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~Türk Çocuguna Ôgütleriml 
Geural Pert~ D•mirhan 

iKiNC! T.A BI 

Evlâd terbiyesi için hcr ana ve babftya çok 
mühim bir r<!hbcr olan bu d1.:g.erli e:;.erin ikincl 

tab1 t1km1ot1r. 
Î K li A L K J T ,t lJ E V/ 

Çarfamba 12 Agustos 1942 
l 

Halk üç ~eg ister: Nezih 
adalet, ucuz adalet, seri 
adalet! *** 

\.._~~~~~F-·J_r_•t--1~GO~K-·u_r_u_~~~~~-_) lfÜSTAKiL YEVMÎ GAZETE 
Telefon : 2 0 5 2 O 

Telg. Tasviriefkâr, istanbul 

asarrufu 11 Millî Sef 
Otomobillerin günlük 

istihkaklarl gar1ga indirildi 
Otobüsle1·Je Kordiplomatige ait otomobillerin benzin 

îst.hkak1 taan olarak verilecek 

. Ben.in ta~dida~t h ~kkmda istau hui Vi- J I 
layctmdcu a~~.g1dak1 te hli~~t .almm15tir. . 1 

1- s~yrusefer eden b1lumum taks1lecle 
iki _tondau yukari kr.myonlara ve 75 say1'1 Ko 
o~dinasyon lleyeti kararnamesindf' va:11h tait 
didattan istisoa edilen hususî otomobillere ait 1 

gtiulük ben>.in lstihk aklari yariya indiril- i 

1uislir. 
• 2 - ikj tona kadar (iki ton dahil) kamyo. 

netlere ait giinlük benzin istihkaklari yedi!jer 
litre üz.crinden verilec ektir. 

<..ünim qaztsr ............. ; ......... . 
Arjantlnden 

bug da y 

getlrtemez miylz? 

MUllARl.P kümelerinin te~-
vik ve tazyiktna kapilnuya. 

<ak harbc kan~maktan kurlul
lllu~ olan bahtiyar 1ncn1l\:keCler. 
den biri de (Ai"jantin) dir. 

Ccnubî A111erika hUk1ÎmC'tleri .. 
Uin hcnten hcpsi ~imali A1ne1·i
kan1n tc::tiri altJnda kalarak na

3 - Otobüslere, kordiplomatige ait o. 
tomobillerin bcnzin i stihknk1 tam verile. 
ccktir. 

Meclis Cuma günü 
lat il karar1 verecek 

Millî ~ef ayn1 gün meb'uslara ve Oil 
Kurultay1 delegelerine bir 
çay ziyafeti verecekler 

zarî bit ~ekilde olsun Mihver t .. '.Ankara, 12 (Tasviri Efkâr) - verecektir. Cuma günii Millî 
d_c,:lcllcri!e siy_asî 1~iin?scb_ctl'.· Ogrendigi~iz: gôre_ Büyük MiL $ef inonü, saylavlara ve 5ehri
rin1 kcsuu~lerdi. Arianha huh -t Mechs1, onumuzdeki cuma mizde bulunan D1l Kurultayi de_ 
meti, Amerika devletleri camia . .iünü 1 ikincite~ine kadar de- legelerine bir çay ziyafeti vere
~'?a merbutiyet ve sadakatin.i va.m etmek üzere talil karan ceklerdir. 
•fan ctmek.le beraber, scbepsiz « • • 
olarak Almanya ile harp haline 
geçmcmiyc karar verdi ve bu 
kararm1 da bugüne kadar M. Ro-
0scvclt'in ilhan1 ve ibrnmlar1na 
raR1nen, muhafaza ctti. 
.. Di.inyuy1 saran harp yangun 
1ç1nde birkaç devlet ve memle
ketin olsun hnrplcn masun kal. 
~n!'lar1n1n be~criyet ve insaniyet 

• ~ç1n ne kadar lâ:t1m oldugunu 
~•ha l1acet olmaaa gar kw. 

Parti Grupu topland1 
Dahilige Jlekili, Muhtarlardan kalan vazife 

bo§luiunu dolduracak bir kanun lâgihdsmur 
Meclise 11erilecelini bildirdi 

C. H. P. Mecli.a Grupu Um.u.mi He- :nb1t. hi.iJâ$•~• okundukt.an &0nra 
yetl bugün (11/8/\942) saat 15 de ruznameye geçllmlslir. 
Reis Veklli Sc-yban ~Ieb'usu Hilml Ruznamedc, Eski~ehir Meb'usu 

-
Dün yine dil

Tarih ve cografya 
Fakültesini 
f ere flendirdile r 

ic1a Vekilleri he1/etiae 
dün içtima etti 

Ankra. 11 {A.A.) - Millî $ef 
ismet inonü dün de Türk Tarih 
ve Covrafya Enstitüsünü 5eref-

1 lendirerek komisyonla.rm mesa_ 
1 •sini yakindan tetkik buyurmu~. 

lardir. 
iKiNCi TOPLANTI 13 AGUS. 

TOSTA OLACAK 
Ankara, Il (A.A.) - Türk 

Dil Kurumu Genelsekreterligin_ 
den bildirilm5itir: 

1 - Diirdüncü Türk Dil Ku
rultay1rnn ikinei genel toplanti. 
s1 13 Avustos 1942 per5embe gü_ 
nü saat 10 da Di) _ Tarih - Cog
rafya Fakültesinin ·konferans 
salonunda yaip1lacakt1r. 

2 - Bu toplant:da bilim ko_ 
m1sy<>nlar1n1n raporlar1 okuna_ 
rak üzer!erinde konu5ulup ka
rara baglanacaktir. 

(Dova'tnt. BJ.liif• 1. 1ütun 1 d•> 

r·------" 
Rus • Japon s1mr,,.da 

tehlike alâmetleri 

900 bin 
Japon 
askeri 

Mançuko - Rus 
hududunda 

topland1 

I . 

• •• .. . 

Kafkaslar bolgcsindeki Alman 
taarruzu ncticesindc Rus kuv .. 
vetleri daglara at1lm15hr. $imdi 
Alman taarruzlan Novorosisk li
manma dogru tevcih edihni5tir. 
Stalingrad bolgesinde de Alman 
taarruzlan siir'atle inki5afa ba~
lam151tr. Yukaridaki haritad: 
Kafkas harekâh, yan taraftak1 
haritada da Stalingrad cephesin.. 
deki son durum gorülmektcdir. 

=>-

(ASKERI VAZIYEf) 

Stalingrad imha 
muharebesi 

Ve Kafkaslar1n istilâs1 
Yazan: General Ali lhsan Sâbis 

ESKI ORDU KU.UANDANLARtNl>AN 

A LMANLAR $arl< ceplhesinin 1L 
mal ve merkez b01aelerinde 

Ruslara kaf!11 muvaffaklyetlt mü
dafaa maha.tobelerlne devam eder_ 
ken cenup bOlgesindc- ikl büyük im
ha taarruzunu muvaffakiyetle iler
letmektedirlar. Bunlardan biri Sta
Ungrat lmha muharèb .. l. dlgert Kaf 

kaslartn istilâs1d1r. Aln1an Baek\1 
mandanh&'t bu iki taarruzu ayr1 ny
r1 baoa ç1karmak için ugra!1n1akta 
olup art1k biçbirisl bugûn digerini 
beklemcmekte ve ona engcl olma

maktadtr. 
Son ba.rp kare!tet1eri ve savaolar. 

(Deva.1'q 1ahtfe "' .-ütwt 1 de) 

. Meselà Avrupada ls\'CÇ devle
lt de harbe kari5maktau masun 
kah1ll~hr. Bundau bastl olan bü. 
YÜk menfaatlerden biri de aç. 
1iktan üln1ek üzcre olan Yuna
nistan1n imdadma bizden ba5ka 
Y~ln., bu devletin yeti!;mek im
ka11!arm1 bulmu~ olmas1d1r. FiL. 
h_akika isveçin bîtarafhg1 saye
S•nde Isveç gemileri azçok iki ta .. 
~alio da denizalti taarruûarm-

ANKARA, 11 (A.A.) 1 Cel•e a~ld1lrlien ~ ~ topltintr 

Uran'm relslig!nde topland1. (D•"""" 1"111/• 3, Nht>< 1 df) 1 Çunking, 11 (A.A.) - Çin 
mahfillerine J!elen ha;berlere go_ 

Ha1iciyede tayin · re Ç1n ve Hlndiçinide bulunan 
Japon kuvvetlennden 31 tümen 

Ti îalebe Yurdu 
Î§Î hallediiiyor 

-----------

an masun kaldtklari cihetle, Yu 
~?nistana crzak ta51yabihnekte

~.rler. llattâ verilen haberlerc f0 rc, b'! vapurlar, son zaman. 
~r~a ~•niah Amerikadan vcya 

rJa_ntindcn Yunanistana nyda :s hiu ton bugday nakline ha,,_ 
dami~lardir. Bu 15 bin ton bug-

ay Ynnanlrlnr1 1nuhakkak 0 .. 
lau ~H;hk fclâkctindcn kuriarmt. 
ya mc~ar ~.labilîr. Eger t;,·eç de 
tnul1nr11> kumclcrdcn birinin l:lz 

yiklcrine uyup da harbe girmh 
ol.ayd1, bugün hem kendisi kim..: 
biJir ne kadar ishraplara maruz 
k~lmis bulunur, hem de Yuna_ 

b
0 •stana yard1m etmek imkânmJ 

lllamamL< olurdu. AMIRAL KING 

( Uzak 
\. Dogu Harekât1 ) 

Ve ferfiler bu bolgelerden alinarak Mançu. 
Haz1rhklann1 tamamhyam1yan talebe 17 

a ustosa kadar Yurdda kalabilecek 

Feridun 
Cemal Erkin 
Or ta Elçilige 

terfietti 

---ko Rus hududuna getinlmt$hr. 
Bu tümenlerin topyekûn mev-
cudu 900.000 ki$iyt bulmaktadir. $ehrimizde bulunan S1hl<at mü_sa_ade edtl~n talebelerin i~e-
Yedi veya sekiz tank a!ayi, mü- Vekâleti Müsle$an Dr. As1m lerm1 temm edecekttr. 
teaddit süvari tuj(aylannm da Arar 1941 tarihh Yurd tahmat_ . ' . . . 
yakmda Rus hududuna getmle_ namesmm 88 ;net maddesl muc1- 1(- Tu 8' AAUI 
cegi haber venlmekted1r. Bm- bmce tatil aylarmda T1p Talcbe r'.'f'\l}j 1 \Î'.J V:t 
àen fazla Japon av ve bomba Yurdunda kalanuyacak olan ' 
uçagmm da $!md1den $'i,.al ooL gençlernn durumlarile alâkadar 
gesinde bulundugu haber a)m_ . olmu$ ve dün Yurd Müdürü Hü 

(Yaz1B1 Sahi/e 3, Siitun 4 te) m15llr. seyin Enver He géirü~mü5tür. 
................................................................................................ b h t y rd 

Maïkop ve 
Krasnodar 

bolgelerinde 
geri çekildik 

Müste0arin . u csus a u 

-B~CJ 
Müdùrüne vcrdigi tahma.ta géi-

. ~" ; .. . ' rc. haz1rl1klan111 1kmal cdemi-
yen ta'ebcler 17 Agusios pazar-____________ _.,,i....;;.-.---liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii test sabahma kadar yurdda ka-

Son f1rsatlar 

E SIR ~ille~lere istiklâl va. 
adleri yagdiran Atlantik 

beyannamesinin mürekkebi 
kurumadan, lngiltere, Hint 
milliyetçilerini yakaladt ve 
halkm iizerinc ate$ açh. 

Pevami SAF A ............................ 
rm1 Japon tehdidi altma •ok. 
tu. 

labilecekler, ~vi olan talebcler 
ise derhal yurddan aynlacaklar
d1r. Yurd Müdürlügü 17 Agus_ 
tosa kadar yurdda ka:malanna 

Türk Baszn 

heyeti 

-·-
Stalingrad dolaglarmda 
dü$mana §iddctle 
mukaue 'Tlet edigorri~ 

Moskova, 11 (A.A.) - Gece
yans1 ne~redilen Sc.v; et tobligL 
ne ekttr: Kletskaya biilgesinde 

(De1·a11n sahife 3, atitun -' d•) 

1fngilizlerin 
Eagle tayyare 
oemisi batt1 

Almanlar geniden 14 
dü1man ia$d 

gernisini de batirdilar 

Berlin, 11 (A.A.) - Alman 
ordulari ba5komutanltf.'Jn•n hu • 
s1;1sî tebligi: Bugün ogle va.<ti 
b1r Alman denizaltis1 ball Ak.. 
denizde kuvvetJe himayc e<iilen 
bir kafile arasmda yol aia11 
•Eagle• lngiliz uçak gem.sini 
dort torpiJ alt~ile bahrnu~tir. 

• Eagle., ingilizlerin modnn 
tayyare gemilerinden t!in 1di. 
2260Q ton cesamelindc ola11 bu 
gcmi 21 uçak ta$1m~.kla id1. 
ON DÔRT GEMi BATIRILOI 
Berlin, 11 (A.A.) - Son l.lç 

gün zarfinda Alman denizaltiia. 
r1 Atlüntikte yeni ve büyük mu. 
vaffakiyctler elde etm~l'"rdir. 

, Twpitoiarm ve ~vriye gemilc
rinin ve tayyarelerin kuvvetli 
himaycsi altmda ingiltereye _gi. 
den bir kafile, gûrü~ vè hava ~urt 

(DF;_1a11n ••'lh1/e 3, ~1(.twn 1 d•, 

Maïkop' da 
dü~man 
daglara 
af 1ld1 

Kalaç batrsmda k111attlan 
bir Rus ordusu imhc 

edilmek üzere 

Berlin 11 (A.A.) - Alman or. 
dulart b~kumandanl1g101n tf-b. 
ligi: Maykop bblgesinde dü$ninn 
harp meyd;irnrnn bü·çok kelii>r •• 
lerinde daglara altln:1~!ir. R.l" 0 at 
hatt1 ke5ilen dü§mlll kunetle. 
rinden mürekkep bir grup im
ha edilmi5tir. Hava kuvve:J~ri.. 
miz, Sovyetlerin sahilde ve Ka
radeniz limanhnndan Tuap,e, 
Novoro&5isk ve A:iap'a yapt1k.. 
lari tahliye \'e gemilere talimil 
harekâtmr. kar.;1 hücumlar n1 
i;iddetler.d'rmii;:e"dir. Bu hii_ 
cumlar csnesmda 12700 tiniliÏ!n 
tutarmd'., l 1 i;:;~·.t gemi>i bat1:·1l_ 
m1;; ve baska 9 gemi de ha!k1ra 
ug1at1lrr,1~t~r. K:ilaç'1n bnLs1nda 
dar bir Sdi!1aya s' k1~t<r1lm1< olan 
Sovyet oràusu yokedilmek üze. 
re bulunuyor. Don cepihcsinin 
geri kalan k1sm111da mevziî mu .. 
ha1'\..i • ., faaliyeti yaln1z Maear 
k1t'a!art tarafmè.in tutufan bir 
kes;mde bir~z ~itldetlenmi5tir. 
Pike uçaklarmdan miirekkep 
te~ktller1 Stalingradm cenup ha. 
llsrndaki mnharebelerde kara 

(Dn:af"it 1aht/e 3, 1üt.u11. 1 de} 

. J\l'jantin"in de harbe girmeme_ 
sinden ba~ka milletlcr de pek f0k istifade edebilir. Bu mem
•kctin Mihvere kar51 dürüst bir 
si~aset takip etmesi sayesinde 
~l•hver dcnizalt!fart da Arjaa_ 
t 111 ~emilerine taarruz ctmcmck .. 
•dir, Bu sayede Arjantin tica_ 

t~.t gemileri, lweçle beraber bu
gun dcniz üzcrinde serbest ge
~ebifen ycgâne gemilerdir. Ar
Jantin. ayn1 za1nnnda, toprak 
~•hsulâtm1n fevkalâde bereket_ 
~ ol1na!tï1ndan dolay1 eskidenhc .. k' harice en çok mahsulâ1 'e"-

Amerikahlar 
Salomon 

adalar1na 
ihraç yapt1lar 

Daha iki aY evvel, ingilizle. 
rin me!!hur Images mecmua. 
s1 1 Marc~al Timoçcnko'nun 
Harkof'u alacag1111 miijdelc
misken, Alman ve müttcfik 
orduiart ~imdi Kafkasyamn 
bagrrna girmi~Jcrdir. Bu ci han 
harbinin hiçbir safhasmda gü
rülmcmi~ bir sür'ntlc ilerJiycn 
bu ordularm, Kafkasyadan 
sonra Orta~ark1n neresindc du 
racag1n1 kimse kestirc1ne;t \'e 
günün birinde Hindistan bu. 
dutlarma dayanm1yacag1m 
kimse iddia edepicz. 

Macar Ea§vt:ki!i 
taraf1ndan 

kabul edildi 

r 
1 

" 
Millî OyunJar Festival1 ) 

edcn bir memleket oldugunda11 
~Ühim bir ticaret filosuna ma
hktir. Binacnaleyh bizim için de 

llgU.1 Arjantinden bol miktar
da bugday cel!Jine imkân bulu
llabilcccgini zannediyoruz. 

l· Muhtercm Ba~vekilimiz l\lec. 
istcki beyanahnda Birle§Îk A
~crikarun bu sene kendi vas1-
alarile bizc ancak 15 bin ton 
tli~day ~onderebilecegini, fazla 

Japon iddialarrna gôre 
Atnerikaltlar bu 
te1ebbüslerinde 
muuaffak olamadtlar 

En gen1~ muhayyileleri bi. 
le 5a~kma dondiiren •u man_ 
zaraya bakm1z: l\11sir, Kmlde
niz, Babülmendeb, Su ri y e, 
Irak, Iran, Kafkosya, Hindis
tan, AvustraJya Mihvcr çem. 
bcri içindcdir. 

Budape$1e, 11 (A.A.) - Ma. 
car hükûmetinin daveti üzerine / ~ 
Macaristanda misafireten bulu
nan Türk gazetecilerinden rnü
rekkep heye.t, bugün Ba>vekil 
~.L Kallay taraf:ndan kabul ediL 1 
mi>tir. Bu kabul resmmden SOll
ra Propaganda Naz1ri M. Antal, 
Türk misafirler 5erefine b'r éiii
le yemegi vermi~tir. 

1

. Kumanyada tarama 
hare~ etleri 

Münakalât kesllerek 

~gdoy 1stcrsek ,onu kendi gc_ 
lti1ferimizle temiu etmemiz Jâ_ 
~~tn. gelecegini soylemi~li. BL 
:lllJ. de bu i~e topu bir gemL 
)>~n fazla tahsis edemiyecegimiz 

1 •ne Ba~vekilin süzlerinden an-
88~lld1gma gore, bu vaziyette bu 
~IJe bugday noksan1m1Z1 ta
tc ~~lamak için çok s1k1111.t çeke-

Londra, li (A.A.) - Mütte.1 
f.kler, Cenubu Garbî Pas1f1kte 
Salomon adalarma asker ç1kar
m1~lard1r. Bu haber, dün gece 
Amiral Kmg tarafmdan venL 
m1stir. Asker ç1karma harekt , 
âni taarruzlardan sonra ba;l _ 
tms ve muntazam btr program.a 
idame ett1nlmi$lir. Japonla 
sür'at ve s1ddetle mukab1l hü-j 
cumlar yapmakta ve ~iddeth mu 
harebeler devam etmekted1r. 

Büyük Britanya imparator. 
lugunun tc~ekkiilü tarihini bi
lenler, bu lezadm onünde 5a. 
~irmaktan kurtulurlar. Bilhas. 
sa Hindistamn son üç ccyrek 
as1rlrk tariJ1i 1 Îngiliz kt•' "'" 
lizminin cebir ve 5iddeti nere • 
Jere kadar vard1ru1,..;.111:i .... L ""'" 
sallerle doludur. lstiklal111e ka 
vu§mak için elinde ta~lan ba~. 
ka mücadelo vas1tas1 olm1yan 
halk, bugü0 en modern ingi. 
liz silâh.1:na kar~t, pervas1z 1 a. 
yakland1. Ncticesi ve muhte .. 
mel inki~aflari ne olursa of. 
sun, bu isyan ingiltcrenin ba. 
~ma büyük bir belâ açm1~hr. 
Çan .. Kny .. ~ck'in bir gazetesi, 
Gandhi'nin yakalanmas1ndan 
biiyiik bir fclâket dogacag1111 
yaz1yor. Çünkü bu dcfa Ja. 
ponya, Hindistan hududunda
dir ve isyan1 kiirüklemek için, 
llintlilere silâh, cephane ve 
para vercbilir. 

Hindislanla beraber, Avus. 
tralyay1 da lngiltereye baJtlt
yan tellere Japonya knncay1 
takti ve Salomon adalari ii
niind~ki son deniz harbi. A. 
vustra)yanu1 muvasala yolla. 

Demokrosilcrin bu cihan 
harbini onümüzdeki 40 gün 
içinde ya kazanacaklarnll ve
ya kaybedeceklerini id di a 
eden bir ingiliz gazetesinin 
• rakamt tashih edilmek ~ar_ 
!ile - yanlt~ d~§Ündiigii soy
lenemez. Eski Ingiliz Harbiye 
Naziri Hoare Belisha'nm dog. 
ru te~hisilc , art1k zarnan da 
mekân d~ !\lih~.-crin canci~e; 
do~tu~ur. Ve Dc111okrasi ufuk 
lar1ndan ~on f1rsntlar kafile ha 
linde geçip gitmek üzeredir. 

1 

asker kaçaklar1 
arand1 

Bükre~. 11 (Radyo) - Dün 
Bükrei;le ve memleketin diger 
eyaleller:nde münakalât kcsile
rek büyük m1kyasta bir tarama 
yéiplim1!?. erkekler-in nüfus kâ
g1t.an kontral cdilerek asker ka 
ç~1 aramast yap1lm1$li.r. 

En;JnOnü Halkcvi ta:'af1ndan t.er
Üp G<U:cn l"estivale ai~ baz.trllk1ar 
sona ermck üzeredir. Fe.st.ivalcie 
millî oyunlar oyn1_yacak olan heyet
lerin hemcn h~i :ehrln1iu gû}mj~ 
ler ve provalara. ba~lam1olard1r. Ter
tlp heycti, Fcstiva!e Î\>th·t.k ed~ek 
olan halk1m1z1n ber 1..Qrlü n-akil va
s1tas1 ihtiyaçlar1n1 Dazar1 dikknte 

ayyen Ma.ilerde tr~vay, otobüs, ' 
.,.pur ilâff se~t yap1lmasiRi 
temin ~nl,t!.-. 

l:•miz anlir.;1lmaktadir. Bu s•
TASVIRt EFKAR 

<D<IXt- uhif• 1, '"",.. 1 rû) 

Ç.tkarma hareketi esnasmda / 
müttefikierin bir luuvazorü bat_ 

(Det•antt 1ahi/e 3, rittun 5 d•J 
alarak bütün ted!bir!eri almp; vc mu-

lU!lî OYJJa).r FeoLiNltnin 11kl f4 
afuatos CUllla ~ Taks:'n1 gazi
nosunda y&l!lÀf ~qr. Y•hridakl 
fesim.-ie di.ID )Hl&Va)'il. gi'tlten f~~t.f.val 

heytt!etindeu Wr t•m1· r;ërillni~t.<-. 
dlr. 



Sahüe: 2 TASVÎRÏ EFKÂR 
~.--. . A •·"'1i...,. : • _,, .,."'>.~ 

· SIVASlt·.'1 AZIY,l:T ... ' 1 Esrarl1 bir \ . . ... ~"\. -·... ..~ .. ,. 

J Hindistanda 
( •!~Il TET Ki KLER, MES' EL EL ER Il 

.Tarihte 
( • // Ticaret Aleffiinde Il • ) 

cinayet mi? 
Sinsi hareketler Kumkôgü cfoarinda 

bir ceset bulundu 
ikinci Cephe vaziyet 

K AFKASYA harp ate§i için.. 
de yanarken Hindistanda da 

isyan emareleri ha§ gi>stermi§· 

/dhalât Birliklerini kaldirmak degil onlari kal
lc.rndrrmak en dogru bir harekettir. Aksini dii-
1 ü n me k i se müstehlilc aleghine i1lenmi1 
bir cinaget olar. 

Sar1yerde Kumkoyü civarmda 
Tathsu denilen ma:ha.lde dün he.. 
nüz hüviyeti tesbit edilemiyen 
bir ceset bulunmu§tur. Cesedin 
b~1 olmamakla beraber bir aya_ 

Ta:tibte (hein ci cephe} hare keti iki defa gorülmfü~tür. Bun lardan biri Napoléon muharebe. 
leri s1rasmda evvelâ Porteki zde, sonra da Belçikada açtlan harplerdir. Digeri geçen Cihan 
Harbinde Selânikte yaptlan ibraçla açdao ikinci cephedir. ~gidaki makalede bu t~b
büslerin vard1g1 neticcler te tkik edilmektedir. 

g1 da kopuktur. Vak'aya Sariyer TARIBiN muhtelif as1rlar1nda\ton, iklnci cepheden vazgeçmediler. 
8 Agusllos 942 tari'hli nüshada yn- Birl!klere da.bll olan her tiiccar Müddeiumumiligi elkoymu~ o_ imzalanan sulh · muabedeleri. ikincl tecrûbe Belçlkaya yap1lan bir 

kar1ki b8.31Jkla blr haber intipr et.. hükitmetten ber türlü müzahereti lup ceset b:X cinayet ihtimaline büyük meydan muharebelerindc ka- lhraçla bal)lad1. Yuz gùnlük salt>1.na-
tt Hiç fiipbe yok ki bu gibl propa... gèirecegï ve kâr nlsibetini de hükûme.. binaen Moroga kaldinlrm~hr. zanilan zaferlerln tabii bir netice0!. t1 slrasmda lca~1stnda dizilen. Rus, 
ganda ve piya~ haberlerine kananlar iln lrahnl ettlgi tekil-Oe ve bütün S • k • • • dir. Bu harbe gelinclye kadar zafe-

ial}o ~kllâ.t1 gihi birlik te~kllàtm1n masrafl&r1n1 kabnl etUrmek ~artile lrf ~l~l Clkna
1
yetdin 10 :~7a~~k~~~~~~~~n üre~~!a~fa~~Ya et:; S. N. Tansu 

da kaldtr1lac•a1.na lnananl&r var- eld ed ,.. . . b" likl ' vü d al l ya a an 1 • .., e ece.,. 1c;1n 1r enn eu un_ agir basm1~. sulh muahedelerinl, 

bd1r. Binaenaleyh -·1----------
1
--- dan memnun ol- Dünkü niishanuzda, Sirkecide süngükrin ucu dlkte ettlrmi~tlr. 191 isveç, Avusturya, Prusya ve ingihz 

u sakat düsünce- Z B E R S S mamak ~in hiçbir uncu as1rda Avrupay1 altüst eden ordularile ayri ayn harbetmlye 
leri taf1yanlarla • • · sebep mevcut de. bir §Ofürün êilümile neticelenen vc on be$ sene mutlak blr hâkimiyet mecbur kalacak olan Napoléon'da 
blrliklerin memle- glldir. bir cinayet oldugunu yazmu~tik. eldc e~ml§ bulunan lmparator Birinci t seri hareket arzusu vardi. Evvelâ 
!tete temin ettigl ve edecegl fayda_ Blnr.enaleyh memlckettcn harice Vak'a hakkmda Emniyet tkinci Napoleon~u. Vaterloda bil'yük bir he. tngiliz kuvvetlerlne Vate~lo'da sal-
lar1 anlam1yanlara anlatmak lâz1m. ihraç ve harlçten memlekete !thal $ulbe memurlari tarafmdan ya- zlmete ugl"lttan Îngillz Generali lçln ! d1rd1. ingiiizier inatla mukavemet 
d1r, ki ithalât ve ihracat blrliklerin1 edecegi ma.Jartn bedellni kendi scr. pllan slk1 tahkikat neticesinde d~ ?aklkat ~udur. (Zafer, kara_da 1 ettiler: Prosyalilan takip ederken 
kal<l1nnak deg!J, onlar1 kalkmdtr- maye:erile êidlyen: blrllkJerin me- katilin Kâzim olmadigi, Sürey- buyuk me)dan mu·harcbelerlm ka- Napoleon'dan pek fazla aynlmi§ 
mak en dogru blr hareket ve ak'-lini mor ve müstah<lemlerinin ve battâ ya falbrikasi i~ilerinden Ridva.n zanan ordularm hakkld1r), ciimlesilc olan Franstz Generali Graii-1 N:1.9o-
d~ünmck hiyanettir. umumî kâtiplerinln maa-'anni. bile Id o •.. m .. eydan

1 
~uherebclerlnin oynad1g1 léooun top se:;lermi duymu" olmas1-

i ~ o ugu anla~lm1"' ve dün gece b k ro e • r t t 1 tl B h " bhalât ve ihracat birliklcrt, Tka- ken.dilerj, de vcren ve bütiln i§olerinl " ~yu 1•8 c ~ m_ ~ .. r. u ar- na ragmen 1mdad1na gelmekte tered-
ret Vekâletinin. fevkalâde ahval do- fahriyyen gôre 11 ve bütün bunlara saat l,5 ta Cumhuriyet vapuri- t>ln de •onu yine llçi dov~e~ grupun düt etti. Franslzlaq kendisine çeke
layll!!ile vùcude getirdigi fevkalâ.de llâveten nizamnamenln emrett!gï ~e- le $ehrimizden kaçmak istiyen seflerl taraftndan her gun haret rek lki kuvvetl blrbirinden ay1rm1~ 
te;iek!tülleri arasinda bugüniln fart- kilde Tlcaret Vekâlctllli! kar,1 mad- R1dvan, kanh el•biselerile bir!ik... e<lilen blr nttlceye varacakt!r. 0 da, olan Pru•yanm mei;hur kuruandan1 
larrna ve lhtiyaçlar1na en müsbet ce dl ve mânevi blr çok mesullyetlere te emniyet memurlart tarafm. karada kazanilacak zaferm, sulh Bluher, f1rsat1 kaçlrm1yarak süva
va.b1 verecek ve en büyülc mcnfaat.. gëgüs geren tüccarlar1n tC11kil ettik- dan yakala.nmI'§tJr. Kati! suçunu mua.he<l~•lnl yazdiracaktir. Yalntz rilerile 1ngilizlerin imdadma yeti~tl. 
leri temin edeœk ye.gâne teskküller- leri bu blrlikleri Jâgvetmek vurgun- T af t · Adl. te l' bugun_ku kara hnrpleri, hava kuv-1 Napoléon'a hücum etti. Napoléon bu 
dir. Çünkü; bu birlikler, Devi et ha- cunun ekmegine yag iürmek demek-

1 
ir e mi~ ve iyeye 5 lm vctlcrmm. _genl~ mlkyasta U,tlrâklle birl~en lki kuvvet aras1nda tama-

•---1 b• 1 edilmi$tir. elde cdild1g1 içln i~I mutlak olarak men mahvolmamak için muntazaman 
ZllWll ne ar o mlyarak dogrudan tir, kl bunu dü,ünl'llek bile hatad1r. K d U U d h d I.e u 
do'- 8 IR J Z r en blr cep e. en tkik elmek zarure·. ,geri çekildi (1816). Bu snretle mat-

"' uya ithalâtc;J ve ihracatçi tü<'car Blrllkler1·n v;"'udunu mu-'r go-ren d vard1r Yme bugilnkü kar harplen J 
lar1n maktu ve n1l!bi aldaUarile vü. ~ "' ay1s1n1 yaralad1 · a ' üp oluyor ve Par· e avdete mecbur 

her sinsî hareketin mutlakn bir mak harp vasitalar1, harp ~ilâhlart ve kaliyordu. Hasimlarmin hepsinin 
cude g:ttnll'llils ve bütçeleri d? yinc sadl mahsusu vard1r ki o da vur- Dün ak§am saat 4 raddelerin. harp malzemœi bak1m1ndan gerelç' birl~mek üzere oldugunu bütün 
kendi azalar1 tarafmdan tesb1t ve f 1 kt d s· k · . .J k k 1 k .. k ra gerck <h'nlz li d a l • temin edilru~ blrer -müeAAese ol<luk- guncu u ur. e 1r ec:ue lS anç 1 yuzün. a • . Yll ann an Y P • muharlp ordularm FranFa üzerlne 

E 1 d~>n yeni bir cinayet olmu~ ve Jan nakllyata dayandig1 lçln. bu.. yürüdü~ünü gôrünce, kumandanla-
lari lçln devlete blr zararlar! yok- ger bu vurguncu uk bugün mev günkü kara harplerine, deoizas1r1 rmin tavsiyesile Îngiltere kralma 
tur. Faz1a olarak her birl!g·in bir cutsa bunun scbebl birlikler meka- Çar§ambada 99 numarah fmn. ·k· ardimla.rt d •· · 1 b- ··kt·· 

" d bl·k· va 1 Y n a ""sir uyu ur. lltica etti ve Ro~for llmanmdan bln-
nlzamnamesi ve o nlzamnameler nizmas1mn muntazaman l~lemcme- a ta a arh.k ya.pan Yugoslav M~rmnns_k ~ara ve deniz yollartntn dii;".i blr gem1 Ile Sarnt..Elen ada•tna 
modblnce. dogrudan dogruya Tlc•-1 sinde ve i,letilmemeslndedir, kl ma- tebaasmdan Iparro Grenoviç a- mu(J!niad_1 b1r den:zalt1 ~e uçak_ m~- ~ürgün 1Cêinderlldl. Bu Vaterlo zaferi 
nt Vekâlet 1taraf1ndan tayin edilmi~ atteessüf bu da blr hak!kattir. Ei".;rer dmda bir genç êiz day1s1 Sarandi ~~re~leilne ~a.hne oldugunu gor_du- ikinc! ccphe davasmi zafere kavu<;
blrer omumî kâtlpleri ve b1rlik âza. •bu biriklere eldeki nlzamnamenln Nikoyu bir kadm yüzünden b1- gumuz kadar Trarblusgarp harekati- turmu~. kazantlan meydan harbile 
lar1nm heyeti umnmlyelerJ tarat1n. emrettig! ~ldlde salâhlyetleri ve is- <;akliyarak ifade veremiyecek nln da dcnlzlerden vukubulan yardl- Napoléon tahakkümüne nihayet ve-
dan eçilmifJ birer meclisl ldareleri tlklâliyetleri veril!r ve nlzamnamele- L. k Id v al ma bel baglad1gml anlami~ bulunu- rilmiotl. 
vardir. ri ahkâm1 tamamile tatbik edilirse ulr ~e i e agirca yar ami~tir. yo1·uz. ' 

·· d .. rr k 1 k ,,.Ir Yarah Cerrahpa~a hastanesine 0 h Id v 11· • Tanhte ikincl cep>he te~èl>büsünün 
ikinci misai! de g*n Cthan Har
binde gêirülmüftür. Bat1 cephe;;lnde.. 
ki harp med ve cezr! nihayet siper
lere lnhisar ettikten, dogu cephc~in_ 
de de Ruslarm muvaffakiyetsiz ham
leleri. ne Galir,yay1 almalar1na. ne 
de ~arkî Prusyay1 lstilâlartna lm
kân vermeylnce. Çnnakkaleye yap1-
lan muazzam hücumlar da Türk or-

Ber birlilc, kendi mevzuatma da- rnz c yuz muva 11 o ma ve u _ " a e e lngton un gec;en as1r 
hi! olan maddeleri biuat ithal ve ih- liklerden âzamt rand1man almak lm- kak11rllm1~, suçlu da elindeki ba~1nda ortaya att1g1 bu düsturo bu 
~ eden bilg!ll ve zengin âzalarmm kânlar1 elde edilmlil olur. kanh b1çagile emniyet memur. harp ic;ln de bir esàs olarak kabul 
maddi ve mânevi mesul!yetlerl altin- Bugün blr1kler. blr umumî kitL lar1 tarafmdan yakalanm1~tir. etmekle beraber, karada kaza-
da çalumak meebur!yetinde oldugu bln elinde idare edildigi ve •l>ütün sa- Ktimür tevziah n1lacak meydan muharebelerinln ha-
içln 111ava!fak olmama. ina imkàn ,~,,. va ve deniz kuvvttlerlnin mül)terek 
-ktur. - <i.niyet~r bu kâtfül umumfre veril- htifa eden tetanbui Kômür Tevzi yard1m111a genll) mlkyasta ihtiyaç 
.~ digi lçin ne birliklerin umumi kâ- • k 

Memlekete ithal ve memleketten müessesesi müdürlügüne Ankara gosterdiiini de nydetmeden ge<;e-
,,,._ tlplerlnde ve ne de meclisi idarele.. Tevzi mGeS5e•esi müdür muavinl 1 
.vuaç edilen maddeln blrl!lc kanali- rlnde bir Mlàhiyet ve m~uliyet kal- mey z. 
l,i yap1lmak t:arurt olduguna naza- tnamt,t!r. Eyi:p Sabrl Konak tayln olunmus ve Bu bêiyle olunca bütün Avrupaya 

dusunun kahramanl1g1 ve Türk 11ün
güsünün parlak znferlle bitince, 
mütteflkler için. merkezi Avrupa 
d~vlctletini Avrupa karasinda can 
alacak bir noktadan vurmak fikri 
has1l oldu. Bu nokta lçin en müslt 
yer, barbe yar1s1 Venlzelos'un gay
retile sokulan. yar151 K 1 rai Kostan
tin'e tâbi kalarak bitarnfligmi mu
hafaza eden Yunan topraklartnda 
tecrübc edildl. Bu ·, içln en müna
olp ~ehir - Selânlk _ kabul edildi. in
glli2 ve Frnn 1zlar buraya munzzam 
kuvvetler ç1kard1lar. Hava kuvvetle. 
rinin bu ha1•pte oldugu kadar müea
slr bulunmad1g1 geçen Cihan Har
binde bu ihraç. donanmanm himay~
slnde kolayca tatblk edildi. Geçen
lerde olen Fran tz Generali Fra~e 
Despere kumand~stnda iki milyona 
yak1n bir kuvvet burada yepyeni bir 
Makedonya cei:;hesi kurdu. Bu iklnci 
cephe hareketi. ba k1sm1n mesullye
tini dernhde eden Bulgarlarin ve 
bunlara yard1m eden Türk ve Alman 
kuvvetlerinln klll'ljiSJnda uzun müd
det müe~sir 'bir i~ gêiremedl. Manas
t1r êinünde çok knnl1 harpler oldu, 
Me~hur Alman Generali ~fakenzen. 
bu kuvvetlcri uzun müddet m1hlad1. 
1''akat gcrelc Türkler, gerek Alman
lar. ha bin son senesinde dlglT cep
heleri takviye ic;in kuvvetlerinl çe
kln<'e. Bulgarlar itllâf devletlerlle 
glzlice anla~arak 1918 eylûlünèe ba11-
hyan muttefik devletlerln taarruz
larin1 onllyemediler. Bulgarlar. 29 
eylûlde glzll bir mütareke yaparak 
an•1zm bu cepheyi çôkerttller. 0 za
man ltilâf devletlerl, Osmanh tmpa
torlugu ile müttt'fikler! arasmdaki 
halkan1n kopmas1ndnn b11lstifade 
Tukya üzerine yürüdüler. Bu vazl
yet k11r~1"1nda Tùrkler mütareke ta
lebinde kaldtlar vc harp de bu ans1-
zm vukubulan çôküntü ile nlhay'!te 
erdi. Tarihte gürülen bu iki defa 
- ikinci cephe _ OO.ebbü~ü. blze ka ra 
harplerlnin. meydan muharebelerin in 
ve muvaffak olmu$ lhraçlar1n vüco
duna 1htlyat gostern1ektedir. 

S. N. TANSU 

ran ithal ve fhraç cdllcn mallarin dünden itibaren vazifosine basin- hâkim Mihvere karit demokrasilerin 
cinslerj nùktarlari. fiyatlari da blr- Bu vaziyeti 1slah edecek ve blrllk- m1§tJ1. acmak lstedigi ve _ !kincl ccpehe _ 
ltklerce malûm olacag1 &"ayet tabiî- lere hakiki ve tlcarl blr !st.lkamet ~imdiye kadar istanbulda 9000 ad1m alan kara harekâtmm neden 
dir. Bu virtlyet karstslnda Ticare\ verecek ancak yen! TicaN!t Vekili- bey!lnname sarfedilmi~tir. Yaln1z; lüzumlu J?êirüldügü anla~1lm111 ola. 
Vekâletlnin lthalât ve ibraeat mad_ i mlzdir. gerek baz1 bayllerin, gcrck thtlyaç- cakt1r. Eunun bugiin içln mümkün 

Înhisarlar idaresinin 1 r-------, 
k h Alâkadar makaml~rm 

<h'lerini her an murakabe etmesl vo 1 Bu halledildigï gün slnsi hareket- klan olm11hd1gl1 haldc klô~ürh a!akntlbiri olup odln:aldd~gmy1 l kolabyca k~sh·tteirm~k 
memleket >htiyaçlarinl bu blrlik!er . .. .. l 1s1m ,a 1s arin u•u _suz are e er kab1l cg' ir. a n1z lz, tarl J?O-
vaslt••lle teml 1 • i nk. 1 , lerm onu ahnm1ll ve propaganda yüzünden blrçok haktki ihtiyaç sa-. rülen (ikinc1 cephe) den bahsedece-

- n ey MllfSI J an ar11 1 t t k 1 k h. 1 • . k- 1 dkl l i da kolaylasacajp i<;in istenllcn her çan arma o 1 ·anm1v o aca t;r. ip enrun omur a ama .. ar~ an a- git.. 
tedhlrin yine bu birlikler kaneli11J istanbula geleceglni haber aL silmaktadtr. Bu~lara d.a _komur ~erL Tnrihte (iklncl cephe) hareketi 

1 lecektir f}ehrlm1zde butun k1~ 1mt1- 1k· d f · ··1 ·· t- B 1 ·d b ' a mmas1 kadar t.abü ve ondan da+ia d1g1m1z Ticaret Vekilinden. yapa- · · .. _ 1 e a goru mu~ ur. un a1 au 111 
faydal bi~"Y olamaz. Blrliklt>re da-1 cagt temaslarla bu haklkatler! teza- dadinca hallca yetecek kadar komur Napoléon muhare>bcleri ~1ra•1nda ev-
hll oln11van toccarlnr c lthali•t yu.- hilr ettlrmesin1 te.m nt edcTlz. vardir. vclâ Porkk•zde. a nu da Rcl~ikatla 

. • n . aç1 a11 harpler Ir. D1gen g~-çen Ci. 
paibfürlcr ve ne de ihracat... l Z BERSJS h H b. d S 1· "kt 1 ' h · · an ar ln e e an!· en yap1 an 1 -
============================= Cagaloglunda Medrese soka_ raçla ac;1lan ikincl cephedir. Bu ya-

K B 
· gmda oturan Ahmet admda bir z1m1zda bu iki hareketin netlcelerini 

ara 0 r S a ~3'hsm k!Zl Mcvhïbe, dün tram. tetklk edeceglz. g a vayla S:rkeciye gelirken müva- 1804 de imparatorlugunu resmen 
zenesini kaybederek a.~ag1 dü~- ilûn edcrck devrildlgi 1815 ~e kadar 

k •• di l m~ ve muhtelif yerlerinden ya bütfin kara Avrupas1n1n mukadde-

ar~l muca e • ratina hâkim olun Napoléon Bonn-e ralanml!itrr. part'1 y1kmak. 0 günkü Îngiltere için 
ve bu ingilterenin ba~1ndu bütün 

Perakendeci esnaf birliklerin 
fa ydalar1n1 anla t1yorlar 

de edecektir. Fakat ithalât bir- A.vrupa devletleTinin Napoléon'a 
tikleri kaldmlacak olursa, bütün ka1~1 ittlfakm1 t.emin etm~ inriliz 
mallar Kara Borsa<la muamele Ba~vekll Vilyam Pit için sars1lmnz 
gôrmiye ba~hyacak ve o zaman blr iman id!.. 0 tarlhte lngi!terc Lo 

beraber Çarl1k Ru,;ya. Împaratorluk 
mal bulmak kabil olm1yaca.g1 Avusturya, Krallik Prusya ve isveç 
gilbi bulunacaklann fiyall da bu ile bunlara bagli italya. 1-panya. 
günkü fiyatlardan dêirt befi mis. Holanda ve Almanyan1n kiiçük 

Ticaret birliklerinin kaldml- tura ithalât birligi henüz yeni li fazlaya olacaktir. Bu suretle Prenilikleri bulunuyordu . Elbirligile 
mas1 için baz1 vurguncularm pro faaliyete geçmi~ sayllabilir. Ya_ beki de bir haz1r e1bise 100 lira_ y1k1lam1yan Na.poléon'u. karalara 
pagandaya ba§ladbklarm1 yaz_ kmda esnafa ikinci parti· mal ya ç1kacak ve ekseri halk bunu hâkim Napoléon'u .hic; ummadig1 bir 

· ] ' d b. k fi yerden vurmak f1krl o zaman da 
ml!i ve bu hususta ~ehirdeki ma_ tevzi edilecektir. BOylclikle haL a _amt_Yacagm an IIÇO esna (ikinci cephe) tasa•'Vtlrlarini kuv-
nifatura, terzi ve haz1r elbisecL km en mühim ihtiyaç maddesi dukkanlanm kapam1ya meobur vellendlrml,ti . Nihayet bu fikno 
lerm ne dÜ§Ündüklerini yazmr~- say1lan elibise ve diger giyim e§. olacakhr.• onderi olan General Vellington. tali-
t1~: Dün kendilerile ~orfü~;tügti- yas1 ucuzlayacaktir. Çtinkü bu- Çakmak.ç1lar Yoku~u 21 • 23 him denemek üzere inglllz donanma-

esn fta ba ila m1 f1kir · d h No. li magaza sahibi Hüseyinin smm hlmaye\linde Portckiz. sahll!e. 

l
mu.z . b a.. n z d.r n s· - t gun a J maalescf manifatura B t ht P fikirleri: rine bh ihraç yapt1. ,? a~i. e or-
enm ugun n~re iyoruz. tr. I e yasm1n bir Kara Borsas1 var . • . . . . • y tek1z. Ispanyada oklugu g1b1 Fran-
k~ciide Ülkü efüise .. deposu sa:~i- d1r. Burada 350 _ 400 kuru~ ara: •- It?alat b1rhklermin lagv1, •izlann l~gali altinda idi. Kral Bre-
b1 Ahmet §unlan soylcmekted1r: 1 smda mutavassitlar vasitasile rnuhtek1rlere Kara Borsa kapl. zilyaya firar etmi~. l•panyaya da 
•- Îthalât birliklerinin, bu sat:ilan kol astarlari Birlik tara_ larm1 açacak, kiiçük esnafa dük- Na{)<>léon evvelâ i•tl'dlg kimseyi. 

hanbin devami müddetince bü. frndan esnafa ~ksen yedi ku- kânlarm1 kapatl1racak ve mille_ daha sonra dn blraderi n1 Kra! ta
yük fayda::;1 olacag1 ~üphcsizdir. ru§tan verilmektedir. Aynca yL tin ba~mdaki lktlsadî buhram yin etmi,t!. inglllz ordu u Lizb-Onu 

Bnaun·· bu b1'rl1"kler1·11 ;.,+irral mev 1
1 

ne Kara Borsada 500 • 550 ku. bir kat daha arttiracakhr. Bir- zapt. lspany~yi kolnyhkla 
1 ~~! et. 

..., ~·..,, · -'· k · l mi~ti. Napolcon. Almnnya<la 1d1. çok 

çay ve a ve 

sah~lan 
lnlusarlar Îdare.si, memlekctin 

muhtelif yerleri.nde bulunan çay 
ve kahvelcri satm alm1ya de
vam C'lmektcd1r. Bu meyanda 
Tica l Od 1 emnnùe MerS1n, 

Î&tanbul depolannda bulunan 
butün kahveler satin almm1~t1r. 

D1ger taraftan lnhJSarlar ldare
si çuvalla roptan kahve müba. 
ya3'91na bilfiil bn:?laim~t1r. Bü
tün sah~lar ikmal edildigi za
man lnh.sarlar 1dares.mn dmde 
900 bin ki!o çay ile 3 milyon ki
lo kahve stoku bulunacakhr. 

Înhisarlar Îdarcs1 pcrakende sa
h$la.ra ba!?lamak üzere azamî 
sür'atlc ç~maktad1I. Bu sat1~
lar için 50 gramdan 200 grama 
kadar ka.hve ve çay alacak ku. 
tular imal edilmektedir. Ayr1 
bir lus1m ça.y ve kahve küçük 
cam kavanozlarda sahlacaktir. 

Bütün bu ~1er içrn 1stanbul, 
Îzmir ve iskenderunda imalât.. 
haneler açlla<:akt1r. 1stanbulda 
Kai>at~ta aç1lmas1 takarrür e
den imalâthane 14 agustosta bir 
müteahhide j.hale edilecektir. 

Diger taraftan inh1sarlar Ida. 
resi, ihhyaç kaq1smda gcçen ay 
bira 1stfüsalini 100,000 Ittre art. 
ttrm1~. bu surctle iStihsal 700,000 
litreyi bulmu$tur. 

Hayvan saghk 
memurlar1n1n 
yem bedellerl 

zular1 dahilinde olan maddPler ru a gizli gizli sat1lan satenler likleri kalwrm~ J'ermedon ar
1

1 me§c:uldü. 1 panyada da pek az as
a.n<:ak normal fiyatlarla ve kâr birlik tarafmdan 120 _ 160 kuru~ rslah etmek ve lilmuiye ka ar e - ker vaTd1. Faknt habni liit•nce 180 
niSbetlerile saWabilmek~edir. arasmdan tcvzi edilmcktedir. Bu de edilen nehcelere gore ufak bin kl~lllk bir ordu lie Pir~ne!erd<>n 
Hallun, küçük esnafm ve pera. iki küçük misai, birliklerin ne tefek aksakhklan ortaran kal- !ndi. KanlJ muharc.beler netice!<i11de Ankara, 12 (Tasvir1 Efkâr) 

nazar1 dikkatine 

Kiracisim çrkarmak 
istigen bir mal sahibinin 

çirkin bir hareketi 

Clhangirde Egemen apartt
maninda oluran bir doktor as
kerî vazifeslni ifaya çagmlm1s
t1r . Bunu f1rsat bilen ve aynl 
apart1man1n ult kat1nda oturan 
aµart1man suhlbi 1<lray1 artt1r
muk istemi~. kirac1 buna raz1 
olmaymca. kirac1y1 ç1karm1ya 
kalk1,m1~t1r. Fakat buna mu
vaffak olamay111ca, kiracrlarm 
hakkm1 koruyan mevzuat1m1z 
karf1smda hileye müracaat et
mtt ve mezkûr daircnin oturul
m1yacnk derecede rütubetli ve 
s1hhate muz1r oldugunu iddia 
ve isbat etmek lstemi~tir. Dai
rey1 tetkike gelccek memorlan 
da aldatmnk lçln baz1 odalara 
ber gün bol bol su diiktürmiye 
duvnrlari ve do~emelerl 1slat.. 
m1ya ba~lam1,. nltekim gelen 
memurlara binay1 bu hallle g0s
term1ye muvaffak olm~tur . 
Mal •ahlbl, b1r yandan bu hile.. 
ieri yaparken diger taraftan da 
doktorun askerde olmas1 yüzùn
den ev!nde yaln1z kalan kartsl
na ve çocuklanna satatmaktan 
ve onlar1 biza r etmiye ugrao
maktan da gerl kalmaml~tlr. 
Nihayet mesele mahkemeye in
t1kal etmivtir. Du gibi hilelere 
sapan bütün mal 8ahip!el'it1c 
ibn•l olmak üzere bu çirk!n ha
reketin tlddctle tecz.lye edil"<-e
gin I ümit edenz . 

"'--------' 
ACIK M JHABERE: 

tir. Kafkasyada senevî iki buçuk 
milyon ton yüksek evsafh pet. 
roi veren Maykop petrol havzaa 
s1 tamamile Almanlarm elinc 
geçmi~tir. 

Karadeniz sahiline iltica edc. 
bilecek Kiztlordu kit'alan için 
gemi ile Maverayi Kafkasyarun 
Batum ve Poti gibi limanlarma 
gitmelerine irnkân kalmanu§ gi. 
bidir. Çünkü dünkü Alman teb. 
liginde bildirildigi veçhile §i· 
mali Kafkasyanm Karadeniz li. 
manlan Alman Stuka ve digcr 
bomba tayyarelcrinin mütemadî 
ate§i altmdadu. Tuapse ile Tse. 
mes Kale (rusças1 Novorossiysk) 
limanlannda on üç vapur birdcn 
bati.rùmJ:?hr. Hasara ugratilan. 
lar da ba~kad1r. 

Diger taraftan Ahnan ordula. 
n :}imalî Kafkasyanm Hazcr 
Denizi bavzasmda dahi Sevinç. 
kalc (rosças1 Gro.zniy) petrol 
mmtakasma dogru ilerlemiye 
devam ediyor. 

Kaikasya harp at~i içinde ya. 
narken Asyanm vc hattâ bütiin 
dünyanm Çinden sonra en kala. 
bahk ülkcsi Hindistanda karga. 
§ahklar ç1km1§tir. Dün Londra. 
dan bildirildigi veçhile bir mil. 
yon nüfusu bulunan Bombaym 
§imalinde ingiliz askeri ve po. 
lisile Hintli milliyetperverler 
arasmda §iddctli müsademcler 
olmU§tur. 

Lon.dradan soniâ lngiliz Ïmpa. 
ratorlugunun en kalabahk i,zehri 
Kalkûtada da Hintli yüksek 
mektep talebesile Îngiliz polisi 
arasmda müsademelcr olm~ 
tur. ~ehrin büyük ça~s1 kapan. 
IDJ§ ve caddelerde nümayilller 
olmu~ur. Ganj vâdisindeki Hint 
lilerin mukaddes §ehri Benarg.. 
ta dahi çarp1§malar olmu§tur. 
En kanh çarp1~malar Bombay 
civartndaki Ahmetâbatta cere. 
yan etmektedir. Misor ve (Mad. 
ras} da dahi nümayi§ler ve çar. 
p~malar olmu~ur. Gandi, Kon. 
greden, Hindistandaki ingili7l 
hâkimiyet ve idaresine derbal 
bir nihayet verilmesinc dair ka
rar ald1ktan sonra bunu Ameri. 
ka Ciimhurreisile Sovyetlcrin 
Londra mümessiline ve Çin hü. 
kûmetine bildirecekti. 

Gandi bn talebin Roosevelt ile 
Churchill arasmda Atlas Okya. 
nusu mülâkatinda kararlalihrt• 
hp ilân edilen ve sonradan Sov. 
yet Rusya ile Çin tarahndan ka. 
bul ve tasdik olunan beyanna. 
menin ruhuna uygun olduguuU 
anlatacak ve tavassutlanm isti• 
yecekti. 

Lâkin boyle bir müracaat ya. 
p1hp netieesi beklenmeden Kon. 
gre Partisinil\ merkezi ingiliz 
J>Olisi tarahndan bâsilm1§ ve 
Gandi ile diger millî Hint ~efle. 
ri tevkif edihni§tir. Gandi yet. 
mi~ ~ ya!iiUndadU'. Ômriioün 
hüyük bir k1sn11m muhtelif ln. 
giliz hapishanelerinde geçirmi~ 
bulundugundan arhk viicttdü. 
nün yeni bir hapse tahammül 
edecegi §Üphelidir. 

Hindular tarafmdan aynt za. 
manda dioî ve manevî bir reh• 
ber saytlan Gandinin ugradig1 
âk1bet, Kongre Partisinden ol. 
m1ya0 Hintlilerj de mütees11ir 
etmi~tir. 

Çandra Bose gibi hariçte bu
lunan Hintli ~fier, tngiliz poli• 
sinin bu harekctini bütün Hin• 
distan halk101 isyana sürüklc• 
mek için firsat bilmi~lerdir. ~iJ'l'I 
di hütün diinyamn nazan Kaf• 
kas daglannda ve Ni) vâdisinde 
cercyan etmekte olan muhàrebe 
Ier kadar Hindistandaki müca• 
deleye tevcih edilmi§ bulunit• 
yor. 

Muharrem Feyzi TOGA~ 
k d . . b. likl _, b" ··k kaoclar fa·-lalt old ~ .. t dirmak lâz1md1r. Boy]elikle iL ingil!zler maglûp olarak. Portekize Hayvan saghk memurlarma h:i.y B. Supht M116sl1 - Yazmiza te-

en ccmm ' II crut:n uyu :!"' ugunu gos er. . t h 1 1 1 d bed 1. .1 ~-""u"""""'"'"'""'"'""""'"""""""'"'.:_-_ 
fayda gormesine mukabil ithalât mektcdir. Küçük sermaycli es- halâtbm'.11lalrmm hükûmetif~ mul- ~~~~t~e;J{;:n çe {ngi~i:P :~:V:uer~~~~ van ye.m •. el ':en rr.cs1 .. hak- sekkür cderlz. imkân bulunnrsa ne$- : V . 1 . h' 
tacirleri de normal. ~ckilde isti- nal, bu suretle ucuza ald1g1 mal. raka es1 a. tmd.a n~rmat. 1yat a k1sm1 külli1i Portekizden dQrhal ÇP- kmdak1 lay1h~, ~lakah ei;~i:men 'rctmiye c;ahf&cagJz. r~ emze erm ~er 1 ; 
fade etmektedirler. Fakat baz1 zeme ile yapacag1 elbiseleri 0 sa~t~l d~~a emin b 1r ~ekild_~ ~e- k!lmlye meobur kaldl · lkmci ccphe lerden gcçml~tr. Bu layihaya' 1 •0
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itJhalâtçtla.r hiikûmete kaflit ga. nisbette ucuz olarak satacak ne mm ed11Ir ve halka en muh1m fikri lburada lflâs etmi~ oluyordu. gêire, hayvan saglik memurlan- 1j Ziraat Vekâletince tœb1t edJe- Halh üç 1•Y Ï•ter: Nezih 
yet iyi k~tlam~ goründükleri . . . . . . • . - ibtiyac; maddelermi ucuzca te- ln~lli;lHln !natç1lig1 m~hurdur NP na a~~a azami 15. hray1 geç1'.:e- cek ha!van yem bedeli ayhkla_ adalet, ucu:r: adalet, aeri 
yüzde 15 _ 20 nisbetindeki kâr tlce itrbarlle bundan halk 1shfa. min etmek f1rsah verilir. • Ba~vekll Pit. ne de General VellinCl"- mek uzere ma'hfllh ~artlara gore rma 1laveten ver1le<::ektir. 

1 
adalet I **" 

miktar1m hakikatte az bulmak- H . • ' .. Bogunüo vecizesinl Londrada 
ta ve getirttikleri mallan Kara - - - ll":if.1.g Eo "'°' """ "'~' '"'''- L"'""'" mom" hokk,•d,k> ''-"'"' """' . Ha•taland1ktan sonra 1 k o ·1 E t · ln 

l!JnaAi ~ .h -- -''k .--~ ' bllmek ve Laleyl onunla evlendir- ~ondüklerlnl sêiylemedi. Enkalrn1 Na- hu~u birdcnb1re dcg-i•ti o '·adar bçt anb a• y . dxpres -~lzde' esln 
Borsaya ç1kannak fll'6ahm el- t/J. f .. d 1 1 ri h k d . .. .. . ' • · ,. 1r a~ yaz1sm an n-. e 1yoruz· 
de k t 1 -f;.tJ mekti. Bütün bu muca e e e ep o mr a ay.n1 ,ey1 ml du~.unecekt1? vehham ve alingan o!du kl buluttan On satirlik b.lr fi"··ac•lctan :1.8 , etme için sinsi sinsi birlik. L."(;J'i ""~ ;tj 'f iu. • "' 

lerin lâgvma ça 1.~maktadirlar. . .:'% ~ · . ,, ,.e<c hc<iefe varmak için yap1yordu $u di·~ evvela buna ehemm1yet verine.. nem...... .. . . ret olan bu bB\I · yazt ile talît1' 
uo;i • b!r lki gün içrnde Husrcvj daba az . S3zunu blt!remeùl. Bir p,yak s~1 ma.hkcmelerindc yüzleree davanu1 

Ha1buki bu itîhalâtç1lar kâfi buL dü~ündügüne ~üphe yolctu. fakat ~u- Dedikodu... ded!, hizmetçiler duyma~ ve •asmu~tu. Çok geçmeden bekledigini anlattiktan sonra adli-
duklar1 kâr niSbetlerinden ba~. Mlllt Roman: 72 SERVE R BE D / urunun iistü ile altt blr mlydi~ Onu sevcrler bunu... kap;nm e11iginde Mebrure goründü, yc maldneslnin yüklendigï yük ile 
ka satilm1yarak birlikler emrin. .................................... ...................................... daha az dü~ünclükçe kalbinin onun- Fakat Hale Mebrure Han1mm ~cndcliyer<>k blr kaç ad1m att1 ve mtica.dele ederken halkln ibekledi· 
de bekUven mallan için de her _ Yok yok ... Yalniz Lûtf!ye de 1 h • h t ü ri d k k · la daha çok dostlugunu hissedlyordu. gôsterdig! alâknya dalr blraz daha oalonun ortas1nda durdu: ü-ini sêiylüvor ve yazls_ina, naklet-- . 

'J f . l - U!Ui!l aya 1 ze n e onu~a 19" H ttâ N " rp duygu · Her an tafsilàt verince Nam1k teblikev! an- " ' 
ay yüzde bir buçuk a1z a mak gll, hlzmetçl de siiylüyor. l.eml::;tl. a ··· e .,a 1 · · ladi: · - Nam1k. burada !lll•lnT dlye tig!miz vecîze ile nihayet veriyor. 
ba.kkma m~lik bu1umnaktad1r. Hastanrn bu sêizlerl Haleyi ak•a-1 ts~. çali§ma hayatmm zor4uklan her an. yanindn lluHev varmi§ gi. sordu. Hakikaten halkm adalet naml• 

• biydi. Me~elâ Nam1kla. yahat l\fob- - Ooo ... dcdi, bu Lûtf1yenin zev- E na bütün lstedigi §CY bu üc; va· 
lar. Fakat bütün bunlara rag_ ma kadar düJûndürdü. Lûtflyenin 1 bellriyordu. Ve bizim meml ekette, rure jle konu,urken bo~ sandalyeler_ zekligi !y! bir ~Y degll. Mak9ad: - v~t. Mebrure. ~•fit adalettir. Bu vasiflartn bi· 
men b :?11·kler1'n la· IMnn1 '--'1'yen blr polltikas1ndan •ùphelerii...,,rdu : H d 1 1t· f d·"'lk d J J H t b! k d · · - Ya n1z mrnm? ~ .,,.. "" - • "~ er§ey en evve. ira ve ~"-' o u .. cien blrinde de sanki Husrv oturu- an B§I 1yor. a. a r a inm s1111r- rincisl nezahettlr. Nesih adalet• 
Ier büyüli vurgunlar pt!iinde ko. Be\kl Hale geld1kten sonra kendl Fa~at Hale bunlan tahmin etmcmi§ yor. onun en küçük hareketlerine ve lcrile oynanmaz. - Hnylr. Hale Hantm da burada. insanin kafaaina ve lcalblne l>~r 
11an vurgunculal'Chr.• mevklinl tehlikede gôren oda hiz- deg1ldi. A11nesi ~i mücadclecl b1r I ~ozlerine mâna veren. bir dikkatle 1 - Ben ~e bôyle dO§ündüm ve çok Mobrure b~stonunur uclle otura- Iman gibi yerleten temik nezill 

S ltanih md h ~b 1 metc;iBl. M:t'brur.J! HJinimm kiskanc;- karakteri v~r~1. Oyle ufak tefek en- hep ona bakiyordu. l cantm .ik1.d1. . cag1 ycrl tayin e<lerker. sordu: adalettlr. Ucuz adalet. adaletJ 
~u ama. a azir e i.se lik hislerini uyandtrmak !çln, biz- gellerden gozu y1lmazd1. ~akat.:. Fatmantn J?etlrecegi ha'berl de çok - Mobrurenm . en h.~~.a"__nokta- - Slizfinüzii mü kestim, nedcn ariyan lnsnna takat getirem!YO-

magazast salilb1 Vangel Pa.pado_ me~! Ile birlik olarak. Halenin gü- onun bu evdeld hazin ve ganp vazJ_ mcrak ediyordu. Dün ne oldu acaba? •1 ... Be.n de nna "zln 1?~z?!l!g1nl~den bahseJiy 0 r,lunuz cegl masraflar yüklem!yen adlL· 
pulosun frki:rleri: zelllgini mü.balâga etmi~tl. Yoksa, fesl ha. tanin omrü kadar sürecek Husrcv!n unne•l geldi. Laleyi lstedi bah•cttlm: fokat kenrt1-m<le ~uphe Nam1k bir t~rcdrlüt gec;lrdikten lettlr. Ser! a<lalet. adalete 81g~ 

c- itlhalât birliklerinin lâgvt, durup dururken. hasta bir kadma degl! miydl? Bir felâket olur.sa ne m!? Bunu )·arm anl1yac11kt1. <leg·!l. size k_ar~i ~e~lpati u~~~di racak l eonra: nan kim&eyf nzun uzad1ya b<>kle 
olacak? Genç klZln ba~ka blr 1~ ara- :'.februrc Hamm ak~am yemeginde. tar7~~ · ·· Lutr1yen1n nE.' ~e~J.dc b·1h-1 - $undan, ùundan ... dedi. miyen, insanin sa.brint parç-1•· 

y.alruz kùçük esnaf veya pera. bundan bahset.menin ne lüzumu var- mast lâzm1dJ. Namtk Beyin ynrd1- de sofraya gelmedi. . •e~tlginl bllm1yorum. fnknt tahmln Mebrure oturdu. Uzun bir yol yll- m1yan adlllettlr. ... 
kendeciler için degil, dogrudan 1 d1? Lûtfiyenin manevra•t muvaffak mma _ yânl kcnd!sine blr !~ bulma- Hale ile Nam1k salondn yine yal-1 ed1yorunr. j riimü1 g)t.l ~ol.iyordu. Ka~larint çat.. Ne:rlh, ucm: ve ael1 adalet. i.w 
dogruya halk için zararl.L olacak.. olmu~ da gôrünüyorda. Çünkü Meb- 11 lbUmaline - ne dereceye kadar gil- mz kald1lar. Gene; k1z o gün Mebru_ Nnm k biraz dü~ündükt~ sonra: t1 ve l'lhi aln111n ;::oturdù. adalettir. _.,. 
tir. Bizi alâkadar eden manifa. rure Han1m o ;glin yaln1z Halenln venebillrdi7 re lie g<irti~tüklerinl anlatt1; fltkat - E•ki<len. dedl. Mebrure k1s- fD•vam1 va.r) 



::::s 

m 
~ iyet 
:e~i için.. 
tanda da 
>stemtl§
ki buçuk 
afh pet. 
,J havza. 
1n elinc 

~if:a edc. 
!an için 
~asyarun 

1anlanna 
IB!lll~ gi. 
"'8n teb. 
!hile 1:1i
deniz li. 
ve d igcr 
1ütemadî 
ile Tse. 

;ossiysk) 
1r birdcn 
Vahlan. 

ordula. 
Hazcr 

Sevinç. 
petrol 

erlcmiye 

iz impa. 
§cliri 

yüksek 
iz polisi 
olm* 
ka pan. 
ayi~ler 

eki Hint 
Ben ars. 
lm~tur. 
Bombay 
a cere. 
e (Mad. 

ve çar. 
di, Kon

ingili~ 
derhal 

evelt ile 
s Okya. 
la~tut. 
n Sov. 
an ka. 

f
caat ya. 
en Kon. 

lngiliz 
~ ve 

t ~efle. 
di yct. 

mriinün 
telif ln. 
eçimù~ 

vücudü
hammül 

a yn1 Z3• 
b ir reh• 
ugrad,g1 
den ol. 
üteessir 

· çte bu· 
liz poli• 
ün Hin• 
siiriiklc• 
dir. !;ji111 
an Kaf• 
âdisinde 
uhnrebe 

OGA1 

'him·•~ 
u111.111111i 

Nezih 

• ... • eri 

ndrads. 
eteainLD 

iyoruJ· 
n il>a· 

talâ.k 
davan111 
ra ad1f· 
yük Il• 

t>ekJedi
naklel
ve.riyor· 
t naD11'"' 

6ç v•· 
ar1n bl· 

a.da let· 
!ne bit 

neiib 
adatet.l 

iremtyc-
en adll"' 
te s1f?1 .. 
beJcl<l-

pa.r;.i•-

let. ~ 

--- - - - - --------------_----------:-------

12 AGUSTOS TASViRi EFKAR ----------- __ .....,...,,...,..,.. _ _ _ . ______ = --· =""---
Sahife: 3 -

üünii• y1u1s1 
························ 
Arjantlnden 

bug da y 
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kmlmm Onünü almak için ba~. 
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Bir e sir kafilesi 
Fransaya dondü 

M. Laval dedi ki 

30 Agustos 
Zafer Ba yramt 

Bu sene diger g1llardan 
daha üstün olarak 

kutlulanc.cak 
ANKARA, 11 (A.A.) 

1
1914 CIHAN HARBi NE 

NASIL Gi RDiK? 
knr1dn da süyloo~gimiz üzere, Fr ans a n 1 n i s t ; k ba l i 
Arj!lnlinden bugday getirtmek Al 
olabilir. manqa ile ga1 atilacak 

Bu mesclcvi hükûmetin ehem. itlihat havasm a bagltdir 
miyelle dikkat nazanna vazcdi- Paris 11 (A.A.) - Franstz hü. 
)•oruz. 1:1imdide.'.i Arjantinin si. kùrneti reis; Laval, Alma.nyadan 
yasî vaziyet; hakkmda tetki. bir Fran.<:z esir kafile«inin gel. 

l Ticaret Vekili Behçet Uz 
sehrimi ze geliyor 

lstihsal m i ntakalarina yapilan 
sipari~lerin sür' aile istihlâk 

merk ezlerine nakH için tedbirler alzndi 
" k mesi ve buna muka'bil Fransa. 

kat yap"aca ve a~m zaman. Ankara, 12 (Tasviri Efkâr) - müdürlu··kleri'ne yaplJ"1 bir ta. · hük. • 1·1 d · dan Alrnanyaya bir i;içi kafi!e. " 
da Arjnnhn umc 

1 
e e mil- Bir mâni zubur etmedig" i takdir. rnimde hulmbattan baska. bütün b t · · ·1 k 1 b • sinin gitmesi münasebetile Corn 

nase n a gm.>,1 cce o ursa ug. de Ticaret Vekili Doktor Beliçet mallarm her yere naklinin tama 
day il1t"iyaeirn1zm fazla!lile te. piegne'de bir nutuk soylemi§, Uz, pe,...,embe günü lstanbula ha men serbest oldug·unu bild1"rmi• 

d·1 • · k · ·1 Almanyadan donc11 ilk Frans1z ., .,.. 
min c 

1 
ecegmi uvveUe ùtw reket edecektir. Vekilin seyaha. tir. Bu teblig"dcn sonra istihlâk d . esirlerini Fransa. ve onun <efi 

c •)oruz. ' ti, lstanbulun 1·a~ ve p1"yasa. va. me.rk 1 · d k. t c· 1 ta '·-

Türk uhuu, Onümfizdeki 30 atu•
tos günü hayat1n1n en mübin1 blr 
dônüm nokta.!1n1 te#ldl eden ve onon 
tarihl boyuoca kasanJP geld!ti za. 
ferlerin en bilyiliüne ula:,trran Bfte
kumandanhk meydan muhar~inin 
20 Rel y11dônürnünü kutl1yacakt1r. 
Bu Dak1mdan bu y1l, Zafer Bayra
m1m1im dlfer y~llardan daha ü"tfin 
olarak ynrdun ber kO~es.lnde en ge
nl1 blr Jeidlde ve günün en büyilk 
degert.e Mienlt bir ourette ltutlan. 
mas1 fçin eimdJden ha~1rhkl1ra ba1-
lanm1~ bolunmakt.ed1r. 
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Yazan; Ziya $akir ...................... ························ .. 
Âflusturga Veliahdinin 

k atlinden sonra 
dola§an rivayetlttr 

Yukandaki muhavereler, er. 
te9i günden itibaren, §u §ekille. 
re girdi: 

k .. .•. . Mar~IPt,a1n adma selâmlam1$ . . • . ez er111 e 1 a l.f er ra= 
Yu arula da soylcd1g1m1z veç. ve ·bu c: · irle .1 <"best b ak 1 z1ye1Jle alaka<laro1r. Vekil lstan. dan istihsal mmtakalarma yapt. 

HaJk1m1z1n t:Orene t:,tlrâlderini 

liile, Arjantinin harice mal goo. masma i~i ,~ ny sr~ ~tl~~e ~~ bulda birkaç gün kalacak, §imdL tan sipari~ler sür'alle gèinderil. 
dermek için zcngin bir ticaret le$ekkùr et-;;,1 . 11~ n ye kadar alman tedbirlerin ne. miye ba$1anacakhr. 
f1l osu vardir. Bu filon un bug. Laval dcm.t ~t · . · •. · . !'celeri üzerine lüzum gèirecegi Ankara, 12 (Tasviri Efkâr) -

temin ve kolaylq~mnak maksadile 
Afyon ve lzmirden 30 agustos günü 
ncu~ tarifeU tren1er tertip edilmi~
tir. 

Ç!KAN KJSIMLA.RIN HÜLÂSAS/ 

Talât B"71, 111~ nioanmda Yeti. 
taua gitmif w Ru.e Ça,.1 ta.rafm
dan t11i bir kahuJ gOrtttiiltü.. Kftn.
diaino glzlico t<klif olu""" Ru.. • 
Türk ittl/aft1, halkm dilino di<l"'Üf 
1.1e Âtn"UP'ftttn kqt"rptak üzere ol
dugu. f,j,. ~nda. bf.ri-ttt ki.ntlme 
doat 11• mV.Lte/ik olaca.Qmuz hu
""-1 dü~W.durmiy• bQ.fÜJm1,t1. 

- Vaziyet, vehamete dogru 
sürükleniyor. Avrupanm her 
tarafu;cian, kan kokular1 geli
yor. 

day, nrpa, M1s1r gibi ktirn mah. •- na·· · ~ '~ 1~1. F d direktiflcri verecektir. Hubwbat. Hükûmetin elkoyma kararlarm
1 • k' h b" .. k nc:n eotr cr ransa a I t b k b .. 

1
.. . . 

sulat sev me ma sus uyu ge. kendis ni . 'c .' lk ' an 3$ a. u un mallar llzerin. kald1mak yolunda takip ettigi 
Tasrruf sand1klan . ~ . mil cri ol1lui!u gibi, ha:vvan !Psi. 0·· 0 . 1 ' gos, drenb "

1
a • !nmkalnm deki elkoyma karar1n1n kalkma.. · t b. k b" J 

~ 1 . · . .., w cri aras n a. u unaca ar. .. . s1yase , rrta rm uro ann mev. 
makk ~~yahkesi '.~"b~ ta1ze 1et 1t.ah

1
- d er . Almanyaya gi<l~n ~çiler de ~?an11sonrad . ~utùn . 1m. allarmbir cudiyetine lüzum b1ra.kmamak. 

ma 1ç1n ususi uz u er 1 a. m~mI k"t f • t' . . da:h v1 aye en tger vt ayete veya tad1r. Burada kuvvetle siiylendL 

1ç1n yen1 
bir nizamname 

t h • ""k 1 ~. c ' mtn au .crmm a h _.. . b' 
1 aiz gayct mu ·emmc vapt•r- ici m .. daf 9i ·· k . k 1 e•uang1 Ir tarafa nakli de ser gine gëre, ellroyma kararlari do. 

lari da mcvcuttur. Binacnal~~ h 1 c, J ·J · -~ aaCo·nt ;num un 1 da. bœt lnrak1lm1•h. Bu rnalla.rtn- J ( Tk Ankara, 12 (Tasviri Efkâr) -
Maliye, Da.hiliye ve Ticaret Ve
kâletlerimiz, mü~tereken tasar
ruf san<ltklan hakkmda yeni bir 
nizamname haz1rlatm1$hr. Hu. 
susi idare ve belediyelerle milli 
ba.nkalar tarafmdan kurulacak 
tasanuf sand1klan ile millî ban. 
kalar tarafmdan kurulacak ta. 
sarruf sand1klan veya servisle. 
rinin salâ!hiyctleri, nizamname. 
leri, idarelerinin ~kli, bütçe ve 
kat'î hesaplarm1n tetkiki, tasdL 
k:t, efrat ve bankalarla olan mü. 
nasebetleri, tevziata verilecek 
faizlerin ba~lang1ç ve bitim ta. 
r!hlerile nisbetleri tevdiatm is. 
timal ha<llerile plâsmanlann te. 
~kül $Brllan ve ihtiyat akçe. 
sile funlann miktan ayr1lmak 
sureti, teft;,,, m urakabe ve tasfi. 
ye isleri bu niza:mname hükürn. 
lerine tâbi olacakt1r. 

. 1. d • . • a, "''-llr. mp1c-gne garm a ._ _ • aytSi e bir kâtrb; umum1 1 i;ek. 
hArJan1 m ~~t egeur· siby.asi ".c).3 ~ahit oldugumuz manzarn yeni sed:.r""

1 
st.çe

1 
nakli hakkmda tere1L linda kurulmu$ olan Koordinas.. 

arp en mu evc 1t ir mania bi. Fra ' "' , d ... b• l k ut er o mu§ ve hazi vilâyetler. yon heyetine de lüzum kalma. k h t" 1.. d i!d 1 ' •-mn Ken ism1 u ma d k' k"! 
10 s~b· e~ ~~. udi:• a Hla ~ e- üzcrc oldui'.;-unu isbat ediyor. b c ~na 1 ';ias1t~~1. mer~e1zerdde? maktad1r. Esasen B~ekilin ri. 
r1 ce 1 mum un ur. . Môta.eke lmzaland,ii;J zaman lki M~' uksust

1
• a Virke.

1 
. 1stem1~ 1. yasetindeki Vekiller Heyeti, ve. 

Biz, muharip kiimeler1n h~r ml!yon bùar esir Almanycdaki •sir una a at e a eh bugün Dev. kâletler arasmdaki i~birligini te. 
ikisile de dost oldugumuza gii- . hrr.pl.i:,nda bulunuyordu. Bunlar. let Demir ve Denizyollar1 umum min etmektedir. 
re, Al'jantindcn Türkiyc~·c yo-1 dan bi ,kaç yJ:z: bini o zan1andanberl ~"!=:s:i-..~e:=<~----
la ç1kar11acak vapur]ara her iki &Cl'~ut ~ 1 rak i lm1~trr. l\I~ntocre siya_ 
t f .1. • d t . 1 Sl'h g:1b1 b1r a11la~raa slyaseti, bun- E v l • / • 
ara in 1 1~mcmes1 c em1n o U- larin avJeUnl tacii edeil'l kt' f reg l l 

nabilir. Bundan ba!jka Arjantin .. kllt bu slyal! et, birder .. bir~ ~ce~k;~ t:: l m a n 
den SiiY~y~ Kanal1na kadar o .. r a f1ndan ÂD!a,Jlmak ve kabul edi1-
lan mesafe, Birle~ik Amerika .. mek için faz~a cesaretli bir siyasettl. t • l • 
dan ayna K anala kadar olan me- ~ansôllye Ilitlcr. bir ulüvvücenap e ml z en zg 0 r 
saleden üçte bir derccesinde da. k st i olarak. bu siyasoti, hünnet vo 
ha k1sa oldugu gibi, yol da mu. itima<l1n 1 ~ bir ni4anes! olarak Fran .. 
h . d . Jt 1 f 1· t '"Y• t.kh( etmi~tl. ar1p e~~ l a~1nm . aa iye. sa- Iln, maziye aittlr. 
has1 haric1ndcd1r. B1nacna,_cyh Bu .'Jiyaset.e yenjJen ba~lamtya ça-
Arjantindcn Türkiycye binn1sbe J1$mak iç ir.dir ld bugün ben iktidar 
k1;a bir müddette sevkiyat )·a. mevklindcyim. Güçlüklerle kar~1la$-
p1labilir. Bu hususta Ticaret Ve. so m bile. daima ka 1b1m itimatla dolu 
kâleti ~imdiden Iaaliyete geçe- k&lacaktir. 
cek oiursa ekmek derdinden vc Muharebe meydanlar1 geni:iledi. 
b" 1 h h 11 k ·r r d tark haroinde bütün Avrupa merle. 

1naena ey pa a 1 t a e in en niyeLI rnevzuu bat:istir. Alrnanya, bu 
k1smen k urtulabilecciimizi kuv .. muazzam ve zaferll sava~Iara, bü-
vetle 'Ümit etmektcyiz. tün erlerini sokmu~tur, kütle hallnde 

TASV1RI EFK.ÂB esirlerin ~erbest b1rakilmas1n1n mi.im 

Millt ~e f 
(Birinci 1ahif~drn ûvam) 

Bu Îf için yeniden 100 bin 
lirahk tahsisa t ayrdd1 

Ankara, 12 (Tasviri Efkâr) -
Eregli limantmn gernilerimizin 
bannma.sma müsait bir hale ge. 
tirilmesi için evvelce bu liman. 
da batm1s bulunan gemilere ait 
enkazm ç1kar1larak limanm te
mizlenmesine ba~lanm1~hr. An. 
cak mevcut tahsisatm temizle. 
me ameliyesinin ik:tnaline kâfi 

gelmiyecelti anl8.§ild1gmdan ber 
cihetten fa-Ydalt olan bu nizmet 
bir an evvel tamamlanabilmek 
üzere ihtiyaç gorülen 100 bin IL 
ra tahsisahn düyunu umumiye. 
nin 942 mali y1h bütçesinden 
Münakalât Vekâleti büt(esine 
rnünaka.lesi hakkmda.ki kanun 
lâyihas1 alâkah encümenlerden 
geçmi$tir. 

3 - Kurultay genet toplant1. 
s : na geleceklerin b:rinci günde 
olùu~u gibi say lavhk bclgclerini 
'eya girmc kâg1tianm kap1da 
gëstenneleri lâzund1r. 

kün oldugu devlrler geçmistir, Al
:-nanyanin i~çiye ihtiyac! vard1r. 
Serbcst b1rak1Jan Of>Jrleri hâmJI Hk 
tren1n gl"imi~ olrno.sl• Frans i:z i~i
!erin in hPn im hitab1ma ceva p vrrmi~ 

olduklar;ni gô>lNen b.r burhand1r. H1.nd1.standa s bl. V • 

Frans1z Jtçllcri , Almanyadakl ça- ovyet te 1g1 
h~molarlle. Frans1z harp esirlerine 
kar$'1 tesanüd vazifelerlni yapaca~- k kl kl ( 1 fnct 1ahif1itùn. d1va)n) 
la<d;r, nu l~;Jer. çal1im•larile. ikl arJ§I 1 ar Sovyet k1t'alan muharebeye de_ 
mem!oket ara si nda bir itimat havasi b" •• vam etmi~lerdir. Sovyet harp ge 
yarat1 lmasma yard;m edeecklerdlr. UYUYOf mileri Karadenizde iki nakliye 
IIarp csirlE"rinin mukadtierat1 "e ,gemisi batirml§lardir. KooeJni-
Fran1an1n y~n1 Avrupadakj 1stikbalt - · -
ire. bu itlmat bavas_ina bagl_1 bultin- B b d •d kovo'nun ~maJ dogusundak1 mu 

ICRA VEKÎLI.ERi 

Fazla mesai 
yapmas1na müsaade 

f dilen fabrikalar 
Ankara, 12 (Tasviri Efkâr) -

Ergan; ve ~ark Kromlan i$let. 
melerinin yerüstü i~lerinde, tz .. 
mirde Tiirkiye Yag ve Mamulâ. 
t1 Limitcd ~irketi fabrikasmm 
prœe, sabunhane ve nakli:vat k1. 
s1mlar111m gece ve gündüz pos_ 
talarmda, istanbulda Nikola Ka. 
ramanogluna ait hidrofil pamuk 
fabr:kas1da. günde üç saate ka. 
d ar f azla m esai yap1 lm8Blna He_ 
yeti Vekilece müsaade edilmi§
tir. 

Ankara, li (A.A.) -- Bugün 
lcra Vekilleri Heyeti, üglcden 
evve] saat 10,30 da Ba~vckàlette 
ve iigledcn sonra saat 17 d~ Bu. 
Yük Millet Mœlisindc Ra~vekil 
~ükrü S•.racoglunun ba~anlt. 
B;nda iki top!al'J'l! yapm1~t1r. 

maktadrr. om ay a ye nt en harebelerin $iddeti a.rtm~u. 
Laval, nutkunu b'thlrken m•mle. 13 ki~Ï oldÜ Müteaddit defa elden ele geçen .... .. .............. .................... ...... .. 

kete dônen ha rp ""irler!ne hitap et. -~ birçok mevziler nihayet ak~am u z a k d 0 g ... 
ml, ve demi1tir ki: ,; üzen Ruslarin elinde kalm1$hr. 

Ba1kalan slzleri harbe sürilkle. Hint uniflersite talebeleri Bu muharebelerde 900 Alman h a r e k â t. 
mliti. llon, slzlere ba1ka bir vazlfe der$leri 61rakarak polis èildürülmü~ür. Voronej biilge. 

Part i Grupu 
topland r 

••rni•k i•tlyorum. Ru vazlfe, Fran- kuflvetlerile bog"uctutar . d Al 1 (Blrfnci 1aAifode" dnam) 
~sn1n ,füny'lda naV.;ki çehreslni v_ e- r sin e man ann hücumu püs_ 'k" k ·· ·· b" kl" 

BOMBAY k .. t 1 ·· t·· Al mi•. 1 1 ruvazoru ve 1r na 1. nld•n bulma" lçin Fran,an1n selA- • 11 (A.A.) ur ü mu$ ur. manlar burada • 
mctini temln •t:nektlr. Yol uzondur Korc .. al1k ÇJkan bütün çevreler- da agir kay1plara ugraJll"ilardtr. ye gemisi basa.ra. ugram1';11r Dü~ 
ve niânlo!.rla doludur. Fakat bu de bir gocelJk aükûnetten sonra bu KraModar bèilgesinde ilerliyen man da büyük miktarda tayyare 

(Blrfnci aoltlfo4m dn•am) mânialari yenmek ~ln , Fransantn •abah Y•nidcn siddetl! nilmaylsler Alman tank ve motèirlu·· '-t'ala. Ve gemi baknmndan zarar gèir. E k dd -'1 · d •· b" ··k Y"ll!imtya ba1lam11t1r. '" ·· 
1 

.. 1• tni1 Sazak tara.fJndan Vi!l'ilcn Yi- mu a erattoi l!.I enn e tu~n uyu rile ~iddetli muharebeler olmu~- m~ ur. :ht .., Kaza idore llecl>slerlndeki •1°· korklenk· ~,1verd1 1~\ mit· ,.tl,,rden !iham BOMl~AiP~1 b~~tDEN tur. Bu bôlgede bir kesimde Rus Bu taarruzun ba~lica maksadt, 
J6uûntah .... âza He 1;.eQfr vc Ju~s::aba- a ma ·3, ~e eceJl 1r. l .. 1·· A • A 1 d 

d ~· • " 1 F f t1 1 i Bombay Il (A.A.) - Bugün 1eh- ar say.ca us un dü$rnan kuv. meriKa ve vustra ya arasin a llJ~t aki muht:.t.rltklar1n ihyas1 talP_ .1.a niz ransRnin men aa er n rjn nnihtebt matiallelerinde pohs vet1eri kar~!Sinda geri yen
1
· mev. ki münakalâta engel olmak is ... Ile dalr olan takrlrin tetki"ki· iç·.n ,;l-r.Onünde t11tan bir siyasetin mâ- k 

d 1 1 uvvetlert on defadan fazla halk iJ kil ek nd t. J 1 1· 1 k' d Lita evvel te,kil edllmls bulunan nasini. •' .,., herkesten daha iyj an. z ere çe m zoru a kalml§- 1yen apon an u a 1 a asm. 
Put! Komi>Y'Onunun Grup Umuml liyacal:>1n1z. Si.ter, .,,;, kamplar1n. kütlelenne ku11 ate~ açmiya mec- larotr. Sovyet hava kuvvetlcri 1 dan ç1karmaktir. ~mira.! King, 
lleyetlne hitaben ha21rlam11 bulun- dn kalan arkadaslarin1z1n kurtul- bur kaid1fmdan 13 ki!i iilmüs ve 30 mU'htehf kes1mlerde üç piyade bu taarruzun llk hucumu t~ktl 
dufu ntazbatQ vard1. mas1 1çln en tyt b.ir propagandact!ar dan çok yara!anan olmu$tur. Karga- b. . ,_.. 1 h . 1 1 

1 kla b 1 d ~ - alay1 ile 1r sùvari biilüg" ünü etmesi it.ivari e e emm1yct i o -Bu . .,..,.,_ •ta.da, :rnilntahap id•re olncak1111111z. 1a l r1n •$a 16! ~en pazar KU- d l d b .. t . d kt 
.&t:~l.-1t aalikiarinin ih!·&!ttna Ko_ nündenberi Olenlerln say1s1 28 1 buL kismen ag1tm1~ ard1r. Maykop u.~u~u. te aruz e t1~ i en son_ 
mlsyon tara!tar gorünmckt.. ve ta- ~lma 0 tebligv ~ J mu1 ve yaral1lar da 200 ü geçmi~tlr. cephesinde Almanlar arka arka_ ra muh1m zararlara 111hzar ed1L 
kat 1ohlr ve ka81llbalarda katdirilmi, l j HINT ÜNlVERSfTELILERl ya hücuma dcvam etmi~ler ve mesi~i, fakat bu hareketten ~Ü-
bulunan muhtarli.ldardon a~1k kalan (Btrlnci tohijed<n dev""") I>ERSLERI BIRAKTl biraz toprak kazanrnt$lardir. muJlu netice]er a]macaglill soy. 
bit vazlfe bulundogunun m•vcodiye. kuvvetlerini desteklem;,,Ierdir 1 Lucknow, 11 (A.A.) - tlniversl- STALINGRAD DOLAYLARINDA lemi~lir. 
tine J1>3ret odilerek !>olk)n ti.t1yao1 Bt:ndan ba$ka bu ~ehir dolayla~ te talebesi bugün grev ilâ~ otmi~ ve Moskova. 11 (AA) - Reuter'in JAPONLAR TAJ\1 TAFSÎLÂT 
bakun1ndan bo ""· lug"un herhangi blr rmdaki iki hava meydamm · b.. · neiredll•n kararname bilafina 01•- hususi m11hablri blldirlyor: ' ALDILAR 
t- ""< .1 U-r rak sokaklarda toplu olarak dola~· - Stail d d J 1 ''"lllekkiiUe doldurulni3s1 doC'ro olaca- yU-;: çapta bom:balarla bombala- mtya ba,lami~tir. TaJcbe kendile r ini ngra 0 •y ar_1 içln yap1lan 
ih !fade cJilmol:t. !dl. 'lll~lar ve yerde 20 Sovyet tay. kamç1 d'"b•l.rile dag1tmak lstlyen meydan ruuhart!bei>i, yenlden t•ddet.. 

Va n 1 D ··11 ,. ki l' D JenmÏjtir. thtlyat kuvvetleri getir-"""' Y• ge en >.n. ye > t r. y ~ r"'S i tahip etmi$1Crdir. Rjev p-0lhin O.erlne taola hüeum ettlg1n. 
Flkri T5zer. !>a-· ihllrazi kay1tlar d · r llâh k li k mi' ve DQn kav'.'iinde kuv .... etlerinl 
denney3ni!c MtHlrtc Ko~isyonun b01gesinde çetin müdafaa muha... en po lS s .. u anma 2orunda toplamr$ olan Almanlar, dün yenl 
n '-•- rebesi devam ediyor. Taze ihti_ kahnl$tir. Sekizi genç kiz ~hnak ti7.!- hücumlar ya.pm1olard1r . . Hücumun Og:""f n:?.MTJnn i~tlrâic cttigine Vè .. re l!l talebe tevkif ed1lm1Qtlr. Polis 
·bu b i tlar1n1 m "har~beye sokan du< • •n •iJdetlisl, Klet<kaya'd•ki Alman apta bir lâ;:bo tan, mi vazif.,.! yu '... ~ • ve bi •ken müfr•.e Üniversite bi. • 
•Je K " · •- '' k 'I •- b · · 1· d d "dd L r 8 mevzllennln cenup cenah1 Ozerinden · on""Y'"' """'°"""" e a'~ man, ~c r1n ~1ma m e e §t e nalari clvann1 b•klemektedir. 1 
tevd· il h ' '·- 1 yap 1lml,ft1r. A manlar, buradan. J.;av_ • ' ed e<•k elur a te tr •e '"''"- i hücur-ilarm1 tekrarlamt$!ir. SON HÂDISELER 
·oo! d •-· h I kl k I ~in en uç taraf1nda D un k i ~ns i na ~!•."\ aÎ1 ;~ t•~1~rda~ :. '"/~- Alman piya<lr:sinin ve zirhli kit. Londra, 11 (A.A.) - Diin gece varmak i.temektodlrler. TakÜk b'-
h ~ 

0

$ u unu rac~ ~ i: . ay,_ I alar1111n kahramanca müdafaas1 gelen haberlere .crOrr. 1-JîndJstandaki kin1indan ohemmiyetli bir eehlr bir d~ni~ ~!ecil"" takdhn edilecegini bill k?r'i"Smda bu hücumlar bu kesi. '<>n hâdl,.Jer 1unlard1r, kaç kere clden oie geçml1tir. Al-
;{"ltir. min her noktasmda akim ka! Badar'da poli. tarft tutulmus vc manlar, ayni zamanda. Stalingrad 

lrtt .rrnp Umull'lî Heyetl D!\lhlllye Ve~ · t .. buna kar~1Jilc polis memurlar1 atf"~ demiryolu üzerinde yenf blr i!C>rlente intn beyanat1n1 ta1namen tasvip m~ ir. açm1!Jlard1r 
ttrn1~ ve ruznam"<ie ba~ka mn~dt AL ~t AN 0 RD US U LathPde '1st.as11on ônünde ikJ bü- kaydetmek içln bu rada kt muhorebe • 
ollll d x. t t t ., DtNLENECEK MÏ' ;J ye de yenl tank birliklerf ve ba~ka 1111 • lgl lçin op 9n JYa oon vm • • · yilk ate1 yak1lm11t1r. Gelip geçenlo- kuvvctler •okmullardir. 

ttlr. Sl<>Khohn, 11 (A.A.) - Ofl'nin rln kravat ve 1npkalari y1rt1lm11. ;;,;.,;,;,;=.;..,,;= = =;,,;;,:.;.;,,,. ___ _ 
................ ................ ....... . ..... ... hususi mtJhabiri bildiriyor: yollar 

8
gaç kiltiiklerile ve tel~raf di-

fngil" zlerin EatTJe Krdo•nodar ile Maikop'un ayni za. reklorile kapat1lm1H1r. 
~ ma_n " ziptJ, Karadenlz sa.hl.Jine ÇJ- Kawnpore'da polis iki yerde nüma_ 

tayyare g e mÏSÏ baf tJ kft• yollari •e Von Bock ordusunun y11 yapan ve ta1 a tan halka at~ 
1 aag kana.t1 Onünde bulunan ilk be- açm1~t1r. 8 k11l hastaneye kald1r1l-

(l f.<lti ,a/if/•4m <f.dvam) de!lerin NoYorosisk, Anapa ve m•sl!'r. 
lar1 dolay1s1le hareketlerini ek.. Tuapse llmanlarinin yolunu Alman. Benares'de Poil& talebeyl dag1t. 
ser.iiy k k · k ] !ara açmaktadir. Bu llmanlar 1lm- miitir. 
d . a esme 1.oruntta a an c!ikl mttharebe aahnelerJnden ancak L h 'd K ·1 te kl! d'L 

:iinaltùai"Ml'l.rz tarafmdan gece 100 lnlon~tre bir mesafededirler. Bu ml~~~re a ongrec1 er v e ' 
Rlindüz yap1lan hii<:umlar neti. mesai'<!nln kat'1 !çln geçecek zaman J<alküta'da alam;nyum bbrlkala. 
Ccsinde agir kll;}'1placa ugram~- Rosto!'uR sukutundanberi geri çekil . rt hlerlnl b1rakm1ttir. 
tir. mlye devam eden Sovyet k1talar1n1n Delhl'de 1ki mcnsoca t f abrlkasj i oi 

Bir torpido muhriblJ'le <MMn 41 mttkavemet kudretlerinden zlyade tatil etmletlr. 

Hét riciyede tayinler 
Ankara, 12 (Tasviri Efkâr) -

Moskova Büyük Elçimiz Cevat 
Aç1kalmm yerine Hariciye Ve. 
kâle!i Umumî Kâtipligi birinci 
muavinligine tayin edilen birin. 
ci daire umum müdürü Feridun 
Cemal Erkin in üçüncü derece 
ve orta elçilige terfii y üksck tas. 
dika iktiran etm~tir. Feridun 
Cemalin yerine üçüncü daire 

Tok;10, li (A.A.) - Domei 
ajan5'ntn iyi bir kaynaktan èig. 
rendigine gore, Salomon adalan 
deniz muharebesi hakkmdaki 
bütün tafsilât Japon umumî ka. 
rargûhma gelm~ir. Bunlar bir. 
kaç güne kadar ne>;redilecektir. 
A)!ERIKAL!LAR!N TEl)EBBÜSÜ 

AKIM KALDI 
Tokyo. 11 (A.A.) - Salomon ada. 

lar1 dcniz muharebesinin 1ümulünü 
tablil ed•n maruf Japon denlzcllik 
tnùtehass1s1 Massanori ito, cTokyo 
A~aki ~irnbun> gazt'tesinde n~ret
Ugi bir makalede bunun tngilia -
Amerikan muhtelit donanma 1 ta1·a. 
f1ndan Pa~ifikte taarruza geçmek 
ve ikinci blr cephe açmak mak~ndile 
yap1lan onlara bis btr t<'~üs ol. 
dugunu yazd1ktan BOnra f(Syle demek
tedir: 

cBu t.e1obbus ac1naca!\. bir eekllde 
ak1m knlm1:t1r. Dü~:nan1n stratejik 
ooktalara mUhim miktarda k1ta.lar 
ç1karmak için haftalardanberi yap. 
t 1j!1 hazirl1k bir hamlede boia çtka. 
rihn1~t1r 

BÜYÜK DENIZ MUHAREBES1 
DEVAM EDIYOR 

bin tonilâto kae111hwle 6 e-i bat1. arazl 1a·rt1artna •e iki haftadan az Karail'de polb halka ate1 açmi1 
ri~rntit Te baeka 7 geMl de torplllen- bir mOdctet zarf1nda 300 kilometre- ve Müslümanlar hariç o1mak Ozere 
l>liftir. Bunlaqn da boylilc blr k1s. lik blr ,..,.afeyi harbederek kat'eden tlnlversite talebesl dersleri btrak
û'r"'6 ka)t>ohn~ uv.rile bak:tlr.bl. Alman a•kerlerinm yorgunluklar1m "::O"~t;,:;ir~·---------...,..,. 

müdürü Faik Zi!bni, dordüncü Cam'berra. 11 (A.A.) - Avustral. 
derece ile tayin edilm~tir. TL ra donanmasintn ba1l1ca gemllerinin 
caret Dairesi Umum Müdürü dahil bulundugu bütiin cenu.p blit1 

Pa!Üfik filosu . Salomon adalar1 ya. 
· derec .. lne bagl1d1r. -

b Bl>Ddan baeka Amerlkan sahili ve Salâhlyetll 111a.hf11ler. Aman k~ tekilde i•tlfade edebilecektlr: 
1 - Blrkaç mukavemet adac1i1 -

n1n hcnüz mevcut bulundugu Azak 
denizi sahillerinl temi-zlemek, 

Bedri Tahir :;>aman, Protakol kmtnda iiddetli bir muharobf,ye tu. 
Umum Mütlürü Salâhaddin Ar. tu$mu1lardir. Zaferin müttefikler 
bel ve ikinci daire urnum mü. 'ehlne tahakkuku takdlrlnde bül.iin 
dürü Faik Hüseyin dôrdüncü dogu Avustralya k1yu1 istllil tebdi. 

- Vaklâ ôyle .. fakat; Avus. 
turya veliaihdinim katledi!me. 
sinden, bize ne? .. 

- Bize ne, mi?.. Gëzümüzü, 
dort açmaliy1z azizim... Avru
pamn dessas diplomatlar1, ara. 

Parlato büri<k w 1 ... t ,,. ikbol larmda uyu~urlar da, kavga:l-'1 
Qèi7'e1t Cemal Pafa atua.ai dti+:ùnc~-1 bllim yorganm üzerine koparll" .. 
lerini &•ar ed" ~t.,,.,t, biiyiik bir lar83, gittigimlz gündür. 
inkiaara. ttQra.d1. C.a.kü l''"°"'uizlar, 
OnK<Lnl1larla 1iJ1UI\ Oir anla,nitwa 
yaklapniyorlai·cli. Omm bu va.d~t- - Gazetelcroeki (Ajans) ba-
t;, diii•r ittihadcil•.r• da ifra~•I \'adislerini okuyor musunuz? 
etH. - $Dyle, bèiyle. 

Eger hâdisata hükmetmek - $èiyle biiyle, olur mu ca. 
imkâm olsayd1, lttihatç1lann bu 11Jm? .. Vaziyet. oon derece ciddî. 

- Vallabi ben, meseleye o ka. dü~ünceleri, pek tabiî addcdi. 
1. d. F k t k ' "IJ"k dar ehemmiyet vermiyorum .. ir 1. a a ne çare 1, gu. u " .. .. A 

·· 1·· 1 1 k J i:h · 1 uazt gozume çarpan vrupa gu us an 1 o an c an s1ynse 1 fl d t il · 
sahnesiniu semast birdenbire \ 1': Fra ar~t a, . gaze e<:· Merm 
k d Uf k 1 d · 1.k ~1•1rmeleri za.nned1yorurn... a. arar1vcr 1. u .arm enn 1 - 1• 

1 
b- 1 b. f 

I · ·· ül. ·• 1 b 1 tl umya, gazete er ov e tr ir. ennc gom mu~ o an u u ar, t 1 8
.. .. 

1
· · · t min 

harikulâdc bir süratle yerleri n .. sa ara7 ~r. urum. erUt1 e 
d f J 1 ,_ d·' d '" .... etmek 1çm, hahbey1 kuobe ya. en ir am~ ar .. "~ on urucu 

1 bir f1t>t111a yaratm..,lard1. par ar. . 
- Belk1. .• Fakat bu rnesele, 

Firt111a, o kadar müthi$li ki, oyle degil .. Viyana, Berlin, Pe. 
inamhr §ey degildi. Nitekim her tersburg, Paris telgraflanm 
kes, dünyay1 altüst eden bu hâ. okurken, insan1n g&zleri k1hç 
diseyi, ilk anlarmda bir rüya parJl.hlarile kama§iyor. 
gi'bi telâkki etti. - Saaatallâhi .. 

Altm1~ paral1k .. c1hz bi~ kur. _ t~ ëyle ol6 a iyi ama .. neti. 
§unun, ~u lroca dunyayi bir vol. cede kavga bizim yorganin ba 
kan gibi patlatacagma hiç kim. , <1na '1oopmasaydi. · • 
se inanma,k isteniiyordu. Ve, 1' 
1914 senesi haziran aymm 2ônci • · · · 

- Tamam. bütün dünyamn 
gününe tœadüf eden me$um !wrktugu, ba,ma geliyor. 
bir pazar gününün aki;am1, bir _ Hayrola. 
QOk yerlerde, $U §ekilde muha. 
vereler kulaklara çarptyorou: 

- Cinayetten habei·iniz var 
m1? .. 

- Ne cinayeti?., 

- (Prenç1p) isminde genç bir 
(Srrp) lromitaclS1, (Saray Bos.. 
na) da, (Avusturya _ Macaris. 
tan veliahdi, A~idük Ferdi. 
nand) 1 katletmi~. 

- Eh.. olabilir a... Katili 
idarn ederler. 

U:yuyor musun, azizim... Si .. 
rasile Avusturya Rusya, Al.. 
manya. Fraooa, lngiltere ordu. 
Jan SC'fenberlik ilân ediyor. 

- Aldrrma.. Y ahudilerin çt. 
hrdddar1 (Borsa) havadrsidir. 

- 1$te, bir Yahudi parmag1 
ola'bilir ... Fakat ne olursa olsun 
vazi) et vahimdir. Eger zuhut 
edecek yangmdan bizim yorga.. 
na àa bir kw1lcun S>çrarsa ..• 

- Fakat i$, katilin idamilc · • · · · · 
bitse, bi~ey clcgil. Allah vere, - Begendiniz mi, yaphklan 
bu hâdisenin a.ltmdan ba~ka hir i§i?. $im<liye kadar lâfla vakit 
mesele ç1kmasa. J geçirdiler. Avrupa devletlerin-

- Ne meselesi ç1kacak?.. den birinin grupuna girmediler. 
-Meselâ .. horp... Halbuki, büyük bir harbin ç1. 

- Yok cantm ... H§diseye ne kacag1 ne zamandan.bcri belli 
taraftan bakllsa, nihayet bir za_ idi. Kaç defa, Tal.'lt'a, l.'nvere 
bita vak'asmdan ibaret. .. Kas.. siiyledim. (Aman karde§im, de-1 
koca. Avrupa devletleti, bir bar. letlerin yalmz ba§larma y~a
dak suda bir ftrlma y~ra-tacak dtklan devir geçm~tir. Siyasî 
degiller a... zümrelerden birine iltihak edin) 

Son sôzler, çok dog:u idi. $im. deàim. Peki, meki dediler: al. 
diye kadar anarsist ler, neblist. d1rmad1lar. $imdi de ~$ll'IP 
1er, komitae1lar taraf1ndan, nice kalm1~lar. 
kralla1·, imparatorlar ve hattâ - $a~mp kalm1§lar rnt~ 
imparatoriçeler katledilmisti. - Oyle ya .•• Bugün Mecliete, 
Ve bu kanli hâdiselerin :1içbiri Ta.lâta tesadüf ettim. Rengi, ai
de, harpie net:celenmel"'li§ti. Hal Iak bullak olmu§tu. Ellerini 
buki Ar~idük Ferdinand, kral- ogu~urarak, (.,iln1em ki, ne ya. 
la.ra ve imparatorlara nazaran, pacag1z ? .. ) deyip duruyordu. 
ikinci sm1f ~ahsiyetlerdendi. - E, ne duruyorlar?. Dd'fial 
Onuo, (Saraybosna) sokaklun. kararlar,,,., versinler. Hemen, 
na dôkillen bir avuç kant için, zümrelerden biline gil'!rin!er. 
bir harbin zuhuruna ihtima.l ve. Geç ii;aldtk r.zizim, _geç ••• 
rilemezdi. / D61 ~1 t•<ir) 

r- ~ 
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i "Tasviri Efkâr ,, 10 okuyucular1na ï 

J hazirlad1g1 küçük bir hizmet i 
i i 
~ Okullann kayi t ve kllbul uman1 yakla.iyor. Der ~ 
~=--=- h angi bir okulu bitirml ~ olup da yenisine girmek için ~ 

kat'î b ir karar vermem Ïf, :v•hut ya21lmak istedigi oku. ~ 
lun kabul §artlaruu iigrenmem ï.,. olanlara b u i 1 siitunlarda • faydala olacagm1 tabmin ettigimiz • m a. Ê 

~-==-· lûmalt veriyoruz: ~ 
YAPI USTA OfH!T..l..ARI - 8 - ~ 

~ •• stanbulda, Ankarada ve .Er- Y• o,·~aokul klebelet·1 lWivJyct va_ ~ 
! i:urumda. olmak üzere ftç y·a. rakalar1 ve hisnihal kâjé1tlarile ~ 
~ pi Usta Okulumu1 vardtr . Tohsil m1i1•~e edilmlf'l.k Ot~re okal Ida- i 
Ë müddcti 6 senedir. Bunlara ilk rei~rlne hc:men tnC.racaat etmcli- i 
~ okuJu bitirmit 13-17 y~Iar1nda.. 1'1-1"'! ~ 1 
E kl Tùrk ~uklori gi:-ebilirlcr. .er. . <utouldakller Sult..,nah. 
: 1·atih ve para.s1z olan bu okuUar. ~ Rë~ Sanat Okalundn. 

~ nln. iated'.gi mükemmel intaat Il..'- Jar ~ l9 unda kapanuak 

f ta ve kalfalar1 yet~tlrir, Yaz1l- ve llll s'- - lntW.ani yapi-

•t1 Afrika açrklarinda düJ11Un ce- mutan1g1nm aakerlerini biraz isti. 
lllan 4i231 tonilâto hacminde 7 ge. rabat cltlrmesini ve c•phenin bu 
~1 kaybetmi1iJr. Ba~ka 3 gemi ve k r-sm1nda blr duraklama devresinln 
'• torpJdo muhrful torpillerie hua. ba1ltyao~m1 ihtlmal dah!linde gô-

ta Uk'rat1lm1~t1r. Barp matzemesi rftyorlar. , 
~ 'a nlan bu gemilerden blr kusm1 Bu mah!illere gOre Alman komo-

2 - Kafkas daklar1nr a$arak sa
hi!e varabllmck lçin 1âz.1m irelen dag 
k1talartn1 ve malzemes:ni cephe hat... 
t1na jtetirmek. 

dinden kurtu1mu~ olacakt1r. Bundan 
dereceye, Hariciye \ 7ekâleti ka- bai;ka rnülteflder . .\vustralyan1n he
lemi mahsus müdürü Nedim r.1en yak.n!nd:i bu:unan adalarcinn 
Veysel de b~inci dereceye ter- JaponlAr1 koJayr.a •ürüu atabllecek. 

Î bugiinkü modern lniaat IMlJti. Uy)t ve iralNiJ olunnrlr.r. Kay:t. I" 

Î •ak hsUyen ilkokel D'lt2unlar1 ve.. Ja~alâp'. 

,......,.., __ • 11 001 111•tf1H11 11111m1111ttu-1n ...... 1u1111u11 11"'" ,_,.., te 11 

•Jra trlc"1ckte kli. tanljgl bu duraklama devresinden eu fi etmi~lerdir. lerdir. 
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fJ334:11!1jJi'iil 
Stalingrad imha 

muharebesi 

Il'-----.... ~~-~---------·-----------~ r~ 
DEPO ARANIYOR 123456789 

(Bfrlnei aaMfeden tùvCJm) 
B w!laTin stalingrad gru-punu imha 
Sçln Almanlarm Kafkasyadaki ta. 
arruz hareketlednden ve kuvvetlc
rlnden fedakârl1k yapmîya · ihtiyaç
lar1 ohnad1gm1 go!l't<.-rmektedir. 

Stalingrat imha mWlareb<>sl illc on. 
ce agir yürümii~"e de §imd! icap 
eden b!r slirat! alm1~t1r. 

Don nehrinin büyük kavs! Stalln
grat bat1srnda büyiik bir mâni ol up 
bu tarafa Kuybi~ef ve Moskova .bO. "l-1 
gelerinden de mühim takviyc krta
Jari gond!'rildiginden Almanlar lü- f 
:zumtmz kay1plardan çE'kinmek için 
cephe taarrnzun<la agir davranm1~
fard1r. Buna mukabil Slmlianskaya 
tarafrndan kuvveUi bir ordu ile ve 
tank birlikler!le Don nehritu geçe-
rek Stalingrat etrafindaki Bol~c'VJk. 
lere cenuptan bir ku~atma taarruzu 
)'apmay1 tercih etmi~lerdir. Bu ta
arruzda serbestçe hareket edebilmek' 
Sçin b!rkaç gün Kuban havzasrnda. 
ki taarruzlar1 n ilHlemes!ni bekle. 
mek ve Don nehri cen1rbuna !Jiiyük 
tank kuvvetler! j!'cçirmek ieap et. 
Jn~. ~mdi artlk Don ve Sa! ne.
hirleri arasmdan do~u ~imal istika
met.lnde ..ert>est.çe Jlerllyen bu ku
..,.tma ordusu Stalingrad 1n 150 kllo
l:netre bat1 cenu'bundaki Kotelnlkova 
tehri civarmda bulunan Rus mevzi
lerini yarm1~lar ve buradaki Kml 
kuvvetlerl çekilmlye mecbur ederek 
bu ~ehrin ve istasyonun eimaÜne ve 
dogu oimaline Jlerlemi~lerd!r. Rol~e
"1Jcler Stalingratla Kotelnikova ara
a1nda ikinci bir mevzl tutm~larsa 
da burada mukavemetlerl ümlts!zdir. 
Bu ku~atma taarruzu tesirini gëis. 
tenniye ba~ad1ktan sonra Almanlar 
Don kav~lnde - taarruzlarini bugün. 
lërde yenitlen ~iddetlendlrtniQler, Ka_ 
l.aç ~ehrlnln bat.1srnda kuvvetli blr 
~11.irduyu çcvirip çembcr içine 
alm!.§lnr ve hava taarruzlarile imha.' 
ya ba,lam1~lard1r. 

Don dirs ginln eimalinde Klc~ka. 
ya clhetindcki Rus kuvvctlerine de 
tt-krar ~iddetle taarruz ed!y,irlar. 
l<a"41ç ve Kletskaya taraflal· mdaki 
Rus kôprü ba~larm1n son zamanla
ra kadar muhafaza e<lilmelerl, Bol
f(Wiklerin buralardan kuvvctll bir 
karil· taarruz yapmak nlyet!ni bP _ 
lediklerine del:ilct eder; fa kat bu 
fikr! ve niycti tatbik sahas na ko
yain·1n11~ard 1r. Ililâkls bu arzu ken. 
dilerine blrer kuyu vc mezar haz1r
lam1~t1r: Bu koprü ba~lar ni mu
hafirza lçin miitemadiyen Don neh. 
rinin bat1 tarafma yan:hmc1 kuv
vetler gondererek oralarda büyük 
mevcutlarm toplan1p y1g1lma~na 
meydan vennloll'rdir. Almanlar bun. 
!ara müsama.ha etmi~ler ve nihayet 
l\imd! Don nehrine arka..m1 verm!Q 

- olan bu ikl büyük lfoskof kuvvetini 
imha tedbirlerlni alarak oiddetli ta.-

• arruza geçml§lerdir. Ilirkaç gün lçin
dc Stal!ngrat imha mu ha rcbesinin 

.kat'î sailhaya 11:1rmeei muhtemeld!r. 
Bir yandan Kalaç ve Kletskayada 
ku~t1lan Moo$koflar imha edilirken 
dlger taraftan Stalingradrn bat1 ce
nubundaki Sovyet ordusunun da Ç{!v
rfüp imha edilmes! mümkündür. 

Ondan sonra 90n vc kat'î sania Sta. 
lingrad ~hrinln etraf1nda ve bu ~eb-
ri r.apt jçin yap1lacakt-1r. Kal~ vc> 
Klctskayadaki Moskof kuvvetleri 
lmha olunduktan sonra buralardan 
Don nehrinin ~ark1na g~-çecek olan 
Alman kuvvetleri. Stalingrat ~ehri-
ni §lmalden ku$<1-tab!lirler. Bu su_ 
tetle Stalingrat etraf1ndaki Rus or. 
dulari tam kapana glrmi~ olurlar. , 
Herhalde arkalarindakl Volga nehrl 
onlarin süratle ve i:ay1ps1.z çekilme-
lerine müsaade etmiyecektir. 

Daha cenupta Kafkasyay1 lst!lâ 
edcn Alman ordulari, bilyfik Rus 

Otomobil ve. kamyon sahip
lerine candan tav$iyeler 

Otomobiliniz ..• Kamyonunuz ve !âstikleri-

istifade nizden A A 

azam1 etmenizi 

te min edecek çareleri bildiriyoruz 

Hugün ëiyle blr zamanda Ya§tyoruz k!, satmak için llâna f!lâna lüzum Yok. Hele 
otom.Jbilte, kamyonla, lâstikle alâkal1 her bir malin yüz. al1c1s1 var. 

Fakat ticaret yaln1z sa tmak demek deglldir. Mü§teriye hizm~t etmek, kendis!le !~ 
birllgi yapmak, Jtimadmt ve dostlugunu her vaklt içln kazanmak taraf1 da vard1r. 

Zaten otomobll, kamyon, lâst!k gibi mallar1n bak1m1 ve uzun ômrü için yol güs

termek; sat1c1larm ilrerlerine ald1klari taiblî vazife ve mesuliyetin blr lcab1dtr, 

Bugün bu vazifenin ifas1 çok nazik ve lüzumlu bir ~ekll alm1§t1r, çünkü dünya 
!iari>i netleesinde temin! en güç bir ~kil alan malzemenin bao1nda otomobil ve kam
yon lâstiklerJle yedek par çalari gelmektedlr • 

Bu mü§kül vazlyette yap1lacak ilk ~ey elde mevcut lâs tik. kamyon ve otomobil
lerden âzamî omür ve hlzmet temin edecek ledb1rler almakt1r. 

Bir ilân serlsl hâllnde b!ldirecegimiz bu tedbirler! memleket!mizdeki 
lerln ehcmmiyetle nazar1 itibara almalar1 yaln1z menfaatleri lktizas1 
zamanda bir memleket vazifesldir. 

1 Numarah 
Lâstiklerin omrünü 

Tavsiye 
arttzrmak için 

bütün tofür
degildlr. aynl 

1 - Îlk yap1lacak ~ey sürati azaltmal<lt1r. Otom.abil wya kamyonunuzu ne kadar yavas 

sürel"Senlz lâ~t!g!n ômrü o derece uzun olur. 30 kilomet re süratle sevkedilen ot-o
mobil lâstlklerinln omrü, 60 kiloml'tre süratle sevkeclilen otomobildeki lâstlklerin ôm-
rünün iki mH!dir. Süratlâ tigin omrünü azalt1r. Y A V A i;; Sürünüz. 

2 - Lâstiklcrlnlzi fabrlkalann tavsiye ettii('i hava dcrcecsindc ~·~iriniz. Lâ"llklerc nok
san koydugunuz her libre hava, lâstigin a,1nmas1n1 'ln 12 1/2 fazlala§t1rir. Had
dinden fazla hava ayni zarar1 verir. OtomobH, kamyonetin ize ne derece hava koy
mak icap ettlgin! bilmiyorsantz marka, mode] vc lâstik ebad1n1 bildirerek bizden 
sorunuz. 

3 - Ta~lara, y8'ya kald1rrmla r1 ve hendeklere çarpmay1n1z. Bez âr1zalar1 ehemmiyetl!dir. 
Bczi çok ârtzal1 lâstlgc kauçutaj (ycniden taban geçirme) yap1lamaz. 

4 - Her .sekiz bin kilomct.re <le bir tekerleklerln vaz!yetinl degl§tirinlz. Bu tedblr lâs
tikl<?rin omrünü arttrnr ve ayni seviye ve §ekilde a~ , nmas1nt temin eder. Ôn 
sag lâstigi 6ag arkaya, sag arka lâstigi de sol one, sol on lâstlgi sol arkaya, sol 

arka lâstigl sag one geçiririiz. Ve her 8000 kilometrc aynl istikameti takip ede-
rek dcgi~tirinlz. 

6 - Âni har~ketler ve ânî fren yapmaym1z. Bu liaroketler làstikle
0

r!nizden kilometreler

le servi~ yapabilecek là. tigi s1ymr gotürür. 
6 - Lâstiklerinlz! her gün muayenc edin!z. En küçük kes!k, bereleri bile hemen tamir 

ediniz. ihmal edilen küçük keslkler zamanla büyük ve esasl1 âqzalar ç1kar1r. 

7 - Viraj a\Jrkcn tedricî surette çok • yavaelaym1z. Virajlar1 siiratle d-Onmek lâ5tlgi çok 

a~ind1rir. Süratli alrnan bir metrellk vlraj yüzde on metrellk yol kadar lâstik 
8.lllnd1rir. 

8 - Otomobil ve kamyonetlnlze haddindi!n fat:la yük k<l)'Rlaym1z. Lâstlgin 
âr1za lbtimalln! attt1r1rs1n1z. 

9 - Listilderln bn\c1 m1 h akkmda j;gr .,..mek 1 l.edi'tnla nolot.al ar .., 

direrek sorunuz. Derhal memnuniyetre cevap vermege âmadeyiz. 

a ear b adr lnkl bll~ 

Godgir Lâstikleri ve Doç otomobil ve kamgonlari 
TÜRKlYE MÜMESSfLt 

Kemal Halil Tan1r, M. Rifat Yalman ve ~!! 

TAT K 0 ~i rketi 
Beyoglu: Taksim Bahçesi kar~isinda 

1 ·-~)1}:tfJ~ _ _.Ë~~1,%A~~ ... . 

,. 

blrl!klerini Jei k, Krasnodar, No
vorossisk mevkllerinden geçen bir 
tarim daire içinde ve arknlan dcnlz' 
olmak ûzere tam blr çember içlne · 
alm1~lard1r. $ imdi. hava bomhard1-
manlnqndan ba~rn. K1r1mda 11 Ta. 
man yar1madas1na geçen veya geç
mek üzere olan d!ger Alman kuv
vctleri de bunlar1 arkadan vu rac'\k
lard1 r. Dugünlerde Tuap~cden ve dl
gcr KarndiJ:iiz limanlar1ndnn kaç
m1ya çali~an Mosk'>flar1 Almnn ha
va kuvvetleri h1rpalam1ya ve imha. 
,.a ba~lam11lard1r. Ru çemberden 

• lai sahipleri, kirac1n1Z1 nas1J vJ 
ne zaman tahliye ettircbihrsiniz? 

Kirac1lar, m:..l ga,hib!nlz sizi ne va. 
kit ve ne ~ekilde tahliyeye mccbur 
edobilir? 

Muhammen b<>dell 38fl5 (Gç bin sekiz yüz altm1, be~) lira olan 
muhtelif cins ve ob'alta 4:l000 (knk üç bin) adet kabuklu elektrod (28. 

Agustos. 1942) cuma günü saat ( 15.SO) on be, buçukta Hâydarp~ada 

Gar binas1 dahilindeki Komisyon tarafmdan kapah zarf usulile satrn 
almacaktir. -

Ôgrenmek lster-eniz. Cemll Ata
c~n'1n (Kirac1lnr ne zaman ve nasil 
tahliye cttirillr?) kitabm1 okuyunuz. 

TUrk amac1 
ba~ka, bir kolla Kmsnodardan No- Türk Amact Dcrgisinln 2 ne! sa
v-oros•i k'e, diger bir kolla Mnikop y1s1 zengin ve ôzel mündericatla çtk
petrol mcrkezinden Taap c'ye yürü. m1~t\r. 
yen Alman ordulnri. ayrica kuv- Ru ~ay1da bilhas~a tuharrem 
vctli blr z1rhl1 ordu lie ve mot.ilrlü Fcyzi Togay'm. Dr. A. Z. Soysal ve 
plynde kuvvetleri!e Piatlgorsk Qehrl- Dr. Sadettin Bulur'un. Ali Genccl 
ni zaptettikten sonra. Grasny pPtrol vc Fahrcttin Çelil"tin k1ymetli ma
merkezlne ve Terek havzasma d •gru kale ve etüdleri vnrd1r. Kar!lerimi
süratle ilerlemekted!rlcr. Bu suretle ze bu Türkçü derg!yi hararetle tav-

Bu i~e girmek !stlyenlerin 289 (iki yüz seksen dokuzl lira 88 (sek
sen sekiz) kuru~luk muvakkat temlnat, kanunun tayln ettlgl vesika. 
larla tekliflerlnl muhtevi zarflar1ni ayni gün saat (14.30) on dort otuza 
kadar Komisyon Reisllgine vermeleri lâz1md1r. 

tad1r. 
Bu i~c ait 9artnameler Komisyondao paras1z olarak dag1t1lmak

( 8660} 

'7 odah apart1m a11 
aran1yor 

Yed! oda' !• kaloriferli 

r
A t 

Qimali Kafkasyan1n Istilâs1 arttk ta. siyc ederiz. apart1man aranmaktad1r. Mes-
Sat1hk Arap tay1 mamlanmak üzeredir. --------------;, ken olarak kullan1laeakt1r. Mek-

Tua~e'yl ele gt'Çirecek Almnn 1 T l 'Y AT R 0 LA R 
1 

tupla posta kutusu 466 ya mil-
kuv-~t!c'rin!n. blr yandan Novoro~. • rncaat. 
elsk'e dogru ve sahil yolunn kapa- MJ' }} "'I 1 iillÎÏiiiiÏiÏl•••••••••li 
t111ccn digcr taraftan Snhum _ Ba. 
tum yolunu tutarak Kn!kas rlagla- } 
r1nin Ve geç!tJerinln nrkalarJlll al. oyun ar 'I 
mal11r1 ve Karaden!zdek! Rus filo- f • } ' ' 
sunun son yuvalar1n1 clc geçirme. estiva 1 1 
leri muhtemel<lir. 

14-22 Agustos 
Eskt o»du k11manda1'lanndan 

1 

DOKTOR 1 
Sedad Kumbarac1lar 

ÜROLOG - OPERA TOR 1 
/drCJr r olu tM tenasiil haatalik· 

Enieldi General Duhuliye 
ALI l llS.'\:'11 S - Rf~ yoktur. 

Otunnakta oldugu Nazillin!n Ku
yueak nahiyesinde hastalanarak t..,_ 

Konsomasyon fi~leri Piyango gi
vel r!le Festival yap1lacak gazino
larda sat1lmaktad1r. 

Her türlü izahat: Tdefon: 23340 

davlsi yap1lmak üzerc istanbul De. 
niz hastanesine nakledilen emekli he- B ürh aneddin ve S en iye T e p s i 

p memuru lsk eçleri 

1 
H i L J\f 1 CE Y L Â N Suadiye plâJ' 1 gazinosunda ya_ 

Yap1 a b!itü "·t· l • · n n "' imam ara .. ragmen rmki per""'mbe aksam1 üstad1 
kurtulamLyarak evvelk! gun vefat • :. '. . · 

Zan mütehassta1 

Ademi iktidar ve belgevtckliKI, 
geec l~eyen çocuklarm tedavlsl. 
Sirkeci, Ankara Cad. Semih 
Lùtfi apart1mant. (Tan Mat-

baas1 kar$tS1). 

Son nefesinde kim eslz yurd ço-

cuklarrna yard1nu düoiinen 

gôzlcr!nl rahatça kap1yabll!r. 

insan. 

Çocuk Eslq::~me Kurumu 

Gene! Merkezi 

Urfa mübayaas1 babas1 
H amd a ni anas1 Saklavi bü
tün iyi evsaf1 h aiz 1,52 irt i. 
fada üç ya!imda vc id man 
halin de kir lusrak tay lây1k1 
degeri veril digi tak dirde sa
h lacaktir. i~tirâk d e o labilir. 

K a d ik oy Yogurtçu , Re~it. 
pa~a sokak 26 numaray a 
m ür a ca at. 

'-------' 
/'Dr. Ibrahim Denker 

1 
Bal1kl1 Hastahanesl Dahlliye 1 
Miitehass1s1. Hcr gün ~aat 15 
ten sonra Beyoglu - Agacamii 
Sak1zagac1 caddesi. Çoplükçe~
me sohk No. m. Te'efon: 42468 

Sahlbl ve Ne9rlyat Müdilrü :~ 

z. EBÜZZIYA 

etml ve cenazesl ~ün ~eh!tligc dcf- azam ~bdulh?k Ha~1d~e~ Is
nedilm!,t!r. Merhuma Allahtan mng-j k.cçl~r ile Semye Teps1 klasik ve 
:Nret di.1er, ki!derdide allesioo tazl- œtetik dans!arm1 gosterecekler-
yetlerinùzi sunar1z. dii. -- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;:miiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Bas 1ld1 g1 yer : Mat baat E B Ü Z Z /y A 

150 • 200 metre murab bai sahada olmak üzere mazlbut 
bir depo aranmaktadu. 

Yenipostane Caddesi 47 No. da ciPEKÏ~• ~irketi 
Umum Müdürlügüne müracaat. Telefon: 20168 - ~ 
Dahiliye Vekâletinden: 

1: - Nüfus daireler! için nümunelerinc ve ,artnamelerine gôre 
yüz elli~er yaprakli 200 esas. 100 ülüm. 100 dogum. 150 bo~anma, 100 

yer deg1~tinne ve 100 kay1t ta•hihi defteri ile 100 varakl) 8000 cilt do
gum, 8000 cil~ olüm. 4000 cilt yer degi~ttnne ilmühabcri ile 70-00 adet 
istatistik cetvelinin ta.b ve teelidi i~·i açtk eksiltmeye konulmu~ur. 

2. - Bunlarin kâg1d1, mukavvas1, kapl1k bezi, kapl1k kâg1d1 ve 
kâletten verileeektir. 

3. - Muhammen bedeli 3500 · Jirad1r. 
4. - Eksiltme 24/8/942 pazartesi günü sa~ 15 de Vekâlet Le

vaz1m Müdürlügünde toplanacak Sat1nalma Kom1syonunda yap1lacakt1r. 
6. - Muvakkat teminat m1ktari 262 lira elli kuru~tur. 

6. - 1steklllerin bu 1,e ait vartnameyl ve numuneler! Ankarada 
Vekâlet Levaz1m Müdül'iügün<ien, istanbulda Nüfus Mùdürlügünden pa
ras1z ala'billrler. 

7. - Eks.iltmeye girebilmek içln 1steklilerln eks!ltmenin yap1la
cag1 günden en az alti gün evvel istlda Ile Dahlliye Vekâletme müra
caat ederek bu 10 iç!n ehliyet vesikasr almas1 lâztmdtr. 

8. - Münakasaya girceeklerin muvakkat teminat makbuzu ve 

2490 say1l1 kanunun lk!ncl maddes!nde yazt11 vesaikle b1rlikte aynl gün 
ve saatte Komisyoda haz1r bulunmalarr lâz1m<l1r. (8307) (6177) 

lis r ANBUL BELEDlYESI lLANLARII 

M1s1r çar~!StnJn tamln müt~a·bblt nam ve hesabma kapali zarf 
usulile eks!ltmeye konulmu~tur. Ke~if bedel! cH;9365> lira cll> kuru~ 

ve ilk teminat1 c9718> lira c26> kuru'i-tur. Mukavele. eksiltme. nafia i~

lerl umumî. hususî ve fenni §artna melerl. pro je kl!'lif hülâsas1 ve buna 

mütefcrrî diger evrak (847) kuru~ mukabilinde Bdedlye Fen i~Ieri .Mü. 
dürlügün<len verilecektir. 

th ale 27 /8/942 pcr$embe gü nü saat 15 de Daimi Encûmende ya. 
p1lacakt1r. Taliplerin ilk teminat malobuz vcya mektuplar1, ihalc tarihin
den (8) gün ('vvel Belediye F'en i~len Müdurlii~ùne müracaatla alacak

lari fennî ohliyct. lmzal1 ~artnam~ ve saire ve kanunen ibraz1 lâz1m

gelen d1gc1 veslkalarile u1r l kle 2490 No. lu bnunun tar1fat1 çevresinde 
haz1rl1yacaklar1 teklif mr:ktuplarin1 iha le günu saat 14 e kadar Daimî 
Encümcne vcrmeleri lâz1m<l1r (8550) 

Kir~ehir Daimî Encümen Re:sliginden: 
Kapal1 zarf usulile cksiltmeye konan i~ : 

J. -- K 1 r~"hir - Yerkoy yolunun 2!X510-24XOOO k!lometreleri 
arasinda 25589 lirn 23 kuru;; k~if oedellj esaslt §ose tam1rat1 i~idir. 

2. - Bu i~e ait evrak ~unlard1r: 

A. - Gnfik. 
B. - Kc~lf ve Jœoif hula3ns1. 
C. - Hususî ve fcnnî ~artn:ime, 

D. - · Eksiltme ~artnllmcs1, 

E. - Mukavele projesl. 
3. - Bu i" 2!l/7/942 Lanhinden 25/8/942 tannine ka<1ar c28> 

gün müddctle ve kapal1 zarf usulile ckslltmcye kvnulmuotur. 
4. - Eksiltme 25/8/942 sait günü ~àat 15 de Daimî Eneümen ta

rafmdan yap1lacakt1 r. 
5. - i t~klilHin elmltmeyc glrobihnl'ler i lçin 19l9 li ra muvakkat 

mlnat yat1rmnlan vc ~ng1duki ve. lkalar1 ibraz etmelerl !âz1md!r. 

A. - Ticaret Oda.sinda kay1 tl1 olduguna dalr vesika. 

B. - Bu i~ için btr hafta cvvel Vilâyetl.cn al1nm1~ ehl1yet ves1-
kas1. 

C. - Teklif m1P·t~plar1 ekstltme tanhl olan 25/8/942 sali günii 
saat 15 den blr saat evvel!ne kadar Daimî Encilmen ba~ kâtibine mak
buz mukabilinde vermelerl lâz1md1r. 

6. - Bundan sonrak1 tekllfler ve postadakl gedkmeler kabul ediL 
mlyecektir. 

7. - Daha z1yade tafsilât almak 1st1yenlerin Da1mi Encümen ba~ 

kâtlbine müracaat etmelerl lâznnd1r. 
8. - itân ücretler1 vesalr masraflarm müteahhide ait oldugu 

llân olunur. (8311) 

Yiiksek Ziraat Enstitüsü Veteriner 
Fakültesi a skerî k1sm1n1n 

kay1d ve kabu l §a rtJari 
1 - Ankara Yûksek Ziraat Ensutüsü Vctenner Fakültes! As- ' 

ke1·î k1sm1na bu y1i sivil tam devreli Ltsclerden lyt ve pek lyi derecede 
mezun olan ve olgunluk lmtihanlartnt vcrm1~ olmak ~·at'tile talebe kabul 

edilecektir. isteklilerin a~agïdaki §artlan ha:z olmaat làz1md1r. 
A - Türk1ye Cumhuriyeti Tebaasmdan bulunmak, 
B - Ya§I 18 - 22 olmak (22 dah,ldir). 

C - Beden tc~ekküllcr! ve s1hhat1 orduda ve her tkllmde faal hiz. 

mete mü•ait olmak (Dl! rekâketi olanlar ahnmaz). 
D - Tav1r ve hareketii ahlâk1 kusursuz ve sec1ycs! saglam olmak 
E - A!lcsinin hil.lbir fena hal ve eohrnt1 olmamak (Bun un içln de 

zaib1ta veslkas1 ibraz etmek }. 
2 - Îsteklller1n mùracaat !sttdalar1na ~u vesikalar1 baglamalar1 

lâz1md1r. 
A - Nüful\ cüzdan1 veya mu<addak sureti. 
B - S1hhuti hakkmda tam te~kküllü nskeri hl\stahane rtlporu 

ve a~1 kâg1d1, 
C - Lise mezuniyet ve olgunluk ~aharetnanicsi veya tasdikli 

suret!. 
D - Okula ahnd1g1 takdlrde askeri ka1rnn, niznm ve tallmat!a. 

rm1 kabul ettigi hakkmda velisinln ve kendlsinin notcrlikten tasdikli 

taahhüt ~enedi. Tnlebe okuldan lstifa etmek istersc okulca tahakkuk et
tirilecek masraflari birden ver!r ve bu da taahhüt scncdine kaydedilir. 

E - Sar'al1, uyurken gezen. sidikll. bay1lma ve ç1rp1nmaya mii)J

telâ olmad1g1 hakk1nda vetilerinin noterlikten tasd.k11 taahhütnameleri, 
cBu gibi hnstal1klardnn blri ile okula glrnwzden evvel malùl olduklar1 
sonradan anlni·Ilanlar okÙldan ç1kart11Jr ve okul masrr.flar1 velilcrine 

odet11ir .. .> 

3 - Î•t.ckJiler bulunduklari mahallerdeki As. l;l. lerine 1stida !le 
müraeaat edecekler ve ~ubelcrlnce iklnci maddcdc bildirilcn evrak1 ik
mal ettikten sonrn Ankarada Yüksck Ziraat Enstitüsü Veterlner Fa
kültesi Askerî Tale.be Âmirligine giinderilecektir. l\1üracaat müddeti 
eylûlün 25 ~inc kadard1r. Bu tirrlhten sonra müraeaat kabul editmez. 

4 - Okula kay t ve kabul ~ahacfetname derccelcrine ve müra-
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BUGÜNKÜ PROGRAM 

7.~0 Prog. saat 18.03 Orkestra 
7.32 Vücu<lumu. 18.45 Türküler 

zu i~letelim 19.30 Saat.. baber 
7.40 Haberler 1\.1.45 S. Saat 
7.55 Orkestra 19.55 Fas1l heyetl 
8.35 Evin saal1 20.15 R. Gazctes! 

12.30 Prog. saat 
12.33 ~a1·k1lar 
12.45 If aberler 
13.aO Türküler 

20.45 Mar§ 
21.00 Z. Takvim! 
21.10 Fast! heyett 

1
21.30 Konuema 
21.45 Müzik 

1
22.30 Sant. hnber 

18.0g Prog, saat 22.50 Kapan1~. 

,--BORSA 1 

11181194! MUAMELESi 
Londra 1 Steri!n 6.24 
Nevyork 100 Do'nr 130.70 
Cenev re 100 Frank 30.0:J • 
Madrid 100 Pezeta 12.9375 
Stokholm 100 1sv. Kr. 31.16 

; ESHAM VE TAHVlLÂT 
Muame· Muame-

leli lssiz 
fkraml~ell %6, 938 -.- 20.50 
lkr. Er11:anl %6. 933 -.- 22.10 
%71,1, T.borcul,2,3 -.- 23.50 
:>ivas-Enurum 1 -.- 19.90 
S1va•-Erzurum 2-'1 -.- 20.-
%2, 1932 Hz. tah. -.- 51.-
%7, 1941 D.Y . 1 -.- 20.-
%7, 1941 D. Yolu 2 -.- 19.70 
An•.:!oiu D.yolu %6G -.- 30.70 

> D. yol u 1-2 -.- 62.50 
Anadolu D.Y. Tah. 3 -.- 51.50 
Anadolu Mümes. -.- 48.-
Merkez Bankas1 -.-156.-
. ~ Rnnkas1 nama ~.- 11.70 
t, Bankasl Hllmlline --.- 15.20 
t~ Bnnka81 Mü.essis -.-210-
T. T. B nama -.- 3 50 
Asl:m ~;n,ento -.- 10 40 

> > müessis -.- 12 .:JO 
i;;ark de~lrmenleri -.- 5.25 

lttihnt Ùl'glrmen. -.- 26 50 
% 6 T Bonolari -.- 9·t -
Telofon $1rketi -.- 11.40 
f•t. Umum Slg-orta -.- 29 -
t.t. R1ht1m. Dok -.- 15.f\O 
t.t. Su T. $1rketl -.- 5.16 

lfBorsa harici altm fiya tTIJ 

Re~ad1ye 
Külçe altin gramt 
isv:çre alt1n1 

f) ünkü Bugü111'il 

34.60 34.70 
4.55 4.52 

28.60 28.80 

• T AKVI M • 
Agust os : Çartamba 

' 1353 
1.>61 r:I. 

12 RECEB 
Ru ml 

Te mmu:r: 
29 3() 

' 

Gün: 22·1 Hmr 99 

1 Eza ni Vaaat! 
V a kl t 1 or S. o. s. 1). 

Günci[y•nnl 9 56 6 08 
Oj'le 5 06 1 19 

1 .. 1i1 ~ l j 57 17 10 

A l<taai 11 OO 2J u 
'{ .. t.. l 44 l1 s ~ 

111l$al< [y.maJ 8 01 4 14 

caat s1ras1na gfüedlr. !stekli adedi tamam olunca k11y1t !~Ier! kapan1r Taaviri Efk âr 
ve kabul edilenlere mliraeaat ettlkleri askerlik ~ubclerile tebli'gat ya. --------------
p11Jr. (8598) 

Üniversite A. E. P. Ko misyonundan: 
Ünivcr~lte merkezi ile Fakül telerdeki sobalar için almacak boru 

_ve teferruat1 20/Vl If/942 per§emb• günü saat 15 de Rektoriükte aç1k 
.eksiltme ile ihale edih'Ccktir. 

istckliler J840.!•0 liranJn muvakkat teminat; 139 llralik ma~{buz 

ve Tlcaret Odas1 ve,ikasile gelmele:L __ Lisl.c ve §artname RektOrlükte 
gi:J1·ülür. ~ l:lô) 

N ü sh as1 \5) 

Abone §Craiti 1 
kuru§tur. 
Tibkiys Harl9 

için tçi?! 

Senellk ............ 1400 Kr. 2700 Kr., 
Alti ayhk .... .. .. ... 750 > 14EO > 
ü.; ayhk .. .. .. .. • . •. 400 > 800 > 
Bir ayltli: .. .......... 150 > :voktur. 

DlKKAT : 
DercoluOD"lYll-J' e~rak iade olunmat. 


