. 
ponla.nn Hindistana. taarruzları 
hususunda hiç bir vakit mazur gös 
terem.ez.,, 

Ja1>0nyaya bit.aha devam eden 
Gandi eunLVI ilAve ediyor: 
''- Bundan ibl\Ş:ka, sizin bu gfı

ya er.dlşenlz, Çin'e karşı yaptığı. 
nız merhametsizce teeavUzle çok 
fena telif edilebilir. Hindistanın si. 
ze kendi isteğiyle hoş geldiniz öi
~ğinı nnsryorsanız ncı bir hayal 
inkisarma dUşeceksiniz. Kongıre -
rıin, İngiliz idaresinin Hlnclistan. 
tan çekilme!lııi ileri sürmekteki 
ltC'defi, Hindistanı kurtulma{;":l. ha
ınrJa.ma.kla her türlil askeri ve em
ııe:ryali'<:I; ihtiraslara mukavemette 
serbest brrakmıık içindir. Bunln 
nn ismi, ister İngiliz cmperydlz· 
nıi, ister Alman nazizmi veyahut 
ı;iz:n nfununelğiniz olsun, hepsi 
Hind&tan için mUsavidir.,, 

G:ı..-ıdi şöyle devam etmiştir. 
"- Eğer ben, serbest bir ;n. 

s:ı.n olroydmı, ve Japonya.ya gel. 
mekliğime müs:ıncle. etselerdi, ne 
kadnr takatsız ve zaVIf oluIB;ım 
<ıiaynn, ~fr.h&timin ve belki de ha
yntnnm muhtem~l bir tehlike kar
ı;ısmcla kalmasına rağmen, Ja -
ponye.d:ı.n, Çine, dünyaya ve b z -
zat kend.ir..e kanıı yaptığı hatadan 
vazgeçmesl..ni dil~.,. 

C'...andi, ins:ı.nl.ık namına Japon • 
yaya hitap ederek sözlerinı şQyle 
l:itirmckteclfr: 
"- Eğer Japonlar. Hintli:::tann 

r,irmek li!nid'ni beslivoıln.rs:ı şunu 
tılml'lidirler: I3lz2at ke-ndi kuv • 
veHe!"In.iz saveQinde elmizde bu
bulunan 'blllün vruııtalar ve kud -
retlerle s=ze mukav mette hiç bir 
kusur göstermlyf'ceğiz ... 

Kninsin tenkitleri 
Londrıı, 26 (A.A.) - Birleşik 

Amerikaya hitnbMı radyo il" yn
) 1lan denıceinde Sir Stafforcl J{r
rips Gandir.!n durumunu tt'tlk.t et
miş \'e şöyle drmi~tir' 

°U 
" o~{~~i 
LondraGa 
neşredildi 

Zapte:lilen araziyi idare 
hususunda 

Hitlerin planları 
neymiş? 

Londm, 26 (A.A.) - Mart a
yında Libynda lngllizlerl:ı e..ıı:e • 
g'tçen gizli bir Alınan vesikası dün 
Londrad:ı neşredilmiştir. Bu vesi
ka HiUcr.i.n Gestapo tnrafmdan 
idare edile<:ek ru dünya hakkın
daki pltınlarmr gö.::termekted.ir. 
Bu pJAna göre fetedilen arazide 
Almanyanm nüfuz ve kudret.ini 
esğla.mla.strmıak için polis VUİ· 
fesi hUeum krtahı.r.ına gördUrlllc
~.kt.ir. Bu vesika biI3.hrrc 21 inci 
zırhlı lüm.e-n olan 51 inci hafi! tU
ınenin 75 inci alaymm kumandan 
muavlnliği.nı.le e.le geçirilmişlli. 

Bu veska.da Fillırer s!:ahlı hücum 
kıtalarına olan lilzumun dayandığl 
prensipleri tesbit etmektedir. Şinı
d.iki Almnnyanm içinde olduğu 
kada.r drşmda da Almanyanm da. 
lıilt nilfuz ve kudretini temsil e
deblle<:C\k ve sağlamlaşlırabi'leeck 
devlet polis krtaa.ln bulundurmak 
lfizmıdır. 

Bu vaziyet ancak en büytlk A 1 • 
man devletinin hayat felsefesini 
kayıtııız şarls.tz kabul etmiş en saf 
.Almnn kanını taşıyan znsanlardan 
müteşokkil bir devlet polls ~ki
Uı.tı tarafrn.da.n görillcbilir. 

Böyle bir kıta hiç şliplıesiz gu .. 
rurlanaca.k ve proletarya sınıfı lle 
temasa ten.ez.zil! etmiyccektir. Bu 
acvlot polisi.nin cephede dövüşen 
hucum krtnlc.rı arasında harp ede
rek bütün diğer askeri sınıflar gi. 
bi kanım akıtmun ve tecru.be gV:. 
mesi zanı.rid.r. 

Muharebe meyd:ınlarmda. imti
han verdikten so:ı.ra ordu .aaflan 
ar asmdn. Almanya ya dönecek Glnn 
bu hücum krt.alnn kendilerine ve. 
rilecek vnzifeyi ba,.cıarac:ı.k bir va. 
f.iyette bulunabileceklerdir • 

Bu k.ıtalnn Almn.nyadn doğru -
dan doğruya. Alman sllihh kuv ~ 
vı tlerlnin, dahili buhran z.amnn. 
lıırmdn. 'kendi vat.andaşln.nna kar
§1 kullanılmasına müsamaha etme
mek llızımdır. ÇilnkU böyle bir ted 
bir her §eyin yıkıllll!lSmt ı.nta.c; cde
b;lir. 

Bı•ndan sonra ciliUılı kuvvetle
rin vnzif~i. @mdi olduğu gibi ya.l
mz Almnny:ınm ~·cı dUsızıanln -
nna k:ı.rşı harekatta bulunmaktan 
ibare tir. 

Hilcum krta.lnrınm gfu.ide bir 
te~k:ili\.t m:ıhiyetlni muhafaza ede
b.Imcsi için kadrosunun mahdut 
olması l&mndır. Fillırcr bu kıtalar 
kadrosunun, sulh :zamanındaki or
du nw:vcudunun yfu:de 5 118. 10 u 
geÇrremesi lazım geJdiE;i fikrinde
dir. 

Bu yez'ka bUtUn ordu ve kolor
du komutanlrklarm.a gönderilmf§
U. Mart nyınd:ı A 'man umumi Jta. 
nı.r~i~hı tnmimi t.<-krar b:ıstır:ırak 
crdu a"as:ndn da!la geniş b:r öl. 
C"üde yaydmlmasmı isterıı:şttr. 

arttırılıyor 1 Diğer bir karamamey!'I g!.lre mısı. 
Her gu··n bı"r karı·katu""r rn el konulmasına mUtedıılr k-ır:ır Yakacak ofisi Btı'nnrl tandarı 16 I 31.8.0-i2 tarihine kadar muvakkaten 

gellrllmlş ve gt-tirilmekte ofan ma11 ~-~------_,.----111 meriyetteıı kaldırılmıştır. 

ya c;ıkarılan .TP.pon kuvvet1.,rlni lls • 
lcrlle olun muvn,.<tl:ıl:ı.rını kııs nıılt 

tchd!dl ltar··nr!"ld!!. brraltrn!l1<t'l1ır. 

Ask rl mU'~h'lcııııııhr, bu kn!!(mde 
ltl Jnpon matz me ve lkm:ıl ,emile. 
rlno indirilen darbel:ırln çok n.ğ'tr ve 
Pa.pouasle kıyısma çıkarıl-ın Japon 
kuvvetlerinin vuJyctlerlnln bilhassa 
ınkmtılı olduğunu söylemektedirler. 

"- Ge<:mi!'lte ne .k.ı.Jar c;öhret· 
1i ve maruf olursa olsun bır -mcf
l:l.ıreclnm hUrr"yet için yn.ptığr mti
{':tÖe1 C'nin Birlccıik milletlerin do
ğuda z:ıfc:-i t!'lcin i1:in gavretlcr· -
ne en~el teı:ıkil Ct"llesine rr.Usa!lcle 
c"'Clı>mey!z. B'l.lıis mevzuu ol:ın me
~e-leler bntUn rtiln't'B. için çok bti
~ ük ,.~ <'Ok vnhimd ·r. G ındi, mem
le!tetl kuvv~Ue ve c;c-k derin rul

l:ıP'!lr:ı: tkl;:ır nr"C\"'!ldn C'fll'JlI"'ln bir 
<'<'k dini mez.heplerin lht !Uf içinde 
l'aıırnndrkhıı bir durunı.dn hır.,krp 
H nt!isbndnn c:tkma\ı ic;tecll. Bu
nıı l:1bı.ıl etmr.k h!'rhrınct "kilde 
hükü:ncts· .. \•e t<'~kil:ıfüındırr'ma • 
nmı i<lt.ı"M!.."' oleı,.,l.: ~"Ml,.keti bı

ralnn:ık demektir. Ken<li ha:-eket
lcrin'n mesuliyetini i:!rak eden hiç 
l dr hükfunet böyle harr o!'fnsında 
bu tnrzda bi rt<'dbir alam'.tz. 

Fi\hrerin du'ilüncelerlnin mUmklln 
olduPı.ı kndar yny:ılmnsmı mareşal 
Kııvtcl i0 temistir. 

Bıı r,lzli emir evve • bsh bölge. 
sind<>ki ordL:nun g"ncl k1:rnı:ı~,na 
~cr•derilmicıtJ. 

gaJ kömürü '°" Sile civarında yaJc: [ 1 Diğer taraftan uca.ret vekAletl 
tınhnaıkUı olan ocaklardaki kömlir. mUstcşarhğma bu vazifeyi vaklleten 
)erden ba.Şka Trııkyadan lstinınco ifa etmekte olan Cahid Zama.ngll ta. 
ormanın.dan geniı mılcyrasta mangal 1 ı' ytn edilmiştir. 

tık vesika 6 afux:tos 19'1.0 tnrl
t r.i taşıyordu. B:ıc:Jnngıçta hlr h~ 
alaydtın ibaret olnn hUcu.."Tl kıtAm
n ~imdi mUltemmel surette teclıiz 
edilmicı 10 t;lmeni bulmaktadrr. kCknitrtl )"aktır.maya kanır verrnlşl!r 

~-~--ı>-~----
0 li s c kömürffik olmak üzere Hıı.. H b• k "d · 

laçlı, Alaton ve sayalar mevki terin. ar in SeV Ve 1 8r8SI 
UÇ JAPON GEl\ltSt .BAl.'ffilLDI 
Melburn, 26 CA.A.) - Paslftk har. 

Kongre partisinin ve Gandlnln lıı_ 

tek1erlnl kabul etm"k içtinabı kabil 
olmıyan kargaşalıklara. yol açmıı.k 

bi.noo llk defa olarak Japonların bir mtı.naımı ıverlr, Bu, yalnız benim gö. 
ihraç barekcU yapmalannm önUne rtıııum değil, ayni zamanda Gandi -

4 ay evv~l btt krt.alar Himlc'n 
emrindeki polis kuvvtlc.r.ine katıl -
rnışttr. Jar den yeni onnan maktaları ayrıl 

mıftn'. Bu maktalnrdan ofis 145 
ngıon kııdar manga! kOOıilrii yak. 
tıracaktır. 

Ofis burada kömür yakına ve t ·ı 
t nhulıı nll'kil işini hangi !bir fııt:-s. 

onda v:ı~ondon teslim şnrtile 7 . 
lnlnış 10 p:ınıya mal olacak şckild" 
esaplamıştır. Bu suretle öniimüz. 

le.ki kı~ .tstanbulda manAal köm0r
o6n kilosu numi 9 kuruşa sntı'. 
uı temin edilmiş olacnklır. 

~ 
• Mareşal Molteke d yor: "Ruslar 1 

ıaiabalrkstz bir§ey yapamazıar; hal_ 1 
!a.lıli asker kalabalık olursa açlıktan 
11ilr,.~dl Almanlar da knlabalık 

dan blre~y yapa.mıyorlar ama - Çoc?ık nssıJ 'l. 
tD.ll da. ölmUyorlartBugthı Alınan - Fen:ı., Para derdi var. 

)'.B.Jl, Japon, lnftiltere, Amerika - Dört ya,mda.kl bir '°outı&a Jale 
19. ~ barb!. tç1ndc Uç fil ile ttç ba-ı para derdi olar mu'? 
Jna ~bediy:>rlar ~mel< olar. __ - 1kl teyrel< ;ruttu_ 

(Baş tarafı 1 /net !aYfada) 

doat ve dO,man bUtUn mllletıere blta geçllml§Ur. Japonlar Papuanm §ima. nln de tf'ad"'.8lyle tC<>yyUt etmiş bir Akdenizde bir lngiliz 
ben radyoda eöylenen nutuk, hsrbln llnde bulunan Bunayı ele geçirmek hakllmttlr. HJndlstand:ı her hııngt kafilesi hücuma uğradı 
sebeplcrlnl ve uğrunda mUcadelo et. istiyorlardı. :MUtteflklerin şlddetli bir Blyasl parU veva siyası blr idare. ~rlln, 26 (A.A) _ Alman Mvaş 
tığimlz gayeleri gayet kuvvetli bir tnarrw:larına uğrıyan Japonlar bir cl tarnfmdan birleşik milletler bava uçakları 24 temmuz günll doğu Alt. 
ıekllde izah eden mUhlm bir nutuk_ çok gemi kaybetmişlerdir. Diğer Ja • ve ordu kuvvetı,,rtnln emnlyettnl to.h denizde yaptıkları llllWı keşi! uı;:u_ 
tu. Mister Hut hararetıl :fakat sarih pon gemUerl do h'lrp gemilerinin hl. llkeye koyabilecek §nrtlar meydana ~ esnasında kUçUk bir İngiliz ka.fi.. 
sözlerle hUriyet penıılplcrını ve in • maycsı altında gerisi getjye dön • getirilmesine mU'laade edemeyiz. ıesl görmU§lordlr. Porl Said sulann. 

, sanlık he.yslyeUnl bir kere daha tebn mıı,ıerdlr. Topyclron olarak Japon Buna katlanmak dUıimanlanmrzm da 5000 tonluk bir yUk geml81ne bir 
J'llZ ettırmlııtır. Bu prensipler, mes. askerleri yilklU s t:qıt b:ı.tmlıru,,tır. bu yen' ve tclıllkell harp sahasındaki tam isabet kayded lm~tir. ~m1nln 
ıeğl bayatmm başındanbcrl, Amerika ileri hareketlerine geniş bir kap: aç. çok yakınlarm::ı. dllşcn bB§ka bomba.. 
hariciye nazırı tarafından takip edl. ı- mak denıelttlr, Buna mlnl olmak 

1 1 
lıır da. gemide birçok yangmlar çık. 

len siyasetin esaslannı tqkll etmı,. "e .-Jememell ? Hlnd!standa bulunan !nsillz ve Amo. e masma eebep olmuş~ur. 
Ur. rikan kuvvetlerine karşı bir borç dc. I=============== M'lster Cordel Hu! na.za.rfyeslnl yal lh_____________ ğll ayni zamnnda Hlnd mlllellne kar r 
ruz içinde bulunduğu:nuz mUcadele. (Tayyare) ba.şka, (uçak) başka §ı dıı ödenm.,sl gerek!\ btr vazifedir Ztya Pa§a'dan: 

1 ye tatbik etmekle kabnnıniş, onu vasıfta b!rcr gök taşıtı mıdır? Gandl siyası lktldan kendi partisi 
harp bittikten sonra. birleşmiş cıll _ Böyle i~. aj:ınsımu:ın bir teıgıraf hcıı'lbrna kaznnııb!lmck için içinde 

ı leUerln kurmak lstcdlğl ycnl danya. haberinde uı;:a.k, ötekinde tayyare de. yaııadıl\'ımı bu en gllç ssatlerııe tıı"'yl 
1 yn da tGŞmil ctml,ştlr • mesl bir hikmete da.yanmış olur: kinin en ilerisine gitmek lsllyor. Ve 

B\rleı;ml§ .mllleUerln ne lçln harp yoksa öyle d"ğll de bu iki kellmenln 'l::lzı tchdld ediyor, Hindl'.lta'11!l!d b:ı' 
cttlklcrtnl bnmed1ğinl b:.ıgflnden iti. söylediği aynı oey l.8e §U eski ve lü. ka btlyUk kuvvetlerle siyası partllcriıı 
haren klmııo iddia edemez. Şimdi ne l zumır.ız kelime çoğaltmasınrn ISnUne Gandlnln bu isteklerine muhalif ol. 
için mUcadclo edl1dlğinf herkes blU. geçmclt ve artık (uçak) demeli, duklarma en kUçUk bir oUphe bile 
yor. . (tayyare) dememeli. yoktur.,. 

Asaf'ın mıkdannı bllmeıE 11ft!eyman 
olmayan: 

Bltm&z lnııan kadrini Alemde lıı9a.n 
olmayan! 

znınıne dil vermeyen bilmez gGnöl 

aımnna. 
pmtıı-



üç resin1~e 2500 
Hra <azanmıştı 

Mister ErJks, lngiıtcretle, kı
r.ıl ailesine Yir:ni ~ne hu.sasi fo. 
toğrafçı olnmk rdaknt etmiştir. 
Kıralı, b~vekJleıi en ehemmiyetli 
seyahatlerde bile çok yakından ta. 
kip etmeğe muveffclt olmuştur. 

Bu s:ıycde ç~bucrık zcn:;in 0·u
vermi! tir. Üç av sUrcn "Durbnr 
seyahatinde r;ekti"i rc.si!nle;j 
25.000 l!rayn .satını tı. 

Sı.: sporları ajınlığ'r tarafından ter 
tip cd len ve eum~rtcsl gU':l'l b:ı..,ıa. 
ynn lstnnbuı yUzıne eaınplyonluğ'u 
Ecçme müs:ıbakalarma dUn de Moda 
yüzme hnvuzund bUyUk bir ltalııba_ 
lık önünde devam cdllml§tlr, lkl gan 

Bu seyahate, V fnc.i Corc, lrrr:ı. 
liçc Meri ve maiyetleri fü: fotoiJ
n>fçı Mister Brüks x tjrn.k etır~ti. d vam eden •b'J mLIJabııkalara Gala. 

V incj Corc, fotoğrafrı":n:t :te- ıtasnray, EcylKoz, Ortaköy ,.e Beyoğ. 
Yahattc sık a:.k <>llıi .. e değiştirel:ıil- uspor kulllp crı ile Kadıköy bıılke • 
mesi "çin on dört k"tlik elbise ku- vlnd.n 134 ytlzUcU 1,urnk etmiş "e 
mnı:Jı hediye et.mi U 1 ncUced~ Beykozdıı.n 76, Gal:ı.tıı.an _ 

Mıs" t- B-'"•ft H ·di t raydan 68 sporcu fınale girmek hak. ,,. •UA<:>, ın s an tc-yn • 
Jwtinü d k ... 1 f k"'t . kmı kazanmışlardır. Dl~erlcrl tas. 

. e . e ır !\ re r .... etm1:~- !iyeye uğm~lardır 
tır. S fruıdc> ktml ~crefıne tertıp · 
edile:ı bir av pnrtl .. inde .kın.I bir AJ;'Ustosun 111< haftasında yapıla_ 
'·aplan •·ıırur t A cak olnn İstanbul aamplyonlu~unda "' • t~n gııye enı;eı ,.,n 
Mr resim re1tmlc;tir. Yalnız ıeı::mı 
ııJJıktan sonra bindiği kUı:tlk bir 
fil, her n •Jcnsc ürke"r.:k ken1·0 !lİ 
~ere tm1 rr. Mls+('r Brilks'e göre 
bu yuva.rlanmn gaVC't ani ve Fid
cl f'tli Ol'llt•!I, 

Fotoğrnfçı, D\lrb:ır SC'y[ hati."ldc 
de ö'Uın t<>hl 1tesi r~ m tir . .Mis
ter Bnlks, hlidiseyi şo) le anlatmış.. 
tır: 

- Krrot şer .. fin<." yapılac<!k o
lan res:Mi ge~iti seyretmek "çin 
"'lört beş Hıntli kadını btr evin 
balkonunda otunıyordular. Kadin
Jrırm tipleri gayet orij'nal olduğu 
ig:.n re imlerirj <'L~ar:ll!llt ic: n yu. 
kan çıkton. Ttım bu esnarl:ı eli 
kamnb bir Hir.~linin b:ı-:a 'lcfru 

.At yarı~ları 
At yı:ı.n:şl:ı.n diln kn!:ı.balık bir 

seyit'Y'i H.iıUes:i 5nı1nde yapıldı ve 
çok heyecanh oldu. 

Bir.ııci koşu: S:ıf knn lng:iliz 
taylarına mtılı.sus olan bu yarışnı 
mes::.fesi 1000 metre idi, 

l - Pıtlal, 2 - Destegül 3 -
Varat. ' 

İkinci k~u: Safkan arap tayfa. 
nnn nuıhsus, mesafesi 1400 metre 
idJ. 

1 - Vecize, 2 - Ferhat, 3 -
Yaman. 

Gnnynn ft>o, plfıse 100 ve 200, 
ikili bs..h:S 275 kun~ verdi. 

kCJ~tuğunu görünce, canrmı zor ÜçllncU koşu: Yerli yarnnknn 
lturtcrclım. Neden sonra ogren- lngiliz at va kısr:ı.klarma mall.su.s 
dim. H"nt kadınları foto:!r..ıf çı- olup mesafesi J600 metre idi. 
knrtrn::ı~ll'rn.ış. 1 - İlhan, 2 _Meneviş, 3 _ 

Galatunray ile Bı!ykoz yUzUcUlerl a. 
ra:ıında mUthlıı bir çekl,me olacaj!ı 

finale kalan yUzUcUlerln adedinden 
1-..elli olmaktadır. 

Muntazam ve heyec:ınlı geçen dUn. 
kU :tıUsabakalarda nlınnn neticeler 
şunlardır: 

200 Serbt'st: l - lbrahlm (Bey. 
koz) 2.35, 2 - :Mustafa (G.S.) 

200 Serbest kllçOklcr: ı - Lcon 
(Beykoz) 8., 2 - Gogo (Beykoz) 

100 Sırt UııtO: 1 - Fuad (Bcylcoz) 
l.2S, 2 - Kemal (G.S.) 

100 Sırt Ustu küçUkler: ı ;_ Ra. 
sım (Beykoz) ı.ss, 2 - Adil (G S) 

1500 Serbest: ı - Vcdııd (Beykoz) 
24.49, 2 - Onmnn (G.S.) 

SOO Serb~st kütUklcr: ı Ömer (G, 
S) ıs., 2 - Rauf (Bcyl:oz) 

TUrk bayrak: l -- Galataıı:ı.ray 
takımı 5.55, 2 - Beykoz talnmı. 

TUrk bayrak kU;Ukler: l - Bay. 
koz takımı 4.15, 2 - Gıı1atasarny 
takımı.. 

l{uie atlıımalar: 1 - Fuad (Bey. 
koz) tx>.ıo, 2 - Muzaffer (Beykoz). 

lskenderonda yüzme 
yarı§ları 

&'ltalcya, 26 (A.A) - Hatoy, Sey_ 
han, İçel ve Urfa bölgeleri araların. 
da tertip edilen yUzme•yarışlnn dlln 
san t on yedide İskend randa yapıl _ 
nu,ştrr. 

1stıkllU marşı ile denlze atılan bir 
çelenkten sonra vnllmlz Soycr 'bir 

aş ntı 

ir hır ız 
Dün 20 gün hopse .mahkUnı 1 

oldu 
Kumkapıda oturan Meh:net adın. 

da. 12 ya~mda b!r çocuk, dUn sıı.hll. ! DUnkü "\'akıt'' ıln dlJJuıt \c lb. 
de denize 141re:ılerdcn b1rlslnln boh. retle okunnc:ılı bir haber , .. rdr. 
t.asmr kıı.rı trnrkcn ynkalanmı:ı he. B'liyorsumıı, lıj l i.kfunrt Jı rı> do
men cUrmU mcıhut mııhkemeslnc ve- lnyrsllc fc\'lmllic'lc J,nznritıurlo. :. 
rllerek 20 gUn mUddetlc hapls cezs_ şen blr tnkım l im t>lerdcn , r•rgj 
sma çnrp'lmr§tır. :ı 1mak nlyctln<lcd'r. Son ı;iinlcn1c 

--o---- lmnun Jınzırfoıının<m b"' 1. mı . l'u-
lskender Artun'un cenaze '.kanda, ibretle o!,uıımnğu. de ··('rli 

töreni dün yapıldı lıuidc~mu sı; h·r·;m h '1er, i~te 
bu l:nnunun c>trııf• ı 1.ı C' • rı" :.rl.tc 
dir. CUmhurlyet Hıllk Partisi Umum! 

İdare Heyeti azosınd:ı.n Erzlnc n 
mebusu ve Uıus refıklmlzln imtiyaz 
sahibi tsk ndcr Artunun cenazcısl 
dUn Ye~!lltöyde bulunduğu evdCD 
aımarıı.k Te~vlklye camisine getiril 
mı.ş, 6~le nam'lzı kılındıktan ııonr:ı 
A.sı1 mez:ı.rlıl>n F;ıımUlmUştUr. 

Cenazede Bilyük M.llet Meclisi Re. 
isi AbdUlhıtllk Renda, Parti Genel. 
Sekreteri Memduh Şevket Esen1ıl. 
vali LQttl Kırdar, latan bul parti re. 
isi Re§!lt Mimnroğlu ve mrrhumun 
dostı:ırı h:ızır bulunmu,, bir çok çc_ 
ıenlt g3nı:l rllml!}tlr. 

--<>-
Parasız yatılı talebelerin 

imtihan lan 
Maarl! '\'ekilllği l:esıı.bına ortaol.ul 

ve liselere alınacak p:ı.rasız yatılı ta. 
!ebelerin imtihanları aym birinde ba§ 
lıyacaktır. 

İmtihanlar aym 20 sine kadar su. 
recektlr. lmtıhanlııra girecek olan 
talebeler Ca~aloğlu erkek ortaokulu 
ile kız ılse.slne müracnat edecekler
dir. 

-0-

y eni kararnamelerin 
tatbikatı ehafında vilayette 

toplantı 

t mir, 1 t:ı.nb •1 \c Ankarn tüt'
c·arl _u :ır:ı.'r. 11 ı to J n•,Jnr; p. 
mır;I!ır, dohuz J i ilik lir 1• • 
trr .. ~. i\.n' ı:ırnyn o 1. n 1 - Eun. 
l:ır, o Ç· !ıUnı:ı --d' 1 "t c •· ıi 1 a. 
nun ıl.lhn ç' 'l ı fır!-- 't'rdz 
ede<"'' 1 r ,. l n.,ı d"'. 1 ('rdn bn1n
D"C I '"'"lllf<;. 

n ·nı<;u, b ~ bu "ntırl ı i ··m 
burl .. ı'nrnı. ol ı• lum. 

tcrl ip, "kn 
!1)1 :ı.l lıı. ne• r 

Miııt('r Brüks, Ed,·ard VII nln AJceylful, 
I\arp::.t dn"I:ırm:ı ycıptığı seyahat- Gc.nynn ı 00, plô.se 120 k•ıııış nutuk ~6yllycrek deniz sporlnrnıtn Yarın vlldyetto vallnın başkanlığın 
te de Jın'"ır bulunM ı-:tur. 'erdi. 
~tl'r B üks'e ~öre kırnl ai'e- Dördii"'lcli koşu: üç ve daha jıı-

s nde foto;-r.ı.fçı olmak gayet ~or Jmn yaştaki saikan lngWz at ve 
lir işmi~. Hcrk,.c;in huyunu, atle- k1:: r;.ılclemıa mı:ıh_<1'..IS, 2000 metı o 
tlni bilm ~ 1f z mmış. t"z~r:nden ~'apxldı. 

Kıralir: Meri bir giin ke"l 1 ':inj 
ça.ğlrar: k: 1 - D:ınöi, 2 - Umact 3 -

bUyUk önemin! anlatmıştır. Törende da mUhlm blr toplantı ynpılacaktır. 
TuSgeneral ŞUkrU kanatlı no nakeı1 Toplantıda, son lmrnamcl rle b -
ve mUlk1 crkAn ve b!Dleree halk ha. ledlyeye ve belediye d:ılml cncUme. 
zrr bulunmuştur. Takım ftıbnrlylc 63 1 nine devrcd len 1.§l"rlo köylUyil borç. 
puvanla Seyhan birinci, 45 puvnnla landırma usullyle mn.hsulUn mllb:ı.. 
Hatay iklncl, 86 puvnnıa lçel UçUn. yac.sı meseleleri g6rllşUleeekttr. 

"Ncreoc C'lUI'S!l. olsun elimle al. Öz1enrlr. ' 
hire'.lli tutt• · ımu görürsen .. sa- Ganyan 130, pUise lOO ve 200 

• <'üte bahis 205, ikili bahis 425 ku~ 

eti gclmlıılerdir. Federasyonun §lldl Diğer tara!ta.n, beled;yenln tc!Uıı 
ve bayrak Scyhanıı. verilmiş, diğer heyeti kadrosunun da a.rtırıtmıısı ka.. 
derece alanların mUkatatıo.rr da spor rarl8.§tınlmı:ştır. 

1 atanbul Verem MUcadele Cemi. 

yc-tl, ı rlnln nrtxrılması lçl!l 

bazı tt'db rler nl.ıyor. Bllh'lSsa kıı:ı 
mevsimini", Cemiyetin b ıı~ ı;e. 

kın fotoğmfım1 rxkn.nl"a !,. nı§ verdi. • culara dattıtılmı~tır. -o--
Bit· ı;Un de Prens of Vc!sin hm-

yoctn bir res..'llini çıknrmt;ıl1m. On B~:lneı koşu: Snfkcn lngjliıı: at 
f:c>kiz ay sonra bu :resim nasıısa ,.e krsrnklarrna ln.2.hsus ve mesa
Honoluludn bir rcnç kndınt.'l cli!'e fec;i 1800 metre idi 
f'E' 'Tr.İi!. O ·:ı meı;hur r:ızctet'i Hirs- 1 -- Buket, 2 -·Gonca, 3 De. 

Bly kadada 200 
çam ya 1 

M ünakala t vekili Ankaraya 
döndü 

Bir mUddett.eııberl ~hrlmtzde bulu 
, nan munakaıa.t vekill Amiral P'e.hr! 

tc> 2 5r,o <lolnra sa.tını~. met. 
Pek tab"i olar.ık Amerik~n ga. G· nvn..'l 180, plA.se 130 ve 20!> kı1. 

zetecileri bu fırsatı kaçırmıynrn 't nı~ verdi. 

Ev\'elklqün öğleden sonrıı, Dü)fi ~- Engin, dlln akşamki ckapreııle Anka. 
ndnda Aynnikoln rnc,ldindeki ırun. raya dönmüştür. 
clalıklardn bir ynnğın çıkmış, bir. --<>-

lir kaynabını teşkil eden slncıma.vc 
tiyatrolarla, sair eğ'lonco yeri rln_ 

de blletlorlo beraber verUJCek muh 
teJlf kıymette pul ha.zırlıyor. Halkı, 
,-eremlller yardrma çağıran bil ~
simli pullar'l ın 12 000,000 tane bas. 
tmlaca.k ... Bu seneki pul gellı1 ~
lıca Unkapanı, ÜskUd r ve H:asmı_ 
pa J1.d:ı. tcsl3 edi ~ t t.r t ne y nl 
dl.spnns.r mnsra.fl!ırına k lık tu
tulacalt ve cemfy tin d r s bit ve 
mUtehavvlı g Url - ise, Er nköy 
Sanntoryeımu ile EyUp ve Beykoz 

remıi neı-rrtmi~ler. I:ir gün ı ren- A ltı'lt'I l:oşu: Dört ,.e d ha vu. 
ı,:e :vat scy:ı.hati yapnw}.t.ı ihe:ı Jıy. hn va ta s:ıfkan :mıp at ve kıs. 
zılca kil nMct ko}>tu. Prens fctoğ- ı ral'~.:-rn::ı mv-Bli' olup 18CO met. 
nıfçt\'J l'a.b'np ,'n~ c>:ı<:rnrnk bu hu- re UZt>11=ıde yapıldı. 
Eus'..n bab:t'indan gelen bir mek - ı 1 - Tomurcuk, 2 - Bora, 3 -
tubu okumı:.ştur. Mi"ter Brliks, Tuna. 

dcnbirc büyüyerek iki sn:ıthk lıiı Tramvaya atlarken düşüp 
miidrlc! znrfındn 1300 metre murnlJ. yaralandı 
~:ıı fundnhkla 150 küçük ''C 50 bfiı.·. Beylerbeyinde otu .ın Hakkı adında 
uk çnm ynndıktnn sonra söndürül. blrlslnfn 7 Yn.ıımdaki oğlu Yılmaz, 
müştür. tramvaya atlamak isterken dU,mnıı. 

mektup mnhtevly!l.txnı anlatnuıl: - Ganyan 125, 100, 125 vr 200, 
an cekinl'l"iQtır. çifte bnhis 200 kuruş verdi. 

Alı\ka•l:ırJ:ır :rnnAının ne suretle başından ağtr surette yııralıı.nıır~k 
çıktığı e!rnfındn tetkikata başlıımış../ baygın bir hald .. hastalı neye ltaldı. 

M;ster Brük!ı kırnl V Jncı V:>rc:ı 
eit h!itıraları 'nrasmdn ı;u tunaf 
\',ıkayı on nnlıı.tmışt•r: 

"BüyUk hırbin 1Yı11 angıcm~ny -
~ı: J\ r:ıl il'lifomın nı gi~'Illi~ti. 
l\:ıraliçc d': ı; y h du'"elh di. Bcrn
''erc.- rcriM Ç l>t~cr !t lt .,p;7 OT

Ql'SU.'la ~,ırı" r hediye i ol.ırak ta- ı 
nıim cd '!ccrkti. 

Kıra!::. rica cWm: 
"Fhr"z "oln va1<l m~k lütfunda 

1::••' ~·ır D'tllll''l'IZ? •• ,, 

Su cevabı aldım: 
"1 :ne bak; İ'tl'll ~~a !.." 
Bu sııretle re' t!'im res'Jrdc kl

ra1 b raz pro. ldi. B ı vaziyet ka'r
~ısında b"!lkn tir fotoğrafçı ça
rıı ttı. ru s fer gayl't :ri c;r!:mış
tı. Faknt ltırnli<;c berim çıkardı -
• m rc ... imdc kf'ndi ini daha iyi 
ı lııyord u. 

Bövlecc iki foto"rıı.ftnn ııynrn 
hir k'i"'c yamlacak orrluya yı'b:ı

ı · <"' iye ohrak ta..rnim edileli. 
Mi 1 er P ·ık , vctmiR y.-ıc:•nı s-e~

kin o'm na rntmen Tnymis ga-
7.etc6ind.= fotoğrnfç1Mt ynpmalı:ta
rlır. 

C. T. F.. 

Bisikletten el .. erek 
yaralandt 

BOvüknd~d:ı oturan Nlkonun kızı 

ı • lo diln b' lluct!t dohşırken dil,. 
~· •. vıırıııanıırn.k ll::ı.st:ıha.neye kal. 
ı ·ımı tn 

-c--
Son Posta JAeofih:rniz 

13 yaşında 
('.'"" Poc;•1 r .. r. 'rıi?; ıl ··o !i~\L 

1 ı~ inci y:mnı hitlrm~'I 13 i ·c:;_ 
lrıc h m111 bulunuyor. l\c 1 •• • • 
lttıı 

Ni~nn merasimi 
Rlldoa e ra ınJ:ın Mehmet Nazi 

Cln ~lu K rn lrnn S'.i:ay lle Rodoslu 
M 1 erl't't (l m:ı.ncık'ın n• an merası. 
ırl clDn tkl tllr f:n ı:üzide davetllle. 
~ nln 1 tlrnkl\'lr. t:ı ı;je)tl evlerlnde 
,·n pılın 'Hır. S.ıadetıer dllerlz. 1 

lardır: rılnıı~tır. 

iLK TEFll1KALAR1Mll1N HOLi.SASI : Yarım asır önceki A d d K • 
d"b · h ıı · d 1 f .. Y ın a, oz _ı ~ ma a es'.n e yaıayo~ /.usf~ ob mütevo::ı bir aılenin /.!üçük ço::u. 
9·1 ur. 1~.n~e.sı Ayşek, ç~cugu~ud:ı a a6shı Sıılcymon dıiorıda çalıwkerı 
aı e se ırını arttırma içın cvın e tezo ta ı;al:§ıyor, tasarruf h d 

• f d·-· d"kk I d •. b k usu.sun a 90,, er 191 ı at e ev i aresının ır aç zamanlık istikbalini de teminat 
altına alıyor. Hassas bir çocu/.. olan Mus•afa, Evlerinin sundurmasında· 
ki iki kır!an91ç yuvasının ncşelenmes~ni her yaz fa/ıossür/e beklerdi. Bu 
yuva/araoki yavruların kanatlonacagı zamana yakın bir gün Mustafa 
gene bu cunbü;ü seyrederken, neşenin bir~en feryat ve figan /;o/ini 
aldığını, yavruların ümitsiz çığlıklar kopardığını, ona ilo babanın ka-

n?tlarını parçalarcasına yuva ctraf!nda döndüklerini gördü .. Ayağa kalkıp 
dıkkatle bakınca o da dehşetten donakaldı. Kiremit ile tahtalar arasından 
süzülen bir yılanın yuvaya yaklaitığını, başını yuvaya sokarak zava!lı yav
ruları birer birer karnınu indirdiğini gördü .. Aman yarabbi .. Ne yapmalı?. 
Bu dostlan ... Bu biçare ve sevimli arkado1lorı nasıl kurtarmalı ?. Koştu, 
anasına seslchdi .•• Bir sırık alarak tahtalar orasından bu yılanı dürt- lcmck 
ve bütün kuvvctile imkôn bulursa ... karnı delmek, kuılan lı:.ırtarc:ır.asa bile, 
b"b, öçlerini almak i5tedi •. Anası da yetişti •.• 

- Mustafa dur 1. Ne yapıyorsun, dedi. 
Hıçkırıklı bir sesle ı 

- Ano görmüyor musun, yılan hacı ku;larırıı yutuyor, onu gebertece
ğim ... 

Anası ı 

- Ah, oğlum o, ev yılanıdır. Oıia dokunulmaz, e}İ vardır .. Gelir, son
rc bizden öç alır. Zaten bak kuşları da yutmuş, dönüp gidiyor .. Artık onlara 
da faydası yok ... diyerek sırığı elinden aldı... • 

Mustafa oturdu .. Bütün gün ağladı .. Küçük aklı bir türlü ermiyordu .. 

Yılan zehirli ve zararlı bir hayvan değil mi ?. Neden onun baıı ezil
mesin ? .. Onur da evcili, insana dost olanı olurmu ir:ıiı ?. Böyle zalim bir 
hayvanın dostluğunu muhafaza etmek için, daha sevimli, fokeat dalıa ôciz 
dostları mı feda etmek lôzım ? .• 

Küçük Mustafa o vakit bunu anlayamamı~tı .• Şir.di on1amış olduğunu 
söylerse, hata edeceğin~ bili)'or ••• Çünkü o zamandanberi, hep görmüş ve 
işitmiş, yaşamıştır. 

Yalnız tabiat icinde değil, cemiyet içinde de rı'ce zehirli ve zararlı yı 
lanlar vardır ki, ıerlerinden ve kuvvetlerinden korkulduğu kin, serbest ser· 
be!t dolaımckta, göz göre göre masumları ve acizlcrl yutmakta devam 
ctmekt .. dirler ••• 

Mustafanın tabiatıe, insanlarda adaletin ncsıl anlaııldığı hakkındaki 

~üpheleri daha o zamanlar da baılamıilı ... 
• • • 

Mustafa dindar bir ailenin çocuğu idi .. Babas• için de anası için de 
"okuyup yczma., bilir veya b'lmez dcn:l.:ımezdi ... ikisi do okuma bı ·yar
lar, fakat yazmaları yoktu .. Evde en çok okunan k'tap Kur andı .. Zaten 
Kur'andan, mevlidden, ve bir de bir kaç cilt teberi tarıhi.,den ba$ka ev
de kitap yoktu .. Kur,an bütün kandillerde ve husus·ıo ramazan günle 
rinde okunur, ve Mustafayada namcza bajlayabilmcsi için, kuçük sure
ler ezberletilirdi. inançta taassuplu olan a·ie arr.c'c!e de hemen kusur· 
suzdu .. Hele baba beı vakti geçirmez, ve kcıbil oldl.ğu kadar, her r.a
mazı camide cemaat c kılsnağa çalışırdı.. Kandiller, b'ayra lor Musta 
fanın monoton hayatında beliren batlıca neşe ve sevinç vesile! ri idi .. 
O günl~r, lolcmalar dökülür, helva'ar piJirilir, kurbanlar kesilir, m vlud · 
tar okunur, ro-u!dara yeni e 1bisder yapılır, harçlıklar ,. erilır, kar lıkl 
ziyaretler yapılır, eller öpulür, dualar alınır, ve her ön yüksek bir heye
can içinde yaşar •dı .. Mustafanın evine, tasvir, ve içki girlT'cıdı .. O za
manki kibrit kutularının üstundc bulunan güzel ve kumral kadın ba~ı 
bile, kutu eve girer girmez, hemen kazınırdı.. Mustafa keneli kc'ldire 
sorardı: Acaba bu bir gôvur km olduğu için mi cezaya çarptııı'ıyor? 

Çünl:ü bu kadar koyu blr dindarı ğı dünyada da herharo' bir su fi .. 
belirtmek !Cızım gelirdi.. Zaten gavurlardan zarar gtirc"I, y rnd n yur 
duı.dan edilen bir muhit içinde bu da tabii sayılırdı .. 

Mustafa bir giin oyun arkadaşlarında:-ı ele g ... ·ird"ği bir · kaırıb"I 
kôğıdını eve getirnıi~ti.. Derhal anası onu el ndc'l a ıp sert bir tavırla 
porça parça yırttı .. Mustafa kederli ve sorucu bir eda ile eme• ra ba-

kınca: . 
- Oğlum, carılı mahluka~ı ancak al'ah yaratıf . Kimse ~~ylc re

simle onun ııi:ıı taklit edemez .. Eden kof r olur .. He:n bu no~ ar u 
mor küğ•tlarıdır .. Kumar ele hora'Tldır .. 

Mustc-fa b:r arnlık düşündü .. Ve oözü ed r üz "rıc' ~ b smo ör
tüye, ve oradan da raftaki ~u~ kapaklı kôseye il f. Bas a. ~:ernd 
rcnl..li çiçekler, iç açacak ıckilde birbirine sorılo ak uzcın•p gı yordu .. 
Köse kapağının sevimli güvercini de sanki onu.ola konu$Lyor, v ora u 
suali ilhanı cdivordu• 

_ Aııacığım: ~u basma ü~crindeki çiç .. kler, ~u l.apo~ı., üstündcl·i 
~üvcrcin de canlı mohltk!ar değil Mi?.. • . 

_ Onlar put dc(iil •. insan t'lsviri olursa pul scıyılır ve d n mız pu 

t asak etmiştir Cevabını alan Mustcfo durak1adı .. Küc"k l"'or,tı ;, sar· 
u y ıı- - k s ldı .. Ve onosın•n kesın, ve kitC'ba daycnan mu arı s I" o sustu. 

Mustafa, ı$itt'ği ve ezberlediği sureler'n ma'1a•ını anlama okla !:- • 
raber onları dinlemekten veya tekrarlama ta., b'r zevk duyardı . B .:ı 
belki biraz da ıruSiKİ Z('v\i.,·n te~iri va•d• •. M vı·d V" ·1· 'er o undı..ğu 
zaman duyduğu zevk ve heyecan daha yük• .. k c' " J •• Diri m rk b , 
hikôyeler, ondcı islôm büyCklerine kar~ı scvg; ve hay ,.."' k u and r dı · 
Ali, onun için, kahramanlık timsali •• Yezid de lıain k v zor k n ..ı e 
si idi .• Kcrbelô vakası ona hayli gözyaşı döktürll'ÜŞ, ve için bi: ~· in
tikam ateşi yakmı~tı ... Hôdise o gün olsa, kCçü Mustc.fo, H, ~n U! Hii 
seyini kurtarmak için, öne atı!mağa, ve hayatını fc,ıa etmC' - o lıaıır-
dı... • . ,. ' 

(Devamı var} 
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-. -- VAK J ·ı 

Türkl'Jrde tiyatro Arşidük Otto 
diyor ki: 

,..-Bugünkü rady'o 

7.30 Program 7.32 VUcudlimUzü ça ı 
lıştıralım 7,40 ajans 7,55 Radyo sa. 
lon orkestrası 8,20 • 8,3:5 Evin saati. \ 
12,30 Program 12,33 Şarkı ve türkU- ı 
ler 12,45 ajans 13,00 • 13,30 Şarkı ve 
tUrkUler programının devami. 18,00 \ 
Program 18,03 Radyo dans orkestr:ı.. J 
sı 18,50 Fasıl heyeti 19,30 Haberleı· 
19,45 Serbest 10 dakika. 19,55 Şarkı 
ve türküler 20,15 Radyo ga.ı:et1':31 20, 
.ı.5 Bir marş öğreniyoruz 21,00 Ziraat 
ts.l;:vlml 21,10 Şarkı vz türküler pro_ 
grammm ikinci kısmı 21,30 konuşma 

21,415 Oda musildsl 22,'.?0 dans müziği 
Pl. 22,30 Haberler 22,50 kapanrş. 

Tanm.mış iki zat eserlerinde, 
Türklerdeki tiyatro se.natınuı, tanz.i. 

mattan sonra başladığını katiyetle 
dd.ia etıru,,ıcr!. Uluorta yapılan bu 
bate.nın TUrk tarihine ne kadar bil. 
ük b,r zarar vereceğin! söylemek 

bile abestir. 
Hamdolsun Bay İsmail HAmi Da. 

nlımend (Cümhuriyet)de yazdı~ı bir 
makaleyle bu hatayı biraz :1.!mek ve 
uUzeltmck istedl. Fakat bu da tam 
ma.nasiyle yapılamadı; çtl:ıki1 Türk. 

r arasındaltl :.iyatro tarihıni, hem 
de bugtinkU modern şekle yakın olan 
tıyatroyu, Sdçuklard:ı.:ı ~ok evvelkı 

manlara götürmek lazmıdır. Bu o 
kadar eskidır ki efsanelerın başladı. 
ğı devre ka.d!ı.r gider. 

Yunanlıların kendilerine mal ettik. 
teri, B:ıkus adil bir şarap i!Ahı ol. 
uğunu bilirsiniz. Ifakat 'ft.irldstıuıda 

ilk ismi Basur.as olan bu illlhın na.. 
ı iki hörgüçlU bir deve sırtında. TUr 
standan buraya geldiğl.ul, toprak 

atından çıkan kab:ırtmaıar pek güzel 
göatcrm!;ıtlr. Hatta bu kabartmıı.iar, 

k"Ddisine halis sit yanı amazon elbl
lleai gıydirir. {1) Yani tam Türktür. 

Bu:;i.Uı hAıA soylenen efsanesine 
ıore tiyatronun mucidi, bu:ıun şara.. 
bıdır. Biz efsaneleri bir köşeye at&
ınay:z; çilnkU bunlar tarihin bir mu 
kaddemesl, ışlenmeğl bekllyen bir ha 
kıkatidir. Demek ki tiyatro çok eski

r, ilk mucidi de Tllrklerdlr. 
Bu ırevrl bırakalım. MilA.cil a..sırlıı._ 

t'm başlangıcına gelelim ve 'l'Urkista_ 
aa ge:;~ıl.ın. 

K ara.göz\ln ve tiyatronun menııei. 
Ilı Çine oturta.nla.r çok yanılırlar. Bun 

r, !arketm;ıdJn bu hUkUmlerLDI sl
asl b1r harıtanm c;erçeve.3ine baka.. 
tJt vermişlerdir. 

Çin denen bu topraklar, ı.ama.n za_ 
ınan Çinin siyasi nilfuzu altına dilş. 

Uıı olan Tilrklstandır. Tiyatronun 
olduğu kadar matb3."1nm da. mucidi 

u TUrk!s.andır {2). Bir ç•n tiyatro 
natı yoktur. "Çin tiya.trosun:ı. mu.. 

yyen tir mevki ayırmak çok gilç -
tır, zira tiyatro Çinde ne edebiyat. 
an bir parça, ne de bir ııaıı&t o. 

1ar&k kabul edllınenıiştir,. (3). 

Amerlkadakl 
na tonr soıosba· 

neıera 
Bu ay aonunda kapanıyor 

Vlıtfngton, 26 (A.A.) - Fin sefa. 
cumartesi günU Birleşik Ameri. 

da.ki konsoloshanelerinl kapatması 
m Amerıltıı. hUkllm<>tl tarafından 

endisine yapılan tıı.ıebe cevap olarak 
nlA.nda hükumetinin blr nota gö:ı.. 
rerek mutı::t no!.t:ıl nazar teatll<>ri 
pıl:na!.sızın böyle blr ltar:ı.r alın_ 

asınrlan mil~evel.lit hayretini bHdir. 

notıı.sınd'l li'ln 
oll!::>!osh0 nelerinin av so:ıund:ın ev. 
1 kapıtılm:ısı için ıc:ıp eden emir. 
rln verlı:ni~ olduğu beyan ol•Jnmak_ 
dır. 

Mııırdan dönerken 
At!naya uğ:-:ımış ! 

T.o ndra, !!ô (.1.,\.J - Musoliııl • 
n Lihyııyı ziya:-c·ı haberinin <lof;• 

rılrlıığu ~ö::I.:nmcklcd ir. Bu scyr. 
ı 29 haz1r:ınd:m 20 temmm:a ' ·ı

l\lmolini ılönii~•c 

-----O 

3 milyon 1-iolandalı 
doğuya sih·ülrnüş ! 

Buna rağmen Çinliler, rilrkLıtan 

da.ki bu tiyatronun menşeiııl Şu ali_ 
ıale81ne kadar yll!<se\tlrler ki tarlhi 
mllAtlan evvel l122 dir. Evvelleri ta
ma.miyle dlni olan bu Uyatro, ı;a. -

mania lai.q,ue dramları doğurttu (4). 
Fakat yine mabc1ln sinesinde ve o.tı_ 
dan hariç olmak şarti,yle bir teka. 
mül, bir inkişaf giiaterdi. MUa.d.i asır 
ıarın ba!;:Iangıcında ise Türkler, tam 

tekemmül etmiş Uyatrolara sı:1ipti_ 

ler. 
Hat·a. onuncu asırda, KonfüçyUsün 

torunlannd.ın K'ı.ıng.Tao..fu, bir me. 
muriyetıe Kitan 'l'Urkteri aragına. gel 
m!ştı. Bir piyes s~yrctmck istedi. Te_ 
sadüfe ba.kmız ld gördüğü piyes Kon 
fUçyUsün tam hayatuu tem.sil etmek 
te imiş. Peygamberin ha!idi ceddinin 
sahneye çrkarılmasma fena. halde 
kızını,,! Fakat bir az sonra Çine av
det ettiği zaman, bUtün Çinliler gL 
bl, Türklerdeki tlya.tro sa.natınm Çin 
den çok yüksek olduğunu söylc:niş. 

tir (:J). Çine tiyatroyu sokan Kublay 
Handrr. Çine bununla birlikte ro. 
maı:, tiyatro, girmiştir. Bugün bile 
h!i.la Çirıin klAsik tiyatro piyesleri 
bu Kublay Han'm boyunduruğu aL 
tınaa yazılm~ olan eserlerdir (6), 

l3u TUrlt piyeslerinin ne şekilde 

olduklarına. dair de elimlz'ie canlı 

ml:ıaller vardır. Bunlar ne aade 
dram, ne sade opera, ne de as.dece 
danstı. Fal:at her Uçünlln imtlzacm
c!ıı.n hwsule gelmiş, bugünkü tAblriy. , 
le tam bir operetti. Bu piyeslerde , 
teganni ve dans b"ışlıca bir mevki a
lıyordu. Bir komediyen muhakkak 
sıırette iyl bir canbaz, iyi blr dan3ÖZ 1 
olmalı idi. Çüııktl evza' ve h:.ırekAlI. ı 
ru musikiye uydurmağa mecburdu. 

1 
Açık hava altında oynanan bu piyes_ 1 

lerde, aktörler gösterl'!lek istedikleri ' 
insanları daha iyi temsil edebilm?k ı 
için, ona benziyen ma!lk,.ler giyerler. 
di. Rollerine gör& aktörleri idare e_ 
den rejisörleri bile vardı. Bu, rolü 1 
gelen aktörü sahneye sevked:ır, ak • j 
törü, orkestrayı idare eden şefln e. 

r:. va sturyalılar 
lloyandarukta~a 

l!.artuimak · ısuyor 
Vaşington, 26 (.-i.A) - A \'t:sl~ı· 

ya tahtının vari~i olmak iddiasıntlı 
bulunan arşidük Otıo. cumarl('s · 
akşamı radyoda söylcıliği bir nu 
lukta. mılletinln nazilere muka'-'l• 
mel ruhunu ınıılıufı::ıa etmiş oldı.: 

ğtınu ve Anışluryrnın kurtııluşun ı 

kadar im ruhu "1'Uhafıız~ cdeccğ"ıı 

söylemiştir. 

Arşidük, bilhassa şöyle demio;tir. 
Alroanyanın iaşe ve ikmal hal'o 

nnm ve Avrupanın cenup doğus·:rı· 
da işgal orduları münakaliılının !!· 

nahları olan A'l"usturyanın, miille 
fiklerin ikinci cephelerinin har'? 
kat sahası olmak ihtimali 'l"arun 
Ahalinin yüzde 901, boyunlarında~c 
boyundurul{u atmak zamanının ge 
mesini beklcmcl.tedirler. 

Arşidük, bu nutku Dolfüsün Öl • 
dürülmcsinin 8 inci yıldönümü mi· 
na<:t>hctik c;ö~ ler.ıi~ljr. 

Bir Kalkas 
Romanı~ 

BircoT! r '·r·ır1 dillere fer:iir.ıJ 

edilmiş olan bu eser, Niyaıi Al; 
mel tara{ından doğrudan doğru.. 

ya Gürcü dilinden tercüme edil 
miııtir, Baştan sona kadar aşk 
·rıacera ve. kahramanlık menkıbe
leri ile dolu olan bu nefis esrı 
Tii.rk matbuatında ilk nürnunedir 

nyatı .o kanıt olan bu eser, bu 
114m kesip getirenlere Valnt Klta. 
bevtnde ytt.r.de 50 tenztlAtıa 20 ku. 

nışa verilmektedir. 

(Mevcudu azalmıstır) 

ltllll 
Oyunlar 
restıvaıı 
11-22 Ağustoı; 

BUetler ııwt 

•iyaııgo gt&ele. 
lyle Festival 

yapıla~ak gazinolarda satdmaktadrr. 
Her tllrlll izahat: 28810 

RAŞiD RIZA 
TiYATROSU Hailde Pioktn beraber 

''Bobsit!l,, 

Vodvil - S - Perde 

Yazan: Mahonıt Yesari 

Meteila ders 
Orta, Lise ve Yüksek okullar tale. 

besine fizik, kimya, cebir, hendese, 
ıısan (Almanca, Fran.sızca)Tabiiye ve 
diğer dersler verilir. 
J)lUrncaat: .salJihattla Sözlü Posta 
kntusu 2!0. 

- tarar Yollan ve l'ooastll -
ııast:ılık!nn mttteb»ııllıll 1 
Dr. KEM AL OZSAN 

Avdet ve bast:ıla.rıru kabale 
haş1anu5tır. Beyoğlu htlklAJ 

Gad. "So. 81'0 ~ur!la Pa:ı:an llstö. 
mir ve kumandasına brrakırdı. 1 

Be.zan bu orkestralar, yetml§ aek.. ._._ __________ .,.. _ _. 
··----- Tel: 4123., 

sen kişiden mürekkep bulunurl&rdı. 

Me.bedlcre mensup komıervatuarıar. 
da yetiştirilmiş olan mu.ganniyelerl, 
artistleri, Türk H&kanlannm Çln •
raylarına. bir hediye olarak; gönder. 
meleri bir adet halini almıştı (7). U. 
zağa gi.tıneğe ne hacet Çin ruzn&me
lerl.ni okumak, bunu öğrenmek içtn 
yet.ifir. HattA bu artisUere Çinliler, 
Hieuen • Sucn ismini vermi,ıerdi.. Za 
man olurdu ki Hakanlar yüzlerce ar
tistten mUtcşek!dl bir orkestra he
yetini, buna refakat eden muganni
yeıeri ile beraber Çin imparatorlarL 
na hediye ederlerdi. 

Yalnız lıyatronun değil, fakat ar. 
tistıer yetişti :-e:ı konserva tu:ırla. nn 
bile bnlundukların'l ş'lhit oı·1yo:uz. 

Hli.lA bu tiyatro sanatrnı aynen mı. 
hafaza eden Türk htılklafı mevcut
tur. Paul L'abbe yakutlar arasında. 

bunları görmU.'}, piyeslerini seyret • 
ı mlş, siyah kargayı. mclekleTi tem. 

sil ede:ı.lerl:ı bu temsil lrablliyetlne 
hayran kalmıştı. (8) Bu zatın tarl. 
!ine göre, bunların a.ral:ı.rındı mal:>e_ 
de merb'.Jt o kadar y;iksek ·artistler 
vardı li.I, billıassa (Çama) tesmiye 
('dilen kadınıa.rmın bir m sline Avru
pa.da tesa.dut etın'1k z~rJ•ı. 

Bizım.s imparatoru Aleksiyos'un 
kızı Prenses Anna.'nın bahse.ttiği ba. 
bıı.s:nı t~i! eden S:?l~uK piyesi 
de ( 9) bu Selçukl:ı.rı:ı a:ıı vatand\l.n 
getirdikleri, en e!!ki tiy.ı~:-o şekli idi. 
Prensesin ta.rlflne b3.~taca°" olun3Jı:. 

Biı.ans imparaton.: ıa da, tıp!tı Çinli. 
!erle yaptıkları alayın ay:ılnl yapmış 
lardı. 

'Müt:?reddit kııldığımrz şeyleri bir 
hakikat gibi ortaya atmayalım. Bun .. 
<' n z'.lr~r g·örccc!t Tilrl< tarihi ve 
Ttlrk gençliğidir. Türklerde tiyatro~ 
ı.urı ta ızim'lttan s:mra vilcu'ie gel!. 
rildlgı:ıl iJ•kı. cJ:!.ıl~r. bil:n~ıUirler 

ki bundan bin1erce sena evvel T!lrk. 
!erde tiyatro vardı. Ve bunlann ar 
tlatlerini yetiştiren ma.b2dlere m{'r • 
but kı>n.servatuar!ar da b:ılu:ıuyordu. 

Nafıa Vekaletinden : 
10.9.942 gllnü perşembe saat 16 de Ankarad:ı. Nafia. VekA.leti binası 

içbıae Malzeme müdürlllği.ı odasında topla.na.n .Malzeme ek.siltıme komi.s. 
yonunda 45JO lııgillz lirası muhammen beıreti ve ıs"ta.nbulda. çıt teslim 
l&l"tile 4 ta.kı;;u ta§ k.ırm& cihazı ve traktörleri müteahhit hesabına. açık 

eksiltme lle sat.m alınacaktır. 
Eksiltm~ prtnamesi ve te.ferrUatı par&atz o'lar&k Malzeme MildürlU. 

ğUndeıı almabllir. 
Muvakkat teminat ckslltmıe g11nllndeld kur 1lzerinden Tllrk parasına 

tahvil edilm~ olarak 2490 sayılı kanunıın 16 mcı ımaddaesine göre hesap 
edilerek verilecektir. 

İsteklilerin '1ı).Uvakkat teınirla.t w şartnamesindeki vesa.i"k lle birlikte 
muayyen gün ve saatte komisyonda. hazır balunmalıdır. (5371-8048) 

--~-·--·--·-----------·------

jn~vLtr . i)[f.fi~Q~~~~F~~lith]~,.L~lU:{. 
· -; :-f.SLETM[ UMUM-~DAR[Sl ·l11ANL'ARF~ ... ______ . _____ __._~ ... ~ ' · ,,. 

Muham·'len bedeıt 6ln:.'ll0 lira olan 34 kalem mobilya ve e§ya 5 /8 / 

1942 çarşaml•a g1lnU .eaet J ~ de :ite.palı zarf usuıu ne .Ankara.da. Iİfare 
binaaın<la toplı\La.n merkez 9 ncu kom'8yonea satın almacakttt. 

Bu işe girmek isteye~rin 4442,50 liralık muvakkat teminat Ue 
ka•,ur.-.ın tayin ettiği vesikaları ve tekli!lerinl aynı g11n saat 14 e kada.r 
ad! geçen komisyon reisliğine vermeleri lAzmıt:rr. 

Şartrıa:ı:ı,.ıer 8 unı mukab111nde Ankara ve Haydarpaşa vet:nele. 
rln.ıien temin olunur. 7SH 

"' .. mi!'! .............................. ~~ 

Tlrlılye Clmluır(Jeti • 

ZiRAA T BANKASI 
Kurulut tarihi: 1888. - Sermayeal: 100.000.000 l.'örk linaı 

Şube ve ajaruı ad~dJ: 265. 
Ziral v<. ticari her nevt banko rnuamelcla:"i. 

Para btriktü enlere 2~,000 lira ı:tramiye veriyor. 

a1annı kap"t:nalt killfctın:l.:?n ka. I 
ç ıı..ın ..• lt'akat buna lmrşılık,"Ve- 1 

le MUcadele Cemiyeü,.nin de, 1 

Eski Türkler tiyatroya dinlerind~ 

b.r me,·ld, bir mukaddes makam a. 
yırmışla.rdL Hatt1 Çin r~:nmeler; 
'.H11 kanı arın, bu madedoon yetişen ar
tistleri z;yar7n iç'n ayaklan::ıı. ka. 
dar gittiklcri;ıi yazarlar. Yalnız . 
tıyatro de2;il, sa:ıat!d.r d:ı mUmtaz j 
ve büyü!< bir m~vkie ııı.hiı> bulunu. : 

kilılt: ;;crr;::'tte:ı mU:?ın!r ?>!r ha. 
koya:-ak, b;.ı uğurd9. ç:.ılışac:ı.lt ye 
yeni gönUllüler k-ı.y::led~r:?!t, b"l_ 

te•hls vastt!ılariyle t 0 d'lv: 
kQ.ıılarına fakir halkı yil~ ·ın y<lz 

yır \"C !ec1a't rlı'{ m~:-tn:y·J·,, \'1 

ak bu m ~ı: ir..3:ıni vazife d~ ta~ 
r verim teminine savaşm'lsı il . 

dır. 

Jlly '"bir nefes sıhhıı.ti, dl'vlcttcn 
a bUyl1k nimet saymaJt gere. 
, vatanda;ı! .. B•ı o:ı l'd m'•;,·ı• 

rem pulunu, kısıı. b;r "'l "1171 l1. e. 
.. Ye~!den on i'lı:I mllvon bıııııl. 
, lt!t"!m! .. Te tm ft~1e bir<:olt 

a 11ıt·~ı11 ll<t~ltl< ve gUn~~ .. 
•J9 11&"- ~-!.\Zil gül Un! 

HiKMET MUNU~ 

yordu. 
Hal böyle iken, nasıl ''Türklerde 

tiyatro tan:r.imatt:ııı sonra başladı!,, 1 

diyebiliriz. RIZ.\ ÇAVDARLI 

( 1) l\Ie;ııııard; la vle prlvet}. 
(2) nıı Durant: histotre de la el. 

vili,ıation; m, 116. i 
(S) Op. clt. p. 106. 1 
(4) Dnw!"ll nnd Hail. Ontllne m"'

tory of ch'.na, 156. 
(;;) \"111 Dura.nt; nı. 107. 
(1)) Wilhe~m: SborL history, .. --Ni>O. 

YC, Giles; Ili!ıtory, !:>8. 
('l > Ed. Ch:ıwannes: Dooumenm 

sur le, Tu • kloue occldenta.nııe. 
(3) Le voy:ıg~ es Sltılrı~. 
(!J) Ch:!ft, Le beau: hl8tolre dıt 

Saıı • Empirt!!, 1. 15, p. 45.iJ. 

• Ziraat Bankaınnrh kumbaralı ve ihbarEız tasarrııt 

en az 50 1 iraııı bulunarlara senede f defa cckllcc, it kur·a 
t>H!na göre ıkramiye dagıtılacaktır. 

hesapıarındı 

ııe aşağıdaki 

.ı adet 1,000 liralık 4,000 nra 100 a()et 
120 .. 

50 liralık !i.000 Ura 
4 .. 500 .. 2,000 .. " f.800 .. 
ı .. z.;o .. ı,ooo .. IGO ,. .. S,200 " 

40 •• 100 .. 4,000 .. 

DİKKAT: Hcsııplarmdakl paralar bir sona içinde 51) lirallan a:·ığı 
'!Uşmlyenıcu• ikramly! ç:ktığl takdirrle "'- :::o fnzıas::e \",rt:ecektlr. 

Kur·aıar senede 4. defa, 11 Mart, 11 HJZ\ran, 11 Eyl!H, 
11 BirtnctkAnunda çekıtt'cektlr . 

w:ı•••.. egz•t,"$4,;:asS§itiZ #lttS:~iWEI!& 

SAHlBJ : A~'tıtt US lia•ıldığı yer: \!ıl\l"I M.o\TRA!.~I 

Omam! M~ll Hlare edn Rtfik 4hmel Stt:englJ 

~,. - ,. -1942 

TüRK iYE iŞ BANKASI 
1942 tKRAMlYELEBl 

Küçük Tasarruf 1 adet 2000 Liralık - 2000.- Lira 

Hesapları a .. 1000 • - aooo.- • 
ı • 1M .. - 1500.- • l942 lKRAMlYE PLA:a 8 500 - 1500.-.. • • 

10 
" 230 • - 2500.- • 

40 .. 100 .. - 4000.- • 4 Mayıs, ı Afust.oe, 50 50 - 2500.-.. .. .. 
2 lk.lnctteıırLn tarihlerinde 200 .. 23 • - 5000.- • 

yapılır. 200 .. 10 .. - 2000.- • 

. . ',, ' ' . ' . ·_ . · .. : : ~. ' . •.' ~-~ ·; ·~ ..... · .. "\·""~~~ ·~d ·,~ . • ,·, .. •. • . 
""' . ~". • · 'I • ·• " ". ;_,~ ~ 

~ Devlet Deniz Yollara fşletme 
Müdürlüğü llanları 

26.1.942 - 1.8.942 tcırilalerine kadar muhtelif 
hatlarımrza kalkacak vapurların isimleri ve 
lfalkış gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
KARADENİZ BA'l"l"l 

BARTIN RATTJ 

1Z.Mtr HATTI 

MUDANYA RA'ITI 

BAND!R.'IA HA 1T1 

KARABtOA BATTJ 

İMROZ HA T1'I 

AYV ALI4 BATTI 

1ZMtR Stl'.~' AT 

lSKENDERON HA 1TJ 

S&lı 4,00 de "(Ka.de§) CUma 4,00 de 
(Erzurum) Galata rıhtımmdan. 
NOT: Gemllerln kalkıı saatleri ııaat 4 
olarak t.e.sblt edllml'88 de 11&.)'Dl yol. 
cuların bir glln evvellnden yaııl pa. 
:r;artesı ve perşembe gliıılı:ırt nihayet 
1!18.&t 21,00 e kadar gemiye girmiş bu. 
lunmalan IAznndır. 
Cumartesı 18,00 de (Anafarta) S!r. 
kecl ?rtıtrmmdan. 
Perşembe 8,00 de (KemAl) Tophane 
nhtım.mdan. 

Pazartesi, Çarşamba ve cuma 9,50 
de (Sus) Cums.rtesi 14,00 de (TTak) 
Pazar 9,50 de (Sus) Galata rıhtımın.. 
dan. 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8,00 
de (Trak) Galata nhtımmdan, ayrı
ca Çarşamba 20,00 de "(Ülgen) ve 
CUmartesl 20,00 de (Antalya) Top_ 
hane rıhttmrndan. 
Salt ve Cuma 19.00 da (Bartm) Top. 
hane rıhtnrunda.n. 
Panr 9,00 de. (KemA.l) Tophane rıh_ 
tımından. 

Çar;ıamba 12,00 de (Bursa) Cumar
tesi 12,00 de l Ülgen) Sirkeci nht1-
mmde.n. 

Pazar 13,00 de (İzmir) Perşembe 

13,00 de (Tirhan) Galat& nhtnnnı

da.n. 
(81.7.942) Cuma 18,00 de (Çanak

kale) Sirkeci rıhtımmdan. 

NOT: Vapur Bt'ferltırl hakkmda her turltl mıı.ICma.t &ptıda tt-leıltm 

num.arslan ~ıu aeenlalerlmlzden öğreın!leblUnJr. 

Baş Acente Giflata 

Şube acentesi Galata 

Şube aeentesl Sirkeci 

'l anmm b.xl~ll ıc. ~:uiııatı 

1530,00 118,50 . 

·60,00 

Oaıats rthtnnı Limanlar UnnmP 
Mlidtlrlüğü binası altmda 4ZS8ı 

Oa!ato. rıhtımı !'rl:ııtaka Llman 
Reislltl binası altında 40181.1 
Sirktt.I yolcu 11&lono n744 

(8052) 

Karaağaç :MUeasesatı Sığır keaim 
pavyonu v.nçlerin!n lam.lri için alı • 
nacak (10) kalem malzeme 

Karaa~aç Müess~satı 80ğuk hava de_ 
polarma Mayıs 913 sonuna kadar ko. 
nuı~ .·, t•lım!nen 40.000 ten"ke Kre. 
ma. Yo~~t. ve beyaz peyniri muh. 
tevi tenekelerde vukua gelecek delik. 
lerin le~l-nl~"l~c1! , . ., zayi ettikleri 
salamuraların tkmall, 

Tahmin bedelleri ile l!k lemlnat miktarları yuka!'Tda yazılı iŞier aya 
:ı.yrı ac;ık ekslıtmeye kom::muştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamela.t !19-
ı!Urlügü kalenı!nde göı Ulel;i!ir. lhalclcrı 3.8.942 F'a;:artcsı gUnü saat 14 de 
l"'..ı.l::r.i Eııcümtnde yap·laca1'hr. Taliplerin ilk tc:nlnat m tbuz: veya mek. 
t:..pları ve ka!lunen ibrazı lA.znn gelen dığer veslkala.rlle illa.le gllnll mu_ 

ayyen saatta Daimi En;:Um€noo bU:unm.aları. (1772), 


