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Cenab ~ahabeddin 
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nln an11yacaf1 bir lisanla yaz1lm_11 olan b u 

cserin fiat1 150 kuru1tur. Satie yerl: 
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__ o_s_k_o_v_a ___ m-ü-la-~k-a-t-11 P~sifik 'Recep Peker Da iliye 
-----------

Churchill ve Stalin 4 günlük 
uzun bir gorü~me gaptzlar 

-----------
Müzakerelerde fngiltere Genelkurmay batkan1 Alan 
Brook, Sovyet Hariciye Komiseri Molotof Maretal 
Vorotilof, general Vavell, Amerika na~1na da 

M. Harriman haz1r hulundular. 

Ne1redilen bir resmî 
teblige gore iki tara/ta 
Hi tl e 1 i z m g1k1l1ncaga 
kadar harbe devam 
azmini belirttiler 

Londra, 17 (Radyo, saat 19.45) -
Resmen bildlrlldlgine gôre Churchill 
ve Stalin. lfoskovada gOrü~müeJer
dir. Gorü~·meler, çar§amba gününden 
Cumarte~üye kadnr dcvam etmittir. 

1 Nc.sredllen rcsn1i blr teblikde tasrih 
edlldiiine gOre. Sovyet 10. yallst cum 
huriyetleri blrlli1inin Halk Komiseri 
Stalin ve Büyük Britanya Ba~vekiU 
Churchill arastnda cereyan edPn gô
rü~melerde Amerika nam1na Harri
man, Sovyet Hariclye Korniseri :ri.t0-
latof. Mare§al Voro1ilof, ingillz im. 
paratorluk ~nelkurmay Ba~kan1 
Alanbrook, General Wavell, Harici-' 
ye Naz1r mU~avlri Aleksandr Cado-

1 

~ 

ha r b i Vekillifine tayin edildi 
Kokodada' ki 

]aponlar 
takvige aldilar 

Port Motesby'e 
dogru Japon 

tazy1k1 arth 
Sidney, 17 (A.A.) - Avu.,tralya. 

n1n bir noktas1nda bulunan bir m(lt_ 
tefik üssiinden geten raporlar, Koko 
da dolayla11ndaki J apon!ar1n az mik
tarda takviye k•taati ald1klartn1 
gOstennekt.edir. -

PORT MORESBY'YE KARS! 
JAPON TAZYiKI 

Vlchy, 17 (A.A.) - Uzak Dogudan 
al~nan blr habere gOre, Japonlar 
Port ?tforesby'a doM"ru tazylklerinl 
artt1rmaktad1rlar. 

MUTTEFIKLERIN HAVA 
TAARRUZLARI 

··························· ..... 

Keyfiyet Yüksek 
T asdika 

iktiran etti 
. ....................... . 

Ankara, 17 (A.A.) - Dr. Filtti Tüzer'in ve. 
fatilc inhilâJ cdcn Dahiliye Vckilligine Kütah
~-a meb'usu Recep P cker tayin edilmi~ ve keyfi. 
yct yiiksck tasdi ka iktiran etm i~tir. 

YENI DAHILiYE V EKILiNIN HAYATI 

Recep Peker 1889 da lstanbulda dogmu~tur. 
Erkântharbiye Mektebi nden zalbit olarak ç1k. 
t.ktan sonra muhteli f muharebelere i~tirâk 

elmis. istiklâl Mücadelesinde bilhassa Gazi An-
Londra, 17 (A.A.) - Uzakdo- IC!bin kurtanlmasma çok çah)im'ihr. Bilâhare 

gudan alinan haborlere iiore mü.-rBüvük l\Iillet Mecl•si Umumi Kâtipliginde bu 
tefik uçaklarl dün yen!den Tin101' 

1 
• , • • .~ •• 

1 
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ada::.1na taan·ui:t c .. n1t t-rf..1 r. iunmu.$, 1k, 1c1 devrede Kuta.hya meb usluguna 
Hedef, cenup bah k1y1da Jopon •• ~ç lmi§!ir. Bundan sonra muhtclif tarihlerde 
lar tarafmdan i~gal edilmi~ bu- Cumhur:yct Halk Part.isi Gene! Sekreterligini, 
~na1n b~ §eyhcrd~. G~an,..d~mldar Çl- D~,hilive. Nafia ve Millî Müdafaa Vekâletlerini 

.r1 m1~ ir. en1 ine e evr1- d hd .. t 
ye çarp1li!Jlalar1 olmaktad1r. cru e etmi!itir. Uzun senelcr Universitede n.. 

JAPONLAR ON DÜ~l\fAN k1lâp Tarihi Profesërü olarak çab§rnl&, gerek 

(Dt!uanir l.fahife 3, Süt111J. 1 de) Dabiliye Vckilligine ta yin ..di leu Recep Pekei 

CilUR CHIJ, L 
ga, Rusyadaki Büyük Brltanya El 

(Deua1n1 aahife 1, ~ütun :e de) 

GEl\IiSI BATIRDILAR 
Tokyo, 17 (A.A.) - lmpara. 

S TAL t N lorluk umumî karargâh t Avus. f • •• 

~~,·~~ .... ,.,,.,,., Merhum Fikri - 1 r ···-*..:·--· .. ···-·-·-, 

Tu··zer'i·n il Müt~efikler iI 1 t..ûm i JI l/lfZ.ISI ........................ 
Hindistanda 

vaziyet kolay 

kolay llUzelemez 

H INDiSTANDA milli reisle. 
tamamen Î§gal olundu. cenazes1· kald1r1ld1 

Dü,man kat'î olarak maglûp edildi 
havzas1 

j! g e m 1 kay1plar11 
i A/man den:z..ilt1 larr 1 
I~ geniden 19 gemi ,. 
~ bc.tirdilar 

rin topyckûn tevkifile ba~
lam1~ olan ayaklanma hareket. 1 4~A 
lcri dcvam ctmcktedir. iki g ün .,,,."9 
cvvcI gelea bazi telgrallor, bu 
harckctlcrin yat1*hguu ve nisb î 

ncü A/man pigade ala91 bozgi1na 
ugrad1. 1400 A/man oldürüldü. 
694 ~ i 
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J •• •• d 0 ~ Ber!!r., 17 (A A.) - Buiriin i 
l l e nonu e cenazegl -_~,: n :œd.iicn b~ "31 teblig. A1111•11 ~ 

denrt"alt1h1.r:n1n. Boz Okranu. ... 

g1nda, Afrika bat;s1nria v~ Al-hir sükûn husnlc geldigini bil. 
dirmi~lcrsc de, crtcsi günkü ha. 
hcrl cl', k1 yam1n ycr yer ycniden 
ba~gostcrdigin i it iraf eylemek

t a k lo p b u y u r d u la r '=,=_=_- &and&, Amcr:b k1y1laq •ÇI- _!,,'_ 

D.. D d " •• · l d " KI k laniikte t;opyekûn 105.772 to-
U&m a n , on irseg1 §tma ogu e ts a y a çevresind e du"•m a n hat· 1· , nllâto tutormda 19 gemi ile lki 

lcdirlcr. 
done m ecinde t a m a mile maglûp edilmi§ lanm1z1 yarm1ya te§ebbüs etmi§tir. Bu- Ankara, 17 (Tasviri Efkâr) at 17 de mera:sim'Le kald>1'ila- ta11t ydk~nllsl bat1rd1k!ann1 j 
ve kit'alanmtz h e r tarafta n ehir k1y1s1· rada bir Rumen piyade alaym1 imita e t· Ânî ëlümü, her tarafta derin bir rak a>rî mezarhga defuedilmi:i- bll<lirr.ioktedir. -

Zafon bu dcfaki Ilindistan ih. 
lilalin in üylc birkaç giindc vc 
eskisi i; ibi b irkaç tabur 1ngiliz 
askcrile ba~hrtlam1yacag1n1 bir 
au bile haltra gctirmck büyük 

na Ula~ 1 l a rd D " t · ) "k 1 • d Bundan ba1ka diger üç gemi f ~m ~ tr. U§manm em1z en· t1 . Kote mkovo •irnalin e k1t 'alarimtz lecssür uyand1ran Dahiliye Ve. tir. Namaz1 snt 16,30 da kala- 1 
"...: daha torpille aG"ir h~snra ui:- j 

mcsine d evam cditmektedir. Halen Don yeni rnevziler Î§gal etti. • kili Erzurum meb'usu merhum bahk bir halk kiitlcsinin ve me- ratilrn,,,., da piddctli dü:man 1 
havzas1 ~imdi Al man ve rnüttefik kuv- 13 A gust.os ta kuvvetler imizin 694 Fikri Tüzerin cenazesi bugün sa. (iJri·a-11, ••idf• 3. sùtiin t de) mndafaa.,nin hea·.cn haakete i 

e t! ' · 11' d b 1 ·-----===========::.---- 1 O'l>rme!'{ )'Üzünden bun1ar1n bR- i' v eru u n e n e u unuyor. üncü Alman piyade a lay m1 bozguna f ~-· 
St 1. d k ' V A Z/ Y E T-) !, 1,: tt111p_ batmad1:dan gorüleruemii- 1_ 

bir gaflct cscri olur . 
Bu isfc a~il ~a~alacuk t:ihct ise, 

hâkimï°yctlcri a ltmdaki mcmle
kc t1crdc zuhu r cdcn k1vam ha
t ekctlcri !iakkmda çok · tecrübc 
hahib; olan ingil izlcrin . Hindis. 
latlln bugiinkii kar1 ~ 1 k vaziyetin . 
de rn iJli a·ÜC'SU)-'l tcvk if ct1ni~ ol .. 

ba~la~~~;~~ka y=~~;1~urn~i~:~::;:~: ~!;,~:~;!a~~O a~ll~~:~~~1 ?u:~g=e~~ \..A S KER/ 1 

Rjcv _bülgc~i11de di.i~man taarruzlar1 ta- j §Ürülüp bozguna ugrat1ld1. , ------::==========~----- '\. .. "'"'1•11111••••""''''111'"'."''''"'"!'""'''"'"..J 

rnanulc alnm kalm 1 ~hr. (811 lioberlerin dei-ami sahif• 3, sülun 8 ve 4 tedir.) T • ' I 
1
,. Tab Ta1eb;""l 1 ·r•iB~D 1moçenkonun m1 yonluk 

Yu rd u ••-' - ~ . , " 0 rd U 1 8 ri U 0 h 8 1 d 8 ? , 
Hariciye 
Vekilimiz 

lllaJa r1d1r. · 

Nihayet20 talebeyi 
sokaga att1 

Halbuki hâlâ Yu,.tta 
250 talebe barm19or 

Hulb uki bizzat Îgilizlcr, hcr. , 
kestcn iyi bilirlcr. ki uzun senc. 
lei· deva nt chni~ olan milli ccrc .. 
Yan vc hnrekctlcri csash surette 
hashracak diinyada hiçbir kuv
"ct yoktur. Bu harekctlcr cr geç 
:l'a lam veyalmt n isbî surette' 
lrluvn((ak olur ve hâkim olan 
: •vlel, hâkimiyc linin mühim bir 

l 
1Smm1 fed a mccbur iyel inde ka. T!b Talebe Yurdunun. yurddan ç1-
ll'. karma·k istedigi 30 taleb~nin bugün 
Bu hakikati isbat için vakt ile yurd ile alakas1 kesiimi1tir. Bu ta

torla i.synna mccbur c dilerek lebeler mekteplerinln lk1nal vesaire 
&na va tanda n ayr1l1p bug ünkil dolay111ile fiilen den1e ba.slama ?.a .. 
!})' man1 olan eylülün ilk haftas1na ka-

.ûslakil Amcrika dc vlctini te~- dar (20 gün!) müddetle $Uraya bu
~11 cdc n ingiltcren in eski Ame .. raya dag1Jm1ya mLcbur edilm1~ler
ftka müs tcmlcksi ndcn vcyahut dlr. 
~lli senc mahkûm yn .~ndiktan !lu talcbe ç1kanld1ktan sonra, 
8.0n.ra nihayet k1smcn olsun is. yurdda hiç tnlebe kalmam1t olsayd1 
t1klâ lini kazanan 1\ftstrdnn bah. , vcrllen umumî bir karara uyuimu~ 
••tmiye hacct yok. Tozyik ile <llyeb11irdik. Fakat bugün yurcldo 
hit miJleti csi r lulmanin as l 250 den fazla talcbe bar1nd1r1lmak
ltliirnk .. lanuyacagintn en ya~ tad1r! Bunlnr bastanelerde staj gOr
lc.1 un ° .. i . . me-kte olan !'!On s1n1f talebesi. ffon 
la n Ve en gozc çarpan ~c l .h I_r. s1n1fta ikmale kalm1e: olan talebeler. 
t ndadir. hlanda as1rla1la Ing1l. ( Devam1 aahif• J, alitun t de) 
_ere ile hcmvücut olarak ya~ad1. 
~1 ve ada za tcn lngiliz adalarina 
adeta yap1~1k l'ldui;u halde irlan 
~altlar acnclcrlc süren k1 yam ve 
•syan hnrekctlcrinden sonra n i. 
l:i~~ct lugiltcreden ayr1lm1ya ve·' 
lliustakil bir dcvlc t kurm1ya mu. 
"affak olmu ~htrd1r. lrlanda, baz1 
~fak tcfek siyasi rab1tnlar a rag
~en bugün o kadnr müstakildir, 

1
1 lnp, iltcrcn in bir üllim di r im 

1
1 ar~iJe mc~gul bulun~ug_11 boy. 

t" b1r devirde mcselâ Isv1çrc ve 
sycç g ilri bitar1•fhg1n1 il ân e t. 
~1§lir vc bu bîtrinafhgm icap-
10•tna da ingil!Clcyi h arfi h ar. 
1'n~ riayete mecbur elmcktedir. 
~~11tcre, bu~ün yaniha~mdaki 

lls takil lrlanda topraklon üze
TASVIRI EFKÂR 

<D··~ l'.hl/• 3, ™"" l tù) 

ln giltere- lspanya 
müna!'ebetleri 

iyile1iyor 

lki memleket arasmda 
bir anla1ma imz.aland1 
Londra. 17 (A.A.) - Dally Sketch 

ga7.ctesinin bildirdiKine gOre, l span
ya ile fngiltere arn~1ndakl münase
betler fevka]àde salâh bu!mU$tUr 

iki mt"111l1.ket aras1nda bir itilâf
name i1nza t>dil1ni~t1r. Bu itllâCna1ne
ye gclre. Ïn,R"ilh:lpr !spRnyaya ve I~
panya 1'~as1na büyilk mikti1rda g1da 
maddesi. ult1 bin tondan falla huJ?
day. binlflrce ton tu?.lu batik ve <li
fPr ms.rlde!C'r giindt•f; <:eklir. Ko~uian 
iJ.rt, bu gtda maciclE:ierinin ]s;panya- 1 
dan du1ari ç1kn1ar1u:.1~..i1r. 

Ak1I için yol birdir 

ptYATLARIN yüksclmc. 
sinde tufcyli muta vass1t. 

larm ne kotü âmil oldugunu 
ve bu ha5erahn ancak le~kil ât 
yolile halk1n rizk1 üstündcn 
kogulabilecegini _ bir defasm .. 
da meyva misalile • yazd1m, 
yaz1yorum, yazacag1m. 

Avrupada bu te&kilâttan 
mahrum, dcmokrasi yadigâri 
biricik memleket Îsviçredir. 
Faka t oras1 da Vaux kanlo
nundan ba&hyarak bugünkü 
Fransadakine benzcr bir te&· 
kilât kurm1ya niyetleniyor. 

Yukartda •meyva misali• 
dedim. Yeni gclen ve heuüz 
bugün elime geçen 6 Agustos 
tarihli Tribune de Genève 
isimli büyük isviçre gazetesi, 
bir okuyucusunun &u mektu. 
bunu n c§rediyor: 

• Temmuzun ilk giinlerinde, 
Bu&iyon'da, taze taze toplan.. 
mr~ enfes kiraz10 bir kilosu
nu 60 ve 70 santime (Türk 
parasile 20 _ 25 knrn~a) ala
bildigim halde bu güzct mey. 
va Cencvrede iki mislinc sa
hlmaktadir. 

•Güzleri yu valartndan dt!ia
ri ugratan bu fark niçin? Çiin. 
kü müstahsilden müstchlike 
gelinceyc kadar birçok muta. 
vass1tlar var ki , fakir halkm 
za rar1na k eselerini doldurmak 
için bu durumdan fa ydalant
yorlar. 

• Buna kar~1 isyan hi~hi r $C· 
_ve yar a111az. çüukü is~·an had .. 
.li zatu1t1n 1nüsbet hiçbir neti .. 

Pegami SAFA .................. .. ........ 
cc vcrmcz. Yapilacak §ey, sa
dccc, müstehliklcrin is tihsal 
kaynaklarindan IDÜ§lerek mal 
satm alabilmeleri için te~ki. 
Iâtlanmalandir, ki otomatik 
olarak mutavass1tlar1 ortadan 
kaldmr. Müstehlikl er in mü~
terck mal sahn almak için hiç. 
bir te§kilâ tlari yoktu r ve ha. 
yat pahahhg1m tcpclemiye bu 
radan ba§lamak lâz1md1r.• 

Ve lsviçreli, bütün m emle
kcte: •Te~kilât yap1n1z! . diye ... 
rek mektubunu bitiriyor. 

Bu yaz1da gorülüyor ki ls
viçredc kirazin bir §Chirde bi. 
zim param1zla 20 ve ba~ka bir 
§ehirde 40 kuru§a sahlmas• 
•gozleri y uvalarmdan d1§art 
ugratan bir fark • telâkki edi. 
liyor. Türkiyede bu fark iki 
degil, sekiz misline kadar çt. 
kar. 

Fark ne olursa olsun, çare 
hep o, hep o, hep odur: Te!i· 
kilât! 

Hususî bünyesinden dolayt 
lsviçrcde müstchliklcr arns1n
da bir teskilât (meselà istihlâk 
koopcralifleri) pahahhga kar. 
&• bir deva olabilir; fakat 
memleketim için bu, seri tna_ 
kalelerimin te&kilât bahsinde 
iza h ctmiye h az1rlan d1g1m gi . 
bi, k ifayetli bir çarc degild ir. 

Tani ne olursa olsun , Tiir
kiycde, i sviçrcde, Patngonya. 
da vc ycdi iklim, dor t bucak. 
ta k1lhga, pahahltga, soygun. 
cul uga k a rst tek çarc, çarclc .. 
rio cares i: Tc~ki1ât! 

Stalingrad'm zaptindan sonra 1imnle dogru Moskoua 
taarruz.una ba1lamak zamani gelmi1 olacaktir, 

Yazan: General A li lhsan Sâbis 
ESK / ORDU KUMANDA.VLARIVDA.V 

K ERÇ, H arkof ve Sivastopol j r1nin cenuLuna geçebilml:$tir . !;)u hal 
muharebelerinden aonra. Al- de en ba!it bir tahm1nlo Stalingrat 

manlar, 28 baziranda Harkof _ taraf1na 15 tümen yâni 250 bin as
Kursk hatt1nda büyük yaz taarruzu- ker, Don nahri ccnubuna. yit.ni l\:af
na ba~ladtlar; bu yarma harcketiyle kasya t.araf1na da yine o kadar blr 
Don nehrinin bat1 taraflannda ne ku•ivct çekllebllmistir. 
kada r Boli,evlk ku vvetlerl var.sa hc- (Dcvarnt. aahije 2, aüiun 4 de ) 

fi merika, Almangn ve 
l ngiltere Harici g e 
N a zirlari arasinda 
tebrik ve te1ekkiir 
telgrafian teGti edildi 
.Ankara J7 (A.A.) - Harir-ye 

\·ekllliK"111e tayin! n1üniosobetile Nu
n1an M1:1.en1~nciog1u'na Ame!'J;:a IIa. 
:-iciye Naz1r1 CorJell Hull, Alm~n:,·a 
Hariciye 1'laz1rl Von Ribbentrop. in_ 
gtliz Hartciyc Nr.i;1r1 Eèen tar<lf1n .. 
dan l!lamimi tor!brik tei~raflar1 gOn
dcrllmiiti•. Hariclre Vekillm!J de 
bilmu~abe!e te~ekkür ve tahassüsle
rhi bll<linnlitlr. 

-n1Pn hepslni Onlerine knt1p bunlar1n 
hlç olmaz~a dOrtte bir t uçugunu im
ha ettiler veya esir ald1lar; dôrtte 
yar11n miktar1 ancak Voronej ta
raflar1nda Don neh rinin ~e.rk1na çc ~ 
kilo\,i\mi~tlr; takriben dôrtte blrl 
Stalingrat taraf1na ve dOrtt biri de 
Rostofta ve bunun ~ark1nda Don neh 

T asviri Efkâr Sildi 
Hindistanda MERHALELi 
n ü ma y i ~le r 1kürek ya11~iar1 
devam ediyor 

-·~ 

Kalküta soi<aklarina'a 
yen iden baz, hâdiseler oldu 

Bombay. 17 (A.A.) - Hindlsta
n1n ba1ka ba~ka. mcrkezlerinden bu- i 
gl.in al!n;....'"l raporlar vaz:yètle büyük ,. 
bir !iialâh olduguna i~niet etn1cktl·
du·. Kalkütada bug~ n ogledcn sonra 

1 

Hiutli nümayi~iler bazJ sok::iklar
dan geçtikli;ri s1rada ikinci d~r,.ccde 
hûdisclC'r oln1u~tur. 

Bugün O.i{lt-dc-n son ra Yeru O, 'hl
( Dei:aml 1aJ11fe s , 1üt1.oi 5 l t!J 

Bù!Jùkdere ile Bebek 
arasu da, her sene m:in
t a z.a man g a p1 lrnak ta 
ofo11 gaz.etemizin terlip 
ettigi marhaleli kü ., k 
gan~larmm üçür ciisü 29 
A gu. los Curnartesi günü 
gapilacaktzr. 

*** Bu emsahiz müsabakaya bütün 
klüpleri1n izi davet ediyoruz ------ --



Sahifc: 2 

OlümUnUn ylldtinUmUnda 

Kemal Bayrakç1 ve Deniz 
Mahsulleri Kanunu 

Münakalât Vekiline ithaf 

T EK denlz ma.h~ullerl miltehae- yor, ayqca türlü deniz müessesele-
s,s1m1z Kemal Bayrakç! geçen rine devam eyliyor, ve birkaç günlük 

aene bugùnlerde iildü. Kemalln olü- tat!llerini dahi tetk!k seyahatlerile 
mü memlek<.>tlmiz içln büyük ve te- geçiriyordu. Onun bu tarzdakJ tah
lâfisi senelere bag- •• sil bayat1 tam se
IJ bir .kn!1pt1r. Dr• M. H. Urg üblü kiz sene aürdil ve 
}lemlelœt.imtz <le- nihayette de par. 
n:1z ikt1sadiyat1 lak bir tez sahlbi 

olarak doktor finvanm1 ald1. 
Bu muvaf!aklyetten sonra jilri 

heyeti reis! olan hocastntn: cmunta
zam çal16an her talebe tahsilini lk
mal edebilir. Fakat slz bu aeviyenin 
çok üstiinde olarak yetl3tln!z. Ben 
~17.in ~ahstn1zda beynelm!lel çapta 
bir deniz mahsullerj mUtehass1s,n1 
selâmlamakla bnhtiyar1m d;diglni 
ve o gün blr Türk s1fatile kalb!min 
nastl heyecanla çarpt1gtn1 aynl taza 
duygularla ~lmdi dahi oldugu gibi 

Ticaret 
vekili 

DUn lthalat va lhracat 
taclrlerini kabul etli 

§ebrimi:adeki tetkiklerlne devam 
eden T!caret Vekili Behçet Uz, dün 
snbah Ticaret Odas1na gelert>k tüc
car ve müracaat sah!plcrile uzun 
müddet gôrü,mü,tür. Ogle ycmeglni 
Ticaret Odas1ntn davetlisi olarak 
Taks!m Belediye gazinosnnda yiyen 
Tlcaret Vekili, saat 16 da ithalâtç1 
ve Ïhracatçi Blrllklerj Kâtibi Umu
milîgine gelerek berabErinde T~kl
lûtlandtrma Umum Müdürü oldugu 
balde bütün bürolar! gezml' ve me
murlarla konn§arak' !§Ier hakk1nda 
etraflt lzahat alm11t1r. Vekil bilhas. 
sa munmelâtm geç kalmas1 hususlie 
alâkadar olmu~tur. Müteak!ben top
lantt salonunda ithalâtç1 tacirlcri 
kabul eden Vekil, ithalât ioleri bak
ktnda kendilerile uzun müddet go
rü,mü§tür. 
VEKiLiN $EREF1NE ZlYAFET 

Sehrimizdeki birlikler bugün 
saat 13 te Ticaret Vekili Behçet 
Uz ~erefine Parkotelde bir ëgle 
ziyafeti vereceklerdir. 

T.ASViRf EFKÂR 

(·Il ÏÇTÏMAÎ MESELELER -
Devlette Ahlâk ve 
Saracoglu Hükûmeti 

D EVLETTE ablâkm, millette devlet adammtn el!ne geçirdl. 0 te. çesine yüz m!lyon llret tahsisat ko-
ahlâk kôküne dayandigtnl essür bu suretle yeni yeni ümltlere yarak, ekmegin fiyat1n1 artt1rma -

iki senedir s1ra dü~tükçe bu sahlfe- yol açt1. Say1n Saracoglunun ilk ic- mak yolunu bulmu, ve bu suretle 
Icrde tekrar etmekten hâli kalmadik. raat1, karar almaktaki kudret ve halk1 s1k1nt1dan. ~ikâyetten. ve ha
Yaktn zamanlara kadar l)ark J!e isa.betinl takdirlere. 6·ükranlara lâ- zineyi de türlii teokilàt yaparak mü
gnrbt ay1ran - Avrupakâri _ blr me- y1k b!r surette gi)sterd!. Tar!blmiz rakabelere g!rl~ek külfctinden ko

denlyet farltt !ç!n ------------------------·----,.. rumu6tu. Ve hiç 
de, Türk millet! G.. K. so·· YLEMEZOG"' LU bir ~eyin fiyat1 
a.hlâk ve seelye fazla ç1kmam1et1. 
itlbarlle hiç ~üphe Emnek. · hayat1n 

yo. ~ ki. en .ba§ta gelmekle m.ümtaz ve 1 §oyle bir gozden geçirillrae: Devlet ilk fütiyac1, âdcta ber $eyln nâz1m1 
mubah1 id1. Fakat, reçen C1han har. adamlar1m1ztn çogunda vazifeyc blr cmeta> oldugandan, ona ihtiyact 
bmden :;onra ber memlekette oldugi;' bagltltk. onun ~erefl kadar mcsnli- olan her tabaka elindekl malt o niS.:. 
gibi blzde de, en büyük kuvvetimiz yetine de nefsini vakfetmek fazileti i>ette yük•ek .atmak meC'burlyetine 
olan maneviyat1m1zda, mânevî var- nadir olarak gorülür. Saracogiu Ise. dü~er. Ekmek ucuzlny1ncn, mihanikî 
hklarim1zda bir sarsmt1 bas1l oldu: nutkun<la da soyledigi vec;hi!e, m!l- bir surette: S~bze de, mcyva da. ei;.. 

Htrs. tama.h. para kazanmak, ber ne Ietin kend!sine tevdi eyledigl ema- ya da. nakliyat da, ber oey o nisbette 
pahaya olur•a olsun zengin olmak net! ber türlü kiitGlüklerden koru- ucuzl>1r. 

Bütün Don ha vzas1 
Almanlarda 

D ÛNKtl Alman tebliginde 
bildirildi~i veçhile Don neh. 

rinin büyük kavsine, yâni iclil 
(Volga) nehrine dogru olan ç1-
kmhsma kadar Almanlarla müt. 
tefikleri ilerilemiye muvaffak 
olmu~lard1r. DoTJ. nehrinin sa. 
gmda yâni garbmdaki Rus kuv. 
vetleri ya nchrin !jnrkma atil. 
In% yahut parçalanarak muha. 
sara edilmi~tir. Bu parçalarm 
temizlenmesi gün meselcsinden 
ibarettir. Alman tebligi §imdi 
Don nehri havzas1 tamamile Al
maularla müttefikleriniu elline 
ginni~ oldugunu kafi ve sarih 
bir ifade ile habcr vcnni~tir. 

onun bllgllJ ve ate6in te~ebbüslerin
den engfo semereler elde edecektl. 
Maamafih o. bu genio semerelerln 
lstlhsal menbalar1n1 hat1rlam1$t1r. 
Zaten ebedi üfulü kar~1s~nda duy
Jugamuz yegàne tesellim!z de budur. 
Ho yilksek degerdeki vatan evlâdt
nin hayat1n1 ktsaca da ol a. olümü
nün y1ldonümünde yâdetmek hem 
çok yerinde rahmetl! bir an1~-t1r ve 
hem de m!Ui bir ln~irah ve int bah 
kaynagtDdan leseUi sunmakt1r. Bu
na inanintz: 

1906 da dogan Kemal Bayrakç1 
tahsîlinl bahrlyedc bit!rm!~ ve çarkç1 
Mülâz!mi oln:u§tur. Fakat o denizln 
yalniz üstünü detil. alttn1 da tant
may! ve denlz iktlsadiyat1na nO!uz 
ctmey! gaye edinmi~ ve Marmara 
adas1nd ki Ba1Jkç1l1k mekteblni yok
tnn var e<lerek kurmu~tur. Bu mek
t pte Kemal!n müdürlügü hakikaten 
bir olgunluf.un !fadcs!dir. 0 fakir 
bal1kç1 çocnklartntn baftna geçmlt. 
âdcta tavani aç1k diirt duvan o ço
cuklarla beraber bizzat lnea etm1$
tir. Fakat yine o, bnnunla da kalma
m10. orada çocuklarlle tuttugu bal1k 
ha•1latrn1 ylne onlarm namtna ban
kaya yat1rm1~ ve mektepten mczua 
olnrlarken kendllerine yaln1z dlpl0-
mn degil, ufn'k bir sermaye de ver
mi~t!r. Sadece bu hareket bile man
rif 11c l'l'mere almak zihnlyetl ve ka_ 
bil!yeti baktmlartndan yüksek deger
dc blr lnkrlâbr ifade eder. 

duyuyornm. 30 Agustos Zaler 
Art1'k o denizin üstünü ve altm1 b a y r a m 1 

h1rs1 dogdu. Bugoün, b!lhassa büyük may1 vazife edindlg!u:, minnet ve' Bundan maada, say1n Bll§veklli
~ehirle!de halk1n her cephede kar-1 ~ükran borcun.i ôdemlye vakf1 vil- mlzden memleketin bekled!g! bir mü
~1la!l-t1g1 • yemlemez dereceye ge!mi' eut eyllyccegm1, millet kürsüsünden bim jcraat daha vardtr ki. o da: 
bulunan - maddi güçlükler hep bu alenen ve resmen taahbOt etti. Etti Bugflnkü inktlâpç1, faal ve gëzü 
htrs ve b!d'atln mahsulüdür. Pek ve derhal i§e ba6lad1. Î§te csiyasi çok ilcride tinl<likl neslf yetl§tirmek
kolay para kazamnak yolunu bulmu~ ablâk buna derler. Memleket tdare- Je mûbahî bu1unnn. mütcka!tler. dul
olan bir zümre, elindek!ni, avucun- sinde en kôtü, huy: TEREDDÜD'dilr. lar ve yetimlerlo elim vazlyeterine 

Kir1mm garbmd.i Kerç yarim. 
adasm1n Almanlarla Rumenlc. 
rin zaph iizcrinc Donets, yâ. 
ni küçiik Don'un yukar1 mecra. 
smdaki Kursk'tan Alman kuv. 
vctlcri bu nehri geçerck §ar. 
ka dogru ilerlcm4ler ve bura. 
da Dou nchrinc geldiktcn baii
ka buna ~:.rkta müvazi olarak 
Voronej oehrini de geçmi§ler ve 
Don'un iizcrine hâkim olan Vo. 
ronej ~ehrini de zaptetmi~lerdir. 

Zaman1n .taarif Vek!li muhterem 
Cemal HOsnü Tara;" Kemal! çok 
takdlr etmi~ ve kendlsine te!kikat 
lçin Avrupaya gitmeslni tnvsiye eY
lcrni§tlr. Fakat merhum. bir !ki ay. 
l1k b!r gezlnti gôrgilsü yerlne tab!î 
ll!mlcri talebe olarak esasmdan tah-
il etmck Iiizumunu d11ymu3 ve bu 

kayg1s1 Vckil tarufmdan a8îl blr 
tahR süs olarak telâkki edill'rek 
Hamburg üniver~ltesine gôndcr1lm!~ 
tir. 

Ben Kcmnli Hamburg<ia tahsil;m 
yaparkcn tan1d1m. $unu katiyetle 
sôyliyebiLrim ki o yalntz Türk tale
besi aras1nda degll tekmll talebe içe
risindc nümune ldl. Kemalin ho~ ge. 
çirdlgi b!r saati bile yoktu. Üniver
eitcye dcvamla b~rabcr muntaznm 
blr laborntuvar çal1~masi takip edi-

Ero in 
satarken 

2 e1 oinci cürmüme§hut 
halinde gakalar.di 

1 
1 

1 
1 

$ehrernmi Çukurhostan l)air :Meh. i 
met Emin 5-0kag1:ida 16/1 numaral1 
evde oturnn eroin müptelâst Kemn
lettinin ynnin<Ja misafir bulunan 
1ab1kaltlardan Tahs!n Di9li ile Hü
aeyln!n ero!n aatt1klart haher alm
m1~ ve Emn!yet Kaçakc;1hk Bürosu 1 
memurtar1 tarafmdan tertip ed!len 
cürmümeohut netlce5inde 1:1 grnm 
~ro!n snlarken yakalanm1~lard1r. 

Evde yap1lan aramada da ko'c 
minderi arkas1nda sakl1 4 pakette 
100 gram eroin ve Tahslnln ceb!nde 
büyük bir sustal1 çak1 bulunmu~tur. 
Snçlular mahkemeye verilmiolerdlr. 

01um halinde 
yaralama 

blr 

Evvelki gece Küçükpazarda Kan
tarc1larda bir yaralama hâdlsesl o'
muo. sa rhoo bir halde bu rad an geçen 
R~ep adtnda birisi, vakt!le en!~tc
alni yaral1yan Mustafaya rasthya -1 
rak kendlslnl b1çakla muhtelif yer-
Jerlndea yaralam11tir. 1 

Yaral1 ëlüm halinde Cerrahpa,a 
hastnnes!ne knld1rilm1~. auçlu kanl1 
b1çag!le yakalanm1~t1r. 

ln6nU gezglsi 
Takslmdeki lnonü gezgisin!n 30 

Aguatosa kadar bitirilmesi lç!n ça. 
h~malar h1zlandirilm1ot1r. Vali dün 
burayJ gezerck hlerln çabuk yap1l
mas1 lç!n emirler vermi,t!r. 
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Ne kadar, ne kadar yorgnndu! 
Vücudu degil, tablî; slnirlcri... 0 
korkunç heyiilâ, o J.lebrure, o hem 
:r.avall1, hem igrenç hasta, o lnsan1 
lnt1hara sevke<iecek k:idar baya ti fa
cia hal!ne koyan bedbaht kadm, o 
feamet beykel Halenin aêr.!rerln! 
oyle germl:, iiyle germ!it! k!, eger 
genç k!z hemen kcndisinl orartan d1-
,ari atmasaydr, adtn1 ùllmedlgi mût 
àlo. aârllndürücü, ,tfMnz blr hastah
ga yakalanabilird!; bah, :;.!int da bi
llyor !~te: Vallahi ona bu genç ya
,mda inme ineblllrtii. 
• Oh! l}hndl ne kadar rr.hatt1. De

rin, derhi, derln bir nefes a'.d1. ln. 
pan üyle bi~ cchcnnem~on kurtulduk
tan aonra deiil bu -&"üzel yer, ber yer 

tam mànas!le tan 1yordu. Yu rd a av- • 
det ettiktcn sonra sahillerimlzl bir 30 Agustos zafer bayrnmmda 
çok kereler gezdi, tetklk etti. Denlz • Duml~ptnarda yaptlacak olan büyük 
mahsuller! kanunu projesini 0 hazir. J meraslmc istanbul nam1nn l)eblr 
!adt. O bu kanunla mcktcplerde ve M~ctUsi âzasindan Zühdü Oral glde
orduda baftada ikl defa baltk yed!~ ce Ir. 
rllmck mecbur!yetini vazcdiyor ve 
.vurdumuzun deniz mahsullerinden 

dnk1ni, yiyecek giyccckten tutun da, 1 . • 1 b! b 1 d Y l 
ber para edcbilecek dd k 1 Bir hede(e mll'htellf yollnrdan gi- aci en r çue u unmas1 1r. 1 -

. cma e> ye a- 1 dll' T i1b devrcsi zararh oiacak larca d»vletc. memleket ve- mi!lcte 
patmakta b!rbirlcrile yane ctmlye ir. ecr e hi?.met. ederek. tekm1·1 mukadderat1-

Îdil (yâni Volga) mn kilidi 
Stalingr.id oldugu gibi Don'un 
da kilidi Voronej'dir. Bunun için 
Ruslar bu kilidi elden ç1karma. 
mak için sonuna kadar dogfuj. 
müiiler ve birkaç defa !iehrin ce. 
nubunda Don'a kadar ilerilcmi§
Jer ve hattâ bir iki defa hu. 
nun garb1na da gec;mi!Jlerse de 
nihayet bu kilit sai-lam bir su. 
rette Almanlann clinde kalml§
hr. 

!hracat yap1lmas1 itiharlle de âzamî 
fayda tem!ni için mubtelif hükümler 
derpi~ eyl!yordu. Bu meyanda bll
hassa bahk buz fabrlkalnrt tesls 
ederek bal1g1n ayni tazelikle alti ay 
muhafazas! ve hususi vagonlarla 
memleketin her taraftna baltklartn 
canlt olarak giinderilebilmesi !ç!n 
tedbirlerlni altyordu. Bu projcnln 
biitün hükümlerlni . bir makale çer
çevesi içcrisinde tesb!t etmîye tab!
atile imkân yoktur. Fakat eser ehem 
mlyetli. müessir ve rahmetle, tev
k!rle ve ka<lir~!nasl1kla yâdedilmiye 
lây1kt1r. Kemalin; deniz mahsulleri 
kanununu bu hale ka<lar getlrme-k 
lçln nas1l . c;ah~t1!\' n1, ç1 rp1nd1ginl 
b!lenler ona hayran kalm1olarrl1r. 
:.Icdeni memleketlerde biiyle kanun
lartn yap1lmas1nda bu derecede çalt
$nnlnrtn lsimlcrl o kanunun ismlne 
ilâve edilir. Bu sebeplerle biz oz blr 
vatandn~ stfatile hâlen Büyük Mil
let l\leclisinde kanuniyet keRbetmek 
üzere olrlugunu êigrendigimiz dcn!z 
mnhsnllcrl kanununun cK<'mnl Ba:v
rakç1 Denlz lah~ulleri kanunu> cl1-
ye tPvshn edi!mesin! ôzlüyoruz. Bu 
suretle hem hlzmetler!nl tnkdir <'t-
ml§ ve h<'m de büyük iilülerl tevklr 
ctmesin! bilen bir millet oldugumu
zun yeni bir delllinl vermi~ olacai\'tz. 

Avukat 
Dr. ll!iinip Hayrl ÜRGiJnLO 

r- .. !'..~.~.~~~~.~~.~ ' 
Denlzy0Uar1ndan 

bir rica 
cDe11let Denizyollart Bilyüka_ 

da yolcular1 içln en iyl vapur_ 
lar1n1 tahsis ctmi~tir. Ancak 
Eon gûnlerde bu batta tekerrür 
e<len bir intizam•1z.J1[:1n da arttk 
<I vamtna müsaade edilmeme
lidir. 

S:J1bah ve ak~am b!lhassa me
mur sm1f1n1 ta~1yan dogru 
postalara tahs!sl ed!len Suvat 
vapuru tamirden henüz pek aE 
bir zaman evvel ç1kt1g1 halde 
seferlerini bu sabah oldugu g!bi 
bazan 20 daklka rôtarla yap
maktad1r. 

Sebeb!ni sorduk, ateoc;1 ace
miyml§ dediler. 1stim tuttura. 
m1yormu§. Bu yüzden !darenin 
emektar yandan çarkhlari en 
modern, en 5eri cSuvah1 gayet 
kolayltkla geçmekte ve memur
Iar bilha•sa sabablar1 daima 
i~·lerine geç kalmaktacln·. Ace. 
mi ate,çinin bu en müh!m pos
tadan almarak tâli blr sefer 
yapan vapurda alt~t1r1lmas111a 
acaba !mkân yok mudur> 

'M' Ataker 

'--·-----"' Haks1z deOitmi' 
Fatlhtc ecznc1 B. Mehmet, dün 

matbaam1za telefon ederek (kiras1 
artttr1lan evden kap1 d1,ar1 edilcn 
ail ) nin kend! kirac1~1 olmny1p ki
rac1smm m!safiri oldugunu, binaen. 
aleyh evden ç1karma i§inde kanuna 
ayk1r1 bir harekct mevzuu bah•ola. 
m1yacag1n1 l>ildîrmÎ$tir. 
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cennetti. takat bu rahatltk duygusu 
Haleye ancak hastayt dü~ùndügti za
man geliyordu. Nastl dcrler. han!. .. 
Evel ... l)ey ... off... bu ... ha... bu 
cn!sbb bir rabathkt1. Genç k•z ya
r1m aaat evvelki korknnç mazl~ine 
degil de, ~!mdi büsbütün kararan 19-
tikballne baktJg! zaman içlnde yeni
den büyük bir s1kmtm1n kabard1g;
n1 dnyuyordu. 

istikbal ~imdi o kadar m('Çbuldu kl 
Hale yar1n ne yapacng1n1 da b,lm1-
yordu. Fatmanm mahallebiciy'~ gele
ccgini dÜ§Ündü ve bu ona büyük bir 
te elll verdi. Evden alac'lg: h3berle
rc gore bareket edebil!rdi. Evet .. 
En iyisi karar vcrmeyi ranna b1-
r1kniak ... Zaten Hale eimdi o kadar 

Usküdar 
tramvaylar1n1n devrl 

Tramvay idaresi, Üsküdar tram -
vaylartntn devr! lçln. bazt esaslar 
te!blt etmÎ§ ve bunlar b!r rapor ha
lindc Belcdiye taraf1ndnn Dahll!ye 
Vekâletine gonderîlmt~tir, 

Vekàlet bu rapora lstlnaden baz1r
\1yacag1 blr \:annn projesinJ l\Iecllse 
vcrecek vc Mccl!sten karar alind tk
tan sonra devlr mnamelesi ba,l1ya
cakt1r. 

D:ger taraftnn Tramvny idares!, 
Rumanyadan 500 bandaj daba gctirt. 
mek ve Devlet Demlryollart taraftn
dan •atm ahnan 100 ton bandajdan 
40 tonunu almak için çalt;maktadtr. 

Fabrlkadan be z 
çalm1' 

Bak1rkëy, Osman!ye maballes!nde 
F1rtn nrkas! sokagmda 7 numaralt 
evd · oturan ve ayni zamanda Sü
mct hnnk Bez Fabrikas1nda çalt~an 
Kaya, dün fabrikndan 65 mctre bez 
çalmt~ ve bunun mctrcslnl bir Iira
dan satarken suç üstü yakalanmt$
t1r. 

Fazla ders 
alam1yacak 

muallimler 
Ankara, 17 (Tasv1ri Efkâr) 

3656 ve 3659 say1l1 kanunlnra tâbi 
maaeli veya ücretli memurlyetle:rde 
müstahdem olanlann hususï 'ürk 
az1ml1k ve yabanq okuJlarmda haf
ladn dort saatten fazla ders alam1-
yacaklari Maaiif Vekâlcti taraftn
dan alâkaltlara bildlrilmi§tir. 

Maarifte nakil ve 
taylnler 

Ankara, 17 (Tasviri Efkâr) 
Açtk bulunan Kütahya Maarlf Mü
dürlügüne Teklrdag Manrif Müdürü 
Mehmet Emin. Gümü~hane Maar!! 
Müdürlügüne Kayseri tlk Ôgretim 
Müfetti§i Mahmut. Rize :Maatif Mü
dürlügüne Gümü~hane Maar!f Mü
dürü Vehbi ve Tekir<lag Maarlf Mü
dfirlügüne de Rize Maarif Müdürü 
Zeki tayin edilmi§lerdlr. 

Yabanc1 okul 
Ucretlerlne zam 

Ankara, 17 (Tasviri Efkâr) 
Hususî Türk, aztmltk ve yabanc1 
okullar ldarelerlnden baz1lartn1n ya
t11t ve yat1s1z talebe ücretlerine 
zaÏnda bulunmak jstediklcri anla,1l
m1§t1r. Yap1lacak z11mlar1n toptan 
lncelenmcsi için g,çen Fenek! ücret
lerin miktarlle 942-943 ders y1l1 bn
stnda almacak bütün ücretleri gos
terir bircr cetvelin okul ldarelet Ince 
haztrlanarak Maarlf Vckâltt!ne g(in. 
derilme•i. Vekâlet taraftndan alâka
ltlara bildlri!mi~.tir. 

Ziraat l!l'le.-i umum 
mUdUrlUgU 

Ankara, 17 (Tasviri Efkâr) -
Münhal bulunan Zlrant f§ler! Umum 
Müdürlügüne Umum Müdür muavi. 
ni Süleyman tayln erlllm!§tlr ................................................ 
AÇIK MlJHABERE: 

Zl1IN I: Mütekalt Rüsumat Me
muru: Karar, mütekaitlere tatblk 
edllmiyecek. 

~lh derecede uzun olmadan evYel. has-
ba§ladtlar. ~ ayet, yok yere mem- 1• d · t ti n1 devlet kant1nlar1n1 bag"lam1• bu-I h ' t tanin 1 ac1n1 eg1, frmek tababe n • 
ekettc, tç e yerl olm1yan bir ik- . t - .. .. lunan bu fazllet i;nhibl zümrc; âdil. 
tisadî ve tlcari bahran çtkm~s i na en tp !da1 blr U6uludur. 

u mü,fik ve kadit'1inaa olan Türk 
meydan verdiler. Bu mü~külât kar- 1 Mllli mücahede ka.hramani olan CL:mhur!yeti hükûmellnden. Türk ol
$1&tnda. R~flk Saydam hükûmet1 blr Milli l)efimizin, blhakkin it!mat vc mak ve Türk Cumhuriyctl valan
tak1m zecri tedb1rler !ttihaz1na mec- tevecciihilne mazhar bn!unan ve bu.. 10031 bulunmak gibi ik! fiüyük mes'ut 
bur ol~u. Fa kat. pars kazanmak hi r: g.ün m!llelln de arkastnda o.!d~guna vasftn kendislne babieylccligi cmü
sile gozler~. k_ararm11. ve ber tedbin §uphc olm1yan Saracoglu hukumetl, savat> hakktndan. kendilerinden da
y1kacak turlu §eytanca hileler bul- §U ia•e buhranina ~ebcp olanlar1n. ha sonra tekaüt olmak veya edllmck 
~akta b!rb!rler!n~ r~kabet eden ve yâni mlllct s1rt1ndan haydut~~. pa1"a l $ans1na mazbar yurdda,latt kadar 
otedenber! bu m1Uet1n kanm1 em- kazananlarin hakktnd11:1 geld1g1 tak- fayùalanmak ve geri kalan bayat
mckle ~ervet •ahibJ olmu~ ber taba- d!rde. o ithnat kôkleeecek, buhran lartnt aynl nimet ve saadetten müs
kadan 1§ udamla11 bütün bu tedbir- da o n!sb>ëtte çabuk zall olacak. da tefit olarak geçirmck emcl ve üm!
lerl zararl1. yapmak ~eytanetim gi:is- ha dogrusu normal haddine inecek- 1 dlnj ta.hakkuk etmi$ gormeke elbctte 
k·rdller. Btrçok _paraya mal olan çe- tir. mazur vc hnkl1d 1r. Hcrhalde büyük. 
§lt çe~lt te~k!liita ratmen bubran $ura.c1ktn bir hat1ramdan bahse- küçük. bütün ~fradt millet bu daki-
azalmadt. artti... decekim: 1919-21 de gayrl resmi ola- I kada yenl hükümetin yalntz duac1s1 

Fakat. millet! hakiki blr materne rak italyada bulunduii'um s1rada 1 degil. ark:l51ndadn'. Bu büyilk maz
sokan bir elim hâdlse: Memleket i§- memlekette büyük bir ekmek buhra- t harlyet h!ç $fiphe yok ki saym Sa
ler!ni, Jnktlâp içinde yeti,mt,, pl§mi;; ni olmak istldad1 v~rdt. Tetiiis eùl- racogluna maddi ve mânevt hüyük 

len !kl milyon asker kéiylerine do. ! b!r kuvvettir. 
memleket iç ve di§tnda. az!m. sehat. · J k b' l nünce tablî o arn .r ekmek mese- l Galtb Kemalî Soylemczoü u 
<lilrüstlük ve merdllgile tantnml§ bir le•! ortaya ç1km1$tt. Hükûmct, büt- E•ki Mo~kova Seflrt 

t!13~1at/'.J~'ii ;i: :a 1 âbl:z:.~~: :.:::.~.k-
·-·-·-.. - .... 11111 ... _ .. _~-· ~ --- ;p 1 lerl neden yak1lm1yor 

Timoçenkonun milyonluk 
ordular1 ne halde? 

Yazan. General hsan 
ESKJ ORDU KUMANDANLARlNDAN 

(Bfrinei 1rih.ifeden de1Jam) nebri cenubuna çekild1klerini tabm!n 
Dcmek oluyor kl bu ser;.... 111ay1s erliyot uz. Uzun müddet Rua ceph~si

ay1nda Alman taarruzlaq >m,lad1g1 nlt'l Rostofla izynm ara8tnda lutun
zaman Timoçenkonun ellnde bulun. mu, 'olmnsJ. onlara bu lmklin1 veya 
dugu muhtemel gorülen 90 - 100 tü- zarurct1 vermi§ ve bu surette tlmal

Afyonkarahisar, (Tasvirl Ef-
kâr) - $ehrimizdc buhlnan ve çok 
güzel olan Zafer âb!desi etraf1ndaki 
elektrikler gecclcri beledlye taraftn
dan yak1lmamaktad1r. Halbuki âbL 
èenln bulur.dugu mcydan halktn ge
celeri toplant1 yerldir. Afyon halk1 
belediyeden meydan lâmbalartntn ge. 
celer! hiç olmazsa, 2 saat· yak1lmas1-
n1 istemekted!r. 

+ Muradlye H:1n1uda 3 numarada 
elbise:ilik yapan Yuef !3mindc birl 
dün meçhul bir yankesiciye 190 lira 
pnras•nt çarpt1rm1~t1r. 

mcn veya bir buçuk milyon asker. den cenuba dogru gelen Alman se!J yu da hem cephedcn taarruzla ve 
den, yartm milyonu veya 35 tttrucnl onünde Ruslarm çogu Don nehrj ce- hem ce:iup yanmda Don nehrinin 
Kerç ve Harkof muhnrebderlnde nubuna çck!lmck mecburiyctmde ka! ~ar~<:ndan ku~atarak imhaya çal111-
mahvolduktan ve bu yekûnun içlndo m1tt1r. l)u halde Timoçenkonun mil. maktndit'lar. Bu §Chrin ~imal bat'-
410 bin e~ir verlldlkten sonra, geri- yonlarmdan arta kalan yar1m miL stnda ve Kletskaya taraflarmrlu da 
ye kalan 60 _ G5 tümen veya b!r yon belki üç yüz bin kl~lnin K:if. Almanlar ayn1 K1z1lordunun sag ce
milyon askerden dort yüz bin1 Don kaslar istlkamet!nde ve ancnk ik! nahtni ku~atacak surette yeniden 
nehrl bat1s1ndaki mubarebelerde yüz bln kisinin Stalmgl'Bd taraf1na 1 stddetli taarruzlar yapiyorlar. 
mahvolmu§ Vèya eslr dü,mü3 ve Vo- çekilcbildiklerine hükmetmek lâztm- $ehr!n bati~tnda Kalaç taraftn
ronejin dogllsuna çekllebllenlerden gelir; fakat Stall~rat - Voronej ct 3 kl 62 nef Moskof ordusu tamam!le 
ba~ka. ancak 15 tümen veya 260 bin hattmdaki Bol§evik kuvvetlermtn imha olunmue ve yentden Almanla
asker Stalingrat tarnf1nda ve bir o Moskova taraflarindan ve ger!lerde I fin elrne 50 binden fazla eslr dü~
kadar da Kafkasya cihctinde kalm13 bu sene silâh alttna altnarak tallm mu;tlir Gorülüyor ki. Almanlar, 
oluyor. Eger yüz bin kiJ! Voronej gormekte olan yeni genç a•kerlerden hem Kafkaslnrda ve hem Stalingrat 
dogusuna çekilebllml~se dokuz yüz ve depo k1talarindan gônderilen kuv civar1n<la. ayni zamandn tanrruz 
bin Mo,kof askerinln Kerç yar1ma- vetlerle kolnyca takv!ye edilml~ o~. hareketletine ve imhn muhnrebeleri. 
dasmdaki ve Harkof civartndakl mu malan muhtemeldir. Kafkaslara dog ne devam eèiyorlar ve art1k netice 
harebelerle Kursk yarmasinda ve ru çekilen kuvvetlerin de son 5ava~. alacak ~aziyete gelmt$ gibidirler. 
Don muharebelerinde mahv veya es1r lardan sonra ancak yüz bln kl,!hl< Staltngnid1n bugünlerde z,.p~tndan 
oldugu kabul olunabilir. Almanlar b!r art1k halinde Azerbaycana ve ve bu taraflardaki Bol~cvik kuvvet
aon tebliglerlle bir milyonu müteca- Gürclstana çek!leb!lmeleri mümkün- lorinin !mhalar1ndan veya k1smen 
vlz eslr ald1klarin1 bldirmislerse de dür. Volga gerisine at1lmalanndnn sonra 
bu Ye kûnda S1va,topol kalesinin zap_ b b"l d b t kalacak Alman Bugün cenup bôlges!ndeki Alman u " ge e ~er e' 
tl esnas1nda cs1r dü~en kale garni- d l b Ikl K fk 1 d ta ar . orrluhr1. b1r yandan Don cenubuna or u :ir1 c a a• ar an s -
z~nu da dahild!r. Sta'ln'ln emrinden ' ruf olunacak veyn fnzla kalacak di-

t) b · çekilen Sovyet kuvvetlerlni nrnglûp de anlat1ld1g1 üzerc. on ne ri ce- ger kuvvetlcrle birllkte ~imal !stikn. 
nubunda ve ~imali h'.afkaqyarlaki 88_ ederek Kafkas daglanna kadar ller- 1 f l\I k d 1 
va•larda esirden ziyade olü ve firar lemt~ Ye bu kuvvetleri denizle kenrli- :netlnde Kuyh 'te - • o~ ovka tl e~ r 

' !ni ara;mda stki~tirmiolardtr. Bun yoluna dogru aarruz are e cr ne 
mlktar1nt~ çok oldugunu zannedJyo- lartn imbalart bir gün meselestd tr ba~lamalHt znmant gelmi~ olacak
ruz tir. B,1 taarru;;u ba~a ~1karabllmck 

Biz Alman taarruzu ka•rsmda Kafkas daglar1 slmalinde •erbe•t ve Mosko· .. n,·1 zaptertebi!mek !çin ey. 
tmha edilm!yerek veya eslr dO~m1. kalan Alman z1rhl1 ve motôrlu kuv. Jûl ve ikincite~rln aylar1 kâfidir.Agus 
yerek gerl 'çekilmlye muvaffak olan vetler1 bir kolla Terek nehrl vadisin- tos ni·hayet:ne dogru Mr,,kova civa
Ktztlordular art1klartntn ancak Ü(-. de Hazer denizine ve Bakûya ve di- rindakt Rus merkez orduar1na kar~J 
te btrinin Stalingrat taraflar1na çe-1 goer kolla Tifl1se dogru llerlemektc-1 ta::rrut bn§l.1y1nca Voronej taraf1n
kileb1ldiklerint. üçte ik1sinin S1mill- dirlcr. Dlgcr taraftan Stallngrat ci- dak! Rus kuvvetleri kendlliklP.rlndcn 
yanskaya ile Rostof arastnda Don hetlnde mukavemet eden K1z1lordu- geri çek1lmiyc mecbur kaltrlar .• 

Ayu1 zamanda cenuptan !iÎma. 
le dogru Alman kuvvctleri Do
n'un kavsile Îdil (VoJ~a) arasm. 
d11ki dar ve daghk arazide da. 
hi Stalingrada dogru ilerilemek. 
tedirler. Ruslar 1dil'in kilidi ve 
Büyük Türkistamn kap1s1 olan 
Stalingrad'1 kaybetmemck içiu 
ber fedakârlig1 yap1yorlar. Lâ
kin Almanlarla müHefikleri hcr 
türlii mukavemeti kll'arak Sta. 
lingrada yakla!i1yorlar. 

Burasmm ziya1 ile Sovyetler 
Birligi sevkülcey'l cihetinden en 
mühlik darbeye ugrn~ olaca. 
gmdan ingiliz tclsnlcri vaziye. 
tin son derecede vahim oldugu. 
nu ehemmiyetle kaydcdiyor. Va. 
ziye~in tehlikeli oldugu daha ev. 
vel Ingiltere hiikûmeti tarafm. 
dan takdir cdildiginden Chur. 
chill, Agustosun 13 iindc Mosko. 
vaya gitmi'?tir. Churchill ile Sta. 
lin arasmda 1G Agustosa kadar 
devam eden gorfü~melerde Kuy. 
bi~ef (yâni Samara) daki Ame. 
rikan ve lngiliz 9ttylik Elçile. 
ri de hazir buhmmu~lard1r. Bi
taraf diplomatik mchafile gore 
Moskovada gorü~üleu meseleler 
15unlard1r: 

(1) Rusy11mn Almanlara ve müt 
tefiklerine kars1 mukave
met ve muharcbeye devam 
ve sebat eylemesi, 

(2) Rusynya Îngiltere ve Ame
rikadan yap1lacak yard1m. 
larm tesbiti, 

(3) Harpten sonra Sovyetlcr 
Birliginin menfa11t ve dilek. 
ler:nin is'afma ait teminat 
verilmezidir. 

.. ln~ltcrer.in kendisi de mü~
kul b1r vazl\'ettet!ir. Dünkü Al
man fevkalâde tcbliginde bildi
rildigi veçh;lc yenidcn Alman 
denizaltalan ÎngilLcreye gitmek. 
te olan k .. "lfilclerledC'n 19 va. 
pur batl.l'm1~lard11·. Bunlar1n ye. 
kûnu yüz bin tondan fazlad1r. 

Akdenizde lngiliz muvasala yol. 
lar1 son dereccdc tchlikelere ma. 
ruz kalm1$t1r. 

Fakat Rusyanm harp harici 
kalf!t:\SJ, bütün harbin agirli~1-
n1 lngiltcrcye ve bahusus Bü
yük Britanya adaloma yüklctece.. 
g-indcn buna mahall kalmama. 
s1 için Chnrc11i11 biitiin gay. 
ret ve maharctini Rusyay1 mu
kavemcl'lcn a:vrilmam1ya ik
naa hasrctmi~ gorüniiyor. 

Muharrem Feyzi TOGA Y. 
yorgundu kl uyku gozler!.1•fon ak1-1 Yatakta biraz d1nlendikten sonru 
yordu. Banyo bile yapacnk ha':! kalkt1. Saat ona kadar. kendlsln1 
yoktu. 1 hep Husrev!n yapt1racag1 yen! evin 

içlnd. imi, gibi hl~~cderek muhayyel 
Kalkt1. Gerind!. Goz'el'Îni yumdu hayat an!art ya~adt. Bany<>sunu 

açt1. içer1 girdl. Dü§ilndü. Karnr yapti, çantasmdakl e~yay1 dolaplara 

Oteldcn ç1 ktt ve uzaktan Mebru- 1 telâ~ .diyorsun? e\·kniyor-
ren1n apartimn-nJna ncfretJe dolu bir 1 i.Un?. .. ~11111111u111111111111111111111111110111111111rn•111111ê0==!t-goz att1ktan sonra agir a.ii;1r Taksi. Fatma k1s1k bir kahkaha at:nak: ..-: Vecizelerin ~erhi 
me. oiadan da Galata,araya kadar - B~n de evleniyorum, K~çtikll ~ Y 
yürüdü. Hanim! rlcdi. ;111111111111uu1111111u1•1111u11111111mt11111111111.-

0mründe !lk defa olarak, yan1nda S,n de :ni evienl;;orsun? Fakir1iz; memlek.t yoktur. 
Laie. anne'i veya halas1 olmadan - Evet, yartn g!dlyorum. Zengin memleket ana der• 
Beyoglunda bulunuyordu. Korku !le - Nereye? ler, ki f1kara1rn1 1aklaya-
kar1~1k bir gurur buldu. - Kiiye. bilir. 

Vücudunda geceki yorgunlugun Vaklt geldigt için tramvaya atlt- Fat:nan1n telt.1i ve canltlt~l ~l"ldi CENAB SAHABEDDiN 
Sonradan batnlanabilecek kadar hatirast olmakla beraber gltt:kçc yarak Etiiino"nündekt mahallebiclyel da ha iy1 anlast11.rordu. Hale. ~?a~trd,1.: 

bl hl bl · d bl l dl JI d ~ Hakikaten !aidnilz blr mctn-vuzu u ç r rüya gotm( en. • ço- artan bir kuvvet vurdt. Slnirleri g!tti. Fatma orada idi ve yüzünde - Har.~1 . nn n ~eytm. e"'.1. 
kl d · k JI t lk d · s ! E i- b. 1 n l~ket dünya yüzünde bulunamaz. cu artn erm uy u~ e uyumu~ u. epeyce dinlenmi~l. Helo ba on a fevkala·de habeiler vermiye hazirla- aur .... 1.ra ie... vve a tz m evi. 

F k k t 1 · d d N k l Fakat bazt men:leketlerde fakir-a at SI ID 1 çm e uyan t. e a- yar1m saat kndar oturduklnn sonra nan bnlk kacl1nlar1n1n canl1l1g" 1 var- vaz.lyellnt an at... -
d t l · t• B d l k II l 1er, o mcmlekctin en biiyük yüz ar er eml~ 1. a~·I ~uya a IP Çt - kcndisinde yenlden mücndele kuvveti di. . -- Anncniz çok meD111Un... ~ c 
m1~ gibiydl. Fakat odan1n ne~cli duydu. "imdl en çok tstedii!l ~ey. slz!n mcktu.iunuzu altncn pek scv;n. kuras1n1 te$kil edecek kadar faz.. 

kl · b h t d 1 "' d " Ha:e oturur oturmaz Fatma ba•- 1 -1 - • d' b ind1r vè herkesln "OZÜ é\nünde-:lir. ren erl sa a tn aze ay tn 115 1n a Erenkoyune diinmek degtl, ylnt bll ' di. c0~1 Yarabb m §U rnr, oe '' i:. " 

k d .. ·1 d · H • k ladt te p •· t · ! Eunlar fakir ~ "'Ryr! müt.eltâmil o a ar yuze gu üyor u k1 a.e en- ·~ girmekti. Çalt,mak . yalntz çal1§- · güzel h:il:cr l~ ... 'a.:a n:ç n n•- ., 
dia!nde me~'ut olm1ya dogru yenl bîr mak i tiyordu. Kamusuna ve izzeti Oldu bltti. küçiik han1m Ilu•- rede çalt$t1~1n1 sakltyor? N2 inat~1 milletler, memlek,.tler<l!r. Zeng!n 
hamlenin dogdugunu hlssett1. ne!sine dokunulmamasi ~at ti!e vü- rev Beyln annc·i p,'eld!. Lale Hani- ktzdir!• dedi. ·1e müttrakki millet.Ier f1nlra~!-

1 · t d. • k 'td· H r Bn de nt, '-erke ln g"'-11" o"ninlle si>l:lt· 
Kol saat!ne baktt. Sekiz. Fatma cudu ve zekâyt yoran en agir i~ Hi mt 15 e 1. suz t>St 1• u< ev dT - Paray1 ald1ll\l' m1? " -~ 

k b 1 1 bT Il Ot Id k k {!t>lip ann nlzin elini ôptü. Laie Ha- 1 1 h yabile-n ve onlatj hima.rc edeD• 
ile 11 de bulu~acakt1. 0 zamana ka- a u e< e J !'" . . el1 Çl ·att ç1 - ' - Ad ;Jar. Anncn z cna co ~~- ortallkta s.d.rü~'.irm!yen m4!lkt;.. 
dar banyosnnu rahat rabat yapabl- m11z btr Ak~am gazt>tes1 altp kuçük nim da . .. vindi. hem de cant s1':1ld1. L 'e Jh-
l!r, giyinebilir, balkoiida kahvalt181 _l llânlarma bakm1ya karar verdi Fukat o kadnr telâ~lt anlat:yordu. ntm dale-tn pk ... l)aJJWll~ bfr bJ.11. fordir. ~ 
ni edebllir, hattâ d11artda birnz ge-1 Fak3t zaman za•nan ümlt vc kor-1 ki Hale Oii Un s.ôzünü kc~t!: 1 de... . ~--------------
zebillrdi. · ku nnlar1 i;,:ec;1 rlynr<!u. - Ne oluyor,un. Fatn'a î dedi. ne fD:n.ci1ni var) 

verdi. Soyundu. Yatt1. yerle~tirdi (çünkü en ai bir tki gece 
Ve hemen uyudu. daha burada kalaca~1 111uhakkak gt

biydi), balkonda kahvaltJ ett1. 
-3-



• 18 AGUSTOS 
t-= 
Günün gazzsi ........................ 
Hlndlstanda 

vazlyet kolay 

kolay dUzelamez 

I 
Moskova j 
mülâkat1 

(BirÎ?lci 1ahif<den dovMn) 
çls1 ve dfier yilksek rütbeli zevat ha-

Nazillide 
çekilerek 

TASViRi EFKÂR 

esrar ve 
yap1lan 

raki 
A e ay1n 

ALMANYANIN 
FRANS ADAN 

YENI JALEBLERI 
lnfilâk marldeleri Franaada 

yapilacak 

Sahife: 3 

(Ba1makal•d•n d•va"') 
rinde bir layyare uçuramamak
ta, lrlanda limanlarma bir tek 
iogi!iz harp scfinesi girip çika. 
mamaklad1r. 

Bu misalim.izi belki (k1yasu 
maal!arik) gibi gèirenler olur. 
Çünkü Hinililcrle irlandahlar 
arasmda çok fark vard1r. irlan
dah.lar kendilerini bilcli bileli 
çok canh, çok dèigii§ücii ve çok 
fednkâr bir millettir, Hintliler 
!se, ekscriyet itibarile uyu~
luk, mulavaat ve canstzhkla ma. 
ruf insanlardir. Bununla bera
ber Hindistanda istiklâ) cere. 
yanlan son zamanlarda çok kuv. 
vetlenmi~tir, miUî hareketler çok 
canlanmJ.!ilir. Bilhassa geçen bar 
bi mütealup ingillerenin vâdle. 
rini tutmanu~ olmas1 Hindistan. 
da çok ~iddctli ve devamh bir 

z1r bulunmu~lard1r. • 
?.Iüzakerelerde Hltlerci Almanya

ya ve onun i,eriklerine kar~t bazt ka
rar1ara var1lm1,, ber iki hükûmet, 
Hitlerizmin tamamen imhas1 basa
r1l1nc1ya kadar barbe devam azmînl 
bcllrtmi~lerdir. GôrU$mcler ta.m bir 
samimlyet halindc cer<:yan etml$tir. 
ll!OLOTOF. SOVYETLER MECLiSt 
BlRlNCf REIS MUA VlNL!GINE 

TAYIN EDiLDf 
Moskova. 17 (A.A.) - Moskova 

radyosunun blldirdlgine gôre Rus 
Ilaric~ye Nu1r1 Molotof, Sovyetler 
BirliRi Mtlletlerl ~Ieclisi Birinci reis 
muavlnliilne tayin edilmi,tir. Stalin 
bu mecllsin reiP.idir. Bu maknm Sov
yetler Birliti BafVekilliG'ine muadil. 
dir. 

YÜKSEK HARP $ÛRASI 

u~~akî mezhebi müritleri tuz 
galarken tevkif edildiler 

Naz!ll!, (Hususi) - Bundan 25 
sen'f evvel Olen U~-e.ki ntezhebl pir
lerinden Mehmet Lûtfullah ZiyaeJ
din efendinin mDritlerinde-n. Çak
tnakç1 A·hmet Dcde. müritlerUe be
raber Jbadet haltnde Jken yakalan. 
m1§t1r. Çünkü bu ibad1:,;tln bamba~ka 
hJJSuslyetleri vard1r. 

~oylc ki : 
Bu mexhebin müritleri, hcr Jbadet

te yanlar1nda btrer ~l!Je raki ile ge. 
llrlermi3. Ahmet Ded•, yeill kavu
iunu giyerek: mliritlerlni etraf1na 

toplad1ktan sonra, 6nündc serlli t..uza 
elini sürcrmi~. Ba amcllyc bütün mti
ritlerl taraf1ndan tekrar cdi1dlktc~1. 
sonra, tuza sürülen c1Ier ag1zlara gd. 
türülürmü~. Ondan sonra rakJ Ia~l1_ 
na geçilir vc gelen rak1lar kâmllen 
içildikt-<'n sonra, e!'rarl1 ~lvaralar 
çek11irmi,. ve ancak !'igarala110 bi~
nu•s.i.nden sonra ibadete geçilinnla. 

Ahmet Dede, ikl tabanca, bir be$
yüzlük tesblh ve y.,U gang1 ile ya. 
kalawn1, ve derha1 tevkif cdilmi~tir 

Ankara, 17 (Radyo Gazetcl'i) -
FI"ansJz Ba~veklli Laval, Almanlann 
yeni taleblerile kar,1l1~n11~t1r. Al
manlar harpt~ kullan1lmakta olan in
filâk maddelerinin Fran!'ada imall. 
ni istem1~lerdir. Laval, hlç Olmazsa 
bu maddclerde kullan1lan ispirtonun 
Almanlar tarafindan veril111eE;in1 is
temi~se de Almanya verdigl cevapta 
Fran~an1n bütün ,araplar1 pahas1na 
da olsa lspirt.onun Fransada terni. 
nlnde .1srar ctmi§t1r, Bnnun Ozerine 
Laval, Jnfilâk maddelerlnl yaplteak 
olan tabrikalar1n muhafaza~q içiu 
lüzumlu ucaksavar top1ar1n1~ Al
manya<lan gOnderilmeslni irtemf~ .. e 
de Almanya, ancak harp thtiyn~la
r1ndan artt1g1 takdlrde bu toplarin 
gônderilebllecegini bildlrmietir. 

ÇJKAN 

Enver ve Talât Pa~aiar, Al1nan 
Se/iri fle itltjak. 1'1Üzaloe1"eleri VO.
p1uorlardt. Cemal Pa.1a bu. fH:iiW

kerelc1·den ha.l•erdar eàilJMdi. Fa
kat PaiJa, bü11le bir ihliinalin t&
/lakl...-,lln<nu. ùmit edi11or 1'0 bu11dax 
1üphtle11t11~nkL. 

Yazan: Ziya $akir . .............................................. . 
Günün sigaseti ha l k 
arasznda bügük bir 
heqecanla m ü na ka 1 a 

ediligorda 

larla temasta bulunarak ha'ld. 
kate vak1f olanlar, büsbütûn 
ba~ka bir lisanla konulillyor
lard1. 

SERKLDORYA:NDA 
27 Ni-san 1914 gecesi, Beyog. 

lunda (Serkldoryan) da Mason 
localarmm (33) derecelik âza
larmdan birile, Avusturya _Ma. 
caristan sefareti erkànmdan ve 
yü~ek dereceli Masonlardan 
iki dostun $U muhaveresine $a. 
hit oluyoruz: 

infini uyandinni~tir. 

Nevyork, 17 (A.A.) - Brita- r • 
i:ova:. Bi~5ok ga~eteler, m~t~- gf,fiJIJJit§~ffi'l1( I 
fiklerin yuksek b1r harp ~uras1 ~-!!-~-~~~-!!-!!-!!!~-~!-!!~ 
kurmalar1 meselesi üzerinde is- 1 
rar etmektedirler. Kurulacak o. 
!an bu harp $Ûrasi harekâtm tek 
elde toplanma:sm1 mümkün lula. 
cakhr. Sûranm V~ingtonda top 
lanmas1 ve bu ~ûraya RooS€'VeL 
t'in Reh1lik etm6ine lüzum gôrül. 
mektedir. 

Merhum Fikri 
Tüzer'in cen azesi 

Bu dcfaki Hint Milli Kongre. 
sinin reislerini tevkife gelince, 
ingiltere bu ~te, büsbülün hak. 
soz harekct elmi~tir. Çünkü bu 
l\lilli Kougreyi bu defa toplatan 
bizzat ingiltere olmu~tur. l\la. 
lûm oldugu üzere bundan dort 
ay evvel Churchill kabinesi 
Ilinllilerle anla~mak üzere 1\1. 
Cripps'i gondermi~ti. t§te bu za. 
lm gelmesi üzerine Hinililer 
m.illî arzular101 bildirmck üzere <l t.ta1 aahlf•d..., ... ._.,.,) 

rasimde hazor bulunanlarm i~ti_ 
kongreyi topladolar. ~imdi bu raidie k1hnd,ktan sonra rahmct. 

Kotelnikovo 
ve Briansk' da 
yeni hatlara 
çekildik 

Maikop'da ki petrol 
kaguiarmi lamamen 

tahrip ettik 

1 

Alman tebligi i 
Don havzas1 
tamamen 
Î§gal edildi 
Dü~man Don dirsejji 
donemecind(; tamamen 
mailûp edilmi1 ve 
kitalarimiz hertara/ta 

nehre ula~m11Lard1r 

Îsviçre - Almanya 
h ud ud u aras1nda 
d1varlar in~a edildi 

Almanlar bu suretle i1çi 
ve oskerlerin kaçmasina 

mani olacakm1$ 
Ztirib, 17 (A.A.) - Reuter: 

kongre knrarlan01 bildirir bil. linin Türk bayragma sanlmi~ 
0

_ 

dirmcz, o kararlar ne kadar agir Jan tabutu top ara.basma konul.. 
o1ursa olsun, miUî reislcri tevki. 

Neue Zuercher Zeitunir'un yazd1g1-
na gôre. birkaç zamandanbcri Al
manradak.1 harp e.io1rlerile yabanc1 
i~çiler her gün daha artan bir 1ay1-
da isvi(reye kaçt1klar1ndan Alman 
makamlart. hudut muihaf1zlari ile 
nezareti ve mürakabeyi kolayla~t1r
mak mnksadile 1sviçre ve Almanya 

Moskova, 17 (A.A.) - Sovyet ek Berlin, 17 {A.A.) - Ahnan ordu. hududu boyunca hâlen yükoelc duvar. 
tebligi: lar1 Ba~komutanlig1n1n tebligf: lar Jn~a etmektedir. fe kalk1~ak, herhaldc dürüst ml!§ ve cenaze alay1 saat on ye

bir hareket degildir. Binaena. dide Hac1bayramdan hareket ey. 
leyh bu hatâh haeketin ergeç Jemi§tir. Alaym en onünde bir 

süvar1 müfrezesi gidiyor. Ve o. 
aksülâmeli husule gelmemesi de nu pi>yade, jandarma k1t'alarile 

Kletskayn cenup dogusunda kuv- K1talar1m1z a1ai1 Kuban cenu- Alinan hususi haberJer, yabanc1 
vetlerimiz çok §iddetli müda!aa mu- bunda ve Kafkas silsilesinin ~ 1ma1 i~çilerle harp ei;;lrlerlnden baeka Al
harebelerl yapm1~lard1r. Dû§man hat.1 k1sm1nda ba~ar1 ile yapt1klarl man ordusu kaçaklarintn da hergun 
burada blr yan taarruzile hatlar1m1-. taarruzlar s1ras1nda ileri hareketle. tl:lviçrl"ye glrdiklerlni teyit eylemek. 
za gcdik açm1ya te,ebbüs etmi~sc de rine devam -ctm"le:lerdir. tedir. Hududu geçmiye t"~et.bûs 
birJiklerlmiz dU~mana af1r kay~plar Karadeniz k1y1larinda hava ak_ln- edenlerden baz1lar1 Alman hudut 
ver~lrmi~ler ve 6 tank tahdp ctmi~- lari esnas,1nda düfmana mensup ilç muhaf1zlar1 taraf1ndan Oldül"ülinil.,
lerdtr. k1y! getnisl bat1_r1lm11 ve bilyült bir tür. Alman budut muhaf1zlar1 cep. 

imkân haicindedir. Evtnvelce de matem m~ çalan askerî ban.. 
soyledigimiz vcçhile, gilizler do takip ediyordu. B~ta Millî 
vaklile M1S1rda da sik1';1Ikça mil. ~f 1nonü tarafmdan gonderilen 
li reisleri tevkif ederler ve âdet.. 
leri veçhile llfalta gibi adalara çelenk bulundugu halde yüze ya. 
sürerlcrdi. Nilekim bu y~ si. km çelenk tabutu la~1yan top 
yaseti, mütarckc senelerirule bi. arabasmi takip ed,yordu. Ale. 

ym yürüyü~e geçmek üzere bu. 
ze kan>• da lalbik etliler. Bir ta. Jundugu siralarda Millî qef yan_ 
raftan 16 !\fart faciaso111 y a par. 
ken diger tarnftan lstanbulda larmda Ba$veki! $ükrü Sarac. 

oglu ile maiyelleri erkâni oldu. milliyclperverlcri birer birer tu. 
gu haldc geldiler ve cenazeyi 

tup maltaya sürdiilcr. Kuvvcti Ankara Belcdiye Daires1 onüne 
b<l!j yere suiistimalden ibarct o. kadar takip buyurdular. Cum. 
lan bu siyasctin vcrdigi netice 
isc malûmdur. islanhulda yapi. h<1rreisim11.in sag tarallarmda 
Jan bu zulüm hareketlcri Ana. Büyük Millet Medisi Rei-si Ab. 
do!uda henüz yeni ba$1am~ 0 _ dülhalik Renda, sol taraflarmda 
lan millî hareketi dcrhal birkaç da Bai;Vekil $ükrü Sai:aeoglu 
misJi kuvvctlendirip ve nihayct bulunuyor ve onlar1 $ehrirnizde_ 
isliklâl zaforimizi kazanrnamizi ki büyük ve orta elçilerle, bu 
temin eylcdi. elçiliklerin erkâm, vekiller he. 

Hindistanda bugün tatbiluna yeti, Parti Gene! Sekreteri ve 
b l · 1 1 tnebuslar, Gcnelkurmay ve ve .. as anan tazyik soyaserln n d - k"l tl k" ·i h 
gc; büyük bir zarari da lngiliz- da el er t ker ana'· e dmer umun 
1 . . d t 'k' t ost aro a 1p e 1yor u. cro 1çten ve 1~ an 1 1 a e~ ara., B tl H b A 

d b k 'ht' 1.d. y·J u sure e ac1 ayram ve • 
Mn a lfn mas1 1 1ma 1 or. ' • f t 1 dd 1 · d ·1 
h k. ni · h na ar a ar ca ~ erm en geç1 e. a 1ka Japo arin Bormanya u. k Ad!. S .. .. t' · 
d J 1 b"' "k k tl 1 re 1ye aray1 onune ge m. ut arin1 a uyu uvve er e 1 b"t" b 

11 
.. · 

firsat bcklcmeklc olduklar1 mu. en ve u un u yo ar uzer~.n-
h.akkak!Jr. Japon crkân1harbiye. dl el v~r almf isdbulunl~n lhalk kut. 
si ba~1na bir de Hindistan sefcri e er1 tara in an se am anan mer 
g.1ilcsi çikarmaktan çckinse lii. hbumudn tablutu, buraicla top~ara-
1 1 .. asin an a marak cenaze O•vm<l. e. Japon ordu arm10 hudut uzc. b T k 1 A • M 
rinde bulunmasmm, Hint milli. 

1 
'.me .. 01~u .. ml u.~ v

1
.e srCi ezedar. 

1 · • h 'k t 1ga go uru mu$ ur. enaz e 
yctperver ernu ta n ve e~- b 1 kt 1 b .. t" tl 

· k .. · b' u unma a o an u un za ar v1k hustL.;uuda ço mucss1r 1r .., 
• -1 1 • d .. h ktur mezarl ga kadar ta.bulu otomo. am1 o acag1n a ~up e yo · b'll · 1 · 

G .. "!" k" n· d"st b 1 erle tak1p ey em1$ler ve me. oru uyor, 1 1n 1 an1n c- ... . . 
"'' k" · 1• h · ktadan zari ba~mda son defa eg1lm1~. f!o""'n u vaz1yc 1 ang1 no 

1 
rd. 

1nuhakeme edilirse edilsin va. _e __ ,_r_. ----------
him âk1betler doguracak mahi. 
yct gostermcktedir. O cihetle 
Hindistnndnki koynm harekellc. 
rinin bastor1ld1g1 vcyn sükûnet 
buldugu hakkmdaki habcrlere 
inanmak giiçtür. 

Uindistamn bu nazik vaziye
tillde, oradaki Arnerika askerle. 
l'inin tcnkil i~ine kar1~1myacagi. 
01 ilân etmesi de, ~ok dikkate ~a. 
Yan bir harckettir. Amerika bu 
suretle lngilterc i~in haYatî olan 
bir meselede ondan ayrilm1~ olu. 
Yor. Bunun da. Hint milliyet. 
P•rverlcrinibir kat daha te~vike 
scbebiyct \'crcccgi muhakkak gi. 
bidir. Herhalde Hindistan me. 
•clcsi, lüzumsuz ~iddetler yü. 
zünden, tnm mânnsile bir ç1k. 
hlaza girmi, bulunuyor. 

TASViRt EFKÂR 

f 1b Talebe Yurdu 
(Bh'int:i •ahl/eden devatm) 

ônümüzdeki günlerde kampa çik.ac::i.K 
talebeler ve 1k1 gün evvel kan1plari
n1 ikmal ~dcrek dôncn talebe1erdir. 
250 Yi geçcn bu talebeleri al1koya11 
yur~ îdaresi garip bir kararla 30 tn. 
lebeyi bar1.nd1ram1yarak kap1 d1~ar! 
etrnt~tir. 

Yurd îdaresin1 bu karara sevke.J, .. n 
âmil Vekâlctin b1r tamlm1dir. Bu ta
mim cyerlE·r1 uzakta bulunm1yan ta
i<:bcnin (son 11n1f talebes1 hariç) La. 
til zan1an_.1 yurdda altkonulmamoda. 
r1n1> bild1rn1ckte<l1r. 

Kotelnikovo timal dotusunda kuv. ta.Jtt gemisI ai'Jr basara ugratilm11- heye giinderilmiyecek kadar Yil\111 ol
vetlerîmiz mükerrer dü~man taar-. tir. duklar1ndan, kaçanlar

1
n büyük k1s

r~z.lar1n1 püskürtmckte vc mevzil.e-1 Dü$man Don büyük dirscft1 slmal mt lsvlcre topraklar1na ula~m1ya 
rint s1k1 s_ikt muhafaz!' etmekted1r. doi':u dOnemecinde tamamile magIUp mnvaffak olmu~lard1r. 
S~n çarp1~.malarda ag1r kay1plara edilmie ve kitalar1m1z ber tarafta 
ugr1yan d~~man acele ihtiyat kuv-, nehir k1y11arina uJa~mi~t1r. Elde 
vet~er1 get1rmcktedt:. . 1 edilen topraklarda daë"inJk halàe bu-

Krasnodar çevrcs1ndc kuvvetler1. lunan dü~man knvvctlerinin temJz_ 
mJz çok büyük Ahnen 1naklne]l pf. lenmeleri i§Jne devam olunmaktad1r 
yade k1talar1 t_arafJndnn yap1lan Hâlen Don havzas_inin tamnm1 kati 
taarruzlar1 püsktirtmü~lerdir. olarak Alnian ve müttefik kuvvetle" 

l1ineralnivodi çevre ·inde k1talar~- rin elinde bulunmaktadJr. 
mtz makinell dü~man piyadesile D · 

11 
• 

1 1 tanklar1na kart1 eiddetli çarpJ~ma- .~;urydokaq tes1s Cl'l ~ dü~ma_n 

Manifatura 
TürkÂnonim 
~irketi 

lar yapmaktadrr. gerU<?h e l 1~e v~ ma zeme mu. 

Briansk çevresinde mahalJi ehcm- bakalat1na Alman p•ke • bomba ve /star:bulda da bir sat11 
mlyette sava:!l:l!' yapilmakt.R.dir. Bir sava~ uçaklar! taraftndan devamli 
kesio.i'lde birliklerimiz bJr dü~man ta- taarruz.lar yapilmaktad1r. 1 u b e s i a ç t l 

burunu bozguna ugratn11~lar ve da- Viazma dofusunda ve Rjev yakJ- ~ferkezi tzmirde bulunan ve 42 lz-
ha müsaid mevziler i~gal etmi~lel'- ninda her . sin if a mensup kuvvetler mirli tüccar1n kurdu:klar

1 
manifatu. 

dlr. 18 Aiuato1 gUntl ku•vetlerîmi- 5Jddetli mûdata •Ava1lar1na g.irle- ra Türk anonln1 oirketi i tanbuJda 
zln 94 Dncü Alman piyade alay1n11 r~i1 bulunmaktad1r. Dii_n do bir çok da bir 1ube tesis etml1 ve dün açilma 
bo~guna ugratt1klnrJ sin1di anla11l. dü:ma~ tiutrruzlarr ~-kim kalmt~ ve tOreni yap1lmg1t~r. Ticaret Veklli 
m1st1r. Dü~man bu münasebetle 1450 muhtelif yerlerde du~man kare1l1k ile vali ve diger davetlller magazay1 
Olü Verml~tlr, taarruzlar1 püskürtülmü~tür. gczml:jilerdir. 

RUS TEBLIC!NE EK Cephenin i'Ïmal ke•lminde b!r çok Jllagaza. balka hcr nev! pamuklu 
Moskova, 17 (A.A.) Sovyct yerlerde dü~an kaf11l!k taarruzlaq mensucat! ucuz fiyatlarla satacak-

tebligi eklnde deniliyor kl: ve hava sava:, haz1rlrklar1 temerlcü1 tir. 
Kotelnikovonun dogu - eimalinde ate~ile dag1t1lm1, ve gerl at1lm1et1r 

düimantn ynptti:J mükerrcr taar. STALiNGRADA KAR~I UM'Ulllf 
ruzl.ar pU!i!.kürtülmü~tür. K1talnr1m1z TAARRUZ YAK! 
ycn1 mevz1ler 1~ga1 etm~lerdlr. N 

PETROL KUYULARI TAHRIP Stokholm, 17 {A.A.) - Havas • 
EDiLDI Ofl: 

Londra, 17 (A.A.) - Moskovada Son 24 &.aat zarftnda Stel!ngrad 
ne§redilen Sovyet gece yar1s1 teb-
ligl: d0Jaylar1ndaki çarp1~man1n geliJmC-

s1n1 bellrtecek gëze çarpar htçb1r ha. 
Dün, gündüzün kuvvetlerimlz dü1- reket olmamt~tir. Bununla beraber, 

mania, Stalingrad, Klet.skaya, ~ima- tarafs1z mù~hitler bu durgunlugun 
li Kafkasya ve MineraJnivodi kesim. 

çok ktsa olacat1 kanaatlni tzhar et.. 
lerinde ç:arp1sm1e-t_1r. mekte ve ayni zarnanda Stallngrad 

Maikop'u tahhyc eden Ru!lar ku- fimal ve dofusundan ba$1amak üze-
yular1 tamamlle tahrip etm1~ler ve • taarruzun k k d 
t ....... hi t . "t" .. 1 d Al re umum1 pe ya Jn a 
_,... za 1 ge11 go urmu$ er ir. - ba lamas1n1 beklemektedlrler. 
rnanlar bu kuyulardan lstliade ede.. I V • 
mlycceklerdir. Kafkasya kesim1nde Ru&lar. Groz-

Cephenin dlG'er keslmlerinde kay. nlye ~o~r~ yc~i. b1r geri çekllme ha-
da deger hiçblr ~cy olmamietir. rckctt iht1mahn1 kabut ctmektedir. 
MlNERALNiVODiDEKi RÜS.LAR ier. 

GERi ÇEKiLDI Baz! haberlere gilre, Alman kuv. 
Londra, 17 (A.A.) - Ru~Jar, Sta- vetleri dün Blagodarnojiden e:elerek 

llngrada kar~J yap1lan Alman hü. Budiyenovlk c1varlar1na ula,m11 bu
cumlar1n1 durdurmakta iselcr de $i- Junmaktadirlar. 
mali Kafkasyada geri~mek mecbu.. Terck vad1sinde de ba~ka blr ileri 
riyetinde kalm11lard1r. hareketl vukubulmaktad1r. 

:a.taikop'dan çekJlcn Ruslar, ?!fine. Krasnodar ccnup ve ccnup doi'u 
ralntvodi kesiminde yeni mevz.llere çevresindek1 durum biraz kan~1k g1. 
yerlesml~lerdir. bid1r. Dün a~ag1 Kuban olmal k1y1-

Londra, 17 (A.A.) - Rus cephe. lar1nda en ~iddetli ~arpr:malar ce. 
sinden alinan son habcr1ere gëre, reyan etml1 ve burada Almanlar 
Kletskayan1n cenup dogusunda te. bütün kuvvetlerlle n-ehri gcçmiye-ça
dafüî çarp1~malar olmu~tur. Bir ke- l1om1~lardrr. denJldijtlne gOre de Al
slmde 14 Alman tank1 tahrtp edil- man Oncüleri daha ~imdiden dogu 
m1~tir, k!ytstna ayak bastiklar1 gibl gcri 

Hindistanda 
nümayi~ler 

devam ediyor 
( Birl,..; •o.Jtlfed<n clwam) 

den blldirlldigme gore. 1~;k 1ondür. 
me mecburiyeti lk1 gG 0 daha uznt1l
m1,t1r. Be.,, ki~Jden fazla bir adam1n 
bir araya toplanmas1 halckindaki 
yasak üç gün daba mer'iy1:t mevki
inde kalacakt1r. 

HINT MÜSLÜMANLAR!NJN 
KARA RI 

Vichy, 17 (A.A.) - Müslüman 
Partlsinln relsi Jina, c1ngillzJer 
Hint menfaatlerini gôzetmedi~e. 
onlarla i~birligi yapmam1z imkâns1z. 
d1r> è:lemi1ttr. -

HINDiSTANA S!LAH 
VERILMELI !Ml$ 

Tokyo. 17 (A.A.) - Ofi: 
Hindisu.ndak1 vazi)-'eU.en bahaeden 

A1ahi gazetesi, ba~makalesinde bil
hass.a ~unlar1 yazmaktad1r: 

H1ndistandak1 i·syan te§kilâtland1-
r1lmali ve sllâhland1r1lmahd1r. $im
dik1 lsyanlar, isyan sevkl tabii1lnln 
m6nferid tezahürlerlnden ba~a bir 
~ey defildlr. 

Recep Peker 
Da hi liye Vekilligine 

tayin edildi 

Bu ta1nnn ùzerlne harckete geçen 
yu rd idar(•si. taleb1 ya tebligat yap
mr~ ve yurdda kalmak istiycn 2t3.t 
ki~idcn 30 u n1üstcsna hep~1n1 yurd
dan ç1karm1~t1r. Bu gidenlerin 
aras1nda Vekiiletln karar1na ayku ~ 
otarak Antakya, I!-kenderun, Trab
zon, Adanada bulunanlar var -
d1r. (He:-apçe bunlar1n gcinder1ln1E
mesi litz1md1 ). Gt!riye kalan 30 tale. 
bey1 yurd idaresi evi yak1n olarak 
saymaktad1r. Talebcntn ev vaziyetl
ni, yurd tallmatname!i1 74 ü.ncil 
maddeslle DU 1lkilde tesbit etmekte
dlr: 

Kotelnikovonun tlmal dofusunda kuvvetlerl de Anapa ve Novorosl:;ke 
bir Rumen piyade alay! tamamile dofru nchrl geçmekte bulunmu,lar
imha edilm1stir. d1r. Ancak otmal kty1sJndaki Rus 

Kub:in nehri kesimlnde bir kôprü mukavemetl nebrln toplu halde l?C-
tahrtp edilmi~tir. çilmesinl Onlemiye kâfi gelccek de-

VORONEJDE SÜNGÜ recede kuvvetlidlr. 

Hlnt!Uer, ingiliz garni1onlar1na 
kar~t bir çete muharebesl haz1rlama
l1d1rlar. Bunun için harle! âlemle te. 
mas etmek lâz1md1r. Halihaz1rda 
Birmanyada l<lplanmo~ olan Hint li. 
derlerl Iâz_1m olan ~cyi vermek su
retile s!lâhl1 !syana yard1m etmek
tedirler. 

(Bfrlnci •ahlf<d.,. d•vam) 
-MecJis müzakereler:.nde ve ge. 
•ekse Üniversiledeki 1akrirlerin. 
de pürüzsüz hita:be!ile ve her 
llleseleyi derhal kan1yan zekâ. 
Sile tamnm1~tir. 

Rükûmet ve Parti hizmetle. 
•inde büyük ba$anlar gôsteren 
Yen; Dahiliye Vekîlimize yeni 
ba_,,arilar diler, ve kendisini can. 
dan kutlanz. 

Pasifik hc. rbi 
(1 lncj •ahlf•d.m d,.u.m) 

halya etraf<ndaki sularda hare
ketler yapa.u Japo11 denizalt1la
l'1n1n 20 ~nunuzdan atustos ba
filna kada olan müddtt zarfmda 
~PYekûn takrlben 90 bin ton tu.. 
1 n 10 dü$man gemisi ba tirdlk
arw1 hl>ber vermektedir. 

1-' - /Jafta baflarnu 11nair tattl 
1a111anlar1n1 eolertncù geçi.nrtdc i1~i
)'en talt:b"' vt:ltlerj ta.ra/tndan nümu... 
•eaine giire doldurulmur ve tasdil;li. 
bir tvci tlmUhabtrini 11etlrm.i11e; 1.1e
lis1i 1.lmiihaberde gOsterilen ika1nct 
'N•rlni deùtrtirlr1e mutlaka f1t.üdiir
lüQe haber t1ernd~e m.ecburdur. Evcf 
tlmiimGberlm her de,., y1l1 b"f1?1dœ 
yenile1Ur 'V• bunla.rt vaktinde q•ttr. 
mtrrn taùbe bekâr olarak ku.ydeai
ltr. 

Sokakta kalan 30 talebenin do1ya. 
lar!nda cevcl ilmübaberlerinin> bu
lunrnad18'1n~, idarenln ikl. üç sene 
evvel alm11 oldugu evci ilmühaber
Jerine dayanarak bu karar1 verdlkini 
lddia ediyorlar. Eier yurd müd'.lr
ltitù haldkaten 74 üncü maddenin 
sarahatfne ratmen cevci kâg1d1> ara 
madan bn talebeyi kap1 d1ear1 et. .. 
mi:se büyilk haks1zl1k i1lemi1tir. 

HÜCUMLARI 
Londra, 17 (A.A.) Moskova 

radyosu dün gecek.1 nc~rfyat1nda, 
Almanlar1n Don nebrl bat1s1nda 
yapt1klar1 taarruzlarda ak1r ka-y1p
lara ugrad1klar1n1 ve yaln1z bir ke. 
simde 100 tank île hflcum cden blr 
Alman te$kilinin tuzafa dÜ$Üp boz
guna uirad1j"1n1 blldirmi,ttr. 

Voronejde süna-ti hücumlar1 yap1l. 
m1~ ve gëf'üs ~f'ü!i!e çarp11malar 
vukua gelm1$tlr. 

Son tki hafta zarftnda 660 Alman 
tanki !m'ha edilml1tir. Cumart<si 
günü blten haftaya kadar tahrip 
ed!len Alman oçaklaX,jn1n adedi de 
369 dur. Rnslarin kay1b1 ise 241 dir. 

Sohhlyc Vekâlet!nln bu dosyalari 
tetldk ett!rerek verllmi1 b!r yanhJ 
karar \larsa banu tashih eylemesln1 
bcklem. Stnesln<le 250 den fazla ta. 
lebe bar1ndir1n b!r yurdda 30 kl~!yi 
doyurman1n ve yat1rman1n kabU ola
m1yacat1ni lddla etmek birn garlp 
olur. · • 

Vlazma ve Rjev kesiml~rlndeki 
Sovyet taarruzlar.1 devam etmekte. 
dir. Bir Alman kaynati. z1J'bl1 kuv. 
vetlerle desteklenen Sovyet piyadul
n1n 15 ve 16 aiustoa günlerlnde ve 
)'aln!Z bir gün iç.lnde on bir defa ta. 
arruza geçtiklerlni. fakat Aln1anla
r1n dü~man1 pOskürterek kendf bat 
lar1n.1 muhafazaya muvaffak olduk
Jar1n! bildirmektedir. 

Berltnde kaydedfldii'ine gôre, bu 
taarruz.larrn 1lddet "Y• kesafet1er1 
Ruslarln yetioecek kadar yedek kuv
vetlere sahip olduklar1n1 gôstcrmek. 
te ve Sovyetlerln yarrna hareketle. 
rinJ yen!lemel&r! Berl!nde ooklen. 
R!ektedir. 

Daha ~aide Volkov çevresinde 
oldugu glbi Briansk kesiminde de 
Ruslar t.aarruzlar1n1 artt1rmt'§lard1r 
Nihayet Voronejde çap1omaJar da.fia 
kesafet ve 1!ddet peyda etml~l. Al. 
manlar cumar\esi gtlnft burada l"h
rin ~îmal ve cenubundan baehyarak 
kar,1l1k taarruzlara ~eçmJ~lerdir. 

Muhabirlerimlzden tbrahlm ôza
k1n':n karde,J Bayan Y1ld1&'1a Ka~JJ 
tacirlerden B. E!'ladullab J(alP.j'CIOi
lu'nun niean mera~imleri '3Un güzi
de blr kalabal_tk huzurur.da lcra edil_ 
mJe;tir. Genç ni1anlJl1tr1 tebrik ede-
riz. 

ALMANLAR GROZNY'E 30 KILO. 
METRE Y AKLA$TILAR 

Vichy. 17 {A.A.) - Rus cephesin. 
de Stalingrad ve Kafl<uyaya ka,..! 
Alman taarrutu muvaffakiyetle ge. 
u,mektedir. 

Aiman haberlerlne gère, Kuben 
nehr1nln alt k1!m1nda Ros taarru?
lar1 gert at1lm1~t1r. Neohrin sai k1. 
YI!•! tamamile temizlenmt~tir. Baz1 
noktalarda Almanlar, Rus hatlar1na 
nüfuz etmi,J.ercllr. Bir çok kôp1tiba~ 
lar1 kurulmuotur. 

Bltaraf bir babere gijre, Almanlar 
Grosny'e 30 kilometre yaklatm11~11r
d1r. 

- Halk arasmda -
Cemal Pa$a. bu esrarh vazi. 

yctin hakikî mahiyeti ne ola.bi
Jecegini dü$ünüp dururkcn, ko. 
ca Istanbul :;ehrinin kaldm.m 
diplomatlan da alabildiklcrine, 
günün siyasetinden bahsediyor. 
lard1. 

Dillerde donüp dola~an, b~lt
ca iki mevzudan ibarettL 

Birincisi - Avrupa siy a~eti, 
korkunç bir yay gibi gerilmi~
tir. Vaziyet, acC1ba buna ne de
receye kadar tabammül edebi. 
leccktir? .. 

Avusturyah - Bravo bizim 
ihtryara ... Sizinle ittifak mese. 
leslnde hem Almanya sefiri Ba-

lkincisi - Sayet vaziyet t.a.. 
hammül edemeyip te seneler
den.beri korkulan bir (umumî , 
harp) patlarsa... Hükûmel, bu 
ha.t<be girecek ·mi, girmiyecek 

" m1 .... 
Mahalle kahvelerindeki çank.. 

h diplomatlar, heyecan içinde 
ga$yoluyorlar: 1 Cemlll i'~a 

- Elh... art1k, danamn kuy_ 
rugu kopuyor ... Trablusgarp ve r~n Fon Vangenhaym'1 ilrna et
Balkan harplerinde, çuhWtlan. Li. Hem de, Türkerin Alman
n1 yakop sey1·irnj.--,;e bakan Çele. !aria ittüak arzusunda bulun_ 
biler, ·btrb!rlerine di§ bilemiye duklarm1, sefirden evvel, (Kay_ 
ba0lad1Jar. Bugün yann, birbir. zer Vilhelm) e bildirdi. 
lerine saldoracaklar. $imdi de, Avooturyali sefaret memuru
seyircilik stl"as1, biz~. ge.ldi. $un. , nun (ihtlvar) dedigi o tariJite 
lar, b1rer borer sirtustu senlse. Avusturya . Ms.caristan hükû
ler de, f~lâketli günlerimizde metinin l3ta1>bu! sefiri. (Margi 
bize gosterdikleri kayits1zhgm Pallaviçini) idi. 
cezasm1 çckseler... Bu havadisi alan Türk, gülüm 

D:ye ooyleniyorlard1. sedi. lttifak meselesinin fevka-
Karbur üzerine gelen zevat lâde (ma:hrem) tutulmasma ng 

ise, vaziyeti vahim gêirüyQrlar: men, bugün bir arhk merkezi 
- Slâv âleminden Cermen 1 umum'.ye ugrad1g1 zama;n bu 

allesine at1lan kur$un. barut f•- meseleye dair baz1 ~1er i'it.. 
ç1s1 halinde bulunan dünyay1 tu mi~ti. Fakat ~ittikleri, he~üz 
tu 0turacakbr. Allah vere, bu pek müphemdi. 
yangmdan bize de bir luv1lc1m Bu zek1 zat, AvU'Sturyahy1 sriy 
s1çramasa ... · letebilmek için, çok 0ey 'bili-

Diye end~elerini izhar edi. yormu$ gibi gêirünerek konue-
yorlard1. m1ya devam etti: 

1ttihatçilar1n dalkavu}tlanna 
1 

- Almanya sefiri istemi~ ol-
gehnce .. bunlar, daha halâ her 1 sayd1 sizin sefir kendisini at
tarafo (güllük, gülüstanhk) go. latarn'azd1. Fakat ber nedense 
rüyorlar: bu zatta Türk ittüakma ka1"11 

- Ne .. harp mi?., Devle1ler, bir sogukluk var. 
o kadar silâhland1lar ki.. müm. - Evet .. vard1. Fa.kat, gcçti. 
kün degil bi~bi:rkrine har'be k1. Bugün, bu ittüak1n en bareret
ya§amazlar. Farz1muhal olarak H bir taraftan olduguna emin 
harp patlasa bile, bize ne? .. Çok olabilirsinrL. 
eükür ba,1m1Z<la, Sait Halim _ Niçin ? .. 
Pa~a gibi bir Sadrâzam bulunu. - Saray Bosnada pathyan ta_ 
yor ... 0 Sait Halim Pa:;a ki, bü. banca bütün dünyanm mukad
tün h~atmda, bir. tek ark~tla. deratm1 degi§tirdi, onun için ... 
$ile, b1r kere d~1'. en kuçu~ sefir Fon Vange1maym düna 
biT kavga etmem~tir, Kenàis1, 

1 
kadar size iltüatta kusur etmi.. 

harplen son derecede nefret et. 1 yordu. Fakat sizi, t~mas1 güç 
mi$tir. Haltâ baz1 sefülere açùc olan bir yük gibi telâklci ett;gi 
tan aç1ga harp hakkmdaki fik. için de, ittifak meselesim ak'.m .. 
rini soylem~.. •Ben Sadorct dan bile g~irmiyordu ... Fakat 
makammda bulundukça, hükû. bugün, i~ deg;.ti. Dünyanm 
metimiz!n he:tian_gi hir dev~l)tl.e 1 umumi .v.aziyeli, ciddiyet kes.. 
harbe gormesme iml<ân ve 1M1. betti. S1zin on:iunuz da, AL"llan 
ma] yokttrr. • diye, kat'! pren~i. zatbit!erinfn yardimile mükem.. 
pini izah eylem#ir ... Buna bi- me! bir hale gtldi ... B!lirsiniz ki 
naen; Sait Halim Pa~mn o>du. bizim i!l.1tiyar, çok zeki bir 2.dam 
#u yerde, harp yoktur. dir. Sizin arhk ihmal edilemi-

Diye, hem kendileril1i ve hem 'yecek bir kuvYet ve k1ymet ol.. 
de ba~kalanm aldatm>ya çal1§1- dug"Unuiu en evvel o anlad1. Ve 
yorlaro1. ikide oirde Vangenohaym'a: 

Fako.t, birinci sm1f 1ttihatç1. (D•vam1 oar) 

r- lllHUI' 

i 
i 
i 
~ 

1 
~ 

Okullal'Jn kayit ve kabul zamam yakla~tyor. Ber ~ 
hangi bir okulu bitinni' olup da yenisine girmek için ! 
kat'î bir karar vermemi~ yabut ya21lmak istedigi oku. j 

:! • lun kabul §8rtlar1n 1 ogrenmenti~ olanlua bu = 
~- sütunlarda • iaydali o lacaifw1 tahmin ettiilim.U - ma. ! 
_ lûmah veriyoruz: ! 

'-c: • ÏSTANBUL ~EHl3 BANDOSU -14 - ii __ : 
, 1 BUL t f ral1k ~ir kefll gilokrmek liztm. STAN Kon.111:erva uari '--
; iki k1s1md1r. Biri eeas kon- dlr. Tah·l"'r')'C t.fth3il CSnUi:nda i 

•
; servatuar.~ biri de yat1lt :,chir 1anat \"t .:Jcrt-ceJ~rlnc gôre harç. ~ 

B d k d hk d' veri!ir. ~ia,:>baka !Dtt.i. 
~,= an osa ismi ir. _. hnni '-"oktur. Ancnk m~a-aat ~ - §chlr Bnndosu k1sm!nn O• 1.-a .1 ,... .... 

==~ okulnn iklnci s;n1!1n1 biUrnti~ ede!11crde okul idaresi t.ara!1n- i 
olanlar kabnl edUlr. Okul yat<lt dan muslldye istld•t aranir. 'l'a. Ji 

=_&_ paras1zd1r. Taftsll mîi:ldeti 7 st- 1 • 
i ned;r, Bittrince fat.lK!u! ~lr llp orin 14 • 15 ya~larjnda bu. I 
i bandoi.'Jndn s tene n1ecburt hiz- lunmalar1 lh1md1r. Kaylt ve 1 
i met vardir. Bnun içln 2000 IL kùul boflam1,t1r. Ï 
\.11ttllllltflll!lll.llllllllll-•ftlUJIHH•HK1t"9lUtlllUlhll"""""9llfUIHllMllUl __ .... ....._.. .... ."1 
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Robert Kolej muallimlerinden Hü
seyin Pektaa'm valdesi 

FATMA HAYRlYE 
rahmeti rahmana kavu§muatur. Ce
nazesi bugün ogle namazindan son
ra kald,r1lacak, Rumellb1sarinda ~e
bltlikteki alle kabri8tan1na defnedi
lecektir. Namaz! ~ehitllk~ lr,)11na
cakt1r. 

VEFAT 
Mcrhum IlfliaOr Abdi ve ll!erhum 

MO§ür Ahmet Pa~alar torunu ve 
Hassa Mû~ürü :\îerhum" Rauf Pa§a 
regcni. Menhu'll Ali R1za Pafa· k121. 
Merhum Albay Azlz'in hem~ircsl. 
Emekli Albay Tayyar Baii;Hna'n1n 
€l4Ï, Yiiksek Ziraat Enstitüleri mù§a
virl Mehmet Ali Bagana'nin ve 111ü
nevver Aya§l1'n1n analart ve eski 
Orta Eiçilerden Nusret S. Aya~\l'nrn 
kayiu Vlllidesi 

BAYAN HAYRÏYE 
Beylerbeyinde Aya§ll yal1s1nda vc
fat etmf§ttL Allah Rahmet eylesin. 
~~~~~~~~~~~~~- ! 

TUrk A mac1 
Türk Kültür Birliginin dergisi 

olan (Türk Amac1) n:n iklnci nüs
has1 gayet zengin ve ~1ütenevvi ya
ztlan >htlva etmektcdir. 

Sabah, ogle, ak~am 
Her y em e kten sonr a günde Uç 

de f a m u ntazaman diflerinizl 
RAD Y OLiN ile f1rçalay1n1z 

Liseler Ahm Sahm Komisyonu 
Re.sliginden: 

· Galatasaray. Haydarpa~a. Ka bata~. Çam!ica, Kandilli, Erenkoy 
Liselerinin 1942 mali y1l1 ihtiyaçlari olan 2702 ton kok ve maden komür
lerinin Türkiye Komür Sati~ ve Tevzi müessesesinln depolanndan okul
lara kadar olan nakliyesi 14696 lira 60 kuru~ tahmin bedelle kapah 
zarf usulile eksiltmeye konmu~tur. ilk teminat1 1103 lirad1r. Eksiltme 
24/VIII/1942 pazart<:•i gunü saat 11.30 da Beyoglunda Llseler Satin 
Alma Komlsyonu Li11as1nda yap1lacakt1r. 

1steklllcr yeni y1l Ticaret Odas1 vesikasile teminat makbuzu ve 

teklifferini havi 2490 say1l1 kanunun tarifat1 da1resindc haz1rl1yacak -
lar1 kapal1 zarflar1111 yukarida •ÔZÜ gcçrn saatten blr saat evveline ka
dar Komisyon Reisl1glne makbuzmukabilinde vermeleri. $artnamcyi 
gormek lstiyenlerin Galatasaray Llsetiindc Komisyon kâtipliglne müra-
caat etmeleri. (8519) 

~·-----
Husu1i 

Millî 
oyunlar 
f est ivali 

18 Agustos 
Sa!~ saat 21 
Park Oteli ;du 
huliye yoktur. 

Konsomasyon fi~lerl Piyango gi
§elerile Festival yap1lacak gaziino
!arda sd,lmaktadtr. 

Taksimdcn saat ynrimda tranway 
servisi vard1r. 

Her türlü izahat: T~lefon: 23340 

KARAR HDLÂSASIDIK 
lhtikâr 42/214 
Millî Korunma Kanununa mu

halefetten Bak1rkoyünde Tayya_ 
reci Sad1kbey ookak 70/1 numa_ 
rada bakkalhk ticaretile meiï
gul Halil oglu lffet hakkmda. Is
tanbul 2nci Millî Korunma mah_ 
kemesinde eereyan eden muha
kemesi netieesinde suçlunun fi_ 
ili sabit oldugundan Millî Ko
runma Kanununun 31//59 un
cu maddeleri muctbince be~ li
ra para eezast ôdemesine ve ye
di gün müddetle dükkânmm ka
patilmasma ve hüküm kat'île~tL 
ginde ücreti suçluya ait olmak 
üzere karar hulâsasm1n Tasviri 
Efkâr gazetesinde ne~redilmesL 
ne 9/5/942 tarihinde karar ve
rildi. ·8873• 

Arkada11m1z Muharrem Feyzi To
gay'in. (Sivastopol) un cografî va
ziyetlne ait dikkate ~ny2n bir tctklk 
yni1stnd11n ba~ka ~imal Tilrk1crinin 

1 

herhangl yab1onc1 te~iri alunde kaL 
m1y n meloiiilerlne dair degerli hir 
ba§ka yr,z1s1 da vard1r. I 

Bu nü11haya a)qca Âzerî 1airle
rlnden l;lirvar.11 Sabir Tahirln Aze
bayr.an Türk edebiyat1nàr. yapt1g1 
büyilll. 1nk1lâba dair Ali Ge:iceli ta
rafJndnn güzef bir t.itk1k yar.•s1 vc 
plr.n ;;:oc~n.i de ùercolunmu~tur. 

Terakki Lis€si 
Ni~ nta~ - Ç'nar caddesi 

KIZ - ERKEK - Y 4TIL l- YA IISIZ 1 Ve!~~:~'~ ~e~~!1
1ar~~i~~~lât 

hùkümleri ve tatbikat1 
Yazan: TEVFiK KORAL 

Jl.laliye Vektilet, 7'uhf·ilât Unnrni 

Türk kùèttirûue dair daha birçok 
cs~rl;.ri ihtlv,1 ed~n 'bu !aydal1 'l'ùrk 
mecn:u Hln okumalan111 bütün oku. 
yucu:ar11111za tavs!ye eàerlz . .'.\lecmu
anin !.lnrcsi; istanbulùn Cagaloglun
da l\!olla f'ewni ciuldesinde 34 nu
mnrnl: Tiirk Kültür Birligi mcrkezl 
binas ndad1r. E.:her nüsha31 30 ku-
ru:tur. 

RüKL'.K GAZETESi 
Türkçe ,.~ Fran~'i!C,;. olarql; dok•JZ 

scnedenberi CevaL Hakk, Ôzbey t!!
raf1ndnn dcii;crh bilginlcri:i VI' pro
fe l.irlerln ya7.1brl~e n•~reJllmekte 
olan Hu1.uk GJretcsin!n dtirdüncü 
clldinin 6!5/G6 !'umaral1 11ü~h11li.r1 
zeng:n mlin''ericatla .. inti~ar ct1ni.$
tir. Bu nü. hnda U11!ve"ite Ord . 
Profesorlerfnd•n Mustafa Re~id Dcf
gesay'in t~vlçre redcral M11h.kemesl 
kararlarma. Profesor Alfred Isaeein 
fwletm~ ikt1sad11~a. Profesôr Cevdet 
Ferld'in matbunt davnlarindn jüri
nin lüzumuna. c.,vat 'nakk1 Ozbcr'in 
adl;ye ne§riyaL1m1za. Profesor Pa
yot'un ceza hukukuna dalr makale
lerile $û• 11yi De\•let azas1ndun Hü!!
nü Berker'in. adliye mlifetli~leirin
den Ali $evket Erkün'ün ve daha 
sair k1ymetli zcvat1n yaz1lar1n1~ 
etudlcrini vc tntbikat. !çt>hnl k1stm
lar1nda d:i. Temyiz Mahkëmcsinin. 
$ûr11;;! Devlelin tevhid1 içl,fhat kn
rarlnnn1 lhtlva eden bu lllm gazcLe
sln! okurlar1m1za tavsiye eylerlz. 

~ odah apart1ma11 ~ 
ar an1yor 

Ycdl oda'.1, kalorl fer li bir 

part1mnn aranmaktad1r. Mes
kcn olarak kullan1lecakt1r. Mek
tupla posta kutusu 466 ya mü

ra-.ant. 

KARAR HUL.~SASIDIR 
c 42/1318 

Y U V A - t L K - 0 R T A ve L Ï S E 

1 - Yrni ve cski tn1ebenin lcay1t i~lenne 9 dan 12 ye kadar bak1l1r. 
2 - E·ki tal1:Lenin 5 eylû1e kad 1r kuy1tlarin1 yenilemeleri gerektfr. 
3 - l:liltünlemc s1navlanna ::;1 agi:stosta ba~lanacakL1r. 
(Taleb~mize dl'rs saatlerine iiâvetcn ücretsiz yabanc1 dil kurlari 
nç lacakt1r.) TELE F 0 N: 80547 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner 
Fakültesi askerî k1sm1n1n 

kay1d ve kabul ~artlar1 
1 - Ankara Yüksek Zi•nat Enslitllsü Veteriner Fakùllesl As

keri k1sm)na bu y1l sivil tam dcvrell Liselerden !yi ve pek lyi derecede 

mezun olan ve olgunluk !mtihanlarin1 vermi~ olmak ~artile talebe kabul 

edilecektir, Îsteklllerin a~n!;.~aki aartlari ha1z olmas1 lâz1md1r. 
.A - Türki~·e Cumhurireti 1'ei,wis1ndan bulunmak, 

B - Ya~1 18 - 22 olmak (22 dahildir). • ~ •-
C - Bedcn te~ekküllerl ve s1hhati orduda ve her lklimde faal hlz

mete müsalt olmak (Dil rekâketi olanlar alinmaz). 
D - Tav1r ve hareketi, ahlâk1 kusursuz ve seciyesl saglam olmak 

E - Ailesinin hi9blr fena bai ve ~ohreti olmamak (Bunun lçin de 

zab1 ta ves:kas1 1 braz etmek). 
2 - isteklilerin mliraeaat Jstidalarina ou vesikalar1 baglamalari 

fâz1md1r. 
A - Nilfu• cüzdan1 veya musad<\ak suret1. 
B - S1hlfatl hakktnda taro tesekküllü askeri hastahane raporu 

ve a~1 kâg1d1, 
C - Lise mezuniyet ve olgunluk §aharetnan1Csi veya tasdikli 

suret!, 
D - Okula al1nd1g1 takdfrde askerî kanun. nizam ve tallmatla

r1n1 kubul ettigi hakk1nda velismln ve kendi;inln notcrllkten tnsdlklf 

taahhüt sened1. Talebe okuldan htifa etmek lsterse okulca tahakkuk et
tlrllecek masraflar1 birden verlr ve bu da tanhhüt senedine kaydedilir 

E - Sar'ali. uyurken gezen. sidiklf, bay1lma ve ç1rp1nmaya müp

telâ olmad•g1 hakktnd!\ veiilerlnin noterlikten tasdikli taahhütnameleri. 
cBu gibi hastahklardan blri ile okula girmezden evvel malûf olduklar1 

sonradan anla~·ilanlar okuldan ç1kart11ir ve okul ~asraflari velilerinc 

iidctilir .. > 
3 - 1stckl11ler bulunduklan mahallerdcki As. $. lciinc istfda Ile 

müracaat edecekler ve ,ubelerince lkinci maddede bildirilen evrak1 fk
mal ettikten sonra Ankarada Yüksek Zlrant En•t1tüsü Veterincr Fa
kültcsi Askerî TalcbP. Àmirllgine giinderileccktir. l\Iüracaat mùddet1 
cylû1lin 25 ,ine kadard1r. Bu tarihten sonra müracaat kabui edilmcz. 

4 - Okula kay1t ve kabul ~ahadctname derecelcrinc vc mura
cant s1rasina gôredlr. istekli adcdi tamam olunca kay1t 1$lerl kapan1r 

vc kabul edilenlere müracaat ettikleri askeriik ~ubelerile iebfigat ya-

p1hr. (8598) 

ILAN 
Ordu hastabak1ct ve hem~lreler okuluna leyfi ve meccant tnlebe 

alinacakt1r. istek ilerln en gcç 30/8/942 gününe kadar Ankarada Cebe
ci Ordu Hastabak[CI Okul l\lüd!irlügüne, okul kaytt kabul ~artlann1 

havi vesikalar·a birlikte müracaatlan. 
Kay1t ve kabul ~artlan Ankara Lv, âmlrllgi ve tstanbuf Lv. âmir-

llii Satinalma komfsyonunda gorülür. (7705) 

JI ûd(i,.,; 
Malî. ticari ve Sinaï müesscsclcrle 
her türlü vergi. resim ve harçlarla 
alâka<lar dEvlct daireler!nde i~leri 

bulunan herkes 1çin lüzurnlu bir 
rehberdlr. 

KARAR IIULÂSASIDIK 
ihtikâr 42/223 
Millî Korunma Kanununa mu

halefetten Gedikpa~ada Matrap 
sokak 13 No. da oturur ve Lam
bonun f1r1nmda tezgâhtarl1k ti_ 
caretile me;igul Sidori oglu Ya
ni hakkmda istanbul ikinci MiL 
lî Korunma Mahkemesinde ce
reyan eden muhakemesi netice_ 
sinde suçlunun fiili sabit oldu
gundan Millî Korunma Kanunu_ 
nun 21 _ 55 _ 63 ün'cü maddele
ri mucfüinee yirmi be~ lira pa
ra eezas1 tîdemesü:ie ve hüküm 
kat'îl~tiginde ücreti suçluya 51it 
olmak üzere karar hulâsasmm [ 
Tasviri Efkâr gazetesinde ne~re_ 
dilmesine 12/5/942 tarihinde -ka_ 
ra r verildi. c8874• 

I' Dr. Ibrahim Denker 

1 
Bahkh Hastahanesf Dahi!iye 
Mütehass1s1. ,Her gün saat 15 
ten sonra Beyoglu - Agacamli 
Sak1zagac1 caddesl. Çôplükçc~
me sokak No. 13. Te'efon: 42468 

KARA R HULÂSASIDIR 
ihtikâr 942/218 
Millî Korunma Kanununa mu

lhal~fetten Aksarayda Yenikap1 
Karaboyac1 sokak 27 /9 numara_ 
da bakkalhk tieareti me~gul Hü_ 
sevin oglu Kemal hakkmda is
ta~bul Îkinci Millî Korunma 
Mahkemesinde eereyan eden 
muhakemesi netieesinde suçlu
nun f1ili sabit oldugundan Milli 
Korunma Kanununun 31-59 un. 
eu maddeleri mucibince be~ lira 
para eezast odemesine ve yedi 
gün müddetle de dükkânmm ka 
pahlmasma ve hüküm kat'île~ti_ 
ginde ücreti suçluya ait ollmak 
üzere karar hulâsasmm Tasivin 
Efkâr gazetesinde ne~redilmesL 
ne 8/5/942 tarihinde karar ve_ 

rildi. ·8878• 

-· 30 SENELfK -

Milli Korunma Kanununa mu
halefetten Karakoyde Tulurr.ba 
sokagmda 11 No. da kômüreülük 
ticaretilc rne~gui Halil oglu 
Méhmet hakkmda istanibul MiL 
li Korunma Mahkemesinde eere
yan eden mahkemesi netieesin
de suçlunun fiili sabit oldugun
dan Mil!î Korunma Kanununun 
3L59 uneu maddeleri mueibin
c e 6 lira 60 lcuru~ para cezas1 
ôdemesine ve on dort gün müd
d etle de dükkânmm ka.patilma
s ma ve hüküm kat'île~tiginde 
ü creti suçluya ait olmak üzere 
karar hulâsasmm Tasviri Efkâr 
gazetesinde ne~redilmesine 4/3/ 
942 tarfüinde karar verildi. 

Tecrübenln muvaffakiyetli ne-
Sultanahmet 1 Ülci Sulh Hukuk KARAR HULÂSAS IDIK ticesi bir gün sünnet. crtesl gü. 

.){ahke11196'i1•den: C. 42/2083 nü ilk ve son pansuman. 
htanbul Kumkap1 Çad1rc1 Ahmet Mtllî Korunma Kanununa mu_ ELi ÇABUK SÜNNETÇ1 

Çelcbi mahallesi Ged:kpa§a caddesi halefetten Galata Yemeniciler ·-· 

c8832• 
86 No. da oturur Nikolaya: Rifat Koprü u 

tlânen tebligata ragmen mahke- sokak 25 numarada kaynakç1hk 

ZAY] - 321 dogumlu nskeri tez
kere ile nüfu~ tezkereml zayi etti
gimdcn yenislnl alacag1mdan eski
sinin hükmil yoktur. Bulat: Fethiye
de Zül!iflü 1Wkak 321 dogumlu Hü
seyin oglu M .. hmut. 

meye gelmediginizden hakk1n1zda g1- ticaretile me~gul Ômer Avni og_ Kabine: Beyoglu Me§rut1yet 
yap karan verilmi~ ve 11/8/942 ta- lu Mustafa h akkmda Istanbu l Cad. No. 47 Güne~ Apt. Ev : 1 
rihli celsede dinlcnen ~ahitler hnk- Asliye 1kin ci C eza Mahk emesin_ Erenkoy. Tel: 52 - 73. Ta§radan 
kindn bir diyeceginiz olup ta der- de cereyan eden muhakemesi da çag1rild1g1m içln lûtfen lO 
meyan elmedlginiz takdirde mevcut. neticesinde suçlunun fiili slllbit gün evvelinden müracaat edil-

delâfle gore karar verlleceginden oldugudan Millî K orunma Ka- 11m• e•sl• r•ic•a• o•lu•n•u•r•. •••••mi 
muhakcme günü olan 11/9/942 tari- nununun 32 • 59 ueu maddeleri • 
bine talik edilmi~ oldugu teblii1; ma-

KARAK HULÂSASIDIR knmina kaim olmak üzere !lân olu- mueibice elli lira para cezas1 O-
KARAR HULÂSASIDIR 

1htikâr 42/182 
C. 42/1332 nur. ( 9421501 ) demesine ve yedt gün müddetle 

Millî Korunma Kanununa mu_ KAKAR HULÂSASIDIK de dükkâmm kapatilmasma ve 
halefetten suçlu Büyükada P a,.. C . 94211284 hüküm kat'île~tiginde ücreti suç 

l amut sokak 26 numarada seb- Millî Korunma K anununa mu_ luya ait olmak üzere karar hu_ 
·1 H lâsasmm Tasviri Efkâr gazete-

zedlik ticareh e m~ul asan halefetten Taksim Agacamii 
t>~lu Mehmet Ba!?aran hakkmda Bursa sokak 9 /1 numarah kah- sinde ne~redilmesine 10/3/1942 

t ·k h tari'hinde karar verildi. c8845• stanbul Asliye I inei C eza Ma vede yatar hamall1kla rne§gul 
k emesinde cereyan eden muha- Hasan oglu Gullaibi hakkmda is_ 
~emesi neticesinde suçlunun fiL tanbul Aslrye Ïkinci Ceza Mah
!i sa'bit oldugundan Millî Korun_ kemesinde eereyan eden muha
lflla Kanununun 31.59 uneu mad- kemesi net:eesinde suçlunun fiL 

Usküdar Milli Korunma· 
Müddeiumumiliginden: 

Heleri mucibince on bel? lira pa- li salbit oldugundan Millî Korun_ Sat1~a arzettigi mallar llzcrine 
ra eezas1 ôdemesine ve on gün ma Kanununun 31-59 uncu mad- ctlket koymamak surct1le l\Ulli Ko
tnüddetle dükkânmm kapahl_ deleri mucibince be$ lira para runma ~anunu~n muhalcfetten suç
t'Tlasma ve hüküm kat'île~ti~inde eezas1 ôdemesine ve hüküm kat_ lu Suad~ye Bagdat .cad_desi 420 No. 
üeret' s I 't 1 ·· 1 t•i;· d .. t" 1 . 1 da Sevk1 oglu Kadr1 Gtrgln hakk1n. 

1 uç uya a1 o ma.k uzere i ~ 11>1.n e ucre 1 suç uya ait o - da Ü~k""d Mill! K r n hk 
kar8J" hulâsasmm T~sviri Efkâr mak üzere karar hulâsasmm Tas ' · · u24

8

1r71942 .. 
0 

u 1m7
8

91m15
8

8 e-. d . . . . " . . n1esin1n gun ve ~a ... 
gazetesm ~ . ne~red1lmes:!le 19/ l vin Efkar gazetesmde ne~resil- yih kararlle 16 lira 60 kuru~ agir 
3 /1942 tarihmde karar verildi. me~in~ 18/2/942 tarihinde karar, para cezasile. mahkûmiyctine ve ga-

c8835• ver1ld1. c8836• 1 zete ile neirlne hükmedilmi~t1r. 

M1llî Korunma Kanununa mu_ 
halefetten T aksimde C ümhurL 
yet pastahanesi sahfüi Gabriyel 
oglu D avit ve a,ynt pastahanede 
garsonluk ticaretile me~gul 0-
hann~ o~lu Andon hakkmda ls_ 
tanbul Birinei Millî Korunma 
Mahkemesinde eereyan eden mu 
hakemesj netieesinde suçlunun 
fiili sabit oldugundan Millî Ko
runma Kanununun 32-59 uncu 
maddeleri mucibince onar lira 
para cezas1 odemelerine ve on 
gün müddetle de pastahanenin 
kapat1lmasma ve hüküm kat'î
le~tjginde ücreti suçluya ait ol
mak üzere karar hulâsasmm 
Tasviri Efkâr gazetesinde ne~re_ 
dilmesine 14/5/942 tarihinde ka_ 
rar verildi. •8881> 

'llhtêüi~ 
DEPO A·RANIYOR 

150 . 200 
olmak üzere 
111aktadar. 

metre murabbaa sahada 
m a zbut bir depo ara n· 

• 

Yenipo•ta n e caddesi 47 numa rada 
"Î P E K l ~,, ~irketi U mum Müdürlü
g ü ne milra caat. Teiefon: 2ùJ68 

T{kirdag V1lâye i Daimî 
Encümeninden : 

Tekirdag Memleket Hastanesi için seyyar Dezenfckslyon bir etüv 

olmas1 lâz1md1r. 
ihale 25.8.942 

cins, 

evsaf ve mabiyetmi gosterir husu:.i ve fenni §artnamcieri ilân tarihin
den iUbaren her gün yilâyet Dnimî Encümeni kaleminde giirülebilir. 

isteklilerin muayyen gün ve saatte baz1r bulunmalan ilân olunnr. 
(8670) 

' maî müesseselerle, ~anka, Banker ve sigorta ~irketle:':\ 
lthalât t~drlerine: 

Muam ele Vergis; ve Tatbikat1 
iLE 

~ ER H ve I Z A HL A R 1 
Ç I KM~§TIR . 

Yazan: NÏHAT ALi Üçünrü 
500 sah fe, 14 nümune, fiyatl 6 lirad;r. lstanbulda C1han, Üni
versite, inkilâp Kitapev;ermde, diger k1tapç1larda, An_ 

karada Akba Kitapt>vmde satlmaktad1r. 

Muhammcn bedcli 3865 (üç bin sckiz yüz aftm1~ be~) lira olan 
muhtelif cfns ve eb'atta 43000 ik1rk üç bin) adet kabuklu elekLrod (28. 

Agustos. J 942) cuma günü saat (15.30) on be§ buçuktn Haydarpa~ada 

Gar blnas1 dahilindekl Komisyon taraf:ndan kapah zarÏ usul!le sat!n 

al1nacakL1r. 
Bu i~e gfrmek istiyenlerin 289 (1k1 yüz seksen dokuz) lira 88 (stk

sen sekiz) kuru~luk muvakkat tcminat. kanunan tayin ettigi vesika

Iarla tekliflerini muhtevl zarflarin1 ayn1 gün saat (14.30) on dort oluza 
kadar Komisyon Reisligine vcrmeleri lûz1md1r. · 

Bu i~e ait §arlnamelcr Komfsyondan paras1z olarak dag1t1lmak-

tad1r. (8660) 

Istanbul Naf1a Müdür lügünden : 
20.8.942 per§embe günû saat (15) de. lstanbulda Nafla Müdürlü

gü Eksiltme K<m!TSyCO!I odas1nda (1889 28) lira ke;if be<!dll istanbul 

Gümrükleri Ba~müdürlügü binas) zemin katindak1 demlr lstorlarin ta
mlri iel aç1k ~kslltmeyu l<onulmu~tu r . -

Muka,vele, eksllLme. bayind1rl 1k i§leri enel. huqusi ve fenni ~art-

nam~leri, proje ke~lf hülâsasile bu na müteferr1 di[:"er evrak dairesinàe 

gorülecektir. 
Muvakkat tcmlnat (141) lira (70) kuru~tur. 

îsteklilerin en az bir taahhütte (1000) liral1k bu 1,e Le11ztr i~ 

yapt1gina dalr ldarelenndcn alm1~ oldugu ves1kalarn 1~tlnnd~n Istanbul 

Vilâyetine mürncaatla eksiltme tarlhinden talil günlerl h~r1ç (:1) !(Ün 
evvel alinm1~ chllyet ve 942 y1linu ait Ticaret Odus1 vcs knluril., gel-

melcri. (8238) 

Yüksek Ziraat Enstitüsüne talebe kay1t 
ve k ab u l ~a rt l ar 1 

3'15o7 J 

1 _ Eski 
atfcdllen 

k1laro. 3 -

BUGÜNKÜ PROGRAM 

7.30 Prog. sant 
7.32 Vücudumu-

zu Î§letelim 
7.40 Ha berler 
7.55 JHüzik 
8.35 Evin sr.bt1 

12.3() Prog. •:>nt 
12.33 Tür}.ü\tr 
J2.4ii Hnber]er 
1:i.:io ~~rk1hr 

J~.00 Prog. s11at 
18.03 Orke;tra ,--
18 

18 45 ?11üzik 
19.00 Konu§ma 
J 9.15 Td rküler 
19.30 Saat. haber 
19.45 S. Saat 
l!l.55 Fas1I heyeti 
~0.15 R. Gazetesl 
20.45 M ùr.lk 
21.00 Z. Takviml 
21.lf' Müzik 
21.10 Kouu.;ina 
2U5 Müz:k 
22.30 Sa3t. haber 
;:2.50 Kapa111,. 

s·A 1 

17/IJ/1942 lllUAMELESi 

Londra J. Slcriin 6.22 
Nevyork 100 Do'ar 130.70 
Cenevre 100 Frank oO 0:1 

1 M:nh-ld 100 Pezeta ll!.~9 
Stokholm lOO ~~.r. 3Ll6 

ESIJ.ô.M'VrnlîVÎLÂ T 
ilftw.~11•- /lfum>ie

MI !•sfa 
!kr11mf1ell 5'•5, 938 20.45 - .-

1 lkr. 'Erg&i•! %6. 033 -.- 22.10 
'1o7'h T.J,,,rcul.2,3 -.- 2·~ GO 
::;iv::s-Erzurum 1 -.- 19.90 
':1'"?•-Erz11ram 2-7 l!l.9o -.-
%2. J!l32 Hz. tah. -.- 51.-
%7, 1941 D.Y. 1 20.10 --.-
%7, 1~41 D Yol11 2 -.- 19.75 

An•<lolu D.yolu "fo6G -.- 30.75 

Z F k lt > D. ''OlU 1-2 -.- 52.75 Yüksck Z1raat Enstitüsünun ,lrn:it. Orman. Vctcr1ncr 'a ü c- , 
Anndolu D.Y. Tah. 3 -.- 51.50 

lcrine p•rasiz yat1l1. pur:.ili yat1il yul1•1z tulebr, ul111:ocaktir hteklile- 4s "5 " · An<1dolu Müm~s. -.-- ·'-
rln 30 Eyiul !)42 uk~am1na kadar Enstltü Hckl.ur l.1gùn1 ~,.ug•d.,K1 ve- Merh7• Bn.,lmst -. 15G.-

sikalarla muracaal cLmeleri làz1md 1r. 1 P.n1•kas1 numn -.- 14 30 
1 _ istenilcn ve ikalar. A- kcnd1 el yaz1•• c h:.nc1 fak lltcye f, Ban'"'"' Hâmllin11 -.- 15 ~ 

nas1l talcbc olanik glrmck isLed1g1111 b1 diri'n bir dil • kçe. l:J - Ll~c b1t11- 1 !~ E:onkc~: Müc9"is -.--ZIO.-
T T. Il. nnma :u;o 

me. olgunluk diplomala11 vcya noterl•ktcn 1a.il1kil ,µ1ctl~1l. C - Nûfos /\slan Çir.1cnto -.- J0.~5 
tezkcresi. D _ A~I kagidi. E - Ôrnrg1 Enst1tüdcn veya Vilâ:;ct Or- > • rnGo:~is -.-- 12.-
man, Velenner. Z1ruat Mudürluklcrinclen al1nac:ok Hthhat taporu. F- i)ark de!l'lrmcnle~i ·-.- 5.:JO 

5 X 1 1ttihol ùef:lrmcn. -.- zr,.50 Beledlye vcya pollslen al1nacak 1yl ha! kàg1d1. G - Alti adcl 4.. i n• 
<;'o 6 T flonolart -.-- · • 

fotograftir. Evraki tam olm1yan. vaktlnde gclm1ycn. pulsuz dilekçclH Tclcfon ~irkPtl -.-- J l !)(l 

kabul cdilmez. lst. Um•Jm Sir(<>rla -.- 29-
2 _ Paras1z yat1l1 girmck ist11·1 n tal<'belerin 25 ya~indan bùyiik 1 

J tst. füht.1,n. Dok -.- 15.50 
· f•t. ~'' T 8irkcti -.- 5.JO olmamas1 ve seçlm imtihaninda muvJffak olmas1 sartt)r. Scç1m lmll-

hanlan Ankara Yüksck Ziraat Enst1tüsünd,,. istanbultla Sultanahm•,t ,-:-=-- -· ·~-:.' l · f. t::-"ll 
l ·.B~wsa iia_rici a1._1_n 1vi 11 Yüksek Ticaret VP ikt1sat Mek'eulnd•· a§ag1dnk1 gunlerde yap1lucukt•r: 

7.10.942 çar~amba saat 14.:SO da Lürkç" kompo,lsyon 
8.10.942 per~embe saat 8.30 da matemat1k c1·ms•l1 lkldlr.> 
8.10.942 per~<:mbe •aat 14.'.W da yabanc1 dll (frans!zca. almanca 

i~gllitce dillerinden blri>. 
9.10.942 cuma saat 8.30 da Myolojl. 

9.10.942 cuma saat 14.30 da f1zik. 
10.10.942 cumnrtesi saat 8.30 da k1mya. 

8 _ P ara1 1 yat1l1 ve yat1s1z talebeler seçim lmtlhanina tâbi de

glldfr. ParalJ yat1l1 talebeden tatil müddeti har1ç blr srne iç1n llç tak-

sitte 300 lira ücret al1nir. (6700/8891) 

KARAK H U L ÂSA S IDIR KARA K HULÂSASIDIR 
c. 942/1414 c. 42/1428 
Millî K orunma Kanununa mu_ 1 Millî Korunma Kanununa mu_ 

:>ü11kil Bugilnlnl 
112.40 3:!.60 

4.3G 4.42 
lte~ldiye 
Kûlçe altin g•am1 

~7.!lO lsviçrc allin1 2i.S6 

• TA KVIM • 
Agustos: Salt 

1361 i . 

SABAN 
s 

V ak!tl~· 

18 
us~ 

R1&ml 
Agu1 to1 

3 

Hm r lOS 

E • an i 1 V<!utl 
~. l). S. o. 

halefctten Aksarayda Mustafa halefetten istanbul Adilye3i kar_ 
Kema1'pai;;a eaddesinde 58 numa_ 1 ~1smda 12 numarada MU~<.liehici 
rada eezaeil k ticaretile me~&ul ! lik tie2:etile me~gul Mahm~lt cg-
Serim oglu G a_rbis hakkmda Is- lu A li . Ba~ar . hakk·~~a lsirtr.- Günc~~1u1 1il 10 11 6 
tanbu l Asliye Ikinci Ceza Mah- bul Ashye 2 ne1 Ceza i\inhkeme_ Vicio 5 13 1 111 

06 
04 
46 
21 

kemesinde ccreyan eden muha- ~inde eercyan eden muhakc~e- '"''n Il 9 02 17 
kemesi neticesinde suçlunun fiL si nelicesindt> su<;lunun fiili sa- Ak,a.as u oo 2l 

li sabit oldugundan Millî Korun- bit olduguènn . ~Ai!lî fü'run.m,: :.:::~ [m1al ~ ~ ~ ,12! 
32 

5
9 

d kaununun 32-53 uncu maddr!1cr. 
ma Kanununun - uncu ma - mucibmce b.?$ lira para c::-za·3: _ , ______ __ ._ __ _ 

deleri mucib:nce otuz lira pa- odemesine ve yedi giin müdèet-

ra eezas1 odemesine ve on gün 
1 
ie dükkf1111:1m kapatilmasma vc k t 

müddetle de eczahanesinin ka- hüküm ka 'ilqtiginde ücreti suc; N iish:ist (5 ) u rutj tU' . 
, , ·1 T11r:.-i11e Harig 

pattlmasma ve hüküm kat'île~li_ l~ya ait olma'K. ~zer_e _karar h:.:- Ab~lll' i8!121t1 -~~ tçin 
·· f 1 't 1 ak lasa~mm Tasnr1 ELkar gazete_ 

gmde uere i suç uya a1 o m sin<le ne~redilmesine 27 /2/G4'!. Sen~llk ......... .. 
üzere karar hulâsasin1n Tasviri t h d ·id· R" '" A:t1 a1•ltk ........ . 

ar. 111 e k:irn~ri 1. • "'"'''" Üç ayhk 
Efkâr gazetesinde nP~redilmesi-

ne 14/2/1942 tanhmde karar ve_ z ERCZZi'r"A DlKKAT 1 

UCO Kr. 2700 Kr . 
750 > 1'60 > 
400 > !!OO > 
1 rio > yoktur. Sahfoi vc N-:;;1 'ya.t Miidtirli : 

1 
ù!r ayl·l< .......... . 

rildi. •8869• Bastl d1g1 yer. Mat/Jaai EBÜZZIY A Dercolunm)ye n ~vri.k inde 


