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l\foskovada tariht gorü~melere sahne olan Kremlin sarayi 

Moskova mülâkatina 
verilen manala·r 

vünü.,. 11a:z1SL .... ············· ...... . fngilizlere gore: 
Churchill'in Moskova seyahati 
Hitlerin olüm çan1n1n çalmas1d1r 

Mihvere gore: 

Büyük Don 
dirsegi 
~imalinde 
Y en ide n 12800 

esir ald1k 

Alman kttalori D o n 
nehri ü:r.erinde koprüler 

kurmaia ba~lad1lar 

Berlin, 18 (A.A.) - Alman 
ordular1 Ba§komu tanhgm1n t~b. 

'ligi: 
Alman ve müttefik k1t'alar1. 

mn Kafkas çevresindeki taarruz. 
lar1, inath dü~man mukaveme. 
tine ve arazinin gosterdigi güç. 
lüklere ragmen istiva s1cakhg1. 
na benziyen §iddetli bir hararet 
altmda ba§ar1 ile devam etmek. 
tedir. Karadeniz Jimanlarmda 
bomba ile 12 k1y1 gemisile bü. 
yük bir sarn1çh gemi batmlm1§ 
ve mühimmat t~J)'an 8 büyük 
mavna ciddî hasara ugrat1lm1~. 
tir. Don büyük dirseginin ~imal 
donemecinde, 15 ve 17 Agusos 
günleri arasmda y31p1lan çarp1~. 
malarda, son raka.mlara g6re 12 
bin 800 esir elimzie dü§mÜ!i, 47 

(Devamt eahife 3, aüt~ -' te) 

Çar~amba 19 Agustos 1942 

Hiirrigetin mevcrd olmad1i1 
bir iilkede, memleket vard1r; 
Fakat t1atan kalmam11t1r. 

Chateau Briand 
Telefon: 2 0 5 2 0 (l;jerh! 2 ne! oahlfemlzdt) 

Telg. Tasviriefkâr, istanbul ~~~~~~~~~~_) 

r-------
''~''''''''''''''''''''''''''''''~ttlllttltlllltltll111111111111 

lngiltereden 86 milyon 
liral1k mal ithal ettik 

Askeri teslimat buna dahil deQil 
Londra, 18 <A· lthala· tin 12 milyon 360 bin Hrah,,v...1n1 hllralik çelu'1.k •• ·ke-

A.) _ 1.1.942 ta- 5 emm1ye m1 -
rihinden 30.G.942 h U b U b a t t e Q k Î l e d Î y 0 r ~ .. ~da çay. kabvc. 
tarihine kadar ge- ~ a ao .• sana71 ve 

··ddet zarfinda Sterling olmak üzere, askerl tcslimat i~bu tab::ibet lçin kimyev1 maddeler. 
çcn mu . ·1 l" '"kl . k .. c 

1 tl d 'kt d h.I d "lldl otomoo1 n!vl erl ve auçuw. grupuna dahll mem cke er en Dl1 ara a ' eg r. l"t d b kl d ri! 
. n1a01u a t. a a anmtt e er, 

Türklyeye vâki 1thalât1n k1ymetl MC?;kùr 86 milyonluk itbalât k 1 1 . 11 k layl1 çe 
takriben 86 mllyon Türk Uraa1na ou maddeleri ihtiva ctmektedir: 
balig olmaktad1r. 12.376.000 Türk llral1k hubu-

a ay \."C ga van1z ve a -
lik levhalarJ• maden baUtalari. 
sanayi n1al.:.ineler1. bilro malze-

bat, J0.920.000 Türk llralik loko. Potin, çad1r ve çanak gibl as- n1esl, p3muk l-p!li'i ve mamulit1, 
kerî teohlzata ait malzeme hariç motif ve vagon, 3.640.000 Türk jüt. J 

''------------------~------------::::::::: 

Hindistan hâdiseleri 
Yeni Delhide beledige dairesine aie~ 
ver il di. Kalkûtada b a z z g a z e t e le r 

ne~rigatlarzni tâtil ettiler 

Bir taraf 

konu~uyor, 

d.ger taraf 

kofu)orl 

M Churchill'in tâ l\1oskova. 
• ya kadar gidip M. Sta. 

Jinlc giirii~mck mecburiyelinde 
kalmas1 Ruslarin vaziyetinin 
çok gü~lc&mi§, battâ vahimle&
mi& oldugundan ba§ka bir §eye 

rm111nt1lllMlllUlllllllUllllllUUlUUllll .. ll""IH' 

Churchill vâdini tutmad1g1ndan kendini ! D . / d • Yeni Delhi, 18 (A.A.) - Bu

m a z û r g 0 s t e r m e k i s t e m i c t i r i en l z e r e i,, günkü sali günü burada ne.re-
... dllen teblig §Oyle demektedir: 

Ankara, 18 (Radyo Gazetesl) - saat devam etmio. ertesl giln Molo-1 i Dün, halk ve lplik!haneler a. 

rum çirkin bir manzara alm1~. 
tir. N ümayisçiler Belediye dai. 
resine ve vergi tahsildarmm bü. 
rosuna at~ venni§lerdir. Polis 
k1t'alarile askerî kuvvetlcr me~. 

Kletskaya 
cenuhunda 
5000 Alman 
oldürüldü 

--·· 
Dü$mar. Voronej 
kesimine geni tokt1igeler 

getirigor 
Al1nan haberlcre gore Churchill ve tofun da i1tlrâklle tckrarlanm11tir. s a V a .4: ~ melesi tarafmdan yap1lan hare.. 
Harrimann, Moskovaya vard1klar1- Cuma güni ekpm1, Kremlin sara- __r: = ketler yüzünden Delhideki du- (Devcimi sahif• 3. Sütun 1 de) 

n1n akiam1 Stalin'le llk g5rü~meiè. ymda !ngillz ve Amerlkan mümes- i Al 1 1 O, ltalyanlar ,''-~ ===~~===================================== dclâlet elmcz. 
Ya§1 hayli ilcrilemi§ olan ln. 

giliz Ba!j,vckilinin bugünkü harp 
J•rtlari içinde bir de l\1oskov.a 
scyahatini gêize aldirmas1 kend1. 
si için ciddon lekdirc lây1k bir 
fedakârl1k vc ccsnret eseridir. 

rlni yapm11lard1r. Bu i:orü1me, 4 (D•vqm1 eu.kif• 8, 1ütu,. 1 da) 1 man ar 

1 a du~man gemisi ~ 9 bin ton bugday 
1 b a t 1 r. d Il a r 1 

0 0 0 

l rak ve i randaki 

Moskova, 18 (A.A.) - ~ce
yatts1 ne~rcdilen Sovyet tel:>ligi.. 
ne ektir: Bildirilàigine giir, son 
günlerde Ruslar, Klet5kaya'n111 
cenup dof:usunda sul:lay vc er 
nlarak 5000 Alman o!dürmil<ler. 
dlr. Kraenodar çevrnsinde iki 
meskûn yer do!a.ylarinda bilhas. 
sa siddetli bir muharebe olmu}
tur. Bu muharebede 20 dü~man 
tankile 2 dfü;man la.buru yoke. 

lngiliz ordularz 
Berlin, 18 (A.A.) - :Agker1 kuv. 

vetler Ba1kumandant1f1. hu.<1ual bir 
tebligde blldirilcn Alman dcnlzalt1-
lartn!n yen! mun!faklyetleri hait. 
kinda l'l tafs!lâti vermektcdlr: 

Yakinda 
idhal 

memleketimize 
olunacak 

Churchill'in Moskovaya git!i. 
gi irivayeli bir haftadir. dola§
makta idi. Faknt bu rivayele, 
sarahatle tekzip cdilmemi~ ol. 
mas1na ragmcn kimse inanmJ
yordu. Çünkü hugün bir siynset 
adanu için Londradan Mosk<>va. 
ya gidecck dogyu yol yoktur. 
Boyle bir seyahat, ancak birçok 
tehlikeleri giize aldirmak §artile 
tayyare ile yap1labilir. 

Kafkasyadaki Rus ordular1na 
iltihak edecekler 

· lngills • Amerlkan gemi kafllele. 
rine ka111 inatlt taklplerine devam 
eden denh:alt1lar1m1z. Asor adalar1 
dogusunda hlr kaflley! bulmu~lardir. 
Bu geml kafllesi Freetown'dan in
glltereye dogru gltmekte idi. Denls
alt1lar1m1z bir gOndüz taarruzu ya
parak aiztna kadar yüklü be$ ta,1t 
ve bir petrol gemtsinl bat1rm1,Iard1r. 
Bat1r1lan gemllerin topyekûn tonilâ
tosu 33.710 dur. Sonradan denlzalt1-
lar1m1z kuvvetll bir müdafaa ale$i 
kar,1s1nda gerl çekllmi,ler, fakat 
1onradan takip esna:unda gemi kafi-

dilmi~tir. Voronej'in cen®unda 
Arjantinden bugday idhali için Frans1z D<>n nchrintn bat1 sahilinde bir 

I • • k 1 "J t } 1 meskûn yerde yapilan mutiare. nak 1ye §Ir et er 1 e emas ar yap1 1yor bede dill1man ilk hatta ehcmm1. 

lngili:r. Orta1ark 
generallar 

Ankara, 18 (Ta .. lrl Efkir) -1 r1n nakllnl temln için Frans1z nak. yctll kuvveiier l(etirmi&li;-. Dil$
Haber ald1g1m1za &Ore memleketimi- Uye oirketlerile yap1lan mfizakerrle:- mana aJ?1r kay1plar verdrr1lm1~ 

ba1kumamlam flet 
deji1tirildi 

6a:11 ze çok yakinda 9 bln ton bugday gel. hentiz bltmem'~tlr. tir. 
me!\ belde-nmektedir. Dii'er taraftan .......................................... , .. ,,,, ............................................. .. 

Herbalde M. Churchill'in, bin. 
nisbe daha kolay ve daha çok 
az tehlikeli olan Amerika seya. 
bailerindcn sonra Moskova se. 
yahatini de gêize almas1, bele ya. 

Londra, 18 (A.A.) - Deyli 1 ile General Brooke'un Moskova 
Ekspres gazetesinin askerî mu. géir~melerinde haz1r bulunma.. 
harriri yaz1yor: General Wavell (D1v0-m1 ••hl/• 8, •ütun 8 t•) 

(Devam1 sa.hife 3, sütun ! de) 

hükûmet program1nda 10ylendlg1 gi
bi memlekete münlkün mertebe fazla 
g1da maddeleri ithalt için faaliyet ve 
konu$malara devam edllmektedir. 

Arjantinden getlrllecek bugdayla-
§l bn!il da gOzOnüne gctirilirse, ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!~~~~~~~~~ 

~~~i:eav~=~i~~:~m~~le~::~ ~:: R e c e b p e k e r c As KER l V A z l y ET) 
Bundan dolay1d1r, ki Ingiliz 

~=~:~:~·~::::~~·$~:~~:;~~~V azi f e_y_e_b_ac) ad1 Rf man 8a'komutanl1gv1 
tigi mânasm1 çJkarmak mccbu. "$ JI ,, 
ri)~'.;~:u::i::;.~:uz.ancak Lon. Vekil bu münasebetle Vekâlet te~kilatina h a t a m 

1 1
• s 1 e m 

1
• s .. 

draya avdctinden sonra ne~rolu. b • f • " d d ' f 
~:~:ac.;,:m;:::;:~e ;:~~~~=· :~t~~ l r a m l m g o n e n i • 
k1m beylik sozlerden ba~ka bir Ankara, 18 (Tasv!rl Efkâr) - ba1larken, Vekllllg!ne bagli bütiln y azan: Ge neral Ali lhsan Sâbis 
§Cyi ihtiva eylememekted!r· F,i.L Dahiliye Vekilligine taylni Yük<ek te1kllâta a1ag1dakl tamimi gonder: ESKI OR DU KUMANDANLARINDAN 
hnkika bcyannamc, 1\-1. IIitlcr in tagciike ikt1ran eden Kütahya Meb'u. mf:.tir: 
istibdadma nihayet vcrerek dün. su Rcceb Peker, bu sabahtan JtibareJl cDahlliye Vekill olarnk bugün iie 
yay1 hürriycte kavu~tur~ak k:' .. vazifeslne bae1am1at1r. b~lad1m. Vekàlet vazifelerl aras1n. 
rarmm bir defa da ha tek•t edil. Dahiliye Veklli, yeni va7.ilesine (Deva->n1 sa.hl/• 8, sütun f de) 
digindcn hahscylcmcktedir. Hal. ----.~_..._..._...~---=-------
buki halis Anglo • Sakson irk1. 
11a mensup lngiliz ve Amerikal.i. 
)aria, halis Slâv trk1na men. 
sup Ruslarin M. Hitler'in yalruz 
istibdadm1 degil, haltâ ~ahsm1 da 
hi ?rtadon kaldirmak için bir. 
Jestiklerini vc bu birl"'ime neti. 
~csinde insaniyctin yeni bir me. 
deniycte kavu~aca~1~1 zaten 
âlem çoktan iigrerun•~h. Bu ~ok 
malûm ~cyi bir defa daha .. dun: 
yaya ilân için bu kadar kulfetli · 
ve tehlikeli scyahatlere kalki!i
man1n ve bu kadar geni~ iilçü.. 
de (oplanblar ya11monrn ne lü. 

A LMAN ordular1 Kafkas dagla. 
rt elmalinde ve ge(:itlerindc 

taarruz hareketler1ne devam ediyor-

zumu vard1? 
l\Iaamafib beyannamenin biiy. 

le basma kahp siizlerden, ba~- Adanada çikan « TURK SOZÜ • refikimizin degerli yaz1 i§leri müdürü arka-

tar. Bu hareketlerde blr durgunluk 
;:-Orenlertn, vcya gOrmek 1stiyenler1n 
~ërü!)leri, tahminleri veya arzular\ 
lahakkuk et1nen1i~tlr. Bol~evikler 
nLhayct Malkop 1ehrlni bo1altt1kla. 
nn1. petrol kuyular~n1 da tahrlp et
tiklerini bildirdller. Diger taraftan 
Krasnodar vilâyetl dahlllnde ve fa. 
kat Krac;nodar $ehrinln batJ!ltnda 
Kuban nehrl kenarindaki sava,lar1 da 
kaybederek N ovorosy!'k ~lmalindekJ 

1 

daglara çekildiklerini. kendi tâbirle
rince yenl mevzller i~gal ettikler!ni 
ltiraf ettiler. iki nya yakt.n hir i:a. 

(Dtt'frtnl aalPiftJ -'• ttüf111i 1 dtJ) 

AMERÏKAN 
UÇAKLARI· 
ALMANVA 
ÜZERÏNDE ka bir ~ey ihtiva etmemesini ta-

biî giirmelidir. Nihayet beyan. da§1rmz NEVZAD GÜVEN, Türk gazeteciler heyetine dahil olarak Almanyada, U k l l 
nanicde, toplanhy1 icap eltiren ü1.gal .altmdaki Fransada, Macaristan ve Bulgaristanda ve bilhassa &ark cephesinde Ç a n a e e r 
mühim sebcpler ve almmi~ olan yaptig1 büyük seyahatten avdet ettikten sonra, intibalanm gazetemizde ne§retmiye ff 1 tl' b" 
gizli kararlar ilân cdilemezdi. mu va a.i-.1ye 1 Ir 

karar vermi§tir. 
Toplantmm hakikî sebep ve }/- }/- }/- ak1n yaphlat 

mabiyctine gclince, tc§bihte ha. 
tâ olmazsa 1\1. Churchill'in bu Yann, bütün memleketin merakla takip edecegi bu makale serisinin birinci- Londra, 18 (A.A.) - Bombar. 

b tâ l\1oskovaya kadar seya. sini zevkle, ve dimag1mzda dügümlenen bir çok müphem noktalarm aydmland1· d1manlarda kullamlan ve 5! ".di. 
hat et.•1csi, iki scnc evvel Fran.

1 
gmi duyarak okuyacaksimz! ye kadar gifzldi tutudlan (Aelcmc;"c-

TASViRt EFKÂR ;crdcn isti u e c en mcr1.o<.1 
(Diu<01'J 1rrhife s, Sid101 l de) ·--------------------------------------...; {Dc1•a11i1 saldfe 3, s«.t:(n 3 te) 

Ticaret Vekili 
Bursaga gidigor 

-------
Behçet Uz dün muhtelif tüccar gruplannt 

kabul ederek gorü~tü 

'ficaret Vekili Bellçet U:&, Istanbul MMl!aka T"ieant MüdürliLt 
günde tacirlerle eiir~en 

Ticaret Vekili dün sabab M1ntakaf sonra Ticaret """ ~ Odasina P.. 
Tlcaret Müdürlügüne glderek petrol. len Vekil burada uzun miidclet lllef• 
cüleri ve dii'er bir çok müracaat aa- gui olduktan sonra s1ra ile .eytin. 
hlplerin! kabul etml1tlr. Ogleden (Dei·Ami eaJtLf• 8, riitu" f te) 

Merhaleli Kürek Yar1§lar1 
Bütün klüp/erimize açtk olan bu qan11n tarihi 
29 Ajustas CUMARTESI günüdür. Gozetemi:r. 
bu müt.:abakalari her senekinden daha alâka 
ver ici bir ~skil ie hazirligor. 

Gençlik kltipleri müsabakam1za haz1rlan1n1z ! -• 



l[.ûNüN~fil 
illâllah ~u fevkalâde 
ahval mazeretinden 

P AZARTESt giinü saat clokuzda i~imin ~da bolnnmnk 
üzerc, sabahm yedisinde F eneryolundaki evimden çikarak 

tramvay du:rak yerine geldim. T ramvay arahas1 durak yerinde 
durmadan geçti.. • Bckledim, ikincisi de oyle yaph ••• Bekle
dim.. • Üc;üncüsü durdu, fak.at ben içeli s1yrilamadun ve niha
yet sekizi bCli vapurunu kaçirdi m. 

Yine bekledim. Bir tramvay arabas1 yine durmadan geçti. 
bri istasyon yukar1 çiktun ••• 8,30 vapuruna giden arabamn onün
de durdum, vatman tramvayt o kadar ~1mla sürdü ki çignen. 
mekten korkarak kaçhm ve 8,30 vapurunu da kaçudun. Nihayet 
Go~ye kadar yürüdiim. Çiftehavu.zlarda iken yalvarmalaruna 
kar~ vatman tuhaf bir dudak b üktü ve küfür eder gibi altmda. 
ki mak:ineyi âdeta krrbaçhya:rak gotürdü. Goztepede 9,5 vapu:ru. 
na ulll!fllcak 4 No. h romorksuz a:rabaya yalvanr gazlerle bak.. 
tun. Nizamen du:rak yerinde da:r ID8Sl linm gelirken o da dur. 
madi ve 9,5 vapurunu da k&ÇJrarak, mecbu:ren GOztepe tren 
ista~yonuna ko~tum. 

9,20 sularmda trene bindim. Basamakta tramvaya aslhr gibi 
ll!lllMak ve ceketimin dügmesini kopartarak Haydarpa!plya gel
dim. Ve ancak saat 16,30 da vazifeme yet~ildim. 

* Îki saatte 1stanbuldan Anka raya, 12 saatte Avruppanm gO-
beginden Asyanm gobegine gidi lirken Feneryolundan Karaki>ye 
yaya yol olsa bir saattc katedilceek mesafeyi nakil vas1ta1arile 
3.5 snatte ~amamak hayli ac1d1r. Ve i~in daha ac1 tarah kaide 
ve nizamlara ragmen, vatmanla nn durak :rerlerinde, üzüntü ile 
bekliyen halkJa alay ederek ~eç meleridir. 

Harp ve fevkalâde ahvalin ortaya koydugu güc;lükleri, hiis
nüniyetimmn en geni~ im.kânJa rile idrâk emek isiyoruz. Fakat 
~u (fevkalâde ahval) tâbirmin ihmaller, bakuns1zhklar, Jâkaydî
ler ve nihayet vatmanlarm sui muameleleri için bir scbp olma. 
sm1 ,.e yine bu (fevkalâde ah val) tâbirinin i§leri çigmndan 
çlkarmak, tekâs4tl1eri mazur gosrermek için bir tembellik iksiri 
yerine gcçmesini kabu] etmiyoruz. Unutmamak lâz1mdu ki, 
(fevkalâde ahval) vatanda~lara ne kadar yorucu ve üzücü kül. 
fetler tahmil ediyorsa, vatan.da5lann hizmetlerine bakmakla 
vazifeli olanlara da o kadar daha aga mes'uliyetler yükle-

mekteoir. • * * * 
( -~ 

Bir memleket davas1 J 

Çocuk vefiyat1n1 
onlemek zârureti 
kar§ 1s1nda y1z 

/" Anadoluda zagi olan çocufclarin hemen hepsi" 
kiiçük va1ta olmü~lerdir. Çiinkü ebe yoktur 
oe kendileri de itiraf edigorlar - Çocuga bak
masrni, biigütmesini bilmiyorlar. Küçükken bir 
ltastahk geldi mi gQfltagu alip gotiiriigor. 

\. KAND.E..Mtk ---"' 

Bayri iparm meydan.a getirip her türlü sùùû âlât ve tesisatla 
~ etlerek biitiin inas:raflanm da tistüne aldig1 ~aziye Bi4tü 

Dogumevi 

K ARACABEY lroylerll!den bi. l olanlar, b~lh81111!a dogum ~lertnde 
rinde. dola11rken likl!Jll& eBU doktor çag1rmay1 ibmal etmlyorlar. 

de, ka1'ma çikan k07lülere &0rnu- Gœe yar1lar1 telefon çallnca, yata_ 
Y' ba.tladim: i'Jl1ll<la.n f!rlay1p küylere ko~gum 

- Kaç çiocugun ol!lu, 1iindi kaç1 çok oluyor. Faka.t ne çare ki, k.Oyler, 
sag7 kôy evlerj ltenüz asgui derecede ol-

iJk C0'\'ab1 Hasan Y1lmaadan al- sun s1hhi ,artlara kavu1J11bilmie- de-
d1m: gillerdir. Bu evlerde ti.bbi müdahale 

- DOrdü si'l:lere omür ... ikhl sag. QOk zordur. Evvelki gece Orilangazi 
Rama•n G~ ~yle dedl: lroyleriooen birine çag1r1h1:1.1i1t1m. 
- tkls111! goômdüm. Üçü de 1inidi Gebe, Io~ bir odada, yer yatagmda 

..t<er. yat1y'Ordu. Diz çokerek çahtm1ya 
Kf.mll Uelu ellerini ogu~turarak m'-"C!bur oldum. Evde b!r numaralt 

yutlcundu: petrol lâmbas1ndan ba~ka 1~ veren 
- Yedi QOCngum olmuftu. Üçünü b!]'fey bnlunmad1g1 lçln iyi gôremi-

kayiiettlm. yordum. Su kaynatmak l!cap edin~ 
Rüs<>yln KO(ak: oyulm~ tabta blr kap getirdiler 
- Sonna. dedi. be1J ~vnnndan (b~lra blr,eyimra yok) dediler. Uzat 

ltiri bflc y .. amad11 
Ali met Degirm<'t1cl: 
- On blr defa obsba oldum. Fakat 

tala kala dôrt evlâd1m kald1. Ce-
Ya~1n 1 verdi. · 

Küy odas1nm kap1~mda Muirtafa 
Kâhyay1 g()r<lüm. 

- Yarsm1 d~me ... dedi, selli !N

iât kaybettim .. Allah ac1d1 da doku.. 
1:uJ1eusunu bana baiholad1. 

Odaya glrtnee hemen bir besap 
yaipt1m. Alti kôylüniin 43 çocugun
dan anca.k 14 ü sag kalm~ ... 

F.traf1ma toplanan kôylülerle bu 
lmhlri biraz daha lrnrcalaymea anla. 
d1m ki; zayi olan çocuklar1n bemen 
hepel k:!içük ya~ta êilmü,lerdlr. Qün
kü E!bc yoktur ve - kelldileri de iti
-1 ediyorlar _ çocuga bakmum1. 
ciocuk büyütmeslni bilmiyorlar. Kü
Peiik blr hastahk eeldi mi. yavruyu 
al1p gotüriiyor. 
BURSAYA dôndügnm zaman, 

oran1n tanmm1, kadm ihasta.
ltkJ.ari Ve dogum müteha~s1e1 dœtum 
ôoktlor Mün!r Ilalillc gôrü~üyordum. 

Këy~nün gôzü aç1lm1.,t1r, 
diyOl'du. Hele hali vakt.i yerinde 

m1yay1m. yiirek mdaiie1 btr haldir 
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Hale buna bayret etmed!. lnsanm 
büy6k 1111adetlerden korktugunu ve 
!!CVÏnç yerine hüzün duydugunu blli
yordu. Fakat Fatmanm izab1 ooyle 
degildl: 

- Sizl dü~nüyo; Küçük Hamm, 
dedi o. 

Hale sordu: 
- Ne billyol'l!un? 
- Halinden belli. Ylllniz kald1 

blrdenblre. Evin içinde nasjl vaJtlt 
geçireceginl bilemiyor. 

- Çeyiz hmarlanm1yor mu? 
- Bugün annesile iatanbula !ne-

cek. Ote be ri alacaklar. i~lemec!lerc 
ugr1yacaklar. 
Hale korku ile kap1ya bakti: 

Aç1kgoz 
bir Yahudi 

lhtikâr, isti/çilik oe 
flergi kaçakç1l1gi yapan 
Baruh dün gakalandi 
Ma!hmutpa§<l.da Küçük Çorap-
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Kati bir fiyat kontrolü ancak 
maliyet kontrolüyle mümkündür , 

ç1 hanmda hirdavatçib:k yapan 
Baruh'un, manifatura e~ya&1 sak 
ladig1 ve bunlan faturas1z sath. 
gi Ka.çakç1hk Bürosu memurlan 
tarafmdan ha<ber almm1§'t1X. Ba_ 
ruh 379 kuru~a sahlmas1 icap 
eden bir grose sedef dügmeyi 579 
k:ur~a satarken yakalammf?hr. 
Muhtekirin evinde yap11an a.ra~ 
tirmada sakladig1 8 masura mer_ 
serize Îngiliz ipligi, 21 top patis. 
ka, 44 ibabin âdi iplik, 30 paket 
lruka ipligi, 15 metre mu.,amba 
ve 115 grose sedef dügme bu. 

Biz bütün halinde tedvir edilen umumÎ 
siyasetimiz ve pJânh bir harp ekonomisi siyasetimiz 
olmad1gi içindir, ki bütün mallaun ve hizmetlerin 
fiyatlanna ihtiva edecek bir fiyat politikam1z olamad1. 

~---------------- -------------' lunmu~tur. Ta.hkikat esnasmda H ÜKÜMETiN. 26/7 /1942 tarl-J tedbirlerlnin blr çogunu alm10. fa-1 maktad1r. Gerç1 flyat mcm1uile mei-
8/11/941 tarfuinde i~e ba1:1hiyan hinden ltibaren elkoyma ted- kat fiyat lrontrolü ~eklinde tecelli gul olan te§Ckküller yok degildlr. NJ,. 
Baruhun Maliyeye 10. 7.942 tari. birlcrlnln tatbikinden vaz gcçild!gi. eden pasi! tedôirlerin ittihazmda teldm: 
hinde ~ b31lilam~ g~bi beyan. ni ve mallaqn se.rbestçe sat1.l}a ar- 1 - Beled1ye tlrt1Sat :Müdiirlügü, 
name verdigi ve bu suretle ver. zedilebileeeginl b1ldirmesi üzerine, Dr. Muhli& Ete 2 - Bô4te Tlcaret Müdürlügü. 

plyasada bir duraklama peyda oldu, 8 - T1earet Odas1 ve Za.hlre Bor-
gi kaçakç1hg1 da yaphg1 teSbit Birkaç bafta evveline kadar mü- HSJ, · 

edilmi~tir. Suçlu hakkmda ka. daha~~i blr ikt1sat slyasctine gôre !azla bir mnva!fakiyet giistereme-1 i _ ltbalât ve ihracat B!rlikleri, 
nunî takfüata ba~lanm1~tir. spckulasyonlaqn1 ayarlam1 ~ olan miotir. . , 
l!!!!!!!l!!!!!!!--""!"l!!!!!!!l!!!!!!!...., __ ~!""'"~"'I!! tüccarm, ~üphcsiz ki daha z!yade 114e te~âtinda bOyle olmu~tu1 5 - Tae1rle17 kontrol komltelerl. 
bu. Kôylerde, ebesi:ilik sebebile, yüz- arzu ettigi bu yenl siyasete eyak uy- §olmdi de bôyle olmak uzeredir. Bu- Dogrudan dogruya v~ya dolay1s!le 
de otuz kadar ëlü dogar, bunlarin durmasJ pek 0 kadar kolay birtey nun sebebi flyat kontrolünün ber- fiyat hareketlcr!le 1lglhdlrler; fakat 
blr k1.sm1 analarm1 da bcraber RÜ- deglldlr: §eyden evvel mallyet kontrolüne 1.s. lti~af ~elim, bu te3ekküllerden hiç 
ttirürler. Dog.duktan sonraki QOCuk Çünkü Ticaret Vekâletlnin yen! tinat etmesi .. e mallyet lrontrolünün blr1 bu 1§e haz1rl1kh detll.d1rler, be
vefiyat1 da klmbillr ne kadard1r. siyasetl. d&ha ziyade emtla tlcaretl- icap ett!~ §ekilde yap1lnmamas1d1r. men ~lç b!rmde mallarm istbhsaldcn 
Ben blr bai!nda dôrt çocuk. hem de ne ait tedbirlerl 1hti9a etmckle, harp Mallyet kontrolü demek. fiyatrn l~tihlake kadar olan 8:9ylrlerml .tah
pekâlâ ya§rya'bllecek vazlyette dôrt ekonomisinln ancak blr kismina ln- tcrkip unsurlarrn1 muhtelif cephe- hl ve taklp e<lecek, mce tetkrkler 
çocuk ald1g1m1 bilirim. Baoka yerler- hisar ediyor. Halbuki tüccarin ha_ lerden ayri ayn tetkik etmek de- yapacak bür~lar vas1.talai; yoktur. 
de olsa, 80 bin dogumda blr rastla- reket sabasi d:rha geni~tir ve !stih- mektir. Fiyat 1) Arz 2) Talep Kald1 kl, rnahyet tetk1klen zanncd!I_ 
nan bu bâdise, hcyecanl1 bir mesele sa!den ba§l)yarak lstihlâke l<adar S) Fiyatla alâkadar olduguna gore 

1 
digl kadar da kolay degil.di.r. BiL 

olurdu. Halhuki bizim bu yavrular; olan bütün sabalara tamil bulunu- maliyet bak1mmdan kontrol edilmek bassa l~letme muhasebelerm1n tees
blç klmsenln alâkadar olmaYJOI ve yor. lâz1md1r. süs etmedigi birçok !~lerde hakild 
bak1ms1zhk yüzünden, bir mllddet Tüccar, zü~rala, fabrlkatiirle mil-, 1) Arz cephesinl yânl lst!hsal mas J mallyet1 anlamak çok zor bir !~Ur. 
aonra birer birer hayata gôzlerinl nasebet1 tanz1m etm~den, nakl!yat raflar1 bak1mmdan d~r manada ls- 1 . Yu ka rida mevzuu bahls 1>ttiglmlz 
yumdul-ar. ve depolama meselelerlnl halletmedcn tlhsal veya !mal mahyetlnde nakl1- te~ekküllerden belkl tüccar komlte. 

- Bu fae!ayj ônliyebilmek içln müstakbel tedarlk ve sati~ masraf. ye, ardlye, sigorta ve sa!r masraflar- leri ayni mahsulün senelcrce ticare-
ne yapmal1, ne yapa.billrlz doktor? lar1n1 .. e kâr marjm1 hesaplamadan la tlcaret paymi hesaplamak. i tfnl yapmak 1t!bar!lc kuba dahi olsa 

- !lk Io olarak, ber kazada mü- kolayca harekete geçemez. 2) Talep cephes!nl mütalca ederek mnliyete en [nzla vakif k\mselerden 
kcmmel bir dogume9f açmak lâz1m- Plyasada birkaç haftadanberl de- talebin ~lddet .. e elâst!kiyetmi tet- 1 tereicküp etmekted!r. Bu zevat ne ka. 
dir. S:iliiih... Mudanya'<lakf ~ziye .. am eden tereddütsüzlü!{ün scbebl k!k etmek ve nlhayet; dar m, af11 hareket ederlerse ct.sln
Rii .. tü Dogumevini gôrdün mil? budur. P1yasa k1sa btr devre zar. 3) Fiyata tesir edcn sa!r !!yat Ier. tesbit ettiklerl fiyatlari . bir ke-E VET gôrdüm. Fakat bu dogum fmda birbirinden bir hayli farkh hareketlerini naznri dikkate almak re de dev!ct. dolayis!le bclrdlye cep-

herhangi bir dogumevi gibi, olan ikl ticaret siyaseti arasmda bir icap eder; bütün bu tl'tk!kler esas- hesinden ta.hkik ve tasdlk edecek 
sadece s1hhî bir müessese de- fstLhale devresl gcçlriyor... li haz1rl1klari lstilzam ettlrlr; dcv- merc!lerin bulunmasim âzade k.JL 
glld!r. Bunun bambaoka bir kurulm; H!ikûmet kadar. müstahsil ve müs let l~letmcleri ve bâz1 hususl 1,Iet- maz.. · · -
tarz1, barri>a\rl<a bir mâna•I ve he- teihlik ve battâ tüccar piyasanm du- meler müstesm1. bizde maliyet tet- . 
plmiz:àn bilmesini icap ettirecek barn 1 r u etmcktedlrl kiklerl yapihnamaktadir. fstafütlk Velhas1J fiyat kontrolil ancak ma-

ru mas1n1 a z er.. li t k t 1- Il t . d'l b'l ' 
ba~ka bir tadhçesi. b!r dogu,u ve Pi buai;nkü dur e Umum 11.füdürlügü ve Tlcnret v~kâ- ye on ro u e em1n e 1 e l 1r. 

yasan1n .... - umuna g · 1 M li t k t 1.. b'I k · · 
blr ya,ay101 va.rd1r: Bir tarihte Mu_ lmcc: Bazi mallar yen\ bir flyat kis. leti konjonktür dalrest ve Istanbul a ye on ro u. yapa 1 me tçm 
danyada bulunan Ahmet Rü~tü B~y vesine bürünerek yava111 yava, orta. Ticaret Oda"' flyat istatistiklpri cem!yet ekonomls1. ~ktme ~o~omi
illmindc mütevaz1 blr memur hamil ya çikmiya ba$1iyor. Elkoyma ka ra. ne$rederler. fakat maliyetlerle l$t1- · ••·. muhasebe. hesa~ gibl b1lg1li:_rle 
zaman1 gelen e$1ne lâz1m olan ebeyi rinrn ka!kmasindan evvcl sati4)1aq gal. mevzulanna dahil d~glldir. m~ce~hez olmak, p1yasada tccrube 
bulamamJ§o. 0 zamanlarda Bursa serbest olan bazi mallarin fiyatla- la$e te~kilâti da esash blr mali- g<>rmu$ bulunmak lâz1md1r. 
bile Mudanyaya blr günlük yolda. nnda yükseli~ bel!rm1$tlr. Bu fiyat yet tetkiklne girmeden fiyat kontro- Bu &ek!lde yetl\)ml$ kimscler! le 
Kadmcag1z müthill :\>Ir 1st1rap içln- yükseli~lerinln hakl1 ve haksiz cl- lüne ba$lam1ya meobur kalm1§ot1.. ba$ma getirebildig!miz gün piyasayi 
de. eecl tcrleri doke d-Okc inleyip du- hetl"n var . Bunlar1 r.l~di bir tetki- kontro!da muvaffak olacag1m1za 
rurken: cY'!lra.bbl ! .. demi$. kurtu- kc tâbl tutmadan tüccara k1zmak B UGÜN flyatlarin ba$I bo§ bl- manabil!riz l. 
luroam, ~mdiden yavruma vaslye- ~üphes!z ki dogru degilc!ir. rak1ld1gmdan ~lkâyet olun. Dr. Muhlia ETE 
tlm olsun; ne yapsm yaps1n. ~u ka- Anormal $artlar içinde yae1yoruz. 
sa.baya bir !yi ebe getirtsin.> Fevkalûde zamanlarm kârlar1 glbi 

Tanri bu içten gclen masum ni- rizikolan çok büyüktür. D1, t1carcL ,_ Temenni/er _, 
yazi. belkl de bütün bir ka sa baya 8 ,.gari haùde !nml$. iç ticaret lstih- ' ................ ............ ' Eylül ve 

Te$rinievvel 
karneleri 

metihametinden, kabul etmi$. $az1ye sa!. lstlhlâk stok, nakliyat :artlan
Rü~tü Hamm arslan gibi bir erkrk nin d gl~meainden dolayo hir hayl1 
çocuk dünya.ya tirml~. Ya ru b - zorla~m 1 ~t 1 r. Ordu lhtiyaçlari her$e· 
yümü~. okumu~. çalJf'lll!~· zcngln oL yin üstünde yor almaktad1r Her gün 
mue. Ve ... anas1n1n Tannya vû<linl beklemedigim!z hâdise!erle kare1lae
unutmam10. Onun !nliye inliye k1v- mamiz mümkündür. Bu .. azlyet kar. 
rand1g1 odanin, o küçücük cvln bu- §ISmda normal zamanlara hâ• blr 
lundugu yere, 60 bin lira sariederek, rekabct serbestisi ,istemln!n cScr. 
dünyan1n en modern, en mükemmel best bir fiyat mekanlzmas1n1n> âri
dogumevlerlnden birini kurmu~ ve UISIZ ielemesini beklcmek b!ttabl 
ad1n1 rnazlye Rü§tü Dogumevi) koy mümkün dPglldir. Ticaret mekaniz. 
lllU~... mas1 §Üphes1z ki hllvecektlr. Fakat 

Bu ana vasiyetini; as1l ana va ta- e<kJsl g ibi degil ! Bu hakikatl gôzô
mn âcll bir istegl .. e lbtiyae1 oldu- nünrle bulunriurmadan plyasa hak
gu lç!n dez41al yer1ne getlrmekle de kmda mütalea serdetmemlz. hükû
kalm1yarak, dogumevinin y1lda 10 metin icrasma veya tüccann tarz1 
bm Jiray1 aoan her tiirlü masrafmJ harekâtma dalr sübjektlf hükümler 
da ëdcyip durmakta olan yurdun ta- vermemiz dogru deglldir! 
ninnl!~ müOOV'V'er Ill adamlarmd11n FÎY AT KONTROLÜN E GELINCFJ 
Hayrl fpann hay1r ve hasenat1, te-
berrular1 yalmz bundan lbaret de de- Frenkce tâb!rllc konjonktürü yâ. 
glldlr; Mu<lanyada. bütüm klmse. ni piya•an1n alçal1p yukselmc•inl 
sJz, za,valli yavrulari sinesinde toph- f1yat dcnilcn mü,'1rlc !drâk ettlg1m!z 
yan (Ahrnet Rü,tü Çocuk Yurdu) içlndlr kl. bütün dikkat nazarlan fi_ 
da onun eseridir. Mütarekenin ' lmza yat üzerinde temerküz etml~ bulu
edlldigt evl y1k1lmaktan kurtar1p. nuyor. 
mükemmel blr müze haline getiren Bir bütün halinde tcdvir edllen 

umumî bir lkt1sat siyasetim!z .. e 
~ odur. Kasabay1 elektrige kavu,_ 1 t 
turan da yine odur. Nihayet Bursa- plânl 1 blr harp ckonomlsi s yase i-
n in bu tÎt'in lskeles!ntt güzel olr tnë>- miz olmad1g1 icindir ki. bütün mal-

larin ve blzmetlerln f1yatlann1 lhnü âbides! kurdunnak ürere olan da 
kendlsid!r. Bunlari ve ba~kalarini tlva edecek blr flyat politikam1z ola 
,tmdl bir tarafa b1rak1yorum rla. madi. h 
yaln1z ber türlü modern s1hhi tes!- Gerç! devlet, ev kiralarinl arp. 
satla ve mükemmel bir kadro ile ka- ten cvvelki sev!yesinde muhafaza 

etmek. na kil vas1 talan tarlfderrn1 
p1lar1n1 açt1g1 günden. yânl tam be, mu··mkün mertebe artirmamn ~ devlet 
scne<lenberl bin!erce Türk ana•ma 

f abrikalar1 mamulâtrn1n . rJevlct clile ve Türk yavrusuna s1h.hut ve âfiyet 1 
kaynag1 olutunu batirlatmak !stly0- !st!hsal edilen kômürler1n. b rçok 

devlet inhisar maddelerinln sati, fl-rum. 1 d k 
S1hhat ve !çtimaî Mua .. enet Ve- yatlarin1 lmal mallyetlcr n en pe 

kâletinln giri,tij:h mücadcle bundan vukat1 tutmamak suretile plyasada 
otuz k1rk sene evvel ba~am1e ve hcr nâz1m rolünü oynam1' ve el'an OY

zenginimiz. Hayr! fpar gib1. dogup narnaktad1r. 
büyüdügü kasabaya, koyc hiç olmaz- Hükûmet geçen seneye kadar mu
se blr Dogumevl hediye etml~ ol- hafaza ettigi bugdayl koruma ver
sayd1, eu azlz vatanm bagr1nda, biz glsile müstahsili korumu,tur._ . 
mu'bakkak ki lbugün !âakal kirk mll- $unu sëylemek lâztmd1r ki. flyat 
yonduk. KANDEMlR pollt!kasm1n nlsbeten güç olan aktif 

SERVER 

- Eyvah 1 dedi. 
- Neden? 

BEDI 

-;;;ak lstiyor? -Yapt1g1 ~ey blr feda
kârl1ksa buna kalbinin de i§tlrâk et.. 
mesl lûz1m; sevlnmesi Jâz1m; art1k 
Husrevi unutmast !âz1m; art1k üm•
di kald1 m1? Neden hâlâ ~u bo~ san
dalyede Husre .. oturuyormu~ . gôzlc
rlnJ ondan ay1rm1yormu~ gibl geliyor 
ona! 

lçlni çekt!. Tarn o anda Fatma da 
içlni çekmi§ti. 

- Ya buraya gellver!rlerse? Çün- Buna dikkat eden hlzmel.çi güldü: 
kü annem fstan-bula gelince hep bq,- - iklmiz blrden 1 dedl. 
raya ugrar. Fakat onun kcyfl yerlnde !di. 

- Oglcdcn sonra inecekler istaB- Nihayet - vaktlle Ha1eye birkaç defa 
l.Jula... bahoettigi. scvgll'5lle evlcniyor de

mek. Gôzleri nas 1 parliyor ! 
Halenin g-Ozlert dald1: Mavi Ke-

1 b k L J Il 1 - Demek yarin koye gi<llyorsun e e ... a e... usrcv ... Ka am,,ta 
yap1lacak cv... dedl Hale. 

- Ya!~ Tel ald1m. Ç:i«1r1yorlar. 
Kalbinin Ustünden bir nP§ter ucu 

geçti. Bu acismdan utaniyor<lu Se- - Gîdcr g1tmez evle11lcek mi in? 
vinme51 lâz1m degll mi? Lalenin - Tabiî ... Çok durdum art1k. Ali 
Husrevle evlenmeei içln bu kadar 1s- biliyor ki fazla beklemem. 
rar eden kendisi dcgil ml? Ne ak<i : - Hep këyde mi oturacak•m? 
tabiatl Neden §Îmdi aglamak, hem 1 - Hay1r. kasab:ida l~ ald1 A.li. 
de... nas1J... büngilr hüngür agla- Sonra belkl 1stanbula da geleceglz. 

Merslnden 
istanbu a 4 günde 

gelen telgraf 

Mersin muhalbirimiz;n A
gustosun 14 ünde çektigi bir 
tdgraf ancak dün, yâni aym 
18 inde elimize gel<li. Bil
hassa bu hatta telgraflar1m1_ 
zm, telgrafhktan ç1karak, 
kaplumbaga sirt.nda geli$. 
leri maalesef ilk defa olmu
yor. Dünyanm her tarafmda 
en serî muha.bere vas1tas1 sa 
y1lan telgraf, bu halile biz<le 
tayyare bir tarafa dursun, 
trene bile yet::?cmiyor, on
dan bile saatlcrce sonra ge_ 
liyor. Bu ha.! devam ederse, 
Adana, Mersin ve havalisile 
telegrafla muhabereden vaz 
geçmekten ba~ka çare gôre. 
miyoruz. 

Alâkadarlarm ehemmiyet 
le nazar1 dikkatini celbeder 
ve bu mmtaka ile telgra.fla 
muha.bere edc<bilmenin müm 
kün olup olmad1g1 hakkmda 
bizi tenvir buyurmalarm1 
dileriz. 

"---=----' 
Bir motor bath 
Ziya Kalkavan firmasina ait 

103 tonluk K1smet motôrü, ge. 

22 Agustostan itibaren 
halka dagrtrlacak 

Belediye lkt1.3at Müdürlügü 
Eylûl ve T~mievvel aylarma 
ait ekmek kartlarm: kaymakam_ 
hklara teslim etmi~tir. Karne. 
Ier ayin 22 sinden iibaren halk 
ib1rlikler1 vas1tasile evlere dag1ti 
lacakhr. Diger taraftan hariçtea 
Istanbula gelen yolcularin bera. 
berlermde getirdtkleri kameler 
de bundan sonra muteber olm1. 
yacak. ooylelerine muvakkat 
karne verilecektir. 

Ôgretmen okullarr 
gündüzlü tale be 

alacaklar 
Ankara. 18 (Tasvlrl Efkâr) 

.Maa"if Vekâletl. ëgretmen okullari
n1n gündüzlü talebe almasm1 da ka
rarla§t1rm1,t1r. A:macak talebe mik 
tari. sm1flnrin ihtiyac1na gore tes-
bit. edilccektir. · 
Ücretlerine zam yapmak istiyen 

mektepler 
Ankara. 18 (Ta.vlrl Efkâr) -

Hususi Türic. azlik vc yabanc1 okul
lar tèarclerinden baz1lar1n m mektep 
ücretlerine zam yapmak istedlkleri 
anla§!lm1~t1r. Yap1lmas1 !stenen zam 
lar Maarif Vekâleti tarafmdan tet
k!k edilecektir. 

çen ak$am Kilyos yakmlarmda sonra batm1$hr. 3 ki$iden mü. 
K1sirkaya denilen yerde karaya 

1 

rekkep olan motor tayf as1 Kil. 
oturmu~tur. Kazamn vukua geL yosa ç1km1~lard1r. Mot-Or sigor
digi yer kayahk oldugu için mo_ tah<b.r. Vak'a hakkinda tahkika. 
tor altl1g1 yaralarm tesirille az ta ba$1anmi~tir. 

Aç1kgôzdür Ali. Kap1c1l1.k filân eder. 
Okumas1 da var. 

- Demek bizimk!ler blzmetçlsiz 
kalaeaklar. 

- Anneniz bugün adam ar1yacak. 
- Demek bir daha sen! ben gor-

miyecegim. 
- in§allah seneye, Han1mc1g1m. 
Bu da fena havadis. K1z bahtiyar 

olsun. diyecek yok ama Haleye Eren
këyünden k!m haber getlrecek? 

l{ale M1rildand !: 
- Allah bahtiyur etsin. 
Fakat endl~esini sëylemPdi tabiî ... 
Diikkândan ç1ktilar. Hale Fatma-

ya bir hcdiye a!d1. Bahtiyarl1ibn1 
tekrar temenni erierek ondan ayr1ld1. 
Bahçekap1~;na doi!ru yû1 ;;:lü. 

?\i~ln yürüdügiinü bilmiyordu. 
$;1Y'di ne yapacak? 
Bir gazete uld1 ve çantasrna sok

tu . 
Kendlsini birdenbire bütün dünya

da o kadar yaln1z bulmu$tu ki bu 
:ehirde h;ç kimse~! yokmu, glbl, 
korktu; §a~1rd1; kaldmmm üstünde 

durdu ve hiçbir ~ey gôrmcdcn bir 
magazanm vitrinine bakt1. 

~imùi otele gltse. yai;;ay11lmz, ne 
yapar? 

içinde ôyle gar!p blr heyecan var 
ki bütün arzulari boguyor. Ne yü
rümek . ne durmak. ne oturmak. ne 
dü;ünmck. ne okumak, hiçbir $ey ie
tem!yor. 

Knrn1 ac1kmad1. 
Vücudunda bile ya~am1ya ka~I 

bir istek$izlik var. 
Bir dükkfunn ën!inde bu gev~ek 

duru~·U· baz1 erkeklere ümit ve ce
saret vermiye ba~lam1e olncnkt1 ki 
yan ba~ina bir adam dikildi. 

Hale korktu vc hcmen yüriidü. 
Otele gltmesi lâz1md1. Orada gR

zeteyi okuyacak, bir 1$ bu!acak, faa
liyete ba•l•vacakt1. Yap1lacak ba§ka 
hÎç hiç . hiÇbtr eeY yoktu. 

Bir tramvaya atlad1. 
Hay1r. hiçbir ~ey ;~temiyor dcgll

di içlnde aglamak, ajtlamnk, agla
mak arzusu vard1. 

(D,_ '!.'ar) 

. . " . . "' .· 

. SIVASÎ- VAZIVET 
1 , •• ,_ • \: ... 

Mavt. rai Kafkasya 

H AU HAZIRIN en ziyade 
dikkati celbeden hâdisesi, 

Moskovada lngiliz Ba§vekilile 
Stalin arasmda yaptlan ve gizli 
tutulrmya çall§ilan gorü~mcler
di:r. Gor~meler 13 Agustostan 
16 Agi.stosa kada:r devam etmi§ 
ve Churchill Londraya donmü~ 
tür. 

Müzake:relerde Amerika Cüm
hurreisi Roosevelt'in Av:rupada.. 
ki §ahsi mümessili Ha:rriman ile 
Sovyetler nezdindeki Amerikan 
sefi:rinin de bulunduguna gore, 
go~meler bir baktmdan üç ta 
rafh olm~tur, Fakat bunlar ha. 
kikatte ingiliz • Rus müzakere. 
leridir. 1ngiliz i.mparatorlugu 
Genelkurrnay Ba§kam Brook ve 
Hindistandaki fngiliz Ba§ku. 
man.dan1 Wavell ve Mare~al Vo. 
r~ilof'un da bulundugu bu gO
r~melerin birinci saiki Sovyet 
Hariciye Komiseri ve sabik Ba!J. 
vekil Molotof'un Lond:ra ve Va. 
~ingtona geçenlerde yaphg1 giz. 
li ziyaretin iadesidir. 

Îkinci saik, AJmanJa:rla mütte. 
fiklerinin Kafkasyada ve bütün 
Orta§ark ile Rusya arasmdaki 
esas muvasala yolu olan 1dil 
(Volga) nehrinin ~ag. mecra. 
smda mütemadiyen ilerilemek. 
te olmalar1dir. Kafkasya ile idil, 
yaln1z Sovyetler Birliginin en 
can alacak yeri degil, aym za. 
manda 1ngiliz 1mparatorlugunun 
da en hassas noktas1du. 

Ïngiliz imparatorlugunun bel. 
kemigi olan han berzaht, 1:rak, 
Filistin ve M•Slr bir kül addedi
lecek olursa bunun mütcmmim 
bir parças1 da Maverai Kafkas
yadadir. Hindistan dahi bu kül. 
lün ~rka uzami~ büyük bir par. 
cas1d1r. Bu mrntakamn ciddî bir 
tehlike ile kar~ila!jmt~ olmas1 
Moskova kadar Londray1 da en. 
di~eye dü~ürmü~tür. Her ne ba
hasma olursa olsun Maverai Kaf 
kasyan1n diinyamn en zengin 
kaynag. Bakû havzasile birlikte 
muhafazas1 Rusya kadar ingilte. 
re iqin de hayatî ehemmiyeti 
haizdir. Londra matbuah, Mos. 
kova gorülimelerinin ba~hca ga. 
yesinin harp hareket ve idaresi. 
ni âhenkle~tinnek oldugunu e
hemmiyetle kaydediyorlar. Bu 
mânas1z degildir. Mavcrai Kaf. 
kasyanm Almanlarla müttefik.. 
lerinin eline d~memesi 1çm 
Rusya ile ingiltere bi•tün kuv. 
vet ve gayretlerini birle§tirmek 
ve harcketlerini buna gore tan. 
zim etmek zarureti içinde bulu. 
nuyodar. 

Churchill, her ne zaman bü. 
yük bir seyahat yaptnl~ ise bu
nun sonunda ve akabindc en bü. 
yük fclâketler meydana gelmilj
tir. Meselâ Tobruk kalesinin o. 
tuz bin 1ngiliz askerile birlik. 
te teslim olu~u vc Rommel or. 
dusunun Nil vâdisine ve isken. 
deriyenin kap1sma dayanmaSJ 
Churchill'io Va§ingtona yapb~ 
seyahate tesadüf eylemî§ti. 

Bu Celâketler, harcket ve te
§Cbbüslerin geç kalmasmdan ile. 
ri gelmi~ti. Binaenaleyb Mave
rai l{afkasyay1 ve bununla 1ran, 
Irak, Suriye, Filistin ve Hindis
tan1 ihtiva eden 1ngiliz impara. 
torlugunun küllî k1snun1 kurta:r. 
mak için Moskovaya yaptlan se
yahatin de geç kalm~ olmas1 ih. 
timali vard1r, Moskova gorii§
melCTinde Amerikamn büyük 
roi oynamamasma gelince: Ame. 
rikamn §imdi bütiin gayreti, ea 
ziyade çekindigi Japonya Ïmpa. 
ratorlugunun kuvvetli pençesi. 
ni sarsmaktir. Bu maksatla Çan. 
Kay-Çek Çininden isti(ade et. 
mek istemi~ti. Fakat Japon. 
lar daba evvel davranarak Çi. 
nin Japon adalari kar!l•smda bu. 
lunan Çekiang ve Fukien eya. 
letlerini cle geçirmi~ti. Ameri. 
ka, Rusyay1 Japonyaya kar 1 
harbe sokarak VJarlivostok de. 
niz üssünden ve Japon Denid 
garp sahilJerindeki hava iisle
rinden istifade etmek istemek
tedir. Sovyetlcr BirJigi i e iki 
cephede harp etmiye taraf. 
tnr olmad1:!mdan Amerika, l\Ios. 
ko·1a gorii~mclerine bu derece 
lâkayt kalm1~hr •. 

Mnharrem Feyzi TOGAY 

.11111111lllllllllllllllllllllllllllltltlllll Hlllllllllllll!: 

ri Vecizelerin ~erhi : 
~U11111111111111Ulllllttllllt11Ullltllllllllllllllltlllj; 

Hürriyetin mevcut ol
maJiti bir iilkede, memle
ket vardrr; Fakat vatan 
kalmam11tr • 

CHATEAU BRIAND 
tnsanlari meml~keUerine bag

llyan ~ey, · oradan ist!hsal ettik
leri .. e edebllecekleri menfaattir. 
Fakat insanlari vatanlarma bag
liyan ~ey !se ondan bissedccekle
ri hürriyet havas1 ve ya~ama 

se<Vdas1d1r. 
Bu Ïtlbarla bürr!yet! ahnm1~ 

1 

blr yet de memleket vanhr ve ora
da !nsanlar menfaat lurslle ya
~maktad1r. Fa.kat blr vatan bd 
hl1g1 ve vatan scvglsi yoktur. 

-
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(junün _qaz.is1 

Bir tarai 
konu,uyor, 

dlger taraf 

kofuyor l 
(Ba1maka.l1dm d1vam) 

sa harbi cercyan ederken ikide 
birde tayyarc ile kâh Parise, kâh 

IJ.1•1:m:rli:J:43!~;t!J ' l~!~ülü îEl~~AfLA~l 1 

Pas if i k ha r b i Tü r k i y e i 1 e Macaristan 
aras 1nda nakliyat is i 

Paristen kaçan Fransiz hükûrue_ - - - Memleketimize gelen bir Macar heyetile 
tine mülâki olmak için ya (Tur) ] aponlar, bu adalard11k i A merikan kuvvetlerinin 
§ehtine vcyahut da (Bordeaux) er geç teslim olmak mecburigetinde k alacaklannr bu h us us ta i g i net i celer Vere n 
ya gitmcsine pek benzemekte- m u·· z a k e r e le r g a p l l d 1 
d. s ~gli• orlar ... " 

0 tarihte Frans1z hezimeti O. Ankara, 18 (Tasviri Eflcir) - Dem!17ollar1 Umum Müdürlftlder!le 
nüne geçilemiyecek bir cereyan Londra, 18 (A.A.) - Londra_ karadaki kuvvetlere ula§madan Bir Macar beyeti. Maoaxlstandan temaslarda bolunduktan aonra. 1eh-
ahnca, 1\1. Churchil! Frans1zlar1 da tahmin edild1gine gore Ame- geri doodügü muhakkakhr. Türklyeye ve Türklyeden Macaris - rimizde,, hareket etmi1tir. Bu müza
takviye etmck ve ittifaka sadtk rikahlar Salomon adalarmda A'.\IERIKALILAR TESLIM OL- tana Tiirk vc Macar mallarrnrn nak- kereler mü.>bet bir 1ekllde net!celen-

1 · · 1 • 1 lini temln etmek ve bu hususta blr ml1tlr. MacaristanJa Türkiye aTa11n. 
kalm1ya mecbur ey emek 1çm yeni silâhlar kullanm1~lard;r. J MAK MECBURIYET NDE takim teknik miizakerelerde bulun- da nakliyatin blr kllmrnin Macar 
yine ~imdiki gibi teblikeyi goze 1 Ezcümle bunlann arasmda bir KALDILAR mak üzere iehrimlze gelm;$ti. vagonlarlle 7ap1lmasr çok muhtcmel-
alarak Fransaya ta$1D.1P durmaj. nevi karada ve denizde hareket Tokyo, 18 (A.A.) - Amerikan Heyet, Ticaret Vekâletl ve Devlet dir. 

tu. 1 edebilen traktorler ve 13 tonluk kuvvetlerinin Salomon adalan =========================== 
Rusyamn bugünkü va~iyetini, tanklar vardir. Herhalde AmerL dolaylarlllldaki hareketleri tama_ 

bundan iki sene evvelk1 Fran_ kan ve Avustralya para$ülçüle- mile durmu~tur. Tulagi ve Gua_ AJman tebJig" Î Ticaret VE k ili 
san1n vnziyetiuc benzetec~k ri sava$a i$tirâk etmi~lerdir. dallcanar küçük adalarmda ~:d- -d· 
degi!iz. Zavall~ Fransa, . mil. Va~ingt-0ndaki Bahriye Na:m_ detli çarp1~malar devam etme~- (Btri11ci 1ahlfeden ct.vam) Bursaya 9 1 lyOr 
yonl arln a•kerme ve milyar_ hg1 muharebeler hakkmda son te ve buraya ç1kar1lan Amer!- ank ile ayr1ca 252 top tarat1mIZ- (Birinol 1ahl/1d1n d""""'' 
lara mal olan me~hur !\fa_ derece az tafsilât vermekte ise kan silâhendazlan agir kay1pla_ dan almm1$ veya tahrip olun- yagc1, gomlekçl, hzir elbisccl, terz!, 
ginot istihkâmlanna ragmen Al- de Amer1kaflrlarm biilün adalar ra ugramaktadtr. mu~tur. Sava§ sahasmin temiz- mobilyacr, yorganc1, !flemccl, man!. 
man)ar1n ilk hamlesi kar~ism- arazisine üçte bir nisbetinde sa- Japon donanmasma mensup lenme i§i devam etmektedir. faturac1.- yazmac1 i.occarlar Ile ksu
da hcmen y1k1hvenni~ ve 3 baf. hip bulunduklari iyi bir kaynak.. hava kuvvetleri, civar sulal'l bü_ Viazma dogusunda birçok dü~- çuk ithaliitçr ve fabrikatorlerin mü

ta içinde de el~ ayag1 bagh dii~- 1 tan ogre:iilmi$t!r. Amerikùlar tün ~ü~man gemiler~den t~miz_ man taarruzlar1 kismen kaf$1lik ~f;~;~1;r~~i ~~~.:1~;~~1 ;~ ·~~~::;~ manlarma tcshru olmU$hl. Rus- Tu lagi'y r, Guadalkalar'1, Ffor1- lem$Iier ve halen du$man ihraç taarruzlarla püskürtülmü~tür. 
· · ta~radan gelcn baz1 t.acirleri de dln-lnr ise, harbin ikinci se~cstn1n I da'y1, Maleika'y1 ü;g:ù etmekte k1t'aJar,na yard1mc1 kuvvetler Rjev çevresinde dÜ$man, muh l!yen Vekil, saat 

16 
da to!Orler ve. 

ilk aylarinda da )·cnidcn bu hay_ , bulunduklan gibi Saint _ Isa- getirebilecck Amerikan gemileri telif yerlerde sava$ hattma bü.. salr e.naf cemlyetleri müme •ill•rlni 
li arazi kaybetmelerine, Kafl-~s- belle ve Yeni Grorgie adalarma nin buralara sokulmalarmin ii- yük say1da piyade te~ille!'i!e kabul edcrek kendllerlle g0rU1mü1-
ya ile muvasala hatlan kes~- da ç1km1$lardir. Muharebeler de nüne geçmi$1erdir. tanklar1 ileri sürerek taarruza tür. 
mek ü zcre bulunmasma rag- vam etmektedir. Ve çok $iddet- !simlcri geçen iki küçük ada- geçmi~tir. Bütûn taarruzlar püs.. Haber ald1g1m1za gore Behçet Uz. 
m en Alman hamle ve savle- Jidir. da çarpi~an Amerikan kuvvetle_ kürtülmü~tür. bn sabah 9.50 de Galata r1ht1mrndan 
li k.m-.;is.mda hâlâ top.raklanni 1 Al\IERIKALILAR SAHÎL rinin durumu ümitsiz oldugu gL STALINGRAD TEHLIKEDE k'1kan vapurla Bur .. ya g!decek ve 

d ·· d f cd' 1 t 1 · per~embe gününe kadar orada tet-
ad1m. n ~~ m~ a aa 1yor 

3~· lllEVZ LER NE YERLE~TILE~ bi âdeta Bataan yar1madasu1- Stokholm, 18 (A.A.) - Havas - klkler yaparak tekrar i•hrimlze av. 
vc h1ç &ophes1z Alm:wlari, h tç, Londra, 18 (A.A.) - Amen- daki çarp1$malara bcnzemekte- Telemondial hususî muhabirlnden: det edecektir. 
beklemedi kleri büyiik güçlükle. I kan Bahriye Naz1rhg1 Salomon dir. Burada Amerikahlarm ni ha_ Moskova, Stalingudrn durumunu 
re maruz b1rak1yorlar. adalarmda cereyan etmekte o- yet teslim olmak zorunda ka!_ gittikçe daha vahim bulmaktadrr. 1 T . y AT R O LA R 1 

Alman lar ir_in güçlügü asti art- Jan çarp•~malar hakkinda $U taL d>klan hatirlardadir. Alman koprücülerl, Don dirsegi içln. 
hran cihet ise Rus top1'aklarm- silâh vermektedir: JAPONLARJN ASKER ÇIKAR- de 200 kllometre uzunlugunda bir Mi"}}AJ 

1 AK1 bôlgede nehir üzcrlne kOprüler atmi~ 
da çok ilerilemi§, çok yay• • Amerikan askerleri sahil mev_ MA TE~EBBÜSÜ M ya ba~ami~lardrr. Bu gen!i cepbe. 
m 1$ ve üslerinden binlcrc.- kilo. zi!lerine tamamile yerle§mi$ler_ KALDI nin birçok yerlerinde dü$man1n kop. oyunJar 
m etre uznkla$m•$ bulunmalan- dir. Japonlar, buraya havadan Vi~i, 18 (A.A.) - Va~inglon- rübailarr kurmasin1n onüne gcçile. 
drr. Durmay1p devam cden. bu taarruz etmi~ler, fakat 36 uçak dan hildirildigine gore, Ameri- bilmesi Ruslarca flllen lmkânsrz gibi f estÏvaJi 
ko$ruanm ve bu yayilma?'? ak.1- kav>bederek geri diinmü~lerdjr. ka.hlar Japon kuvvetlerinin Sa- gorünmekledlr. 
b eli n e olacagm1 da zihin bir Tulagi dolaylanndaki, gece lomon adalan cenup dolaylarma Alman ordusunun Stalingrad onün 
tiirlü kavnyam1yor. deniz çairp :$masma ait tafsilât asker ç1karmalarma mâni olmu~ deki durumu, bugüne kadar cenup 

l\faamafih Ruslar1n da, bilha~- yoktur. Fakat Japon fi!<>Sunun lardir. batrdan gelen taarruzlarr durdurm1-
l · d ya muvaffak olan ve Potelnikovo h assa KaCkas~.·a pctrol er1n en ••• •• •• •••••• ••· ••• •• •••••• ••••••••••••• •• ••• •••• ••• •• •• ••••· ••• •• •••• •••••• ••• •• •••• ••••••••••• b 1 yolu boyunea t-Op1anm1~ u unan Rus 

mahru m olduktan sonra, tab- R p k 1 k 1 dak" kuvveUerin!n 1lmdi sag yanrndan 
ITU···den çok fazla gu"çlu"klerc e c e p e e r ra ve ran 1 

tehdide maruz bulunmas1 yüzünden 
dü~mü~ 01ma1ar• ve nihayet ta- vazifeye ba~Iad1 Ir giliz ordular1 daha musait b1 .. ha! .1m11tir. 
katlcrinin tükcnn1ck üzerc bu- (B!rinci aahi}eden devam) (J ~·?Ici aahif.Jden deva.m) Askeri mütehass1"-lar1n kanaa.tine 
Junmas1 ibtimali d~ ~.uvvetlidir. <Îa dahili rmniyeL mc~ele~I ber zaman lar1, müzakerelerin askerî ha. gOre, bur~daki Rus kuvvetlerinin du-

i~te l\I. Church1ll.m ya111na her !~in ba~1nda gelir. Bunun yan1n- k1mdan o··nemini i'sbat etmekte- rumlar1 o nisbette dnralacakt1r kl. 
1 k 1 b U l d D , t 1 l 'kt t d bunlar. ayni zamanda ~imal bat1. ngiliz Er ân1 ! ar iye .1:"-1101 ~ c:v .. e çe ~ inm~.~ 0 an 1 isa.t . e - dir. General Brooke Avrupada bat1 ve cenup battdan taarruza ya-
Rcisi~i \'C daklia ?irçok. ~g .. ili~ ve ~~~~i~ln~ne b~izycol~~~Y·:pzl~~:1;~:~:11~ kurulacak ikinci cephenin ko- r1yacak olan Sta11ngrad1n en yak1n 
An1cr1kan as en ve s13 a~1 r1ca... . t l - • 1· t' · k.. · d r h tl ,. kil k . . . ,.. . . d ~t l H i~ler gUnün i,artlarr içinde en mü- I mu an 1g1 mes u 1ye 1n1 ta~1ma 1ç mü a aa a ar1na ,,,e me zo-
1 1~1 nltp ta i\Ioskova~a ka a:r""' • him vazifelerimlzl te~kil eder. Bir tadtr. Hindistan komutan1 olan runda kalacak1ardir. 
mi~ hulun masinin ~a~lu::a .. ~e.?e - yanddn diier i~lel'imlzi gôrmlye de- Gencral Wavell'e gelince, kendi_ Al man yedek kuvvetlerl c<'pheye 
b i ~e. R usyan»1 boylc gl~..;~uk- van1 cdt-rkcn çali~alar1m1,z1 bilhas- si Orta~arkta kurulacak ikinci akmaktad1r. Bir Sovyet kaynag1, 
Ier 1çmde çnpmm:is1 ola~1!'.r.. •• bu esa1lar üzcrinde top•ayrp s1k- bir cephe için §iddetli bir alâka Almanlarrn daha ~imdiden Sovyet 

Yalmz akhm1zm cnned1g1 ci- la~~rrmak. bütün me•'uliyet arka- géistermektedir. Bu takdirde haUarrnda blr n-0kl.ada derln blr ge. 
h ct Moskovada toplamp konu~- • da;'arimdan !lk ricamdir.> I kt b l d k d dik açm1ya muvaffak olduklarrn1 

' 1d' h l ra a u unan ° uzuncu or u bildirmekle ve Pravda gazetesl de. 
manm, Rusynya .ma· .

1 
cr :an- Den zle ide sa va§ ile lranda'ki ingiliz ordusu da Sovyet a.<kerlcrlnden yalniz tutun-

gi bir fayda tcnun cdip etnu~e- daha &imalde çarp1~a.n Rus Or- malarrnr dcgll, her ne paha.,na 
cegidir. Çükü Anglo-Saksonlar- ( l fncf iahlfeà"' d•vam) dularma iltihak edeceklerdir. olursa olsun kar~rlrk taarruzlara 
la Slavlar, l\Josl<ovada konu~- le•ile yeniden lrtibat temia etmliler- TiMES'lN BIR MAKALESI gcçmelerinl de istemektedlr. 
m ak!a mcsgu\ iken Ahnanlar- dir. Londra, 18 (A.A.) - Times gaze- Daha cenupta 12 agu,tostnnberi 

J d R t k l Atlantik denizinde ba,.ka denizaltt te 
1 

. i El" t 1 b 1 Al k Rumen cr e us opra arl.D. larimiz münferit hareketler esnasin- si ba~yaz1s1nda. Rus gayret erin n 1s ay1 a m1~ u una.n man uv-
da durmay1p lto~uyorlar. . da topyekûn 38,287 tonilâtoluk 4 yava~lad 1 g1n1 1 •• fakat durm~d_1g1n1. vetlerl A!;tragana dogru i1erlemekte 

§u bnlde biitün mcselc, b1r 1 gemi batirmt~~ardir. Burlardan biri Almnn tlerley~1nln çevikliglnl .. ve ve bozk1rlara glrmJ1 bulunmaktad1r. 
t nra(rn konu4:nnas1 ile diger tara. benzin ta,iminda kullo.n;lan 8500 to- Alman kuv~etlerlnin Ka~kaslar ote- Bunlar1n Astrngantn 200 kilometre 
fut kocmastndnn hangjsinjn ga- nilâtnluk büyilk bic Farniç gentisidlr. slndekl 1ng1l~ kuvvet1er1ne yakla~- bat1s1nda bulunan Sangycrchud'u 

" t1klar1n1 bah1s mevzuu etmektedlr g""mi• bulunduktar1 da sôylenœek-1 b · t · ed - · · b'l · Dcnizalt1 ancak uzun bir takipten · --, ... r cy1 ~min ece~n1 1 m1ye . . _ . lL IN tedir. 
kah yor . Bu b ilgi ise masa ba~m- •cnra Cayenne 1imnl!nde!:i dcniz bôl- ING TERE N ORTA$AltK Cenup cephe,!nin oteki ucunda 
d ... .. 1 .. 1 ··talc3 t 'Je dco-<J ~es:nde bu oarn1ç l"!ml•lni yakala. BA"'KOMUT ANI' . 

1 a -..uru u en mu 1 '" , 1 1 -Y Kuban nehrtnl ..r~en Alman kuvve -'ak uk t ·1 Id d1 b'Î' mrya muvaf!nk 0 mu~tur. Gemiy D EG1$ TÎRILDI Jeri. 1imdi Ru•larrn da kabul ettigi 
anc v uaA1S~.,~leEeFKAR1 c_ t tr. hovaya.uçurmak için bir torpil kâf1 Londra, 18 (A.A.) - Mllii Mü. 

T "U\. 1 l t glbi, NovoTosisk'e dogru tlerlemekte 

Duhullye yoktur. 

19 Al!;ustos 
Çaroamba aaat 
21 Bebek Bele
dlye Gazinosu, 

Konsomasyon t1elerl Piyango gi
§elerile Festival yapJlacak ra.tblo
larda sat1lmaktad1r. 

Saat birde Bebck iskelE«inden bir 
vnpur hareket edec('k, Çen~elkOye 
ugr1yarak KOprilye gelccektir. Ktîp
rüde vapurun knr§1l1gl tramvay aer 
visl vard1r. Aynca Bebckten tram .. 
vay servisl vard1r. 
Her türlü i1ahat: Telefon: 23340 

• •• 
Bürhaneddin ve Seniye Tepsi 

lskeçleri 
Bak1rkëyünde Halkevl bahçeainde 

bu nkiam - Suadlye i?en)'<ll Alle 
bahçe!'linde yar1n ak.~am. Üslâd1âzam 
Râmldin âsâr1ndan parçalar ve Se
n1yenin klâsîk ve estetik dan~lnrt. 

Jahsili Emval Kanunu 
Vergi, resim v• harÇlara ait tahsilê.t 

hükümlerj ve tatbikat1 
Yaian: TEVF!K KORAL 

Maliye Vekâleti Tahtilût Vinum. 
Müdüril 

lifalt. tlcari ve s1nal mOesse!!elerle 
her türlil vergi, resim ve hat'(larla 
alâkadar dt'vlet dairclerlnde i~leri 

bulunan herk~ için Jüzumlu bir 
rehberd1r. 

Hin d ist a n 
hâdiseleri 

~e m $ Ir. . . dafaa Naz1rl1i1 :,u tayinlert b11d1r- ve Berlin. buras1n1n pck yak1nda 
Akdenlzde den:r.alt1lar1m1zdan blri mek'-dlr ·. · 

1 
te D evren Kir ahk Yazihane 

1 ~ dü$mesi lht malin! one 1ünnek dir. 
düsman filosunun blr teski ine taar- General Auehinlcck'ln yerine Or- Sovyet komutanhitinJn bu ~e-hrin S1.rkeci Muhzirba~1 sokak. Gü-
ruz .etml1 ve bu te~~iUn en büy~k ta~ark Baekumandanl1i1na Genera1 müdafaasin1 imkân~n: 1ayd1i1 san1l_ zel Han, asma katta No. 2 .Ye mil_ 
g~~1sinl tahrip etmJstir .. Tesblt ediJ- Aleksander tayin edilmietlr. maktadrr. Çünkü. Al man hava kuv- racaat. 
d1gl J.:"ibi, bat1r1lan genn 12.000 t.o.. Generat Ritcb.ie1nln yerlne seklzin- vetleri taraf1ndan yap1lan ke•if ha- -------------

(Birinct •aht/etùn d•vam) nJlâtofuk. kuvvetle si1âh_land1r1lm1~ cl ordu kumandanl1'-1na General v 
1 5 reketleri. buras1n\n Rus kuvvetle"Tin-ru m üdafaa haliln-.le halka ate~ Y.•r.d1mc1 bUyilk blr ngillz kruva- Montgomery, General Gott'un yerine ce botaltilmakta oldujiunu bildlr. Sultana hme t B esinci Sulh Hu

kuk H â kimliginden: açm1'§lard1r, I$Ik karartma emri z.oru 1dt. otuzuncu ordu kumandanl1g1na Ge- mektedlr. 
ve gezme yasag1 mecburiyeti tat Bui denizinde bir denlzaltrm1• top neral Lumsden tayln edilml1lerdir. Halen Kâ tipkastm mahallesi 

Sepetçi Selim sokak 14 No. da 
ikamet eden Dervi~ oglu Salâ
haddin Yalç1nkayamn ak1l has_ 
tahgma müptelâ olduf(u doktor 

bik edilmi:l;tir. :;Jimdi büyük sa- atesllo lki romorkor ve üstlerinde ;...;.;.:;....;;.;...._ .... ....; ___ ...;. __ 
ylia:erce asker bulunan :Hd aa.lapur- A "k k} 

)'!da asker takviycleri gelmil;tir. yay1 imha elm~t!r. men an uça ari 
Bunlar ~ehirde devriye gezmek- ITALYANLARrn TAHRlP ETTl~l Almanya u""ze r 1"nde 
t edirler. GEMILER 
XALKÜTADA BAZ! GAZETELER Roma. 18 (A.A.) - Resml teblll!;: 

NE~R!YATLAR!!'<I TATiL Atlantlkle yarbay Giovanni Bruno 
El TÎLER idrires!ndeki denlz avc1lar1m1zdan bl-

Yeni Delhi, 18 (A.A.) - Hlndls- ri lngl1!z bandralr, sllâhl1 ve 1notor
tan1n muhtelif merkezlerinden Yen! Ja MOOon gemisile Kalifornia Ame. 
Delhiye gclen hsberlere gôre du.rum rtkan gemislnl ve silâhh üçüncü bir 
eltt!k.çe iyilepnektcdir. t!caret gem!sln! torpilliyerek batrr-

Kalkütada nümayi$çl!er bazi ma- muit1r. Bunlar1n topyekûn tutar1 
hallerde dol11m1$l•r n çar1:da- ebem 18885 ton!lâtodur. Ayni denlzalt1m1z 
mlyetsiz bir hâdhe olmu1tur. 10000 tonilâtoluk ba1ka bir mot.Orlü 

Allababadùa da vazlyet lyile1ml1 gemlye de blr torpll isabet ettirml1-
Te gece 1ok•ta ç1kma y•••i! kaldj.

1 
~ti.!;r·:_ _________ .,,__ 

r ilm1ft1r. B "J h b 
Orta vilâyetlerde baz1 Viliyet ve rezl yaDJD ar e 

Beledlye Mecllt;ler! âoalarina i.ten g irmeSÎ muhtemeJ 
el çekt!rilm~tlr. 

Luchovoda pollo, Nalional Herald l!ontevl<ieo, 18 (A.A.) - Ur\Jgll-
c azete.slala idareAalM9ine el k:oywi.v.o- •YJn 1lyasi mahafili, be!J Brezilya 
t ur. gemt.!nln torpilleND8"! àidisesinla 

Kalk"'1da bazf 11d.lllyetç,1 gaaetie.. Bte1;ilyanîn barte gillftesk>i loltaç 
Ier eu,,.. ub&lnndaa ltlbu.._ aefri- edN!leceti mitaleas1nda 1'uluamak-
7atdarrui Wil etmiflir. t&d1riar. 

Piyasaya ç1katt yeni yiiz lirahklar 
l 

Yeni 100 liralWlimn pfywya Çl~ olclugunu evvelce yaZIDl§
tlk. Yukandùd ~ yeni Jiiz lirahklarUDJzdan biri giirünüyo' 

( 1 i1tci 1ah.i/1den dnam) 

ordusu uçaklari dün, Avrupa 
k1t'as1 üzerinde kayda deger mu_ 
vaffakiyetler eldc etmi~lerdir. 
Uçan kalelerle hücum eden Ame 
rika.n pilotlari çok yüksekten 
Rouen ma~andiz garlanna bir 
akin yapm1~lard1r. Birçok bom_ 
balarm hedeflere tam olarak isa 
bet ettigi mÜ§ahede edilmi$tir. 
Hi9bir bomba uçag1 kay1p degiL 
dir. Bu hareketlere bizzat i§ti
râk eden Amerikan hava kuv
vetleri ba$komutam donÜ§Ünde 
demi§tir ki: 

•- Gizli bomhard1man n i~an
c1larma itimat etmekte hakh ol
dugumuzu iSbat eden bu netice
ler bizi çok tatmin etmi$tir. Bu, 
iyi bir ba§lang1çtir. Bize dü$en 
$ey, bu i~ devam etmektir.• 

Avrupadaki Amerikan hava 
kuvvetleri Ba~k-0mutam Gene_ 
r.aJ K arl Spaated demi$tir ki : 

cc- Ameriic:an hava kuvveL. 
Ier! Almanyll!ya k~1 hem m Üll
feriden, hem de lngiiiz uçakla
rile beraber hücumlar yapacak
ttr. Gayemiz en çetin §ekilde 
dü$mam bomhalamak suretile 
mümkün oldugu kadar çabu·k 
barbe niihayet vermektir. 

lTlaAR - c F.erarh Haklkatler > 
tefrikamiz! yU}~Z!Jl çokluktJndan 
liugiln koyamachk. Xarilerlmlzden 
oiilr dUerlz. 

Karabük 
fabrikas1 

Ank ara v i tigetine 150 
ton demir verecek 1 

raporile anla~1lmasma binaen 
hacrile kendisinin a.ym adreste 
bulunan balbais1 D ervi$ Yalçm_ 

Ankara. 18 (Tasvirl Efkâr). - kayanm velâyeti altma konul
lkti•at Vekâletl Karabilk fabrika- d • T l 
s1ndan 150 ton demlrtn Ankara .,.1_ ugu 1 an ° unur. 
Jâycti emrinc ver11meslni cm"Tetmi:J
tir. !\1übrem ve Jilzumlu ln:aat lçin 
bu fabrikan1n lmal ettlK-1 demlrler
den istlfade edllecektir. 

K aymakamlar 
aras1nda nakil ve 

tay i n l er 
Ankara, 18 (Tasviri Efkâr) 

Cihanbeyl! kaymakami ~ükrü Kara. 
p1nar kaymakamlik1na, Karap1nar 
kymakamt Hilmi Cihanbeyl! kayma. 
kaml!g1na, Ke~an kaymakam1 Cemal 
Çankaya kaymakamhi'1na, Çar~am
ba e ki kaymakam1 Fabr! de Malka. 
ra kaymakamhjtlna tayin edil~ -
lerdlr. 

Üsküdar tcra rrrcmurlugundan: 
Mahcuz oJup paraya çevrilme!ine 

karar verilen bir pcnbe zemin üie
rfnde IAclverd çlçckli Isparta hah 
scccade 1 :50 boy ve 75 eninde ve blr 
adet ikl metre boy ve bir mctre cnin
de penbe zemln Oz.erinde l~parta bah 
seccadelerin 24/8/942 tarlh!ne mu. 
sadtf pazartcsl gOnü saat 14 te .bat· 
tarnak ft.zere Üaküdarda $emsipa.,ada 
Bostan 1okaI:"1nda No. 9 han(!nin 
ônllnde açik artlJnnasJ yap1lacak. 
mahcuz eoyalar muhammen kiymet'
nin % 75 olni bulmad1~1 talc:dirde 
ikinci arttirmay• b1rak1lan-.k 28/8/ 
942 taribinde cuma günü aynl yerde 
ve aynl saatte bas1amak ~uretlle 
fkinci artt1rmanir. yap1lacag1 i1ân 
olunur. (940/rnlO) 

r 
Bugünden itibaren - Beyaz1tta ,

1 Marmara Sinemas•nda 
ANNA D AMNANN'1n ibda ettigi 

m::~~:.~~~~~~,~.I 
-•HOLLWOOD OTELI-...; 

Mosk o va 
mülâk at1 n a 
VE rilen m analar 

( Blrlnci
0 

1o:hl/<drn ~) 
silleri ~erefine büyük b11· zlyafet ve
rHmi~tir. ~neral Wavell, l.foskova
ya per§t'rube güaü tanare !le gel
mittJ.r. General Wave11'in bind:g~ 
tayyare yo1da blr âr1zaya u~rad1g1 
için Tahrana pri dOnmiye mecbur 
olnlu,, bu &ebeple General Wavell'in 
MoskoYaya D\UVa!alatf gec1kn1lotir. 
Cuma cünft ChurchUl ve B.arri
manu b!r ko;ode geç!rmi1lerdlr. Blr 
gün e'VVel lier hususta bir anla1ma 
bastl oldaku halde ak~am üstü n1ü
zakf:relera tekrar devam edilmitt.ir. 
Bu ziyaret ve gôrü~meler, Rwilar t-
raf1ndan s1_kl bir surette e-lzli tutul
mu.,tur. !ngills Ba1veklli Ile dlger 
QyeÏerin Moskovaya geldij!inl pek n 
ldmse blliyordu. 

Bir Londra telgrafina güre, Chur
chl!l'in ~1oskova geyahati muvaffa
k!yetlc netice1enmi1tir. lngiHzler, 
llosko_? ziyaretlne çok bilyük ebem.
mlyet vermektcdlrler. 

L<Jndrn radyosunun &Ozcüsil de
mi~.tir ki: 

cChurebiH'in Moskova seyahati, 
Hitlerizmln ôlilm çan1n1n çalma11-
d1r. Bu, J\11hver taarruzunun k1r1l
mas1na ve mütteflk taal'ruzunun 
ba~lamas1nn i!Jarettlr.> 

SOzeü devamla demi~tlr ki: 
cAlmanya tçin Olüm belki uiun 

sürecektlr. Faknt Moskovada bu Olü
mü çabukla~t1rmak lçin bütiln ted
blrler a1tnm1§t1r.> 

Dlger tarartan Pravda gaz:eteei, 
bu konuyu incelemio ve demi~tir ki'. 

c0hun!hil1 _ Stalin gôrü~melerl 
büyük Oneml haiz bir olayd Lr. Bu 
zatlar, hürrlyeti seven mllletlerln 
Hltlerizmden nas1l kurtar1lacaf1n1 
gOrü.emü,lerdir. Yap1lacak ijler kalc
klnda tam bir mutabakat has1l ol
rnu§tur.> 

MIHVERÎN ÇIKARDIGI 
MANÂ 

Roma 18 (A.A.) - cPopolo 
di Rom~• gazetesi, Ohurchill'in 
Moskova ooyahati hakkmda di
yor ki: 

~abife: 3 

T apu ve kadastro 
te~kilâbnda naki) 

ve tayinler 
Ankara, 18 (Tasv!rl Efkilr) 

Milnhal buJunen Tapu ve Kndast 
Umum Müdürlügü Tefti, Heyet1 re• 
isl!gine Hatay Tapu S!cll MGdü 
S1tk1 Necmettln, Merkez Kad8Elro 
!t-ÎüdÜrlügünc Ankara Kadast.ro Mu· 
dürü Seyfettin, Edirne grupu Tapu 
Slcil Müdiirlü&-ünc Diyarbakir gru • 
pu T•pu Sie!! Müdürü AvnJ Ergen, 
Diyarbakir Tapu Sicil l!üdürlülUnq 
istanbul Kadastro MüdUrlügU tapa 
insi Nlyazi, Seyhan grnpu Tap 
SlcU MOdürlügüne Enurum gTUpU 

Tapu Slcil Müdfirü E~ref, Erzurum 
grupu Tapn Slcll lllüdilrlill!;ùne h 
tanbul Kadastro Müdüril Bayri W 
Ilatay Tapu Sio!I Mn1a:Iüg6ne df 
Muamela Miidürlügil blrlnc! mû• 
meyylz! Ziya tay!n edllml~lerdir. 

Oil k urumunun 
te~ekkürleri 

Anl<ara, 18 (A.A.) - DOrdüncd 
Tilrk DU KurultayJ Ba~kanl1gp1dan 
gOndcrilmi§tir: 

DürdüncU Türk Dil Kurultay1ntn 
toplanmas1 do1ay!Eile yurdun her ta .. 
raf1ndan ge1en kutlarna tel ve ya11-
lar1ndan dolayJ, Kurullay1n !!IY«! ve 
aevgl duygular1n1 btldirmlye say1D 
Anadola Ajans!n.1n araçlJi'1n1 !BYil
larla dilerim. .... 

Ankara, 18 (A.A.) Türk 
Kurnmu Genet Sekretcrll"lnden 
dirilmi§tlr: 

Koruyucu Genel Ba~kan1m:z1n yft. 
ce blmayeleri alt1nda dOrdüncil Türk 
Di! Kuru!tan 10 Ai:u•tos 1942 aa
bah1 aç1lm1$ ve 14 Aiiustos 1942 i:ü
nü sona ermi~tlr. Kurultay, Kurum 
çal11malar_1n1n genet gidl~~ni gôt~ 
geçlrerek gerPkli yQnerg~ler vernue, 
yeni ana tüzük ile i;:.a.lJ~ma pro~ra .. 
m1n1 onau11e ve h~aplar1 gôzden C"' .. 
çlttrek GeÎlel Merkez Kurulunu ak
lamt~ vc yeai A-Jerkes Kuruh:inu se('. 
ml{tlr. 

Kurulta:ra orunt.ak g.;jnde11'Mlt ola.:ni 
Halkevl•dle 1.tanbul •• Ankara tln•
ve~t.elerine. Türk Tarih. Cogralya, 
Hukuk. 1kt1"at Kurumiar1na V1! Ba .. 
srn B!rligine, l!:urultaya 1<•1"1 b51.ürl 
Qye, dav~tli Te dinleyicilere 'l'iJrk 
Dll Kurumu. e&Rdan .,.. yflrek.ten te
eekkül'ler eèer. 

cChuchill, siyasî seyahatleri
ni, !ngiltcre ve Bol~evik _ De
mokrat Birligi, asker! felâketle_ 
re ugrad1g1 zamanlar âdet edin
mi~tir. Churchill, Amerikaya ilk 
seyahati yaptig1 vakit Ja_ponlu 
Hong-Kong'u Î§gal etm1$lerd1. y erli Mallar idaresi 
lkinci seyahatinde de Alman -
Îtalyan k1t'a!an Tobruk'u alml~
lar · ve ingiliz filosu Akdenizde 
Cebe\üttartk ile Malta arasmda 
ac1 bir maglûbiyete ugrami~t1r. 

Antakya ve 
Bal1keslrde lkl 

'ube açt1 
Aca!ba bütün tunlar, sadece bir Yerli Mal!ar Mü.:".sesesine 
tesadüf müdür? Her ne olsa, bu yurdun her tarafmda gO.üerilen 
bizi Churohill'in çok seyahat et- umumî rai\lbet üzcrine Muesse
mesini temenniye sevkediyor. se henüz sat~ ~ub<'9i bulunmt
Churohill'in Moskova seyahatL · y~n baz1 vilâyetlerimi-z.de birer 
ne gelilnce, bu seyahate Rusla- 1 magaza açm1ya karar vcrml~t!r. 
rm Don'da ve Kafka.syada ugra.. Bu ara.da Antakya ve Balllke
d1klan fecî maglûbiyetler ve sh·de teslsi brarl~tmian sati~ 
ikinci C"!'he aç1\mas1 için Ru_s - ma.1\azalari evvelki gün mera_ 
Amerikan ne'lriyah tekaddum simle aç1lm;~tir. 
etmi~tir. Bunlardan anl~hy~r Diger taraftan birkaç güne ka. 
ki, Chur_chill _ve Ro<>sevelt'm dar · Eski~ehir ve Zon1:uld•kta 
mümcssih, Stahm t~v1k etm:k da birer sat'-'l ~ubesi açllacakt1r. 
ve geçen May1sta yapt1klari va
di tulamad1klarin1 mazur ,gêister_ 
mek için Moskovaya gitmi~ler
dir.• • 

CHURCHÎLL'lN MESAJ! 
Londra. 18 (A.A.) Ba1veki1 

Churchill, Moskovadan ayr1l1rken 
Staline a$ag1daki telgrafr çekm1$!Jr: 

cBana kar~1 güsterdlglniz arka
da~l1k ve mi<:afirperverlikten dC>lay1 
size tee:ekkür için bu f1r~attan isti
fade e-dlyorum. ?\otoskovayt z1yaret 
ettigim !çln çok bahtiyarim. Bu. ev
velâ ~iz~ duyJ!'ular1m1 bildlrmenin 
bir vaiife olmas1ndan ve saniyen te. 
m$s1m1z1n davam1z içln faydal~ ola
cagr bakkrndaki kanaat!mden lier! 
gelmekte.dir. M. MolotoYa en .iyl ~a
t1ralar1m1n iblât1na delâletln1zi ries 
ederim.> 
Dom inyon 

k attan 
B •$vckilleri m ül â . 

evve\ce haherdar 
edilmi~ler 

Londra. 18 (A.A.) - Chur
chill, Moskovaya gitmek ütere 
lngiltereden ayr1lmadan evvel 
Stalinle yap1lacak giirü~melere 
ait plânla.r1 bütün dominyonlar 
Ba$vekillerine bildirmi&tir. 

HARRIMAN'IN BEYANATI 
Londra, 18 (A.A.) - Re:~i Ro_ 

osevelt'i temsil eden Harriman 
§Oyle demi~tir: 
•- Reis Roosevelt, ahnan bü-

/"''" ... 
! 
: 

= 

: 
i 

Meari f V 'lkili geldl 
\laarif Vek;!! Ha<an Âl! Yücel, 

diir. sabahki cksprcsle ~ehrln1iie gel . 
m!~tir. Ve~il, i~tasycnda Üni•;erF1te 
RektOrü Cemil B1l1el, ~ta11.rl! ~IU
dürü ~Iuhs;n Binal ve d1ter maarl.I 
erkân1 tara!;ndan kti.r!5·!an1n1'!t1r, 

Bir matbaa soyuldu 
Ankara caddesinde Vilâyet 

ka~obmda Lisanettu:'e ail olan 
Evrensel malfbaa.Emda evvelki 
gece bir h1rsizltk vak'aô! olmu~
tur: Sabahleyin mafuaaya gelen 
L isanettin, bir k1s:m matb3a 
âldlerinin yerinde olmad1g101 gii 
rerek derhaJ hâàiseden zab1 tay1 
haberdar etmi$tir. Bunun üzeri
ne vak'a ma.haJline gelcn m e
murlar ki•a bir tahkikattan son_ 
ra htrs1zhgm faillerini bulmu~
lardtr. Sc:r,lular aym matbaada 
çal1§an Mehmet ve Seyfettin a
dmda iki ki~idir. Bunlar cürüm_ 
lerini itiraf etmi~ler ve tevkif 
edilo~lerdir. 

tün kar2.r!~1 tasdik edecektir. 
Amerika Rusya ile birlikte y ü.. 
rümiye devam eèecektir. 

! Okulla•tn 1'ay1t ve kabul zamnn1 yruJ~pyor • .tler 
~== h angi bir okulu liitirmi; olu p da ycnisine gi:mek îçin 

kat'î bir karar vermcmi~, yahut yazilmak isted igi oku-

1==- •1 IL:::K .. tunolskt!u:lru1NBb:i:t~irm~~i~~o:I8a:n~la:r•:~=~·;=•- ~ ! 
y Jet; :> _ ~illî kiltQr uhu1na gl. i 

~=·',:_ almrr. Fakat yen! gl"ell >ea türl:li n ~anslar. i_ 
talebe. ilk alti ay zar!Jnda mu- Kor.EPrvatu::i.:-dn. yalcrz piyano, :i 

~ikiye Jstklath gôrülmcz.sde,dka~- ke1r.an ve tegotl1l ~ dcrslei·i ~a- ~=.-=: 
~'.,,,'•,, d1 silinir, Bu sebep1e isli a 1 o -~ m1yanlar boounn mürncaat e.t- ral1, àii:erleli paras1..t1r. Anes\k 

n1emc11dirler. Konservatua.r t:l- çok istidatl1 olup tla kCR.tt1 ,..9_ 
l<'bes1 ou be1 k111mdan birlnl i:.aiit. olm1yaJtlarda•, h~ fk-"4 Î 
terclb eder: 1 - Plya.no ve or_ ntHrm.aJ. Am~t ve n•-..1 ol111·• k 1 

: k .. tra iletleri (yaylJ Te ne!6li lnul!ikl ve •ai..e saullririatJ yo i 
~ aazlar); 2 - Yüksek 11n1tki na- ti~tA~ t.lniml Kon....,..ka- j 

l
. u riyatt; 3 _ Ta.gann! ve mœllé t'IJHia. ka~ w IN.hl !N.tiMtl!- ~ 

deklarasyonu; 4 - 'l'emsll ve H. trr. ) 

Hll ll l llllll l lllt.lllMIUl l-IMUUlllllllll~llU ....... llUllWIMllUU• l .. 1W..-~-·----
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YJ134;J1Zt~i'4il 
Alman 

Ba~komutanhg1 
ha ta m1 i,Ierr.i~? 

, 
1 

. . . . ~· 
ADEHI IKTIDAR VE BEL~SEKLIGfNE 

1234567:JJ 
BAVANLAR ve BAVLAR 11 

(J tnct sahtfedtm d•11am) 
. mandan b ··ri fas!las1z taarruz harc

ketleri yap1l1rken arada s1rada bir 
veya lki gün istirahat etmek, harp 
tillâhlar!. moWrleri ve saireyi temiz. 
lemck. gerilerden celbi lâz1m gel(:n 
ccphane. mühlmmat, s1hhî malzeme 
Ve salrenin sevk ve ikmal l§olerini 
yoluna koymak zaruridir. Buna du
raklama veya yuvajlama denmez. 
Bir yandan Knfkas daglar1n1n bat. 

Müessesemizde daima KADIN ve ERKEK kol, cep saatleri, ma. 

sa, duvar saatleri, alttn ve plâtinni§an yüzükleri, ktymetli ta§lar 

la süslü ÇÎÇEK ve PLÂKLAR ve yeni ·~evaliye• yüzillderinin 

zengin çe§itlerini bulundurdugumuzu bildirmekle §eref duyariz • 

No. 10 

58 Elmas, 7 P1rlanta 

365 Lira 

k1sm1nda sils1lenln en ytiksck geçit- No. 36 
lerinJ ele geçirmiye çal1~an Alman Saat Mag" azalan 

SÎNGER 
No. 18 

kuvvetlcri So1'um, Tuapse, Novoro- 18 Elmas 2 Pirlanta 
24 Elmas 
280 Lira 

Fysk ve Anapa llmanlar1na dogru 1 Ptrlanta 
bask1Iarin1 art1rm 1 ~Iardir; bu taraf. ADRES: ISTANBUL, EMlNÔNÜ CADDESt No: 8 250 Lira 

b Kuban n~~n~ ~nubuna w Kaf ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·!-~~~~~~~~~ kas gcçltlcrl gcri me çcl\l!emhen 1 ~ 
Sovyet kuvvetlcri, ,\z:ik deniz lnin, 
dogu unda. çembcrlcne•ek imha cdil. 

1

, 
ml~lcrdir. 

Baz1 Bol~cvik tebliji:lerinde Kras-
nodar çcvrcslnd<'ki sava~ardan ve 
rnv<lafaalarc!an buhsooilmi~se de bu 
~ava~lat Krasnodar ~ehrinde degil, 
aynj is mdcki vilâyet tonraklarinda 
yap1lm1~t1r. Dl.l?er tnraftan bir Al. 
man z1rhl1 vc motijrlü ordusu ~arka 
dogru Grosny pctrol havzas1 1stika. 
metlr>dc iki kot ile llerlemAktcdir. nu 

SftYIN HftLKIMIZA 
ordu Grosny petrol kuyularm1 
esasl1 bir surette tahriplerine m<>y. 
dan vermedcn cle geçirmiye ça-
h~maiktad1r. Ayn! kuvvetin bun<lan 
sonra Kafkns dai{h1rmm ortas1nda
kl Kutnls vc Tifll~ g2çltlcrini ve 
dogusun<laki \!ahaç Knl~ _ Dcrbend
llakû dar yolunu zor· 1yarak Ku~ai• 
Tiflis ve Bakû §ehirlerini zaptetmc
Bi muhtemeldlr. Bat1 cihette Tu
&pse'yi zaptcdecck kuwctlcr!n de 
Karadcnlz k1nlarnwlan iler!iyer~k 
Pati. Batum vc Kutals taranar1n1 
lrgn\ citmeleri muhtemeldir. Maikop 
rlvar1ndan Sohum istikamctindc 
llcrllyen Alman birllkleri Çcrkask 
cenubundn ~iddetli sava~lar yapmak 
tad1rlar. Kafkas daglarmdaki bu ha
reketlerdcn ba~ka Alman!ar Hazer 
dcnizmdc ve Volga nehri üzerindeki 
Rus muvasalasm1 ve Bakû'dan pet. 
rol ivkiyat1n1 men için Astragan 
§chrine oogru da llcrlemlye ba~la
m1~lard1r. Bu maksntb ll!aniç trma. 
kl ~lmalinden harekct. eden bir mo
torlü vc, z1rhl1 kol 12 agL'Stosta K:il. 
muk'lann merkezi olan Elista ~ch
rlnl it'l:al etmi, tir. Voro~ilovzk'dan 
harckct <'den dlger bir Alma11 mo-

Komür al1m ve sat1m1nda 
rastlad1i1n1z zorluklar1 
J1aber veriniz. 

tôrlü kalu da dogu ~ !mal istikame
tindc hareket etmi~tir. Ru kollarin 
Hazcr dt>nizi bat,s1ndaki stepler\ t&
mizliycrck blrknç günc kadar As.tra. 
gan onilnc gelmeleri muhtemeldlr. 
Stalingrad lmha muharebesinln ~id
detl artm ,tir. Ruslar1n bütün gay. 
rctlcr•ne ,ragmen Almanlarla mûttc
flklerl Kotelnikovo ~imalinden Sta. 
lingrad1n ccnubuna yakla~maktad1r
lar. Kalaç'daki Hus kiiprü ba~1nda 
çcm~rlenmi~ olan 62 ncj Rus ordu-
snnun ve birlnci Rus ~rhh ordusu 
k1sm1n1n hnhas1ndnn sonra Altnan-

• Jar Stalingrad ~ebrlne karoJ bat1 
ta raftan yânt cephedcn de taarruza 
ba~lam1:-lard1r. Don dlrseginin ~ima. 
!inde Kletskaya'dakl Rus koprü batJ 
zaptolunmu1tur. Bunda:t sonra ~!mal 
bat1 c ctlnden dahl Stalingradm 
s1l·11t1r1lacag1 tablîdir. l;)imdi Don 
dlrseglnln garb1nda çcmber içlndc 
bulunan dagm 1k Rus kuvvctlerlnden 
bai;ka. hlçblr ycrde Sovyet askeri 
kalmam11t1r. 

Voroneç Via~ma. Rjev çevrelerin. 
de vc fimen gühinün dogu cenubun
dnki Rolsevlk taarruzlaq hic;bir 
chemmlyetli muvaffakfyet kazana
madan her gün kkrarlanmaktn ve 
büyük kay1plar vercrek püskürtül-
mektMlr. 

Almanlarl)l, Rus merkez ve timal 
ordular gruplarin1 lhmal ederek. ce
nup bi:ilgcsln~l'kf Timoçenko orduia-
r1na vûklenmeleri ve taarruz hare
ketler;nl Kafkaslnra kadar devam 
eWr.11clerl kar§1s1nda bir çok kim
sclrr Almanl1mn hala cttlklerini 
tckr11rlamaktad1 rlar. K1misi: (Tâlî 
kuvvct!erl maglûp etme1cle harp ka. 
7.an1lma:i. Bùyük Ras kuvvetlcri ~
mn'de bulunurkcn bunlara chemmi
yet vcrm;yerek cenuba &arkmak Al
manlnr içtn büyük bir tehlikedir. 
Bunun a<:l net1ccsj yak1nda gèir!ile
cckt r) diyor. Kimlsi: ('.\1oskova ci
vannda K1z1lordularm ktillî k1sm1n1 
b1rak1p crnuba uzun boylu gitmek 
yanl1vt1r: bu barekctl k1sa kes1p 
süratle Mo. kova ve Leningrad tara. 
findakl Ru~ kuvvctlerine taarruz lâ
z md1r) iddias,nda bulunmaktad1r. 
K1m .. I. hususlle Londradan yüksclen 
se h;, (Kafkaslnra dogru il~rlemcklc 
Alman ccphesi bir misll uzamaktll
d r. Jo:skl ccpheuin hakkmdnn gelc
mlycn Almanla:-. bu kadar uzayan 
cephe<le tehllkeye girml~!erdir. Mo,. 
kovn. Voroneç, Stalingrnd tarafin
daki Rus ordularma arkalar1n1 vr
rerek ccnuba ilerllyen Almanlar ya. 
kmda bu h!1talar1n1n cezasma ugri
:vacuk\•rd1r.) rliye hayk1r1yor. K1rn1. 
ai: (KafkasyanJn lstilâ 1na kap1lan 
Alman!ar Moskovay1 zapl.etmedikçc 
Ruslan kat'i olarak maglûp etml~ 
olamaz!ar. Kafkas harckcti devam 
ettikçe ~maldc ynp1lmas1 Iâz1m ha
rcketlere bu Eene valdt kalm1yncak
t1r. Su halde Anglo • Saksonlar bu 
sencyi de kazanm1~ olacaklard1r) 
mütaleas1n1 i)eri stiriiyor. 

.. 

Tozlu, 1slak ve eksik 
kOmür almay1n1z. 

KOmiir fiyab muayyendir. 
F azla para vermeyiniz. 

Sarih adres ve müsbet vak1al1 
§Îkâyetleriniz derhal takib edilir. 

Bu hareketiniz kend· menfaatiniz ·cab1 
oldugu kadar, vatan borcudur. 

Müracaat yeri : ( Ankara ve istanbulda J 
Türkiye Kümür Satis ve Tevzi Müessesesi 

lü taarruz bareketlerini durdurabl
lecek kifayette, tâlî kuvvetler b1 rak
t1ktan sonra tasarruf olunan vc top
lanan kuvvet y1g1nlarile diger bir 
dù,man grupuna yüklenerek onn 
munferiden ezip maglûp etmektir. 
Almanlarin yapt1klar1 da buaur. 
Leningrad. Mo kova, Voroncç, Sta. 
Ilngrad taraflarmdaki Rus kuvvet. 
i'eri hiçb1r suretlc ihmal edilmeml~
tir. Onlarin ber türlü taarruzlarin1 
m ù'kemmcl bir surette tardetmlye 
kâfi llyakatler ve miktarlar onlarin 
k11~1s1nda b1rak1ld1ktan sonra Ti
moçcnko ordularma taarruz edilml~ 
ve edilmektedir. 

Rjev ile Viasma, Moskovadan an
cak 200 k1lometre uzaktad1r. Ïlmen 
giilünun cenup oogusu. Rjev yak1n
!artndad1r. (Orel - Voroneç) hatt1 
1~e. l\foskovan1n 350 kilometre cenu
bundad1r. Ïki aya yakin bir zaman
danbcri Ruslarm buralarda yapt1k
la·ri taarruzlardan hiçbir sevkulcey~ 
muvaffnklyetl c!dc edilcmemi~.tir. 
Tabiye sahasinda birkaç yüz metre 
veya blrkaç kilometre ileri veya gerl 
gltmek bir k1ymct ifade etmez. Su 
balde Almanlarm o taraflardaki Bol 
~evik kuvvetlerinl biçbir suretle lb
mal etmediklerl ve onlarla ba~a ç1-
kabllccck kudrete malik ordl)larla 
mukabele ettikleri kolayca takdlr 
olunur. Stalingrad taraf1na gelince; 
Almanlar orada müdafaa degil, ta
arruz etmektedirler. Eger bèiyle blr 
ihmal vâki olsayd1 ,ipdiye kadar ge.. 
cen lkl aya ynkm bir zaman zarfm
da bu hatan1n cezas1. tehlikenin var
I1g1 gôrülmeliydi. ·Hcle Stalingrad 
clbetinden Almanlara bir tehlike ge. 
leceginl ileri sürmek pek lh~ bir Jd. 
diad1r. Bilâkis Alman tnarruzlari 
orada yen! muvaffaklyetler kazan
maktad1r. 

Beyoglu Yerli Askerlik ~u Jesinden: 
Yd. tstiihkâm Tgm. Hayr.I Tokatl1gll c37434> ün ~ele ~ube'111ize 

(853-8946) müracaat1. 

,.~--------------------1 Smaî müesseselerle, Banka, Banker ve sigorta ~irketlerinc, 1 
ltnalât tacirlerine: 

Muamele Ve rois 1 ve Tatbikat1 
iLE 

~ERH ve IZAHLARI 
ÇIKMf~TIR. 

················ 
Yazan: NÎHAT ALÎ Üçüncü 

500 sahife, 14 nümune, fiyat1 6 Iirad1r. istanbulda Cfüan Üni
versite, ink1lâp Kitapevlerinde, diger kitapç1larda,' An

karada Akba Kitapcvinde sat1lmaktadir. 

liSTANBUL BELEDIYESI lLANLARII 

Beylerbeyi Abdullahega mahallesintn Abdullahaga caddesmdekl 45 
aay1h $ekercl Hakk1 vereselcrine ait ah~ap bina malli inh1dam vaz1yette 
oldugundan 15 gün içinde mahzur izale olunmad1g1 takdirde yap1 yol
lar kanununun 44 üncü maddesinc gore Belediycce hedim olunacag1 ed
resleri malûm 0Im1yan vereselere teblig yerine gilÇmck üzere ilân olunur. 

(8962) 

•Ante lya Umuml Nakliyat 
TUrk Anonim ~irketinden : 

Alâkadarlar1n Nazar1 Dikkatine : 

F 
KA1?$1 ~ e 

0 RTO B·i N ~ --l--k,-1-IJ~-l-l~. 
S •• , i MU.VENET VEKÂLETÎNÎN RUHSATINI HAIZDIR 

HER E<ZANDE BULUNUR POSTA KUTUSU 228 

Siyasal Bilgiler O. uluna ''Nlülkiye 
Nlektebi,,ne girmek isteyen 

Lise Mezunlanna 
Siyasal Bilgller Okuluna leylî veye neharî glrehllmek iç1n ll~e me

zunu olmak, olgunluk imtihan1n1 venni§ bulunmak ve yap1lacak seçme 
imtihanm! kazanmnk lûz1md1r. Seçme imtihan1na glrcceklerin namzet 
kayd1 Ankarada mektep binas1nda ve istanbulda Yüksek Ogretmen 
Okulund11 1 Eylûlden 5 Birincite~rln sabahma kadar yap1lncak ve scçme 
imtihani 5 Birincite~rin pazartesi sabah1 ba~liyacakt1r. Scçmc imtiha_ 
nmm günlerini, bang1 derslerden yap1lacag1n1 ve !rny1t 1ç1n lâz1mgelcn 
evrakm nelcr oldugunu ôgrenmek 1stiyenler, buiunduklar1 yerleriu ~1a
arif l\iüdürlerine vcya Lise Müdürlerine ve Ankarada S1yasal Bilgiler 
Okuluna ve istanbulda Yûksek Ogretmiln Okuluna müracaat etmeli-
dirler. (6545) (8737) 

,.-GO~ Tabibi-
Dr. N A Z M t A Z i Z S E L C E N 

Haseki Hastanesi Goz mütehass1S1 

Her gün saat 14 den 18 e kadar Beyaz1tta Çar~1kap1da 
tramvay duragi ka~isrnda 99 numarali muayenehanesinde 

hastalarm1 kabul eder. --~~~~~~~~~~~~~~ 

8 .• 
9 • 

Istanbul Elek1rik, Tramvay ve Tünel 
l~Ietmeleri Umum müdürlügiinden: 

1 - Atatürk bulvar1n1n tcnviri için 2500 mctre knblo fer,1 i~1 pa- ~~~~~~~~~~~~~~ 
zarl1ga konmu~tur. 

2 - Pa,,arlik 22/8/942 cumartesl günü saat 11 de Metro Han bi
nasm1n be~incl kat1nda toplanacak olan Komisyon huzurunda yapila
cakt1r. 

3 - Muvakkat teminatt maktuan 500 lirad1r. 
4 - 1stekli1erm ~artnameleri Lcvaz1mdan almalari vo teminat 

veslkalarl!e pazarl1k günü Komisyona müracaat etmeleri. (8925) 

$ose ve mentez 
ettirilecekt·r 

i~mir Vilâyeti Daimî Fncümeninden: 
Gülba:hçe _ Karaburun yolunun 15+833 - 20+610 kilo

metreleri arasmda yap1Iacak §OSe ve smaî imalât in§aal1 30021 
lira 17 kuru§ ke~if bedeli üzerinden 10/8/1942 tanhinden ihba

BUGÜNKÜ PROGRAM 
7.30 Prog saat 118.03 Orl:estra 
7.32 Vücudumu- 18.45 Fas1l heyeti 

zu 1 ~!etelim 19.30 Sant. habcr 
7.40 Haberler 19.45 S. saat 
7.55 Orkestra 19.55 $ark1lar 
8.35 Evin saati 20.15 R. Gazetesi 

12.30 Pro!!'. saat 
J 2.~3 $ark1lar 
12.45 Haberlcr 
13.30 Fas1l hcyetl 

18.00 Prog. saat 

20.45 Müz1k 
21.00 Z. Takviml 
21.10 Sark1lar 
21.30 Konu~ma 
21.45 Müzik 
22.30 Suat. haber 
22.50 Kapant~. 

IBORSA1 
ren 20 gün müddetle kapalJ eksiltmeye Jronulmu~tur. 

· Eksiltme 31 Agustos 1942 paz.artesi günü saat 11 de Izmir 18/8/194f MUAMELESl 
Vilâyeti Dajmî Encümeninde yap!lacaktir. Londra 1 Ster1ln 6.24 

istekliler:n bu i§e ait ke§ifname, mukavelename projesj ek- Nevyork 100 Do'ar 130.70 
siltme fennî, hususî ve baymd1rhk i§leri §artnamelerile ke§if Cenevre 100 Frank 30.365 
ta:fsilât1 ve fiyat silsilesi cetvellerini izmir, istanbul ve Ankara Madrid lOO Pczcta 12·9375 

Stokholm 100 isv. Kr. 31.16 
Naf1a Mü<lürlüklerinde gèire'bilirler. ESIIAl\'I VE TAHVILÂT 

isteklilerin 2490 say1h yru;a hükümlerine g6re haz·rl yacak. 1-~:::::.:~.=:....~~=;;.;;...'-=-:---
Ian 2Z51 lira 50 .kuru~luk mu vakkat teminat ile 1942 y1lma a lt Muame- Mua.me-

leli lesiz Ticaret Odas1 ve Izmir Valiligïnden istihsal cdecekleri ehliyet 2 45 lkram1,..ell %5, 938 --.- 2 . 
vesikalarm1 havi teklifnamelerini yukanda yazrh saatten b'r sa- lkr. Erira1>! %5. 933 -.- 22.05 
at evvel Encümen Reisligine tevdi ile makbuz almalari lâz1mdir. %7'h T.borcul.2,3 -.- 23.f>O 

Postada vâki gecikmeler kalbul edilmez. c853h •4565• Sivas-Erzurum 1 -.- 19.95 

Bursa ve 
Abnacak 

Bo!u Orrr an Mekt1 pletine 
Talebenin 

~art 1 
KayJt ve Kabul 
a r 1 

1942 _ 1943 ta·hsil devresi 1çin Bursa ve Balu Orman Mek
teplerine paras1z yat1h 60 talebe almacakt1r. MektepJcrin tatil 
müddetleri üç senedir. Mezunlan •Ürman Mü.hendis Muavini• 
fuwanile meslekte kullanihrJar. isteklilerden a~ag1da yaz1h 
§artlar aramr: 

1 - Türkiye Cümihuriyeti teba.asmdan olmak, 
2 - Ya~1 20 den yukan olmamak, 
3 - Saghk durumu normal derecede, yâm diJ, gèiz, kulak 

ve vücudünde ânza, noksanl ·k bulunmamak, ânzah ve daghk 
yerlerde yürüyüp gezm1ye, hayvana binmiyc bünye te§ekkülâtJ 
müsait ve daya.mkh olmak, •·bu hususun bilhassa raporda teba
rüz ettirilmesi lâz1md1r. • 

4 - lyi aihlâk11, hüsnü>hal sahib1 olmak, geçmi§ mahkûmiye_ 
ti bulunmamak, 

5 - Orta mektebi pek iyi veya iyi derecede bitirmi~ bu. 
lunmak, 

6 - Bu ~artlan haiz olanlar Bursa Orman Mektebi Müdür_ 
lügüne hita-ben yaz1p gonderecekleri dilekçeye: 

A - Nüfus cüzdam, as1J yeya tasd '.kli surctini, 
B - Üçüncü maddede yaz1h saghk durumlarm1 bildirir tam 

te~kküllü hasta.nelerden veya bu ha•stanelerin bulunmad1klari 
yerlerde hükûmet doktorlarindan alacaklar1 tasclikli raporu, 
ctam te~kküllü hastane olm1yan yerlerden.kaibul ed1lecek istek 
lillerin kay1tlan mektepçe yaptmlacak muayene netic€'Sine ka. 
dar esasland1r!lmaz ve bu muayenede yazJ1 evsaf kend1sinde 
bulunm1yanlar mektEibe almmaz. 

C - Çiçek a~.s1 vesikas1, 
D - Dordüncü maddedeki ya.z1ya g6re müracaat edcnin ika_ 

metgâhmdak1 beled1ye veya polis merkezleri tarafmdan tanz1m 
ve tasdik edilecek hüsnühal ma2lbatasm1, 

E - Orta mektepp §ahadetnamesmin as!l veya tasdikli èir
negim ve, 

F - 6X9 eb'admda 6 fotograf baglanmal:d1r. 
Noksan evra!< getiren ve gèinderenlere müracaat etmemi§ 

nazarile bak1hr. 

7 - Mekteplere gireceklerin kay1tlan 1 Eylûl 1942 tarihinden 
15 Ey'.ûi 1942 ak~amrna kadar yaln!z Bursa Orman Mektebi.nde 
yap1lacakt1r. 

tstekliler evraklarm1 dogruca bu mektep müdürlügüne ya 
bizzat veya taahhütlü olarak postaya tevdi etmelidirler. 

Sivas-Erz1,rum 2-1 -.- 2o.o5 
%2. 1932 Hz. tah. -.- 51.-
%7, 1941 D.Y. 1 -.- 20.-
%7, 1941 f\. Yoln 2 - · .- l9.73 
An11.doiu D.yo!u %60 -.- 30.70 

> D. yolu 1-2 -.- 52.50 
Anadoln D.Y. Tab. 8 -.- 51.50 
Anadolu Mümes. ... .. - 48.25 
i\I crkez Bankns1 -.--156.-
t~ Bankas1 nnma -.- 14.50 
t~ Bankas1 Hâmlline -.- 15.-
1~ Banka~1 Müessia -.-210.-
T. T. B. nama -.- 3.50 
Aslrm Çimento -.- 10.30 

> > müe•~is -.- 12.-
$nrk degtrmcnleri -.- 5.30 

tttihat deglrmen. -.- 26.50 
% 6 T Bonolart -.- 94 .-
Tckfon i;lirketl -.- 11.50 
t~t. Umum S!gorta -.- 2ll - · 
ht. Rlht1m. Dok -.- 15.fiO 
ht. Su T $irketl -.- 5.10 

f!Borsa Il- tlar1~ltii~vatïll 
Dünkil l'Jugilnlril 

Rer;adiye 
Kü1çe altm gram! 
isviçre alt1n1 

32.60 32.60 
4.42 4.39 

27.90 27.95 

TAKVIM e 
Agustos : Çar~amba 

1~61 -f. 19 
SABAN 

6 • 

Cün: 231 

Ez an: 
Vakltler S. o. 

Güne1[tunJ 10 13 

Oilo 5 14 
1 .. 1aJI 9 02 
Ak1a1A 1J OO 
Yats1 1 41 
lm1at.[1anal 8 21 

1353 
Ruml 

Aguetos 
6 

1 Vasatl s. o. 
6 u 
1 17 

11 03 
2~ 03 
l1 4S 

4 23 

Tasviri Erk~r 
KayLt ve kabulde müracaat s1ras1 nazan itibara alm1r. ~l1 

Nüshas1 (5) kuru§tur. kada.r ki istcklilerin miktarJ b1r günde 60 ~1 tecavüz cttigi takd1r_ 
k . . 1 Ti.irkiye Hariç de kur'a yap1laca tir. Abone ~era1tJ için tçm 

8 - Be~inci maddede yaz1h ~artlar1 haiz talebe, kadroyu doL 
durmad1g1 takdiroe orta dercccli 1stekliler arasmda bir müsabaka Senelik ··········· 1400 Kr. 2700 Kr. 
imtiham açilacakhr. Alti aylik ········• 750 > 1450 > 

Üç ayl1k ......... . 400 > 800 > 
9 - Kay1t ve kabul edilen talebeler, Bursa ve Bolu Orman Bir aylik ........... 150 , yoktur, 

Mekteplerine kur'a ile aynlacakhr. DÎKKA"'l' : 
10 - /Mektepkre al·nan ta:~ebeler, kendilerine verilecek Dercolunm1yan evrak iade edilmez. 

Gcrçi büyuk bir dùpr.an kuvvctini 
yanmda ve gerlslnàe lhmal ederek 
uznk blr taraftaki dü~man kuvvetl 
üzerinc at1lmuk tcdbirsiz vc tehlikeli 
blr harckettir vc sevkulcey~çe bir 
hata sayll1r; fakat harbln ba~1ndan 
bugüne kadar üç scnedcnberi fas1la
s1z muvaffkiyetlerle gerek sevkulcen 
vc gerek tabiye sahalarmda iktidar
lar1n1 Jsbat etm1~ ve hâlâ go ter. 
•nckte olan Alman Ba~kumandanl1g1 
erkântna ve Feld Marr~allarma bu 
kr-lar büyük bir hata isnad1 dogru 
olamaz. Dabllî hat!ar kullanmakta 
esas kalde · Dü,man1n blr veya b!r 
k~ç grupuna kar~1. onlar!n ber tür. 

Bandan ba,ka Stalingradm Don 
nebri eark1ndan Moskovanm dogu
suna dogru yap1lacak yeni bir Al-1 
man taarruzuna be~lk olmast ihli
mall de kuvvetlidir . Esaqen Voroneç 
kèiprü bal}t da Almenlar taraf1ndan 
bu maksatla mu-hafaza olunmakta-

Istanbul Déirdüncü Noter!ljtinden musaddak 9/7 /942 tarih ve 
6163 No. lu vekâletname ile l;)lrketimlzin gümrük servisi i~·lerinde 
istJhdam cdilmekte bulunan .Turban Dehmengil ile Hayri Okkcy'm 
gôrulen lüzum üzerine vazifeler1ne n1bayct verilerek l;)irketimlzle 
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