
E V 1 
• llTAHB'Jfı Aftka,. •dd ... ile. tol 

• I 

GRAF: TAN. ISTANBUL 
~LEFO~: 24318. H 31S, 2•3ıt 

"il'' ,,. •. 

' Çocu9umam Mektebe Gönderirken l ir de 
ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 

,~be-. Çl"'!fl .. AllllkleP*I 9N ,...._ klta-ı 'le.adar_ w atelkl 
.,.. .. daha ıdJ•ft ta..dlr. 

FIATl ( 8 J LlRADIR. 
l . . 

AGUSTOS 
1 9 4 2 -;.t · SEKİZİNCİ YIL - No. %501 GONLOK SiYASi HALK GAZETESi ; TAN •l1111111la4e ve ..._,.,.,._ lıltlunur;· 

r,Mi li Şefimiz~1 
i : 1 Dün Sabah Ankaraya : 

illet eclisi çıı· 1 
: Avdet Buyurdular İ Bulgaristan Ve I sviçre J ıe Yapılan 

1 icaret Anlaşmaları 1 asdik Edildi 
Bazı LCiyihalar !-
Müzakere ve &aı<sayevskı 

Kabul Edildi -
Meclis, Yarın Tekrar 

Millt ;SCımuz, Bıı~ekll Sarae-0ğlu fle birlikte Ankarıı gari'ııdan çıı.:arlarken 

A •k I * k - · · . * Anka! ~~l:~ac~~yük Mil 
1 merf a 1 An ~T~ .~ (A.A.) - l\fılh let Meclisi bugün saat 15 de Re· 

Şef Reısıcuınhur l-.;nıf't Ino· f C ·· · · · · 
• nü bugi' t 11 4 5 t A et anıtez ın reıslıgınde toplan· 

Uzun Bir Harbe • ın ~aa ,.,. . e n· mıstır: 
karaya avdet buyunnuslardır. E ıa B k"l f t b 1 
Rcislclirnııuruınuz, ~r.time· bvve D aşv; ;.k ~c J an .~P 

Hazırlanıyor s'!tta Başvekil Ş~ikrü Sara~- ~~~~~ m~busue 1Meli~~ ~~ş~;~ 
oglu, ~ı_ıkara vah ve hcleth· vefat ettiklerine dair Basvekalet 

Avrupa, arttk harbin sonuna gel
miş gfb dit". Halbuki Amerika har
be henuz yem nirm"c:ıtir. Arnerika
nm dil unccsi, horbın ne \•akit bi
teceği de •ıl. zaferin nasıl kazanı
lacağı uzcr:ndc toplnnmaktadır. 
Amen'kanın nazarmdr ufak, tefek 
mağlubiyetlerln. kaybedilen bir i
ki scn~in ehc:nmiyeti yoktur. O, 
bu harbi bir kül olnrnlt kavramış 
ve duşmana kett dıırbeyi vurmıya 
amıetınl,,tir. :Biltiin sı::n:ıyj kudre
tini, bütün harp hnzirlıklartnı ona 
cöre seferber etmi~tir. 

ye rcısı Nevzat Tandoğan, tezkereleri o!<.unduktan sÔnra ha-
Ank~r~ ~a.rında .. da .n. 1\1. tıralarmı taziz için iki dakika 
lUedısı rebı AbduJJıahk Ren· ayakta sükut edilmiştir. 
da, Ge~elk~ırmay ba ~ı Bundan sonra. Başvekil İstan· 
Mareşal ~evzı Ça~mak, vekıl- bul mebusu Dr. Refik Saydam'ın 
ler, partı .sckrcterı Memdu lı irtihali üzerine hükumetin kat'i 
~evket Ese~dal, part;i me<': teşekkülüne kadar Başvekalet 
~si &rupu ~eıs veldllcrı, partı vazifesinin vekaleten ifasına Da· 
ıdare Jıeyetı azaları. rnehu:.Jar, biliye Vekili Erzurum mebusu 
~e~elkurmay . ve vekillikler Dr. Fikri Tüzer'in memur edildi. 
ılerı . g~lcnler.ı, Ankara vali ğine, Başvekilliğe İzmir meb11su 
mua~·~nı, g~.rn.~z~n komutanı, Şükrü Saraçoğlunun ta~.in ~d~ -
emnı~et m udur u ve.. merkez diğine, İzmir mebusu Şükru ~a· 
konmtıını tarafından karı,ılan · raçoğlunun reisliğindf' teşekkül 
mışlardır. eden Icra Vckil1eri Heyetini gôs 

M. Zekeriya SERTEL Gann iç ve dı~ k ı~amlartn· teren listenin sunulduğuna dair 
da toplanmı~ olan kalabah J- Riyaseti Cümhur tezkereleri ile, 

~ 

- I<ara-===Deıı13 

Mikyas 
L: 8 , 700,000 

Pelro' Boru yolu , : ·: : : ! ! 

Du harbi anlayışta Amerika 
D ile Avrupa ..arasında büyük 

bır uçurum vardır, Avrupa ar
Uk harbin sonuna geliniş gibi
d.iı:. Avrupalllyı düşündüren şey, 

bh halk kütJesi, :\filli Şefimi· Berlin büyi.ik elçiliğine tayini 
zi coşkun tezahiirlerle elam· ldolayisiyle Erzincan mebusu Saf
lamı u r. f e t Arı~an'ın :mebu Iuklım it>tifn 

'-• • • • • • • •-• ••• • • • • • .J ettiğine dair takriri okunmuştur. 
BurHda yol inşaatı 

Şark cepheslr:de: Rostof'un cenubundaki bölgeıle Alm~nlar Novo
rossisk, Krnsnodrı .. \'e Voroşllov&k istikametinde iıç koldan ilerlemektedir. 
TnnITU7. i:ıtlknmctlerf yuknrlkl hn tıımı lpı-et edı1m~ i~ ~ovycUcrin m 
dl Novorossısk - Stpliı:ıgrnd demlryolu flc bu hattın cenubunda kalan 
Kubon nehri ıırasmdn yeni bir mlidataa hattı kurdu'~ları blldiriüyor. Fa-

kat daha şimıı!ce halen şiddeUi muha~bclcr olma!'4..:ıdır. Don ııehr:i dır
seğinde Stalif'grau'a k;rfı yapılan harekat dwı:un b!.: iie\TeYC ~istir 
Dunıda -Al nı..r Xalac; -elvQJ'1nda Don nehrlnc '\ ~ rdl!'. Yu ;aiJ"I ı 

batftad:ı, Katltr.s ~rollerini muhtelif iınikam !tlcr.lcı t:a'hilc ul sttruı bo
rular aa gös~erlhrJşitr. 

üç-seneden beri ortalığa ölüm, a('. Churchill • Stalin 
lık, sefalet ve felaket yayan bu 
büyük afetin bir an evvel bitme· "' • MülGkatı 

Bursa vilfıyetince yollara sar
fedilmek Ü\ ere bu sene .iç.inde i:o 
tikraz yapıflacağına dair kanun 
layihasımn ilgili encümenlerden 
mütesekkU muhtelit bir enci.ime· 
ne ve"rilmesi hakkında Nafia Ve· 
kili General Ali Fuat Cebesoy 
tarafından yapılan tekliC üzerine 
Dahiliye, Nafia, Maliye v~ B.üt~e 
encümenlerine havale edılmış o· 
lan layihanın bu dört encümenin . 
azalarından teşekkül edecek mu· 
vakkat bir encümene havalesi ks 
buı edlimiştir. 

C Askeri Vaziyet 1 
G. V. Bock S L H b. BJ 

ALMAN.TEBLiGi 
sidiı:. A\Vl'Upada haklın olan en. · · 
dişe, harbin bu yıı, nihayet ge- . Etrafında Şayialar 
Jccek yıl bitmesidir. 

Halbuki Amerika harbe heniiz 
yeni giıımiştir. Amerikalının dil
şüncesi :harbin ne vakit biteceği 
değ~ .zaferin nasıl Jca:r.amlacağı 
tir.erinde toplanmaktadır. Ş!mdi· 
ye.kadar Amerika harpten pek 
az ~ gördüğü için, harbin fe· 
~ henüz onun sahillerine 
tokulmnamışt.:ır. Amerikalının bir 
düşüncesi vardır: Harbi kazan
tn.ak...Ne vakit ve nasıl? İşte şim
di bütiin Amerikan e.fkanru meş
gul eden ve bugün Amerikada en 
çok münakaşa edilen mevzu bu-
dur., • 

Amerika hükumetl donanması· 
rır 1946, hava kuvvetlerini 1945, 
o.rdQSllllU 1943 yılında tamamla
mak üzere tertibat almıştır. Harp 
sanayii azami verim seviy<?sine 
1943 de varacaktır. Dü~ana 
kat'i darbe ancak bütün bu ha· 
zırlıklar tamamlandıktan sonra 
vunılmak üzere simdiden müna
kaşalar yapılmakta, planlar ha
:z.ırlanmaktadır. O vakte kadar 
Amerika günlük ihtiyaçları kar
§ılamak, her tarafa insan ve mal 
zeme yetiştirerek düşmanı dur
durup yormak ve bu suretle va 
kit kazanmak tasavıvurundadır. 

Görülüyor ki Amerika acele 
etmiyor. Onun nazarında ufak 
tefek mağlubiyetlerin, kaybedi
len 'bir iki $enenin ehemmiyeti 
yoktur. O bu harbi bir kül olarak 
ka\-Tamış, ve düşmana kat'i dar
beyi vurmağa azmetmiştir. Bütün 
kaynnklarını, bütün sanayi vari
dat.mı, bütün harp hazırlıklarını 
ona göre seferber etmiştir. 

lf lf 

Simdi Amerikada hakim olan 
. kanaat şudur: 

Bu hnrp bir teknik ve tayyare 
harbidir.. Amerika teknikte de 
tayyarecilikte de düşmanların -
dan üstündür. Harp başlayınca· 
ya kadar Ame~ika askeri t~Y?·a 
reciliğe ehemmıyet vermemıştır. 

at bu harp tayyarenin hakinı 
duğunu göstermiş ve A
bu tecrübelerden ~üyük .. 

de almıştır. ~ .. 
Bugünkü tayyare hirbinle' c!tı

llanmalann kıymeti ~alm~tşhr. 
Atlantikte gemi kafiliile,ri ;tay?'{
~ himayesinden mahilhP, ka~d~~ı 
.,,,.. İngiliz donanmasıntiı butun 
!Dı""-U... 1İ • 

'8.'F'? Deyamı Sa. ~ Sü. 5 

Berlin, 3 (A.A.) - Yan resmi 
bil' kaynaktan bildiriliyor: Chur. 
~hill ile Stalin arasında bir mü
lakat yapıldığı hakkında yabancı 
memleketlerde dolaşan şayialar, 
Berline de gelmiştir. Fakat sala. 
hiyetli Alınan mahfilleri kontrol 
edilemiyecek bu gibi şayialar 
hakkında mütalaa beyan etmek.. 
ten istinkaf eyılemektedirler. 

·- . -~ ar11 ar ı u 
Uç Koldan Yıl bilebilir mi' 

Kuban'a • 
("- Yazan: Emekli Deniz Suba11 -, 

~ Devamı Sa. 2, Sü. 1 

Kuibisef Büıül< 
Elcimiz Gitti 

Yaklaşıyor ı NECATI YAŞMUT ı 

Fakat Timoçenko 'nun 
Ana Kuvvetleri ile 

Daha Temas Olmadı 
Berlin 3 A.A. - Alman ordu

C ev af A~ıkalın ''Türkiye ile Sovyetler Birlig" İ ları başkumandanlığının tebliği: 
'3' Şarkta düşmanı takibe memur 

Arasında Mevcut Dostluk Münasebetlerini edilen zırhlı ordu Kuban'ın aşağı 
mecrasına yaklaşmıştır. Düsma -

Kuvvetlendirmek Azmi ile Gidiyorum,, Dedi nın mevzii mahiyette ve muhte 
li{ unswı1arı arasında irtibat ol· 

Ankara 3 (A.A.) - Türkiyenin Bu memleketteki ikametlerim. madan gösterdiği mukavemet kı 
Sovyetler Birliği büyük elçiliği· den ve onu idare edenlerle o:ar. rılmıştır. Bilhassa toplardı-.n mü 
ne tayin edilen Cevat Açıkailn münasebetlerimden en iyi hatıra rekkep olmak üzere cok miktar· 
bu akşamki trenle vazife~i başına lar saklı:r,or';lm .. Buhun icindir .ki da ganimet alınmıştır. Bu kesi
gitmek üzere Ankara'dan ayrıl • oraya, Turkıye ıle Sovyetler Bır. min simali garbisindc düşm~n 
nuştır l liği arasın?~ mevcut dostluk mü ardcıİan Jeva kesiminin dı~nıa, 

. . • . .. . • nasebetlerını kuvvetlendh·mek az l ı 
. J:Iancıye Vekaletı u~~mı .ka- miyle ve büyük bir memnuni. cenuba doğru atı mış ardır. Bu· 

tıbı Numan Menemencıoglu bu yetle tekrar gidiyorum ~Devamı Sa. 2, Sü. 3 
münasebetle gar gazinosunda ----------··-·--------------
Cevat Açıkalın şerefine Harici-
ye Vekaleti erkanının bul~n~u 
ğu bir akşam yemeği vermıştır. 

Bu ziyafeti Ba~vekilimiz ?e 
huzurlariyle şereflendirmişlerdır. 

Cevat Açıkalın istasyonda ha
riciye umumi katibi Numan Me
nemencioğlu ile hariciye erkanı 
ve diğer bir çok zevat ve dost
ları tarafından uğurlanmıştır. 

B üyiik elçi11itı beycuıatı 

Ankara 3 (A.A.) -Türkiycnin 
yeni Kuibişef büyük elçisi Cevat 
Açıkalın, hareketinden evvel 
Tass ajansı muhabirini kabul c· 
derek aşağıdaki demeçte bulun • 
muştur: 

· "Bundan on sene evvel meımu· ~ 
riyetle ve az zaman evvel deı va 
zife He bulunmuş olmam dolayi 
siyle tanıdığım komşumu't ve 
dostumuz Sovyetler Birliğind~ 
memleketimi temsile memur e • 

Gii'-el Sanatlar Birlifi .resim ~besinin 26 ıncı re-'lm ser~l"'i dOn Galata
aarn lisesindt' :ıçılınıııhr •• Yukarık" resimde te·liir edilen eserlerden ikisi· 

Di ı:ör'1yoruı. Tafsilf.t ikinci so,-famızdodlT. dildiğim için bahtiyarım. · 

Rusyada, Don mrntakasında, Alman r-
taarru:zu doiu istikametinden .zly~de 1 r-------------~ 
cenup doiıı ve cenııp ıstikametle~n. • • • 
de inkişaf etmektedir Voronej"den G ta 1 kı 
Don dirseiine kadar olan şima! kt~ım. arp • 
da Almanlar müdafaa vaziyetinde bu· 
lunuyorlar ve Rus uarruzlarmı pÜ&· ı 
iı:ürterek bu hat üstünde kuvvetli bU. 

rette yerlc:şmiye çalışıyorlar. 
Eier, Don dirsciinden itibaren Vo· 

roneje kadar olan bu kısımda Alman 
taarruzunıın son zamanlarda bir 1:~liır 
me ıöstennemeai, ş!ddet!i Rus muk .. -
vemetinden dcfil de doirudan doiraya 
Almanların bu kısımda miıdafaadı bu. 
lunmak ve müdafaa mevzileri inşa e. 
derek bu hat ü~tündc yerleşmek ni1~ 
tinden ileri ccliyorn. bu hal, Atman 
orduları baş komutınlıcınıo, kı• mt'V· 
ıimindcn evvel Rusya harbinı bit•ıe
ccfine inanını, olduğunu costerir. 

Yeni bir kı'i ve yeni bir bahar hıır • 
bine, A!man ordusunun devam imkl. 
nrnı ha7.lrlamak ve ayni nisbctte Rus 
orduıunun mukavemet imkAnını n · 
yıflatmak ic;in kıı.r mevsiminden cv\"cl 
petrol diyarı ve cenup yardım yolu l· 
le Ruıyanm arasına cirmck ayni ıa
manda kışın, Rus ordu anun Rostof 
istikametinde yapaca~ı bir yarma taar. 
ru:ıu muva(fak olduiu takdirde c;ok 
agu bir tehlikeye maruz kalacak olan 
cenup ordularınıa muvasa!asını tam 
emniyete almak itin Karadeniz Rus 
donanmasını bertaraf etmek. bunan i. 
çin de Kafkas sahilindeki Rus liman 
!arını bir an evvel işgal etmek ve bu 
uretle Karadenizde münakaleyi temin 

etmek. 
Mareşal Rommelin El Alemeyn l-.at. 

tında saplanıp ka!ması Al:nan crkinı 
harbiyesini, Kafkas ta~rruz pllnlann
doa bazı tadilit yapmıya sevketmiş ot. 
maın çok miıbtemeldir. Uzak cenup 

1 
mesnedinden oimdill.k mahrum katmıs 
cibi ıı>rüncn bu taarruz pllnının, hiç 

1 olmazsa onun yerine Karadeni:r muva. 
salası ile destetlenmesi lhrmdır. 
Görünü~e cöre, StaHnırada doiru 

ilcrllyen Alman ordularrnın merkez 
kuıadı, Stalincradı zapt~ muvaffak "l 

O- Devamı Sa. 2, Sü. J 

Taraf ta 
Hazırlandı 

Bir İngiliz - Amerikan 
Yüksek Kumandanl.ğı 

Kurulmak Üzere 

Rus Hükümeti, Yeni 
Cephenin Derhal 
Açılmasını İstedi 

Londra 3 (A.A.) - Müttefik
lerin Avrupa kıtasına asker çı
karmaları ihtimalini pek zayıf 
göstermeğe çalışmalarına rağm~n 
Almanlar, biitün müdafaa tedbır 
lerini artırmakta ve tarass1 ı! 
merkezlerinin miktarını çoğalt· 
maktadırlar. 

Beldka'daki Alman mevzileri· 
ni geimiş olan Gazette del P~· 
polo'nun muhabiri. hava bara3· 
!arının takviye edilmiş v! bu 
maksatla balonların tayyareciler 
taTafından görülıniyecek olan in
ce kablolarla birbi.rille ba~lanmı~ 
olduğunu yazmaktadır. Bundan 
başka sahil bataryal~n uçaksavar 
bataryaları da takvıye edilmiş • 
tir . 

·t§T. Devamı Sa. 2, Sü. 2 

't•1Tflı111:Jmm 
Cenupta 

• 

Rus Ric'ati 
intizamla 
Yapılıyor 

.. o -

l\lmanlar Hiçbir Yerde 
Rus Ordusunu imhaya 
Muvaffak Olamadı 
Moskova 3 (A.A.) - Sovyet 

öğle tebliği: 2 Ağustos gece.si 
kuvvetlerimiz Kletzkaya, Simı· 
lianskaya, Kuçevskaya ve Sals 
çevrelerinde düşmanla çarpışm • 
lar yapmışlardır. Cephenin ha§ 
ka kesimlerinde bir değişiklik 
olmamıştır. 

Vorone} bölgesinde 
Rus mukacemeti §iddetli 
Moskova 3 (A.A.) - Sovyet 

kuvvetleri Voronej'de, Don neh· 
rinin batı kıyısında 160 kilometre 
boyunda bir cephede şiddetle 
mukavemete devam etmektedir 
İki üç gündenberi kızılordu, üç 
haftalık mukavemet esnasında 
Almanlardan alınan mevzileri 
sağlamlamakla rneşgu1dür. Kursk 
dan Alman taarruzu başlıyalıbe· 
ri cenup Rusya muharebelerinde: 
Rus1ar hiç bir yerde buradak 
kadar kuvvetli bir mfı<Wfaa yap
manuşlardır. Bu bölgedeki du: 
mnn kuvvetlcrirıin ehemmi ~·E't 
itibara alınacak o1ursa bu mu· 
dafaafun değeri bir kat daha ar· 
tar. Rus cephesinde çarpı~n H 
Macar tüıtıeninin çoğu bu k~ım· 
de bulunmaktadır. 12 Rumer. 
tümeni ile 6 İtalyan tümenı ışı 
daha cenupta harp etmektc<lır. 

Londraga gört 
Loodra. 3 (A.A.) - Alınanları~ ı:;•a 

Uncrada kartı yaptıkları şidı!•tl ·u 
cumlara Sovyet kıtaları uııslı bi n u 
kavemet ı5ıtermektedirler. 

Don 11ehri cenubunda bayati eh·m 

l:t11'! DcvaJ?l Sa. 2, Su. 7 
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Piyasalarda Jufeyli 
~ Unsurlara Karşı 
Mücadele A9ılıyer 

Vali Kırdar Güçlüklere Rağmen 
An~araya Gitti I t b ld 1. · 

Şehrin Ekmek 
Sarfiyatı · 

, ... •• DiKKAT --"\ 
Adapazarı Trenine 

Binenlere Daha 
Kolayllk Gösterelim 

9'nkara. lstan uf, Odaları 
Delegelerinden Müıekk• Bir r.leyet 
Baıvekilimizle Ticaret V ela1ini Ziyazet Etti 

Ankan, 3 (TAN) - tn.ıbU, İırmr aamncWr. Piyasanın isaylsinl boan 
ve Ankara ticaret oda!an delegelerin- iafeyll unsurlara karşı imansız bir 
den mürekkep bir heyet öğleden evvel mücadele açılacak ve bunların slnsi 
ve sonra Başvekil Saraçoğlunu ve Ti· faaliyetlerinin önüne geçi!ecektir. 
c::aret Veşkıli Behçet iUz'u makamların- Bu nbil unsurlardan çofunun iı; 
da ziyaret. &~tir. Bu ziyaretlerin yerl,di ve ellerinde mallan olmadığı 
mevzu\Unl meınleketin her nm 11ıtiJ,a~ halde hava muameleleri ve spekülb.. 
maddeleri •e tticc:arJanmınn htttıitsn~- 7on 1'Ptık!arı, 'V#iWlCUlak yolları a. 
e it birliii yapmalarının temini tcş.. r~~ıkhvr, hükUmet alım satrmlanna 
il etmiftir Ticaret oda.lan deletel~ gırıp hava payı.aldıkları ve her suretle 
erek Bcıav.ekilc .,. ııereac Ticareti P_~habhk, ' yolsuzlu~ imlli olduklnn 11&-

Vekiline tacidenmliirı lfiiktlnebn tın... rulmelde~. B1111 ortadn ~kınra 
· d b-Jlk 1ıl hilS .. •,ett tir namushı ticcarın ml§terek bir mesıı-
ı.n. e u r nu nı •· 

1
8 ~ liyet kabul etmesi ve kendi sahalann· 

ıbı çalıpcaklannı ~aadetmlş erdır. \iaki meslekda:slnnnı umumi menf::at 
Bu arada delegeler, tacırler taraf1~aan ölçiileriylc koatcol altına almaıu müm. 
yapılacak ışler ve alınacak tedbırler kim olaciktır 

~da da Ba:sveki!e ve _Ticaı:et v: Ticaret Veki!i B~ Uı Meclisin 
:dlme esaslı izahat vermıı;lerdir. Dı- ~atilfnden sonca f•tanbula gjdecek ve 
fer taraftan hülc<lmet de tüccarla ~ bu zemindeki çalıJmalara destek ola· 
bı.rJiliai esaslı ı;elrllde tanzim etmek calrtır. 

ASKERİ VAZIYET 
~ 121!'" BaBştarafı 1 incide benzer bir mukavemet cöstermedtk1~ 

iui'ia takdirde qafr Volıa Jarıbtrnı ri, büyük muharebeler \'e ağır kaY"tp.. 
takip ederek Volıanın Huer denizine lar vermeden ,-aJnız muntazaman rkat 
döktlldiiii yerae Aıtrasan ıehrine nr. ettikleri için, baı; komutanlığının c1a 
mıya ~ ve bu aureUe, met'kez kendisine ma?isus bir p!anı olsa rer<"k· 
•e ıci kanat, Hber deniainden &talin- tii". Her halde, ordularının ve teçb1za-

rada kadar aeaiı Vo?camn teıkll et. tının büyüle! kııırunı hwib emri alt1n.
ii llabil hattı ve Stallp&rıattan Dan da balanduran PttarcJal Timoçenko, bu 

dıl"Mlitne ~k Voroneje kadar Don suretle henı petTol sahasından hem de 
ehrtni kit ıcm bir müdafaa ıı.attı oJa. müttefiklerden gelecek cenup yardım 
ak lıalılll edecektir. Eler öniunüııdcki yolundan Rasyanın rnahham kalmasına 
ıunltr zarfında Alman 'taarruzu \70- ~u kad:ır kolay razı olaçaiı ümit edi-

onel ile' Don dirteii aranndan ıirnale lemez. 
~oiı'.il bvnlmachiı takdirde Alman ı-K~Ü-!'Çll'!Ü,._K __ "'!"'!".._ __ I 

dıllarr bq kômwtanlıiınm ba sene HABERLER 
çın ı.annak ve ~nde tatmak iıtcdiii -
atım ba hat olacatmr kuvvetli bir 
htiJlla!. ile kabiil edebiliriz. Fakat ba 

müclct :zarWıtla Roatoftan ccııaba 

+ TAICSILER - Petrol Ofısl, beıuln 
tuarnaf11 -ınmadl7le yine bir ciln tek, bir 
alhi ı:Ht numaralı tak•llerin işlcıilmeai icln 
dOn hülı:Qmete mDncaat etmiıtir. 

ıopt ileıliyen ni kanat, Xafka.,.a- + &t;BDIJ'E SECIKI - Bir ey141de 
a ~ edilecek .Rua kuvveUerinl tc- yapıalcak ye:ıi belediye ııeçimi için icap 

eden tahsisat ayrılmııtır. 
z ye çalıJlrlren, Kerçten kar'1Ya 
e·~ -seçecek °"etler de No
onjıdatl. Pot1 Te Jtatum limanlarını 
aPtıldcrelc Rm C!ooamnaıını denlz.in 
rt c1a intihara mecbur etmek itin 

takiben cenup doluya doğru 
sar 1etebbis edecektir. 
~ceno arctblar crapa, bu plim 

lusta. ~ tatbik * bitirebilirler 
mi? Bu, ıüphesiz ki Mareşal Timo
enlmnım söstereceii 11mk .. emete bai 
lıdır. R• ordalan, ba eon nnahareb~ 
•erde heniız geçen sene Moskova t't· 
rafında •e ba sene SivaatoPolda gt\&
terdiklerJ. çok ıiddeUi mukavemete 

Millet 

BUG'CNKO PROG&AM 
7,SO Protram 

•,12 Sı>or 
7 ,55 Mllzik (Pi.) 
1,20 :Evill' uati 

12.'30 '.Proıram 
12,33 Su eserleri 
U.45 Haberler 
U,00 TllrkWer 
18,00 'Procram 
11.0J Orkutra 
ıı,u Furl heyeti 
ı 9,00 Koııııınıa 

Uı ı i 'Faal hentl 
J G,10 Haberler 
l t,4 S Serbest 
~J;S~ Türklller 
2o, n 1'8c!Yo ıraretesl 
20,45 Fılm parçaan 
21.00 Zlraat takvimi 
2ı,ıo 11ıı.ik (l'l.) 
21.30 Koııupna 
zı,.;.r c::1ı: l\lllzil 
2Z~O rler 
22,45 Kapanrj 

Bulgaristan ve 1sviire h• Yapalan 
Edild! Arileıması Tasdik 

(Başiarafı 1 in .. ) 

Jittı eı1nen hmltılh 
Bundan sonra, ceza mahkemelerini 

ihtwa eden kananlarda fevkalade hal· 
!erin tesbit ve ili.ııuıa, aılkeri ceza D· 
nuna ba.aı maddeler eklenmesiae, asko. 
r1 kara, deniz ve hava atetckri iN.• 

ıyetlcrine birer er vcrilnaesine, Tiir
kı:ve ile Ba?ıarietan arasında ~- Mart. 
1942 tarihinde imzalanan ticaret an· 
lapnaaı ile merbatlannm, keza Tiir. 
iriye ile ılsvlçre arasında 28 Mart 942 
tarihinde akt ve imza edilen tfc1Trt 
ve tedi.19 aolqmasmm tasdik edilmC'" 
SUIO dair .kall1aa lbihalan ile, yaban. 
cı ..,..lelretlere aönderUecek memur
lanD harcttahlan hakkındaki kanun 
le 8*eri memurlar hakkındaki kar.u-

teşrin 1941 tnrıhli nnlaşmaya ek an
laşmanın tasfuki, TQrkiye - Macaris
tan ticaret anlCtJmMına bağlt barsak 
ve amyant !lmntenJanlarınm tezyidt
ne dair kanun Uy;hala · ve mukave· 
leler var~ 

G111>ta iki Taraf 
ta Hazırlandı 

tii;f' BdBftarafı 1 incide 
reni bir komutanlık 

Orada iaşe J(adrosile 
Metgul Olacak 

Llityedllen Böl~e İoşe Mildürlüğil 
11e F!yat MOrak11be Kom~n 
evrak! Beled!ye taraftndan tamamen 
teslim alrrımıftrr. Bu ftiD netfceJeD .. 
m•iı'ıl beltUyeo eski Ja\I! nıü48rrfl 
Mümtaır RK teaellOm masbataınnı 
alarak Ankaı·aya gitmiştir. 

Bu evrnkın tesllrı edilmek istenil
mediği ve ru huc:ıısta memurların 
güçlllk pkardığı takktndaki haberler 
..aasslzdrr. 

Belediyenin füerine aldığı tşltır 
'Hakkında es:ısıı in~Ierneler yapan " 
bu işlerin başarılması için laztm ge
len kadroyu t~bit eden Vali ve Be
lediye Reisi Lt1tC· Krdnr dn ııehrin 
ia"e durumu hakk.mda izahat ver -
mek ve YPı'ıl lıi:acro'lUD masrdannı 
karştlamnk ıçln tahslrnt istemek üze
re Ankaraya gitmişUr. Vali gelinciye 
kadtn' f~ -teşJdlttmdan deYlr alman 
evrak tasnif edfl~k ve yeni kadro 
ile takviye edilecek olan Belediye 
teftiş heyeti piyasada Caalfyete geçe
cektir. 

İhlisaı komiteleri ~çimi 
Diğer tara!ttırı bugün Ticaret Oda

sında bir toplıı"'t' yaptlaeak ve tacir
lerin lı:ontrol edJlme&i için ihtisas ko
mlteleii seÇi~eeektir. Komite haları 
mürakabe işlerinde ~l birer rol a• 
lacalr, meşm olmıyan al1' verişlere 
s&birliği ıile karşı koyacaklar ve tüc
carın ihtiklr :ya(,tnlalanna mani ola· 
eakttr. 

Trakya umumi müf ett~ 
tetkikleri 

Gelibolu, "3 CTAN) - Tram Umu
mi :Müfettiş vekili Lc:tihsal, iqe işle
rini yakından görmek üzere buiQn 
şehrimize gelmiştir. 

Milfettlş vekili ,konserve fabrika -
larınt da dolasmış ''e tetkiklt'rindeı 
memnun oldu,ihınu bildirerek Canak
kaleye gitm~tir. 

f zmitte Bir Tren · 
. Kazası Oldu 

İzmit, 3 (TAN) - Bu sabah (dün) 
tatanbula geçmekte olan yolcu kata
rt, Arifiyede. Adliye köyü yakınında 
bfr kadın çiğremi~ir. 

Bu yüzden Ankara, Sam.!UD, Ada -
pazarı freoleri ;iltışer saat rötar yap
mıslardrr. 

Altın Fiyatları 
Altın yeniden yükl!e.lmtye baıla

mıştır. Diln bir altın 307:J kuruştan 
ve bir gram külçe 3~1 lrul'Ujtan sa
tılmıştır, 

ALMAN TEBliGi 
l:ifj" BaBştarafı 1 incide 

rada ileri hareketimiz devam et 
mektedit. 

Sal ve Don ar&11nck Abun ve 
Rumen kıtanan düşmanı şarka 
doğru sürmektedirler. Muharebe 

e tahrip ta~erinClen mü • 
rekkep kuvvetli birlikler bu mu· 
harebelere iştirak etmişlerdir. 
Kuban bölgesinin gerilerindeki 
irtibat ve bilhassa Baku - Rostof 
demiryolu Şiddetli taarruzlara 
hedef olmuştur. 

Büyük Don kavsinde düşma
nın yeni mukabil taarruzlan geri 
püskürtülmüş ve yeniden 85 tank 
tahrip edilmiştir. 

Pike ve muharebe tayyareleri:ıden 
mürekkep tllolarla hava kuvvetleri • 
nin hava müdafaa topçu kıtalan bu 
muharebelere :nıuvaffakayeUe iııtlrak 
etmişlerdir. 

Volga üzerinde.ki gemilere yapılan 
ıece taarru:ılan esnastnda bir petrol 
gemisiyle altı ticaret vapuru batrrıl
mTşı dokuz Ucarct vapuru da hasara 
uğratılmıştır. 

RJev'in ıinlalinde, Volkof cıwhesin
de ve Leningrad önlerınde dü$l'Tlanın 
görünüı;te pek sık.Işık bir vaziyette o· 
lan cenup ceph~nl hafilletmek mak
sadiyle mühim kuvvetlerle yaptıjı 
devamlı taarruzlar akim kalmışttr. 

s an u a mar 
Faaliyeti Devam Ediyor 

Nakil Vas.+alanndan Alınan Költfüler 
Resmine lkiıer Kuruı Zamecllecek 

Şehrin fmnrf. mevcut yolların ta
miri, yemden ynllar yapılması etra
fındaki Belediye faaliyeti aksamadan 
devUt etmektı-dir. Bu buhranlı za
manda masrafların kat iat artması -
na, varidatın da "zuırure eksilml~ 
olmasına ratn:en. bu faaliyetin de -
vamma fmkAn l:uluııabilmesi Vali ve 
Belediye Reisi Liltrl Krrdann muvaf
rakıyetinln delilidir. 

l'ilvlld Latfi Kırdar şehrin iman
aa milteallik: işlerin bir an bile dur
dutulmasına milsaadc etmemiştir. 
Belediyeler Banka~ından borç alman 
bq~oo lira belli bajll imar işle
rine harcanmakla beraber, bu harca
yış hiçbir zaman istihlAk mahfyetirii 
almamakta, t-e:ı milyon lira mUteda -
vil bir sermaye gibi trletilmekte, bu
nun kArı da şehrin imarı olmaktadır. 
~ milyon llr:ının bir buçı.ık milyon 
lltası Mısırçaı:ştsmın istintl!k, tamir 
ve tadiline snrfedilfu!ştlr. Bu çarşı, 
hal olarak mı-:rdana ı;tktı~ı Hman, 
senede 250 bin lira irat getirecek, bu 
aıuretle bir huruk milyon lirayı 6 se
nede geri vermiş olacaktır. 
Mısırçarpsfnrn l:lnündeld dar yol 

geiıişletibnist,ir. Yapı lan istimlAkler
den artan anıa!ar Belediye tarafmdan 
eaülmrş, hem yola ~arfedilen, hem de 
istimlAk için ver.ilen para fazlaslyle 
ıerl alııımfl, yol da bedavaya kal
ınıştır. 

Gazi bulvarll'tn birinci kısım in
.saatı bitmek Uzeredir. Buraya da bir 
buçuk milyon sarfedilmiştir. Fakat 
yolun iki tarnfmda Relediyeye kr.lmış 
olan arsalar utıldığt zaman, bu bir 
buçuk mllyon lir.: fazlasiyle geri alı
nacak, bu yol d& Belediyeye bedava
ya kalmıs olacaktır. Bu para ile de 
Gazi bulvarnfln ikinci ldsmı yapıla
eaktır. Yine Delediyeler Bankasından 
borç allnan para ile Altıyol atzmdan 
Kadıköy iskelesine inen yeni bl.r doğ
ru yol yapılmT~tır. Bu yolun etrafın
da da blrCik sattlık arsa kalmıııtır. 
~u arsalar 9tılmak suretiyle bu yol 
c1a bedava;#. k-alaca~. HülAsa Be
lediye bu beş milyon lirayı bir müte
aavil Sf'rmayt' ıfbl k"l.lllanarak şehre 
bedavadan birçok eMırleı· vermek yo-
lunu tutmuş bıılunmakt&dtr. 

Bütçe kafi gelmiyor 
Ancak oehr! • normal ihtiyaçlarını 

karsılamak fçi.n de p:ıra sarfc tmek 
iktiza etmeltt~ir. Halbuki Belediye 
bütçesi :ırtan masraflar karıısmda i-

metre ye Novorouisk'ln yilz elli ki
loınetre §imalinde bulunan bir nok
taya varmış bulunmaktadır. 

Saytca en kuvvetli Olan üçüncü kol 
Kl'Mnodar • St:ılingrad hattını dün 
ve evvellcl giln yetmiş beş kilomet
relik bir genl,l!k nzerinde Proleters
kaya ve Peçanokopskaya arasından 

geçmişlerdir. Bu kol Annavir ve Vo
ro~Dofst ilstJkametind~ hızla ilerle
mektedir. 

Alman sa!!ihiyetli mahfilJerinden 
dün teyit ~fldltfııe göre, Rostofun 
cenubuna dtlşen biltiln bölgede cere
yan etmekte ola""i muharebeler henüz 
Alman &teilleriy~ Etovyet artçılan a
rasında ~eçen muharebelerden iba -
rettir. Bu itibarla Tımoc;enkonun ana 
kuvvetleri herhalde daha cenupta 
Kuban nehri üzerinde bulunmakt.a -
dtr ve dolayısiyJe iki tarafın ana 
ku•vetlerı uastrıCa bentli temas ha
sıl olmamıştır. 

mar işlerine fazlaca para tahsisini 
milmkiln kı~mamaktadrr. Şehrin te -
mlzllği ile de fazlaca meşgul olmak 
icap etmekte, temizlik maaralları da 
~ünden J;ilne bliyilmektedir. f:vvelce 
bu iş için 400 bin lira hııroantrken 
bugün bu ma~rd ı.soo.ooo lira)'& ~ık
mış bulunfual':tedır. Normal zamanda 
bile Belediye bütçesi bu nıasran kar
şılamıya yetn•e::ken, btıgtlnlı:Q durum
da bu ':!fi İU:78rabUmek bir~ müşkül 
olmaktadır. Bln:ıenaleyh Belediyeye 
yeni varıdat bulmak rnzım gelmek
tedir. Bunu'l için de ~ehir halkmıı 
yük olmıyaı:ak, fazia sıkıntt vcnnl
yecek blr !»rrnül bulıfumuo aibldlr 
Nakil vasıtalat"ından almmaıctR lım 
köprüler resmine iki kuruş zam yp -
pflacaktır. Bu auretle bilet Ucrederi 
iki kuruş artmıs olacak, fali:at bu iki 
kuruşla toplanan yekün şehrin bir -
çok hizmetlerini knr~lıyabilecektlr. 

Belediye, Belediye zabıtasT teşki!A
tını da emniyet tcşk"latmdan ayırma
yı tasav\'Ur etrrıektedir. Bunun fçin 
de icap ~·ıı tahı: s11tn1 ayrılınasTna 

çalışılmaktadır Buıaıı için halk1n 
şikayetlerini mucip olacak kadar ih
male utramış oıan Belediye zabıtası 
işleri o zaman jntiıaml& tedvir edile
cektir. 

Kumkapı Cinayetinin 
Muhakemesi Başlad• 
Kumkapıdıı nişanll!lı Perihan! 13 

yerinden yaralıyarak öldüren ve kay. 
nanası Fatmayı uğtr surette yaralıyan 
Sadığın duruşma:ma dün 2 inci ailr 
ceza mahkemesinde başlanmıştır. 
Sadık cinayetı k:~kançlık yüzün -

den yaptiğını söylemiştir. Duru~a 
sabitlerin c:at'rtı,nası için başka gtlne 
brrakrlmıştır. 

Domates Çalmıya Kalkan 
Çocuk Kuyuya Düştü 

BaktrköyOnile oturan 16 yaşında 
Orhan iki 'irkadaşı ile beraber geı-e
leyln Fişekhrne caddesinde blr bos
tandnn domates ~;ılmıy~ gitml~lerdlr 
Köpekler corl!kl:ırı kovalamıya kal -
kınca, çocuklar kar.mıya baılamı,, ta
kat Orhan onıd ıu,.,an bostan ku
yuı;unn düşeıek bo~lmuştur. Ce~ef 
morga kaldınlmt:. tahkikata bn~lan
nııştrr. 

Amerika Uzun Bir 
Harbe Hazırlanıyor 

k'ifr BaBştarafı 1 incide 
haşmetine rağmen hiç bir gemi 
1ngiliz limanlarına selametie va· 
ramaz. Akdenizde İngiliz donan· 
ması ancak hava kuvvetlerinin 
nimayesi sayesinde tutunabilmek 
tedir. Ortaşarktaki hava kuv -
vetlerini kaldırınız, İngiliz do
nanması bir gün bile Akdeni7.de 
duramaz. Pasifikte Amerlkalıla
.nn uğradığı hezimet düşmam'l 
hava üstünlüğünü elde etmesi 
sayesiDae temin ed~ .. Yarı 
hava hakimıyeti baJla~ı samP.n, 
donanmaların rolü ınfıra tnece.1<
tir. 

Palrat Salik belıesinde kütle ha • 
linde yapılan y:ırma, Timoçenko or
dıısumın sol kanadını çok mUşkül bir 
vaziyete sokmaktııdır. Eğer Alman i
lerleyişi Voroıiloh'k"a kadar bu hızla 
devam ederse, Katkasyaya ve Azak 
denizine dayanan Sovyet kıtaları tak
viye almak !mk9nlartndan tamamen 
mahrum ~trakılmış olacaklar ve pet
rol bölgesini sayıca ve evsafça ken
dilerinden üstürı muhasım kuvvetlere 
karşı ayni zamanda h4!m şimalden, 
hem doludan müdafaa etmek zorun· 
da kalacaklardIT. 

Taşradan Gelen 
Kemelerle Arttı 

Son ay znrf:>d<ı İ~tnnbulda ekmek 
sarfiyatı artnı?ya başlamış~\:e bu ar
tış gün ~tnççe milblm nıat>ette .tm
barmıştrxz:~vvela bunun mevsim 4o· 
la,.Yısiyle fst~nbula gelE'nlerin fada -
ıtlından ileri gl•ld!ğL santlmışsa cin 
tarkm ço.chıf;ı.ı bu hususta inceleme
ler yapılmasını icap ettirmiştir. Tem 
l'J\.UZ ayı karneleri ftrınlardan topla
nıp kontrol edildi~! zamnn, kom~ 
v{layetlerden gondedlcUji renglnd 11 

aftlaşTlan !işlerin otuz altı bin kadar 
old~ &örülmüştür. 

Güzel Sanatlar 
Miinin S..-cıtsl 

GO%el Sanatlar Blrlitf resim şube
sinlit. H ıneı reshn sergfal dün Gala· 
tasbqda .ıç!!mııtır. Sergide menıle
kctbnbfn bi~ t:uıınmış sanatkArla
rı ~ •ir etmlılerdir. Bun
larbl nemen hemen hf'pSI bize bu 
olan fıtri una• iştjdadunızı belirtmiş. 
çok lanvetll tablolardır. Bllba .. 
SaE,.ınn lulu be-va ile yaptlmq 
bir ~nın içi,. remı.i ba bO
yü ll1hl bcyaya teaadOf edil
medtll clbetle maharet ve incelik ba
krmlntllın bil' şaheser sayılabilir. 

Seiwfde !M tnblo te hlr edilmiştir. 

ikramiye Kazcman 
Hesap Sahlpleri 

Sab•hlan saat 7,15 de Ad•pa· 
zarına bir tren hareket ediyor 
Bu trenlerin vapuru da k!lprOden 
6,25 de kalkıyor. Fak•t gerek 
köprüde, oerck garda tren ltlletl 
alabllmek, bır muharebeyi ka· 
unmak kad•r oü9tDr. 

Köprüdeki lk, g ı ı e d e n 
•ncak biri tçıktır. G • r d a 
da öyle. Yaln:z hlr tek glıe bilet 
lılemektedir. Pek hlabalık olan 

• tren yolcuları bu iki glıenln IS· 
t (ilinde top lanıp kalmakta, bir kıı· 
J ımı ise trerı kaçıremamak için 
t bilet almamakta. cezıı farkı ver· 

mlye Katlonmı:ktad•rlar. Bin me· 
.. kkatfe bilet al1"ak bahtlyarlıfı· 
na nall otabllenler de trende yer 
bulamam•ktacltrlar Birinci mev· 
ki yolcul•rııt>n bile birbirleri O· 

zerine abanarak ayakt• HY•h"' 
ettikleri bu trende aneak d!lrt t 
v•aon bulunmıktadlr. t 

KISprUde deftllse blle, garda f 
mevcut glftlerden biri daha açıl
u, halkın bılet al•bllrneel kolay· 
l•pr ve izdiham Bnlenmlı olur. 
Trene de bir vagon daha lllve •· 
dit .. hlf olmazsa ayakta kalanlar 
blras clllha .. yreklqlr ve bu u· 
p..,11 yolu bir tramvay aıklflk· 
hfl bunalt•f içinde alm•ktatı 
kı,ırtulur. Tren idaresinin bet u· 
at •yakta durmının, hem de la• 
karça bir vaziyette ayakta kal· 
manln ııhrabını tı:kdlr etrneal il· 
vmdır. 

\. ..................... ..1 

Milli Oyunlar 
Festivali 

AnkarCl, 8 (A. A.) - Türkiye İş 
Bankası 1ıesabmda en nı 50 lirası o
lan kumbaralı vt: kumbarasız küçük 
tasarruf sahipler• arasTnda tertip ey-
lediği 1942 ikra~nlye rlfmmrn 3 A- --...-

~ıstos ı:e,dlişi ht:gi\n banka umumı Gelen l:leyetler Oyun 
merkezinde ve ikfn-:1 noter Veli U-
1 su huzurunda yaptlmıştır. Bu çe- p 1 Y 
JOliııte, 2.000 liralık ikremiyeyi latan- rova arı apıyor 
'blılda 96,026 sayılı hesap sahibi Ali Ayın on dördiinl'ü gOnn başlıyacak 
Sami ropçu ve 'i50 lfralık ikramiye- olan mili! oyJn"ar fe-stfvallne iştirak 
il An,arada 36.134 sayılı hesap aıa - ede<'ek heyetlerin çoğu gehrimize gel-
ti\bi Mehmet ku.!4lnmtşlardır. miştlr. 

260 ıer lir.- ~azanınlar: Heyetler Eminönü Halkevlnde her 
Bursada 159'.l Melahat Us, Konya- gQn provalar y.ıpmaktadır. Şimdiye 

da 4,553 Blrsan, tımlrdc 27,756 Hur- 'kadar Sivas hala,vı. çerkes oyunu, ıe-
s\t. petç.i, zevbcit, harmandalı, kordon 

100 er ıtra traı:ananlır: zeybeği, Konya karsılıklrsı. Rize sal-
Anbrada 17,262 Zehra, Yen1$e- laması. hanı;er, hemcerl, Erzurum 

birde 3,220 Sah·ıbat, Adanada 9,4%15 yari, Dello; hil~ilı:, Maçka, Artvin ve 
Nezihe. Zskişehirde 4.734 Sultan. İs- Giresun noronlın't Korojlu; üç ayak, 
reirde 26399 Cereııl, İzmirde 26416 mendil oyµnu gibi her biri yurdun 
Suat, İzmlrde 25,138 Berta, Beyoğ - muhtelif "oöll!eıer!nin hususlyetlerini 
lunda 4,978 Perihan, Kııdıköyfinde ıa91yan oyıırılann provaları yapıl-
12.149 Sıdık:ı, Sarnsundn 2.458 Neca- mıştır. Festlv111 heyeti hıılkm rağbe
tl. Bunlnrdan bııı;ka muh1etif met - tini çekecek o1.ıı mlili oyunlartil en 
ıtez.lerd 115 e p lblne""""° şer ı:rt btr ekil teman edilebllmat i-
50 hesap sah ibine. 25 ~er Ye 50 hl! ap 

1 

çin büyük bır tına ile çalışmaktadır. 
~iblne de 10 <lr lira ikramiyP fsa- Ayın on fiçund~ umumi bir prova 
bet etmlstir. yaptlacaktır. 

MAARiFTE YENi 
TAYiNi.ER 

SOVVEl',~fEBliGi 
~ BaBştarafı 1 incide 

miycti haiz demiryollan i,Çiıı ıiddclll 
muharebe!er yapılmaktadır. 

"Timoçenko ordulan 
imhadan kurtul.mUflur,, 

Ankara, 3 (TA!\) - Münhal bu -
lunan Maaı !f Vekilliği ikinci ımıf 
müfettişliğine B•ırsa erkek lisesi m!l
düril Sami iie sanat ve yapı usta o
kUlları başmUfettlşllıthıt' lstanbul böl
ge sanat okulu mildurü Yusuf Ziya 1 Londra, 3 (A.A.) - Dally Expıu 
tayin edilmişlerdir. gazetesine • göre, Doğa c:ephetılnln ce-

Çorum Sınl\at ve 1ı·timat Mhavenet nu~ keılmınde Sovyet ~mandanl~ir 
.. dürü rloktor FlJfat Dedeoğlu da 1- müdafaa hattını Novoroısiak • Stalın· 

:ı~ci umumi müfettl~lik sıhhi müşa- erat demir-yolu mttı ile cenupta Kaban 
\•lrllğlnc terfian tayin edilmi§tlr. ndıehri arannda kurmak taaaYl"IRUnda-

Hind Kongresi İcra 
Komiı.esi Toplanıyor 
~. 3 (.,_A,) - Ga'ncli, 11hat 

\onlf'esl lera ko.Htaıi tanfındAia ta
ıriliz idaresinin Hindi&taadan çeki!me. 
sini '°9te19 karar -.r•tinln müzake 
reai k"lil ,.pacaiı tOplantıda bulun
mıık time barin Bombaya gelmiş
tir. Komite toplantısı Cuma gÜnÜ ~vş
lıyacalı:, karar sureti tasdik edi!-:cek 
\'e Gandi ayrıca Hint icra komite'li 1ç
tima1annda ı!ıı bUlunacalrtır. 

gemisinden mürekkep olacaktır, 
Amerikan ordusu 1943 te 10 mil· 
yon kişiyi bulacaktır. .... ,,. 

r. 
Timeı cazriesi de şunları yuıyor: 
"Mütevali Rus ricaUerinden çıkan 

en ehemmlyeUi netice, Almanlann hiç 
bir yerde Rus ordulannr imhaya mu• 
vaffölk o1amadık?annın tahakkuk -etmiş 
bulunm;sıdır. Bu it barla kat'i maha. 
rebe bundan sonra verilecektir. 

na birer madde eklenmesine, Hatay 
vilbeti lnmm fdatesiıw devredilecek 
ltllfTl menJnıllere, askeri muhakeme u
ınıfft bmmamm bazı maddelerfrıtn ve 
oımm .kofJJUla tc$kllit kanun11nun 
mmMc?ı 14 ücii maddesinin deiiıti
rllmesine c1a1r 'kanun liyihalan müza. 
kere ve lı:abıil edilmlııtır. 

N~ork 3 i\.A., - Nevyork 
Times gazetesinin yazdığına gö· 
re, bir İngiliz - Amerikan yüksek 
komutanlığının kurulması işi Va 
pngtonda olduğu kadar Londra
da da ciddiyetle dü.Şünülmekte • 
air. Bununla beraber, bir kaç haf 
ıadan evveı bu mesele hakkmda 
bir karar verilmesi muhtemel de· 
iildir. 

Sovgetlerin talebi 
Annterdam, 3 (A.A.) - N~ork 

rad7osıuıun bildirdijine göre Sov7e~ 
!er Blrllli btikumetl Amerika .,e ı~ 
ıiltere hü.k6rnetlerinden derhal ikinci 
bir tephe acılm11ım iatemlıtir. 

Sovyet hava kuvvetleri dün 114 
tayyare ıtaybetmi;ilerdir. Uc tayyare -
miz eksiktir. 

Cephenin en dolu ucunda Dou kav 
sinde Soyyetıerin vaziyeti hafifçe dü
:ıelmi~tir. Bund"ln birkaç harta önce 
Kleçkaya ve Kalaç'da nehrin kıyısına 
kadar gelmiş olan Alman tümenleri 
tlmdiye kadar nt?hri ı:ec;mlye ve Sta
lin&rad etraCJndaki kıskaç hareketine 
devam etmlye muvaffak olamam~
tır. Bu b5lıede Alman hücumlarlyle 
Sovyet karşı hücumları çok hızlı bir 
tempo ile ulrblriı:I taklr etmektedir. 

Onun için Amerikanın ilk ıı. 
defi göklere hlkim ~tır. Şu 
hedefe varmak için de Amerika 
bu sene 60 bin, gelecek yıl 160 
bin tay)'are yapacaktır. Yalnız 
adetçe değil, keyfiyet itibariyle 
de Amerikan tayyareleri, dü~ -
man tayyarelerine ö.Stün olacak· 
tır. .Amerikanın şimdi yapınAAa 
başladığı dev bomba tayyareleri 
mesafeyi ortadan kaldıracaktır. 
80 ton bomba ile Nevyorktan kal 
kan Amerikan bomba tayyarele· 
ri, avcı tayyarelerinin himayesı· 
ne de muhtaç olmaksızın, Avrupa 
ve Japonyaya uçarak hedeflerini 
bombardıman ettikten sonra, in· 
meksizin yine Nevyorka dönebi 

Diyeceksiniz ki, bunlar hepsi 
güzel amma, Avrupa o vak 

te kadar bekliyebilir mi? Bugün 
bile yorgunluk eserleri gösteren 
Avrupa orduları, ve önümüzdeki 
kışı korku ile bekliyen Avrupa 
milletleri, daha böyle senelerce 
bu felakete dayanabilirler mi ? 

Bertin mahfilleri Ruıların arazi ve 
milnalı:ale hattı bakımından uiardık-
1-rı kayıpların ehemmiyeti ilzerlnde 
duruyorlar. Fakat Almanlar d:ı pek 
iyi bilir ki bu kayrplar kendilerine ıa.. 
feri temin edemez. Kafkasyadaki Rus 
kuvvetlerinin kafi derecede yiyecefl ve 
akar yakıh vardır. Volıadakl ordula
ra gelince: Bunların münakaleleri e
hemmiyetli bir surette (Uç?eşmfı bu
lunmakla beraber, petrol ihtinçlannı 
Jfdermek bakımından, düıman eline 
ıeçen yollara kat'i ıurette muhtaç d 
iillerdir, Bu ordular Hazer detuzf 
yolu ile mahrukat ihtiyaçlarını kolay. 
ca temin edebilirler. Bundan baılı:3 10 
senedenberJ stok edilen petrollerin ?Ju 
bölgedeki kuvvetlerin iki senelik mti
yacını karıılıyacağı tahmin edilmtlr

B~ müzakeresi yapılan 
:laınun 1,ôyihaları 

?rne Meclisin bagünkU toplantısm
cla, adli:re harç tarifesi kanununun 
ban maddelerinin deiietirllmeıı!.ne, 
malire atlı uhaildar!anna hayvan yem 
bedeli •erllmeaine, muamele vergisi 
kammumm 12 inci .maddesine bir f:k· 
ta eklenmesine ve 26 ıncı madde:;tn!n 
fevblide hallerin devamı mtiddetince 
tatbik edilmemesine dair kamın llfi. 
halanmn blrincl milZalı:.ere?eri yapıl

mıttır. 
Meclis, Çarpmba: günB toplanacalrtır. 

M eel.i8e gelen evrak 
~ 3 (TAN) - Büyük Millet 

Meclisi.ne eelen evrak arastnda Mer
sin liman 4!eri Türk anonim şirke
tine ait nlssa senetleriyle menkul ve 
gayri menkul mallarınm utın altn· 

asr. İsk..""llderutı ve Mersin llmanla
rmm De-ıle! Demlryollan ve IJman• 
ları ışletme umum müdllrlilğilne dev
r , meslc d teknik okullnnnın aç!l -
mast "lie mevcutlc:rınm bilyüt(llmest. 
telsiz k nunun~n 1P uncu madclestnin 
lllrtDd fıkrasmtn değiıtlrllmesi, Tür
lrm ne .\lmany:ı arasındaki ticari 
mubadelclcrlıı tcını.iml.ne dair 9 İlle· 

1 stihktimlar hattı tekrar 
tef liften geçirildi 

Berlin, 3 (A.A.) - İstihkllmlar u
mumi müfettişi, General Jacob, Av
rupa kıta5t kıyılu.rmdaki istihktımlar 
hattını teftiş etmiş 'e bu te!ti~ se
yahatinden dönmüştür. General Ja
cob, Frıınsantn ct!nubunda Biarrib'de 
Atlantik kı:;ı ında, Manş şehirlerine 

ve Norve;te Kirkeues'e kadar kıyı 
boyunca mevcut ve en modern Alman 
istihkAm tesislcrmi gezmiştir. 

General Jacolı, bu lstihkAmlar!n 
yQksek müessirllğinden emin ola
rak dönmilştür. 
Amerikan lıava ku"1'efleri 
Londra, 3 (A.A.) - Amerikan bs· 

va fflolan, penona~ ve pilotları ile 
lncillz bava Jravvetlerinin kendilerine 
a11rdı1tlan tayyare meydanlarına yer. 
leşmiılerdir. Pek yakında Amerikan 
hava kuvvetleri bilhassa Amerikalılar 
(çin in'8 edilmis o!an hava mudanlan
nı isıal ec!eceklerdlr. Amerikalılar tam 
teşkilatla yani tayyareleri, pilotları, 

Son eepM rJaZigeti 
Stokhoiln, 3 (A.A.) - "Havas - 0-

fi,, Rostofu dokuz gUn evvel arkadan 
geçmiş olan Von Bock ordusu cenu
ba doğru ayni zamanda olarak ilç 
koldan il0 rlemlye devam etmektedir. 
Sağ kol Novoros:;isk'P. giden :yol istl
kametSnde ilerlemekte ve bu arada 
Azak deniz.l sahilinde kalan So~t 
mukavemet merkezlerini ve bilhassa 
Sovyetlerin elınde kalmış oldutu an
laşılan Jelsk'i temizlemektedir. 
Doğrud:ın doğruya Krasnodar Uze

rlne iler\iyen merkezdeki kol en ile
ride bulunanıdır. Bu kol TJçoreska
ya'yı geçmiştir ve görUnüşe ıöre, 
şimdi Krasnodar'fn ancak eill kilo -

kara penoneU. malrin.latlerl, aillhcı 
utalan n mva me,.-..ıanm mlllbfu 
edecek birliklerle sehnitlerdir. Yeni 
bava meydanlannm ia'8ah fnlı:altde 
bir süratle çalışan Amerikalı ~r· 
Ierin nezareti altında tamamlanmakta. 
dır Yakında itıa~ altındaki topraklar 
üıı~rlnde hava üıtünlüiiiniin temin ~ 
dileceii ümit edilmektedir. O saman 
Almanya üzerine muntazaman her ıc. 
ce 200 tayyare ile taarruz: etmek im
kanı haıııl olacaktır. 

* Stokbolm, 3 (A.A.) - Havas: Son 
2t saat içinde cenup cephesinde pek 
aa delltlkllk obnu,tur. 

llot&rln Abnan müfrezeleri, yeni -
den Krumoda - Stallngrad demiryo
lu Ozerinde Derlemifltt ve biç f(lp -
hllls KropoUtln dolaylarında Couban 
nebrine sQraU. 7aldaemtılardır. 

lblilar, ffcldetlo mulravemet etmek
te w tutunan11"CÜ blr bale ceıme
dlkoe arazi terketınemektedlrler. Yal
ftll lw'lll* bQlmnlara kaJkıeamı7or
ıa. A!maalv Bo\7el teblltlnde Dk 
defa ismi ıecen Kuak ala.ylarma 
karii tank bakunından bariz bir üa
UlnlOI• sahip bulunmaktadırlar. Bu
nunla beraber Abnanlaı1n sorlamak 
veyahut cevırme1t zorunda kalacakla
rı sağlam bir mukavemet hattına te
sadüf edecekleri an gelecektir. 
Eğer Almanların ileri hareketleri 

ayni sürati muhafaza edecek olursa, 

lttektir. • 
Amerika böyle dev bir hava 

filosu tesis ederken, tayyarelerin 
malzeme ve benzinini de doğru
dan doğruya havadan nakleden 
hava katarları işletecektir. Tay
yarelerin malzeme, tayfa ve ben 
zini, ıimdiye kadar olduju gıoı, 
vapur veya trenle nekledilmlye-
cektir. • 

* * . .. 
Amerika yalnız havacılıkta 

değil, kara ve deniz kuv· 
veUerini de bizim hWla)amızın 
almıyacağı bir sürat ve büyük • 
lükte hamiamaldadır. 1946 c!a 
Amerikan donanması 1000 harp 

Almall kill\l ku~ 1ııu hafta 
içinde hedeflerine ulaRcaldann! ka-
bul etmek lcap eder, .. ' 

it-: 
Berlln, 3 (A.A.) - Alman ve mütte

fik Jntalan, 2 Aiustoı tarihinde, Bol
ıevik!eri Kuban nehrinin ~imal kui
mine kadar takip ederek Der!cmlye de
vam etmişler ve Bakuta • Blelaya Gli
na hattını ceçmiılerdir, 

Amerika bunu da göz önünde 
bulunduruyor ve Avrupa birden· 
bire çöker de harpten vazgeçerse. 
dünyayı kaphyacak olan açlık ve 
sefalete karşı şimdiden milyon -
larca ton erzak biriktirip saklı -
yor. Harbi takip edecek olan ka· 
ranhk muvakkat devrede insan 
lığa yardım e1ini uzatabilmek 
için şimdiden tedbir aldığı görü· 
lüyor ... 

Almanya da, Amerikanın uzun 
bir harbe göre hazırlandığını gör 
duğü ve anladığı için, bu yıl Şark 
sel erini bitirerek A vrupada bir 
iktisadt seferberlik yapmak ve 
Avrupa içinde kendi kendine ya· 
şıyan bir alem kurmak tasavvu 
rundadır. Almanya bütün Avru· 
pa, Rusya ve Ortaşark kaynakla· 
nnı elinde bulundurduğu takdir
de, uzun bir harbe dayanabilmek 
için lbım o1an kuvveti kazanmıı: 
olacağına kanidir. Şark cephe -
sindeki Alman ileri hareketinin 
de hedefi budur 

tedir ... 

Şiddetli bir milı:adele ' 
Moskova, 3 A.A.) - Reuter: Cep

heden alınan bir telrraf Von Bock'un 
Don meydan muharebesine yeni kav· 
vetler ısokmu:s olduğunu bildiriyor 
Telgraf, Rusların yeni hücumlara 11 

det!i mukavemet ettiğini illve eyle
mektedlr. Don boyunca Almanlann 
geçtlii yollar, tahrip edilmlı tank yr· 
ğınları ve tepeler te:skil eden öliilerle 
doludur. 

Similianskaya bö!reainde ve Slmitl 
aııakaya şehrinin doiuunda Almanla.ı 
nn dün ıiindüıı ve gece yaptrlı:lan Do. 
na ıeçmelı:. te;sebbüıleri alı:im kal:nış: 
tır. Nehrin cenup kıyısında çalılıklar: 
arasında ve yarlarda (İzli Sovyet 
taryalan ve mütemadiyen llyet 
bı&!unan Sovyet açaklan, b 
mantann kurdufa lröprlileri 
mekte ve nehri sandallar iç e 'l"Ç"; 

auye tetebbils eden Almanlar üzer:ne 
.tteı açmaktadır. Fakat cepheden alına 
bir telgrafın lıuet ettif I ıibl, Al:ın 
lar, nehre dolrw bir kannca süruıı 
ribl yavaı yavaı ilerlemekte devam 
diyorlar. A!ınanlann ılmdi kulland 
t&bl7e bir çok noktada küçük hüc 
müfrezeleri ile Donu aeçmelı:tir 
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ABOKI BIDILI 
TOrktye !cnebl 

r A N T "f KAFKASYA 
1400 Kr. t Ben• 2800 Kr. 

:: : : : 'E : Ar zinin abii Servet eri 
y· et Verece 

Bir DeOlik Faciası 
Yazan. ULUNAY 

Geçeıılerde Avrupa cazetelcrlnder 

j;i!I§i'fi:·ı Akd 
ve Çeşitli 

birinde bir knrlkatur vardı : Ba. 
ema serpuş yerine huni ıeçlnnlı bJı 
deli tımarhanede kendini ziyaret edet 
akı~lı,.a: "Arada gelin de bana del 
hikfiycleri anlatın! Çok hoşuma gıder.' 
diyor. Bunun üzerine delJ hikiyelerl 
nln boşa cittiğını iddia etmek birıl7 
garip görilnecckse de h::ıkıkaten bu 
cibı fılrraların içinde hazan pek gü.. 
zellerine, pek hazır cevaplarına raıt 
lanır 

Gene ikinci Cephe D 
Yazan: M. ANTEN 

ikinci cephenin açılması müttefik 
ve Mihver memleketleri efklrı u

mumiyesiııl, matbuat ve radyolarını 
en ziyade m~rul eden mese!e olmak
ta devam ediyor. 

İngiliı: matbuatının bu meseleye a. 
it neşriyatından çıkan mana 611 su
retle blilasa edilebilir: "Don ve Vol· 
ga muhareqclcri yalnız SovycUerl do
~ıl butün müttefiklai pek yakından 
aıakadar eden hayati bır meseledır. 
Almanya, Amerika hazırlanmadan ev
vel kızılorduyu imha ederek kat'i ne
tlceyj almak istiyor. Eier Almanlar 
bu plinlarını tahakkuk etUrebilirlc:rse, 
muhim ınikdarda kara ve hava kuvvet. 
terini garbe getirerek bize sebestçe 
saldıab!cceklerdir. Adanrn istlllsına 
teşebbüs edemeseler bile, büyük ıehir
lerimlze, aanayi merkezlerimize, li· 
manlanmıza ve münakale sistemimize 
hesapsız zararlar verebileceklerdir ve 
bu harp pek çok uzayacaktır.,, 

İngiliz ve Amerikan halkının büyük 
ekseriyeti ikinci cephenin derhat açıl
masını istemektedir. 

s. Cripps hallan ba arı11 ve ira
desine tercüman olarak DailJ' Herald 
gazetesinde aunlan yazmııtır: "Sovyet 
mukavemeti bazır1anmak için bize 13 
Amerikaya 8 ny temin etmi~tir. İn
giliz mllleti hiç bir mar:eretl kabul e. 
demez.,, 

lki Anglo • Sakson memlekette hal
lcın ikinci cephenin açılmasını bu Jra
dar hararetle ve ıtrarla istemeıine 
mukabil hiikfir.1tt adamları bu mesele
den artık bahsetmez olmuşlardır. Ve 
bilhassa cemi kayıplarının vahameti 
uzerinde ısrarla durmaktadırlar. Bu 
sukuttan batUı İngiltere mesai nazırı 
Bevin'in yakında boyle bir teşebbüse 
ı;:ırlşl!emiyeceği hissini uyandıran be
yanattan, ya hakikaten 1orilizlcrin ve 
Amerikalıların böyle güç ve tehHkt'li 
bır teşebbüsü felaketli bir vulyct ıkar. 
ı:ısında kalm kıııın başaracak lnıd· 
rette olmadıkları yahut bu teşebbüsü 
gizli tutmak istcdik!eri manaları çıka. 
rılabillr. 

~v1ukabil Tedbirler 
Mihvercılerln bilhassa Almanlarm 

boyle bir teşebbüsü ciddiye almadık
larını göstermekle beraber endişelen
dikleri ve kar ı tedbirler aldıklan an-
1 ılmalttadır l'llftlll:E milletıni kor
kutmak ve karaya çıkacnlr: müttefik 
askerlerine yardım etmelıctcn alıkoJ'. 
mak maktıadıyle bir kaç gim e"VVel mo-
orize S. S. kıta!arını Parla sokakla.. 
rından geçirmeleri, bütün. sahil bo
yunda &izli top batar,.alan yerle tir
mcleri ve böyle bir asker çıkarma ha
reketine karşı manevralar yapmaları 
bu tedbirlerdendir. Alman aııkert mu. 
harrirlcri, garpteki Alman müdafaa'1-
nın, şark cephesinden bir tek asker, 
tank ve tayyare çekmeksizin herhangi 
b"r asker çıkarma tesebbüsünü nkim 
bıralrtıracak derecede kuvvetli &ldu
gunu yazmaktadırlar. 

Ingilizlerin ve Amerikalıların bu 
r.unlecde ikinci cepheyi açıp açmıya
ca1tlannı bllemeyiı:. Yalnız bildirimiz 
bır ıeY varsa, iki bıiyük Anc!~Sakaon 
memleketi Crippa'in pek haklı ola:ak 
dediği gibi, on üç aylık Sovyet muka
vemetinden istifade ederek mudafııa 
stratejisinden taarruz stratejisine hiila 
geçememişlerdir. Alman kuvvetlcııinln 
en mühim kıım, Ru • ada meosul ou
lundukları bir sırada bunu yapamaz
larsa, kı.zılordu muhim bir mukavemet 
unsunı olmaktan ~ktıiı zaman hiç 
yapamıyacaklardır. Zaman ıüphC'&İz 
büttefik!erin lehine çalışmaktadır. Fa. 
kat zaman iyi kullanmak ve fırsatlar
dan istifade etJı!ek ıuretiyle faydalı 
olabilir. ., 

Bugün, müttefikler içln Almany.:1ya 
en tesirli darbelerin indirllebileceği hir 
zamandrr ve bu fırsat her zaman ele 
~cçmcz. Alman?bnn Rusyarun yalnız 
cenup bolgesnde taarruza ıeçmell!rl 
fakat merkez, şimal ve daha ei:nal 
belgelerinde müdafaada kalmalan Ma. 
car. Rumen ve Slovak askerlerinden 
geıuş ölçüde istifade etmeleri, seçen 
seneki kadar kuvvetti olmadık!armı 
gostcrmcklcdir. İkinci cephe teşebbüsü 
tam bir muvaffakıJ'et temin etmete 
d hi AlmanJann on, on beı tümenlC'rl· 
ni ve bir kaç bin tayyareleıinl ıark 
cephesinden çek'melcrf TimoçekC1ya 
yalnız mukavemet defli, tııarnıza gC'Ç

mek imkanını da verebilir, 
Müttefikler kıtaya asker çıkqracak 

vaziyette olmasalar bil~ Almanya üze. 
rinde gece ve gündüz haftalarca de
vam edecek hnva taarruzlarlyle, Don 
ve Volga kesimlerindeki Alman o:-do
larını çok güç bir vaziyete sokabilir
ler, Kafkasyayı ve Volıayı Alman 
istilasından kurtarabilirler. 
Görünüşe göre Almanya &zerinde 

kütle halinde ve devamlı hava taarruz. 
lan baş!amak üzeredir. Bu, hem Al· 
man sanayi mer'kezlerlnl tahrip et. 
mek, hem Alman milletinin manevlya. 
tmı kırmak için çok müesalr bir to
şebbüs ayni zamanda asker çıbrma 
için lilzumlQ ve ıarurf bh- huırbk o. 
lacaktır. 

Müttefikler' 6a •fırsatı b'1rdık1an 
takdirde harbi JraybetmiJ"eceJı:lerdir, 
fakat harbin, Sovyet Rusyada, bütün 
Avnıpada ve dif!cr kıtalarda ve b"ı:· 
zat İngilterede bir c;ok mamurlan ha
rap edecek ve ml!yonlarc:a insanı da
ha ôldürecek ve sefalet ic;inde bıralra
eıtk şekilde uzamasına aebep olac<ık
Jardır 

Alman İlerleyişine Karşı Duran Manialar Arazinin T abij 
Müdafaası 
İş Birliği 

İle Ahalinin Sovyet ve Müttefik Kuvvetlerle 
Yaparak Düşmanı Beklemekte Olmasıdır 

Bütün dünyanın gözleri en karıvık 
ırklarla mesk<in olan ve on iki 

muhtelif ikllmi muhtevi bulunan hari
kalar toprağı Kafkasyaya d ikilmiş bu 
lur.uyor. Muharip milletler bir dev 
sava,masiyle bu, petrol, manganez, 
portakal ve kauçuk gibı servetler di. 
yannı edinmiye çalı,ıyorlar. Kafkaa
ya, Şimal buz Okyanusundan Arabıstan 
körfezine uzanan dai zincirinin bir 
halkasıdır. Bu, şarka açılan bir lı:apı. 
dır; Almanya, kendi askerleriyle Mi
kadonun asker1eri arasında ne paha· 
sına olursa olsun bir irtibat tesis et
mek arzusundadır. 
Kırımın son şark noktasında, Kerç 

şehrinde Alman kuvvetleri, Kafkasya. 
yı işral için daha şlmaldeki kanlı ha. 
rekatın inkişafını bekliyorlar. Kerçi 
Kafkas,.adan yalnız altı kilometre su 
ayınyor. Fakat bu dar deniz gecıdi 
Alman orduları tarafınd:m geplse •]ahi 
A!man yüksek kümanaa heyeti itin 
mesele yine halledilmiş sayılamaz; zi
ra Kafkasya biitün Fransa kadar bil· 
yüktür. Bu genlı arazide ılmali garbi 
ve cenuba prki istika.metinde öyle daf 
silsUeleri vardır ki bazı tepeleri üç 
bin ıekiz J'ÜZ metre yüksckliğindedır. 

Bu darları geçebilmek için boğaz- Kafkasyarun zenginliğini ve şehirlerini 
lar, derbent!er azdır. Kafkasyaya ı:I- dan ta.kip edebilirsiniz. 
rebllmek için geçilecek başlıca iki 
yolun müdafaası gayet kolaydır. Mih-1 Gürcistan askeri yolu dipsiz uçur~:n· ı tiım~ e_d~o. ecnebner için değil, anca}( 
verin başlıca hedefleri Bakü petrol· tarın :yarund.:ın kıvnlao ve her ruz- kendilen ıçın çalıştıklarını anladılar. 
1 .. .ri, Chiatura manganez!, A:r.erbeycıın glra karşı olduiu için kıpn kullanıl· İşte petrol kuyulan, Azerbeyean la 
'Ve Ermenistan ıun'i kauçuğu tran mıyan kaldırımsız bir yoldur. flychanelerl, o havalinln ahalisi t:ıra.; 
yolu ile Hindistan geçid dir. Ve~ bütün Asırlardanberi Kafkasyayı çifnC'yip fmdan işletilmiş ve hasılat maha!li 
bu hedefler bir dai maniasiyle müda- ce~en bütün istill orCfulan Hazer ka. komtinlüğünün i,tımaı !Şlerine tabaıs 
faa edilmektedir. Kafkasya tabii bir pısına dayanan yolu ihtiyar etmişler- edilmiştir. 
ka!edir dir. BugUn tıeyrüscfere yarıyan bir 

Karadeniıle Hazt'l' denizi aras•nda. yol, yahut bir demir yolu Alman Yiık
ki arazi büyiik Sovyet orduları t:ıra- ıek .kumanda heyetine petrol kuyulan 
fından müdafaa edılmekte ve müsellSh na doğr11 olan yürüyü~ünde ayni yolu 
muhtem ırklara mensup bir millet ihtiyar ettirecektir. i 
arka olmaktadır. Kalmuk, Gürcü, Ta Sovyet hükiimeti Kafkasyadan cec;en 
tar, Türk, Iraolı; Moldavyah; Ermeni, yo!ları her tarafa baflamak için mil
Kazak; Rus; Çek; Kabartay; B .. lka- ypnlarla ruble sarfetmiftir. 1940 ta 'beş 
ri; Lezıl ıribi adet!cri kırk beşe va- demir yolu ikmal edilmiştir. Bunlar e

temi bu kuru toprakları muazzam pa 
muk tarlaları haline ıetirmistlr. Ba
tum'da daba bir kaç ıene evvel batak 
hklar bulunan yer!ere şimdi agrume 
dikilmiştir. Balta girmemiş çalılıklıır. 

dan ibaret olan yerler şimdi 
lalan halinde bulunuyor. 

ran muhtelif ırklar i nd ikleri eski ka· sash yoldaki kesif mıinakalitı biraz l(uvvetli maniıılar: 
vimlerin n 1 dnden başka cesnret hafifletmek için yapılmııtır. Ayni ı:a. 
ve muharlpll.ilnc de vıırıs oımuşlıııdır. maada petrol için de bir çok demir aıııtiin Alroan Uedcyisln kat'.$ı 

Bütün Kafkas mılletleriylc binlerce borular yapılmr§tır. Bu boru!arm tef· ran manialar hangi'crldfr 
reteler t~kil edilmiştir. Mihver ordu· rJ:şi kin Ruslar Amerlkadan 4500 ton- Banan fçin eYYell arazinin tabii raii 
" · 1 d ' dafaasrnı il:rj sürebiliriz. İkinci ola-larının ilk saldıracakları noktalar Ka. luk allit ve edevat getırmiş er ır. Ve 
zaklarla meskündur. Knfkasyanın re bütün sahanın su ihtiyacını temin için rak senelerdenberi tam harbe alışlrrıl-

. 1 d' B mış, talim görmüş halk tarahndan ı;r. 
ııubunda İngiliz, Polonya ve serbest büyük himmet sarfetmııı er ır. u su- kalanan Rus orduları: orduya z.ıhi,r 
Fransızlardan mürekkep miıttefık or· retle yeniden kuyular açılmııtır. olan ahalinin taUmi baş'ı bn ına Al
duları mlisadcmeyi bcklemektedirl~r. Biltlin bunlar Mihverin Kafkasy3yı manlar ic;in muthlş bir zorluktur; bıı 
Velhasıl Alman ordulan Kafk sya fethic;in iştihasını tahrik edecek sebep- mesele kolayca halledilecek bir iş de 

hudutlarını aşsa ve ilerlC'se dahi ~ rka lerdir. ilidir. Kafkasyalılar, memleketleri 1 
doğru kendin'! bir yol açmadan <l~ır Jlhali11in mesaiye iştiraki: tl!aya uir:ı.sa da kendilerine galebe 
muharebeler kar;ıııında kalmıya mec- · b 

SovyeUerden evvelki hük(ımetlerln calanları fetihlerlnın üyiık bir kıs
bur olncakhr. 
K fk t • Kafkasyalılar hakkındaki ana:ıe. mından mahrum ederek vasıtalara ma-a ·asyamn ser ve ı: 1 ı ' vi politikası muhtc!if kabileler ara· liktirlcr. Asır arca savaş ar on.ara ce. 
coğrafya bakımından Kafkasya 

Rostof'un tam ıarkındıın başlar 
ve şarka doğru llıızer denizine kaöıır 
uzanır, ~nuba doğru da İran ve Tür
kiye hududuna varır. Bir çok dağlar 
bu araziyi mıntakalara ayırır. Kafkas 
yanın ıimal kıı;mı Sovyet bırUğıni 
teşkil eden on altı cumhuriyetten bi
ridir. Kafkas dağlarının cennbunda vi 
ne Sovyoet ittihadına dahH iiç Cumhu 
riyet vıırdır: Gurciıstan; A:ı:erbeycan: 
Ermcnistan. Nıifus itibariyle Kafkasya 
Kanadaya muadildir. 

srndaki daimi ayrılıktan iıtlfade eaa· teclliğin bütün sırlannı öifretmiştir. 
sına dayanıyor ve bu suretle Moskova, Almanlar, petrol kuyulannt tekrar 
Kafkasya üzerinde hlklmlyetinl te:nin ku!lamlacal< hale getirmek ::tdn omu· 
etmlt oluyordu. !arının bütün le..,..zımı beraberinde 

Fakat bugün Kafkasyayı teşkil eden götürdüklerini ıöylüyorlar, h:ıtUi bü 
kırk beş muhtelif millet arasında bu tün kuvular tahrip ed.lse dahi o .. ıarı 
zihniyet kalmamıştır. Sovyet hükilm~ otuz gün içinde yenlliY.eceklerini id 
ti iktidar makamına geldiğlndenberl \ diıı ediyorlar. Fakat acıı_ba Kafkıı.sy~. 
kafkasyanın açıkça menfaatine biır;- hhırın tahrip kudretlerınl de hesap 
met eden bir iktisadi tekamül polltf. etmişler midir? 

Dii:m~na 
' Yumuk • 

ır 

• 
ı~mıye Hazırlamyor • 

Amerika Harp Sanayii Son Altı Ay 
l~ön Akla Hayret Verici Şekilde 
Rand&man Vermeğe Başlamıştır 

Bir!eşik Amerıka, müdafaa -" ta.. barp aanayfinde 7 .500,000 lıçj ça~ısır· 
arnısa ıeçmek içın var kuvve.. ken bu mfkdar bugün 10 000,000 u ıcç. 

tiyle çalıııyor H rbın ilk cünlerı o. mittir. Yine ıeçen Blrinc:lteşrinde 
nun ıç 9 fena ırunlerte doluydu. 7 ı 600 000 ki'1 askere ahnmıs bulun~ 
Bir cltqrindenberi Amerika üst (Jete yordu. Bugün 2,500.00 kiiil sll&h altm· 
mailtbıyetlere uiradı Pasıflls don.n> dadır ve bu aene sonunda bu mlkda
ma ının oldukça mühim cüzülerinı ve rm 7.000.000 a cıkacaiı umulma\u 
\Vake, Guam. Fllıpın adalannı, bırer dır. Donanmadaki er'erln mlkdan da 
bir ltaybetti Holandıı H ndistanında barfln üç misli artını$ bulunmaktadır. 
ki mahdut lruvvetle.nnl Avuatralyaya Donanma mürettr.batının 1.000 OUO 
çekmek mecburiyetinde kaldı. luk bir kuvvete çıkması lc;ln çalıııl· 

Pearl Harbour'da 3000, Fi!iplnlerde maktadır. 
46,S74 ve diler donanma hlzmetler!n- Biltiin bunlar g ittikçe büyümekte; 
de de b r 5710 klıl kaybetti. Li&tik, kuvvetlcnmekte olan muıızzam bir ta. 
çinko, petrol, yai ve diğer bazı ipti- 11rnız kuvvetinln ciızüleridir. Ve hun-
dai madde mem rındaa mahrum !ar toplu bir hale konup dıı büyülı ta-
kal4ı. arruz tatbik mevkllne konduğu ra· 

Fakat bu mliddet urfında birde:lbL man muhakkak ki B lrle,'k AmerJk~nın 
re gözü açılan Amerika devleti var düsmaoın kafasına indireceği şey mu
kuvVetiyle harbe hazırlanıyordu. Cl'll- uzam blr dev yumruğu olacaktır. 
ge ıürüklendiiinden altı ay sonra 
Müttehit Amerika harp sanayii istih~a 
!atında bil yük bir def ıikllk göriildi! y • 
Amerikanın 1941 Blrinciteşrinlnden • 1 

• 
aı 

evvel 66,000.000,000 dolar olan harp 
porgramı tahsisatı 200,000,000,000 do 
larr çoktan geçmİ$ bulunuyor Halbulcı 
bu tarihte Hitlerln harp sanayii tahsi
satı 100,000,000,000 dolardı 

Japon tayyareleri Pearl Harbour'a 
saldırıJıklıın gün. Amf'rika sanayii ay. 
da Z,000,-000.0ÖÔ dolan mühimmata 
tahvil elliyordu Bugttn mühimmat ıma
ISt:ına 11Yda 4,000,000,000 dotaf git
mektedir. 

Birloclteşrinde Ameri19' sanayii 
harp imallitiyJc kısmen me5gul oluyor. 
du. Bugün biitün sanayilerin bir tek 
mu§terisi vardır: Hu~umet._. 

* * pcarl Barbour had isesi esnasında 

Dün işe 
Açık bulunan 

frtanbu1 vali mu
avınliklerinden bl
rtnP. n h!llye Ve
kAM! Maham Vi-
l!ıvetler Umum 
MiM!irlilltü §UbC 
mildCrlc-rinden <'!i

ki Bc$1ktaş Kay
makamı Atı Rıu 
Ünal t.ıyin edil
mişti. Yeni mua

vin dUn Anknr.ıdım fehrimize gelmiş 
ve fce başlamşll!'. 

VENi NE$RIYA't: 

Muareıe vergisi ve tatblkatly1e 
şerh ve lzahlaı ı• - Ynan Nihad Ali 
OçDncO -

Burada bu mcvruun görünmez kaza 
oldufunu isbat eden bir vaka bana dc
lllerin eğlenceli fıkralarını ikinci sa 
fa bıraktırıyor: 

Gtcen sene Manısa akı! hastahanc
ıindc tedavi edilip çıkan bir blcarc, 
gülliibkisinin evine gitmi$ ve onu ev
vtU bir çok yerinden yaraladıktar 
ıonra kıtır kıtır başını kesmiş ve ya. 
kalandığı zaman da: "0 bana bir de
fa iğne yapıp canımı acıtmıştı ben de 
onur, canını yaktım .. g 'bi tam delice 
bir mazeret bulmuş. 

Delllik. sokakta başa bir cismin C!cş 
mcsi. ayak kayıp bir çukura yuvarla. 
nılma&ı, idare çarkı kırılan bir otomo. 
bilin yayıı ka!dırmına çıkıp oradakileri 
ezmesi gibi görDnmez kazalardandır. 
Bundan otuz sent- evvel ilk gazeteci. 
liğe başladığım zaman intir köyünde 
bir odan yancının Ahmet admda oğ. 
lu delirmiş vt! babasının b itasını ka
pip sokağa cıkarak rasgeldlilni 61dür 
ır.üştü: önüne gecen kt.ırb nl nndar 
ancak iki tıhbiye talebesi a:Zr y ra 
lıır!a kurtu!;ıhildiler. Del yl mli a!'ıc

dehanede gortip vakayı ta'k'be ber 
memur edild flm için bir mllddet, ne 
zaman s~takta eli baltalı birine ras 
la!lam .hemen kaldırım d · tlrmekter 
kendimi menedem .. miştlm. 

Bizde "deli" lak bı, her yerde ol 
dutu gibi aklı zlvanadarı ctkmT$ ynp 
tıtını bilmez demek d'"irldir Bu ke!i 
me akoılne olarak: "Akıllı ve cesur~ 
mnnasına gelir. Mese'A eski Rusvı>dı 
yt'nillği tesis eden ve bütün dlin r.r:ıt 
"Blirtik" dediği Petroya biz "Deli Pet 
ro" deriz. 

Memleketimizin yüksek ,ş:,Jısty~tl~ 
rinden olan merhum Müşir Fuat pa 
ı;ayı tı .. rkeıı "Deli Fuat p ş!l" d ve ta 
nır Bunu kendisJ de b'ld" 1 için b'ı 
gün yine nıhmetli Cemi' Mo laçın ya 
!ısından denizi sevred,.rken ıs !ona ci 
ren bir misafire: "S md: iz b•nı b y 
le gbrünr.e mat1aka: <Su akar, del 
bak r) diyt-ceksın1zl. demlett 

Dllimlrde delıllie ııit pek wfizel m& 
seller vard•r: "Deli atlamaz, a1ol?i 
gülmez.'', " Deli deliden. imam ölic!eıı 
hoş!anır.", "Dt-li neyler h:ılı. akrllı 
neyler malı?", "Deliyro ber ırfin b· y 
ram!", "Delinin Ö'!!ii k<>ll"ml' gelmez •• 
meselini eski hkivr11 .. rd,.n bfrl: 

Kendi ba':cn setir amma eM ~f!nd 
ltalem• 

Sekline sokmu tu: 
Divanı hümayun kalemine tay{n c. 

dilen Deli Hikmet Bey hakktnd:ı liÖY 
le bir tarih vardır: 

Slir a5z0rıde halrlıd!r; 
Tlrthi l><'k revrıalrl·dır; 
Bir ek iği •ar aklıdır 
"DIYlna ııoldi ur dell,. 

"Bir gün mcshur Büh'Ql'ü tanrmr 
yan biri ona sokakta ra&ayıp liOtı 
muşı 

- Sen garip misin? 
Bühlül: 

Amerkada ayıla 2000 tayyarı: ı. 
mal ediliyordu. 90 giın icinde bu m'k
dar ayda 3,300 e {;ıktı . Ve bu mlkdar 
da süratlc artmaktadır. Rooseve!t'in 
ayda 66,000 tayyare programına artık 
varılması im1ı:ünsız hir hayal diye ba
ı.,ımıyor. 

Harbe gırdiği ıaman Amerika, Gıln· 
de vasati bir tane Uc:\rct gcmişi bile 
imal etmiyordu, Bugün Birlcı; ı k Ame 
rika tezgahlarında günde iki cemi (ı
karılrnaktadır. Donanmanın tahsisatına 
yeni bir 8,000 000,000 dolar llive e. 
dilmiştir ve iki Okyanus donanm:ısr. 
nın Jnpatma süratle -.devam edilmek· 

Sınai mOesscsclerle, banka, ban
ker ,-e sigorta şirkeUerlne. ithalAt 
tacirlerinin ltıforme yunr 500 sayfa- l 
lık bir eserdir 

- Vallab 1 Demiş, akıldan sorarsa• 
ıarlblm. Beldeden sorarsan değıliaı. 

Sonra iUlve etmiş: 
- Ba bir stbl reviıdir lkU ol dt•ln• 

1&n11nlarl 

ISTANBUL DEFTERDAR LiGi DAN 
Muhammen 

CiNSi bedel T'emlnab 
tcdir. 

Tarik iın lltına da son derece e- 130/ 3547 
bemmıyet veri~mektedir, Gerpk ııana. 
ykiler, gerek hlikilmet adamları <:ene 52184/ 26 
ısonunda umdukları gibi 45.000 :ank 
Jmal etıni)l bulunacaklarmdan zer11e 
kadar şüphe etmemektedirler. 

Tnrııi. ada Kal~kçı ıokağında eski 18 yemi 1080 
14 kapı No. lu evin tamamı 
Fatilıte ~ki İmrahor yeni Hacı Evhat mn
hıı lle.;lnde eski ve yeni Samancı odalnrı so-
kaJıtnda e"ki 28. 14 yeni 46 kapı No. lu 
84,.1\(J metre murabbaı nrsanm tam:ımı 

31 

* * 52301/2860 Beyoıtlundıı Kocatepe mahallesinin Köstl'bl'k 250 

81 

8 

19 

Bu arazinin tabii servetleri akıllara 
hayret verecek derecededir. Bakft,Groz 
nl, Maikop petrolleri dünyanın ikinci 
derecede petrollerıdir. Bu kuyulard:ın 
çıkarılan kıymetli siyah mayii ancak 
Amerika geçebilir. Asferon yarım ada
sındaki petrol müess.-se!eri harpten 
evvel senevi be& milyon İngiliz lira· 
!ık petrol ihraç ediyorlardı. 

ka!;ı takip etmiştir. Şahst diiştlncC'l~ MUtchassıstar, petrol müesseseleri· 
le hareket eden bu mil'etler, beraber ııin esaslı surette tahrip edileceğini ve 
çalışmanın iyi taraflannı derece dt::•c- bunun tamiri ic;ı.n de en aşağı altı ay 
ce anlamışlıırdır. Onlara, kendi ame- uira,.mtll: lazım gelec('ği fikTindedirler. 
le teskilatlarını, h'.lstahanelerini, mek· Kafkasyalılar ise Mihverin memle 
teplerlni, klüplcrini; amele be!delerL keti muhafaza eden dağ manlasını hiç 
ni; demir yollarını, iska ve irva ~is- bir zaman aşamıyacağı kanaatinde. 
temlerini; mü5terek çiftliklerini; mil dirler. Böyle olmakla beraber hef'Sİ 
li tiyatrolarını, teknik müeaseaelerini müttefik ordularla yakından işbir!iği Harp sanayıJ ~ndar insan kuvveti 
idare etmeleri öğretilmiGtir. yaparak herhangi bir taarruza karşı de Amcrikada seferber edılnılş 

90kaJında 52 ~ 839 ada 10 parsl'l 213 
tahrh- ve 9 kal)ı No. lu 321 metre ınur:ıbbaı 

Bu mikdar, bütün Rusyayı, Hind a
tanı, yakın ve orta ısarkı i1tllli.ya kafİ· 
dir. Bu, Almanya için hakımiyctıni 
biitün Avrupaya, Asyaya ve belki de 
Almanyaya yapmak demektir. Şuk 
cephesindeki muharebelerin hakiki sa. 
yesinln kıymeti petrol zenginliğinde

dir. 
M'ailı:op bombardıman tayyare!eriyle 

Karadenizden yani Kerı;t~n bir kaç <fa· 
kikalık uçu' mesafesindedir; petrolü 
daima Karadenize ve Rostofa doğru 
sevkeden borular oradan başlar; Mai· 
kop t:enede iki milyon ton ham pet. 
rol verir; bu madde Krasnodar'd:ıkl 
müesseselerde tıısflye edilir. Mai
kop'an denize yakın olması ve ııyni 
zamanda Donetz sınai havza~ından u.. 
zakta olmaması ehemmiyetini daha zi
yade arttırmıştır. 

Nakliyat meselesi: 
Kafkas,.a, 700 mil imtidadmda ve 

12,000 mil murabbaı btr saha· 
yı kaplıyan geniş bir dağlığı muhtevi· 
dlr. Dalma başları dumanlı ve kar!ı 
tepeleri derin yaylllara hakim bulu. 
nur. Karadenlze ve Hazer denizıne 
dolnı ısDrat!i dereler akar. 

Kafkaı:vıuım baıhca nakli711tJ Gür
ciııtan askeri yoliyle yapılır. Bu araba 
seyrine ıınun §erit, Büyük Katerina'. 
nın saltanatı eanasında General Po
temkin tarafından yapı!mışh. Hiç bir 
nakil vasıtasına yaramıyan bir ir:ce 
patika müse11lh kuvvet!er tarafındın 
her şeye müsait bir yol hallne J.:onul
muttur. 

Bugün şimdiki harbe de tatbik edilen 
ayni sevkülceyş sebeplerinden dolayı 

Bu suret!e Kafkasyalılar onları is. koynu,.. hazırdırlar. bulunm ·ı\ı:tadır Geçen Birinciteşrlnde 
~ - w~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!l!!!!!!!!!l!l!!~~~!!!!!~~~!!!!!!!!~~"'!!!!!!!!!!!!!!!I!!"' 

Yazan: FRANÇlS DE CROlSSET Çeviren 

HİND DİYA 1 

Tek lkı yeşl~ gözün parladı#i gece 
sliktUunun tak1p eyldiğl homurtu mu
siklSi olrn:ısl:ı da ne olursa olsun ra
zıyım. 

Kaplanı banyo odasına koyamıyo
rum. Hem bağlıyacak yer yok; hem 
de kapı yok. Ya balkon? Daha evvel 
neye aklnnrı gı?lmedi".' Gwnndollnc'i 
oraya yerlestlrdim. Parmaklığa ipini 
sıkt sıklyn bağladım; ondan sonra 
tekrar yattım. Pen~eyi kapamak lA
zmıdı. Faknt hnva çok sıcaktı. Niha
yet kaplanm t: omurtulu uykusuna a
lıştım ve sabahm dördüne doğru u
yumuşum. 

Rllyamda, odama bir berber [tirmiş 
uyl,lduğum haMe ben! traş ediyor 
Fakat ustur-1S1 da ne kadar kör! .. Su
ratD'TII hart hart kazıyor.. Birden bin 
zıplıyarak uyandım: 

Meğer kaplan yüzümil yalıyormuş. 
Ustura da Gwandollne'nin törpü gibi 
olan pütür pütUr dilli .. 

Kaplan u!r diş darb~lyle ipi kes
miş, yatağımın fu;tune ml.ikemmel 
surette yerleşmiş, kocaman bir kedi 
şchvetiy1c gırtlnfından memnuniyet 
horultuları çıkartıyor. 

Kar~&~~--
Tefrika N o. 54 

Yaı:tkl Yarm Udaipur'u tcrk~iyo
rum. Artık gllremiyeceğ\mizi hisset
tiğimiz zaman eşya ve mahlQklar na
zarımızda nasıl soluk ve tehdit edil
miş bir mfinnya bOrünOrlerse, 6Chir 
de bana öyle geliyor. 

Bir karnaval manzarası arzedl'n 
sokakları, gölleri, sarayları, dn(:ları 
vedalarla dolu gözlerimle birer kere 
daha seyrettim. Şimdi H6llicott ile 
kaplanı Maharanıı'laım tlırbelerinde 
bekliyorum. 

Yüksek esaı;lar üzerine oturtulmu• 
olduklan hııldP, bu yüzlerce krrmtzı. 
yeşil, pembe mnarlar iki sını dirPk 
lcrin fevkine çıkıyorlar. Türbelerin 
beyaz kubbelerı yıldtzlı:..rm yuvarlıık
lıklarma benı:iyor \"e seyredenlerr 
ııanki ylldızlart boJ mavı bir gecede 
oraya düşmüşler gibi görQn{lyor. 

Yaban güfierinl budayan bir genç 
bahçrvandan b~lra kimselCl' yok. Si
yahlı, beyazlı kanatlı iri turnalar, ö
len Maharana'la:-m matemini tutu
yorlarmış gibi uzun ,.e ince bacak -
lariyle merdivenlerin bozuk, !aknt 
güzel .kademelerini ai!ır ağır &ıkIYor
lar. 

D 

Hiçbir heyecıın ~ok. 
değiller: hepsi onları yakan ve du
manı dağılan nle:vlerile .. 

Acaba :>nların yeryüzündeki zarf
larını tcşldl eden bu bir tutam kUl
ler :mezarların içinde mi? Zannetmi
yorum. Çüııku mukad6cs eller bu 
lrlllleri Bennre•'cte GanJ nehrine doğ
ru s:ıvurmuşlar. 

Birer boş mal:amdıın ibarc-t olan 
hu mezarları seyyohlnrdan başka zi
yaret eden kl1113l! yok. Burası bir mc-

7arlll< değil, içi boş bir kabir ıtalr 
ırt Hiçbir ihtiram hıssi göstermi -

v~r;k, hir rluvıırdan otetdnf' atlamak 
ııuretiyle eğlenen bahçıvan çırağı 

bana c:.:ımbazlıJ;ı, taklit ettıtı may
rııunlan görmek ı~IJ) istemediğim• 
sordu Fiyat• ikı rubye imiş .. 
~bl 31' naca.. derı ılmaklıtırnıı 

rııtmen, bir insan ar,zının bu derece 
~el h~kl:nslar, h~ı teryatlar, 
havlamalar, bağırmalari delirmiş ıibi 
dehşet sesleri çkarablleceğine ihti
mal vercmıyordtını. Ve biitün bu CU
rOltü en tiz perdeden yapılıyor ve 
bir f ngtll?. soytarısını hattrlattığı lçln 
beni .kahkahalar.la J:uldürüyordu. 

(Devamı var) 

ıırs:ırm tamamı 

51122/82 EmırıönOnde Dayehatun mahallesinde BQy(lk 1350 
yerıl har birinci katta 87 pafta 259 ada 11 
kapı saytlt 24 buçuk metre munıbbnı klrgir 
odaı1m tamamı 

F. 3/3740 Beyol:lunda Feriköy mahallesinde eski Ka- 152S 
sımpaı;a yeni Bozkurt sokalhnda kAln eski 
6'?, 62 mükerrer yeni 70. 72 kapı Ne. lu 
düklrfınlı evin 1/6 hlssesf 

51151/ 4078 Fatıote eski ve yeni Beyazrtağa mahallesinin 
Pasa odaJarT sokağfnda eski ve yeni 10 :ka
pı 24 meti'" murabbaı arsanm tımıanu 

:15100/4365 Tnrabyadı! Tarabaya caddesinde eski 96 yeni 
98 :ıtepı No. lu dilkkinın 1/14 hlsScsi 

15 

102 

40 

2 

Yukand' yanlf ıa~enlruller 17/8/942 J>aı:nrtesl i\lnil saat 14 de 
Millt Emlftk Mtldürlüğünde müt~eld:il komisyonda nyrt ayn -ve nçık 
arttırma De satıkcaktır. lsteldilmn nütus hüviyet cllzdanlnn ve teminat 
makbuzlariyle birlikte fha1e saatinde komisyona ve fazln izahat iı;ln Milll 
EmH\k Müdürlüğüne mOracaatları. (8222) 

Tepecik 
Tamir 

• Asri Mezarhk Yolu 
ve inşa Edilecek 

lzmir Vilayeti Daimi Encümen· nd n 
ı _ Tepeclk • Asr1 mezarlık volu 3 4- 843 - 6 + ııs kilom trelerl 

nrasmtn teba unılf'vl,. asfaltlı katılama inşası 27 7 942 tarlhlnc'!Pn tlba-
en 20 glln mOddetlr ~ kapalı zarf usuUyle euutmey• konulmuştur. 

2 _ Kesıf tıade1 ı 55.000 liradır 
ı _ Muvakka teminat 4.000 liradır. 
4 _ Ist.ekli~~.r Turistik Yollar Mmtaka Mild!\rlilı!'ft:ıdel" ehliyet csl

kast alacatlard.:r · 
5 _ Eksıltmeye 17.8,942 Pazartesi günO saat 11 de tzmır "' 1 yeti 

Daim! ı::ncilnıen• cdnstnda yapılacaktır, 
6 - tstcklllE::- 2490 sayılı knnunun bllkOmlr.ine göre hazırlıv C'Jlk• 

ınn znrllarl ih'llt-dcn bir saat evvel yani saat 10 na kad:ır v 1 t m -
kamına vermeleri ilfin olunur. (~203) (80 4) 



Dikiş 
Açddı 

Bigada Bir 
Ser9üsi 

Biga, (TAN) - Burnda İlkadrm 
t'l ıkiş ve biçk' yu.rdu tarafından Hal
kr.vi salonunda b{lyük bir sergi acü
mış. talebenl'.l bir sene içinde vücu
de getirdlklC'rı ince ip<'ltli işler halka 
tı- hir edllınlştır. Binlerce da\•etlinln 
huzurlylc ve törenle açtlıın bu !-'ergi 
hır hafta açı\;: kııl caktır. Yurttan bu 
yil on dört kişi mezun olmu~tur. 
ADI.İYEDE TEFTİS - Adliye mu

fettişlcrindcn n!f:ıt Giilliı, Bigaya ae
lcrck mahkeme işlerini teftiı:e başla

m~tır. 
ET YOK - Burada et darlrl!f baş

lamıştır. Bazıır haftada bir iki hay
van kesfiiynrsa da kilosu 130 kuruş
tan kopışılmnklıı, lokantalarda ek~e
riva zeytinyağlı yemekler yaptlmak
tadır. Bu yl.izden bir ta\-uk 150 ku
ruşa çıkmtşt:r. 

KOZA BORSA.Si KAPANDI -
Burada on beş ~"\ dewım eden k01:a 
borsası ltap,-ınmıftır. Bu müddet için
de lfı0,000 kilo kadar alım satım ol
muştur. 

ıslR TEREYAGi HADİSESi 
Şehrimizin Ksranti koy{inden Ayşe 

i~ nındC' bir kndm, satmak üzere pa
zara getirdiği tl'rcyagır.ın kılo!'Una 
- belediye nrrk1 140 olıiuğu halde-
280 kuruş i!;temı~. nıbıt:ı memurla -
rı müdah le ed•nc-c de on.elenerek e
lindl'kl yağ küS::?~ini yere boşaltrp a
y lar yl" ç ~:ıenıiş ve çamurlara ka
rı t.ırm,trr. K:ı.dı ı hakkında takibata 
g r lmıştir. 

KAViSi BOLLUGU - Son zaman
larda şchrimız ba~cılart kaytsı ye
tı tirmiye mcr11k etmişler ve cins ka
yı ı a~uı ı:tet rtmlslcrdi. Bu yıl bu 
ı:uzel m y-;a :;:chrımizde pek boldur. 
Kılosu yirmi beşle k rk kuruş ara
sında satllmaktadtr. 

KOYLÜ HUBUBAT ZAMLARIN· 
DAN MEMNUN - Burada bütün 
koylfilcrı hububrta konan narktan 
memnun kaLırsk gelecek sene ekim 
ıslcrine daha :!azla savaşacaklarını 
so) lcmektedidcr. 600 grıımlık esmer 
ekmek 18 buçuğ,l ı:atllmaktadır. 

1 ASKERLiK 1$LERl 1 
l!•tlktat Aok•rllk ş.,ı.eolndflo: 
ı - M. M. V. den sdcn eile mu• talı• 

• h.ııkkmdelı.l bl&7fUlttan ınaUlmat edinmek 
.,., ,.yııl nmenda emıkOr bu1rvl<ta" birer 
'aı e alrnmak Qure •ubcmude kaJ'ltlı oahl· 
yı ı emekli •·c mıUll aul>eyların ft\Orecut· 
J n. • Bakırkö1 .ı\9lıerlik Subeahıden: 

330 dofurnlu •• b1ınlarla mtıamelo•e tlbl 
.. rıcrln •ile ve son yokllU'1ıları U ·•·142 
ır;\hı l blte~indcn ır;elm1tnlcr h.ııklıtnda U · 
kcrllt kemınıınUA cua aıaddtleö tatlıik •· 
dllc,rktlı.. • ll•Yoflu Yer41 Aalı~rWr ~a.ı..? 
A;ıiıda lılmleri 7uılı 7edek lcfmenltıi1ı 

•rclo ıubcmbe ınllraraatlın. 
Top tfm. Nc'ııntt of, lıfutı.r Sencr 50710 
} y.dc Tfm. Celcr 02ZZ 

Ka.-tal • Maltepe Jc:rula1 ~: 
il Afuatoı cuın.ıın .. ı ırtıatl Malt~ Orıhı 

F.vlnde Plıah.ıı kadar lt•ıla7 -•faatlııte 
krr belOAU .., 22 Afuıtoı cumattni alı,... 

Ü>Aha lradar ml!ıamcrc n a!inact d5tüııil 
7~ptlacattır. 

Betlktat Çocuk Ealr•tn>e Karamwt.._, 
KurumW'lluı ıncntaatlnc 5 Aftntoa çar,anıı 

ba aqamı Suadiye PUfmd• fenallde b;, 
balo tertip dllmlıtir. 

Alemdar 1Caday Nablyeahul•n: 
23 • 24 ej!uotoata ttrtip edilmi• hlly(lk 

mUsamcrc TC sl!nMt diltıl'nO !~in aOnnct c<>
cuklumın ka••t .,., kabul muamcle•lne 1ı•J· 
Janılmtıtır. Jler ıiiıı mUrae.tat cdilmul. 

~SATILIK-
Hururaı dlunek için Matrisle
ryle beraber rnükmuncl halde bir 

MONOTİP 
Saat 10 - 12 ıı.rasındn 43031 
numar~a telefon edilmesi. 

KAYIP: Hasköy nüfus memurlu
ğmı<lan aldığım \'C içinde Beyoğlu 
askerlik şubcsinılcn askeri muamelem 
kayttll bulunan hüviyet cüzdanımı 
kaybettim. Bu\nnın adresime getir -
diğinde mernnun edileceği, aksi tak
dirde yenisini c.lacafnndan hükmü 
kalmadığmı ill\n ederim. - Kn•kay 
Hııvyıır han 1/81 num•r•d• kundu • 
racı N Hıat fıler yanınd• Sinto Ç•h•. 

.,_SATILIK-, 

ECZANE 
Boğıızıcirun Rumeli ııahilinde 

en ~1 .. k \•e kalabalık blr mahal
de bulunan bir eczane satılıktır. 
Istlyenlerln mektupla veya biz
zat f stanbulôa Karaköy Palasta. 
altlncı kııttn 11 No. ya müraca-
aUart. ıw ~~ ,,_ ..... _____ ... 
Muhasip Aranıyor 

İskenderundn bir ticaret.hane 
için bir Muhasip aranmaktadr. 
Askcrlikl• aUıka~t olmıyan be
kfır orta yaşlılar tercih ed.ile
lccektir. Şnrtlnr gönışillerek kn
rarlaştırr.ır. 1stiyenlcrin muhta
sar hat tcrcilmeleriyle İstanbul 
345 Posta kutusuna bUdirmelerl 

Tt\N 

HASAN VE: NESRiN 1 

Limon çiçeği kOlonyaSı yapllamıyor ı 
Nefaseti cihan değer HASAN ve NESRİN kolonyafarımn istihzarı için lazım olan 

esansların tükenmesine ve piyasada bulunanların bu nefaseti temin edememesine 
binaen bir müddeti muvakkate için sev.gili müşterilerin Şipr, Fujer, Revdor, Leylak, 
Yasemin, Suvar de pari, Bahar çiçe-kleri, Fruiver, Arpej, lskandaf Hasan lavanta ve 
losyonlarile muvakkat bir müddet için kendilerini avutmalarını rica ederim. 

K, TASARRUF 
HESAPLAR! 
~ lklnclteırln 

K~ldeslne ayrılan 
ikramiyeler: 

1 adet 1000 liralık 
1 .. 500 .. 
2 ,. 250 • 

H • 100 " 
10 ,. 60 • 
40 " 25 • 
80 10 

Hasan Deposu ve Müstahzaratı Sahibi 
ECZACI HASAN HASSAN-·• 

. . . ..... 
A~EMI iKTiDAR VE BELGEVSEKLIGINE 

.(ARŞI 

FORTOBiN 
s ..• i. MUAVENET VEKALETİNİN RUHSATINI HAİZDİR 

MER ECZANEDE BULUNUR POSTA K.UTUSU 228 
CLCPt ~E ~6- .ı ıı 

- . .,, ~ · · · .. · . . -
~ • E ~ .~ :A ~··'°i·· Ş · · ·~ · 

.~'!fr· ,~Yr' Galatasaray Köşe aP,ar.tİmao' Tel : 49910 · ajtfr-~'~; 
> 

1 Günü Rilnüne mülkünüıQ paraya, panıntıı mülke tahvll etmek istiyor- , 

sanız bu hususta s:zf' en btlyiik rehberli~i E M :.. A K i ş yapabilir. 

KU$ TÜYÜNDEN 

:~:~~;;~~ Bif f'ı(LJSf ôYü YASili< ·2 "iir~dıı 
Yatak, Yoro•nlar' d• pek ucuzdur, Adru : latanbul Ç•km•k~lu 

••nd•ly•cllar ıok•k Ömer Bıh oölu Kuı TUyU F•brlka•. 
Telefon : 23027 

L E Y L l ve N E H R l 411 ___ , 

Benua FRANSIZ Erkek Lisesi ı 
İstanbul Galata Posta Kutusu 1330 

Sen 

İh7.ari Fransızca Kursları vat dır. 1 
ilk ve orta mektebi bitirenler irin 1 

1 KLASiK ve l\ılODERN TEDRlSA~ ' 

1 
_ Olgunluk imtihanlarına hazırlar. I 

stanbul Mıntaka ncaret Müdürlügünden Kayıt muam l~t Paznrtı-sl VI" Prrsr.mbe ı:ünl<U ~ saa t il dan 12 .,,. ... kn-

• ' dar yı:pUır. Okul 16 Eylul Çarsamba günü r.c;ıl sl":ıldır . ---~ 

Ellerinde Yağh Tohumları Bulunanlara ' Dahiliye 

DOKTOR 
Mütehassısı 

194 t ve da?ıa t!Vvelki seneler mahqıJü y;ğlı tohumlardan ellerinde 
bulunup banlta ,·eya umumt mağazalarda 1.8,942 t.;ırlhlnden evvel depo 
edilmiş bulunduğunu te\•sik ve miktarı bu müesseseler tarafından örne
ti aşağıda yazt'ı bir mektupla taahhüt edilen döı..,,,. veya çuvallanmıı 
yağlı tohumlan.ı da 56 No. lu fiyat rejiminden ·~tlrna edilecef!i ildn o
lwıur. 

TAAHHÜTNAME SURETİ 

• : : : : • fiımaHn!n nezdimizde tnerhun nyahut depolanmlş yağh 
tohumlarının safi • • • • . • Kg. olduğunu mesuliy~timiz altmda beyan 
eder ve mallnr kısmen veya tamamen aha~ tenılikl \'f!ya depomuzdan 
~ıkarılmak istenllmesı hallerinde keyfiyetten ı~tonbul Mmtaka Ticaret 
Mıldilrlüğü iHRACAT BAŞ KONTROLÖRLÜGÜNE önceden tahri~en 
malümat \'ererek. muvafık cevabtnızı aldıktan eonra sevkinf' müsaade et
meyi taahhüt f:deriz. 

NOT : D;ıha fazla izahat İstanbul SirkPCi Liman handaki IHRA · 
CAT BAŞ KONTROLÖRL ÜGÜ NDEN alınabilir. (8309) 

r::.!~!~~·k~u.ı~~~~uŞ•"'~~~~~n!~ =ı 
yeJe Mücevherat Şubesinde 6/8/942 günil ~atılnc'aktrr. · ,, .. _., ________ ....... ________ ...., 

Mahrukat Ofisi Umum· Mjidürlüğünden 
ı - Terllcı gölü civarmda Balaban bumu yakıntnda Elecik mandıra 

vnkıf ormanı~d:ın ~t!hsal olunacak vasatı 300 ton monpl kl!mürllniln 
orman bcdellnden b11fka bütiln r<ısunı ve masrah !$}atene alt olmak a
r.ere şartnamesi muclbınce beher kilosu 8 lcmut mu.'cabOlnde lstanbulda 
teslim talibi uhdesindedır. 

2 - ıo Alurtos 942 Pazartesi ıtmıı aa•t 11 d.e ihalesi icra kıltnaea
ğından e!uik bt.-dclle talip olanların bin lira temin•t akçesiyle mezkllr 
gün ve saate kadar İstanbul Mahrukat Otisi.ndeKi komisyon• müracaat 
etmeleri. 

3 . - Bu saatten sonra;rukUbulacak müracaaflar ktbul edilm~. 
(8351) 

XARAR HOLASASIDIR 
Karar No ~7 - DilkkAl'lında mevcut ekmeli sat1şa anetmemekteı:ı 

mnnun Dud.;llu köyil muhtan Şakir o~lu Mehmet hal:kkmda t.tskQdar 
Milll Korunm• M.ahkeme.-;inin 15/!i/9~42 g<ın w ~7 ıtayıh brar:iyle yirmi 
beş lira nğı_r per.& c~.z:ısı, beş gün dükkhı kapatılma ve hüküm ıazete ı1e 
ne$ri ce.ıa.sı \·erıiln.l~tir. 

Sahip ·te neşriyat müdürn: Halil Llltfi Dördilncn, 
' . 

Gazettt'ilik n neşriyat T. L. Ş. TAN Matbaası 

' 

ALI NACAK 
Malatya Fabrik'amız Hastahanesinde daimi hl7met ıörmt!k üzere 

260 lira ücretle bir dahiliye miltehassısI do:ttor ~hn.-ırıı\ltır. 
Taliplerln fotoı:ırarlı mutas~al hal tercümt!"ıer~yle bl:n~.t veya mek

tupla Ank:ıra Yerılfehir Erdo~an sokak 18 numı:ı-.ıda ~J;.latya Bez ve 
İplik F.ıbrikslıırl Türk Anonim Şirketi Unıunı Mi.ıdürlilğüne müra
caatları. , 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 
S~rmayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi: 2fü 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka l\1uaineleleri 

Biriktirenlere 28,800 Liro. . para 

iKRAMiYE VERiYOR 

' rica ;>lu~ur. •••ıllJ' 
lstanbul Aılly? Ücüncü Hukuk HS · 

kimllljinden: 41/854 .- Kuledibi Bfı
yük Hendek cnddesi Srıdıkpaşa han 

... ~ birinci katta mukim iken seferber-
:aJJ'" tikte tahtı sılaha almaral: o vakitten

~Vbd 1 beri kendisinden haber alınamıyaıı 
rt,. 

0 
Rafaelin kayrpltğtna karar verilmesi 

~·._! ,, Sultana Natan tara!ından ba arzuhal 

Zlr•at B•nkuı.,doı kvmbar•lı ve lhbr•S1z tuarruf hesapl~nnda en u: 50 
hl•eal bul~•nl•ra 5'nede 4 defa çekilecek kur'a ite a§11ğıd•kl plln• 

·-: ollre ikramiye dajittıl•caktir.. ~ 
4 Adet 1,000 Llralık 4 .000 Lira 

lfVHI talep edilmesi üzerine bu bapta icra 
r Müıti kılınan duruşmnda k&nunu medent
t(ı.JSat nin 32 inci maddeı;i mucibinC'e mer

kum Rnfaeltn av:ı!dbi hali hakkında 
mal<ımatı olanların bir ene zar!md:ı 

..... i _. ' 

1ksürük ve Bronıit 
TURAL 

mahkemeyi t ;.bcrdar etmeleri lüzu- Komprimeleri derhal keıer. Her 
muna karar \•erılmis olmakla ikinci ~ı:anede kutusu 35 kuruıtur. 
defa olarak .!~n t'lunur. l '- ~ 

4 ,. . 500 " 2,000 • 
4 " 2110 ,. 1,000 " 

40 11 ta " 4.ooo • 
100 • 110 ,. 5,000 • 

· 120 " 40 .. 4,800 " 
160 • 20 • 8,200 • 

DfKKAT : Heaaplarınd•l<I par•lar bir ıene içinde 50 Llr•dıın •talir dDt· 
mlyenlere lkr•miye çıkb!lY takdirde ~~ 20 fula•lyle verilecektir. Kur'a· 
lar ıenede 4 de!a, 11 EylOI, 11 Blrlnclklnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarlhlerinde çekilecektir. 

. Beh~r adediı;e 25 kuru~ tahmin edilen 15.000 atlet sakandırak kayısı 
ınuteahhıt nam ve he,abına alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 10/1/942 
Pazartesi günil saat .15 de Tophanede Lv. Am.lrliğt satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Dk teminatı 281 lira 25 xurustur. ?\ilmunesi komis
yonda görUlür. Taliplt-rin belli vakitte komisyona geıneleri. (110-8203) -4 X 20 X 2 eb'adında 2•t0ô0 adet ambalAj fahtası alınacaktır Pa-
~arlıkla eksiltm"fl 1418/9'42 Cumıı giınü saat 15 da Tophanede f~t. I,v. 
Amirliii ı:atın alnıa komisyonunda yapılacaktır. TalıpJcrJn bdll vııkltte 
komisyona gelmeleri. ( ı ı ı - 8249) -45 ton koyun veya sığır eti alınacaktır. Paz~rlıkla eksiltmesi 7/8/ 
942 Cuma ~ürü saat 15 de Tophanede fst. Lv. Amirlli1i satın alma ko
misyonunda y;;pılacakttr. Koyun etinin tahmin bedeli 62,000 lira, ilk te
minatı 4650 liradfr. Stfn etinin tahmin bedt'l! <fO !>00 lira, Hk teomln:ıtı 
3037 lira 50 kuruştur. Taliplerin belli vakitte kcmi~yona gclmelm. 

012 - 8290) -Beher in~ 1J Ura tahmin edilen 1 oo x 100 eb'a .~ında 150CI adet tahta 
ızl(ara altn:ıcaktrr. Müteahhit nam ve hesabma p&7:ırlık!a eksiltmf'..sl 7/8/ 
942 Cuma gÜ'll' saat 1!5,30 da Tophanr.de İst. Lv. Amirli~! satın alma 
komiı:yonun:ia yap•l:ıcııktır. Taliplerin belli vakitte 1237 lira 50 kuru:ı 
ilk teminatlar,yle komisyona gelmeleri. (l 14 - 8292) - · Bellerine 90 Emıtim fiyat hıhınin l'dilen beş milyorı rıc!et oksid~ e-
dilmis baktr ı:a lır dliğnıesi miitc:ıhhil naın ve heı abıl'a allnrc:ıktrr. I'a
zarhkla eksılb•eı.i S/11/942 Perşembe glinu sııat 15,30 da Tophanede İst 
Lv. AmirliS:i s:ıtm cılmr komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 337S 
liradır. Nümu;ıe ,.e !':;ırtnamesl komisyonda gor.ılür. Taliplerin belli \a-
kitte koml5yo!'la gclmt!lerl. (lOfJ - 8!!02) -Hep5ine 48.120 lir.:. tahmin cdilf'n 21 ton be.) az Vf' paluklu kırptntı 
ve 60 ton rr;nldl pamuklu kırpmtı satılacakUr. Pazarlıkla arttırma!ı 10/ 
81942 Pa~artcsı güuü saat 15,30 dn Tophanede İst. Lv, Amirliği satın 
alma komisyonıırıda yfıpılacaktır. Kah tcminotı 7211! !iradı::. Şaıtnamesl 
knmi~yonda gör\ılür. Kll"p!ntılıır Defterdarda ve Tophanede diklmevlc
rinde pörühiı·. ht"'klilerin bclU vakitte komisyona sclmclen. (115-8335' 

HADEME ARANIYOR 
Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünde, 

Akademı1e. muhtelif ücretle birkaç hadcmei!k açıkUr. Anu edenle-
rin mektep ld<!resine müracaatları, (8244) 

lstanbul Mahrukat Ofisi Umum Müdürlüğünden 
• 1 - Üç Diı:tl ve iki Opcl kamyonunun umumt tnmıratı pazarltkla 

yaptmlac:aktır. Bu i~e ait şartname Belediye temiılik ~lerl mUdürlü
ıundedir. 

2 - B:.ı fs 6 A~ustos 942 Per§embe günü !'a:,ıf 10 da ihale edilecek
tir. Taliplerin o ~aatte Mahrukat Ofisindeki kom!ıoyonda 1:;u1unmalan. 

(8285) 

·ızmir Ceza 
Alma 

ve Tevkif Evi Satın 
Komisyonundan · 

600 gram ckmt~ln beheri 16 kuruş 25 san~lnı:ien rrıuhıı.mmen !!yat• 
la 1710~0 adet ekmeğin mecmuu muhammen b~rlc!i 27796 lıradır. 

Jl.'fuv.::ıkkat temmatr 2085 liradtr. 
İzmir Ce111 ve tP\•kif evinin 942ma11 yılı ekrnt-k ihtiyacı yukarıda 

yaıılı muhıımm~n bedelle ve kapalı zarf usulü ile 20 gün müddetle mü
naka:<a:va ;o;karılmı~tır. Şartnamesinde muharrer evsaft:ı beheri 1!00 gram 
üı-erinden her gün lüzumu olan ekmekler ceza cvıne J;;ıı.dar teslimi mes-
nıttur. 

Taliplerin ihal,. günü olan 17 Atustos 942 tarlh!M ral!tltyan Pazar• 
lesi ır;Gnıi sant ona kadar Ccı:a ve tevkif evinde müteşekkil Juıeılsyon 
riyasetine tPklif nıe1'tuplarmr vcrm e ri lA.zımdrr. Ve post:ıdnn vuku
bulacak teeı11ıt\rn,.n dvfa)'1siyle mcsullyet kabul edilmez. Ş;ırtnameyi 
görmek isteyen'f!"l" her gün mesai saatleri dahilinde Ceza evine mttracaat 
edebilir. 

Maliye Vckiılt>tinin tebll~ntı mucibince ekmek bedel! müt~ahhlde 6· 
deoıılrk~rı k:ınıınt ':ıo:~llıor mrıtcahhid<' HA.vcten tt'dlye ed ılcc:ektir. (&082) 

.. Eb'tdı 

CiNSi 
1 

' 
Miktarı • 

Adet 

Rakı marıta.rı 20 x 25 20,000,000 
t,ikör, k"lcmva rnııntıı- 20 X :?5 800,000 
Sara!l ., 24 X 45 2,500,000 
Gııloo " 26 X 18 200,000 
FJçı •• • 40 x 40 50,000 

ı - Mevcut ı ünıuııe ve snrtnaın~i mucibince yukarıcta cins ve mik• 
tarr ;vazıh mantaılar pazerltkla satın alınacaktır. 

2 - Pua::lık 1 l .8,942 Salı gilnU saat 10,50 c!~ Kabat::ısta Levazım, 
!:Ubesindekl morkez Eltm komisyonunda yapılacaktır. 
• 3 - Nliıııune y• şartname her gil11 öğleden S•ltmı sözü geçen fllbede 
ıtörhlebilir. 

4 - İste•·Jilerin pazıırlTk için tayin olunan r,iin \"C saatte ~klif e• 
deceklerl fiyat üur:nder. '7o 7,5 güvenme parasiy'e bir11kte mezktır ko• 
mlı.yona mıh-:ıcaatları. (8274) 

. 
ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
DC'ft~rd::ırlık bl nı;ı:ı llrka cephesindeki ilıa!a Clıw .. rlyle yol tamiratı 

işleri kap:ılı ı::ıri t•5'ullyll' eksiltmeye <'ıkarılmıştır. 
Eksiltme 10 11)/942 PazıırlPııi giln!i saat 15 de nerterdarltk binesmd 

Milli Em'ak MfıcHirlüğüı>dl' müte~rkkıl komisyonda y~pıl:ıl"akttr. Kesi 
bedf'li (22665,Sı;) lira. rnu,·nkkııt tPminatı 1699 lira 92 l:uru:;tur. :P.Itina 
ka:o;a e\•rakı l\1111! Emlak Mildfırli\ğıindP görillebilir. 

hteklilerin en az bir taahbi\tt" (15000) Liraiık bu ise benzer i 
yaptıkhrrına dair id:ırelcrlnrien ıılmış oldukları vcslkrlara istinaden İs., 
tanbul vilih•et·ne müracaalln ihale g(inilnden (totil günleri hariç) tıç gil 
cvvrl alın~G elıliyet '"" 9-12 ytlTıın ait Tlcnret Od;.sı vesikasiyle muvak 
kat teminab muhtevi "'' 24'10 sayılı kanunun larifatı dairesındc hazır .. 
lanmış kapalı ve ınuhnrlü uırf derununda teklif mekt.upl:ırln! ihale gün 
ıt:tRt 14 de kııd<ır komisyon reisliğine makbu:ı mukabilinde tevdi etmele 
ri. ('7781) 

istanbul 
Ve 

Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan 

!A-yll Tıp Tı.!eb~ Yurdunun 5114 lira 60 kurıış kesit l:edelli 
bina!ı hamanıt tamiri 1$! açık cksillml'ye konulmuştıır. 

1 - F.kslltmr :'118/942 Çarşnmt:a glinu .ı;aat 15,30 d:t Cağalotlund 
Sıhhat ve kt:m.ıl Muavenet Mudilrlüğu binasında toplanan komlllyond 
vapılacakttr. 

2 - Mukavele, eksiltme. bayındırlık isleri ı;t'net hu~u~ı V't fen 
<sıırtnamelerl, pr.ı!e kefil hiill'ısasiyle buna mute!errj ~iğeı evukı calıımı 
ı:ıınll'!rinrl~ ko:ııt<;.\:ondn görebilirler. 

3 - MııvakKr.t t<'minatı (43) llrıı (115) ku:uştur. 
4 - tst0 kmerln f'n az bir taııhhQttc 500 urnhk !)u işe bcıızcr iş yap 

hgTııu dair ıcfarekrinderı almış oldukları vesikalara lst:naden htanbul vi· 
lhetine mürat·2dtla eksiltme tarihinden tatil günlerı herle, 1 (3) gün ev 
v~I almm\ş r.hliyd ve 942 yıhna :ılt Til"aret Orl:;ısf '""-'k :ılııriyle belli gü 
\'f". saatte komtsyc-na r,elmelert _________________ _,,_,,,.___.,__, ....... _ 

Münakalat 
isletme 
~ 

Vekaleti Devlet Limanlar 
Umum Müdürlüğünden 

İdareye tnP\"t\acı almacalltndan aşağıdaki ~l'!r<lltı halz olar:lartn Ga 
latada idare rnerkuınde En peklörlUse müracaatlan. 

t · - Muv:ızr.a! aekerliğlnl ve 942 yoklamasını ••mmı~ olmıılı:, 
2 - Zabıt&ca musaddak hüsnn hal vara~ası ve Uman cüzdanmı MI 

mil bulunmak. (8352) 


