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Yedek Subay Oku~una sancak .-= Milli Sel 
Merasimden intıbalar 

Yeni te,kil olunan Yedek Subay okulu alayına sancak verme töreninden •ki tnti~a 

Orta Anadoluda tetkik seya.hat
lerine devamla Samsuna vardılar 

Samsun 23 (Hususi muhabirimizden) - Bu sabah 
Ladllt köy enstitQsUnde tetkiklerde bulunan Reisi
cümhur Jsmet lnönU beraberlerindeki zevatla birlik
te otomobile Sf'yahat tderek saat 17/ 30 da .şehrimi
zi şerenend!rmişlerdlr. M illi Şef, sokakları dolduran 
binlerce halkın tezahürleri aras1nda. doğ'ruca Viltyet 
konağına geldller. Bir müddet istirahatten sonra pJA.
ja, oradan da ~ehlr kltibüne gjtti:er. Burada hır müd
det kaldıktan sonra Orduf'vinde şereflerine verilen 
akş:am zlyafetind.?. bulundular Şeh ir baştan başa 

bayraklarla donanmış ve her yer ışıklandırılmıştır. 

Turhal, 23 (A.A.) - Orta Anadoluda bir tetkik 
seyahati yapmak üzere 20. ·s ·942 perşembe akşamı 

saat 22.30 da Ankara'dan hareket buyuran Reisicilm· 
hur Iamet lnönU 21. 8 · 1942 cuma. günU sabah ~aat 
9 da Kayseriyr gelmiflerdlr. Orada yarım saat kadar 
halk ile Halkevinde görUştUkten sonra yollarına de~ 

vamla Sarımsaklı istasyonundn trenlerinden IDerek 
otomobille BUnyan kasaba.sına ve oradan Pınarba.fına 
bağlı Pazarören nahiye~indekl köy enstllU!Une gel_ 
mişlerdir. Bu köy enstitUsUnü tetkik ve tefti' buyur
duktan ve enstitü talebesinin ziraat işlerini ve har
man yerlerini gezdikten sonra aynt tarikle SaTım

saklıya avdet ve oradan trenle saat 22.30 da Sivas'a 
muvasalat buyurmu~Jardır. 

Reisicilmhurumuz 22 ' 811942 cum&rtesl saba.hından 
öğleye kadar Sivas'da VilAyet dairesini, Halkevini 
şeretlendirmi.şler ve bir çok ilgili zevatla görüşmll.ş. 
lerdir. Saat 11.30 da ReisicUmhurumuz otomobille 

Sivas civarındaki çimento fş.brikasına giderek fabri

kanın inşaat ve tesis itleri Uzerlnde alakadarlardan 

izahat almışlardır. 

en.......,: sa. S. lltı. I ; a) 1 

Memleket kimsenin 
çiftliği değildir 

r ,.. - · ... -- """"" .......... zıırıa_""':""' __ , __ ,,,._ .... ---· - ,, ... -1 
I Brezilyanın harp ilanı 

re:"' skıt ıünlerde bir memur·,
~ dan bahsedıhrken c:filAnın 
adamıdır• , 41filinın oGludur•, •fL 

Yazan : Ahmet Eml• YALMAN 

Ticaret Vekili 
Ankaraya gitti 

.J Coğrafi durum ve zerigin kaynaklar bakı
mından .müttefiklere büyük yardımdır 

ıanın akrabasıdır. demek adetti . 
Bugün çok _şükür böyle !Aflar a· 
ıaldı, fakat ortadan bütün bütün 
kalkmadı. Bir tarafta kendi 'kıbl· 
liyetile yerini hiç doldurmayan 
bır memYra t.esadüf ettijintz za.. 
man halktan hiıliı şöyle sözler ı 1 ı. Bir ha1tadanberl şehrimizde tet-1 led;ye Reisi Dr. Lüt!i Ktrdar, Be· 
t irsinlz: kiklerde bulunan Ticaret Vekili 1edlye İkhsat müdürü Sa.ffet Se-

- 0,şı· da dı ki 1 _ Dr. Behçet Uz dün akşamki eks· zen, Teftiş heyeti reisi Necat! Çil· 

de 
· ıt a m ~· k ""mfi":'.. yer kn ı presle Ankaraya ııtmiştir. ler, Mınta'ka Ticaret müdürü B•· n oyl'l'8. amaz çun u 111.nın a - . 

rabası filanın ~hb bı filAnın srnı! Vekil Haydarpaşa ı•rında başta ha Er,ger, Tıcaret Vekaleti me· 
kad• d ' Maarif VekıH HıaMn Ali Yücel ol- murlart, dostları ve aazeteeller ta-

ar İkt::rı::· fakat işi hakkında a- duğu h•l~. İstanbul Vall ve Be- re.tından ulurlanmıştır. 
!Ak.asız bir memur görürsünüz, 
sebefbirri sorarstntz. Boynunu !bil
kerek: 

- Arkası olan yolunu bulup 
ön an üze eeçtikten sonrt ..• 

Diye cevap verir. 
Hiç bir şeyi ciddi tutmayıp ıü

nü gün etmeğe çalışan bir gençle 
konuşursunuz: 

- Kulak asma, piston bulmaJ:a 
bakmalı... der, geç-er. 

Bir kalem Amiri. memurların

dan bahsederken: 
- Devam etmiyo.ırlar, çıa111111x· 

yorlar, fa.kat ekmeklerınden ola. 
-=aklar, acıyorum, haber verm.eje 
içim kaymuy<>r. ı:'bi sözler soy
ler. 

Bunların hepsi, memleketkı; 
şunun bunun taaarruf edebil«etl 
bir çiftlik diye te!Aki<I edıJ(fjğlne 
delile! eden alametlerdir. 

Böyle şeyler bize mahsus mu? 

Gedik usulünün 
devam ettiği yer 

Burası, pahalılığı da önleyemiyen 
Ticaret ve Zahire Borsasıdır 

İstanbul Ticaret ve Zahire Bor· 
S"&mın tüccar lehine ve halk a
leyhine oynadığı rolü, dünkü sa· 
yıırnızda etratLıca izaha çalııımıı ve 
demiştik ki: 

•Bua:ün piyasada kara borsayı 

doiuran y.alnız Ticaret ve Za.hlre 
BOl's&aıdır. Bol"'Sa 'kend:sine ait Ô""" 

lan bınde 2 aidatı toplamaktan 
başka hiç bir şey yapmıyor. Sun'! 

fiyat yükselişleri, muvazaalı satış.. 

lar, spekülAsyonJar, börsada günü 
ı:unune kayıt yapılmamasından 

ileri gelmektedir. llor&adakl kar•
tahta süsten lbafka birşey değil· 
dlr .• 

Bugün duracajımız mesele •bor
sanın esas btin,yesine aittir. 

Yedi azas1, tüccarlar tarafından 
(Devamı Sa.. S, Si~ ' i:.e) (-' 

Hırvatistanda1 

vahim 
isyan lar 

Mihai loviç kuvvetleri 

İtalyanlarda n bir şe hi r 
daha zoptettiler 

Geneı-al MlhııJlovlç 

Berne, 23 (A.A.) - Doğu Hırva.. 

tistanda va.him i.Syanlar ve köylerde 
(Devamt: Sa. I; Bıt, '- de) \llo 

Hayır, her yerde var. Derebeylik 
devrinin berbat kallntılarıd1r. De· 
rebeyllk, hizmete karşılık himaye 
esası üzeriır.e dayanmıştı. Bir L 

dam derebeylnin ·mensubu olur, 
ona hizmet eder, -derebeyi de onu 
himaye ederdi. 

Nuri Demirağ Gök Okulu 
Meziyet ve l'tizmct esası üzerine 

ilerlemenin yolunu tıkayan bu eı

diıt, her memleketin en alır has
talığıdu-. Osmanlı devletinin su. 
kuta uğramasının başlıca sebebi 
budur. Fransanın ölümüne sebep 
olan im.Hlerl>n de başında ıellr. 

Memlekete alt haklara, usullere, 
menfaatlere maskeli bir derebey
lik ve zorbalık şeklinde tasarruf 
edilmesine karşı her yerde mile&· 
deleler vardır. Bizim de çok esa&
lı bir mücadeleye ihtiyacımız atl· 
kArdır. Bunu yapmazsak, bu geri 
kalmış toprakları !Ayık olduğu se· 
viyeye yükseltmek imkA.ntarını 

Dünkü tören ·ve uçuşları on 
binlerce kimse takip etti 

(Devamı: Sa. a; sa. .ı de) «•• 

BevadAçıkalın 
Kolinin tarafından 

kabu 1 edilerek 
itimotnome sini verdi 

Moskova. 23 (A.A.) - YUksek 
Sovyetler meclisi reisi B. Kalinin, 
22 •ğustosta yeni T\lrkiye büyük 
elçisi B. Cevad Açıkaıın'ı kabul 
etmi,tir 

BUyUk elçi B. Kallnln'e itiınaL 
namesini vermi~ir. Dcmlrat Gök olmlıın11D lmrulllf :rıJdönllmU ... u .. ue yapılan dUnk U törenden !nhbalar 

(Yazısı 4 UncU ııayfada) 

Brezilya notasının 
dokuz maddesi 

Cordell Hull 
Brezi lyanın pervasız 1 
ve cessur kararını 

tokdirle anan bir 1 
mesaj gönderdi 

Rio de Ja.neiro, 23 (A.A.) - Brezilyanın Abnanya ve Ita.lyaya 
l>Udırdiğl nota '"'""daki fU do~ maddeyi Uıtiva. ebnektedir: 

ı - Brez.ilya slyuetintn bJLrı ver ieUkameU. 
2 - P a.n - Ame.t ika.n konferanala.rının m Utea.ddi.t toplantılarında 

UA.n edilen t.esanüd beyannamelerine ve Blrletik Amerikanın uğradı
(Bevamı: Sa. S; Sil. 1 de) il 

Londra, 23 ( A.A.) - Almanya ve~ 
Italyaya harp illnl hakkınd& Bre-' 

Uruguay 
Harp ilan 
etmek üzere 

Montevideo. 23 (A.A.) - Uru· 
guay Hariciye Nazırı M. Guani 
cum~ rtesi akşamı Reute.r muha ... 
b1rine, Uruguay hükUmetinin Bre 
zllya ile lam tesanüt halinde ha· 
reket tdeoeğlnl söylemiştir. )fon. 
tevideo'da sanıldığına göre, Uru
guay hükı'.ımetı pek yakında mnı· 
ver devletlerine harp ilin edecek
tir. 

Berlinin haberi 
yok 

Berlin, 23 (A.A.) - 'Y·arıremıl 
kaynaktan bıldirlliyor: 

Brezilya ve Uruguay hük€imet
lerlnln Allmonya ve İtalyaya harp 

'"'_::-'' ~. ~,, ., "· ı 

• 

• 

B. Jtuvelt ve Bre&llya 

Brezilya filosu 
denize açıldı 

Brezilya ve Şilide birçok 
Alman tevkif edildi 

1 
1 

llAn ettikleri hakkında resmi biç Londra, 23 (Radyo) - Resmi ı çılmıt bulunuy<>r. 
bir malıimat gelmediflnden, her. bir .tebliğ neşreıilldikten sonr& se· L<.cndra, 23 (A.A.) - Şimd::ye 
hangi bir vaziyet 'ihnmaktan ka- ferberltk 11An edileceti bekleniyor. kadar batırılan Brezilya ıemierl
çınılmaktadır. Brezilya filosu şimdiden denize a. nin adtdl 16 dır. Bunlardan altısı 

·ı===================~=========• son •h&ft& zarfında batırılmıştır. 
AD R !k ~ A=ıı.. fi Santlago du ChUi, 23 (A.A.) -m a n • us ll ll ~ ır l!dl Büyük ltlsmı Almanlardan mürek· 

_ kep olm~k üzere gizlice Chili'ye 
giren sa den fazla yabancı cumar-

Kaf kas ya Kotelnl.kovo ve Kras- l.,,;i gücü .Santlago'da tevkif edil-
mişlerdir. Almanlar Arja.ntin, Pe-
rou ve Bollvyadan gelmişlerdir. 

Rio de Janelro. 23 (A.A.) -

nodar'da karşılıklı taarruzlar Harp ilanı bildirildiği sıradl so. k•klarda sıe'Vinç Jçinde büyük halk 
kiitlelerl toplamnıştır. Beyanna· 
menıin neşri esnasında Brezilya. po-

M<JS'kova, 23 (A.A.) - SoYyetı bir kesir.ı.ınde Rus kuvvetıleri, şid- llsi, ellerinde verıci radyo c ihaz. 
geceyarıs1 ek tebliği: ı detli ç&rpışmalardan 90nra yeni ları ıbulunan birçok Almanı tev-

Kletskaya çevresinin bl~k ke· (ile._,: 8a. ı ; stı. e ela) - ki! etmlş!:ir-
simlerinde Rus birlikleri k&rştlık ---------------::_--~--------
taarruzlar yapmışlar ve Almanları 
muhtelif me!ikün mapollerden sil
rüp çıkarmışlardır. Sovyet k1taları 
Don nehrini geçen Alman kuvvet
lerine ağır kayıplar verdlrmltler· 
dir. 

Kotelnlkovo şimal dq}usunda 
Almanlaır taarruz& geçmişler ve 
Rus mevZJilerinin bir köşesini del
m!şlerdir. 

Krasnodar cenubunda Rus kuv· 
veUeri, Alman taarruzunu düşma
na ağır kayıplar ~dırerek PÜ!
kürtmilşlerdir. Bu çevrenin başka 

Kaptansız vapur 
Bunu, yeni icat bir gemi sanmayınız, 
Ada vapurunun kısa bir macerasıdır 

Dün aktım sa•t 17,15 de Köp· Öğrendltimlze göre, 17,15 de 
rüden adalara kalkan vapurda çok Köprüden kalkan vapur Saröybur 
enteresan bir hAdlse olmu;s, bir nuna kada.r muntazaman ıehniş 
kısım yolcular telaşlanarak, kor. ve oradan tekrar gorl dönmürtür. 
ku ceçirmişlerc!lr. (Deftnıı : Sa. a. St1. 7; de) ~. 



Şehir 
Haberleri 

VATAN 

e~zans ılarm uyamklığı 

Kağıthanede 
bir yeşil saha 

yapılıyor 
Ödemiş sazcılar1 

~~~~~~~~~~~~~ 

Hele Kara Fatma da türkü çağırdı mı 
değm e kegf i·n e • •• 

Brezilyadaki 
mektep 

arkadaşım 
alata ııray il ~inde arkada,. 

tık. l!Jtlklal sava.,mdan son. 

Yazan: Ziya Şakir Çaf ıyon ve lrr:rahor 
köşkleri Bel.::diyeye 

verilecek 

ra ,.e bu harpten iki üç yıl ön<'eye 
kadar heml'n hc>r zaman, Nlhah ak
şam beraherdlk. Yrllarea aynı pan
sJ.}onda oturduk. Galataearaylr ar
kada~lar arasında; lnt~zamı sever, 
bir tnJuın pren Jplcre sahip ,.e aahip 
olduğu ıırem;iplere ı;adık olank ta.. 
nınınıştı. 

-12 ...... 

'arsa, onları başr;a suretle tcrbl
l e et... Masumlara, günahsızlara, 
(ffauctıı Meryem) m h mnyesıne 
~vdf etu~ıcnız. şu mukaddes bel.. 
deye acı •.. 

.Bu hazin soz.lcrt '"c o matemı 
sukutu hiç kı.msc ililfıl edemiyor
du. İmparatoru daha fazla müte
es!Jlr etmemek ıç n herkes susu
;ı; or. Umltsıztıgln vcrdığ ıstırabı, 

kalbinde uyuşturmaya çalışı3or

du. 
Yalnız uzaktan Turk toplarının 

.z:ametli gurle;ı; •slerı J.şlUUyor .. de· 
rlnden g len gok gurultillerine 
benzc;ı;en 'bu gUrlC'melcr, su anda 
bütün umlflcrı kırılmış o an BL 
z.ansrn h3y tını tchdıt cdıyordu. 

Vaziyet, c1dden fecıdı. İmdat 
umıUer böylece sonı,ıp ~ıttıkten 

-onra, artık Bızans ka csı sakirue
rln n bulun muk'addcratı, Turkle.. 
rln kesk n palal rının altına glr
m~ll. (Brik) ın getırdıği bu meş.. 
um haber, çarçabuk bulun şehir

de int ~ar etti. Gunlerd<'nbcrı ôlu
nun ve açlıCın tehd dı altında tıt· 
re;ı; en Bızansın uzerine, yeni biı 
matem perdesı d ha gorild. 
Şu :ı. da yeni bir kt;Tku daha 

'ba§ladı (Brtk) ın llman:ı. gırrne
s.ne mftnı ol mayan Turk donan
ma ının, buyuk lb r ıtehevvure ka
pılarak limana hucum etmesi lh· 
t malı vardı. Bütun k•Lısc çanları, 
ö üm sadalarını andıran inılt:.lerle 

çaııyorlardı. Ve halkı, lnnana 
koşarak muda!aaya hazır bukın.. 

maya da\·ct edi~orlardı. 
Bızans, pek musıarıp bir gece 

daha geçlrdı. 
- 24 M yıs -

Bugün oğle vakti, (Kal ka;lya) 
mınta~asınd . bh· !ağam daha keş
fedı ld ı. Bu lfı/:am, şlmdl~e kad r 
&çılmış u:a lıı.rd.ın daha tehlıkcli 

tdi. Çünkü, çok büyük bir tn(:ba
ret ve u hılıkla g zlenm şti. 

BugQne tekaddum eden gece 
zarfında da )eni bır (seyyar kule) 
nşa edllm .. ırı~am ıı k<1z..ldıo:ı 

ı oktad.ıki url rı11 hC;mt::n o adım 

l-C<ıafe ne kadar getırllmıştl 
Bu kulenın ınşa ından maksat, 

urlar yen bir taarruz değ idi. 
(Fatih) in dil Unc si, surlardakı

lerı bu kule ile oyalamak • ve, bu 
fırsattan 191 fade ederek yen fl
ğamın emniyetle kazılmasını temın 
etmekti. 

Türk llığamcıları, evvcl.[l, faali
~ et'erlnl çok rnuvaffak;ıyetle s k
lamışlnrdı. Kazciıkl rı lfığamdan 

çıkan wprakları, kulenin çıne 
dolduruyorlardı. Ve. ı:urların aıtı
oa doğru ı:erlemeye muvaffak o.. 
luyorlardı. 

Fakat B zanslılar, artık nekadar 
uyanık olduklarmı göst rdi1er. 
Gece yarısından itibaren kazılm · 
ya başlayan !Ağam, oğlC' vakUne 
doğru surl rın altına gehr gelmez 
kazma sesle n. ttıler. Derhal 
çt kları mukaıb 1 Hıt: mla Türk 
ağamını 'berhava cttıler Seyyar 

kuleyi de, Grejova ate l<.'rile ya. 
ıı: ' ku c: \ rdn r. 

l)A\lll)A\~ 
1ZJDA\lA\ 

Hardy ailesi 

- 25 Mayıs -
(Evdemon) denılen (Tckfursa-

ra) ı) buı;un de pek hazin b r ha
d sc~ e ahne oldu. 

'l'urklerln !ağam fnal•yetlnl ar
tırın sı, Bızanslıları son dereced. 
kcırkutuyor. gerek surlarda ve 
gerek şch rdc, hemen herkesin di-
1.ndC': 

- Artık, umumi hucum günle
rı pek )Uklaştı. Delki de gun de. 
ğll, bir saat mcsclcst haltnı aldı. 

Sozl rı ılşıt hyo.rdu. 

Hariçten gelecek imdat ümitle· 
rinin kesilmesi, B zanslıların fikir. 
lermi perişan etmişU. Arttk Bi
zans, t<.'hhkcnln en korkunç çem
beri içine gırmıştı Fev•kalfıde mü
daf .. a tedbirleri alınmaz.sa, vazıyet 
bıisbutün '\'ehamot kcsl>cck!cekti. 
İmp rator bu meseleyi müzake

re etmek ıçın, bu sabah (Velagcr· 
na sara>ı) nda fevkalAde bir mcc
lts n toplanması için geceden cmır 
verdı. Ve o geceyi, surları dolaş
m&kl geç rdlf:I ıçln )orgun ve 
uykusuz olma ına rağmen, mecli
se bizzat ıştırak cttı. 

Meclısc toplananlar, son derece
de meyus VC' müteessırdl. Alına

cak tedbirler ne oorecedc ehem
mi;): eUı cılursa olsun, Biz.nns kale. 
sini kuı;atan felaket çemberinden 
kurtulmak umidlnin pek az oldu
ğuna herkes kanaat ıettnnekle 
idi. 

(P tr k Grcı;uar) o kadar me
yus tdl kt, üç Un evvel ıstifa et. 
miş. artık, hayatının son demlerı
nl istiğfar vi. duıı le gcçlrmok 
içl11 bir inziva koşeslnc çekılm .şt •. 
Onun içın bugünkü meclise Pat
r k vekili ol n (ruhban reisi) ıstı. 

Kağıthancdekl Çağlıyan, im. 
rahor ko~klerile diğer eserlerin 
bulunduğu yerler, şehır plAnında
kl yeşil sahaya dahil edılmıı;ı vı:: 
Beled ye yeşil sahayı tasdik ettir
mek Jçln hukümcte müracaat et
mişti. 

Bclcdıyenin lste(:lnı tetkik eden 
icra Vek1 llcrl hcyctJnın kararı 
Belediyeye 'blldirllmlştir. 

Ancak Ç&ğlı;>an köşkı.inde ve 
Lale devrinden lcalmo tarihi eser· 
lerden (Ccdvelı sim) i:r ı;;c11'1le ve 
havuzun Belediye tar fından ihya 
cdllmesı de ayrıcn Vekiller heye· 
tınin aldığı kararlar cümlesinden. 
dr. 

Blllndlğj \er; hile Lale devrinde 
Kl\ğıthane ve Haliçte yapılan çı-1 
rağan ve Kiığıthancdc inşa edilen 
Çağlıyan koşküniln yanında (Ccd
vclı S m) >tesıs ('(fılmi,tı. 

Şimdi bu tarıht cserltrln tetkıkt 
içın .l\Iaarif Vekalet namına Top. 
kapı sarayı müzesi mildlirü Tah
sin, Belcdı;)<'C n:mıına Daıml crcu
men azasından Refık Ahmet, Mıı
llye Vekaleti namına M1 Ilı Emlak 
miidürü Kemalden miıre'kkep bir 
heyd onümilzdekl salı gilnü KCı· 
gıthareye giderek tctkıklerde bu· 
lunacaktır. 

Heyetır. tetkikleri ncUc~ınde 
burad .. kl eserlerin tarihi kı;ı;"lTlet. 

lerı tesıbtt ed lec k ve 'bu kıymel 
üzerine lmrııhor köekünün satış 
bedeli be11i olacaktır. 

Haylayf pastahanesi 
kapatıldı 

rak eyicmıştı, On beş kuru~a satılması icap 
Meclls toplandığı zam"Bıı söze eden dondurmayı 20 kuruşa sattı-

e\•veırı, alınması lazım gelen ask<!· ğından yakalan rnk Adliyeye tes
ri tedbirlerle başlandı. Fakat b raz lım edılen Hayla;ı.! pastanesl sahl
sc.nra soz.ün mecres , ~brln kor· b. hakkında ımahkemc kararını 

kunç akıbcUne da;ı;andı. Bütun wrmiı:-tır Pastane b r hafta müd· 
meclıs1 derin b r yeis ve tecssur det:lc kapalı bulunacaktır. 
k plad: O büyuk re akel anında ı Kararın tatbıkına dün akşam-
alınacak --vazıyet lrak rı -or aya dan ıUbaren ba..Şlanmı tır. 

birçok fikirler ,~ mutıııaaıar atıı- lstanbul-Mudanya vapur 
dı Herkesin zıhr: nde vehamet o • • ..,.. • 
derecede canlamnıştı k, Patrik tarlf0SI degıştl 
vekili olan ruhb-.n reıSı day<ına

mıyarak · 
- Anlasılıyor !ki, 3('htr kuı tu· 

lamıyacak Bari, İmp"Bratc;r kur. 
tulöun. 

Diye bağırdı. 

Bu sozler İmparatorun üzerinde 
o kadar bti'.vük bir tes r yaptı ki, 

bedbant hükwnd r, artık dayana-

msdı o a da cüşti.ı, bayıldı. 

Mütemacü faa:ı.) etten, kahreJıct 

end c.crden, u)kusuzluktan, )Or· 

lstanbul ile .Mudanya ar sında 
bahardan'berı tatbik chınan va. 
pur tarıfes .gorulC"n Hız.um Ozcrı

ne dün sabahtan ıtıbaren değişti· 

rılmlştır. 

Yenı larıfc ılc Mudanya posta
ları bu sobalıtan itibaren İstanbul
dan pazar, paznrtcsı ve salı gün· 
lerı, Galata rıhtımınd n saat 9 da 
knlkac.:ıktır. 

B fr çok kahramanlık hikl
y~lcr nl dlnledlllmlz. Öde. 

miş eklerinin ~z.larını da dinle
mek f9tedlk. Bu arzumuzu Halkc
Vi reisine açtığrınız zaman: cÖy. 
foyse, dedi, bu akşam s zc bir 
Ödemiş acces1 yapıvcrellm .. .'p ve 
sözıi bu konuya çevirip şunları 
anlattı: 

«Biz.im, Klıhya, yaman Bafla
:ı:ı:ıa çalar. Eğer kışın radyodaki 
Odemiş geces·ni dlnledls~nlz, 
KAhyanm sazına uz.aktan Aşinalı
ğınız. var demektir •• 

•Ne yaz.ık ki gecenizi dınliye. 
medimı.... demeye kahnadı, içe
riye, gözlüklü, dolgun vticuUu ve 
babacan bir adam girdi ve kırk 
yıllık bir ahbap tanı!:ıklığıle bızl 
s Jamladı. 

Halkcvı rcıs1 Muharrem Baran 
gillcrck: 

"İyi cıdıım l;i!ının listunc gelir!n 
dec.ıktcn snnra ta.kctlın ett': •Ô
dcmlşlmlziıı mrşhur bağlamacısı 
Se\•gılı Kc\hyamız. ...• 

Sazcıyı alıcı gozllc tetkike ko
yuldum; htıl "nde ve tt vrında 
Türk köylüsüne yaraşan bir efen· 
dilik vardı. 
Yanımızdaki arkadaş: uBeylm, 

dedi, Kahya, bağlamanın tellrrı· 

ne gayet ıyi kumanda etmesini 
bılir. Hele Kar .. Fatma da turkü 
çağırdı mı değme keyfıne ... ıı 

K fthya güldiı: «Türklerin 

a\a soz.lİ malt"ım: Dedclcrı. 
mız; su sesini, at scsınl ve avrat 
fesini çok beğcniı'lermlş. Biz m· 
k1sl de öylesı ... .,, dedi 

Bu sırada Kııra Fatma ne Hav. 
va Hanımın geld"ginl hab r ver· 
diler. Hemen çağırtıverdik. Kara 

lstanbul an kömür 
ihtiyacım karşılamak 

üzere alınan tedbirler 

Yazan : raat :dip Ballsı 
Fatma, çarşaflı ve saf bakışlı bir 
kadıncağız... Havva hanım ise, 
halkm "çok bllınişo ded.~I kur
naz sorünüŞ!ü bir tip .•• 

B zl: uHoş geldiniz, safalar ge
tirdiniz: , diye sclfımlayıp karşı

mıza oturdular. Kara Fatma ya
v şça Havva'ya sordu: 

«Bu adamlar bizj dinleyip de 
nidecekler? .. 11 ötekis_ hazırmış 
gibi derhal cevabını verdi: 

ı Helbet bir anlamak istedikle
r var... Sen de her şeyi ne so
rarsır. a kardeş? .. p 

Bu aralık H lkevl reisi: 
uH ydi baka~mı. dedi, hazırlık 

tamam ... Şöyle bir doktürün de 
gorellm! ..• ~ dedi. 

K ·ahya, tcz.cncyi baglamıı.nın 

tellerinde gC'zdlrd • Uzum 
bir araştırmadan sonra ar dıcıııı 
bulnrnş 0!11-cak ki, hafiften çaL 
mıya b'!!şladı. Kara Fa.tma da tefi • 
eline aldı ..• 

Çıt yoktu. Herkes, gittikçe dl
r len. nagmelerin ahengine kcnd:
ni ktptınnış gibiydi. Kahya eki. 
den güzel çalıyc-r ve onların ta
bırile döktürü;ı.or ı>du ..• 

B'rden Kara Fatmanın sesi du-
yuldu: 

Ağzında diş nıl ~aldı? 

Elinde iş mi kaldJ? 
Sende . evebllecek 
Gönuı mü, ya., mı J<ııW.~ 
Maralı bakılilarl ı;oylenen bu 

türktiyıı, Kahya, cevapsız bırak

madı. Gnzh.iklerinin üıerinclen ba
kıp karşılık verdi: 

<:;en<; dekYsın ya benden 
Bana bu taşlar neden? 
IUeğl çoktan ıastm, 
~e benklenir ~vrlnden? .. 

Müzmin 

B ir kahkaha koptu... Fakat 

Kara Fatma bu sözlerin al
tında kalma-Oı; tefe bir lkf vurdu. 
Ve daha yüksek b r sesle şunları 
söyledi: 

l'lflt kaçar mı dersin? 
Adı düşer mi dersin? 
Saçlar afarrr a11Uru1, 
Ginül kocar ını dershı? .• 

Bu mukabeleyi: «Yaşa, K11ra 
Fatma yaş~!• diye alkışladık. 
KAhya da beğendi ve: ftDoğrudur 
Fatma!" ded • Fakat bakışl.ı.rın.. 
da: 

aBen senin h kkından g ılr· 
dım a kız.» 

ıNeyleyim ştmdlcek sırası 

değıl...o 

gibi bir m€ına parlıyordu ... 

Ödem ş s zcıları, bize, daha bir 

"ok türkuler, koşmalar ve ta~la
mıılar söylc-yi p çaldılar. Çok be

ğendik bu ÖÇcmiş gecesini ... 

Toplantımız dağılırker., H ı}ke-

vı r isi bana: 1 
, Tanrının Kahyaya bır vaad 

var111 dcdı ve hemen izah cltı: 1 
.şayet cehPnnemc atılacak 

c..lurca, Allah, sazı lyı çaldıkları 

için, Kfıhyanın parmaklarını a
teşe yaktırmıyac~ k! .. 11 

Kfıhya güldii ve: 
<ıT ,.nrının merhamet denizi en.. 

ı g'ndlı·. Belki bizim de giinahları
mızı bağışlar ve ccnr:eUn bır kô· 
şeceğ.ziııe tıverır! .. n dedi. 

Bu şakalı sözler, halkın, öz 
sanatc verdiğ, yiık'sc-k degcri ne 
ı;iııel l!ad!! cd yor ... 

Fuat Edip Baksr 

öksürük 

Bu ~n harpten iki tiç yrJ 611<'e, 
Jıusıısi"'bir ~lrket hesabına arkadaş
larının yaptıfı Bre.ı:IJyada bir iş 

teklifini ,aka telakki ederek kabul 
etti. 1''akat sonradan ı, cJddlle§ln· 
ec ,·erdiği ı;özü geri almayı pnın
s.lplerlne a~ kırı bularak tuı taralr 
topladı, Breı.ll~aya gitti. 

Harpten önce, hemen her ay •ır 

mektubunu alıyorduk. Harp ba'1a. 
dıktan sonra da mektup ıö•clerme
ğe dmam etti; fakat mektuplan 
ne de okıa lntızaınını kaybetti. U,.rp
ten sonraki mektuplarından llMl
selerl dikkatle takip ettıtt anlap. 
lryordu. Harp ate.,l TUrklyenln et
rafını Çtı\ lrdlkç.e end19de11Jyor, 
numılekctten uz.ak bulunmanın a<'ı· 

lıırrnı yın:ı~ or 'c l>uraya dönö;lt'k 
inıkfııısızlıklarının gittikçe artma
sına f'scnruıi.' ordır. 

llarıı ifriti Türktyenln etrafını 

ateşten hlr ~emberle ~.el"trlrkeo harp 
ııahasııııtan çok uı.ak ve harbe gir_ 
1111"'1 lhtlınall daha uzak bir mem· 
!Pkettc k.ahııııta mahküm olmak, 
gflrçektcn cif!, her Türkü üzecek bir 
~dir. 

Brl':ı:llyadııkl arkadaşın M>n mek
tubunu bundan liç ay kadar en f"I 
aldım. O, Birle ,lk Amerikanın har
h<' gkıııcslnc ve harbin garp yarım 
ılünyasrna intikal etmesine raj;'111en, 

kendi i muin bir memlekette oturur. 
kl'n 'Nirklyenin gittikçe harbe ya
kınlao;ını'i olmasına iir.ülüyordu. 

Dlkkalr rfoğer hlr ha<llSf':dlr k 
harhiıı gölIBğlndc otan Türld)e., 
ınıı~ı gören de\ lct adanılarınm 

<lira)<'I \e kl_lasetıe idare ettikler .• 
tcrtcnılr. \t• nııa,·ık lıir dıı;o ıslyaı;rth 

s:n-no;ın dL~rnıla katmak ma1.hariye
Uııe ıılaıztı \ c hu mazharl_yet - blı:r 
herhangi bir ta.ırruı. olrna7.fla _ u. 
nıumı barışa kadar da de\am t'de
<'t'litlr; fakat bizim arkada~ın hup 
ı..nhaııındaıı ço t uutl ~e harbe Kfr
m~ı iht"nıali daha uı.ak nndı!ı 

Rrt'7U ·a harı• lfrltınln elinden ya-
ka mı kurtaramadı. 

KÖR KADI 

İstanbulun h1şlık kok kbmürü 
ihtiyacını önlemek içln Kömur 
Tevzı ve Satı:; mue<:Sescsl rmrlnc 
<lort vapur tahsis edıld1glııl rvvel· 

t k B 1 d S 
1i5 lr vı.,ı telgrafına. göre. Kaf. ! BAXDAJ ME:o;ELESJ F.klnek kamelerf 

ce yazmış ı un ar an uat ve lgl 
Atila vapurlarına Ereğllden şehri- ka-;~·a daf,larırııla ç:trJH'ian Trann a~· bandajları l'li de, bir za- İzmıt (Vat n) - Eylul ve ilk. 
mize ı;önderllmck iızcre kok kö.. Alınan ku\\·etıeri rnihalt olnııyan lılr mankl Tünel kayışına dondU. J,P.yle- tc- rııı aylarına ait ekmek karne· 
mürü yUkletilmektedlr. hına tarafından fena bir tarı.da hır· tin öııırU laklakla geç<.'r dedikleri gihi Jer şchrlmıze gclmıstir. Tevzıırc 

palannıaktayını,. Ka:ı:etl'lcr her giin handa jlar grlıli, b rk..ıç "tır knd ır b""l"nacaktır. 
Meıkür vapurlar seferlerlr.den u ...,, ... (lalll>a, General Kı': yine oksümıt'· gellJor, JP;f'INf'k ha\1lıliı;lerlle meşgııl. il ~rııı 111 l•ler·ı • 

döndükten sonra, Ereğllyc Sa· ı M ~ 
karya vç İstıkbçl vapurları gide- ğe haşlaııı: l':'u mübarek hanılajlnr ha ırlı.,llc İz.m t (Vatan) -·Kocaeli çe\•· 
ceklerdır. Dört vapurun İstanbu"la EL (Xil.t" Rt:ıu.t:'.\lll'OR hlr gef.,e de btanlmlun la>:ıt buhranı 1 rfs ndc har.nan l{ilcrı sontı ermek 
getireceği kömilr miktarı ıo bin F.thPnı lzwt Brnlcr'ııln dllııkii ha.,. ~ara ına bir M~ı olsa! 1 ÜZC'red r. Ku~ lu ııüz. hüküınetc c-
lonu bulacaktır. ~ar.ı mm hao:tıgı «Se'-I "ada"ı çıkm";. TAXDIADIGI BF,J,LJ lan hububat borçlarını Of:s am-

gunlu:Clan '<' bunların üstunde o
nrdk da dtndarııne bir hlsl riayet 
ettiğ (perhiz) le.rtlcn manen ve 

maddeten p<.'k z::ıy f diı~üş olan 

imp rı:ıtv-run sinirleri de 1-i:uvvetını 
kaybetmlşU Bu sebeplerden dola-

Çrrşamba, pcr,,embe ve cuma 
günleri ise postalar saat 16 da knl. 
kacağı için yolcular geç vak t Bur 
saya "arıı.bllccC'klerd r. 

Yalnız cumartesi po::;tal rı saat 
14 tc kalkac'.lktır. Salı, per~embc 
ve cumnrtesl postal rı Gemliğe 
katlar g deccktir. 

Kömürler gellr gelmez derhal ~1111 Jtal3 an ordusu ne~ ı bekll;ror»· bcırl "ına cctirerek teslım ctmek-
bay.lere tevzi edilecek ve bu §C- ılur. Rıı ha'ilıktan iki "iitun öteye 'e Ticaret Vekil mlz, «tebdili ktyaret tc \'C ödemcktC>dirler. Vtl(ı)ettc 
kılde normal olarak dağıtmaya de- ıtynı 1117.uJ a ':oyle bir lha\adl!I ba~lığı ge:ıen e~kl hükümdarları> gibi, kendi- bu ı Ç• h3r retJı bir IaaJıyct 
vam C'dılecektir. düşmliş: nl taıııtnıadıın bazı mağazıtlara girip VLrdır. 

yı, o ı ddetll heyecan <arasmdn, 
duşup m.yılması, pek tabi idi ... 

Yuzune gö:r.une çiçek suları serpi
lerek hükumdarın aklı basına se
tir o. 

İmparator kendine geldlktC'n 
sonra, en büyük rütbclı r h plcr 
ve ası zade er etrafına top19.ndı· 

lar 
(Arkası ı:ar) 

Suadiya p!ajı ıda bir 
g:mç boğuldu 

Dlin Suadlye plfıjında bir kışl-
nin boğuhnasilc neticelenen bir 
deniz kazıtsı olmuştur. 

Hilvljetl henüz tesbıt t..'Ci lem!
yen bir senç tok karınn den1ze 
gtrmıs ve biraz sonra bogulmuş
tur. 

Ceset huviyetln"n anlaşılması 

ıçln Morg1 kaldırilmıştır. 

«· ırp retf'lrrJ ltalyanlardan bir 
ı ı,ehrl ".apteıtllrr. l'uı;-0!.la,•ya tay,ra-

alı!J\erlş <lı-nemt>lerl yapını.,. Bir 

kunılıırn ıııagıu.a.sı sahihi, Vekilin bir 
s;rkecide Etihanka a:t 
bazı eşyalar yandı 1 

rf'lerl de hlr Alman kolunu imha et-
tiler». _ kundura~ ı pahalı bulması ilzerlno 

Diin Sirkecide istasyon b nası- Son 'J'elgrat haş~·a7.arı Itıılyan or. «fi.\·at ne karlar yük!o.ellrı;e pııhıılı ına-
nın arkasındaki m ncvra sabasın- dusunun ne~·ı h<'kledl~lnl ınu•k ede- lın a.lın,.1 da 0 kadar artı~ or» denıı,. 

dıtkl nılldiirlf>r grupunun şiiphe uyan. 

da bir yargın olnıu~tur. durr.un, el of"lu beklenıl,rnr. ,\fa~ar.a sahibinin, • \'f:kill • yaııııı-
-Etibank namın,ı Almanyadan :\Jl'HDI DE<Jll, 
gelen ve lrurrda ınC'ydıındıı bulun. 
durulan aınb:lHijlı fabrika malı. _ {'ındekl ,:-;arı .Xehlr tuşnu-;; \ e hını rlırac·ak durııınunıı ra~nıerı _ tıınınıa. 
meslnin üzC'rlı c b r lokomotiften ynlr..ri ım altında bıraımıı,. ~•altı dıtı t>Nll. Ta1111>aydı bu sözlerle pa
kıvı.cım sıçramış ve malzemenin )ıidır butUn hışml)IC ta:ıµln «Sarı halı kundurayı yuttururum dUPjlln
yandığı gôrülmüştur. itfaiye atc>şl Tehlike» ye alı,mı~ (,'inlilere ~arı I ı•eı;lne kapılnıaztlı. 
slindürmüştür. Zarar m(ıhımdir. 1 Nehlr'ln ta'1'1a"ı 'ız ~ellr. Tatlısert 

·rayinler 

h:nut (Vatan) - Şehrımlz m"'r
kez hukunıct tabibi Hikmet Ser
dar Beşiktaş hiıkumet tablbllğıne 

tayın olunmoştur. 

İzmit (vatan) - Açık bulunan 
şehrimiz Emniyet müdürlüğüne 
tayin olun· Husnü An gelerek 
vazı!cs ne başlamıştır. 

TAKVİM 
24 AGUSTOS 1942 

PAZARTESİ 

B u muha\\el !ölnemn ailesini r 
artık bl:ılm mcınlekette <le 

tanımıyan kalmadı. llliklm llardy ile 
m~fU< kurı ... mı, sanşrn kızmı ,.e 
bllhaıo&a lllcke.} Uoonc.} 'in temsil et

- Herke glbı o da ayın bir.nden be
ne kad r p:ınıh, sc.nra p<1res zdı. 

S zdcr hiç borç aldı mı' 
Haj ır. İ t se de alam z:dı. Bende 

para nC>rcde? Ona borç verecek h ide 
dcğıldi.m ki. 

fısıltılar ba~ladı. Bır erkek yanındakı 
kadına y~vaşça dedi ki: 

- Bakınız. Maznuna bakınız. Bu 
Bernard yüzünden nekadar ıstırap çeki. 
yor Gencin ismi g(çtikçe kadının yü· 
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tlft ) aranıaı. oğlu \nd.) 'yl se\
mlyen )ok. Hard.) aıır,.,irıln ı\merlka 

da ehemmi) eti bli.)iiktür. llilklm 
Hardy rolünü o$an.}an I..cnls Stone'a 
bir Mlrii babnlar aile ı,ıerl hakkında • 
akıl daaı .. ırlar. 

)llckey ltQon<.'~ de hu'.'msi hayntta 
da mumkun olduku kadar And.} llar. 
dy'.} e benı.(!Q)cğe çalı"jır, meseli 
wnumı yer1'1dc hiç "lgara 'e içki iç-
mez. 

Bu ııerldrn her H•nl filmin rnar
yosu yazılırken eııkllPr gö,7.tlen ı:eçi

rillr vr t~fel'l'ütrn dl'ğlşnıcmeı.lne (1ik
kst edUlr. 

Son fihnlerln hlrlrıde Arnh, anoe
ııinlo ı•lslrdlğl bir yenıcgi bt>ğcnml)c
rek, «Anne bu l eınek fe.nu:ı> <lenıl'j. 

l .ikin film ilk gosterl'diğt uman 
çocuğun aıınc..<ılnln yaı.ıtığı )eıııeği 

beff'nmenıc 1 se~ lrcller<lr o kadar fe
na hlr fef>fr lnrakmı' ki, o sahneyi 
dı·ft,tırnıcğc mecbur olmu lar. Biz 
filmin ~ı·nl ~ki.al görılüğtmü& z.a. 
rııan .\nd~ 'nln anneıJlne şoyl ~ti
ni du~ IM'&~11:: cAnneclA"krı, ell11e •t· 
tık: ı·"'"~ r.ok g-Dzel pt,tnn..,.._, 
ama ben hiç --: detlllm.1> 

SEBÇE 1 

- Ölümunden &Z zaman C\'Vcl eline 
[azla para geçt ğlni hissettirecek bır hal 
oldu mu' 

- Ha;ı;ır. 

Maz unu, Ber ard'ı z.yarete g ı

d g l mnrı gördunüz mu? 
- Bır kc-re 13 ilktcşrln 1934 de gor

mu tüm 
- Ne k dar kuvvetli bir hafızanız 

var? 

- Ertesi gllnü b r imtihanım vardı, 
ı;'llışıyordum, bu kadın karşı odaya gel
di O kadar guzel ve t &Jrli bir kokusu 
vardı ki bu l{ıvanta kokusu kapı ın ara
lığından odam doldu ve çalışmama mA
nı oldu imt handa muvaffak ol-ıı.madım. 
Onun iç n bu tar h hatırımda kaldı. 

Salondıı herkes gülmcğe başladı. Slotis 
0 1e devaml<ı: 

K r ı edadan 
k p nıı çtım. Çok 

kadın olduğunu 
Jırım. 

çıktığır 1 duyunca 
guzeldl. Maznunun 
katiyeUe söyliyebl-

- Arkadaşınızın ()dasında uzun za
mar. kaldı mı? 

YKrım saat kadar. 
- Bu ziyaret hakkında Bern.aul ıle 

- lS -

konuştunuz mu? 
- Evet, ertesi ailnil bır k hvrde rait 

çeldim. B 1raz sartıc;ştuk. Alay ettim ve 
<turnayı gözünden vurmuşsun) dedim. 
Gfildu. Acı acı güldü. 

Kendi kendime: cıBu kadın bu oila. 

nın başına bir iş açacak ıtbl• diye dü
şündüm. 

-- Bu söz.Jerınlze cevap vermedi mi? 
- Şimdi hatırlıyorum, bana bir şey-

ler okudu. Athalıe'nln rüyası olduğunu 
soylcdi. 

• 
·- Bu okuduğur.u b_r'Bz olsun hatır. 

Jamıyor musunuz? 

- ıı:An em Jczabcl karşıma çıktı .• 
diye bir şeyler okudu. • 

Heis Gladys Eyscnach'a bakarak: 
- Cezanızı şimdiden çekmlye başlı

yorsunuz, d dl. 
Maznun Slotis'ln sözlerin· büyük bir 

d kk tle dinliyordu. ince burun delikle. 
rl mütemadiyen hareket haliı::dc dl. 
GoıJerinl açmış, söz. söyliyen ~ence ba-

luyor. Yüzünün biltUn lfadcsı değışmış, 

han bir katile yakışacak bir hal almıştı. 
Reis suallerine devam etti: 
- Bernard'ı ôlmedcr. (;.VVCI gormlış 

miydiniz? 

- Evet, tama.mile sarhoştu. 

- içmek Adeti miydi? 

- Nad ren içerdi. İçkiye tahammülil 
de vardı. Fakat o gece kütük gibi sar

hoştu. Sevglllsı o sabah ölmüştü. Lou. 
retle ısmlnl taşıyan bu genç kadınla bir 
müddettenberl beraber yaşıyordu. Lau· 
rette verem dl. isvlçrede tedavj edili
yordu. 

Reis Gladys'e dön.erek: 

- Bu kadının mevcudiyetinden habe
riniz var mıydı? 

- Evet. • - Genç sevıilinfze verdltın:z. para-
ları acaba o b11 kadın için mi sarledl· 
yordu? 

- İhUmal. 
Salonu dolduran halk arasında yıne 

zündc dehşetl kinli bir mana göze çar
pıyor. Kim bilir neler çekmiştir. Yoksa 
bu kadın pek adam öldüreceğe benze. 
mtyor 

O aralık şahit oıarak sarışın tombul 
blr genç kadın dinleniyordu. Kadın 
mutema.dlyen gülüyordu. Reis elindeki 
cetvelle masaya vurarak haykırdı: 

- Buras; eğlence yeri detıl Gillme
yin z. 

- Sinirli olduğum için gUlüyorum. 
- Biraz sakin olunuz. ve suallerime 

cevap vcrtn·z. Siz maktulün oturduğu 
otelde hizmctçislniz değil mi" Maznu11a 
l;ı;l bakınız. Bu kadmı otele geldlğ' za.. 
man görmüş mıydınlz" 

- Evet. GörmUştüm· 
- Sık sık gelir mlydı ! 
- Otelde bir çok genç talebeler var-

'aı. Heps"ne gelen kadınlzrı hatırlama
ma lmkAn yoktur. Fakat bu kadın öte
kilere benzemlyc;rdu. Çok güzel ve çok 
ı~ ı giyinmişti. Boynunda kıymetll b r 
kürkü vardı. Dört beş defa görduğümü 
zannediyorum. 

- Bernard slz.e hususi hayatını an-
latmaı. mıyrlt? 

AKŞAM 19,55 12.00 
YATST 21,35 ı,:;a 

İMSAK 4,28 8,33 

Yoğurt'u bdık 
E.. erle\ha~·ı 

~ edeceksiniz'! 

yoturt 7enlr mi '! 

görlince ltayret 

Hiç balık ile 

Tarifinden de aıılaızılaı·ağr lit.f:re 
bu yt'mekte yoı-tırdun hiçbir fena 
tesiri kalnııyıu•aktır. 

Bir buçuk kilo sardalya balığını 

lyke teml:ı:.lcıllkteıı ı<onra bol zeytin. 
yağ lle ıııaydıuıoz, domates \"C fıoğan 
llıh P ede.rck fırına gönderdim. 

Balıkların pi~nıeslııc yakın fırın

dan ~·ıkararak yumurta ile beraber 
çalkalatlrmığını bir buçuk kilo yofur
du üzerine döktüm \e tekrar fırına 
saldım. Tepsinin üzeri kızarınca çı

kararak sofra.}a koydum. Yemek do_ 
yurucu 'e çok lezzetli oldu. 

EV &.U>JNJ 

• ------- - --- - . 



%1 • 8 • 94~ VATAN 3 

Avrupa tren;ıı- 1 de bir hadise 
~}}~~~~===: o ~~·~o~~"""""".:k 0~0~:{~

1 

SİYASi-fCMAL 
Aske ri durum 

r İlısan"0ZBO~ 
Ort::ı şark ve Kıfkasya 

n rak baş\"ekJJi, Ka.fk~ya üzerln-

0 deu bir Alman tehdidi be.lirdiğl 
takdirde, lrak'ın Angto - Sak!'onlar 
Mtında yer alara~ınr ve ıuüt tf"ffk
Jerl<" blrllkte Almanyayo. karı;:ı harıı 

cdecf"tlnl bel·an etti. Kafkas~·a~·a. 

h~ınhudut olan Jrandan benıiz böl·le 
bir b<-.}anat yük"f'lm'"dl. Buna. 10-
7.Uın görüln1rmt' o1ahilir. (ünkü. 
Iran. lnglli~ • RIM ~g:\11 altındadır. 

Fakat lngillzlcrln \C Ru1tlann 
Kafka"iyad& mW,t.erek bir müdafaa 
l('fn hazırlık görüp görmedJklerl da .. 
ha (olıL n1ühhndlr. lrak'ın da, ıranın 
da. hulasa Or~<;ark'ın Cfllnalde Al
n1an orduJ.arınıC kar:-ı müdafaa 'r. 
muhafazası büyük Katkas dağların
da ba.,ıar. Ru .}·a tc;'la i!'K' bu dağla
rın ve deniz aahlllerinln hkannıL~ı 
hayati ehemmiyeti haizdir. Da~ların 
hf'men cenubunda tkJ mtlbhn hedef 
,-ardll': Karad4:\niz dooann1as11 Ba.
kO p<'troı.l<>ri. 

Rl1"1l&r, "'Jmaldf'J kalan Novro .. l!-.k, 
Anapa T9 TU&p!"fl Unıanlarını pz

dt.n '=ıkarabDlrlt'r. Faka.t Kafka 
da~lannın <'enııbunda. kalan Sohun1, 
P9U ,.e Batonı Jimanlarını n1uhak~ 
kak ınuhalaı.a etmelf'ri ıazınıdır. 
. :\k!'I takdirde Rmt donann1a....,1 elden 
rıkar ,-fi! ,\lmanlar Kararlrnizdr hiı· 
kin1 olurlar. Rut.ıl:tr ~arkta Gro'Zn.\" 
petl'()I Jıa\·z.a-;1111 da ff'tla edebilirler; 
b,._lkl 7.tf'hh ,-e n1otörlU birliklrrin 
harr.ketinf" eh·rrl~ll olan araıid~ 
.\iman taaru7.larını kıranıı~·arakJar_ 
dır. ı·akat Bakfi prıtrn1lertni muh&fa_ 
7.a. i('in ortada Daryal ,:e ~arkta Der
bend ge-çltlerini muannid:ıne ınüda· 
raa etmeleri lıiı.ımdır-

Zamanuntz.da. ordunun teı.,ktll mo
tflrle ba,ıı~·or. Tankı ve tayyar~I ol
mı;yan ,·eya bıınlarl ı,lf\tınek lçln 
rllnde pt"trolU bulunmıyan bir ordu 
harp edemiyor. Almanların Doneç
dtn ıı;onra. renuba. Kaf'kao;yaJ- a sar
ıiBrak l1erlen1el("tl t:Genf'r&l Pet_ 
N>l» ün ne mUhiın hlr harp \."8!'uta1oıı 

olduğunu gösternıe~ e ac:ık hlr delil
dir. 

Görülüyor ki ~·tik ek Kafkafl dal"
Jarı hem Ru,ıı ·a 1',·ln ""e heın df'l Or
l8.f8.rk için çok bi.ı.ylik ı;tr••eıjlk 

l'.'htınmtyett haizdir. Bu da~tarda 
harp JçJn Ru'!llların t"e In~lltzlerln 

na"ı'l l bir plitn Ktidf'l·rkll'rinl ,.e n~ 
şeklide hazırlık ı-ordüklerinl bUml_ 
,\"l'lruz. Bunu Prgrç öı{renectğlı. 

Almanların KatkaJ(\'ada yalnız 

garptfl J-'&plıkJ a.rı taarı-u.ı. lnkl,af 
gö'!.tPriyÔr. A,a~ı Kubno t·f'pheeindo 
Krin1anskaya ,.e Kur('an~k•'.'·a "Jf"· 
h lrleri11i i~KBI etmekle :"io\-r()<oli<ıJk li· 
manına. 10 - !"'.O klloınrtr~ m~afe3·e 
gf'kntş bulunu~:orlar. ('.(>nurda. Pli\ ... 

tlgor"k mınt&ka'>ında rla~lara ç11 tan 
Alınan kıtaları, .RtPt rnuka\·em0tl \e 
arazi gli1,,•Jükleri dolayı"'ile kol&)<'a 
Utrllyemlyorlar. 

Fakat ~urıuu ınuh.ııkkak ki Al
ınanlar Don cllrır.("klnde. llenı1l n i h4'1-<
~aba katarak geri hatlarının tınnı .. 
;yeti endl~lne dti';'tnU,lerdlr. Don 
boyundaki RU-l ordularının bugünkü 
, ·azlyetine göre Aln:ıanların H.afkaı.,_ 
.va • Doneç"df'n geçen nıu,·a. ... aıa hat
ları stratejik ~•hada tan1amlle t"mln 
.,.ayılanuı.z. Bunun )(,•indir ki harp 
şhndl Kafka~yadan t.l)·&de Don dlr
"<"ğinde \e stalingrad <'Pnubunda 
r:-ok şlddt"tlenn1lo;otır. Alınanlar Sta ... 
llngradı alırlar ve a..,ağı l-"olganın 

garp "ahillerlne uıa.,,ırla~a Kafka.ı.;
yada. c•fnuba dofru daha emnl,yetle 
~arek:J.ta. de\.a1n edebileceklerdir. 

Brezilya notasının 
dokuz maddesi 

~ ı incide) il 

Cordell Hull 
Brezi lya n ın ccssur kararı n ı fa ~ · 

dirle an a n bir m ::saj gön d~rd i 

«En Son Dakika, refik:imizde şu 
havadisi okuduk: 

Bu sabah Sirkeci istıasyonuna 

gelen Avrupa treni Sofyadan kalk
tıktan bir mUddet sonra İstanbu· 
!!ski. ista;:,yonur:a g9ldiği sıralarda. 

tr<1ne batlı y:l.::1klı vagonlardan 
b:rine btr basktn yapılmıştır. 

Ankara - Istanbul 
güreş müsabakaları 

("••• ı ı~,·d•) .•.. ·k .1 B .1 d 1 Baskınt yapanlar hüviyeti bilin· ..._._, ..... mer1 a · e rez• ya onann1a arı ara-
zilya hiilı;ümeti ~u tebliği neşretmiş- sında sıkı bir işbirliği yapılmak su_ :niycn dört ·beş kiş:dir. Yataklı va-

gonun kondüktörü koridcTaLıki 
ycr:ndc yatmakta iken bu m~hul 

MiHı haklarımızı «.:iğne-dik"erMı.dPn nin şiddetlendirllmesi nelice8l c;;ıka-

Gre ko-romeni lsta nbul, serbesti 
Anka ra kazandı tir: 1 retile denizaltılara kar,ı mUcRdcle-

doJ11yı, Brezilyrı hUkUmrti Almanya caktır. in~anlar ner~dcn girdılersc vagona 1 
\it' Jtalyaya harp il n etmektedir. ı Jktısadf bakımdan Brezilya, muaz- girmişler ve kompartimanlardan. Ankara 23 (A.A.) - Ankara - Ahmet Ankal"'~dan Şükrüye tuş1a 

La.zınl ~elen t('b!ig:ıt yapılmıı:ıtır. zam kaynaklar getirmektedir. Şimdi birinde İstar.bul yollle Ankare.~a İstanbul İemsili güreş müsabaka- galip. 
Takdir ıur~jı J bunlar, <'V\·eıce tahakkuku mtimkUn !itmek .0.rere ~clculuı.k c~cn İsv ç-! ları bugün 19 mayıs stadında, bil- Netlce: Grekoromer.de ıl 1 3 İs

olaını'-·an ni.:bette ve çok geni ölçü re Ilar_ ıcıycslnıtl kur:ycsınl teca- ".·ük bi.-. k !abalık ö ünde yapıl., tanbul, serbestte 611 Ankara ga-
Vafington. 23 t A..A.) - Birl"'-•ik J . - . ' - ı ı d ...,. de ışletı cblle ektn· vilz erınc .1~ricf •lmı_şl.ar ır. 1 n11-:.~ır. BA.au~kilimiz, Deh Hye \"e- li 

Amerlka hariciye nazırı ~f. Corde-11 
0 

c. · K i ı ttA ı h ıi ak ~ -v• p. 
Hu!. B:ezi'ya hariı;ıye nazırı 1'1:. A- I..ondra, .. 3 lA.A.) Brezilya hil- ur yenın ıa sı a a s::r m, kili l\1üstakJ grup rc·s ve-kili R'.'l-

. , . 1 kOn1etıntn arazisi Amerikanınkinden surctlırdc gost<:>rdiğ! nlüdafaa hR. na 
1

Tarh::ı.n şeref tribününde yer At yar:r;ıarı 
ranha ya Bı <''Zılyanın ce;;ıır ve ~rva.- rrketleri dC'vam ededursun kendi-! aı-, 

1
, d•. 

sız kararını takdir ile aı1an bı·r me. fazladır. Xüfu .. u t5 milyondur. l\-ttit- "' S r 1 
ı f 1 ıuk sinin bütün eşya ve evrok çıtnta· I .... b " 1 stanbul, 23 (A.A.) - Al yarış.. 

• .. aj ,.,.öndeı-mi.!'ltir. , .. _ Hull 0_ 1 Amerı·· e ik kuvvetlf'r iÇ n ~nmez bir ka- k ........ u~a a"'a arın net.celerJ şun- k 1 .rı- • .oL uçuk membaıdır. 3 tane tersaneııi ları pencereden chşarıya. atılera_ lardır· l zrıntn ycdir.ci haftası oşu arı 
ka cun1huriyetinin il'yrı nyrı hep~lnin ı:şırıtmrs ve vagondan ist~mdat z:- j 

56 
·kil G k d K bnO'ün Veiie(endi koşu yer.nde ya· 

h 1 b'·r •t·h·· 1 vard;r ve son zam;ı.nlarda deniz kuv_ . . . o: re oromen (' enan ._ 
a en JY ı •er ecavUzU tehdidi Unın bırdtıziye ç~ kılmış olmasına (! t ~ 

1 
,. k (A k ) pılmı~tır. 

k ında b 1 d ki vetıerine yeni cUzler katmıştır. ·. . . 
1 

1 

s Bf1;.1ll) .ı."amı · r. ;;ıra yı sa-
·artıs u ur. u aıını d:ı ilAve et. rağmen trenı durdurmak .çtn o- h _b.

1 
S b ·tt• Ah 

1 
ça- B'.rinci koşu: Dört ve daha yu-

miştir. F.hen1miyetli noktalar k ·ı· k' 1 M 1 t 1 Yl eı;" ı e. er es r.: me . karı yaşta yerıı· varımk n lngiUı 
omotı •n m• ır ,.,ne şare a ·ık (İ t b l) j ·ı (A k ) - , 

lngllterede derin memnuniyet Va~ington, 2:l CA.A.} -- Brezilya dırmak müm'kün olmımı~tır. ır hs anb_u
1 

s1maı n ar .l .,- at ve kt<>rakların11ı mahsustu. 
nın harbe girışi mtlttefikler lc;in iki . _ . . 1 1 "' sayı sa ı e ga .p. 

- Londra •3 (AA) B ·ı Jsv:"rc Kuri'"·(>sının ye· cu u,..a . ı - AlceylAn, 2 - Neriman, ' .... · · rtzı yanın noktadan kıymetli olacaktır. Birin- ... " 61 k 1 d 
Mihver de\"letltrine harp llAnı Lon- elsi, di.s.er cenup Amerik'" ctlmhuri- devan1 için yanında bulundurn1a-

1 0 
a: 3 - Perihan. 

d d d • ~ sı · ı·cap edAn hı'ç ·bı'r ··e.<>kası kal- Grekoromende Mustafa (An- G 220 k ru• verd• 
ra a erin bir memnuniyetle karfı- yeUerinde yapacağı tf'sir bakımından "" • anyan u ';] · 

ıanı:n~ştır. Bu haber derhal lngiltere I ve ikincisi de, coğı-afi durumu itiba- m·~dıgı, csaser: de çantalar elden kara) Panayot (İstanbul) a sayı İkinci koşu: İki )"C.şındaki yerl! 
harıcıye naz:ırt ıı.r. Eden'e ,.e ba.cılıca . 

1 
d' g·tt!ğirtdrn seyahatin dc-vaınında hcsebilc. ScrbP.stte Ar.karadan Ab yarımkan İngiliz er'kek ve dişi 

1 
hü kO · rıy c ır. b'r f yda bulunm•d1-"ı irin Kurlye h t . met erkanına bildirilmiştir. Sa- ı Bir Brrzil.)·a bii.)·Uk elçl~inin gururu li .,. chıll h, 1stanbuldan l\.1ehmede 11 taylara ma su.:; u. 
JA.hıyf'tli mahfillerdr, Brezilya kara- va.,ington, 23 (A.A.) - Brezilya_ Fili'bc istasyonuna inmi~, orada dakıkada tuş1a galip. 1 - Rona., 2 - Yıldırım, 3 -
rt c;ok iyi karfılanmı~ o)makla bera- nın Almanya ·ve Ita.lya ile harp ha- kalnı;ştır. 1 d t 66 kJoda: Gürsoy . 
ber hayret uyandırmamıştır. ÇilnkU, l linde bulunduğunu bildiren notn"ı Bulgarı!l:ta!1 topra'k arın ~ rene Grekoromende lstarrbuldan B~- Ganyan 125, ik:ll bahis 150 ku-
Erezilya~ı~, hitbir zaman şerct ve Birle,ık An1erika hariciye nazırı B. yapılan bu baskın vflk'anın ta:ıvı_~ kir Ankaradan Doğana sayı hesa- ruş verdi. 
hayaiyetmın :Mıhver tarafından ayak. Cordell Hull"e tevdi eden Brezilya cdılen bu şekle gore d::!ha çok sı bile g,,Up. Serbestte Ankaradan Üçilncü koşu: Üç ve deha yu· 
lAr altına alınmasına mü":Ja.ade et- }>üyUk e;çisi B. Martens şöyle demiş- yasl -makı::atıarl~. vaz ['elendtrtl<'n ı Nurı lstar.buldan Aliye tuşla ga' p karı yaştaki saCkan trgtliz Et ve 

1 
miyeceği kanaati e\'veldenbeıi hA.kim Ur: l'kimse-ler tarafınaan :yapılmış olu- 72 kıl d . ktsraklarına mahsustu. 
bulunnlaktadır. Bu anda burada Brezılya büyük voı. }It-l::e: t;ldığımıza gore trencı•ı Greko~o~ende : Ankara.dan Y~- 1 - Dandi, 2 - Kom!s1 rJ, 3 

BUtUn lnglliz milleti ve lngihz na- elçi5ı olmaktan buyilk gurur duyu- baskına. ugray.,n va-gcnun 7°1~dtık· şar Doğu İ~tanbu!dan K;ı.ndemirc Gonca . 
ırrlarr BreT.ilyalıları yeni bir nıütte- yorum. toru Turk ttblıyctınde b r d "'.e sayı hesabile ~ ip. Serbestlr ı\r.- G:::\nyan 150 kuruş verdi. 
fık ve silah al-k11daş1 olarak heyecan_ B. Martens hükümetinin notasını yataklı vagonda hemen hemen hıç karadan CelAl Atik İstanbuldan Dördüncü k~"'1: Üç yaşında saf· 
la alkışlamaktadır. telgrafla almış ve ckrhal Birleşik boş yer yoklu. Fa.ik = tuşla galip. k> n Arap erklk ve di;,l taylar 

Brezllya'rıın mua-ı.arm ka.)nakları Amerika hariciye na.zırlığına götür_ Htrvati~tanda 79 kiloda. içind 
Vaşington, 23 (A.A.) - Be-yaz sa- müşttir. Grek'orome~de İstanbuldın Rı- l - Dayı, 2 - Can, 3 - Rird. 

rayın yakın mahfillerinde Brezilya Arjantin notay ı lnl'eUyor vah im İsyanlar zık Ankaradan Azize tuşla gal•p, Gaııyıı 11 125, pla~·e 150 ve 400, 
yardımının bundan böyle harp gay- Buenos Alres, 23 (A.A.) - Arjan- (Ba~ 1 htcfd ~ ) ~ Serıbestte Ankaradan l\tahn1ul çifte bahis 160, ıklll bahis 360 ku-
retıeri bakımın. dan. Birl~ik milletler 

1 

Un hariciye nazırı. Arjantin hUkO.- bUyUk hasar olduğu haber verilmek- 1sterrtnıldan Celale tuşla garp ruş yerd:. 
yanında mevki alaeağına işaret olun- metinin cevap vermek maksadUe tedir. 87 kiloda. Beşinci koşu: Dört ve dsha yu-
maktadır. Umıt echldi,ği gibi bu yar_ harp hahne dair olarak Mihvere ve- Vaşington. 23 (A.A.) _Yugoslav- Grekoromende istarbuldan !\.Tus karı yaşt.ak safkan Arap at ve 
dımdan, bilhass~ Cf'nup Amerika kı-ı rilcn Brezilya notasını lnce~emeklt! yadan alınan bir habere göre. Mihai- fa Çakmak Ankaradan İsmail 

1 

kı'!!.rakları crasında yapıldı. 
yılarının daha ı)1 korunması ve A- olduğunu basına bildırmiştir. loviç kuvvetı•i, yeni bir fehri ıtaı_ Yılmaza sayr hesabile galip. Ser.. ı - Tarıan, 2 - Bora, 3 

yanların elinden almışlardır. Yugos- b~~.tt.e Arlkartıdan Vahit rakips:z. Bah~iy:ır . 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
lav hava ku\•veUeri de bir ltalyan Ağır stkkeL Ganyan 200. p13.se 100 ve 150. 
koluna tuarruz ederek bu kolu imha ı Grekoromende İ""ma11 (Ankara) ikill bahis 410, çifte bahis 210 
etmişlerdir. 1 rak'.psiz. Serbestte İstanbuldan verdi. 

(Başı ı Jnctde) •o• 
boş yere körletmiş oluruz. 

lekctler biLe nek~dar zıpta etse
ler yeri v~rdır. 

.Fena huy iliklerimize işlemiş, Neden mebusların işle meşgul 
tavSlye, p:st.on, ar•nlık .ı:ayreti, olmaları hakkı <jpk ' ya a}\; ,1yni 
memleketin kesesınden ına.ncv i .aı;ım ve ısrarWı, tavsiyE", piston, 
bvrç ödenıe itiyadı, memleketin yBran l ı.k, haylazlrğa, yolsuzluj:a, 
z:trarına olarak fertlere müsamah1 'iktfdar!;ızltğa k. rc;;ı memleketin 
,.e merhamet meyilleri derinden zararına olarak müsamaha gibi 

ı derine kök tutmuştur, uğraşmak fena huylara karşı amansız bir su-
boştur, ı!:yece~niz. rt ite tatbik ed !emesin ve neden 

ı "' ~ vanltş... Azimle işe sa- iş meselesinde elde edilen güzel 
rılmak ~arlik meınleketimız ka- neticeye bu s~halarda da varıla
dar fena huylardan kolay vazge- ma~ın? 
CC'n memloket yoktur. Yeter ki Böyle azimli bir hareket saye-

''Almanl a rın harp gayreti 
• 

şimö i den zay ı flamışt ır " 
'ngiltere Hava Nazırı ' söylediği bi r nutukta 
Alman endüstrisindeki bozgunun daima 

ge niş 'i yeceğ i n i bild rdi 
yeni gidiş sıkı tutulsun ve kendi-

sinde memleketin !'imasında bir- S"ansea. o.3 (A.A.) _ Dün bur&- 1 kudreti artacaktır. Amerikalılar bu-ne mııMus izler hayrrlt bir çıAır .... 
açsın. dcnbire ·bilyıi.ik bir iyilik ve ferah- da bir nuutk söyliyen hava nazLrı 

1 
radadır ve bir kaç ay içinde bin kil. 

ıstanbuı lık dog· acak, halk gcr..iııı nefes ala- Archribald Sınclalr'in nutkundan mü- sur uçaklık akınlar d•ha. sıklaşacak-Çok ba il bir misal: s 
halkı disipline uymaz b\r insan cak, idare makinesinin verimi, ış. hin1 p:ırçalar: ı tır. Almanyanın harp endüstrisinde 

·· k ııı 1 b h 1 d .. j Niyetimiz Almanya üzerine hU- nakliyat ~ebekeslnde, her yerde, boz-
k " U d t 1 k'" d·ıı K 1 ı;orme a es ır am e c yuksc- ' . ti ·u esi ıye e a ~ c ı r. a a- . . cumlarımıza aman vermeksizin de_ gun daımt surette genlşllyecek r. 
1.:>a:ık olan her ~·crd mutlaka in· lebıl.ecektır. vam etmektir. ı Alman milletinin harp gayreti şim-
tlzamsızlık vardtr. Fakat ismini PlStc..na, himayeye, yılranlı~a, Bu -son aylardı\ bomba uc;:aklarımı- diden zayıflamaya başlanu~ır. Bom_ 
hatırlam dı~ım. azımll bır poLs meml~ket kesesinden merh_amet zın Almanyada ve işgal altındaki ara-ı ba uçaklarımız bunu hatırlıyorlar . 
müdürü vapurdan atlamak itiya- ve .~usamahay~ karşı şıddeıtlı ve z.ide yaptıg-ı tahribat mUthlştir. Blrleşmı.., milletıc.r ordularının Av
dının üstüne bir müddet ciddi su· kat~- bir ~a~aş ıç.in her h 11 ve şart Bin küsur uçaklık alunların sık ı!!tk rupada harbi bltırmek için bu yol 
rette dü.şınüş, her atlayanı yakala- bugun elımızdedır. Bu hallerden yapı.masıııı beklemek doğru olmaz. boyunca yUrtlyecekleri saat muhak
tıp cezalandırmış, ista.nbul halkı- ha~k bizardrr, hükümct bizardır, Fakat bomba uc;akları servisimizin kak gelecektir. 

Gedik usulünün 
devam ettiği yer 

M·nı Sef 
(Bıl'ı ı incide) t 

Bundan sonra kara yo'iyle doğru_ 
ca, Yıldızeli kaza,ına ve bu civarda
ki köy enetitllsUne giderek mtlesae_ 
senın tefkJIA.t ve talebenin durumu 
üzerinde tetkiklerde bulunmWJlardır. 

ReisicUmhurumuz bu köy enstitU
sUndeki tetkiklerini bitirdikte-n sonra 
Tokad'a müteveccihen otomobille 
hareket buyurmuşlardtr. Yol üzerin
deki Artova kazasın& uğrıyarak sa.at 
1:5.30 da Tokad'a muvasalat buyur
mu.,Iardır. Burada da halk ile HaL 
keVinde ltma.slarda bulunduktan son
ra civarda Yeşihrmak Uzerlnde ya
pılan baraj tesisatını göt:mek Uzere 
oraya teşrif buyurmuş,lar ve bura
daki çalışanlardan ve aranan netice_ 
1erden memnun kalarak Turhal'& ha-
reket ve saat 19.30 da buraya muva
salat buyurmuşlardır. 

Alman-Rus harbi 

meovzllere 

{&fı 1 laoldo) 

çeOcll.mlşlerdlr. 

Alman tebllt l 

Berlln, 23 (A.A.) - Alınan or
dul~rı boşlwmutanlığı teıılıtıi: 

Kafkasyada AJman ve müttefik 
kuvvetleri fevkalade müs.tahkem 
düşman mevzilerile yolları kapa... 
yan kuvvetli bare.jlarr delmişlcr
dir. DÜıŞmanın kar~ılık l:i.arruzları 

ıtı Japon taarruzuna rağmen Brezıl-

nın \; _ purd.an atlaınak merakı gibi adam ko.yınnak aayretile mcbus
ktrk yıll~k bir spor. ze\rk ve t:- lar ve diQ.erlcri tarafından yapılan 
yadını bıçakta keser gibi orta.dan müracaatlardan dolayı her sınıf 
kaldırmıştır. Eskiden bir polis me- memurlar bizardır. Demek ki !e
muru iskelede durur, gözünü dört na gidışin desteği oncak atalet kB
açardı. Şimdi artık memur yok, nunundan ibarettjr. Dişli dediği

Iaka t en. acctecı c.~an adam b'lc mlz &damlardan hiç birinin hüklı
iskele V<'rilmedrn vapurdan -ıtlB- met nüfuzu haricinde bir nüfuz 
mayı hatırına bile getiremiyor. ve kudretleri yoktur. Yaptıkları 

Daha dikkate liyık bir mtsale iş, hükümet kaynaklarından le- ( Başı ı incide) (- > tez.i kabul edecek fikirleri vardır. 
püskürtülmüştür. 

Volga nehrinde 21 ve 22 ağus
tos günleri bombalarla bir Sovyet 
romcırkör:ıe i:ki r:ehir taşıt gemi.si 
batır'mlmıJ ve dört petrol gemisi 

ya siyasetinin barı11-c.;everlik veçhe.si- geçeyim· darik ettikleri nüfuzu, yine hükll-

nin muhafaza. edildiği. 17, 18 sene evvel ö)·le zamanlar metin yolunu kesmek, vatandi:Ş-

3 _ Amerik!I. kıt'ası mt"m:eket- olmuştu k l mebuslarımızdan bir ların en mukaddes hakkı olan mil-
li · 1 savı fırsat ve imk:tn hakkına kar- tutu~urulmuştur. 

T :!şekkür mesajı 
a ngtltz yükcıek knrnanda.nhğınrn 

O Diyep F'ron-.;ız h:ılkına hıtabeo 
ne,rettlğl meeaj dlk!.ate deler bir 
mahiyettedir. 

Bir t.araCtan lng1Uı1trln ve diğer 

taraftan tı:dö\ll~n FranN> rel 1 
Gtneral de Gol \·e taraftarlarının 

radJ·o , e biltnml}'en ba.,ka ,-a ita_ 

larla de' Mn .-ttirdlklerl LelkJnlerin: 
dl~l'r tarartan da ı,ıral felAketinln 
&C'I'>ını tatn11~ olnuık J-liZündPn dut
duklarr hu'ıranın •~ran~a ana. top .. 
rak1arındakl bir ç.ok Fran,ı:ı.lan 

lçfn i('ln kayna1 lı,K;ı ma1Unıdur. Bı..: 

ka)·naına ~ah•tajlar, suikastler ~ek
Unde zan1an 7.&man a.rı~a \-utUJ_ 

nıaktadır. Bir kt'rt'I dt" bu a('ı~a \'U

rulu--:ı. St>n :\azer b»kmında l"ran
'ıızların ihrl\I' ku\·,·etıerlnr yardım 

etmeleri şe'knode tecelli etoUftlr. 
Bütün bunlar güstcrlyor ki, lngı. 

lizler ve General de Gol her fır1aL 
tan Vf' her ,·a.ı,ıtadan f&J'dalanarak 
Fransadaki halktan bir moka,·emet 
C'ephe"' ,.e hlr yardım ,-bek"8i mey
dana ı;:rtlmıektedirler. 4·\ncak S<':n 
!'Ja7f'r ha~kınında kendilerine :f•r · 
dm1 edrn '\'f'Yll yardıma t.f"~bbi)~ 

cd<'n J·"ran~ız.ların ~~ a~ır <'eıala· 

ra 1;"arptrrılma.11n, bu ~fer mütfpflJ;·_ 
teri Fran"'nlara ba?:.ı ta\.!\l'.\·e]('rde bu 
lunnıatn SP\"ketml-;ıtir. Bu ta\'Sl)f'· 
ler, llerldf' e-...a.r;lı 3·ardımlarma l!l
zum hl"i~edllcceğl tc;:-in Fr~n~ızların 
Dl.\'rp ba!"kını ~bl g-e<'l<'I hareket_ 
lerde ı~e hiçbir uretle karı,mam.1-
lan, A:leta tarafsn: da\-ranmaları, 

bö,yle d:ı\"ranar&k hem kendJlerhll 
mukaddpr ı·e1_aJardan kurtarınalnrı 

\-e hem de 1ntittefiklerln barekrtıeri 
ol J;ilçll'f:otlrmemedert yelundadır. 

Direp'd<' Franıoızların bu ıa,· .. ı
)'el~rf" taınarnile riayet ettlklrrl 
lng"ill:ı yti.l~sek l\umnndanlıı{ıonı ha_ 

raretll teşekküründen nlduğu kadar, 
~lh,·er ,.e \-"Jıl kayna.kJannda.n gr
len habf>rlerde Sen Naurde olduğu 
gibi bir .lardtm t~bbü~bnün Ye t'e
za)-·i rnurip hareketlerin nıe,·cut ol
maytb..ıı;ından aııJ~ınaktadı.rt. 

\'erilen dirt"ktınere rla)·et cdlL 
metol, müttefiklerle Fran adald 
Frsn~rzların ıçokluku araıırıında 111~

&Nlillr bir an.taı,ma "e i"}blrliği bu_ 
lundutunu fö"'ttnnektedlr. 

Bu nokta, hlı- gün l'ranu. toprak~ 
ıa.nnda hlr <'ephe kornlacak olursa, 
pek önemli oldulu h;ln ln~tere 

yük"\ek kmnandanhğ"ıoın teııtt"kkur 

mf"S!ljı, bu kadareık ol!!>un Ustunde 
durmafa değer. 

Sa - ip 

Uçan ka!eler 
faa iyette 

Londr11.. 23 1 A.A .. ) - 20 ili. 2:5 Al· 
man uça~lE' 11 Amerikan uçankalc· 
si arasında cuma günU yapılan hll\"'l 

c;arpıfmaSı hakkında A \Tupa'dalti 
Birle1;1ik Amerlka harp sahası umum' 
karargAhından verilen Uı.mam1ayıcı 

haberlere göre, 3 Alman av uçağı 
mutlak ve 9 dU.,man uçağı da muh_ 
temel olarak tahrip edilmi' veya ha· 
sara uğra tılm ıştn·. 

Amerikan uçakları mUrettebatı, 

Amerikan uçankaleler teş,kilinln yal
ruz gerideki 4 uç:ığının dilljJlllanln 
çarpışmalara i!jitir&k eUfgtni söyle· 
ml11lerdir. Düşman uı;;akları bire kar_ 
~ı beş niabetınde saytea ustun bulu· 
nuyorlardı. Uçankaleler 25 dakika 
süren blr çarpışma yapmış:ardır. 2 
uçankale bir çok iaabeUer almı.ş11a 

da hep!'li üslerine dönmü~lerdir. Pi
loUar, uçankalelerin himayesiZ olarak 
ça.rpışabHeceklerlıtin bu MV&.Jl& mey
dana çıktığını .söylemişlerdir. 

Kaptansız vapu"' 
(Jlatı ı iıı<lde) o/o 

Adalara giln'lek üzere KOprü

den hareket eden vapurun böyle 

ani bir $ekilde geri dönüşüne bir 

mana vcremiyen yolcular tel;işa 

kapılmışlar, sonra. vaziyet anla~ı

lınca hepsi tellşlarının lüzumsuz 
lerinden bır;nc yapılacak tecavil- t kımt, millet vekil ğın n nüfuzu-
zün mükavcley· ~mıala)'an başka nu husuşi bir menfaate __ eııct etmek şı ln'ltiyazıl~r ve istisnalar yarat

ı h-kkını kcndi1crindc gormc~c a- mak tçın kullanmaktır. 

intihap edilmesi l:izım gelen borsa 
azal.ı;.rı, intihapla deg:ı tay ole bu 
mevkie getirildiler. Bugün hiç bir 
yerde kalmRmış olan gedik usulü 
İstanbul Ticaret ve Zahire Borsa-

Borsa idare hcyetlle h::kem he
yeti arasında bugüne kadar hiç 
bir lhtilif vaki olmamış ve idare 
heyeti ne dediyse hakem heyeti 
onu kabul etmiştir. Kaluga ccn~ batı çcvresilc olduğunu .anıaımı~lardır. 

'bütün devletlere karşı yapıtmış • ' . ·· ·· b.·ı· M ' t bl 1 d"[ · ı k 
ltşmışlardı. Her işın onunc • es u r esa u cserı o ara 

sayılacağt h kkında li vana kon· mebus düşer, filcin 'VC fililna .baç bugünkü Milli Şefimiz ve Parti 
\·crilmezsc iş çıkmazdı. Ecnebıler, Reislmlz, hususi meı:iaate karşı 
lşlerint yürütmek ıçln hangi mebu- devlet fikrini ve temizlik esasını 
sun daha dişli olduğunu • araştı- beşıı.rı ile kuran yüksek ruhlu İs
rırlardı. Bir aralık bu cereyan mel İnönüdür. Başvtkil ~ükrü Sa
öyle çirkin bir şekil slmıştı k·i bl· raçoğlu çok temiz ve titi'! tir mem 
ıı açıkgözler simsar gibi lsttsyon- leket ve halk adamıdır. Dahi.llyeye 
da bekler, trenden çıkan iş adam- Recep Peker gibi sıkı bir prensip 

!eransı .kararının hatır1att1ma.ı. 

4 - Bu bakımdan, Amerikaya 

karşı yaıpılan tecavUzün Brezilya· 

ya, yalniz bir tes~nüt bcy~• :amc

si il3r.ı ile kalmaması ve dolru

dan doğruya muhasamata i,tiral<: 
!t1rarı vcrdirmcsL gerek!. olduğu. ıarının yakalarına sarılırlardı. adamı gelm.ştir. Parti Genel St>k-

5 - A!manyanın bu barışsever İsımet İnönü o za.ın&& Bafvekil reterllğindc de Memduh Şevket 
' . . . ı gib" dürüst ruhlu ve anlayışlı bir 

durumu aldırış etmeden. Panama ve Farlı rl:is veklll ldı. Bu çırkın l .. d 
vatansever vc:r ır-

beyannamesinin 15 ~nci maddestle ;ıld~lere ktrfl devlet ve memleket · . ın ... 
teSbLt edilen sul;r hududu içinde fikrinin müdafaasını kafi bir a. Böyl.c bır takım . b.utlln. mPm· 
deniz ticaret mtinakaln.tına taıır- , zimle ele aldı. 1\1ebusların daire- Jekctin sevgi ve tasvıbıle gırl,ecc

ğl mücadelenin hayırlı ve esaslı 
lcrdc hususi iş takip etmelerini, ruz etmesi. 

neticeler vermemesine 'VC memle-
6 _ Brezil;ııı.•nın yalnız haklı tş adamlanna deblck olmalarını, ketin kimsenin çiftliği olmadığı 

bir tazminat alınak üıere dıploma_ nü!uı.ln.rını hususi men!aat namına 
fikrini kökleştirmemcsine ihtimal 

si yolllc bir protesto llc iktifa et- 1cullarunalarını yasak etti. Bu ya-
tığı. sak o kadar sıkı takıp edild. k\ yoktur. 

Ahmet Emin YALMAN 
7 - Bu harekctile mUsam·ha fen• huy ve ili)'atıar bıçak gıbl 

ve müsaadesinin ve barı~severligi- k.estldi. Bu~ün bır mebus hususi 
ni~ e r. İ}'i örneğ:ni gt>sterdlğl. b:r menfaatin simsarı diye bir Ve ... 

s _ Son beş torpilleme hfıciisf' ... kile, bir daireye gıtmiyor. Gide~c 
sile beynelmilel hukukun ve insan yi.jz •bulmuyor, istiskal görüyor. 
lık hakları prensiplerin.o sarih ş~- Demek ki İnönilnün Parti reis 
kilde çlğner:diğini. vektli sı[at'le bir memleket dava-

9 _ Alm11ınya ve İtalyanın b6y· sını azimle ele ılması öyle bir te
leee birer harp hareketi yaptık;o. ı mizllgc ve dürü~Hüğe yol aı;m•ş.. 
rının 'ink3.r ed;Iemiycccli. tır ki bundan dolayı ba~ka mem-

Lord Halifaks 
dö:-ıdü Amerika ya 

Baltimore, 23 (A.A.) - fngıl· 
tere büyük elçisi Lc.rd Halifax ve 
zevce~i L~ydl Halifıtx hava yolile 
İnıııJ,teredcn Amerlkaya dÖlflmüş· 
lerdır, 

sında el'an devlim eden bir orta
çağ prensipidir. 

Tieo ret Odası '\'C borsa de. ki tüc-
carlar, yı11ard3r.bcri ayni kimse
lerden müteşekkildir. İdare heye
tine anca.k bir diğeri öldüğü vakit 
yen ~ .aza alınır. Alemdarz:denin 
ölüşilc ilk defa >·eni bir azıt kaza
nan borsa, 'bunun açık bir delili
dir. 

Bundan ·başkR borsaya kaydolu .. 

nacak bir tüccara sınıf tayin !!den 

borsa ldı:ıre heyeti olduğundan. 

bunlar menfaatlerine dokunacak 
diye:, b4 zı tüccarları hiç bir Zaman 
birinci sıntfa kabul etmemekte ve 
bu suretle, tayinle dahi olsun, rey 
ha·klarır.ı sıfıra düşürmektedirler. 

l!cr sene ağustcs ayında yapı

lan bu intihap, iktısadi parlan1ento 
olan bu tC'şCkküllerin, demokratik 
temellerini sar$ll\akta ve doğru
dan doğruya buraya dahil tüccar
ların n1er.!aatıcrini istedikleri gibi 
kullanm&larına yardım eden bir 
teşekkül ol<rak kalma1<t•dır. 

Bor.sada bir de h•kem heyeti 
varoır. Kendilp.r:nin tam bir ihti
sas sahibi o~mnsı lıiZ!fn gelen bu 
hakem heyetinin ne ihtı~ast, re de 
borsa idare heyetinden ayrı bir 

İdare heyetinde hakim olan ge
dik usulü preıısipi, hakem heye. 

tinde de aynen tatbik edilmekte-

dır. 

Rjev yakınında düşmanın yaptılr Mutat saatte wpurun Kôprüden 
t&.arnızlar, hava kuvvetlerimizin kalkması 13zım gelrliGinden ve 
ıe.ırll müdahales:ile pü•kürtülmUş.. kalkm~ zili b>ttı~ · halde k•ptan 
tür- Dün bu çarpışmalarda, 161 meydar~da göriJruned:gtnden n'lskl_ 
düşman tankı t:ahrip edilmiştir. 

D ün 5avyel ·nava kuvvetleri, nist, kaptan nerede ise gelir d ye 
122 uçak kaybetmiştir. Ayrıca üç vapuru hareket ettirmiş, f·kat ~ 
Sovyc-t uçağı da yerde tahrip o- rayburnuna kadar yıtpdan ıı.ra,ıır

uğra.şır ve bazı tüccarlartn zengin ıur.ımuştur. Dört Alm·an uçağı Us- m fi l9.rda kttptan buluna.mamtştır. 
olmasına yardım eder. süne <iönmem;ştir K t· Ado.Jara kadar ,.,ide· 

Fi.ye. tlarla ciddi surette alika
dar fllınası llıızım gelen borS1, bun
larla yalnız ~pekUlA!'-yon maksadile 

l\fc-mlcket çapırda ·bir iş görme- Va~ingt.on, 23 (A.A.l -- Rus cep- ap nsız . ıı:ı 
si 13.zım gelen ve bılhassa bu dev- hesinden en 90n alınA.a bır habere gö ml)·cccğir.I 11nlayan m'k'nıst, kap
rede. kendisine büyi.lk vazifeler re. So\.-yetıer şlmai Kafkasya.da rnun-\ tanı a.ramak ilzl'rc vap.~ru. S:ıray
yükleneceği bildirilen ~borsa, bu tazam bir ~ekade geri çekilmektedir_ burnundan gerı dondurmuş ve 
kadro ve <bu zihniyetle lbu işi ba- 1er. Köprt.ıyc doğru yol ,..!maya ba~lıt-
~aramaz. Londra, 23 ( A.A.) - Per~embe mıştır. 

yaptığı n~ rlyai: aylarca evvel gHnU Rus uçakları, 400 dtl1f111an uça- İşte taın'l bu csnı.da vapurd:ıkl-
yapılan muamelel"rc şamil bayat ğını barındıran bir hava alanına ta- lcr, bir adamın k3yıktan gen1iye 
neşriyattır. Bugünkü piyasayı :ıiA- arruz: ve yüzden fazla uçağı tahrip I doğru el salladığını görmü~lcr, v 
kadar etmez. Kay1Ch.•ttiği n·,uame- etmişlerdir. Rusların uçak kaJı,bı g1ttlkçe yı}da~an s d!lldak DrlB

leler, aylarca t"Vvel yapılan mu~ ... 13 dUr. 1 mın vapuru k"çır~n kaptan oldu-
melelere şamildir. Bugünkü fı- Londra, 23 (A.A.) - Lenir.grad • ğunu anlamışlrtrd r. 
yatlarla al3.kaı;;ı 'YC"klur. Fiyat yük· radyosunun bildirdiğine göre tJkray-ı Kap~en sandalıı v~pırra y rnş 
seliş ve alçalışlarına karsı koıyg_ nalı Sovyet tarattariarmın asker. top,. tırn1rş ' - ha kı le e;oları ar sı d-t 
maz. ve mühimmat y1lklU uzun bir ]\,fihver mcvklln° ç~kınıştıı 

Gelecek sayımızda borsanın bu n~kert trenini ha,·aya u<;-urduklaıı 1 Sade halkı11 dC'-. b!l~lll.1 k· n-
fiyat oynayışlarına m3nl o1amıya- strada 600 Alnl&n a~kerı ölmU' ve t. nla,.r dah vapu'l'"1ı kı:ıçı-abP• 
cağını rrkamlara istinat ederek 1000 kiı,ıt de yualanmıştır. l'eklerl ve kant· ' ra b·ınun lıır 
lsbata ça.lt~ae~'k ve bu müessese- Vişi, 23 (A.A.) - Orel ctpht'. tndc el r(" f) 1JC' ~t.1 .. 1,·'c· c ;.· ·r··· ı• 
nın ikhsAdi haycıt~mı1da ııteyhlmL gtllşmekte olan Alman taarruzunu'l l,. l'l'l!l:tıZ 1 .. t , "" 20 
zc olmaktan g::ıyrı hıç bır roi oy- ı hedt:f:. VorOnf'j'den Çf'l<ilınektc olan I r1 l\.~k 1 rı::&ıi lr gfç \daya gril'bil-
namadıgını gostere.ceğız. Rus kuvvetlerinin .;anını vurmaVtır. rnlşlerdır. 



Nuri Demi rağ Gök Okulu 
Dünkü tören 

binlerce 
ve 

ki mse 
uçuşları on 
takip etti 

Nuri Demiroıt Gök okulunun za geldi. Tayyareci başlığmı lbaşı-
kuruluşu.nur .. yıldönüm.il mUnasc- na geo.rrnlş, heyecanla. UCU$ saaU
betile, dün Yeşilköy tayyare a.ıa_ ni bekliyordu. Orada bW.una.nlar
nında parl&k tezahüra~ yapıldı. d ... n bir zat. iltif.at OiSUı'ı diye: 
Şahsi teşebbüsün neler başar•bi- •- Kaya şlmdl sekiz yaşında, 

lecefine bir nümune ıteşkil eden 6 sene sor:rıa yanıi 14 yaşında, tam 
bu tören, 20 TürK ger.cinın, Türk bır tayyareci, olgun bır tayyarecı 

gotlertnde yarattıiklcırı hal"ik:alar- olacak. R.htcfen'e benzeyecek-> 
la, ıTürkUn baş&ra.m.ıy&cağı hiç Nuri Demiır~g b:rden sert bir 
bir ~y yoktur• sözünü bir kere 1 sesle cevap vererek dedi kL: 
daha ~yit etti. - Rıhtofen'e m ? Ne mün&oe-

Dün Strkecıden kalkan bütun bet? R hl<>fen Kayaya ben,,....n. 
trenler, ne at yttışlarına, r.e d<' K:::ya R1ht.ofen'i ıeçecektir. Ka
Florya banyolarına adam tqı.mı- ya Türke ber.zesin, Türke ... 
yorlan:tı. ı:x;n bütün İstanbul, 'oen- Bu sırada 3000 metrelik bır yük 
zın kolcusu duymeık, motör sesi sellşten dönen Nuri Demiratın bü
i.şitmek tçın Yeşilköye koşu~rdu. yük c;;ğlu GaJip yanrmıza doğru 
Meydanı dolduran ıenç, ılttiyar, geliyordu. Babesrnın göz.lerınln içi:, 
kadm, erkek 10 b'.nlerce insan güldU. Kendisine sordum.: 
haaret duyduğu bir yavru gibi - Galiba oğlur.tızu çok: seıvıyor-
tayyarelerin y&nına sok:ukıyor, sunoz 
hatt.A d1yebilirim 'ki, onları incıt- - OjıhnnJ.a. talebem arasında 
rnemeje çalışarak okşuyor, sevi- hiç bir fark Y<~tur, dedi. Oglumu 
yorlardı. ne-kadar seversem, telebeml de 0 

' ... 

İstanbulun tayyıa.reye 'karşı olan. kadar severim. Mektepte bulunan 
eeY'(lsini, muh~ti.ni dün Yeş.1- 20 telebe benim çocuklarımchr. 
koyde duydum. Onları bu memlekete •ümune ~ş-

Her molör homurdanışında, göz- kil ed'ecek şekilde yet:ştirmete 
ALAIMI SEMANIN BÜTÜN RENKLERi 

teri ya-şaran insanlar vardı. Tay_ çalışıyorum. 

yarecı .gençleri kucaklayıp öpen- En büyük safdeUm, onların 
ter, onlara hasretle sarılanlBr o memlekete faydalı lbırer insan o· 
kadar çoklu ki, korku, heyecan larak yetişmeleridir. 
h.slerini, pervane rüzglrlarına ka- * 

Bu ber gün kullaaıJan bir ibaredir. Fakat 

&lliml •emayt tetkik ederseniz a.ncak yedl 

renk bttJUJ1junuz. : Mor, çtvtt. ma"'i, yeşil, li8rı, 

harp bile bütün rerıkslz.Jlğtne rafınen renk 

ih tJyacını ortadan kaldırma.makta fakat kul· 

landrğmnz re rtkle,ht aza.Jtm a-kta-

tarak silip süpüren bu kartel yu_ Atel~ri geziycwduk. Mütehıas. 
vastnda !ben bile heyecanlandım, sıs gençler izahat verıyor ve he-
benim obllc gözlerim dolmuştu.... pimiz yapllan işleri gördükçe. ay- ı 

turU<l<!U 

ben unla 

ve krnnrı.ı. lngillz boya müteh888•9t i8e 

kıyas edllemtyeoek mKcta.Nhı. bP,k& 

dır. 

!erce 

Jngiliz milletılnln 1'ötü11. erkekleTUe btn

kadınları kara o nhMattda hMd, tayyara. 

• rı ayrı hayran kalıyorduk. Paroşüt 
Birden bütün hoparlörler bir imalflthanesinde ·beyaz, bembeyaz 

mol<>r homurdayışı g•bi gürled;- ipekli topların rastl k .. n;p, d kJlip, 
ler. Genç bir tc.yyareci semaların paraşüt h.allr.e gelişlerini gördük. 
boşluklarında. h.eykırır ~ibi söylü- Nur; Demiraj söz araında iza-

renkler daha temin e'mektedtr. Renk, boya şek

linde gUnJük bayatsnızda giydiğimiz, kutlandığı_ 

mız ve hatta yedltlmlz hemen hemen her ııeYll<> 

yer bu>maktadrr. 1856 "·e 1397 seneleri arMıntla 

ollikte ma.vt, denlz kuv"·etlerile m uht.elif stvn 111z

metlerde koyu lici1.'erd rtOitte üttlfo ttn.a giymek· 

ted.i rier. 

kamuf le.) 

Her türlü matı.eme üzerine yapılacak 

için bliyük mikta rda ve cinste boya 

yon:tu: hat verdi: 
•- Türk havacılığı, dürıya ha- •- Bu gördüğünüz ~pekl'er Bur 

vacılığı arasında en ıleri mevkii sa malıdır. Ve en dayanaklı, en 
gal edecektir. Biz bu gayeyi ta- sağlam tpekJ.,.-dlr. Bunlarla bütün 

hakkuk ettirm<?k için çalışıyoruz. dünya paraşütlerine meydan dku· 
Bu gayenin t h ~ klcuku ıçın her yoruz. Diğer paraşüUerle tki üç 
Türk, car.1nı bile feda etmekten kere atabildiğimiz; en.ak çuvalla_ 
çekinmlyecck'tır. rır.ı bunlarla yirmi Uti kere alt.Ik 

Yalnız şu alarda, 2 sene 'içinde daha blrşey e>lmadı. 
2000 genç uçtu. Bu kart.allar bu. Geçenlerde Üniversite ka...-npına 
rıda Türk uçaklartle uçtular. Türk bu paraşüUerle viflle şurubu at-

W. H. PtrkiıD ,.e A. G. Green tarafından yapı· 

lan l h ttraları n f nettöMl olarak TA1\lA..\tlLE 

INGll.TERE'de DOGMUŞ OLAN BOYA SA

NA Yll huKfin \-isi mikyasta re.nkler lstlh~al et

mektedir. Modern boya müteh8881~1 iyi bir har_ 

manla, bunJann bin Çeııfldlnl buhna.ktadrr. Böyle 

hayret edilecek mlktarda ayrı renkler bulmak 

elı.emdir. Çü.n.kü modanın AA) ı-,ız renklere ve 

her cins mahn da <endine m~D..! bir boyaya 

J8ı.lft'Klrr. DalreJerde yazı maktnHi ıperkU, karbon 

kı\lıdı, matbaa mürekkebi ve posta puluna jh t.i

yaç l·ardır. Hi~ bir merttn:K·at sanayii boyasız 

ya.şıyamaz.. 11\tiy~ llstMl ih1. nthaye uzatıl!\billr. 

Harp ba,la.chkta.nberl ll':'.'$J.lz boya "8.na.yU tam 

randımanla çalışmakta ve «h9'bln ıııs.Jnirl» olan 

JhrM'..at tiea.rett.nln l hUyaçJarını karttı lıınıak 1çln 

sür'atle lnki,a:f etmektedir. Her nerede renk gö. 

1'.rsen.iz tnglllz boya mütebassıamın eli oraya 

• mühendislerlle yetiştiler. Bizi ye· tık. 

ti~ren, çalışmamıza ve yükselme· Bursa bir h&zinedir. Milyonlar
mlze llizmet eden Nuri Demirağ• ca paraşüt yapobillril.. Bu para. 
daim& minnet ve muhabbetle ana- şütler Bursanın iktwıdl hayatına 
cağız, onu hiç bir zaman unutma- dehşetli lblr ~lr yapar. Ticaret: 
yaaatız.. günden. ıgüne sönen Bursa. kefeni 

ihtiyacı vardı r. Sulh zaman1nda. gördüğümüz doknnm~tu r. Bu kara günlerde ah\lml se· 

reııkli '" parlak merulnı buglln yoktur. Ft.ka.I ® ma.nın nerede hJtam buldutunu o size gbsterlr. 

Sonradan iıımınln İbrahim oldu- yırt.rak Türk iklisadiy•trnın ba
ğunu anladığım bu genç ve güı.i- şrna dinç ve gürbüz olarak yeni
de tay ya.recin ~n sözlerinden müte- den c:ıkar. 

_ Jmperıal L'fi.emical lndustries Li_mile.d 
ha.<>Sıs olan Nuri Demirağ heyecan- Dolaşıyo•uz .... 
lı bir sesle •nlatmaya başladı. Duvarlaroa kanat resimleri ... 

•- Bu memleketın iktı~ı. iç- Ve bu k•naUarın ü""rınde, Gök 
tirnal ve kültürel bünyesi dünyaya okulu talebeleri.ne verilmiş öğüt
hcikim olacak kadar tayyareci ye- ler var .... 
tlştırmete kadirdir. Her birisi, insanı uzun bir dü-
~ne üstünde oturuyor ve Ş(inceye ııürülı:leyen, fikir kcm-

maalesef hazine üStünde oturduA:u- prmıeleri lh&lindeo dizilmiş olan bu 
muzun farkında olmuyoruz. kelimeler, yalnız Gök okulu tale-

Bu memlekette tayyareciliği ih- belerlne değil, Türk okulu tale-be-
ya edecek bütün maddei iptida- terine de Verilmesi z.&-rurl olan 
iye mevcuttur. Y·alnız Dıvrikte 15 öğütler .•• 
maden vardır ki, her birinden Nuri Demirağ G ök cıkulu lale. 
tayyare sanayiinde ayrı ayrı istL heleri.ne: 
fıde edilir.• , •- lşsızlik~n, kumarden, if-

'1- fetsiı.Ii.k~n. eğrillk~n. ~mbelllk-
Merasim saati gelml-ştti. Mey- ten ve zulümklrhktan sakınınız• 

danı dokiuran 'bir.lerce değ1i 10 diyen ıbu öğütler arısında, üzerin. 
binlerce insan mol<>r gürültülerin.i de ehemm:yeUe durdutınn zulüm 
yakından duymak ic;j n sahaya ke>- kelimesi oldu. Saatılerce kald.ığtm 
şuyorlardı. Nuri Demirağa meşın bu mektep6e, bu alanda bu zulüm 
caketi ile şapkasını getirdiler. Tah- kclimesinın manasını çömleğe ça
mla.en 55 .. 60 yaşlarında kadar hşllm. 

olan bu dinç ve çalışkan edam b-;r Türkkuşu ile, Gök okulu an
an olsun heyecanlanmıdan, tayya- srnda o1an rekabet ve anlaşama
reye yerleşti. '7 tayyareden mü- maz.lik. bu zulüm kelimesini orta
rekkep Cilo Yeşilköy meydanını ya koymuş. 

,Radyo, 
BUGtlNKtl PROGRAM 

SABAH 
'7.SO Progrun ve Mat aya.rı, 

1.32 Vtıcudurnmu çabştıralmı, 

1 .40 Ajan• h&berleri, 1 & Radyo 
aalon orkeMra.s:ı:, 8.:W E\"'in ıaatt. 

ÖGLE 
12.SO Pnııg'ram v4' • aat ayarı, 

12.S.S Saz eserler i, 12.4.S Ajans 
haberleri, lS.00 şarkı >e tiir kll
ler . 

AKŞAM 

18.00 Program ,.e ıaat ayar~ 
ıs.os Radyo danıo &rtuıotrı .. ı, 
ı&.50 Fasıl heyeti, 19.30 Saat 
ayarr ve aj&DA haberleri, 19.45 
Serbeet 1 O d a.klka, 19.M Nlha.
V<lDI makamı, 20.18 Radyo 0..
zewl, ~.45 Bir marş öVenJyo_ 
ruz, :tı.00 7Jraal takvimi, 21.10 
H tBz&m ve rMt makamı, 21.SO 
Kon-. 21.46 Senfonik prog
ram (Pi.), 22.JO Saat t.yarı, aJamı 

ve borsala r , 22.4:3 l:'armki prog
,..,.. ve k&P8Jl.Jt. 

t<>z bulutlarına 'boğar'lk Türk se- ~tanbaşa bir memleket dava
malarına dr,ğru yükseJirJcen, Nuri sı olan bu meseleyı yarrnki nü.s.. 
Demirağ Gök okulu üzerinde do- hemızda tncelemeğe ve hanat t~
laşan tayyareden elini sallayarak rafın haklı, hangi tarafın. haksız 
m;safir\ertnt selAmhyordu. olduğunu bitaraf bir müşahit sı- ============== 

indiği z•man koşarak kendisine fatıle i8bata çalışacağım. 
ihttıolslarınJ sordum: • İzmit (Vatan) - Şehrimizde 

- O! .. dedi. .. C«k bindim. Bü
tün zevkim, eğlencem bundan ~ ba
ret. Biz bütün aile kanatlıyız. 8 
yaşındaki oj!lum K2yadan tutun 
21 yaşındaki oj)lum Galibe kadar. 

Ben havada, yalnız yavrularıma 
rellberlik ettim. 

Bu sırada küçük Kaya yanımı-

ARLON 
SAATL..ARI 

ICOPQUBAS I EMiNÖNÜ 
MAGAZASINOA 

VACHERON 
<5. 

CONSTANTIN 
1 

SAATL..ARI 1 

Her eın s 4rlon :ılı n . plcitınJaş~ 
,,. te1uı~ saatior , tl maslı Şö. 

valyeler. pırl antalı ç içekler' 

9ilnıwş he diye eşya l ar' ı 

_ bwlabı lİ r "S< nı~ 

Ye$llköy ufuklarında kaybolan belediye seçimi ha.ztrhklarına baş-
güneş, Nuri Dem.ırat okulunun lanmıştır. Bu seneki seçimin hL 
tepesinde çırpınan ay yıldızlı bay~ raretll olacaCrı, durumun ld ~ 
rağımıı..a, kızıllığını aksettiriyor. D a 1

•" şe-
Ve biz, ta okuldan istasyona ka- kilden anl;şılmakt&dır. 
dar uzancn ycılu dolduran oluk 
gibi bir halk kütlesile beraber, yü-
rüyoruz. 

Motör gürültüsüne hasret İstı.n-
bul, tayyareye Aşık Türk genci 
doyamadığı bir törenden tekrar 
şehre dönüyor .•.•.• 

F&ruk Fenik 

ııa,ıd Rıza Tlyatr&Aa 
Halid<> Pişkin beraber 

Her a.k~am sa.at 21 buçukta Harbi· 
yede, BELVU bahçeoinde alaturka 

k~mınd& bu gece 
YUMU R C AK 

Vodvil • 3 - Perde 

Devlet Meteoroloji işleri Umum 
Müdürlüğünden : 

1 - Umum mUdUrlllğUmllzde mevcut dört adet 158 pul! dingil mesa
feli fUeye tiri otobllB diter üçü de panel tipi olmak üzere yaptınıaca.k 
olan dört adet karuseri kapalı zart usullle eksiltmeye konulmUftur. 

2 - Dört adet karuserinin muhammen bedeli cl0.000> ou bın Ur& 
olup ilk teminat c750» yedi. yUz elli llradrr. 

3 - Ilk teminat karş,lıtt nok.it veya nt.kit yerine kaim hUkllmetçe 
kabul ec:Uıe, tahvillerle bonolar komisyonca kabul edilemtyeceğinden 
bunların MalmUdürltiklerine yatırılarak aımacak makbuzlann komis
yona ibrazı. 

4 - ihalesi 31/ AtustoA/9(2 pa..zart"9i gUnü saat 15 de Ankarada 
Yeniş:ehtr Kızı.lrnnak 80kak No. 4.0 Devlet Meteoroloji işleri umum mü
dürlüğü binuında toplana.ca.k ıatm alma komıs-yonu tarafından yaptla_ 
caktır. 

5 - Talip!ertn 2(90 01.yili kanunun 2 • 3 üncü maddelerinde yazılı 
vasıflan halz olma.lan. 

6 - Şartnamel-r Merkez umum mUdUrlugiln levazım mUdUrllltun-
den paruız olarak vwileceti ilA.n olunur. <8702> c66t9> 

• 
11 B E L S A M 1 T O L , 

1 
idrar yolları iltihabı, yeni ve eski BEI.SOGUKLUGU, idrar zor- ı 

luğu, meea.ne ve prostat iltihabı, si.atit ve koli aiıttıtlere. Böbrek ra_. 
h&ts1zlıklarına karşı en mükemmel bir UAç BELSAM.lTOL'dur. 
BELSAMITOL kullananlar yukarıda yazı• ı hastıa.lıklardan ça.bukJ 
kurtulurlar. BUtUn eczane ve ecza depolanndan arayınız. 

' 
,-.-ı ........................ .._ 

Devlet Delliz Yolları lfletme umum 
mldtlrUlll Ulllları 

KAıtADENIZ HATTI 

BARTIN HATn 

~UT llATI'J 

MUDANYA HA'ITI 

BANDIRMA HA'lT 

KAAABIGA HATI'l 

IMBOZ llA.'I T I 

AYVALIK llATTI 

.lmtJr Sür'at 

24-8-942-30-8-942 tarih
lerine kadar muhtelif hatla
rımı za kalkacak vapurların 
isimleri ve ka l kış gün ve !a
atleri ve ka l kacakları rıhtıml a r 

Salı (,00 de (Kara.deniz) cuma (,00 
de (Cumhuriyet) Galt.ta nhtımından. 

Cumartesi 18.00 de (Kad09) Sirkeci 
rıhtımından. 

- Perşembe 8.00 ~ (Kemal) Tophane 
rıhtımından. 

Pazartesi, salı 9.00 da Çarşıtınba, 
Perşembe ve Cuma 16.00 da (Sus). 
Cuma.rteei H.00 de (Trak) Galata 
rıhtımmda.n. 

N<Yl': 

Salı, Per,,embe ve Cwnareol sefer. 
!eri Gemliğe kadar gider. 

Pazartesi, Çar'8omba ve Cuma 8.00 
de (Trak) Galata rıhtımından ayrıca 
Çarşamba. 20.00 de (Ulgen) Cumar
tesı 20.00 de (Anatarta.) Tophane 
rıhtımından. 

Sal ı ve Cuma 19.00 da (Bartın) Top
hane nhımından. 

Pazar 9.00 da (Kemi!) Tophane rıh
tımından. 

Ç.......,,,ba 12.00 de (Buraa) Cwnar
tesi 12.00 d<> (U!gen) Sirkeci rıhtı
mınds.n. 

- Pazar 13.00 de (Izmir) Perııembe 
13.00 de (Tırhan) Galat& rıhtunın

dan. 

NOT: Vapur seterlel'l halı:lı: ında her türlü malOmat • Pil<I• 
teleton numaraları yazılı a cen teler imizden öğrentlebUir. 

MŞ ACENTE GALATA : Galata rıhtnnı L imanlt.r UllMn Mü-
dUrlütu binası t.ltmdt. 42362 

ŞUBE ACENTELIGl GA.L41'A : Galata rıhtımı Mmtal<a Liman r ei•-
lıtı binaaı altında (0133 

ŞUBE AOEl\'TELIGI Sm.ıtECl : Sirkeci, Yolcu aalonu 22740 

1 
(9106) , ______________________ , 

Sabah, Oğle, Akş~m 
Her Yemekten Sonra Günde Lı~ 
Defa Muntazaman Diş 1 erin iz 
R AD Y OL 1 N ile Fırça fayının 

. ;....-.., ~;,..·• ; . ' ... ~ .. . . 
Bcğaziçi Liseleri Müdürlüğünden 

Smıf biltUnleme imtihanlarına. 31 Atuatos pazarteel gUnü, li•e bitır
me imtihanlarma 8 Eylül salı günü. orta kısrm eleme imtihanların& 10 
Ey11ll perfembe ve olgunluk tmtibanlanna da 24. EylQl per.şembe günü 
başlanact.ktır. Mutep teşrinlevveltn bırlnci günü a.çılaca.ktır. 

EMLAK \ 

Alacak ve Satacaklara 
Ankara'da emlAk i_,.ıerile ilgiat ola.nla.rm renk dotrtJds.n cft>tn.ıya 

gerek fubesi va.sıt.a.sile müracaat edecekleri yepne emniyetli JllUM.. 
sese Anka.ra'da Ulus meydanınd& 

Ankara Emlal< Acentası 
HAYR/ D/L JJIAN Müessesesidir. 
lstanbul Beyoğlunda. TUnel hanında Kapı 11, Daire 7 nmnara.da 
ı:ıubesı vardır . .Merkez: Ankara Telefon: 2181. Şube: Istanbul Beyoflu 

Telefon: <t.2994. 

No. 1. T HA YRl DILMAN 

Nafıa VekaletindeP 
EkKiltmeye konulan iş: 
ı - Su lşlerl Seldzınci Şube Müdür!Ut\1 bölg-eol içinde bulun1.n 

Amasya ba.hçelerinin !ıula.nma.sı için yapılacak kanal ve ima.atı aınaiye 
ın.,a.atr tahmin edilen keşif bedeli fiyat vahkll esa.sı üzerinden cl.0«.666• 
lıra c81, kuruştur. 

• 2 - Ek8iltme 2219 94.2 tarihine rasUayan salı günü sa.at 15 de An
karada. Su lşleri Reishği binası içinde toplanan su eksiltme komi.ayonu 
odasında kapalı zart usulite yapılaca.k.tır. 

3 - tstekıilert eksiltme şa.rbıamesi, mukavele proje3i, Bayındırlık 
işleri genel ş.a.rtnameaı umumt su işleri fenni şartnamesi ile husuet v• 
fennt 'f8.l'lname'e.ri ve pro3eteri «60> lira cOO> kuruş karfllıfında SU 14-
leri ReiSlığjnden atabilirler . 

4 - Eksiltmeye girebihnek için i8tekHlerin c45.090> lira cOO> ku
ru~luk muvakkat teminat verme.si ve ekSiltmenin yapılacağı günden en 
az üç gün evvel bir dilekçe ile Nafıa VekAJetlne müracaat ederek bu işe 
mahsus otm!lk üzere vestka almaları ve bu vesikayı göstenne.le.ri Fltır. 
Bu müddet i4;inde vesika t-&teğinde buJun:m.ıyanlar eksiltmeye giremezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı 6&atten 
bir saat öncMine kadar Su işleri Reisliğine makbUZ karşılığında verme-
leri lA.z.nndrr. 

Postada. oJan gecikmeler ka.bul edilmez. ce910> c9062> 

ATEŞ TUGL~c\SI 
Vapur Ocaklarında 

Sobalarda, Maltızlarda 
En Fenni şekilde imal edilmiş 

EKOR ATEŞ TUiLASI 
Kullanınız. Ç Ü N K O 

REKOR M k r-.tttr. Depo ..ı....ı: nttın ıtım-ar a ı1llıt il-.. lı:ak N o. ıı T el. 2419'1 

lstanbulda Liseler Alım Sabm 
1<omisyonu Reisliğinden: 

Mllrtan mı: temlnat. ~-· 
Beher kilo T. lıedell 

Ekmek adedi 

Toz l"'ker 
Kesme ~ker 

Pirinç 

Sabun birinci nevi 

Karpuz 
Kavun (Kırkata.çl 

Uzllm (Çavuş) 

Mangal körnUrü 

Fiyatı 

16 

110 
130 

110 

13 
18 
(5 

10,50 

Kilo 

570000 

83500 
23000 

13800 

57000 
57000 
29500 

3i000 

lJra K r. 

11810 456 

7337,50 609 

'357,50 311 

879,75 

2321 155 

267,80 

Kom1"yonumuza batlı 6 yatılr liaenln 1942 mali yılı ihtiyaçları 

olan ve teferruatı yukand& gösterilen yiyecek ve yakacakları kapalı 

zarf usullle eksiltmeye konmuf!ur. Ekalltme 10/IX/1942 perşembe 
günü sa.at 1:5 de Beyoğlunda. Llıseler Sa.tın alına komisyonunda yapıla
cakb:r. Istelt.liler teminat makbuzu, 1942 yrh ticaret oda.sı vesikası ve 
tekliflerini havi kapalı za.rllannı aözll geçen saatten bir saat evveline 
kadar komillyon reisliğine makbuz; mukabilinde vermeleri. Postada 
olacak gecikmeler ka.bul edilmez. Teminat yatırmak ve şartnameleri 

almak isteyenler in Galatasaray lisesinde loomisyon kAttplitfne mUra_ 
caat etmeleri. c8941> 

Muamele Vergisi Rehberi 
ÇIKMIŞTIR. 

Yazan: Maliye Müfettişlerinden Rüştü Bac 
Sınai mU...-lOI', bankalar, &gorta ~kelllertle bütün Uca.ret 

erbabuım muamele VU'giei eahaaınd&ki mU:şküllerlne tama.mile c6vap 
veren bu eser aynı za:mand& ddte.r ve kayıt slste.mlerine ait izahatı 
da. h&vld lr. M O aabi!e, 20 fekli, a ıletter nllmunesı. Fiyatı 5 llrL 
BUtiln .ırı.tapçüarda bulunur. 

~ı .................................. . 

lllllıllıt ft Nefri,U MllCllrQ : ~ En11D Y.&LlılA.."C 
)'- Jll.,.ıpı nıı. ı. tıL ,ıa. )' ........... . 


