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Salomon adalarında 

Durum Amerikalılar lehinde 
V;,,şiııgton. 26 (A.A.) - Bahriye Nazırlığı Kuada1ka!lal'a 

karşı vapılan Japon taar.uz unun püskürtüldüjı;ünıi w S;Jn
mon adalaı1ndak1 durumun nıemnuniyet verici okiugunu b•:
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Mill Şef inönii 
A . 

1 
Dün Ankaraya avdet buyurdular 

Reisicıımhununuz dün An kara garında 

ka,,,11ayan ıe vat arasında 

kendisini 

..... -
Milli Şef'in Türk 
milleti ile hasbihali -Şef bütün açıklıjjı ile umumi 

durumumuzu izah etmiştir 
A ziz lnönü Türk milleti için gidilecek yolu da 
yeniden kulaklarımızda tazelemiş bulunuyor .. 

çızmış ve 

-------- --------- -------
Yaıan: Ş0KRtl AHMED 

flaşvekii 
Saracoğlu 
ve Ankara Valisi 
Nevzad Tandoğan 

111111 Şefimizi vııa. 
yet hududundan 

karşıladJlat 

Ankara, 26 (A.A.)-{'.um
hur reiai Milli Şefimiz İımet 
İnönü, doğuda yaptıkları se
yahatten, bugün ıaat 11 de 
hususi trenlet"ile Ankaraya 
dönmüşlerdir. 

Ba§vdı:il Şükrü Saracoğlu 
ve Ankara vali ve belediye 
risi Nevzat Tandoğan, Milli 
Şefimizi vi\iyet hududun
da kar§ılamı§lar ve Anka
raya birlikte gelmi§lerdir. 

Cumhurreiaimiz, istu-
yonda Genel Kurmay 8&§
kanı MarC§al Fevzi Çak
mak, Valiler, C. H. P. mür 
takil grup reisi, meb'ualar, 
mülki ve askeri rical tara
fından selamlanmı§lardır. 

Kent Dükü 
neticesinde 

kaza 
öldü 

İngiliz 
uçak 

Kralının kardeşini taşıyan 
yere düşerek parçalandı 

-------
Sarayda dört hafts matem tutulacak 

Lon<i :", 26 (A.A.) - Ha"'a na
zırh;ğı cil.ın akşaın aşağkl:..kı trbli
ği neşretmiştir· 

Hava noızırlı:ı, hava k01tıodoru 
Altes Dük de K"nt'in dün öğledel 
ıonra, Sündf"rland ·t:pindc bir de
niz ~ağırun Skoe.'-a şlnıa inde ye
re düş~r-ek par~al:\'llTlfl!U iizt•rine va
zi(c ba.$ındn.. öldüı.~inil derin bir tıe-

si. _Nık<>las'nıo küçllk kııl pf<'nses 
Marina ile cvlenm.iş:ti. Duk, havacı
lı&a şiddet;e allıkodar ol:nuş, AtJan
liği uçakla Ct'Çen ltra! aijes.ruleıı 
ilk prrnFcÜT. 

Bu harpte ingil~ tıa\-a kın·vet)e

tine tayin edilnıiş ve bir t-a.A"3Ş ıı-

(SONU. SA. 3 SÜ.°6) 

KARNE HIRSIZLIGI --
Vilayet hadiseyi bir 
tebliğ ile aydınlattı. 
Sandakiarı kırılmış göran iki Gar Memu

runun bin karne çaldığı anlaşıldı 
EyiUl ve Tl'~r,nıe\ \·t'ı ekn1ck ıt.1.r

~lerinin A.nkaradd:l İ. tanbuia a;e .... 
ş. r.sna"1nda \;.ık.la &• leD ve ıaz~
teli'~·O<- ~.f'\ zuubahıs olan Jıadi&ıf. ü
ı.eı-int· \-ı?~yeıt.t>n .. ~ıı.;.dakı trb igi 

aldll< l 
-.G«,.-en cuıııli ~""' _.._nkaracıan tren 

le Haydarpaşa.ya gE':f'n kameler'n 
bu:undukları vagon tcrısınde ran
dık.1arın kınidlığı. ve < t :-:ıf.ı duğıl

n:.ış o1duğü habı.•r .. :lnn. «51 uzt rlne 
dt~al hadise bir z.abltla "tesbit e
tlıJmış \'e vagon t€mhır l•dilerek 
muhafaza altına aiınımıştı, 

Gelen 70 sandıktan ancak 37 ta
nt•si sağlam kalmış, bir kısnu ta
memile d:lğılmış VE> bir kıs:nı da 
ic;ı·risinden karne- aJınabılec<'k ·vazi
yette sandıklar bozu:n)uştu. Teşkil 
edilen heyet m\ivaceheSan~ v,.gon 
açı!aıo.k sandıkla· İkti;..at rntıdu:'iye
tine getirtıım; l'e tadatla ·ına baş
lanmıştı. 

G<>Jen ·vt• 923000 ndt di ıhtJ.,. a t-t

me-si li7lm gelen k .. ınc mıkta•·:ıın 
tadat netict-sinde 1000 ku · noksa-
nil<" aynen ~\"C t '1:ck 0 gOrul-
müştür 

Yalnız ç·kan bu n<>ksan·n uzcTin
de de ehfonmlyet.Je tal<Jbat ;r.ıpıl

m,. Beyazııta lokantalarda Eylül 
ve teşrinievvr.lf' ait bazı kamc!er 
bulundu~ istihbar f"dllerek dt>rtlal 

takıbata gcçılm.::tlr, Tahkikat Of!• 

ti.ces;nde ft...hakııta Jokantala:üa A 
VP B ola!·ak rnuhte i{ c~1en Utef 

\."-.? altı~ar li~ya k11nıo ıa\ıJdıg.ıı 
teM>it ed<!nııştir. 

(SONU. SA. 3 sO. 5) 

r. 
ITALYA 
HAYAT 
SAffASI 
iSTiYOR ___ , ___ _ 

essür \"I' kedede bdd1rir. 
Altes dük de Kı,:nt, ingiliı. hava 

JrurvvetJeri umuıni tefti;ot hı•yeli ge
nel kcırmayına bag:ı bulunmalkta 
ve cnıır aldığı vazlity yı': ine ge-

Ordu Malülleri 

Gayda, istenilen 
mOstemlekelerla 
adını bildiriyor 

Roma, 26 (AA.) - l!avas·O
fi ajansı b.ld•r yor: 

fN... v~ Mi~li şer ,e Cumhur- ! r=::;:=:=::::==:m~~~~~Iİl~Ailii~~r:===~=:~ ~ re1'ınuz Sa111'unda Sam- · ı 8--;;;,.,= ==~-••• J 
sunlu!ann absJnda Tiırk \._ 

milleti jJe aok bir lıasbihal yap- ı · d .. - de 
tir.rnek ÜZE-re iz.landaya git.ırıektı~ . 

idiUçakda bu tınanların hepsi d Ankarada büyük merasimle 
Tanır.:mts İtaf ·an mu-harrir'f2· 

rinden Virgın.o Gayda Gıonıale 
d'İtalıa gazetesinde ) .zd bir 
makalede İtalyanı~ hayat saha ı 
m<"sel<'sın tetkik etmektN! r. 
Son günlere başka bır it 1 n 
muharriri de bu me>vzua da r u
zun bir )·azı neŞ!'(O'mişti. 

mı buhmın~ktadır. iki aydan - r onu 
be:, muhtelif ~e~ile ve fasıla -

!arla i~· Aııa<loluyu gezen, halk
fa temasleT yapan, köylü 'e 
n1i.ısta.Jısilin durumunu ve unıu
m.i biiny emiıi, tt>şkilat çarlıları· 
mn işle) i~ini inceleyen Milli 
Şef bu basbihalinM ~azdığı hü
kiımloerle çok iyi miişahedele -

D~:·~K;7~: ı~;~~il'~ıı::;~: r 26 Ag"'ustos gününü kutladılar 
tur ~ıa;esı.e Jur.ılın en l<u._-t r-

rin sahibiilrr. 
Bu mii~~hede , .e n.etM:eleri 

ey nen Tü-..k milletıne nakil ve 
izı< h ...ıen Şefin kay11 ve teba - ı 
riu. ettirdii:i neticeler karşısın

.da bizr, ~·ani, vatan çoctıklarına, 
en salfıhiyetli ağzın "'e en yiik-
!ek görti~ün mt's'ut intıbalarını 
ayni saadet heyecanı ile karşı -
Jamak ve bunun gnrur ve sev· 
Rl~ini ta 101aık birin.ci vazife °"' 
luyor 

l\!emlekd kclkınma yolunda 
hızlı çalı~maı;uıa devam e<liyor 
ve verim alıyor. Kiiltür ha,mle· 
!erimiz muvaffaktır ve köy ens· 
tiliileri Tiirk milli bünyesini mu
"'"tr medeniy~tin seviyesine ve 
hattiı ileri,ine ula~tırmak için 
"" yük.ek başarı kaynaklarıdır. 
Trknik öğretim, 511lama politi -
kamn ba~&O"ılar Jwydetmekte 
devam halindedir. 

Yine Milli efiıı yüksek gö -
l'iişii, memleketin umumi istih· 
'"'! durumunwı çok nıiisait ol· 
duğtrnu biıc öğretİJOT. Harman 
sonu almdrklan soDTa bir<;ol<. 
darlıklar kendiliğinden orladan 
kalka.ca.Jttır. Hiikuınelle lı;ılk a
<asıdaki karşılıklı i~bio!iğl tam 
bJT ahenk içindedir ve müstah
sil lıU.kfımete borçlandıi;" hubu
bat mikdatlarm1 bir.an önce 
<>demek husmunda bii};ik bir 
r.ayrct sarfctmekl<'drr. 

Ana vatanın bağrında dün} a 
h.ırbindcn hattii haher..İ2cL.,,i11e 
1'iıkiın bir çalısma humması var• 
d:r. Yiiksl.'I< ~ dünya ölrfü.ü 
iı. tündeki yük.-rk zeka ve görü
~tinde bühin bu 11etireltri ana 
vatan topra.kları üstün.d., ve ana 
'Vatan çncukları arasında gör • 
n1ii:}, milletUıe güniin en n1e~\ıt 
•nlijdr~i halinde \'frmi!l:tİr. 

filli !$cf bu müjdeleri nrir
kC"n Tiirk vatan ının seliınet ve 
•ınni,·eti ·olunda Türk mille • 
tini )~(•ni ir~atlarile de v~ı.tftlen· 
dirnıi !erdir. 

CW11hurreisiv.ıiz bugün i~iu 
Tiııılı.iye hudutlarına karşı her• 

ıso:·u. SA. 3 su. 51 

20 kilometrelik bir Sovget 
müdafaa sistemi yarıldı 

~ ltarde§•dir, Al•l's, ••il g•I<'.><>- ,,,,.,.,-._ __ .._.,.....,,...._...,_...,. __ 
gini dc--..;am e-ttırerek cDen.z<:ı - .,..- ~ 

prrns> olmak jçin Da:-mo~ deni~ IS 1 rda 
ko}Pjne girmişse de smtli dU'["lllnu 
yüzünden lt-olejden ayrıl mnk zo-
runda. kalmış V(' 1929 yıhndanberi, H k ,,. t 

Kafkaslarda yüksek dağ geçitle· 
rinden birçoğu zaptedildi 

hükün:dar a1\eşlnin yt>Sanc 6'vil va.. 1 a re a 
zifede bulunan ferdi sxtatıi'e, harj. 
ciyr nazırlığı atcşeliğ1 vazitesini yap 

makta bulunmuştu. Başlıyor Duk de Kent 1934 de yunan pren-

:nerlin. 26 (A.A.) - Aım • .n or
duları başkuJn.andanlıg~nın. te-bljği: 

Kafkasya.da .aj.n:an <iag kıt'.ala.Iı, 

dü~oıanın ş.dd~·t!i mukavemetine 
ri.lgnıen :yüksek dağ geçitlerinden 
bir çogunu elde etmı~l~ııd!I. 

r •""-"=====-
...__ .~ _.... ' ';!-·~ ~'ta -? ,..... __.,.... 

so.vYiTLIİlE a6BE - .. . ~ - - ' . ' :: 
=~•) 

Cephesinde! 
-------

iki taraf da 
bol mikdarda 
takviye aldı 

Lffi\n.grat ba.tuırırla.!<ı ke.<.imde 
düşman, ~n der-·ce çetin savaşlar
dan bOn:-a doğuy<ı dogru sürlllnıüş

tür. Büyük yaıı;-ıniarın tahrrbat yap. 
makta olduığu Stulingra.t'a alman 
uçaftları larnfından :yane111. ve in
liiak bombaları ile .ı;::ecel.ı gündüzlü 
Uıarruzlar y~pılın~tıl'. 

VoJga Uzerinde büyük bir yük 
g('misi batırılmış, bundan başka 3 
yi.ik gemisi hasara ugratılnu.ş ve bir 
petrol gemısindı• :yangın çıkc.ırıln1ı~ 

tır. 

Kuluganın cenup bat;.-;ınd;ı, }ı.fec

dln'in ~mai batl!ınd.d \'P. Rjev ya
kınında düşman, tanklar:a destpk
len!!n hı.icumlarına devam etrnış ve 
bu es:ıada. uğradığı ı.ay.ata katiyt•n 
ehcın~yet venııeznişti!'. BU.tun bu 
Hücumlar, aJJnan kıt'a~arının sar- \ 
,s;hnaz müdafaası .karşısınd~ aka.-
met' uğ:-amıştır 

ISONU. SA. 3 SÜ. 6) 

Kal inin 
Alman/ ar 40 - 50 kilometre 
kadar geri püskürtüldüler -------

ingilizler yeni 
tank ta biy.esi 
kullanacaklar 

_______ ,_ 
15 günde 45000 Alman öldürüldü, 
542 uçak tahrib edildi üç şehir ahndı 

Moı;irova 26 (A.A.) - Bu gE<:e ! 
neşredilen brr Sovyet hı.rsoo 
tebJ;.t'İnde bilıdir.lldiğine göre 15 
gün evv<>l K.alünin ~de 1 
115 kıilomctre gcr.rlşliğirrle bir 
saha üzerinde So-.-yet krJ!.'ahırı 
A imanları 4-0 _ 50 kiJoanetıre ka.-
dar geriye atımışlardır. 

Sovye'ller, Tcıgol'eligıa, joro -

dit.he, K u.zmane>f şeh.i<'lerıi ile di

ğer 610 mlC'vıkıi geri ahnış-laırdır. 

B•J husu:;i tebliğ e tasrfö e
dil.d1ğine göre bu mutıarElbeleT'<!e 
Alman kıt' ~lap 4'5,000 kişi ka:y

bet.mi.şlcrdir. 

Sovyetlıer hava muhanf>ele _ 

rinde ve uçaQ<.>avaır h<ıtaTya]<ırı 

tarafından 2.52 Almar. uçağı dü
ştlr.ır>i.i)'l<>r 290 uçagı da Y<'rde 
tahri.p etıır.·l~ler veya hasara ~
rı;i.ın ışlaııd..-. 

.Mw:uırnb<,kr Rıev bölgesinde 
de\·am etrnak.tedir. 

(SONU. ŞA. 3 SÜ. 4) 

Kahire, 26 (A.A.) - Sal.Mü
yetl; müşaılıitler pek yakı.nda 

çarpışmalara gm·1 öh;üdc tekrar 
ooşlanacağ :n ı tahmin etmekte
dirler. Şimdi bedritam hdinde 

bulunan ay tanklarla kıt',.Jarı 
mayn tarlalarına dalmak teht:
kesi olmadan şafakla ber«ber h· 
rekE-te ~meğe hazır liir vazi
yette tutacak ~ekllde ikrı sür
mege müı;a;t b.ul,unuyor 11er iki 

or<lu1 takviye almak için muha
rel:ıcye nillıayet verdikleri zaman 
takviyeyi karşı taraftan evvel al 
rn•k Ü7ere her iki ordu arasında 

(SONU SA. 3 SÜ. 7) 

Adliye Vekili dün 
hapishaneyi gezdi -Tevkifhanedeki mahkumların mühim 

kısmı başka vifiyet!ere gönderilecek 
Ad ve V~kili Hasan 

me cioğlu dun sab:ı:h!< 
M<"ne

cks-

"l(oteln ı kovs >t""ı • 
r--

presi~ Ankaradan şehnmıze gel 
mıştir. v eJ<ılı, burada bır kaç 

gün k~hp tetkikler yaptıktan 
sonra Ankaraya dönecektir. 

Vek., dün oğled<'n sonra ls
t.anbul cl'za evi" gezmiş, son
ra AdL)·cve gelerek !Milddeı

umumi Hıkıret Onatla lstanbLI 
adliye işi<"ri etraf nd:ı go .:ne-Stalingrad önünde R müdafaa hattını "~ 

taarr"' istiluuııetl.eıi ol ı-iiötori.r h•rit. 

..s
AlmaA 

($0.~U. SA 3 SÖ. 7) 

Bu hayal sahasının esa>lar 
şunlardw Akdenizde hareket 
serbestli!;', Okyanuslara serbcSt 
çe çıkış, anavatandan taşan faz 
la nüfusun yerk mesine müsa t 
~·e bazı ma:hsull<'r temin edeb:-

Ankaı-a 26 ıA.J\.) - E ız bir 
zaferle neticelenen bu k t ... r
ruzun başladığı 26 Ağus1~ gü
nü orıltı ve harp maliılierin n 
günü olduğu için Ankaradaki 
harp maı;ülleri seçkin davetlile

rin asker ve bandvnun ı.şıirakile 

'Ulus meydanında kutlamı.,<lar

dır. Törn.c İst:klal marşı ile 
başlar.mı~ ve Atalurk anıdına 
bir çelenk lronduktan sonra 
Türk'ün U s ve Aziz .Milli Şefi 
için şe.-ef tezahürü yapılmıştır. 

1 

lccek geniş müsleml<'ke arazisi 
ve Italyan sana ·inin muhıaç ol 
duğu ham maddeler. serbc~ 
tedarik etz.ıek hakkı. 

Bundan sonra !harp malülle
rı şehit!'ğini zıya"'t ederek çe
lenk koymuşlar ve şeh tlerimi
zin aziz hatıraların• yiid edıp 
manevi huz r:.arında ihtiramla 
eğilm'şlerdir. 

Bu akşarr. Ankara Garnızon 
Komutanlığı tara! ndan malül 
l(az;je, ;ç;n bir zi ·afet vNilccek 
tir. 

Şimal Afrikada vakt le Türkj
ye<ye ait olan toprakları itelya
ya ade etmf>k lcap eder. Çünkü 
İtalya, 19JJ - 12 harbi sonunda 
bu araziye tE"\·arü.s etmis! Fran 
sa bu arazideki s:rlıil bölgekri -
I<" iç bölgeleri hileve ba,.,.,·urmak 
sur<"rle i'1gal etmiştir Bundan 
başka İtalyanın laıihi em<'lll'ri 
de gerçekleşmelidir. Ga ·da. At-

(SONU SA. 3 SÜ. 3) 

Zeytinyağı iŞi 
-----~-----------~ 

Tüccar, bütün stokların zengin 
müstahsilde olduğunu söyliyor 

--------~ 

Müstahsil, mah piyasaya çıkarmağ11 
icbar edi!mezse fiatlar düşmiyecek 

Dünkü sayımızda zeylinyağ
cıl.arm t:röSt yaptıklarını, bun· 
dan dolayı da fiatlann karabor
sa fiarlanndan yükseğe çıktığını 
yuınıştlı.. 

Ticaret ve Sanay Odasını.n ha 
zır!adığı b ir rapora göre zeytin 
y~ğ rekoltesi senede 20 m.ıy"on 
kilodur Bir müddC"ttenberi iltta
<l' t yapılmadığı için rekolt~den 
başka memlekette stihlakıen 
arlan 25 milyon kilo ,eytinyağı 
vard>r. Buna rağmen evvelce 
kars borsada 120 kuruş otan zey 
tinyağının kilosu, hele tüccarın • 
tican mürak~eye 'başla.masın
dım sonra l:!C, 135 kuru~a çık
mıştır. Dün de fi talar 140 kuruşu 
bulmuştur. • 

Dün. b'r muharrir,ıniz zeylin 
ya,ğı: larla J!ÖfÜsmüştür. Tacir-

ler, diyor ki: 

•- Fıatiıdr toptancı fiat de
ğildır L"racat yapılmadıg ıçın 
ıbu foatlara toptan fıatı demcge 
imkan )-cl<tur. Bunlara arıc•k 
yan toptancı fiat denebılir. Ya
rı toptancı için !fiat HO kuruş 
olursa perakende sat~!ar içın r -
;.tın daha fazla olmas, tazıını;el
diıji kendıliğinden anlaşılır. Bu 
f~labk ne miktarı bulacakt.r?. 
Şimd,dcn bir ·v s<'ylemeğe 11"· 

kan yolrnır 
Zeytinyağ şındc bı1ıı··mı\sı ı.a. 

zımgc en bir c.tlet \"ard r k o da 
müst~'lSilin ne su retle harekll d 
tiğid ir. ht•hsal m:n ak31arı'1da 
ve mi.sahsil elinde külı:veıli mık 
1arda stok bulrduğunu :ııe suy
lersl'k La.yret c!meyir..ı. Bah-

<SONU SA. 3 sO. 5) 



SAYFA - z 

KAFKAS 
ŞAHiKALARINDA 

Yakın Mazinin Kanlı Hôdiseleri 

Ekmek 
karnesi 
tevziatı 

Yazan: ZİYA No. 18 ŞAKİB ---·---
yoklamalarını yap• 

Pet\'o, Derbend) şehrinden 
pek memnun kaldı . Mev.kıiin rn<>
LacJE:t.mdcn ve ınar.-ran111 le -
t.ı:fcttndcn pak hoşlandı. Bu 
manzarayn <ioya doya tem"§a et
m.•'.< jçin, otm•duğu odaya kendi 
c1ile biır peccere açtı. 

ik,me-t ettiği (Han saırayı) 
yi:kS<.hte bc.tunııyon:lu. Buıra -
oaıı, şehrin pat.iX)!'amasooı ve Ha
wr der.izin.in da1ma coşkı.wı ve 
kl.ı.ı;.uıı~ sular!l\l SC"yretıney-e ha
z..r la·myo"du. 

f., at.. kendi elile a<;.-t.ığı pen
cerenin e>ntrr"" e>tu.rdu:ğu gün, • 
u.fl.!dar bicdenbiıre ka.ra.I'<iı . De
n.ııde, .1ı<ılh~ bu· fırtına lnı:; -
lud . l:TC par .. tıorluk b.1yrağ1m ta
ş:) an Rus dooonma,,1, ~arayın 
onuı:d~ d~mirleıru.tt. Fırtınanın 
ş :ldt:'.uıden bu gemileı darıı.ir 
t.,ra;- ar:ı.k biııbi<riııe gırcli. 

Gv.o :i.leroen hcaılt.rı, bJ:rbjrine 
ç:ı. pa ç•rpa battı. On ık.i gtımi 
de dalg<rl&rla sahile sürükle -
nerek kayıal.ar üstlkndıe parça -
la ı. Geri kalan yirmi sdlciz 
ge< , bin müşkülat ile, (Ağ;ra -
ha ) L'.ımamr.a kaçtı, 

Btt ır.oş'uım hidiı;e, Çar Pet· 
ror1;..;n dimağll'ldıa. b1r evham ve 
~ı .. ~.ı.-ş0 ~.yar..oırdı. Orduınun var .. 
l ~· ll:<.nrJde de büyük b;r rah
ne açtı . 

Doııaııın:omn bu feli>.k!.'te u.ğ
nır•sı, hiç ~ph<'Sizki (){"duytt 
'leke ugratac.ıiol;ı . Her '!"yden 
en 1 .ıahili t.alkıip ederek (İrall) 
tilK :.r~ ıumak.. Orada kıolay 

.,,,,. ... "arra.'h..,;,·<·tler elde el1ıikıten 

wnıra KarfA1~ya futuıt:ıatına gi -
r", ı ..ı:, i~r.i; en Çar P<!t>ronllJl 
j':ı ı • -ğri:•n<le l.."Olldı. A.rtıık bu 
pc.l'lCJ\ l>..ııı~ al, tabiJik olu.ııaalbl -
yc-,;r. .• k(ı , 

Ff'i:·kc·lın ağ_1·l.gı, yalı~ bu 
h.ı_, tyiu ~ut.ı\U-tırıııdaıı ibaret kıa1-

n, ı.. Na.kliye goemilam•n par -
~:a?~t ırr~ırı<lan doh•yı kitli de -
rE-.;v.;c crz;>k cclixxle.mcd.gi için 
omiila kıtlılk v-e :ıçJ.k da baş -
la<lı . 
Pe~m. bu n.üı;ık.ül va'1y~ ve 

.~ı • içinde, ne yapncağı.a11 ~· 

şm:Jı. Kı.:;a 11:-r '"""'" zartrnda 
,r'tic.ı.ne güli:ı:uıseyen ta lüün keo
ı:ı.;.,.:ud.~~ y ii:ı ÇC"\.;rdigini aDladı. 

İ~ tc t.;;m o s;.rad.J irli kj, ( Os
n:~ ı • ııiiı>:üme1i ) tı.raf.ı:dan bir 
sefiı gt>kiı. Bu sefir, l<at'i bk li· 
san iltı: 

- (Dl'l'Oeıxl) cleon bir 3(iı.m 

il<.'ri g<'Çtiğiııiz tal;.dir<.le, lıül.:ü • 
n:c:t n :ı~rha.ı harp iliin eid<."CC'.k
tir. Bumı, bilir.iz. Ve 0ıı.a göre 
ha.re-ket t-Wniz. 

Dr-c: i. 
O m.oınlı ;"efirin'ıı lru ıilt'mo

tomu. Çar Pelronur. ~•na b.ı.· 
)' ı&;.i:rrin gi:oi ir.di. °'-ınat~ırna::ıı 

plt>ı;:tıı olan, ord""'u aç kalan 
Pı..•tro, Omıanlı httt(Üımıeti ile 
h.oı~i, gOzllne k1.~t"-arn-ed'i. Sc
fit·e. 

Hiç b.iı zaır>J'I muı.t{"'l"e'm 

1'..umşcırr.u g\icendu:mek f;'krın -
ae cJ.ej,oi l.i.m . 

Dı(ye, milla.vinı bi'l' cc""P Ycr
ır.ek:e ih'.fa etti. \•c s.:J:ı•.n ı.v
dcıintl<-n sol'!l'a. ı::rl•k bu me,'t;ım 
n·ı-de urmamaıya kanır venh. 

D enbcnd kale;ine 
muhafaza lut'aıs• 

k uvvetli bir 
b.raılctlk>tıan 

sonra, meyus ve müteessı,. bir 
hekle Mosi«>vaya rnü.te\'eceihen 
har~L eyledi. ---·..:. 

PROJ1'.'YE DEVAM ... 

Çar pet&-o, h$yat.>nı kl"lme -
derek llfo:ıkıovaya büyl1k b'.r n~e 
ile gm:lı. O gC<Ce 9:.I'a.yda, büyük 
•hİT ziyafi't verdi. Asılzadelere 
karşı, parlak ruc nutuk söyledi. 
Kafkü dağLarrnın eteklerin<le 
naıil oldl>ğu parlak ı.a.federdeıı 

bahsettikten sonra: 
- Buraya, yeıni ha:z.ırU<ları 

ikmal içi:n gelilim, dostlarım ... 
Programım, gayet açık ,.e sa -
riılıtir. Kafkas .l'ltilfısı proj~ne 
de\·am ... 

Diye nu1Jmruı lrit.a.ın verdi. 
O günden iUbaren, ÇarLğın 

(er:....;ııı harb:ye) daire inde ye
niden bir faaUJet bao;ludı. Yeni 
bir pliın lıazırlaı:dı. 

Bu pliinl'rl da deıtıal tabbikinc 
geçildi ... Ha.zer denizi sat.ille -
rinden (yar!i, ·Sonca> nehrinin 
denize dökülıiiiğii yerden) ili -
haren Kafk.as eteokJerin!n gar -
l>inc doğru imt.ida.t el.tlği !Ula 

boyw1ca bi.r (askeri ziroir) lı.aoLlı 

tesis edildi. Bu hat ürıcrinrle'ki 

at'a7.i~·c, hi'l"ÇOk kazalklar yer. -
leı-tiı~ldi. Aynıi zam:ınrla, (Ter! 
nclıri) sııJriliıı:ık·lo( kıaıza·k lar da 
lruv\le'tlenilirildi. 

K=ıkla'l' bmaya yerleşır 
0

yer
leşmez, hüikümetııı o:~bıul yar
ctm:Lı say~e büyüık ır"~yasta 
M•a'l' işlerine giı-4Li1er. fl'i.ıhir -
!erine ~.ıkın yerlero.. köyl>er, 
ka~at .r. ııstilhkimılar vuNde 
getirdiler. F .. !ııaı bu kuzeıkiar, 

tırmayanlara da 
kal"ne verilecek 

K azalara gönderilen ekmek 
kalnelerinin e....leıe tı,.,.zl.ne 

•l:ıa§i.anmıştı r. Ya\ruz tevzi 
memurla rı n uius tezkereleri
ne bak ar ken M2 askerlık yok 
lamalarının kaydedilip edil
medigine bakmakta. yo klama 
kayd: lbul.ııntnıyan nüfus cüz
danı s.::.Jıipler;ne karne ,~r
mekıen imtina etmektedir. 
Bu hususta malumatına mii
ra-caat ettığimiz. Vali ve Be
lediye Reisi D<ıktor Lütf Kır 
dar, memurlara nüfus c:ılizdü
nı sc.hibinin asker olmc;.<lığ:

M kanaat getirirlerse ~kmek 
karnesi vermeleri lazım gel
dı.i\' maamafrh vataııdc~la

rın yoklamolarını ya])Lrrnala 
rn.n çok fayd:,!ı o'duğt;ııu tıil 
dlrmiş, bunurıla beraber yok
lama vaptırmı.vanlarırı d .. as
la karnPsiz bırak-'.nııyaeağını 
s0\·1-err.istir 

366 kumarbl'lz 
adliyeye verlldi 
Son günlerde kumar ovn.yan

larla mcicade!e)·e başlıy;,.. ~mni 
yet müdürlüğü memurları bir 
çok yer'.cri b..ısmışiardır. Bas
kınlar sonunda 80 yerde kı.mar 
ovnandığı görüln1üs ve 366 ku
ma rbaz vııtka!anmı~t r Bu su~
!u'ar hJkkmda der!hal b rer z~
bıı varaka.;ı tanzım edile rek ad-

Vali Çatalcada 
Dağ:.stanlılan, Çcçeııleıi, (Kon- Vali \'C B~lcdiye Reisi Dr. 
vik - Koml:lk) hm tcdıp c-tmek .T.utf; Kıı·dar aün Çalalc•ya g -
ve hatta lror.lrut'1Jbıln:Mı: şu ta - d<'<"ek oradaki borç'andırma, kar 
rafa dursıı.n, bıli>.klı; onlaı-m kor- ne v~ ma~alle b!rliklt'rinin faa-
ku!a. !ı 1an, h~lecıın içinde!~. li~·eti <-traf'nda tetkiklerde bu-
Daglılar, geceleri tam mana- Jlınmu~tur. 

!li!.e birtr mu.slaıhkum rr,pı•ki o - Vali bu~ün ş&11timize döne-
Jan köylerme kapanıp n<>bei • cek ı r 
cııer ciııtıy<Jrloe.r .. Köyler u a.s.uda 
dcvu~·cler g<>:ıııliı»\"orlardı . Gün- ı raşe müdürlüğün· 
cliizl<'ri de kılı.çJ.a rı bellerinde •• • 
tüfekle; sırtlar.nda olduğu lıa.1- de sunstımal yok 
cl'c tarlalannda çift s[rrü~·orlardı. Dün bir sab;llı gazetes:r.de mJI 

ğa iaşe rr:üdiir!üL:ii~iın ~\'.tphğı 

bir sui!.,Lmll"n l:e l ~dı~e ;.<tisat 

Çar hükfrrr.t:ti. Kaza:kları mG

n-evi} at-nı lou ,.,.,,.ııendu'ff "k i<;m. 
bu zincir hattının gerisine de bi~ 

rr.üdiir'üğü ıaraf;ndan le>bit e
ta kim istihltlımlar yapt:·rtaraık 
oofarda ır.untaz.am askerl<"r bu- dildiği ve beledoye daimi ercü-

meninin bu su •. stima:. tahkik i-
lı.ındurmaya meoburıye t hiısl9et- . , • . . . 
misli. Ve ar.c :ok bu Slll'etle, ka- ~ın \ ekal~lten bıT heyet .ıstedı-
,.,a.kların bı..udan savuşır.aları _ gı_hakk nua b;r haber_ınt ssr et 

nın or.une gcçobild ı 1 m~~t r. Bu haberın d~ru olma-
"'-'- t ( ! """ . . tlıgı an a<:lm-stır. 
.r Vı!{d. ıv.::. Set ıesı ) ne Y&nı 

(Biiyuk K<tc~ır.a) Çarl.k W, - 8 
Lına g ·ir.cı:yc kadar . Kaf.~a-
da geç,•n haci.L'lôl, ufak t.cfek ça r
pı.,-ırralara ir.,Jı;,,,,.r eLLi. Adeta l>ü
kUn:"'t K~fk-· i61.1lası pro}ffil) 
n~ um.1.mlltj g>b, ,Ui ... Luloiu Ka
terir-6 Jaltruıat ll"e\•IG:ue gıe!1t· 

ge1mez, gözlc"'ni K2fka.ı; dağ -
ların:n eorarengiz v:ı.rLg!r . .a çe -
vixdi. K bi:yülk Pctronwı 
~!ayıp da büyük bir rr.ı.waffa-
:kiy'Ct g;jsterorr.roiğı ;., · ~a.k 
için, de:tıal tl"!;"lbbtislere g;.rişti. 

(Daha var) 

TEŞEKKÜR 
Fat:lia Zt>hrn En)eri'in öiün:ü tnü

nr:~u:bet: e cen.a.r..e mt"'ra:.simindeı h:ızır 

bu unn:<Ak. gı•l rl•lt, telgr3.! ve nı-ek

tı v gı:>r:.d ... ""r k tlT.;yette bult:nrnıalv 

iUtitınu esırıgl•n:iyen 'do ... tiarı!'nıza 
dı·ı in slL<:ruıı.la.-111 lıZ.l arztd~:..;z. 

Dr. Ş\i krtı Emri 

t ~ - .~ .... /~ .. , .. , • ~~: ••• ,, ' • : 
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Milliqet duygusu ve milliyet 
fikrine dair .. 

.6r.ı bu memleketin e11la.ı.ı.u.ıa 
mılliyct du)g-.ı' anyorvz. Bu 
duygtuıım »hhaıte yaşa<lığı.aı 
n hiik.neltiğini gürmek ti.ile -
ğİIMieyiz. Y ..ır,,., milliyet .tvy -
gusile milliyet fikri tamamile 
ayrı şeflerdir. 

Ulliyet ıtuygusu her Türk -
ete, şüphesiz, vardır ve her duy

gu gilti k iminde kuvvetli, ki -
minele zayıf olabilir. 

İşte :erek
0 

dedet adamlarmuz 
v e ı:crek bi-ı: muhanirler; eğer 

birçok öne mli davalarda yw:d • 

daşlanmlZID duygulannı slga -
y a çekiyorsak, dalgalandırma -

ya savaştığ..n Lız milliyet du~ gu· 

sudur , • ., bu du)gı~ yaptcı. ya

rahcıdır. Çok o lağanüstü ~ey • 

!eri bir ham lede yarntır bir 

kudrettir. :uiUetim izde, lıu duy

gun un çok ku vvetli olılu~ına, 

tari h in zafer yol larına dizil ın'.'? 

3.bidl•ler şahiddir. Bundan k;111 ... c 
~üplıe edemez. 

Mi!IQ·et f ik rine geljnce. bu. 
her fiki r sb.ten' i ı.;i bi, bü tün di.in· 
Ja ~ tru r ve fikir sls te111 leTinin te-· 

kUnı iilii.ııc tilbidir. Bu, biiyiir, 

deı:ıırişir, her an retuş görebil ir, 

bireok fik ir sistemleri1o k:uı~a

hilrr b ir şuur ha mlesidir. 

Yazan : HAYRI MUHiDDiN 

Mesela bir ıu'1liyetci sesyalist 
tcıuayüUü veya koyu Mıısyalist 

olabil ir, faşist de elahilir, hacta 
k<>ıu<in ıst de. Demokrat da ola
bikliği s ihi. Bu fik ir si~teın1"rilc 
kayna'jtığı ve kaynaşabiMiği içın, 

miliycl fıkri çok e>ynak ve de -
ğişid olabilse bile, milliyet duy
gu.u, bir iıı,,ao ruhu çürilkl"': -
nıe) e başl&llla.dao, değişmez. 

Bugün dünyanın miJliyetcilik 

a nlarllflmla l>üyülı: bir tekamül 

olduğu inka r edilemez. Çiiı>kü 

milliyet şuuru, bö) le büyiik fi. 
kir ~ent~<ler i le lı:arı şnııştır. 

Biziuı ınilliye tcil iğ imize ge -
li nce, bu a;yni za manda rcali~t 
, .• mi,tik b:Z nı ill iyetciE.L.tir. Re
aI~"ttir: ~iink i..i biz hakik a tte di.iu . 

yaıı au hi.i.knıünc r3 ın, sadece ku· 
ru bir bayruJ{ nıitli,yl.tc~liği ta • 

nu11a~·ort1z. Kendi hakfki biitiin· 
l ü~ii:niize hii"n1cln1ck 111 lliyet· 
cilı~i t:ını~·nı·u~. 

Rizin1 nıi l HyC'tcı l lgi ıniz ay ui 
7-anıan.d..:ı ınistikdir: çünkü, 111il. 
Ji}t>ti n1İl.İ in~an r u hnırun hen liz 
a~"d.nlanma ını~ kuvvetlcrilc an· 
lar 'e dıı~·arı.z. 

Kedinlizi nıiJ ti)· etiln İ?: içinde 
hi,setti~;nı'z ısınan , bir ( iist 

i.nso.n) olduğuınuzu his.se-deriz. 
Bu bis, a'l a tak lid oluna maz. 

)Almanyaya sa ılacak 
yağlı o hum fi atları 
Dün bir anlaşmaya varıldı 

:ar rou.icttenberi Afmanlar· 
la y~pılan konJJ'i"'alar net,resin 
de kor~tenjan mı.:.c:b:r.-ci! i!\.~man 

yay• ·;eri'~-ek olan 5500 IOn ya~ 
lı whum fiatlannda diin bir an
la._=ağa ,·arılm•şt ı r. 

İillulat ı:c İhracat fürf iklen 
umumi katip!'ği !'n·dki gü,,, 
tacirlerp y;,ı.p t ğı b!.r t a mirr.de

keyfiyeri f:ıı'.diT"ıri~ ye taahhüde 

gtrme~ isl yerlerin ta:ilihütııa
meıerınirf ... n eoc dünkü Ça-rşam 

Çocuklarsn ekmek
leri artırılacak 
Ti<;aret Vek.dlet. ~e>euk!ara ı:e 

rilme~le ol~n l.lU gratn ekrr.ek 
istihkak mı 3il0 gr, ma çıkarmak 
içın telk.ider ) apmı.,,tır. Ayba

<.nd•m ıtibaı·en cocuklara da bil . . 
yükle" gihı 3oıl grı;m ek mek ve 
rilmesi tnhakkuk etmek üzere

dir. 

Çimento tevzia tı 
iktisat Vek~leti vi!.'.ıyc-t mrı

ııe 200 ton çimento vernti~tir 

Dir ncücidettenb€r: duro.n tı~vzı
at tekrar başlamşnr. Vilayet za
ru ri ihtiyaçları 01 ~n resn:i mües
sese:ere ,.e ha.st.ahanelere çirr:en 
to ver ecek!' r. 

ba gtirıu önle-\·e kadar uınumi 

k.1ttp l·ğe ve.,.ml'lerini ~a r t k..J:?
mu.:ştur. Th'"Vel,ki gün ve dün hu 
bubat ve r.~ k1ivat b;rli.i{ nde t lic 
carlar top:anarnk te\"Zi işinı ve 
fıatları görüşmüşlerdir. 

Yr~l,ı toıhumlar .,.jjmesine. b:

lindi~, gibi, kelcntc humu, ayçı

ç-egi ve !iltsam daJıi ' dir. K eten

tC>humu Alnım abcı!ara 70. su
sam ve a~'Çi~'Cği -tı ,5 kuruştan 
ıcrilec~kLi r. 

ihayet bu güne 
kaldı 

;\falırukat ofisi umum müdür
lüğürc ta} in edilen Pay as or
man ",;letme.'i müdürii dün ş.h 
r;mıze gelrni:j ve \•azifesıne b~:ı 

!anıJ>tır Ma.lırukat ofis umum 

rnüciür 'Tlt:.avini son durumu 
k~rıd~ . .,:f!e izaıh. etmi« tir. 

Vil:ıvetten bildırildiğ ne giirc 
bugün muhakkak sı.rette odun 
fiatkırı ı!iın ed 1 ...-nk ir. ' 

-< 

A lt· n fia tla rı 
Altır. fatl.rı dü<meğe ba.;!a

mıştır Bir ara :ı:J.90 lir a.ya ka

dar vükse\en Res:ıdi,·e altınının 
fidL.° dün 33 ı:;a idı . 

Ta~Jdıgı yu~c ~lylc lıtr g Ö7. 
at Lnı. YAŞAN lllŞ MÜTHİŞ MACERALAR K hlbü n biz'm gi bi seı1lıest aza 

sından ve ih tiyar m ahk:i'unlar 
dan K arno isminde muhterem 
'b:r zat başını sall.adı: 

B il arabada bazan ayağı sar
kan bir ceset , lı~za n da i kı liç 
ceset bu lunurdu. 
• Zenci Sam kıı.pıııın önür.den 
ıaı: r3rak geç li: 

- Bu dr:fa ua Bıg Cü'ııun ış 

ı~rr. .. nı oldu. 

l{oprslıane morgunda (jlü!eri 
s;.ndıklura koy .. rlardı . Hu san
tlı.,t r n.or~un ç•~r.to zemini 
ütf'nnP b•rak' rdı. Bır me~rc 
kar ır derinlikte sandıkiardı. 

Ct:set1er c(ıbek ter·n · n i_i?eri~e 

b.r P~trı:;ı b ız k-'>rırlr+a.tC g(-ceyl 
()ı :.ıa 'l"\İrirje.rrl•. 

E![er eı leşi . abnh aıleoinden 

kim.;,e ~ehp oraın:ı:-.sa, n ~ün ölu 
ve b:r I')• ı~i yz.p;lır ve .. ·onra c~ 
Si"Oİ ha t l1 anc !n me-4:...trl.ğ,na 

g<irrerlrrri' 
n;g Cn. Cun1:.ırtes:ı a~amı .... on 

nticsıni verınişli. Bır ün evvel 
•Tekrar hayata gl'lis. bcr.ım ü
:e«mde ga:»n b r tesi , h rakmıs
t ErJ;c. bu saikle olacak, ertesi 
s<o"'ı morga g;ttim. 

;\1org c1rnilen .ver de. kat ranla 
ı:..1dans ed :mi~ bir barakadan 
iba rt:lH. llapi:-.1anen~n arka av 
Ju_un:la~·dı. Ango'"ye ~erer: de 
C~tü.bC't· gelın1sti . 

ALLAHIN BELASI 
Yazan: 

AL jE N INGS 

Keıp.yı itt:k, i~eri g·rd:r-, f3ı{at 
görciı.iğ·C.müz manz~ra kar'! S!n

da dol'.'l;p kaldık. Bu mtnzara 
karşt:::ı da i~ya.1 etn: ~e<:t:< o:..r 
Lek ın an taoavvur ~dileır.ezdı. 

.Sanki göruımt'l b.r el boğazı · 

rna yapı~mtŞ. benı bogmak istı

yor g1bıvdı. L'!'lcı ·• .. r. mJ y.ı:..: 
taştı. Baktım. dişleri çarp yor. 

Sand Jın İ\tne konuimu 1 u"lan 
Bıg Co .• sandıktan dı ·ar"' a uğ
ramı~· ı ı. Belınden aşag·s içeride, 
yukarı gôvdesr dıı-:.oıridô idi. De
mek ki zavallı adam. mor.ga kal 
d:rıldoktan sonra. ikinr •lda o
rak hayala gelm!şti. 

Ben ŞÖ)' le düşündüm 
Big Co öldü diye sand:.ğı so

kuldu. F akat gece .var:sı morg
ta, yani kendisini öl,l\ier diyarın 
d• görünce. diri diri sokulduğu 
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tcl>utıan dt~ar;\'" ç.kırak :stcdi. 
Zayı f tı. m!'c.ls!zcı!. Ar.<:ak ,öyle 
dogruh,bi!:p te. vücudünün ya
rısını dışn!'ya atnbildi. Ba!;ı çi
meı.t ·nt~r üzcrir.e düsnıüstö. 

Eileri uı_kalıiıs e
0

tmi~tİ. ö_,·le bir 
düşü~ ki, b:ı i~·pr1ye g rdigifl'!İZ 
zaman .şa~kın giizlcri!e bize ba
kı~·or g'lıivdi. 

Söylemesini uruttum. B z b: r 
kaç se\·işt'ğimiz insan!ar. ha.pi~
hant·de kendi aramızda b'r kliip 
tes•s eımi~tk. Klüp ded'ğ miz 
de, l:ıen:m gibi hapishanede ser 
best do!.aşnıalarına :zin verilmi~ 
bir kaç kişin ·n e>turup ,·a1<it ge
çirmerriir.e tahsis edilmiş bir oda 
dan ibaretti. 

Öl{ledm sonra klübe giıt.m. 
Hiç bir şeyden h aberi o!mıyan 

Bil pek keyi fli görünüyordu. 

, 

Ben im fE.psarı b-r httlOt'" i.;e· 1 

riye gi[ci ğımi görünce, ~aşırdı: 
- Jenings, d.d?, ne \'ar. ııc ol 

du? 
B.r ın .. ~rk: h.ç b.r şey söyli

y<.'meo.nı. 

Mosanın bir kenarma olı..rdum. 
Oa~aakılrr bana bckıy<n\ar ve 
]M,r.i södetmel(e c;olışıyorlardı. 

B raz kc-cı.ın:e geıd:kten on

ra, gbrriligüın nı3rz&rd.yı J.n at-
1ırfı. Bu k&dar n:üthiş bir hiıdi
se)i, b'r s:ı· e>l&rak içimde sakla 
~· bi}meğe in1~tın yoktu 

Bi.g Co"nun K;nc, cicfa dirildi
ğinı bılır.iyen \'e bunu da ber.tlen 
öğrenen Bil Porter b!rdenbire 
ye•:nden fırladı ve oturduğu 

sand1lyeyi <iylc ş:ddetle duvara 
fırlattı ki, ben lıemen kend'mi 
•oplı dılJl. 

- Bundan daha büyük cina
yet olamaz, dedi. meseleyi l:ıe
men fü r!e}ik Anıe rika Rclsine 
bildirmek lazımd ı r . 

P orler ba;;ka bir iskemley' al
tma çekmı~ti. dişlerile yiyecek 
gibı dudakiarını ıs ırıyordu. 

Sonra nedense, ınuamms.11 bir 
la\'ır takındı: 

- Çocuklar, dedi, b' raz da 
\ıa'ika şev!erden k<ınu~at,ım ca
nım Galiba bu y3Z h~,·atar çok 
sıeak ~laca kn11~. 

İht yar Karno da yerinde du
ramıyordu. Mıihaverenin başka 

bir mn-zu adöküLmesine kızıyor 
du. Diri diri rnoı•ga gönderılen 

ada,,, onun da h!ssini. kalbin., 
z"'ının', ha,~salas•nı peri~an ctmış 

ti' 

- Porter, dedi. siz ki pek lvi 
yaz1 yazmasın ı biliyorsunuz. Bu 
nu gözün-ı~.e g-Ordiinı, yazd;gr,nız 
ihatıraian tatlı tatlı okudum. Ye 
ni bir vazifenizi yapmak i ın da 
iha ne bekliyor~unuz.? Çok heye
can verıcı bir rr.a~ale "·azınız. 
Bütün gazetelere ııördenniz. 

(Daha var) 

PiYASA 
Kontrol 

Edilecek 
-- ---<>- ---

Piyasa 8 kontrol 
sahasına ayrıldı 

Be:ediyenin vur· 
gunculu k kontrol 

leri l>ugün başhyor 
İstaııbul ·bölge ,aşe müdurlu

ğü lağvedilip te iaşe işlerinin be
lediye iktısat rniichi rlüğüne dev
reıli'işindenberi p; yasada kon
trol yapılmamakta idi. M:lli ko 
runma kanu nu hükümleri 'henüz 
cari olduğu için bu kontrolleri 
gerekl i bu\an belffi'ye iktisat 
ınüdtirliiğü. p.yasay.a murakırlıe 
için rb'aıfiı b:r program ve p!i\n 
hazır!arn:<t r Buna göre pi~·a

sa şu 8 kontrol .sahasına ayrıl

makl<d:r: 

Giv.m e,,·as hububat, bakl;

.\~a ı , sebze ve mey\e, zeytin~ağ-1 

sElbt:n, zevtin sade\'ağ ı peynı r 

süt. ' ğurt odun kilmür ; et. 

Kontrolôrler, menşe faturası

na bak•caklar. ma!i,·et masraf

ları l.oatıp en•elce ver;len y~ıde 
kiır hatier·rıi Q(' i:tt\'•.~ ettikten 
sonra iht kar ohu' olmad ğını 
anl:vacaklard. r. Bu usul!e bil

hassa peraker . c;Jerıı kcntroi~ 

kolay ul<a-cagı ilınit eci'hnektedtr. 

Zira toplaııcı]a,.a, nas l olsa kon

trol alt.ndad:r göziyle bakılaeak 
hr 

Piy&san n kontro üne bu.gl1~
den itibaren ba~lan~c:akttr 

Harbiyede bir oto
mobil azası 

En·elki g"Ün Harb ,\·ed<> bir o
te>mobil kazası olmcştur. A lm:rn 
sefar~thanesi ateşcm ' iiterine a
it otomob;J i~iı:de aıaşemıli ter:n 

k ar;st tbulur.duğu halde Ha rbi
yeden ge<;e r1erken Alı isminde 
bir tr<:m\'ay bilew;:s ne çarpmış 
ta .. Ahni1' ay8':!1 k.:.r.lm 'Ş ve 
n1uhte1if yer! "' '°"'~den yars!an-

1 

m~tır. Yaralı h3, t:ı.f>anC';.·e kddı

rılara k , şoför hak k·nda kanuni 
tak!b...ta b;la~rr.·t r 

.. . .. .. • 

1 .. OÇUK tfABEftLE ııt 1 
* Ttirk Hava Kurumu Di rek

törlıiğündPn· ~O Aji:!oW• Zafer 
ve Ta\'yare hay ranı günü T 
IJ !'. tayy;;relen tar~ fından şe

h r uzer nde ylp.laeak gö·ıeri 

uçü.:j·Urınc,ia sc·rpi1C"c~k ,·ıezıce 

k~ğ~tıarınci · n birco~tdrı Kurum 
ca rr,ühür~cr.:rr. i \' ,.umaralan
mışur. Bu rrti,(hürlü ve r.umar:;.1 
veclzeleri bulanla r 15 Eylule ka
dar. kıırumun Cağaloğ!und•kt 

Vil:i~·ct şubesine uıti.racaa• ettik 
ieri takd•rde K'yrr.etl hediyeler 
al~raklartlır 

* Be!edl.ve za.b:t ,·e moanı.e
lftt rrüciür'.ü.ğı.l seihir nıechsi intı
h~ b ı ieın birıncı müntehip def
ter!crini hazı rlamıştı r Defter~r 
kazalarda teşekkü l eden intihap 
encümenl.etv> görderılm ~tir Se
çim ze Ey iül<le başl:yacaktı1' . 

"'.... .... .. ..... 

(sez OELiŞİ "\ 
1 

"'-- __ J 

Ası I ağır işçi! 
Ağır !şçi çalıştıranlar beledi -

yeye cel\·d •-..recek!e r .. 
S u lı alde, d emek ol1l')'or ki , 

bütün ay akkabıc1 l:>r da <:eh'el 
verecekler. 

- Neden mi? 

Elı, <:üıı.kü , 36-40 liraya a~"Rk

kabı ~·a pan i:jçi ağu işçi değil de 
kimdir a birader?!. 

• NEDJo:N DlŞTÜ~ 

Et fiatlaıt 90 a dü tü. Daha da 
d1işere lan·~!. 

Siz şu zen· aneye bakın: Eski
den et 00 a ~ı1' tı derdik; ~imdi 
99 l\ du•tii diyoruz! 

!lle<icıı dü~tü acaba? 
Bir r i,·ayete göre çok ha)van 

eelnıi~., 
A,la' Hakikat sudu.r: 
Dü tft, çiiukü ;t :v~meyi Is 

1anbuıl ~ok tan umıttu! .. 
CThIBIZ 

Rusya ya yardı
• mın bir senesı 

Yazan 11' Ke.:ı 1 .'" liMAN 

IE5} ns)'aya yardını meY?U'U 

~ bu barbııı iıınıti.ki gf"r -
gin ~as.mda en ziya • 

de söz götüTon, tür lü a cşri ya·ta 

ntlJ,.lo,.8it olan nıevzularmdandı r. 

Fakat e.oas açı.lı:: Rusya uıu • 
kavemet ed..,elı:, müttefikleri tlo 
ona yal'llnm daha genişletecek -
ler. 

Amerilııa bu harbe girmeden 
ev ,·ol Rusyaya yanlıın bahsi y e
ni düDyada şöyle görii iilüyordıo: 

l - Kiralaınak ve ödünç ver
mek 90retile Amerikadan Rus
yaya harp nıabem• i göndeTmc.lı: 
irnkansıoıdı . Çünkü a yan roec:lİIJi 

daha buna henüz razı olmuyor; 
2 - Fakat Ame<ll<adan RuS)·a)· a 
bor~ pa ra >eri lebilir; 3 - İııgi l
tcrenin Rusyaya h arp nNtl'Zen1c
si Jollamağa başlamak suretile 
~;ardnn ettiğini işi ttik c;e Aıneri
kal ılar pl."lk n1emn un oluyorl aır; 
! - Faat Amcrikada he r i~in 
mü tehassl';ı olduğu gibi yeni 
dü n.\aıun n ekada.r zamanda ne 
kadar harp

1 

mahen1esi hazmlıya
bilcceğini hesap etmej'(e sal:ihi -
~!'lta r kinh eler d e varthr. ~te 
bunlar n hesabına güre !MI ağus
to~unun ~onunda Anıerikanın 

iına l .it ,-aziycti Ölll" ha rice, bil
hassa kunetli bir d ü ·mania 
nıu.harcb •ye tutu~n ı u şo lan Rus· 
)'&J a nlÜC'\ "ı İr "ıuret te ~·ardını ~

debilecek gibi d ogildir: 5 - ı.;.. 

kin bir k l..-e Ruslar S-1 l . t2 kı 

şında Alına nlara kar~ ı ın uka -
\'eınet C"debileceklerini gö~ter -
si n~r; o zaına-n i~ ba~La l a~ır. 

Bu tan ı bir sene e~ \-c lk i ba.lln 
bir buhi•a ıdı.r. Amer ika - Rus
ya ara !!.tııdak' i ınün a,ebetl cr o 
za man ö~· le görülü)·ordu. Yn -
d • ın ba lı.>i konu.~uJurhn h CT A· 
merikalı ~u ~frphe~· i gösie rıue k
ten kendini alanıı~ oNlu: - R u •• 
ya acaba dayanabik,ceık mi? .. 
RusJ anw ınukaveıneti görül -
dükıçe A.ınerika<ia d a ~u ccreya• 
kuvntlend i: Bitaraflık kanu -
nunu deği<'1 i rmeli. Çünkü o .ka
nun eaki lıaliude .kahhl:~a bitaraf 
A.ıner4.aom muharip Rosyaya 
yardım elmesiain yolu bulıma
nuyordu. Bmmn !ahili.tını ha • 
tırlatmağa iıse Jiuınn yok. Bir 
sene evvel bülti" o şekille.re 
ait münakaşalar da !ll>klt olan 
nokta 'il' olıuuşiur: RUS) antn 
mukavemet gQı;ierebUmcsi ~p
beliUrr. 

Tll'lll bit' seae evvelki bu ile 
siındiki anwndak.i fa rk aşikir • 
dır. Amerika da dokw: aydan • 
berı bu hıu"be lumşnı ış olduğu 
gibi Avrtıpa harbi o zaman bu 
zaman dül\.Y•Y• kapl amış bıılu
nuyor. Amerikanın Rlbyaya y.a r 
dmn ;,,., bugün da ha b~ka bôr 
suretle güziinün.e g<>t;rilmekte • 
dir. 
E~ vela ı\meri.ı.aHn Ru, )aya 

ya:rdıını artık iki ı n ii tıefik a ra. 
smda.ki te.'>8nüi :ıekliuc. :v aııi 
geniş ölçüye girnıi~tir, Sonra hu 
dünya harbinde mlil elikler a -
ra~ında ~mdiyc k...tar bir ha) li 
safhalard nn geçuek i~ e -
deu i~i rlifj- i n i.ı bô l ıimü iik -
rine U:ı.akşaTk.ta " b"yfü< Olı:
yanus sn.L.rnıda .Uih~er taraCı 
il., uğTaşınak Ameril..anm i;,j . a
yılm>Şlır. Bu il>barla A.meri'ka . 
1:.lar şimdi japon'ıarı meşgul e • 
diyorlar. Ta l.i japtmlar Asya 
kıt'a.;rnda Rusyaya lı.arşı taar -
ruu ge(rmesinler. 
Diğer taraftan Orlaljarkı.n mü-

dalaası ı1'ı İngilrzleri n işl.dfr. U
zakşarkta jaıoonlara, 01'13'j;ukta 
da Ahuıolara .. e ltal yanlar.t kar 
. ı müttcCı kl .. rin böyl e b ir işbir
liği böliim ü güriilınckted i r . F'a· 
k.al her i.J.i cihetten de neti.re 
i tibarile ı: u~)"aya ınüf'SS:r bi r 
, ·ard tm t~ınini irin eal l yor. 
ı:.u .... ·aıdi.l n §imdlie. kadar hehh.~ · 
nen heop n1u:ka\·e n1 e l gO~tcrınes i 
idi. S imdidcn son .. da dayan -
ıııas ı ibte unıekted ir. 

Şu _, un dürt a) lık Rıı• 
ı\ lnıan ın uharebt"İnin "'C<"İ: ll ği 
afhalara gö re R ıL') a. İnı:i l :e" 

ve Aıneril.;a ara,..n.tlıı.ki dv .• thık 
ll'C itti :ık ı:ıiına t:betleri de lii r · 
1 de.relere uğrarl.en he r va1.i$ 

ı göze ~arpan kc i. et tw ~u ol· 
ınu,.ıur: 

l - RlL') :ıt:'Un Almanlara tali 
bir nıuka\•enı« ı go,ternı ı İn .. 
giltere ile Anıcrıknum hazırh1' 
iıtinô koln~·l~tır.tu~. 

2 - R tL'-Y• anı." ak. nıuka \·enıer 
göstc rnK·ktl• dc\aıu ettiğı t.ık • 
dirdc hqiltN e ilı· ıntrıkau•11 

[ 
ona ulan )ad uuı d• miıessır o· 
labiloccJttir. 
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t ANKARA HABERLERi J 
Elk-:--m--=-e k~t e ----==-K a-r n-e--::-U s---=u 1-:ü~ r=· k e=. • e=r 0 .~,da 

----- Biriken 
yalnız Karadeniz havali si ile M a 11 a r 

üç şehirde devam edecek 
Ankara 26 (ilo:ioon ın<ıhabi -

rir.<len) --: Aldığım mal üıı>aotıa 
göre, 1 ~li>lden itibaren Kara -
deıı .. 'Z ha\'a.liı:ı, İ..~l>ıı.ııbt•l, bn;r 
'"' Aı;.kara sclUrlen müstesna 
o1nı L< üwre dı.~r miistaiıail vi
Li. >-tAlerd.e c egin kan>e ile 
fKı• ~~ı~&l llSUH.i kalıdırtla.ca!kıt.T. 

D"ıwr tırral't.an Trzrct Veka
let•~ a l<ı.laıdar\wa y-.ııptığı bir ta.-. ·• 

mimde i1<lerin daha çabuk yüım

roesini iomııl İçin e!<rnoek, bıığ
d:ııy ve hı.alıı.ılbaia m\.it(>allıilk her 
turlü n:ıüraoaıttleı,in dıoğı-uııJ,a.n 

~a toprak mat..u~rıi cô;ı 

uırm.ım müıdü•:lüğüne ya.pıhnaaı~ 

nıi ~ Ofisten >;llk'ayeti muci>p 
hal !erde V eıo.<·le1ıin merci rtt~ilhölll ı 

edilır.e.;in; b'i1dimnştiT. 1 

• 1 

Çörek, börek ve simit yasağı 
• 

yenı bağlanıyor bir karara 
AnkJra 26 (İkdam muhabirinden) - Ticaret Vekaleti, ~al~ı~ 

\'e çucekla;1u ıniihiın bir gıtlasını teskil eden makarna ve l.uskuvı 
iın~İi ve bi!yük sehirJe.rde siınit, cilr;k \ e börek ya.ptluıasına mü
st:ade cdtln1e,:,i etra-fın-daki tetkik1eriui lrit.h•ıuek ilieredir. 
Ou !!Üne kad;ır bu "<.''-İt hamur maınuhih hakkındaki ya~ağın )·eni 

~ ') ~ . 
bir .neticeye bağLrnacağı ümit cdilmcktedır. 

-.... .... ..... .... .. .... . • 

Yeni· Dahilige 1 Fe~ ve Edebi. ' 
tayinleri yat Fakülteleri 
----1-----

Bir K.-yn1akam Ve
ka:et emrıne alındı 

Arıkara 26 (Booam muıb.ab< -
tinden) - l\lünhal mül.lüye mü-

f eLL"iökloerm(c nüft.>S işleri umum 

m•iı<h ·ki~ ikıinci şuibe mudüru 

Falu•etth> Jn.o.l, mahalli idare __ - ! 
Jer tnrum müdürlüğü ~-u;be mı.1'
dü,;; Rifot B<ilngöl ve Deve1i ka')'
.rıh:.'.lu Sıd.d.ık Tiiıı1kik>an ta<yıirı 
oo'~•r."}leı·ruı. 

Karam~:ıı loayın.,alu.nııı Celiıl 

Gü:rc-nç Sf")'di~ ~·malo:ım -
i ı.g ı,;.ıı , SeJ xi:işollir ka)·uı.a•oorn. 

:t\<c<.ık Er''C<'W Kararn'.en by -
n.a~h;:ına, Ecea'bad ka~·ma _ 

• 11:.:ı:L ı Ne<.ip Karıdem.İr Şa>ılköy 
lı.l)Ollaık8ilwlgımı., ŞaN<.öy l<ıa:y -

m:Jr:dolU N e<:atı v a.cda.r Eocabaıt 
k;...1 ucdtaınl ğLOO, 0...ınirl<öy k~

.ıı.,u~_,ırd Ha~t soyali<. Keşan kay

ırr.::ıkcıJa1lıığ11l.a, K.i.lis l:a;j.m~n-u 
Şerc•f 0:ıı;,," No;ı,i,p kı>;anaılı.aııı -
lığwa, Keban eski ka.yrr.Qkamı 

M;;l-mı>t Ha5·veli lncoo:ı kacYına

.Juıml:grna, .Burçka k«ytn..ıl<aırnıı 
Hz.n ~ Eı'kan m-üıhalli ıcıar el"eJ: ş~ 

b ne 00.ürlüğ'ün>e, Afyon maiyet • 
ııc~ı ı Elmin Soy B.\l?i;s nıelk - ' 
t14-•:uluğun<ı tayin ediı:ıcmir. 
İı:ı~ Y.<ı.p:r~:ımı Kamil Inka
.Y~ &..:):'U!en lÜZ'Um üzerine \re -
kii!-et E'lll"rine a'lmmıştır. 

Erzuruıcn Vsb~i Asım 'I'üreli 
Se~il&n idare lı<>;"'E-ti {ızaoığ:ra 

ııa k 1 en ta> in oc:l.i.Lım., tir. 

Türk Gazeteciler 
Kah~r~den ingil • 

tereye g :ttiler 
Kıthire 26 (AA.) - Tihikıi.ye 

~ı~isi 2i a<i1ıslıcıa &k-"'Il14 1'ilı'k 
~' .:t ,. 

b:ı;,,.n he'}'Cti ,'le'l'efioe oor ri)•afut 
verml:< .;., bu· Pliy~ Mısır P-
7.tleıc:.:~ ik lngil.iz "e'~· '.l;yıe<tleri 
lıaz.r bı.ı.!unmuştur. TW'k ~n 
bey<'.'!ıi, dün roba!ı uça'kba Iııgıl
tert")"e h~ ~-

--------
yeni binanın 

. 
ınşası 

münakasaya kondu. 
Arukra 26 (İ:kd"m !mıhahiıin

den) - Naiıa Vekalıetı Seyılıan 
Nehni sol S2lıili sula.ma ve de -
şarj şoboloesi ile sınai imahlta 
müm.ıkasaya oor>ro\J>Ştur. Bu in
ş.aa tın tahmin olu nan bedeli ,,.,.. 
kPz mil yun 1'irad.r. 

Bw1<1an bo.şka İstanbuild:ı Zey

nep har.ı.ın k.oııağı yerin<lc >~a- ı 
p>lao::al< Fen ve Edebiyat Fs;.l<Jii.1-
teleıi biı-inci k:ı.>rm il>Ş"aıtı da 
ek5il1:meye kıonmu.ştu.r. Bı.ı.cı.ım 

talıntiıt olunan bedeli i50 bi.n 
.ioicadır. 

Maaril mldlrleri 
arasında 

Alllk.ıın. ~ (İ'kdaım ımdH>ıbi - l 
rmden) - Küta:hya roaa.-if mü

dü.-hüğ\me Tclcirclağı maarif mü
dfuü Melıme1 Elmin Ataç, Te -
k.irdırğı ma<'lı'if müdürW.güne Ri-

1 

re ll1Qil>l"M müfüri.ı Zeki Ülker, ı 
Zi.re rrn-:ıari{ mi.ıdürKti:,iüt!'e Gü -
m ü~>an e ma.ırrif nııücrurü V elıbı 

A!kay, Güroii.,<41ı.an"' maar eı mü -
clü:r J ~i(ü ne K~ seri ilk öğretim 

müfe'. U:şi<>rinden M .ınmut Düz 
l.1ô ın edı.lrn~lerdir. 

---<>---

Kağıt kararnan e ıj 
çıiuyor 

Anıkara ~ (iıkıduan mt.lı..ılı:irln
deıı) - Kağıt it1ın\ v<' sat:,;uı.ın 

1 ııerl>est bmı.kıl:n:ıffi ha.kıkrnıckt 
h~Janan kıll".ırnaıınenıin b.ir iikıi J 

gı.a::e kadar ç.ık.aca.ğı mlaşı.l!n>'adt
tarur. 

Edirne Sıhhat 
müdürlüğü 

A1' k3 ra, 26 (İkdam Muhabi
rıııden) - Antakya hastı<hane
s' operatörü Coktor Havri sıh
hiye nıiliett,,iğinc, Ağ.,; snmat 

--------
Derhal lüzumlu 
yerlere sevki ıçın 
vekaletierce emır 

verildi 
Ankara H (tkdam mubalıi • 

rioden) - İıtkeııder,... limanın· 
da biriken Dliihôın miktuda ve 
çeşitli ithalat mallarının lüzum
iu yerfore dtthal sevki için Ti

.aret ve Münakalat Ve.kaletlerit 
icabe<kn bütüıı tedbirleri al0U1 
ve cuıirleri vermi~lerdir. 

İtalya hayat sa
hası istiyor 

(BAŞ T.U:AI'I SAU.İFE 1 DE) 

!antik Okyanusuna doğru uza

'!an toprakların da ilhakını ıste

mekte ve ,iiyle demektedir: 

İta.lyanın Okyanuslara serbest 

çe çıkışını ancak hal sureti te

min edob!lir. 
L._byanon cenubundaki Şad 

gölü tö!gC'.;i de itat.vaya Yeril

ıı:>elidir Çünkü burası• da. Yak
tile Türkiyeye aıt o!dı..ğı.. c'het

le hukukaıı İia]\ ava intikal et-
ı - •• 

mek 15z·m gelir. Fran>a buraları 
da haksız alarak · ~aı etm :tir. 

Bu bölgenin temıd':ti olarak 

cenup - batı :sri kametinde uza

yan ,.c Okyanusa çıkan N'ı;eria 
ara.Z'isi vardır ki bura3ı bugün 

İngiüzlerin eündc bulur:nıı:kta

dır. Bu bö\gc<le İtalyaya veril
melidir. L,bya ile AtLantik ara

sındaki hütün. bu arazi ta.'b'aı'le 

İtalyan nüfusuna Ye müstemle

ke sistemir:e tabı olmaiıdor. 
İr.~ edilee<"k büyiik b:r "'bra 

yolu bu muhi.P.!if böige!er idari 
ve ikusadi bakm:d•n l.ıir IJi;ıün 

halir.<> gefücb'.lir. B~ suretle İ
talya hep milli topraklsdan geç 
ımek sureWe O>qyanusa <;.km:ş 

olur. 
Diğer taraftan Akd<'niz nıe•e

lesinden ~eden Gayda İtal
yan ın Kor.,,:k:.. Dalmaçya ve !\iaJ. 
ta ürerr~t'I 11<; iÔdialarını teyit et 

mekte \'e Sü\·ey.:;le Cebeiüttarık 
kaieleri!lin :v~k ı,n ... asın. lsto;nck. 
tedir. 

- -----<> 

fransız .A:yan Me cUsi 
we ParlAmento u 

Feshedildi 
LondJ-a, ~6 (A.A.J - M•re~•l Pı'

t&in "~ L:ıva:, d•ınkU san g'ü.r:ü 

f'rar.~a tP..'lnıl gaıclesinde ı:ikr~:lt•n 

b.:· ka:·an1arr.e tle Fransız }laı·•a

n1rnt~u \-'e 3,yan n~eclisıni fe~htt

m.i~lerdit', Du k..lrıırn"fu.r po.. lamea
to ii.e 5yan m~<"l·"'ııı; !ô~·eti<'iı 1 tcn•

mu7. 1940 tarihli kantrnu yürü.:-lti
g,. ııeç.··nı.<'kli'd>r. G<!rçel<de, her 
iki irar.~z n1eıc ·-;~ ~k.i y lô~uı f~zla 

b•r n1üOOetdetlbe-rı. I.lalıyE"ll+• .. ini ta
tıl etn~li bıılunm.aiıc.taclır. 

müdür doktor Vefik Giray Edir
ne sihhiye müdür'ıüğüııe tayin 
edilm . şlerdir . 

fit.DA-._ 

Türk Sovyet 
Münasebetleri 

---.. ·---
Cevad Açıkalln 
münasebetlerin 
mükemmel oldu 
ğunu beiirtiyor 
Mookı<>va 26 (A.A.) Yenıi 

Tiiır~e b\-O>'ülc elçiiıi Baıy Oeva.t 
açıloalın geçen hafta l\loılkowye 
muvasakıtmdanbe!TJ Sovoyoetlec 
Bi!r1ı~ harici)'"' halk kıe>m.'seri 
M. Mololof'la i1ııi defa görüş -
müştür. 

Büyük elçi :Mool<ıovada gördü
ğü çdk sammu kıaıbulden mi.ite -
hassl<i kakl:ğını söylen?ioş ve iki 
n:un.leioet ar .ıEDWa ki mi.iıı>ase -
betlerin. mük.eı:nmel olduğı.mu 
belirtxmşt.u-. • 

-----0---

V andel Vilki 1 
Amerikan 

proiJi'a~ını b t n 1 

dün aya auyurac·kl 
Vaşıngton, 2.ö (A.A.) - Aıne· 

rikan Enforma;on of'si Va~ıng
tondan bil,d'riyor: 

Reis. Ru,:yelt'in hususi ...,ü
mess 1i sıh tiyle Türkiye, Çin, 
Mısır, İrak. İran• ve başka mcm 
leketleri zıyaret etrr.ck üzere p~k 
yakinda Birleşik Amer;kadan 
ayrılacak olan Vanden \Vilkie 
~öyle demiştir: 

.son günlerae Rris Ruzvelt 
tarafından bild:r :en bu seynha 
tin projesini ben yapa!• <:<>k za
man oldu. Hali hazırdaki duru
ma ait meseleler hakkmda Türk 
şeC!eriyle görüşmek ve Türltiye
yi ziyaret etmek f!rsatır.ı >abır
ı;,z\ıkla bekled n,. 

Alelade bir Arr.!'rikan vurtda
şı oLmakl•ğıma "ij"men. Cümlıur 
reisl'ği seçimleri1'de en büyük 
siyasi partilerden birinı temsıl 

etm;ş bull•nm3klığım, b•na, Bır 
leşili: Amerikan•n harp prc-gra
m!nın değ~~mez ye sar.5ılmaz ol
duğunu ,·e Amerikan miLlet nin 
hep bır ;ırada topyek<ın harp et
tigiri bütün dü~.vaya duyurmak 
,.e ir.and·rn1ak. azim ve karartnı 
vert)-·or 

~~--~--~-

Sovyetlere göre 
(B:\Ş T .\R.:\f"J S.\.~ 1 DE) 

Moskova, 26 ( A.A.) - S ovoyet 
ö((!e tdblır,i: 

25 Ağusto.-; gC"Cf'Sı kuvvetleri
miz. Klet»kaya çevrel~i·ile St"'
Lll!graci şimal 'batı sLnda, Kotel
nik<>vo şımal c!oğusunda ve 
Prok·hladnala çe\·resinde '"" Kras 
nod~t cenubunda düşmanla çar 
p :m:.•s'ardır 

Cepben•n lba.•ka kesimler•nde 
bir deoğis klik olmam'.Stır. 

Sta!ngrad simal batısır.cia k!ln 
lı savac-1 r y:ıp'lm~kta ve- Alman 
]ar tekrar tekrar >· ddetli ta rr!lz 
lara giri~nı~ktcdir KrJsrod r 
cephesinde ku.vvetlerimız haf .f.
çe geri çekilmı~lerdir 

Moskava, 26 (AA.) - Sovyet 
tebliğ'ne ek; 

Sıa4.ırgradın şimal balısır.ch 
va7.(i .'t kar~kt.r. Almanlar, bu 
bölgede. hava ~-olu ile nakledil
mi.; {an k!ar kullanmaktad•r. 

h'1cı:.;akya bölgesinde faal hl 
rekıitımız, Staliq~radın s•mal 00. 
tısında şiddetli ça~malar, 
Knsrociarın C<'nubunda -gi>'.~"İİs 
göğ\i.se mulhare~J·ler, Pro'lı.lad
nay. b(ilgesinde Svvyet hatları
nın gerilerine .n.en para.iiitçüler 

fosyö Madra başlam~tı . 
- Pardon simdi geliy-0ruın! 

' ' Dıye savwıturn. lki dakika 
•o~r1 öteki a.rkadaşlarlı>, eski 
T ..ırkuvaz'da bulu~uy-0ıduk. 

BiR P AP AS UÇTU ... 
•••a 

PLAN MUVAF:FAK 01.DU 
H nıs, pas~portu ;1·aplırmış

tı Paı;as vnun i~ı· girdiğini gö: 
ruı.ı<:e :-i'..lr~rdı. n;r türlü nctıceyı 
sur1 ~.rnrdıı. Ya m•W 'ak ola
maa,\~1t• H , unda mutmffak 
1) an~ı~ ac k btr Ş<'J' de vr~tu. 
Çunk~ mıişter k paSaP' -tla gel 
m bir he etten b'.rkının, iste
d "i d:aK.kad.ı. ş~i pas••ı><Jrt al
nıa.ı v;-et basit bir .şt r 
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- Oldu. 
Pa as reniş bir rıdcs aldı. 

Pa: porl..ı ...ımak uzerc e',ni u
zat\> Fakat Helmis' 

Yairız, deci", aklım za gel
Ti' n b.r nokta v~rm~< 'Mu~ıe
rek pa portt.n altına, Em rva
t bsi ~a"aport H•nldiğin 

den onl n namına vize- n nt,1 

olur d yaz ld: 
- ~? .• 

- Ey, mey yok' Sm:r ot.s, ı 
nhışterek p,;.52.yeırUa •eltnuye
cek demek. Şahsi pa apor< un 
ise StL.e Lüzürc 11r?. 9ıındl ne 
) ;ıpaeag z'? 

Papas bura d;ı ~:ıre buldu: 

- Kol,ııy iBurı:dan ' pı:.ra 
hep b rdçn bıners!n z Mı.b-tcrek 

pasaportu polis vize t'<ier 
Snl'ryotis'in Ş>Olısi pasa-portu

ııu gosterın<'vız. Son dakı-kaya 

kadar sakJ.arız Eğer St'"i"'-otis 
te beraber gittığırun farkın~ 

n ırlarsa ,ne vapabnı o zaman 

nun p sa.portu'\u da \'ize etti

rınz olur b ter B~-. de başka 

ç re ararım. I1ı.kin, zarnetmi-
01r• • kı k0ı1 un sayar g:l.ıi, bü-

~ün artısUeri b re~ birer say
Slnl;..r, 

- Doğru. Zaten, yarın sa
bah ırderkeıı fılm iç ., vapur
da bır sa'1ne alırarak Burada 
kimse farkına 'armaz Rejisor 
Ertuğrul ıMu(hsin ,s.n na ope
ratörleri Sama\;) a iinlerıne ka
dar t·apurd.a kalacakl.r, onra, 
İi • ~ nı biliı;er '>. -0r n b.r 
mot: · ~ donecekll'r B· 'irada 
kar §•r er FaKat 'hepsı bı:. 
d"ğ Yun Pa , k rken • 

Papas :ruldu eli ı 1 bır jest 
yaptı· 

- Art.k, ded oraya g.tı1k
kn orra da Sen ver ı pa
$2portu • 

- Y )k a :ıı. \<;rcnıem. Y. 

rın .b<.h vapura gelirsın. Son 
dak!h~a anc:ı.k veririm. 

- Peki. Vapur kaçta kalkı-
yor. 

- Dokuzda'.. 
- \'ay .. Çok e"'ken '. 
Hclıni.s. derin bır reveraru; 

y2ptı 

- Eser prens ~ zret.erı eın
reder1ı:-r e .apuru kaldıtrnav.z. 

U; ~" a kadar b.klcr, ~c>nra, 
cidıt 

Mosyö ded', iı;ı olan a
dam erken k;a1ık:ır. 

AŞK UYlh.-U V. S.V .S 
U) kı:.va } arı olüm Jeder. 

Fakat ıkı ırııslı h.ıyaı \erir. 
Yalnız bu ikı m'.slı lravaı bı:.t.ün 
.ayata degcı hayat! b:r s~adet 

Milli Şefin Türk 
milletiie hasbihaii 

{Başmal<a~eıa devaınJ 

haagi bir ecnebi emıtiyetsi7liği 

mevmı bulunınadığını, h>çb>r 
kimse ve~ a iac&ftal\ şüphe ede
miy~ccğiu1iz.i belirtmt-kte ve fa
lı.at iliıvc etmektedir: 

•- Antt1k .. u, bugünkü vazi • 
yettir. Yaruıki vazb etin ne ol:.
cağım kim;e lı.qfedentr:'I.• 

MiHi ~f bunnn iı;in de 'fürk 
pıilletinin gideceği y1>lu v.> üze· 
rinde duracnğ-ı aırn prensipleri 
yeniden çi:mtiş ve gözlerimizde, 
kulaldunnı:zda tazele~ bulu
nuyor: 

Yollar şıw.lardrr: 
A - Kuvvetli bıılun!llak 
B - Uyanık olmak 
C - Fedalı.irlığt bibneAı: 

D - Nilakmı, blitün ve dim
dik olıwtk 

E - Hükiimetle i.şbirJiğin<le 
yiir-ekteo gayret, doğru-lı.tı{u. cid-
diliği lıikim kılmak • 

f 1 
- Ordwnırru ku\'vet1€ndir

nıek ve kuv,·ct.li tutınak İ(:in e· 
lindeo geleni yapnıak 

Bngiinkü cÜl:ın hercüıut>rci 

içinde Tiirk ,·.atunınw eınniyet 
ve s.elıimet;nj sağlıl·an aziz Şe· 
fimiz'ıı ;;ö•tcrdiği bu yollar ii~c
ri:ı-.dc Türk miUetioiu tek vücut 
halin-de 'e ouu.n elnriude, onun 
izinde ile<i mcr!ıalclere d<>/!ru 
bir nehir ç:ılaklığı ile akııı gide
ceğin-de ne tçirni·zde. ne dtşıtnız
de şü.pb~ yolrtur. 

SVKRV AHMET 

Karne hırsızlığı' 
(Baş tarafı l iı>cid<ı) 

Karnıel~rı satan adaın. da ayrıca 
te.:t>it ecıilt!rek '.facit~. a1:ndıktan 

sonra sa tcy ~atn:Qln ı.ızt ı-..nde 
bu.lunan 2227 lira clıt ış\4t"dat edıl

mlşlir 

Bu k<1rneJeri satan gazou:u İsmail. 
ifadı•sindı·; 425 ag·'"' ı.şçı ve 495 B 
olmaK üzere oe.m'an 9ZO karnen~n 
kayın biraderi N'iyaı..i tar-..ıfından 
kend&sı.nı.• vr-ri\~:nı 'e bu Niya
zhlin de Devlet Deınir Yo!ları Ba
ga3 mem-u.riarından olduğunu bil
dirmiştir, Yınt Drviet De1nu')·ollan 
ıneıntırlarından d:gt-riniu bu iode 
iştiraki olctUGu. h.ıbet· \'er.il~,t.ir ki 
t:ıhk.iko.t bu nokt:ıd.a da l'yrıca 
detin ı·~d:.rı~·n.ektedı... Net\Ce olarak. 
yo;d:1 her h&.n&'. bi: ıuıniyı:te ma
~uf olarak kasden ı;andı.klar•n ltı

rı '·ı:adığ.:., \·agonun ;h t:zazından sa"
d k·&.rıu pıırçalandıı.,'1 anlaşıhr. 11.Jr. 
liayi.'.ırp._5ada vagıQC'lun açılı.sı za
OY.\n.nda sandıkların ltırtlar.,f:. nıuiı

"<"'J v<'tmın dökütd\i.&linü. &:<>rf"n Gar 
:-.. n. ~larıodan bir lkrUlıi lırsa.•tvn 

t. •ıİ! ~ ı!.ıd.e g,zltıce 1000 kadar ka.r:ıe-

, ·ı,; kları .ın'~şılnlljtır. 

T:ıdatta çıkan 11ok.sanla lahk.-ikat 
ne1.icesindı., satıldık:l:trı yerlt·r ve Ka
Uınlaıl:ı be-raber lıu .ı.•nup n\i.ı.~ •• ıder'c 
c-d:ih'n k-an.1e:erio 1niktarı da a~ağı 

yııkan hur.a m11;.ırl.1l bulunm:ıkta

d:r. Al5kalılar hakk.ın<la k.anunt ta.
ki.bata "heıarnıyet 1 E" devam edf'TI.f'k
tıed\r. • 

Zeytin yağı işi 
(Baı, tarafı 1 iıı..-ide) 

:;E:tt -g.mız müstah.s.Ecr zengin 
insaniard·r El'ıerın<ieki rrıatları, 
uzun müddet pıvasaya çıkarmı
ya bil:rler Yani, rekabete ve 

mallannı bekletme;;e müteham
mildirler, Halbuki, bizler, piya
sa diyor 'başk.a b,r şey demiyo
ruz. Hükümet, müstahsili, e•,ı~

rındek• •tokları pıyasaya çıkaa

m:ığa idbar etme>Se bu !hal da
tıa böyle bir müddet devam ede
bilir• 

le çarpı._omalar olmuştur. 
Sıal.in.ı(rad yakınlarında, iki 

günde 92 Alman uçağ: diışüri.il

rr.üştür. 

ba.lıasma elcie ecl.ilmiş olursa 
neye yarar? 

L ndberg yarı yolda uyuyup 
kalsaydı. ne olumu? Nöbeiçileri 
cyuy n bir orduyu, her zaman 
Krpitol'ün kazları kurtarmaz. 
!\!edeni denilen iılemae uykuya 
'h.ikim olmak •.B.z•mdır 

İn.;anlar tabiatın keıı<'iilerine 

verdiği kaıbil.iyetleri tabiatın on
ları sevketıiği temayüllerin in
kı ·af: na kullanacakl.arı yerde ta
mamen aksine kullanmışlardır. 
Mesela saat denilen nesneyi i
cat edereK • 

Kam nızın acıktığı zaman ve-
' mek yemeğe hakkı'1•Z yoktur Sa 

ate bakacaksmız Yemek zama
nı .<' \" yebi' r rl.eğıl ise vıye
mezsinfz' 

- EC.:ndım, d yeceks niı.. bu, 
sı lü b!r rnescll'dır, b na :ı
!eyh .• 

Hepsi sa ma Bana saat ed r 
bilm ven ılk insanların b.zden 
uyıf cıhz sıska o' iu~ dd. 
cr!ob;: r roıs.nız• (Daha \•ar) 

ıc DA l; AR C 1 K~ •. J] 
Dedi -Dedim 

.,...,., 
- tkmci ccpheııiu ı:erçekt.cu 

açılrnas,ı için demokrasyalar da
ha ttc l>eldiyorlar? 

Dedim: 
- Alliuıti.t<l.eki .M..rina J.ehk

lar!.ıı.ıı biraz daha yaJ!larun•mn 
beldiy1>rJa.r. 

Dedi: 
- Milı,er, Bus)ada l.atnamile 

galip geldiği t:Uıdir<ic Aaglo -
Saksoolar Almanlarla •"'1aşına
ya y.anllŞA<'a.klar ıııt7 

Dedim: 
- Ya y~naşırlıır, ya yanaş 

nınLar • 
Dedi: 
- Yan .. ~ırla.rsa ne olur~ 
Dedim: 
- Yaoa~ırlarsa gelecek ııen.e 

bostanlarda srrık dıttnale,i bol 
olur. 

Dedi: 
- Xan•~madar.,;;a? 

Dı>dirn: 

- Yaıı,..}uı;,1.-zla.r.sa Habcşi~tau 

her iki brıdı da rorla bu i,ıe J a. 
ııaştmr! 

-
Kent Dükü 

(B~ tarafı 1 indde) 
ça..,:Je b'tı.•'rçe kilorectrr yapmı ·~ 
t;.r_ Kendİti..i .i9JO Qanben: ıalu.ın pi
lo~tur. Bır ~ok .·ıeta:ar ~:hlikeye 
g<ıtn.}lır. Daha. it'Çeu haltı., cenup 
k.y ı ;)ehir!e:-,nd~ lıtrin.dı~ bulun
au,!u s.ıra.QJ duşınan uç11k arı D{ik... 
Co k:.rJlar.dıgı ı.:ç<1ğ.;. bon..Oa \'e mit
ralyoz.,er!~ taan\l.z • t, lt•rdı 

Kaza hale.kında henut t<1!.>iat ol
nıaır.akıa. b~taber bımun bir düş
tnan 111ı.1.daha!~nden ~iı~ri celmtdıi

&ı sacu.yur. 
Dük. de Kent, en az 100 enede~ 

ber~ ınu..teLıih kuvve'IJer C'mf'inck>- ö- t 
len kral a··e..,ine nırr.sup il.k prl'tı.S-

(iir 
D'1k'lin üç çocuğu v•t<i>r. Daba

itn:n unv&.nlnl Wca...c. ol~n bU,Jü~ 
oğ? u pn.~rıl!I Ed.vard 193S d(', kız kal\.
de•; pren..eJ _'\leksıındra 1931 da ve 
en ıcüçük t"rkı•k kar~ pren.s jorj 

Franklen g~en 5 ajl.>ito.sl:a doğm\Jf 
ve reı.s Ruzvıslt vattıs b:abaiıgını 

yapn-.ı,tıc 

o:lk de Kf'ııt, uçak. k&R.iile ölen 

kra :ıile,~'<>· ·n Uk prenodir. Ölüm 
ha.beı:ı. derhaı Dür.s de Kent!e, kra
la, \''' ltr-a irr7e bilciir'\mı4;tır 

Lor.dr.,. :!ti (A.A.) - Did:: de 
Kenıt'Rı. ha~...tıoa mal olan t.:.ıy

yare kazoı.sıuia kendi.sıiyle bir -
liklıe öteııJer arasın.da Düac.'ün 
llll:SU& 'l..-Utibı teğmen Jclm Lowt
her, VikoPt Ü&water, baron Bel 

Per'n oğlu ~ilkael Strütt de bu- l 
lurımakt.ad ııfar. 

lıırıdra 26 (A.A,) - K.rabn 
em.riJıe saray, Dük de Kent için 
bllflilııden itiharen dört lııa.fta 

matem tutacakıhr. 
Kahire 26 (Raıelyo) - Kem 

Dükıüııtin vefatı inıerine Çörçil, 
Ruaıvelt, Avwtra\ya Başv&oili 
Cunk!iın, Sinikler Krala tıees9iir 

mesaıjı göııdetıın4k'tdir. 
M.Jt>rr &şvel<ıin Nııb.a6 ~da 

İngiliz elçilii;iııi ziya<"et etıııııiş -
tir 

Almanlara göre 
{Baş iP. rafı 1 iRCİ sahüı>de) 

Len.ın.grad Unün::te- ~anın bir 
çok taarruzlarl, kl men · gö
gu...., yopılan muharebeler ""~ 
StıJde, puıılrürtiılmüahir. 

Bır agusto5 i:e ~• ~ ara~ın
da Sovyelkr, 2505 tayyare lı;aybet-

rr.-işlet'd•r. Bunlal'ti .n 1923 ü h..ıv&

·rıuha rebelt>:rıı €s'la.,• Hia d:ı.oü.rl!ı
'T.t.ş veya z('pt.ed l-nt+. 337 .sıi. u~J:k 
-a\·a.r bataryaları, 185 ı o.rdunuo. 
t.- .. ı.. ıerL tarahndı~l. ve mAıteb;.ı.ki.~ 
de .>'=-:de tahrib cd.ı.'.m s•d'. 

L'yn1 mü..dıdıe-t rııçin:l·!· C!J~u cep"~ 
s.ı· dt' 140 al111an u;dğt \;at"bolmw;tur 

B·!rlin, 2l6 (A.A.) - Alman baş
kor.:1 utu n ! !,gll ı.ın, ş:.a i 1 nıgra d bülgesdı

<k~ lli mubar~ler tıaıtkında verdi
ğı tıı!.:;.il.il'ı gOre, tank,aıda.o. ın.ü

!·elckcp b<r hücum grubu St;;l;ngn
dLrı. ctnUıP batısında 20 k1'om~t.re 

g~n :~'Li~'in~ kurul mu,.. ')'ÜZ.:e:"Ce blok
ha..:.zdan milrt1 iUcep bır sovyet ~ıUda

faa S1Stemini fev"1t&.1\ e şidıdı•t.lii çır

pışmaliir sonunda. yarrr..ışt.Lr. Ce-,,a
ret:i hüc;.ın-Jıır n{'licP ... ;rule-, alman 

ku.vvetlerı, Sovyet rnevzi!eriıli yar
dıktan sonra düşn:an baitarya. mev

?"ile:-;nıe vannıs ve bu bntary .. lart, 
büLün toı>c..Warile beraber n-tıa et

n:uştir BUyılk: hava tcşkı:leıi d~ d'un 
sıalircraıi'ın ş;mı batısınd:ıioi ~ 
ntan mf"\'2.ı erlni bombR.lamı.şhr 

Bom<' ~ (A.A.J - S!dan.. 
M03kC·\r3dffn alınan. ~ ı,e~l~T"e gö

re 3taldıgrad ·;-a~arı l'~a.lk.t:ın t:til
ırye- oPı(b n•~ ve ~ i':er t.ek.~r le
ktt k.alP'.er ha~ne r..:Jcu1mw;t1Jr. No
\"O~sk:ı"d -.1([ sivil i:k'.'.k.ın ta.hıiv®-

nıe de b1şlnnmı.sbr. · 

Dedi: 
- HindWl....ıaa ne haber! 
Dedim: 

- Ganj nehriade .. ir fil ı.. · 
ğubn~ §İllldi bütün fükr, bor· 
tumJarile Ganjın sularım Biıt • 
ple köıi~2ine iooşaltı:yorlanııuş! 

Dedr. 
- Sta.l~aıklan !IOn.r• Mo •• 

kova mı, Len.iacr.-d mı! 
Dedim: 
- Belgrad! 
Dedö: 

- Na<ıl Bdva4! 
Dedim: 
- Canun, ue bile)İn1 bc_..n , bea 

de bunları kendim i'kembei 
bübradan atnııyorum, ben de lıii 
tiiıı bu.nları b.azı gazetelerin b;ı.ı 
orta makaleleri.le Eıkralarmdaıt 
·ve bazı a._,keri yazıcıların müta. 
lealvından ç ık.an) onım. 

Dedi: 
- Seıı diilıisin be :vahu! 
Dediul: 
- Lahana mı dedin Şakir ağ .. ! 

ONnan c~mal K'4YGJLI 

AdLye Vekili 
(Baş tarafı 1 inride) 

!er yapm•ştır. 

Vekil dünkü tcLkıK \" int1L11 ,_ 
ları etrafrnda blı- nıuharıirimıze 
şun!a'fı. söylentlştır; 

•- Bu.gün İ>taııbul hap~ıa
nesinı gezdim, bur.yı çok b'a
bahk buldum. Bunu bafiflelmrk 
daha aıalımak ıciP nıah .• · m et 
müddet eri 2 senede~ fazla o:ı -
lan diğer vilayet ceLa ev1 ,r·n· 
den durumlıoırı rr.üsa:t ol.an'.;.ra 
l"akletmek ve müdt·!leri iki se
neden aşa,ğı olan lan da k< ıı<li 
meml.eketleri ceza ederine da
ğıtmak gib: ç.areler dü. ·ınüyo· 

ruz. 
l\{e\"Cuci.ün ın i k tarı >I) ııa hnca 

boşalacak bu koğ1J9lımn 'bir ve
ya ikisinde mahklımları lr.undu
racılılı:, maraı:ıgo:ıbk, c;,,güı:ülü.k: 

üzerinde çalıştırarok onı.ra ha 
yatlanru kendilerinin lr.u;.n!Dll
sı ~babını temitı etmiş olaca
ğız. 

C<!"ra ""inde bulunan ıne'Vkui 
ve m:ıbkumlann duruml.n i;r•
dir. Kendilerine sot'duğum .>u
allere karşı hapishane içerisin
de hiç bir şikıa.yetl.eri olmadip. 
nı bildirdiler. Münferit inzibat 
localannda iki kişiye tesad.iii et

tim. Ceza evi ni:mmnamesine ay 
ktn hareket ettikleri içln bura.
ya konmuşlarth. 'Bana bu il'na 
hareketlerini bir daha tekTar et
rni~enni 9'1)1.lyerek bura
dan çıkanlmalarını rica ettilet'. 

İ9tarrbul ceza evinde yeru açıl 
rru.ş bir okuma. o<lısile bir kitap 
evi ['Ördüm. Okuma oda."1.lla ko
ve mahküm\am durumlar >yi
nulmll'Ş sıtalarm üst.ü okuyan
larla dolu idi. Hepsinde okuma
i!a karsı biiyüJt b'r heves bulun 
duğunu gördüm. Yar;n da diğer 
ceza evlerini gezeceğim. 

Üskiidar ceza e\'!ncle dokuma 
cıLk işleri hayli ilerlemi.stir. 

Kunduracılık, nıarangoı:Luk iyi 
b'.r şekilde yapılmnkladır Bu 

dd.alri ziyaretimde ~ bıuıl.ım 

daha ileri gôtürüldug:üoü göre
ceğime eminim ... • 

Vekil, bıından sonra yeni ce 
za kanununun tamamlanması 

1ç'i.ıı. 150 k~ madden·n dw 
kalktığını hepıtinip 65'1 madde 
olacağını ve yeni kanuna a'le 
bağiannı İU'Y'VetlE.'ndi~ecck hü
kürnlıer konulmıı.ş bulunduğunu 

iı&ve etmi<;tir 

Mısırda harekat 
(BAŞ TAllAFl S uıif·E l DQ 

adeta b!r yarış b.a.."-lamı.~ r G~
rek efrat ger~k malre>r.e b<:k'.
mından kendisine takv \ e g• e
cek olan volun kı a· /\ ' b r iP 
bu husı.;>la Rornırel da"a t!-tü'1 
bir vazi.veı e buluruvQrdu Fa
kat İngiliz.ta,·yarele n.r 1 '•n 
!arı ve kafileleri ınüth~ hır ı::ıom 
bat'dımana tutni:;~ı hu ü tür ü
ğü telifi etmiş g b ~inlr.u fJr. 

GPl"t'.'ral Alek~anclı;r•· kuman 
da eıtiği ordu da yeni tanklarla 
\"e 'binlerce mevı:uth, laıı> k v
vetlerle takviye edi1ff :st r A -
keri mal f Pl 1 ~A"" kesin oiar · 
~ylend~ne gıöre tnık rr.uhare
'beleri i<;.'in yeni b.r tab ye kuf.. 
!;anılacak.-t,r. 
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SAYFA - .. 11 - AGUSTOS - IHı 

iiiiiiiiiiiiiii SULTAN M EC i T ·' 

DEV R 1 
BAŞ PEBLİVJf.NLARI 

1 Yazan: JU. S A M İ K A R A Y E L hfrika No. 27 1 
Bu suretle her genç orduya alı
n:r olmuşUı. Zaman geçtikçe a.>

kcr nilamı tees;üs etmışti. 
Sultan Mecit devrinde Ruslar 

la •çılan 1270 Siva,topol muha
rı,bes:ne imparawrluğun her ta 
raf-ndan asker toplanmağa baş
landı. 

. ışte Akkoyunlu Bek r ~ 1270 
muharc-besindc topçu o1ara;.: a&

k~rc a!A.ndı cl270w muharebesin
de Türklere İngilizler ve Fran
.sızlar da yard;m ediyorlardı. Ya 
ni Ruslara karşı bu dı>Vletler de 
Türklerle beraber harbe girrrış
krdi. 
Kırk lbin kadar askeri zıhhla

r• idardinde ol.arak S'vasıopola 
<iu twcr. 

Türkler, Serdar Ekrem Ömer 
p;ı a kıımandasmda Sivastopola 
h cum edect'klerd. Rumeli Tu
"" boylarında da muharebeler 
olu.yordu. 

Bekir askere alındıktan ron
ra Samsuna yollandı. Bir kaç ay 
topçuluk talimleri yaptı. Biliı.ha
rt' Serdar Ekrem Ömer Paşa ma 
iyctine sevkolundu. Çok kavi 
w ı-esur olan Bekir, Sivastopol 
mıiharebe!erinde mühim yarar
lıkl~r gösterd 

Hatta Malakof kalesine vaki 
hücumlarda o derece bariz cür
etkarlık ibraz etti ki Serdar Ek
rı·m Ömer Pn•anın bile nazarı 
d'kkatini celıbelti. 

Ömer P~a. Sivaslopol mııha
...,ı,,_ıerınde Bakiri, yamnda e
mırbo.>r çavuş olarak kullanmağa 
b:ır:-lad1, Paşanın en emin ve sa
d•k bendelerin&n biri idi. 

Sivastopolun zaptından sonra 
Tiirk ordusu Tuna taraflarına 

geç!!. f.;ıe Bekir, buraya geldiğ'. 
zaman Varna kalesinde topçu ça 
V\lŞU olarak kaldı. O vakit asker 
hk sekiz on sene sürerdi. 

13ekir, Varna kalesine yerlt'1'
tiktl'n sonra Rus muharebesi de 
b imişti. Kalenin kumandanı 
Topçu Hüsey;n Paşa isminde 
bir zattı. Paşa pehlivanbğa me
raklı idi . 

Hüseyin Paşa, her Cuma na
mazından sonra askerler•nı top 
J;,,r •• Milli oyunlar ve güre~t"T' 
ya.plırırdı. Bekir. Cuma güres
lerinde önüne geleni yenerd. 
()nunla kimse başa çıkamazd •. 
Fakat yaptığı güreşler hep Ka
rnkucak idi. 

Hüseyin Paşa, Bekirin yağ 
gül"(\'jı öğrenmcs'ni tensip ettiği 
için kendisine güzel bir kiSbet 
yı.pt•rdı. Ve, yağ güreş pehli
vanlarla idman ettirmeğe koyul 
du. 

Fakat, Akkoyunlu çok ge<;me
den yağ güreşine alı~mıştı. Bir 
kaç ay zaıiında ~"Unları mü
kemmelen yapar hale gelm'~.i. 

Ak koyunlu, V arnada 'iidoeci 
pehlivanların mihenkt~ı ol.
muştu. Önüne gelen petılivan 
ı.;stıetini sırtına vurunca Bckir
le boy ölçüşmeğe gdirdi. Bekir 
dr hepsin maf.lüp ederdi. 

O zaman:n başpehlivanlan i
ç•nM Arapoğlu, Kara Sülo gibi 
yaman ve namağlüp pehliıvanlar 
vardı. 

Nihayet bir" gün Hüseyin pa
şa, ~mir verd', Araboğlu ile Be
kir gıirf'S<'Cek'Nd. Araboğlu, 
1amanının yenilmez pNllivanla 
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DİKKAT: Gn.e~ye ı;önde roln.. 

t:vrak geri Vf'rılmez. 

Alman Çelik 
Sanayiinin 
Muazzam 

Şaheserlerinden 

rından biri idi. Kara Sülo ile 
yaptığı müteaddit güre~lennde 
berabere kalmıştı. 

Bekr, Araıboğlu ile Varnada 
giıreşt •. Dört saat süren bir bo
ğuşmadan sonra her iki peh'i
vanları beril!bere ayırdılar. Gö
rülüyord J ki, Akkoyiırılu yağ 
gureşini d<>ha iyice bilmıyordu . 
Fakat böyle olmı>kla beraber za 
manın -ba~pehlivaniarından olan 
Araboğlu. dört saat zzriında o
na b r <e•· yapamı;mıştı. EğeT 

yağ güreşini Arabo;\lu kadar 
bilmıış olsaydı. '13ıl.i tereddüt 
hasmını kobycacık mağlup ede
bil.rdi. 

Hüseyin Pasa, Araboglunu 
yanına ald. ve, BckırP yağ gü
reşini mü<emmelen öğretmes n, 
emretti. Bekirin ya~ güreşinde 
ilk ustası Ara•boğludur. 

• 

ALAiMI SEMAN iN BÜTÜN rlENKLERI 

Fabrikaların Nazarı Dikkatine : 
:rabı ~k'fıırr.ı?.Ckl yO;Jprıa~a oldlıl;°umu.z 

Transmisyon ve vantilatör kayışları 
A\·rupa m11lhırının k.Jvvet :11 faiktir. Sa\J.Ş teminatJıdı,~. 

Çift Arslan Markamıza Dikkat! 
Yad.ikul<>, Kaz!~ Giıd•'r«:; ooloait N• 12 - H 

BEK 1 R URGAN C 1 ve RA S 1 ~, ES Ki N 
Kösele - Vaketa Fabrika ları 

'.1.\:-'.g~·at. O!·gar.c! - t~taııbul Teieı:or.. F'~brıka: 2t390, 
Yazıhan,·· 22514. ~1afl_,za: 218:.!:5 r mür~r.?cıt 

S<· tış yeı·ı G ... ]a.ta<ia "1'\e l"Qnf· caddesi l:!U N:1. 

TÜRK ÇELiK MAKİNE EVİ 
T!'lefoo: 42149 

istanbul Belediyesi ilanları 
Bekır, yal{ güreşni çok güle! 

öğrcnmişu. Usta~ını b:le \·arım 
satten yener hale geldi. Yağ gü 
res nele Bekiri, Deliormanda ve 
civarında yenecek tek bir pclıli
van yoktu 

Ortada ya1no,7 Kora Sülo var
dı Uıkin bu pehlivan da Edir
ne taraflar ~rı' •kamet ettiğin
den b;r araya gelip güreşmeleri 
kabil olamam~tı. 

B 
u lı er gün kırllanıla.ıı bi r ibaredir. Febt 

alaimi semayı te tkik cden eniı: aneıılt 

yedi r enk buhı:rsunın: Mor, çh it, ma-
v i, yeş il, san, turu nc u ve kırmnı, İflb..jldiz bo

ya mütehassısı ise bunwıJa kıya s edilımıiş c -

rek miktarda başka renkler dah a temin et
mektedi r. Renk, boya şeklinde gü nlük haya -
tıınızda giydiğim iz, kullandığım ız ve Jıatta 

yediğimiz hemen hemen her şey ık yer bul
maktadır . 1856 ve 1897 senele r i arasında 

W. H. Perk in v.. A. G. Gree11 tara fındon yapı 

lan ih tiralann ncticeo;i olarak T AMAMİLE 

İNGİLTERE'de DO{;.MUŞ OLA!'ı BOYA SA 

NAYİİ bugün ' ·asi mikya~ta re nkler isti hsal 
e tmektedir. Modern boya miiWıas~ısı i);i bir 

j\ine roğmen renk ilttiy11<:1J111 orla dRfl ıkaldır 

mamalcta, fakat lrullandığınuııı renklerin par

laldığrnı aze.ltmaktadır, b>giföı: nı illetitıin bü

tün erkekleriyle binlerce kad ı n le rı kara or -
dusun.da hliılı:i, tayyarecilik.it' mav i, deniz 
lnıvvetleril w muhtelif sivil hizmetlerde &oyu 
Jiieivert r enkte üniforma giym ek tedir ler. Iler 
türlü mal:zeıne üzerine yapı lacak iuı.mnflaj 

Hallıf'k ı ~ıanesi ~:n a!ınacak (TII) bılem Tıbbl &1a k.;ıpa,Jı za ·r 
u:;uJ: :e e.kBtltmeyr konu .• ınl4'tur. Mecmuunun tahınin bedRli (99i0) lira ·.e' \ 
ten1ina1\ (747) lir-~ (7:5) kuruştur. şartn.arr.ıe zabıt ,.e muall'K'l;"ıt n1udu -
lüğü kaleminde go~·~i!rbüir. İhale 31_18/94-2 paz.a "f: :i ~nL. 113.::ıt 5 de da rr:t 
etlıCfunende yep1!aca~tır. Ti>lipl,,rin ilk temtn<iı m21kbuı. '"-Ya JT;f'k"CPı;..rı 

ve kanunı'n· ibrazı U.7.l.rn grlen diğer 1:esikal:ın~e 2490 No. u ka;ı iWl t.;.ı
rifatı çevresinde hazırliiyaoa.k.ları leJt. f meı;tuplar.nı ııha!e gti-nfl t:a:ıt 14 e 
kıadar d..ıirr.f (lncUmene ''er.me:eri l3z.ım.dı.r. (8744) 

fnhisarlar Umum Müdürlüğünden 1 
Bekirin KazıkÇ1 lakabı yağ gü 

reşinden ge•ıir Y~ güreşinde 
kazık diye bir oyun \'ardır Be
kır, bir pehlivanı altına alınca 
derhal kazıklar ve g:rtlaklard·. 
Bu suretle ha9!Yltınn kolayca
cık mağlüp ederdi. 

i<;in biiyük miktanla ve cinste boya. 

dır . Dair<>lerck yaz ı ma·ki"'#'Si şerid i, 

!<agıdı, matbaa ınilrekkeb i "" posta 

ıaz.ını 

karbon 
pul un a 

ı _ İdctt:eıniz ;htiyacı ~·in beş adet 3-00 kiıloluk A·v~ry marka l:..1sn:ül p:: 

za.rlıkla sat.ın alınacaktır. 

ihtiJ aç vardır. Hi ç bir men&u cat sanayii 

bo!·a. ız yaşıyamaz. İhti;va-ç list e~i ılüoi .. 

h aye uzaM,bilir. Harp başla dıkUın beri 

İngiliz boya san ayii tanı nmdı mania ça-

JI - Paı.arl)~ 28/8/942 tarihine rastlayan ~ gı.inü sa.a.ı 9.50 ap 

'icabatö~ta )'f'\·azım şubes\nd.t'.lc'ı alım kumi&yon-und.a yapıia-caktır 

111 - i~t'kliıer:n pe..z.arlı«: iı..•in tayin olunan gün v-c nattc ""t 7,5 ıfı· 

1 venmf' parala.rile birJtkte adı geçen komiGyona gPH'fıel~ri il!ln ol :ıur. 91)79 

Bek:rin kaı.ığına düşen bir 
pclllivan, dev dahi olsa kurtula
mazdı. Bu sebeple, Aklroyunlu 
Bekir ismine yağ güreşi yaptık
tan sonra bir de kazık~ı ,Jiıve o
lundu. tsm şöyle oldu: Akko
yunlu Kazıkç• Kara beldr. 

Deliormanda, pclıli\•anlara la
kap talonak adettir. Her pehli
vana brr isiw takarlar ... Mesel.ii: 

Karagöz Ali, 
Çak.r AL. 
Kızıl Osman. 
Küntrei Hüseyin. 
Çapraz Musta.fa ... 
Gibi. .• İşte Akkoyunıu Beki

re de ye.ğ ~reşinde rn Çl\J< ha
sımlarını kaz kla vend'ği için la
J.ahınt Kamçı koymuşlard ·. 

Bütün Deliorman Jıavalisi, ve 
Rumeli, Bt'k ri, Kankç• Kara 
!Bekir dive v:idrılerd•. Malum 
y•···· Yiğ.it lakabile'anıl:r. Bıüt.ün 
Rumel' hava·füinde de namlı bir 
pc;Jı!Lvan J.akaıp alırd 

' (Daha vm) 

harmanla, bıınlann bin çeşidini b ulmaktadır. lı "-'Ylak ta •:e •Harbin sin iri• olan ihra-
Böyle hayret ed ilecek miktarda a yrı renkler cat tiıc: a rctin.in ihtiyaç larını karsı lamak i\:in 

bulmak etzemdir. Çünkü nı<ttl;ı nın sayısız renk • siir'p lle inki§af etmektedir. H er nerede 
lerc ve her cins n1al ın d a. kendin'-! ına h sus bir •cnk göriirsen-iz ingi11z boya müteh:ıssı-

b<ıyaya ilıtiyacı vardl'I'. Sulh zama n ında gördü sının eli oraya dokunmuştur. Bu kara 

ğü.nüz rımkli ve parlak merasim bugün l'.iffi gü nlerde ala imi semanın ne rede hitam 
yoktur. Fakat Jıarp bile bütün renksiz li - ~ bulduğunu o size gösterir. 

(1n perial Clıenıical lndustrıes Li1nited 

ı:,::::::::::::::::::;:::::::::::-:-----------~ o 1 k L • • Sahibi: E. 1 Z Z E T. Neşriyat ÜC8 Ü ısesı Direktörü: ce\'deı Kara-bilgin. 
BasıldıJ°:ı 1•r: •Son Td &rab 

Kayıtlara başlanmı~tır, Telefon: 20019 

7,3<1 
7 .:l'ı 
12.33 

12,4.ı3 

13,30 
18,00 

19,30 

19.4f> 
20,15 
21,f'O 

21,IO 

26/8/1942 ÇARŞAJllRı\ 

Program ve ınem. saat. ayan. 
Vücudumuzu çalıştıralı.rn. 
;ı...rüzık· Şarkııar. 

Ajans hcı.bl'rteri. 
Müzik.: Şark• ve türküler. 
Progııanı ve mem. saat oıyarı. 

J.1t'ml~k•·t ::;aat ayarı ıve A~ 
jcl..lU h .. ıx:·lerJ. 

S<:ıibcst 10 dakika. 
Ra 70 g<UC t5i 
z 1 aat 1.ıık ~mı. 

Müzik H;c•.1 makamL 
21,3-0 Konuşma: 

22,30 J\.femlekl'1 s~ınt Slyar1, Aj<>..r.e 
haberleri ve Borsala.r. 

22.50 Yal'tnk., program vt1 kapanış 

TUGLA r lnşaatınızda... Ocaklarınızda ... 
29 Ağustos Cumartesi Oftal Akşamı 

BOYOKDERE BEYAZ 
PARK DA 

Zafer bayramı şerefine fevkalade proğram 
1 

En fenni şekilde imal edilmiş . 
Z A"li - Fa~h nıifus memuırlu-

ğundan ald•ğ!m nüfus ıezıoeremlc \ RE il O R fnşaat Tuğlası 
bır!:kte yrne Fatıh askrri.ik .şube... v 

sinden aJd,gc-... •s'•erı t<!rh'- te~e- · REK OR Ateştuglaıı kullanınız#~~~ 
remi ve BE'yaı.ıt ma.J..yc şubesının • • • • 
vergi unvan tczk.f.>r("!Tii ve esnaf ce- Ç U N K U 
rni:y~tindf'n ald)ğım ce.rntyct cü.Wıa
nın1 zayi r·t.t.im, yenilerini o.lacağJ~ 
dan eskilerinin hük'lıii yo~~ıır. 

Ahmc·t G~Ppe 
REKOR M k Teminattır Depo ;ıdre.9: Tulün gün·-ar a Kmı~ll sohk N<>. 21 T!'l. 24197 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

SAYIN HALKIMIZA 
.K.ömür Alım Satımında Rastladığınız 

Müzeyyen Senar 
Necati T k 

ve arkadaşları 
o yay KONSERİ 

Parasız Kıymetli Hediyeler Piyangosu 
6 MUHTELİF VARYETE TROBU, ALATURKA OYUNLAR, 

KOMEDİ, MİILi OYUNLAR 

Konseııuısyon 45 kuruştur. 

İstanbul n civar köylere oto biis vardır. 

"-------------------------

DE M 

Mey dem i saki getir dem 

SUll bize can aşkuıa 

Öl· le bir dem isterim ki dem 
g ibi ho~ olmalı 

Bi r üıUıu nlah~ulii olsun 

dem gibi canıın<la mey, 

Denı i ~ip her dem göniil 
• ne~·c, f ..rahlık hulmalı 

Ey mey in u itadesi h iç içme 
d emden baska ılem 

İstemem bcıı ba~ka d cı:ı, 
'liarsa bu dem, ôlle bu dem 

, 

. Zorlukları Haber Veriniz 
SARı\CBA."'"EBAŞI HORHOR CADDESİNDE: HliS'GSİ -----" 

Tozlu, Islak ve Eksik Kömür Almayınız. 
Kömür Fiatı Muayyendir. Fazla Para Ver
meyiniz. Sarih Adres ve Müsbet Vakalı 

Bu 

Şikayetleriniz Derhal Takip Edilir! 

hareketiniz 
olduğu 

kendi menfaatiniz icabı 
Vatan borcudur kadar, 

Müracaat yeri: "Ankara ve lstanbulda,, 
Türkiye kömür satış ve tevzi müessesi 

Kız - Erkek 
Ana -ilk HA YRiYE LiSELERi Orta - I,ise 

Yatılı - Yatısız 

Ta,~bc kaydına ~!anmıştır. F.ski talcl>en;n h!ı'.ilün bf't'lno kadar ta!<si1!erini yı>1ıra:-.ık ltayıtlmna yeıul~:•"' 
ldzınıdLT Sınıf btitüniemP imtihanlarına 31 Ağu-"t.os PaZJ1-tı·.si, Llı;c bitirırıe ımtiıhanlal'uııa 8 Eylül Salı, Orta klS.Ln 
elel"Dıf! i~anlaTlnıa. 10 E:y}(ıl Prrş1mlbe ve <>ılgım1uk imtih.an!arına da 24 Ey!Ul Perş~Tr.bl' günu başianacakt. ... 
Müracaat her gün 10 dan 17 ye kadardıt'~ EcnEıbt lisanı ilk: sınırlardan başlar. Gü11dü·dü tıaiebe mrkt.ci>1n hll!u.'!t 
\·,..sait:y1e na.kJediljr. Telefon: 20530. 

Hasan ve Nesrin kolonyaları yapılıyor 
Nefaseti cihan değer 90 derece Hasan ve 75 derece Neırin 

Limon çiçekleri kolonyaları bir müddettenberi yapılamamakta 
ve Hasan kolonyalarını sevenler üzülmekte idi. Büyük fedakar• 
)ıkla bir miktar esanı elde edildiiinden pek yakın bir zamanda 
bu nefis kolonyalar yapılacaktır. . 
Hasan deposu yeni adresi: Bahçe kapı Nimet Abla gişeşi yanında 

TR BICAKL RI 
8 Milimetre 10 
adedi 65 kuruşa 
Hnsan Deposu 

ve Şubeleri 


