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tiİNDİSTANIN 
KARIŞTIGI 

GÜNLERDE 

Salomon adala
rındaki baskınİ 

www x - wzos 

Salomon ada.iarındaki 
Amerikan baskını bir 
yandan japonları yok
lama ve Aı.-ustralya mu· 
vuahuını emniyet altı· 
na alına hareketi olduğu 
kadar bir yandan da 
Hindistan üzerine ani 
bir tazyik yapılma.mı 
önleme hareketidir. 

ETEM ızzrr BENiCE 

Salonıwı taknn adala.rmdaki 
AmeriJ..un baskın \C vkarma ha
ri·kctic:Iil ın3nası giin geçtikçe 
ılnho i_ı·i anln)ıh)·or. llerl<esin A· 
, ~ ı.-al' a. a kar~ı h\.ı Japon h.'.lTC· 

r•ini ~u;dnfu b~T ~ırada ~\nıc ri~ 
k .;-Jar.ııı bıt ba•kını hiç ~üplıe 
)'\! ki Japonlar içirıı de bir c.iir: 
prız olmuştur. llartkct;n ~aye':iı, 
Ame.rika .• hu>tralya ·Yem Zc· 
lft1.d;a arasındaki n1uvasaln11ın 
, ,ı.. ıipde C'Jllllİ)cl altına alın
m.,,Hlır, Bununla beraber mu· 
J,akhk ki takım adalar<laki ve 
haniı Yeni Ginedeki Japon biTllk· 
lrrine karsı da bir ı·oklamadır. 
An<'.ak, bu İıattketin Hindistanın 
karı}tıtı ,-e İngiliz politikasımn 
hı:~unet bulduğu bir devreye, 
halli güne- rast]anıa ... ı \Ok mftna .. 
hdır. }"ı'llrnkika, 

_ HiııGU.tan ııc<t'de, Salomon 
tolum adalan nerede, Amerikan 
4aarnıın ile Japon ınuharc~sinin 
nJünaısıcbeu norrde?. 
dcll('billr. \'•bu •ual de lıaksn de· 
gildi.r. Japonyanııı Hindi6tandaki 
tah-jidalı ile A~u,tralya)a karşı 
olnn tahşidatı ayrı ayrı olduğu 
ı:il>i tedafüi tertiplrri de yine ı.yrı 
aı ndır. Hatta llfaııçllr)·a hudu
ıh;ndaki bir milyonluk !ahşidat 
dahi. Fakat, günün harbi \'e :\1ih
wr t:d<tiiı'i daha -.iyade tek. c!'pbe 
iuerİDde c<reyan ctnıeUedir. 1-
krnd Di;nva Darbinin başnıdan
beri Alu;anya, İtalya, Japonya 
hrp bu taktiği kullanmışlardır. 
Uıınun böı·Je oluı:unım t'n mühim 
«'hebi bu harbin taarrıni baknn· 
dan .yıldırım• sistemine bağlan
nıa>Jdır. Bu sistemle mükarnz 
ordu en i>üyiik at....ı ,-e molör kuv· 
Hlisıi bir cephede toplaroalrla ,-e 
" ne en büüik kudret ö~sünii o 
~rphde k;ıllanarak hasmı zvrla
moktadır. Japonya Alruanyadan 
•ldığı bu dersi sıra>ile :Malezyada, 
F'!ip:m.ıerde, Felemenk Hindisla· 
ıunda tatbik etmiş ,-e muvaffak 
olınu§tur. ~imdi Ja;10nya için üç 
ufıık ,-arrlır: 

J - Hindistan, 
- Ru ~n, 

3 - A' us!Talya. 
Bin~enaJeı·h, Amerika-hlar Sa

lar.::.Jn takıın adalaru1a taanuz 
~~erken bil' la~la iki ku~ '\'uırn1ak 
ı.,, tcıııiljkrdir. 

a - JJponları Hindi:-tana ,eya 
RLI ya~·a bar~1 bir taarruz ha1.ır
la•nıs bulunuyorlar>• dikkati Sa
lomon takım acialorında cereyan 
eden l:arl><> çekerek neticeye in
tiıaren le\ kif etmek. Büyük mu
~afia.l;,ı;"et iotihsali talı.di'riıulc de 
Jr.pon ha\3, denİ.'ı: .e kara kuv
Hllerinden bir kı,rnuıı öl~ki 
<ephderdeıı Salomon \'e Yooi 
(;ıne·,·e rekn1ek, 

b ...:_ A;u•tralya ve Yeni Ze!an
~a'ı a kar:ı hrr Japon faarınızu 
hetı..rlıı::ı 'atsa onu bozmak ve 
r.ı~ ni zaınantla Aıncrik:an çıkarn1a 
k• biı:ı elini ölçmek. 

(,0rühi~·ur ki, Hindis!anm ka· 
rı .. tı"ı So\·3·ı-tleriu biır öliinı ,·e 

;. i;J , 

kalını ınüı:.tdtlesi yaptığı bıı sıra~ 
larda S;;lomon takmı adalarına 
' apıl;ıın Amerikan baskıınnrn o 
~ephclerle bilvasıta sık.ı bir al.i
ka" , a.rdır. Ancak, Amerikan ta
aw:rum n1e\zii \·e :ı.a3:ıf kalırsa, 
haıtiı mahalli muk•\·emetle dur
durulur "'' önlenir>e bunun bil
hôö a Hindistandaki nziyete te-

ıoev.ou So: 3, Sil: 3 de) 

' 
Gazeteye gönderil~n enak iade ~dilmrz 

- . EN SON TELOBArLABI VE BABIBLEBI VB81N A ŞA!I O ZETESi 
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I RUS CEPHESİ 

. Muharebeler 
Rus tebliği-

' 
1 

1 

ne göre, dün
kü yerlerde 
devam et-

mektedir 
• 

! Don dirseğini 
IAlmanlarha· 
'la çözememiş 

Kafkas dağlarının 
eteklerinde Ruslar 
Çerkask'a yakın 
bir yere çekildiler 
Londra, 13 (A.i\ ) -- Staliub"'ad 

iinünde Jtu,Ja>, Almanlann ~d
detli hücunılarına rağ,n1en IDC\'ki· 
}erini n1uhafaza ctıııe.kte.d>rler. 

Dün ak,~mki Rı" tebliğinde, 
ır.uharbct•lerin diinkü tebliığ:de 
ıiJ...redilen nlevkilerde de,·anı et· 
tiği bildfrilmckti'dir. 

, 

\ 

• 

Dnğu cephesinde bf.r köprü den geren Alınan tan 1 lan Don nehrinin garbiııde çol şid
detli muharehlcr olmaktadır. Al-
manlar, nehıin garp ~-al<asını ele j • • • d 
geçirmek için nıiite'.ııadıy?n ı.,. , A 1manyayaıki Hın d ısta n a 
kuHe!ler \'C muhım mıklaı-da 

tan·art> tc~killer_ilr hücumlarına ayda ı 3 bin karışıklık mah· 
dcHm etm~ktcdnlcr. Rusla~ bu· 1 
rada birkaç muk.lhH hiiruntla b b d t •k t \aıi~·etleriri "lalı etıni~l~rdir. _ t 0 n 0 m a 1 U mı yas a 

AJn1antar, Kotclnık.ovo nun ŞI'" d d• 
mali şaırl.isinde ı-aptıldarı sıkı ya g"' d 1r1ım1 ş ! ev a m e ıyor 
hiicumlara rağmen Rus hatların· 
da bir ı:~d;k açanıaım~ıımhr. Rus· 
!ar bu ke<iınde ktn· vctlı tıınk reş
killerini kullanan< rut:kabil lıü
cumlatıda bulunmu-:Jardıır. 

(Devan-. s. 3, Sil: t de) 

Cenubi Pasifikte 

Amerikalılar 
üç adaya daha 

çıktılar 
• J..ondra, 13 (A.A.) - Ce.ıubi 
ra,,,ttik'de Salonıoıı adalarır.daki 
harekat in1'işaf etmek itilir, 

Cizilen program dahilinde Tu
lag·i adası cirnr.uıdaki üç ada) a 
da Amerikan knn-,,tlcri çıkarıl
mış!ır. 

---<>----
Batan İngiliz uçak 
gemisinden 930 kişi 

kurtarıldı 
Londra, 13 (A.A.) - Batan İn

~iliz Egle tan·arc gemisinden 
930 kişinin kurtarıldığı bildi-ril
nıtktedir. 

• 
İngilizler iki tarafın 
akınları arasında bir 
mukayese yapıyorlar 

Lomlra, 13 (A.A.) - Nomıal şe
kilde Alnıanyaya ppılan hava 
.. ı.uılanıun, Almanların bugiine 
kadar İı•giltere!e ~aptığı akınlar
dan daha r ..... '" daha ağırdır. 

Gcçen a} zarfında 26 gtte '"" 13 
gün Alnıan toprakları üzerinde u

(D<"-:uı-.ı !'-'. • 3. Sil: ~ ti<) 

işçi partisi bir beyan
name 

sükuna 
ile halkı 
davet etti 

Londra 13 (A.A.)- Hin~llitan
a,;;.; karışıklıklar dün mahdut 
mıkyasta devam etrr.iştlr. Umu
mıyet ihb~ ri'E vaziy~ı c:ckli de
dt~>ildir. 

Lonmad' ·. resmi mc-haffon 
zc;ruııncA, H· rt hürl:U~eti yctziye

(De,·aını So. 3. SJ. 5 de) 

ıl._ e__;;;,.v~ı A~Z~i~Y~! E~T _.lı 
Almanlar şimdi Don kavsinin 
doğusuna geçmek zorundadır 

1 
nin garl.tindc iki Ruı:. ordusunun 
imha edildiği \C bu muharebede 
57 bin Rtl'' esiri alındığl bildiril

Alman Bı,kmouı.•nlığmm dün 
nesrettıgi f~ykaladc tebliğden, 
ya; taarruz pl3nının biTinri 5af~ 
hasının soı~:ı erdiğı ve kl'•a bir 

1 

duraklan1adnn ·wnc~ :yeni l~arc .. 
kat safha<ınm ha~lı~·uai:'l anla-

l şılıııaktadır. 
Alman telıhğinde Don ka,-i,i-

mekte ise de bugii.ı Sovyt't teb-
liğinde, D<tıl ka\'İ ıııin gaı-hinde 

nıuharebe1erin hfiJ.i hiitiin ~iddep 
tile de,· anı ettiği ko~ dolunmok-
tadır. 

Hamamda 2 saatten 
fazla kalı mıg cak 

~:iındiYe ka(lar Rus ,.c ... ı\lnıan 
t1.:bJiğle;iııin h;çbir z.anı~n hirhİ· 
rin" uynıadığını giirn1iyc alı~tığı· 
nııı: h~in, bu iki tebliğ ara1Sıni.1ki 
nılıha)'eıncti de, Rus tcb1i~lcr"ıuin 
haberleri dniına geç ,.e kı~a ver· 
mck itiyadında olduğuna ,-e bii· 
yi;k bi; maf:lübiyeti de itiraf et-

(De\ Bh•• 5 3, Sil: 6 da) 

Ay sonunda toz ve kesme 
şeker piyasada bollaşaca 

111r•~------------

Ş eker fabrikaları ayın 25inde yeni mahsulü işliyor, 
Ekmek yalnız 3 büyük şehirde karne ile satılacak 

NUMAN 
Menemen
cioğ lu 

Hariciye Vekaletine 
tayini bu sabah yüksek 
tasdika iktiran etti 

Ankara, 13 (HusJsı l\luhahiri 

Bu 2yın yirmi b~-.ıde şeker 

falbıikalan yeni istihs 1 mevt>·mi
ne gimıfi.~ bulunaca:k\J.rdır. Bu 
tar'bten itibaren piyasaya bol 

mıktarda toz \'e kesme şeker çı
kacaktır. Bı. suretle yer yer gö
rU:en mevzii şeker darlı&'> da •a
ma.men ortadan kalloınış o4cakt;r. 

EK~!EK Y AL.ITZ ÜÇ ŞOHİRDO 
KARNE İLE SATILACAK 

Tleakt Vekaleti, eyiüJfın ba
;e;:ınrian itibaren eim"1e~ sat:ş~ıarını 
is'.anbul, bmir \'e Arık.andan 

gay.., bü'ün \. .,, _roe ~ _f ı 

brakmağa karar verıT ~ir. l<'"'t-.

!I'ekJcrin yaln z l:>:ı U<' y ırtle 
karne ile satılır as na ele·, ~ (' l .. 

lecrkt1·r. 
;n:•cn bir k ıın ,.~ krck rat; 

ların serbeGr: bi?"ak.1 l)Uls: fu·"' re 
~U!-c10S ay:ııa ait ckn1f.~ karnr
leri h-u.11anılmadığ ~c:in !;~n!~ırrl~n 
bü~ ük bir kısmı ŞEh" mizc gon
derilmekte .-c ha" çtrn g~ e; ve 
ren!<leci Mavi C'lan b:ı k~rne. ·r n 
rruk~arı günde'! güne artır. ita· 

(De' a.rnı S::. 3, SJ. 4 <lr) 

mizden) - İ>!anbul :\lch'usu Nu- B • k t • 
man l\teocı».,ncioglu'ı.un Harici- 1 r a r n e e v z 1 
ıe Vekıllctine tay'oi bu sabah 
}üksek tasd•J..a ikıi,·•n etmiştir. 

Herne-risigara Şefi barda ara 
sarfiyatı git- l erken y al 
tikçe artıyor I 

. -k h 1 Su.çlıı mevcuden Ankara miıd· 
Paketlerde a ve ve 'd . ....1. ... . ı · d.,. k 
çay satışı bir aya 1 eıumumz ıgzne tes zm e ıtece 
kadar başlıyacak Po:ıs dun gece Be) g . .u. barca- 1 Karne mcmu-ı: keı .in<" ı- lım 

r.:.nda ve scfahet yerJerı.nde su edi!-cn mi~ifr ka.'Tc _r· d-crı .... "IU-
İnbı.sarlar İdar.-:ı.in ~aplıi:> gibi para ;•.arc,yan bir ekmek hLm miktannı Ank rad~ vç !s-

tecriibeler mü>bet bir ~IJldc ne- kar"e.90 mütN!ıhidini (!) yakala-
t>celf'ndil<len sonra memleketi- m: 'ır. 

tanbulıda san~>{İ mı 

nıi:ıde n:. dela olarak gooiş bir 
sabaya Virjiniya tiiHini.i ekİlrniş
tir. Su yer l>partanın Bucak me\'• 
kiindedir ,.. bin c:iinümliik bir 
a ıidir. Kışm&tli liıir ihr cat 
maddc~i olan \'irjin\Ja tütününün 
ilk mahsulü yakında alınacak '"" 
gelecek sene ekim ışi diğer ) er
lerde de yopılarak gcnişletil~cek
tir. 

ı~,·an· s. 3, Sö: 3 .e) 

Raslar Tuapse 
plajlarından 
vapurlara bi .. 

niyorlar 

Bu adn:n; Ank:aa belediyesİ 
ikt sat müdürlügü %:>afir lr:;rnc· 

ı; :tv-z.i §cli Fuat ~J"h.11.oğlu adın
da bir şah• .. ı•. 

Bu Saltall Bir 

:i;m. ş gibi ba'Z km1SC .c-re s,, tm ş , \! 
bu ~uretlt elde elti~ p« '3•1 

~rirrcize ge'er('k 5"fahe yl'rlc
r,nde ve bnrlaroa bol lx ı s .. rf t-

(D~"<J• ı ~. :.ı. ·~ 1 5 d•) 

Depo Basıldı 

,Mühim bir istifçilik 
meydana çıkarıldı 

Suçlu Müessese Şehrimizin Tanınm15 
Zücaciye firmalarından biridir 

Zab,ta bu sabc..1 '.rtıi';ı b:r a- lx:rt ·,1cn.ıhEm ve ort>klar na a. 
Bı·rli.n, 13 t\..A.) - D .• '.B. i\~-:ıeı- r~;a-ı:-ma sonL,,,-lJ. nı:u ıim b;t> :s- ibir errıayc ve ('.j,l' t~yos f·t"alas.· 

nı:ı f:a~~ytıci b'r h~·u-aıtUn a:dığı t:fçi;Jk hüdises. r.i zt\hl1·e ç·kar- nı ı 941 sen~ .n.Uc tlıal rttıgı ~,z ... 
bJb('t;ere g~)rC AlJr . ..ı l h;ı\.J: klJ.V'·et?P:-l 1 j ı.;• k Je-c •0 •ndı'.< m•, ·~,• • • OU ~·.nr ~-

J 
. .:1 mı~ \·e suçru ar1"-1 nn ı . oı.·unırr.e:: ...... .-- .. u ,, u ........ ı:- • 

Tuap.~e r • .ı\napo; a .ı nocUL~ P. ia. :a: ... a-·-~" mu'.c!deiuır..umiHh~ne tes}im e:}l'\ -i. l··r....l,.,_ ~""' • a'ı«ı \C s •ı • zct R.JS ask.cr:t· lnin ~nn·.c-k. .$'".,{.'"'-'!.-.ti ~, ge- .... :'-1 ~ ~u. ' .... o " .ıou • 

m>leri booıl:,r "d""on et,ı.,$r s:aliıı- tir. n.cd'gi tcsblt olu. nıry1 ..ı • 
g~·ad'ın Şima~~n<le trl~ıı:erı:a ~ .. bc't tr ç:çek.prazarında r .... nd-"1-\l1yan Günırü.K \"~ sa'r re.,•ııi .Ka~·ı 31-
o1ırıuşt:ır • .nze, •ö" R , tep) 'l..!:.la!'"l har:.ı altinda drep·;lor b 1.tluna:ı .. .\.1· lDo-..·arıı.ı Si :ı. s..ı· 3 dı > 
boır.h-a:-dı.."l"lan ed:lm·şt'r 2 R .. •s '.lç~ğı ------------------<~----·-------
dJ..tjiruJ.ır.ilşt~•. • 

Bir çoc;~ yedi! \ C E R Ç 
metre y~k~~k- İLK BÜTÜN 

ten d"ıştu 

... ... -
zıın hükıniinii l>lrdCJ1!ıırc '" bıi· 
ilin canJ.lıı:ilt hrlirtmel: •. 

Dt>n1ek kı, ccnnpl ıki S l\ 1. t 
kliınelC'Tİ, b;:ııl· ınt·.t tun 'lu;;n 
gibı, So\·l ~t t<1 pr~!k.1arın tn ha· 
~ati par~alarını ı\.l ~ ı1;Ja :-a ıcr· 
kc..•tn14.'k ı1~hr~ı:1a da c J .. a. '·ak-ı· 

sını Alınan ordu ı,enl't:"' nd{n kur• 
taraı11nnıı~, 101:! • 19 ' kı n,n 
hC""yaı: kiirklti ko\ "-;ına "'ıguı &1• 

n1ı~ ve- h-ii~ iik kısnıilr tu2 bu'Z 
cdilmi~til'. 

Kadıköyünde Anhadem <1>ka
ğHıda 49 numar~lı r\de 1>tııran 

H ya~larıııda Orhan adında ço

cuk dün nlcriniıı balkonundan 
sokağa bakarken panııaklık kop
muş 7 metre irtiradan diişmü:..tür. 

NEC1P FAZI!.. KIS,\K'OUK 

A Imanl.ar, şark cephe~üıjn ce· 
nup hareketine ait bilanço

larıııı, ilk defa olarak ve bir ilk 
bütiin haliııdt" ne~rctıi. 

Yıkanma parası kese ve sabun dahil 70 
kuruş olarak kabul edildi 

retle ,-erdjlderi paranı'!l iki mi li 
masr:ı.f J•ptıklarını bildirnıiş ve 
bundan scnra saat mulii tatbik 
edilm~inc nli.İsaade · isteıni~tir. 
Belediyr buna miisaade etn1iş \e 
hamamlar i·ein Jen' bir tarife de 
haz1rlaınmı ... rır. Buna göre. bun· 

1 

Parasız kumaş ı 

Orhan ,-ücudmıun nıiiteaddit 

~·et leri.ndrn ğır yar:t aln1ış, te
dal i için nün1une hastan~in~ 
nakledilmi~tir. 

Bilançoya sür.-, (Kerd t"'ieb· 
büsiinden bugüne kadar l!M.2 ilk
bahar ve yazının \·eri1ni. Alınan· 
lar lehine, l ıuilı·on esir, 10.000 
top, 6,000 tank, ;,.ooo tanarc ... 
Ayrıca (Staliugrad) ün.Ierindcki 
hareket, keındbini 1 inci vto 62 nci 
So~yet ordula.rının )ok edilmiş 
bulUlllllasilc hulasalaudırmakta ... 

Sovyet künıel~r:na..~ .. \ln::ı ı O!'· 

du pcııç••İndcıı hnl uno ' ı~ . ı 
kurtarnrak gt"rilcıl trkill'hiJ~ i 
hok.J..uıdaki ı.an, bil!ıas-a .\ ınan· 
]arın bug-iint~ kadar Jı;!;hir t .. ir 

\'C ganin1t:t habe i \~tnu.•1n~ i ı· 
den doğuyordu. !\ihayrt halıc.'r 
,erildi; hC'"nı tlC' Ü.} le bir l~rzda 
,-erildi ki, duğruluğ"ur.don! liµl.e 
ihCimali Jıt>k ~üıılıdi ... 

JIMUamcılar Cenıi:veti, Be-ledi· 1 

yeJe müracaat eden:k bazı müş
terilerin hamamlarda saatlerce 
kalarak )·ıkan<lıklarını ve bu su· , '"'\ 

I~~~~~~~~~ 
banga.zi fırını. Liiks 

t<ıgôhlar satılıktır. 

Galata: Arabca.mi Bergarn<ıt 

sokak No. 3 Tele(cn; 4'1237 

> • • 
-dan sonra hamaına girenler ıki 

1 ve ayakka hı 
hangi memur

, lara verilecek 
---··:---

saatten faıl:ı. luılanıı>·acaklardır. 
-· 'k' • İki sa .. tten (azla kalanla ...... an ı ·ın- Bunların maaş nispet

leri tayin edildi ei bir yıkanma Ü<reti ahnacak!ır. 

Kese ,.e ••bun sürimme de da· 
hil olarak müşterilerden yıkan
nıa parası ol:arak )o·eııniş k1ın1ş a· 

]ın:ı~akhr. Ayrı<'a ~· ılay1cı ,-e...;a;r 

sara alının;.ıç_ı Eeleclİ)ttl' mt>n"o· 

• 

Ankara 13 (Tekfonla)- Ken
d ıerie el'b:sC'!ik kumaş \·e ayak· 
k,;',,. eşle:-ine de j alnrz kuma§ 
-... , !c..-.cek olan m-cr, urların maaş 
::ı!:'bcıleri t ,yin eri lmişt!r. .Asii 

(Deı-an.ı Sa. 3, So: 3 ôe) 

Hindistandaki 
Amerikan as
keri işe karış-

m ı yaca k 
Londra 13 (A.A.)- Hind 5trn

da bulunan Am~rikan kıt':ılarına 
harekdlerc ho-.çb1r \~hile müoo
ha\_ etmcrr c.·ler. t-akkında Pm:r 
veri~mi~'r Anit:ri"k. n k i_.'a~3n 
ya•n z m hvcrc ktı ~ı hareket~Er· 
ele bGl~tna\;aklard:ı·. 

Şimdiye kadıw yalnn günü gü
nüne aştığı mesafelerden haber 
aldığımız, fakat SO\')l't kümeleri· 
ne nas.ıl bir darbe indirdiğini bil

mediğimiz Alman orduları, fa•· 
liyetlerinin ilk bütiini.iııe ait bi· 
lançoyu neşretmekle, JıaJtıılardır 
niçin sustuğunu ve arhk niçin ko
nu~tui'tmu aolatını5 oluyor: 

Bütün bir hareket manzume
sine ait ilk merhale tanıamlanııı· 
eıya kadar dii4ruana ve hiç kim· 
st~ e bilgi ı.n,uru vermemek, ilk 
1),lerbale tıınıaıu.lıııı.ı.ll(a da ıaarru-

Artık <'C'"nuba ait Jlk hiitiin fil· 
111aınJır; ,.c bundan bi.i~ le, Kaf. 
'kao;;;ya yolunu kc~tikl('n ... nura 
111trke7"f' \'C' ~iınulc t<'\"('<"ci.ih <·de· 
c!'~inl sandı~ınııı. hnrrket, J,ı tan 
e\·\·el bir ıırtittyc crınrk rr;:yr,i .. 
le ikin<.'İ \.'C lx:lki '-'Onun u ll.iliin 
pr~inde doJ.ı~. caklır. 

İkinci hiitiinılen ~ıı~n butıin 
SO\ıet Ru,ıa do,ası lıiitiiııl~~c· 

rclııir. 
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HALK FİLOZOFU i 

İLLETÇE SARILMAK 

Eüıiik kiitlekre hitap eder 
ken • .amimı konuşmak .l&zını· 
dır. Doğrt !fU söylemek, ea kii· 
~iik bir ç>ıgi halinde ılahi, ha· 
kik.atten inhiraf &tmemd, her· 
.ı.~ gö<dugü, bildiı:i, ya~:.ıd.ı· 
ğı. bl>ieltİjii şeyleri ba~ka tan• 
da go,termi)·e gayret etmcuıek 
ı .. tımdı:r. ' 

Bu bakım4-, Şükrü Sara• 
roğlu, daha progranıile millet 
kalbl.ıi felbelJı~tir. Değerli 
Baı vel.ıilimİ%, en ufak kelime
ler • üurinde itina ile dikkatle 
durmuş, büyük ı-c a.,il Tiirk 
milletine hitap ederken, ne ka· 
d3l' miinıkünse o kaiar mort 
\'e ~anı imi olnıuştur. 

Tiirke ~araşan da budur. 
Şnkrü Subcoğlu da bir Türk 
'c halk ~ocuğudıu. 

Hiikıômetin bu açık sözlulü· 
,;:-u luırş ·nda millete dıı~en v:ı· 
2ifc ay:ıi his \e görü~ ıçinde 

TARAK 
YOK l\ll!?, 

Garotclcrin haber \'erdfğine 
gorc, bazı ınaddeler .gibi, pi}~Sa
da tarak buımak da mliıtıl<.ün de· 
gildir. Saçımıza tu,·alctimize çok 
dii.kün olduğumıuu söylemi)·e 
luzunı \'&r uıı?. On ya ındaki kız. 
Jar bile aatlerre a~-ruı knl§ısında 
sa· dü:ıeltiyorlar. 

:;a irinden vazgeçtik, f.dl tara
ğa herkes .. aı...ı.ı.r. 

, "ADiDF. 

.LAllI.l'K 

REŞAT FEYZi 

olma§ını bilmcklfr. Bugünün 
öyle {evkııli>de davaları vardır 
ki, yaloı. bir t.vafh gayret ve 
hii<.niımyetle balle<lileoıiyoor. 
i\lilletçe, topyekun, bu dava· 
lııra .,.m>mı surette ı.arılmak 
lazım ıo:liyor. laşe i lui, fiat· 
l:rrı konlrol ~!eri ,·e.;aire bu 
meyaa.ı...111', 

Eğer, tüccar, MUaf, miirab· 
be eden amir ve memur, ı;a!.m 
alan ~teri, hulil a herkes, 
bu ıııınııimi ..., ahenkli rulı.u be· 
nitn"-emi~~, mü.!thet netice aJı. 
nabilir. Yok.a, mücadele çok 

çetin olur ..e alacağımız ratıdı· 
maıı, a•ı .. ı:ünülleri tatmin et· 
nıez, yür~klere üzüutü verir. 

Tiırk 'Ui.lleti cok biıyük imli
banlnr ı:eçrrml ve bunların 1 

Jıepsind•n alnının ak" le çık
nı •ır. Bugün de bllyle, yann 
da boyle olacaktır. 

Fe!fval heyetleri bu-
A 

güu Abideye çelenk 
koy ac01klar 

Elınir.c.nti Ha · c-;ı t.. fın<lan 

ıe-rt.p t.d .en muli oyu .. r festi
\"alın n ı:..;tuu hJz !iık cı >ı_.ril
~ür Yu'Xi n ılıer tar.J ,dan 
se;.: n..T?l.1z.e ge.li~ o.ı.cı." oyı.."l e.ı:t:p 

len bl.ıgun toplu bır ık!e Tak
si:rre 1; ~erek Cll'n urı ·e• abıde
-..oo hır •e erJ< o_. ae:.klarciır. 

M i qyun festi\·alir•-:ı '..Kı cu
ma _nu ak.ııarr• Tal<Si n gazin<>
sunda matbuat ve vıliı,et erka
nının .,nünde yapılaeaktır 

~--

Açık İf ve memuriyetler 
Kadıköy ka<l slro mud.ırluğüne 

.20-25 lira aıyhk üc"eı'.~ ~ı müs
taıhdem aranL.rr.alctadı.r. 

• • ~ I 1 -. -

DIŞ POLiTI . 
.; .? ' • t .F' ~ ••• [~~re v a~ziy e_t_~ 

1 • 
Ltka eşya ve 1 imha edilen Rus orduları ve 

] MAHKEMELERDE: j 
," lradei seniyye şe
refsadır old u mu ... ,,1salkaı1a Mullarıbetl 

1 . ı.ı;..botır, Malık .. ne 1ca4>ıs"1dan k<>· y . Ah t c .. '-- - ESMER 
' ovıerlmlz ı · • 

Ycno h.lk ıwt' j).Ol;ra:ıu."dli, l.il<ıs 1 devam eden Rus mukavemetı 
eşya hEltk .,a ki nol;ta. nozar her ta· 
ra!t9 t...ı,l,;.dir.e kn.rş la ::ıdi İpcl:lı ku-

1 
m•tf&:ı baş! yara._ he: nMr ll!Jııs f!R& 

vr mada.e'e~~ üıl.e "'lndc, hı.i\.Cıılnc\ dur- l 
0;2.rı Hiz·ını:ııı bulrnı.ır., . Bu eşya 
ve r.addc-ler LtPıalf·u !iyatta s.at:la
b!I• • i....U~en ala'oıl•', ir.cmiyen •Ü

n1az 
I ü<'fk. e~a a:a ı.la .ı.ı...a..s J.k.ıtdın ço .. 

ralıı, k•dıo eyal<.,.lıı>ı, dlğc r b•r çok 
m1ab:eme vard.c. li.; madd.rlerı alanr 
lar pal'aaı o~nı. arc!_ .... Falı;at, bJ. mad
dt!ll den bır lt.snını, par<ısı kıt o!an 
vaıood-aşlar da almak iste-,.lnce, me
se;e o zJuıan deg•.f y<>r. .Nle bütçesi 
ve ha.~ a :e 1l ına;f"~tl~ri ar&ı.ll .. 
7'0r. 

Her l"'.Y'dEln evHI, OOırle fe•~•lade 
za.rnan!arda Jıatalı blr düşü:ıllb. id
Iait ue di -:ı.l sahibi ol.mal,u'ı..z.. Evin 
k'"J,C;._ 11 ,.e- erk.eti, nasıl ve. ne ;le ge
ç eceğını Mdl rıı.karr-Jar ve hld.ise
ıerlı; teoboı etmelidir. 

eşya ~ınd..-Ô h006meln : 
kala ti anlaşı.kl tar. ~a, ı,, aile 1 
reı.sıer·ne \.C l'radına d...JFlYor. Maa
lesc: b un D şa"t:ara ralmen., 
n10d ı.:nf ":l. ... "'MıD, biiıüıı te.slrüe b ı-
ha kadınlar a ında hüklm ve ı 
.sa ~r.atıır iera e-~<"kt dir. En zengin f 
.:ıt ~re r: ( p bir k dm. ne g:ı~ t 
'D.1<.i r a il ey• n P "'-"P genç kxz <J.. 
ayn< ~ "de &-1 e'-. &i>slc.'lmek he· 
v "'S·ne k L yor B(ltC.n me.:;c e de 
buradan cılu;oor, 

Ş· u S<JY"' e: Jı.\a ıı o' oz: Ma
alesef, erkek otonıe,-. a!le oçitıde gil-
1'"; zay ll:ı.malotad.r Koca kaı •ına, 

b:ıba k z..ıı:ı ta'llllmeıı. hlıldD' del!ildir. 
BJ.r c""k.e\t otıor t.esind.en ,11ako.'>adı
mızıtı e""1 dr.> ı.,.-ddki erlı:Ck istibda
d;, kndıı\ kö,ellği 'Jdna.'1 onlaıılma
sın. 

ıı.z. k9."liılıld1 it.:ıat, 51!'\Cİ ve say
- ~ı 'k"5dedi7<>fuL Kanunlar ~. l"bi· 
at t erke 0 l!Mnliilt ve~tir. A• e 
~!=i o.."'1ttl;tıir. O :tıa'de ıon kararlar ı 
eı"kf'ğP ait olma« lAz:rmdrr-

B>! Çdlı: kadın U.1ıyonrz ki en zaruıi 
·!. ç arından ve hotU h•y:ıtl llıti

yacları;Man kı.sar.ık, el'bf'St", çorap n:-
ak ve sUs'rrur.ek: ht~ve ;cıe kz.pılt

:VO"" Ell surf·tle ruhu boz:uh.ı~yo•r, sıtı
'ıa bozu1UJ'OC', X:ar:r!ileri bora:!J..•or. 
Ha}bulti. safmm a;Je bir cemiyetin te
meJ;dir. S"1aru a.ile kurnııiY• çalı:ıa
lun. 

:_:y~n : _!. S. Eski Bükr~ş A!_c~emiliteri) 1 

Doi:u cephesinde: 
Staliogrnd'ın ilı.ıbeli i~in 1.20 ki

lometrelik ha cephe illcıi.nde sü
relJi muharebeler olmalltadu:. Bu 1 
mulıal'Cbl!'ler bilha.;..•~ &Jet.kaya
da, Kalaç ııM"lı>incl& "e Kotelıı.iko
vo'nım ~i.nal doğusuuda adeta 
tank .-o tayyaro savaşlar'.! halin· 
de de,·am etnıekledir. 
Kld~kaya"da Ru.. mukavemeti 

pek ~iddetı:mr. Alman\at' Don 
ııehrinin hemen ceoıubunıia bulu· 
nan bu mevki etrafındıJri Rus 
kıt'alannı bir tilrlü mağlüp ede
memi~lcr n kanal istikanıi'liııde 
de Doo uehıhıi aşamamışlardır. 

Kalaç garbhıdeki muharebeler, 
Alman tebliğlııe bakıLI'>D büyiik 
bir muvaffakiyctle neticelenmiş
tir, Ruslaraı bııraıla 62 nci So,')-et 
ordusu mocmıru ve 1 inri zırhlı 
ordm>ım kan·et · ıtnsurlan imhs 
edilmiş? Ben buna mutadım 'eç· 
hile hır istifham koyuorum. Çün
kü, l:ii)lc bir imha mulurrebesi 
olsa~ tlı, bir defa Rusl:ır Don ka
visi içinde bulıınan Klrtz:kaya'da 
arlık barmomazlarodı, Bundan da
ha mühim ol:>rik, Alm•n c~dusu 
Kalaç d.-arında Don nehrini şer· 
l<a ı::eÇ<'r ye Staliııı:rad Ü>.erine 
yıiriimi~·e başlardı. Rıı. laruı aSJ'l 
müdafaa .-.. muhttbe hattı, Dem 
nehr.İll.irı garp wilinde ve Don 
kavöıııinin için<le değildir. Bu hat 
nehrin şark sahili boyunea ı:eı:e· 
rek cenup cenahta Kotelniko,·o'ya 
dayaumuktadır. Arazi müdafaaya 
elverişli olduğu lçin ve .bir mu· I 
kabil taarruza yanyac:ağı için Rus
Jar ka dsin içinde kalııc bu iki 
köprüba~ı mevzilerini b::rnkma
ınışlardır. 

!eri vermektedir. Bu arada kuv· 
vetlerin büyük kıomı gemilerle 
cenubi Kafkasya~ a n,.kledilmek· 
tedir. Alman ba' a km vetleri bu· 
na minl olmak mpık .... 1dile Rus 
gen · erine hücum etmektedir. 
Şimdiye kadaı Almanlar ,özde 12 
gemi hat>t"mışlardır. Biz de .ftus
Jarın sonımda böyle bir çarQye 
baş\ urarak iuıhadan kurtulacak
lımııı tahmin etmi51ik . 

Cenup istikımıetıindeki Alman 
ileri hareketine gelinci.', Ruslar 
tebliğde i1lı: defa Çcrkesk' den hah- 1 

s-etınişl-erdi.r. Burası Armaviır'in 
120 kilumetre reııubuııdadır ve 
Rosto{ - Bakü ckmiry&lu üzerin
de bulunan Ne\ inomiskaya'ya bir 
şiıD<"ndifer hattı ile bağlrdır. Ay· 
rı.ra Karadeniz sahiline .inme-k için 
cenup lratıya doğru bir dağ yolu 
d:ı vn7dır. Alınanlar belki bura-
dan Karad .ıiz sahii " inmek is
terler, fakat bu çok güç bir hare
ket. 

Daha ş:ırktn Grozııy petrnl hav
zası.na dcğru bir Almaıı. hareketi 
görülmiiyor. Piatiı;orsk'u almış 
olan Alman kuvvetlerinin ~imdi 
bi'ıla orada mı, yoksa daha cenup 
doi;tı ktikametinde yÜTüdiıler mi, 
bunlar malüm dl.'ı;ililir. 1 

Alman tebHği, ilkbahar taarruzu 1 
ba~ladığı gündenberi Ruslann 
verdikleri kayıplar hakkında mu· 
azzanı rakamlarla dolu bir liste 
,·eri~·or. Tabiı, RuslHm bu liste
yi hayal mah ulü ıı.ddedecekleıri
ne ~üphe )'Ok. Onlar da bir muka
bil liste neşredecelder. Almanlar 
da yine tabii yalanlıyaca:klardrr. 
Onun için bu kayıp listeleri üze. 
rinde fikir yürütmenin bir fay
dası yoktur. 

ridoı-a dog:-u uzun uzun )>o.ı.jıniı: U&D me vDllTU 
- \·U5ul Pa~a. .• Nt>cat.ı ..• Necati ..• 

Yu.. .. S\!f .. ı>a~aı.at D.iye :ıııt..>eır.tıdı. 
Dönı.11 ıçeri gırt•cf'GL zamı:ın. topallı

yar..ık yl:ruyen, kırçıl Silk.atlı, :öi9üı 
ba ı &r.li<, ~Cetl düıjkıiilıce, elli b•~ 
a,tm.J61• biri~, 'to.>YU bır Ki.irt ~esi.le. 

- B:.JJ~ı.m •. GtJlt.>X>ru.ml Dedi. 
h. .oorda duran üç d.Öl'L ~~en bi

ri bı.r krııÔklı6he XOyu\"f'roi. 
- Pa.~av·ı ,Ord..W1'4 ıni.fl Dı dı.. 1,1.e, 

P.~ı b~: •.. Başka bir:, 
- Ym canan, dedi. Pa,a bu &(DID.lıl\ 

sab.ı.ci µşa deg~ ya! Ya. .sıuıyadı. P~ 
dır ... Y:ı lldc;ıbı. . Y hut ta ıteıı<L adı. 
Boo Ş1rua eı>"'Y• g.•..ı;m. Karı;, Dlya.
cioan, H.~. Ardahan taraf ar.mcia fi
ian, el'l<eklere P..,, kadınlara Sultan 
i~~ini çok k.oyarlar. 

- Sahici P""" yııhul ........,.n p&-
~alar böyle ş>rııı:ı:.ıc; gibô mtıkl•ptoo. 
"uedreiP€'<.i.en f!iiın mı ye · ı-.:li sanıytır

sun'?. Bizim z..ımanunıııda. paş::ıh:k. ve
zirlik., ıni.Yrirn;.,>'Tanlı.k, ULA, ula eNV"e-14, 
b!!li. L.epsi irade! ıenıyyc ile olurdu. 
!ra.dei S<niyye :;<r~ oldu mu, p,,_ 
jd. f<'=>, ınrynmiyran da ..• Kilrtt.en. A
ı-ptarı, okuması yaı.m-..ı J"(lk. cfıli ı,ı:ör
se rnert('jc za.nncden a2 nu _,tret paşa .. 
ı ,·a!'dı ""'*i? ... Bu. eııki paı;ıalardan 

ışteı. .. 
H p beraber nuılıkemwe glrd.Ier. 

Ben ı!e g•rdim. 
Paşa -!ıici olsun. yahlncl olısıın-

davocı .dl, lV>yu Kurt <)ili ve çetrefü 
:;an;yle1 büyücek mmtrnsta bir alacak 

aci.va ed.yor ve anla11yuı:ıd1..1. Bu ala
cak ta., ~t·t ç:ı.pr.ı.tıık. aal.;,ıoılmaı. bir 
ç>ft!ilt nwselesinden çıık\Y'O('du. 

P~anın luı.kikl paşa olduğunu id.dla 
eden, Cibürüınün ku!agU"J.a e.ğilerrk, mıl
tt.~bcf::;in1, murıuf!er bir edıt ilr, 

- Gliııciün mlı.? Dedi. Dı.:diğlm çıkı-
3or. Heri!, çintlilttea, çub..it<an bo:l>Se· 

d•yor ... ÖbllrU, 
_ Suı;I De>cli. J);nl'yellnı bakalım. 

Da-<.·c;cı ~a. çiCc!ik mcst.·k>sine dt!- ı 
va1n etti.. Çtftliğ!n y:u ısını s:=t_ı;ını pa .. 
ra.sının htr kanını :rı :dfi'wı, müridria... 
leyhin çiftJı n diğer hlssreini..n ijs1iüne 
yattğmı iddia ediyordu. 

Biröoc~. yine ayni eda ile, 
- Bu .,,ıJ Pllf" amma. son'~d.an 

1üşmilı ... Bak, ç•ftl:ği çubuğu ~ ... 
B• z da aoloodıfılmış ... Bu hale ııel
miş ... l>E.di. ÖbÜrU, yine, ba!i:fç~ tısıl
<iadı: 

Almanya tarafrndan gorişiiell 

1942 yez taaıu-uıw :ığlJbloı; ayı ~ 
berabe kat'i s:Jha..ına g. ı mi~ 
bulunuyM. Taarru.z mayıs sonla
nnda ba~lam~ drnakla beraber, 
temmuz girinciye kadar bir türlii 
hızlanamadı. Ainıanlar Kcrç ya· 
rımadasını temizlemek ve sonra 
da Sivast<lf!Olu e1e g~Jrmek içli 
Z"1Itan kaybelti!er. Bur.dan son· . 
radıır l<;i biiyiik Alman hamlaıi 
Ş<ll'ka doğru yö.ıetıldi. 

Kafkasyadaki harekatın siır'atli 
gelişmesi, Rusların, Alman baıt' 

kısı altında şarka chğru geri çe
kilirken, kuvvetlerini cenuba doğ 
ru değil, şi.male doğru kaydırdılcr 
lar:n• anlatmaktadır. Kafkasya• 
ıd.aık.i motörlü ve zırhlı Almon Joıır 
vetleri karşısındaki Rus kuweı..
lerinin zayıf teçhizat! kıı'alat' 

dan ibaret oiduı:,u görülüyor. Gel' 
çi kuvvetlcr:ni şimale Stal:ngradS 
doğru cPkı:1ckle Ruslar ka rıp\arll 
uğramaktan kt:;tulmuşlardır ~'IY 

kat Kafkasyanın şım ıl k - a 
Almanların ellcnne g çrn bulu· 
nuycr. Rusy.ı gen;ı ~ır ~err eket 
t.r ~c ordu' n ·pk ~d.~ 'lıi'. &; 

toprak ka)•bctm \ o cl<'rcc h~ 
miy"lli :t.;r mesele ter:'1 etım6 
Fakat K·ıfkasy ... ~ h· ı J•r e
hııı:ı:ımiyett vardıT. RllS petrol k;.ıQ.• 
naklarının onda do' zu '<afk,s
yadadır. Bunlar b• lıc:ı il~ '• =• 
ayrıhr: B!I' M akop bôlges.. Bil 
bölgedek:. petrol kayııakalr ndan 
senede iki milyon ton istihsal e
dlldiği 'hild:rilınektedir. İldnd 
noktD şa~'ka doğru l-Idzer ®niı..i· 
ne yakın G!'06ni pdrollericEr. Bu
rası da tehli:kcde olmakla bera· 
ber, tehlike o derece ya.Iı:ın de
gild. r. Fakat en zengin petrol 
ımıntakası, Bakıl kuy<tlandır ki. 
Almanlar bunları ele ge_ç;rmek i• 
9in Kafk"'..s dağlannı a=k v:>
rundadırlar. Su zamanda, na<hde mahliıJ..lar

da;1 b~r.i de i~man adanı tipi intiş .• 
bülun dünyada şişman adam git· 
tikç" rıalan bir neviılir. Ja~e zor
lııkl:ın, üzüntü, mihnet malum .• 

Dir zamanlar ~qmaıılar kliibü, 
he.nen diinyanın her ) erinde mo· 
du olan tesekkünertli. Harp biraz 
dalın w.ar;a, ı:aliba. bu cemiyetle
rin topu birden k•ndi kentliıü fes· 
hedttl'k .• 

~it>t limar. lan i{!et'!" e · u
mum müdü.rlüğüra mut€a.:hlit 
rrm'l1acılar araD.!lmalı:' ~dı•. 

Be.kdıye ıem~k teş'ltilat a 

yimu dfüder Jıra &~J k ;:.cret ve 

yatacak yerlerı gostcrffp yiye

cıeklerıle glyeceklero de vrılmek 

iızeye k.adın '"' eı-k'=k ~JÇiller 

R. SABiT 

!Büyük sünnet düğünü 

62 nci Sovyet ordusilc 1 inci 
zırhlı ordunım aıuı kuvvdleri Ka· 
!aç civaru>da nehrin garbinde de· 
ğil, arkuıdadır. Bunun için Al
man iddi._.,ını ihtiyatla \'e istif
ham la karşılıyoru~. 

KoteılııiJ<ovo ıkesimine goliıtte, 
Rıı&lar Alman taarruzunu ~· 
lik durdıırmaşlardn. Son muhare· 
bede m evziler tekrar Rus la.r1n o
linde kalnıı~tı, FaL.at StaJingrad 
demiryolu, Almanlar için en el· 
Veıl'işli taarruz islikamdidir. 'Bu 
itibarla yeıı.i bir taarnna girişme
leri çok muhtemoldıiır. 

Musiki aan'alkôrları tek tip 
elbise giyecekler 

Mu..:ı'ki san'atkfu:ları cemiyeti, 
mu'htelif yerlercıe çal.ııian azaları
nlil çal:1')maları sıraıında yekne
oo.k elbise giymelerini kararlaytır 
m1şın.r. Bu suretle ba?:l müessese
lerin çalıştırdığı san'atkıarlardan 

pahalı elb.seler giymelerini talep 
etmesi önlenecektir. Her tarafta 
çalışan musiki san'at.kfırları ayni 
bôçim ve renkte elbise g>yecek
lel'dir. Kaol:ıul edilecek e!bisenin 
rengi \'e biçimi •t.cl:ıit edilmek 
Ü-zeredir. Kadınlar için de aym 
şekikle bir t.!p elbise kabul olu" 
nacaıd;r. 

- ç,ftlik dedi);.;, ıtômbillr nasıl i!'J'· 
dir. Öyle, m.ııtı.ıllcli, i;:öyli!, mer'ah, "'1· 
lu, caınill, müt.zızirıti ç.ittlik ~l ya ... 
Dört karıı; tı>prak parç""uıa çittl<k de
yip çılq·oriar. 

Muhaiı:ome devam ed~du. 
l\falı:<err.eden çlkır.ca, iloioi de idd:o. 

larında :srar ettll-l'~... Fa.ltat, tıasinin 
de lı:avi delili ,.oktu. N>lıaı:ret, k&ndisi
ne sormıya k.lrar \~erdiler. Bit" ta~ 
Poli•nın ari<asından yürütrlip yal<laetı. 

Kafkas muharebesinin geiiş
mes.i Almanya için bir zafer ise 
de bu zafer Almanyayı kafi ne
:t.'ceye ,götüremez. Rus kunetle
rinin şimaltle Stalingrad, Voronej 
ve Moslrova gerilerinde topLan· 
dıklan anl~!maktadır. Alman· 
yanın bu kıJ\.~tleri sarıp yok er 
mek için giriştiğ teşeb';ıü.,ler şiıJJ 

diye kadar müsbet bir netk vtr
me:niştir. Voronejdek' Rus <.-CP" 

hesi tutunduğu g"bi, da.: a dikka· 
te ~.,k ohnak üzere. Slaljngra&
dak.i Rus mukavemeti de !hır tur
lü kın'·mamıqhr. Almanlar, d it 
rodan doğruoya gaı<pten yaptıl\la· 
ri taarr,ı:z:larla bu mühim şellı.ri a· 
lamvacakların• anlavınca, cenup
tan· iler.lt'llliye çaltirrışıar. fakal 
iLk günlerde dve"<' o arak ge
liışccek g,!bi görünen hu t<". bbüS 
de muvaffak o!lnar--:\.ı. H·rekB· 
tın bü •fın ağırlığı Kafi<&,! r<' !· 
mizı gibi r,i\rt!"IÜ 1Qrsa da A l n • 
Rus ır ·rdıesının oc ~üm r ok• 
t;sı St l r-grıı r. A ı")D~-"' an· 
cak Sta1 r 1'."lldı ald• <.an sonr·-Jır 
ki Ruısyar. n can daman~lan Vol
g "ı ve şın>a1dc ı R • ord larını 
te>. :lft cdebi"r:Or 

iKJ.·ct 
l:EPHJ; 

İkinci «phc açılmKI üınidf git· 
tikçe zayıflıyormuş.. Mihv"tn' ta· 
ra ı, böyle bh: cephenin açılar111-
yarağını söylüyor. Mütıcfik mat
buatuıdan bir kısmı da ağız <kğiş
t'rni ... 

f"akat, işin .cnldi tarafı. ikinci 
epbe ac;ılamazsa -sinelere Ylll"'P 

oçahil:r. 

TR.A!\IV Y 
SOIIBETİ 

Kul b lık bir tramvay içi. Her· 
kes buranı buram terliyor. BJctçi 
go:ı: tii: 

a bna<-a ktır • 

'Mal.atya • bez !abrıka.s.na 260 
l·ra ayl•k ücretle o\.r dahil ye mü 
t.ehaa;;ısı doktor aran maktadır. 

Yü'kse:C mühen<l.s mel®..bine 
~ lira asli maaŞ!a L.se ~zu
sıu veya mfr!ıLi!utit subaıytaroan 
ıiç tane ıdare memuru aLınacak

$rr. Yll3 haddi 3iJ-50 d.r 

ilet alnuyanlar-. B:. 1.. t balı de •ıı1.: mad yen kar- ı 
Bir 1 adın so) lendi: puı.ı:un ı.cu>• ması b ıenıyor. Gaze-
- Evladun ~n halime bak .. ko- ı tr' "" y ~ı,ğı.na ve bazr k>.'l'lOC!edn 

lumn kıpırdatabiliyor muyum?. <ddlasına töre, bıı yıl 'lrn\cya 1<ar. 
ll.en"en bilet parası a.laeağı.na ca- puz çoıc boldur, Fıat r ço JŞecel<-

l 
t.r. F ık.al, na.k, '~ı.n vs-ıta ttm .... edL 

nımı al, daha iyi- leı:-•YQ • vasıta ıem·n , . idd<ten 
AHMET R'1UP sonra. tatlar ı:iuşocek."<. 

======---====~=== Faknt, ditt•r ıa ... ıtan, ı:..ıtuc Trak-
Üniversitede münhal ya ıeh• ve kasabaittıt>da, karpuzun 

1 aym ~ckıild~ pohalı oiduğunu haber 
döçentliklcr aldtlı:. Mnh5ul d .. bol olduğuna gö-

Üruversi;te Fen Fırküft.esi.nin tt, bu ned~n b&ylo<!:r?. Trakya kar-
pu.z istih$al mıntakalarına çdk yakıcı 

ınünbal bulunan iııpenç.yari ve iehil' ve kasabalarda .ı.. perakeııde 
botanik kiin;ü.Jeri doçmli:kleri ı:a\}arın yübcit o.uıu cidden mera.k.lı 
için bir m~a iıru.1hanı aç._ bir ~e,.Oir. 
mştır. BURHAN CEVAT 

EDEB1 ROMAN : 60 ' 
AŞ GÔZYA 1 1 

Ya:ıan SELAMI IJ:ZET 
lKİNCİ 

Lı , b ~ ı,, oo Jp sararan, ol-1 
y rde ~ı,.en t"' ı:.):J n can-

ı ı hay t bl. ':?'~ n o«:hına 

E 
\ 

sı !.Azlmd~ A' ı ı nu h'-'Sed>. 

, Yusıufu b • .ıp a ıasına gc
dü la ar o a. c ac kt.ı. 

;. , ba Y $l;f ya lY m~• • Se- 1 
, ı "" - ~lrıı •m.ş m"Y"i'? f 

ı ~ 

''" 

b'.ln b rn c. bi.lnl'Pd.ı:a 
ü! 11 tf' lo cdncdt tek kf• li

o(jy • • yo;, d '1. 

k ıı.z:ıdı V eft~JaııtL 

J. 

y 

ık- ,-; , ·:;!)C\.lklar e~ 
up c...ır~ı~rdt-

, .... y c "' 'f'ldı, her 
3. lln Zt'\oklni 

rı . YalnLZ 
'\ v ' y 

•ır 
\(" c--: ...... ~, ba 

n 1h :.uı vı: ıyunl1ı1-

KISI,l J 

n b ıııt d'.ll"IU'orlardı. 
Ali Enı;>nln derin yeiSl karıı.mıda 

8Ö)'lıyece.lt rri.ntı p~ ;ın..ıv. cesareLni 
ka,t>e\mişli. 

Sevg n cnlanın ;ınrladına. yP.tişti: 

- Fe ~<'ı;n.,; <zarc etmeyıniız. Ben 
df'! k:oc:ıs.z kalmadım mı?... Heın p&. 
a~ b-i~niniz kı. Kena~ bt:lllm ca.nım
d~. B im için h~y:ıt demlik Kenan 
demc.kb. Onu _..,ümde en vatı,ş; <). 

na;yetl .s!rrı~ olnuw.na rağmen- ıı.ı.. 
ta scvı) ;Jrwn. Onu lçi.n"Mlen bir türlü 
ç lı ram.ı)'u<'Urn. Hem de işJ..ı;gi cina
yC'tle mahvettiiı kın-1er önümde 
bu!W>Clulcl•n, cdı:L 'eri U<:ubl gör
a(;J!t.n halde oBU unut<ımıyorum. .. 
Ben de i~k :ı.aır.anl:ır oıecr ğim sa~ 
Artık ya.şrya.mo.m d~rdum. Fakat 
;,te goı-0,ırol'8unuz. ölmedim. 7~t;rC>
nmı ... 

Encln iQİll! ~: 

- Sen anne olmadın... Analt.k ne
dir b:1e-xezs&n! ••• 

Sı~~ı·n acı acı sö.Yleodi.: 

K,ız,Jay Bey=t nahıyesi lru· 
rı.\ıı'u tarafından fakir ve b;!·ba& 
aakeıoe gitımiş çocuklar için Ca
ğa '00a Çiftesaraylar bahçe
Bin<ie 15 ağustos günü akşamı 

büyük bir sünnet dü.,Oünü tertiıp 

ot.uınmuştur. ---o---
Mısırçarşısının tamiri 

Mısı.r çarşısını tam'r ern~eyi ü

~e alan müte:ııh!»t muihtelif 
s~}er ileri •ÜrerC'k bu yap
maktan .91.nk.Gf ehmştir. Beledi
ye, mııka\•ele uc:.bince uıınirati 

c:-1w.ılıfüt hesabına ) aptırmağa 

Şim.ııli Ka{kasyaya geliure, Rus
lar Annpa, Novorosi•k. \'<' Tnapse 
lim:ıııı.ları istikametinde garbe 
ilc;rli)·en Alman kollarına karşı 
ad.-ı adım müdaha muh11rebe· 

~c:::Bi 

- P24ia, dedi: ı;aıı~ bir ı;ey soraca-
&mı • 

- Sor b:ıkatmı! 
- $uı. "9hidan ıı-ıta mıırııı., ,..,.,,.., 

ismin ml paf&?. 
- Ben Hın19lvım. .. B(zy-ii.k b:ıl:ıOm 

paı;aydı. Em de, s<>ycdırru P•şa al<Wn. 
Çi!tllk te büyüı'k bııi>&mdan kalına. 

Bumm lk?Pri,,.,, ;Jc; &mdaş, yeniden 
iddi~ya gira,'..iler: 

- Bfn dcmedırr: m~'? Pzş.a -d('ğil. 
llCSEYİN BEHÇET 1 

) 
karar v !"lllr;tır .Tamirata 170 bin • 

ist mn co~raH we ihtısa ı durumuna bir bakıs=::!:::= 
~~~~~~~~~~~~~~~~-'.) 

l ra k:ı&r hır para sarfoluna-cak
•ır F ı ıı vm 27 nde ihale yapL-
1.acakl:r. 

t 

1Hindistan bir servet kaynağıdır. 
re TAKViM • 
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1 Perşembe!;! H 
- Den YIA'luiu kendi çıocuğum il'*" 

SPoV!YQrd.um, 

- Do~,.,:. fakst bak cııPbi• dİyo<· 

"""'· Du <g>"'• yok mu?... Bu döı:t 
h.arfın i1'ade etı.:p mAna-yı tasavvur 

edt-mt'u!n Yusufu sen karnında. ta .. 
:pm3dın, onu sen kanınla beslemedin, 
dı:>tam tcılartııı srn çebnedin... Hem 
sonra ıen onun ooşu._ gelen felaketi. 
kf'"tldinı_• yük,r..cn.ıyorsu.a... Ben.se ..• 
hep bNlim y!lıiim<len oğlum fe!Mı;ete 

ut~ad diyorum ... O masum ya·ITU a
nas..nı.."l gikıahlnı ç~~t.iyor Jier ne ol
du ""' hep ben m ylizü.ınden oldu ... 
Ben l:abaru. t. iyim... Gllnahl'...a,.. bı~

niın ... Btrxlen ba.ı{k:a h'.ç kcensea:ıin 
gımahı yok. 

A ı inin yüreği pn.rçıılanıycırdu. Sev
gilın>n bu feırya<lı k•lbüı.e b•r ok ;;ibi 
i\lleml,,;, 

- B•'ni biltUn bC.li.ın h"-I'3P ediyu--
sun Eı;g;n, •• Maiı.,,P.di)'Qniını beo.i .. 
Öyle p\sıTian o1dı.ım k.İ- .. 

_ NeyeT. 
- Nefsimi yenem!']'ip ~oi sevdıııı;. 

tnıe ... 
- Ya brn? .•• 
- Sen ne yaptm? .•• 
- Daha nt y!piJ'Lm ist«y::>:ıun'! ... 

Bt?n d~ rı !sı.mi ycnerced!nı. Ym· 
.,,emr dr lm!tAn )",.,ı.tlu, Koibrmı aı;

tıx;ın aı:da atJd;nıı .. 
(De\·amı V•rı 

! /ngilizler burasını bırakamaz .. 
Hinı:ll!ıtad.an her gün ge;en po

lis ile hal< ar;.sıııdaki çaDpışma
lara •it havadisler, bürün dün.
yada büyük bir llıeyecan ve a'ıa.
ka uyand:utnıştır .Hııxli6tan me
selesinin dilnya milletleri arasın
da uyaıııdndığı bu aliı.ka >ki mü
him sebEbe dayanıyo.ı-. Bu sebep
lerden biri İngılizl.erin Hindista
nı kaybetmelerinin, müllefik.Jer 
hes.ı.bına dbğuracağı büyük teh
likeci:or. Diğeri de milli bir Hint 
hükümeol' kurmak istiyen bazı 

Rint.ıile.\e buna ımiJı.i olmağa ça
lı.şan İngilıizler arasında bu ÇaJ'

pııım.alann bir nevi isLııkliıl mü
ca.delesi fFklinde görü~i<h. 
Bu s~lerden !Jirinds.i ne kadar 
mühimse, ~eri de o kadar ehem 
miyeıs:ul'.r. Birlnci ~bep çok 
mühimdir. Çünkü Hindistan bu
gür. yal.ııız japonlara kanµ Yakın 
Şarkın bjr kıalesi. d<'ğil, ayn; za
mamia h€m İngiı.terenin, ıhem 
bürun mütt{>f.Jderin eşi bulur.maz 
mıuazzam bir servet ve insan kay
nağıd:r. 

lngi!iılıer !burasını Japonlara 
kaptırırlarsa, bu çetin ve kanlı 
cihan savasında tera2l' derhal 
mihver tarafına ağır basar. Bu 
bakım<fan Hindistan işlerine bi1-
tün dünyanın gösteniif:i 3l5ka çok 
yeriıv.l«lir. ikinci ~ebdıe ge!:nce: 
Hin&ıtanda bugün i<ıtikliıl mü
cac:'~ıesı denil<!bilecek b.r hareket 
yoktur. Çünkü H'.ndistanda bir 
H nt mi:'eti meydana getirecek 
bl'r ırk biri · i olmadıi\ı gibt bu
r .... ciJk; ~-ısanlar arasında ~t çe
s'..ı eli !er ve :ı,~ik smıi!:.rı n:evcu~ 

lr Yazan: j 

l 
\.... Baha Tevfik Tan sel ) 

bulunmaktadır. Bu hal Hiıı.dı8tan 
da öyle bir vaziyC't hasW. etmiştir 
ki, değil bütün Hind:stanı, mem
leketın he~hangi iki şehri veya 
köyü arc6ıııda b·le bir filtir, duy
gu, yaşayış •birliği bu.iınak i.mtron 
haricindedir. Bundan dolayıd:ır 
di, duygu.lan, fikirleri, yaşnyışla
n, kanlar~ dinleri birtbirinden ay
rı yüzlerce halk sınıfları ve kütlele 
rinl bir araya get;ıip ibir H.ıot 
deovleti kurmak, kuru bir hayal
den t>;şka bir -şey clcğildir. Nite
kim müslümanl.•r cemiyet nin re
i.si (Cina) da ewe!ki gün bu 
h.akikati telcrar etımiışt'r. O halde 
bu patırtılar r.cd:r? Bunun mana
sı sadoce poütikacıhktır. Şimd:r 
ge.elim at\ıl mesel~·e. Hir.distanı 
kayibe:ımek neden müttefikler i
çin büyük bir tehlıiıl<edir? 

* Çünkü Hindistan dıünyada Ame-
rikadan sonra eşıi bulunmaz bir 
servet kaynağıdır da ondan. .. Me
s:Jlıası. ( 4) mayon kil=ıetreyi 

geçen ve bu suretle heımen Avru
panın yarısı. kadar büyük ·bir 
memleket olan Hindistanda (:li<>) 
milyon insan yaşamaktadır. Bu 
ımua=m insan kala'bah/r.na ma-
1.k olan Hindistan bir kere İngi
lie l'Clb:ast için em681siz bir pazar 
yeıtdiT. Filhakika İngiliıı fabt'il
kalarının yünlü ve pamuklu d'o
kumslarının, ma.kine ve aletle
rinin, ma<leni ~yalarının en yağ· 

lı müstcrilcri IIinll.:lerd r. Bu sa
yede Hindl!itaııda, milyarlarca İn
giliz liras:le d6neı. geniş b;r t.ca
re< hayetı kunı.lınuş bulunmakta
dır. Diğer tarafüan bu muaıızam. 
Hint nüfusu, Hindistan ziraatin
de dıe müh.m bir rol oynar. Hin
distanda kurulmuş ol.an büyük 
ziraat şirke~ri. ~ önemli zira
at işlerini muvaffakiyet1e başar
maO< için rıııUhtaç okkıklan :DBan 
kollarını heım bol, hem ucuz e>
larak Hiontl.iler arasında her za
man kolay<:a tıedarik edebi!ırrıcl::· 

tedir. Bunl~t'!ian başka bıııgün 

İngiI.i'l.lerlc beraber hatbcden ~ 
sewı seve gönü!Hi ~ ücretLi as
ker olan müslüıman IHintl.ilerin 
teşkil ettikleri bir çek tümenleri 
cie bu hesa.ba iliwe et:m.elıidir. 

* Hind:&tanın t>h=iyetini tq-
kil eden ikinci mühim bir ı:ebep 
de tabii seI'\-et kaynaklandır. 
Hindistan mük<'mtnel bir ziraat 
rnemlekct'dir. Çünkü bu memle
ketle ziraatin ruhu olan müıı.1ı.it 
toprak, kn.gın güneş. bol 9U faz
lasile mcvcmtmr. Bııratla su bol
dur. Çünkü mcıbzul yağmurlaroan 
.başka iki büyük nelhir, memleke
tin bereke<tli walanm her zaman 
istenildiği kadar sulamaktadır. 
Hindistanm şimalini baştan ba
şa bir duw..- gibi kaplıyan yüksele 
(Himalaya) ve (Süleyıman dağ

lan) silı;ilesi, ceır,,ptan gelen sı
cak riiııg(ırlan ft ya{ımurlu bu
lutlan şcmale geçiımediği i~n ve 
aoynca l-I;r?di..tan Üstü'Va hattına 

a>eva.m.ı Sıı: 4, Sü: 7 del 

;Ruısya= ins:ın Vl! toprak kayıp 
ları 'büyük oı.mu~ur Yapclan 
hesaplara göre, Ru·"a, geçen ve 
bu y;;z ayları zarfındaki rnulım:&· 
beler nel.ic.,,,inde ok 'ıel:ile:ı t.cp
raklarının üçte b'r'nı, sanayi ni.n 
beşte üçünü ve kömürünün de 
beşte !kisini kay~· tir. Şimdi 
sıra petrollerine gchniştir. Maikof 
bölgesi elden çıkmış dem 'ktir. 
Grosı:U ile Bakiı de tehlikededir. 
Rıısı;;anın insan kayı'bı herhalde 
on mi1'y>onu geçiyo" Bunımla be
raber, J::ıu işk!ri başarırkerı Alınan 
ya cfa ağır kayıplara uğram.~ ve 
yJq)l"ll'.Iınlrştır. 

1942 sencs' \•az taarruzunda be 
nüz ka.t'i net'~eli hç b:r rr.,yılan 
muhare-besi olıııcmıştır. Tcşel:>
büs daima AlnıanlRl"'ri ellerinde ) 
ka!ımak\a beraber k •1 h rck:i.t 
cep.'ıenin kolay ve rr .ı! v~mct.I 
2aıv-:l olan tarcflanna ,.ı ~ .. ~ ısti ... 
ıdmet almış.tu Vororej3e de 
mulkavemetie karşı!aşı.r.ca orayı 
bırakarak Sıalingrada oonmfl.f' 
!er. Stahıgradı kapar.:unayı":ca 

eenooa saı<kmr.şlardır. Şimili tek
rar Stalingrad i!.e meşgul o\r10k 
taclırlar. 9ıı işlerle uğTaşukcıt, 

çok Joymetli va.kit de kaylbolıma 1' 
tadır. Ağustosun otta: na y>klaır 

mş buhınuyoı-t>z. Bir buçı:k ik.l 
ayhk zaman kalıını;t..r Eğer Al
manya bu müddet zarf•nda Ru5 

ordul.annı yok edemez de Rll&' 
aynın karları içinde b'r kış dalı$' 
geçirecek oluırsa, karşılaşacağı ?Jl)t' 
lu{;"LI anlamak için Hit!cr.n b•I 
ırcvzu üzeııinde süyledii?i sözler> 

- batız lam ak mf, dir. 



• .~ • • ' j • • ! sor:.· 24• SAATtJC.İ~DE Kİ 
~ · ~\~ ü:s;_e;J11~.E; ~ 

B 7a en m .. taılerl Ao:.adolu A-

ıan: p.ı.;. tecl~rirıoeo a'ınını.ş1:lr.) 
Telhis cdoıı ;\l,...mmcr ALATU!t 

A'ıınan tcl>hgleri, Don ltöv,sin
&: Ka ·:n batısır.da 62 inci Sov
yet oraı:sunun rr.romuunun ve 
'lir:ru:i z.t'!1iı ordunun kııvvefü 
urururl.ınır.·n mha eclılmis o\du
ğ>J u bildirnuştir. Bu ~a mu
harebcsindt' 57 bm esir alJ·nmışıt.r. 
Binden fazla ta:ık, '150 top e;e ge
~irı)m.ş VE')'a im!ıa edılrni~tir 

Bu ill<ıbaba rdıı <ark oephe:>inde 
K<'rc yarımadası muiıarobesinden 
Don. ka\'isind<"ki harekatın zoou· 
na kadar Alınan \'e müttefik 
k>t'alan 1.044,741 e•ir atmışlard.r. 
6'.l71 tar.1< ve her çapta 10,131 bp 
a ele geç-iri imiş. va tahrip ecU
r.: st Bu miiO<let zarf.nda 4960 
~ ıJ< ha.va muh:ırebelcr''l<le dii· 
•,rUınuş.. 6ii7 uça'< da u ·alwavar· 

br tara ndar. d· urüll".'.'. tur. 
432 m;ak ~eııde tahnp rd!I: is'..ir 

A .,...,_ar ""ın bu l ·- 3.n b '.der-
me lu m .-:~!'"!l<'l<-rı, b .:'talın 

t r 

en b:r at!:av3 ·1 't.ıl et
o un ıe_ı ırayı' a1<!

Tebliğe g1:.re, Kc.rç varım adı-
mn, doğusuncla Slav~nsk.c:., a 
• ~ ptcd'iL•mş<'.r. A 'tlan lııt'a· 
!a I'ıükaS\·av.a gırmektc de,·am 

edıyor1.ar 
Sovyet t.dh1iğı.,r:, Ka.tcln'l'vv~ 

ı..n cenu.p batıs:nda, Çer,;l:.-ıya, 
M kot>, Krosnoılarda muharebe· 
1 rın de<vam ettı/:in\, d ~rr 1< 0 sim 
ler .~değişiklik o1ma"ığın. b:.c>:ı
l!' -;:ır. Alınanlar Kı.rban n~"r:n'n 
c:'"' p ;'.ıkasına vımrak ;~:n İi· 
I!''-·' g.,retler sarfed yr!ar. Neh 
I"n aş.' bil.ır nokta3ind!l l'-•n d<'ıı 
fazla Alman 5idürül.mü,tür 

L mira kaynakları Tuapse ve 
N rosısk 1 man!annın !r·'ıJ<ı ;;.l· 
t, buLunduğun!.I bilrl'riyor. 

S • radın batt b\'lgesinde 
hu 'k.; taraf mıi!ıh.iş gayretler 

tiadet~kted:r. 

ffi'ALINİN BİiR VESİKASI 
ELE GEÇİRlı'..Dl 

Be rlinden Yeci..en. m ı:Uımat1 gö 
re mr Alman am1ı.h mlocdusu 
K~ , a c<'phcsinde S\a!h.ın 
~ z' btr emrini ele ~eçrmıi"':tır. 
St:ılin bu eıındndıe Rl.l'!Yarun uğ
~ad ' kllY plann ehrmmiJ~ı-;n 
r r bahsetmekte, ıic'atc deı·a nın 
", ,. b<r feWtet olııcıı~ nı s<,;yle
ımckte me\'.z lerini te-rl<eden ,.~ 
wı.g~uluk y ratar subay ve 
k-.· rlerin yok ed·ımesi llz:ın 

Karıtdtt.i7Aleki ~fovorosi<.k 
ve Tual"e linıanLtn Alnı
tffldidi altma g+rdi - Sta· 
lin'in gmi bir emri ele gec:· 
li - Hindi.tanda kargaııal1k 
hiıliı devr.m ediyor - Japon 
Bn1\·ekwi bir snika't net<ce· 
i.ııde yaralandı. 

geldiğini, emruytl edilmiy~n rl· 
ment.erin gerilerine :y· s\1 ~~':. ~n
ıdırılınuş biıı:liıkler lııonulrnGBı b"<»
ıihnektedir. 

.HİNDİSTA:NDA VAZİYB'f 
HALA DÜZFLhMEDİ 

Lonciradan gelen haberler, 'fint 
şehirlerinde ka•'!!~!ıklarm de· 
vam ettiğ'ni bild<riyor. Bombay
da askeri kamyoniarı tasa ıutgn, 
sokaklardaki mektup kutu!arını 
tahrip eden halk üzerine ar~ a· 
c;ılnuşlır. İsaıbeller olm~tur. lö~ 
ki · tr\'k:f edllmistir. 

Yeni Delflide barıb..la r ~eri 
tat.! etmi~lerchr. Kalkütac!a ta
:ebe nümayişi ol.m~t.ır 

Dün verd:ğimiz iııııber'Nden 
başka bugün de öğleye kadar ye
ni haberler diğer oıit ınlanm rol\· 
d;r. 

JAPO:'i BAŞVEKİLİN'E rlİR 
SUİKAST YAPILDI 

Japon BaŞ'VekiL General Tojo 
bir su lta.ıa maruz kalarak vara· 
lanınttştır. E9k.i b~v~kil H'rota da 
bu naa:se esnaı.mda b:r yara al· 

rn~r. 
Park Soovon ismindeki mille· 

arrız pol:s tara!mdan açılan ateş-
1.e öldürülmüştür. Söyl<.-nd·ğine 
göre fail ctedhişçi ıeşkilab a da
hil bulunmaktadır. General Tojo 
ve Hirota eSki harl:Jiye nezareti 
'binası yakınında gfrüıürlerken, 
karanlıik b'r köşeden ik. el ateş 
ediimJ>.iir. Hirota hastaneye kal
dırılm~:r. Başvekılin yarcsı k<>
lunıd~dir. 

Husule gelen k.ar?,:ışalkta atı
lan kurşunlal'dan maruf Japon 
tayarecileünden binbaşı Fijito 
ö~ Japon gazncler'-r.<.- men· 
sup ik.\ fotoğufçı da ölüm dere
ce;;i..'ld<> varai.anmıştır. 

SIRP ÇETELERNlN FA.'\LİYETİ 
All.TlYOR 

Berlil"'.len gelen haberlerde 
Hersek ve cenu'bi Bosna bölgele· 
rinde faalivette bu!unan Sırp çe
tel&:D<n İemiı:lenroeeine devam 
ed'1ınektedir . .A}man ve Hırvat 
lru'r;,l;m 23 temmuı.dan 1 agusln
sa kadar St"P çet.•ri'rindcn 3000 
Jıişiyi ölıdürmü'lleT ve 9700 !<iş.iyi 
esir aL"l"•$lardır . 

(..,2.S~E~H~l~R~D~E~N_;v~e,_;M;..;:E~A~f~L~E:;..;..K_E_T __ T_E __ N __ J 
+ Dün, A)rn.ar.ırı.ya -r.ı eiliimii 

o]""1 lokorra>IAl'lıeroen Uç(i d<ıh.'l ~ehri
Ul'l7.& g"~r .. Yakinda ye-ni va.ı}On

l•r da gell'<:eG<1ir. 

ıu·ıuııtADAN ve 
.ME ILEKETJ.'EN: 

* ~·d<oı Şülaıl Sa~!u ~in 
o• ,,.nr yeni Çin ~ :;;anı - 1 
y S:N u 1tabul elm'cıt'<· * L. ~ Mccliei diiınldl lı:>p-. 

MtlTEFEimlK: * Va , d,in ~ 1eııgl:tlerıy Da
rllJ:ı<:e:en.n g~eti \me:>I i,-1 el. 3I:nca 
bir goıiışme yapmış! •. 

Novorosisk şi- Mayans bombar-fİngiliz Hindistan 
malinde Kara· dımanı nasıl oldu Nazırı 
denl·z· varıldı Lo.ıdra ıa (A.A ı- \lm•ııya- vaziyeti anlatıyor 

,.;, cia l1ayans şehrir.,e y~tp.!ar. ıkın 

y;.ı, 
13 

(A.A.) _ RIH>yırnın J -16 dak.'ka sümıüıtcır. 5' bin ) W· Lo~a,_ 13 (A.A.) -: Dün •· 
-.- _._ a:n bombası, br kaç ton bo ~ba "'"'n H1Pdiııt1111 Nazın bir dem .... 

c,.ııalıunda Alman t.arru'lAl Jıı..... "' ;,:-bul H' ..,_ -.-atıb:nıstır. Bu akın e!l.'l~'ında ye- .., unnnı~ ve ın ..... ta hlikii ger•..ı)oT. Afınanlar Stallııgrad • ..,_,_ • t t ilen >L" -
..,- k ,_ "'" ·affllki· nl bir usıü·taabik ~cfaITI·ş. at~r.ın me.,...,., vauye e ammn h .... ma 

mm.., aııHI"" m1m mı m9" k d b' rk , ... """'- " I • ti' d Don ;plidasınd~n sonun~ a ar ı !lÇ o~..,.-·• so7 emış r. 
yet kaunaıL~ard.ır. Bura • tar·~ut ta"""aresi urarak bombar Kn..a abk hah lerin" •---k v.Wnd ki B kuvvetleri iuıha ~ ,, > - .. 

3
§ er tn ..,,_ 

dia·ı-«t'e Kua. tamameo Al· dımanın net<cesin t.ı•a•rnt etrniıı- mile yanlı§ old.uğul"1, bu hare-
e u•-. ır. a\11.'I n1 rd b' . k ..r....; k" 1 . t ~-diği"' · · u.. tir. Bu a an ırir:ın rapJrı•na eu.,-nn oy ere sıra~e eu"" -
manlııırın elinde sııyılalıılir . .,.,.. . . . • . 
nua. netieebi olarak Abnanlar sta- göre ilk bombat'<l.ınıan 4 daıc.ôka nı, harp •tiMallt falırikalıınnm 
, • ;, __ , h" ede- sonra 3 bü;yük yang.ıı çıkmJŞ'tır. ça~ıakta olduklarım, d<>kv.nıa 

ı:.ngra·d a dnerU<ran ucum l f b 'k 1 d k' t t'"- h · . . _...__,. __ ,_... b .l\.kinin sonla.rina do!!rL.J yanJın ~r a rı· a arın & ı a t&Hl e etnın.P 
bilecek vaı.ınte g~'<lllı~, i" · ., . • . . .. d I · .. ı · ı· o katlar fazlalaşmışt.r 1<! s3ymak yetli olmadıgını, buntm sonenm 
raı. mu a aası guç eşmış ır. kah! olamıyordu. ~.lürettebaı: bu evsinı.inde mutat bir şey ol 
Kafka~ada Ruslar dağlar anı· d • m .1• • · -

da.k.
. 'ti • "d f lı cİnfiLlkin deh,eti sa'lko toorak- ııgıınu ı aH ctmı~ttr. 

sm ı geçı erı mu a aaya ça · -----..-=---
şıyorlar, fakat mukavemet zayW:· bu sarsıyordu. Bı:. geceyi unut-
tır. Almanlu NovoNsjsk'io şınuı. J!•a1ı: kabil değilıd:r. dlvor 

!inde Kııradeni.z kı)'1Sllla vamıı~- • kl l !ardır. Buranın şiıuali.ııdt> mülıim Mefrtıbat ayni tip barda ar a 
RW> Jrunet.le~i çember içine alın- tıatıla,ah 
nuştır. Daha cenupta Grozııy pet- Paşabalııçe şişe fııibıikllSl SUCU· 

rol hanasıoa doğru ilerliyorlar. lar ccmiyeti!l!İn .s:parişi ..zeri.De 
Almaıılar ji.ın.di Hner dcn4in· ıbin ®zine yirmi san•ihtre· k bir 
den 200 kilometre mesale-de l>u· tipte bardak .mal eurıiştır. Bu 
luaıuyorlar. RwJar cenUıPtıın ace- barckklar bir haftaya kadar . eh-
le kuvvet getirmişlerdir. rimıız.deki suculara \'e meşrubat 

~atıc1larına tevııi olunacak; ve 
'bund.a<ı "°ıı.ra lnC'jrllba tm ayni 
ti,p ba.rdaklarla satılması temin 
edilecektir. Bugün kullanılımakta 
olan. yirmi sarı!iütrelik bnrdakJ.a.. 
rm k u nanUınaısına mü.saooe olun 

Çin Tebfiği 
Çunkln.g 13 (A.A.)- Çin te0-

1ıği: Japon karşı taarruz.lan Ki· 
anıJS'nin meıi<ezi olan Nanchang
ın 100 kilometre kadar ce<n'tlp ~ 
ğusunda bulunan Ltnclwan'nın 
'batı banl<y&siinde püskürtüldüğü 
lhı.ldıri ii yor. -----

Her nevi sigara 
SİGı\RA SARFİYATI ARTl'I 

mı:yaı:aklır 
' 

Ay sonunda 
(1 ;nci Sab:!eden. Devam) 

dır. Son günlıerde l;«Nlların yckiı· 
nu 41 bini aşın:ş ve bu gayri taiıii 
vaziyet ÜZ('rine belediye teft.ş he
yeti müdürlüğü tOObirlcr alıınak 
rzaruretinde kalmıştır 

Bir kerne: tevzi şefi 
(1 lncı S ileıl<ıa ııevam) 

mege '>aşlam r 
ıc t Fuat ·.na .oğlunun bu 

:X,varda hareket ri polis n gö
zünden k.a<:mam.ı.: zevk d iş~t.ınü 
adamın g.zkk:e hıhr y tı tcsbıt c
d!ımıştir. 

Est>en ArJksrada yapılan tet
~ikaı net~sintle ele foyası mey
dana çıkm tevzi memurunun 
dcrt:<ıl deı'desti bilii~:htı.iş, Fuat 
Nilıaloğiu dün grce saat 23 de 
iBcyoğlunda.ki barl.aroan birinde 
yakalan:nuştır. 
Suçhı btı€ünlertle Ankaraya 

gönrlerilecek mahalli milli korun
ma mahkemesine tesrım edilecek 
t°'I'. 
Şelhrmmde külliyetli m!kıarda 

olduğu söylenen ve nereden gel· 
diği aratırılan misaiir l<a..,..,cleri
nm de bu kabib g~yriml'!<ru <:mal
lardan s:zıp sızmadığı ayrica a
rııştmlrna'ktadır. --:El.atlar ar4ıt.ırı1dıl\l!an sonra tı.ıer in.

hisar maddeleri t-bi sigara l!\i't;yatı d .. 
oı"r11ıııtır. Hemen hor ,.,evi s,zııranm 
snrr~:ıtı lıer ay arbn.~ ctevaıın rt
mekıte<ir. Bu vıızcy.et karp;ında b82l 
çeşit]emı piy30lldan kaldınlın<wiı ha.k· 
kındaki tu.JQı\"\.rıll'lar ta\'bk swHıMına 

lroı>ulm,y,.,.W.ır. 

İstanbula bir günde girip çıkan 
lann sayısı so bin kadardır. Bun- Hindistanda karışıklık 
!ardan büyük bir kı.ınıı munkkat 
k:ırne aldıklarına göre aradaki 
ya.bancı kart faz!al<ğı bu şte bir 
suiiaiımal oldujuna şüphe bırak
maınııjlır. Teflq heyeti madürlü· 
ğü bunun önlke geÇll'.llek i-çin ge
len ~lculann nhtıım ve i.stasyQn
J.arda ekınet. brtlannı mühürlet
meleri, (.'\-Ve:Ce gehnlş olanlar;n 
da. oturd.uklan semıın ma;halle 
l:ıirl.:klerine milrııcaat ederek 
kar.Jarını tı6stlik ettlrmelcri ka· 
ra1'leıştır~ir. Tasdik.sı:z; olan 
lkanhrın kuOan.ıma.!t yasak edi
lecek ve bu suretle gayri kı!nun1 
şelcllde fazla ekım& alınmasının 
önüne gcçilecekt:r. Ey!Ul başın
dan it'b:ırcn de karne usulü yal
nız üç vil:,,Yete inh'sar edeceği 
icin bu tedl'ılr kendi' nc!ıen k:alk

KAJIVI': VE ÇAY !!ATIŞLAJU 
tnh·urlırr i:<l.art'Si: kam-ed"en tKmra 

tilcc&r elindt'*' ı:e,y rst<ıldarmı d.a ııa.t>n 
aıre.,... J>aşlamıp. Y•lnız ı>ff~ 
terdeki matlror bır...ımaktadır. Ha.. 
zır:>klar taımı.mlaomilo.< üııeı'!l o:dufıun
<ian bir a:ra k.<ı<la< çay v~ kahvenJn 
nıüm.ir:ü ırutule.r içinde satılmasına 
başlanııeaılatır. 

---<>----

Parasız kuma' 
t l inc:i sa.hileden Devanı) 

ma ıw,ı 70 biraya kadar olan me
murla.rl.a. ücretleri tutan 7IJ lira 
r.sli nı2aş:ı tekabül edenler bu 
karardan st.fa,de edebilece.kler 

"· T•k,.;bt bir res~ba göre hü
kim~t bütçesinckıı hı; iş için 12 
m.ı'.vor !.ra a.y-.rmsk ic p ~dccek
t r Bu kararın. bw~lar ve dev
leot n 'ştırak h&! bulunan şır
k<A ve ·="'.ere tE'ŞP11Ü de 

m'>i o!:>.r2kt:r. • 

Rus Cephesi 
(1 onci sah fede,, Th •~ml 

(1 inci SUhifO<> •n Devam) 
oe tı.aikim bulunmak:tad r Kan· 
şıkh;iciar mabdul bir şel<ade de
vam etmekte ,.e harp gayreti ü
zer.r.de müegsir oltnlimaktooır. 

i~ partisi dün ak:'l'am neşretti
ği b!yannnıınedıe H.nt ıstiklalinin 
reüııtefikl,erin muza:fieriyetine da 
yacd::ğını, bu mıılıare'ben:in y~ 

rı:z İngıilterenin, Ç<nin ve mütte
f;'!<lerin değ,\ ayni zaımania Hin· 
dislanın sav•şı old\ığu, hür bir 
Hindistan.n harpten oonra teesı.üs 
eıımesmin emni) et altına alııunış 
o!dui,>U tebarüz ettirilmektedir. 

Almanya iki ayda 
(1 .ı>e S1h !<dt'n Devam) 

ç-ulmu tur. Gü'lt<iiiz uçuşla"1llll 
on ik.isi 100 ila 400 tnyyll1'cden 
m~ep teşkiller t3d'a{ından ya
pilnuştır. Bir htieınna da 600 den 
fıula tan·are iştirak etmi~tir. 

f:S AU~. -~ . ,..-... 

1 VAZIYET 
1 (1 .no> Sal .euen D ' m) ' 600 miWir. Buııunla hera.f>er '-

nıelı:. iSleıniytteğine hamlotmeli· rekat heıııiiz öneınD bir ~afha g&. 
J' iz. tarmemekiedir. 

Kala.ç baitsmdal;i harekat Al· tısırda bab tölünde iu h ... ~ 
ınan tebliitiı>de bildirildiği &ibi tarafın baıtırhkları, yani fırt...,.. 
ise, AJ.ıııaWıor Stailngrad'ı& bir •· dan cwveiki b~ devam ed.i-\ 
dım dııha yıı.klaştılı&r dernektir. yor. Fırbnımm kopacaiı gün ise 
So,·~et ihtiyatları ~eti~tirilııı<:U>İş· ıısak oım.a gerektir. 
se, Almaolann Don nehrinin do· 
ğusıwıa geı;erek, Staliııgra.cl.'ı üç Hlnctiııtıancb da asayiş ve~ 
jstk>anıett- sıkı.§1.ırnıalıarıııı bek· ı lılll avdet etmKte olduğu ..ıap- 1 
le.ek liumı &elir. StaliOlll'ad'daki lıyor. Biü:ı'.'lım-t her tarafta v.U-
durumun, Rm ruukaveruetıne rağ· ~te bakim ıı:örihıımekledir. ) 
men, gitlilu;e güçl-.nıekte oWu· !- · ---------
ğu aı>l.aşılıyor. 1'atot~ lüıtların:laki ihtilııôı 

Kaik.a• eteklerinıle de, !ı.t'E&l· 
tın bilhassa KrMUodar' da.n soma 
biraz duııaklıyarak, tck:ı:ar ba,..Ia
dığı taıhnıia edilebilir. Bir kolu 
Tu.apse limanına doğru yaklaş
tığı muhtetif kayne.ldardan gelen 
haberlerden 81llaşılıyor. Bu tak
dirde Novorosiıık de tehlikeye gtt• 
miş oJ.acakt.ır. 
Diğer bh kol da şarka doğru 

ilerlemektedir. StolJıôlm'den ve
rilen malfunata bakılırsa, Alıuaıı· 
ların iki güne kadar Vlilılikalluı· 
sa da girmeleri muhtemeldir. 

Cenubi Pas.fik"de 7 Ağ tosta 
Salomoa adalarında ba~lıyııın ha· 
rekata gelince, Aınerldalılor üç 
adQJ·a daha nsker ~ıkardıklarına 
göre, buradı>ki muharebeler A· 
meriklılar tarafından taarrın.i şe
kilde idame edihtıekte ve muha· 
ebeler kııu maktad.ır. S&lomon bü
yük kiiçiik on üç adadan mürek
keptir. Yeni Gine'den mesafesi 

YeYI". ma~ul patates gc'm'.'ğe 
taşladığı halde el'an ekser scm1>- ' 
k'roe 40 lrunış:ı p.atate.; sat•l:tığl ı 
göriihnü.ştür. Halbuki ,.en mah
wlün peralrendc 30·32 kuruşa sa-
t 'iığı takrlird ;di.fi bi:r kar bı
raksc~, hesap ~·unn'cstu• Bıı 
sc-heple 40 ını·uşa sat lor- pa'.ıı.

teslı:or <>Ski ıma sı.' ı ·e ihtikar sci-
dioluna-caktu- . __ ,.. __ 

Esnaf cemiyetlerinin semt 
mümessillikleri 

Beı-berlerocıı scnr .. d er e 
ceıniyetlen de n:z.ıır ı 'crin

aeki llıüküm c 1 .ce --i>~'ıı" 

muhten" sen: 'er -de me .. Jıı 

t.eşkı!a.ı.an kumı ra ha; 3 .~ar

dır. B.kkalı.ar şekereıl<'<' ve su

cular ceıruyetı bu lnısustakı t~ 
kiı:itı taaıamlam:ı;,;lardır. ' 

Belediye Sular rdaresinden 
Ba:zı sebeplerden cio!a,., L."1:an İ<larezlru:e BiııY\ıl<ada;ra, bor müddet m.ınota-

1..::-m su t.a.şı.narn&ır~ac. ihtimali vardır. Böyle günlC'r.de su t.t.•'\'Zia 1 bbl" le zplo!-eye 
\•~ay.ıcaklır. Bu va..ıi')·et gtrı önune s. '!11 ... ralt su sarfi.Tat.ı.c:da ıusarn •ane ba-
r dret etmeleri s&Yın ai>oneJe un'"1den .ric .olunur. cll888> 

Gayrimenkul Satış ilanı 
İstanbul En1niyet Sandığı Müdürlüğünden 
Neyire Miı:zeılih"r K...raımn :ıs812 ht•~ numaı an;rıe ... ıı<: m e> otdtlı 

t'5tl .•ıııy.o karşı Bt'YOI: "nııa Kul<>ğlu matıaU..,ıiııün K'ül!'ıanap K~ıtıaıı '"'" ,.ıı.d.& 
kiıgir ev• birinci dere<·rdc rvot<'I< e~lıir 

Dos,yada muvcut bpu k:::;t\! ı s\Jretind.e ır.eakür gay.ri m~nıkuh.at c.aynı sr.mt, 
mahalle ve ağa Kiı tuı.n sok&iğ::nd:ı eski \l'ıe yeni \·e .ouma.rataj 7 nl.J[TIS.."*4-:. Şar
ı. ... n 5,44 Şmak'll Y<jj H G;ırt>:n 41,42 Cenuben 11 ile mıı.!Ylut 157 metrr 50 dt>
sin1""u ınur'obbaı m .ta-.nda k:C« ..,., olduğ." !A'"all odiı~ r. 

ikra~ t oİt'n mubanlnlin :-a.p0:u n:uo.1.r.ncl" ı:r.eekUr eviırı Umwn me:m.bad 
157 metre mu.._ı olup bun 70 n'~" ~,,-abbtı. ıuımı ikıJe ~ çat"'' 111>-
~ııp iki buçuk ka.14 tv yapıtm~ır. 

Bi- k•Ua. 2 oda, l sofa, 1 mut.fa, 1 ııeı.t.. iJcincl ııııı.-. 2 oda, ı Solo., l h&-
cfi \"e ı.e.rkos \"e e;eıtt:ik tesisa ın1:'VC:..t olup ~ ya:ı:mı ut tawn arasıdır. 

Vade.;Lnde borcun ven~- dolayı ;ra:ınlan !*ip Uzerlne 32tl:l mı.
maral!. ımınunun 46 ıncı ~ m.atufu. to mcı. maMnin.e göre ı;:ı.tı!:nasa 
""'9 ~n ;rtıo1tarıda yazılı •r evin taaıunı bir buçı* 8J müddet~ açılı< arttll'
ır.!l<ya 1oonm11<1tur. 

çn 
~ ... t ı. 

a Erejli Uın:ınmd""' Cem> 
ne 1ıÇ1ude çık.arllr-l.ası 

re :y e- 100 f)ın lıra-

t ao"'" c 
* s.t~ta!'da fotura g;;r.tnın>sen 15 

s(o:be: · ve ~navla tranı..\ .. a:yd2.n atlı
;rau .. o, m~ri alrnıır= 15 ııoror yıl
du~ cezası.."'l.3. çarpılnn,s1ard..ır. 

• duşünfü:ncktcdir. Kafk.ıısya'dn Kubll.ll ııehri üze
rinde Kamııdiı'de çok ~iddetli 
ınuL.arel,d<r y;ıpıtmaktwır. Bu· 
radıı geni, mikyasla top ve pike 
bombaril•m•n ta)'yare>.i kullanan 
A1manlar ağır zııyıata uğramış

lardır. 

Geı:enlerde lııı;iliz tayyım.•leri 
tarafmdan 0"'1clmrg'a yapılan a· 
kında 400 tondan fa·ı:la bomba 
atılıuışh. 

SatrJ tapu slc<1 ıdlYd~ a gt,rc yopUınaı..'tad.ır. Aı>tıtı~ prml'ol!: ~ (500) 
'.ra Pt.11 ;;ıb.'"8İ ~ceı.tir. Milli Bankalal'!ıtlı:ııdaıı b'rnia \emlnal melttu!ıu da 
- .'>ul ohınur. Bö"'1o;noş biitün vergiler Belediye ı...,;mJe.rl ile WIA!iye nıoumu 
bol'Çl:ı.va ailtir. A~tırırıa ~a.rtıı>am"'" 13/8/1142 ta:rihindeo \üiııl1'en tıclioik t'lım~ 
~ılere Sandı.lı: Hıkul< İşleri seı-Ws;,,de ~-. bulımduıııluc:ıoklır. 'l\ıpu sicil 
kaydı vesa•r 14='u ınııat b rtnamecle ve takip ~ val'llır. Arttır• 
m;-.ya gi:mış oıanı..,-, bunları te""* ederolı: sa.tılıta çı1'..anhn ll"Yri mcıılml h;riı>. 
kında br• şey. Qi.'Tc-"""' ad ve t-cl51d<i olunur, :sirlnd .,.ttırma H>/10/!JoU ta.ri
bne tes;ıd edeıı tJ>.<Za.-.ı) ıf.inil CağaS>ğJıında JııAin Sandığrm.ıııda saat 10 cı
:2 y;ı k y;ıpıhc:ık"tır M ·v:ı.ldlt~ ihale yapl ası için tekli! ediloodt be< elua 
'- ,.... ,nan al nman icap oden g:ı)1Tl ınenl<Ul ır.oırell~:re'.i,;rle a:ııad• alacaimı ta.
m r:><n geQffiŞ olması şa 'li' .r. A."'51 lal.ıdirn'C ııo:ı a.r!Jırarun taaıntl:lll bm k lmO!ı: 
şarti;rle 4 ı11/9U ta::ih n • ırusad•! (Çarşa ) gimll eynl matra'de ve a;rııo ııe 
"'" art: ı 'D'lası yııcnl c: kL Bu rltırmada ~ m(.'tilrul "" ook ııttırarun O.· 

t de btı'Ek ~ae:>i<tır. Haki n ı.c· u sicnleıvlc ,,.;.t o ·nzylln • ad':ır'.ar ve irtl-

ı. k h:ıld<ı ntoplerini0 bu htıid.:mnı ve bur. iylıı !aa: ve mıı.sarif d· "' ddkı. .ır lll 
!5:ıı ta · rJen •ren ~ gun iç -.de evr ı mu.bit .. )eı.;yl~ brrsl>er Dairpmlze 

b :tfurncl<,.; inmıLr. P.u ı etle !ılklannı bıldimrl.'11'0f olanlarla hBklıı.ıı 1epu .;.. 
.;,ıe,.;y sıJı't o!mıy nla.r ııatıo bt.:I~ nin pay :eyn=ıdan har><; ka' l:ır DJlla 
razl• rr..aıo.ırrat a1maAı: tslq<'!Dierin 1>41/299 doo<ıY• nwcıa'"8.SQ'le •;ı:mdı#ımı:ı: Hı.ıltui< 
İşf.e;i. seı--Mıe J\'l'.!J."'ll.c!lat otmr:eti li.EUmu ilan olunur. 

-t ı c =-n a. tep ~ .. ında y~ .. -
1\ıİ ı la n Nur. u lWtnf'C~n.c~ 
oğ S ril &«ım~-uer. Ba,'an S:ı

y-.nın tır o:ı:erdlr. 

TICARET ve SANAYİ: 

+ ?vtJın~ ~rırt ~'tUıd · u Baha, 
A.n.<arzdal<i temıdo:ını ıit•rem ,eu
rim~e dönmaştilr. 

* Dü,: b.r Rı.:ş<odoye alt <ut 3WO ko
ıı.. >Tı, kil ç.ı Jll:nın b'r gr.ınu da Hi 
kll .,ıç...an JTI ı.: gjM"lni.lşt.Üt", * E;y'ül aym:ı. ait olmıdc< kartları 
bo-ı....z ~ içi..' iı<t,,.:ı,t M.ı:tiirll>
& .. Ticaret Velı;al('Mı~ mıilacaa4le bu

ll'l""uşlur, 

* MlSUUkn gut~'Ltiği pSfü<>!t ;p!dc
ltrilll:, faturu.larda t~h.ritat ya.para.it. 
~ fiatla satt.:.ğı iciırif.a. ed-iM•n Yut>ı.ııf 
?eraı itJmln<le b>r tüccar ın•h<-eye 
vcril~t:r. 

* E<n•nöni> Halkı>Y<""1 tıerı;p elılijjj. 
"'"il 07unıa.r !.,...•alin" işliraır: ede· 
c.t.t o. hey'e-1: dıln ~iyOOe \'~ 
ı;yartten sı><:ra Tol<.""" picrel< Alıi
"""' ,_,,..,;..,;., çelııol< llııQFlllWlur. 

* M:.tıruka<t Ofisi ;r.ıtmd• .atışlara 
b:ışlıy11o;dı:tır. O!i; k:ış bllfttl& k~dar 300• 
b.n çeki oQwıu şehre geöztnoŞ o[acıılc

tır. * Adil Tlp Umum MfEüır Muavin
liğine taş'n edilmics olan Enver Karan 
ın yerine Kfılnll ünsalan A.dl?-e doiı:-
1ıoru oJmu,tuT. 

f stanbul Oefterdarhğından: 
Muhammen 

Cin6ı Be<id Teminatı ___ !· 
ı . ', 'J'a,..by Kit. Ka•paıııçı ;oxa f:nda e.J<l 18 yenı 

14 ~apı ~o. lu evın tamalJlL. 
.. tc c #J imrahor _yel'lJ lfi1Cl Evba.t ma-

hs\\<'Sin:lc eski ve ~nt Sanıanc1 odaları ~ 
esl< 28, 14 ye•ıi 46 knpı No.lu Si,50 

e m ~ b::ıı ars;ı.uın tamamL. 
62 ... 0! .-..::ıO L ~· .a K :ıcatt'.'pc nıalıallı•sin n Kösl~-

lıe • "!;lnda 52 pafta 53~ ada 10 pa,..ol 
213 1ab.r r \.C 9 k.•Pt No. lu ~1 nıetre mu-
rabbaı a.rs.'ınlıl tarrıa.mı. 

Erruno <ı o Dayt'haton maha.l;.siodr Ilü
Yl • Y a.: Ii 11 >ç ~rır.ci katta 87 pafta 259 
<i ı ı k pı ın.;· .1. 24 b;.ıçuk metre rr.ı.o:-nbo:ıı 

CY. nın t ma1"nt. 
F.3 J' ıı; B Y Frr>koy m.•ha:ıecinde rok! Ka-

1 :ı ~n.i &G.urt SokagınıCa k411n u 62., 
62 r ıık er yrn: 70. 72 kapı No. lu dL..t-J.,an.-. 

O\ 116 h G&CSİ. 
\51151 -078 f Wı•e f ~' ve ytn1 Eeya.zıts.ğa maha:lf"'9'nın. 

ı )(UlLın ~""'kağtt\d;& eslv: v(• yeni 10 ka
p 24 m re nnu Jbb3ı ar.sanın ı..nıa...-nı. 

108~ 81 

31 3 

19 

103 

525 

15 2 

56100 4365 T:>ı-' y;ıda 'f ıal>T« caddesin:le ™i 96 ye-
ni 93 1t•pı -..,, lu diild<anın 1/14 ™""""'· 65 5 

Yu . da y ,ı 1 l'Y n.r'll<uller 17/6/942 Pa;:artes! günü ""'t ti d•. Milli 1 
~ ~"tu· r :il'.' ~il K.omis~'QDO.a aşrı ayn vt• oç k ar":nr.a '.~ •- I 
:aı3.c..• ı nern 1 ıus u\ .. Y t crutd'1flhırı _ve teom uı rn 0

1 zla~ıyle b ~.~te 
b:ı <" ,.,... K )OOıa Vt!l f.J.1.0.:1 iZaha1 cın ,..lılll Em~ M .... uı..riu,.rı. ... ıe nıw.a- • 

\& ... ~~) 

Bu sabah bir depo 
bas!ldı 

{ 1 inci S !ıifc-den, Df"'vaml 
la bu ,stifdiği tamamen nieydiUla 
-çıkaran a"1kadar1ar ve z.s<bıla bu 
sa.balı Mcnalıcm ve orta:darına 
ait Çiçek!>"zarp;;dak; depolarda 
b;r araşt:nı.a yapmışlar, 190 san· 
dık zi>c&ciye eşyas; bulmu~'.~l'dır. 

Diter laraHan ,.;11i firmaya ait 
har'çten getirilen ye hal€n güm
rirkıte bulunan 350 sandık emaye 
ve cam e~]'ası da tet:l<.cke muhtaç 
göriüınili;tür. 

Menahcm ve ortakları bu sa
bah rr~:li kcruıı..-na mahkcn1'<"o-i 
müdde!unmmiEğine tes!.;m edil
m~icrd;r. 

• 

Hi d·stan'ın 
karıştığı 

günlerde 
ti;\ l •k lc<f"n D•vaml 

siri nihayet bh lıaftahk veya oııı 
~ünlük olmaktan ileriie gcr~ınn. 
O zaman, Japonya llindistandaki 

vaziyetin ;nki,<abna nazaran ve 

Kar.kaslardaki harp durumuna 
göre hareket sc.rbe>tlİğini tekrar 
kaı.a.nır. Bunun içihdir ki~ S.:ılo
mon takmı adalarındaki Aıneri· 
kan ba;.kını bir yandan Japonları 
yoklama ve Avustralya mm-asa
la lnı e:ıııniyct a.)tma ahna barr· 

keti oldu~'\! l.a<l r bir ~a.ııdan da 
Hindistan Ut."rme nııi bir taz~ı'ik 
3'a:.Hlnı. nı i.in1t•n•c h3retet:dir. 

1':'1E\I iZZl:."f Ul:.NİC:E 

KaO..asya dağları eteklerinde 
Çcrkask'a yakuı bir ye.rdt> Ruslar 
ge1'i ~ekilınek mecburiyetıirule 
kalmışlardır· 

Halbu.ki Alıns.nlar çok şiddetli 
akınlar c\i ye ta \'Sif ııt t iklt>ri 1940 
İlkteşrinind~ ve 194i Nisanında 
inailtere iinrine yaptıklaA hava 
akınJannıla 200 ton bom.ha at~
lardı. 

lngiliz hava kuvvetleri Ba:ııiran 
\'e Temmuz ayların.da Alma.nya 
topraklan üxrinde on üç 9in ton 
bomba kullıımnqlard.ı.r. 

... + 
DİK KAT 

1 
En=yi't Sandıjı s~ alınan g~ med<ulü ;po1e« g<;..lermdt ~ 

:em mubamınilllerlrr":n 1ot,ym<141 olduilu l<ı;ymetin ~ 40 lnı l<ecavilz P\rcC'Toelc 

1 ııwre ihıı.le beJıf!m:n ya=a lcıdar borç vennPlt """""le b>leırıı.ıt ıı~ 
1 m<Cı:tçıiir. (&?00) 

ı 

Voronefde Rusların ileri hare• 
keti devam etmektedir. Mosk.ou 
radvoo.u bu kesimde Almanlann 
yenl ba-ıı yerleri tahliye etm<ık 
;,.ecbu.rıiy~tiade hldıklannı biı

dirrıüştir. __ ..... __ _ 1 AYAKKABICILAR CEMIYETiNDEN: 
l---------k--f--k-. --1 Kundur•cılann saya ve K<>l!ıı mal<inele"'1e mııl<a-ra tevzi ed leco~.t . Un

Bcy kozda i a ır V•'-' te-&tl'!'& İiPÇi ka.rnelerl po1;,, derterlen:rle bir!.ırte 13.8.1142 ~e<k'n 2:1.8. 
çoculkar 9•2 cumartesi ııüniin~ ı.<ıda.r ce.nı,.,ı Meıtı:e:ııine müracaatlar~ Hamamlarda 

'1 i.,d ~,:.lı.ırcdcıı D-•\l'n.;n) 

lunnıı: tur. Fukat ha.man..,ı.Jar ye
illİ ıarif.t.-deki y>kaımuı ücrctiıni az 
bulmuşlar ve reıniyetle.rj va.-.ta
sile tc.krur Belediyeye müractıaıt 
etm.~rdir • 

ZAYİ 
ioh:ll:l.t Gu 

. • .,n. 

18.5.!M~ ıa:'lnıttle İ"1anbuJ. 
rL.ğilnde, ve 6l87 say. ı1 
;yl almış cl<'.>mım 70606 

N:ı- "'ı D l' ıto nı k.!J~:-:U z,.lyrı ettım. 

y ,~ .. uı.; al:ıc&v- --· ~nm • - :uü. 
yoırtur. 

Yanko r.re...,r.;,iiA fstanhu.ı Ra1ü.,ı>azar 

Beykıo< İliroinıl,arlnd:ı oku.yı>n yok· 
sul eocuk:ara yardım C("miyrtı Relsli.

i:ıind~· 
crm1yeh :ı sent k u.ml.1%J'lt Kon.. 

grc.si 2:>/\'lll/1942 ruar gu<>O saat ll 
de B vkozda C. ıı l' r\isi k.tW' mer
kez= bı~ ır. .a yapı} .. cağ:lDd.an sayın 
fııı:ıın t r ~ e-ri rica clnur. 
Ruznanıe: 

~-
1 -. [-d:ar"' ı- y'et n·n rc.poru .. 
2 - ııl;sap v:ızye' nı rı tetkı1t ve yeni 

,. ::. .çesinin ıasd 1 l'<!-ıre H<·y'et'-

nm ib~ı 
3 ,. ·o.ıı İdare llt"'Y' ti scçı:m\. 

---~---~ ~ -~ \ ___ - ---
Sıhhat ve içtimai Muavenet V ckaleti l'Jerkez 

Hıfzıssıhha Müessesesi Satın" Alma 
Komisyonundan 

ı - l\!e:'k<'I< Hı 

'"'"' açıl< 

" rl: o n• 
nı.o ı,: .. t e\n.c:lı.• 1 

. ' 

Sa.tın 

,yle bi:lik!.e ek. ltrn • g..ı:l m ayy.-"n saatte 
·K ... t 'le!r•ııQ.t.ı yatı,,- .nık ur.ıc e da:h.a evvtl Ke>--

~661&• t~7'1.#o 

İstanbul Deniz Komutanla v ın
dan: 
Deniz Lisesi ve Deniz Gedikli Okulu· 

na Girme Şartları 

ı _ Deniz Liscs'ııin birinci l!lllılıtıa gimıeğe ısteıtll olrurlaı:dan lı.:ın2le 
k'alan1ar alınacaktır. 

A - L: c bırincl sll!ı!b ·kmale k.alan!ar Denız Ll!JrSi blr:r.ci amıfma. 
B - Orta okul ao!l ııım! a ;Jı:male kalanlardan Dtnlz L. 1 birinci sım

fına talip olanlar ikrr.nıl imtihan'ann.ı verdildı:n ta'kd:rd~ alınmak Qzrre kD· 
yıt yapı::ıeakıtır. 

C - LiJıe birinci ımıfına yaş haddi 15 - 18 <lir, Allı 8J kilçilk olanlar 
· kabcl edilir. 

Det1ı1ı. Gedikli Okti.'u· 

2 - Deniz Gedikli Oıtu.lunun her Uç ıurulm& ort• olc!?!da <1<ma.e kalaı.-

lar a 1ınEıcnktır. 
A _ Bulundutcla.rı sınıfiarın mu.adili olat: G~i Oku ı E~f1arınu ka-

yıt echlecokl~J'd'r. 
B - Gedik!; okuııııa gir'ş :raı haddi b>t-:nd sını!a U 17. il=~ Slnıl.m• 

!'3 - 18, Ot!lJf't'U sınıf n3 14 -- 19 ya.starında. ola.rt!&r k1tıbul eQı ~rdir 
3 _ i~ta.nbul ve c·vanrda b"u!unan lar k.l!ınbul Deniz. Kr.m.ti1anl :na. t~ 

tan.bt..:.l haricinde bu!unanlar ınf":l.sup old ·:.k.la.r~ Aakerl~ ;;,.,.b(le ine c~a.· 
(' at r 

4 - Ka.vıt müddeti %1) ~loıı 94% ıkpmma kadudır. 



4 - s o N T E L G R A F - ı 3 AÖUSTOS nu 

Ehlisaı;b;ihK;;~;ki(,j;~ Arslan '1 ı · ıa y·L ~Aç ~f 1 

1 
123456789 1 

\.. Yazan ·· M. Sami Karayel _.J ı e 
Huistiy.tnnğın mahvolml!k;a burundu· i • -.ı- , 
ğunu ileri süren Rum imparatoru, • e - 1 

Ehli Salibi Türkler aleyhine ~ • 1 1 I 
ayaklandırmaya çalışıyordu 

7 
_.e , 

1 : • 1 
RU<>,:ı, b; ·er bll'er yemin edi

Y >ı, ş..·hu den kıç:r-.. ay•p •-'!'erle
ıin n baı;,llırla bul · •acag .. 'a sO<z 
'""J':lOI"l•J. Fı>.kat • ,ı;ı· tarli1'Uın ku
ştr~ oldn FranJ,:,a:r y~rıi Fran
.s.ı.lar en fena ~Y isi yemı:S. ıız:tı
rnrmıcla k !nıla: Açlıktan en ba
.ba~ıiıf.t ŞÖ\"ab elLr bile yorgınııl:.ı
{;a ·.'C a.;!ı!!a tcıkate gtfücmcz ol
dular. S: -lı.rın m ıafaza,ı o kr.
.ı .. r iıbm.ıl olun :ı; • ~ ki Tür',;Jer 
;ı~ kaki fıJl" kölC'-'ı baskın ,le t:~C 
&•'Ç". ffc.'<' ıTh. Kt:l . gıtti.kçe ar
tyı:rtlu, A•ıırcr.n t~unı. frara 
y<>l ut dii.şmzm:ı Jaı-.>t!erinc ma
r.:ı bir h lc!e doniz ıten, rında yl
Jl f~t.•k !ahu·rr~ine r:robm td:~or
~AI. Türkler !I'ıuihc.._3.'1.tyı m~firürrt
ır ı yaıpıuş!dl'dı. 

1 

den bizerd .. R";:ıtı tn aı;;tı. .... ~J, 
EhlısalJoc ) »! vermişti. Ve, bu 
su:relle Tül'k!ai .Aııadolud•n te-

l mi.ı:lamo'.k yohmu tulımU§tU. Hat
ta Avn.,..ayı kıııkırı.ın \"C Ehlisa
lip lC%'k>İli:ne scb<Jp olan Rı.:ın' l n
parator-Ju.gu idi. O, ~u )-Ol<la i::a.g!-
rı;or<lu: 

- H1r :-,.tt.raı~ cldeırı ~o yor .. 
yelin işiniz'. 

Faık::ıt, Uitinkr ls'.:m!ıııJa E<.lh:p 
olunca Rc.mlar, La:.inlere) ·z c;e
vı , ero . K ul;k kili· e>in n İs
tcnbıı.l ort -.11.~ l;~na hak·~ ol
ma.arma kz.\"iyen ı au. d .:ncrJi. 
Bcı sebeple Rı.:..rn I ~.ıp;;rntc·ları, 
,ki tiirEi ha•rektt od.. rlanlı. Bu 

·,..uzı\i.Ju'kle kozlarmı oyn~mıya 

ve c-mctlerini talı:iCi,,{k1ıık ctt•rn~~yc 

sa•;aı,ıyorlardı. B" da ~:h.J\;a1'p 

iktrvvetk-m:e Tı.iırkk-~"i. dura dura 
Y·'P1'<lı:nnaik \"C kcnd,. ':?'I'i işe I!'Ü-

/ :80~~: s:~~~ 2 _ D ac.n 1 
/ • r ş..ı. .~ ın41J~u.i, 3 - .Z..1.irdlı, 4 - ı 

Il · R• ;, r., ·t_l·yı', 5 - Bayra!-1., 6 -
1 B··y=ız. \.li:i-·"' ıu o 1 f'\'\"~l (J; • ,~~en, 

1
7 r1 a! t rtıl',:~ r, H :ıı.ıl~«-ıa te !!z'!c- ı 
.n.c . s:t.a a· ır.d~"l, 8 - Hrr ta.ra!ı su 
k.~p. Vilayet, Soa 1• D Yoıırmıl< Yı·
ı··n. .e df' , 

l T KAFIDAX AŞA(;IYA: 

1 - Çok b:ü CLSı, 2 - Y'ap~ 
,,...,a,,, E·,,.- haJ,-. <JJJ r ıt ::n 3...-S ... -ı, ııa- ı 

!· , 4 ~ Kc;,><tc ,ra\ ,._ :\o~, 5 - Üç P 
• t~ tn. a • t • 6 - ~YC"!, Kırrullı, No-

1• 1 ~ Katw bcr (ırl•n• 8 - R 1 har
fi D l".I; J ;,ı y•· ,. aJt n<ln t;( ·vt•t, 9- Te-r-
sı Or1a.:-rr: F . ..'~• .. 'ti se'!'p·, • 

!.1.;nkii R•ıi·"P,ıra.m:ı.ın 
Ha!Jodlimlı Şekll 

Sayın· Halkımıza 
rastladığınız 
• • 

Kömür alım ve satımında 
zorlukları haber verınız. 

Tozlu, lslak ve Eksik kömür almayınız. 
Kömür fiatı muayyendir. Fazla para ver
meyiniz. Sarih adres ve müsbet vakıah 

şikayetleriniz derhal takip edilir. 

kendi Bu hareketiniz 
olduğu kadar, 

men/ aatiniz icabı 
vatan borcudur. 

• 
Müracaat yeri: (Ankara ve lstanbulda} 
Türkiye Kömür Sattş ve Tevzi Müessesesi 

Kapalı zart usulile eksiltme ilanı 1 RAŞTD RJZA TiYATROSU 
HıUıie Pişkin tcrabeır 

Hindistanın coğrati 
ve iktisadi durumuna 

bir bakış 
(2 t S • ! '<-• O rr.l 

da ÇOı< ; ak;n bulur<ıuı;uı 1.ır .• 
1 m buracıa fcnrnlade s <~ ol.ır. 
\'c ayni zan1andc1 ş'nıa.Je r,::('r\CITll '" 
yen bu bL'utlar bl.ı;; ı) gııı la• 
rını Hindisi ana diiHr O k, J. r 1 
k , senede 1I1ndi"'•cna \.'C! ... ın ~ 
murun vasaıi• (2) me+reyı hulur 
Ve bLL m.ktar (Bengale l<•dı-' )· 
nd_c (l2) met"'ye ç ka _ 

Istanbulda seıwl k , ·;ır- r , a· 
sa~i:ıin (70) san 1 :rr,etrr '-'ı cc .. 

,, ·'::> ) 

mediğini düc;iiııürse1<, H;nd stan 
ayğmur~rının. boı ıığuna P ıy .. 
ret c kte. kt~ncr 1 l. c.! :n \: 1• 

Diğer tarn.rtan II· cüsta,.ın ,,,r~:ı ~ , . 

nın şimali1'de ak~- (Gıt •j ın• r ) 
,Je ga rbinin ,~rnaLPol' aırnn ı ·n·t 
nehri) nin de buralar<.:.~ a uz ,f 
sulamakta çok bü~ ük :o]ı, ri v.c· 
aır Bu hust:1s!a bir f'kir t"'i: .......... tı 
için, üç bin klloor!' ... ':"c tllun~ı..' ..:11 

da bulunan ve yaz ~ • w)ı: ""··· 
mı~·an büyü~> (Ganı r'i ) r 'l 

suiadıği arnz:n 11, .. >\nado!anu ı t 

n'isü biiyük'.üğüdc bır >[tııa te-,J< 1 
erti:ğir.i gQ.~ önü111e :;e:tınr.e1< ı.;;.. .. 
Ld r. 

i~te bol güneş, bol ~·ağıHur, bol 
ve bereketli top.r3k IK.y~T d~ 
Jlindi~ l 3n bugün diinyaııın Aımc· 
ri;,adan sonra en büyük bır z:· 
raat memleketi o!n:u~tur. B. fo
da tutarı akıllara hay'"ct '"' rÇ"l 
ziraat mah~ullerinm çeş,t'rr.n~ 

S;Jhlode blrhıaç R. ... ":1 ve Llt.Jn 
ı;< :k-~ va"1ı. Fa~t Türk it'•" Yün
ları faıık-,:lcroK ı;t:"ntil.>rc giden as
..etlı:l'.:!en birçuk!Jrıcı tuttular, 

\ <, -w:b.k <-i bın ki~ S<\"J<Ld~ek 
fiLHJi tô(j fa.arı:u kaıI ve gı n:ilcr
.ıc~ ~ .u yaıktı at. Rumlar
<i.ın, Llt'nknkn lmi1u1abiırn ge
n er ongiıı.e o.çıldı · r. 

ıL:ı.alc eL>r.<.') ıp u• ~<t<'l p:ıl~ -.·ra
val'i h::ı:eK~t etmc>k, ica.,, cttigi 
~:nan kd".t.ii k:.zv,~c•!~ni.lc ıa~·ıf,n 

frzıı:ır' .ır .c çul J.:mm ;/h . 
Eh:iisali;ı. Am:t~lc)"a hava·Esıncle 

Türklerle çupı;ı.....;..-,,r R<.Jlll lım
para'toru S<!V'"l\ ı~·ırc ~ <lL ÇE'l
k ü, nasıl o~sa Elh · ":S1:ı bo;ıuh, ı 
kC1.C'RC1f~ı. TU.ı ·!er, '-~~fıf dU~c
ccıctl. Bu r.oldr , ,'~ı:dıe eden 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 
1M E TA N ET•K 
2AL f M . MELE 
3TAMAMİ YET 
4E.A A9AeE 
S M U ~ A N E ı• S N 
6 e Y 8 8G.LA 
7AK A L IN. N 

ı 1 - El ~~~~k"~~f:~öı!:'Üd~~!!~Ü121~~~~~-;5 r~o 1 
Hc·r 3.4;lm .;aat 21 b..ı('J:(ta Harbiye- b!r bakınız: pirine;. ı)rımuk. 1u ... 
dı, Be}\'Q B<~~:;.%1 s 1tt ·:1ta K -ı:rı.ı.nda ·bu bat, çay,• y.:kE .. ktım, ., h~ <"

1 

Bu G('t"€' tüt.ü...'1:, ke!ndir ve kcrıev J." ~auç .k, 
Frm kl·r~n felflk,•·~ her tarafa 

l ıı<[,ye eden bu , an g -r.Hcr 
• Ve, l:>u1 .lıı ı... lJe ~Llll!"an 

ır1 "':.. U:ı·ın h-ıı-\ ~ <..ı :.;!D:C\ :ye ... i 
". ldı. Ilç'>ır ıwr \nt· y.ı 

~t ~+·r l sc. cc ~~t ~J... l~. 

Şeı~i4 nrutbiş t 4 k,•ı, ~ · 1e 
iip Çt. ~ sı SlrJ -ı:.. İs.tr:nıttı. ı n-

1 ctor!an ınul: i:;· )'l'MC ~" . .ı.r
g .. ~ ,......rımt ıtJ. 1. p._ ..:.• 1ra .. ı\Ttı:ak.
)a 1n ._xft>:1• haL ... ıı ı.1~e.derc~ b:r 
'· l'\-v~ı llndma ye · .xesine ~y
rct edıyorl::cxh. 

Fıa:kaıt l:T.para!ıo; lra1'iyen Fra'lk
la rtan ru:ıfret ed!iy(-rı. •• \"e, Tuık
H'T!ırı b;j,tfu. J<o.;ıv\-cl!C'rilnj ke.rxJ: Ü· 

,~ru:e C('!betmcC<teT, İ>U S\llretle 
A ıxlo!ud ki fütulıat·ru elden ka
ç:-.ıaıktan koıikan İ:r.ıparnı..n- İrr.u 
)c!.;nu tuttu. 

Rum İrop.;m<toru. l.-endisinıi ta· 
k51e l«-lka;;aık T!i.,,k!'(."ı'İn yi~·eC<'k 

ı: şey bclam;ımalaii ln ~~ 
yl'rle;'i kfönikn ta.1ır'.ıp e-tti. R= 
ln;.pa..n:t.lorw>oo bu suıretlc hare
b·t: ve lr.€ndi3ini dü;ıiıı;meai Elhli
rolip rüesa.=ı po;c mcyusf:ı e'te 
dii~ürdü. 

Rum İrr.paratorluğu, U.tinl&-

İ""'Jara~ ,..., 1"uı..r 1 • t&eı;:r:c sU-
ITu re k lcııinc mtı , c.:ff 't O-l ı.:~'kıtı. İşte bu rol J ey" ven kr -
panıtor, EJ!ıl;,,,. ı.:,. ı m-d "11 c< T r, 

1 

için Artakyaya gıt.'11:~'1· du. 
Keııbug:ı, Ehl'.rnl.h ı:.;·.w;: la'l 

gc•:rmi .• ti F~:c • cwu5lan '"' ,.
ta: i'e aldığı h~"ıer'eı-de Ruım lm
paratonınun üzcrmc dlığnı gcl-
nıu'.ote Ye An:ıdulu) a rıi.iıfuıca ça
lışmakta olil:g'JllU ô&<re..'ldıi. 

Ehlıi<;al:p :ıskerkri imdat fun!
d!ni ~-bettiler. Çünkü Tünt:tr 
Antaoya dcre;,i!ıe ,.e djğer ta::ar
fo..-a hak·nı omJıuşlaq-dL Elılisaili1:ı 
a•kerlcri kumaııdanJarıı:ıa itaat 
el.ııltıkten i•tinkaf eti.ile:-, Enir 
d i.nl'0!Tlez ol ular. 

Br.QI><Jnd, aııAoe<-1 rinıi kqlUJ ~ 
.kın evlet-den çık.am;df-c i\ ?.I Ş("l:
r in bazı taraıflarmı ateşe v~rdi. 
Bu umİlni yeis \"C t'li'.;;r ~ı:OO 
b ir raiıjp, K ont dö Senjiie rüya
da i:sa'yı görd~ü, kenmli>i<lin 

(Devamı t'ar) 

Orman Koruma Genel K. Satın alma 
Komisyonundan: 

J - Omwn Konm·a G"n~~ K. Birl.~~eri ihti)•;;,cı iç'~ 14.CO-O .o.n durl bl:ı ... 
('İt er kur.d;Jratı :C:apa ı 1ar! ;y!e eksiltn1t1·e kem ~ n:..ş~ur F.ık.sı'+... \ ., 
~'4 -8.942 PaL> trs! gimü ~t 15 tlc Yend5d ·rde O:~;an KoıtL'""'ia G "nt:l K. bı ;.ı~ 

!'..ındaJri sııa.tın a:rna koo'lıi.~~U.."'l<i<l y a.pıl acakhr. 

2 - Aluha~men be.d+'li 189.000 lira oh.:p muYa~Jta! tr lı la! .. 10:;00 r <::. •• 

I! T U L • R E V A . , 
9 ..s._8, A Reıv AT A 

ıe.oo Pıqra.11 Ye :,Jcın.leı...ı Saat 
A,;.:ı. 

18.03 llllktıl<; Çifte F;ısıl. 

19 flO Koc""'1D"'• (D·ş Pv' .tiica İcmall ) . 
19.1 5 Mü.t;k: Dans Müz!i:ıi (Pi.) 
19.30 Mem eket Sa•t .'\,yan >-e Ajaıııı 

H .. b · .. ·f·ri. 
19.(5 MUıik! Tarrıll'l. tr. ı$ Sonat'iarckın 

(Pi.) 
2-0.15 Ra.1yo G;ı."1.'!esi. 
20.45 M'l7:k: .1:iı2rap:ı S ı;arla Saz 

E..;:erJe:i. 
21,00 Ziraat Takv r-i, 
21.10 Mü.ol<. Şaıaılar, 
21 30 Koınuş;r.a ~K2i1!·H·"'rla111a r Sa.ati ) 
21.45 Müz.ik: S"'11"n,< P..~arn CPU 
22,30 Mem:l"kct Sa .-t • .ı\.yar>, Ajans 

H-aberl~rJ. '°'"' Bo·ya!ar. 
22 4Ş. ·22.50 Ya~:nıtl P".>~ram ve K a-

ı.1;<,ı.~t-b'r·.~ıı aa.3.~md.i LTzır ... jrre \'112' Çı.Itt~ ı.; .. prj}C"l f, .Q:lcU..x JWp-ı.i \'!'.' :::~n· 

fçz;er ınea.:..-+ 

J ı.:;:, sıf br-L-tli 144t"ı , 06 k... !u.. 
t ı - Bı.ı .H t ır" ~na eıf'. \'e e "ak ş ıır. •d.r: 
J A _ .B~s :..rnc .. tn 

B _ Mıka\ elr projMl, 
"; - B•·:·ındı.lık İ :er G~nr' .,Jrtr..ı rı••s1 1 
't - f~ ·p"'J. ıe t niC1.lt re ôaı .. ( 'lln \"t.: 'l!J'Jbt P,!"İoll:'lirıE\ 

E - Kt't: f tı ı~il, s sılslfe r~ .. t. n~eEan.r c .... vf' f , 

F - şo c· ve Köp.r .ı'er \·e B. ~.arı a. nl' bt·J·Jk k·'!- ~. !rınn' 1.nam lr 
ı ..ı.~·er.ıer bu ~artnarr.elert vP- f'vrakı Bı .. ~af a ?t! :l ~ı .., ie r;ö"ı l>:, • '\l' 

3 - EI-t _., e l 9.942 ta n S31t g_ 1ü SGd.:t JG c. ... Bnl h u..r.et k'Vncıt; ı-
da N..u!.ı& ~f~dur· -:ğ..J C>llası 1da yapı!cca~+ı.r. 

'4 - Ew'+r.e ka 13. ı z i us•ıJiy1e yap.l<-t. C'\t.r. 

K Ö R D Ü (;, Ü J\I nd:ıati yağ ,.e saire ~enec ! :x;) 
Koım<'<li 3 Perde 

Hl.")·e~ h<'ı g ce B , u Ba.llç(',,;,,,ı,, 

terr l •er , rs.::. 

lnebolu Sulh Hu
kuk IV.ahkemesin · 
den : 
İn!>Lol~un A. <ı "!l. ı, ahal!C'S:n.de mu

k•1' Mdı.tT'.tt A l k o. Az.ize S<y nen 
t ":'dan CL·1uryf· ko. df'n Yanaz oğ-

mılyon tonç pirinç ye: 'lıreıı T.f,o 
di.stan bu nıaı·,uide d;inva l2 'ı . 
:it'ci gdmck•edlr. Piltvı m 'ı r 

1

, ola.1 &vnb · pirirc•n i ı, bul 
halkı çok yı wn f ı: tan p · 
mJk ht.susu,~c...":l J, Eir,c h c \ ... 
letııeıv:cn sc~rg, ık ı g( mt kt.c
d : Sene k ict r ali ( J • Y~" 
tonu. geçiyor. T;j,rk et. (C" stneı t.., 

5 - EkS:l!rr.rye g'rf'bthc~ Içııı ı~tr' ~ l tJ.ı5_ l1ra m 

rr.eEi, b'L...~an baş.lta aş .... ,tı~:{i vesil'.tnları ha ı. > •p gô...ıte•"'t'lf· 

J - Tic"' ıct Oilasına kvyııllı bulu!J.d..ığı.. '!'l:' ua.:.- ,.e. r 

·..,ıt aıt. t~r :;ı.at 

, : ı..7.l l.d r,. 

1 lu /\. net. \'1\ R tiCfl nr n Aıimenin 
\'t"f- ı.g. }.Yehmf't e'> •<l"lı Arı!e ve Faik na-

(30) bin ton par-uJ< e<le edıl,1i
ğinı ve bun• n hır kı •:,p da 
başka mernJe•ketUcre- &c:t 'iJğ.,., ı 
g<izönüne gct.'r"rsı:" HirıJi;,ı. n 
pamuk 'siihsaliı:in büv1~k]ü-; l 
hakkında bir fik'r ha-.! 'eLc ,,j,_ 
riz. Çay isdısallndc Ç ~ckn soıı-a 
ikinc! olan Hind~.sta 1

1 
sencdı~ 

(140) b in ton çay elde r•m•k'e 
ve mU:üm bir k'sıının "' ya 
satmaktadır. (Sey'iın) çı\"ln 1 n;

fiS kokusu ve r rngi ya ~ız 'fti"~ 
~tihirler~nde değil; bütun dı... -yn
da şiıhrl't ka,aımıışt" 

:! ·- İt.'(.e'i.li;er ek -ıt!!1~ye lstirak e11-ı·ek . .çin ekS! t!"'·e günı.on.ci•·n e!J. a:: u..; 

gJ,n c-..,·el 1(1(~000 J!rahk iş y1p~.ğına da~r VE'6 - a :.bra<ı edı,:re-k \' lict-tten a1ııc~k

la:-ı ehl)yct ve.;Skıa.,1a:.-!."'1 teklif m~kt-uplarıını kClyacak.lıırôı:r 

6 _ Tf-klif me.lft,·p~arı yukaı·Wa Liçü~cn ?T'a<iaeıde ytızılt saa·~ten ı>r sa .... t e.v

v"!·!ine kadar Bo:u Nara Da1rc-3'.ne grtari e.:.·tk ~ trr:e Kooı. .. cyon...ı Rf>ı:6liginc 

m.a.Uı'lıZ mukaWinde \"{'ri!ccrı~ttr. Posta ile gGnciPri:ecek rr:ektupla r'!l nihr.yı·t 

iic;'üecü maddEde yazılı f ;:ı aı~ k ::ıdar lf·l:n:Ş etlx~1 ve clı~ za:-!:ın lTı 'j t'f"J!' :o::.umu ile 
ı y :C'e'_ kap"'tüını, ol..,..,a:: ı h lr't'ld1 r . 

Plı6t&t!a dacalt .ı:eciltrr:eler kabul e.ı:Im•z 

• 

Sütçüler Cemiyetinden 
BirHk 1aro.fln<ian Ccr.ı~yet:ır.i.ie .ı.a~·-P tı· ·~oiSlı sat; n sl,ı il citü~ncı e!

l!a!a tcvı.ı olunın:.dk üzere b;r m .. ctar yağ k.lı;.<iı tem:n edi!:n~t~-. İhfyacı ola!l c~ 
nafın ı:üzdan.:a:ı J e b<'ıôbt•:- b~-gi!rı üğ]('dı'n sıonra Cen:'ytt M~r~ı-.tin~ mürıı.caat 

rirı~c:eri ·\~n ~r. 

ını r.ı ğt.r TeYi:k ve -rllf• K&sı o:ıleyh.Lıı.e 

t ;ı c·!~n nıı..ilııkemf3incr mDddfB~.lC'yh .. 

lerjen Te,-fi:i< r.am F k ve _.\.ri!e~n 

haklnruai.,ı,ki da,-et;ye :in('n tt b::g C• 

di'!ımt~ \'e }-,a.'e!l. r:e rr.e~ 1Jl bu!ur.du
ğtl!ldan gışap kararlarınL-ı dp krza .a-
n~, t....OlifCle ve m'l.ll~ a.ke nenin 2G,'3/ 

942 C• rşıwba gıı.,u •••I 9 .a b oıl-.ıl-
H"r.d~..taıı mahsulleri ara; ıı .a 

(Jüt ) ck-nölen (Hint kencvıriJ de 
m.t.ı.kOrda 

marın.a lLJı_-a: \Te=41.mi~f .. Adı geçen 
müdür aalryb er'.n ,e\'m.ıİ 

mülıim bı:r mevki tutar .. Bütün 
rr.ahkemec!e h:ızır bı~ı1nma~arı veya 
k-<'nd:lerini temsilen b:r vekil gönder
roe!tıri, ahi ta-kcH.rde bir daha mahl:c-

n:r·ye k.ıbul edilniy .. rCk gıyap! annda 

int~(; edl:t>C'11;i g1yap kararı tebli&i ye

rine t:;'n1 oımr.k. Ü.zere k t>yf>,-et nan 
ohı ,Jr (4455) 

ô.ün~~a rr..emlekeUeri çuvnl vr,p
m ak içen bu kenevin:len i3tifade 
etımekted:r. Hatta T ürkiycr• ·1 

;cgane halat ,.e ;p fabdrnsı o~r.'l 
)»mıbul'd'a' \ (Anad~l;ı;.h . san ) 
fab,-. kası da her Sf'nc bu iş ı~ın 

lstanbul Defterdarhğından ( inhisarlar u. Müdürlüğünden : K;pa za-! ~ 'i.T' ı:ıok:!llltmeye konu lan Dr~a!";M b~n.'.l.sı (in ceıphP ku:
mınrla yapt ı.~.c~ · (78'i8tl 50) lira krşif btci<"l .i taml'I'at ve t:u.ıi:.:ı.t :~nr i-h~~r. g_ü- ) 

1 - İ•tekhl"rin 1'a!"unt vf' ·kalarlyle tt."k~f f mektup.a"t'nı 1 ·le ~o.~':!."n --a VJil:>ı 10,"8 !.l42 +tır' :nde talip ı;Jcmadı gın,ian bu :ş m!'ı:kü:- 1a:""hi>En ıt:baren 
\;r ... at en·(·li<Je ır.a.d· r ko:r.ı..qyona vcrT<'!eı-. m,.cburldir. •6230-8381> bir 8y Jçi.:1 .3t~ pazrıt'l.ğa Jırakılmlı}tır. Mu va:<~at tf'rr.inatı (4940) }fl~c;d~r. 1 - İ<iarM·fz. ihtiyaC'ı '<:ın bir [ldet rrotü 1 J akGplc b!\>n.z. s&cıVifi.1j tı.ı-

H'nl"sıandan m ilyonlarca k'lo 
jüt cclll:ıetmektoolr. Suj"~"1<lan 
:rag çıkardan nıc;~ıu r Ili:1tliı;!an 
ccv~z ni tanımıyan fs!anbıululr..r 
azdı r. B ütün bunlara Jlin<l· ;tan1n 
tarihi ve m<'Şhl' r (balıaraL) m, 
b ilhas<a (karabiber) !ıı , (e'mııs) 
ve (alhn) gibi k!ymelli madenle
rin,, senede (21) m•i\ m ton'J ge
çen (nıaclen k.İi'11Ü"İİ) nü df' ıltve 
edf'..sck Hind:stan ı n servet kay
naKlarınn1 dC"h~t ve azarrı<'L.l rr 
nünde lbayr~tlc durmaırak d<l•''• 
gel.!11ez. 

1 

İ trkhtı:-ı.~n. t>n az. ~r :aa~ütt~ (5-000 O) ::. al·« bil işe benze iş yap:ıklarına l...ı.m&.>at.ı pJlz:ı.rb_kla ~hn alınac~t;~. . . 
da"r )dart>' Prin-Oen ql:ıı. u!'.d.ukla:-ı vcsik.a:ara ist.Cl=ı<iM is!anbı..•l \1 ılflyetine müı... ı' il - Paı.;:,1"',,~ .ı.s,8.r942 t-a!"ıh.;ne r~tlıJ-·an ~~!· g*~ saat ll d:e Kabata.şt.a 

t ~.. .._.~ t : 1 ürıl . h ı 3 ......:ı , 1 l•nmı ~ l'h~ıyet ve 942 I..ıe" ;,z1m Şub1 ·sllltıC>..... A ım Kon1ı.::yonun1a .}"3.P lac*- t 
·;ı.ccı.l 8 u~ ~ "ünu:1UC'l ti &. eı'I ~r,ç .-uın e,v-..t 

1
8 ·bl·•':1

, •· ... a •rfın lll _ Şa"tna~r:eler para.~1z. oJ~r~J.c her EÜ.n .~.().~Ü gt•f·n Ş".Jıberiıt'Tl alr.gb1:ir. ~evlet nrmirynlları ve limanları isletme U. Muesi ilaahn 
'"~ .. a • ~<-a .ıt Oda .. c!t'Gt \:'e ten:- at ~a&\bı.ızıa'-- l l·K e l)t.. Y z... - ı .. Jc . . 

1
. ·· .. ·· · · ~ · "H ~.1 ... , JV - U."tt'1i."E:erin pazarJ:k ı(in t.3y:n edılrn ;ruı~ ve ~·a.at'ie ~ 7,5 gilv~nme 

'-------·----------------------• 1a h. Pt.zartc glirıd;;:a 14 t.en 16 ya. k.:dnr ~ .. f!U Eml~k 1"1UdürlJgıne mu1·a- /pa:-:.!a.riyle bır k'-E a<iı gı~f'n k.c.:'Tli@yo:ta l:flrr.eJeri ıJ<~n <ılunuo. <862'0> 
l\.t n~'"'lIDen be-de ~4{14 ( 1ıti b 'n dör t yi.tz dört) l!ra öO f r · r:, \_.,r: olan caa !' P .. · 1 

~·oo \tliı b;n yuı) it ·o İ1'..e,..~ \!et<ı l (:?O Ağu!to.s 194!?> P~r t ı:O~ &tl"" ı s.ıat ı K :, ::-ı1.r1 .e ye ı rr.üu~ <a ev,·;.kı .r. .. ,, ı.kı."· .M~XLtrl · !e ıörtl 1 b.l'r. c:~ Pa:z.aıi J .tl 
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SON TELt>llAF l\lATBAASI 

D fğer tararta>ı il -l',ta•·,.:ıa ,on 
ı·anm as: -ıa fl'"\"'~a1udL Oncm'. 
b ir sanay, hay ot< tlc ~ı.;ıı ın.ı c.a 
ı:ııutmamak l~z 1 ln-, tll , ~. ) 
(Kalkü'a), (:\laJra<l g.~ u • 
şch rlerdC kuruln1uş c1d ı t- uk 
d<ık.uın:ı ve mace~i eş a ı ırıka 
Jarınd.,, her sC'n'.:' rr.ilvonlarc.ı t' -
e~Ja; d•şarı\"a sr·\i<Cti .~ı. ı." baC"'
lanm.,:tır E-iasen c ... ı ... J:ndnncP:l 
(I~i~mir) ve <Lahur) ut <.:I ·-1 

ha~ıi2r:.. bütün dür vuda c ., o,. 
şöhrc-t ta~ın.nkıa idi ıı~ :.~.ı H r.
dt~L.ı.!1 her b:- ~irr~ddn n u, , l 
bir ser-vet kaırna~ırl '" n i '_ r 
bu mem.kkct~ rı :~ol"J,ur def:: 
mılyarlar dok:ır •<" , bugu < ı 
,gözleri kam4tıran bu ·lık mrJc
niyet ve rcfalıı, gen ş cncF 1'i 
ve zira3t hayatını mC') '!·na gP
tirr terdir Bi~ha.ss& t -ıf dıf'•ı"n 
Hind.standa ap•ı1'arı ve u1~n
luğu (60) I> n kiloınelrc~ i gc '~n 
geni~ öenı:ryolu ştil.ıc':csi ilin<; ,_ 
tnndaki akıllara ha) r, V( , ge
J:~mede n1ühı b 1 r •. - 1 ı., T.U •ur 
Demt>;c o l u~·or k ![ r a.•t.no t ,. 
ı]i.:,nkü yükısck k,yır.t·ı", n-ct 
İng;lLzier, bu n1cm'..-"·(!'1 hlr b;. .. 
kımdan b;r~kö.maziur He:e b~ı· 

g ünkü ölü.'11 ,.e ka1ım a"aşırda 
bu muaz::z:•m servet ka}nak!arı ı 

dü~manlara tesliır. <''nwk ise b:r 
buJalal.:ktan ba~ka b.r seı; o'a· 
m az. İşte bütün btı f~lxplı °"'L n 
dolayı H:ııd istand.k' is\ klal ha· 
reketlerlnden mü.,.l:ıtt bır ııwt <'€ 

be-klemek h ayal olu r 
DAHA TlAFİX T .lN~ .\L 


