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Adanada bulduğumuz 

ümit verici lıava 
Yazan: Ahmet Emlıı YALMAN 

('l:APILAN D \'ET t:ZERi:lo"E l. 'GİLTEREYE HAREKET EDEN BAŞl\lUH RRİRİMİZDENJ 

.Başvekilimiz Saracoğlu büyük 
bir yurt seyahatine çıktı 

Milli Şef, son Anadolu seyahatlerinde Sıvasfaki 
tetkiklerinde çimento fabrikasının derhal faaliyete 

alô.1$adarlara direktif -er verdiler • • 
geçmesı 

• • 
ıçın 

Anadoluda hlf' tetkik ~yahati yavtıktan sonra, hundan iki gün e\·· 
,-e ı AnkaTaya a\.·det bu.vuran :\!illi Şef Relısicümhurumuz ı.,ınet lnönü 
dün saat 1 !.20 de hu .. u"ii trenlcrlie ~<'hf'lınlzl şereOrndlrmlşlerdlr. 

~l.,l<'Ümhurunıuzu, ba,ta "1f!hTlmizde bulunan Bü~ lik !\Jlllet 1\fft'l\'-I 

Rel"I Abclillhallk Reıuln, ..\dllye \ 'ekili HRL1Jan :\-lcncmen<·loğlu, Gtnt"I 
Kurnıa,v Ikiıu•ı Ba.~kanı Orgeneral A~rın Giindüz, B lrlnt'I Ordu MUfet
u,ı OrgPntıral Fahrettln Altay, VRlt , .r Beledı)·e RelsJ Doktor Lfıtfl 

Kırdar, Orfi idare hoınutanı Korl{e•H.•rül Sablt No)ı·an, Roma BUyül.t 
El•mız Hü~eyln Ragıp Baydur, Bü ·irf'~ l~lı.•ln1lz Jlanıcluıtah ~uphl TRn_ 
TıÖ\.-er, Şöhrlmlzde bulunan nıebu~lar \(> diğer a.'keri 'e ml\lki erkıin 

I [ karş1'anu,ıardır. i\lllli Şt'f, kendlle-rlnl karşılamağa. gelenlerin ellerlnl 
ayrı ayrı !tıl<arak Ulifatta. bulunnıu. ıar Ye müteakıben Su\.·at Yapuruna. 
binerek FJoryadakl kö'lklerine gitınl~lerdir. 

InönU lo;;ta-~yondan ~tkarlarken halkın a1 kı~l&rı ' e candan tezahüratı 
ne kRf''jılanm.,,ıar ,-e kendil e ri de halkı !!ıelıinılanıak suretlle mukabelede 
bulunnıu,lııf'dJr. 

Ankarn, 2"2 (\"atan) - tıehrlıni·.ıe gelen mal(ımafa, göre, !\1111i Şef 

Inönü, aon tetkik "e,yahatlerı .sırasında Sıvastan gt"Çcrlerken, kurul
makt:ı o'an çlınento f::brlka5ını da gözden geçlmıı,ıer \ e etra.fiJ lzah:ıt 

(l>e\.-amı ~a. 3, !'Sü- i. de) -

Milli ~f ~fllji('Umburumuz, d.ın kcnCUslnl kAMJl1•J·anlaf'a Uttfatta buhınn1·0Tl.11.r re:=' ğer Türktyentn her şehri ,-

~~;:;s~d::j:~::=~~:::~~~ ~:~-ır ....... K_. ......... ,,,.0::-·m· ... --u .. ::r-· d ... e .... r._.d ... · •• • F Kara sularımızda r·, .... d·ır-h -1 :-t·w-----ı 
~euk:;r~ı:;i~:ndii:~r b~~r ;:~:ı~. mhea7- ı J > a a eşya s 1 ı 

~:i:i:~i~f~~i:r::fE~: ·IKömürtevziişi 1 Bir Rus uçağı Hopa f Sahte fatura! 

~~Is~~~~~ ~:":!.:;~•;;:~~;,ı~e:~: B · ı b • f _ k Hopa., 21 (A.A.) - En·elkl gUn ArhMI a~ıklMında alevler lı:lnde bir J ( 
Adana Bcledıye rcisliğıni vata- 1 törü mürettebatı ta.rafında.tı t&J"'}'&rede bulun.anlardan Jkisl kurtarılmış-'be k.azanmış... . . 1 > ayı er u iŞ en v azgeçere 1 Ru• tayyaresi denize dll,mll, ve derhal hadise yerine giden muhafaza mo- J Tu" ccar fatura la rı bun dan sonra f~ 

::~~::~ı":~~Jıı~:~e:~:~~~iı:~~i J dükkan lan n ı kapıyorlar •
1

"· Tayyar• batm•ştır. Jihra c yerlerinde f asdi k edilec~k 1 
o zaviyeden ayar cdcb;hyor. Şah- lstanbul Kt>mUr Tevzi ve Salış MU_ J mür Tevzi Milessesesi kendilerine ih- ık" • h ı d 'J Son günlerde bazı lthalı\t e,yasının fiyatlarında blr yUkseU.ş gö-
sını değil, işi düşünen ınsan tipi- essesesi ile bazı semt bayileri ara- 1 tiyac;ları kadar kömUr vermemekte, ıncı cep e açı 1 m l ı u ~rpm&ktaıdır. G~nJerde M:ııHrd&n gelen mani.fatura eşyasında gö. 
r,in ıyı b r numunesi gibı görilnLİ.

1 
sındıt, son bir kaç gUndenberl bır an-ı ve haftada a1 acakları ~ - 10 ton kt>- rülen fiyat farkı, alAka.darların bilhassa. nazarı dikkatin! çekmi' ,.e ya· 

yor. laşamamazlık başgö.sterm4ıtır. mUrle ne kendılerlni, ne de muattal 1 t da bu malların memlekete sahte r t 8 u ti lld.ifl 

Yollardan ge-çerk! n, ciıce kal- ba~ı~:r.h;::~ a~~~~I =~=sı~:r~~::c~:~: :~evae~~:!~edkut:~7rı~;myonlarını 1- A 1nıan1 ar· cephe n ı" n orta ::::;: :a:.:;~~n ı---- a ur e ge r 

mış pamuk tarlalarına, susuzluk· ederek kendilerı.n n bu işten affedil - , Bunlar kamyonlarını ba_,ka işlere lar:occpiayrasınaybauf:~:yı~e s:~~a~~ :a~~ Kra 1 Ço" rç ·ı ı ·ı 
tan sıkıntı çeker gibi görünen melerini istemişler ve bundan böyle kullandıkları takdirde kömür işinden 
topraklara bakark, Adana ziraat kömlir bayi1iği yapamıyacaklarını daha fazla kA.r temin edeceklerini kın aleyhine olduğu kadar mem. 9 

:~~~~:ş ~~k~:~:r ~::~~~:~~:.yalan bil~~:~~~rd~:· Kadıköy havalisınde ~::ı~~::k~e~~~~eanr,~ö:~;k~~a:a:~~~: sa rkta aç 1 d 1 OV 1 na kan., ~:~~~n m~c:~=k~;~~:;;,ya~ta~:d~~ ka bu 1 e tf ., 
Belediye rrfs :, Adananın ~ünü- bulunan ba)'1ler dUnden itibaren halk te dUştUklerini ve bundan böyle hiç' baltaladıj:ından alAkadarlar bu 

ne, bugününe, yarır.ına alt esas tarafından getirilen beyannameleri bir suretle kömür ışi1e uğraşmıya- i~le yakından meşgul olmaya baş· 
davalar hakkında bizi epeyce ay· ka.bul etmemeğe ve yavaş yavaş dük caklarını bildirmektedirler. lamışlardı. 

dınlattı. J kAnlarını boşaltmağa başlamışlardır.! AlAkadar kimseler ise bayilerin bu Ankara, 27 (Radyo Gazetesi) - Ka.hireden bildirildiğine göre, Al· Dün memnuniyetle haber aldı. 
(De,·amı: Sa. S, SU. 2; de) .f. Bayılerln soytedıklerine göre, Kö_ (Devamı: Sa. S, SU. '7; de) 0;0 manlar ikinci cephenin Orta şarktaN;ılacağına inanmaktadır. ğımıza göre Ticaret VckA.leti çok Kralın Londraya avdetinden b:r-

Londra, 27 (A.A.) - 1\1. Çörç'i 

Tıp Talebe Yurdunda 

Yurd idaresi .talebeyi 
niçin harındırarnıyor? 
Yol parasını tedarik 

dışarı gifm;'.)ğe 

etmekten 

m~cbur 

talcb:, " . 
acız 

ediliyor 
İstanbulda, S!hlıat Vekaleti he., r c&.at ederek. kendilerinin hima· kampını b.tirenlerle, slajiycr.lcr 

sabır:a ~ıp tah-gil etmekte olan ba- 1 ) \ lerinl ,stcmış, fakat ır:e yazık ı vt! birkaç kişi hariç, bütün yurt
ıı l ~ 'ivc:ndtc1iler, talil dolayrsile, l k~. h~ç bi~ yerden hiç bır hlınaye ı lular kapıc!ışarı cdlldık. Yurdu 
b. r kl:"'rı Tıp Talebe Yurt· gorememışlerdl. terk için bize verilen mühlet o 
tarı tla ı t,··k.ırllını~laror. 1 D~n ma~b~mtza ~elen 5 - 10 kadar azdı ki, borç ve sai r şekil-

ı\ tttllıJ un <'n uıak köşeler n. Tıbb-yPi bıze bu h3dı~enın devam cie para bularak memlekete dön
d 11 t 1ı ı: ıç n buralara kadar ce- ett'ğıni teessürle b:td1rerek dedi· memizc imKcin yoktu. Aramızdan 
.en J1'J ~c ıı.- • c. zaman müracaat ler K ı b:rçoğu burada bulunan tanıdık. 
C>dilebllrcek bütün makamlara mü ff- 1718 942 tarihinde askcriık (Devamı: Sa.. So SU, L de) ~ 

Yine bir Isviçre ga.zetesinin muhabiri, mUtte!lklerin Orta şarka on 1 yerinde bir kararla bundan böyle, 
------------- sekiz bin tonluk mllhimmat getirdik_! bu gibi döviz kaçakçılığına ve do· 

1 terini ve bunların arasında top, tay.. layısHe halkın fazla f.yat ödeme-
1 yare. kamyon ve tank bulunduğunu, sine m&nl olacak bir karar ittihaz 

Ingiliz ve Irak kıtAlarının hudut bo· etmiştir. 

yunca mevzi aldığını haber vermek· Bu kar•ra göre bundan sonra 

kaç saat sonra bugün Bı.Jck•ngham 

sarayında Kral ta!"afJndan kabul 

edilmiştir. 

Ba§vek!l, Duc de Kenf ln ölümü 

müıı:ı.sebetlle tazıye duygularını Mıs'r cephe
sinde harekat 
başladı 

tedir. Türkiyeye ithal edilecek b lUmum Krala arzetm.~ ve müteakıben Or-

Yakında Rorr.mel' in 
bir toorruzo geçmesi 

rekleniyor 
Londra. 27 (AA.) - Mısır cephe· 

sindeki durgun:uk sona. ermiştir. A. 
j&M haberlerinde diln sabah Yeni Ze
landa kuvveUerintn merkezde bulu
nan ltalyan kıtasına hücum ederek 
bunları mevzilerinden a.tmağa mu

Kahlre radyosu bu haberleri ne ya.- lth•llt eşya.sının faturaları ihraç taşa.rk ve Rusyaya yaptıiı scyahA-t 
}anlamış ve ne de teyit eder bir mU .. , edildiği memleketlerde, y;:ı;nt İngil· hakkında Krala tam bir rapor 
ta!Aada bu!unmuştur. (Devamı: Sa. S; Si!. 1 de) / / vermiştir. 

Ruslar Stalingrad bölge· 
sinde taarruza geçtiler 
Sovyet tayyareleri Almanya Üzerinde 

uçtular ve Berlini bombaladılar 
vaffak oldukları bildirilmektedir. Kuv Berlin, 27 (A.A-) - Alman or-' batısında düşman ileri doğru uzak 
veUi bir topçu ateşini n1Uteakıp ya.. duları başkumandanlığrr-ın tebllgi; lara kadar ıömi.ilmüş olan Alman 
pdan bu htlcun1 neticesinde Ita!y<1n- Kafkasyada durmadan taarruza hücum roktasına ke.rşı şiddetli 
lar fazla zayiat vermişlerdir. Mühim grctn kıtalarınıız iratla çarpışan: karşı taarruzlarda bulunmuştur. 
miktarda esir a.lınmıştır. düşmanın elinden bazı öremll dag 1 Dü~man atır kayıplarla püskür-

(Devamı: Sa. 3, Sil. 6; da) L 1 ınevzl!eroııi alnı~şlır. StaJ!ngrad tülmüş ve bu harekele uçaklar da 

büyük kuvvetlerle iştirak etmiş

lerdir. Bu arada 40 tank taltr•p 
edilm:ştir. Kaluganın batı şima_ 

Unde ve Rjev dolaylarında düş· 
men ;\:eniden 1aarruz etmi:;hr. Bü-

(Dev&mı: Sa. 8, Sil. 6; ele) ·l· 
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Yazan: Ziya 'alllr Bir çok fırıncı dün 
milli korunma mah. 

kemesine v eri ldi 

ve deniz savaşları 
- 58 - lık esnasında şura> a bura) a sak 

İmparator Ccnevızl1lcrın bu ca· !anacaklarını. ve sor.ra b 1r kola· 
.-u:.ıuklarını mükafatsız bırakmı- yını bularak kale harıcıne kaç b -
)ordu ve onlara: leccklcrln umll etmcktelerdı 

- Eğer muk dde be d sukut Rumların bu garlp ııhnl;> et n 

Toprak Mahsullerı Ofl 1 fırınlara 
dört gtındenberı bUğday unu verdigt 
halde, bazı senıtlcrdekı fırınlarda, 

ekmekler eski kalite Uzerındcn çık· 
maktadır IIntM ekmeklerin düze_ 

ederse, hiç üphc z kt <Galata) da den dolayı, şehrin umuınl hayatı -
a) nı akıbete u~ ıyacaktır Bızim· da para, son derecede azalmıştı. 
~ olan dinı laka ızı, katlyen u· Hükumet, müşkül bir vazly~lte Jeceğl yerde bilakis esmerieştlğı \"e 
nutmayınız. in .ınlık kudrelinlzın Cıncvlzll ve Vened kll iyi pl.şirilnılyerek rulubetlt olarak 

katmıştı. halka satıldığı anlaşılmıştır. 
so:ı haddine kadar sarf'cderek bıze asılzadeler, Rumların yaptıkları 

Belediye IklJsat mUdUr!UtU mez· 
> aDrd:?e' ne:mslhlynct çral\şCı rı~ordu. har keti şiddetle protesto ediyor- kür vaziyetin neden ileri gelditlnl 

" .. " lar ve imparatoru. halktan cebren 
Clnevlzliler, - çok tabıi olarak - pııra almıya teşvik eyliyorlardı. anlamak için dün şehrbı muhtelif 

Blzans kalcslnın felfıketınt, Türk- Imparator. tebaasını gUcendir- yerlerindeki fırınlarda ani bir arama 
ve kontrol yaptırmıştır. Ncllcede Be-ıer•n el ne "e,.mes nl 1 tcmfyorlar· k t d sa a.y•nın hazln-""n 

dı. Fakat, ~n" lerl e binmiş olan me ıs eme • r • =• - yazıtta ~lehmel Eminin fırınında 
deki altın ve gümuş vazoları çı. ~izli olarak 5 çuval bakla unu bulun-

za,..no:s paca ordusundan titredik- k tt k bunların ..... ıt!lme-'n' 
ler7 l"ın, TvUrklcrl guecnd rmektcn v~ryeırnaı~a "'"' :s• . muş ve çıkardığı ekmeklerin de yUz. 

.. " u n para kesilmesini cm- de 50 ıılnin bu undan yapıldığı anla-
dc şiddetle çek n ) arlardı rcttı. şılmıştır. 

Hakikati ö)leme laz.ım gelir- BLı"Un (ya11·, n1a"ısın 28 inci B d ı ., "' u ara a fırına.nıUşterl olara t ı;e· 
sc, ınuk dd :s bcldenın urları uz;· gunı.i) dini bir ayinden sonra, bu len bir adam memurların gözU önUn· 
z ~e toplar.an uç un ur arasın a .. mukaddes vazolar. hazineden çı· de mDstahdemln<' ekmek kamrsı sa. 
en büyuk fcd karlığı ·Lt1tlnler ve karıldı İmparatorun (darphane). k 1 
Cene" izliler go terıyorlardı. Şeh- tar ·en yalrnlanmış ve yııpı an ıı raş· 

sınc yollandı .•• Bu vazoların, par· tırma neticesinde cebinde 100 tane tın a ıl sah plerı .olan Rumlardan , 
lak elbl eler g ymtş olan saray ha· ekmek karlı bulunmuştur. 

bırçokları. surlar ko up fclak 1 t demelerinin omuzunda olarak sa. Bundan başka Aksarayda HUse
,.öır;üs germemek için turlü ozur er 
"' ı> raydan çıkarılışı imparatora pek ylııin, Şehrcıııınlnde Mustııfırnın fı· \ e bahıınelerlc ortad ı a\ uşuyor-

acı geldı. Bu hazin merasimi, göz rınlarında arama yııpılınıştır. Bu f1_ !ar.. atlclerlnln him~·esıni, kadın-
ki na "!vccck te yaşlarlle temaşa etti. Ve sonra, el· rınlarda de kfllllyctıı miktarda bak· 

ıına ve çocu ar ,, .,, • 
dar klnı bahane ederek evlerinık lerını ~maya kaldırarak: la unu meydana çıkarılmıştır. 
kalmayı tercih cdıyorlardı. - Yarabbı! .. Bana emanet edil· Bclcdly<ı l klı"at mUdUrlUğli yap· 
Nıtckım bunu, mparator ıle bü· ı mış olan bu mukad_dcs eşyayı. kcn. tıkları yolsuzluktan dolayı Uç fırın. 

d l k f h t ;. d ar cıyı ve ekmek kartı salmaktan suç. tün harp mecı.sı azaları da hisset- zev \'e. se a. e ım ubrun a s -
ml.şlcrdl. Ve C<'J)hclerdekl zayiatın lctmlyeccgımi bıllyorsun. Bu hare- ıu sahte mUşteorJyl Milli korunma 
bo~luklarını doldurmak lçln btr ketimden dcrlayı, hlç şüphesiz kı mahkemcsınc \'ermiştir 

b t fi--' ı y ·' k Diğer taraftan Altıncı şube me-çok tedbırlere gırırmlclerd . en a '-"Uers n. • egı.n_c ma sa-
~ " d (k T k) ü ğl tm k murları dUn sabah ilç fırından 735 

Asker kaçaklnrır:a, şiddetli ce· ıım,B ohca utr bmaükup e de • ek.sik ekmek mUsadcre etmişlerdir. 
za'er terttp olunuyordu. Blrıncl t r. u usu a e-n uy yar ım-

1 Şehremininde Ekmekçiler <.;emiye-
dcf 0~kcrden k.w>anl.ır, büyük cım, sens n·-

..., -.. u Reisi Ahmet Rızanın fırınında 
Me.,danlardıı ve h k ara ında yuz Diye söylend • 

" 293. yine Şehremininde M<'hmedin fı-
!.ıı:;lu yere yat rılıyo'", kamçı ile do· (Fatih ) e gelince.. t, hergün rınındn 100, Aksarayda Tevflğin !ı_ 
vüh..:yordu. Aynı a ker b r d<ıh:ı biraz daha vaziyete hAklm oluyor. rınında 42 eksik tartıda eltmck mil· 
k~çaeak olur a, !danı edilıyc..ı:d.ı Durmadan, dinlenmeden ve kuv- sııdere edılmlş ve fırın ııahlp~rl mııh· 

Ailelerin yiyecek ihtiyaçlarını '4 Undeıı hlç bir şey kaybetme- kemeye verll mlşlcrdıT 
tn:mın etmek için mahallelerde teş. den. kendisin zafere isal edecek 
k ıat yapılmıştı. Bunlar, hem son ola" programına devam ediyordu. Adliya Vekili Üsküdar 
derecede darlanan gıda ihtıyaçla· Yaptığı tecrilbclcrle sab t ol· 8 t"n"ı gezdi 
rını tanzim ediyorlar .. hem de gıda muştu ki .. Bızans kalesine g reb 1- C8ZI y 
maddelerini adalet dalrcsmde e .... mek tçın, surların altına kazılacak Şehrimizde bulunan Adll;>e Ve· 
lere tevzi e)hyorlardı. lliğamlar ve kalelerle mücadele k ili H asan Menemencloğlu d ün de 

İmparator bile rn) ındak ye. yapacak seyyar kuleler kfıCı ~- tetkl~lerlne devan:'. ctm ştl~. ~c· 
meklcrı tahd t ctml~t. Esase:ı kcn· gıldl •.. Buna binaen, her tecrübe· kil dun sabah tfskudar Ad ycs ne 
d-si, başlıca iki ş ) le meşgul olu- den ders alan ve bu sayede clhı. gltr~lş ve orada l Müddeiumumi 
yordu Pek az devam eden uyku deki kuvvetlen en b ı bir şekilde B. izzeti yanına alarak Üsküdar 
zamanları muste na clmnk Uzere idareye muvaffa)t olan (Fatih). ı Cczacvin! gezm"ştlr. 
bunun har cinde ya, durup d nlen- artık kendıslnl zafere sal edecek I Cezaevlerinin ıslahına ve sına. 
mcden ibadet edıyor. veyahut sur· yolu, tophırile açmaya karar ver· ılcşmcsıne fevkalfırle ehcmmıyel 
ıarı teftiş ile vakit geçiriyordu ve dl. 1 veren dcgerh Adlıye Vekilimiz 
lbadctlertn mrık'bul olması için Günl• r ve hatta haftalardanbcrı 1 buradaki dokuma t1Jzglıhlarını, 
de mütemadiyen (perh'ı) tutuyor· . pamuk bukmc ııtelyelrri'll. maran 

devam eden mUtcmadJ topçu Iaa· 1 k k d ılık ı al .. th 
d B it b il 1 a to Sof · 1 soz u ve un uroc m u a· u. u • ar e mp ru run - ı ye',/, 'l'urk topçularının me eke 1

11 
}erini tefti ctınl tir 

ralarında da, halkı ofraiurmaan ve meharerıerlnl tezyit etmiş, ; ep- eAdll V kşnt b ~ d 
fnzla yem klcr orunmu;>o-rdu. ;eni bır harp unsuru vücuda &el· ye c . un daln soknra iş 

İmparator b r t r f•an ~cc~abı 1 tL esası ilzcrıne ınş:ot c ı ece· ,yeni • 
Hak) ı, d.ğer taraftan da (teb:ıa) s 1 m f1k zamanlarda. ateş eden top· Cezaevinin kurulacağı arsayı dn 
nı gucendtnncmck iç n -ıcr rtu la:r barutun hararetınacn kıpkır. gozden geç!rm~Ur. 
fedakarlıktan çeklnml;>ordu. Fakat mlzı kesnıyor. Uzunca b r zaman, Vekil Üsküdar Cczaevlndcki bu 
buna mukabil B zahs şehrinde, ş m- topun soguması b klenlyordu. Fa· çalı~a faali;ctındcn memnun bir 
dl; e kadar görillmemış olan b r kat (Fa.HhJ. zamanı israf etme- fntıb!I. ılc ııyrılmıştır 

hasısıık hukum uruyordu. mek ve topların faaııyetıni artıra- Meşruba tç ı lara tek tip 
Herkcsı, garp hır hu s basmıştı. bilmek iç n, (Galata) dan külli· b d k · ı · 

i k zamanı rda, ke .. lcr n duala- ;etıı miktarda zeytinyafü ı:etlrttl... ar a ven ıyor 
rını almak ve onların deliıletile Top ateşlenir ateşlenmez bütiln Şehr.mlzdc su, boza, şıra ve 
(az.lz.ler) c ) aranmak maksadını namlu, büyilk bir ortu) e sarılıyor. cmsalı meşrubat l k tip ve ayni 
taktp eden Bııııncılılar paralarını Sonra onun üzerlr.e bol zcytlnyagı hacimde bardaklarla satılacaktır. 

klllsc ere dokmeye başlamı !ardı. dokuluyor. Böylece topun, duha Ö~renilcllt:lnc :orc Me~rubatçı· 
Fakat, muk dde bcldenın etrafını kısa bır zamanda soğuması temın lar cemiyeti tarafıııdnn. Pa§abı:ıhçe 

c;c,.ıren !clfı! et çember kuvvet· edtlıyordu. cam v~ şışc fl\br kasına ısmarla. 
cnmıye ba !ayınca, m ksaUarı da Atış isabetler! de gundcn gune dilklar hazırlanarak cemiyete gön· 

;>olunu §<l§ırdı. B 15 on gUn evvel, artmıştı. Nişancı ncfcrlcrl, mesafe derllmtşttr. 
kıll clerc karşı o kadar comertllk tayin ne tamaınıle alışmışlardı... nan 25 sanUlltre hacmlndekı bar. 
gostcren B z n Jılar bırdcnbfre ~on Ev\clce brızı mermiler kısa düşü· Bu bardaklar ccm1yrl azasına 
derecede h olmuslardı. Hatta. yorlar, bıızıları da surları aşıyor. ihtiyaçları nisbetlnde dağıtılacak 

harp lht yaç arına yardım iç n hu- tardı. Fakat günler geçtikçe tcc· ve bundan bôj·le rastgele bnrdak
künlct n !ı tedıg• ; ardım paralarını l rUbc ve melekeleri artan Turk !arla su ve meşrubat satılamıya· 
b· e vcrmıyorlnrdı (Arka&ı ,,-ar> caktır. 

Bu da, seb p ı değı di Bir çok 
~ zanslılar, kıılcnln akı~t nden 
iı.mlllerlni kc mlşlcrdı. Bunlar, 
paralarını akl yarak, bir karışık-

Çin deki Jcpon 
esirleri 

G ancftter Gardynn ı:a.ı.eteeı 

ŞO.} le aııJ or: 

o:Çlnden donen bir ga.ı;etecl bu nıenı 
leket-t~ bulunan Japon e!>lrlerlnln 
harp onunda memleketlerlııc don. 
mck hu~u~und ki her tlırltı ünıltleri 

ka;>'bettiklcrlnl so~lcıtıektcdlr. Zlra 
bunlarm memlekete cfoııüşn. aileleri· 
ni utanç ~inde bırakacaktır. 

«Anl.t")ılılığına gorc reJ men Japon 
e ir i oktur: ka~ bolnn her Japon a • 
kert olmıı':' Ma,l ılmakta \C bunun ne
tlc~i olarak ııll lı•e taznıinat \eril. 
mektcdir. ı;;u halde bir esir memle· 
keti ne a\ det ctmekl yalnız alleı;InJ 

utıuıç lçhıde bırnkııınkla kalınanıak

ta, ölı:luğllnil ta dik ctml bulunan 
imparatoru yalanlamış olmaktadır.» 

·~ 

Bırdenblre yerınden fırladı. Kırmızı 
perdell pcncerenın ônundc duraO' Gla. 
d~s·e yak! .u. kolunu yelpazes le dürte· 
rek: 

- Haydı canım. Artık e\'e donmehylz, 
dedı. Gladys'ln ) uzUnc dlkka tle baktı. 
Ve hayret etti. B rkaç saatlik eglence o 
ı:akln ve uslu çocugu ne hale getırmışti. 
Tamamlle değl§ml§ti llnreketleri~e bir 
ahenk, bir -emniyet Gelmlştı. Alemle, 
dilnya ıle alay eder gıbl bir hali vardı. 

Tcrcsa'nın sozlcrlnl duymamış gibiydi. 
Ba ını ınırU sinirli salladı ve: 

- :rcs ne olur biraz daha kolahm. 
- Olmaz canım. 
- Ne olur bir saat daha oturalım. 
- Olmaz geç oldu Hem scnın bu 

~ ta sabahlara kadar k-ıllman doğru 
dcl;ıl. 

- Bir dans daha edeyim, ne olur? 
Teresa ıçinj çekti. Her zamanki gıbl 

~ orgur. ve sln'rll idi. Güç nef s alıyor· 
du. Dudaklarındnn odeta ıstıga benzer 
e lcr çıkıyordu. Nihayet dayanamadı ve: 

- Ben de b1r zamanlar, hem de ya. 
kın blr zamanda on sekiz yaşında idını. 
Ben de balonun çok eğlencell oldu •unu 
nlayorum. 1'"akat .her zevki fadında br· 

rakarak insan gldcbllmcl dlr. Geç oldu. 
Kafı derecede c'lendin artık. 

- Evet.. Ama bıraz daha kalmak Is· 
tıyorum. 

- Yarın, sabahladığın ıçııt solgun ve 

yorgun olursun. Bu balo ıonuncu deı:;ll 
ya .. D aha mevs m henuz ba§ladı. Yakın. 
da bir başka ı olur 

Gladys'ın ı;:Uzcl parlak ı:ozleri hiızun· 
le doldu. 

- Yazık de,;ıı mi? Daha biraz ka l· 
saydık. dedi 

- Ağlamak manasız Gladys. Her c;
lcncenln sonu gelır. İnsan kanaatlı ol· 
mağı oğrenmelld r. 

Gladys başını cgdl. Söylenen sözleri 
işitmek istemiyordu. İçinden kaba.ran 
öfkeJi, vah§I bir ses ona şu ~özlcrı söy
letmek lstıyordu: 

- Bıı·akınız beni.. Ben e~lenmek Is. 
tiyorum Eğer zevk'nıc manı "olursanız 
sizden n fret ederim. Eğer Allahın ba· 
na ıhsan ettıgi bu nesell ve zcvkll anla
rımı bozarsanız sızc ölüm dilerim. 

İçinden taşan cşcy1 kimsenin kırma. 
sına tühammülil yoktu. Bu güzel ve nıu· 
kemmcl gecenin bitmesine, yok olması· 
ne., seı:m~e kımşmasına ı:önlü razı ol. 
muyordu. 1 

Yazan: Hüsameddin ÜL,~EL 
Esk. Bahriye Müsteşar: 

mını ve denız kontrolunUn de 
kruv4zor f Jc,su ile yapılması o 
zaman umumi kaideyi, umumi t ı 
biye ve sevkulceyşı teşkil edı
yord u 

dıiı zamana kadar devam etını~
tir. Ha~bin başladıgı zaman tay. 
yare ·semtlerinde, deniz ı.islerln· 
de, tayyarcn n deniz kuvvetleri· 
ne !uzumu derecesi gozonündc 
tu tulmak ıcap eden en basit bıı; 

kaide iken, lüzumu oldugu kadar 
yardımcı harp ve ke~li f tayyare. 
lcrl bıılundurulaınanıı;ı1 ır. 

K
ullanılma uırıındakl del;ı· 

gışık.ıklerin kıymet ı bakı· 

mından torplto silahının göster· 
dlğ! gelişmeler den z harplerinde 
buyuk bir lnk ıliıp )'Hptı. Bu stili· 
hın denizde. karada, havada ku·
lanılması imkanlarını o zamanın 

uzağı gorer. dcnlızcılcr. düşün

mekte "eclkmedı. 

Meseliı L<.rd 1''ışcr denizaltı 1· 
ıtıı11nın yapacağı inkılabı gordı.i 

D nlz tabiyesinde ve deniz sev
kulccyş'nde ona gorc ~en! kaide· 
!er koydu 'e; müdafaa silfıhları 

buldu. 

Torpito !cnd edllıııcıye kadıır 
dcnizlcrın hakimıyctl. deniz yol· 
ıarır:ın emniyeti itiraz edilmez şc_ 
kilde bUyUk bir harp rno unun 
varlıgın:ı dayanıyc.rdu 13ü} ük 
bir donanma, her yere gırcbill· 

lordu. Akdcnııde cndı~ siz dol:ı· 
şıyor. n.-llık c!cnızine g ri;> or, 
dost de\ lctlcr uzcrınc laz;> ikler 
yapmak stiycn orduların yc;)Ja. 
rını tehdit ediyordu 

Bunun netices . deniz tıcarct 
yolların ın kontrolünde ve ınuha· 
fazasıoda donanma ile hııva rılo· 

larının berab r raallyettc buluna· 
mnması. sarfedllen büvlik gayret· 
!erin. fcdaklıriıkların sC'mCr<'sız 
ka.lnıssı ncllcf'sını vcrnııştır 

Boylc olmakla beraber buyük 
bir donanmaya eng.I olacak nı..ı· 

nlalar yok dc·~ı1 dı Kayalık gc· 
çıtlcr, adalar le kaplı sıglıklar 

ile dolu deıılıler, snlılller toıhli 

Katığı içinde 

Onun için hayati bir mesele olan bu 
balo belki ibaşkalar1 ıç n berharıgj bir 
~ngaryalı işten başka bir~cy desildı. Ni· 
tekim biraz evvel Tr!ss yıını Teresa öyle 
dememış m ydi? Bu hıs.lcri sanki anla· 
;mış ;lbl yir.e ha§ın bir- ~ı>..sle: 

- Hal'dı Gladl'S sıdiyoruz, dcdı. 
Gladys hayretle yüzüne baktı ve lı;i. 

nı çekli. Tercsa tekrar etti: 
- Hastayım, yorgunum, gitmek 13. 

ı.ım. 

Gladys elini tutlu v~ yavaşça: 
- Affedersin. dedi. 
YiiziinU.1 manası dC'glşını5ti, mıısuın 

,.c çGcukça bir !fadesj vardı. Gozlı:-rln

cieki vah i parıltı sonınüstil. Teresa ı;ü
lüınscmege çalış:ırak: 

- Haydı yavrum sen iyi ve uslu bir 
çocuksun. Gidip yatalım. 

Diye söylendi: Gladys hiç cevap ver· 
meden arkasından yürüdü. 

il 
Gladys içln mevslıntn bu son balosu 

bir dans, renk, ve uda ahengi olmuı;tu. 

Saallcrce sarhoş glbı dans ctmı;ı ve e .. · 
!ermişti. Ertesı gilnu gldccekU. 

Sabaha kar~ı Bcauchamp'larla eve 
dondu. l..ondrayı sis kaplamıştı. Sl)kHk. 
!ar hombr.ıştıı. Sabah nızgarı cıdeta r.e· 
rındi. Havada bır yagmur ve nemli k6· 
mür lezzetı vardı Bundan başka civar 
r arklarda a~·an gııllerlıı kokusu da du
yuluyordu. 

Gladys ellerini yuzuııe sürdu. Yarak
ları alev gibi yanıyordu. Kalbinin hızlı 
hıılr, tıpkı son dans ettigi ,,.aıs gibi çarp· 
tığını hlsselti. Yine o dans havasını nıı. 
rıldandı. Saçlarını dı.izelttl. Teresa'ya 
baktı ve guldU. Bir an evvel neşeli iken 
birdenbire mahzun olmuştu. Her zaman 
boyle idi. Blrdenbln• neşesi kacar, de· 
rın ve acı b ır hüzne kapılırdı. 

Hoşuna giden bir genci düı;undü. o 
•mevsim bUtün genç kızlar ona aşıktr. 

Rus scraretindcıı genç bir Polonya lı 
Kont Tarnovsky idi. Glad.}~ baloda gur
diiğii güztl koıdıııl:ırı düşündü. Hayatla
ıının feyrl a~ağı yukfirı belli olan o 
mes'ut genç kı~Jara gıpta etti. Halbuki 
kendisi içtimai mevkii pt'k parlak olma· 
yan bosanmıs bir kadının Sophie Bur· 
nera'nın kızı ldı. J\nncsl ıçın Teresa. 
czavallı bedbaht kadın11 derdi. Gladys 
yanında duran genç akrabasına baktı ve 
ona acıdı. Nekadar narin, yorgun ve has.. 
ta Jdl. Arasıra fena fena ciksürüyordu. 

(Arkut T&l') 

28. 8 - 91Z 

Gayda 
M D'lki tcknıJ:lnden &nlamam 

anı11 a laturka!ıını, alafran• 

S"ı sını: il<'~ a ıınkini, Lt"nd ninkln i; 
"arı ırkınk lnl. k ırnııır derillninl.inl, 
kı!illraı;ı dınlcncbllir her türlü~ıl ııli 

.. M erim. Erlmbı tarafında.o ' c İ.} i 
kullaııı lma.k ~tile en Jptldal:-1 dı:ı 

oı~ ıııu iki dletlerln!n her Uirlü:.lın· 
den h0-,ıaııırım. 

Aletlerin iptldail&Jnden 118.} ılan 

ka\alı i~ i iı fle.) l'.Jı ol,.un da bak , 
keyfine do.} ulur mu '! Gayda 4la böJ
Jedlr. f,lıl i gaJ dudan da ÖJ Je oynak 
haular c;ı kannasını biliyor k i in_ 
l>Jl n yrrinıt c gliç oturuyor. 

Dir \-U k itlı-r on beş gün kader Bul 
gurist uııda hulıınduııı. Eğlen~lertlc, 

<lüğii nlerdc, köylerde hablre çalınan 
ga,\d:t lıı rdıın ri,\ le ~akrak halala r 
d iıılediııı k i ıe \ ki hıi l {ı kula1<Jarım · 

tladır. Bulga rlar da doğruım g:ıy

danın tam ehli kimseler. Gayda,\· ı 

ottllrt•ıı d l'. ga~ tlanın ötü';'üne tUrfü. 
tllr!U ıtlak u.\duran da bu iı:I mlllı 
bir sıı ııat lıalinc getirmişler. llo~. 

be, on ,\ ıl ônoo Jstanhulun, peri pıt

di!1Rhının oğlunun düğünleri gibi, 
k ırk gün, kırk ge<·c sürr n f eat h al. 
lrrindc Bulgarların gayda üfle~ i~· 

l f'rl ıı l de, gaydaya ayak uyduru~

Jarırıı da takdir, a laka '\ C 'lC \ klc 
dlnlenıE>nı i':' ' e SCJ rctnıeml':' ml;rdik : 
Gıt~ da :bahsinde unutulmamaııı ı;c 

rckf'n bir millet ,de. hkoç,\ alrlardır. 

\'{ıkııt, l skorJ a~ ıı gitmedim ama 
ı.cıı ll lııcııııı \ e radyo, lsk~ arn~·· 
ılaeılarını ıtyağıma. kadar getirdi. 
Rlr ı;ol< hıı.Ya<fü• filmlerinde oldu. 
ğu kıtı'lıı r r..onıl ra rad)·osu program· 
lnrı ıı ıla ıhı ılefahırrıı f.,l<otlann gay
ihı \"ll lı'!' larınr d i nleıttm . J.,koç h a-
\ o ları, hr r ha kınıdıııı Bulgarların. 

ı.ııulrıı h:ııııh:ı!;>lrn o lıııakla beruhn • 
hıııılarııı da kendiıır. mah~u!I bir o· 
rljlııallt esf ' e gilzelllı{i \&r. 

Rulı;n r ' e I·k~ ga,\ dalarından 
lıao:kıı şl ındl dı- hlr ltalyan Ga.} dası 
Jl«'.) da cılı hı Bu Gayda,\ ı kim ü rJ ti· 

.) or hilnı i yorııın. Bllıllğiııt bir >:C;\" 

\a rsa hu Ga' danın a rada bir çıkar

•lığı "l'':!ler hem en umumi etle ku. 
!ak la rı 1ı rnııılı.\a ı·a k \ (' diııl«-nıııi.) ~ 

kıt.tlıtıııl nı ı .} ıu·ak kada r raısoludur. 

KÖR KADI 

,- TAKVİM 
28 ı\G USTOS l !H 2 

C Ul\lA 
AY 8 - Gl'N 24 0 - Hızır 
RU~Iİ 1358 - AGUSTOS 
HİCRİ 1361 - ŞABAN 

115 
15 
15 

VAKİT ZEVAJj 
GÜNEŞ 6.23 
ÖGLE 13,15 
İKİNDİ 16.58 
AKŞAM 19,49 
YATSI 21,28 
İMSAK 4,35 

EZANI 
ıo,aa 

5,25 
!),0!} 

12,00 
1,37 
8,45 



Askeri durum ,,---- Yazıtn · ' İbsan BORAN 1 

Doğu cephesinde· 
RR' afkas.\-ada Alnı.an kıtalsrı Ra

~ radrniı; &ahilinde ,:\o\·ro~i!tk 
limanını ti'" g-eçirınek ıu:eredlr. Ll
manuı J!larliında bulunan daı!ların hu-

Üç mühim karar 

Zirai kombinalar için 600 
bin lira .tahsis edildi 

J.;:a~Jarında. ~on ınultarl'btlrr oh111tk. 
tadır. Ruslllr, 'jehirdp bulunan . !ioh il 
halkr bo,altıu.ağa ba~Janıı,ıardıT. Da· •& eenuııta Tua11..,e linıanı tla vakın 
bir t'"hJlkt")e n1aruzdur. , 

Orta Kafka~~·ada :\1111anların l'e
nup ,.e "ark i~tikametlerln~ ilerle

Resmi müessese!erde lüzumsuz 
kağıtlar toplanarak l:edelsiz olarak 

Sümer Banka teslim edi~ecek 
dlklerint- dair yenJ bir ınalüm11t :rok. Ankara. 27 (Riidyo oaute:ı l _, dairelerde vt- devıet bermaye!'-1Je ku
l ur. Elbruı tepellinin bir .\iman dağ" \ .. 1.r.ın (Bugü:1) Resmi Gazetede Uç I rıılmuş nlt,esı:t~elerde beyaz, renkli. 
kıta~ı tarafından t.aptedlldltini ka- yenı Koordi.nuyon karl.rı ne.;;roluna- çizgili, ç:lzgı!iz, yazılı ve ya.zı~ız her 
bul edt'n1eıc. Alman ordu unun 1ııti· caklır. 1 ne\.·ı ınzunısuz J{ı\~ıtlar rutubetsiz ve 
ratle Kutal\ \P hattiı Batuına uJa. 1 - Zirai islıh...:.afi art.tirnı.1k ga- temiz bir yerde aaktanıı.caktır. 
~aca.ğ~ıa 'e dola_r .. Ue K:ıfka~;\-·ada ycsile kurulan ziral koınbinalar teş- Ankara. Istanbul ve Izmir vBAyet. 
hareka.ttn Alnıan zalerl1P nt-U(·tlt- kilitının bina ve arazi kiralaması 1 !erinin belediye hudutları dahilinde 
nec-eğlnt kU\\etle lhtln1al 'rri_,nrlar. i<;ln :\filli korunma kiinununa ı~tina. toplanan kıi.ğltlar bedel~iz olarak su. 
Yine tekrar_edelim ki Elbruı"dan ~~· ı den 600 bin lira ayrılmı.şt.ır. Bu su- nıer Banka teslim edileeektir. 
luı_n \e~ a \ hidl Ka.fkn"ta lnınrk H;ın reUe tahsis,.. tın yekQnu 3,376.000 li· Şahsi n1üesseselerle belediye hu· 
ınuı;alt ~'·oı JOktur. Bu datlardaki .. u. raya. çıkarılmı~tır. duUarı haricinde bulunan daireler JU-
rü i1.:terln~ J ol haTJne grtlrınek te za· Zirat kombın~ların raaliyeti her SC· zumsuz kiğrtl•rı kağıt ticaretile m~ 
nlaııa baı;h \O güç bir l":>tir. Bir da~ r:e artmaktadır ve bu .sene de n1Uhim gul olanla.ra satabtıeceklerdir. 
kıta~ıınn hu trJ,E'~·e ulu~nıı:ı .. ıır, trk. miktarda bugday elde edilrcegL tah. 3 - 1912 ~~esinde pa.tates isUh.. 
ıni1 f(afkH."t "<'l>he"Jinln ,\ıkılat·a~ına min edilm~ktedlr. sal eden ve edecek olan mU8tahsillere 
lıhknıetnırk Cl,t"'.)'CC .}'er,lı. bir ha~·al- 2 - Ikincı karar k3ğ1t !abrikal<:1· dekar başına. ikt lira prim verile<:ek
den lbarctlir. YcnJ bir huher gPlınr- ı-ına ham madde temir:i gaycsite ltl· tir. Bu maksatla Ziı-a"t VekA.lotı tm
tlikçe bu gibi bü.yük i'lltll;·ı harekr-t- zumsuz kd.ğıllar hakkındadlr. Rcsmt rine 1,320.000 l:ra tah is edilmi~tlr. 
lrrinc lhtltnal \crn1ek ıtoğru değil. 
dlr. 

Şl.ipheılz Alman ordu .. u bu ~ ükıı.t:k 

'" ~·oı,uz dağlarda. tabii nıü1külfth 
~·c>ne<:ek kudrettedir. Fakat 1ııonbahar 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
\.·e kı-:ı ha~tınnak üzere olduğundan (BaJ!ı 1 ln<"ide) · !. l YÜıdc yirmi besine arpa, yulaf ve 
at: ıhH·ak .\olların bir nliiddet <tonra Gôzümüz Onilnde, işgalden son· saire ekllir. Adana kendi ihtiyaç· 
ne hale ~t'le<'e~lnl ta!Ul\.., ur etmek rakl Adana ca.nlındt. Hayvanları, !arını ko.rştladıklan sonra yurdun 
ı!:Üt.' değildir. ahn1p gôlürü1miiş_ veya. ziyan~ uğ-J' d~ğer tarafıarıra pamuk, arpa, yu ... 

DiJ.1er toraftan Aln1anların Kafkas ran1ış, makınelcrı ve alctlerı ha- laf, ..;ebze gönderir. 
dağlarını Be.tuın ,.t> Kutahoi ı~tlka- rap olmu"?. insan)arı birer tara(a 
ınetıerinde a..;mak ut;runda. Grozny dağılmış ... 
petrol ha\-zasını i tili.dan le Jfazer istihsal teçhizatını yeniden kur
denl:ıi ~hlllnl' ;\-·hrürneklf'n ıııtmdlJlk m·ak için borçlanmak 13zım e:eli
\azgeıçtiklerlni tahmin etrnck te ~-..,,. yor. }lem de r:.asıl borç .•• Gayet 
lıı:ctır. AJn1an ordu~u Kafka~Jada pet masum gıbi gOrUncn bı:ı.nka fa iz
rol için harp ediyor. Bunlar da ~rp· lerl üç a;yda bir yenileme kom!s
hı dt>ğil ortadR. ,., ~Tktadır. 8:-ttum, yooları, pul paralarile yüzde ylr. 
Karadentı dortanmaıııınt •f harici ını be 1 buluyGC. Yanı on bın ı•ra 
1'ılmak bakımından atratejfk bir hr-1 borç, dört sene: :t0nra yirmi bin 
df'ftfr ,.e fakat p("troJ ha,·~alarından lira oluyor. Bir taraftan da tefe· 
daha kıyıuet.Jı bir hedef &a)ıtamaz. ciden yüzde yüz. yüzde yüz elli 

:\taikop, -Grozny ve Bahô pt"trol- faizi~ para alınıyor. Fakat istihsal 
lerlnl ka~·betn1el..lt- Ru-,ıar serie,·i scrn1•re:sini bu kadar ağır bedel· 
36.5 ınllyon ton ('lf>trolden ola<'aklar- lerı.e tedarik etmek bile bir aralık 
dır. Bu noı..ta unutulınanıalıdır , zahmete değer göri.~nüyor, çünkü 

Shıllngrada ,::-ellnC'.f', bu 'ehrtn gar- mahsul para cdiyC<rr pamuk yüz 
hında. bir ~·arım daire ';'C:kllndıe 3·enl elli kuruşa kadar satılıyor. 

Fakat sonra 1929 ve 1930 buh-
hlr ınuharebfo rrphe!\l hif!oıl ohnuı;,tur. 

Vnlga ile Don rllr .. rğl ara .. ınıJakl Ru" 
ku\ vctlerlnln .\lnıan ccnnh taarruz. ranı gelip çatıyor. Pamuk yüz el· 
!arını durdurıanu:.·acatı '' A';'a~l \.'ol· Lde-n otuz kuruşa düiÜYor. Çiftçi 
ga gerhılne (ckUect"~I anla":>ıh~·or. I gırtlagına kad,.r borçlanıyor 
'1aanıafih., Ru~lar, ~talingr~dı. Ki-~ 

ı orte yaptrklan gibi tiden geldf:l ı 
kadar müda.[aa.\a aznırtmi"! ı:örıi.nti- l gal !cli:ketıni takıp den bu 
~ orlar. · lkincı {elit.ket bıl<' Adana çıftr;isini 

Bu \3Zİ~etr. gOrr. Rufll•ran 8talin .. , 3 ıldırmıyor. B-n başlı bir düşman 
gradı 'e eritti ayınt Af:'&"-"" \"oJga ~ek!lndc karo-1~u~a çıkan borçlu· 
garbında gr-çirn1eltri lhttmalı ('Ok •· luk:a, vasıtası.ılıkla, kuraklıkla, 

zalmıştır. Ru~ıarın ınukHhıl taarruz- su baskınlarılf', haşaratla. fiyat 
ları Alnıan ordu,.unu durduraınamı,. buhranlariJc c:arpışıyor. bütün bu 
tır. mücadele içinde pamukçuluğu llc-

lfulıt...~ StaUngrad ';'('hrllf' .So\·. ri götilrüyor portakalcıhğı ycni
rosiısk limanı dl.i~nu•k tt>hJlke"I iı:-ln- den kuru:vor Turfanda sebzecilik· 
<it- huluuuyorlar. Bundan b~ka .\J. le uı;r~ıyor. 

1nanların Kafka. .. ~öida Groı:.ny pr-trol f\i.h6Jet :;on tıç :icne çir.de mal 
ha\•zw-ıına. ,.c llaı.er d<"nlı.1 ~ark ftA. I para ed:yor. ç•ftçinln yü:ı:ü güıu. 
hlllne doıfru J·t'ni bir taarruı.da bu_ vor. borç1arını ödeyor, yanl karan· 
lunmalar1 Çllk ınuhtrıueldlr. lık gıtnle:rdc ~·ılmadaıı 111ücactclC'ye 

Ege bölgesinde 
üzüm rekoltesi 

devanı cfıncnin mük3fatınr 'ôrü· 
)"tr Bu yüksf'k f•yatlar yüzünden 
şehır i.1alkı t'kırıt• çekti. f'ttkat 
çiftçiye helıl.l ol~un. !\.lil!tAhsili;ı 
bu;zün C rah l'·üzU görmesi, .}ehır. 
ı.n;,~ de ynrın ~craha kavuşması 
d<:;mcKtır. 

f'ı~ at bı.ıhraclarının Ccıakctıı t.!.• 

rafı. ç:ftçinin eline geçen parada 
ıit.ğıl. bir kı~ım 1·ur~uncu tücca· 

Rekolte bu 
bin {oru 

sene 
buldu 

4 3, rın vc!'gi5lni \"Crmiyerek. dövizini 
ve crrr . .,yesini h1trtce k .. çırar&k 
şekı:t,·e · ,şc·klind~ temin cdebildıCI 
vurg,ır. -:.rdad~r. tımir, 27 fA.A.l - ı-:;:e bOl~t>

slnin bu eııcki Uzün1 rekotlest -t3 bin.. 
in(·ir rckolte!i df~ 20 bin ton olarak 
te:;bit edı!nliştir. 

Rus mül'afaa komiser:igi 
Londra. 27 (Radyo - 0.41) - :-.ıos

k<n·adan 1-!lıı.cın bır habere gore Sıw. 
lin. merkez C'eph('St komulanıarında.n 
'Jcneral Zukof'a MUdaf;uı Kemtser. 
lı~ı ,·azıfe.-ıtnl \'trmıştır. 

llh:ılat eşyası 

Bu, bugünkü • Ad•na... Gelecek 
sene sulama tatbikatı başlayınca 

herşey dcgi~ecek, mc!<elıl ştmdt 

otuz kilo sari pamuk veren müm
bit topraklardan altmış kilo pamuk 
alınacak. Toprağın zcn~i:-. lig~ do· 
layısile bugün ihtiyaç duyulmayan 
gübre ihtiyacı o zaman başgô~tC'

recek- Sulanan Adana sebze, mey~ 
va memleketi o!a.cak, senede orı. 
on iki defa yonca mahsulü alabll· 
mesi dolayısile sütçülüğü Heri gö ... 
türcbllecck, bir taraftan da Cava· 
dan gelen cinslere göre ~eker 
kamı~rnı büyük ölçüde yeliştırc· 
cck. iklime alışık olınak şartlle bir 
milyon fazla nüfusu kolayca bes
llyebllccek. 

Bu bir hayal d~ildlr. ~elccek 

seneler iç: r.de görüp idrak edebi· 
lcceG:iıniı: hayırlı neticx lrrdir. o 
7.·aman Adana. üç ~-üz bin nüfuslu 
büyük b!r ŞE.'hrlm 1 z olacak, şimdi 
~·aln1z istasyon caddesinde gerçek
leşmiş buluna"1 ycnj pl~nın ç<?t'ÇC'

vc~lne Cıütün '}ehrl almak mum· 
kün ol~cak. 

Parti reis vekill, Belediye reisi 
ve Adananın faal gazetecist Nih.11:t 
Tangürerle berabrr otele do~ru 
g~Jirkcn ve sayretlt Adanat:ın 
Umlt vericl hik3ycsinl dlnlerk<'n 
şunu düşündüm: 

Grup olarak sık sık başka mem· 
leketleri dolaşmağa ı;idıyoruz da 
ne diye yurt zlyaretlctin: bu ka
dar lhıııal ediyoruz? Gazf'tecilerin 
ma.ı:a başırdan ttlaklaşarak a.rad~ 
sırada yurdu dolaşmaları, dertleri 
d 1nlcmcleri. ly! !stıdatları bütün 
mC'mleketc duyurmaları, vatandaş~ 
tarın bir kısm1ndan diğer kısn1ına 
haber ulaştırmaları herhalde baş· 
ka memleketleri dolaşıp ~ördiik
Ier!r,i okuyuculara bildirmek ka ... 
dar hayırlı Ve raydal: birşC'y ola
cak. 

Hele hariçteki seyahatt~n döner 
dönmez bir yurt ~cyahatinC çık· 
mak ne J~tlfadeli olat'ak ... 

hmet Emin l'AL.'llAN" 

lnönü lstanbulu 
şereflendirdiler 

(B•fı 1 incide) -
aı_mak i('fn Sürnerbank l'muın "'.\lü. 
di.J.ru ffufklli Sn·aı;,a çagırmışlardlr. 

M'lllı ~f. "'4'y&.ha.tJerlne fekrar dr
vam E"dt"rPk, a\•df'tltrlnde Sıl"a."la ut
ramı,ıar ,.e çlnıento fabrlke<.ıını gf'z
mlşlt't'dlr. Orta A11ıadolunun çln1ento 
lhti~ aeını tf"ml" ınak-.adilt k 1 uru. 
makta olan bu fabrlkaJ·a şhndlllk ™"f 
bin tonluk makine konmu~ bulunmak
tadır. 

VATAN 

Etyen Horti 
gömüldü 

Törende A'mon ve 
İtalyan Hariciye 

Nazırları da bu'undu 
Budap><te 27 (AA.) - Naib 

vekili Etyen HorU'nin cenaz~ tö
reni bu sa-bah Budapcştede yapıl· 
mrştır. Parlaıncnto binasından ga
ra kadar cenaze alayının arkasın

dan ;y::tlnız payitaht halkı değil 

Tn('mleketln hc>r tarafından gcleı1 

:n~anlardan nıürekkcp büyük bir 
kalsbalık yürümüştür. Törene par 
lamentonun kubbeli büyük ~alo

nur.da yapılan d;ni blr ftyinle baş
Janmıştrr. Cen:.ize burada bir ka
tafalk üzerine yerleşlırilmişti. l\Iü
tcveffanın zevcesi, İtalya Hariciye 
Nazırı Kont Ctano, Alman Harici
ye Nazırı, daha başka ecnebi dev· 
l"t mümessilleri ve hüktlmet er
kıinı törende hazır bulunuyorlar
dı. Ordu piskoposu müteveffanın 

hatırasını bir hıtabe ile anmıştır. 

Anıerikan u~ukl;ır1 Girttte Atman 
gemilerine htieun1 etti 

Vaşington, 27 (A.A.) - Ameri
kan uçakları dün, Girittc Suda ko
yunda ve Korent kanalJnda bulu
nan mihver ı;:emilerlnc cem'an 22 
ton ağırlığır,da bomba atmıjlar
dır. 

Tıp Talebe 
Yurdunda 

!arının evine bjrer ~ıgıntı g:ibi il

tica eltiler , Bizim ta.nıdı,ımıı hiç 
k:ım;e olmadığı için sokakt.ı kal. 
drk. 
Çoğumutun ıkmal imtıhtuıları· 

mız var. 1mtıhanlara b;rkaç gün 
kaldı. Sonra biz buraya memle ... 
ketten kamp için geldik. Ilcr yaz 
lkı defa mt:mlckete gidip gelmeğc 
ne bütçenıiz, ne de vakt:mız ınü-
5alt değildir. 

Üniversitede kamplar rastgele 
~·apılryor. fmtıhanları b•tlrdikten 
bir iki ay sonra talebe kampa c;a
gırılıyor. Biz de ı'te bu kamp için 
fst•nbula geldık Simd • kamp bit

Salomon adalarında 

Ada açıklannda hava 
ve deniz harbi oluyor 
Bu deniz muharebelerinde Ja
ponlar 14 harp gemisi kaybetti 
Londra, 27 (A.A.) - Salomon a.

1 
nin ka.rlJ. kuvveUerini Mllneby'ye t;ı~ 

daları açıklarındaki hava. ve deniz • karmıştır. Müttefiklerin ağır bomb1:1 
muharebe!';i de\·am C'tnlektedir. t;.ıyyareleri b~r Japon nakliye gemi. 

Birle,ik Amerika Bahriye Nezart• sint batırn11şlar. bır kruvazörü hasa. 
Ur:.in, dtln ak~~m nc,rettiğl tf"'bliğde ra uğratnıışhır ve ge.!ip bir ihtimalle 
'öyle dcnilnıektedır; batırmışlar ve bir muhribi hasara uğ"

Salomon adaları ~çrklarında devam 1 ratmışlardır. Milttetlk tayyareleri 
eden rtıuharebe rlrafında henüz bir hiç mUsait olmıyan hava şartlarına. 

fikir :•ôylemf'k için vakit erkendir. 1 r"ğmen havalanarak al~aklan uçmak 
Japonların GuadclkanSl.l ada.cıındaki suretile taarruzlarını başarnu~lardır. 

saldırışlarına karşı milttcflk kUV\'et. Velington. (Yeni Zelanda) 27 ( .. \. 
ler mevkilerini muvAffakıyeUe mu. A.) - U. P.: 
hafaza etmekte ve dU.,mana ağır ı:&· lyi haber alan asl<erl mahfiller, 
yiat verdirmektedlr:cr. Amerikan \'C Japon kuv\'rtleri ara· 

23 ve 2:> ağu!3tosta hava kuvvetle- sındaki hava ve de:ıiz çarpı.,m.:ısıntn 

rlmJz 15 düşınan tayyaresi dilşürmtl,. katı sathasına girdiğir.t söylemekte· 
lcrdir. 

1 
dirler. Çarpı,ma şinıd1 M;dvay Mer· 

Cenubl Garbt Saloınon adalarında. can denizi muha.rebelerindn o'.dugu 
mUttef!klerln mevkil('rint muhafaza,. gibi denizde ve havada bir sıra \'ah. 
için yaptıkları çalı~malar ümit ve· ~iyane karşıla.~melar ~eklinde c;el'°'· 
rlcl btr şekildedir. 1 mektedir. 

Bu denlı ve ha.va. muharebesinde 1 Amerikan Entellice.ns Ser\i!li, Sa· 
Japonl::ırın on dôrt harp gemi~! batı- 1 lomon ad:ıları cenubunda birinci, 1· 
rılmıştır. Bunların içinde iki tayyare 1 kinci, be~inrl Ye altıncı filolarını kul. 
gemisi, bir zırhlr ·ve bir kaç kruva- !andıklarını, bundan ba-)lka. 1:-.1 bin as· 
zör hulunmaktadır. ker ile 200 uçakları buhındug-unu ha-

M('lbourne, 27 r A.A.) - ı\vu!-'lra1. I ber almıştır. Ancık, kendi kıyılarını 
yada.ki rnUltefik umumi karargı:i.hı- . ve çok uzun muva.eala yollarını ko· ı 

nın tebliği: 1 runıak ihtiyacı sava.şa sUrUlecek hRrp 
Şiddetli bir hava mtıkn\·emetine ra.ft gemilerinin sRvısını tahdit etn1ek zo_ 

men düşn1an gece bUyOk bır kafile- ı tund.ı. bırakmaktadır. 

Kocatepede tören 
Büyük taarruz yı ıdönümünde 
Afyonda merasim yapıldı 

ti. İkmal imtihanları bR~layacak. Afyon, 27 (A.A.) - Büyük ta-, !anan binlerce halkın heyeca!llı 
!iığır:dığımız ve kendisine agır ta- arruzun yıldönümü rnün&sebetile tezahüratı arasında hatlpler d~hi· 
ahhütlC'rlc bağlı b&.ılunduğumuz dün Kocatep~c b:r tören yaptl· yane sevk ve idaresı ve ,ahsi kah. 

Yuı:f, dün biz1 .kanıdışarı etti, mışlır. Halke\•i tarafından tertip 1 ramanhklarile bU&ünkü terefii var 
Biz:mıe beraher kapıdıŞllrı cdl- ı..•dilcn ve cıyar halkın iıttirak et· lı&:ım:zın kurucusu olan Ebedı Şe· 

lcnler 120 klşıdlr. Bunlardan vüz - bu to··rerd~ Türk ı fi h t t ı ı ı 
ikisi yer buldugu lçaı 18 imlz · a- tıg \; u usunun n a ıra~ını azme anmış ar ve 
çıkt:ı sersefil kaldık. Yurt bize halas gününün tArihin1izdekl ö:1e. 1\.f111f Şef İnönü ile ka.hra.man or
fazla birşcy df' verınemcktedir. mı bt llrttlmiş ve şrhıtler·n hatıra~r dumuza şlikrıın ve ba;ıılıklarını 
Hergün tek kap yemek. b raı da taııı olunmuştur. Kocatepcclc top· bır defa daha teyit eyienl'şlcrd r. 

ekmek veriyorlar Bizim Sıhhat. 

Vckiıletlnc vcrdl~iınız laahhütna· Ruslar Stalingrad 1 
nıedc böyle bir )c:Ayıt yoktur. Ta-
ahhütnamede deı iliyor kı, Talebe l:ıölgesinde taarruza 

Ruzvelt üç ıı ııtuk 
söyl :yecek 

Yurduna alınacak gcnçl-er, 6 sen .. l 
Yod r!lip. iç·rııocek. yatırılacak ve ge çtı er Vaş>ngton, 27 (AA.) - Busun· 

!erde Ruzvelt' ln Uç nutuk soyle· 
mest beklenmekteodir. Cumhurrc· 
isi pazartesi glinü Maryland'da ye. 

ni bir deniz sıhhiye mf'rkezinin 
açılma!lı münR~ebetılc milhim bir 
nutuk söyliyecektir. 3 eyhild• 
Ru:ıvelt dünya gençliginr hıts.p 

edecek ve 7 eyhllde iş bayramı 
münasebehle nlillete hıtaben enf
IAsyon aleyhinde b:r me~aj ne~re· 
decektlr. 

thtiyaçları trmin olunacak; buna (Rafı 1 incide) ... ı_ 

mukabil onlar da. tahoe::il müddet· 
]erinin üçte ;kls 1 kadar bir müd.. 
det, g{)sterılecek herhangı bir yt>r
dc mecburi hizmete tflbl tutula. 
caklardr. Bu hizn1eti yapmadıkla· 
rı lakdirde kf!ndilcrine 3600 lira 
t;t. 9 faizle tldettirilir. 

Taahhütle t:ıtildc mecburi 
ya gidilecektir dıye bir kayıt 
tur. 

Bugün Yurtta verilen ::tz b !r gı. 
daya t~hamınül <'dcrt'k.oturup ik· 
mal imtihanlarına hazırlanan biz_ 
leri kapıdışarı elm~lPrl hayatımız· 
ltl oyı:amaları dt'n1ektir. 
Efk3rıumumiycnln haklı dılc.k

!crinl hrrgün sütunlarınıza llk!'et
ttren ı:;izlerden bu dil~ğlmizln neş. 

rir.i rica ediyoruz."' 
Yukarıya avnt'n geçirdiğimiz bu 

tt.ın taarruzlar karşl taarruzlarla 
puskürtulmUştür. 

Londra, 27 (Radyo • 23.45) -
Son dttkikada ı;:clcn haberlerden 
anlaşıldığına göre dün gece Sov
yet tayyareler• Bcrhnı bombala· 
mı:;lardır. 

l\to-skova. 27 (A.A-) _. Gece ya. 
rıst ncşrcdil('n sr.vyet tebliği: 

26 a~ustosta kıtalarımız Klets· 
k&.ya' ,,111 cenubu ~ar ki OOlgeslnde. 
StalinQ:rad'ın .şimali garbisindC', 
Kotelnokovo'nun şimali şarklsindr 

ve Prokladnaya, Mozdok ve Kras... 
nodor'un ccr.ubunda düşmanla 

çarpışmışlardır. 

?\'lcrkez cephesinde ya.prlan mu
va!fak:iyt'tli bir taarruz neticesin
de ve Kalinin cepheslnM kıtaları

mız 610 meskôn mahalli kurtar-

Buırar toprakla.rr ılstande iki 

ya.hancı uçak 

Sofya, 27 (A.A.) -- Stetani: 

sözler!, istikballerini 'ka..,nmak mışlardır. Bunların arasında Zub· 
dilt>f:i o· tosof. Karmonvo, Pogoroloye Go. iç·n çalışan gePçlerın bir 

larak kabul C'diyoruz. 

PR.8if müdafaa. k,,mutanhğl tara
fından netredi1f'n btr tebliğ, !?6 -'27 a
ğustos gf'Ce~i iki yaban<·ı tayyarenin 
Bulgar toprakları Ul\tUnde uçtu~nu, 
komünist beyannamPlert attığını Ye 
halkı komünıznı Jehindr nümayişler 
yaprQağa davet ettiğ"ini bildirmekte~ 

dir. Yabancı tayyarelere> gece avcıları 
tarafından taarruz edilnıi~ ve bun. 

Yarın Türk nel'ilinin sıhhatini 

kurtarmak için hayatlarrnı dahi 
f<>da etmflkten ç:ekinmiye"ek olan 
bu gençlpre, yurtta kalmalarını 

temin. bir borç sayılmalıdır. 

Maarif Vekaletı, Rektörlük, Par 
ti, Vil3yPt ve nihayet bütün aıa. 

kadarJ~rın bu gl!nçlerin kapıdışarı 
atılmalarına göz yumacaklar.ını 

~ahmın etmıyor ve işe bir hal ça· 
ı es: bulunmasını bek:t:yoruz 

rlkanın bir an 9\"\'el faaliy~te Kere
hUmesi ıc:ııı alilkadarlara tiıkı emir_ 
lf'r vernıl'!IPrdir. 

rodişc şehirleri ele bulunmakta-
lar ('l"lltıp Bulgaristan iliUka.metinde 

_ Aı:;kcri bir kaçmışlardır. 
dır 

BerJ!n, 27 (A.A.) 
membadan ahnAn haberlere göre, 

Alm'1n kıtaJarı Nornrosslsk'ln si- Mısır cephesinde 
malinde dikkate şayan terakkiler 
kaydetmişlerdir. Burad" ~eri çe· harekat başları 
kılmekte olan düşman yakından (B&Jı 1 lncJde) l 

takip edilmektedir. Kalmuk boz- Bu taarruzun umumi hA.rekttın bır 
kırlarında da Alman ileri hareke-

başlangıcı olması ih.tlmatt kuvveUi
U durmadan devam etmektedir. . d:r. 

Ayni membadan ögrenildiğine 
Londra, Z7 ( A .A .. ) .. Londrı1 ge. 

gorc Elbruz'un en yüksek tepesi. 
ne erişen Bavyera d&& kıtaları te· zeteleri Rommelln yakında Lib,ya.da 

bir taarruza geçmesini ~klemenin 
tin muha.rebeltrc giriştnek zorun. 

doğru olacagıın yazmaV.t&dırlar. 
da kalmışlar~ halta 4200 riikımlı 

(Ba'ı 1 lnol4e) il 
teredense Jngiltcredc, Amerıka. 
da!ısa Amerlkada, ,\tn1anyadan!'I~ 

Aimanyada. yani hangl mcmıe .. 
ketten gclıyorsa. o memlekette bu
lunan Türk tıcaret ataşelerine • bu 
faturadaki Ciyat r.c.rm:ıl llyattır.a 

diye bir kayıt Jhti,·a edec<'kt1r. 

H ;tcümclin ~ 111dugu ger;~ gı;. 

rüşlü siyaset. Adanada mükemmel 
netice vermiıtır llcrkes borC'unu 
ödemekle- kalmamış. $<.'rbe~t s;ıta· 

bılecl'l(i m•hst.Jün bir kısmıni. da· 
ha yiiksck t :.'!ltRı scrb!st piy:ısırlcı. 
satabilect kkı:."n resmi f:yata hü
f.;.ün1ete ~atm<·ğı tercih c!ru ~:ir. 
Me~u şeki1d~ temın edilebilecek 
bir kısım kArdan vatan! düşünce 
ile vaıgecilme.si, Adana çit!ı;isı he· 
ıabına cidden yüzü Ağartacak bir 
tmt·handır. Hükünıetin bUyük bir 
CC!'aretle tıtbıka başladı&ı namus 
ve cnıciyet sisteminin iyi netice 
verebileceğine d canlı b:r dclıl· 
dır. 

Adananın buyuk ve kuc,.'ıik rtft ... 
çiıi resmen borçlandığı bulds.y 
miktarından ·ütde on. o beş fi.~· 
1 asını ~imdidL•n hüküınt'tf i<'slnn 
ctrrilş ve burada hasadın erk-en ol· 
masından ı~tifade edilC'rek altı bin 
tc11 bu&day memlokotln di~er ta
raflarına gilmi,t;r 

Ankara. 2'1 (\."atan) - Bugün de 
ela.bil oldugu haJdf', bir ka( gi)nden· 
hrrt li<rtii!itr kabine topl&Jıtıları ,la

muza gettnnekttt olan Yapur bir nıüd_ pan Ba"'.'\ekll Şl\krü 80.raeoğlu, bu 

rahrikanın faalJyf'tt gt"çeblhne&t J. 
çin '10 tonluk kazana lht.lya(' vardır. 
Hariçten temin ediJen bu kaı:anJarı 
dentı; yoluyla Karadenjz:den yurdu. 

tepede cepane depolart bulunan BerUn, 27 <A.A.) - Tebliğ: 
bir hava tarassut hı;tasyonunda bir ~fı.sırda Ing!liz otomobH ve araba 
Sovyf't müfrezesini esir etmişler- t.opluluklHl"t ile top mevzilerine karşı 

dlr. iYl n,.tıcelerle şıddetU hücunılar ya... 

Ticaret atıtşC'"lcriıniı: lfırafından 
lasd:k cdılmıycn faturalar ~iç bir 
suretle mu1cbC'r oln1ayacak ve 
tüccar. malınr nıemleketc dahi cc· 
1irm ~ bulun:-:a bu ınallar gUn11·ük. 
lcrden çıkarılmıj·acaktır 

Dün kcndılcrlle temas ettiğimiz 
dt.iri.ist birkaç tüccar. bu J..;ararır. 
cheınmiyctlı.den bRh~ederck de· 
tnişlcrdlr k!; 

fi- Şimdij·e kadar hiilkın öde
dtgı fazla fiyat hep bu sahte fatu· 
ra yüzünden meydana geJiyordu. 
Ştmdi göreceksln:ı: bir~ok maıla
rın (;yatları derha..ı düşeccktır.ıı 

Fakat bu aıcak bir borç ver· 
medir İl~ride CE'ri istenecektir, 
ı:t.ınku Adananın but;:dayt ancak 
kend\ne yeti~lr. Bur.un sebebi d@ 
buiünkü şartlar arasında n1ü.nave· 
be usulünün tatbik editmesl ve 
toprağın ancak yüzde yirmi beşi. 

nin buğdaya ayrılmasıdır. Topra· 
Cın yüzdE e!lı.ine pamuk, dli;er 

det o,·,·eı kazaya uğrayarak Bul'tar n.kşanı z~.30 da ııu.,ll!'ıi bir trf'nle Or
kaTa. sularıntb bat~nı~ olclu,lundan ta Anarlolu, .,ark '" Karadenlx ,-na. 
fabrikanın laalfyett' ı;e~nlP"iİ bir nıUd Jf'tlPrlııdf'I lnrelcnıelerde hulunınak u. 
det için t-eahhura uframı-:ıtır. 1.ere bü:.·dk bir :.·urt <.ıeJahathıe ~ık-

l'iumf'rbank l"nıum i'\fUdürhi~ bir n11,ıar(jır. 

ta.raft.An Bulgar n1akaınlarından nıü- Ottrda 'ekJllrr. askeri rUr,a, nıe
coa.a.de olarak Bulgar ka•a ı,uJarında hu~Jar, 'rkı\lrtler ileri gelenleri ta. 
ar11~hrmalar .raparkrn, dlğrr taraf· rafından uğurlanan na,,.ekllln bu se
tan dff l"itllnbul çimento fabrikaları- .Y&hatl iki hafta kadar "-Ürcerl<Ur. 
na mür&l'aat ederek bazı fazla mal ... , Şehrin1lz ınahaflllnde bu ,eyahate 
zt-melrrl olup olmadıfıuı .,ornıuştur. -:ok büyük bir ehf'mml;\'f't ,-erllmek· 

Fab~iku.nuı lşleıne.-.ine yarayacak tf' ,.e Ba,\eklllnll:ıln R\'detlnde n1em
blr çok malzen1enln l"itanhulda bu lrketin zirai ve ikbsadi lıa)·at ında 

luna<'.a.ğt tahmin edilnıektf'dir. rhe-mndJ·etıi değl~lkllkler yapa.rak 
'lilll Ş('f, Orta Anadolunun timento hA11 htlkUınet kararlarmın alınacağı 

lhtJyacmı te.m:Jn edecek ola.ıı bu fab- e.ôylenmektedlr. 

Bcrlın, 27 (A.A.) - Alm•n rad 
yosunun bıldird'ğin~ göre Sovyet 
bı-Jn1ba tayyareleri Almanyanın 

şark, şimali ~arkt ve merkez kı. 

E=Jmları üzcrindC' uçmuşlardır. Bir 
Sovyet tayyar<'~i Btrfın · ü1erine 
kadar gclmeğc mı:va{fak olmuş

tur. llasarat ehemmiyet!;tzdir. 
Locdra. 27 CA.A.) - Sovyet 

gc.ce yarı~ı tebliğinde stalingrad 
kesimine dahil mıntakalarla Kaf
ka~J·~ havalisine dahil mıntakalar
da dün de şiddetli muharebeler 
devam ettiği blidırilmektedlr. 

Tebliğ ekinde de Stalingrad'tn 
~imali ı:arblstnde Alınanların ha· 

raımıştır. 

vadan kuvvetli bır .himaye gören 
tank ve piyade kuvvetlcrilc yap· 
tıkları hUcumlar•n tardedildigi ve 
Don havali inde Almar:lardsn bazı 
)·erlE"~:ı ~eri alındıgı ilıive edıJ· 

mckted.r. "' 
Stokholm 27 (A.A.) - Stok· 

holm Tidninı;en gazetesinin yazdı· 
ğına göre, Sovyet kuvvetıerı Sla
Jıngrad şlmallndekl Jtalyan hatla· 
rına karşı bilhassa şiddetli taarruz
lar yapmaktadır. Bt> bölgedeki 
nw tazyıki çok büyüktür. 

s 

SİYASITCMAL 
Wilkie'nin 

vazifesi 

B elki bir iki memleket dışm 

da bant:"I mtmlekette oJaa.y. 

dt, rümhurrelor.llği ~im.Jndr rakı. 

bine mağlup olan \'ilkle hemen mu_ 
halefrle ır-nlı ,. hiç 'üpbe.i< ki 
bu muha.lf'fr11 mrmlekrtı i(•.fn ha
yırlı olmazdı. ra.kat Rirleşik 1\me
rlka, büyük ılPn1okrıt'""İ"f ~inde ne 
\.:ilkie, Rei.. ft.oo"tt>\ rlt'e kar'ı mu~ 

haHf bir \&Zi)t>t alrnıt;ı, ne d(' Rrl"i 
RoO~\.-el t l"lhnhuri~·etçilerin namze_ 
dl glbl önrmll Oir şahııoJyetten fa~·· 

dalanınaınak kh('uklüği.in" ltapılnıı_,. 

hr. ~adrre bu olayın htttlln <;,f_,·a i 

t~~kküller~ vr- . alu~lara örnek O· 

la.eak bir büyuklHğü \'ardır. 

VilklP, Birle,fk Amerika rümhuT. 

rel .. lnln hU!iU .. i ınüm~'llill olarak ba· 

zı memlcktt1t"ri dola.,aca'k ,.e btı 

nıPyanda yurdtnnuz.ı ı-e1crek dn

lt>t adanıiarımızla tcma~larda hulu

ıuu·akttr. 

Roo .. e' elt'in 'TIJklf' gibi bir :1.a~ 

tlol&'}lılcağı ınPnı1okct1erde nr- ~lbl 

,.Jl.,lf<·ler tahınll etflJrini ~irnrfldrn 

kl',tirmek nni~klildür .. .\n(·ak. \"il. 
1,ff"'nln, nıiln·erln llcrl~e ıı.i1rcti.itrU 

,,1·t>nf nl1:an1 » a ınultabil \.nıerlkR· 

nın harp .. onra<;;ı leln na"iıl bir dııı,. 
:'-·a ta._,a,-., ur rttlJlnf tema"'l lmk:lnı 

olan mrn1lel..('f1Prf' ':lmdldf'n gele
f't>le alt hhtOn tl'ff'rruatiff' anlat_ 
ınak '"-e 'bO;)le bir dün~a h:tn Aınc· 
rlh.anın gôz.r aldı~ı 'e alat·ağı fr:lw
kitThklar hakkında malUnıat ltrınek 
\a.dfc<;;inl iıTt>rlnc aldığı anıa,ılmak
tadıT. Bö;yle ohnakla bPrabcr hu. 

\'ilkif'"nin u ... tunt' dalıa ha~)oı;Jt 'fili .. 
frter de alruanu~ olduğu mıl.na..,ıns 
gırlrllf'Z. 

cYen1 ni7..an1 • "özü mlh,er tara 
fındaıı orla~-a atılmı., o1n1akla he 
nbf'r hunu ınlln ere mal et ınek ile 
rıxı ıtörınmıek detnrkttr. Jet.er mjh 
\'C-r galip gel .. in, i-,ter BirlP":'lk mil 
1et1f"r kazanltın, harpten !llonra dün 
yalM uıutla.ka. Jf'ni bir ni.tnm Yf'rl 
ltC'f'ktlr. }"'akat bu «.l'-Pnl nlı.am 

,ı;-allplf'rf!' gör-e ·'"" nıih\crln \f".\-&hut 
ta df'!ınokruttilcrln yeni nlzan11 ola 
caktır. 

Ka.na.a.tlmJz.-t' \.Jlkle-'nlft ee~·aha 

tını doldurru·ek ~n onemli \&Z:lfe ~ 

nıokra~ilerln cl .. enl niz.a.m-. ındil çı. 

nin 'e blJha,,a. Ru!'ıyanın ~lmdideı. 

yerlerini ta;\.·Jn \e iş blrlllderinl t-e. 
min etmek ola.c:·aKtır. 

Sa. - ip 

Kömür derdi 
(Bal)• 1 in<'lde) o~ 

şekilde hareketıni Te\'Zl MüeF&ra.e.si 
nin kômiir verm,.nıesınden dtğıl. •im. 
diyR kadar bir takın1 hilelerle çok 
para kazanmıya alı~mış bayilerin, 
yf'ni l<''!'kll8.t dolıı)·ııııile- sıkı kontrol~ 

tıibi tutulduklarından, bundan böyl-e 
açıktan ~a kaı.anamıyacak1arını 

a.nladıkları içın ı~ı bıraktıklarını söy. 
J('mektedlrler. 

Dtln bu husu!jla maltımatna mU
raraat ettiıtımiz Ehhank Kc>mtir Te\·. 
zi ~tUes:ıııe!le~i ~t\\dlirU B. E).1.\p SabrJ 
i.!!e tarnamrn ba.fka mahiyette ma. 
ltlmat vermiş ve de-mi.'illr ki: 

< - BugUnt' kadar Kadıköy v~ Us
kUdardaki bayılcr kômUrlt:rtnl Dev
let Lin1anlarının kendilerlr:.e verdiği 

mavnalarla nakletmektP idiler. Dev· 
ltt Lin1Anları id~re..!1 şimdi bu m~v~ 
ııa.la.rı ba!Jlk&. itl,.re tahsis etti~hıden 
k<'ndilerine mavna vermemeklt ve 
bayiler bundan dolAyı müş:kUI vazi· 
yete dU~mU~ buhınmak.tadırbır. F:ı.· 
kat bu iş de yakında hqlledilf'Cek Y~ 
bu bayiler hu~ u~ı mavna veya ve!&· 
itle nakledebileceklerdir . .., 

I<ış mevsimlnin yakl~tığı şu son 

günlerde, hAdıs olan bu vaziycttrn 
her ne suretle olursa olsun 7...a.rarı 

yine halk gör~cektir. Onun iı;:indir k; 
bız:; ıA18.ka.d.arların bir hal çar~si a· 
ramalarını umuyoruz. 

,..Radyo, 
BUGtlNiı:tl !'ROGJtAM 

SABAH 
7 ,30 program ve memltket l'O· 

at ayarı, 7 ,33 Vücudumuzu talı;-:. 

tıra.hm, 7.40 Ajans hRberleri, 7,."):; 
Senfonik parçalar (Pi.) 8,20 - 8,3;ı 

Evin saatı. 

öGLE 
12.30 Program ve mem1@kf"t ~;\

at ayan. 12,33 Şarkı ve tUrkUler, 
12,45 Ajans habt>rleri, 13 ~ 13,SO 
P~rcv, ~arkı ve tUrkillcr. 

AKŞAM 

18,00 Program ve mE>mltkC't sa_ 
at ayıu-ı. lR,03 P'asıı he ·ell, 18.40 
p 11 ns ınUziği f Pi.) 19 KonWJma 
{KJUıp se\'enler saati), 19,15 Dana 
nıtlziği programının ikinci kısmı, 

t9,3'l Memleket :-oıaat ayarı ve A· 
jans haberleri. l9,4a KlAslk Türk 
milı.igi progranu, 20.15 Ra.dyo Ga
zeteı<1i, 20.4!i Ş~rkı ve türküler. 21 
Ziraat lakvirr.i, 21,10 Temsil, 22 
Radyo Salon orkestra$ı, 22.30 fi.lem 
tek.et saat ayarı, Ajan!! habt'rlt'rl, 
ve borsalar, 22,15 • 22.50 Yannkl 
program ve kapanış 
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ıuın 11111 

ı Veliefendi lsfanbul Yaz Yarışları Resmi Programıdır 
CU'MHURREİSİ İSMET İNÖXU'nün him<yeslode ve B•şvek 1 ŞÜKRÜ SARAÇOOLU'nun rly•selindc 

Bncümenlnce tertip edilen Yarışiarın Resmi Programıdır. 

varış ve Islah 

Sekizi c Halta 30 'laıtaı 1942 
Blrla el f{oıa saat 15,30 da 

Uf ya,mdakl yf'r11 yarım k•u !nglllz erkek \'e dı.,ı taylara mahsu tur. JkcamlyesJ :soo liradır. Blrlnclye :?55 tlra, iklnclye 55 Ura, ~üncüye 
;;u liradır. Sıklet 66 klJodür. Z\fesaresJ: J!?OO metredir. 

Sıra Hay,·an sahibi 

No. 
HAYVANIN Taşıya<:&,,.. 

renkler Jeti 
Sık·ı Binle lal 

hmt 1 Baba" j Aııua Yqı 

1 Tahir Itbren 
2 S. K. Oflmaıı. 

3 S. K. Osman 
4- ?tt. Gürler 

Kader 
Tiryaki 
Menevi.,11 
lkbal 

1 

Frig 
Veregaskon 
Verega.skon 
Fa tali~ 

MUberra. 
Al Nazlı 

Mis 

3 
3 
3 
3 

YertU • kırmızı 
Mor. Krem 
Mor_ Krem 
Sarı • Lacivert 

56 
56 
5<1,5 
54,5 

Re, at 
Mustafa. 
Sokolay 
Zeki 

hrlacl lloı• Saat t6 da 
Uç ya!ındakt saf kan arap erkek \'e dJ,.ı taylara mah"ustur. lkramlyf'~l 300 Hr•dır. Birinciye 2.55 Ur•, ikinciye .55 lira, Utüncilye :?O U. 

radır. Sıklet 56 kilodur. M.eMtfesl 1200 metredir. 

1 Ali Ersan 
2 M. Bayram 
3 Cemal Böke 
'4. s. K. Oıa:n1an 

5 Yzb. Niyaz! E. ""Y 

Rint 
Can 
Dabi 
HıZir 

Vecize 

KUheylan 
Berk 
KUhey. Dab 
Hamdan! 
Pouruj 

Meram 
Maide 
Al. .M. Ruhiye 
Ay 
Cin 

3 
3 
3 
3 
3 

Lacivert - Kırmızı 56 
Düz kırmızı 56 
vı.,ne çü. _ Beyaz 56 
Mor_ Krem S6 
Ma.vi - Kırmızı 54,5 

Bayram 
lh. Alçı 
Ahmet 
Sokolay 
Horva.r' 

'ltc;lacl Bota Saat f 6,30 da 
l:oı t ,.e daha yukarı yaşta.ki waf kan •rap at \'e kı!ilraklara n1ahsustur • .JkrarnJyesl 300 liradır. BlrJnclye !?M Ura, ikinciye 55 Ura, üt:Un· 

cüye 20 Uracllr. Sıklet Dôrt ya:,md&kller 58 kilo, beş \e dah& yukarı yaştakU~r 80 kUo taşıyacaklardır. Mesafesi SOOO metredir. 

1 , Is. H. Tekçe 
2 Is. H. Tekçf 
3 Ih. Atlı 
4 Ali Er!'an 
5 Ş. Tana! 
6 F. Vural 

Tuna 
Sava 
Bora 
Tomurcuk 
Bahtiyar 
Tarzan 

Kuru{! 
Kuruııı 

Al Ceylan 
GandJ 
Armu, 

ı Kuru~ 

SUbeylıl 

Fındık 

Bulut 
Suade 
Culta 
SUbeyhl 

5 
5 
6 
6 

.3 
( 

Kırmızı • Beyaz 60 
Kırmızı - Beyaz 60 
Y"'lll • LAclverl 60 
LA.civert _ Kırmızı 60 
Sarı • Kırmızı 58,5 
Yeş.H • Kırmızı 58 

R~at 

th. Atçı 
Mecit 
Bayrıır~ 

Zeki 
Ahmet 

D6rdlaol IEoıa (Bebek Koşusu) Saat 17 de 
iki ya.,ınd:ıkl ytrll eal kan lngJUı; -erkek ve dl'l taylara malıso,tur. lkramtyesl 1050 liradır. Birinci ye 900 Uradan maada. dUhullyeler 

mecmuu, lklnclye JOO lira, üçüncüye 50 liradır. Sıklet 56 kJJodur. Meufesl 1200 metredir. 

1 F. Allı 
2 Prens Hallın 

3 F. S!rnsaroğlu 
i F. Atlı 
5 Selim Seynur ve 

Avni Aynagöz 
6 A. Alman 
7 Al! 11. Aytaç 

Varat 
Humayur.. 
Dt.StegUI 
Zehrimar 
Pmar 

Hub' 
Nil Ut er 

Legal Falr 
Romflon 
carrır 

Coup de Rol 
Carrlt 

Manna 
Vtualot 

Noc d'or 
Churbara 
Chln .. girl 
Kezlban 
Lithia 

San talin 
Mountaln 

2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 

Sarı • LA.civert 56 
GU. siyah • Mavi 56 
Çividi - Filiz! 
Sarı Llclvert 
I..Acivert _ Kırmızı 54,5 

Ma.vl • Siyah 54,5 
Kırmızı • Siyah 5-(,3 

Alım et 
Davut 
Bayram 
Reş•t 
Zekeriya 

Filips 
Rıdvan 

Beılaol Boıa ( Büyükdere koşusu) saat 17,30 da 
"C(: l'f' daha yukarı ya,takl 8af kan tnglllz at ,.e kısraklara rnab u!ftur. lkramlyesJ .fOO liradır. Birinciye 800 lira. ikinciye 75 lira, üçüncü· 

ye 25 liradır. Sıklet: üç yaşındakilere 58 kilo, dört yaşındakilere 68 kllo, beş \.'& daha yuk•rı ya.,takiler 80 kUodur. Mesafesi 2000 metredir. 

1 D. Seferot 
2 H. Alak!J.1 
3 A. Atman 
i A. J. Aytaç 
5 S. Temel 

Komlsarj 
Dandy 
Karabiber 
Heybeli 
Çoban kızı 

O bert~ 
Favora. 
Stratfort 
C'.oud Cap 
Conan Lov 

sa.la 
Ca.stelmain 
The S. Heris 
Moda 
Vell of Elvld 

6 
9 
3 
3 

3 

Sarı • Mavl 60 
Yeşil - Kavuniçi 60 
Mavi • Siyah 47 
Kırmızı _ Siyah 47 
Kırmızı • Beyaz 45,5 

Sok olay 
Meclt 
Fihps 
Rıdvan 

Şakır 

Çifte bahigfer: 2 - 4, 4 - 5 inci - ıkili bahisler: 2 -3, 4- 5 inci koşulardadır. 

E ORSA SARAÇHANEBAŞI HORHOR CADDESiNDE: RUSUSl 

27 AGUSTOS ·942 
1 Sterlın 5,20 

100 Dolar 130.70 

Kız • Erkek 
Ana • llk 

Yatılı • Yatısız 
Orta - Lise 

100 Pezeta 12.84 
100 lsviçre frang 30.25 
100 lsveç kronu 30.80 

ESRA)! VE TABVILAT 

Talebe kaydına başlanmıştır. Eski talebf"nin EyUUUn beşine kadar taksltle.rinl yatırarak kayıtlarını ye_ 
nHeme~eri lA.zın1d1r. Sınıf biltUnleme imtihanlarına 31 Ağustos pazartesi, Lise bitirme imtihanlarına 8 EyUll 
sah, Orta kısım eleme imtihanlarına 10 EylOl perşembe ve olgunluk imtihanlarına. da 24 Ey'.01 perşembe gUnU 
başlanacaktır. Müracaat her gUn ıo dan 17 ye kadardır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan ba._,lar. GUndUzlU la· 

'~ 7 1934 Stvas·Erzu,.um 2-7 20.00 
·~ 7 941 Demiryoıu 2 19,72 

lebe mektebin huswi \·esaitile nakledilir. Telefon: 20530 • 

Raşid Rıza Tiyatro•o Atletizm f ederasyonu1ıdan 
HalidP Pl~kJn beraber 

Her a.J<ıı,am saat 21 buçukta Harbi· ı _ Türki,>·e ferdi atletizm bl
yede, BELVU bahçesinde alaturka rtncillğl 30 ağustos pazar günü sa· 

kısmında bu gece at J 6 da Fenerbahçe stadında ya· 
ONLAR ERMİS MURADINA pılac•klır. 

\ .od\ll - 3 • Perde 2 - Stada giriş serbesttir.' 
---------------1 3 - Müsabakaların seçmeleri 

ZAYi 
lstanbul Enıniyet 1 üncll şubeden 

aldığım 22.9.041 tarihlı Ye 29946 No. 
11 ikamet tezkeremi z-yi ettim. Ye· 
nisinl a'acağımdan hllkmU yoktur. 

Roidl Culyo 

28 ağustos cuma günü saat 16 da 
ayni stadda yapılacaktır. Birinci.. 
Jiğe davet edilen bütün atletler 
cuma günü saat 15 de stadyomda 
Fed( rasyon mütehassısır.a mü raca. 
at edeceklerct:r. 

,._İstanl:u! Nişantcrı.1da KHako' ka şısınia-" 

IŞIK LiSESi 
Ana, ilk, Orta ve Lise - Yatılı, YatıSlZ - Kız, Erkek 

TESiS TARİHi 1885 

Tü kiv?'1h E-: E>ki Hususi Lis~ · idir. 
E3kl la!cbt lln 15 EylQJ gününe kadar kaydının yenilenmesi lA.zım dır. 

I'\:ayıt le.la her gün mUraceat o unabillr. Tarifname isteyiniz. 
Telefon : 808i9 

Kayıtlara b&-11.anmıştır. Telefon: 20019 ••••••il 
lst. V ::ıli ve B : led:ye Riy:ısetinden: 
1"'1t.lnbulda bulunan Büyük )JIJlct :\lttll~I sayın i.za.ııına: 

30 Aıt1.ı!ltos Zafer b&.yramı mllncuıcbetıle pazar gUnU saat 10 da Ta.k_ 
.ım m«'ydanında yapılaC'ak geçit Te!i:mlni takiben sa.at 12130 da lnönll 
geı:ıslnin dr. açılı!;' merasımi yapılacaktır 

I:stanbulda bulunan sayın mebusların bu tôrenlere huıurlarile ,erer 
,·ermeleri ric:a olunur. (9256) 

Istanbul Nafı:ı Müdürlüğünder:: 
10.9.942 perşembe gUnU saat 15 de Jstanbulda l\Tafıa MildürlUğU 

Eksiltme komisyonu od.asında (9968,89) Ura keşif bedelli Yakacık 
ta. yeniden yapı·acak Jandarma karakol binası inşaatı açJk eksiltmeye 
konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, ba},ndırlık işleı·I, genel, hususi ve fenni şartna. 
melerl; proje ktfjif hulasasile buna milteferrı difer evrak dairesinde gö· 
rtll~ektir. 

Muvakkat teminat 717 lira 67 kuruştur. 
istek-ilerin en az bir taahhUtte 5000 liralık bu işe benzer iş yaptı· 

ğına dalr idarelerinden almış oldufu vesikalara istinaden Jstanbul vi· 
lı\.yetıne mUra.caatıa eksiltme tarihinden tatil gllnleri hariç 3 gün ev_ 
vel a.ınmış ehliyet ve 94.2 yılına ait Ticaret odası ve<Jikalarile gelrp.eleri. 

(9031) 

11 Boj~z·çi lisesi Müdürltiğiinden: 

1 30 Ağustos Zafer Bayramı mı!raslmine iştirak etmek üzere: lstan·l 
bulda bu·unan erkek talebeınlıin mezkllr gün saat 8 de ko)"U elblse ve 
ka!Sketlerile mektepte bulunmala""ı. 

İnhisarlar Umum Müdü!~ürün:i~n 
. Proje ve keşfi rtıuclblnce idaremizin Ankarada Kılıçtarda yaptıra· 

cağı dinaıni t deposu ve bekçi lkametgAhı inşaatı kapalt zarf usulile ek· 
siltıneye konmuştur. 

2 - Keş,if bedeli 47,760.-10 lira, yUzde 7,5 teminatı 3582,03 liradır. 

3 - Eksiltme 11.9.9<12 cuma gUnU saat 10,30 da ıstanbulda Kabataş. 
ta ıevazınt şubesindeki merkez alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Proje ve keşfi 239 kuruş mukabilınde sözü geçen şubeden ve 
Ankara, Jzn1lr baş mUdUrlüklerlnden alınabilir. 

5 - EJ<sJltmeye girmek lstıyenteril'\ 2S,OOO liralık bu kabil inş::aatı 

muvaffakıyetle yapmış: olduklarına dair vesika ibraz ederek ihale günün. 
den s gUn evveline kadar ayrıca eksiltmeye iştirak vesikası almaJ.arı il· 
zımdır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin mühilr;U teklif mektuplarını kanunt ve. 
saikle yilzde 7,5 güvenme parası mı.kbuzu veya banka teminat mektlı
bunu ve şartnamesinin F .. fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek olan 
kapalı zarflarını !ha.le gUnil eksUtme saatinden bir s.aat ev\·ellne kadar 
mezkGr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lizımdır. 

Pos.tada vuku& g-elecek ıecikme!er kabul olunmaz. (9155) . _ _ ... _ 

Scldan sağa: 1 - Bir rüzgar: 

Alacak ve atacaklara 
Ankara'da emlAk lflerlle ilgisi olanların gerek doğrudan doğruya 

gerek fubesi vasıta.sile müracaat edecekleri yegA.ne emniyetli mUCS· 
eeıse Ankara'da. Ulus meydanında 

Ankara Emlak Acentası 
HAYR/ DiLMAN Müessesesidir. 
Istanbul Beyoflunda. Tilnel hanında Kapı 11. Daire 7 numarada 
~ubesi vardır. Merkez: Ankara Telefon: 2181. Şube: Istanbul Beyoğlu 

Telefon: 4299{. 

No. 1. T HAYRI DILMAN 
Mevta. 2 - Bir nola; Gölgellk 
3 - Kalın s:cım; Sağlam: Doğu. 

ran. 4 - E~eteme; ZamanLn kl 
srmlarından. 5 - Bir renk; İmalı 
6 - Bol olmryan; Tersi: bir ay 
7 - Antalya kazalarından biri 
8 - Bayağı; Tersi: açık arazi ko· 
nağı. 9 - Bir maden; Tersi: büyük 
deniz. 10 - Tersi : muazzam yük. 
seklik. 11 - Şöhret; Gaye. 

~ .................................... ,~ 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Tersi· 
su veren: Çarpıp geri gelme. 2 -
Eski bir aidat. J - Bir hayvenır 
feryadr; Saha. 4 - Yumuşak kt .. 
mlk. 5 - Adlar; Güzel. 6 - Gü· 
zel kokulu bir rebat; Kaba ""veL 
7 - Fena değil; Su yolu; Ad. 8 -
İstanbulun bir semti. 9 - Ed" 
edememe. 10 - Ter~ !: tatlı b\,. 
madde; B r kap. 11 - idrardak 1 

zehir; Sonuna bir haT( gelirse bir 
çift hayvan olur. 

DtlNıtti BULMACANIN RALLi 

Soldan sağa: l - Kamineto· 

Maarif VekiJliğinden: 
Muhtelif vilA.yetıerdeki gezici köy demirciliği ve marangozluğU 

kurslarına aşağıd ~ki izahat ve şartlara göre öğretmen alınacaktır. 

Isteklilcrin belgelerile birlikle veki'liğe müracaatları ilAn olunur. 
1 - Kurslara yalnız bölge sanat okulu mezunları alınacaktır. 

2 - Taliplerin fiili askerlik hlzmetıerlnı yapmış olmalarr lA.zımdır. 
3 - Bu şartları haiz olanlar kıfia bir denemeden geçirilecekler ve bu 

df"nemede muvaffak olurlarsa. gezici köy kur:;larına öğt'etmeR. tayin ~ 
leceklerdlr. 

'1 - Bu öğretmenlere bid~yeten 75 lira ilcret verilecektir. Bunların 

terfileri barem kanunundaki esasata göre yapılır. 
5 .._ Taliplerin vekilliğe verecekleri dilekçelere aşağıdaki evra.kJ 

bağlama·arı ıa.zımdır. 

a - Diploma örneği, 
b - Askerlik terhis .tezkeresi örneğı, 
c - Ntifus tf"zkereRi örneği, 
d - IIUsnUhal kAğıdı. 
c - Vazite yapmasına ma.nı sıhht blr Arıı.ast olmadığına dalr resm' 

doktor raporu. «9127> «7061« 

As. 2 - Ananas; Rakı . J - Rıı- jJ:J••C1•••111••••••••••••••••1D•••ı 
kam; tdbar. 4 - Ad•m•k: R• Tu·· ,..k M "f C • t• 
5 - Kor : Argı. 6 - Al; Kw: A ' aarı emıye l 

~!/s-_cu;;:~k~;r~g8eı~ ~~·:: Resmi ilin ı,ıerl lıaa Blrosu 
Aza. 11 - Kargı; Tanen. 

Yuka.rıdan •şağrya: 1 - KaC'- L i m i f c d ş i r k e f i 
kaçan. 2 - Anadc,lu; Eda. J - ' 
Makar; Ham. 4 ,- İnam (mani); 
Kari . 5 - Nama (aman); Ocakçı . 
6 - Es; Kazıma. 7 - At. 8 -
Ordug~h; Aza. 9 - Ab; Isırgan . 
10 - Akar; İrac. 11 - Sıra; Ts'l 
(Llst). 

Deniz kuvvetleri 
ve deniz savaşları 

(Başı 2 incide) 

He tşliyen süratli gemilerin yap· 
tıj'ı hasarların, yağmaların önü. 
ne geçemlyordu. Mesela Ballıkta 
Ruslarıll kürekle çalışan kadir· 
ga1arr, rüzg~rın yardımına güve· 
nen ıeml!erı ve küçük tekneleri 
yakın mesafelere, İsveç sahllle. 
rine kadar giderek zararlar ver· 
mete mU"Vaffak olabillyordu. Ay· 
nı ışler Akdenizde de c.·luyordu. 

O zaman büyük bir donanma
nın önüne çıkan tabii manialara 
benziyen bugünkü engeller, mc· 
selA maylnlerin tehtlkes.l, hava 
kuvvetlerinin ve denizaltı gemi· 
terinin uzücü endişeleri bugün· 
kil harp donanmasının karşılaş
tığı: zorluklardır. Bu güçlükler 
büyük bir filonun karşısında da· 
ha zayıf tilolara denizde dolaş. 
mak fırsatını verebiliyordu. Me· 
seıa bugün İngiliz donanması, 

Kategat boğazından Norveç sa· 
hi11er ine Almanlartn asker taşı. 
malarını, hava fllolarının geride 
nakliyat yapmalarını önllyemedi. 

Torpito si1Ahının icadı, açık 

denizle rde, denizin kontrolünde 
değlşikl'II;/Ier doğurdu. Denluııtı 
gemilerinin korkutucu bir harp 
silAhı durumuna g;rmesi, fazla 
olarak bUyük bir yardımcı bir 
fiJotilIA teşklliııtının sulh zama· 
nında elde bulundurulmasını icap 
ettiriyordu. Havalardan torpito 
sillhının ve bombanın kullanıl· 

ması, b•r donanmayı şaşkınlıklar 
!içinde ç?balamek ZC·rluğuna dü
şürüyordu. Yeri ve mühim bir 
elemanın zararlarını karşılamak 

için Ustün köril leşki!At yapıldı. 

İ 1 f'ride emniyetle kullanılması 
için bunun es&slandırılması mec
buriyetini de meydana çıkardı. 

H ayatı. deniz yollarna bağh 

memleketler lçln deniz 

yollarının emniyeti şarttır. Deniz 
yolları. böyle memleketlerin kan 
damarlarır:ı teşk :ı eder. Eğer bu 
damarlar kesillrs.ı- ölünl süratle 
pellr. Son harpteki ve ş:mdikl 
tecrübeler bunun hakikat cldu. 
ğunu bir kere daha meydana ko· 
yuyor. Büyük donanma olmadık· 
ça deniz yollarının em!" iyetl de 
olamaz. Bugün bunu yine görü. 
yoruz. devletlerin ku.rduklarr 
zümrelerin de lstinad edilecek 
grup1ar olınadıgınt da a"":lıyt,ruz. 
Dün birblrile mütt~ fik olan ı ki 
devlet bugün birbirinin düşmanı 
oluyor ve b '.rbl rln i boğazlıyor. 
Jiarbln üç senelik safhasır.da bun 
lara sık sık tesadüf ediliyor. 

Hüsameddin tllsel 

ZAYI 
En1nlyet Sandığı MüdürJUğUnden: 

Tasfiye Memurluğunda!l: 
•emyfz ti<'.tıret nıahkeıup Jince tasdik ed.Jlmı, olan ltıta.ttbul ~Ol·e 

üçün('ti tl<'aret. mahkemesinin s.ı·2/12S5 osas ve 942/38 karar numaralı 
\'e 6/S/942 tarihU llıi.nu mucibince ıstanbuJda Yeni-postahane kaf1ısın._ 
fla. Erzurum hanında. ıcrayl faaJiyct eden Türk 1'1aarJr CemJyeU Res
mi ilin ı,ıerl Bürosu Hmfted ,ırketfnln feslh ve tasfiyesine Istanbul 
avukatlanndan Necatı l!alım'ın tasfiye memuru tayin ve lntlhabın& 
karar \'f"rilmlş ' e ta.ıtllye memuru tarafından mttnfesth !}irket mua.
n1eli.tının kemaffssabrk ta.srıye memuru nam ve hesabına. 1la olunaca. 
ğı ve Jlrket mUdür, memur ve müstahdemlerinin vazifelerinde keza_ 
Hk eskisi gibi icrayı vazife edeceklerı , .e münfesih şirket. aJacaJdıla,... 

rının tJrkettekJ hukukunu bir sene u.rfında. bllmüracaa ispat etmel~ 
rl nan olunu.r. c875l:t 

Devlet Denizyolları ilanları 
~~~~~~~~~~~-1 

AYVALIK POST ASI 
29.8.9t2 cumartesi saat 12,00 de kalkması ]Azım gelen Ayvalık 

postası yalnız bu haftaya mahsus olmak tlzere lstanbuldan bir gün rö· 
tarla 30.8.942 pazar gUnU 'saat 12,00 de kalkacaktır. Bu postayı (Antal
ya) vapuru yapacaktır. (9287) 

* IMROZ ve IZMIT .t'OST ALARI 
!kinci bir HA.na .kadar Imroı; ve Izmit postaları yapılmıyacaktır. 

(9287) 

..----
ifna sınıfı 

Klz ve Erkek kısımları 

ilk 
~ 

Orta l'se 
Yatılı ve yatısız talebe kaydına ve eski talebenin kaydının 

yenilenmesine ba,ıanmış,tır. 

ARNAVUDKÖY ÇİFTESARAYLAR - Telefon: 36-210 

TÜRKiYE COMHURIYETI 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888. - Sermay .. ı: 100.000.000 TUrk llruı 

Şube ve ajans adedi: 26!5. 
Zirai ve Uca.rt her nevibanka muameleleri. 

Para birik.Urenlere 28,000 lira ikram.iye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarmda. 
en az 50 lira.sı bulunanlara. senede 4 defa çekilecek kur'a ile &l~ı· 
daki pli.na göre ikramiye dagıtılacak.tır. 

( adet 1,000 liralık 4,000 lira 1 
' • 600 • 2,000 • 
' • 250 • 1,000 • 

4.0 • 100 • 4.,000 • 

100 adet 

120 • 

160 • 

50 liraltk 5,000 lira 

40 • 

20 • 3,200 • 

DiKKAT : Hesaplarmdakl paralar bir sene içinde 50 lirad11n ..... 
ğı dU~tyenlere !kramlye çıktığı takdirde % 20 tazlasile verilecektir. 

Cankurtaran Yeni Sarrac;hane sokak 
No. 31 de mukim Bayan Lemana 22. 
11.942 tarihinde sandığımız& bırak. 

tığı para için verilen 60790 numaralı 
bonoyu kayıbettlğinl söylenıtştir. Ye· 
nisl \'eriteceğinden eskisinin hUkmil 
olmadığl il!n olunur. 

Kuralar senede 4 defa, 11 ınart, 11 haziran, 11 eylQJ, 
11 BirincikAnunda çekilecekti~ ' 

•ı------------------1· Sahibi vo Ne,rlyal Mftdllrll : Ahmet Emlıl YALllA..,. 
falan Netrlyal Tltrlı L ld. Şii. Vataa Ma-


