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OtuzdHrdOncu sene.Sayi-5133: 776 
r: l 
lkhsadî Yürüyü~ Mecmuas1 

64. üncil say1111 da cuk 7.engin bir müutle1·ecat
la ç1k1n1,t1r. Bu mey1nd1 birçok profesOrlerln 

günDn en mûhim ikt1!'::idi me~cleleri hakk1nda 

1ayan1 dikkat makale ve yaz1Jar1 vard1r. Ok.u. 

yucuh1r1m1za tavsiye 00.criz. 

L---~~~~~~~- MÜSTAKiL YEVMÎ GAZETE 
Telefon : 2 0 5 2 O 

Telg. Tasvirie{kâr, istanbul 

Pazartesi 3 Agustos i942 
·-1 

r lnsanlar, felâket ve 
musibetlerde kendilerini 

Allaha daha yakin gorür 

* * * (:)erhJ 2 nc1 sahUeml%de) 

L~~~~~----~~ 

Gunün yaus1 ........................ 
Me'sul 

memurlar1n da 

flddetle 

1 llTicaret Vekili Behçet 
_Do_n _n_eh_ri Uz Ankaraya dOndü ceza land1r1lmas1 

14z1md11· 

I• N~E i~lerimiz, hayatî bir e
hcmmiyeti haizdir. Bu eh~m.. 

miyct her gcçen harp giinün
de bir kat daha artmaktadir. 
ffal'p ise y:1km zamanda bitccek 
dcgil, bilâkis çok uzun sürecek 
gibi güriinmektcdir. ~u hnlde, 
i8§c mcse1elcrimizin, uzun bir 
liarp dcvrcsi he,ap edilerek on:t 
gijrc §Îtndiden tanzimi hizjm de 
ba~hca kaygutauz olmahdll'. 

ce n u b u n d 3 Vekil dün Îi~~r~.---Üdalannm 

Ia~e i~lerimi1io iki cephesi 
vardir. Birioci cephcyi ihtikâr
la mücadcle te~kil eder. ikioci 
ceph.e de, ia.~e i~lerinin tedviri
ni cllcrine cmanet ettigim.iz me. 
murlar10 cok ehil olmalarma 
dikkat ve bi!hassa bu memurla
rtn içindc kusurlar1 gOrülenleri 
hiç tercddüt giistermeden ceza. 
lnndirmak te~kil eylcr. 

• 5• 100 

Kubao oehri. 
nin Karadcni .. 
ze diiküldügü 
biilgeyi i~gal e
den Almao kuv. 
vetleri &imdi No 
vorossysk'i teh
dit etmektedir. 
Ier. Bu bii1ge. 
deki Alman ta-

arruzunun yakmda daha mühi m inkl!;aflar giistermesi muhte. 
mcldir. Yukar1daki haritada ceoup cephesioio umumî durumu 
gürülmektedir. 

(ASKERI VAZIYET) 

Rus te~killeri 

parçaland1 
Muhasara edilen 
bir k1s1m dü§man 

kuvvetleri 
imha edildi 

Volga üzerinde 5 Rus 
flapuru hatir1ld1 

mümessillerile gôrü~tü 
Ankara, 2 (A. ·-----· l kt 1 sa t Ve. 

A.) - Ticaret /ktisat Veki/i Szrri Day /in git kilimi~. bu gli~ 
Vekili Dr. BOO- • saat yirm1de Ku 

'"t uz, Batt A.. havzasznda tetkzkler yaptz tlihya istasyo-
nadolu vilâyet- nundan geçe. 
lerinde blr haftadan beri yap. 
makta oldugu tetkitk seyahatin. 
den bu sabah Ankaraya diinmü$ 
ve kendilsini beklemelcte olan 
Ankara, istanbul ve Izmir tica. 
ret odalar1 mtimessi!Jerinden 
müte~ekkil heyeti kabu! etm~ 
tir. 

rck yoluna devam edecektir. 

MANÎSADA MEMNUNÎYF.T 

Manisa, (Tasviri Efkâr) -
Çehrimizde mahsul vaziyeti çok 
iyidir. T1ca.ret Vekilinin Mani. 
sadaiki tetkiklcrinden sonra Vali 
Ali Riza Çev~k. alâkadarlarl 
yapt1g1 konu~alarn1& dc\'nnt 

Devlct i~lcrinde olsuo, husu
sî i~lerde ols:.in, muvaffaldye
tin ba~hca âmillerindeo biri de, 
chliyct ve liyakati mül!:âiatlan. 
dmnak ve bilmukabele liyakat
siz ve kabahatliyi de cazaland1r

Kafkasyan1n 
istilâs1na dogru 

Berlin, 2 (A.A.) _ D. N. B. iKTISAT VEKILtN1N ederek karne kald1r1.k:hg1 takd11·-
nin askerî kaynaklardan ëjlren- TETKIKLERi de ekmek vaziyetinin mahallcn 
digine gore, ~agi Don'un cenu- Kütahya, 2 (A.A.) _ lktisat temin edilip edilmiyecegini 1et. 
bunda, Sovyet te.;killeri. serî Vekili Sirn Day, maiyetindEJ!d kik etmektedir. maktor. 

ia~" i~leriui yPoiden tanzim 
ve tedvire ba~lad1gmuz bugün
lerde iliraf etmeliyiz, ki ~u son 
bir sene zarfmda bu ruükâfat. 
laodmna veya cezalandirrua ka. 
idesinc kâfi derecede riayel edil
memi!;tir. Jfalk1n nafakasile oy
n1yanlar1, ihtikâr yapaofar1 ~iiY
le büyle takip ctmek ve içlerio. 
de nadireo bir ikisioi yakala
y1p üç b~ gün hapse mah. 
kûm cylemek kâfi degildir. Bu 
vazi(elcri ifaya mcmur olanlar1n 
içinde ihmal ''" kusudar1 giirü
lenler de varsa onlan da tered
diitsüz ve m~rhametsiz ayr1ca 
takibc maruz tutmak li>z1md1r. 

Alman t~killeri ve Alman pi-
ya.desinin ileri kollan tarafmdan zevatla birlikte dÜJl Tav~an11 Hükûmetin son ald1g1 ikarar 
birçok gruplara aynlm•~br. linyit havzasmda tetkikatta bu. ve T1caret Vekilinin çok yakm-

Arbk Kuban ve Kume nehirleri cenubunda 
bir Rus cephesinin kt1rulmas1nda ve 

muhafazas1nda bir ürnid kalmam1~ gibidir 

Sovyet klt'alarmm ric'ati, git_ lunmu~ ve a~am1 Degirmisaza 1 dan alâkas1 halk1 miitehassis 
tikçe daha ziyade sür'atlenmek- giden vekil, oradaki !inyit ocak. ~tmi~tir. Bir haftad1r ekmekler 
tedir. Alman kit'alarmm ku~at- lann1 da tefti~ etmi§tir. Behçet Uz f; bul!day ç1kmaktarlir. ma hareketile, birçok yerde Sov ___ ._ _____________ ,_.._ _________________ _ 

Yazan: General Ali lhsan Sâbis 

yet t~killeri çember içine ahn
m1~t1r. Bu te.;killer, imha ediL 
mek üzeredir. Ric'at eden dü~
mana, Alman !hava kuvvetleri 
tarafmdan durmadan hücumlar 
yap1lmakta ve Alman hava 
kuvvetlerinin bu hare'kâb. Sov_ 
yet t~ki!lerinin bozulmasm1 
tesri etmektedir. 

ESKl ORDU KU.lfANDANLARINDAN 

l\1e<elà mülga ve müteveffa 
ia~e t~~kilâh esoasmda, o te~ki-
1âhn dkoydugu birtak1m g1da 
maddelerinin iyi lt!ubafoza edil. 
medini, bu mocldelerdeo lialkm 
mahru1n cdilmcsine mukabil, 
oolarm bozularak imha edildiiii 
siiylcnip durmakla idi. Bn riva
yetlcrio bc1ki birçogu mübalà
g11h veyehut tamamile esass1z. 
d1. J.'akat .rüzgâr olmay1nca yap 
rak k11n1ldan1az• fchvas1nca a .. 
&'1zdan ug1za 1srarla dola~an bu 
riYHyctlcr içindc hiç ~üphesiz 
dogrusu da ,·ardir. Bu cümleden 
olaruk mülga ia~c tc~kilât1mn ls. 
tanbulda bir arahk hastanelerc 
lâz1m olacag1 bJh.mesile bütün 
1uakarna, ~chriye \'C biskiivilere 
elkoydugu, fakat bunlar iyi mu
bafaza edilmcdiginden, bisküvi. 
lerin toz haline geldigi, makar

R US ctpheslnin merkez ve ,imal 
. .bijlgelerinde harp vaziyeti es

ki balindedlr. Sovyetlerin rnahallî 
taarruzlar1n1_ Almanlar ber yerde 
muvaf!akiyetle tard ve Voronejdeki 
Sovyet bask1s1na ~iddetle mukavemet 
itôskl'lyorlar. Ruslar1n Voronejde 

( ~!~~ Harekâ 1 ) 

A vustralyay1 
tehdit eden 

tehlike 
--~-

japonlar Salamon 
adalar1nda geniJ 
mikgasta haz1rl1klar 

gap1yorlar 

na ve ~ehriyelc.·in de bii«:eklen- Sidney, 2 (A.A.) - Salamon 
digi vc nihayet hepsinin deni. takim adalarmm cenup ucunda 
ze clükü'mcsine mecburiyet hâ-1 bulunan Guadelcanar adas na. 
sil oldugn siiyle011l.i~ti. Bu iddi- ç1kmak surettle, Japonlar, Yeni 
anm ne dc~cc~yc kodar dogru ~I. Kaledonyaya çok y>kla~m1~ bu
dugunu b1l1myoruz. Yaln1z b•l- lunmaktadirlar. Dù!;manm bu 
digimiz bir "ey varsa o da ge- adada hümmah surette yeni ha
~en sene hakikaten bir hafta va meydanlari yapmakt~. olma-' 
ic;in.dc ~eluive ve bisküvinin ~r- s1na b.nk1lirsa, yeni deniz hare- 1 

ladan kalkmis olmas1dir. Eger ketlermde uçaklan ;çin kara üs_ 
miitcvelfa ia~e Müdiriye!i bu leri hazirhyor demektir. Bu a
g1da maddclerini toplad1ktan danin i~gali, Ycni Gine'de or
sonra ziyana '1gr,tma1's1z1r> bas- manhk biilgede Kokoda için ya
tanclcre da'.:1!h isc "nzifesioi p1lan ~iddctli muharebe ve A-

Don nehrlni e-eçtiklerl hakktndakl 
ldC.ialar dofru degildlr. Don nehri 
Voronejln .belki 30 kilometni bat1-
s1ndad1r. Voronej 1ehri, aynl lslm
<lek1 1rmag1n ik.i kenar1ndad1r. Irma .. 
i1n §&rk_1ndak1 küçük 1chir .ksm1 

( Devam1 1ahlf• 1, .Ut.u.n. 1 de) 

"\ 
G.arpta hava 1 

taarruzlar1 
Düsseldorf a iki tonluk 
bombalardan 150 

tane at1/m11 

ALMAN TEBLiCI 

Berlin, 2 (A.A.) - Alman or-

Maiski'nin 
Londradaki 
f aaliyeti 

Elçi /ngiliz l.J'enelkurmag 
üyelerile de gôrü#ü 

BERNE, 2 (A.A.) 
LONDRA, 2 (A.A ) Londradan Tribune de Geneve go. 

Britanya bomba tayyareleri dün zetesJne blldirildltine gOre, dün tn .. 
gündüzi.Jn yentden Almanyada Frank g1lt:z mcbuslarile gOrü~en Sovyetle
furt, Hanno\'er ve Vilhelmisha!et ~e- rin Londra büyiik elçlsi M. Afalsky, 
htrlerine 01ddetll bir tnarruz yapm1~ 1 aynl zaman~a kablne erkân1 ve ge. 
lard1r. nelkurmay .üyelerile de gôrü1meler 

(Diva.mi 1ohi/1 1, aütu1' I 44) yapm1~t1r. 

Uzunkoprüde 
bir· infilâk hâdisesi 

Deulet Demiryollarina ait su pompas1 patlad1. Bina 
harap oldu fit! pompac1 parçalanarak oldü 

Yapnu~ demektir. Fakat ri,·ayet vustralyanin ~.mal, bah ve d-0- UZUNKÔPRÜ (Tasvlrl Efkâr) l nuna 300 metre mesafede Devlet 
olunùugu gibi makarna vc seh .. gu k1yila···1na hava hücumlar1- Burada blr men1urun olùmü ile ne. Dem1ryollar1na ait o1a!l ve tazyik-1? 
riye•cr bücckll'ndirilip imh~ O· n1n yenidcn ba.slamasi kadar e- ticelenen feci b1r fnf1lâk hâd1s0f;i vu- •stasyona su vertn pon1pa, içerJs·n· 
lunduvsa buua seliep olanlnn:i hemmivetlidir. Sedef dcnizi mu-[ ku bulmu~tur. j de çalitan Çorlu

1
1u Mazlûm Pompnc1 

b .. ' 1 · ·d k 1 k - . . slpoplari kontro etmemeol ve üzcrlc-
ugun da lI DlC.} ana Çl art ara (Devfn•i aahife 3. aùlun 3 de) Vak'n ~udur: Uzunkopru 1stasvo .. rlne aiirlik koyma 81 neticesi kaza-

tazalnr1 vcriln1clidir. 'n1n palla1nas1na sobep olmuvtur. Ru 
Buodao bn~ka, cski ia~e te~ki- " I müthlt lnfilâk neticeslndc bina ta. 

lâtmdan hallan en ziyade eyikâ- E s r a r l 1 H a k j k a t 1 e r,, mamen harap olmu1 ve Mazlûm par-
)'etini mucip olan cihet, müraca. 1 calanm1~t1r. 
atlcri11 lâkaydî ile kar~1'ann1a.. f ek fh d Vak'a yerine gidln müddeiurnumt 
s1 vc biitün muamelclerin ih- te rl amJZ yeni sa a a Ferlt Eren tahkikata baflamtt. ôlil-
tnaJ vc rchavet ile gOrü)m05iy.. nün muayeneslni yapan hükûmet ta-
di. Diirdüncli Val'1f Han1run mü. l bibl Hallt Madakha11 külçe hallnde 
kellef sureltc tlii§Clll!Ü~ mahut .,_ l bulunan cesedln de!nlne rultsat vet-
h12 dort odas101 i~ga) edcn la~e mlttlr. Tahklkata devam olunmakt -
"1.üdiriyeline gircn1erio oas1l dtr. 

bo~h1k ile karsiland1g101 geçen- ~===========~ 
lerde de bu siitunlarda uzun u- • 
"8d1yn tarif etmi~tik. Bu tâbiri
mizde fazlaltk dcgil, ~ksiklik bi
le vard1. O 3.1 odada oturan ve
yahut oturm1yan hay \'C bayai.! 
lb.emurlar1n vazi!clcrinc kar~J 
giislerdikleri ka:v1t51zl1jt1 vc he-1 
le müracaat eshabma çikArd1k
lart 1nü~külât1, j~i dü~iip de ora. 
Ya ugrayanlarm içiodc g(;rüp iig. 
fenmiyen kalmallll~I. 

ia~c i~lerimizin. nJrsamas1l'la 
Bebep olan bütüo bu yanh~ i~ler 
Ycti!jmiyormu~ &ibi iki günden
bcridir ga>etelcrde, bir de m~l
Ca ia~e müc1iriyc1in<lc bir takxm 

TASVIRI EFKÂR 
cDevom, ~r.'"1• s, aûtun J d•) 

Hrrgün artan '1ir merak ve alâka ile takip edilen tarihi tcf
rikamiz, 7 Agustos Cuma günündeo itibareo yeni .bir saf
bnya giriyor. Arkada~1D11z ZlYA ~AKÎR tarihimizin bu ka
rnnhk bâhrasm1 yeni vesikalara dayanarak aydmlattyor ve 
dikkatc ~ayao giz(j kalm1~ malûmatla ka1·,in17a c1h rn1. 

• 

,-- Bugün ......................... 
Nazmi Jopçuoolu 

ne demek istiyor? 
YAZAN 

Peyami Safa 

1 
Bugün ikinci 

sagfamrzda okuyunuz 

--~~~~--"' 

Eski Sefiri 

Ali Haydar Aktay 
anî olarak vefat etti 

Moskova 

Millî $ef lsmet lno11ü yaverleri 
vasztasile merhllmun ailesi efradtna 

taziyetlerini bildirdiler 
Bir mOddettenbe

ri ~ehrlmizde bu. 
lunan eski Mosko· 
va Büyük Elçl.ol 
Ail Haydar Akta:r 
dün Büyükadada .. 
kl evlnde énl ola.. 
rak vefat etmlttir. 

Alt Haydar son 
zamanlarda rahat-
112 bulunmakta ve 
ha ttâ tedavi lçin 
lsviçreye gltmek 
tasavvurunda 1di. 
Ali Haydarin ve
fat haberlnl alau 
Mllli ~e! lsmel 
inOnü dün yaver. 
lerlle merhumun 
alleslne tar.Jyetle.. 
rinl bildirml~ler .. 
d1r. 
Ali Haydn Ak

tay1n cenazesl sa-
11 günu Bilyüka. 
dadan istan-bula 
gt'tirllecek ve ce.. 
naze namaz1 Be· 
yaz1t camUnde k1., 
l1nd1ktan son ra 
(Deva,mr: &hife 

~. Sütun t) Merhum Ali Haydar Aktay 

SPOR 

Salks' daki Rus 
ha tlar1nda 
büyük bir 
gedik açild1 

-- ·---· 
Bataisk'de Almon 
ilerlegiJi çok teh 'ikeli 

hir fla:iiyet ald1 

Mookova, 2 (A.A.) - &ivyel 
tebliginm ekinde kaydcdildigine 
gore Kuçevskaya ve $.alsk biil. 
gelerinde muharebeler •o~ ùe. 
rece ~iddetle devam et'Tlcl<le
dir. Burada taarruz eden AL 
manlar agir kay1plara ugr;;mak.. 
tad1rlar. Salsk biilgesinde AL 
manlar, Sovyet iHlihkàmlann. 
da büyük bir ge.:bk açm1ya mu.. 
vaffak olmu~al'Sa da muhawbe. 
Ier ekseriya gëgüs giil!ür-e oL 
malt üzere ~iddetle devam et. 
mektedir. 

EN TEHLIKELÎ ALMAN 
iLERJ.EYl~i 

Londra, 2 (A.A.) - Aimai\ 
ilcrleyi§i en ziyade Ba~aisk'in 
cenubunda ve c~:iu;:i dog.1sunda 
tehlikelidir. Almanlar, P1-ole. 
tarskayruy1 ald1klan111 bildirm~ 
!erdir. 

(Deva:mi Mld/e 3, •iit ..... 1' -' tl1) 
~ 

Kürek yar1flar1n1 Galatasaray kazand1 

• 

Dün Beykoz - Pa§ababçe ara smda yapùao kürek miliabal.:nla rJUda tek çiftele< ynn~irkcn 
(l-·u.i.-,•1 ~o.hi.je 3, sutun 6 te) 
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c:s - Sahife : 2 TASVÎRI EFKAR 

(~-·~-~ ..... 1\ _F_" _K_IR_L_E_R __ v_e_I _S_A_L_A_R__,jilA...i ~-~'_,)' Bak1rkoy 
Halkevinin 
faaliyetleri 

Bak1rkoy Halk Partia1 de Halkevi 

Kafkasyan1n 
istilâs1na dogru àY& A A de halka ber sureUe hlzmet yolun-

,,~,,. ..,.,. •1 l daki faaliyetlerini g;>Aden güne aIIO.-

Topéuoülu n demek istiyor 1 
Y azan: General Ali lhsan Sâbis 

Arkada11m1z Pegami Sa/a gazetemizin 30 Temmuz Per1embe giinii tirmaltt.adirlar. 
Halkevinin evvelkl h111fta, açt1g1 

inti~ a r eden nüslaa•rnda . Nazmi Topçaoglanun Camhurigette çikan ellfleri aergisin<ien. bu sergide ~hir 
bir gazrsrnrn hiçbir mehaz gôsterilmeàen ecnebî bir eserden sa tir satrr ~llmi~ olan eserlerin güzellig!n 1cn 

bahsetmi~tik. Hal4tcvi geçen ha!ta 
(Blrlnci ett.hifeàm a-.m; la.e, Kaniç eôl.iiniin batmnda garbi kopga edilmi1 oldagunu 11esikalarile isbat etmifti. Nuzmi Topçuoglu da büyük olçüde bir deniz yaq~lar~ 

Rœlarm ,.. bat1 lt1sm1 Almanlarm Maniç !rmagm1 geçerek Prolet.uka- dünkü Cumhurigette Peyami Sa,lanrn bu gausrna cefJap vermiftir. tertip etmi§ti. ' 
elinde<lir, Nehrin-gartJine geçmek id- yadan aonra Saltz 1ehrin! de Z&J>- Bu haita da cumart..e i ait~al"lll! BO\.. 
dialari, Voron~j ~nden ~n tetmi11 olup bu da Kropotkin 1ehri- Bu mak~lede arkada11mizrn mukabil cet1ab1n1 balacaksinrz. kirkéiy halk)na çok alk1~lanan bir 
1nnata altt.lr. Su hale C(ire Voronej nJn f8rk1na d~ Vorot!lonk ve:ra .:''!!l &Ya 1.Ya millî musiki milsameresi vennie>tir. 
clnrirula Don nehriniu doiusunda eeld .IBmile stavropol 1ehr1 11!iikame- .., W '" Bu müsamereyi tertlp eden tak1m. 
Alma.nlar1n eltnde bulunan kôprü t!n<le !lerlemekte ve bu taratta..kl Ki- r. ul I:Ialkevlnln h!mmetile yet!§mi3 olan 
baJ1 satlam mlJbafaza olumaktad1r. z1lordunun Bakû lstikametlnde r:lcat T OPÇUO:iLU, dünkü Tica-1 de yugr ar~k tecrübe sahibi o- 1 tarile. ' dügmelerile tak1m takla- gcnçlcrle, genç kizlar1m1Zd)r. Aylar-

• Rœ cepheslnin cenup oolgesinde hatt1n1 k~miye çal1§maktad1r. r!t V€k1li ve me<b'us Naz- lanlal', reahteye uyarak basit, J vat b~a birinm fikir ellbisesi.. dan·beri talim eôcrek iy! bir dereceyi 
Rus .muko.vemet!nln iklye Mlünma~ KerÇ boga2mdan §arka · ~mio mi Topçuoglu, mutelber tüccar ni k1msenin habe1·i olmadan sir_ bulmu§ olan bu gen-;lerin k§kll ev-
olduttmu rrTelce yazmi,trk. Stalin- olan Ahnan 9e Rumen k1talari d& Nazmi Tupçuoglu, memleketin Peyami S f tm1za geçiriyor ve memleket hu- ledlgi yedi sekiz kl~lllk beyet, en 
crat tarallndal.:i Rus mukav meU bir k-01 lie Kuban vad,.inde Krasma- varh.~m1 tehdit eden iktisadî da. zuruna çPlayQrsunuz. Na"Zariye maruf makamlardan -.eç1lmi~ :,ark1-
devam etme~~ir. Almanlar Don 1 dot·a diger _bi_r kolla Novorossysk barp vamizm münaka~asi yolunda J:iir filân falan bahfs mevzuu degd Jan, cidden ~yanJ takdir bir ahenk-
nehr! dlrseglnm bat1S1nda kalm1~ ltmanrna uogru llerlemekted1rler. _1.al . b · __ ,_ l k" goster. art_,· Bû .. T .. k fkâr le okumu•lar, piyano, kemandan mü-
olan Rualar1 ln•men nehrin. · f&rkJn. a Almanlar bu hareketln eMuuni""t m •. ""'.. e Y .. , a.ziyo.r, .r m-a e '• .m.. tlln ur iye e 1umu • ,. b t f l · · rekkep musiki de kl'ndi!erlne. rnhla-
atm11lar n lttamen -..1r'- t&manule ve •11millü hakkinda dtkkalt celiiet- u un LltlI en ve yarisma ya- m1yesi size soruyor: ,._. ~ • ra aç1klik vert11 g.Uzel nagmelerlhi 
çeruber lçine alm1~lard1r. Bunla1 lm- mcmek içln bu taarruiu gizli tutu- km bütün cümle!eri (kelimele. , .. . .. - Bu eLbiSe sizin mi, degil refakat eylemi§tir. 
ha et01iye ui'rao1yorlar. Kalaç eenu- yorlar ve bu snretle mahallî knvvet.. rine ve noktalamalarma vann- hayretten hayrete du~erc.k goru_ mi? Degilse hakk1 telif kanunu-
bunda ve Simliyanakaya taraflarm- Ier tarafmdan 1ap1lm11 ellemmlyet- caya kadar aynen!) Zekâi Ap. yorSWlUZ ki Topçuoglu hâ:â he- muz varken, Sl.Z brr kanun vazi Halkevinin bu genç muslkl beyeti 

l l k "' nü 1 i l 1 ayni zamanda (BakITkôy Ilalbvi 
da Don nehr n ~ar ~ d<:>5~11 l('Ç ·' •iz bir hareltet 3ünn1n1 hu1l etm ye aydmm tercüme ettigi clktisadî sap verm ~e yana§mamil?, bi â- iken, ne hakla iba~asmm mali- ma~i) nam!le gôfte;;ln! de, bestes!ni 
olan Alman kunetîen Stah?grad <:•- çah~1yorlar. . • sa·hada müdahalecili.k• isimli bir kis kend1m me.th€tti.kten sonra n1 sirtm1za geçirip kendi mali- de kendlsinin tanzim eyledlgl bir 
nr1nda mukavcmet tden K1z!lonlu- Bir yandan ormal1 Kafltasyada bu kita f.a 1 h"""' muanzlarma (yani bana) hiç dü ";b' k 11 1 kl b d k 
nnn !>01 cena1tnn1 ve yan1n1 çevlrml- t&arraz hareketleri ya.p1hrk.en, diger ' P .. n a. mm~_ V€ i.,..,1r m~- ürunedrkleri fikitl ükli' rek niz gt 1 u aniyorsunuz? mar~1 da ça m1~t1r. u a ço 
ye, bunlann Volga ncbrl atag1 k1s- taraftan Simlianskayada Don nehrini haz gostenlmem~. Ne demektir § l .. kr .. er Y ~ e Bütün Türkiye efkânumumi. ir.alllbulc geçm;~tir. 
min in bat1 tarafile ber türlO müna- gc-çmit olan Alman onluaunun b!r bu'! Tupçuoglunun yüzü kadar ve on an i;lu . u . Sarnc~gluna yest srze soruyor: Bak1rkoy Halkcvl, bu müsamerc.
Mt>etlcrini kesmiye ve Voiga nehri k1B1m kuvvetne Volca nehrinin bat1 gêizêinùnde, maskelenmesi im. i!<ar~i h~tm vaziyetmde gostcre- - Bu memliekette ·bir fi:kir 1, ri. müsabakalar1. el i~lcri derslerJ, 
ilzerlndeld ber lilrlü münakalay1 tarafuklan agz1na ~dogru ilerliyerek kânsiz bir haki:kat: Bu kimseye rek pohtika açma.zlarile bizi (yâ. mülkiyeti, bir yazi mûLkty€ti lisan tcdrisat1. denlz sporlarina 
menetmiye çah9 yorlar. Astragan 1ehrlni uptetmlya ve bu çaktirmamalk. hülyasiÎe, b""'ka nj ~eni).' vurm1:Ya kalk.yor. Bu yok mudur? Mal mülkiyeti, pa ehemmiyet verme<;i itl.barlle ~ak.1 r-

s. 1 k il d 1 · tl v l ~ •alasm1 tama -< .._ h•"ler1 '--ps•h · - koyde buylik b1r cnnl1hk gii~tc:mek-1m iyaM aya · e Azak ~n z1 ara- iurc e ~ ga m a - ibirinin ilitisas emek, frkir mrih- ua .., n in: u,e ayri ayn ge- ra mülk1yeti gibi kanunlarmu 
ainda 300 kllometreye yakm bir cep- mile kesm1ye çahtmas1 muhte_"._'~ldir. sulünü kendin'e maletmiye kalk lccegim ve T<Jpçuoglunun hem bunu da i;&hsî tasarruf haklan~ tea1mk~1Y•. uhtacl:t1en~~~:!~~~yaveça~_1:;~~ 
bede Don nellrinln a~ag1 k11m11n1 Bltkaç gllndenl..eri Ka!k .... arin, 1 • benim fikirlerimi he- d L •, . ·' 
cenuba gevmlf olan Alman ordula- nierkezî ve simalî Rusya Jle kara maktJ.r. 'i ib . ' . ":1 .e a.u- t:iizdan saym1yo.r mu? Hang1 sa- tad1r. 
rindan blri cepheden Batalak C4lnu- 1rtfbat1 ke nm1,t1r. $lmdl art1k ~i- Geçen makalemde ben bunu fenfurger ~ · ai.:~e~ini _?ile 'bile !;â.h1yetle bu hakka tecavüz edL Partlnin rel•! k ymetl! fen adam-
blln<ia (lerl!yerek Jeja nehrini ~- mali Kaflcasyadald petrol kaynakla- bi.itün ves:i!rnlarile ortaya ko- ~~sil taihnf ethgm.1 gosterece. yursunuz, Beyefendi? lat 1m1Z<lan Bay Ziyay1 ve Ualkev'-
Jl\.Ïftir. Bu ordu Kropotkin _ Kra n- r1 ve teslslerl. n1anganez madenlcrl yunca meslek muhitinde ve 0 _ g1m. Fakat. ·· Hcsap ncrede, he- Cevabmizm rkinci kismmi gbz nin faal vc ba~anc1 reisi Bay thsan: 
ador hatt1na. dogru ilerl!'flltktedir. te~Uke içln.e gf.rml~lerd!r. Kuma ve kuyucularimiz arasmda, yalmz sap?. . den geçirelun. Buradan bir mâ tebrlk eder ve kendilerme yorulmak 

Bunun IJl-Otôrlü ve zirhl1 kuvvetle~ K~an neh1rlen cenubunda blr Ru~ estki bir veltil de~il, üstünde hâ. .Makaley1 okumiya devam e- na ç1karmak mümkünse, demek ve y1lmak bllm~ çal1§maiarmda yc
ri ene'.kl gün T!ooreçkaya ,oorlni mudafaa cephes!nin kuru,lmka:i:Uda lâ bir meob'usluJi: s1fat1 da bu- d1yor, ii.rtrk so.nuna yakl~iyor_ istiyorsunuz ki müd11·halec1li""in ni "TI;uvaffakiy1:tler dllerlz. 
aa.ptetm1tler ve Kropotkln oeihrlne ve moha!au1md11 blr Om t a ma- • . . .. .. .. .. •. sunuz J'v1uharnr bi ·· ·· .. . • fi 
y~la'i!Dl~ardi. Bu suietle Alman mi, g\.bld1r. Novoross~k harp Jima- lundugu lÇln durustluk ornegt · . . '. r suru muga_ hcnuz •b1r s1stem olmad1gmda 
:motorlü kuvveUeri Kuban vadlsi ve n1n1n ik1betl de yak1nda taayytin olmas1 lâz1m gelen o muhterem latalar .içrnde, . alakanizi b~ka hcrkes müttefiktir. Herilœsin 
fimali Kafi:a yay1 lstilâya bMlan11e- edecek gibi gôrlinliyor. zat1n ha.r~etin€ kar~t bir hay- tar:f!ai a çe~iye muva!fak ol. müttefik oldugu ,bir nokta1 na-
lanhr. l&aln ord•' ku ~ndmllanllllon ret kas1rgas1 koptu. Kütüphan€- dugunu hrsap adiktan sonra ma.- zan mehaz l{o:;termeden alm1~ 

Roatofun earlcmda Don noor!ni Emeklt Genera/ lere ko§anlar, Zekâi Beyin kita. hut ~ese ey~ kQrka kol'ka ya. olmak, benimsem1ye deger bir 
~mit olan dl~er tiir Alman ordt1su ALt lltSAN S nls buu alaraik Topçuoglunun ma- na~1yor ve ~oyle buyuruyor: ~ey degildir. 
................................................................ ··•·········••····•·•···•••••··• kalesile ka~1l~trraiilar, idare. •<Yaztml2~a ba~asindan ait- Ôyle ise Beyefendi, ·benunse_ 

Zengin 
dilenci 

3 A(}USTOS s 

Birmanyan1n 
istiklâll 

C!:, 1MDiK1 büyük harbin aske
Y .rî ve siyasî bareketleri fev
kalâde bir sür'atle inki~ et
mektedir. Almanlar ve Rumen
ler, ~imali Kafkasyamn bubu. 
bat amban olan Kuhan a.eh. 
ri havzasma yakla§Mt§lard:rr. 
Buranm zaph. Azak Denizi ve 
Karadeniz ile Rusyanm alâkasi.. 
n1 büsbütün kesecektir. 

Kuhan nehrinin agzi, genil! o
lup, sularuu k1.>mco Azak Deni. 
zine ve losmeu Karadenize do
ker. Bu nchrin yukari mecra
s1, Karaçayistan Cümhuriyeti 
arazisinden gezer. Bu cümhuri. 
yet Maverayi Kaîkasya, yâni 
Cenubi l{afkasyaya Sahumkale 
askcrî yoliJc merbuttur. Kuban 
nehrinin yukari mecras1nm zap. 
h, bütün Ancaûstan1 ve Gürcis
tam Ahnanlara açnu!j olacakhr. 
Bu gibi askcrî neticelerin, gayet 
mühim siyasî dcg~kliklcr do
gurmas1 muhtcmeldir. 

Büyük Asyntlaki askerî mu. 
vaffnkiyetlcr ve harekctlcr, ~im
didcn siyasî durumu d~tir. 
mi§tir. Japon ordulan, Îngiliz 
kuvvctlerini takip için girmi!j ol. 
dukbn Birmanyay1 tamaoûle 
lngllizlcrdcn ve Çinlilerden te
mizlcdikten sonra burada yeni 
bir siyasî durum mcydana getir
m~erdir. 

Birman milletine tam bir is. 
tiklâl vcrilmi!jtir, Müstakil Bir
manya hükûmcti balïma Ïngifü ... 
Ier zamanmda bir müddet Brut
vckillik yapan Maon getirilmi!i
tir. 

Japonlara askeri harekât esna.. 
smda yard1mda bulunan Birman 
yah gor.üllilleriu ~l ettik
leri kolordular d.ahi müstakil ye. 
ni Birmanya devletinin munta. 
zam askcrî knvvetleri olacag1 
a ikârdrr. Bu suretle Büyük As
yada müstakil yeni bir devlet 
dogmu~ oluyor. Tram va y 

ücretlerine 
yeniden zam 

y pllaca 

lzmitte 
bir këy 
doland1r1ld1 

hanemizi dolduranlar, me4dup ?~ .. h_~m~e~I§ ve oylece miye degmtyen bir fikn biitün Ozerinde albnlar 
ve telefon yagd1ranlar say1s1zd1. ileri suru.lmu~. bir nazariye de cümlelerile, kelimclcnle, v1rgüL bulundu evinde de 
Baz1 gazeteler, Tupçuoglunun yok~ur. !hm alnk~si olsun ol~n~- lerile niçin benimseyip aldm1z? 
hareketin! agir vas1flarla teniki- su~ tkhsat mcvzud~ az çok.f~.ir Hem müdahaleciligm bir si.stem 5 Lin llraSI varnll, 
de b .. ,Jam1~lard1. Yolda, beni u. ala~?s1 ~l~lar, ~u~ahalcc1hg111 olmad1gmda he1•kesm itt1fak eL Emnlyet 6 nc1 ,ooe memurlannm 
zaktan ve ya.lnndan taniyan her- he_?uz b1r ~~tis~d1 s1~t~m oJm~- tigini sizden b~ka kim sôylu- yapt1g1 s1k1 kontrollar neticcsinde 
kei; durduruyor: ~~g1 e~~s1 u~~~~nde. ithf~k et~~: yor? •Sistem• mefhumu çok dün §ehr1mizin muhtclif scmLlerin

- Aman Yara.bbi! Bu ne? Bu gme gore !ioru~lcn.n bulel?tig1 münaJcasahdir. Bu ba:hse ayric àe çocuk. ka<l1n ve crkey olmak uz re 

Maahaza Japonlar, Birmanya. 
y1, gerck Çinc, gcrek Hindistana 
kar&1 yapacaklar1 büyük askeri 
ha.rekctler için üssülhareke ola
rak muvakkatcn kullanacaklar
d1r. Bunun için Binnanyadalci 
Japon ordusunun kül'î k.isnu 
Hindistamn !iark cyalctleri As
sam ile Bio~ale'nin hudutlarm. · 
da tnh!jit cdilmcktedir. • 

Ktrndi•ine Ofi:1 memura b kt a bn hayli dilenci yuka'.ann11~t1L Bun 
·u··su- b; .. k ne? Acaba ne cevap verecek? n_iu~~·ycn 1~ no a~ ~~z~rm ce- gelecegim. Havdi farzedelim -k1 tarin arasmda Rc<:cp kizi Zehra 
• vc.ren .r caret ârin Na.sil hesap vercek? diye soru- ~ith ifadelermdcn birisiru mchaz bunda herkes müttefik Herke- admda birinin ùzerin<lc yap1lan ara-

mar ifeti 1 yo~du. g?stcrm.edcn ~lim~. olmak ~.e. nin müttefi koldugu bir noktai mada 2 be~ililr!ik. 6 a<lel altm lira 
Zam r: isf;efi birinci 

mevkilerde 2 fie ikinci 
mevki1 erde 1 kuruiiUI' 

1 lZMiT, (Tasvfrl Efkâr) Amme efkârmda ~a!hlanan b1L n~mscmiye degcr bir ~ey degi!. nazan mehaz g0stermeden aL b1r ha)·h kâg1t para ile ufakl1k bu-
1 Burada Uzunbey koyÜ'llde &arlp tün meraklarm hulâsas1 bu idi: d11'."' . ~ mak hak mrdir? Bir kanun va- lunmu~tur 

b!r doland1r1c1l1k vak'as1 olmu~tur. Acaba ne diyecek na.sil hes:ip I~f.e Nazm1 Topçuoglu nam Zll sifatile bana Türk telif hak Zehra orgu,;unJa aynca evde d~ 
Evv.,IJi gùn bu koyc îayet 11k ri- verecek? Çünkü bi~ meb'us her zatm fikir, ahlâk ve hukuk an- kt kanununda boyle b1r madd~ !4 - 5l bin lira n<i-kit paras1 oldu-

lstanbul Beled1yesi 912 y1lt ylnml~ lbdlr a<lam glderek Ofis me- medenî memleketin kanu~lar1 lay,~mm miyarm1 gostei-en ce- go t<'robilir misiniz? ii;unu <la suy\emi~tir. 
.. . . h 1 k h t a mnru o uitunu, Derlnce &llosun<Ja b" T .. k ka 1 .1 d .. vup• · • 

ibutçe:_;in1 a.z1r .ar er:, ay .P - kl\Ol!u 17.5 ki.ru:·tan bugday verlldli'l gi 1 u~ .. m~n an e e muey- · 1. Muhterem Topçuoglu Beyf'- lhtikar EUÇ,Ut3rl 
hahlig1 dol~?'1.S1le .birçok .. mues- ni soylemi~ ve kily h11:J:inda11 bug<lay yed fi.kir mulkryeti hakkma bu. Ame ~yat masasma yatinlrp fen<li! Herhalde biraz te~h :bir 
seselerin butçelenne yuzde 38 j paras1 olarak l!J5 lira t-0plad1ktan tün memlcketin gozü onünde o. yari:n ~~e klorformu burnuna ànmrzda kaleminizden nasils.a 
nÏl!lbetinde zam yapmak meobu.

1 
aonra ba1ta muhtar oldutu halde muz silkmi§ olunca, kendis:nin çektr~len oonra tam uyuma'k U- Cl!kan bu vanl~ dûstur, mülk 

r;yetinde kalmi~ ve bu zamlar çuvahni alan ve lbeygirlne atl1yan hu.kuk baktmmdan a'hlâk baki- zere iken say1klam1ya b~ltyan yet haklar n k .. k. d 'k l

Beledive .bütçesinde iki milY'on 1 kllyiülerle blrlikte ltmlte. gelmi~tir. mindan fikir ba-ka~mdan bu ha hiçbir hasta, 41 derece hûmma T. rk1 :ed J ~a ~ ~n ~n y1 a~ ve 
lira katlar ~azla!1~a sebep olm~- ~8~9~~;~:~:e Pr::1n:{lei~1,~~~~ n;:: reketi 'nasll izah e~ebilecegmi ~çinde .§u~r~ istifa etmek üzer.e 6~ 1• bo~a~ir. ~~~k~ep:~~~1~~~~ 
tu. Belechye nyaseti, Bcled1ye kat tren kare1dan gœilkürken o!ls mera-k etmemek im.kans1zd1. t~en z1hnm1n se11best ted cr~- zumunda da herkes muttefikhr 
büt.çeslnde has~l olan ~çrg1. a. memuru da ortadan kay1>olmu1tur. Topçuoglu, .om1;1zlarma aba- ni rasgel~ CÙ§art vu:an J:u 1~ li- ve bu düsturla para çalan Jier 
pa.maJc ma.ksadile yen1 Vartdat tz.mlt zab1taa! bu cilretkir adamr nan bu mes'uhyetm hër bak1m- folu, kur~unu §akagmdan Y1Y:- adam suçsuz olmak Iâzim gelir! 
membala.r1 aramaktad1r. Bu hu- ara.niaktadu·. dan vahameti nisibetinde acele rek beynmden vurulan ve zeka- II . t .. .. d 
susta i~ olarak dü~ünülen §ey Çok çocuklu cevap vermiye med>ur olduitu smm son ç1rpml§lan .içi:ide bir_ .. t~Yrk 15

1 er u~t~n e terkes 
tramvay biletlerine birinci mev- anneler& ve-llecek V.in ertesi aünkü Cumhuri"'et §eyler mmldanan h1Qb1r ya1.·a- h~u k~ 1 ok~un, 1:' erk ~ ~asm, 

• • • • • • • ., ' " •
1 1 ··d f k·: d 'd "k.i iç imse 1msenm I rm1 hele 

k1lerde 2 ve ~kmc1 mevk1lerde 1 p ara ~azetesine bakhk cevap yok· I, mu a a.a mev. i.n e 1 
r"dl - bô 1 t e1c· ib ·1 'b 

imrllli zam yapmakt1r. Bunun, . • daha ert€Si günkü~e bakt~k. ce~ ni ve mantrkm1 bu derece kay_ Y e opy un .. aresi e era.. 

Pangalt1da Halâskârgaz1 ca<L 
desinde Osmarnbcyde 164 nu.ma
ra!J dükkanda .ba.~kall1k yapan 
Vasiloglu Dim1tr1, p:.hah p1rinç 
sattig1ndCt.n aynca Cihi.ng1rdP 
Abdûlhak Hâmil caddes.ndc 44 
numarada elektr ticaretile i~
ti,,al eden Andon oglu Aleko, ~
tikâr suç1le istanbul Millî Ko
runma Mah:kcme~me verilm ~
Ier ve suçlular para cezasma 
çarptmlm 1~lar<l1r. 

Bir sab1kah yaka,and1 ed b. .1 l" k d a ]Z.11J1T, (Tarnrl Efkar) k. Nih d .. nk .. C h bctmez. ber al1p mehaz gostermeden al-
&en e lI' mi }'(ln ira a a~-. v .- S1hhat ve lçt.imal Muavenet Ve- vap yo ayet u u um u A y .1 c b b tma imzasm1 basamaz Meselâ 
1idat fa.zlas1 temin edecegi um1t kiletimiz Kocaclindtkl 1300 çok ~ riyette •Îkhsadî Sistcm Davas1> man arabbr. ..,,u cevaJ a a- b T · · Efk. d 1'·· kl in Sultanahmette Üçler mœiallc_ 
edilmektedir. cuklu anneye d11t1t1lmak üzere 15900 b~~1 1kh ve cNazmi Topçuoalu• kmiz: «Yaz1muda b~kasmdan k=~ asvrrbl. ailrl ta uldr _er smde b1r müddettenberi faali. 

Trakya U~11umt 

Müfettifl Edirneye 
dondU 

"il' " •· ak b · · ·· 1 ..,.,raman ir m e o uguna lira tamlut gllnderml~lr. Çolt ço- imzah bir yaz1. Serlevhasmdan aunar erumsenm•~ ve oy e- . . . yette bulunan ve c1var evlerin 
cuk1u annelera bu para miHcâfatla h" b. 1 · dah ce ileri sürülm~ bir nazariye dair bir flkra yazsa.m, siz bunu telefon .kablolarile kur"un boru-
ri verllmekte ve anneler hükûme~ ·11Çk trt§rdey sez1 nnhy-0~ ~ma,b .. t .. a de yoktur • Bu müdafaaya ha kcndi imzanizla, kendi yazmtz- ~ 

1 
1 sa i a mu arrmn u un · - .'b. C mh . · lannr çalan Ahmet admda bir sa 

sonsuz mlnnet duymaktad1r. leket1· lk 1 h"d1·"" kan Cumhuriyet okuyucularr mt$ gr l u ur1yette nel/reL b1kal1 yakalanarak Adhyeye ve-
1 Ill 1 mem ça a ayan a ""' · ' ek h k'-· sahip · · · ? B zm 8 ame eye .1.. ,_,,_ d t ·k b' 1 ·· l Tasviri Efkâroa ç1kan vesikala_ m a .iuna · m1sm1z · en l · 

1 k k ·ua'''"m a a.r 1 .r§ey Cr soy e- .. . l dcd.kod hesap sorarsam siz: ri mil/tir. 
Edine (Tawiri Efkâr) - s1ca ~eme miye karar verdigine ~üphe et- n gorme.ml$ ~r ve l .uyu .. . ' • Oyun oynarken 

Edirne vilâyeti k;tzalar1n<la blr verlliyOr miyor ve oJcuyoruz: uzaktan 1$11.m~~lers~~ ~eya1:'.J1 Sa- ~ Tü11kle_rm ka~~~~an .. bir 
tetktk aeyahali yaparak avdet l'den lZUlT (Tasvlrl Efkàr) lkti di . 1 • . • dil 1 Ianm yalan soyled1g;ne hukm€. millet -0.ldugunda butun dunya Üskûdarda Kandilli Mezarl!k 
Umuml Milfettil} vekih Salim Gün- §ehrlmiz t~hba;lar Ba~müdürlü- • . sa 

1~ eri;uzm bl;e.n en. decelkler. Cumhuriyet okuyucu. müttefiktir! Cevabm1 verebilir ~sokagmda 15 numarada oturan 
dogan bllhu~a !a~e ve istih•al du- gil !malât ve istlf i~lcr!ndc çahfl'l'ak- mesa ;~vzu~or aya a .. Jgl za. !arma ~Ore bu bir inkâr cüm.. misiniz? · Aibdurrahmanm oglu Faruk, 
rmnu ve hubt1bat1 borçland1rma ve ta olim 400 l•çl ·e her gün s1cak ye- man auna · ccreyan goze çar. Iesi· fakat h~kikaiti bilenlere Tü.rklcrin kirhraman bir mil- dün éll"lkada~larile1birL!kte oynar-
kontrol i~lerl üzcrinde a!âkal1lar- mek v:rilmiy~ ba~lan.?11~t1~. par... kar~ 1 da ne tevile, ne inkâra, ne let oldugunda bütün dünya ken arsada bulunan bir setten 
la temasluda bulunmu1tur. tmalat.hanede çok guzel b1 muli>~h Hay1rd1r inllallah! Bütün mem itirala benzer, mânasi kargacik mütl.efiktir, ona kimsenin ~ÜP- a$agi dü§mÜ~ ve sag kolu kml-

UzunkHprUde blr ve emek salonu vücude 1.l'9tlrllm10- leket, Topçuoglundan bç iktisa_ b k h r d b" ""d f 1 hesi yoktur, beyefendi! fakat ~ 
tir. di cereyan oldugunu degil, da•ha . urgac1 • a m e ir n:u a aa. m1 ir. . . 

Y~gmur mcvsimi son.a erdlk. 
tcn sonra Japon ordular1run Hin. 
distana girerck 1ngilizleri taki. 
be ba'!hyacaklur1 t.ahmin edilc
bilir. Günlcr ilcrledik~c Hindis.. 
tanda siyasi ka:yn~malar da ile
rilcmektedir. Umum Hint Mil. 
lî Kongresi Partisi vc bunun en 
bü~·ük lidcri Gandi, kararma 
~imdidnn vermi~ ve 1ngiltercyi, 
Hindistan üzcrindcki hâkimiyet 
ve idaresinc derhal nihayet ver
miye davct ctmi!ltir. 

F'akat lngiltere hükûmeti na. 
mma llindistau i~lcri haklun. 
da âhiren soz s0yliyen Nazl.I' 
Cripps ile Hint Umuru Naun 
Amcry, bu talebi reddettikleri. 
ni bcyan eloùi;flcr ve maaha. 
za .barbin sonunda Hindista.. 
na hürriyet vc istiklâl verile. 
cegi vâdinin geri ahnmad1ga. 
na da ilâve ctmi~Ierdir. ~imdi in. 
gilirler, Hint Millî Konferan.. 
s1, MiHî Demokrclt ve Hint Li
beral Partisi gibi kii~ük siya.. 
sî t~ekkülleri, Kongrenin ve 
Gandinin aleyhine tahrik etmL 
ye çah~pyorlar. Gerck bunlar, 
gerek Pcncap Bai;fvekili gibi 10-
giliz adanùari, Kongreoin kara
rm1 tenkit yollu harcketlerde 
bulunuyorlar. 

Muharrem I<'eyzi TOGAY 
•• 1 ............................................. . 

Motarde ate' ç1kt1 
kaçakçihk hâdisesl ~ehrlm;z Sellüloz aanayli mfiesse- Topçuoglu Hazretler1! Ben si. bütün dünya bn$kasm1n yaz1s1_ ---· - ~ , 

aelerl d daha evvel ï.eçllerine 1Hcak evvel o Œiareketinin hesa:bm1 ze diyorum ki: m sizin yapt1gmiz l/ekilde alan- _ sonsuz saygilarrmla _ rica edi- Ha.skoytle Kalafatyerinde ta. 
Edirne. (Tasviri Efkâr) - ycme ve•mektedlr. beklerken bu giri~ nedir? Salir. - Üstünüzde gordügüm fikir lari suçland1nnakta da mütte_ yorum: mir edilmekte olan Hasan Yat.. 

Dü" Uzunkoprü istasyonunda bir Yenl Ha ta y lar1 b1raz daha takip edince gêiz_ efü'.sesi, Laufenfurger admda fiktir! 1. Benim bülün vesikalarile maza ait Ortadere motêiründe 
kata~ilrk hidiaes1 olmu~tur. Bir ba- mUddelumumlsl lerinize inanam1yQrsunuz; ken- ibir profesôrün malidir. Mt11hterem Nazmi Tupçuog'lu, ve bu kadar vuzuhla ortaya dün dikkatsiz.11k yüzün<len yan.. 
-.ut ~ine yerl~irilen 13 kilo ~af disinden medenî bir itiraf, bir Siz buyuruyorsunuz ki: m{\daihalecilik hakkmdaki fiildr_ koy<lugum ·bir meseleye neden g n ç1km1~sa da ate§ biraz ·son.ra 
ipek ipl!glni trene yerl~t . rirken Edirne. (Tsviri Efkâr) itizar 1bekled1giniz muhar ir od k akl ] lm sondürülm~tür. 
nziyeti ,upheli gôrtilen iofor Ah-' Hatay Cümburiyet mll<ldeiumu- k d" · r ' - Ben kimseden m a (na_ lerimi ba$ka bir makaleye bira- aça.m 1 ve an a§l az cevap. ==========>e::--=::::=:==:ië::: 
met oi;lu Cavit Radop g.ümrük mu- mîllgine tayln ed!lml~ olan vlliyetl- en mi methetmiye ba§lama.z zariye) almadrm. karak ve bu mevzuda da sizin lar veriyorsunuz? 
ha!aza memurlar1· tarafmdan kaçak miz cilmhuriyet milddelumumlsi Apr mi, ~e: Beyefendi! Siz yalmz nazari- hesaps1z mugalatalanmz1 oria_ 2. Laufen1burgcr'in Zekâi 
efYa lie birl'ku yakalanarak adliye- Akau blrkaç güne kndar yen! var.Ife- •Memleketin ikt1sadî bünye ye veya mo3a degil, modasile, ya koymiya hazirl~arak $U su- Apaydm tarafmdan türk.çeye 
ye verllntlvtir. aine hareket edeceklr. ve §artlann1 bilen, o bünyc için- biçimile, fasonile, 1tuma§ilc, as- allere aç1k œvap vermenizi tercüme edilen clktisadî sa.ha-

da müdahalecilik> isimli ese. 
nnden gœterdigim o parçalan 
kendi yazm1zn11~ giJbi makale. 
nize aldm1z m1, almadimz m1? 

Mlllt Roman: as 
••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••• 

- Asla, bilMti1, katiyen, r1ca ede
rbn, o kadar güzel anlat!Yorsunul 
lti, rica ederim, llelleraeniz in üta?!tslr 
olvam. 

- Bt!1ll vutfe hlaile dlnlemeniz
Mn lmrlal;m. Hallbuld ben aiaden bu 
Udar feJaktrlt.k htemlyorum. 

-Aala, ml bütüu blbhnle .ia
MJorum. 

- Yahut merhametle ... 
- Hay1r, ne milnasebetl Bu dün

pda kimin da.ha çok merbamcte U-
7* oldugu billnemez. 

- !tte sizln gibi anlay1flj blr ru
b hayat11n1 anlatmak beni ne çok 
lle'riudlrlyor, biliieU17. .. R&D> lclmi do 
~-

SER VER 
•Htl lltll 1111Ill11•11tfl1Il1 Il Il 11111 

- Fakat bu kadar1 pek ldi ve 
éhemmiyeteiz - hem de bir daha ya
tamallUI lmkân olm1yan aaa.detlerimi 
teltrar ya~1yorum. Ah, ne gllzel ! D!-
1ar1y1 goôrm!yen gozlerJm, mazimin 
bütiln renklerin!, 1oiklarJn1. man11a
rarlarm1 .,Orüyor. Allaha çok tükür 
ki !çlm1n gôzü gôrmiye devam edi
yor ... Zor tuttum kendimi... Bu de.. 
til: 

Ne diyordum7 
- Sevglnlz iatedigln!z lcadar de

rln ve kuvvet.li deglldl. 
- Evet ... Bal.:mu: naail unutuyo

rum ... H.astahktan -sonra bana bôyle 
blr unutkanhk geldi. Evet... daèa 
fa2la, daha fazlo. sevmek islyordum. 
Bclkl bunun için, fark1nda olmadan, 

aok1m1za engeller yaratm1ya kalk1- - Hoyir. ; 
yordum. Ob ... Çok uzun hlkâye, ba- - Ah... Kütilphanede vard1r ... 
11n1z1 agr1tm1yay1m... Frans1zean1z1 ilerletirseniz okursu-

- Hay1r ... Rica .)lderlm... nuz. Anatole France'm tarLhî bir ro-
- Sonra yl~ an1atirim ... Ben btk manJ. En sonunda Piu·pbnus, roma-

mam siiylemekten, hele bu mevzu- nm as1l kahraman1, avucunu yüzüne 
dlln ... Velhasil evlendlk. §üp1ieslz kapar da çirJ.Jnle~tlginJ cille hisse
birc;ok 1ukut hayaller oluyer; fakat del'. 
blrçok ümlt edilmiyen meziyetler, sa- - Fakat siz ..... . 
adetler de buluyor lnsan ... Çok bao- • Mebrure Han1m elinin ~lddetli bir 

lJyecegln! unutmu~tu. Alnmda hat1r
lama zahmetlne benzer buru~uklar 
top Jan 1p aç1 ld1. 

- Ha... dedi, evet... ~lerhni 
kaybetmekten büyük bir 16tirab1m 
var. lllüthi~· blr§ey o ... Ta.hm!~ ede
b!lir misinlz? Fakat soylemiyc cesa
ret edemezsin!z belki... Hayatim1 
kayibetmek korkusundan da büyük ... 
Çünkü ... 

3. Bu hareketi yaptmizsa kaç 
numaralr kanunr.Hnuzdan salâ
hiyet akhmz? 

4. BOyle bir kanun yO'ksa Tür 
kiyede kanunsuz hareketleri 
herkes için mi, yoksa nefsiniz 
için mi mübah gêirüyorsunuz? 

5. Tüccarhi{lmz1 ibir tarafa 
- Bu hastahgm beni ans1zm go- b1rakahm, bu hareketinizi dün

türeceginl blliyorum. Ondan da M- kü vekillik ve bugün;kü meb
yük korkum... usluk s1fah111za, muharrirlik ve 

Deb§ete dfl~milo gihi halifçe irki- fkir adamll~1 srlatmrza nas1l 

ka 'eydlr evlenmek, Hale Han1m; hareketile: 
bunu da ayr1ca konuouruz. 1 Yüzü büyük blr 1st1rapla buru~tu 

- R ca ederlm, dedl, bana güzel ve düzeldi: 
Huta yorulmu1 g!Ol durdu. Bir oldugumu soylemeyln!zl 

teY koklar glbi nefes alarak sordu: · - Ah, fakat ... 
- Pardon! Ne diyordum? 
- Hiç umulm1yan saadetler ... 
- Ve felâketler! .. Bu hâle dü~e-

cegim batmma gelir mlydl? Neler 
çekt!m, neler, tasavvur edem~slnlz. 
Olilp olilp dlrlldim. Tabii... Art1k 
aynada kendimi gi)remiyorum ve ber 
ke.i benden gizl!yor. Sak1n rlca ede
rim slz de ben! teaellt edeyim deme
ylniz. Biliyorum ben. ne kadar çlr
kinle~tigimi blllyorum. "l'als'i oku
dunuz mu? . 

- Dlnl!'yin!z. Benlm dram1m' bu
radadtr. Yaln1z gôzlerlmi kaybetmek 
degil. .. Ah. korkunçtur, k.orkunç, 
korkunç bu. Renkled, tonlari. l~·lk
lari. pe~pekt!fler! ve sevllen §eyleri 
géirmerrek ... Dü~ününüz ki ben res
me heves etml,tim. Demek ben de 
iroze hltap eden fCylere karu bir 
&evgi vard1. Ah ... Beethoyenin sag1r 
olmasmdan ko.t kat beJ;er ... G-Oz .. . 
Goz ba~ka... Çok ba~k" ~cy giiz .. . 

Hasta durdu. Galiba vine ne aiiv-

lerek tamamlad1: ya.lu.~tmyorsunuz? 
- ... Nam1k'1 knybetmektir. Onun . Muktedir degilseniz bu sual

ba~ka birini sevmesidir. Bunu dü~ü- lerin cevaplarim da ·b~ka brrL 
nilnce soguk terler tias1yor. 

Alnint gôsterdl. Gilrçekten saçla- ne (meselâ Laufel'liburgere!) 
rmm dlhi nemlenml!}ti. yazd1np altma yine kendi im-

l Uz. zamz1 atabilir iniz: Makbulüm-- Bakm1z ... ded , gorüyorsun 
dAB'il mi! d ür. 

(De~n va.1") ~YAM1 SAFA 

~uu 11uuum1111111111111111u11111111111nn11t 111111~ 

ri Vecizelerin ~erhi h 
;11111 Hiil IUUUllll 111111 Hiil Ill 11111 Ul lll Ill li l li 10; 

lnsenlar /dâket ve 
musibetlerde kendilerini 
Allaha. daha gakrn gii
rür. • • • 

Felâket kar~1smda kalan in-
san, maruz bulu:idugu felâketin 
aEametl içlnde kendi biçllglnl. 
k1ymetsizliglni ve kudretalzliglni 
anlaymca, ya~mak lnsiyak1nm 
vcrd!g!, . éinûnc geçllmez bir ümit.. 
le bütün kâinatm yaratlC!Sl va 
insanlar1n hâmisl Alla.ha doncr. 

Bu felâket ve musi.betlerin in
san psikolojisinde mâkc&lni buhn 
degl~H!Z hlr kanundur. Saadet, 
huzur, nCf)'e ve sevk lçlnde buin.
nan in•anlara. bakm1z. Onlar bll
âkis kcndilerlnde büyük bir kud
ret tevehhüm ederler. Bc~erî fcla 
ket ûmlllerinden biri olan bu bu
da laca teve'hhüm onlar'!n. d1rrln 
blr !nkisar, felâk1>t ve mlJl!lbet 
içloe yuvarlanacaklari ana kada.r' 
d~v:im eder. 
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Alman tebligi Y eni Iran ·Sovyet tebligi 
k b • • (1 fMf Nhf/fdm d•vom) 

AL!\IAN TEBLiGi l1 "'°' 1141&!/ldm ct..i .... J 8 J 0 e S J Londra.da bunu teyit edecek bir 
BERLIN, 2 (A.A.) dulan iba§komutanligm1n tebli. haber yoktur. Fakat, haber dog. 

M1mda Alman muhartbe toyya- gi: i;;ark cepbesinin centllhunda ru ise, bu ha.reketi piyadeden u-
rclorl 1 Aliu•lo• geceal Ka.litre c.va- durmadan dü~mam taxip eden KI fi am Ü s sa l ta n a zaklarda tek ba§ma giden zirh. 
rtndo Helicpolis hava meydanina la- serî tel!killerle piyade tümenleri tara/rndan kuralacak h kuvvetler yaptru§hr. 1942 se. 
arruz etml.slerdir. Birkaç 'hangarda 
,vanjl.ln çikarilmrt. 7 tayyaro yerde yer yer dfüµnan artç1lari tara. LONDRA, 2 (A.A.) ferinde §imdiye kadar Aiman-
t h · dl! •.;t fmdan gosterilen inatr1 muka~ Reuter ajansrnrn Tahrandan ald t- lar zmhli kuvvetleri tek ba•'-a np e n .. ,... r. ' ..,.. 

Pek yü ekten uçan bh·kaç lngUiz vemeti lurarak Ku ban istikame- ii• bir hnb<rc K<ire yen! iran kablne- na kullanmak usulünden vazgeç. 
tayyarul dün ôgleàen sonra garbi tinde ileri hareketlerine devam sial K1vamüasaltana leekil edecekti~. lerdi ve bütün urn;urlar hep bir. 
Almanya ü.erlnde b.irpalama açull- etm~lerdir. Çember içine alman Iran parllimenlosunda K1vamüssnl- likte kütle halinde ilerliyordu. 
lar1 yapm11tir. Birkaç tehirde ika- birçok gruplar imha edilmi~ir. tana 51, Siiheyli 28 rey alm1'1\ir. i;iimdi arazinin degi~mesi dola.. 
metgâh mahaU.leri üzerine ablan Hava (<>-!kiJleri, ordunun ileri T~ekkül edecelt K1vamüssalt.ana y1sile Alman kumandanh"m1n 
borobalar aivll ahaU aras1nda k&YlP- ~:i: kabinesl, mevcut muahedenin abkà.- 6 
!ara aebep olmu~ur. Ba,_ bina!ar hareketini desteklemi~ler ve Sov mmz yerlne cetlreeek blr tekllde Ç•- geçen seneki usullere donmü~ 
hasara u(::ra1n1'1tir. Yaprl•n havn yetlerin geri ile irt::batlarma kar l~acaktir. olmasi muhtemeldir. Tsimliyan.. 
muharebelerinde ikl tayyare dë1ü- :;1 bi1'birini takip ~den daigalar kaya ve Voronej kescmlerinde 
rülmil1tür. halinde taarruzlarda bulunm~- LJ z a k d O gw U. Ruslar yalmz mukavemet et. 

Büyük Brltany•ya ka111 yap1lan larchr. mekle kalm1yorlar, kaq1 taar. 
barekeUerde hava kuvvet<erlmu diin BByilk Don kavslnde Aman ve h 8 r e k â f. ruzlarda. da bulunuyorlar. 
gece Norwieh~n askerî ehemnüyette- ltalya" k1lalar1 blr Sovyet koprü CENUPTAK1 ALMAN KUV-
ki tes!•leri üzer!nc infllàk ve yangm ba~inl zaoletmii.eidir. Hüeum tay- (Bfrtnci aalr.ifeden d.oa.m) VETLERiNIN EREM!\ÙYETI 
bombalar1 atm1~lard1r. yarelerln den 1r,ùrekke-p mühim kuv- harebesinde cenahlarinda kara M 

1 Agustos gccesl $l:'ebru~e'in fi- vet1er bu muharcbelcrc muvaffaki- oskova, 2 (A.A.) - Reute .. 
mal!nde Alman !lori knrnkol geml- Y•tl• l1tirak etml~lerdir. üslerinden hareket edcn uçakla. rin hususî muhabiri bildiriyor: 
hrlle serl tngiliz hot1art aras1nda Gemiler vc mRvnalarla yapilan r1n himayesi bulunmamas1, Ja .. Cenup Don'un ayaklari arasin .. 
yapran blr çarp11ma netlees!nde boL nakl!yata karfl gece glrl,llen taar- ponlar için çok fena neticeler daki arazide bu.gün kat'î tbir mey 
lardan biri batir1im1~· ve dijierinue rozlar neticesind• Volga1a be~ va- vermi~ti. Avu tralyay1 tehdit e. dan muharebesi verilmektedir. 
yan11n ç1kar1!m11tir. pu1 bombalnrla bat1r1lm11. bundan den bu yeni tehlike, Pasifikte Rus _ Alman harbinin tia~langi. 

2 Agustos !!'"~! kFrank••
1 

•tr'tl1111 •~l ba1ka bet vapurla blr mavna hasara harp ba~hyal!beri en siddetli ha. cmda 40 bin tarlka malik oldu. 
k1nda A1man Jleri ara 0 f!t"m en.. u:r..rnl1lm11t1 r. k h eb 1 

bo 1 • va ve ara mu ar e erinin ce. nu tahmm· edil 'd le tngillz serl botar1 ve gam t ar1 31 Temmuzdan 1 Agu~to~a kadar h""' en ve ycnt en 
ara51nda Dlr çarpr,ma o~mo~; netl- b~r z1rhh kol Ralaç' 1n eimali ga?'!ll- reyan ettigi bu haftantn niha- tanzim edilini~ bulunan Alman 
ecde iki fngillz seri hotu mnbtemel alnd•ki bôif!'ede büyiik blr kJ>ttll agir yetinde if$a olunmaktad1r. Bu z1rhh tümenlerinin en az üçte 
olarak tahrip edilmie b•tka botlara ve pek agir tipto olmak ütere 482 bafta içinde Japolllar, AvustraL biri, be; Alman hava filosunun 
da tam iaabetler kayded!ldigi go1ül- tank tahrip •lm!,tir. ya $ehirlerine 13 alnn yapm1~- en az ikisi ve Alman, Rumen, 
müotür. Alman kuvvet.lerine hlçbil' Rjev'in 1irnalinde Sovyetler dün de lard1r. Bunlardan dokuzu Dar- Macar ve Fin olarak en az 60 
~ey o1mam1~t1l'. birkaç keT~ taarra7. etmi,.Jert!:r. Cc- vin'c, üçü Townsville'e ve biri b' _lri._..' R 

iTALYAN TEBLfôi reyan eden ,1a~etli muhareb•ler ne- m ......,i, usyanm miinl:lit ce. 
Ro ,1 , 2 (A A ) t! . d k k bil 1 Port.hedland'a tevcih· edilmi$tir. nup biilgesine d-Og" ru ileri sürül • 

., n, . . eestn e "men mu • aarroz- K k d f d 
1 1 o o a etra m aki Japon kuv. mu·· <tur·· H1·u r" R b ,.,., ltalyan ol'dulari uroumî karargâ- !aria. agir ve kan 1 kaY' P ar verdlril • · e in US Ui;wayL. 

bmm 796 numaral1 t .. bl!gl: mck 1uretile ger! püskürtülmü1ler- vetleri durdurulmu~tur. na, petrolüne ve këmürüne ka~ ·································· ............. . M111r ccphcsinde ke~if birli\:1erl- dir. vu~makta ve Sovyet askerî kud-
nln faaliyeU kaydedllml1tlr. Hava Finlandiya korfninde muharebe Garpta ha va retinin ekonomi temeline kat'î 
tetklllerimiz intrilizlerin g-erilerlne tayyareleri bon·.halnrla Jki So-..yet ~!- bir darbe vurmakta acelcsi var-
ve bllha•a Burg Elarap. Abuklr ve lebinl hasara ugratm1~lardir. taarruzlar1 dir. Sovyet hükûmeti,' tchlike. 
El Amtriya hava limanlarina mu- 21 den 31 Temin'Jza kadar Sovyet 
vnffak!yetle taarruz etmi!lerdlr. He- hava kuvvctlor! 81~ tayyare kaybet- (Birlnci 1aliiftden d•va"') nin vahimligini tamamile anla. 
defler bôlgeslnde e!de edi!en bir kaç mt~leTdlr. Bunlardan 641 i hnva mu- Hafit bom1iardtmnn tnyyareleri m1~ bulunuyor. Cenup Ulkray .. 
tam t~abet neticealnde genis yangin- ha.rebelerinc'e, 66 S! hava bataryala- Kolanda doklar1na ve sava§ tayya- na ordular1n1n çember içine gir_ 
lar ç1kar1ld1i1 gürülmü1 ,., !!iddrtli r1 tarafindsn. 11 i ordo t~kil:eri rcleri de oirnalî Fransaya taarruz tnesine mâni olmaJc maksadî ... 
ln!llàklar duyulmuitur. tarafrndan, üst tara!1 da yerde tah. etml~lerdfr. Je cenuba dogru güç geri çei<iL 

Yapilan hava muharebelerip.de Al- rlp ed1lmt~Ur. Ayni rn -ddet içindt• Büt.ün bu hiicumlar netice!tlnde me harcketi, A1manlara ag"ir ka-
nl.n avc·,ar1 iki dü<nYl:in tayyaresi A:man hava k.uvvet:eri tark l"ephc- Cç ÎfrgiliJ tayyaresi üssüne dünme- l 

~ ·-· y1p ar verdirilerek muvaffakL dütürmil$lerdir. Tbruk mü:s:tahkem !inde 61 ta:;ya re kaybet 1nl ~l crtlir. miotîr. 
mevk!j topçularrnrn ate~ile yuala- 7.IRHLI BÎRLÎ!ŒER ARASI.VD.1 iki gün evvel Dü•scldorf tchrlne yctle bai;artlm1~tir. Fakat bu. 
nan Uçüncü blr tayyare de dü~müe- Berlin . 2 (A.A.) -- Kafkas!•arlan yap1lan ve 50 dak1ka sürcn hava ta- gün ger1 çekilme zaman1 ar-
tür. g0nèerilen barn maddeler;n nakli"- arruza çok 1lddctll olmu1 ve 1chri llk geçm1~tir. Rusya ~imdiye ka-

1-Iikabba tayyal'e filolar1m1z taraf1n de kullan1lan Stalingt a •J - N ovoro- temeUndcn sars1lm1~t1r. dar fazla arazi, fazla iptidaî mad-
dan bombalanm1~t1f. Birçok dü~man !!f. k rlemtryolun11n. üe'iilm~i1E' nctlr:e Düsseldorf e-ehri ilz.erlne n1ua:r:zam de kaynagi ve fazla endüs
tayyar( terl taraf1ndBll Yun ~ nistA.n- lencn sav~~lar hakk:nda n N.Il. ajari miktarda at1lan tah1lp ve yang1n tri merkezi lk:aybetmi$ijr. Bu. 
da Navarin llman1na kar~ r bir a"ktn !li a~aj(1daki lafrilât1 \"eriyor: bon1balar1 hnricindc ik111er tonluk 
yap1lm1~"8 da hiçbir ha.sai: kay'Jedil- Ahnan k 1tal r. T1n1n Man1ç çevresin- 150 b<·bmba at1lmq~t.1r. C-creyan cden nun üzerine Sovyet hükûme_ 

d b. h '· t' 1 "" I h 1 d dô d·1 ti, :Kmlérduya vc çetelere, ne memletir. e ;r :v.~r~a ar~~e 1 yapma . ~r• · ava tar1>1ima ar.1n a _ ~rt~ t.~,.,l~n 
ÎNGiLtz TEBLÎÔÎ •• bu muh ·m ù•m,ryolunun ke<1lmc- geee av tayyare•! duiurulmu~tur. olursa olsun mukavemet emri 

I , 'l ( ~ \) ine mâ.ni olmak içln Sl'vyet ter a~e- Bu hava taarruzuna ne miktar tay- verm : ~tir. 
KAH RE •.. - · .. t !âo•le St>'!ngraddan cer.•b• çok ly! yarcnln !1tirak ettlii;i malûm deit!l- SOVl'ET BASIN/NIN TES/RLl 

.. Pa~r gDnO._ neer~ 1.1~n mü.,t.erek u 1 t,e.~bi7- ed ilni!~ taz.e . iki z1rh!1 tu,gay dir. Fa kat Alman topraklnrtna ya- JliTABELERl 
inilz ol'ta,ark teb~lf1 ·.. . _ ~n·lcrml~lerd ir. S'ddetH h1r t {' f'CU prlan taarruzlar1n t!n ~lddctl!lerln- l\loskova, 2 (A.A.) - Sovyet ba-

Kc~tf fa,.ltyetlmiz. d~n, btitiin ke-1 ha., 1r r1i!•r.d:tn ~onTa Boltev\k1f"r hu rien biri oJduiu muhakltakt1r. nu s1n1. dü ~m~n1 durdurmak Jçin Sov-
~imlerde devam etmi,t?r. Kara kuv- i ~1 1 tet-kllf<!r!E!' Almon t:enat-1n1 yar ak1n. bin tayyar<.'nln ynpacai~ï rlere- yl't muhariplcrinc te irli hit.aplar 
"TetleTlt11li hakk1nda kayde de"er mn·a tC'•ebb~ fttnl "' ! ~ rcHr. F.i:.kat bli- crde ~iddetli vc tahripkâr olmu~tor. yapmaklad1r. 
ba~k_a blt~·y yoktur. Al~r:an ; 1:hl 1 tümenin in h itcumu . bu K tsa bir müdd t evvel Hamburi:ra izvestia 1azete!l bÙha~aa fÜyle de· 

Av bomba tayyarelerhniz d:::..ha ge- plint -altn!i.t e•ml ve ~ . Oü~n1an tan - y a<p1!an hava taarruznn a 700 ton- mek tc-O h·: 
ni~ bir alçade fall.liyet.e gt'Ç('Tek mu-, k! t1thrip Pd'Hm~ UT. D~•mi:1n lulr:tV- dan fa:r.:Ia 175 bin yany1n bomba11 cSovyet miHetl mustarip blr en-
bar~be bOl~~lnde rli.i~man K.amplar1- lar1n•n gr, k~l~n1 a~•r \aytpl~.ra. kullan1ld11l:1 t.ahmln e<l!Jmektedlr. dl$C ile Ktz11ordunun ~ayr;.t ve barn 
na taarruzar yapm::Jar,ltr. Tayyo- ugratdorak pl! kfirttthn1;,tlir. iNGILlz HAVA le!•rini tak!p e<l>yor. M1lletin, erl•rl-
relerlmlz b1r cep}l!'ne ~eJ.iosun~ ha-

1 
Aman ctnahlnl t~lvlit t-df'n di1~- BO~ffiARDIMANLARl mlz.in ve subaylar1m1z1n mcharct ve 

vaya uçurrn~~lar "' bi:çnlc ~ 1J~man mftr: kuvvet~c .. ·Ir,~ ezdi°l<t('n sonra A~- kahraman11g1na ltimadJ •ard1r. O:-
ta11t1n1. ta.hrip etm~~l .. r ct_r. !hr Me!-1 m:in 1<itnlRrt d·l-:h):tni cc·nup 1c;l1k3.- Londra, 2 (A.A.) - Evening duda demir gilbi blr dl~lplinîn ·hilkilm 
ser~hm1t 10~ dü~un1lmuci:tnr. Utn.n rnf'tln~c k?val:intlYA c1evan1 e•,n1i•ti.,.. Standard J?8Zelesinin hava, eks.. sürn1csi litr.1rnd1r. Emir verilmedl!n 
mcnz.llli avc1lar1m11 taraf•ndan 81- peri binba~L Oliver Stewart, Ha..

1 
h~çl>ir me•z1. terkedllmc'l'l'teHdir. Entfr 

dibarranf He ?i1ar!a Matruh aras1n- Al H d Ak va l\1are~ali Sir Arlhur Harris'in a mada.n blr ud1n1 gerilcrncmel1dlr. 
dald •ahlln açrlt•nda motôdfi mav- .Ï ay ar fay idaresmde yapilan bomibardJ. l\luhar:p· eger sava1makton hçnr-
nalara knr:jt yap:lan tnarn:zlal' e~- k f ti" .. san. e.i;er korkar!an Rus oln11ya ve 
nasmda bunlardon üçü t>br!p edil- :iUÎ Olara Ve at ef manlar hakkmda. ~U mutaleayi vatanm bagrrnda yaiamrya lâyrk 
mij ve blrkaç 1 ha!ara u~rat1lm1ttu·. sei-deylemektedir: dei{ilsin. · 

(J lncf ldhlf"'1"" Ù\>a"'J Bu sabada $imdi inanilmas1 Bu gazete muharlplere 1u parola 
IJ fin Ü Jf VlfZlSl ........................ 
Me'sul 

d• memurlar1n 

'lddetle 
cezaland1r11mas1 

1az1md1r 
'(IJA1mak11.lodn tl•vAm) 

sulistima!ler vuku buldugu ve 
bu suiistimalleri gizle111ek için 
bau evrakm yok edildigi habe
riui okumaklayn.. Bu suiistimaL 
Ier, bu defa evrak1n, cski tc~ki. 
lât yeri- kaim olan Be!ctliye. 
Ye dcviz ve te•liini esnasmds 
Dleydana çikm~hr. 

Temenni ederiz, .ki ga2elele
re akseden lm !>aber dogru çik
Dlasm. Fakat yap1lacak tahki. 
lœttan soma dogru ç1karsa sui: 
istimat yapanlara kar>1 hükû. 
Die!, aynile muhtekirlere tat. 
bik ettigi cczay1 tatbik ctmeli. 
dir, Hattâ suiistimal yapan me. 
inurun cezasr, muhtekirdeo de 
Çok fazla olniahchr. Çünkü ihti. 
kâr âfctiudcn halk1 kurtarmak 
îçin kcndisioe vazife cmanct e
dilrni~ olan niemur

1 
bu ·eroancte 

hiyanet etmekle elbet muhtr. 
~irden daha çok büyük ciirüm 
11leniis dcmcktir. 
~u mütaleat, ia1e i'jlerimizin 

bundan sonra diizelniesi içio ah
hacak• tcdbirlcr arasmda l,;Jhas. 
sa aliîkadar memurlar"' vazLe 
bilir olmalarma ne kachr dikkat 
0 lunmas1 lâz11n gelereàini i~ba. 
ta kâfidir i:onnederiz. "' 

. Mtilga la1e Miistc5arligm1n 
d11Jerde destan olan mu,.,1ffakL 
Yetsizliklerinio ba~hca •ebebi, 
hep mes'u! olanlarm vazifeleri
De kar~1 güstcrdigi kay1ts11hkt,. 
0 te~kilât, bu hatâs1D1n censm1 
llihayet çekt.i. 

llüktlmetten, bilhassa elkonan 
hlakarna ve ~ehriyt'l~rin bücek. 
lcnditlli11 t!enize tlëküldügü bak.. 
k1ndaki riva) etlcri tabkik ettir. 

i;i•lutllge defneJilecckfü. güç olan hâdiseler beklemek Jâ. lie hareket etmelerini teklf ediyol' : 
TASVIRi EFKÂR - Merhum ztmdU'. Ma~al bin tayyarelik cKendim ve vatan1m ;çln iilüme ka 

Alt Haydar Aktay, Galatasaray akmlar yap1lacag1ru matbuata dar çarpr,a<agim. lllaneviyat1m•la 
Li,~smden mezun olduktan so!". soyledigi zaman kimse bu sôz- sarSJnt~ duyanam b~nu~ memleketl-

1 ·dd' l'kki, . . me fclaket getlreceg:n1 biliyoruni. 
ra Haric1yeye mtisap etm1~ ve en c1 J te a etmem1>t1. Fa. Hayat1m1 h.,,aba katmaksmn dü•-
bir müàdet Hariciye Vekâleti kat 30 May1sta 1130 bomba tay- man1 ezce1glmc y•min cderim.> ' 
Tahrirat kaleminde vaille giir- yaresi Kolonyay1 bombalam1~- RUSYADA BASAT 
mü~tür. Müteakrbcn Mü>ir lzzet tir. Eksperler ehemmiyeh bu Moskova 2 (A.A.) _ Re te · 

d b .. "k b' u nn Pa>anm Kalemi Ma1hsus Müdür. erece. uy.u ll' taarruza geç. hususî muhabiri bildiriyor: Rus 
lügüne getirilmi~tir. Mütarc!<e- mek 1çtn luç olmaz:a haftalar_ca yada hasat mevsim; içm paro
de b:r arahlt Matbuat Müdürü haz.zrlik y~p1~as1 l~1m geld1g1. la <>b.r tek bugday tanesi bile 
olmu• ve Cùmhunyetlen sonra nt. 1len suri:iu~lerd;r. Fakat 1k1 kaybedilmemelidir .. cümlesidir. 
Stokholm maslahatgüzarligmdo lg· un sonra bm tav,,are Ruhr hav Rusyada kiiyler.de 1~ikla ka a 
dd bulunm.~~tur. Bu vaz1fesinde zasma .taarruz etmistir. !lava ulmakta ve gaz harbine ~ar;, ~~ 
1ken seftrhge terfi ederek stra. Marei;ah Sir Arthur Harris bu lhtiyat tedbirleri ahnmt> b 1 
sile Sofya. Belg;ad, Berlin, Mos. sahada. b~mbalar ve bombalann maktadir. Ktiylü halka, hav~ ~~: 
kova e,ç1hklermde bulunmu~- kudreh uzermde 1srar etmekle cumlarma ve para•ütçül k 

b ink !' t , ere ar. 
tur. 11 • 1 ap yapmi~ ir. 01 çok müteyakk1z davranmas1 

Birkaç ay evvel Sov-1et Rll'S- INGILiZ !iiEHIRLERINiN gerekhgt anla!1lm1~t 1r. Partt>üt. 
yadan der.en merhum, Büyüka. BOl\IBARDIMANI ~Ier h"kkznda halka bilhassa 
dadaiki evinde ishraha! etmekte Londra, 2 (A.A.) - Alman ~unlar soylenilm1~ir: Yere ine. 
idL Mo•kova Bùyük l:.\çil:gme uçaklari bugünkü pazar sabah1 bilecck par~ütçüler, belki de 
de Cevat Aç1~ 1 n tayin ed!lrr>1~ erken saatlerde · lngillere dogu larlalarda ve ambarlarda mah. 
bt:'.un•ryurdu. Merhu:nun â:iî O- kq:s1 ~ehirlerinden birine, top. sulü yakm1ya. hayvanlari zeh;r_ 
laraik vefalt d<:rm bir tcessür u. lu halde olarak k1sa süren bir lemiye, kuyulara zehir atm1ya 
yandirm1~tu. Merhuma Allah. taarruz yapm1sl<1;rd1r. B.rçok ve zira.at makinelcrini tahri.be 
tan rahmet djle~ken k•derdide yangmlar ç1karilm1~tir. Alman çalt~acaklard1r. Bunlara kaq1 
aile efradma da taziyetlerhnizi hava te~kili büyük degildi. dikkatli davramlmas1 lâz1mdu·. 
bildiririz. hk alman raporlar, olü say1• Bir milyon kadar sehirl. ka. 

smm fazla olmas1 ihtimalini kay dm ve çocuk, kiiylerde mahsu
detmektedir. lün kaldmlmasma yard1m eL mesiui ve bu rivayelin ash yok

sa tekzip olunmas1, ash varsa bi. 
Iâkis lâum i:;elen kanuni takiba. 
tm yapdmasmJ rica ederiz. 

l\tuhtcrcru Saracoglu ~ükrü. 
nüo bü:1ük Lir cesaret ve feda. 
karhkla giri§ligi yeni yolda mu
vaffak olmos1 için eski hesapla. 
rin bciliemahal temizlcnmesi là. 
zn;,uhr. Yoksa eski hatâli vc
ya kabnhatliler ccza gormiye. 
cek olurliusa, yenilerin de ay. 
ni hatâ veya kabahati irtikâp el. 
memelerlne sebep kalmaz. Her 
ne yap1hrsa yap1lsm, cezas1z b1-
·-nkmak demek, her istenilen ~e
l i yapm1ya te~vik demcktir. 
Bu hakiknti hükflmctin de bizim 
kodar takdir eclecegindeo ve 
bundan sonra bilhassa ia~e i~le. 
iindc mes'ullerin de dikkatli mu 
rokabeye tâbi tutulacagindan 
em.ialz. 

TASV1RI EFKÂR 

Amerika bir ayda 
71 ticaret gemisi 

ya pt1 

mekte ve bütün hasat faaliyeti 
çok büyük bir disiplinle deva.m 
eylemektedir. 

VORONEJ'DE 
Moskova, 2 (A.A.) - Voro. 

nej'in _cenubunda, Sovyet birlik 
LO,\"DRA, 2 (A.A ) leri, Alman müdafaa hattma 

Birle;ilk Amerikan1n temmuz ay1n. 
dakl vapur in~aat1 790 bin tonil:Jto 
tutar1nda 71 eilep \'e sarn1ç gemts~
dir. Bu miktar yeni bir rekor tctkil 
etmektedir. 

Norveçte Aimas 
askarf manevralar1 

varm1~lar, d:kenli tel iirgülerini 
yarm1~lar ve mayn tarlalari a.ra 
s1ndan kendilerine bir yol açm1.~ 
lardzr. Sovyet kuvvetleri, iki ye. 
ni noktadan Don'un bah loy1SJ. 
na geçmisler ve elde edilen mev 
zilere iyice yerle~mi~lerdir. 

STOKHOLM, 2 (A.A.) J a p 0n1 a r 6 uçak 
Norveç hat1 k1y1s1 boyunea ve h!l- 1 1 k b t · 1 

bassa Krlstian>ud çevresile Tror,d- gem 9 ay 8 mlf er 
heim ceoup bat1s1ncl3 büyük nsk.:=ri VA$ll1tGTON, 2 (A.A.' 
mancvralar ya.p1lm_1,t.1r. ).fancv1 a Harp Jstihlarat bürosunnn b!!dtr-
mevzuu. muhtemel dü,.man ç1kart1n:i diglne gôre, I'ear1 - Harbourdanhe: J 
harekeUerinin püskürtülm<:slne a:t alti Japon uçak g;;n;isi bat1r1lm1, \"f 

bulunuyordu. Manevralar1n de:vau.11 iki uçak gemisi ha!al'n ugrat1lm ·::-
111ùddetçe bütiin deniz mùnakalât1 vr tir . Ayrtca yedinci blr uçak gemf,.,1-

balJk avlam1k yaeak <!dllmi~tir. nin de batm11 olduiu san1lmaktad1r. 

Susporlari Aj1nl1g1 taraf1ndan ter 
Up edilen kürel< tqvil< yar1elar1 dün 
Pa~abahçe ile Be;ykoz arainndakt aa
hUdc 2000 metre d6z bat Dzerinde 
yap1Im,§t!r. Yar1!Jlara Galatasaray, 
Beykoz, Fenerin•hçe, Takalm, Ana. 
dolu Bcylcrbeyl klüpleri ittlrak ettl. 
Çok s1k1 blr mücadcle halinde geçen 
yan.,Jar netlcesinde Galat.asarayh 
kürekçller, büyük bir vorl1k go•tere
rck kJdemsix, k1demli ve bay1nlar 
blrlnclliiini kazanm1tlar, bayanlar 
ile ktdeml!de ~en•rltahçell1er, k!d•m 
sizlerde de Taksim iklnci olmuotur. 
Yar1tlann tek.nit neticeleri fUdur: 

KIDEJIS}ZLER 
Tek çifte: 1 - Galatasaray 12, 

2 - Taks!m. 
lk! çlfte: 1 - Galatasaray J0.~2. 

2 - Tabl111. 
Dort tek: l - Pencnba'hçe 10.8. 

2 - Taks!m. 
Kide;;,.sjzler puan tasnlfinde Ga

latasaray J1 a&Yl iJe b!rinci, Tak
slm 9 s&y1 !le iklncl, Feneri>ahç• 5 
say! ile üçüncü oln1u~la.rJ1r. 

KlDEMLlLER 
Tek ç!Ite. 1 - Galatasaray 10.6, 

2 - Fencrl>abçe. 
hl çift.e: 1 - Gillat.aaaray 9.44, 

2 - Beykoz. 
Dort tek: 1 - Fenerhabçe 8,33, 

2 - Galata.aray. 
BAYANLAR 

Tek çlfte: 1 - Galata•aray 6, 36. 
2 - Fenellbahç0: 

lki ç1fte: 1 - Galatasaray raklJJ
si.z birinci olmu~tur. 

Diirt tek: 1 - Galatasaray 4,27, 
2 - Fenenbahçe. 

Bayanlar puan tasniflnde Galata
saray 15 say1 ile btrinc:l. Fenerba'hçe 
6 98YJ lie ikinci olmu§lard r. 

JIÜKELLEFLER 
Beden terblyetû milkeneflcri ara

smda ve 4 tek kürek teknelerl !le 
yap1lan ~vik yarr;ilarda da Anado
lu mükelle!lerl &.17 ile blrinci, Ga
lat.asaray ikincl olmuf1ard,r. 
• Milsa.bakalanlan sonra d•~e ka-

2ananlar1n kupa ve bayraklar1, bôlge 
M.udürü B. Kemal Halim taraf1ndan 
ml-'ra~imle verilmJtitir. 

Hindliler teminat 
istiyorlar 

Poona, 2 (A.A.) - Hind Millî 
Konferans1, dün Mehtanm reis. 
liginde toplanm~ ve Konferan. 
sm s;vil itaaltsizlik hareketine 
i~tirâk etmiyecegini bildiren ve 
halk1 da ayn1 sureile ~are<kete 
davet eden bir karar sureti ka • 
bul etmi~tir. Bu karar suetinde 
Hindistanm bapten sonra Atlan. 
tik demecinden faydalanacajima 
dair temiat verilmesi de rstenil
mektedir. 

Rus-Fin sulh 
müzakerelerf as1ls1z 

BÜKRE$, 2 (A.A.1 
Bükre~tek.i Fin1andiya orta cli;l

lfii hükûmetinden ald1i1 emir üzed
ne ne~·rettlgt tebH4"dc. Helsinki v~ 

o:::kova bükûmetlerl ara Jn<i• su1h 
r.1üzakerelert yap1ln1akta oldugu h3ie. 
k1nda ya.banc1 kaynalclardnn yayJl:\n 
haberleri kat'i &urette y1lanlarnak
tadir. ................................................ 

Pozanbda fecî 
bir otomobil kazas1 

oldu 
Al&RSJN, (Taovir! Efkâr) 

Poaant1 yolunda !Il! ldflnin 61ümi
le netic· ·leneQ fecî bir otomobiJ ka
zas1 olmo~tur. Hüdlse pdur: 

Ta.rsustan aldJit ü( yoleu ilte Po
zantlya bareket erien SilifkeU Ha<11nn 
oitlu Derv;i!n ldare ettljl;I otomobll 
Çaln1adan mevkiinde uçuruma YU
varlanm1~t1r. 

Bu sukut net icesinde oU>mobll par 
çalanm1~, ~ofôr Dervi1 Ye blr yolct1 
Olmü~tür. Dlger yolcu .da ai1r yar.s
lanm1~t1r_ lfürdeiumumîllk hâdillley~ 

el koymu1tu1. • 

Manlsada gençllk 
harekatlerl 
Manisa, (Tasviri Efkâr) -

~ehrimlzde san'atsever i,rençler blr 
araya ge!cte:k Ar~venler klubü adl
le bir spor klübü. kurn1u1lar vc 
Halkevlnde gûzel bir musamere ve
rerck varl.1klar1n1 halkn tsn1tmt'}
lard1r. Memleketfn en k1yrnetli gcnç.. 
lerini toplJyan bu cemlyetin büyük 
bir bo1luj:n doldurJugu ve l!tk s1k 
mü!!amereler ve konscrler tcrtip ede.. 
cegi rr.emnuniyetle ogrcn11mi~tir. 

Yine ~ehrintlzin gütlde gençler:ni 
!'.loc1ttinde tophyan Y1ld1rnnspor klil
bü d yeni bir n1Usamere vererek 
varhklarLDl b!r daha bellrtmi~erdir. 

Edirnede basma 
tevziah 

Ed'Jnc, (Ta<vlt1 Efkâr) -
Siln1eTbank yerli maflr.r pazart 

Edirne fU-besi maka1a11 arafJndBn 
bugüne kada1· 17.500 J.:.ifiye basn1a 
tevzî edilmJ~tir. Haber ald1k1ma gôre 
Edirne maiaza~_l 1 Agustoslan iti.ba
ten kOylOlert! dag_1t1lrnak tlzere na.. 
hiye mer!~ezleriTLe mühhn mfktarda 
bagn1a gOnd .. rmiye ba~lamJtlJl'. 

Kayseri hUkOmet 
konag1 ln9aat1 

lamamland1 
Kay~eri. (Tasvirl Ef1.âr) 

Epey zamandanbtori in,aatJna de
vam edilen yeni hükûmet konag1n1n 
in~aat i:i tamamlanm1$ ve yaln1z 
<· lektrlk tes!sat1 !le teçh!tat !~! kal-
m1~t1r. 

ESRÀRLI • 
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Tii.rk orduau. Siit·e111• da;1a._ 
m11t1. c..,na.1 P~a (: - 3 f1<bat 
geeeat) lsmailiytye bir Oaakt11 tt•P... 
m1ya ka.ra.r 'Verdi. Plàn ha.:trlan
m1rt1. 15 gii.nde 20 bin kt,i JJ10rr 
topralclar1na atl111acakt.1. 

Yazan; Ziya f?akir ................................................ 
lngilizleri gafil 

avl1yam1yan Cemal Pa~a, 
muvaf fakiyetten iimidint 

kesmi~ti 

fak olanuyan Cemal Pa~a, ar. 
!Jk muvaffakiyetten ümidi
ni kesmi~ti. Raporu yazan (Fon 
Kres) in ne gibi ümitlere d~ 
yand1!1Jn1 anlamak için: 

- Vatiyeti ne suretle muha.. 
k.eme ettiginizi izah eder misi
niz?. 

Dedi. 
Fon Kres, rapor mündericati. 

OJ tekrar ile iktifa etti. 
0 zaman Cemal Pa$a, hakika.. 

tin ac1.hgm1. ifade eden bir cid.. 
cilyetle: 

- Kanali bir daha geçme« 
te~f'bbüoünde bulunmak için ev-

Fakat ami facia, Kanahn kar11 velâ va.sita lâz1m dir. Halbuki 
sahilinde ceteyan ediyordu. Tari- elimizde, ancak üç adet (pon.. 
hin tekrimine lây1k bir 1'ahtaman- lor.) kalm~t:r ... Kanal1n sulan. 
l1kla M .. ir topraklarma ayak ba... m yüzerek geçmek mümkün de-

gildir. 
out olan - takriben 600 nelerden 0 halck, düi;ündüklerinizi ve 
müreLkep olan - iki. Türk bôlügü, siiyledikleriniz'., na..J ta1bik 
on mislinden fazla faik kuvvetler edcbileceksiniz? .. 
tarafmdan çcVTiliyor.. tüfek ve Dedi. 
mitralyoz atctleri kat§ismda ya- Gerak Mcrsinli Cemal Pa~a 
vai yava~ critiliyordu. ve gerek (Fon Kxes), kisa bir 

Türk askeri, vazifeaini ila et- ~u:i~~i;!)°YI~~·rk°!~~~. ~== 
mi1ti. Kanalt, geçmi§ti. Dü§ltlan kat; 
ile merdcesine harbe giri~mitti. •• - Mademkî yeni bir te§ebbüs 
Eier imkân olup ta, o iki kahra- icras1 mümkün degildir. i;;u 
man Türk bOlügü takviye cdil•e halde, avdet edelim. 
idi, hiç iüphesiz ki matlûp olan Demiye, cesaret giisteremedi-

nelice, dde edilecekti. Fakat Ce- le'(Fon Kres), çok mü~kül blr 
neral Vilson, elindcki büyük va- vaziyelte bulunuyordu .. , (K11-
s1talarla o kadar Jiddetli bjr mu- na! seferi) nin plânm1 yapml§. 
kabclcye giripniJti ki, birdenbire ve bu planm tal.tbiki için il<i bu
(F on Kr••) in plâmn1, Kanahn çuk aY - bir gün bile istiraihat 
durgun sulanna dü,iiTüvermi1ti. etmeden - büyük bir faaliyede 
Art1lr. Mmr topraklarma bi~ tek çah~mt>.. fatkat ~imdi, ne par. 

lak fikr:nin ve ne de fcdakâra. 
nefcr dahi ç1karabilmck, mümkiin ne mesaisiniu en küçük bir m~ 
degildi. kâfatm1 bile kazannmam1s olan 

Mütevazi Türk bataryalan, te- bu zAl, ~'Ok meyus gërünüyor. 
pelerine olüm yagmakla bcrnbor, du. Ç"'1rcsi - Cemal Pa!iamn tâ.. 
son kudretlerilc vazifcl•rini ifa birile - (iilümü medar1 halâs 
ediyorlar .. obüs mcrmilerilc, ora- j telâkki) eden. J.nSanlarm sima. 
da bulunan bir düJman muavin sma. benziyorau~. t·'-

Nitekm. Fon ,., es, ar "" son 
kruvazOrüni.i tahrip cdecek kadar dii~üncesini sOylo!nek meoburi-
muvaffakiyet gosteriyorlardi. yeti ni hissetti: 

Düsman tavvareleri, fai;ilas•z _ Pa~a hazretleri! .. Ben zan. 
uçu.larla, Türk ba.t:aryalarm1 a. nediyorum ki, kuvvei seferiye. 
ray1p buluyorlar ... Kendi kara nin bugüll'kü vazi!esi, ltâmilen, 
ve deniz bataryalarma malûmat kana! onünde éilmek1en rbareL 
veriyorlar .. dü~man topçulan da tir. 
24 santimetrelik mermilerle 1 Dcxli. 
Türk bataryalarm1 su9turm1ya Haydarpa•a garmda, heye.. 
çali§1~rlard1... Fakat, muvaf. candan b<>gularak ayni séizleri 
fak olam1yorlard1. sêiylemi• olan Cemal Pa~, ~im. 

Hiçbir nisbet ve mukayese 'ka. di kanahn durgun sular1 kar~I
bul etmiyen bu topçu düello. smda, büyùk bir sükûnetle, ·~ 
su, bazan hafifliyerek ve ba. Ieee cevap verdi: 
zan •irldetleneek _ gündüz - üç. 
buçuga kadar devara etti. Ar- - Evvelâ ~urasi iiüzelce an. 
tzk bu vaziyelten, hayirh bir ne. Ja~11sm ki .. ben sizleri, bir harp 
tice bellemek pek beythude i<li. meclisi t~kll etmek ve ittll!u 

Cemal Pa~a sahildeki avci bat. edece~im l:ararl..wm mesuliye. 
tmdan ancak sekiz yüz met. tine te>r~ ey kmek f.i'krile b~ 

k. neya cdbetmeèim... Ordu ku-
re kadar geride küçük bir um mandam s1fatile emredecegim 
tepesinin üstündeki kt•manda harekâtm bütün mesuliyetleri. 
mevkiinde bulunuyordu. Ve ken 
disine de &2 nci k-0lordu kuman.. ni, kendimden ba§llrn kimsenin 
dam Mersinli Cemal Pa:;a ile er. ~·ülklenmes'.ne ;müsaade ed;>_ 

mem Sizi davet ctnwl<ten 
kâmharbiye reisi (Fon Krcs) mal..;;.d,m, umumî vaziyetle 
Bey ve kendi erkâmha•biye rei. mevcut vas1t~lan anlamakt1. 
sile harekâti ha.rbiye subesi rei. 
si Binba•' Ali Fuat Beyler rcfa. Verdiginiz izahattan anlad1m 

• ki, artl'k bir•ey yapmak imkâ. 
kat ediyordu. n1 kalmam1shr ... Kanahn iinün. 

Sekizinci kolordu kumandan. de bir gün daha kalrr:ak, haki. 
!1g1 tarah1dan, ordu kumanda. katcn, kuvvei scferiyenin kâ. 
m Cerna) Pa~aya bir rapor ta!<- mil en mahvolmas:m in taç ede. 
dim edildL Bu raporun meali coktir. Halbuki bu kuvvelten 
sundan i!baretli: harbin sonuna kadar istifadele1 

Bugü:i a·ki;ama dogru top;u, ticmirfne çaLr,trn!!F<, benim va. 
muzla, ale• tefevvuku istihi;ali zifemdir... Bug-ün ak•<l!n~ ·ka. 
mii,mkün olursa, yarm alessa- dar topçu düellosuna dt.-vam et. 
bah, cebrî bir hücum ile Kana- mek .. ve karanhk b>sar basmaz 
li geçmiye t~ebbüs ctmek ni. kitaah geri çekmek lâz:md1r. 
yetindeyiz.) Dcdikten sonr&, erk?nmarbi. 

Niyet fena degildi. Fa.kat •aca. ye re.!Si (Fer. Frmkc!1l,e:-g) be. 
ba yap1lacak te~ebbüs, mü~ ye, o yolda bir ordu emri yaz. 
bet netice verecek miydi? lr.g'i. mas1m emretti. 
lizleri gafi! avlam1ya muva!.1 

Kayser!da kurt av1 1 Sar1yar Halkevlnln 
Kay!eri. {'fasv1ri Efkâ:-) -

Dftn, K•y•.ri Spor bOlpslnin tcr
tlp etmi'!' oldotu kurt 'Grd1c aYlna 
30 dau fula avc1 ittirai. ~erek ~r
cfyel:i eteklerfne ç1km1~l1r ve is.Mteth 
at1ilar yapm1~lardJr. 

Aiiaçtan dU,tU 
Be~ik:llt§ta Muradiye maha!le. 

sinde Dere sokagmda 43 num~ 
rai! evde oturan Ahmet oglu 
~ükrü, dün bahçelerinde bulu
nan agaçtan dûserek muhtelif 
verlerinden yaralanm1~1r. 

Büyük sUnnet 
dUgUnU 

Gece Taksime otobüs vard1r. 
Ç. E. K. Alsmdar •• Ku:1nluJ11 kol

larmdan: 29/8/1942 de Yenikap1Ja 
yap1lacnk sünnet düiünüade sünne-l 
olacak yavrular1n velilerl pazard•n 
ba~ka hcr gün saat 9 - 14 de ka~ar 

balosu 
So..-;rar Halkft'WuitJt: Zv!m.iz zos. 

yal rard1m 1!Msl. tcraf1aJa11 29 

A.,i~ 19-fZ cun1artesi 11k:-11 1 Ta

rM>yada To!;;1.tt1:ran 1a!ol'!'lat-1nda blr 

h•lo terti;> edllllli~tlr. Bolgealz oos
yal yard1m çah\'lna.'ar nth. faydal1 
neUt:elcr istJh<l;ii eden bu toptantt .. 
n1n dautiyeleri E,.lntiz ldate memu. 
run<lan tt>~arllt edllir. 

Foto ~I 
Magazin 

83 :incü sayi 
Dolgun 

mUndere&atla ç1ktt 

Tavsive ederiz 
~ 

Bu da tamamlanà:ktan .eonra , 
na, rnerasimle a.ç1la.cakt1r. 

bi- C•l"ftkap1 dlspanserine m6ncaat 
cderek kavdolunmalo.r1 rlca olW>u.r. 



f AT IYARl$LAR.._;*' Q 
Mevsimin ilk sürprizini 

Ozdemir yapt1 
Romans bir boyun fark1yle 
dünkü yar1~1 kaybetti 

fstanbul dord. üncü hafta at kofula..J tarafindan çok s1kï bir halde hilcu
r1 90k büyük bir kalabahk ônünde in ma ugrad1. Sokulay Romans.i elin
tlzamla ya.pild1. ehemmiyctlni evvel- den kaç!rmamak iç!n ne yapmak 
ce tebarüz ettird igim ing!l!z atlari- mümkünse onu yap1yordu. Bu s1ra
nm yari~1 bir sürpriz olarak Ôzde- ra Komisarj da arkadakl gruptan 
mir taraf1ndan kaz11n1ld1, bunda en 1 ç1km10. Dand!ye sokulmu,tu. Son 
büyük âmil Joke Sokulaym çok so- yilz metre içerislndc mücad~~e son 
iukkanl1 nstaca hareketl olmu,tur. haddinl buldu. Romans ve Ozdeml-

Kanaatlmce son 10 metre 1çerlsin- rln blnic!lerl bir taraftan kamçi. dl
de Davut bocalamasaydi belkl yar1- ger taraftan ellerile hayvanlar1n1 
O! yine kurtarabilirdi. Fakat uzun bu bogu$madan gallp ç1karmak lçin 
blr milcadeleden 110nra ve blrdenbire ugra§1yorlard1. 
Sokulay1 yanmda tekrar gôrdilkten Kofunun bitmes!:te 10 metre :tala. 
IOnra sogukkanhhgini kaybed~n Da- Sokulay §lmdiye kadar gôrdügüm 
1rut yar1,1 da blr baola ellnden ka- en güzel ~ekllde bir kamç1 vurdu ve 
c1rd1. hayvanm1 birakt1. Bu mesafeye ka-

Yar1olardakl bu sürpriz yüzünden dar blr boyun onde gelen IOOmans 
cifte ve iklll bahisler çok iyi meblâg- bu çok yerindc yapilan ustaca b1r 
lar verdiler. hareket onünde bir baola yari,1 kay-

1 nti Koru: 2 yafh ingillz tayla- bettl. Sokulay Ôzdemirin bu galebe
trna mahsu~tu. yari,. daha ba,rndan slndc ba,li ba~ina âmil olmu§tur. 
ltlibaren büyilk bir alâka topladi. Çok Ôzdcmir 1 incl, Romans 2 inci, 
m~kkcl vücudu, mevzun !skeletile Komlsarj 3 üncü. Mesafe 2400 met
bütiin nazarlar Hümayu11 üzerindc re. Müddet 2.36. Bltiri,teki farklar 
toplaniyordu. Destegül ve Pulat l 'bao. 2 boy. ganyan 10 lira, pJâ,e
onun yanrnda ufak kalm1~ard1. Gü- Ier 123 vc 30 lira verdi. 
ir:el blr startla f1rl1yan Destegillün 5 cncl KoEU: Arap atlarinrn b.i 
hemen arl<asinda Hümayun çok mun k~usu 1800 metre kadar Bora tara
tazam fulelerle ko~uyu tak!-p ediyor- frndan gotürüldü. Bu esnada Tarzan 
du. Viraja yakrn hilcum eyllyen Hil- ve Tuna çok dikkatli olarak ko,uyor
tnayun lbir hamle ile baoi aldt ve bu lard1. 
esnnda yan!na sokulmuo bulunan 1800 metrede cvvelâ Tuna aon•a 
Pula<l1n 'bilyük hücumlarina hlç da Tarzan s1k1 hamlelerle Boraya 
ehi!mm~yet bile vermeden ralhat de- bücum etmiye ba~lad1lar. Bora bü
nll~ek bir oekllde yanu kurtard1. tün bu hücnmlara aynl gilzelhkle 
Derece de çok gllzeldlr. muka-bele ederek vlraj1 onèe diindü. 

Hiunayun 1 inol, Pulat 2 lncl, Des- Bu s1rada Kurui; da mücadeleye 1,
&egül li üncü; mesafe 1500 metrc, tirak etmi§U. Düz yola ç1kar ç1kn111z 
müddet 1.15; atlar aras1ndakl b1t1rt, j Tuna bütùn h1zlle hücuma geçti. 400 
farklari .1 boy. 2 boydu. Ganyan 110 metre kadar lyi sevk ve idare edilen 
kuru~ vcrmi,tlr. ibir milcadde seyrettlk. Tar~a'.1. 3 ün-

! net Koru: Arap atlarma mahsus cülügü art1k kabul etm;i;ti. U tüstc 
bu kO§U 90k heyecanl1 oldu. Startla hamlelerle Boray1 yakal1yan Tunn 
t>E-rabcr kaçm1ya ba§ltyan K1amet nefîs bir bitlri~le yaris1 kazand ;. 
Murat tara!indun tak!p edlliyordu. Tuna 1 lncl. Bora 2 lnci. Tarzan 
1tk viraja dogru hücum cyliyen Mu- 3 üncil. mesafe 2400 metre, mütldet 
rat bütün p:ayretine ragmen virai 1 2.55. bitlri$tekl fark lar 1 boyun; ga~ 
alamad1. tkl viraj aras1 çok kuvvet... yan 420 kuru~. plâse 150 ve 100 ku-
11 hamlelcrle K1smete sokulm1ya mu- rus vermistir 
1raffak olan Murat düz yola ç1kt1k- Îkili bahi«ler: 2. 2.70. 6.50. 5.40 
lari andan ltibarcn çok kuvvetli bir lira vermistir. 
mücadeleye ba,lad1. Mecit tarafin- Çifte bahlsler: 20. 20. 56. 
dari <'nerjlk blr halde sevkcdilen Mu- S•dat F. EV Rl'JNOS 
rat K1mietin bütün gayretine rag- • • 
men 200 metre kara kata.~a gtttik- Marmara kupas1 ten sonra 1 boynnla bu mucadelcden 

g11Jip ç1kt1. tenis n.açlar1 
Murat l !nci. K1.,met 2 inci. }'11\an 

3 uncü; meiiafe 2000 metre ldl. B:
tiri•leki farklar 1 bc)yun. 10 boir: 
müdh t 2.30. ganya0 125 kurus ver-
ml~tir. , 

·' .11mi Ka~u: Yarlm k n lngill?:-
lere mah•ustu. Bu ynr1§. ta$1d1gl çok 
aiir s 1kletine ve mesafenin de 
uzn 11 olma•tna ra/;omen Îlhan1n 
ynk$ek •1n1fin1n tebarüz etmesilc 
blttl. Kend islni hiç yormadan ve 
11kmadan Alceylân1n 15 boy onlln1\c 
kosuyu rahat bir s: kildc iyl blr de
re:: Ile bitirdi. 

hhan 1 lnci . Alceylân 2 lnci. Pe
rl.han 3 !incü; mesafe 2400 metrc. 
m.üddrt 2.46. bltirl~ fark1 15 boy, 
ganyan 110 kuru~- v0rm~tlr. 

4 11cii l\0~11: inglliz atlartnln bu 
ko~usu çok süratli olarak baslaJ•. 
startla one· firltyan Umac1. Danâi 
ve Romans taralmdan takip edlll
y<>r. az blr farkla da Konca J?eliyor
du. Dlii: rleri toplu blr halde hep blr
likte son metreler içir. kuvvet sa:.- 1 
hyor g~i gorünüyorlard1. j 

Bin metrcye kadar bu vaziyet•.c 
gele n·hayvanlardan evvelâ Romans, 
aonra da Ôzdemir Umnciya hücum l 
ettl. Vlraji hep beraber clondüle:. 
Bu s1rada Umac1 rr -ri kalm1va ba~
lad• tler i atilan Romnll'!I. Ôvlemlr 

Maramara kupas1 tenis mal,"larin!n 
i;onlari diln Fenerbahçc kortlar1nd.i 
yap1lm1§ ve turnuva nihayete erm1,
tlr. 

T kn1k netlceler: $efi11 ç<>k p;i.i.ze: 
bir oyunla Kolyani 6/4. 6//3. 6/0 yt
nerek tek erkekler finalin1 kazanm 1 ~ 
çift erkeklerde !se Fuat - Krus ek1-
b1 $<'flk - Hasan ekiA>inl. her puani 
çekl~ çeki~e kazanmalc suretile be~ 
sette 6/4, 3/6. 6/2, 3/6. 7/5 maglüp 
ftmistlr. 

Büyük bir heyecan uyandiran bu 
mnçta bilhassa emekt.ar ~amplyon 
Suat'in parlak oyunu pek çok de!a
lar i;cylrcilerin ~lddetli alk11:a ·lie 
karJ1ilanm1ttir. 

Tek bayanlarda Hualla 6/0. 6/2 
Bastüyeyi maglüp etm\~ kar1~1k eklp 
lerde de Mualla - Hasan çiftl FB1'm! 
_ Jüllde ekfü inl yine 6/0 6/2 yen
ml~tlr. 

Dr. Hafiz Cemal 
LOKMAN HEKfM 

Dahiliye l\'.lütehitssm 
D!T:inro1u 104 

Muaye.1e saatleri: Pazar hariç 
ber gün 2,6. Tel: 23898 

Türkiye Cum huriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluo- tarihi 1888 - Sermayesl : 100.000.000 Türlt liras! 

~ube ve Ajans adedl : 265. 
ztRAt ve TÎCARÎ RER NEVi BANKA MUAMELELERt. 

Para birikt.irenlere 28.800 lira ikramlye ,·enyoruz. • 

Ziraat Bankas1nda kumbarah ve kumbaras1z tasarruf hesapla
r1nda. en az 50 llras1 bulunanlara ecnede 4 defa çekllecck kur'a lie 
a~ag1daki plâna gore ikramiye dag1t1lacakt1r: 

4 adet 1.000 liralik 4.000 iira 10() adet 50 liralik 5.000 lira 
' > 500 > 2.000 > 120 > 40 > 4.800 > 
4 > 250 > 1.000 > 160 > 20 > 3.200 > 

40 > 100 > 4,000 > 

DlKKA'r : He•aplarindaki paralar blr s•ne lçlnde 50 llradan 
a1ag1 dil~mlyenlero ikramiye c1kt1g1 t.akdirde %20 faz 1<sile verile
cektlr. Kur'alar senede: 4 defa, l Eylül. 1 Blrlncikânun. l Mart va 
1 Haziran tarihlerlnde çekl!ecekt1r. 

TASVIRI EFKAR 3 A~USTOS 

Ye,llk6y Nurl 
Demlrag 

Tayyare ala111nda 

,, 
1 BAYANLAR ve 

'

• lst. Yap1 Usta Okulu 
B A Y L AR Satmalma Komisyonu 

Bu ay1n 23 ilncü pazar günü uçu

cn ve yap1c1 talebeler aras1nda tay
yare ve plânôr müsabakalar1 yap!
lacak, mükâfatlar tevzi olunacaktJr. 
Gôsterl ve yar1~lara saat 14.30 da 
baolanacakt1r. 

Vatam dü§man tecavüzünden ma

sun bulundurma.k için ihtlyat elc
man yeti§tirrnek gayeslne matuf ve 
Türlc delikanl1larina yaraoacak ye- 1 
gâne spor bu nevl harcketlerdir. 

Her Türk gelir, se11redebilir. 

Müessesemizde daima KADIN ve ERKEK kol, cep saatleri, ma. Ba,kanhgmdan: 
sa, duv!ll' saatleri, altm ve plâtinni§BD yüzükleri, laymetli t&§lar ClNSÎ Mi/dari Muhatmmen B. 

la süslü ÇÎÇEK ve PLÂKLAR ve yeni ·~valiye• yüzUJderinin Ekmek 60000 A . 16 Kr. 

zengin çe§itlerini bulundurdugumuzu bildirmekle §eref duyar1z. 

No. 9 B&§ak 

144 elmash 550 lira 

No. 9/A 

120 elmas 12 p1rlanta 620 lira 

SÏNGER 

Tutan 9600 L. i. T. 720 L. 

K. et! 2000 Kg. 170 Kr. 
S. et! 1000 > 130 > 

Tutar1 4700 L. i. T. 352.50 L. 
Sadeyag 1000 Kg. 240 Kr. 

Tu tari 2400 L. Ï. T. 180 L. 

Z. yag1 1500 Kg. 132 Kr. 
Zey tin 50\J > 72 • 
B. Sabnn 500 > 95 > 
Y. Sabun 500 > 75 > 

Ho. 21 
MiLLET Saat Magazalan 13 elmas 

Ankarada ç1kan bu flkir n san'at 2 p1rlanta 

No. 25 
19 elmas 

1 p1rlanta 

Tntari 3165 L. 1. T. 2:17 ,:!7 L. 

Y: Mercimck 1000 Kg. :w Kr 

mecmuasmrn 4 üncü nüS"has1 intl§.arj ADRES: 1STANBUL, EMINÔNÜ CADDESI No: 8 345 lira 
etmi~tir. Tavsiye ederlz. il•llÏm••••••••••ll'.lC111•••••m•••i•••••lllimlllllii••m••••••lll 265 lira 

~Goz Tabibi 1 ILAN ,1 
Dr. N A Z M t A Z i Z S E L C E N 

Haseki Hastanesi Goz mütehass1s1 
rler gün saat 14 den 18 e ikadar Beyaz1tta Çar§1kap1da 

tramvay durag1 ika~1smda 99 numarah muayenehanesinde 
hastalarm1 rkabul eder·-•••••••••••ISU 

Muhammen bedell 3500 (üç bln beo yüz) lira olan 5000 (bCJJ bln) 
kilo Plombajin (13. Agustos. 1942) per§cnrbe gilnü saat 14 (on diirtte) 
Haydarpa~a Gar binas1 dahlllndeki Komlsyon tarafmdan aç1k eksiltme 
usull1e satm ahnacaktlf. 

Bu i§e glrrnek ist1yenlerin 262 (ikl yüz altm1~ lkl) lira 50 (elll) 
kuru~luk muvakkat temlnat ve kan un un tayin ettigi vesaikle blrllkte 
ekslltrue gilnü saatlne kadar Komisyona müracaatlarJ lâz1md1r. 

tad1r. 

Bu i~ ait ~artnameler Komiayondan paras1z olarak dag1t1lmak
(807G) 

Or.du hastabak1c1 ve hem$ireler okuluna leylt Te meccant talebe 
aiinacakt1r. lstck'ilerin en geç 30/8/942 gününe kadar Ankarada Cebe
cl Ordu Hastabak1c; Okul Müdürlügüne, okul kayit kabul ~artlarin1 
havi veslkalar· a birlikte müracaatlar1. 

Kay1t ve kabul oartlari Ankara LY. i.mlrllgl •e !stanbul Lv. âmir· 

r
1

~
1 

:::;e:mi.:::i:::llari 1,1etm='1 
Umum üdürlügü llânlara 

2-8-942-8-8-942 tarihlerine kadar 
muhtelif hatlanm1za kalkacak vapur
lar1n isiml... ri ve ké. lk1§ gü.n ve saatleri 

ve kalkacaklan r1hhmlar 
Karadenlz Hatti 

Bartm Hatt! 

Sali 4.00 de (AKSU). Cuma 4.00 de (Kara
deniz) Galata rihtimindan. 

K. > 500 > 35 > 
K. fasulye 2500 > 30 > 
K. Bamun~ 800 > 20 > 
Nohut 1200 > 40 > 
Pi r!nç 3000 • 65 > 

TutarJ 3815 L. 1. T. 286,13 L. 

Tuz 1000 Kg. 7 Kr. 
Sirke 500 • 15 > 
Soda 500 > 15 > 
K. !'>ogan 1500 > 22 > 
Pa·tates 3000 > 35 > 

Tutar! 1600 L. t. T. 119.74 L. 

T ~eker 1000 Kg. 95 Kr. 
Kes. seker 1000 > 115 > 

Tutari 2100 L. t. T. 157.50 L. 

B peynir 
Kuru üzllm 
Ymnurt11 

500 Kg. 125 Kr. 
300 • 75 > 

7000 A. • 5 • 
Tut.an 1185 L. 1. T. 88,87 L. 

Süt 500 Kg. 35 Kr. 
Yogurt :lGO • > 60 > 

Tutar1 885 L. J. T. 28.87 L. 

Y a~ sebzc :l2 k:ilem OO > 
Tut11r1 44.'l4.25 L. 1. T. 13~2.58 L. 

1. - Okulumuzun mayts 1943 nl
hayctine kadar iMiyac1 olan yukar
tla yaz1l 1 27 kalem madden!n ihalesi 
10/VHl/942 pazartesi günü saat 14 
te baflama'k • üzere Cagalogl unda 

izmit Hatti 

Cumar~i 18.00 de (Anafarta) S1rkcc1 nhti
m1ndan . 
Pcr~mbe 8.00 de ( Kemâ.l) Tophane r1ht1min
dan . 
Pa~rtesl. Çar$amba ve Cuma !1.&0 de (Trak>. 
Cumartesi 14 .00 de (Sus), Pazar 9 50 de 
(Trak) Galata 1'1ht1m1ndan. 

, Yüksek Mektepler Muhasebeainde 
toplanacak Ek.<dltme KomiRyonu hu
-zurunda yap1lacakt1r. 

i~Çi ALINACAK 
BÜVÜKDERE 

Kibr·t Fabrikas1 
MÜDÛRIYETINDEN: 

Kibrit fabrikas1 iç\n ao11g1da yu11i 1artlar altm<la erkek, 

kadm ve çocuk Ioçl ahnacakt1r. 
1- Tekmil fabrlka l§çilerine li irünle:i patu11 11calc ôgle yemegt 

venllr. 
2- ÜCRETLER: 

a) E1·kek I rçilsr• : 
Normal mesai saatlarï lçin erkek loçllere yaptir1lacak l~n 
mahiyetlne gore saat b1111na ücret hesabile gilnde 100 kuru,

tan 170 kuru~a kadar, 
b) il'adm l1çtlere : 
Normal mesai saatlaq içln ke.d1n ltçllere yaptmlacak l1lu 
mah1yetlne gore 75 kurnstan 110 kuru1a kadar. 
c) Hl 11a111uian 16 11a1nui ka<ÙW ola.n erkek ti• ka.i çocuklara: 
Normal mesa! saatlal'I lçln çocuk itçllere saat b14J ilcretl be· 

eabile 65 kuru1. 
d) Tahmil ve Tahli11e. avlu iiçtleri : 
Bu kabîl is·lerde çahpnlara 1eln màhiyetlne gllre 150 kuruv

tan 170 kuru§a kadar. 
e) Fazla. meaai ücretleri : 
Koordinasyon Heyeti kararlle fabriknntn giinde yapacagi 3 H• 

atlik fazla çaltvmalann cy. 30 zamm1 llâve edildlkte normal 
mesaî Ile 100 - 170 kuru,a kadnr ücrct alan blr ifçiyo 160 den 
250 kuru,a kadar. 75 - 110 kun1,a kadar alan blr 1~çiye 110 -
160 kuru,a kadar, 65 kuru1 alan i~lye 95 kuru~; 150 - 170 ku
ru~a kadar alan \~çiye 220 - 250 kuruoa kadar gündellk ve- 1 
rilecckt1r. 

3 - Kanunî vergiler i~çilere al\ olmak üzere ücretler. fabrika da· 
bllî talimatnam•inde yazih hükümlere gore her. lli günde bir 
ôdenlr. 

4 - !sçi!er, yatacak yerlerini kendlleri temln ederler. 
5 - Tallp olanlar1n Büyükderede Büyükdere • Ba hçekôy yolu üze

rlndeki Klbrlt Fabrikasi Müdürlyetine nüfus tezkereleri ve alti 
fotografla beraber müra~at etmelerl Uân olunur. 

Tesviyeci, Tornac1, 
Frezeci ahnacak 

Kibrit lmâl eden dairelerde veya fabrika tamlrhanesinde ma
klnist ve mnkinist muavln\ olarak çali~mak llzere birbe! s1nif 
tesviyec1, torn11c1 ve ftezeclye !htlyaç vard1r. Fabrikada ya
pi lacak imtlhan neticeslndc gosterecekleri ehliyete sore maa~ 
veya saat b'l i ücretlerl tayin edilecektir. Ta!lp ola_n!.~r,n ,·c
saikilc blrlikte Büyükder. deki Kibrit Fabnkasi Muduriyet1ne 
müracaatlari ilân olunur, 

Mudanya Hatti 

Band11 ma Hatti 

Karablga Hatti 

imroz Hatti 
AyvalJk Hatti 

lzmlr Sür'at 

Pazartes1. Ça'lamba vc Cun.a 800 de (Sus 1 
l:alatu riht1mindan, ayrica Çaqamba 20.00 de 
(Anttlya) Cumart<·s1 20.00 de CÛlgen) Top
hane r1ht1m1ndan 
Sali ve Cuma 19.00 d:i <Bartin) Tophane nh
t1mindan. 
Pazar 9.00 da (Kemâl) Tophan• riht1mtndan. 
Çar~amba 12.00 de (Bun;a). Cumartc~i 12.00 
de (Antalya) Sirkeci nht1m1ndan. 
Pazar 13.00 de (Îzmir). Per$embe ta.OO de 
de CT1rban) Galata nhtimmdan. 

NOT: Vapur seferlerl hakkinda ber türlü malûmat afajt1da 

telefon numara.lart yaz1h acentelerimbden ogrenllt'b:llnir. 
Ba~ acente Galata - Galata riht1m1 Limanlar 

acenteligi Galata 

Umum Müdürlüjtil binas1 
altinda. 
- Galata r1ht1m1 Mintaka 
LinJan Re1J1lig1 binas1 altin
da. 

Milas Güllük Nahiyesi Güllük 
koyü 1Vluhtarhg1ndan: 

13791 ltra 14 kuru~ muhammen bedelle ve kapal1 zarf usullle ~a
pihnasi ilân .olunan koy akari üstünde iki cv ile alt1nda ik1 ~.epon~n m
~asina muayyen günde tallp ç1kmad1gmdan ekst~l~e 1$1 1.§ gun ~uddet
lc uzatilmi~t 1 r. isteklilerin 8/8/942 Cuma~tes1 gunu s11at 15 de k~y oua.. 
s inda müt.e~ekkll koml•yona mtiracaatlari ilân olunur. (8196) 

BANKASI 
K. T'lsarruf 
H E SAPLAPI 

2 ÎkincitCljrÏD 
K esidrvi 11 c u l1u1 

1k 1·a miyc/cr: 
1 ade 1000 !i raltk 
1 > 50 1 • 
2 > Z51l 

> 100 • 

~artnamelerln ad1 geçen Muha•e
becillkte gorülebilecegi. 

2. - isteklilerin aç1k eksiltmeler& 
ait teminat · makbuzu ve Ticaret 
Odas1mn yeni yil vesll<as1ni lbale 
,aat1.n.Oe K<1m'i~yona vermelerl. ka
palt ek<Slltmeye ait tentlnat makbuzu 
ve Ticarct Od-asin1n yenl y1l vesika
sile usulü dairl'sinde haz1rhyacak -
J11r1 tclclif mektubunu ihale saatin
den bir saat 0VVel Kom!S)'l()na ver-
meleri. t 

:i. - FiyatlarJ hiikûmctçe tesblt 
odile" erzak bedellerl odenirken ver
p:iler. harç ve riieum Okul taraf1n
dan müteahh:Lde techye edllecegi. 

4. - Ekm· k kapali zarfla. dlger. 
!· ri aç1k ek~iltme suretil<> yap1la
cakt1r Hertrlrlne ait !.hale saatlcri-
1.in f~l'tnamelerinde monderlç 'ol.rl'll-
gu ilân olunur. (7997) 

~: -R-·~A·· ·~ .. 'D" V 0 . . ...... ... .. ... ... ' :T.:..·. ..: 
.'- • ~ -- -~ , • • .., E ,:); • ~·_.. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

7.:lO Proie. s11al 118.50 ~ark1lar 
7 .:12 Vücudumu- : 9.~0 Saat. ha.ber 

zu l~letclim 19.45 Konw;ma 
7.40 Haterler l!l.55 Fa~il heyeti 
7.55 Orkestra 20.15 R. Gazctcsl 
8.20 Evin •aati 20.45 M.ûzik 

12,:rn ProJ!'. saat 21.00 Z. Takv1rul 
12.32 Türkülcr 21.10 Müz1k 
12.45 Haberler 21.30 Konu~ma 
13.30 Türkülcr 21.45 Müzik 
18.00 Prog. •aat 22.30 Saat. haber 
18.0~ Orkestrn 22 50 Kapam~ 

1 TiY ATROLARI 

Millî 
oyunlar 
festivali 
14-22 Agustos 

Duhuliye 
yoktur. 

Konsomasy<>n f!,leri Piyango gi· 
~elerlle Fes'tival ynptlacak gazâno

lard-a satllmaktadir. 

tü rlü nahat: Telefon: 23340 

TAKVIM e --Agus\os : Pazartesi 

1361 ri. 

3 
US3 

Ruml 
Rt:CEB Temmuz 

29 21 

---- --· 
Giin: 21S H1Z1r 90 

IE:&anl 1 Vasatl 
Va 11.1t1 a r s. D. S. o. 

Gün•ttr~n al 9 36 s 59 
bite • S6 1 20 

Îlddl J Sl 11 15 

Ak.~u• u OO 2) 23 
Yab• 1 411 ll 13 

lm1il":.1•nal 7 36 J 59 

. 

Tasvir! Efkâr 

Nüshas1 (5) kur~tur. 
Tùrktye li arl9 

için içl~ 

1400 Kr. 2700 Kr. 
750 > 1450 > 
400 > 800 > 
150 > :voktur. 

Sahibi ve Nc~l'ÎyRt Mudürü : 
Ziyad T. EBÜZZlYA 

· Sastld1M;1 yer; Matbaa1 J::BÜZZIY Jl 


