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il Bayramı Dolayısile 
Milli Şefin Tebrikleri 

Temyiz Mahk.emesini 
K.ırarı Karşısında 

Cümburreisim!z Diyor ki: "Türk Milletinin Varlığını insanhğın Adliye Vekili Hasan Menemencioqlu, 
Bir Abidesi Olarak Milletlerin Gözleri Yeni Vaziyeti İ~ah Ediyor: 

Önünde Yükseltecek Eseri erden Birisi de o;ı inkdabıdır r-··· · .................... · ......... .-................................ , ----- \- ~· ! "Mevcut Fikir Ayrılığ ı Bu Kararla Ortadan Kalkmıştır. Esasen i .. "1 il/ i ı ,,,,_•, = · G Wa vell'e ! . Vekill ikçe Yapılan Tamimler, Mahkemelerin Kanaat ve ! 

Dil Çalışmalarından 

Memnunlukla rını 
- Bildirdiler -, 

t Ankara, 28 (A.A.) - Onun. ; f cu. Dil . Ba)ramı dolayısiyle $ 
• Turk Dıl Kurumunun koı·u . 
•) ucusu, Genci Başkanı olan i !Uillı ~efimiz, Kuı·um Genel 
ı Sekreterliğine şu telgrafı gôn. 
• dermişlerdir: 
ı "Dil Bayramnu vatandaşla. 
• nma candan kutlarım. Türk 
ı milletinin varlığını insanlığın 
: yüksek bir abidesi olarak mil 

1 

!etlerin gözleri önünde yük • 
seltecek eserlerden birisi Dil 
inkılabıdrr. Atatürk'üu Yilce 
adını sevgi w şükran du:Vgu· 
lariy le yüreklerimizde yeni • 

ıden ağırladık. Vatandaşlan . 
ı mm Tiirk dili üzerindeki ça • 
ı lışmalardan zevk duydukları· 

ı 
ıu g"r<!rek •eviniyOT'lZ. Bu seo 
neki bayramda da b ütün kül. 
tür ailemiz ilgi göstermiştir. 

1 

Tiirk dili biiyük bir medeni -
yet dili olarak ilerliyor, Türk 
Dil Kurumunun çalı~malan • 
na teşekkür ederim.,, 
~ Oevnm1 '°'n ~ Q;ı S .. , .. ,,,,,,,,,, , , , , ,,,,, 

HAR~TEN 
AMERiKA 
MI MESUL? 

ııı:. Von Ribbentrop'un son nut
kundan çıkan mana, üçlü paktın, 
sadece Amerikanın harbe girmesi
ni önlemek için meydana getiril
miş tedafüi bir ittifak olduğudur. 
Halbuki, bizim bildiğimize göre, 
ilçlü pakt resmen iki sene evvel 
fnızalanmlş olmakla beraber, Mih
ver anlaşması ve antikomintem 
ittifak Almanya ile !talya ve Ja
ponya arasında 1935 de meydana 
gelmiştir, UçlCl paktm ltnzalanma
ısı, bundan evvel hazırlanan hAdi
ı;clerin, ıtUfaklann resmen ilanın
dan başka bir şey değildir. 

Müttefilt devlet adam]annııı 
muhtelif nutuklar verdik

leri son hafta içinde Alınan Hari 
c;ye Nazın Von Ribbentrop da 
üçlü paktın ikinci ytldönümü mü 
nasebetiyle bir nutuk söyledi. 
Harbin dördüncü senesine girdL 
ğimiz, siyasi ve askeri hadisele. 
rin en had bir devreye geldiği 
bir zamanda, Alınan Hariciye Na 
zınnın beyanatı bütün dünyanın 
alfıkasını çekecek kadar mühim· 
dir. 

Von Ribbentrop bu nutkunda 
harbinmes'ullerini arıyor, ve b u 
mesuliyetin beynelmilel iş adam 
lariyle Roosevelt'e ait bulundu -
ğunu, üçlü paktın gayesinin s~f 
tedafüi olduğunu söyliyerek dı • 
yor ki: • • • · 

"İki sene evvel AlmatıYa. !talya, 
traponya arasında üçlü paktı lmzala
dtlımız zaman bunun hedefi bilhassa 
llirleılk; Amerikaya ihtarda bulun· 
mak -ve Roo!'ievelt Amerikan milleti
ni harbe · 1 tiklemekte devam ederse 
bir harp takdirinde kimlerle karşıla-

• eacağtnı kendisine bildirmekti, itti!a
km mAnası ve ıayesi bu suretle sırf 
tedafüi idi, Bu ittifak beynelmilel iş 
adamları tarafından çıkarılmtı olan 
'Avrupa harbinin. Birleşik devletlerin 
iştirakiyle bir dünya harbine lnkılAp 
etmesine mAnl olmak fstlyordu.n 

* * Bu cümlelerden anladığımıza 
göre üçlü pakt, s~dece .A... 

rnrrikanın harbe girmesıne manı 
olmak icin meydana getirilmiş te 

ızr.. Devamı Sa, 2, S ü. 1 

Yeni inşa edilen Amerikan seri hücııınbotlarr 

YENi REKORLAR 
d Amerikada Bir Sen 

500 Ticaret 
Gemisi Denize İndirildi 

Bir Tek Geminin İnşasını 14 Gün 
İçinde Tamamlamak Mümkün Oluyor 

Londra, 28 (A A.) - M. Chur. ı :rnrfında hemen hemen 500 tane 
c~.m, Bi_rl~ik A.me~.ik~nın B.ü: büyük yük ııem~sinin .insa edil. 
yük Brrtlanyadakı buy•ık elçısı mış olması keyfıyefi adeta ina· 
M. Winant'a gönderdiği bir me. nılmaz bir şeydir. Bu misli gii· 
sajda diyor ki: rülmemiş bir rekordur. En iv;m. 

"Bütün dünya.ta Mihverin te· serlerin bile ümitleri ve intizarı 
cavüzünü durdurmak kin yaptı· fev1<inde bir basarıd·r. Yurttesla. 
ğımız gayrette birleşmi~ millet.. rımız deniz üzerin<'e cereva'l e. 
!erden beklenen son tedbirler, den şiddetli ınuharebede ·b11ııün 
çok güzel misaller yaratmıştır. biten sene zarfında 5 300 000 e 
Son 12 ay zarfında ilk.gemi olan yakın tonda gemiyi hizmete koy
Patrik Henry'nin denize indiril. muslardır.,, 
mesindenberi ı?ccen kıs• zaman l:Jlr Devamı Sa. 2. <rn. 5 

G. TOJO'NUN NUTKU 
Japonya da Uzun Bir 
Harbe Hazırlanıyor 

.',! .:ı pon Başvekili, "Hakiki Muharebe 
Henüz Başlamamıştır; Düşmanların 

Kuvvetini Küçümsemiyelim!11 Diyor 
Tokyo, 28 (A.A.) - İmpara. ve nazın sıfatiyle konuşarak şöy. 

torluğa yardım cemiyetinin mer. le demiştir: 
kez komitesinde söz alan başve- "Cenup çevresinde Japon or. 
kil Tojo, harbin başındanberi ka. dusu şimdiye k~dar elde edilen 
zanıfan zaferler sayesinde elde e. askeri neticeleri genişletmek için 
dilmis olan avantailı durumu kay bütün gayretlerini kullanmakta· 
dettikten sonra söyle demistir: dır. Umumiyeti itibariyle önemli 

"Böyle olmakla beraber, Bü· sanayi tesisleri cok büyük hasar· 
yük Britanya ve Birlesik Amcri· tara uğramıstır .. Fakat bunların 
k., bir sıra mağlılbiy<>tlerden tamiri için yapılan cahsmalar 
sonra, belirmesi gereken k'.ıran !ık me.D"nun edici sckilde ilerlemek. 
~eleceğe rağmen. ekonomik kud. t2dir Ordu ham maddelerin Ja. 
retlPrine ve bilhassa istihsal 1<abi. rıorv~ya kadar nakli icin elinden 
liyetlerine güvenmekte ve şimdi ~elen vardımı vamnaktad1r ... 
ka~şı taarruza hazır olduklarını Umumi durum bakımından şlmdi
~östermektedirler. Bu devletlerlrı ve kadar yaptığlmız şey yalnız (A. 
bu msksatlan lı:iicümsenmemeli. B.C.D.) devletlerinin ablokasrnı yar
dir. Gerrek muhlrebe henüz b:ış. mak olmuştur. MUsbet bir şekilde 

söylemek gerekir~e. Birleşik Ameri
lamamıstır. Japonyanın Cl'likter ka • Avustralya münakalesi şimdiye 
olan icbirliSi savesinde, savaı:: kadar tamamly1e kesilcmemistir ve 
kudretimiz iki miSli arttırılacak merkez ve cenup Pasifikle Orta S~rk 
istihsalin azami bir hadde ubştı- üzerinden İngiltere - . Hindistan stra-
rılması mümkün olacaktır .. ; tejik hattı tedrici surette kuvvctlen-
Başvekil, bundan sonra harbi.' ~ Devamı Sa. Z, Sü, 4 

-o--

General, Birmanya'va 
Taarruz Hazırlığ ı 

Yapıld ığın ı Söyledi 

Ankara, 28 (TAN) - Adlıye 
Vekili Hasan Menemencioğlu, şu 
beyanatta bulunmuştur: 

"Adliye Vekaletinin 28/8/942 
tamimi ve temyiz muhakemesi 
ceza daireleri umumi heyetin!n• 
bu tamim hilafına tesis eylediği 
içtihadı belirten 2918/942 tarih· 
li karan hukukçularımızın ilgisı· 
ni çekerek bu hususta bazı müta
laalara yol açtı. Gazetelerde ta • 
kip edebildiğim bu mütalaalara 
göre,ileri sürülen fikirler şu bir 
kaç noktada toplanabilir· 

\ ıi•l1t ili~;)!@j r 

Stalingr 
Harbinde 

Londra 28 rA.A.J - Hindis . 
lan orduları başkumandanı Gene 
ral \Yavell bir basın toplantısın 
d, sıınlıtrı sı1ylerr.i~t r: 

"Ruslar, mukavemet etmekte. 
dirler. Müttcfiklf'r fırsat ele ge . 
~Pr g~r:wrz ik'""'!C'İ <'""' ı~~·ı açarak 
lardır Ha"a toarrnzları ıle Al · 
manya fena halde sarsılmıştır. 

Mihver kuvvetleri. batı cölün. 
d<' durdurıılmus bir vaziyettedir. 
Birmanya)·ı ııeri almak içın plan 
lar lırl;r,rl:.ırl1m 

2 Değil 13 cephe 

l - "Kanun, n1cr'iyetlerin ... 
den evvelki hadiselere şamil 
olamaz. Yani kanun makabline 
ş8mil o1nıaz.,, 

2 - Tamİlnin nıevzuu kazai 
meseleye taalluk ediyor, A•lli· 
ye Vekilliği kazni işler için ta. 
nıim yapabilir mi? 

3 - Bu famim mahkem•le. 
rin istiklaliyle nasıl telif edi 
le bilir? 
~ Devanıı Sa. 2. Sü. 3 Hasan l\lenemencio~lu 

V,~>y 28 •A.A.) - ;fa'p ka • 
binesinden Lord Grov..·n'a. ikinci---------------------------

cephe hakkında sorulan bir sua· GAZETECi.LE ı·Mı·z le Lord şöyle cevap vermi<tir: 
"İngi'!Pre l' cerlı·d~ dü~man• 

la çarpısmakt~ır ... 
S alomon adalarw da 

Vaşington, 28 fAA.ı - ;:)alo . 
mClo adaları umumi karargahı 
Japonların kaybettiklerı mevzi . 
!eri geri alrr.ıya tesebbüz ettikle 
ı ini ve tu m~ksat:a 48 sa.1: muu· 
d>!tle ıı,aklar ve deni? '"'·'·vetle . 
rı kulla arak Guad!lıcan.ı' a hü . 
cuma ~e,;tiklerini bıl iim·ektedir 
Bugiir Amerikan ka, a deniz ve 
hava hvvetl~ri b:. hücumu kır. 
rr:ıştır. !j!.i~ınan ağır kaJ·ıplara ! 

Uçakla İngiltereden 
Amerikaya Gittiler 

Heyetimi", Samimi Bir Şekilde Uğurlandı, 
Teşyid~ Büyük Elçimiz de Bulundu 

cgr:=t.::n1~w.r. 
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Londra, 28 (A.A.) Türk gaze • 
tecileri dün akşam uçakla Hirl<'. 
şık Amerıkaya gitmek üıl!re ha· 
va alanından hareketlerinden az 

Hindistandaki İngiliz komutanı G . Wavell Çin Generali Yo ile 
ber aber Birmanya - Assam !ıud udunda bir mülakat esnasında 

·ALMAN RESMi TEBLiGi 
Stalingrat'ta Almanlar 

Şehrin Şimalindeki 
Mahallelere İlerliyor 

Leningrat'a Doğru Neva Nehrini Geçmek 
isteyen Sovyet Kuvvetleri Püskürtüldü, 

395 Taşıt Tahrip Edildi 
Berlin. 28 (A.A.) - Alman or· Stalingrat etraflarında yapılan 

c!ulan başkumandanlığının tebli. çarpışmalar srrasmda Alman kıta 
ği: 1arr şehrin şimal mahallelerine 

Kafkasya şimal batı kısm;nda doğru ilerlemişlerdir. Şimdiye 
Alman ve Slovak ıkıtalan cetin kadar işgal edilen şehir bölges' 
çarpışmalardan sonra yiik•ek tamamen düşman kuvvetlerin -
~ağlarda birçok mevziler işgnl et ien temizlenmiştir. Düşman ta -
mi~lerdir. rafından yapılan taarruzlar tQp • 

Karadeniz kıyılarında bir AI • cunun ve hava karşı koyma ba . 
man torpil motö~in tonluk bir taryalannın baraj ateşiyle Al • 
düşman .gemL5i .batırmıştır. ıtf!Jjj Devamı Sa. 2, Sil. 6 

~vvtol Br·:.a:ıyanJ"" hi: muhabirı 
ile yapt k.'arı görüşmede şoyle de 
mişlerdir: 

"Büyi.;k Britanya'da görfltikle. 
rimiz düşündüklerimizin çok ÜS· 
tünde:!.r Tahayyül zt:iklerimız· 
den çoiı: fazla şey g" dük. 3üyiık 
Brit.rnv> harp gayre~t'1den nası, 
bir kudret meydana geldiğini de 
gördıik lıer sınıf b&1k a~asında 
nekad.r sıkı bir iş b;rııği yapıl. 
makta olduğunu görmekle ve mil 
!etin hÜKÜmete karŞ? sadakat ve 

l:lfr Devamı Sa. !, :;u. 1 

Atlantikte 
Am erikan Askerlerini 
Nakleden 3 Büyük 

Gemi Batırıldı 

Ayrıca 11 Yük Gemisi 
de Tahrip Edildi 

Bertin, 28 <A.A.) - Neşredilen 
hususi bir tebliğ, Alman denizal 
tılannın şimal Atlantikte İngil • 
tereye doğru yol alan Amerikan 
kıtalarından mürekkep bir kafile 
yi kısmen tahrip ettiklerini bil• 
dirmektedir. 

Alman denizaltıları "Hint u• 
mumi valisi" sınıfından 19 bin ro 
nilatoluk bir taşıt gemisi ile "!'o 
sifik kraliçesi,, sınrfmdan 17 bin 
tonilatoluk başka bir gemiyı ve 
"Derby Shire,. sınıfından 11 bin 
tonilatoluk üçüncü bir gemi i!e 
bi~ refakat muhribini batırmış 
lardır. 
Diğer taraftan Alman denizal. 

tılan Afrika ve Amerika kıyıla. 
n açığında topyeki\n 57 bin toni 
Hlto tutarında 11 dfü:man ticaret 
gemisini de batırmışlardır. 

Berlin. 28 (A.A.) - Bu av lclrı 
de hepsi 953 bin tonilatoluİt H5 
dii<man l!"m'si batrrı!mı.tır: 

Almanlar 30 
Günde 200 • n 

Kic:i Kavbetti ..> , 

Kafkasyada Alman 
K ııvvetlerinin T "rcl·'i 
Geçtiği Bildiriliyor 
Londra, 28 (A.A.j" - Sovyet 

neş'rıyatına göre, Alınanların Sta 
lingrat muharebesinin ilk 30 E: .ı· 
nü zarfında 200,000 telefat ver ., 
dikleri ve 1500 tank kaybettikle 
ri tahmin edilmektedir 

Pravda'nın yazısı 

Moskova, 28(A.A.J - Pravda 
gazetesi, Alınanların StalingraL 
etrafında bir milyon kışiyi har • 
be siırdülderini ve yaptı)ıları pı 
na göre bu kuvvetin Hazer de"ı·· 
zine vardıktan sonra Moskovaya 
doğru dönecek ve nihayet fırs:ı • 
tın yardımiyle İngiliz adaları u. 
zerine yürüyecek büyük ordu ol 
duğunu yazıyor. Dünltü Pazar g ı 
nü Stalingratta Alman piyadesi 
40 tankla desteklenerek bir mn • 
hallede Sovyet kıtalarma 8 defa 
hücum etmiş ise de bu gayreti bo 

l:'i'ff" Oevamr Sa. 2. Sü. 7 

r·-------
''Zaman 

Mihver İç· 
Çalışıyor, 

V. Ribbentrop, İngiliı 
Hava Akınlarından 1 
Bahsederek Dedi ki·! 

"Bombal;.:;;ekerTekc)
1 Saydığımızı 

Churchill Unutmasın" 1 
Berlin, 28 (A.A.) - Alman ha. 

riciye nazırı Von Ribbentrop. dfüı 
söylediği nutkunun son kısım· 
lar•T'd:ı demiştir ki: 

·'Üçlü pakt devletlerinin umu
·ni askeri vaziyeti düşmanlarımL 
nn durumundan daha iyidir. Fil. 
'ıalclka müttefikler her tarafta 
zaptroilemez mevzilere yerl~mi• 
hulunuyorlar. Buralara davana.. 
rak düsmana mukavemet edeh'· 
'"r"k bir durumda bulı>nduk' n 
•'h; yine buralardan harekM ed()
•k düsmanı baska me,·zilerd n 

iP ~tabilecek bir vazivettedir!~!' 
!)ofrt•daki Alman ve müttefik or. 
iufarı, Avrupayı tehdit eden Bo,_ 
-~v;k tehlikesi kökünden ku1. 
:ıınraya kadar diismanın vakast• 
nı h<rakmam:ığa a7tl'letm'stir. 

Akdenizde ve Afrikad• Alma'1 
... İtalyan tesekkiilleri İnl'iHZl"
•e refes aldırmıv•caktır B3tıda 

... rlıılarımız Norvrt'in ~im~lindr-n 
lsNnva hududuna kadar uzaNn 
1<uvvetli mevzilere, yerlro;nüş ba. 
'unmakf:ırlır. 

'tt:!!!' Devamı Sa; Z, Sil, 1 



2 ===================================TAN============:::;=============~:==·~~ 29 • 9 • 942 

HARPTEN AMERİKA jMangal Kömürü Lastik Dağıtma 
ltF"Baş~! 1 in~~t~~a~z?zafer vadetmişti. Ve Odun İsi de Bos yere 

dafüi_.bfr itti~aktır. :ı"akat bizim Bolşevikliğin imhası için, Cham. Mahrukat Ofisi Evlere ı ı 
bıld,g~ıze gore uçlu pakıt res • berlain hükfuneti de kendine za. B D v B • M 1 o 1 d 
men ikı sene evvel. inıza!anmış ol hirdi. Bu sebeple iddialarım art- eyanname agıtıyor J r e S e e U 
makla beraber,. mihver anlaşma tırmakta, Dantzing ve Koridoru Mahrukat Ofisinin halka dağılaca
sı ve Antı.kommtern ittifak, AI- istemekte mahzur görmedi. Aksi ğı odun ve odun kömürü için hazlr
manya, Italya, Japonya arasında takdirde zaten harbe hazırdı. AL ladığı kupon ve beyananmeler kay-
1935 de meydana gelmi.ştir. O za man harp makinesi 1919 da ha rnakamlıklara gönderilmiştir. Mahalle 
ma b tt f k A birlikleri vasrtasiyle evlere dag .. ıtıla-

. n u ı. '.". ın. gay.esı,. vrupa zırhg·a başlamış, Faşizmin iktida da B ı kl - imh cak olan karneler her ay bir aileye 
o şevı ıgı. a ısmı altında 1 ra gelmesiyle 1933 ten itibaren bir çeki odun ve 50 kilo odun kömü-

Rusyanın zer:gın topraklarını al. son süratle ilerlemişti. Bu harp rü verilmek üzere 4 parçalı olacak
mak, ~vı:upa mıkyasmda bır Al- makinesinin nasıl hazrılandıiµnı tır. 
man hakımıyetı ku~mak, Japon. bugünkü harp meydana koymuş Vilayetin bu husustaki tebliğinden 

Ofis Dağıtma Emrini Aldığı Halde 
Yeniden Tetkikat Yap+.rmak 

istediğinden l Ay Beklemek Lazım 

1 

ya~a Asya ve Pasifikte elde ede. tur. Chamberlain yalnız Korida- sonra odun ve kömiir tacirleri mev
agı mus~emlekelerle Güneş im. ru değil, Polonyayı, Balkanları cut fi~atıarı bir miktar arttrrmıı;lar 
paratorlugu kurması imkanları.. da vermiye razıydı. Fakat büyük ve halka nasıl olsa ihtiyacmın tama

I nı ~azı;l~m~k, ı:alY_anın Akden12 .t\.lrn~nya Imparatorluğu kar~ısın mı verilmiyecek diye odun, kömür 
dekı hii!nmıye.t ıddı?lannı tabak da, Ingilterenin ila nihaye feda satışlarını hile ile durdurmuşlardır. 
kuk ettırmektı. Bu ıddıalar, mıh k!ıdıklar yapması mümkün deiiiJ Bazı tacrlerin kış bastırdıktan son

' ver devlet adamları tararfından di. Chamberlain dahilde uii:radı- ra odun ve kömürleri fazla fiyatla 
k t 1 uht lif · ..... satmak gayesini gl\ttilkleri anla~ı1-

ı ı ap ar, m .. E> _neşrıyat, . ye ğı muhalefetin neticesinde ~arp maktod!r. tstanbula teslim şartiyle 
nutuk.larla butun dunyaya ılan ilanma mecbur oldu. Çünkü Ingil kendilerine a,5 kuruşıı mal olan bir 
edılmıştı. . tere. Amerika, Sovyet Rusya. Na kilo kömürü ileride Bulgar kömürü 

Alman sıyaset adamlarırun ka. zi A1manyanın kendilerine veri. diye 14 kuruşa satmak i~in kömiir _ 
naatine göre,büyük sanayti ile lecek müstemlekelerle iktifa et - !eri şehrimize getirmemekte ve nakil 
Avrupan1n birinci sınıf müstah miyeceğini, yeni nizam ismi al . vasıtalarını çalıştırmamaktadırlar. 
sil. bir devleti olan Almanya, tında bir dünya hakimiyeti kur. - - " 
ı..ustemlek.~lerden, hayat saha - malt istiyen bfr Almanya ile kar Almanyaya Gedecek 
sından, nüfuz mıntakalarından sı karşıya olduklarını biliyorlar· 

Otomobil ve kamyon 13.stiklerinin 
tevzii için Ankaradan Ticaret Ofisi 
Umum Müdürlüğüne emir gelmiştir. 
Ancak Ticaret Ofisi umum müdürlü
ğü vilayete yazdığı bir tezkerede lft.s
tiğe ihtiyacı olan otomobillerin teont 
bir inceleme ile tesbit edilerek mik
tarının bildirilmesini isteınl~tir. 

Halbuki, birkaç gündenberi yazdı
ğmı.ız veçhile, bu Cihet evvelce bir fen 
heyeti atra!mdan alt! ay kadar bir 
müddet uğraşılarak ihtiyacı olan oto
mobiller tesbit edilmiş ve listeler) de 
tanzim edilmiştir. HattA bundan ev
vel, bu işle Bölge iaşe Müdürlüğünün 
uğraştığı sırada, bu listeye göre bir 
kısnn tevziat da yapılmqtır. 

mahrumdu. Versay muahedesi dı. Roosevelt, bir Avrupa harbini Futbolcülerimiz 
~lmanlard?n .bu hakla:" alınıştı. önlemek için Avrupaya mütema. 

Ticaret Ofisi Umum mUdürlüğ:U ise 

Ist. Futbol Ajanlıfından: bu listeleri tanımamakta ve yeniden 
3 maç yapmak llı:crc Almanya'ya davet cdi· inceleme yapılarak ihtiyaç listesinin 

len l!ıtanbul. '!'uht~Jitlnl teşkil edecek aşatı· tanzim edilmesinde ısrar etmektedir. 
.enıden ~ırışılecek bır ha!pl~ diven mesailar göndermekten vo 

bırkaç mustemleke almak, vazı. rulmadı. Hatta o kadar ki. 19~9 
··eti kurtannıya kafi değildi. Bu mesaj rekoru üzerinde kaldı. 

da klilp ve ı!ımlcrı yarılı futbolcülerin yarın 
ve cuma ~ilnil ıaat 16 da Forma harlı: futbol AHikadarların söylediğine göre, bu 
levarımJariyle birJikte Fencrbhçe stadında 
bulunmatan: şekilde yeniden incelemeler yap:mıya aye ancak dünyayı yeni baştan l(. l(. 

l
.ki sene evvel imzalanan üc.. Hü~:~\~~aİ~-r~h:· Ali, Hakin, Şeref, Şükrü, ve ihtiyaç listesi tesbitine kalkışmıya 

1
.. ak b d l h .. Galat~saraydıın: Fııınıt, SaUm, Enver, Gtln hiç lüzum yoktur. CUnkü bu hareket 
U p t, Ull an evve azır duz. Arıf, Muıa. tevziatrn daha aylarca gecikmesini 

]anan harbl·n 'ha"diselerı·n ı•ttifak Fcncrbah,cıtcn: Cihat, Eıat, Fikret, Mu-
' ' , rat. Melih, Halit, Ali Rıza mucip olacaktır. Bu suretle de sehrin 

ların resmen il8nından ibaretti. Vefadan: Muhteşem. zaten mevcut olan nakil vasıtası dar-

B •t•• h"d. 1 · l R it Ist. Spordan: Kadir. u un a 1se erıy e ooseve e B~yko'l"dan: Baha.dır. lığt daha uzun müddet sürecek, ayni 
karşı tedafüi bir harp değil, bü. zamanda depolardaki rnstikler dayan-

teri sürdüğü şeklin zararlı neticeler 
doğµracağınt a13.kalı mak~mlara bil
djrerek, bu işin makul bir hal şekli
ne bağlanmasmı istiyecektir. 

Geceleri tramvay seferleri 
tahdit edilecek 

Tramvay bandajı hem az, hem de 
güçlükle temin edilebHmektedir ö
nümüz kış oldu~u için. tramva; ara .. 
balan daha ziyade tamire tlıttyaç gös
terecektir. Bu itibarla :iş saatlerinde 
tramvaylarln hiç olmazsa bugünkü 
kadar işliyebllmesi için fezla aşmma
mak ve yıpranmamak için geceleri 
çalışhrdmamalan muvailk görkülmek 
tedir. Bu surette kömürden de esaslı 
şekilde tasarruf temin edilmiş ola
caktır. 

Bu hususta yakında tecrübeler ya
p1lacak ve ayni zamanda eğlence yer
lerinin daha erkene almırsa en geç 
saat 22 de tatil yapmalar! lmkAnlaı-ı 
araştxrllacaktır. Bu tecrübe ve araş
tırmalar müsbet netice verdiği 

takdirde geceleri saat 22.30 dan sonra 
şehirde nakil vasrEası fsletilmiyer-1<
tir, 

Dil Bayramı 

taksim etmekle değil, İngiltereyi 
Avrupadan kovarak bütün Av • 
·upaya hiıkim olmakla mümkün 
c u. Bu sebeple Alman yanın iki 
düşmanı vardı: Avruparun bü • 
~ ik ham maddP membalarına ye 
pazarlarına sahip olan İngiltere, 
Avrupanın altıda birini işgal e
den Sovyet Rusya. Sovyet Rus -
vaya kar~ı açılacak bfr harpte, 
kanı ünistlikle mücadele ism' al. 
tında bircok müttefikler bulmak 
mümkündü. Nasıl ki, bi~ zaman 
İngiliz Başvekili Cha.'Ilberlain ve 
City. Fransada Lava! ve Fransız 
bankası, Balkanlarda iş adamları 
nın mümessili. devlet adamları. 
<\nti-komintern miicadela ismi al 
tınrla mıhver grubunu ve peykle 
rini meydana getirdiler. Fakat 
bu ittifakların gayesi S'dece ko. 
münizmi imha değil, Avrupada 
tek bir devletin yani Almanya 
nın hakimiyetini ku:.·maktı. 

yük gayelerin peşinde girişilmiş ma miatlarını beyhude geçirerek çll-
tecavüzl bir harpti. Almanya Rib le paylaşmış devletlerin, bir tek rüyecektir. Bu ise hem ihtiyacın ön-

b
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bentrop'un da söylediği gi ı, · · ar arşısında harekete geç. lenmesine mani olacak, hem de bu 
mer>kanın harbe gireceğini zan. meleri, emperyalizm esaslarına harp zamanında bin müşkül!tla ge- Kurum genel sekreterinin 
netmiyordu. ' dayanan devletler için mukadder ttrtilebilen lastiklerin çürümesiyle 

"tİı;lü pakt devletleri Roosevell'in di. Ingilterede Samuell Hoare'le memleket servetine muazzam zarar- telgrafı 
tahriklerin! ve hasmane harekatınr rin, Chamberlain'lerin, City'nin, lar verecektir. Ankara, 28 (A.A.) - Dil bayramı 
Amerikan balkının aklı seliminin Fransada Action Francais'in A- Diğer taraftan şoförler cemiyeti, dolayısiyle MnU Şefimiz Kurum Gc ... 
Roosevelt ve zümresini her 3eye rağ- merikada Hearst'ın Sovyetlere dtin Vilc\yete mühim bir müracat..tta nel sekreterinden a15ağıdaki telgrafı al· 
men nihayet doğru yola sokacağı ü- karşı tahrik ettikleri Haçlı sefer, bulunmuştur. Bu müracaata göre, ha- mışlardır: 
midiyle, bir sene en büyük bir ihtl- len sırf l8.stiksizlik yüzünden 1634 o- Biriricl Türk Dil kurullıyının açıl-

bu defa, Sovyet, İngiliz, Ameri - t bil k n lı kt yatia karsılamzslardtr.,, omo ve arnyo ça şamama a- drğı kutlu günün onuncu yıl dönümü-
ne auşen ayramını, ı gününden~ 

Almanya' Amerl.kadakı· infır· at kan. Çin ittifakiyle mihvere kar. dır. Bugünlerde !Astik tevziatı yapıl- ... dil b ·ık 
çılann, Amerikayı harbe sokmı. şı çevrildi.Bu harpten Roosevelt madığl takdirde, birkaç yüz tanesi beri öz, güzel ve zengin Türkçenin bay. 
yacafı"'ına kanidi. Hatta bir zaman mi mesuldür, Hitler mi mesul .. daha garajlara çekilmiye mecburdur. rağını tutan yüce ve sayın varhğxruza, 

1 ilt d L d d 
dür,Chamberlain mi mesuldü.r, Bu takdirde 'hem halk nakil vasıtası Türk DH kurumundaki bütUn çalışma 

ar, ng ere e on on ry ve bunu 1939 harbın· ı·n hazırlık saf • darlığın! daha fazla hissedecek, he• 
Ledi Ast 

' vı· dekı· ı·çtım• ala arkadaş!arımla birlikte, kutlar, geçen 
or un e n · yüzlerce şoför daha !ı;slz kalacak, 

n idare eden Ribbentrop, İngil. halarından açık açık öğrendik dokuzuncu Dil Bayrammdaki yüce hl-

Zeytinyağı 
Piyasası 

Yeni Mal Gelmiyor 
Ve Fiyat Yükseliyor 
Zeytinyağı fiyatları her gün .biraz 

daha yükselmektedir. Yağ bölgelerin
den de piyasamıza yağ gönderilme
mektedir. En salAhiyetli bir makamın 
verdiği malUmata göre, geçen sene
nin zeytinyağlarından Ayvalık ve Ed
remitte fabrikatörlerin ellerJnde yir ... 
mi bin ton zeytinyağı bulunmaktadır. 
Bu yirmi milyon kilodac başka, daha 
eski mallardan ve tüccar elinde sak
lanmış olarak da on bin tona yaktn 
yağ mevcudu tahmin edilmektedir. 
Bu seneki mahsul bu hesaba dahil e
dildiği halde bu yağlarm saklanması 
münhasıran fazla kazanç temini için 
olduğu Aşikırdır 

Salihiyetli ki~seler bu mallar pi
yasaya çıkartldığt takdirde pahalıltğın 
önüne f:?eçi1ece~ni iddia etmektedir 

Manisada bir esnafın 
güzel hareketi 

Manisa, (TAN) Şehrimizde; 2 - 3 
asitli zeytinyağtrun kilosu serbest s8.
tıı başladıktan sonra 110 kuruştan 
150 kuruşa yükselmiş ve bu fiyat be
lediyece zorla bu miktarda tutturul
maktaydı. 

Fakat bu sırada şehrimiz bakkalla
rından Hilmi Erten elindeki 5000 kllo 
yağla piyasaya 118 kuruştan yağ çr
karmıştır. Bunu gören kara borsacı
lar bu zeytinyağmı toptan almak is
temişlerse de Hilmi Erten bu yağı an
cak perakende olarak ve halka kilo 
kilo vereceğini söylemiş ve dediği gi
bi yapmtştrr. Bunun üzerine diğer 
bakkallar da fiyatları 130 kuruşa in
dirmek zorunda kalmışlardır. -' 

Bir vurguncu yakalandı 
İstanbul Balıkpazarmda Dimitrl ve 

Piyasandi, zeytinyağlnı sebepsiz ola
rak fahiş fiyatla sattıjtı tesblt edile
rek mahkemeye gönderilmiş ve yir
mi beş lira para cezaslyle beraber 
dükk:Anmtn bir harta kapatılmasına 
kerar verilmiştir. 
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* * 1 iki 
Bu harpte son gfren Ameri • hem de malıetlerlnl bu yüzden temin tabmrzdan ve dördiincü kurultaya.ki 

tereninde harbi Bo şev· ere eden otomobil sabı·pıerı geıır· siz kala- b. ·lm 1 · 
k 

. b. h b · · .. · kanın bütün mesuliyeti omuzla . eş. ıçı ez i &'i ve iltifatınızdan kuvvet 7.30 Proa:ram 1 t9.3D Hab!!rler 

A
. !manya bu gayeye, Cham sev ıçin ır ar e gırmıyecegı caktır. Binaenaleyh bütün bunlara atan Tüı:lk dilciliğinin yüksek himaye- '·" 

800
' 

19
·
45 

Mü"' 

Okuyucuların -, 
, .... •• Şikayetleri * Bomontide Bulgar çarşısında 

izzet Paşa sokağinda TulQ Ken• 
ber yazıyor: 

"Blzlm semtin büyük bfr derdl 
var. Her gesce sabaha kar,ı en 
tatlı uykumuzcları köpek uluma• 
lan He uyanıyoruz. Aylardanberi 
devam eden bu ulumaların sebebi 
mahalle ortasında bir kl!ipek ter• 
bfye mektebi açıfmıı otmaaıdır. 
Elllden fazla köpek tıer gece bir 
a~ızdan act acı uluyorlar. Garip· 
tir ki, bfraz ileride polla karako· 
lu da bulundu§u halde, bu köpek 
mektebinin gürültelerfne mAnl 
olmak fçfn fıfçblr tedbir alınmı• 
yor. Sağhk bakımından da do~ru 
sayılmaması Hlzım gelen "okta, 
mahalle arasında b6yle bir yerin 
açılmasına mUsaade edllme!1dlr 
Sihlıat müdürünün, Beledfyenl~ 
ve Beyoğlu kaymakamının dik
kat naz•rını çekmenizi rica ede• 
rlm.u 

* * Yakacıktan yazıTıyor: 
"Yakacık köyü lstanbulun hava 

tebdiline ihtiyacı olan tıastararı 

için prevantoryom vaziyetindedir. 
Tedavi için buraya gidenler gU• 
ı-Ultüsüz bir hayat bekTemekte· 

Hrler. Fakat Ramazan mUnaıebe
tlyle her gece saat Uç buçuktan 
dört buçuğa kadar fasılaatz au• 
rette davul çahnarak bu haıta 
aileler efradı uykularından mah· 
rum edltmektedlrler. Provantor· 
yom vaziyette bir köydeki allele· 
rln oruç tutamıyac.ak kadar ma· 
zeretll kimseler olduğuna şüphe 

yoktur, Binanealeyh davul gUrül· 
tUlerlyle uyandırtlmalarında da 
m~na yoktur. Oruç tutanlar çalar 
saatle davulun 1ş1nl pek.alt sessiz· 
ce temin edel::ıİllrler. 

fetanbulun bir kapısı olan Va~ 
kacıkta hiil:S eek1 dUşDncelerl& 
'"ıareket etmek doğru deölldlr, ...... ,,,,,,,,.,,, -~ 

Okulların Kayit 
Müddeti Bitti 

Ortaokullara namzet talebe kaydı 
dün akşam sona ermiştir. Liselerin 
son struf Tabiiye, Matematik, Felsefe 
ve Tarih gruplannm imtihanları ne
ticelenmiştir. Buı:ıiln son olarak dev
let olgunluk imtihanlarının tlirkçe 
lcompozisyon sınaVl yapılacak ve Ey• 
ifil devresi imtihanları bu suretle so
na ermiş bulunacaktır. Perşembe gü
nü bütün okullarda birden tedrisata 
baı;lanacaktrr. 

tl'nivcrsite Hukuk ve İktisat Fakül
telerinin eleme !nıllhanları da dtln 
baslamısttr. __ ___,,_ __ _ berlain sayesinde bir za ne kanidi. Fakat bu zanlar hep rında taşıması da pek gariptir. süratle mB.ni olmak Uzere lAstik tev- niz aJtında daha büyük ve daha ileri ~:~~ :t~~~ıe(PL) ~~:!~ ~~ıı:;~ ırarctcsi 

manlar harbe girmeden, kolay yanlış çıktı. İngiltere Chamber. Mançuko'yu istila eden, Çine, ziatının yine VilAyet tarafından ve haşarılara doğru olanca varlılı ile yü_ :;;:g ~:.~k'(Pı.ı 21.00 <E•ln ... uı 
muvaffakıvetlerle vardıydl: A • lain ve Londondry'deri ibaret de Çekoslovakyaya, Sovyet Rusya · eski esaslara göre yapılması lbımdlr. rümek yolunda oldutunu arzeder, son- ıı.45 Hobul" 

21
·" Ma,;k l Altın Fiyatları 

nısturyanm ilhakı, Çekoslovak - ğildi. Amerikanın Hearst'tan vr ye hücum eden he halde Roose - VUAyct '"'törler ~in ,,., •uz •""ren ve ••n-lar!a kat••' eıı..r \::gg 1':'~~~~;,;- :::~: ~~··::,,fi Dıın_ bir aıtm otuz 1lç. llr<'dan ve 
uanın istilası silah patlamadan Wall Stref•'ten ibaret olmadığı- ve1t olmasa gerek. teklifini yerinde bulmuş, Ticaret O- ni?.den öperim, pek sayın Milli Sefr 1ı::~i ı?:,~~''" 22.so H•b"'" bir gr~ .külçe 455 ~an. s•tıl-
meydana geldi. Zaten Hitler_m_i_J_g::.ı_·b_i_.D_un_··_y:._ayr __ m_ük_··_er_r_e_r_h_arp_1_e_r _______ • ______ T_AN ___ n_·s_inı_·n_1_A_st-ik_d_a_e_ı1m_a_m_•_.s_e1_e_sı_n_de_i_·_mız_·_. _____________________ "_·'_'_K_•_•_·"_"_· ___ ınıştn-__ ·_ -

1 
Temyiz Mahkemesi-

1 G'C' "GlllN HABE.RLE.R ninK~r~!~~a~~~·~~! 
• VER • çı• N Kanun makabline şamil olmaz; 

ZAMAN M 1 H 1 bu, bir hukuk kaidesidfr. Çünkü, 
mer'i olan kanunlara göre işlerL 

ÇALIŞIYOR 1ni ve hareketleri tanzim eyllyen 

{L'?]' Baş tarafı 1 incide 
Bundan başka sahillerin hemen ar

ıcasınd ki bölgelerde tahştt edilmiş 
nLın kuvvetlerimiz herhangi bir as
ker çıkarma teşebbüsünü daha ba$
Jnngıçta akamete mahktlm edecek bir 
kudrettedir.,, 

Von Ribbentrop, daha sonra, hava 
bombardrrnanlarmdan bahsetmiş, 
"'Churchill unutmastn ki, bombalar1 
teker teker sayıyoruz. Bir gün gele
cek İngiliz uçaklarını Avrupa kıta -
sından kati olarak uzaklaştıımak: işi 
ile geregi gibi meşgul olacağtz" de
miştir. 

Von Ribbentrop sözlerini söyle bi
A tirTTllştir: 
R "Önümüzde bizi bekllyen çetin bir 
r. takım mücadeleler daha bulunması 

mümkündür. Biz buna hazırız . ., 

* Bertin, 2a (A. A.) - Bu sabahki 
Bertin gazeteleri Hariciye Nazın M. 
\~on Ribbentrop'un nutku etrartnda 

yurtdaşlann bu durumları sonra 
dan yürürlüğe giren bir kanun 

tahlillerle doludur. Bütiln gazeteler ile bozulacak olursa kimsede em 
nutkun tam metnini neşretmekle ve niyet kalmaz; cemiyetin düzeni 
zamanın Almanya ile müttefikleri i· ı ile huzuru bozulur. Bu itibarla, 
çin çalıştığı hakkındaki sözleri itti- bu mesele de hukukun ana pren.. 
fakla belirtmektedirler, siplerinden biridit. 

/ngilizlere göre re!~t ~~~~d~~n~:~:!ü!~v!i: 
Ankara, 28 (Radyo gazetesi) ki kanunun cürüm saydığı bir fi• 

Londra radyosu Von Ribentrop'un Ji mübah kılar. Veya o cürmün 
nut.ku hakkında ~nlarI söylem.istir: cezasını hafifieştirirse "kanun, 

"Von Ribbentrop bu sefer yalanla-rında pek sapıtmıştcr. Rusyaya yar- makabline şiimil olmaz,, kaidesi 
don yapılamadlğı hakkındaki sözleri gene tatbik edilebilir mi? 
acalptir, çünkü kafilelerin en bOyl!ğil Cezai hukuk buna menfi cevap 
Arkaniele varalı çok ge•anedl. !ııgil- vermektedir. 
tereye yapılacak intikam akınlar! hak Türk ceza kanunu da !klncl madd.
kındakJ sözleriyle bizi korkutacağını nin 11İşlendikten sonra yapılan kanuna 
sanıyorsa aldanıyor. Ribbentrop, ken- göre cürüm veya kabahat eayılmıyan 
dinden beklenmiyen bir espri göste- bir fiilden dolayı da kimse cezalan· 
rerek İngiltere adasını bir uçak ge- dırılamaz. Eğer böyle bir ceza bülmr 
misine benzetiyor. Ona hatırlatırız olunursa icrası ve kanuni neticeleri 
ki, evvela Malta gemisini batırslnlar kendiliğinden kalkar.,, diye yazılı olan 
ve oradan alacakları derse göre bu_ ikinci ve üçüncü fıkra!ariyle ceza bu.. 

raya hazırlansmlar.,, 

it 
y 
d 
R 
ı 
t 
k 
r' GAZETECİLERİMİZ 

kukunun kabul ettiği bu fikri yani 
lehte olan sonraki kanunun evve.lki 
hadiselere de şamil olacağını kabul 
etmls bulunmaktadır. 

Bu kaideye dayanan Adliye Vekil· 
liğinin tamimi o sıralarda hükllınelçe 
ahnan karardan faydalanabilecek ba
zı mabkilm ve maznunların bulunması 
ihtimalinden mülhem olmu~tur. B11 ta.. 
mimin mevzuuna dair olan füller nar
ha ve el koyınıya muhalefet suçları 
olup ihtikardan maznun ve mahkO.m 
bulunanlar tamimin şümulü dışındaydı. 

~; fl:!ij" Baş tarafı 1 inci de 
inan•~•n:n sarsılma:& ı>lduğunu 

t mujah6o~ etmekle hayrete düş.. 
ti.ık. 

ÇI 

I< 
Büyük Britanya'nm malzeme 

ve ·iaşe bakımından geniş ölçüde 
faydalandığını da gördük. Geçen 
hafta muazzam bir kafilenin li -
mana girişine şahit olduk.İaşe na 

rı zırı Lord Woolton'un İngilizlerin 
r 
Y harp depo ve mahzenlerini mal -
k zeme ile doldurmak için sarfetti. 
ıı ği büyük gayretleri de görmüş 
n bulunuyoruz. İngilizlerin harp 
A gayretleri için en derin bir hay • 
sı ranlık taşıyoruz. MüttefiklPrin 
c 
c 

kat'l zafere ulaşacaklarına mut -
lak inancımız vardır.,, 

Türk gazetecileri Londradaki 
demiryolu istasyonlarından birin 

h den ayrılmışlardır. Garbe uğur. 
b !andıkları sırada İngiliz memur. 

lariyle görüşmeleri çok samimi ol 
tt muştur. Türkiyenin İngiltere bü. 

e 
rı 

~ jk elçisi garda bulunmuş ·:e 
h vurtdaşlarına uğurlu yolculuklar 
f temenni etmiştir. Büyük elçi, Hü 
' sevin Cahit Yalçın'la müsafaha 
; etiniştir 

Garda lngiltere İstihbarat Nezare
t\ baş mllfettiş! M. Kenneth Gripp, 
ayni Nezaret Pnrlô.mento k5.tibi, tef
tiş heyetine mensup Matmazel Mun
ro ve Ankaradaki İngiliz Matbuat A
taşesi M. Trlstram ile Türk gazeteci
lerine refakat eden Birle3ik Amerika 
Büyilk Elçiliğine mensup bir heyet 
bulunuyordu. 

Türk gazeteciler! fngllteredeki ika
metleri esnasmda binlerce kilometre 
yol yapmışlar, İskoçyaya gitm~ler, 
mühimmat tabrikalartnı gezmişler ve 
bir uçaktan kıyılardaki mildafaa mev 
zilerini görmüşler ve bir kısım do -
nanmayt gezmişlerdir. Bundan başka 
M Churchiil ile ve birçok Nazırlarla 
d~ gBrüşmUşlerdir. 

Ahmet Emin Yalman, Brltanova 
muhabirine şöyle demiştir: 

"Gözlerlmizin önOnde harbeden 
Büyük Brltanyanın tablosunu gördük. 
Şimdi keza harbeden Birleşik Am~
rilca ile Bat. Afrikayı göreceğiz. Bre
zilyanm neler yapt1ğmı görmeyi de 
ümit ediyoruz, öylece Çjn hariç ol
mak üzere bütün müttefiklerin harp 
gayretlerini görmüş olacağtz." 

Tren hareket etti~! sırada Türkiye 
Büyük Elçisi ile orada bulunan uğur
layıc1 büyük halk kütlesi "yine görü
§elim,, diye bağırmışlardu 

Temyiz ceza daireleri umumi heyeti
nin ekseriyetle verdiği karara nazaran, 
lşletHdiji zamanda mer'i olan karara 
göre mahkilın veya maznun bulunan
!ara sonraki kararın şamil olmtyacağı 
tesbit edilmiş, bu husustaki fikir ayrı" 
lığı da ortadan kalkmış bulunmakta· 
dır. Temyiz ceza daireleri umumi be. 
yetinin karan bütün Cümhurlyet müd 
deiumumiliklerine tamim edilmistir. 

Mal\i:m olduğu üzere Veldllikçe ya
pılan tamimler, mahkemelerin kanaat 
~e i!:tihatlarmt bağ!amaz. Bunlar mah 
keme için sadece bir içtihat kaynağı
dır Mahkeme içtihatları da böyledir. 
Haiıettikleri davalar iç.in kaziyyei 1?1ah 
keme teşkil ed-er ve bu davalar dı .. 
şındaki Jhtiliflarda ise sadece bir tç
tihat kaynağı: olarak kalır. Bunun da 
böyle olması ıazım ve zaruridir. Çün.. 
itil içtihat!ar cemiyetin ilerlemele:r'ne 
uyarö.k dalma bir tebeddül ve te-kl
müle doğnı giderler. Bunu her gllnkü 
hayatımızda şükranla görmekteyiz. 

Yeni Milli Müdafaa 
Tahvillerinin Satış 
Müddeti Bitiyor 

Ankara, 28 (A.A.) - Milli Müqafaa 
istikrazı tahvil!erJ için tayin ediltm 
satı~ müddeti iki gün eonra, 30 Ey
lUlde soqa erecektir. Büyük raibet 
ile karşılanan bu istikraza iştirak lc:fn 
tasarruf ıa})ibi •atandatların bu müd
detten istifade edece1derl ve bu ıu
retle vatan müdafaasına da yardım 
fırsatını kaçımuyacakları umuluyor. 

G. Toio'nun Nutku 
l.f2lj° Baş tarafı 1 incide 

miştir. fng!lizlerle Aınerlkalılarm 
karfl taarruz teşebbUslerl müsbet bir 
~ekil almaktadtr.,, 

Başvekil, Japonyanın dilşmanı ta
mamiyle ezmek hu!Usundaki azmini 
belirttikten sonra, sözlerin! ııöyle bl
tinniı-tır: 

"BüYilk A!Iya harbi ılmdl uzun sll
re<:ek bir harp haline çevrilmektedir. 
Bunun içindir k!, gittikçe mOsbet bir 
mücadele mablyetlnl alacaktır. DOş
manı ezmek iç.in birçok engeller! de
virmek, birçok zorlukları yenmek ge
rektir.,. 

~---.o-----
Nafıa ve İnhisarlar 

Vekillerinin Tetkikleri 
Malatya, 28 (A.A.) - Nafia Vekili 

buradaki tetkiklerin! bitirerek Mara
şa hareket etmistlr. 

* Erbaa, 28 (A.A.) - İnhisarlar Ve-
kili Niksardan şehrimize gelrnJ~, bu
radan Samsuna gltmlıtlr. 

Altı Çek Kurşuna Dizildi 
B.,-Jin, 28 (A.A.) - Çekoılovaha

da yurda ihanet auçiyle maznun 6 Çe... 
koslovakm daha !dam edildikleri bu 
qiİn bUdiriJmietir. 

Tamim.teriyle, neşrlyatiyle ve bi1-
tiln vasttalar:iyle içtihattan teki.mfile 
sevketmelı: Adliye Vekilli~ln en ön· 
de gelen vazifelerinden biridir. Çün
kü Adliye V ekilliii adaleti tevzi va· 
zi.fesinin en iyi bir şe]tilde lşlemesin
den millete ve onun mecJisine kar11 
blrlncl derecede meouldilr. 

Mahkemelerin ıotikliti bahılne ge
ltnr-e, bunu da ıu iki noktada topla.. 
mak doğru olur: Mahkemelere ••eu 
davayı 1u şekilde hallet!" denmlyecefi 
gibi mahkemeden 11Bu davayı nlçin 
böy!-e hallettin? .. diye de bir sual 110"° 
rulama'Z. Kazanın tstlklS.lt 1$te ba. ikt 
nokt•da tecelli eder. Mahkemeler \-a. 
naat ve ictihatlannda serbesttirler. Bu 
teşkillb e!asiye kanuniyle mUeyyeddir. 
Bunu ihliil etmek biç bir khnsenln ve 
hic bir makamın ıali.lılyeti dahilinde 
değildir., 

Yeni Rekorlar 
~ Baş tarafı 1 incide 

14 Günde bir gemi 
Vaşington, 28 (A.A·) ·- Har

bjye müsteşarı, Liberty tipinde. 
ki gemilerin süratle inş?. edılme 
sinden dolayı bahriye 1 inci re
isini tebrik etmiştfr. Müste~ar. 
bu inşaatta sürat bakımından a
şılması kabil olmıyan bir rekor 
tesis edildiğini söylemiştir.10.500 
ton hacminde Liberty sisteminde 
bir gemi 14 günden az bir ııa
ınanda iruıa edilmiştir. 
Beş ay evvel Mercan denizinde 

batmış olan Lexington tayyare 
ı;ıımıisinin yerine bfr yenisi deni. 
ze indirilmiştfr. Bu gemi de ayni 
ismi ta c: 1vacaktır. 

Tayyare inşaatı 
Nevyork, 28 (A. A.) - Meşhur 

tayyare inşaatçılarmdan Gleen Mar
tin, bir mecmuada şöyle yazıyor: 

"Modeli bütün dünyada fevkaH\de 
bir hayret uyandtracak tayyareler 
inşa etmekteyiz. Bombardıman tay
yarelerinden müteşekkil asrt bir ar
ınadanm inşasmı ikmal etmek üzere· 
yiz. Kıtaattn nakli için taşıt tayyare
leri de yapıyoruz. Uzak ve gizli üs
lerden hareket ederek uzun seferler 
yapabilecek uçaklar inşa ediyoruz. 
Evsafı gizli tutulmakta olan yeni bir 
Alet icat ettik. Bu Alet, tayyarelerin 
en kesit sis tabakası içinde istikame
tini emniyetle tayin etmesine medar 
olmaktadır. Alman uçakları, Polon -
yada sürpriz sayesinde galip gelmiş
lerdlr. Japan uçakları da Pear1 Har
bour'da yine sürpriz sayesinde mu
vaffak olmuşlardİr. 

Amerikan uça klan da harbi sürpriz 
sayesinde kazanacaklardır. 

Bizim tayyare fabrikalarmnzın faa
liyetini tahdit edebilecek !ılçblr tek
nik zorluk yoktur. Daha şimdiden 
250,000 libre sikletinde deniz uçak
tarina inaltk bulunuyoruz. Bu ağtr
hk, kUrrelarzın en uz-ak mmtakalan
na kadar gidip iş görebilecek olan 
deniz uçaklarımıztn a1!1rlığınm iki 
mislidir. Bu uçaklar, herhangi bir 
vere uğrıyarak benzin almıya mecbur 
kalmadan Paslfiitln bir tar>ftndan a
bilr tarafına gidip gelebilirler. 

Bu tayyarelerden 500 n, harbin bü
tUn şeklini de~i~tlrebllir. Harbi bittr
meden, harbi kazançla sona erdtrme· 
den evvel ihtimal hor biri 600,000 lib
re slkletlnde veya daha fazla ağrr
hkta ucan .'!"11"hltlar \nsa etmek icap 
edecektlr. Biz, bunlnn şimdiden inşa 
edlyonız." 

~~~-.a-----

Japon Amiralleri Bükreşte 
Bülı:reş, 28 (A.A.) - Japon amiral

leri Nomura ve Abe Pazat' ırilnii Sof· 
yadan Bükreşe gelml3lerdlr 

ALMAN . TEBliGi 
ıt1ff' Baş tarafı 1 incide 

man - Rumen ve Hırvat kıtala • 
rrnın toplu halde giriştikleri ha
reketlerle tesirli surette püskür. 
tülmüştür. Şehrin şimal ve ce -
nubunda bfr kısım Rus kıtalan
nın yükünü hafifletmek için 1üş
man tarafından yapılan taarruz. 
lar aklın kalmıştır. 

Cephenin simal kesiminde Rljev 
yakında birçok düşman taarruzları 
kırılmış ve kuvvetlerimiz taratmdan 
girişilen mahalli bir taarruz başarı ile 
bitmiştir. 

İlmen gölilnün cenup do~sunda 
düşmanın mükerrer hOcumları ağil' 
zayiat verdirilmek suretiyle püskür· 
ti.ilrnüı;;tür. 

Ladoga gölü civarında Sovyetlerin 
yeni taarnızları da kırılmıştır. 
Dllşman önemli kuvvetlerle Neva 

nehri üzerinden doğuya doğru Lenin
grad kuşatma hattm1 yarmıya teşeb
büs etmiştir. Bu teşebbüs dlişmana a
~ kayıplar verdirilerek akim bırak
brılrnıştır. Burada 395 deniz taşrb 
tahrip olunmuştur. 
Bu~ denizi çevresinde Alman hava 

kuvvetleri gece ve gündüz Sovyet ~
va üslerine taarruz etmişlerdir. Al
man avcıları kendileri hiçbir zarara 
uğramaksızın 26 düşman uçağı dil
şilrmilşlerclir. 

Göğüs göğüse muharebe 
Berlln, 28 (A.A.) - Alman ordu

ları başkumandanlığı, Alman 1ıarp 
bayrağmm 25 Eyl(ıld~nberl StaUn
grad'da komünist partisine ait bina· 
lar üzerinde dalgalandığmı bildir
mektedir. 

Evvelce haber ver!ldlğl gibi, Al
man kılalan şehrin merkezinde şid
detli sokak muharebelerinden ve ev
den eve çarpısmalardan sonra tq.hkim 
edilmiş evlerden mürekkep adaları 
ve betonlu stğınaklart ele geç!nnl~
lerdJ.. 

Bu noktada Alman piyade ve !stlh
kftm bölükleri admı adnn savaşara'k 
Volgaya doğru kendilerine yol açmak 
zorunda kalmışlardrr. Bol~evllder, Al
man krtalarının ilerlerr.eslne mAnl ol
mak için her lmkAndan istifade et
mişlerdir. Bunlar, yen! b!r mukave
met göstererek her ev enkazmm, her 
yıktntın!n arkasma kendi zırhlı tank
larmtn ve duvar bakiyeleriyle a1elfı
eele yapılmış bartkatlann gerisine 
13aklanarak tutunmak istiyorlardı. Ev
den eve yapılan şiddetli göğüs gö~O

<;P. mücadelelerde bir enkaz ytğmtn
rlan ötekine atılmtşlardrr. 

Zırhlı savaş arabalan ve toplar 
Bolsevik mukavemet yuvalanna Qs
tüste darbeler !ndlrlyordı• 

k azce:sı ,o. • 1 ı '=j 
(J:fif' Baş taraır ı ıncırle 

şa çıkmıştır. Düşmanın 10 tankı 
tahrip edilmiştir. 

Mahzenlerde büe çetin 
çarpışmalar oluyor 

Moskova, 28 (A.A.) - Alman· 
lar,Stalingart'ın bir mahallesin • 
de ilerlemişler, evden eve çok şili 
detli savaşlar yapmışlardır. B~.c
ka bfr mahallede daha fazla mik 
tarda evi Ruslar Almanlann elin 
den almıştır. Stalingrat'ın batı şi 
malinde Sovyet kıtalan, Alman 
hücumlarını püskürtmüşlerdir. 
Düşman burada 2000 telefat ver 
miştir. 

Gece yarısı tebliği Sovyet kl.. 
talarnnn bfrcok mahallerde Al -
man hücumlarını püskürttüğünü 
Almanların ellerinde tuttukları 
bir mahalleden çıkarıldıklarını 
ve bu savaşta 600 telefat verdik. 
lerini bildirmektedir. 

Teblfğde, Almanların bir parÇa fter .. 
lemiye muvaffak olduk!an blr mabat~ 
lede pek şlddetlt bir ıra~ yapıldığı 
ili.ve ediliyor. 

Matııenlerc varmca.ya tadar evden 
eve çarpışmalar olmu3tur. Sovyet hü .. 
cum kıtalan, ilerl~mekte olan bu Al• 
man kltalannın 5ncüler1ne bir t:ır1r 
taarruz yapmış!ar, 200 düşman mltntL 
vöz nelerini, 10 mitralyözU, 2 havan 
topunu yok etın!şler, esir ve ganimet 
llnnşlardır. 

J<ızılordnnun, Alman !Of' cel"lahına 
taarnıza devam ettiği Staltnsrat Nıtt 
şimalinde düşman 18 tank, birçok zırh• 
lx araba, 30 top, 46 çemberlJ havan 
topu. 90 mitralyöz, 1500 11~ 2000 asker 
kaybetmiştir. 

Mozdok rephesind1; 
Londra, 28 (A.A.) - Mozdok ke• 

siminde Ruslar bir köyden çekilmiş• 
lerd!r. Naziler bir kaç noktada Tetek 
•ehrlni geçmiş bulunmaktadırlar. G:oz
rıy petrol sahasına doğru ner1emek tein 
;imdi düşman gayret sarfetmektedlr. 

Karedeniz sahilinde, Tuapse'ye dol" 
'"U derlemekte olan Alman 1mvveotle" 
·ine karşı Ruslar btlyllk muvaffaln• 
yetler elde etmişlerdir Bir ı;ok tep.
ter ve mtihlm noktalar dUşmanm elin'" 
den alınmıştır. Bir giln içinde diişınan 
1200 ölll verml•tlr. 

Brrrtislavtlya a'T'ıtı. 
Kudüs, 28 (Radyo 22,I~) - M!h• 

ver kaynaklarından gelen haberlere 
gllre. d!ln gece Sovyet tayyareleri 
·'"'Jovakyanm m~kezf o1an Brettslava 
,ehrl fie dl~er Slovak sehı.lerlne hü~ 
cum etmlşlerdlı 
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T A N "\ Askeırô ıretkl lk ler: 
ABONE 

Tllrklye 

1400 Kr. 
750 il 

400 I!! 

150 • 

B E D E L 
Ecnebi 

1 Sene 2800 Kr. 
8 Ay 1500 " 
a ~ soo " 
1 ,. 800 • 

(26\ kuruıstur. 

Uzaması 

Kar~ısında 
Yazan: M. ANTEN 

Kendine pahalıya mal olmıyacak 
bir yldırrm harbi için hazır

lanmış ve tedbirlerini ona göre a!mış 
olan Almanya harbin dördüncü yılı 

ba5ında da kat'i bir netice alamayın
ca uzun bir mukavemet harbi için ha
zırlanmak zorunda kalmıştır. 

1940 ta İngilterenin Alman hava 
taarruzlarına karşı dayanması, 1941 
Hazire.omdan bugüne kadar ayni :ıid· 
detle devam eden Sovyet mukavemeti 
htlııntik haı-binin Almanyanın umdu
gu neticeleri vermemesi, Japonyaom 
Hindistana ve İrana kadar uzanari!k 
Mısıröan ilerliyecek Rommel kuvvet~e.. 
riyle birleşememesi ve Amerikanın 
ıııuazzam harp gayreti Alman plaıtla
rını alt üst etti. 

Alman kaynakları ve tebliğleri ı;on 
günlerde Stalingratta bir evin, bir 
katın veya bir sokak başının zaptedil
diğini bildirmekte, Alman askeri mü
tehasıus!arı ise Alman ordusunun bü· 
yii~ kayıplar vermemek için adım adım 
ilerlediğini söylemektedirler. Bu da 
gösteriyor ki, Almanya yıldırım bar
b!nden adım harbine geçmiş bulunu
Yor. 

Bugün Almanya Sovyetlere karşı son 
olacağr tahmitı. edilen taarruz hamlele
rini yaparken diğer taraftan garpten 
telecek tehlikeye kar~ da hazırlan
tnaktadır. 
Almanyanın şark cephesinde mi!ıyon

larca insan ve hesapsız malzeme kay· 
betmesi, harbi yalnız Alman askerl~
riyle yapmak prensibini kabul etmıs 
olan Hitlerl, Almmyamn nüfuzu ve 
isgaJi altındaki memleketler.in asker
lerini de kullanmıya mecbur etmiştir. 
A1manya geçen sene Sovyet Rusyada 
2Soo kilometrelik bir cephe üzerinde 
Yalnız Alman askerleriyle umumi bir 
ta:ırruza gcçmiııti. Bu sene ise, mev. 
tudu bir milyonu geçen İtalyan, Ma
car Rumen Slovak askerlerinin işti
taklyle üç dört yüz kilometrelik bir 
t:cphe üzerinde taarruza girişmiştir. 
Bu keyfiyet, Almanyanın insana olan 
ıhtıyacını ,açık bir surette göstermek" 
tedir. 

işçi ihtiyacı 
Harbin uzaması ve Alman,yanın ln

s:.n kayıpları, işgal a~tındaki meml7 
ketler billiassa Fr:ınsa ıfaerin.de tazyl. 
it nı arttırmıya sevketmi:,ıtir. 
Dcııtche Atlgemdne Zeitung gazete· 

&1 e,eçenlerde: Yabancı memleketler
deki işı;i ihtiyatlarını kulla~anın, 
Atman harp makinC'Sinin kudretim mu
hafaza etmek ve ziyadeleştirmek için 
tek vasıta olduğunu yazmıştır. Fi!ha
k"ka Almanya, şark cephesinde eriyen 
tiimeolerinin yer!erlni doldunnak i9n 
fabrikalardaki işçikrini silah altına al· 
r.ıak, bunun için de yabancı memleket" 
ler ~ç.ilerini bu rerlerc koymak zo
rundadır. 
Mukadderatını Hitlere bağlamış o

lan Laval'in neşrettiği mecburi iş, u
llıumi iş seferberliği kanununun ma
n:ısı, bu mülahazaların aydınlığı a~
hnda daha iyi anlaşılır. Laval Alman
>'an1~ kendisinden istediği 350.000 mü
tehassıs i~çiyi, propaganda kuvveti i
le göndermlye muvaffak olamayrn.ca 
diğer vasıtalara müracaat etml~tir. 
Fakat Fransız işçlleri, buna rağmen 
bu '§1= teşne görünmüyotlar. Diğer 
t;he~en Almanyaya giden işçilerin ye
tine ancak yüzde on nisbetinde ve ça
lışma kabiliyetini kaybetmiş .olan ~ran. 
sız esir!erinin memleketle~ın~ .ı:ond~
tilmelerl de Laval'in bu ışblrlıgl sı-
3'asetinln inkişafına engel olma~dır. 

l>lğer cihetten bizzat Vichy hu~
llleti erkanı arasında dahi Lava! in 
Jıransanın hayati menfaatlerine zıt o
~an işbirliği siyasetine taraftar ohnı
hnlar çoğalmaktadır. Son zamanlar" 
da, zira.at nazın Seroy-Ladurie'nin i~
tifasT bumın can!ı bir misalini teşkil 
etmektedir. İki gün evvel dev!et sclr
!eted Beııo\t Mechin hüldlmetten• çr 
kardmıııtır. Bu hadise hakkında gaze
tecilere beyanatta bulunan Laval: Hiç 
bir surette hüldlmet otoritesine doku
n•ılınaıuna müsaade edemiyeceğini "e 
Vazifesini sonuna kadar yapmıya azm 

Sovyet -Alma· Harbi, Gn. MIHAiLOVIÇ Bir Ders ve Bir Ceza 

\ mın Harp St /at ejisi Bu Cesur Asker Kimdir, Vaktile Ne 
Düşünmüştü, Şimdi Ne Yapıyor, 

Yugoslav Çetecileri Nasıl Çalışıyor? 

Yazan: ULUNAY 

A danada çtlı:an "Bugün" ad!ı ar• 
k.adaşımızda dikkate değer l;ir 

telgraf okudum. Gazetenin yazı müdü· 
rü Manisadan gelen bu haberin iize ... 
rine ,.Fazilet madalyasına liyik blı: 
tüccar,, başlığını koymuş; bunu vaka• 
nın fevkalide!iğine göre zayıf bul• 
dum. Bir yazımn başlığı onda bahse· 
dilen vakann hülasasıdır Biraz (la 
dikkati çekecek, yazıyı ~kutacak bir 
bayrak demektir. Hele "Bugün" üıı 
verd!ğl haber, yazı müdürüne do:ha 
canlı, daha okutucu bir başlık ilham 
edecek kadar kuvvetlidir; ben olsam 
"Bir harikai tlem", "Bulunmaz Hi.n.t 
kuma~ı" yahut "Zümrüdli anka kuııu .. 

f ngiltere hava meydan mtıharebıosi-
nın kaybedılmesinden ııonra ve 22 

Haziran 941 şafak vakti Almanya, bü
tün ağırlığiyle şarka döndü, ve 2.500 
kilometrelik bir cephe boyunca altı 
ı:nilyona yakın bir Alınan - Müttefik
ler kuvvetiyle Sovyet hudutlarına yük.. 
lendi. Böyle bir maceraya atılırken 
A!man harp stratejisinin istinat eyle
diği esaslar kı~aca şu ana hatlarda 
1:-.ülaı:.a olunabilir: 

1 - Avrupa eldedir. ve İngiltere, 
henüz mağlüp edilmemiş olmakla be
raber uzun bir zaman için tehlike ol
maktan uzaktır. Binaenaleyh, asıl teh-· 
like, artık İngi!tere değil, Sovyet Rus· 
yadır. 

2 - Sovyet ordularının, en geç üç ay 
içinde imhaları suretiyle, geniş SoV"" 
yet kaynaklarına dayanılarak tekrar 
İng!ltereye dönmek. Almanyayı böy
le bir düşünceye sevkeden kuvv~tli 
sebepler mevcuttur: 

a - Sovyct ordu ve hava. kuvvetleri, 
ilk fırsatta Almonyaya kartı harekete 
&eçirilnıek üzere, buyUk kısımlriyla hu
dut boylannda &Uruplandırılrnı~tır. Altı 
milyonluk Alman ve Müttefik kuvvetle· 
rlnin ani baskını. bu kuvvetleri ıı:afil 
avlıyarak, ya te<lim olmak, yahut ta 
iınha olunm•k ~ıklar111dan birini kabul 
zorunda bırakacaktır. Bir defa bu temi.n 
olununca, artık Alman zırhlı kollarının, 
)'elpare ~eklinde, Moskova, Leninıırat ve 
Kafkaslar İstikametlerinde yayılmalarıni 
klrfiı hiç bir ciddi mani kalmamış ola-
caktır. , 

b - Sovyct harp ve sanayi kudreti· 
nin en az yuıde altmış, yetmişi garp • 
tadır. Bir kere buraları i1c•I olununca, 
&eri kalan Sovyet kuvvetlerinin daha 
serilerde yeniden teşkilltlanıp mukave · 
ıncte devam edebilmeleri dü şünülemu. 

c - Alman teknjği, her cihetten Sov 
yet tekniğine ilstiln olduğu gibi, Alman 
ordu ve erlnıharbiyesi de her bakımdan 
Sovyetlerinkine faiktir. Sovyet ordu ve 
erklnıharbiyesinin zaafı, Finl&ndiya mi· 
salilc sabittir. 

d - Sovyetler muhtelif ırklarda~. ~il· 
teşekkildir, ve dahilde Sovyet reıımıne 
karşı büyük bir hoşnutsuzluk mevcuttur. 
Ufak darbe, Sovyet dahilı bünyesinin d!-· 
ğTlıp parçalanmasına ve. hariç rrklann bır 
Jikten ayrılma aayretlerıne yol açacak, ve 
bu da Alman ordusunun işini ceniş ölçüde 
kolaylaştıracaktır. . . 

Z n ten t ngiltere, Sulha kendillğınden 
tAlip olacak veya hiç olmazsa. Sovyetlerle 
anıa,maya yanaşmadtn, muklddcr. lkibe· 
tini bekliyecektir 

Böyle:re, Sovyet _ Alman harbi ba
~ında Alman harp stratejisi: "Evvela 
SovyC'tler, &0nra İ.ngi!tere,, ı;eklinde 
kısaltılabilir Ve bu strateji yine kı· 
Eaca: "Sov;etlere karşı üç haftada 
yıldırım zaferi,, ve "İngiltere _ Am:ı
rikanm Sovyetlerle anlaşamıyacaklaıı" 
hesaplarına istinat eder. 

Fakat iş .fiiliyat sahasına dökülü!1-
ce ne biri, ne de ötekisi olmuş, Al
manya hesaplarında bu sefer yamı. 
mışcır: Sovyct ordu ve hava kuvvet
leri hhdutlarda değil, büyük kıstmla
ri)'le gerileı:de Almanyanın karşısına 
esaıı surette çıkmıştır. Sovyet harp 
sanayi kudretinin en az yü:ıde alt.mış
yetmişi garpte değil şaııktadır. Sovyet 
ordu ve erkanıharbiyesinin, kuvvet 
ve kudretini, Finlanda misaliyle ölç
me;in büyük bir hata teşkil ettiği ha
kikatmı 14 aylık askeri harekat isbat 
etmiştir. Sovyet iç bünyesinin bir dal"'" 
bede parçalamvereceği fikri boşa cık· 
mıştır. Bütün bunlardan başka İngilte· 
re sulha talip olmak şöyle dursun, bü· 
tün 'kuvvetiyle Sovyetlere müzahir ol-
muştur. 

Bu itibarla Sovyet • 1ngi.11z - Ameri
kan işbirliğinin, bu harbin kat'i ma
hiyefli dönüm ve düğüm noktıılarmdan 
biri olduğunu iddiada da hat:ı yoktur, 
ve bu beraberlik, Churchill İngilteresi 
ciyasi stratejisinin, Alman siyasetine 
karşı kazandığr ilk büyük meydan mu· 
harebesidir. Bu siyasi zaferin, mütte. 
fik harp stratejisi üzerindeki tesir ve 
neticeleri büyük olmuştur ve olmak
tadır. 

llülasa olunursa, yıldırım harbi, ilk 
defa olarak Rusyada muvaffakryetsiz
liğe uğramış ve Alman ordusu, ilk ka
ra meydan muharebesini de Mosknva 
önlerinde kaybetmiştir. 

Bundan sonraki devre, Alman h:ırp 
stratejisinin, "tecavüzden müdafaaya 
ı;'ec;iş devri" diye adlandırılabilir ve 

bu devre biitün kış boyunca, 1942 M-trt 
hatta Haziran sonlarına kadar dev.lm 
eder. 

1942 Yaz taarruzu ve 
Alma11 stratejisi: 

1942 yaz taarruziyle beraber açı-

ğa çıkan son Alman harp st.ra
tejis.i, gerek icra şekli, gerek cereyan 
tc.rzı, ve gerekse takip ettiği hed'!f
ler takımından, tamamiyle yeni bir 
safhaya tekabül etmektedir 
Sovy~t harbi başında Aiman stra• 

teji<>inin harp şıarı, kısaca, "Topyekıln 
taanuz, topyek1b zafer" iken; 1942 de 
,ır:;k bu strateji, "Topyeldln taarraz
topyekıln zafer., imkanlarını büyük 
ndkyasta kaybetıWş olarak "yer yer 
taarruz, parça parça zafer,. yolunu 
tutmuştur. Bütün görüniiş ve imlı:an

l:ıra göre ilk hedef; İngiliz orta !prk 
i:nparatorluğudur. Britany<ı adaları 
havalarında ve Atlantiklerde vurula
r:uyım İngiltere, ilk elde orta şarkta 
vurulmak istenmektedir. 
H~defe ulaşılabilmek için seçilen is· 

tikamet de ikidir: 
1 - Libya _ Mısır üzerinden orta 

şark; bu vazife Mareşal Rommel'in o 
muzlarına yükletilmiştir. 

2 - Kafkasy:t üzerinden orta şark; 
ba vazife de, Mareşal Von Bock'un 
uhdesindedir. 

Hedef ve istikametin, muvasala yol 
ve imkanları bakımından istinat etti
rilmek istenildiği denizler stratcjısi 

de: 
a. Libya, Mısır ve Suriye iatilhı aunti 

le Inııillz Akdeniz donanmilSını bu aular• 
dan kaçırmak, 

b. Buna bailr oluak K.ızıldenia haki
miyeti, 

c Kafkasyanın ele ıı:e~irilme~i suretiyle, 
Karadenizde mutlalı: hlkirniyet; 

Ve neticede, ciddi hiç bir kaYJba 
uğramadan, yarın için büyük bir teh· 
lıke halinde elde bulundurulan Sovyet 
Karadeniz donanmasını imhadan iba
rettir. 

Yeni stratejinin ilk muvaffakıyet 5.· 
mili. ise, Alman Libya ve Kafkas lm;
kaç)arının, bir yıldırım hızıyla en geç 
bu sonbahara kadar Orta şarkta btrıe
şebilmeleridir. 

S'>nbahar gelip çatmıştır, fakat Al
man orduları bu hedeften henüz çok 
uzaklarda bulunmaktadır. Bir yıldırım 

Süt emen ı;ocukla rda di!in rengi pek 
önemlidir. Her gün çocuğun difo:ıe 
b:ıkmak iyi olur. Tabii halinde, çocuk 
dlıi pembe renktedir. Üzeri paslı gö
rülünce, çocuğun hazım cihazında bir 
bozukluk bulunduğu anlaşılır. Çocuk 
annesinin sütünü emse bile, anne sütü 
fazla yağ!ı olabilir, çocuğun karaci
ğeri büyür, dil ondan pas!amr. 

Çocuk olmıyanlarda da dilin kara 
ciğerle münasebetleri çoktur... Vü
cutça sağlam, afiyette gorunen bezı 
kimseler, sabahleyin uyandıkları n
man dilleri paslı olur, sonra, y:ıvc1ş 
yavaş o pas kaybolur. Bu kadarı he
nüz belli başlı bir hasta!ığa delil sa· 
yılamazsa da, sabahleyin d\Hn paslı 
olması karaciğerde az çok bir kifa
yetsızlik bulunduğunu anlatrr. O vakit, 
en ziyade yağlı yemeklerden sakln-
malı ..• 

Mide hastalıklannda, ateşli hasta
b'ic!arda dilin derhal paslı olduğunu 
bifüsiniz. O hastalıklarda da dılin 
paslı olması, hep, karııciğerin bozulma· 
sından ileri gelir. Nitekim müzmin 
ateşli hastalıklarda, mesela verem !las
talığmda, karaciğer bozulmamış, işti· 
ha da yerin-de olaı-sa, dilin rengi tabii 
ha!inde, pembe kalır, üzeri paslan
maz .. Sarılık hastalığında dilin füıtü 

hızıyla Mısrra saldıran Rommel, 
2 - 2,5 aydır, hala Elalemeyn önletiJl. 
dedir. 

28 Haziran sabahı, 150 • 200 kilomet• 
relik dar bir cephe :şeridi önünde top
l;yabildiği 1,5 - 2 milyonluk bir or
du, binlerce tank, tayyare; topla Sov
yet böğürü istikametinde bir ok gibi 
fırlıyan Von Bock orduları da, hare
ke• noktalarından yer yer, 500 - 600 
km. derinlere dalmış olmalanna rai
ınen orta şark bir yana, henüz Kaf
kasyaya tamaıniyle nüfuz etmiş de
ğillerdir. Bu milyonluk kuvvetler, ışte 
hir buı;uk aydır, takat ve tahammül
lerinin bütün imkanlariyle, bili S•a
lingrat önlerinde, Stalingrat için dö· 
ğü-:mektedirler. Halbuki Stalingrat, ne 
Kafkasya ne de orta şarktır Strat:j:k 
kıymeti ne derece büyük olursa olsun, 
yine ne de olsa sadece bir şehirdir. 

Kafkaslara nüfuza savaşan ikinci Al· 
man taarruz kolu da, yine bir buı;uk 
aydır, bili Mozdok'tadrr ve bütün 
gayretlere rağmen bu kol, bu müddet 
zorfmda çok az ilerliyebllmiştir. 

Uçüncü taarruz kolu ise, 2,5 ayda 
an~ak, Novoros sk'e ulaşabilmiş bulun· 
maktadır. Bu kolun hedefi, Batuma 
kadar bütün Karadeniz sahil bQyunu 
işgalle, Sovyet Karadeniz donanması. 
nı jmha olduğuna göre, hedefinin an
cak başlangıcındadır ve önünde, im· 
hasma gittiği donanmanın ateşi altında 
aş•Jması gereken, 240 km. lik dar, ı:e· 
tin bir sahil yolu vardır. Nihayet, sa
nıldığı gibi Novorosisk, ne Karadeniz 
filosı.ı.nun son üssüdür, ne de Kafkafl 
ll".üdafaasının an::ıhtarıdır. Kafkas mü· 
dafaası, bu şehirde başlar, yani bu şe. 
bir ancak Kafkas tahkimli bölgesiııin, 
bir hudut kalesi mesabesindedir. 

Boylelikle; 1942 Alman yaz taarru
zunun; henüz muvaffak olamamsı ve· 
ya geciloniş olmasının ana sebepteıi 
\o:ısaca şu noktalar etrafında hülasa e
d!lebilir: 

t - Bu taarruz arefesinde Alman or· 
duıu, eski kuvvet ve kudreıini, kısmen 
olsun muhafaıa etmekte bulunmasına rağ 
men bir yıl içinde Sovyet cephesinde çok 
şeyler kaybetmiştir. Hakikaten müşkül bir 
lıış m!ldafaa, harblndetn çıkmıştır, boyle 
yenl bir taarruzn ıiri~ebilmek için urunca 
bir hazırlık devresine ihtiyacı vardır. 

2 - 'Mayıs ayı içinde, Timoccnko tara 
fından giri~ilen Harkof taarrwu, cenuba 
miltevecdh büyük Alman taarrutu hazır· 
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B ugün Nazilerin karşılarına çıkan 

göze gözükmez düşman, Avru
panm ta göbeğinde, Yugoslavyad.ı , 

General Draza Mihliloviç'in idaresi~dt 
dövü§mektedir 

Gecen yaz,· Belgrattaki genel ka
rargih civarında bulunan Shabatz ka· 
sobasında 2 bölük Alman askeri yer 
!eşmişti_ Malzemeleri 48 ağır mıtral 
yöz, 2 sabra topu ve motörlze tank 
dafi toplan vardı. Bir gün ansızın 
mitra!yöz ateşi başladı. Alarmlar çal· 
dı. Fakat silah başına koşan Naziler. 
t:>pların Yugoslav çetecileri tarafmd:ın 
ıaptcdllmiş olduğunu gördüler Tank 
dalı topları düşman tarafından ::ivar 
mayın tarlalarına kaçırılmış oradan 
Alm~n a~kerinirı ÜzCTine ateş açıyor 
tardı. Çeteciler her tarafa yaytlmı5-
!ardı . dam tepelerinde. saman!ıklarda. 
sokaklarda her yanda ateş açıyor ve 
dövüşüyorlardı. 

On beş dakik:ı içinde şehrı g~ri al 

mışbrdı. 
38 sene evvel teşekkül etmiş ola!! 

Y ugoslav ı;etelerini dağıttılar. Onlar. 
t:ugtinkü modren harp metotlariyl,. 
clöğ!işmesini bilmiyorlardı. Fakat bü
yük harpte Yugos!av ordusunda dö
ğüşmüş olan kırmızı saçlı mavi gözlü 
genç bir adam vardı. O harpten ııon
ra kasabasına çekilmiş, sevdiği kızla 
edenmiş, dört çocuk babası olmuştu. 
Çabuk şehir hayatından bıkan bu as· 
ker, yeniden Yugoslav ordusuna gır. 
mişti. Mihailoviç ismindeki bu asker, 
daha 1938 senesinde şöyle bir teklif· 
te bulunuyordu: 

"Göze gözükmez bir harp için plan· 
lar yapalun, hazirhyahm; Al!ah 11t-r. 

mesin memleketımlz düşman tarafm
dao işgal edilse bile bu gizli teşkilat 
sayes.inde mukavemet devam etsin!" 

* * 

Sırp çetelerinin kumandanı 
General l\Iihailoviç 

te i eçtiler. Onların hareketleri aU-ş 
ı;ibi her tarafa yayıldı. Düşman kuv
vet'l"ri hiç bir zaman doğrudan doi
ruya cepheden hücuma utramıyorlar, 
fakat gizliden sıkıştırılıyor, bir çok 
kurnazlıklar karşısında çareyi anı:ak 
kaçmakta buluyordu. 

Şeytancasına hazırlanmış sabotajla
rın hiç arkası kesilmiyordu. Memleke
tın tren hatları kullanılmaz hale cet· 
mişti. Almanya ile Rusya harbe gri· 
ı;ince işga~ esnasında Rusyayı fluca 
~den bazı Yugoslav tayyarecileri de 
geri gelip çetecilere.. katıldılar. 

JI. JI. 

gibi bir ad bulurdum. 1 
Havadis şudur: Asidli zeytin ya~ 

nın litresi Manisada 110 kuruşa 111.tıı• 

maktayken zeytin yağlardan hükil:net 
el ka!dırır kaldırmaz bütün yağcılar 
ellerindeki yağları piyasadan çekmiş• 
!er ve belediyenin müdahalesi üzerine 
de bu yağları litresi 140, 150 kuruştan 
nazlı nazlı, o kadar ki sanki müşteri• 
ye karşı bir lutuf ediyorlarmııı gibi 
satışa çrkarmıya başlamışlar. 

Bu sırada Manisa bakkallarından 
Hilmi Ertem piyasaya birdenbire beı 
bin ki!o yağla atılıyor ve halka litre&! 
118 kuruştan yağ dağıtıyor. 

Kara borsa bn vaziyeti görünce! 
Hilmi Ertem'in bütün yağlarını 130 
dan toplamıya teşebbüs et.mit. bunı 
muvaffak olamayınca da bütün y.ıi
alar, yağlarını - daha iyi cinı mal ol• 
dutu bahanesiyle. 130 kuruştan satmı" 
ya ba§lamışlar. 

Demek bir adamın halkın menfaatini 
kendl menfaatine tercih eylemesi, en. 
gerek yılanı gibi ahalinin boğazn~a 
sanlı;n kara borsacıları acze düşür .. 
miye kifayet ediyor. ' 

Bu hamiyetli vatandaşrn adını hür"' 

d met!e analım; ona Hüma diyelim, an• 

Memleket dahilinde Nazilerin a a-
ka diyelim. Göğsüne muhayyel bir fa• 

mı olan General Nediç'e 50.000 zilet madalyası da takalım. Fakat bu• 
k:şıl!k bir kuvvetle bu göze görünmi- nun yarımda ötekileri, hani beş b!n 
yen düşmana karşı gitmesi emred;ldi. kilo yağı litresi 130 kuruştan almıya 
F~kat kat'i bir netice alrnamadı, Na" teşebbüs eden kara adh, kara yü2tlil, 
-;;iter çetecileri aç bırakarak haktırın- kara vicdanlı kara borsayı da unut ... 

Bu 
teşkilat yava" yavaş kurulmuş- dan gelmiye çahştTlar, 200.000 Yugos-

" mı ya hm. 
tu. Çetecilerin malzeme depola· !av esirini geri yollamadllar; bunlar Onlara karşı bir lie'Y yapılmıyor mul 

rı Sırp ordusunun malzeme de_polann- oi:n:ı:!'ınca memleket tarlalarında çalı- Yapılmıyaca.k mı? 
d1n ayrılmıştı. Çetecilerin mevzi!erine şac:ılr adam azalıyordu. Ticaretin bu ''yüz karaları,. vurgun. 
varacakları dağ yollarma gizli lsar!'t- Fakat Mihailoviç aııkerltrinin yüzde culuğun mükerrer sabıka~ milcrimle
ler konmuştu, Diğer gizil işaretler doksanını çalrşmalc üzere tarlalara ridir. Memleketin gıdası yani b ayat! 
şifreyle verilen emirlerin aaklanac;ığı gönderdi VI! böylece düşmanlann çr ihtiyacı üzer.inde oynamaları jtfbariyle 
nıağaıalan, samanlıktan gösteriyo!·du. karnıayı umduğu kıtlığın önüne geç- cUrümleri büyüktür: biç bir sureUc 
Ycrleı:-5 yalnız on~an kullanacaklar ta- ti. merhamete tllyik değildirler. 
rafından bilinen telsizler bir c;ok nok" Bu yılmaz ve ce!ur askerin başarr Gö:ı:lerlni para hırsı bürüyen bu ... 
talara yerleştirilm1sti. larınr duyan müttefikler de muhtelif damlar maziden de ibret almıyorlar: 

A!man orduları Yugoslavyayı işgal v~sı•a!arla bu Yugoslav lcumandanma geçen 1914 - 18 Büyük Harb;nde mem· 
eltikleri gün; Mihailovic; göze görün· yardım yollnmıya başladılar. lekette "harp zengini" namiyle bir ıı. 
mez harbe başlamak için bir köylü kı- Londrada bulunan Yugoslav hilldt- nıf türemişti. 
yaf~linde Belgrada gitti. Çete kumın· meti kendisini Yugoslav harbiye na- Bunların içinde bir kaç vurgunculutı: 
danlart mevzi!erinde emin olarak b'!k zırı tayin etti. işi \le pek kısa bk zaman sarfında 
liyor\arılı. Fak t d~polardaki mal-ze"Tle İşle hükumeti -~rbet~_e,_olan bu _~a:r- büyuk büyük servetler yapıp lııllmın 
çe1ec:lere kafi gelmemişti. Zira Miha" biye nazı.rx bu~n ~utun .varlıgıyl~ be3 şartını "han, hamam, apartman, 

d<!jfil, altı sarımr. iloviç ancak 30,000 kişi bekle:-ken 1 memleke1ınin yıne hurrlyetı.~~. kavu Kredi Llyone, bank Otoman" ıekl!n• 
Dil bazan koyu kırmızt olur. O V'l· kar!jısına 100.000 gönüllü c;ıkmrştı. şııcağI gıinü görmek için dovua.mek· de eda edenler; yüksek lokantalara 

kit ahududunun rengine benzer. Bıı Hazırlıkları bitince çetecill'!r hareke- tedir. cidip: "En pahalı yemek hangisi ise 
ren!t dilin soyulmasından ileri gl'lir, ondan veri" diye caka yapanlar, Avtıl" 
kenularr dişlere dokunduğu için d11ha ı••••••-••••••••••••••••••••111,, pa metaı yosmalara banknot yorgan 
çok soyulur ve daha kırmızı olur ... Di· Akc:.amı 

1
. PEK d örtenler ne oldu? Bugün hiç birisin· 

!in böyle koyu kırmızı renkte o!ması Perc:.embe ~ Sinemasın a den nam ve nisan taımadı. Çoğu z•· 
kızıl hastalığında, bir de, proştat uı- ~ ruret ve ııefalette sürüne sürüne ol~ 

vunun şişmesinde~ dolayı i_~r-~r .. yolu \ A c E B E E RY dı.ilcr. : dıırı:ılrmli olan ihtiyarlarda gorulur. 
1 
WA L L Bu mll!etin grdasmdan kopanra1ı! 

Dilin iizeri simsiyah olduğu da var edir.ilen servetin hayrını gören kimse 
dır. Eskiden alaturka mürekkep ve yoktur. 
ka~ış kalem kullanılırken, çocuk!ar Tarafından Harikulade Bir Surttc Yaratılan Böyle olmakla beraber biz kara bor" 
mürekkep yalar!arsa dille~inin üzerl ı sacdan vurıunculan tanımıyoruz. 
simsiyah olurdu, fakat bu s.ıyahhk ça· Bunları~ adlan geçince tıpkı "Morla 

buk ırec;erdi.. Dilin devı:ımlı surette si K A B u L u T Löblnn'' ın yahut "Konan Doyl" Un 
yah olması, o rengi hasıl eden, mik- :n.ıhayyel zabıta romanlan gibi bir 
ropl3rdan getir... Siyahlığın üz~r;ne haydut çetesi tasavvur ediyonı.z, 
tentii!'diyot sürü!ünce geçer.. Kara borsa nasıl şeydir? Merkezi 

Ateşli hastalıklardan bazılarında dil 1 İsı"mli Muazzam Filmi Gösterilecektir. nerededir? Azası kimdir? 
paslı değil de. kupkuru olur: Zatürree ~ ••vurgııncu" karikatürlerde gördü-

hastalığında olduğu gibi... '-••••••••••••••İıll••••••••••--• ğilmüz gibi yırtıcı kuş snratli, c;~kıt 
Dilin üzeri, bazan. buruşur. En zi-1 1111•••••••••• pençe, bir canavar mıdır? 

yade küçük çocukl:ırda görül:n bu ~al . ı•••••••••• Yepyeni Bir '" ' Bur.tar şehrin ka!abaltk bir caddesfn. 
irsi frengi hastaltgından gelır .•. Yıne s e e de göğüsler.inde yafta ile te~hlr edil• 
ayni hastalıktan, di!in üzerinde yarık" c o CJV r a f y a • e r 1 s 1 seler fena mı olur? Kendilerini ya• 
lar peyda olduğu vardır. O vakit, h:ı.s· kından tarumıı olurduk. 
tall ı:..n 1·rs~ı ıo.eklı'ne değil, üçüncü dev- · t 1 Uk k kul ı<araııözde ba:şmda külah, eııeğe ten 

... " İlk Okulların <l ve 5 net slnıflıırmda okunmak a o an Y se o • b k ı 
res'' ne dela~ı .... eder. t d' Ü S U t Gey bindir!Up: "Yaş kesenin, aş eıen n 

~. l C ın-afya o""'retmeni ve eski stanbul Mnarlt Mil tir a e . • k k ,_ k 
insanın dili türlü türlü hastaltkhrın ar o,... ıs • t 'rhl .. yenı me- hali budur, hey!" diye so a so ... a 

langil'i~ Coğrafya kitaplar! bu kere yem erı ere gore. ve • . - g'!ıd!rıten mücrimin 'kabahati bunla· 
t dlara ve Avrupanın son Coğra!ya hususundaki terakkı ve tekamil ·ırıkitıden d:ıh:ı m• fa7hdrr? aynasıdır. 

Yazan: FRANÇIS DE CROlSSET Çeviren : ULUNAY 
l~nc gpre gayet açık, snde bir üslüpla yazılmış ve h_er ~ocufun c.oğ= 

!yayı kolayca anlamasına yar1yacak haritaların, şekıllerın ve resım 
~:rin nefasetine pek itina edilmiştir. ~e~hnlde bu seneki (~::: ~ 
1943) tabılarJ eski tabılarlyle k~as edılm~yecek _derecede gü 

HİND DİYARINDA 
· &r~ Karış .. 

Tefrika N o. 94 
ni.i hatırlıyorum: 

(istir Her öğretmene ehemmıyetle favsıye ederız. 
ne Resimli ve Raritah Yeni Türkiye Coğrafyası 

Saffet Geylangil'in eseri büyük ktt'ada 112 sayfad_ır. Hari!al~ı ;~
fts, reslmlerl seçme caziptir. Tabı güzeldir. Kifa~ dıkl~ll 0 b~ dn~ 
dayanıklıdır. Fiyatı 40 ku~ştur. İlkteşri_nin blı;nci Perşem 
satışa çtkııcaktrr. Satış yf'rı: RtLMİ KTTAB!='7l· ... f 

Resimli ve Haritalı Umumı Cogra ya 

VEFAT 
Merhum Mekin Mukbil ve Ba:1 

Layık Mukbll'in hem:ıireleri. İbap 
Hulusi Gorey, Nihad Hulo.st Gorey, 
Yavuz Hulllsl. Gorey, Zeynep Oyvar 
ve Nevgece Erel'in valideleri, Ba~ 
Mahmut Nedim ve Profesör Şinası 

1 
Hakkı Erel'in kayın valideleri Muit• 
bil Paşa zade Bayan 

et."niş olduğunu söylemiştir. .. 
Fransanın bozgun, ve felaket gun

lcrinde Petain'in etrafından tophın
lllış ol~n1ı:ırdan bir kısmı . La~al',~n At· 
manya ile işbir!J.ğini ılerı surerek 
Ondan aynlmıya ve savaşan Fransa 
hareketine iltihak etmiye başlamt.ş~ 
!ardır Vichy'nın es'ki Ankara sefırı 
Belle~ bir kaç gÜn evvel de Bulga
tistan 'eıçisl Blondel ayni sebepten do. 
layı Laval hiikUmetinden ayrılmı')lar, 
ue Gaulle'e .i!tihak etmişlerdir. 

Kendimde bir isyan hissed.iyirum 
e benliğime hfikim oluyorum. Islık 

~alar::ık bastonumu eli~de .çevırıy~ -
rum. Lılkayt bir yürilyuşlc ılerlemıye 

başladım. .. .. 1 Bu halimle ne kadar gulunç 0 ma-
hynn. Fakat bir türlü hissiyatnna sa
hip değilim. 

"Bütün Hindistanda benden daha 
yalnız: kalmış kim!'e yoktur.,, 

Hemen hemen ağltyacakmışım gibi 
bir halde bir kapıya dayanıyorum. 
Kapı açıliyor. İçeride ışık vnr. 
Ah! Ne olursa olsun! Neresi olursa 

olsun! .. Yeter ki şu sokaktan çıkabi
leyim, şu takipten kurtulaynn 

ve odanın pis kokusu midemi bulan
dmyo:r Bir pencere açmak istiyorum .. 
Acaba ·pencere var mı? Pencere olsa 
odanm ay ışığt ile zlyalanması ldznn. 
Halbuki hiçbir şey görmüyorum. 
Kocakarıdan neye kibrit isteme

dim? 

Saffet Gcylanıtil'in eseri büyük ktt'ada 130 s~yfad~.:;ari~~~ r~
simleri fevkalAde güzel ve seçmedir. Tab'r nf'fı«tlr.11k~ Pi _ı ı~2 o ~ 
dul:tu için ddtlmaz ve dayanır. Fiyııh 45 kuruştur. eıır nın ncı 
Pazartesi gün il ncşrolunacakttr. .. .. • . 

Cidden pek güzel olan bu coğrafya serisini butun ılıkokullara tav· 

' <:ive !'deri7 UmuHı ra:ıs •• rr: K 1 T A B E v 1 ----·' 

( · Vecide Hulfısi 
1 
1 DUn gece ikamet etmekte bulundu• 
ğu Heybelladada vefat e:~işti:r. Ce
nazesi bugünkü Salt günu Heybella· 
da Turgut Reis caddesinde No. 22 
den kaldırtlarak Heybeliada camisin
de öğle namazı kılındıktan sonra 
Beybellada mezarlığına defnedilecek· 
tir Allah rahmet eylesin. 

Laval ayni zamanda, Doriot,. Deat 
gibi, Alm:ınlarla yalnız iktisadi de
&il askeri isbirllği yapılmasını ist~
Yenlerln de ~lddctU hü~umlarına ug
tarnaktadır. M. Deat. Oeuvre gazete
&inde eunları yazmı~ıt': 

"Mosyö Lavall Muhasaradasın.r~. 
\><ıtnızsınız. Tereddüt ediyo;s~nuz. Ha 
rckte geçmek zamanı gelmıştır,,. 

1 KÜÇÜK HABERLERi 
* BRESLAV PANAYIRI - Brulavda 

~er aenc acılan panayır bu sc•~ de açılac":k: 
tır. Ilu panayıra Türk taclrlcrınln !~t!rakını 
t~nı.ln !cin bir bUro aı;ılmıstır. d * BELEDlYE SECTMI - Ay ba1ın an 
itıı;aren belediye mecllal seçimine ba !anacak 
"" il bırlndtcArUı akıuııı.ııa kadar dcv;ıın c· 
~Ckll 

Ay "Çin gölgeleri,, denilen oyun· 
caklar gibi gölgemi ikiliyerek akset
tiriyor ve ben gülünç vaziyetler alan 
bu tufrafüruş beııliğimle alay bile e
demiyorum. 

Birdenbire bir korku deliliği, 'bir 
hayvan yllgmlığt vücudumu kaplıyor, 
boğazımı ıııkıyor, kalbimi durduru
yor ... Bağırmak istiyorum. 

öteki Ml~ arkamda ... Paçavralara 
bürilnmüş, kambur ve korkunç! 
Tehditk~r bir tavırla bastonumu 

kaldırarak ona doğru yürüyorum •.• 
Ne kadar ihtiyar! Ne kadar hasta 

hali var! Ya bu bembeyaz görmiyen 
gözler!.. 

Bastonum yannna düşüyor ve o kı
rık bir makine yürüyüş ne yeniden 
beni takibe başltyor. ~ 

Mtithiş bir gece, yabancı bir ,ı:tece 

ruhumu sıktyor. 
Ne k<ld.iı yaJroı:ım! "Kim... in söıii-

Yumurta biçiminde küçük bir avlu. 
Ahşap bi:r merdivenden bir kocakarı 
iniyor ve çok konuşulmuıJ bir ingi
lizce ile soruyor: 

- Siz doktor musunuz? 
Ona hayt'etle bakıyorum. Azarlar 

gibi: 
_ Eğer dansözler için geldinizse 

çok geçi diyor. 
_ Btrakıntz gireyim, diyorum. 
Helezon! çıkan küçük merdivenin 

üstündeki bu oda kadar hiçbir odayı 
güzel kabul edici buhnadnn .. Küt ve 
bohur kokuyor; duvarların nemli ve 
kopuk badanasını, iplikleri çıkmış ör
tüler yer yer örtüyor. Ve bunlar yer
deki pis halıyı duvarlara tırmandıra
rak devam ettiriyor. 

Kendimi boğuk bir ses çıkaran bir 
divanın üstüne atıyorum. F:ıkat he
.roc.ı:ı. UY\IYil.ll>.J.YQl"\mı; çok yorstunuıll 

Bu pis koku divandan geliyor. 
Pardesümü çıkardım; içine yüzümü 

gömdüm. Bölmenin arkasında ne geç
tiğini işitmemiye çalışıyorum. Bir e
nin mi? Bir türkÜ mü? bilmiyorum. 
Bu memlekette bunlar o kadar bir
birlerine benziyorlar ki... Bana niçin 
"doktor musun?,, diye sordular. 

Bu, türkü değil; bir _inilti de de
ğil .. Boyuna devam edıyor. 
Anladım; bu bi:r can çekişme .... Ya

nımda biri ölüyor. Sonra .. vakit vakit 
btr öksürük işitiyorum. Oksü.rllk can 
çekişenin değil; bi:r başkasmtn. 

O kımıldıyan nedir? Fareler ola
cak ... Aman! Ne olursa olsun. 

Birdenbire odada blr beyazlık be
liriyor: Yine dilenci!. Orada, 5nilmde 
bu ölüm hayaleti 5imdi bana doku
nacak ••• 

Bir çığlık koparıyorum ve uyantYo-
rum, 

{Dev~ var) 

Muhafaza Genel Komutanlıqı 
Alma Komisyonundan 

Gümrük 
Satın 

945 ll:ra muhammen l:iedene 1500 ı:ift yün çorabm 30/9/942 Car~m-
ba sııat (10) da pazarl!jtı yapılacaktır. . . 

İlk teminatı 71 liradır Nümune corap komisyonda g5rülebılır. İstek-
lilerin teminat makbuzlarlyle yaı,.ta Mumhane caddesi 54 No. lu daire-
deki komisyona gelmeleri,_ (206) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Alma Komisyonundan 

Satın 

Mektebim.iz Su Uboretuvan hazinesi inGaab açık eksiltmeye konul
muştur, Muhammen bedel 9903,57 ve ilk teminat '143 Jirad!r. Eksiltm€ 
8 10 942 tarihinde v e saat 11,SO da Yapılacaktır. Fazla m.alOmat lçln mek-
~be· JJı~caat. uoıan 

NOT: Köprüden 10,15 vapuru Ka· 
dıköyüne 10,35 de uÇ't:yarak Heybe
Uada'ya 11,35 de varacaktır, 

M0ELLIM BiR ÖLOM - İstanbul 
üniversitesi profesörlerinden doktor 
Fahri Arel ile Belediye eski temizlik 
isleri müdürü Mehmet Ali Arel'in ba
balan 

Süleyman A.re) 
dün gec• vefat etmiştir. • 

Cenazesi bugün saat 12 de ıtosk:a• 
qa Harinedar sokağtnda 12 numaraıf 
Arel apartunnnmdan kaldırılarak Be.• 
yazıt camiinde namazı kılındıktan 
<ıonra Edimekapı Şehitliğine defne-
-tileı"ektir 
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ASKERi TETKİKLER 
~r (Baştarafı 3 üncü•lcJ 

hkluıııı ırcni:t olçudc bozmuı, ve Alman 
baıkumıındııı:ılıi;ıru, laarru& yerini Har 
koıu.n Kurska kaldırıp, buna aore yeni 
yıiın.1klar yapmaıia, ve binneticc, .ıam•n 
kıı;-bJn& luı.tlanmaja mecbur brrakmııur. 

J - llu hususta, Sovyet erlı:inıhırbi· 
)'C$İ harp pllnlarının rotu inlr.ir edihniye· 
cet dr•ccde bUyUlı: olnıuştur: Kurslt ta
arruzuyla beraber, So•yet ba:oikumanda.n
Jıtı .icrau kararlaştırıluı umumi ritattc 
muvaffak olmk suretiyle: 

ı. Alman orduları barekltını .ideıa lı:cn 
dine tlbi lı:ılmııtrr. 

b. Mumkün mertebe ıu: bir .ıayiıtlı, ta• 
arruı kuvvetlerini yora yıprata, 300-.SOIJ 
km. iı;crilere, Suılinırra.J, Groı:ni, Novoro
ıiık tahkımli bolıelerıne kadar çekcbılmc· 
yı bc,ermııtir. 

c. Kurskta 150 - 200 km. lik dar cephe 
Utcriodc.ki Alman ıayı kep.afeti ve atcı 
\·.rı•nl-ıtt;, 501)..600 luu. muhitli bir yarım 
daire içinde dajılıp kaybolmuştur. 

ou ıuretle 'abammül ve ıakatlerinden 
eok ıeyler kaybeden AJman orduları, cep 
hcwn en miJstahkcm bolı;:elerinde kati mey 
dan muharebelerine iı;bar olunabilmekle, 
J'ıııranabilmittir. 

Netice: 
Netice olarak, Stalingratta, Ka~a-

deniz kıyılarında ve ~imali Kaf· 
kı:ı:syada buraların mukaddt:catı kad3r1 

h:ıtta ondan da fazla, orta şarkın ~u
k.:ıdderatı bahis mcvzuudur. Orta ~31·t 
yalI'ız Mısırda deıiil. Kafkasyada ka-
7anJlacak veya kaybedilecektir, 

Alman harp stratejisi, orta sa·ı·k 

• 

BAŞ, DİŞ, NEZLf GRİP, ROMATİZMJ 
Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

icabında ( <le 3 Kaşe Alınabilir. ... • 1 1 - • - • ' . • ~' ~ ı _.-, ···: ' • 
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Resmi Dairelerin İlan İşleri ~ 
Hakkında Mühim Biı 

Tebliğ · 
Şimdiye kadar resmi dairelerin ilanlarmm n~rlne 

tavassut eden merkezj İstanbulda Erzurum Hanındaki 
ITürk Maarif Cemiyeti Resmi llan işleri Bürosu Limited 
Sirken) tasfiye halindedir. 

Ticaret Kanununun 232 ncl maddesı mucibince mah· 
~emenin tasvibine iktiran etmiş bir şüreka karan olına. 
-tığından Erzurum Hanındaki Şirketin muamelô.ta devam• 
~ahi! değildir Bu sebeple ilanlarınızın doğrudan doğruya 

lSTANBUL ANKARA CADDESiNDE 
KAYA HANINDAKİ 

Türk Basın Birliği ve Ortakları Resmi 
ilanlar Kollektif Şirketine 

Hül.isa olarak, 1942 Alman yaz ta
arru.ı:unu, mevcut haliyle muvaffa!t ol
mu1 addetmiye henüz imkin mevı:ut 
değildir. Diier taraftan: Kursk'ta, ta 
ze ve diri olarak harekete geçen Al
m~ıı ordularının 2,5 ay zarfında o za· 
m<:.n başaramadıklarını, önümüzd.•ki 
aayılı gün veya haftalar içinde, bü,ün 
l~afkasyanın i&tilisı, Karadeniz dor1an· 
r.tasının imhası ve binnetice orta şarka 
olaşabilmek ıek.li.nde şimdi yapabiie
c !erini ummanın, ancak. bir bayat 
kıy:neti olabilir, 

n1eydan muharebesini Kafkasyada ver
mektedir. Alman ordusu burada yeni
lemedjii gün, bütün orta şarka veda 
etmek gerekecefini söylemekte h~ta 
)'oktur, Böylece Kafkas seferinin sa 
dece bir petrol seferi olduğunu sa
nanlar da aldanmışlardır, Vilkıa z3-
ma'11mız harp!erinde petrol. harbin ka 
ıanıhp kaybedilmesi üzerind<.. doğru
dan doiruya müessir mühim amiller
den b:rıdir. Fakat, bunu söylerken ş'J. 
~:l'U da kayda değer ki üç bu kadar 
yılhk harp boyunca AJmanyanın, sa
dece Romanya Ve bir de pek cüz'i ;;e:ı
tetik petrol ü;tihsalitına dayanarak 
h<ırbi idame eltirebildiği hakikatı .ınu
tulmamahdır. Bu \:ihct sarih oldugu: 
na tOre, Kafkas petrollerinden mab
ru~ kalacak bir Rusyanın hemen .,;ö 
kUvereceğinf veya bu petrol!eri ele ge
;:lrmt:ş bir Almanyanın Rusyavı hemen 
çökertiverecetini sanmak; ya askerlik 
ten hiç anlamamaktır; yahut da sı.frlil 

liictir· bir an için Kafkasyantn elde:ı 
kaçırıJdıiı kabul olunsa bile: 

il 
.;onderilmesini rica ederiz. Şimdiye kadar Erzurum Hanrn. 
daki Şirkete gönderilen ilônlarm da Şirketimize tevdi edil. 
n1p~İnin hiJrl'irilmf"<ıİl't; f~vc;İvr PtfPri7 

J)iğer taraftan, Rommelin' de, aanıl
dıiı gibi, öyle kolay kolay hedefe u
la-;abileceii fikri ı.yn.i şekilde bat"lt 
göıüküyor. Bir an için bütün hesapla.. 
rrn ters çıkarak. Rommel ordular::ıtıı 
orta sarka atlıyabild:klerini kabul ,.r 
ıek bile, Rommel itin i~. yine de bit
mıt olmıyacaktır; çünkü, Mısırdıki 

b!?' tek 8 inci ordu yerine orta şarkta 
onu, bu ıefer çok daha kuvvetli 9 ve 
10 uncu İngiliz orduları göğüsliycc~k. 
ve P.ommel burada Mısırdakinden tok 
dJha çelin meydan muharebeleri ver
mek ve onları da kazanmak zorunda 

a. Sovyetlcr, Kafkas.yadan ba,ka, Ur•IUr 
dil, Sibıryada ve Shı.lin'de petrole ıahıp· 
tırl~r. bu ıahıların ııctn:>I i<ııihsıl yelı.On
ları Romanya rterf'CC'linde okna1a bile her 
halde 0111 J'•kındır. 

b. Her sahada colı. ihtiyatlı h•reket ct
tiAi. h~r fırıatta artılı. anl•şılmı' bulunan 
Sovyet Ba,lı.uma11danlıtı, herhılde hırbı 
dahı U7Un müddet ıdareye yeler aıolı.larını 
sahiptir, 

Velhasıl her ne taraftan bakıhrsa 
bz.kılsın, Alman 1942 taarruzunun Sov
}'et cenup cephesinde aradıiı. Sov;.et 

k1 1~ıcaktır. lı!r üzerinde bir k'J.t'i net'.ce rlefil, be!· 
Bu ves.ile ile ~u cihetin de kaydı td b~r kısmi m~vaffakıyett:r; c;ünkü 

f:ıydahdır kJ, Generc1J Aleksandr ku- Alrr,,.n erkinıharbiyesi de pek iYi hil 
n1andası altında birleştirilen orta şart nt.ktcdir ki, SovyetlC're kar~t kat'i tie. 
1:-'gili:ı ordularını~, .Kafkas. ':'üdaf~a~ ı:ce, r..e cenuptadır, ne de ı.:cphenin 
f na, Kafkasyada ıştırak ettınlecek.erı dığer herhanci bir yerinded;r. ttu kat'i 
11d!astnda olanlar, iddJalarında. gen_iş 1 nttice, olsa olsa, bütün cephede ve 
elçi.ide yanılmışlardır. Sovyet~~rın m..L kısaca, topyekün Sovyet ord~Jarının 
y"nluk Kafkas orduları hen~z h~ıbe llTJ!ı;osı suretiyle elde olunabil.-cekfir. 
bile sokulmadan Kafkas ce~tlenn~e s:-ndilik. asıl hedef, İngiliz ort1 şark 
kendi sıralarını bekler vazıy.et.tedır, in.paratorluğudur. 
Kaikasyanın kendi müdafaası ıçın ın. 
san kuvvetine ihtryacı olmasa gerek
tır ve Kafkasya kendi kuvvetle:iy:e 
r.:ıi;d~faa olunabilir. İng iliz orta şark 
oc<lu~u ise, bambaşka gayeler için ha· 
zırlilnmış, ve ylne bambaşka gayelere 
hasreı!unmuş bulunmaktadır. ı _ a 

ı<.TASARRUF 

HESAPLAR! 
2 lklnclteırln 

K~idesine ıynlaıJ 

ikramiyeler: 
ı adet 1000 Uralık 
l ,. 500 " 
2 • 250 • 

14 .. 100 • 
10 ,. 50 • 
40 • 25 • 
,o • ıo • 

lf!;···?t· 

Son söz olarak. taarruıun d:ıh;ı ilk 
ırün'erinde, Tobruk'la Siv~stopol'ün 

1~1ukadderatları arasında sıkı bir mü· 
rasebe1 gören Sovıet askeri rriıteh'.ls 
ıuşieı.rı, bu görüşlerınde yerden 1.'.>ğ~ 
kadar haklıdırlar. 

Kız ve Erkel< Klsıınları 

,ı ___ _ 
BOGAZIÇI LiSELERi 

ANA SINIFI - İLK - ORTA - LİSE 

CLİ PS 
ŞÖVALiYE 
PLAK iGNE 

VE 

i ç c .. E K 
PLATiN ve 

PIRLANTAlt 

- KURTULUŞ-,\ 
BİÇKİ ve DiKiŞ J 

Dershanesi 
Müdiresi: B•y•n Papaz:yan 
Haftad& dört gün kadtnJara. 

günde üçer saat Fran!'lız u:::rulü 
ile biçki ve dikiş dersi tedris e
d.fHr ve 6 .JJ 1a M:ıarlfce musad
dak diploma verilir. Ferk~y Te· 
peilatü 116 No Papaz.yan apartı· 

Kiralık 

( Mobileli Apartıman 
Salon ı:::ala manJe, 2 yatak odaşı, l 

hnl, r:ıdyo. piyano, bAnyo, hrıvaıtazl 

ile daima sıcak !illi. Gömt"k i~tiyenlPr 

Beyo.2'1u tm:ım ~oka~ı nıhayeti Saksı 
sok;ı~ı No 10 - Dı:ıirr (~l e 

""" Or. IHSAN 8AMl4 

1 

lıtanbul ikinci ltllıa MemurluOun

dan: 942134 - l'r1üfii~ Lti~yen Jilber•in 
25/9/942 tarihindf"ki alaC'aklılar top

lanma~n nisabf kanunf olmadıA:mdan' 
yapılamamtş, toplanma 7/10/942 ta
rihine tfılik edilmiştir. 

Evvelce gönderlten iH\nda yazıh 

mucip sebepler konuşulmak ve ka
rarlar almmak ve masarif verilmek 
üzere alacakhlarm o K(ln saat on 
beşte behemehal toplanmıyı .ıtelme -

1<-rl tekrar nan olunur (5458l 

KAVI P: Beyazıt nüfus mem11rlu-
ğundan aldığım nOfus k~ğıdnnı ve 

Eminönü yerli askerlik şubesinden 
aldığım tHhis tezkeremi kaybt"ttim 
Yenilerınl alacağımdan hükümleri 

yoktur Sillvrl 330 do§ıumlu l:r:zet ot)· 
ıu Emin G!Skalp. 

SiNGER 
SAATLERİ 
EMiNÖNÜ 
C;ıdde.si No. 8 
1 STANBUL 

Devlet DenizvoUarı işletme 
Umum Müdürlüijünden 

f~letm<'mizde 100 lira kadro (icretli bir tcbrit makiniı:::t1iiii miinhal
dir, 

Buraya 3888 ve 3656 sayrlı kanun hükün1lerı daıresınde makınıst ah
'18.CaktrT. 

Taliplerin tekn1il vesıkalarıy\e bırlikte isletmemız Zat İşleri Müdür· 
lüğüne mtiracaatları lü7.umu il~n olunur f172) 

Benerıne 25 sarılım tıyat tanmın edııen 600 000 Adet kucuk yaK::ı 

kopçası pazarlıkla ek!'ıltmeve konmu'!tur. ihalesi 30/9 1 942 Car,amb::ı ırO 

nQ saat 15.30 da Tophanede ~1. M. V t~tanbul satm alma komı~yonun
da yapılacaktır. Kati teminatı 225 liradır, Tnliplrrin belli vakitl<' knnılc: 

yona ~elmeleri. (219) (175) -SaJrpazRrtndaki ambarda mevcut denı:zden su çeken motörün bobın 

telleri tamir et1ıri1ecektlr Pazarlıkla eksıltme~i 3019/942 Carsamba Jrt!nil 
saat 15 de Tophanede M, M, V. İstanbul satın alma komıs:vonunda ya

pılacaktır. Tahmın bedeli 130 lira, k:at1 teminatı 19 Ur~ 50 kurustur Ta-
liplerin belli vakitte komı~yons gelmeleri. (218) (174l -50 adet büyük ve 50 adl?'t kücük bakrr ka7.an kahıvlattırtlacaktır 
Kalay. pamuk ve nfsadrr cihpti o:ı~keri:vf'dPD verilmek Uzere oazarhkla 

eksiltmesı 5/10/942 Pa,arte~i ırtinü 'öaat 14.30 da Tophanede M M V 
tst~nbul ~"'ttn 11Jma knrnı!tvnnundrı v::ıpıl:tr:ıktır Trıhmtn bf"ı1p1i 12!i lfra. 

katt temınatı 18 hra 75 lruruştur, Talıplerın belli vakitte knmı~yona ~el-
melerı. (221) (194) -

Beher adedine 7 kuruş tahmin edllen 280.000 adet şt'rlt çengeli ve 
halkası almacakbr. Pazarlıkla ekslltmesf 7/10/942 Çarsamba .stOnO !'11:-tR1 
14.30 da TophAnrdr M M V t~tanbuJ sattn alma knmi!;vonunda vapı

lacaktrr, İlk teminatı 1470 Hradrr Nümune ve sartnamesl komisyonda 
eöriHür. Taliplerin belit vakitte komisyona j[elmelerl. (222) (195) 

BOtfin kı~Tmlarda derslere flkteşrlnln 1 inci Perşembe günU baslana KAYIP: Gebze nüfus memurluğun- -cakttr Yatılı ve yatısız talebe kaydma ve esld talebenin kaydınır dan aldılmı nüfus cüzdanımla Gebze 
• yenllerurteslnt- ba~lar.mısttr. ıskerlik şubesinden aldlğon ~rbl~ 

Seherine 50 lruruş tahmin edtlen 24,000 adet beden derecesi attna
·aktır. Pazarhkla eksOtmesi 8/10/942 PPrşPmbe "ünil saat 14 de Topba
flede M. M. V. İstanbul satın alma komisyonunda yapılacaktır. Katı te
"l1inat1 1800 Uradrr. Dereceler 2500 adetten asağı olmamak Q:ıere ayı1 

:1;yn taliplerden alınabilir. 6000 adedi maden1 muhafazalı miltebakjsı mu-

- o\RNA VUTKÖY ÇtFrE SARA VLAR - Tt'lf'fon: 36.ZH •,!tezkeremi k•ybettim. YenilerinJ ala-
cağımdan hükümleri yoktur. Tuzla 

. Kastamonu Nafıa Müdürlüğünden ~:.· doOumlu Mehmet oOlu Akif Ar 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme lla!'ı 

'f _ 'tvvelı:-e mOteahhidl taratmdan yapılan ll!te yatakhnne bfnnsmın 
SR ~55 Ura 14 kuruş keşif bedelli ikm:ll inşaatı kap;ılı zarf usullyle ek· 
siJbneye konulmuştur. 

2 _ Eksiltme 9 Bfrlnclteşrin 942 Cuma g0.'1f1 !aat 15 de Kastamonu 
Nafia dAirrsinde müteşekkil eksiltme komisYonu tırafmd:ın yapılacaktt:r 

3 _ ı1'ukavele, eksiltme, baytndırhk işlerl genel şartnamesi: hususf 

9e fennJ şartnameler ke-şlt hülAsası projeleri ve elektrik; slhht tesisata 
ait umum1 ve fenn1 gartname Ue yapı lşleri umumf ve fennJ Srırtname~ 

ıl buna müteferıi diğer evrak istiyenlere 9 Ura 64 kuru3 mukabilinde 
Kastamonu Nafia daJreslnden verilecektir. 

t - Muv•kk•t teminat 2891 Ura 84 kuruştur t 
5 - 1ste1<11lerln teklif mektuplamu ve erı u 20 000 Unlık bu işe 

betl%er 1' yaptığlna datr ihaleden Oç g0ıı evveline kador istida ile vllAyet• 

mnracaat ederek ehl:yet vesikası almalan ve bu vesika fJe Tıcaret Oda~· 
vesikası ve teminat makbuzlannı ve •YM bir ıar1 tctnde teklif mektup 
lann• 1.haledeıı bir ~aat evvel makbuz mukabili 1de knmln""ona vermeleri 

e _ Bu mOddettcn sonra gelecek teklU uu.:ktu;>Iarı kabul edilmtye· 
cc!L u~ olunur, (10142) 

KAY ı Pi Gebze nüfus memurluğun
dan aldığım nüfus cOzdanunı ve Gel>· 
ze askerlik şubesinden aldı~ım terhis 
tezkeremi kaybeltim. Yt'11ilerini ala
ca~ımdan hükümleri kalmamtştır. 

Tuzla: 1331 do§umlu MUmln oOlu 
Mustafa Ap• 

KAYIP: Feo Fakültesinden aldığu1 
6226 numarall hOvtyetiıni kaybettiır. 

Yenisini alacağımdan eskl•lnln htl~ 
mil yoktur, Ahmet Olda( 

kavva kutularda olup ince orizme\.tik olacaktır, Taliplerin belli vakitte 
Komisyona gelmeleri. (220) (193) -3318 adet Mu ve 750 adet DMY yaka lşarotl •lm•c•ktır. Pazarlıklo 
eksiltme•! 7/10/942 Carsamb• l((inO oaat 15 de Tophanede M. M. V. İ•· 
tanbul satın alma komisyonunda yapılacaktır. Talfplcrin nOmun~ ve te-
'llinatlariyle belli vakittP komf~nna 1!'PlmP1erf (2231 (198) 

,~.__,,, .\i EN K U L EŞYA SATIŞJ •-•, 

' ~eyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 940/15:· 

1 Terekesine mahkemece elkonulan ölO Parseh Keı!ıyana att ve S•· 
1 <tzağaç cac!desinde 55 numarada bulunan eoyatar açık arttırma ~ 

•tyle mahkememiz tarafından 1/10/942 tarihine mo .. dl! Perşembe gil 

l 
•O ıHt 14 de Htılacaktır lstekuterin yukarıda gösterilen gOn ve sa 

1 Or. HAFIZ CEMAL '- "• m•ha111n~• ham hulımrM1•,., il~n n!unnr - , 

( Dahlllye mDteha•f•) ı 
lftanbul Divanyolu Tel· 2239R 

1 
a._ .l i· '>ahip ve Neşrıyat Müdürü: Halil Lötfi Oördünctı '•• .. •••••••111-" Gazelccilik ve Nc~riyat T. L. Ş. TAN Matbaası 

. ' . ' . . . . . ~ ·, ~ .":·. (.-;:. .. .. ·~ .... 
lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasındar 
Riliimum Fabrikatörler ve Sanayi Müessese Sahipleri 

lle Her Nevi Byük ve Küc;ük lmalatb iştigal 

Edenlerin Nazan Dikkatine 

Od:.mr.rs kayıtlı ve kayıtsız P'abı1katı5rler ve nnayi mileuese aahfp
erfyle k~• her nevi tmalAtla tsttgal eden at6ly• sahiplerı llAn tarihin· 
ten ltJba: er en ıet bir 8J' ıarlında Odamtz sanayi $\lbesf müdürlü!üne 
~ıtcıhen mOracaAtıa tevı1 edfJme~ otan sAnayt ~elline att bedPlm mat· 
ıu beyan.,ame1erde7' alarak lkm4l Ue sanayi ~twııst mfidllrlilğüne imza 
ıııkabiHl1de ia~e etmeleri ehernrnlyetle rica olunur. 

Mfiddetı :zarfında veya müracaat etmekten tgttn'k:~f edenler Ticaret ve 
,na~ Oriaıarı tranununun maddeJ mahsusuna tevfikan teczJ"'le adllecek• 
•rdlr 

NCTı 

Odoy:ı ~.-.Tti!IAr ııJcn "'°•ll<Alortnt, lca:rr!=lor !SP nnv•n fe•kert'ler!nJ . - _,.,_ 

~!------------------..... A S E T I L O P 1 R i N N E $' E T 
GRİP - NF.ZLE - RAŞ ve DlŞ ACRJI;ARI 

Sniiuk al.gınlığınn karşı tesiri kat'idir. 
1 ·• Uk znrf ı•p 2n li°ff fiinlPri lıpr PrznnnlPn ara111nıı. 

'-----·---------------:mm::ı--~ . !~F!A V!:KALET!N!)!Z. ! 
P:k:oı:ı:Htrrıe ve "-o:ıulan t$: 
1 - Su tslPri orı altmCl subeo MflriOrlO!fl böl~f'~t 1('frıde bulunan A

~nv., ov::ı3mm c;ııl~nm~ı:ı fcln "Vanl'hıc>ak kanal ve imal!\b s:ınııfye tnoı:ı:aatt, 
Tahmtr edi1er ke~if bf"dPll tlvat vahtdt @Sas1 ilıerinden (762,325) Ura 

nR) lnı rnstuı 

2 - ~ıııııiltme 1r;/10/1l42 tarihine rac:tl~an Pre~Pmbe .ıtflntl ~aat 

1e Ankal':t~<' ~u t~lf"'' RP1c:1H!'l bfrı11~ fctrır1t t"l-:OIAnarı ru e-kslltme 
(15) 
ko-

Ttiıı::vonu ~;ı•mri;ı karıRh zart uoı:ı:ııttvle r.lo1laı-'rttr 
3 - f!'ffl'"klil.., f"kc:llt-.nı- c::ırtnmneııtt mukaut"Je DMi~ baTTndrrlrk' 

~n r-nf"l !11111rt"' ~TT"ı-<t'I '""'""'' ~ f,.1ert f'1'tn1 •'lrin:ı,..,~I ne hıım.ı~ 
fpnnf ı;arf•""'~,PlPti V" nrn1fl'1f"T1 (11\ Ura (12) lruru9 ~.ar!1hğ"1nda IU 
Prt rPf .. 11'7fn~P7" ::ıl;:ı~tHrlpr 

4 - ~l<'ıı:fltmP'Vf> l?irrhflıııPk fcfn l~Pk°ffJ-rln ::'.'4 24:l} ffTR fn0) lruMJ,. 
uk muvqk\.. o:ıt tpmfTuıt vf"nnMf ıı;op ~k!11hnPnin VRJJ').,ralh ~ndPn en az 
'le 20n evYP btr fitlPk<"r llP N::ıf1'111 VekAfl1hne mf'T:-a<':;ıat e~PTek bu t~e 
Tll'lh~lf: ..,lonak n7PT,. vpef~., ~ln'ta1°'rr ve hu v•1l'k::ıvı l?~"~'""TnPIPrf $ilr'ttrr 

Bu nıOr1ıiP" lcfnd.- v~ıııfkA t'.'l'lef!'trıde bulun,,·ry-an1ar ek!'..tltmeye .rııre-a 

1"1e7.ler 
5 - lstt-klill'.'t ırı tf'kJJ1 m~Ktupıanru fkıncı madd~dt> yardı sa;ıttPn btr 

~aR1 önef><Jıne k'adRr Su İşleri Relsllıttne mak:btn .tc!lrşJhğ1r.da vermeıen 

":ırımrlU' 

..................... -.................................. -...... -................................ ~ 
CÜMHURiYETi TÜPKiYE 

ZiRAAT ~'<ASI 

Kunılu~ Tarihi: :"!88 

Serm;ıyesi: 100.000,000 Türk Lira~ 

Şube VE' Ajans Adedi: 265 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

IKRAMtYE VERiYOR --· 
Ziraat aankaaıftdtt lrumb•ralı ve •ttbre .. tıurrut ftff9pfır'lndı en •• 8e 
ı,.- .. 8ı bufuftante,.. tf'nede 4 def• ç•kllecek tcur'a ile aıaOıdakl pllna .. •!".' .. lk'Pamtv'" d•Ctblacıtktlr. 

4 ~def t.ııotı Llral•k. 4,000 Lir• 
4 '" IOC • l.OOI • 
' • - • t.000 • 

40 • too • 4.ooo • 
100 • .. • 1.000 • 

120 • 4CI • ·- • 
1110 • IO • l.200 • 

rl KKAT t Meel't)l•,,ndakt D•,..1•r btr nne ~inde IO Uf'•dan ~ dOr 
.,1yenlere lkramtye qrk'bDt tekdl•d• "' fO fa"Z"l•slyle tterflecektlr. Kul"'•• 
.1r ıened• c defı t1 @yUU. t1 81t'tnctklnun. 11 M•rt ve tt Mat,..n 

.... ,~......... .. ........ _ .. ı,,.•t .. 


