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Pi YASA YA ÇIKARILMIŞTIR. , 
'Umum Satış Mahalli: KIZILAY Satış Deposu 

Telefon: 20062 

fMl·i·i·ı·_·5E·f. .. j·5y·A·Ni·ü·i·DA., Müdafaa Tahvilleri 
Satışa ıkarılıyor Cümhutreisimiz, 1 rakyadan 

ŞehrimiZe Avdet Buyurdular Hasll6tı Tamamen Ordumuza Tahsis Edilecek 
Faizli ve Bir 

Üzere İki Nevidir ~ İstanbul, 8 (A.A.) - Reislcümhur l\IIDi Şef i smet lnönil, re. 
fakatlerinde Maarif Vekili Baan Ali Yücel ve grup reu ve. 
kili Hasan Saka ve Hilmi Uran olduğu halde saat 23 de Edir. 
ne 'c Kırklareli seyahatlerinden 1stanbula avdet buyurmuşlar. 
.thr 

Çetinkaya, 8 (A.A.) - Ba,,-ekil Şükrü Saraçoğlu, bugün 
saat 18 de Çetinkayadan geçm.İ§tİr. Başvekilimiz, Kemah ve 
Dinik istasyonlarında kendilerini karşılayan halkla görü~erek 

Olan Yeni Tahviller, 
Kısmı da ikramiyeli 

Bir Kısmı 
Olmak 

BqvekU, Erzlneatldan geçt .. 

d ileklerini dinlemiş ve tezahüratla uğurlanmıştır. · 

• Ankara, 8 (TAN) - Başwkilimiz Şükril Saraçoğlunun ya. 
.rın ak~am aaat 21,30 da şehrimize avdeti bekleniyor. 

Satış 30 Eylula ı. 
Ziraat Vekili 1 stanbulda Erzincan, 8 (TAN) - Trabzonclan dönen Baıvekilimiz Şilk

ril Saraçoğlu, Aşkale • Ersunmı yolu ile bueün saat 8,25 de 
şehrimize gelmiştir. Başvekil, istasyonda vali, meb'uslar, müL Kocaeli bölgesinde tetkiklerde bulunan Ziraat Vekili Şev. 
ki ,.e askeri erkan tarafmdan kal'fllanm11ı saat 8,40 da Kay.. ket Raşid Hatipoğlu, dün akşam şehrimize celnıiştir. 
seri istikametinde hareket et.miftir. , l2fr Devamı Sa. 2, Sü. 5 
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ISTANBULUN· 
500 ÜNCÜ 
YILDöNOMO 

ikinci Cepheye Doğru 
~r. ROosevelt, Almanyaya Karsı 

Taarruz İçin Hazırlıklara 
Girişilmiş Olduğunu Haber Yerdi 

... Kadar Sürecek 
Ankara, 8 (A.A.) - Haber al• 

dığımıza göre, hasılatı tamamen 
Milli Müdafaa ihtiyaçlarını kar
şılamak üzere ihraç edilecek olan 
Milli Müdafaa tahvilleri 15 ey. 
lıilden 30 eyllıla kadar satışa 
çıkarılacaktır. 

Bu tahviller faizli ve ikrami
yeli olmak üzere iki nevidir. Fa. 
izli tahvillerin faizi yüzde 7, ik· 
ramiyeli tahvillerin faizi yüzde 
5 dir. İkramiyeler içinde kırk 
bin, on beş bin ve beş bin lira. 
lık büyük ikramiyeler vardır. 
İkramiyeler senede iki defa çe• 
kilecektir. • 

1stanbul'un 500 üncü yıldönümünü 
kuUamak üzere, ıu kalan on yıl 
urfında kendimiz! bir takım imar 
lıamlelerine zorlamamız defil, in· 
eanlıfın yeniden çağ değiştirmekte 
olduiu muhakkak bu!unduğuna gö 
re, biz Türklerin; bu inaanlıh ve 
bu insanlığın yarın söklerinde 
mekik dokuyacağı bir dünyay;t li· 
yık bır İstanbul yaratmamız, mcv- 1 
zuu bahsolsa ıcrelı:tir. Cümhurreisi, "Uğrıyabileceği Her Türlü Muvaffakıyetsizliğe 

Rağmen Rusya Sonuna Kad~r Mukavemet Edecektir .. . Oivor 
t 

Halkımızın istikraza geniş mile 
tarda iştirakini temin için tah. 
villerin mühim bir kısmı 20 li. 
ralık kupürler halinde ihraç e. 
dilecektir. Bu kupürlerden baş. 
ka 100, 200, 500 ve 1000 liralık 
kupürler de vardır. 

· Yeni tahvillerin ihraç fiyatı 

Burhan BELGE 
yüzde 95 dir .. Mesela 20 liralık 

• bir tahvil 19 liraya satılacaktır. 

1953 de, Turk lstanbulu, 500 
uncu yldönüı:;ıünü idrak 

edecektir. 
Vali Lutfi Kırdar, tarilıin ay. 

nası uzcrme akseden bu hAdlW 
nır. azametini ve bir de, mes'u· 
ı yetini sanki hissetmiş gibi, bu• 
1 nya geldıği gündenberi, eski bel• 
deden bir yeni mamure yarat. 
mak peşindedir. 

Fakat onun bu vadide yaptığı 
birkaç esaslı ve cür'etli hamle
) e daha önceki, birçoğu yerinde 
ve muvaffak, hamleleri de ilave 
edecek olsak, gene 500 senelik 
'Hirk İstanbul ölçüsünde bir ba· 
Şdnya ulaştığımızı farzedemeyiz. 
Zira, İstanbul bizim olduğu gün. 
den itibaren, .insanlık tarihinde 
bütün bir çağın değişmiş oldu• 

Solda: Muhtelit harp sahnelerine sevk edilmek n,.c,.~ b!r Amerikan limanında gemilere hn-c mılz.emesl yük
leniyor. Sa~dn: Ame::ikan tezgdhlarında in~ası b;ıcn ve hizmete girmek üzere bubnım yeni ticaret gemileri 

~;'~it~;:!~~~ı.g::::ıı.~: c Hu RC H 1 LL' E GO R E=-1 hu~;:{~:e8ve\t'~~~~~ü~-insanlık, bir ker3 daha, c;ağ de· .. ~: ;~h~~t;,,e :::r~a~~~n B~~e: 
giştirmektedir. Ve bizim, 500 şile Amerikaya 1943 de 100 mil. 

Yeni tahviller umumi ve hususi 
idareleri ve belediyelerce yapıla· 
cak anttırma ve eksiltme rve mu. 
kavelelerde 'teminat olarak ve 
milli emlAk sabşlannda aatl§ be. 
deli olarak üzerinde yazılı layw 
metle kabul edilecektir. 

1:tfr Devamı Sa. Z, SU. 2 

SOVVET TEBLiGi 

Stalingrat'ta --
Rus Kıtaları 
Tekrar Geri 

Çekildi 
yıllık Türk İstanbul için yap~ yar dolara mal olacağını söyle-
caklarımız, asıl bu zaviyeden miştir. Roosevelt, harp vukuatı• Novorosisk Oücme'di, 
ele alınmalıdır. il D • H • • G • nı bahis mevzuu ederek demiştir " 

Yani İstanbul'umuzun 500 ün. ıeppe ucu mu, enıc ki: Fakat Rus Hatlarında 
cü yıldönüınünü kutlamak üzere, S "Milyonlarca Alman, Rus ceP" 

şu kalan on yıl zarfında kendi. o·· ıçu··dek·ı Hareka.Atın ı·ır hesindeacı veşiddetli birkışda• Bir Gedik A~ıldı mizi bir takım imar hamlelerine h ı lir ahk • ·b· ·· '3' a geç rme6e m um gı ı go. l\foskova, 8 (A.A.) - Sovyet 
do1M-ı• zorlamamız değil, insanlı. ·· .. R lir bil g· • ıs~... k , runuyor. usya, u6raya ece ı o"g-le tebliği: 7 eylul gecesi kıta. 
-gın yeniden çağ değiştirme te oı.. B 1 s • ı • h h · "db - uk a 1 b er angı ı ara ragmen m a. lanmız Stalingradın batısı ile 
duğu muhakkak bulunduğuna a c an CJ 1c1 y 1 a 1 1 r il vemet edecek ve müttefiklerin batı cenubunda ve aynı zaman. 
göre, biz Türklerin, bu insanlı- S yardımiyle nihayet toprakların• da Novorosisk ve Mozdok bölge. 
ğa ve bu insanlığın yarın gökle- • " • dan bütün naz.i.ler,i ~ıkaracaktır." !erinde düşmanla çarpışmışlar • 
rinde mekik dokuyacağı bir dlın• Gemi Kayıplarında Nısbı Bır Azalma Var R~.sevelt, so.zl~r~e devam ede dır. Cephenin başka kesimlerin· 
yaya layık bir İstanbul yaratma- d I rek şoyle demıştır. de önemli değişiklikler olma.m.!s-
mız, mevzuubahis olsa gerektir. • Lon ra, ~ <A.A.) - Başvekil .'Salomon adalarındaki muvaf· · .,. 
Şu halde, İstanbul üzerinde, Mr. Churchıll, bugün Avam Ka. fakıyetlerim!zin önemini çoğum. tır. 

büsbütün başka türlü kafa yor. marasında harp durumu hakkın· samamalıyız. Fakat aynı zaman-
mamız lazım gelmektedir. da de~e.~te bulunm':1ştur._ Mr. da Midvay adasındaki zaferi a• 

... • t N ov,_ ...... 4'-o 5 •• s k Churchıll ın bu dernecındekı esas zımsamak için sebep yoktur. Ora. 

lstanbul,. ~im~i~~ kadar tari. ~.... • noktalar şunlardır: .. 
hin ikı buyük imparator- "Maltaya son iemi kafilesinin l:lf!' Devamı Sa. 2• Su. 1 

!uğuna başşehirlik etmiştir. Ve ç • d varması, bu kahraman kale ada. 
her ikisi de, hudutları, aşağı yu• ev re 51 n e nın hayatını ve m ukavemetini u. 
karı İstanbul çevresine kadar gee zun aylar için . temin etmiştir. 
riledikten sonra batmıştır. San. ' Elde edilen netıcelere göre do-
ki her iki imparatnrıuk da, İ•· Rus Grupları nanmanın verdiği kayıplar 'tazıa 
ta~bul'u yaşatmak üzere kurula. olmamıştır. 
rak buna mecalleri yetmediği an• ı M. h b Dieppe akını, harp uzadıkça 
da batmış, yahut, sanki, lstan. le u are e sayısı artacak çetin ve vahşi çar-

izmir'in 
Bayramı 

Sovyet ek tebliği 
Moskova, 8 (A.A.) - Gece ya. 

rısı Sovyet tebliğine ektir: Sta• 
lingradın batısında bir Sovyet 
birliği düşmanın arka arkaya 
yaptığı dört taarruzu püskürttük• 
ten sonra yeni mevzilere çekil • 
mek zorunda kalmıştır. 

Stalingradın cenup batısında 
birçok şiddetli Alman taarruz . 

l:lfj9 Devamı Sa. 2, S il. 'I 

PASIFIK'TE 

M. Willkle'n'n l\.nkarr,:rı z!yaretınden intibalar: Y•ık:ırda Harld19 \'ekf~ 
limiz ve Amerlkan büyuk elçisi ile b it-?.ikte. A$aiıda pzeteciler ara11nda 

N. MENEMENCIOGLU 
Dün Hariciye Vekciletande M. Willkie'yi 

Kabul Et t i, Amerika Büyük Elçisinin 
de Bulunduğu Bu Mülcikat iki Saat Sürdü 

Ankara, 8 (TAN) - Amerika Mr. Wendell Willkie Amerilu 
Birleşik Devletleri reisinin şeh. Büyük ~l~isi v~~refakatin~e~ Ut 
rhnizde bulunan mümessili Mr. v~tla lbırJ,ikte ogle ye~eğını .~e. 
Wendell Willkie, bugün öğleden hır Lokantasında yemış ve o~-
evvel Hariciye Vekaletinde Ha· le~en sonra. s:ıat 16,30 da ~~yiü 
riciye Vekili Numan Menemenci. Millet Meclısınde reis Abdulha· 
~ d k bul ed'l · t' lik Rendayı, 17,30 da da Genel 

oglu tarafın an a ı .. n:.ış ır. kurmayda ikinci reis Orgenera~ 
İki saat devam eden bu goruşme. Asım Gündüzü ziyaret etmiftir 
de Amerika Büyük Elçisi de ha. • 
zır bulunmuştur. l2fj9 Devamı Sa. Z, Sfl. 4 

------------------------ -

Novorosisk 
Düştükten 

Limanı 
Sonra 

Al~nlar, Sahil Yolunun Başındaki Müaafa~ 
Manzumesini Bertaraf Ettiklerine Gör< 

Şimdi Cenuba Sarkmağa Çalışacak1ardır 

c~ ~~~· :;ikllyı;: ::;~ı 

bulun uzaklara kadar yayılan pışmalardan bırısi olmuştur. Ben 
ısığı ktiçuıe küçüle, bir gı.in, an. Devam Ediyor Dieppe hücumunu, tam genişlik· 
cak İstanbul ve çevresini aydın. te harekatın mukaddemesi bir ha• 

Alman kaynakları, Novoros.iık'ın 
düştilfünD bildirdiler. Almanlar Kerç 
boiazına hakim olduktan sonra bıı 
liman, Alman bava kuvvetlerinin daimi 

B~gÜn, 9 Eylülün tuy\ld altına girmi' bulunduğundan 
' Yıl do·· n·u·m·u· Amer"ıka, Ekvador'a Ruslar lçln bir harp limanı kıymetini 

müdafaa manrıımcatııı bertaraf etadt 
oluyorlar. Simdi dar bir uhn yotllll' 
dan aı•i• doiru aarlı:nuyıı calıtaca1dar 
dır· Bu harekette muvaffak olduklar 
takdirde Kaflı:aı dallarının tablt mania 
olarak hiç bir kıymeti kalmıyacakta. 
Çünkli bu takdirde Almanlar bu dıııt
lan cenup batıdan cevirmelc lmklnuu 
elde edeceklerdir. 

latmış da, bunun netice~inde, S reket gibi telakki ediyorum. Dii~· 
her iki imparatorluk, riyazı ve talingrat Civarmda man limanlarımızdaki faal iyet 

• · "k e sevw hakkında ve Amerikan tümenle-
kat'ı hır aşınma ve tu enm ., Yen"ı Mevzı'ler Alındı rinin devamlı ve sür'at.ti bir su. 
ri neticesinde ortadan kalkmış· 

Berlin, 8 (A.A.) _ Alınan or- rette gelişi bakk~da bırçok D?a-
tır. k * duları başkumandanlığının teb- lünıat ve emare elde edebilır. 

M • •• • !iği: Hem kara hem de deniz is. Fakat düşman ne zam~~ v7 n~. 

Turkıye Cumhurlyetı, devle. t: .... k•mı" ol N . k'' t rede hücum edeceğimızı bılmı• k . 1 Ank U'l ~ al\, ovorosıs ın zap ı l iliz 
tin mer ezın araya · yapılfı n,1' rebelerde dü~ yor ıve bu hususta ng ve 

yani Anadolun~n oı:asına. t~~r- m ~ n Clerec' zla miktarda Amerikan tefsirleri ile yardım 
k,en, İstanbul, ışte boyle bır toh. '-zııı ~n)ata uf:r ış olduğun • görmemelid ir. 
metin altında bır~ı~ış bulunu. daıl şi~iye kadat ancak 6.758 Ticaret gemisi inşaatı 
ynt"dl;l· •• ... ' eşir alınmıştır. ~ Birleşmiş milletlerin yeni ti. 

O ıse kı. • kadar alınan rapor · · · tı t ·ııe tk· b" ··k ·mparatorluğun h • caret gemısı ınşaa , orpı nme 
fkis/ de~Yrari~i misyonlarını ta. .ı ~~;~~r~~lz~~~: miktarını kat'i olarak geçmiı ve 

l:liJ: Devamı S a. z, Sü. 3 J Devamı Sa. Z, SU. 8 'iZi":. Devamı Sa. Z, SU. 5 

eaaaen kaybetmlı b,µlunt1Vordu, Yani 

A"ıt lkı" Ad burada Rus donanmasının barınm•1 

Sevin~le Kutlanıyor -- iJYI ıaten tmkinsız hale clrmlştı Bizim 
'3' 1 Eff'ı 7.annımıza göre, bu müddet r.arfındıı 

Akdenizin incisi güzel İzmir. .şgr. I Karadeniz Rus donanmasını teşkll ~ 
bugün kurtuluş bayramını kut• Quito, 8 (A.A.) - Birleşık A. den gemiler levazımlannı Batumda? 
luyor. 26 ağustos taarruziyle merika kuvvetleri "Galapagos'' ikmal etmiye çatııtılar·. Ve Batum h· 
başlayıp 30 ağustos meydan mu- adalariyle "Saint Helene" adası. manınn biitün bu semılerl barın~ıra 
harebesile taayyün eden müstevli nı işgal etmişlerdir. calı: kadar büylik •e kapalı bir lıma~ 
orduların ikibeti. bunların baki. Bu suretle Panama Kanalının o!maması dolayıalyle bu cemiler eksen 
yesinin denize dökülmesiyle ni. Pasifik ağzınm 1.800 kilometre ~~~an~:"~;yr~:::~e h;;~~~ı~:r~~~~ 
hayetlenmiş, İzmir ve İzmirliler cenup batısında bulunan ve ha. 1 k için de nl>betleserek sıra bek· 
şanlı ve kahraman Türk ordusu yati bir ehemmiyeti haiz olan bu ı:~~~ mcburiytinde kaldılar. 
tarafından kurtarılrruştJ: i~eri üslerin A:mer~an kuvvetı;. Fakat Novoroslsk'ln düısmeslnin 
Dumlupınarla Akdenız sahille.. n tarafından ışgali Ekvador hu. baslı:• bir ehemmiyeti vardır. Buraamı 

ri arasındaki geniş bölgede bulu- kflmetinin müsaadesiyle yapıl• zaptetmeklc Almanlar Tuapsc ve S<> 

Stalingrat Muharebesi 

Almanlann, Staııncrac!ıft tçlne • 
d!kleri hakkında relen haberler t..,.. 
yüt etmemistlr. Billkiı, Alman lra:rnü. 
ları Stallnl'l'•t etrafındaki mllclafaa 
mevzllerinln ve tahkimatın lnınet " 
metaneti hakkında tafaJllt •ererellı eL 
kirı umumlyeyi, iki baftadanbed ... 
yük bir 5iddetle devam eden StaUapat 
meydan muharebesinin c!aba 4e918D 
ihtlmaline hazırlamıya cal~. 
Geçen Çarıamba cUnU. ıehrln cemp 

1:!fi: Devamı Sa. Z, S il. 4 mıştır: hum'a elden sahU yolunun ba:ıındakl ·,. ~ Devamı s .. 2, SiL • . -
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ASKERi VAZİYET 
lt;;'f" Baştarafı 1 incide 

11 !ikametinden taarruz eden Al 
ı motöı hı tfimeo.lerinin ilk Rus mU. 

faa haflarmı yarchltları Moskovac:a 
bi teyıt edildlil halde o aründen 

or..ra ceçen dört gün zarfında, Al. 
ı lar. ıehri zaptetmiye muvaffak o.. 
mcıdıklarına gllre bu ş:ddetli taarru. 
tHı Ruslar tarafından dlier hatla-ı-da 

durdı.o'"ulmuş olduğu antaııhyor- Seh-
n etrafmda muharebeler bütün şid

ylc devam ctmr-l::tedir. Bu bölge. 
n müdafaasında Ruslara en fa.zla 
:.ı kül.it ıösteren mesde şehrin coğ 
fi va.ziyetindcn ileri gelmektedir. 
chır Volgznıo batı hyı:sında bulun. 

c-a :pn şehrin miidiıfaasına bu cep. 
eieki bütün Rus kuvvetlerinin iştira.. 
;ıi? askeri mantık nokta! na:ıarıodan 
kin yoktur, Çünkü Volca nehrinin 
ada gen şliii. S - 6 kilometredir· 
nı ile cihetten Alman kuvvetlerıyle 
ılm: bulunan Stalingrat müdafaa 

C\' iicrinin ricat hattı da bq kilomet
' k b r sa ne kapanmı1tır. Nehrin 
tJndeki k:Oprüler !JÜpheıiz ki Alman 
va kuvvetlt?-rinin da.imi bombardıman 
7t ile tahrip edilmiştir. Ruslar, Sta. 
ra• mtidafaa!rna o cepbedek! bil.. 

t Jn kuvvetlerini iştirak ettirdikleri 
~ rde muhtemel bir ricat mecburiye 
kar51ınnda biiün bu kuvvetler bil
~ malzeme ve vt:saiti ile Almanların 

ne dü1miye 1!\ilhküm olurlar· Çünkü 
yle bir ricat anında ve düşman taz..: 

altında l-,1 büyük kuvvetlerin Vol-
üsti.ıne köpruler kurarak ıeri çe

':Tlelcrlne imk$.n yoktur. Bu sebepten 
Ru lar, Stalingrat mildafaasına. niha. 

et bu ~rhir için feda edebilecekleri 
uvvetleri i~tlrak ettirebilirler. Ve do.. 
Yt!liyle 5ehre taarruz eden Alman 

uvvetlerine muadil kuvvet ve mal.te
e çıkaramazlar· O halde her hususta 
tun kuvvetle tlç taraftan taarruz e~ 

;!11 Almanların nihayet bu şehri zap.. 
tm ye muvaffak olacakları tabiidir. 
u r, Stalingra<b tabiye muh3rebe.. 

yle m\ıdafaa etmC'k istediler. Haı 
u i ıehrin coiraf! vaziyeti buna mü

dei.ild~ Stalingrat, kendi cephe.
ne ıUratle tesiri dokunacak: bafka bir 
e mden ıe\Pkfilceyş bir taarruzla mü. 

ıa edi!ebilirdl. Gerçi., Ruslar bu 
vkülceysi taarruzu ta orta kesimler

e Rjev istikametinde yapmak iste~ 
. Fakat bunan tıcairinin Stalinçat 
phc11nde ıiıratle hissedilmesi fc;in bu 

rozun yılclınm ıürafiyle batı ve 
uba dolru inkişaf etmesi ll:ıımdı· 

u olmadı ve teıJ,O de cenup cepbestne 
olı:unmadı. 

S:-alincrada dofrn yürlimelrte olan 
:nan ordusunun yanın1 tehdıt lcfn 
muvafık ve tesiri ıüratle hissedi1• 

k bir taarruzı Don d:.rseilnin 1imalin 
n cenuba doğru yapılacak bir taarruz 

:.ır. Fakat burası, büyük Alma o ta
r ruz cephesinin, yahut Alman taarnız 
uvvrt erinin siklet mcrJr:e.zine pek: 7a
ın blr noktadır. Ve Almanlar tara.-

dan çok kııvvetll bir surette tu
tulmuı olması icap eder. Fikrimi:ıce, 

Jslar jçİn en muvafık t..ıarruz noJr. 
ası Voronej idi, Voronejden cenuba 
dcıiru, iyi hazırlanmış ve üstün kuv. 

vetlerle şiddetli ve devamlı b:r taarruz 
Y3,ptlmış o11a7dr Stalin.grat kurtarllmış 
oı..cta. Eeaaen Almanı- v-jduı 
c«ıup doğuya cloi:nı ı:ın'lı«lettk Don 
d;raeğini "6rümiye beıtladrklaa :ımmaı 
yazdığımrz yazıda Almanların Y&sd 
olmak istedikleri hedefi göstermiı ve 
Alır.an ordularını bu hedefe varmaktan 
menedecek k:artıhk: taarruzunun mevki 
ve i"'ltikametlni işaret etm~tjk. 

Rusların böyle bir ·taarruzda vere
c~kleri zayiatla, şıcbir düştüiü takdir
de AlmYnlarm eline geçecek esir mık.. 
dan kadar olmıyacaktı. 

Sulama 
Önem 

işlerine 
Veriliyor 

Büyük Mendrres havzasında da brt 
çok Jıana1lar açılmış köylünün ve bal 
kın istifadesine konulmuştu. Simdi hü. 
kU.mct, bu ana kanal!ard:ın ceçen su
yun bütün araziye yayıhp tarla ve hah. 
çe1trin muntazam bir sek.ilde. kolayca 
ÇC!;mrden su ahr cibi mahc;u1lrrin i~ 
te:ıilcn anda rulanabilrne!: için ıerekli 
olan tili sulama kollarının hazırlan · 
nıarrna ça!ışıyor. 

Mendireı nehrinin iki tarafında JL 
ptlmış olan Bürhaniye • Nazilli, Bür· 
haniye - Altç2y ana kanallariyle bü
tün Mendires havza!una ait sulama cet 
ve11erin;n haritaları 60 bin liraya bir 
miıteahh!de ihale edilmiştir. Bu Türk 
mühendis heyeti yakında faaliyete ge 
çerek kısa zımıanda istenen haritaları 
ikmal edeceklerdir. 

Müdafaa Tahvilleri 
~ R.Ac;tA1"3f1 1 in<'ifff" 

Bu tahvillM"~ ait 1ai1 ve ikramiye
lerle itfa bedeller.ı her türJü vergiden 
muaftır. 

Bu tahvjlle:-, braz:ı 20 liraltklar ih
raç fiyatları olan 19 liraya işlemi:;; 

faizleri d~ za..'Tl.medilmek ruretiyle ve 
yalnız 10 kuruş komil;yoı, mukabilin
de Ziraat Bar.kası şnbel~ri tarafmdan 
her zaman ham :tinden satın alınabiJe 
cektir. 

Yeni •ahviller. s.lttn alanlar, iste, 
dikleri takdir-1~ bu tabviUer muka
bilinde .ıak·t yeri'f'\e amortisman san
dı&mca ,tmrliy~ k!d:lr çıkartlmış olan 
ta~arruf bor.olarını da verebilirler. 

Yeni tah;:.:Jc!'1n butün bankalardan 
tedariki kabilclır. 

Halkarnt7.1n, hast1Atı tamamen OT'

dutnuza tahsl~ fld;Jecek cılan bu istik
raza, devlı.?rn diicı btikrazl<ırfnda ol
duğu gibi, bG~iik -ağbet göstereceğin
den emini1.', 

BUGüNKÜ PROGRAM 
7.30 Pro•ram 
.32 Spor 

7.40 Haberler 
7 . .SS Orke•tra 

12 JO Procrans 
12.l:I Milıilı: fPl) 
J Z.45 Haberler 
ıJ.00 $artıt•r 
l!.00 Pro•ram 
18.03 PatJl tı"°"~ti 

18.45 Orkestra 
19.30 Hıbf.rl•r 
ı9.45 Vurtun ıeıler 
20.15 Radyo ıaıete1:i 
20.45 llar1 
21.00 Evin .. ati 
21 15 MGJıUı; 

1

21.30 TEMSiL 
21.50Bando 
22.30 Haberı.r 
22.45 Kapanıt-

1 G'C~ GlllN H•B~RlER 1 
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r·caret Ataselikleri , 
Takviye Edilecek 

· Barem Kanunu Dışında Mütehassıs Memur 
Kullanmak için Layiha Hcızırlanıyor 

Ankara 8 (TAN) - Yabancı mem· 
1cketlcrdeki ticaret ataşeliklerimiz.i.n 
t vfyesl için bir kanun Hlyihası hazır .. 

arak mec!i~e- sevk:edilml,tir. 
T caret politikamız, şimdiyt kadar 
ugu gib şimdiden ,;onra da Ticaret 

ek5:1eti tarafından tcdvlr edilecektir. 
Ya1r.ıı Hariciye Vek:i.letlne baih ota

k Jnrul .,_ 1ic•rl mukaveleler dairesi 
PeJ.sı yab:ıncı memleketlC'rle yapılacak 
c.la., Lcaret müzakere!erinde ticari he-•.. 

yetimizin daimi surette reisliği vazife_ 
sini görecektir. 

llundan b";lı• Ticaret Vekaleti ken
d:,;ne ti.zım olan memurları barcın ka· 
nuno dahilinde temin etmenin mi.işlt.ii
Jitıru cörmü' olduğundan, meclisten 
sı:ı.lihiyet iatiyerf>k geniş mikyasta mü. 
tehassıs memur kadrosu kullanmak 
a!'zusundadır. Bunu t~min maksadiyle 
de bir Jiy!ha hazırlanarak meclise su· 
nulacaktır. 

· İkinci Cepheye Doğru 
(t7!1' Bısştarafı ı incide 

da büyük ölçüde bir Japon ta_ 
aruo.mu durdurduk. Akdenızde 
ve Orta-;arkta maruz bulunduğu. 

uz tchlıkeyi idrak ediyoruz .. 
Fakat n!'ticeden çok ümitliyiz. 

"Avrupa bölgesindeki hedefi 
!'!İZ Almanyaya karşı taarruz • 
dur. Taarruz yapılabilecek e~ 
z 12 nokta vardır. Bu gaye ı.. 

burada ve Büyük Britanyada 
h.:zırlıklar yapıldığına emin ol~
bılirsinız. Almanyanm kuvvetı 
Avrupa ha11ı sahasında kırılnı~· 
lıdır. Amerikan milleti, dört bu• 
yük hal"\> sahasından hiçbirin !~
mal etmiyeceğimize emin olabı. 
lır. Hayati önemde bazı kararlar 
verilmiştir. Bu kararların ne oldu 
ğunıı zamanında öğreneceks.iniz: 
Düşman da iığrene~ktir. Şimdı 
dıycbilirım ki, butun bu karar
lar taarruzu hedef tutmaktadır. 

'Pearl ırarbou'!''dan tam dokuz ay 
o r"l bugün d~i~ SŞU'.l &öndcrd_i~l
~fz ask.erlerin soyut cihan harbın!n 
dk dokuz ayt :ınrfmda Fransa.ya nak
lettığlmt.ı a!kerlerın fi~ mislidir. Bu 
harp, sor'!Utıd:ı dü~manl~rnnıza karşı 
hareket e•'llekte ol~n bırleımis mil
i Ucr kuv,.:etitri.Djn ı-.:nnmiyeti ile ka
z ntlacaktır .. , 

Rr>0..,.,c:t, muhleli! ceph•ler?e~I 
~ hareı.c.tj,er:ne ıeçerek demıştır 

k: b. 
'ROO$e:Vc't Rı.:sy3da herıil-r har ı 

1l'R7 nmaıt ıkt d rırdı:ı. df")!:ild Bnn
dııu hem "~emen t.iı yıl önce haber 

verdiği ezici muzafferiyeti kazanabi
lecek kudreti yoktur. Rusyanın önem
li bir pa~~·Sl zaıJtEd!lmiştir, Fakat 
Hitler kı:ılord:.zyu m&hvedememiştir. 
Ru~lar daha faz!.a .A!ma11 öldürüyor
lar. Daha razlıı tav:rarc• va tank tah
rip ediyorl.Pr_,. 

ikinci cephe kararları 
Vaflngtoo, b r A.A.) - Bugün B.,_ 

ya7. saraydın b'.ldir:ldiğine göre, Av
rupada ik!nci bi .. cE-phe açılma!'lı için 
znrurt ola·1 ve M. Rooı::evelt'in dün
kü nutku:'\d:a me·./zuu bı:hı::edilen ka
rarlar, TPmnıuı ayınd::ı. Londrada yük 
e;ek: İngiliz ve A"ner:kan ahsiyetleri
nin akdpttn1s C'l,:iukhtrı konferanslardı:ı 
11lınmıshr 1llıllı "=• - ..- 49 .. 

Nutka dair tefsirler 
Vaşington, 8 ( A,A.) - Roosevelt'in 

havatt önf"~ıdııo bir takım kararlar ve
rildi,Rine dnir olar, gö~leri ile Alman
vava karşı t:.ı.ar"1"Uz )~pıl cafı hakktn
daki vaadi ve R11sya7'ın mukavemete 
rlf.l'vam ~·~"c-11 ""1 ı.Jrd.ı verdiği temi
nat biltün mahfillerde nıilnakaşa mev 
TUU teıkU etmekh~ir Almanyanm 
Avrupa ''~TP sahafınd:ı nıaJtlô.p edil
mesi icap pttiğl yolund.J Roo~evelt'ln 
~ylediği eôz, mtlth:fik taarruzunun 
hanıi harp r6ha~ınr!a ~~ha fazla mu
vaf!akty~ ;'! rrıst>b~lel"f'ğ.;. hakkındaki 
naıariyeler'? n;h::ı.yet V(:rmist!r. Bu
nunla bera :.ır· Ci1ml,ur reisinin ayn 
'lvtT 12 1ol:1r'3a .. :-r1 1 .1r.~k büviik mtıt
'pr:k hüc.ırnu hal·kınt!akI ıı:öı1tır1 bu 
'ıiictımun hu ... .,<" r1r>~i1 fAka1 l"l'lf"r-f"k 
ene ynpıt t" -~Mtl rlnir 1-'•ıvvPtli tah~ 

minlere yol <çmakt•c•ır. 

Şeker Satısına 
Başlandı 

--0--

Bakkallara 
Şeker 

17 Vagon 
Verildi 

Dün ve e\"velkl gün şeker şirketi 
tarafından ı.ıiy~qıya 17 vagon şeker 

verilmişti:. Bı:. sebt•nıc ikl ıündenberi 
bakallarda l}t~k.er ~·ulmak kabil olmak
tadır, Verıle, ff'kerlerin c:oiu toz t:e
kerdir, bu surefle !iyat farkı yilzUn
den üzerinde cızli sltş veriş yapılan 

toz şeker;,1 de serbstct alınma~ına i.m
k3n hasıl 'llr.'luştur. Şf"kr!' yokluğunun 
bir hatta kod<.ır devam etme!;i yüzün
den halk ve '4''terll maddeler ima
IAthaneleri fa1la miibayaat yapmrş

Jardtr. Alo .. ıPu şeker f.abrikn!ilının bu 
ıı:enekJ is:lh!':rı.la:ından d:ı şeker geti
rilmesine .J1-Sl<ındrf!ınd~n nakliyat gilç 
1Hkünde-n ıloji:ın 1n;ıhzur kalmamrştır. 

Şeker ş!rketi .;sgart bir vagon şe

ker !'tQtm,lktR ve bunun bedeli de 17 
bin lira i.tıfnıakt~dTr Parayı depo ,_ 
dip beklem:y~ l>akall.'.lrm vaziyeti mn
s.ait olmndıj:ırıd?..Tt !!=eKtr~ şirketten top
tanctlar a 1 ınakt'l ve iddia edildiğine 
göre aradı.'ti ~atıl J<arır.ır. büyük bir 
kısmtnı ke-ndilerJr.' ay1rdıklarından 
bakkala bi:r k1r JoalıııamE.ktadır, Bnk
ka11:ır 130 a satm:ık mecburiyetinde 
oldukları \r!'ln-ıe $ektti 129,60 kuru$8, 
110 a satmıya mı:ot:'bur bulundukları 

toz şekeri de 108,95 kuru.,a mat ede
bildiklerini iddı.n clmf"ktF ve el altın
dan 2 kuruı; farkla satı!! yapanlara da 
rastlanmak•ildll', 

Yeni istihsal r.ıevAimi ba~amış ve 
ge('en sene-den ae bir mikdar stok 
kalmış ve t131iç'en de ı:;~er ithal im
ıcAnlart 4.e~·nin edılm!ş olduğundan bir 
•f"ker darlıtı l:ahi~ ın""vzuu d~ildir. 

Vatman ve Biletçi Bulmakta 

TAN 

Kömür istihlaki 
Tahdit Edilecek 

İstihsa 1 Nakliyat ve 
Yüzünden Kömür 
Azaltmıya Lüzum 

Durumu 
Sarfiyatını 

Hissediliyor 
Diin cıa:ı• 1'1.3P dR ,-a}j muavini rumu yil~ilnden kömür sı.rfiyatrnı a-

Ahmet Kı~ık'ın baı!lllı;anlı~mda vilh.- taltmak ?hrumu hR~tl olmuştur. Bu 
yette mühim bir topla11U yapılmıştır. cıt-beple knr.ıU.- tC'vzi:"ıtrn' da yeni e
Toplantıy:ı l"'en!ıyo!larl. limanlar, e- oı:asl:ıra l{'.l.·~ t:ınzim rtn~ek lfı.ztm gcl

lektrik, S;riceti Havriye. Havag~zı. m<'ktrdir. 
Sular ldar~·;i ''e iktF;,ıt müdiir ve nıü- Vekiller Heyetinin bu husu!:ta yeni 
me~itleri il~ kömiir te,·zt milrtürlillü bir karac verf"cei!'.ı DJhiliye Vekaleti 
mümec:o;iti blirak etmiş ve görüşme- tarafından ,-·ınyt"•tt:ı hildirilmiı;tir~ Vi
ler s::ıat Jli .30 a kad;,1 ~i.irmü~tür. lAyet dp b•ı mcvzurl"\ki J?(irüsünil diln 

tesbit etnıi-;; ve teht:rafla Dahiliye Ve-
Öğrend:{:imize göre toplantıda kö- k:'ıletinc göııdernıiştir. 

milr istihliikinı azaitnıtık ve trvzi e- Sanıldıı:!,ın1 ;t:bre tevT.ıa+ İ$İ icin çok 
sastarını "(;r.iderı tesbit etmek işi gö- miihim k.ır:ırı"- rlı11mı11tır H;ılkın da 
rilşülmüştü!'. kömiir ~art•:vatı muayyen şekilde lah-

Nakliy.lt Riirlfıkleri Ye h;tihsal du- dit edile-cektir. 

izmirin Bayramı 
(f;'ifr Baştarafı 1 incide 

nan Türk sehirleri, muvakkat bir 
istilanın kara günlerini bir kfı.. 
bus gibi hatırlıyarak yer yer bay 
ram yapmaktadır. Bugün de İz
mirliler bayram yapıyor. 

Şehrin bütün meydanları, cad
deleri, sokakları. çarşı ve pazar
ları. resmi ve hususi bina !ar baş• 
tan başa donanmış, her tarafa 
güzel Türk bayrakları asılm~, 
milli renklerle süslenmiştir. 

Milli Şef lstanbulda 
ıt.ı-~ Bastarafı 1 incide 

M iinakaliit Vekili 
l ske.mlerunda 

Mersin. 8 (A.A.) - Şehı imize gelen 
Münakalit Vekili Amiral Fahri Engin, 
Mersin liman işletmesi ve tahmil ve 
tahliye iş!eri üzerinde tetkiklerde bu.. 
lurıduktan sonra İskendel'lnıa gitmi~tir. 

Parti Genel Sekreteri 

Güçlük Çekiliyor İzınirlile~ bugün ilk olarak güzel 
•fuht"ıı·r -~-plerde d 1 yT t şehirlerinın hurt~lU$u it:in canhırını 

Ankara, 8 (TAN) - C H. ParUsi 
G"nelsckreteri Memduh Şevket Esen
da~. şark vi1iyctlerinde bir tetkik seya. 
hatine çıkmıştır, Gcnelsekreter bilhas. 
!ta Elizıi; Muş: Van: Bitli!I; S'irt; 
Diyarbakır; Mardin; Urfa ve Gazian. 
te'be uğrıyacaktır. Bu te•kik gezisinin 
beş harta k i r süreceği tahmin edil· 
mPktcdir. 

l~ ..- :-ı::Ln'.:" 11 o a va mnn 
veren az:z ·t"hıtler'imizin yattıkları 

ve biletci bulmaktn gii~lük çekllmek- yeri ziyar+~te gidecekler ve onları 
tedir, Calışabilec~k bazt tramvay ara- minnet ve ~flkranla anıp bu mezarlart 
b>ları bu ~-ı·den ••fer•· "ıkarılama- ı d · d 

J • """ '"' " çiçeklerle örtecek er ır" Run an sonra 
makta ve band"j· malzeme derdinden kahraman Türk ordusunun izmire gi
daba çok vatman ve biletçi. sıkıntısı rişi canla.nd.l ,J<tcak. fit; koldan şehre 
ıtöze çarpnutktadır~ girecek olı:l kahraman ordunun muh 

Gümrüklerdeki Mallar U.lif birliklennc ~'°"'"P müfrezeler 
saat 10 da Atılü .. k rr.eydanında bir-

Çıkanldı leşeceklerdır İzr.:irln Kadilekalesin-
Gümrül<.lcrde malları bulunan alt- den saat 10.1!; te atılacak topun ~esini 

mı:s bir firnı'lya yapıt2n tebligat n- duyan bü"..üıı !ıalk, .. ve nakil vasttaltı~ı 
zerjne bu t:ımnlardan elli yedl~i mal- ı oldukları yrrde aur.:ıcaklar ve azız 
lannı ('e~mı$1o.?r Ye rlört firmanın ma~ şebitlerinıizi.n _h:ıt1ra~_ırı 1 t~zim i7in 
1ı da hiiklır.ı~t;rı emrinf" tabi olarak yapılan \),1 ıhlır:ım sukUtu bı[' dakıka 

~---

Bursada Bir Adam Karısının 

Göğsünü Kesti 

Bursa, (TAN) - Bursanrn Catalfı· 
rın semtinde feci bir hidise o'Aıuştur. 
v~zifesinden izinli gelen İbrahim, sa
baha karşı evine gelmiş meçhul bir ıe
bep yüzünden karısının göisünü Jres· 
miş ve muhtelif yerlerinden yaralamış 
tır. Yaralı hastaneye götürülürken 
yolda ölmÜ!:ftÜr· 

Et Fiyatları 

Yükseliyor 
Bol Miktarda KasapTık 
Hayvan Getirtilecek 
Bir araltıc 100 kunışcı kadar düşen 

ve hatta bazı k:n~aplard'l bir kaç gün 
ir;in 85 kurusa kadar sat!lnn koyun 
etlerinin fi,·atl<1rr ;venid<'n yavaş ya
vaş yükseltiln1i~hr, Al!kalılar tarJa 
hayvan gctCiği zaman fiy::ı.tlarm dUş
tü,ğiinıJ. mt"vrudat :ııahnc-a yilkseldi
iini bildirmektedir. 

KI.$ mevsiminrle fly;ıtların yük!'el
memesi ve et dzır1ıtına mahal bırak
mamak ic.·in celeplrr. nakliyat mese
lesini göz Ö!'!Ünde tutarflk ŞPhrfmizE" 

şfmdide!l bol mikörırd:ı küc;itk bas ka
sapltk hayvan petirmPk için teşeb

büslere ~frişmi,.le:-dir. IT· yvanlar gel
dikten c:onrı. bunlara Hizrm ohıc:ık ot, 
kepek, tuz ve benı,.ri yiyeoek mad
delerinin hu1unmn11-Trıdn ~üçliık ('ek
memek h;in tacirler l'elediye iktisat 
müdürlüğliı\., rrıiir3e~at ederek hayvan 
ların ihfiy.ı.c1n,.ın~n karşılanması için 
yardım C'd.ılme..-inı i.stcmtşlerdir. 

Son gürıJrrd·~ bir mikdar artan fi
yatıann di.i!lme~i icin ŞE'hrimi?.e yeni
den hay,·an $?<'tiri1mesi 7,arurt görül
mekt<', n!lkliyat iir.-etıerinin artmHi 
olma~Tnm ucuzluk mikdar! üzerinde 
müessir oJclu~u t.ildirilme-ktedir. 

Rıza Nur 

Etti 
Doktor 

Vefat 
Eski mebusl~rd<!n Dr. Rtza Nur 

evvelki Jec'! T.ık~irr:de Sülün epartı
nıanındaki iitanıetgtıbınd:ı kalp sekte 
sinden ölmıh;tiiı-. Cenazesi dün Beyoğ
lu zükür ha$lahanesine nakledilmiştir. 
Cenazesi bugün ikindi vakti hastaha
neden kai1rrt1acgktrr. 

Merhum, 1879 da Sinopta doğmuş
tur. A~kert tıbbiyeden doktor çıkm1ş
tır. Meşru!=yetten sonra siyasi hayata 
atılmıştır. Osmanlı mebu.san meclisin
de Sinop mebusu ldı. Türkiye Büyük 
l\'lillet Mec'isinin ilk jçtima deVTesine 
de Sinoptan n;.ebus sı:çHmiştir. Bir a
ralık kabiPede ı:ıhhat Vekili olarak 
bulunmuş, hB!\hare siyası hayattan 
çekilmiştir. Tarihi ve edeb! bir çok 
eserleri vatdll'. 

Bisikllet Koşucuları 

9 • 9 • 942 

- DiKKAT .... "'\ 
KÜÇÜKBAKKAL J 
KÖYLÜLERİNiN 

BİR DİLEGI 
Vaktiyle 300 evli bir k8y ve 

Kad1k8y eemtlnfn sayılı mesire• 
lerfnden biri ol"" KüçUkbalıı:kal 

köyU bugUn 30 evlik bir rnuhacir 
grupuntt bann'"!ırmaktndır. Eren• 
kbyden geyen &5falt cZ'ddeden iti• 
haren köyUn yolu bozuktur. 3 ki
lometre kadar olan bu yolun v11ıı .. 
yet bll";tfından yapılması kararlat· 
tırUmt,, keıfl de yapılmıı, fakat 
nedense tnıaata l.ıaslanamamııtır. 
Yol, yal"ız kDyü aef:olta baölıyan 

bir yol deöil, KaYJ~dağının auyu• 
nu, odununu, 1camürün0 ş.ehre in· 
diren mühfm bir yoldur. Burada 
hergUn bir l<ac; ~raba çamura g5• 
mUlmekt~. bu ytizdPl'I onlarca •ra• 
ba tıkanan yolda alralanıp bekle· 

mek vazlye~ln:le kalm=ıktadır. Yo· ı 
lun bl~ an evvel lnşae:ı, hem Ka· 
dık8v, ~oıtancı, Maltepe gibi yer· 
lerde çalışmakt:ı olan ve sabah 
akpm gelip glden l<öylülerl yol· 
aınluk!an kurtaracak. hem de Ka· 

yııdıljı yolunu cçmış olacaktır. l 
KHytUler, bOyük bir Omlt ile 

Vali LOtfl Kırdarln bu huaMatakl 
himmetini beklem"kte ve g6n
derdlk11'rl bir mektupta: 

"Kudumunuz bizi sevTndlrecek-
tir. Küçtık bir :z:~hmet ihtiyar bu
yurup yolumuzu bir kere g8rae• 
nlz inşaat için derhal emtr ver .. 
ceftlnlze hiç ~Dphe etmlyoraz • ., 
demekt~dlrler. l '-···· ,,.,,,,,, ·····"' 
Kaldırdan 

İaşe Teşkilôfı 

Bazı Haoerlere Göre B 

Teşkilatın Bir Kısmı 

Tekrar Kurulacak' 

Ticaret Vek!lliğinin son karar!y:lıı 
kaldırılan iaşe teşkil5.tının tiyat kon-

trol ve mürakabe ktsmıntn yeniden 
kurulacağın;ı dair Ankaradan b&ZJ 
haberler gelmktcrlir. E•ki teşkll~ttan 
açıkta kalanları. nç1k maaşı verilme .. 

sürecektir. 3ir ha•ıa filornuz ı;;ehrin Ugümrükte aakonulmustur. 
.. zerinde uçuşlar yaJ).'lca.k, bu srrada 

Hidisenin kııkançlık yilzünden ol -
duiu !IÖYlenmf"ktedir 

diğinden, bu memurlar sızlanmakta-
Ayvaltğa Vardılar dır. İaşeden belediyeye yalnız on ıne 

Bir Çivi İstifçisi Yakalandı deniz ve "'" na~<il vasıtalaFı ve fab-
, \ rikalar dıi·lü;clenni c;:ılmak suretiyle 

Tahtekalc caddesınde 12 numaralı bayrama i:/it·ak eciereklerdir. 
dükkflnda ?urdJvatcı Jek 5324 paket 1 Bundan sor.ra Atatflrk'ün valdecıinin 
baktr c:ivi il~ 55 t=andtk çiviyi anbar-1 kabri ziyıı~e! edilet.ek ve Ebedi $(-tin 
lara da.lrtJrak g.z\eml5 ve satı$a ar-ı at.iz hahraM yi\.:'edilf'cektir. Gündüz 
?etrneml~tir. zafer ve ı;ec e de terıer alayları şehri 

J!arıisanı.n kurtuluşu 
Manisa, 8 {T.a..N) - I\IIanisalılar 

kurtulu.şl:ı~·ınırı yıldönUmünil kutla
mtşlardır. Şt•hir baştan başa mfltı renk 
lerle süsicnn1iştir. "\'ttanm kurtulu
şu uğrundı schlt d: e kthraman a ın 
ye Atatürk iir. aziz- hatırası arulmı,, 
Atatürk anıdtna çelenkler konmuştur, 

Ayvalık, 8 (A.A.) - Ankara - İzmir. mur alınmış olduğu Jçln geriye kalan 
bio;.iklet yarışının B:ıhkesir - Ayvalık maaşlı ve ücretli memurlar maas aıa
mcrhalcsi bugün ko$ulmuştur. Anka .. mamı~lard• :. "'l;....h11r petrol otl'.'Ji, me .. 
radan Orhan Suda 5 saat 3 dnklka 10 murlarm'l açık maa!::J \"ermiştir. 
saniyede birinc1, Eskişehirden Osman 

Alun Fiyatlan 

Yakalanar. J~k. milli konınma mah dolaşacalctır, 

P'-k 5 saat 33 dakika 4 saniyede iki:1cl, ' 
t o; n da 7: ffeT G;dld 5 s..'la 34 
d;•kika 43 saniyede üçüncü, olmuşlar- Dün blr altııı 3315 kuruştan ve blr 

gram kOI;• 460 kuruştan satolmıştır. kemesine Vf"rilmiştir. İzmirliler, oay.-amtnız kutlu olsun! dır· 

lstanbulun 500 üncü 
Yıldönümü 
l?'f" Baştara[ı l ioc:ide 

mamladıklan için ve başlanbıç. 
taki mana ile bu manaya öz ve
ren hayat felseCesini tükettikleri 
için, göçmüşlerdi. 

Bizans, Garbi Roma hadisesi
nin bir Nan parçası idi. Roma. 
nın kendisi, yeni şartlar karşı
sında tutunamayınca. onun şarka 
doğru bir istitalesi olan Bizans 
ne yapabilirdi? 

Osmanlı İmparatorluğu ise, 
hem Bizans hem Selçuk mirasla.. 
.nnı müsbet bir şekilde idare et
tiği müddetçe yaşayabildi. Ve 
bir gün, tarih, bu gibi şartların 
da bir siyasi var!ıf(ın yaşaması• 
na kafi geldiğini i\iin edince, o. 
nun için de, yerini başka varlık
lara terketmekten başka çare 
kalmadı. ., 

* * 
Ancak, İstanbul, bu iki mu-

azzam tarih devrinin, hala 
bir mahfazası gibidir. Henüz 
milli Türk Cüınhuriyetinin dam. 
gasını taşımağa başlamamıştır. 

Bunun sebebi, meydandadır. 
Türk Cüınhuriyeti, henüz çok 

gençtir. Ve, daha, devlet ve hü
kumet yapımıza ait olan tasa,~ 
vur, plan ve programlarımız da
hi, tamamlanmış değildir. 

Halbuki İstanbul, bu tasavvur, 
plan ve programlarımızın orta.. 
sında bir yeni ve müstakil "ta
savvur, pliın ve program" sahibi 
kılınacaktır ki, yeni şahsiyetini 
edinerek yeni bir iııkişafa gide
bilsin. Bu da, İstanbul'u herhan. 
gi bir vilayetıniş gibi yahut ve 
sadece en büyük şehrimizıniş gi• 
bi telakki ve idare etmekte gos
terdiğimlz ısrardan vaz geçme
mizle kabildir. 

İcap etmektedir ki, Türkiye 
Cümhuriyeti, İstanbul davasını, 
memleketin sanayileşme davası, 
yahut köy kalkınma davası ya.. 
hut modern münakalat davası öl
çüsüne çıkarsın. Yani, kurulan 
yeni devletin bir başlıca devlet. 
işi ve yaratılmakta olan yenı 
Türk yurdunun bir başlıca par
cası haline koysun. 
- o zam.an, 500 senelik Türk İs
tanbul, sadece bir şehircilik mev 
zuu olarak kalmıyacak, Türk 
iktısadiyatınm ortasında bir ana 
parça, Türk ticarPtinin ortasında 
bir ana parça, Türk kültür ha. 
yatının ortasında bir ana pa:ça 

N. Menemencioijlu Churchill'e Göre ALMAN TEBLiGi 
ıf:? Bastaraf1 ı incıde ıtdr Baştnrafı 1 incide l!:'fr Baştarah ı incide 

Ankara, 8 (A.A.) - Mr_ Wi!L torpillenen miktar üzerinde dur- lı tank, her çaptan 90 top, bir 
kie şerefine bugün Amerika Bü- muştur. Denizde kayıplar dai• zırhlı tren ve birçok gemi zapte.. 
yük Elçiliğinde bir kokteyl par• ma çok ağırdır. Fakat temmuz- dilmiştir. 
tisi verilmiştir. Hariciye Veki· da, ağustos ve eylwün ilk hafta- Novorosisk çevresinde hala 
\imiz Numan Menemencioğlu da sında bundan evvelki aylara nis- kendilerini şiddetle müdafaa et
misafirimiz şerefine Marmara ı betle bir iyilik vardır. mekte olan düşman grupları ile 
Köşkünde bir akşam ziyafeti ver• "Shraps'ıiro" In~:ıız kruvazörü ba- savaşlar yapılmaktadır. Tahrip 
miştir. tan "CamLi"'rr.l'' kruvaı:örünlin yeri- tayyareleri 3.deta yere sürünür-* ne Avu,tı11lyaya teklif edilmiş ve A- cesine alçaktan uçmak suretiyle 

Ankar'l, 8 (TAN) Bu akşnm \'Ustralya tara!?ndan kabul oluntnuş- h · 
k d H&rl.cı·ye Vekilı' tur. Sovyet kollarının şe rın cenup 

Marmara köı; iln e ı 1 · d 
Numan !\Ie.1t:menci0Jielu taraDndan Temmu7. .,o.,und:ı, İngiltere ile Bir- doğusundaki sahi yo u üzerın e 
l\fr. Willk;e şerefıne bir kabul resmi leşik Devletler ar.ı!ında harp siynseti bulunan taşıtlarını bombardıman 
tertip edilıni~1ir. Kabul resminde A- ve harp pl!lnlnrı Uzerinde tam bir etmiştir. 
tnerika ve İngiltere ~tırleri, demok- anlaşma sııpılmtı;tır. Bu anlaşma, Dümantn 100 bı:vy.:ı.resinden 65 i 
rat devlet'e'" retirleri ve retikalar1 bu- dünyanın her kısmında blitün harp sa Terek üzet'ind".' yapınlş olduğu netice-
lunmusla1·dtr . .Bun:::l:tn başka Dahili- halarma s ııni\ bulunmflktadrr... siz bir karşılık ta:ıı!'Uzu e~nastnda yok 
ye. Adliye. ~ar·a. Ticaret. Milli MU- hl oskova müzakereleri edilmiştir. . . . 
dataa ve Maliye \Tekillf'Tl de davetli- I Stalinı(t'at k:ıl'ô'sı bölgesınde Alınan 
ler araı;nd·l idiler. K:.bul resminde M. Churchill. daha sonra Mısırdaki krtaları a:i~rrHın1n instlı bir mukave-
Mr. Wlll!.J~ biitiln devlet adamları- hartklttan bahsederek demiştir ki: metine r:ı~men tepeler üzerindeki bir 
mı.zla tanışmak Vf' görüşmek tırsa "Çöl ordusu mayıstanberi 80.000 den cok mevı:ilf"ri elde etmişlerdir. Cok 

f:ızl;;; insan ve c;ok büyük sayıda mü.. kuvvetli bomba vl'aklarıyle kısa me--bnl bulm•J.o;.lur, KatıuJ re~mi çok iyi .. 
bir hava iCir.de Jteç vakte kadar de- himmat kaybederek 650 kilometre k&- safell sav.:t'} ucaklarr ordunun hare

vam etmi*tiı·. dar g~ri sürülmüştü. Bu muharebeler k5.trnı dest~klemişlerd:r. Şehrin cenu
de ordunun bünyesi de çok s:lrsılmrıt bunda Vol~ı nehri üzerinde bulunan 
bulunuyordu. Kıtaların mineviyatı mil köprüler ~eceli y,ündU71U bombardt

payesine yükselerek genç Türk k~mme~di. fakat buna rafmen başkomu man edilmiştır ooau cephesinin orta 
Cüm.huriyetinin çağdaş dünya ile tanlrkta cezri değişiklikler yapın.ak lü- 1teslmlnd? r.ıl~ız rr~f!vzit savaşlar ol-
anlaştığı ve o dünyayı, kendi yük rumu hiklirdı·.. . muştur, 
sek medeni hamleleri adına ben.. M. Churchlll: general Auchtnleck'1n Leningrnt çem'lıer cephesinde dilş-
dettiği bir mamure olacaktır. ke:ıdi talebi üzerine mezuniyet aldı · manm yapmı3 oldutu bir çok taarruz

tını kaydf'ttikten 9onra ~öyle devam tar hava kavvet1erjnin de iştirakiyle * * etmiştir: kı~men ksırsılı!;.11 taaırvzlarla püskür-

•
• stanbul, yukarıda da arzetti- "8 inci ordu. şimdi bokikaten her tülmil~tiir 

ğimiz gibi, günün birinde, ıamankinden daha kuvvetlidir. Al- Rus filosu Batum 
ticari, idari ve mali kaynakların• dığı takvlyelrr ~ kadar bily(lk ol-

muştur kl bu ordu kOm kısmı 111-
dan mahrum kaldığı için, arka barlyle yer.i bir ordudur. Önilmüzde
arkaya, iki imparatorluğun göç.- ki bircok •ylar ,.rnnde M"ırm mO
mesine şahit olmuştur. dafaastnı muvaffakıyetle idame içJn 

Bu da gösteriyor ki, İstanbul. rrıeharrtimizf" itimad•mız vıtrdır. Ge
yaşamak için de yaşatmak ıçın cen hafuıki çarpı:ma sarih surette 
de, çok kuvvetli ve çağdaş ha- memnunıy., veı meyici bir mahiyette 
yat şartlanna tamamiyle uygun değildir. Cec:arePe yeni gelişmeler bek 
bir iktisadi ve idarı temele muh- Ienehilir. 
taçtır. l\foskovada l".en ve M, Harriman. 

İmparatorluklarda, bir şehri reis Stalin ve Mo!otor ile her şeyi •
yaşatmak üzere, her türlü mas. çıkça ve \Jm bır s.ımlmiyetle tetkik 
rafı bunun için de her türlü fü- ettik. Ru" zımamdarJarına. kayıplrtra 

ve fadak~!'lfklf'ra bakmadan müm-
tuhat göze almak caizdir. kUn oldulr, kadar sOratle Rusyanın 

Fakat milli bir devlet, bu ka• yardımın' koşmak huı;usundaki dU
ideye uyamaz. Milli bir devlet, rOst azmimiz hakkında itimat telkin 
en büyük şehirlerini yaşatmak ettirdik. Moskovayı ziyaretimden son
için bir tek imkan ve çareye ra zihnimde. b<hrmiş olarak kalan 
maliktir: O şehirleri, müstahsil keyfiyet. Rusyanm sonuna kadar Hit
bir hale getirmek. lerimzle çarpıımnk bahsinde sarsılmaz 

Binaenaleyh, Türkiye Cüınhu.. um!dir ... 
riyetinin kendi İstanbul'u için ___ __,,_ __ _ 

ilk koyacağı şart, onun bir an ev- Romanyada Yahudilerin 

vel müstahsil bir şehrimiz olma. Ekmek İstihkakı 
sıdır. 

İstanbul, bugün bu mudur? 
Bunu ve bununla ilgili bir 

bahsi bir ikinci yazımızda tct. 
kik edeceğiz. 

BUkr04, B (il .A.l - İ•e~ mQste ar
lt~ınm "f>5rett!jJ bir Karar mucıl)in .. 
ce bund!lıl sorra .rahudOere ektrlek 
istihkakı :vn~dr 20 nlfbttındc eksik o
larak verllc-:ek.tit 

açıklarmda dolaşıyor 
Roma. a (A.A.l - Slefanl 

nm Ka!kn~yR cephEcir.deki 
muh~biri bi'dit~Yl't: 

ajansı

husust 

Alman ve Rumen kttaları tarafm
dan şidde•li muhnrbelerc!en ~onra zap 
f Pdilf>n N'ovot'osisk dtr..iz üssil, bu 
!liehrin üç tü'l'\enlik g~mhı:onu ile Kı
rfm muh~rcbP1crine'istirak etmiş olan 
biivilk birlilfltt tArrıfırıdnn müdafaa 
ediliyordu. Purr::s1nm mUdataası sı
''rıstopol savaç1nn kıımnndıı rtmlş o
tan Amiral Ok~Pabriuki'ye verilmişti, 

Şehrin te~Fm C'lm::ısmdan biraz ev
vel kaçan K~radeniz Rus donanması 
sfmdf Batıım açtklarındn dol,.smakta .. 
dlr. Cilnk;J F.fiı:ü< ve tE'!;lsleri az olan 
Batum 'imarıfnd bu don~nman1n bU
tün gemileri sığmamaktadır. 

Mareşal Rommel'in 
Yakında Taarruza 
Geçeceğ" Söyleniyor 

K~hlr<>, ~ (A.A l - Romm•lin, El 
,ı\lemeyn lı•ıtt rıf' renur clo~ varım· 
da bulun n ~Uhve.r ktı\-Vttl rl"ln bü~ 
yOk bir trlsmma tam bir ıir. t har ket 
yaptırmıya te,eblılls ett ğl cepheler-

Yeni Gine'de 
Japon Kıtaları, Port 
Moresby' e Yaklaşıyor 

A vustralyada bir mahal, 8 (A. 
A.) - Yeni Ginede Japon kuv. 
vetlerinin Owen Stanley geçidini 
aştıkları ve Porıt Moresby istika. 
metinde cenuba doğru indikleri 
resmi bir tebliğde bildirilmekte. 
dir. Japon kuvvetler! şimdi Port 
Morcsbye' 80 kilometre mesafede 
bulunmaktadırlar. Çevrilme teh.. 
likesine maruz kalan geçitteki 
müttefik kuvvetleri düşman ta.. 
arruzlannın devamlı baskısı al• 
tında asıl müdafaa hatlarına çe. 
kilmişlerdir. Bu taarruzlar şlın. 
diye kadar Port Moresby'e yapı.. 
lan taarruzların en ciddileridir. 

SOVVET TEBliGi 
l:1ft" Baştarafı ı incide 

lan püskürtülnıüştür. Düşman~ 
ağır kayıplar verdirilmiştir. 

Novorosisk çevresinde Alınan.. 
!ar Sovyet mevzilerinde bir ge. 
dik açmağa muvaffak olmuşlar-
dır. , 

Mozdok yakınlarında Alınan• 
\ar bir meskiln yerden çıkanl • 
mıştır. 
Başka taraıtarda Sovyet blrll!derl 

23 Alman tankını t.ıhr!p etmişler ve 
mOstevl!lerl şımale doğru çekilmek 
ronında bırakmışlardır. 

Rus mukavemeti artıyor 
Moskova, 8 (A.A.) - Son 24 saat ı~ 

çinde StaUTJgrlta Rul!: mukavemeti !ıe
zllir şekilde kuvvetlenmiştir. Cenup 
batı cephesine Almanları pO!ldlrtecek 
mikdarda l•kvlye kit.lan gelmlttir. 
Rus topçusu büt!.in cephe boyunca bir 
harn1 ;1t.P>i tesis einıl~tlr, 

Radyo gazetesine göre 
Ankara, 8 (Radyo Gazetesi) - Al• 

man resm! tebliğinden ve relen dl• 
ğer haberlere,.n an~aşı1dı]?ına göre. 
~ovorosJslt ehir ve tim&.ru henüz Sav• 
yetlcrin elind~ bu1nnuyor. Alınanla.• 
t'ln elinde bulur..an yer şehir değil, 
eehrln müdafaası Jçln olan mevıiler• 
dlr. Fakııt mndafııa mevzJlerlnden 
mahrum kalan ~chrin de uzun müd~ 
1et mukavem•t erl<e•l!I sQpheli gö• 
ri11rııPkte.•Hr ı 

den bUdlr1ltyor. Fakat yakmda M1h• 
\•erin yenl :Jen ta.~rnua geçmesi bek• 
lf>nmcktelii'" 1' hm!n ~ <li~ine ı:örı 
R,..mm~l rr t•ıı'ık r:ıayın trl l~r da 
bir köpMllıa11 muhaf••• etmi.vc ı:ao 
llımaktaılır, 
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Gemi Kayıpları ve 

ısı M rebesi 
Yazan: M. ANTEN 

oosevelt'in hususi mümessili olan 
Wıllk c dun Ankarada gazeteci.. 

le c yaptı!? beyanatta, Rooscvclttcn 
1 onunc bir ş fahi mesajı hamil bulun· 
dur.unu blld rd ktcn sonra, mihver pro. 
p:ıganda!arına rağmen Amerika millet. 
ler arasınd tam bir birliğin mevcut 
olduğunu ve Amerikan harp istlhsaıa. 
tının çoğaldığını ve bu çoğalışm eylUle 
k dar kendini h ssettircccğini ı;öyle · 
m ştir. Wıllkie Amen1tanm ve mütte.. 
f klcrın sulh gayeleri hakkında malum 
olan prens pleri tekrarladıktan sonra 
bılhassa rubai zaferin kazam!masında 
:rı him bir rol oynıyacak iki mesele fi. 
zennde durmuştur. 
~unlardan biri Atlantik harbi mcse

lcsıdfr. Wı!lkie ağustos ayı içinde mih. 
ver dcnizaltılannm 500.000 tonilatoluk 
muttefik gemisi batmnalanna rağmen 
ayni ay içinde yalnız Ammkada 
600.000 tonluk gemi yapıldığını ve ya.. 
lnnda bunun 1 milyon tona '1kacağım 
b ld rm tir. 

Bu harpte de Nazi propagandası ev_ 
vela Amerikanın harbe girmeyip blta. 
raf kalacağını iddia ile i!.ie ba!iadı. Ame 
rikanın harbe girme: temayülleri kuv -
t-ctlendıği zaman bu yardımın ge' ka· 
1 cağını ve o zamana kadar Almanya_ 
nın İngi!tcrcyi mağlQp edeceği~ Ame. 
r k:ı harbe girdikten sonra ise bu yar 
:'.lımın fayclısız olacafım iddiaya baŞ-
1 dı. Bu propagandayı bahis mevzuu 
r:derı Londra radyosu şunları söyleml:ı 
r: "Seneler geçiyor, Fakat Almanlar 

d miyorlar." 
Şuphesizdir ki, Alman denizaltıları; 

~rçcn harpte olduğu gibi; müttefikleri 
nd şeye duşurc:cck derecede gemi ba
brdılar. Fakat İngilizler denizaltılarına 
k rşı müdafaa ve mücadc!e sistemlcrL 

i tekemmul ettirmek suretiyle bu ka
yıpları mahsüs derecede azalttılar· A
~cr!kanın bu mücadele için hazırlıklı 
"Jlmıyarak harbe girmesi, müttefiklerin 

emi kayıpları yekQnunun bir müddet 
k barmasına sebep oldu. Fakat Amc
r,kalılar clı müdafaa vasıtalannı ta _ 
'll 'ltladıktan sonrıı bu kayıplar tekrar 

lmağa baş'adı. Son iki ay, gemi ka. 
yıplarının azalması ve batırılan mıh
er den z ltıl nnın çoğalması bakımın 

el n yen· r korlar vermiştir. Amerikan 
lan d ve d ğer müttefik memlc-

ttlerınde yapılan gemiler ise bu kayıp 
ı ı fazlasıyle karşıhyacak bir dereceye 

'm ştır. Bunun içind r ki, geçen barp 
e olduğu gibi bu harpte de Alman dc-

altı I n lngıl zleri aç bırakamadık • 
ı gıb KaYJ.ad'l ve Amerikan kuvvet· 

r n n _ h çbir k yıp vermeksizin • İn
'tercyc gelmesine: mlini olamamakta· 

i ,Jar. 

Mısır' da ki Harekat 
Willkie'nin ehemmiyetle üzerinde dur 
duğu meselelerden diğeri de, bütün Or 
a Şark mem'cketlerini bilhassa ve ya

kmdan alakadar eden Mısırdaki askeri 
larekS.ttır· W:llkie, son taarruz esna • 
.ında Rommel'in tank kuvvetlerinin % 
413 mın tahrip edildifini, bu taarruzun 
:iurdurulduğunu; Mmnn artık tehlike 
ye maruz bulunmadığını ve müttefik
lerin kazandıktan büyük nnıvaffakıye
tin kendileri tarafından illin cdilmiye
ceğini öyle elikten sonra~ büyük ölçü
de Amc:r kan yardımlarının Mısıra var 
makta olduğunu; ikinci cephenin Mısır 
:la mevcırt bu!unduğunu ve bu cephenin 
daha kuvveUl bir hale getirileceğini ili 
ve ebni:ıUr. 

Wllkie'nin Rommcl taarruzuna karşı 
kazanılan muvaffakıyetin derecesini 
resmi tebliğlerden dah::ı kuvvetle teba_ 
rüz ettiren bu sözlerine Amerlkanm 
ba cepheye verdiği c:hcmmlycti göste
ren hadiseleri de mı.ve edecek o!ursak; 
rr:üttefıklerin ıimali Afrikadakl mihver 
f.,uvvc:tlerini tasfiye etmek maksadiylc 
biıyuk hazırlıklar yaptıkları neticesine 
vannrz. 

Amerika beş altı aydanbcri Eritrc.. 
de bir harp sanayii merkezi tesis et
nı tir Amerikan tayyarelc:rl ve tank. 
ları SÜveyş ve garbi Afrika • SıJdan yol 
larlyle Mısır cephesine gelmektedirler. 
Birkaç giln evvel Amerikan lnıvvct!erl 
garbi Afrika sah llerindcn 400 kilomet 
re mesafede bulunan Belçika kongosu. 
nun merkez! Leopoldvillc'lc: gelmişler 
ve halk tarafından hararetle karııılan 
mı lardır. Takviye edilcceğ; muhakkak 
olan bu kuvvet!erin vazifesi bir taraf. 
tan Almanların garbi Afrikada Vichy 
id.ıTesindekl Fransa müstemlekelerine 
yerleşmelerine, Dakar gibi mühim bir 
hav2 ve deniz üssünü ellerine geçirme 
lcrine mani olmuş, d"ğer taraftan Mısır 
cephesini takviye için isüfade edi!mlye 
başlanan garbi Afrika. Sudan • Mısır 
yolunu daha bUylik bir emniyet altına 

e Rical Tabiye i, 
y Ricali Ve Bu 

tin Net ice e • 
Harpte, bilhassa buciınun -motöri. 

:ı:c. harplerinde, Sovyet.Alman 
harbinde olduğu şekılde, umumi ve ge
niş ölçude bir rıcatin muvaffakıyeti, 
ancak, mühim bazı ş:ırtların mevcudi
yetınc bağlıdır Vakıa. me bur Alman 
tabiye ustadı Claucev"tz'ın dedıği ı:lbi, 
"Muvaffak bir ricat taarruz ordusu idn 
müdafiin en büyük mukabil taarruzla
rından daha yıpratıcıdır,.. Ancak boyle 
bir ıicat sı_rasında, aşağıki rlcat şart • 
lıırından bır veya bir kaçının ademi 
mevcudiyet veya kıfayetsizl ği. ricatin 
pa~lğe tahavvulune yol ac;abi!ir, ve böy 
lelıkle, taarruz ordusunun işini ıüçleş 
tirmekten çok kolaylaştınr ve strate 
jik rica tin ani bir bozguna' donmcsin~ 
sebep olur. Stratejık o muvaffak bir 
ricı.atin esas şartları şöyle bülfisa oluna 
b!Jir: 

um~~i rk.at safhasının başlangıcıdır. ı iı;temiyen bazı yaz:arlarm sandığı gıöi, 
. Bo>:le hır kararın isabet veya ademi bu kütle ha!inde asker, tank; tayyare 
ısabeti, tnrih sayfalarında ıôrillecek.. ve motörlü vasnalar kapıljmasından son 
tır. Burada incelenmesi gereken nokta, ra Sovyet ordularının miıthiş bir ııü -
sadece Sovyet başkumandıınhğını bu lı:a ratle gc:ri çekilmelerini bir imhaya, bir 
rarı v~rmeğe sevkedc:n seb.:p ve düşün. bozguna; bir mağlub yete hamletmek 
celerdır. büyük bir hata teşkil ederdi. Zaten bu 

ı ~ - Evveli arulnln, ıtraıeJ!k bir 
r c ate mllaait olma11 

B - Rıc'at dolayı~lyle terlcolunan 
toprakların. bilhun harı> unayil ve 
bu saniyıe elverı,ıı ham maddeler ba· 
lrtmından daha ııerl bölııelere nıs· 
betle daha u ehemmiyette bulun· 
maaı. 

C - Rı.c"at hıılindckl ordunun, lıuv· 
•et ve kudret bakımından. en apfı 
mOtnrrı~ ordu ayarında olması. fa· , 
kat bu lı:uvvet ve kudret lllçD•!l, ba- , 
ı:ılarının aandıfı gıbl, ıkı ordunun 
sayı nbbetlerinc dei!il, daha ~ok. bıl· 
huu ric"attc bDyCik bır ehemmi.Yeti 
hab bulunan motörlU veawııc mali· 
klyet derecesine ı:öro heup olunma· 
lıdır. 

D - Ehemmiyetli bir nokta ola· 
rak, rie'atc tlbı tutulan aaha dıhi· 
lindc, dilıman l.uvvetlerınln l3ine ya· 
nyabllccek her ceılt va11taların, ham 
madde membalarıntn. eıda maddeleri 
ve fabrikaların. yiyecek, icccelı: ve ,. •. 
kaealc ıtoklarının. hayvan allrülerınin 

·. 

ve bir de bılhass , istıhsaldc harp 
faaliyetlnde, r;eri hizmetlerde clvcri$• 
li inun kavnaklannın yani a.ivll halk· 
tan da mubimce bir yekQııun, dOımın 
tehdidinden uzak colc içerilere n~lıli, • 
ve bunlar barıcnhde götOrUlemiyen 
malzemenin de mllmkDn mertebe he 
yaramaz hale ıeıırılmnl. 

E - Dilıman cerilcrinde, mulı:avc· 
met yuvalan. iz'ac. tahrip unsur ve 
mllfrenleri. hatıl mumkllnse, toplu 
halde alaylar tDmenler bırakılmak su• 
rctıyle, dDpııan ıcri muvasala hatla· 
rmı daimi ve aılıı bir tehdit altında 
tutmak, ve b6yletllıle her ln cepheye • 
akıp gelen dllıman ihtl,.at kuvvetle· •• 
rinin ma1ze.me ve tevaıımının tahri· 
bini "veya hiç olmana ceclkmtaini 
temin eylemek. 

F - Bllhaua buıDnlı:il harplerde 
hava kuvvetlerinin oynamakta oldufu 
bllytlk rol nazarı dikkate alınarak. ric" 
ate karar verilen cepbe böh:clerınde. 
ric'at anında. hlç olmana kısmı - mın 
talı:avl bir bava hiklmlyetl lcurmalc 
ıuretlJ'le ric'at! gcniı 51çUde hava· 
dan du;eklemclı, ve böylelitlc de, 
••Phe ıerisi muvual ve mllııakale 
'hatlarıru .. k, ve k•et bir kontrol ve 
emniyet altmda bulundurmalı. 

G - (kre.lı ric'at ııahalannda muh 
telif vazifeler vc,.a mecburiyetlerle 
bıra'lrl\an, ıerekae ric'at ettirilen ai- , 
nı halkm diıipUn ve ınanına karii 
aıafı yukarı tam bir ltunat, 

Stratejik ricatler umumiyetle, dü'ii • 
manın hırpa~ana hırpalana taarruz, hat 

A - 22 bulran ve buna talmld!lm gibilerin bu zan ve tahminlerini, d~ha 
erlen cilnl<riıı &.iyul ve askeri duru· grrilerdc, ırittikçe canlanan ve büyü • 
mu: herkuın malOmud\lr. Bu sırada Sov!etler Birh~i Almınyaya bır 

1
• yen yeni yen! SOV'yet mukavemet ve 

demı tccavlız paktıyle baflr bulun· kar:,ıhk taarruzlar ya\anlamıı bu!uo • 
!"aktadrr Sovyetler. daha paktın ilk d 
ımzau. lnından itıbaren Alman leh • makta ır· 
lıkeaını ıamımlyle mılrlrlk bulunduk· Yine ayni sebepten; bir çokları; Sov 
ları.ru, paktı müteakip ıciriıtikleri her · k ~cııt hareketlerle ıcerçi bb.ı etmh· yellenn mer ez ve §imalde oldukça ge-
lerdi. fakat ne de olsa. horbın o buh· rı!ere çekildikeri halde; Bnsarabya cep 
nınlı lnlarında, Alman harp kudreti· h · · nın blltün al:ırlıflyle ktııdı Dzrrlcrine eosının tutunma!:ınd ki zaruret ve lca-
dev_rılmemcsı iüın d~. el erinden ıı:e· ba bir türlü akıl erdiremediler; ve bu· 
lenı yapmak vazıyetındcydiler. Fran• f S ı>a yıkılmrııı. lnaltere, 0 aıralarda nu sır ovyet kumand:ı heyetinin zııa. 
henDı, kendisine ıcUvenebilecdc bır hna yordular. Halbuki; en ba it olarak 
cehre ar:ıetmlyordu. ve <:ernberlayıı b Uk hllkftmeıinln fena ı!yautinln miHI ve unun: ranya ovalan mahsullerinin 
netıceleri meydandaydı. Amerika he· gerilere nakletmek üı:ere katlanılmış 
nllı harbe cirmedifl gibi, Japonya b" f d k" 1 k ldu 
her tn Sovyctlere aalJırabllecek ~e· ır e a ar 1 0 funu düşünmek içın 
lı:ıldt daiın• tctikteydl Bu ıebeplrrle ne mütehassıs; hatta ne le asker olma 
Sovyetlcr hOkQmeti, r;erelı alyul, ııe· ğa ihtiyaç var<hr. Bo··ylcliklc·, muavven 
rek ulıcrt durumunu, dOnya ,anları· "" 
na \lydurmık. ve bu kanlı benzim•· nıahal!c:rde; muayyen bir miıdlet için 
den, en uraraıı.. Ye en iyı tdı:lldc -d f d k ) Myrılmık çarelerini temin lıayıuında· ıru a aa a a marak· verilen emir mu· 
idı. Bu vaziyet içinde Sovyct ordusu cibincc gerilemek; bir m3~1Qbiyct veya 
haıeri lıuvvetlerini ehemmiyetli oeldl· bir boı:gun değil ancak ııtratcı"lk bı'r 
do talıvıye eylemekle beraber. etrafa 
kuıku vermemek mllllhauılyl•, nis. icabn uyularak faal ricat taktiğinin ııy-
beten mahdut bu kuvveılerden bUvük rılmaz bir icab'dir ve Sovyct _ Alma,, 
bir kı.mını da, Alman • Sovyet hu • 
dutlarrndan ıerilerde ıruplandırmııtı. harbinin bu ribi rlcatlerinin h:ıtasız 
Bllylelikle 14 aydır muhtelif hvnık- b!r şekilde izahı ancak bu •·kdı'rde kL 
!ardan ııun birçok haberlere l1tlna• ı.cı 
den iddia olunabilir l:i, harp patladı· bildir. 
fı &ırada. bu huduttaki Sovyet kuv· 
vvellerlnin uyıaı uaml elli tDmeıı, 
ylnl en ıı:eniı huapla bir milyondlın 
fada deiil noksandı. Bunun ıerbin· 
de. Bt7U Rusya, Ukranya. Lenin· 
ırad, ve daha arkada, bllhaua Koı• 
kova cevrelerinde de. yine aram! ao -
1 00 tOmenlilı: yAnl pyı hesabiyle bir 
buçuk milyonluk bir ihtiırat ordu da• 
ha bulunuyordu. 

Hılbuld. 22 hulran sabahı baskın 
ıcklinde taarrun kalkan Alınan ordu· 
!arının uyısı ise. büyOk bir kı~mı 
rırhlı •e motörizc olmak ıaniylc aıı
ııarl 200 • 2$0 tümenden u deiıldi. 
Buna en u, 50 • 60 t!lmenlllı: mOt· 
tefik Rumen. Macar, Fin ve daha ilk 
çarpıtmalarda Kiycf s:arbinde imha o• 
lunduiu öli:rcnllen lıllcUk Sionk ordu· 
lan da eklenirse en lın bır hesapla, 
300 tUmen, yani S • 6 milyonu bulur. 

Gerek tayyare. ecrelc ıank r.e· 
rek ateı YO ıcerek barp ttc • 
rllbe ve kudreti itibariyle bcr bakım· 
dan ıtı\luzam olan bu taarnı• orduıu 
kn1111nda, bilhassa Sovyetler (!!kul 
r;lbi budutsa.ı: bir Dllrede. her alrlı 
batında erlılruhırblyeniıı, takip ede· 
ceıci banı hareket, b6vle bir umumi 
nc"at emri vermekten baıka bir ıeır 
olamazdı. B6ylelikle. :rakandaki sıra 
tejü: ric'at ıartlanna uygun olarak 
Sovyet ordularına da, huduttan ltiba• 
ren. "faal ric'at" emri verildi. 

'B - :rıu rıe•at cmrbole btrlilrte. 
dD1111am ıı:erllcrde, lıat"I lııda lıa~ı
Jıyabllecek yeni Ye taze •uyvetlt:r 
bulundurabllmclı tlaere. mpaY)'en bir 
kaç b6l~d= 10 kUsur kur"a liUh 
altına çainlmak auretlYle k111mt ve 
mıntalcavt bir aderberlilı: ilin olundu. 
Geçen kıı. Moıkova meydan muhare· 
aine iştirak ettirilen taıe ibtlyatlann 
bunlar oldufu tahmin olunabilir. 

C - Gerek ordunun umurnt rk'athıl 
önmek, ıcrek ılvil halktan !Dıumlu 
unıurlann ı:erilere, istihsal mıntaka • 
!arına ıevklerini temin ,.. emniyet al· 
tına almak, ı:crekle, ehemmi:rctll te
aislerlıı ya ııerilere nakit veya tah· 
ribinl mllmk!ln kılmak lchı sarurt U• 
mını karanmak malı•adiyle mahdut il· 
yıdaki hudut birlilılerine lı:atı muka· 
nmet emri vuUdi. 

Bir icra ve Bir de 
Mahkeme K&tibi 

Tevkif Edildi 
İstanbul dördüncü km kAtipJerin

den Rahmi Bayındır bazı dosynlarda 
menfaat mukiıbilinde tahrifat yapttğı 
idrlia~ ile üçüncü rorgu hAklmUğine 
sevkedilmişt:r. Rehmt sorgusu yııpılrp 
tevkif edilec:Cğinl anlam~ ve mahke
me· salonundan :..ac:mı-,hr. An,..ak suç
lu adliye l<cırldorlannda pol!sler tara
fından yakıılanarat; tcvkıfhaneye gon 
derilmlştir. 

Beyoğlu ac!livesi kMlp'M"inden Meh 
met de "nhkemeyP sevkedil"n bir 
ccnebt h"lk!ondR uydurma bir kanır 
yazarak bu kararda ıılfıkslıyı mahktlm 
ve fakat cezayf tecil etmiştir. Bu uy
durma lt:ırarın altmıı mtihtlr bnsm'IS 
ve sonrn da hAkimln im7.asfnı taklit 
ederek imzala?l"\ştrr. 

Bu suc ile sorgusu yapıl:ın Mehmet 
de tevkif edill'Trk A~ır ceza mahke
me.sine sevı:: f'dilmiştir. 

Parti Ocak Kongreleri 

tetc harbin ilk gün~crinde, hudut boy 
la:-ırıda bilhassa Merkezde Bialisto'lt 
Minsk, daha cenupta Lembcrg şarkln
da Brodi, Luck, Rowno dolaylarında 
günlerce: süren büyük ölçüdeki Sov • 
yet mukavemetinin, ancak ricat1n yulta
nki icaplarlyle izahı kabildir. Yok~a, 
daha o zamanlarda; bu ricat taktik ve 
prtnsibini hiç anlamıyan •ey& anlamak 

ti müdafaa kudret ve kabiliyetini kaY
bettıği Ana ve noktaya kadar devam ~. 
ederler· Ricatin sona ermesi zaman ve 
mekanının tayin ve tcsb\ti ise, ricat hl. 
llndekl ordular erkanı harbiyesine ait
tir. Bu böyle olmakla beraber, stratejik 
ricatlerin de umumi olarak birer "ker
te noktası" vardır, ve bu gibi stratejik 
ricatlcr, ''kerte noktalan" nda durduıu 
lamadıkları andan itibaren taarruz kuv 
vetlerine çok, ricat kuvvetlerinin a.. 
lcyhlerıne bir ııckıi almağa başlar .• Öy 
le ise "kerte noktası" ne demektir? Ve: 
bu nokta nasıl tayln ve tcsbit olunabi
lir1 

Dün 13 ocak kongresi mmtakalarm
daki halkl"l dileklerini tecblt etmiş ve 
idare h~yefümn! se,.mi~tır. 'Bugün de 
13 ocağın idDreo heyet' seçim! yapıla
caktır. Dün kongrelerini yapnn ocak
lar şunlard•r 

Glln ırll1-en. 'Muradiye. lı:llprOtr, Koca 
Mustah Pau, Sult11nl11r.ı11m, Paıl· 
JrllY. Akvinın. Isa Haclı. Karabe>•ll, 
Değirmen çayır. Hıcı J.tcı..,,ct. Krlıc 

Bugün kongreleri yapılacak ocaklar 
da şunlıırdır: 

Halkalı. Sarra. 'Eıcnler. 'fl'lrwıııb. 
Kuınlı:apt. Bofazkö,.. T'lri,.r.i, Ttıl'h· 
pı, Bil,.Ok Bakkal, 'P'~rllı6y, ~kıu, 
Reıadiye. Yalon • Safrokl!y. 

"Kerte noktası" gc:rek sanayi, gerek 
ziraat, gerek ham madde, gerekse mu· 
vasata yol ve imkanları bakımından, 
müdafi orduların harp gayret!eri üze
rinde kuvvetle müessir bulunan bayati 
s:ıhaların başlangıç noktalarıdır. 

Sovyet ric'ati: 
' 

Sovyc:t ricalinin mS.na ve şümulünü 
Jlykiylc onhyabilmek için, ev • 

vetii bu muazzam kavğanın başlangıç 
tarihi o!an 22 haziran 941 tarihinden 
başlanmak icap etmektedir· O ıünden 
bugüne kadar arada, arzın c!jine henüz 
rastlamadığı bir çok kanlı meydan mu 
harebeleri; ilerleyip gerilemelere za
ferler hez:lmctler, her iki taraf için de 
zama~ zaman buhranlı anlarla do!u, on 
dört aylık uzun bir zaman fasılası var
dır. Gerek sebep, gerek cereyan tarzı 
ve gerek ncti~l(ri itibarl~le her ba. 
kımdıın dünya miltyasmdnki bu devler 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
İstanbul Adliyesine alt tomruk binası dosya mahzeninde yaptlncak 

(4955,35) lira keşif bedclil tamir tş! 21.9.942 Pazartesı günil saat 15 tc 
Millt Emlt\!t Müdürlüğünde mü~şe1ı:kil komlsyond& rcık ekslltme ile i-
hale dil~ektir. Muvakkat temina1 371 lira 65 kuruştur. 

İsteklilerin en ar bir taahhütte (3000) liralık bu işe benzer iş yııp
tığma dair idıırelerJnden almış olduta ve~alara istinaden İstanbul vf
lAyetine nlÜ'"acaııtla ekslltme tarU\}nden tatil günleri bnrlç (~) gan evvel 
allnmış ehliyet ve 942 yılına ait Ticaret Odast vesikalannı ibraz etmeleri 

muktazfdir. 
Mukavele Ekslitme, Bayındırlık f slerl Genel ve Husus! ve Fennt şart-

nameleri ve proje ke=tf hfillısaslyle buna ıniltcferr! diğer evrak Millt 
Emlnk MüdürlOl!llnde ı:örülebilir. (9578) 

Üniversite A. E. 
Vapılacık ı,ıer 

O'çüncü fc hastıılıkları 
kliniğine 32 kalem ma
den! eşya 
Uçünı:O iç hastalıklır1 
kliniğine 25 kalem tah· 
ta eşya 

Muhammen 
bedel! 

Li r• 

23281 

20585 

P. Komisyonundan 

T emin ati 
L1ı•a 

1747 

1544 

lııalc tarihi 

17.IX.1942 Perşembe 

gOnO saat 15 de 

17.YX.1942 Perşembe 
günll saat 15,30 da 

Yukartda yaztlt iki iş Untversite Rektllrlilk btnasmda kapalı znrfla 
eksiltmeye konulmuştur, İstekliler teklif ~arıru ihale gClnO saat 14 de 
Rektörlnte 'Ycrml: (l)malan. Liste ve ıartname Uektörlilkte C6rillilr. 

(9271) 

almı$tır. 
Hiç şüphe edilemez ki; müttcfik!er 

büyiık bir taarruzla Rommel kuvvc:tle
nni mağ!Qp ederek Tunus hudutlanna 
kadar dayanabildikleri takdirde ikinci 
cepheyi imali Afrikad:ı kurmu, olacak 
lardır Böyle bir vaziyet; mlittofiklerln 
Akdcnize yeniden hliklm olmaları; Ak. 
deniz yolu ile: Mmr ve Sovyet cephe
lerini daha ko!aylıkla takviye etmeleri; 
C beluttarıln tam bir emniyet altına 
nlmaları ve İtalyan ı;anayi merkczlcrL 
n" ve usler"nc de • Almanyaya karıı 
yaptıkları gibi • klitlc halinde hava 
ta rruz:ları yapmaları gibi çok mlıntm 
~ccler temin edecekt!r. Bundan baş· 
k" Vichy ve İspanya üzerinde de tcsi. 
rlni ~Witercccktir. 

kapışmasının muhtellf safhaları, ilk na 
zarda karma karıvık, içinden çıktlm\lz 
bir arap saçı manzorası nrzctmcktcdir. 
Bu meçhul!erle dol11 muadelenin çözi}
lüp hal!olunabilmc:si. deiil yalnız genış 
hallr yığınları için. hattli en müt~hassıs 
geçinen siyasi ve askeri vahsıyetlcr 
!çın bile: hemen hemen fmkansız olmuş 
tur 2500 kilometreden, zaman zaman 
cephenin muhtelif kesim!erinde arasız 
harplerle meydana getirilen girinti ÇL 

kıntılar yüzünden bazı zamanlar 5000 
kilometreye kadar uzayan bu harp sah
nesinde olup bitenleri elde mevcut ma.. 
Hlmata dayanarak mümkün mertebe ta. 
rafsız ve hatasız olarak kavnyabilmek 
için. her ııc::vdcn evvel, mahdut mahi
ye.Uf günlük muvaffakıyet veya ademi 
muvaffakıyet haberlerine saplanıp ltal 
madan, miicndelcnin ana hatları esas 
yolu üzerinden harbin dönüm ve dü -
ğüm noktalan temeline istinat olun • 
maSt gerekmektedir: ""!' ı 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Muhammen Te• 

bedel mlnat 

Birinci devre: 
au dönOm ve dilfüm noktalanndsn 

ilki. 22 haziran 941 afak vakti 
Alman ordularının Sovyct hulut!nnna 
tecavüzüyle beraber, Sovyct orduları 
başkumandanlığının ordulanna urnumI 
ricat emri verdiği andır. 

Bu in harbin, Sovyetlcr bakımından 

Dospa Nt'. 

51192/14 

S1191/43 

51062/47 

Chıal 

Topkapı Suıcyı mQzestnde mevcut 109 ka• 
lemden ibaret kanape, Jı:oltuk. halı vesaire. 

Akbıyık P olis karakolunda mevcut bir adet 
knçük q,or undıl. 

Defterdarlık anbarin.da bir sandık içinde 

23'7, 10,, 18 

12 1 

balunnn 98 p.ıırça hurda madeni esya, 20 2 
Yukardl yazılı ('Şyıılar 21. 9. 942 Parartesi günll saRt 14 tc l\tlut Em

lfık müdürlil~Undc mntl'~ekkll komisyonda ayn ayn ve a~tk nrttırma ile 
satılacaktır. isteklilerin nfifus hOviyct cüzdanları ve teminat makbuzla
rtylc birllkt'? fhnle saatinde kotnisYOna ve fatla izahat için Mllll Emldk 
?t!üdürl(ij;üne mür:ıcnatları. (9579) 

. .. -.: İsta~bul Levazım Amirliği . 
_:> ~~tın.~Inia· Komisyonu İlanları = 

. .• .. 

Beher kilosuna 120 kunış tabm1n edilen 20,000 kilo kTezilol ahn:ı• 
cakttr. Pazarllkla eksJltmesl 11/9/942 CWna cünfi saat 15 de Topobn
nede tst. Lv. Amirlik! satın alma komisyonunda yapılacaktır, İlk temi· 
natı 1800 llradrr. Şartnamesi komisyonda görlllüJ'. Taliplf:rin belli va-
kitte komisyonn gelmeleri. (178 - 9632) 

") - . 
20,000 adet ka~ık vto 150.000 adet çatal alınacaktır. Pazarlıkla eksilt-

mesi 10/9/942 Pertembe günü saat ıs de Tophanede fst. Lv. Amirli~ 
satm alnn knmlsyonunda yapılacaktır Tıaliplerın nümune ve te:mlnaUa· 
riyle belli vakitte komisyona gelmelerl, (172 - 9628) 

·."t..ı -

•: Adet Kutur Boy • 
Mm. St. 

8000 7 7 Yuvarlak başlı clvata 
2000 7,5 2.5 Pcr~in çivisi. 

Yukarıda yazılı mı.lzemenin paz:ıırlıkla eksllt.'"11P.Si 14/9/942 Paz:ar
t~ günfi saat 15 de Tophant'de Lv Amirliği satm alma komisyonunda 
yııpılacakttr. Nümuncleri koml!yonda görlllür. fotPkliler ~ 15 teminat-
lariyle belü vakitte komisyona gelmt'lcrl. (173 - 9629) -Beher kilosu 17.5 kuruştan 5000 kilo Ubbt nlçt alınacaktır. Paz:arhk· 
la eksiltme'5i 14/9/942 Pazartesi günfi saat 15 r!e Tophanede Lv. Amir
liği satm aıma komisyonunda yapıl:ıcaktrr. Katt teminatı 131 lira 25 
kurulitur. Talıpl<trln hcll: vakitte komisyona gelmeleri. (175 - 9631) -25 adet yanrzm söı•dürme ıııetı ile 8 kilo tetkaklörilr dö karbon alı-
nacaktır Paz_,. .. Iıkla e:!.ı:iltmc!ll 10/9/942 Pcrşemb'? gün:ı saat J,,30 da Top
hanede '!...v. Amiri!~; s: tın alma komisyonunda yaptlaraktır. Hepsinin 
tahmin b!1Pli 674 li .. a, kati teminatı 101 lira ı:> kuruştur. N'ümunl'.'Sl ko
misyonda göıulür. Tnliplerin belli vakitte komisYona gelmt'leri. 

{179 - 9739) 

'~ ~-
600 kil:> burufnt ne bir adet matbaa tipo bc'lskt mııklnes! teferrlla. 

tiyle berabet" Flınac:ıktır Pazarlıkla eksiltmesi 10/9/942 Perşembe gilnil 
saat 15 30 da Tophanede Lv. Amirli~! satm alma komisyonunda yapıla
cnktrr. Evsd o;e ııartn:ımesi komisyonda görülür Tahmin bedeli 6000 lira, 
kati tem natı 900 liradrr. Taliplerin belli vakitte komlsyonıı gelmeleri. 

(177 - 9690) -.. 
Bnher kilosum: fl25 kuruş tahmin dilen 15 tcın knd::.r vakete alına

caktır. Pa"tarlıklr. ekstlfmcsi 14.9.942 Paıartesi gfinO saat 10.45 tc Topha
nede ist. Lv. Amirliği satın almn komlsyonund'l yapılncaktır. hteklilerin 
kat'! teminatlariyle belli vakitte komisyona gelmeleri. (185-979~) -

Beher kflcıın.ına 30 kuru tahmin edilen 48,000 kilo ta1e ilznm alma
caktlr. Paznrlıkln c..ltslltmesi 14.9.942 Pazartesi gr.nn ~at 10 da Tophane
de Lv. Amirliği snttn alma komlsyonunda yap1l:ıcııkttr. Taliplerin bclll 
vakitte 1080 Ura ilk teminaUariyle komisyona gelmeleri. (181-9788) 

10 Ton zeytinyaJ! alınacaktır. Paınrlıkla eksiltmesi 14.9.942 Pazartesi 
gfinü saat 14 tc Tophanede Lv. Amirliği sattn alma knmlsyonunda ya
pılacakt1r. 3 tondan aşağı olmamak {bere ayn avrı taliplere de ihale 
edilebilir. isteklilerin belli vakitte komisyonıı gelmeleri. ( 180-9787) -Beher kilosuna 600 kuruş tahmin edilen J6 ton kadar sar! sabunlu 
kösele altl'nc:ıktır. Paıo:arlıkla kslltmesl 14.9.1)42 Fazartecl günü saat 11 
de Toph:ınede !st. Lv. Amirliği satın alma k.,,,,lsyonunda ynpılncaktır. 
İsteklilerin t"ldlf ede~eklerl mikdar firerinden kat'! temlnatlariyle belli 
vakittekomisyon:ı gelmeleri. (182-9789) -Beher k'losunıı 600 kunış tahmin edilen 20 ton kadar pençcHk kösele 
nlmacaktrr Pazarlıklı> ek~lltmesf 14.9.942 P:ız:artesf f!{ll'ti ssıat 10.30 da 
Tophancd<:! tst. Lv. Amirliği satın alma komlS".<'t-nundn yapı1acakttr. İs• 
teklilerin tPklif edecekleri mlkdar üzerinden katı t<'minatlnrlvle komis
yona gelmeleri (183-9790) -Beher ltiloSllna 600 Jrurus tahmin cdncn 20 tnn ltadıır pençclilt ki5selc 
ıılınncaktır. PazarlTkh eksiltmesi 14 9.942 Pazartesi gOrfl saat 10,15 tc 
Tonhanede fst. Lv Amirliği Htın almıı 'knmısvl'\-ıur.da yı;pılacaktır. fs
teklllerln t"kltf cde("P\tl!'rl mikdar OrcrJnden kat1 t<>mlnatlorh•te belll 
vakitte komlsyona geimelerl. • (184-9791) -Bcb<!:- kilosunıı son kunış tnhmtn Pd11<!n 12 ton ltndar san ııabunlu ka-
sete pazarıild:ı s:>trr. ı:ıhrıncakttr. İhalesi 14.9.942 Pa2".arte5' günü saat 11 de 
Tonhaned .. İ•t. Lv. Amirllf!i satın alma kom!syonunrln yapTt:ıcakhr. fs
lekli!erin kat'i teminatıurlYle belli vakitte komisyona gelml'!lPrl 

~186-9793) -BchP'" kllosuM 500 kurus tahmin edilen 13.fiOO ki1!'1 terllklik taban 
astarlıi'ıı İi.Ö ele ı-lınacaktır Pnzarliklıı eksfltmeı;l 14.9.P42 Pa1srtesl g{lnü 
~aat 10 15 tP Tonhanedc fst. Lv. Amirliği ııtrrı alma kl)lTlısyonunda ya-
pılac:ıktır 1 foklilerln teklif cdcccklm mlkdar üzerinden kııt't tPITll· 
natlıırl:rle belU vakitte komisyona gelmeleri. (187-9794) 

lstan ul 

Ve 
Sı i Müesseseler Arttırma 

Eksiltme Komisyonundan 
Şişli çoı••ık hn'!·t:ıh&nes! poliklinik blnaS'T tevsii in$aatı kapalı zarf u

suliyle r.lr-~iltmevE k"nulmustur. 
1 - 23 9.942 Carçnmba g{lnn sııııt ıs te ClıbloJtlunda ı;ıhbııt ve tç-

timııt muavt'nt't mlldOrHlğ{l binasm da kunılu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Mt:hammen fiyatı 15458 lira 63 kurutur. • 
3 - M'm•r.kkat tf'minat 1159 lira 40 kuruştur. ·• 
4 - Mukavt'lc. eksiltme bııytndırhk isleri l!ent'l, husus! ve fennt şart

nameleri. proje kesif hillltsasiyle buna mntcferrt diğer evrak komlsyon
dıı şıörüleblllr. 

5 - İstPklnerln teklif mektuplan ve en :ız bir taahhütte 10.000 11-
rnlık bu işe benzer iş yaptı~a d:ıir !datelerlnden al"Tlt5 olduklnn vcs!
k:ıl:ıra ist'nııden fırtanbul vflAyeUne milracaallıı ekFiJtm~ tarihinden tatn 
g!lnlerl harlı; ! gün f'VVel alınmıs ehliyet ve 942 yılma alt ticaret odasT 
vcsfkalarınr hııvi kapnlt zarflannı ihale saatinden bir saat ~vcl makbuz 
mukabilind,. komı~on11 vermeleri. (9610) 

Ticaret Ofisi Umum Müdürlüğünden 
1 - Ticaret ofisi, elinde bulunan aşağıdaki mall:m ut.ısa cıkartmak

tadır. 
2 - a) Tahta kundura çlvlsl "Muhtelif eb'atta" 

! b) Demir c;lv! "Muhtelif eb'atta" 
: c) Dt'.mir varit "200 litrelik. 20 kilo ağırlığTıırla klerl ham siyah, 

dışln?"ı boyalı ve kcndlnde11 kabartma ku~aklt" 
d) snt kostik 
c) .Tüt ipli/!i "1..2 ve 3 katlı" 
:f} JOt kanavlce "Muhtelit eli'at ve evsaft1" 
g) Jüt Cuval "Muhtelif eb'at ve evsafta" 
h) Sac levha "3 ve 4 mm. kalınlığında muhtcllf eb'atta• 
i) İnşaat demiri "Muhtetlf kalmhkta ve boyda" 

3 - Yukardakl mallara lhtiyac1 olanların daha Caila izahat alm:ık 
07:cre yeni Valde hnntnda 5 fncl katta Ticaret o!lsine mfir.ıcaatlan. 

conn!I' 

Belarat Devle+ Orman işletmesi 
Revir Amirliacnden 

'• t - !fletmembln Kurtkctn~ri bal,ı!esf c!et:ıo.ı!JT\t1a me\'Ctlt 4 - 12 met
re uzunluJunda ve muht.-lif eb'atta (120) ın dört kôlie me& keresteıl 
sçık arttırmaya cİkarılmıştır. 

2 - Bchr metrekOptln muhıımtrıen fiyatı { 78) lira (25) kunı&tur. 
3 - İh<>!e 28.9.94:? Pa~artcsı s:ıat 15 te BüyOkdcre Bclgrat Orman 

işletmesi Revir Amirliğlndcdir. 
4 - Muvakkat teminat (686) lira (25) kuruştur .... 
5 - Bu catfş:ı ait ~rtname İstanbul Orman Çevlrgc müdOrlO~!lnı:! V(> 

İsletme nı.erkeündc, Keresteler Kurll:emcr deposunda görülebilir. (9'T67) 
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Bir Cennet as 1 
Cehennem O m ş ? 

Yazan: ULUNAY 

Dünkü "Tan" da cenup dc:nizindekl 
adalar ve tarihçeleri hakkında 

yazılan mühim makalenin blrçok bakım 
dan ibretle düşündürücü safbalan var. 
dır Bilhassa bunların içınde bir ada 
vardır ki; tarihçesi işler acısıdır. 

Bu ada yer yüzünde bir ccnnctmiııt 
Envaı nfcyvc ağaç!an; gölgelerine nza. 
nanlan ağırlamak için d-llannc!a.n ye
mişler dökerler; deniz kıyılan altnı 
kumsallannd:ı koşuşan "hftrf" lcrln 
"gılman" !arın ayaklanna gümü& ba
lıklar, inci kabuklar, sadef böcekler 
atar!armış. 

Uzcrlcrlnde elbise namına çiçek &. 
zllerinden b::ışka bir şey bulundurmı • 
yan yay viieuUü delikanlılar; süğllin 
endamlı genç kızlar ahalar, kekliklet 
ıf.bi yarlardan süzülerek. daldan d:ı?.:ı 
sekerek zevk ve safa içinde ömiir ge.. 
çirirlcnnia ..• 

Günün birinde bu adaya misyonerler 
erimiş. Vılh:ıilcri medcnile:ı irmiye bil§ 
lamııılar•.. Onlara para hırsını öğret -
mlı;Jcr, içki zevkini tattırmııılar; bu 
s:ıt ruhlara tereddi mikrobunu aııtla. 
mt lar·.. r 

Nihayet adaya b~ harp gemisi gcl-
1t1İS o lisandan okuması olıruyan bil • 
kfımdara bir kağıt Imza!atmış ve mıu 
sarayından çıkanp z:ırhhya naklctmlı; 
sarayın ilstünc bir bayrak çekerek tı;i. 
ne birçok medenileri yerleştird kten 
sonra kraliçeyi bu büyilk zaferin canlı 
bir nişanesi gibi beraberinde almış gQ.. 
türmüş. Bu mesut kavmin müstakbel 
kraliçesini palabıyıklı bir jandarma mü 
tl'kn!di ile evlendirdiler ve adayı zap~ 
den devlet kraliçeye eyda yüz frank 
yani iki lira maaş tahsis etti. 

Dlrkaç sene evvel yetm~ yaşmı ge
çt'n bu kraliçenin istidası üzerine 
tahsisatına e!li frank daha zam ettlri. 
lerek üç liraya ib15.ğ el ldiğinl o mem.. 
lcltetin matbuatından öğrenmiştik· 

Bazan halaskar bir hüv yet alan ölilnı 
belki şlmdi imdadına yetişmiştir. 

Cennetten ni§an veren ada mc:denilet 
tarafından lstı1a edild'kten sonra artrk 
eski vahşetten kurtulmuş. Limanında 
barlar açılmış, sokaklar sarho:s gemi
cilerin nliralariyle do!muş; kuşların ct• 
vıltılanna tlirkülcrlc mukabele eden 
giıl kulaklı: mercan dudaklı yerli kız. 
!ar şimdi klmbilir hangi uzak limanın 
batakhanelerfnde gevelenen müstekreh 
havalan dinlıyorlar; b3şlarmdaki çi • 
çek fklillcrlni nasırlı parmaklar yolu. 
yor. Vücutlerlni saran ç·çek dizfJerin ıt 
yerinde sarbo tarın isDirto kokulu neo 
ftslcri clolaıııyor. 

O, fil dişi gibi mücella vüetı~rdc 
ı'mdi çürilklcr; ııüpheli lekeler; korku. 
tuc11 karhalar var. Medeniyet 1'unu da 
dü~ünduğü fçio artık cehenneme dönen 
bu cennetin "hQri''lerlnc: birer sıhhat 
vesikası vermiştir· 

Limana bir vapur geldiği zaman bB • 
tün kadınlar boyunlanna zinct gerdan
lı''! yerine "fuhuş diploma" tarını ta
karak adalarını ist ili cden!erln kendi· 
!erini de istimlak etmelerini bckliyoı
lar. 

Bu ayede bu umumi "fuhuş paz:arr" 
na uğrayanlar belki o satılık zevk ma• 
talıınnıtı arasında kendi kız:lanmn da 
bulunduğunu bilmezden gel'rler, 

Sodom ve Gomor bundan ba!ika bit 
şey midir kl? 

Sa te umas u 
.;# 

onu 
Suçl larının 

Mu akemesi • 
1 

Mevhum §:t.lııslar nnmtna salıte ku.
maş kuprınu tanzlın eden Usküdar 
Yerli Mallar paz:at1 satış sefi Mchm t 
Arif ile saifş memuru All ve hnlkt n 
bazı kimseler Uskfidar milll korunma 
mahkeme.~~ vcr.ilmJ!Jcı ve tevkif c ... 
dilmlşlerd.I. 

Duruşmalıırı biten suçlulardan Arif 
ve Ali d!Srder t:ene, bu iste mutavas
sıt rolil oynıyan Reşat üç sene, mal· 
lan alan Yorgi, :&\1e!ımet Şerif, Halil, 
Bilnynn ve Habibe Oçcr ay hap e 
ır.alıldlln cdilmlşlcrılir. Di er maznun 
lar beraat etmişlerdir, 

Kızkulesinin Tamiri l~in 
Tahsisat V (.rildi 

Çökme •cblıkesi olan Kızkules nir. 
tamiri içi':l bır kesit yapllmlş ve M 
nakaUıt V ı!ldilcti tar<ıfmd:ın tah 
yollRnmışt.-r. 

Kule rskl:sl gibi kalııcnk, y lnn 
bazı teknik ıtakvi~clerd<'n başka bf."k
çilcrin daha rah:ıt ba:-ınabilmC'lerl ı. 
cin tesisat da "·ncude getirilecektir, 

1 KOCUI( HABERLE İ 
+ 71PAAT TRAKTORt,ttRT - Ziraı• 

Vclııll f!• lı ı •n• A•manv•rl•" lı•$ yt!• t 
tllr v,. "'"' rlf"r u;fn malrrmr rrt " 
~aur ....... ı,,ir lJu m•kl ~ «•n yurdun h 
ta•af rıdP 1 l•ıltm•d "f' ldared için :ve l b r 
te kılJ• lıurulıcakt•r . 

+ RKMICK ÇF.ŞWt<>J - Rlcm~lı cesnl 
de l$tlrılcceti haH:ıı:ır!ık hab rl~ri T1> r 
Oflıl yalanlam•ıtn l!k el evaınlı ı c 
buııOnlrO euııl il• çıkarıhcaktır. 

KAVIP - K dı Ö\ VP havalls h ' 
tramvayları TCrk Ano im §lrketin
dcn 2 Te"TlmU2' l!l28 tar hll t nh"' 
senedi nıı:ciblnce satın aldığım on b 
ndet hlss-:ı .. enedlmin 'l num rah m 
vakkat mm ve ba'l;\C'r!nt bu knre 
yl ettim Şirketi mezküredm ye 1 
rint alaca!'nı"' T' muva t ilırıQ h 
berin bUlcnQ kalmadığ.!lt 11 n 

Nuri Ulu 



.. 

Müsabaka ff e Sicil Memuru Ahnacak 
Münakalat Vekaleti Devlet Limanları 

Müdürlüğünden işletme Umum 
DPvlPt limanları İ1 1<tme umum mıidürlüğü -:\-1erkez kadrofünda mün

hal memur•yet müsabakı:sma girebilrnek için: 
.. ı - ;\femur ,.a!'fını hal;o: ,.e fiili askerliğini yaP'l11Tş ve 35 yasını te-

eııvuz etmf'~1i~ bulunmc:k, • -. 

2 - Yüksek İktı~at \'e Ticaret moktebinden nıf'.7Un olmak 
3 - Yaptır1iııcak tahkikat netice~lnde seciyP. ve ahlak du;umu itiba

riyle matl•:ip evs:ıfr haiı- bulunmak. 

4 -:-. Sılı:ıi ~ururr.unun. ı:rirec:e~i hi7.mete eı,·erfsli cldui!u işletme ba~ 
doktorluı::•ı raporıvle sı1bi1 bulunm:ık 

Bu ev~ah haiz olanlar. tahriri i~tıhana ~abi •ııtuh\caktır 
İmtıhand:ı mın·affak olanlara. kabiliyeti anlıısı:cfıktıın ~onnı. barem 

kanunu ı1iit<'ibinc"' ;•ylık verilecPktir. 

• Miirar.aatlar lO Eylül l!H2 Per5t>mhe akşammıı k11dar dilPk<:"e ·ile ya
pllacaktır. Dılekcf'ye Cıörder adet fotnin-af w• ıstenl!en ,.~.,fkalartn a~ıı
larr veya NoterlıkçP mu<:addak «uretleri ba~lı btılunacakhr 

tmti!ı.aıı 11 Eylıil 1942 Cuma günü sa;ıt ·ıs te Umum rnödiirliik binıı-
smdadır, (975~) 

BİLECİK ViLAYETiNDEN 
1 - Bk~!ltmeye konulan iş: Bilecik Halkevi binasının inşaatı olup 

kesit bedii 73483 Uı-a 55 kuruştur. 
2 - Bu i~ın muvakkat teminatı 492'4 lir;ı Hı lrnrııştur. 

3 - E'<;~·ıtıne 21.9,942 Pazarte"i günü saı~ (lfi) da Cümhurlyet Halk 
Partisi h rasi~da teşekkı.ii edecek komisyon t.ırafmdan k;ıpalı zart u.,u. 
lıyle yaptl,1caktrr. 

4 - istekliler mukanlename proje!<İ. ebiltnıc ş~rtn;ımeı;i. hu~ıı·t 
,artnııme. yapr işlel'J unıumJ fen şartııamesi, bıı.vındu·Jık ·~ıer; .ıı:enel şart
name i, bi,,a ı ı ojesı ke~if cetvelini her gün Bilecık Cumhuriyet Halk 
partisi relsli!';"nde görebilirler. (• 

5 - isteklilerin ek~iltme tarihinden en az üc g\ır. nvE'ı bir istida ile 
Bilecik vilfıyetıne mürac::atla bu gibi inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet 
ı.;esikası almcıları ltıztmdır. 

6 - F:k";Jtmeye istirak edeceklerin 5 ci, nı.ıddede yazrlı vesika ile 
1)42 mail ytlına ait ·rıcaret odası vesikası ve nıuv:ı~k"at temiratlarım havi 
olarak 2HJO ı;ayılt k<ınunun tarifatı dairesind;? ha7.ırlıy:.ı.cr.klarr kapalı 

zar!larmt 3. cü maddeıte yazılı vakitten bir cıaat e\·velinc kadar komisyon 
reisliğine makbıı7' mukabilinde verme'eri lfıznnrhr. 

Postadı \•tıi<u bul.ıcnk gecikmeler kabul e'lilmez, (9713) 

HURDA DEMİR . SATIŞI 
Devlet Denizyolları i şletme Umum Müdürlüijünden 

1 - R::lir, ve irt•ııyı> F;ıbrikaları ile Top!ıann ;;cölyc:Mi. •ahalarmd;ı 
mevcut takriben (1500) ton hurdalar kapalı nr! usuliylı: s;;tTşa çıkarıl

mıştır. 
2 - 'Arttırma 24.9.942 Perşembe !'!ıt:ıt 15 te TopıHınede tdııre merke-

zinde Alım s~tım kcmi.!'yonunda yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli: Bulunduğu yerde t"<linı !':ırtiv!(' tonu (1!0) 

lira ve ımıvrıkkat teminatı (7250) liradTr. Şartname~; he~· gün komis
yonda gö•·iilebilir. 

4 - İsteklilerin k&nuna uygun olarak hazı+~·:"t"akl:ırı teklir mek-
tuplarını ikinci madd<,de yaıtll gün ve saatten !>ı• ~a:ıt tn•<lıne kadar ko
misyon re:~Hğınc makbuz mukabilinde tcYdi etmleri lazımtlıı', (9669) 

İSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
't.ı.ıhammen Te· 

Doıyı No: Nev'i lıl'del mlnat 

1:?17-114/260 .. 
'79/7293 

55100/1580 

1217/11{4/112 

62301/2';'20 

13!'/245!1 . . 

Mf'cidi;yeköyünde Balmumru <;-i!!liS:i ;ıra-

7İsinden 12 pafta. 81 ada 2 par:<Pl No_ lı 

7"il'O metrl' murabbaı ar<a. 
Ycrıiköyde Malakof ~okal!ınr1;ı e•ld 16 -
1!1 yeni 21 sayılr ar~anfn 112 hiue~i 

yı;tlhte eski AYcıbey veni Ati~ Mıı•tııfıı· 

J.'"Ş:ı mahallesinin Kımdilli tiirbl' «nka
iimd;ı l!!ki 13 yeni 29 No. lı ılı , ~6 metre 
tnurabbaı arsa. 
Mf.'cıdiyeköyünde 10 nafta. 57 r.da, fil 
parsei No. lı 1663 metre murab':ıal ar"::ı . 

Krırlıköyünde Osman ah T':'.-ıh;..ıllesiıı;n 

Hasırcıbaşr ~okıığında 12 pa~•a 10 aclıı. 
f.:? parsel eski 6. yeni 26 kapı !"aytlı 148 
metre murabbar arsa. 
EyiiptP Hacı HU«rW mah::ılle<'nln Cı>~nıe 
sokai!ında e ki 2 e"ki 4 yeni 2 - 4 No. it 
maa bn•tan klübe 

5T2t7-1Il4-10li :\1<'ridiyf'köy!inde 9 pnfta fil, ;ııh 1 n:ır"el 

2i02 20:'1 

42 • 

:rn ~ 

498.90 38 

250 19 

1ıınn 

Nn lı 1237 mPtre nıurnbbııı ı>r•.1. 321.62 2!'i 
~2301/2625 Be~o!:lıında fnönii m~halle•in 1 n Cil!nııir 

<;-.l:m;ıı• sokagında !'\4 pafta ll"l4 ıııi.ı !7 ~ 
p;ırsel e~kl ve yeni 9 s:ıvılı ı:lış;.p ev 1 R7 .;;o 1 !\ 

51217-1114/27J, Mecfdiyekö)•iinde 12 p:ırta • lla arla, 4 
par•el No. it 416i metrf" murdl)l'ı;ıı ar ·ı . 12:'ı0 , 10 94 

'11/10555 Üc;kürla ·da İcadiyr m;ılıallP;in!rı RF>rber 
".11'!1u ı;o:rnğında e~ki fl veni : :? No. lı 
71,82 ın<'lre murabbaı arqa. 43.10 4 

Yukarda yazılı gayıi menkullt"r 16,9.942 Cıırs;ımba fiinli Mat 14 te 
l\lilll Em'ak müdlirli\ğünde miite~ekkil komi~vor.d<1 avrı avrı ve acrk 
artttrm\l ih satılac<'ktır. isteklilerin nhfuı: cüzdarıl:ırı \·e teminat m::ıkbuz
fariyle birlikte ihale saatinde kom Is yona ve r:ızl;- izr.hai için Millt Em-
l~k müdilrlüJilne müracaatları. (9387) 

lstanbul Deniz Komutanhqından 
'fa$1 {32l den faz.if' olmamak Q1.ere yed@k !\!baylardan ltBbul \mtı 

hanında muvaffalı clarılardan yfr:mlst denlzordus!J tçto hesa-p ve muamel• 
19\emuru yet;stırllmek ll7ere almacaktır. 

'14 EylQl 9'42 tarihine kadar mQraca:ıt .-dllmr~ı lhmıdır 
ıstekU\erln kRvtt vıt kabul ...,,.ıı::ı.,., h~ lclrınıh msılumat almak Qıııerf 

tomutanlı~mtza mUracaaUan. (DS21) 
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Bu üç harf, bütün dünyada baş harflerile tanı• 

nan ve büyük bir lngiliz kimya sanayii' ittiha~ı olan. ı 
IM_Pl!RIAL CHEMICAL INOUSTRllS'ln rümuıudur., 

BRUNNER MONO, NOBEL'S EXPLOSIVES. UNITED ALKALi 

ve THE BRITISH DYESTUffS CORPORATION gibi bir kaç meş• 
bur firrnan·ın birleşmesi ile 1926 senesinde tP.şekkül 

eden 1. C. 1., Büyük Britanya adalarında bir çok fahrikalar 
işleten ve binlerce işçi ku_llanan bir teşekki.ildifr. Yalnı1 
sı iah altma a l ınan 1. C. ı. müstahdr.mini aıderli bugün 

11.000 i geçmektedir. I. C. l.nin bütün dünyaya şamil 
bir satış teşkilatt vardu. 

1. C. l. bütün dünyada ağır kimyevi maddeler, 
kimyevi gübreler ve haşarat mücadele ilaçları İstlh· 

sal edım firmaların belki de en büyüğüdür. Boya 
ve uzvi kimya maddeleri imali hususunda dahi 1. C. 1 
en büyük üç teşekkülden biri olup, demirden gayri 
madenlerin istihsali sahasında ise bütün dünyada en 
başlarda gelir. I. C. J. müsta'hzaratının miktarı yüzle· 
r i bulur. I. C. 1. nin ff'nııi araştırmalara tahsis elliğı 
mPhlağ senede 700.000 lngiliz lirası gibi yuksek biı 
yekündır. Bu rakkam, te~kilaıımızın daima rakip· 
!erinden daha ileride oluşunu t~min eden, lıü~ iik ke· 
~iflere yol açan ve semerelerini aııcak uzun vade ile 
veren derin fenni ara~tırnıalarrn lıüınnıalı surette ta· 
kibi hususunda l. C. I. ııin hiç bir lalımet ve masraf· 
tan çekinmediğine en bariz hir delildir. Bu rakkam. 
laboratuarlarda doğan cıı )'Üksek icat fıkri ile ihlisa· 
sm, fabıikalarda İngiliz işcili{!ine has ustalıkla imtiza< 
ettiğinin bir garantisidir. 

1. C. 1. alameti farikasına her nerede rast gr.I i r 
senız, bu rümuzların kimya ~aııayiinirı istihsal edebi 
) eceği en ivi maddeleri temsil etti~ine emin olabilir. 
smız. 

IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITEC 
London, S. W. 1. 

·. 
-------- _J ----------

SAYIN HAL KIMIIA . . 
Kömür alım ve tıatımın da ras1arhj!ını z zorlukla r1 haber verin iz. 

Tozlu, lslak Ve Eı.sik Kömür Almavınır • 
'<ömür fiatı mua'' ''endir. fm:la ~rr.ra verme•fin;. • • • • 

Sarih adres ve müspet vakıah şikayetleriniz derha l takıp edilir. Ru hare
ketiniz kendi menfaatiniz icabı olduğu kadar, vatan bor.-udur. 

Müracaat yeri : (Ankara ve l stanbulrla ) , 

'{ÖMÜR ve TEVZl MÜESSESESi 

9 • !) • 942 

EYLİ ve NEHARt ~ı---ıa.. 

Sen Benua FRANSIZ Erkek Lisesi 
İstanbul Galata posta kutusu 1330 

ilk ve Orta Mektebi Bitirenler için lhzarT Frans:zca Kı.ırları vardır. 

K LASİK ~ MODE RN TEDRİSAT 
Olgunlu.t İmtihanlarına hazırlar 

Kayıt muamelesi Pazartesi ve Perşembe günleri saat 9 dan 12 ye ka
dar yapTlır .. Okul 16 Eylt'.11 Carsambo Z\inü Mılacaktır • 

'------------------·--------~' :Aünakalat 
işletme 

Vekaleti Devlet Limanları 
Umum MüdürlÜQÜnd~n 

Kaptan, ca.rkçı, eoför, yafct, gemtcl, ateşçi amacnkttT. MaUO.p şe
• aiti halı: olanların Galatada İdare merkzindekl Bıı' Enspektörlüğe mü .. 
•acaatlan ll!n olunur. (9599) 

1
11-KIZILAY CEMiYE Ti 

Ul\IUMl MERKEZİNDEN: 

1 A T E B R i N ·s A T 1 Ş 1 
tstanbuJ'da Depomuzda satılmakta olan Atebrinlerin 
anbala.i şekillerile fiatları aşağıda gösterilmiştir. 

Lira Kr. 

O, 10 X 15 Atebrin Komprimesi şişesi 1 10 
O, 10 X300 Atebr in Komprimesi şişesi 21 - .rl 

Askeri Fabrikalar 
Ticaret Şubesi 

Umum Müdürlüğü 

Müdürlüğündel\. 
Askert Jl'ıı.brfkalar Umum Müdürlüğü teşk\lOt.mda istihdam elflmeli: 

, li1..ere memurin kanunundalti vasıfları hai1 ve en az orta tahsil (Tica .. 
ret okulundan mezun olanlar tercih edilir) ~:ırmt•s memur alınacaktır: 
tsteklilerin dilekçeleri, iyi durum vesikaları, beş Rdet vesika fotograff, 
nıektep dip!omahrtnı v~ eğer evvelce bir yerde <;-alışmış iseler bonser• 
v!slerlnl ve pn gec 17/9/942 tarihine kadar Ankarada A~ke-rl Fabrikalar 
"'<'ı:ıret ~ıııılll"inr diııne,.mE>lE't"i ilan olunur (!lfl7!H (7538) , ________________________ , 

Parçaları ve Yün Satdık Çadır 

KIZILAY CEMİ YETİ 
UMUMİ MERKEZİNDEN: 

ı. - Etimesğut anbarlarımızda mevcut 15 ton miktarında zadır 
parçalarile 4530 kilo yün 21.9.932 tarıhine rastlayan pazartesi 
günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara Yenişehir'de U· 
mumi Merkezimiz binasında satılacaktır. 
2. - Talip olanlar yapacakları teklife göre % 7,5 nisbetinde 
teminat vereceklerdir. 
3. - Nümuneler Ankara'da Umumi Merkezimizde ve tstan. 
bul'da Yeni Postahane civarında Kızılay hanındaki depomuz 
'1'i'ıc'liiı-lii~iinrl'"' ,.,.;;,.;;lı>hi1ir 

'-------------------------ı lstanbul Levazım Amirliğinden 
72 lik P.,riııon tıol m!iceddet vey;ı müstamel çorap makbesi alı• 

lacaktrr 
Bu maklrıe!en ~;i t mak arıu edenlerin "tlufassaı teklif m ek uplannJ 

ir harta 1arfmda Tnrıhanede fst LC'va?:ım Anıırıı<•ine vermeleri. 
(91!3l!) 

" UCUZ SATILIK EV ' 

1 
Büylı~adad, Donanm;ı sokağı No. 26 k?r-ıi:· yeni ikı katlt üst 1 

'<atta 1 rı,h rıutb:ık, sofa. banyo, !'U tesisatı, 21 tr.n s<ırr:ıç, alt katta 
"ic oda. mtıtbak. ı;of"' ve bahçt>yi havi üzer ine bir kat yapılabilecek 
·1••0++ ~ c:-""';:; ]:ı>n1 ,·nrnlmt~ fri nrlr1·i~r1·n r"t" iİrflr ,:' t 

'& ~ 
MALİYE VEKALETİNDEN 

"-4~1ivı- Meslek Mek+~hin~ Talebe Allnacalc 
Mally0 me"lf'k ml'ktebine alınacak talebenin •ecllme~i için ikinci blr 

ıefo dah:ı ya?ılT vt> ı:özlü mü~abaka açtlmışbr. :\ltisabakaya girmek için 

17 - 25 yasr•1da olmnk en aşajtı ortamektep tah~•lin• bitirmis bulunmok. 
'\skerlik c<ı!!ıııda olanjar !cin a!>kerliiıini yapmış ;ıeya ~air sebeplerle a .. 
~kasmı kpqnıl~ olmak sıırttır (Terilliler alınmaz. ) Y>ı7.ıfT mU!>abaka imti4 
>ıanlar1 Ankı;r;ıcfn Mıı\ivp mı>~lek mektebinde ht:"tnbııl . ~eyhan, İ:z:mir; 
Sıvas: Sam~un · Bur.,:ı: Amıısya: Zonguldak: Tokat. Ordu. Erzincan, Bile• 
cik: Cankırr: Kırqf'hir: Canrıkk,,ln: Tekirdai!: Krrklar"ll: Brılu Defterdar• 
1ıklartnda 10 Ey!Ql fl42 tarihinrie yap~lacaktır 

- ................................. 1 .................... , 

Talip oıımlartn imtihan ıtününe kadar Anlrnrada Maliye meslek mek 
tebine Vt! vi1fiyE'tlerde isimleri sayılan Defterdar!ıklara müracaatlan lA• 
r.ımdır. ~nk:ırada irras1 kararlaştırılan sözlü imtihan gilr.il 15 Eyl~l 942 
-le-n 25 EylCıl 942 ye almmtstır. 

ı , 

"ıAtt.A(,:ttAl\ ~l:SA~ ı tJO RUOR CADDESiNDE: HUSU!--

K:.~ ~;~:k HAYRİYE LİSELERİ i~~~y.~! 
,., 

':-ılebe kaydına devam olunmakt.adır. Eski talebenin taksitlerini yatırarak kayıtlannı yenilem(' 
liızımdır. Müracaat her gün 10 can 17 ye kadardır. Ecn<'bi lisanı ilk sınıflard<ırı basl;ı· 

••••ı. Gündüzlü t:..l~ue nı~ktetin hususi vesaitiyle nakledilir Teldon: 20!):> 41 fi 

Mt'ktebi., t~h"ıl müddeti lkl yılörr Talebe mPktı-pte yatar. Aynca 
ıaselerine mukabıl l"rtamektep mezunlarmıı ayda kt'ıılntlsiz 40 ve Use me• 
,unlartna Hl lira vl'.'r:iir. Mekt!'!bi muvaffıı 1<tyetıe l':itirenlerdeıı ortamek
tPp mf"7.Unl$1rı "" ı ; ·· :ı h~P mf'1unl::ırı 25 lira maa~!~ meınuriyetlP.re tayin 

• >lunurlar (7288) (9405) 

--
~- SOFÖRLER ve MOTÖRCÜLER -ı 

ı---------.~işantaşı, Çınar Caddesi, Husus1 ·-------11!' ..... , Memnun. Çünkü~ ~ s i s L i T E R A K K i L i s E s i ~;·~:;~:~,~~'i·ff ~~~~"·· ;mal •d!imk muvaffak<yclli teo-

. , 
Ana, tık, Ül"ta ve Lise - Yatılı, Yatı s ız - Kız, Erkek . mıı"IP:-cl • r ~·mumt satış yeri: Fazn Harmarıkaya 'J'ırarethanesl. Ga-

raJebe ka:v1t i!!lerine her gün 9 dan 17 ye kadar bakılır ralebemıze ders saatlerine ilaveter ...._ ~ .._ , . , ı. lata: Büyllk Tiineı Hıın 18 - 19 •••••••r 
~--••••• ücretsiz yabancı dil kurları açılacaktır. 'Telefon: 80547 _. 

Nisantaş Kız Enstitüsü Müdürlüğünden 

22 R. Kutııı 30 
24 s. " ~o 

" " " 2B S. 11 30 
• • • 36 s. " 30 

,----•• tST NBUL N IŞANTAŞI - KARAKOL KARŞISINDA •---lllllııı. 
A N A • t L K 1 ş 1 K L ı· s E s ı· KIZ ·VE .ERKEK 
ORTA • LİSE YATJLJ _ YATISJZ 

KU ltULUŞ TA Rllll : 1885 - TÜRKlYENİN EN ESKİ HUSUSi LİSESİDİR. 

NEV'i VASFI Miktarı 

Dövmf'I ,B;ıkır tcncer .. 
" .. .. 

Emsali arı>:zhıda seraili en Phven ve sahsl nıeııfnrıt bl"klı>ıniyen bir ilim miie~sesc.:;idir . liiizirle bir talim he· Yuvıırlalt tepsi 30 s. " 130 
vctine m~Ukt:r Onl\nıuıdekı ders yılında Lis.ı:ı ~edrı<<ıtımı bilhass;ı cheınmiyet \'erilecek; ders ~aatlel'! dı· Kesmf" b:ıkr:· tepsi milstatıı 24 x :rn x =' so 
~ınd;ı h•ısu,;I Lisan J:urslıırı açılacak. mii7.İ~0 ist ·dadı Plaıı çocukların bu husustakı l?f'l ı::imine de önem ve-

t 
Dö•me bı;kır çukur sahan 20 S. kutru 180 

,.,ı,. h,.kt•r I" ı.· T'· 1"hl'nin Ev (ıliin on be~in-:? knctar l;:ıyıllartnı yenileme"i . :ık"i h?ldf' bir hak iddia erli'· ..__ ' I - Yukarıd:ı miktar ve va'.'lıfiarı yazılt b~lnr !rnolar uık ek~utme• 

~ nıiyeceı<lım il:in olunur. Telefon: 8087!! •••••••••••••ı' • •P ;{onulmuştur. · 
__ --------·---1 : - thnle 16 Eyhl.l 1942 Cıu~amba gOnC !.'nt 14 de YOk5~ic Mektep .. 

Sahip ve Ne~riyat Müdürü: Halil 

L1itfi Oöröüncii Gaxctedllk ve 

N~riyat T. L. S. TAN matbaası 

inhis~.~l~r · -Umum Müdürlüğü · ilanfan l ler Muhasipliği binas•nd& toplanacak olar.ı irnmisyo'l tı-.r..ı.fınd:ın yapıla~ 

caktır. 
S - Muhammen bedel 1580, muvakkat teuıtnatr 119 liradır. 
' - Şartname okul idaresinde görülebilir. 

I - İdttemiz ihtiyacı için mevcut listesi mucibince muhtelif 
çelik pa..:arlıkla satın alınacaktır, 

ıs - İsteklilerin ehliyet, teminat makbuzu ve Ticnret Odasının ,.eru 
cins yıl vesikası ile bıtllktf' bellf gün ve saatte komı~ona gelmeleri. (9443) 

II - Pazarlık 22/9/942 tarihine rasttıyan Salı ıOnü !laat 9,30 da 
Kabataşta [,'.!var.tm ıııtıbe!'indeki alfm komi~yonunda yı:ıpılacaktır. 

JIJ - Li«te her giın sözü gecen şubeden almabil ır 
rv - tstekiikl'in pazarlık için tayin eıiiler ~iin ,.~ !!'aatte ~ ıs g!i

venme panılarıyle bjıJikte adı ger;en komisyona gelmelEr.i ilan olunur. 
(9618) 

ÜNiVERSiTE REKTÖRLÜGÜNDEN 
GP.Çen "!ı' ıı~kerlilc dersi devnm mfiddctlm rloldurm:ımT~ kız talebe 

!cin 14 ~\"LCI. P42 de başlamak ilzerc ııs gı.inlük bir kurs açılarrıktır. 
Talim tabmu komutanhğına ba~ vurulmasr (9722) 


