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Milli ŞEFiN SAMSUNLULARA HiTABESi 

--Ordularımızı kuvvetli ve ic durU 
' mum uzu nifaksız ,sağlanl tutmak 

asla gözönünden ayrılmamalıdır ı 
Kr$/j 
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,== Milli Şef Diyor Ki: 
Dünyanin bugünkü hal inde vatanımızın bir taarruza uğra• 
ması ihtimali için hiç kimseden şüphe etmeğe hakkımız 
yoktur. Ancak bu, bugünkü vaziyettir. Yarınki vaziyetin 

"==== ne olacQğını kimse keşfedemez =====~ 

Millİ ŞEF İNÖNÜ 

"Harman çabuk bitip mahsul 
elimize geçince birçok sıkıntılar 

ortadan hızla kalkacaktır,, 
Samsun, 25 (AA.) - Oüm· 

hurrcisim.z Milli Şef hmet İn· 
önü Samsım halkına aşağıdaki 

hitabede bulunmuşlardır: 
c- Samsunlular, aziz ,.a,tan·· 

:!aşlanm, 

Ankaradanberı dört beş vıla· 

yttim zin çalışkan halkı arasın

dan geçerek Samsuna gel
dim. S z iyi gördüm. Sıhhatiniz, 
neş'eniz, çalışkanlığınız merkez 
de ve kazalarda pek iyi idı. 
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r. r 

Cenubi Kafkas yada 
ikinci bir cephe 

r 
__ ..,,_ 

Samsuna gelinciye kadar köy 
enstitülerinden üı;ünü gördüm. 
Kız \"P erkek köyll.i çocukları· 

mız hrm müesseselerini koru
}·orlar hem de ileride üa ede
cekleri yüksek vazifeleri i<;in ha 
1.r!anı~"Orlardı. Yapıcı, çare bu· 
!ucu, çal:şkan bir ruh bu ensti
tülerin h&yatına hak·m olmuş
tur. Bu durumu görmekten pek 

memnun 01dum, pek ümitliyim. 
Tüm kızlarının mıi. ıesna haysi 
yeti ve ciddi \"az;fe severliği bü 
tün mekteplerimızde olduğu gi>
•bi köy enstitülerinde de göze 
çarpmaktadır. Öğretmenler ve 
er16titü müdür1"'ri Türk köyü· 

nün geleceğini sağlam temellere 

/ngilizler, Almanyayı uzun bir harbe mukavemet he· ı 
d eline ulattırmamak ve hayati bir ehemnıiyet lafı
yan lran ve Irak petrollerini m ii.dalao. için bütün g ay

retlerile hazırlanıyorlar. 
~ J 

Yazan: Ş'OKR'O AHMED 

A l marılMm cenubi K al • 
kasyaya inip inmiyceek· 
le-ri heniiz laıt'iyetJe bel· 

li olm";JilU§tır. Fakat, harbin Al· 
""""~" için her şeyin başında 
iki hedefi v...-dır: 

A - Rusya kabusundan lı.uır· 

tıı.lmak 
B - Aııglo-Sa kS-0<1luk alemi 

ile boğuşmak i çttı uzun m<ıka • 
,,emel imk~n131"uı.a sahip bulun· 
mak 

(SONU. SA. 3 S Ü. 6) 

Milli Şefin 39 uncu 
Subaylık Yıldönümü -İnönü, l u günü kutlayan sınıf arkadaşları· 
nın telgrafına mukabeledıe bulundular 
Ankara ,25 (İkd:.m Muıhabi· · krini kutlamışlardır. Bu toplan· 

rinden )- Milli Şefünizle bera- t ıda bulunan Milli Şe.fimizin sı· 
ber 319 senesinde Harb.ye ve nıf arkadaşları arasında bir çok 
MüıhendiS!ıanede mezun olan Generaller, Komutanlar vardı. 
arkadaı;Jar bugün Orclueyınde Toplantıda eski hatıralar anıl· 
topla arak 39 uncu yı'.dönüm· m.ış, Milli Şef!ımizin talebelik ve 

ORTAŞARK°!A 
subaylık hayatındaki meziyetle
ri anlatılmış ve sınıf arkadaşları 
bir aile samimiyeti içinde yldö
nümierin:. kutlamışlur<::1r. 

Çörçil 
Diyor ki 

Nili Mısırı ve 
korumak için 
her şeyi yapmak 
kararındayız 

u-ira 25 (AA.) - M. Çör
çil ım> seyaha111ıldE muıı=m bir 

m<Saie ~tmiştir .. Ya]nız Ka
hııır€ yolooluğu 8,000 kfüımetre • 
den fazlaya çıl<ımıştı .. r 

Ba;,-vı!itilın lngütereıden ay • 
rıkhgı, Stal:inin daveti üze.-ine 
M<ıdkıavada mühim müzakere _ 

ler y aıpın~ suretı.Ie dört gür. 
ııeça-dıııı~= sonra ancaık 17 a. 
g.,.,1oota öğı'enilmiştir. 

Pol• 

·. 
Kafka !arda petrol borusı~ demiryohı ve neh<rlerle dağlan, Alnı.an harp bayTağı dikildigi bildirıkn 
ve 5629 .-tre irtifaı ile Kafkasların en yüksek dağı olan Elbürili. tepesini gö•terir kabartın& harita c. ri f1. fj, lf.-f:t. ı . 1 . ı ,, = • J .. -·~ 

BERLINE GORE 

. ~~fkas· dağla~ının en iKiNCİ CEPHE 

1 
yuksek tep~sın~. A!- AK DEN iZDE 
, man hayr!gı dıkıldı KURULACAK 
Kuban'ın mansabında Tem r ijuk şehir 

ve limanı zaptedi ldi. Kafk as dağlarının 

boğazları hücumla ele geçirildi 
Berlin, 25 (A.A.) - Alman 

Başkumandanlığıııın tebliği: 

Kouban nehrinin mansabında 
Rumen kıt'aları, ev ev ykpılan 
çetin sava~rdan sonra Temr· 
juk şetıir ve J;manıru ele geçir· 
mişlerd.r. 

A'Şai;'l Kouban'ın cenubunda 
düşm:.nm bir çok kdrşı taarruz
ları püskıirtülm~ ve Sovyetler, 
mukabil taarıuziar sayeııinde, 

dağlarda daha ziyade geri çeki:. 
meğe icbar edi'rnişt'r. Alman 
dağ kıt'alan, garbi Kafkas dağ· 
lannııı boğazlarnı zorlam•şlar 
ve bir kısmını bücumJ9 ele g~ir 
mişlerdir. 

21 Ağıı•tos günü sabalhleyin 
saat 11 de dağ kıt'alarından bir 
grup, Alman harp bayrağını El· 
bruz dağına d·ıkmeğe muvaf'fak 
olmuştur. 5630 m~tre irtifaında 
olan bu r!ai(. Kafkasyanın en 
yüksek dağıdır. , " Hariçten 

1 

Stal:ingradın ~imal balı& ;;e 
cenubunda yapmış olduğumuz 

taarruz, bolşeviklerin ümitsiz 
JSONU. SA"_? SÜ. 4) - · - -

SOVYi:TLlaE 061E 

Voroşilofgrad 
ve Piyatigorsk 

ı Tahliye edildi 
-------

Stalingrad harbi 
hid bir safhada 

Moskova, 26 (A.A.) - SoVJ·et 
tebliğine ek: 

Kotelnikovo"nun ~imal doğu· 
sunda, Kızılordu ,Sovyet meni· 
]er arasında bir gedik a~mış o· 
lan büyük sayıda düşman tank 
ve piyade birlik1erine hücumlar
da bulunmaktadır 
Krasnodar'ın cenubunda, Al

ınanlar bir noktaya bÜ)'iik kuv
vetler tahşit etmişler ve Sovyet 
kıt'aları gerilem'~lerdir. 

• 
Mosk ova "istik· 
bal Almanlara 
güler yüz göster 

miyor,, diyor 
Stolıiıolnı, 25 (A.A ) - Bcrlın 

deki İsveç ınuhabirtennin b:ld·r 
diğine göre Alman resmi ma
kamları müttefiklerin ikincı cep 
lıcyi Akdeni1.de kurmaya teşeb 
ıbiis etmeleri ınümkü•ı olduğı;nu 
söylüyorlar. 

Lord Halrfaksın ce,·a!b: 
Vaşington, 25 (AA.) - n:t'ppe 

atıs?fli ve ikinci eq>lıe ınest'lele· 
rine a;t olarak ı:azetec•ler •ar~
iından sorulan suallere Lord Ha 
1ifaks ~y'e cc,·a.p vermiştir 

.ingilterede ikinci cephe·den 
ı;ok bahsed>li ·or. Bu, taarruz 
fikrinin tıer ıarafra ) ayıld· i:ıN 
isbat eder .. 

ı.toskoı•amn görİ'§Ü 
Loııdra, 25 (A.A.) - ~fosko a 

radyosu, diin ·akşam D;cppe 
~skın hareketi hakkında demış 
tir ki: 

Bu akın, çok iy1 hazırlanm.ş 
• ve parlak suretle yapılm.--tır. 

RUbl ıı kabusun dan kurtulmak 
Almanlar iı;iıı kolay olmamı~tır 
ve olacağa da bc.nze•nilor. Bu· 
nun içindir IU, Almanya bu YH 
t a .. rıruzu ile daha ziyade ikinci 
h-.-defini kuıtarmak \"e biırinci 
hedeii üzerinde de l apabi ldiği 
kodwnnı l-a.pmak az1nin; ınuha· 

faza ediyor. Eğer, K afkasyadak i 
So\yet nıuknemeti 'e tabiat 
çetinliği müsait olsal dı YC daha 
da olabilir;e Almanlar sonbahar· 
:lOnuna kadar Rus merkez. ve 
şı nıul ord ularını da münıXün ol· 
dui:u kadar yıpratmak ç•~ele • 
rini a.rarla.ı· ve kış du.nı.nıunu 

kendi hhkrine mümk ün oldu· 
ğ« kadar ıslah etmek ist.iyebilir· 
kr. Fakat, bugiiıı g<:•ek Alman 
ordusunun gidi~intıcn. gerek her 
farlü akıl, muhakeme, mantık 
ölçiil<'rinıl"n Mihveırin şimali 
Kafkasp ile beraber cenubi 
Kafkasya~ı, halla, İran, Ira.k 
petrol bölgelerini de ele gc~İr· 
ruek istediği hükmüne \~ıl ol· 
mak nıümkündii?. 

3Askeri 
Mıntaka 

---·---

Toplantıdan sonra, seyahatte 
bulunan Milli Ş..fim1ze mezun
lar namına Kornc-geral, Rasim 
Akıug tarafından bir tazim tel-

(SONU SA. 3 SÜ. 3) 

Daha ı.unra, bu uzun yolculuğu 
&ırru<>nd a M ısıroa Eı Alemevn 

(SONU. SA. 3 SÜ °5) 

9500 ton 
buğday geldi 

Pro!ılandaya bö"g<',inde, Sov· 
yet kı ııarı düşman tanklarına 
,.c molörlü p~yzdcs.nc karşı mü
d•faa ınuhar<'beleri vermişler
dir. (SONU. SA. 3 SÜ. 4) 

Bu akına ştirak eden erlere re;,. 
cil etmek gerektır. Bu hareket· 
teki muvaffak'yet isbat etmı•ı r 
ki d·ıha büvü< sayıda müttefik 
kuvveılerle yaıptlacak hareltetler 
düşman için şimd den hesap e
dilmivecek dereeede büv\ik ne-

Alman oNlu u buıııınla: 
A - So.yeı Rus)·ayı göbe • 

iJ"in<len a~a~ıya ayırmış, petrol· 
bu~, ~ana}· is.iz, hububat31z, ma • 
densi~ bı.raknnş olacaktı.-. 

B - İngiltereyi, Irak, ııetrol· 
ICJ"inden nıahruru etıni~ ,.e Or-
fa)arklan >ökiip almış ulae11k • 
tır. 

C - Hiudistanı japon • Alman 
liıcka-c içine alınış bulun:ıı.·aık· 

tır. 

)) - Ronıc 1 <>rd usunu da mu
Vl ffa ki)< I<' uLı~tmlğı ıakdir . 

(SONU. SA. 3 SU. 1) 

Sovyetlere yardım 
için ordula r hazır 

bulunuyor 
Lonıdra 25 (A.A.) - Doğuda 
;d; Ü" as'.kcri bolge vardır. B!-• • ı·· r'.rıcısi Ger. rnl Vave ın cımırııı-

de bulunan Hl · tan 'bolg ", 
iitimisi General V Jsl'l:'\4l i<l<ı -
.resinde ln;,n • Irak böloı;EBi ve 
üçüncüsü de General Aleiks<ın • 
cler'in idaresinde Mısır • Suri -
ye • Filistm bölgesiıclir. 

Bu üçiken Ruslara heıiı•mgı 
b<r anda yardım edccl"ktfr. 

St.olııhc>hn 25 (A.A.) - Stefani; 
Jr.::!lıda ve 1 n<la buluna.n in

gi kuvvetk'rinın Kafkas) aınıın 
hm ebMine işt "k Jl1(' ·l(>Si, bil· 
hassa General v; ıl.son'a te\'di e
d lrnJti <'l ·em kır.ıT'andanıı ~ 
Ilı.dm> ooanlx>rı Looor~da nara
n ti" milzalk<>res:nıe de> am edıl
m clctcd ir. 

(SONU SA 3 SU. 4) 

Zeytinyağcılar bir 
tröst l<:urmuşlar 

llia----~~~ 

Yağ 
• • 
ı çı n 

fi atla rını n . yük selti lmesi 
teşe bbüs 1 er y o p ı l ı yor -Zeytinyağı 140 

Dun bir sabah ga~elesi yağ fı 
al.ar, !l c. me e baş'adıg:nı 

habeıın dogru 

\ C\ Z<Vl n) agı f at-
a• \ uk kliğın ffiJ· 

hafa t e e Vaz yet <>Y· 
e gtı '<'r y • k ğ fi.ıUe. nın 
bugunkü şer t e d .:;mesinı bek" 
('mcii d<' ına 11r• } oktur Zira, 
bJh ssa ze,ı;ıin,ı;.ğı f atları, sa-

kuruşa satlhy o r 
iL ·~r serbest bırakıldıkl3" ve 
<sı< kara borsa •ı aratacak vıi'<.· 
sü<!#c 135 · 140 kuruşa ç:kmış
tır 

T (.·aret f"'-ıı .... ,.., vcrı1cn mafCı

ma.a gore de ze\tın~ ağcıların 
b r ıro t pptıklar ar.'.ıışılmak· 
tad r F bak .ka yağeı•ar, c1bir· 
lı~ <'dcrek fi.ıtlara zsm sk'llek 
>çın Tı<'~ r~• ır k ·Jet nıozd -le 

(SONC SA. 3 SÜ 2} 

-·-Hükumet hisse· 
sini~ satın ahn-
ması Eylül son· 
larında bitiyor 
Aııkara, 25 (A.A.) - Harç· 

ten tedarik edilen 5.000 ron buğ· 
dayın Jst.anbu1a ve ayTıca 4.500 
ton buğdayla 3.00() ton kad.r di· 
ğer hamu!enin İskenderun lin:il· · 
nıııa gc',digl ıhalı<or alınmıştır .. 
HÜKÜJ\lET HiSSESİNİN l\f1İ· 

BA y AASJ DFVAM F.DİYOR 
Ankara 25 (İkdam M :'ıabl-

rındr,) T'caret V<'k2. < t ne 
gelen m&lümat g<>re, bu.u 
memkkcuc ç'1tı; hıiki'ıın('te aıt 

yüzde ~ bisseyı suratı<' vermek t 
tcdır .Ş:mdiye kad r al nan n 1 
ticcler ı) d'r Hı.;küıret !: ]e
rin n Eylül soııkırına doğru ta
marr-en atın atının;s olaei~ı mu 1 
hakkı.ktır, 

. (SONU. SA. 3 SÜ. 2) 

1 
Gizli kapaklı bir ih ikar .. 

Ev kiraları 
0

1\lilli L:orun ma kanunu k.ira • 
cılan konı.maktadar: Hiçbi,. bi • 
na "3hibi kirasını arttıramaz. 

Adliy ede işi olanlar sen 7.a • 
ınanlarda t ' 'iye da,alanrun ço· 
&a ldığını siiylü)·orlar. Bu doğ • 
rudur; son zamanlaxda bina sa· 
biplerinin pek çoğu, binbi,ı: ve
•ile i"at ederek kiracılarına kaT· 
Şl tahliye dan ·ı açıl orla.r. 

Bunu.ıı sebebi a.rtık anlaşıl -
mı~tır: Bin11yı rnhli)e ettirip .,1 
altından ba~kasına yii.ksek fiat1-
1Jralam.alc. 

Bugün yetmiş ııeksen liralık 

bir aparhman ) üz yetmiş, yüz 

M!l...eu lira ~erenler \oe ı:etıc 

YAZAN: 

~ELAM1 İZZET SED~ı 
l<unturatı 1..tnıi~ scksend<-n 
yapıp, farkını bir il.ı >eneli(,. pe
'ıİD olar•k ' .-renler, bono ,,,.k • 
!inde \ crenl.,r. borç 'eııe<li \ a • 
poıılar ııck ~oktırr. B ulıal bö~l e 
de\:aın ~cr~e, ıııiUı koı·uuına ka 
nuııunutı &cbt,p; bi.J..mcti k.lnu· 
yac~kt.ır. 

Dina >alıiplcDsıin bu ihtikan 
Gnltne.ıuez ılJi?. 

Bana lrnlı.r:.a bu ihtik5ırı iin • 
lemek, lıc.r ilu.ikarı oul<'nıç~ten 
ıL.lı.a J..uloı) ılır. :;;.ü.ı le ki: 

.(W U. SA. 3 SU. 3} 



• KAFKAS 
ŞAHiKALARl.NDA 

r -
Kömür, 

KIŞLIK 
ODUN 

STOKU 

Tüccar bir (otomat) mıdır ? 

Çatalca Cinayeti 

Arif karısını 
başka erkekle 
evlenmesin 
diye öldürmüş 

Yakın Mazinin Kanlı Hôdiseleri Yazan: HAYRI MUHiDDiN 

Yazan: ZIYA ŞAKiR 
-----~ 

No. 17 Tüccar deneu insan eğe-r yal
nız ycvmtye -dc.ftui:n:in İ.n5'atll .. 

la~mış, yalnız girdi çıktı hesa -
bile işler biT otomat, bir makiııe 
adam ol<ıa.ydı, i(lfıs eden bir ta" 
cir ~ere!ini haıyatile ödeınıezdi. 

Herhangi ticaret nıwımelesi 
bahane.ile para s<>yan bir adam, 
kaki·kattc, bir ticaret muamelesi 
l'apnuş değildir; bir dızdızctl.ık 
yapnıışhr. 

KANLI NETiCE .. 
Bt.ıplim.n rnıu:vaffaıkiyetle tat

btki için, onilllllun blll,uu 1,i.şılıı
ı;ı efradı toplandı.. Bunlardan, 
hw..115i t<Jlı.urlar y~ıldı. En ına
b:·; "'1.ı. .ırilcr seçildi. Bw:loırda, 
piy~del~re ilave edildi. Böyle • 
ce, mürettep bıir !u<ka teşk;i1 e
dildi. Ordlilr.<un tııüliin bopçula -
cı da, bu ftrioo.<Hn refaikatine ve
rildi. 

Ar·rı:et Han, zeki brr zattı. 

Pel'r~"" kerıdianden mu:tlaka 
int.l:,_tn alaeıağıı~ı anlamrştı~ Ve, 
Rı:s oııclouısundaıY..i vaoıiye'lıi kon -
t.ı-ol e·lıme'k için de, ordugah ci
yar.r:a ca;uslar y-0llamı.ştL 

Casuslar, telaş ile av-&ı etti
ler. Piy~'Cle, süv"l'l, t<>pçıı<lar.. mü
.rtk•kep fırk' ... r:ın haq,~rlnclannı 

b:tireı-ek hareket etımek üı.ere 
olcluğuntt (Alum-t Han) a haber 
vediler. 

Han, Çarçabuık (16 bin) lci;>ilik 
:bi:r kr.,net t"?ladı. Cesurane bir 
haı'eketle ileri atıldı. (Ka.yöJker.t) 
den 10 kil<Jmetre kadar ;çel'i<de 
(Oter:rs) mevl<iitode, Rus fnka
s m karşıladı. 

Jloi kun"t?tin çarp~.ası ge -
C.cJ u-di ... EğH Afınıet han, dağ
lılara mah.>u.s hHp u~ulünü ka
bd ~<leı t'h, rr.uharnbey~ giriş -
scı~·~, t~,~ ~üp.oesiz ki Rus orciu
::-~ .... nu per~ar. edecE1kıti. Fakat bu 
zc.t kJO'i:a Rl!ı..::i fı.;ııka.s.ıınıa karrşı 

~paç.':{ hır s&hada, haı•bi koıiıul 

(tdi. BJ; l:{l.L<..:;ı ylıızürliien de, 
mujlkül bir \•aı:iyele ginii. 

Rlliil&.r, o dcvrhn en sen a.ı.,.,u 

füflklerile mücelıf>ez bulU11Ju -
yurlardı. Dağhlar•ı> etr;ıJ'Hıı çe
v .ı ıti:, g<i1 açlnıına·dan aıt~ e
d~}oı-h.rdr. B~ aL .. ,yrl&n miiı-ak -
•·~P ol~ ıupyular ioe, ha·'!> rney
d~rnm üızeri·ne öliiım yagdı't't -
yoıla,..ıı. 

Da.gldar, o zamana kadı•r tı>p 
ıı""1i :ı,-ciı.ınerr.;ışieJ1di. O "'5ız m&g ra 
l•·~j" korkm-JÇ akisler y&pan tıop 
ı>a<laları,simısryah barut dı0man
lın:ı, Aıh~et H0'1>m askerleni'lıe 

ooıd•ı>ı"Jbjre bo.yret veııch. Hactbi<ı 

ib!t dev ı-eııi rı<le oo· talkım şaışıır:

ma lar \~ karış~k:l1kw lıwuie 
geldi. 

V .,ı.ı ii<lağlılar, derh~ kendi• 1 
k>rA-ıi tc parla.<lılar •. Ateş ve ö- ., 
hlm saçan tıop}arın Ü2el"İne. ka
nıdar1ıa roldıı:ımaıya b'"jladı.lar
S<. da, biiı(rH bu. kaılıraımafildkl:a.r 
00..ca gitti. Çar Petr<ınWl ır.ıun -
ıl!tleıın fw~ı ve ka.t i<-a-t faik 
~l!i'.lh kll!\"Veti, dağ.lılıa;rır. hali -
!rnlade cesarellerw mağfüp eılı(.i. 

Pcu·o; i.lk hal;ılki mı.rv..ı:fill:o\ye

tı. L~te şlrrıciıi ka.7..a:ıı:m"}tı.... Ah-
1ı"et t1'ID31 rbmet e1:tıiğL köy zap
tvllillarak caıy>r cıwıır y<Jkıdidı. 

Elı- geç"n daglılar k-itrrııi·len (J!'a
d.,kıi ağaçlara ru;ılodı, Katlıoluınoo 

kuz-..k za.bitinin intikamı, pek 
kci b'ır sekıilcie alındı, 

VAZİYET BIROENRIKE 
DtıGişrt 

0etronwı bll kJn!ı zaıl'eri mu
h•tte pek fena bir teııi.- husu le 
gc-ti!rdi.· Ahroot han kadar crouır 
ve IP.<'tin ahmyan (Şe<ıntı.ıl, Mil 
K~rem), artık Çar Pet•oya da-

Hiç .sesım< çıkarmadan arka
sındoıı githın, atelye<leıı çıkın· 

ca: 
- Pazar günü eğlencemız var 

dedi, caz da vuluutı ıdare edebı
lir mısin? Seni orkestra,ya me
mur eunek istiyoruz. 

Hapishanede -muzıkadan anlı

y.an ve çal•n ~ adam yoktu. 
·Ben, bir parça d<!ğıl, ou işle hem 
de iyi çakardmı. 

Ertesi Pazaı-. hapi.sıhaııen n ye
ni müd.ü!Ü resn"'en vazifesine 
b2~1ıyaN 1<l •. Yüzlerce rie davet 
11 \·arm~.ş. 

Yeni !T'Üdür, (tsıni de Derbi 
in,·~} ;::e b<:1"1.arn&3.L sereiine 
17011 mElıküma bır musiki ziya· 
f ti \t:rıTiek istiyormuş. 

l~a.b~ ! E!tt'ffi. 

Orkes~ranın repetsiyonlarını 

yap;cağc kütüphaneye götürlil
düğüın zaman, Bii Porter'i. kü
tüpüanenin bıapıs.ııda gürdüm. 
Ber zamanki gibi sakin b;r tav .. ı 
Vd rdı. 

Fakat ,·üzür.e dikkat eıtiğim 

z.man derin b.r hüzün :ç;nde 
r. <luğunu sezrrıistim. 

Beni s~ltımladı :_ 
- Ustam. dedi, sı>ni memnun 

göruyoı-um, cazda bır daı'uku.
ya .hpyaç var. 

iıa ı-yı mucırrııele _çnsıerrrek mec
ıburiyetini r :~setti. Haz~r clenizi 
sah.ihu.d"! en mü hin1 JJJ." geçit 
.ıııokıı....~ teşhıii cıdeu - (Şırv:mı 

lıaıdığına tabi - (D<>aberciı şehri 
balkı da, Çar Petroy« <lerh:ı.l 
ırr.uta,·aat gösterdi. 

Bu mı.rvaffa.k:Pyetlerle çı.lgm -
ca bir >ıev~e kapılan Petro, 
1722 senesi ağustos ayınır. 12 in
ci gımu. dabdeobel.i bir alayla 
(DerıberAI) '!ffirioe gi<rdi. Mem
lekebiın be)'leri, eşrafı ve molla
ları tarafından iııtikıbal edildi. 
Altın tepsiler içRı.de ekmeık "" 
tuz takdhıı olunw!ken, şehrin 

güm~ anahtarları da Ça.r pet -
roya verildi ... Petrom-'r. talihi 
deği;ımiş .. Ahmet Ha.nın cesare-
· "e kurban gibmooi yüzünden, 

hiç ümit etımechği bir zafer el
de otrr. işti. 

Fakat ..... gariptir Ici, Çar Pet
ro o debdebeli alay!.a şehre gi -
rerek, , parlölk merasimle şeh
r;n anahtarları lreıı.disw:ıe teslim 
edilirken. şid<letlioe bir zeb:e - l 
le olmı;·a başla:dı. Ve Petronun 
huım'l.lrda bulwıanlar, korku ve. 
hayret içinde kaklı. 

Kurr.az Petl"O, vaziyetı.ıı..i hiç 
bozmı:ıd ı. Bilfrl<ls, neş' eli b-i r kah
k,;·b a attı. Ve sonra: 

- &kınız! .. Tab;at bile ben
den ktırku.yor. Kalenin dm·a.r -
!arı ve kıoca şehır bile, bcr.im 
kar«Jmda sarsılıyor. 

Diye bağırdı. 

(Del"~r:d) \l('hrinin Çar orou
su tanıfınd:ın i12gal edilımesi, 

(Kafka-~ya) mn mukadderatı ü
zet:i.r.kl"C, Yeni ·bi.r dör.üm ook -
ta.sı daha husule gelirdi .. Çün
kü bu şeC.rin vaziyeti, ~'O'k mü
lti.ır Jeli.. 

___ , ___ _ 
Ofis evvela me
murlara kalanını 
• halka satacak 

1 Vali, dün salıaıh mahruk-a< 
ofis müdücü İzz_et Güneyden 
kömür ve odun işleri hakkın 

da etraflı izahat almıştır. U
run görüşmeler neticesinde 
şimdilik yahıız memur ve 
müstahdemlere odun ve kö
mür tevzitne, k.ı.ş için daimaı 
Beşik!•§. Yenikapı ve Kasım 
paşa gibi bölgelerde srok bu

lundurulmasına, lsianbul u
mum memur ve müstal1dem-

leri kooperatifi azasına Yö·pı-

1 l.teak tevziattan sonra .tıalka 
körOOr \'e odun satıhnasına 

karar verilm ştir. Ofis temin 
ettiği keski makine;ile odun 
keı;tirmeğe başhyacaktır. 

Odun çekisiniıı mali,yet fi

aunı mümkün olduğu kadar 
ucuza tem;n için ofis iarafın

dw ~mdiye kadar gösterilen 

itina netieesinde ha21rlanan fi 
atlar b~gün s.oıı bir kere daha ı ı· 
Vali tarafından gözden geçi-
rilecekt:r. ı 

Umwn memur ve müstah
demler kooperetifı mutemedı 
k•my•ger Hulki dün ofise gi-
deı>e~ müdürle 
bulunmuş. azaya 
taksitle satı~ için 

temaslarda 
yapılacak 

olisteıı alı-

1."üccar denen jn~an eğ:eır bü
tün insaJılık, cenıiyct, aJrlik ve 
memleket dııygulıuı ç•kanlnuş, 
~·a§ayaaı ve yalnız kiir yiyen biT 
m<1mya ohm~ dı , namus ve bay· 
siyetini bilir ve namus ve lıay" · 
siyetini tah•l1lll2 •ii<:car ıliı)·e iki 
tür 1 üsii o lınaw ı. 

Evet, taciır, gayeM ı>&ra ka -
numak ot .. n ;usandır; fakat, 
he.r oo liir lü olursa olsUJl yal -
nız para ka.za.naıı insan, tacir 
değil, hmıızdır. 

PaTa kamınnıak için meşru ol
mıyan kii1-ı da kabul etmekte 
kendJn·i mazı.rr göf'l'meye savaşan 
lrir tacire ştt sual sorıılabilir: 

- Ba)-ın1, nıadenıki h!rsızltk 

edeceksin ne diye ticaretle uğ
raşıyorsun? Ticaret maskesi al· 
tında, tach· maskeli huszlar ara· 
sında ıılınyıa kabul eitikt.en son
ra, ticaret odasında işin ni!diT?. 

Evet tacir ma.skeli hll'Slzlar bu 
harbin yarattığı en sefil insa.ıı 

tabakası bunlardv. En sefil; 
çiinloii bımJar bir mille-ti soyan 
hırsı.ı:lardıır. 

Şeıı•elli bir tacir değil, ş.erefli 
bit· ad'B.nt bunu yapan1az. 

Onun içlndir ki tüccar tüc -
can koıılir<>I edebilir. Zira, tiic· 
earın arası.oda da h11·stzlar ota
biHr v-e vardır. 

Siz, meslcğüıizin ~<>refile 
memleket aleyhine, cinayet de
recesinde OY"JllY&n btt a·damı, e
ğer m<>ydaoa çıkarmayı bir va
züe olarak ü·rerlnize alnuşsa -
nız ve susarsaıı1z, bir nanıus • 
sınluık irtikap etmiş olmaz mı
sınız?. 

Onun içiıı tü-ccaır, tli-ccar1 kon'.
tr-01 edebilir. 

Biz öyle sauıyonız ki ticaret 
odala.rmdaki komisyonlıu şeref· 
]erinin üzerine hiçbir za.ınaıı 

olmadığı .kıular .ağır vazife al
n11şı,lardır. Zira onla•l' kim~n hır
sızİ1·k ettiğini herkesten iyi bi
lirler ve meınlıjkeı. onlardau bu-
nu va.zife olarak bekliyor. 

Onun -i~iıı tüccar, ticareti kon· 
trol edel>i<liır. 

Çünkü 
şeklinde 

dei,-ildir. 

tüccar, para ın1t.ki-nesi 
yap>lm<ş hır otomat 

Ekınekt ik un ihtlyacnu temin f çin 

Şehirde günlük un 

----o--

Şahitler böyle 
söylüyorlar 

Çatabda karısı Safiyeyi öl
dürmekten suçlu Arifin mahke
mesine dün 2 ine~ ağ_ır ceza ma~1 
kemesinde devam edilmiştir .. Ça 
talca mahkemesince alınmış ifa
deler okunmuş ve bu ş•hitler 
>fadelerlnde şunları bildirmişler 
dir: 

<Saıfiye çok güzel olduğu için 
kocası A,df hastalığından kurtu
lamyaeağını anlamı.ş ve kar·
smı başkalarile evlenmesin di
ye çifte He öldürmüştür .. 

Müddeiumum:nin dosyayı tet 
kik ederek iddiasını serdetmesi 
için duruışmayı başka bir güne 
bırakmı.şt;r. 

Şehrimize 2 milyon 
liraJık pamuklu men· 
sucat getiriliyor 

İzmirli 42 t<cirin 'ştirakile ku 
rulan man:.faturacıl.ar 1rketi. 
şehrimizde de bir ~ube aıçmı.ştı. 

750 bin liralık mütedavil scrma· 
ye ile çalışn,ıağa başlıy0a.rı bu şir 
ket serma.vesini arrtırmağa ka
rar vermiştir. Yakmda hisseda< 
]arın İzmirde bir toplantı y<1Pa
rak se~mayeyi h'ç olmazsa bir 
misle çıkarmağa karar verecek
leri söylenmeklediT. 

naec:·k odun ve kömür m~kta
rının aybaşında belli olacağı
nı, çünkü kooneratife girecek 
iı1anın ancak hu ay sonunda 
anıı~şla{!a.E?"ını kay<letmistir. 

stoku yapılıyor 

I
[. Oün toprak ofisin':e V~finin riyase· 

tinde mühim bir toplantı yaplldı 

i[)iğer taraftan ~irket hesabın& 

İııgiltereden yeniden 2 milyon 
Jira!ık pamuklu mensucat geti-

,, rilm'şti.r. MaHarın bir kısmı 

gümrüklerden çıkanlmış bir kıs 
mı d• ithal edilmek ü:ııere bulun

muştur. Yakınd"' bu 2 mily"n li
ralık parti de tamamen ithat e
dilerek satışa çıkanlacaktı.r .. Petrol tevziatı 1 -Dilnden itibaren ekmek halis undan yapıl· · 

mağa başlandı, ekmek daha pişkin çıkıyor Kabuklu Fındık fiat• 

ŞeJı.ir aşılmao;ı mürr.:kiün ol -
ıırHyan sarp dağlarla, H~· de
nıi~..i :ırasına sıkloŞ'p kalmış olan 
dfı.rac:ık bir bopr,a:k pa~'amur.. 

üzermde idi '"' dağla:rırı ya1,-ın ı 
ıka').ıtarmda.n dentoe J<OOar ~. Bu<ian sonra VilA .. 
içıçe yaı>ıtm'Ş üıç kale düvarı lle 
ç.;v.,ilıır~ti . Bu şehre ha.:kiım o - yet tarafuadan 

Dün Tcıprak Mahsulleri Ofi
sinde Voli ve Belediye R"isi Dr. 
Lü1ıH Kırdann ba.şkanhi:ıoda ya 
pılan bir toplantıda S<;Jihrin ek
mek ihtiyacı ve ekmek mese~si 

le alakalı ;,leri etra{ında u-zun 

g&ü.şmelerde bulunıı-lmu,ştur. 

besi ve tahlil neıiceleı'inden son 

1 

ra be\>dıye roiilfett!<;lerile beledi 
ye zabtas1nın fınnlar' kontrole 

b~laması kararlaştırılmıştır. 

Diğer taraftan karnesiz ekmek. 

lan düşüyor 
Son zamanlarda fındık iç pi

yasası düşmeğe l>"'!lamıştı<. Pe· 
r~kende !ı;~'buklu fındık 69 lru
mşa satılmaktadır. İki gündeıı
beri ınen..•einde teslim iç Iındı:.:
Jarın kilosu ise 113 kuruşa ç·k
m•ştır. 

.lôııı .kııı:v~ot; ne ;,ıtmaliıhm centi!Ua 

ve r..e de cenuptan şimale bir belı:J J8pılacak 
""1am bile geçimne:OO.i. O ·ıll'Lıtı!Yiş Petrol. of.si istanbula ait kon· 
kale du•·arlııır.nı zotfay•p geç - ' 
ır.ek ise, olur olmaz kuvv:etlel'i:n 1 
han:ı d.eğild.i. ı 

tenjanını vilayet emtine v-erır.i.ş

tir. Bundan sonra yapılacak pet-

rol tevziatının kimlere ne mik

ia..clu olac::.ğı vilayet tarafımian 

tesbit edilecekb'r. 

Hariçten bususl surette petrol 

get;receklere de ~~ 2() kar bıra
kıl,acaktır. 

Çar P<.-tro, ,taJıiiııinin e.ı-~lsiz ' 
bir' oi-lv<.~i ile •bu m üstesııa ka
leyıi ele geçirmeıkle, ııileta bü -
tün Ka!l<asyanın tılıı>ımlı M->'1-
ta.rını el.de etmişti.. Bııır..d\< te
sis edeceği &Sloeri bir !ka.rarıgıi!h; 
:yıwaış y ııvaş Kalika.syanın lı - ı 

:ııisine doğru tesir y.a.pacıık.. ·Dağ- -~~-• .,..,.~~~~-~~~~.,... 

Toplantıda Ofis umum miJ.dii 

rü ve muavini, beled.ye iktisat 
müdürü ve kaymakamlar ek

mek i§ini mu.htelif bakımdan in

celem~lerdir .Vali, T'carct Ve

kili Behçet U2lwı son direkli.fi 

·ile şehirde en az on günlük un 

stoku yapılması tazım .geldiğini 

bildirn1iş, bunun islet fırınlı:.ı,rd.a 

ister ofo; depolarında yapılma
sında b- r beis oln1udığtn1 kay
deımiştir. ı:::er11al faa'.iyctc geçi
lerek şcl-.iı de un stoku ya<p•lma
St icin alak.o lı1.arla terr.a.slara ge

cilme->i Tcprak Mahsulleri Ofis 
,;,_üdürüne iza.h ed,!ıniştir. 

!arın ve oımnarJaruı saih'iıp ve 
maliki ?lan Avarları, Çeçe.n;leri, 
Ku.ın:ıviklerl, kuıa. bit· za.m'"anda 
~ta t alt·r.a ala:c~.!ktı. 

Çar Pclro, bu hu·lya ile ser
mc..st ofarak k.enıdiir,den geçti .... 
ptı.)ünceleriınfa taıhıaıkllrulk etme-
si i<,m. Derlben:d şehclr..<leoki 

(H~n) .uı. sa,ray"na yerle~tıl. İste- , 
<Üiği glb: bir karaı·gaıh teı,-ikiil et- ı i 
mek için. biiyi1k bir fa:a·~•.;mlıe : 
h;e giriş1ıi. 

(lh.!ıa ""1") 

VAŞANMIŞ 

1 ~ OCUK HABP!lll:LEf. 1 
ılf Ya~ında J\lı.sırdan mem1e-

keLmize külliyetli ıniktarda pa· 
ntuk 4lLğl getirtilm.csi :çin bir 

firnıa ı::rafından te:..ebhüsiere 

ge-çitm~gtrt'. Haber a1Jndığına gö 

ı-e ilk tesebfoüsler tnüsbet net:ce 

verd ğinden yakında M:sırda·n 

panıuk i.pI1ği ithali mümk\in rrö~ 
o 

ı ülmekted.r. 

Dün sabahtan itibaren ;atı~a 

çıkarılan hJ.s undım ekmekleı in 
rut.ıubet der-ecesi ile rö.nd! n1an 
.mik<arının 1esbiti kararlaştırı'.
mı~ ve elde edilecek ~ni tecr;i-

----------------------
MÜTHİS MACERALAR 

ALLAHIN BELASI 
Yazan: 

AL iENINGS 

O z~1ma anladun ki, ben L da
ha ratıata götürmek için, bu işi 

yapan B.~ Porıer olmuştu. 
Hakikaten ondan sonra :-ahat

laşf;ım. Artık h'•pi9hanenin i<;in
de istediğim gibi dolaşabiliyol'

dum. 
Bühassa bastaıhane taro.Iı beni 

dana ziyade alakada.r ediyordu. 

MORGDA BiR FAOİA 
Big Co isminde birisi aylardan 

beri lhastaha<ıede yatıyordu. An 
garyaya çıkarılmı.ş olan dostla
rından bir 'hırsız, benı hastaha
nenin yanındaki posta odasında 
hulduc 

- .T"-' - .... ,.,,..~;_ benımte bera
ber g~l. sana bır şey gösterece
ğim. 
Tavrı pek esrarengizdı: 

- Ne var, ne oldıı7 

Tefrika No. 12 Türkçe&İ: 

'AUAMMER A L A T U R 

- B g Oı'yu tabuıa koymağa 
h4'zırlant~'.lrlar. Halbuki adam
cağız ölmedı. Sen de gii?.lerinle 
göreceksin. 

- -Ne diyorsıın yahu? Öyle 
şey olur mu? 

- Gel. çabuk gel, görürsün. 
Haştahaneye gittim. 
Bil G<> demir birkaıJXllada ya 

tıyordu. Daha şimdiden ay<·~<la
rını bağ~amı~1ar, g-Ozüne de b:r 
mendil sarmışlardı. 

H1rsız: 

- Bak, bak' dedi. 
Bıçağını 0•1<ardı ve rencinin a · 

y«ğına batırdı. Ölü denilen ada
mın dizi takallüs elti. Bu ır.an
zara karsısında sapsarı kesildiği
mi lıissrdivorum. 

Gidip Bil Porter'i buldum. 
Bil Co demir b'r karyolsda ya 

aman şunu doktora haber ver. 
Porter dişlerinin a•ıasından: 
- Doktorlar onu b lirler. de

di, ben bunu daha evvelden )<en 
dilerlne söyledim. · Bizim için 
yapacak bir şey yoktur. On',ara 
kalsa Vallahi bizden kurtulmak 
iç. n, hepimizi de dipdiri gömer
ler. 

Bıl Porler de s<q:ısarıydı. Oda
nın içinde dudaklarını ısırarak, 
bir aşağı, bir yukarı dolaşyordu. 
Şakal<larında_n ler dökülüyordu. 

Nihayet: 
- Hepsinin de All&h beliıla

nnı versin! dedi. 
Ben tekrar bastııhaneye Big 

Co'nlln yanına döndün1. Portf"r • 
de «<'"" doktoru le birlikte gel-

ı di. Big Co gözlerini açmı$t'. Dok 
tor nabz;ru voklamak için bile-

m•tışını önlemek için de karnesiz 

ekmek mü:şteri_si olan lokanta, 

bırahane ve benzeri yerlerin sık 

sık baskın teft:şlerine manz bı 

rakılması llizumu kaymakamla· 

ra. izah ed.Hm!~tir. 

Ka'"™">iz ekmek sattığı toobit 

edılen fırınlar da hem dükkanla

rını kapama cezasına çarpılacak, 

hem de korunma. mahkemeleri· 

re sevkedil.,.,..klerdir. _ .. ___ , ... _.,,,, 

ctoğum 
Akşam l'efikimız!n mu·harrir

lerinden kıymetli arkadaşımız 

Cemalettin Bildik'in bir kız co
·cuğu dünyaya gelm'~tir. Arko

dE'*ım1z1 -v.e eşini tebrik eder. 
ya,-ruya ;µıne ye babasile_ bir

likte u-zun \'e mes'ut bir ömi.ir 
dileriz. 

ğini tuttuğu zaman, Big Co ba- .1 
şı.nı birden sr·Ja çevirır: 

\Bira-z &u! dedi. 
Ağzından bö,yle belirsiz bir 

söz çıkmıştı. 
Öiü di,ye şiınd<den ayakları 

bağlanmış olan bu adamın biz
den su isted«ğini görüııee, hepi
miz dıfuşetLen geriledik. füg Co 
ölmemisıi. Fakat neredeyse ölü
lerin konulduğu morga götiirül
mek üzere bulunuyordu. 

Doktor b'zzat bağlan kesti. 
B'I eczahaneden bir şırınga al
mağa giti. Hırsız da su getirme· 
ğe kostu. Ben de posta odasına 
döndüm. 

Bu hadise, bir Cuma ak§amı 
geç vakit olmuştu. Ertesi akşam 
iBig Co yeni bir buhran da1ı.• ge
çirdi. 

- Artık bu sefer öldü, cled:
ler. 

Geceleri ölüleri el arabasında 
movga taşımağa memur olan 
Sam ismindeki afüm Big Co"yu 
yatağından kucakladı. G<>lis'ı;ü· 

zel arabanın içine soktu. 
Posta odasının önünden ge

çerken, •her' vaikit kapının önün 
de durnrak. b'raz gevewl k ct
rn('k :ldeıide olduğııP•ı ö~enmiş 
tim .(Daha var) 

Fınd1k tar:ın kooperatilleri, 
d:•lhilde fıncj«k i,sHMakini çı:ığalt
mak i;:in propaganda yapmağa 
karar vermislir. Bu sene ,ıJıraca
tın az olac;gı. ihatta bir habere 
göre h'ç olmıyacağı nazarı dik
kate alınar2k bi7\·ıc bir propa
ganda gerekli görül,mekcedır 
Gecen sene fıııdık mah"1J l ü aı: 
oln:Ltşt,u. Bu serıe n".!ahsul mikta
rı, 66. nı ·l;·on kil.o kabuklu iın
dık!:r. Bu .,,;!<tar. i-ç fındık he
sel:de ve Rll kiloluk <:ı:v2.ı,ıar da 
hili~ce olınak üzer~ takriben 
320 bin çuval 'ç fındık vermek
ted•r 
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Olamaz! 
Ga:ııetcler!' . .:ı- feci bir biber 

var: 

- Bir genç Süadiye pliijuııda 
hoğı>ldu! .. 

Feci. Fakat na.sl olm? Plajda 
usule.n •ablisiye sandalı buhın -
ınası mecburi olduğu için (!) 
gencin d-.>nhde boğulınu~ olına · 
sına imkan y oktur. 

Onun tçiıı, bu feci lıabtt, mut
laka yine brziın bildiği.mi'll ma 
nada olacak: • 

Plaj boğuutu}auııdau bi~i! .. 

•' • 
Gazetekrue ayni gün p ıki 

haheır var: 
1 - Yakacak ofuinde odıın 

yalıuz memınlara sahlacak., 
2 - İthaliit e~ya>'l da halka, 

satılacak.. 

Tuhaf, değil ıui? Odun niçin 
yalnız memurlara? Ilalk ne ya
pacak? illıaliit eşyası n·için me
murlan yok? Memurlar ne ya
pacak? 

Galib,ı odun ruemıırla.ra, it -
balat eşyası halka dağıtıhyor ki 
ti.car-et ilerlesin diye .. 

_ Nedeu ırll·?' 

Eh. ,,ahar. oı.ılar da b!rhirleri. 
ne :i8taccık!u 

CIMBIZ 

1 /DIS -PotifiKAJ 
DENİZALTI 

MUHAREBESİ 
Ya.zarı .. ·Hı Kemu.J SUıVlrlAN 

C mubi Aıo<>rik.adaki Mih
ver aleyhtarlığı filiyat 
saluısıoda ı:-itgide tesiri

ni gi;sterip, hal ve keyfiyet da-
ha vıuııh kazawnaktadır. Ma -
liımdur ki Amerika harbe &ir -
diktenberi Alınan tahtelbahir • 
leri için y~ni bir faaliyet saha~ 
daha a.çılnuş oldu. Karayib d<>
ııizine \"e Meksika körfezine ka 
dar sokulabilen Alman denirl:al-
1< gemileri Atlas Okyanusımda 
u vakôtt.c gi tıride genişleyen 
hir saJıııe bulmuş oldılar. İn • 
,gıili-z ve A ınerikan deniz ku v -
vetleri d..ı böl le gitgide a.;ıl:ın 
bir sabaya dağılarak dü5nıaıı.lıı
rını takip ctıuek wccburİJ-·etin
de kahnca Anglo-Sakson tara[ı 
için işler zorla.şnu~tır. Onuu 
için Angl.o-Sak"6o gemi zayfa -
tının artnıı;ı olması sebepsiz de
ğildir. Geçen umumi harpte de 
ıııiittefikleriın aleyh.ine böyle 
bir vaziyet görülmüş, aylarea 
devam etınişLi. Hatırlardadtr ki 
1917 seuesi Kayser Almauy-ası
nw tahtelbahir harbi a<;tığı ~e 
Atl&s Okyanusunda hircnk ln -
gifu ve Am<>rikaıı gemiİmiıı.i ha. 
tırdığı sen.e olmuştu. Bunllll ü
zeriııe Amerikan tezgiilıları A~ 
man tabtelbahirleriııe k:trşı ınu
vaffakiyetle iş görebilecek mü
dafaa vasıtıtlan bazırlaınağa ha~ 
ladıfar. Alman dennalh gemt"lcri
ııin. ruüttciiklere açtığı zayia.t 
da ondan soııra ırı:alrnağa yit:. 
tuım14 oldu. Şimdi de o haliJl 
ha türlüsü cereyan ediyor: 94Z 
sene9i 917 ~e benziy<ır. Fa:kaıt 

hıgilirı ve Amerikan gemileri da
ha Alman tabtelbahirler; tara
fından bahubnaktadu. Buna 
mukabil Angl<>-Sakson tarafı -
nıo almış okluğu tedbiork-r de 
tesirini göstennektcdiT. Öyle ki 
bil harhiın kot'i ne.ticeslııi tah -
Jelbahiı:-lerle kazttoma-k ümidi 
Mihver tarnfrııoea lıiısabın dı§ın
dadır. Alman aSkeri muharrir -
Ie.ri de JU n<>kta~, gözönüıı·e ge
tiruı&ktedirl<>r: 

Mihver drnixdlı vesıtalari'le 
n.ıü.tt~fildere su so.n ayla.da a
çıl"'n n)~alın.ayni .nisbetl<> ka -
labileceğiıri düşünmeıncli. İıı -
giliz ve Amerikan genıileri heı. 
böyl<> batacak değildir. Eğer bu 
nisbeten şüıtdilr.i gibi kala.cağı :ı.aıı 
uuılilirse ~ani~ olur. Çünkü An. 
glo-Swon tarafı da ledbörleri
ni almaktadır. 

Geçen senenin yazı il;ı bu -
nen·in yazı ar..sıuda Atlas ınn 
harebe sabasmd;ı büyük farklar 
görülmüştüı. Bu harbin icapları 
olarak şimdiye kadar her sa _ 
hada gürüleu inişleri, çıkışları 
gözö,.iindcıı kaybetmemek liıZ"tll 
geli)·or. Bu kaydı unutınıya-rak 
şunu da ıliıve kabildir: Atlas 
nıuharcbe;in<le de luırşolıklı mu
har>plcrden kah bic ta<a.hn, kah 
öbür ta·ı·afın aley.!ı.inde l.chinde 
tii•lü haller <>lnıuştur. Üg sene
di·r bu büy le. 

. Gure malümdur ki geçen yaz 
lugiltere içw bu müşkiı-ıaı ııek 
utınuştı. Batırılan in~liz gemi>
le.ri çoğalıyordu. O zam-an daha 
Amerika harbe !Fmelll'İs olduğıa 
için Alınan talıtelbahi~lerinin 
faaliyet; Aıııerika kct'asuııın en 
yakın k•y>larına kadar yayıl -
mamışh. Şimdi ise Amerib ile 
de ınihvcr arasıııd.a ka-vga var • 
dır. Oııtuı 1için Allas muharebe
sinin sa.hası da ;yııkarıda ifaret 
edildiği gibi »<;ılıhkça açtlnuş ol
du .. Bu yaz Amerik:a.hlar da çok: 
gemi ka.rbeimiş!M'dir. 

Sözün kısası harp devam el· 
tikçe Atlas muhareb<.'s.iniu de 
daha böyle inişleri. çıkışları olll· 
caktır. Alman talıtelbahirleı:! ıb· 
ha faaliyet gösterebilirler. 

917 de müttefikler mukabil 
tedbirler alarak tecrübe sahibi 
olınuşla1·, Vt: haı']') geınileıriniın 
hima)-esi altmda kafile halinde 
vapıırlar ~·ollamak cıuesini dü· 
~üıınıi:~lcr, \e tatbik ctınisleır . 
di. Şimdiki harpte de bu görül· 
müştti.r. Fakat kafileyi terliµ et• 
mek de b.1'it i~lerd~ıı değildir. 
Den.izciif.rce btuıllıll tcJl'lii ıııit~ . 
kül atı vardır. Kitrvana k:ı tılan 
biittin gcn1Hcrln a~~i .siir'attr o• 
faınan1.:ıc.;1 gibi n1üJo?külat öhüT ta· 
rafın i~ine :rar-aınaktadır. Grı·eıı 
harpte tatbik edilmi~ olan ka . 
file usulü :ığ-.r ağır tecriib~ o · 
lumnu1tu. Bugün de Anglo· <;;ık• 
son tar;ıfı aj;'lr ağır hıışluı kı• -
-i.ibele.rd~n i•tifadcye çah~ıyor, 
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mi~ ve Almanları bir müstaih- cephede' huzın-ur>un seılciz:inci vallahi, billahi ]0 Ş y 0 k f. 
kem n1t'VZideıı geri at.m1-?tLr. Don oo:du e-fraıd.ı iıçi.n Ce9aret ver~i 

b . ., •• k b• d • h b• Beden terbiye Sİ nehr rur sol kayısına geçmeğe oldııığu·da haber almım.ştır. Bu da yeni tm-imlerden., Ya--uyu ı r eniz ar 1 muvaffak olan çtüşman tankları M. Çöı'Çil K ahirede Mareşal ni esn.afm birbirine \C miiste _ - Mu·· k e ı 1 e el I e r i na ve m0törlii p iyatlesine karşı Smu.ts ile bı.>tuırtıuğu giıbi Kral rjye karşı, ool bol kullan11;11ya 
1 verilen muharebe blhaissa şiddet Farlllk, General Wavell, Wilson başladığı t.ıbirlerdeıı: -Japonların tayyare gemileri ve bir 

kaç kruvazörü yaralandı -- Muhare• 
be b~tün şlddetile evam ediyor 

va,,.<;\".un, !l5 (.A.A.) 
llıd./'tı tıııı t.eb!iği: 

_ B.:.ı-11riye J isabet ett.Pdilole•rin.i !bi!.dimıişler-

dir. Birleşik Aın-eri'ka tayyare gena
ı.l'ıulıde uakl{.dilen uıçaluar .btr ja

p01ı tayya re geınisi.ı:~ lıGctltU ede-
1'€ık b•.ı ıgcıni'yi 3"11' yaralainrış-
lardı-r. Düşmanın mu.t.e>ddit .krılı.•a

zör!ıerı ve (biıı- zırlh-lıs1 tayyare gen:li -
0\tıle naklıeciilen uçaJtla.r taraf.ı,ndan 

keız.a ya:.·a.lan-ınıştır. 

<.~eıM.ıb pasifik: ı ..:-.. .Bıri eşik Anıe- 1 

r"rk.a. ı.ren•z ı•e .hava ku\~••f'tk-rı dıe-

nv.dt' gr~ öl\·üd.e l>i.r ıntıı1ı•robeye 
tutaşrrt<u.;lar t'(' Sa!<:ıtn0ıı1 adalaı·~ 

~mal !!'rltp1ınun dıol:u şinllllİ1'.W'.' yak
J .. ş.tn b}r japoa teşkilinin k""l~"Ve°W.i 
t;ı:rı.:r~\tııu_ pU.~.;:ü:rtnıe'--ıe tı~şpW,ifl 

.etnıiş,cı·d1r. 5 - 23 A,gı.tSl.os gü-r'ü ötledıea. ~onı.. 
rı-a dll~ınanın Guada [kan.al adasnıa 

· kaı'Ş"ı ,:yaptığı bir 1ıav-a taarruzu av
cılarınuz tarafından lcar~1lann1ış v.e 
dü,.qay•anın en -az 21 t:ıyy<WC'si .dü-

2 - Dü.şınan.Mı Qnıenıli bir ja.ponı 
ü~~·i olan ·rultı.gt'yt işga~nı~ze bu 
böJg ... d:e.ki kar.a üslerini ger~ almak 
için ~iddı;tti bit• taarrurzla mu.ka·ve
mPt.: be'ıtleniyordl.l. Di.i;:;ınanın bu 
kar-şı tsttntı.1.Z{ı, şimdi ~/i.ş.mi.,.ıı:·br. 

ı ~Uti.itmü.ştür. Bu ıtıareA.et esnasU\-
da baim .kıaym'taı"lı;ml.Z pek aı.ıdu'. 

6 _ 23--24 A.ğu::'ltos ı:;ıünü düşman 

' a li olmuştur. ve Audhi>r:•lek le de göı.i.işmüş - Esnaf nıiişteriye: ·r · .. w - iş yokı 15 Birİrıtl ~şrıne Moskova, 25 (A.A.) - Bugun r. _ 
kü Sovyet tebliğinde, Kızılıordu- Başvelııi li.n bu ll"'l.1'1 yoleulıu - Dedi miydi anlayrn k; seıôn 

kadar faaliyet tatil ' nun dü:f!Ylanla çarpıştığı böl.ge- ğu<r.da refakatide dokıtoru, hu - i-sted:ğin Iiata veremem, , ·erir-
Ankara, 25 (İkd3m Muhabi- ]erden 'bir.si olarak ismi geçen suısi 'k:Hibi, enm.~·et mü{ıittıişi ve seın brrşey kazanamıun: <feıne., 

r,nden) - Beden Terbiyesi mü P rohladnaya şe'lw, Baktı - Ros oda h'2ıınetçisi bu!kınuyoı:du. tir. 
!ke\l€tfle.-il1İ'll 15 Ağustostan 15 te>f demiry<:ılu üzPrinde \'e Pia- M. ÇörçHi Kadtireye ""' oradan Fııkat ORlln bn ;., yok sölJÜD.e 
Bmnciteşrine kadar faaliyetle- t\gorsk'un cenup doğusunda bir M.o.ilrovaya götüren dört motıOClü iııaınmayın, geçen ~k am bir k> 
rin<• tatil etmelerine Vekiller demir;volunun Terek ırmağını Aınıerikan Li~ratO<r borr.lba uça- vıma otuz beş knruş verdif:im 
He~ti nce karar verilmiştiT. katettiği nokt>da lci.indir. ğmın pilottu, uzun mesafeler ka- haJde barnı vallahi de iş yok, 

Londra, 25 (A.A.) - Vorosilov te1rnekl:e şOhret bul<ın Aıını>ri - bill81ıi de İ§ yok! diyen kavun• 
fiavza işçilerinin 

sihhi ihtiyacı 
ikıan tıransaıtlant.lk seı'V.isi subay "'· · b h · k grad ile PiaUgorsk'ın Almanlar cu, """""ı ,.,. a a.vııı avunu 
Pilıotlarından Klıout'dur. bana y'- · ~e.ı· b • '--- '-t tarafından işgali dün a~am ma utnt , 1 uçuga ~a ... 

ruf Sovvet muharriri Yaroslavs Londra, 25 (A.A.) - M. Çör- :ve iistelik bir baş]<a Y<'min daha 
kinin radyo ile yaolıi(l ya)'Irn sı- çi! K ahireyi ziyareti eSnasında savu...Jı•: 

d 'ld t• 22 Ag"r.ıstosda teplrnan basın mü - Şı.ııılar giiUime, dirime dur-rasm a bı irilm'ş ır. -
P'atigorsk, Kafkas d2ğlarının messillerine verd',ği demeçte ge suıı .loi sana bu ka»uou yüz para 

sima! etekl~ri üzeriııded!r. leceğe ola nitimadını belirtmiıj 1 karla blrakt~·oNl.Ul. 
• Sor> Savve ı tebliE:lcri bu şelı- ve ezcümle demiştir ki: Belki de bui>f ıki.,,,i _...,ın;nı... 

.Burada hazı.r bul,unanların rin cenup doğusunda çarpışn1a· 

d<> gÖ%Üme, dirime diye.,eği yf!r• 
de göziinıe, dizin'C" dedi de bea 
far.knıda olatln!>dmı. 

Qiin de bir üxilmcüye ~ anaş
tuu. Onun alli istediği 'iiziinıe 

lurk .-erecek oıcı ... ı. O da su ce· 
vahı verdi: · 

-- Kr.k.a mı! K~ vcrir:!e..': 
İ§ı M<ıay, hafunitı ş.inanay .. 

- Ktrk be3e? 
- Alırumşai 
- Caııum !1'11 üst taraltaki ar· 

ni ii2ıömü ıı....ı.:a ,,.,.;yor. 
- O da çnlmnuşı!. 
- Nereden ~alımnı~? 
- Aolaını.Yaeak ne va' ba • _ 

. ğından s•hn..nışa değil ya.,' tera

zide taıtılırlreu bir pa:rçası mü~· 
1erinin bakkındaıı çall.Rlnış>.. 

Gel de ~i esnafa eevap y... 
tiştir ve onl:Rrda1n güv·ene gii .. 
\'Cne mal al! 

Osman Cemal KA.YGILI 

3 - İ~k alın.an ra.por1ı:tr düşma
tLı~ ta.:ırrw.a ıJ~o bir te~'..;:i~:ne 
B!ı.·}~!{ .c\O~~ri.k,a Ol'dU.~U.nU iı.ıet'lsub 
\•(:if iç-:ı.ıc!-er la.r<!f111dan hüıeuın e
tl.,'.d.i.g r~ \"{' ta)')'at-.e gPınileriy:ıe 
ll>Jk..<d.ı!cn :t•ııiz ttıyyarelt·r;n::zin ha 
rok~t~ geçt.kh ... rin' ıbi: rlinnek4'-d~r. 

niılh:·ibieri Gu.ade]kanal'drıki kara 
roe-.. •.ı:ijcrimizi topıı tutnıu;;l'1rd.ır, 

·; _ 24 .Agu91.&.:ria t~akJl.arunız 

Gu::ıdalkon.J'ın şinı-a1inde dü..,.:'lr.:ıuın.; 

bir t..ı.:.ıtı ile bir krtlf\'azöt"ü1ıtl ha~ 
6ara lı;..-ı.·ntmışlar ve bıınların ik'..sini 
de alE\· ult·v ya.nar bir halde bs-.a.k-

Ankara, 25 (İkdam Muhabi
.r'inden) - Ereğli köm·i.it· havzası 
ve maden ocaklarında çalı.şan 
işçi ve ailclıer nin sıhihi tlhliyaç
larının teminine da~;r olan ni
zamname bugün resmi gazetede 
çıkmtştı.r. Sıhlıi tesisatın deıkıal 
kuruimasına başlanacaktır. 

Vauıer arasında 

!ar olduğunu bilcLrmekte idi. hepsini son haftaların ani hiı.di-
Stalinı:ırad savaşları seler; Ye kararsızhklan o,tasın-

Londr.a, 25 (A.A.) - Stat.in- da gösterdikleri çok mükemmel 
grad mu;harebesi son raddesine bir durumda bulunuyoruz. ls-

illi Şe in hitabesi 
4 -- C•:-du_.•a ır.'4..tı!'>i.ıp bomba ~ 

7a·k'.s. .. ı hi:yük bir l ıpım tayya.re ge
n1r~inı· hli.cu.m f>,ln1;.'1ler ve 4 bJır.b& 

mı~la-!'dLr. 

8 - Ml•harebp, de\.·a1n etmekip-
dit". 

artık varın~ bulunuyor. A'.man ti.kbale sükı'.ın ve itimtla bakıyo-
ların · ıarruzu iki tarafta rum. Çöldeki Dasitani ve tad:ıi 
ge~h:nıektedir. Biri ~·m'.'l batı- mücadet:enin, a§aC&ğ1n1ız yol u-
d2rı d'.ğeri ise cenup batıdan. zun ohn::-sına ve bu yo1u ~-şarken 
Ruslar bütün 1<esim1Prde şiddet •bir çok tuzaklara ve sukı.·.tu ha-

Cenubi Kafkasyada 
ikinci bir cephe 

Ank<ira, 25 (İkdam t.iuhabi
rinden) - Gümüşhane \'alisi Ha 
sip Urfa valliğine, Mülkiye mü
fettişlerinden Nmi Auy Erzu
:rt1m, Samsun eski vali n1u.~vi11i 
Edip Kutay Glimüşhane ve Da- · 
!h;iLiye Vekaleti Hukuk Müşavir 

le muka\·emet l'lmektedirler. yall<>re :ığram<mız mulınkkak 
otm.asına :rağıtıen, zaferle nett
ce1ene<."eğ: kanaatindeyim. Bjr 
nokta var ki apac:ık söylemek 
isterim. lVlıstr için ve Ni' ~·adisi 
icin bunlar sanki b'nnefs Inga
l~re,nin toprakiarı imi~ gibi nıü
cedele etmeğe azmel!Yl~ş btıluııu 
vort~ız. Bu 1h.ede-fe varmak için ne 
İazımsa yapılacaktır. Dü'j!l1am 
püskürtmek h·.m de taarruz kuv 
vet· vok edHecek §ekilde Fii5kürt 
me ki~'n den ıC:en ve ha"~,dan 

Muacvini Saim Hazar Rize vali j o kf 
vekilliklerine tayin edilmis!erdir. rlasar a .. 

ı ! (Baş tarafı 1 inci sahilcdc) \ G •• •• İ k •ti • I Loıxlrıuin her zııınHHJdan zıiyaUn UD en l .· erı 

1 

ııe k11v,·etıe meycı:t oı~n kana-
(B~ tarafı 1 inci ,ahifooe) 

d-c Denıı>krll5)'aierm Orta >e Ya
k· 115'~rk haı\·a, . ku.a, dc1Ü'Ll2ri 
ilc •li\l<Sa!nı kamikm kesmiş ola
eoJ.b:. 

Fillı.ııkıka biitiin bıuılan ya
p;.ıbihııe-k ç&k zordt«r. Fakat ya
µ1lh! I,tU,~i f.Ookdirdc de Alrn;ib OT~ 
du..<'l 1913 yıhna: Avrupa kıt'ası, 

AkdCOJ<:z, şimali JUrika, K=l 

dt'niz. Unı.rnan dcni'l'İ, İr.a~ A .. 
rap Jarnn~dast bütihı ka~nak
ı • .-ı elin.de buluııarıık ~ıkın>ş o
lueukt<r. BöJfe bir dıı.ntmcla AJ. 
nınn.ya_vı, 19-13 rl-e n~şgul ede .. 
«>k: 

ı - Rus ıuet'keı: ve ~'İnwıl cep-. -
ı-i 

2 - G:wrı»w gelebiJecek sal
dr.rııular 

d.,n ba~ka llit?CY .ka~mtya<·ak 
v~ Abnanya y:ayll'J?ğı büJgo.leri 
i~letm.,k 1mıa.t · ru da lıuluıı.ca 
her tü•ı"lii la-Juı.tııunü'l v-e nıuk.u • 
venıet iklid.annı .kanrunış ola -
.,a.kt1>1-. 1\hnanşaııııı plam kenı.li 
ıi<'""bına vanlıs değfüli.T. An.,..Jı; . -
lu p.l.iın ı- ~a..~ırtınak ve •. demi 
muvaffakiyel'e S"e\•ketmek jçin 
Jng, tizin hı biiyiik rolü varnw. 
S,ı rul ı!< iuı:Hiz ouhısmıuıı Kaf
k~ ::.)-•tdtı döği~ girmesidiı'. 

Sov}·etlGr k,.ndi mevctıillyel

le 'i.ui kortl·ruak içjn u1erke-z ve 
şiı.ı>Ueki kuvvetlerini her lıa.kle 
<?iden çıkaı,nak ""' dağıtmak 
iste-ııVyorlor. Kafka.;yada muay· 

veo miktar.dırld kuvw.tler dı -
~,oda Ru' kuvveti bıılUJLma<lığt 
ı.,.;bi gömterme.Iı. imkô.ıu kalma
m·ş J.ulttın-du~vııu da Ju.lıul et -
mek doğr11 olur. 

Bu ır.ı:.iyete göre ceınıbi Kaf
k~yaını0 kur~ıuna:s1_, Bakii.., İ.rau, 
Irak p0uoll«l'irıin muhaf,..ası 

'l'ına y-alak.ta idi: 
- .Diın i»rmcj .perde<!en son

ra n.çin g;u:n? 
- Canım s11'al.9<. Sı:ın.-a da 

kuv:rfure sözüm va.rd.ı. 
- Kimdi o Persoı:ılerle ko-

nu,tuğunuz adam? 
- Yun:m tnıpunda bir a,tist!-
- Truıı.vo r musu.n? 
- Şöyle böyle... MmmazeL 

D ... ile bır defa görmiişWnı . 
Son n b. r ele ta da Maksimde 
d..ıns"tmi<)tim_ 

'Pııa. gay~l Labii bir eda ile 
k.oni;.ı.,..ıt.Jı .. rdu. 

Ilı:. r:ıl ık Tinaı11n Kuz.inleri ı 
i..,.e~i :g.1~1 ler· 

- 8Lnju:.·. T1ı!u, }~'Jl~u.luk na 
Z.).11':1.ı '> 

- Yak nda. 
Maciıım Goitler hemen kı; 1.ak 

~:ı.barın1ı~~ı.. 
- ~ra vdi kalk ... Geç kolaca-

_ Sım.t.l•' Giyinir, gellrim. 
K· ..ı. ~. ı;~!ona çıltlılar . .Anne

s &ordu: 
-- N.,r,,ye yolculu!.? 'Benim 

hnberm \uk. 
- Duğrusunu ister~E ı anne, 

her. ın . habeı-cm yok Ala,\" ol, 
sun di;·c uydurdum, Onlar da 

Alnıan iııiŞin.i tevki.f ve !rakı, 
Hindi, Al'aıı ya.rımadasını kur
tannak .. Ancak İngilizlerin Kaf
Jrnsyada tik'll g<>niş Ölçi\de kuv
\'etle.rfo hnbe iştirakine !>ağlı 
bulunuyor. Bunun için de şimdi· 
den Ortaşa.rktaki kuvvetlerini 
artı rmahıtrı ve onüdaba leye ha· 
:ıır bulıındurnıaları geı el.."1.i. 

İngiHıler de hu zarureti göT
nu·kre g·eciknıenriş!er ve Irak 
ile fTan.d1>ki ol'dularuıı bir ku
maLMla alluıda toplaya1·ak Kaf
k0>lardan gelecek Alınan icsti -
İaMna karşı h>r cephe kurmuş· 
lı>nln. Bu ceplıeni.n tak\<iyesi 
jçiu Bas.ra yolile İr:rna sim.alı A
ıncxika kıl'alaı-ı da getttildiği 
bab<or verildigiııe güre İngiliz -
leırin. bilhas!"a hayati Wr e.hc1n ... 
uı.iy<'I taştJau han ve I.raık pet
rol bölgesini bütün ga,vıretlerile 

miirlabaya lıazrrLıııd1klan an• 
l~•lmaktadır. Alınanlar '''""' -
bi Kafkasyu,~· a iııdikle.ri ta.kdir
de bur6da şh:nali Afrikadaıı son
ra i·krnci l»r Alman • İngi~ cep.
hesinin teşeldııiilfüıe şaJıit ola-

$Ü KRU AHMED 

Zeytin yağcılar 1 

(Baş trrafı 1 inı-,.i sahifede) 1 
yeniden t~ı>bbüstı> bulunmağa 
karar vermişlerdir. 

P iyasada Tta.b20n ve Urfa ya
ğı da bulunamadı-ğır.a göı~ :yağ 
fistlannın dü.~üğünü h<..ıber ·ver
mek yağ piyasasını bi:memek de 
mekt.ir. 

Berline Göre 
(Baş h•rnfı 1 inci•) 

ti<:ele. verecektir. İstikl:al, Al
manlor için gıiler yüz göstermek 
ten eok uzakttr ve Hi tlerin.j<ar-

'!l!~l!!~l!!~~i!!!•••111111111!!!.!•!!!! ate göı"' resmi biT g{ına mahi
mGt olmamasına rağımen Ka.i!k:as 

1 (Baş tarafı 1 ıneı.ı..) yan.n müdafaa» meselruı, l\'.lm- ! 
Evi, apal"hnıaru, mağazası, de.. kıova 1."\lll.feraaısı esna.sı·r:da her 

posu, hanı, ha.ınamA boş:ılan mal h alele na.zarı itil:-ruıe aln:ım;-t.-. 
S11bil>i bu olayı belediyeye bit - BunurJa bernbcr Lonıdradaki 
dirmekle miikell"f ve !<M-alaya· bir<;o'k müşah&tlm, İrugiliz kit'a-
cağı yeri de ilıiıı ctn>Cğe mec - laTınm Kailj<mıysrla cereyan et-
bm· bhnmalıd<r. .mt<"kte olan :rmııh.aTe<bekre işlin.ık 

Bu Jerleli tnHple•ri de belıı - ebrl" . .eleri>ıe Dlıtiımal vemıeme1k -
dİ)e da.itni eııcümeı:ıine baş nr- tedii.rler. 
ru11 111ecıvu .kirala~ak isted:ilcle· 
ı·mi söy lenıefüer ve taHpk'l' a
rasıııda kur'a ~..-kilmclid.ir; &:n -

dan sı>nra kur'a kime isabet et
ti ise ancak o mal sahlb; ile an
laşmalıd•. 

Böyle bir niz&m lu>ııursn bina 
kirası ihtikaı·ı önlenmiş, liray. 
a:.rthrrnıak i;.nıidi kalına-yan ımal 

sahipleri de binbir bahane İ'k: 

kirocrl.arına tahliye davası aç -
ma:k ıabmeliue katlanmıyacak
la:nııda<ı, malıkeıneleı'İn d,, bu 
sah·"da işleri azalıııı~ olwr, 

Mil li Şefin 39 uncu 
subayl,k yıldönümü 

E~n. So''Y'Ctlf!r, mütl!1La -
d iyec A<iaıına <leğrl ınalz.enreye 

iht:ıy~Jarı oklıılklarmı b:iJıdi:ımuş-, 
leırd.<r. Son ~ı>maınlarda fitkilirle -

1 
cl•ni değişti:mnlş ohııal~rıru zan
nz,H~»rec-.'k biçbtr se~ de yak
tıır. 

Alrnanlara göre· 
(Bc'!l TU«ll"I 1 İNCİ SAHİFf'.DE) 
ıniidafaalarına <ağınen, y;ne bır 
miktar a.razi kazanmamıza me
dar Ol\lTIUŞlUr. Sovyetlerin 52 
tankı tahr\p edilmişt:.r 
Alınan tayyarelerinin b'!d1as

sa StaUngrad üzerinde düşmanın 
geris:ne karşı gece ve gündüz 
yapmı.ş oldukları taarruzlarla res 
lihat fabrikalari!e e.>keri ıes;sJer 
tahrip eıJil,mfş ve bu tesislerde 
büyük yaPgınlar çıktığ, görül
miiştlir 

' .. ' .. 
ne tası~·ıp getirmek mum.::unse 
getire~r.ğiz. Harp tal'\ıi M;hir. 
f~·kat ne ot,uı~a o\sun size söyJe 
d~tr.m ı::ö?:leri tır.ı.:trna·yır.;z. Ve 
emin olur.uz ki harbin tarihi o-

l • . 
kwndtlğu zan'!~n n1ua ıe._emn 
ta;r:h ettiği vecibl?leri yer'<ıe 

get~rrnek!P kusl'r etmerris bulu 
nacağız. Nil vadisini ve Dell.a 
millet .'li .ber uür:u ).!'h< ne taar
ruzu"!':& ve 'h.ücumuna kar.ş-ı ko

rumak :~in ~l•nriZ"d; oi:1r, ~1er_şe 
Yİ vz.omak J.,;:aı:.:ı rrnd;ıy ız. 
· Lond<a, 2.1 (A.A.) - P. ''eTell 
Harr;man. Cöı'('.11'!· hiriikte İn
,giltereve dönn,ihiiiT. 

Gazetecilerimiz 
Kahireye varddar 

Kah:re, 25 (A.A.) - İı,gfüe
reye gitmekte olan Türk gazete 
ciieri ·bı:~ürı. buraya gı::-!n~~er
dir. Tü,k'ye e:çilik erkürı ve 
1r..gi1iz mak•mlar·, heyt'<' Lay.ı·a 
re meydanıl>da kal'Şılam,şlard:ır. 
--~-

Ba~ Tarnfı Bir.nci Sayfada 
grafı çekilmiştir. Relsriimhuru
rnuz Sintf arkadaşlar1na ::n1zala· 
rının yanına mektep numaral&· 
rını da yazdıkları telg.-afla şu 
cevabı göndermiş!erdir: 

fuhevrche\'e çe<.•resinde Al
man kıt"al.at l düş.maI'ın ır.ü:bim 
miklard;ı piyade kuvvetleri ve 
zırhl; tı;şkill('r'le net:cesi deği
şik muharebelere giı·işnıi~lerdi r. 

jRuzvelt dünya genç
bir nutuk W uncu subay'"k )"ılı dolayı

siJe s~nıf ark2daşlarınııı beni ha
tırlamalarından çok duy:gulan
dnn. Size arkada~lar•m a!i~·et ve 
muvaffakiyetı.- t:zıın ömiirlel' di
ler.:m l'e sevıgilerimlıe cc:.ndan se~ 
L:imlar sövlerim. 

24-İSMET İNÖNÜ 

şıla,lıı(ı güçlülcl.er, ı:.ıü tteLkleı-e 
ınüs:ıit iu-satiar yermektediT. 

Alman harp uçakk n Gıün Sov 
vetlerin Beyaz denizde miih\m 
b;,. limanı olan Arkanjelsk'e hü 
cum .,ı,mişlerdı.r. Alman u~akl,a 
,, avdet uçuşları esnası:ıd; bu 
limanda bir takım büviik van
.gınlar çı kmış olduğun.u gö~'!.ÜŞ
lerdir. 

ı liğine 

ı::öyliyect:k 
Vaşington, '.!5 (A.A.) - Öğre

nild:ğine göre, Ruwe1.t, beynel
milel üniversite talebeleı-ı birli
ğinin Çarşamba günii Vaşiı:gton 
da yapacağı toplantı münasehe 
ttle, Pcrsembe günü diinya genç 
liğ . .r:e radyoda b;r hitabede bu
lunacakb.r. 
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rımı ~-öyliycbilir.m. Bu adam
dan çektiklerimi bir ben bilıriın 
bir de Ali.ah. Hiç peşimi bırakmı 
yor ki canım. Dün bana bir res
mini verdi. Ne yapayım. Götür
diim, ç.evçevclettim. Hem bili
yor !lıusun, beni Atiuaya götül'
ı:ıeğe karar verın'şti. Gitmedim. 
Israr ettim. Onun :i.zerine <&m 
gelmezsen, ben de kalu·ım· de
di ve kaldı. 

iııandılar. 
.Biraz sonra krzlar, Tinaııın 

kullandığı. Q\onıob1l ı le, Bebeğe 
dtoğru gidiy-0rlard.ı. 

htanbulun k•< orlasıf'w:ı b 
har qünlerinden t·rı ı•dı. 

F:kat ma<iam Go de n kaşia
rı çatıktı. 

A~•ma doğru Mösyo Gol
der telefon etti: 

- Beni ~t<'mişsin ne var? 
_ Derhal gel, Tin=- için mu-

lılm şeyler Yar . . 
Golder geline~, karısı b:Jdik-

ler:nı anlattı· . 
- Ben, tledi, k1zın bu hC'riıfte

kaçmas•Pdan korkuyorum. 
- Yok can,m, pasaporlııuı na 

~ı\ kaı;a.r? Sefarete habeı· v~r:
rım En iySl şömdi tl'lefon ed·'
) ın. 

_ Hu a tt(. kinı~e ,\· {tul' k 
E\ı t. Ya.rı.l r;~ntl.m Hğr.ı-

rım, Ncrrde T:ra? 
- Kuzinleri le gezmeğe gitti 
Golder düşkürru;. ordu. Bir 

müddet öylece sustular. Soma, 
G~lder teld'ona gitti ve, Tina
Y~ Papasın evinden çıko.rken gö 
rup te kendisinp hnher veı:en 
emprez~ryo'yu a1adı 

- Aziı rn, ~izdC'rı •Jir rk:am 
var" ''tınan artistleri ne zaman 
gioıyo:-laı·? 

- Yarın sa.bli<lı. 

Bolderir rengi sarardı. , 
- Amarı. Sakın btzım kız da 

C>Plarl ~ilmeğe kalk şma;ın? 
Zannetmiyorum. Çünkü 

'b00ı de O'r taraftan giiz kulak o
lt•VOn.ım. P n ),.ıır1n gidecek· 
ler:e gıtm ' ır 

- Ya. a aba ne içil"' 
- İy bilw yorum •mma.. Her 
haıde ö~r<'l' riz. 

- Ç k r'c.ı ~derim Nez n.ln 

g'deceğlrıi ve niç'n k?.ldığını 5ğ
renini.z. Teşekkür cderirn. 

PEJUPONİÇKANlN 
Ü-Mİ1'LERi 

Matmazel Peripon:çka GlDr
yada olurmuş. çay içiyordu. Me
seleyi ben b!ldiğim halde kendi
si'.e alay etmek istedim: 

- Başın s:;g <ıbun Per;poıı:ç
ka. Papas .gici•yor~ 

Cevap vermeden, çayından 

b,r vudıını l>li. &ınra, kendıne 
emin bir eda ile güldü· 

- A ldanı:rorsun azizim, Pa
pas g-..tmiyor. 

Y•pma bir hayretle bakıyor
d • .ını. 

- Evet. gitmıye>r. Benim i<;in 

ka1tlı. 

Btr saniye sustu B.n blr işve 
ile kmiarak anlattı 

- Sen yabancı değ hin. Sırta-

O aralık Calatis ile Mösyö 
Madra gelmişi.erdi. Kendileriııe 

bir göz işareti yapa.rak, sordum: 
- P«pas g . .trniy-0.rmuş öyle 
'? mı. 

Mösyö Msdra hemen atıldı: 
- Ji, .. ct, rgitmiyor . Gavrilidis 

te burada ka1dı. 27 Şubatta, Da
riiföedavide keı:di menfaatine 
bir piy;s o.v~ vacak. Çok ~i
zl'I fanıasmazorik b;r p;yes. Is
mi ·de Kriterion. Piyeste bir tek 
rol var. Ocn Gavrilidis yapacak 
Bu rolden başka, sahneye çık
mak icap pırnıyen ik' rot v&.
Papas bu rollerde'!! biriscni yap
mak için kaldı. Ben bu piv<>si 
ftlme çel..-me'< "s!.iyorum. Kwn
panyama )~cızd "'L. V8k 1a salatı; 
ye~-n:r.ocm var amma. 

(Daha var) 

(Baş tarafı 1 ınddc) 
istinat ettirmek .çin :ışk ile ça
lışıyorlar. iktid•rlı, fedckar ve 
vatan~ve-r köy öğretmenleri 

yetiştirmek enslitü1erin n1'ukad
des emcll.erid'r. Şüphe yoktur 
ki enst:tü öğretn1cnler~n1? ve ınü 
dürierlne dü~en vazife he.µımiz 

1 için, her vatan.se.\·cr için in~cen!
lecek. Jıeyes edJctei< b r ,·az!
ied!r. S~nl.dik.i tutn.m!:ırı .yi neti
ce alzc .. ağımız ür.1id\ni bende ço!r 
kl.L"vvetlendird . Kö:ı-· enstitüleri 
hakk:ndaki bu mu.;bet görü~me 
lerimi val ı:da--'.ar:rr.a s;lylernek 
ten ze\·k alı~·orum 
Geçtiğim verleı cie glirciü;;ıüm 

iyi şederden b,ri de he: tarı;fta 
harnıan ya.prnak ~çin tJ3.'- retle 
çal.ıışılmas:dır. Ha"Ir.rn çabuk 
b iip mahsul el-rı1iıe geçince bir 
çok sıkınt•lar orL&dan süral'.e 
kalkacal<lır. Şinıd•ki harmanda. 
ehemmiyetli olan bcr nokta, b.ü
kümet1n sat:n ala<:ağı yi",zde 25 
!erin süratle teosliın edilmesidir. 
\'atf:.r,da§l:ırın11 umuır i o' 1r-ak 
hükfımet 11 ssc.;;ir,i \·errrek iç;n 
vıiirekten istekli ve ga~-reı li bul 
'dınn. ~1.cm!eke::n s~13!Tlr:-t:ni ko 
rıı~yaıı Cümhuri_v('t Ordu1cırının 
hudutları lıek'err~sini"n e:~m

miyetiı~i \ratar.dı~1a:rım pek gü
z:eı kavr•vorlar r .. remleket ·çin
de umumi iaşeyi chtıyaca gö~ 
düzenlemek iç;n hüklııneim elin 
d!'ki erzak stokunun bulunma
sının miinaka..~a ~ötiirnıez bir 
Jürum o~duğunu 'bütün n'emle
ket takdir etn 'st ·r Üm:t ediyo-

. rum ki Ey1ül orla3,na kadar ye 
ni h<·rmandan hil~ümt t :ıisse
sinin alı•cması büyük kısmı itiba 
ri1.-e bitır,i~ oI~ccktır. 

Az'z vataPdaslarım. 
Rer verde teroas ett•ğım vu r t 

daslardGn temenn:ler -ara.'i~nda 
' sikavetler de riiııledim B'zim 

idaremi7 ~öbı 1'aik .daresi ihü
küm .9iiren b;r memlekette va
ıan daşlar" mın kolay!Jkla !ıer ar'.
zusunu ·ve her tlerd1ni söyleme-
si tabiidir. Memnuı-:. olmcıı11z içi·n 
size derhal siiyliveyinı k· !.şitli
.i!im s;kclyetler aras~da insanı 

fa7.la mütce . .,,ir Pdecek h'c bir 
mevzu yoktur. Ya csa.'>lı tedbir-
ler atınmıstır. ''C b.unlarln za
mrnla semeresı görüleC>!'ktir, ya
hut kolaybkla düzelıııe:>i kahil 
olan hatalardan balısedihılşti.r. 

Yahut da bazı vatandaşlarım 

kendilerinin vanlış an!.ayışların 
daıı dOlayı şika;veııçi olmuşlamır. 

Düzelmesi lazım olan batala.r i
çen Cümhuriyet ıH<il<ilmeti h~r 
yerde tedbir almağa ça1.ışıyor. 
Yalnız sikil.yetlerı de d e rhal tas
hih elın"ek ~·ine hükumeıin vazi
fes;dir. Mesela. bazı vata.ndaş
Jarım fena mahsul rohumluk lh
tiyae: gibi tüdü ve3ill'lcri ileri 
sürerek Jıiikıimete satılacak yüz 
de 25 le~in kendi köylerindeu 
alınmamasını '.~ıiyeeC'k kada.
ileri gıtmemişl.erse de hiç o1mazsa 
bu yüzde 25 ierin yerlerircie bı
rakılmas:nı talep etm'~'.erdir. 
Bazı yerlerde de mahsulün faz 
la tzhmiııinden dolay: hükCunet 

l lıissesin:n fa,ıa tesb't c<lild'ği:ıi 
söylediler, Parasiyle hüklımeıe, 

1 
mahsulün yüzde 25 ini teslim et
tikien oonra fazbsını serbest 

l satabilmek ı6bi müstesna b'r ko 

r mış olan pı!k maııdut ~t- "rd~ 

l yani dü}ünii9leri dıue"\ rke'1 
vatandaşlarımın yürekten bana 

• ya!dım etl.iklennı görmekten 
çok '!'-emuun oluyordum. 

Bu seferki seyahatim~e su iş
lerimizın büyük mikyasla b: 
gelişme devr~nıX olduğunu tcs 
bit ettim. Yeşilırmak, mc . .Jıtdı.f 
vihiyetlcrde ayıı arrı bak~ın.lar 

dan kumanda alt ra alı"'"ak ta
dır. Ta Tokattan basl11·ara;., Car
şam·bada .;ahi!e kad~t" "y~; 1 ı~l1~!i 
üzerinde mulıtel f ılmel'~·•1er "' 
hazırlıklar vardır. Kızilırınak 

da Bafra mınta~asında. bütün 
manas;Ie CümhuNyetin idores'
ne ram;,dilınek yoluıodadır. Türl 
m!Ü.hendıslerinin vatan su'.arınt 

fayda!t kılmak için bt:ı•ük b.r 
:ışk ile ~alışukl~r;r ı görrnek in· 
sanı çok sevir.diriyor 

Biliyorsunuz ki tcklltk öğre
tim programtr.da Samsı.:rıa önerı 

lı bir vazife ı·er.!miştir. Burası 

yeni teknik durumumuz içinde 
başltca bır me.rkez o".acaktır. 

Veki\letlerin hazırlıkları ciddi 
bir takip ile . ilerleti!m~k ted -c 
Bütün bu is'er° arasında vatin<l·aş 
larıma l\.falarya.va ka~ müca
dele etır.ek içın hükumete •Jıe~ 

zamandan fazla yardım etmele
rini tavsive ı.><leceğim B~l nıa
ZOt ile kinin ile bu katla, sulak 
ara-zide y:.pıhrn mücadele harıp 
seneierinde çok sıkıntıya. uğra
yor ve daha da uğrayacaktır. O
nun içın ilıükümetin bu'abtlece
ği maihdut va.'>•lalardan daha. ge
niş neliceler almak için halkın 
sıhhiye teışkiukmtza çok yardım 
etmelenne i.htiyacınıı;I v: rdr. 
Ufak chn!aller yüzünden sc.kııd 
ması kabil ot.an zararlara uğrar 
sak çok mlileesstr -0laca;iız. Miı
cdeje teşkiliıtırun gayretlerı h•·l 
kın anlayı.Şlı ilg.sile ko 1.a;-l:.~tml 

malıdır 

Vatanda,~Jarım, 
Sözler nu bitmrken bir nok

taya ayrıca dikkatin izi ce'•bede
ce-i!im Geniş •bir çt lııµna hava tı
na o kad.:ıt: d::"ltrn - butunuyo:rur. 
ki gezdtğ'm yerlerde bazan va
tanda-=-1"' ··-· iünyanin ates :c n 
de bulunduğundan !u berli de
ğil.gibi buldum. Bu yaz muhare
beler bütün veryü7.ıindc cok 
gen~ ve cok kanlı o1arak devam 
ediyor. Biz, i-ntianhğ1n bu elf."m 

-verici emsalsiz fe:aketini hüzün 
le ve ibretle seyrediyoruz. Fa
kat hiç \lnutulma.malıdır ki v•
tanımızın seliiınetı her şeyden 
evvel kuvveıimire, fedaktırhğ1 • 
mıza, hazır atmamıza !bağlıdır. 

l Dünyanın bugünkı.i lıa.linde va
tanımızın bir taarruza uğraması 
ibtima!i için hiç kimseden ~iip · 
he etmeğe hakkımız yoktur. 
Ancak bu, bugünkü \·a?;\ eti~: 
Yannki vaziyetin re o:aL1ğın1 
kimse keşfedemez. Bu sözlerim, 
sırf kendı ararr..zda b!r konl.1'5-
ma olarak "Te kendi emniyet :r-'i7 
ıçin uyanık ve dikkati• bu :--.ma 
mızı hatırlatmak için söykrn' ş
tir. İstihsal .:!C'ln ve imar i!.i:n ge
ni§ mikyasta ça·uşirken selı-1me ... 
timiz ve müdcfaamız için uya 
nık ve dikkaıT; bulunmak \ıu

susı1e ordularımızı kuvveti:. ve 
iç durumumuzu niiaksiz, sağl:ım 
tutmak asla göz"müzün (;nün
den ayrılmamalıd.r. 

ALi'!- vatanciaslar~m. l laylığın kadr'ni bilmi;ven bu şi
J<a;-etleri deıiıal tashih ettirdim. 
Vat.aııdasla ılıükü.met n karSıfok 
lı vazifek,rinin iyi ve doğru -yü-

1 
•c kle ciddi olarak yapılması la
zım gelcliğin> öğretmeğe çal.ıştıı!\. 

'Bövle hatalı zibnivetlere sa,p!J. i 

Hepinizi canda'1 se,·g;ı,.,rle se
lamlarım. Sizinle 'rnnı:s"1aktan, 
gördiiklerim· ve diisü-rdükl,,.ri-
mi oldıı '!n ~öi söylemeJr en ~k 
sev! n :vn"ıım .,. 

' 
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- 1'.vet ... Güreş ~k sürmiye
Ceğ" benziyor. 

- E! Azami bir buçuk saat, ikı 
Baat sonra A~·ıboğan yorulup 
mıştı. 

Hulasa Ayıboğanla Akkoyun
lunun müsaraa~ı tıpkı b'r G1<it
yatıör çal1lış;naı;ı gibi devam edip 
duruyordu. 
Amasyalı hasmını çabuk mağ 

1i1p etmek ve tez elcJ<,n iş:ni bi
tır l(k ··~ 0·-·rı d·şine takm~ 
boi:u. u,·ordu. Fakat bütün oyun 
ları ~a gid'yordu. · 
Akkoyunı,u, çok sağlam. ele a

vuca '1ğmaz bir hale gelmişti. 
Öyle kı>lay kolay tıasma bel bağ 
lıyzrak takımdan değild 

Güreş bir buçuk saat sürdü. 
Ve, ge.;meğe baılad:. Yanı9 ya
vaş Ayıboğanın hücumları kesi
Lyo•du. Eski hızı kaımam:ştı. 

l\1üdsfaa ,·aziyetinde kalan 
Akkoyunlunun birdenbire ta
arruza geçtığ: görüldü. Hamle
Jr.ı" fcvka.Liı:dc şiddetli idi. 
Artık Ay~boğanın mağlup o

lacağı herkesçe a~ikiır bir tıa!.e 
gehnişti. 

Akkoyunlu, savletlern'\ o de
ri"CC arıtırdı k ha~rnın k~rşı.sın

da barınmasına imkiın kalma
mştı. 

Son dakikala.ını yaşıyan Amas 
yalı bütün me,·cudlyetile kend:
ını korumc:.:ra çalışıyordu. 
Bır aralık, Bekirin hasmına 

çapraz gird:ği görüldü. Her iki 
pehl·van sa~ki. Joolan salıncağı 
sallanıyormu g bi meyd n ye
rhıd<> uçuyorlardı. Akkoyunlu 
nun ön çapraıı hasmını bir men 
,gene gibi kıstırrr. ,tı Amnsyalı 

caprazdan kurtulmak iç'n har
lharman süren öküzler gihi ça
yırları ibl\ip hasmının önünden 
g<'ri .geri gidivortlu. 

Niha)et çengele geld . İk'si de 
dıi~milş'.udi. Bereket versin A
masyalı sırt aşağı dü~memek i
çin manevrasını yapaıbihniştı. 

F,,kat, Akkoyunlu durmadan 
hasın na çullandı ve neies alma
& na meydan vermeden kurt ka 
panına taktı. 

.Arnaı;yahnın iri gövdesi b<>
yıınduruğa girmiş bir öküz gibi 
kıvranıyordu. Kurt kapanındaki 
sav.ı çok <:iirmedi. Bir az sonra 
Amasyalının on beş sene yere 
gehnlycn sırtı ('.·mentıerin üzeri
ne yaslandı. 

Niha)el, Ayıboğan mağlup 
olmu~ıu. Akkoyunlu hasmının 
sırtını yere vurduğu halde ne o
lur ne olmaz diye bırakmıyordu. 
Belki, olmadı diye bir itiraz va
kı olurdu. 

Hatta hakem he ·etne dikilen 
gözlerile emir bekl:yordu. B u 

vaziyet üzerine Yürükoğlu oldu 
ğu )erden fırladı -.e seslendi: 

- Bekir, bırak! oldu. 
İki hasım bu suretle koo:larını 

pay eımiş oldutar . Sivaslılı« da
vul zuma çalarak crayi şaWnıa
nı ediyorlardı. 

Amasyalıların, Tokatlılann ve 

Kastamonuluların ke}~f!.eri kaç
mıs-tı. za,·allı Ayıboğan mağlup 
olduktan sonra, ibir dakika bile 
du.madı. Hemen aLna binerek 
Amasyanın yolunu tuttu. 

Akkoyunlu, sakin ikı. Kazan

dığı zaferden dolayı gurur duy

mak akı.ına geimemişri. İşte, Ak 

koyunlu dAn len pehlivan bu su

retle yetişmiş ve hasımlarile boy 

öl<;ilşmü~ bir babayiğitti. 
Akkoyunlunun karakucak gü

rı·iterı Anadoluda nam kalmıştı. 

Hele, Ayıboğanı mağlüp ettik
ten sonra onun elini tutacak peh 
Lvar kalmam stı me\·dan<la. . . 

Sultan Auzın tik devırterinde 
en yüksek başpehlivan!.arile boy 
ölçu~cn Bekir, kend sinin ne ya
man bir pehlivan olduğunu gös 
terımişli. 

Sultan Azizin meşhur başpeh 
livanlarından Kavasoğlu Koca 
İbrahimle ve Arnavutoğlu gibi 
pehlivanlarla güreşleri vardı. 

Sultarı 1ılecit deni ·ba;-p€'1ıli
vanlarından meşhur ,.e namağ
lüp Kara Sükı, yani Kara Süley
man ile de müteaddit yağ gürey
leri vard.r. 

Bekir.n. Sultan Azizin huzu
runda yaptığı güreşleri sıram 
geldiği zaman okuyucularuna 
yazacağım. 

Şimdi Bekirin, Sivast.an nasıl 
olup ta Deliormana gelip yerle;;
tiğ.ni bilım<!miz lazımdır 

Akkoyunlu hakkında muhte
lif rivayetler vardır. Tefrikanın 
başlan.gıc:nda ~·azdığım gibi Be
k.iri Deliormanlı olarak bilenler 
olduğu gibi, s:vastan Deliorma
na gelerek yerleşip çoluk çocu
ğa sahip olduğunu söyliyenlcr 
de vardır, 

Benim. Sivaslılardan ve Siva&
ta bulunduğum zaman yaptrğım 
tetkiklerden, Bekirin Siovaslı ol
duğunu tesb t etmiş bulunuyor
dum. 

Hatta, yukarıda yazdığım Ka
rakucak güreşleıi hayal değil, 
birer hakıkattir. Bekir, evvela 
karakucakçı ·bi< pehlivandır. 

Şimd: Bekiril' nasıl olup Deli
orman taranar. a geldiğini ya
zalım Bu macera oldukça ente
resandlr. 

Bekir, çok gençti. Ancak yil'
mi üç, yirmi dört yaşlarında ya 
var ya y<ıktu. İkinci Mahmut 
devr· ndc yeniçeri ocağı lağvo

wp Nizamı. O'<lit askeri, ve namı 
diğer Asak ıi Muhammediye 
teşekkül ettiği sıralarda Anedo
lu gençleri Nizamı Ced'l askeri 
olarak Yazılmağa bes'anmıştı. 

(Daha '"'T) 

1 LAN 
Kı>MA! Tapı: Sd Dl'\lıa!l%1tiıın

da.n: 

Ka.rlala tabı 5oı1'.ınlı« ltö;yunün. 
Üslnidar caddMonde gaai>eI> Kirya
kU "'~ doere, ,a~n M'USlaf& tarlası_ 
:ı;ma.len. y<>l, ce.nutıen yıne yol ile 
mahdut 5() dörlün1 tarlanın nısıf his-

1 
eesı Halıl uzı Munirenin Ma.rt/200' 
Yok-lauja. taıtıhile uötCS\llde iken; 

Saide satışından J/A[ıusıa;/318 T. 
ve 10 Sıra No: t;lle tedavül. edereıkl 
dtee-r nıaıt hisst>!-·ınde vergi kaydı

na ~ Eşre!, Hasan, Hüsnü ve 
Seyi&n w.erl"1""1r iken Eşıref\enl 
gayri himedarla:ın vefatlarıle tas
cbldi la6y ılmiJb&ıQ,•riruie yazılı v.a-
rısleri uttrlertne iu<t.rkalen tesçili 
talep edllmes W.<>r·ne kaza tapu 
s.cillahle Me?f>107ı ...,,ıı.a. ui erin« 
yapılan 1.eüc.idt ~a diger nı
sıt hıss("rlin kaydı bulwuı.m.adıgın
dan se-ne'6iz. tasa··rufata loyası·n ta
sarn.dlarırun ~~l zarı..ıl't'ti hasıl 

oJmaltla. ypıvmı havadis ve ilc\n 
~ribindPn 15 gt~m son~ mahallen 
tahk1kat icra k ılınacağından işbu m
~t his&t hu-Kıü11da tasa·rruf iddia8ln~ 

d& buhmanlann rn6\~t olduğu tak
dird~ k.hkikat günündffl ~"Vel Kar
tal Tapu Sicil rr.uıhafızlığı dairesi
ne ~ya taiıkikat günü m<ıhallline 

gtdiircek memu:-a niüracaat:arı il5.n 
olunı~. 606 

ile sabah, öğle . ve akşam 
Her yemekten sonra 2ündc 3 defa muntazaman diş!erinizi fırçaıayı]jız 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlü~ü ilanları 
,.-.~·.-.--............. - ..... ..-.... - .. Iİll ............. _ .. _ _.I 

'l"Uım1n P,Oı)en bedeli Teminatı 6emti M~hal tsf SOkotı !>O 
Es. >o 

Va~ıt 
lfls.,.,.c,. Lira K, Lir.ı K Ada i ;sel 

56 95 6 llO .Beyotılu BüLbül L•=:ıı ıı •s 
u 

20 

ı:; 

211 o:ıo 6 10 Il'y«ğlu .IJjlh<.l Mısrr Bu~oa:y<:ı ,.., 16 ıe G70 7 ı;ı;ıu 

K. Du'/'.; Aroıı 18 18 

22 20 

187 00 Boıta:ıı>cl j,ımye Dero HJnı' 149 9/11 o O Tam 

YukJlrda yaz,Jı ga,.n menJrull- müllu>ycll1'n peşin !P•ra ;Je .. ıılm.ak u,,.,.., 2'4/8/1Mı2 tartı;nden ıt>ıbaren 

bu- ay mti0Qc11e paZOLrlıp bu"1l<ıl11114llr. istekılil•nıı. ıer vliu! eke~ ~ mahlill<ıt kal•=•• münıc:wıtlaıı. 
(9194) 

Karar Hülaıasıdır 
c •2/1878 

.ı.ı.ı.ıı KorUIJJl>'< Joaııununa. mubal•
tetten suçlu Galata K. Köyde Ha-
1"3çr;ı sokak 20 numarada kırtasiye 

ti~le meşgul VeDCdikt oğlu Di
mitri ha.kkınd..ı. btart>ul Asliye jgjn
ci CC23 mahkemf"5indıe cereyan eı-. 

den n-.ıah.1cimtesı neticesinde suçlu.
nun :fılli sabit o.duğuııckın :P.1illi Ko
runma 'kanunu.n\ln 32/l, SQ/3. ve 63 
ilrıcü rnaddelı·ri nrucibince beş lira 
agır paıra ceza11 ödf:mesıine ve yPd.i 
giın nruddcllc de düld<iınımn ka
p'.ltılrr.asına ve hüküm kat' fe~"'ti;;;n
de ücreti 9Uçluya aiL olmB.k üzCrfl 
ka..""3.r hııli&a.s.mın İkdam ga:neteıi.n.
d• nrşrt'dilm<"'°" 5/2/!>4<2 tarıhin.-
dc ka -aı· \'("rılıdi. 9169 

iLAN 
Üsldü.d.ıl' ~in<:1 Sı:ıJh HLlli..ık Mıı~ 

ken)('sınden: 94.2/141 
BP>leı'beyindı Orta sıokakda 30 

No. lu harıcoe şakın >keıı 21/6/!M2 
1 

terlhindı vefat ede21 ·ve tere-
kesl.rıe nlf1hkE>n,emizce vaz:!yı'd e-
dHmiş buJunan Ali Tılıünden ala
cak vı' bo!'\· iddjWiiınıda bulunaıN.a

rın brr ay ve vıeTôiıset ıddiasmda 

bulunnanlano da üç ay -çınıde ~

sallı. ve aeneclatı tr.anuniyeleri 
ıle biıılikte mahkemem>-.te mliraca
atJaflı "" ak& takdirde kanunu me
deninin 569 uocu madd"6i ahkilnl 
~ o}urıacağı llan olunur. 

ZAYİ - 4087 Pl&ka '1f<>. lu Doçe 
marka kamyonumun muaycıe cüz
daru, esker:Uk vesikası zayi Olmuf
tur. Yen~ çı".carlılacağmdan ~ 
kJt.,lnln bWurıü o]madıgı ilan olunur. 

izzı:t Öıkurşun 

Karar Hülasası<iır 
itıtılo;ir 942/293 
MilU K<l<'UIXmil l<.an\lllu.ıuı. mubale-

tet"'1> suçlu Edirneluıpı V""1JY<ıy cad 
de.si 3169 n~a bai<l<all ti< \lc'1!re
~le me'l!lul Mustafa ofı;lu HaJ;t hak
lcında Istaıılrul M~H Ko.r>uDma mah
kemesinde <eı1'yan ~ mah
ıoeme..ı n~Dde ruçlunuıı f;J]l 
sabıt oldugundan. Milli Korunma 
ltanunU'llun 32/JJ 5'6/3-4 63 madde- 1 
Jerı mucl!>in:e be~ 11.ro atır pam 
cezası ôd.Pmesinc v<t? 7 e\Jn müd- \ 
ctet1e de dı..ikılt:ını.nın k.apatıl.llWısına 

"" Hüküm J.ati}eşUginde Ü<:1'<'tıi ouç
]ırya a1t o1nl8.k üz~:·~ kaT&r hul5.
sasınm İkdam gaı?Jeti si.~dt n('Şred.Ü.. 
mesi11e 6/7 /94:2 •eır"hindıe karar ve-

K TASARRlll' 
HESAPLAR! 
2 İlcinclteşr;n 

Ke§ide.sine ayn:~n 

ikrıı.rnıyrl~r 
1 aoet 1000 11rah:k 
1 > 600 > 
2 > 150 > 

> 100 
> 60 
> u 

> 
> 
> 
• 

'f 

TÜRKiYE 

ZiRAAT 
CUMHURiYET] 

BANK ASI 
Kıı.nıl tııı tarihi: 188ll - Se rmayesi: 100,000,000 Türk 1ıT11sı. 

Şube ve a jans adeai: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 
Zıraat Bankaı;ında kuroba ralı ve iA>haırsrz tasarruf h esap

kur'a ire aşağıda ki plana gö anlara senede 4 defa çel<ıid.e<:ek 
kur'a ile aaşğıd~ki plana göre ikramiye dağıtılac:ı.kttr. 

' • sot • ı.eoo • ut • " • •.ııou • , • m • ı ,teo • 
rikJJ. (9Hl'l) 

İstanbul A.sLye Altuıc• hı.ıl<uit lıiı- J---------------

C A. I.ffO llnlılı 4,0lhi L.11 100' Aclet H liralık 5,000 ı.. 

" • lff • ""° . Jlt • • • J,%ff • 
DİKKAT: Hesöplarındaki par ai.lr hır ııene için<ie 50 !?Ta• 

k•ml!g.nden: Karar Hülaıasıdır 
Esıwı. 942/ 108 

istanb l veomec.J<>r Ke"'"roltı İhhlııdr 942/262 
ısokax. No, 18 dı• Jl)ukimc Ülfet Tur- MilM: Korunma kanununa muhale-
gut taraf.ından kıOCvttı olu.p fl'l.Ukad- fcttı·n suçlu Kiı<,:uk paza: 62 nu-
dema Uzun çarşt b~de. İbrahlm ınaracla bakkallık Vcaretile m~ 
pa~a .soi-•"gında 12 1\o. da jkamıet jbrahim oğlu Nldai hakfkıncta İstan-
ctmekte iken ha'.cn ikametgahı rnec. 'bul ~1~lli Koru.nana. mahkcm'E?!'inde 

dan aşağı düşm•yenlecc ik ra miye çı;ktığı ta.kdiT<le % 20 fada
sile veriif<'ektir . 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart 11 Ha2iran 11 
Eylôl ve 1 l Birinciki.nun tarih !erinde çekilecektir. 

. Han!~' . 6 aatırı geçmem ;, üzere 50 kuruşa ne~redile
bılecegını muhterem karilerimize bildiriyoruz. ilan be
deli damga pulu olarak da gönderilebilir. 

Antakya gümrük muhafaza taburu 
satın alma komisyonundan 

Ta.Jurı:inı Muv.ıkktıt 

C!Dıli Kı:o tutan t~m~nat 

_____________ ı.;_,_a __ L_"•_ı ____ ı::'h::.alr gunü , , !&alt 

Koyun e\; 39000 

sıeır vrya erk<lc 
Kı~ı rı; 3900() 

Kı>nı ol rl~l bal- 220000 
yalı> dbk'lim halinde 
<>hırsa betııe.ır kilosı.ınun 
!ıyatı (7) ikuruştur. 

429-00 3'118 

19500 ı463 

17727 

1911-00 
1300 

1496 

1/9/942 i:t·J saat 11 dt 

l/ll/942 o> saat 17 o• 
2/9/942 ı·•ı'1'3nlba gaat ll ık 

2/eı9.\2 i,;a~anıba t;;Q;\.t 17 d• 

Yukarda cios v~ nuktarı J'<'21lı dbl"t kelem n-.:Kld'("tı.ırı f·k~ltrr,esin1l 
i~kli. ('lkrnadıjından hi:z.aJannda. gö:.teriıen eün ve s;;at ı ı:-.oe K. .>alı zarfla 

yeniden ekf3:ıltm1e-ri tabur rr.ıerkt'ı:indıe )'topı.~cakttf', Şa..rtnı<l e <"f"I 1:ıe g0 11 

komi.o.7onda g,ör-'illebili.ı:. Ta<hmini tu4ır;aTı '~ muv3k'kat tı ~·ne.ı m 'darla:ı 
ka,.ılarında yazılıdır. h>t~,kJ~ler n Jla!e gı.in V<' ~at nden bı saat e\'11,;f hre 

kadar tt"klif rnektupkınnl ta.bu.:· ~ıotın alma +:.o;-,ıısyununa \CI ~}~!1 (8607) 

r- i&'TANBllL NİŞANTAŞISDA KAlt.'1.KOL KAR~lSl l'mA 

LiSESi 
TESİS TARİllİ: 1885 

Tiil'kiyen in en eski hususi li esidir. 
Eski ta.lebı·nın 15 Ey;uı güı!ü::ek~'tar k2';yd':nm ycnı!("T?mts lOOrnd!r 

Karıd 4 'n her~Ll.n mJıracaat o!una . T;ıriin -r.P ı t.ı>yın z Tf'l 11\ıai•ı 

Nafia Vekaletinden 
Ekıbıltnıeye konu!An 
1 - Su şleri bı•şı.ıH.: tKibe müdür:u~ bö.tf sıı ıçın.c.'c 

e.na kanc;Lnll.Jı ta,h.dıd ile hafriyat ve \"e ~.,.._ı !.malat ıt1.f8atı. 

Ta.hm~n rdilen keş;f bedeli fal vııtndi ''SJ'81 u.;ı.erın<lt-n (4:'.:4.1~6) Jııra (32') 

kuruştur. 

2 - Eksiltme 18/9/942 tarihine l'Dt)1.ıayen cuma. g.ın J ı&:Aao.r' 15 de Ar.

karada Su işleri C"eis}iği bin&ı ıçlnde su fk.<;.iltme kun yonu odastllÖ;l kfl

pah zar! usulilr yııpd lcaktır. 

3 - İstekiler ''k..c;iltnı~ şarıt.ne.mesi. toplanan mukavc.e proJesı'ı b:ı~ın

d·ıı·llk J~lı•ti genf'l şartn.amr(;i, umwnl su lş! temıi art.nanı e tı.ısus1 

ve :frnnl ·~tnan1Pleori vf' Pf'Ojeleri (21) ,ism (21) k.ınış kan;ılığmrl.a Sll 

İşleri Reisliğinden alabilirler. 
4 - Eiuıltmı·ye gir.,bilme:C için Isıek,.leı'n (2()716) !mı. (21) Jtcn·ı~

~1*: nmva.ktkat knlılnat '\'erm~ ve rk;.sıit n·n )•apıln.cağı gundrn (fl &~ 

üç gün ey,·el b ı.a ril elaçe ile Nafıa Vı i<aJetı111· muı·ac2at ('(!CJ'dt bu r~ 

mahs'u3 olmak '\lure vesika almaları \'\" bu Vt'Slkayı (.'U'S-term lC"'ı şartt r 
Bu müddet İç!nde 't'Sika. te,ı binde buk;ı ~)·an."ar t•k.sil....,,t'ye gıri''l',e"'Z' f r 
6 - ~ltlıle.rin lPk.hf TJJıek\uplan..,1 iıkm.ei -rn(I r~ yae:llı .. ll>n bir 

sıa.a.1 'OflC --ene kscL1r !'ô.lı >şıı.ert reislig:flııt-1 n)akbtlıl. ,;;.. ~ lıgıhdcı. verm-t·;e"' ;> 

zmıdır. 

Pootad..ı olan ıgeeık!nelrr kabul edı m<'z (7004) (9121) 
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A - Ek~!Lnı.e şart.:~me&., 

B - Muıkavoe:e p!"Ojr~;, 

c - NeJia işleııi genel şartna.m~ 

D - Yapı işler> g'"1el şartnam«•:, 
E - Elekttılı: ve sılıhl U>sisat \'C k~"f ~lerl. 

F - MP!ıraj, lreş•f hülasası ve proje-ler. 
İstııeklileri.D Yozgat Nafi&sında bu e\.rak "it.:_ eart.noımett"r gort"bilırıt·ı. 

3 - Pazaı·lıık taliplerin müracaatı t}p Yo:zıgat Na.flıa nıucfıurl~urı.de top. 

)Amı.cak kbmi6yon hıızurunda yapı1acak1M" 

4 _ Ek'siltıroeye gi.rebill'TW'k. ;çin i.s~k ~t·in J"'f'di bı.rı \.iç yuL t l1i yt;dJ 

lira muvakk~t teminat vermelrri lı;iı.ın)d•r. 

A - En az biıı lirahl<ı yapı ~aalı yaprr..ııı bulunma..., 
B - .İnşaatı.n lll('sultyett 1.enn.yr~iru teket!UJ e1.:l\ıf bı

1 

m'1,t.rnd.-: '"''Ya 

fen memuru i6tlldan11, 
C _ Vi!iıyPll.en ek&ltmeye &'1"'1>ilec!'k;ermf d.a '"'"illa :.ima• ı "' ıtıı; 
5 - Pa.z.;ı.rıtn aon güılii l7/QdM2 peı~f'tri>c.' gU.rwüdıi.r. (9094) 

ZAYİ - 9684 Nuınaralı İstanbul 
1i"Y rı.i.·)ffer müdü..,I ü . ~ndtn a.Jdlğım 

$0(Ör <tıliyptnamem i.le Kt1ma!paşa. 
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zayi etıim. Yen.islnl ala.cıığımdan *' 
kisinin hükmü. yoktur. 
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s :r~:~~:::;~~~:.~ ta~- ~~~r~;d:~~~~:ı:~::~~ l Hasan ve Nesrin kolonyaları yapılıyo r 
k ·ıı • k ~ · .'~.ıd ıüzPre kaı-ar MılAAamı-m jkdnm _,._ j~ ;:s;~ine"~-;j~·~~~ı~:;_" ze1csinde n~edil!nesine 241•194;-ta Nefaseti cihan değer 90 derece Hasan ve 75 derece Nesrin 
mak U:tOTı 7111942 larihinde karar nbindP kar<lr verildi. gı_M Limon çiçekleri kolonyaları bir müddettenberi yapı lamamakta 
vPrilmlş ~ ılamın bi.r sw'etı de mahj 
ı..eme d.v.nııan"""'" u.sul•n talik ı•~-.-llll!l-11111--~• I ve Hasan kolonyalarını aevenler üzülmekte idi. Büyük fedakar• 
ec1am0ş olmakla müddeia](·yh•n ta- Or. liahz t:emal 
rlbi ilanından ibbaren on 11>eş gun hkla bir miktar esans elde edildifinden pek yakın bir zamanda 
içindr .,e.kür ·hiıkum llai<kında tem LOKMAN BEKİM 
yiı yoluna milr:ıcaot rtmedigi 1ak- DAHİLİYE MÜTEHASSIS! bu nefis kolonyalar yapılacaktır. 
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Bek r, S~ı.·dstan asker olup Ru 
mtJ,ye geçt.ikten sonra yağ güre 

şıne başlamıştı. Onu yağ güreşin 
de de mağLiı.p eden tek bir kişi 

çıkmamıştı. Haıt.a yağ gü~ini 

karakucak güreşten daha ma

)ıirane ıbir surette yapmıştı.. Bü 
tün Deliormanı, Rumei'yj ve İs
tanbul kapılarına kadar mağlup 
C'den Akkoyıınlu Türk spor tari 
h:nde büyük bir nam bırakmış
tır 
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adedi 65 kuruşa 
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Sanayiinin 
Muazzam 

Şaheserlerinden 
HiLDO ş BICAKLARI 

ve Subeler i 


