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Bol sinema havadisi ve Tesimleri, hikâye 

ve ~iirlcr 

BÎRTANEEDiNiNIZ 
L_ ~ 

MÜSTAKiL YEVMI GAZETE 

Mil li ef Anadoluda bir 
-
tetkik seyahatine çzktzlar 

• 

Telefon : 2 0 5 2 0 
Telg, Tasviriefkâr, istanbul 

• 

Cuma 21 Agustos 1942 

Büyük zirvelerin ya
n r n da ekseriya büyük 
uçurumlar bulunur. 

La 1\ ochefoucau;d, 

cs~rhi 2 nci sahi.fem;zda) 
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Stalingradda Gazetecilerimizle k-ar-~1 

• 
lnonü, Ba§vekil, Vekiller ve 
Kurmay 8a§kan1 taraf1ndan tefyi el 

ANKARA, 20 (A.A.) 

Reisiciimhur Millî ~e[, Anadolu dahi· 

linde tetkiklerde bulunmak üzere bu ak· 
§am saat 10.30 da §ehrimizden müfarekat 
buyunnu§lard1r. istasyonda Ba§vekil, Ge· 

nelkurmay Ba§kam, Vekiller, Parti Genel 
Sekreteri, Parti idare Heyeti âzalari, Ge· 
nera.ller, Meb'usbr ve Vekâletler yüksek 
n1emurlar1, Ankara Valisi, Emniyet Direk· 
tiirü ve Merkez Komutaru tarahndan tC§yi 
edilmi§lerdir. 

,------------------------~--------------------, l Ïngiltereye gidecek gazetecilerimiz ) 

~-•giltere hükûmctinio dave!i üzerine Londraya gidecek olan Türk gazetcciler heyeti dün 
ak~am SRDt 18 de Jlaydarpa§a garmdan Ankaraya hareket etmi~tir. Garda Basm Birligi islan. 
hui Iliili:csi re:si 1Iai.k1 Tar1k Us ve gazeleciler tarafmdan ugurlanan bcyet Hüscyin Cahit Yal. 
cm, Ahmet Emin Yalman, Zckcriya SerteJ ve Abidin Daverden müle§ckkildir. Heyetc An. 
;·nrada Ulu .i:: •de i "l_Ubarrirlcrinden Ahmet Sükrü Esmcr de islirak cdcceklir. Gazctccilc. 
rhniz Ankara•lal1 Adana.)'a gidecek1er ve orndan tayyare ile seyahatlerine devam edecekler. 
dir, Yukaridaki resimde gazeteciler heyeti Haydarpa§a garmdagürülmektedir. 

• 
(, 11 nün .Qazrs1 . ······················· 

lngllizlerln 
~Dieppe) 

macarae1 

Dieppe harekât1 
Îngili:zler bask1n1n tam bir muvaffakiyetle 

neticelendigini ve matlûp neticeyi 
verdigini soylüyorlar 

kuvvetl i Rus 
tahkimat1 
zaptedildi 

5301 e sir ahnd1 
SL tank ve 56 top 

tahrip edildi 

0Tel cephesinde 9 günUik 
muharebeler neticesinde 
tl l 1 n a n esir miktari 

14 bine balig oldu 

Berlin, 20 (A.A.) 
Alman ordulan Ba~kuman.. 

danhgmm tebligi: 
Kafkasyada taarrnz hareket. 

lcrimiz toprak ka.zanmakta de
vam etmi$lir. Hava kuvvetleri
miz Kara1eniz sahillerinde 3 
nakLye gemisi batirmllllardir. 

(D~t1auu sahife $, siit1111 2 de) 
Jf Jf Jf 

Macar 
Saltanat 

N ai b i ----·-
EtiE nne Horty ~ark 
cephesindeki 

muhare :elerde oldü 

Macaristanda 8 gün millî 
matem ilân olundu 

Budape~le, 20 (A.A.) 
Resmî bir teblig, Saltanat Na. 

ibi Âmiral Harty'nin oglu ve 
Salltanat Naib Vekili Etienne 
Horty'nm sark cephesinde telef 

D ÎEPPg macerasm1 zorla 
hiiyültm<·klc de, kiiçîilt. 

n1ckfc tlr bir mâna yoktur. in
gili,lcr bunun alcladc denemc 
rnahiyctindc bir harckct oldu. 
gunu iddia cdcr gibi gôriinüyor. 
lar. Ualbuki biuat kc.1di teb. 
li~lt·rindc n1~·~c1;, 9:> tayyarc 
kayhettil.Jcrini itira; cyliyor. 
lar. lli1'kaç s<.1nt sürrn hir tc:$Cb
hüstc !Jj t~yynrc kayhct1nek kü
ÇÜk <lcgil, hayli büyük bir ha. 
teket yap1ld1gmm dclilidir. Ni. 
lekim bundun cvvcl lngilizlcr 
J\lrnanya iizcrinc bin tayyarc 
ile yaphkbn mu~llam akmJar. 
da lopu 2;; • 30 tayyare zayiat 
\lerdiklerini süyliycrek bunun. 
la iftihar etmekle idiler. 

Derltn, 20 (A.A ) - Alman ordu. 
lari Da1kumandanhfn Dieppe dolay. 
larina yap1lan ingiliz &!='ker c;1karn1a 
te~ebbu~iJnùn akatnete ug-ray1~1 hak
k1nda .tu yenl tafsilât! vermekt..cdir: 

etml~tir. Yalmz lkl noktada karaya oldugunu bild:rmektedir. 
Bu haber, Macaristanda bü. ayak basm1ya muvaf!ak olmu~tur. 

~imdl yinc bizzat keodilcri 
95 tayyare ka) bcttiklerini soy
lediklcriuc gürc (Dieppo) e ya. 
i>Jlan jhrnç k~ebbüsiinde, en 
"s•g1 iiç bio tayynrc kullanm•~ 
oln1alari iktiza clmektedir. En 
~sai;1 üç bin tayyarenin i~tira. 
l1ile ynpilan herhangi bir hare. 
~e(j küçük goslermiyc çnh~mak 
J~e, scyircileri bnsit muhascbe 
•e mukaycsc knbiliyetioden 
tnahrum (arzctmck dcmck olur, 1 
ki bu da bir hayli muhakeme. 
•izlik vc ,adedillik e,cridiT. 

Îni;ilizlerin tayyare zayiah: 
h~hkmda iki ta•;ifln tcb!ii;lcrin. 
de zikrcdilcn ndctlcr itibarilc 
dikkate çok ~ayau bir ha!<ikat 
daha var, Al,.1an t~bligindc ln. 
&:iliz zayifltt Z2 tayyarc olarak 
Riistcrilmektcdir. Binai Îngiliz-1 
~''.'in 95 tayyarc lrnybcttiklcrioi 1 
1hra[ ve ilûn eylcr.ielerine mu
kabij Ahnuu l~bligiuin yaln.:z 
82 tayyareden b<· '1sctr.1csi, Al. 
hlan erkâiuhal'bi~·csinin dü~
ll1~n zoyiatILn n,jha1âga11 güs
lerr.live tenczziil etn1edigir.e ye. 
Ili hi; ucHdir, 

Hu cih~tlcr ar.la~1lt!1ktan son. 
h~ lngilizlcrin bu cle[aki ihraç 
h:~reketi de ko('i bir istilâ te§cÙ. 

Usiint:n ba:_.!at:~1c1 aJdctmcnin 
1':\SViRi EFiffiR 1' 

(D•11Q.m1 a.th'}• 1, <:utuu 1 dl!) 

Dieppe yakinlar1nda bulun::tn Al
man n1·1~tl\.hk<·m noktn:an 19 Agus_ 
t.os ~afak ~iikerken, blr Alman ka
filed1: in o.ç1k denizde dü§m&nla çar
Pt.niakta oldugunu gé>rnÎü!jlerdir. 
l~l'r vakit vukubi:lan bu hâd1seler1n 
gbzc batan taraf1 1u ohnu!jtur: 
bne1n1i miktar<la ÎnglHz uçag1 birden 
bire }lan, denlz1 kiy1s1 uze1 inde ye
re sürünhrcesine uçmu$lar vc Dieppe 
~ehri ile dolaylar1n1 bombard1man 
etrr..iljlcrdir. Cun•Jan setnra hâdiseler 
blrbiriol takip etml1tlr. 

Sun'i sis sayesinde ingilizler ka
raya varm!ya ve tank ile plyade 
kuvvetler!ni ç1karm.1ya mu1affak ol
m::,lard r. Dieppe.de ve bu ~chrin 
dofu ve bat1s1nda tam be' noktada. 
ù~man asker ç1kann1ya te,ebbiJ~ 

rBay Eth~l 
Menemencioglu 

Efganistan Hükûmeti 
Hukuk Mü§avirligine 

tagin edildi 
AnkaTa, 20 (A.A.) - Efga

nlstan hükû1uct1 ta.raf1ndan 
llükûmet Ilukuk Mü~avirliki
ne tayi;"J ed1Ien Hariclye Ve.. 
kâlct1 Hukuk Mü~avlri Ethtm 
!l-1enemencioglu bugùn l{C1?51-

cur:1hur 1smet inünü tarafin
dan kabul buyurulmu~tur. Et
h(·m l\olenen1cnciogl u. yarin ye
nf vazifcsine iltihak etmek üze
re Kâbil'c harekct cdccektir. 

CEVAO AÇIKALlN 
MOSKOVADA 

Moslrovo. 20 (A . .-\.) . -- T(ir. 1 
k.yenln ycn1 Büyük Elçisi Ce
vnd .Aç1kal1n, itimatnamcsint 

1 

VP.f'llCk üzere bu sabah Kuybl. 
,,..c.\ocn ~foskova'ya gelinJottr. - .:/ 

.. yük bir heyecan. uyand1rm1~llr. 
(Devainr 1ah1/B 3, autun ! de) (Devarri 1 saliife 3, Siihin 1 de) ................................................................................................ 

Dïyep hayretle k1y1lar1na 
bakark en ••• 

Pegami 

TECRÜBE iml~. 
Kabul edclim. 

. Etti iiç. Bundan evvel de 
Ingiliz doslarnruz, iki defa, 
Fransa k1ydar1na tecrübe ak1. 
ni yaptilar, 

Mü!ehass1s degilim. Askeri 
edebiyatta bu •Tccrübe ak1. 
n1• tâbirioin ne ifade ettigini 
bilmiyorum; akmc1lardan iig. 
reoiyorum ki maksat, ileride 
yap1lacak ihracm zeminioi 
yoklamakhr. 

Bunu da kahul edelim. De. 
mek, bundao cvveJ yap1lan 
iki tecrübe akm1 yetmemi§, 
biiyük hava, dcniz, kara kuv. 
vctlerilc, tanklarla ve zirhh 
birliklerle, cnikunu bir ihraç. 
tan zerre kadar fark1 olm1yan 
bir staj harekclinc daha lü. 
zu1n gOrülmü~. Askeri bahis .. 
lerde ihtisas1m ohnaWg1 için 
ben bu tecrübclerio sava, 
meydanJar1nda degil, rnanev .. 
ralarda yaptld1gm1 samrd1m. 
Demek yamlm1~1m. 

Churchill Moskovadan do. 
ner donmez bu tecrübe akm •· 
mn yaptlmas1 da bir tesadüf 
mü? Bunu da kabul edelim. 

Fakat bir muanunay1 çiize. 
miyorum: Almanlar &imal de. 
nizinde ve fngiHz donanmas1. 
n1.n gOzü Oni.i.nde Norvccc at .. 

SAFA ............................ 
Jamak için, tiyatro piyesi ve. 
ya elbise pruva edcr gibi, 
biiyle birkaç te~rübe yapm1ya 
lüzum gormem•§lerdi. Sonra. 
dan ogrendik ki onlar bu ha. 
z1rhk manevralar1n1 dü~man. 
dan gizlemiye çah§arak, Bal. 
hk denizinde ve kendi k1y1la. 
rmda ynpm1~Iar. Benim bildi. 
gim klâsik haztrlanma ~ekli 
de budur: Kimseye se,diril. 
mez. Fakat modern harbio 
büsbütün cahiliyim, af buyu. 
runuz. 
A~manlar ve ltalyanlar, yi. 

ne Ingiliz donanmasm1n hâ. 
kimiycti altmdaki Akdenizde, 
Girit adasma ç1kmak için de 
biiyle birkaç tccrübe yapm1yn 
lüzum gormcmi$1erdi. 

Ôyle samyorum ki tecriibe 
sahibi olmak pek iyi bir~ey. 
dir; fakat bu harbi teeriibe 
i~inde geçircnlcr acabil sulh 
olduktan sonra m1 harbcdc .. 
cckler? Çiinkü bütün bu 
harp, onJar i~in bir tecri.ibeyc, 
hem de ~imdiyc kadarki saf. 
halarile ac~ bir tccrübeyc pck 
benziyor. Ikinci hir cephcye 
acrkan Anglo • Sak<onlar1 bu 
tccrübe akmlar1 doyurm'!iz, 
büsbülüo i~tahland 1r, Faknl 
~imdilik iinlerine konan hep 
bu tecrübe mezclcridir; bclki 
ziyafct arkadan getiyor! 

-2- ' 
GÔBBELS'i KARÏKATtiRLERÏNDE OLDUGU GiBt KORKUNÇ ÇEHRELi, KA· 
BASABA BiR ADAM OLARAK GÔRMÏYE HAZIRLANIYORDUM, HALBUKi 0 
BUNUN TAM AKSiNE BÜTÜN SEViMLiLiGiLE KAR!;H~flZA ÇIKTt. DEi\IEK 
Ki BÜYÜK BiR MAHARETLE KULLANDIGI KENDi SÎLÂHÏLE VURULMU~TU. 

' • N e 1 e r s ü y 1 e d i ? •-..1 

i -

1 

TU~~ gazeteciller heyetile ve bu mcyanda arkad~rmula bir go. 
ru~me yapan Alman Propagandn Nazn'1 Doktol' Gohhells 

Sonbahara kadar Sovyet or. 
dul•rnu bizim için arhk tchli. 
keli olnuyacak dcrecede tasfiye 
cdccegiz! 

• 
Ôoümüzdcki k.J~1 Rusyada ge. 

çirmiye mechur dahi olsak ar. 
h.k bizim içio tehlike kalm1ya. 
cakllr, çünkü Rusyaom güeü 
âzamî derecede zaafa ugramJ~· 
tir. 

• 
lkinci rcphe mcselcsine ihti. 

mal vermiyorum, çünkü biz 
Fransayi nrnghîp cltikleu son. 
ra çok kuvvetli durnmda oldu. 
gumuz halde Brilanya adalar1. 
ua ihraç yapomaù.ik. 

• 
lkinci rephe onlar için bir rc. 

lâket olur, onuo için bunu dort 
.:ozle bekliyoruz. 

• 
Berllnde geçirdl- r------- V a z a n : --------, den h'rl,f.o taTI.~· 

!~:~zra:lç ~~:~: 1 NE V Z AD Gu·. V EN 1 ~~ar~alvJ: ~:;0;:::~ 
bent en çok alâka- i.ec1nln n1e~lek. hu-
land1ran iJCy, Al .. \,_ .J yat.1nG....t çok l-tk 

manya Propaganda Naz1ri Gœb-lctmck glbl çetin ve tehlikeli bir ro'.ùl':a11~lananitjl&cak b:r hâdl~e i;ay1lahi .. 
bels taraftndan kabulümüi oldu. üzerine tlm1~ bulun?.n tugünkü Al- hrdl. . 

Dünyan1n yar1nki n!zam1n1 tay1n manyan1n belli }.a~: sevi<edfcllerin.. (Devam• 1ahif• ~. rùtun 4 de) 

(ASKERI 

Dieppe 

-:"\ 
VAZIYET..J 

bask1n1 
-----

Bu te~ebbüs gostermi§tir ki, Fransarla 
ikinc1 bir cephe açmak ~ clay bir is 
degildir ve bu ~en~ imkân d1~1ndad1r 

Yazan: General Ali lhsan Sâbit 
IiSKI 011 DT/ KUMANDM•!l,ARINDAN 

19 Agu,tos Çar~amba tabah1 ln. 
gtlizler yh1e bir bask!n veya lhraç 
oyunu veyahut Alman tâbirile bir 
amator hareketi yapm1~lard1r. Man~ 
1Jcnizinin cenup k1y1s1nda Dieppe H-
1nan1n1n iki tarafJnda yap1lan ~'J 
bask1n bareketi hakktnda 1ngil1z ve 
,·\hnan tebJiglerinde kâfi tahilât 
vard1r. 

Sabah saat 6 da ba1l1yan bu ha
reket, ogledcn sonra saat 15 de bit. 
mii ve lG da tek 1ngiliz a•kerl sag 
olarak karada kalmnm1~t1r. 

Ticaret Vekili 
8 u r s a d a n dündü 
V f. kil §ehrimizdeki 1

1 , f. tkiklerine devam, 
ediyor 

Bursadokl tetklklerln! bitiren Ti. 
caret Veklli Dr. Behçet Uz, dùn ôk
leyin beraberindc Toprak Mahsullcr! 
Al1rn :Uüdürü Nuri Orak oldugu haL 
de ~ehrintize avdet etmi!}tir. Vekii, 
pazar gününc kadar ~ehr1niz.deki. 
1 etkikat1na devant c<lccck vc A11k'1-
eya avdct etn1eJcn evvcl n1~tbunL1 

°Jeyanatta bu~unaeaktJI'. 

Ç1ka:-m• hs · eketlerJ takriben 3 
.. aat v.., i>indl:~nc de yine 3 saat sür~ 
1nü, Jl1a. bu hart·ketler baricinde 
karad:i anc:ik: 3 saatlik bir savas ya .. 
p:labllml~tir. 3 saat Frans1z 1ahîl~ 
lerinde k!llmakla bu kuvvetli ine-:l!z 
muhteHt müfrezesinin veya koman
dosunun g0rebildi8'i i~: Altt top!u 
blr 1\lM:in bataryas!l~ bur.a ait ol# 
mas1 n1uhkmei bir cephane d('p()P.U
nun. blr radyo IJt-a.syonunun, bir J . .1 

ufak çapta 2 veya. 4 topluk bl;. uça'k 
(Det:a.mt .t::a:;f{c J, 11üf•o1 6 d11) 

Krasnador 
tahliye 
edildi 

Novoros1sk 
m1ntakas1rda 

tehlii<e athyor 

Sovgetler 3,5 agi1k harp 
blâr.çosunu tesbit eden 

bir teblig ne§t Pttiler 

L·Jndra, 20 (\.A.) 
Moskovada ne~redilen Sovye• 

gece ysrJS! tebligi: 
!)ùn gündüz, ku\'\"ellcfrniz 

dü$mar.la Kletskayamn cenup 
dogusu ile Kotelnikovcnun $i. 
mal d~gusunda vc Kaflta: yada 

(Deiiamt 10J.ifa 1, sûtun s t~J 

VEKiLiN IlUR8A TETKiKLERi 
Bursa, 20 (A.A.) - 'J'icaret \'e

kli Dr. DeHç~t Uz. yan1nda Toprnk 
Oflst Aln11 ~lüJCrü oldugu haldc dUr. 

(ùei:a;,q salâje ·'· ~?llun 1 de) 

Alman ordular1 Stalingrat IDllltak:'"mdn iazyiklerini •1t. 
t:rmi~lor vc Rl!s müddaa hat:arma girm~lcrdir. Hari(ocuz.Ja 
Sla:ingrat mmtakasmda har:i horclcltmm soA ~§nOan gfoi.il. 
mcktcdir. 



Jar 
erl 
ari 
iye 

Sahife i 2 

at istanbul halk1nda 
Q illUM olas1 istanbul hallu sudan !iikâyetçidir; bir zaman. 

lar kabahat hep o kê:irolasa, banumanlar sê:indüren Terkos 
~irketinindi. Memleket cayrr cay1r yanarken, Terkos borulan.. 
nm su yerine hava koyveren bron~itli sesi, ocaklar1 sê:inen ailele
rin iuiltilerine kar1~rr ve Terkos ~irketi Müdürü, mandolinsiz 
Neron gibi semt semt yükselen alevler kar~mda âdeta zevk 
duy:mh •• 

0 zamanlar hep birden feryat ederdik ••• Ah §U Terkos §Îr

keti memlekettea bir defolup gidebilse! •• 
Sovdiik, saydtk, ta~lad1k, ve bir gün §irketi nihayet kolun. 

dan tutup kap1d1~an ettik ••• 
Bir-.iz rabat ncfes alsak, ya ••• 
Yok. •• Nankor olmamah, bir miiddet i~Jerde nisbî bir iyilik 

giiz!iktü, §U Ncron ruhlu ~irkctin defolup glttigine bakikaten 
sevindik ve bu gibi i~leri bizim ba~~uanuyacag1m1z hakkmda 
kuvvetli iman sahibi olan ve Avrupalùiklan yalmz kahp vc 
kiyafetlerile sabit, tathsu muhitinin narin ve nazik baylar1 
bile dillerini yuttular ••• Bizlcr de gurur duyduk •• 

Gel zamau. git zarnau ••• Ah ~u fikri takip yoksullugu! •• Ah 
§U vazife ~yapmny1, saat bc~te imza ahp gitmck telâkki eden 
zihniyet ••• Bizim i!!ler de bo:ruhruya ba§lad1 ve Terkos borulan 
yine bak1ms1zhk yüzündcn bron!!itc vc hattâ son zamanlnrda 
zatürrecyc ugrad1. Fakat bir farkla: Eskiden bu hastahktan 
Neron ruhlu ~irkct mesuldü; ~imdi ise biliyor musunuz kim? 
istanbul halk1! •• 

Mcgcrsc ahonclcr artm1§, mcdeuî ihtiyaçlar yiizünden su sar. 
fiyah fazlala§m1~1 bunun neticcsi olarak da mu!l'luklari ber aç
h;.muz zaman bol su akmay1~m1 mazur gormek lâz1mm1§! On 
scnede ~chirlcr kurulurken, on scncde memlekctler imar edi. 
lirkeo, on senedir Sular idaresinin lstanbul §Chrlnin ihtiyaçla. 
rma ayak uyduramamasm1, tabiî telâkki ederek bu esbab1 mu
cibcyi ileri siirmck ve bu aci:nlcn istanbul halk1m, §Clll'in geli§~ 
mcsini mes'ul tutmak oldukça beylik, fakat fazla cesurane bir 
müdafaa ve izah tarz1d1r. 

Müteveffa Terkos ~irketi kabahatini bilir, hiç olmazsa ses 
~tkamiazd1. ~imdiki bizim Sular idaremizin bütün bikmeti vü. 
cudu, istanbul ~hrine bol su temin etmek vc istanbulun inki
§&f vc ibtiyaçlarma ayak uydurmak oldugu haldc; §U dünyanm 
en az su sarfcden belki en pis ~ehrine on senelik bir faaliyeli 
devre. inden sonra bu yolda yüklenmcsi kar!i•smda infialle ka
r>§lk biT hayret duyuyor ve diyoruz ki: 

- Susuzluk yüzünden insan belki uyuz olur amma.. Bu 
manhkla kar~1la~mca vcreme mutlaka yakalanir. 

.,, 
Universite 

seçme 
imtihanlar1 

Bu sene T1p, Fen oe 

Kim g a fakültelerinde 
gGpilacak 

Ônümfrzdeki der.; ytlmdan itL 
baren Ünivel"Sitenin muhtelif 
Fakültelerine girecek talebele
rin ibir müsabaka imHhanile ka
bul edileceklerini bildirmi.qtik. 
Bu seçme imtihanla•n, bu yil 
T1p Fakültesile, Fen Fakültesi
nin kimya :?Ubesine girmek is
tiyen gençler arâsmda yap1la
cakhr. Bu sene Tip Fakültcsinc 
550 talebe kabul edilecek vc 
bunlarin imtihanlar1 ~ehrimizde 
yap!la.cakhr. Seçme imlihanla. 
rimn !iekli hakkmda ün;versite 
Re:kt0rlügüuün Maarif Vekàle. 
tine yaphg1 üç teklif Talim ve 
Terb1ye heyeti taTafmdan tctkik 
edilmcktedir. Seçme imtihanla
nmn nas1l ve hangi tarihlcrde 
yap1lacag1 yakmda. belli olacak. 
tir. 

Digr-r taraftan Hukuk ve ik. 
tisat Fakültelerinin eylûl dev
resi eleme imtihanlara 26 cylûl
da, sëzlü imti:hanlar da 15 ilk
t~inde ba~hyacakt1r. 

D umlup1nar1n 
seferleri 

Vapurla glden K1z1lay 

delegesine i ' d a n 
el çektlrlldl 

Yunanistana s<>n scferini ya. 
pacak olan Dumlupmar vapu. 
runun ta.hmiline süratle devam 
edilmektedir. Tahmil ameliyesi 
bitirileb:Idigi takdirde vapur 

f AT YARl$LARŒ*' ~j 

Yedinci hafta 
kO$Ular1 hakk1nda 

1 
bugün ikide, bütün ~yalar yük 
lenemedigi takdirdé yann harc. 
kct edecektir. Haber ald1g1m1za 

ta mi lerimiz 
Yazan: S. F. EvrEnos 

7 . •ci hafta yari~lan ber sene !kincilik yapabilmesl ihtlmali kar~1-
oldugu gib1 rnev~ m.r. en ulû e ndad1r. Bu tay hayat1nda j\k ve son 

hl\ftas11l 1 r. Gerek !, tiriik e<lcn hay- der olnrak la$1d 1g1 ku'4Vetle ümlt 
vanlarm azl·g vc bilhassa hemen eylediglm bu s1k1ct alt1nda da pla. e 
dalma Ud.nci Etnlf atlarm bulunmas11 obmaz a ko§U hayat1rwlnn çckiinl{:
müsabnkalari ko~u bak1mmdan k1y- mlnln daha dogru olacag1 kanantin
mctten dü~üriir. Fnkat bahs1 mü§te- deylm. 
rok noktas1ndan zengmle~tirir. En! Favori: Reine. 
ft>n lar \çersinden blr tan.,,.in!n ka- GÏRE, TA YLAR: Reine 1i8.fi, 
zanmas1 ber zaman iyi para ver!r. Vido iiS.5. Y1ld1rim 56, Gursoy 48 

Bu yart~larda beni en çok alâka- kilo. 
dar eden iki noktay1 okuyucular ma ÜÇÜNCÜ K0$U: 3 ya~mdakl 
lzah ettikten sonra bu haftak1 tah- saf kan Arap taylarina mah_us 
m!nler1mi bildir-ecegim. hand!kap k<>iu~u. Mesafe~i 1200 met-

1 - Evvelki hafta yazdlg!m veç. redir. 
hlle 1stanbul ko~lan ber nedcn~e1 Arap taylarm1n çok kalabalik olnn 
All'karada bulunan hanàikaporun he- bu yarl~·l· ylne geçen hafta o1dugu 
men dalma ibmnl1câr bir zaman1na •ibi Dabi - H1z1r bogu~mas1 halini 
tesa<lüf elmektedir. Dün de K1smet alncakt1r. YalnJz H1z1rin yukanya 
ve Tarhamn kilolar1 ak~am saat be- dogru yük•elen kilosu ve buna mu
te kadar blldlrilmemi~t!. k bil mt>safenin 400 metrc k1salma-

Halbuki nlzamnamenln 20 nci mad 81.)'rlnciyi ~yj~de ?ir par~a mÜ§
desl, handr!rnporun sikletleri yari~- ku nt ve kat t birln_c1yl . t~ym ett!r
tan 4 gü evvel llân etmesini âmir- mokten beni tcvakk1 ett1r1yor. Plase 
d. ' n lçln en kuvvetli namzed Rin<ldlr. 

ir. Favori: H1z1r - Dabi 
2 _ Geçen hafta Dnbi ve Hiz1r Pl" e· R d c · C "1 

arasinda 6 kilo blr fark vard1 ve bu .a~ · '" - an - cy un. 
yllzden y a ri~ kuvvetlerl mü•avi gel- Gl~E:\' TA YLAR: IT111r 65. Dahl 
diginden yar1~1 atba§I beraher bi- 5?· R~~d 58,. Can 54, Cey~un 6!l. Ve
tirdller. Bu haftn <la yine ayni fark- cize .i2, Fei had 51, Ceylan 59, Ko
la ko~makt11d1rlar. Buna naznran 'ar ~8 k\lo. .. 
diger atlara yol açmak için kuvvet.. DO.RDÜ 'C~ KO$U: !l ve dal.t1 
ll~rln ikilolan yukar1ya dogru yük- yukai 1 Y,8 §tak1 saf kan fnglliz atla
se1'tillrken <lige )cri de ind.rildi. Fa- rina mMsus C!'ntilmen ko3usu. me
kat Rind ile Dab;ni11 kuvvot fark- afCes! t~4oo m~tred!r. F"k 
lan b!r k!lo mudur7 lier ne klldar en i.men 03usuna ~ rct Atl·
toltmat ve niznma;. h:rndikapora iti- n1n m11c1~1 sakat oldu •tmdan g!. 
raz ed!lemez diyorsa da mnnt1k ve r~m;mek edlr. Bu . yOz~en ~ar1~~n 
akhselim bu bir k!loluk fark kar~1- butun s1klr>tl_ Dand1 - Oz<lem1r mu-
smda durahyor. c~d:lC'3! ~e:tllnc diiküleeektlr. B~nu 

- du§uncn Ahmet Atman ah1rlari Oz-
hte bûtiin bunlar1 gërdiikt.en vc demire bu uzun mesafe lçin Goncav1 

bH?ikten sonra yari~larda __ blr pni;a da yard1mc1 ko,mak zaruret!ni duy
tl nllk 1stemck dogru degil mld!r · du~ar. Agir s:kletler alt1nda çok gtÏ-

TAHMÏS/ I,ER zel yarit!ar ç:'karan Dandi, bu sene 

BiRiNCi KO~U: 4 ve daha yu
kan yattaki yanmkan :lngiliz atla
r1na mahsus hand!kap ko~usu. Jl.fe
safeei: 1600 metreJlr. 

ko~u hayatm1n en güzel formunu 
la~1makta olnn Ôzdemir için çok cid_ 
di blr rakiptir. 

Dandl kadar mücadeleci olm1ynn 

gë.c vapurla birlikte Yunanis. 
tana gitmckte olan KIZllay mü
meos•illeninden Feriduna. géirü-· 
len lüzum üzerine i den el çek
tirilmis vc Kiz11ayla alâk.'.1s1 ke
silmi~tir. Dumlupmarla KIZ!lay 
mümœsili olarak yalniz Vas!1 
Gûkçan gidecektir. 

Be led ye memurlar 
kooperatifl 
kapat1l1yor 

Bütçe vaziyeti dola 1slle be
ledlye memurin kooperat:fmin 
kapahlmasma lüzum has1J ol
mu!ilur. 

M a a r 1 f Vek lln'n 
tetkiklerl 

$ehrimizde ·bulunan Maa•rif 
Vekili Hasan Âli Yücel dün og. 
leden sonra Maarif Müdürlügü. 
ne gelerek bürolan gezm!ïi ve •e 
ni ders y-1h hazirhklar1 etrafm. 
da Maarif Müdürü Muhsin Bi. 
nalla gërü~mÜ!~tür. 

Ôzdcmirin çok s1k1nt1 çekeceginl 
ümit ediyorum. 

Favori: Dandi _ Ozdemir. 
GÏREN ATLAR: Komi arj (Sefe

rof) 72 kilo, Dan dl ( Sa!d) 72 kilo, 
Ôzdemir (Ôzdemir) 66 kilo, Conca 
( Ar.iz) C.1,5 kilo. 

BE!jÎNCI K0$U: 4 ve daha yu
kar1 ya~taki saf kan Arap allar1na 
mabsu• handikap kosu~u. mcsaresl: 
1800 mctredir. 

lkinci s1n1f Arap atlar1n1n bu ya
ri~ma ycdi bayvan glrnwkte<l!r. Ya
rr~ Tarzan ile Bora ara•mda ge<;c
cege bcnziyor. Dlgerlcrinln çok va
fif kilo ta~1malarina ragmPn bl;;n. 
c!llk ÜZ{!rinde mücssir olacaklar1n1 
zannetmiyorum. Ru mesafc Doran 1n 
en çok scvdigi ve en iyl ko~luf, J oL 
çüdür. K1•mctin kilosunun hdh nl
mamas1 kcndlsinln plâ<e vnz!yet!ni 
tnylnde çok zorhrk vermel:tedir. 

Favori: Tarzan - Bora. 
Plâ•e: Kuru~ - K1smct - Murad. 
GÎREN ATLAR: Bora 68. Tar-

zan 62, Kuni§ 52, Bahtlyar 60, Mu
rad 48. K1smet ?. Tarhnn ? 

Çifte bahisler: 2/3. !l/5. iklli ba
hi~ler 2-!l-5 in ci ko~ulnrdnd 1 r 

SBdat F. EVRENOS 

11naf,t~-~~1J 

Alman 
zaferleri 

Alman Propaganda Naz1r1 
Goebbels gazetecilerimize 

nelerden bahsetti? 

S TALÏN on iki günlük bir 
ültimatumla ingiltere ve 

Amerikay1 Fran.sanm Man§ sa
biline ihraç yaplDlya mecbur et
mi§ti. ingiliz, Amerikan, Kana
dah ve De Gaulle'cü Fran~iz 
kuvveileri üç yüz vapurla gel. 
mi§ler ve Dieppe liman ve müs
tahkem mcvkiini zaptederek 
burada bir koprüba!jl kurmak 

(1 i11ci 1a1tifede11 d1vam) giylnml~. kibar, çok sevtmH, zeki ve 
0 gün, Propaganda Nezaretlnin parlak gozlerile insanm içine bakan 

gosteriosiz fakat, sade bii· güzellik b!r adam duruyordu. 
'.c'.nde go.z ok§IYan binas ma glrerken Dei•hal karanmJ verdim: Demek 
içimde b1r heyecan vard1. • ki Gœbbels blr tnraftan büyük bir 

Y1Hardanberl, onun blnlerce fotog- maharetl k Il d ;. k d" ll'hll r fi · 1 k ·kat·· ·· .. .. ., h k 

1 

e u an 1c1 en 1 s a e 
a sm •. an· urunu gormu~. ~ - vurulmu!j; yâni propagandaya, di~cr 

k1nùa bm;ok Ane~to~lar l§itml§tim. taraftan objekt.ifin garezkârl1gma 

k~asyobnakl _ Sob.'Y~kazmln Alma
1 

nyadda- kurban olmu~tu. 
1 ça u ve uyu muvaffak yetin e . 

büyûklügü inkâr edilemez bir payi Bir k~nepe ~e ~ütea.dùit koltukla-
olan bu genç devlet adammi gôrmek r~n _tei1k1l ettlg~. blr kofe~~ otu_rduk. 
içimden hemen daiblma~Jm ·arzu et-1 Nszlk b!.rkaç cumle ile b1z1 selam1a
tigim blr t~essüs halindeydl. d1ktan sonra konu.i;m1ya ba§lad1. 

Geni~ blr anti~ambr·da kLsa bir Huyranl1k verece~ b1r kola~IJkla ko
be'klemeden sonra üniformalt bir 

1 
nu~uy<irdu. Scslnln tonunda~1 dalga

memur [Almanyadu bugùn hcmen lanmalar, bazan kc~kl~lc~en. bar.~n 
herkes ünlformalidtr] bize Nazirin bir kadm. barek~t1ndck1 yumu,akl1g1 
kapismi açt1. . I and1ran iestler1 !<Dnuomasma t~th 

.. . . bir çe§n1 veriyordu. Elll dakika dur-
Gozlerlm, di.'ler1 ve g1 rtlag1 mtiba madan konu~tu ve be blr tC'k kell-

lâg" al1 blr •ek1lde ile · f ri b n • r1 1 amJ~. 0- me almanca anlamad1g1m halde onu 
dur boylu. k;rkunç çehreli. kaba saba zevkle dinledim. · 
blr adam g-orm·ye haz1rlanm1§t1. 

Bcn<le bu hiss1 doguran fey yalniz Ona Almanlarm [Berlinln Fatlhi] 
has1m propagan1lan1n nc~rettigj ka- demekde ne kadar hakl1 olduklanm 
rikatûrler degildi. Fotogrnfi!Pri de anlad1m. Bizlm içln en merakli olan 
bunu tekid eùer ma-hiyette id!. ~ey, 011un gibt sozleri dünya Ûmumi 

Gœbbels. blr salon geni§liginde. efkâr1nda akisler yapablletek mes·u_ 
1tl odasmdn ve kap1ya yakm blr yer- llyetli blr Alman devlet adnmrnm 
de blzi aya>k•a bekllyorùu. Bfr an aii-zindan harbin yarinkl inki~afJ 
gôzlerimle, kafamda onun hakkinda etrn:eindaki fik1rlerini iQltmek ola
yerle~mi~ fikirler arasinùa kisa bir cakt1. Gœbbcls bu a!'lumuzu duy
mücadele olùu. Hayretler için<le kal-' mui gibl sôzü bu mevzua lntikal et
m1§t1m. Elini s1kt1g1m bu aùamla; tlrdi ve a,ag1 yukar1 ounlar1 sôyle.. 
gôrmiye haz1rland1g1m in~an arasin- dl : 
da çok az bir benzcyi~ vard1. Kar~r- - cSonbahara kadar S<>vyet or
m1zda ha-kiki bir centilmen zcvkile dular1n1 blzim içln art1k tehllkeh 

150 vag nluk bir 
kâi1t meselesi 

Kâg1tlar1 Romanyàdan getirten 
çevirme k istedi.deri 

onleme~ 1 â z lm dl r 
Yahudilerin 

oyunlari 

Baz1 Yahudilcr Rumanyadan 
150 vagon kâg1t get1rtm1slcr. 
IJu kâgitlann bedeli 40 bm lira. 
du. istan'bula gclir gelmez kû. 
gitlaa ta.b1e.tile elkonulmus ve 
150 vagon Türkiyc 1 hyacin<::. 
sarf<..-ù1lmek üzere B1rli cmrine 
verilmi~tir. Yahudilcr u vaz1-
yet kar$Ismàa Iena halde telâ. 
$a dü~crck 150 vagonu kurtar. 
mak 1çin cvvelâ bu kâg1tlarm 
Fihst.n için Rumanyadan 1smar 
l;.nd~g1m il cri sürmü~ler, sonra 
40 b1n hra bcdelin 600 b1n lira 
oldugunu iddiaya ba!J!ami~lar. 
à1r. Halbuki bugün Rumanya 
lngilizlerle harp hal1nded1r. Bt
naenaley'h ingiliz idaresinde 
olan Filistinin Rumanyaya kà
git ismarlamasmm ve ge~1rtme. 
sinin imkâm yoktur. ~u halde 
Yahudi kâg1tç1larm, Türkiyey~ 
gelmi$ ve elkonmu~ olan 150 
v2gon kâi:(1d1 kurtarmak içm, 
kâg1d1n ingilizlcre ait oldugu 
iddialari bir muvazaada.n ba$ka 
bir!iey oamaz. Bu çok mühlm 
meseleyi ehemmiyetle hükûme_ 

tin dikkat nazarma vazeder, Tlir 
kiycde kalmas1 iktiza eden bu 
kâg1tlardan b1r t<lbakasmm bile 
harice çlkmasma mûsaade olun
mamasm1 diler1z. Hele Yahudi
lcrin 40 bin liraltk kâg1t bcdc-
1 ni b1r hamlede 600 bin hraya 
sâm 15 m1sli fazlaya ç1ka.rma. 
Jan ~ahcser addedilecek bir tl
caret bulu:?udur. Bu bulus, d1. 
ger mallar üzerinde yapJ!an fi_ 
Yat arthrmalar:nm dcrcce:>i hak 
kmda bir fikir vcrm1ye de me. 
clar olabilir. 

• • • 
Diger ta.raftan èigrendigim;zi

giire hükûmetin ald1g1 son ka
rarlardan sonra, bâz1 Yahudi 
tüccarlar. ellerindek1 mallar1 
kcnd! aralannda satarak ve pi
yas~iya ç1karmadan zmcirleme 
usulile fiyatlar.:n yükselmesini 
temm etmekte ve kendilerinden 
olm1yan tücca.rlara mal verme
mektedirler. Bu hususu da hü
kûmetin nazar1 dikkatine koy_ 
may1 millî bir vazife telâkki 
ederiz. 

································································································ 
Bir fa br i k ad a r- D a hi 1 Î -1 

yang1n ç1kb L KliçUk haberler J 
Dün saat 1:! radùelerlnùe Galata. 

da Fermenec1le1 de Stefan RJ7.0'ya . Salim Ka•ap naminda bit 1 dun 
ait boya lmalâthanCl•inde ya!{l1 boya 1 Unk1pa1~i11da oturan füza 1smtnde 
yapi_lil\ken be•wl f1ç1larindan b rt- ~Ir.ne l'"!dcrck s~na he~ tencke ma
n!n tnfilak etme•i uzcrm<' y11ng1n "1ne yagJ vereeeglm dlye 110 lira 
ç kmi~tir. Ate~ fabrik11n1n üs~ _tara- para alm1~ ve biliihure de ort-ad1m 
ftnll kolayl1k a yay1hn ~ ve b1t1~lktc kaybolmu~·tur. St;çlu aranmakLnc!Jr. 
bu'.unan dükkân1n çal1sma da sira- * Beyoglunda Yeni~hlrde otur>1n 
yet etmi~fc de vaktir.de S>"P!cn 1tfa1ye 
taraf1ndan yangjn büy!lmcden ~ün
dürii}mü~tür. Yaln•z infl1â.k e•nas:n
da f1çilar1n yanrnda çal1,makta olan 

Salim. Deminlô,•cn ve arkaùaç1 Zck' 

Giil~en dün Doimahahçe Cami! kub. 
b~ .. nde bulunan çinkolar1 çalal'ken 

Niko ve Aleksl isminde tki i~çi Ya- suç ü~tü yakalanm1~:arù1r. 
ralanm1~lar ve bunlar da hastaneye ============== 

olamiyacak bir derc,-ede tasfiye ede
cegiz. Rusya hudutsuz bir memleket 
oldugu için bel.ki bu kl~ da burada 
harp devam edebilir. GC(en sene 
Rusyada çok flddetli ve zor b'r k1i 
geçirdik. Alman ordular1 tehlikeli 
anlar gcçirdi. Fakat, èinümül!ldoki k!
~! Rusyada geçirmiye mecbur dahi 
oluk 1.rt1k bizlm içln tehlike kalm1-
yacaktir. Evvelâ, Rusyanin barb 
potanslyeli âzamî dei l.'cooe zaafa 
ugrum1~. inikùnlarmdan büyük blr 
k1smin1 kaybetmi,tlr. Sonra da biz 
onüruüzdeki k1911 daha mUkemmel bir 
~urette haz1rlanm1~ bulunuyoruz. 
lkinci ccphe me~elesine geince; bOy
le bir ~eye !.Mima! vermlyorum. Çün 
kü. biz Fransayr maglûp eltikten 
sonra çok kuvvetli bir durumda ol. 
dugumuz halde Britanya adalarma 
lhraç yapmad1k. Bunun bizlm lçin 
çok tehlikell blr te§ebbüs olacagin1 
anlam1~t1k. Bugün Angl0-Saksonlar 
blzlm o zaman oldugumuz kadar 
kuvveUi degildirler. Avrupaya yapa
caklar1 bir ihraç hareket! onlar iç!n 
felâket olur. Ve blz bunu ya.pmala
rint dort gozle bckl1yoruz Çünkü 
harbi sür'atle bitlnndt imkânm1 el
de etmi' oluruz.> 

Gœùbels'in bu sôzlerl hakii<l bir 
iuancm ma'hsulü miydl? Yoksa blr 
Propaganda Naz1rmm yabanc1 ga
zeteeilerc sôylemest Hrurî olan sôz
l~rlnden mi ibaretti? Bilmlyorum .. 

Nev1'<1d GÜVEN 

M i 11 î Piyango 
talilihleri 

istemi~Ierdir. . 
Fakat bu tesebbüs on saat dc

vam eden bir in.uharebeden son. 
ra Almanlar tarabnclan püskür. 
tülmü!i ve ihraç ordusuna ve 
bunu himaye edcn deni:t ve ha
va kuvvetlerile mczkftr nakliye 
gemilerine azîm zayiat verdiril. 
mi~ir. 

Fakat ayni zamanda Stalin 
garpteki müttefiklerinin b~ 
durmay1p Ruslarin yükünü tah
fif için muvaf{akiyetsiz de olsa 
ciddî ve mühim te~ebbiis yap. 
tiklarina i~aret ederek kendi 
mevkiini dahilde bir dcrece tar. 
sin etmi!i olacakbr. 
~u kadar var ki bu te!!ebbüs 

Ruslann yükiinü zerre kadar 
hafiflctmil! degildir. ~imali 
Kafkasyada Almanlarla Rwncn 
Ier daghk ve sarp araziye çeki. 
len Ruslara kar!il ilerlemekten 
geri durmuyorlar. 

Ayni zamanda bütün cenubi 
Rusyatlln kilidi ve Kafkasyanm 
irtibat yolu ve Türkistanm ka
p1s1 olan Stalingrat üzerine Al. 
manlann yürümelerine Ruslar 
hiçbir suretle mani olama~
lardrr. 

Dünkü Alman tebligindc bil. 
dirildigi veçhile Stalingnidlll 
cenubundaki Don ile dil (Vol
ga) arasmdaki istihkâm hattI 
Almanlar tarafmdan hücumla 
zaptedilmi§tir. Rwolar üç binden 
fazla esir ve elli top vc elli kü

lO bin lira91 Sahap sur tank b1rakmi§lardir. 
Yzldiz kc.zandi Stalin ingiltere ve Amerikaya 

Millî Piyangonun 7 Agustos ültimatum vem1ekle beraber 
çek:li$inde büyük ikramiye ka- Ka{kasya üzerindeki yükü ve 

zanan tali!hliler bilhassa Staliugradtn ugradig1 
belli olmu!itur. tehd~di anca~. ~cn~i. knvvetile 
Bu çekili!iin bü l~hftf edecc~1m biliyordu; ~u
y ük ik.ramiyesi 1 uun için Kafkasyaya ve Stalm
olaJ1 20.000 li., grada dogru uzan::m Alman ~e:~
rayt !stanbulda hesinin arkasm1 vurmak 1çm 
P~nga]hda IIar 1 Ore~' den .bir mukahil hiicum. 

' hiyc Okulunda' emr1 verdi. 
h ~ • Fakat Ruslarm Almanlar1 çc-

cs,.p memuru. . . . t·'·I 1 h . $ah y Id v•rmek u,:in yap "' ar1 m a~e-
ap 1 1z d·J · . ·1 I le k t N 1 kct ken 1 enn1n çcvri me eri 

;izanm1!i Ir. a 

1 

1 . t• R 1 b ada 
Sahap Ytldu. 11 .. d 1 netice enm1~ •r. .us ar ur 
"'' d zt 1, e ~-8 iye on dürt bin esirden ha ka d&t 

van at memuru Men met Ozak_ 1 .. hl t k 'ki ·.,iiz +op 
S.. b yuz z1r 1 an Ve 1 ·' -

can ve urne!' ank memurlarm.. .. 1 e ta,·yarc kavbcdcrc>k 
d c h. G.. ' a.k b r vc y llZ erc J • • 

an a it ul rKdayn on m 1- ga:vet hiiyük zayiata ui;<ranu!')-
ra kazanm1~ ar 1r. 1 ·d 

A k d M ·a· b •1 ar 1r. 
n ar~ a :c1 iye ag ann- Son muharcbelerin lmsusiye. 

da malul tegmen Mustafa, t• A karasind~ harhin • . 1, vrupau1n .. 
Ama~<i.da bay1 Hidayet Kuba, sima] ve orta Rusyadaki onnan. 
posta memurlanndan Hakk1 1 k b takhk araziye münha. 
G .. .. M ff Ek M 1 vc a 

unsun, uza er ' en, uaz. k 1 akt oldu1Funu gostcr-
11 A k d 

. . . str a m a ,, 
zcz . ·_si.n ve. n a:a a ismmm mekte olmasmdadir. 
ne~rm1 1stem1yen b1T zat da be. • 
l?E>: bm lira kazanmi:?lardir. l\'luharrem Feyzl TOGAY 

Agir 1,çi karnesi 
alacak olanlar 

Vali ve Belediye Riyasetin. 
den teblig edilmi~tir: 

Adliye terf~ UstE si 
Adliye Vekàlcti yeni bir ta. 

yin ve terfi !istesi ha.z1rlam1!i, 
1?ehrimizi alâkadar eden k1sm1. 
m dün müddeiumumilige teb. 
lig etmi~tir. Tblig ediln Irste 
$Udur: 

istanbul asliye hâkimligine 
!zmir müddeiumumiligi ba~ 
muavini Zahit, Üsküdar hukuk 
hûkimligine Tunceli hukuk hâ
kimi Nasuhi, lstanll>u! sulh hâ. 
ki:i.:ligine $evket terlian, Yalo. 
va hâkimligine sulh hâkimi Ni
yazi, tstan1bul svlh hâkimligine 
Gerede hâkimi ibrahim. Îstan
·bu! t:ca·ret re1sligine, !stanbul 
hâkimlerindcn Na'! terfiar:.. Îs
tanbul asliye ceza hâkimli.itine, 
sulh hâkimlerinden Celâl 
aslive ceza hâkimligine terfi
an, Îstanbul müddeiumumi mu. 
avinligine Pertek müddeiumu. 
:-nisi Nihat !ayin ve nakl 1x?U. 
m'~lerdir. 

kald mlm 1~lard1r. 
YapJ!an tahkikat neticesinde lma

lâthanenln mallarinm 7 bm. arsa-

s1n:n da 5 bln limya slgortalJ ol
du~u anla~Jlm1'l't1r. Kaza hakk11«la 
tahkikat devam etmektedir. 

Ekmek tevziatmda kart usu
lümün tatbikine müt')all!k ta. 
limatnamemn 20 nci maddesi 
tanfatma uygun agir i§de çah
~an i$Çi istfüdam edcnlerin <:a
h~tird1g1 i$Çilerin ad1, soyad!, 
dogum tarihi, i~e ba~la.d1g1 ta. 
rih. çalil1t1g1 i!?, •i$Çinin çah:?t1. 
g1 i~den maksat yaptig1 i~tir· 
Çalqt1g1 k1s1m dairc veya ma
kine ncvi degildir. • Bu i~e han_ 
g1 tanhte balïlay1p ne kadar za
man çah111.1g1m bildirir iki niis
ha cetvrl tsnz1m ederek BeJP_ 
àiye iktisat Müdürlügünden nü. 
munesini alac11klan bir mek
tupla birlikte 25/8/942 akllüm _ 
na k.-;dar Belediyt' ikt1sat Mü. 
di.i.rlügüne l!Ctirmckri ve bun
dan 9"Jl")ra vuku·buiacak müra,.. 
caé!llann ka u! edilrniyecegi ve 
hilâf1 hakikat bevanda bulunan 
lar hakkmda takibat yapdaca. 
g1 ilân olunur. 

============ 
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rl Vecizelarin ~er'1i ,, 

Ve oturdu • - I~ay1r. ded1'. il~nlara bakaca-1 z~ngin bir Rum kad1n~<l1r. Mc~ur
g1m. Çunku ... Bu ... Bir 1~ ariyorum., dur Madarn Ma11. lk! 1 ~çisl gitti. 

Adam buna hayret etmed1 TccrC- n1r1 evlendi. ça1 1 ~m1yacak artik. 
bel; bir adam n anlay1~1J sii.kûnetlle ! Qt.oki de h~•tal~nd '. 
sordu: 

;'.1111HlllllllllHtllllllllltllfllllllli!llltllllll1llllllr 

Büyük zirfJelerin ya
ninda ekseri9a büyiik 
uçuruml.zr lulur. u1. 

r ,a Rochefoucauld 

Prens Halimln Elhanma verllen 
R8 kU.o yüzündcn bu at1n ko~udan 
çekilmesl üzerine 3 at arasmdn ya
p1lmaktad1r. Çok çabuk blr k1. rnk 
olan Neman kilo~unun mfisait oL 
mas1 yüz-ünden yarn1 kazanmas1 
normaldir. Fakat Aleeyliinm h!ç de 
ihmal edncmiye.!slc bir kuvvet tn~:
dl.i:tnl da unutmamak gcrcktlr. Ko
çunnn bu iklsl arasinda bi'hassa s:m 
metrelerde çok s11c1 bir mücadele ba
linde geçeccglni ve ufak blr !arkla 
kazan1lacagm1 tahmln etm<!ktcyim. 

1Hlt Roman: ao 

- Efendlm. dedi, s!zden iyl olma
~in. buraùa blzim hat1 rl1 bir niii~tert 
varù1r. haz1rlan1yor, Yc~l1 këiye gldip 
geleceglz. Yar1m saat katlar bckle
mek lâz1m~ldl. Size ç1kayim dedlm. 

SERVE R BE D J ~ Te~ekkiir ederim. Süleyman 
- Dnktlloluk filân glbi mi? 
:...... Yaz1 makmes1 bllmem. 
Sü'eyman Efc1,d1 ka~lann1 kald1-

Siil<'y man Efendi ap~a kalkt1: 
- l~tersen!z, dedl. o-uradnn b!r 

tcleion edey:l'1 . Is ve memuriyet hayatind:i 
yük.,..ldikçc mes'uliyetlenmiz de 
a~tar Ye ag1rla~1r. Ehli olmnd1C:1 
:~er!n ba~1na geçen klmsciler, çok 
kc:·e. yüklend;·kleri . mcs'ullyetin 
n~ir!Jgina dayanam1yarak y1k]-
1Jrlar ve bu ha! bazan bütün ... ~
miyet iç!n zararl1 olur. Bu se-

Favori: Neriman - Alceylân. 
GÏREN ATLAR: Nerlman 60. AL 

ceylân 6!>, Perlban 50, ( Elhan 88 
kiro. ç 1kt1 >. 

fKi Cl KO~U: ! yaf1n<la1c! saf 
kan ingiliz taylanna mah us Eat111 
ko111s11. Mesafesl: 1100 metredlr. 

En kotü ing!liz taylannm bu ya
r111 blr k1ymet taf!maktan çok uzak_ 
t}r. V1do vc U.eùie, yarim kanlar aya
rmda dero.der tutma.kta bcr<levam
d1r. Ïfin alâka topljyan no1'tas1 bun_ 
lardan Hl kilo eksik ko(lftn Gül"llOyun 

•• • • • 1 ••••••••• ' •• 1 •••••••••••• 1 •• 1. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Efendi 
. Tramvayda o kadar dalg1nd1 ki l 'ey yoktu. Ya blr hafta lçlnde bir - Dogrusu mcrak ettlm dün gece 

b1letç1ye be§ lira verdi. ü3tünü aL 1~ girecck, ya cve dünecektl. slzl. Biz insandan an•HIZ, 1''azla en-
may1 unuttu ve ancak Galatasaray1 Kap1 V'Uruldu, ilet da·kika iç!nde di~e içinde gürdüm sizi. 
goçerkcn y.anindald adam1n hab1r- çocuk gazeteleri ahp getirmi~ oltbl- - Evet. 
latmas1 üzerine paras1n1 ald1. lir miydi? - _ Rabat ettlniz demek. 

Oteldekl odasma glrdigi zaman - Girinlz! dedl. - Evet. 
yinc b!r ferahhk duydu. Balkonda i;;ofôr Süleyman EfenSJ ba41n1 - Oh. oh... Bir ba9k11 emrlniz 
günet vard1. Yatag1na uzandt ve uz.atmi§tJ: olursa ... Ben ... 
gazetcyi açt1. 0 gün küçük iiânlar - Affedersiniz, dedi, hattr1n1Z1 - T~kür ederim. 
yoktu. blr soraY!m dedim, ra.bat ettinlz ya Çocuk gazetelerl getlrdi. Süley-

ln§nllah 7 man Efendi bu y1gm1 goriince, ar-
Paras1m hesaplad1. Bu otelde nl

hayct bir hafta kalablhrdl. Ondan 
eonra ya eve donmesi. ya b1r i~e gir
mesi lâz1md1. Bütun gazeteleri goz
den geçlrmiye karar verdi, zlle bast1 
ve çocugu yollad 1. 

Evet, yap1lacak ba~ka h!.ç, biçbir 

Hale onun bu Insanes alûkasma kns1nda bir maksad oldugu ~üphe
çok sevlndi. Biraz tereddüt ettikten sini 0 veren bir tccessüsle: 
sonra: - l\!a~allah. dedl. bu kadar gaze-

- Buyurunuz, rica ederlm. dedi. te ... Korkar1m ca.n1n1z s1k1l1yor bu
Süleyman Efendi ba31n1 ~azula rada ... 

egerek içeri glrdi ve oturmak !çin J Hale o zaman bu iyi kalbli adam-
Halenln fazla Jsrar1n1 bekledl. dan blr fiklr alablleceg:l ümldile: 

fip ha,1n1 sallad1: 
- Ïsahet ... dedl. nazar deg-mesln, 

slz güzels111iz mal1'31lah... Rahat ti,
rak1r.azl11r. 

s,rnra ba~Jnl daha gent, bir da!rc 
içinde sall1yarak ilâve etti: 

- Allah Allah... Bak llele ... Sizi 
blr haftn evvel gor•eydim... M11a
mafih ... Dui·unuz bakay1m... Be1ki 
yine olur... Fakat... Siz eliei bilir 
ntls~niz? 

- Beyaz i' mi? 
- Evct. 
- Çok lyi b1Hrim. Ben de zaten 

boyle b1r i~ anyorum. 
- Efcndlm, h<·nlm blr mü~terlm 

vard1r, kadJn ç11ma~1rlaq dlker. 

- Ah. çok lyi olur . 
Adam Lelefor;da arad1g1n1 buldu. 

hâlâ i~çlye 1ht,1y3~ olup olmad1g1n1 
sordu ve ~uniar1 soyledi: 

- Madam, bcnlm ~ilc'Jg.im çok tc
mlz aileden. iyi œyaz !~ bilir blr Ha
nl!n var. Ï<terseniz l<'<'l,!11 blr k.-re 
>izc.. Peki. 

Yüzünde bir •e•inç aydml1tile te.. 
lef-cnu kapad• 

- Ïyi. dedl. iki k1z bulm~ ama 
memnun degilml~. Gidelim si~ln'e 
orava. Be, Ye~Pkôye gi<!lp gcllncry~ 
kadar b<'kler mi• !llz? Bir sl\ate ka
dar buraday1m 

- Tab!î... Çok te(lekkür ederim. 

( Dovi»n.1 var) 

l beple yül-:sek yerlerde kendiierine 1 
'' -.erd1glmlz adamlarda mezlyet. 

j vukuf ve kablliyet aramah.J1r. 
~ Ç~n-kü ancak bu gibi vas1fla:a 

··ahlp insanlar yüklendlkleri ~
nliyetj i+tlce ta~1yabilir!er ve bir 
i~ yaparken etraflnnn<laki uçu
rumu gorerek ad1mlarim saglain 
atarlar. Boyle kimseler her vakit 
dikkat!i ve tedblrli olurl:ir. 
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Üf'ni'R !JC'%1SI ........................ 
lnglllzlerin 

(O.eppe) 

maceras1 N. 

TASVÏRi EFKÂR 

Sovyet tebligi 
:1 {nef taht/eden d.-vam) 

Piyatigorsk dolaylarmda çar. 

M • ""' ) Y eni Dahiliye pl~m 1~11•• enemenc1 og U Ve k i 1 i mi z dü~~~~~n7n~a;~~ma1:~::me~! 
(Ba1makal•d•n d.vam) M b awr kay1pla,r verdirildikten son 

dogru olanuyacagm1 süylemck ve a car as1n1 ra kuvvetlerimiz Krasnodar §eh 
istcriz. , Londrada çok iyi rmi tahliye etmi~lerdir. 

Sabife: 3 -

Dieppe bas 101 
Yazan: General Ali lhsan Sâbis 

ESKI OR!JU KLŒANDANLARINDAN 
ingiliz vc Amerikan erkâm- NOVOROSYSK TEHLIKEDE 

ltnrbiye heyetlerinin askerlik Budap!!Jte, 20 (A.A.) - Macar ze~te sürükl!yebllecek herhangi ma. k a r ~ 1 f a D d l Londra, 20 {A.A.) - Rusla. (1 ;,toi •ahif•d•n li•vam) 31 Martta cTnsvirl Efkân da ç1-
husuSunda Aldi.an' erkâmharbi. ajans! blldirlyor: cera politikasindan uzak kalmayi Ankara, 20 (Radyo gazetesi) rm Krasnodar §ehrinden çekil. kan yazimizda Saint - NazaiTe de. 

· d · d ha t Yar1 resmî P•ste Lloyd gazete ·i B' L d t ] f R cep 1 ·1 K d · d N savar b!ltaryasinin tahribinden ve nit b'•k'.ntna da,·r -ütalealar1m1zL. ycs1 erccesin e me re ve " r " • gaye edinen1erin baolicalarindan bi- Ir on ra e gra 1, e me er1 e ara en1z e ovoro- l d l .... 
gijro-ii snhib.i olmadtklanna ~üp. Numan ~lenemencioklu'nun IIar:iciye rldlr. Pekerin Dahiliye Vekâletine sy.sk içi~ tehlike b!ll: gëstermil:- sava~ ar esnas1n a 72 A nlan uça- 11c-rdede?"ken bunun az kuvv~Ue ve 

• .. - ) b - \-eklllii{ine tayini milnasebet.ile yaz- 1 . . b .... k b. """' ~ '.I i1n1n dü,ürülmesind.en ibarettlr. Bu zay1f l·ir i~ haJinde yap1lm1t ve mu-
'1,e yok:tur. Bunun a bera er bu d1i1 bir yaztda ezcümlc fiiyle diyor: Macaristan, vaktUe Türkiyeyi B1.1- ge mestnin uyu ir memnu. tir • na Dlukabil 1ngilizlerin kayiplari \'affuk ola.natm1, bir hareket oldu-
c!rkânJharplcrin herhalde büyük Bütün Avrupa umumi efkâri ve dape~tc'de moslahotgüzar o!ao tem- niyetle kai;J!and1gmi ve Türk Stalingrat ~ehri éinlerine ge. 1unlardir: S des troyer, 2 torpit.o, ( funu, daha evvel Man~ k1y1larinda 
ve csasl1 bir cephe kurmak için bilha!';sa Macar mllleti bu taylni bü_ sil etmit olan Numan ~teneniencl- milletinin bu aya.rda bir Vekile tirilen yeni panzer te~killeri :;;e- na'-l1)'e gemisi, bir hücumbotu Al. yapilan, te~t·bbü'5ün daha ehemml
hcrl1angi bir sahilin yafntz bit yük bir memnuniyetle kar~·!lamJ§lJr. oglu'nun Ilnriciye Vekillikine gcti- rnalik olmakla memnun Olmak.. hir iÇin tehl1key1 arrt1rrnakta- manlar taraf1ndan bat1r1lm\~; 5 kru yetsiz ~eylerden ibaret bulandoi:"Unu 
noktastnda mevziî bi.r te§ebbüs Devlet Re!~l Ue Baavekllin tam iti- rHme~ini derln bir mcn;nunlukla se. ta hakh oldu.~u 96ylenmektedlr. dtr. vazOr veya büyük de!lïtroyer, 2 nak- bu bask1nlar daha L:.uvvetli va&tta-
yapinanin asla kifayet ctmiye. mad1na ma2Jbar olan Menemencioi- làmlnr. Burada bul~.n~.ugu. ~nrada • • 1 Moskova, 20 (A.A.) llye gemlsi aj{1r hasara ui:rat1lm1~; larla, hava hücumlarile beraber ya-
cegini takdir edccek kadar ma. lu'nun y<>nl vazi!eslnrle de vatanma memleket!mlze kar11 buyuk bir do.t- H 1 n d 1 s t a n ter: Sovyet ek tebligïn Rg:r~-. 2o Jngillz UÇ•:il ve 28 ingiliz lank1 pilsayd1lar belki daha esash tabrip-
1• '·'b Id büyük: hizmetler yapaca~_1na §Üphe luk gostermie olan yen1 Turkiye Ha-1 J e ta.hrip olunniu~; 60 ~l Kanadal1 r;a- fer yapmanin mün-lkün olacagint. bu 
umat sa1u l o uk1ar1ndan da yQ.klur. riciye Vekilinin yenl v~n:.lfesinde de M " I" 1 Grozny petrol sahas1na kar~1 bit oln1ak üzer\; 1500 esir al1nm1~ nevi te,ebbü.llllerin s1k stlc yap1lma-
~üphc ctmcmck lâamÙll'~ Yeni Hariclye Vekill, Türklyeyl ayni hislcrle hareket edcct:gine cn1i- us u m !ln a r 1n1 n tehdit .~rtmaktad1r. tir. Datan harp gemilcrindeki lop- larin faydadan hâli Kalamiyacaginl 

Anglo • Snksonlar, Rusyanm yabanc1 menfaatler uii:urunda sergü. niz. &I Tebhg, petrol sahasmm 240 larm adedl. tahrip edilen 6 veya 8 aëyleiniitik. Bu defa ingil!zler tec-
tevali edcn tazyikleri kar.>1s1n- -----=~~oc=e----- V e r d 1' gw 1' k a r a r kilometr~ kadar ~imal ba!tsm. Alma" topunun dort be; m!sli oldu- r\ibclerdon i•tfnde ctm!; gib! giirü-
da, kendilerini denize atmak da Plalt1gorsk çevres1nde Sov- kuna ~iiphc yoktur. Bu t?enlilerde nüyorlArsn da. bu hareket dahi y:ne 
k b 'I' d ih t h k'k t n y d k s b k J b •• •• k k bogulan in(?'iliz baht·iyelt!=:inln mik.. d' a 1 m en n aye a 1 a e e e u ay 0 u una uyu yetlerin geriledigini bildirme - klfoyet•iz kuvvetlcrle. en ·~· ve te-
bir ikinci ccphe açnuya te~eb. tedir. lori da hcnüz malùm d•gilùir. ml<!ütle yap1lnu1t1r. 9 snat süren 
büs etmck mccburiyeûnde ka- meras1"mle sancak ver1"iecek B_az1 §attlar albnda M k 20 (AA) s t Almanio .. Lu baskm1 Y•P•n kuv- ve m'ihim kay1plarla nel!celenen bu os ova, · · - ovye vetler'•n bir f·,rka •ldu·.'unu, bu"i·u"k •·· bb"- d k hrlarsa, bü~le bir te•ebbüse, Al. I n g 1" l 1" z l e r l e habe l b" 1 M t 15 ,. """. = ost •e dü~man ber ese an. 

J , r er urosu, ayis an tank ve urltk kuvvetl•rilc to\vi•• 1 t t k' F , kl cl b! rnanlan <asirtmak için, ancak ai!u !os k d So t Al an ' , a m1i Ir 1 ransa.,a i n r cep. " 1nÜzakereye haztr ·n s a a ar vye - m e<lilmli ve mühim bir de11lz filo•u he a~m&k kolay bir ;1 del!.'ildlr; ve 
bir kaç yere birdcn saldirmkala Ankara, 20 (Tasviri Efkâr) miz bu merasimde haz1r bulu. cephesi hakkmda a~g1dak1 bi. taraf1ndan himaye olumnu~ bulun- hu.usile bu 11.'.·ne lmkân d1;1ndadir. 
giri'jCbilirler. bu kadar büyük Yedek S11bay Okuluna bu ay1n nacakla.rd1r. b u l u n u y 0 r l a r lânçoyu n~retmi~tir: ~ugunu soylü?Orlar; ooyle olmn .. 2~ marttanberi 5 •Y terkedilmli olan 
\e tehlikeli bir i~te dü~mam ~a- 22 sinde merasimle sancak ve. Yedek Subay Okulu b•J me. Kmlordu ~imdi Voroncjde bu tanda hir bosk1n y•prlamazdi. bu ba,kmlor yenlden ba~ad1g1 za-
~irlm1ya kalk1~madan muvaf. .1 k ,, od d' Mad ra 

5 
da g ~ n 

1
• Don kavsinde vc cenupta fasist Bicçok _nakl!ye gemilcrinln. :<o_o . 400 man yapilan t• Jlk hareket parlak 

ri ece tir. i.forasim H p rum. rasime hazirlanmak içm sim 1. ~ . -
fak olmak imkân1 yoktur. Al- A Iman kitalarina karci sürck!i kadar .•.hraç mavuna!:Jn :n, 1.0 _kad_ar ve ih-ilnmiye dei'er bir J~ gibi gèiriln-

da olacak ve bütün büyükleri. den pruvasma ba~lam15ltr. k l kl ld ' 1 k d t 1 t k 1 manyanm bugün garpte elinde arga~a 1 ar o U ve kanh muharebeler verm~.k- ru";zor ,.. "' roycr n I! ira '. • müyor. 
bulunnn binlerce kilometre sa- Yt.!nl lJ1.:lh1, 20 (A.A.) - l\lüslü. tedi:. Bu muharebelcr çok 

1
$ d- =~~~·57~~ao:5n n~ukl~)~~: }~;;c;::~:i~ fngiliz ba$ktn1n1n Alma!llar1 garil 

hilin hcrhangi muayyen bir nok- 01·yeppe bar ekaA ti man BirliG-1 icra Komitesl, üç ~lin d~th b1r 1nah1yet arzct_mc.;.le- nin Jaha bulur::du'{_·unu ve eüer ilk avla1"Nad1g1 anla~ilJyor. Top at~Ile 
tasma yap1lacak bir tek saldm• dcvam •den müzakerclerdcn sonra. d Al k d ] ~ 5 horp ~emhiniri ve 2 ta'Jl.In bat1-' d t d Ir.. man uman an 1.~1 cep. te;;oltbüs muvaffak 'llarak Dieppe "' " 
barekctini Almanlanu daima ne~r~ttigi blr tebli~de. Hin 15 an 8 he k · 1 · d k r1)m1un buna delâlet e<kr. 

muvakkat L1r hlikü1net. ku1ulmas1 n1n cenup estm er1n e ço i!ntAnl ctref nda blr kêiprübae1 veya 
daha baslang1cmda bo<·acaklari m1.ktard kt J b. l t nk d h d · bi k k • 

• i:. hui,usun<la ynprlacak teklitlcri tetki- a 1 a ar1 in erce a a n ügrusu r a~ er ç: arma 1s-
niuhakkak gibidir. (Birinc1 1°'1tf1d1n devamJ yanrnda Roosevelt'in bir husu- ke hazir bulunduKunu btldirmr~tlr. ve tayyare toplam.1:;;t1r. Fransa- kelesl tcsisine ve muh3faza11111na lm-

Bunu ingiliz ve Amcrlkal1Ja. Bir Alman battLrya mevzil dola.y- sî mümessili oldugu haJde, Sta .. Jo"'akat iiûslüman Btrligl bu knrar1 dan, Belçikadan ve Hollandadan kân hll3!1 olurfa arkada dcnlz üze-
r1n da bilmcmc~lnc .. yukar1da Jar1nJa anudane carp1~malar cere- lin'e ~ahsan ikin-ci cephenin ku- vcrirken !11ù::;lumunlar!a n1eskUn eya birçok garnizonlar çekmi~tir. t·inde Lci:llycn b~ 3~ gen1:den de lh
sOylcdigimiz veçhi!e ... imkân ynn etml~tlr. l\:anadal1lnr, t3nrruz- rulrnasindaki güçlükleri anlat- letlcrin ayrl• Meeusllerle mcskUn Bura.Iardan yaJniz ron iki ay :ac yapdn1ak n1yetinde bulunuldu
olam1)·acaj:t1ndan, (Die11pe} do lar1 eanns;nda bataryan1n hcmen mak üzere, 12 agustosta Krem- eyaleLlerin de ayr1 blrer devlt't .. t.c~- zarfmda ikîsi tank tümeni ol- gunn. ~.\ln1an ba~kumandanl1g1 ah~ 
ilira• macerastni mev·.i·, bi'r ha- onune vard1klar1ndHn bu toplarla 1 'e varmi t F k t t l le kil etrr.esz.n! •.Art koitnu~tur. )tu:;lu- k .. .. • na.n e~1rler1n lfudeslne dayanarak ' '' · 1 1 , b. n < ir a a a ep v v ma uzere 22 tumen dogu cep. 11a·n etmekted'ir. rcket ve dencmc olarak kabu) ûzer cr ne ate~ cvmek in1kâns1z Ir ·. Y • . - - 'man B1rl1gi fera Kor111tesi bu esas h 

hale gelmi~tlr. Eu n1ah;...iùc dü~ina- rlnde devam eden Stahni iknaa, dahilinde, hcrhangt stya!;Î bir parti es1ne gOnderilmek üzere al1n- Son defa 28 martta Saint - Na-
ch~:~a~a~~ d;~:!~r. harekcti- n1n üatün olma&~nu r&f,,•·rn~n t.;'P5~- ~uv~fa.k olama.mi§ll~ .. Bunun 1 ile müsavi vaziyette n1üzakereye g1. m1~t1r. r::i1!re'de yap1lm10 olan deniz buk1-

la_-r!m1z geri ~kihnen1:~.erd1r. Gogus uzerme Church1Jl, Jngiltereye ri;nie~i kabul etniektedir. Almanlar cenup kesiminde ntnda fr-.cllh:ler blr destroyer. 4 tor-
nin bu dcla evvelkilerc nisbet. gog;lsc, cercyan edcn çarp1i·malarda i donünce, askerî komutanlarm HiNDiSTANDA KARi. asker ve malzeme itibarile pit.obot ve 9 hilo1>mbotu kaybetm11>-
le çok biiyük mikyasta yap1ldi. Alman.ai', . aldikl~ri P'Y•ùe la<v_1Y:· a~eyhtcki fikirlerine ra<>men ~IKLD,LAR ehemmiyetli bir üstünlük temin •~r ve 100 eslr b1rakm!ilanl1. Bu d•-
g~t evvelâ ta'-.•yare zayiat1n1n Il:ri sayeslnde Kanadalilar1 maglup ff k' t . 1. • .. n . J t ~ • etm' 1 kt 1 .. . d · 1 k 1 •1 vc imh.:t etm!~lerdir. · · n:~va a 1~.e .~1~:1ge ugr1yan 1S- Bombay.' 2~~ _(A.A:.> - Rcu"'·r a;.an 1~ er ve ·1 a art ml'?. uzer1n e fa'kl lngi lz ay1p ar1 geçen seneki 
çoklugundan, ikinci derecede de M h Ir Al • k .. 1, , , k tila tescbbusunu emretmistir. sinrn bildll'dlgme g<Jre, }!•dras e)a. ciddî bir baskJ ihdas ederek kay1rluln ka~1la~mhr.a Ct'!r m1k. 
karaya ))l·r l1a~J1' tank '1kar1ln11c:. a 3 1 moin u.ve .er~n.n ar~t ·. j · · · ·' ti· d 1·a k l1klar •1k So tl · · h · ·1· b"l tart 15 mlsl! "•m' k b 3 ' · Il ·' \ "' tanrruzu t.am liir inu .. ·a_!fak1ycte var- 112 ING LlZ TAYYARESI 1 •e n e yen en . . ·arga~_a 1 b .. 1 k vye er :ç1n ei emm1ye1 l o • ~ i ay J - ... mts 
olmasmdan anla~1hyor.. m11t1r. lngihz askerlerinà•n o!düdil. DÜ$ÜRÜLDÜ '~11;J"'.d 3000 /'~iLk k bl,. ka i"-· au~ geler ve ~ehirlcr ele lleç1rmi§- fazlaùir. Aynca birçok lngiliz uça-

Diger tnraftan bu âni ihraç memi~ veya esir edilm~n:i~ olan!ar Berl:n 20 · (A.A.) _ Alrnan ~ div ku a pdokls ka
1 

ta ·a u.n:\ e'"tn<,,.c:: Ierdir. g1 ve tank1 kaybolmu~tur; yaln1z 
ha k t 'n'n III Churchill'in lh -1 1 d . k k' • ! 'e ere c1var a 1 ev eri yni.:ina v- Al .1• D 1500 esir ver!ln1csi, n1li.him mikt1r-rc e 1 1 , . .raç gem1 cr ne ogru açma .a son haberlere gëre ngilizlerm t!- 5000 kt ·a .. kk bo•ka bir man fa>ist ist1 ac1lan O'l1 , 
meshur Mosko,·a scyahatindeki !dl. p;:.j vc denlz, b,y,;k bir saha j\·f d .. k 1 " ii en. mure •P ', • • K b b"l 1 . d . na uçak ve tank kaybed!lmesl. te-:eb. 

· Q 1 d kt 1 t t• an~ eniz1 1y1 ar1na yapm1~ ha1k kütlesi T1vandan1'da bu.<u111c11 vc u an ° ge erin e geni~ büsün en a,ag1 bir f1rkal1k bir kuv-
vai!lcrlc nlf1kndar olmak ihti. zer n e yanma · a 0 nn "'' •ar, Jd kl 'h h k 1· N' 1 bir arazi ve Voro•ilovgrad, No. botlar, gaz mas~cleri, tahlisiye 5imit O u ar1 l raç are e l esn.a ... konag1na hücum etm1~ti.r. un1ay '!-" " vetle. 300 • 400 tayyare ile birçok 
tnnli de vardir. lcri ve blr çok nlalzeme ile dolu idi. s1n?a Aiman av uçaklar1 te~k1l- çller bund~n sonra hap1.;haneye gi. voçerkask, $aksti, Rostof, Ar. ten'kla yap1ld:k1n 1 anl:i.t.11-. Arkada 

l\loskovau1n O me~hur toplan. Dü~manin a;aniadigt Alman telOrgü- ~er1le uçaksavar balaryalari, 112 derek kap1.ar1 k~rm1:;la.r ve ko;ls;: mavir \'e Maïkop gi.bi ehmmi- 35 tl!~tt ve yiik genti~lnin bulunma
t1 ve konu~1nalar111da en mühiJn l'!li èinündtt b1rak1lml~ birçok ag1r Ingiliz uçai'{1 dü~ürmüslcrdir. ~' <'''·r·: yakl"11 1,.11d1r. Davarl c e yetli sanayi :;;ehirlerini i~gal et-1 ~1. te~ebOii 1~n ge::p gc._,;i".'i bir ak1n 
mcvzuu ikinci cephc mcsc!esi .. mitral)·ëiler ve ba~ka s!lcihlar gorül-( Almanlar 17 av uçagi kaybet- baz1 yagma vakalar1 oln1u~tur. m!~lerdir. _ \ ~ahiy_:tinrlen_ fazla che1~mlyt>ttc bu-
nin tc~kil eyledigi ~iiphcsizdir. mokte Id!. m!~lerdir. .., k . K. d' k !~gal ed:len bülgeler a'oa •.. urd.ugunu g"'terlr. E.,.er bu 1.a,1t 
Ruslann iklnci ccphcnin bir an AUantl< k1y1S ndak, Alman mû- iNGILiZLERE GORE HARE. ma enu ing tgor 1 lisile buralardaki bugdaylann, gemiler1 sad <~• ka raya ç1kan bl_r f•r-
evvel kuru)m,;:is1 için yaph.klnr1 d,afaa duva11 muvaffsik:yetle ilk in"L KET l\"IUVAFFAK OLDU ve fa.brika teçhizat1nin büyük ka a!\ker~ a1t~e. Frausada lklnc1 C'!P-
taz..:ik \'C bclki de münferit sulh t.han1n1 ve~ml~t1r. Lo d . . Ta "h" • "in . 1 hc nçmnk l!tiycnlere ufak bir nil-
akdctmek tehditlcri kar•ismda HAREICETI S'l'ALÏ:'.IJ iSTE:\1i~ . - . n r~: 20 (A',A.) - Behrt;J. fi 1m1 Z btr k1sm1 bo$allt mt~ olmakla mur.e l!'iister!lmi1 demektir. Bir fir-

' Berli·n, 9_ 0 (A.A.) _ 1·n, .... 11., ·_ d1gme go1-e __ , B.r.e<;1k M1lletlere h beraber bugdaylarla teçhizal!n ::ay1 karaya ç,karmak için 35 taiit 
An!!lo • Saksonlarin herhalde .,.. h en ya 1"m b' k · d · ' ., Amerikan scfcri kuvvetlerinin mensup ucum k1lalarm1n Dt. ,.. """'' ncat esnasm a 1m•L'l gemi•I. 15 harp gemlsl, soo _ 40' 
hcrhangi bir harckcfe lc~ebbüs kl . . ' eppe çevresinde yaptiklari müt ve tahrip edilm~ oldugundan t•y)·are kullanilm1~ o!dujiuna giire 
cdccekleri hcrkes:n hatmna Avrupa kitas:na yap!I an isti. h. k ·1 d J k k.J an1nday1z Sovyetler Birligi bu devre zar. •·n •l•itt 100 f:rkal'k b!r knvvoti 
gelmektc idi. Binacnnleyh (Di. lâ tl'<ie~büsündc, Al man ba!iko. J '~ a m,b 

1
1C: ~ Y_•Pt.ir"1ca a fnk. fmda müh:m maddî kayiplara ka raya ç:1<armak !çin. bir defada 

t 1 - h · t bi·· de ar:n ve e t e 1S ta artn u a -~··-·---
c11pc) macerasmda, J,ir ta$1a iki mu an igmm usus1 e t~m b' b 1 t k'l t · t ug"rami~br. 3500 nakliye g. eml•ine. 1500 harp 

k d d .1·d.. .b. • d ·, 1 ir a~ ang1cm1 e:; i e mt$ .r. A 'k be .. " 1 ku~ vurmak kab:Jinden, csasli aY e 1 1g1 g1 i uqra :Kan M"t h b't f .. h' merl a DUZ Geçen yazin üç ayi zarfmda "emslne.35_b'n tayyareyeve3vOO-
bir dt'ncme vapmakla bcraber, felâketli maj'(lûbiyet hakkmda u & ass_is 1 ar.a mu$a it. bu Dl u h are be y i 15 • t 15 • 1 k·d 4000 tan ka lu?Um var dell'ektlr. Boy 

J Al • k · kl • ' Ier elde ed1len nehceler hakkm • may1s an agus osa d ar le bir ;hraç horoketin· hi 1 ""• 
Ruslar1 dn bir müddet daba man r~mi ayna ari asagi. d J · · kazanmaga baclam1" Alman!ar o"lü miktar1 480 b1·n. 10 llm•nda bi'r anda '1napilçmaos'Tli 

1
:.·P .·[ak1· hususlari mu'o."h"de . e. t. a m. emnun uklarm1 b1ld;.rm1~- "' "' " ' avutmak maksad1 güdüJm;i§ • ,~ • 1 d de g" 1" ld • d • 1 k .. 

k t d' 1 er 1r. 1 r en a,ag1 o.mama uzere er ve eder. 
olabilir. me e ir er: M"tt f'k k J J Al 1 Ottava, 20 (A.A.) subay olarak 1 milyon 254 bin t 

1 1 k 
" 

Cenup Cnph~1·ni'n y1k1lmas1 u e l l a ar, man ar1n -kinci Ct'phen!n Fransada kurul-
Ya niz Rus :mn, i inci cep .e 0 -~ h fl 1 d b d 1 l k' M k 'k · · 1 d' Al 1 

tn~lliz.lerJn karaya ç1kabflmelerine 
g-elince, gc-rc-k karada ve ger._.k de
niz<lc ve hava.da evvelcc dü~ilnülüp 
iyi haztrlanmt~ h(r ba~k1n vur<lugu 
noktada da•m• ilk mnvaffakiyetl ka.. 
zan1r; fak::lt vurmakla veya karaya 
ç1kmakla muvaffakiyet ijlçülemeoz. 
Bu aynile bir adami.n d:~er bir ada
ma ans1zin bir tokat vurmastna 
benzC'r. Vuruc: veya ballktn yerinde 
dü~man1n ba~1na getirllen zararlar, 
U.hriplt'rle, alinan Mir ve ganlmct 
mi'ktarlarile ve nihayet karaya c1-
k1lan veya iapted!len yerde tutun
n1akfa muvaffakiyct derece~i ôlçft
Hir. 

Ru defa da lngi!izlerin verdiklerl 
P~!r mikt.ar1, duçar ol<lulc:lar1 gemi, 
uçak vc tar..k kay_1plar1 ba!l.k1n1n 
muvaffa.'klyetle netio:-el<"'?ldlglnl gOs
termf 1or. Almanlartn müdafatt!I i!!e 
t'.libyn k2idelcrine -m.uYaftkl1r. Dil~
man1n vttràuku noktada.kl i11c k.ayrp
laru e-?iemn1lyet v~rilmcntl~; telât 
gëstcr!lu1emi~; hcmen y-eni mûda
faa o;.·nr!· tt al1nm11; hôl-ge ihtiyat
lar1ntn ve mü~im hava kunetlcri
nln bask1n maballine bir k111.i: saat 
ltlnde :i;evkile .Jü~rnan tordotunmu., 
ve 1500 e!tr ol1nml!~t1r. Bu mlidaf.!la, 
usulc muvaf·k o!up muvaffa.k;yet.le 
:"tct:celtnml~tlr: !'.ahlllerde A '.man 
n1Ddnfaa tertiplerinin ki.fi ve uya_ 
n1k o?dufunu gOstennt~tir. B·5yla 
dovams1z vp .e.z lruV\•etle yap1lm1s 
b!r !ngil!z ve Amcrlkan te~ebhüsü
nün Rusyadaki Alinan taarruzlar1ni 
ve bask s1n1 hli;b1r suret.le baf:flet
nliyecc~i a~ikârd1 r. 

F: .. Jcf cn·du hwmnndanlanndan 

R111eldt G~rreral 

Ill f fll<;A '1 C: \ p.I<: 

d S li 2 a a ar an eri zapte i mi$ o. BaFe 11 a enzi ing, radyo zayiat vermi~ er Ir. man a.r masin1 lst!y,nlere. bu liin na 511 ve 
namma lopu topn dokuz saat kar~ 15 in· a, ta in, 2 t.emmuz. d • d h b d b k 3 390 k · j 

d L d d V t d ugunu i dia ettikleri i~gal al. ile yaphgi bir itabede $Ôyle un an as a . tan , mu·n. hani:-1 kU\-vetlcrle yap1lm8't ld.zim t·rfZAR _ c Esrnrlt H•klkatltr > 
su"rcn bir t..,.cbbü;le ne derecc. a .. ' .. on ra. a. ve . a. $tng 0.n .3 t d k' d 9 l'f ] d 4 000 Id • "'· b t' · J b!I .. , El 1 m a 1 arazi e sa.at faaliyette dem§thr: te i çap ar a . top ve en I!• •gine ve ••! • in•n ne o' ece- • 
yc kadnr avun~caklnri dü~ünü., Buyuk ç1 en Ma1sk1 ve L1tv1. bulunmu$1Ur, Müttefik kitalar Tarrhm en vahim anlarmdan a$ag1 4.000 uçak kaybetmi~ler. t!ne dar ame~i blr konferan• veril- t.fr!knin:zt yaz,miz1n çoklugu~d•n 
Jccck bir nte..,eledjr. nof vas1tas1le Ing11iz ve Amer1- · blr tatbi1cati yaphrilmi•- bugün koyamad!k. Knrilerlrn~t:dtn • ih k • l d k yalmz i~gal altmdaki arazide birine ul~itk. Alman ileri ha. dir. nn~ veya v 

"'imdiki huldc Dieppe mace. ><3!1 . ü urr:e! erin en, i inci h k t tt"" . . . d - ·1 f . d h .. j So t k 1 1 15 tir. 6,;; .. di!. dz. 
" h d h 1 1 1 are e e ""en 1çin eg1 a. reketi Iram v_ e a a otede Hin. vye • 1 a armm may1s. ---------------------------rasi acrek askerî olsun, gerck cep enin er a aç1 masm1 u • k d 

" · t kl. d · B kat tahminlere gëre bu arazinin distam li-hd1t. e.tmcktedir. Ja.
1
1 .. an .. 15 agustooa a ar zay1ah ,•••••••• siyasî olsun büyük bir netiee t1ma om ~e m e istem1$tir. u d . kuvvetle müdafaa edilmcsi icap ponlar da Hm 1stana taarruz, olu, yarah ve kay1p olô.rai< 

rayi daha bü~·ük ülciide macc-
1
ti ':' 0drd•. 1Ag~lstos aymm ilk gün. geçebildik!eri için çok muvaf.

1 
Milletler henüz bu muharcbeyi 1 ise 2.240 tank, muhtelif çaplar. Marmara Sinemas•nda 

\'ermi~e benzemiyor. Zn macc- ultimatomun 12 günlük mühle. eden bir noktasmda harekete için haz1rlanmaktadir. Birle>ik' 1.606.000 dir. Malzeme kay:b1 1 
ralar takii> cdip etmiycccg" ini ve enn e ngi :z Ba$vekili Chur- f k 1 1 1 2198 k • 1 a o mu~ say1 1rlar. kazanmiya b~ ami$ degillerdir. da 3162 top, ve u~a ·J.r. lni;iliilcrin ya11hklnri bu ycni cni 1, bu sar•Jar altmda, alelâ. 
dcnemed~n sonra ikinci ccphc celP Kahire ve Tahran yolu ille 
i~indcn tan1amil~ vazgcçip ge~- ve uçakla Mo5kovaya gitmek 
rniyec~klcrini ise, ancak ünü. zoru~da kaim1:;hr. ChurC'hill, 
müzdcki haftalarin hâdisclcl'i 

ANNA DAMNANN'111 ibda e!ûgi 

BALIKÇININ KARISI 
VE 

DICK POWELL • ROSEMARY LAl\'E tarnfmdan yara!tlan 

1 
gilstrreccktir. Eger Dieppe tee. Alman tebJig" i 
rübesi in.,.ilizlcrc, I•'rans1z top .. 
taklar1ndn ufak bir kOprüb~t (Biriiici l'lhi/tdtn d~vam) Büyükdere-Bebek aras1 

merhaleli kürek yar1§lar1 
....-.-10 L LW 0 0 D 0 TEL 111::11!!1!5~ 

kurmanm bile kcndilcriue çok Volga ile Don aras:nda Sta. 
pabnhya mal olacagi k•naatiui Jingradm cenubunda yap1lan 
verdi 'se maccranin arka<t gel. ~iddctli muhll'ebclerde dü~ma. 
miyecegi tabii.Jir. /\!:si iakdirde nm uz;;n zJmandanberi tahk1m 
ise, oniimüzdcki sonbahar ba~- ettigi çok kuv,·ctli mevz1 §ebe. 
lamadan e•·ve) bu kabil daha kesi zaptedilm~tir. Dü,man bu 
birkar te~ebbiisün seyircisi ol. muharcbclcrde 18 ve 19 agustos 
may1 beklemcliyiz. ta 5301 esir, 52 tank, 56 top, 90 

TASViRt EFKÂR mitralyéiz ve m:1,yna:ar ve 61 
==========-==="==! alev makinesi kaybetmi~tir. AL 

Ticaret Vekili 
Bursadan dondü 

(Bfrlnci •alil/«!ett devam) 
bnraya geJmJ:, ~fcrinos. ipckI: ve un 
fabrikalar1nda. bakday al1m yerlerUe 
hububat depoiorindn tetk1klerde bu. 
lunduktan 1onra Beledlyede tücc&r
larla tcn1ast" bulunmu~tur. 

TJ~:iret Vcktli Eursa tnecarlaril~ 
11lpt1g1 bir g!rG~me esnas!nda hù
kùmet. taraf:nda'l alinn1 fJ olnn ka. 
tarlara bir de(n dnh:i nazar1 dlkkati 
çckmi: v~ tücccrlanm1t1n dtleklerlnI 
dinlcm!tttr. 

Diin gecc Cun1bur1yet Halk Par
tiKl taraf1n<l:in BE>h(ot U-z eerefine 
hlr zlyafet ver;Jmi~tir. 

M a c a r Salt~nat 
Naibi oldü 

(B!rlnci 1ahlf•d.,. devam) 
Çünkü kendisi hllk tarafmdan 
~ok sevilmekte idi. 
Buda~te, 2~ (A.A.) - Na>b 

ll1uavini Stephan Horty'nin éilii
tnünü ha.ber ahr almaz, Mo.car 

man hava kuvvctlcri demiryo. 
lu tesislerine ve dü>manm geri 
ia~e yollarma taarruzlarda bu. 
lunmu lardir. 

Orel'in ~ima] çevresinde, bir 
Alman taarruzu esnasmda Al. 
man kuvvetleri 11 agustosta.n. 
beri 14 bin esir alm1$lard1r. 400 
tank ve 200 top tahrip etmi~ler 
veya ele J:?~irmi~Jerdir. 

Viazma ve Rjev'in dogusunda 
dü~amn yapt1i(1 taarruzlar 
ciün de Alman k1talarmm §id. 
detli mukavemeti ka.r§1s1nda 
akim kalm1~hr. 

KAFKASYADA 1LER1 
HAREKET 

Vi~i, 20 (A.A.) - Almanlar 
Kafkasyada, daglann içerlerin
de ilerlemektedirler. Bu ileri 
hareketi mayn tarlalarma rag. 
men muvaffakiyetle yap1bnak. 
tadir. 

Bu guzel müsabakam1z için ciddî ça11,1n1z 

~oELHIDEN OSKUDARA~ 
Y AZAN: BARKIN 

Bütün Sark: Güzelliüi, ihtisam1, tarihi, san'at eserleri, 
Emsalsiz âbideleri, 1sbrab1 ve bugünkü hayatile 1 
Hiçbir yerde gorülmemi~ nefis fotograflar 

Yarankl ÇINARALTI Mecmuasanda 



Asipirol N ecati Aün, s1z1larm, nezle, grip, romatizmanm ilâmdir. Bahçekapli Salih Necati 
NfKAH [ ~ 
Eski~ehirin k1ymetli 
avukatlar1ndan Bnsrl 

A:t'.ti.irc'nin k1z1 Neriman Aytôrc !le 
yin , E ki ~ehi rin m::iruf tüccarla rin
d n Hnc1 Kerlm Giikayin oglu vc' 
Dr. F ahreddin Kcr1min kan.le•! de-

1 g ri hâ' II!' crim..i:dcn Sadett!n Go'.>
ay n d ïn E kiicnir U •Jcd1yc n•kâ j 
dair !ndc kra .a ve do t ar• huzu
rur ja r lkah'-in ': :11lm1~t,r ( . ç1e- 1 
rc sand tlc r d.lcr1z. 1 

....... ""'13' ..... """"Rl"',_rrftll'~~ 1 

, ôgle, ak~am, :·~I 
H e r y e m e k t e n s o n r a g ü n d e U ç 

8 
µ.!..1i.;.;.,...i.;:;..i;:__u:..:..i 

i tanhu lda b.i lundugum s1rada re
flknmla tkl çocugum bn t.çemizde top
lad1g1 martari yem!~ler. '""'li n:nn
tar oldugu dan her üçü zch1r!enere'k 
olüm derecesine gelm~lcrd ! r. C:ecc
leyin yet i§cn J\la<lcn Hükûmet ùak-1 
toru Fethi Ertemin himmetile her · 
üç!inun hayat1 kurtar.1lm1~t1r. Bu 
euretle kalbimden dogan gayet sa
mi'!lli tejekkür ve unutulmaz ml110Pt 
lerim!n bu genç dokbora gazetenizlf' 
iblàg ve ilâmn 1 rica ederim. 

omiir a 1m ve sat1m1 da 
dela muntazaman diflerinizl 
RADYOLIN ile f1rçalay1n1z 

rasta 
ha ber 

i•n z zorluklélr1 
• • ver1n1z. 

Müteabhit nam ve hesab)na olmak üzere 1stanbul Bira Fabrikasm
da elde edilecek ya~ küspelerden 100 kazani la.hie tarihinden itibaren 
haftada iki gün hariç olmak üzere diger günlcrde ç1kacal< küspelerl 
3-4 ay zarfmda olmak i;artile pazarhkla artt1rmaya konulmuotur. 

Tücca,r Mehnut Bal:-ir 
+ B!rlcik k1ymetli zevcim DahilL 

ye Veki!i Erzurum Meb'usu Dr. Ah
met Fi.kri Tüzer'in cenaze torenine 
i~Urâk eden muhterem zcvata ve ve
fat1 dolay1slle derm ac1m1 payla~
mak için gerek beni teselliye kn,an 1 

gerekse telgraf ve mektupla yara-1 
ma merhem olm1ya çal1~n do~tla
r1ma ayr1 ayn te~E'lckür edecek va
dyette bulun.mad1g1mdan herhirlne • 
te~dkkürlerim!n gazeteniz vas1ta~ile1 
iblâg1n1 rica ederim. 

Tozlu, 1slak ve eksik 
kOmür almay1n1z. 

Pazarl1k 25/8/942 sali günü saat 11,10 da Kabataita Levaz1m ~u

besindeki merkez sat10 komisyonunda yapilaca«t1r. 
istek!ilerin pazarl!k için tayln olunan gün ve saatte tek11f edecelt

leri fiyat üzerinden %16 t&minat paraaile blrli'kte rnezkûr komisyona 
müracaatlar1 llân olunur. (8983) 

, . 1 
KOmiir fiyah muayyendir. Tiirk Maarif Cemïyeti ResmÎ llân sleri 

ilân Cürosu Limited Sirketi Tasf iye 
Memurluüundan: 

• Refika.st N. F. TÜ7ER 

1 1 T 1·yATR0 LA R 1 F azla para vermeyiniz. 
Millî 

oyunlar 
f estivaJi 

Sarih adres ve müsbet vak1al1 Temyiz Ticaret Mahkemesince tasdik edilmi~ 
olan istanbul Asliye Üçüncü Ticaret Mahkemesinin 
942/1235 esas ve 942/38 karar numarah ve 6.3.942 
tarihli ilâm1 mucibince Îstanbulda Yeni postahane 
kar§1smda Erzurum hanmda icray1 faaliyet eden 
Türk Maarif Cemiyeti Resmî ilân Î~leri Bürosu Li
mited !$irketinin fesih ve tasfiyesine istanbul avu
katlarmdan Nccati Yahm'm tasfiye mernuru tayin 
ve intihabma karar verilmil? ve tasfiye memuru ta
rafmd.an münfcsih ~irket rnuamelâtimn kemafissab1k 
tasflye memuru nan:i ve hesabma ifa olunacag1 ve 
sirkct müdür, memur ve müstahdcmlerinin vazife
ierinde kezalik eskisi gibi icray1 vazife edccekleri ve 
münfesih l?irket alacakhlarmm ~irketteki hukukunu 
bir scne zarfmda bilmüracaa isbat etmeleri ilân 

§Ïkâyetleriniz derhal takib edilir. 
21 Ag~stos 

Cuma saat 21 j 
Suadiye p!âj 
gazinosu, dn-

Bu hareketiniz kendi menfaatiniz icab1 
huliye yoktur. 

Gaiino istasyonundan saa t birde 
muhtcllf •e'!' tlere tramvay servisi ve 
aaat birdc Suadiye iS"kelesmden bir 1 
vapur hn eket ederek, Mod~ya ugn
ynrak Kopriiye gelcc,..ktir. Kop1·üde 
tramvay vàrd1r. 

oldugu kadar, vat an borcudur. 

* Emil!onü Halkcvindcn: 22 
Agustos Cumartcsi günu Fencr
bahçe stad y omunda sar,t (17) j 
de vc (21) de yap!lacag ilân 
edilen M ,Hi Oyunlar Fcstivali 1 

programmda teknik sdbepler 
dolay1sile ufak b 'r degi~iklik 
yapilm ·tir. Ayni tarihte saat 
(17) de Fenc,;.bahçe stadyomun
da bir matine veril<likten sonra 
suare, eger hava yag murlu ise 
saat (21) de Kadikoy Siirevya
pa~a sinemasmda, eger hava 
aç1ksa Süreyyapa~a b:l'hçe sine
masmda yap1lacaktir. 

N.üracaat yeri : ( nkara ve istan ulda ) 
Jürkiye üm"r S Ili ve Tevzi Müessesesi olunur. (8751) 

ERTUGRUL SADi TEK 
Tiyatrosu bu ak~am Büyük_ 

dere Aile Bahçesinde yeni vod
vil (ÇAMURDA ZAMBAK) 
3 perd". 

SPOR 

Bo g a z 1 yUzerek 
geçme mUsabakas1 
S11 S7101·/nr1 A;anluJ1ndan: 
· Uogazt yû~erek geçm.1 mîh!aba~as 

2'2/8 / !142 c-umartesi gün:i saat 16 da 
Anadoluhisart ile lllbe:I.: ara$,n<lu 
yap1lncnH1r. 

Hütün amn lorlerc ac 1 k olan bu 
müsabakaya herkes scrbestçe g1rcb1 -
lir. Blrlnciyc kupa ve blrden altm
CJYn kndnr <lcrcce alanlnru madalya 
verllcceKlir. 

Î§tirâk cdecck yüzücillerin o gün 
Bcbckte Galatasaray K!übüne mara
caatla yan~ saat ine kudar kay t!a
rm1 yapt1rmalar: rnz1md1r. 

* * • 
iatanbul Ful bol Aja11ltg 11.dari: 

BOlgemize mcnwp futbol hakem ve 
hakem nnmzetlerlnin Lig faaliyeti 
etraftndn go ü~ülmek üzere 24/8/942 
pnzartes! gü .ü saat 18 de Bolgc m(lr 
i.~ine te~ri!leri rica olunur. 

Belediye lntih~ b1 

haz1rhklar1 

Sultanhamam cad. No. 4 Tel 20625 

Yati mekteplerine gidecek çocuklarm1z111 Yatak, Y?r
gan, Battan1ye, Çarl'iaf, Ilav lu, Pikc êirtüsü, Çama1r ve bill
umum tuhafiye e~yas1m ehven fiyallarla magazam1zda bu

labilirsiniz. 

Çorap aran1yor 
Eyüp Sultanda Bir No. !u Askcrî Dikimevinde çorap l~çisi altna

caktir. istokl1lerin mezkûr Dikimevl Müdürlügüne hemen muracaatlar1. 
( 877-(10:)4) 

Muhamruen be<leli 3865 (üç l.Jin sekiz yüz altm1, be~) lira olan 
muhtelif cln• ve eb'atta 43000 (ktrk üç bin) adet kabuklu elektrod (28. 
Agustos. 1942) cumu gûnü saat (15,aO) on be~ buçukta Haydurpa§ada 
Gar binas! dahilindeki Komisyon tarafmdan kapal1 za1i usulile sattn 

al1uacaki1r. 
Bu i~e g!rmek !stiyenlerin 289 (iki yüz seksen dokuz) lira 88 (sek-

sen rekiz) kuru§luk muvakkat tcmlnat, kanunun tnyin ettigl vesika
larla tekliflerini muhtevl zarflanm ayni gùn saat (14.30) on dort otuza 
kadar Komlsyon Relsligine vermcleri Jâztmdir. 

tadir. 

Bu i~e a!i §artnarneler Komisyondan paras1z olarak dag1t1lmak
(8660) 

i L Â N J l stanbul B Bfinci i Cf'Q, M emurlu
uimdan: 

Sati~a arzettigi mallar üze- Ahmet Mut!u: Tahtaka!e Yava~. 
~chir Meclisi âzahklarma ge- . e etiket koymamak SUTetile ça $ahin maihallesi Mektep sokaok 15 

tir:ileceklerin seçim haz1rhklar1 ~~Ili Korunma kanununa mu- No.hm
1
ukim iken ikame\,gâht hâlen 

ba~lamtlitU'. Dahiliye Vekâletile 1 K t 1, ç meç u. 
tema:slarda bulunmak için zabit halefetten suç u ar a .n U- Ifazineyi maliye adma, 20/5/938 
ve muamelât müdürü Zwhtü kur mahalles.nden 12 n~ara- tarthinden itibaren bir sene müddet. 
Çu'bukçooglu dün ak~am Anka- da Tevfik .oglu Nusret Ozcan le klralad1g1n 1z Fatihte Yali mahaL 
raya gitmi~ir. Verilen karara •hakkinda Üsküd~r .Milli Korun; le,-indc Kum<al s~kagmda 100 met-

.. b"'t" k· zalard d f ma · mahkemesmm 25/7 /94~ rc murabbat demzden dolma yere 
gore u un " . a yaz1m e 1 k ·1 · k' b d. 1· d 1 "0 k J • 1 ·J" ld 8 · l' l k tarih ve 180/159 say1 i arar1 e ait Ira e e ,n en o an 4J 4 uru~ 
ter en e1 \1 a~t e; u a a- 13 lira seksen kuru$ agir para borcun odenmemesinden otürü dafre_ 
d,ar ~_mam an_aca ~r. .- 1~ ~Y- cezasile mahkûmiyetine ve ga_ mizm 41/2;j8-1 numaral1 dosyas1!11 
lui içmde munteh1plerin 1$1m_ . . h' k d ' l t' alcyhinize yap1lan lcraî tnkip stra
leri ilfm edilecektir. 12 • 17 ey- zete ile ne~nne u me 1 ffi!J1 Ir. "inda adresi yukar1da yaz1I1 1kamet-
lûlda da moclis âzabg1 için nam gah1mzu gondcrilcn odeme emrine 
zetliklcrini koyanlann isimleTi ZAY1 - Gazeteme ait olan 40 vcri!en me~ruhatta mezkûr yer! ter-
kazala.ra bildirilecektir. Bu SU- numarah Denizyollari pa60SU l:ett!gïniz ve yeni yerinizln de n;eç. 
retle yapilacak tek dereceli se- zayi olmustur. Yemsini alaca- ~~t oldugu gorü!mü~ ve tobligat:n 
çim sonunda ~ehir Meclisinin g1mdan eskisinin hükmü yok- ihrnen_. 1cras1 hakk.tnda da 1cra . ha. 
· • ç • · M l'd · k1mhg.nce karar 1tt1huz ed lm1~ ol-
yen1 ~aahyet devres1 ba~hya- tul'. eterepo 1 is gazetes1 mn"rna mehn! ôdN11e emr!n in bir ay 
ca-k1tr sahibi Kosti · müdùctlc i!ân1nn karar vcrilmi§tir. 

h.bu ilân ta1;hinden ltibaren niha

og ziçi Liseleri Müdür ügün en : 
-

Sm bütiinleme !mtlhanla.-ina :n Agustos Pazartesi gûnü, L!ee 

F'atih Îkinci Sulh Hulmk Mahke-
mesi Sati~ memurluüundan: 

1 

1 LAN 
Orùu haslabak1c1 ve bi:m~ireler okuluna ley!i ve meccant talebe 

alinacakt1r. îstek ilerin en geç 3018/942 gününe kadar Ankarada Cebe
cl Orùu Hn tabak1c1 Okul MUdUrlügilne, okul kay1t kabul oartlannt 

havi \•esikala r· ::i birlikte müracaatla r1. 
Kaytt ve kabul ~artlnq Ankara Lv. âmir!igi ve !stanbul Lv. âmir-

llg! Snt1nn'.ma komisyonunda gèirüliir. '7705) , 
ISmaî müesseselcrle, Banka, Banker ve sigorta 

lthalât tadrlerine: 
Girketlerine, 1 

Muamele Vergis : ve Tatbikat1 
ÎLE 

~ E R H ve 1 Z A H L A R 1 
Ç 1 l{ .~ .. ~.§ .. ! I R. 

Yazan: NiHAT ALi Üçüncü 
500 sahjfe, 14 nümune, f1yati 6 1trnd1r. lstanbulda Cihan, Üni
versite, ink1lâp Kitapevle rmde, diger kitapç1!arda, An

'karada Akba Kitapevmde sa.tilmaktadir. 
w 

KARAR HÜLÂSASIDIR 

Hüseyin, Rifat, Elmas, Em!ne ve 
Cevdetin tasarruflarmda bulunan 
Edirnekap1da Çak1raga mahal!esindo 
Çak1raga sokagmda eski 41. 41 mü. 
kcrrer kap1 numaral1 bir turafJ istL 
mat arsast bir taraf! Dimitri arsa
s1. bir taraft kale duvar1 ve bir tn. 
raf1 yol ile ·mahdut ÇacÎ1rc1 Ahmet 
Aga vakf1 ndan !J89 lira :JS kuru~ 
muhammr-n k1ymetli bir ufak bahçc
~I ve kuyusu ve sarn1c1 vc bir helâ 
ile iki oda ve bir çnt1 ara~1 bu!unnn 
vc içe1isinde elektr.i\'i olan kingir 
ev ile Çar~ambada Ucyc~giz mahalle_ 
s1nde Küçük Ç1kmaz sokugmda eski 
yeni 2 No. sag taraf t f1r1n "okag1 
''ol taraf1 Haf1za Han1m han ~i. al·· 
kas1 As!ye Hamm arsasJ. iinü Arep
lar ç1kmaz1 ile mahdut Cahide Ha
n1m vakf1ndan 1134 lira 15 kuru~ 
111uhammen k1vmetl kô~c ba~mda 
{:\Ialta do~eli ta'~Jik vc büyük bir kiL C. 942/174 

KARAR HÜLÂSASIDIR 

c. 42/1320 

Mil:î Korunma kanununa mu 
halefetten suçlu $ehremini Sa
ray meydam terkos karismda 
Îskender Bostan S. 68 _ 1 No. da 
aktar1ye ticérretile me§gul Ab
durrahman oglu Abdulla-h Ars
lan hakkmda htanibul asliye 
2 nci C. Mahkemesinde cereyan 
eden muhakemesi neticesinde 
suçlunun fiili sa:bit oldugundan 
Millî Korunma kanununun 31/2 
59/3 maddeleri mucibince b~ 
lira para cczas1 èidemesine ve 
•• ';'. gün r•1üddetle de dükkân1-
nm kapahlmasma ve hüküm 
kat'île~tiginde ücrcti suçluya 
ait olmak üzere karar hülâsas1-
mn Tasviri E[kâr gazetesinde 
ne~redilmesine 13/3/942 tarihin_ 
de karar vexildi. (9018) 

mür!ük ve odunluk ve helâ ve kuyu Milli Korunma kanununa mu 
ve çln:ento do~eli mutbak ve terkos halefetten suçlu K1rmasti ma
ve e!ektrig1 bulunan ve btr ufak bah J hallesi Ferahiye sokak 11 nu
çe ile üç odadun ibaret poyraz tara- marada komürcü:lük ticaretile 
f1 saç kaph lllh~ ev) iza!.ej ~uyu me~gul Hasan oglu Demir Ka-
zimninda aç1k art1rma RUret1Je tapu d r· b } } 
kayd ma gore âtideki ~artlnr claire_ ra.ka y a . hakkm a stan1 u as i-
'lndt• 41 No. Iu~u 17 /9 / 942 tarih•ne , ye 2 nc1 ceza mahkemes.mde. ce
müsadif per~embe günü ve 2 No. lis1 . reyan eden muhakemes1 netice-
18/9/912 ta1ihine müsadif Cuma gü_ ! smde suçlunun füli sabit oldu
nü ~aat 10 dan 11 e kadar mnhke-' gundan Millî Korunma kanu
me ba~kâtlbinin odastnda sat1lacak_ ; nunun 31/2, 59/3, C. K. 76 macL 
tir. 0 günü muhammen . kiymetin' deleri mucibinre elli lira agir 
yü.zde 75 in! butd~i('u takdirde !h~le. para cczasi odemesine ve ondort 
ed1lecek aks! takd11·de en son artna-' .. "dd tl d dükk' 
nin taithhüdü baki kalmak sureti!e gun mu e e e .. .. amm!'1 
41 No. 11 evin 28/9/942 tarilhine mü- kap~_tJlmas~.na --:e huküm .kat!
. adif Pazartes! günü vc 2 No. 1! evin le~hgi~de ucreti suçluy11;. ait ol-
29/ /!J/942 tarihine müsad!f Sali gü- mak uzere karar hulasasmm 
nù ayni saatte ve ayn! mahalde sati: Tasviri Efkâr gazetesinde ne~ 
~a devam cdilerck en çok at1rana redilmesine 10/12/942 tanhinde 
iha!e edilecektlr. karar verildi. (9019) 

l - t~u gayrimenkulde mü ecce! 
ve gayri müseccel bak sah!plerinin 
tarihi ilûndan itlbaren 15 gün zar
fmda vesaikile birlikte müracaatlari 
lâz1md1r. i>ksl takdirde gayri mu~ec~ 
cc! hak sehlpleri payla~madan harlç 
kaltr!ar. 

KARAK HÜLÂSASIDIR 
c. 42/958 
Millî Korunma kanununa mu 

!halefetten suçlu Kuzguncuk T1T 
han Sok. 14 No. da mukim ve hâ 

-------
ZAY} - f;iehremini nilfua memur

lugundan ald1g1m ve $chremini As
kerlik ~ubesince askerlik' yoklama v~ 
muayeneler!m k11y1tli bulunan nü
fus hüviyet cüzdan1m1 zay! ettlm. 

2 - !hale bdell pe~in verllmek lâ
z1md1r. Memur kanunî mehil verebi
lir. A 

3 - Mü~teri bcdeli ihaleyl m!adtn_ 
da vermez•e 1hale feshcdilerek gayr1 
m nkul yeniden art1rmaya çikanl1r 
ve en çok arttrana iha!e edllerck 

len asker kèimür ticaretile me~- Yeni,inl alacagtmdan ea'!dsinin hük
gul Mark:o oglu Saibatay Seren mü yoktur. f;iehreminl Merkezclendi 
hakkmda istanbul Milli Korun- mahallesi Dere sokak 6 numarada 
ma makemesinde cereyan eden Kâmll oglu Muhlttin Sürenler. 

rn'Jak! fark •e zarar b; lâ hüküm 
mü ~tenden a!in 1r. 

4 - lhale tarihine kadar vergiler 
hlssedurlara ve 20 senelik cvknf ta
viz bed Itle tefü.liye mÜ!ftRri e aittir, 

mUlhakemesi neticesmde suçlu-
nun fü:i sabit oldugundan Millî Tasvlri Ef kâr 
Korunma kanununun 31/2, 59/3 ---
maddeleri muc;bince be~ hra Nüshns1 (5) kuru~tur. 
agir para cezas1 odemesine ve . , I Tiirkiue Flarip 
7 gün müddetle de tica.retten 1 Abonc i,:cra1t1 içi:n tçm 
men'ine ve hüküm kat'île.: tigin_ --
de ücreti suçluya ait olmak üze- Senel!k ........... 14.00 Kr. 2700 Kr, 
re karar hülâsasmin Tasviri Ef- Alti ayltk ......... 750 > 1450 > 

Üç ay!1k ......... 400 > 800 > 
kâr gazctesindc ne~redilmesine Bir ayltk ........... 150 > yoktur. 

9 

SOLDAN SAGA: l _ Bir nevï çc_. 
teci. 2 - Lânctleme, Rab1t edat!. :3 -
Bir er-kek isml. 4 _ Cefa, Ka rga$alik. 
5 - Harf, Yaydan ç1kar. 6 _ Ilir ma
den, Bir hayvan. 7 - Çalar, Bir ye
mi~ ele geçir. 8 - Bir emir. B~1 aç1k 
lara denir. 9 _ Bir g1da maddesi. 

YUKARDAN A,SAGI: 1 - Kaza 
atlat. 2 _ Karadcnizde bir kaza. vn
kit. 3 - Medlûl, Lâhza. 4 _ Büyük 
boy, Hnrf. 5 _ Çok gençlere denir, 
Baglama. 6 - Az.1tan, Mükemmel. 7 -
Mi8aflrln yapt1g1. 8 - Çift dagmu~
lar, Titremc. 9 - Bizl idare eden dü
men. 

Evvelki bulmacanm halli 

7.30 Prog, saat 
7.32 Vücudumu_ 

zu i~·letelim 
7.40 Haberler 
7.55 Müzik 
8.35 Evin saati 

12.30 Prog, saat 
12.33 Müzik 
12.45 Ha.berler 
13.30 Türküler 
18.00 Prog, saat 
18.03 Fast! heyeti 

18.40 Müzik 
19.00 Konu~ma 
19.15 Müzik 
19.30 Saat. haber 
19.45 Müzik 
20.15 R. Gazelesl 
20.45 ~ark1lar 
21.00 Z. 'l'akvimi 
21.10 TEMSiL 
22.00 Orkestra 
22.30 Saat, haber 
22.50 Kapam~. 

rooRsA ~ 
20/8/1942 MUAMELESl 

Londra l Sterlin 5.22 
Nevyork 100 Do'ar 130.70 
Cenevra JOO Frank 30.365 
Madrid 1 UO Pezetn 12.89 
81<.'kholm 100 isv. Kr. 31.16 

ESHAM VE 'îAllVILÀT 
M11ame- Muan•.f-

lc!i le.sfa 
lkramlre!! 'jl,6, 938 -.- 20.45 
fkr. Er::nr>! %5, 93J -.- 22.05 
o/o7'h T.borcul,2,3 -.- 23.50 
Sivas-Erzurum 1 ·-.- 19.90 
81vas-Eriurum 2-7 20.-· -.-
%2, 1932 Hz. tah. -.- 5J .-
%7, 1941 1).Y. 1 -.- 20.-

An~doiu D.yolu o/o61J -.- 30.75 

1 

%7, 1941 D. Yolu 2 --.- 19.70 

> D. yclu 1-2 -.- 52.50 
Anadolu D .Y. Tnh. 3 -.- 51.50 
Anadolu J',1ümcs. -.-· 48.25 
Merkez Ilankas1 -.-155 .. -
1~ Bankas1 nama -.-- 14.50 
h Bankas1 Hilmlline -.- 15.--
1~ Banke..i Müessis -.-210-· 
T. T. B. nama -.- 3.50 
A,Jan Çimento -.- 10.20 

> > müessis -.- 12.-
Sark deglrmenleri -.- 5.:30 

tttiho.t dcglrmen. ·-.-· 26.--
'l"o 6 T Bonolar1 -.- 94.--
Telofon i;:irketl -.- 11.60 
1st. Umum Slgorta -.- 29.-
tst. R!ht1m. Dok -.- 15.GO 
!st. Su T .. .:;fi~lr:..:;k:.::.et:,:l __ ·-_:.·-__ 5;:.:..1::..:0;...: 

l@orsa harici altïî1 fiVat1 

Re~adiyo 

Külçe alt!n gram\ 
is,·içre alt111\ 
Îngiliz e.ltm1 

Diinkii. Bugiln#t 

3:.!.90 33.50 
4.40 

28.30 
4.46 

28.70 
36.-

TAKVIM • 
Agustos : Cuma 

1361 , ... 

~ABAN 

8 21 
1JS3 

Rllllll 
Aruatoa 

8 

Hmr 108 

Vakltler 1E~.int 1 Vasatl s. u. s. 1), 

GüneJi1u1•• 10 18 6 17 
0ile 3 17 l 17 
11<.indl 9 04 Il 04 
Al<211m IJ OO 2J OO 
Yat.t1 1 40 21 41 
lwsù (yanol 8 26 4 25 

Sahib! ve Ne~r!ya.t Müdürü ; 

Z. EBÜZZiYA 
bltinne imtibanlanna 18 bylul Sali günü, orta k1s11n elemc !ml. hanlar1na 
10 Eylûl per~cmbe ve olgunulk !mtl han!arma da 24 Eylûl Per~err..bc gil
nil baflanacak'tµ-. Mektev T~rlnlcvvelln birlnci günü açtlac1>1Jct1r, 

yet bir ay içïrtde yukunda ya7.'!1 
borcu faiz ve masruf ve avukntl:kb 
bid'ktP ooemediginiz tak>dirde huk, 
k1n•Z<'a kre.ya devam o!unacag1 hu
su u malûmunuz olmak ve ôdl•mc 
e· 1T nin tebligi makam1na ka1m o!
mak üi e kcyfiyet bir ay mûddet!e 
ilân olunur. (941/2384) 

5 - $artnamc bugün<len itiba1·cn 
he1•kesin gôrcb1'.eceg1 surette aç1k
t1 r F'az:a ma.û,nut lst.yen:erin sa
ti~ 227 ~o ile 11 1 ~.uuriyetlmizc mü
racaatlar1 lfoz1mdir, 

24/3/942 tarihindc karar vcrildi. . DiKKAT : 
(9020) Dcrco•un11t yan e-vrak iade ~dllmez. Basild1g1 yer: llfatba.a,t EBÜZZÎYÂ 
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