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r Trakyan1n ilk pancar I 
mahsulü 

Edirne, 25 (Hususî)- 1lk pancar ma.h
sulü, merasimle Alpullu §eker fabrikasina 
gonderilmi~tir. Bu seneki mahsul çok iyl 

dir. 
L.~~~~~~~~~~ 

il li 
MÜSTAKiL YEVMI GAZETE 

efin 
Telefon : 2 0 5 2 0 

Telg. Tasviriefkâr, istanbul 

Çar~amba 26 Agusfos 1942 
'_;;__.,.:.__~~--=-~~~. 

Hayata pervaszzca 
bakan/ar; o/üm kaT§lSlnda 
titremezler. Sophoele 

($erhl 2 ne! 1ahl!emlzd1) 

itabesi 
' 

Selâmetimiz ve müdafaam1z için uganzk 
bulunmak, hususiyle ordular1m1z1 kuvvetli ve 
iç durumumuzu nifaksz·z, saglam tutmak 
as/a gozümüzün onünden ayr1lmamal1d1r 

Vatan1m1z1n bir taarruza 
ugramas1 ihtimali için hiç 
kimseden §Üphe etmege hakk1-
m1z yoktur. Ancak bu bugünkü 

vaziyettir. 

\ Vatan1m1z1n selâmeti her ~eyden 
evvel kuvvetimize, fedakârl1g1m1za 

olmam1za bagl1d1r. Biz haz1r 
insanl1g1n f elâketini i bretle 

seyred1 yoruz. 

Dün Samsunlularla bir eô~ me yapan saym Cumhurreimiz 

~~~~~~·-l_S_MET~-.iN~ô~·NÜ:=..~~~~~~~ 
Salomon adalar1 civar1nda 

Samsun 25 (A.A.) - Cumhu•- ! Samsuna gel'1nc1ye ka<lar kêiy 'ciddî vazifeseverligi bütün mek.. 
reisimiz Milli $ef ismet inonû enslttülermden üçünü gêiroüm. I tepleri:mizde oldugu ~ibi Kôy 
Samsun halkma a~ag1daki hita-1 K1z ve erk~k kôylü çocuklar1.. Enstitülerinde de goze çarpmat:
bede bulunmu~lard r: m1z hem mucsseselerini koruyor tadir. Ôgretmenler ve enst1tu 

Samsunlular, aziz vatanda~la_ lar, hem de ileride ifa edecekle- müdürleri TüTk kôyünün gele-

ln ni1111. yaz1s1 ........................ 
Ekmek veslkas1 

etraf1nda yap1lan 

gUrUltUler 

E K!'tlEK vesikasma bir kcre 
frcnkçe ekmck (karne) si 

demck doi;ru dci,oildir. Çün
kü (rons1zca karne, cüzdan 
§cklinde olan \'e mütenddit yap
rakhrt bulunao dcfterlere vcri
len bir i>imdir. Sirf bir kâ
i:•t µar(a>mdan jbar ·t olan ye. 
sikalara mutlak franstzca isim 
vermck làumsa, (kart) demek 
daha muvaf1li.tu. 

.......................................................... 

Büyük bir deniz, hava 
çar I§mas1 ba§lad1 

Amerikalzlar, bazi Japon tayyare 
gemilerile bir kruvazorün yaralandzgznz 

resmen hildiriyorlar 
------------- Va1ington, 25 (A.A.) _ Bahrlye linln kuvvetil taarruzunu püskilrt-

2 - Dü,man1n ônemli bir Japon 
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,'kl:: m1ye te1ebbus etmi1lerdlr. 

a r 1 - Birle~·ik Amcrika dcniz ve üssü olan Tulagi'yl i~.galimizc, bu 
hava kuvvetlerl denizde genlt ôl~üdc bOlgedcki kara üslerlni gerl almak 

1 nm, j ri yüksek vaz1feleri içm hazJrla_ cegini saglam temellere istinat 
Ankaradanberi dort be~ vilâ- myorlard1. Yap·c1, çare bulucu, ettirmek için a~k ile ç~rlar. 

yetimizin çahskan halk1 arasm- çah~kan bir ruh bu enstitülerin 1ktidarh, fedakâr ve vatansever 
dan geçerek Samsuna geldim. \ hayatma hâk1m olmu~tur. Bu du koy i:igretmenleri yeti~innek 
Srzi iyi gordüm. S1hhatm1z, nes- · rumu gi:irmekten pek memnun enstitülerin muka.ddes emellerL 
eniz, çah5kanhgin1z merkezde oldum, pek ümitliyim. Türk k••- dir. $üphe yoktur ki enstitü i:ig-

l 

ve kazalarda pek 1yi idi. Iarimn müstesna haysiyeti ve (D•vo.m1 •ahif• 1, ""tun 1 iù) 

Istanbu!a 

A 
hareket eden 

Vekili 
at verdi 

rCeza kanu•.unda yap1lan tadilât • Nesebi sahih "\' 
olm19an çoc11klar meselesi fie hapishanelerin 

1slâh1 daflasr 
~ _J 

Su basit fransizca büküm bi
le · bizde fransizca bilmcdikleri 
halde fransizca biliyor gibi go. 
<ünmck hevcsile her:;eye irenk
çc kari~hranlarm nas1l hatâla
ra düstüklerini vc Jisarum1z1 na .. 
s1] bÜ,,bütün berbat hale getir
d;i,J,•rini isbata kâfidir. 1 

bir muharebeye tutu~mu~lar ve Sa- :ç1n ~lddctll blr taarruz.la mukabeltl _ h • lomon adalar1 tlmal grupunun dogu etmesi bekleniyordu. Dü~n1an1n bu 

- Cep es 1 eimaline yaklatan bir Japon te~kl- (Deva.mt sahife 3, Biitun 1 de) 

1 
Ankara. 25 (Tasv1r1 Efk.âr) - rnemleketlmizin hususlyetlerinl ve 

r --........._ Bugün kend1s-îni makam1nda z.yaret ihtiya\lar1n1 kar~1l1yabilecek b1r mil 
!'$11 ufak lisan bahsindcn sonra 

Dst1 mcvzuusnuz olan ckmek tev 
2Îi i~inc gelelim. Berline gore: A SKERI VA Zl YE T~ '\ 1

1 

ettiglmlz Adliye Vektl1 Ha!an 1\.1.e- kemme!iyette olma51n1 gôzënünde 
\ I ncm nc1og1u, Veki.letin cefitli cal1,,_ bu1unduruyol"uz. 
""-. .. ..î nlalar1na ait a~aè'1dak1 beyanat1 ver- Kanun tamamlanmas.1na daha 150 

I::kmcj':i vcsika ile dag1tmah 
llsnlii vazcdildigindenberi bu Rumen k1t'alar1 Temrjnk ~e
dag1tma i~i a_yn1 zamanda bit .. hir ve lin1arun1 zaptet1ni!llerdir. 
tnck tükenmck bilmiyen bir de- Kafkasyada Alman kit'alari 21 
ditodu mcvzuu olmn~tur. j Agustosta 5630 metre yüksekli-

Gnzctclcrdc hcn1en her gün ~inde Kafkasyan1n en yüksek 
<>kinck vcsik<ts1 suiistimalinc da. dagi olon Elhruz'a Alman bay
lr J,jr habcr ~1har. Kâh odac1la. raf:m1 çckmi~Jerdir. Stnliograd 
~ln vesika n~1rurak ~J:tt1klar1n1. J..esimindc Ruslar1n ihnitsiz n1u .. 
k;,h Ii1.!\n n\e1nurnn suiist!1naJ kavemetlnc ro~n1cn nrazi ka .. 
ettigini, kâh f1r1nlnr1n \'Csikalar znnç1ar1 clde cdiln1i~tir. 

Kafkas istilâs1 ve bunun 
harbin neticesine kat'i tesiri 

Yazan: General Ali ihsan Sâbh 
Üzerintle kar1~1kl1~·lar yapt1'.ila .. Bu bah1in dili•r tiab1rleri Sa 3, su 2 de 
rn,,, kâh ckmek ves"k~s• çalan 
hir k1zc!l~1:i:1n rnahken1eyc vcril. 
digini gazetelcrde olrnyoruz. 

M o s k o v a y a gore : 
ESKI ORDU KlJMANDANL.ARINDAN 

A LMANLAR, mü\P.efiklerile tan sonra Grozny civarmdaki 
beraber, Kafkas JS\:lâsma kuyular da ar\Jk Almanlarm e

d.e".am etmekte ve dag geçitle- !me geçmek ûzeredir. Ruslar 
rm1 zorlamaktad1rlar. Kafkas P1yatigorsk'un cenup dogusun-Bütün bu hnber vc ri\·ayetlc. Krasnodar cenubunda Alman-

tin büyle durmarlnn tckerriir et. larm sidd tli tazyil,ile biraz ge
tnesi, ekmek j~;1•in ne kadar mü. ri çektldik. Almanlar No\'oro
liim \'C hayati oldn(!unu isbat e- sisk istikarnetindc biraz ilcrila .. 
d<>r. llaldkakn de üylcdir. in. miye mm·affttk oldnlar. Klels-

petrol kaynaklarmdan Maikop_ (Devamr •ahif• 4, •iitun J d•) ................................................................................................ 

•an her~eyden, <•ttcn, baLktan. kaya'da üçi;ncü Ît3lyan tümenL 
Sebzeden, hamudan, tatlidan ne ~ok a;;;ir zayiat vcrdirildi. 
~azgeçer, yo!n1z ekmc~·ten vaz: Kotelnikovo $imalinda hatlan-
l:eçcmez. Fnkir, zengm, hotta m1zi yaran Almanlara kar~1 ~id-
liarp zcngini hepimizin en bü. detli l1iieumlar yap1yoruz. 
l-'iik ihtiyactmtz })Ît lokn1a ek. Bu bah1in diger haberleri Sa3, SU 3 dt 
tnektir. Ondan dolny1dir ki CV• --~ --.,,- .-· 

~~l<e de bir mÜirnsebe!le süy\e. Macar r.1~ 'p Vekllln··n· s ON y1ltarm fikir k1m1l-
lè'itniz üzere, Türk, kcndino •u ri li' • dan1~Iarm1 yakmdan ta-
•s akh selim ve kodir ina>l•k cesedt Fe~ te yo geitfl kip ehni• olanlar, Türk ink•-

lle ekmel:e (nam oziz) gibi izzef ' / ' 
\e k1ymct ifnde eden bir isim Budape~te, 25 (A.A.) - Naip ~ad· bd~n1 ':'1 id:;lodjisini .. Yatmba.k 
Verrni~tir. - Vekîlinin cesedini hâmil hususî • ias1 e • a ~o· is•m • ir 

TASViRi EFKA R tren bu ak$am Budape<lenin ce. mecm.ua ç1khgm1 unutmaz_ 
(D•Mml •ahif• 8, Süt•n 1 de) nup j!arma gelmi~tir. Jar. Kadro çoktan kap.:inm1~-,,.._ ...... ;,.,,._;,..;;,..;....;....;... _____ _; __ ,_;;__,,_;;:,;,;,;,;,____ hr; Eakat ortaya koydugu me-

u•• selclcr, bugi.in ujturunda kan 
s k ü d a r A d 1 i y es i n d e dokülen büyük fikir davai ... 

oldugu içio, onu Me~rutiyet .. ,. b i r h â d i s e ..... tenberi ç1k1p da pe~inde hiç-

1 
' bir tesir dal~as1 b1rnkmadan 

Be1 aflukat du;~~·~~y· .. :··~~k~;:;d~ .. ~·ç·:~lyan hakimi 1 bahp giden binlerce mccmu-
adan ay1rmak lâz11nd1r. Hat ... 

protesto için mah { emeyi terk etliler fie I tâ Kadro'nun hât1rns1, bugiin 
'1 ekâlete bir §;kdyet tel grafi çe ~tiler çtkmakta olan davas1z ve he

yecans1z bir sürü mecn1uanrn 

d'Don fiiküdar adliyeslnde oim- Get"enltrde Su.n1crbank Yer!i 
1Ye kadar adliye tarihimlzde e~l- Mallar Paz.arl Üiküdar eat1~ ~ " -

ne ra!3tlanmadJk hir hâdise ol- beslnde \'Ukubuln:n auli s t inial r. 
r~elur, Akabinde Adllye Vekâ- dün t_• l\:Ddar 1'-filli KorunfT"".r: 1 
ke:~lne ve Istanbul Barosuna intl- mah' me-=i nde duru!Jma!1na de~ 
al edt·n bu h&d:sen1n taf1i1ât1 van1 c <' e!<tf. . lahkL·tne duru~-x:: ________ _....-::::::.1· aahff" 3, aûi111t 8L•1 J 

1 

çogundan canh. 
I\adro'nun fikir ailesine 

meusup dostlarimdan biri. ba
na yeni gOndcrdi•~•i bir mck
lupta ••on iUisat politikasma 
ait ya?.1lnr1n1dan derin hir hii ... 
zün duydugunu• bi1diriyor. 
Sebep de ~udur: Buir,ii" m<i-

............................ 
dafaas1D1 yaphg1m fikirler, 
vaktilc Kadro tarafmdan or
taya ahlm1~hr ve benim isle
dildcrime hiç de oykm degil
dir. 

Kadro'cu dostum o zamankï' 
münaka~alarim1z1 hatU'lasay- 1 

d1, beni o mecmuadan, o gün I 
oldugu kadar bugün de ay•
ran büyük metod fark1D1 unut j 
mazd1. Kadro tarihî mnddcci
dir, ben tarihî terkipçiyim; 
hatiâ kendime izafe ettiii;im 
bu inetodu bile onu iki keli. 
ntede hulâsa etn1i~ olmnk için 
kull:.n1yorum. Yokr.~ h· 1

1 ·'. na .. 
zariycsi vc 01ctvtl h1I· ~ndc 
bcnim kapah sistemforle ne 
kadar mücadele ettigimi Kad_ 
ro'cu dnstum da pek iyi bi!ir. 
Nazmi Topçunglunun da kur
calad1g1 bu sistem bahsine ay
r1ca gelcccgim. 

0 tarihlerde ben hem tari
hi maddcci Kadro'dan, hem de 

1'Devnntt sohif~ 1, eul1ut 1 d•) 

m1§t1r: kadar maddi= vard1r. Hepsinin 650 ~~>J<o"-"""_,...,..,_ 
TÜRK CEZA KANUNU ÜZE- madde olacaginr tahmin edlyorum. . • 

RiNDEKI ÇALl~MALAR Proie tamamlàndiktan sonra da üze- Gazetemtze Î>eyauatta bulunall 
Ceza Kanunu projesin1 bitlr. rinde bircok çali~malar yap1lacakt1r. Adliye Vekili Hasan 

mek içln çal1~maktay1z. Bu projenin ( Devam.1 aahtfe 3, aütun 1 d•) l\Ienemenci<tglu l ..... H .. A .. R.·P·······ï··ç··1·r~··'ï5··E···~AIM .. A .. N.Y .. A····1 
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Se/ al et ka/ ileleri 
==Y azan !==11 Deh§etli bir manzara gormek ve ugünkü 

N h V z AD silâhlann, harp tekniginin, tahdp kudretini 
G 0 VEN anlamak için Sivastopol ve etraf 1111 

l'=========" ge zmek lâz1 md1r. 

Harp sabalarinda yerlerin den, yurdlarindan 
bir vaziyette kaçan Rus muhocirlcri 

peri~ 

D A.HA Once, geçcn Büyük Har. 
b1n en korkunç bogu~-n1a!una 

aahne olan Verdünil ,.:Orm'.l~tüm. 
Harp talihini bir taraf1n lehine çevl 
ren ve lki tuAftan bir buçuk nlilyon 
lnsanin canJna mal olan bu kanlt 
muharebe hak!Jcaten o zamana ka~ 
dar gèiru~m ,.dik 1iddette tü~·lcr ür
pert1ci bir vurui1na olmu§tu. 

Hâlà delik. de,1k duran toprakla1 
ve bir tepenln fizerind~ki genif me
zarhk bunun y~1.yan ta.hitleridlr. 
· Modern ailâhlanma gayrettnin en 

kuvvetll eser1 oldufu halde bo~a 
bareanm10 bir en1ek ve paradsn b::i., .. 
ka blr fey olmad1f1n1 gOrd :gU.>iliz 
Majino hatt1nrlaki dôvÜ~tln oldu.gu 
yerleri. tabyalar1 gezdlm. 

Fakat bugün bunlar insanlar1n 
birblrlerlni yok et.rock, mû.n1ureleri 
harabeye çevlnnek. dün~ü ~en yu. 
valar1 bayku, kovuguna dOndürm(:'k 
hu,usundaki kudretlni gOstel'm ye 
kâli deglldlr. 

Bu deh§etli manzaray1 gOrmck ve 
bugünkil ~ilâhlann. harp tekniiinin 
tahrip kurlretini anlamak için Sivag. 
topolu ve etraf1n1 Ji':'ez.mek 1âz1md1r. 

S1cak bir ~abah.. Otomobll1<"r1e 
S;m'eropol'Jan S:v1!Stot'Oia èo ~r ll 
yola ç1kt1k. $urai;:.J, burns1 blr bon\ba 

(Dnanq aahtfe i, sütun. 1 de) 



c Sahife: 2 

(1. fncJ sahffed1171 d•llMn) j gen~ligindeki bomba çukular1 tepe. 
lie oyulmu§ walt yol oldukça sai- nin sirtmda aç11m1v geni§ ve detln 
lnm knlmu~t1. Daha §ehirden ç1kar blrer ynrn gibi dun.iyordu. 

TASViRi EFKÂR 

Mülga · a~e j ( Ji' üdü~~iinde -~~.--R_u_s_m_~_·d_a_f_aa_s_1_n_1n_b_e_l~k-em~ig~vi~~'l~c~J Kafkas daglannda 
Alman bayrag1 

B OYÜK Kafkas silsilesinin 
en yüksek tepesi dcniz sat. 

lundan 5631 meti·c irtifamdaki 

yolsuzluk mu 
yap1lm1~? 
Beledige Daiml 
Encümeninin miiracaati 
iizerine Ankaradan bir 
te/ ti~ heyeti geligor 

• 

~,-----....-------- Elb~z. ü~erine Alman bayrag1 , çekilmt~br. Bu hâdise, askerî vc 

ST~iNGl?.AD, BUGÜNKÜ RUSYANIN EN BÜYÜK Ïl\1ALÂT VE ÎA~E MER- siyasî büyük ehcmmiycli hai;.i; 
KEZI ADDOLUNM "' vc dikkatc §ayan bir i~arettir. 
. .. AKT~ffi. 1919 SENESÏNDE BEYAZ RUSLARA KAR~l Hâdisenio askcrî chcmmiycti, 

INATLA MUDAFAA EDILEN BU ~EHRE, KAHRA~fANCA MÜDAFAASINA MÜ- son derecedo sarp ve âruah o-

G 
ç1kmaz bnrbin taze, duman1 burnun- Bu bar.be l~râit etm1i1 blr Yarbay 
da tütcn escrlcrlne rastlnm1ya ba1,1- büyük bir plân iizcrlndc bize on dort 
lad!k. Sagda. solda k1r1k otomobll- glin geceli, gündiWü süren bu har
ler, dm.-rilmi~ tanklar ve ~anna bin hikâyeslni aulatt1. Alman taar
tahta blrer h~ dildl~ 't.nze toprak tll2'0 ne kadar 110rlu yap1lm1~ Rus 
y1fnnlan vard1. mukavcmet.l de o nlsbette retin ol-

Yolu perl~an kiyafetli, yahnayak. mu:;;tu .. Ka!c on dort_ gün durma?an 
cllerindc ya bir bohça bnluoan vcya otuz kilom~trc uzaga yerl~ttr1lc!' 
uy<f urma küçük blr arabayi çcken uzun mc1U1lll Alman toplar1le dO
k.admlar ve çocuklar doldun.iyordu. vülmü!J ve bir taraft11n da Stuka 
Kadmlar arasmda arkalarindn bir tnyyarelerintn sürekli taarruzunn 
komblnczondan bqka bir te.Y olm1- ugrarn~~t1. 

Llitvcdllen Istanbul 1zi.§e Müdür. KÂFAT OLARAK (KIZ lan Kafkas silsilesinio Alman 
lüë"ü 1~erlni Bcled:ye Daimi Encü- 1.. IL BAYRAK) NÎ~ANI VERÎLMÎ~Ti. dagci hrkalal'JJJJn ilerilemelcri. 
mmlnin üstüne ahl!ih malûm<lur. \ ~ ,,/ ne mâui olamamasmdadir. 
Encûmen, devir muamclcsi miinllS<'-, STALINGRAD . . n .. -- Zaten Almnnlnr Tsemes Kale 
betllc ia§e t<!~kilâtm1 tctkik ederken . bir ~. ehirde.n (N · k · 
bi 

z1yade mua b f lb O\'oross1ys ) hmawm liima. 
rtak1m yo1suzluklara muttali ol- zzam Ir al r:-mu~tur. Bu yolsuzluklnrm mahlye- kaya benzer. Çarh.'.k zamanmda n ye eden Kinmh suh ile 'l'uapse 

yanlnr1 da vardi Dem1r ve ate, saçan bu 15lüm te-
tinl meydana ç1karmay1 Enciimcn, 80 bin nüfusu olan _ o za.manki \' 0 rODOV limunm1 setretmekte olan Ku-
kendi. salâhiyeti haric~ndc gordügûn- ismile _ Çarizin'in, ~imdi 450 bin o llovlinskaya çarskaya'y1 zaptelmeklc Rusla. 
den 1cap odcn tahk1kat1 ynparak nüfuslu koca bir ~ehir ol~u bu o \ r1n yüksck daglnrda bile Almun. s d tl · ' peslnc taarruz ve onu ele geçirmek 

aa e en y1k1k bir evin harabe- .. hesiz ki bO -k k h 1 k h 
ainde gtimQlü kalan bu msan sürtisil i;up . ' Yll'" a raman 1 

8
-

ncrcden geliyor ve ncre-ye gidfyorduT reket.kmle miimkun olmuvtur. Fa
Bilincmezdl .. vc belki de kcudllerl de k~~ karada~ ve_ havadan saganak 
bilmiyodard1. 1Icrled1kçe gôz~crimlz g1b1 bir çehk y~gmuru alt1nda ye
doh§etten biraz daha b:.tyfiyor, bu rinden oynamadan ~u::mak .• vc mu
topraklar imerlndc csen kasirganm k~vcmet ~tmek }e buyuk ylgitllk ve 
tabribat1 biraz daha art1y-0rdu. El- yurck sagla~d1~1d1r. dS!v~!topodl tla
raf bir malzeme mczar( • k" 1 arrus ve mu a 11as1 ovu~n ev e
kasabalar hnrabe h r dJgf.11 oyscrk, rln kahramanlik babtndn blrbirlnden 

mes'uliyetlerl tnyln içln Ankara.dan rasuun Sovyeiler fürl' '1' ' ta a: · f<letskava lari I<.aradcnlz sahiline inmek.. 
blr heyet g0nderllmceini istcmietlr. fmdan büyuk b. t• ~0~ r ~ ten menedemiyeccklerini isbat 
Ankarada hcmen tayin edilm~ olnn . . .1.r '!Care 'e sana • \llasov ~ 0 l<açalinskaya etmi§lerdi. 
bu hcyctin bugün ynrm istanbula ~ merkez1 halme. ~etirili~inden_ 
gelmcsi bcklenmektedir. d1r. Tasavvur edimz, ki 928 de, q~r. Orlovka Almanlar Elbruz'un ~kmda 

yâni bundan 14 sene e'l."VCl bile • 0 olup biri 4646 ve digeri 5044 mc:-t 

Ma ka r n a 1
• ma , ,. n e bu §ehirde yalmz 150 bin insan Go\ubinsk.aya re irtifamdaki Abay - Hoh ve 

ya~1yordu. Bu ka<lar k1sa bir za- · , Karpovka Kazbek tepelerini de zaptede. 
manda nüfusun 450 bine ç1kl§l cck olurJarsa Mnverai Kafkas-

a m eyc . 1 cri k l 'ki h Id -
erlt y1k1lm11; k.Oprülerc, at1lm1~ înb- ? b t adm1yab? 1 -~~tm o ugunu 
rlknlarn rastliyorduk. Jçinden- gcçti- lS n e Cn 1rer es<-rn1.r. 
gimiz snha, bir taraftan bomba ve Makslm _GorkJ tepesmt t.erkeder; 
obüs çukurlan diger taraftan &ipcr. ken dü~!.inuyorum; Kim hakltydi. 

h e n u" z Dl u" s a a d e Stalingrada verilen ehemmiyeti .:.1<alac ~-==-0~::a..!~~' yamn askcrî yollar.irJ1 da tUit-
gozlerde canland1rm1ya kâfidir. m~ . olacaldardir. Çünkü biri 

1 d 
Sovyet1er Birligi, bi1hassa be§ GurCIStandn Kntais'e giden O-

)erle oyuk o;o, kt Fak11t cevnbm1 bulam1yoru111. Bunu O u n m a 1 seneli:k plânlarile Stalingrad1 ~tin askcri yoluna ve digeri Sc. 
feV'kalâde ehemmiyetli bir harp vmçkale. (Grozniy) den Gürcis. i _ ru u. . . gcç te olsn ckscrlya doj?;ruyu eôyll-

ç urperm.csl ve ez,gls1 lçmde geçen yen tarlhln hükmüne b1rak1yorum. 
birkaç santllk yolculuktan sonru ad1- 'Yalmz. bugün iki tarnftan da mil
ni o ~zn~an~t r~!1'1î teblfglerde bir yonlarca fnsan ya~ama hakkrn<lan 
~ dcfa.ar 1~tt1g1miz mc~hur Mnk- m111hrum edilml~ digcr btr çok mil
amt G<irkt tahklmatinm bulundugu yonlar da hoyatt:i gayesl olan saa
tepeye gcldlk. detinl ve huzur imkânlarm1 koybet.. 

Yapt1v.1.m1z tahkikata naznran. taru1 m k · T·n· ..., sanavil merkezi halinn get: ....... 
1
·<:_ 

1 
er ezt 1 1se giden ve 

makarna lmalinin serbcst btrak1lma- v '""' "'.,, Y (D l) · d s1 bn.kk1nda benüz knt'î bir karar tir. Huduttnn hayli içcride olu- .. aryo g~çr inden geçcn bü. 
vcrllmi' ciegildir. Dlger taraftnn ~undan do}ay1, buras1 harp za- yük askcn yola hâkimdir. Çar-
makarna ve emsali maddelcr1n ima- mamnda b1~c h.er tehH~ed~n .ma- ! Bugünkü Rus müdafnasmm bel kemigini t~kil eden Stalingrad ~. ~usynsi bu yollan yaparak 
lini meneden Koordinasyon Hey'eti sun sayild1gmda 20 b GurCJstana inmic ve Mavera1· 
karar1 hâlen mer'îdir. h~ran Cercmski traktor fabri- . ,. . • Kafkasyay1 istilâ etm~tir. . n in l§Çl ça- , ~ehri ve civari "' 

ilk ba1u~ etra!n çabuk blr gôz mlvt·r. 
at10 bile buranin nas1l bir yery6zil Ugurunda milyonlartn bayat!m 
cc-henneml haltnde kaynam1~ oldu~u- batl~lad1g1. saadctini :feda ettlgi, §U 

no derhal anlatm1ya yeterdi. Tepe- veya bu taraf1n harp gayesi gerl 
nin ftsttine delik migferler. tüfek. kalanlara yarmki dünyada daba 1yl 
süngü. matara. makineli tüfok, kul. blr yaeama lmkân1n1 haz1r!Jyacak 
lnnilnmanu§ fl~ek baglari. atilama- m1d1r? lnsan, t.arihln seslne kulak 
m1~ obüs tanelcri, y1ginlarla kapç1k verdll!'l znman buna da inanam1yor .. 
TC kovanlar yay1lm1~t1. Tahyanm Otomobillere binere-k uza.kt.an gii
otm bnçuklu namlulari. devrllmi~ rünen Slvaatopola dogru yola ç1k1-

Son haftn içinde Ticaret Vckilinln kasile yine bu büyüklükte çelik, Sta~ in s1y.~s1 h~ya!a, ~~ada 1 kada~llga ba~laml§tlr. w Elbruz ~epesine Alman bayra-
vehrlmizdc bulunmas1ndan billstifadc obüs. top, ztrhh ar"iba, otomo-\ ba~lad1g1 da .. soyle_ nlI". Ihtilalm 0 Bir gün, or.talrk kana bularur- g1~1n çekdmesinin siyasî ehcm. 
maknrna fabrikatürleri kendislne tek , a b h 1 l d t• 1· bil, muhimmnt ve yedek a'la' t fn•b u .ran 1 gun erm e, genç bir ken, z1rl:hh bir otom...,_il 1·~:...Âe mtye rne gc mce, Knradenizlc 
rar müracaat etmi~lersc de, yen! ha- .... b l V vu \'·'"u H sat stQl(u wsbit edilmeden s<izü gc- r;kalan hep burada kurulmWj- za ~t 0 an o~ilof il~ bu küçük k.asabanm meydanma gelen Sta_ ;tzer Denizi nrasrndaki en yük-
çen mnddclerin lmallne mü~aade olu- lard1r. Bu harp ba~lamadan ev- ~hirde ta~i~an ~ta~.m, Bcyaz lin'in bütün tedbir~ akhktan sek dag olan bu mürtcfi mahal 
nam1yacag1 bildlrilmi~tir. vel Stalingrad f~rikalan bütün Ruslann mutemad1 hu<:umlarma oonra, ora<lan Lenin'e (Vaziyete Kafknsyadaki üç mül1im cümhu 

On hlri 1stanbu1, dôrdü tzm!r, bll'i Sovyet Rusyada ya.pilan traktOr kar~1 c.:phe alirken, bir yanàan liêkimim. Elim, asla titremiye- riyetin hudutlann1n birlC§tigi 
Ankara, blri Samsun ve biri de Mer. ve otomobillerin yüzde 27 sini da henuz dogan Komünistligi et_ cektir!) diye çekt.i.gi telgraf m* noktad1r. 

küçük birer minare gtbi yerde yat1- yoruz. 
yordu. $urada, burada barman ycri Ncvzad GÜVEN 

siude olmnk üzcre rncmlckcUmlzdc zi:rhh arabalarin yüzde 20 sini: r_~fa yaymak 1ç1n geceli gün<lüz_, hurdur. B~ cümhuriyctlerdcn ikisi ~i-
cem'an 18 makama fabrikas1 var - mühunmatm yu" zdc 7 smn i'mal lu çah~m.1~1r. Bu sltllda yüz.ba- Bundan bir müddet sonra, 923 mah Kafüasyada ''e biri Ccnubî 
d1r. Bu fabriknla1·, senede 9 mllyon ..... l Ti K fic ~ kilo makama imal ecklcek kablliyct- etmekte idi. Harp ba~kd1ktan $l 0 an ~enko da buraya ge_ te bu $ehre Stalinin ismi veriL a asya, yani Mavcrni Katkas. 
Udir. sonra bu niSbetlcrm hayli arth- lcrek Stahn ve V<>ro$ilof ile ar- mi$tir. * • • yad~dir. $imaldc buluna11 cüm. 

Millî ~efin hitabesi ................................................ g1 $Üphcsizdir. huriyctle.r Kara~ayistan ile Ka-
iT1ZAR - cMavi Kclehek> mllli Burada aym zama.nàa tayya- barday - Balkaristan Türk ille-

(1 mci 1«11.i/~m devam) j zcnlemek için nük&metin elin
retmenlenne ve roüdürlerine dü 

1 

deki erzak stokunun bulunmas1-
§en vazile, hopimiz iç:n, her va_ nlll münaka~a gatürmez bir lü
tansever için imrcrulecek, heves zum oldugunu bütün memlcket 
cd1lecek bir vazüedir. $imdrki takdir etmi$tir. Ümit ediyorum 
tutumlari iy1 netice alacag1rn1z ki eylal ortasma kadar yeni har 
ümrdini bcndc çok kuvvetlen- manàan hükûmet hissestnin alm 
dinli. Kôy enstitüleri hak'.kmda- mas1 büyük ktsm1 itibarile bit
ki bu müsbet g()~lerimi v-atan_ mi$ ~l-acakt1r. 

romanimiz1 ya:iummn çoklugundan reler için benzin hazirhyan bü- K • k k ridir. Cenupinki Karadcnizdc 
~~Eündile~~:.amaù1k. Kari!el'imizden yük bir fabri'ka ile, bir sürü kim_ a r n e s 1 z e m e U7UJ1 sahili bulunan Abhaz.istan 

yevî maddeler yapan fabrikalar. Cümhuriyctidir. 

bir a$k ile çah§tùdar1m g0rmek 
insan1 çok sevin<liriyor. 

dan ba$ka Kafkasyadan gelen t • 1 1 k Alman ordulan, !}imali Kaf-
petrolleri Mœkova vœair yerle. s a 1 ~ 1 0 n e n e c e kas!ada Hazer Dcnizine dog-
re sevkedilmek üzcre muhafe.za ~ ru ilerlcmcktedirlcr. Simnli Kaf 
eden muazzam petrol sarn1çlar1 kas~·anin en zengin petrol hav-MALARYA ÎLE MÜCADELE 

d~anma sôylemekten zevk ah- A~1z \'ntanda§l~mm, 
yorum. Her yerde temas ettigim yur<L 

BARMAN lçiN ÇALI~MA da~ki.rdan temenmler arasmda 
Geçtigim yerlerde gordügüm §ikâyetler de dmlcdim. Bizim 

iyii §eylerden biri de hcr tarafta idaremiz g~bi halk idaresi hü. 
harman yapmak ïçin gayretlc ça kl\m sü:ren h1r m mlekette va
h§ilmas1dir. Harman çabuk bi- tanda§larim1n k.olayhkla her ar. 
tip, mWsul elimize geçinœ, bir- zusunu ve her derdini soylcme. 
ço'k s1kmtilar ortadan sür'atle si tabiîdir. Memnun olmam?: için 
!kalkacakhr. $imdiki harmanda s .ze del1hal sôyliyey1m ki i$itti. 
Elhemmiyetli olan bir n<>kta, hü- ~im §ikâyctler arasmda insam 
kûmetin satin ala.cag1 yüzde 25 fazla müteessir edecek hiQbir 
lerin sür'atle teslim cdilmesi<lir. mevzu yoktur. Ya esash tecibir. 
Va'ba.ndaslar1m1 umumi olarak Ier almm1$llr, ve bunlarm za
hükûmet hissesini vcrrnek için manla scmeresi garülcœktrir, ya. 
ytirekten istekli ve gayretlri buL hut kolayhkla düzelmesi kabil 
dum. Memleketin selâmetini }©_ o1an hatâlardnn bahsedilmi$tir, 
ruyan Cumhuriyet ordulannm yahut da baz1 vatJ.nda~larm ken 
hudutlar1 bekleme5inin ehemmi_ dilerinin yanh~ anlay1$larmdan 
yetini vatan<la$lar1m pek güzel dolay1 $ikâyetçi olmu$lardir. Dü 
kavr1yorlar. Memleket içinde U- zelmesi lâz1m olan hatâlar için 
rnumî ia§eyi ihtiyaca gûre dû- Cumhuriyet hükûmeti her yer. 

Biliyorsunuz ki teknik ogre
t;m programmda Samsuna êinem 
li bir vazife verilm~tir. Buras1 
yem teknik durumumuz içinde 
ba~hca bir merkez olaeaktir. Ve_ 
kâlctlerin hazirhklan ciddî bir 
takip ile ilerletilmektedir. Bü-

vardir. zas1 Sevinçkale (Grozniy) den 
Stalingrad, Volga havza.sm1n Dün bu 11zaksatla kaza kaymakamlarina yetmi$ mil uznkta bulunuyorlar. 

en mühim kereste cieposudur. Lüzumlu direktifler verildi Almanlnr Kuçarskaya'y1 almak-
Sovyetlcr Birliginin cenup k~- la ~imnlî Ka!knsyamn Mnikon 
m1, kereste ihtiyacm1 kâ:milen :?ehrinden elli bC§ kilometrc .;. 
bu merkezden tedarik eder. Dün Toprak Mahsullerl Ofisindc bet dcrccesilc randiman miktamnn zaktaki peb-olü tamamilc el-

Vali ve Bcl<'lliyc Relai Doktor Lûtfi teEùlti ve clde edilccek ç""'nl •~m. de etmic bulunuvor1rtr. 
Stalin rad. kasanbk h....,van u .• ,.i u d ,__ ,..,. "''" ·( :.i ~ ".'~"-"- ......,,, .. .,,,.. " ......... - ~·,.·~ Tc c: rt anra, " ·af t k M k 

ve hu u at c1hetmuen ue ço toplrrnt:da ekmek ihtiyaci ve ckmAi.. B 1 , . 1 "1 • ge c o. ovn, gcrek 

Bakz~lar •................... 

de tedibir almrya çah~1yor. Yan. 
h$ ~ikâyetleri de derha1 ta~uh 
etmek yine hükûmetin vazifesi. 
dir. Mcselâ, baz1 vntanda~larm 
f ena maihsul tohumluk ihtiyac1 
g1bi tü.rlü vesileleri ileri süre
rck hükûmete satilacak yüzde 

(Btrinci •ahtfeden devam) 25 lerin kendi koylerinàen alm
mamasm1 istiyccck ka<lar ileri 

Halis milliyetçiler 
ve Kadrocular 

onun muarizr, Liberal dostum 
Ahmet Al:raoglundan aynh. 
yor, her ikisile de ihtilâf ve 
münaka!la balinde bulunuyor. 
dwn. Fakal Kadro'nun dün.. 
yayi anlay1~ma sistem bak1-
mmdan tarnftar olmamakla 
bcrabcr, onun Liberal ekono_ 
miyc ka1'§1 ald1g1 cephcdc hnk 
km1 teslim edcn yazilar1m da 
vnrdrr. Kadro'cu arkadasim 
hunu da unutmu§. Çik~rtp 
gostcrcbilirim. Libcral knpi. 
talizmin geri ziraat memleket 
lc~_ini ve Kadro agzile cyar1 
mustcmlcke• leri istismar cen 
dercsinden kurtarmam1z için 
tek çarenin bir dereceye ka. 
dar otar§ik bir millî ckonomi. 
ye snulmak oldugunu pek çok 
defalar yazdrm. 
~u var ki Kadro'nun milli

yetçiligi, Türkiyeyi bu istis
mar ~bekesinin d1~ pazan ol
maktan kurtarmak1a iktifa c
den passif bir davrani~ti vc 
bir me.rhaleden ibarctti. Mec. 
muada buna cmilliyetçilik• 
degil, «millî kurtulu~ hnreket. 
lcri» adllll vcrcligi için, toma. 
mile sol idoolojilerin yar1 
müstemlekelere tatbik ettigi 
metodu benim~emic:: oluyordu. 
Hattâ bu uyar1 rnüstemleke•, 
•sOzde müstemleke = quasi 
colanie• tabirleri sollarmd1r. 
~ biz hâlis milliyetçilcri 

tarihl maddecilerden ve Kad
l'o'culardan ayiran pl'ensip çiz 

Gi"i· 

gitmemi~lcrse de hiç olmazsa bu 
yüzde 25 lerin yerlerinde b1ra
k1lmas1m talep etmi$lerdir. Ba
z1 yerlerde de maihsulün f.azla 
tahminin<len dolay1 hükûmet his 
sesinin fazla tœbit ed:Idigini sôy 
lediler. Paras1le hükûmete, mah 
sulün yüzde 25 ini tcs lim ettik
ten sonra fazlasm1 serbost sata. 
bilmek gihi müstesna bir kolay. 
hgm kadrini b1lmiyen bu !i:kn
yctleri derhal t.a;hûh ettirdun. 
V.atanda&la hükûmetin kar~1hkh 
vazifelerinin iyi ve dogru yü_ 
reklc ciddi olarak yap1lmas1 lâ
z1m geldigini ogretmiye çah!j
tim. Bayle hatâh zmniyetlere sa 
p1lm1~ olan pek mahdut verler
de yanh~ dü~ünü~leri düzeltfr
ken vatand~lar1mm yürekten 
bana yaroun ettiklerini gorm.ek 
ten çok memnun oluyorum. . . .._. . 

SU I~LE.RlMIZ GEL1$ME 
DEVRiNDE 

Bu seferki seyahatimde su i~
lerimizin büyük mikyasta bir 
geli~me devri.nde oldugunu tes
bit ettim. Ye§ihr:nak, muht.elif 
vilâyetlerde ayr1 ayr1 baknnlar. 
dan kumanda altmn almmakta
d1r. Tâ '.Dokattan ba~hyarok Çar. 
~bada sahile ka'Clar Y~ihr_ 
mak üzerinde muhtelif ameliye. 
Ier ve haz1rhklar varchr. K1z1L 
irm&k da Bafra mmta'kas1ndn bü 
tün mânasile Cümhuriyetin ira
desine râmedilmek yolundad1r. 
Türk mùhendislerinin vatan su
larm1 faydah k1lmak iÇin büyük 

\.ün bu ~r ~·nda vo.\and .,,. "" c c01ye mùfetti~lerlle Bt!le<liye za- K fk 
lar1ma malaryaya kar~1 mücadc_ 
le etmek için hükûmete her za
mandan fazla yar<l1m etmelcrL 
ni tavsiye edeœg1m. Bol mazot 
ve kinin ile bu kadar sula.k ara
zide yap1lan mücadele. harp se
nelerinde çok s1kmhva ugrayor 
ve daha da ugrayacaktir. Onun 
için hükûmetin bula.bileccgi 
mahdut vasitalardan daha geni~ 
neticcler almak için halkm sth. 
hiye t~kilât1m1za çok yardtm 
etmelcrine rhtiyac1m1z vard1r. 
Ufak rhmaller yüzünden sakm1L 
mas1 kabi! olan zararlara ugrar_ 
sak çok müteessir o1acag1z. Mü_ 
œdele te~kilât:nin gayretleri, 
hallun anlay1~h il-gis-ile kolayla§
tmlmahd1r. 

zengindir. Cenuptaki step kismi- meselesile alâkal1 isler etrafmda bitasmi_n f[rinlari kontrolc bu~la. 1~~<ir~, 3
, • asyatdaki bo7.gun. 

le etraftaki diger mmtakalar1 csasl1 müznkere yap1lm111t1r. mas1 kararla~tmlmt,t!r. Dlger ta- ut ar an Z1yade dil Suyu (VoL 
besliyen hep Sta1ingraddtr. HaL Vali, Tica ·t Vekili Behçet Uz'un rnftan kurnesiz ekmek satmnJ on .. ga) .nehrinin nnahtar1 bulnn:m 
tâ Hazer Denizinin balik vc hav son dlrnktlfile ~ehirde en az 10 gün- lemek lçin de knrncslz ekmck mü11t.e. StalJngradtn vuziyctile alâka. 
yar· mahsullerini Rusya içerlerL lük un st-Oku yupJlma111 lô.zungcldl- rlsi o1:in lokanta. birahane ve ben- dar bulunuyodar. Avn1 zaman.. 
ne kadar gonderdiginden dolay1 gin! bildi~. bunun iskr îmnlar- zcri yerlerm s1k stk bask1n terti"1e- da bütiin Rusynnm Çeiik sanayi 

R da, ister Ofis dcpolarinda y11p1lma- rine maruz b1rnk1lmas1 lfizumu kay. merki:zt Stalinrrrndm d\t ... imu 
Stalingrad bütün usyamn bu f.Hncla blr bels olma<l1gm1 kaydetmio- makarn.lara izah edllml.,tlr. d -.J " &' 

VATANJMIZIN SAADETt IIA. 
ZIRLIGll\llZA BAGLIDIR 

Vatandaslanm, 

bak1mdan bir i~ merkezi say1. t ' .., 1;0n ercct-·ue vahim bultmdu?ht ir. Karnesiz ekmck satt1t.1 tesblt edl- Lor.drada '-srr'h -.1·1 k d " 
hr Toprak Ofisl. bu bususta der'-al ... · La. \."ni me te ir. · ~ " Jen f1r!nc1lar da hem dükkânlnrm1 l\f .k d h R 

Volgamn garp dirseginde bu- faaliyetc ~ecektir. kapamak cezas)na çarpilacak, hem • os ova 
3

• i m;larm bu ~eh 
lunan Stalingrad, Don nehrine Dün sabahtan ltlbaren sat1~a çi- de Milli Korunma mahk~lerine rm gerck ~1ma1i garbl~indeki 
de hayli yakm bulundugundan kar1lan bas undan ekmeklcrm rütu- sevk<:dlleceklerdir. gerek cenubu gnrbisindeki istih 

h
. d ........................................................................... • kâm hatlar1n1n Almanlar ta-ra 

cenup m1ntakas1n1n ne ir ve e_ • .................... • 

11 d 
• k 1 S p 0 R 1 D fmdan yar1Jd1g1ni ha~r ver-

miryo armm a ycga:ie mer ez1 r- a h 1· 1 " kt . 
hal :ne gelmi~tir. Bir taraftan, 1 -] me ed?r. 
dogru bir hatla MoO&kov~ya bag_ Galatasaray1n yUzme 1 Ku ç u k hab e r 1er . Stalingrad1n sukutu AJman. 
11 oldugu gibi, cenuba men de_ L Jar ile miittefiklerine Türkîsta-
miryolu da Kafkasyay1 Rostora b a Y r a m 1 Taksimde Arnavut tebaasindan ftm ka)Jtlarrn1 açacakhr. Cüukü 
baghyan hatla birle$ir. Stalin- 29 Agustos cumartesi gtinü aaat Haralambo. Tarlabao1n<la DimJtn- ~u. ~ehrin ka~ismda ve bl;radnn 
graddan gaifüa uzayan demiryo_ 16 da. Galat.asnray klübü kendl yü. nin f1rmindan ek~- ahrken arka Idd Suyunun Ejderhana kadar 
lu da Rostcf'da, MoskQVa hattJ_ zücüleri arasinda bir yüzme müsa- ceblnde bulunan 327 lira paraainl hütün a§:tg1 mecras1 ~arkmda Al 
na varir ki, bu yol Stalingrad bakas1 tert!p ctmi~·tir. Her sene ya. çarpt1rm1§t1r. Suçlu aranmaktadir. man ordularm1n Ural nehrine 
fabr1·kalarmm muhtaç oldugvu ip p1lan bu müsnbakalar, bu defa yeni * Unkapan~nda çuvalc1l1k yapan ve Türkistanm muvasala yolla-

yap1lan Ortakii.vdekt Lidoda 1'cra e<li. Ali Gôzenia c0 ùlnden 80 li r1n1 n hl 1 0 
tidaî maddeleri tac1r durur. • ras1m ça- n a a an ° an renburg ~ leccktir. Inn Nac1ye !smlnde bir kad1n yaka. sehrine k d •t 1 ) 

Hele Rostof'un ve boylecc Kaf Galatasaray _ Ankara Muhte1iti lanm1~t1r. ~ a ai· 
1 

er cme erinc hiç 
kasyay1 Moskovaya bagllyan de- yüime müsabakasi ... blir tabiî. engel Y'>ktur. Bo7J'-!r 
m1ryolunun Almanlann eline ::o Agustos pnar glinü Ortakoy- u n i V e r 5 i t e 

0 t~n ~ar, ?tdih tümcnlcrin sür 
geçi~in<len sonra; Kafkasyadan deki Lidodn, Ankara yüzme muhtelit :ir~ 1 

cr emesinc gayct müsait-
ba~ta petrol olmak üzere Rusya tal:1m1 ile Galatasaray arasinda tale be y urdu M ·'-
i<:erilenne ve bu arada Mosko. Y'6zmc, sutopu ve atlama müsabaka- /ncaati bir milgon liraga lu1arrcm Fcyzi TOGA î 
" · l • lar1 yap1lacakt1r. ., 

vaya gonder.ilecek hcr ti.ir u harp m a l o l a c a k 
ma<ldcleri için Stalingrad} yolun_ L~se fmtihanla Utin Ünlversite Talcbe Yurdunun ,_;_ .ACIK M'JHABERE: 
dan ba~ka demiryolu ka maml§- ..... mUmeyyizlerl tesblt nakasa ~artnamel!l Ankarada yc-n!. 8 J tff. den tctkik edllm!t ve yeni çartname si .' ~il Rùstemoglu: S:trll! actr9-

Sovyetler Stalingrad1 kaylbe_ e d 1 d 1 i;ehrim1ze gonder1lm1~tir. ~artname. r niz 
0 

madigJ tçin ccvnp verem1ro-

d l 1 bu SO
n ka ~nh . l d k 1· t k l de fncaat1.n mubammen L-"el1· blr nuz. Adretilniû günderin veya keud~ 

er erse, ya mz - - ra ..,,. r1m z e 1 ise ve or ao u son ., .,._.., iz idaremlzc müracaat t dinlz. 
yolunu degil, ayni zamanda ye. smtflarinm eylûl ay1nda yap1lacak m1lyo~ lk1 yüz bin liraya ç1karilm112• 
gâne nehir yolunu da kendileri mezuniyet imtihanlarinda bulunacnk tir. Binan!n ihalesi içln yakinda ye- ~~~~~~~~~~~~~~ 
için kapanmic ve binnctice Kaf. miimeyyiz kom1syonlann1n listes! ni bir münakasa açilacaktir. YURDDA~: 

y k' hnz1rlanm1~ ve tnsdik edilmek üzcre 'ehrlm ze kü u 
ka

,c,va i'le muvasala i'm ~mm1 da m r Lüks yok israf y k ~J Maarlf Vekâletine günderilmi~br. ' 
0 

; 
elden kaçirm~ olurlar. Esasen 88Vk1yatl 'fasarruf Var. 
bu ~ehre sahip olan, Volganm D ..., 1 • • f 1 1 t 1 Ulusal Ekonomi 
cenubwidaki bütün geni$ mm_ e g e r 1 m 1 ma r az a a, .... 1yor t•jt 

takaya kay1ts1z ve $arts1z hâkim z ü h t ü B a § a r 1 Etlbank Komür Tevzi MÜCSSe$esi. i Arltr1'1na Kuro.mU. 
olur. k b . k ~ehrln kok ve maden komürü ihtiva-- a y e t t l C!nl vaktinde onlcmck maksadile ~""""'""""'"'""'"""'"""""l""m1111111: 

Bu mlnta•-~Àa Volga nehri b1'r -KW-l havzadan koWJür ta~1yan vapurlarm r-E Vecizeln .. ïn ~er'11· ~ 
çok kollara ve kanallara aynla- K1ymetli mimarlarim1zdan Zühdü adedini dorde ç1kardli~m1 yaz.mi~tik. 1 § '1f y 

1 ~ 1 
rak çOlü andiran gem~ sa\hayi Batmr pazartcsi günü Amerikan Bu vapul'iara ilâveten müessese em- """""~a"'y'"a"'t"a"""""pe""","::·a"':,"z1 "c'~a 1 
kaiplar. Daha ~ag1daki s~pte hastanesindc yap1lan bir ameliyat1 rine 8 kadar muht<!lif tonajda mot-Or n. .., .., 
ise Kalmuk kabilelcrinin obala_ müteak1p gôzlerlni hayata yummu.,.: vcrilmest kararlae.tirilm!§t1r. b k l 

d l 
tur . .Merhum Ye~I Türbcdcki tam1- Yakmda havzftya har..l..et --'--ek a an QT; ô/iim kar~l· 

rm an b~a bir~eye rasge ine- t k 'f · b d " = "'°"" d ra 1 yapur en vazl esi a.inn a bas- bu motorlcr ve dort vapurla "'•brin sin a titremezler. 
mez talanm1~ ve bu hastal1k kendisinl, ·h r-

19
.17 de Pete"""i...una'da Bo1~e- k<Jmür 1 tlyaci t.amamen êinlenec~k- SOPfiOCLE 

,.;i1u .'"' ~ heplmizi müteessir eden elîm nctlce. tir. 
vik ihtilâli patlarken, Stalm~rad ye gondermi~ttr. Petrol t 

b l 
Tarn ,. .. 1J.,ac.a~1 bir yacta aramiz- evzlaflnl Hayata pervas11:ea, korkusuzca. 

Bol~cviklerin elinde u unuyor _ ...... y '"' - " f"t b •· dan ayr1lan deU...rli san'atkârJn ce- v•lâyet yapac!l:llk ve u ursuzca a.-aular kin olünt 
du. Cenuptan C1elen _Beyaz Rus_ .. ~ 1 

u tabi' k 1 d -' "' naze i bugünkü çar§Rmba günü Nl- 1 ve aç1m mas1n Il bir faiue 
lara kar§l 1919 a kadar inatla ~ntn~t Ameriko.n Hastancslnden Petrol Ofis1

, 1stanbula ait konten- olm1yan 9eydlr. Bunlar huyati 
• müdafaa edilen ,bu taihî ~ehir, kaldirilarak Ter.viklye Camlinde of;- janm1 Vilâyet emrlne vel"m~tir. lradeleri ve az1mleri sayeslnde cl

bir arahk üç ay kadar General le namazt k1lin<l1kton sonra Edirne- Bundan sonra yap1lacak petrol tcv.. lerinde oyunca.k eden ve ooa ta~ 
Denikin kuvvetlerinin eline geç. kap1.daki . alle mwaorl1g1na defnolu- 7latmin klmlere, ne mikt.Rrda Qlaca- hakküm edcnlerdtr. Ôlümü hayn
mi~ti. Q zamanki kaihramanca nacakt1r. Kederli ailesine, mcslek nr. S-1 Viliiyct tarafind~n t<!sbit edile- t in tn.bii blr neticcsi addedenlerin 
müdafaa.sma mükâfat olarak bu kada~lnrinn ve sevenlerine taziyetle- cekt!r. 1 ondan titremelerine ve çekinnl0-

rlmlzi dller1z. Har'.çten husuet 1u1et.te peLTo1 ee- ~erine imkân varm) d1r? 
~ehre (KlZll Bayrak) ni§ani ve- ------------- tlrteccklere de yüzde 20 kir b.i.rakl-

Sozlerimi 1'.>itirirken bir nok
tnya ayr1ca dikkatinizi cclbcde
cegim. Geni~ bir çah~ma haya_ 
tma o kndar dalm1~ bulunuyo
ru'Z ki gczdigim yerlerde bazan 
vawnda~lanm1 di.inyanin ate$ 
içinde bulundugundan haberli 
degil gib1 buldum. Bu vaz mu
harebeler bütün yer yüzünde 
çok genis ve çok kanh olarak 
devnm ediyor. Biz, insanhg1n bu 
elem verici emsalsiz f clâketini 
hüzünle ve ibretle seyrediyoruz. 
Fakat hiç unutu:mamalld1r ki va 
tamm1zm selâmeti her ~eyden 
evvel kuvvetimize, fcdakârllg1_ 
m1za, haz1r olmamiza baglidir. 
Dünyamn bugünkü halinàe va
tammizm bir taarruza ugramDs1 
ihtimali için hiç kim~eden i:;üp
he ctmiye hakk1m1z yoktur. An_ 
cak bu, bugünkü vaziyettir. Ya
rmJd vaziyet'in ne olacag1m kim 
se k~fedemez. Bu sûzlerim, s1rf 
kendi aram1zda bir konu~ma o. 
larak ve kendi emniyetimiz için 
uyamk ve dikkatli bulunmam1z1 
hatirlatmak için s0ylcnmistir. 
istihsal için ve imar için geni$ 
mikyasta çahs1rken selâmr_timiz 
ve müdafaam1z için uyamk ve 
dikkatli bulunma.k hususile or
dularmuz1 kuvvetli ve iç duru_ 
mumuzu nifaks1z, saglam tut
mak asla gôzümüzün ônünden 
ayrilmamalrd1r. 

Aziz vatanda~larun, 
Hepinizi oa.ndan sevgilerle se

lârnlanm. Sizinle konu~maktan, 
gordüklerimi ve dil§ündiiklerimi 
oldugu gibi sôylemekten cok se
viniyorum. rilmi-sti._ lacaU1r. 
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26 AÔUSTOS 

........................ 
Ekmek veslkas1 
etraf1nda yap1lan 

gUrültUler 
(B•1mak4l1don dnam) 

Ekmcgc ihtiyacmuz bu kadar 
çok olunca, onun üzcrinde mü. 
temndiycn suiistimal yaptlmasi. 
01 bir dexeccyc kadar zarurî, ta. 
biî, hattâ me§Iu goxmek bile ik. 
tiza edcr. Bilhassa fakirlerin ye. 
gâne gidas1 ekmektir. Zengin de 
ekmekten asla müstagni olamaz. 
sa da, o yine ba~ka birtakun g1. 
dalarla ekmek azhgm1 telâfi ça. 
resini bulabilir. Fakat fakir için 
bu çarcyi buhmya imkin yok. 
tur. Günde 300 gram ekmekle 
karnm1 doyuramiyan bir fakir, 
elbette kilosu yüz yirmi kuru. 
§& pirinç ve dort yüz kul'lliia da 
Y•g ahp açhgm1 gideremez. Gi. 
deremcyince ne yapacakhr, cl. 
bette hcrhangi bir ycrden, her. 
hangi bir çareye ba~vurarak faz. 
la bir ckmek vesik&s1 tedariki. 
ne çah~acakhr. Kanu aç olan 
bir insan1 büylc bir çarcye ba~. 
Vttrmaktan menedecek bir kuv. 
vet tasavvur edilemez. Esasen 
bunu men,.hniyc çah~mak da 
dogru degidir. Hattâ eski kanun. 
Iaruruz, s1rf açbktan dolay1 bir 
okka ekmek çalmak ishrar1nda 
kalanlara ceza vermemekte idi. 
Btl da, eski kanunlan vaz ve 
tedvin edenletin, insani dü~ün. 
celeri çok yüksek ve çok §&yan1 
takdir ve tebcil otdugunu güste. 
rir. ~imdiki kanunlarda biiyle 
istisnaî kayitlar olnp olmad1gmi 
bilmiyoruz. Eger yoksa fazla on. 
>:ariyata bogulm1yarak bu tarz. 
da sefkat ve mürüvvet icab1 bir 
madde ilâvesini tavsiye edcriz. 

Maamafih ekmek vesikas1 i~in. 
de, bu defa oldugu gibi, de\'le. 
tin resmî sand1guu kirarak yüz
lerce ve binlcrcc vesika ça. 
11p bunu biiyiik iilçüde ti. 
caret vesikas1 yapanlann hiç 
~ilphesiz kanun yakalanna 
yap1~mah ve bu gibilere ve
rilebilecek cczanm en ~d. 
detlisini vermekte tcreddüt et. 
mcmelidir. Fakat mcselâ bir a. 
rahk gazctelerin yazd1jit üzcre, 
ckmck vesikas1 8$tran bir küçük 
kncag1z1 yakalny1p mahkcmcye 
vermektc biz fnzla gayretke~
lik eseri giirüyoruz. 0 fakir k1z, 
ba~kasma ait bir vesikay1 mü. 
snadesiz almak c-osarclini güstcr. 
mck için, kimbilir kaç gün kar. 
nm1 doy11ramam1,. kaç gün bol 
etli ve pilâvh bir tabak yeme~io 
J1asretini çekmi~tir. Baz1 i~çiler 
taruyoruz, ynptlklari is agir, ka
t:andaklan para az 1r. Bu z. va1. 
lilar icin, meselâ orta hallilcr gi_ 
bi ck;,,ek haricindc bolca g1da 
tcdnriki imk:în1 yoktur. Biltün 
bir günlük yiyecekleri be~ on 
zeytin tancsile JOO b>Tam ckmcge 
inbisar efmektedir. Boyle bir i~
çi, ncrcdc satihk fazla vesika 
bulursa onu dcrhal ahr. Bundan 
dolay1 o i5çiyi. kanuna muhalif 
hareket etmeldc ithama ne el 
var1r ne yiirck dnyan1r. 

Ekmek vcsikas1 ticaretinin ii
niinü alacak bir tek çare vard:r, 
ki o da ckmek miktarm1 bolla~ 
hrmakhr. Bu temin edilmedik. 
çc ve pirinç hâlâ yüz on kuru. 
§a, patates de 40 kuru~a sahl
makta dcvam eylcdikçc her 
muhtaç olan mutlak fazla vcsi. 
ka tcdarikinc çal1'jacakhr. Hcr. 
hangi bir meta1n !alibi çok ol. 
dugu miktardn o mefam sahc1. 
smm dn çok olmasi ikhsat ilmi
nin en esnsh kaidclerindendir. 
Bu kaidelcrin hükmii, bir iki po. 
lis mcmurunun vcsika satanlar1 
kovalam1ya kalk1~masile, berta
rlf cdilemez. 

$ükrii Saracoi!lu hükûmetinin 
csns itibarile ckmck miktarm1 
bollashrmny1 dahili siyasclinin 
lcmeÜ addetti"•ini biliyoruz. 
nükûmcf, bugday \'e on tedsrik 
ctn1ek için her ~arcye ba~vuru .. 
:Vor, Amerikadan, Atjantindcn 
bu~dny celbi için ugra~•p duru. 
Yor. Bu çah~1p çabalamalar se. 
tncresini vcrir de bir müddct 
sonra mcmlckette bu~day bolla. 
~irsa o vakit bu vesika ticareti 
de, o ticarettcn mütcvcllit dedi. 
kodular da, ortadan kalkar. ~im 
diki halde ne yap1lsa, kami doy. 
nuyan her fer!, hayatm1 temio 
l~in buldu.~u yerde \'csika te.:a. 
flk edeeektir. Hükûmetin de va. 
•ife~i, tabiî bu ticaretin iinünü 
lnümkiin mertcbe almaktir. Ma. 
ainafih bizce bu meselede tutu. 
lacak en makul ve roüsmir yol 
leferrilatla ugra~maktansa biJ. 
hassa dcvlet sand1ï:tn1 kir
lnak surctilc &•kavete knlk1&an
lari yakalay1p onlara en agu ce. 
talari vermcktir. Çünkü boyle. 
leriu aç kalmak gibi mazeretle
~i yoktur. Bilâkis onlarm yap. 
l1klar1, aç kalanlarm açhgm1 is
lismardir, ki bu da f1kara111n ça. 
baiimdan nafaka çalmaklan fnrk 
11 degildir. Binaenaleyh bükil. 
lnet, takibatm1 bilhas.a bu gibl. 
lere inhisar ettirmekle en dogru 
lie fayda!i yolu tulmtUf olur. 

TASvffil EFKÂR 

TASVÏRÎ EFKÀR Sahifc: 3 

·Alman. ,"fehliit il !Sr·S~1#§ IQ Offitli 
Kafkasyanin Stalingrad 

en yüksek muharebesi 
dag1na Alman son safhas1na 
bay'rag1 çekildi y akla§t1 

ltAl!nülO TEIL<ii~AFlA~I 11914 C 1 H AN HA RB i N E 
Bugday ithalât1 NASIL GiRDiK? 

Rumen k1talari Tem1juk 
§ehir fie limanm1 
Î§gal ettiler 

Berlin, 25 (A.A.) - Alman Ba1-
kumandanht1n1n tebligl: 

Kuban nehrlnln man~abJnda Ru
men k1talar1, ev ev yaptlan çet.in sa
va~iardan aonra Temrjuk §eh!r ve 
1Jman1n1 cle geçirmi~Jerdir, 

A§Bi! Kuban'1n cenubonda dü~ 
man1n birçok kar,1 taarruzlarl püs
kürtülmü§ ve Sovye.tlcr, mukabil ta
arruziar sayeslnde. daglarda daha 
zlyade gcri çeklim!ye icbar edilm11-
tir. Alman dag k1talar1. garbî Kaf
kas dai:lar1nln boitazlar1n1 zorlam1!J;
Iar 'V't bir k1sn11n1 hücu1nla ele geçir-
tni~lerdir. · - -

21 Aiustos günO sabableyin 11aat 
11 de daji; k1talar1ndan blr grup, Al. 
man llarp bayrai_1n1 Elbruz dai1na 
dlkmi~ muvaffak olmu~tur. 6630 
metre trttfa1nda olan bu daf, Kaf
k1syan1n en yübek dagidJr. 

Stalingrad1n olmal bat1s1. ile cenu
bunda yapmt~ oldufumuz taarruz, 
BoJ~vikJerln ·ümit.siz müdafaalar1na 
ratmen, y!nc blr miktar arazl ka -
zanmam1u. medâr olmu~tur Sovyet.. 
lerln 52 tank1 tahrlp edllml1tir. 

Don cephesinde italyan k1ta.lar! 
dil!Jm&ntn bir çok hOcumlar1n1 k1s
men gOgüs gëigüse yap1lan muhare
beler netJcesinde pii~kürtmn~lerdir. 

Alman tayyarelerinin bilbassa Sta 
lingrad üzerinde düi;,man1n geri~ine 
kar~l gece ve gündüz yapm1~ o1duk
lar1 taarrozlarla t<>sllhat fabrikala
rlle askcri te!dsler taflrip edi1mt~ ve 
bu ks!slerde blr çok büyük yangtn
lar ç1kt!lh g0rulm01tOr. 

Volga ü~erinde ikt tae-1t bat1r_1l
m1.et1r. 

Kalugan1n cenup bat1s1nda ve Mo
dinin ~lmal bat1s1nda dü~man1n yap
m11 oldugu eiddetl! hücumlar aka. 
mete ui'ram1~t.tr. 

RshervcheVe çevreainde Alman k1-
talar1 dütman1n mühim mlktarda pi
yade kuvvetleri "e z1rhl1 te~killerlle 
neticesi deilo1lc muharebelere &"iri~ 
mi!}lerdir. 

Sovyetlcr!n 63 tank1 tahrlp edil
m1it!r. Bunlardan kirk1. b!r p!yade 
tün1eni kes!rnlnde tahrip olunmu~tur. 

1lmen gülünün cenup dogusunda 
"e L<-ningrad Onünde yaln1z mevz.ii 
faallyetler vukubuldugu bildl:·llmek. 
ted!r, 

Alman harp uçaklar1 dün Sovyet
lerJn Ileyaz denizde mühim bir 11-
man1 olan Arkanjelsk'e hôcum et -
mi~lerdlr. Alman uçaklar1 nvdet u
çu1lar1 e~nas1nda bu limanda bir ta-

büyük ya1'1!mlar ç;km11 oldu
Kunu gOrmU~lerdir. 

STALINGRAD TEHLIKEDE 
Ylchy, 25 (A.A.) - Stalingrad 

oel!rl !ç!n tohlike artmaktad1r. K!ets. 
kayan1n dogusunda Don nehri mo
t<irlü blr Alman b!rllgi tarafmdan 
geçilmlitlr. Rostof . Stalingrad yolu 
üzerlnde bir Rus müstahkcm mcvkli 
hüeumla zaptedilmi~t;r. ................................. ··············· 
Ad I iye 
beyanatta 

Vekili 
bulundu 

(Blriru:i 1ahlf<<Un d..,.,,,.) 
Bu yeni ianunda aile baglar_101 

kuvvttlendirccek maddeler de yer 
bulacakt1r. 

NESEBI BELLI QL)l!YAN 
ÇOCUK i~LERi 

Nesebi belli olm1yan çocuklar1n 
durumlart hakk1nda yaptü?Jn11z an
ketlere birçok yerlerdcn cevaplar gel
mlo ve bunlar t.Msnif edilerek lstan~ 
but Üniversit~slne ve Ankara Fakül
tcslno g0nderi1mt~tir. 

AlacaJt1m1z cevaplara gOre bir ko_ 
mlsyon te,kil c<lecej(iz. Bu komisyon, 
mùta.lens;n1 bildirdiktcn sonr&, 1âz1m 
gelen tcdbirleri nlacatt1z. 
CEZAEVLERINDEKf VAZIYET 

Çal1ot1rma c1;ae1 ü?.crine kurulmu~ 
o1an cezaevlcri, ~ltt1kçc tEkemmül 
ederek memnunlyetc deger blr hale 
gelmcktedir. Ankarada Kalama kü
yünde bulunan Çocuk l!lahevint da. 
ha gen;1 blr hale koymaktay.lb. Bu. 
rada çl)cuklar1n kOyl<'rinde lolerine 
yar1yab1lecek denlzcilik. marangoz
Juk. terzilik, kundurac1I1k glbi sanaL 
lar 6gretilmekt<dlr. 

Bu bak1mdan atelyeleri genl1lct · 
mekteyiz. Bahte ziraatlne de çok 
ehc1nrniyet vc rn1ekteylz. 

KARA VE DENIZ TICARET 
KANUNU 

Kara ve Denlz Ticaret kanun1ar1 
·üzerindeki çal1~malar devs.m etmek
tedlr, Bu kanunlar1 yeniden tanzim 
etmek bahh1 mevz.uu deiildir. Kara 
Ticaret kanunundakl hOkümlerlt! 
B1>rçlar kanunundakl hükün1leri blr
Ie,tlrmek suret.ile Kara Tlcaretl ka
nununu islab etmek imkân1 has1l 
olacakt1r. 

Deniz Tlcaretl kanununda da baz1 
tashlhler yap1larak kanun düzeltil
mit olacaktir.> 
VEK!L !STANBULA KAREKET 

ETTI 
Adllye Vekili Hasan Menemencl

oglu, bu ak1amki ekspresle lstanbula 
hareket etml1. Vekâletin ileri gelen. 
lerl ve do!itlari taraf1.ndan ui:rurlan
miitir. Vek!l, üç, dort gùn !stan~ul
da kalacak ve muhtel!f adlly~ iele. 
rinl mahallinde tetk!k cdec. ktlr. 

Türk Basin Heyeti 
Kahirede 

Ka'hire, {Radyo saat 21) 
lngiltereye gitmekte olan Türk 
gazetecileri heyeti buraya gel. 
m~tir, 

Alman taarruzlarr biri 
Jima[ bc.t1dan digeri 
cenup batzdan geli§igor 
Londra, 25 (A.A.) - Stalingrad 

mubarcbesi son ratl<lesine artJk var
mu~ bu1unuyor. Aln1anlar1n taarruzu 
iki tarafta gcll,mektedir. Bir! tlmal 
bat1dan, difc11 lse cenup bat!dan. 
Ruslar, bütün kesimlerde ~iddetle mu 
kavemet «l-tmcktedirler. 

SOVYET TEBLl<}t 
Moskova, 25 (A.A.) - So"Yet teb. 

Ugine ek: 
Kot.elnikovonun eimal doh..-usunda, 

KLZ!lordu, Sovyet. mevzile:ri araa_1nda 
bir gcdik aç1n11 o1an büyük say1da 
dü;man tank ve pfyadc blrliklerine 
hücumlarda bulunmaktad1r. En az 
300 Alm&n oldürülmü1 ve 11 Alman 
tank1 tabrip edilml1tlr. 

Krasnodar1n cenubunda, Almanlar 

- --· 
Hariçten lstanbula 5000 lskenderuna da 

4500 ton bugday geldi 
Ankara, 25 (A.A.) - Harlçtcntedarik edllen 5000 ton bujtdaylD !s

tanbula ve ayr1ca 4500 ton buidayla3000 ton kadar diker hama~enin I~
kende-run limanJna geldi~l haberal1nm1~1r. 

Ticaret V ekâletinin 
mühim bir karar1 

Çivi, derr, mukavva, karton, çink~, 
varil ve dïger ba21 maddelerin 

sat1flar1 serb~st b1rak1id1 
bir noktaya büyük kuvvetler tahflt T!cant Vek!U Behçet Uz'un 1•h- oerbeat b1rak1ld1gm1 ... !tbalâtm o 
etmloler ve Sovyet k1talar1n1 gerilet- rimizde yapt1i1 tctldk.lcr esnas.1nda mikyasta - geni~ yapJlmas1n1 biJdir-
mi~lerdir. kendi~lnc, tevzie tâbi baz1 tthalât el}- mietir. 

Prohlandaya bôlgeglnde, Sovyet yasinrn. serbest biralqlmns1 ve bu Ticaret Vekiline arzedildigl veç-
k1talar1 düeman t.nklar1na ve mo- takd" .d 1 k te "hlm m1"ktarda hile bu maddeler1n· serbest b1rakll -1r e mem t> e mu 
tôrlü piyadesine kaqi müdafaa mu.. mal Jthali kabll olacaG'l alâkadarlar masile mem}(ketiml.ze bol mfktarda 
barebelerl venniolerdlr. taraf!ndan aôylenmltti. mal ithal edilecegl muhakkakl!_r. 

Kletakaya bOlgesinde, kitalar_imtz- Bu teklifl pek yerinde bulan Beh- Sat1~lar~n aerbest b1rakrlacai1 ha-
dan bir birlik. hücuma geçmi: ve çet Uz, çivl, çember, var-il, çinko, beri derhal piyasada kendini g&ter
Almanlar1 blr müstabkem mevziden kl kl edek ksam1 m!• ve ka ra borsada b!rka• gu'· n ev. yaz1 ma ne!d, ma ne y a . • ,,. ,,. 
gcrt atm111t_1r. Don nchrlnln sol ki- çuval, kanaviçe, bam ve i§lcnmlo de- vcline kadar 200 kuru~tan a~ag1. dü~ 
y1s1na geçmiye muvaffak o}an dü~ rUer. mukavva, karton ve ambalâj miyen çivi, bu haberin Jnti&arile 130 
man tanklarrna. ve motôrlil piyade- k ~ tl ~ 1 t mamen eer: kuru•a kadar cJ.ücimüatür. 
sine kare1 "t'crilcn muharcbe bilhas- â1:;l art sai.11) ar1n1n a - D1'g~cr taraftan' y'lne bu karara · best b1rak1l8.cag_1_n1 vc Ankaradan 
sa oiddetli olmu~tur. avdetinde b~ hususta àerhal tebllgat gOre

1 
itbal olunan manUatura e&ya. 

Londra, 25 {A.A.) - Alman. yapacagin\ bildirmi~tl. s1mn b!r kism1 serbest birak1lm11-
lar Don nehri k1vr1mmm bir Bu münasebetle 1thalâtç1 ve 1h- tir: 
noktasmda tanklar1 nehirden racatç1 Umum! Kâtipl!gi dün alâka.. T!caret Vekâletinden bu bususata 
sallar içinde geçinni~lerdir. Ru. dar !IJialâ~1 taclrlere blrer tamlm ait emrln bu bafta !çer!sinde gdmesi 

men, Macar ve Jtalyan birlikle. I :g~iii;ni;di;e;i;rei;ri;ie;iik;;;b:u;;:;iim;iai;di;di;eli;io;i;r!iiniiiii1iiaiit1ii1ii1nii1iin:iiiibek:iiiiliiei:;ni:;mi:;ei:;k:Ïtei:;d;i;lr;i.iiiiiiiiiii0iiiiiii:iiii:iiiiiiiiiiiiiii: 
ri burada awr kay1plara ugra.. l 1 
maktad1rlar. 

ÜsküdarAdliyesinde 
bir hâdis e 

(Birinct •ahf/edrn devamJ 
ma saatt oJarak 14 tayln edilmi~ bu
lunuyordu. Fakat bu eaat hulûl ct
tigi ve bütün dava ile alâkadar olan
Jar mahkeme koridorunda •akt1 mu
ayyeninde hazJr bulunduklar1 haJde 
cclsenin aç1lma<l1f;1 gOrtilmüatür. 

Davan1n alâka11lar1 "t'C bilhassa 
suçlular veklllerl sab1.rs1zlanm1ya 
ba~lam1~lar, dakikalar gcçmi~, :fakat 
mabkeme kap1s1 bir türü açJlamaz 
olmu~tur. Nlhii.Yct aaat 15.30 zu bul
dugu balde celse ylne aç1lmad1g1ndan 
davada vazifedar olan be1 avukat 
ba~ka mahkemclcrdekd 1~1erin1 de 
k:iybE>tmek ihtln1alile cclscn1n aç1l -
rnas1n1 beklemekten 1arf1nazar et.. 
m1$Jerdir. 

Dcrbal cübbclerlnl s1rtJar1ndan 
ç1kararak vcstiyerc inde et1nl~lcr vc 
bundan sonra Ad!iyc Vekâletine blr 
telgraf çekm!ye karar vererek he
men tatbik sahasma koymuilardir. 

Avukatlar bu mü~terck müracaat
ta hâdlseyi hül:t.sa ettikten sonra 
kendilerinln de âmme i~lcrini gOr
mlye mcmur klmseler olduklar1n1, 
batka i1lerle de baji;l1 bulunduklaq
n1. saat 14 de çag1r1d1klar1 halde se
bepsiz yere bekletlldiklerinl anlama~ 
lar1 fiz.crinc Üsküdar adliy~i bina
s1n1 terke mecbur kald1klar1n1 b1J
dlrm1&lerdlr. 

Adliyc tarlhimizde !lk defa giiril
len bu hareketi yapnn avukatlar, 
Suad Tahsln Türk, ~eref Adoran, 
Muhitt!n Gônel Zlya Muzaffer Bay. 
sal ve Suad Bengü'den mürekkeptir. 

B~~ avukat ayr1ca Ïftanbu~ B:ir0-
suna da milracaat ederek Üsküdar 
Millî KorurÎma mahkemeainde gôrü. 
Jen dünkü duru~mada m0ekki1Jerinl 
müda!aada yaln1z btrakmak zorunda 
kald1klnr1n1 ve buna da yukar1dakl 
h:..dtsenln sebep oldugunu bildlrerek, 
Bsronun bu i~le hernen m~ogul ol
ma!!1nt lstcmi~:Jerdlr. 

Mahkemede celse saat 3 ü 40 geçe 
r.ç1lm1~t1r. 

Churchill I Brezilya 
gelecekden 1 Cenuhf Amerika devletleri 

e m i n taraf1ndan gayri muharip 
muamalesi gorecek 

Ba$vekil diyor ki : 
Misrr fie Nil fladisi îç'n 
ker.di topraklaru111z gibi 

çarp11acag1z 

Brezilgadaki 74 mihver 
gemisi müsadere edildi 

Va~ingtan, 25 {A A.) - Bre. 
zilyada Almaeya ve ltalyaya 

Londra, 25 (A.A.) - Churchill, harp ilân edilmesi dolay1sile 
Kablrey! ziyaret1 esnas1nda 22 agus- icap eden tedbirler ahnmak. 
toeta toplanan basin mümcssillenne tad1r. 57 Alman ve 17 1tal. 
verdl,Ki demeçte gelecelï:'e olan ilimn- yan gemisi Brezilya limanJar1n .. 
dtn\ belirtml~ ve ezeümle deml1t!r da müsadere edilmi$1ir. Arjan. 
kl :B d h b 1 1 h tin, Peru ve $Hi, BrezilyaliJara c: urn a nz1r u unnn ar1n ep- . h . 
sini so haftalar1n inî hâdiseleri ve gayr1mu ar1p lhukukunu tan1_ 
ka1ars~hklari ortas1nda güstcrdik - ' m1~lard1r. :;lu halde Brezilya ge. 
Ier! çok mükemmel tarz1 hareketten ; mileri, bu merrileketlerin liman 
dol•Y! tebrik ederlm. $1md! çok daha !arma ugray<ibileceklerdir, 
kuvvctl! bir durumda bulunuyoruz. BREZÎLYA ORDUSU 
lstikbale sükùn vc Itimatla bak1yo. ' 
rum. Çiildek! dastani ve tarlhî mü. SEFERBER EDiLD! 
cadelenin. ·~acat1.mlZ yol uzun ol. Londra, 25 {A.A.) - Brezilya 
mas1na ve bu yolu a1arken bir çok da ordu seferber edilmi<tir. 
tuzaklara ve sukutu hayallere uira- " 
mam1z muhakkak olmas1na ragmi:on, 
zaferle neticelcnecegl kanaatindeyim. 
Bir nokta var kJ. apaçfk aOylemek 
isterim. M1s1r için ve Nil vadisi 
için, bunlar sankl blnnefia tnglltere
nin topraklar1yml!J gibt n1ücadele et
mlye azmetmit bulunuyoruz. Bu h~
defe varmak lçin ne lâz1m!lla yap1la
cakt1r. Dü&m&n! püskürtmek, hem 
de taarruz kuvvetl Yok edilccek ee.. 
kllde püskîirtmek 1çln denizden ve 
havadan ne tB$1YIP getirmek müm
künse getlreceli'iz. Barp ta1ihi degi. 
$ir, fakat ne olursa olsun slze aüyle
diglm sôzlerl unutmay1n1z ve cmin 
olunuz ki harb!n tarihl okundutu za
man muahNienin tasrih ettigt vccl
beleri verlne getlrmekte ku~ur etme. 
mi~ buÏunacng1z. NlJ vadisinl ve del
ta "milletlnl her tUrlü yabs.nc1 taar-

ruzuna ve hücumuna kar11 korumak 
için elimlzde olan ber §Cyl yapmak 
karar1nd&YJZ. 

CHURCHILL, !RAN BA~VEK1LI 
ILE GORÜ~Tti 

Ankara, 25 (Radyo Gazetes!) -
Churchill, seyahatlnde Tahranda 
iran Ba1vekilile gOrli~mü~ ve aeceyi 
M1s1rda, askerler aras1nda çOlde ge
çirm.l§tir. 

1KINCI CEPHE AKDENiZDE 
AÇILABILIRMI$ 

Stokholm, 25 (A.A.) - Berllnde. 
ki 1svtç muhabirlerinin btldlrdlgine 
gOre Alman resmi makamlart müt
tefiklerin ikinci cepheyl Akdenizdc 
kurm1ya tc~ebbüs etmelcri mün1kün 
oldufunu sëylCyorlar. 

Merhaleli Küre k Yanslari 
Her sene daha biïyük bir ragbet goren müsabakam1z . ................................................... -................................................. . 
spor merakl1larr arasmda hüyük bir alâka uyandzrdr . ...... ' ..................................... ' ............................. ' ........................ '' .. 

29 
Agusto1 Camartesi günü Bilyükdere !le Be. 

bck aru_1nda yap1lacak olan merhaleli kü

rek yari;11m11 bakk1nda tam taf11ilât1 veriyoruz. 

1 - Yarielar, tek, lk! çifte ve dort telùer ilze.. 

rinde yap1lacakt1r. 

2 - Tek ç!!telerln yarJ~ ~aha~ï (Büyükdere Be~ 

yaz Park 6n0 • Tarabya ar&&Jndakl mesafedir). 

3 - iki çifte1erln yarJe sabas1 (Tarabya - Bcy

ko2 Park1 aras1ndakl mcsa!edlr). 

4 - Dort tek1erin yar_11 saha~1 (8ey'koz Park1 

Onü _ Bebek Galatasaray Klübü Onündeki ~amand1ra 

aras1.ndakJ mesafedlr), 

5 _ Müsabaka, bayrak yar1~1 fekllndedir, 'rek 
çif\<!Jerle ba~lanir, dort tcklerle biter. 

8 - Yar1§1arda 

7 - Yar11larda 
ec!Uecektlr. 

Jisans aranm1yacakt1r. 

bcynelmllel nizamname tatbik 

S EYIRCILERIN yari~larim111 yak1ndan takip 
edebilmeleri içln ~lrketi Hayriyenln bir vapuru

nu tahais ctml~ bulunuyoruz. 

ler 

Vapurun ugr!y&caiJ h.kcleler ve kalkacoi• aaat.. 

a1af1dad1r: 
KOPRÜDEN: 13.30, MODADAN: 14.15, BE-

BEKTEN: 15.30. BEYKOZDAN: 16.30, BÜYÜK. 
DERE BEYAZ PARKTAN HAREKET: 17.00. 

Yar1tlar1 taklp edecek olan vapura yaln1z elletln

de davetiye olaniar glrebllir. Davctlyelcr, 1darchane

m1zde, Galatasaray ve Fenerbahçe Gençlik Klüplcrin

den te<lal'ik edilebil!r. 

Yar1elar1_m1z1 talcip ed.ecek olan scylrcilerimiz.e. 

iyl bir gün ya~atrnak lçin vapura bir de bando konu

lacakt1r. 
Al·üsabakalara girecek klüplcrin 28 AA-u"tos akoa

mïna kadar blrer mektupla Spor Muahrrirliiimize 

müracaat etmeler! lâ%1md1r. 

ESRARLI 
UAKiKATLtR 
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Yazan: Ziya !iiakir . .............................................. . 
Türk • Alman ittifakr 
hakkmda halk ço~ garip 
tahminler gürütiigordu 

- Fakat, ne muka.bilinde .. o. 
nu biliyor musunuz?. 

- Ne mukabilinde? 
• ~ . - Kadikoy iskelesinden, Ha. 

ÇIKAN KISI.l!LLARIN 1 rem iskel~sine ka_dar bütün Hay. 
HÜ LÂSASI darpa&a hm am, ~unendifer kum. 

Jttthod v• Terakkt Hükam.til• panyasma terkedilecek. 
Aünanva araamda. tmzoloman tttt- - Karacaahmet mezarh~ da 
fak .muahedenameai. b•zi. hiikùinet bu hududa da:hilmis. 
erkttnindan bile gfzlcnm1~t1, Jlo.lk M 

1
.... aklar 

arasrnda bu hu11U8ta bir .Urü. dedi- - ezar.ug1 ne yapac -
kodula1· 11ap1lt11ordu, tn~?. . 

- Servi agacmdan, çok iY• 
tüfek kundag1 olurmu&. Koza. 
laklarindan da, bir nevi dinamit 
yap1hrm1~ ... 

- Garip degil mi?, Bazliar1 
Enverin, {Aihmet Abuk Pa$a) 
tarafmdan yaralandigm1 sôylü. 
yorlar. 

- Ne münasebet efendim? ... 
Ben, meselenin en âdil §a.hidi. 
yim.,, Bugün dünya .. yarm, ah. 
ret ... iki elim, yanuna gelecek. 
(Sakalm1 s1vayarak) $U sakalun. 
la yalan s(jyliyecek degilim a ... 
Ben o g(in, ko~kte idim. Efendi 
Hazretlerinin imam1 tarafmdan, 
ogle taamma davet edilmi&lim. 
Tabanca sesini, kulaklanmla i~it 
tim. Ayagmdan yarah olan En. 
veri. otomobile bindirip gêitürür. 
lerkc.n de gozlerimle gordüm. 

Çember sakalm1 teminat ola.. 
rak g0stereu bu zatm sèizleri, de. 
rin bir sükût ile ka~1Iand1. Bu 
sëzleri, bir türlü zihinlerine s1g. 
d1.ram1yanlar da vard1. Fakat 
burada, bu çember sakalh kah. 
ve diplomatlan arasmda, <ltti
hatç1lar) aleyh:nde sôylenecek 
s<izleri münaka~a etmek, onun 
aksini iddiaya g~mek âdet de. 
gildi. 

Bugünün ( dünya) ve yanmn 
{ ahret) oldugundan bahseden 

.bu zatlar, ittmatç1lar hak. 
kinda uydurulmu$ olan en 
kayu yalanlan ve hattâ en &enî 
yalanlan bile (mübah) addeder. 
Ier ... Yüzletindeki derilerin bir 
ko~csi buru,,madan, sakallar1mn 
b;r tek teli bile oynamadan, ken. 
dileri de yalan sêiylerler .. ve 
sèiylenen yalanlari dinlerlcroi. 

Bugün nas1lsa, içlerinden -biri 
sabredemedi. Ancak yamndaki. 
Je.,in i~ilebilecegi d recede hafif 
bir soole: 

- Enver, çok ataktir. 0 kur. 
~nu yedikten oonra, oradan ko. 
Jay kolay ç1kmazd1 ama ... 

Diye, siiylendi ... Fakat bu siiy. 
lenio, o küçücük kahvenin ye. 
gâne patron ve i~çisi clan {K1. 
r1m) h tarafmdan sorulan bir 
suai arasmda gürültüye gitli: 

- Acaba Almanlarla yap1lan 
ittifakm esaslan nedir?... Gaze. 
teler. buna clair hiQbir §cy yaz. 
m1yorlar?. 

Suai, mükemmeldi. Alab'ldi. 
gine teisirlere ve dedikodulara 
müsaitti. Çeneler derhal, yeni. 
den faaliyete geçti: 

- Rivayete nazaran.. $ayet 
harp olursa.. bizim {Aga) Jar 
biitün ordu ile donanmay1 Al. 
manlarin emrine vereceklemi~. 

- Ben, bunun ak:sini i§ittim. 
Almanlar, bizi muhafaza etmek 
için, iki milyonluk bir ordu gon. 
derecek!ermi~. 

- Camm.. ister oyle, ister 
b0yle olsun. Asti, ~artlara baka. 
hm ... Acaba bu ittifak, ne §artla 
yap1ld1? .... 

- Enverle Talât, Almanlar. 
dan yirmi milyon albn istemi('
ler. 

- Alabilmi~ler mi?. 
Alacaklarm1~. 

- Daha? ... 
- Haydarpa~adan itibaren 

(Bagdad) a kadar dayanacak o. 
!an ~imendifer yolunun iki tara. 
fmdan ikli;Cr yüz kilometrelik 
arazi de, AlmanJ.ara terkcdilmi§. 

-Aman ..• 
- Aman1 zamaru yok ... itti. 

fak §artnamesi bôyle imi&. 
- imza edilmi§ mi?. 
- Baz1 nazirlar, imza etmi§. 

Ier .. baz1 naz1rlar da, istiki>alde. 
ki mes'uliyetten korkarak imza. 
dan çekinmi$1er. 

- imza edenler, kimlermi~? .• 
- Malûm ... Enver, Talât, Ce. 

mal. .. 
- En mevsuk rivayetlere na. 

zaran, bu i&te Enver üç milyon 
lira almi§ .. Talât ile CP.mal Pa
liSYa da b'rer buçuk milyon ver. 
mi§lcr. Fakat onlar, kabul etme. 
mi~ler. Yarnn~ar mily<>n daha is 
temi~le1. 

- Vay Allahm zalimleri ... 
Bosna Hcrsegi, Giridi, koca Ru. 
meliyi nasù sattilarsa; §Ïmdi de 
An.adoluyu ...... 

'.Klr1mlt patronun bulundugu 
ko~eden. sert bir çan sesi iJii'ti!. 
di. Hararetli konu§ma, keôkin 
bir b1çakla kesilir gibi kesildi. 

lDei-am.t tia.r) 

Büyük bir de nlz, 
hava çarp1,mas1 

ba,1ad1 
___ _,<"'J_l~c~ ~a.hlftd•n. d•1..'41'l) 

kar~i! taarruzu 1lmdl geli~n1i~tir. 
3 - 1lk o.l1nan rnporlar, dü9ma

n1n taarruta geçen bir te~ldHne 

Birlc~;k Amerlkn ordusuna men.up 
uçan \c:aleler tarafJndan hücum edil
dig!ni ve tayyare gcnli1triyle nak!e. 
dUcn denlz tayyarelcrimizin hareke
te geçtlklcrini bUdirn:c~' edir. 

4. - Orduva nlensup bon\ba uçak
lar1 büyük. blr Japon tayynre gemi
!!Ine hücum r:!~ieler ve 4 bomba isa
bct ettlrc!:k;cr'ni b!ldirmi~Jerdir. Bîr
lef)k A !nerika tayyare gemilerinde 
nakledilen t1taklar. b'.r Japon tayya. 
re gcntis:ne hfic.um ederck bu gemiyi 
aitr yar11lam'.vJr.rd1r. Dil,manJn mü .. 
teaddit kruw•z01'1cri ve blr 1.Jrh11s! 
tayyare gwm)mizlE: nakie<lilen uçak
lar tara!1nà•n keza yaralanm1~t1r. 

5 - 2~ Agustos günü 5ifledcn 
sonra dii~rnanJn Guadalkana} adas1-
na ka~1 yapt_1i_1 blr hava taarrotu 
avc1Jar1m~z tarafJndan karo1lanm10 
ve dü~man1n en az 21 tayyare!i dil
oOrülmii:itür. Bu harek('t csnas1nùa 
biiim kay1plar1mlz pe'k aul1r. 

6 - 23-24 Afustos gilnü dütman 
muhriplerl Guadelkanal'd&kl kar& 
n1c\.4ilerlmizt topa tutmu~lard·r. 

7 - 24 Afusfo!ta uçaklar1mt1 
Guadalkanal1n e:lmoHnde dD.~man1n 
bir ta§1tlle bir kruvazôrünll hasara 
ugratm1~lar ve bunlar1n lk!sinf de 
alev alev yanar bir }1alde b1rakm1e
lard1r. 

R - ~Iuhar'Phe r!PVam Ptmektedlr, 
-'* 
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, • S Ü M E R B A N K • ., KARAK HULÂSASIDIB 
!htikf\r 47 /291 
Millî Korunma Kanununa mu_ 

halefetten suçlu Galata Kasap
lar sokak 5 numarada a§Ç!hk ti. 
caretile m~ul Caferoglu ~ev
ket hakkmda Ïstanbul Millî Ko-Kafkas istilâs1 ve bunun Y erli Mallar Pazarlâr1 1 

harbin neticesine kat'i tesiri • Müessesesi Müdürlügünden: \ 

runma Mahkemesinde cereyan 
ooen mahkemesi net1cesinde 

1 

suçlunun fiili saibit oldugundan 
Millî Kmunma Kanununun 31/ 

Yazan: General J: lhsan Sâbis 
ESKl URDU 11.UMANDANLARINDAN 

(Birinci sahlfedcn dcvam) bin katlar esir, 400 tank ve 200 
da ycniden geri çekildiklerini top kay.betm1~lerdir. Son Alman 
ve bu ~ehri de terkettiklerini tab1iginc gëre Kaluga'nin cenup 
resmî tebliglerinde bildirdiler. bat1smda Viazma ile Medin a:-a
~irn<li Rus kuvvetleri Gr.ozny. sinda Rjev yakminda Ruslarin 
nin ~imaI batismda, Terek nElh- yapt1klari mê.'hallî taarruzlan 
rinin yukan ktS1mlar~ni mfrda. püskürtmùsler ve Ruslar yeni. 
faaya çal~1yorlar. Bu suretle den 161 tànk kayibetmi~lerdir. 
hem Grozni ve Bakû i:stikame. !lmen gôlü cenup dogusunda 
tini ve hem Vlâdi Kafkas ile Almanlar maihalli bir taarruz 
Tiflis ve Kutais yollarm1 ve J?e- yaparak bir miktar arazi kazan.. 
çklerini kapamakla ugra~1yor. rrrn~lard1r. 

lar. Bu sa.va$lar neticesinde ye. Kafkasyamn Alman istilâsma 
niden bir hezimet vâki olursa, maruz kalmas1, gerek Rusyada. 
Ruslar o zaman asil dag geçitle. ve gcrek Anglo.Saikson memle
rini e.sash surette müdafaa ka. ketlerinde büyük en<li~lere se. 
bfüyetini büsbütün kzybeder- bep olmu~tur. Kursk'tan Kafkas 
Ier. Tuapse ve Novorosfsk istii. daglarmm ~rkma kadar olan 
kametinde ilerHy~. ~~~anlar, mesafe, ayn! yerden Ural da.g_ 
b~ yollari t1kay.a,n ikt 1'!'.ll'?1m tev Jar•na kadar olan uzakhga mu
k1f tabyasm1 ve mevk11n} zapte: adildir. Haziran sonundan Agus 
derek .~uslan cenu'ba do~u yeni tos ortasma kadar 45 günde ya_ 
den ne ate. mecbur etmi§ler ve 1 p1lan bu y1klmm taarruzu, kar. 
bu $~hule:1'1 ya~rnlarma kadar; $1 tarafta hayli endi$eler uyan
~elm1$lerd1r. Bug_unlerde Tuapse dtrmt§ ve 12 _ 15 Agustosta Mos 
ile Novoros1sk hma?larm1n ~1- kovada acele bir toplant1 yap
man toplarmtn at~1 altma grr. ma.k lüzumu hâs1l olmu$tur 
meleri muhtemeldir. . . · 

Don dirsegindc, St<l.lin.gradm Katkdas petk.mrollermd1n kRuSsla-
imal batismda evvelce Don neh rln e m en çi . ~1 eme • ov_ 

$ · . 1 . · yet mukavemehmn çok zay1fJa. 
r1m geçen Alman kuvvet erm1 d kt" ç·· k .. b ·· k .. 

....:J • • R l b" k k ma.si eme 1r. un u ugun u 
ta·1u içm us ar, trço ar$1 h ~:: h ib"d" K d 
taarruz yapm1$larsa da muvaf. arr:i mowr ar. 1 ir. ara a, 
f k 1 · , 1 rd Almanl.ar demzde, h~vada ya<pilan her ne. a o amam.$ a 1r. , . 1 rd 1 ··h· 
ele geçirdikleri kôprü b~arm1 vi sav~~ a ~ ça 1~~n .. e~ mu im 
geni§lettiklten ve tahkim ettik. harp aletlert _mot.Orludur. Kara 
ten sonra, ~mdi tank birli'kle. o~lann~n birço~ toplart mo. 
rini de nehrin $arkma geçirmi~- torle çekilmckted.1r;; cepha?e, 
Ier ve arttk Stalingrad ~ehrioe e-:.lak ves,?1~ nakl~ye ve s1hh1ye 
dogru taarruz:i ba~hyarak KmL hizmetlermm çogu kamy?nlar. 
orclunun bu taraftaki mevzileri- la ya.pilm_aktadir .. Her nev_1 mu
ni yarmi§lar, yeniden 12,800 esir haber~ h1zmetlen otomob1llerle 
alrnt&lar, 127 tank ve 60 uçak matios1kletJerle yap1~aktad1r. 
tahrip etm~lct"dir. Stalingradm Tele_fon,_ tclgaf ."'!e .. telis~z telgr~r 
cenurbunda da Almanla.r tekrar te~killc~i, mot.Orlu_ piyade tu. 
ta-0.rruza _geçmi~ler ve o taraf- ~e~~ei:, zirhh ~killer h~~ mo. 
t k . R s0l c""1ah mevzilerini torludur. Hava kuvvetleri 1se ta 

SA YIN HALKIMIZA 

Kuponlu Sah~lar 31 Agustos 
Kapan1yor 

Ku1>0nla yapilan pamuklu mensucat tevziatma ait istihkaklar1n1 alam1yan yurdda~lar1nu. 
Zlll ellcrindeki numarah kuponlarla birlikte 31Agustos1942 ak~amina kadar magazalannud 
müracaat cderek hisselerioe ayrilan mensucah alma1ar1 lâz1mdu. 

Müessesemiz adma sah§ yapan bayilerin hesap]ari kesilmi!itir. istihkaklann1 bu bayiler. 
den almak üzere numaralar1 evvelce ilân olunan kupon hâmilleri de kendilerine tahsis olunan 
mensucah magazalar1m1zdan alahilirler. 

Mühim ve maku1 mazeretJiler hariç oJmak üzere 31 Agustostan sonra kuponla sah!J Y•
p1lm1yacakt1r. Halk1m1z1n emrine âmade bulunan magazalar rrunlard1r: 

\.. Bahçekap1 - Beyog!u - Kadikoy - Üsküdar - Aksaray J 
- - . • •• - . . • , .. • - ' < . ·~ • ..: ~ •• ~ ~ . • ·."" ... , , ~ 

nez le, romatizma • grzp, 
Nevralji, K1r1khk ve Bütün agr1lar1n1z1 derhal keser. 

lcabznda günde 3 ka~e alznabilir. 

Istanbul 3F 

2, 59/3, 63 üncü maddcleri mu
cibince 330 kuru$ para cezas1 o
de-mesine ve yedi gün müddet
le de rli.:kkânmtn kapat·lmas1. 
na ve hüküm kat'île$tiginde ÜC
reti suç:uya ait olmak ü:~ere ka
rar hulâsasmin Tasv:ri Efkâr 
gazetesinde ne~redilmesine 16/ 

1 7 /942 tar!-hinde karar verildi. 

1 

(9158) 
ZA Yi - 930 seneslnde Yük~ek 

1 

Deniz Ticaret Mckl.cbinden ald1g1m 
tasdiknameyl zay1 ettlm. Yenislni 
alacag1mdan eskisinin hükmü kalma
m1~t1r. Kadikoy, Sala wkak, No. 3. 

.. RES}T GÜRZAP 

I" Bahçe merakh1ar1 ' 
Modern villâ bahçeleriniz için 
nadide. çok çei,lt süs fidanlan, 
çamlar, manolyalar, salon ye
~illiklt rl. güller vesaireyi Orta
kôy, Ankara b:ihçesinde bulabi-

lirsiniz. V AStL. 

istanbul Mlid<lélumumiliginden: 
Tokat. Zile. Erbaa ve Re!joftdiye 

mahkemeleeinde on be§er lira m&Bi
h dort zabJt kâtlp muavtnllgi ile 
v~irkoprü mahk~mesinde on be~ 
lira maaljli üç. Ladik mahkemesindc 
on be~ lira maa~J bir zabtt kâtip 
muavinligi ve Ha'Vz& mahkcmeslnde 
ylrmi lira ma1l~li bir zab1t kâtipligi 

1 
ve Bcrgama mB>hkemeslnde bir on 
be~ lira ve S-Oma mahkemesl kndro
sunda bir yirmi iira maa~l1 H,; za. 
bit kâtipligi münhaldir. 

Memurin kanununun 4 üncü mad
dcsindc yazth ~rtlaq hab; olan ta
liplerin evrak1 müsblte1erile birlikw 
Tokat. Vezirkoprü ve Ilergama Ad
llye Encümenlerine müracaatlarJ ilân 
olunur. 

Bahkçdar 
Cemiyetinden: 

Esnaf1m1za tevzi edllmek üzerc b1r miktar ag lpligl k'fllln edil
mi<itir. ihtlync1 olanlarin bulundukl ari mahallerdekl mümessillerimize ve 
mùmessil bulunm1yan mahallerdekll erin de bir bafta zarf1nda cernlyeti
mlze müracaatlari_. 

Tüccarlara 
i 

a i us '"' ·1 ~~ , . 1 D . lt 
zaptedcrek o civardaki Rus kuv ~a1!1 1 e _mo..ur,~ ~~ ~:· e~iza . 1 0 AR ' 
vc1.1erini gC'.ri çekilmiye mecbur b-'.rhkdler1l~h~emkzuS'tül te~k1llt~:1- ~-- JTHALA 1'ÇJL A •;) 

t . l rd" A t1k Stalingrad im nm e mu im isim ar1 mo or. ' 

Zeytln, Zeytinyag1, yeml1. badem. kuru fasulya ve bunlara 
benzer i~lerl yapmak istiyenlcrln AYDIN P. K. 2 adresine müraca
atlar1 rica olunur. 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan e m~ e ir. ~ .. . . iüdür 
ha mll'harebe.si son gunlcnni · Bilûmum Avrupa mcmleketlerinde kard~ müesseseleri 
ya~am;i.kta olup birkaç güne ka- Rusyaya bugün. hariçten pet-
dar Stalingrad1n Almanlar ta- rol ve benzin ithali mümkün de~ bulunan tamnm1~ bir ticaret §Îrketinin miimessili Avrupaya 

rafmtlan zapti ihtimali kuvveL gil gfüidir. Rusy.a.da Kafkaslar. seyahnte ç1kmaktad1r. Mezkûr ~irket, Avrupadan istedigi., 
lcnmi$tir. Ruslar Stalingradm dan ba~ka yerlerde baz1 petrol 
cenu:bundaki bu sav~larda. son kaynaklart varsa da bunlar çok I niz mallari Türkiyeye getirm iye çafo~acakt1r. Sizi alâkadar 

bir hafta zarfmda birçok yarah ehemmiyetsiz.dir. Ural nehrinin eden mah 27.8-42 tarihine kadar Istanbul P.K. 265 e yaz1 ile 
ve olüd(>,n ba~ka 3301 esir. 52 a$ag1 k1Smm1n - $arkmda bulu- i ---------
tank, 56 top vesair harp malze. nanlar da istilâya maruzdurlar. iJl••ll!ll•~~!lll!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!I. bildirini11... •• 

mœi kaY1betm~lerdir. ln.giliz Almanlann Kafkasyay1 i-Stilâ et 
kavnakla.n Stalingra<l civarm- meler1 ve Hazer Denizi k1ylla_ 
da gcrek Rus ve gerek Alman rma inmeleri, Basra Korfezi Y'O
ku.vvctlerinfo behcrini takriben lile Rusyaya yard1m istikameli
birer milyon tahmin etmr:,kte- ni de kapam ~ g11bidir. Hazer 
dirlcr. Biz Sovyetlerin Stali-n- Dcnizi ~arkmda Tür·kmenistan 
grad etrafmdaki kuvvetlel"ini üzermàen muviasala güç ve u. 
bu kadar çok tahmin etmiyoruz; zun olup ilitiyaça asla kâfi de
çünkü; bizzat Rusla; Almanla. gildir. Î~te hulâsa e<l lcn $U se
rin say•ca üstün oldukl.a.rm1 id- beplerden vc buna ilâve olarak 
dia etmcktedirler. Son zaman. bi~k komùr, demir vesair sa. 
larda Fransadaki Alman ku\·- n.a.yi mcrkezlcrinin, kaynaklari. 
vetlerindcn üçü z1rihli ulmak Ü- n1n ycni<len Donec, Don havza. 
zerc 16 tümer. askerin $ark larmda ve Kafkaslann sim lin~ 
Cephesine naklolundugunu ve de Almanlar1n ehne gcçrn~sin
bunlardan ba~ka d"lha 25 tümen den dolay1 Rus mukavemetini 
Alman askcrinin Fransada bu- çah~t1ran ve canli tutan âmiller 
luntlugunu Frans1z gazeteleri kaybolmu~ur. 

,.. : w • -~ , • • • • ~ • • • • ·'' ••••• ... • •• • 

29 Agustos CUMARTESI Günü Ak§ami 

Üsküdar K1zkulesi Perk1nda 

Üsküdar Hava Kurumu 
tarafmdan terlip edilen muazzam ve muhte~m müsamere 

MÜNÏR NUREDDÏN 
ve arkada~lan tarafmdan BÜYÜK KONSER. Festival Ana
dolu l\lilli Saz Hcyeti tarafmdan milli oyunlar, millî Zcybek 

oyunlan ve millî §arkilar 

~evki ~akrak 
Ve arkada~]ar1 tarafmdan temsil 

Varyete gruplar1 tara{mdan muhtelif numaraln 
Tnran Barm caz1 tarafmdan alafranga havalar 

a 

i yaz1yorlar. Rus isti!hbarat1 ise Mevcut stoklarl.a bugün Rus
batrdan $ark Cephesine nakle- yaàa cereyan edcn ve pek ~id_ 
dilrn Alm.,.n tümenler:nin 22 ol detli savashirdan mürekkep o. 
dugunu iddia ediyor. Almanlar lan bir harp devarn ettirilemez. 
s0n günlcrde, belki Fransadan Hususile bu stoklarm mühim 
gekn bu kuvvetlerin bir klosmi. b1r kl.$mtntn bir senooenbcri 
le, Ôrcl civarmda mi.ihim bir sarfolundugu ve dü~man istilâ. 
taarruz yapm1~lar ve bu suretle sma ugrad1g1 da dü~ünülürse ... 
Voronej civarmdaki Rus tazvL Ayn1 mütîalea Almany.a. için 
km1 bertaraf etmi$îerdir. Bu varit degildir; çünkü Almanlar 
marhaJlî taarruz nvticesinde Rus daima her cephcde dÜ$man mem 

g?.llr.EJllllilla:::2tmïl•• ................ C1811 ...... ~ 

Jar OIU vc varahdan ba~k.a 14

1 

lcketlerini istilâ etmisler ve on. 
....... "'-"'~,...."P!~'l""l~LnP· • ..::~ lnrm stoklarm1, kaynaklarm1 e. 

le gcçirmi~lerdir. 

Bayan Hayrlyr Ilagana'n•n vefat 1 
münasebctilo cenazc merr.s1mi nde 
haz1r bulunarak, b1zzat gelcrt:k vcya 
tclgraf ve mcktup gondercrck tazl. 
yetlerinl b!ldlrmck lûtfùnu gosteren 
bütün do~t.larim1za ve akrabam1za 
sonsuz 11Ukranlarim1z1 arzederiz. 

Tayyar Bagnna, Mehmet Ali Bn
gann. l\1Unevvcr Ay~l1, Nusret. S. 

Aya~_h_. __ ~-----------------

Kafkas istilâsma ba~land1gm. 
d "lnberi ,gcrck Rusyada, gerek 
Anglo-S::kson merkezlerin<le va 
ziyctin vahimligi anla~1lrnr1~tir. 
Bizzat Rus gazetclcri bile bu 
feryad1 aç ~a vurmu$lard1r, 16 
Agushos tadhli Pravda gazetesi 
ba~akalesinde yakl llarm, husu 
sile akaryak1tlarm son derece 
idare ile sarfedilmesini ve stok. 
lar t~kili Iüzumunu $iddetle ve 
ehemmlyetle tavsiyeye baqla-

Ak§am gazctcsi muharrirlt>rinden mistir. Eger hakikaten Ruslarm 1 
arkadn111n11z Ccmalcttin Bildlk'1n bir stoklar1 azalmi&sa Ka:fkas istilâ_ 
k1z1 dünyaya gelm~ ve Oya lsml s1mn harfbin neticesine pek bü. 
konm~tur. Minimlnl Oya'ya. ana yük ve kat'î bir te.siri olacak. • 
ve babasile uzun blr omür dilerlz. 1 tir. 

esr ANBUL ÏiELEDlYESt lLANLARII . 
Fatlh kar..:is1 dahillndcki muhtelif y-01!ar1n !n~..as1 kapah zarf 118u. 

zi 
Türkiye 

AAT 
Cumhuriyeti 

ANKASI 
Kurvlu~ t.arlhi 1888 - Sermaycsl : 100,000,000 Türk Uras1 

$ube ve Ajnns adcdl: 2G5. 
ZIRAÎ ve TÏCARÎ HER NEVÎ BANJ{A .MUAMELELERf. 

Para birikt.irenlere 28.800 lira \kramlye veriyoruz. 

Zlraat Ban'kasmda kumbarah 
0

ve kumbaras1z tasa.rruf hesapla
rmda. en az 50 llras1 bulunanlara aenedc 4 deia çekileeek kur'a ile 
a~ag1dakl plâna gore ikramlye dag1t1Iacakt1r : 

4 adet 1.000 lirahk 4.000 lira 100 ad-et 50 llrahk 6.000 lira 
4 > 500 > - 2.C-00 • 120 > 40 • - 4,800 "> 
4 • 250 > 1.000 • 160 > 20 > • 3,200 , 

40 • 100 > 4.000 > 

Rc~i1d.a~ta E<lebiyat Fakültesi Linasinda yap1Iacak 4474.39 lira ke
~ifll elektrik tesisat1 7.IX.942 pazarte"i günü saat lfi de Rektorlüktc 
açik eksi11.me ile ihule e<lilecektir. isteklilerin 336 lira muvakkat temlnat 
makbuzu ve bir taahhlitte 2500 lirahk bu i~e benzel' i~ yapt1klanna dalr 
1stnnbul Vilâyetinden lhnleden üç i;ïn evvel alinmil} vc:iikalar ile gelm~
leri. Pl~. ke~if, ~artname, mukavele projesi He'kt<irifikte giirülür. 

(90:18) 

Îstanbul Naf1a l\1üdiirlügünden: 
27.8.942 per~embe günü saat 15 de istanbulda Nafia Müdürlügii 

Eksiltme Komisyonu odastnda (7975.05) lira k<>~if bedelli istanbul Jan
darma Dlk~mevi Mlidüriyet binas! tamirat ve t:i.dilâL1 i~lcri uç1k eksllt. 

meye konulnrn~tur. . 
Mukavele, eksi'tme, bayind1rl1k i!jle1i genel. hususî ve fenni ~11rt-

namelerl, proje ke§if hülûsasiyle bu na müteferrl digcr evrak dah eslnde 

gorülcccktlr. 
Muvakkat t1.m1lnat (598) lira (13) kuru!jtur. 
isteklilcrin en az bir taabhiitte (5000) llral1k bu i;te benzcr i~ 

yaptiginà dalr idarelerindcn alm1~ oldugu ve~ikalara istina<len Istanbul 
Vilâyetine müracaatla ekslltme tari 1-.'.n<len tatil günleri hnriç (;3) gün 

evvel alinmi~ ehliyet ve 942 y1lina ait Ticaret Odas1 vesikalariyle gel. 

mel~ri. 
(8552) 

Milâs - Güllük nahiyes: Gü!lük 
koyü muhtarhg1nda : 

13791 lira 14 kurU$ muham men betlelle kôyümüzde in~a 
edilecek koy akan hina bir ay müddetle pazarllkla yaplmla_ 
cakttr. Talip oh1nlarm her günkoy odasma müracaatleri ilân, 
olunur. c8819· 

J". i\l 
BANKA.SI 

K. '.tasarraf 
llESAPLARI 

2 l.kincit~rin 
Ke1idt8ttt1J a11nl1111 

tk1·ami11eler: 
1 adet 1000 Urahlc 
1 > 500 > 
2>250 > 

14 > 100 • 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
7.30 Prog. saat 118.03 ~!üztk 
7.32 Vücudumuzu 18.45 1nce Saz 

çalie4;1rahm 19.30 Ilaberler 
7.40 Haberler- 19.4.5 Serbcst saat 
7.55 Müzik 19.55 Saz eserleri 
8.35 Evin saati 20.15 Ra<lyo gaz 

20.45 Müzik 
12.30 Prog. saat 
12.~3 Müzik 
12.45 Hal>erler 
13.30 :;lark1ar 

21.00 Ziraa t Tak. 
21.10 Sark1lar 
21.30 Konu~ma 
21.45 Milzik 
22.30 Habcrler 

18.00 Prng. saat 22.50 Kapan1~ 
4G n 

HASIR KOL TUK 
'\le .MOBiLYANIZLA DilSDU
DAK AGACINDAN BAHÇE 

KOLTUKLARINIZI lier 
ycrlerden ucuz 

1stanbul R1z:ipa~a yoku~unda 
66 No. 

Ahmet Fevzl'nln 

Asrî Mobilya 
Magazaamdan alm1z. • 

C. Müddeiumumiliginden: 

29/4/942 tar~hinde kendisine 
ait olm1yan ekmek karnesile ek
mek almak suretile i1htikârdan 
sm;lu ~Y'h Isa ma!hallesinde 81 
sokaik 36 No. evde mukim Î9tna
il o~lu Kâmil Ôzpalan hakkmtla 
Akhisar Asliye Ceza Mahkeme
sinde ~ sayJh kanun hüküm
lerine tevfikan ve m~uden ya_ 
p1lan aç1k duru~ma sonunda: 
suçlunun sübutu cürmüne meb
ni 4156 S. Millî K.orunma Kanu. 
nunun 14 üncü maddesi delâle. 
tile 55/3 ve 63 üncü maddeleri. 
ne tevfikan ve neticeten on Ji_ 
ra hafü para cezasilc tecziyesi.. 
ne ve hüküm hulâsas1 kat'îl~
tikten sonra Tasviri Efkâr gaze. 
tesile n~ir ve ilânma ve 100 ku. 
ru~ duru$ma haremm almmas1-
na 30/4/942 tari'hinde karar ve. 
rilmi~ oldugundan ooküm ikti. 
satb1 kat'iyyet etmekle keyfiyet 
ilân olunur. (9179) 

Sat1hk av tUfell 
Bedestanda te~hlr edilmckte olan 

12 kalibre bir av tüfe~i 26 Agusto1 
cari;amba günli 1.1aat 1.5 da sattla
:akt1r. 

BORS A 
t5/8/194t MUAMELESJ 

Londra 1 Ster.in li.2~ 

Nevyork 100 Do'ar 130.70 
Cenevre 100 Frank 30.365 
Mndrid 100 Pezetn 12.9375 
Stokholm 100 1sv. Kr. 31.16 

ESHAi\l VE 'l'AllVlLÀT 

1kram!1 e11 %5, 
fkr. Erl!'&ni %5, 933 
%7 1h T.borcul.2.3 
:;ivas-Erzurum 1 
i:::va~-Erz1.1rum 2-7 
i;t.,2, 1932 Tlz. tah. 
'lo7, 1941 D .Y. 1 

1 
'7'o7, 19.U D. Yolu 2 
AnP.dolu D.yolu %1.lG 

1 > D. yolu 1-2 
Anadolu D.Y. Tab. 3 
Anadolu Mümes. 
.Merkez Bankas1 
f~ B11nkns1 nama 
t, Bankas1 Hlm11Ine 
fs Rnnka"1 Müessls 
1'. T. B. nama 
Aslan Çimento 

> > mües!is 
$a rk deglrmcnleri 

fttihnt degirmen. 
% 6 T Bonolar1 
'l'elt fon ~irketl 
fst. Umum Slgorta 
tst. R!ht1m. Dok 
ht. Su T. $1rkctl 

-.- 2:\.55 
-.- 20. -
-.- 20.05 
-.- 51. • 
-.- 20.0!l 
-.- 19.72 
-.-31.-
-.- 52 76 
-.- 51.50 
-.- 48.25 
-.-154.-
-.- 14.50 
-.- l!i.-
-.-205.-
-.- 3 .50 
-.- 10.05 
-.- 12.-
-.- :i.ao 
-.- 2'i.50 
--.- 94-
-.- 11.GO 
-.-2Il . . 
-.- 15.60 
-.- 5.10 

Dünkü !Jugiinkil 
Rr~adiye 3:1.50 33.20 
Kü'ç alt1n gram! 4.56 4.GO 
hvii,:re a1Lm1 28.85 28.85 

Q TAKVI VI ~ 

Agustos : Çartamba 

1351 rl. 

26 
HSJ 

~ABAN 
Ruml 

Aju1to1 
u 13 

Glina 2J8 H1:nr 113 

Vakltlor E1am[ Va.atJ 
S. 1). S. u. 

Gllaefiy.m.1J 10 so 6 22 
Oil• ~ 2J 1 16 
hdadl g 08 Il ou 
Ali.fa• 1:1 OO 19 52 
~ .. l SS u 31 
lmeùlran.J a 42 4 :.4 

-Tasv.ir.i Ef.ailt 
Nüshas1 (5) k~tur. 

Abo 
•• 1 Türkir• Harlt; 

ne §ermt1 _ ~ i9"' 

Stlnelik ........... 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alti aylak ......... 760 > 1460 > 
Üç ayltk .. ....... . 400 > 800 > 
Bir ayl~k ........... 150 , yoktur. 

DIKKAT: 

Ille ekslltmeyc ~onulmuvtur. Kc11i-f bcdcli 21251 lira 11 kuru~ ve ilk terni. 
nat1 1693 lira !.18 kcru!!tur. Mukavele, ekslltme, nafia l!!leri umumi. hu 
eust vc fermi fnrtru1111eleri, proje ke~if hUlâsaslle buna müteferrt dige; 
evrak 106 kuru!! mukabillnde Belediyc Fen Î;,l~rl Mü<lürlügünden veri. 
lecektlr. 1.halc 10.9.942 per~embe gOnü saat 15 de Daimi Encümende ya
p1lacn.kt1r. l'aliplerin ilk temlnat 111nkbuz vcya mcktuplnrJ, lhale tari
blnckm 8 g\ln evvel Bckdiye Fen l~Jorl Müdürlüg!lne müracaatla ala
cnklar1 fennî chliyet, lmzal1 §nrtnnme v.esn1rc ve knnunen ibraz1 lâz1m 
gelen diger vesHtalarne 2490 No. lu kanunun tarifat1 çcvresinde haz1r_ 
llyncak1an tekllf mekt.uplar1ni 1hnlc giünü saat 14 e kadar Daimî Encü
mene vcrmeleri liiz1ul<l1r. (9110) 

DlKKA T : Hesaplarmdakl par~r bir sene içlnde 50 ltradan 
a§ag1 dürrolycnlere ikramlye ç1kt1g1 takdirde %20 faz asile verile
cckUr. Kur'alar senecle: 4 defa, 1 Eylül, l Birincikânun. 1 M:art ve 
1 Hnziran tarlhlerinde çekilecektir. 

10 > 60 > 
40 , 26 > 

10 
1 

Dercolunm1ya11 ~ra.k Jade edllm:; 

Sahlbt ve Nefrlyat Müdürü : 
1 Z. EBÜZZIY A 
1 
Butld!i1 yer : MatbtUJl EBIJZZJYA 


