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Milli Sel~ 
1
Bugün Reisicümhurluğa seçi

i_li~i~r__in~n-,.~ ~ncü gıldönümüi 
· .· F 1 Bugiio, yü-ce Başbuğumı"' 1 

· ilıf_. <ı Milli Şef İsmet İnönü'nün BÜ· ~ 
yük l\lillet Meclisi tarafın.dan ) 

>ttifa·kla Türkiye Reisicum· \ 
hurluğuına se~iJişleri11in dör- ( 

düncü y.!dünihnfüliir. ; 

Meclisin bütü.ıı bbr ıııo!letin / 

ın"ZU9UJl.a uygun t>larak en ge

n.iş isalbctle verdiği bu t=iaıl' 

karar sayesmdedioc ki Tiirlriye \ 

lı<ıgün Şefüm etrııfnıdn mm- \ 
dik ve •bir kaya yekpanoliğile 

ayakta dıırmaktedı.r. 

Bu müR asebetle aziz Reiısi.

cunUıuruım.12u candan 'kutJer, 
başımızda. s:llılıa·t , .e sa'1detle 

ımm yılla.o i<lr.ak etmesini di

lcıriıı. 

İnönü kiyasetinin en muh
teşem eserini vermiştir 

· [İngiıte-rerıin eski AnJca,rn B ii.yük ElçiS'i Sir Persi Lore'nin 

Türkiye 1.>e Milli Şefimiz hak kında.ki beyaıuıtını üç-iincü say

fcmıızda bulae<Jksmız.] 

,l.....,......,Oiiliii;i__,__....__~,------~......,~~--...~._-......_~ 

Dünya Harbinin· 
Yeni Safhasında 

Stalingrad müdafaasınr n uzaması, Almanların Kql_
kaııya;ııa inmemesi, Rom mel ordusunun hezitnA?ti, ıi· 
mali AHrkanın işgali,_AI mcı.nların ortaşark • Akdeniz 
planlarını tamamile suya düşürmüş ı:ıe dünya harbi
nin nihai •afhası{la aid ilk merhaleyi açmış bulunu· 
;yor. 
_,.__~~-~~~~~--~~~-:~~~~-z-~~~ 

Yazan: ŞtlKRO 
ı:=iJ 942 illıı'baıha<r ve yon ~n A1-
U ınuı harp planı Sovyet Rııs-

yan:n şimal ve nıeırkez ke
simi.erinde nıiiıdafaada lrahnak 
ve ondan öteye şunları yapmalıı 
an:usuııa dayaıu~cnlu: 

a - Sovy<:ıt Rusya gövdesin~ 
parçala.m<ılk, t"""1t c~mek, açlığa, 
i.ı,-.ten yıJo.lmıya, yardımsızlığa, 
sil.&l:ı.sızliğa mahkum etmek, 

b - Siir'atle Katkasyayı iış.
gal etmek, Orta Şarkı telıdit al
tına almak, 

c - Mıınr ve Kafkas kıskaç
larını kapamak, İngiliz İmpara
torluğunu canmdan vurmak, Ak
de.niz hakiı:u.iyctiııi ele almak, 
Haiıbi Okyanuslar harbi haline 
çeviırnıe'k, 

d - Aloıan . Japon muvasa· 
lasını temin etmek. 

Sıtalingrad müdafaasınızı taıri

hin ·hiçbir devrinde görüJmiycu 
inat, kaılıraman lı k v.e seıbatla 

idamesi A1ınan harp planına ilk 
şaş.rtma da.ııbesiııi vucdu. Kal
kasyaıya inmekte geç kaJdılar ve 
KafkaslııNa ela Stalmgrad'dan 
hiç faııksız ıbiır mukavem1't kar· 
şısrnda kaklılar. l\hıuın Başkıı

muta"lllığı gelın< ktc olan tehli
keyi sezince S!alingrad'ı olııru 

ile idare etmeyi düşiindü ve üç 
böl.,,lNle.n bütün gücü ile Kaf
ka;lara saldırdı, karakış gelme
den önce )a'Z. ve sonbahar için
deki ka) ıılı.nı tekifil e gay..,t el· 
ti. Bu arada Mısır cephesfoo de 

c\·dcki hesap çar~ıya uymadı. 

Çiinkü, Aı:ıglıo • Saksonlu'k alemi 
iç:n de mukaıbil hesap: 

a - Hin<l - Kafkas - Mısır mü
sellesi içiıııde beheııı~hal tu~un

nıak, 

b - Muk,.bil taarnız safhasına 
.lıu r:<>ktalardan başlamak, 

Gôbi iki ınitlıiııı esasa dayanı- ı 

Jordu. İngim <ckizincl ordusu 
tam zamanında ve tam hazırlıklı 
ola.raJ< taarruza geçt;i ve on İÜ 
günlük kanlı ve inhidamlı bm:- sa
vattan 90Ctra (Alman • İtalyan) 

(Yua iiçüncü ııaJııiıleılıe), 

ABMED 

'Ba~_~-;kil 1 
Bugün Mecliste 
mühim beyanatta 

bulunacak 
........... .. .. . 

Parti Grupu hü· 
kumetçe ahnan 
tedbirleri tasvip 

etti 
An.kara, 10 (A.A.) - C. H. 

P. MecLls gurpu umumi heyeti 
bugün S""1t 15 <le reis vekili Sey 
han m<"ibusu Hilmi Uranın re
isliğ'nde toplandı Celsenin açıl

masını ve geçen toplantı zobıt 

hülasasıpın okunmasını mütea
kip kürsüye gelen Başvekil Şük
rü Saracoğlu iktisadi dıtrumun 
icap ettirdiği ted!b·rı"r sLlsilesini 
iztih etmi§ ve bu hususda · söz 
alan hatiplerin mütaleaları din
lendikten sonra ,hfokümetçe alı· 

nan te<libirler umumi heyetçe 
tasv'p olunarak sa.o·! 19.45 de 

(Devamı 3 üncü sahiled.,) 

GÜNLUK SiYASi HALK GAZETESi 

Hamburg yeniden ve şiddeti e "'\ 
bombalandı 

Loııdııa, 1G (A.A.) - Hava Nazırlığı t0bliği: Paurle>i _ ,,,._ 
lı gecesi lın>vvctli bir bomba teşkilimiz Bamburg limanı daJıjl 
olmak ilzere şimal batı Alınanyade.ki hedeflere taarnız el· 
miştir. u~ gövde ve kanatları da lmz tutınuşsada t<>ıtlarla 
1ıonı.bela:r al.tlnuşt.ıa-. U•aklı>rımızdan 15 i ehi:ktir 

~ • . J 

Diin Biitiin Türk Milleti Tazim 
Ve Minnetle. Aziz Ata'sını ndı 

:.;..1 

l 
İ Dün bütün yurdda olduğu gibi şclırinrizdc de 'büyiik 
l 1 ihtifaller yap.ılmıştır. Yukarıda Emhlönii Halkevindeıı 

1 
ve Üniversiteden gelcnleriıı Sareybmnnndaki Atatıii:rk 

llıbidcs;ııi :ı:İyaret1eriııden iJ.i iııhbaı göriiyorsunuz. 

Amerikalılar Tunusu Geçtiler 
Fas ta 
harekat 

ve Cezayirde 
dünde devam 

iler·i 
• 

ettı 
MüJ,teflklerin AfrlkaOOıki umumi dan geçmesine müsa2de etmiş-

~•ıl:"f>hl, 10 {A.A.) - tir. 
F1·a'J11Sız Faıs'ıının Atkınıt:ık ~biSG. 

d"lllti Ameri·!ron kuvvl'!·c:I, duımı:.kı- Ameriltalrler Tunusa giırdi 
O>Zm ilcr!omlşlcr ve l>"1 C<Gai>lanı.. L<ındra, 10 (A.A.) - Buenos-
<:a.!un ~iırr...alinıde, OiY1 ~1i cnuıbunô~:ı ol.... Ajres radyosunun ibildird:ğine 
mak C..crn >tl miil"ı'm :oo·J:ı.•1 ""pi.et- gı)re, bu sa:batı Amerikan kta· 
m:•,ı'.c~.ı', A..~imiz bö1g1:ıi;rlc hücum, 
n...:,;-[i göıiil.01enılş bir sclratfr; il~-lc- ları Tunusa girmişler ve şimdi-
m~tod'ir. ye k<dar yalnız hafif bir rnuka-

MUIIASA.1\IAT DURDU MU? vemetle karşılanmışlardır. Bue-
va,~n,gtop, 10 {A.A.) - A!r«aının nos • A;res radyosunun ilıl<ve et-

bu~ı ..'i.ıahil :er<ifle ç-Jl;;Rrıkruş olan Aır11c-
tiğine go""re, Amerikan ilnlalan 

ri.kaın kuvvetlerinin k~ımooıdıınL ge-
n<>ral Pattrn, Gasc•bal><» bölgesinde Bizerte ve Tunus Ş<:hirleri isti:-
cn ş'<i.dcUi u.•:.ı..i\.'.'ırv·cmctc ma.ruz .kıal- kametinde iierlernektdirler, 
"""1 o:Jiu.,&urru söy!<'mektr<J;r. Müda!aa güçleşti 

Umumi t<araı'3{ıohta bu)ııocn haıb Londra, 10 A.A.} - Roma ra•I 
mutuı.b:·r1 CE:~i-l' ~ı hri i~al 8()iJmi.s 
o!dujjJnôıan Ş'mGli FraT.ısn Alrikllsı- yosuna göre, bir Fransrz t>tiburu 
Dlln her taro!ında. mult"c'=~n du.r. Amerikalılara iltillıaik etmôşıtir. , . 
·m<ış o"'.:du•:ıuııw. söyl<mrliıt<ıdiiı-lcr. Vişi radyosu dün, b't" Ameri- l ~ 

VnşingotmıdtltL ıın.lkamat Bca"li<ı ile kan talburunun Kazablankadıon ı ··-ş· ,. .,_,,_ da ,,,,_..,,_, 
Vıış:•n!.Jı sulh rrfJ:ız;aı."1tl'.re]ıerinde bulun- 3 ·• •· mıalil .n.ı.rm.a MULU.."l.11Uel"e 
makta o!ıduğıuna dioir o!ıın hı:ıl>cr lıslk- ____ (_D_e_v_a_rnı __ u_n_~_ıı_s_a~ iltihak eden General Ginud 
kında n·.ıütal-m b6y-arundaın imtioa ~t.... 
mcktc oJ.duklarıı g"bi Amıirel, Daa-lan 
i!.c geıwr.al jtl!.n'in Arncı·OOı-Uln1~ esir 
di.iı;mıüş <lld·lı!:·dıarı 1habcri ha.kkl.ndh da 
bir '$f."Y aöylf'ılnflım'C'ktcd-i.rle:r. 

TÜNUSA TAARRUZ 
N·:ıvyo!lk, 10 (.ı\..r\.) - Am€rika 

rei<S.icumhuı'U ]ı.I. Ruzveltin Tunusı 

Bl'yi Sid~ Monscl. Paşa fLe Tunust.:ıki. 

Fı•ansJz umu~rj ya('!~i ıiııniral Erte... 
vn-;·a. ml\!•:'{f:~ .. ~·e.rin Tuıı.lootan gtç-
1ne1ı;: niyct:ncıc olduGclı.:.rın~ bH~rdi.~ri 

tar:tıtcnb.e ri 1'..m:ri•ka!ıı~Jı.::l'll biitvrJk 
Biz.ete, deıı::z üSS"ilrne lk.aı'şı 0bWr hatt
ikct V•O Uıeylk.J.ç- lı1ı~ıun~na1J·D{'l anbean. 
btUcılcn~mdttcdi.r. Böyle bir t.aızylık 1 
hak·llki biı· l)'al'.lŞ uJs.J1iy€'tinde olacak
tır. Çii.nkü bu i.imaıı, S'!ci:.yaıya ya
kın olduğundan M~hVCl'cil.cr buıı-aya 
havadan ve den.fvien alahklc 4-k\-lyc 
ku·vvc1ilcri gönrlcrci.'tl<'ccklei'diı·. Bu 
şr.ıŞJ.rtrnlJ haı•c!wtinin Binci İIQgiliie. Ol'

dusu içi-~ rnıüh'.m olduğıunıa. işaret 

cdilm~ktrdiı·. 

Tunus Beyi yol veriyor 
Londra, 10 A.A.) - Rôy;ter: 
ALman radyosunun bildirdiği

ne göre, TunuSbeyi Amer"ikan 
kıtaların 1n Tunru topraklann-

GI. Giraud Müttefik 
Orduya iltihak Etti 

~~~~~~~--~~~~~~~ 

Amiral Darlan esir düştü - Mareşal Peten 
başkomutan oldu - Alman generali Vitzlc• 
ben Şimali Afrikaya geçti - Giraud Ame• 
rikan yardımı ile bir Fransız ordusu kuracak 

l\Wıtlc1 C<J:crin Ş1mal i A 1'ı\load:al<i 
uım.:ııni Jwrnrgf>lu: !O (.'>..A.) -

Gcnt(l"!'a1 Giı:-aa.ıd'ntm muv~l•tt 
h.J:kkında :raızaırtesL aı;....-şamı ~t'r
diJml§ olan teb);ğio m~trıl: 

General G<raud, Fra"""""" Ce· 

Gcıııeot~l Glırauıd.'uun hedeff, Şımalt 
Afı-'..k'acia Milivcl·in 'l.a.at'I'UlJun.u &ı.. 

leın-elk olan Fı-ar..51L ha-rf'lketin1n itio.
reS:n.i drrulhde ve A!nnarııya ile İtal
yayı hezimete uğı~tnw~ ve Jı'reıısa 
il~ i·ır.!lNl•l'a.Wrl"lığı,ıtnu kurbımııak için 
birlt·"Şnliş oJlan millrtlıeuıo. yanl!l~ 

YIJAtANIJ . 
Tllf' 

l 
lıckr•r milcadelcyc g'r\şebtlmpsi ., ... 
Fnır.ıS:a O!ldusuou t~r&k etrmk'..i!". 

Mut.teril<Jeıı:n 'ba(.;wman:taı:<, ku
m::.nd.ası: altınciat-<.i muazzam kuvvt'"t-

1 !erle ha·ı-bin bu ~a Giraud'ya 
1 n1fuahoereıt cıtruqc JJiU'\·a.fal<'c..ıt ct.m ~
tir. 

Birleşik Ameı'lli.J. lıü1k:Lr.netıi, bu 
ye11.i ı:·ransııı ordusı.ma Clli3.lı:cnıll1 v-er
mek sureti!e g~ml Giı-au.ci':>-J y;ır ... 
d.!nı ctm-ck taoıhh.üdünd-e- bulur.mı;.ş-

i1.Uı?", Müttef K:€rın b!.ı.L{t:ı:nO.:ldB~ 

ruüınt:cz F'rar-~ llruı:r.Ii.r...dan1n1, müş.-

(Devamı 3 üncii sahi.fede) 

1r tt BKİ:Y t: 
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~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~ 
Milli Şef ile bütün hükumet, ve 
Parti erkanı Atatürk'ün manevi 

huzurunda eğildiler -Ankaradaki Elçiler kabre çelenkler 
koydular. Atanın manevi huzurunda 
akşama kadar geçiş yapıldı 

Ankara, 10 (A.A.} - Ebedi 
Şefin ÖIÜl!n'İirlliln 4 üncü y ıldönü
mü d<l'layısile buıgıin l>ütün yuro
da derin !bir yas havası 'içinde 
i:htdaller yaıpümıştır. Atatürkünı 
haıyı.t.a gözlerini kapadı.ğı daki
kada saat tam 9,05 de -beşer da
<k>ka süren tazim si1ku tlar.ile b1ı9-
lıyan Tüırk .uhısu, Milli Şe:flini:n 

en güızd şel<ı:Jrle ifade ettiği gibi 
•Devletiıniızhı banisi, milletimi
zin fedakıar ve sadık ha!dimi, in
sanlık i'dealinin fu;;ık ve mümtaz 
siması eşsirz. kahraman. Alatfu.ke 
karş• oonsurz minetini ve onun 
ariz hatırasına karşı sarsılm..z 
bağlılığını bir l<eı:e daha teyid 
etmiŞ'tir. 

An.karada ihtifal saatinden 
evvel her sınıftan kalabalık lbir 
ha1k lh.iitlesi, biraz ronra bütün 
gün dev.aıın etırrrek iizere lıerfke
sin ziyaret'ne açılacak olan Ata
türkün ımuıva.kkat luıa:>irlerin.in 
bulw1duğu Etr.oğrafya Müızesi
ne giden yollara dökü!mü.,-'ltü. 
Milli Şef İnönü, A1ıaıtill''.kün ma
nevi huzuırlarınlda bir taız.im vak
f 1!sirıı:l e lb ulunma k üı>.ere, saat 
tam dO'kwıda muıvakkat kabrin 
buloo<llllğ:u Etnoğrafya Mürzesine 
gehl.ilrie:t'i =an Büyülk Millet 
Me<'Jisi Reisi Albdül!ha!ik Renda • Başvela>'! Şfokrü Saracoğlu, Ge-
n<elkurrnay Başkanı Mar~l 
Fevz; Çakmıılr, İkinci Başkıan 

Orıgerre r a I A'!m G iliıdüız, bütün 
Vekıillc>r, Cum.hu-riyet Halk Par
tisi Gene) Sekreteri Marnı:lutlı 

Şevkıet Esendal ile Parti idare 
hey'eti azası, Parti Meclis Gru
pu Rcis Vekıilleri ve Müstakil 

(De\'amı 3 üncü sahlfcde) 

ı 

Bazı Fransız gn· 
zeteleri yeni 

tefsirler yaptı 
Vişi, 10 (A.A.) - Hususi mu

habirimi'z bildiriyor: 
Re'sicumhur İsmet İıı.önü"nün 

nuıtıku bazı gru:elelerde yeniden 
tefSİ'rlere mevzu teşkil ediyor. 

Pariı;- Soir gazet2'Si, nı.>tlmn di.. 
ğer gazetelerce ş l!l:diye kadar 
bahse<lilmiyen kısımlarını ·belir
terek şöyle yazıyor: 

(Denını ~ üncü sayfada) 

Çörçil Nutuk Söyledi 
Başvekil Mısır harbini taarruz safhasının ilki 
ol•rak vasıflandırdı ve zaferden ıonra Fran• 

saya Alsas Lorenin verileceğini bildirdi 
Londra, 10 (A.A.) - Başvekil j 

M. Ç~il, belediye reisinin yıl
lık ziyaıfetinde söz a!mak üzere 
otomot-.;.'le Mansionhausea lıare 

ket ettiği uıman hararetle al
kışlanmıştıı-. M. Çlörçil muvasa
:ıatında da çok. alkıŞ!anmıştır. 
_!Bıaşvekil nutkunda şunları söy 

!emiştir: 

Muharebelerimizde ®vreler 
birbirine ~k zıd manzaralar gös 
term:ş, fakat netice şimdiye !ka
dar memnun edici olmuştur. 

Son rnuıhaı·e!bede hemen hemen 
son una akdar vıaz:ife çetin .olmuş 
tur. Rommel ordusu büyük öl
çüde bozguna uğratılmıştır. 

Muharebe şu tek hedeıfle ve-

rilmiştir. Düşman ordularını 
kendisi için felaketin en büyük 
ve en devasız olaocğı yerde tah
rip etmek. Muharebe çok şiddet 
li, çıOk kanlı olmuştur. Aimanlar 
uçak, tank ve top, bütün siı&ıı
farda klas 'bakımından aşağı 
kaldılar. Bu son değildir. Hatta 
ısonun b1ı9langı'C1 da deği'.d'r. 

Fakat 'belki başlang1cın sonu
dur. bundan böyle nıızller baş
ka1arına karşı eksfri~-a merJıa
metsizce ku·llar:dıkalrı bu hava 
üstünlüğüne karşı koymak zo
runda kalaczklardır. 
Şimdi kazanı.lan zafer, Mısırın 

müdafaası 1bırkımınrlıan kat'i ve 
(Devamı 3 üncü sahifede) 

Külfet ve nimette birlik 

D ünkü eıı •büyük matem gü
nümüz., milli ruhun lbi>r mit. 

ret gözyaşla·rile yıkanarak daoo 
ziyade tazelenmes<ne ve Milli 
Şefin son nutkunda nıeml'eket 
vicdanına söylediği hakikatlerin 
daha ziyade ıııôna almaSJna ve· 
sile oldu. 

Kim ii"P"rerek hatırlamamış
tır ki Ataliirkü bizden k<>paran 
mHli matemi:ıni:ı:de ne kadaT biı.-
lik olmuşuz, Bilmem, Ebedi Şe
fin adeta titreyen ellerle, üslUp 
ve özenmt>yi dahi unııbrak alın
mış cenaze töreni filntler-ini dün 
hulıangi b' r sinemada biT defa 
daha ziyaret etmek dı>\'CUSuna 

ka,pıW.ıaız .ııu 1 

Yazan: HAYRI MUH'DD/N 

Kapıldııını:sa beş yaşındaki ç<>
ouğuııdan ağarmış saçlı en yük· 
sek liıkrlerine kadar bütün bir 
milletin 'kenetlenmiş bh" çene 
gibi alayı.şındaki heyMti bir de
fa daha iirperer"k gönııiişsünüz
diir. Tek lıir matemdeki bu mil
let birliği bü<iin diiıı~·ayı sarsa
lamadı mı? 

Ondan evvel JllUl1 İstiklal sa
nşındaki bidiğinıiz, 53 devleti 
yenmedi mi? 

Sevinç ve acılarımızı, külfet 
ve nimetleriınizi tam bir birl'.'k!e 
paylaştığımız zaman.!<; üslubu· 
muze hayran olmamak l<abil de
iild.ir. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 



SAYFA - ! 

SULTAN 
VE 
REŞAT 

ITTiHATCILAR 
j Yazan: ZİYA ŞABİB No.52 1 

21 - Umum OsmanWann, ih
y .na yegane tedbir olan ·~u 
farz ar n :crasın> el biri gile 
mü tclıkan, mü.!telüden, malen, 
bedenen, aklen ve taıhriren >:ıti
niK etmesi .•. 

Avrupa İtt>hadcılarınm (velı
ahd RE~ad Efendi) nin hü:küm
diirİ ık devrinden bekledikleri 
iaziı..tıer, burada bitam bulır 

)~or. 

G&ülüyor ki Avr\Jila İtt!had
cıları, 'henüz dereyi görmedt>n 
pa<;alarını swıyorlar... Sııltan 
Hamit, henüz bütün kuvvet ve 
kudret;Je hü.kümfcrm;; olduğu 

ha.de Dolm:ııbahçe sarayının 
küf kokan hıcra bir dairesinde 
~l h.psi "çimle atıl, mıskin, en 

as. t bır cn<:rı>den bile maolırum 
ol~n aci« bır ve4i:ıJıt ile pa:zarlı
ğa g1riit'.cek kadar ga.net göste
rıyorlardı. 

Av uq>a İttihat.çı:larının en bü-
~ k hataları, yaptıklan neşrıyat 
ile SuM.ın Haniid( ;skat ed€Cek- 1 
]ı(~ "Je kQnaat getirmeler: iili. Ni
tck"ın lbu safdil;ine ,,;ı n~ eıt, se
nderce davam r-tti. Ve eğer 
( .. uncü ..:ı:ılu)yu lşrut.iyet.n 
;,,+ · a·lı i.ı,li.ı tıf.'foı'1>er eden, Ru
meli lt .11>atçıları ınwada yetiş-

, ol a)dı, is,lxl:>.ot idot-esffii.n 
se.ı ,...ıtı, hj,' w:~"' ki da:ha 
pek ı.:ızun eseneler deva.m od<!-

* 
hilllhnal ki, aziz kar le~n 

P' t .ı.zı, lm ı.ı..ım altında 1ıôır oe
m e :n t~e'kkii.l etmıs olluğuı:ı
cian haberoar d~khr. 

Bu cemiy-<'l. 1900 sene:;.ı Ma<'t 
a_nntn ~ .. alarma d<."!ıru Istan
bttlda !cşt'<Jııloül eım Fakat an
ca · H~r wı ayının ~on ha!'t....i-
113 kadar devam erleı"€k, mü · 
sin.n ele g<.\'ffi'CS'İle, faü.y"1 a
yatma h.tam vermiştir. 

Cemi}oel.in mües>li9i, _o dovrm 
munovver ulemasından - (Eıbil

li Esat Efeıııdi)dir. Bu zat, istan
buldak; (İttı!lıat ve Terakki Ce
,, iyeti)n>n güzide erkanırdan ol
duı'.,'ll halde, (Şc)"h Na li Efen.eli) 
ile arkad.:Şlanııın Trabl gaı'lıe 
Yc:;a>r yerLcıre ncfj edihm<?Si ve 
Cı:mi)<...fi'.ııı de iniı.!al eyıl<!tnesi 
sıras111da., .ııasılsa n:uarı dikkatıi 

ce'IU<Jtm.emiş.. bir kenara çelille
b lm~"'ti. 

lebei ulılm) a nl'İWlasu kalacak. 
2 - Cemıyet, keşfedil<t:iği talo

dinle, (sıyaı;etle hi.çbit" al'iıka.sı 

olmayıp, malıza boi.itiln dün,} ada
kıi i•lı'ıımla.rın ı.tt.i.haduıı t.eının 

.makı;aJUe te'ieklııül etm;ş) oldu
i,ru '<i<lia edil~ek. 

3 - Cemiyet, kafi <luecede 
.k:uvvetleıı4kten oonra, aısker \"e 

sivil züın.reler aras>Dda da J!aa-li... 
yete geçilerek, sabıöc (İttihat V'C 

Terakki. Cemiyeti.)ni:ı i'hyas>tlll 
gayret giisterüece!::. 

.Bu üı; maddeyi e>;ı.; ittiıhatz e
derek ~e ~ııyan E~at Elferili, 
son cte•«ede bas- c" Je hareket 
etti. .. H~yden cv\·tl, kendisi
ne ıbi'l" (müesois) ııüeü _...,rmedi. 
Hiç k.iın;ey e, bir iÇ'tillla .mer.lr.e<ci 
göstennecli. Bir n:Ezamname yap
ır.ıya. da lü.zum goönnadıı, 

Lşe evve:ıa, propoganda ile baş-
1...dı. Beyazil, Fatiih, Süle;ıınıan.
ye mWerr:isler.n<ien lıazı.l.arına 
şahsan müracaatlar yaptı .. Bun
lara; 

[lsla.ın"yet, zeval ve iıılli'tata 
doğn.ı yüriiyor. A3j a ve Afrtkn
daki "slııimlar m yüıme dol<saııı 
OC>şi, cehalet der)'ası içime yü-
7JÜ> '<>r. Jl.filnevver b H"istiyan zü.m.. 
reler :nin mı:ihtehf şekillıerdeki 
tazyklerile; döt't yüz milynıı!l.u.k 
isLlm kütlesi, """'51İ2 sadaoı.z, de
rin b:ır lnlhilil UÇ\Kumuna dogru 
siiruklentyor. Bunun, önüne geç
mek kizım ... Fakat, nw;ıl?. 

(Bu bü.yülk makı;ada, sın-'alıe 
muvaffak olaklmek için e-.-vel:i 
(di.ni mahiyette) bir teşekkül 
vücudıe got.rilmeli. Ve yine ayni 
sü.r"atle, (lslam •ttiliadı)nı vücu· 
de getirımeii... Vakıiı, saltıanat 
msı<amında butunan Sultan Ha
m t, g?z Udarı. gırı:lıiye, isUun itti
hadı s~asetiaı takip edıytt. Fa
kat, l11t."İllere _ Ru.,-ya ve Fran
sad<in lror.ktuı,>u için, bu siya9!>
tine bi.r ulü lruıvvet \•eremiyPr 

(Sultan Hamiıdin, halk araS".n
da wço.k hafiyeleri olduğu .ır:lbi, I 
Avrupa dıevleUerxı:in de Yı!Uıır; 
sarayın:ta ·l>irta·kım eası:s.lan vac. ı 

(Daha var) 

1 ı uçu 
1 

1 1 
hAö~IZL~ıK 1 I 

* Şişlide Hamndiye sokağın
da 136 numar•J.ı <vde oturan 
mal:ye memu<Larından Hüseyin 
adında bir genç dün saıb3'h oda
sında ölü olarak 'bulunm~tur. 

Ceseclı mu..oyene eden adHye 
doktoru Hüseynin ölümür.ü şiııp 
1ıeli görmüş, rr.orga kaldcrmıi
tır. Bu ölüm etrafır.da 'ahkikat 

O tll'l"1hten itibaren, seııcle1"Ce 
siyasi faalfyetlıen çıe'lülmiş olan 
bu zat, 1900 sene.ıi g.zlice yine 
harekete geçmiş .. İ>te.ı:bul İtıt>
!hatçılarının yarı.:la kalan pro
gran.ılarlnı i.kmal ey lerne.K ııste

IOJ<jVı. 

, ya.pılmaktadı-. 

Bu zat. evvE!la gayet ba · et
kiırane hareket etti. Kuracag1 
te(ı~kkül'tın saray hafıyeler• ta
rafından keşfedılmesi rhtiınaliııi 
nazarı dikkate alarak, şöyle b.r 
proğrarnla işe gıtrişti: 

1 - Teşekkül ~k cemiyet 
şimrrl k, yalnı:ı: ,l ule:tıa) ile (ta-

* Y m:~ıe yağ .skelesinde 
motörcülük vapan Yusuf adın
dı! bıri 210 lira) a •at.lması la
zım l)'?l<'n bir ton mau:.tu Ali 
.sınır de bir gt•micive 2000 li
raytı satarken suç ü ·tü yakalan
mıştır. 

Mahkeme ır.otorcüyü milli ko
ırunma mı~eiumumilıgine tes- , 
!im etmiştir. 

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

, SEHiR ====== 

1;; Davaları 
, 

Ev kiraları -Belediyece tayini 
daha faydah 

olacaktır 

1stan!bul emı.ak sdupleri adı
na bir 28.t Ankaraya gilnışitir. 

Seyahatin S<ilxıbi, genel olarak 
haya tın paha·lılaşrnası; bel~ye, 
fener, çöp parası, inşa malızeme 
si, işci vesair masrafların art
roası dolayıı;ile kiralara zam te
mini içinrur. İstenen zam; dük
kan ve han odaları için bir mis
li; evler için yüzde yirmı bc~tir. 

Bu atlep kaıı:sında hat ra ıki 
sual geliyor: 

1 Emlak kiraları yük..,Lıne 
miş midir? 

2 - Kir.cıların oo~ le bır yuk 
seİılle}e t&hammiilü var mıdır? 

Bir Dc.i sualin cevabını vere
lim: 

Emfil kiralan mi~!i kxırurıma 

kanununun hükümlerine ra~

men ve bazı hallex mii,.e>'P.a o
l•rak yükselmi~tır. Bu i;lısnru

yet şudur: Eğer ITT r...ir:ı.e1, eskı 
mukavelesine dayanaı 3k ve mil 
li korunma kanunu hukt.:m:eri
nin kenciisrn0 yerdigl hak!aıdan 
faydal.2narak kiracıh.ğını devam 

ett.rmeye muvoffaı:ı: oimu~ ;se 
güzel .. Fakat, heı'hangi bır se
beple veya ma ;, h ·,bir.il' kendi 
si otUTacagını ileri sürerek ~ 
mış b"r dava net:cesinde ga.~·r: 

menkul boşalm:q 'se -ki, dükkZn 1 

han odası, <N, a.partıman katı 

ne olurs~ olsun- bn bina, ÇQk 
büyllk blr lht maile dalıa fazla
va klraya ver:Jm;ştir. Bu faz:a
lık. ll>'r misline kadar çkı~liyor 
Açıktan hava parası almak ka
nunun :hu anüsaadelel"İni sui.ı61.i
mal etmek ~ekilleridir ... 

"Kiraları tayin ctm<ik, mal ·a
h"lbinln ko)f~e. arzu.suna ve u 
Jacağı mü;ıteriniı> tediye k;..Ji'"· 
yetine kalmış bir şeydır. Eğer 
umumi durumda kir2Jaqn nor
malin üstünde yüksek olmasını 
tem:n edecek bir vaziyet varsa, 
kira. alabildiğ.ne yük!'<!hn€ikte. 
diT. Aksi vaziyet olduğu zaman
d• anormal bir düşü..-ıe şa.lıit ola
bilirsiniz. 

Kiracılar 'e mal sahipleri için 
zaman zaman bir dert mE"l.-zuu 
olan bu vai<iyetin kökiinden dü
zeltilmesi ancak 'bir tedbirle 
mümkündür. Iı::<ra hadlerinin 
dev!etin veya dıilia nıuvafikı o
larak b<>lediyderin tay;n etaane

si ... Dünyanııı lbir çok memııe-
kctler · e bu, böy locEr ve bina
nın maliyeti, sermayenin temın 

~k1i vesaire göz önünde tutula
rak mtı<ıyyen bir 2amaında a

morti esasına dayanan lbir bele

diye takdiri, iki tarafı da tatmin 

etmektedir. 
ŞEHİRIJ 

JKDAM 

re BU GÜN DE BU;; JI ! iaşe kartları __ o~ı _P_ÔL_IT_..;00 
Y

L.:a:::.;s;;ak;;:;;;;k;;:;a;;;;ç;;;a k;;;;ı;;a r;;iı;;e;;;;;;;;;;ca.;;;1oı.;;an;;;t•c;;;;ı buh.ış=u;;;;. ş;;;irntlt;:.:~yeni; f e V Z İ 8f1 na 11 1 kinci Teşri 
b J>a t Be- Ali Ke-mal Suııı11 

le bÜfOSU y~e;;;~~ıiı.a~vı;;:~I~ ele d u"' n baş 1 an d 1 11 İkôodte§l:iıı bu sene İi1 . 
~rdıgı eskı 'bFr ekmek karne- terede merasim ) apılmad 

Lo<.anta>orda ekmek bulun- sın, garsona uzatıyor: geijp geçecek. 11 Ikiocil 

mücad 

du·ruımama,;, tedbinııe karşı b Oglum.. z,,hmet amma ri.a 1918 do nıağlfıp Kayser ~ 
1uan çareyi ·bilıiyoftıunuz: bana şuradan ekmeğina •uve- Gıda rT a ddeteri bu ın.ı:vasııun stıahııu ıesıim et 

- ~fotmıet. lbeye>fendınin l<- r:r miı;in?.. kartlarla memur ve miilareke imı&aladlğt gündi 
m<'~ nı , r ... Hani saıb:Jı brrai.:- Garson 'bır fırluyor, ki:işeyi dö- O •ırınaı>da"J>beni :;~en J ıll 
m.,•ı.• nü.yor ve el•nde yarım kiloluk mahdut gelirlilere ralip .... ınağnıp ar ıoda m 

Ve. \:nr dol"!>tan, gazete iffi- ekmekle geliyor. Yansı. .ıbeye- UCU z a yer 1- ı e C ek snftıaları oldu. Bugün >se dü 
fendi, ye yarısı te.,,.,fıftıa... ıb-"· bir harlbicı ""uı.dedir. ğı<ıına sarılı ekmek ç>kııp; ~u ~ ....-- ·~ 

ift; n iç w. üzünü artık siz tai>min M- murlara ve mu .. te'·-··t, d··' haııbi:n ıırifeHıhki seneler ttııg•ni bcyefendınin önüne b>- ..,. .. ~ "'" "' 
ınulı;y'Or .. Dol2ıba goüzüniı.: kay- edebilirsiniz. ve yetimlere yapılacak i.aşıe mad cı..ıı. ııı>-.&ecak kadar u-..k 
d.gı zaman orada .bir sikti eı1ı>- Bize kalırsa, belediyede, .,ldı- de-leri levziatnıa esas olan kar- mam.ıştır: 
~i< sarılı. Gazete paketi gOrün- ğı tedbirleri tam bir bıışa<ile nel.erin t.W'ı 'bitmij ve dünden Almanya ~ iki yol v 
ce ha.~'l'o!t ediyorsunuz. netiooleııdirmek için bir de şu itibaren Belediye İktisad Mü- ı _ F.ğer tekrar W.liıhlan 

c- Allaıh Alı.ıtı ... Bütün ~ isml.e ve zeka ve bul~ları tec- düTlüğü taraf dan daire mute- hususıında Alma.nyaııııı da 
yefendile.. in yolu hqı bUTa- rülbe edilm.i6 zatlat-dan müte- medler'ne verilmeğe b~lanml'J ğer de:vletlerle bera.bea- mü 
dan mı geçiyo. acalba ... Hep ek- ~kil şöyle .bk biiro kurmalıdır. tır. 4 sıth>feli ve küçük hacimde su.rette hakka olduğu g~en 
1Tl"k1eıinı $alıalhtan ıbır.ıNanış- Yasak ka<;s.klarile mücadele karttan y1;pıhnış olan bir ma~- ıuumi HaıO>iıı gıolipleri ta 
Jar. . bürosu.. lı \'€ ücretli memur ve mlistah- dan kabıd eclilirse Almımya 

Fakat, bu h•le çabuk anlasıhn Çuvaldı:ı: , demlere mahsus karne• isminı say ınualıedesinin ağır görd" - ı ta:,ıyan bu karnelerin bir'nci sa- hk . d •. t" tmeık · . .. n k u·· 1 h t .• f a 11 er 1 'lıii.ft-sinde bir seri numara ismi, agy=~--:mkalt~nmı~0:~;
1

l~ı.;··n hi~~ :karnevJ iı. 1.acak 0Ian1n adı, m~ ...... , ,,~ 
mur':.~li Ye ikanıet.g59n yazılı 
olacaktır. 2 ine: sahi.fesinde fo- 2 - Eğer Almanyanın - d 1 toğraıf !:ıulunacak ve beslemeğc !anmak hususunda diğor de 

Üniversite 
çok hazin 

ve Halkevicrin e mrobur olduğu kimselerin yaşı terle beraıber müsavi s 
ve adedi yazılı olı:caktır. 3 üncü hakla olmadığı kıındine söyl 

ihtifaller yapıldı sah.fc üzer:nde b•rden 25 ine <ek olursa o da Ver.,..y mu 
t<adar r.umara yazılı küçük ka- desmi yi'l"bp almak i-çin • 

Taksim Abide i ne ve Saraybarna 
beykellae göz yaşı ile çelenkler onuldu 

Ebe<ıi Şcl Atatürkiın .ölüıınle
rm ıı 4 uoc·ü yılôciııü.mü muna
H'--' Ue ŞE<hrımac>eki bütun Hal
ı<edeı.r.<le, t.iıuveı;ct.e vE yul<Gek 
oku .aı'Cla, biı.lün resmi, hwuı.i, 
yocancı ve azLk okullartnd.a itı
wa:er yapıhnı.ş, d.'ıhi ~fin a:ııirL 
hııt.-rası s .. n:ı ile an.lrllJIŞ ve bu 
ırüı asebı:tle Milli Şefin (•trafm
cia çeı..4 bıir k.al<e g bi bulı.:ın.ul
dugu belirUlm..,. tır. 

İJNİVERSlTEDE 
lruveffiitcde bopk.nan b.nl~e 

ger.ç Ebcıd1 Şefin ausını yüırek
lerı.r.<ie duyarak günün erken 
saatlerinde Ünwersioteye gitmiş 
ve ihtifal yerinde hazır lb.ulun
mııstur. Sa.at tam 9 da küın.üye 
.gcleı: Rel<ı1ıör Pırofe9iir Cem.ıl .Bi!
sel lbuyük acı mün-ootile d~
nıi.~tir kıi: 

·Adı di:J.>ım:ııde, simaBı g..-Olö
müzde, c.t•,gbi )-üreğ.mi:zde cibe
aıi olan Elx>di Şefi ner yıl bl:ıgü:ı:ıı 
ckwm;')·cn bir ::;cı ve artan bir 
ı. .. ygı ile anıyoruz. Başta büıyük 
halefi Milli Şef.môıı: ve dün1Ya
n1<1 lbu -ını: ve çel.in günl!erinde 
dayancıanız ismet İnönü o'ld."Uğu 
halde Wtün Tiiırk milleti şi:mdıi. 
a,ya 't:ı. ona sayıgı sunuyor. Ha
yata girtler:.ni kapadığı tam saat 
9,0-3 de oopinizi .ayakta beş dakô
ka saygı suısır.as!Jla da·~ ecl:iıyo.. 
rem •• 
Rektöriın bw da.vetıi Üllıer ine 

bütıü.n gençtik: aya.kta beş dakıika 
saygı susmasırull,;. durmuştur. 
Bu.ndan oonra Profesör Dcıktnr 
Yavuz Albadan bir nutuk ~iyle
m 'i ve At:a türkü KU!mandaıı. Şetf 
ve insan olarak rzatı etmirtır. 

Yavll'Z Aıbadan'dan oonra iki 
Üruversitıeli Ebedi Şefin gerıçl.t;e 
hitabı ile, Milli Şefin millete be
yannaanesinl OI<uıınu,,otur. !Buın
dan soı:ııra Saraybuır.nuna tıqplu 

tarak g;d"ilıntiş ve A\atill"k l>ey
keline 'bir çeleı.k lronulmu~ur. 

Halloevlerinde de ihtifaller ya
pılmıştır. Eminönü Halkm•:nde 
Atı!f ödm Ebedi Şefin ölıdüği.iı 
dabkayı vecill iııir hitabe i ~ an
].o<ııt,nış, bu.nu 'beıi <i"akka &ükut ta
kip etmiştir. Operatör M. Ke-:na-1 
Öke Atattirk<ü.n şahsiyetin be
lirtmiş, Meliıha Avn S"7en :\fill1 
Şefıin beyannamesini -0kumu~tur. 
thtifa):le Vali ve Belediye Rci&i, 
Vilay'Ct, Parti H Beleı:li:ye cnm
nı, askeri kunıandanfaır hazır bu
lunır.ı..ıştur. 

Beyoğlu Hailrev nde Halıt Ya
şarvl;ju 'bir hi:tabe söylooıiş, Do
çent Recai Okanıdan Atatürkiliı. 

hayatını tuilatmrş ""' Haşi-ıh E'z
ci Milli Şefm beyarmam.,..ini o-
umuş, Jhtid'alde Beyoğlu lm.y

makamı, Ordu Müfetti.şi, Merkez 
Komutanı \"e generaller hazır 
bulwınnıştuır. Toplu olarak Thl<'
siıın Cumhuriyet ii.hidesiııe gi
dHrrıiş ve M>ideye çelenk •kıonul
muştur. 

Bcş:'kıtıııış Halkevinde yapılan. 

ihtilali Halk<!Vi Reisi Hiik~ Ar
kök aÇ'Il'lış, ihtiram sükutur.ıdan 
sonra Beşikıtaş Parti Re:si ZLllıtü 
Çubukçııoığlu 'bir hitabede bu
lu.nmuış ve Mlilli Şefin 'beyanna
mesini o"loumuştur. 

Şekeri 400 kuruşa 
satan bakkal ! 

To]'.)hanede Kadirler ynkuşun
da bakkallık yapan Şükrü a<lın
da biri dün dü!tkinına gelen 
lbs.zı mii§terilere şekerin kilo
sunu 400 kuruştan satarken za
'bıta tarafından cürmü meşhut 
hal'nde yakalanmıştır. 
Şükrü rnH11 korunma mliddei 

umumilif;ine ver:Imiştir. 

rel<>l· bulunmaılctadır. Son sahi- giıbi . hareket edeeekti. 
fesinde de bu ktrnelerin memu
r~)·ct değişmeHi ve ô!üm \.-uku
unda nasıl iade cdılecoği kayde
d: lmekttx!.r. 

Bu karnelerin doldurulması 
b: ttikten sonra viliıyet lara.bn
dan tasdık e<iil.e<:ek ve karne 
n'mmn;.m•sr hülkümlerıııe göre 
ucuz ia'§e maddesi tevziatı ıbaş
lıyacaktır. Vilayet Jıangı mınta 

kalarda nerelerde ne m;ktar i.a
se madde.>i twzi edilt'Ceğ•ni ilan 
edınce kµme hamilleri o bölıge
dek bakkala mtiraca.at t'deı<:ık 
nı.:maralı karnelerden biris'ni 
•"ermek suretile iase maddes:n 
ucı"Za alacaklardır 

İleride ekmek karn,..si tevzıa

tı d~u karnelenn serı numara
lı karnelerin hangi fınnlardan 
ekme".< alacalkları bikirl.ec. ki' ir. 

Vurguncular -Yağcıl srın suç 
şekli ve insaf de· 

recesi 'el,, Beledi· 

yece tesbit edildi 

Dün, ya.ğ ,.uogunculuj;<u y•p 
tıklan ı<;;m m11lıi .korunma mah
kemelerine wrik?n tacirlenn 
suçları şu şekilde te>Aıit edilmiş 
tir: 

Şimdiki Almanya bunu 
tao açığa söylüyordu. Ingil. 
de efkar Beı-linıden gelen h 
ler ka~sıııda c11dişeye dii · 
fakat Lonıhada hiikiıınet 
mentoyu tatmine çalışma 
manyanın yerriden sfüi.bla 
için diğer devleilorlc miisa"ll 
sahlhi okluğunun kahul ed 
sini islemesi Avrupa ve d 
sulhu bakımından hiç teh 
<>ınhyacağ111.1 söylüyordu. 
sene evvel Avam Kama.
bir eelsesirule o zama.oki 
list Başn!'lriti Makdonald 
yukıtrı şöyle diy·ordu: 

Kralın hükümeti vaziyet 
katie t&kip etm-cktedir. G 
!erde yınılanlaroa miiıbalag 
dır. Yoksa Almanya eod\ 
diği gwi V eft>ay muahe 
y·ıatmak fikrinde olmasa ı: 

tir .• vesa.ire. Söz alanlar s<J 
ııi bi.tirdiı.teıı _,.a ve -en 

Vinsroıı Çörçil me5e~nin 
na temas ederek aşağı 

deın.i:ııtiır ı.i: 

- Bir Almanya va<e ki ı 
lik çağıJMla olan ge~lcri 
sadaı.i delikanlıların iki 
Almnyaoın .ist.c.ılği di 
letlerlc müsui hak 
mak değildir. Almanya 
diği silaJ:ıhr. Bir keu de 
nınca evvelo:o kaybetmiş 
yerleri ve miiı.temleekl 
yocektir. 

l\iuidt~ Druz ayaga kalıktı: r~~~~~'~'1:B]~~r;~.~n;::!J~D~J~J·D~:;~~rr~~~.J~~~~~~@ - Gu ak:,..•mlık bu kadarı ki". K O A M " 
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ı.ğrenç macera aydınlanmalıdır. 
Eğer şu •beyaz kul.ÜJ>• denilen 
verde hir şeyler keşfedc'bilir
sem ... Ba.ka.lım. Bana kalırsa, 

bu şirketi Fıol Selbastiyen idare 
ediyor. Bana ondan ba.lıseden de 
sizsiniz. Kendisini tan.yor mu
sunuz? 

Sezai Ömec ve ~ürekası. Ay

valıktan getirdikleri zeytin yağ

larını 116 - 12() kuruşa mal et

tikleri h;ı.Jde !haklı hiıç bir selbep 
yokken ayni yağ1arı 140 lnır~ 

la 190 kU<IJ!i arasında satmışlar 

ve evvelce tdbit edilen fiyatı 

yükse-ltm•şlerdir. Yu$u11Güler tr
carethar.esi de eırvelee 123 ku
ruşa kedar satt:klan ya~an 
1/8/942 den 90nra 1115 kuruşa 
çıkarmışlardır. Rifat Sanır.ez 
ka:rdE!iler de evvelce 101 kuruşa 
malcttıklerini bildirdilklefi y:Jğ
lann maliyet f'yatını sonNdan 
175 kuruş göstermişler ve 180 
kuruştan satış ya.pmı.şl.3!"d..ır. C6 
mert oğlu YUSU!f Cömerd de ev-
,...,1ce 93 kuruş maliyet fiyatı ü
zerinden satışa arzetlıikleri y• 
1.ann maliyet llıesabını 190 ku<tl" 
şa kadar satış yapac:ık !bir had.
de yükseltmiışlıerdir . 

Sözünü bitirdikten 90 

rine ı:-.iclip oturan Viru.t.ıın 
biraz s:>ora, şunu öğre 
İktidar mevkürule olan 
nald hükümeti hiçobi.r 
muhterem meb'ns Vi.ns 
çil'in fikirlerine iştirak 

mekledir. Yalnız hıı ka 
ğil: Omm sözlerini s;y:ıs 
gun gönnediği g>bi İngi 
ınonfaatlerine de a 1ı:ırı 

tadır. Moo'us arkadaşlar 
ee; haoei brkadan olur 
bunların bir .kısmı Çörç 
nılınış o lınllS>ru isôyOT 1 
ne hangi fırka<lan Gl 
diier bir kısım meb' 
ktındi keıulileıioe §Öyle 
lanl>: \'Cıt-eek vaziyeLte deı(l.ın.z. Ü- ~ ~ l w u D ~ a 

nı • eder'nı ki, bu gece ge<; va
kitlt- z.lyaretim sizi rahatsız et.
memijıl.r. 

- N;çin ... ı1ıatsız et.in. Fa.kat 
siz ~·ine bu ziyaretinizin sebe
b nl bana söylemedin!z. 

Drttz kapıya. doğru yürüdü ve 
b· •ını ar' aya çevirerek: 

- Siııin ha!Oerlcrden malu
matınız yok gal.!b ; M'isteres 

ı..+k<Jrt b •iin Kna.yotobriçde
ki &prtımanmda ö~·le üzeri ölü 
olarak bu!undu. 

Po: S ba;tiyen b:rderJ:ı:.Ce ye 
rr cc~ doğruldu: 

- Ölü mü bulundu? Bu nasıl 
rnıimkün olur. Acaba hadise 
n s olm~? 

- Eh. bir müddetten •beıi ıko 
ka ne alışmıış o•dugu anlaşıldı. 
Katı kanaatimize göre, fazla 
k ıka·n aldığı ;çin öldü. 

K.r:to poliS mülelti~ine ka.
p v, açarken; seba. .. tiyen yerin
den ka,Kamamı<t. Bırden te
kallüs eden parmaklan masanın 

ti kalını 

Ynaıı· 

_A ... ıostoı MUıR 

-10-
0 akşam, saat sokuzu ~yrei< 

geçe, uzunca ve ne~'dı b· r ak
şam yemeğidenn sonra, Lltime 
rın pek zevkli döşenmi;; apartı.

maııında. ması.':>·a kahveler ve 
lıı<örler gefüilmişt.. 

Lltiınıerin davetliS:: 
- Bana inan1rsanı.z, dedı, sirz: 

bn !§!eri okluğu yerde bmı.kıına
lısınız. Çünkü başınıza nWııoş ba
zı işler açacakısmız sanırım. 

Bu lronuşan davetli Rişar Pres 
kot isminde otuz beş yaşlarında 
'bir yüıbaşı. idi. Çok esmer ve 
azim. enerj· ifade etlen bir çeh
resi vardı. Lat:merin de çok es
ki bir affl>aıbı idi. 

Lltirner'n kız kardeşi Aliv'e 
karşı duyduğu muh aNıet, kimse 
için bir sır riei:'11di. Liıtimer kcn
d!sine ka~ muhabbet '~ hür-
met duydu[;-u yüt4>~ ile kız 

Türkçeye çeviren: _ 

Muammer ALATUB 

kll!(j~ımn 1€ıvlenme1eri iht mar 
lini mernnuniyclLe düşünüyordu. 

Yemefi<le konuşurlarken, La
timer kız kardeşinin hazin akı
fbctinin sebep!erini öğrerunk 

içın sarfcttiğı gayretleri teofer
rüa tile anlatmıştı. Perskot bü
tün bu anlatılanları c•>n kulaği
Le dinlemişti: 

- Demin söyledim aziz dos
tum, siz galfua b~ıza h'ç '.hıo§3 
gtmıyecke işler açmak ıstiyor

sunuz. 

- Ne g.bi ~a gıtmlyecek 
işler oklbilir? 

Latimer sinirli siilirh güldü: 
- Beni dünyada hiç bir şey 

g'r'ştiğim yoldan beni döndü· 
rem ez. 

- Zavallı ~v ha1<kında size 
ıbu kadar çok şeyier söylenüş 

olduğuma l'!mdi pi.fman gibi
~. Olm bir tak>m veni dostluı 

peydahladığıııı da anla tmıştun. 
Siz o zaman uzak diyarlarda 
idiniz. Bütün ·bU h.idiseler ele o 
zaman oldu. Asıl s'tem edlecek 
bir:si varsa, o da benim. Doğru 
yu. Allıaılı ibilır. Fakat sizinde ta 
kLp etmek istediğiniz yol, sizi 
nerelere götürcibilir? Olivin öl
rn~ olduğu aşağı yukarı mu
hakkaktır. Şimdi lbu 'hüzün ve
rıci ha>tıraalrı niçin tekrar ca.n
landırmab? 

Lltimer masaya 
ıvurdu . YumruğUn 

kadehler tokuştular 

hır yumruk 
_,,:d~tiıden 

Preskot evvela seni çıkarma
dı, sonra dedı ki: 

- Demin de söyledim. bütün 
bu işlerin arka.;;nda kim b& 
ne çirkin şeyler var? 

- ti;ıte benim gayreti.C!lın> 
km-vetlendiren de ou tarafıdır 

yal Mab::.'tk&k ııru korkunc ve 

- Bir defa tesadüi "'tmiştim. 
Hem de bir sene kadar oluyor. 
Oliv beni bir süvaryee goölünnfrş
tü. Ve Sebaıst.iyen de orada 'bu
lımuyordu. Yakışıklı, güzel ko
nu'ian 'bir adam! Fakat ben, bu 
eııY-a!hirin arkasında lb~r seyler 
gizli olduğunu sezmiştim. 

- Ac3ba Oliıv lbu ads.mı sC'\'i 
)'(lr muydu? 

- Birlikte çok dans t>tmişlt>r
di. Zaten J:ıiı<bırlerini ilk defa 
göriiljmelcri de;:ildi. Fakat o oza 
rnanlar kız kar.ieşimle !benim 
araım biraz açılmıştı. Ş'mdı !bun 
lar hatınma gelince, ne azap 
duyuyorum, hilrrwzsôn. Allaha 
·aNarırtm ki. siLin şimdik genç 

aostunuz Elen Ştan"hop'un başı
na da 'böyle lb.r felaket verme
sin. 

- Elen Ştanhopun başına her 
ha.gi bir felaketin gelmiyeceğini 
ümit ederim. Alı:l11D ftkriın hep 
®d!Kiu'. (Daha var) 

r GÜNÜN:;) 'i Ansiklopedisi 1 

Fran~ız Afrikası 

c-r t.e..lim ohnuııtur. Fnı•
Fodı '"e 'l\ınUll ;ı;;n d~ ~ netice 
OO:<~İ<". 

~un, Ab'ka ı:nU!r'.Pıcitke on
ııımı<o~ l\1Wııııı ad.,• 
dlabl 0>.oral< bür{ll<lü •I I0.7•6.000 
l<:ııce k• ooıdıre ve mifuor, 39.40ti ()()') 

dır Bu 1ıoprak."ll1'1 heı-Pn 9" 

li . A vnı;pedan f.>zl<dlr. 
ıu, Ek 1· F<..._,. 

-ııı: = Ol'laık yll:zde dokurıı<~ ,.... 

- Ço'k defa Çörçil'i 
çıkar .. 

Sonra onun hayatını 
ÇÖl'çil'in Alman dü;ıma 
dığını da unırtmuyorla 
manyaya yeniden silah 
yeniden harp tclıli.kesi 
lacağını kat'iyotle söyli 

çil 1918 de Ahnanyanı 

teslim ettiği 11 İkiııdt 

nünün ferdasında em 

man kaduılann· ve gı 

kın Alman )·anularına 

reden yiyecek göı>d 

temin ebnİ!!ti. İşte 11 

:cin gününün hatıra ge 
ha böyle bir90k şe~ ler 

rek. 

D <iJ; buçı.k mil,y<ıau b!ı-n llŞO<l IOs- 8t1'liDden getlnnekrt<xir. 
illi F 11.nııı:zıdar. Gel' ~ be:y;ıtı d>B Fı.,.n&ız Af~a. l 
....,,...,...., !elillhb.r, ııeııoih- .te;t<il l yaa asıl Frıınıa.laıı '" 
..O.-r Fraı-. ~ecei< rrmt:ıcitı4!e 700 miltvco liı-aı;.,. Yakıııı 
~ne u olan bir (dl :r.>ııw!ml<lt>r Fraıua bu 
ham maddl'lk-:..,, M~• ....,,..,... m...U w vao Oclilt-e 
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Başvekiletin Tebliği 1 Amerikalı!~r 1 

Bir !ayia 1 ismet inönü 
Almanya Tiirklye l •-----

Dluya llarbtJ 
yeni ıallla.l; 

(Ha~ tarııfı l 
ordusunu bo74('Una uğı 2 

il>uı • b.u.da, Süenaik"tl 
lu~\l:ı 1>tmdan öle H' in 
dece imha ve işgald~n 
Sekizinci omuntwı .-~f< 

lfum~ müteukrp i::. 
kan otıd-u.sunun ~fm:.ı 
Fııanı-.asını A.Jııdooİli. \ c 
dcu i~ali harekatı t 

Ha-reket nnwaffak oln: 
jinıdiye kacbr e«eyau 
~-affa lriyet sıdhalarmın 
taalumdm. 

Tunusu geçtıler 
Elierinde şeker olanlar yarın ak .. (Baş tarafı 1 inıeMle) 

üz~. r!nden asker ''Kiyaset ve basiretinin en 
geçirecekmiş 

muhteşem eserini vermiştir ~' -Berlin bu haberi şama kadar beyanname verecek 
Ank•ara, 10 (A.A.J - Baş.ve

kaletten tubı.iıg cdi1oı :ştir: 

1 - A~ı<laki madcıede yae;ılı 
hakl&i \·e •hükmi ş.atns;lann 13/ 
Jl/1942 cuma günü sabahına kQ
dar ~t'ker satmaları veya şekeri 
.heıı han~ ·u~.r su.rette imaıat>ta kul
lanmaları veya evvelce ı;atmış 
olup dil .henüz tesljm etmed:ıkle
ri ;ıt.•kerk!ri t-e6Wn veya ıherhan~ 
gi bn· ~ .. ·bc.1pli! diğer bir ye<re ıwık
lt:'Lnıel ... ·ri ,'vnsak cd'ilm~-ştıir. 

~ - 10/11/19"!2 saıı gü-n.ü ak
şamuıdan eıvveı satılm~ oluıp da 
heniiz mi.iı:_ı.tcril't'ritne ~slim veya 
gkj~1ıerdiklcri )erieıc sc.\ ~t.d;l
miycrek .sal>eı elinde kalm.ıs o
lan Ş€tker satıcı tarafıı:ııd:an v"'.eri
lecek be-yan.nameye deroolU11a
caktır. 

10 krlometre kadar uzakta lbu-
1 u·n d uğu mt bi l<i it'iıyord u. 

Vi~. Cezay·r:n müdafat<i\Smın 

gittikç.e güçl~ı.:kte o'ougunu 
lbildirm.-ktNlfr. Afri•ı<adaki Fran 
sız mı.c rn.r!plıerinin kumJı.ndas.
nı ele alan geı.ernl G r<.ıt•dnun 
büyük dostu o':n gen.cıal Yey
gandın niyetler:nin n~ olduğu 

henüz mali'ım değildir. 

yalanladı 
Berhr., 10 A.A.) - Hususi bi.r 

hynetktmı bi ai!'ill1yor: 
Askeri va-zjyetteki :ı ki!taf n~ 

tkesı olarak AJ.n>an) ar.ın asker 
lenni Türkt·eden geçırm~yi d.ii
~fu•n1et'ın müm .. ün olduğu biT 
Amerilxn ajansı il.e İnW,lizce t 
DaJ.~ :z:~pıe . ...s ga7..ctesi t .. ı-afın
dan ~~Cia '-<l!lnı:şt~r. 

lngilterenin eski Ankara Büyük Elçisi 
Şefimiz ve memteketimiz hakkında 

sitayifkir beyanatt~ bulundu 

:.! -- 1 '.ıcarmle .İ.'jtigal edem bü
tü·n hakiki \'e hükmi §a.h.11,;larla 
lı<!an:t. ıııak.satlı1e ne-Mileı:-in'de 
seker bulundurı::.ın1ar ve ~'ekcri 
in-· l C"ttigı maddelerde kullıanan 

i w. t m 1ıal~l~i ve hükmı şaJııs
hıı 10/11/HM·l rnlı günü a.1'şamı 
t:.('aH:tlhane, magaza, dükıkan, 
-d~ r ıııaar, fıaU:rıka \'e imalat
ha nelcr ııde ştibe. kom!k.-yıonctıı 

ve nccııtcleri ne-cdmde ve>air 
j·crlerde mm"Cut şekerlerıinti.n 

cin~leııi Ye mdkıt.arlarım ve bu
hmdııklan yerleri g&leren lbe
y::ınııa.mefori 12/11/1942 perşem
be ak~~mrna l\!Sdar bulunduıkla· 
rı yerin en büyük ınülk.iıye .ır..e
muruna ma'kıbuz mı.;kabil'iınrle 

veı'l'Ceklerdıir. 

4: - 10/11/1942 salı ak~amın

dan evvel Sı<ıtılırnış veya müşte
rileııinc teslim edıilmek ÜıZC;'ire yo
la çı·k.arılmış yani bayiin cllimJ.en 
çıık.m41 ı·c fakat müş1ıeri eline 
varmamış olan şekerleı rnilijte
:ı.i) e var1d.ı-ğı günü tak~ eden gü
nün aıktjamuııa kadar ikmıc' ınad
clede yıaıkl~ı şekilde ayrı 'bir 
beyanname ile hildir.ilecekf'4r. 

5 - A!kbde, lıokum, ç.'loolat.a, 
leblebi ~~keri vesaire gib-i şci.er
d-en yapdm19 :m-ad.ci-elt-rin alım 
ve satımı serlbest okit'ğu gibi 
bwılar be>yannameye ttbi değıl
dir. 

6 - Beyıann.aıme.ler müındere
catı alakalı memurlar tarafın-

dan yet'rtıde lmmr'Jl edik'Cekılir. 
7 - 13/11/1942 cuma sabahın

dankibarım şekerin satışı ser
besttir. 

ır Muharebesi 
.. ~ollumda Mihver artçıları 
ile geni bir savaş başladı 

11------
A mer ika ,.,ısır cephesine 1000 
uçak, 20000 kamyon, boi m~kdar· 
da ta'11k göndern·~i.ş bu. unu yor 

Ka;ı • ', l<) (A .. A.) - Orta Şfl!fıt 

lr~ı: z tdb'l.igı: 

n:ı.u s Bı;iıHıni W\! S~R:m~: 
c.•,.ı. uLCJ;ı ı:...'!Clı·ıl:.l.'1.'~'!~ ~V\'{,.ı.le-t":m:ız 
aı. :.ı.:U ~ ı.ıp1.ı:na·'nr o'ır.ı..,,<lt-,ıır. Harp 
ı;o~SGll'llfl t!ı r.ı•ıJ'O:ll..r. l'S;ıw Ô::Y:i~H crlil
rr-r· .-:i·:r. 1\f .. ı tN'i~det · .'\.' :n.'.lllll1ar ta. 
r.-.ıf :11daıı tt•.C.:edi!,en İ111.1~a~~· e~ir 
o ı .... t t: "ra1 ,.__ gı ·çrulJ,kiot•d; r. .Bıü.yl:k 

s:.\y1da d·~~ıııaın Jra· p .ımı,zıcıın~sı 'bop

la.ıı.ı:w.;·tı l', 
Rvırrs, W (A.A.,) - i'l.a:hyan ttJ)

l:iğ': 

Mı .r:ııı., yeın~ bk ya):ı . .l\ma hı:ı.r~ket.i 

J up:m:k Ü"'l'l'e bul4~aın itaı\ynn -
Alup:ırı b H·der=ııe h-.;.r;ıı dt.işma:mn 

yq:;t ,, !.> 'f,ı i>İıo.dt'.'tl• çn.\PJI. r:ahıl':.a 
durJL · r ~tıır. 

K. 1 . 10 (A.A.) - Rt\<l.m1: 
M-.. ı •! r.;: lruvYi'tl~r sel .ı ve Si.. 

dı B • •ı•'d•:i.tı diışın.sn a:dcı~e 
m !1-..ır;;..o ~·.., t utı..·~.ıuu,.J, rrlı r. 

K:ı.h l'f'. 10 (A.A.) - S !l'klzinc: <>T"

Lu n • :dc~i Unitr•::l P.r~tS muha.. 
b:.rı .-0ıy e c1cım ... ..!dı dir: 

Gl),"frnıı.~~ gi>re ~ı .... u ri-c·at: boz
gun lrjı.Lrı:n .mılı..->..ıı·. Dl.tjU\an:.ı{ clı:nde 
a .:x:.· t .ıxk m.:ıhioi.1 mı~ıda. 4:<.ık; lı;ıa.l 

ını_ı..·~11'. Yalı::ız ~ıı ın"vcu.<lu IYak·ı.
~nOC.111 ~ti~rıoauım öli.ı. ol-ar* u.g;ra... 
oıgı kuyJ<pluırıo bônle rıce,yıt bu".d\ıığ'w 

ı;:ı;ı.a.ı·.ıyvr. Şiın::li alıalU!ll x:!ıc ~~ o kı;,i

<ıal' ll!ll llll\ırtı~:ı. ocıı,.ludı ki, tam trç
h'la..~:.0. 11' r{{(' iiln-ütj u:·l' ı;.z!hra htıeta- l 
lmr.'.:ı,i cJ!m•·ze gı c~·or. 1 

Va~İ'nı'~ıoıı, 10 (A.A.) - Rt·~'"!İ\:üm- J 
lı~u: ~u;.we],tin ron ı ~ıı.ı.110: göre, 1 
:Bı-:·ı~ Anı'l.'r•k'a, ıı.aıl:ıx-n e giYr:der-

ı e1:dk. SIU1~ct..ıc, Alıı>trdn'kı B ~--::i i:ngL . 
l .z t}rd'ubııınun mıti'V1lif..:G:.::ı."lf•ıuı gr,r..iş 
I" ikyC~l te<rnııırı <*ıı'•tk. 

Du r .. ı;>vı-a güı· , 19-11 maı·tıılrian 

lıH2 l':ytiıh.Jn~ ıind r QC!Ur!'> vc~tn:.6 
VP k•ı-:ı .cttna k .. nunu nl'UC b:nce ya
p.i:' .• m a.ıan bu ı ı.ıt ., ;k,)'Jncti, 
f.37 m!lvoo dol:aro oo g olınu;tbı.ır. 
V ~ !{'n 9 :ııy ~.od<' 10(1[1 rlı>n fsv.ll:l 
uç:+;c, yıjcl~rcı• kN 20,000 lkıııır.ı:ron 
ve yü?leıcı• top Ametit-."'ntacm mcz.. • 
kt. ı:;ı·plıe~e ;."e\1'.criJ fıri.:;;.tı.ı· 

~·===-=======================~======:: 

ark Cephesinde Kış 
--~~------... ~ 

Bel'lfo, lO (A.A.) - Sava~ u
çakları te~kıJt.eı:i. \'c denizalLıla· 
rı, Fransı7. ~imal .Airi!rnsı önün
de harekat y::ıprn Amerikan İn
.giliz harp g.emilerile nakliye ~~ 
milerirıe .kar~ı yeni mu•vaıflfaki
y.<>tler ka1•rnn'ı~'aı-d1r. 
Savaş uç:ıklı<:.ınmız kruvazör

<le yarıgın çıkarmışlar ve diğer 
bir kruvazörü de lboınibö .<rrla ha 
sara uğr.ç'tmı>:foıdır. Bundan baş 
ka aı·a~rmda 19.5-55 ton'hitoiuk 
!bir va.pu.r ve 10.000 fu.nikitoiu.'k. 
!bir gem: bulunan 8 byük lıcaret 
~misin-e de ağır i:xfü{:t!~ r olmu~ 
tUT. Denizaltılar asker ta§ım:.k
tıa· kullanılan H.000 t.)n Ja<o!uk 
.bir gemı b.ıtırmışlar ve :' İl<e as 
k~r taşımakta kuUarnlan 18.000 
toniWıto1u k'bir gt?ıniyi ha<:ara 
ıuğraıtmışlardır. tBu .s<)n gemiye 
iıki torpido is<lbet etmiştir. Bun
dan baska clcnizaltılarımız ibir 
korvet hımay.es:nde bufonan ,bir 
ka.f'leye karsı :n::pılan ıbn· ge<:-e 
hücumunda :ki dıi~man 0::»2ııp 

gemisi toııp:llennıi~tir. Bunlar
dan 'b:ri inf lıak -etmi~t;r, l)ğerle
rinin bat p lbatma ığı kalın du
man tafonka.5ı ~rü1•memiştir. 

Stokholm, 10 (A .. A.) - Paris
dsn ısal.dlııiyetli lıiı kaynaktan a
lınan bir telgraf, l''ı'ansız fitosu
mın Tuluın.'ıdan a.vrılclı.i:(m: ve 
şimdi Sardeuya :ıcJklı;rmda bu
lunduğunu ibrlıdh mı:ktedi.r. Filo
nun Tu:nusu' müdaıfa~ıya teşetl

büs edeceği ı;anılıyw. 

Londra, 10 (A.A.) - Fransız 

:ı:ı.ıfulısı Jean"B~<t Kaıza"lıınıke li
manırıda yanmaktadır. 

·---
GÜNÜN 

İÇİNDEN 
(D:ış tarafı 1 incick) 

Mıilli Şef, işte, milleti bu ha· 
rikalı :üslubu te-kraT alınıya ça
iırm.ştır. Bugiio ııut.kunıı.ı.ı1 fU 
parıçalaTUU daha ı;a.ğ bir vicdan 
anlayış.ile anlı)"abiliriz: 

Alınan sryasi malıfilleri, Tü.r· 
kiye t.anıiından Ht.ih.~ ediılmış 
olan ta\'lr ve :hareket hakkında. 
Cürnhu.rrc:Si İ-sme:t iııönünün oon 
bt:yana-1ını h:ı.tırlotı) ods.r. 

Ay•ni m~Liller et-n. .. ıti b r ka.y
ruı.l:rtan i..-:a.a edilen ve Aırnglo -
Sakısonların, .Mirı1;er cmdetlcri
ni~ foazı tasa\"Vurlc.rıın önlemek 
iç..n, ) almz İıspanyayı dc-ğ l, a:>ü
tün İ'berya Yarımad ... sını Şgal 
edebileceklerine dak olan iheya
natı d:ı. alc'ka ile kaydediymlar. 
Berlıir.'dc düşünüldüğüne göre 
bu bcy.anatm, Aımeriıka ve İnıgil
te1'c fanı fınd a:n. İspanya ve Poc
teı1< ız'e veııilau tc:minatı hemen 
·takıp cbmc.sıi Madlri,t ve Liriibar.~) 
da ~·ü!k lhir :hayret uıyanrltra
cak maıhiyat.tedir. 

---o-----

Çörçil nutuk 
söyledi 

(Baş tarafı 1 incide) 
.son <>lm<ıA g~bi :.'İ bk rnanzarıt 
arzetımektroir. Fakat başlllbaşıruı. 
öna..'Uli olan Mıs:r meyı.inn mu
hardhc$İnin. Ameıika tarafından 

Ak-den.!ızin uzak batısında başla
nan unutulım:ız teş~c!büse başlan
gıç te§kil etmes.. de muıkadkier

diır. Bu tcşabbü.!>te oocdumuız, ha
va kuvvctlerim;z ve !h.erşcıytin 
ootünıde olarak da d~nannnamız 
şerefli ve önemli bi·r rol oıyn.a
maloiadıı:r. Bu ktıvvetli teşelblbü
sün amiH Bi:rleşik Ameııika Rei
siıdir ve ben onun faal ve bara
.retli 'biT ya•ver okium. .bir tek 
auruırnu:z vaıdıır: F1·an.:.c.yı, etra
fında lbirleşecek İmparat<>rlı.ığll 
ve kendisine geri ,·ev.lecek Al
sas ve Loreni i·le hiir ve b..ııweıt
li görmek Bu harbe kar için de
ğil, ynln.:ız şere!.·miızi korumak 
ve haklıyı müı<lafaa etmek suıre
iile v~iıf amiızi yapmak için gjr
diık. Bununla bc.rr.lber şurasını 00 
açıkça s-Oylemc.>kliğime müsaade 
rııizi rica ederim: V <.ziıyetiım:cl 
nu1.1afrza niyat:~ey!rz. Ba~~ve
killiğl', Britanya Imıpara torluğu
nun tcufiyc.si i\"İn gelmedim. Ta
r:idli Br:•to.nya Krallığını e!.ı :ıfın

<la. toplamıış olan Je.niş milletler 
carn:as.r.:n bir iızası o.lmakla 

..... 4 l •• 

m~ .. c.C'. ırım. 

- Hanp i~iue girmiş n milll"t 

selimcti.nin kaygusuna düşmüş 

giıbi her ıu.a.hı l mi yeti göze ala

cak, \C bütiin milletçe .1..-ü.IIet 
ve ninıctıte birliğimizi ve bera

llt-rliğımui gir.derin önünde can-
landıracak .zanıJtnd.tyız.. Ankara d aki iht: f af' 

E\ et, bugiln dünyanın neta- f (Baş tara ı 1 iııci sayfada) 
meli V<' ö!i.im tayfunlar. csoo •lkT 
fırtma::.ı it;:nde bulunuyorw- Gruıp Reisi taı:ıaftndan 'kaı~ılan-

B ımışlar ve sa~t d~kuızu be.ı ge~;~, 
ütiin milletin şuur ve vicda- hep hir!H:ıte JıÇL"l'l girerek Ebedi 

ııuıda en ufak şüı,Jıe tozlarını Şefin ıhu:zurla rında egiJımıL._ler-
:.ilip sü.pürıniiış o~-..u hakikat ~- ~ir. Milli Şaf lnönü'ye, Eoedi 
duır ki lbeş ) a~ınilan azarmış <:! f b. l . . .. ..,ı. ın ka. ır eI' nı zıyarı:t !cin ge-
sadı en ~:ük ... cı.k Iiderlerim'ze 'ka- · .-

"'1'oshwa, 10 {A. A.) &wyet l~krindc ve g:d~lerındc bir ~~ dar tekrar milli birHk nizam.ile ı· 
O
··g'11- ek te:ı....li!Ti: kıt'a a.:.keıle :;e am resmi iıfa 

Don n~ hrig1İil orta mecrai;ı dondu, 
fv o~dokta ş~ddetli kar fırtınası var, 
Cün önemli harekat yapılamed1 

Berlin,, 10 (A.A.) - Alnım 

l!rc ıu o· saf alarak hu fırt.maya da gömk 
Slaiin-...-rad<la 8,}vj·et kuV>•:et- EJ-~ edı:lmUjtir. Saat taın -011:<.la en h-

."b NOV'Oroısisk ve ·r·~""'se arasın- gereıbiitteğiz. ...ı • ıi til l(.'ıi me\-ziletint '\,ahikim etmişler --ı- uernlı ı:lçJ. s a: € Polcma '.Bü· 
dakıi dağlartda yapılan m~ Bütün miJlet .. ~ külf•t ve n,,.· yu··k EJ,,.~~ Atatü'rk·· ~ 

,,e kücük. düşmrn .gruplarının ta- ~ " ~ ..... , un kbini 
_ _..:ı:_ mLvharebeler e~nasmda dür;;.ma- metteki fbir]iciimi2i de h:.. <1...:m- ...,,;, t .ı-r"'k bı'r ·- ~: arruzlarını pü.skür~müşl~. J e. - a.• ..... /are cu"' " lnı .... ıra•m ıvalc-

nın elinde !bulunan birkaç o1-~e se ibozamıv. acaktır. J f ·- ·..J b ı Faıbr'kı;Jar ınahalle::-inde Alman ı """\" esıııA.ıe' u oom-uş ve kabre muh-
a 1 ll'In](Ş ve lbir~ok yerlerde A;; .. _ t l - •1-

öncülerinin hareketleri akim kal - "'""1 eşem ıbir çe el.lA. koıymuştur. Sa-
mıştır. :~ hüıcuım.ları püskfütülmüş- 1 at 10.30 da dla. Mihver devletlerL :Milii Şefin nutku bi.i.yük ve-0rla elçileri Etnoığra.f-

stalin.gı-ad şimal batısında Sov Terek !kıesimin.iıe Alman ve ya l\'Iüızeı.ine gelerek Atatürkıün 
yet kuvvetl-ı.•ri düşman s'ıperleri Rumen •k.Jıt'aların.n hücuım mu- Baş tarafı 1 nci sayfada) mı.ııvakkat kahrJ önünde ihti-
gerisine akın etmi~1er ve 36 A1- hıırabeleri çok ehvedşs; . wa Re~icunı.llmr İnönü'nün ıı:ıarza- ramla cğilımişler ve defne dalla-
·ııan öldürmüşlerdir. ~a bir şartlan ve arazi gü<>lükle.t· ..J.... d lb rıııd<>n .va·pılmı"" ve bu'·tu··n bn 

1 
h - ıs ~ uv- nn a, .r millet, küçük d~ ol- ~ ..., 

ke .. ~irnde batarya .a"ınuz ve ay- layıs:ıe ~ülatn uğram.::ı-tır. sa ancak lb~k:a hi,..,hfr kltrııserıin devletlerin bayraklarile süslen-
van top'~t'!mdz 8 ciü5man kam- ş· 'd ·~ ~..,. · ı k ı~-ıa etli kaırş.ı hücı.ın:1ara rağ- ;sev·k ve id.aresiııtde olmadhğt tak- mış bir çe en ıwymuşlarıdır. 
yonu tahrip e-tmiş er ye bıı bö- nıen kanlı mufharroeler netice-. dixde hfuıdür. Koroiıpkmıatik memu.rlarının 
lti.k Alman p'yl.'.ldesini imha ey- · ı 

tebliği: 

lı>nara, 10 (A.A.) - ingilie
renin eski Anluıra Büyük E\çi
si &r Percy Lorraine, \bu ak
şam, öfüm yılclünümü mün2se
befüe hatırası taziz edi\.eıı Ata
rtüme hürırnet ve tazim duygu
larım ifade edEn bir demeçte 
lbuluııacaktır. 

Sir ~rey Lorrain(?, Britan•.>va. 
rnuhebirinı k::.ıbl!l ederek kendi
sine Ato.tı.ir'< ile kyınNl! ve yük 
S<'k halefi Mılli $of, Cümıhun-e -
si İsmet İnönü hakkındaki tak
dır \ e hayrsr.lk hh;leriıı · ;;. nlaıt
mış ve ş\;) le dem~tır: 

.;- ş:mdi zaman gediği ıç·n, 
Atatürkiin milfolı ve memleke
ti için yaptıkkrınm gen·~rlk ve 
azamet derecesi görfürnegc b9-
la.nmrn.ır. Atatürkün dehası böy 
!ece g:t.gide d::ııh.._ ibü: ük görün
mektedir ... 

Sır Percy. asker, devlet ada-

mı iki ·-.,adcı nkliııbciı t~k·Jat-' .... ' , .. 
cı, mi.işoıvir ve iihanı verici, Ata 
türkten onun 'l ıiı{:-::. n.Hlt.!tme , 
olan inanç ve ;manından ve Tür 
k'yey. lbÜtun insani.ıkla :-u1h 

Gl. Giraud 
(Be1 taralı 1 incide) 

teı C"k <ltı'lt:ıda ıı.uı.tdr.i< ~ır.::!lt 
şr: :n...:?kl:ı bııbt:ıyıırdı.r. 

GE;NF.R.\.L GİRAllU'NUN 
BEYANA'fl 

Nıoy:;..:ı,k, 10 (A,A..) -Gl<:<'1 ~<
b:.thr·rc:.. A ~" -:rrryac~n ~'lla .. .:ıı. o:u-.:a
aan.lıe d :-~11.ıgı S<.")~111 .. tlll' gıL! fo
tı..ı~ml\lş olan F'ııa.ns1z gCa(" aJ:i Hurıri 
G·r~'lld, <.;eı.n•ı· ııeluı ıra.u:y.o~ur..:m A!
ı-.k.~:k...-. 6utr"i> \ ı.: Icı \.' 1t;1.t.lbon a.ş;ı.
ğK.i.,•:e bt'Ya:r..r.ıaıncyı c.kun~'ı.ı. • 

Kenci-.ııizı 'kt rhrnnı.·}~ J.Ç•n bu ü.r
~t1 kııçırınıc.ı.'ll.ô.\1~J7~ Siı.oıı s:llhı :-ı.
nızw~ uıuhwib sıfat:](' ı:u~:vk,ıuı:ı &h
:ı-~ruın. İ1.nt Jdı:rHZl hıı.t~oı uıın. Eeıı.inı 
ehlt:tr<.' W..nr:ıd;nn 1;a1'<i>ır. B:.ı.,.ck A§
lanwt \•o ı'Ciı.r: FN'11..'11l-m .::o,.~... .Bı.r 
ıta< gaıy~an>z \ ardıı·: Z&tr r... Afrlro 
ordwuınlırı Fr......_'1.c>,.nm. flllu~clder.-:ıtı

uı ı{!crındt' h tın~'ln ol<hıg..ı..~ tı:; .. 
1ı•,. J.:ı1· ıır.uı::km ç ita·rnta'y tnız. 
A.'1İllAL DARLA~ F-~İR DÜŞTÜ 

Lor..dıra, 1'0 (A.A..) - ReL:ırrııeu bil
dil"ü.ciligıcıe g(iı·ı·, ~A··ııi•al Dıırkm Ce
:ııakd-e Am-eı;•Mln .gı•ı. r..?ıl ıııı.n mı;:;

fiı"iC:'t.r.> 

MAREŞAL PETL.'S JU.ŞKO:\Il'TAN 

OLDU 

Vit., 10 (A.A.) - Pc>tain a-l:ı3ıcia
lci be~ı-,an:-ıro:a. 'bu1uınmuştu.r: 

4:FraTl'.Sa ına.r-eış.aıl ve d:cvif'lt reisi 
sıf'<)t:,c şu kı':tran \ roim: A•.1ırol 

Da•rl~n·ı:ı f!pm.bc.tı emaısı:. dıa btı
~c ·~'t-.1 ~t~ ., n ,c, ı-a, c. n .. hL
\ ;.ı kt:ı \clk n 

kes \ '.!\rl"'fosni d2ip n da- "G!'.l'ndı•, lil".or

t:zaan \ e .,u, uıat tl e Y• 1 '· 1.:. 

Lor.dı-a, lO (A.A.) - Loıııirsı<W~ 

k.l mütteı " umt.ı.'rli ka.r~hımııı bır 
.x>·{·~ı.ı D r'an·:;;ı Ct7 .... ro :ı.·.ıq:ıı[~n 

znr..ı.am~!~ı~ı mt v.t·ı ı;e \ ... ksiJc nü
t.eıı« - p o.lcq~ııou ~ôy (l[nş . Bu ~ 
i '!'Cl'l'tl ı.u:ıı;-a c osı1· n ~rnc!csı y~pı.l
n :ıd' ğo. ım \,. ~'lı-><kt:Kkı-. SOz.c:u lınf;i-
1!7. kara \'t' havs k.uvvet.leraı ıı şinı
d: J.o'.rans.11Z 1\1.rJlta-ı:::nda fa&L··ye-tto 
bulund:;.ık!.a.:ım •V..v e etmi.ı;th-. 

Bİlt ALMAN GENllALİ 
ŞİMALİ AF1tİKAYA GEÇT[ 

MJo,tooıva, 10 (A.A.) - Li-ıiboırıd.an 
\•E!'t~en bh· hı.•l.>erc gö.ııc, Alm~un t:C
m ·rall Vo.n Vtızlebtın rcfıJ,rotT.de 
A:\11-an ve Fı·.;ır.sız sı.JOayları:ndaırı lk 
gmp ok~uğu old.uığu ba·lıde Şima4i 
Afn;:~ya l!elm!'ştir. T.at'IS aja'YJfiala gö
r' genc-r·-.ıl, V•şi ıkuvvı'1!lıcrmin ku
mendan:hğ'.nı. tistill c al~tı!'. 

BAŞVEKİL 
(Baş tarafı 1 i:nci sayfada) 

lem . ..: erdir. sinde muvatffa.kiıyet1er eltle ediıl- Başrr.akalesinıi Tiirkiyenin si- zryaret "
4

" esnasında kenrlile-
7Tlıİı<:' • 11"'.--..L..k hlı 'b~t.,.raflı.i>ına ıa.ı...~;'°' .....ıe"' rine askeri merasim yapılır.rc::.tır. toplantıya son veritmL .. tlr. 

N ı 'k cnıı ::o~ sunda fa" -·--s-vrı. "'v.ı.ua.ıu -'un şimal ~r.ıYu- ' "' "b t.ı.,:,..., L"U •• ~ a ~ c ıp u gu a.- • ""'6 ·u~ d~ B.un<l_ an ~nr.. :a ılı._alkın ve me'~-n- Ankara, 10 (İkdam muıh.abi-
1 h k t l 

SUD<ia sid(j • I.. tı.. .lV.LV\. vrdl'O garzet':!'Si ŞUnlarl va. • ll.<IA;:I:' : \et arc ·c l.e:e d{)ovam o un- ~ eı.t:l ıvir kar f rtması zıym: " Iılerın Atatuıvkuıı manevi h-ı.ı~uır- rinden - Bü yük Millıet Meclisi 
mu :ur. Bir kesımde fanklarla ~tın.da yaptığımız bir bücıum lar nda geçişlorl başlıı.m~ır. yat'ın (Bugün) öğleden eıvvel 
aestek'.eı c:n b:r di.ı.c:man piyade • hıT Sovyet süvari böh.i.ğüınün ve Rei.siıcurnih.ur İnöııü'aıUı nurtku, Akşa:mın geç saatlerine kadar top1anaca.ktU', 
... ~ : ınm yc.ptığı taarruz ;püs- digw er bir d.. t 1 •. , • ihth•atıkar bİ'l" d 1Plıom"'"""~"l b;,. in.kıtasn ol"r k d · uşman eşıUllniın ~ " """'""" ... . . . ... "' a. enn bfu:- ihüŞU ıvreclisi.n bu c.-elsesinde B::ısve-
Kt.ırl •r.iL<ı 'e 1bir ç.o"k tan kar tah ~aısr1e "~l · önıe 1ia.ır Fakat 1

--- d ı · ı -...J .,;;,,.;;ı,..,. d b ·-.: . .uu~'~ emnııştiır. o · ""'1.L.l en Şe erı çııwe .,~, .. t" ~1 en u tazim ge- kilimiz Şükrü Saraoog.u 'bukün 
r p 'OUnmuştur. Stalin<Tr...ı..J'' h.. de sezdirmelcted: ... ru· ·1• ı' S"''n d k --o·~ a"a uıcum u.ru;ı.ıır- .... rıl\.»ye ser- ç~ e ..... sını a en ·üçüığünıden ıku iktisadi durum lcraşısında 

'l'uc.p-;e .mnl doğusunda düş- lar f. r best bulunmaıkta k' tl ıı....:: • ~ • l....,.J ırun <aa ıyet:i olmuştur. ve ıyase e en uutyUgwıe A<l'l.lar herkesin si- hükılmetın almag- ı lüzumlu .ao .. r 
ırma • '{eçıne~ muıv~nk t k' d"l h k t h .ı bu~..J b 'tn.- n-L-ı' dıon.1u a ıp e ı en are.! e attınıa sa.. rnasın"a '"'an dört y ! öncekıl du- mi te.n...irl,.,.1· de "nJ.a+-n mu-

o ,, da Sovyet kuvvetleri .uvu. uu:r -u ,_ k • B ı:>- uu ""° .... ""' -. ı~ .. 
1
____ 

10 
( dık ka-ırıın cta<ur. um.unla bcra- sonsuz acının henüz taze :i:z.leri Mm bevuıatta bulunacaırt·r. 

,..af ndan gen "ürülmüştür. .ı.vLVSMJlva, A.A) - Radyo, ı...- , .e..ı •• ··ı·· .r . .._.. 

Don 
~r, ateş sa.ııgını umum.111.l''r uıya- goru uyor ve dku~mıtl-u. -n ....... ekilimiı.in beyanatı An-

B ka b r kesimde du~man ön- nahr.iııin arta mecrasının nrklıirı a~ttrrnıak ve her ~ [Ş-"- ·......:-..ı ıla ·ı.. ~v d 7->- • mı.ı- eıınııı.ıu..ıe yap n iutifalle- kara radyosu tarafından saat 10 
cul~r· n n faaliyeil a~m bı-rakı.- o~uş ve kar yağmlva t~c:ı.,, ..... ~ ma'L.. ka...,1 haz• ..... 1--m- ı~,.,.,m- ın taç~·ıd\tı iki. ı.· 

l 
_ -,, ~ ...... ·ı..uı "" • .., ... 1Cl.U - .ıa .. ~ ır u;lJC.t ne sa11if eımWxie- da ın.eclis salon.lıaırından naklen 

m !ilır 0 duğu:rı lhü'.bt-r VArnıekteıciır. d di ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~-=;__~~-=-.:....:..::..:.:::=.::::=..:....._~~~~~·~~~~~~~~~~~~·~r.'.!._~~~~~~~~~~~red~ektir. 

içinde y~yacak bir insanlar 
mec:ınuası haıline getırmek hede 
finden bahısetmiştı.r. 

,_ &yük Sriianya bugün 
tıpkı Türkiye g~bi Ata~iirkün 

hatırasını ta:?:iz e" lemektedi.r 
~ . 

Yarın MiJli Şef, Ci.i.mıtıurreisi 

İsmet ir.öuünün dördüncü ri.va
sd yılt kutlanacak.tır. Bi.iyü k 
Britı:nyadaki blr çok 'l'üı k do.st 
]arı Türk:)'e Cümhurre slerinc 
tazim .bordarını ödemek içiıı hıı 
fırsat p3.y aşacaktıardır. 

Büyü•:: bir ai!ı !Le ağlanan .\w .. 
türkün <.ilümü, :Ik methalcde 
Türk Ci.imhur:~·et mü S5eseteri
ni, Atatiırkiın tesis eti,., ıst:k

rarı, memleketin '\'C secıg·n mü
mcssillerin;n s.ivasi ka,~:an5'la-. . ) 

um ~t·n bir iınt hanı., tf:'bi ·ut
muştur. Btt t~rüh:?, c:da.cn tak 
d:re cieğcr J>ir ba§CirJ ılc gt ,·il
mtştir. At~türkün ıO'ümiındcn 
sonra ge~_..-·n 30 saatten az b'r 
müddet sPııunda Büyük Mi!lci 
!\'Ieclisi, cE-rı l~ k me-.·kii en li
yakatr ir.~an olan İsmet İöı ü
ye te,·di etmiştir. Türkler ne 
y~ıptık1ar~nı ook iy; biliyorlardı. 

İsmet İı.önıJnün dehası, bu 

1 
mevk:de Atatürkün delhasını 

isHhl:M ed ~ or ye bir .seneden 
pek az bir müddet sonra. Tüı~i 
yen~ ka~ıl::ışmak zorunda kal
dığı lbeynt>bnild en mü11h'ş ve 
vaıhim 'buhran ıpatl.adığı sırada 
Mi11i-c;'>ef İnöni.i, k'•ya..<;<>t H föa::;·
retinin en mı.ııht~em eserini \'C'r 
m·ş 'bulunuyordu. 

İsmet İnönü, sakiıı \'C lbü~ün 
milleti tarafından otpl .. nrn~ ve 
'b;rıeşmiş olduğu a1alde dem!·r 
g i b;r <>!~ fu lınayı !bcrt.ar_f 
etti ve dıı.ğlttı. Türk'k!ı· seçtlkk:ri 
yoldan ayr İmad 1ar. Dn.c::tlukla
ınna sadık kalmış bulunu) or
lar. Belki dah.F. kat'ı mahiyette 
yeni tec-:-ü.belcr helil'C'c."eKtir. ~til

li Ş<·i İnönü iJe onun takd're de 
ğer milletinin yeni tecrilıbelc.ri 
de ayni sükünel, 3':\ ni cesaret 
w lüzumunda hareket!· &ıüye

cekler:.ne kani ve eminiz .• 

• 

Şimdi, Aimanya ve 
ile Sıov.yct.k~ \ c A11gıo 
lar al'8J>Yı>aa barh:n ~ c 
no.ktaaı meyıdaoa çıkınıı 

Stah.nıgrad müdafaa ... 
ınasl, Alrn:mlar ıu K 
inememesi, Romm.-1 01 

he7..iı~•eti ve Ş~mali Afri 
sa.srına işgali Alm:ınlal 

Şal"k • A'kdenı~ planlar 
mile Slıya düşiırmü" \ 
har.binin nifıai saflıa~. 

meı1haleyi. a~ml~lır. B 
Alman'ı anın hk beklen 
durum~ kar~ı;ına r 
Çiinlı.-ü: ~ , 

a - Rusya cepıheı;İn 
biotirenıenı~, 

Jı - En geç 194.1 il 
dan ltıibaren Avnıı>a ce 
ve ş~maliınde bel:ki de 
a~ı larak ceı>hf"lerde 
;.çiıı seri>e:.t. 'kuvvetlere 
ğilıitir, 

c - Arnerikalılarıu ,. 
leırin ye-ni ial!$:dRh 
Kafk:ıslur J~!u. jlc Oı 
tdıdtt altına alma t ıta 
~·ıf b·ır tim.it haline di 

Şimali Afrikada t('mi 
yel'le~menin 'hitıne~ini 
deııı~kra~\·alar hiç şüp 
SiC:l.Hı, Sandm1) a, l{.o 
saire giıbi adabn da · 
<'ekler H! bir Jıaıp le\ 
vasıtıi.:.sı au'.han haline 
la-n Afr.i:k:ıdaıı Avrupa 
belki dr İlaly:ı ı·c Yu 
yolları i:fe Hk ~ıkışt )li 

bunu ihtimal .Fıransadu 
diyaıda. Nıorveçte aç.Is 
'\'e şa1'11trcı ee-ff\heier i.n 
tak:ıp cde<'.ektir. 

Uuhha, AYı-1.qm .kara 
hıti netİ(:eyi aları!k \ 'C 

dö\ ~ere :.llfm~ olac 
lıar.binm ~·eıti "afha" n 

~frika hue'kitı ile Mh 
'l'e Ahnan ha-rp planına 
yanın Orta. Şark \'e 

llaktt:ndaki tJ1Sa\·1.·urla 
yük bir .d8'l'lhe bıdirilnıi 

SVKRÜ A 

,.. Büyük mer.akla be1'1en en dön;\'lınuı 8 inci harikas 

CONRAD WEIDT 
SABU· YUNE DUPRE 

tarafınd :;.n çe,·riler> 

BAGDAT 
H 1 RSI 

Filmi •hu akşam 'Büyük Gala 1nüıs:ım:ırtıresıi olarak 

ipek: ve 1\11..ele 
Sinenı.'\la.rmda ayni zanıa.n da gösterH~ir. Yeri-eri 

C\lvclden temin edimiz. 
Telci n: İP~: 44 289 MELEK: 40868 

*S*Bff*F ı 

Ş AR. K'da Bu Cuma ak 
GUY de MANPASSONT'un öJıme.z eseri 

FAHiŞENi 
KIZI (Y VE T T E) 

KATRE DORSCH'in k.udretile canlanıdm.hnış h. 
müessir oolfilt, içtimai blJyük fiıhn. 

Y e-rlerinm şinadid en aldınım. Tel: '1380 ,,--
Türkçe DEMiR T 

Bugün bü~ sea.'lt11ı:ı.ı~ ve yımn ~:ımı Gliııd\41: 900 defa 

LALE Sinemasınd 

YAR 1 N AKŞAM 
DOROTllY LAMOUR • BİNG GllOSBY • BOB BOPE'ta 

son ~ri olan • 

ZANZIBAR y o 
LALE':ri serorıe ~ bir~ ""u <>hıc:ıklıır. 

Suo.rl'iler için nuırnaraa y~der ş~ k:apatlı!m~r. 

~ .. --.. -· Teleiton. 43595 



İki dolandırıcı -Be'ediye koope· 
ratifi namına 138 
kişiyi do[andırdı 

Dün adliyeye oldukça entere
san b c dol.andmcılık vak'ası a.k
ı;e\m~tir. 

Hadisenin faili Md.,mut \'<! 

Hayri ad',:rında ;~i k'şidir. Suç
lular bir müddei tenberi Fat.tı 
ve havalis:nde faal:yetc geçe
...,k. kapı kapı dolaşm~ar, Be
l< diye kooperat f lZasından ol -
duklarını söyliyere!< karıplanna 
\'kan kimseleri kok kömürü te
nıin etmek vadi!e dolandırmış

Jardır. 
Bu tarzda şimdıye kad~r 136 

k riyi d<ılandırmar.a muvaffak 
' ' <ılan suçlular, tevk:f edilm;şler-

d·r. 

B•rsız garscn 
Sırkecide Afyon - izrrı:r oteli 

ısb bi N:ırclıimin kasasını kırarak 
içlnden 2000 lira para çalan ve 
b.r mütldettcn;ber• firar halmde 
bulunan ayni otel garsonların
dan Mustafa dün zabıta t;:ca!ın-
can yakalanmıştır. 

llt.DAM . 

lstanlıu ı tevazı m Amir liQ inden ver ilen Askeri Kıtaat ilanları ) 
Aşagıd.akı mevadın paurhkla eksiltmeıerı lli:zaıarında yazıjı gu n, saat \'e mahaller.dE>k• askeri 

sa<tırı alma Jromısy<ınlarıııda yapılacaktır. Tahploerİ·n belli va.kitler de at oldı.ıgu Iroımisyonlarda bu
lunmaları. 

Cinsi. Miktarı Tutarı Teminatı 
~~~~~~~~~~~--~~~·~~~ ·~--~ 

Koyun et> 
Sığır eti 
Sığır eti. 
Od'un. 
Prasa. 
İspruıak. 

kilo 
8,000 

45,000 
38,000 

000,000 
00,000 
90,000 

Li.ra 
9,200 

45,000 
38,000 

7,000 
13.500 
8,100 

Lira 
1380 
6751 
5700 
1170 
1012,50) 

007,50) 

iihale gün, 1iaat ve mahali. 

19 /11/942 10 
19 ' ' 11,30 
19 • • 12 
23 • > 16 

Çanakkale. 
Çaıınkkale. 
Çanak>k;ıle. 

Gel l:ıolu. 

18 • • 15,30 Rami ~ırlar. 
(1666) - (1300) 

Aşoğıda yazılı mıevadın pazar !ıkla ek,...1tn;deri hizalarında yazılı gün, saet ve ma.hallendelııi 115-

keri ~atın alma k.o:n>sy<ınlarmda yapılacaktır. Talliplcrin belli \·ak: Herde ait olduğu lromisyonlarda 
bulun.mal.arı. 

Cimi. 

Buğday öğütülmesi 
Sığa- eli kavurması, 
Tck1on diroğ'. Adet, 
Nal mııh1. 
Zindr yufar sapı. Ad. 
Sığır eti. 
Sığır etı. 

Sığır eti ka\-urmas' 

11'tik1.arr 
k.lo 

650,000 
40,000 

6.000 
10,000 
:ı,ooo 

70,000 
70,000 
50,000 

9,750 
36,0VQ 

23.700) 
3,oonı 

35,000 
28,000 

1~0,120 

Temin.atı 

Llra 

9l5 
5500 
2250 

2625 
2100 
7656 

ihale giiın, saat \'e mah;ıli. 

14/ ll, 942 11 
16 • ' 15 
18 • • 14 

13 • • 15 
21 • • 10,30 
21 • > 10 
16 ' > l4 

Bursa 
Ka.ıo. 

Sarıkamış. 

İzmh- Lv. Amirli.gi. 
'l'ıdı.ı.on. 

Trabzon. 
Erzincan. 

1665 - 1301 

Çaki,f,'> paraların bir kısmı ü- B ki ki 
zerinde bultın2n hırsız adLyeye 

1 
uruşu u arımt 

kslim edilmiştir. 

1 
1 

1 
.B<'n<'< çıitiJıe 1150 kuruş tahrn'n ed'len 5000 çift er foli-

ni 16/lli~ pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla salın alınacak
k. İhalesi Ankarada M. M. V. 3 No. lu satın alma komisy'Cl
nunda yapılaca:.tır. Kat'i temin atı 825() hrad>r. TaLp'erin belli ======: Nasıl 

Tasfiye halinde 

şlRKETi TİCARİYE, sINAJYE Giderdi m. 
ve MALİYE T. A. Ş. den: 

Ş..,l<Jet lt"1Sl'<la'İi1Tl tırIIl6fiİ ~' 
~~~ yazıl> ~ ... ı::m eöru.,...n~k 
u.ı=c 28 B' dn·i K.icı\ıc 942 ~ı·
tl"'Ei ~Ci.CJL 1~ d0 Ga.'.aı:.o.Jda Kıas.;;J.;.t:()-p<.ı
ku'a Bar-"'1 Kom<>o;.yn!., i!«U'.~ 
t!-a kOO ~rıt.>i matuusad.'\ lı'"\'İIQl.~e 

=t. "vp!ıar.uael<ılır. Ş~tret:n ....., 
ırr.ı.t:w ı, f'~'t't"'.O~ı;.;:sl na."dblnıce u 
y ıı_I hı e ~ı· lll:."!t.c. olan Wıs-
r ~"1~r ·ten '"'(''Q. vck.Ak.Q:n ~ 
.. , L :1-"tYC ~ı'\:.k Cd.çb:...:-crtct~r. H'b-
9.'\..-Ltı.'a.."'tn 1r.ıpılN'ını.n. t.:.M:ndczı en az, 
«L g-'..n e·"'·el hs·.e ~:.lc:"ıın.ı. mal 
rr ı ,.JCSClcı't: tevdi ec:ıcrc.ık. m~

llf~c ala~ Lf o..-ı ~C~ı.ı .,__"Cc ~ 
n11; :L"t.. kiıı.1ınrl.Jr • 

Ruzname 
ı _ 3 To...Gl ·o/e mf.'fr, u~'U \·e mür:l

k ·p Npor.Jor~ d...'"Vt:l:JIQ6J. 

~ - Taııstr.y~1.in h.t:amıoaı b::r.Ben 
ol-4 i v!} lrot'i bd~mın t..m.Jc.J. 

3 - Tt.<i:! ye m'lmurunu:n ıtıc.... 
mu!~i ucrt·fdlİl'.l to..bit&, 

T .ıısf~ye lllıenl'U:-tt 

Znoguldak lcra memurlıı.yun

daıı: 

Alaeaklılar: Hüseyin Hüsnü 

oğlu Hüseyin Fevzi 
Ünsal. 
Zonguldak On Tem
muz mahal1ıes'nde 

Borçlu.la.,:: Mellıanet Mhsin ve 
vereseden Halise ve 
Fatma Seniha. 
İstanbul Kadıköy 
Ku..'bağalı dere Ke
mikli dere sokauı: No. 
52 de mukim. 

Gazcllik llUte
lıassıslannın vı 

t.llzde "Bunışuk· 
luklara karfı " 
milstabzaratın 

ademı .. uvalfa
k iyetlııden sonra 

twı.~ Yarıucu 
IASIT lllt ti:DAYI 
ıtAllU 'fUATIV-

Ak~amıan 
yatmaz.dan ev. 
ve!, terkibine 
genç hayvan
ların htıceyre

ler\nden lotıh
raç edilen Bİ
OCEL karıştı

rılmış bir krem 
tatbik ediyo
rum. Bu, tıpkı 

clldlnlzln Bİ
OCEL'I gibi
dir. 8ih•l1mlz 
'oıan bu cevher sayesinde zayırıa
llllf cildiniz beslenecek, tazeleşlp 
gençleşecek. Bu cild g>dası, bütün 
dünyada tanın..'llıt blr clld müte
hassısı tarafından keş! ve hali ha
zırda pembe renkteki Tokaloıı kr•-1 
minin terkibine ithal edllmlştlr. 
Her akşam yatma:ıdan evvel ye
gilne clld ı:ıdası olan bu DİOCEL'll 
kremi kulTanınız. Sabahları da 
beyaz renkteki Tokalon kremini 
ltullanınız. o. cildi besler, açılt me
~ameler\ sıltlqtırır ve •MakyaJ• 
Jçln mümkün olan en mükemmel 
bir eaas teşltll eder. Bu iki kremin 
'ı.umallnde müessir neticeler ga
'ranUlldlr. Aksi halde verdiğiniz 
pıı.ran~l_ ınWi l.ade olıınur.~-

vak tte komısyona gelmeleri. (1~) (103!!) 

* 170 M3 çam :ke:ro;;te kapalı 2 arfl,a satın alınacaktır. Tahmin 
bedeli 22,100 lira ilk tcmiatı 165 7 lira 50 kuruştur, İ'halesi 2i>/ll/ 
1942 cuma güü saat 15 de Anka rada M. M. V. 4 No. Lu satın al
ma komisyonı..nda yapılacaktır. Tclq>lerin ikanuni ves'kala!i:l 
tekli.1 meı.l<tuplarını ilıalc saatin den bir saat evv~l komisyona ver-
meleri. (1584) (1031) 

Müteahfot nam ve hesalbına 1 O ton sığır eti pazarlıklö satın a'ı
nacakt:r. Tahm'n bedeli 9000 lira kat'i teminatı 1350 liradır. İhale

si 16/11/942 pazartesi günü saat 1 6 da Gel.ilbolu askeri satın alma 
komisyonunda ya.pılac3ktır. Taliıp !erin be!Ji vakitte kom syona gel-
meleri. (!~) (1029) 

• • • 
88,825 lira 35 kuruş keşıf bedeli Ada.pazarında yaptırılacak ın

şaat i-şi kapalı zarfla eks'ltm€ye konmuştur. İ!ıalesi 2.3/11/942 pa
zartesi günü saat 15 de Ankarad a M. M. V. 4 No. lu satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. İ'.!< tem inalı fı691 lira 27 kuruştur. TaLp
lerin kanuni vesikalar!le teklii mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evVl'l komisyona vermeleri. (1617) (1160) 

• • • 
C'hiron falbrikası mamulatı 939 modeli büyük ,.e tamamlayıcı 

b·r !akım sen· ar cerrzftı.i aıat san .dığ1 satın alınacaktır. Pazarlık!a 

eks;ltmesi 16/11/942 pazartesi gü nü saat 11 de Ank•rada M. M. V. 
5 N<ı. lu satın alma komisyonund a yapılacaktır. Tahmin bfdeli 
37% lira kat'i teminatı 569 lira 4 O kuru§!Ur. Ta:i)ler'n be'ii vakit-
te komisy<ına gelmeleri. 1630 - 1212 

• • • 
KomL..,.,= .. IDC'VCUd lk:ıll<>loğ Y<l tfilll rtı...r dahilin<!(? 11 ilai<'m ..,,., .. J,; alet. 

pazaırltıtiıa t;ıtın aı1 .macafrttır. İ.h."1-:t: :t 13/ 11/942 o.;rnıı günci ooat 15 tie A.r~t..::ra.
ckı ~f. ?\l, V. 5 No, lu ssı.tn a.~· a kQITlis yon unda yap.ı;ocı.l~tP:'. Hf'p.,.ırio taJr. .".n 
°"'C.ıe!i 21,443 Jılra. knıt; taminaıtı 3:?16 lira 4-5 ıkunır;lur. Talipl-ı-·ıiı!l bt-?!t "'""'"k.L 
te 'koınt.zy a g-f'.Jrno:l':-ı. (1592.-1048) 

• • • 
15,4::1l \hQ 5 kUTU, lcışıf bf><ielli Kı-Jıede spoor ııahosmd<a y•ptı."llo.,.ok 

~atı ka.~1 zarf'.a t-..;.ıni,~'irr.!!!')·{' ·konmı:rfttıı'. İhalıtıısi. 1:3/11/9'42 P''llE9rt~-.ı 
günü ~aa1 15,3-0 da Ankaı-aıda M. ~r. V. 4, No, iu s:ııt.ın s!ına 'kıom~{)(l·ıı~-:ta 

yapı/~eo:Drl.!ır. i.k tcm:.J-.ı:.ıtı 1156 li.""a 95 kur.~'I'. T&!ip!.ein kanurnl ve~a.lıa.. 
t>i'C' l<ilht mtl<'luplec >hale s<Htt:ooeoı bir saat ev~ luı<nifı:yana VCTrn<'icn. 

(16Hl-1159) 

' • • • 
T•n·r,:n b<dr.Jô 21,706 Hrı> 90 laıl""ş ol<ın 221,499 M3 Qıralı ç<>m loe'l"COt\; 

Yeni Neşriyat: 

İslam~ Türk Ansik
lopeöisi 

4~ incı ooro..1sı nıt.;:h•m b~ı 
lb:iva ~ çıkmlf!i,.·: 1. Anadvhı 
ve Rı-rru"'l1 [\.vc:nı:nr>: ~~11~ 2. 
Fıkı.hıda iı~an lı:ıh~ı. tfrın:~ m'ah
ık~~- ·t•...ıt r<"ı··~ _• .. h Hımmt1., 3, M\Aca
,-.tsrı~; iıt. .. ını.1 iıs:öm hlm.Lmıu.11.l. ~ 
rr.ıetlcn! ln.C'i.ı. .. 'ı<.ta fı)•:ın: ProL MlJrtw
Ja R~it. 4. Hukcl<:~ı t oa.a\}·e: ;.ıyon 

n'.eıcl-, i~k\rrıaı. ~do:ı:1tı ~,e. 
5. A;yf'l, l'oo,, vr K-ur·.,,,, Om<>I' Rı.a. 
6. A!>"·(.elıc1'11 r.Uz;:.ı.1.ü. 11W'{.Jki, mıedk:ni, 

O: ~ . .;ıı..ı'.aıi, t~cıif, lil'UtM.a.n ve nıi!"..e

(.ı..b h, J'X·b•\l ve me'IF.'\ıh, habf..r, ('!T.ir 
tc:W<"'f, rtıküırı: aıy·etferi vt~ mi.iı«:nxı· 

cişı.: t.ltt, 7. 'J"J.savvukia 5yt>rı: 8. l\tıh

dl :k. da vas:'llda bu)JOOl';ı Lbni Tüm
rüıt::.in ~·<1~]t:'."': Prof. i.Jrr.e.J. lJ:akkl 
İıb.ntrı:l, 9. Jı.,o.~ciu.:lnh: M. Şükür Ü:
kü 1\.~ ıo. A;y.n: Eld:ılr·<M'.1ı, \l, 
Ba<:g•:m.cu ·.,·e yı.ttıı n1i!ı.:.~t<J(: \°iP nıi.~
yOıl:)l'\1" z:;rnı:,y+·t~ yıii'rU:.ırı1. fJt i.sticf€,~r

le d'..:.'-"Q'.ln:..:2 ı..-ar; ~ F.d1>. 

Ortaokul yardımcı 
kitapları 

Crl>çen sene aylık olarak çıkan 
ve orta okul ta!ı;l;e"<»' arsaında 

i:ıüyük bir a1<ika gören arta okul 
yardımcı kitnp~arı. bu sene !ıer 
üç sınıf i.ç n yine ayn a;'<ı, fa
kat on günde bir ç>kmaya ba;'-
1amışlı'J', 

Her ayın birinci-, onuncu ve 
yirminci günü çık•n kitaplar<la, 
<ın gün iç'nde okunan /bütün 
dersler, soruların cı>Yapları, c;ö
zülmü~ pr<.>blemler vardır. Orta 
okul tale~lerini d<'.rs 2ı0rlukla
nndan kurtaran bu yardımcı ki 
tapl•rı ta\...obelerimize tavsiye e- i 

deriz. 
Kftapçılar-Oa lbulunımaktadır. 

10 - 20 İk.inci!eyine ait b.r'nci 
'kit~p çıkm~tır. 

Mal sahipleri 
kiracılar 

ve 

Ev sdı lbi \'e l<iracılıı.r arasın
daki münasebetleı·ı son kanuni 
tebdHlere •~ Tumyiz kararlarına 
göre tcsbiot eden bu ooer ha:ııine 
icra mEmuxu Cem'i Atacan Wıra
fından yazılmış ~~ İnkılap Kita
·bcvi tarafından 11~redılmi~i!r. 

Piyasada düşüklük 
Son 'bir hafta zarfında gıda 

maddeleri fiatlarınd.:ı d!ik~ate 

değC'!' ııi<ıbetlerde düşüklükfter ol
mu!itur. Dd§üş nL<;betlcri şun

lardı.r: 

Fasulye çuval başın,; 12 - J 3, 
mereiın:€k 7 - 8, patates 2 - 3, 
nohu.tta 7 liıra, Urfa ya·ğı.nda k:
lo başına 40 - 50, TN:ırzontia 46 
kuruş. Toıptan sa tışlsrın alıcı 
bulammnası devaın etmelctedi.r. 

11/11/1942 ÇARŞAMBA 

7 ,30 Proğrcırn ve- meım. sa.at ~orı. 
7 ,32 Vücudumurtu \'<>lı.,<>lır.ıilım. 

7,40 Ajaq habrırler;. 
12,30 Proi;:rrum ve tnf'm. saat ~. 

12,45 Ajans hai><>rle r. 
lı3~20 ~tıi.'Zl.k: Şankı ve türic.ü1tt. 
18,00 Program ve mcrn.. ~art. aya.:·1. 

7 /2/942 tarii:ıinde vulru bulan 
takip talebi üııerine 16/4/3:rı 

tarih ,.e 19/14 ve 68 sayfa nurna 
ral ipotek senedi mucılbince ay
rıca da faiz hesap edilmek üııe
re 150 lira alacağı ödenmediği 

surette rnezkılr senette zikri ge
\'<'n Sultan Beyazıt Atik Şevki 
bey sokağında Şirket caddesin
deki ipotekli arsanın paraya çe
vi:rme taleıbinde buulnacağı yo
lundaki d:!ek üzerine borçluların 
yukarıdaki adreslerine relınin 

paraya ç<>VTilmesi yoliie takip 
ödeme emirleri .Kurloağalıde

rcde Kemikli dereolmadığı. gibi 
Kemikli çayır önünde de 52 gibi 
çift numu-a y<Mtur.. kayıt ve 
~lhirle iade edilmiş ve aynca 
lstanbul zaıbıtasınca ca yaplırı
lan araştıımada i~bu adrste 
'bo:çluların 'bulunmadıkları bü
d ':-ilm!ş olmasından a'.acaklının 
talebi ve merci hiı:1<imliğın!n 

30/5/942 tarihli karari!e mez
kür •cra emirleri tclıli'ii m.ka
mına kaim olmak üzere 20 gün 
rr.Uddetle toblij;>in ila~n i<:rası 

kizım geldiğinden j~u bor
cun iliin tadtin<len it C:ıaren 30 
gün zarf;nda 942/234 numaralı 
cJ.osyamıza ödenmecliğ> veyl' ic
ra ve iflas kanununun 63 ila 71 
;nci maddelerine kadar ilan hü
kümler dairesinde bir itirazda 
bulunulmadığı surette kanun 
'hükümlerinin yerine getirilece-

PARASJZ GÜZEu.İK KUTUSU 
Derununda (beyaz ve pembeJ renk 
lerdeki Tok.alon kremler\ lle muh
telif renklerde Tokalon pudra.~nnu~ 
nümunelerlnl havidir. Ambalaj •• 
sevil'. masrafı olarak 20 kuruşluk bir 
pulu af&ğıdakl adrese gönderiniz 
Tokalon ••rvlsl 6 L. Posta kutusu 

pamr:ııua satın a]ı=,,;:ktcr. İhalesi 13/11 /942 cuma günü ~ lJ.30 da llz>
kmı'ada ili. M. v. 4 No, lu s:ı.tın alım<! k>:mryo.ııunda :Y'>Pıl•c:ın.-tır. Ta~~,.;,, 
ıx.•J:i "'"'-tlıt> kı:rııô.<ıyu::a. &'f(ımı;Jıc::'i. Kati ltmimt..ı 325(; liıra 4 :ruru.ştur. 

(1662 - 1296) JD,31> Maıık'k<-t s::ıat 11yarı ve Ar 
•I 18,-03 Mtiılik: F""1l· heyeti. 

~--••••••.,.•••••-•••••ı••••••!! jans haJn.,.le:-i. 

-· b'ld' ;ı· (6675) g ı ır~.tr. 

922
· i.stanbuı rnhisarlar Umum Müdürtüs)ünden 

"Kı'ralık Apartman'! NL1n11Un<! , •• ~ ..... muc""'1ce 10.ooo~bırasal>d'l.ğı ınoUtt·<ttı•tn<m 
4 oııcblk '~ h<'t" J}I('\" ~ tv:ıvi 
Apar'lııncın. klral:ik.tır. İçıioıch:kileae 

m ÜTaca,Qıt 

Fa 11itı iıwıcl S ıi h H- .. • &< H id<'<nl i
ğjruk: n: lH2/277 

Td>l<ğ ı ~ ltimı;e: Milın,"\"Cl', 

Topl<ap:dn ~141.;,,;a ım<'dı"<.-lr,.. 
de 15 f(l')·ı!ı od'3Sl.Dda kiracı. 

i.d.an:..J lı<ı~ B~'od'<>:cye ım:., 
t.a.kıl tcillfa İıs'tiıCıaı.-ını:OOa b:ılu.nan n~z-

4'.ür 15 6.Cô'r~-l cxlıan:in mult.ıtJ.Ji! SC'1't.' ... 
ı~ a: t kl:ar.m icar(~ Ill\IZ"J.ba i!e 
l>'.rW..ı la!ıaldcuk ett.irJk>n bak;ye 
(84) liı'1 (65) kUJ'\llŞlll:ı frcre1i w"'1-
let:ıc b'hıpkıtr hıü::rnıen 1ıabsıilci hak:on .. 
d.:ı. a.I~•: belediye tı3'rafniıın a
çılan a!Dcak d-av:ıı::sırun 'i:l.&nen yap:ı!-
1"'1. dlıı\-.,;;,y., "" g>yap ke ı-an lelıJ;.g;ı.. 
tına rağmen l>u'unn-..dlğ>mz muay
~ muha;ocm<': celsesinde ya~efl 
muhakanedc mıiddei vr•.',çi?~ (84) li
ra (65) kuıruş borcunuz olımıadJgına. 

da,;r s:ııı: bir ""°"n " ·U e1.ın;p;.;r. 

ı.ıııe tteeatxc-..a paz3.lTıJıid-a n1Jbayaa r•<hlıe <*klir, 1 
Peııarlık 17/11/942 •""1 gü.ı:ü s:ı..ı 10,W a .. İm.loaırlıror l(-a.ş -~ .. _, 

tın alına kcın~iYomı.aôa ya;ıılacc&<ıtlr. Tu!Wleri<ı a.ynı gi)n l"6 s:ıwı:t>e lllf'ıtccı 
l un.,;,;,..,nu-m h<.ııJr bıı!uruııa:en lıiir<u ıraı •J;ln olunu<'. 1291 -

Üsküdar As. Ş. Başkanhğından : 
Şotımiz Yod<f,c Subay d('tl>er.ndc k'"Y"tlı buıiunan. ,.nı.«i! ve yr'd<Jc 91.1-

bayların ikif;cr k.ı.t3 vrosJ.;a !~rraı:dı..-.nmn al~sı11.a !üzlan göutr'~.üş o!du
tund.aın şubeur!ZJe ınen6\..1P feri.eli \"(: ycdrJ'< ı\.b<.;ty].a4'1n Uişcr kıla fıotll1'J"llilat"t
nı bizzat v<'Y• biJVOf;;ta "" (".den ştbcye ııc<irma'('ri ve f<>l<ığı'a<!lannm er!ta
nna.a da k.ayıt!ıı b:.ılunch;ğu dC'Lkr :>ıra nwn.ıra.sııl.c Slll.i.ihT!Dı yaım:~a!!.arı iltı':'l 
olunur. (1637 - 1235) 

ZAYİ - 940-:Ml yılr.ıı:l!L JY)·l:oz 
orl-> m., ic<f-".·~~n e.ldığ:ını. şnh:ıdet

"" nl k~·bı<tm. Yfn>sirıi çf<l<>!Q,. 
ca.ı?;ı rndG n z..awl.i.n hükmü yoktıuır. 

197 No. Lu İsmail AJ.n:ı.n Tosun 

Yonıi<ı;I eda ııtmd• üııcre mtbıkm>t'
tıin b11rıılcv:dığı 20/11/94.2 cuma sa
at 10 da m.i!ı.lcem."yr relıırn>z iç;ı, 

iŞbu yoınin davotifc;I l><>:nmcibi 'k.a.. 
rnr tf~bıiığ nwkamına. kad..TI oltn.ak 

iiz<'re iUın ol!C!ur. (6686) 

ZAYİ - 3522 No. lu Krum"'11'1ll 

mu..-ı.yenc ctiOO.aı..'1.'.ylr keondrrrı:.:ı s:ıhhl 

lnUQJ"etl{' CÜJJÜJTIJml k~tybeıU~. Y~ 

lı·r~ ~ğı.nldan o..tirilt.'rİT.(n 

h iiılcmil ;rcilotur. lUba taş No. 6. Ali 
Kosem. 

Sahibi: E. t Z Z E T. N ıtriyat 

Direktörü: Cevdet ltarabllein. 

Basıld.ıiı yrr. •Soıı Te,l&raf• 

RwltYo gao~. 
K<m\Ljn\a (Evin soo tıi). 
Temıitl: K;mgiJ Aill'S!. 

20,15 

21,00 
21,ao 
22,30 

22,50 

?.."::~ Cçı t .s<::IMt aya.rı, Ajarm 

h::beriıf":i '""' BorsaJa.r_ ı 
Y&~ll!'\ki. ore>j;::-'..an ve koaDSnlli. 

• TAKViM • 
2. Teşrin: Çarşamba 

1361 1942 1358 
Hicrt Ruml i 

11 2 29 

Glin: 315 Ay : il Ka6ım: 4 

E ı a n ı Yasa~ 
Vakitler ı. Il, s. D, 

Gü.neı l 48 6 43 
öı:ıe 7 -03 il 58 
i1ti.nd.i 9 43 114 38 
·~•m 12 00 16 ı.s 
Yaksı 1 34 18 31 
İıTıAAk 12 06 5 

Gazetemize gönderil~n evrak 
&ri iade edilmez. 

ıı IKl'NCITEŞRiN - 1,.2 

Sümer Bank 

YERLi MALLAR 
PAZARLARI 

Müe$sesesi Müdürlüiünden: 

ŞEF MEKANOGRAF 
ARANIYOR 

M'Uhast.>obı •"'"'·ioini" kulltanılan ııo·:·<~ h M,>ruıoıb• mı«i:r>l'.k<-• 
iÇNı do~un ücr.eılı.C mUtPh11s:~ bı.r f'C'lf'. ındt::urngı:ar a}o..ın...."Cat~.rr • 

Tu'hp.lcrin, bu n1cJ.ir-Oı.ie-Tin n:utıaJt~''YC' ttl.Q)lk.h-.:te- 'cif!iiıl ç:.ı.L.-rıall'. 

teo:-ü.bf> vr ihıt.~ sahjlıt w bı.ı sı:~ı i.darf' edcb'l'.<'<:<"k .. bil.:ıye...t.• b~ 

kıiı'mBLln \'e y.a:b&nıco;. <i.Jıiıer1it'll biır.s-1nıe n·ıükt'lnmelt>n vakcl o-!maları 

Türkiye iş Bankası 
l==KÜÇÜK CARI HESAPLAR==I 

1943 iKRAMİYE PLANI 

,.., 

Keşidel~r: 1 Şubat, 3 May ... , 2 Ağustos, ı İkin.cil~şrin 
ı ... illleri.nde yapılır. 

r 1943 ikramiyeleri 

ı adet 
1 ' 
1 • 
1 • 
1 • 
1 • 

1 ' 
2 ' 

10 • 
30 
60 

' 
• 

250 

1 334 
' 
• 

" 

1999 
999 
888 
777 
666 
555 
44( 
333 
222 
99 
44 
22 
11 

Liralık _ 1999~ 

999.-
888.-
777~ 

666.-
555.-
444.-

' 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
' 
• 
' 
• 

666~ 

- 2220.-
- 2910.-
- 2640.-
- 5509.-
- 3674.-

Linı 

> 

' 
> 

• 
• 
' 
' 
• 
• 
' 
' 
' 

l'iiıiri:ye İş Bankasına iJ<'ra yalı rmakla yalnız para bıriklirmiş ve 
faiz almış olnaz, ayni :zamanda taliinizi de denem iş olursunın. 

'VCliPKIYE CUMHURiYET] 

ZiRAAT BANKASI 
~wuluş wıntı': 18811. - Se ınıayesi: 100,000,000 'l'ürk LiTuL 

Şube ve ajans adedi: 265 

~irıı.i Vt. ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kımıba ralı ve ihbanız t&<ıarrut hesap. 
kur'a ile aşağıdaki plana gö anlara senede 4 defa çekıi!.ec8 
kur'a ile aaşğıdaki pl'ana gö re i)<urniye dağıtılacalrtıır. 

& A. 1,IGO lirllık &,OOG L. 111011 Adet il liralık 5,000 L 
& > Sot • Z.NI • lll • M • &,IOI • 
& • UI t l,liO• '° . llO • ..... • 111 • il • l,%9t • 
DİKKAT: Hese.plarındııkl parai.ır !);r sene içinde 50 lira· 

dan aşağı düşmiyenl&e iltra miye ı;ıi<tığı takdirde % 20 fazla. 
sile verüerektir. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylül ve 11 Birincik&.nun tarili lerinde çekill'C'ektir. 

.-~-·Türk Hasın Birliği ve Ortakları_ .. , .. 

Resmi ilanlar 
KOLLEKTİF ŞlRKETİNDEN: 
İstar,bul sicilli ticaret oai resinin 28733 sicil numarasında 

mu.kayyed ve lstanbulun bütün yevn:i ga:zetelerinin hissedar 

olduğu Şir:ketimiızin mukavelesinin 6 ncı matldesinde şirketi

miz:ıı mev-zuu ıtjtigali: 

Resmi daire veya o hüküm deki dairelerin ve müesseselerin 

ticari mahiyette olmıyan ilin lanrun ga:ıe!e ve mttmualarda 

ves ı:r ilin yapıla n yerlerde ne§ri içi:ı kai>ul ve neşir vasıta

ların:ı sevkedip neşrine tavassuttur. 

Bu iti'barla RESMi DA1RELER, büıün ı;<ızetelerde ve mec

mualarda neşrini istedikleri iliinlannı bundan böyle: 

İSTANBUL ANKARA CADDEı:;j No: 80 de bulunan 

f ürk Basın Birliği ve Ortakları 

Resmô ao~ıno~ır Şirketi 
ne .;örı<ltrilmesini ve ilinların ıütııi giinüne oeşrini temin 

ettiğimi~i ilan e) !eriz. 

LİMON 
Çiçekleri HASA OL y Si ÇIKTI 

'Avnıpa vz A.ınerikada bile emsaline tesadüf edihııiyeeek dtrerede nefis 90 d ~r,.~e limon ~içekleri HASAN kolonyası büyük fedakarlıklar neticesi istihzarına muvaffal.. olmuştur HASAN DepGSU ve şubelerinde cep 'iş~i Sll • l/16 80 - 118 150 

1/3 300 - 1/2 475. ı kile 900 kuruııa sat..ılıCa çıkarıılmı§tv. NEı!ı"RİN Limon tkekleri dahi çıktı. Fiatlan ıunlardır: Cep ıifeci 35 - l/lG 60 • 1/8 100 • 1/4 175 - 1/3 2%5 - l/'I. 215 - 1 kiMı 525 kurıışhı.r. 


