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Ruslar Stalingradı boşaltmağa başladılar 
MiLLI ŞEF- :~~: ... ~~~:Almanlar Rus hatlarının geri

~:::::~~:'.~;; /erine havadan tank indiriyor Tetkik seyahat~erinden 

ANKARAYA DONDOLER 
Anlr.ara 26 (a a.) _ Cümbarreitimiz MiUi Şef ismet lnönü, doğada 

Y•ptı\tları ıeyahatten buıüıı saat 11 de husugi trenlerile Ankaraya dönmüş· 
lerdir. Cümhurreisimiz istaıyonda Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik 
Renda; Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak, Vekiller, Cümhuriyet 
Balk Partiıi Genel Sekreteri, Müıtakil grup reis vekili, Mebuslar, mülki 

•e askeri rical larafıadao, karşılanmıılardır. 
Başvekil ŞUkr ü Sıracoğlu ve Ankara valisi Nevzat Tandoian Milli 

Şefimizi viliiy etbudndunda karşılamıılar ve Ankaraye birlikte golmiflerdir. 

PAMUK 
FiYATLARI 
Ankara 27·(Husust malıa6irilftiz t.le/onla bildi,igor) 

/nan ılır bir kaynaktan öjrenildifine göre, pa•uk /i
gatları en çok bir hafta içinde· ve memnun edici bir 
ıelciltle tesbit ~tlilecektir 

MoskovaElçimiz 
Molotofla görüştü 
B. Cevat 
Açı kalın 
iki memleket ara
sınd; ;;iinasebetle
ri; müke~m~l - ol-
......_ - . ,.__,..,,,,..,, 

doğun~ bildirdi Lt;l.~~'.i.i2,:.; 

Moskova 26 ( a. a. ) - Yeni 
'l'llrkiye Büyük Etçiıi B. Cevat 
.ı\çıkaho reçen hafta Moıkovaya 
"111vHalatındaoberi Sovyetler Bir· 
liri hariciye halk komiseri M. Mo· 
lotofla isi defa rörümüştilr. Büyült 
!içi Moıkovada gördüj'ü pek SA· 

"1İaıi kaboldeo müteha1111 kaldıimı 
•Öylemlş ve iki memleket ara110· 
d•lti münasebetlerin milkemmel ı B. Cnat Açıkalın 
0ldıatuna bildirmiştir, ___________ _. 

Ordu Harp 
MALOLLERININ GUNU 

Dün Ankarada Ulus mey· 
danında büyük töref?I• --

kutlandı -
--(Dewaaı ikincide) 

Ankara 26 (a.a.) - Eşşlz bir 
ttfcr&e neticelenen blly6k taarra· 

~. b&fladıiı 25 Aiaıtoe cüall 
0
'•• barp malOllerioia illan oldu 

h ic;ha Ankaradaki harp malall•i 

ltçkln davetlilerin aıker ve ban
don11ıı lttiraklle Ulaı meydanında 
~'"-•1tludır Törene iıtlldil ma· 

"'' J e baılanmı, ve Atatilrk anıtı· ;c lair çelenk ILondaktan sonra, 

~ln alua ve aziz Milli Şefi 
"'91 tuabllrlerl J&pWalfbr. 

-----------------lnglllz krahnın kard•tl 
uçak kazaaında öl~U 

Londra 26 (a.a.)- Hava nazır
lıtı dlln rece 'a tebliii neşret· 
mlıtJr: 

Hava oazırhtı, hava komldo· 
ra Aite• Dilk dö Kent'lo blndlji 
deniz açatının şimal lıkoçyada 
,.... doıerek parçalanma11 llzeriae 
&dGtGnll bildirmekle elem dayar. 
Alt.. Dnk dö Kent lnriliz han 
kuv•etleri a 111amt mllf ettitliii Kar 
may heyatindendi•ve vazife ile iz. 
landaya IWiyorcla. Uça(ln b&tila 
mllrettebah ölallftOr. 

;1' Kafkas dağlarında 
; Bir çok geçitler Alman 

kıtaları tarafından alındı 
Stalingratta büyük yangınlar 
çıkarıldı - Mihver devletleri kış 

harbine hazırlanıyor. ................. . .......... ... 
Ankara 26 ( Radyo ra:ı:etui) - Rotlar Staliııgrad'ın varoşlauoı boıaltmaia b•ı· 

lam11lardır. Şohrio evleri teker teker biror kale h,line konulmaktadır. 
Moıkova 26 (a.ı) - Sovyet tebliği: Gece ltıtalarsmız PJohkaya, L.aiarrad'ıa 

ıimal bat111 ve Koteloikovooan şimal doia1a bölrelerinde ve aym zamanda Kraıııo· 
darın cenap bölreıiode dilşmanla çarpıımışbr. Cephenin direr kHimlerinde biç bW 
deiifilclik yoktur. 

Moıkova 26 (a.a.) - Sovyet tebliiine ek: 
Staliorradın ıimal batmoda daram karsııxbr. Almaolar bu böll'ede bava yoliyle 

oalcledllmiı tankları lcallaoıyorlar. Bletılcaya bölresinoe ve Staliorradto ıimal bah• 
ımda tiddetli çarpıımalar olmnıtar. Kraınodarın conabanda i'Öiilı röillse mabar .. 
beler ve hatlartmmn roriıioe inen pıraıütçillerle çarpıımelar olmaktadır. 

---------------mıl!l------------.... -----------.. 1 Staliorrad yalnoında 2 rllnde 92 Alman uçaiı dilf Urillmilıttır. 

Fiyat murakabe ve ihzari komisyon azalan ~r:m~:!!-~~t:t~.t~~ 
ra;men yüluek rakımlarda bar._ 

Beraet kazandılar ~:n~n°:,.~~!-:':t7::.m~=:~'ı:: 
lar çetin maharebelerden IOIU'a 
doiaya do(ra atılmııtır. 

ilımal ve suiistimal davasının 
son. celsesi lıegecanlı oldu 

Staliorrada hava kav•etl.t. 
miz yanrıo ve infilak bombalarlJ 
le rece riindOz hücumlarda ...... 
nayor. Bu şehirde büyük J•n&'ID 
lar çıkm11tır. Vo'rada bOJlk lılr 
tilep batmlmıı, bktlca Oç ti1ep 
hasara arratılmıı ve bir petrcil 
remiıi yakdmııttr. 

V azif oleriııde 
lhmal ve ıulisti· 

m11l suçiyle mah 
kemeye verileo 
Fiyat Müraltabe 
Komisyonu ve ih 
zui komisyon aza 

Hakim beraat kararını bildirirken, davanın biigiik bir 
hassasiyetle incelendilini, neticede sııçluların Dazif eleri· 
ni tamamen yapmış oldukları, suçlu zannedilenlerin ter 
temiz oe açık alınlı vatan ~cukları 6ulundafu kanaati-

maliyeci bir kimse 
olan ve ticari 
bayata rayriva 
kaf balaoan varidat 
mildlirü tahkikata 
momar edilmi~ 
tir. Tahkikat evra ne oarıldılı•ı 6lllıa•1111 belirtti 

larının bir miid· 
dettenberl Aıliye llıinci cezada 
ırörülmekte olan mahkemeleri dün 
neticelendlrilmiftir. 

Kalabalık bir dinleyici kütlo.i, 
mahkeme ıalonuno doldurmaşt~ • 
Riyaset me.klini Hakim Bay Tevfık, 
iddia makamını müddiamumi mua· 
vini Bay Kamaran itral ediyordu. 

Davanm mevkuf suçluluı bele 
dire Müfettifi 8. Hilmi Savaş , 
belediye Komlteri 8. Mahmut Ku. 
rıı Doktor Asım, Borsa Dmumı 
kltibi Süleyman Serricl ile, ravri 
mevkuf maznunlardan Fiyat Ma 
rakabo komiııona azası Ecz~cı 
B. Haıan Basri bizzat, Bele~ıye 
Reisi 8. Ka11m Ener ile Huıoü 
Varalm avukatları mahkemede 
hazır bulunuyordu. Mıntıl.a lktllat 
Miidllril 8: Kemal Hakrüder gel· 
memitti. 

CelH açıhr açılmaz, dav~y~ 
mev:aa olan milli mOdafaa veır111· 
nln amami mHraflar meyaa1Da it · 
bal edilip edilmiyeceiine dair ma· 
liye ve ticaret vekiletlerlndeo ya· 
ptlao istizaha relen cevaplar oka!I• 
da. Her iki .. klletin cevabı da, 
milli mGdaf aa verrlıiain amamt 
masraflar meyanına ltbal ec:lJlebile
cefi ıeldinde idi. Riyasetin, ba 
cevaplara bir diyecekleri olap ol
madıiı ıorruıaoa kartı saçlalar 
hakikıta tamamen ayraa balanda 
;ana ifade ettiler. 

Müteakiben, müddeıımamt B. 
K&marao hidi11ye alt delillerin 
toplaamı~ oldainııu, tabkiltabn tev. 
ıiine dair bir dileii balanmadıtını 
ıöyllyerek iddianamesini serdetme· 
ie baıladı. 8. Klmaran dedi kiı 

•• - Adana efklrl amamlye • 
ıinln yakından ve bllyük bir ilgi 
Ue takip edereldiii bu dava bu· 
rGa kafi clereoede •Jdualaamat ba. 

deiumumi 
Klmuran - 1 

laomaktadır. ikinci cihan harbinin 
doiarduia lkti1adi buhrandan ken· 
dini v.reste tata11a1yan memleketi 
nıizin bilbuN bilyOk ıehirleriade 
lıtihllki tamim makNdile bir ıa· 
lunı tedbirler alanmıtllr. Ba me• 
Yanda Adana villyetind• ekmek 
fiyatU:ıa kati olarak t .. biti icabet· 
•ittir. Ba iti• .. sileli fiya~ mara· 
kabe komiıyooa, ihzari bar heyet 
tqldl ve bu heyeti ekmek bede. 
linin te1bitiae memar eylemiftlr. 

Hazarıın.zda mevkuf olarak 
balDnan ba ihzari heyet uuı bir 
fiyat formulil teıbit ed•ek fiyat 
marakabe komlsyonana tevdle.t· 
nıittlr • Komiıyon, for~.ııtatbık 
mevkiioe koymaıt11r, BiJbaa .. ba 
form6lde fabrilı:Aıatcl• alınmakta 
olan milli mlclaf .. y..-isloin ma
ıarifi aa_.,. ••J~nına ldbal 
edillti aaaarl dikkati celbetmlf, 

lu bir f eı.lekeye 
bailaomış ve makamımıza sunul 
muş tor. 

ihzari komiıyoa azalarile fiyat 
mürakaoe komiıyoııa azalım, ma· 
lua. oldaiu ıekilde vuife1 memu· 
riyetlerini ihm ~ı ve ıuistimal saça· 
ile yüklek mahke111eniz hozurııoa 
sevkodilmiş bıılunayorlardı. 

Buıilne kadar cereyan etmiı 
balunan tahkikat ifi, kat'i olarak 
bir tek rohlu nokta etrafında top 
lanmıştır. V erıriler fiyat formllliln· 
deki mesarifi umumiye meyanma 
idhal edilir mi, edilemez mi? 

Ba ooktanm aydıolaoma11 için 
alikala ıahıslar biter birer mahkeme 
hnzııruoa celbedilmiı ve hepıinin 

ayrı ayn noktai nazarlara alanmııt r. 
Bıı noktai nazarlarnı alınması 

ıonanda ıa hakikat tebarOz et°!if 
tir. Ticari teamlll ve bayata i'Oro 
fiyat tubitinde a•ami masraflar 
mey.aına ver•ilerln de dahil edil. 
me1i llzımd1r. Mali noktainazar 
iıe, Devlet vor8'ileri it yerlerinin 
ıeae sananda verecekleri pllnço· 
lardakl Ur Gzerioden be1ap edile 
rek ahoır. Ba klrın heıabıada .,,., 
riler ma1raf olarak röıterilemes • 
Sa kayıt, iı ıabiplerioin ver~JI 
ma1raf meyanına itlaalioe hlt W.
zaman mani delildir. Ba taay•r. 
İf sa bibi tamamen ıer~· bu· 
ye ve Ticaret Vekile~ • 
dirilen cevaplar b9 aokb Ti==~~ 
kaydet"!İflerdir. ~ti cevap 
V eklletanden =-.. ydan vermi· 
hldiuyi tered:,.tınlatmııtar. Zaten 
yecek tekilci• • • verriyi ama 
ba 1a lalar " ae ıçın 

A ç atı.r ••yanına ithal etti· 
mı 1•••di e tevkif edildi. 
al& Vekifetlerdea relen cevaplar 

18 lalare .. ıbler baltlı11oız 1 " 
dJor. "' aaamelealz yerindedir l ., 
diyor. Binaenaleyh suçlalar1n bu 
haklarını Tllrk hikimleri mahak· 

- DtTHU lklAcldı -

Kılaranın cenup bablaula 
Medinin şimal baı111ada Ye Rje• 
yakmıoda dilşman kayıplara eh
miyet vermeksizin taoklarm d ... 
teklediii hücamlarıaa de•am et• 
m;ıtir. 

Çörçil diyor ki: 
Mı•ır1 ve Nlll kendi top
raklar1mız gibi mUdat•• 

edecellz 
Londra 26 (a.a.) - Cbarcbll 

Kakireyi ziyareti eınaaıoda 22 A· 
tastoıta toplanan ba11n mOme11il• 
lerlne verdiği demeçte 8'elecet• 
olan İtİIDadıoı beliıtmif •e ezen ... 
le demlıtir ki: 

c- Sarada hazır balananlana 
hepsini ıoo hıftalarıa ani hld ıele 
ri ve kararıızhldarı ortasında f6t• 
terdikleri Ç'>lı: mülı:ernrnel tarzı ba• 
rehtten nolayı tebrik ederim. Şim 
di çok daha ~ ovvetli bir daramacla 
balunuyoruı l tilıbale ıül.Ga Ye ıtl 
matla bakıyorum Çöldeki duıta:ıt 
ve tarihi milc:ıdelenio, •ıaca;ımıa 
yol azan olmatlD• ve ba yolo a 
ken bir çok tesaklara ve aakat. 
hayallere •tr••••amız nıahalıkak 
olma11a• nt•ea Hferle netlcelera• 
ceji kanaatindeyim. Bir nokta var 
ki as açık IÖylemek iıterlm llaaaı 
fçla "e Nil vadiıi için banlar ••D• 
ki blonefls lncilterenio toprak).,. 
i~lt ribi mücadele etm•i• umet. 
mıf bulaoayoraz. Bu hedefe •at• 
mak için ne lbım1a yapılacıktıı 
Düımanı püıkllrtmek hem de a.., 
ruz kavvetJ yoltedilecek t•~ 
pibknrtmek içla denizden ve hava 
dan ne taıı~ıp •etirmek mllmkb• 
.. r•tlrecetız. 

Harp talibi d•tltfr, fakat· at 
olarN olsan ıiae ıöyledijim ıGale. 
rl unutmayınız ve emin olunu ki 

harbin tarihi oltondotu zam 
•.heden!~ ta1rib ettiii vecibe~~I 
rıne i~tırme~te kusur etmemq ba· 
luoacırıı, Nıi vadisini •• delta 
letioi her tllrlil yabancı taal'rlllQaS 
ve hücamuna kartı koramak lfha 
elimizde olan herıeyi yapmak 
rarıadı111. 
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• Askerlik 
~ Avrupada ikinci 

Futbolden, Boğa 
güreşçiliğine 

Şehrimizdeki Fabrikaların 
Muayenesin·e Başlandı 

1 Cephe nasıl 
kurulabilir ? 

R usyanın üze ..... = :::::-::--...::::......::::;:::::::.-:::.. -...::-::: ;::;::::::::::: mavnalarda o isti· 

rindeki Al· fkinci cephenin kurul- fade imkinı da 
man tazyikini ha- A • l azalacaktır. Avra. 
fifletmek 1ç1 n masına manı o an se- paya geçiş hare-

müttefiklerin Av- bepler arasında mÜt• keti için lnriltere· 
ı rupada ildoci bir f•kl . 1. d k• nin cenubundaki 

cephe açmak dü- te 1 erın e ın e 1 va- limanlara toplıtna-
şünccsi epey za· pur tonajının azlığı cak kuvvetlerden 
maadnnberi dün· b• bir kısmıom hava 
ya efkfırı umumi· mühim ır yer tut~- müsa•de ettiil 

yesini işgal edip maktadır. yeni inşa- taktirde karşı ... 
duruyor. l •kd bile motörlü mav· 

Buoun için kah at a V a p U r mı arı nalarla taşınması 
ı Amerikada anket· çoğalhlmadıkça ikinci kabil olursa da 

lor tcrtibediliyor, cephe bir tasavvur ha- lngilterede ki da· 
knh lngilteredo ha uzak limanla· 

mitingler yapılı· linden ileri geçemiye- rdao taşıoocak 
yor. Halk arasın· C e k t İ r • istila ordoıuoan 
da b u oiorda büyük bir kısmına 
canh tezahürat ::- ~ :::::::::::- -............... =::::::- ~...:::::::::. vaparlarla g e • 
devam ederken, harp meclislerinin tirmek zarureti vardır. 
de hayli fikir yordukları anlaşılı · O halde işin en nıüşkül tarafı 
yor. motörize lutaatın npurlardan kısa 

Fakat bütün bo gürültülü mü· bir zamanda indirilek mavnalara 
• zıskere ve münakaşalara "rağmen, yüklenme•idir. Bugünkü ordularıe 

henüz bu hususta bir karara varı · bahusus Avrupayı f et be kalkışan 
lıp tatbikata reçilmiş değildir. bir ordunun tecbizatanı modern tah· 
Acaba bu tereddüt neden ? Müt liye vesaiti olan limanlarda bile 
tefik orduların karada tutunması gemilerden indirmek uzun bir za· 
imkintızlığıodan mı, yoksa bu or · mana muhtaçtır. Biaaenaleth istila 
duları karaya çıkaramam•k endişe• ordusunu hamil vapur kafileleri 
sinden mi? Filhakika lngillz orda içio Avrupa sahilindeki bazı liman• 
su deniz aşarı seferlerle karaya )arın evvelden 7aptedilerek köprü• 
çıkıp dövüşmeyi Norveçte ve Yu baıları teais edilmesi lazımdır. 
nanlstanda denemiş, fakkat bütün Avrupaya ordu çıkarmak için 
gayretine raimen, buralarda tolun· her şeyden evvel vapura ve 

maya muvaffak olamamıştır. Ke· motörlü mavnalara ihtiyaç oldnia· 
zalik Frıı.nsanm Saint ~Nezalre sa- anlaşıldıktan sonra ilk akla gelen 
htlinc yabtıiı bnskın çık rmnsı da su11l şu olabilir: 
beklenen neticeyi vermemiştir. Bu büyük çıkarma hareketi 

ikinci cephe kurmak için ya• için acaba kaç vapur ve mavna 
pılacak çıkarma gorçi şimdiye ka· (layler) lazımdır? Bu bittabi ihraç 
dar logi\iz ordusunun yaptıiı de· kqvvetinin miktarına baihdır. 
ur.melerle kıyas edilemiyecek de· Yalnı:z işral altıodaki Fraaada 
rt1code büyük olıı.caklD da bu te · 30 tümenlik bir Alman ordaıu bu 

• şebbüse karşı düşmnnın aldıiı ted- lunduiu rivayet edildiğine göre, 
bir ve hazırlıkların da o nisbette müttefik istila ordusunun bundan 

• şümullü olacağını kabul olmelc la aşağı olmıyacaiı kabul edilebi· 

zamdır. lir . 

Deniz aşırı noktalardan taşı · Bir tümen kuvvetin denizdeo 
n cal.: o rdu!lun kar da tutun · kısa seferle rı•kli için vasati 180 

bin loniliitoyıı ihtiyaç oldniuna gö 
re, 30 tümcnln nakline takriben mıı.sı ioıkunını düşünmezden e11vcl 

bu ordunun nasıl taşınacağı ve 
sahile nasıl çıkarı\ncazı ilk plfıoı 
teşkil etmek icabeder. Bu harbte 
deniz aşırı ülkelerin iıtiliisı için 
tatbik edilen modern çıkarma usul 

5,5 milyon toni)illo totnrıoda vn· 
pur tahıis ~dilmek iktiza eder' 
Bunlar orta cesamette, yani 5 -6 
bin tonluk vapur oloraa adedi bi
ni bulur. 

Fakat bu 30 tümenin bin va· 
puru doldurularak bir anda Avru· 

pa sahiliue g11tirilmesi bahis mev· 

• 
ı tpaoyaoın milli futbol takımı 

nın meşhur kalecisi Zonıora 
şimdi boğa fÜreşçisi olmuştur. 
Zamora bundan on beş yirmi sene 
evvel dünyanın en iyi kalecisi 
diye meşhurdu. Senelerce bir tek 
gol yememişti. Top nereden re 
lirııe gelsin ŞıSşılacak bir isabetle 
yakalar, gol yapma11oa meydan 
vermezdi. Bu yüzden lıpaoya'da 
adı «Gol yemez Z11moru diye 

meşbnrdu. 
Zamora1 bu şöhretini sene· 

lerce devam ettirmiş, fakat lspan· 
yol talr.ımımn lngiltere'ye yaptığı 
seyahatten sonra kaybetmiştir. Za 
mora Londra'da yapılan maçta 
tamam 7 gol yemiştir. 

lspanya'da dahili muhoırebe · 
ler esnasında futboldaıı çekilen 
Zamora, y~ıoıo da ilerlemeııi üze 
rine artık futbolu tamamen bırak· 
mış, boia güreşçiliiine başlamış 
tar. Zamora şimdi 42 yaşındadır. 

• Domuı ka· lıviçre'oio Bor· 
ne 'ehrlode çı 
kan Bond ga· 

zetesi yazıyor: Macar şehirlerin· 
den biriode garip bir vaka ol· 
muştur: Çiçeklerle ıütlenmiş, için· 
de golin kıyafetli bir kadın bulu · 
nan bir otomobil bir otelin önüo· 
de durmuştur. Otomobilden iki 
kişi inmiş, relinl arabanın içinde 

bırakarak otele girmiştir. 

çakçıları 

Bu ıırada geçmekte olan bir 
poliı ıüılü otomobıl., bakmış, ge· 
linl görünce yaklaşarak tebrik 
etmiştir. Fakat relin cevap ver 
medii'i ribl, selimıoa da muka· 
belede de bulunmamıştır, Polis bu· 
na şnşaralı: gelinin bayılmış ol. 
matı ihtimalini düşünmüş, otomo· 
bilin kapııını açmı~1 telinin elini 
tutmuştur. Fakat bu sırada be· 
yaz eldiven düşerek altından bir 
domuz bacağı &Örünmüştür. 

Polis, ilk ıaşluohiı geçince, 
tetkiklere başlamış ve gelinin giz 
lice kesilmiş bir domuz olduğunu 
görmüştür. Bunan üzerine otele 
rirmiş olan iki klşi yakalanmış · 
lardır. 

Bunlar kaçakçılı\ı.tııo başka 
i1.divaç ml1cneacııioi tezyif etmek 
cürmiyle de muhal mo edileıcck 
lerdir. 

Beden terbiyesi mUkel· 
leflerl taallyetl tatlledildl 

Beden Terbiyesi mükellefleri 
faaliyetinin 15 Ağestoıtan 15 Bi 
rioteşrlne kadar tatil edilmesine 
icra vekilleri heyetince karar ve
rilmiş ve umum müdürlükçe bu hu· 
ıusta bölreleret ıımim yapılmıştır. 

is Nizamnamesi meriyet 
mevk.iine konuld.u -
-

Fabrikalarda ı,çı sağhğını ko· 
ruma ve iş emniyetini temin 
bakımından tedbir ahnıp ahn· 

madığı kontrol edlllyor 

-
-MalOm oldoiu iiıı:ere, iş ve umumi hıfzı1tıhha kanunlarına tevfikan 

iktisat ve sıhhat v~kaletleri tarafından haz11lanarak yüksek tasti-

ka iktiran edeo (işçilerin şaj'lıj'ını koruma ve iş emniyeti nizamnameıi) 
yürürlüie girmiş bu'uomaktadır. 

iş kanununun şümulü dahilinde bulunan her türlü iş yerlerinin ve 
İşçilere ait ikametgah ve saire gibi müştemllatıo haiz olmuı lizım ge. 
len sıhhi vasıf ve şartlar hakkında bil Om um fabrikaların bu oizamnam• 
hükümlerine uygu~ tedbirler alıp almadıklarının ve gerekli islihatı ya· 
p ıp yapmadıklarının muayene ve kontrolüne başlanmıştır. Mmtaka ikti· 
sat müdürlütü iş müfettişi Haşim Başak müdürlükçe bu vazifeye mamur 
edilmiştir, 

tik defa, Milli Mensucak f abrikaıının, nizamname hükümlerine göre 
muayene ve kantrolü yapılmış ve bu muayenede, fenni ııllhi teıiıleri 
kontrol bakımından Belediye fcın işleri müdürü A,.f Tunçay ile merkez 
hlıkihnet tabibi de hazır bulunmuştur. 

Bütün fabrikalar ima bir zamao içinde muayeneden geçirilecek 
tadil ve islihı lizımrolen işyerleri bakkında nizamname hükümleri tat'. 
bik olunacaktlr. 

·-
1 fiat murakabe ve 

ihzeri komisyon 
azaları beraat etti 

- Baştarafı Birincide ....:. 

kak olarak tasdik etmelidirler . 
Bu ıuçlular, Türk adliyesinin önün 
den açık alanla çıktıklarından do 
layı kendilerini tebrik etmeli· 
dirler. 

Son ıöz: Hadisede ne ihmal, 
ne de saiiıtimal mevcuttur. Hep· 
sinin beraetlerine karar verilmesini 
isterim.,. 

Yerli Mallar paz randaklt 
suiistimal davası 

TUrkly• yUzme birin· 
clllklerlne hazarhk 

Bu motalaadan sonra hakim 
suçlulara bir diyecekleri olup ol· 
madığını ıorda. Söz alan B. Hilmi 
Savaş "son ıözüm, güneş doğ-maş· 
tar. Balçıkla b11nu örtmeie mey· 
dan kalmamıştır.,, dedi. Doktor 
A .. m "yükıek heyeti hikimenln hu· 
zorunda her hakikat tavazzuh et· 
mi~tir. Zaten bi:ı Türk hikimlerin• 
den pek emin olduğamaz için ada· 
let mihrabı buzııronda beraet et· 
memizi isteriz.,, sözlerini ıôyledi. 

Mahıaut Kuru ve rahatsız bir va· 
zlyette celıeyi takibeden Süleyman 
Sergici, arkadaşlarının sözlerine 
iştirak ettiklerini, eczacı Hasan 
Basri yükselt heyeti hiklmenin 
adaletinden emin olduğunu ve bi· 
naeoaleyh bir diyeceği bulunma 
dıiını ifade etti. Yerli Mallar pazarı Adana 

mağaıaauıdalti ıniislimal davasına 

dün Aıliye ikinci Ceza Mahkeme· 
sinde devam edilel . 

Dünkü celsede polis Tahsin 
Tein, Şoför Şükrü Güldüar ve 
maoifatiracı Salih Dinlendi. Gel• 
meycn amme şabidı ishale, Şefika 
vo Sıdıkanın müzekkere ile a-etir· 
tilmcsi geçen celsede adları geçen 
Belediye -ıııbıta müdürü Mehmet 
Ali ile yazı işleri memurlarınd11n 

Ziverio dinlenmesi ve Babçekapı 

Yerli Mallar pazarından gelmeyen 
cevabin tekit edilmeti için muha 
keme 4 EylQlo bırakıldı. 

G z t ellerimiz K hlre· 
d n r1ldllar 

Kahire 26 (a.a.) - Türldye 
elçisi 24 ağustos akşamı Türk 
Basın heyeti şerefine bir ziyafet 
ve~miş vo bu zlya(ette Mısır ga· 
zetecileri ile lngiliz şah•iyetlerl 
hazır balunmo~lardır. 

Türk Ba!ın heyeti dün sabah 
lngiltereye hareket etmiştir. 

5 ve 6 eylOlde Adaoada yapı· 
lacak Türkiye yüzme birincilikleri 
hazırlıkları J,ilerlemektedir. Beden 
terblyeıl Seyhan bölgesinde hazır 
lık komitHi ıık sık toplantılar yap· 
mııkta ve mohtelif kararlar vermd'· 
tedir. 

Mahalle mümesallleri de Beden 
terbiyesi binasmda bölgemiz Bedeo 
terbiyHI müdürünün baılı:anlığında 
loplaumışlar' Şimdiye kadar yapıl· 
mış ve yapılacak işler ü:ıerinde 
kararlar ahoaşlardır. 

Ordu haap 
Malullerinin günü 

- Boştarııf ı birincide -

Bundan sonr• harp malıllleri 

şehitliği zivaret ederek çelenle 
koymuşlar ve şehitlerimizin aziz 
batarala11oı yadedip mauevi huzur· 
larında ihtiramla eiilmişlerdir. 

A'.:şom Ankara garoizoo ko. 
mutanlığı tarafından malOI gaziler 
için bir ziyafet verilecektir, 

Müteakiben, ıuçluların ııvakat· 
farı B. Kemal Çelik, B. Halil Naci, 

B. Kemali Ôgütçü müdafaalarını 
yaptılar , müekkillerinin boraetlo· 
rini istediler. 

Hakim B. Tevfik: ''Tahkiki 
icap ettiren bir cihet kalmadı ve 
duruşmaya aan verildi.,. diyerek 

muhakeme saf aha tını uzu o u:ıadıy• 
izah etti. Hakim, mahkemenin ge· 
rek lehte ve gerek aleyhte olao 
iddiaları büyük bir hassasiyetle 
inceledii'ini ve neticede ıuçlnlarıo 
vazifelerini tanıamen yapmış ol· 

dukları, snçlu zauneılilenlerin ter· 
temiz ve açık alıolı va tan çocuk· 
ları bulunduğu kaoaatluc varıldı· 
ğını ı;öyledi ve: 

" Sizler hepiniz ter temiz va· 
taııdaşlarsınız. Binaenaleyh beraıs 

tloize karar veriyoruz. ,. dedi. 

Hak ve adalet huzurunda to 
miz bir vicdan ve açık bir alınla 
hesap vererek beraat kuarı ataP 
yurddaşlarımızı tebrik ederiz. 

' leri Almanların Norveç va Giridi 
işğallerinde, Japonların Uzak Do
ğuda\d tekmil fütuhat hareketle· 
rinde görüldü. Bu çıkarmalarda 

öncü kuvvetlerin havadan indiril· 
mesine ehemmi1et verilmekle bera· 
bor ordunun büyük kısmı vo ağır · 

lıklyrı irili ufaklı gemilerle taşındı. 
Bahusus bütün ikmal levazımının 

(Devamı üçüncüde) •=================================================;::==::;::==============-
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na~lini gemiler temin etti. 
Şa halde ikinci cepheyi kurmak lt:::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::~fl 

Hint müılümanlaranın kullandıkları Geçen hafta çıkarı kargaşalıldarıı 
Müslüman unsurunun iştir.ık etmesi de 
bunu gösterir. 

için Avrupa kıtasınıo garp sahil. 
lerioe çıkarılacak ordunun aoa 
kısmı denizden nakledilecektir. in · 
giltere adası aslı eri bilyük bir depo 
haline getirilmiş olması itibarile 
ve Avropaya yakanlıjı bııkımıadan 
bu deniz aşırı nakliyatın k11a se .. 
ferler halinde yapılmasına yarıya. 
cak bir durumdadır. Bu coğrafi 
durum bava nakliyatına İ!le çok 

elverişlidir. 

I• ngilterede toplanan kuvvetlerin 
Avrupa toprağma çıkarılmasın· 

da iki şekil düşünblebilir. Ya altı 
düz motörlü mavnalara ( layter ) 
bindirilen kıtaat, tank vo zırhlı 
arabalarUe birlikte sahile baştan 
kara etme'k ıuretile çıkarılır.Yahut 
kıtaat vapurlarla çıkarma noktala· 
rına getirildikten ııonra motörlü 
mavna ve aaodallarla ınblle taşıoar. 

Birinci şıkkın tatbiki ancak Pa Dö 
Kule boiazı gibi kisıı bir deniz 
yolculuğu için °bahiı mevzuu ola· 
bilir. Halbuki müttefik ordunun 
Avrupaya geçiş noktası olarak 
yalnız Ps ?.ö Ka~e bağazı intihab. 
edllmiyecerıne gore deniz yolanun 
1ı1ıama11 nlsbatind m o t ö r l ü 

Hiodiıtanda geçen hafta çıkan karga 
şalıklar, bu geniş ülke üzerine 

dünyanın dikkat nazarını çekti ve çeki· 
yor. Hiodiıtan nasıl bir yerdir. bu memle· 

kelle ya,ıyao mahtelif unıarlar kimlerdir? 
Bo huıusta okuyucularımıza tarihi bazı 
malOmııt vermek istiyoruz. 

Hindistaoıo umumi nüfoıu 400 milyo 
nu geçm'!lktedir. Verim itibarile dünya· 
nın •o zengin ülkelerinden biridir. 400 
milyon nüfuı· içinde ekaeriyeti mecusiler 

teşkil ederler. Oodan sonra 90 milyon 
nOfaslle Müılümaolar ve 40 milyonu ba
lan Paryalar relir. 

Hicretin Uk yüz yılında Arap tacir. 
ler Hindistan• relmlş1er ve memleketin 
muhtelif yerlerinde cemaatler teşkil eyle· 

mişlerdir. 
Bir moddet ıonra Abbaıiler va Eme. 

vlltr Hindistan preoılerl ve mahreceleri 
nezdlne muhtelif elçiler röodermlşlerdir. 
Bu temas uyeıfode, lslimiyet Hint ülke· 

ıioo yayalma;a başlamıştır. 
F alı:at Hindi.tanda Mııılihnat>laran ço 

ialması, Milldi 997 tarihinde Orta Asya. 

daki Türk hükümdarlarından Gnoeli 
Mahmadan Hindistaoı istlli etmeıl ile 

başlamııtır. 

11 inci yüz yılda Müslümanlar, sure· 
ti katiyede Hindiıtnna yerleşmişler, mem· 
lekete blilr.im olmuşlardır. 

Orta Aı1adao gelmiş Türk huküın· 

dcar sülaleleri, Hiodistanda ur.un müddet 
aaltanat süraıilşlerdir. 

Tam beş yüz sene Hindisttan~ Or~a 
Asyadan gelmiş olan Turklerm 

hlkimiyetl altında kalmıştır. Hindiıtaoa 
ilk gelen Müılümanlar. 

Araplar olmakla beraber, bugünkü 
Müslüman unsuru hepıi Arap meoşeioden 
değildir. Arap menşeli Müslüman Hintli
ler, ekalliyeti teşkil ederler. 

Hindiıtıını ilk f ethetoıiş olan Gaz
nali Mahmut ile Orta Aıyıı.dan gelmiş o . 

lan Türkmenler. Hint ,Müslümanları arasın · 
da ekseriyeti teşkil ederler. 

Fakat Hindistana asıl Müslüman akı. 
oı, Türk - Moiol imparatorluğunun ku · 
rucuau olı\n Bahadır Han zsınaomda ol. 
muıtur. 

Müılümanlar, Hind yaradl ada11oın 
her tarafında ya1ıyorlar. Fakat ltesafet 
teşkil ettikleri yerler, Bengile ve Pençnp 
bavalisiyle Hindiıtan'ıo Afgaoistan'a ve 
lran'a mücavir olan şinıali garbi eyalet· 

·Jerldlr 

lisan, Ordu dilidir. Bu dll Türkçe, Faraça 
ve Arapça kelimeler ile karışık olup 
Arap harflerile yazılmaktadır. ' 

Hindistao'da ilim ve medeniyetin ya· 
yılmaıına Türlderin büyük tesir ve biz . 
mc~i görülmüştür. Arnp, Türk Hindu stil 
lerı mezcedilerek bir çok şabeaerler vü 
cuda ğetirilmiştlr. 

Lahor şehrinde Şahi, Arkada Taci· 
mahal camileri ve Akbar batireıi b:1gün 
de bili hayrat ve takdir ile tomara edi
len abidelerdir. Melike Şahcihaoın batıra· 
sıoı teyid için inşa edilmiş olan Tacım&· 

hal, müteha1111lar tarafıedan yor yüzünün • 
en güzel abidesi olduğu taıdlk edilmek 
tedir 

Vaktile Türkler " Hiodiıtan'da idari 
bakımdan bir çok teşkillt da vQcude retir . 
mişlerdir. 16 ncı asırda Hindiıtan'ı fetheden 
lngilizler, Hindiıtanın en münevver bü· 
kümdarlarından biri olan Ekber tarafıodao 
kuralmuı olan idare ıistemioin ana hat 
larıoı takibetmişlerdir. 

Jık zamanlarda Müılllmaolarla İofİ · 
lizler araaıoda bazı çarpışmalar ol· 

muş Müslüman onsurn burünkü idare !Iİı . 
temine karşı daima a:ıdakatini m~haf aza 
etmiştir. 

Müslümanlar ile ekseriyeti teşkil edeıt 
Mecuıiler ar11ında, bugüne kadar zail 
olmayan derin bir zıddiyet hüküm ıür 
mekte, sık ıık aralarında kanlı çarpışma· 
lar vukobulmaktadır. Bu iki ans•ır arasın· 
daki ezeli zıddiyet, mahalli. idare maka· 
matını, daima müşkül meseleler karşısın· 
da bulundurmaktadır. 

Hint milliyetperlerloln reiıi Gandbİ 
birkaç ıene evvel mahtelif unsurlar ar•· 
ıında mevcut zıddiyetten doğan müşkü· 
litı izale etmek illemit paryalara hakla· 
rının ladeıi lehinde bir mesaj neşrettoi' 
ıiya1i ~tilafl~ra. da bir nihayet verıııci~ 
tcışeb':>uı et.mı~tır. Müslüman birliği rei•~ 
~ehmet Alı Jınnah ve diter bazı Hlntlı 
!ıderl~r, bu teşebbüsüne yardım etoıcılt 
ıllcmışlerıe do müıbet bir notice elde 
edile~emiı, muhtelif unııurlar araıınd• 
asırdıde ihtilaf, eskiıi gibi ayni şlddet~0 
d~vam etmekte bulunmuştur. Hüllıa f-fı~ 
dıstanda ekseriyeti teşkil eden Mecd,.. 
ler, azlık vaziyetle olan Milslüman ve 
paryalar arumda ıiyaai fikir ve akld~ 
birliği yoktor, bütün bu unsarlar, dii'~r: 
uio tefevvukuoa maai olmak için bir~~·· 
no yan gözle bakıyorlar. Bugün Hia ı~· 
tanda yaşamakta olan bu muhtelif uoHf 't 
lar aratında görülen bu ayrılık 11 

meıeleıioi daha karışık bir şekle ~okm•"• 
tadar. 
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Su, su! 
1 1 

Toros ekspresi bütün gavretilrı kilometreleri yutuyor. 
YAZAN Uluktşlaya doğru ilerliyoruz. Anadohrnnn bozkırları 

* * * demiryolunun iki tarafında uzanıp gidiyor. Manzara 

uın · tle şöyledir: Gözün alabildiiine lı.urak ue çorak topraklar. Bazı 
yer~:Jee hattın bir tarafında, kuruyup sararmış devedikenlerinden ve 
çalılardan bıışlca bir şey yok. Ôte tarafında ise yer yer yeşillenmiş l~Pb. 

d • ı t kl · d -ıde bir "aha gı 1 
raklar var. Bozkırın ortıısında, ag arın e e "rıo e, ço . d" 

Y 'll'k b t mumıyetle va I• bayii büyük n~açlılcJnr görünüyor. eş• ı ve aya , u . 
leri ve sn yataklarını takip ediyor. Aiaç, tarlı, bahçe, bo5ttan, l ı~san 

O k 
"

. b-t- bu çıplalı. epe erı ve ve hay\/an hep buralardadır. eme ı u un . . k 'k I 
. 1 b t ele ıçın e sı o an şey boş •,ıvaları şenleodırmek, ora ata aya verm 

sudur. d ğo bu geniş toprak· 
Bol sa olsa, kızgız bir güneşin yakıp lca"ur u 

lardan har:t fışkıracak; mamueler yüktelecek. . 

1 N':". d hh 1 b" 1_ - ı- kızın al yanaklarına beozıyen güzel 
şte ıg e, sı at ı ır ır.oy u h" . 1 B Si 

• 1 f d ıl faydalandığını osterıyor. şte or. ze 
elmalarıle suyun Ot un nn nas - - h 

1 b - cıeiirini NiğdeyelJ> ıozünu atar atıyor. 
«Geçti Borun azarı sur e,.. • • ·1 J k' 

t den görmek kabil derı amma istasyon a ı çeş· 
Borcn pazarını ren ? 1 h B 
. - ü d k' «Borun güzel sularını içmeden nereye > ev ası orun 

rneoın uııt n e ı . . . I ld _ - t • 
d l d g• ını bilükıs ıyı ıa arı o agunu goı erıyor. 

a ıasuz oma ı • • k .•. 
B k Yaz göneşi altında yanan Anadolu yaylalarıoıo e sıgı su• 

u ııca { . ıı r . 
d C huriyetin sn siyaseti buralara kadar mubarek ve eyız e ı~ı 

ur. _um aman ovalar daölar, taşlar yemyeşil olacaktır. 25 Y'lda bır 
uzattıgı z ' • k k' b • Ja 
t k - eden dünya harb!erioin üçüncüıünde, muhakka ı ug Y 
ı~k::;;,~~ diye bir darlıkla karıılaşmıyacağız. Fakat mümkü~ _oı~~rdı /k• 

, d 'ryolları siyasetimizle su ıiya1etimizi atbışı beraber yurut.e ı sey ~ ' 
h::~bat bolluğuna içinde bnlunduiumuz bu ikinci dünya harbmede erış· 
miş oluruk. Kendi yediğimizden artakalanı da konuya komşuya satarak 

ek .. iklerimiz alır v• zengin olurduk. . . • . -
yazın Anadolu yaylasıoda yapılan bir aeyeyat, sn sıyasetımm ~um· 

.__ ı sür'atln tetbik etmek lüzumunu, bir kere daha, açıkça goste· 
ır.un o an t k ı· d r O da riyor Bu kurak yerlerde ne yapıp yapıp ıu yara ma azım ı • .. 

ld,'. · erde hayatı ve refahı yaratacaktır. Bütün bu topraklar, çolde 
g~ '!1 

y mu.' cig· erleri yanmış bir yolcu gibi bağırıyor; su, su 1 
ı\&'ZI ır.nru " 

Bir "örf ve adet,, 
• 

incelemesı 
Bir kaç ay evvel 

y AZAN meslektaşlardan bi 

ri, bazı kadınları 
ULUNAY 

,._ _____ ~ mantolarını giyme 

den omuzların~ alışlarından tuttun 
rarak bu tarz riyinme ile eıki ka
badayhk arasında bir münasebet 
buluyor ve kabadayı lehçeıi diye 
bir takım "bayide,, tabirler kulla 

nıyordu. . , 
lstanbulon eski bayatını bılmı· 

Yen diier bir meslektaş da •:ka~~
dayı ile "külhanbeyi,, nl bırbırıy 
le h;ltetmiş. Bundım alınan bir 
Üçüocü arkadaş da ıı sanırım ,, 
'h . ı. 11 ak bn iki tip ı lıyallarını .,.n nnnr 
ıırasındo~İ farkı anlDlmıya çalı · 
Ş•yor. 

11 
Fakat i~in tatlı tıırnh kaba· 

d~yı ile "külhanbeyi., nin oe ol 
dukl~rını halleden de bilmiyor ' 
düzeltmek istiyen de. · Çünkü Jı 
taubulda bu kısım halk yalnız ka 
badayı ise killhanbeyinden ibaret 
değıldl; kabadayı, tosun, babayiiit, 
Cakacı· külhanbeyi; fiyakacı; ko· 
Puk; ;amur ilah ... Bir çok çeşitleri 
"ardı· bunların hepsinin ayrı ayrı 
doru~l:ırı, şahsiyetleri, lehçeleri , 
"racon ları· "ragula,, lan vardı • 
l\hmeı"Rasl~ merhumu•1 yalnız bir 
''kopuk,, u tarif için koca bir yazı 
Yazdığını hatırlarım. 

Sayın meslelttaşımızın ~aba~~· ' 
Yı Çerçevesine sığdırmak utedııti 
tarifin kabadayhlda hiç alikaıı yok 
tur. Çünkll kabadayı oe gi!im, ~e 
lttııaın ne söz ne •ohbet ıtıbarıle 
ltiınıeden fnrkİı değildir; zannedil 
diği gibi sokakta "omuzları geri· 
de, fÖğüs ilerde dirsekleri arkada, 
alnı yukarda,, olmak üzere cidd_en 
hııstısi bir cambazlığa ihtiyaç gos· 
t,ren 2 üç bir vaziyette yürümez · 
&öylesine nihayet fiyakacı derler • 
l<,badayı katil değildir; hele hay 
dtıt, yahut yol kesici olmasına ih 
llrnal yoktur. Çünkü çok namuslu· 
dıır; hayalı?• alınının teriyle ka~a: 
tıır; kimseyı rahatsız etmez; eımı 
doatıınu, komşusunu ııever. Fakat 
~ahallesine ıarkınblık etaalye yel 

- Comburlyetteo 

zarfında kaçırır. 

K•badayıyı tarif için bir takım 

faraziyelerden niye bahsetmeli? 

Şu an ataca;ım vaka ile bu «şark 

şövalyeliğinin» hamiyeti anlaşılır: 

Çeşme meydanlı sandalcı Fer· 
hat ağa üurine bıçaklarla hücum 

eden on beş Kefalonyalıyı bir lcfth· 
ve iskemlesiyle çil yavrusu gibi 
daiıtıp kaçır.ııış. 

Bu vaka üzerine arkadaıları 
Ferhat aiayo' üç ay selim verme · 
mişler. Sebep! 

Kabadayının beş oo Kefkloo
yahyı önüne katması için tokafı 
yetişmiyor mu imiı ki düımanlarını 

iıkemle lcaçır.mı~I 
işte lı.abad•yılılc budur Kül 

haubeyine relince : 
Külhanbeyini kabadayıdııu ayı· 

rao, ıöz ıöylerken «hal kesmesi», 

rlyim kuşaamda camadanvari ye 
lok, yumurta ök çt gibi ananeye 
riayet eylemeıi, sakacalığı, alaycı. 

lığı bilhassa neşesizdir. Meseli bn 
11nıftao Çeyrek Şakir, Tonga Ni. 

hat, Cakacı Rıza gibi tanıdıklarım 

gayet rabıtalı adamlardı, Hepsi 
bülbül ribi «arro• konuşurlar, ba-

na da rayet tatlı işaretler, omuz 
kaldırıılar, gerdan kırışlarla süsler· 

!erdi. Meseli Çeyrek Şakirin bas
kında muşamba fenerle imamın sa• 

kalını tutuşturup kaçması, Tonga 

Nihadın Kuledibi gazinosunda «Ya 

selim Ya selim!» diye farkı söy. 

llyen Anp kızına: Ayai'• kalkarak 

c.Ve aleyküm aeliml» diye cevap 
vermeıi kibi anlattıkları vakalar 

meclislerinde bulunanları kırar ge· 
çlrirdi. Külhanbeyi yangında yağ· 

macılılc etmez; yedine sakladığı 

ustura ile dostunun ıuratını kezmez; 

bele «Jirolo» luk denilen"nıkomra., 

lak bizim memlekete, ıinema ile 
ritmiş, tam bir ecnebi metaıdır. 

Külbaobeyine isoat edilen kü-

l "k k .. çüldükleri yapan ıra opo " ça· 
mor,, denilir. Ôylelerlnin de, haysl· 
yetlerini yumruklarına tükürerek 
anlatanlar arasında, esamiıi okun· 

maz. 

B UG.ON 

~iH.ARi·CJ · : .. HABERLER:~· 
t~ ... . "" . • • . • . .. ..: . \", ... . . :... .. 

Cenup Pasifikte 
Geniş ölçüde bir 

muharebe başladı 
amerikan uçan kaleleri japon · 
ların bir uçak gemisini, mü 
ıeaddit kruvazörü ve bir 
zırhlı yaraladılar 

Vaşington 26 ( , ,a.)- Bahriye 
nazırlığı tebliği: 

Cenup pasifik: 1- Birleşik A 
merika deniz ve hava kuvvetleri 
denızde geniş ölçüde bir muhare
beye tutuşmuşlar ve Salomoıı ada 
tarı şimal grnpunun doğu şlmaline 
yaklaşan bir Japon teşkilinin kuv. 
vetli taaarruzanu püskürtmeğe te
şebbüs etmişlerdir. 

2- Düşmanın anemli bir Ja· 
pon üssü oian Tolaiiyi iıgalimize 

bıı bölgedeki icara üslerini geri al 
mak için şiddetli bir f aerruzla mu 
kabele etmesi bekleniyordu. Düı· 
manın bu karşı taarruzu şimdi ge
lişmiştir. 

3- İlk Alının raporlar düşma 
nın taarruza reçen bir teşkiline 

Birleşik Amerika ordusuna mensup 
uçar kaleler tarafmdan hücum edil 
diiinl ve tayyare gemilerile nakle 
diien deniz tayyarelerimizin hare· 
kete reçtiklerini bildirmektedir. 

«- Orduya mensup bomba 
uçakları büyült bir Japon tayyare 
remisine bücum etmişler ve dört 
bomba isabet ettirdiklerini bıldir
mişlerdir. Birleşik Amerika tayya· 
re gemilerine nakledilen uçaklar 
bir Japon tayyare gemisine hücum 
ederek ba gemiyi ağır yaralamı~· 
lprdır. 

Düşmanırı müteaddit kruvazör. 
leri ve bir zırhlısı tayyare remi· 
mizle oakledilen uçaklar tarafından 
keza yftFalanmıştır. 

5 - 23 ağustos günü ö(ledeo 
sonra düşmanın Guadalkanal ada 
sının karşı yaptıiı bir hava taar 
ruzn avcılarımız tarafından karşı. 

lanmış ve düşmanın en az 21 tay-

yaresi düşürülmüştür. Bu hareket 
esnasında bizim kayıplarımız pok 
azdır. 

6 - 23 24 Ağustos rüaü düş· 
man mahribleri Gaadelkaoal'dalci 
kara mevzllerimiri topa tutmuşlar
dır. 

7 - 24 Ağustosta uçakları· 
mız Gaadalkanalın şimalinde düş· 
maoın bir taşıtile bir kruvazörünü 
hasara uğratmışlar ve bunların 
ikiıinl de alev alev yanar bir hal. 
de bırakm•şlardır. 

8 - Muhabere devam etmek
tedir. 

Çuarkior 27 (a.a.) - tebliğ : 
Kiaorıi eyalet merkezi Nane· 

banr'ın 10 kilometre kadar cenu
bunda bulanan Linchwan etrafında 
dönen Çin kolları, Japon karşılık 
taarruzlarını püskürttükten ıonra 

şehri temamen işral etmişlerdir. 
Çin kıımı küllisi şimale doiru 

ve çekilen düşmanın takibine ko
yulmuştur. 

Naochang doğ'usuedaki bir Çin 
kolu dilşmanı takibe devam ede· 
rek Naocban'ıo 80 kilometre şimal 
batısında Yuooan'ı geri almıştır. 

Başka bir Çin kolu da Poyanr 
rölü kıyılarında Ynihuog'e taarruz 
etmiştir. 

Batı Tchekiang'da Nianchang 

m doğu, ceoub ve batı11nda bir 
çok stratejik noktaların işğalinden 
sonra, Çin kuvvetleri dün sabah 
Niangchanr'ı hücumla zaptetmiı· 
lerdir. 

Çin kıt aları balen şehir civa 
rıada Japon kuvvetleri dökDntüle 
rini temizlemekle meşguldür. 

• 

Denizde bir hazine 
811 harbin başında, Niagara namındaki f ngifü vapuru, içinde 2 

mil yan 500 bin liralık altın külçeler baluoduiu halde, Yeni Ze· 
landa açıklarında bir mayoe çarparak bııtmıştı. 134 metre bir derinliğe 
batmış olan Niarara'nıa ambarlarında hıfzedilmekte olan bu hazineyi 
denizin dibinden çıkarmak kolay bir şey değildir. Evveli 134 metre de
rinlikte suyno tazyikine dayanabilecek haıu9İ dalma makineleri imal et
r. ok icabediyordu. Saniyen vapurun batmış olduğu denizin dibi Alman 
maynlerile dolu idi. Binaenaleyh bu hazineyi kurtarmaia teşebbüs edecek 
ceınr dalgıçlar, denizin dibini maynlerden temidemeleri lhım relirJi. 

Mamafih umumi barbde Fransanın Caskonya körfezinde 134 metre 
bir derinliğe batma~ olan Egypt namındaki vapurda bulunan altın külçe. 
lerinio Artiğlio tahlisiye vapuru mürettebatı tarafından çıkarılmış olması 
bu yeni kurtarma teşebbüıüne kuvveıt veriyordu. 

lnriltore baokaaı, bu işe başlamak için 30,000 lnriliz liralık bir tah· 
sisat ayırmıştı.Bu tahsisatla denizin dibindeki 2,500,000 logiliz lirası kıy· 
metindeki altua külçeyi çıkardıiı takdirde alacağı hisseye röz koyun 
kaptan william, Claymore namıodaki vıpurile b11 işe girişti. Niarara va· 
puronun ambarlarından çıkarılan. ~itan kü çeler, 595 ıaf altın çubuğundan 
mürekk,.pti, Kaptan william bu ışı baıarmak için Y eoi zelendanıo tec
rübeli dalgıçlarından Johnstone namında kocamış bir dalgıcı bu işe me· 
mor etmişti. Evveli vapurun batmış olduğu tahmirı edilen yerlerde son
dajlara başlandı, Sondaj yapılan yer denizin derinliğ'i 134 metreyi bulu-
yordu. • 

Ve yukarıda söylediiimiz ribı mayulerle dola idi. Tahliılye işine 
bu sahanın maynlerden temizlenmesi ile başlandı ve 150 mayo çıkarıldı. 
Ondao sonra vapurun batmış oldoğu yıeri katiyetle tesbit ve tityin el· 
aıek ameliyeıine ririşildi. 

134 matre derinliie inebilmek için ıayan müthiş tazyikine dayanacak 
ve çatlamıya~•k olan_ huıa5İ bir dalrıç kulesi yaptırıldı. Bu ·~.ila~. ku· 
lenin lçloe guen dalrıç, pek kalın cauılar arkaıından etra(tnı gorebıhyor, 

enen ırz dilımanlarının terbiyeıini 
"'erit: büyükleri sayar, zayıfları ko Bunlar, •·Etude de moeora,, de· 

fakat ellerini kullanamıyordu. Kulenin içinde 134 metre derinliie inmek 
cesaretini ihtiyar Jobnıtone roıterdi. Fakat müthiş bir tehlike de atlattı. 
)çlnde bulunduğu kalenin baj'h buhındoğu çelik halat, denizin dibinde 
yatan bir mayne sanlmııtı. Yukarıda bulunan arkadaşları, çelik balata 
kuvvetlice çektikleri takdirde mayn patlıyacak ve kendlıi de feci bir 

t'ıır. Şayet mahallesinde bir delikan 
lı ktıınara alı~ır, tahsiline • devam 

ttıne:z ve babasına anasına itaat 

~~~ez.sa o zaman bir "atabey,. gi 
r 

1 •ıe karışır; çocuğ'u ba~tın çıka 
lt&nları tehditle, yahut dayakla ür
~~Ulr, haylazı ıindirlr. Mahalleye 
il O\Q kadınlar taıınırlarsa onları 
' Y•pır yapar oe ima müddet 

nilen bir takım örf ve adet ince

lemeleridir. Onlardan 1allhiyetle 
bab1edebilmek için o muhiti çok 
iyi tanımak lbımdır. Yln~ onlar 
tarafından kullanılan tabirle ıöyle· 

yelim: Bllinmlyen bir mevzu hak· 
kında ıöz ıöylemek "Karanlıia 

pl4tov ııkaııya benzeri,. 
(Taa'daa) 

surette ölecekti. ç rk 
Fakat ihtiyar Johnstone bu mClthiş tehlike karşısında yılmadı. e ı 

halatın yukarıdaki ucuna bağlı bulunan tehlike çanını yavaı yavaş çald~. 
Bn, arkadaşlarına halatı yavaş yavaı çeknpeleri için bir parola teşkıl 

ediyordu. • 
Claymore'an tayfaları işaret Üzerine balata yavaş yanı çekınego 

başladılar. Çelik halata takılmıı olan aıayn de Jreminln yanı başında 
deulzin aathma çıkmaz mı? 

Avrupada ikinci l 
cephe nasıl kuru

labilir? 
- Baştaraf ı ilciucide 

zuu olmıyacağ'ından, bir vapurıın 
gidip gelme en az dört sefer yap 
ması kabul edildiği ve nynı zaınan 
da düşman denizaltı ve tayyarele
ri tarafından verdirilecek zayiat 
karşılıj'ı olarak asgari yarım l&..İl

yon toni latoluk bir ihtiyat gemi 
konulması düşünüldüğü takdirde 
30 tümenlik istila ordusunun Av. 
ropaya reçişi için liiakal 2 milyon 

·tonilatoluk, yani takriben 400 va· 
pura ihtiyaç olduğu meydana çı· 

kar. 
Karaya asker çıkarma hareke· 

ti lçiıı lngilterede yapılan motÖr· 
lü mavna (layter) ların 75 - 100 
tonluk tekneler olduğu tahmin e· 
dildiğinden, bir motorize tümenin 
kısa bir deniz yolundan (meseli 
Pa dö Kale boğazından) karşı sa· 
hile bir anda a-eçirilınesi için bu 
layter'lerden 1500 tanesinin tahıis 
edilmesi icabeder. 

Filhakika böyle kısa deniz yo 
lile muhtelif çıkarma noktalarına 

bir anda lıiç olmazsa bir tümen 
atabilmelidir. 

Sn mı.vnaların dıı bilhassa düş 
man tayyareleri tarafından batırı

lacaiı nazarı itibara alınarak asa-a 
ri dörtte bir miktarında ihtiyatı 

bulunmak iktiza edeceğinden, bu 
harekat için takriben 2000 layterin 
hazır bulanduralması tezahür e
der. 

Müttefik istila ordusunu Avro. 
pa kıyılarına atıvermekle 

iş bitmiş olmuyor. Bo ordunun bin 
bir çeşit ihtiyaçlarını zamanında 
yetiıtirmek gayretinin de vapurla· 

1'a düıec~ii düşünülar ve karada· 
ki savaşlarda asker zayiatını gene 
vapurlarla temin etmek mecburi 
yeti röz önünde tutulursa, 400 
vapurla 2000 lııyterin bu nakliya 
ta yetiımiyeceiin• hükmedilir. 

Asgari olarak tutulan 30 tü· 
menlik kuvvetin iki misline çıkarıl 
matı halinde nakil vuıtaları mik. 
tarının o nisbette artacağı tabii· 
dir. 

Müttefiklerin bütün harp cep
helerini deniz nakliyatile beslemek 
zomnda olduktan başka, Rasyaya 
yaptıkları yardımların deniz yolu. 
na inhisar etmesi ve bunlara ili-

nat ayan. 

(pi.) 

7,32 Vücudumuzu çallfbralı 
7 ,40 Ajana haberleri. 
7,55 Müzik: Karııık Prorr 

820 -
8,35 Evin ıaati 
12,30 Proğram 

saat ayarı. 

ler. 

12,33 Müzik: Saz eserleri. 

12,45 Ajans haberleri. 
13,00 -

t8,00 Proğram 
saat ayarı. 

18,03 Müzik: Çifte fuıl 
19,00 Konuşma (Dıt pollti 

le mali). 
19,15 tdüzik : Danı 

(pi.) 
19,30 Memleket Saat 

ve Ajuns Haberleri. 
19, 45 Müzik: Clıoplo'den 

rım saat (Pi). 
20,15 Radyo gazetnL 
20,45 Müzik: Hüzzam maka 

dano şarkılzr. 

lor. 

21,00 Ziraat Takvimi. 
21,10 Müzik: Şarkı ve tilr 

21,30 Konuşma (Kahraman 
saati). 

21,45 Müzik: Oda maıikili. 
Fraock". 

22,15 Müzik: Korolu Mü7.lk ( 
22,30 Memleket Saat: Ay 

Ajans Haberleri ve Borsalar. 
22,45 ' 
22,50 Yarın ki Profram 

kapantı. 

veten Almao dt>nlzaltı ve tayy 
lerinin verdirdiği zayiatın fuıl 

devamı vapur ihtiyacının a-Bn 
rüne artmasını intacetmektedlr. 

Bütün bn mülahazalara iltiaad 
denebilir ki; ikinci cephenin ka 
masına ınıınl olaa sebepler araı 
müttefiklerin elindeki vapur toaa 
nm azlıiı mühim bir yer ta 
tadır. Yeni in~aatla vapar m' 
n çoğatılmadıkça ikinci cephe 
tasavvur halinden ileri relmiy 
tir. 

uker 3 

Bu tehlike karşıııında gemi müerttebatı deliye döndü. 
yar Johnstone- istifini bozmadı. Denizin sathınıı çıkmış olan mıynin ka 
5ollarmı maharetle sökerek tehlikesiz bir vaziyete soktu, Denizin dl 
ba son maynden de temizlendikten sonra, kıymetli hninenin sakit 
landuğ'n batmış geminin demir ambarlarını infilak maddelerile par 
mak işine başlandı. 

Bütün bu ameliyeyi, denizin dibine ihtiyar Johostone telefonla id 
ediyordu. Geminin ambarları parçalandıktan sonra kuVYdlli .inç 
bağlı çelik kıskançlarh. gemi enkazının, ynlc:arıya ç kırılma1ına bqlan 
lık olarak uğlam bir sandık yukarıya çekildi. Sandık kırılınca için 
kocaman iki altın çubuk çıktı. Ba mnvaffakiyetloden şevk •• ce~re 
ri artan tayfalar, dört elle işe sarıldılar ve aylarca süren yorucu ça 
malardan sonra 495 saf altın çubuğunu da denizin dibinden tema 
çıkardılar. Claymore tayf alarmın bu şayanı hayret muvaffakiyeti dal 
hlı. aleminde, büyük b1r rekor teşkil eder. • 
• 

Kral eğleniyor 1 
Isveç halı beşinci Gaıtave dehşetli tenlı meraklıııdır. Harpten e 

her ıene kışın devlet işlerinden vakit bularak alta hafta dlnlea 
üzere Fransaya gider, orada Nice ve Cannesdo boJ bol teoiı oyn 
Kendiılne kral muamelesi edilmesini istemediği için tenis kortlarında aclt 
M. G. diye anılırdı. _ 

Kral buralarda geçirtdiği zamanın bayatıoın en mesut runleri olda 
nu ıöylor: «Her sene kışı ve tatil zaoıaoımı dört rözle beklerim.» der 

Beşinci Guitave son defa olarak 938 d~, 80 yaşında iken Fran .. ,. 
gitti. Cannesde bol bol tenis oynadı. ~ tarıhten sonra bqlıyan Avra 
harbi kendisinin lsveçteo ayrılmasına ımkin bırakmadı. Beşinci Ga 
Stokbolmde e ı.• bb ları 0Ja:ı tenisçilerle tenis oynuyordu, Fakat Hl. sır.ı a ap d • • . . b • 

1 ce ve Canoesdakl mnhidl balama ıgı ıçın ayagı üzü üyorda. 

K l baıtalandı, ağır bir ameliyat reçirdi Ba a--• ·; ra geçen sene . • .._.. 
t d kt far artık tenıs oynamasına müsaade etmediler ... yat an sonra o or . d' · k 

1 
• vw 

d 1 b 1 ci Gaıtave fım ı tonıs ort arına adece maçları 
yaşn a ? ~D .~d . .:r baran da hakemlik yapıyor. 
retmek ıçın 1'1 1

" ' • • bl -1 d h 
Kral en çok ı~v~ığ~ 1 r eıh e~ce -en rna ~om kalınca ban un J 

kendisine bı~ka bır ış. ub?1uşh la 1 sormheye aşlamıştır. 84 yqın 
k 1 d kuııı•i• başladıgı ır a ıyı tok olmde Love kiliı9line b 
e~:işti~ . .Kral devlet işleri dışında ekser vakitlerini radyo dinmekle 
çiriyor ve çok kitap okuyor. Sarayda her akşam bir parti briç nwım ..... 
maktadır. 

f9,,eç halkı beşinci Gustave'ı esasen çok seuerdi. Şimdi krala 
muhabbet artmıştır, Banuo sebebi memleketin bitarafbjıaı kor 
mavıffık olm11ıdır. 
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Bütün Güzel Film Meraklılatı 

Yazlık Sinemanın 
BU AKŞAM 

Zamonımmn Er. Büyilk Tenora ALTUN ~SESLl 

GUISEPPE LUGO 
nın Güzrl Napoliten şarkıları ve serenadlarlle süslediği 

A,k ve nefis müıild filmi 

Sev Beni 
Meraklı Aş\c Macerasını Canlandıran 

Şahaserini görmenizi tavsiye 

Büyük bir aşkrn .. Hissi mevznon Çerçivelediği Büyük bir film 

ilaveten: 
Bütüo halkın heyecanla seyrettikleri çok l'ÜZel ~ark filmi 

1 
BİR TURKE 

Gönül Verdim 1 
Türkçe Sözlü ve Şarkılı Fevkalide Bir Şark Filmi 

Dikkat : Proğram uzun olduğundan 
tam 9 da başlar 

PEK YAKINDA: 

suare 

~ıı SEFAHAT KURBANI ı~ 

................ iliiiill ........................................ .. 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi 
Komutanllğından 

birinci sımfta 
sınıfta ikmale 
muvaffakiyetle 

1 - Deniz Lisesi birinci sınıfına, Lise 
ikmale kalan okurlar ile Orta mektep son 
kelan okurlar, bilihare ikmal imtihanlarını 
v rdikleri takdirde kaydedilecektir. 

2 - Lise birinci sınıfa 15 yaşından 6 aya kadar küçük 
olanlar kabul olunacaktır. 

3 - Deniz Gedikli okuluna; orta okuld" ikmale kalanlar 
1 bulundukları sınıfın muadili olan gedikli okulu sınıfına ah
~ nacaklardır. 

4 - Gedikli okuluna girişte yaş haddi olarak · 
I. Sınıf için 12 : 17 

11. " " ı 3 : 18 
· ıll. ,. ,, 14 : 19 kabul olunacaktır. 

5 - isteklilerin Mersinde Deniz Harp okulu ve Lisesi 
komgtanhğına Gedikliye isteklılerin Deniz Gedikli okulu mü
dürlüğüne müracaatiara 

2393 16-18-19-20-21-22-23-25-26-27 

o.o. Yolları 6. ncı işletme Müdürlüğünden: 
Devlet Demir Yolları S_iv~s Cer atelyesi için Tornacı ve 

Tesviyeci alınacaktır. Talıplerin yapılacak imtihanlarında 
gösterecekleri ehliyete n~zaran dereceleri tesbit ve buna 
nazar n da ücret verileceğınden isteklilerin bonservislerini 
hamile bir istida ile müracaatları ilan olunur. 2419 

20-21-22-23-25-26-27 

il An 

BUGÜN 

DOKTOR 
TlYlrrgUJrlt Soyeır 

Herıün Hastalarını Hükumet Civarı latiltıımet Ec~anesi karş11ıoda 

çıkmaz ıokak içinde no 121 de kabul oıler. 

Haftanı~ Sah ve C11ma günleride öğledtm soorsları faldrlere mec• 
cııoi b:ıkılır. 

?.355 

Vilayet daimi encümeninden: 
1 - llkmektepler için (4000) kilo manscrıl kömürü açık eksilt 

İ meye konulmuştur. 
2 - Kömürün mdbammeo brdeli 480 liradır. Mov.skkat teminatı 

35 liradır. 
3 - ihalesi 3 • 9 . 1942 perşembe gürıü ıaal 10 da encümeni• 

mizde yapılacaktır. 
4 - lıteklilerin ayni gün ve saatte teminat makbuzlariyle bir

illı.te eocümeoimizo, şartnameyi görmek iıtcyenler her gilo Maarif 
daireıine müracaatlara ilin olunur. 

18 -2.'J-27-1 

......................... illll ............. .. 

ASRİ Sinemanın 
SUVARE 9,15 

Y azhk Bahçesinde 
SUVARE 9,15 

BU AKŞAM 

Robert Montoomery Leslie Banks 
Tarafından fevkalade bir tarzda yaratılan 

mevsımın en güzel eserı 

nasına asılmıştır. 

2 - Vergi ve resimlerin birinci taksiti ağustos ve ikinci 
taksidi teşrinisani aylarının sonu olmak üzere iki müsavi tak
sitde ahnır. 

Bu cetveler 13· 8- 942 perşembe günü asılmıştır. 23- 8-
942 pazartesi günü kaldırılacaktır. itirazı olanların bu o~~~n 
zarfında istida ile belediye riyasetine müracaat etmelerı ılan 
olunur. 

2426 26-27-28 

DOKTOR 
1 Kemal Satır 1 

Kızılay cioarında Müsliim apa1tımanındaki muaye
nehanesinde her ıün hastalarını kabule başlamıştır. 

Adana belediye Riyasetinden: ---~-------,--
ı- Bilumum dükkanlarla, Ttıccari ve Sınai m~eısehaelerin Saraç Latif AdaoğuJJarı 

L h . ,. . 942 seneıı ta aldcuk e·ı s . futbol to 1 kapıl rına asılan ev a ve ııpere aıt . d . ' umum aracıya ve p arı . 
resmini gösterir tahakkuk müfredat Cetvelleri beledıye . it· Sipariı üzerine Avrupa köselesinden Alman 
resi tahakkuk memurluğunun kapısına asılmıştır. Levha, ııper ve lspanyol eyerleri yapılır . 
resmi kiracılardan ahnır. . Her nevi yeni bavullar bulunur. Eski bavullar taaılr edılır. 

2- Bu cetveller 25·8-942 tarihinde asılarak 4.9.942 tarı· ADRES: dana Asfaltyol ltık Mağazası 
hinde kaldırıl cakbr. yanında No. 87 2410 

Bu resim Eylulun sonu olmak üzere bir takıitte verilecek· ._ ______ ._ _______ ......... ___ ı __ _ 

tir. İtira1J olanl rın on gUn içinde belediye riyasetine iıtıda 
ile mUraca t etmeler\ ilan olunur. 

2427 27 -30-3 
imtiyaz Sahibi : CA VIT ORAL \ R:fat Y AVEROôLU 
U. Nıırlyat ModOrü: Avakat Baaıldı·ı yer ı BUGON W..tthu 

27 Ağustos 1942 

Adana As. Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - SOOO kilo ekstra ekstra A}•valık 2eytinyağı kapalı 
znfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 61 SO lira ilk teminatı 661 lira 25 
kuruştur. 

3- İhalesi 14/9/942 pazartesi günü saat 1o·3o dadar. 
4- Evsaf ve ş~rtnamesi her gün komsiyoadıı görülebilir. 
5 ·- Bu taahhütten dolayı müteahhitlerin vermeye mec · 

bur oldukları kazanç buhran vergileri ve gerekse damga 
re.smi ile mukavelename, taminat mektubu, teslim ve mu
ayene masrafları muhammen bedellerine ilave edilmek sure· 
tile ve mevzuat bedeli belediyeden alınacak rayiç• üzerinden 
müteahhide ödenecek tir. 

6 - isteklilerin belli günde ibale saatından bir saat ev
veline kadar teklif zarflarını komisyonda bulundurmaları lü
zumu ilin olunur. 

27 - 2 - 6 - 10 2429 

Adana Birinci icra memurluğündan: 
2004 sayıll kanuna göre gayri menkul 

satış ilanı 
Alacaklı 
Borçlu 
Borç 
Gayri menkul 

SUmerbank Adana satınalma BUrosU 
Kütlü, Kôza ve Pamuk . 

mübayaatına baflamıştıt 
Yeni fiyatlar tesbit oluncaya kadar eaki Hatlarla mub•"' 

yaata dt':vam edilecek ve bilibare zuhur edecek farklar çi~t" 
çilerimize derhal verilccaktir. Keyfiyet say1n çiftçilerirflııe 
ilin olunur. 2424 25-26-27-28·29·30 

DOKTO,R 
M, Nuri Vural 

Hastalarına her gün saat 11 den 19 a kadar 
Müslim apartmanı yanındaki S numaralı 

muayene h'ln sinde kabul eder. 

_..... 


