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Gszint~m,zdeki müsao&-
kada kazanan!ar 

L 3 ür.ıcü savramızdô.J 

illi Şefin 
hıtabesi 

Sar1ısundaki 
çorç lia Kaldre!e~ı 

beyanatı: 

Reisicli nlıurumuz dedi ki: - - ,_, - -- ~ ~ - -- - ~ ~---

Vatanimızıa selimetı 

Düşmanı Mısırdan 
_, püskürteceğiz 

ledakirlıtımıza, bazır 
ol•&mıza batlıdır 

~nyanınbugUnkU halinde vatanımızın bir taarruza 
uuraması ihtimali iç:n hiç kimseden şüphe elmeğe 

hakkımız yoktur. Ancak bu, bugUnkU vaziyettir 
'~ U (A.A.,) - Ollmhurrelel 1'1illl Şd iL 
~r: l&ımun halkIDa ..-lldakl hitabede buJun. 

~Ular, ad& vatıwıdqlanm, 
'-'~bert d6rt bet vllt.yetımlz.ID çabıkan 
'-. ~ ıetenk 81.Duıwia geldim. sw b1 sör. 
~tiniz, netenlz. çalJlkanhpuz merkeüe ve ... __ '* iyi idi. 
" ~ Pllncıeye kadar k8y enıtltWerüulea UçU. 
~ &ız ve erkek ldSylll çocaklanmız hf'm ıı:ıU. 
~ koruyorl&r bem de Uertcle ifa edecekleri 
~ .,._,elel"I 1'1a baurlamyqrlardJ. Yapıcı. çare 
lılııa ~ bir rula bu ea.UtWertıı hayatına .... 
~""· Bu clunımu cırmektea pek memnu ol. 

du.ıı, ~k UmltllYlm. Türk k.uJaruım mtla~ 11&7. 
alyet.t vf' cfdcll vaı.lfeeeverlltl bUtlln mekteplerlmlr.de 
oldtıjr:ı ,ıbt köy emUtlilerlnde de ıöze çarpmaktadır. 
Ofl'etmenler ve emtlt\i müdlirlerj 'rü.rk köytlnün ple. 
~ttnı utl•m .temellere lltln&t ettirmek için qk Ue 
Qlll.l,ıyorl&r. İkUdarlı feclaklr ve va~1ewr köy q. 
retmeı;lert yetlrtırmek ea&tltülerla mukaddes emelle. 
tl4ir ~Upbe yoktur ki eıaıiltü qTetmenlerl.De ve mU • 
c:ürJerine CJUteıı -.-aztte hepimiz lçlıı. ber vat&aNVer 
için lnırenllecek. heves edilecek blr -.·azlfedlr. Şimdiki 
tutumU..n iyi net)cıe alacafımız llmldlDI bende çok 
ıcu-.-..-etlt'DdlrdL Köy enatttWeri IWdaadaJd ba mtlüet 
llüştıııulertml vatanclaflanma 8171emekf.,ell' l'ofwtc alı. 

yorum. (Devamı Sa. 2, Sil.. 1 dı) 

Bu mak•atla denizden ve 
havadan ne mümkünae 

getireceğiz. 

Londra, 25 (A.A.) - Çörçll 
Kahircyi z.iyareti C5U&amda 22 a
t'11St.ost& topla.nan ba.mn mUmeA
eillerine verdjği deımcote geleceğe 
c.·an itimadını bcUnniş ve ezc:Um-
le dcm13tir ki: 
''- Bur:ıcfa hazır bulunanların 

hepsini son haftaların ani hadise. 
leli ve ka.ranııızhkhn ortası:ıda 
göaterdilderi t;olt mükıcmmcl tarzı 
hareketten dolayı tebrik ederim. 
Şimcll çok da.ha kuvvetli bir du. 
rumds. bulunuyOl"UZ. latikb:ıle eU· 
ıkün ve itimatla bakıyorum. Çölde· 
ki da.srtanl ve tarihi mUcadelenin, 
a~acağanız yol UZUı11 obnasma ve 
bu yolu aşarken bir çok tuzaklara 
ve sulmtu hayallere uğramam.rz 
muhaldts.k olmrsmı :rağmen, za.. 
ferle netieeletl'Coeği kanao.tinde
yiro. Bır no\ta V3.'!" ki apaçı!c roy. 
ıe~ck iaterirıı. Mmrr için ve Nil vi
diııd i~n, bunlar sın,tj binr.c!aihi 
lngilterenin 'toprakiln imi!! gıöi 
:ım>c:adel.c etmeğe azmet.mi§ bulu
nuyoruz. 

Bu hedefe varmak için ne ll
zım~ yapıla.ca.':Ctır. DUşmant pt18. 

(Devamı Sa . !. Sü. 4 de) 
-
Bin latlkW :ı.aferlmlzi knWıdırıın iki büyük kumandan, Atatürk w 

hıönO, mücadele &'ilnlerlnde_ 

Basın remilcileri 1 Pasifıkte bir deniz muharebesi 
" 

ve Amerikan ve Japon 
lahmin kadrolar1 donaması çarpu;ıyor ı2(j Ağustos 

lstiktaı zaferimizi temin eden Yazan: FAZIL AHMET AYKAÇ 
~~ batladliı glbıdenberi bir - Peki ama, okuyucular, acaba Amerlkablar 1111 .ıapoa tanare gemlılle 
~ ~litibi ~CISJ tanıdık; bonıa.. I kime del~ verdi .~:orsunt bir zırbl•••• ve b ır ço1ı 1ıravaz1rıer1a BOYOK VE ŞANLI TAARRU· 

ZUN YILDONOMONDEYiZ 
~ Yerlı, kimi yabancıydı. - 'labd. k.endilennı oyalayaa-
rıa, ~ a.rumda ~-u11un tara, hatta hazan aldatanlara... JU818D dıllDI btJdlrlJOrl&r .. 
~ "e ••tka yazmanao J'888k Ancak okuyucunmı, bir havadis 
~bQ devhcJe baheettliimiz mü,teriıli oldutunu unutmayabnı: 
S bel' lece "istihareye" Y"- Onun da bir temiz ,.e aailam et
~ Gijl'dtlkıui rttya71 ise, .ıa.- ya arayan cinsi vardır; bir dfl a. 
~l~ea biz meb1e diJ'e okur. cm, fakat gösterh1i kıunlot iıte
~~ da' aı çok öyle. Ne ya- yeni! •• Biz ikinci nevi kalem mad
~~ lbaabk, )'&1111§ yola git· rabuhjlndan bir teY anlamıyoruz. 
~ !!_"."Jıırda.mad11.n oturmağa Şu harp y~den ölretti ki biç kiın
"'~or. Belki balda da nr. fle birbirini iyi tanmnyormu'; en 
f~ ha ihtiyacı" yalnız meta- küçük lif kavaflarmdan tutunuz 
~ Jc. ~delil, gliDliik itlerde da, bazı büyttk devlet adamJarma 
lıiJ. ~dbıı belirtmeded.ir. }' ikreti Yıtrmcaya kadar!! Şu ha1de bari 
··~daha analım: biz yazmbr, baslt blr irfan uya-

l!aıttr, ezen bir tifach:r aıklığa göst.ereliın dlyOl"llrD: Had-
.. ıJdiınmak !" tlimizi bi-.ır nretileJ 
~.... AnmızdaJÜ • JIİlkİll fikir 11· 

Vıııington, 2 5(A.A.) - Bahri
ye n~zaret! S&lomon adalarmda 
hUyilk bir deniz ve hava muhare
besi cereyan ettiğini bildiriyor. Ne 
zaret Japon uçak gemileri, bir çok 
knıvuör ve zrrhl.ı!nın yaralandığı. 
nı bildiriyor. 

Amerikan tebliği 
\'a.Şlngton, 25 (A.A.) - Bah

riye nazırhği ıtebllği : 
Cenup :pa.sifiği: ı - Bide~ 

Ameriks. deniz ve hava kuvvetle· 
rl denizde f'nlİŞ ölçilde bir muha
re'be:Ye tutuşınu:lar ve Salomon a. 
dalan ~imal grupunun doğu ' 'ma-

line y:ılda.,,~ bir Japon tc§kilinin 
kuvvetli taarruZUınu pliskUrtmeğe 
tCfe'hbil' etmişlerdir. BuSÜIJ, Tllrk ml!ıPttnt ebedi ~ü.rrlyet; ve u.tere alattıran ~ 

2 - DU..-.manm, önemli bir 1 taarnızun bafl.adıtı gllDUn yılclönllmttc1ü.r. %6 Ağuıt.os, 4ftomııaa Tl\rk 
JaJ>()n üssü olan Tula.gi'yi ~gali- lauuımm ne demek olduJunu btlttba mlaaal;)1e anlatan Süarya. taönll 
tni7JC 'bu bölgedeki kara. ü~lcrln. glbl bUyU.k ~erlerden ııonra dotmut ve dtlfmaa, bu taarruzla bir 4aba 
geri alıoak için !!-iddetli bir t:ıar. beltnl dotrultamıyacak h&Je celmlt. dtlnya, Türk mllletlııln kuvwtbte 
ruzla mu:kabc!eısi bekleniyordu. : d81nıa aayg• gösterllect-k bir '-arlık olduğunu an)&rnqtır. 
DUşın&nm bu kar:ıs taunızu .§im. ı ıs eylOl cilnü sona eren Sakarya :r.a.tertnden onblr ay 90ll!'a J"&pdaa 
eli kelbmi~ir. , 1 b!lytlk taarruz 19H yllmın %6 Atustos gtmll 1-flamıttı. Tauras mut 

3 - İl'!c alın:tn raporla.ı:- dllşnıa. 1 J~~kum&ndını Mustafa Kemal t:ırafuıclan btlklll 11&VBfllUD kalanmam 
ıım taarruza ge~en bir t~kiline ı ku.maııclanı tnöatlne, Akıtehlrdeld t.arthf binada verllmltti. 
Birleşik Amen"ka orducruna m~ 1 ıs Ağ\ı!'ıtO'!U 80 A~ttosa ula~trra.a gtlııler, Tttrk lıAOEıat tıutlıbdn 
sup uçak ka.lclCT t'1"&tından btl-1 tkl(I, dGnya harp tarihlulJI de fiil ..,lak aayf&landlr. 

(Dtvamı8a.ı.s~. !dı) ._ ............................................................. . "- \it'.:-- ,...._ da, •k117~ ~ çotamumn em*1e4llimjs 
~o~ l4!lcl terdi. yok .m.0 ••• kıyM!an iki yüz metre ileriye açıla. Dog"'u 

--~~--~._.:;~~~~~~~~~~~~~~-

_ -• "=~ ~ adınadır kı her akı l&- b"hni d. 1• • h'"-ü var'> Ma 
ııtı. ~ ela.ha ib · ti hnas 1 ı ı ıye un • ne QAm • 

cephesinde durum 
ı..." r.: .. .» --~ya J Beo ledl., dem ki önömllzdeki meçhull~r 
'""' -":"11119 go • ....,onız.. ye ı d • ı • 
tq. ~•t ı:ıeveuba.!- bir ıeb- wnnwn, Atlantlkten. e genıı St ı • d h b 
~~ lçeeeiiıai kontrol Bence,olmyuea)&buı;iln sağlaya. a ıngra . ·ınu are e 'ilt.l •tep. Bir takım hastabkla.n cağmuz en g~~k bayır, .onan ka- • 
1', . a...ıeınq ınabad" 1 Aca.; fasını, kendüniıln de ınanmadı-
~ '-• dıylde... ıa--'· lnmz bir •takım ihtimal dlhliıleri 

Gazileri 
unutma
yoruz ...:asına o nru ~ • • 1 t -'· 

got.. h",. b" ki lbt"y- ıtınde dola~ senem.e mem-· e f h 1 d e • ,..ı-ltft_ 1v 11' seç ye ı -... • • a t &...... f"k" o s 8' 111....!:"~ 111ıit Bttkhletler kendi ten ıbarettır. oa tı&,...n 1 
tr ~· Si so a Sina ge 1 

)\~ lelea tarah lJım l etmi- tauuın ne mal olduğunu a~ık~a soy. 26 Ağustosla baılayan büyGk za • 
...._.iıS kananlan. • .. rler lemdiyiz. Namushi tacirler ,;ibl! ferin yıldönümüne kavuıtu§umuz bu ---:"'Q lıiı. aaDM _ Öyle y..-ahyn ki, halkın en günde kendilerini bu uğurlu gÜft f9n 
~ ı.....: ... ~i ::=. m-vetli _!ua1arr "•her g11~ sar. Almanlar 1111 '8111r lfaha aldılar, Botelallıovo•an ıtma1 temeı taıı yapan vatan çocukıa""'" 
~~ ~ır. Kilçiktık bir ha- ~\ntıya 11~1nl Rı'1bukı_ çnk dotaıuda Sev~et .. atlarıada 1.ır ıe··-- açıldı aıiı varlıklarını minnetle anıyoruz. 
tı~h'Qc'hıtlardaıı -1--in n defa akAı oluyor! Kanatt.tlmaı P• J U u aaa Onlar ki ya o heyecanlı SCJ\'01 gGnle· 

~ .ill:- ,.ILA........ dvr.· tmz• ••hı"bı" k:... nluna ohan, rinin mu-ba ek · · · - ti · d t -.J• en amamız oeza .. ~ .... . u- _.,_ ... ,. ,_ ..... ,ıtu. lardan T rij k So U ukabU taarnızlar r ııını us erın • aııya-
~ eleTt konuldu-

0 
biliyo. gel~k ba.kkmda .'ilin .ve .bu~u.u Be.-. .... , - (A.A.) - ~an .- sonra em u tehir ve U. mn~ ve vye er, m rak aramııdadırlar ve hem yurdun is-

~ ll1d; 1nı • i btt~tten de. topyf'kfin hft1dim1er ,·ermıt \e '\e~- m&nda.Dtrtmm teblifi: manmı ele geçlrmiılerdir. aayesiııde, dağlarda daha ziyade geri tiklôlini mühürliyen bugün'ün, hem ta. 
(\• '&al ..___ 1'k 

1 
k mekte butanmuş o1:Ml1ara takılabı· Kub&n nehrlniıı manaabmda Romen A~ğı Kuban'm cenubunda dUfına. çekiımc:e icbar edilmiıtir. Alman rihimiıi tarihten evvelkileri kıskandı· 

lM.. -~ -:urum annm en- ··rii u k tal ,__ tin aav•"- nrn hlı:çok ka ~• U kUrtW (De S ., Su· •de) k 11._.---.. ~rt B unu gör- Jccek adL"n pek sayıh go nur. ı arı, ev ev yapı!&D çe -v- ?111 ta&nur.ı•n P a ı;anıı a. "'' . u raca bir parlaklıkla dolduran kahra-
~.~~ ~=~bri ~ ~u~~hl~~~"~N~ ---------~------------------~-------~manlık~~•nnın~nlı ~r ~~ 

s;':d~~~u= fj:;: ~~::::i::: :n:;.:::\:!:·e~ i· ki n c i H·ıND.ıSTANIN MU" DAFAASI ~~~~~kd~a(t~~~ı:a,~~:~~~:~:~·ad'.: 
ta,,_ -..Mm> ela • i,.·m· sayılı gün~rinden biri olarak aynlan 

·~~~tllı.:ı;ie ::ı~a~~n~:;~ f·~::~ :.:u;:::1.:ıe1;~~: !:;~~~ C e ·p h e ·ı Ç ·ı ~~ Ç ·ı N O R O U S U ~~:r~ü k~~~:ı~~~~~r,:~dır~aha haklı 
~k- -il ~inin, h1i bir gün~ tı" h:.0 de&:--1• ... or.· Kalem tıfftrük· Yahut ·maddi veya mônevf • .-&&:--. 
~t •-... uile malik olmayı~ları. ""' ,._. " vvwv-

çiiJQtt !.. Bertin mahfillerine göre !erindeki övünç niıanını ~61 nurdon 
•·....., 8- l"ud Ahmet AYKAÇ iı üıerinde ebediyyete ~"'ü"er ve 

~ ~~~.~-:::ı:nn~i~ Par·ıste bombalı Akdenizde Hindistanda oturan Ç nlilerden 600 ::~d;0~~~ d;~~ec'eekhi~i7ı~,~!.~:',.:: 
b d~ Fakat aksi gibi hesa- • na kucaklarını açmıılardır. 

~ ::ı.~rı~"!ı:;:::ı;~; bir suikast açılacak bin kişilik bir ordu kurulacak ko!u;~a;.amil~:tid~r ı;~~~le~· ;;~:'!.~ 
~~~~~:. d~,.m;;o:~ Parff, !!5 ( .A.A.) - Geçen Cum:ı Stokholm, ' 25 (A.A.) - Bcrlin· Yen& Delhi, 25 (A.A.) - fiin· ı müsaade qlmıştlr. katla~ılan ~ahrumlukla~a mi!letin 
~•i, J;i;-eaktır. Vuk~tın geli,i- ~ünü saat 22· sularınra 19"uncu Aron ccki !sve-:: muhıı.birlcrinin bildırdi. c0iuanda yerleşmiş blllunan Çinli- H'ndistanda bir milyon erkek ebedıyyete s.urec~k takdır ve ıukra
:'! ~ dU,thuuediğimiıı: çerç.e,-e . cfohondaki Fransız Papiilcr partisi ğine göre~ Alman rt'Smi makamla· , ler, Hindistan bir J apon istilAsına 1 Çinli vardır . .. 600 bin ki§il~ bir 1 nını hak (e~ıılerdır.S ! Sil 5 M} 
·qe g '! S!'fip ı· merkez bin-ısına bir bomb:ı ıılılmı~· n Jnlittd"iklerin ikinci Ct'Pheyi Ak maruz kalm$Sı ihtimaline karır l "rd~n\!D te!ikıl':. mllmkfln o,du~ ewtmı «. • • 
Şi~~ 01~11. ~ ızt" Hakikaten tır. Hasarlar önemlidir. insanca ldcnizd ekurmaya teı-cbbUs etmcle· Japonla:rln dövüşmek ili.ere bir or. Çin ko~loslugun..!a tahmin c<lıl- ı ============ 

bir llOPgQ işitir albiyinı: kayıb yoktur. • rı mümkün olduğunu söylUyorlar, du t ctkll etmek için hilkO.m~tten mektcclir. 



-----------~~--~~·-r-,;rrrı~-.--:r-~---------n-er~~-rarra~ı:ı---ı:uı11r1mmrraKSJ11--ıJBVanatt 

samsund ki . 
hitabesi 

(Bcış tarafı 1 inci sahifede} 

GeçUğl.m yerlerd gördUğllm IYi 
~ylerden biri de her tarafta hnrman 
yapmak ıçln gayretle çalışılmasıdır. 

Harman çabuk bitip mahsul ellınlze 

geçince birçok sıkıntılar ortadcın sUr' 
atıo kalkacaktır. Şimdiki haruıan<b 

ehcmmlyeuı olnn bir nokta, hUkt'lme. 
Un satın alacağı yUzde 25 lcrln sürat 
le tc ıJm edilmesidir. Vntanda~lanm. 
ı:mumı olanı.it hUk(tmet hiJ!seaini ver. 
mck için yUrekten lstekJ.ı ve gayretli 
buldum. Meınleketin selAmetlni koru. 
yan cUmhurlyct ordulnrmm hudutları 
beklemesinin ehemmiyetini \"atanda,. 
larmı pek güzel kavnyorlar. MeirJe • 
ket lç!.nde umwnt iaşeyi ihtiyaca göre 
dl\zenlcmek için hUkfunetln clfndekl 
orzak stokunun buıunmasmm mUna • 
ka 11 götllrmez bir ıuzum olduijunu 
bUtUn memleket takdir etmjşUr. U. 
mit ediyorum ki eyllii ortasına kadar 
ye.nı harmandan hUkt'lmet hlı;scslııln 

almmB.SI bUyUk kı"mı itibarile bit • 
mlş olacaktır. 

Aziz vatandaşlarım, 

Her yerde temas ettiğim yurt<b~. 

Jardıın te>mennllcr arasında şiklyetler 
de dinledim. Bizim idaremiz glbı balk 
idareaı hUkUm suren bJr metnlekette 
yatandaşlarnnın koıo.ylıkla ,her arzu. 
sunu ve her derdin! s6ylemesl tabıidlr. 
Memnun olmanız için size derhal s!Sy. 
l yeytm ki ı!fitUğlm DiltO.yetıcr arasın
da insanı fazla mUteessir edecek hiç. 
bir mevzu yoktur. Ya esaslı tedbirler 
almmt§tır ve bunların zamanla seme. 
re ı görUlecektir, yahut kolo.ylıkln dU. 
zeımcsı kabil olan hntalardıın b~lıse
(ijlmJşur, yahut da bazı vatando.şla. 
rım kendilerinin yanll§ anlayl§lıttın. 

<!ıı.n dol yr şlkllyetei olmuşlıırdir. 

Dfi1clmMI li'ızıru olan hatalar icin 
cumhuriyet 1'uk(ımeti her yerde 
tedbir almasa cnlışıyor. Yanlış şl. 
k:iycllcri de derhal tashih c·trne'k 
yine hükılmetin vazife5irlır. McscUı, 
bazı ,·aıandaşlıırım fena rualısul 

l!ohumluk ihtiyacı gibi türlü vesile· 
lcri ileri sürerek hfikCımcte sntılc. 

cak yüzde 25 !erin kendi köylerin· 
den olınmıırnoc;• " teyecek ka<lar.lle 
ri gıtmenıişlerse de hiç olmaz.sa bn 
yüzde 25 lcrın yerle>rinde lnr.ıkıl. 

mo<:ını talep etmişlerdir. Bazı y~r
lerde de mahsulün fıızla tohminhı
den dolayı hükün•et hi'ISeSlnın fnr.· 
lıı tes.bit cdildii{ini sövl<:dllcr Pa• 
rasiyle hükumete, malrnılün yiizdn 
25 ini teslim ellikten sonra fazla· 
sını serbest salabilmek gibi müs
tcmo bir kolaylı~m kadrini bibnc• 
yen bu şik:1yetleri derhal toc;rih et
tirdim. V. t;ındaşla hükumetin knr .. 
~ılıkh vnzHclerinin hi ve do#ru 
vfirekle ciddi ohmık yapılması H'ı

zın><•cldiğini ö~retmc~e çalıştım, 

Ro~ le h:ıtnlı zihniyetl'!re S1lpılmış 

ol:ın pek mahdut yerlerde ynnhş 

düsiiııreleri dUzeltiriten vnlandaş

larımın yiirclvlen b:ınn yardtm et 
tiklerini s&ımeklen e<>k memnun 
?!u~ordum. 

Bu seferid sevnhatimde so işle
rimizin büyük mikynstn bir 8~işrn" 
devrinde oldoğun't ~sbtt e!tim. Ye
şilı"• Y·, muhtelif vilayetlerde a,.. 
n ıı \ Lnlnmlardan lkumand:ı altına 
elırr .ı'nclır. Tiı To' rı:ın bnşlıya

ntlt Qırşambaaa sa'ıfle •edar Yc
şihrmıtk il'Zerlnde muhtelif aıneliyc 
lcr Ye "bnzırlıklıtr vardır. 'Kııı~ımıal< 
da Bafra mın!nkasın:ı bütün ma. 
nrsiylc ofimhurlyet idaresine re• 
menedilmek vnlnTJ<' 'ır. Tilrk nıü
hendislerfnin vatan su~ormı fayda· 
ı, kı?mak için hihiik 'b~r aşkla ça. 
Jı~tılılonnı s6rmck insanı ~ se • 
vfndhiyor. 

Bitiyorsunuz it! teknik ~.al.men 
programında San\ noa önemli bir 
"..:ızife vcrihui .. ~r. Ruı:uı yeui t~ 
nik dnı-u ll'~U.,. i~ & b şbca .bir 
meı-! ez olacaktır. Ye?dl1e8 rin ha
nrlıklıın clddl blr takiple iiilrie
fHmt''ttcdir. Büt bu j er :ı~n· 
cJQ 'Yn'ınd:ı1htrımn ma }la hrşı 

ücadele r.tnrek idn ?fü~te. her 
znmnndan far.la :ytı.r.dmı e\mcledi!i 
• a~sye cdeccf:iinı mımıt ve ki
nin'e bu lc:ıdnr sn 
lan mücadele hol"]> erinde çok 
sıkmtıya uğrayor ~c .:JJıhıı dil :tra
y~cııktır. ôoon iç!n h !dhnetön hır 
lubdc~i ma!ıdU't ~lnrtlım da

gcoiş netic r ııhımk ıçlb hıı\.. 
ın shhhiye teş)til nm~ ('ok ~ • 
dım etmelerine ihliyttCtntR v.anJır. 
·rak RımaHcr :rüztmdcn sahfttfrrıa

kabil obn urırianı u!h'arsıı1; 
ok mü'tees ·r o~c. Mücadele 

·ilt\tının ft rl halkın anla.-
yışh itgisi kol:ı.yt~ınlmokdır. 
Vatruıda~ımm, 

bi_Q!'frkc:ı b!r noktaya 
ync:ı d lm ~ Oclbcdeccğim. Go • 

bir ç:U?rme, ha)atma o ka.d::ır dııl. 
buıınt:ıyıonız ki ge:ı:ditfm yerlerde 

en ntıuı 111:ırnm d!lnynmn ateş 

de lıahmdtt!'!u'ldan babel'tl deetı gl. 
bulmım. Bu yaz .nıubarebeler bt1 • 

On ere çak gen!§ " 0011: kan 

ünlversi esi 
30 me'4re yükseklikten 

bombardı
man edildi 

Eşleri bulunmayan kıymetli 
kitaplar harap oldu 

Kembriı:, 25 (A.A.) - Son gUn 
lerde 30 metreye kadar inerek 
çok kısa irtifadan bombalar atan 
Alman :ı.kmcılıı.rınm Kembriç üni
versitesine tannı.ız'.an sırasında 
yangın ve infilfık bombaları, mU
ııaka.ş:ı.lı lconfcreruılnr tertip eden 
Ye Universit)Ye bağlı bt:luan n~ş
hur Cc-mb."'iç birliği binalnrmn is:ı
bet etmi.,, ekser:si pahıt hi.çilemi· 
yecek !!«>..dar kıymetli ve bazıları 
da ltatiyen yerine konulanuy8.C'9.k 
oerecede nadir brr çok kıtaplnr 
harap ohnuştuT. Bundan beşka ay. 
m b!J::ada 10.COO lnJrlliz lirası kıy
metinde meşhur Ferfnks 1-!odi'!! ko-
1<,'ksiyonu da bulunmakta idi, 

İngiltere Uzcrlnde 
Londr:ı, 25 (.\.A.) -·Az sayı

da Alınan uçnkları dUn öğleden 
scınm İngi!tercnin cenup kıyıs: Us. 
t.Unde uçmuşJ:ı:r Ye muhtelif yerle
re bombalar atmışlardır. Telefat 
ve h~r olduğu bildirilmiştir. 

Lonclr:ıdn tehliltc i5<?reti 
Londm, 25 (A.A.) - Bugün öğ 

ıcden smıra Londra bölgesi Uzerin
de kısa süren bir ha.va aitın: .ol -
muştur. Ucai-:ı:nva.r top·an ate., aç
mış ve uc;akla.l"dm ı;UrUltüsü i§itil
mlşt.ir. 

Amerikan tayyarelerinin akını 
Vaşin~ton, 2:i (A.A.) -· Lon

cirad3.ki Amre'kan umumt karar -
g5.Jı1 ile ll'.giliz hava nazırlığının 
müste~k tebliği: 

Pazartesi günU 3.kŞ3Jlla doğru, 
Amerikan uc:ı,., kalelehi, Rucn ci
vnrmda Lö Tre'delti liman tesis
lerine hUcur.ılanie. buhmmuşlardrr. 
Polonya h::?.vn kuvvetl~r'ne men • 
sup hava 4'ilotninlan d~ bu hlicum
larn iştira.1t et:mi5tir. 

Pası lkte de 
muharebesi 

z 

( Ba.ştarafı 1 inci sa11fada) 
cum edil<liğini ve tayynre gemi • 
teriyle nıı.kletliJ....n deniz tayyarele
rimizin h~ete geçtiklerini ·hil
dirmc-ktcdir. 

4 - Orduya mensup bı>mba 
uçakları büyük bir Japon tayyare 
gemisine hUcum etmişler ve 4 bom 
txı • i~beıt ettirdiklerini bildirmiş
lerdir. B;rleşfk Amerika tayyare 
gcmil<.-rlnde nzkledilcn uçaklar bi'r 
Jnpon taYY!l.re gemisine hilcum e
derek bu gemiyi ağtr yaralamtıı· 
!ardır. DU.5man1n mUtcaddit kvu • 
v~örleri ve bir 2trhlt tnyyare ge
mimiz1e nakledil~n uçaklar tnra. -
fındnn kez:ı y.ı.rala~trr. 

5 - 23 ağustos glinü öğleden 
sonra. düşmanı Guadalknna.1 ada -
sına ikarşr yaptığ'ı bir hava taar
ruzu avCilarnnız t:?.mfmdan kn:ııp. 
lanm:ı:ş ve dtı..,qnanm <n az 21 tay. 
ya.resi öü5ilrillmü...<±ür. Bu hareket 
csastnda blz.':ın kayzplarmıtz pelt az 
d~. J 

6 - 23 - 24 ağu•tos günü clUş. 
ınan muhıi~~ G1.ladnlkanal'dnlti 
kara mcvzi!ertmizi topa tutmuş -
!ardır. 

7 - 24 ağustosta uçattarnn12 
Goaöallmnalın sima.linde dil!mlf\ -
<nm bir taşıtı ile lbir kruvazörilnil 
ha5ara uğmtmıŞtar ve bunlarm i
~ini de 3.lev alev yanar bir ha!
ıde bm:ıı1amş1nrchr. 

8 - Mıihnrebe d'eV&m etmek~
ııdır. 

l! olunk devaııı ediyor. Biz, insanlığm 
'ba elem verfd em:sslşb: !~ket,lnt h11-
zilnle "'° ibretle seyrediyoruz. Fakat 
biç unutuımamalıdı ki vatanım zm 
selAınetı her şeyden e~l ktıvveti. 
mhtO' tedaktırlığnnıza, hıızır olmıı.ını. 

m b:ıll'lıdır. DUnynnın bugDımti ha. • 
)!!ıdc vntanımızm bfr taarruza nğra • 
ımı.sı: lhtimalı için hiç vldmseden ellp. 
he etmeğe hakkımız yoktur. A:ıt'nlt. 

'bu, bugQnkll nzlyctth'. 

Yarınki vaziyetin ne olacağını 
lkimse ikeŞfedem'!Z. Bıı sözlerim, 
sırf kendi aramnda bir konuşma 
olarak ve kendi emniyctimir. i~n 
ıuyaruk ve dikkatli bulunmamızı 
hatrrlatnıa.1{ için söylenmiştir. İs • 
tfhsa.1 için ve imar için geniş mik
yasta ç~lrşırkcn ~e~5.meti:ı;iz ve 
müdııfeemız içhı uyanık ve dik· 
katli bulunmak hususile ordula.n
mm kuvvetli ve iç durmumuzu ni• 
!nksız, sağ:am tutmak as'fl gözü • 
'llıiiziln önüıic"en aynlmamalıdır. 

Aziz vatandaşlarım, 
Hepinizi caııd:ın scvg>ilerle sc • 

ltımlarım .. ~izinle konnşmaktAn 
5rc1Ukleriml ve düşfindilldcrimi 
~gibi ~lernektcn çok sevi· 
ırivonmı. 

( Ba~ tarafı 1 irıri .. ,.• :ı ,.,.. ) 

dağ kıtaıan, garp! Ka!ka.ıı dağlarının 
boğazlarını zorlamı§lar ve blr kısmmı 
hücumla ele geçlrmtolerdlr. 

21 ağustos sUnU sabahlt)Yin saat 
11 de dağ kıtalanndı:uı bir gurup, 
Alm •n harp bayrağm· :JlbUrUz dağma 
dlkmeğe muvaffak olmu§tur, 5680 
metre irtlfaında olan bu dağ, Kafkas. 
yanın en yUksck dağıdır. 

Stnılngradm şimal batıreı ile cenu. 
bunda yapmış oıduğumuz taarruz, 
boltlcvfklerin Umldsiz mllda!aıılarma 

rağmen, yine bir miktar arazi kazan. 
mıımızıı. medar olınu§tur. SovyeUertn 
52 tanlu tahrip edilmlşUr • 

Don cephesinde ltalyan kıta.ıarı 

dll§nıanm birçok hllcumlarmı kuımen 
g6ğ0s göğUsc yapılan muharebeler 
neticesinde pUskUrtmll§lerdlr. 
Alınan tayyarelerinin bilhassa Sta· 

ljngrad Uzcı'jnde dU,manın gerisine 
karvı gece ve eUndUz yapmııı olduk. 
lan taarruzla. la tesllhat fabrlknla• 
riylc askcı1 tesisler tahrip cdllmı, ve 
bu teslsıerde birçok bUyUk yangmlar 
çıktığı görfilmUştUr. 

Volga U7.erlnde iki ts-,ıt batmlm• • 
tır. 

Kaluganm t.enup batı3ında ve M~ 
din'm şimal batısında dU§mıuun yap. 
mış olduğu ,.JddeUi bUcumJar akam~ 
te u~nmı§l.lr. 

Rshevrcheve çcvreSinde Alman kı. 
taları düşmanın mUhJm miktarda pl• 
ynde kuvvetleri ve zırh ı te§kllleriylcı 

neticesi değişik muharebelere giriş. 

nüşlcrdir. 

Sovyetlern 68 tankı uıhrlp edil.mi • 
tir. Bunlardan kırkı bir piyade tüme. 
nln kesiminde tahrip olunmuştur. 

limen gölllnlln cenup C:oğusunda ' • 
Lenlngrad önUnde yalnız mevzii faali 
yeller vuku bulduğu bUdlrI.Imektedlr, 

Vi_şiye göre 
Vlşl, 25 (A.A.) - l:itaHngrad şehri 

için tehlike artmaktadır. IOet;sksya. 
nın doğusunda Don nehri mo~rlU 

bjr Alman birliği. tarafından geçjUnlş
tlr. Rostof • Stallngrad yolu Uzorinde 
bir Rus mUstnhkem mevkii hUcumla 
zaptedilml§tir. 

Almı:uı hava kuvvetleri Volga nehri 
Uzerlnde taşıtlara taarruz ederek 
bunlardan 8 petrol gemlsjnl batı,?".'Ill§. 
lıırdır. 

Şlmall Kafkasyadı\ Almanlar tepe. 
!erde bulunan bir şehre tanrnız et • 
mjşler ve yapılan çarpııımalar netice 
ılnde 1600 Rus esir almmıştır. 

Rljevde Almanlar 8 hafta lçln~ 

1068 tank taJırip etıni§lerdlr. 
OVYET TEBL10t 

Londrn, 25 (A.A,) - Mos~vada 
neşredılen Sovyet gece yarısı tebliği: 

24 ağustosta, kuvveUerim.iz düş • 
mania Krasnodarm cenubunda, Klets. 
lmya dolaylarında ve Prolabnayda 
çn rpı§mı~lo.rdır. 
Diğer bölgelerde kayda değer bir 

gıcy olmamıştır. 

.ııı:ııan gedik 
l\lo.slco\-n, 2~ (A.A.) - Sovyet tob. 

!Jğtne ek: 
Kotelnlkovonun atmaı' doğus11.ııda. 

kızzlord~, Sovyet mevzileri arasuıda 

bir gedik cıçmı§ olan bUytık .ııa.yıda 

d!l§man tank ve piyade blrllkluine 
hUçumlarda bulunmaktadır. En az 300 
Alman !SldUrUlmUş ve 11 Alı:nan t.a.n 
kı tahrip odilnıl§tir. 

Kra.anodarın cenubunda, Alman.Lar, 
bir noktaya büyUk kuvvetler tah§l~ 

etmişler ve Sovyet kıtl\larıru gerilet. 
mı,,ıerdlr. 

Prohlandaya bölgesinde, SoV)'&t Jtı. 

talan dllşmıı.n tanklarına ve motörlU 
piyadesine karşı mttdafaa muharebe • 
!eri vermi§lordlr. , 

Kletakaya bölgesinde, kıtale.rmuz . 
dan bir birJlk, hUcwna geçmiş ve Al. 
mantarı bir mtıatahkem mevziden ge. 
ri at~tır. Don nehrinin sol kıytama 
~meğe muvaffak olan dll§man tank 
!arma ve motarıu piyadesine k&r§ı 

verjlen muharebe bilhassa §iddotlJ 
olmuştur. 

Stalinı;ırndm vnziyc~ vahim 
Londm, 26 (AA) - Stn.Ur.grad 

muharebesı son raddesine artık var. 
mıo bulunuyor. Almanlarm taarruzu 
iki tarafta geli§mektedir. Biri şimal 
batıdan diğeri ise cenup batıdan. Rus. 
la.r blltUn ke:ı1mlerde §ll!detle muka. 
vcmct etmdttedlrler. 

N ov~iskl l<ıti'kametincle 
LOndra, 25 (AA) - Krasnodarm 

cenubunda Almıı.nlar Novrosl.Bk i8t1 • 
kametinde biraz ilcrlemeğe ·muvııtta.k 

olmuolardrr. Dma ccnuptalq .Rus kav 
vetlerj dagıa.rda bulunan dUğthn nok 
tal:ı.rmı muhatau etmektedirler 

Klctskayada UçllncU İtalyan tttme. 
nt ağır kayıplara uğmtılnıl§tır. Al • 
man kumandanlığı bu tümene lt\z:m 
gelen ha va hlnıaycslnl vermedan ileri 
sUrmQ§tUr. 

Tali njansınnı b!r muhablrl iki gtln. 
lUk muharebede bu tilnıenln yansmm 
imha edlldlğlnj bildirmektedir. 

Alınan iki seh}r 
Londra, 25 ( A.A) - Vorosi

ıo,·gracl ile Pialigorsk'ın AlmaJJlar 
tnrnfındnn işgali dün :ıkşam maruf 
Sovyet muharriri Yq~lnv 'ki'nrn 
rndyo ile ynpt.ıl!ı yoyı:n sırasında 

bildirilmiştir. 

Plntigorsk, 1\afk.n.s dnğlnrıntn şi· 
mal ctt'klcrl üzerindedir. 

Son Sovvet tcl>li~leri bu scbrln 

Başvekili 
Ruzveltle görü~mek üzere 

Amerikaya., gitti 
Vaşington, 25 (A.A.) - Yeni 

Zclanda başvckilı Peter F'nızer 
bugünkü sah günü Biri.eşik Ame
rikanın b9.tı sahilinde bir limana 
vnrmıştrr. Ruzveltin daveti üzeri
ne yaptığı bu seyahat bir milddct 
evvel uı..11arlanmts bulunuyordu. 

BasvokU cümhurreisi ile ve hü
kumet erkftniylc görüşmek üzere 
derhal Vaşingtona gitmiştir. 

Çörçilin Kahiredeki 
beyana ti 

(Baş trm:ıfı l :,ıri sn7ıilrn 
kürtmek hem de taarrll7. kuvveti 
yok edilecek §ekilde püskürtmek 
için dffıizden ve havadan ne taşı
yıp getirmek mümkünse getirece
ğiz. Ha:rp talihi değişir, fakat ne 
olursa olsun, size söyledi~im söz. 
leri unutmayınız. Ve emin ol\ınıız 
:ki harbin tarihi okunduğu zaman 
muahedenfa1 tasrih ettiği vecibele
ri yerine rretirmckte kusur etme
mi5 bulunacs~ Nil vadisini ve 
delta millerini her tUrlU yabancı 
taarruzuna ve hUcumunn kargı ko. 
rumak için elimizde olan her §eyi 
yapmak kanı.rrnd:ıyız.,, 

Yotculuk nasıl g~tl' 
Londrn, 2~ (A.A) - M. Çörçl! son 

seyahatinde muazzam bir meeafe kL 
tetmlştlr. Yalnız Kahire yolculuğu 

B,000 kilometreden fazla.ya çıkuuwr. 
Ba.şvekflin lnglltereden ayrıldığı, 

Stalln!n daveti üzerine Moskovada 
mtlhlm müzakereler yapmak ıruretfy. 
le dört glln geçirdikten sonra ancak· 
17 Ağustosta (lğrcnilınl§tir. 

Dabıı. aonra, bu uzun yolculuğu ııı. 

ro.smda MıSil'da Ela.lemeyn cephesini 
zfyareı ettiği, MI.ster BuUfinch. mUs. 
tear adiyle gittiği cephede huzurunun 
sekizlncı ordu ctradı için cesaret ve. 
rlcl olduiju da haber alınmıştır. 

M. Çörçil Kahlrcde mareşal Smut11 
ile buluntuğu glbl kral Faruk, gene 
ral Vavel, VUl!on ve Ohlnlek ne de 
g!SrllgmU§t1lr. 

Bqvekllln bu uzun yotcuıutunda 

re!&ka.tlnde doktoru, hl18UB kltibl, 
emniyet müfettişi TC oda hizmetçisi 
·bulunuyordu. .. 

:M. Çörçı11 Kabtreye ve oradan Mpıı 
kovaya götUren dört motörlU A:nert. 
kan Liberator bomba uçağm.m pilotu. 
uzun mcaa!eler katetmekle §6hret bu 
lan Amerikan Transatlantik servisi 
subay ı>ı1otlarmdan Klout'dur. 

Çörçil Malta kumandaniyle 
görü,tü 

Londra, % 5(A.A.) - Malta 
ba~n.nda.nt Lord Gord, Çörçil
le gö~"'1t tizere Kahireyc git· 
miştir. Başvekil Lord Gord'a bir 
ıtclgm:ı.f ~km!ş. kmdisini görmek 
istecli.ğtni söylemiş, fakat Malta
daki d'lr{'tlDl.dan dolayı yola çtkma
ıınnm belki de güç olacağını ilave 
etmiştir. 

laviçrede bir lngiliz uçağı 
Dem, 2~ ( A.A) - Resmi tebliğ: 
24 Ağustos günU öğleden llOJU'& bir 

lngUl.z uağı, moUSrUndekl bir Arıza 
ytız1lnden Bern civarlarında yere in • 
ml§ttr. Bu uça#a. elkonmuo ve ikt kL 
ol.lik mürettebat gözaltma almmış.. 

tır. 

Bir g1ln evvel ltviçre arazlBinde 
Y9N inmek zorunda kalan bir Alman 

UÇ&ğ'r ha.kkmda da aynı muamele ya. 
pılm?§trr. 

Rw cepltesine aevkedilen 
Fransızlar 

V!ot. 21S (A.A.) - Rus cepheatne 
gidecek olan Fransız gllnUllü gnıpu 

do#'IJ oophe8ine ha.reket etmf~. 
Joponyaclan dönen Amerikalılar 
Nevyork, 25 (A.AJ - ' Japonyada 

ve J'aponyanm tşgall altmda bulunan 
topra'klardald §lmal ve cenup A.me. 
tikahlan memleketlerine götürmek 
1lzero Alan İsveç bandıralı Gropslıol 
gemt3i 14151 yolcu De J'arsey Slty lL 
manma gclmfşttr. 

ruı 
fikri ç a ştı 
ingiliz nıilleti vuracağı darbeler iç 

• 
ın 

gelecek günleri bekliyor 
Lora Hıı. ı sı tcşebbUsüne ait suale de f3 Vaşington, 23 (A.A.) -

lifnks, hariciye nazın Kordel Hıı.l ile 
ortaııark, Hindistan ve Pasifikteki 
durumla Çörçilln Moskovayı zlyareU 
mevzuları etrafında uzun bir g!SrQşme 
)'$pmı§tır. 

Diycp baskını ve ikinci cephe mese. 
lelerine alt olarak gazc>tecller tara 
tından sorulan suallere Lord Hallfak! 
§6yle cevap vermiştfr: 

"İngllterede ıkincl cepheden (ok 
bahsediliyor. Bu, taarruz fikrinin her 
tarafta yayıldığmı tsbat eder • ., 

BUyUk Brltanyanın muhtt>me1 lstl. 

~ılığı yapmıştır: 

••lngJllz milleti böyle b}r ~ 
karşı koymağa her zaman h 
Ve her an uyanık durmaktadl' 
g ılz mUletl artı!: darbelere tll 
met cdebjUriz demiyor, bllıud' ~ 
cağı darbeler itin gelecek gnııle 
liyor.,, 

Lord Halifaka bUytık Brit 
tam seferber hazırlığ'ı ve geıect 
hangi bir ha;a ta~zunu hCr&'ff 
ler vazfyette bulduğunu da ı.tı 
ıcmlştlr. 

Brezı ya 
selerber e 

ord 
ildi 

Mihver gemilerine el kondu, Alman 
italyan bankaları kap atıldı 

Londro., 25 (A.A.) - Brezilya· 
da ordu sefer.bcr edilmiştir. 

Mlh\•er banknlnrı kapatıldı 
l..ondra, 25 (A.A.) - Brezilya .. 

da Alınan ve İtalyan bankaları 
kapatılmışttr. Limanlarda t;imcliye 
kadar tutulmuş bulunan gemile • 
rin hepsine el konulmuştur. 

Bu gt"milerin 7 si Alman ve 18 i 
İtalyandır. 

Harpte fakat bitaraf! 
Lonclra, 25 (A.A.) - Pera, Şill 

ve Unıguvay memleketleri, Bre • 
z!lyayı bitaraf bir millet olarak 
tnnlnl3yı ka:ra'rlnşurmışlardtr. Bu 
dt"mcktir ki, Brezilya gemileri bu 
ınernl"'.ketlcrdcn herhangi birisi • 
nin limanına girebilecek ve pu u~ 
manlardan istediği tarzda istifade 
edebilc<:ektir. 

Amerfka mü<fnfn.a mecli inde 
Va§lııgtoıı. %6 (A.A .. ) - Brezilya 

heyetinin talebi Uzerinc hususi bir 
celse ile toplanan Amerikalılar arası 

mUdataa mecıısı askeıi mUmessillerl, 
Ekvatör murahhası albay Boı;lanın 

tekli.file nıecllBin, Brczilyannı mihver 
memleketlerine hnrp UAnı mUna.ısebe • 
tile bu karara iştirak ettiğini ve dost. 
luklarmm bUdlrflmeslnl lsUyen takrir 
suretinı lttffakla kabuı etmiştir. 

Rodos bombardı
man edıldi 

\'a5fngton, 26 (A.A.) -
nazırı Kordcl Halden, dün gaS' 
le yaptığı görU~medc §U sual 
muştur: 

; - Brezilya; Birlcşmlf mıne 
tihak ctmeğe ne zaman resnıeıı 
edilecektir?, 

Kordcl Hal, p cevabl vcrın ; 
- Bu husıuta herhangi 

teşrltat yoktur. Mesele k~~.dl 
hallolunur. Ya bizzat BrezllY_... 
mtırac:a.att ile veyahut birle~ 
letıerden herhangi birinin bir 
De olur biter. 

Gazeteciler, ha.riclyo nazırnı"" 
nca au suali de sormuşlardtr: 

- Brcz!lyanm mihverle 
harp hall bulunduğu demeci ne 
ıı olarak başka cenup Amerlk• 
ketlerinin durumu hakkında J:ıJ 
gelmlş midir? 

Hal, bu suale a§Bğıdaki ~ 
kabelede bulunmu§tur: 

- Gelen raporlar, cenup 
da, Brezilyaya kar§! yapılıın -~ 
ka?'§ısında muazzam bir heY--., 
nefret hislen tczahtırnnden 1>1'

11 

mektedlr. Fakat Brezllyanııı 
cinden sonra diğer hükt\meU~ 
hareketlerde bulunmasını m~- • 
lacak ltadar kQfl zaman beııD' 
memiştır. 

Ç in~e Japonları1 talii döndü mu· 
Çinliler iki şehri JaJrl 

kurtardılar 

Londra, %5 (.A.A.) - B.B.C. İngiliz • 
tayyareleri Rodos adasındaki havıı 

ıneydanlarma ıılddctij bir akın yap. 
ml§lardır_ 

Çunking, 25 (A.A.) -
~·ııng'ı Kiyangsi'ye ba~la)-1l~ 
miryohı üzerinde kfıin Yuç:ırı 1 

tctmis olan Çin kuvvetleri. 
halinde bulunan düşman' 
c.tmektc v~ şimdi Çin. ng'• 

İt.:ıly:ı.nlara göre 
Roma, 2o (A.A.) - ltalyan tebU. 

ğlnden: 

DUgman hava küvvetlerlnln Yuna. 
nistandaki be..p mahallere ve Ege de. 
nlzinde idaremiz altında bulunan yer. 
ıere yapmq olduktan hücumlar netL 
cetıinde mahdut hasarlar vukua gel • 
mlııUr. Telefat vukuuna datr hiçbir 
haber yoktur. 

Doğum 
Akşa.-n gazetesi mu'lıe.n:irl~rin

den arkada.,.cırmız Cemalettin Bil
dik'in bir ilazı cünyayn. gelmiş '?e 
Oya ismi konmuştur. Mlııimini 0-
ya'ya ana ve balxısile uzun bir 5-
mUr dileriz. 

ilerlemektedirler. 
Bir Çin kuvveti, Yu'kiaus·• 

miştfr. 
Diğer ta.re.itan Olrllçav 'f j 

dn çember içine o.lınımş oları 
kuvvetle'li !iClllbe-rden c;ıkms.Y' 
yaffak olmuşlardır. Bu ku~\~ 
gimdi Tsingtien'e doğru ncl 
mektedlrler. Japonların ~dilli 
vetleri, SUşang ~ni tence 
)erdir. 

:Japon Juıbtnesi toplıınctt 
Tokyo, 25 (A.A.) - ~ 

meelisi, bu sabah bir toplnnt' 
nuşur. Hariciye naz.m M. _.,. 

Gazileri unulmayoruz bilhassa :sreztıyanm Aıınn~ 
(Raştarafı 1 incı ınufadn) ltalyn.yn. harp il.5.n etnıe!i il 

diplomatik vnzl~tte vuktta 
26 Ağustos zaferinin ve bütün •or· i-' 

:.ı....- d la ld YC11i geliŞI?'~ler hakkında oenup uve._n a cat"Pışma r O u· dunun kahraman gazileri, sizi unut-
verm'ştir. _ j Rumı bildinnclkteydi. mıyoruz ve milletin sizi, sizin millete tO" 

Don g~ldi - ...,...... vedia olan cocuklarınızı bu müstesna Ruzvelt yarın bir nıı 
Londm, u (A.A.) .- Almanlar günde anarak ve sclômlıyarok ve size aöyliyecek 

Dan ııcltrı kıvnmmnı bir noktamnda mônevi olduğu kadar her ferdimizin \'aşıngton. 25 (A.A.) -
tank!rm nehirden Ballar içinde geı:lr. maddi borclarımı:z: olduğunu hatırlıya- günü Vaşjngtonda yapılaca.1' 
m~. Romen, :Macar 'Ye İtalyan rak size bütün sıcakfığiyle yürekleri- beynelmneı talebe cemiyeti 
bir~ bumda ağır kayıpJara utra. mi:z:i sunuyoruz. smdan sonra reis Ruzve1t1n 
malrtadn"lar. be günü dUnya gençllğfne bir 
Sovyet açaklarımn laaliyeti te bulunacağ'ı öğrcnllmlştlr. 

~~: ~·~;s!~U:;~~~ r-N-e_d_e_m_e_m_e_l=-1-?-ı 
rı 6000 toniJAtoluk btr gemlyf batır · -
:mI§lardır. Rus daıts kuvveUe:rt de 
fOOO tonUMolulı: bit' §llebl torpille 
ml~lerdfr. 

AlmmtKALI MUHABİRİN 
KO~UŞMASI 

Londrn, ıs (A.A.) - Moskovs rad. 
yostmıh konugmakta olan blr Ame . 
rlkaıı muhabtr §Öyle deml§tir: 

''Stallngrad içtn muharebe M"8ko. 
,.. 1~ yapdan muharebeye ber.ztye 
oelttJr. Hıtler M:o8kova muharcbf'sjnl 
ka. 'Ybet:ın ı.tf 

Tanmrr.L' muharrirlerimizden 
biıi bir yazısmda (Lokantalı va
gon) tabirini kullanmıırtır, (Wa. 
gon • rcstaumnt) ka:rşılığt ... 

Bize göre lokantalı vagon bir 
vagonun bir 'ikrsınmm loknntn ola
rak düzenlenmiş olduğunu nnlattT. 
Burada i3e bütün ugon, vagonun 
kedisi lob.nta halindedir. Bunun 
için (Lokanta vagonu) yalıut hat
ta <Lokanta v~n) demeli, (Lo. 
kanta.Jı vaıron) demelll6H 

izzet Molla'dan 

De,•le\-1 aşkta minnet e 
didcye 

BnJmıa. ol cevherin İl5 il. 
sarfcyle, f; 

Bilirim ben gc~eninden ~ e, .. 
Mill•et.i dembcdem-ii ti' 

peyapeyte g•~ 
Not - Dünkü beytlerde ( 

.keJimcai mısra' ~ ola.caktO' 
(Elbette sonrada.o a~lafldır ~..ı 

a\V 
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konuşması M~murlara . EylQlde Fındık mahsulü Bır cevher meselesi 
s-d~~r~ Samsunlularla başba~:ı odun dagv ıtılaca· k bu sene bol Napolyon, "iİ.ı,,, nefer itin bir 
lttiınıı 'e onJ:ınn ~ahsındn ıoıl- zanaat, ordul!ın idare ~drn!cr kin 
!\tiııı ş e "e dUnyeyn hitan etti. Kooperatif tarafından bir Uim, ba5kumanclnn i~in de o~r 

dağılmıı.tı. ("'rlık tahtının en hli· 
~ Uk dny:.ınağı ordu ve ki!isc oldu. 
i:'ll için, bu iki cephe ihtila~ın en 
lıuyi;r,, hmrıy!:ı \-Urulruu;:;tu. 'ıııa d:{ ı<•k sık mille! faflnrı am- Fakat daba evvel lstanbaldald resmi ıstanbulda perakendeci t.ansttır.,u, .~cbı~i~. . ... 

111\f<aıa ar. Onlann rııe .. cleleri ~le , Asker gı ır ünıfmmn \ 'e bir 
ı;iıı bi n1r, onu gah bir 5ehirde, mleıseselerla odan lbUyaçları bir mağaza açılacak krsıa danı~ası ~yanıu, ltt?r \"akit 

Kılıç artığı Knzakl:ıl', hUsarl:ır 
· •neyaz Rus'' adı nltrnd• A\·rupa. 
nın büyük merkezlerini, hatta Çin, 
Hint ,.e An~rikan doldurdul:ır 
Hıırnrtıı bile onla~ ne!crini gör: 
<hil<. l' eni rej!min en cıli7. tnrafı, 
~o,·yE-t ordu u sayılırclı. "'l'irmi 
t~n::<le ~ir ordu doj;'lllaz, Ruııyıı en 
kii~Uk hır hlicwn:ı ıfaynnannyarnk 
dab'llır. Zaten kinden ''arıılrdır 

;.:.;_-..} ,!:.a. sııb.a l:ı, ••ah bir ku-y<le Fmd ulclandılıır. Çünkü :ıs1ierlik cel'he. "'"""' ... .. temin edllecık tlt tannı kooperatifı,. yurt . . . h nd ı! ı ı·Jıtesiuj unı!'ündür. !'tl;rıılehet re- dahilind efındrk istihlilini arbr. n, ruılletlerm nı u a ır. n~an, 
3:ı11 bih•übUtun \'U:Luiuyle knna.. Mahrukat ofisi mU'.lüril İzzet yoluyla yapılacaktır. Yeni kt:rula:ı mak için giriştiği propaganda faa. ~·iki a ker Joğar; fal"tlt talimi~ 
leli-;,: k Ş,..t, her ge:zı"sı"nde mil. 1• d karayana , .e manevra ile a-.ker o-

... -.: dtin vilayete gelerek ofisin odıın vilayet memurhırı kooperatifi 0 • ıyetine evam etmektedir. Bu !e-
laıı anl ~asıtınyan hayat ılllstur- ve ıkömür ~iyt"ti, satış işleri t"t· dun te~ini ay baştndan sonra ne fmdik mahsulU, geçc.-ı seneki- Inma.z. 
lıj ~o··..ı,ıı.m. Haldk:ıtJcrı· oldu7rıı ,.1·_ f , • d Büyük bir tabiyttiye: 

" •u "" "' ı·afmd:ı valiye izahat vermit;tir.. yapacaktır. ne nazaran az . ıı. oldugı:ndan a-
rfe lr r, dertlerin del'B.•ıını verin. Hast:ıneler içın yarım milyon İhtiyat olara.lt ~ mevsim: l"İn bili istihl8ke ~h~al lU-ıum his - Ordunun nıhu ma:ngadır. 
le '·-~'ı ı:are~ri hizz:ıt h1tkiknt- :ı "edı'lme' .... •.dir. Hükmünü verdI<;en ele gali!.ı:ı .... .,. kılo t>dUila !Uzum gl)rfibncl<tedir. ile; depoda odun bulundurulacak- ., """ b h . _ _, . 1 k n· tlh • a aralı tesbit eder U Ce\" erı Sı:u'ı O s& gere • iZ 
1 .. ge ·ı · Memurlara odun tevzii ancak tır. Bu depolar Kasın:p;ı•a, Yenı·- Bu sene rekolte kabuklu fmdık T"' ,_ · 'Ça kl k- h er 1·,.i dzı er yalnız recımi l'er"e,·e· "' ul".;; erıne ' rı ı er ·anı at]>,, 

• n k .,. ~ resmi müesseselerin ihtiyarları lcnpı, Jk~iktaş seıı:ntle'rinde bulu- olarak 66 mjlyon kilodur. Bu mik. d 1 n k' b' b' 
darı bl e :ıJma"' milletimi7. on. "' er z. u ter ıp, ın ır ;ananın 

r ..... h'·- ..., temin edildikten .s:ınra kooperştif nacs.ktır. ' tar, iç fındik olarak beher 80 ki- •·~-ı d d • 1 • ı 
ıf,,.tı ...... 'ııa"...:.:."r, bir miir~it, bı'r .... r - JUU• ı llleJ anın a yugru a yııgru a 

.. ""• - ...... !oluk çuval hesabile takbfren 320 · 
trrı1 L.u h k. ıkatler dinler. Jfo"n- 1 fikır ohnu~tur. 

u nl. " bin çuve.ı ynpmaktndır. ç fındık ,J A l 
tıı1t11 ._,katlere gdre nimmla- • .\le\' mı.ı.ra1uı \'e riizgıu nt ı a. 
"1 §tar ed' • • S H • t • t b ı 5 fiyatları son zamanlarda hayli düş kmcılıınn ilgarlanndan tutunuz, 
~i!'1nads1 dn ~:~~~i·ı i~:s:~s~~: arıç en ıs an u a mUşge de mevsimin. serinliğe yüz "Rıısra" dadUşma.n tarafından~\' 
~JJrı,· .: .. l'Bfle:rj İhtfra ctnıektedı'r. tutmasından dolayı iki gUndUr rilen sipel'inden :kalkat<\k ta Ay. 

'~ L_ b• t b v d 1 men.,einde t~lbn 83 kuruşn çrk. cJ d •1 k d ~ k b ~urduğij ·~~ ~Yi olrl"ğn şekilıle 1 n on u g ay g e d,. rn ag arma ·n ar e • a.51na le~. ~ Sıbı olrlu~ ~ihi de söy. 1 mıştır. gelen Ttirl• neff'ri ıı:erçekten bir 
ltıısee 

1
0e ıntnet ara:ımrlft söylen- Kı.<ı aylarında iç fındığın pera. lıarp harfüao;ı<lır. Bu uıun yollar· 

)'oktu C (, .. :ıkJanac:ı.k hir hnl\ikat kende 100 kuru.5a satılması nıilm• dan haritası, JIU"-fası, (fürlıünÜ \'e 
İ}'}J• r. Si'J ay ti k 1 ki 4.500 fOD da J9W•end8rllDa Çl'-&rlrll'!'Qr kCn görülmektedir. Tannı koope- dnh abin tUrlü ,·asıta"-İle kumıuy. 
.;._. iklcır • ' e er, no s:ırı 1 ar, n. l:ı t 3 ratlfi, halka ucuz fındık satmak la ........ rogu~ '""""emez. Amu nefer, ~ ıjrk ....... a~ı~tılır. Bu göril~meler . ..... " ~-,. 
o.,., l;.:Jrnıının en kuwetli tarafı. Ankara 25 ( A.A.) - Hariçten tedarik edilen 5000 to maksndile şchrinrlzde perakende. 1 yıldızlara ba!ia lmt<a iiç bin kilo-
1.,,...1_ atın, en 1·"1• .._~ı,1·ıde hıı.7.·ırl". b l • b l ci bir mağaza açacakttr. metre uzaktaki köyünü bular. JllU-
.,_"' J ......... .. uğdayın ıtan u a ve ayrıca 4.500 ton buğdayla 3.00 · 11 

ıııı ~· ~tnesat ''ntnn ~·aratarak u- 0 nerrim, ınılavrn ıle me~g,ı ı ür, fa. 
~İlft ,ondan baı;ka tlirlti olamaz. ton kadar diğer hamulenin lıkenderun limanına geldiğ' Ok 

11 
knt Türk askeri onl!ı:ı kendine 

birJikt Şef dahili mccıeJclerimizle haber aJınml.§tıT. u ara talebe Jt-lk, ktla\'UZ ~·npmıtSllll bilir. 
turk ~ hal'p içlndeki rtünyndald Derler, ki :ı.o;kerlik fenni, tabiye 
"•b bir 8.nzara mı da balkmırz:ı \'İl- k d ilmi baknnından filin p:eneı knr-
1111.ıı, ....... 1,le'·ha halinde bilıt~rdl. Ve ş h . k k Petrol ofiıi Ankaraya ay 1 may rol< kuwetıi lmiı:. Fnknt fen 
1 .... ~a b" k e rı n e m e ;fle!nelc için madde iııter. 'Elde as-
c:ı.~i,.teı.r:ırı~dı·ere dalıa şu haki. nakletti Onümüzdeki pazartesi günü iter bir millet olmayınrn. bilgi ne. 

at · 1 .. 1,tanbulda vazife gö~n petrol ye yar:ır!' 
~et\ e,~";nı•zın sel&mcti, hPJ' SCY· m ese esı ofisi umum mildürlilğil, veı.uiletl1: baılıyor Topmk'lrZ mlihendi-., nrsa~ız mi-
r,ılltıla ~ ktı\'vetimizc, fedakdrh. aık.ı temaslar temin etmek için Ortao..'ltul ve füıelerin veni ders nınr Mı~ hangi ~serile kenclln1 ta-

IIarl, .n:.ır fllmnmıza bai:lıdır.,, Dün Toprak ofiste bir Anka.raya naldetmigtir. İstanbul • r.rtahiiir! 1'11r1<· ıçındc ol:ın bir diinyada yılı hanrlcklan t.amıunl anmışlır, 
• 1Y<min toplantıda görü§üldü da ofisin faal kısım bir muavinin 'Jalebe kaydına 31 ağustos pazar- Beni böyle dü5UnıUiren, dnğu. 

~ll.tıe .....__. Yegane inanacağı, Ye- idnresmcle ""' l•-.:. .. ca.ktır. ı b ı <1a1<1' oııa,·:ı. .. ~tll'. l 91'7 de "arhl• Umı. flrı ~·..-rnet \'e.rec ~· sa )('ili ş Di1n toprolı: ofisi de vali ve be. ,.... ...,,... t~i gU.n:llnden tiba.ren a(i ann- .. 
lılit'" eı-;ı eı 9 1 e- Yeni ça.lışuı!l teşkil!ıtmda of"ll! __ ....... Her ok .. lun kaydcde"·g·1· ~-ıı...,ı par:ım parr.a olmu~, cemiyet 

A' J " uı~·enJcr t.oktu. • 

Rus - Fin Jmvgıısı <la bunlara 
lıak verıl iriyordu. Alm:ın sa?<lırr,ı 
t:ı51adığı :;ünlerde harbin miatlı 
:.:ltr hnfta idi. Bu ka.clu a7. bir 78• 

ı11an itint'e her ı1ey olup biterek 
"~as sürlileri,, ılağrlaı•ak , e 0 ge: 
ııış topr:t:d:ır üş~lbt!c "v ~nı re. 
jim,, lruru· ncaktı. ' ... 

On dört :ıy \'e bir h:ıftadanberi 
crada boi:"S.Zlns:nınlıu:ın en lı•ırkun
cu !ıliküm sürüyor. Asl;cri deh:i
hırıle me bur Cenr.~.-ı :ıkını hıila 
lıedefınden !;Ok uz.-ıkbıl1r. Bir hu • 
tiut şehri o!.'l.n Lentngı:-ncl bile a,,_ 
ha dü':'Dle-di. NnJY.>~yon hiç olm:ız
"~ Moslmvs.ya g-innisti. Jhldır C>ı 
hııyUk hUcumlar onun lm111lnrı ö. 
nunde kınlmı~tı ':e bu yıl artık 
rnlılıı-ışlar te'krnr!ıı.Jlrur. •yor. 

Rus ordulan kun?l-ın çembcrle
ri-:ı hepsini ~':lrnr:ıl< kendilerini 
Jmrtardı'ar. An" ku\'Yetlcrini e1:· 
<limtediler. 

rfasıl \ ' C nk'n'? Çilnkli Ruc; mil. 
leli -:ckirdcktcn a"kcrdiı. Pilanlar 
hınr1:ınır, krokil~r ı;i7.ilirl•en da. 
\ '3ntn bu ~nh<lnm:uı, 1111 f'nıı nnk
ta ı ıınutulc1uğu ir.in ~R\'ll"' IJitmi
yor, Jınrıı ~a::a.n:Jamıyı:>r. 

' HAKKI SUHA GEZGiN tı' .... tın "'1zuh1°yle ı'fnde ettı'kle lediye reisi Lfıtfi Kırdarın başkan- ~.... "' "'" 
"unıı • - vilayetlerin "'"trol ihı:ua.cmı toplu • " enın i•,.nd d' lıgı· altında of1's umum mUdUrU ve ''"" '.J t:ı!cbc rniktarl tesbit cdHmi,, o. -----------------------------.,iller ~ı e ır 1 olarak vil!yet emrine ver1:cck, G • t• ltİbi ··~·Yine Milli Ş~fin ~öyJediği kayma.ka.riı.ıann istirakilc bir toP- uakil vasıt'llanna ayrı ayrı tevzi- kul idarelerine g-ereken dırcktifler ez 1 n 1 mu•• saba k a-

vıı~ını Unnnın bngDnkii ~alinde lantı ya.~ır. atla meşgul olınıvacakur. \'cri.lmiŞtir. 
ı lhtj rz~ bir taarruza uğrama. Toplantıda ekmdt kartı kaçak • Her villyet kendi kontenjanını 1sta.:ıbulda yenicen orta.olcul ve 
lbiy~ ~~!~in kimsed~ 'liphe et- çılığmm önllne geçımetc: için gere- te~ili.tile na.kil vasıta.la.rına tev- lıse açrlmıyacak, baz! ortaokullar- m•zda kazananlar 
~Urı1<a ~"1t?'1rz yoktur.. Bu, bu- ken tedblrlerinalınması görilşülmll§ 

7
i edecektir. da muhtelit tedrisat yapılacak, ti} 

tırı 11-e 'aıtıyettlr. Yannki l'aziye. tUT, Vft"İlen kararla fC}lrln on gün bfr lmmı ortaokullar da yalnız 
ıı:ı~ 0bcağmı kimse keşfede- fük C'kmek ihtiyacını temin ede. M. d k · fi:&:: doJruruncu ~ i!tıvcsi\.: tcdıici su-

'• cck bir un stoku bulunacaktır. Hır an. ~amu ıp 151 rette lise haline getirilecektir. 
Vakit okuyucuları ıçtn tcrtjp etti. 

ğimiz gezlnt,ide okuyucularım.ızm ta. 
ıııdıklan rozetlere 'bastırılan numara. 
larla. bir müsabaka tertip edilml§ti. 

1· 'ftırrult1 iç· d" k' t1 - k h • getır1lecek . 1 Geçen ders yılı vert1en bir ka-
erıi \'n • ın ır 1 ogftca er Bır firma, Mmrdan kUllıyetli rar Uzenn· e li<>•l.....:n ortıı. kr~'m-
1'•rşıı ııyeti kendi enerjimizle T raJ;zondan lıtanbula ka • "" "'' • 
"oYrn~an, mlOi birliğe kal'§ı miktarda pamuk iplifi getirtmek ları tedric~n M.~~dilnıc-lrtcsdi. Bu 
bııı~ 3;' llleebunır. R'\rp bir meç- çan hınız yakalandı için teşebbüslere g~iştir. Bu sene yalnız lise olarak ~çal~acnk 

Kazananları lta.n ediyonız. 

lzmlre iki kl§llik gidip gelme bl. 
rlnci mevki kamara bjletlnı 3~ nu. 
maralı bilet kazanm~tır. 

>i)'etı •lemidfr. Onutı ne gibi ,l'll· Trabzonda, oturdufu evin komıu • husuata bir anlaşmaya varıldığı 6 lise mevcuttur. Bunlarda 9, 10, 
rtı~. en" ~da'J edeceğini kiml'e :ıu . sundan 125 lira çalan Ömer Samı L , l;ildiribne.Jctedir. 11 ir.ci smıflar buhınncaktır. 
1<11,,.eu·ogucak l'azİyeHerl ancak ıı}mll biri, ltu sabah !atanbula gelir ~ İkmal iımtiha.nla.rı 31 R.ğustost.ı 
C(>llıiv ı, sağlam, tesanUdü tam bir gelmez yak&lanmr§br. Suçlunun üze. iki milyonluk manifatura haşlayo.caktır. imtihan kı:misyon-

İkinci büyük hecilyemlz DUn ve 
Yarm neşrlyatmdan 64 kitaptı. Bu 
l!edjye de ı numaraya çıkmı§tır. İtirı~ et . ~ftJ'5tlayabill1", Bu harp rinde çaldJtı paranın 108 liram bulun- efyası geldi lan seçilmiş, mtımeyy'.ı.z1ere tebJi. 

lan ~:•ll:i birtikte-n mahrnm o. mu§, adliyeye teaıım edilmişUr. İzmir ms.nifaturaciliı.r şirketi P.at yap-ı:lnıı~tır. Birer Saat Kaz.ananlar 

lıarap •Yetlcıin ne k.ı<lar çabuk 6 aya J]lahkiim olan kadm namma memleketimiz eyeniden iki -----(1----
l;iirdiik olduklnnnı, t-ritliklerini KilçUkpazarda oturan hamal Allnln milyon liralık İngiliz menı,ıell pa- Altın fiyatı 

1146 ve 6~7 numara birer saat 'ka. 
zanmı§tır. 

l:ıarıda' bu harbin b:ı.~ladıw za- 80 llruını çalan Naciye, yapılan Jl1U. mukhı m...-nsucat gelmiştir. Bu DUn bir altının fiyatı 33.~Q li'l"!l, 
bliyuk. n~Ji l'ür!< mi11eti knç defa hakemeet sonunda altı ay hapııe mah. 1 mallar, yakmda güınrllklerden çı- kUIÇe altmın bir grrnm fiyatı ;se 

Blttr mürekkepli Dolma Kalem 
kazananlar 

~b. 11 hlı\li bir imtihanla kar~ı- kftm olmu§tur. kanlara.k satışa arzoluna.caktır. 459 kı.rruştu, 
bıtljğ· el" defa mda Türk mllli 
~~tısı ~tı Yekpare bir kale halinde 
·~•rı<le ı-':da. En müşkül ~rtlar 
l'ıl~ al Urk nlillcti İnönnnün bay
"llhlan:~a bir tek şuur halinde 

939, 784 ve 49 numaraya birer dol. 

llugu 
l:iıy~e nku me-;ut <ınth :rur:.ive!li 
. l'iiı-1c t~al<kuk etti. , • 
~-,~ılleti, Şefiyle, meclislle, 
1llde btı e Yekpare bir klltle ha
lbu"tur tUn nt~ktlllere ka~ koy-

lı lluıı~ 
er ırıu sonra da gelebilecek 

lı111, hafküıe l<a~ı milli birlik bir 
•nde b~ duracaktır. 

'-............__ Sadri Ertem 

•ır lsveç gemisi 
411tll adalarında 
st torplllendl 

llila OJoıoltn 
toıuıc ..._' ~ (A.A.) - 6.000 to. 

~l.ij olaxıkaııolm lsveç gemlsbıln 
~bı-ıı~~rı açığında torpillenerek 

Uretteba reamen blldl.rllmektedir. 
ı.q_ ttan 23 ki§i kurtanlmış • 

"1o~kovaya g.öre 
">.ı. Dıyep baskını 
rı~~ Çok iyi bazırlanmıf, 
~ ~ Parlak olmuş\ur,, 

~Oeu, ~ 23 CA.A.) - Moskova rad. 
t1 bakıcı ak§am, DiYep baakm hare. 
liu a llda deml§tır ki: 

lltrı!Ut kın, !:ok ty:l hazırıanmıı ve 
~tlra.ır ~rette yapılmı§tır. Bu akma 
ı.llttır. 'bu en erıen tebcil etmek ge 
tı.t ettııl§ hareketteki muvaffa.ıtlyet 

:lltteı1lt tir ki daha bOyUk ayıda 
t!Uerı dll§kuvvetıerile yapuaca.k ha.re. 

~llnıtl'~el{ ı:na.n tçln şlmdldeıı heas.p e. 

1 °tecektı derecede bUyük netıceıer 
~ g:· laUkbaı, Almalar ıçtn g1l. 
f 1Uerın kııterı:nekten çok uzaktx:r ve 
1lrıe,.e ı:nuarvııaııtığı gtıçlUklcr mUtte 

saır fıraatıar vermck:.ecilr, 

Yazan: ZEKi MESUT ALSAN 
Sami bey, ycıradılııında iyi, ve babasının iyi vasıflarına malik, c6merd 

bir çocuktu .. Mustafa ile aralarında ancak iki yaş fark vardı .. Mustafa ida. 
dinin üçüncü sınfında, Sami bey de birinci sınıfında idi .• kk tahsilini iyi 
yapmıJ, daha z:iyode çalııkan denilecek bir talebe idi .. Zeka ve anlayış 
bakımından da ortanın üstünde idi •• Bu sebebden, ailenin istikbal için, 
çok ciddi ıeyler vaod eden kıymetli bir çocuğu olduğunda kimsenin ıüp
hesl yoktu .. 

Mustafa Aydın idadisini bitirinceye kadar Sami beye hem arkadaş· 
lık, hem de hocalık etti .. Sami bey derslerine iyi çalışıyor, imtihanlarını i
yi derece ile veriyor, ve ailesini memnun ediyordu .• Bunda Mustafanın do 
bir hissesi vardı •• Onun için, Sadık beyle hanımı, Mustafayı da lkinci O· 

ğulları imiJ gibi seviyorlar, veonun mukadder.ltı ve istikbali ile de alôkadar 
oluyorlardı ... 

Mustafa, bu aile ile temasından maddi ve manevi çok faydalanıyor
du .. Sami beyi tanıyan herkes onu da tanıyordu .• Sadık bey ailesinin, oz 
mikdarda olsa bile, mevcud kitabları, Mustafanın, melıteb kitablan dı· 
ıındo, malumatını artırmaya yarıyordu .. "Servet·i FünOn" lıollcksiyonu, 
Mustafanın en çok meralı ve alôka ile lıarılfırdığı ıeydi .. Makaleleri oku
yor, içindeki resimlerden, resim dersi için modeller soçiyordu .• Bu suretle 
Mustafanın hayali yavaf yavaş Aydın muhiti dııına çıkarak ta ls.tanbula 
kadar uz:anıyor, ve di:işünce kudreti artıyordu .. Havadis gaz:etelerini de ar· 
tık bu konakta bol bol okuyabiliyor, ve Platon ile Mikailin yardımına ihti· 
yacı kalmıyordu.. • 

l "T,r. • *. 
Mustafa, kendisi ile Sami bey arasındaki arkadaılık devresine aid 

kıymetli ve hattô heyecanlı bir çok hatıralara sahlbdir •• Bu hatıraların mev. 
:z:uu olan hadiseler Mustafanın ilk gençlik görgü ve intibalarını z:enginleıtir

. miı, ve onun fikri ve hissi hayatının gellımesine cok yardım etmiıti .• Mus· 
tafa henüz:, Aydından ancak ikinci istasyon olan Bbeyliden ileri seyahate 

çıkmamıştı .• Aydından ba1ka bir lcöy ve kasaba da görmemiıti.. Tcıbit zih· 
ni inkiıaf ettikçe diğer memleketler hakkındaki merakı da artıyor, ve se
yahat kendisine z:evkli bir ıey görünüyordu ... 

Bir bayram tatili esnasında, Sami bey ona Sö!ıeye gideceğim, bera· 
ber gelir misin diye sordu •• Mustafa, bu teklifi memnuniyetle kabul etti .. 
Sami beyin ablaıı ve eniştesi Sökede otl•ruyorlardı •• Onları, lô1ôslr.ın refa. 
ketinde ziyarete gidecekti... · 

Ertesi gün, Sami bey, lôlası ve Mustafa trene binip, S/Slceye gittiler .. 
Bu, Mustofanın ilk seyahati olduğu için, onu daima hatırlar .• Sökede, s~ 

mi beyin eniştesi onlara, meyankökü balı çıkaran fabrikayı gezdirdi .. Mus

tafa, buharı, makineyi, ilk defa gördü .• Vat<ıa Aydında da Zeytinyağı çt-

• 

1 

karan, pamuk ve meyan kökü balyaları yapan fabrikalar vardı .. Fakat on. 
ları kimse kendisine göstermemiıti .. Yalnız: evinden fabrika düdüğünü, ve 
fazla buharın emniyet deliğinden kaçarken çıkardığı gürültüyü iJitirdi .. 
7.oten Sökedcki fabrika gibl, Aydındakiler de ya bir lngilizin veya bir Ru
mun olduğu için, oralara girmek teıebbüsünde bulunmaktan çekinirdi ... 

Asıl heyecanlı bir demiryolu yolculuğu baıka bir sebeble yapılmıştı . . 
Mustafa onu do hiç unutmamııtır .• O tarih'erde Aydın havalisindeki dağ . 
lorda, çok kere eıkiya çeleleri bulunurdu .• Bunlar takib edilir, vurulur, ya· 
kalanır veya affolunurdu .. Fakat biri dağdan inince arkasından bir bas· 
ka çete belirirdi .. Bu çetelere aid, Aydında bir çok şeyler anlatılırdı .. Bu hi-

kayeler arasında çetenin aleyhinde olanları bulunduğu gibi lehinde olan
ları da vardı .. Fakat halk arasında daha ziyade çeteyi takdir eden, çeteyi 
mazur gösteren hikayeler dolawdı .. Çeteler vakıa baskın yaparlar, da-

ğa adam kaldırırlar, altın toplarlardı .. Fakat onların dağlarda yol kestikfo 

lerini, ıehirli veya köylü orta halli bir adamı soyduklarını, müdafacsız in
sanları öldürdüklerini kimse iıitmezdi. 

Bu çeteleri teşkil eden efeler, alelôde hırsız, veya katil adamlar de
ğildi .. Onlar daha z:iyade siyasi veyaiçtimai niz:amın bozuklu~undan Jika
yet eden ve kendilerine göre haklı davalarını dinletemcdikleri için, isyan 
edip doğa çıkan cessur tabiatli, merd yürekli insanlardı .. Neden efenin 
sevdiği kız: kendisine verilmiyordu? •. Neden köy ağası veya çiftlik sahibi 
onun hakkını tanımamııtı? •• Vermezler, tanımazlarsa efe nereye baş vur· 
sun? •• H;ikumet de hep paralı ve nüfuz:lu adamfarla beraber değil miydi? 
Efe için, adaleti yerine getirmek, vekendisine :zulmedenlerden hinç almak 
için tek bir çare kalıyordu .. Kendi cesaret ve kuvvetine müracaat etmek ... 

efede cesaret çoktu .. Efe, nııan aldığı z:aman hiç kaçırmardı .. Efe E
ğe bölgesinin dağlarını karış karış bllirdi .. Fadimeyi başkalarının kolları a. 
rasında görmekten ise, onu yok etmeyi, ağaya boıu boJuna kulluk etmek· 
ten ise, 6nu ortadan kaldırıvermeyi, onur:ına daha muvafık görürdü .. Böy
lece bir gün, köyde, k<Habada ıayi olurdu: 

- Fadimeyi vurmuılar .. 
- lbrahim ağayı bıçaklamıılar .. 

- Çakır_ Ali kayıbmıJ ... 

Çakır Ali baıı boı koıan bir tay gibi, martinini omuzlomıı, dağların 
yolun11 tutmuıtu ... Bundan sonra ya cemiyetonu, veya o cemiyeti execek· 
ti .. Uzlaşma ihtimali pek a:z:dı ... 

Fakat, Çakır Ali dağa cıktığı zaman, bilirdi ki, onun, kendisi gibi bu 
nizam bozukluğundan şikôyet eden gizli yardımcıları vardı .. Köylü, ica· 

bında onq ekmek verecek, onu evinde, samanlığında saklıyocaktı .• O, para 
toplamak, lüzumsuz: kan dökmek, ırza tasallut etr,ıek için, cemiyet dışına 
c:ıkmamı1tı .. Bilôkis bunları açık veya gizli, doğrudan doğruya veya dola
yısiyle, yapanlara karşı mücadele etmek moJ..cdiyle xellesini koltuğunun 
altına almıştı .. Eğer filan çiftliğin sahibinden JU kadar altın istemiş ise, bu. 
nu, kendine yardım eden köylülere dağıtmak için yapmııtı .. Eğer ıu ada
mı öldürmüı ise, onu, jandarmaların casusu olduğundan dolayı cezalan
dırmıştı .. Çakır Alinin belki yanlış düıünceleri olabilirdi .. Fakat efelik ana
nelerine uymayan hareketleri aslô ... 

Onun için Çakır Ali de bilirdi ki, üz:erinde dolaştığı topraklar pek de 
çürük değildi .. Eğer çabuk yakayı ele vermezse, bir gün affolunarak dağ-
dan inmesi ihtimali de vardı.. (Dc\'amr \•ar) 

mıı. kalem çıkml§tır. 
Dolma kurşun kalem l<amnan1ar 
230, 12i, 195, 716, 519, OS2, 9!.'" 

254, 804, 596 numarala r birer -Oolnu 
kurşun kalem kazanmışlardır, 
Birer aylık Yakıt abwıe&I kazananlar 

148, 493, 618, 361, 950, 686, 198, 
346, aoı. 727 numaro. birer aylık Va.. 
kıt aboncsj kazanmı~lardır. 

t)ç aylık abone ka&aruuılar 
965 ve 260 numaralar üçer aylık 

birer abone kazaıunı§lardır. 
Altı aylık abone kııumıullar 

251 numara altı aylık abone ka. 
sanml§tır. 

Birer "''e kolonya kamna.nlar 
243, ll98, 972 823, •o numaralar • • birer §işe kolonya kazanmırılardlr. 

Birer klt.np kazananlar 
243, 598, 972, 827, 40 numaralar 

birer kitap kazanllll§lardır. 
Birer kartpostal kazanan numa.. 

ralar aınuu ile şunlardır: 
449, 43, 47, 48, 60, 68, 72, 106, 130, 

ısa, 166, ıss, 188, 197, 200, ı10, 2115 
221. 2şı. 240, 242, 247, 270 818, 822, 
::ı•a, 847, 348, sao, •02, 427, 431, '82. 
451, 4153, 468, 478, 486, 488, 500, 1513, 
51a, 516, 518, 520, 15152, ı 659, ~7. 577, 

68:5, 1595, 688, 689, 603, 725, 729, 7•6, 
758, 818, 819, 839, 882. 938. 

1 
25 yıl evvelki Vakti 
---· 

Bir dü,man tayyaresi 

dütürüldü 
26 Ağuo;tos 1918 

Evvellti ge<:"e lstn.nbula taamız 
<.'tlen tayyarelerden biri bataı-y<ı
hı'rmuzın :ıteşi ncticesjnde Mnr. 
marn s:ıhiline inmeğe mecbur kaJ. 
mıııtır. Tanrareci yere 'iner inmez 
tayyareyi yakmaya vakit bulmuş
tur. Kendisi yüzbaşı riltbesini haiz 
rir İngiliz olup be.cağıntlan ağır 
surette ;yaralrdrr, 

:E Çarpmba Pel"K'Dlbe 

> 
2G Ağustos 27 AğUlt09 

~ 
C( Şaban 18 Şa.b&ıı: H - Hızır US Hnrr: IH 

\akitler \ 'aeatl b&DI Vaaatl ll:&aoı 
<.iUDqıtı: 

ll.16 clotu~\ 10.n IU1 10.19 

Oğle ll.11 us 12.16 IU9 
lklndl l 6.CH 9.03 16.02 9.05 
Akpnı 18.67 12.00 18..M 12.00 
l'ataı 20.86 J.83 20.M us 
İmMk S,%9 I.~ .. ••s 
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tNGiLTERENiN GENERALLEREı,.~ SUMER BANK 
Yerli Mallar Pazarlarz AKIL öGRETEN MEŞHUR 

ASKERl MUHARRiRi 
1895 doğumlu 20 yaşındaki Batlst 1 şeyler tel:Ut eder, bu tekllfler bazan 

Hcnry Liddell Tiart subay olarak bu. I kabul edllmu•ecek §eylerdlr, takat hic; 
yUk harbe l§tirek etti. 'L'zun zayıf, bir zamaıı saçma 1eğildır, -
vUcudU, solgun yüzU, kızılımtrak saç Kitaplarının bir çoklan mUt~addjc 
ıarı ile Llddell Hart tam lııglllz ti. lisanlara çevrllml§tlr, Bu harbin baş. 
pinde bir adamdJr. lamasından az e\•vel "lngllterenln 

mUdıı.taası,. ismindeki kitabmı yaz . 
mıştı. Bu kitap umumiyetle e.sklden 
beri mUdataa etUği prensipleri ihtiva 
eder. Bunu yazmak için çok çalJ§llUş. 
lı. ÇilnkU harp patlamadan evvel e. 
serlni bltırmek istiyordu. Buna mu . 
vaffak oldu. Bu kitapta onun muu. 
zam malQmatı kar§ısında hayrete 
dU§memek kabil değildir. O size öyle 
akla gelmedik misaller gel!rjr ki bir • 
adamın bu kadar ıeYi na.ıııl öıtreııdi. 

gin1 dUşUnmemek fmkA.neızdır. 

• 
mi zayf ett'm. Yenls~nf al 
f>sklslnm hükmü yoktur. Müessesesi Müdürlüğünden! 

s A y 1 N H, A L K 1 M 1 z A I' İn•bol•' nllfu: ::murtu~"' 
Kuponlu satışlar 31 Ağustos akşamı kapamv!r ı~E.f~~~2~:·.%~ 

Kuponla yapılan pamuklu mensucat tevziatına ait :stihkaklarını alamııyan yurc! tnl'holunua vıııe köyUndea 

daılarımızın ellerindeki numaralı kuponlarla birlikte 31 Ağusto! 942 alqamına ka~ Salih otıu s29 teveUütıü --, 

dar mağazalarımıza müracaat eder.ak hisselerine ayrıtan mensucatı almalan IRzımdır Çıldır ba motorilnde uyfa C 

Müessesemiz adına satıı yapan bayilerin hesapları keailmittia·. istihkaklarını bu 
bayilerden almak üzere numaraları evvelce ilan obnan kupon hamilleri de kendilerine 

tahsis olunan mensucat mağazalarımızdan alabilirler. 
Mühim ve makul maze.<·etliler hariç olmak üzere 31 Ağustostan sonra kuponla 

aa•"ıf yapılmıyacaktır. Halkımızın emrine amade bulunan mağazalar şunlardır: 

1917 de aldığı ağır blr yara onu 
harpten ayırdı. Fani ruhu ve keskin 
zekası onun çürümesine :;:)\1ııaade ede 
mezdi, Tecrübelerine istinaden aaker 
llk mctod!armı incelemeğe başladı. 

Daha 1918 de tik es,.rl çıktı: "Piyade 
için yeni talim metodu., Piyadenin 
kıymetinin azaldığı zihniyetinin hU. 
kUm aUrdUğtl bir devı.rde. o, pjyade. 
nln delı'll. askerlik metodlarınııı eski. 
dltfnl UAn ctmcğe başladı. 1922 de 
genç binba;,ı Fransız "Revuc ıı:ııı. 

taire general .. de Fransız 1920 piye.. 
de talimnamesini tenkit etti. Fransız 
piyade kuvvetini baltalıyan şey plya. 
deye otomotık sllA.hların amelesi. ol • 
duklarmı lsbat etmek Lstcmektir. dl. 

Ltddeı Hart bUtUn gayretlnı bahu. BAHCEKAPI - BEYOGLU • KADIKOY • ÜSKÜDAR AKSARAV 
sa lnglltereye ve 1ngillz imparator.••-- ~ •--·---· 
luğuna sarf.etmiştir, lngjltere en bU- -------------------------------------------------------------
yük noktaya vasıl olmu§tur, ve, bu Ziraat Mektebi Sabit Sermaye çiftliği Satınalma 
noklada:ıt aşağa dU§memeğe çalışma. Komiıyonundan 

ye yazıyordu. 

Ona 1924 de neıredilen piyade ıa. 
JımnameJı.njn hazırlanması vazllesini 
verdlıer. Eser lı"rnnsızlarmkinin ta -
ma.me.n aksı oldu. Llddell Hart.il\ ser 
beat ruhu onu yalnız piyade tekniği. 
ne att ıcylerle utraımaktan menatti. 
Onu bundan aonra Cambrldge 1lnlver. 
afteainde doçent ve bir çok gazeteler 
de muhartjr olarak görüyoruz. O ar. 
tık topyekQn harp prenaipleriyle ug. 
raımaktadır. 

Son •enelerde dünyanın hiçbir a.s. 
kcri muharriri Llddel Hart kadar 
me,hur olmamıı ve takdJr edjlmemı,,. 
t,ir. l4eaeıA ondan sonra plen m~. 
hur İngiliz askerl muharrirlerinden 
~eral Fuller, büyük bir aakert mu 
ha.rrlr olmakla beraber daha diğer 

bir çoktan gibi dar olan lhtisa.sla.n 
dahilinde yazı yazdıklarından onu hiç 
bir zaman geçemjycceklerdlr. En bil. 
yük askeri mahfiller dahl onun 1er. 
beat fikirllllglnı takdir ediyorlaı·. Lld. 
del Hart meselA Sipfon Alrlken, Na 
pe.ıeon, iotfrc, Galllenl, Hafg, Allen. 
by, Lavrcnıı, Pcrshjng, Ludendorf, 
Falkenhnyn Uz,.ıine yazı yazar, yeni 

Finlandiya 
Balkan memleketleri 
arasına konacak mı ? 

VS§lııgtoıı, 25 ı,A.A.) • - Dllnkü ga. 
zetecfler kont~raıısmda Kordeı Hal 
den fU sual aorulmuıtur: 

FinlAndlya, Ru.sya Ue bir mllnferit 
sulh yapmak bahalnde bütün kapıları 
kapanııı oMuğılndan, bu memleket, 
a.cab3, Macaı .11.an, Roı. .mya ve Bul
&'arjst&n gibi memleketler arasm~ 
mı konacaktll'T' ~ .. 1 ... 

Hal, fU cevabı vermiıt'r: 
- Bu hususta olmd!llk hiçbir m11 

~mat·.m yoktur ... 

Bir ingiliz uçağı 
Bera clvanada 

yere indi 
BiT ıün e;vel de bir 

uçağı İnmi!ti 

Alman 

Bem, U (A.A,) - Resmi t-·bUğ: 
24 atuatoa günU öğleden sonra bir 

1rıgi11z uçağı, ınotörUndckj bir arıza 
yQzUnden Bcrn clvarlarmda yere in. 
mlttir. Bu uçağa etkonmuş ve iki 
kjşlllk mürettebat gözaltın.ı , .. nmııı • 
tır. 

B!r giln C\-Vcl lsviçrc arazlalnde ye . 
re inmek zorunda kalan bir Amıa:ı 
uç&#! hakkında da aynj muamele ya. 
PılmJftII'. 

T ahranJa ıilah tapyan idam 
edileceh 

Vftl, !ö (A.A.) - Tahrandan alı. 
nan bir habere göre~ orada alllh ta 
flY&n ber kımae öltlme mahkQm edl 
lecelı:tlr. 

Vilki Çine de uğrıyacak 

lıdır. Onun fikrince BUyUk Britanya 
taarruza. geçmelidir. Llddel Hart tn. 
gflterenln müdafaada kalma.ama hiç 
bir zaman razı olmamaktadır. 

Fakat bu taarruzun meydan muha. 
rebelcrlnde oımaıımı istememektedir. 
Daha ziyade tayyare hUcumlan, bom 
bardmianıar, yani çok zayiata sebep 
olmayacak hareketler... Liddel Hart 
bQtUn memlekeı yıkılrıktan sonra 
ve gençlik yok olduktan aonra kaza. 
nılacak bir zaferden bfroey anlama. 
dığuıı aöylemektedir. Harp mümkü.:ı 
olduğu kadar az zayiatta kazanılma. 
lıdır. 

İngiliz donanmasının bilhassa pu 
i§te bliytlk hisse.si vardır. Donanma 
münakale yollarmı kapatırken kendi 
mil.na.kale yollannın açık olmumı te. 
mln etmelidir. Donanma bunun için 
müdafaanın anahtandrr. Bu fikirleri. 
onun senelerce evvel yazdıtı yazılarda 
bulabiliral.niz. Marlbofuk Fl&ndr'da 
Napoleon ltaıyada. Grand Amerika_ 
da onun gibf dllflnanı mahvetmekten 
ziyade harel«ıt edemlyecek hale ge _ 
tlrmek ve nıAnevlyatmı bozmak i~ 
uğra§mışlardı. HQcuma ancak dil§ • 
man kolayca mağlup olacatı zaman 
geçmeliydi. "İngilterenln mUd&fa.a.ııı .. 
ismindeki Merlnde daha Uerj giderek 
dll§maııın kendiliğlııdCll harbi bmı.k -
muını beklemek tikrlnı llerı aUrmek.. 
tedir. 

Avrupada ikinci bjr cephe açılma.. 
sına deh~etll muanzdır. O 1ngUlz or. 
duaunun taarruzdan çok mlldafaa lÇin 
hazırlanmasını 1stemekteclir. ordunun 
taarruza ancak çok mUsalt ,zaman -
larda geçmeainı ve yapılr.n müdafaa 
tahklmatlannın ayııı zamanda taarru 
za elverl§ll olmaıımı Lstemel(tedjr. O. 
nı.ın mUdato.a tcorlııinde plya~nlıı 

tayyarenin, mf,klneteımenin bUy11k 
yeri vardır ve blrblrlne bağıanmrıtır. 
Pre.nslplerı bu hatta Blrle~lk Ameri
kada mUnakaıa edilmi§tlr. İngiltere. 
de çok dinlenmektedir. 

Harbiye nezareti kendlllne aıkuk 

bJrçok vazifeler vermektedir. L!ddel 
Hart'm tenl<jtleri her giin gueteıer. 
de mUyonlarca inaan t.arafmd&n okun 
maktMrr. Onun noktaı naunna ef. 
kAn umumiye çok kıymet \-ermekte
dir. Bazan öyle altUıt edici tenkitler 
yapmakta.dır ki ölUmlc mUcadele e. 
den blr memlekette ne.anne na.su mU 
saade edildltfne ta§Jlablllr. 1-'akat o 
gayet zeki bir göğüa1e yapıl&n hata.. 
yı ~kfotfrmez, fakat bir daha böyle 
bt~y zµhu;>Unda nasıl hareket etmek 
!hım geldiğin! anlntır, yanı bir nevt 
akıl hocaaıdır .. 

General kont Schlletten umumı 

harpten 10 sene evvel Alman ordu. 
lan erkA.nlharblye reisliğinden çekil. 
ml§ti. P'akat bugün hA.IA. ondan b&h 
aedlljyor. Onun ruhu için bundan iyi 
bir tAzlz olamaz. Fakat nlce~erl de 
wmtulmuıtur. Liddel Hart imıi harp. 
ten aonra daha uzun zaman yl.§ıya _ 
~ mıdır? Buna §imdiden mnabe~ 

bir cevap verebiliriz. Bazı dü§Unce. 
lerl kıı.buı, bazılan red ve bazılan da 
hatrrlaı;ıacaktır, 

Harp ne zaman biterııe bitsin onun 
§Öhreti ve dU~üncelerı bugüne tlcğil 

her z.amana aittir. Tuğrul tlke 

Bugünkü rad~ ._ _____________ ____ 
V"'-'nrtooı 26 (A.A.J - Beyaz Sa 

raydan bildirUdlğine g6re Vandel Vll 
kl, yapacatJ .eyahat eme.anıda Ç'lnl 
de ZiY&ret edeeekUr. 

Helıinkide hava tehlikesi 
İfareti verildi 

a.binld ~ (A.A.) - DUn g'e<:4: 

D&t 23 t. Heiainklde hava te.hlllıe 1. 
ıanrtt verUmlş ve sabah saat 1.15 ' 
kadar .ııUrmQ§tür. Karpkoyma batar 
,..ıan haıotıkete geçmbtlr. Dtın gece 
ki tehlike lf&l'Ctl harbin ~ındar:bcr. 
B.elsln1dde aı uswı süren tebljke i§B 
Ntldlt 

7,30 Program 7,32 VUcudtımUzU ça 
lııtrraltm 7,40 aj&nıı 7,55 radyo salon 
orkestrası 8,20 • 8,35 Evtn 1111atl • 
12,30 Program 12,33 prkılar 12,451 
ajana 13,00 _ 13.30 Şarkı ve tUrkUter 
18,00 Program 18,03 radyo dans or. 
keetrası 18,45 lnce saz faslı 19 30 
Haberler 19,45 serbest 10 daklkıı. i9 
5:1 Sa 'Zeserlerl 20,15 radyo gıuetesı 

2u,45 bir maro öğreniyoruz 21,00 zf. 
raat takvimi 21,10 Hicaz makamı 21 
2C konuıma 21,45 kanşık pro,ram 
PL 22,30 Haberler 22,45 _ 22,5-0 ya. 
nnki program ve kapanif. 

Mlktan 
KUo 

Yula! 25000 
Arpa 5000 
Kuru bakla 12000 
KUsbe • 12000 
l(epek 30000 
Mazot 12000 
~in 300 
Gaz 300 
~obiloll BB 1500 

Fiyatı 

Kuru, 
22 ) 
:?2 ) 

20 ), 
H 
14 
21.5 ) 

'' ) 

29 "> 
8~ ) 

ilk teminatı 
Lira 

EkKIJt~ g-tln, 
eaat,. Bl'V'f 

675 

126 
315 

306 

7.9.942 pazartesi 10 ka. 
palı zarf 

.. 10,30 açık 

• " 11 .. 

• • 11,3(1 • 

l - Çiftlığu. yukarda yazılı ihtiyaçları ekstltmeye konulmuştur. Ek.. 
ıiltme gün ve sa&.tl h\z1ıarmda gösterllınittir. EkaUtme Halkalı'da Ziraat 
:mrktebt binaamJa. toplanan çlttlfk satınalına komayonunda yapılacaktır. 
lııteklllerln vaktınde çiftlik vczncıılne yatıracakları Uk teminat makbuzu 
ile yeni yıl t{caret odaaı \0erlka111 ve kapalı eksiltmeye ald tekliflerini hlvl 
24PC sayılı kanunun tatltt 'dalre8inde bazırlıyacaklan zarfiannı yukarda 
hıZ3larmda gösterilen santten bir sa.at evveiiDe kadar komayona makbuz 
mukabilinde \"ermeleri •'Poııt.ada olacak gecikmeler kabul edilmez.,. Açık ek. 
~11tme1erde ;u haalarındzı. gösterilen aaatte komlayona mUracaatlan, Şart. 
tıame ve e'•xfnameyf 11er gün İstanbul zir&at müdUrlUğUnde ve Halk&Jı'. 
da~! çlftlıktc görme'"'"i. 

2 - Maz.ot. bcıız.ln, gaz ve makine yağı içlıı müteahhide mal bedelinin 
'-ıdu·e.efnde kesll~k kau:!':~, buhran vergilen lle mukavele, teminat mek
tubu, ~alim ve muayene masrafları ve damga reaım!erı blllhere taahhUt 
bedeline illvıe olarak verııocektlr. l9057) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

ımıhamme.n % 115 
bedeli temiııab Arttırma 

C!nst Mlkclan Ura Lira GüııU Saad 

Çuval krrpmtı11 4.000 kilo - 880 132 28.8.942 cuma 10.50 
tahminen 

Hurda çuval ll.000 adet t950 H3 • • 11 

1 - İdaremtzlıı P~abahçe fabrlkaaında blr:lkmj, olan yukarda cın.ıı, 
ınıkdar ve ta.:ımtnı kilosu yazılı çuval k.ırpınt.ıla.rile hurda çuvallar açık 
aı Ltırma uıuılle eatılacaktır, 

2 - Muhammen bed~l!erlle % 115 temlnatlan hlzıı.larmda gösterllmlttlr, 
8 - Ar~tırma yukarda gösterilen gün ve saatlerde Kabata.§ta Leva. 

ıım tubesjn<reill Merkez Satıı Kornl.ayonunda yapılacaktır. 
4 - ÇuYAI krrpmtıar n hurda çuval numuneleri her gün öğleden son. 

ra foÖZU geQer ıubede ~örülebilir, 

a - btelc1Der1ıı arttırma için ta)ia olmıan ,-ıı n aatlerde ~ ıa 
tenıUıat par&.arlle btrtıktc a6s1l peıen llomiayona mllracaatl&n il&D 
ol-:ınur, (87to) 

T. iŞ M.NJlASI 
lll.TAll.ı\RlltJP' 

BESAPLARI 
ı bdacJte,rtD 

Ke§ide!1ne aynlan 
ikramiyeler: 

l adet 1000 liralık 
1 • 1500 • 

Jstanbul Vakıflar Direktörlüğü llanlan 

Dayahatı:ıı m&halle.M:.ı!e Büyükyenl han UçUncU katta 23 No. !il 
ı.ı:n 18/•2 hlı;scsl mahlOlı?n ı.akfı namına senede merbut olup blaaecıat' 
ıııbenin lkanıc·t~hı me1;t.1'1 olmasına mebni tebllğat i!aııı mUnıktın 
ğ•n1an tarih.\ t•lr:dan it!\Jaren 31 g1ln zarfmda bizzat veya bilvek&le 
JCıl!t kalemi1 . .-: n:.llracaat t.lmiıdiklcrı takdirde hakkmın lskat edilere1' 
imr mahlQl t.•ueııin tclep bulunan dlger hlssed3rına satılacağı ı~ 
11~ olunur. (9 , 

Tlrlll)'e Clmbarlyett 

ZiRAAT BANKASI 
&aruJUf t.&rUıJı 188&. - s.ırmayNJ: 100.000.000 rüı'll ı.ır.. 

Şube •• ajana adedJ: ı63.. 
Zlral ~ ticari ber nevi bar.k& muameleleı1. 

Para blrlkUıenıere 28,000 Ura Uuamiye nri)'OI'• -.. 

Zlraat Bankaamda lı:umbaralJ Ye lhbarsıs ta.sanııt ıaua.-:::...,: 
.en u l50 !lrUJ buJunaı:lara aenede f defa çekUecek kur'a U. ~ 
p:Ana gör• tkramlye datıuıacaktır. 

t adet 1,000 llra.lıJ& 1,000 Ura 100 adet 50 Uralılı G,000 .,,. 

t ,. 6CO • Z.000 ,. 1%0 ,. tO • 6,800 • 
• • l60 • ı,ooo • ıuo • ıo • a.soo • '° • 100 • '-000 • , 

DtKKAT: Beaapl&ımdakJ paralar bir aene ıc;tnde 30 UradaD 
!~mJyenlert U<ramlye ç:lı:tlğı takdlrcıe % 20 razıasile verUeoelıUI• 

iıWT'aJa.r aeııeae t defa. 11 Mart, 11 ·Haziran. U S:yıQL 
U Blrlnclk!ııunda çekllecekUr. 

'.7 
11111 .................................. -.-.-.---.----,..t 

YüCKa~mi!!:~i!~.~!!_~ 
l•tanbul Ziraat Mektebi Satınalma KomiıyonunJol': 

_,; 
Yedi.kule Ga:.hı:ı.nesındcn i2 ton )Jokun Halkalıda bulwıan mekte~ 

A<;ık ekslltır(.ye konmuı:tur. Beher ton kokun nakliye muhammen ;;fı' 

ııra ve ilk t.r.mlnr.tı 48 ılre. 60 kuru~tur, Eksiltme Beyoğlu 1stlklAI ~ t' 
349 numarnrı; Llııeler .Muhasebeciliğinde toplanan komisyonda 7.9.t't ol 
za:-tesı gün11 ııaat ıo da yapılacaktır. hteklllerln bu tfl bqaracak; f 
yette kamyonı. t.ahlp 0JC:ı:klıırm1 Emniyet 6 ncı ~ubedeıı alınml§ e ; 
tııvslk etme~erj ve vaktınıt .. adı geçen mubaııebeye yatınıca.klan tık ~ ... 
'"-l paruı nı&kbuzu ve nC!ue cUzdanlar!yıe birlikte komjsyoııa mü~ 
lan ve ıartn:ım,yı ber r'ln mezkur mub&ıtebecl!ikte görüp ö~ 

Be,ikt.a§ lldDCf Sulh Hukuk HAkln.ı 

llj'lnden: 

936/30 T. 

Be§ikt&§ tramvay deposu kar~ı.sın 

da Çidem sokağmuakı hıuıesınd ... mu. 
kım ıken Beyot;lunda Tepeb86lllda 

Kabristan gokağında 23 sayılı Cemil 

oğlu apartımanının bir odasında mak. 
tulen ölen F&Lınannı tef'!kesjne malı.. 

kememlzce el konulmUJ olduğundan 

mUtevefflyeden alacaklı ol&nlarla 

1ataııbul Asliye 
~Iaokemeetııdeıı: 

-(9(181~ 

Bj rtad ;;,.ı 
9421240 • ı' 
Şile limanma bağlı :?9 nı.ulll ı"' 

Juk Elmastepe motorU mub~ı.J ,,1r 
car eşyası hamulesue <l.8.W ıJlpl 
hinde Burpzdan latanbuJa ,. ., 
5.8.942 tarlhınde geclrdigt deııJ' ~ 
zasma alt raporun almmaaı Jll~ 
motör kaptanı ve donatanı JI. ır'" 
Karva.n vekili av'Ukat Emnılıali ~ 
ku tarafından fstfda Ue tıteıı ~ 
motör ve yUkıe alA.kalı ve ~ 
v.rarlı her keıfn raporua -;. 
28.8.942 cuma günü saat ıo d• ' 
kemede hazır bulunablJeceıt ~) 
lwıur. (40!""'. 

borçlulanıa UA.n tarlhiDden itibaren 

bir ay ve ı:nira.ııçrlık iddiasında bulu. 
nanlarm Uç ay içinde Beşiktaş lk!nci 
aulh hukuk mahkemeııfne mUrııC'tlaL 

ıan ve aksi halde terekesinin tıazlnc. ,...,.-.,..,-.,..,...1-"" 
~ ........ __... ... ._. .. ~ """ :Al 

ye devrolunacağı UAıı olunur. 
(40898) 

SARtRJ : A ... IM U~ 
Buıl<htJ yer: VAKn MATRAASI 

Omaml Neşrf'"1J idare eden 
R.,IJ Ahmel ~.a 

00&108 

HAFIZ CEM.u; 
"LOKMAN HEKiM., 

UUTEBASSISI 


