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Moskova elçimiz 
Molotofla görüştü 

Yazısı 2 ircı sayfamızda_, 

Sovget Hususi Tebliği 

Kalinin cephesinde Almanlar 
geri atıldı 

252 Alman tagga
resi düşürüldü 

Almanlar 45 bin kişi kaybettiler, 
ı Sovystler birçok şehirleri geri aldılar 
! Moallon, !8 (A.A.) - Bu ·gece lan dbln kiti ~. Bundan 
neşredilen hueust bir tebliğde bil 1ıqka ha.va mub&NbelerlDde .,.. uçak 
dirildiğine 16re bundan ll) gUıı AT&r bataeyatan taratmdan 202 AL lagllll Kr8b8111 ~IÇlll llardell 

ı ::~!~=~!h=:n.~ı:~~ :::::m-em:." .. ı:~ •reat dl'·aıı va· zl de Sovyet Jatalan Almanlan fO, ara utratWmftır. .. .. 
50 kilometre kadar ı;orlye atmtı Muharebeler R!Jn ~ de -

~:z.:!no~~:~:~Y1-;- ~~:~ı:ıeo vam V110~ TEBl.tOI le ba,ıada •ıda mevıkii eeıi almışlardır. a.1111, • (Aı..4.) - .Alman Cll'4a- U 
Bu huawd teblltde ta.n1h e4lld!llne 1&fl bafkumand&!dlliilın te'bUll: 

ı«n bu muharebelerde Alman kit&. <DtltJtJllA Sa.'· sa. 6 •ı lzlandaya giderken tayyaresi dUştO, 

,. ............. _ ... _ ...... _.::,_;= =:.._ .. ~_,.._ .......... Harp malüllerinin 15 kişiden hiçbiri kurtulmadı . 

IVonLL• ŞE Ankaradaki töreni ':?:~~"=..-::~;.=::-.: 
O 1 

Ba..a DUll'IJtı. ba9a komodoru Al- Kentle birlikte ölmnperdlr. 
ı. dak cm KentlD 611edeo eonra. son.. Dt1lc cm Kent 190'l Jllmda c1u1ı 111 

a da dDI MalOHer Alaturk Anıdına va şehitliğe = ::: : ~'*'=- =-:~1:-ı:Ue ~=~ ... 
~nkaraya un er . çelenkler koydular =-:...-:.= ~-! = = :.: 

.a..-.__ . blldirlr. • de nhht durumu ,aliGDden b14d 
:~il (A.A.) - Clmlmntbl 111111 '9ftlllls tamet tneaa, •otalt& ı Anbra, H (A.A) - Et8lz blr u.. Ankara ıuntzon komat&nlztı tara. Altu dtlk cm Kent, tnrtııs. ban den aynlmak scmmda ilaha" ft 

.. _.,.......,._ .,.attm, llUırtla aut 11 de llalUI tıale&1le Allkaraya döa. ferıe netjcelenen btıy11k t&arrUZU1l fnıdan m&ltn ıazııer tçhı bir &lyafet lcuneUeri umumi teft1t he,.U ıeneı yılmdaDbert, bllkQmdar aUu&ııID J9 
ti. · • bafladığt 26 Afuatoıı güntı. ordu barp verilmiJttr, kurmanı:ıa batU bulumDakta 'ft emir (Devt1111ı Sa. !, ıa. J li, 
.. De .......... lllllıa ft .bbfıi ftll 'l'9 •ıtellso ..... Xenat maWJıntldD IUD8 o1dui*,. ~- -----------------------------
~ lilhll felliDtst •tlA,et llllclada.ada ..........- " Aallamp rad&Ji:l ll&rp ma1GDerl 8llGkSa dawt. ' d ld .......... --=--· ~- ...... °'"" :.::-.:..:::·.::.=.:.- apoa oaaamaıı 1•• e 

• ·~ '*llleı CUl.P •-ıakll srap re1a1. mellmlar mlWd " ukert ıteaı Törene lstikW marp ııe b&§lıım • 

~.,.___, . ::::~=..=:~ blJlll •• , ........ ... 
• 1111 

' 
11 m11t.Jr. Bundan llOJlr& harp ma?Mler! 

8 • phiUl.lı ztyaret ederek çelenk koy. 
mUflar -,e ıebltıertml&in am Mtıra.
ıannı y&d edip mlnevt huzurıarmda 

1, ar • t l e r 1 ihtiram Ue elilınltlerdir. Bu alqam 

r 
V GfcandQflarm IOll«!e yütle 25 bor,lannı tlefil. ye. 
,,..,.Jilılerir.den ve tolaumluklanntlan lala olan Jifn 
"""-'lerini tle ltemli elleri ve arzulariyle T opralc mala. 

mlleıi ali.ine satacalıl&&r:ntlan eminiz 

1azan : Asım. 'Us 

Gaydtlya göre 

italyanın 
hayat 

sahaları 
nereleri 
imiş? ,!e~aramu MiH1 $ef Is. ı llft• ~n AJSP to kara• pan veri. 

• ._~ memJeUt ~ilde pptı- yor ve k6yltinthl matını kat kat 
"-ı.;.~UN aeyahstiae ait ilk lnti- JUhek bedelle 6dtly.,r. Bl)'le bir 
~ ~n hitaben r.öy. Taziyette "Benim mabsalltmll faz- Şimali Afrikada ltalya 
'- ...._~ı, ict.a ve özlll &azler- la tahmin ettiler. VUzde yirmi beı Osmanlı imparatorhiu-
~ ~ bildirdi. Ba iatiba14r- bisseai de fasla obl)'or • ., 1olaoda nun variıliii iddiasında .. 
4't ........ ~ klyH1leri.,. her 'fer. fnt'J"·nmt c;,, , ~fi R tla) (Yazım 1 nclde) 

ş ~~:ah::.-f == -----,-h---h--r-d---, -
::._.;::10~~~ ın:=:~ Mihvere arp a ın e o an 
"~.::. 29 uncu memleket= Brezilya 
'- a1ıı.-,; ..... hllcftınetin M

~ ~ 1tbde yirmi betleri IHl
~ ""ilri etmek işinde umumi 
~ .. ~lann yllrekten ;... 
S -.. - ............. da tabiidir. E· 
~ ~ .. tka tftrll o1mumı 

~........_ "-lunaw kalN1 etmezdi. 
,_,--. 111111 Şefin aıtradıiı bazı 
~ "::.::. \'atanda.'bLrm ytbcle 
"'-r a...;.:_~ .... _ellerinde 1nra1o1ma
.. ~~ ve bazı 7erlerde 
"'Ji-~ fazla tamnminden 
~ ~-net hluesinin fazla 
'- ~'ldltilli .aytemit olmalan-

•....-; .wır. 
~ • "'""lekıttte toprak mah 
~-=--~ en ikiı4ini l_~r ~ ~ alnınk '"alü vardı. 
'-~ hw '·•mnin kanuni o
~ ... en '!'i nirohetlni keyfi o -

.. -"Qf> Jırm; ~ kadar eı-

1"9\ ''"' l'an; f"'ki devirlerde : 
'~ ~ ~ ına~alünlln her Rene ! 
~hll:..-. '""' ~ınl \"arirda ve ma. 1 
ile ~~ Cilt Pft~a almaı:flr. Basrln Brullıaıwa tabii all&elllklertyle meıtbW' bökCmet lllfll'knl Blo ele 1ant>Jro 

--....ut1et biikiımeti kilo ba- 1 aaa amaml drllDU.U... o<Y~' ncUdel 

.. ~ ............... ata ....... ~ ılapoa laal'p paiperta&a lldal._ 

l'cı~ngttm, 16 (.,A • ..4) - Baht'! mıel~. kiiçük ~erinden büyUfü olduğu Domei aja11111 
riye nazırlığı Ku~kanal'a kar altısına ll5abet va&! obntı1 ~ ~:ıi fmdan haber verilmekted;r. 
§I yapllan Jaıx>n taarruzunun den .12 Japon Uçağı tahnp ee! husa Port Darvinin ceııu 
pilı.ıdhtiitdtıi0n1l ve. Sllomon a• mıtttr. hava alanmda büy.ik b 
dalarmdaki durumun memnun!· JAPON HAVA TAARRUZU yapılmış ve burada bir çok 
yet verici oJduf.ınu blldimıel.ie- ,, gmlat' çıkarılmıştır. ~rey.an 
dir To'f..-yo, .,6 ( .A.A.) - Pazar den hava muharebeleri emı 

• JAPON ZAYİATI günü Port Darvina vantlan Jı· ' 14 düşman uçair dü§il 
VCl§ington, !6 (.A.A.) - Jacon pon ha~ aktmnın 30 Temmuz ! ttır •. Japonlar 'ki tayyare 

lar·çok büyük kayı'lj)lara uğ~-n· öan ben vaı>ılan hucilmtann en betmişlerdir. 

ZZZ7 llrabk ak•ell karta 
ıataa gazozca 1alıalaad 
Bu kartların trende bir bagaj rr emuru 

tarafından sandıklardan altndığı tesbit edil 



liısı cephesinde 

Kara harekatı 
gene durgun 

Rodosta tayyare hangarları 
tahrip edildi 

Kahire, 26 (.A.A.) O:.a 
şark l~iz kuvvetleri ,müştercl: 
teb:iği: 

24/25 Ağustos ger.esi devriy~ 
faaliyetlerimiz devam etmiştir. 
Dün düşman devriyeleriyle iş: 
ekipleri merkez kesiminde taar· 
ruza uğramı&lar ve hırpaJa.nnıı..~
lardır Kara. kuvvetlerimize dair 
verilreek bir haber y.J'ktur. 

Hafif bomba .ıça!darımrzla av 
bomba uçaklarımız ileri bölgeler 
üzcrnde faalyette bt!lun.mu.,a.12r 
öır. Düşman malzeme ve iP.şe iko·
lanııa dsabetler kaydedilmiştir. 

Geniş hareket sahalı av uç.ık 
]arımız Sollumda Marsa matı u
ha. giden yol üstündeki düşman 
ta.§ıtlarrna taarruz edereK bu·
lara kayrblar verdinnişlerdir. 

RODOS BOMBARDIJ!ANI 
Kahire, 26 (A.A.) - İngiliz ha• 

va laıvvctlM"l Rom.elin kurduğu 
mevzilerle muvasah hatla.nnı ve 
bı1hasoo Tobrukla Rodos ndasmı 
!f..dde~ bombalamsğe. devam et. 
mektedir. 130 kilometre uz:ıkta.n 
görülebilen yangınlar çıkarılmış • 
tır. Rodos havn alanındaki lıan • 
garlar ta.ma.miyle tahrip cd:lmie • 
tir. 

Geniş ölçüde harekat ya.km 
X:ı.lıire, 26 (A.A.) - Snlahiyet

n m1Şıhitler }>'!'k yakınıla çarpış
malara gen.İJ1 ölMlde tekTar başln
~-Ym.ı ta.hm.in etmektedirler. 
Şimdi bedritooı haliwle bulunan 
ay tanklar~ lk:rtn'l3rI m.ayn tarla -
larma dalmak tehl::Jcesi olmadan 
~a.fakla bera.b...--r hnrekeıtc geçmc
ğe hazır bir vaziyette tutacak ~
lkilde :ileri sUrmeğe müsait bulu
nuyor. Her iki ordu takviye 111 -
mıık için muha'l'eheye nihayet ver
dı"ltler izaman ta'kviyeyi karşı ta
.rnftan ('VVel almak ilzere her ıhl 
ordu nrasmda Cıdeta bir yane ba~-
1Iam?Şbr. Gerek ('fr:ı.t gerek malze
me 'bakmn:ıdan kendisine takviye 
gelee,,.'".k olan yolun ıkmalığr itibari. 
le mı htıs-.l'Sta Romel daha ilstUn 
bir vnciyette bulunuyordu. Fakat 
İngiliz tnyyardetinio limanlan 
ve hfilelerı mütlı'ş bir bombardı
mana tutması bu üstiinlü_ğii tel!
fi etmiş gibi görUnüyor, 

General Alola>a.'1dr'm kamanda 
ettiği on:lu da yeni tanklarla v~ 
binlerce mevcutlu taze kuvvetler
le t3:kviy-c edi1mi~tir. Askeri :malı. 
fillerde kes•n olarak söylendiğine 
göre tank mu.~a beteri için yE.-nl 
hir tabiye ku:I2nı1.aroktıl'. 

---~--

Türk gazetecileri 
Kahircden tayyare ile 

lngiltereye hareket etti 

Kahire, 26 (A.A.) - Türkiye elçlBi 
24: ıoğustos ıık§amı Türk basın hevetl 
§erefine bir zjyafet vernıl§ ve bu zL 

• yafette Mımr gazetocııerı ile İngiliz 
g.ıhsjyetıcri hnzır bulunmuştur. T!!rk 
basın heyeti, dün sabah uçakla lngil. 
tereye hareket etmi§tir. 

Mahrukat ofisi 
Odun fiyatlarım bugün 

ilan edecek 

Ma.hruka.t ofisinin odun ve kö
miır catış fiya.tlan dUn vilayette 
yapılan bir topl:ıntıdn te~bit e.HI
mi~. Fiyo.tlar bugün fan edile
cektir. Ofis müdüTlilğı!lne tayin c
dUen Zdki dün ttehrlmize gelm.ig 
'Ve ~ni vazif.csine baştamışur. 

Kont Ciano Macaristana 
gitti 

Çahnan ek
mek kartları 
Eylül ve teşrinievvel ekmek 

karnelerinin Ankara.dan fstanbtı
h gelişi esnasında vı.ı.kua gelen ve 
gazetelerde mevzuubahl!lolau hd
dise uzer:ne vılı\yetwn aşağıdaki 
~bliği a.ldt.'lt. 

''Geçen cumartesi Ankaradan 
tirenle Havd:ı.rpaşaya gelen kal'
ne lcrin bulundukları vagon içc:ri
fıinde s:ı.ndıkfarın krnldrğr ve et
rafa dağılmış olduğu haber alın
ması üzerine derhal hadise bir za
brtla tesblt edi.miş v-: vagon tem
hir edilerek muhafaza altına alın
mıştı. 

Gelen 70 sandrkta.n ancak 37 ta 
nesi sağlam 1.ca"mış, bir kııımı ta
mamilc d'.lğılmış ve bir kısmı da 
i~erisinde!l karne almal:ıi!~cek va
ziyctetc sa.nd!klnrx bozulmuştu. 
Teşkil edilen heyet muva~he~in. 
de vagon açıle.ralc sandrklar iktı
Sll t müdüriyetine getirilmiş ve ta. 
datla.rıruı. baş1anmıştrr. 

Gelen ve 923000 adedi ihtivo. 
etmesi l!zmı ge!cn karne miktarı
nın tadat neticesinde 1000 kiisur 
ııoksanile aynen mevcut olduğu gö 
rUlmUştür. 

Yal?ll2 çıkan bu noksanın üzerin 
<le c!e ehemmiyetli takibat yapıl. 
mı~. Beynzıtt:ı lokantalarda eylfıl 

V'e te.şrinievvele ait bn:a karneler 
bulu_,duğu i<>tihbar edilerek ı'ler
!:.al takibnta g:çilmiştir. Tahkikat 
neticesinde filhakika lokantalarda 
A ve B olarak mu.'ıtelif cinsten il
~er ve a1tt§ar liraya k:ırne s..-ıtıl
d ığr te"'b't eclilmil3tir. 

.Karneleri satan adam <la ayrrro 
t·:&'bit edi'erek ifadesi alındıktan 
sonra. satış he.sılatından üzerinde 
bulunan 2227 lira isti'tdat edil
miştir. 

Bu karneleri sstan g'llZOQ!Cu ts. 
mail ifadeeinde; 425 ağır işçi ve 
~9~ B olmak üze.re cem::ın 920 kar 
nenin kayın biraderi Niyazi tara
fındnn kenı'lisine verildiğini ve bu 
Niya.?lnin de Devlet Demiryol1an 
bagaj mcmuriarmda.n olduğunu bil 
dinni~tir. Yine Devlet demiryoll::ı. 
n memurl:ı.nndan ıbir diğerinin bu 
i~e iştiraki olduğu haber veril -
nı~tir ki tah:.1<i:Cat bu no.ktadan da 
n~'rlca derin!cştirilmektedir. Neti
ce olarak yolda ber hangi bir su
iniyete matuf ol"l.l'ak kasden san· 
dık1ann ktrrlmadığı, vagnoun ilı
tizaznı dan sa.ndı:klarm patçalaı:
thğr a.laşılm~ır. Haydarpaşs.dn va... 
gonun ncrlıŞt za.mnnındn sandl'k
lnnn km'e.rnk muhteviyat:ntn dö
küldüğiinti gör~n gar memurlann
dan bir ikis~in frrsatta:ı l::ilistif:ı
de ,girılice 1000 kadar k!rne al•'Jık
Jarı anl!\Şllınıştrr. 

Tn.datta çrlaın noksanla tahki -
kat neticesinde sabldrkln:rı yerler 
ve satanlarla beraber bulunup mn 
sadere edilen karnelı~rin ıniktnn 
dn. aş:ığr yukarı buna. muadil btı
Junma.ktatlır. AUi.kalxlıır hakkmıia. 
kanunf takibata eh.onmiyetle de
vam edilmektediır.,, 

Mihverin batırdığı müttefik 
gemileri 

BerJin, 28 (A.A.) - Son 24 sa 
:ıt zarfında müttefik donanmslan 
bir deniza.1tt, bir petrol ,gemisi, lıir 
mUhimmat taşıtı ve Uç yük gemil!Iİ 
knyl>c'tmlşlerdir. Denir;ııltr Şimal 
<icni:!:inde battrılllllŞtrr. 

N evyorkta alarm 
Nevyork, 26 (A.A,) - DUD gece 

Nevyorkda hava tehlike toarotl veril. 
mlştlr. Şehrin bOtUn ış!klan heme.o 
biranda söl!dUrülmUştUr. Bu b.arbl..rı 

ba§mdanbcrl Nevyorkda verilen lk!ncı 
tehlike tpretldh·. 

ltalyada bahsi mÜ§terek 
yasak 

Roma, 26 (A.A.> - Koot Ciya.no, 
Macar kıraı na1b mnavfnf Soovıır. 
Hort)ııln cenaze töreninde !tatyuyı 
temstı etmek 11zere dUn Budapc{l~ye 
hareket eylemiştir. Kont Cjy&:ıc 11e 
birlikte, İtalyan h!ıvacılık ge.nerırur. 
01ny başkanının rejsljğin :!e bf.r a.ske 

Boms, %6 (A.A) - ltıı.lyıı.n maka. 
ma tr, :ttaıyanm her tarafmda bUtUn 
spor müsabakalarında baluıi mu,te • 
rokler yapılmumı yasak etm~tlr. 

At yarı§ları normn.ı §ekjlde yapıla. 
caksa da oyun oynanmayacsktrr. 

ı1 heyat de ayni maksatla Budapeete. ::--ı 
yo gitmektedir. Her gün bir harika~ 

r------o ' -
~YAZAN,, tf,e<niL f'El<YAUj 

"En zor i§ menfuru muzun hase- : , 
na.tını ecvmel.tfr,. ya menfurumuzun 
11eyyıatı :ne kadar mUbala.ğıılr gl:SrU· 
nUr! 

'" 'i\1;'!~"~ 19•! ~ 

Fransanm demiryolu malzeme
s· Almanyaya taşımyor 

Moskova büyük 
elçimiz 

Molotofla iki defa ,görüı\ü 
MCKkO\"'a, 26 (A.A.) - Röyrer: 
Türkiyenin Mookova. yeni büyUk 

eiçi.si Cevad Açıkslın geçen hafta 
Moskova.ya gelieindenberi Sovyet 
hariciye komiseri Molol..üfJa iki gö
rü§me ya.pmrştrr. Büyük elçi. Moo -
kovada lcem.disine gösterilen sa.mi• 
mi kabulden mUteha~is olduğunu 
wylemi~ ve iki memleket arasm· 
daki çok iyi münasebetleri bellrt• 
mişti'r. 

Milli şeltn lşaretıer' ~ 
( Ba:; tarafı 1 inci sahi1t 

.,aı" bir iddiaya girl.siüi'&e hayret~ 
me-z mi~ Knl:'lt ld lt6y1Ulerin {fldı 
sullcrini tahmin edenler ara! rro
ı;ene kemli içlerinclen §Slıısl& J' 
erooiyet edilen adamlar ,·ardır.~. ı.i 
ıtil>ıı.rln da yUzde yirmi beşler ti' Fakat ı çiler davetleri kabul etmiyorlar, 

ıoo bin demlryoıa işçisinden ancak 
20 kişi Almanyaya gitti 

hında fazla tahmin ~ddiatıırı I>( 
~; mnmen ycro:izdir. 
t 

Henüz uııotolmnnu~ttr ki g~ 1ı, 
~ne bilhassa. g~ kış içincle ~ 
rlilE,-iimliz acı tecrübeler Uıe tt' tı 
hükumetin ffir kRJ'8n yeni h~S· ft fj 
miistahsillerin yemekli'klerıM ,. '· 
tohnnı.luldannn yeter miktarff'~# tr 
yırdıktnn ~onm geri kalan bU ~ 
hububatı kilosu 12 - 18 Jnıro'~· 
t:ntm almak merkezinde idi. O ....li 

Londra, 26 (A.A) - 1''raneız bı.du_ 

dunda bir yerden bildlrildlg-ıne göre 
bıı.§vekll 14. Lava! Almıınlnra 1100 ıo 
komottfle 800 yolcu ve 37,500 yUk 
vagonu verilme.sini tensjp etml§Ur. 
Saltıhıyetll mahfiller ı.ılmdl Fransada 
ancak 180,000 vagon kaldığmı bUdir. 
mekte ve bu vaz;lyetln münakale gUç. 
lllklerinl bUsbUtlln artıracağını Ullve 
etmektedirler. Almanlar M. Laval'-

Kent dlkası 
vazlle başın "a öld 

(Baş turalı ı inci ~rılu fcuu ı 
gAne sivil vazifede bulunan ferdi BL 

tatile, be.rlcjye nazırlığı ata~ellfl va. 
z,ifeııi.ni yapmakta bUJ.wunU§tU. 

DUk dö Kent 193\l de )'.w.ıan prensi 
Nikoln.nuı kUçilk kızı prensea Marina 
!le evlenmıau. Dük, havacılıkla §tddet 
le alAkadar olmU§, atJ,antJği uçakla 
geçen kral ailesinden Uk pren.sttr. 

Bu .harpde 1ngiJi.ı hava kuvvetleıi. 
~ tayin edl1mto ve bir sa vq uçalı ue 
binlerce kilometre yapmıftir. Kendi.81 
1930 da.nbcrf f.l8.h,8an pilottur. Birçok 
de.talar tehlikeye ~tir. Dalı& ge. 
çen hatta, cenup kıyım ~trıertnden 
birinde bulunduğu mrada dllJman u • 
çaklan dtlkUn kullandığı uçağa bom
ba ve mi tralylizlerle taarruz etmlfler. 
dL 

Kaza hakkında henüz taf9ilAt oL 
mamak.la beraber bunun bir dU:man 
mUda.halesl.nden ileri gelmedltı aanı. 

J.ıyor. 

DUk dl! Kent, en u 100 9Clledeııbe-
ri mlısellA.h kuvvetler emrinde !He.n 
kral alle.sbıe meneup ilk prenaclir. 

DükUn Uç ÇOC\!fu vardır. Babe.a:r 
nm ünvanmr alacak o!ao büyük oğlı.: 
preruı Edvart 1935 de, k.ızk&rde§I 

prensea AJ.ek.sa.ııdra 1938 da ve en kU • 
çUk erkek kardeoı pnma Jorj F'ranklen 
geçen 6 ağustosda doğmtlf n relto 
Ruzvelt vaftiz babalığı:n.ı yapml§tır. 

Dük dlS Kent uçak kazaııile ~en 

kral ailesinin ilk pren5ıdlr. Öllhn ba.. 
beri derhal dllşee dö Kente, kn.la, v~ 
kraliçeye bildlrilmlştlr. 

~tler çrkarrldı 

Londra, 26 (A.A.> - Dllk d~ Kent 
Ue kazanm diger kurblµılarmm ceaet
leri parçalanmış olan tayyarenin en. 
kazı aramıdan çıkanlm'IW'. DUk dl\ 
Kentin ntl§ı bir mUddet aonra Londra.. 
ya nakledllcceltUr. 

Diğer ölenler 
Londra, 26 (A.A.) - Dllk dö 

Kentin hayatma mal olnn tayya. 
re lkazasrnda kendiyi e birlikte ö
l~n1ı=r arasında Bel Per'in oğlu 
Mikel StrUt de ibulunma.ktnydılar. 

'l'tışyarede bulunan 15 kişinin 
hepsi ölm.Uşt!l:r. 

SARAYDA M.tTEM 
Londra, 26 (.A.A.) - Kra1m 

emrile saray, Dük de Kent iç!n 
bugünden itibaren dört hafta 
matem tutulacaktır. 

Kazadıı.n bir kişi lrortulmu, 
Londr&, 26 (A.A) - Dük de Ken. 

t.ln ölUmU ile neticelenen tayyare ka. 
zumdan ·l.opçu Pariere isminde bfr 
tek ld§inln kurtulduğu haber verili
yor. 

Norv~te 100 bi~ radyo 
makinesi müsadere edildi 

Stokholm, 26 (AA.) O~geı: 

Njheter gazeteslr.ln bildirdiğine göre 
Norveç kıraJJ Hakanın doğum yıldö. 

nUmll mUnasebeUle 8 a#Ustosta yapı. 
ıan gen}§ tezahürat 11.zerlne Kls1.Jng 
makamlarmın mO.'Jadere ettf#l ra.dyc 
mald:nelerinln adedi 100.000 l bulmtlf. 
tur. 

Milli oyunlar festivali 
veda müsameresi 

MiJlt oyunlar festivflli bu akşam 
sıat 21 de Tety!b:ışı Hnlk balıçe

~irulc yap1:ıcsk oyunlarfa sona e 
rec-ektrr. Bu veda müı-ameresine 
bflyıı.n Safiye ve a.rkad~lnrile Ala 
banda ııC'vtlsü tam kaclrosiyle işti· 
r il· edec~ktir. 

Ha.va yağmul'lu olduğu tal<dirde 
• Ved:ı. merasimi .. Malt'3im sn1on. 
lnrmcfa yapı1acaktrr. 

den 40,000 demiryolu i§c;iaı de lııtemlf 
Jerdir. Fakat Franııız j§çllerlnln tMSy_ 
le bir teklifi reddedecekl~rinl bilen 
Fransız başvekili bu teklifi kabul et. 
memiotir. Filhakika M. Laval bunda.n 
evvel Almaoyaya demlryolu l§çjsi gön 
dermek lstedlğ\ zaman 100,000 tşçl • 
den yalnız 20 ki§l bu davete lOR.bet 
etml§tl 

Hindistan hidiaeleri 

Çinliler 4 günde 
9 şehir aldılar 
Batı Çekyank'da Japon 

müdafaası yarıldı 

kit bu karan ağır bollan bl~~ 
müstahsiller An!'2rnyıı mü~ 
e<lerek "Biz ma.lmnzın yt?:ıde r 1 

Bir çete ile zabıta 
çarpışll 

Çunking, 26 ( A.A.) - Son neş. 
redilen tebliğe göre, Çinliler Ki
yangsi'nin doğu kısmında Yukan
linşu an ve ÇckiYs!Jlg'da Ya.nşang'ı 
seri a.lnn,cılardır. Çin kıtaları 4 gün 
znrfında doğu Çinde önemli 9 §eh 
r; geri almış bulunuyyorlar. 

mi beşini, hatti yüzde kırktDı if'~ 
gibi pa:msız verelim. Fnkat hİÇ, ~~ 
mn:zsa geri lm.Ianmı satmak K' tı 
6erbe t ohlnn.0 demişlerdi. ı.fli· 1 · 

Jlülrlimet, uz.on zaman tet t 
la-dt-n sonm ilk karan bırakıır~. ~i 
maJısufün yalnız ylizde yirmi bı it 
oi hem de yiike~k bir bcde1le ıı: l' 
c:erislni serbest bıralona'k yo!tı" 
girmiştir. Şurada bnrıtdıı ktJlW lt 
r.e1en itimz'nra ba.kınra bir ::;.ı h 
lnm mll'itnho;illerin bu yll'lde yl ~ ~, 
be"' nisbetini de indinneifo ç"11' 

1
a 

tıklnnns. hüJ•moJonmak llimrı gc11~; ı:, 

Hindlilerden 17 ölü var 
Bombay, 26 (A.A) - BugUn Bom_ 

bayda bur tevkltat yapılmııaa da 
genel olarak durumda .süktl.net vardır. 

Lucknov'da ailAlıJı bir çete i~ eya_ 
ıet zabıtasına mensup birlikler ara
ısmda bir çarpııma olmUf 17 nUma.. 
yifçi ölmtl§tür. , 

ltalyanm hayat sahası 
Roma, 26 (A.A.) - Havll.l!I • 

Ofi aja.nm bildiriyor: 
Tanrnm.'!J İte.lyan muharrirlerin 

den Virjinyo Gayda Cornal Dital
ya gazetesinde yazdığr bir maka
lede İtalyanın hayat sahaaı me -
sel~$ni tetkik etm.ekt~ir. Son gün 
Jerde i)aşka. bir lblya.n muharriri 
de bu mevzuua dair uzun bir ya. 
zı neşref.mi§tir: 

Gayd.s.yo. göre İtalyanın iddia 
ettiği haklar, bo§ bir emperyalist 
Jiktcn değil fakat milletin hayati 
zaruretleıi.nden doğmaktadır. Fil~ 
hakika !talyan:n nüfusu on sene. 
de o ikade.r ar!:mışUr ki yalnız bu 
ar~ 1.sviç~. Norveç veya Fin -
Jandiy& gibi memleketlerin nüfu
sundan fazladtr. İşte bunun için
dir iki İtalya, ır.illete ihtiyaçlarile 
mUtena~ip ynşa.ma imk§.nlan ve 
hareket eerbestliği temin edecek 
tir hayat sahası istemektedir. 

Bu ha.yat 63.ha!ıın.m ~lan §Un 
!ardır. A!kdenizde hareket serbest 
lıği, okyanuslara 9Crbe3t<;e çtlı:ış, 
ana vatandan ta.,an fazla nllfu -
ı:.mı yerLcşmesine mfünit ve bazı 

nıansuJler temin edebilecek mad
deleri serl>eıstçe tedarik etmek 

hakla. 
Bunlar harpt~ oolunan İtalyırnın 

dileklerini teşkil etmektedir. Bu 
lrumı:sta. ~öyle diyor: 

"Her şeyden evvel doğıı Afrika
sı İtalyan impnratorluğunun ihya
sı lAzımdir, Bu imparatorluğu, da
hili bölgeleri sahil toprakları ile 
birleştirerek tama.mb.maık zarure
ti V:l.!"dtr. 

Şimal Afn1tasrnda vs.ktile Tür. 
ld~ıcye ait olın toprakları İtalya. 
yn iade etmek icap eder. ÇUnkü 
İtaly::ı, 19.tı - 12 haroi sonunda bu 
araziye tevarüs etmişti. Fransa bu 
arazid~ki sahtı bölgeleri ile iç böl
ge-]erl hileye başvurmak suretile 
i!:gal etm~tir. Bundan başka. ftal
yanm tarihi emelleri de gerçek -
leşmelidir • ., 

Gayda atlantik okyanusuna dQğ 
ru uzanan topr:ıklann da ilhakını 
i:stt"m~kte ve !}Öyle demektt'dir: 

"İtalyanın okyanuslara serbest
çe çı:kJsını ancak ha.l sureti temin 
e<lebilir. 
Liby:ınm cenubundaki Çad gölü 

Wlgeg.i de ltalyaya verime1idir. 
ÇünkU burasr da, vaktile TUrkiye
Ye ait olduğu cihetle, hııkukan t. 
ta1yaya intikal etmek lAznngelir. 
Fransa buralan da bnb~ olarak 
il'lgal etmlı;rtir. 

Bu böl3e-niı:ı tem:ı.diei olarak ce
nup - batr istikametind·e uzayan 
ve ()ltyanuım. çrka.tt Nigeriyn. arn-
2isi vardır ki bur-Mı bugiln t-ıgiliz 
lerin elinde bulunma!ttadır. Bu böl 
r,e de !tal~~ya V<"rilmclldlr. I,ibya 
:ıe atlanti1t arasındaki bUtün bu a
rıızi tabibatiJe. ttn.lyan nilfoıruna 
ve mU~temleke sistemine tabi ot. 
malıdrr. 

cldy:ı.ng - Kiyangsi cephesinin 
soiı noktasında Çin kttaları pazar 
sabahı batı Çekiyangda Kiyang
~nng müdafaa hatlarını yarmış -
!ardır. 80 kilometrelik bit cephe 
Uzeri.nde çok genş hareketler ya-
pılmaktadir. -

Arnavut 
milliyetperverleri. 

Yugoslav vatanperver 
çeteleriyle irtibat \esisine 

çab§ıyorlar 
Londrat 26 (A.A.) - Londra

ciaki Yug~lav mahfillerine gelen 
hnberlere göre, Yugoslav çete'eri 
Zağrebin bat.Isında ve batı cenu -
buqda faaliy-ettc bulunmakta olup 
bu 'e-hre 10 kilometre meısafede 
bulunan bir gan tnhrip etmi§ler. 
dir. Sloven mil1iyetçi teşekküller 
şeflerinin daveti ilzerine .Arnavut 
mılliyetperverleri İtalyanlara kar
şı Jıal-e.kete geçerek Yugoslavlarla 
birleş~ek Uzere kendilerine yol 
atmağa uğraşıyorlar. 

Şark cephesi de 
(Baştnra/r Z inci sa1ıfoda) 

Kafkasyadıı. Alman d:ığ kıtalıın, 
dU§marun §iddet.lı mukavemetino rağ. 
men yUksek dağ geçitlerinden blr ço. 
ğunu el~ etmişlerdir. 

Lenl.xıgrad batısındaki k~!mde d~
man, son derece c;<ıtln savaşlardan 

sonra doğuya doğTu sUrUlmUştUr. BQ. 
yUk yangınların tahrib:ıt yapmakta 
olduğu Stallngradıı Alman uçakları 

tarafından yangın ve infil4k bomba. 
!arı ile geceli glindUzlU t.ao.rruz.lar 
yapılım; tı.r. 

Kaluganın cenup batısmda , Mecdl
nin şimal bat.ısında ve Rljev yakının. 
da dU§man, tanklarla desteklenen hU. 
cl!mlarma. deyam etm~ ve bu esnada 
uğradığı. zayiata katiyen ehemmiyet 
verınemiştlr. BUthn bu hUcuıniar, AL 
man kıtaıannın ııarınlmaz müdafaası 
kar§ısınd:.ı. akamete uğramıştır • 

85 tıınk yok edjlml§tlr. Hava kuv. 
vetıerlmiz, c!Uşmanı bilhassa Rijev 
kesiminde kıınlı zayiata uğrııtmıııtır. 

Lenıngmd öoUnde d!i:;ımanm bfr çoit 
taarruzları, kısmen göğüs göğUSfl y!l 
pılo..n muharebeler neticesinde, plls 
ktlrtUlmll~tUr. 

Londraya göre 

Londra, 26 (A.A.) - ~on 24 !!il" 

at zarfmda Stalingrat ~chrir,j tch 
dit eden tehlike tı.rtmıştır. Huslar. 
ılk defa olarak Stalinırrncm şima· 
li şarktsinde cereyan eden çarpı~
malardan bahsediyorlar. 

Almanlar, bu kesim1e Don'un 
§a.rk kır-;mda köprU baııı kurmuş• 
}ardır. Bu kesimde vaziyet karışık· 
tır. 

yor ],j \icdan Ve insafa 81ğsr 1 \~ 
eey değildir. ~ 

tıi' il; 
Biz gazeteeiler A\TOpa.clll> •

11 
b 

S.l'lık bir tetldk seyahati neticeS• J \1 
tle harbin gerek ~alip ger~ 0111 

ıup memleketlerini hemen '?8"~ ~ 
ba!'la gördti'(< ve TUrk1erin bıl•':eı lıı 
lı:Jc içinde nasıl bahtiyar bir Jtl1 , ltı 
olrlnğun:ı maddi mUı;:ıhecfele1' _. ~ 
muknye!'c1erle bir kere daha kil~ t; 

nt getirdik. Harp içinde 0 ıel "ı 
memleketl~rin en yill<sek de'° il' •ı 
nclıımfan ağzmclıın TUrkiyenin t11 <' ~ 
le11er ara.'51 siyaseti hııklmıcfa J1tl 11 ranlıldar işiterek müftehir old~ ıı 
':\femlc'icctimizin bıo.skn milletler'' h. 
~pta uyanclır:m hu balıtiyar ,·e ııı~ iıı 
:;ut dnrumunun kendiliğinden old r Ilı 
ğnno icldia edeôf'k tek kimse '11 "i 
mHlır? 'ı 

~ Bngün!! k:ıdnr 'J'ilrl.iye haT'P : 
ıaketinden nzak kalmıs a buıı &111 ıı; 
yeıı;ilne sebebi bir tek bUylUt bıı t- tj 
emri a1trncla bUtUn milletin l(IJ \'t b 
vetli bir ordu, snrsıl:uaz bir ~, 
gibi birlik ha.lincle \'e her tur1il ~ 
dıdıfırhklıı.ra hn7.1r \'ttZİvette bn1~ }' 
mnstdır. Türk milletinin yarııı._ ~ 
lmrtufuş yolu da budur. Onnn lçıır h 
wı::.v ki on B<:'k!z milyon ieinde lı ıı ~ 
tel' vatanılı\5ın topr:ık bor('fl: 1 
öclenıckt e :r.or1olt göc;terdij5ni göt b 
mek milli ";edann. elem verir. l 

Çiftçilerin getirdikleri hobub:ıi' e 
tan hllkiimetçc bedeli mnknbll!nd,; ~ 
istenilen Yii1.dc yirmi be<,ler Juı:b 
kimo:enin ·,<eyif \'e lıe,·csinc sarft• 
ılilmiye<'clc. l>un1ıır en baştn nıenl' 
lekctin sclfımcti i~fn hqclutlıı~r.ı« 
bekleye-n n<;lr, .. r kLırdeşlerimizin ı~. 
:;esine ~nrfeılilcc~lctir. Diğer tıır11 
t.an nol>«a.n hububat istihcıal ed~, 
bcil~elerdeki lıa1 1an ihtiyaçtan ' 
hı.bji <lU ünlllec"!klJ r. 

Cüriıhurr.eisimizin çok ~Uzel de 
eliği gibi memleketin kinde (l11111 

mi ia~eyi ihti..-ac-a göre <lü1f".'lır 
me'k için hükü°inetin elinde Jüfi ef' 
zait stolmnnn bulunmn"ı ınzııf11 
münal<aşn. götUm1C!f bir lıakil·11~ 
tir. Böyle bir stokun nereye \"C rı 
sin sarfe<lilcceğini düşünı:cek o' 
vntanıl:ıslanıı sııcleee yiizcle yiı;1 
becı horçlnnnı ılcği1, yemeklllderı11 

den \"e tohumlnkforından fazla ~I 
lnn diğer ruahc;ulJcrini ~e l\eT11 

tllerile ve :ırzu'nrile torırnk JTtı1~ 
M•lleri ofisine tYetirip satacaktnrıfl 
dnn eminiz. ller halele eyliıf ort~' 
sına k:ıdar hfı'kiımetçe arzn eÖd, 
fen erz:ılt stolcTarmın tnmıımilc ' 
cut bulmasını bekleriz. 

ASIM VS 
~~----~----~--~-::.-/ DUn gece ya~ı neşredilen reıso 

ınf Rus tebliğinde Kletskayanm Börek, simit ve pide 
şimali earktsinde, Plodnnya ile müsaadesi 
Kra.enodarı'l cenubuntia. dli§lll,an t6 
ıle <Jarpışrldığ.ndan bahsetmekte - Ticaret Vekaleti börekçilerin U· 

rtk yapmak üzere yaptıkları tG 
dir. racaatı kabul ederek börek yal" Rus ek teb1 iğınrle nehri;ı ccnu • ı"' 
bu garbisinde, y:ı.nl Srnlingmd ile mala~ i::in v~rmiştir. Aynı 
Kotelnikovo Gl"asındn ısidcletli mu- ır.anda. 12 eyl(ı'den itibaren de P!' 
harebeler olduğu bilclirilmektedir. de ve simit yarıl:ıcaktrr. Halk ~;, 
Almanlar bir k~imdc: pUskUrtill • lediği takdirde ekmek kartları ı 
mUşlerdir. 12 Alman tıı:ıkı tahrip ride nlabil~eklerdir. 
edilmiştir. -o--

lzvestiya gazetesi, • Almn.nlnnn Yeni şehir meclisi halarf 
Uçte bir n!sbetinde bir tank üs~ seçimi 
tUnltiğü temin etmelerine rağmen ııııJ 
Bul!llıı.rm son derece blr <>iddetJe Yeni Şehir Meclisi azalan tteÇ 

1n!!4 edilecek bnyilk bi'r sa.hm 

1 yolu bu muhtelif bölgeleri idari ''e 
il:lısadi bakımdan bir btltün i:ıall-1-------------• ne getirebilir: Bu suretle İtalya 

Ne dememeli 'I 

GUnlUk gazetelerden birinde k1Jsko. 
caman bir bnşlık : MUeyyedel Bu şek
liyle ycnilcştlnlmlş. arka:an~ de. 

'"' ha.zırlrkla.nruı devam edilmektedlf· ~arprştrklannr bildiriyorlar. Ea! • Jrl' 
kasytıda da vaziyet aynıdır. Seçim 4efterleri aym yedisine 

11
, 

.PJodnaya etrafında dtişman hU dar intihap encümenlerine ver 
11 cumları akim kalmıştır. Krasnoda· rniş o!a.caktrr. Seçim 26 eyJüJdt 

hep milıi topraklardan ge~ek 
Stıt't'tilc: okyruıusa <'rkmış olur,, rın cenubunda da fliddetlı m11hare- ı·-:;c~o=n=ra=haJ=ı:ı=la=y=:ı=c=n=k=tı=r=. ===:::::d 

beler olmalttadır. l\faamafjh Al· ı· 

"H~sjs ölmeyecek kadar yiy!p 
maJ.rumlyettcn ölendir,. Allah cslı• 
gc !n, Çok kimseler bu o.lnlda olııtı 
kızııay fakirlere hjç muavenet:.ı? bu· 
lwıamazcıı. Bedbin feylesoflar ıııtedlk· 
M1't kadnr merhametin, sadakaıımm 

~ rlyeU pertııan ettiğini iddia et· 
ııinlrr. gayrendl~llk fnsanlığm en si!· J \ 
?: ı h ıslct.ldir. 

.. , mek olan bu kelimenln kullanılmak 
Diğer taraftan Akdeni7. me...ctcJe. 

~indzn bahseden Gıı.y..,_a ltalyan:n 
Korsika, Dalmaçya ve Malta Ü!!e
rind,.ki irk!ilarm1 teyit etmekte ve 
Siiveysle Cebelüttarık kalelerin İ'l 
~ ıkılma.smı istemektedir. 

manlar bu çevrede ile'rletr.-ektedir. 
Almnnlann da kay:lettıği veç • 

hile Ruslar her yolu, her knyalığı 
ş:rtdetl enıtidafaa ediyorlar Karo· 
deniz Rus donanmas! bin tonluk 
bir düşroan gemiaini batırnuştır. 

izzet Molla'dan 

- Evet, pirzola ve prap ! 
j 

i'Jtenlldı~ı yer, anl:ı§ılıyor ki kuvvet 
verlı-j, teminat g1bi bir m!nadır. O 
ba.Jde (müeyyide) demeli, (mU,.yyc. 
de) dGMmcll. 

Kim kt bir euh.ı dllrllbA lt!ft'3, 
BllercJt kendl~e belli. Jst-Or! 
Dlı~men_ı ftdemlyyet oldu gönUl• 
Ne gı..'<lA vü ne pacll54 fs~l 
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a o 1 lk kadroların •. .,.,,, ·ıı .A .~ f' e tk 
gençteştırilmesi ? üc<:_a':!n _!i!_ccarı ~!''!_l1 ol!!~ Vurgurıcuların ır.ıl ı ye ın nu U 
~K..ıı_.. z t• v 140 şeytanı zekası Milletin se,·gillsi ismet lniinU, Mim Şef, ~u Uç senelik kanh 

°"1et ~ Parti, belecli,re, ,.;. ey ınyagı Samsunda bir nutuk söyledi. De\'- çaida. dUnyanm imrendiii, herk.e-
~,~ Büyük Millet Meclisi Ş d d · b" h'I •-ı -""--bn pek -~ıalı olurlar ''e e.in Ö\'dUlll ve bizden haşkn lıe-' . .._.. im i e yenı ır ı e .. -...... • -
.... , &enıı:liie bllyttk mik· k k dar çıktı sebepsiz konu"mazlaT. Hele böyle men h~mt)n hlı: bir milletin kazan-
Mp ~'-ibnesi baldmııla ka- uru•a 8 ketfettİ bir ,·atanın fl!l vtiksek yerinde O- madrğr en bliyUk zaferin sanlmeti-
lıt -~lllı bir Ankara haberin- Y İata.nbul miııt korunma mQddeiu. turan ımca bir memleket gemisi- ui p~ntC"lincJe tutuyor. 
'l't.~ ş d .., d ı .., b 1 d mumlllğt blr lki gUndenberi mWıim oln dUrnenini elinde tııtan bUy\fü tnönünd~, Snkarynda, İzmir dağ-

~~e:.: ~~ ciı1:"~ıru~:: ehre sa eyagı a ge mege aş a ı, ~:k~~ı, k:~mv:~~~1~1:ııı::::;~ :':~~:~ri:,a~ı:!' d~em.:~:: ~~~::n:~1~:~~:~~oı::y~~~!:k 
~~g~ı:k~i;::n;~~ fiyat toplan 3 50 kuruş rl§;;e:~ıl=t;:~: mQddeiumuml a-~. ~~~~~e!ı~!~;. bft~ladığt ::~~~~~;;et1°,:;,!~~r~~:::::; 
', kbtı tedifi V.ta.n ve bu va tanıla liğe ihbar edllen vurgunculuk §Öyle • ı;Un, pkaklarmda btr tek beyaııı etl!'n baıtan'br )"nrnttı. 
IJı~~ ~tedtği İn!laa tipl had- Zeytinyağı fiyatları, serbest bt- ı tröst yaptı:klan meydana ı;rkanl- dir: tel yoktu. Şimdi. :s.lnındn yorgun. Fsknt bunlann hiç biri, bu ka-
''ttıl11aıa ~ır inkılUm, bir tarihi rakıldlkten aorıra :vUUelmekte de- m11tır. Son vaziyetler tlzerl.ne takibattan !uğun. didinmenin, bo~rınm ~m- Jıırga.lar, fırtınalar kan \e llte' 
tsj itİlı&ri İ1&dt11idir, Ruhu ·n bün- vam t.ıfmekte'dir. Karaborsada 120 Şebrimir;e, ufak p~iler haUnde korkarak açıktan açığa ihtlkfir yapa_ be~·u ''e muhtert-m ta<'rn• taşıyor. tayf11nl:ın ir.in<le tılgmft dilnen 

1 ıe ~ İle 'l'tirk ideali gençtir, kul"ll'fl olan zeytinyağı, fiyatlar sadeyağı da gelmege başlanuşttr. mıyan bazı muaevi tacirler, bunun Aİlm. b\lyUk pili.nlar, geni:t ~pro- dllnya i~inde bu ''Mana ettiği lıb.
' Yit l'ertnı1 hamlesidir. Tarlhte k'l'ıx:.t bRaloJdıktan eonra 130 ku Dün, piyaada ıark mabsulU yani da kolayını bulmu§lar ve aattıkl&n jrlerle yU,dli dUştlncesinin agırh- met kadar bttyHk ~~ildir. Çep. 
b,111~ mı er vardır kj genç ve ru~a çıkanlımştrr. Dlln, bu mik- Diyarbakır, Una yağlannın top- malların kalitelerini pek :tarkedllemJ- il altında, k:ıt J;:at olmu,, }"akat ~'·re daman, Imn, atlık ,.e otT1'-
l11& ~efildlr. Fakat bu ihtiyar- tar 14<1 kuruşu bulmuştur. HUkli- tan fiyatı 350 kuru,tu. yeçek gibi azaıtmağa b&§lamt§lardır. sijrzlcr zaferle oo•ıyor. 7.e ile lmşstılmr~ Tilrk topraklann. 
lt~ n.ltıknnna rağmen sunl met müdahale etmediği takdirde, BPJe.dİ)'e teftit heyetine 7 memur Bu cQmleden olarak me.sell 1500 kıl_ ''1nönU" nde "Milletin mnkus dn TilrJcler roğnlryor, milli een·et 
~ a~le, SUni hey~n icadiyle bu fiyatlarnı 2 liraya kadar yük- ~mdı 1ı olan df&ı trrcaıarmı Avnıpadakl tab_ talihini,, yenPn, Sakarya kı~·ılann- nrtıyor, '':\tan kurat:Jfıtan kurtu. 
tiıı ~ SevkediJir. Bunu yapmak eelme'k iıstidadı bulundulu mey- Be)tdiye teft13 heyetine ahna- rikaıara •OO kıllı olarak siparffe be.§ da dUıımanı sU~n kumandan b. luyor, Dağlnnn bs~ı <lcllncrek 
~l ~!'olar gençleştirilh. Halba. <landa.dır. Tilccarrn tllcearı kontro- cak olan yeni mUfettl~lerin imti- lamıılar ve böyle meııell yUz taneden IDet. Mud31lys.da lMUnbaşkft ~ir hU- mt?d:?n o:ını:ırl:m ı.,ır,ra. ı:ıbrrhyor. 
ı~ Ye l'eJimi nıhu, bUnyetti lUnden altnan bu ilk ameli netice, hanları tamamlanmıştır. 20_215 :tırça kazaıımata bqlamlflar - ,·jyetJe gorünmii,tü. fubriksl:\r Imm'oyor. 
'.J't11c d t-.alıo. Ve bir hamledir. hayretle ~rlanm11tır. Ya.ptlan a- lttirlk ~en 22 Jtişiden 7 ei ka- dır. Dö\ii~ meydanlannm~ kılıcın kah Bıı,ka lilkelc.-rde hunların tam 
~e ~~ tarınin büyük eeyri ra§lrrmala'l"da, uytin yağctlıarm. zanmşttr. Bu mevzud& bir de pamuk iplikleri ntmanı, önünde hiç ha7.ırlanmnıh- tersi \'nr. Öli.İn'_ fclikct , e bunlar-
1ıt. ~Yllk rıutikal bir hareket- pek fazla hırpalanmı§tır. llıleııell blr ğı belki de :ıs~ bekleımetliği yep- dnn <lıı beter ~f!ref~;ı:lilder ,.-ar. 
h"--~ tahl\ldnıka ~in yalnız Karnes·ız ekmek Beled·ıyece p·ıyasa- pam'llklpUğl pakeU tam 10 libredtr. yeni bir ufkun ııçıl<lığını görclU. 1'1te bunun içindi1'. ki nmı ömrli-
~"tltt;"' ~' kaftkterli bir Fakat bunu bizim ölçUlere çevirdiği • "Lozan'' da siyasetin yeşil mR- ııün e!I vlik'.'5<'k t~pe-slnr. rıkmı!' ı;ö-
laht :it11.-~~lil, hayatı göniıJ, an. k k 1 IU mfz takdjrde·ıo libre kUaUrlu çık • tıası ile a..<merliğin kum m:ısası ıını- ıU~·onnn • 
~~ b' ._.. .. de gen~ ötr fı"lıre, satar en nın on ro :maktadır. lıte mwıevfler bu k1launı smda. hiç bir ayrılık bulanmadı~"!- Diln'kii nntk11, hjz1m M!l1t 1'.aşı 
~ır~tllibace tanma ihtiynç ortadan kaldırmak aınW. pamuk nı i-.bt\t ettl. ~ohbetimiztli. Dir h"'lıa c~fk"ti ile 
'~ rti lıadrolannın, SİJL'li Nitantaıında bir bakkal Belediye ilttuıat mU1UrlUğU, Pi- ip!lklerinde de vurgunculuğu il•rl•t - Ba.,ka tiirlU söyliyelıilmek m11z- konu.qtu. JUoLe ynrtrfan ,.e tllhıy:ı-
~ 1ın Tilrk davumın ruhuna tevkif edildi Ya!anm kontrolil için 8 maddelik ml§lerdlr. hariyetine ersek de, banlar. hep dan h:ı.bcr er 'eriti. Ytıl'dma"' \3-
~ 0 

.. etıaaen bizım rejimin Nlpntqında Ekonomi ba3dtali- bir program haıırlamt'§tır. Bu prog Bu cilMUe mUddeiumumfiltçe tam&· bil!nen ~ylftrdir. O hnldr. niçin nm f"elf'n io;1erf ~·ist,.rdi. :\rtık 
~ hı.~İntlerinden biridir. yesJ Nhibi Yorgi Makropuloeun rama göre, belediYe kontrolörl~ri. men teııblt edllmi§ ve bu gibi vurgun. bunlardan b:ili~diyorum. Evet bas!ta milJ ... U .. rin t:-lihine Jmr n
• ~ ....... ın karakteri budar. 4o kul'Ultan ıra.rtnz ekmek sattığı ba,tıca 8 kalem ~anın kontrolü C11lar hakkında taktbata ıtrilllmJJ • bahsediyorum, çünkü bmet 1nönil- m"yorum. ıı::ı:m ncalc hMr sn'hbc. 
~ dünya btlyllk bir harp haber aımmı:s ve dun bu şekilde ile m~l oJa.oelrlardır. Bu grup. tır. nUn en büyiKl Jmhramanbğı '"e en timiz 'hcrk~inkinclc~ iy", tııth ,e 
". "1b • fakat her bılrp bir sol· ekmek eıa.ta.riten suç tıze'rinde ya.. lar qeğıdadır: lıiiyllk zaferi *~c, geride de. dahA <'nna ~·:tl<m olda. 
~:t ~tine hasmanmak ele- kala.mnışur. ı - Giyim ~. 2 - Hubu. Yeni emniyet müdür ğil bugünün içinde, yarmm ft11-
~ • lln ele bu dUn:va.nm için- Vurguncu 2 numaralı mntt lro- tat, 3 - Baltliyat, 4 - Sebze ve muavinliği ne'lerhıdodir. Hakkı Süha Gezı:qin 
~z de Yannki dllnyaum rımma m&hkemeel tarafından tev· meıyvıa, S- Zeıytinyafr, ıabtm, uy &lediye BBbıtam i§-leıile me~ =========================== 
~ 1IYIJJak, dftnya terakki kif olunmuttıır. tin, 6 - Sade~fı. peynir, 8lit, gul olmak ._re emniyet mUdilr- 1 STA N B u l HA p 'ıs HAN Es ı' N o E S ~'. yolun yolcuları ile volurt, T - Odun, kömOr, 8 - ~UğUnde yeni bir. mUdllr muavin-
~ .... qqqe\: mechuiyetincle. Yallı tohum ihracatı Et. liği ihdas edilecektir. 
~ Alman.yaya beı bin ton yağh Böylellde ldlçtlt eınıe.hn da sıkı 

~~ hrattfiı bir taknn n.- tohum verilecektir. Fiyat husu- kontrol altında bümdut'Ulması Vali Çatalcada 'ı ş ATE LY ELER •ı K U R U LA" AK ~ ~enıleketi hftlll ruhn, eunda anlq:maya vanhnqtır. Bu- gö7.&ıQnde tntulm•ktadır. Vali "9IC beledi.ve deiai LQtfi K1" iJ 
"'"" "'--· i balmnmha yeniden gst-... A, ___ ,_ ketentohn..,., d r.. 1 ~----..a .-&.-ek va-

~ ~.:ıı,:, -:::: :,,~ ~.~~== s;. çocuk -1ı11o a1tmc1a f!t=::-~~E~...; Don aelen Adliye Vekili şehrimizde 
~ irı-..ı titidlkJe dal'M'akl:m, rileetktir. yaralandı Çatalcaya sitmbtlr. v 

1 
• t k"k d 

-$. ..:....-::u.:· ;:: 368 kumarbaz yaliatandı ~ :-11:: '.Altın fiyattan ceza ev erim et ı e iyor 
"'•··~ask hliyftk aok bliyttk. ib- Son g41nler8e yapılan mkı takip. medin 10 yaşındsld oğlu MUıStafa, OOn bit' Reşadi.ve aıtmmrn fi. Adliye Vekili Hasan Mcneme~ den fazla ol.anlan diğer villyet 
~ ""'J'illı lh •ç enerjisi yene- ler 90?WDda, kahvehane, kunıarha.. Kerestecilerden geçeriten Mu:sta- yatı 33 lira, ~e altnun bir gram cle>ğlu dUn sa.bahki. ekspreste ~· cezaevlerinde durumlan mUslS.it 
~· r.er, ev ve sa.ine gı'bl ~e ku- fenm idaresindeki 3141 numaralı fiyatı i:;e 460 kııtııştu. rimlae gelmiştir. Vekil dUn mub- olanlara nakletmek ve n:Uddetle-
ı~ııil~~lılert Pelllll biltyo'l'U7.. Bu mar oynayan 366 ikili YRltalanmıt, otobUıııilrı Bltında b.lmlt. mahte- telif adli mnesseselerde tetklkft:r. ri iki seneden 8.3ağI ohmlan ek 
)~ i; hlentleketin teknik biin- 80 yer budar.ak bp&tılDIJftıl'. lJf ,..ı.erlnden 9'tr 9111l"e"te yars- de bulunmuş ve aqa.m saat 18 de kendi memleketlerine yakın olen 

~.... tn.aclt eehreeini, imal' h\i Kı"loda 6 lı"ra _..,..; m--- .,.,... Şilll mtfal hutaneeine 25 yıl evvelki Yakıt İstanbul adliyesine uğt'ılmıştrr. ceza ev
1
erlne göndermek suretile 

·~et~ 1•Hhtakaı~ !'Uflarını ve ni: k. ;-.,,·· _,,.... lra~. Vekil burada mtıddehrmuml Hik· blııb:ütğı daITTtmalt i~in bir ~ 
~ı:ht seviyesini geride bı. ar. met Onatm odasında hlkim ve oil~Uyonn:. 
ti 'il~ I\! • 16 ner uır ATI'UJlll..'lı ilr Gala.tada, Fenueneeilerdc 86 mt Zeynep Klnıil konalı 2'I .Alu.to. 918 mUddciumuml muavinleri ile gB- Mevcudun miktan azalınca bo-
~lc t ııııır TUrk dünya.'" aracıınılu ınnra.lı dükkanda boıya.cılrlr yapan etn.fmdaki binalar rU§mil3, kendile-rinden muhtelif şala...'1 koğuslsırın bir veya ikisinde 
lt ~ ~tk farln yokta. Faknl Pctro Koıst11ntinopuloe 749 kU'nlşa Japon~nm Ruıyada mee~lelcr hakkında izahat almış. kunduracilik, marangCYZll!k ve örü. 
11Qııhın UJrda Avrupa ile '.l'ii1\< snubnast lA.mn gelen clll malze- Yeni yapdac&lıt olen edebiyat ve hezimeti br. MUte:ı.klben gazetecileri ka- clilUk atelyeleri kurncağ?z. Bu su-
~ ara.cıın<ln.ki teknik fftrlu 

1 
meeinden @'0Jn$li'kayı 13,5 liradan fen fnkGltele'!i bJnası için Zeynep Tok:yodan varid olan namı haber_ bul eden vekil mı bey11.natte. bu. retle rnrı.hkOmlann hayatlarını ken 

• lJlc "ttu.r. ~ ctı~ut hallndc ya RAmil konalı etrafm<laki bin.la.rm ıere göre J'aponl&rm Stblryada kanlı lunmu:ırtur: clilerinc kazanm.n.k imkanını te-
1-i 'l'll1'1r "°Lıfemi7. 16 ncı um1al'hc- '·"'nnm19tır. iatim!AJdne bq}anmqt!r. Daimi bir hezimete ufradıkl&n teyit e<lU- ''- !~nbul bapiS'llle!'.ine gez- min etmek müınkUn olacaktır. Ce-
'~etj • dtinns, ile A\"nlpa mi' c Vurguncu milH kOl'tmma mUd- encümen diln ıiklyetleri dinlemiş- mektedlr. ciim. K:ılabalığı far.la buldum. zacvinde bulunan mevkuf ve mah-
'1r, 

11 
t"ısnıılakj u~onımn t'tnlıiıı Jeiumumtliğine verilmişt~t'. tir. Mahkfunlyet mUddetleri iki tııene-, kümlann dununlan iyidir. Mu -

~tııı !!evi"leye vann&k "yani 1 sfrren vı>.ki olan ~uallerime ika.~ 
~tıp lnllletler derecesin• '*- 33 istasyondan ewet durdurdular... hapisane idaresinden hiç bir §ikl· 
·''tir "..\\-rupa camiasına bitı de - • • • Ahmed efendi, bu tertibatı bildiği için, Mustafanın hayret ve endiıe- yetleri ol:nar'lığmı bi'dirdiler. 

'~t ~~Pf\lr., olarak gil'ece!!iz. - MILEKIT sine iJtirak etmiyerek vagondan inidi .• Ye bir efenin delôletl ('3, ince Hü- Yann da di~e-l' cezaevlerini ge-
:!'~ •lı!11, 11'11\cıbe~ teknik. ljjJı: E' · seyinin bulunduğu yere do§ru ilerlemeye baıladı .. Üç efe de silôhları te- ıxoeği:m. "OskUdar oer.aevinde clo-
."tl\'llırı!' iktıcıQdi istik18.t bizi ht1 lf& tikte küçük katarı sarmıJlardı .. Sami bey, Hacı Ali poıa zade Sadık bey kumncılık i~ri havli ilerlemisf. 

~~!\b~~ Ulnıtbracaktır. 16 nM •· ~~~~i/j~ll••·~~-·~~~ş!:ll!. -i./4::"-m ·~· oğlu Sami bey, ~imdi olnarın elinde idi .. isteseler, dağa kaldırırlar, ve bel- Mrrnn~zluk vt- kunduracılık dn 
~!-P J Avrnpıılr lnsanın fahi· 1 @e ., ki de beş bin altın "fidyei necat" olabilirlerdi •. Fakat efe ölür, sözünden y:-pı"ım~tadır. Bu defa1ti 21:i:,•are • 
.... ~~ tt~ m\iea<le'e, bu m\İ('A. ı dönmeı:di.. Şimdi Sami bey, onları yeniden cemiyet hayatına kavuştur- timde bunl<ı.n daha ilerlemiğ 0 1a-

~\ t?rı•lde •ttlA'i tf'<'ri.\be bi7inı 1 mak için gelmiıti •. Müzakere bitmiJ, sulh yapılmı}tı .. Kancıkça hareket efe. rak gbreceğimi ilmit etmekte~·im . 
...,, -.. 

11hnayacnwmır. bir ocıuı. Yazan: ZEKi MESUT ALSAN !erin ıanından de~ildi ... 
Sd 11!iıalü bi~ daha kııta hir lıte ince Hüseyin ile öteki arkadaıları da geliyorlardı .. Bunların hepsi Hnpisanede mUnferit inz bat lo-
... a::'"" kil, clah. " •• b'ır de\-ecle t". HOkOmetfn bir ceteyl affetmesi demek, onunla bir nevi sulh yapmak 1 . k ki f 1 d" rn.lannd,., ı"kı" '-1,.;,_.e ra"tl"dtn1. Ce-.~ .... · • 1 " yedi khiydi .. Hepsi de henüz otuzuna ge memıı, genç ya ısı ı, e e er ı.. .. ~ ,..,, ·~ n 
~"· ll- ettıı""'. ~ meebnriyetin!l,.. '..!emekti .. HükOmetin ceteden kurtulmak için, böyle bir yola muracaat et- O k d . 1 r . k ki a pek az o 7~ıevi niza..onnamesine av'kırı ı are-
-... Y·tt ~lın f,.ın m"ıllet,.~ m-.. en'- rncsi, hl,. cüphesiz, onun hem maddi, hem de manevi bakımdan zayıf oldu- zerlerindeki zeybek esvabları a ar, ıı eme ısıne, ya ııı ısın - . 

~"il .. ~ ""'' "" " ri !arak rastlanırdı .. ipek kefiyeler •• ipek gömlekler •. s:ıtıhlıklarında i~lemeli ket ettikleri için burava konul-
' t~ ~ına en r,_ıyooel Şekilıl,. ğunun en bOyOk delilini teıkll ederdi •• Çeteyi yakalamakta aciz aostedn~e, kamalar .. Bütün bunlara bakınca insan, bu efelerin gwey girecek bir zey- mu~l;>_rdı. Bu fena h:!.reket'eıini bir 
•~ ... ~a:z. Bono" -.~.·•n mU•. , af tarildyle ondan kurtulmayı muvafık gören hOkOmet, çete efradını a~a k d d" daha tekr:ı.r ~ı.-eklerı"nı· ı"fade 

Y,. ~· "' b h ı - bek titizliği ile giylnmi~ olduklarına hü me er ı... ~ ..... , .. ~ 
ııtı ""4 l'll.ıı!Yoııel ç:\lı~nr. kafa bi· cıkaron suçları ba6ıtlayor, ve unların pek de kaba at sayı amıyacagı cderc-k burad:ın çrlmnlmalarmr ri-
~t\ l'olal'nrırzda ;.er alu.akttr. kCMOatind• cetey• IJtlrak ediyordu... Hele ince Hüseyin •. O ne endamdı? •. Eğer Fidyas ona rastlamış olsay- ca ettiler. Ccza"'vi müdfırl."ı de bu 

~İıl... "'-tanın "d r · •ör Bu ıulh, yani çetenin affl, bir tavassut ile olurdu... dı, muhakkak dünyaya onun heykeli il• erkek güzelliğinin idael tipini ver· ric::ıhnna ic:tirlı..lt etn_· RendHcrin-
ı.s., ·-., 'h 1 

J ea ımıse " • Mustafa Aydında böyle bir tavassuta, ve bunun neticesinde, ince HÜ· 
it ~ ~l~tirir Te ye11: miJ olurdu... • den bir d:thn l,ı()yle bir hıır.eket~ 
... '- irı._ at1 ıle Pl"OfiUni ddi~liriv ıeyfft cetesinin da§dan inmesine ıahid olmuıtu... !nce Hüseyin hareket tertibatını aldı .. Kendisi ile Sami beyin, daha bır l.ulunmrvacakl<>rma dair teminat 
;'~eıı il hlftltemesinirJ de ruhun!'! HUkOmet kuvvetleri ile ince Hüseyin çetesi arasında hayli carpıımalor efenin lokomotifte, diğer efelerin de vagonda seyahat etmel.eri k~rarlaştı· ıı'Jrkta.n sonro locadan çtkanlılı-
'htı ~tınak, onlftn yeni hı. . olduktan ıonra, cetenln reisi nasıl olsa bir gün galebenin hükumet tara- rıldı. ince Hüseyin, pratik zekôsiyle, bu yolda hareket etmeyı emnıyetl ba. lsr. 
\\~ ı yapmak mecburiyet; fında kalacağını düıünerek affedilmek suretiyle bu iıten sıyrılmayı muva· kımından daha muvafık görmüıtü... İstanbul Cf'?--ıevinde yeni ac:.-ılm?Ş 
ı U'~ "- l Wı g6rmülfii •• Arkadaılan da onun fikrine İJtirok ettiler .• Bunun üzerine Bu tertip altında Aydına dönüldü .. Gurup yakla~mııtı .. Tre~ ~an:ıanı bir o1tum'l odn.sı i!e b"r kitnp ~vi 
' ıı~ • .._ ~"lti~n\\ biliynnı7 1;11119, hem hcıfk, hem de hükOmet nezdinde s6:rü sayılan ve her tarafca se· olmayan bu saatta istasyonda kimse bulunmazdı .• Re~ıne vazlfesını gören "'iSrdllm. Oclıyıı konıılmu~ olan sı-
t~ltu .. ~limit Ttlrlc m111eti,,in vflen Sodık beye, mutcıYassıt rolünü oynaması için haber gönderdi .. Sodık Sami Bey efelerin ortasında olduğu halde konağın yolu t~tuldu .. _ T~ha ralarm UstU oJmvanlaria dolu idi. 
;:' lı~!'9!yetlni bu:mnk, kl~h b.,.v de KômH paıa ne haberleıtl •. Mesele prensib itibariyle korarlathktan sokaklardan geçilerek akıam e:raniyle beraber Sadık Beyın selamlıgına Heps!nde o~".m.'l!< ic:n bU~"(lk bir 
~11..._· .. :.,.._,,Yetı'n; ••-'ıml "''1~111 .. .ı. ... , 0 ıııütareke ıartları tesbit edildi •• Çete, nereye kadar sllôhları il ine· varıldı.. • h ,., .ıı:. ,. l"-
rt;:~""' ""'~ ' ........ ,. ' -. "erede ıll"-hlarını bırakacak •. ne suretle kasabaya girecek, nerede ka· f d b t .f'W•S 

0 uU0 •1 rıu gur• ıı.m ·• ,,.. l("'eıt b;"-,.f.l\n jnMnkrdRn r•ııı. ' a b "k .11 · Artık efeler Sadık Beyin misafiri idiler •. Hükumet tara ın an ır u- Vekil, yen'l da tetkiklerine de-
'''"lrtı" •r ıninet \arlı~rna l<a\llıt · t .ca"- ne vakit ve nasıt dağılacak, bütün unları 1 tarafın mümeuı erı a· ıak kurulabilmesi endiıesi de zail olmuıtu.. vıım <-d<'Cc.'lttir. 

it • aNllCRI kararlaıtırıldı ... 
'• ~~ıa,.b , i!m k • ted"ğimf'l ıla. Bir gün Sami bey, Muıtafcrya "yarın ak1am ince Hüseyin çetesini al- Efeler, üç gün Sadık Beyin selômlığında kaldılar.. Morfinleri ile 
"'>ı. ~ıtıa.,1 t •, '" 1 

• , nıaOG gideceğiz." deyince Mustafa birdenbire bunun manasını anlıyama· selômlığo giren efeler, ertesi sabah martinsiz Aydın çarşısında dolaştılar. 
""' •' t•...,.r y e~hı\'e, tet'e.kkti~. \ır dı Mutltafa ince HOseyln c~tesinln hlkôyelerini i~itmi~ti .. Fakat onun affedil- Ahı, verls yaptılar .. Hôdise Aydında ıcyi olmu1tu .. Herkes .efelere ba~ı-
"'"lı"'~ıtt b ·~~. Tdrk uıkı·a tı- .;.inden ye bunun etrafındaki müzakerelerden tabii haberdar değildi.. vor, arkalarından maşallah diyordu .. Galiba silôhlar, hüku,.,ete teslıın 
~~et.:": ~itı~: nı:a rnra~ Sami bey birm doha izahat verdlı edildi.. Ve efelerde üç gün selômlıkta yiyip, içtikten, Aydında geıdlkt~~ 

il -ıııltı • rn e, eyet"an sonra dağıldılar .. Bunlar artık kahramanlık devrine so:ı vererek her bırı 
lıı liuı1' b !ı\ ıfl"atla <:J11h~acağı:t. - ince Hüseyin affolundu •• Bey babama dehalet ettikleri için, hn· günlük hayatın mihnet ve meıakkatlne tekrar dömüı oluyordu .. 
t-.,ltirrı• Utılar, hüttin yal'&tm• dllerini buraya getirecek trende benim bulunmamı ıart koşmuılar .. Ancak 

~"li. "eıı hant M,.·ıeet .rea~ bit 1 bu 1ur•lt• ltMdilerinl emniyel altında oarebileceklermiı.. Sen de gelirsin, 
......._~lıltt1k l'etı~ bir tikır lrun~tt i!t olmaz me? 
~·ı.,.,~d~:k11r. Bftyllk .•~ Mus~ .. emn11nfyette razı ofdu .. Hem bir seyahat .• Hem efeleri gı5r· 
\;) il kod ıt ib:.\ren cemıyr-tıı m•k.. aw kaçırıl\lcak bir fırsat de§ildi. 
~I\ 11 f( tl'lltınn•b tecrtiben~ f ~ gOn\; ikindi vakti, Sami bey 161ı!ısı, Sadık beyin kôtlbl 
-~:- olnı:ı";ıııkterin, millet a~ktrn 1 Kıbnllı ~ efcndl u Mur.taf~. lcüç\ıl. bir lokomotifle bir yolcu vago-

lt1tt1 • ~ki 'n. verj ol:M'!'k~. ~ "'8rektıep hususi bir ~~a Aydın istasyonundan Umurlu istasyo· 
' dl? <:ven ıh\nYıı, bi\yle bir doğnt hareket ettiler •• Aydından Denizi! istikametinde ikinci istasyon 
t .. _ ... ~ .. ~11'1111n ~iıı kadrolan· 1 = Umwfuya a:r bir zaman t0nra varıldı •• 

t, "l'\n ftt.'rilbe kazantn1'· ine H~n -'• " arkadCllları, trenlft muvosalını tuttibat aldıldm• 
<ı n hMl,,mu istiyorn. yerden ~ıt ki, daha lttCll'fO"cı yaklaımadon muhtelif nok•ale-r: 

Sadri Erfem dan llleldcwl le bir, iki, 111eıc!ııcna ""°" efeler 1$aıeıler )'Ophlar ve trenı 

... * • 
Mustafa, arasıra, Sami Beyin, babasının arabası ile ycıpt~ğı te~;!· 

zühlere de i1tirak ederdt. Bu tenezıühler çok kere Aydını, Çıncbyeh 
1
.9k" 

. "k" t af bağlık a çe ı -tayan şosa üzerinde ytpılırdı .. Şosa genıı ve 1 1 ar 1
' h ' 1 da 

di Buroda Macar katanalan. serbest koıarlar, ve tenexıü ten ~narı d 
·· ' • • • k dar şosa uzer n e z.evk duyarlardı •• Telli Dede denilen gezıntı yerıne a •k"' 1:1 . ast 

· b hçe '"'~ · erınc r -ancak iki fabrika ile, bazı bostan lıulübelerıne ve 0 
.• 

1 
d k 1 tanırdı .. En çok tesadüf edilen ıey, küçük köylü kafilelerı 1 e eve a ar

'"rı idi .• Su katarlar, Meyenk6kü fabrikasiyle istasyon orasında melıl1t .,_ 
k..ırlari ... 

- Devamı \"ar -

ıtcıQ-ıı .. ı 

Otıe 
lklndt 
Al<tam 
l"U., 
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TE1KIKLER 
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Mihverle harp halin-
de olan 29 uncu 
memleket: Brezilya 

Parlak ve berrak blr ııemanm al. ' ve bir nevf &yan (lllmarden mllte _ 
lında BreziJyarun mUnbit arazisini, fekkil) dan terekküp etmt,ştir. Btt. 
blnblr renklj kuııann cıvılcladığı ba. tUn cumhuriyetler dahlU l§lerlnde 
kir ormanlar kaplar. Tabiat dUnya. mUstakildlrler. Her devlet kendi ına. 
nm, en bUyUk ve en gllul koyunu sarlti.ni tasfiye eder. Ordu ve d·'nnn.. 
.AUas ok7anwrunun inclsj Rlo de Ja. ma milll mecUa marjfetlyle devı.,t re. 
ııelro ile BÜalem{:Ur. lainin emrindedir. 

He1™!!1 hemen .Avrupa bUyUklUğtln Relııicümhur harp ilA.nı 11alAlıl7etjnl 
de olan Brezilyanın (8.611,189 Km. lıal.zdir. 1930 IhtlJIUjnden ııonra Var. 
pare) gilzd ko71arl& &Uslll 7500 kUo. gaa lz.a. devletlerin a&ltJıiyetlerln1 talı 
metrelik aa.b}llDl Okyanusun azgın dit et.-runır. ŞJmdl hUkOmetın b!ltUD 
d&1gaları d!lğer. Bu nehJrler bakikt cUmhurjyetler nudinde vaat .aaıaııt. 

birer deniz: gibi ağır ve hafmetll dal. yeti haiz mUmesııllleıi vardır. Dev. 
galanrr, gürUltUIU teli.lelerle nihayet- ıet mukezi Rlo de Janetro eehridir. 
lenen bir çok konar onlıırm iı;;lne dö. NÜFUS: 
külUr. Brezilyannı Gilyanlar, :VenezU Brezllyanm nutusu •t7.794.8H dir. 
elJa, Kolombl&, Peru, Bolivya, Para.. Brezilyanın nüfusu mUthl§ ınırette 
suay, .Arjaııtln, Te Uruguayl& huduL artmaktadrr. 18'1 de on milyon iken 
lan vardır. olmdi bu kadar e.rtıİı.aııı bilhaua mu .. 
Bru}ly&yı coğraft balamd&n iki haceretıer aaycsl.nde olmaktadır. F&. 

lamna ayırabOiriz: Troptk bir 1kllme, kat kesafet 5--6 arasmdadrr. 
bol yağmurlara, balta glrmemlf or - tç VilA.yeUer ve bilhaua ormanlar. 
manl&ra .ahlp "'1lunan .Am&zon ve da hemen hemen hiç tııaan yok gtbL 
kollarmm gcçtlfi ovalık mmtak&lar dlr. Nutwı umumiyetle Sao • Polo, 
ile Para ve Maranlıao eya.tetlerl da... Rlo .. Graııdc, Hineas Grcas, ve Ba. 
b& c:ıeııupta medart bir iklime ııahiP hla, gibf cUmhuriyeUerde toplanml§-
oma dallık ve yaylalık Brezilya. tll". 

.Am&zon mmtakası •,5 mJlyon kilo. Nutuııun 500.000 l kızıl derili., 2 mil 
metN murabbaıdrr, toplu olarak dlln yonu zenc1 ve melezdir. Aml nlttusun 
3'llmJl • büyük ormaıılarmdan mUte. elulel1ainı yaylalarda ve tropJk .alıll .. 
t*Jdldir. Bu ormanlar 45.000 Km. lerde yqıyan Portekizli, ve lspanyol
amıhllundakl yüzlerce bUyük kotu ıar te!!kll eder. 7110,000 Alman ve 
buhmul Amazon nehri taratından ıru- bundan fazla İtalyan mevcuttur. Be. 
lmı..m&ktadır. Bu tıPkI bir denlsl an. yaz nnfuıı cenupta deniz kena.rmda 
dınn nehir o kadar büyük ve derin. oturur. Amıuıon mmtaka.aı kızıl de.. 
dir ki oldukça büyük gemiler deıı!Z- rflllerle Portekizlerin blrlqmealnden 
del 11.000 kilometreden ful& içerde -vücuda gelen (Cabocloa) ta.bir edilen 
cılall ltauı;;uk Umanı Kanaoaa kadar melezler ve zencı ne vah§i klZil deri. 
g6lebi1Jr1er. Çok rutubetli ve milthif JUerle muk!uıdur. Brezilyalılar umu. 
aıcak, yağmurlu 1kllmi tam bakir or mJyetle katollktfr .. Portekizce konu _ 
m&nlar içindir, insanlara gok yara - ~rlar, fakat bir Brezilyalıya Porte. 
ma&. kizce konU§tuğunu aöylemek bir bom 

Dat Brezilyuı yanı oenutıt Brezilya pllman ~ğtldir .• Onlar Brezilyacs ko. 
alt;m ibUva ettiğinden dolayı uırl&r. nU§tukl.anm aöyler~r .. 
dım ber1 t&nmı:lll§tır. Şa.rkta •l - TOPRAK USTU NEBATI.AR VE 
mu menuttar, takat baralarda hava HAYVANLAR: 

kuraklap .,.. ormanla.r ~rlerlnl ıtep Dtınyanm Uçttncü bUyüklllkteltı dev 
ıae verjr. Cenup eyaletlerlnfn ildi. leU olan BrezUya belki de, dUnyanm 
mi .Avrupaya bemıer Ye orada .Anu. en zengin memlekeUdJr. Bu vAa1 mem 
pa nebe.Ue.rmı yetiıtirm•k mtlm. lekethı zengtnlifi ldıeta insana bir 

ktbtdör. Tropik mmtakaya dt.\fen ma.aaı gibi gelir. DUnyanm en bO,.Uk 
yağmur mlkdan l.!500 m. yt bulur. nehirlerine aahlptir. Amazon, ı:... Pla. 
Çc'Sl yakmmd& ltatlh& dağı (2'987) pL ta, Doce, Yakuph, Sao Frıu:usiaco, Pa. 
co Da B&ııdelra (281517) metredir. J1µlabhyba., ve Mire gibi bUyük nehir 

T.AR!Ht: lerln yanmda blnle?1e ktiçUkleri var. 
Bruilya 1.500 aenealnde Portekizli dır. 

Pedro Alvarez Cabral tarafmdan ke§- Paoıo Alfonao, Iguıuııru, gibi (81 
f.c!ilmi§tl Portekiz evvelt. oraya m.) btiyük oelAtelcre ma.llkUr. Dünya.. 
ıı. eene haydutlar, katillerle ve umu- nın en bUyUk ormanlan Brezflyada. 
nıı kadmlarl& dolu Uq gemı gönderi. dır. Burada me!!bur BrezU ağacı çı. 

yordu. Kral Jean m•un emrile ilk Je- kar. Bu balta girmemlf ormanlardan 
hlr olan San _ Salvador 1549 da Tho- lAyiklyle latltade edilmemektedir. Bu. 
mu de Souae tarafmdaıı. kurulda. radaki ağaçlarnı büyUklüğU halr\tm .. 
162• Felemenklller San.Salvodoru da bir fikir verebilmek için bir ağa
zaptetU11'r. Portekiz o .mıda !apıuıyol cm gövdealndıın yapılan kayıklarda dO 
işgalne dU§mll,tıtü, tahta geçen Bra.. ki§inln ktirek çckebilecefinl aöyle _ 
gana Hanedanı işgale razı ole.ra.k mek kAlidir. Bu ormanlarda yetişen 

Feleme.nkliler~ aulh yaptı.Fakat halk ağaçların cinai aaymakl& bitmez. Bre 
ayaklanarak 165• de Cavalca.ntin resi zllyanm en bUyUk zenginliği olan kah 
Utı altmda Felemcnklilerf kovdu. Bre ve bilhassa Saopolo devletinin 800 -
silyanm ehemmiyeti 1698 de altın 1000 metre yükııeklijtindckı Terre 
Ye 1728 de elmaa b™unmas:lyle arttı roza da '(kwl toprak) da yetl§lr. 
Porlekisin Napeleon t&ratmdan if- Brezilya dünya kahve mab.sulUnUn 
lı8'i üzerine kral Jean (t) Rlo de (U2:>.000 ton) tek baıma yüzde 60 
Jıu:ıclroya yerl:efti mı verir. Şeker kaml§ı jklncl yeri tu. 

Kralm g5zU 5nUnde Brezilya çok tar. Pamuk lstih.aaljnde dünyada dör
Ç&buk ilerledi. Fakat İspanyada n dUncUdUr. 
Porteklzde çıkan ihtilAl kralın mem. 189.000 hektariık kal•ıı.olariyle FcJc 
leketinde bulunmaamı icap ettirdi menge rekabet eder. Tattın ruaati 
Te 1821 de memeleketlne dönd!I. Bre. Brezilyanın her taıılfına ve babusu ıı 
ı:llyanm Porteklzden idare ed;,ımck Bahiaya yayılmtştır. 
i.stenmeıri lhtllA!lerc yol a~tr. Ve naip Brezilya kauçuğun vatanıdır. (21 
p:-enıı Jua.n idaresinde kurulan 100 bin ton) Amazonun iç taratıarmdan 
kişilik bir mcclia Brezilyayı id3reye çıkar, takıı.t mikdarı azdır. Amazon 
~lad. ı. Ağuııtoa. 1822 de don Petro nehrJ Uzerlnde :Manao.stan ihraç edl. 
ir,tiklAl ve impıuatorluğunu na.n ettı. lir. 
Bundan ao:ıra cümhuriyctçllerle bir. Bruilyanın malik oldutu hayvan. 
ço~ mQcadelelcr yapıldı. Portekiz lamı çeşitleri saymakla bitfrUeınez. 

kralı • ncü Jean öıUnce Don Petro Blnblr renkli kuşlar. Papaganlardan 
Portekiz kralı oldu. Bunun üttrjne tutun da kurbağa büyUklUfilndekı ka 
birçok ihl!Wler çıkmca kan dökUlme rmcalara kadar binbir hayvan mev
aine mlnl olmak için tahtmı 7 yaşın. cuttur. Ehli hayvan olarak 6 milyon 
dakı oğlu Don Pedro II ye bırakarak at. •:> milyon sığır, 15 milyon koyun, 
ATrupaya döndU. Brezilya 1864 de Ar C milyon kcc::i, 25 milyon domuza v. 
janUnle beraber Paraguay& '\rarş. ı.. maliktir. Ve bUyUk h&y\'an ticaret\ 
yaptığı muharebeyi kazandı. 1859 da yapmaktadır. 

bir ihUlAlle imparatorluk l!.ğ"v ve 2' TOPRAK J.I,TI ZE:>l'GİNL1KLFR1: 

fUbat 1&91 de Brezilya birlc~jk ctim.

1 
Brezilyanın maden zenginliği de 

hurlyellcri llAn edildi. çok bUyUktUr. 19 ncu ıı.sra naz.aran 
Brcznya çabuk terakki etti. lll17 • çok azalmasına rağmen mUhlm rnik. 

de Almanyaya kar§ı harbe girdl 1930 il c?arda altın (Brezllyo.nın hemen he. 
da. Vargaa !da.reyi ell.ae aldı ve çok men her taratmda ı ve elmaıı (Mlnas 
liberal olan 1dareyf biraz azalttı Çı. 1 Greaatıı) çıkıı.nlır. Altın ihracı l 9li 
kan ibtjllUlerı bastırdı \."C, nlabl blı den bcrj yasaktır. 

dlkta törllik kurdu. - Ocyamr vıı.r -
lDARE: TUGRUL UKE 

Brezilya bir blrle~lk cUmburlyeaer 
ıilkealdir. Cümhuriyetler §Unl~-dır: 

Alagao.s, A.ı::uızonaa, Bahja. Cf"flra. 1 
Espjnto Santo, Goyaz, :MaranbAo. 1 
lılalto Gros.o, Mlnaa Gereas, Para. 1 

Farafia Parana, Pcrnanbuko, Pıa'1:ıy. 
llıo de JAnelro, R!o Grende do Nor. 
... ltao Gru4e 41> W. Sanla C.ta. 
... S.. P..ı.., 8ıt.rsife. Ctım!lu'Tdai 
_..... t.-..ıı10r. "b&lcfjW \a>:r'9 
~blllır. 

}(ft p&~C19911t<'I, n.~ tr.edtr,. t .... ~,-~ ... , 

l.Slt'.'IUlll . t\UKı:!!A~l:-;Uıı 

!6-8-912 FJyatıan 
li•p•nııo 

Londra l Sterljn 5.22 
Nevyork 100 Dolar 130.iO 1 
eCnevre 100 İ8vlç:-e Fr. 30.36~ ı 
Madrld l 00 I'ezet11 ı ::.~9 ı 
Stokholll1 !00 İsVC!: Kr. 31.CCll 

lf.SHAll vr.; TA.JJ\'ll.A"t 1 
"' 'l 1:#4 ~l\'~•.1Dr-ro.."Um ı., 20.- - 1 

"' ":' : tn ~Mtryoohı 2 uı:r\ ı 

Dilekler, şikayetier: 

lnhisartar idareai iıçilmn.in 
ikinci muzipliği 

Bundan bir mlldclet evvel ,"U'f!te. 
m.lzde bir okuyucumuzun §iki.yet 
mektubu çıkmııtı. Bunda aiğaranm 

içine kibrit ba~larınm kondutuJ:ıu 1167 
lUyordu. Buglln de a.rkadaeıarıml%dan 
blrı blrl.nci nevJ alğara alml§ fakat 
paketin içinden tek bir .sjğara çıkma. 
mııtır. Bunun belki blr yanlışlık ue. 
r1 olması lhtJmali varaa da böyle ıeY 
Jere meydan verilmemesi her halde 
daha iyi olur. Paket numaram 380/ 
GB dlr. 

İdarenin, bu gibi muzjpliklerin a. 
nilııe geçmellinl dileriz. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiz 
Nevralji, Kırıkhk ve Botun Ağrllarrntzı O er hal Kesat 

ICABJNDA GUNDE3KAŞE ALINABILIR 

Bir Kalkas 
Romanı~ 

. • . . • . : • '· 1, ; . I · 

Birçok rnbrmcr "dilltrt tucüm .. 
tdllmtı olan bu tur, Niuaıl Jlh 
mtl tarafından doğrudan do~ru. 

va GürcD dillndtn ttrctJmt edl1 

mlşUr. Ballan •ona kadar a,Jt. 
·nacera ut kahramanlık menkıbe. 
lerl ile dola olan ba nefis tser 
Tflrlr matbuatında ilk nümunedlr. 

,,,..tı 40 lrun~ olan ba e11er, bu 
llbı lreelp pttrenlere V•krt IDta.. 
bevlacle ytbde 50 teu&llAUa ıo lra. 
nıp Yeı1lmektedlr •. 

(Mevcudu azalmıştır) 

- tdrar Tollan " renunı 
baırtalık!an mtlteb&SSm 

Dr. KEMAL OZSAN 
AYdet Ye baatalarmı lmbole 

Ntlamııtır. 867othı fstUtW 
Oa4. No. 380 Bmu Pa'f'an nsttt ·········•Tel: U!l!~ 

SARlBJ : ASIM US 
8asıldtlı Jel': VAKlT MATBA.\SI 

Omam! Netriyatı idare edn 
Refll ~ ltme'I S~ft#fl 

j Buaünkü radyo / ı 
ı 7,SO Program 7,82 VUcudUmUzü ça 
, lt§tıralım 7,40 ajans 7,115 Kan§ık prog 
' ram Pl. 8,20 8,815 Evin aaatJ. 12,30 
1 Program 12,SS Saz eaerlert 12.45 a. 

jans 13,00 _ 13,30 Şarkı ve tUrkUler. 
18,00 Program 18,03 Çifte fa.arı 19,00 
konufDl& {drf pol!Uka icmali) 19,115 
dana mUziM Pl 19,30 Haberler 19,415 
mUzik Pl. 20,115 radyo gazetest 20,415 
Hllzzam makammdan şarkılar 21,00 
ziraat ta.kYlmı 21,10 ıarkı ve tO. .. !ttL 
ler 21,80 konu§Ula 21,•5 Oda mustkl. 
al %2,15 Koroıu mUzlk Pl 22,SO Ha • 
herler 22,150 kapanq . 

Zayi 
81/2923 No. lu ikamet ~'kamı 

zayt ettim. Yenlalnl çıkaracağımdan 
eskisinin hUkmfl yoktur. 

1 Taküm Seyit Ahm~ Çrlman No. C 
Oeorgettıı GoJo 

RASID RIZA 
t 1 YA TBOS1J Ballde Plflda beraber 

Y'OM'OBOA& 
.ı 

VOdvO - 1 - Perde I"' , 
Tlrldye Ctmbarlyett 

ZiRAAT BANKASI 
llaıaJ91 &uthl: 11188.. - 8enna7Mh 100.000.000 1'8ı1i Usul 

Şube " aja.u aclecll: ıa. 
araı YO tıcart ber nen banka maamelel•rt. 

Para tıılrtlrtlnnlere 28,000 Ura ikraaı1)'9 ftrl)'CWo 

Zlra&t Ba.nka.mda kumbaralı .,.. ihbarsa taaarnıf beıapıarnıds 

e11 u ~ !lruı bulunarlara Mlled• ' deta çekilecek kur'a ile &fağıaak1 
p1Ana rf)re ikramiye dağıtılacaktır. 

t adet 1,000 liralık t,000 Ura ıoo adet 50 Onalık ıı.ooo ıına 

' • 600 • t,000 • 1%0 ,. CO • t.!CO • 

' • uo • ı.ooo • . 160 • ıo • S,200 • 

40 - 100 • 4,000 • 

Dl'KKAT: Huaplarmdak! pa.ralar bir sene tcind• 150 . Uraı!a.tı l\fl'lğı 
::n:mJyenıe.,. ikramı~ çıktığı takdlYde % 20 razıutıe nrtJecektu. 

Kur'alu seııeda t deta, 11 Mart, 11 Razıran. 11 S:ylQl. 
11 BırlnclkAnunda eekllecelttlr. 

Nafıa Vekaletinden : 
10.9.942 günü perıembe saat 15 do An karada Nafia Vekôlcli bi· 

nem içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan MC'lıeme Eksiltme ko
misyonunda 4500 lngiliı lirası muhammen bedeli ve lsıonbuldo çift teslim 
şortilc 4 takım taş kırma cihaıı ve traktörleri müteahlıiı hesabına acık ek· 
siltme ile salın alınacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı parasız: olarak Molz:cıme Müdürlü· 
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat eksiltme günündeki kur üzerinden Türk pora~ıno 
tahvil ed.,Tli,Ş olarak 2490 sayılı konunun 16 ıncı maddesine göre hesap 
edilerek verilecektir. 

isteklilerin muvakkat teminat ve lCJrlnamesindcki vesaik ile birlikte 
muayyen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmalıdır. (587:-8048) 

[ latanbul Belediyesi ilanlatı 

l'ıJlık kirası 

120.00 

Altı ıtThk klnuıı 

600,00 

Uk temlnot 
li,00 

45 00 

Kadıköy Hal binası a!tmt!a (30) ~o. 
Ju dUkkA.n. 
Şehir Tiyatl'o3ıı l{omedı lru!mı DU!e 
ve Gardrobu. 

Kim berlı•·! rr.uhammımı~rj ilç ll'k teminat miklarları yukarıda yazılı 

iki parçll gııyrlmenkul l:ı~aya verilmek Uz:ere a,> n ayrı açık arttırmaya 

lrnnulnıu~tur, 

Şartnam~Iert Zabıt 'l"c Mu~mellt MUdUrlU~U Kaleminde gC:r..llcbiUr . 
İhaleleri 1 ı P.942 C·Jnu. gUnU ıra.at l4 de Milll Korunma kanu11un!l tev. 

1 
nk3.n muha:rıınPJ: bede:! lıebul edenler ern~ında kur'a keş!desj ıuretile 1 
Dc';:.1 F.ncemarde yapı:acaktl'l'. 'Taliplerin ilk tt-mlnat makbuz veya mell-

1 t.pLa" ve ".vıur:t:n ibra&: lt..:.lmgelen dl~er v.alk.&larlle lhale gilnU muay. 
:rtn -..~ta l>tıtl"lt EncUmencle bulunmaları. ı("6.'1) • 

, .. ................ .,.,.....,,.~ _# ...................... . 

6VZEL FOTOGRAFLAR 

KO.DA 
, Fil. 

va 
ICODA-ll 

VECOXI 
• liAomlrl 
HA"İ flltiİJİ 

8oton 1"KODlK" swciıantlian 
Kodak Film isteyiniz. 

1 .. 

Nafıa Vekaletinden : 
Ek5D.tme)e konulan ı,: "'· tı' 
l - Su 1.§lert acklzillCi §Ube mUdUrlUfll b&geat içinde çut'f" 

taklıklan i.SlUı işlerlnd.m Klrazlı _ Turgutıu dereleri arumdald ıı-
kurutulmuı ve derelerin iı!lfllı.ı ftlerL ı.. 

Tahmin edilen ke§lf bede!i fiyat vahldı eıraaı üzerinden "1193.ff 
"07,. kuruıt\lr. c 

2 - Ek<ılltme 16.9.9t2 tarlrlne raııUayan çarpmba gQnO ... 

de Ankarııd~ Su İ§lerl rel.eılğ! bhııuıı fçiııde toplanan ııu eka1Itme k 
'Jdaamda kap:..lı T.art wıullle yapılacaktır. 

8 - latekliltr ekelltnı:ı ıartnamesi, mukavele proje8i. bayındttııJ 
gel!el §&l'truı.:ncııt, um.um! RU l§lerı fennt §artnameal ile buıruıd .-., 
~artnaınelerl ve projeJe:1 ":SO,. lir& karşılığında au işlen reı.sıığilld 
tıiilr!er. 

4 - Eksiltmeye gireb!!mek Jcin lsteklllerin "67.5~3 .. Ura "23,. ' 
luk rnuvaltk.\t teminat vermeaj ve ek.alltmenin yapılacağı gündeıı '°ııı 
gün evvel lıir <:I!lekçc ile Nafia vek!.letiiıe müra~ ederek bu ife P 
olmak Uzere veırlka almaları ve bu vetıjkayı göst.ermelerı prttır• 
det l~lnde t'es~ka ıeteğmde bulunmayanlar ekıılltmcye giremezler. tt' 

3 - bteklilcrin teklif melttuplannı ikinci maddede yazılı ssııt ~ 
saat öncetılııe• kadar Su tş!l'ri rcısıı:ıne makbuz ka111ılığında ve!1S).ı 
..zımdır. 

Poııtad" dan getjkıncıırr kabul edilmez. 

0EtlAP!.A8 : 
'l (l\llll<'lt~rh 

Keşldesine aynlcı 

ikramiyeler: 
1 adet 1000 llr:ılılı 

1 • 600 • 
2 • 2SO • 

14 • 100 • 
ıo • &O • 
'° .. ~ • ~ .. ıo • 


