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Sah 4 .Agustos 1942 

Z•man bügük bir muallimdir. 
Yalniz 1uras1 çok fenadrr ki1 
talebesini kendisi telef eder. ••• 

MÜSTAKÏL YEVMÎ GAZETE Telg. Tasviriefkâr, istanbul 
(~erhl 2 ncl aahlfemlzde) 

Mi li ef An 
avdet buv 

araya11 . i!Bügük Millet Meclisi 
rdU ar üncüle~i~IZ Jün fopf andz 

----- -·- -·---- Novoros1sk1' ye 
Reisicümhur Ankara gar1nda kalabalik 1· • • . ... .., 

bir halk kitlesi tarafindan 150 kilometre çt1mad~, Ba§vek1ll1ge ~· Saracog unun 
co~kun tezahüratla kar~1land1 tay1n buyurulduguna da i r m OS 8 f 0 d 8 Riyaseticümhur tezkeresi okundu 

Dü§man1n 

mukavemeti kJnld1 
1 ---·· 

Yolga üzerinde 6 dü5man 
gemisi bat1rrld1 

Srolcl!olm, 3 (A.A.) 
Havas • Ofi ajansmm hususî 

muhabiri bildiriyor: 
Alma.n - Sovyet harbinin 

59 uncu haftasi lb~larken cenup 
cephesindeki umumî vaziyet ~u 
suretle hülâsa edilebilir: 

Bu cephenin bahsmda Von 
Bock ordusunun fastlas1z ve h1z 
h ilerlemesi, Krasnodar, Novo
rossis kve Maïkop müdafaac1la-

Ankara, 3 (A. Bundan sonra, 
A.) - Büyük Mil- r ' Ba~vekil, istanbul 
let Mecbi bugün l Vefat eden merhum doktor Refik Saydam ve 1 Mebusu Dr. Refik 
•••t 15 de Refet S b' .,, l"h Ul h l Saydamtn lrtihali 
Canitez'in reisH- amsun me usu 1r1e 1. a a~in al1ra ar1n1 üzerine hükUm(-
glnde tnpl•nm 1 ~tir. taziz için Meclisde 2 dakika sukût edibti tin kat'i teiel<kü-

Evvelâ. Ba~·ve- _,,/ lüne k~ar Ba~ ... 
k!l ve Istanbul Vt!kâlet vazifes1 ... 
l\Iebusu Dr. Refik Saydam lle Samsun Atebusu ?t!ellha 

1 

nln vekâleten lfa~1na Dahi. e \1f'kill Erzurunl 11.ir· ... 
Ula~'ln v~fat ettiklerine dair Ba~vekii.let tezkereleri busu Dr. Fikrl Tüz<E"r'in n1cn1ur edilrtiiine, Bao:vekilH-
okunduktan sonra, hat1ralar1n1 taziz 1çln iki dakika ge 1zmir Al1-busu $ükrü S ir:i.coi!•unun tayln edi 1 c!i~d-
ayakta sükût edllml$t1r. (Vevann saJri./e 3, aütun 5 dt1 

\l g~;~ Harekât1) 
\ Japonlar Port 
1 Moresby'e 

t 1 
n için gittikçe daha tehlikeli 

Ankaraya avdet buyuran Re~!cü~urum~ s_met nêinü kendilerini istilobal eden Ba~vekil bir §ekil almaktadir. Merkezde 
:;lu krü Saracoglu ile gardan çlkar larken , Tsimlianskaya kêiprü ba~mm 

yakia§iyorlar 

Ankara, 3 (A.A.) - Millî !$ef Reisicüm. Parti Meclis grupu reis vekilleri, Parti idare 1 etrafmda_ki_ harekât ikinci plà-
hur lsmct 1niinü bugün saat 11.45 de Ankara- heyet; âzalar1, mebuslar, Gcnelkurmay ve ve. In~ i::eç_mi~tir ... 52 ve 26 temmuz 
ya avdet buyurmU!jlardir. killer ileri gelenleri, Ankara Vali muavini, , günleri bu bêilgeye l<1tle hahn. 

Reisicümhurumuz Etimesut'da Ba§vekil garnizon komutani, Emniyet MüdürU ve Mer. bd~ yap1lan Alman hücumla
1
drm;n Rus ccnup cephesindeki Alman 

!Siikrü Saracoglu, Ankara Vali ve Belediyc Re. Lr ~aoirtma manevrasi o ugu ileri hareketi büyük bir inki~af 
isi Nevzat Tandogan, Ankara garmda da B. M. kez Komutaw tarafmd an kar§tlanmt§lardir. anla~ilmaktad1r. Almanlar bu gêlstermektedir. Alman liled 
Meclisi Rcisi Abdülhalik Rcnda, Genelkurmay Garin iç ve di§ k1s •mlarmda toplanrnt§ hareketlerile merkeze mümkün kuvvetleri Novorossiski'ye 150 
Ba§karu Marc~al Fevzi Çakmak, Vekiller, Par. olan kalabahk bir halk kütlesi Mifü ~efimizi oldugu kadar Sovyet kuvvetle- kilomel.re mesafeye kadar yak-
ti Gene! Sekreteri l\1emduh ~evket Esendal, co~kun tezahürlerle seBmlam1~Iardir. rini çekmek ve bêiylelikle Kras.. la§muffir. 

nodar ve Stalingrada yapilacak Yukaridaki haritada üç istl. 

•o• 

hücumlari kolayla§brmak iste- kamettc .;Icrliyen Alman ,kuv. 
rni~lerdir. Doguda Sovyet ricati vetlerinin taarnfz istikamelleri gêlriilmektedir. (.,i.nün l{QZISI 

··················· ..... l-Ba§vekil-1 
"Almanlarda 

bir türiU 

t kenmiyace 

kadar tank olduOu 

anla!jiiiltyor,, 

B U ciimle blzim degildir, 
Reuter njans1111n Mosko. 

vadaki muhabirinindir. Muha
bir, Moskovudan gonderdigi 
Uzun bir tclgrainamcdc, ~ark 
•ephesinin bazi kJS1mlarinda 
Ahnanlarin miitemadiyen taar
~uza gcçmelerinin scbebini izah 
ederken, bu savlet canhhguu 
Alman tanklarm1n bir türlü tü
keumiyecck kadar çok olmas1-
na a!Ccdiyor. 

Bu habcr, cvvclâ l\loskovadan 
eeJmesi, sonra da bir Rc11tc1 
hluhabiri taraf111dac. verilmcsi 
Î!ibarilc, dikkatc §ayandU". Çlin
kü Moskovadan çckilcn harp 
habcrlcrinin ~ok s1k1 bir sunsü. 
re tâbi oldugmrn, orada bulu. 
nup ta sonra Londraya avùrt 
Cden bir lngiliz gazetecisi g<'
Çenlcrdc yana yak1la anlahyor
du. Bu s1ktl1ga ragmcn 1 ~in1di 
Almanlarm bir türlü tiikenmi
Yecek kadar cok tanka malik ol
IOalarmm biz~at Ruslar tara!ID
dan ilân1oa 1n\i~aadc edilmesi 
0 ldukça mânaitdU". 

··························-···· .. ····· .. ·-········ ....... . 
Odalari 

kabul etti 
Dün Ticaret 
delegelerini 
Tacirler hükûmetin emrinde 
hüsnü niyetle bir asker gibi 
çab,acaklar1n1 vaad ettiler 

Ankara, 3 (Tasviri EJ\kâr) 
Bugün Istanbul izmir ve 

Ankara Ticaret Odalart de
leogelerinden mürekkep bir 
heyet og:eden evvel ve son
ra Blll;vekil $ükrü Saracog. 
lu ve Tcaret Vcki11 Behçet 

1 

Uz'u maokamlarinda ziyaret 
etmi~lerchr. Bu ziyaretlerin 
mevzuunu memleketin her 
nevi lhtiya.ç maddeleri ve tüc 
carlarunmn hükûmetle Î$ 
birligi yapmalarmin temini 1 

( Deva.m1 •ahife 1, 1ütun .i d•) ! 

Ku_qbi$e/ Büyiik Elçimiz 

Cevat AÇ1kal1n1n 
beyanat1 

Türkige fie Sovyetlerbirligi arasinda meflcud 
dostluk münasebetlerini kuflfletlendirmek 

azmilt flazifeme gidigorum 

durm~tur. Don ka~inin için- • 
deki Alman bask1si oiddetli ve rr:f.'.i~iijÏ~~~"fiiiii .. iilU!li.iS!-(=iiJI / " 
tes:rli ·bir mukavemetle __ kar_§'-· ç:il•})'fjl\â'Jllil.I 1 Hi·ndistanl 1 
la~maktadir. Stahngrat uzerm- • • • 
dekt tehlike bu·a. ha · 'emt~ ir. ] 
Ro~tofu dokuz gün arkadan A manlar Don terked1"n1"z 

geçm1~ clan Von Bock ordusu 
cenuba dogru ayni zamanda ola 
rak üç koldan ilerlemiye devam 
etmektedir. Sa)! kol Novorossis
ke giden yol istikametinde iler
lemekte ve bu arada Azak deni-

(D4'1.11:1nn •a.h1f• a. aütun ~ de} 

Sovyet 
hükûmeti ----

sa va~lar1na 
yeni k1talar 

sokuyorlar 
Tsimilianskaya 

kesiminde dü§mamn Don 
nehrini geçme te§ebbüsü 

akim kaldi 

Îngiltert1 fltl Amerikadan Moskova, 3 (A.A.) 
k · · b Reuter: Cepheden al man bu 

derhal i irci ir cephe telgraf Von Bock'un Don mey. 
aç1fmasm1 istedi dan muharebesine yeni kuvvet_ 

Va:.Jngton. 3 (A.A.) - lkinci cep- Ier sokmu~ oldugunu bild.riyor. 
he meselesl hakkinda miltalea yürü- Telgraf, Ruslarin yeni hücum. 
ten Amerikan mutehaS>ISl..,.,, yen! !ara oiddetli mukavemet ettigi
b1r Dunkerque'in tekerrür etmtslne 
mânl olmak ;çln 1klncl cephenin çok ni ilâve eylemektedir. Don bo
ü9tün vasJtalarla aç11ma81 gerekti- yun.ca Almanlarm ,..,..,.tii1 yol
glnl sôylemekte mütl<-fiktirler. Av- lar, tahrip edilmi~ tank y1gm
rupadakl harekât hakk1nda plânlari lari ve tepeler ("§kil eden êilü_ 
tanzlm eden milttefik Ba1komutan- Jerle doludur. 
l1i1. 2ay1f Olçüde yap1lacak hücum-
larin arzettigl t•hllkeyi tamamen Tsimilianskaya bêilr,esinde ve 
blhyorlar. Bôyle hücumlar manevl. Tsimitiausaya !;ehrinin dogu
yat1 zay_1flatmaktan ba~ka blr ,eye sunda ,Alrnanlar1n dün gündüz 
yaramaz. ve gece yaptikla.r1 Don'u geç-

Hind kongre Partisinin 
bu ismi alan karari 
cuma günü müzakere 

edilecek 

Gandi Bombayda 
BOMBAY, 3 (A.A.) 

Candi, Bombay•a gelm11 v 
lstasyonda k&la,\,ahk bir halk 
kütlesl taTaf1ndan kar11lanm11-
t1r. Gandi. .. ·~ongrenin Tetkikat 
Encëmeni taraf1ndan kabul edi
len ve cHlnd:stan1 terkedlniz1 
ismini alan karar suretinln lcra 
Komitesinc!c cama günü ba~l1-
yocak olan müznkerelcrinc i~·ti
râk etmek üzere buraya geL 
n11'it.i"t. 

bugün csükût günü> ilân e
dilml~tir. Gi!n, sükûnet icinde 
gccccekUr. 

\,_ ,,/ 

Siberya'ya 
kar$1 Japon 

taarruzu 

Kotoha tayyare 
meydant i~gal edildi 

AMSTEllDAM, a (A.A.) 
Nevyorktan -.erilen ha.:be.rlere gQ .. 

re. Yrnl Ginede Kotoda tayyaro mey 
{1!T':1. J aponl&.r tani.f1ndan legal 
ediln1iottr. Bu me)•dan Portmof'eSby ... 
den 90 kilomttre mesafeded~r. 

2000 ta yyare 
:-Ier gece Almanyay1 

bombalayilcakm•• 
Londra, 3 (A.A.) 

Amerika.n hava fikilan pcr
sonel ve pilotlarile lngiliz hava 
kuvvetlerinin kendilerine avir
d1l:lart tayyare meydanlarma 
yerll!!/m~lerdir. 

Yakmda i&ga! ait·ndaki top
raklar üzerinde hava üstünlü
P,ünün temin erlilecegi ümit edil 
mektedir. 0 zam~n Almanya 
üzerine muntazan1an ber get•e 
2000 tayyare ile taarruz Ptmek 
h11kân1 hasil olacalmr. ................................................ 
Türk basin 

heyeti 
Salzburg'da 

Salzburg, 3 (A.A ) 
Ahflanyada seyahat etmekle 

olnn Ti..i.rk gazeteci~eri. dün Mü ... 
nihten buraya gl!lroi~ler ve 'S ... 

ta:.yonda propaganda daircsi ~P
L Dr. Keuiz Wolft, SeJz'burg :,a_ 
s11: dairui 0ef muavini M. CJri 
Tuclis, r.ropo.ganda dait·t:-_ iin 
basir, dclc•gesi Dr. Krotà::h la
raf1nèan kar~1lanm1~tir. 

Salzburg Gauleiter'i Dr. 

Reuter ::jansma gelince bu 
ajans eskidl!n, dii11yan1n en sür ... 
Eltli ve en dogru haber veren 
bir aja11s1 olarak maru!du. Harp 
Çiktigmdanberi a da, diger ma-
111! Avrupa ajanslari gibi, dü~
lilan1n ahvalini fcna gostermek
~en bn~ka i0i olnuyan bir ç1girt
b anhk vasitns1 olm~tur. O iti-

AVRUPA SAHÎLLERINDE mek tei;ebbüsleri akim kalmto- Kafka s 
Büyük Elçi vazifesine gitmek Üzere ALMAN TAHKiMATI tir. Nehrin cenup k1y1smda ça- muharebel"'·r1"n1·n 

d 1 
k Berlin, 3 (A.A.) hhklar arasmda ve yarlarda giz "" 

Scheel, Tür!. gazetecileri ~~refi. 
ne bir k~oul !oreni tertip et. 
mi§tir. Soyledii{i hir nutukta 
Dr. Sched, Tiirk gazetecilerine 
ho0 geld1niz dem~ vc Moza1'\'in 
va anmda ho~ bir vakit !Jeçir. 
meleri tP.n1c-:1nisiude bu1unmu~ 
•ur. 

Ün 81:\~am An aradan aynld1 htihkâmlar umum! müfetti~i 11 Sovyet bataryalari ve müte. natice sine b<:gh imic 

\1 OOHAHMAYA l~DL•Jval."'ff' A•aKhlt• fa,O.aE· tuH" 'sd•UJ 8 "Y<LD•Avaft,..IM•ahltlt• a. •ütin• 8 d; 1 Nevyork H~!~Y~~;~~n: <~~·;:L 
1/ N ·~~ I / ~~l~~lnb~r ;.~:t:oy~=~~:~~k~!~~''" 

ANKARA, 3 (A.A.) 1r 
Türkiyenln S-Ovyetler Birllg! Bü-

yük Elçtliglne tayin edllen C.vat &. 
Aç1kal1n bu ak1amki trenle vazlfesi' ~ 
ba~tna gitrnrk ùzere Ankaradan ay-1 
r1lm11t1r. 

W<vanu 1ahlf• 1, 1riitu" ' d•) 

ari. bir Reuter muhabirinin 
<\1...,anian silâh baknrundan çok 
k11vvetli gêirmesini ve goster
lllesini de herhalde dikkate ~a- ~~~~~=~:!:!:!:!:!:!:!:!!::~ 
Yan buluyoruz. 
l ~oskovadan bu türlü haber
er verilmiyc b-a~lamas1, ~ark 

<epbesinde Rus ordularimn 
"{"unJ vaziyetinin pek de iyi 
0 •nad1g1 surctinde tefsire mli
:ittir,' Esascn geçen 28 hatlran. 

lt Bankas1 
küçük tasarruf 

ikramiyeleri 

2000 lira ikramigegl 
Istar.bu/da 96,026 sayili 

hesup sahibi kazandi 

ba~lam1~ olau Alman taar. 
1~•nnun, ilk gündeki siddet ve 
iqratle devnm eyledigini gêlr
lllekteyiz. Ccpheniu hilhassa ce. 
n~p k1smmda (Rostof) bir iki 
ll'iinde znptcdilmi~, Alman kuv. ANKARA, a (A.A.) 
\reUcri, Kuban cyalctinc vc neh.. Türkiye is Bankas1 hcsab1nda en 

• 
.... .. 

tine dogru sarkm.Jya baslanus.. 1 az 50 J1r111_ olan kumbarah Ve kum
lardir. 0 1 0 ·al'd b .: t : b•raS?i küçuk tuarruf hesaplari 
savlc. . 1 :.~ 1• c ", sura "\C 1:1.."113 ;1da tcrtip eyledifi 1942 ikra-
e ·l ~ .. ?rr nt~Ùucl d·J.13 dc\'aln rtu)·c n :7.n1n1n 3 afustos çek11i~1 bu- M • d D · · • 
l "~'!:' takJ1idc Kaf:tas~amn, ;"n Banka umumî merkezinde ve .. er;:m e e'.'rz Lises~ni .• ~•~irek donanmaya iltihak eden genç subaylar1J111Za diplomalarinm 

"'\-·v1·a1· F.'' • - o 1 tbauy1ik meraSJ?Ile verild1g1m yazllll§_ .tik. Mersindc. yap1la11. bu merasime ait fotogr-aflar dün 
·'' "' . '.«.KA<> 1 (D<.a>n• aab;f• s. 1ütu" s d•) yyar t 1 A k d 1 (D., • .,,., "h'/• J, •~I"" 1 d•) :;:;;;;:;;;;;;::::;;:;;;;:;;;:;:;i;;;;:.i;;;io;;;;; 0 pos asi 0 ? ara an ge nu~hr. Yukaridak1 resimde sol da oknl komutan1 Ncvres Tüm-

et talebeye d1plomalarm.1 verirkcn vc sagda nulkunu soy lerken gêlrühncktcdir. 

1 

Japonlar Stbcry,.,ya taarruz ctmck 
iç!n her türlü tedbirler-! &hr1:,la?"'!"r. 
da ibtlyaU>.1 A1:::nanlar1n Kan.asy" 

Pcz..ll°'!t'"Si sabah1 Mozart'1n 
perc-sti!;1'âri ulan Nadi Türk 
heyeti ~-dina büyük ko~1po;:1tc
rü11 dojj'dugu eve bir çrienk 
koymu~tur. 

taarruz:u net:eecinl be!o:!edtk·eri tah-
mln ed!lmekt"'1'•. Türk gazetec:lcri, bugün Linz 

Japonlar Slberya.)•a toarruz ettlk-I yoh; ile Viyanaya ha.reket ede. 
(Dei•ami 1a.h,j1 1, t'1ht7& 1 U) cektir. 

1·914 cihan harbine 
nas1l girdik? 

Hakikatler 
safhaya 

Esrarl1 
yeni bir 

tefrikam1z 
giriyor? 

Okuyucubrimmn büyük b-:r alâka ile takip cdec~klcrino 
emin bulundu;;u:nuz bu yaz1 :>erisini 7 Aiw;tos Cuma gü. 
nünden itil;ncn gazclcmizdo okuyacnkstniz. 
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Sahife: 2 

Seyahaf notlar1 1 
.1 

Bir kaymakamdan 
ne Ier isterler? 

Vali ve 
Belediye Reisi 

Ankaraya 
git t i 

LQlfi Kardar 
Ankarada late 

Meger, karak.ohm ve ad liyenin ka~adiiJ irili ufakh l'lerlle me~gul 
i~lerle k~dqan herkes bi ricik (Hâllâh miqkülât) burasi. olacak • 

TASViRi EFKÂR 

HARP ve MES'ELELER 

Alman -
cereyan 

us müc d lesinin 
aha 1: Kat kas·ya 

4 AGUSTOS 
, • .... . . ' . ..• . ET·;· 

,,SIYASI:.VAZI~ .,'<-_·, .... ,. . ~ ... ~,,. ..... 
akû olunda 

D ÜNKÜ Alman tebliginde 
bildirildigi veçhile Bakû 

demiryolu Alman hava knvvet. 
lerinin fiddetli hücumlarma he
def olmuFur· Bu yol Dcrbent, 
Mozdok vc Armavir üzerinden 
eeçerek Rostofta nihayet bul. 
maktada. Bütün Kafkasyanm 
can damara çifte bath olan bu 
demiryoludur. 

dir diye solugu idare âmiri nin hlWIXUDda al1rnu!l. Vali ve Belediye reisi Do'k.'tor 
. . Lûtfi K1rdar pazar günü a~a-

0 TUZ ya~lar1nda gftzeke blr ka.. me kepaze olmtyalnn d1ye ~ ayd1r A k ·t · tir Vali 
din, mütereddit a<11mlarla di,1m1 a1kt1m. Sesimi ç1karmad1m. rru n aBralyad. gi_ ~1~ · .. 

Ankara e e iyesmm yem 1a~e 
ltaylD'akam1n masas1na yakla1tJ ve Ga.yri cantma tak dedl, a&brtm tü. to...i.·i· . 1 .1 - k e 
yüru k1zara k1zara: ken<li. Sen bizlm bilyügümüzsün, 88• ""\"'1 ~ti Ui en e u~al;!aC~ ~ 

- Sen bizim babam1z 1ay1l1ram .. val11na ... Bir çare bu! bu ~el» koordmasyon hcyet1 emrme ta:h 
diye &Oze b&1Jladi, ' · 1 Blrkaç gün 90n- sis edil1:1~ .'b.ulw;an paradan, 

A LMANLAR ile Rumenlerln âzas1 Ko11'e gôre ~imal Türklerl, kiyetli sava~l bùtün Kafkaa balk! 
~imali Kafkasyay1 tarktan yânl Ural Bulgarlar1 Jebçesine ve nazarinda Ruslarm perestljinl dü

garba dogru ba1tan bata Jiatetmek- ylne Akadmtl âzaa1ndan Sa111<>ylo- ~ürmüotür. Bunun için Kafkuyada
te olan Stalingrad • Krasnodar de- viç'e g(ire K1pçak dag lehçBSi gru- kl Rua kuvvetleri Ba~kumandani 
miryolunu zaptederek cenup jgtl\a- puna mensuptur. Sou âllmln bu General Emmanuel, 1828 aenesinde 
metinde mütemadiyen !lerlemelerl bapta Terdigt iuhat da.lia mufa.s- Karaçayl1lar1 tamamile yok etmlye 

Maverayi Kafkasyay1 yani 
Hazer denizindc Bakû ile Kara
denizcleki Batumu birbirine 
baghyan bu hathn Ermenistan 
cûmhuriyetile itarun Azerbay. 
can eyalctine uzanan kolu dahi 
Bakû • Rostof demiryolu ile 
Rusyaya baghdir. neticesinde büyük Kafkas · azmederek o genenln onun-

silsileslnin ~imal yamaçla- Muharrem Feyzi Togay CU ay1nda (Karayurd) ka-1enden ba~ka der- 1 K A N D E M 1 R ra yolum bafka bir bu t~kilat içm laz.1m olan 300 
dimize ~erman bu • lcasabaya düotü. bin .liramn. itas1m temin . ede- qnda kabir eks~riyetl leslnde Karaçayhlar1 muha 

tü1kçe konuoan ve hepsi - sara etmi~tir. L~kln bu 

Balciî - Rostoi demiryolunun 
kesilmcsi !iimalî ve cenubi Kaf. 
kasyan1n Rusya ile karada ber 
türlü irtibat ve muvasaladao 
tecrit edilmesi dcmcktir. Al. 
manlarm büyük yaz. taarruzun. 
da hazirladùdan plânm mabi. 
yeti son harekâtla iyice meyda. 
na ç1km1~hr. • 

laeak kimlmiz var lliil Kaymakamla bir cektir. Vah ayr1ca, beled1yeye 
bizim? .. Allah sana uzun omürler futbol maçtndan dônüyorduk. Ylrml yeni gelir temin edccek olan 
Yel'!lin, aeni bav1m1zdan ekslk etme- ~ yirmi ait! ya§larinda btr genç ve Vekâletler tarafmdan telkik 
•in... süklll111 pilklüm yan1m1za yakla1t1: edilmekte ibulunan rapor etra-

Kaymakam, gôzlügünün üstünden Affed 1 fmda da alâkadarlarla temas-
bakarak eordu: - ers nlz Bay kaym.akam ... 

_ Derdin ne!.. 
8 

llltll•orsun, eôy dlye ellerini otufturm1ya, eonra ke- l~~a bulunacak.~1r. Rapor, oto. 
le bakayim? sik kesik anla!;m1ya lr.oyuldu: b~, tr~mv~y, t1:1nel ve va~~r 

Kadm ezUe büziile anlatmtya ha~- _ Kaynanamm hakkinda.n gel- blletlerile btr miktar zmam1 i!h-
.&.d1: mezsenlz... Ben mahvolacag1ni. oca- li va etmektedir. 

- Birinci kocam1 blllrsin kayma- g1m s<inecek Bay kaymn'kam! .. Kuy
kam b<>y... Rani Çopllr derlerdi, nanam beni... sürüm sürüm slirün. 
90fôr1ÇOpür Hü"yin... düreœk ... Yeyip lbitirecek Bay kay. 

- Blldim .. Allah rabmet eylesln. makaml 
- fkinclsi bakkald1. Bakkal Y11-

•u!... • - Ne oldu, ne var ki? 

- 0 da m1 ôldii? - Daha ne olsun bay1m?.. Dün. 
- Ecel bu ... Sizlere ômür... yada bu ka<lar müsrif, bu ka.dar ça-
- Baem sag olsun... p~ul. bu kadar uvuruk insan gôr. 
Kad1n ya~l1 gôzlerini ailerek yut- mcdf.m .ben. Karun olBa vallahi çok

tlrndu. Bir eyler sëylemek Ï8tiyor 1 tan i!las ederdi. Al, al, al... Ta~1 
ama, cc~aret edemlyw. Kayma.kam bre t&,1. b_ugün kilerl erzalda doL 
bir an evvel netlceye varmak için durdu~; b1r de ba'lcanm tamtak1r. 
te§ci eden g0zlerle bakiyor. Hatun Sanki 1maret ·~:n1~.1z; kom~uya da
ikl a<Jim d~ha yaklal}arak, nihayet git1r. bekçrye, çopçüye pe~kef çeker, 
d1le geldl: b1rhya h1rs1za kapt1r1r. Kumae. bas. 

G.üzelSan'atlar 
Birliginin 
26 nc1 resim 
sergisi aç1ld1 

- $1mdi... l}om agizlilar. mahal- ma al1nm, net~meli ellne allr ma
le<le uj{ursuza çikardilar adimi. k3'51. .. keser, b1çer, olmad1 der atar 
K1stnetimi korletiyorlar. Klmscclk- blr kenara. ATUÇ dolusu para vere.. 
1er almIYor ben!... Evde yapyalniz rek tâ biknem .ne_r~den getirttltlmi:t 
kaldim. Ncydeyim ... Allah etmeMin sularla tahta s1ldmr, çama~1r nlca
kl>tti mü olayun? .. Sen bili?'!in, blr tir, &0kag1 sulat1r. Etme valde de. 
çare bu! bana ï riz bagmr, eyleme hatun deriz kô-

Güzel Sanatlar Birliginin 26 n. 
c1 resim sergisi dün saat 17.30 
da Galatasaray lisesi salonlann_ 
da aç1lm1§tir. Siirt mebusu $ev
ket Dag mektebin konferans 
salonunda roplanan davetlilere 
chO~ geldinÏZ> demi§, kendilcri
ni serigiyi ~ezmiye çagmn~hr. 

Kayruakam lâhavle çeken bir ba- pürür, ac1 nine deriz a~lar. Karlm 
lavla güzlerlmi aradtktan sonra tek.. da ben de Ja~1rd1k kald1k. Art1k ta
nr kadina. dôn;iü: . kat kahna.d1o ocagma dü3tii1c Bay 

- Peki ne yapayim ben... Sana kaymirkam... l}u kaynanam1n hak-
:lroca mi bulayim? kmdan .. ~lm.~sen ... ~~alb aek~ln.. 

Kad1n, kendini son bir 210rlayiila: den du§up b1tlverecegim vallabl.:1> 
- He!.. dedl, He!.. Sevahina... Bir kaymaka.mdan, nahiye müdü-

aen bizlm ba.bam1.z say11irsm ! · rilnden daha A\;:ler, nelcr iatemezler .. 
Bir ba!ika gün, bir ba~ka kazada, Dul anasmm, kom~unun gcnç da

bir baeka kaymakam•n yanmda madile sev!,tigi™1en oüphelenen ev
idim. lçed temizce kiyafctll, fakat lât, kar1sm1 oglundan veya karde. 
karma ar1u1k sur.ith, · helc blr ka rie &inden k1skanan koca, gelln almak 
uzanu§ diken diken sakalJ ve a ·au 1. tedigl k1z1 verm yen babadan ~1-
bum!le igrenç blr bal alm1~ ellilik k~yetç1 ana. kom~larm f1•ko~untlan 
b!ri glrdi. n1,ar1dan 1,'tllmeme-i bezmi gelin, ç&r§J -pazann dedlko
Jçln ustaca ayarladigj seslne biniz du undan y1lm1, nl§anl1, mcktepten 
da büzün katarak, anlatmiya ba'°' kaçan ttorununa aôz Jr~iremlyen 
Jadt: de<lc, va ri ni yogunu meyhanede tü-

- Evlenell üç ay oluyor bay kay. kelen i<ocas1na meram anlatam1yan 
makam ... Ne lçkim var, ne kumll- kadm ... Hffiiisa karak<llun ve ad!L 
rim. ne de sefahetim. Hir dedlglnl yen in kan nma<' · 1 1t11 ufnkl 1 -
Hri etmlyurnm. Evde ku, sütünden lerle kar ila~an herkes hiricM< (Hal. 
~ka ber~ey tamam. Kat kat el'bi- lâli miiEkülât) bura•1d1r dlye solu{:u 
meler, dlzl dizl bilezikler, beµbirllk. t<lare âmit'inin buzurunda 11l1rm1, 
lrr. hcr •ozüne (ba§Üstii.ne) diyo. meger. 
rum. Gel gôr ki... $imd1 bunlart dü~ünüyorum da 

Bogaz1 t1kanm1, glbi austu. Son- hele son zamaotarda z:rai sefellber
ra, kimbillr ne zamanèanberl dilinln lik ve laee dertlerile de omuzlart 
n<:nnda tuttugunu aahverdi: hayli yüklü olan idare âmirlerlmb:e, 

- Gel g0r kl Bay kaymakam... Tanndan be,er kudreti ü•tilnde blr 
Han! ay1pt1r aôylemes.i amma, daha kuvvct dilemekten kendlmi alam1yo. 
bfr keracik yatajtinia ~lmedi ... Be. rum. 
ni de yanina yakla~t1rmad1 ! Elùle. KANDEMIR 

r 
Sab1k Moskova 
BUyUk Elçlmizin 
conazesl bugUn 

kald1r1hyor 

"\ 

Âni olarak vefat etml~ bulu
nan eski 1oskova Büyük Elçi. 
mlz Ali Haydar Aktay'in ce
naZC6i hllf:Ün Btzyükadadan Sir. 
keclye getirileeek ve oradan 
Bey-az1da naklolunarak namazt 
Beyaz1t camlinde edù edildlJ,ten 
eonra Edirnekap1dakl Sl,hitlige 

Nf ,anhs1n1 tildUren 
S ë.d1l;1n muhakemes 

Bundan bir müddet evvcl 
Kumkap1 N~ancasmda ni§anh. 
s1 Perihan1 ilk <lefa ccrhederek 
10 ay 26 gün hapis yatbktan 
sonra bilâ.hare ç1kan ve sonra 
da 13 yerinden tekrar b1çakla 
vurarak ôldüren Sadtk'1n du. 
rusmasma dün ikinci af{lrcez;i
da bak1lm1~hr. 

de!nolunacakt1r. 

. Mahkemcde Sadtk cinayeti 
b1r k1skançhk yüzündcn yaph
gm1 itiraf etm~ ve akh ba.<;ma 

J geldikten sonra hâdiseyi mÜte_ 
---------- akip karakola giderek teslim oL 
Basma h1rs1zlar1 du~unu anlatnnsttr. 

Kas1mp8§ada Havuzlar a.rka- Neticede duru§ma sahitlerin 
s1 lbir n1.1lllarada oturan Fran'ko celbi için bir ba!jka güne bira
ile arkada~larmdan Tayip, Da- k1lm1~t1r. 

Sergide 1e$hir edilen eserler 
altmda ~u imzalar gorülmekte
dir: Âli Sozel, Abdullah Çiz
gen, Hikmet Onat, Güz.in Du
ran, Fuat Soyhan, Hayri Çizcl, 
Vecfu Bereketoglu, Ahmet Do
guer, Cevat Erkul, Ayetullah 
Sumer, Bedia Güleryüz., Cemal, 
Feyhaman Duran, llhami Uy
kan, iskender, Melek Celâl, Mu. 
zaffer Sipahi, Nczih Strr1 El
dem, Naci Kalm1koglu, Nccati 
Dire!, Nazmi Dayan, -Osman 
Çizen, Sadi Ôzden, Sa.mi Yctik, 
Salâohattin Teoman, $evket Dag 
S1rn Güven, "$eref Akdi-k, Tur
gut Tokat. 

Güzel San'atlar Birligi res
samlan bu sergide 154 eser 1e$
h1r etmektedirler. 

Yenl Beledlye 
lntlhabat1 

Belediye meclisinin be~inci 
inUhap devresi için haz.irll'ltla
ra devam edilmektedir. Seçim 
listelerinin tamamlanmas1 J 
eylûle kadar nihayet bulacak ve 
eylûWe yeni seçim b~tya
cakt1r. 

KUçUk caml 
mUstahdemlnin 

ac1kh vaziyetlerl 

Koca Mustafa:p04o.da. Hamiza. 
calllii irnami Galib K<AZanogw 
yazr11or: 

cGnzetenlzln 25/7 /942 tai'l1tli 
nil~asmda Konya Kap1 camll 
müezzlnl Mehmet Ko<;ba,m te
mennilri, bütün lru meslitkte bu
lunanlarm hakiki blr dilegine 
tcmas etmektedir. Ald1g1m1z 
tahs1sat blr allenln ancak bir 
haftal1k ma(oetln'i temin edebl
lecek kadar azd1r. Ge.çinmemlzi 
tem1n için b~ka bir l~le 1,t1. 
&'Bl etsek tabsi:>at1m1z detthal 
kesilmektedir. · 

Vaktflar idaresi baz1 büyük 
caml roüstahdeminine zam yap. 
t1g1 halde bizlerl bundan mah
rum etmi~tir. !çinde bulundu
gumuz mu;;tar ve setil vazi
yetten kurtulabilmemiz iç!n ya. 
ancak 23 liraY! bulabilen ma
a,1m1za bir miktar zam ya.pil
mas1 veya.hut da d1sarida da 
çah§mam1za müaaade edihneel 
zarurld!r.» 

Müslüman olan yerli eumhurlyetle- sald1r ve Karaçayiilaqn lehçelinin 1 ka.hramanlart bir tùrlü maglûp ede
rin .~ra~isi harp Sflhnesi ~lmaktad.1r. Mo~llar?an evvelkl Tfirk lebçesi ol- memi~tir. 0 scneèen 18_37 sen_esine 

Çunku Krasnodar ~ehri Ad1gey1s- dugunu i.i.bat etmektedlr. kadar Karaçayl1lar, dlger dagl)lar 
tan Cu~uriyetl hududu üzerinde Kahraçayl1laqn e>ki edebiyat1, j Ile b1rl!kt.e hürrlyet ve iatiklâlleri 
oldugu g1bi, oarlqnda bulunan Kara-j yâni destanlari. darb!meselleri, §ar- ugurunda Ru•lua karo1 barbetmle
çaylstan Cumburlyeti ve buna tùbi k;1lar1 yalutz Balkar Türklerlnin lerdir. 
( Çcrkeslstan Millî Dairesi) de askeri dekJI, ayni zamanda OdJek, Nogay Dag1stan ltahraman1 ~y<h Slmll, 
harekùt sahncsin!n yanJ ba~indad1r. ve Ktrgiz - Kazan Türklerin1n bu Kafkasyan1n fllrlcrnda ve ortas1ndaki 
Karaçayistar: Cum.buriyetinin ara-J ~hi eserlerlne a)k! blr surette bag- bütün mücahltleri kendi bayrag1 al
zisi 9900 kilometre murabba! vt hd1r. t!nda toplay1p Rus ietllâetna karo1 
nüfusu 104.400 ki~idlr. Bu ha! Kafkasya Türklerile di~r y1k1lmaz bir sed t*ll ettigi t:aman 

Bu m1ntakan1n cenup hududun<la D<igu Türkleri arasmda 11kt dll ve Karaçayhlar ve Balkarlar, demal 
Kaf!rnsynnm en büyük dajh olan edeèiyat ve kültür birligt oldugunu kendlsile ittlfak l'tmlolerdir. 
5630 metre irtlfa1ndakl Elbruz ile isbat edlyor. Karaçay1Jlar1n yen! l}eyb Sâmll, 1845 aeneslnde Kara
Psl~ dagt arasmda büyük Kafkas edeblyat1, mevzuu münlÎastran uk çayl!lara, Silleyman Efendi ismlnde 
ellsill!"inln 100 kilometrellk bir k1s- dü~manlarile yaptlan sava1 ve bo- bir naib, yinl mtlmessil giindermio
m1 bulunuyor. Karnçayistan Cum- gu,malarda Türklerln g(isterdlgï fe- tir. 1846 aeneslnde bizzat Ka.barda
huriyeti §imalî Ka!kasyanm ikincl dakilrl1klar1n ve kahramanltklarm yistana gelerek Karaçaylilar ile ltti
bir Türk cumhuriyeti olan Balkans. blkâyesldir. BuularJn ba~hcalaq fak1 1aglamlaet1rm1ot1r. 1853 aene.. 
tan ve cenupta Ancazl•tan ve Gür- (Ho§) ve (Hasa Uk) prk1larid1r. sln<le Mehm Emin 1sminde bll1Jka 
cüstan Cumburiye:tlerile hemhudut- Karaçayl1lar hem oark, hem garp bir naib gëndermiotlr. Bu naib' 1865 
tur. D1ger hudutlaq 11lmalî Kafkas- Türk âlmilne daima merbut ve sa- seneslne kadar Karaçayl.standa kal-
ya eyaletlle çevrilml§tir. d1k kalm1olard1r. Çünkü aralannda m1§t1r. 

$!mali Kafkasyanm en büyük yalniz din b11g1 de~il. aynl zamanda Kmm Harblnde Seyh Sâmil, Ka
nehrl ve Rusyan.m Ukraynadan s1k1 dll ve külter rab1tas1 vard1r. raçayltlar vc Balka.rlar vu1taslle 
sonra iklnci hububat anbar1 Ku- Karaçayhlarm hayat1. tarfü sa.hl- Türk ve müttefik ordular1n éenah
ban'1n yukaq mecrua1 Karaçaylstan felerine onuncu as1rda muntazam larmi himaye ve Ruslar1p tazyikini 
Cumhurlyeti araziai içlndedlr. Diger olarak girmlotlr. On altmc1 as1rda azaltmak suretile iuymetu yard1m
mühim nehlrlerl Kuban ile birlec-en Karaçayltlar, kom§ulaq Çerkesler lar yapm1,t1r. Fakat Paria sulh mu
Toberda. Aksuat, Büyük Z<'lcnçug. ve Kabardaylar ile uzun bogu~malar ahede$lnde ne eski K1r1m Hanl1gin
Küçük Zelençug Te Lalla )rmnklar1- yapm1Jlard1r. Bu esnada blr tara!- dakl Türk ahallnln, ne de $imalt 
d1r tan da Rus lstilâs1 ba~lam1~t1r. Kafkasyadakl Türklerln ve diger 

Bu mcmleket hububat ve m1s1r Kendi ba~larma yurdlarm1 müda- halklarm mal ve canlar101 11yanet 
mahsulü ve bak1r madenlerl. kapl1- faa edemlyeceklerini anl1yan Kara- edecek mad-deler konulmad1gmdan 
calari. hes~ps1z at ve s1g1r beallycn çayhlar 1733 sen('sinde Türklyenln Çarhk Rusyas1, Karaçayl1laq Çer. 
mer'alaq .1Ie_ me~hur<lur. Hububat1 h1maycslne dehalet etml~lerdir. 1s- kesler grbi daghk araziden çikar
halkmm 1htiyacma kâfi geldlkten tanbuldan Karaçayll!ltana blr vali mak. bataklik ovalara ve hariçteki 
ba,ka dlger memlcketlere de lhraç gànderilml~tir. • mE.>mleketlere sünnek istemi~tlr. 
olunur. . . Maahaza, Tilrkiyenln hudutlarm- lB73 scncsinde Karaçayhlar umu-

Cumhuriyetln umumt nüfusunun dan çok uzakta ve ~ilmez Kafkas m' kiyam yaparak Çarhgtn tehclr 
y~zd~ sekse!1 blr~. Kara~ay. ve yüzc!e daglari silsilesi àrkaainda bulunduk- te~ebbû~ünc kar§I koymu~nrdir. Çar 
dordil Ü<lctm, yuwe dordü Ukrey- larmdan, Ruslar n ard1 aras1 kesll- 1 k bunda sonra Beylerl elde ede
nah, yüzde 1.8 k1sm1 Ka,barday VI" mlyen istilâs1na kar~J Karaçayli!ar, 

1 k b nl n vastta•lle halki tazyike 
pek cüz'i blr k1sm1 daRus'dur. Cum- kom~la.ti Balkar Tüt'klerile birlikte bre 1 ul tairr · 
h . .d • b k d )"-" ·1· l 1 d -L . a~ am § . ur1yct. 1 an a lm nn 1 O•" v1 a- ya n1z ba~ arina urmak m ·~vunye. 1 d K 1 1 ç 1 k 
yete ayr1lm1,t_1r. Merkezi Mikoyan tinde kalm 1,lardir. ,t9Q6 senes n e araçay ~ ar, ~r ~ 
'~hridir. 1804 ~cnr-sinde Karaçayhlar. Bal- Rusyas;na kar§t ~on blr iyam a a 

Bu bel-de yen! olup pek yakmda karlar ve diter dagl1Iar Ile birlikte yapml' ardir'. 
Kuban ve T-eberda nehlrlermln blr- Rus l~Wâs1n1 adamaktlll durdurm1- 1920 senesrnde Karaçayhlar, ku. 
Je~tigl bir noktada tei.i• edilml~tir. ya cali~m1~br ve Çeg(!m nehri bo- r!!lmak lstencn Sovyct idaresine 
B11ra..~1n1n as1l ad1 (Karaçay) dir. yunda Çarlig1n oJ<lular:le büyük b!r 1· kai,1 ayakl11nm1§lnrd1r. Bu muhar.e.. 
Zlrnat yap1lan arazl 470.000 hektar- muhare-beyi kabul etmi~lerdlr. beler bir bucuk !lY dcvam .etml~tir. 
d1r. 1812 •enrslnde Türkiye. rarlik Bu rnuharebeler1 Ktl)ç G1ray ve 

Kp.rn.ça}'latanda 193r • .&e:ne l ll;.t.a- Rua a n $1 al'i K 1k.a y yl nü-i· Mirza Kul l.a~l~d iki zabit. i<la~e 
tistigine giire 21800 at. 131300 s1g:r fuz mmtakalarina parçal1yarak pay- e~mi~tir. Te~r:nisanl ay1nin ?n b1. 
ve 214900 koyun vardtr. Ja,mak meoburiyetinde kalmi~t 1 r. r1ndc Karaçay1standa Sovyet 1daresl 

Batl1ea sanayll kereste, mobilya Türkiye ile Rusyan1n nüfuz min- tesls edilmi~·tir. 
ve yag fabrikalar1d1r. takalarma sm1r olarak Kuban Mhri 1922 seneslnde Karaçay - Çerkes 

Cenubi Kafkasyaya Solbum kale meeras1 kabul edilml~t,r. Ral.bukl muhtar eyaletl te~kll edilmi~tir. 
askeri §O~esi ve ~imalt Kafka•ya bu nehrln yukari mecras1 Karaça- 1926 sene-.nd° Karaçaylstan ile Çer
eyaletindekl .Ac1su (rusçag] Khlo- yistanin ortas1ndan geçmekte oldu- kesistan birbirinden ayrilmt§ ve Ka
vadi.i<k) Jehrine modern bir ~se ile 1 gundan Karaçayl1lar:n yurdu iklye raçay1<tan b!r cumhurlyct haline ve 
ba~li<lir. Karaçayhlar kom:;ulari bèilünmü~ ve Rus mintakas1nda ka- Çerkeslslan dahi milli bir k1t'a ,ek
Balkar'lar gibi $!mali Kafkasyanm lnn Kançayl1 Türkler Türk minta- line konulmu~tur. 1,te §lmdi her lkl 
en eski Tùrk halklarindand1r. Daha ka•1nclakl kardei)lerinin yardtmile mem~k,.t Alman ordularmm Kuban 
dôrdüncü as1rda bu yerlerde Kara- uzun senelcr Ruslara kar~·I dôvii~- havzasma ynkla~mas1 üzerine büyiik 
çay Türklerinin ya~ad1klar1 tariht mü~lerclir. Alman - Ru~ harbine sahne olmak-
v~ikalarla saiblttlr. KA.raçay Türklerlnln bu muvaffa. ta<! 1r. Jl,foharrem Fcyzi TOGA Y 

Bundan (Hun) lartn Kafkasyay1 
lstllâs1 zamanmda Karl\("ay Türkle. P~yasaya toz fl&ker lklncl umumt 
rln!n Balkar Tilrklerlle blrlikte Knf. Çlk&rlhyor mlifett ',llk &thhat 
kasyada yerlee-tlkleri istidlâl edil. - i 

Evvelâ Almanlar ltalyanlann 
da yard1mile ingiliz imparator
lugunun bütün kuvvetlerini Nil 
vadisine mibhyarak lngiltere. 
n.in Rusyaya hcrhangi sureHe 
yard1m etmesine meydan buak. 
ma~lardir. 

Daba sonradan Kur k'tan Sa. 
r1dag (Rusçasi Sarato{) üzerine 
bir gosteri~ yaparak Rus kuv. 
vetlerinin bir çogunu Voroncj
dc m1hlam1filard1r. 

KafkasyalUn Rusya ile su mu. 
vasala yolunu tehdit etmek ve 
felce ugratmak üzere Don neh. 
rinin idil yani Volgaya uzanan 
kavsini i§gal ederek Stalingra
dm altm1~ kilornetre garbinde 
yerlCfimiljler ve ihtiyat Rus kuv. 
vellerini burada da baglaml!j• 
lardJI'. 

Almanlar Stalingrad tarafm
dan pmalî Kafkasyaya istilâ 
edccck Alman ordusunun §ark 
yani sol cenahmm tehdit edil. 
memesi için büyük kavsile Do
nun a~agi mecras1nm birlCfitigi 
Simlanskayada müstahkcm bir 
bat vücude getinni§lerdir. 

Rostofbn Ycy nehrine dogru 
ccnuba sarkan bir Alman ordu
su da taaIIuz ordusunun sol 
cenahm1 cmniyet altm.a a1m1~
hr. Bu suretlc büytik Alman ta
arruz ordusu bîperva Stalin
grat _ Karadcniz demiryolu bat 
tm1 geçmi§ ve Kuban nehrinin 
~ ukan mccrasma yani Kafkas
yamn gcrek askcrî gcrck sana. 
yi ve ikbsadî bak1mdan kalbgâ. 
h1 olan ukar Kubana yakla1t-
~hr. 

Bu surctle biitiin Rus ordusu 
üçe parçalannu§ oluyor. $ark ya 
ni sag cenah1 Stalingratla Sim. 
lanskaya arasmda Dllhlannu~ 
ve tecrit edi'mill ve garp cenah1 
da Don'un a(rLile Yey nehri ve 
Az.ak denizi arasmda tccrit olun 
m~tu1·. • 

Timoçenkonun merkezdek1 
kuvvetleri de dagm1k bri halde 
§Îmalî Kafkasya cümhuriyetle. 
rinin daghk arazisine çekilmek· 

tedir. 
Büyük Alman hava kuvvetle• 

mekteèlr. Bu Türklerin J{araçay ad1 Malûm -0ldugu üzere iki ay~ mu,avlr Hg 
ile me~hur olmalar1. iiteclenber1 et- danberi piyasada t.oz ~eker bu- Ankara, 3 (Tasviri Efkâr) 
raf;nda ya§ad1klart 1rmaklar1n is- lunamamaktadtr. Bize haber Çor_um Sthhat ve içtimaî Mu-

ri Bakû demiryolunu tahrip et• 
mekle Rus MarC§lllinin ~rkl 
Karkasyadan ve Maveray1 Kaf• 
kasyadan barp malzemest v• 
tak,,ye lota:'an abnasma hn.
kân b1Iakmam1§ oluyor. 

mini almalnrmdan lier! gellyor. Bu- verildigine gore bu sene pancar' avenet_ Müdü. ·ru. dokto: R .. ifat 
nun 1ç!n Ralkar Türklerl. kencllleri- D d l k - f t 
ne etrafinda ya~adiklarI Çegem ve mahsulü gayet bol ve iy1dir. . e. eog u ! m~1 u~um1 mu e .-
Urusbi nehirlerine izafetle (Çegem- Yem mahsul toz - ~eker olarak t!l1l1k ~ihhi .mu&av1r11gme terf1. 
li) 1er ve (Urusbil 1er d1yorlar. i~lenmektedir. Dolay1sile agus. an taym ed1lm 1~1r. _ 

Hunlarm l.stilâs1ndan sonra bu tosun 20 ·sme dogru piyasaya Plya~aya amb .. lâj 
mmtakalarda muazz.am blr Bul.irar bol miktarda toz ~citer sevkedi: 1 kâgldl Çlkar&ldl 
Türkleri Devletl kurulnrnetur Ka- lecegi alâkadar makamlar tara- Ïrt!halât ve ibracat Birlrkleri 
r~avlilar ile asl1 Bulgai· olan Bal. fmdan lbildirilmektedir. kâti.b1 umumîhg1 tarafm<lan pi. 
karlar, bu lmparatorlugun !;;imalî 
Kafka~yadaki k1sm1n1 tc~kll l'tml,. Toprak alllnda yasaya 40 ton ambalâj kâg1d1 Çl 
lerdir. •• kanlm1§tir. Bunlar oteden•beri 

Karaçaylilar He Balkarlarm Run- kalarak oSen am ele 1 ambalâj kâg1d1 satmakta olan 
lardan geldikler! henüz b1r naza- ç t ,_ ik d ticarethanclerde kendi aralarm. Kartal imen o faiur asm a 
riye olmakla beraber bu11larin Ku. bir amelenm oli.imile neticele_ da seçtikleri bir komite .vasita. 
man ve Polovets Tllrkleri bakayas1 nen bir kaz.a olmu<:tur. Hâdise sile tevz:î ettirllmi.§tir. I1htiyaç 
olduklal'lo ~imdi üzerinde ittifak edL "' '- · 1 · ihtiyaçlan111 bu t1' a 

•<:udur.· Fa•br1'ka i<:ç1'ler1'nden 5a• 11P en c • !en bit· haklkattlr. Kumanlar;n ve ..., 1 d t d kl 
t 1• o··mer ve 1·sma1J ad1nda i'k1· ame- rethane er en emm e ece er. Polovetalerin lehçeleri e affuz iti-

barile binbirine pek yakmd1r. le evvelki gün 12 metre derin- dll-. Aynca birkaç güne kadar 
Karaçayl1lar ile B:i.lkarlartn tim- likte bulunan toprak kaza111 y.e.nLd_en ptyasaya 40 ton amba. 

dt kulland1klar1 Türk le,hçe~inln içinde çah§Irlarken kazanm bir. la] kag1d1 ç1kanlmas1 kararla§
belli ba~li. Türk lehçelcrlnden hangi- denbire N'<kmesile toprak altm- m1st1r. 
sine mensup bulundugu hakk:nda '<~ i --'-------------

Almanlarm büyük yaz taar• 
'ruzunun licdcfi bütün Kafka!• 
yay1 Ruslardan temizlemek ve 
lngiliz. i!!gal vc istilâs1 alhnda 
bulunan Orta§ark rnemlekctle· 
rine inmektir. 

Kafkasyada Sovyet Rusynst• 
na indirihuekte olan darbe aY• 
ni zamanda ingiliz imparator'u· 
gunun brl kemigine hayale 
cdilmi~ gorünüyor. 

Muharrem Feyzi TOGA~ 
················································ Maar te taylnler 

Ankara, 3 (Tasviri Efkâr)° vi:t, Baruh mü~tereken Yerli Paras1n1 çald1rm1' 
Mallar pazanrun Bahçekap1da 

1 
Büyükadada Nizam cadde5in

bulunan ~bes~n •basma ça-· de Kayaba~1 sokagmda 9 numa
larak bunlar1 Mah utpasada rada oturan Veysel Midilli ev-
172 numa.rada manifaturac1 Azi_ velki ~m Kmlay balosunda 
ze satarken suç üstü yakalana- pantalonu cebinde bulunan 160 
rak !haklannda taki.bata obaslan- lira paras1m kaybetti~ini biL 
nustir. dirmi§, tahkikata b~lanm~tir. "---- J 

pek lttifak yoktur. Aka.demi â28sm- da kalm~lardtr. Bunlardan S-1 m1!1 fakat zavalh Omer hava. 
dan Radlof'un ictlhadina giire garp mail yukardan sark1tilan obir ipe s1z.11ktan Olmü~tür. Kaza hak

Türkleri lehçeslne, diger Akademi mü~külâtla tutunarak kurtanl- kmda taihkika~a ba~lanm1~tllr. 

Münhal bulunan Maarif Ve .. 
killigi ikinci smti müfett~li~ 
Bursa Erkek lisesi müdürü Sa~ 
mi ile San'at ve Yap1 Usta okul. 
lar1 ba~ müfetti~ligine lstan1bul 
BOl'te San'at Okulu müdürii 
Yusuf Ziva ta.yin edilmi§lerdi!; 

MUli Roman: •• 
•••••• 1 ••••••••••••••••••••••••• 1 ••• 

Baie 111mdandi: 
- Evetl 
- Bu thtlma1 beni deli ediyor. Fa-

ut bu korkumu Nam1k'a e,çam1yo
rum. Onu ~vik etmi' olmaktan k.or
kuyorum. Müth~ bir~y bu... Çûn
kü ... HakHcati aize soyliyeyim: Na-
1111k blr bekir glbl Yaflfor. Yan!. .. 
Bakin yanl1e anlamaym, d1,ar1da 
detil, evln lçinde bekâr... Çünkü 
ben ... Ona nefret verm mek için ... 
An!Jyoorsunuz degil ml 

- Evet ... 
- tete 111'f bunun içln ... Hot druc-

t.or da fazla heyecanlart mened!yor. 
Halbuki ben, heroeyde... Tabiat ... 
C<>k heyecanl1y1m. Ve hte bunun 
lcin korkuyorum. Fakat Nam.ik çok 

SER VER BEDI 
••••• •• • •• • • • • • • • • • • • ••• •• 1.' ••••••••• 

lniit1'ülpeiienttir. lot. bir bu aigorta 

Mli>ru!'ll Han1m bltaz d1nlendlk
ten eonra c.nlandt: 

- Beni en çok mùteessir eden 
oey ... Hlssediyorum kl ... Günden gü
ue Nam1ktn katblndlii:I yerim kdçil
lüyor. Bunun ~aretleri nedir diye
cekslnlz. Îl)aretlerl... Eger bunlara 
inanmak lâznngelse, bllâkis N a.m tk 
beni eskiBin<len fazla seviyor, derim. 
Hasta!Jg1mdan sonra onun bana 
dikkati. ihtimam1, sevgi 1 artt1. 0 
kadar rlca ettl~lm halde h!Qbir ar
kad~ davetlne. biçbir eglenceye git
mlyor. Erkenden eve geliyor. Felâ
ketlmin bütün kederli anlarin1 b -
nimle taksim ediyor. Blrçok hab1i-

l1klar1ma ve huy1uzhridar1ma katla
myor. G<iraeniz ... - Te ~upheslz go
receksinlz- Nam1k blr fedakârhk 
heykelldlr. Bütlln bu l,aretlere go
re... Seyogiai artm1' 1ay1hr, detll 
mi? Fakat ... Ah kad1n katbL .. Onun 
oyle sezi~leri var kl... Baknuz ... 

Haatalig1mdan sonra Nam1k!n bana 
gôsterdlgi bütün 1htimam1artn al
t1nda derln hlr merbamet saki L· 
Merlwnetl .. BU!r miainlz Id merha
metln f.azlas1 aek1 lSldilrür? .. Ac1d1-
g1m1z insant eefkatle sever!z. mer
bametle severiz: fa.kat hayran ola
rak ~evmeylz, a§kla aevmeyiz. Ha.sta 
oldugum gündenberl Nam1km bana 
k1zd1gm1 hlç hlaaetmedim. Eskiden 
de alnlrlendigini belli etmezdi. fakat 
ben anlard1m. $imdi gôzleilm g(ir
mllyor ama eskiden de aesinden an
Jard 1m. ArttJc bana k1zm1yor. Bu. 
a~ktn soêindügüne l~arettlr, Hale Ha
n1m. Slze k1zm1yan bir insantn aev
gl.!inden ~üpbe etmez misinlz? 

Hebrure ba~~n1 arlcaya sal1verdl. 
Rengi biraz ucmuttu. llale. end1se 

tçlnde, <iogruldu. Oturdugu aandalye 
ç1t1rdad1g1 lçin hasta onun eudioe
&inl sezmlfti: 

- Merak etmeylniz, àedi, olur ba
zan... Yorgunluk... Çok .Oyledim 
de onun cezus1 ..• 

- Biraz dln1enlni1... Kolonya ia
ter mbiniz? 

- Lûtfen. 
Hale gldlp trolonya getirdi. Hasta 

b~tnl arkaya b1rakm1~. hareketslz 
duruyordu, Dudaklar1n1n rüzgârile 
tc.,ekkür etti. Kol<>nya ile 1slatt1g1 
blr elinin bae parmagint ~akag1nm 
çukuruna dayaml§, !4aret ve orta 
parmaklar1n1 aln1na bast1rarak gez
dlriyordu. 

- ~a11m da agnyor, dedl. 
- nâc101z var m1'! 
- Va.r ama adJ: a1k almak istemi-

yol'um. 0 da lyi bir oey degil. 
- Pencereyf açaytm m1? 
- Hay1r, gürültil geliyor ... B1ra. 

k1n1z, geçer belki Yorg:unluk. 
Hale oturdu. 
Sustular. 

Uzaktan çocuk hayk1ri~lar1 ve - Kon°'urken beyeeanlan1yorsu-
korna aeslerl reliyordu. Hale - etra- nuz da vüphesiz. Çok ll81iiius1n1.c 
f1na bakmd1. Hay.atl Ne karanl1k ve çünkü ... 

JllllUllllllllllllttUlllllllllHlnUIMlltlUUIHlllll~ 

ri Vecizelerin ferhi 1-
~ .. "' .. "'IHll'""''""'""'".'""•ll• .. 11111111111;; 

derin ko,elerl var. Kendlnl bedbaht - Ah ... Hem de ne kadar ... Nt Zaman bügük bir 
sananlar1n bir eoklari bll kad1nm kadar ... 
rnbunu blr an seyreteeler ne kadar _ Rica ederlm yorulm«y;ntz.. muallimdir. Yalnu: ~u
mes'ut olduklar1n! anlarl81'd1. Hat- S1ze nas1l yard1m eleblllrim! rasi Jenadrr ki, talebe· 
tâ ,u anda onun siy&h gozlügü al- -· Yanimda bulunman1z kâfi . 
tmda aakl1 gijzlerini gijrmedcn bile 

1

. Yahnt... En lybl ben gldip birai &ini kendisi tele/ eder. 
yüzüne. yalniz yüzllno bakmak kà- yatayim. •** 
fi. .. 0 kül rengl yanaklar iistünde. Kalktilar. 
kl 1at1rap golgesl. o gô:JC batm1, ki- Mebrure yatak odaaina çekildikten Zaman, lnsanlara hayat)n m.â-
remlt :englndekl dudaklar1n etraf1- sonl'a Hale korldorda onun oda biz- na ve mabiyctml ac! ve tath bit 
n.1 çev1ren ac1 k1ri11klar ve. ka.de. metçl1!lne rastladt. Beraber salona çok tecrOO>elerle en dogru teltilde 
ri ne tl'ehm olan bu bareke~1z ba~. eldller. Lùt!i e · ka•larim kaldira. anlatan. insanlart hayat •aha11n-
sustugu zaman bile nele1 soylüyor ! g k b ,r _, re ballllrak. da yet1§tiren y~ne ve en büyük 

ra a§1n1 sa 1yor. ye · mualllmdlr. Fakat zaman 1t1n11 
- Blraz geçtl ml? <live sordu _ Çok fena 1 dlyordu. çok! Ben ve lstekle yetl~tirdikl talebesinl 

Hale. geldiglm zaman bastahg1 bu kadar 
- Haytr. Uzun aürer. Bazan &'e- llerlcmemltti. Sonu iyi èegïl: BU!- hayat1n ac1 ve tatl1 intibalarl 

celer! de uyutmaz. Eger geçmezse yorurri. lçlnde y1prat1r, ihtiyarlatir ve 
ak~ama kadar sabrederlm. Yataga _ H.or gûn biiyle mldir? belki de onu tam olarak yet~it'Î 
girerken llâç alirim. Hem agriy1 _ $lmdi ba~ airilan. baygtnlik- dlgi anda. mâna ve :mahiyetln 
kessln. hem de uyku versln dlye. Iar ber güne blndi ildeta.. Hasta- tamamile kavradii! .. ~. haY_~: 1 

- Konu~may1n1z. yorulmay1n1z. bak1s1 isl.emlyor Konu1j-3cak bir 1 âlemi içinden al1r, g<Oturür, 
0 

- Evet, hi<: vorgunluii;a gelemi. insan ar1vor. B•,nimle h!ç kon~az. dürür. ,,,,,,. 

yorum. (De-i var) !..-------------
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4 AÔUSTOS 

(Jiinii• yttZISI ...... ·· ···· ............ . 
"Alm él nlarda 

blr tur·u ' Alman tebligi Sovyet tebligi 
tUkenmlyecek 

kadar tank oldugu 
(Birlnoi 1ahif<1Ù7t &...,.,,.) (1 lncl rahlf•dm d•vam) 

zi sa.hilinde kalan Sovyet mu. madiyen faaliyette buluna.n Sov 
kavemet merkezlerini ve bil- yet uçaklar1, her gün Almanla. 

anlatihyor" hass~ Sovyetlerin elinde kalmt§ nn kurdugu koprüleri tahrip 
oldugu a~laJillan J ei§j[i temiz- etmekte ve nehri sandallar için. 

rBD.fmakal•ùn dnaniJ lemektedir. Moskova!!lh. gelen de geçmiye te~ebbüs eden AL 
Rusyamn yukan kISnnlarile son_ haberler dün Kuç~evo bol. manlar üzerine at~ açmakta. 
olan rab1tasmm tamamen kesi.. gesmde ~iddetli muharebeler dir. Faka.t cepheden alman bir 
leccgioe ~üphc yoktur. Yapild1gm1 teyit etmektedir. telgrafm i$aret ettigi gibi AL 

Herhalde Almanlarm bu de. Dogrudan dogruya Krasnodar manlar, nehre dogru bir karm. 
faki taarruzlwrmda, dii:§manla. üzerine ilerliyen merkezideki ca sürüsü gibi yava§ yava$ iler. 
rmm talnnin eyledigin;len fazla kol en ileride bulunanid1r. Bu lemekte deva.m ediyorlar. Al. 
bol silâha malik olduklarma kol Tiçoreskayay1 geçmi§tir ve manlarm ~imdi kulland1g1 tâ. 
§:iphe kalmamaktadir. Zaten gi:irünü~e gore ~imdi Krasooda. biye birçok noktada küçük hü. 
b1mun boyle olncag101 bizzat nn ancak elli kilometre ve No •. cum müfrezelerile Don'u geç. 
M. Hitler gcçcn ilkbabarda irat vorossiskin yüz el!i kilometre mekfa. 
eWgi nulukta soylem.ii;ti. Fil. ~imalinde bulunan bir noktaya fNGILIZ BASININJN 
bakika Alman Devlet Rcisi o varmi~ bulunmaktadtr. NE$RÎYATI 
outkunda •Biz dü~manlarmnz1n .. sayica en kuvvetli olao üçün. Londra, 3 (A.A.) - lngiliz 
ne yaphklar1DJ biliyoruz, yalmz cu kol K_rasnodar • Sta!ingrad basmmdan: Daily Express ga. 
onlar bizim blitün bir k•s esnn- haHm1 du':' ve evvelki gün yet. zetesinin mütaleasma gi:ire, do. 
smdn neler haznlad1g,mll'm far. m~ -~e~ .k1lometrelik bir genii!- gu cephesinin cenup kesiminde 
kmda dcgildirlero dcmi~ti. Za. lik uzer:nde Proleterskaya ve Sovyet k1talarma kumanda 
tcn M. Hitler, nutuklarmda mü. Peçanokop~kaya arasmdan geç.. eden gener!!J Kozlof müdafaa 
balagah rakamlar zikretmckteo mi.'ller_dir. Bu kol Armavir ve hattm1 Novorossisk ~ Stalingrat 
J1o~laomaz, mcsclâ •Ayda 10 Vor~1lovsk _istikametinde h1zla demiryolu hattile cenupta Ku.. 
bin tayyare l'ap1yoruz, 5 bin ilerlemekted1r. ban nehri arasmda kurmak ta. 
tank imâl ediyoruz• gibi hemen . Alman salâhiyetli mal!fille. savvurundad!r. Hitlerin onünde 
daima istihzah tebessümlcrle rmden dün teyit edildigine go. ba,,lica hedeflerine varmak için 
)<arii1lanan adctlerden bahset. re, Rosto!un cenubuna düiien 60 günlük bir zaman vard-r. Bu 
mcz, yapacag1 §eyleri umumi bütün bë4lede cereyan etmekte hedefler. Stalingradm i'lgalile 
ifadelcrle ilâo eylemeyi ve müs- olan muharebeler henüz Alman cenup Rusyay1 merkez Rusya. 
bet neticclcrin siizle dcgil, hâdi. oncülerile Sovyet artç1lan ara.. dan ay1rmakt1r. Alman ordula. 
scierie tahaklruk etmesini bek. smda geçen muharebelerden iba n ~imdiden yoluo büyük kisnu. 
lemeyi daha muvafi.k gorür. retttr. Bu it>barlar Tunocenko. ni katetmi~ bulunuyorlar. 

iBaz1 ajanslarm • •Tayyare nun ana kuvvetleri he~h~lde A Iman hatlarmm çok uzam~ 
imaliih ayda on bine ç1kti!• gi. daha cenupta Kuban nehn uze. bulundugu ~u s!fada.dir ki Ti.. 
bi da!Ta ziyade ç1g1rtkanhk için rmd~ ~ulunmaktacùr ve dolay1. moçenkonun ihtiynt kuvvetleri 
hemen her gün ortaya atttldan sile iln tara.fin ana kuvvetleri harekete ~eçmek üzere bulunu. 
haberlere tabiî inao1lamaz. Bi. arasmda henüz temas has11 ol. yor. As1) imtihan ~imdi ba~IJ. 
zim §Îmdi uçak namm1 verdigi. mami~hr. yacaktir. 
miz tnyyarelerin nihayet birer F_akat Salzk bëlgesinde kitle Times gazetesi de ~oylê diyor: 
•uçnrtma• olmad1g11u, binaena. hahnde yapilan yarma, Timo. Mütevalî Rus ricatlerinden 
leyh •Siralama. usulilc on bin. çenko .. ord.us~nun _sol kanadm1 ç1kan en ehemmiyetli netice, 
lercesinin birden imal edilemi. çok mu~kut bir vaziyete sokmo.k Almanlarm h:çbir yerde Rus 
yecegini herkcs bilir. tadtt. Eger Alman ilerleyi$i ordularmt imhaya muvaffak 

Ta.nklara gclince, onlann dn Voro~ilovskayava kadar bu htz.. ola.mad1klannm tahakkuk et. 
imalinin çok güç olduguna §ÜP. ta devam ederse, Kafkasyayi ve mi~ bulunmas1d1r. Bu itibarla 
he yoktur. Yalmz Almanlar ~im Azak denlZlne dayanan Sovyet kat'î muharebe bundan sonra 
di Avrupanm biitün silâh fabri. kitalan takviye alm~k imkâr.. verilecektir. 
kalann1 ellcri al!mda tuttul.Jar1 larmdan tamamen mahrum b1. Berlin mahfilleri Ruslarm 
ve bu fabrikalarda takribeo 25 rak~~ 1~ olacak lar vc petro! bêil arazi ve münakale ha th baki. 
milyo11 ki~i ça1l~h.rd1klari soy. gesim say_ica. ve evsafça kerid1. mmdan ugrad,klan kayiplann 
lcndigi cihetle hiç ~iiph.e yok, lermden ustun muhas1m kuv. ehemmiyeti üzerinde 1srarla du. 
ki el'an dilijmanlarmdan fazla v_etlere kar~i ayni zamanda ~em ruyo_rlar .. F'akat Almanlar da 
tank yapm1ya muvaffak olmak. $Imalden hem dogudan muda. pck 1y1 b1lir k1 bu kayiplar ken. 
tadnlar. Bunu da dogrudan !aa etmek zorunda kalacaklar. di!erine zaféri lcmin edemez. 
dogruya Ruslar ilirnf etmeklcn 1 dir. . Kafkasyadaki Rus kuvvetleri. 
çckinmemckte v_e 01ùarm bu iti- Ccphenm en do.~u _ucunda nin kâfi dercaede yiyecegi ve 
raflnrm1 da bir Jngiliz muhabiri Don kavsmde S.ovye~lerm vazi. a.kar yak1t1 vardir. Volgadaki 
âlcme ilân eylcmcktedir. yeti .hafifçe duz:Jmigt1r. Bun. ordulara gelince: Bunlann mü. 

Maamafih $ark cephcsindc Al- dan bu·k~.ç hafta once Kleçkaya nakaleleri ehemmiyetli bir su. 
maolarm dii~maularma silâhça ve Kalaç .da nehnn k1y1sina ka. rette gucle$mi~ olunmakla be. 
ilstün olduklari vc Alman or. dar gclmi~ olan Alrr.an tLimen. raber, pctrol 1htiyaçlar,ni gi. 
dularmm da durmadan ilcrilc- le~J ~imd.ye _kadar nehri Ile<:- dennek bak1mmdan, dü~man 
mekte bulunduklori muhakkak :O'~e ve Stalingrad etrafmdaki eline geçen yollara kat'î suret. 
olmnkla beraber Rus harbinin l ><ISK•ç hareketme devam etmi. te muhtaç degillerdir. Bu ordu. 
bu scne kistan evvcl l•sfiye 1 v~ muvaffak olamam1st1r. Bu lar Hazer denizi yolile mahru. 
edilcbileceiiÎ hnklunda ortada bol~ed<! Alman hücumlari ile kat 1htiyaçlarin1 kolayca temm 
heniiz hiçbir aJâmJ,t ~·oktur. Sovyet_ ka~i hucumlar~ . çok edebihrle~. Bundan baoka JO 

Meselcniu büliiu dünyay1 ve hizh btr tempo ile birb1rm1 ta. scnedenheri stok edilen petroL 
bilhn1sa bitaraf dcvlet ve mil- ktp etmektedir. larm bu bolgedcki kuvvetlerm 
Ietleri endi~cye dfi&üren tat:s1z Don kavismin içinde geli~en ik1 senelik ihtiyacm1 kar~iliya. 
ciheti de buras1dir. Çiinkü Al. munareb7 laarruzun ba~mdan. cai(1 tahmin edilmekted:r. 
maolarm liir k•~ mcvsimini da.· ben yapi anlann muhakkak ola Cenup Don havzasmda Don 
ha Rusyada gcçirmelcri dem~k, ~ak ~n .ka.nhsidtr. So~yct .. tebli. nehrmm büyük dirsejiinde v•
harbin ~ok uzamas1 demcktir. ~ 1 A;•m.i~farm 16 dd~ hucuma z1yet g1thkçe vehamet kesbet. 
Bu u1,amanm, gcçim itibarile gcçtiklermi ve .16 inc1 ~ücu·~-~ mektedir. Stalingrat ënünde Ti. 
bütün insanlan u(:Tatacaj:1 güç. larmm da kendllerme l.JOO olu moçenko k1talan yalniz Alman 
lüklerden ba~ka, yenideo yeni. ver~mlerek . ptiskurtWdügünü k1talarm1n ileri yürüyü~ünü 
ye bula1malar ve ka~malar btldtrrr.ektedir. durdurmakla kalm1yor, mahallî 
ihdas etmek tehlikesi vard1r. . A.L~IAN TEBL!Gl hücumlara da geçiyorlar. Bu 
Binaenalcyh §ark c..•phesi vazi. 1 

8 rBlln .kv (A.A.)
1 

:- AJman-~rdu. mahallî hareketler, Daily Sket. 
• . . k a11 ai amandan 1g1n·n t.M>l1g1· h' ·· T. 

yeh mubhakcme hed1hr ~n1,. son. Sarkta duimani tak,be me;,,ur ~- e kgore 1moçenkonun büyük 
radan eyhude ayal m usan. edilcn .,rhlJ ordu Kuban'ln ·~··• tr ari!l taarruza haz1rhk te$
oa ugramamak için, bilbassa bu mtcras1na yak:a,mi~t .ir. Dûsman~n kil etmektedir. 
tehlikeli ihtimallcri daimî SU- mcvdl mah;yd.t. •e mubtellf 'unsur- PRAVDA GAZETESI TEHLIKEYI 
rette goz Ollündc tutmak basi. lari aras1nda lrtlbat olmadan go•- NASIL lZAH EDIYOR? 
retkârltk muktezas1d!r. Rilhas.. terdià'1 n.u.kavcmtt k1rilm1~t1r. BU.. Ankara, & (Radyo Ga:r:ete:!!i} _ 
sa bizim gibi atc&io tâ ortasu1.. hat.sa topial·dan mürekkep olmak Rusya cepheslnde irtkl~a! etmekte 
da bu)unan merolekc(lcr, taraf .. !,1~':,1;<'r çok m~ktnrèa . ~an_lnH;t alJn- CJlan Alman taarruzu knr~1s1nda be
StzJ1k)nrU\1 muhafaza ctn1ck ve d, ~ d' ... Bu k a1mlln timalt gartnsln- l!ren te:hhkl!yl Prsvda gazete:n fU 

• • / c U!Jni:rn nrtt;>1 art Je-va ke"rnllnln ~01.lerle 123.h etmtktcdir 
kendi . talih ... ''.e kaderle~1~c d1~1.na. ce11uba dogru at 1 Jm1~lardir. cCenup ctphes1nde v~ziyet gittik .. 
tam~ile .. ltak1m olmak .. açln Buiatla .llerl harl'.ket1mlz devam et... çe Ienalaftyor. Vatan Ozenne çôken 
mil11 mudafaa)ar1n1 saglnm mektedh. khi.tee a:unden gùne artmaktadir. 
tuttuklar1 kadar, o müda.. Sal ve Don ara nda Alman ve Alnianlar bütün kuvvetter1n

1 
cepbt-

fnan1n da ba~l1ca mcsucdi Rllnttn k1talar1 d·j rnan1 ~arka dog .. mu~ utvket:r,ekted;rler. M(lm Jekert 
olan i~e i~lcrinc fevkalâde ru sürmektedlr!cr. ~lJharct,e ve tah- k~r~armak i.çln her §eyden, h r te<l-

h . l"d~r] o·· rip tayyareleril"! ('n rrlJrt'kk".'p kuv- b11oen f'3t1!ade et1nel1y1z. Komutan 
e emm1yet verme 1 · er. un- vetli birllklcr bu n1 1.t~=t1ebelere J~U- enil \'er1neden h:,.bl tk b; 

b ·· k"' 1 · · d r , r a. er .r ad1m 
?'"anm . 1111~10 u ~ad~t a1~1 1ç1n

1
e, râk etmJ1lcrdir. T<uban bü!gesinin bile ~er1 çekiln1eme1.1...;1r. Mlloaf~u1.sl 

1a~c, mt l mevcu 1yc JO ru lU g rHerJndekl jrtibat ve bilhassa ai:ikere b_1rakdm 1' olnn ber t.opiak 
olmu§f:ur. la~csini, uzun sürttek B t. ~û - Ro..,lof demlryolu olddctl.i parcas1 rnukaddestir. Bunu müda!"aa 
buhranlara kar~1 ~imd1den tan. t9ar:·uzlnt·a hedef olmu,tur. etmtyen ask · r de vatan h<il '1id:r. Ko· 
:i.im edemiytn millctler, bilâba.. Biiyük l)on kav~!nde dG~man1n mutan1n e111ri hcrkes tarafindan ye .. 
re barbe girmi~ ka<lar 2ararla.. yeoni mukabil taarruzlar~ geri püs- rlne geti1 iln1clidir. Dil'•man1n tank1 
1": .. b"I' l B hakikati kürtOlmü~ ve yen:den 85 tank tah- uçag1 toklur. Blzim n1alze-n1emiz de 
~- ~.gr1y~. ~ tr cr. , u. rip edilmi~tlr. boldur. 0 haJde bundan lây1kile is-

buyuk kuçilk J1cp1m1z her on I"'ike ve muharebe tayyarelerlnden t1fade ile dUimanin tlerl har@ketJ 
gOz OnUnde tutmahy1z. müre!\kt'P ftlolarla hava kuvvetleri- ënlenmelidir. $imdikl halde cephe-

TASVIRf EFKÀR nin hava mOdafaa topçu k1talH1 bu lerde •n büyük yük topçumutun 0-

r 

TASViRi EFKÂR 

Memleket -
Adana ovas1 s ama 
f aaliyeti ilerliyor 

Aç1lacak iki 
mikâp 

kan aida 
hafriyat 

4 mîlyon metre 
yapilacak 

Meraln, (Tasvlrt Efki.r)l ma.si ..-e yeraltl aul:ir1ndan istifade. 
.N'atta VekUliilnce be~ buçuk mil- Konya O'Vls1nda Keçch deresinln 1~

yon Jiraya ibale edllen Adana ovs- la.hi, Batay Amik ovaa1n1n JSlab1 'Ye 
s1nda sag ve 101 sabil i.ulamn kanaL sulanmaa~ gibi ierçekten hayatl 
Jar1 i~aat1na baljlanmak fizered1r. OnemJer ta$1yan meseleh:r vardtr. 
Ana ve yeèek arkJar1 dOrt yUzil ge.. lçinde y~aJ1g1m1z. bugünkü buhnn 
çen bu Lü ~: ü k i ~de be:, yüz kü~ur bln y!llar1n1n dogurdutu zorluk "YC 11-
metremlkâ..b bafrlyat yap1lacakt1r. k1nt1lara nirmen bu meseleler faz
Bundan ba1ka 10 deversuar, 6 si- la teehbüre meydan verilmeden cer
fon, 20 tahliye savag1, 35 :,üt. 2.5 çekle,til'ilece"kttr. Bunlar1n blr kJ"
metre aç1kt1ga kadar 70 ve 4 m.etre m1na zaten baelan1lm1~t1r. 
nç.:klrga kadar da 50, buyük aç1kJik.. 81ralad1g1m1r: bo naf1a t~lerl ara
ta Ise 950 adet olmak üzere 1070 s1nda 20000 be.ktar arui aul1yacak 
kbprü, 4500 büi:, 692 mehaz inoaat1 olan ALaç - Moralt ~ai !à-Ulama ka
vard1r. nati 75 kilometre uzunlukta olacak-

M~rsinin en büyük ka.zzuu ve mü- tir .. Atça - Burunkôy !'Ol sulama ka
hlm blr bkelesi o1an Sillrkede GOk- nah i&e 72 k11omctre uz.6nlukla ola
su nebri Ozcrinde yak1nda kurulacaK cak ve sai sulama kanal1 glbl 20000 
G·ôksu regülâtOrii Jn~aatlle al:J.kal1 ve hektar araziyl;! tiU vrccokUr. Her lkl 
~ i mdl )fer~in<ie bulunan bana bu ma- kannlda 4 milyon metremikâ.b hafri
J(;nr.at1 veren salâhiyetlJ ~attan O,i- yat yap1lacakt1r. Bu kanallara su 
rendigime gOre Na!ia VekJllig1n(e verecek Ataç regù1âtorü bùyùk l\len
projeleri haz1r1anm1~ l~ler aras_1nda dere!lin büyük1üiüne lâyJk blr ihti
ba .. 1Jca Se\'1h~n ne-hrlnin 1slah1 ve T<tmda in~a ed!lecektir. Anuisya su
t:i;k1nLkla;·1n:n Onlenmesî, Adana - lama eebeke31 2000 hektar arazlyi 
l\.Icrsin demiryolunun t!malindeo da.ë- revreliycektlr. Büyük k11m1 bat TL' 

se!lerinin ovaya glrme!'ini Onleyicl bahçe olf1n bu arazide GOO bin met
c.Dag !'!ellerl <le~rj1> kanal1, büyük remikâb bafrtyal yap1lacak ve blr 
:ti.Ienderea vadl!!nde At.ça - Morah tak1m s111ai imalât kurulacakt1r. 
e;ag sulama k.inalile At.ça BurunkOy Bunac' a 1neµ-Ol ve Yeni~efiir ova
~ol sulama kanali. Amasya sulama lar1ntn sulanma11, M.alat.yada Derme 
~ebek~i. 1kdir ovasin1 aularua tesi- kanal1n1n uzat1lmas1 ve ~ulan1a ~e
satindan 19 kllometre u:tunluktakl bekesi, Ye,J1 11;.1nk üzerinde Almu" 
ana kanal ln~aatt. Sakarya bae1nda baraj1, Bor bOlgcs1ndc yera\t1 sula-
12000 b(>ktar g ' nJ~1 1 kte sulama ve r1ndan istitade. Ak~aray - Mt>lendiz 
2000 hektur genl~llkte kurutma mev .. baraj1. Çaryamba. Tet"'me. Kay1('ri 
zuunu lhLiva eden proje. Porsuk üze- Sultan Sazlil(1. iz.mit. Eregli ve 11~ 
rinde 11000 hektar ~enl:,Hkte E ski- ~ln bata.kl1klorintn kurutulma•q, Sa
$ehir ov11;sJnln sulnnmast. Porauk kar;·a boyunda Pamukova HP Ad~pa
üzerinde incesu mevkllnde l<urula{':tk zar1n1n sulanm&l'I, K1z1l1rmak iiz.e
ve itrkasinda 250 01 ilyon metr· mikâb rlnde ve Saknrya mcnba1nda ~emi 
!'IU topli)•acak olan lnce!tll prnj~I. l~letilm~ine dalr d~ ""aoi:l1 etüdler 
Kayseri Saz batakl1jt1n1n kurutul- yapilma.ktad1r. , 
masi. Aksaray btkltt'fntn kurut.u!- YtHfu/ AYHAN 

/

.Büyük Millet Mec!hi 
( Blrlnci 1ahlfeden d1vam) 

(Birmot .ahiful•Jt d•vamJ ne, Jzmir Mebusu $ük1·ü Saracoglu-
nun reisllginde te~ckkül eden Jcra 

te~ki! etm111tir. Tkaret Odalart Vekillerl Heyetlni gi>.tcren 1Jslen1n 
delegeleri, gerek Ba~vekile ge- sunuldugunu da1r Rryaset1cûml1ur 
rekse Ticaret Vek1hne tüccarla. lozkerderlle, Berlin Bùyük Elçiligi.. 
r1m1z1n hü·kûmetin emrinde ve ne tayin1 dolay1s1le Erz.1ncan blebu· 
buyuk hüsnün1yetle birer asker su Saflet Arikonin Mebusluktan is. 

t1fa ettlkine da1r takrlder okunmu'
gibi çah~acaklarm1 vâdetmi&ler t ur. 
d ir. Bu arada delegeler, tüccar- Eursa VH.iiyetince yo!lara sarfe .. 
Jar taraf1ndan ya.p1lacak i~ler ve dilmek üzere bu ~ene içlnde i1~ikra~ 
ahnacak tedbirlcr hakktnda da yap1laca81na <lair kanun lâyihas1n1n 
Ba,<"Vektlle Ticaret Vek11ine Jlg11J Eneilmenltrden müte1ckk1l 
esasl1 iza'hat vermI§lerdir, Di- inuhtelit bir en~ün:iene verilm~1 
- t ft h-k' 1 d t .. c 'hakkinda Naftn Vek11i Gcneral A.J 
J!,er a.ra. 3~. ~ urne .e u - Funt Cebesoy tara!1ntlan yap1ian 
caria l~bt.rhgmt tam b;r hale teklif üierine Dahlliye, Nafla, Ma
sokmak azm1ndedir. P1yasanl.ll liye ve Bütçe Encümenlrrine bavale 
asayi~ini bozan tufeylî unsurla- edilmi$ olan Jây1han1n bu dOrt encü
ra kB,T$1 amans1z bîr mücadele menin dOrder âzala.r1ndan t,.c~~kkül 
aç1laca·k ve bunlar1n sinsî faa ... eùecek tnuvakkat bir encün1ene lia~ 

valesf kabul cdi!mi~tir. 
liyetlerinin ënüne geçilecekt1r. Bundan !onra, ct'za mahakemtle
Bu kabil unsurlar1n çogu ticari rln! lhtiva eden kanunlarda fevka· 
varhklan, i~ yerleri, ellerinde !ide hallerln tesbit •• Uûnmda, 
mallar1 olmadan hava muame- A1keri ce:z.a kanununn bai1 mad. 
leleri ve spekülâsyon yapiyor _ deler eklen1ne:iiine, a skeri kara, deni:z 

1 g ncul k Il ve hava ata~. leri ma1yetlerine blrer 
ar, vu.1_ ~ u yo ar1 ar1yor-1er- verilme!lne, 

lar. Hukumet al1m satimlarma Türklye ile Bulgari!tan aras1nda 
girtp hava pay1 aJ1yorlar ve ber 27 ldart 1942 tarihlnde lmzalanan 
suretle pahahhk, yolsuzluk t:earet anla~n1as1 Jle merbut.;ar1n1n. 
âm1l1 oluyorlar. Bunlar orta .. keza Türkiye ile Js\'içre arasJnda 2d 
dan knlktnca namus1u tüccarin mart .1942 tarl.hin~e akd v~ in~z<1. ecH
mü~terek bir mesuliyet kabul ' len l1car~t vf. te.,ty~ anJa~1:'~'1n1n 
t · kend· h 1 d k" tasdlk ed1lm .. me dur kanun 1a~lh•-e mes1 ve

1 
1 sa .. a ar:n a· i larile, 
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Yazan: ZËya 'akir ............................................... 
Birinci maglûbiget ikinci 
KaT1al se/erinin yapilma• 

srna mani "olamamr#t 

dilmis olan (Kanal seferi) nden 
vazgeçemediler. Sina çolünden, 
bir (cezir) dalgas1 gibi l&e6s1zce 
geri çek1lir çekilmez, dernal 

(lkinci Kanal seferi) nin hazlf. 
hklanna giri.!;ti1er. 

Cernai PaJiB, (Zeytin Dajll) n. 
da, vaktile Alm?.nya imparnto. 

;....- 1 riçesi (Ogusta Viktorya) nam1. 
ÇIKAN KISlMLARIN HÜLASASI na yapi~ olan ce.;im misaiir. 

baneye çekilm~tL Kanal sefen. 
Türk o;dusu Siiv•y1• da~•"- nin muvaffakiyetsizligini ürt. 

m1gt1. Cemal Pa.:a (1 - 3 1ubal k · · •- d. · (b" · · .. t 
g •·ul) Js ~1· •t • k me 1~1n .... en ~cne mnc1 ru • 
~ mu.~ ty~ u T ua..9 Pl- Jlap.. • · · 

"IJYG karar v•rdl. Pl<i" ha.,rlan- beden Osmanl.t Dl$3lll) ver!lm1' 
mi1t1. 15 g-iinde RO bln Jc4i Misrr olmasma ragmen bu za.t, çok si. 
f.oprakla.rJ"a atl1t1aonk,1. n1rli idi. 

Bu emrin yazilmasile, (birin. 
ci kana:i seferi). hitam bulrnu§ 
oluyordu. Cemal Pa~a lara!in. 
dan (kana! ÜZJer:ne k~fi taar. 

En ehemmiyetsiz sebeplerle 
fcna halde hiddetleniyor .. iiftke. 
sini, ·karargâhtaki en güzide ~aih .. 
siyetlerden ç1karmak istiyordu. 

ruz) diye tevil edilmi~ olan bu Fakat biraz sonra nedamet e. 
hareketin bilânk:osu da §U adet. derek: 
leri buluyordu: 

1 

- Galiba, can'n!Zl s1khm ... 
Türklerin zayiah: F:i.kat gorüyorsunuz lti, ne türlü 
Zabit: !4 ~it • 15 yarah • manevî mes'uliyetler arasmda. 

15 kay1p. yim. 
Efret: 174 §elüt • 366 yarah Diye âdeta tarziye veriyordu. 

712 kayip. (Kanal seferi) ni (gaye) de. 
rcoesinc ç>karanlar, birinci ha. 
ri>ketten epeyce ders alm1~lard1. 
$I!lldi, ikinci hareket için ona go 
re hazirlamyorlard1. 

ingilizlerin zayiat1~ 
25 maktul • 150 mecruh. 

* 
Ne askerî ve ne de siyasî bir 

eser yazmad1g1m1z için, bu Ka. 
na! seferinin tahliline giri.!;mi. 
yoruz ... Ancak, muvaffakiyetsiz.. 
Jikle neticeienmesine ragmen, 
yap1lan hareketin lngilizler • ve 
btlhassa (Mister Churchill) • ü. 
zerinde mühim bir tcsir husule 
getirmi~ oldugunu •oylemeyi de 
lüzumlu adlled.yoruz. 

Mister Churchill, Türkleri M1. 
Slf yolundan çevirmek lüzumu. 

1915 scnesi, bu haz!fl.Jklarla 
geQ"ti. Fakat dikkate sayan olan 
cihet i!Uras1cùr ki, (Fon Kres) 
&ye kana! sular1 kenarmda he. 
men hemen intihar hisleri ver. 
mii; olan bu seferin k1yme1. ve 
mah'.yeti, birdenbire Alrnanla. 
fin gëzlerinden diqüvermisti. 

Bunu, herkesten ziyade Ce. 
mal Pa~a hissetti. Bu hususta 
Enver Pa~anm nazari dikkatlni 
cellietmek için lstanbula geldi. 

nu htssetmi:iti. Ve (23 tesrinisa. · Burnda cia d:kkatle üzerinde 
ntde) karar verm~ oldugu (Ça. durulacak bir n<>kta var ... Bü. 
na\kkale seferi) ni tatbika giri<- yük i>;lcrin iç yüzlcrine vâk1f 
mi$fi. Fakat, Osmanli payita.h'.1. olan baz1 mü:him §ahsiyetler: 
ni i!iddetle tehd:t eden bu sefer, - Kanal seferi; artik Cemal 
(!kinci Kanal seferi) nin Cinüne Pa~a için bir (izzeli nefis rr.e. 
geçemedi. se!esi) olmu~tur. Cemal Pasa, 

Birinci Kanal seferi, her~ey. hcr ne pahas1na oluN!ll olsun 
den evvel, lnglizlerin hâleti ru. MJS1ra girmek i9tiyor. 
hiyesini gôstermj,; oluyordu. Yâ. Diy~ bir iddiada bu!unuyor. 
ni, (M1s:r) da hareketsiz gib'. go l~rd1. Baz1lari da: 
rünen Înl(lizlerin, pe$inen -her 
türlü tedbirleri alm1~ olduldan 
anla~I11yordu. 

Gerek Alman ajanlarmm ve 
gerek (lttibatç1Jar) la gizlice 
birl~miii olan (M1s1r istiklâli) 
taraftarlar.nm teminatlarma rag 
inen M1srrda en küçük bir iJJti. 
lâi hareketi ba~gootermemi~ti ... 
Ayn1 zamanda, Kan3J sahillerin. 
de futlb?l oynama•kJa m~ul gë_ 
rüncn Ingiliz zabitleri de, tam 
vakit ve zamanmda, silâh b~.!;ma 
geçmi§lerdi. $u halde lngilizler, 
- o tari.Me baz1 sa!dillerin iddia 
ettikleri gibi • i~lerinde lâ.l<ay1t 
ve ihmalkâr degillerdi. Ancak, 
harekete geçmek için vakit llek. 
lemektel•rdi. 

-Almanlarm i§i gev~etmele. 
rine raj!l:nen Enver Pa~a azmin. 
den dënmüyor. KanalJ C<'brî 
hiicum!a geçmek için Cemal 
P~say1 Silo§IInyor. 

Diyorlard1. 
Bunlann, ikisi de dogru ola. 

bilir. N;tekim ingilizlerle Fran. 
s1zlar, Çanakkaleyi tah!iye et. 
tikten sonra, artik Îstanbulda 
se1,best kalan Enver Pa~a. Ce. 
mal l'a~a tarafmdan S..mycye 
davet e:dilmil; .. (ikinci Kanal se 
feri) için yapilmu; oian haz1r. 
ltklar1 gozden geçirmi~tir. 

ilk kana! seferinden, lyi ders. 

meslekt~ art umum1 menfaat Yabane1 memleketlere gOnderlle. 
Olçüsü i1e kontrol alt1na almas1 cek men1urlar1n harc1rablar1 hakk1n 
mümkün olacaktJr. Ticaret Ve. dalri kanun tle a1kerî.n>emurlar hak
k'lli doktor Behcet Uz Meclisin kindaki kanuna birer madde eklcn. 
tattlmden sonra istanbula gide. rn.slne, • . . 

k b zemlnd k . Hatay Vilayetl husust 1daree1ne 
ce ve u e 1 çai~"lla. devred!lecek gayrlmenkullere, 
Jara destek olacakt1r. Askeri muhakemc usulü kanunu -

nun baz1 mnd~elerin1n ve Orma.n 
Koruma t _~kilât kanununun muad
d~l 14 üncO mathll!'."lnin degi$Uril1ne
s1rre dalr kanun lâyihalar1 mU7.ake
re ve kabi.!l edilmiljtir. 

Bu hakikat anla&ilmakla be. 
raber, bu harbin azlm ve sebat 
ile lkazamlacaj!ma kanaat getir. 
mi§ olan (1ttihatç1lar) • ve bil. 
hassa, Enver PaJia • artik :harp 
pt'Ogra.mmm en ba&ma kayde. 

Ier almm1;;h. Buna b'naen bu 
defa da.ha clddî ve esash haur. 
hk'ar yap1lm1§tl... Fakaaaat, 
4 üncü ordu mmtak3'9lnda ho§" 
i;itmiyeeck bir ha.va esmiye b~ 
lam1~ .• C<>mal Pa~anm vazüe ve 
mesuliyeti de bir hayli agir!* 
m1~ti. 

Cevat Aç1kalin'1n 
beyanah 

( Btrl11ci lahifedn& d .. am) Yine ?ûtclisin bugünkil toplant1-
s:nda. 

r 
• 
1 Harlclye ' 1ekâleti Umum1 Kâubl 

Numan 11-1enE:m~ncioklu bu müna~
betle Gar gaz•nosunda Cevs:t Aç1k
a! 1n frere!1ne Rarlc1ye \'ekâîeti er
kân 1n·n bu;unduK-u btr ak~am yt
rr.e.1{1 verm!$t1r. 

Adliye hsrç tarif"'' kanununun i 
baz1 n:adtlelerlnfn è-e,.!-'f~t ! r:JmHlnt' ~--

- Hang· okula U<UmU•••W" 

gireceksiniz ? 1 

Bu :r:iyafeti Ba,v ~kll!mlz de 
zurlartle §ert.fltnd1rmi$lerdir. 

Maliye atlt ll>hsildarlarma bayvan 
! yem b .deli verilmeslne. mu::m ele 

verg!~j kanununun 12 11cl maddl?'slne Î 
b :r f1kr:i eklenme::-inE> \'e 20 nc1 mad- j 

hu- deslnln fevkalâdc ballerin devam1 ! 
mli<idctince tatbik ~Hlniemc!tlne dalr ! 
klinun lilyihalar1n1n bh<nci müz.ak!'- ~ 

Cevat AçJkal!n ista syonda Hari- rclerl yapilmljtJr. ; 
clye Un1umi Kâtibi Numan ?i-lene- l\feclis, Ç::tt1amba. gfinü toplana- i 
menctoJ{1u Ile Hariciye erkàn1. d·~·er caktir. : 
bir rok zevat ve dosLlar1 taraf111dan 1--:--------------1 i 
ugur1anm111ir. 1s Bankas1 lrüçük 1 

mek-;;pli 1 
haz1rlad1g1 1 
hizmet 

1

, 

"Tasviri Efkâr,, 10 

okuyucular1na 
küçük bir 

~----

O KUILARN koy1t ve kabnl zamanlan yakla~1yor. Her 
hangi bir okulu bitirmi~ olup da ycnisine girmek 

için kat'i bir karar verememi~, yahut yaztlmak istedigi ! 

Si b e r y a y a kar§1 
Japon taarruzu 

muharebelere muvaflakiyetle l~tirâk terlndedlr. Çünkü A1man z1rhl1 va
@ln1i lerdlr. 11lalar;na kart1 en miiCJfir allâh top 

Volga ilxer:ndekJ gerr.IIere ya.p1lan toi-. Sovy t vatan1n1n her kar1~ top
gt.-ce taarru:r:lari e~nastnda bir pet- ra:{r H1tlercllere mezar oln:.al1d1r.> 
l"fll gemfsllE> altt tlC'atet vapuru ba- ••••••••• .. •••••••·••••••••••••u•••••• ....... ,, 

hrilmJfo doku• \;faret VOpllru da .::ovyet hi;kuAmeti" 

Cevat Aç•kal_1n, hRrE>ketinden cv-
,·el Ta'8 ajanSI muhab.rinl kaLul te.~arrufikramÎyeferÎ ~ 
e<ltur•:.ek a~a8"1dakJ derneçte bulunmu~- (Birinc~ Bah!fcden de!·ain) -~=-~

lainci Noter Ve11 Ulusu hozurunda 
S t R d b d "•p1!m1,t :r. Bu .. oklli1te !000 liral1k 

c ovye U!';ya a un an on sene ~k':'"a!'ll;v. eyi Ï!tanbulda !lô02G ay11i ~ 

okuhm kabul ~artlartn1 iigrenemcmi~ olaolara bir ko. :_; 
layhk olmak üzere bn&iinden itibaren yurétm her tara. 
fmàaki okulinn, her türlii vas1flari ve sartlarile bu sü. j 
tunda birer birer yazacagu. Okuyucul;nm.1za bir hnyli ii 
faydah o1acag1n1 umdugumuz bu te~ebbiise Koy Ens-

'•ri takdlrde Rn11ar1n bizden Pasf!ik 
bolgeainde blr 1au1·tma hareketl ya
P~)ma11n1 iatemeleri muhteme1dir. 
SaYJca Alman hava kuvvetlenn-àen 
az. olan Japon tayyareleri çok daha 
C•nt1 blr sabaya dag1t1hn11t1r. Ja
»on iteali alt1ndakl adalara tftarl·uz 
•tmekle 1ü_ph1!$lz faydah i•i:rlma 
bareketleri yapahlllriz. Bu ta:J:rruz
lar netlcesinde Jt1ponlar1n havu hâ
ldmJyeUnt RWllara btrakarak p.,1. 
filctekl bava filo1ar1n1 takvlye et... 
meleri lhUmal dahilindedir. Slherya-
1a kart1 yap1lacak blr taarruz Ü%e
rtn~ Rusl1r1n blzden biiyle blr ta
lepte bulunacakla-r1 muhakkakt1r. 
llu t.akdlrde onlarla mutal>1k kalmak 
lrlenfaatimfz iktizas1ndand1r. Pas1-
~iktek; muvakkat aükûn~ büyûk blr 
htima!le, bôylo 1o.1. vatlyete k•l"1I 

hasara ntratilir.tl'"ttr. "" v 

Church~n 

Rvsyada m1? 
BERLIN, 3 (A.A.) 

Yart resm! blr kaynaktan bildi
rillyor: 

Churchill ile Staltn arasmda blr 
mülâkat yap1ld1g1 hakk1nda· yabanc1 
memleketJerde doJa~an $ayialar, Ber .. 
line de gelml~tlr. FakQt salâhiyt·tli 
Alman mahfillerl kontrol edilemiye
eek bu gibl eaylalar hakk1nda mü
taJea be:van etmekten istlnkâf eyJe
mektedirler. 

koymak lçln !kt tarnf aras1nda ya
p1lan ltararetli bir baz1r11k devre .. 
zinden b~J..a bir fey dei11dir. 

(1 f~cl tohl/edim de•oM) 

generaJ Jacob, Avrupa k1. 
tas1 k1y1la.nndaki istihkâmlar 
hattJn1 tefti~ etmi~ ve bu tefti~ 
seyahatinden dënmÜii!ür. Gene. 
rai Jacob, Fransanm cenubunda 
Biarritz'de, Atlantik k1y1smda, 
Man~ ~ehirlerine ve Norveçte 
Kir koues'e kadar k1y1 boyunca 
mevcut ve en modern Alman 
istihkâm tesislerini gezmistir. 

General Jacob, bu istihkâm. 
larm yüksek müessirliginden 
emin olarak donmüstür. 

RUS SPORCULARININ 
MlTINGI 

Mloskova, 3 (A.A.) - Rua •.11or-
• 

evvel memuriyetle ve az zaman -evvd bc.•··p •a"'"t Ail Sami· TaJ·"~ ,.c ï 50 ;_-
de vazife ile bulundum. Bundan <io- .. ., uw ~ 

titü!erilc b&§hyoruz. i . . . ~ Jayl tanid 1g1m kom~umu:z ve do~tu- HraLk ikran1iyeyi Aukai.;;.Ja 36134 ~ 
S " B'rl'~ind 1 ke .sa;.·1l1 h sap sa.hihJ MeJ1111t't k:..zan- -=· KÔY ENSTITÜLERt - 1 - Ë muz ovye .... er 1 ; 6 e 1nem e -

timl tems!le memur edildiglm lç'n • m1•lard1r. :=: 
250 ~r lira J..a2ananlar: bahtiyar1m. 11kokullan bitirmii! 13 • ;;·-;;:, bir dilekçe ile •bagh bu. I 

ya~tnda• i k1z ve erkek ki:iy. lunduklnr1 vilâyet Maarif i 
lü çocuklar1 bu enstitülere Mtdürlügüne müracaat ecler. Î 
~u sartlan haiz iseler g~:ebi. Ier. Bu mistilüler yati4 ve È 
lirler: Eu çocuklarm koyle. parasizdir. Tnill>il müddeti 5 ~ 
rinde tarla, araû, i1ayvan sa. senedir. Enstitüyü bitirenler f 
h,:ii olmalari, s1hhatlerinin koy ôgretmeni olurlar ve li.~ 
de mükemmel olrnasi, yapi. se tahsili gërmü• sav.ldtltlan l!_-

Bursa~a l 593 Melâhat, Konyada 
Bu n1 mleketteki lkametlerimden '15f.~ Birben, t:z.mh·de 27736 Hur~it. 

ve onu id~re edenlerle 0
1l!n rr:t' 11 a~e- 100 er lira kazananlar: 

betlerimden en iyf hat.1relar !aklJ,·o- k d 
An ara a 17202 Zehra. Yenl~e

rum. Bunun lçlndir kl ornya, Tür- hlrde 3220 Sabahat. Adanada !'.1425 
kiye ile Sovyetler BtrHJ:-l ara~1nda Ne?:he. Eiik!~ebirde 4734 Sultan. 
n•.•vcut do<. t'.uk mu·nas"be".e1·in1· 1,.·•• v · 

"'" " lrndr<!e 2~31"19 Ct:mal. iz.n1iide- ;: -11r. 
veUendirmek azm:le ve bü \' '. k bir Suat. iz!l',irde 2:>t38 Berta. D ~yok'
ncemnun1·yetle •-krar "i"'iyorum. ~ "'"u 1

t:. 1da 4978 P rJh:in. K:u!k:ir·1·' 

~2149 S!-dJka. Sam-.un<la 245-:i Ne
<'atl. culari dilnkO pazar günil ôiï:leden 

sonra l!oskovada Fa,lim aleyhtar1 

blr mitJng akdctmi~~er, ln~lliz ve 
Bun!ardan ba~ka muh 1.elif merkt'!

lerdeki 15 hesap aahibine 50 $E"r , 50 
het"o ~ah"bln• 25 ser ,.e 50 h~bap 

Amerikall sporculardan A1n1anJ.,,r1n ~ahibine de JO ar 1t'ra lkramlye tsa
bat1da vurulmalar1nt istemi:lerdir. bet etmistir, 

- lacak im Uiani da kazanrna. • ' -
§ lan lâz1md1r. lstekli olanlar, için de asketlilùerini er ola.. ~ 
È Maarü Veki1liginin yakm. rak degil, Yedek Subay olj 
~ da. yapilacak ilârur.i oku-yun. rak yaparlar. 

"--••HAUINlllllU11un111•1111111H1u11111111111111111111111111111u1111n11111•11l1-1111111111·•-.. •H• --



Sahife:4!'!!!!"!'~'!!"!!!!!'!!"!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!'!!!!!!!'!!!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!~!!'!!!!!!!!!!!!~~~~~~~-=~ TASviRi EFKÂR"'!"-~~......,;,"!!ll!l!!!l!!!!!!"!!!l'!!!!!!!!!!!!!~!!'!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!I!'!!!!!!!!! 4 AÔUSTOS 

Hayvan Saghk memurlar1 
(: 

Da h il î J Bir r:: .f!'!:a~!~, gOn j Ti Y ATROLARj 
-· KUçük haberler taksllerin ça11,mas1 • -

ve nalbant mektebi satinai ma komisyonundan: f~ 

Yeni Vali muavini Ali Riza 
lstendi Millî 

'Onal, dün sabah vUâyete gelerek va- Petrol Ofisi, Ticaret Vekâle
zlfesi?M! ba~amt~t1r. Kendisine mu- tine müracaat ederek taksilerin, 
v&ffakiyetlcr temenn! ederiz. bir gün çift bir gün de tek nu-* Dün ak~am saat 17.30 s1rala- mara olarak çalt~masm1 iste
rm.i:la Samatyada Etycmezde Beya- m~tir. Bu ted'bir, muvakkat bir 
z1t caddesinde 1 numarada oturan ·· dd · · 1 k • 
N · · 1 d b ' . t 1 1. mu et •çm a maca tir. Veka-ac1 16m n e 1ri ramvay a ge 1r- . • . 
ken 160 lira parastntn yankeslc!lik l letm vere.~eg1 muvafakat ceva
suretile çaltnd1g1n1 zab1taya müra- bmm bugunlerde gelmesi bek
caatla haber vermi~. meçhul h1rs1- lenmektcdir. 
zJn aranmas1 na ba~Ianm1~t.1r. Kuyuya düsüp * Sirkedde Mosul Palas otehn- ho"'"urdu' 
de 1kamet eden lzzet. dün g€ee saat , 21 • 
22 raddelerin<:le Sirkeci tramvay du- Bak1rkoyünde Pancar sokagtn 
ragmdan tramvaya binerken lçinde da oturan 16 y~larmda Orhan 
120 lira b?l~nan cüz-Oantnt meçlhul geçen gece kendi ya$larmda iki 
bir yankes1c1ye çarpt1rm1~t1r. arkada~ile birlikte avni mahal-* Beyoglunda Tepetia~mda Ferah de F~enkhane caddè'sinde Seli
apart1mantnda randevueuluk yapan me ait bostan tarlasma girerek 
Ester, 8 ay hapse ve 30 llra para . . 
cezasina mahkûm edilmi~tir. oradan domates çalmak 1stemJ.li

lhtisaa komiayonlar1 
seçlml 

lerd1r. Fakat •bostana fbir ya-
banc1 girdigini anhyan Selim 
kulübesinden d1~an ' ç1karak kü 
çü.k ·h1rs1zlan kovalarri1ya •ba~-

Ticarct Odasmdaki fütisas ko- lami§hr: Karanbkta talripten 

oyunlar 
festivali 
14-22 Agustos 

Dubuliye 
yoktur. 

Konsomas-yon fi§leri Piyango gi-
~elerile Fe!ltival yap1lacak 1razino
larda sat1lmaktad1r, 

Her türlü iza.hat: Telefon: 23340 

, Dr. Ibrahim Denker 

1 
Balikh Hastabanesl Dahiliye 
Mütehass1s1. Her gün saat 15 
ten sonra Beyoglu - Agacam!i 
Sak1zagac1 eaddesi, ÇOplükçe~
me sokak No. 13. Te'efon: 42468 

7 odah apartlma~ 

MALIN C}NSI. 

Ekmek. 

Dagltç etl 
Beyaz karaman eti 
Kuzu eti. 
S 1g1r cii. 

Mikt11ri 

13000-15000 

800 
600 
250 
300 

Sade yag1 (Diyarbakir) 1000 
Zeyt ln yagt 500 
Sabun 500 

Kuru fasulye (çalt) 
Barbunya fasuly., 
Pirlnç. 
Beyaz peynir. 
Zeytm. 
Zeker. (toz) 
Nohud . 
Ye~il Mercimek. 
Y cmeklik . tuz.. 
Sofraltk tuz. 
Soda 
Yumurta. 
Patates. 
Kuru sogan. 
Çeklrdeksiz üzüm. 
Kuru incir. 

1000 
400 

1500 
800 
400 

.700 
500 
400 
500 

50 
300 

8000 adet 
1400 
1000 

600 
300 

Tahmin 
br.deli. 

10.5 Narh 

170 
160 
155 
130 

240 
133 

90 

Tu tari 
LI. Kr. 

1575 

1360 
960 
387 
390 

2400 
665 
450 

4985 

) 
) 

50) 
) 

) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 
) 

60) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
1 
) 

llk Teminat 
Lir11 Kr. 

us. 13 

232 82 

264 

374 OO 

Ekaflt'rMfl.in 

.... .... 
~ .. .. ., 

misyonlarmm seçimi bugün ya- kurtulmak için ka.çm1ya ba~h- 13 knlcm muht.clif cins ya~ sebze, ! t:l5 55 

p1la.cak ve listeler çarsamba yan Orhan üstü aç1k olan bir 

aran1yor 
kaloriferli bir 

- .. d d ] Mektebln 942 mali y1l1 yiyec k tht YllCI yukarda yaz1li oldug· u üzere be• parti olarak aç1k eksiltmeye 
gunu o a i are mec isi tarafm. kuyuyu farkedemiyerek irine apart1man aranmaktad1r. Mes- Ek il • '" konmu~tur. s tme Cagaloglunda Yüksi!k :'<lekt pler 'Muhasebeciligi bin--.~mrla toplsnan Sat1nalma· Komis-
dan tasdik edildikten sonra lro- dü$mÜ~ ve bogulmu~tur. Orlu\- ken olarak kullanilacakt1r. Mek- yonunda yap1laeakt1r. Hükûmetçe flyatlar1 te~blt eriilen erzak bedellerl ëdenirken kanunî vcrgiler. barç ve 
misyonlar piyasay1 kontrola ,ba§ nm cesedi kuyudan ç1kanlm1§ tupla posta kutusu 466 ya mü- resimler ilâvet(>n mektcp taraf1ndan m;iteahhide tediyc edllecektir. i;;artn&mcler Selimlyede ~ektcp muha-
hyacaklardrr. j ve ceplerirrde bir miktar doma- racaat. sebesinde ber gün çalt,ma saatleri icmde gcirülehilir . Vericilerin belli gùn ve saatten evvel yat1racaklar1 

Ka .. a i sa l 1 da . tes bulu_nmu~ur. Vak'a ha·kkm- illllliliJlillilll•••••••••• te:ninat makbuzlan Ve aranilan dîjer vesaikle blrlik~ Komisyona gelmeleri. (7740) 
da talhk1kata t>~lanm1$hr. =========-======= 

mahsul vazlyeti Hay1rh arkada9f ,ÎSTANBUL ESNAFINA 
KARAiSALJ, (Tasvirl Efkâr) D · li "d · · 16 

Y . li Ak'f t "d • k emzyo arr 1 aresmm nu- K 
gel.:;;ti;~ Vali 

1 
ka::. ~~~:, .,:zai:;~ru ' mara.li kèimür ~.avnasmda Ça_~l- üçük Tacir ve Ku"çu"k San' atkârlar1na·. 

ile tcmaslar yaparak hRlkJn ve çift-... ~an Trabzonlu Omer Çora dun 
çinin dlleklerlni dinlemifl'. kazanin ' gece saat 24 te Tophanede Kl
ziraat ve dige; lhtiyaçlartnt tegblt hçali camii k&/esinden geçer-
etmiotir. ken eski<len tanid1g1 Arap Ce-

HASAD SONA ERDI mal isminde birile kar&1la ml& 
Kazamtzda hllbabat maihsulü ha- ve Cemal kendine sanlm~tir. 

~· son~ :r•e. çiftçimlz hükûme.. F akàt ma,vnasmà avdet eden 
tin lstedii,'1. nt betlerde hubll'ba t ma.h ij .. zd · · d b 1 
aulü borçlar1n t.Jsli111 merkezlerine mer eu . ammn içm e u U-
ôdcmege baolami~iardir. nan _178 lira parasmm çalmm !~ 

Bu y1l10 pamuk m!'hsulü de tyi 

1 

oldugunu farkederek derhal 
olacag1 ta.hmin edilml'kte, koza ve vak'adan za.b1tay1 haberdar et. 
pamuga da iyi bir fiyat verilecegi mi~, suçlunun aranmasma lb* 
.Oylenmektedir. lanm1$ttr. 

Devlet Orn_an l~letmesi 
Karasu Revir Amirliginden: 

Bulundugu Cins 11e Mikdari 
M3. 03. 

Beher JIU. Muhammrn Muvakkat 
11er nev'i Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

Sakarya Di~ budak 228 535 40 9141 40 688 
kenarmda azmant 
Sakarya Kara agaç 225 194 40 9007 76 676 
kenartnda azmant 

l - Yukarda cins. nevi ve miktar1 yaztlJ iki kalem azman aç1k 
artt1rma suretile sattlacakt1r. 

2 -- !hale 14 a~us tos 042 cuma gunu saat 15 de revirin Hendck
teki merkczinde müte~ekkil Komlsyon buzurunda yap1la.cakt1r. 

3 - SatL~ ~artnainel erl Ankarada Orman Umum Müdürlügünde. 
1stanibul, Kocaelj Orman Çevirge Mü-O ürlüklerlnM. Adapazari Orman 
Bôlge !;lcfüginde ve Hendekte Revlr meI'keiinde gèirülebihr. 

14 -- Taliplcrln ihale i.rilnü tayin f'dilen saatte yukarda giisterllen 
• muvakkat temlnat akçelerlle birlikte Revir Merkezindekl Komisyona 

müracaatlart llân olunur. (8316) 

Afyon Vilâyetinde.n: 
Afyon Vilùyeti IL eslnln 19187 lira 34 kuru~ ke,if bedelli ikmâl 

inoaat1 kapal1 zarf usul11e eksiltmeye konulmuttur. 
1. - Îhale 7 Agustos 942 tarihine miisadlf cuma günü aaat 15 te 

Vilàyet Nafia Komlsyonunda yap1lacakt1r. 
2. - Muvakkat temlnat 1439 lira beo kuru~tur. . 
3. - Ke~ifname. plàn, umumî. hususî, fennî ~artname, mukavele 

ornegi Nafia Mücürlükünde gèirülür veya ahnabillr. 
4. - Îstekll olanlar bu he girmek üzere alacak ar1 ehllyet vesl

kalar1 içln !hale gilnünden en az üç gün evvele kadar Vilàyete istlda 
lle müracaatla vesika alacak'ardtr. 

5. - Eksiltmeye i~tirâk içln altnan chllyet vesikas1 ve muvakkat 
teminat1 havi t~klif zarflarint yukarda yaz1' ! ihale saatinden blr saat 
evvelfoe kadar Kom!syon Relsligine vermeleri veya posta ile ~nderme.. 
Jerl !lân olunur. (7669) 

T. 1 ~ 
BANKASl 

K. Tasarruf 
HESAPLARI 

2 lkincitC§rin 
Kt1~itk6ine ayrilan 

ikramt~eler: 
l adet 1000 ltraltk 
1 > 500 • >. 
2 > 250 > 

14 . > 100 > 
10 > 50 > 
40 > 26 > 
60 10 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Üniverslte rnerkez;. ile Fakül telerdeki sobalar içln altnacak boru 

ve teferruatt 20/VIII/942 per§embe günü saat 15 de Rektorliikte aç1k 
eksiltme !le ihale edilecektir. 

fstekliler 1840,90 Jiran1n mu vakkat teminatt 139 liral1k makbuz 
v Tiearet Odas1 vesikaslle gelmelerl. L!.st.e ve iart.name Rektorlükte 
g rll!Ur. · (8336) 

Esnaftm1z1n çocuklart için büyük bir sünnet dügünü tertip et
rnekteylz. Bu i1 !çln aynca bichir ücret ve masraf alinm1yacak
t1r. Arzu eden esnaftn 15 agustos 1942 tarlhine kadar Cemiyetle
nne mi!racaat ederek kay1tlartnt yapt1rmalari ve icabeden !zahat1 
almalari ohemmlyetle blldlrilir. . TERTÎB HEYETi . 

Istanbul Limant Sahil S1hh;ye 
Merkezi Sat1nalma Komisyor. undan: 

1 - Merkezimiz ve mülhakat müstahdemlnl !çin aç1k ekslltme lie 
nümunesine gore 1.62 çift fotln yapttr1lacakt1r. Beher çiftin tahmin 
bedeli <23> lira <50> kurastan umumun tutar1 c3807> lirad1r. 

2 - Bu ekailtmeye ait ,a1tnameler merkez1m!z levaztmtndan pa
rastz altntr. 

3 - Eksiltme 7. Agustos. 942 cuma günil saat 14.30 da Galatada 
Kara Mustafapa1a sokagmda mezkOr Merkez Satinalma Komlsyonunda 
yap1lacakt1r. 

4 - Mnvakkat teminat mlktan c285> lira c53> kuru~tur. 
5 - Eksiltmeye glreceklerin kunduract olduklar1na dalr 942 y11t 

Ticaret Odas1 vesikast !le bu gibl kundura taabhüt l~erl yapt1gm1 
bildirir birer vesika Jbraz etmelerl 1artt1r. (7899) 

• 
l - Izmir - TOrbalt • Arapç1 yolunun 18+760-30 +ooo kilomet 

releri arastndaki k1smm esasl1 tamiri 24.7.942 tariblnden ltiibaren 20 
gün müddetle ve kapalt zarf \ISulile aç1k ek1llt111eye konulmu~ur. 

2 - Ke# bedell 63928 lira 30 kuru~tur, 

3 - Muvakkat teminat 4446 lira 42 kuruftur • 
4 - Ke~f evrakt Ïzmlr Turlstik Yollart Mintaka Müdürlügünde 

gi:irülebilir. 
5 - istekliler ~hale tar1'binden evvel Turistlk Yollar! M1ntaka 

.Mil<iürlügündcn ehl!yet vesikas1 alacaklard1r. 
6 - Eks!ltme 13.8.942 tarlhinde persembe günü so.at 11 de ya. 

p1lacalct1r. 
7 - tsteklller 2490 say11t kanunun hükümlerine gore haztrhya

caklar1 zarflar1 ihale günù saat 10 na kadar maklbuz mukabillnde Vllâ
yet Encümenl Riyasetine ve zarflarin saat 11 de aç1lacag1 jlân olunur. 

(8045) 

Ankara Okullar Sahnal ma 
Komisyonundan : 

1 - Ankara yat11t ve gündüz okullarma ait 5500 ton kok ve 
krlple kiimürunün depolara nak!l ve !gtif! t§I kapalt zarfia mùnakasaya 
konulmu§tur. 

2 - Beher tonunun muhammen bedel! <6> l!rad1r. 
3 - Îhale 10.8.942 pazartesi günil saat 11 de Belge San~t Oku. 

lunda yap1lacakt1r. 
4 - 1steklilerin 687.5 llraltk ilk temlnatlarm1 Ankara Mektepler 

Muha.sebeciligi veznesine yat1rarak !hale saatinàen blr saat once Ko-
misyona teklif mektuplar_m1 vermelen làz1rixl1r. (5826) (8009) 

Urfa Nafia Müdürlügünden: 
l - Yaptlacak i~: Urfada Gümrük Muhafaza ~Uât1na alt 

atôlye binastn!n blr k1s1m ln1aat1 olup ka.p11l1 zarf usulile eksiltmeye 

konulmu~ur. 

2 - Ke§lf bedell <29292> lira <33> kuru1 ve muvakkat temlnat 

1 
bedeli <2196> lira <92> kuru§tur, 

3 - !hale 19.8.942 tarihlne tesadüf eden çartamba günil saat 111 
ode Urfa Nafla Müdürlügü odastnda müte~elckll komisyonca y1191lacakt1l'. 

4 - Bu 11e ait evrak vunlard1r1 
A - Proje, 
B _:_ Metraj cedvell, 
C - Silsilei flyat cednll, 
D - Keelf hülâsa cedvelf, 
E - Hususî, fennî oartname, 
F - Kapalt urf usulile ekslltme 1artnamest. 
G - Baymd1rl1k 1,leri genel 3'!1rtnamesl. 
H - Yap1 l~ler1 umumî. fen11t 1artna111es1, 

t - Mukavele projes!, 
1 - ihzarat proies!. 

5 - lstiyenler bu evrak1 Urfa Nafla Müdürlügünde giircl>illrler. 
6 - Ekslltmeye ietlrâk edeb1imek içln ta llplcrin en az bir kalem-

de ylrmi bln liral1k bina 1,Ini taa.bhüt ve muvaf!akiyetle lkmâl etmi~ 

bulunmast lâz1md1r. 
7 - tstekl!ler !hale tarihinden en az üç gün evvelin e kadar Vl

lâyet makam1na müracaatla alacakJar1 ehliyet ve lkasm1. temlnat mek
tup veya m:i.kl\>uzunu ve 942 sencsine ait Ticaret Oda'! veslka,iJe tcklif 

Reishgine vermi~ bulunmalan lâz1md1r. 

- idaremizce takribcn cl 750> kilo Avrupa malt yan1k dikistl
rl,1 kola aç1k artt1rma usuhle sat1iacakt1r. 

2. Muhammen bedell c1400> hra olup muva.kkat teminat1 <210> 
liradtr . 

3. Artt1rma 7/8/942 cuma günü saat 9.30 da Kabata~ta Le-
vaz1m ~ubesindeki Merkez Sattoi Komisyonunda yap1lacakt1r. 

4. - Yanik kola nümlmesl hor gün ogleden sonra sôzü geçen ~
bede giirülcbillr. 

5. - isteklllerin artt1rma lçln tay1n olunan gün ve saatte o/o 16 
teminat pa r as!le blrl!kk mezkûr Komlsyona müracaatlaq . (7960) 

• •• 
7.8.942 cuma günü saat 9.30 da aç1k artt1rma usulile sat1lacalfl 

ilân oluna.n takri-ben c1750> kilo Avrupa malt yan1k dikist1rin kolanm 
sat1~indan sarfmazar edildlgi ilân olunur. (8339) 

~ 

POKER 
TRA~ BtÇAKLARI 

Cildi tahr~ etmez, 

cùdi yumu~ahr. 

Ber yerde P 0 K E R tra~ 

b1çaklar1n1 araym1z. 

en: 
l: - Nüfus -Oaireler1 lçln nü munelerlne ve §&rtnamelerine gôre 

yüz elll§er yaprakh 200 e~as. 100 olüm. 100 dogum. 150 booanma. 100 
yer deg•,tirme ve 100 kay1t ta!l'hib1 defterl ile 100 varakl1 8000 cllt 00.. 

gum. 8000 cllt olüm. 4000 cilt yer degletlrme !lmühallerl Ile 7000 a<let 
istatistik cetvelinln tab ve teclidl i~,j aç1k eksiltmeye konulmu~tur . 

2. - Bunlartn li:âg1d1. mukavva.st. kapl1k bez1, kapl1k kâgJdt ve 
kâletten verilecektlr. 

3. - Mtrhammen bedeh 3600 llrad1r. 

4 . - Ekslltme 24/8/942 pazntesl günü saat 16 de Vekâlet Le
vaz1m Müdürlügünde toplanacak Sat1nalma Kom1syonunda yap1 lacakt1r . 

5. - ·Muvaltkat temlnat miktari 262 lira elh kuruotur. 
6. - 1st.eklllerln bu Jee ait ~artnameyl ve numuneleri Ankarada 

Vekâlet ·Levaz1m Müdiirlültünden. lstanbulda Nüfus MYdürlügünden pn
rastz alabilirler. 

7, - Eksultmeye g1reibilmek içln lsteklllerln ekslltmenin yap1la
cag1 gündcn en az alti gün evvel lstlda Ile Oahlhye Vekâletine ll't,j.ra. 
caat ed .. rek bu i1 içln ehliyet veslkast almas1 lâi;1md1r. 

8. - Münakasaya glreceklerln muvakkat temlnat malobuzu ve 
2490 say1l1 kanunun iklncl maddeslnde yaz1lt vesa1kle b1rlikte ayni gün 
ve Matte Kom1syoda haz1r oulunrnalar1 lâ.z1md1r. (8307) (6177) 

Türkiye Cum huriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
KurvJu~ tarihi 1888 - Sermayesl : 100.000,000 Türk llraa1 

!;111be ve Ajans adedl : 265. 
ZÎRAÎ ve TÎCARÎ HER NEVt BANKA MUAMELELERt. 

Para birikt.irenlere 21:!.800 lira ikramlye veriyoruz. 

Ziraat Bankasmda kumbara. 1 ve kumbaras1z tasarruf hesapla
rulda. en az 50 Jiras1 bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a lie 
aoag1daki plâna gore ikramiye dag1t1lacakt1r : 

4 adet 1 000 liraltk 4.000 .ira 100 adet 50 liraltk 5,000 lira 
4 > 500 > 2.000 > 120 > 40 > 4.800 > 
' > 250 > 1.000 > 160 > 20 > 3.200 > 

40 > 100 > 4.000 > 

DiKKA T : Hesaplarir.dakl paralar blr sene içlnde 60 liradan 
a§ag1 düeymlyenlere ikramlyc ç1kt i\'t takdlrdc %20 faz asile verile
cektir. K m 'ul nr senede: 4 dcfa . 1 Eylül. 1 Birincikânun, l Mart ve 
1 Ha,; ra" t 3 rihlerind çekilecektir. 
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SOLDAN SAG.1: 1. Açtk degU, 
Bir saz âlcti. 2. SOz. Kôr. 3. Ortü, 
Bir emir. 4. Avrupal1 bir mllle·t, 
Baglama edat). 5. Tüfek namlusu
nun içinde bulunur, Bu mCVllhn. 6. 
Garibe. 7. G1da.lardaki besleyi~ has
sas1. 8. Retik. Me~hur bir saat mar
kas1. 9. Bai egdirmek, t§aret nida. 
s1. Zer'eyle. 

YUKARDAN A,SAGI: 1. Kirala. 
2. Cakal1 , Yayma. 3. Kor cel!aret. 4. 
Ki~! ( erkek). Dans müzigi. 5. Harf, 
Gldl§. 6. Arka degil. ikamet.gâb. 7. 
Hayâ, Eskl'nin z1dd1 . 8. Bir emir, 
Harf, Harf. 9. Ta§ atarak (meca.zî). 

Bir taehih batast netlcesinde pa
tar günü yanlJ§ ç1kan bulmecam1z1, 
bugün yeniden koyuyoruz. 

7.30 Prog, saat 18.45 F881I beyetl 
7.32 Vücudumu_ 19.00 K.onuema 

zu i1letelim 19.15 Müzik 
7.40 Haberler 19.30 Saat. ha.ber 
7.55 Müzik 19.45 S. Saat 
8.36 Evin saati 19.55 Türküler 

12.30 Prog. saat 
12.:!3 Saz eserlcri 
12.45 Hobcrler 
13.30 Türküler 

20.15 R. Gawtea1 
20.45 Müzlk 
21.00 Z. Takviml 
21.10 Müzik 
2L~O Kon~ma 
21.45 Müzlk 

18.00 Prog. saat 22.30 Saat. haber 
18.03 Orkestra 22.60 Kapanie, 

DORSA 
8/8/19.U MUAMELESI 

Londra 1 Sterlin 5.2376 
Nevyork 100 Dolar 1:<2.20 
Cenevre lOO Frank 30.70 
Madrid 100 Pezeta 12,93'1& 
Stokholm 100 tsv. Kr. 31.16 

F.SHAM VE TAHVILÂT 
Muame- Muame-

leli loi~ 
tkram1,.ell S'~5, ~ -.- 20.50 
ticr. Erl!io! ')'05, 1133 -.- 22.20 
%7~ T.borcul,2,3, -.- 23.75 
Sivas-Erzurum 1 -.- 19.95 
Sivas-Erzurum 2-7 -.- 20.05 
%2. 1932 Hz. tah. -.- 61.-
%7, 1941 D.T. 1 -.- 20.05 
'J'o7, 1941 t>. Yolu 2 . -.- 19.70 
An~:lolu D.yolu .,,.66 -.- 30.70 

> D. yolo 1-2 -.- 52.50 
Anadolu D.Y. Tah. 8 -.- 61.50 
Anadolu Mümea. -.- 48.-
Merkez BankasL -.-154.50 
!~ B~nkas1 nama -.- 14.80 
h Bankas1 Hâm!line -.- 15.30 
fs Bankaftt Mllessi• -.-210.-
T. T. B. nama -.- 3.50 
Aslan Çimento -.- 10.90 

-.- 12.75 > > niiiessis 
$ark de~rmenleri 

lttibat deglrmen. 
<"( 6 T Bonolar1 
Telcfon !;lirk~ti 
t.t. Umum Slirorta 
tst. R1ht1m. Dok 
1st. Su T. $1rketl 

-.- 5.20 
-.- 26.-
-.- 94.-
-.- 11.40 
-.- 29.-
-.- 15.60 
-.- 6.10 

li Borsa harici altm fiyatDJ 
Dünkü 8ugünk11 

Rel}adlye 30.85 30.75 

Kûlçe alttn gramî 3.92 3.95 

0 T A KVI M • 
Aguslos . Sala . 

. 

1361 H. BB 1 

RECEB 4 Ruml 
Temmuz 

21 22 ---- ---
Gün, 216 Hmr 91 

Vakltlor Eza.n i 1 Vantl 
S. 1). S. o. 

Güiae'1:1ar111J 9 38 s OO 
è>1to "' S7 1 20 
l .. iia:O 3 Si 17 14 
Ak,am u OO 2G 2l 
Yata• 1 47 ll 11 
lmsaa[yariBJ 7 39 j 01 

Tasviri Ef kâr 

Nüsbas1 (5) kurU§tur, 

1 1 
Türkiye H art9 Abone §eraiti ~ içl,. 

Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr., 
Alti ayhk ••••••••.•• 750 > 1460 > 
Oc ayhk . ........... 400 > 800 > 
Bir ayJJ}; ...... ,..... 160 > ,-oktor. 

DlKKAT: 
Dercolunm1yan eTrak ladt olunmaz., 

ZAYt - 928-929 seneoiinde Gelen
bevl Orta mektehi 7 ne! smtftan al
d1g1m taediknameyi zayi ettim, ye
nislni alacagtmdan esk.lsinin hükmù 
yoktur. Ete·m Ga/far BaJkeln 

Sahlbi ve Ne~riyat Müdürü : 
Ziyaâ T. EBÜZZiYA 

B•stld1l1;1 yer: Matba&i EBÜZZIYA 


