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EY TÜ~K GENCi 1 

Birinci vazifen Türk Cümhuriyetini, Türk 
irtikliilini üele beJ muhafaza ve müdafaa 

etmektir. Muhtaç old'*ğan kudret damarla· 
rındaki aril kan da mevcuttur. 2 ciTeşrin 

1942 
GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi ATATÜRK. 

Büyük Acımızın DördUncü Yıldönümii 
Bugün Bütün Türk Milleti Aziz Ata'sının Manevi 
Huzurunda Bir Kere Daha Saygı ve Minnetle Eğiliyor 
O 'nun Manevi 
Huzurunda 

Biiyiilı :Ata, bugün bütün 
hir millet, milli hirliğinin 
yiicf! timsali I nönünün et· 
raluııla sallarını biraz da 
/ıa .,klQffırml§, kaynq
mq ve yekparelefmİ§ bir 
lrütle halinde ıeni bir ke· 
re daha sortnız pjkran ve 
hayranlıkla anıyor. 

Yıuan: ŞÜKRÜ AHMED 

16} ugün, Türk ~vloetinin 
18Jbüyü:lı: banisi aziz A.tıı'-

nın ebedi hayata inöb· 
JiDm d'ôrdüncü yıldönümüdiir. 
Ebedi Tiiırk milletin.in Ebedi Şefi 
için ebedi matem giinü. Bugfuı 

Ol>Uı,ı. manevi hUMırwıda yı.Har 
geç~e aııtan saygı, minnet ve 
şükrruıını.ızla böır daha e~. 

O, memTekeıt ve minetini Ö· 

liimden kurtaran mu:ıaffer bir
Başlıuğ ,olmakhı kaJmıımış; aSll"
larca ay>ıklarımıza takılan ve 
• layık .. ı.ıu~ uu:vkie 
yiiksehnekten alıke>yan zi.nclı. 
leri lr.opa:rmJŞ, kafalann=ı kap
lıy an öriimcekleri silmiş, kııft). 
u:ma emen siilüklerit vicdıı.nımı
u sarılan yı}ankın ezmiş, ruiw
mlI'ZUn kaTanlıldarına bİr giineş 

gSbi doimuş ve lrüyük bir mille
ti yeni bir hayata lravuştumı'llŞ· 
tur. 

O, ı:aferitü ya'l'lm bırakmamış, 
yaırattıığı inkılap ve ısladıa1\e •• 
bedi lıiır eser vü.eude gelirmiş ve 
eseııin.in bütün i!lıtıişami1<ı yaşa

dığını en büyük vkdnn ba:.iie 
seyrederek ve ebediyen yaşıya
~ağından emin olarak memnun 
ve müsterih tarihe intikal etmil}
tir. O, eserini ebedileştirdiği gltJ> 
f6eri de Onu dıedlleştinniştir. 
Yalnı.z k<ondi milletinm değil, 
bütOin dfuıyanm sevgiMni, saygı 
ve takdiriııİ kazanml'J, biiyü klü
ğün şahi!kasında, en parlak şeref 

(Devamı 3 üncü sahllede) 

( B UGUN ) 
O'nun Ruhu 

Yazan: SELAMi iZZET SEDES 

Bugün büyük Ata'nın büyük 
mıdoemin i tutarken Jı.üyük 

Mustafa Kemalin ruJıunıı rıuilı.
larıınızda duyuyoruz. 

O'nu.n ruwu Müdafaai-Hukuk 
çağının şanlı taııhini yaşam; O'· 
nuu mlıu l\Iilll Müodelenin 
destanlarını canlandırır; O'ıı ıın 
ru:hu düşüne<> ve duygu biırJı:.ğine 
lbiı- kat daha kuvvet verir. 

• •• 
~inde bulondoğumw: çello 

gUn.lerde ibüyü.k matemimiı.i 
t-otarken O'nun nıhu aziz Milli 
Şefimizin dili İ>le yeni bir milli 
mücadele çağına girdigiınizi bize 
unutturuyor. 

Buciln O'nnn mane'1ıi !wzn· 
runda bir kere daha eğilettk alı
dimizi tekrar edelim: •Sözümüz· 
1 e, şerefimizle fikir ~ e nııb bir
liği ile, rejim ve hnl'k faydasına 

çalışacağız'.• 
O'nun rwhu bİJ' kere daha miis

te.rilı o\6un. 
• •• 

Bugün O'nu bir •ağız.dan yib· 
clederek gözyaş• dokerken ver· 
diğimiz güç imti.lıanları ba.tırlı· 
yalun: Rayı-ağımız teküır ve c-nu 
·tutaıı el de tel<tir ve Ata'run ru
hu içimizdedir ve bu ruılı İsmet 
İnöııü'nün yiikse-lr. şahsiyetiıwle 
yaşaınaktadu. 

Bu şahsiyet güçü, mnı her za. 
man yenmiştir. Rabat uyu Ata
türk, rahat uyu Mustafa Kemal; 
m ;iletin. aziz ar adaşın, a:tiz Mil. 
li Şefimizm bayırağt altındadır; 

•MİHi, siyasi ve medeni tenbi· 
yemiıı ve cesaıretimiz, bu zor 
zamanlarda veırmiye ba"Şlacbğı· 

mız imtihanı da şerefle ve mu· 
vaffalıiyetltı atlatacaktır.• 

... ·- -~ . 
SOZ İSTİYORUZ 
\' ~ -_ ~-"' "' " . 

Dördüncü ö üm y•n 
SoatiTıizin b<ugü.nloü dolcıızU 

beş geçesi ile Atatilrk'iin dör
düncü. ölüm yılı tanuımı oım~
tur. Vicdanın.,-a ve m&ntığını· 
zıı sorumız: Kocııtepedeki 'kadar 
başımazda ve gönlümiizde değil 
midir? Çünkü. Atatürk bir devir 
veyrı mazi değil w istikbaldir. 

Tan1ıte h~ bir .şef, emsalsiz 
zaferlerinin kazıınçlarını, on-tLn 
kadar milleti emrine vemı.emi§ 
tir. Onun günü.ne kadar su se· 
sine ve yeşil dekora hasret çe· 
ken asi bfr tabiati yenerek vii
cut verdiği çiftliklerini, her §"11-
yile beraber milletine a.rrn.ajja.n 
ederken c- Ben .en son vıırl.tifım 
olarak icap ederse cıım.1114 da 
veririm• diyordu. Yeni Tü.,.kiye 
bu feragatin eseridir. 

Nemiz vıır, nımı.iz yoksa ona 
borçluyuz. Dünyanın tYU dertli 
gı1nlerinde, nı.hunııı.n bizi ko-rıı· 

ya.n en büyük. kuvvet olarak ii· 
zı;,rimizie kanat gerdiğini dv.yıt· 
yor gibiyiz: Ha.va.mızın ıesas biiıı 

(Devamı 3 iiıı.cü sahifede) 

IHTif AL 
PROGRAMI 

Bugün, Ebedi Şefimiz Atatfu· 
kün a:ıiz lıatmılan bütün memr 
klkette amlacakıtır. l\lekteplenlc, 
Halkevlerlııde, Halkodalarmda 
ve her tıı>plan{ı yerinde Büyüilı: 

Ata'nın fani hayata gözlerini 
yumduğu saat olan d-olruzu, >beş 
geç<ı beş dakika ayakta iil>tiram 
sükiHu yapılacaktır, Bundan 
sonra toplantı yerlerinde Aıta· 
türkün hayatı, kahNrnanlıkları, 
memlekc<lıi na~ı~ kurta:rıhğı ve 
yarattığı ink.laplar anlaıtılııcak 

ve Milli ~elin Ata.tiirlriiıı ııtıı.ıü 
üzerine T'ıirk m>l~ine neşret
tikleri ~yaıınameler okıınaeelo
tır. Bundan ""8ra Aotatiirit hey
kel veya büstlerine çelenkler 
k.onacakıtır. 

Şehrimizde bütün Halkll'Vle· 
rinde ve Öıı.iversite4e ihtifal tıop. 
lantıları ,.apılacıılı: ve düıı lıaf· 
silr.tile yıuıcbğımız yukanki ,...,. 
groma uygun olan Ebedi Şefi· 
ınlzin a.ıiz Jıetı.msı anılacaktır. 

--inönü'nün Millete,--
Beyann amesi 
~~~~~-... ~~~~~-

''Emin ol, aziz hatıran sönmez 
meş'ale olarak ruhlarımızı daima 
ateşli ve uyanık tutacaktır.,, 

Ebedi Şef M<ttürk'ün ölümü 
dolayıs;ı., Milli Şef İsme>! İnönü
nün 2l. ıı. 9-38 de büyü K Tfu:k 
milletine !beyannamesi · 

An.kara: 21. 11. 938 
Biiyük Tii!rk milletine; 
Bütün ömrünü hi7lllet Hıe vak

feiliel sevcüi mil-letinin ihıtiııım 
kollan üstünde ulu Atatiirk'ün 
fliıı.i vücudu isıt.irabat yerine tev
di ewlınişti<r. Hakikatte ya•tıtığ> 
yer, Tüıtı: milfotiain onun i<;io 
ap.: ve iltiha-rla dt>kı olan kalı
raıruın ve vefalı göğsüdür. 

Atatürk, taılihte uğradığım"' 

en zalim ve haksız iıttilıam gü
nünde meydllna at>bnış, Tiirk 
millet.inin masum ve haklı ol· 

duğunu .iddia ve ilin etmşltir, 
İlkönce e.lıemmi;yeti kavrannuı· 
mış e>lan gür sesi, asla yıprıınm.ı
yan bir ku~·etı.> ıüha-~et Jrii1tıün 
cihanııı şuuruna nüfuz etmiştir. 

En büyük zaft?rleri kazandlk
taıı. sonra da Atatilık, ömrünü, 
yalnız Türk milletinin haklannı, 
İDBani)ete ezel.i himı.et.lerin.i ve 
tarihe hakkettiği meziyet.ilerini 
islıat etnıekle geçirmiştir. Milk· 

timizin büyüklüğüne, kudretine, 
!aziletin<?, medeniyet istidadına 
ve mükellef olıluğu insaııöyet va

zifelerine sarsılmaz 11ikad.ı vardı. 

•Ne mutlu Türkiim diyene- de
diği zaman, kendi engin ruhu
nun, hiç sönmiyen aşkını en ma

nalı bir surette hnlisa eı.mşti. 

Fena :ıihniyeıt ve idare ili! geri 
bırakılmış Tiiı1< cemiyetini, en 

kısa yoldan ın.,.nJığm en mimi· 
ki.mil ve en temiz ı.ilıniyeıtlerile 

miift~ mode.rn bir devlet 

h•line g~ e>nun b~lııca 

lı.ayogusıı ohımştur. Teşkilatı FBI· 
siyemfa,de ve l>ırgiin hizmet ba

şında, irfan mııhmnde ve gen~ 
halk içıirul.e bul...,an büfün va· 

tandaşlann vicdanlarında yer

~miş .,Jao Laik, Milliyetçi, 

Halkrı, İnkı.Jipçı, Devletçi, Cu:m· 
huriye(, Jı.iıe bütün evsa.ti.le Ate. 
türkün en kıymetli emanetidir. 

Ufıı}ünden.Jı.eri Atatürk'iin a
:riz ad1 ve bMınsı, biitün iıalh
mızın en candan duygularile sa
rılmıştır. Memleketimizin her 
köşesind(' ve bütün milletçe ken
disfo• gösteroi,,"llıriz samimi ha.ğ· 
W,k, devlet ve milletiıni2 için 
kudret ve vefamo beliğ misali· 
dir, Tiirk mıilleıtinin a.;.; Ata
tü.rık'e btiister.d.iği sevgi '°e saygı, 
onun niçin Atatürk gibi bi .. .,..,. 
Jat yctiştirobilir bir kaynak ol
duğımu hötün ıHinyaya göster. 
~ir. 

Atatürk'e thiını: l'memizi üa 
eirtiğhniz bu anda, halkımıza, 

blıbimden &elen şühan duygu. 
larmı ifade etmeyi ~i hl· 
zun. bir ıborıç !iQ ydım. 

Mıi!loetler arasuıda luınl.eşçc 
bir insanlık hayatı Ataturk'ün 
en kıymetli ideali idi. Bü>tün 
dünyada ölümünün gördüğü ihtô
ramı, insanl:ığın atisi ~" ümit 
verici b;r müjde olarak selinı· 
larını. B'!l sözlerim, Yaıahorile ve 
toprağımıızda şövalye askerleri 

ve mümbız şalı6iyetlerile yası· 

.ınn:a iştirak eden büyük nüllet. 
lere, Türiı: milleti amna şükran
larımın i:bclesidıir. 

Devletimizin~ n blilletİ· 
mWn l'eılalı:ar, •...tık hildimi . ' 

lıısanlık .iıdealia.ia ilşıl. ve 
mümtaz silması, 

Eşsiz kahraman .&ı.ıtiirk! 
Vatan sana miıınetta:Mu. 

Bil tün ömrünü hizmet.ine ver
diğıin Tüır.k milleti iı.. bertıber 
senlıı hll2ilıl1llUla tazim ile eğili
Y»nız. Biifün hayatında bize nı
hunda:ki ~n caıtlılık ver&. 
Emin ol, uiz ha~an sönmez 
meş'ale olamk rtıhl.a:nınPa .-;. 
ma a te~li -.e uyanık tutııeaıı.ıtır. 

Beisinımlıur 
lsMET İNÖNÜ 

'..!Z ... ! ................................. ,, 

Yaşasın 

T ariı, hayatlarında adlan (ya
§lt6:n!) çıihklarife baykırıl· 

llllş çok iman ı:ö.rıtü. Fakat, bu 

adamlarm Çoiu bu çıibJdann 
nfeniue sar.J.araılı: birlilııte ı:ö· 
lftÜlmÜ§tür. 

Tiirlı; ırkı inllPlığı.n eiı yikel. 
miş asrında 1ri:r deha y~ ki 

~du 1Dprağa ... verildilııtetı 

Atatürk/ 
Ya:an: HAYRI MUHiDDiN 

ClllU elıediy«e bıhır takip eoie
celctir, 

Sayın Baf'".Nıil;.",.;z S.accıClu 
Cunılı~ BayramJ günü (Ata· 
;Cıiirk ö!ımedi, o yaşıyor) sii&i.le lıu 

har.ikalı ha-übti ifacle diiı ve 
ıneınlelı.etin cöisilııde hidM OllWl 

kalbi ~n kendi kalbin
di!n biu dinletti. 

(Yazası ii.çüııcii sabiıfede) 



SULTAN REŞAT 
~-::--VE 

(ATAYA AiT GÜZEL. BiR HATIRA) 

'' 25 Sene Sonra OtomobilleriITTiHATCILAR 
mizi Kendi iz Yapacağız. ,, / Yazan: ZlYA ŞAKİR No.51 / ------

İ tıh tc ara nazaran, vt:lıaht 
Re ad Etendi, ;;alt.anat makamı 
n gel r gelıce<, un•.arı lemin 
cd~cckti; 

1 - Meclis ;ıfob~•an.n teşkili. 
2 - Zatı ş;;. .ancn 11 [yani, lıa

) alı hüKiuodarın], m:Wye hazı

n.,,;ınden, ayda (15 bin altın) M. 
ıııakla ktila etmesı. 

3 - Şimdiki ~a!de (2 b:n al
tın) aylık almakta .ı!an ve di
ger \"Ukelanın, ;ucak Avrupa 
devletler, b cı<i! ve n .. z,rları 
kadar maaş a.ma.arı. 

4 (Paşa) lıKla .n ve bulun 
t 1e er n t"m~'ll le r fi .. ()ev 

( 1 ı - saadetlü - . zze:tılı) glbi 
~ 1 r:·ad eaen unvanların 

ı!gası. 

5 SJ ·u~ı lılimavunda bulu-
r an - a.şer ... t kC!O . .i u<.ien .. mabe
) 1161.erin, mlisal.>plerin, kt;rc
n:ı, hademe \'('. a'.ren n derhal 
<la;;•tılarak; Avrupa hükümdar
lar1n•n saı •ylarında oTduğu gi· 
bı m-:.nevvcr, rncdenivcte \d.kıf 

tc~h ve, ıncmut'lar ist '1<l~ını. 
ö - A'OOuU1aır.idin, c::h L.ınc 

mak ad ye e> uım •;e lhdns etti
ğ bir J''>m abc noen urıyet;e
r ı de a 1 lg~ O memurlar.o 
azı .. - "p ederse, ye!li :ı1en1urla
rın r:aSbl 

'i - Butün d~\·1~t memurla"ı
n ..... er ay mur• uırrıarı ted.ve
sı. 

8 Askeri -,.ere c<hemmıyct 
·,e• 'rr<.sı Ve her ser.e, ordulara 
;ıte,:. taıımler icra ettir lmesı. 

9 - Dor.aruna. ın 'hyası. 

ltl - - Zatı ş:ıhane.erinın [ya-
r. 'el.&!ıt Reşad Efendin n] hü 
ku .d rı.k ·azıfe r. t nıYJp, 
Aı u amit g b.: keyfe maytsa 
har r:et etmemesi .. ahkaıt>ı ka
nı.c-. ·ye s n dere<"ed.- riayet e,._ 
le:n{'Sl ... Ve, ·anunen teşekKÜI 1 
e m _:; fl!D:n :ıdliye •. cthkerne'ıe-
nnde muJıakerre cd'lm<:>den, hiç 
k_m enin hr.psro 1 mcmesı ve •ür 
güne gönılerilm<'rr:e~i. 

[Bumda, .Jıiiçük 'hir ıstidrad 
•ppmadan geçem!ye<;eğiz... Ne 
ga. pt:r h. Sultan ha.m;din otuz 
dürt sen~ ik .aJtanat müddeti 
zarfı lda, İstallbuida \'e bütün 
,,-1:;1) etlerde 7 ki i :dam edn
m·~ (!). .. lWthat Pa,anın c il>
ren Sultan Ham de nu:yett.raı
ğı (Erkadi sürgünleri) ndrn ma
da 700 küsür k;msc idareten 
surglıne gönderilmif1., ve keza 
'i'OO ·~üsfır k ide, siya.~i cürüm
lerden dol.ayı adiıı.e mt>hakerr.e 

[1] B'ımlardmı valnu isl.l.n· 
b ldt>ki 4 idam ce asından 2 si 
fİııa.sidır. Enn ni ce-rOOati aeri 
geleıılerinin tSTarile 2 ErmRni 
koıııitncısı, salben iadm edilmiş 
dy r 2 ıdam mahl;um.JLr.daıı bi
ri sarayda arkadaşını 1.a!lcdcn 
bir lıar.em ağu.'Uıtır. Diğer biri 
de, l>ir miras mR1"elesim1en do
layı na.mu ~·e babcu:.ııu katle
den bir adamdır Vilayetle1"
de' ı 7 idam ma1ıkı'lmun1Ln 2 si 
ana ba lvıiffi diğerler; de, bi:r 
çok katill.er 'rtikiip etmiş olaıı. 
namlı eşk;.yalıımmıdır. 

Gecen.in bu geç vakW:ıde bir 
pc.;;,s memuru kendi~dcn ne is
ti} ciıilird.i? 

Karitıo'yu lli>nderd . Kendisi 
de yavru; yavaş merdivenleri 
indı. 

A,<ağıda gri manrolu bir adam 
bekJ;yordu. 

- Moııyö Pol Sebastiyen ııiz 
m.\Siniz~ 

- E•d, bir emriniz mi \-ar? 
- .Aıff edeııs; n iz, sizi böyle geç 

vakıt rahatSIE ei:li.)"Ortım. Slzinle 
kıs~ca bir ı · i şey lroı:ıuşmak 
mümkün mü.dür? 

- Tabii, tabii ... 
S ')en burosımun kaıpıs;-

nı .çtı. 

- Buyur uz, Jedi, b:z . .kim
se raha l'Z etme-L. 

Z · n) e gırdi, Sobas-
t ndis1ne y . ,,&'.terdi. Fa-
>:at ev n kedısi lı.i ii omll2'Unda 
dı; rdu. Sdba$ •;ero kolunu 
ı.:z. ttı, kedi aşağ;ya atıad; ve gi
d:p 1lmbanın yanına uzandı. Se
'b. •'"" nnaklanntr. ııcile ke
d;y ı okşrvnrak: 

~ ·e guel hayvan, detil ım? 
dedı. 

- Evet, güt;el bir kedi! 
ll!ıifct in konuşmasından İs
, alı 'Old.ıı;u an~ılıyordu. 

ler ndc üç aydan itibaren (idam) 
cezasına kadar mö.lıküm ecli'c
rek •bu idam cezaları da (müd:ı
bed kürek) cez;;sına tJı,,·j) cdil
rrus okiuğu hald<c.. Sultan Re
şad tuhta çıktı.kt.n sonra, -yal
nız slyasi cürümlerden dolayı-

600 küsür kiş; idam, 1200 kişi 
hap·s ve 3 bin kişi süngün edil
m!§tir ... Umumi harp i<;ind~. Ka 
ğıthane meydaı..ı!da kurşuna 
dizilmış olanlar, saJlben idam e
dilenlerden hari Lir... Du mu
Ya)eseyi y.pmaklan maksadı

m z. {ıst bdad) ı (meşrut.yet) e 
tercih aeı.ııldir. BöyLe lbır di.işiın 

ceyi akıldan ge<,•rmek b :e gü
lüne lb:r hnekeWr... Hakiki 
ıı.aksadımız, Sultan R~ad de\'
rınin şeametını ve o devrin hü ... 
kumet adamluı tarafından ka
bul edi!mış o an ,da re .stemİ'll.İ 
lt:•Oarüz t!ttirmek~ r.] ~ 

11 - Matibuata s<'ııOe.,ti.. ve 
ahalıye (huliriyet) 'tası. 

13 Rü-..,.et den l"n ııhla,,;sız 
!Jgı~ ki.ı.Lycn ;ıgası. 

l;J (M·Jiyc) işl<>r:n:n ısliı-

hi:e C.l'\'le!in 'bir 'büt<;e da:hilin
dc •dare edilmesi, 

H - (Şe'lızadc) 'erin ;::crçek
ten tal•m ve te~bı'.\e'i!e f1kirle
r":!cin açılmasına çal·~ m2•. 

15 - (Htılefayı Rr C:ın) ha
zcrat nın ısri mut etle.::: :ine .. 
faka:, ahvali raz:.ra \'(' ılcaatı 

{;"özE'tilere k teobo et o u nma»
dır [" J 

16 Maar:!in tamim 
17 - Zirut ve t card.r tera 

kisıl'e hü.·umetçe eld<n gel•n 
hrnmetin sarfında ktı<ur edil
mcmes:. 

18 - A:bdü]ohe.-n:d.n ve aı·enei 
h ·(nes'nin 'b'rP• b.rer t:ıhlı 

muhakemeye alır.arak cezaları
nın tert 11ı;. 

l'l - (H<.f'l'\'e) memurlarının, 
pol's nezaretine t.iıibi tutdması. 

2Q - Ahaliy.,, ta.h:ınımi:l•erı

nin fevkinde tıı.hmıl <·dilmtş o
lan yergilerin, tahaınmül edile
b'leck readdeye indirilmesi. 

(Daha \'ar) 

1 .. U~ IOı. h"-n•AL R i ı 
* Altın :{iyatları düşnge ba<ı- 1 

}amı.ştır. Cu.martcsı günü 38.90 
liraya kadı.r yükselcM ıb:r Rl-ş•
diye altınının fiyat. a.ın 3i lira 
72 kunı~a diiş:nuştü. 

* Memıırlar k;oopcrat n·n 
sermayesinin arttırılması karar 
!aştır•Jrc• tır. Koope,.ıtif. me
rnurlarn bütün zaruri ht.yaç 
madde~rini tem ne çal"iacaktır. 

İ:ıtilısol ~el<>rinden k 1 y!ıi:
la mal getirtilmesı ,.,;n tı ı.ı te
maslara başlanmt5tır. 

* Şehir Mecls. dt.:n S< at 14.30 
d~ Faruki Derel:nin b~k ' gın 
dJ toplanm.~tr. BJSvci<ıl 'e Par 
ti Sekreterinin olis<o ı;: derdi
gi teşekkür te?6rafı ... r· ok L..nduk
tan sonra ruznameye ı;<'Ç;lmiş 

ve maddeler encürnen:ere ha.._ 
vale edilmiştir. 

1919 da Samsun - Tokat yolu Üzerinde böyle aöy1iyen Aziz 
Atatürk 1937 de Edirne • İstanbul a faltı üzerinde hatırlatmıştı: 

---------~ .. 
Kendi eserimiz olan asfalt yolda bir Türk şoförün 
idaresinde geziyoruz, otomob,lde eserimiz olacaktır 

A§ağıdaki satırlarda, Atatür
ke ait nefis bir 1ıatı.ra okuyacak
sınız. Bıt, Atatü.rk"ün a::iz Juıtı· 

rasına ithaf edilmek iızere bto 
!lattrlım.n mtılıarrırinin ha::ır!o

dığı bir eserden almml§tir. Hıi
diseyi arıl~n Trok!J'l Unwm 
Müfettişi Kıinnı DiriktiT. 

• • • 
c- Sene 1919... Haziranın 

dokuzuncu günü, Üçüncü ordu 
Müfettişi Mustafa; Kemal ,Paşa 
Samsundan Tokada hareket edi
'Y<lf. Altında umumi harpten 
kalr:-a ·bir Benz otorncibiliıardır. 

för Tıirk değ;Jdir. 
Kend si. şoförün yanında otu

ruvor. A~kda üç kişi var. Bun
ların üçü ae bugün aramızdan 

ayrı!m.ş,ardır: Merhum Başve
kil doktor Rdik Saydam, Trak
'\'a Umumi .Müfettiısi GeMral 
KJ.; ım Dirlk, Ordu Genel Kur· 
may B~kanı olara.k yanında

d• rla.. 
Yol, çetin ve bctzuktur. Müte

<!'adi} en ztkzai< ·ak yapan oto
"Xlb !dek bu yolculuk r.:ı.hatsız 
!ık IÔ'lde geçıyor, fakat, bir an 
ör.,re To~adaı \'arınak lazımdır. 

Çünkü 1\fostafa Kemal, s:vas
tan gelen muralıhuslarla bir 
kıorıgre yaı;ıılmas> es,,;larını gi)
Ii.t~ecej(.t1r. 

Yolun bı" d<iMmeciode oto
m bil b;r kere sarsılıyor ve du
ru)l'Or. Şoförün. makiney hare
kete getiı·n:cl: ;~·n bütün caba
lamalar. fa~d• vermiyor, Otuz 
dokuz y•~•nd, olan gen;; general 
ook siııirlid r Öyle bir an geli
yor ki, şofö:ıin yerine kendisi 
gt'Çiyor 'e ı:gra;;;:or. Fakat iboş 

emek... Bakınuı~ ve harap olıo- l 
mobil: yiı.rütmek ,mJoimı olmu-
yormu~ ... 

Ariı:ada oturan Refik Saydam 
ve Kaz>m Dirik, ikisi de a~ğı 
yukarı ayni fik'r].e biılbiline ba 
kıyorlar ,.e bu bakışlarla demek 
i.•t;yo.-Jar ki. şoför m~ul ol
makta clc:vam ed('rse tamir bet
Kı n1ürrdttin olo.lıiHr. 

::.ıvsafa Kema., nrS)ldffJaru
nın h<:: rından geçeni anlamış 

ı; ib~, onlara dönüyor ve diyor ki: 
c-- B:r atlı ar::ıbaya binelim 

ve ı;· ı !mi .. Ziyanı yok yirmi 
~ •Meye v2rmaz k"ndı mem
leketilT zde yapt mız otomo
lbi''.cr; Turk şoföd.erine kullan
dırnrak .eyaıhat ederlz-> 

ıs-ı:.ı İl değil, l!l19 u düşünu
nü': 1mparatm1ı.:k mağlılp çık
tı{;11 hsrpten scnra., b'r esaret ve 
r Kas; halinde :Mondoros müta
rekcn<Jnesini imzalamıştır. İzıni 
re d~man ktıV\' tler' çıkmJlitır, 
Egenın .;;gali başlamı ır .. İstan 
lbul hi_iki'ımeL gaflet ve hlyanet 
;çindedir. b'tkin bir halrle olan 
ordu cl~ğıl!Illfjlır. Yer yer yerli 

ı ;syanlar, ayaklaıunalar b"'j gös-
1 tem" tir. Hükümet otrıritesi yok 

tur, halk ümit.s·z ve çaresızlık 
içır.dedir. En aklı Daışında 30-.
Janlar <la'ıa yabascı devletler
den ':ırılım ıımmak~dır:.ac, 
milli eııerj; yok olmak tehLke
siııded'ir. 

Sir 'bu hak,katleri, .bır de bu 
d.elı:o. ıçinde yirmi b~ yıl sonra 
otxımdbil yapan memleket haya 
lini d~Olnunüz.. 

• • • 
Sene 1937 ... 
Bu Mdi6enln üzerinden on se

:kız yıJ. geçmiştir. Büyük eser 
Cumhuriyet oı:ı dört y~ınıd-:ı.dır, 

Relik ~dam Sıhhat ve içtir 
mal Mu:rı·enet Vekili, .K.:i:zı.ın 
Dirik Trakya bö.lgesi U ır.um 
M üfet:ı şidir. 

O senenin Aı,"ııstosunda Trak
yad.1ı biJyiilt manevralar yapılı
yor. Artık kıuıtardığı milletin 
kendiınne ~ şirkran 'borcu
nun bir ifadesi olan ·Atatu'l'k• 
adını taşıyor, Kurduğu devlt"tin 
.ba.şındadU' ve ibı.ı devlet n seo..;n.>:> 
dünya 'kulak veriyor. 
Değil 1919 teşa~üs ve müıca

dele yılının Saımıın _ Toka1 oıto
m<i>il eyahati; 'bu çetın w gt:ç 
yılların lbütüın mücadele ha) at• 
unu ttılınuştuT. 

Edirne - lstaıfuul asfah yo
lunda sıra otomobiller, lbiroiri
n.n peşisıra gidiyor. Bü~·ük a~~ 
keri manevralardan muıva.f'fak , 
olmuş olarak d6nüılüıyor. Her
k"3te, bir sevinç \'e i.timat var
dll'. 

Belki bir tesadüf, Atatıürk'ıin 
bin<iiğ i otıomdbil, makinesinde 
ıbrr arıza :le duruyor: Şoför, tek
niği \'e b;lg1sj ileri ~ir Türk ı;<>
c:uğud:.."J'. Nilı&)·E"t on dakikada 
tamlr hltiyor. Yine y~la aevam 
edifoce'ldtir. 

Fıı'kat tıay::r ... 

Atatilrk otoım:ıtıilden iniyor ve 
birkaç araba geride olan Gene
ral Kiızım Dirik'in yanına gef
mesin, rica ediyor. 

O günkü. sözleri aynen şudur: 
•- Bı.;rada bulunan komutan

lar, baylar ... Lütfen birkaç <laki
ka !beni dinıleyiniız. Ben, 1919 da 

1 
\ 

1 Ge.ıeral Dırik'le Samsuna bera
ber çıkıp, orduya a;t bir otıoon<>
ıbille bera.berce soy;ı.h.at ederken 
bu otomobil tbozulmu>'tu. Şafö
rürr:t:.z Türk değildi. O zaman 
bu mak.ııeyi dü<.eı+mek kabtl oı
madığı çin ır.reburi olarak ob>
mab.l hır-aktık ve yaylı bir ara
ba ile yolumt:za devam ettik. J3u 
h.001....Ueıı arkad~larımm act 
duy<luguııu göıdüm ve o rzaman 
keııdılerine şu •Öz~ verdim: Ta
salanmayınız, her~cy yolıma gi
recei<tıı ve biz yirmi lbı;;ş sene 
soma kendi yaptığımız otom<>
b•ller)e Tüı'k şoförler kullanarak 
vatanımtzı dolaşacağı.z. Göruyor
sunuz ki bu sözlerimin 'lıüyiılc 
bir kısmı yeı-ine ge-lm:şıtir: Ken
di osreinıiz olan ;ıu asfalt yolda, 
hır TiıTk çocı.ığ.unun dirclı>;ry-<>
nunu kullandıtı otomobilde se
y ah at edıyruoıa, Ben hu sözü ve
relı on sekiz sene olmuştur. Da
ha yedi senob'k •bir zaman var
cıır Kara:bük demir fabrikaları.. 
mo.z Zslenıiye ba lamak ~ered:r. 
.• fotör f brikasını da kur,;cağız 

, c "tonıdbillerim!'lli kenıd.imiz 
yapacağ;.z.. 

Herkes hayret ve hayranlık 

1ı ler: içinde, dü~·anın bu en 
b vük adamını selamladılar On 
sek.z sene önce verdigı sö-zü u
nutn am~1:ı. Bu, memlekete ait 
ıbir \'aitti ve Atatürk çapında bir 
adam ıç.n söylenen her sözun bir 
hesap faslı vardı. 

Ömrü vefa etmedigme göre 
dünya tıadlselen imk.:ın vertiev
di, onıın zafer ve haşmet doİu 
dcninln bir de'Vamı olan oo•yük 
arkadaşı İnönü'niin idaresinde 
Cumhuriyetin y'trmi beşinci yılı, 
Türk toprakılarını Türk malllll• 
lliı atıomdbillıecle geZ'lnemiııı 
mümkfrn olabilirdi. 

Tarihte, Atatü-rk kadar ölçülü 
kıonuşan, dediğini ml!!ıakkak ya
pan ve milletinin herşeye l:iy:ık 
olduğunu isbat etmek ihak kat>. 
ne hayatını vakfeden hiçbir şefe 
rastlıyamaıısmlZ. Onun azız var
lığı için bir Bulgar muharririırin 
şu cümlesı ne gfuı;el yaraşm:.s-tır: 
cDünya bu emsalsiz adamın ölü
münckn :ıonra, eskisi kad~r ell'
teresan değildir .... 

7 Yağ Vurguncusu 
Adliyeye Verildi 
Be~ediye yaf fiatlarını yükselten müeı• 
seseler hakkında sıkı takibata başladı 

tir. Belediye teftiş hey' eti zeyiin-

ıBel-ed.ye teftiş hey'eti vuııgıın- ı panları yakalamak için giriştiği 
oulugu önlemek ve vurgıın ya-· müıcadeleye clün de devam etmiş

~~~~~~~~~~o~;~~=~~~J~~!~~~~~~~~~~J~~~~~~~~~ 11 yağı ve sadeyağ mev-ı;uu üzerin-,;, I K D A M ,, ı n T E F R İ K A S 1 No. 29 de te<11ci1<ıer yapmış ve bu işle 
uğraşan ıbliıyiik ticarethaneleri 

~Ç On il# ö IE5)8 Mo A~ on 
0
0 teftiog ettirmiştir. lkı işle uğraşan-

~ tb ~ ~ IF"' ~ l6:ı Jarın bütün muamelatı, fat:ura-

llll!~~~~=~!~~~ıııııııııı~=~~==:~~~~!!!lll!l ları, ırniha'bcratı gözdu, ıgeçi:ril-Y~on· Tiirl<Ç<'Ye çeviren: ?niş ve inceloemeler net.icesmde 

A gos!oı MU!B - Muammer AL TUR 1 sebepsiz yere fiat yüksc1ttiklen 
gıörülen müesseselerin Miılli K<>-

- Fal<ai b kedileri sevmem. 
Çünkü Jıain olUTlar. 

-Öyle mi zanne<l•y<-rsıımız? 
Sebastiyen, sigara paket.ni 

müfett;.şe uzattı ve ~ nışısında 
Jxılunan adamın ç hn.s:ne dilc
katle bal<ıtı, Müiett~i., ı;eniş O· 

mırı.tarı vardı. '1,e.'linir. retigİnıe 
baA• 1Hsa, tam s.ı:hhatte b;: :?n.'."~:'!'1· 

dı. Gözleri açık mavi, kırmırz.ıca 
kısa sakallı bir polis memızru ... 
Fakat bakışlarından son derece 
zeki ve müıcadele için yaratılmış 
bir adam olduğunu anlamamak 
mümkün değildi. 

1 
hayli ~alına gitti. 

1 - Misteres Norkot mu? 
- Münasebette buhındıığıını.ı.z 

- Doğl'USu gayrita.bii bir ha
l.ini görmedim. Fakat neden hu 
sualleri SOT<illf,'llllwru hal.i anlı
yamad1m. 

runma Mahkemelerine verilme
leri ıtararlaştırılmı~ır. 

Belediye teftiş hey'etı reilii 
Necati Çiller dii.n Valiye rapor
larını vl!l'lniıjtir, Vali cürüımleri 
sabıt görmü:ş ve müessese saıhiıp
leri 11.İn l\lılli Korunma M'1lllke
melerine veritmesini emretmiş
tir. 

Miiıfettiş sigarasını yaktıktan 
sonra, birdenbire sordu: 

- Misteres Nortkıot isminde 
bir kadını ne zamandano'beri ta-
myorsunıız? 

Sabast;yen hayretini saklamı
ya çalıştl Bu polis meınuru:nıuın 
mu.havereye :yal açması tal'Zk 

bir kadın zannediyorum. 
- Evet tanırım. Takriben on 

sek::Z aydaı>beri tanışmz. 

Dru:s bu cev~bı başile tasdik 
etti. 

- Fakat kendisini iyi tanır 
mısınız? 

- B.r dereceye kadar ... Ol
dukça zeng' n \'e genç bir dul ka
dındır. Fakat bu sualleri niçin 
sorduğunU2JU anlıyamadun. 

- Anlatacağım. Gc~en gece 
Jıw-ada verdiğin iz suarede bu-

1 
kadın da bulıınuyordu değıl mi? 

- E~t. bulunuyordu. l.kıi ®s
tu ile beraber gelmişti. Onlar 
da ... 

- Ben oıı ları gördıüm. Miste
res Nortkıot o geceki suarede neş
eli ve siııhatl.i ımi idi?. 

- Hahnde ve tavırlarında hiç 
hır değişiklik dlkkatini2i çekzne.. 
dimi? 

Seibastiyen hai;f b:r s2hırsız
lık göstererek: 

- Demin söylem:(.;nıya! 

Kadın saat ikiden ao: sonra 'bu
radan l•yrıldı. 

MüfettL< tash;h etti: 
- Saat ik;yi çeyrek geçe bu

radan ayrılmış'ı. Bu son hafta
lar zarfında k'Cndısini sık sık 

görür müydunüz? 
- Kendısını yaı hır, ya :k, de 

fa gördüm. 
- Hal nde, tavrında bir gay

ri tabiilik var rmydı? 
- Bayır! 

(Daha vıır) 

. Mahkemeye verılmesi karar
l.aştırılanlardan bir kı.sını Yağ 
iskele,,ind'C yağ ticareti.le uğra
şan kimselerdir. Bunların isınt
leri şunlard,r: 

Sezai Ömer ve şürekası, Yul;!Uf 
Gi.iler ve şürekası, Rıfat sörımez 
ve şurek<lsı, Yusuf Cömerd<>ğlu 
ve şürekası, İzzet ve Ma>lhar şü
rekiısı, Vasi! Moraidis, MU!har
rem Le,·end ve Bilal Ersan. 

Bugün BelC'd'.ıye ikinci bir liste 
neşredecek ve gazetelere ciiri.iım
lerin n:ahlyet:i hakkında geniş 
izahat verecek.ti.r. • 

Bir aile 
Faciası ___ , ___ _ 

(DIS T>ôt~lKA] 

Bir Bahriye emeklisi j 
evlatlığını öldürdü 1 

karısını ağır yaraladı 

Amerikalılar 
Afrikada •• 

Ali Kemal Sunman 

(6J irleşilı: Amerika 1ıiikıi
&g m614 ile Viı;.ı Jo'ran!>lı'<l Evvelki gun Beşilcta.,;ta b'r 

aıle fac ası olmu , 72 yaşında bir 
futiyar e-.'tatlığım bıçaklıyarak 

öldürdükten sonra J6 s~nelik 
karısını da ağırca yaralamıştır. 
Beşilt~ta Dllfunurda :l8 nu

maralı evde oturan 72 yaşların
da •bahriye eme'klilerinden Hü
seyin ad:ııda bir:, bundan dört 
sene C'\"VCI Aıhmet ismind<:> bir 
genci kc>ııdısine C'Vltiıtlık edinmiş 
tir. 

Kansı Ayşe ile b:rliko\e A!ııne 
de hafif b:r evlı1t muamelesi ya 
pan Huse •in, son günlerde genç 
adamla b<r türlü geçinememe· 
ğe ve bu vesilrde onunla sık sık 
ka\•gaya başlamıstır. 

B'r ser.edir dev· m eden bu 
anlaş~man J1.lığın yegane sebe
bı, ~'\hm 1 ga. ·et asQoi ol.u.§u \"e 

lbüyükler;ne kaısı uysal davran

may~ıdır. 

İ~te ibu selı&pl<ıdir .ki, Jht.ya'I' 
bahriye emekli.si, karı;ı Ayşen.o 

<bütıin muhalefetlerine rağmen 

delikaıılı,H evden uzaklaştırmak 

azmindedir. Bu dii.~ürı.ce ile Hü
seyin, 9 .ay en·el mahkeme-ye 
müraca-.t ctm:.ş. evin .biı· odası
nı işga. etlen evlıiı.tlıgı ale;ı:h·nc 

bir tahliye ka~an a!mışhr. 
E\-ve!kı gün evde yine bu rce 

mesele meyzuu lbalısclnı us. .,,_ 
tiyar emekli ()'\'liıılı~ını ~·a,ı-ı.ra · 
rai< b'r .fta iç:nde n·den gü
zelJikle çıkıp g!tnıesmi ihtar ct
m' tir. Fakat bu ihtara Ay•e mu 
halıefet elm:~ bu ar:ıda Ahmet de 
.ihttyarı kJZdıracak sözler suiet
miştir. Duvarda asılı duran bıça 
ğı çekerek delikanlının üzer'.ne 
at>lınıslır. 

Bu hucum, zavallı genrin mun 
te;if yerlerır.deıı 12 b;~ak ysra
sı almasına ve kanalr içinde ye 
re serılmes:ne sebep otmuştıır. 

Fakat Hü,..,yin, bununla da hır
sını yenememiş, ibu defa kansı
nı da a(Ynı şekilde yaralamıştır. 

Sey'Oillu hastahanesine kaldı
rllan .. ı\hmet. bir müci'dct ronra 
ölm~ür A~nin yaralar· da 
ağırdır. 

Zalbıta tarafın-dan yakala
nan katil, :\füddeiumumi Ziya 
Ya;:gan tarafından istiov&:b olun 
muş. hakkır.da tC'\·kif mürer.ke
resi kesil.rn;,.tir. İhtiyar ka·t !in 
!bugünlerde ağır C'C'Zaya veril
mes• muhtemeld•r. 

Bir çocuk suda 
haşlanarak öld Ü -Müddeiumumilik 
t hki ata başlad~ 

Dün Beşiktaşta küçük bir ço
cuğun ö ümıle neti<:elen feci bır 
kıİza olmıııştur. 

Beşikt -la Şerilikdede mahal
lesinde 5 sayılı evde oturan En
verin bir 'buçu,k yaşlsnndalti kı
zı Esen dün. annesin n mutfak
ta kaynattıgı su tenekesini üze
rine dev:rmiş. dökülen kaynar 
sudan vüeu<iunün müteaddit yer 
leri başlanmıştır. 

Çocuk bu feci kaz. netiıcesın
de ölmüş! ür. 

Etle ce yerlerinin 
erk n kapan ası 

Dün sab:lh Vilayette Valinin 
ıbaşkanl•ğınde mjjıim bir 1ıop
lantı yapılmJli ve goce sinema
ların erken kapanması etrafında 
görüşmeler yapılmıştır. Kömür 
tasarrufu için ~ence ycrler:nin 

erken kapatılması prensip olsrak 
kabul edilmiş fakat kapanına 

saati teSbit cdilmemisti.r. Vali, 
bı.ugiln bazı sinema ve eğlence 
yerleri sahpleri ile göriiş«:ek 
ve kapanış saatinde 'birl'k ekle 

edÜI!l('Sine çalışı' caktır. Suıcma 
ve tıytıtroların 22,30 dan ı:ıonr~ 
açı t>ı.. :ıınrr-.aması muvafı'lc g;ö
nılm de kat'! karar bugun 
veri cccktır 

Sinema ve tly=-tro
lar bagtln kapalı 

Milli Matcın cb,11;)'1 b~ biJ.. 
'fıürı IQıiılence y•• ııor..a w 1'---
~ l<ı9.pal• ~ııilıl:O. 

arasındaki münasebet.ler 
ke8'hni1!ir. Artlk bu m iin ebC't
lerin lttvamma }>ir Jüzıım kalma
mıştır. 

Şim&li Afrikada harp sahan 
daha genişlemiş, Viş.i Fransası
nın eli.;ıde bulunan Cenyire A
merikahlar tarafından mu.-affa
ki,tetle ~·apılan ih~ hareketi ü
zerine Afrika har1bi bnndaıı ı;ırk 
evvel yıirütülnıU.ı bazı lahminto
rin i.>abetini bugün gö. terıııi~ir. 
Amerikalıların Afrikaya karsı 

ruısJ bir alili gö•lerdi.kleri v~ 
Vişi f'r-Jusa ının Şimali Afrika
ya 1'1lallfık eden her harc..-ketinio 
Va.,~da na"11 takip ed;ldigi 
gö~ülüyordu, 

Afrika kıt'ası bu hal'}Me :\.n
glıu - Sakı.on tru:afın.n elinde en 
ziyade giivenile.: .. k Hhi bir w 
teşkil edecegi cihttlc oranın em
niyeti nıeselesi g-Ozöniiuden u7.ak" 
tutulamaınıştır; 

1 - Afrikauın ~arktııda '" 
Hind Okyanusundaki )ladaııa.,._ 

kar'm Japonlar eline geçm•ıneo.İ 
l~zuııdı. İlkb:Mlardanberi girişil
mi~ hareketlerle lrn ıııak.,,ada rn. 
rılmıştır; 2 - Fakat Gaıt>i Af
rikawn )fi!ıver dine g çnıem~o.İ 
l&ı.ı.uıdı. Bill.ıa>.'a Atla~ Ok~ aııu
sunun en1oi.~-c-ti noktasınJan.; 

l - Cenııbi Amer:ka devlctierı 
de birer birer Anglo _ Sak!ıl>ıı t.ıı

rafıoa geçerek har-be raen g~r .. 
dikten S6nra Afrika krı'asının v ı
ziyetini •dal1ll sar!A:ı. bir lı0ı.ic 

getirmek Anıglo • Saks.oıı taraft 
lçin clz.em giirüln1ii~1ür. Afr,.ka 
kıt'ası yaln.ız gelcC"ek rc1'.it 
için şevkulceyş 'li:barHe hom
miyet ııhn~ demektir. O ktt'a 
tarihinin muhtelif devirlcır:ıde 
lıiyrlı: oldu~-ıı clıemmiyeti 1aıııa

nına göre b~k l><'ıcl'1lrlar tara
fından ,·erilen kıymet.lr :ıatcn al
~. Lakin Afrikanıo t"'kiden 
me~I olan tamflar• matUm <>
lan yerlerinden çoktu. Bu ao;ord" 
;.. ı.rt•a..,.. iter yeri çoktan kes
fediltniş huhınuyor. Bu harp bü
tün imliıı.hırı işlfllınek "' her 
ıınlıadan müııı.ktin olan :.,tifa

deyi azami dereceye vardırmak 
kin uı!Tı .ırlı:en Aııt:lo - Sakson 
akın.i ile müttefikleri ara'!nda 
Afrilauıın nas: 1 bir kara yolu <>
it.cağını da bulmakta ge-cikme>
m'.. tir. ~imdi orada en em1 ;~·et
li Mr kara yolu te '· edilrnO, lm
lımuyvr. Bu ~·oJ.dan Amerikadan 
kalkan gemUer Atla Ok)&nu.>u
nu aşan>k Afrika sahiline >·or.aş
tılı.tan lllOnra içlerindeki malzc
ne boşaHıla.rak k~ra volt:nd::n 
Hinrl Okyanu"ı 'ahilin-e iı•tl'ril
nıekt" ve oradoıı varı.-rlarla lran 
körfezine )<>llanmak!adır. Kıı
nun i e R1 Ynya ard nı tilınri 

le ulan ehl'ıwniyeoti nş"kftr<>.r. 

. Fakat Vi? I)'ansa ının da. 
ha en '-e ett'gi Garl•i Afr'ka 
vardıt. Dakar'ın c-r geç Anı r:ıka
Llar tanıfmdaıı bi:r <Jıraç hare
k<-ti kal'Ş=nda kolnca~ı ilıt'mat
lcr'ndcıı ş:mdiye kndal' pe!. bah
sedihnlştir. Afrika lunekaltn>1ı 
iııki,..tı bunları gö~~recektır. 
Vişi Fransası ifo Amor,Juılılar, 

daha doğrusu An.glo - Sakwu a
lemi arasında böyle açılııtaıı at·ı

ğa silihlı bir k8'-p çU.1ıkı:;n 
sonra Fransı.s donaıuuas.ı.nı 11 \ a ... 
ziytti aynca dikkati cel.hetıııck
tedir. Fraı:ısı:ı donanma,;ın n lıi.( 
kısnu t.kenderiye limıınınd ı hu· 
lnnmakbıdır. Fakat Vi~i l'roıı ·a
sının emri aJıtında o.lan ı'i~er 

kısmı harp gemileri :H qıı" ın 
e\"ne ges~ir. Çünkii, ıan
sız bahriyelileıin·n bu lı rp1e 
hiçbir tarafın ka"gasınn J.:ıı ı-
maks12.ın sonuna kadar bekle
mekte en doğru harrlç t rll} <' 

gürdüklexi anlaşılıyordu. Amcri· 
ka da harbe girdôkıen o ~ ar. 
tık l.at'ı netlc<yi ı nalu _ S h-Jn 
tarafının kazanacaG:nu dil ~uıeu 
Fraıwz d 'zc'lerinin bil!ıa a 
Anıuik:ılılara kar ı Frao,anın 
açılrtan açığa dü nuın vaziyeti 
almasını caiz görnıtdikl•d m
diye kadar Vi ·i ile V • -
arasında ~ılııan her ibt'J f 
dini belli etıni§tir. 
A~rik:ıhlaun Sima[i A rika· 

daki a keri faali) eti imd 'r 1w 
dar Mihverin iehin• d•.aın ct
melote ohtn Alı:deob 'au,Ht ııi 
yt"nideD ıı1erak u~andı .. an bir 
safhaya getiruıektcdir, 
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Bütün cephe 1 

boyunca Ruslar 
taairuz ediyor 

Şimali Afrikada Rahat~, Saffi , 
Oran ve Cezayir işgal Edildi 

----ı---

Stı; lingradda iki 
binayı 5 ovyet ler 
geri al dıl ar -Aimanlar Tuapsede 

arazi kazandılar 

Amerikalılar 8 inci ordu ile birleşmek için 
hemen T unusdan Libya va geçecekler 

Fransız f i losu Kazablankada ağır kayıplara uğradı 
N. yu ~.. (A.A.) - Rı.ıs cepJ.ıest.. 

n. ı. {"! ç,,,ı(.::;,•n1lEı~~ı·dl'J Rus kıJJV-

Vl'Lltı L k"-1.1.i~ ta·:>rn:'llarda. bu[w.ı... 

1' 
1

:.. \ Alnııanlfır iJerliyeııne-
Ju ~·e-~·u,r. 

S'...LL. ıgr .. ıt:ia .ir.ci. OOa dıaıha RUB 
k ı,• Ler· :n eliınc g~~.r. 

T :no \ ~~· ı :<aJ cicğusunci.a ı;arp~ 
ş ,, R·ı:, k ıv\·Nlıeri, 6tra:ıe;Fk e.bem .... 
nı yc-k h· .z blr i?epey! ö-f'ş.nandau is. 
to?.... €4 ~erd~r. 

SOVYET TEBLİGİNE GÖRE 

l\lob>va, D (A,,A.) - Sovyet öğle 

"" :ıelıCiği: 
sw: 1

' -~ ııd Ç\f'\'!ff'9.'1ldıe lkrüçük diiş-

tı ıı grı;ırı ""'~lılc çarp~r.Gi~a'I' ol•muş

L .• r, ... ı. ·~.l'.IJr ır.:..c..ıı c.-.;ıırie!!<i dü§
ll ,,.ııı 11'1" ıı. <ı..!t..n pi.1. 'jj1-1J~".ı:{; ... f.t.1~. 

B et' u .n bö.lıtlğü J(.l~i: eu\ıln' ,tir. 

AL'JI\" TEBLjGblE GÖRE 
B"ı 'en, 9 (A.A.) - Alnı.a.n ltbligi: 
1't.ıt ore W\g:esi.nil.·e, A1.nun ve Ro-

r r .:: ~Hl'f:fJI'\ lT'Jh•l'i:i hüctı:ı11]Qri-

·, ı.;.ı" ~1·\111, ınev:z.i.: 1:.:~:ndPt~n. ıko\·tıl-

n·,· ,tli '. ş;cdet.!: r:.:rpqın.'.ıl~cla ~ 

d,,, .Gı ·ı:ır:ır.l00cıif çt'\'1~.ı: .. ~ \·e Ln .. 
lı. -Nl:ı l 1· tir_ f,c..,;k:1 b'.r r.ıoı;.;_ti:<dı::: ka
l~!_ • ~ '..>tr rOOfı-{"Q:el'>\~1 ,;ıgızj cJtigi 
b r ~•YJ.l 11olcts....~ e;~ıe geçıri.\lf'r~. 
L\. h-r".n Ô.>eorıJSUl(l({cı, b::zinı q.,;arş.ı tııü

cecrfarı tr:rtl eden t>.:r 11'l:.Cuu1ı.ımuz
la ~" '3'1. bau a.raz.i kt.z:.m! a:~
hr. 

Ankara, 9 (Radyo Gazetesi) -
Ra!hat işglll edil.ııtiştn. Rebatı. ı.ş
gal eden kn.wvetler Fasm i'çeri
lerine doğru nüıfuz eimek1ıedôl"

ler. Amerikan kıt'aları Saıfi ve 
Kazaıblankadakıi mu.kaveıneti kı

rarak il er :lemişl~dir. 
Ceoıayire çıkarılan kıt'alar Ce

zayir ınerkm şeı.'ırinıi :ı;gal etmiş 
ve Vişi kıuıvıvetlrcini müwdkey-e 
meclbıır ehın~. Bu k"Uv-v-etler 
şimd'i Ce-zayıirin en büyüik deniız 
fusü · Oran'a dnğru yürüım.iye 
baş.laın:ışlaroır. Oran'ın iki tara
fındaki hırva alanları işgal edil.
miştir. Orn'ın da bugün yarın 
işgal edilmesi kuvvetk muhte
mcl.di:r. 

l\>Mötefikler ıe:l>liğ:i 

Lcmdra, 9 (A.A.) - Müt.ıte6k
lerın umumi karaııga.lıının teb
Jigi: 

Ameril<an kuvvetl&inin Şi

mali Fran;sız Afrikasını.ıı A>1ıian
t.k ve Ak.denk salıillerine çıka
rılması 11.?ine, nıukaıTer plan mu
cibince dm~ edi~ın.ektedir. Bic 
çok miilh:irn uçak •meydanları A
meı'l',can ve İr.giliz ,uçakıları ta-

Amerika iyanı Ata 'yı 
saygı ile and ı la r 

Ame rik• ayan .ve m eb usa n meclisleri 
h• riciye encümenleri azasının aıütaleaları 
\"~~ 9 ~A.A.) - '.llilıi<\yeı.iııı. 

1')(>(,'(i ~O'fi Ke;ı:nal At.i1!üri<'iic ölü.
rrJ1.l~•:.Jn 4 üncü. r...IC..ıörrüınlJnUn aıre
fed:1-ci'e Amezıh i~1J"e ıeırrciirru:xlll 

re•· Tem Ocrnail!r, ucı b-tı.a bu
lurJ1ı~~ur: 

t.- A!~aıt.i1tkiÜll BiograıI~ tetkik .. 
te il erl(ck!<19C lıi.iyiı.< bir d'eıvltı! aria.. 
mIJ.ı.ı·n en n:ıüörn 111e;atyetlev.inin ba.. 
fi.ret, şl"Caıa't ve 9E'6.>at olduğu hallc:
b;J~lk.i. lkafl'J..a.1Cı1 o:rlı'yur. 

A!t·aı".ü·ı·,ti~, pat'.11.1.k m.e3lWc b.w,ra-
ta::ı.tn Lı~~il:n •ne.riu~ . .::::tri, omm bu me ... 
zlyc~c.c dl-.i>JJ.t.e. ~.ı.n b~ Q\:l"eeedc 
ınc .t olıclu.gu~1u -i:;lı:ıı:. rlımdktf..dtir. 

'l\ı!fat.yıen:.n yJa.~ş ve ct>mTeıti 

Ji ··J..!ma.s c/ı...tu-ğu b:r :t::>...!IT'wanıda Ke..mıa! 

A' ".J ık, ·ıı"tetnı' f'kı:t=n'.Jl mcli:a~tırıı 
kuc1 ·Lli c:.l:\.•ı-lne a!.a.:-.a'k LHiR:ı"e'l, şc
ca .. ~ \ c Bf:rod't ile lı!.t.'~ct eıdb-ck omı, 

için.;·~ bLL:uır:ı:iıu~u tr.arae:ilit< ınü.;kJlat 

111:::rC'ı.:L-n "';n .. Jeon Çf'C"t.İp ç:ik.armo.ş ve 
T'Ct ıl'ıı: , 't \'l' ~-:ıb~'.>.ı'....tt< ,t.1ıtirıdliği. iç-
\ •n 1 t:: -cıı:tı :.ıi Jilıl:,Yl'.':ilrtci~ o.na itiba!'l
tı \-':: ı·tt.rt'i"<ilt. rcl::-,'hıı:m tammı ~ 

nı il .r. 
fil,,r-•r"-"'1 mille.ti, Tü.ı1kılye:ıdn ..,_ 

rrdhl\ılıoı-mt. ısEa:J1t)alti i-lc. hal)"ranl'lkR.a 
t ... ıd::Jı) f·k:niştiu-. r.rtırkioyıe muikaddera.. 
lm•ı c.hlilf~1 vıe k1l!>i! j,y,ıtlcı>ni ilipıat 

C'lırn i~ i.t-bRnklır QJJ.rt.i.ıe 'bulı..ıruJıuiunu 
güu ...... r~v~m ro~ıwı. Şltna ~ 

ok> ıı:.r tiecO'\'üz vullmu l>:ıi'nde bu ctlt
;ı·üs~ tT.ı.~rrrk:ketin z-);mam.c."'ar"l'M'llı. ooun 
~ı·i\[ ve iffiikl"Aliol ımi.dgCaaı c1n?,cğıc 

tıat'i surettbe ~nişlw-&.ır.> 
A.,.v .ın h.aı"İQiı,)10 k>om.:..tr-si aımsmckı.n 

G.uy a;llelbe te (111 be.ya.oa~a bulun
~.,,.: 

<- kl<ıAü.ıt<Jlin ııeo lneı\i, WıCe.tli ı.a.. 

rar •füM(IJ.adaki kudreti Tüı1ki)"€nin 
1'ıllklallni v., mü:lkl tamamiyetinl te
m 'n ~ tmjşl.ir. Ata.t.:i.rırutı namrri o!mt
,.aa se,•k \'10 iıda.rcsi el<tmı.:ıa. mı~~. 
b'..ı J{,W ve dahili kU\1'V1!f- :nıeaıı
mışlır. Blr'bitıft taki'b ıeıclen ô,.lill>a<t, 
bc.glidoü ın-.ıodenr. ve ileri ıı:tıllet lı.a-
1!nc gr:.tl mıCştıfr. 

Atatürk'ün beynelmHel saiha
daki basireti de fevkalade dik 
kale şayaııdır, Atatürk, cihan 
scılhünü teıhdid eder mahiyette 
o.an Alman ideolojilerini meş'um 
ve bod.'b:nane buhTak reddet
mi1tir. Atatürk, Almanyanın si· 
Whlanma programını endişe ile 
derpis eden nadır büyük devlet 
adamlarndan biri idi. 

At"türk ile arkada'Şları, Tür
kiyenın siyasi vaziyetini kuv<Vet 
ı: ittifaklarla :oıiman altına alciı- ı 
1 

r Türkiyeyi askerlik bakımın 
d, n şerefini ve istiklalini mü
dafaa edebilecek çok ku...wetli 
b,r devlet haline getirdiler. 

A van meclisi ha'!':Ciye eııcü-
nıe~ z.aLndan G1aude Pepper 
s ü ·• 1 e d <."rrUşt ir: 

Atatürk, parlak hir tabıyeci, 
uzak ı;ör(işlü b:r devlet adamı 

ve cesur ıb:ior inkiloiıpçı, i.çiıı ge
rekli bütün yüksek vasıflan l1ef 
sinde toplamış idi . Şohreti asır
larca 'h:ç şüphesiz solmadan ve 
silinmeden kai~cak '"" devam 
deceklir. 

Eski Osmanlı imparatorluğu 
paı·çalanır ve Türkiyenin ha.yat 
ve !babası mevzuu olurken Ata
türkle mahir ve hügi1J iş 6rka
daşla.rı, kahraman Türk milleti
nin hak!ki cevlherine olan iti
madla.rını ka~tmediler. Müte
kaddim ooidseler, bunların hilt 
lı oldukktrını iShat etti. Emniye
ti teessüs ettikten Sonra Türk.i
ye terakki ve tekiımül yolunda 
oesur adımlarla yol almağa 'l:xış
Jadı. 

'Milli Şef, Cümhu rreisi İsmet 
İnönü ile otıgun i.ş arkadaşları 
!beyne hnilel ve iç sıdıad.aı Ata
t ürkün siyasetine de<vam etmek 
tedirler. Şerell'ü bir sulli ve em
niyet roe:fhumu, Türki~e si.yase 
tinin ana prens>pleıidir. Türkiye 
lhu prensiıpten ayrı.lmamağa a?J
metmjştir. Kanun ve n:rzıaım ta
nımayan mü.teca.viııler, bu nok
tayı kaydetmelklirler.> 
M~.ssilJer meclisi harib"ye 

eıtcümeni reisl Sol Vlo:mı şun -
ları söylemiştir: 

•-Atatiiırk'ü her zaman hatır
lzyacağırz. Aıtatü:rk'ten evvel ta
rihe malıo.kmuş lıigbir şahsiyet 
Atatürk kaıdıa.r milli haya ta keD
di hakfilcl damgasını vurnıak sa.ıı
ı-eı!İ'!e dünıYayı hayretler içinde 
bıTa kaınamıştır. 

Atatürk Tü1"kiyede asri tzıllıni
yetln müışahlı.as lıir timsali 01-
muş ve öıy le kalmakta bulun
muştur. Türlciyenin, ya.şamak ve 1 
mevcudiyet hak!k.ınttı te'l.-uıil saf
:tr.ı.larında Atatürk' ün enerji ve 
terak:k; a.."1<.ı bütün parlakılıgl1e 
belirmekıte.fu. 

Beyr.e!milel münaseobetl~r -
hasında, Atatürk'ün siyasi sağ· 
laım temelılere dayanmış görün
mektedir. Türkriyenin istikhüiııl 
haklcile müdafaa kaıbil:iy«tinde 
lbulur.duğu r.oktasını loabu.l ve 
tasd.k. ıçın EbeW Şef.le ve Tür
ki)"enin lbıuıgü.nkü ôdarecile::iıle 
hemfikir buhırıuyorurz. Bu ..W
dıa Ti.irkiyenin, .S. d<Şk milletle
rin tam ıınüzaherelke itimut e
debileceğini duşiin:nek, OOı:ım 
çın 90k ret ve memn~ 
veriu malayatedir .• 

rafı:nıdan i§:ga( o:tmhrııişt:ir. 
Dü:ıııkii pa:zıar sabahı er.1ııeDden 

karaıya çli<arılaıı lruvvetler, süır
'atle iterleme'kıte ve diğer kuıv
vetleriın çtkarılttnrun devam et
mektedir. 

GOOterilen mukıı.veme!U>.başlı
ce harp dıona.ımıası ile sah.il mü
dafaa b:>taryalanna aniinlıasır 

k~ olduğu zamıe<dlilineldte
di.r. 

Kazaıbla nka ci .-arıudalııi 
den.iz savaşı 

Loo&a, 9 (A.A.) - V:işi rad
yıosunu.n resmen böldiır>c:•'l;ine g<>
re, Amerikalclar Safi, Mcııgaı:ll>r, 

Agadii.r ve Fedılıal'ya asker çıkar
mışlardrr. Safi işgal edHmişlıir. 

Radyo şunlar. iLave etmekite
dir: 

Kazaiblanka açı:ğında c,,...,yan 
eden şiddetli deniz muıhareıbıesi 
netıkesinde ciddi kayıplara uğ
radık. Liman ş>ddetle oomlbart:b
man edı,kmıekted:ir. Oran hil'lruv
ve işgal eJmi._<ııe de muka'biJ ta
~rruzlarıınıız devam ııtme~. 
lk.i 1orpidıoınuızla hir şaltı:paı."TH:t. 
mı.:ılıarOO;, lıariıci bırakılımışıı;ır. 
Iki dü'Şlltan klorveti ıbatl'l'llmıştır. 
Dôğer clhıı~ten Vişi radıyoou 

şunları söy leını~ir: 
Başka lxiıı: !humı&i teıl:ıliğde A

ınerikelıılarm Safi'yi geçtikleri 
kaydediJmc.Jk<lıedıir. Oı-an'ın 4-0 ki-
11'.>metre kıadar şarkında lbu!lunan 
Aneu'da k:araya çıkarma hare
ketler: devam etı:nek.tedir. Aım
.ııika.n kJt'aları şimıdi Sain.t..Cbud
ıın ~ w Vahzw'ııin ceııou
lbunda bul.urunakbadırlar. Bu iki 
nıabal Oran'a 15 kilome!:reB'lo 
:mesafedcdh-. Aııner.dkalıjar şimdi 
Oran'ın tala-..Jben 4-0 k!i.lome<tre 
cem.ııbu. şaı'kisiınde bulurwı Pal'
regaUD<: C'ivarına kadaa- gel.mıişler
dir. Bu mııhaller müllı:ım !birer 
demi:ryl'.ılu no'.latalarıdl'l'. 
Ami!N) Darlan esir nıi diiştii? 

Londr:ı, 9 (AA.) - Amiral 
Darlan ile 'lloulondaki Fra.sız 
filnsunuu hareketi hakkında he 
men hiç bir şey bil;nmemekte
dir. Darlı.;.mn evvelce Cezayird<e 
bulunduğu ve amiralin emri ü
zerine şehrin tesl!m olduğu iddia 
eidlınektedir. Dar!anın esir edil
diğine dair dolaşan şayiayı. te
yid ede1r malhiyetıtıe Neovyorlk'a 

r Simalf Afrikada , 
Fransız kuvvetleri 

Ankara, 9 (Radyo gazete
si) - Şimali A.f.rikadaki Fran 
ıs::ız kuvvetleri ~ idare şekli 
şu şekildedır. Şi.mal Mika
da bir b~omutanlık v-..rdır. 
Boşkıomutan\ık korgeneral 
Yuver.ded:r. Bu kumandan 
Alman t1llraftarıd.ır. Bu 'rn
mandanın emri altında Tu
nus yüksek komutanlğı, Ce
zayir askeri komutanlığı ve 
Fas yük.sek komutanlığı var
dır. 

Fasda. 14 piyade alayı mev
cuttur. Bunların yar;.sından 

90ğu Fashdır. Aıyrlca 6 süvari 

1 
8 topçu alayı mevcuttur. Mec 
mu kUV'\"eti 4 piyade ile 2 sü
var~ tüıneninden .i.bar-cttır .. 

Cezayirde H piyM!e, 7 ~ü
vari 6 topçu alayı iJ.e 4 P<.:a

de, 2.5üvari tümeni Ill€ı·cuttu.r 
Bu kuvvetlenn çoğu Cezayir 
l>ölgesindedlr. 

Tunu.sda bir piyade, bir sü-_ 
vru-i tümeni mevcuttur ki en 
hafif tutulan kuvvet !burası

dır .. 
Fransızların bütün mii&

teınlekelerinde ıbine yakın ıı... 

çakl'"lfl vardır. Hepsi eski mo
de!d'r. 

IJıiç bir h&.bcr gelmemişt.iır. 
Cezayir teslim oldu 

Vi.şi, 9 AA.) - 8 Sont.ış:rin 
günü akşamı resmen bildirildi
ğine g'öre, şimal Afrikada vazi
yet aşaoğıruık~ durumda l:ıulunu 
yordu: 

Yalnız Saıfi, şehri işgal edilmiş 
tir. Kazalblanka açıklarında mü
hinı bir deniz mıMarebesi cere
yan etmiştir. Liman şiddetle 

iborrdıalanmışt:ır. Deniz ka~pla
nmız öneml;dir. 

Anglıo - Sabon taarruzunun 
ana hedefini teşkil ettiği anleş.ı
lan Cezayirde kıyı müdafaı.m 
ıgündüz susturulmuş ve ştbre 
yapılan mıihtelif dü.şman sü'ZÜl

meleriııden sonra müdafaamız 

alcyım üstü •teş kesmek zor<tn-

da kalın~. Mahalli kuwetlır 
rin mulhe.saroatı durducma an -
lıa;pıası garniron kumandanı ge 
•ıeral tarafından imzalanmıştır. 

Kônslanti= çevro;ıil~ Tuınus

ta hlçtlrir taanııuz vuılwi:ıt.ıılnıa 
tır. 

Cezayiır c.iıvarlarmrlakıi aıYaJo.. 
lamna hareketinden ~a, Şi
mal Afrikadıı:ki halk ve Jruv'T\Tet
lerıim'll tam mr sadaka1 göstıer
mektedir.ler. 

Ratba'1:, 9 (A.A.) - Fransız 

Başkıomu~anlr.ğı 8 Sont~n ha
reketleri hakkında aşağıda~. 
1ıeb!ıği neşı"e'tııni<ştıi:r: 

Kazaolanka den:ii;dC'n ~-iddetli 
bir bombardımana tu'l.cılm~"lrul'
S:ııhil açıkılannda hafiıf den~ bıi.r

lik...'eriımıide dü.~an filosu aı-.ı.-

smda biır çarpış,na olmtıljltur. 

Düşman f!.bru öğie üzeri .re.ması 
koom;ştcr. Takı\f;yeler yol<ladır 
ve bu goee yerler;.ııi alacaklardıır. 
Amerikan kunı>lleri ilro-liyor 
Vaş..'ııgi.f::r.ıı, 9 (A-"-.l - Resmen 

tw'.ck.t!dığ'.ıı::e göre, tirr ali .Atr~tya. 

çik.aı .. ;.lm·:3 oJan Aı!.e.l-1J1."'3.ın lrur.~t'
ler., c.ı.1tu.le ci\Jgru sUrat.!t- .lt~rlerrıck 

ı t.oa:1·:or. 
Bir kıa le t""lim oldu 

Bernı>, 9 (A.A,) - B., Fra&"IZ 
kayın1l'ğı.:rac\aın a.man b:.lber l ero göre, 
C~yiı~· şeR:ıır;irı-!..n 30 kilıomc:tr~ tca.. 
ôa.r be.tısı.nida li,ôıi!n, S4' Forruıctı lca'te-
6\ AmEl"ikan kıJtala nna tesl:ın o];.. 

mliŞtuır. Aınwrio\:a!ıi:ı~. C"21:ııyjr ~eh

:l'İ. y.~ıe .b~·r t~ıım .n1i1d&taa mev
zileri<>! daha >,xal et.ır,iıı <>ııdiı'. 

Döpeııre iısti.lı.kaıuı düştii 

Vişô, 9 (A.A..) - Ei:r ~ iö-
::: e &ımıı..~m armam. iı.ıe ~ili:11 g&r
binde Notre DOi!I'..e d'M!'b bumu 
a&..-asımfu ~ Dupeı-re tilLh'k:aıal:ı, pek 
"" kişiden .,..rot olau ~ 
uy'ata utmı.TIB'!t"lllda.n 17 .!l<J:a.t ~ 
1ıoi'!im olrn~. 

Fas müdafaa edilecek 
v;,,ı;, 9 (AAJ - Fas'too,1<1 um\Wı.t 

,~:ıı·.i ~erai Nogute.3, M. Laı\ll;A.l'e g00 

ileıım•ş C.WU<!:U bioı· .ıe:ıgr.ıfta ı;Wle oo. 
md<l<ıdir: 

Bire gilvenelriltııctğİl'..i 1ılAfcn ~ı.
l'Ci&l P>o.t.en'e söy)eydı.iz. Saırnı:; çc.
t\ıı c>ecak giti gö··ün:'YOı:, f;&ıa.t 00... 
1.ı'Ün F.r .. -.. ır;ız Fat:ilb.:nr, maı:nlekı~44n ts.... 
~·-0-1~1t1tl'i IIYJhafaea rtcr.er., k;i:rı 

zaruri o'.en .biJt.ü.n !ed~t'IQl-r.l..ıkl'B'.l"a. 
~tJa.r.-n.mtı tereıci.Jıüt 1;:1lmiyvoeeac:.cr
dı;,. 

Fas hava meydanı mhliye 
edildi 

Londt'a., 9 (A.A) - F"" ndO'Olftl. 
R-:ba:t'ta.Cti F'raın.E:ıt hava ~ ~ - . 

lngilizler Libya hududuna 
kadar ilerlediler 

k&i sel:ıt:Plıorden clol•Y' ·~"' .mı.. 
miş o~ bil~r. 
Tunus ~tın geçil«ek 
v~ & (A..A.) - Reis R:uız

velıt Tunu; rruıiaımhanm müttef~ 
ler'.:, şi.tDali ~ Miıw... lruv
vetJ,oorııi i)'3lldarı ~ ÜlMC Tur 
mıo fl>pra.iolanı:.ıon ogeçocEll!lrNı.i 
h-:i'liirımiştir. 

Twıılli m iidafaası 
~ ft&aıaz ~in 

botf<.c>mutaıu ne,,.re,.leo.'i'li bir &V<iül'< 
,,,,,ıroe di:r<>r ıı..: 

Hii<-urua uğı:'ll(Y&Cagı,: J)üşmıı<ı &;;ın 

oluın:>a olsun t.eşebbiiskOoe taın mu,....,.('rnllt ıııcı:nereooiFz. 

Gaye sekıis:iııci ordu ile 
birleşme 

I.or..d.ra 9 (A.A.) - E>ı•t•ııir.g Stau 
da.rd ,cıaa:etJesi. gencraJ Elsenıbovcr'in 
·ktamındasındtıiki. kırta.ı<rrın ifk h.00-~ 

fi ~-aıl .Alelmanıdeır ot"Ju.sıı i.J e 
iır4tıbıa.tı. ıietnıu f.tıı.~lc o.ldt~ı·ı-wı.ı ya~
ır .ak.tull.r. 
:M;ilıverin maJnıolmıya b~lanıast 
Lon<İ ra, 9 (A.A,) - Bu s&l»lık.i 

.iogLl~ g-uezr:ibeten, :;~nal Afı-C-w'O.a ye,.. 
pJJıan ıkar.rua .a~crr Çıkanrııa. h3~·e
~n:, M.ılıı. .. Eırt.n ır:all\"<'!l:!rs;ı.."lm 
bC.r b<...ıjlıalt"g Cl o!nro;k ' a.n aruı:..t....-ia

dır. Biilüın gaz.eı:eJ-e-r, b ı..,·:{yrı7..ı1n. ında 
Ye tf'.U..::lennd.e, L\iıır.r.iı'.di.n .k;aoı..·vt.<

lcı'lir.n oyr:c'ChğL bü)""Ük ro_ü övml-k.-
1ıedt:-. G:ı29"~erı.n. (fr\oorıi!ii. Aııncri
kar.la!".n, harbe gimıe!eoônxkn son
t-a bu dıeıı"e'cP sik·Dtre lkıaıyn~anm 
scıt<.•rber cilndcN).i \"E! p.15i:fık gıbt, 

Avı:"Stuır.ı.1ıya gö, l!i.r.d'.1$ta1' g:bi, L-
b~.a., ]ı!Ilfn.r ve t~maJi Al'r'k:ı gibi. 
biırb.rindrn lxl deri ·oe w.aı.'1.t cp-hcılcr
dc h~~ buluıı<ı<11taı l>u dll."C
rıe mt:ıtıirn lbi'r hü.ctım. 'kııı,-...."t't:n; ~P

lamıt! >rint t.tt>c>t ey h n ,.,;jlJe<l'rllor. 
İngiliz kv.vvetleri yola ç;lrtı 
Loııhı-a, 9 (A.A.) ~ TL 

m.eaı ~ki: 

Birir.O """ ol•rak """""" c.ılro<> 
AlrU.lro.n !!aınrvrô!ıt'rioRı aı""-'1!~ında...T\ 
göndeıı4lecek Bri::aoya kuvvı:Utt-L hc
ll(?ı; Y<>l<Mllr. Btı lt"'"""'le!'i., hraıve 
çıbo ~ın krı.rvvMf't:ır:rü Cİ'.Jğ:'U-

0... doğrUty& tal.."Viy• <'"'""it """"' 
yeni Y'e"l'!a- i~'\(~ti tıd-f'<rlc:<'ri r.-anri
makl1'rdi.r. 

Parti Grupu bu 
gün topla ııı y o r 

Ankara, 9 (İkdam MWıaıbirin
den) - Büyük J\'ı:;Jlet Mec
lisi 'huıgün (dün) tpolar.nuş ve 
enciiınenler seçimi yap:lmı;;tır. 
Neticeler geçen s.nekiıı;n .yni
<lir. 
·Parti. gruıpu yarın (Bu;rün) 

saat 15 de toplanacak ve Baı,."V'e
kil ta:ra:fından mUJ:ıteH mesele
ler hakkında i.zdı:at verileoek -
tir. 
Büıyük Millet M""'lisinin çar

şamba giirtkü toplantonda Baş
vekifuniz.in rnüıhi.ı:n lbeyaııaJ.ta 

'lrulunaca,W. .,ıılasılma'ktadır. 

Rom mel nerede tutunacak? GÜNÜN -Mihver kuvvetlerinin son 
derece azaldığı sanılıyor 

Aııılouıa, 9 (~ Ga-ı -
En OOll h!l>bı>rlc "" göre 8 iooi ~ 
•eıttıı: ardıl9umıın ÖDCÜ kııt'a.!aı1ı. Ma:ı<. 
sa. - MiJ1Jı.'Uhu \l'e' Skti Ba tvıa.m.yi ge
çr:ıı:ic Mmr - Llby& iıududoo.ın:ı -. 
mi;ılet<lor. 

llilslroaki ha"""'1tıo eın u:ıaz.ik bic 
saıfih-.ıtı ~rdıi.ğindoen şü:phe ~ 
~ i!ciııımldoıı:\ Artıi\. Rom"flliel bw
vetJrutnm Halil.',a-ya ('. ··nöe de tu
~-cağl smılm:ı.ktaodır. Romme
lin Tobııık !iasüıne d1'ij':ma.:ı. 1:ıfr l:ı!ai
ta, yaıı,,t d>ııha g<ri!.!)l'e çekilmQ;i 
~r. 

LoııPro, 9 (A..A.) - ~lôn 
zırhl.t <>rd'ııruı bll!!.i! y<>1< edl'.ırni§ ol• 
duıgu ııu •ıınaıtkı SfikizllllOC ordu Mitı.
wr lkur."V'O't.lıerinı.. arta kalanılaırını 

t('rrliz'"""llo"' i'l\'t:Wul<Mr. :ı.rru- -
Matrutı ile lkya bU<hıdıu aı......:ııı. 
ru:dcL nllUh.:..--ro.."°..lfJri cel"€'y1Wı ctttiğt 
ıtıa:ıımi:n ~l!'Tl.ci;t•tı-nil", 

Kah>re, 9 (A.A, ı - Oriaşat1< hal'J) 
tehl~ğ.i: 

Dün b\.'ılı(in gü\, N<rıı00 zı.ıiı<lı or
dt""""'"'1 8'-'rıi kaJIM;lirıın UJıyıı. d-

-'<tinôe - dev1ım o:uıını.ıı;
tur. M1lol-..a MıM:'Uhcla tutunan bao:! 
cMıman umuıfan d>iiıı 'ııEBAim olmuıı
'Leın:hr. K-. dü~, eraiammcfa pa,i;ı 

lıtal,..... tümeni kuıt90Cİ:lnl da bulu-

- - çal< t9lr o:l:ımn.ıştı:r' 

Ber!An, 9 (A.A.) - Alman tl!ıf>.. 

li,jji: 
llılallSa • Mıaolruh böl~e..'lkıdll A!l

Dl"'1 saıvaş uı;ai<:>:aırı, ;ic:ııııil:<~ Uwkflıa

rıoı ve düşaı.an ~ kıoıia.ı
ta.!ırip e~. M~t ıxııa:ııiyelt{ı 
oJ.aıraık külli lk:uıvve!!erdrn ıeyııılmıo 
o~ bui:ıııcnoral Rıırnd.<e_ kıını.aıııı:b-
sındıa IH A>inY..n te.,'\klll, Uç ıııün de
vamı ed:ın savaşla.rda dijşmana k.aoy
derlilr d"'"ecede ka1Yı.blar ,.,,ro:ıım;şt.;r, 

!Bir ni'o<ill!r k2l:rvc>ıı. ele geçi;ren b11 

teyıdJ, bu su:re1U> lf elli<lieo -
iın!ıı"'1i ... ı1llll ~ re klü!UI kıw
''<ltl&J<e D'CDid°m lcm'"5UıL taıis cl
llllŞL'1". 

Kac> re 9 (A.A,) - Ralh,zı.r.ıı. 
Ro<r.rn n dinde ka.lmAti ollın kuv
vet.bı:ırEı jlCIM lk.J.sını.n1tı ~ Libya, luı
dudu ı.;ı 'rırı.de v('ı).19.tı:t.ıt hu:dudnın atıe 
taırafıntla l--.:dıı..:@u 7.ıa.!J:k rfld:iJrncktedı.r 
Dli•ıınruun sem d"'"""'" z:ı.,vlf o!llugv. 
-ve Pmı.ı:z:eır Oırdu&.:..n.:Jn bi lkU\"VP .iıı.~ 
lfi:<> l IJI'""'ı>IŞ buj~ z<ı.oo<dıil
rn loted>r, 

Ka.lıo'"' 9 (A.A.) - Hia.l;fa'.Y" bo
İr'=ıdım eeçm.•1'.<te elan sal>il :r<>•U> 
n: \t gocoıel'Crdc ir.gi ! ?ıı: (lıl"ta ı.~ ııŞ 
bom.b.an'bmnnı uçck'.aT1DJn tt>caYlJ

:ı:üne ma .. ""' k:ılınsş "" ...._, Jıa.
nb ~r. Jlo IJO[u '8m<r ~ 
~ rr.•·bmaaır. 

Söz istiyoruz 
(Baş tarab 1 im:ıide) 

yesi'ni, lciımya maddelerinden 
çok onun mam.eviyeti dold.'Urmak 
tadır. 

Atat:iirk'ü sevmek ve orı.u dai 
ma anmak, yalmı bir vefa bor
cu, bir kadirşinaslık değildir, 
hayır... Omuzları üzerinde dik 
biT baş ta.ş>mak ;ıerefi, Türkle
re, ancak lru hasletle nasip ola.
bi!tr: Evldtlan.nıza maddi ma

nevi ..ervet ve 7rrı.JcıilQ.Tdmı. ö11r 
ce, en değe-rli miras olanık Ata.
yürk sevgisini bırkacaksını.Z. 

Bununla daJıi, nıinnetin.i:in ne 
kadarın. ödemiş ol.abilirsfni.::? 

On seki.z miLyon Türküz; Bi
zmı.Le b<'raber, &.. siikı1.n ve ıa,.. 
dal.et dünyasının hasretin< çe
kenler, hep be-raber, onun 1ı.ııtı

rao-ma <Wnelim, İ{imiz haıs-retile 

dolu eğil el.Om; V atamn gökleri 

kadar engin olan gözl.erine ebe
di biT /ı.a, ve sürur verecek olan 
biiy1'k aııd>mızı tekTa;rkyaJ..m: 
Bıraktıg.. eımanetin bekçi,;ı. "' 

İÇİNDEN 
~ tarafı 1 İııicide) 

&;z, bu muciaıeye şaşnuyalım. 

Çünkü bakıi:kat daha lriiyii3rtür, 
AtaıtiirJı: yalnız bL< 111i!<Jethı ve 

bir yurdun s!>Clllı: göğüs .kemil<
leri içiııde ~ bütü n dü:nyada 
yaşıy<>r. 

Dünyaya ~ ku lak ftri
nıiz: Her an, düııyaıım her tara-

, fınd11n, oıı.ım a ıl.ı bağırıld.ğuu 

d uyarsm<Z, Bu kadar büyük hlr 
ınıı<:i:uıı in Sll'n nedia-? Bu sır 
Türk ır.kmın tarih sırndır: 

Ciihan tarihinin, ti Atila'lac
danıberi, her bUilınınlı zamanın
da Tiirk ırkı bir arslan ioıısiyaki
le kendi milli lrudıreü üstfuııde 
şahlanır. O vakit ondan biiıtün 
insanlığı hayranl>.ldara ıboğ·acak 

dehfilu tı.şkmhğıru görürsünüz, 
Cilıan.ın yoğuro1an hamurun

da daİm1l TiiNııiin pençe yeri 
vard.ı.r. 

işte düııı.ya taribiıı.iıı M>n en 
büyük ve en sürekli bırlınmı: 

Tü:rk ırkı bmbiri ardına ct.'ıa

nı.n karanlığı iistüne güM' - in
an·;..,. yaratıy<>r: Atıı.Wr.k, is-

SAYFA - -' 

~· 
Atanın ruhu 

Ölümünüi dördüncü yıl dönü· 
mü yaklaşırken, yani 'bundaQ 
lbiT kaç .gün önce, on b'r, on ;ki 
ya~armda bir ı,xıcuk bana sor
du: 

O öl.düğü vakit biz pek kü
çük olduğumUL jçjn İstanlbulun 
o günlerdeki halini cenaze ala.
yuıın nasıl ~tiğ; ni göremedik. 
At atürk öldüğü zaman İstan
ıbulda neler oklu baı>a anlatır 
ffilSIDtz? 

- Ywrum dedıın, sen onun 
öliümünü duyduğun zaman ne 
yaptın? 

- Biz, dedi, onu okulda duy
duk. Sabamleyin lhiriDC.i dersden 
çıktığımız vak>t mektelhin için
de lhir lbaşaklık vardı. Öğret
menlerin yüzleri sararmış, ll:ıü
yük Ç<OCukların dilleri lutulınu.'.1> 
ibademeler şaşkına dönmüş, hü
tilsa okulun içi:Ile anlaşılmaz !bir 
gar plik, b>r hüzün çökmüştü. 
!Biz, küçU!tle.- tıu ha1den b'r
deabire 'bır şey anlayamadan, 
fakat o zaonanki pek küçük ak
lımızla ll:ıir şeyler de sez<er g'l:>i 
olduk. •Blraz sonra 'bmç"d" do
Laşırken büyük 9XUkıarın ko
nuşmalarından or.un öldüğünü 
duyunca ıbiz, küçükler h~p b'r 
den ağkmaya başladık .. ve ağ
bdık, ağladık. agkdık... P~k 
küçük olduğumuzdan bizi bil
yük arkada.şlarmıı>:la tı;rlikle 

cenaze törenine de göliirmed''k· 
Leri için onun tı;ıbutunu <lı le giire 
medik ... 

- Kendisini sağken taül!i gör

müştün değil mi" 
- Dört, heş de[a y<ıllarda, b'r 

kere de Fioryada ağabey'mle de 
nize girmişken görrnüşrnnı. 

- Şimdi yine gJrüyor muwn? 
- Şimdi nasıl g:ırürüm ki? 
- D kkat et, gi:•ürsün y~v-

rum, çünkü 0 1 11..1\..& nrcmız.dGdır. 
Çünkü ~nun ölen ve !>izden a\
rılan taraıfı yalnız lıedenid·r. 
1Ruhu ise h'5lô. aramızda d-o'~~ı

yıor ve büyük düya trajedi>iı11 
(biz onun ruhu iit<- seyir ve tak p 
edlyorll'Z. 

Oaman Cemal Kaygılı 

O'nun manevi 
huzurunda 

(Ba tarnfı 1 incide) 

ve §<>Vket halc«i itinde fiioi ha 
yata gözlerlııi kapamıı<k ma'l.ba
riıyel:ine eııın 'ştir. 

O, yalnız büyük bir Türk dt>
ğil, dünya ve medeni.yet ölçü
siindc aı.aınet!i oh- •arlıttor. 
Çiiııkii O, in'lnlaplarile )·alnız 
Tiirklüğe dc~i~ medt:niyetc de 
hizmet etnıiş, Ş31 kta ve ga µte 
bir~<>k devl·el ııdaro!arına, bi::•ç<>k 
inldiıplara Ö'l'nek olınu~tur. o·
nun ideali Jıar p Ü;,rtüne lıai *' z:ı
f er iistüııc zafer 'kalannıak değil, 
barı!i içinde yeni ,.c ınrd.eui bir 
Türkiye 1"Il1-ınak.tı. Ilıı lrntıaı 
ülkeyi gen;ekleştirn::~tir. fi.ıı sa
yededir ki bugünkü 'Itirki) cm&
deni milletler cam>asıııda yer 
sbn.ış, her ıni1ktiıı sa~'gısını ka
zanmışhr. 

Ebedi Şefut en kudretli . mü· 
P.adele ve zafe.r arı..-ıula.şı Isındı 
lnönıt, Atatiirk'lc yan~"aıta VB 

elele ~lışıııra:lı: .-üeu.de gefudiit
leri eserin şimdi en baş:!oon:.yu
CG9lldur. Temelinden iıia..rt:'ll 
her köşesinde ve her 'kısnnnda 
sarfettiğ; harlkalı emeklerle bü
yük eserin b&ş İŞ<is i olan !\filli 
Şefimiz, dünyanın bu :fuıtınalı 
dewinde Tü rk devletinin ha.rış 
içinde ve dimd'k oyakta cturnın
sını teI>ıfo eden lıiiyük kudret 
kaynağımızdır. 

Büyü>k Ata, :UUgün bütün bir 
millet mHli birliğ'ni.n yii<:e t"ın
sali İnönii'nürı etrafında, safla
rını mnız daha sıklaslırruı$. kay
naşrr<!Ş ve yekpıırcle~mh: bir Iött
le halinde seni bir kere da.ha 
sıonsuz şükran ve hayranlıkla 

aıuyor. Sen bugiiııkü \'C yarınki 

bütün Tilrk nesillerinin Ebedi 
Şefisin! 

ŞÜKRÜ AHMED 

mel İnönü ... 
Tarihin karanlıkl:ı.nııı, rnfan

daşlar, bu güneşlerle aydtnlata
nık yüTiiye<:eğiz. İnsanlığın za. 
fer yollannı bf:2ediğimu bu in
san ibidel.arini yaralan ıTkınırz.ı 

bir defa daha u.hılayabilöri:z; ~ 
piınız O ve O hepimiz olaralıı 
hay kırabilir:"" 
Y~At..türk! 
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Elinde karne deste
sile sokakta l öyle 
münakaşa olur mı ? 

<:.·s 
&n-u ot 
S..ıoon 
()ıdı,."T) 

Kı..ıTU (ıt 

Saman 
~'€" r eı.i 
Od ın 
S:.t:ı ı· <;tı 

1 < 

"""'" ı..:"""" 
ı,..,a: • ' 
l'r:ı'1?. 

L;, !x r.~1 
l"!l(l • k 

Pnil-0 
:u.ıı. . ... 

M-~>on 
Kilo 
400.000 
700.000 

l,IOOJ.UOO 
300 000 
200.000 
~o.ooo 

300.000 
40,000 

5,000 
14,000 
5,000 
C,000 

16,000 
6,000 

11,00tJ 
26,000 
ll,000 

T.ıla.n 

ı.o:-.. 

.W.000 
7,500 

12SO) 
2800) 

850) 

150iJJ 
3000) 
IOUJ) 
275il) 
5WO) 
1810) 

* 

'Demıına.tı 
r,.,... 

3615 
4730 

4().';(}) 

ı8Wl 

600-0 
1125 
5400 

735 

1473 

İhnıe gu:ı. saat vı • ~Jıallt 
16/11/94::! 16 Anl<:a,,, Siırı kıJtıı,.11. 

16/ 11/15 15 > , ~ 

12/ı 1 9'42 ı:; Kay><\"· 

28/11/9-42 
19/llı!H2 

19/11 / 942 
17/ J 1/942 

10 Çhrı.:. rı. 

11 C<ıcrıkk- ~. 
10 .30 ç. "2.k!l<a ~ .... 
15 .Arıbbrn Saıı1 j{J~a. 

17 111942 16 G.-lOlx•lu. 

23/ il •9<2 

Hı G<--; 00 .. u. 
(ı63!1) '1239) 

A ı a ya..: 11 rJt"V'9ı!'t. p;:,~rWda d<A·ll.,-,el~ rl ~~ .. :\;l :ı--:t.zilı CJn. saat \~ 

1ıun <V <•o.nrou )''tı;>l11c-..J<t, . TM;ple:in b->~i '"'ikılı;e ~"" •cıoo r.eln • 

r f<>tinı <' ı rı 
Arix:~ ve Otl\laıt' ı~ 

Y.~ atiel 
'f • e :!"·--.;> 
E""1 
A.rp;t 

Mı.W..tarı Tı.ıtaı·ı TErrWuı.• 
Kiio L::-a Ura İh&le eün. ~ ve nAıh .. 1\. 

8000 

16,000 
1600 

16.000 
, oo.oor 

104,000 12,900 16/11/9'12 16 Ba.fılcE;,,'l' 
251,615 27 13, 814, 61 13/11/942 16 C<Mboılu 

960) 
5600) 
6-100) 

••• 

llH4 16/11912 16 G• lob:>lu. 
18.111/943 15 TQpkapı Mıı;ltepo.. 

(1853 - 1266} 

A"": ;)ıda yaa:tlı c IE't~ pı.~a ti .. ı..}t.ue :t•r1 ht?Aı "!Qıl·ıM· J-'C.iiclı gün, mat ,~,. ın • hB.l \:rot'!Kll ~ 
~ . l(rJQ...,..arı:r.da ~~lııJ', Tat1ple··.iın be'·'* vaMl'f'Tde a.ıt 'O:ı,~;.ı(.""..ı li.ı.m~ ~ an..i.'f: bu.h»ıa~:.oıı:-ı. 

~11·4tı.rı Tutan 'fi".:nL.~'1 

_....;::C..;loo!=·-----------....:K::.;".:;İo:_ ____ l;:ir<_~ ____ Lira 

ı;, ~r <ı.i vt'>)'l;ı k<vıın eli ~ °""'" 
L2J. iDa 

ı r .. o. 
( .A:/(9 

Ye 
I v .. cı ._ı::OOjı 

Mı~ odunu 
S.Qtr ot .. 
Sıgn• eti 
K YU.'l etı 5 pa"" 

l\~ e odt..,nu 

!.!: " OC>.ı .u 
Jı. ouurru. 
s :tır vt..i 

J~("S 

&ğı • ~.,, 

&ılça 

200,000 
250,000 

300,000 
300,000 
ı;o,ooo 

ti0,000 
13,000 
30.000 
20.ooc 

2500 
2500 
2500 
2500 
25()0 
:!5-0-0 

60,fr{}() 

2500 

2500 
2500 

62$1) 

;500 
10 50U 

35,VOO 
42,()(X) 

3,9<>0 
18,0VO 
12,UOO 

* 

375 
375 
375 
375 

375 
375 

375 
375 
375 

4&8,75 

562,50 
787 .50 

2625 
3h50 
292.>0 
1350 
1800 

12/11/942 
13/11/942 
13/11/942 
13/11/ 942 

13/11/942 
13/ll/1142 
17/11/942 
10/ 11/342 

1 5 ııııı..ı rli<.f, v 
15 ) 
15,30) 
16 ) 
16,'lQ) 
17,30) Bak~ 
15 Yeşllköy Haliool 
15 ) 

il /11/942 
ll/l l / !H2 
11 / ll / 9'12 
14/11 / 942 

14/11/942 
14/11 / 9-12 
H/11/942 
H/l l/912 il 

15 ) Y"""' w·;ıu 
15 Boac~;oc.y 

1 o üıılk. 
il Df'lll0'1 

11 Drr.e~t 

11 Dı~i 
il Dr001 ! 

14/111942 il Dı·n"'1:! 
18/11/942 15 K<ıı'S 

12/ll/942 ıı,:ıc ÇaıııJl!ô«Ue 
(1653 - 12';1) 

A~da y;ld!l n~11..1 p.;:.ma.~~a ckt- r. el'.' ' b ~ ." .1 )"a2l!ı g\:b, saat .... ~ r.::ıtbal·:C.. -'d •ki n&.-.cr\ 
''l ~·J:JEJ ya.r..ıı .c.cr.6-:~ T~~~:"n Oc-1

.1. vJ.<:.ıt. •:0~ a. ;t c!d•?'"~1.11roımll!!yon~'Cb bul-..aırr&1 ... 1.. 

)fo&"t:!.rı T· · ·ı Tll:ur..n~t 

.-.::C:::."::~'-~----------~--KıJ., ____ L.:-a 
s. 
)·<.. ,..H"• 

& ' ('\J 

S1ı; · t\J 
~ <ti 
b · • ctı 

J .._ •ru.ı-• .a. 
1 ..... 1 Cl. 

3:"',000 
3.) t'1l-O 
32.,.000 

32,000 
30 oco 
43,000 

100,0GO 
I00,000 

20.000 

H,4noı 

17,SOQ) 
32,0'hJJ 

32 ,l)()ı)) 

30,00C) 
43,000/ 

17,GOO 
20,0CO 

22.000 

16/1 1/ 942 H Ça..xJıroa.<ı 

1215) 
1500) 16/ 11 542 17 Ll•·..ı!Jolu A~ P. 125:1 

13/ ll / 942 il .8'.J'!'Sa 
1650 (1635 - 12li) 

l ••• 
••••••••liiTtı I Beh~r k.losuna 150 kul'Ul§ talı ır.in edilen 45-0 ilfı 500 ton saf 

• .. t 
ıstan.bul Brc•d'Y•.. tutJa pazarlıkla satın aLnacakt.r •ha:e.si 18./ll/~~ Çar,Jn:<Ja günü 
ŞEHiR TIYiHROSU s•Jt 14 de Ankarada 1\1. M. V. 2 No.lu salın alma komisyonunda 

D&Aıu KL'i!lil yapılacaktır. Yabancı memleket malı olı•p c:J' htanbtıl P~'tiler ha-
Saı.t 20,30 cia 1 · 

N U B !inde teslim edlecck ve ayrı ayrı talivlere de j.hale cd.lcb!lir. Kat'i 

)'a.za.n~ ~ Obfly 
"Pü .. . t('ıı.'ıf t: Mi:OE~l Y~;-e.r 

KOlllF.Dİ KISMI 

Asri.eşen ,Baba 
Yazan: S!"ronf'lae 

Tu..~: A. ~pu os 
Cumartcci \·c- Pazar günle-ri 

15,30 da matöne 
Her Ç•~nba saat a de Çocuk 

~tro;u 

r~e ı;unu =t 16,30 (la ı..ı -
hl mat;ne. 
Pcız:artt'B gu.nJ D:-a.:n, sa!. gi.ınü 
Komedl tiyvtro~arı kapalıdır. 

tminatı 10,000 !.radır. Tal'plerm belli \'&ldtte kem syona gelme-
' !eri. 1609 - 108'.! 

• •• 
300 ton patatco kapalı flarfla eksiltmeye lroıımru.Jtur. :ilhales> 

23/11/!142 günü saat 15 de Ankara da M. M. V. B r No.lu satın alma 
komisyonunda yap·la~aktır. Tahmin betleii 1()5.rıoo lira ilk teminatı 
6500 liradır. Talipl-er:n kanu.,.,i ,·es •kalarilc tekli! me«.tııplarını i!ha· 
le ;.ıal.nden bir saa• e\\·el kom:.; yona 'crmell'ri. 

1604 - 1077 
• • • 

Tomruklardan muhtelif çaplarda kereste imali içi:-: yen . ,·eya· 
, hut ı>z kullaı.ılmıış hızar treglliı (katrak) satın alınacaktır. Loko-

1 
mo\ı:lli vey<ııhı..ct motörlü, oltlıil-cce ği g ··bi ıilQtör,üıı ola~;;k yalnız, 
tczgiıJı da olabilir. Elinde bu nc..,·i makinesi ol-wp da .,;atmak isfyen

lıııa•••••-•••••mll l 1erin Ankara veya htanbuldaki M. M. V. l'alın alma k.omisyon-
DEVREDİLECEK lllTI&A BERAil 

tM.ay'i .We dbkJ ktJJ"U OO:ifi•,(.;NlQe 
mulıtelii ""'"""l<>ıd1"'! suhurıot.ıı kRy 
<i.ma mahslJS usul \'\? cW.ız> haiöca;ı.
etı:ı.i lhl<ra ~ İ!ıı::>;,;t \'l'<'ifE'l<;ır..l't> 
a!ı.-_tn.:o 0]911 5 İktı~rin 1933 t;ırtı. 
~ U32 No. hı •1tlr" ıx.,-,.. ~uı ihts
YG. eu.cı hıAcuk b-.ı koeırr·~ lk.~cı..uıa 

<il.'\'lr V"cy"atl.ut ldkiı Tü·f..;,,ye-..ıı n*'-'
Jo.4 !i.ı.;e ~ iç.ı1 sal!ib.iy( ~ ,.~_"{_ 

:t~("~ kk t tdi ·OÇ.tc o -ııa,;. a b>J. 

1 1.arına müracaat e~meleri. 1565 - 985 
• • • 

1000 ton buğday kırdınlm.ı9! kapalı z~rfla ek~iltrr.eye kcnmuış
tur. İbales: 24/ ll/942 Salı günü saat 16 da Bal>ke"S;r a•keri satın 
alma komisyonunda yapılacktır. Beher kiJ.osunı.m tahmin bedeli 2 
kuruş 20 santim ilk teminatı 1650 Lradır. Talipıtrın kanuni vesika
larılc teklif mekıup!arını ihale saatinden bir saat """el komis~·ona 
vermeleri. 1602 - 1075 

• • • 
lıuswıa iiıızJ.a malümat etl ı r. i< ,.,.__ l\lulıteli.f nak yat yaptırılacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 23/ 
ycnjcrin C2.a·~ıı, A an H.ın 5 ~cci 111/942 Pa :1.eoi günü saat 15 de Erıııınım askeri satın alma ko
ı·.>t 1-3 No. Jıara müracaat ey ,.,.,.,_ misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 77,700 lira .L1<. teminatı 
lı·ı-. u.;ill c.lunlll", d T ' 1 · 
-------------- 5;.;5 lira ır. aıip erın kanuni ves ikalarile tC'klıf mekiuplo.nnı iha· 

iıı·ant>uı MliYt' 4 cü 'I\ca.rrt Matı;
ku1u·ilnc:ct.ı: !"421 l l l 

D<..ıvaoı M.:Bnet 11u ... ;;:a Vibl.1 Aı:u
iw.t Ahını t Süıreyı·a tımıf.:l>dıan Hü
"'!Y"n Oillu Afırn~t BeCei a.: ı-,tı.nc 
açı'tın ... ı..a.ı, 00..'ılSll'.don dok.yı ıOO<l• 

d~:a~iı Aı.'>nııcıt B"<lel m.nııroo çl><>
J'.t;°ıın d<r\·-rt~~"('lye \1Cri1en m•'f;"""\!fıat.a. 

""""""1 'lt<mPtgfıhı.mn rn<Qtıul ka!
<4;' ... ~. ın.:.ıu... (Y'rmi g"'1) ırıii<L
d ı..l>t> iJfcrıeıı tdi~g:ıt iC"l'aSJna k.c..ra.r 
-·• rı <=",,-(< mtiıa~meıniın 2/l::?/942 

(1(1.Qt 14 O b1ra1tıl:n13 nlr.1p g~ır!

Jı ıı gün ve s..~ mıshkcmcıc!c bil
• '.e veya bÜ'\ -eka ·e h rm:- bul...,. 
""'°-'ıtınw: tıık:I*rde g.y:>i:ıırnuıdo. dtıva
om ~t rdi"cc<'jj> "ob ·~ Y«'i<ıc 1<0.i.m 
o,, d< üııeı--e ,ıa., ol 'flUr. (66561 

Sahibi: 1:. l Z Z E T. N etrı.raı 
Dlrekt;;,11: Cevdet ıtarabilıı:la. 
... ıldıjı yer. .s.. Telpaf. 

le saatinden b.r saat evvel kcmi,J' ona vermeleri. 
1603 - 1076 

• • • 
80,000 kilo sığır eti kapalı zarfla salm alın.acalrJtı'I'. ihalesi 25/ll/ 

942 Çarşaır.ba günü saat 16 da Kay&cr· ~skeri satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 48,000 lira ilk temınatı 3600 lıra
dır. Taliplerin kanuni ves.Joolari!e teklif me'lotupların ı iıhale saatin
den bir saat wvel komis)")na \'ermeleri. 

1651 - 1264 

* ~ağıda yazılı. odunların kapalı zarfla E!ks:~el>eri 27/11/942 gü-
nü hi2alarında yıazılt saatler-de Bandırma askeri oolın alma koındsıyo.. 
nunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif ır.ektupla
rını itıalP saatinden bir saat e-.·vcl 'komisyona vermeleri. 

Cinsi. M ikıta rı ton 
Tutarı Teminatı İhale Lira Lira saatı 

Odun. 
Odun. 

545 
2650 

21,800 
106,000 

1635 
7950 
1662 

16 
15 

1265 

Aııı:. eı C .a 
.:..d w.ı..'3 bi.r o'..i.lJD<- c •1lı:ız nü a a. .,, ı."::l 

n-.a."· 't:ınua g -. <1· c k .. :">e ;. ~ · 1.:i:tt. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 1 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

)"aq:ııftıt n.t:n;1.uı ~ı· h Jı\ • t t;. ,,,;ı.it,a,..,. 

yd o\:.ı.r;-ati.a rla ın ı .... ~.ı o.ıi!i .• t..·ıl« ÇoJ~ 

mele ~~ Wylı;;d• ve a.n.l.::•··ı. 
- Bı.:Jüın -~t Uç bLO<,ı..K. st!" ,31;.~ 

da. ıa.t~~-n Sa~fıhatıLı;1 T J"c.-e .... 
b n:.1-.ı4.• a:yazı.L(.ı. T~Ol~-:.-c Hl ... AtC.'->·
nin .YZ!1;11dülti Sü:cy:-r.· '!11 yey r g~irn 
Tei{~ :rr.-luı.ne cıe.dc :n.: .. n ba-şı ::ı:i a, k.: . ... 
kı_ tl h"-0: udaım_tn elinde ta:..-t•t b<', 
~·lir" '-' y.~;u ıt'!kırr.Qc ku:ı ... '."~lrj ~· · v3 

Afyon askerlik ~c•bes:i hınası nın ikn·aı ınşaatı ıı:ap'1ıı :;artla eır
siltmeye lroıım\ı~tur Kcşıf bedeli 19,474 !ıra 64 kuruş 'ık teminatı 
Höl liradır. Taliple-in kanuni ve siloalaı ,Je teklif mektuı:-larını 24/ 
11/9.JJ. Salı günü saat 14 den bir saat ev.v<'linc kutlar Af)")nda as
keri ~atın a1ma komisynnooa vermeleri. 

1656 - 1269 

A'."'ğıda yazılı sebzelerin kGpaJı zadla cl<..'iltmeleri 1/12/942 
Salı günü saat 16 <ia Yasswiran askeri salın alma bımi.")·onunda 
yapıJacalııtır. Taliplerin kanuni vesikalarile tekllf mektuplarını iha
le saatioocn bit- saat evvel komisyona \ermeleri. 

Cinsi. M·kıtarı Lira 

Lahana 
Prasa. 
Ispanak 

kilo Tı>tarı 
144,000 28,800 
144,000 30,24-0 
144,000 3J,68Cı 

+ 

Lira 
Temin.rtı 

2160 
22(;8 

2376 
10;;5 - 12'68 

M <b'A~".ı.:4 n1ikh:ı'!d:i 1.rıy ısat.ı.~a(.'0.~-..1.tr. Ta:!i:p'l.: ... in Ç':l'!'if.-ımıba ,&'1.Jıl',ICt'. &:' n.ı•

k.;ıp1 at pazarıntiaı ve c\:ı'1'la'rtı ' c;i gü.-ıl't"rl B:ti.1.fröy l~yv:m. .oo.::rş y'l."rio'C!e bt.;.-
lur.m~:an. (1654-1267) 

••• 
El:,n~a gösteıilEcE&: mahalde b!.r )il<)! Y<l·:>~ı.rıı.lıawktr..·. Paz.a-·ı, .... ;.a ı·::.t

a-ltmtem 18/llı!K2 ça·ı-ş=>be. gü.nu "' "t 11 dı• Mlk:L!'O<!\l M. M . v 4 No, lı:: 
eaıtın e.1m.a kom:eyımurxia )~p;.~rd,tır. K~ f b••C<"]i 15,660 1.iııa 6-0 ku:uş knt.i 
tuT,irı'atı 2349 Ura 10 ku.rı..a,jt....ı·r Ta' :pl<tirin bEl lt '' cııitittt- Oc-OO'i.sycnı::ı ge-1:11c·l<''"' ·. 

(1619 - j262) 

..... 
15.000 kilo süt kapalı zarf! a eksiltmeye konmu~tur. İbales' 

19/11/942 perşembe günü saat 1 5 de Eskişehir hav1"• salın alma 
komisyonunda yapılacaktır. İlk t eminatı 506 lira 25 kuru~tur. Ta
lip'erin kanuni vesikalarile tekl'f mektll\l)larını iOıalc s.atindcn 
bir saat evvel komisyona verme! e.i. (1645 - 1253) 

• • • 
1/2 kiloluk belher kutusuna 2 70 kuruş fyat tahmin edılen 6000 

kutu idrolik yaf;'I pazarlıkla satın a.J.ınaeaktır. İhalesi 27 /11/942 
cuma günü saat 11 de Ankarada M. M. V. 2 No. lu satın alma ko
misyonunda yapılacaktır K~·t'i t eminatı 2430 l!rad". Ta~iplcrin 

bell i vakitte kom'syona gelmeleri. (1646 - 1259) 

• • • 
5/11/942 t.ariıhinc'fo pazarlık'a illı.lesi ilan olunan 500 toıı pata. 

kS<' talip çıkmadığından tekrar pazarlıkla münakasaya konnım;
tur. Evsaf ve ihuısusi şartlsTı komisyonda görül<.,bil r. 500 t.Oıi pa
iates :op'.an bir i6tekliyc ihale cd iheAJ>lcccğ! gibi 200 ve 15') şer 1ıon
luk nı i kianna talip çıktı ğı takd ir de de ihale edileb'l'r. lklıer kilo
su ıaın muhammen I y:tı 33 kuruştur. İhalesi 16/11/9-12 paLartesi 
ıgünü saat 11 de yapılacağından J steklilerin kat'i teminatlar·ıc HaT 
'biycde Yedek Stılbay okulundaki Satınalma k<>misy<muna noüra-
caa:ları. (1639) (1234)) 

• • • 
50 ton tu,y;; mütealhhit nam ve hesa'bına açık eksiltmeye kon

muştur. İ'lıalesi 20/11/942 cuma günü saat 15 de Ankarada M .. M. 
\' ~ No. lu satın alma komisyon und• yapılacaktır, Ta.lım'n bedeli 
34,500 lira ilk teminatı 5175 liradır. Taliplerin belli vakitte kcmis-
yona gelmeleri. (158()) (1027) 

• • • 
890 ton odun kapalı zarfla ek s'ltmeye konmuştur. İhalesi 20/ 

11/942 cuma günü saôt 15 de Gü müşıhane Askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmi n bedeli 53.400 iira ilk teminatı 

3920 lir•dı.r. Taliplerin kanuni vcs ikalar;fe teklıf m<"ktuplarını ilıale 
sa•linden bir saat ev·vel komisyona vermeleri. (lôl4 - 11:>4) 

• • • 
80 kalem cerralhi alet pazarlık l~ satın alınacaklu. Taı'ımin be

de:j 8745 lıra 10 kun•<, kat'i lc·m'n atı 1312 liradır. İhales' 18/11/94.2 
çar,amba günü saat J5 de Ankaı· ada M. M. V. 5 No. lu satın alma 
komisyonunda yapılaca kıtır, Taliplerin belli vakitte komfayom 
geln-.c'eri. (1648 - 1261) 

* Malatya 52.IM7 hı·a 62 *":'U!i l<A!f'f lii inş:ııı,t i<apo!ı zar !lıı. Elcııı.:t-
'neye kOlllnıts:Jt .... ·, :iha.ı.ed 3C/11/942 güı~ sn.at 14,30 da Mala..1'Y~d3. l-L."\vÇl mın
lrf<:ı. M.d. dı? YIJP'l.!...~·:.ctı r. i.'ılt' t{m!nalıl 3903 l!ra. 68 kn.ıru~~ur. ~.ra.lc.pbi.ıriu kMJu • 
rJ \·eı :<a!ıQ..'1LP t• kl!! roEx-tı'.ı p~:'l:.ı ihale &:'ltln~n bir sa:ıt Cvvt'.., ı)ooın~ .... yona 
,·ı 1 ıTne:-<1..:. (1643 - 1256) .. 

A~ırıi~dfa. )'IQ.Z.ılı mEva.<hn k:ı..pa:lı za:·fa eksiltı:nı~:,er: Z'i/11/942 c.: ~1a.-a gürıül 
~~ lli da BJi~ı ~~ a.ı E.'"i satın a!m.~ ıko:r.::syo;:uırı-d\l yo.:r.n ._:chılır. Tal.;.ple-r<ı 
K.ıınu.ııi Vtsiıka~Q .. l'lle tti.:i.f mı·ktı..ıp~a.Mı ihale ~a!ind~a bir bGZ.t ı(>\.·vel k~· 
yg.:ıa ••t'rn~e!.rı .. ~Ji~t-ö.ı·t F-Otı 

Cin,şi 

Pr:ısa 

Lal.ar.a 
f 'J)"'18k 
fi., ;: . 

K~rn ba.lı&T 

K•-re"·:.z 

* 

Ki:o Ktı.I"U.Ş 

40.000 
•O,OOG 

6.000 
40,000 

8,0(l() 
8,000 

12,50 
15 
18 
20 
2S 
12,50 

(1847 - 1260) 

2.5,000 kili:> ~r fli p:ıızart~Ja satın "'1>ııca!<lılr. Tahm<n bedeli 18,75'> ı;.. 
ra 1Jr< leınd.mtı 1406 liradır. lbalesi 25/ll/942 ça~a g!ınü 62at ıo da 
Tnııbzon a&l<erl sıtın a lım3 """""""nılllda ,Y114;>ı.l:ıc-..ıctır, Ta.Np!-eN> beoli V&l<iltr 
b>rnC"J'lllt• gelmt>k<•i. (1650-1263 ) 

2':','10/94-2 tatr\.lıınde J>YL.3:'a.ôa i.bll:osıi il!m o\ınan mUt.Palıhit na..-n ve he
tabın.:ı 50 troo tn'nt' s.-ıbuT:u:ıcı. talip ç:ı.~fi<l.tğ:rıoa-ı. tıy._t, )"Ülmel>l.'llmek 'llr<>t.ile 
1ıe%.rar paz:ar!'llkio. ırr.Ü'n(l'.<::ıısaya. konulmuştur. Evsaf ve h~i şo.rl&ı..11 tnrni6-
yon"'1. gorü·'•-ıı..l >l' . İha,<- 30111/942 poız:art.esi günü s....a.t 10 dıı ya;ıclacağı.n. 
öa.n !5\ek11.le.r'.ı11 kM'i tcın~nat~ar\:f' Ha:Oiy~f' Yedek Sıı..tb&:Y ok.uiuııda~ satın 

airr.:'1 mr.E-ty'()f'ltbf1't n.ÜTGc.t:.tı.ıt:;;ırı. (1640 - 1253) 

* 40..()()() A-..·-flo koyun ve ~.g.r ~ti .k.apa:ı zar(.a ~Ltmey-e kOOJnlU§tıur İhaılt-«l 
28/11/942 cu.n.!Lrt..•si gur.u saa1 10,30 da KüGıhıy.l ac:k"ri mtına:Lrn.a ').;-.xn.ıeyo. 
nl.J'lkio:ı y~.pıl:.;.«ıık!u.'". Sığ . .- c1~'1 tclrn:n 'b(•cieJi 32.0VO ltira l1.k t.em'!nnlı 2400 
!>r<1d·r-. Koyun rt.lnin t.aıllıncn bede:; 44,000 lira ill.c tooıônatı 3300 }ic"R<l.r T•-

rr<n ıoo.ıunt ~nle ltol<-l't meıl<ltııp]&l".fll ih8'ıe oae.tinden bılr mat .,.. 
..eı ilrom- v-1'erl '1167-127&) 

Emniyet Müciirli· 
2-iinde suiistimal ya• 
panlar hapse mah-

kum oldular 
Bir müddet e'l"Vel 'fC!hrım:'z 

Emniyet Müdiırlüğü muhasebe
sinde bir suiistimal hadisesi mey 
dana çıkarılmış ve failleri zim
met ve ihtilas suçla•mdan 2 inci 
al'l.r cezada verilmişti. 

Sekiz emnıyet memu<lıarının 

suçlu lbulundukları mu:Jıakemc 
dün sona ermiştir, maznunlar
dan Osman ihtila.sdan üç buçuk 
yıl haP'.;e, Cemil üç aya, Naz'f 
Cevad ve Rsem birer aya malı 
kum edilmi~lcrdir. 

Suçlu sanılan Kudret, Neca{i 
ve Nemi de iberaet kararı almış 
tardır. 

Bir dilenci şeü•· 
kesi suç üstünde 
yakalandı 

iBeJediye wbıtası dün Tahta
lıalede Kooapçı hanında bir di
lencilik şeıbekesi meydana çıkar 
mıştır. Profesyonel dilenciler 29 ı 

kişiye dilenc'lik öğretirle.okcn 
yakalanmışlardır. Bu dilenciler, 
.günlük kazançlı.Tını gece pay
laştı~larını ve geçrmlerini böy
lece temin ettil<J.»rini itiraf et
mişlerdir. Belediye bu dilenci
leri memleketlerine göndrm!~ 
tir. 

b " d.~ gii<Cül< lliı a _am ) •• 
.ı;.ı. ı .. a lunan d(f.('l' b r aıd:.:.rr tıs · . 

bi ti" u:J.U~al!a.rı.':''3 ocı.•ap \"(.'ıTil "- ~C 
mer~ı;tt:.ı. ci ü . 

Yu.'r.ınct Ö;\1k udi.x:ı1 ocw. ~ 

- Ufr.n Mı·:rınrt k r.. :a ... .;:i, .. ~ r .... 
sun, bı..:.nla:1 buna \' ~"""C:>'~t..."\ c~f: bı.;

J'ı.ıya. g r:r.ccyc kaci.ar n{ty-e bckJc.-. 
cUn, ~ğıda \'('ı.:"t:biliı'Cl·n? 

Diyor, o dB ~le c~o ve:ıyl.11.."'"' 
du: 

- Ha.~ ı·. sen ban.ı. pa.r;)'ıt ;:ı;e ' -
da '\-e..'"Ün, ke.ıncle.ri. bur&.!;1 ' oc~ .• k -
~. 

Ve llw rı>"<tf'rl ono. uı.sıt:cyor, fakrıi 

d>iieı• b~ karneler. el•lc M:ıdc al
mak ~ve· 

- Bt"f1 sa.ııa ne para ve!~ T.18 
ek tkar:ıe ~n, a:yorou. B:ı •lro,-Yıt:"

ıro&Jı yartl3:!1'Ul!W bu·Junoın üç kit: lıt
bit• gurı:p ta ~.n·~yd:-du. 

Dlz bwxlıaa1 blr ~Y an:uyaın: dar., 
aoe1t: lş!.-nıiz olduğu iç.in b ·.r ixJ.:Glll 

nazarı d"~iw.tizli C:e çeltrr.ec l : 
Bu aii1'!l1Jar k:anW? tt"'l\"'Z· Jnıeı.'11U.:\ı 

!c..eıl~ l~ o:-"""~-ında ~..de b "r der> 
1:<! Jcr.rn.r ı:~ bı.: Ş'f'lk.,1-dı• t P a ra \ . r
ci..n. \IE .. \ nt•<n..111."> ~öılt'l'::e kn: ... ·...,.r·~ b .... 
nY<lırl ... t,1..1 y3.p.: nr:.;::, h-!!'ı· ha:ıdt , a;.: .. y 
4 ~i.":l~'.~:ı gö.,·.nrlfl'rôtı ~ l"J" li. ,_ 

baftar bıı"akımClN".ıc.;ıt<. bir h.c,u ·seo .• 
A1ök<Jd.ar m,'UJ1uı1-o.rın naz· ı ı. c; .Wıt;t 
~ bu roı.t.atra <:<cool:m \it yo
nmı.> 

ZAYi - ~<Öy ~t<o.c:.yp Rıı;
d~. S~U'\•a Vt RU31.lmat t:i{
'bJc~!-tı n. r.~g.m .:ı:.t'ıcr"Jm .. 1..-.r .ıe 
HIM:1köy n-..ıfu."'tınr.LJ;. ;;~:-' ıj:;;,;11 ı.ı;.,l\.~)"!'t 

~= ı \e 15 ' '"" G:.."JJ ir.vh.t ı 
in.el \)().1i. i,1i.inıdıcr. ::ızı.,:1,,.1.11 tı 1 t ı.
ıh"'!en._ı.tn· Z;tş-I et' ... ,... Y"n.il• r.icı i ç "-t.:1,.·

ı....ca~n..i:tn 7..;:ı11.ikrin hı.ı:a yd (
tur. 

lf .Dw.;1ıı.. 021u M ız-~, t A 1.1 oi( 32.:? 

POKER 
TRAS BICAKlARI 

' Cildi tahriş etmez, 
~ildi yumuşatır. 

Her yerde 

P O K E R 
traş bJçaklann; araym;z. 

7tl~KiYE CUMHURlYETl 

ZiRAAT BANKASI 
)(t.Jllluş wın.1 . 18811 - Se rmayesi: lOiı,000,000 Tiirlt ilraııL 

ı;iube ve ajans ade<ıi: 265 

~irai vt. ticari her ne-ri banka muameleleri 
Para birikt.renlere 28,800 lira ikramiye veriyor • 

Ziraat Bankasında kımıba ralı ve ihbaırsı:z tasarru! hesap
kur'a ile oşağıdııki plana· gö e.nlara smede .f defa çekilecek 
kuT'a ile aaşğıdakl plana gö re kramiye da.';rtılacakttr. 

C A. 1,008 linlık 4,0lti L. 11 lto Adet St liralık li,000 L 
' • ... • ..... • ııt • • • ,,... • 
' • Ut • 1,000 • 

101 • c.eoo • ı• . ze • uoe • 
DİKKAT: Hesaplarmdııki paralar bir sene içinde 50 lira

dan aşağı düşrnıyenlere ikra ın>ye ~ıtı takdirde % 20 fazla
sile verılerekt!r. 

Kl•r'alar senf'de 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylul ve 11 Birincikioun tarih !erinde çekil,.rektir. 

lsfanbul s ihhi müessese:er arttırma 
ve eksiltme komisyonundan 
l~ Nuımın4' Hia,\~ için ahn~ olıızı. bir -ı ll<ut> '°"' 

,.,1<.1 ;yc;ıı mnloirıresi ç!lt <tı:sU1ıır.c;ye """""""""r-, 
ı _ ~r ı 1/11/942 ç~ güıDü ıwı..t 14,30 da Sıhhat v• ictmv.ıı 

MJue.venı.>t mürdfül~•ü 1"'ıaııncla lcurulu lkıom!~ ,._].ıoıı.ıctı ı-. 
2 - MulıamınCo bedel 680 liradır . 

3 - Muwiduıt \emWıalı 51 liradı.r. 
4 - istffi~ler ~rltııaım<'yi çab~na gü>ıi:f'.riınde kııoni'(ıoııda g<ı rt'b>li.rJeı-. 
5 - i~Jer 1942 y>h tıi<:aret odlışı ,.......,:, 2400 sıtyflı lcmı.,C,Q yazılt 

veısblia>!' ile bu 0$0 yel« ımımı~ ıor.-.ıaı lM!dbuv: veya - '""kl\ıb e 
b·~:l'lt.te belli cün ve - ko """'*"' ~ (888) 

eeyoğlu yerli askerlik fUbesinden: 
N;agıda künyeleıi yazılı Yd. S b. ve mı>mıırların şubemize mu

racaat!eri aksi takd:rı:1e kanuni m uameie)e tevessül olumcağı , 

Sn. 6. Us. M. Bek;r lu Vch b Arı ijşküp 329 - 11. Top Tğm. 
Mf'hmet oğlu Mustafa Liıtti 506 37. Top. Ölç. Teğm. İsma'l oglu 

M. Miti.at Erdencr 50742 Ecız. Ü t.ğm. Yasef oğlu !sak Adalao 383~ 
Top. Ti,'m. Adil Sıı:yar. 50463. P. Tğm. Rem2i oğlu Mahmut P:
rin.ç<;'i. 4Q405. Nlı. Tim. İzzet -0giu Arif Hi.k.ınet Beton 13686. 

(1620 - ııs.:ı> 


