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Yeni Türkiyenin terakki hamleleri ve eıerleri 
Amerikada hayranlıkla takip edilmektedir 

Cenulıi Ka Skıı.6)ayı ve Novorn;isk ·imanını ___ .. -

Romeı 'bir şaşırtma 
ela yapmış olalJHtr 

Mıarrı tehdid eden istila 
tehlilreainin tamamile or 
tadan kalktığını zannet
mek ve ip gevfek tut
malı bilıilıare vahim ne· 
ticeler doğurabilir .• 

Ycuan: ŞÜKRÜ AHMED 

te'. talmgnd önünde Al • 
;;;;;J} man - Rus mücad<>le6i -

nin kııfl neticelerinden 
bwi alır>mak irre'ro iken Mı:m" 

cepb.,..mde harekat gevşemiş ve 
tavsamış hal~ir. Rommel lruv
vetlerı e<l.:i yerlerine çekilmiş -
tir. An<!ak, bu d0faki Rommel 
Jı ... ılesmin mahiyeti ibtilafb -
dır. AJnı~ulıın göre bir keşif 
td~l~nuu idi. İnglli>tler ı:,e aksi. 
.Dı iduiıı eylemekte ve IWmmel 
t.arruırıunun bütiin ciddiyet ve 
şıddtt iiııdcsiııe rağıııeu akamete 
ujjıradığını bil.!irmektedirrler. 

Eğer, hakikaten Ronmıel Mı· 
ım istila ctm .. k ve Elal<>meyıı 
mü<lafaa lı•ilWJ yarmak için bu 
taarruza gir~li de muva(falı; o
lamadı ise İııgili~ mukavenı"ti 
V<> harp ga)-reti l\lısır böigesİ!n
de çnk önemli bir ~kHde artın~ 
demekli.r. Böyle hİ'r netice kar. 
ŞL~mda Alm~n •·e İtalyı;.n ktıv -
"1>1leri Afriikada mu·ıaffııik ol
mak için yeıııden büyılk f.akvi
Y.,ler almak, hau kuvvetlerini 
~-oğaltmak. zırhlı bir L~i, tiimen 
da.ha geti·rtmek »e !ıir hnyli 
hazıTJann•ak tuccb-uıiyetİJ:•.d·e. ks~ 

lauklardır. Ancak, ingiliz ve 
Amerikan harp gayreti şiındHl<ın 
Usi'ün ·bir ınahiy•l ifadesi kazan
ıuış buluııduğuna ı;öre de de\'aın 
edecek nalrliyet \'C fak.iye ö • 
nünde Mih,·eriu Alrikada daha 
büyük ku\•vetler lnplaması da 
miişkül olacaktır. 

Alman iddiası dnğ'ru ise, ya
ru, R<>mmel sadecr hir keşif fa· 
an-uzu ) a_ptı i.ı;e bn takcfude 
At>srrda eereyan eden snn çar -
PışmByı kmmnılmrş bir meydan 
ha rbi ve Elalemeyn hallııu a • 
tıima.z bi> ,,.,.;1 sapn.mın ve l>u
. n.a iını;1nn1au1'11 yri olmaz. 

- .Mı<ın tehdit eden istila 
lchfoke.'i tanı•·ınil<> ortadan kalk
nu~hr. 

'l'a•nmd&ki bükiinı yanl:ştır ve 
hatalıdı.r. Bi1inı, şahsi kanaati. 
.tııi-ı;o göre Iıtt11lmel tehlikcsitıin 
bertaraf ".lldıığunn inanmamak 
daha doğrı•dıır. Vt> .• yine hn 
foliılcl.-; i6ude d"imi tehlike dıı -
~)'onnuj, hatta ı..rtı\ermişce -
&İıı.e bazlrl~ı.mak yerindedir. Zi
~ •• Alnıanlorm kafkasya Ct>T• -
h~siınde- nt.sıl b~r ga1·eye vıt.rınak 
Jı,{cdikleri artık tamamHe ay -
dınlann11~tu. Stalingrad düşii • 
liihliikten sımra Alınal>lan.> h;ra~ 
Yorgunluk ~ıkarmayı mı'lf<'alc ip 
IJ.akı'.lya 'e Hatııma ilerlneeek
lerj ve hu har~k~!lc ,~,.,;li ve 
"'"rkezi Rus)· adaki ha~ <!uru -
•nun.u birrbfrine kar~~tıruııy:.:~ak
ları anlaşılıyor. Alman crd::•u. 
~un Kafka•ya istilasını tam:tnı· 
•ınasından, Karadrnizdcl<i r.us 

donanma ını jzale ey)eınesfu • 
deıı ,,..nra itinci hii) ük meydan 

("i.\. 3, ~i'. l) 

Ağustosta Amerikada 5000 uçak, 600 tonilatoluk 
gemi yapıldı. 4 ay ıoııra gemi inşaah ayda bir 
milyon tonu bulacaktır 

·-- Benim kanaatime gö~ Mısır gayet müessir surette 
bir ikinci cephe haline getirilebilir 

lhu;\•elt'in şah.si mümessill ve 
Cu.m.lıuriyeteiler lideriı 

Vandel Vilki 

r= -- _, - ~-.. 

· Bir gazeteye göre 

Ankara, 7 (İkdam Muhabi
rinden) - Amerika Cünılhurre
.isi Mister Ru:ııveiıt'in şahsi mü
messili Vanden Villti !bugün 
ı(dü.nı) saat tam 2,30 da tayya
re ile Kahireden şehrimize gel
Jlliştir. 

:Mister Vaııdel Vilki, hava 
meydanında Amerika ve İJ1€il
lt.c;re büyük P-l<Ji !erile Polony-a, 
YugoısJ,a;vya ve Bel>;ika el~i!eri 

'l'e müttefik elçilikler memur
ları, Türk ve ıx:nebi gazetecileri 
tarafından ka1'}Jlanrnıştıı·. 

Villri'ye Amerikan .stihbarat 
'b?.i:rosund'an Jkı zat rc·fakat et
mektedir. Misafirimiz,, IIa-rjciye 
Vekaleti namına Protokol U 
Miidilrü Sal;\ıhatlin ':e Irar'riye 

1 
Kalemi Mahsus Müdürü Şadi 
taraıfından karşılanmış ve Ame
rika büyük elçisi Stanihard mi
sa;firi: 

- Si:z.ı ıgiirdüğüme çok mem
nunum. 

!Diyerek selamlam~~ır' Van
tlel Vi!Jıi: cTürkiyede olmaklı
ğım bana e<>k memnuniyet ver
di. Sizi· gördüğüme de ç<>k se
vindim> siizlerile muka•bele et
miştir . 

Amerika büyük ek;isi bundan 
sonra Hariciye P.-otokol U. Mü
dürü He Kalı>mi Mahsus Müdü
rünü Vilki'ye takdim etmiş, yal 
nız İngilizce konuşan n1isafiri~ 
ınizin söz-teri Amerika büyük el-

(SA. 3, SÜ. 3.) 
--~~~~~--~~~~~~--

VE Ki L LE R l N TETKiKLERi 

MİLLi 
Ş E .F 

• 
Edirneye doğru ·· 
Hareket ettiler 

LillebUTgaı. 7 (A.A.) - Bu
gün buraya gelen Milli Şef 
İnönü, buradak; köy f!11ditü
siinii gezdikten sonra saat 16 
da Edirllt'ye ıniile\'occihen ha
reket l>uyurnmşlardır. 

Yugoslav 
Kralının 
Hi abesi -Adalet günü yak

laştı, general Mı
ha il ov iç' i takip 

d .. ' d d" e ınız • ., e _ ı 
ı Japonlar 

Fırsat 
Be_k~yor 

1 

Ş. Saracoğlu Bugün 
Başkaleye Gidecek 
l\1ünaka 1at Vekili Malatyada, i"ktisat Vekili 
Zonguldakta, Ziraat Vekili Arifiye Ye 

Hendekte tetkiklerde bulundular 

~ ·ı 

Stalingrad dü .. 
şerse Rusyaya 
saldıracakmış! ı 
!Aıııdra, 7 (A.A.) - DaHy 

Ekspres g2Zetesi şıın1arı yazı

yor: 

J apmılarır. Rıısyaya taarruz 
ettne.>i \.e Ro.mn)eJ1in tPkxar ha 

rektte gcçm,.:; için Stal;ilıgra

dın d;,smcsi h.J<lenmekted;r. 

Halbuki Sıalıııgrad mukaveme

te hiıl • d .. v:;.m ediyor. Bu vazi· 
yet •karşısTda Rcmmel dalha 

:ııiya<lc iıek:cmeden hücuma geç 

nıı~·'e d•' pü,,kür!ıiln: üştıir, 

Trai}yl.O<J, 7 (A.A.) - Baı.)Ve - ı 
ltiliım;z dün öğleden evvel ika - . 
me1.g:i>hla•<"ll!Oa çalışarak baızı rj.\•a 1 
retlE'li k<Jt>ul ıfrm;şlcr, oğled<>n 1 
sonra a·.sıkeri, n.•u :1ki rnüesıs€'se .. 
1el1i ve t~·~ı imalıithancl~ri gez- 1 
m şlertlir. B~·}\'C~\;ii''.rr,•'.Z, bHfühare j 
A·kı.;aaıb~t .k:;u.sıııa g!hr.i~ler ve . 
lııesi:f b;r ralk ~'litlesi taraıfuııdan ı 
Jı: aTŞilann1 J§larcLır. 

1 
Başvd<i.lim:U. bı>k<liye paıı'lnna 

g<lere!k bir ıniı:dıdet ka).IDl§lar 
v ehalık ile kor,UBmuşla,-dır. 
(~ ·UJJJumi n>lifı!'tltAş t<Lrafın

dan ~re1!erıine bir :ııi(yrufet 
ven;Jıııııı::ıti~. P."'ı-veık"·limiz yaırı.n 
Ba1lv1Je'ye 11.araket edecekler -
dir. 
llliitı.ı·kalat Vekilinin temkikleri 

:;.:; .. ıaıtıya 7 (A.A.) - Mür.<11ka
ıat Vcı!LH Fc.hı'flWn, dün şe!ıri
n::•ze g. trn;.ş ve başta vali c.iın;ık 
LJZnre, viliıyrt ve parti e-ıkanı 

A f y • _,.A:=-=:::;l== en ı T t' "k ) etrı amız =_;===, 
Yazdığı ererleri okuyuculanmızın gazetemizde ge

ni§ bir alaka ve zevkle takib ettikleri 

ÜST AD ZIYA ŞAKIR 
Gazetemiz için )'eni bir tarihi tefrika haz.ırlamıftır. 

Yakın tarihin ıımdiye kadar nepedilmemi§ rolr me
raklı ve heyecanlı bit aalha•ını nakledecek olan 

bu esere 

( Pek Yaluuda Başlayıcatız ]-' 

tara~ından karşılanmışınıld'ın:' 
Miiiruıl<al'iıt Vd;ciJi,resıni ııiıya • 

retleroen ı;m-.ra bez fai!:ımilltam ile 
der.cjryolla.rı işletme tesisa.tıoıı 
te~kık etmiş ve b11Tadan şehre 
kavı.,,. urıatılması k.mcarlaşıtını -
mıış buluru>n deıın;ryolum.ın ya. 

prlmasına biran e-.-vel ~a.. ı 
sı iç :n a laik:>darlara :k:Jıb...;-en e
rr..crleri v~mıiş.tir. 

Mlaıt.yalıJar,_, .ıstasyon He ~r 
aı aısınrlaü<i ınuna.kale gııçlıün< • 
1er ıii ortaıdan kaklıracak dl.an bu 
karan büy·ü3<: biır ~evinçle kar • 
ı;1laıımşlaroJ.T . 

iktısat ı1eleiliıı.hı tetkıiJkle.ri 
Z=gwklaık 7 (A.A.) - Haıv -

:ı;;mı.zda letldklerde bulun
umı&.ta olan Ilıtıısat V ı>ltili Sıtiı 
Day yHmndalti Vekalet müdıira
nı ,;., Cumartesi günü Karabük 

(SA. 3, SÜ. 6) 

·.r ugcısla v :ınil!C>efJler"orietiı 
.lidetj General M.ihail""i.ç 

Lonclnı, 7 (A.A.) - Yııgosla'll'" 
kralı T4yer l 9 un.cu yıldônü.mü mii
n..,cbft;yle lbu a.l<şam rndyoda ntil
letine il;taben .söylediğ; b;, nufun<ta. 
demiştir ki; 

:il::'rt:i'kba :ıe gfrJcnJc b;.ık1yorıu:n~ 
YugOOlavya tt•kJ'3.I' kalkınacaktır. 
Yuıııoolavyom.r.ıda tedhiş vr ö'<im! 

(SA. 3, SÜ. 5) 

Gemiler 
-~~~~~--ı--~~~~~-

Almanlar 
ticaret 

17, lngilizler de 7 
• • gem ısı batırdı 

Bc·rlın, 7 (A.A.) - A!man ~
murni kara:ıgalıı, aşağıdaki hu
susi tebliğı ncşrc1miştir: 

Alma'> dem z.altı[arı, bir çok 
çeti'"' ~a\ aslardan sonra Arnerı~ 
kanıl' dogu sahille.ı açıklaruıda 
Atl:;nı:k•c ve Airikanın batı sa
ihiHerı önünde düşmanın 17 va
purunu batırnıışlard1r. Bu va
purların .bacimleri vekünu 1(}3 

bin tona baliğ bulunıııakt.:dır, 
İskenderiye, 7 (A.A.)' - Bu

gün neŞl"dilen W>nU 1ebliğın 
metni şudur: 

Denizaltılal"'.m.zın son 'bırbç 
iha.fıa içinde doğu Ak<l<'nirı:d<> bir 
çak mıhver ticaret gnıııs; ba
tırnllijtır. Düşmana vı;rdırilen 

bu kayıplar BTıta.ıyn. hava kııv 
(SA. 3, SÜ. il. 

1 

~o) 

Novorosisk Limanı 
Alman kuvvetleri 
tarafından alındı 

Almanlara Göre 

Stalingrad'da 
yeniden arazi 

kazanıldı 

Berlin, 7 (A.A.) - Aiırnan. ordu
ları ba~mutanhğ:nın 1eb?iğ•: 

HlltiUs>i b:r tcb;i&le daha evvelce 
Ge biJd:ı'llmı~ o~d".Ağu gibi, Sıvasto

po•un za.p1ın.da:n sonra Kill'O er..i.z
de :ru:s iilıo6rınun barınabi1ecıf'ği son 
baıp limanı ola.:-ı Novo!"OSisk,in ka
ra ve d('niı kaleleri alman kıtaları 
taı:aıuıdan işgal edı]mişı>r. 

Ele geçıı;Jen ganimeU~r hakl<:ruia 
.,m<iıden t:ıhroinoo bulu.rmlm..;ız. 

· Staliılgrad 1 muJıarcb!lsinde alınan} 
ve romaı kltalarJ şiddetli çarpışma. 
]ar .sırasında yeniden aTazi kaza~ 

mışlar<br. ~an şimalde al:rıı.r; 
iouşalma mevz,J.,rine karı;ı kuvvet
li p:yade ve taırk 1{\Bk..i.llcri si.lı-eoel\ 

$İddetli şaşırtma hucumlar:nd:ı bu
lunııuştur. Eütün. bu hucum1ar püs
·küriühnü-ş ve alman kuvvt~t!eri d'üş-

( A. 3, SÜ. 6) 

Maiski 
söylüyor -Almanyaya hava 

akını 

arzu 
yapmanızı 

ediyoruz! 
Loı:ııciı"a, '1 (A.A.) - fane k~dı 

ve Rusya:ya tıbbi «:eza gönderCn1e-. 
si iıç!n tertip Pcli!en btr topJ&.nıt.ı es
na&ında So\.iYEtl:er Birliği se!iri .Mais

ki Juız.ı} ol'dumın kayıpları günde 

~"/ bin. klş.iıyi bulduğunu roylemi~ 

tir. 
(SA. 3, SÜ. 1) 

Sovyetlere Göre ---------
Stallngrad 'd& 
Alman hücumu 

durduruldu 
Moskova, 7 (A.A.) .- Bu sa

·bahk.i Sovyet tebliği: 
Gece luıfı'aloırımııı Sltalir:ı;ra

dın şimal batı ve cenup batıs• .
da ve NO'\.-oro&sk He .!\!ozuok 
çevrelerinde düşmanla mu'lıa

rebe etmiş.J.erdir. 

Cephenin diğer kesiınl.erinde 
önemli bir değişiklik olmamış

tır. 

Alman kayıp!an 
Mookova, 7 (A.A.) - Swy~t 

lebligine e'kiir: 
Staling.adın şimal batısır.da 

şiddetli muılıaı'ebeler devam et
mektıedlr, Sovy>et bi:rJı.klerin
den biri, karşı. hücuma geçm "< 

tSA. 3, SÜ. t) 

Moskova 
Söylüyor 

----ı---

Geri çekilmek 
• • • • 
ıçın yerımız 

kalmamıştır 
~ımwva 7 (A.A.) - }.;~"·" 

rad;yoıru l:ıu sabahki neşri'y a~ına 
başlariren cephedekt muıharipı~
re hirtaben aşaığıruıki oozkııi eo:- -
lemiş ve loor.dBerinıi sonuna 6«;
daT mıılka\•emete da,•ct etır.i~i<"-

<SA. 3, SÜ. 1) 

. . 

Devlet Kinini Gibi Bi.,,, 
Devlet Katığı Lazım 

Adını anarken bir dakika say• 
gı. ile sustuğum nıe:rhum Baş -
V<>kİl Refik Saydam, gazeteci • 
leııle konuşurken: .Fiatların yiik
selmesiııi durduramıyaeak mı • 
sum.?• sualine, <> zamanki Tü:a.
ret Vekili sayın Mümtaz Ök • 
menle bir ağızdan: 

- Bayn! 
Di·ye aç>k ve kesin e<>vap ver

mişti. Gene o gün, piyasanuı 
serbest bıralulmasıııruın yana o
laıılara: 

_ Dediğinizi ;ı;aparsam, ha.yat 
bir lı.aıt daha pahaJ,laşır! demişti. 

Bugu piya6a wrbestti;r ve rı-

- YAZAN: -ı 
1 Selami izzet Se~•-1 
atlaTın yiik,;elmemesin~ 'çal~ı]. 
maktadır. Ra.lımetli Refik Sa~
damın ölümiindenl>eri hayat bi· 
,.az cJaİıa palıablaşmıştı.r ve fi
et.larm yükselmesi i>niine ge\i
Jemenıektf!1li:r . Piyasa - S~•t 
değilken - istiftfrlik yapmamı~ ~• 
yapamamış olan şi.iplıeli - iu>Ta 

borsadan üç yiiz elli kuruşn »· 
de yağ, yüz on kuruşa pirinç 

buluynrdu, Bııgiiıı yağ dörı 'üz 
p>rint ~üz yirm.+ be~ kılT" ur. 

(~ı\. ~. su. 7) 
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KAFKAS 
ŞAHiKALARINDA 1 

Yakın Mazinin 

Yazan: İYA 
GE:;'-;EREL POTElMKlN 

Bu ftti had !>e, d~mal bütün 
Kafkasyada intişar ettı. Bılhas

; sa Dağıst.n ve Çeçenı,;tanda, 
Çarl.ğa karşı bir '<at daha derin 
h'r '<in ve nefret belirdi. 

Ortada. büyük bT hakikat var 
dı. Hiç 5üphesiz ki kendilerinin 
~kıbeti de öyle olacaktı. Şu haL 
de, Çarlığın kendi başlarına da 
getireceğı bu fet~~<ete karşı, ne 
yap lacaklı? 

Çeçenler ve D1ğıstanlılar tçin 
bu süaln ce\"'bı pek basiti ... 
Zaten, sen!eree evı:el başlıyan 

kunh müıcadelele.'? de\·am edi
lecekti. 

Bu mücadele, tekrar başlad . 
Lakj , esaslı b!r şekil ve mecra 

lamad KW,"iik küçiik ll\'\'et
le.-ın g:r..ştiklen kanlı cidaller, 
be,iı· e ) Ne bır ~'<lk kıymetli 

ins.ınların ölümü .le neticelcn:
vor . Halbuki, D.gıstanın ve 
CecE-n:~ta ın i.:it koali namına 

h :ç Lır fayda :emin etrr>yurdu. 

Kanlı Hôdiseleri 

ŞAKİB No. 25 
çin, talimat istedi. 

Gener.I Potemkınin. ne tali
mat verdiğini bilmiyoruz. Fakat 
ortada tamamile s;ıbit olan bir 
hakikat varsa, Kızıly~r kal.esi 
kumandam, bu İran şeluadesi 
ile maiycıindekileri bir kayığa 
lbindirdi. Doğer bir kayıkta bu
lunan 'bir asker müfrezesinin ne 
zareti altında (T~rek) nehrinin 
garp sahiline do.,irru se-vketti .. 
Yolda, ıbu muihafız askerler, İ· 
ran prensi .le adamların,n üze
rine hii<:um ettiler. Hem kendi
sini ve hem de maiyetindekileri 
öldürdüler Üzcrlerın<te bulu
nsn bütün kı "Jllelli eşva1arı ala
rak ger. döndüler. 

Bu feci oyunda, Çarlığ:n en 
müstebit Generali ve Kafkasya
nın umumi valisi oıan Potem
kinin iştirak hissesi "ııkar edile 
mezdi. Çünkü bu kahbece cina
yetin failleri ortaya çıkarılmak 
ve ce-"alan<ltnlmaK şu tarafa 

Zavallı (Noğayl.ôr) ın uğra· \ 
d ~.arı ak•bet.in bi•' der<; 'e~kil 

du.rsun, bi!ak's bu niimerd.ane 
•nayet herkesten gizlendi. 
Bu hadise. 1875 yılında vuku 

b:.ıldu. !lir İstiim lıükümdarza
rtesinin bu &ekilde ırntıa edilme
si, bütün Kafkas halkının kal
binde ,·eni ve pek acı bir ukde 

etmesi elzemdi. Bu cesur ve fe
dakar insanlar, aralarındaki ı!d
"a' '' '<'.tan ve kuv·vetlf bir 
(Ba<) a m~lık olamadık~rıı.dan 
<lu-rnan sünguleri ahında delik 
d°'ık olara'< k1nlar çinde can 
\"erıni~lı.:rdı. 

Eğer Dağıst;.n ve Çcçer.i~·tan 

da mü•terek mukadderatıar:n: 
""etın bir .rade ; e idareye ba.ğ
fa.nazlarsa, }ÜpLesız ki 0nl.ar 
da avni akıbtle kurban e:Jecck 
Je•·i 

N tek.m Dağlılar ve ç.,çen er, 
bo} ece dL~unüp dururlarken, 
tr' !llin ed'len bıi;:ük fırtına, ilk 

metlerini göst~rdi. Siyasi ve 
.,,~eri mahareti sayecincle kn
.:a (Kırım) hanlığını b:r hamle
c'e t.;irlığın ,bir viliı;etı lit!kline 
kalbcdi,·eren (G~!'eral Pot~m
kin / şimdi de (K.fkas) ve IK.:
ban )ordular Ba<kumanda:tiı~
na layln edHmiş .•. En vasi >ali 
t-., ctie (Umumi Yali) ünnnile 
Kafka;yaya gelm•~i. \"e (E.ka
ıer.nnograd) şchri'.ıi de kendisi 
r.e merkez ittihaz eııni,;li 

Hazer deniı:in:len Karaden;-ze 
ı«ı<lar bütün Klrkas halkın:n 
~Jz.eri derhal General Patem
k. n üzerine çevr.ldı. Azak cle
~.z ve Kuban ııehri s.ıhı!.le,foi 

k na b 0 ya;yan ... Ve artık, kıp
kn 1 L<iam rliişm•nı olarak t~
n1, ıı bu deı;sas ,.e lrorkurıç Ge 
n1>ral a,·aha siındi Kafkas s::ıJı. 

~es~ncle ıie f<'O m.1rifte~er gö'.ite 
recekti. 

uzun sur:nedi. 
fla.zın b:r v&k'a.. bu '~rı~ra.in 
ır...-tdyetini P,~tPrdi C s.racia !
r;ı S.rıı .•.;la Mehmed.n U.ra
aer-k:·J~·n bttı firar ederek 
(1 erek) n..+ıri ~ah:ller;ne ;ırldi

ciı (Kıziiya!") :.;.ate> kut auda
ıu~a .Ilka ccierck, Ç;.rlık ııamı
n himaye talep üli. 

K .nıanciaıı, m~sele.vi derhal 
umumi vali, Geu0 rnl Potemkme 
b.ld:rdı. Ve bu mült~d prens 
hakkında yaptlo.c:ı.k muamele ı-

Bı.rbiriıni.zin boğa:.<lıaranıza 

oldu. ~ 
İ~le ukden n ıztırabı herkesi 

di~ün "dip durur:-en, c.rtaya bir 
ad•m •rıldı. Ve, (Al&°ı) kasaba
sında ·ık t:efa olarak bir bayrak 
açarak Dağıstan ve Çeçet.istan 

j 
l.alkı a: 

- Cihat!. Mukaddes nhat! ... 
Diye bağırdı 

ŞEYH MANSÜR 
Kafkasyada yalnız ''a\anper-

verlii:-in d('ğil, ('Müritl:k) den:
Icn (İslam sövalyeliği) nin de 
t i\f:ıb<ldes veli) s: oh.n bu zal 
acaba kimdi? ... 

Biz bu 9Uale ce-vap veriri<en, 
eı·ve:.ı gülünç bcr efsaneden t>ah ' 
~.-lr·cc-ğiz. 

!talva iıieınasınJan (Profesör 
Ot:no) den.ilen bir tar~i: <To
rıno •chrindeki ( V kümct azı 

nei evrakının mühim ,.,-sikala
rı ar;ıS1ndan top!adrğı rnalüma-

l ·~ ve k~etliği melttuplara) na 
zarar. (Şe~'llı Mansur) den:ıen 

bu bÜ'.'ü.k t-:~m m~•b!dinm, 
haü;tlcidrm 'bir İtalyan olduğu
nu iadia ediyor. Ve kendisinin 
Haiy,da, (Civani · Bansta -
Boetti) tesın:n~ e:lildiqini haber 
,·~i~-<or 

Bu İtalya tarihcisinin ri~:aye
tine nazaran bu kahraman Kaf· 
kas!. İtalyanın(. fon Ferra) ka
s, basında tevellüt tını· lir. Ba 
bas. o kasabar r. a,·ukatla'1n· 
d, nrlır, Bu 2at 1 o;jluna iyi b r 
tahsil vermek is«>mis ise <le. 
nltt\'~ rfak olamarrııst1r 

(Devanu ur) 

Cumartesi günü 
Ramazan 

i.tanbul Müft liğ'inden: 
12 :E.Jylül 942 Cumartesi günü 

Rama,,anı şen.fin iptidası oldu
ğu ikin olunur. 

VAŞANMIŞ 

İki firma 
Adliyeye 

verildi 
-------

Banlar yumurta 
ftatını dlşttrmell 
için yabancı bir 
milmessile telllll-

ıer yapmıştı 

İtalya namına memlekett
mızden yumurta satın almak 
istiyeıı bir mümessile teklif
lerde bulu'!arak bu ihr:;,ç ma 
l.mızın fiatını düşürmek is
tiyen ki L.rma hakkında ta
kibat yapıld·ğını yazmı~tık. 

Tahkikat bitirilmiş ve Vila
yette t~ekkül eden bir ko
n1isy<>n bu iki f:rmanın Müd
deiumumiliğe verilmesini kıa 

rarlaştırm,'jtır. Maznun lir· 
malar Yuda Rafael Sabon 
~·e Salamon Romano'dur. 

Bu iki firmaya ait tahki
kat e-\·rakı. 3018 numaralı 

.. Ti<;aretre ta.ğsişin men'ı 

ve ihracatlll} kontrolü. kanu
nuna uyularak müddeiumu

miliğe verilmiştir. Su kanu
na göre suçlular 5 bin liraya 
kadar ağır para ve iki sene

ye kadar sürgün cezasına çarp 
tırıl.abilir. 

YUMURTA FİATLARI 

İstanbul buııhanelerinde 5, 

6 bin sandık yumurta olduğu · 

halde, yumurta fiatları yük

sek! r. Son günlerde büyük 

sandık yumurtaların beher 
sandığı 65 - 68 liraya satıl
maktadır. Bu sandıklarda 

büyük çapta 1440 yumurta 

\'ardır. Ufak yumuratların 

·t K DAM 

(GÜNÜN iÇiNDEN.~~) 1 Sadeyağı 
Piyasadaki Sıkıntılı da Borsaya 
Muammanın ·Esrarı alınıyor 

-2 -
1\IiUi piyasamuıda fiatların, 

sanki harp yılanı sokmll§ gibi 
her birini korkunç ık>recede şi -
şireıı, lıuınması tedavi edilemez 
bir bela ımıbr? 

Piyasadaki bu muammanın 
halka, tacire, miistahsile ve d..v
lete göre başka zaviyeden görii
ne.n cepheleri olduğuna şüphe 
yoktur. 
Halkın görüı zaviyesine göre 

bu muamma, bulanık sııda altın 
balık avlamak hırsında bir züm
renin sun'i sis bombaları altında 
oynanan bir faciasıdır. Yoksa 
fiatların dört, beş misline çık
masını gerektirecek kadar dar 
bir durum yoktu.-. Hükilnıet, 
ınuhtekhlcri idam eder<oe orta -
!ık si>t liman olur. 

llluaınmunm bu zaviyesinde 
hakikatin sıçramış bir kan izi 
olduğu ve balkın buna karşı şid
detli hir reaksiyonla hislendiği 
muhakkaktır, Yani, şüphesiz bu 
görüşte hakikatin payı vardır. 

Bu inkar olunamaz. Fakat yine ' 
aşikardır ki muammanın bütün
lilğii asla bundan iharet değil -
dir. 

Tacir za.viyesinden ise piyasa 
muaııınıası halkın görii~ünün 

tanıaınile &ksidir: 
Fiatların artması gayet tabii

dir. Çünkü harbiu patlamasile 
dünya ticaret cihazı birde.nil>re 
durmuş, istihsal düzeni bozul -
muştur. illa! gelmeyince fuıt • 
lar elbet artacaktır, 

Harp patladığı anda elinde 
mal olanlaroır ki iiat yükselme
sinden istifade edebilmişlerdir. 
Yoksa ihtikar de,·cde kulak kabi. 

Y<Uan: HAYRI Ml.(HIDDIN 

Ji.ıı.dedir. Hükfunetin ticaret ha
.-eketini sıkıştırn1asile hiçbir şc
Yin düzelmediği görülınüştiir. 
Asıl fiatları yükselten müstah -
sildir. Fiatlann diişmesi ~in ti
cari çare tektir: 
Piyasayı yiibeHıneli ki mal 

gebin. An.:ak bol ıruıl gelince 
fiat düşer. 

Görülüyor ki tacir görüşü ga
yet dardır ve hiç birşey hallet
mez. 

Müstahsil zaviyesinden ise 
ııiyasa rnoaınınası daha ba1ittir: 

l';Çi bu.lıınmayor, yevıniyeler, 
malzeıne fiatları, zaruri ihtiyaç 

maddeleri fi.atları ne nisbette 
artmışsa ıniistahsil de nıahnı o 
ııishette arttırmaya ve ilerisini 
de ağlamaya mecburdur. Esa -

sen lıer müstahsil, her tacir gi
fakat bugünkü şartlarla dahh 

bi, daha çok kazanmak iste~, 

fazla istihsale imkan yoktur . 
Bir anda görülür ki: 

Halka göre piyasada fiat hum
masmtn sebehi iblikardır ve ça· 
resi v~unun idamıdır. ı· 

Tacire göre ise sebep dünya 
ticaret cihazının dunnasıdır. 

Çaresi fiat yükselterek, Jı.,r şey
den ev,·el, mal getirtmektir. Fi· 

at düşmesi sonraki iştR-. 
l\lüstahsiJe göre ise fiat y ül.~ 

sekıiğiniu sebebi uınuıni pj~·a

sadır. Çar.,,,i, uıııunıi piyasa fi
atlannı dii~iirnıektir. 

Biltün bnnlarıı> üzerinde dev· 
Jet zaviyesinden piyasa muam
masının göriiniişüne gelince i<Jte 
bu göriiştür ki meseleyi en ge
niş kadrosu içiıwı sokmaıktadır. 

ZeyttayaOı din 140 
karu,a yClllıeld.I 
Pirinç ve peynirden sonra sa

deyağının da Boı•aı • • alınacağı 
öğrenilmi~-tir. Bu maksat ile la
nınımş beş sadeyağeı T'caret 
ve zahire borısasına çağırılarak 
kendilerile gör~ülınüştü.r 
Şark vilayetlerimiz menş•li 

sade-yağların roptan fiaı'ları dii> 
de 350 ile 370 kuruş arasında idı. 

Zeytinyağı fiatla.rı yükseldi 

Zeyı;nyağı ,yağlı tohumlar
dan bazıları ve diğer ilıir takım 
ihracat mall.arımızn sel1besı dö
vizle de ihacınii müsaade -edi
leceği yanlmıştı. 

Bu tıaber, dul) piyasada' duyu 
lur duyLılmaz hararetlı muame

leler görülrr:eğe başlamaş ve fi. 
atlarda da hafif yükseklikler ol 
muştur. Bu arada toptan zeytin 

y.ağı fiatları 5 kuruş daluı yük
selerek HO kuruşu bulmuştur. 

Pirinç fiatlarrnda değisıklik yok 
tur. Toptan fiatları hrHa sonun 
da o!dllğU g'.bi 130 kuruştur. Dlin 
mercimek falları 45 - 48. fa
suh-e 42 · 45 kurus ara~ında te
me\~vii\' €tmişlır 

Adliye tatili 
sona erdi 

Mlddetamamllerıa 
hangi mahkemelere 
bakacağı bildirildi 

•and ğı ise 55 - 56 Liradır. ADLJY E--------------.., 
1 KOÇUK HA.BULElt 1 L KORIDORLARINOA --' 

Dün mahkemeler tatil dev
resıni ikmal edere-k yemden fa 
aHyete ba~iamışlar l"i! bu meyan 
da e<ıki Müddeiumumi mıu.vin
ler. arasında da vazüe taksimi 
yapılmıştır. Yapılan bu taksime 
göre: 

* 27 Eylülde yapılacak Bar
baros ioh\.ifali s;n c;ok zengin 
bir .oayram programı hazırl.an
maktadır. * Ket~n ve ~usam fiatları düş 
n-.eğe !:ıaşlamışttr. Geçen hafta
nın son unda 69 kuruşa kadar 
yükselen keten fiatları dün 62, 
geçen hafla sonunda 69 - 69,5 
kuruşa kadar yük!selen susam 
fiatı ise dün 61 kuruşa dii.şmüş 
tür, * Şehrimizde 'bulunan Sümer 
Bank Umum Mü.dürü Hu1.kinin 
ştiralu1c dün Feshane mensucat 
fabrikasında b'r toplantı yapıl

mıştır Toplantıda kumaş doku 
ma iş!nin istendiği şekilde hiz
landınlması etrafında görüşme
ler cereyan ettiği anlaşılmakta
dır. * Be~'Oğlunda Viyana oteli 
sahibi Niyazi karı J;.oca olmıyan 
iki ç:fti otelinde :misafir ettiğin 
den hakkında zabıtaca kanuni 
takibat :'apılm :şlır. Bu sebeple 
mezl..-Ur otel kapatılmış ve otel 
sahibile çiftler de Müdd.eiwnu
miliğe verilmişlerdir • 

On paralık Mercimek 
ihtikarının neticesi -Mart ayında vurgunculuk sayılan satış, 

zaman geçince suç sebebi ortadan 
kalktığı için mubah oluyor 

aradan 

Zaman; bır 5ilindır gibl \iız<>ı'lndeo 
ır.eçerek ~yı ll"kil~ şekle, kı
lıiııl..uı kı.l;ğa <;Okuyor... Bımu bi!.i
yoru:L Fa.kat? Mei!er zamaın, suç .. 
iuyu da suçruz yapabJiyoımuş! 
Bu.r...l da bu ma.h.k me saftuı.6ında. 

~alı.fd oidum ... 
Dava şu: 
ı 1/3/942 »r'llinde Limon iskell>

sinıde zahtr~ tUocar1 Sitrak Stirak.
yan, Niko ve Vasil taşraıda bir tüc
cara ·btlrrJrm :kı<:.ç yüz kilıo merci.mc
ğl 25 kuru.ı 10 paradan s:ıılıyoıfar. 
Halbuki, maliyet fiyntma. ve güııUıı 

1 
pı~·~sına naz..a:mn 25 ku~a. u.tma-
1.n.rı Ccap ecliyonmı.JŞ .•. 

Uzatmıyalı.m, bu üç ahbap çavuş- ı 
ıar. mare.nwğin J<iloounda 10 plll"a 
lbti.kôr :yıaptıidarı için o tar~ Mil-

1 
1 ı K<>.ruıJma onır.!1kMnesdıe veı~ 
ı~. 

Gel za.ırı.an, git zam.aıu.. Aradanı 

aylar goçmiş, llW.k<'mc devaıın ı·t

mlıı .• Fabl, ~\ili, blık>ka,tı. !;; u
=.ış. 

Dinlediğôm ibu """ 
lnr l<endileril'.i ı;oöy!e 
,tllt'r: 

oelstı:e 9U!Çlu
müda.taa et-

- BYı me.rcimeilt 5a,llığıniı.z za-
man ı;yatla-r tahdiıl ve te.;Jblt olıı•>
ımuş bulun.uyurdu; o zaman bu, ki
loda 10 para faila. almak bir il:ıti
klır sayılubiliıyordu; c;;tmdi i9e •s de
ğ;şti: GJdo mad<M>lcri fiyatları, bu 
mey.anda mercimek te sczıbest bıra
kıldı... Bugün seroest fiyaUa satıl.
mal<la c>lau mercimeği k;lod&. 10 pa
.-a fazl36ına satm:ı.ıc aııtıik: bir suç 
teşkil e\mez! Bın..e.ıı.afo~iı. beraali
mizi talep eder.tzt.. 

(Devamı 4 üıw:ü sahlfede) 

MÜTHİŞ MACERALAR 

Birinıci ağı rcezaya Z.: ~-a. Hü
daver, ikinci ağır cezaya Ali Ke 
ma Kamal. Edip Erıen Ural; 

a !iye cezaya Orhan König, 
ar kmeı Onı.l; asliye ikinci ceza 
ya Demır Daı, N•hat Topuz; >S· 

!iye iiçüncu rnaya Ekrem O
nur, Suat Özdoğrul. dördür.cü 
aSliye cezaya , 'ecati Kütükçüoğ 

lu, Sadı>ettin Berk, be~inci as· 
liye cezaya Reşat Saka; Altın
cı asliye ceza.ya Kemal Ö:.oçob•n 
Yusuıf Z:ya 1skenderoğlu; Ye· 
d:nci asliye .:ezaya Hilmi Da,·ar 
hgil, Mes'ut Dolu; Sekizir.d as
iiye cezaya. Orhan Tığrak, Or
han Hamami bakacaklardu-

Fındık llatıarımn 
dtişeceğl tahmin 

edlllyoır 

yı;pışmağa ramak kalan zaın;,r.
ir az ol.m&m.,tır. Hem de hİ>y 
manası olmıyan seebp}erden ... 
, Bereket vc::si.n Bil 1'ıırter'et 

Bil, g~nit; zeltiı$ı, ölçüsü, Ia
tıfecilığı \•e l<eoJ'sine kıtP.jı duy 
cıuğUffiUZ • Ümlet yuzıind~n bu 
ka\~alı:ır;mlZ'd• hüyülı: rol <ry
;ıa.r, en küçült o:r mlidah.alesi 
ile her şeyi halledeıdL 

ALLAHIN BELASI 
O &kşam Bil Porter'in anlat

t ıkları merakımı son derece art 
tırdı. Ertesi akşam, .bu cAllahın 
~lası. den 'len adanı hakkında 
görüşmek üzere, hastahaneye, 
Bil Porter'i •görmeğe ıgittim. 

Tam ceza mahzeninin üstüne 
tess<l ii.f eden salonda, ayakta 
knnuşuyorduk. Bir<renbire 3şa

ğıdan doğru korkun.ç ve vahşi 
bir bağırtı duyuldu. Muhakkak 
mahzende krngın bir mücadele 
oly0<du. 

1942 yılının -fındık rekoltesi 
tesbit edilmişti~ Buna göre fın 
dı k maiısufü bir milyon iki yüz 
bin kanlardır. Kabuklu fındık 
mıkyası üzerinden rekolteyi i
fade eden !bu miktar, iç fındık 
olarak 400 bin çuval eder, Ak
çakocad.an gelen haberlerden 
yalnrz bu mıntakada 11 - 12 bin 
çuval fındık mevcut olduğu an
laşılmaktadır. 

Fındık mraeatı için ümit az 
olduğundan falların düşeceği 
tahmin ed:lrnektedir. Yalnız Al· 
rnanyada işgat alnnda bulunan 
memLeketlerden eski mahsul 
fındııktan talep yardır. İsvıçre 
de mal istemekledir. 

O derecede ki, b:r dakika E ı·· 
\ •

1 bıthirı.erJr.in ooıaıJarına sa
rı -.k ı .eycnkr, b:r dakika 
• '" gu•.ıı gül öpü.<illrlerdı 

B 1 Por'eı"i biz bunun için 
u r....au"' z vade ı:~vc.roık 

J:\'agJ.'ı.ı er n:, vardı. mı lııç 

b ... z.amar~ biz.ele. •• e~r0emczd1. 
Eızın. c o ka ar me,gul olduğn 
ha e, kene. ız•ır b!nı. sıkı:ıtıla 
Tl'"' n, t;.ılı kederler:ı k ... t'iyyeon 
lı~ 0 (>- z, bu \ dıdc ., r tek 
h "r'. ~... • SÖ} rerrJetd..i. 

Ha •ı:"ıanede gece beit.,,il;ği 
\ z fes.r:ın Jcen:J?Sıne ,·eriLm .. 
o'mas: itibarile, rııa.hzenlerde şa 
11·· oki•· ıı lcorkuı ~ hadi5cler bi 
1° •nun celic kadar kuvvetli ka 
Tck•crini bozama.'Tiı lı. 

AT,LAı1-UN BELASI 
B r gün bana ded; ki: 

d.h 
Bir 'usanın her gıin biraz 
osanlığından kaybederek. 

Yazan: 

A.L jENINGS 

en nlhayct \.'ahit bir hay,·an 
derke ne indiğin. görmek hoş 
b:r manzara d.?ğildir, zannede
rim. İşte Maralat ta böyle. Hiç 
ıho- bır mAnzora ıieğ.lrur. 

Sankı bu i.Sıni ağzından kaçır 
m·~ ~ibiydi Dudaklannı L<ırdı. 
Zaten yanıma geldiği zaman yü 
zilnün ölii yüzü gibi sa.rarın1ş 

olmrs. a_,dlkkat elmi:ılım. 

Üzerınde he.= :ı:aman':ı tab.i 
hal yuktu: 

- ... Geçen gece adamcağızı 
dôğduler, der .sini parampal'Ça 
ettiler. Vüeudünü ı;ürı,gerle sil 
mek için mahzene ınmeğe mec

bur oldum. Fakat artık taham
mül edemlyeceğim. Bu Maralat 

dediğim de dev gibi adamdır 
ha! ... 

Bil Porter hap,,9!Janede cAl- J 
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la.hın beliısı• ai.ve ad takılan 1ra 
Maralat'tan ban, ilk- defa bah
sediv'Ordu. Onun \•ücudünü sün 

gerlcmek için haftada iki üç de
fa maıhzene inmeğe mecbur olu 
yordu 

İra Maralat hapisbancn:n bir 
türlü baş ed.lemiyen ejderi idi. 
Ortalığa dehşet saçıyordu. K&ç 
defa gardiyanlara hücum etmiş, 
belki bunla~dan b:r düzineden 
fazlasını. yaralam:~tı. 

On dört sene<lenberi, toprak 
aLt.nda l<aran!tk bir, delikten 

ibaret olan hücre 0 inde yalnız 
baışına y ;ııy<>rdu. Ne yatağı, 

\'ardı, r.e yo~ganı, ;1e ışı.ğı! 

İri iri fareler, pisliktn kokan 
ko,~uğunıı ,ten1iz 1.eme~e gelen 
gardiyanlarn üzerine saldırır . 

lBir taraftan da Maralat ""~ 

llıayvanlar gibi ooğürürdü. 
Gardiyanlar bu Alla:hın bela· 

sını zarar vermiyecek bir hale 

getinp, zaptetmeğe muvaffak 
o!dukıan •"Onra, bı~lar!,ardı sopa 
ve kırbaç faslına! ... Onu bilek

lerinden asarlar, döğe diiğe öl
dürülmüş 'bir ad.m gibi bırakıp 
giderlerdi. 

Fakat n<ı yaps.ı!ar, Maralat 
yir:e serkeşiikten vazgeçemez 
di. Bütün hap".:tl1ne dehşet için 
deydi. 

Çünkü kimse ilk evvel kimin 
Mardat .. n eline düşerek, hur
dııhas o!ac1ğını bilmezdi. 

BPn hapishaneye g"reli daha 
o kadr.r cok olmamıştı. Fakat 
Maralat't:m bahsPdildiğim işit

memiştim, kendisini de h.ç gör
rnemi~tiro-

Gardiyanlardan birisi: cYeti
şin, aman!> diye bağırıyordu. 

Bil Porter'm yüzü takallüs 
etti: 

- Eyvaaah!. dedi, yine Mara
la!! Herifi şimdi dayaktan ge
bertece !der. 

KAFES 
Ertesi sabah, bu haber büliin 

ihapirn;;neye yayıldı. O g.ce 
gardiyanlardan b"rini ölüm ha
lıine getiren cAllrhın tıC'lası. i
çin artık demir bir kafes } pı
lıy<><m~. Hapiqhanenin sağ ta
rafında ve yeraltmda yapılmak 
ta olan bu kafese adam ka
caklar ve keııdi,ini oraya a<letii 
d·ri diri P,Ömeceklerdi. 

Kafesin lıovu 'lekiz, er.i ::e 
dört ayağı geçmiyorınus. 

'Dalıa ı;ar) .,.. 

İktisat mldlrllğl 
Ay başında yeni 
binaya taşınıyor 
.Belediye iktısat rriüdü. lıiğiı

niın .yb~ından ıtiıbarLn bcie<l 
ye fen i!ı'er müdiır!ügüne r.ik· 
li takarrur etm Ye be'! d•)e 
ien m..dU"lu .41le ai~ bu.. an 
lb:"a ıç n Kal.larla kontrat 
)apı'm tr 

Bele ıye 11· sat .müdür ug~
nun ye i lbıruı a nakluıden son
ra Valı n de b r oda haz•rla
nııcak ve lhaftan n mua~·yen gun 
!er tıde vali ıkt.saı müdür!uğiın 
d ·• 'ısına odasrnda tel't ş ve 
rnı:ra abe .. erl'c 'ktısat ınu

..r~r-ıü~ur. • ~ portörleric •ıra
fından baz danan piyasa vhzı

ye-tinı gö<terir raporları ir.cele· 
l ccektır. 

8 -- EYLÜL - lf.U 

masının Tamiri 
Yazan. Ali Kemal SUNMAN 

Il/12 ubaUa l'ranı.a ile İngilto. 
renin •ahitleri arasından kaç -
ınağa muvaffak olan, fakat o sı
rada yaralanan Alman harp ı:e
ruileırill Oı ta1nir ~leri aTtık ni-
hascte enniış b-ulunu~-or. Geçen 
gün lngiliz Bahri)·c nazırının de
diklerinden bu anı~ ılıyordu, Tir 
piç zırhlısı iki kauwıdanberi Nor
\'eç sulannd.a bullHlınaktadtr. A
mini Şer ve Lutzev cep zırhh -
!arı ile 205 milimPtreli:k toplacı 
olan Hiper krurnzöri.i de \•akit 
vakit Norveç sularında dolaş • 
maktadr. Şarnhörstün tamiratı 
bitmiştir. 

A~ l:trdanberi iş görmeden kal· 
ıuış olau bu harı• geınbi yakın
da gene harekete geçebilecektir. 
Bunun eşi olan Gneisnau'un 
ilaha tamirine devam edihnckte
dir. Sonra Pren Eugen kruva -
zöriiniin de aıniri bitıuisü.r. 

İngi.liz Bahril·e Nazır~nın be· 
yanatından Alman harp gemi • 
letirıin son vaziyetine dair sat· 
lanı i•lihbarala göre maliiuı~t e
dinilmektediı:. Hatırlardadır ki 
Fon Tirıı"ç zırhlısının Rus tah
telbahirleri tarafından Non·eç 
sularıuda yaralandığı a:flarca 
ev\ el bildirilmisti. Deme!< ki bu 
zırhlı sekiz dok~ız aydır gene o 
•ulııtda dolaşmaktadır. Tirpiç 
35 bin, Amiral Şer 10 bin ton
hıktur. Bunların Alman sahil
lerinden gelerek 'on·erin 'l'rond. 
heim açıklarında dolaşt~kları ay
lardanbcri söyle.ni>ordu. Gene 
10 bin tonluk Arnıral Hiper .agır 
kru,·azörii d., o . ahada gmmeJıı.. 
ledir. Alman donanmasının büy· 
le dola~nıası şimdiye kadar ol • 
duğu gibi bundan sonra da , ••. 
kit rnkit kendisinden bahsett._ 
recektir. Alman lıarıı gcmlieri • 
nin -orveç u.larıııda toplanmıt 
olması miitte!ikkr tarafından 
Rus.\aya edilen yardımı sekteye 
uğratmak ic;in oldhğu malüııa -
dur. İngilterenin Lherpol l.inıa
mndan kalkan bir gemi Kmya
nın si.malinde Arkanjel limanı
na \'araloilmek için Z bin mil m6-

safelik bir ~·ol geçmektedir. 

Bu Jolıtn üzerinde ve Norveç 
açrklarıııd:ı bekleşen Alman 
harp genıil~ri, tahtclbahideri 
için ba}lıra faaliyet hedefi de ~· 
te o ınüuakaliılı kescbilmektir. 
Trondbcinı Alman gemilerinin. 
pek ~ine yaramaktadır. Orada
ki biiyük bir girinti bu gemilt>
rin icabında hemen .aklanab11-
melermi kolaylaştırmaktadır. F:t. 
kat Almaııalrın ağu harp do -
nanması ikiye ayrılım~ buln -
nuyor. 

Alınan dotıanm••uuıı fa<ol.i)etİ 
hundaıa ~cu.ra neler )·apn1ak is
tiyeceği İngili-z amiralleriııce ta
biıdir i;.i Jikkatle takip cdilwe.k
tedi.r, Alıııaııyanın elindeki de
niz ku\.etinin va7.İ)eti AL!as 
Ok) anıı:.uııdaki Jıarbin i tikhali 
itibarile nekadar mühim oldu
ğunu sö~ 1emeğe lüıum olm~ 
gerek. Onuıı için İngiliz nahri
)e Nazırınıu sözleri bıı bakwı

dan da dikkati .:elbetmektedir. 
Şimdi-ye lı:adar İngi!Dı askeri 

mün..ı.ı.ıdierince vakit nkit aY· 
det ediiıniş olao bir 

0

halısin )'e

ııiden canJan.ıcağııu siyle.mel< 
de mümkiimlür. O da N«ve, 
sulMıada dolaşan ve jsted.i.lderi 
ZB"1an aklanabile.. Aı.n- harp 
gem.ilerini s•kıştırabilmek kuil 
olup olmıyacatı<lv. 

inciltereniıı ,.ukarı w.eun.lalı::i 
'kapaflov ile N orvecin Trond -

heim gjriı>tisi .arasmıiaki mesa
fHia sadı: 508 mil olduğunu söy
lül orlar. Bu iki ıne,•ki arasında 
çizilecek çizginin cenubundtt ka
lacak Alman donanmasıaın fa. 
ali)eti de elrte~e uiiratılnı o
labilir. Bu tasavvurda büyük bir 
iddia d2 görülmemektedir, Çün· 
kü hemen Alman donamnaçrnın 
!" rilerrk bulunduğn yerde 
batınlıvereaği ileri sürülme -
ınekte, aluız Jap.lınattı daha kt>
]a,- ~bt göninen ne ,-ar.;,a i>n • 
<iau h edilmektedir. Yok a 
'frondheim girint• i Ahnan ge• 
mllerini ) anda .la sô lcndiği 
gibi iyideo iyiye nıuhafaza e-. 
bilmt'l.-te.ıir. Or ı mu ennnel 
bir ti< hal:nd"'1iir. Tabıı vaziveti 
ile imdi iman amiralleri için 
ber türlü lrolaylıgı emin eıltyor. 

Bir anda görülür ld: 
Deniz ii tü ve denizaltı emi • 
le>ri için en el\'ttİşli bir rr ki 
Atlas Okpnusu harbinde buu • 
dan •onra da eheınnıiyctl.i ob 
c:ıJ;,. 



• 
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Gıda Maddeleri 
Sıhhat Vekaletinin bu hususta 
hazırladıiı geni nizamname 
Vekiller Hey' etine gönderildi 

-----~...._ _____ _ 
Nizamnamede bir çok gıda maddeleri 
ve umumi •ıhhatı alak11dar eden eşya 
ve levazımın va•ıfları tesbit ediliyor 

Ankara, 7 (Tele1Vnla)' - Sıtı biye Velôaletiıu:e tıez:ırlanıp gıda 
ma..ı:doelennin umumi sıhhati ilgi !erinden e'ya ve Ievazlf!lın hu
sllsi vasıflarını gösteren ni;zaroıu. me Heyeti V eki Lenin tasdikine .iılt
tiren enniştir. Bu nizanınaıne ile süt, p<11>-törire süt, YQğurt, kay
•na'i<, konserve sütler, tercyağla n, margari.n, mayi nebati yemek 
yağl:;rı, rı ve et müırtatızadarı et konseı'Veleri, yumurta ve yu
murta konser.veleri, perhiz yiye C"kleri, hazır se'bze çorbaJ1klan 
ve salça, meyve, sebze kı<Jillservel eri, ~r ve ~k.e.rlemeler, tath 
"" pastalar, reçel, m=na]{>t ve emsa.li, helvalar, su ve buz, gazıcırı 
soda, şerbetler, çay, kahve, hatla ra<, mutfak tuzu; sirke, tuvalet 
levazrmı. ovuncaklur. alkı>Uu iç lri~rin haiz o)acağı e"VSaf resbit 
<?d {,r. Bu nizamnan~ bükü m!eı-i belPdiyeler olmıyan yer}er
cte sıU\hiyc te;killeri tarafından teft~ edilecektir. Bu nizaıııname
ı•ın un, i<nn1k ve nöşost~. elanek ve fınr.la.ra ait maddelerin tatbi
kı milLi kA>ruİın'll konunu meri yeıte bulunduğu müddetçe tehir 

~Iunacak"t!r. 

R_u_z!'elt j Mıs~r'da 
Fiat istikrarının tem;. 1 Mihver kuvvetleri çe• 
nini kongred~n jstf!di kilmei• devam ediyor 

V <lf'oing~ı 7 (A.A.) - M. Ru1r K•hire, 7 (A..A.) - i.ıııilu: sey-
\'elt ;b.ı.>t.in irongreden (ciiıtün. for lruwelleri bat.ya dogr" ç<tı:II-

• 1 •• d ~-"-'! ol ml"kte olan Rommel ordueu.nı.m- gc ... 
t.ı,v··· • ff ı.ıu.ı """ e ........ -""• ' ·""' • • . .nleriDL ık-aruyan <:ılm.an at-tç.J.t~rım. 
duğu hak!e lıatıann ıslil<rar e't- talc>i>e <l<:vam etmei<tedil'ler Rom-
tın~r.t:ti~ ~ d<.-"V~t ıejsıİoe sa· md riıc~t ıbareokelini Koru~.- ve 
~~·'Jet ve!·en kmu11 l~yjıiıabll!J;ll kııfV'\'l'tlerini ~idı•n 1ıanzim ~l~ 
k4"bulimü i ·tcnnf'..r. ı.;m ha\-a k;.wv.etlerl celi"'.'~( .. 

M. Ruıovelıt loongrerun eı:. gıeç 
lllıtesriiıe ıkaıdar l<a11111ıu k.:ılbul 
etmCS:."'1 ;.-ıtem.İı\; ak"İ ıı:lkillııtle 
•mc•uliy<"i ü·,.,.,.ıme alarık ~ 
ihare-k4'te teçeceğ:ım• dem>Jti.r. 

Reis şöyle ıcknwın eylenl.'~ıtir: 
Harpte .zn!er•mbıe en.gel olalbile 

c,"' blr fefil"t'tin öl1i.ine geçmek 
için ~reken tedl>irlcı'!. alaca -
ğrm Fiatlarır.. i::it-ilkı·arı sal.arni .. 
yeti • ictıııadi keşmekeşe. rna.rı; 
o md< !çin ~rtir. 

• I. Ruzo\-el~ın ml'llajı şid<kt i 
bir lbl<nla yazıltrıl!j'tn". 

Hiç 
.. .., 

guverımegel 

gelmez 
(B:rşmahl.ed.eu dev•m) 1 

hacbini İngiliz Ortaşark İmpa. 
ratorluğunn yı.kmkk için İl'an ve
ya Irakta \'ereceği muhakkak -
tır. Böyle !ılr vazi~et kan,l&lllda 
da Romıııcl'iıı • [ısır budu.dun -
dan kafi ve nihai taarruzu02 
ge~eecğinden ~ü.plıe cdilenıez. 

Belki, aslıerlik işindeki üstııi -
lığını müttad,Jit ıccriibeleırlc 

ha-unlanna i.<>hal elmis bulu • 
ıı:ıo :\Iare.'-;a] Romıne l bu d~fP.ki 
ta.'U11:·nı;14 iİe bir Ş3Şirtı~a, İngiJiz 
harp ::a -retmi gev~cime ve re
hav.,te se,·kt'yleme hnkımımbtn 
bir psi:kolojik alcbtrna da yap -
mq oh>bilic. Bunun için asla 
aldanmamak, ı:evşeuıemek ve 
Staliıtgrad. ıneyıhn ınub:>I'~· 

nin kat'i neticesini gözetliyıenk 
M,_ hıı&a4uada re" gayrelli ve 
dunn:ıJcsrzıu bnıdıklı ol

0

mak 
gttd<tir. 

SllK.RO .AliM ET 

Maiski söylüyor 
(Baş tırrafı 1 iıwi sahifede) 

!fl..,.ı sıkı Al-ot.'.lıDIJ'a.y a yapılan hava. 
bwnlJa!'drmıııın.da.n t;~,~dere.k Qr! .. 

't~tir !t:i. 
Mutt..efit. tıavrı: oııi~ı EM derece 

Ati\"\ etil b:r orduciı.ı.r. .&.. orouy:.r 
a eı:Tı0t , et: c~lıecett ayWı· .:::ir
t.:ıua naı.i Alma.ayasın• kölf'1l rui..:..cı-

kı.ır. ~ert.eıbe r .. Z.:a• AU.Ui.4-l".!nl(l.O":Z 
Al.ıma~ 

w.·~t.erf•k 

Jıa dan bir a.ıad.. oöve
DLI ne tad:ı.. r iten o W'-o 

, d riı<> o ka<br kuv\ et
daT" ç .. buıkı 
o nistte•ıe 

SOQb.,har ~krrnin bir~nci sa.dl..ı.sın

-:'.a Rornmel bir .ınağ}fbJcte vı:t'll

lT•\ot <bulunuyor. Topçu taraiaıdan 
~elti.en.en in~iı t•yyar kD!ları 

"'ıudi :\libver ku.vvetlerinın ıicsa:::m. 
klil4'6iru• \aaoruz oetrı..ıctedirler. Top
çu ve havan topları tarnfınd<ın dee
t~!tleı>en Rommel lru\'VCUeriniu arl
ç1J arı cenı.JP cephr.sıll'In mayin tar
I~lar&11m do unda kuv\"etll mıev-

ziler işga ! et.mrktedir.ler. 

Sovyetlere göre 
(Ha§ t::zafı 1 İnci sahifed.e) 

ve mev.ıl:1erini lyik'Ş~ir.ır.ftıtir. 

B%ka bir .!resimde, şiddoetl.i bir 
savaşt<.n sonra Almanlar ki pi
yade böl.üğü kaybetmişlerdir. 

Stalingradm cenup bansında, 
kıt'alarıım.tz düşman tanklarına 

ve piyadesine karş şiddetli rr:u
hgrebeler vermişlerdir. 

Nmı:ırosisk bölgesinde dfü;man 
tank.km na ve mctörlü piyade<i
ne karşı şiddetü savaşlar de•. am 
ediy-Jr. 

Mn500k bölge.;ınde, kıt'alaıı

m:z bir nehri a~aya mu'Vaffak 
olan dü~man unsıırlarile çaq>ış
mı,>lardor. Birliklerimizden b.ıc 
tar.esi, bir girndc iki <iüıµn>n 

bölüğünü imha ctmıştir. 
Merkez kcs.m~ndc, savaş v~ 

bomba 1.k'aklarımız, bir diı1iman , . 
hava meydanına }-,ücuzn etmi~ 

leı'tlir. Uçır'klarım:z, yerde 24 
diişman uçağım imha f'tmişler 
veyahut hasara uğratmışlardır. 
Hava mıiharebelerinde de ayrt
cı:. iki düşman uçağı dü~ürül
rnüş ve 2 uçak da hasara uğ.atıl 
mıştır. 

M'Oskova, 7 (A.A.) - Gece ya 
rısmda aeşredilen Sovyet tcQ
l'ği: 

fi Eylı'.ıld sona erenfıafla zar 
fında hava muharebelerinde yer 
de uçak savaıılar tarnfrnüan dü. 
şürül.en Alman uçakl.arının sa
yJSı 460 ı bu!rııuştur. Biz 250 u
çak kaybettik. Bıı.lıılo deni-zin
de-ki harp gemilerimiz ıo.ocw 
tonluk bir düşman nı;,kl i~-e ge
m~i batırmışlardır 

Moskov a, 7 (A.A.) - Kafkas 
yada :\Tozdok ~nesinin iki ke 
.-iminoe Sovycl ~ıava '-u·-,,·et e
ri yüzlerce kamyon ve ı::ıkr n 
2.000 Alınan yok e m r. 

Rus ar Alrnanlan Kafkas ya
maçlar;cda i~al p(\idd ri üç kö
~ üıı birirden çıkarmı~lardır 

Lor.d"a, 7 (A.A.) Stalin
rcd :rtıkamet.nde yapılmakta 

olan Alman ta31TU hem dur-
duru!muş hem de Rııslar şdı
rin şiıra bat>Sında b•r ı;ok nok
ıaf.an Almanların er den alınış 
lard,r. 

- me:>cl ar 
1r tmarr 2.lıdırla"' 

lcı b t A ""'7fl$1 ıu.va al< ruarı.n-
do hede! tul:ın.a.ı1'..z .• 

Van·del Vilki Dün .. ı ı ( D A (i A R C 1 K ••• :-J ' 
Ankaraya Geldi 

' , . (Baş tarafa 1 in.ci sahifede) 
çisi tarafumn :Fransıoraya ter
cüme edilerek naklolunmu:ştur. 

Bun.dan sonra misafir, He.ri
cıye Vekfileti tarafından kendi
si'°"' tahsis edilen otomobille A
merikan büyükelçisi Staynhoc
<lın Kavaklıderedeki ikaınetgU

lhına g.1tmiş1i-r. 
Villri'yi Ka.hireden şehrimioze 

getiren tayyare .Anı.erR<.an Duğ- 1 

ı.as B. c. 3 tipinde iki nwmrlü 
ve Amerika ile Alfri ka <l!'as!Dda 
sefer yapan seyahat ıayyarele
rinden biridir. !Misafir, !bugün 
(dün) saat 11 dtı Kahireden bu 
tayyare ite hareket et~, Be)"
rutta kısa bir tevakkuftan son
ra yoluna devam ederek saat 
14,30 da Ankara meydamna in
miştir. 

v ANIDEL VİLKİ'.NİN 
BEYANATI 

Akşam saat 17 de Matbuat U. 
Müdürü ile yerli ve yabancı 60 
den fazla gazeteci Amerika bü
yük elçisinin >kamebgfıhı.nda top 
lıanm~ ve Vandel Vilk' salona 
gelerek gazetecilerle ıanı.ş.ınış

tır. Gazetecilerin misafüe ayn 
ayrı takdimini müteakip kendi
sine muhtelif sualler sorulmağa 
ba§lamruşbr. 

Misafirimiz, hava seya<hatinin 
çok iyi ve r.alhaı geçtiğini söy!e
<J ,kten sonra seyatıat maksadı
nı şöyle ifade etmi§'ti:r: 

c- Yalbancı prop;gandal.:ır 

harp ve sıUh gayeleri bakımın
dan İngiltere ile Amerika Birle
şik de<vletlert ve ayrıca Ameri
ka miletıeri arasında ihliliıf 1:.u 
lıınduğunıı iddia etmi,şlıer ve böy 
lt> bir hava ve kanaat yaratma
ğa calışmc•lardır. Halbuki böy
le bir vaziyet yoktur. İngiltere 
ve Amerik!a ile Amerika m'llet
letleri harbin sevk ve idaresi 
hususunda tamamile müttehit
tirler. Bıı yoldaki kanaatleri 
sarsılan memleketlere hak'kati 
~östermek ve ayni zaman<la A
merikan harp istibsalat hakkın 
da saliıhiyetle ma!ümat vermek 
icin bu seyahati Cürnlmrreisi 
Ruzve'te teklif etlim. O da ka
bul etti. 
Ruıweliin ahsi d1..'h«u. fakat 

pol.itika sahasında rakip \'e has
mıV1m. lWvlc olduğu halde h~<
bi~ seı·k ~e idaresinde kendisl
le yüzde yüz beraber buıundu
ijumu anlatmak için bu 8'!yaha-
ti yapnııs bulunuyorum. ~ 

Türkiye Reisicün·huruna, Çin 
Reis'cümhuruna \'<! Staline Ru.z
''e1lin ınesajlar•nı hamil bu1u-
rıuyorum 

AiMERiKADA HARP 
tsTtHsALATI 

Amer: kon harp ısti.hsaliıtına 

gelince, harp hazırl.kları ve is-
1ihsalfü süral!.c ilerliyor. MisaL 
olarak zikredeyim: Ağı;st<ıs ayı 
içinde yalnız Amerikada 5 bin 
tayyare yapılmıştır. Bunun yüz 
de 60 ı harp tayyarcs.dir. Bit' se
neden az bir zamanda ayda 10 
bin tayyare yapabileceğiz. Bu 
miktardaki harp tayyaresi ni6-
'beti de gittikçe yükselecektir. 

Gemi inşaauna gelince, ~lı
ver devletleri Ağustoo ayı zar
lfında 500 bin taııilatohık gemi 
batu·dı:klar:nı söylediler. Halbu 
ki yalnız Aınerikada Ağustos 
ayı içinde 600 bin k>nilata.Ju.k 
•gemi yaprlmıştır. Dört ay g:lıi 
kısa bir müddet sonra yalınız 
Amerikan tezgiıhlannm gemi in 
şaalı ayda 1 milyon tonu bula
caktır. Buna mukabil batırılan 
tonaj mütemadiyen azahıcakt.r. 
iBugünkü niılbette azalmakta de 
vam ell'.ği takdirde bat.rılan 
gemi mikıarı ayda 350 föin to
nilatoyu geçmiyecek.tir. Tank 
imalatı, programı geçmiş bulu
nuyor. Her türlü ton imaliıtı da 
;ap<ibileceğim zo tahmin ettiği
miz miktarı a mıştır. Bu izaıhol 
ten oonra mihver zaierine ın.n
mak k n ancak zayıf bir insan 
o'mak l:iz mdır. 

TI!"•JR CIBPHE.<1. DEK~ SON 
VAZİYET 

Mısır ccpheı;'ndc hi:ıü'I mu
'1.arebc meydanını 'k: gur ı;wel 
gezdim, komutı.nlar •e asker
: rle goı üştüm. M.'.ınrvi kııvvet 
ı..,; rok yüksektir. R:>mmelin 
t arrJ.u • dıırtlurulm •er. Bu 
müttefikler içın büyük b.r mu
vaffak vcttir Mi.bver '!ıı.. taar
ruzu biI' istikşaf bareke!ı obrak 
gostennek istem\şt:r. Fakat eğer 
bifrlc bir kaç ıs! kşa! !ıarckcti 
d ha yaparsa elinde bır sev kal 

-
Vilki~nin 
Hayatı 

Willkie 50 yaŞlDlladır; A -
mttil<anı.n IU'.ickUe W est eya

\ Jetin.de bU çiitliWe doğmuş -
( tur. Okul mascafıııa çıkarabil-

!
' JXHık isin on yaşmda gazete 
satmıştır. On dört sene hem 
okula gitmjş, henı de bayatını 
kazannıı~br. 1914 de hukuk fa
küUesi.nden diplonıa alınış, 

ı ertesi yıl da orduya ginniştir. 
Birinci dünya harbinde 

Fransa cephesinAie muharebe 
etmiş ve rütbesi topçu yüzba-

~ 
şılığ>na kad.ar yijkselmiştir. 
Harpten sonr.a Willkie kemli 
mesleğine avdet etmişfu. Si
yasi meselelerdeki anlayış ıru,..-
veti ve teşkilat hassası ena 

hür görüşlü bir adanı şölır~i
ni tenıiu etmiştir. 

Bu barbüı başlangıcından -
beri Wıllkie Amerika kara '"' 
deniı: aııkerleriıtio ilıllya~wa 

ait birçok teşkilatı idare et -
mektedir. 

Lw~- .----------....-..~ır#· 
mı)!::ıcakı:ır. Cünkii bu ha,-,.ket
te 100 mihver tan'.ln tahrip e<tıl
miş ,.e Rommel kuvvetleri eski 
hatlarına çekilmeğc mrebur c
dilm~ır. Rommeün elinde l1i<"V 

cut 270 iyi tar.kıan yllzde kırkı 
tahrip edilmiştir. Buna m11:ka
bil iMısır• Amerikan harp mal
zemesi daıha bol olarak gelmeğe 
başlamıştır. İşte MtSır için ·tı>h
like olmadığı kanaati buna isti
nat ediyor. 

'.KiRAL FIARLol< 'U ZİYARET 
Mıs.tc Kralı Faıuk'u Salı günü 

ziyaret edecektim. Fakat gecik
tim ve Kahireye Çarşamba gü
nü varab.ldim. Ve Kralı aru:ak 
Cuma günü gorcll'klim. 

Vilki 3 
Hatbuki M"lı\ t'r radyoları da· 

lha Çarşamba güniı beni Kral 
Faruk'la görü~liirdüler. Hatta 
ne görüştiiklenmizi de yaydılar. 
i!\'[ıstr B:ışvE!kiline 1 miLyon Do
l:ı.r teklof ett.iğımi bile söyledi
ler! 

1L"ııRP NE ZAMAN 
BİTECEK 

Harbin ne kadar devam ede
ceği ha·kk\nda bir ,-ey söyliye
mem. Yalnız şu muhakkaktır 
ki Amerikan istilrn2 lıatı '"1md\
den büttin 'ha"Jl nıe~·danlarmda 
görülnıektedır. Sonbahara doğ
ru da:'lta bariz s~ırette hı 'edil.e
cektır. 
İKİNCi CEPHE NE ZAM,\.'< 

. KURULACAK? 
İkinci cepheyi :."<>ruy-orsunuz. 

:Mısırda bugün bir ikinci cephe 
mevcuttur. A\TUpada b:r cep
he kurulması hu5usunda Ame
rikan efka;ı müıtehittir . Fakat 
bu hu9US ınütchassıslara bıra
kılmışhr. Böyle bir cqıhenİ.R 
bu sene sonundan evvel kuru
lup kurulruıyacagı suolinirz.e ge
lince lbu hususta bir şey !IÖyliye -
mem, ben uıütdıassı.s değilim. 
Mısır, ikinci cephe olabilir mi? 
diyocıunı.ıız. ·Ben bu cephcnm 
.gayet müessir surette i'kinci cep 
he haline ifrağ edilebileceği ka
naalindeyim.> 

JAPOr-.'YA R'USYAYA 
SAIJDIRAıOAK MI? 

Vandet Vilki, bundan sonı•a 
sorulan şu suallere cevaplar 
verm~1ir: 

_ Japonya Rusyaya taarruz 
edecek midir? 

_ Bunıı ben ı!:ıilı"mem. Japon
yanm itimooını haiz değiL.nı; 
bundan da müftehirim. 

A:V!ERiKA><IN TASAVVUR 
EITİGİ SULH 

_ Amer'ka nasıl bir s ' ta
aV\ r ı.•rr..ektcdir? 
_ A"'lenkan m1lletin!ll •asav

' ~r ctt i sult her haııgı bır a
razi ılha.kını ihtl•.,.ıı etm!yen, 
büİiın menab.i bütün ihtıyaçla 
ra serbest kılan, infiratçılık de-

her milletın baklannı garan 
ıl edcl' biT su tur. 

TÜRK - AMERlKA.'>f 
DQ,:,"'TL UG u 

- An:cn'kada Turki}e hak
kında ili! düşünühiyor? 

- A er'kaltlar yeni Tın ive 
hakkmda tasavvıırunuzdan ı;ok 

m~ümal salhibıd•rler. Yeni Tür 
lliyenin terakki hamleleri ve e-
9erleri hay·ranlılda takip edii
mektedi._ Ameril<aWar, .11.ta
tiink'ü son devrin en büyük a
damı olarak telfilcki eıınektedir
ler. Amerikan milleti, Tütkiye
nifl bugünkü vaziyetini tamarni 
le anlamakta ve takdir etmek
tedir . .Ankııraya hen~ geldim. 
Görüşler: m bende müS!ıet bir 
intiba bu-aktı .. Me1emek1.e dön
düğüm za.man ıher türHi v~ta-
1.arla gördüklerimi Amı>rikan 
utilletlerip.e anlatacağım. Ma'k
sat yalnız Türkiye ile dosıhığu 
idame değil om.ı ink 'şa{ ettir
mektir. 

ALMANY ANIN VAZİY'.EYI'İ 

- Almanyanın bugünkü va
ziyeti hakkında mah'.'ımatınız 

var mıdır'? 
- Bil hususta istihbaratım 

yok. Yalnız ümit ederim ki AJ.. 
matıya tamamen yıkılmadan b•ı 
davadan vazgeçecektir .Müt'te
f'kler.n her gü.n arlan ku~-.,t
leri karşısında netice6i vahim 
olan bu muharebedi!n vazgeç
mek Ahnan 'nalkı için akı!Jılı'k 
olacak ,.e umarım ki Alman mil 
.leli bunu gösterecektir. 

v.İLK'İ ıBUGiiN BAR!leiYE 
V'EKİLİMİZLE GÖRÜŞECEK 

Hariciye Vek'li Numan Me
nemencioğlu ~-arın (bugiiıı) sa 
at 10 da Vandel Vilk.i'yi 'kab:ıl 
edecektir. Hariciye Vekilimiz 
2kşam Marmara köski!nde m:
safir şerefine bir ziyafot vere
cektir. 

M!safiriıniıı. Atatürk'ün mu
vakkat 'kabrini de ziyaret t-dc
ceı..,t·r. 

Çarşamba günü, lnıgiliz büyük 
elçiliği Vilki şerefine bir öğle ri
yafeti verecektir. 

Batırılan 
gemiler 

(Ba~ tarafı 1 iıı<:i sahiledc) 

\'etl.t'ri \'e donanmaya mensup 
uçaklar tar:Ifından mill'\."e-c ge
milerine verdirilen kayıplardan 
ayrıdır. DenizalnlarımlZ tara
fından beşi büyük 2 si orta bü
yüklükte 7 düşman ticaret vapu 
ru muhakkak ola~a·k batırılmış
trr. Ayn'. müddet içinde denizat- · 
ııl.arım1Z 2 tane orla büyükliik
te ı de küçük ôüşman gemU;i 
ni hasara uğratm:şlardU'. 

Akdeniz iilo~u b: komutanı 
Amiral Harwood yu.ka.nda!kıi teb 
:iğı ne:-ı'ededikten sonra şEyle 

demiştir· 

Sık sık Airikaya milw"r gemi 
kafileleri geçmektedir. Bunlar 
kücük kaf. !elerdir. Bu kalilıele
ci di1şman av uç;;kları ile deniz
altılara karşı koyan hava devri
yeleri korumaktadır. Mihver ge 
mileri yüklerini Bin,gazj. ve Tob 
ruk'a çı!karrnakta b r taraftan 
da Trablusgaı;ba devamlı nakli
yat yapılmaktad r 

Yugoslav 
Kır alının 
Hitabesi 
(Baş tar&lı 1 ind •alıifoc<le) 

hiıkioıdir. .Babamı lturoan o<.en <YT
ni el ve n)"ni ruh Mla öld'Lriix:u fU.
Jiyetine devam ediyor. An~ans,ız ada
let ııtınü bü.tü.ı> kııt;ıler için ve onı
Jarın suç ortakları için ytkılaşroo.k
tadtr Topı akları ,nızda onlHUt. diŞ.
maıı ·tümeni b~ltrtxhıııJlt'1".aktadır. 
Ve muha'ib louv\~tenm~ ~ 
la ça1'.l)ışma ·ta v~ şimdi yalı)aoatı 
kati an içln haz1r:l>nlr.&kt.adır. Ge
neral Mihaileviç'i tak ·b ('dintz v~ 

yalnız o ~•ret verdiğ! zaman batt
kete geçin>z. 

ÖLÜM 
Gazeteci ıı.~ .. acta.Pır nızıdan A .f 

Sa arın BEYPARS ısmindek. 3ll 
ı.yl11< eı1<e&: çocujl" \lf! t etm ~tir. 
Arkada ımıza ve kederli a I~ ta• 
z'y•Uer•mızı b ,di::'r w L .. 11 !1 
ıilleı+z. 

KONGRE 
C H. P . Meh:I>l.'t G ,.I ~ Oc:ı 

yılhk koraıırasmm bu sut 
ıs de Ad<ara Ml~!lde '\i il.\y.et 
kooa ı 4<arşuınd'1 C H P Eminl!lıfl 
Nr:h:yc Jllerk~ciııde 7apı Ac9ft 15- l 

bci" alımnı tır. 

Hagır$tZ mı, 
Şu JM-irulıla ismi r ıt>mİrıae 

uyuııJan nt yerler Yar, ne l·er
leı. Meseli FıacWdı! B~ o
rada belki bir tek ·fındık aiacı 
kahııanuştır. Fakat omso hala nu 
hala Fı.ıulddı~ Hallnıki Beykoz 
bah~eleri bir alay cnixle dokı 
olduğu hal~ lkykın ) <'Tine o
raya cevizli dcll'W'k kiıuseo>ıı ak
lına gelmiyor. lr.oc,. ~brin için
de, hele bu yaz bir ~k ı.i.ııeksiT. 
bak.kal, batta semi bulmak müm
kün ıkğ!lken, Sincklibakkal di
ye bila bi.r tek mahallemix ve 
bir t.,.. de romaaııuız var. I<atıt
hanede bugün oe bir yaprak ka
ğıt, ne de zarf bulabi!i,.,,iu:'Z. 
Kağıdın e.n Cİ\'civli yeri tabii 

şimdi guete idarehanderile ki
tapcıla.rın toplandığı y·erdir. Şu 
halde as1l .kağıth:me orası mıdır, 
~·oba burn~ı mıdır? 

Hele şu zavallı Hayı.r..ızırıla! Bu 
ismi vak tile ona, kiın 'e n.e için 
koynuı~a koym~ fa.kat yalar 
\ar k.i bu ada dünyanı.o eu :ıt.a

yırh adalacından biri :ıt.aline 
geldiği h~lde biı. hal8 ona Hayır
sızada diyip gidiyoruz. Yılda hiç 
değilse yanın dihiine canın kur-

Hagırh mı? 
tııh,_ selıep •n loa nrıırılta
~6 adaya arbk...., yii'l.!e Jfayınu 
ada Ai'ywuz aulaırnyorum ki!" 
Ba1-, yaz ve gü& günleTİlı.clo 
Kumk.apııiaD, Ywikapnla.o., ~a
nıai)'aclan, MH....U•n, KzhPl'I • 

taa, Kurhağ'alıdaı> satl<iıde ,.._ 

l&yan lecrübuia gea-çle'l, yabııt 
çiftler, tlen-iıe itiraz ~&ld.ıct.a 
•oıııra l'Ü2'Cara, dalcaya, alwıtıyıı 
kapılıp ıla -ıııtlm içi.He Aaı .. 
Allah! çağuıwıyıı baoıla.iıler llllJ'• 
da bu :ıa val:l.ı.lm-m in dada" i Ilı: 
..etisu oıııhırrı 1'- id . . 
"' ,, " ~tml~ 
ın<Mör ve romodııö:rleri.ııdeıı öıı.- ; 
ce kurtaran hep bu Hayırsız a
da obnu «>r ma? Eğu hı& a.ı. «> 
rltlb. olmasa iıuiş, kiiçiirk M.
ınara kilNlir şioodiye k...ı...r delaa 
nice canlara lı:ıyacaldı? Bana 
kalırsa siındüiit Fındıkhnm. Si
nelı:tiaakı.alm, Beykouın, Kağı{
banenôı adları yine oı.tutu gibi 
hlsm amma, Ma.rıuaranıa kıyı
~ heı yaz ve halli her kıt 
birçok un'ları kurl.lrau şa ın ... 
barek adaeağa buıırılaa ova ha
yırsH< ıi<i'il, •Ha~ ıırh ada• di)·e· 
1. ' ıın. 

Oaman Cenwıl Kaygılı 

Vekillerin 
tetkikleri 

Günün tenkitleri 

(Baş t:ar.ı(ı 1 ~i saeifede) 

teki demır \'e çelik te5islerini 
gözden geçirdikten .ocmra dün 
Zonguldaga gelmişt.ir. 

İscisat Vekili Vilayeti, Paı-ti
yi ve Belediyeyi ziyaret!er:nden 
sonra Zonguldağı Kozluya bağ
J,yacak olan dem:<;olu ÜZPrııı

de açılıriakta olıın tune gor-
mü.slerdir • 

S;rrı Day Ha,·za içinde kö
ınür istıhsali ve amele i;;leri üze 
rındeki tetkiklerde bulunduktan 
sonra bu &.k~m sehr'mizden ay 
rılac~kıt..-. 

ZİRAAT VKKİJ..İ1'IN TETKIK.LEKI 

Adapo.z..r•, 7 (A.A.) - Ziroa~ 

Vcttili Şn4oet Raş1t Halopoglıı OOı> 
Ar;.fıyey~ eelıni:ı, ... ·ah ~ parti ve 
htı\lı.fV• b""1c•ıılan ara!;ndaıı u.vı.-

3n.1TIJ.fl1'. 

,~ebl. Artf~edeki elına l;dan~ı 

u~ lobmn .ıslMı islz>l·"""""" çııı.ıır 
ın.i<ın ve vı•dırıkn U.Zer1ı:ııdıe teı... 

'klkler<le ·bumnduktau aoora, Ada
paı.arına g.t:'leıtek dr.ı-n'r ve \ahla 
:!abriı.k»:aru;-ı. geuıı!~ti.r. 

Zora.t •·ekili GÖ'<~eöre-~ gJIÜUÜlll 
kurutuhn<ı.>ınooo sonra meyd:ıııa 
çıkan ara1.iyi ve burada L..-ôJ'lü. tara
!uıdon lı:ı.smeıı ekilım, b"lıınan t.:ıı>
ra.klaıda.kı tnalhsııl vaı.iy t:n1 let.t.iki. 
ey1'ee.ik.tcn &On!"a ıreındl-ge &'tmii
tlr. 

Haı.poğlu. ~rn.ir vP tah"..a f;ıbnk.3-

1 rmd..ikl tetki.kl~rır.ciı"', ıra Jt:...
rulu.şı.md3..Iibe:i iı..<'nd.lerind n b"k.
le.ne.n wrım e~de rd.Ie~· ı bu ]d 
~ n is:wı ı;-nı !J · nıci d'
rccede fhr •n."1ıiyellıt gqz 6Dündc bu
lı<r.d""'3C<' · rını royl<..w ı r 

* Adapazarı, 7 (A.A.) - Z:n: 
at Vekili Hendekte tetkikler ya 
paralı: gece şehrimız cıonmıiş

tür. Vekil bu sabah Parı ve 
Hallrevini ziyaret ederek :r... i 
işler h~k'"ıooa aliıkaı.lar.I.a gö
rüşmüş. saat onda Arifiyeyc gi
c>erek köy enstitüsü ça~~;. ı
le yakır.ıdan alakadar olmuş ve 
uzun tetkiklerde bulwunuştu.r. 
v eki{ meyve ınınta.kası olıan s;l
..ancada tetl<kat yapmak uzere 
iapancaya h~reket et.mi.Ş4ir, Bil 
a~ :i:.mOt.te olacak<•. 

Almanlara göre 
(Baş tarafı 1 iıı.cide) 

mn.n... k:ınll kayıpiat" vPrd•rere.lt lOI 
tank tahril> elıniş!erd>r. 

Medin'in şlmal• batllS1lhlll dWma
n.n fllİJ~adaıt ll'..iıc.1.iıu!l:ırı pıi;:<iU'-

1ıülu-.üş ,.. bu• yerlerde ka .ı hü... 
cumlara ı:eçi!mişl;r, Moskwa'nın 

~-.m.aı b.a~ında ı.ça · n-,eydanlan ve 
te.:.L>!,.r fe-ce!eyln mba .... t!r.nan ecil'
?rİi v-e <tüşman iase k• ı .. a ·ı t" - ~ 

bir surette bo!'lt>all.Dmı;ş~u-. 
İlmf'n gı;:ıı.ııiln ""'1ııbuııtb duş
n.ın ırneı,; • h ~!&rL ;,.k. m kal

nuşt ... r. 

La~2 g· .u.n cıen b >da düş.. 
manrn mi.tteaddıt lhuarnla!'l pw;.. 

!ı:ürt.Wını..,, ;ı:e d"•"""" ço •itr kay'!'
' T'3 uı.;ra~... K&r'$1 hucutıılarl• 
kt:;;aillan <ii.şnan kuvvet r.ri ~'ı.a 

'!n!şt;:-. RuısJar bu A'"\'l::ıft esna-
sır.ia 1,200 kŞ: kayi>e t: 

'O\.'Ya KA\'IPLA.IU 

Bmir., 'ö (A..A l - Almıuı o-du-
lan ba.,<!<mnutanl bifQ=.!or: 

cepbeainıl<*• eld<k li .._.,..,.. 
.:>rda ı;<'-; bııreki!Uerin<> durı1>0dan 
de' :ım Pden al:n4ln kıtaları 1 • ı.s- I 
ta:ı 31 ağuot.Joı 1»!2 ,. k:ı.d:r C\'nQf> 

.mele 56 e<J\'Yt't tüır.er' ite :>il 1 
lıVIJ! 1M ~*:rn· lıJrd' r~ 

IQ 

,Baş t..n.fı l inci . ahifeııle) 

Beyaz ~.rnir iki liraya kati« 
sahlıyetr. 

Bunun öaı.iae geçüemiyecck -
tir. 

İllltioar mıuWelerin' fialılanı 
da looyruıa a.ttırıld.ğma gore, 
llic: ıleğil " yaloı& l.arnc ik- ,.,.. 
rilmelı:kı elaıi elcmc~in ııl ııcın:

Jat.ı-.yae11ğı anla)llı)or. Ba 
durum karıı•mııla fakir h:.!l. . .ıa, 
bir lokma ekmeğe bir ı..kma ~ 
tık ı.tı.lma.lı: eıad;,e'i ~alıye>r, 
bir ~ soğmı, <lört uyti'a tan<' i 
bir parça Mya.ı l""> niı:ifılr.a nı ai 
meti bal.."taa ~.ı.lwu,hr, lıilhu
sa büyük ~ı.nteriaa kii('.'İK ı.arı.ı 
fok 4anla<la ıre ıılalv a danla 
kalamtor. 

Bunıı göıöuiirne getirip ~-!et 
kinini gHıi •İrr devl•t kahğı ib
da dmek zarureti unlrr. B11 
ltıtttlı: bul:nr mu nhır, lrnnı bak
la nu ofor, ıt<>ltırı nm o~ Her 
halde devlet, hu ne palıasuıa &

hır..a olsno, klluc>u yirmi ) irnıi 
beş kur~taıı fakir halka • hele 
asli maaşları yirmi liraya lwıdar 
olan memurlara - bunlırrdan biri
ni ver• sıra ile her biriui 'M . 
hnnanm t•relttin( lıulmalKlır. 

Ccurz lmndııra, ucuz kwıra~. he· 
ıfava ş•ker ırilı<, bir de ucuz ka
tık lazuu; lazım dc~.ıı. s11 gibi, 
ek01ek :;ihi, ~er gdıı clzeoı ol
mağa b~lıJ'M. 

Selami lueı SeJe. 

Moskova 
söylüyor 

(B tarafı 1 incide) 

Artık geri ~ l:ınılr. :;çin :ym,.. 
mrz lk:aln: \uıptıı:, Düşmaos dur

d.um:ııık zaman< gelnı:ipır. Td.: 

aWın gen gilımeınıe!i ve mı1U 
fbpl-ıt.d.ardan dl>ıımı;a~ bir karıı, 
yer hile venneme~. Va.iaıı 

S7.e ö~ lnKI• dayamnanı

"" eı:ı:a ~-
Km! a..~\.er: ~~r ır.u -

eımuz? Bir tek adım b~ seri 
gi~ Memle'kct.ir• mı> 
kadderat.ı si<z:ın elırıimieclk DlJt 
m.aru mıJtlak.a yeo.oıeüyyz. 

NiŞAN 

Recep Has glunun kızı A~ 
H~ ile Bl?o<ır Karabeyoğ!u H k
m.et Kn1lbeyog unun nişan tö
renleri dün akaşro Rl'\ıtıında L:
man lok.ani.'a.>i salo:ıund.a g..ıcide 
b1r daNedıl Y"1.t.k:sin m buzuti!e 
icra edılmişlli. Gcnç ıuşanMan 
tebr k ecierız. 

Mes'ut bir evlenme 
Emlak banJ.am memurlarnı -

dan ııleğerli arkada}ıotııı Kemal 
iı ı.:.rıe M:u.het E.ılırcnin ew lnı.
nw ti;rn},,rj düıt Eaı.İIKinii e•. 
1rooıe nı.anulu • !>e\'ki• biı 
davetli l!OiPD h111ımm1'a icra 
ecl~t>r • 

Ge.ç e..-lilt-ri tel>rik eckr ba
d ilt'rin.e <ao etler tcm•n!U •> -
I«i:ı-



SAYFA - 4 J K DAM 

iiiiiiiiiiiiiiö SULTAN M EC i T :== 
DEV R 1 s YIN HA KIMIZA :3BAŞ PEBLİVANLARl8E! 

1 Yazan: l\t. S A J\1 İ K A R A Y 1': L Tefr ika No. 34 1 Kömür Alım Satımında Rastladığınız 
k.<ıylrdc, k. ,ıJlıa}ardo, ~<"hırler -
!L ı · rcşcrt•k ve rr~ afir kalarak 
Li' • •yda Ü ':->dara geldi .. 

.Aı.,i;<,y-:ınhı, Üsküdara gckli
gı l:ıman ~nk )"O.:·g?.J111ıdu. ~yıf· 

J,,ır '.:\·e b~lum.sız b;r halde idı .. 
u ~.r.darda sı ... ~.;Jı ht·mşeril<·rir.i 

a1 a 1 ı, bul<lu. Kazilk-cı, Üsküıdar
dJ Culunan lıen".ş~ıer.r.dt•n yar -
d.n gönlü. Bir haHa kadar Üs
bn<I. rdo k~ldı . H<"hf'r !eri omi 
J:ıt:ınbula geı;i:ıdiler. I.stant.ukla 
bıJLman hc'lN':~kri de or.a ıba•k 

tılor. 

Jlklmyunlu, Kn'kpmarr. gitl~
CL<~ot.J. Ve K:rkıpınar g;ireşl(•·ini 

k.YLan. Tok boka hediyelere •a
hlp ohnak t'Zl"l11nde idi. Niha~·et 
Kar~hıc.~Al>'r, k..._qpetini umu.z.ur:a 
vn .n .:ık KıııkpınaTa gitmc'k ü
u r(' yola ,ıktı .. 

A" .nyıı.ı.lu, sırtında kıspt•tıle 
ıı:, ,,. pcihli\· wıa ben~cm<)·oro u. 
ü,,1 i.i b«>j: ıı<•r ı;.an ve pehlivan 
loya.frtfoe ber.u.emeidı~rjnden da
ha .7Jiyade b'r '1'ga<la bcmayordu. 
Rı,,rdirı .·:.i Tra'.<) a ki)y!c -
ıir~ ,b:ırcr l her çign<:rr: t:re baş· 
bm. KDy '"' k:>sı':ıa fi) anınııc o
dofonnda m' .fir <'la)Ordu. Ö-
r ~clPne de· 

K!rıkıp.naı a nercdc'l gidi -
lir? 

)) ~·e SON}ordıı. TıGkya Köy
Jiı ı.,r:ı öyle kıyafette bir ad:ııın 

{f1l'1'r't~·1klr · ırfc11 ona accı.6'·1p 

are) qı Lakı; orlard , Herke.; onu, 
arga<l za.rncd"1'ek oyle mu.uır.e
le y:ııpıyordu. 
~·tmlu, Sıı." rıy e gelır; ••-

1.ı O v:ı<kbtlCT Si• n;, ı~hfıv~n 
yatagı i<lı. En naaınar ıx·hl \ar.
], r t•1-ı yct;., Silviride bulu -
nu:rlarclı. Ve S livrwc dua:-ma -
d'1Jr, Widı güreşler o!urdu. 

Aıiokoyunlu, Sllh·ide iken iJ
Wu!ı ~r ll'r oldu. Or.u kimse
cikler pCJ!ıl van bilmediği içir. e
h t'nın:dyet bile vernıcdilcr. Ak
.k ıunlu da J.:eoo«;'ni pehliva -
mm diıye toır.ıtm>yordu. 

PehliYanlar or1a-ya çıkıı.ra;k ka
ııı~1ılar. B rbirlcrini yed• l' .. 

.Aıkkoyunlu, b>r Sl'yirC'i gibi on-
1 rı seyretti. Ba pclıl:iva !ar, 
K11•."J)ınar t;"ıır~e haetrlanı -
)otlardı. Her biri brer d<'.'Vd•. 
Hır gil.r_ ona mj,af;r o.dui)J o
d:.ıı:lan oorınll§lardı: 

- Ne~e gi< iyorsun? 

'.Jkokir, ısm'llı\liU. Ne cC'\·ap vc-
recf'ğim b lmiyor<lu. Be-re-l<et 
wnin, ev saı!ıfüi: 

- Edrr!)(:)e ırı;athk y;,pır.a -
j;a mı gıt:lıı: <>l'E'Un? 

Diye oö;; kyircc. Bü ıı-, a~-dı .. 
Dl'rhal: 

- Evt-t ~;ğ.-..nı! .• 
- Ya' .. Orada çok :Ş vard1". 

Sı:n nere· s!r.? 
- sı~ d.~L:ynn!. 
~ lııtanbı..1-:!~n mı ı:ell;orsur.•. 
- Eve-t ""1)ma .. Ta Sı~·astan .. 
- S>Vastan mı?. Çvk u2aQc be!. 
- Öy1 ı> obdu iı!:fe! •• Ne yapa -

yım ıış ıç'n ... 
.Dt.'j., nce, t.:V !oa.l-ııbi: 

- i.,mıirim, Srva;;Jılar ç:tıç; o
luı !ar .. S~lam a:laımlaı'd.ır. İs
teı'Sell bcn'm yanınına .kal •. Sa
na IOOI ay!:k vcrl.rim. 

- Kafamam ... Çllnki~ E<lir -
nede heınşeri.le~m var .. Onlar 
mera.le: ederler. Ornya gi1.mem 
liizınııchr. 

Di~-q> b2şından savmw ~J. Ak
·kO)unlıı zer.bili runuzur.da wı.ü 
J><'ıfioınalla örtü lü olduğu ha•lde 
b>r ll'gaıt gfuj yürüye ;,-u;:u; e 
ıkoyden köye nih;cyct Pınarlı u
r ma kada.r geldi. Pınarhlsarında 
iıy"1Jıd'an v • Sultan A:tn.in Vc-
1whtlitı 2;;.manın<Janlbcri çok 
se-.ıct>;; !ııiı· Aii aı;a vıu'rl:. Bu Ali 
• a looç ve .horoz m <J<lı.>ı ol
d:ıgu gibı peh1iv<ır. m"1'3klıst ela 
ıdj. 

llik(}X)yunlu, Ali Ll'ğanın çif'~li -
i: • ,rnj"ıfır olmuştu. O \'i!&tler 
kiiyk.Tde, 'kaısaıbalaııda şıc,'ıir -
krde ayan odalru:ı vardı. F.:ıkara 
)<> lcıılar bu odalara hiç kimseye 
dilnı:şmadan Tanrı misafai olur
J~n1ı. Yerler, i~erler günlıvce 
ha\ta aylaca y&talardı. 

L~te A!ııkoyunlu, böyle yerler
.ı~ ın ,afir oluyordu. Pınarhi&.r
J ı A1ı agan'n zenginliği mc-ı -
lr11ı <iu. 

Alıkıoyıınlu, ı; ~" llğın hi>' y>er 

Zorl11kları Haber den kiiye g«Zen nalbant zaımıet
mişti. Veriniz 

Alı ağa, her sene Kn~pınuc 

güreşlerine m:ı'iyeti~dtli peh -
li\"anlarla gider ç:ııdır kuırardı. 
O valk!ıtler Kır!opın•rda yalnız 

gUr") yupılır"1JCiı. At koŞuları 
da icra cdil.diğjr.dcn a-ğalar, ko
~u hayYanları da get;rirleı:td'i. A
Lı ağacm ku,--u ha~"\·anları da 

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

vardı. 

Slıltan Az.-,.,in bat;!P(hlivaaları 
Kırk.pınara gt<:lerıke her sene Ali 
ağanın ~'if'tlığ>r.de konaklarla vz 
orada bir ay kaıJar idman y2.p.p 
beslemrler .. Havalanır, palaz -
lanırlar, Al ;.ganın p<ıhliv:ınları 
ile 'lı<rabeı bir kervan halinde 
yola çlkarlör, Kırkpınara gelcr.ık 
ça<lır kurarl:>r. Ocr.,;,ıara kazan 

Şikayetleriniz Derhal Takip Edilir! 
hareketiniz kendi menfaatiniz icabı 
olduğu kadar, Vatan borcudur 

nıranık yerlt-şirlertli. 

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

Kır'k<pınar ?Gre~ler~ kOıjLları, 1 
panöl)'rrı .bt, on gün ı.'iirerıVi . A-

tA~=-r~::~~:~;:~~;,;l~:~~:~~·~- ı r•o.•o•emmmi r_Y_Oı•na•r•ı ·ıs ... ıe-tm·ı--u.-M~. i ... ıa·nı~a-n 1 k _Ad 0
1
LtYEd 

boy ölçü~mcge galirler<li. ' orı or arın a 
işte Akkvyur.lu Kara.lx-!ıir;'l 

Pıııarh saraa konakladıgı ALi A
ga böyle ı:. r ayan idı . .Ma>yetin
oe b;;:altı, b'"·' büyük orta peh
la an.inrı ıx.;len.iroı. 

Ka:ukcı, \·ıitl.ıkte ka ldıgı gı.i -
r.Un ertc~i gün ge1.erken g<>zu .. 
ne bır çaı·dak altı ilı.şt. Bu, ~ar
do...k altınır, a1t1 ka.Jab<.ll-kt •. İn 
yarz ada:rr:lar, ha.sır üstüa':e uean· 
m~.ar nyrı ayrı kon.u:;uyorlar -
d:. Bur.ların içinde l>ir iki taıw 
de • yah Arop adamlar va·r-dı. 
Cemaat.n içi""-<le koca 5<ırtklı pa
la bzyıklı, lrili ufaklı ;:.damlar 
da vardı ki bunların p;•hlh-an 
oldu· aşı1<ar<lı. • 

(Dalıa ur) 

~:.JhJJıun:n b«Jııc-li 240C (i.ki bhl dörl Jı"U.Z) lıra ola.ıı ~ (otuz) adet. J>('t
N lı6 yar.an Joe.komotıl !tae-ri (22/.Ey!ül/1942) f'3ıı g;mli saat (14,30) on 

ek!silt.mc usu~le sal1n a ınac;ı~. 

Bı.J. ış.e girm.4 k istr:renlenn 180. (yüz. 

nal ve k;.rrur.un tay;n e.tt•~ 't fJ:ık1e b:-U le f'kıflilıt.mc gti"J~ii !'.3.al;ne lta-dar 

tron-.~ona nınraca.at!ar lazandır. 

Bu ~f' a;t ial"lınıan~Jer korn.~an poııaEiız ol&!".i:ık dilgıtılmaktadır. 

(9622) 

ilk - Orla - Lise Tak.9mde S1J:QServılı•r 86 
Husua>yılı•rt: Yabancı dilltr ogrfl1tın.::ne ODt"m verınew. talebe:)inin 

?nh:ıt ve 1Tllriba tiyle yakından ilglJeıırr.-e-ktfr. Tel: 41159 

Teknik Okulu Satınıılma Komisyonu Başkanhğından: 

I .,.,ar3.iQ 
PlJ ... ....:ı 
1Jlh:;")3 

Havuç 
• Kerev)~ ırr.OZ 

Doma ı.::. aol w: 
BC"Z.el .... e ta.z 
T•"' bok a 
ç~~ı 1:-.1:~:-esi 

Fa6'Uly11 .Ay~o 
Fasulye b..i.rou!l,, 
B!.ber dıolır..al•kı 
To;z.c yap··a·~ 

Yı•r e!ırn ... sı 
Taze. baıy<ya 

Taz.e kili. k 
Ka7"Ilı baha.., 
~larul 
Patlı.c.n boş 
_ıeşl) c:nlata 

Eng!lar ta.· 
Jiıya.r 

Llnwn 
Dı ·eo .ı 

Tazp so~an 
:ı.t.yd3N>Z 

Y ... prak ıtılnrır..:1 
!la U.a \,a iı 

Sa!'.!I"ıUE~ k ktt."\ı 

Eber.ıimcci 

5000 Kılo 
10000 > 

5000 > 
2:;('6 

2MO > 
5000 > 

500 > 
2000 > 
1000 > 
2()00 • 
3600 • 
1000 > 

400 , 

500 ' 
500 • 

.000 ' 
3000 ' 
ınoo • 

,{>i)() .. ~ 

20000 • 
10-000 > 
6000 • 
3000 ' 

25000 • 
5000 > 

10000 rte"' < 
15'000 • 
1000 ki'ı 

1000 > 
2000 a• <·I 

200 k :o 
600 -

Tahın·n btdrli 
ALı 

Ku.ruş 

25 
24 
20 

Aı.ı 
T•lnli n b«! eli 

Tutarı 

L. Kr. 

900 00 
1200 90 
000 00 

18 
ı: 

18 
lO 
!6 
17 
13 
22 
'25 

--~~-20 -~~-2 

-~ 28 
20 
20 
16 
4-0 
10 
1 s; 
20 

5 
6 
'.l 

101 

4 
~ 
2· 

:l 
~ 

ıo 

IG , 
G5 
20 

25 
25 
19 
25 
25 
35 
35 
25 
2!i 
22 
45 
l8 
20 
25 
6 
8 
3 

10 
6 
9 
2 
3 
1 

320 00 
850 00 

00 00 
440 
250 
04-0 
340 
200 

l-0 

00 
00 
00 
00 
00 
(<() 

80 ()() 
200 00 
~ OG 
540 00 
200 ('il 

2.5-0 ~ 
1200 00 
300 00 
600 00 
12() 

125-0 
100 
300 
W> 

00 
00 
00 
00 
00 

300 00 
)60 00 

00 
lSO 00 
100 00 

13700 00 -

Çoı;u 
Tabmin 1>e9eli 

Tut;ırı 

L. Kx. 

1250 1)() 

95 00 
500 00 
25-0 00 
700 00 

ı-060 00 
Z50 00 
100 00 
11 0 00 
225 00 
'120 00 
600 00 
250 00 
300 00 

1600 
3-00 
600 
150 

2250 

00 
00 
00 
00 
00 

100 «10 
300 00 
4SO 00 
400 00 
200 00 
60 00 

HO 00 
125 00 

1&725 00 

(Ba~ tarafı 2 io~i sahifed e) 

Nı&ııı. Y.wnl,;;Jl bır lrı)~id.ıafsa dıe
gıl mı', •• 

Yel uiU:..-rl'J., 9U .göturou - Lıınan 
&eç1.i Sl..i<;U sü.ngı:ıt gkbi sıl!p supür

dU .•. Bu böyle ml oL.ı.caı:-t: ? 

·:ı1aJMt_·;n~' '\'az•.Y'fti t~ık t:{ti ve 
kara:ını verdı; 

Mercim<..gin s.,!ıı!d,ğı tmihle fazla 
f!atl.a rnıeırıc~~ satnıak au.ı;l.mdan 

mahk.('ı!rı\ye 'r·:"ilen. Strak St.rakyan, 
N:ko """ V.a.54 l hakla rmcia açılmış 

o!an dzıv-a, ~m. llne'"'cimt•k tlatı 

90rbt'St bır.ıl<ı'dığı. ve sı.:ç sr·b•i>• or
t.aıda.n ka lkTl.J>ğ ı rçin idd i a mı
n ın da talebi '\ıeçh:le dcıva sukut. ct
ırı\ştır. 

Gördliınü:z mu? Hiç ı.aukına ı.~-

madan gırç;p &i<W:-n, :z.amarrı. tıcaTet 

if.;}priJl(i r&ler yapıyor ... 

llul am mulıabiri 

s.-..; baılnmı gu:t.ellJ«i,n ~n 

~I Şa.l'1Jdıır. 

PETROL NiZAM 
Ht.>r ~ "41J1r 

• TAKViM 

Eyltll: SALI 

13&1 

Hıcr1 

ŞABAN 

26 

Gutt; 2[)1 

8 
-~= 9 

1358 
Rumi 

Ai:uetos 
26 

Hrz.ır: 126 

·---~----- --- --
E :z a D t 1 Va.sa.ti 

Vakitler 

Güneş 

ötıs 
ikindi 
Ak.,ım 

:; S. D, 

12 
6 

1-0 
13 

oı 

40 Yıld..zda bulunan Tf'kn Okuh.sı.un 1&42 meli yılı ihtiyacı o1 llı> yuluırlda c~ ve lhikrletrı~r tahmin b('(leli .Ya
ı.ı?ı 32 kalem yaş .sebzıe ~ar!.)1arnesınegOrf> 24/9/942 pf.rştmibe J:ı.'lfıti _ı::aat 14 Öi.> Güorüş~·;:r~ı Yiiksek 1'.l[ibendls 
rr.e-kt<.-bi muhil3fb•'eirdf\ toıplanacak komi9YMda •hakc:i )'•pı1rr.ak Uzerc kapa h zart u.sulilc eXG-ltnı~e korı-u!
mı.aşıdi.lI' ilk Wm,nat 1404. liradır. İ6~!il-erın şartn.ametı1ni ı:örnwk VE i~~ 1rn:in-ah yatı'1"m~k hzt:ı'C bır gün E\:
vc-lı.cıe ·lk.aoar Yı.ld14'<l:ılti okulumm-.a ,-e eJı.c.lltrr.e · u Gtiım!~nd.o ki Y'\.ılkt P..k 1.-Jüfl.f'nıciıs :\~k • muha. 1'
~iıv_ı ce1melerf. 

Trklii' mµ.ktı.rpları ~.ıt~ trr.~den b ~al f·V\-elJnt' ı.z. ·ır mfi~ıbuz rn ıA:ab:l·OOc ''e"'ilroı:-si '11:..ın..Gır, ro~t~da viM.i 

fn sa k 
2 

ı ıo 

1 

Ya1"ı 

DİKKAT: 

6 
13 

J7 16 
()() 19 
~ ~ı 

4 13 

~ 

12 
•a 
s1 
07 
50 

&ı;<:İft.Dl<';ı:ı- k&b, ı cd ;Jır a (9567) evrak grrı v.,. ·11,xı. 

,_ LEYLi ve NEHARI 1\ 

San Benna FRANSIZ Erkek lisesi 
1.t: ıbQI Ga.ata P<-,:,0 K '' u l '130 
İlk ve ~.a rr · lr1 ıt>1 hı t; t"t.,...] <' r IÇ:..."l 

İ'hzatl J.o'r. :ı l.l.t.'-1. k' JS\."' ,..,pı '\'C\ • d1r 

KLASiK ve MODERN TEDRISA T 
O an k .. h !lı • ha:zırfar 

1üv1t mLıa.m.eltsl Paıart~ ve Pı rşeıı.nb cilnlcrı sae.t 9 d:ın 12 Y" tcu-
illiıiii'liİI i'ba güaıu oçıı11c-ak!.ır. '1.v yapı ır Ok "! 16 Eyl(J Ça 

Çcvalye satın alınacak 
Münakalat vekaleti devlet limanları 

umum müdürlüğünden 

r 

r 

KIZILAY 
OKULU HEMŞİRELER 

DlrektörlQğttn den : 
}\.:.ytl)lı ... J5 Fıyhile kact.. r devan d~c<ok•ır 0:-ta n·.ektr-bi hıtırn)İŞ, lP--
25 ,>·.-;ş a.ı esa, tithh:-ılı tanı. olan la .plerın ."ı.. -ı- rı.y llU"t·ki -cadclt:sı Hem ... 
. , •ri',ı. <.)lt ılı. a ır~ıacaı.tı« ı. 'rt>l<fon. ::? .ı.4A3 

ORION RADYOLAt:ıl 
3 Da)€olı 4 limfü~lı 'iUPER HALK RADYOLAR! g(!mlştir. 
RADYO PA:7/\Rl : Golat.n Tünel ca<!J<>sı 1'> 17-1 

. Dehiliye Vekiiıreti Be•ed!yeler 
hey'eti Fen Şefl_iğinden : 

imar 

odç .nda m~aıfir olıımıştu. K.s- Y.llıJt ihtiyaç o!O<'ai< 15000 acı.-• Er"gll' 5000 •d< kok WOO adet o= 
p<'tın; de <hrvarclı; bulur.an yük- pasa ve ıııoo ad1'! ltıJ<~ilr pa"" çı- Ntlyu;ı •!Jl.ın alın~ca k.tır. Ta •Pleriıı 15/ 

Kıl·:s şchı'l ,,t g.el'riJecek Nar ıca suy ın· •n 1:'t".l.lt! ve tevzi prvjtlf·rınin un .. 
2ıffi'I ·~· kopalı zarf 'l.1Sti,ı:e rrı[..~ka~a·;a koıanıur:tur 

9J942 a.k!§ıa.mına kaCar mırrı..uneler1 Y !t' bınfk.te c t.<. lle .. ..anlmak rureıtiy!.r tak-
~c·kt, .. e mrhlı bir çr.~iye talkunış .. \:lYC eWJml' Çt·vaiye ~.ı.iiJeri tercihan tll<.tk edtl-ecdı. tir, telcli0f'I"inı 
tı Mı:ık>;adı ll çiftlik.le bi,.,.,;aıç kla-ı<e ınerk.eı'Dllrk i Jevo.ı.mı mW..ı-.u~un• tevdi. ttmeleJI .iın <.olıınur. ~703 
ı:'.U" k.alnıbk11. Çünıl<ü Kırı"k.pınar ı· !!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!"'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!"'!!!!'!!!!!!""_"""' __ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 
g.ı.ıre!'l<rire &ıha v<MHt vamı. 

P r.a~s rlı Ali ;.ğar.ın çutı;k J 
,k.\-ll') a.sı K~1'.k<;ı K:ırabekhi kör-

Sahibi: E. J Z Z E T, N"')riyat 
Baıııldıi:ı ye.r: .son 

Direktörii: Cevdet Karabil.ı;in 
Telgrafa )J~tbaası 

}~e~·f bt'öeli 4S01l Hnı \'e ırıu' ak'·a t tır ~ı:ifıatı J3'7 ,5 liradıT lbale 2.ıt/E)ı
lC • qt2 ~.rşenıbe giin) ~aat ıs d"' Kil·s i'elt dıiyE&nde :yıı:oıl;ıraar+ır 

B u J~'E' aid mukavele sıa.rtna:me orojıelPri .AJlka.rada da-hı ,,f Vorlr~lttl 
Be-lc~ler ,mal' h ey\• t i t"'eu f1.'fliğ:n'. l ~n K d.;;i. Betıe.itye ı'C~ · • .Jl<kn par..,
sı:ı olar.ick aı~o•ıııır 

T .ıl;p}er ~n tekı:r n16,tt:pl•rını 2490 ')'!!.yılı kanoo bW':f•mle.ri tlah l nr'.A' 
ihoıJr ı:ünı.i s;o2t 14 ebe kndar K i'is beletfye.:;.nıe nı...'lJdbuz ,rıı-...,b•· Dul". ~ 

ty!Nnrleri ıı;;n ol-ıı.ııur. (HlB) (9503) 

3 - 1:.YLVL - 194:t 

YENIKAPI • SANDIKBUR.NU = 
M. CAKiR GAZiNOSU 

Sayın müşterilerinin 
vaki ısradarı üzerine 

TÜRKİYENİN SES KRALİÇESİ 
Hamiyet Ylic:r.sEs 

VE BESTEKAR 
BalAlıatt:i~ 
PJNAR'ın 13/9/42 pauır güııü akşanıına 

de•am edeceklerini bildirir. 

Belediye lntihab 
defterleri bu gün 

asıldı 
lstanllul Vali ve Belediye 

Reisliğinden: 
İstanbul umumi meclisi azalığı için !/Teşrinievvel/ 
1942 tarihinde batlıyaclk olan seçimde rey vermek 

ve aza seçilmek hakkını haiz olanlar hak.k;nda Bele

t ubelerinde müteıekkil intihap encümenl~i 

tarafından ayrı ayrı hazırlannllf olan intihap def

terleri bu gün saat 9 da İstanbul ıehir hududu dahi

linde bulunan Adalar, Bakırköy, Be,ikta~, Beyoğlu, 

Beykoz, Eminönü, Eyüp, Fatih, Kadıköy, Sarıyer, Üs· 

küdar kazaları nahiye köy ve mahallelerinde Kay

makamlık nahiye müdürlüğü, köy konakları ve polis 

karakolları kapılarına a ıı lmıştır. Defterler 14 Eylôl 

1942 pazartesi günü saat (1 8 ) e kadar asılı 

ve bu saatten sonra askıdan indirilecektir. Het14eri

lerin bu defterlerin asılı kaldığı bu müddet içinde bu 

defterleri tetkik ederek isim ve hüviyetleri defterlere 

yanlıt veya mükerrer yazılmıt veya hiç yazılmamı§ 

bulunduğu takdirde 14 Eylul 1942 pazartesi günü ıa· 

at 18 e kadar mensub oldukları kazaların belediye 

§Ubelerinde müteıekkil intihap encümenlerine miira 

caat etmeleri lüzumu 1580 sayılı Belediye Kanu

nunun 35 inci maddesine te,· fikan ilin olunur. 9763 

Fenni 
ünnctçi 

Ev?-erde si.)rmı•t yapı!rc a61. nvıı.'J31d ol.rruyanlarla ta.J!':ıu:•~ 
b.lha<Nı ;ijnnct için i'<'lt''I Vt" ~a)-rin1ı.ııs1ımıerdıron ou 
aııse-Jiyeye Fhtiyacı cılan ya,s . .arı büortilr, ücü;t; o:.stın ·-
mel yat1arı aye ahanfrrı.d.c yapıhr '~ lEt"nıhstlt>-n 
t<.·nt.in o!urHJr. 

KABİNE: Be;,;H . Erop Ar:ı.1·1.=:ını, Tı•I: H 395, 
~ E V İ : Su.ıdiyt · i'. ·a'1oc. ~· i<. t, No. 17, Tt,: 81';13. 

--- ---- ----
Gayrimenkul Satış IJanı 

İstanbul Emniyet Sandığı Müdüdüiünden: 
H:llfı.ı llcın.it 202/13&58 hesap .m.unarns:yle 6and~,ğırr.ızd.ın aldığı (230) ·-

1<1ya ka.;ı Boj;az,çui:de Dtttk 1e eski Bebek yf'n~. Ytnl ma.hare aokağu:.<la 

.,,.,~, 3-0 n ukflrre yEni 15 :a 19 nunM -aJı , ,.ı b!rincı J.Pi"'t'cede p1>tı.:k 1.

mışL.r. 

Dı.czyaria )ne\·<.·ı.:t tapu 'kaydı su~e 1de JJ'lıltzlcür gayr r.cknt..lün c ... > 
!l'E'nlt, JTı'1ha};e \i r· ooka-kta aynı ka.pt n maralı 34-6-- z.ra ıın:kdllrın.da t -

car Jltıhl "e yetlıdr.n açılan yol ve b•r b1 ... fı 1:t~C'y 1n .s>.t;n \'f'rescsi ... e 

!\x;~ ı ve bir t.ara.!1 Sa.it ııEVCl'6ı bant \'C' diirdUl'l.Cü ~ıaLı yol ı l' nı ... 

İi:razo. eı;.aa oia."l muhan"llrn('n rapor nuıcib r.ee meU.Ut g )'11Jn('r.1...:ıl n 

umun1 n-,C.(;ha6ı 19~ ?lfı•trı' mu:rabuaı oh..p bunun 57- n "ti'•' rnu·a.bbaJ 

'i!J;;:'WJ1J fı.z.erı.ne ikı katlı ahşap, dl.$1 boyah t.'v yap.Jnı:ştır 

Bın<ıda ı - Mrıillıal 4 - Oda l - ..,ıa 1 - m •h 2 - h<!i.u tul .,.... 
t:ı .. ı :kı;~·u 1.<>rkos ve elcktr!t.: tr.ı;isa.tr \ ard1r 

VadA• · \eı borcun vprilmem~nd n do~ yl l'JPt!an ti. p ı..r.ı: rin(' 32~ ... 

.rıuın.~ a1ı ıkaJJl.lnun 4.6 ncı madtl~i:n matLf·~ 40 n-c:ı. ro:addet."ıtH göre (;:ıt1 -

:ma:ıı tCa.bfld<n 31ukanda yazılı ahşap tVJn UımCaa:l biır b~ k a,. murloe .o 

açık &1'ttırı1'3Yll konmuştur. Satış tapu ı;icıl tkayd:tına goıt- y11.p1lı1<.1.:Ct.ac ı 

A ttırrn ya gı:rmek istc;vEn (169) lira pt-y otk,e::; ı v ı ·r ecek~ ... ~1 h ban.n.a -

rım!2d"'1l bıırinin tcurinnt rr.ektub-w da kabı.:! olunuT~ B:ribr. ş bi.ı!un ,'t' -

g iler bfl{'d:ye resimleri ve vakıt icarı•"l ve taviz bcde!i Jı• tt• l.fı.liye :r 
rr ... u borç ya aittir. Şartnamesi 8/9/ !)42 tarilhnd('n ·tiıbaı n te13t~ et ..!'lc

t(>ye~)ıe.·e Sendtk. 'h.1"c.ı.ıtk 's:eri St"'rviıinct~ açık bı.ı1un<h1ıul8(·;ıktı Tap t::
cil .kaydı ve sa.i,l· lm.nn1u ıza.ha11a prlnaınedc '~ tok p dv.s,as mla \ :-.. 

dlT. Arlt.mnaya gi.: miş olanlar•, bun,a: t tetkik ı•r •k: fdtUıga <,·~ ııao g 1• 

.ti mcGı.'rul tJ.kkı.nda )ler ~1 -;yı ogr~n1r3; ctd ve l ı.·~i oıu ı.:. r-ıır·nci artt,r· 
ma 4/11,942 tarihine l<>Mdur oderı; ('<ı..-şam a) gt:.: ı~ C il >l'ğ d. l! 

Sa.rırl~ğrmu.Oan saat ır, dan 12 ye kaiar yapılacak1tr ·,ruwnk ı1'a! l 1 -

pı.l.muı için tl"'klit erlilecek bcdıeJin t n·:ban almnıaı:ı icap e n t.;3.l"'''I 

Jll<'nkul mükcl)ofiyı'liJ., Sandık a.!aoagt.'lı tamamen g...;m ş v s şaı!ı,r. 

.AMıs. iakd'.ı-d ron arttıraıı.ı.1 taahhüdü bak.a kalmek şaı•fy:e 231 1 ı ' 42 ta .. 
hınt m<l!Sa<tiir (pazarldhl cünü aynı rr.ah~!de \'e ynı saatt~ E.dl1 rt .1 .. 

~t yapılacsktır Bu a: tt -mada g3,.-rı tnk.\11 ~o. çok arttı anın U.StJOde 1.ıı

relulaoai<' Hd:la.n tap" ]lrrJe sab t c nayan a adar!.,· ve !rı. a.: 
1heldu ahıpl'r Wn tıu hak r nı ve l:u ~ie faz \'e mesa I ct..ı r ldd;aJ n~! 

Uıribinden ,taba en 2ıO .ıun ~i:cde Pvi'.:Jı;ı Jl"rljfj)itc. n bc:""abeı• da ı -

m ~· biltllm-.tlcıi li12ımdır. Bıı sure•:., haltkıruıı b>l<limıe'll o anla a 
I'& t,aı). 1 .Jciıleı ıyle &ab•t o!ırMıyanJ:1ır bat11 bf.de-Unin paylai .a ıfldan h:i -o;. 

ita" l••. Daha fazla maı.imat atrr..alı: irlryrn!~r n 9ı9/I 151 dcıqya 

$ile ... ndıir.!ll?Z. hukuk ış)eri M't-vi.sine miı.t·.ıca t etırrıf•!e ıuzu.ınu 

o1Ul')4..r. 
DİKKAT 

Emn yt't Sandı:ıı: San<i klan alınan gay i m<·11k··I~ ıp0tek G~ U,rn 

\.t~n. ere m.ut.ı.am :>ınlerimlt n lk.oymu.ş o. ğu k yone\. n 40 ını te..: 

etmıem k re Jlıalc bcOCl'n;u yarlSlt'a . car bo 'C -1. t.k .. ~-et.'e kO-. 
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