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Kuvvetli en tabii gazozdur. 
Müracaat mahalli: 

KIZILAY SATI$ DEI'OSU 

L Telefon : 20062 
~~~~~~~~~·J 

Milletiinizin kahraman 
ordusuna minnet ve 
itirnad1 tebarüz ettirildi 

, 
• 

' • • 

Mtl'STAKÎL YEVMl GAZETE 
Telefon : 2 0 5 2 O 

Telg. Tasviriefkâr, istanbul 

• 

Pazartesi 3f Agustos !942 -, 
Dü~ünmenin verdigi zevk 

kalb yaralarznzn ilâczdzr. 
Mme. da Stail 

(l)erh! 2 ne! 1ah!!em'.zdo) 

Bütün gurtda ve 
~ehrimizde parlak 
f ezahürat gapzldz 

Oün faksi nde yapdan geçit resminden intibalar: Bir piyade alay1 geçiyor, Vali ve Kumandan ~eref tribününde ve kahraman bahriy:lilerimiz 

~;;::::~:~... Ha van1n m~halef etine ragmen\ Ba~vekil Szvaslzlara dedi ki: 

i::;:;::~7.::~1 Taksim meydan1nda' yap1lan Kaybedilen zaman ancak 
~f.~i~~~ê:§~ t resmi l k Id hamlelihareket)ekazan1labilir 
m~!:~~~;:;.,~li~:kiunin f•ali. geÇI par a O U Biz, birçok Ï§lerin masa ba§lar1nda 
;i~;n:i~~~ ~~:::~d~r.~~:t~r~.:~ D u m 1 u P 

1 
n a r . uyanmaz uykuya da1d1g" 1n1 gormü~ nestïz 

lerle gorü§mesinden beldedigi. i N Ô N Ü ~ 
miz ba~l1ca faydalardan biri de ----
nibayet bu esas!arm tertip ve ta. h 

1 
• • • Sivas, 30 (A.A.) - Ba§vekil evvet faahyete 11eçmesi için ge. 

Yini idi. Fakat maatteessüf Dr. m e ç u a s k e r g e Z 1 S l ft l 0 $ükrü Saracoglu tetkiklerine rekli tedbirler hakkmda !abri.. 
Behçet Uz da henüz bu vâdide } dün de devam etmi§lerdir. Bu ka müdüriinden izahat a!m1§lar. 
bir~ey ba§aramarni§h.r, Dü~ma. açl } C::J geri arada Y1ld1zeli Koy Enst illlsllnü dir. Ogleym P~ fa"brlkasmda 
n1n sinsi sinsi gayet kurnazltkla, A b • d • d "Ç letkik eden Siïkrü Saracoglu Belediye tarafmdan $iH<rü Sa-
gayet f1rsatç1hkla hareketi kar- a 1 e s 1 n e b 1 ra k 1Id1 yanlarmda kaza kaymakamt ve racoglunun §erefine bir ziyafet 
§IS•nda müdafaa, boyle nizamsiz, Belediye Rei:s1 oldugu halde verilmi§ ve bu ziyafelte Vali, 
tedbirsiz ve dagmik kald1kça ne. halkla gôr~n kêiy egltmenlerL lwmutanlar ve Parti erkân1 ha. 
lieede maglûbiyel muhakkakhr. d Zafer Bayrami dün §ehrimiz. ne yap1lan haz1rhktan dolay1 z1r bulunmu-.lard1r. Z iya{e!in 

Îhtikâra kar~I mürettep bir si. On binlerce vatan élflD ittirakile de büyük tezahüratla kutlanm~ memnuniyetlerini bildirmi§ler. sonuna dogru Beled:ye Reis Ve. 
· tir. $ehir, evvelki gecden.beri 

Y••et tatbik edemedigim•ze u- muazzam tezabÜrat yapild1 1 dir. Ba§vekilim1z donü$1e çimen k11i, Swas halkm•n Ba§vekih a. 
fak bir misai giisterelim. He. bir bayram havasi içmde olup to fabrikasm1 askerî dik1mevin1, raJarmda gôrmekten duydugu 
tnen hergün gazet .. lerde filân ta. 1 her tara.f bayralclarla dooatil. Vilâyet ayg1r deposunu gezmi~ sevinc1 1fade eylemi!;tir. $ükrü 
eirin, filân Yahudinin, haltâ fi- Afyonkarahlaar. 30 (Tasvirl Efkâr) - Büyük Zaferi haztrh- mi~ bulunuyordu. ve çimento f~rikasmda bir an (Dtt""'' 1ahtfo 3, •i<lun 5 lt) 
lân zavaih kahvecinin ihtikâr. yan Ba~kumandanl1k Meydan muharebeslnin 20 ne! y11donümü bu. Bir gece evvel iba§layip , hâ lâ 1 

dan dolayi mabkcmeye tevdi e- gün Dumlupmar Meçhul Asker Abldeslnde büyük tezahüratla kut- dinmemi§ olan sid~et!i yagmura c -) 
kat bu mahkcmeye tevdi edili§- zeteeiler Afyonkarahlaar garmda Vali, Beledlye Reis! ve bükùmct simi gorebilmek kaygus ile sa. • 
dildigi haberlerini okuyoruz. Fa-1 land1 . lll uhHif vilâyetlerl t.emsil eden heyetler, mlsaflrler ve ga. ragmen halk, Taks1mdeki mera. A SKE'RJ VA ZJ YE T 
lerdcn çtkan neticelerin yine ga- erkân1 tararindan hararetle kart tland1lar. bahin erken saatlerinden it iba. 

::~';,;~·:;::'~;.m,;::·:;:::::: • - 1'~.'.:: .. ~.:~: .. '.: .. :::: .. '. .. ~'. ........ :.~:::::~'.:t::?.'.::~'.'.'.'.. Sta 11· n 1 rad mu ha re be s 1· 
iunn tesodüf edcmiyoruz. 1 1 

Uolhuki hükûmetin ilk alaea. 73~ 
g-i tedbirlerden biri, mahkemc. • . ~~ /, 
Yc scvk vak'a1ar1n1n nesrini ga.. 1 .,, ~~;,. 
zcte•e•in gelisi güze! istihbor!a- Stalingradda · " " .~. . ... 
r1na birakm1yarak, bu vak'ala. 
.. he• gün bizzat kcndisî nin R h tl o r h a r p y 111 n 1 n b ï 1 â n ç o s u 
muntazam cetvcilerlc ilân e!lir- us a ar1 ..,. 
tncsidir ikinci tedbir de mahkc- y a r 1 l d 1 
rneye t~vdi edilerck mahkûm o
lanlar1n da kcza isimlerile, ad
reslcrilP , mahkûmiyetlcrinin se
beplerile ve cezalar1n1n derccc
loriJe yinc gazctclcrdc ucsndil
tnesi 1ih1md1J'. Geçenlcrde bir 
Cazetedc dort mühim Yahudi ta. 
CÏtin büyük iilçüde ibtikâr su
ÇUndan dolay1 yakalan1p inaltke. 
llleye vcrildigini okumustuk. 0 

R jev'de yapilan 
muhc. rebelerde 

Sovgetle;- 1572 tank, 514 1 
taygare kagbettiler 

"akittenbcri bu Yahudiler ne ol. Berlin 30 (A.A.) - Alman or. 
dular el'an srrbc..t serbest ge- dulari Bru;kumandanhgm1n teb. 
tip r~hnt rahat halki soymak- ligi: A§agt Ku.ban1n eenubunda 1 

la ve soyduklari paralari da, Alman. Rumen k1t'alar1 dÜ§ma. 
§Ïn1diyc kadar Tilrkiyede misli (D•vam1 oahlf• 8, .atun ~ do) 

l:iirülmcmi~ bir küstahhk ve se- r ' 
fahatle, Floryada. Büyükadada s· ,. h A k d 1 1 ~~tncktc tlevam .eylemekt.e ~i- 1 1la r a a' an 
•tler, yoksa e{kar1un1um1yen1n 1 'l 

~hirs1zhkla bckledigi veç~ile Büyük Millî Roman 
Cl' ~el", on!'.lr senc hapse mahkum 

;~tlcrck 1nallnr1 müsa der~ ,.e Türk kahramanl1j1 ve vatan-
llkkânlar1 da scd vc hend ed i]. severlifcin;n e~~üz ve heyecanh 

lh ir, miùir? Bunun hakkinda kim 1 bir de1tan1. Renkli ve cil tli bir 
lrrJo bir tek haber yoktur. kapak lçinde ?•r yerde 80 kurujo. 

llîahke k ·d .I I . â 1 Ç1karan: Turklye Yaymevl. meye scv e 1 e. n ct"rn -
1 TASVlni F.r.{ÂR Ankara caddesi 36 

(Dt11mn1 snh;ftl f , Sutun 1 de) \-. J 

,. 
U Ç Ü N C Ü y1hn sonundQ 

harbin terazisine bir giiz 
a ta hm. 

Demokrasilerin kefesinde : 
Mibverden almml§ bir tek Ha. 
be~istan, 

Mihverin kefesinde: Polon. 
ya , Norveç, Danimarka, Ho
landa, Belçika, Fransa, Yugos. 
lavya, Yunanistan, Letonya, 
Eslonya, Litvanya, Avrupa 
Rusyas1n1n ve Kafkasyun1n 
yarist, Filipin adalar1, Hong. 
Kong, Malnka • Singapur, Ca. 
va, Sumatra, Selebes ve diger 
adalar, Birmanya. 

Dünya tarihinin hiçbir dev. 
resinde, hiçbir muharip tarafa 
nasip olnuyan bu zaferlerin 
listesine demokrasilcrin 20 mil 
yon tonu a~an ticaret ve harp 
filosu kay1plar1 da eklcnirse, 
geçen üç ytl içinde zafer ib. 
rcsinin hep Mihvere dogru 
egildigi gorülür. 

Pegami SAFA ............................ 
Negüse tacm1n iade cdilme. 

si ba$arisma mukabil bu u. 
ferlerin Mihvere kazand1Td1g1 
nimetler ve üstünlüklcr ~un. 
!ardu: 

1. En büyük ve lüzumlu k1. 
s1mlarile Avrupa kara ve lu. 
y1larm1n Mihver hâkimiyeti 
aJt1na girmesi, 

2. Uzakdogu ve cenup bah 
Pasifiginin Mihver hâkimiyeti 
altana girmesi, 

3. Atlanlikte, Pasilikte vc 
Akdenizde demokrasi muva
sa!a yol!artn1n Mihver tehdidi 
a]t1na girmesi, 

4. Ortadogunun iki tara!tan 
Mihver tehdidi allma girmesi, 

5, - Polonya , Belçika, Fran 
sa ve Avrupa Rusyas inm ya. 
rismdaki muazzam harp sana. 
yiinin Mihver hesabma i ~ lc ti. 
lebi!mesi, 

6. Avrupan1n, bi!hassa Rus. 
(Devo.nu so.Jdfe !. ai1tioi 1 de ) 

Reisicumhur Roosevelt 

Roosevelt'in 
yapt1g1 gizli 
toplant1 

------ --
~imaldeki Rus taarruzlart 

yeni Kafkas cephesi 
Y azan: General Ali lhsan 

ve 

Sâbi• 
/!ISKI 011vr; KUMANDAN C.A RINDAN 

1 - STALINGRAD IMHA kaynaklarmdan gelen hab.rler bu 
MUHAREB ESl ' zanni tek<ibc kii.fldl r. Bu imha mu~a 

Ruslar1n bu sen~niP en biJyük. rc beslnde Ru~lar evvelâ. uzun nli.id-
Madr1d . 30 (A.A.) - V~ington- en kat'i ve kanli rr.1.1 harebesin1 Sta- det Don dir~eilnde, neh rln ileri,.inde 

dan ogrenildiilne gOre Roosevel t . ltng rad etraf1 n<la yr. pt1klar1nR $ÜP- ve gcri!inde kat'i müdafa alar yttp
asker ve slvil mesai arkada~lar1n1 n be yoktur. Bazilar1 hûlâ buradn Rus _ m1elar ve n1hayet maglûp ola rak ge
i~tirâk il e gizli bl r toplantJ yapn111- larin k1t 'i bi r muharebe yapn1ad1k- ri çek1lm1ye ve Don dir~cg1n1 terket-

(Detiamt 1ahf/e 3, • .ttun 5 l ~J Jar1 r.1 zan nediyorlarsa da bizzat Ruq ( Drrami anltif• ! , sutu n 4 dt) 

j""""HAï~PfÇTNi5EAiJViAf.JYA-I 
iiu11111111 11 1111UUlllMllllllllllll~lllllllllllltHlllUllllllllllll ..... l1ll lllll l - & - ••1tHHttllllMllttt•tt .. -•-Mllfrtttf-MlllllUlu ! 

Szvastopolun hali 
p AMUK gih! at1 lm1~ daha blr-

Nev2ad Güven çok Rus tâbiyesl gezdlkt.en son
ra, bir tepcden S1vastopola dogru 
iniyoruz. $ehir insana korku veren __________ ...... __ 

reh p4 ;·r§an k1yafetli kad1nla1·a, oy
nam1)'8 bile takati kalmad1g1 içi:. 
bi r tarafa sinrnii;; çocukln1a rast!• 
yoruz. Ycr.1 b1r kaleyi gcrme:t u:(':"C 

Sivastopdu ba~tan ba~a gcçe1·ek 

bir !'.le::..,izllk iç1nde. A,aJ(1da U1nan. 
batm1$. yan yatm 1 ~ küçûk harp ge
mileri le dolu . Sehirde hen1en hiç kim_ 
se yok gibi. Ara~1ra harap bir evln 
ônünde ç:ln1ai1r yikayan, soluk çeh-

b:r tt>pe-11.n ônünde durduk. Bu1'1ld a 
bii.i ~e~ bir A.llll!'ln Generali k.:191 .. 
la<li. S1v1\:tto1lola bu l!itikametten t,a_ 
arruz edfflt tün1enh. ku.n1andan1 im)f. 

Hu .. U•Î bir 11urelt.e Da21rair1m1;- VG ~ 
ar.ea< !>Ir lt!Mn goeçobileek kaciar 
ct~r b1r yold1ln t~l"Y~ t1rmnnm1ya 
hatian1::.dan evvel çok: d~katll )"tirü-

(Dt'Va;'tlt •al.if• t, • li tU.!1. i dt ) 



Sahife: 2 TASVÏRi EFKÂR 

(;4-T YARl$LARŒ~ ~ illî Piyan_gonu. 

F 1 d .. k'' 1 d- zafer kes1des1 
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az a çamur un u yar1~ ar a 3799~ nu~ar 11 

Türkistan ve 
Kafkasya 

S OVYET RUSYASININ ikb
sadî, askeri ve hartâ siyasî 

cihetten iki esas kokü vardll'. Bi. 
ri Kafkasya ve digeri Türk.istan. 
d1r. Hemen hemen Rusya, bü. 
tün petrolünü, pamugunu, yiye. 
cegioin mühim bir .lasmnu ve 

bir çok sürprizlere sebep oldu ... ~J:Ë~·r.;:Ë~1 .. ~ Szvastopolun hali 
Hümayun bu yüzden ilk 

def a maglûp oldu 
Yazan: S. F. E v r e n o s 

Cumartesl gününden ltJbaren ba$- 1.38. 1 boy, 1 ba§. Ganyan l lira 
l1yan yagmur a.k~ama dogru 1kidc- verdi. Îkili bahis 4/2 6.90 lira ver-
tini arti1rn11~ ve büWn trece de de-1 mi~tlr. ' 
vam eylemift.i, Dün de kisa fag1Ja- Arap atlari~n ko~usu iyi bir 
larla yagmakta devam eyledi. Bu etartla batlad1. Kofuyu Tomurcuk 
yüzden kO§IU pisti son derece ag1rla§- gotünniye ba§lad1. Sava bemen ar
m1~1. Cuma günkü nüsham!zda tah- ka. mdan takip ediyordu. Bu vazi -
mi.nlerimi nrttken bôyle blr âdise-' ye\te lklSI d.lger atlardan ~ok ayr1l
nin ol:u:agm1 dütilnmechgimd n kuru j mlf]ard1. 1400 metre bu vazlyette 
nhay ~re favorileri blldinni.11-im. · g1ttiler. Bu s1rada àni olarak Sava 
Halbuki sahan n ag1rla~mas1 biitün hücuma geçti ve Tomurcugu ay1rd1. 
tah nlerî altüst etti ve bu yüzdcn , Bu esnada digcr haY\anlardan Tuna 
de behsi mii§lerck az b1r sey1rci ii-1 ve Tarzan yav~ ya.v~ .okulm1ya 
nlinde ço zengin mehlâglar verdi ba§olad1lar. Yan, en heyecanl1 safha 

Yar11lar um11?11lyet. ttib rlle çok sma glrmi,ti. Këteye gellrken Tar
zcvkli oldular. Bilba 2 ya 11 tn-. zan ve Tu na da sokuldulnr. Viraj 1 
giil.z taylarile Arap atlaqn1n yarm bu vaziyette dêindüler. Tomun:uk 
fevkalâde id!. Tomurcuk, çok fena 1 tekrar bücum eyledi ve Savaya SO

tartlar altmda çok yüksek bir kud-, kuldu. Sava - Tomurcuk mücadelesi 
ret vc kuvvet gôstermi,, buna Bay- heyecanli oluyo1·du. Arkadan Tarzan 
ram1n güzcl idaresi de in:i.imam edin- çok kuTVetli olarak mücadeleye ka
ce yari,1n kJymctf fazla artt1. Za- r1,t.1. Tomurcok. Savay~ .yakalad1 ve 
manmda hücumiari bu wrlu yari11- yar1m boy ay1rd1. 1kinc1hk içm Tar
tan kendblnin lyi bir birincilik al _ zan - Sava bogu~as1 daha hara-
mas111a sobep oldu. retll oldu ve bundan da Tarzan ga-

• r k fng!liz taylarin1n ko,u una gelln- lp ç 1 ti. 
1 

• 
ce Hümayun iri gôvde..tjne kurban Tomurcuk_ 1 !ne , Tarzan 2 nc1. 
oldo. Çok fazla agirla~n pi t.te 16 Sava 3 uncu. 

1 
Ml'Safe: 300 

1
metre. 

zumn olan aerbestlig! bul11.J11ad1. ra- Müddet 4,01 •. ~boy: 'h boy, I'. ~Y· 
bat. gclmek içln plsttt-n aynldi. bu Gan~a'! ~-'.15 hra. pla!M!ler l ve 6 hra 
da keodiliinl:n aleyhine IA>celli etti. ~rd1. Ik1l1 bahls 4/6. 16.60 tira ver-

ilk ko,u. undan itll>a1en de-vam ede- i T · . 
gelen muYaffaklyetlerine bir de mag ng1 Iz t_~ylarin1n kO$USU ~ok 1y1 
lûblyet ac1s1n1 knttJ. Fikret Athnm b~ad1. Onde - Nllilfcr g d1yorou. 
Varad'i çok güzel kOlito ve hakli ola- 1000 metrede Humayun . hUcu~ ey
ralr da kazandi. Dabi, çamur yiizün- led~ ve derhal ba~a g\!Çt.i. Vlra)l bu 
den 1a~ma d5nmü,tli. Adetâ kOl)U- fck1lde dônduler vc u il ~ücadele .. de 
iunu unutm~. nki ne yapacaglnl bun<lan. sonra b~lad1. Humayun on
kotu lçerlainde ara~jfjyordu 1 den ~llyordu. 1 .. 00 metre. kala v .. arad 

DancH, <'slddenberi fazla 1evd!gi çok kuvvetle hucum ett1 ve Huma
çamura kaVllfUnca niabeten rab t bir yunu yakala.d1. Biraz sonra da her
yar11 yaptJ., günün en muvaffa:iyet.. k~in hayretten büyümû$ gôzleri O
Ii yar1tlar1ndan blrini de Karabiber nunde yar111 kurtard1. 
y pt1 ve güzcl blr · ·lnci!lk elJe ettl. Varad l !nd, Ilümayun 2 nci. 

Yar1m kan tuglliz iaylarina mah- Destegü! 3 üncil. M~afe 1200 metre. 
1ue olan bu yar1~ Tlryaklnin l~tirâk Müddet 1.24. 1 boy. 3 boy. Ganyan 
etmemesl yfü'!iinden 3 tAy arasinda 6 lira. Plâseler 3.10. 1.25. 1.45 lira 
y11p1ld1 ve Menevi~ to~ rahat bir verdi. fkilj bahis 112 40 lira verdi. 
kotu ile. 20 boy bir farkla yar1~1 Îngihz atlarinm yarn1 Dan.di ta-
Jrazandi. raf111dan ~i>t.ürüldü. ç.,bank1z1nm 

Menevi~ 1 !nd, Kadcr 2 nci, ikbal ve Komisarjn bütün hücumlar1na 
3 üncü. ni~afe: 1200 metre, müddet hlç ehemmiyet verm!yen bu hayvana 
1.34. ganyan 1 lira verdi. diiz yolda Karabiber kuvvetle hücum 

Arap taylarmm kofU6una. da Ve- etmiye ba.Jlad1. Digerlerl de ~alie1-
che Ile Rtnd glrmedi~r. Bu yar11 da yorlanl1. Fakat bütün bu K•:vrctlere 
8 tay ara~1nd11 yap1ld1. Güzel bir ragmen Dand! yari~1 kurtard1. 
startJa f1rl1yan taylanlan Dahl vp Dandl 1 lnci, Karabiber 2 ncl. 
Huar ba~bap ridiyorlard1. iik •1- Çobank1zî 3 ü11cü. Meufe 2000 me~ 
raja dl>Çu H'Jalr aray1 açnuya bat- re. Mllddet 2.25, 112 boy. 4 boy. 
la.di. Dabi ko,Rm1vordu. Son metre- Ga yan 2.7 lln1 Pl M>ler 2.30 .OO 

lerde çolt h1zl1 hücumlar yapnuya lira .,,erdi. 
ba1l1yan Can. bir ba\lla 2 ndlfil ald1. fk!li bahis: 312. 30.50 lira verdi. 

HIZlr 1 inci. Can 2 nd. Dahl 31 Çltte hab 1 /2, 4/2. 34 lira verdi. 
Gncü. 1esafe: 1200 metre. >iUddet: Sedat F. EVRF:NOS 

Bakz~lar 
•• • • •• • • • 1 ••••••• ' •• 

Uç harp y11tn1n 
bilânçosu 

(Biriftei aa.Ji.tfe.1411 wam) 

yanrn geni~ ham madde kay. 
naklannm Mibver eline geç. 
mesi, 

7. Alù miylondan fazla harp 
esirinin Mihver sanayi ve zi. 
raat istihsallerinde çah tml. 
maSJ, 

8. Tese..,üsün daima Mih. 
ver elinde bulunmas1, 

9. Demokrasilerin Mihver ta 
raf1ndan harp harici eclilcn ve 
saym o.Du geçen dost ve müt. 
tefik dcvletlerin yard1m1ndan 
mahrum kalmnsi, 

10. - Ticaret filosu kay1p. 
lannm telâfi edilememe i yü. 
zünden Mihver ablukasmm 
gittikçe claha tehlikeli bir h 1 
-1mas1, 

11. Hindistanin Ïngiliz harp 
gnyretlerine i~tirâk etmcmesi, 
llintlilerin isyan tcmayüllcri 
ve Japon ordusunun Hint bu. 
duduna dayanmas1, 

12. Avrupada, Simali Afri. 
ka k1yilannda, Uzakdognda 
ve cenup bati Pasifikte müda. 
faa ve taarruz balummdan en 
111ühim sevkülcen noktalar1-
11m , ihver eline dü. mt!'.';i. 

Ge en Cihan Harbinin üçün 
cü y1h sonunda Almanya ve 
müttefikleri bu üstünlüklerin 
hiçbirine sahip degillerdi, Su 
bilânço onünde, eminim ki 
Demokrasiler zaferin ~m1 
Mihverin içeriden çokmesin. 
de aramazlar. Almanyailan ye 
ni gelen Türk ~ahitleri, orada. 
Id millî birligi ve smmJn di-
iplini gozlerile gOrdüktcn son 

ra. bu ümidin pek ho. oldugu. 
nu yaziyorlar. 

Cç y1ldanberi yalmz Habe. 
istam btirdat edcn demokra

siler, bu barbe Negüs'ün tac1. 
n1 kurtarma kiçin girmedUcr. 
~üphe fa harbin an.cak silâhla 
kazanilabilecegin.i anhyor, :ve
ni harp ytlma büyük projeter. 
le girîyorlar. Geç kahp kal. 
mad1klar1mn cevabm119-13 ve
recek. 

Bir y1lan 
hikâyesi 

Malrni satmak istemigen 
bir Yahudi tüccar 
güzünden uzagup giden 

bir çfoi i1i 
Anadoludan 1ehrim1ze gelen 7 Türk 

tiiccari kundura çl:v1ai satin almak 
için 16 ton çlvi st.oku bulunan ve 
berkese lhtiyac1 nlsbet nde dai;1 t
mas1 lâzungelen bir yabudi tüccara 
müracaat ederek çivilerden 7.5 to -
nunu kapatm ~lar ve kendislne lâ
z1n elen paray1 da verml lerdlr. Bu 
vaziyet kar§1 mda elindckl ç!viler! 
daha y!lk k ftyatla atmak 1stiyen 
yahudl tüccar, hlç lüzum olmad1g1 
halde Ticaret Odas1n1n mu aadesi
nl almak fikrinl ileti ürmü , yap1-
lan müracaat üz r1ne T1c11rct Odas1 
çlvilerin sat1lmas1nda hiçbir mahzur 
olmad1f;m1 bildlrm1§tlr. Tom bu ~ 
nada çivi l~ine Kaçakç1l k Bürosu 
mudahale etmi~tir. 7.5 ton çiviyi mU
bayan eden ve lâzlm gelen paray1 da 
y t11111~ buliman Türk tüccarlar, 
Valt muavlnlne mürncaat etm!~ler 
ve ayni zamanda Vallye de Kaçakç1-
hk Bürosunun bu mtidahalesini pro-
1.esto etnu lcrdlr. 

Yap1lan tetldknt, Kaçak~1lik Bü _ 
rosuna 16 bln kilo çlvi sah!bi Yabu
dlnln. 7.5 ton çivi almak lstiyen 
Tilrk t5ccarlar1n1n istlf~lllk yapmak 
istedlklerini ihbar ettigini ve ç!vlle
rin satl§larina bu suretle mân! olm1-
ya çahi1;1gm1 gàstermlltir. 

Val! ve Belediye Reis!. bu vaziyet 
ka~1sr11da i'i Kaçakçjhk Bürosuna 
havale etml~t!r. Biiro. kendi•i tara
f1ndan lüzum uz yere yap1lan mü
dahale karar1n1 aürat.le refed~egi 
ycrde ~I Polis Mlidürlyetine ve Po
lis Müdürlyeti de V111iye havale et
mittir. 

Siiratle gôrülebilecek ve esa•en lü
zumsuz blr mildahale yüzünden geri 
kalan bu 1, süratle netlcclendirllmc
digi telldlr<le alâkndnr tüccarlar Ti
carat Veli;âletine miiracaaUa 1ikâyet 
te bulun11.eaklarrn1 blldirmi1lerdlr. 

Oahlliye ve MUdafaa 
Vekillerl gellli 

Dahiliye Vekili Recep Peker 
ve Millî Müdafaa. Vekili Ali Rt
za Artunkal, dün Ankaradan 
~rimize gelm~erdir. 

Her ~ki veldt de birkaç gün 
!stan1bulda kalacaklarchr. 

at 14.30 da çekilm!~ ve çcldll~i ka
labal1k bir halk kütlesi takip etm1§>
tir. 

Bu çekili~te ikramiye kazanan nu
marala11 a~ag1ya yaz1yoruz: 

(1 fnot t4hf/edm d'evam) 1 üç metre çoken tepenin tovraklar1 
memiz!. yoldan kat'iyyen ç1kmama- alt1nda gomülüp kalm11. 

r1nda bir yere gitmek meeburiyetln- her türlü ham maddeleri bu iki 
de kald1·k. ülkeden temin etmektedir. Ber. 

50.000 lira kazanan numara 
379950 

20.000 lira luuanan numara 
251619 

10.000 lira kazanan numara 
190061 

m121 sôyledUer. Etraf hâlâ kara ma Bize bu tüyler üripertic:i hikâyeyi 
ytnlar1 !le dolu imlo. itlnah ve biraz anlatan Alman blnb~1s1, bu hâdise
da endioeli nd1mlarla tepenin üst.ü- nin teknik bakundan izah1 mümkün 
ne kndar ç1ktJk. Burada General, olmad11(-1n1, Ruàla.nn hangi usulle bu 
harbin cereyan1 hakkmda uzun boy- koca tepeyi atm1ya muvaffak olduk
lu !zahat verdi. !arma ak1l erdiremedikle1·i~i de soy-

Bir kere daha ~hrl geçîyoruz. Her hangi bir harpte Avrupa veya 
tara~a ayni haz!n manzara. bina Asyada maglûp olacak Ruslar 
çOoküntülerin!n altmda b!nlerce insan için çekilecek ve dayanacak son 
Olüaü oldugu soyleniyor. Zaten gcri nuntakalar Ka.&asya ile Tür. 
kalan ve bugün tarlalarda yiyecek ot kistandir, Çünkü buralarda Rus 
bulabilen dlger !nsanlarm da Olümc 
namzet ol•luklaqna ~üphe yoktur. ordular1 bütün ihtiyaçlann1 te. S.000 lira kazanan numaralar 

396661 349778 :J46313 3t!73!10 
%.000 lira kazanan numaralar 

010045 101646 157899 212623 
251633 325962 3291150 330881 
349394 370914 

Kar~1da hcyclâna ugram11 g:bi lcmektcn çckinm1yordu. 
topraklari kaY.na$_m11. kayalar1 par_ • 
çalanm11 ve çokm111 bir tepe gôrünü-
yordu. Yan taraftalr! derin derc, bil- Otle yemeli'ini yemek ü:iere ,ehre 
yûk kaya parçalarlle dohnWJtu. donüyoruz. Gûçlükle tem1ztenebilmi1 

Birkaçay sonra ba~1yacak soguk min edecekleri gibi, zapti muhal 
ve âmans1z açlk da onlaq yok ede- denHccck derecede müdafaaya 
cek.t!r. elveri~j olan bu yerlerde tutu-

Bh:c bu tepenin hiklyes.in! de an- caddeletin iki taraf1ncJ.a bir tek sag-
Denize bakan l>lr te.penin üstün- nabilirler. Rusya, Kafkasya 

1.000 lira kazanan numaralar 
002180 00669·1 010563 016828 
048590 049790 063608 072231 
076077 077930 088019 096094 
096322 114228 114556 123072 
146310 200885 202176 202718 
205927 206058 209849 22 357 
233017 234C.42 240156 242157 
2G3~98 267158 283967 292409 
304922 324293 329147 333549 
347111 349836 357273 396386 
500 lira kazanan numaralar 
Son dôrt rakam1 (6917 _ 7484) ile 

lattilar: !am bina yok. Tavan1 yerinde bir tek 
Tepenin altinda genlt ve kllomet- ev gôrmûyoruz. $ehlrde. tamiri dahi 

relerce uzanan dehl!zler varmi§ .. Sulh mümkün olabilccek birkaç bina bu
za.maninda fampanya mahzeni ola- lunamad1g1 için olacak k1. Alman as
rak kullan1lan bu yer, harp ba$la- kerleri k1$! geçinnek üzere ~eh1r d1-
diktnn sonra blnlerce Sivastopollu 11ndaki Zabye'lert ev 1ekl!ne okma
lçin mükemmel blr &Jl'!'mak halin! 8 1_ YI tercih etmlfler. 

deki e~ki bir manast1r1n gôlgeli ve ve Türkistan ile ~arkî Türkista. 
serin bahçesinde birkaç saat yor- Dl ve $imalî iran1 dahi hüküm 
gunluk ç1kard1ktan sonra ba111ka b!r ve nüfuzu albnda bulundurm.1. 
yoklan Simferopol'a dogru harekct 
ettJk. ikl !!Eh!r aras1nùaki 80 kilo- ya muktedirdir. 

m1~m 1 g... • Ia:hzenlcrde milyonlarca Almanlann lfadeslne gare. 160 bin 
fi&e pmpanya ve ayn1 Zilmanda b!r nüfusu olan S1vastopolda bugün. an
hayll de m htmmat vannii Siva"- cak on b~, yrml bin ki~i kalm1,. Ve 
topo) muharebelerinln son giinlerin- onlar da yava1 yava1 irehr! terkedI
dcn b!rinde harp 1olmklara lntlkal yorlarm1.1. Ylyecek bulunamad1~1 g1_ 
edince. bu m1ntakadak! Sovyet kit•a_ bi bütün te isat ve au borular1 t11h
lar1nm kontrolüne memur ~iya.sî ko- rip edildigl iç1n lçecok su bulmak 
miser. mahzenlere 11ginan halka der_ da çok güçl;ür. Alman askerlerine 
bal tahliye emr!n! vermle. Fakat. blr nevi gaz.oz ver!\mektedir. 
Almanlarin yaklqt1g1n1 gôrünce hal- Ôgle yemeglnl, ~kiden Denlz Klil
lqn ç1knwun1 beklemlye lilzum gor- bü ve ~imdi Subay Gazinosu olan bir 
meden. onceden rnahzene yerle11tiri- yerde yedrk. 

a1etrdik mea e. en ~iddetli muhare_ §iarkî Türkistan ahalisinin, Al. 
beler!n cereyan ettlg! blr saha. Yinc, tay daglannm ccnup yamaçla. 
malzeme y1g1nlari. parçala.nm1~ tank, rmdaki Türk beyli.klerinin iiÇ 
top ve otomobil olülerl ara111ndan - yüz senedenberi Mançu hancdaw 
ç!yoruz. $urada burada lyi giimül- n1 tarafmdan tanmm1~ muhtari
memiv msan cesetler1 gêirünüyor. yetleri 1932 de ilga edilmi~ ve 
Keskin ve pis blr koku var. bu yerlcre Çang-Kay-§ek hükû. 

Yollarda ~a~km. ç1plak •e sende- mcti tarafmdan Çinli muhacirlc
llyerek yürüyen lnsan sürülH!nln a- rin iskân edilmesinin istenmcsi 
km1 devam ediyor. Bütün bunlar, nlhavd bulan 80 bilet. 

100 lira kazanan numaralar 
Son üç rakam1 (795) lie nihayet 

bulan 400 bilet. 

çokmiye ba,!iyan baflf alc4am ka- üzerine Komul ve Hami hava. 
ranltf:1 alt1nda !nsanin içîne ac1 ve lisindeki Türklerin silâha saril- · 
gozlerine huzün dolduran bir man- masile ba~hyan umumî ayak· 

50 lira kazanan numaralar 
Son üç rakam1 (491 _ 764) lie n!

bayet bulan 800 b!Jet. 

zara halin! aliyor. lanmay1, Sovyet hükûmcti f1rsat 

len dlnamltlerj derbal ate~em!,. Yemekten sonra, biraz dinlenmek 
Ma.hzenlerde bulunan 22 milyon ei~ ' ve uzanmak için oehirden on be~. yir 
eampanya lie beraber 25000 ki 1 de 1 mi kilometre uzakta ve deniz kena-

Yar1 harap olmu~ Slmferopol'a bilerek buraya a!:ker gondermi!I 
dôndügumüz zaman blr mamûreye ve bu surctlc bütün §arkî Tür. 
ginnl1 gibi oldum. kistan1 bilfiil i gal alttna alm1~

Nevzad G"ÜVEN 10 lira kazanan numaralar 
Son" iki rakam1 (36) ile nihayet 

bulan 4000 bilet. 
2 lira kazanan numaralar 

Son rakam1 (2 - 5 l ile nlhayet 
hulan 80.000 b!let ikramiye alirlar. 

Rumelihlsar1nda 
blr clnayet 

Rumeli Kavagmda çiftçi 1sma.. 
il ve karis1 Makbule, evvelk1 
gün a.k~am üzeri o civardaki ken 
d;lenne ait mis1r tarlalarm<la ça_ 
11§1yorlarken m11S1r saplan ara

\ 

Stalingrad muharebesi 
Yazan: General Ali lbsan Sâbis 

ESK} ORDV l~UMA~DANLARINDAN 

smda yabanc1 bir adam gërmÜ~- (1 i11ci 1ahif•d•n d•vam) olduklur,n1 ve §Irndi geri al1nd1kla
ler. Ismail ona kim oldugunu so. miye mecbur kalmi~ardtr. ;limdi rm1 kabul ctsek, bugün a~ali'i yuka
rar sormaz, elinde bir sopa ile Stal!n.grad tehri etraf1nda ve b!r ri yanm milyon Sovyet asker1n1n 
f1rlayan bu yaiba.nci adam der- kalenin son müstahkem çc·mberinm Stalingradin bat1 tarafJnda yanm 
hal tarla sahibinin üzerine hü- müdafaas1 tarzmda, Volga ochrinin da!re içinde s1k1§l·P son müdafaay1 

ed k bat1S1nda evvelce tahkim edilmi~ gc- yapt1klarma hükmolunabilir. Blzzat 
cum ere aR1r surette ba~1n. nii bir yarim daire lçine sik.,arak. Rus tebllgleri bu ~ehrin dogu ~·ima
dan yaralamilj ve yere sermi~- son mukavcmeti ya.piyorlar. Alman- lindek1 çarp1§malardan bah~ediyor
tir. Müteak1ben, lrocasm1n im- lar da b!r müstahkem mt:vkie taur- lar. ;lu halde Almnnlar §ehrin doi(u 
dadma ~an Mak.bule de müte- ruz §eklinde adim adim llerliyorlar. •imalinde Volga k1y1lanna gelmi~
cavizin müessir darbelerile ke- Son Rus tcbllginde Alman tank ve lerùir. ;ichrin cenubunda Kotclniko
za yarali bir halde kx>ca mm ya_ piyade kuvvetlennin Sovyet hatlari- vo'nun 1lmal dogusunda ilerliyen Al-

d kl d .,d u· h manlar da §ehrln cenubunùa Volga nma d~m~tür. M""hul adam, n1 yar 1 ann an ve '11.1 e 1 mu a-
-.,. ·b J · d d b h d'l kte k1v1lnr1nn varm1•lard1r. Bunlar Stn-hasimlari.ni dermansiz dücür<lük re c er1n evamm an a se 1 me - , • 

~ dir. Bu muùafaanln âkibetl Sivasto- lingradùan §arka dogru Volgay1 geç-
ten sonra vine m1s1r saplarmm polda oldujiu lrlbi. bu büyUk aanayl mek te bhüsünrle buluna«:ak Ru 1 ri 
ara mda ka bolmu ur. · mal , «- hrin!n harap olmasi ve savailarJa tb11"1! top ate~.\ al 1na alab1llr er .ve 
aJd1g1 afrll' yaranm tesirile èiL olmiyen Ruslarrn esir dü~meleridir. Alman uça~larrntn da bo'.'.1b_alar1le 
mü~tür. Maklbule henüz sag jse Don nehrinin bat1s1nda ve dirsegin 1 bernber gen çek!lenler1n muh1m k1s 
de onun da yara& ag1rd1r. Müd- kô§esinde Kletskaya c1varinda mün mm1 imha c~ebilirler. Stalingrad 
deiumumilik hâdiseye elkoymu~ fcrid kalarak çember lçine ahnm1~ ~ehri b!rkaç gundenbcr! Alman ta
olup jandarmalar katilin p~m- olan Rus kuvvetlerl henüz mukave- arruz.lan altinda yanmakta ve harap 

mete d(>Vam èdiyorlarsa da bunlann olmaktad1r. 

dTedir. d du'' .~f u"" imhalar1 yak1nd1r. Stalingrad mu- Stallngrad1n Almanlar tarnf~ndan 
ramva Y a 0 v harcbelerine i\ttlrâk eden Rus kuv- zapt! ve f.iuralardak1 Rus kuvvetleri-

Salamon kn1 Efdal, dün Tak.. ~etler!!lln bir milyondan fazl_a oldu- nm k1smen olsun 1mhalari veya hc
simden tramva.yla gelirken E- gunu I~llz ~ayna ·la ri_ yeniden 19: zimete ugramalari, Rus mukaveme-

... ilnd b d d t.. rarla !ùùta eù1yorlar. Bir aydanber1 tinin en mühlm kilit taiinm parça-
ffiJ.11()Il e ara a urma an a devam !!den bu muharebelerde mez- lan1p dù~mcsi teslrlni yapacakt1r. 
lam1~ ve yere dü!lerek ba~ndan kûr Rus klJ'VYetlerinln en a~ag1 dort. ~ 
yaralanm1~t1r. Efdal hastaneye te birlnln kayboldugunu. dortte b1- Diger taraft!1n Kalmuk topraklar1n
kald1nlmifihr, rlnin gerl hizmetlere mensup erler da ~arka dogru 1lerlemekte olan Al-

Ti caret 
Vekâleti 

Bir kisim ithaldt e~gasr 
sati~inl serbest birakti 
Tevzle tâbi ithalât e~yasmdan b!r 

k1smm1n serbest b1rak1lacakJm yaz
m1§t1k. Tlca1't!t Vekàleti bu husœta 
a!âkadarlara gônderdigi blr tamim
de 1mdiye kadar !thalàt ma.ddelerf 
n1n sati~ ve tev1.i!ne muhtelif ka
kararlarla konulmu, olan tahdidat1n 
kald1nld1gm1. her türlü lthalât e~
yasmin plyasada serbestçe ~at1labi
lccrgin1 bildirmi~1r. Yaln1z lthalât 
lmkilnlar1 nz olan kalay. teneke, ham 
kauçuk ve otomobil lâstlkleri Ticarct 
Ofüincc, lthalâtç1 kâr1 verilmck su
rctlle mÜ!bayaa olunacakt1r. Ancak 
Of1s bu mallarm bedellerini bir ay 
7.arf;nùa odemire mccburdur. 

çarp1~t1 

Vatman Mehmet Ovan'in ida
resinde bulunan 3875 numarali 
tramvay, dün Galatada Kara.. 
mustafapasa caddesinde gider • 
ken ~fêir Tayfun'un kullan. 
makta oldugu 2317 plâka numa
ralJ tak.si araibasile çarp~m1~ttr. 
Sademe neticooinde her iki ara_ 
bamn on ·klsunlari hafiû;e hasa_ 
ra ugra~a da insanca zayiat 
olmrum~ti.r. 

~r. 
§imdi buradaki hükûmet ve 

rcjirn, Sovyet Rusyadak.inden 
farks1zdir ve bütün memleket 
Bol!?Cvik Rus hâkimiyeti altm. 
da bulunmaktadU'. 

$arkî Türk.istandan sonra bü. 
tün §imalî lramn Horasan Eya. 
leti ve Azcrbaycan ülkesile bir
likte KIZllordu tarafmdan i!}gal 
edildigi ve buras1mn bir Sovyet 
eyaleti gibi idare cdildigi ma
lûmdur. 

Bu suretlc Türkistan ve Kaf. 
kasya ülkelerindeki Rus hâkimi. 
yeti, bütün Orta Asyay1 kapla. 
m1!?hr. Lâkin Sovyet hükûmcti, 
askerî noktadan bu yaz en bü
yiik hatây1 yapm1~hr. Ru iki ül. 
kcyi müdafaaya bütün kuvveti. 
nj hasredecek yerdc evvelâ or. 
ta vc Garhî Ukrayna 1 istirdat 
maksadile Harkofa kar~1 bcyhu. 
de hücumlar yaparak bir milyo. 
nu esir olmak üzere hesapsu as
kcr kaybetmi~, tank, tayyare ve 
diier har malzeme!'i cihetinden 
de say1 amtyacak zayiata ugra. 
m1 .tir. 

Daha sonra kalan bütün kuv. 
vetini Moskovay1 tehlikeden kur 
larmak, Garbî vc Ak Ru -~·ay1 
istirdat icin Rjcv üzerine hücu
ma sevketmi tir. Sovyet tcblij!. 
leri son günlerde buradaki Al
man hattmm yarild1gm1 ilâo ct
mi~ti. 

Halbuki dünkü Alman tebligl 
bu iddiay1 kat'i bir ifade ile 
yalanla1Dl$ ve buradaki muha. 
rcbenin hilâkis Ruslar idn bir 
felâke toldugunu rakaml~rla is

taarruzlarin 1n tardolundugunu b!L bat etmi tir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••···· Iman kuvvetlerinin Astragan ~ehrl 

T 
, yak1nlar1na kadar geldikleri Volga erfi eden askerî r::;~":r~kiha~;a~:;:,~e::in;;:e ba~- d1rmektcdlrler. Rjev üzerine Ruslar1n hücu.. 

hâkimlerin listesi 
2 - MOSKOVA GARBINDAK1 

RUS TAARRUZLARI: 
1kt aydanberi devam eden bu taar

ruzlardan 01md1ye kadar sevkulcey~
ce ktymeti ha1z hiçb1r net1ce elde 

Ruslar Ise Rjev §ehrinin dr§ ma
balleler:ndeki aava~ardan bahsedl
yorlar 

8 - YENt KAFKAS CEPHESI 
VEY A YENi MÜTTE:r'ÎK
LER CEPHESt : 

tdilemcm1~~ir. Hâ â Voronej, Orel, 
Ankara, 30 (Tasviri Efkâr} - Ali ÇQluk, Sttkt Kara'baba. Briansk, V1azina. hattâ Rjev tehir- Artik Kafka.a cephesl. Rua cephesi 

1 hal11l<1en ç1kmak üzeredlr; yen! Kaf-
Askeri terfi listesinin devam1m Biri'nc1· sin-•a terfi eden eri g:b1 goze batan müh1m ~h1rler 

u Al 1 · kas ccphesl. mütteflklerm ya.rd1m ve 
Ve SOnunu n"""redi'yoruz.· muamele memurlari man ar1n elinde<)ir. Ik1 aydanberl ! ...., h l~tirâklerile ran ve Irak müdafaa-
B inn' ci· s---"a terfi' eden askeri · er gùn tekerrür ede-n Rus taarruz-

uui Hakiki Berkay, Z1ya Ap.~k, larmin bu §ehlrlerin ônlerinde. yer- lann1 da lht1va et~k üzere b!r müt-
adlî hâkimler Hak.ki Era-kta~. !mendiyar Oz_ lerinde sayd:klari anlaeilmaktaùir. tefik~r cephesi veya lkinci cepihe 

.Cevdet Erkurt, F$lcri Ertutan, bek. Ataullah Erbayal. Ru!lar uzun müddet kendl taarruz- halml almak üzeredlr. Bu mesele !le 
F 'k K·--A. H'k t G k 1 ilg11i oh11ak üzere lranda aaker1 ida-'a1 wuuasar, 1 me erçe Î"-'-ci· sinifa terfi' eden muamele ar1ndan htç bah•eLmediler; diger 

· C ·1 T ·r nk H A'"·" ...... k 1 re Jlân olunmuttur. As1l Rus cephes1 ç1, em1 ü e , asan iu;vz, lart j ·es1m erde oneml1 h!çbir har€ket ve 
mcmur d .., . 1 Ise Volga gerlsinde sol cennh1n1 Ha-Mustafa Zeren, Nuri Er.aenekon, . • e.,1~1k ik yoktur. tarzmda t.Pbligler 

" Al' x._b k C 1 1 Tunç Sadi zer dcnlzlnc davnm1f·t1r. Art1k Volga Kadri Ünsal, Kâmil Rona, Ah l V"ü e , e a • ·c~rettiler Yaln1z 26 Agustos ta-
Erbilen, Hamdi Ayyilcùz, Salim 1 rthl! b•r Rus hu usl teblitJ 15 gün man!ab1nda Astragan 1ehrinden ve 

Rona .. T S f llmanindan isllfad,. <lllemlyeceg!ne 
Îkin~i s1n1fa tcrfi eden askeri Unver, Hakk1 Kopru u. . e ik evvetl Ruslartn Kalinin cephesinde gëre belki Ural nehri agzmda Cam-

adll
• hâki'mler Çobanoglu Sadi Güneyek, FerL rap 1klar1 taarruzlar netiecslnde Al 

d O ' mania ri 40 _ 50 kilometre gl"'i attik- bul vcya Gurjew limanmdan tstifa-
Faiik Erman, Tevfik Saym, Ce un ngar. lar1n1 ve 610 mc•kûn mevki i$gn. et- drye çal1$1larak Ru~ ccphesile müt-

mil Yasaer, ~vki Kutlugil, Sup. Aynca 93 muamele .mem~ru tiklerin! b!ld1rdiler. tdlk!er cephe i aras1nda Hazer de. 
hi Tunca, Mazhar Elçioglu, Faih- üçüncü sm1fa terf.1 7ttirilmt~hr. Hlçb!r Alman csin alinmnù,gina. ni21 üzerinden trtlbat1n muhafazas1-
ri Engin. , Bun dan ba~ka .. 1k1 .. t~~e .. mua_ ele gt.>Çtig! veya tahrip olundugu •OY- n<1 g:iyret olunacakt1r. 
Üçüncü s1mfa terfi edcn askcri mele memuru dorduncu, uç. ta.- lenl'n 30 top. 40 m1tralyôz. 5 tar.k l.adQga gtilünde italyan hüeum-

adlî hâkimler ne muamele memuru b~mc1, yen1 rnkam.ara ve 15 gundenber! ya- 1 botlnrrn n bulundugu meydana ç1k _ 
Celâleddin Altmdag Mua.in. bir tane muamele memuru da p1ln11' olan bu snva~!arda Almanla-I m $ otdugundan H azer denizinde de 

1 ·1 th K'"k 1 0 . 1 altmc1 dereceye yükselmt lerdir. I r1n 45 bin k111 kaybetm1$ oldLtkla r 1- bu hùcu111botlarin1n çali$m1ya ba~-
r:ier nceogl u, san ° sa ' 1

- \ 95 hesap memuru üçüncii, 23 he 1 na dair •.ôyl~ncn sozler dogru olar~k l1yaca~<'.ar1 zaman uzak degil gibi 
lav~r ?'ysa · . , sa r d "rdüncü, 19 hesa kabul ed1ld1gi takd1rde bile bu ha- gôrünüyor. 
B~mc1 sintfa terf1 cdcn asken P memu u. 0 . 

6 
h P disenm ancak iki aylik muharebeler- .. - .... 1 d k' 

dl•1 ha'ki'mle memuru b""'UlCl esap memu_ d "t d' ,_ • __ .1 , b HULASA: Kauas ar a 1 taar-a r ... "' • . e mu ema 1 wp a~1 e, uçaK om ... 
Cefik Çapaoog"lû, Ali Karaôz. r.u da altmc1 sm1fa geçm1!?lierd1r. halnrile tahrip olunmu, ve artik ha- ruzlarla Almanl.,r, Ruslari petrol ku 
~ Ü d k • yulaqn<lan mahrum etm~lerdir. He-

bek, Zihni Günt, Esat Dogu, Ya_ çüncü sm1fa terfi e en as er1 rinilmaz blr hale gelm1~ b!r mevzi nuz Bakû petrollerlnden Hazer de-
§ar Gündcm Bilâ! Ata.oglu Ke- imamlar k sminin ~lman!ar tara:!indan tah- n!zl vas1tP.sile istlbde kabilse de bu-

1 K "k ' C ledd' ' S ;.i. live edllm1 0 bulunmas1ndan baokn k d 
ma o çe~, ema . m a". Hakk1 ukten, S~k1 Erten, !J!us bir ,Py olamiyacaginn hükmedil bi- nun da sonu ya 1n 1r. 
ner, Nureddm Tantekm, Remz1 tafa Karaib1y1k, Ismall Tugrul, lir E"er bu ;, parlak bir muvaffa_ Stalingrad imha muhnrebeaile bu 
~fan, Sabahaddm Batur, Sa'!Ili Mustafa Aysal, Lûtf1 Ya.h!?i, kiyet 1-e ned~n 15 irünMnberi h:ç •enemn en biiyük ve kat'i darb si 
Ozsan, Münir Ergünsü, Mi:hri Maksut Ba an, Hamd1 Onman, bahseclllmemi~tlr: blr gün evveline Ru !•ra vurulmak üzeredlr Bundan 
Devrirnsel, Feridun Ertürkan. Yahya Ankon Bahaeddin Oguz_ kadar bütun nus tebllglcrinde diger sonra Almanlar. Volga nehrlnin ba-

8 . · · .t rf' d k i t R · S' .. cephe k'.imlannc!a ônemli hlçbir t1 taraflarmda •imale dogru ilerli-
innci SUlua te 1 e en as er an, as1m angun. 1 d • .k 1 , • H 1 k 1\' kova mu'-avemetinin arka ""r t e 1 . ~ey o ma 1g r zl ro unm11,.ur. a - yere . io• ~ -

og e m n cr 41ldak, Oto, Tayyare, Te!s1z, buk1 bu 'nüddct zarfinda Alman!ar. s,n1 y1kacaklard1r. Ruslar Mo kova_ 
Ha·ldu Ayy1ld1z, Omer Arma- makinistleri ve oto memurlar1 gerek Voronej gerek Knlui.;a. ~fe- nm bati taraf'annda ne kadar ilel'i 

gan. arasinda da terfiler yapilm1:?hr. rlini, Rjev ve llmen f?olü do-·u ce-' gidl'rlerfe. kendilerinl o kadar fa:ola 
ikinci s1nûa terfi eden askcrî Tüfekçiler, kamac1lar, demircL nup taraflar1nc!a her gün yap1lan yeni Alman taarruzunun y1k1c1 tf-

ogretmenler Ier, naHbantlar da birer derece Ru• tnarruzlarindan bah•etml Ier ve •lrine maruz b1rakirlar; !nh!dam o 
~vket Bilmaç terfi etmi~ler ve bando ogreL ~unlarm he1: <le'asm?a tardolundu- ni bette büyiik olur. 

•\ f rf d k i I . d M h C ld i.;unu <la bllrl:rm1~lerd1. Almanlar son l?ski m·du k1ima.nda>tlo.rm4afl 
uçüncü s~~ a te i e en as er 

1 

men. enn ~!1 ~ met . a .. ir~.n, teblli!lerlndP dahi Kalu11:an1n renap 
ogretrnenler Ker1m Ergun, Z1ya Eron dordun batismda Rjtv yakinlarmda. L1tdo- Em~klt Geneml 

Rifat Barlas, Süleyman Üçer, cü s1mfa terfi etmi§lerdir. ga golünün cenubunda yap1lan Rus AL1 lHSAN SÂBls 

mu, g~en tcmmuzun otuznnda 
ha la~ Ve nihayetinde iyice 
gev§Cmi~tir. Ruslar bu bir aY 
içinde bin be11 yüz yetmÎ!f z1rhu 
tank ve be!! yüz k1rk tayyare 
kaybetmi~lerdir. Asker ve harp 
malzemesi olarak verdikleri za. 
yiat dahi bu ni bettedir. Müda
faada kalan Almanlarin zayiab 
pek ehemmiyetsizdir. 

Ruslar, bu )·az Ukrayna ile Ak 
ftusyay1 istirdat ederek Alma~ 
lan gcçen yaz barbe ba!)lad1kla
r1 hatta atmak istemi Jerdir. Bu. 
na muvaffak olamadt.ktan ha. ka 
Kafkasya ile Türkistan1 vermi,_ 
Ier, idare ve hâkimi:vetleri alti. 
na ald1klar1 $arkî Türki. tam ve 
Simalî iran1 dahi vermek zoru• 
da kalmaktad1rlar. 

Nlnharrem Fey'.li TOGA Y 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••• 

iTlZAR - cMaVi Kelebek> milll 
roman1m1z1 yaz1miz1n çokLutundan 
bugün koyamad1k. KarlleAmizdcn 
ozür dlleriz. 

!111 UI Hl HU IU 1111 t1 IUlll li llttl I Ullll Il Ill HU 1 lllU= 

~ Vecizelerin ~erhi ; 
~U1t11•1UttfllllllllllllUUUUUUlllllUtlUtUIUUlit 

Dü1ünmenin verdigi 
zevk 'kalb yaralarrmn 
ilâc1d1r. 

Mme. de ST AtL 

Napo•yonun buyük bir inkisara 
ugratt1g1 Mme. de Stail kalbinin 
ac1lann1 dindlrmenin ~aresini 
dü§ünmekte. buldugunu sôylemek 
istem1~tir. Hu!u~l bir karakteri 
olan bu soz, birçok !nsanlar ~in 
de varld olabilecegi için f!kir sa
hasmda sôylenmie kuvvetli lléiz
lerden biri olmus•tur. Corinne mü
ell!f1 jfadesindeki kuvvet.i kalbl
nln zen.glnl!klerinden alm11. fakat 
onun ist1raplarm1 dindlrmeslnc 
de yalmz duyabilm811i degil, {a.kat 
ayni zamanda d'ti ünebilmll61 &mil 
oimu9tur. 

1 
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CHiniin qazrn ........................ 

lngilizler 

l 

Londra, 30 (A.A.) - Va1lngton
da ne:ze<)ilen re:;mî bir '"demcç, Salo
lomon adalar1ndan alt111nda timdl 
Amerikan askerlerinln. bulundugunu 
bildirmektedlr. Burada bir Japon 
torpito muhribi bat!r1lm1§ -ve bir 
ikincisi de hasara ujTat1lm1~t1r. 

Bu bOlgod~ flmdlye kadar batm. 
Jan Japon gemllerlnin adedi 15 1 boJ_ 
mu~tur. 

YEN! GINEDE YEN! JAPON 
!HRAÇLARI 

Londra, 30 (A.A.) - Ycnl Gincdc 
çarpt~mnlar ~iddct kesbetmi~tir. A.:. 
dan1n §Îmal ucunda kOrfeze blr Ja
pon. kruvazOrü ve 8 muhr!bi asker 
ç1karm11/11r. 

Bnt1da. Kokoda halgesindc Moresby 
dolaylar1nda Japon kuvvet1erl gerl 
at1lm1~t1r. 

TASViRi EFKÂR 

Gorülen 
baz1 

lüzum üzerine yeniden 
tahdidat yap1ld1 

Ankara, 30 (A.A.) - Bize ve. \ ya sait, per~embe günlerl saat 
rilen malûmata gore Dcvle! De- 8,30 da ihareket eden 4 No. 1t ka
miryollar1, son zamanlarda ar- tarlarm seferlerine 8/9/1942 gü_ 
tan yük nakliyahmn temini için nünden itibaren nihavet vere_ 
daha fazla maT$andiz katari i~- cek ve aym tarihten itibaren 
letmek wrunda kalmd1gmdan Ankara • Ha.ydarpa5a _ Ankara 
Ankaradan Haydarpaµya çar- arasmda 1$liyen 1 ve 2 No. Il eks 
~amba, cumartesi günJeri saat pres katarlarma birlnci ve ikinci 
7,32 de hareket eden 3 No. h ka. mevki y-0lculari için fazla bir 
tarlal Hayda.rpa§adan Ankara_ vagon ilâve edecektir. 

----==>~~ 

Afyon, 30 (A.A.) - Afyon! tiiren yap1lm1§hr. 
hafu dün 29 Agustos gününü •ln Tërene Afyon okulla.n ta'.eb~-
ënü günü• olarak kuladtlar. lerinin §ehir içindeki gëster1ler1_ 

Bu münasebetle dün Cümhu- ni ta1<iben Cumhuriyet alan1na 
riyet alanmda Vali, KDmutan, geli&lerilc ba~lanmt&lir. Hep bir. 
meb'uslar, sivi! ve askerî crkân likte sëylenen 1stik!âl Mar~m1 
ile bütün memurlar.IJl ve tc~ek- müteak1p gençler, zafe1> anitma 
kül mensuplanmn, kalabal1k çelenk kx>ymu~ar ve and içmi$
halk kütlelerinin i,.stirakile bir lcrdir. -
Zaf er bayram1 dün 
heyecanla kutland1 

Sahife: 3 
• jBa~vekil S1vasblaraj 

d~diki: 1914 
(Bu-fnci aah.iftcùn d•va1m.) 

Saracoglu verdig; cevapta kay_ 
bedilen zamanm ancak hamleli 
hareketlerle telâfi edilebilecegi
ni i~aret ettlkten sonra denâ;tir 
ki: 

CIHAN HARBiNE~ 

•- Masa ba.,,larmda yazma ve 
yawimamn, hem i$lere, hem de 
çah§malara uyukla,ma ve uyku 
verdigini ve birçok Ï!;lerin uyan.. 
m1yan uykuya dald1j\'ull gèirmii; 
ve · ya.,,am1~ bir nesiliz. HaJbuki 
Cumhuriyetle ber a ber Mil li $c
fimiz, gezme, gOrme ve ,gôrü~
meyi, i$leri yerlerinde tetkik eL 
miye yer ay1rnu; ve hepimize 
bu yolda rehber olmu5lard1r. Û
nun iÇin ben de bu yolda yürü
yerek memleketimizin az bildL 
gim veya bilmediltim kë$elerini 
gërmek, ëgrenmek ve zayi etti. 
g.miz zamam hamleli harc·ket. 
lerle kazanmak ;çin yola ç1km1§ 
bulunuyorum.• 

Samimî bir hava içinde geçen 
bu ziyafetten sonra 5ehrm elek
trik ;htiyac1ni temin eden baraj1 
ve elektrik santral!m gezen Ra~. 
vekil, Millî $efin çocuklugunda 
oturdugu eve girerek bir müd
det kalm1$Iar ve K1z Enstitüsü. 
nü, vilâyel fidanhj(1m gezmisler_ 
dir. Ba'i"ekilim'z dün gece Ordu 
evinde $ereflerine verilen z1ya. 
lette ve onu müleak1p tekrar 
Orduevi salonlarmda tertip edi. 
len süvarede de bulunarak Si. 
vastn millî oyunlarm1 seyreltik. 
ten sonra Erzincana gi!mPk üze
re saat 23 te ;ehrimizden aynl. 
m15lard1r. Ba5vekilin dün 5ohir. 
de .YRphg1 gezilerde Bayan Sa. 
racoglu da kend1lerine refakat 
evlemekte idi. 

Roosevelt'in yaphgi 
gizli toplant1 

(1 lncl 1ahlfod<1l dtvam) 
t r. Bu toplant1ya Amiral Leahy. 
Genero.l ?ilarshall, Amiral King, Ge
neraJ Arnoid ve Harry Hopkins ha-
111 bu1unmu~lard1l'. 

Bahis mevzuu olan meseleler hak
k1nt1a i!.abat verilmemes1ne ragmen, 
müzakerelerin ikiocl cephe mt·se!esi
ne taallUk et..tigi u .. 1uln1aklad1r. 

1$ÏN !ÇiNDE !$ VARM.!$! 
Londra. 30 (A.A.) - Bahriye Na

z1rl1g1n1n n1aliye müste~nr1 parlil
mento àzas1ndan Gall, diln ak~m 
soylcd'gl blr nutukta lklnci cephenin 
hemen aç1lmas1n1 istiyenleri cha. 
berslzler> diye vas1fland1rm10 ve bli
hassa dPm:~t.ir ki: 

cAvrupa k1tasJnda 1kincl cephenin 
aç1Jacag1ndan hie ltim!'le :süphe ede
mez. Aneak bunun nere<le ve ne va
klt açi!a<•g1 b<lli deki.Jdlr. Oyl• 
zannedfyorum ki StaHni mfmnun 
eden §·~yin bliim n1emleketimb:in 
balkin1 da memnun etrne!'i ~erektir. 
Komü:nl~tJer1e iklnel eephcnin tlç1l
ma~unda 1srar edt!'n1t!'r bundan mE"lll

nun olmuyorlar. Herhalde ffln tç1n
de 1, var.> 

n1 Atatürk bu gUn aramtula yoktur. 
Fakat onun hat1ralar11 onun duygu
lar1 it~mîzde ya;;amaktadJr. 0 Zafe
rln komutanlan bugün ylne mll1etl
rn:zln ve ordumuzun b&$1ndad1r. Biz 
bu mllletin büyüklerlne güveniyoruz. 
Alilletimiz kendisine ve ordusuna gü
vendl&:i kadar askerimLz d. kendiel
ne, kahramanl1k ve babayigltligine 
güveniyor. Zaferimiz kutlu olaun; 
milletimlz sai olsun.:. 

S1k s1k ve sürekli a1kt~larla ka1·-
11lanan bu hitabeyi torene lttirâk 
eden birllklerin Korgeneral HüsnO 
K1lk1,"1n ônünde yapt1klar1 geçid 
r~mi takip ettl. Ba,ta SaneaklarJ 
old"gu halde Harp ve Yedek Subay 
okullart alaylarile bir plyade alay1-
n1n, rnU.habere ve istlhkâm bülüklc
r!nin. süvarJ ve koe-ulu topçu alayla. 
r1n1n, blr mol<lrlü topçu taburonun 
ve n10Wrlü tayyare dafi topçu a)a. 
y1n1n iflirâk etiiklerl bu geçid t-0. 
reninde blpodron1u doldcran Ankara 
balk1, heyecan1n1n en aon dereeesine 
varm1,t1. 81k P11k (Ya~a! Varol!) 
1es1eri bütün sahay1 kapl_tyordn. Al
k1~lar1n ardt aras1 ke ilmiyordu. 

Ankara bu rnutlu giinü bOyleco 
giizel bir hava ve mnhte1cm bir de
kor içinde kutlaml$l1r 

ALl\!AN RADYOLARJNIN 
DOSTANE NE~RÎYATI 

Alman radyolan, Zafer Bay
ram1nt Türk milletine kutlamJ$
lardir. Radyolar su $ekilde n~
riyat yapm1slardir: 

.Alman millelti, Dumlupma_ 
rm 20 nci y1ldèinümü müna.sebe
tile en samimî tebriklerini su
nar. Bugün 30 Agustosta bütün 
Türk milleti, Dumlup1nar Zafe. 
rini tes'it etmektedir. Bundan 20 
sene evvel Türk askerleri bay
raklarina muazzam bir zafer da. 
ha ilâve etmiye muvaffak olmu~
la.rd1. $anh B~kumandan Mus. 
tafa Kemal ile garp cephesi ku. 
mandant tsmet ve Erkâmharobi. 
ye Reisi Fevzi Pa,.alan'.' diraye~
li kumandalan saye~mde e~1z 
bir zafer elde edilmi;ti. 0 za. 
ma.nki Brilanya Basvekili, Türk_ 
Jerle savasmak için de>minyonla_ 
nndan yard1m istemi~ti. Tii.rk 
milleti senelerce sava;bktan s0n 
ra 30 Agusoosta gen~ bir nef.es 
a.labilmi~tir. Bugün, tes'it cà'len 
30 Agustos zaferi sayesinde Tür _ 
kiyede sarsilmaz bir dev let ku. 
rulmu~tur. ~imdi bütün Alman 
milleti, bu tarihî gü.nü candan 
kutlamakta<hr.• 

Bundan ronra radyo ktiklâl 
Ma~ çalm1s w ne<;riyata ni
hayet verilmi~. 

. . ? 
~i NAS~~sl!DIK. 

ESRARLI !~~~.~ .. : ..... ?'.'.~.!~ ... §..~.~~~ 
UAKiKÂTL~R 
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ÇJKAN KJSJMLLARJN 
HÜLÂSASI 

Jttthad •·• Terakkl Hükûm•ttl• 
Almanya. ara1111d4 imzalanan ittf
fak mu.ahed#n<Jmui, bazr hiikû1net 
erkci.ntttdan bile gtzlen1ni~ti. Halk 
arusu1da bu hu1u.sta bir sürü dedL 
kodula1· yapill'vordu. 

- Ha~biye Nezaretine tele
fon ettim. Kendilerini bulama
d1m, 

- Biraz evvel, Sadrâzam Pa_ 
~amn oda.smda idi. Bir defa da 
orada araym1z. 

- E .. bu mesele hakk1nda za_ 
h âlinizden bir§ey êigrenemez 

. . ? m1y1m ... 
Alayc1 bir sesle: 
- Hangi mesele hakkmda?. 
- Can1m efendim.. §U, AL 

manya ittifa.kt hakkmda. 
- Evet .. èiyle bir ;ey var. 
- (Ha,yret ifade eden ·bir ses_ 

le) Yaa .. hnkikaten ittifak ak
dedildi mi? .. 

- Eu .. ana benzer bir ~ey ya_ 
pildt. 

- Dün a~am, Sadrâzam Pa_ 
~a Hazretleri, huzuru hümayu
na kabul buyrulmu$lard1. Bun. 
dan kat'iyyen bah<etmediler. 

- Malûm ya .. Sadrâzam Pa
~a Hazretleri, resmiyeli sever _ 
1er. Hevhalde, resmen arzedecek 
lerdir. 

- $evketmeap efendimiz, me 
seleyi hariçten duymu$lar. Me. 
rak buyurmu~lar. HaJtikati, èil!
renmek istiyorlar. 

-· Hakikat, sêiyledigim g·bi. 
- Yâni.. ittifak, akdedilmi§-

tir. Ôylc mi? .. 
- Evet. 
- Tabil'dir ki, $evketmeap e-

fendimiz, ittifak ~artlanm da 
êigrenmek isliyeceklerd'r. Ken_ 
dilerine nastl arzedeyim. 

- Tamamile hükûmetimizin 
lehine oldlugunu sèiylersiniz!. 

- Bu hususta biraz i2ahat 
veremez misiniz?. 

- Camm, fazla izahat ile, Za.. 
h $ahaneyi yormakta ne mâna 
var? .. Vaziyeti hâz;ra d-0lay1si_ 
le, Avrupadaki devlet zümrele. 
rinden biriyle ittifak akdedilme. 
si Jâz1m gcldi. Hükûmet, menfa. 
a.tini nazan d'kkate alarak, AL 
manya ile ittifak etti. 

- Muahede imza edildi mi~. 
- Evel. 
........................... 
Telefonlar kapand1. 
Y!ld1z Saraymin telefonu ba

$mda olan zat, hiddetle ka~lan .. 
ni c;ath: 

- Sultan Hamidin, kulaklan 
çmlasm. Kendisinin yapamad1-
j!m1 (hale!) Ier; yapt1. 

Diye, mmldand1. 
Ve soll.NI.. Pa<li~ah1n huzuru. 

na gitmek için, reding-0tunu giy _ 
miye çah$1rken, yaz1hanesinin 
yanmdaki k-01tukta otur~.n ve 
üzerinde, (Topçu Livas1) ünifor_ 
mas1 bulunan (Ferit Pa~a) ya 
~èiylece de:t yanmzya ba§Iad1: 

- Bir devletle itlifak yap1li
.vor. Fakat bu iMifak1n ne müza. 
keresine ba~lan1rken .. ne müza. 
keresi devam ederken .. ve ne de 
bu müzakere ikmaJ edildikten 
sonra. hükümdara haber veriL 
miyor ... Anlam1yorum. Bu efen. 

Sultan Hamidin k11laklar1 
çrnlasrn kendisinin 
gapmadrgmr laalefleri 

y a pt r 

diler, padi~ah1n (vükelâ) s1 m1 .. 
yoksa, (hükûmet ortaklan) m1?, 

Ferit P...,,a, mânali bir tebes_ 
sümle gülümsedi: 

- Sayg1lt adamlar .. Zat1 $a
haneyi, olur olmaz ~eylerle ra
hatsiz etmek istemiyorlar. 

- Aman efendim.. (-0lur ol
maz $CY) ne demek?.. Mesele, 
falan vilâyete, filân beyin tayi_ 
ni degil. Bëyle nazik ve tehlike_ 
li bir zamanda, ecnebi devletler_ 
le ittifak meselesi... (Hukuku 
hükümdarî) sine ta.allûk etmesi 
hasebile, bëyle mühim bir mese
lede, her~den evvel, $evket_ 
rr.eap efendimizin fikirlerinin a
l111mas1 Iàzim gelmez mi?. 

- Lâz1m gelir ama.. onlann 
i~lerine gelmet. 

- Vallani, korkuyorum ... Al
lah esirgesin. $ayet günün bi
rinde Avrupada bir harp zulbur 
ederse, havbe giroigimizi gaze
telerden èigrenecegiz. 

Ferit Pa~a. §i•ma.n gèibegini 
sarea sarsa gülerek cevap verdi: 

- Kaymakam (Enver Bey)in 
(Mîri L'.va) rütibesile (Hamiye 
Naz1rhg1) na tayin edildigini 
gazctcler~en èigrendiginiz gilbi ..• 

Pad~aoh (Be§inci Sultan Meh
med) in huzuruna gitmek için 
redingotunun dügmelerini il.iklL 
Yen zat, klpk1rmiz1 kesildi. Tek 
bir kelilme ile dabi cevap vere
medi. Teklifsiz misafirini oda
smda yalmz birakarak, sür'atle 
ç1krp gitti. 

Ferit Pasa, daha hâlâ müsteh_ 
zi bir tcbessümle gülümsemck. 
te ;di. Çünkü, saraym ve bilbas.. 
sa hükümda.rin vaziyeti, cldden 
gülünecek halde idi. 

Bu zat1n siiyledigi son sôzler 
yalan de~!.. yanl"l dekil .. hattâ 
§aka da degil.. tam bir hakikatti. 

$u kOnu~malarin geçtigi ta
rihten _ takriben • alti av ke~ 
dar evveJ bir sabah, (Padi~a'h 
Sultan Mehmed) e gazeteler tak 
dim edildi. Hü.nkâr ilk gazetcye 
gêiz gezdirirken birdenbire du. 
rarak: 

- Allah, Allah •.. 
Dedi ve sonra, ga7.l'!\eleri ken_ 

disine takdim elmi~ ol~.n (Esvap 
ç1'ba~1 Sa<bit Bey) in yüzüne ba. 
karak: 

- Enver, Harbiye Nazin mi 
olmu$?., 

Dedi. 
S;ibit Bey, evvelâ sükût etti. 

Ve SlOnra, Pad~ah1n sualini ce. 
vaps1z b1rakmama.k için: 

(Dci·nmi t'tfl") 

Dumlup1nar 
meçhul asker 
âbides.nde 

(1 lnct 1ahf/•dttn tl~am) 
Bunu müteakip Reisieutnhur 1s1net 

lnonü ve muhtelif vilàyetlerdcn, n.~!<. 
mi ve hususi te~kkollerdcn g6nde
rtten blnlerce çelenk Âbldeye konul
mu1tur. 

llundan aonta ordunun en gcnç 
subay1 1\luzaffer, orduyu temsilen, 
Cuinhurlyet Ha1k Partijl;,J nan11na 
Sevket Erdo~an, t'"tanbul ve Ankara. 
yt!k1ek okullar1 r.amina K~ma1, he
yecanl1 biler hitabedo l:.ulunmu~1ar
d1r. Bunlar1 Kom:.itan Remiinln SO 
Atustosun tarihi k1ymet ve n1ahiy<' .. 
t'nl beltrten blr h1tab.,l taklp et.. 
mi~tir 

l\'"•1tu\l1rdan tonrfl Zafertepenin 
eteklerlndc t<ùazum btr goçtd resml 
yaprlm10 ,~e bn su.eti ... r,1eras!œc ni. 
hayet verilm4ti~. 

,Il..., ... Il, 
1 ~ - ; 
~ i 
: i 
~ Okullann kay1t ve kabul nman1 yakla~1yor. Hcr ! 
~ hangi bir okulu bitirmi ~ olup da ycnisine girmek için ~ 
~=-=' kat'i bir karar vcrmemi~, yahut yazilmak lstedi!1 oku- ~ 

lun kahl'l ~artlaru11 ii&fenmeJJÙf olanlara bu i 
~=-= sütunlarda - faydah olaca(1n1 tahmin ctti.(ir..Jz .. ma. ~ 

lûmati veriyoruz: ~ 

~ SÏYASÎ BiLGÏLER OKULU - 27 ~ 

~ ANKARADADIR. Yatih P•· lüfuoa g tùrme!J<ilrler, Kay1t vc i 
~=- ras1zd1r. Tahsil müddeti 4 à.abnl bailam..1,;t1r. EylûL.in SC\- ~ 

yildir. 11k üç stnif umumidir. nuntla tamem ol1ea~t!:. Okul j 
5 Son s1.ntf idarî, malf,, aiyast ol- doktorunun muarenetl mecburi; 
~ mak üzere üç oub('ye oyr1Iir. Du oldu&:-ui.dan, ber f1teklinin Anlca- ~ 
~ o:{ula gfrebilmek için. 18 - 25 yas- rada bulunma ! lâz1m eelmekte- ~ 
l lart arastnda, sa&"lam Tilrk .va- dlr. Ts.liblerin say1a1 kadroyu ~ 
§ tando11 olmak 1arttir. tstekhler, a1ano (t1rk,<!, fe1'e! , içtlmal. ~ 
i hilvlyet cüzdanlar1, Use 'Ve olgun- yot, tabfiye, tarlh cofrafya ve- ec- Ê 
~ luk dlplomalari, G tane fotoirra!- ncbl dll<lcn) &eçme fmbbanî Y•· ! 
! !an, s1hhat raporu, çlçek 11:11 p1lir, MDuvl 1artlarda olanlar. ê 
l·Ug1d1; taahhjd senedi !le dllek. dan ecnebl dil bilenler terclb olo. ~ 
i çelerlnl Ankarada Okul Direktôr. nur. ~ 

\...llttllllllllnllllllfflllll .... 1111_,,ll•llfl-HOlll .. .,lllMlftll-..WllMMUMl9&1W •• _; 



CLIPS 
Süvaliye 
Plâk igne 

VE 

ÇÏÇEK 
Plâtin 

VE 

PIRLAHTALARI 

SINGER 
SAATLARI 

Eminonü 
caddesi No. 8 
istanbul 

======~ ========='' 
SAVIN HALKIMIZA 

KOmür abm ve sat1in1nda 
rastlad1i1n1z zorluklar1 
haber veriniz. 
· T oz 1 u, 1 s 1 a k v e e ksi k 

k6mDr almay1n1z. 

123456;·39 

:FB--~~=;=I 
'----i-=-1--1-~-~=1--1 

4 -i.------1-e--. • • 5 

6 • · ·-=- -
7 • • 

: • - -t-;..-!--l:·=-1-F 
SOL DAN SAÙA: 
1. Çin ~hri, Rüz.gâr. 2. Bir ni<ln, 

Bir hayvan. 3. ince bez. Yanar bir 
madde. 4. Cüml~ler. 5. Bir Macar 
Krah. 6. Buhnaga çali~. l3ikâr. Ra.
bit edat1, 7. Nota, Îyl yaz1c1. 8. Bo. 
zulant ynpma, Nota. 9. Yazi. Rüzgâ. 
ra hitap. 

YUKARIDAN A$AÔI: 
1. Kayma. 2. Bir semt. Uzak nl

dasl . 3. Beyaz kuma~ yap1hr. 4. VL 
lâyet, Bir mabut. Dolay1sile anlatma, 
5. Yine, Vilâyet. 6. lllle. 7. Bir me. 
mur. 8. Gen~lik. Olçti. 9. Y•narda. 
ga ait. EM>ise. 

Evvclki bu)Macantn hatli 
123451; 71J'J 

, 
Somerset Mougham'1dan - Nuri Erem 

RENKLI PEÇE 
~ 1 ASKERLIK 11 

B~ilda~ As. ~ubesinden: $u-l 

KOmiir fiyab muayyendir. 
F azla para vermeyiniz. 

, -IK E RM E s1• G E 

2 AZ . A VANAK 
3 ·-L t N Ç • P A L A 
4 A YA . i 8eAL 
5 B E L E ~·Ç·· 
6 ATm $ AMA TA 
7 L eK ERA TeB 

1 

Bu ~hur eser ç1kh. Tancsi 100. Ciltli 135 
Mal'cel Prevo .. t' dan - Mihri Geray 

BÂKÏR ADAM 
Nefis bir roman. Tanesi JOO, ciltli 135 

Ahmet Halit Kitabev a 

bemizde kay1th bulunan bilû
mum emekli ve Yd. subaylar, iki 
~er kit'a vesika.li.k fotograflarile 
birlikte ~ubemize getirmeleri 
ilân olunur. * Emino11ü Yerli As. ~· den: 
Eminonû Yerll Askerlik $ube- I 
smde kay1th emekli vc yedek su 
baylarin Mag1da bildirilen gün_ 

Sarih adres ve müsbet vak1al1 
§ikâyetleriniz d~rhal takib edilir. 

• 8 I S if K E L A M. 
9 i< E L a r AN t 'N 

; 

,lidDJ 
Z 

• lcrde, diploma, srhhî rapor ve en 

1raat Vekâletinden· so!~ hizmet cttikleri birlik veya 
• muesseselerden alm1~ olduklari 

1 terhis tezkeresj ve iki adet fo_ 
M E M U R A L 1 N A C A K 1 tog_rafi~e birliikte ~ubeye gelme-

Bu hareketiniz kendi menfaatiniz icab1 
oldu~u kadar, vatan borcudur. 

j BUGÜNKÜ PROGRAM 
7.30 Prog. saut 19.45 Serbest 10 d. 
7,32 Vucudtimü1:0 l!l.30 Habcrlcr 

çn l1'§t1ral1m ni.65 ~urktla.r 

leri. P1yade: 31 Agustos 942 den 7.40 Ilabcrlct'. 20.15 Radyo gaz. 
8.ao Muzik 20.45 Hnlk türküsü 

· Etllk B kteriyoloji Enstitusünde 20 hra maa~lt bir kâtiphK açik- 1 eylûl 942 ak~amma kadar, Top_ 
tir. 3ô5G say1h kanun muc1bince bu derccc maa~1 nlnb1k cckler cL1 sc ve çular: 2 eylûl 942 günü, Süvari, 
mundili> ara 111da 11. Eylûl. 942 cuma gùnu saut •00 bc~te Vek1llikte Naklilye, lstiihkâm: 3 eylûl 942, 
müsabaka imt han1 yap1lncakt1r. istiyenlcrin ~·mdiden ves1kalarile Ve- T~btpler: 4 eylûl 942, Erzac1, 
kâlete müracnnt etme cri ilân olunur. (7195 ) cn248 ) k imyager: 5 eylûl 942, Hesap ve 

muamele memuru: 6 eylûl 942, , ., 
Millî Müdafaa V ekâletinden 

Deniz, jandarma: 8 eylûl 942 
Disçi, Veteriner: 8 eylûl 942, M~ 
rangoz, Mimar, Makinist, Kama
c1, Demircj 9 eylûl 942, Mmka, 
Hàkim, Mühendis; Askerî MuaL 
limlcr; Tüfekçi, Oto, Hava, De
miryol: 10 eylûl 942. 

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

2.45 Habcrlcr 
2.30 Prog. saat 
3 .30 $ark1Iar 

LB.OO Prog. saiit 
8.03 Fas1l Sazt. 

18.45 Müzik 

2 1.00 Konu~ma 
21.15 )!.ûzlk 
21.30 Konu~ma 
21.45 Müzik 
22.30 Haberler 
22.50 Kapan11 

I. - Askerî liselerle, Kmkkale San'at, Ankara 
Musiki, Kayseri ve Merzifon Gedikli okullarmm ka
y1t ve kabul i~leri «Konya Askerî orta okulu hariç» 
15/Eylûl/942 tarihine kadar uzatilm1stlr. 

II. - Maarif liselerinde bütünlem~ye k.ahp ta bu 
tarihe kadar bütünleme smavlar1m kendi okullarmda 
muvaffakiyetle veren istekliler de Askerî Liselere 
a1macaklardll'. 

Bu gibilerin nam.zet kaydolunmak üzere ~imdi
den birer dilekçe ile bulunduklar1 yerlerin askerlik 
§Ubelerine veya dogrudan dogruya okul müdürlükle. 
rine müracaat etmeleri ilân olunur. c9070• 

Emekli dul ve yetim!erin ve 
askerî nialûllerin · 

nazar1 dikkatine 
Emlâk ve Eytam 

Bankas1ndan: 
1 - Maaol11r1ni bankam1œan tomllk suretllc alan emekli, dul ve ye. 

timlerin Ununucvvel - kânunt111anl. Qubat. 1942 ay1Jklarmm tediyesine 
1/9/942 sah günCi sut 18 ten it.ibaren baflanacakt.1r. 

2 - A keri harp malûllerinln munmelelerl ayni günde sabah saat 
8 den 13 e kadar yap1lacakt1r. Eylûlün blrlnci günü bu saaUer dahilin
de malûllerden gayri klmseye maaQ verilmiyccektir. 

3 - Maa1 snhiplerinln ellcr1ndo bulunan fielerde yaz1l1 gün ve sa. 
abte bankam1za müracaatlar1 ve bunun harlclndekl mtiracaatlann kat.. 
lyycn kabul cdilemiycceg1 chemmiyetle ilân olunur. (9263) 

Türkiye ~eker Fabrikalar1 
Anonim ~i1 ketinden: 

F~rikalanm1z bu seneki faaliyotlerme eylûlde geçeceklerin_ 
den 1'stalllbul-da ve fabrikala11m1zda yeniden kristal seker i~in 
müracaatlerin kabulüne 31 Agustos Pazar:tesi gününden ittbaren 
b~1anacakt1r. Gerek küp, gcrek kr:stal talepleri, ancak bedellc
rin Fahrikalarrm1za veya istanbul Büromuza tà.mamen tediye
stnden veya havalcnin vürudundan oonra itibara almacakt1r. 

Arkeoloji Müzeleri Artt1rm~ ve 
Eksiltme Komisyonu RiY.asetinden: 

Muhs.mmen diki~ Muvakknt teminat 
Miktar1 bedeli mlktar1 

Ll. Kr. Li. Kr. 
itln cinsi 

Elblse dildoi 66 Tak1m 680 OO 51 OO 

EksUt.menln hangi g6n vè saatte vo ncrcde yap1lacag1: 
Elœiltme: 14/IX/1942 pawrtcs i günü saot 15 te Yüksek Mektcp

ler mubasobcclUginde ynp1lacak. 
Istanbul Arkeoloji Müzeleri Urnom Miidürlügüne bagh müro ve mü

CSS{!Selerdeki n1üstahdcminin mclbusat ihUyac1 Jçin dlkt!rilecek olan 20 
tak1m yelekli ve 46 tak1m ceketleri kapalt elbisenin dikl~ i~çlligi aç1k 
eksiltmeyc konmu~ur. htekJilerin §ll rtname ve elblse nümunelerinl gor
mek üzere Unium Müdürlügc. ekslltmeyo gireeek olnnlurm da ihalc gü
nGnde vesaikl lâzJme ve teminat rnakbuzlarile komi yon riyasetlnc mü
racaat etmelcrl. c939û> 

mabsus olmak üzcre vesika almular1 ve bu vesikay1 gôstermelerl ,artt1r. 
Bu müddet içinde vesika isteglnde bulunm1yanlar eksiltmeye giremezler. 

6 - fsteklllerln telclif mektu plann1 ikmci maddecle yaz1l1 saatten 
bir saat oncesine kadar Su Ï§leri Reishglne makbui: tcar11liginda verme.. 

lerl lâz1md1r. 
Postada olan gecikmeler kabul edllmez. (6910) (9062) -, 

Devlet 
Umum 

1,1etme 
llânlar1 

Denizyollar1 
Müdürlügü 

---=-----------·----
31-8-942-6-9-942 tarihlerine kad ar 
muhtelif hatlanm1za kalkacak vapur
larin isimlt ri ve kalk1§ gün ve saatleri 

ve kalkacaklan nhttmlar 
KaradenlZ Hatt! 

Bartm Hatti 

Mudanya Hatti 

Karabiga Hatti 

Ayval1k Hatti 

f r.mir Silr'at 

f skenderon Hatti 

Sali 4.00 de (Tari) Cuma 4.00 de 
(Erzurum) Galata· r1 ht1mindan. 
Cumnrtesi 18.00 de (Anafpta) Sir. 
keeI riht1mnw:lan. 
Pazartesl. Sali 9.00 da Çar~ambu. 
Per,embe ve Cuma 16.00 da (Trak) 
Cumartesl 14.00 de (Sus) Galata 
r1htnn1ndan. 
Paz.art.est, Çar~amba ve Cuma 8.00 
de (Sus) Galata r1ht1m111dan ayr1ca 
Ça~amba 20.00 de (Çanakkalc) Cu
ma rtc i 20.00 de ( Çanakkale) Tup. 
hane r1ht1m1ndan. 
Sah ve Cuma 19.00 da (Bart111) Tup. 
hane r1ht1m111dan. 
Çarfamba 12.00 de (Bursa) Cumar. 
Ul!!1 12.00 de (Ül.gen) Slrkecl r1ht1. 
mindan. 
Pazar 13.00 de Chmir). Pe~embe 
13.00 de (Ttman) Galata rtfit1mm
dan. 

- Ouma 18.00 de (Konya) Sirkeci r1h
t1minda.n. 

NOT r Vapur seferlerl hakk1nda lier tlirlü maHlmat afag1da , 
tele!o~maralart 1az1h acent•lerlmi:tden ogrenileb11inir. 
Ba§ acente Galata Galata r1ht1m1 Limanlar • 

~ube a~nteli!;rl Galata 

$ube acentellji"I Slrkee!. 

Umum Müdürlügil binast 
altmda. 

Galata r 1ht1mî M1ntaka 
Liman Relsligi binast altin-
da 

Sirkcci, Yolcu Salonu. 
(9307) 

42362 

40136 
22740 

Ke~ik 

bcdcli Îlk teminat 

~-= -
K~lf, ~art.. 

t9 / B/1942 MUAMEf;ESi 

Londra 1 Sterlin 5,24 
Nevyork 100 IJolar 129.20 
Cenevre '.1.00 Frank ao.25 
Madrid 100 Pczeta 12.9375 
Stokholm 100 Îsv. Kr. 31.16 

ESHA~I VE TAHVILAT 
·~ 1-- Muam•- Mua-m•-

lelt l••b 
lkraml'.feli %6, 938 -.- 20.-
fkr F.r!?llt>l %5. 9:l3 -.- 22.-
%7~ T.borcul.2.3 -.- 23.50 

Kas1mpa~a Hal!cloglu yo1unun De- Sivas-Erzurum 1 - .- 19.90 
'n1z hastanesi altma tesadUf eden R•vai:-F.rwrum 2-7 -.- 20.05 

43341.06 3265.58 2.18 

k1sm111a istinad duvar1 111~as1. 
%2. 1932 Hz. tab. -.- 52.50 
%7, 1941 D.Y. 1 -.- 20.-

Beyog-lu kazas1 dahilinde yapt1rla- o/'o7, 1941 D. Yolu t -.- 19.72 
cak yollar ve kana! in~aat1. Anl'doiu D.yolu ,-066 -.- ~H .-· 

• 21281.23 159ü,09 1.07 

16276.02 1220,70 0,81 Eminônü meydaninda çôken rihti- • D. yolu 1-2 -.- 52.75 
. Anadolu D.Y. Tah. 3 -.- 51.60 

min in~aat1. Anndolu Mümcs. - .- 48.25 
16210.90 1215,82 0.82 Üsküdar kaz111 dahilinde yaptir!la- Merkez Bankas1 -.- 154.-

cak yollar t~ Bankast nama -.- 14.25 

Ke~if bedellerile ilk teminat miktarlar1 yukartda yazilt ·l~ler ayri t~ Banku1 Hlmlline -.- 14.76 
ayr1 apal1. zarf usullle ekslltmeye konulmu~ur. Mukavele, Naf1a i~le- lt Bankas1 Müea1i1 -.-205.-
rl umumi, husu'\i ve fennt 1artnamelerl. proje ke,1f nulâsasile buna mü. T. T. B. nama _,_ 

3
·
75 

A11lan Çimento -.- ' 9.9rï 
teferri diger evrak hizalarmda gosterilen bedeller üzcrinden Belediye > • müessis -.- 11.9a 
Fen Îileri Müdürlügünden vertleeektlr. ~nrk deglrmenleri -.- 5.30 

fhaleleri 15/ 9/1942 sali günU saat 16 te Dalmi Encümende yap1. 1ttihat detlrmen. -.- 26.75 1o 6 T Bonolari - .- !14. -
lacakt1r. Taliplerin ilk teminat makbtn veya me~~uplar1n1 !hale tarl. Tel~fon $irket1 -.- 11.ltO 
hmden 8 gün evvel Beled1ye Fen i~leri M1idürlügüne müracaatla alacak. !et. Umum Sl~o rta -.- 29.-
lari fenni ehhyct. lmzalt ~.artname Ve saire ve kanuncn !braz1 lâz1m ge. ht. R1ht1m •. Dok - .- 15.60 
le a·· 'k 1 ·1 b' llkt 2490 l . 1st. Su T. $1rketi - .- 5.15 n 1gcr ve 1 a ar1 c 1r e numara 1 kanununun tar1fat1 çerçev _...;;.:;.;;.;....;;;.;;~;....;!-..;._ _____ _ 

csmde haz1rl1yacaklar1 tcklif mcktuplarm1 !hale günil saat 1" ·e kadat []a ors'.) har1n1' a't1 11 f1'y :. t~l 
Dalmi Encümene vermeleri lâz1md1r. c9250> :l 

11 
l " :==================~ 

• • • 
Fen f§lerl Müdürlügü için altnacak (50) top Ozallt kâg1d1 açJk ek

s1ltmeye konulmu11tur. 
:\lecmuunun tahmln brdeli (5ô8) hra ve Hk teminat1 (42) lira (60) 

kuru~.tur. 
~artname Zab1t ve Munmeât .Müdùrlügü kalemlnde gorü!ebilir. Ïhale 

7/ 9/ 942 pazartesi iünü saat 14 de Daimi Encü~nde yap1lacakt1 r. 
Tallplerm llk tem1nat makbuz veya mektuplaq ve kanunen Ibraz.1 

lâz1m gelen d1ger vesikalarile thale gunü muayyen santte Dlilmt Encü

mende bulunmalari. c910G> 

lstan ~ul 1 No. lu \ 
Ôrfî ldare 

Mahkemesindf n: 

Dr. Hafiz Cemal 
LOKMAN BEKtM 

Dabiliye MütehHSUI 
Dlvanyotu 10. 

Muaye.-ie saatleri: Puar hariç 
Mahkcmemizce hak:k111da muhtelif her gün 2,5. Tel: 2aS.i8 

tarihlerde celpname ç1karild1g1 hal- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
de ·~ ve ikamet9;âh adreslcrinde bu- 1 1 
lunmad1gindan dolay1 celpname ile Goz hekimi 

davct c<lilemiycn Kes.kinli 325 do- , Dr. Murad R. Aydm 
gumlu Nak~i oglu S\ilcyman E1knn;

1 

l1111n 18/9/ 942 gününe kadar behc- B vl p akk 1 • l. eyog u • arru ap , • 
mehnl mahkememize müracaat1, uzak mam S. 2. Her ogleden son· 
mahaldc ise ikametgâh adresinin be. ra 2- 6 

men bildirilmesi. aks1 balde Askeri ':::=========~ 
:'\luhakeme Usulü Kanununun koy- !:! 
dugu cezaî ahkâm1n tatb1k edfücegi 1 
ilân olunur . (180/ 508) 

-- -
Sahibi -ve Ne~riyat M!.idürü : 

Dr. R1fat Çag1I 
Sinlr Hek lml 

Beyoglu istlkliil caddcsi Elharnra 
z. EBÜZZIYA 11pnrt11nani (Sakarya sinemas1) 

1 • l Numara l . Telefon 44445 
Bas1ld1ib ycr : Matboai EilVZZ YA illmllii&l&mlll•im:lillllm•liii 

Re~adiye 
Külçe 'a!tin gram1 
isv ~çrc altm1 
fngiliz altin~ 

32.60 
i.51 

2R.85 
36.!!0 

32.!JO 
4.62 

28.GO 
36.70 

• TAKVIM • 
Agustos : Pazarte•i 

1361 H. 

$ABA N 

lS -- 31 
13S8 

Rumt 
Aiuatoa 

18 

Gùn:243 H1zir l 18 

V k • t 1 1 E z a n ' I Vaaatî 
a ' e r S. D. S. D. 

Günef: f.tCIQj 10 
Ôgle 5 
lkindi 9 
Ak,am ll 

l Yat11 
lmsak :yaru,j a 

43 
3.) 

6 

11 16 

OO 19 
36 H 
S7 4 

27 
14 
~6 

4~ 

22 
40 

fasvàr i Ef 4.\r 

Nüshas1 (5) kuru~tur. 

1 
. . 1 T1i rkiyc 

Abone ~cra1ti içfa 
~lo.rig 
içm 

Senelik .......... . 
Alti ayhk ....•••.• 
Ùç aylik ........ . 
Hir aylik .......... . 

DiKKAT: 

1400 Kr. 2700 K,r. 
750 > 1450 > 
400 • 800 > 
150 > yoktur. 

Dercolunru1yan evrak iade edihncz 

0 
( 

I 


