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Milli Şefin tebaruz 
ettirdiği bir nokta 
Patladığı günden beri dünya . 

harbine memleketimiz 
en ziyade bugün yaklaşmıştır 

Dört bir yammızm ateıle 
geçtikçe kızl§iığı, muharip 
gu böyle bir :zamanda heı· 

ha bütüıı, daha huzurlu ve 
farltır. 

çenberlendiği ve harbin gün 
ııınırlarının gittihçe bozuldu
zamankinden daha •ıkı, da
güvenli bulunmamız birinci 

Yazaa: ŞÜKRÜ AHMET 
'Anlcartidan • 

M illi Şef ve yüksel< 
Cumhurreisjmizin nu
tuklarında, şiiphesiz, 

O halde Şef sadece yeryüzün
de i§liyen ölüm makıinesinin acı
naeak vahşet mekanrzmasınm, 
943 de cereyan edecek geniş öl
çüdeki insafsız müeadelelemd, 

(Devamı 2 JM:İ sahifede) baş1'başına merak mevzuu teş
kil eden bi.- nokta: Yüksek Şef: -----

•Büyük Millet Medisinıin e- fA~!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!eeo~ .. -

hemnıiycıle dikkatini cclbclmek l 
isterim ki patladığı günden'beri 1 

düıııya harbine, menıleketim~ 
en :ııiyadc bugün yaklaşmıştır .• 
Demişlerdir. 

Bu, ilk bakışta gözler öııümle 
~ istifhamı belirtebilir: 

- Acaba ha11bıı girmek atüe
ııinde mi bu.Junuyoruz?. 

Nutkun 
Akisleri 

Milli "Ş;.i~ nut-1 
ku Londrada 1 
memnuniyetle 

karşılandı 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESİ 

Vurguncuyu vura
cak yeni tedbirler 
Ticaret Vekaleti mücadele icin , 
yeni kanun layihaları hazırladı 

~-~-----~~---ı~~----~~-~-

T e d birler arasında Belediyelerce geniş selihiyetli 
hususi mahkemelerin kurufması mevzuu bahis oluyor 

Milli Şefin nutku piyasada derin bir t~sir yaptı. 

r·----------------------·~---Lille şehrinde Alman Subayfarına-, 
karşı yeniden ~omba afl!dı 

Lmıdra, 2 (A.A.) - Röı•ter ajansının Moskova ra~··c.,,una 
atfen bild irdiifittr gö re, Lill~ şehrinin ınühin1 sokakl3rıudan 
bit-inde Fransıı. vatanperverleri b ir Alınan su.bay grupuna biT 
bomba atnuşlardır . t'ç >ubay ülıniiştiir. İşgal makamları fara
(ındaıı birk~ ki ş1 u_., kif edilmiş ise de suikast bili buluna· 

\.. ıuaınıştır. 

Mısır Harbi 
Muharebe 

1 yeni bir 
Saf hada -İngilizler yeniden 

arazi kazanıldıfı 
haberini veriyor 

•ı---
Almanlar, taarruz· 
iarın püskürtüldü· 
ğünü bildiriyorlar 

Klhre, 2 (A.A.) - Ora şark 
İ'ngi!iz müşterek tebliği: 

31 İlkteşrin, ı Sonteşrin gece
si, düşman demiryıolu ile sahil 
ara.snd.aki mevzilerinin !batısın
da yer alnnş •bulunan kıta1arı
m.Jza taarruzla.da bulunmuştur . 
Piya-demiı2ı elıimiıı.deki ıara~yi 
muhafaza etmiş ise de lbir kaç 
düşnan tankı, duşman piyade
sinin işgal etmekte bulundu.ğu 

mevııi-e ulaşınağa muva:fiak ol
muştur. 

Dünkü gün düşman yanna 
teş.!l:Jbüsü yaıp.maml§tır. Mutıa

mbe çevresi ve dü.şınanın ileri 
iniş al.anlarile tepe, İlkteşrinin 
son gccesile dün bombalanını{'" 
tı. Düşman ileri kı tala üze
ırinıe bir lbom'baI1dıı.ınan akını 
teşel);fuüsünde ·bulunmU§lar ise 
de müttefik av uçakla<ı tarafın 
dan karşılanmış, bomlbalarını 

(Devanu 3 ü~ü sayfada) 

w~ 

Ölüm cezasının 
s ı ra s ı o o ı d i 

Selami iz.ut SEDES 

Radyo Gazetesinin dediği gi
bi <~her i~ i \1 a1andaşın yü. 

:ıü.nü güldüren, her SOY\U'Z•un da 
yüreğini titreten . Milli Şefin 
tarihi nutukları, bugünkü muh
tekirin, her ne pahasına olursa 
«>lsun para kazanııı3k istiyen 
ıbir vicdansrz. ve bugünkü ~hti. 
karın sade<:e !tir ekonoon) a ola
yı olmadığını belli etti. Vata
nımızın göklbitıinılerinde uğur· 

sın bir rüzgar estirilmekte<lir 

ve bu rÜ!l!gardan faydalaıımı~·a 
kalkanlarda yine Milli Şef nıi
zin buyurdukları gibi • b'rta
kım çiltlik ağaları, vnrgu.ncıı 

tüccarlar ve ihtirasluı için 
bugünkü durumu fırsat sayau 
!birkaç poliıtikacıdır.• 

Bugünkü vurguncunuıı hala 
derebeyi kesilmek s.-dasından 
vazgeçmiy.en eski batakçı çift
lik ağaları ve birtakıın so.~1s1ız 

politikacı ile elbirliği yaptığı 

anlaşılıyor. 

Şu halde bugiUıkii rnrg>uncu 
sözün tam ruh.ası ile vatan ha

inidir. Biz, yine bu sütunlarda: 
•Vurguncu insan değHdir, on· 

!ara insan muamelesi yapmak 
hatadır, onlan asmalı!• deınlş
tik. (Devamı 3 üncii sayfada) ·------------

Fillıakika harbin Kafkasyayı 1 
zorladığı, Mısır bölgesini kasır
galaştırdığı, Akdenizi ceheııoıeme 
çevirdiği Jı.ir devre içinde ve mu
baripler1n durun1uuıu gö2önüne 
getrimek karşısıoda böyle b;r 
istff.lıamıın zihinde çizilmesine 
!ı.rsat bırakmamak güçtiir. Fa
kat, nutırk dikka ili okununca 
görüliiyor ve anlaşılıyor ki bii· 
yiik ŞeJin bu ciinılesi bizi harici 

Looılıra, 2 (A.A.) - Tüm:ye Cüm
hurre.:si İs1n.et in.ör.M·nün dtin Bü
yük MiJ.Let l\fe~i6/ı: d-e ira.dey lem1s 
otihığu beliğ rurtuık Lon<lrn SÖY11•i 
ma•hafli·J;n.rnc bil~ü..~ bit• ilgi ve dOkkat 
ile kaırşıkınımış v~ Türıkılyen-!n harict 
bfç:bir t..-ızyiı'kıa boyun Eğm·i~--e-ceği bir 
de:f!a diahcı an:la.şıilfluştır. 

Ankara, 2 (İkdanı Muhabirin- lediye azalarından birin.in de i- Diğer taraftan hayat pahahlığı 
den) _ Ticaret Vekaleti, vux- ı za sıfatile bulunması tekliif eıli· kar.şısında salb<İt gelirli nıemıır• u A M ı• v ı• • 
guncularla mücadele ve iaşe leceği söylenmekte; fakat bıı ]arı koruma tedbirleri nıeyanııı· mumı ec ıs a ının 
madleri fiatlarmın teshil edil- teklifin Meclis tarafından teşdit da, menım-lara ayniyat olarak ' 

'Ve yeni lir vaziıyet karşıSTn-da 

ıbıılunduran herhangi bir vakıa 
il<? a!iikalı değildir. Şef, münase
bet d·üştiikçe muhariplerin va· 
ziyetle~ini i!adeleudirirken şu 

tasvirleri yapmışlardır: . 
•iıısaııbk öldü.rmekteıı başka 

usul lanımıyan bir ocınacak is
tikamete giıtlkçe daha ziyade ı 
saplanııı:ş bulunuyor. 

.............................................. 

Bugünkü Ta07mib gnz-e.tıe.;i .A.nks
ra. muhab:.rfn.iın. Cofi.rr,ıhuriyıet. B<:ır;n:

mlllon A!ı%Grad'a tes'idi baltıkm<J<; gön 
c>crmlş olduttı bir y.aııışı neı;retmek-
6edir. 

mesi için kap eden kanun 18yi· edilmesi kuvvetle muhtemel bu.- erzak verilmesi de vardır. 'b • k • ı ı d 
hnlar.mı tama-nıc..n. hazırlamış 1 r n u t u 1 e a ç 1 bulunmaktadl!r. lunduğu ilave olunmaktadır. (Devamı 3 ün<:ü sayfada) } 

Bu kanun projeleri yakında ,;==;;;:===::=======-------:;;;:;;;:===.:) 
Velcil!er Hey'eti tarafından ted- \. •--== 8 V il k · • 
1dk edileeek ve Meclisin >tik iç· 8 DUt 8Dda m818lDbı bayat plhllllljl 

::1~t~~ .. ~Fu:·~:E:~:;~ !~:ıı,~rında müzakere oluna- AI m an I a r d ü ·n AI 8 gir 11~-.m.· cıcadeıede te1ısıı e1111scetı. -· _nı sı1ıedı 
resmim öv~kle vr ondan pek bü- Drğer taraflan, bu kanun iliyi- • ' - · l 
ytilk stayiş.lc bahschnektırd;r haları meyanında belediyelerce ş e h r ... n •. za p t et t ı· ı e r ,. ! 

Bi!haSEa motö~1ü cüzüta.:nıar ve sadece ihtıikar suçlarına ba'kmak ı l 
hoa.llc küıiles!.nıin gö$term:ş olduğu 
taıyy.arel.cr g.eçti\rl~ri ~ırada b(iyl.i'k üzere geniş salahiıyetli birer _ ! 
sevince payan bu1unma.dığın1 yaz- mahkeme ı.ıı.ru1ması ve tıu mah- St I' tt S l . . k d 1 1 

Öyle görünüyor ki 1943 yili maktadır. kemelerde Jıakfm.Jcn başka be- a JngrA a Ovyet er yenı arazJ azan l ar• 
Alman baskısı gittkçe hafifliyor d aba geniş ve da ha insafsız mu· j p~~~;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;,;-;,;-;;._..;,_;-;;;-;;;;-;;...;,;· -

:~~~~.~'.~.~'.~.~~-~:~.~-ti.~~............ l~OlffiUOOf]a GÜNÜNıÇEHREsil Moskıova, 2 (A.A.) - Soıvyet hatlarına girmişler ve bir bölü.k; 

Büyiik Meclis takdir ede.o ki 
gittikçe ş;ddetl<ınen düşmanlık 

havası içinde hcrgün biraz da
ha sinirlenmiş tarnflar ortasın
da tarafsızlık politikası yüriit
nıek, hiikı'.ımct için çol; yorucu 
<ılıııaktR<lır .• 

Yine, Şeiin hal'be yaklaştığı· 
mız cümlesini takip eden ikinci 
pasaj şöyledir. 

•Hakiki kuvvetlerim.izi, sağ
lam vaziyeılımi'l.i bulandırıp göl
gelendiren bir manevi telaş ve 
ıztırap havası bugün \·atanımı
ztn Ü'l.erinde esmektedir. Böyle 
haller, boir milleti hastalıklı •·e 
zayıf gösterirler, lıastalDklı mil
let biinyeleri harici tehlikeleri 
sül''atlc il.zerlerine ç-ekerler. Btl 

sebeple bir gün bilmediğiın;z bir 
istikametteın ve bıllanediğiınİ'z ba
~ıarıeler a1tında vatanımızın ta· 
~rruza n1aruz k.alnıası ihtimalıini 
Büyük l\Jillet l\1cclisinin cicldi 
olarak gözö.nünde tııtma.sı •İcap 

eder.• 

Görüliiyor ki bütiin bu cümle
leri bir arada derleyince •harbe 
yaklaşmak. yolundaki kasıt ve 
mana kendiliğind~n vuzuh bulu
yor ve ayrıca izah iMlyacından 
vareste k.ıılıy&r. Herban~i harici 
yeni bir vaziyet karşısında bu
lunmadığımızın ~n büyi.ik vesi .. 
ka ve hükiiınle~i yine Şefin nut
kunda miinderi~lir. Bil·bassa §'U 

~ünılelerde harici durumumuz 
ga> et açıktır: 

• ...• Poliı'kanıızı gel..,ekte de 
~eba.tla tak~p etmekten çekinmi
Y~ceğiz. Sıyaseffoıizdeki dürust
lüğün her tarafa ait faydaları
nın bütün muhariplerce takdir 
11lildiJii.ı:ıi saıııyonıı.• 

öğle teblıiğtııe ek: düşman piıyadesini yok etmıişler-

Mısırda büyük bir tank 
muharebesi beklenebilir 

Stalinıgrad bölgesinin 'biTkaç dir. 
kesiminde karşı taarruıı:a geçen N alç ık lböl!gesinde büyük mü• 
kı·t'alarımız Alımanlan baıı:ı miis- dafaa mtılıarebeleri <>lmuştıur. 
tahkem me,,kiJerden çılkartmış- Tuapse'nin cfuğu şimalinde lbir-
lardır. Şehrin müdafileri büyük liklerimizden biri 150 Almanı 
b <r cesaret ve zeka eoon gö.s- yok etmiştir. Başka bir kesimde 
termişlerc!ir. .Alınanlar tarafın- düşmanın \biT taarruız keşit kolu 

~~~~-~-~ .. ~~~~~~~~ dan l<ıuıatılmış bir ev, 24 saat .mevzi'lerimi.ze girmiye teşebbüs 

iuglllz bedeUerlnden bfrl11l11de To'bruga 
'bir ihraç hareketi yapan mihver kuvvetle
rini kıskaç içine almak oldaju anlaşıbyor 

müddetle lbir tek S<wyet ask<>..ri etmiş ise de kuşatılarak yıok e-
tarıMından mfu:lalaa edilmıiştir. dilmiştir. 
Bu asker, düşmanı uğraştınınıya Abnan tebliii 
muvaffak olmuş ve sonuııda düş-
man püskürtülmüştür. Bertin, 2 (A.A.) - Alınan tel:ı-

Stalingrad'ın batı şimaJ.inde !iği: (Devamı 3 üncü sayfada) Mısırda Elalemeyn ceplhcsin
de geçen cuma sabahından beri 
dıevam eden müttefikler taarrUr 
zunun henüz mühim bir netlc-e 
elde edememesi her halıdıe ta ar 
ruzun muvaffak olamadığı ne
ticenin çıkarılmasını intaç "t
~mektedir. Zira daracık bir 
ceffeede tahkim \i mevzilere 
cepheden taaı·ruza geçmenin 
,güçlüğü aişkfuıdır. Maamafih 

Montgomeri kuvvetlerinin Rom
mel orduları ile bugünlerde kar
şılaşacağı ve çetin bix tank mey 
dan muharebesinin verileceği 

zannını kuvvetlendiren bir çok 
emareler •belirmiŞti.r. Bu da 8 

inci ordunun tahkimi; mayn 
ba•rlalarını teınıizliyerek mihver 
müdafaa hatlar n bir kısınma 
girmoj olduğunu göste.mekier

rdlr. Esasen 3 inci ordu ve 
mutanının takip ettiği tilb>ye 
göz öniinde tutulursa heyecan

lı ha·berlcr beklenmesin;n roEv· 
si~z olıc!ıığu meydaM· ~.,kar. 

8 inci rudunun yeni fübiyes> 
müttefik tanklarının küt1e ha
linde Alman mevzilerine girme 
den önce mihver tarafından t<>p 
ve ~rlerle kuvıf~tJendl-ril.nı.i,:ı 

lepe!erin alınmasını icap ettir
(Devamı 3 üncü sayfa.ta) devr 'yelerimirı düşman mütlafaa 

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

Üniversite Açıldı 
Rektör mühim bir nutuk söyledi 

ı · :ı • ::; .... 
'•ı!'ı·~h"' ... l;.~.~·,,. 

't·,~:;·l 1 
1 -~~.~::..... .. 

l ÜniversHeli gençler Rektörün açış nutkunu dinlerlerken (masa ils· ı 
1 tünde cörüle~ maket .. yapılacak .Fen ve Edehi~ at Fakiilteleri 

lu.ııasın.ı ı:os termektedll'.) _ yazı.... i%;oo sahi!•'<l>l -

Ş()Z İSTİYORUZ .· 
zaman 
Öğreneceğiz? 

Tramvayları '1eferl.e11inde geç 
bımktıran yeni bir sebep daha: 
Ana duraklarda zabıta memur
ları ille ba<amakta gidip kaza 
çıkaTTM.ya karar vereıııerle mü 
cadele ,ediyo1·. 

Yıllar yılıdır, caddelerin tıere· 
sinden gidilip geuneoeği11J, na
kil .vasıtalarıoo sıra ile im1ip ı_,; 
nileceğini, .ay,,j ,şek.ilde b.let a
lınacağını öğrenemedik, Yaşın va 
sıtaları darlığı muhakkıı.ktrr. 
Falwt onu. bu.günkü haline bi
raZ da bizler getirİ1J071UZ, 

Halk hayatıına mal olan b02t 
gelenekler, el birliğile ya1'atılır. 
Milyonluk yabancı şehkirlerık 
hiç bir gün, tramvaya önce ve 
sonra binnu>k kııvgaıırna ra.stla
yiiamazsınız: Hiç brr gün Hak
ka., saygıya. §U 'Ufak örneklerden 
bO§!ayal.mı ..• 

1 

:Vali ve Belediye .ıteiı;i dün Şehir Meclisinde iaşe işlerine 
önem vcrilnıesini bildiren nutkuııu o~eıı 

lstamuı Umumi Mecliısinin yerlerini almış ve dinleyici kı-
4 üıııcü iıııtiıhap devresinin birinci eası da kalabalık bir kütle tara-
yılı dün Şehir Meclisinin yeni fından doldurulıınuştu. Vali saat 
azasının ha.z1r bulunduğu bi.r içti, 14 de ı..-.u.rsuye çıkarak bir nufokı 
mada Vali ve Belediye Re:tti Dr. söylemi:j ve şiddetle alk.~lan-
Lıitii Kırd...-ın bh- nutku ile aıçıl- ııııştır. (Devamı · 2 inci stnüede) 

Gaflette Olanlar Ugansznlarl 

Şlip.lıesh, bugün yeryüz.üııtle 
uyanıklığın en yüksek şuur 

derecesine yükselmiş bir millet 
varsa o da Türk milletidir. 19 
milyonun gözü, ölüm motörleri
nin homurtularHe kaplı bugünkü 
•tehlikeler dünıyasmın kar1111h
ğında, 19 mily<>n süngii gibi par• 
lamaktadır. Ne tehlike <lu~
muı., ne şuurwnuz, ne vicdooı ... 
um, ilk harp lıopları patladığın
cbıııJıeri, uyumuyor; uyumro:nış

tır. 
Fakat, adeta süngüsüniin di

bhı<le yatıp kalkar durumda lro
•a bir milletin arasıııda birkaç 
yicdaııı çii.rlimüşilı> içi ıeçuıiş 

Yazan: HAYRI MlJH DDI'> 

olabiJir. Bunlar, kör kursaklarmı 
altm rüyalarile tıkabasa doldur
mak gayretine düşmiiş birkaç ga
filden ibarettirler. 

Milli Şefin debalı sesi i~tc hır 
gafiller içi.n Tiirkiycniıı k:;ılıbe
lerindc ve tam saatinde bir İs
rafil smu beybetile çınladı. Milli 
Şe.fin lıaııçeresinde milli \'İcdaıı 
haykırnıışt.ır. Bu gafiller elılıettc 
ürpererek uyanacaklardır. Bun
lar, diinya tarilıinio ve milli ta· 
.. i.bin nasılı>~ aıı içinde şablan
Dll§ oiıduğumuzu unutarak ken
di sefil nıenfaatleri i.istüne çö
melıni.5 olabilirler. Fakat : .ıe. 

(Devamı 3 üııeii •al fada' 



SAYFA - 2 

SULTAN REŞAT 
---"'----~=- V E =""--~~~--

taıan: ZİYA 

h3~ikat.-·n hasta>:ğına kan•at ge 
t:r.yor., Bütün kulaklar, cülı'.ıs 
t..;p'.arıııı b<>kli)Oı<İU, 

Fak;:t andan bir iki güıı geç
i kt.,~ 9Clnra, cumartesi günleri 
inUşar eden bütün ~ul ga
zelekrinin en ba..,<unda. (sel:aml&k 
reı?mi al's:) kıl~si mu~d ol.an 
yerinde görülü)or ve Sul\.an 
Hemidin tamamılc s,fohat ve 
5.f.y<tte olduğu ha!<le (Haııı.idı
ye) canıısine g'di.p saravına av
det ettiğı işit;Ji}'Or. Avrupa İtt.i
hatlc~':ır nın ne~riyalı, kıymc ve 
eh< rrırniye:rı; ka)'be<l~-ord<u 

(Acem hzel) \'&k'ası 

Ayaootya civannda (l<f'ıak 
Pa<a) i""1;nde bir mahalle var
dı. ·Yanan Adlı~--e dar!'€<rinin sol 
tarıı.fınd,kl y<>.<ıt>Şt:~ı. d'.ı(:j-uca 

bu ınatallen•n merkeri elan kü 
ç•i'< \.ıir m~'!ianlığa iıüJlrdi. Bu 
nv•y<'arc:k dall'cde, (Mıırkapı) 

ya doğru bir :;<ekuş devam e-
0.,rdi Bu yokuşun, Aıhcrko.'Pı 
rnM'(l3nına nazır ahşap ""··.erin 
ara ı..,da. boyası sohnu.• büyü
rel< b r ev vardı. Bu <>vde. (avu
kat Acem iczzet Bey) i&minde 
IJır at otururdu. 

Bu z tı, hayal meyal hatızlı
rum. F kat kendi~ne, niç.in 
.\..:err i -et) deni'd.g:n bilmiyo
rum. 

E; \'(•le~ o mahrı.Uede (Acem 
hz.ı Bet) diye ~k mergı.p bir 
ş;.ı!' s yet ıke'.l s-omaları sad«:e A
c-em izzet de.'!'cn bu zatın ka
p ,.n n önün.den eck~n bir 
Ç<:'< kim !erin b~larcııı ÇC\'İrdik 
!erini ~ adctır büyük b r korku 
•L ttilclcrin> defelarca gör
dum. Ve pek büyük bir kaba 
l• t dolay16ilc istanbulıdan sür
g•Jn cdıld gmı de işıttim. 

Aklın.fa kalıdığına göre iht.i· 
yar btr \'alidesi, orta yaşlı bir 
:tıe\cc i \&rclı. Fa!·at Acem İz· 
zci sürıgüne gittikten SOP.ra bu 
·ki bedbaht kadın, ade-ta umumi 
ıb:r &far0za uğraır.ışlardı. Ma.lıal
k-dck.i en samimi kon'.5ulan bi
k, .ı1ık c·ııların kapııarıı;ı çaL
maklan kurkuyorlar<h. 

Çc.cukluk zaın&nıma ait olan 
bu hatırayı, sunraiarı tamik et,. 
t•ır \"e ~u vek"a.yı öğrcn<l:m. 

Ac<:T. İzzet Bey, çok münev
'~' b:r §a-"ıS;yet im"ş. Ve 'bir 
.havli münevverler gibi oda, bir 
mi.ıdıdet Sultan Murada taraf
tarlık ebmi.ş. 

Fakat, arlık Sultan Mur<dın 
çok sıkı bir çt>nhrr içine alma
ra1' her türlü mu.hacorcnin ke
silmc~L. \'e bahusus müptel:. ol 
duf:u hastal:ğm ne halde oldu
ğu bilinememesi hasebile, -yine 
'b'r çok roünenerler gJbi- Ac€m 
L.:z_t &y de ırtık Sultan Mu· 
radı11 tahta çıkması imkunlar:n 
dan (;r.n.:d'rıi kesm:ş. \'e bütün 
ümitLE'rinl, veliahd Reşad Efen
di) üzerinde tem<:rküz ettirmiş. 
•Bu maksa:lla da, İstanbuld•ılti 
(Osmarılı İt1ıhad ve Terakki ce 
mi yeti) ne <ıirıniş. 

Ceınıyi!t, Ali Nadirin bot 
ilx ~az1ı:glna kuı'ban okluğu z.a
mrn. Acem İ-ıızet Bey, lıe-r nasıl 
sa yakaı>ını kurtarabitm;ı;. Bır 

müdıdet arkadaşlarile alakasını 
kt'<>miş .. Fakat s..rtık bu mütı'Jn 
vak'a unuluJ.m•ya b~adığı za
nıan şalı.san fa~liye!e g~miı. 

Ilıı ceı.ur-zat, 'bir t.ıraftan Lon
drada neşrolwıan (Hürriy~t) is
mindelai gazeteye hürriyetpeI'\·e. 
Tane makalelex ve layihalar ya
zıyorm~. Diğer taraftan da. Sul
tan Hımıidi saltanattan i·skat e
derek Veliııllıt Reşat Ef€'!'1.dıi)i 
talı ta gaçinnek için çareler an
JVı ffilı'§. 

BiTkcç dafa, Dohnabahçe Sa
rayının etraf:nda döıımu~, dol~ 
mış. lli.=t Re;.at Efendi ile te
n:~• e~.ııek istemiş. B.nbir çare
~ >.! başYUrarak Ye~ia-l:de b.rkaç 
zr.· vtup giinde:miş. Nihayet bir 
g .n cL.ı.cı k.ya(etine girerek, 
sara• ağ.ılarının &rtık yemekle
r.le gc-çiııen fa.kirlerin arnlarma 
IJl; • .Jscak \'e sany kapısmdan 
ll'u.•ac.k içeri kn)·~cak derecede 
cıi.. et ı;<•sterm:ş. 

Iloşat Efcntl· ıin ağL:ı.!arı, bu 
tu~ ·ctkii: l<ıom>tacıyı en·ela ken
di odal,.rında saidoırnışlar. Yatsı 
n:.mazmdan sona da efendilerile 
kaf"ill""ılınnışlar. 

• c,m lzzü Bey, R~t Eren
ci,ve memle!kc<1.in vaziye:.iru ruıl<-. 
l":!.r :Ş. Svnra: 

ŞAKİR 

·nı;zden nefret ediyor. Milletıin 
her ferdi, bir ım ewel gj;ı:n talhta 
cülüsunUEU iMiı;or. Hıç 'iüptıesiz 
ki gü:ııün birindıe, bu mille1ıin ba
şına geçECE!ksni:z. Faltırl b.nııde

r inFııin t.am bir sihha,t ve a:!-!Yette 
bu1unma<>ına naz ... -an, bu iş pek 
~ sür~ ... Müsaade lbu-
yurıırnırıu2, ben şıöyle bir plan 
dü.şürunek:teyim... Nasıl olsa, 
mıihtt>lif züınreden birkaç yüz 
kişi tK>p!Lyaıb>lirim. Ve bior cuma 
günü cume namaıında bun!ları 
Ayasofya camisinin mihraıbı et
rafma yerleştiririm. O giin siz, 
grzlııce saraydan firar edersiniz. 
'l'e'bdili kıyafetle, Ayarotya ca
mı.sine gelirfiln&. Tam hu1ıbe o
kıtmaeağı zaman, ben minbere 
fırlar'lll. HaM<a vaı:z.iyeti anlatı
rım. Ve, (işte, bize Padişah olıru
ya layık zat, buradadır. Ona deıt'
hal biat ediniz.) diye bağırU'un. 
Hale, gnleyana gelir Ve tı.>ıtıal 
size biat edılir ... Ş:fj·et biıadeci
niz üzerimize asker sev'ketmiye 
kıy aım ederse, on lann da önle
l'ine geçeriz. Heyecanlı nutuklar 
sôylb·erek onları da kendi tara
fımıza cefüederiz. Tarihte, böyle 
vak'aların emsali pek çdktllll". 
Demiş. 

Reşat E!endi, bu sözleri bi1yillı: 
bir dikkatle dinlem~. Uzu.n uıza
dıya dü.,ünerek zibn:nde muha
keme et.rn,;ş: 

- Fena bir fii<ir değil. Mtlıı, 
müliıyım geEyor. Ancak ıill var 
ki, hem ken.dı hayatımı ve hem 
de o kadar kişinin hayatını ko
lay kolay tcilillkeye l.."Oyımıam. .. 
Hel-e biraz dii~neyim. Si~e ha· 
!:>er gönoeririın. 

Diye, cevap verm~. 

(Daha var) 

Milli Şefin teba
rüz ettirdiği 

bir nokta 
(Baş tar fı 1 iııci sayfada) 

muhariplerin hergün lbiru da
ha ....U.n ve lı<m.ılan sinirlerini 
gözönüooe total'Qk harbe yaklaş· 
ını.ş bulunmamızı ilıtirnaller a
rasmda &ömıU "e bıı ilrti.matt 
bir dahili durumla ilgilen11ir
ıniştiT. 

Bu dahıli durum: •Hakiki kuv· 
vetlttimi:ıi, sağlam ,·aı;yetimizi 

bulandırıp ıölgelendiren bir ma
ne,·i tel~ ve ulırap• harnsının 

•alanımızda esfrilnıe.;idir. Şef 
bunun ne büyük bir tehlike teş
kil edebileeeğiui Biiyük Yl~li
si-n, milletimhio gözünde can
landırmakta ve böyle hallerin 
harici taamrıları davet edebilir 
bulunduğımu tebarüz ettirmek
tedir. 

Bu harbin dört yıllık SC)"rİ 

içinde uıyıf, hastalıklı, milli bün· 
~ eııi sarsık milletlerin ve birfik
su, biitihısilz devletlerin ne hale 
geld;t:inin ve nasıl İŞ&al \'C)'& i8-
tila edıldiğiuio, n•sıl mağlup ve· 
ya esir ohınduğunım pek çok 
caoh örneği vardır. 

Qer biz bu dört yıl iç' de 
harbe kllnJll1amış, tıırafsızlığı
mız.ı mu:haf.aıa etmiş buhw>nyor
sak bu •a5lıl bir tesadüf eseri 
değildir. hu, 

a - Yüksek Şefin dehası; 
b - Cıımhuriyet Hüln'\ınetleri. 

nn İnönü rehber1'j!indeki mu
nffaktyetll cJdişi, 

c - ;\lİlli bünyem~n kuvveti, 
ordumuwn kudreti, nıemlclreti
mi2in sağlamlığı ve birliği .. 

Saye•indedir. Kim olursa ol· 
sun. hangi istikamette bulUllur
sa bulunsun, bizı biraz zayıfla
m.ş. hraz teşcttüte uğramış, mil
li birlikten ayrılmış \'C kuvvet
ten düşmüş gören, herhangi bir 
ecnebi devlet hemen gn;emize 
bi11er. 

Bunun içindir ki dörlbir yanı
mınn ateşle çemberlendiği ve 
harbin gün geçtikçe kmştığı, 

· mulıarip s;nirlerinin gittikçe bo· 
zulduğu böyle bir z:ı.nıanda her 
l'akitkinden daha sıkı, daha bü
tün, daha huzurlu ve güvenli 
bulunmamız birinci şarttır. Bü
yük Rei!.inı.iz iuılılarile bu şartı 
&özöniine koymuşlar, !HecHsi bu 
yolda iku buyurmuşlar, millete 
bu dersi vermişlerdir. 

- Erı;-ndim z: .. Herkes, b.ixade- · 
Buna göre eski batakçı köy 

ajıasından v111'1(Uncu tüccara vo 

-·· - - ' 
, SEHiR~ 

Davaları 
·-al 

Küçük ölçüde 
istihsal yapmak 

-----
400 kare metrelik 
bir saha, bir aileyi 

geçindiriyor 
seme fiyatları yiLc;e!i)'Or. 

Seltıze oolinln dünkü )istelerine 
~re, perakende OOınatesin ki
l.osu 50, fasulıye 00, patlıcanın 
tanesi 10 - 15 kuru§tUr, Patates 
60 şa, mereim€k 125 şe, iç balda 
00 e fırlaınışt.ır. Meyva fiyatla
rında da yükselmeler yar ... 

ıfüze göre bu derdin çaresi, 
yalnız dedet tc-dbcri ahnaıkt~ 
değildir. Mtl!.i Şefimiz son nu
tuklarında, c;ıok geniş bir mana
da olarak şu cümleyi kullanmış 
lardtr: 

c- Vat nda ~thati artıra

cak t 'rlcr asıl genişlik yolla
rıdır.> 

Bu, bir direkhftir. İstilısali 
artrnıak demek, bütün memle
ket nüfusunun tarlaya koşmııı;ı 

demek d~ikl.İ<'. ŞöY!e bir d'Ü§'Ü 
nelim: B:hçesi oıan evlerin sa
yısı, bi:ıtıassa iş merkezlerinden 
uzak yerlerde yüz<le eHiden faz 
ladır. :&İjle bir bahçeli e\''de o
turmazsak dahJ, büyük bir bah 
çesi oluıp bunu b<ış bırakmış ve
ya süs o'.stın diye birkaç ~det çi 
~k saksısı veya Ü'; beş gül fi
droıı ile ihmal elımi · dıo.stlarııru.z 
\'ardır. Kısacas, bir çoklarmız, 
fazla creğıl, f:;.kat 400 metre mu 
ra~alık bir ~ yer bulalbiliriı. 
Yani 20 metre eni, 20 metre bo
yu olan bi~ yer ... 

Şimldi, bu kadarcık lbi.r yer<l!e 
neler yapılalbilır, bun~:ı.n bir 
mütehassısın ağzıml.an dinleyi 
nrz: 

,._ 4-00 mebre muraıblıa olan 
bir sabanın işknmesi için bir 
bel, b.ir lrii.rekıd<'n başka bir şey 
lazım değildir. Bir de kendi ye
tLşt'.rdğini ye~kten zevk alan 
'h!r aile ;reisi ... 

Bu kadarcık topn; k, iyi i§l-en 
mek şartile, he~ me"\'Simd~ 6 - 8 
kişilik M' ailenin bütün ya:ş 
sebze !ht:yacını temin eder. B ir 
kö~esinde kış için 50 - 60 kiloluk 
yıırş soğan ve 4 - 5 kilo da sarm 
sak tl2hiliı"''niz. Tab'i bunlar, 
paUJcan, dturares. kabak sala.. 
talık, b.bcr vesa're g'b; •ch:ııeler 
haric olarak ... Bu ~--erirı bir tara 
fı"la: 8 - 10 meyve. ağll<'ı da di
kebili~ini<:. B:"çcn"zdeki çiçek 
1c r:" yerinde 5ebzc ye~tiriniz. 
E·'ıçN•!?rleki çiçeklerin verine 
sebze veti~inn z. !3imdi, bakla 
ve beze'>-e mıcvs.m:dir 100 
ınetre nıcrabbalık bir 'bakla ve ı 
bi.r o kad•r bezelye sahası. sizi 
çarşıdan kuntarıp basit ve pra
tik k&bi14yeti yokmuş • g•bi görü 
nen bu tedbirler sayeııinde, ai
lenin geçiminde büyük t< sarrui 
\ar elde etme kmümkündür.> 

ŞEHİRLİ 

Cankurtaran bir 
adamı çf ğnedi 
Qr1o,kil,YÜ l G ' 11(!' llkıJltu.. 

tm<!a oi<l'YNl Mustal», acl.ndı> a 
)""11.-d& lxr çocuk, dU.."l n~ be gi
de11~c.rn1 şoför K<'m..t!ba. ld.ı. .. 'nQ:ıki 
'.k:.tn'.Jı·oncı.n alt:.ııcı k:ıo!.rr.:!ıfllr. 
Çocı.tt b_..ıa 1 ,.e ır.ılı~ lir yer-

' ' lCT'inde!l nıı::ır su.~ •t1 -:? y:lıl-a.ar.rn:ıştır. 

ıust a.ıa dl'.ıi>al çr~rı:an $llıl<i ~ 
e>:omvıı;ı.;oo k<>ın:lml>Ş, bu ot.oımtıil 
yoida, Yahya. adında bm- "'1'1>
nuşl.:.r, 

Ya~ da amb•ya. ru:l',T.lf. <lllC&lc 
Musta.ıa k"'1<1rr~<ill\ı A!mM hagtane
o:imde çdey:ış:ı.m&ınış, sıdı{:ı y""'1ler 
dan n:.ütf'eSS rr·n ö:rr:il;tür. Y~·nın 
)ıanı,la" eiıUlla cı.ı h•~tı tıehi-, 
ı;örU'm~l<·d'r. 

H<T ltti ·o<fi>r lı. kkı~.da 1'ıkibe.ta 

glrlfilrdş ı,,ıjurmi..ktO<lır. 

'===' ==--'='-==== 
haris politik.acıya kadar bütün 
bozguncuların. menfi ruhluların 
gözlerini dört açmaları ve akli· 
!arını başlarına toplamaları ve 
y>ne her Türk çocuğunun her 
yaptığı Ue milli selameti, milli 
biinyeyi, milli emniyeti ilk planr 
da mülahaza etmesi, madde ve 
mana kuvvetini her bakımdan 
Türk mtlletiııe bil'!! genç \'e diuç 
cevherle ayakta tutması bi1"nci 
vaziiedir. 

SUKRU AHMET 

J K DAM 

Yeni Keşifler: 
İnsa n .tckasının Pn gü.zel eser

lerini, darlık 'e medrnriyet al
tında \'erdi~i hakikati, yeni mi
saller kaunıy-0r: Fasulye unu ile 
balık kızarıtınak \'e leblebi unun· 

dan helva yapmak ıibi hditle
rinden tutunuz da odundan lı.u· 
maş ~apmak, hep, zamaıumızda 
vaki olnıakladır. 

Şimdi k~ ıeliure, yazlık açık 
renk kuma ları koyu renge bo
yayarak yenisini almaktan kur
tulmak gayret; haşladı. Beyıa 
ıü1'.el bir lıicrvert; krem ıöı alan 

bir kah .. ere..ı oluyor. Fakat ha· 
tıra şıı ı:elebilir: 

•- Aeaha yu geldiği :ıamaıı 
bu açı.k ttnkl<>r aranmıyauk 
mı! 

Fakat urun lwıylıı diibüıınalye 

lüzum yok: O zamana kudur in· 
s:ınoglu ~·a lici,·-erdi be~·aı )·ap· 

uıanııı yotun11 bulacak, veya in· 
sanlardJ renk mefhumu kalka· 
caktır. 

Çıkışın inifi: 
Bir vurgııncu, ~lilli KonLnına 

Mahkemesinde hapse mahkum 
otdııiu zaman şöyle dert yanı· 
yornnış: 

•- Altı katlı bir apartnnan 
alnıışhın. Hiç nturmak da nasip 
olmadı!· 

Hayatın bir felsefesi vardır: 

Her çıkışın bir in~i vardır ıtcr
ler ... Halkın lıakkuıı ve altın 4e· 
rin<: ka tederelı; ylikselen hir ih· 
tikar klill'nesinôn sahih~ lı:endi· 
sine d&lıa çok yakışan bir yere 
inmİ4 dt'm .. ktir. Vıırıruoc:u, ha,.. 
retinı ~ekliği apartı.manını ha· 
tırlıyarak şöyle dü~ün.>e ıe,eUi 
bulur: 

'4- Apartnnanın tara!ıia ~nndan 

• sııfın:\ğa indim!• 
Çuvalda 

Üniversite Açıldı 
Rektör mühim bir nutuk söyledi 

B yıl Fakültel~re 2390 genç yazı dı 
Talebe sayısı 10947 ye yükseldi 
Kadroya yen· profösörler ahndı 

ÜmvCTsite, dün s<:bah saat 9 
da konfer<.ns salonun<la Wrenle 
açılmıştır, Prcfe "rlerin \'e bir 
kaç bin tak'lıenin bir ağızdan 
söykd;ği !stıklal m<ırşL ile me
rasime ~anmış , . ., bundan 
sanra Rekbör, Üniversiter.in 10 
uncu ders yılını açmıştır. 

Milıli Şefin ÜnivcrSiteyı ikinci 
deli<; olarak ziyaretile üç günü-
nü orada geçirmiş ve üs günü
nü de profesör, doçent ve asis
tanları davet ede:rek onlarla ge
çirmiş okııadan duyutan min
net ve şükrankı.rı en başta ifa-
de ed.en Rektıör, millet:ilerin bil-
gi ile yüıceldiğini, bıl,ginlerıLe 
tan ıklığını ve bilgiveren evlui-
le öğuıldüğünü söyliyerek, Fa
tiıten Cuıriıuriyete kadar gelen 
devirlenn bligiye ve bilgi yerle
rine v~rdik1eri önemi ·behrt~. , 
tanzimatın ni;·-erSite y.ıpma'k 1 
iç.in Avruıpa.d.an mimar getiril- 1 
eliğini, yapıJ.an ilk binanın har- j 

canan paras;ndan başka Türk- 1 
lükle müna.ebatı bulunmadığı· 
rn, Üniversite olarak y.o.pılan 
ikioci binanın, Cümhuriyetin li- \ 
sc \'C orta okullar;ndan değil, 

tim.:zıe gelmek üZ€rc yola ç·ık3-

~mlek<:t.mize gelmek Ü,!,ere 
yo;a çıkmrş bulunm3ktadtr. 

Türk profosörler kadrosuna 
ikı profesör iltthak c-tm ~tir 
i3unlar da pmfe;i:ır Tevıfik Sa(( 
lam ve şe,·k-et l\fehmet Al!dir. 
Bu yıl profM<ir1('r kadrosuna 8 
doçentimız de ilt.Nıak el.miştir. 
Bunlar Tıpdan Naci Bi!"g;,;u, 
Neb.l Bi!lıaıı, Hukuktan Yavuz 
Abadan, !Hfzı Yeukt, Ahmet 
Hulfısi, Ali Tevfik TandQğan, 
Dılden S; bri Esad Siynvu<:sH, 
İktisaddan Refi Şükrü Suğla. 

Bundan sonra ilk d.eıs profe
sör Kerim Erim tarafından ve-
rimııştir. 

1 f' 0ÇUK HAii lllLEri i 
+ Büle<ıt Menı>ırıcnci.ıglın.m Su

.rııc.r Da'*- Umutn· fı.tüd·ür"}ıö.!iAt c ta
y' 7' \-dt "- yau:m..,ıı. lla-ber ald1-
ğı.,-.1ıa gi.Y.·e BU:lent, umu:n mUd!.ır

lüf!e de~:ı, umum müdıi.Lr mu.v\rı.. 
lik:ı•rin<i<en birine taym eöıi~t". 
K<ını:l. ı en· :.,. Siimn B:ırı4ı: umurrl 
İt,flf' 1~ m üd;:ıru id'i. 

+ ~l,.,.;iY<ı ıror.oeı·ır"t""r"'"' .Ilı: 
Tll>t< m ı•·l<"" tarH.i töl"~ni bu t
tJlbm ~~· Şı ıı<r 'l;,y~ 
K~ K·srr:ı bi:n&ıslnöa Wtıi.: 4 '
ceklil'. 

~ İKİNCİTFSR1N - lll12 

Ayvansarayda 1 DIS l>oi:rriKA 
dünkü yangın Atlantik meydan 

muharebesi -------
3 Dükkan ile 3 ev 
tamamen yandı 

Dün sabah ;\yvaru;arayda bir 
yangın ç1kmı,ş ve mu·hit büyük 
bır tetılike atlalıınl.l'lır Ateş saa t 
7 ,3() da Ayvansaray cadıdf'linde
ki 41 numaralı Yalcubun ahçı 
dük!<iının<lan Çlkınıştır. Ateş 

yandaki 39 numaralı kunduracı 
Hakkının dül<ik.kıma ve 39 • 1 
numaralı ahçı Hayrinin dükk-.1-
nına sirayet ede~k buna!n yak 
tıkt<n sonra Topludede soka
na geçmi.şt r. Burada Todorinin 
4 numaralı ikı katlo evi, 6 1ıu
n1ara11 Davan Edanın evi, 8 nu 
n1'1rah KXz 1 mın M;-nesirri tama
mamen yakmJşt.r Ateş saat on 
'buçukta Fa!'h it:faiycsi tarafın

drin qhndürülmü5ür. Evler ve 
ail.'kanlar s• .. oroo.-ızdır. Yangı

nın ~!); hakkmda taıhkikat 

yapılma kl.'.ıd: r. 
o---

Kuru •• •• 
UZ' Um 

satışları . 

Bazı lzm: tacirleri 1 
piyasada manevra 1 
yapmak istedi! 

İz.mirden baa:ı tüocarların, 
~ehimiückn kuru üzüm satın 
almağa geld.klerı haber alırım!§ 
tır İzmir, kuru üzüm etıri ol- J 
duğu ve kuru üzüm piyasası İz
mirde bulundugu için bu tacir
ler !1 Ş<>lu-;m z üzü:n piyasasın
dan niWe~en ucuz mal almak 
sureli!c mahallinde de üzüm fı
ya•L rını dü.,,"1imnek gayesinı 

güttii<lerı a11la~ılmşlır, Köylü 
ve müstah.sJin bu manevr-eye 
düşMed.iği dün i.zmirden gelen 
ha•l>er!('rden anla~ilm~tıt. Fil
hakika diın Cunôrde kuru üzüm 
f•yatı 9 numara stz.ıı.dazd Ç<."kir
d(·ksız !cin 68 ku~uştur. Şebn

m..z.cie ı:.e bu fiy3t , %.5 kun~ur 

Valinin dünki 
teftişleri 

Vali ve Belediye reisi Dok\/>r 
Lütfi K.nlar dün Btyoğlund.aki 
rnoıhalie hlrli•!erini tefüş etnı•ş. 
könıe te,'Zi;:tını göroen r
m.i~, milli k,c.rurroa k"..nunun.ıı 

<il>y~naralc: gi)rülecek heılhangi 
b:c karne sui :stimal!rin şidıdet
le (l('zalaı:dıı"'.acağını bi1'diımiş 

tir. 
V;;l kontrailı>r:na de,am ~ 

cekt.ır. 

IQ} Hitlerin umunıi karar-
19} l:'iıhllırn yool bir tebliği, 

iııııiltereye silah ve mal
zeme ıı:efüen bir ıı:enıi kafilo ;,. 
nin yeni bir t.aarruua uğrı)·o rak 
nıiihiııı kayıplara mann kaldı
ilmı haber veriyor: Bu SQl1 ba.tı
rılanlıırla beraber, müttefik fi!. 
ları altı ı:-ünde 250 bin t-0 tuta
rında 60 küsur gemi kaybetmiş· 
leitdir, 

Bu rak&ııı, eğer hakikate tam 
uyuyorsa, çok ağırdır, Amerik&
nııı giinde üç gemi inşa etmekte 
olması°" naimen k.arşılanamaz. 
250 bin ton 8 günde batırıldıJ:ına 
ııöre, vasati kayıp 42 bin ton-dur. 
Bunu. ne üç, ne beş genli telifi 
odenıez. 

Doktor Göbels son bir yazısın
da, Almauymım b ir abluka tehli
kesinden tamamen kıırtuldui'u-

~ 

nu, buna mukabil lngiltere için 
böyle bir t...lılikeııin mevcut ~ı
duğunu ifade etmişh. 

Verilen bir rakama göre, Al· 
ınanyaıla bir senede yapıla" de
niuıltı sayısı 250 • 300 kadardır. 
Buna mukabil batırılaıı deııiıulh 
sa~ısı da 90 - 120 dir. Yiini, hır 
azalış değil, bir artı~ \'Or. Halbu
ki, 914 - 9l8 harbinde batırılan
ların miktarı yııpılauları 11.}IYO"' 

du ve iddia edildiğine göre Al
manyayı mütareke imıa ı na 

mecbur eden başlıca sebeııler a
rasında bu nhmetsizlik 'l'aı'llı. 

Alman denifAlkıları, birçok ye
nilik.lem ihtiva etmektedir. l:lu 
yerı.ili.Jder, onlara, taarruz ve 

müdafaa üstünlükleri \•eriyor. 
Bıı ü.stii:ııliikle~dir ki, Atlantik 
meydan ınubarebesin.:e bıq:üno 
kaılar elde edilen neticeleri Al· 
manya lehine çevirnıiştir. 

l'akat, Anglo • Sakson kaynnk
lar ının kanaati, Amerikanın ınu• 
a.z~am deniz in.~atma ilr,\·e ola
ral•, deniwltıları yok etmek icin 
alınacak ~·eııi teıtlıirler sa~e,in
de, Alınanlar, bu mücadelede de 
m:ığlilp olacaklardır. O ıanıan, 
1.oı:ila adalanırda, Anupada 
lk.hıci bir cep.be için tamanıcn 
lriifi gelecek insan ve malnmo 
lcuvveti toplanacalı.tır. 

Atlan tik harıhi, se.m '8d.:ısız, 
fakat aman vemıeı bir mücade
le halin.de dev:uu ediyor. Harbin 
neticesinin. kara-da old"'"' kadar 
dt-ni~de belli olacağmı söyli~en
lcr, heniiı; haksız bir hükme ,·ar-
nıı sayılamazlar. 

A. ŞEKİJ' 

r._GONON_~ 
1 Ansiklope~ 

ilk t·kl lların<lan bile a.ş ğı oldu

ğunu ııöy'.ed;.kten ~nra, Cüm-
1-ıuri eUn bılgiye ve b:lgi y rine 

verdıği ön~m üzer:nde el. :-mt1 ~ 
ve y<:~ ecl ıbiyat ve fen fakül 
tdcrinin maketini gö. kre .. ek 
1stanbL: n bu senıt:ni yücelk>
cek ve ., ıe!l~t:recek olan lıu 
biı.oııın o?clıikkriıü aıılalmış ve 
bunun sıvın vckiliml7.in seçtiği 
iki dej;>Erli Türl< mim.~r ı larahı. 
dan ya,pılıınakta oldu~'1.ınu da 

ıUmumi eclis Valinin General Arşibclt 
Veyvil 

SÖ)~ıenııştir. 

Bu bahSi rei<oor şu SÖ'Zlerle bi 
tirmişiir: 

.tstanbul şOO<i, öğiilmemesi 

k:ıılnl • oimav~n bir kadiı'bilirlikle 
ka :ı,ıda lnÖnü gezis:i açtı. Bu
rava yer.nde olarak İnönü anıtı 
ruiec~kfü. Be nde güze-] şehre 
halber veriyorum ki, İnönünün 
aıııl anı tı bu bilgi ev> olacaktır. 
Ve bunun önünde İnönü bilgiye 
ve gençliğe inanan şehlanrnış 

ifadesi olarak asırlara güvenle 

bakacaktır .. 
Rektörün anlattığına göre, bu 

yıl Üniversiteden 719 kiı;i mezun 
olmuştur. 238 i Tıp, 100 sı Hu
kuk, 99 u Eld<:fuiyat, 72 si Fan 
60 ı İktisad \'e 31 i Diş hek'm'
liğindendir. 

Terfi edenlerin sayısı 57()3 tür. 
Yeni yazılanla.rın sayıı;ı 2390 
dır. Ü~i~r.'fe talebesi bunl.arla 
l 1.000 e varmıştır. 

Rektör bundan sonra Üni\·er 
site kadrosuna. iltihak eden ve 
ecnelbi profesörl-erden bahsede
rek d<.,mi~lir ki: 

cBu yıl Edelb;yat Fakültesi
nin açtığı (Bizans san'ati tarihi) 
"~ (klasik fikıkıji) kürsülerine 
birer profesiir angaje edllmi§
tir. Fen Fakültesinin astronalY 
küı<ıüsüne profeııör Rayıd, umu 
m\ iktısad kijrsüı;üne Viçi geti
ri.lm~ti r. Her ikisi de memleke-

bir ııııtku ile açıldı 
Baş tarah 1 n.ci sayfada) 

Vali bu nutı.unda ezcüml-e de
miştir ki: 

<İstori>U. rlb< bi.lyük, ehı:Dllı>yt..t
li, k:ıyrr.etl1 bir ~·hri ve- onun 1)1'1'"

ç~'i<i """'111.rı ııenı.O: elmdt 
u.-e.ı:e !(~".m'-'J g.t.iZ:~ ze'\~t !de iş 
birl•ı:' ,.e aı~ıl< <·tıuNt i:ıenir.ı 
için lıEm bir ze\11< h'"n dıe b:r itlıL
har ~Jcsı olacektır. 

TUrk mit k."tinin hıml\~ünde o'.tnek 
dıeıı« bi'(.•ltıott bi.ı• ııc.rctur. Kı,ırrnct-
1ı çaJıt--·•nahırınrzl bur!de.n aonra ~ 
:ıı. Jı<!lyeci l'k "3iı••:sıd\> dııı>r..m •1t
~·wı. Bu çal1"m001n -~ 
ıiiPh<'• büyü& o!aelll<lır. V.!fıcr;'<t.<''""° MA>aru, S'-llhi;re, B<ıytarhlı:, 
Nalla, ZirHt ve bereerı salıalarıu

daki lbtiyo~rı m~l6oiıı.lıııiıı it.lr-
metıli nle;ai~~ dü.ren!ı•r:tCOCgı. ~ 

l'('hrirtıi:r.ilı aı'<li>.'T'O.lr.ı :h~ \'f zacu· 
n.~tlerl ay~ suret~e ciı'ğcrll oa';.om.a
ıanıuz:dQrı c•·\-ap a.l~akbr. 

Mer.2< ·ehıniı'n baş şı-.lir'l'r~ 
bi<i o!Q.n i .. tarJ:ıuluc sahası gr.!ı;, nnı· 

!uzu l<a.lsbalık ve ihl'y:ı.çl«~ı ı>€k 

~ çeşı t'.ldir, Noornttl zamanla eda 
dr.tıl ı......rşıianrnası güç olan bu ot

ler, b ll•- y~aığmıız ı:.mieı1n 
~~ ,,.. .!'e'\~I.ıG. .. :iği ııöz,i;c -

die tufulu..., kolayca arıhı .. ~.lr 
idi h~~r z&n1.adciod.-r:n faal.3, . .-iİtl ve 
c;ddl nı.esa.! ısti'r, İ.1anbulu t.;'rriz 

tutmol<, io....-.ıun tarihi kcyYT.<:'ti 
,,. la.bil gürell'ıi le alxri<'i bir ımar 
f>a'.iJ'c~n. dh v<ım tlti..'"m("Jc ve İ.t>ıı
bu.l ha'l<mın hayatı, •ıhhl, h '<ti l&
tticli>r>ni yerin~ gct.ıttok o!bc<lc du
şüncc • cr~!7.!n be. şınd6dlr. F..dc:ı.t da-

ha ~vvel '-e her ııcyd<n çvvol Y'•
dıt:mJZ fcvi<.a!ade ~lerın doğu.rdu. 
ğ\l za.ruN'tlf'ıri birinci p'.Ana alanik 
hallan ı...;r.ıtw ~!Qloot>rmak, Jeııe 

1 

dar! Jıgll11 ıt:~ · rr ı: .ı,."C ç-...~ v'C 
~ r-:~ n1 ha!i!ıet:o trdbi.c
h:r aılırnıiık ı:a~ır.ndır. Bu Phemm.iyot-

lıi nıJk;t.'\ üu"''~c Çi..o rnz.k. \'C o.IciU
'™"' d'tcr \11zCcle""""" 1"'ııebiilr.ilı: 
~ io(oadin.iz' ~a ıievrelcri.lc 

~"<IJ'l.!"'I .!Ol'YlT\:>manın bilbııoı&a ri. 

""~.· 
Va...ıoiu nu>ıku<ıda" soru>& ıu.adJltı 

AUt Ödül \'il Ha.lid Y_......ı a1.4 

Mml.!lA ya)~ t~ü.r otım:ş, bu
nu r•>,.,..t dh"nı seç;r,. talcip et
wniJll<'. ~l dio.'tlruna Fa.nık Ds
dıt>li. Ab:!illkac.or Kıı.ramüı.el , Me
liha A..,..;, Sofı;ye F.rol, Ekrem Tur 
\'<) SJıQi Ö'.od<>n ~Jmişlk. Yaıu 
Doiıni C'1C'Ümt1l dıll '1IJ az.adan 1<:
ı;d<ıb.-ill ctmi 'r: 

Avni Yağız, Rr·fiK AhrJ>1'll ~
c'l, Hüonü Alallı, A:i Sa.mi Yfn, 
C~t•t İ1kray, Htlid y_.rog: u, 
Sa<! Cmoy ,.., A.- Tuıiı<>n. 

:ıı ı•o. is ıh~ enc4nle'nl.-ori de .'.:loC· 

ı;l.cikı.;ı.ı ""ır.. topk.rrh ırünl<e<'i Jl"
zaı~ ~-.:1 1 1 pı:•ı . 'ibre oJa:a·k Jooınır!aş.. 

tr.ı,.,.,:ı.ş \~ Su:ar İa:d!"~:i. t;UıtçPsi 

bttçe er.cürrııi'tiıne ~vale cdiiık>t'<'k 

1ıc>ı>ıan1ı;ı son ,~ti'ım' Jr. 

"Açıl kifpırn aÇıl., 
tefrikamız 

c :\çı Kapurro A~·l > 
tpı~ ~tp olnn .a..ıtawi-

ı..a ·r. r A'al.ıır lır.ıW.ıwı::ı,., 

ınazdc bu. ..nan ~ t'<l<i ııe.. de 
n""1leıı ~-dllml;, cM mclan Q\ln 
ve bu ~\l.n tdriloıı;ııı <lı-vam •dlm:c
d . Ytınndon itibaren ~ 
dı:>w.!11 edecetim'<! ı:ıo.r d"~ 
laYtn ~ •nrr. Wd.nriı. 

Birmanyayı tekrar ele g-e
çume~ üzere JaPonlara ~ 
taarruza ge~<>ği bildirilen g-e
neral Sör A~'1bolt Vervil. lngi1 
terenin b'lgi ye k::b ::yetine bel 
boğkdığı kumandanlarındtın bi 
rid;r. 

General Veyvıl, 1883 de ~
mw,;tur. Umumi harpte ıJ>l gö
lZiinü ka)tbelmi.ştir. 

Bu ha.yte ı.evk ve idare kud· 
retini bir kaç piyade ve bir tank 
ütıneni il.e, birdenlb:re taarnıa 
geçerek İtalyan ma.reşali Gra:ı:
yaniyi müthiş bir ~na uğ
ratmış ve Bingazi, Te>bruk ve 
Marsa Matruh'u İtalyanlardan 
-alınalı: suretile göstermiı1\ir. in 
gilizler Ve,vvıl'ın bu taarruzu 
neli<:esinde 150 bin İtal~"lln ııs
keri ile arala.rında üçü kıolorö.u 
kumandanı olarak 17 İtalyan 
generali esir etımiışlerdi.' 

General Veyvrt bundan soıı ra 
Hindistan baş kumandanlığına 

ta.in edilmi~ ve burada büyük 
;bir ordu hazırlamaya koyulmuş 
!.ar<iı. 
İngi~ kı.:ır.and~n!aıı a~ıı.sıoda 

en oür'atlı kara... ver:p kararını 
dem~ ta~ik eden kumandanla 
rın 

·---~-c:::-::--,:--::;:=:::::::=::;:::=::=:::;-

1 Y e~i N~;;i;at: 
uPerde ve Sahne,, 

Bu biricik sıncına ve tiyatro 
mecmuasının U. Teşrin sayısı 

bir çok kıymeUi yaz.lar \'e :r,cn
gin resınıierle ~krıı.~tır. Tavs1-
ye edeıiz. 

• 
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Memleke tel ~Günün Meseleleri=;= 

lngiltere ve jCumhuriyet Bayramı-1 DKDAM 'I En büyük kuvvet 

GÜNÜN 
İÇİNDEN 

(Ba.. tarafı 1 İı!ci .,.~fada) 
m illi dthimın ~uunı h1ınlnrm 
başları üstünde bir şimşek gibi 
llir<leııhire parıldanıı.. onlarııı 
•· i cd.aıı.l:ımoı Jıldırım .:.n.ıntl:;ri . 
le sarsmı~tıT. Gaflcıte olanlar 
uyansınlar. Görsünltr ki Türk 
ınilletinin · şuuf\U ve \ ictlanı b ir 
an bile uyu~turulanıaz. iinkü 
m illi delıiinıız başnm~da 5imş.;j"i 
bir meş'ale haline k<>~ muş bu
)unnıaktadır. Onun ay dıolığmda 
kaynaşan bir millet olnuıkla 
mes'udtız. 

Sovyetler mı z ve 1talyan1 ar Sille Halıları M i 11 i B i r 1 i k t i r 
r~ ü na s e b atı -e ir in iliz gazete· 

• 1 n i n en te re san 
b ir makalesi 

''İtalyan siyaseti ötcdenberi Türkiycnin istik
laliıı• riayet esasına istinat ~ ttirilmiıtir,, 

T..u:.ra, 2 (A.A.) - Bü,yfrk .Bri-
41:wtıa ~e Ruı>ya ar:ı!=ıodtl ts.m bİI' 
('1J n ')'et h<1"Uı .. ..-.ırr ;ç:n "" U

?.. a yt.pa~cık: ~oap ctt'.ğini belrrten 
M.o'lc-!\<,.;..or Gııa1·cl'lln ıı:~z~ı~sı baı
ır ~a.:c1-·· ,Jfl bilhasc:e iÔYlf.I den\l: 
O'"C.'!4İL'ü r: 

<RU'!'YOl'"•lfl ıtunaUsı:zl1gını yenmP~ 
ift1 nruv:-ıitıtik olcıtri3.y1'·•mız veya o
ou..,.!a ar·:ımır.da.kl birl!'<ıi ~mı:ı.mi \·e 
n ·;rou-.~r trr ha'~ s<1C ·'lf·mey'Şimiz 

.r.,;<'f!e kll-şılnnacaıt b;r u~;"<!ir. Çürı-

' lı ı y ını~ Mrpl<· r ~rck hede
f~ ı.c vaınhğımız zıamfın ıJıt,;..U su.lh
a::ı a bu H.:tnrıda rovhtınc:..z.> 

---<>----~ 

Ankara BBledlye 
Meclisi to olandı 

---·---
Nevzat Tandoğan, 
m ües •if kaza hı.k• 
kında izahat verd i 

ııka-ra, 2 {ikdam Muhaibiriıı.
ck-n) - An\c:.ıra Belc'<l:iye mec!Jsi 
bugun Bclcdıye Rc<.>i Nt'V"lat 
Ta..do~a11m reisUğiııde ilk lçt!-

ını yapımı.ştır. 

flc[ , meclıse rnti"Vnffz.k:yet di
loo <len oonra ı1:\irt yeni i.zay1 
}clamlarruş ve evrnl: enl-ıimeıı.

lcre hıır,•ale cdilmi~ ır. 
Buı.da.n SO'llra Nı:.-v~at Taııı:llo

ğan, Cumhuriyet Bayramı dola• 
yı•ile irpodromda.k:i g~ç.t rc&rnini 
~eyrcdıx:ek halik lç!n yapılan 
muva:krtat alıiap ~ribü..-ılenirıı lıi
nııın tayyar.-eler geçerken •halkın 
cı.Uıa iyi giiı:ırnclt maksad.le hep 
ı ı den ay~a kalkması ııetic~ 
olımi< kayn:1181 yii2ür.<len 3 ki-

llin ölÜılllil ve 16 kifırıln yaıra
Janması •ıı.t.cı.WJBi hakkında mec
Ji;;c izalı:ı.t vermiştir. Bu ınüessıii 
kJ1.Zada ölerılerden Küçülk Flıat 

b:ı.ijaruıda dcmıôrci Osman çıo
cugu Hıkımet Avral, seyyaır çe
:.ı, Jokçi Şcmşettin HaM ve Mer
zifonlu Fatır.anın ailelerin(' y~r
d'm edil=i esas itibarile mu
\"•f•lt göı-ü'lıırilştür. Yarnlamr.ış 
olanlar da y aonn hast~neden çı
k~cakl.ırdır. 

Parti gurupurıda 
- -----

B· ~-v'-kil ve 
VekiEnin 

ve rm ele ri 

Hariciye( 
izahat 

muhtemel 
Ank.:ra, 2 (ikıdam Muha.birin

<l<·nJ - ÖnümWxleki hafta salı 
g<i nıi kıpianacak parti grupu 
ı., ·;m.m<la gerek Başvekil \"e 

gntk Hariciye Vekilim'zin ta
t ! es.nasındaki harjci o!ayjar 
hak.kında i:zalı.at vedmeleri mtıh 
!emeldir. 

r-Doktor "' 
\.. Diyor ki -.I 

Boğaz: ağrıları 
D<>~• abnl•"' ıt>ylrıoı> heı:ıı.m 

l~ v"nı··ı:ı;n h al.t.l~;ı.a b>'\1 hafif 9CA'ıM al
r:n ı.klfırmıf'ak,i ba9it b~_ız li!J:-hat>

k ı b~l ı•~l>r; h•nl şu dillere clo!
\1n oli14t ANliN d.ı.rt'tl6I ... 

B~·;JJZ ağ;tlarının s..~b.i:ı.l böylfce 
! n}me y{tk1t>yi,~. biraz 11.fl'l<>nlU 
$U \.'C'l~ ~ ~nll oo lif' ıarıı..tra y;ıp

rMl't fi.,er• btr rd811ı:. ıhl'l.m\rr!n 

ıı; .. ı . ,\('o (!) ~:·dan almak hiç 

t• !cnn l»r te.ılr ınln>11L. Ftknt 

1Nı\•• °',·19ının .Rt><;l>i bl'r, V1' '*r 
~. man basi t ~~~; vt hatta ıu 

ı • ı. • ıı An! n dc·y<p or\ y.a tıe;,-h!-
&. ı ' 1,~ r~J gt boğ'az Ct b:ıp. ır;n~n 

s · , rl ı ~ Jf1..Mt" yen \'r E'1:Y1'' 
de 4 ·>'cl'i Çok 6".la lı<' ruriyft 

\•c"' 1AY·P ı .. D' k.-oend.inc y oı..-r.;ısı. 

tx cm.en ve biUJ.;.n ;ae yuka:® tsn-

• 1. 

C-l.c>n b'.'l~a.z: a.g· ıla.: ır. :ı 

ı: ıhlıi'fJ' ra, Jı 1 ölüırre 

J ' ' ·-ro.th>l ~·,ı.şlıı'aırını<z lyı 

y" I><'• ç '11 a Mr ha e 
r. 

Ş y ec-e b<> z ğr~n:nıcı ehemrnL 

' g rı~ ça :tan ııı:ıon 

b.'C"ıx!a g ruıebik«ıi< iı..f«ikr sil"
lcs n !.;sılf n , bik:ıycs!nl ciı.l"" ,.... 
z -,. u l..r., .•. yor ~ 

Rom&, 2 (A.A.) - Slellııııô •i
bi.Jttll ri yoı ·: 

iınzy"'1 sl.)'!Uf maMiJ.jıerUıd1' belir
ti.ld>ıirr.ı: ~ cıı••ıl1'l>'İ)"C:.i<ı ~ın 
onılol<:tı.:oocııı yıJdönümil m\l!'.1\91'
bedle ru~ y:ıpılMı t~o,-. 

"" 1 lıaly.ada, cr.e.ı;n bir ını6ıes b..ı.. 
mufltu·. 

Romadn be]inildiıJi ,;ı,., İ'llı.ll"'da 
hf~m is başına gEld·!ğ\ gUndıe.ıbe.ri 

ita.lyan nı>ll~~. dahi ııet. Aıat0ır1rün 
Sf\"k ,.e lda~\od'! Tth~kıiycdc btH;,&rı .. 

)ıaııl mutı~ı k1<llk.:.rınıa e1't'in; ıruom
tlUllry~""ı~ ve t.ai<d~ r'.c k<ı rsıla.tn~u.r. 
İta ı,.., Tiirld,-eyi ilsilıenct!ren ,,,,,..,. 
J~lcrt her Zftln.ftn anlrıy3 rihn~y-e:;l ile 
' •·tn!.."la Ptm1ş \"(" ~tıtni 'I'ür'4,..--l.f("
nin ~:j!' ~t ee.uına. ı~at 

:ttıir~ r. M•~ kfl!an b;rn na.z>I<: 
athal~ı.r roünhat!ıran ~ dieıvlc-t.ıe
,..ın ta~.riki mUdfıba.!ıeher"i ~~lrıe~dc 

Cephe lerd e 
günün çehresi 

(Baş taran ı inci sayfada) 

Ilt<'fodir. Zaten şiddeth t<>pçu 
ıbaraj ateşinde sonra plyade 
Jıücumunun y-apılma.91 ve bu hü 
cumu tank taarruzunun takip 
etm<>!!i. bu e<nad-a miıhver mü· 
nakale hatlar nın borrib ..dmıan 
edilrn ı 8 inci ordu t,a.ı.rruzu

n ırn henüz küllii ku\;·etierle 
k;;r;ılaşmas1nı geciktinn;ştir. Bil 
yijk b;r yarma muıharelıcsile ve 
tank çupışnıas ı:ın yap:labil -
rr.esinl temin edecek bu k~bil 
bir taarrıı7. 8 inci İngiliz omu
su tardından yapılmı~ ve zemin 
büyük çarpışmalara müsait ~
le gelnıi~ir, Şu bir iki gün için
de iki tarafın büyük öLçüde pi
yade ve tank !Üıınenlerile kıır

şıa),,mp.91nı beklemek hiç de ha 
t&.Jı o~mıyaca"ktıx. Müttef;k uçak 
ların mütemadiyen Tubrıı.ğa çı
karılmıık istenen ma~me ve 
mühımmat yi\klü gemik·ri bom 
bal.aması İngiUzleı-e ~imdilik şu 
ik; h«le!i güttükl<.'r;ni ı;&tter

mekledir: 
1 - Rommeli petrolısüz ve 

gıdasız bırakar<k tan:\( üstünlü
ğünü ı·(' manevi kuvvet yüksek 
liğıni muhafaza, 

2 - Yapılacak ihraç re eilbüs 
ı rine mani oJa~ak gemile.i iın

ha. 
Bu suretle Tabrufa, Matsa -

Matruha ı·eya bu jJci liman ara
sına b:r ihraç hareketinde buhı 
ııaraK. mihver ku\··vet~eırr.i kıs

k&ç içinde b;rakınak, ve Sı<lı -
Abdurrahman bölgesicden de 
m;hver cenahırı teru!it etmek. 

İki tarafın durumu ve muha

rebelerin gcli~me sür'ati iu bi.r 

iki gün içinde yapılması »ruri 
olan piy~de ve tank muharebe
sine bJğlıdır, 

---~·'---

Ekrem Koniğ 

Paristcn Anka
raya getiriliyor ___ , ___ _ 

do~tur. Bu de ... ·~~ er ba'Z~ İta.t
y.ımn Akdlo!ıt-1 l~i T.Ch
d;t ~k ~ide ır.<:OOl'.alc.cıcc bu
a1'ln\uş''ILNir. 

Tuı1t ıstik.!ai sa~"lisır.~ ~:!cibta.ı
zuncu y ı<lünUmil ~t.ile, ı'l6J .. 
)l'lln lfll2>l>lolo,., M:dıt'!ri?. rurnhur;y,,. 
tilıiıı rt>filbl lçOrı <n sa.mırı t t"..ID!'ıınl
ıerjn\ ı1lhar etıni.şle.."'Ci1r. Gfiz(•t<:'cr bu 
vaıilc tle yc.7 .. d:c.1cl"-rl yaz.ı:'.an:ill kf 
meml.S.Ct ve ôkt 11f.l:ct arasında mev
cut d0t.~tuk müırıaM-l:.ııctıı&rin\ bozab:i ... 
locClc mıı.h ,..t\e t<lŞ<U>'.iflerJn bir 
daha tokcrru~ Nın')"t'oeiı· ,.. Jıc;<ıt.1 
8ftdc' mcron Ull')"C:sız 1•k clo~~rabi~~
cek ha '"" b 'e 1u!mr rtm;,.cccğıl 
iım~"' ek• tzhao ~oni<ar. 

M. Mt cwlitıi'nnı harbin boşırda 
da $( ,yl~d,,, gjbf itwl.,v:l, dilf,roıona t.
)et oimıyon her """"""lı!oote doİ<na 
hlinmc4 cGn0t ... <d'P<Eık!tir. 

I ŞARK 
Cephesinde 
(Baş tara Cı l inci sayfada) 

Dağlık bir :OO!gede ve oldu!ııça 
sarp arazi üzeırin;le harelret eden 
pıy"de, T•uapı;e deıniryolu k$
rni boyı.oca srralanml'J bulunan 
zehır1ı zemar.likleri ele geçırmes 
lçin muvaffaklyetle yapılan çe
tin mı.ıhard>eler esnafiında yeni 
ıleri harek:t"tler :kayde!miyo mu
vaffak olmuştu.-. 

Terek'in 'ba\Loında Alman t<"Ş
ltiUerl tarafından çok iir12alı ara
zı üızerindo yapılan taerroız, mü
teaddit çayların öte tarafında 
kendini şidrlcıtle müda.!aa eden 
düşmanı pü.ı;kü.rlımc.'< su~etılle ne
t~lenmiştiır, Alagir §eİlri alın· 
mıştır. 

Hava ardu:su, k~ra ord.U5unun 
savaşarını dezteklemi:ş ve kıt'a 
toplul\ık1arile Orcinikitse şe!ıri 
nlaı dem41'Y"Qllarına hücum etım.iş-
1.i.r. 

Stalin.grad cenu-Ounda münfe
rit zırhlı a~abalar!a deel<>lclerıen 
.düşmanın yeni hi.i.cumJarı, bir 
kere duha akim kalmıştır. Şeh<"in 
şimalinde &ııvyet k.ıt'aları, yeni
den to,;a çıkan biı: .ihraç ~ 
bü..ünd(: i.>ulunnııışlar<lır. 

İ.kıl topçeker ve kaı aya asker 
çıkarmıya mahsU5 >ki büyi.iık tek
ne batırılm~, bir topçek~ hasa
ra u.ğrıı.ınış ve ~ üzlerce e~i<r Al
man hatlarına getirilm · ~""· 

Don - Volgn arasında 
Almatı kn~ıbı 

Stt>klo<>hıı, 2 (A.A.) - Stalüı
grııu'a kar~ı Alm6nların yaptık
ları taururı:lar ha.f .!Jemiş ve 1>ar
şı taarruıza geçeıı RU5lar axazi 
kazanmışlardır. Şc~ırin cenufoım

da bulunan kes;ınde Rus k".ı.,vet
leri Alman oirin.ci hattına gir
mişler ve yüızlercc Alnıa'll öldür
mü.şkıdi-r. Volga nehııin.ın lbatı 
saıhilınd!' bulunan RU5 tümen
len !nıııhdut ölçüde bir karşı ta
arrına geçmişlerdir. Almanların 

Don _ \'oltga muJıarebesi için 
mıJharebc hı>ttına 100 ka<lar tü
men getirdikleri ve b u tümen
lerin Alman ordusunun güzide 
kıt'alarındao müteşekkil olduğu 

teeyyüd etmekıtedir. iBu haı-p sa

hası üzerinde Almanların ~.000 

ölü verdikleri söyleniyor. Bina-

D~ rhal muh•keme· 
enaleyh, yaralılar da dııhıll ol
mak üzere düşmanın ş:ırruliye 

kadar kayl\)13.I"ı 750.000 e var-sine başlanacak 
Ankara, 2 ( İkıdaın Muha'birin· 

denı - BiT mü.ddcttenber: Parl:s
tc tedn! edilmiş olan tayyare si
pari~ n:cseksinden mawun Ek
rem König'in memlekete iadesi 
için bıllün muameleleı- bitmiş
llr. 

Ekrem Köniğ İS1.~çre - BU'lga
ristar. )'D1'1e Ankara~ a l'tiril
rr.ektedir. Gelir gelmcc m1'ıa
kooıedn e b:ı.şl anacaktır, 

Sov y e t El çls l 
bugünlerde Rus· 
yadan gelecek 
Ankara, 2 {tkxiam Muh :birin

den) - Bir mliooetten. b.eri me 
zun buJ.ı..nan Sovyet Buyük el
çiııı Vioogrııde! bugün!er<ie An
karaya dörımüıı oı.ııcaktır. 

-ma.kt:ıdır . 

Günün tenkidi 

oıum cezaeının 
sırası oeldi 

(Baş tarafı l incide) 

Birim bu hükınil •·erd.iJ;<imıis
denberi olaylar, duru.mu bü
tün bütün a~dınlatmış ve vur

r:uncu eski batakçı çiftlik ağası 
ve muhteris birkaç politikacı, 

haııci m.,mleket hesabına çalış· 
tıfı belli ohn~·an pofüikaeı ile 
elele veren bir vatan hain! 
olarak kendini belli etm itir ... 

... Demek öliiıu ceıa ıwn sı
.,_,, ı: ldi. 

Yeniden dokuma 
e vleri açıhyor 

Konya, (İkdam) - Kımy:uun 
beş ltibmet.,e Şmalinde ıed.a.~
lar arasında güul bir mılvye var
dır: Sille ... Bu nahlj'e, h1ı.vll.'ll ve 
SUY'U ıle olduğu kadar tı3lılar1 

ile de meşhurdur. 
Bu-rasının Um'.ınl! Hal'P'ten 

önce nüfııısu, hemen hıırııen ta
mamen Rum olmak üzere 8 - 9 
bin kadardı. Burada dokunan 
halılar, Ka)'seri, Sivas ve Ispar
ta halıların<ian daba ma.kıbul ve 
m~urdu. Rumlar ayrıldıktan 
sonra yıllarca bu halı tcll!f..ıtları 
boş ve bakımsa ka~ı. Şimdi, 
m.>mn<.rnıyetle haber aldl:ğıma 
göre, Sılle"<le yeıı.i'den halı ch>
kunması için te1k.ikler y~d
mnkt:ulır. Si!le 'Jil<>r arasında bu 
maksat!a bir lo:ıoper üf kurul
mak üzeredir. 

Mısır Harbi 
(B"§ tara-fı 1 inci sa) fada) 

ktn<h kıtaları üıerine atmağa 

m~lmr kalmıştır. 

'Diın sabah 2 d~an tıcaret 
gemisi Tobrnk Jimanıa'!l girmeğe 
teşe®ü• ettikleri S'<aııa erk.en
den patırılmL~lır. 

AUMAN T:E8LlÜİ 

Berlin, 2 A.A.) - Alman ~l> 
!.ığı: 

Ahııeıı - İtaiyan k:t..lıarı ta
rafından Ei:ilemeyn C!eJihesinin 
şimal kesiminde yapıları kaf!iı 

taarruıı, dünkü giın de de,·am 
etmiştir. Mcvzik:re girmiş olan 
düşman, 'bi»ı.assa bir Avu.;trai
ya tümeninin bulunduğu kesim
de önemli kayLplarla püskifrtül 
müştür. 

i!lfantgınn.e'l'iııiıı tll b i ue • 

Kahire, 2 {A.A.) - Röyterin 
lıUıSUSi muhabiri bik?iri~: 

Bu seferki muhareb<-lerde ge 
neral .MJon~mery bv ll>iıtün 
yen; b:r tiJb:yc ku·llar.rr.ıştı<. Bu 
1'1biıye şudu:r M'ıhver mevzile
rini fevkalfı<le şiddeti \iJPÇU ba
raj 2te~lrilc yaıptırmak ve son
ra seçkin piyade kuV'VCtlcri gön
dererek mayn sa.balarını lemiz-
1'emek ve sonra yine düşman 

iase lı~tlannı fasıl~St'Z hava 
b;ıırib:ınl.manlarına t!ııbi tut
maktır. Bu ar:ıda müttefik tank
ları m:hver müıdafa ı hat!a.-,nd:ı 

açılan dclôkleri gen ~' tınes ü
zere hazır \ıuhm .. '11akt~dır1.ar. 
EV\"l:''~c gedikkri açmak işi 
tanklara ,·crLlir ve p:y2de bun
!arın arko.sınJan i!er:edi_ Şimdi 
ise tsm~mile t.:rs!ne bir t:.'biye 
lku!~anılıvor. 

Milıı•er hatla11.1 11arıt.-ı1 

Londra. 2 (A.A.) - Elalcmeyn 
cepheslrıin sahn }:-c.e-,minde, şid
oetlı muharebeler sruıunda se
kizir.ci ordu Alman hatlarını 
yarmağa muvaffak o1mu.ş, oonra 
d~ şimale cloğ'CU dönerek mih
ver kuvvetlerinin k:smı küCliSi.
}e mühim mütrezeler ar~ındaki 
irt:ıb; tı kesmişi! r. 

Daily Express gazetesine göre 
lbu İngilYı ileri harck-eti deniz ka 
dar yayılmış ve ;Rommel o?du
suııun sağ cena'lıını t""k.il eden 
seçme kuvvetlerin arkasile irti 
batı kesilmiştir. 

Berlinin 't." Crcliği tafsiW.t 
Berlin, 2 ( A.A.) - Askeri kay 

na'klar<lan biW:Lri:diğine göre. 
ir:ı:ı,ı:z :aarruzunun yenı<len 
basla•-na>:. ı ınlit.ea_l,;ip Si.di -
Abdurrıı.I man ist·kametinde dı.r 
bır ke;.imde cereyan eden ş· d -
deUi bir çatıpışmadrn ronra, İn
gilıiz kuvvtleri, cumartcsı saba
hı b·r A;man ta'burunun meV'Zi 
!erine g:rmeye muv:ıffak olmı.:.ş 
ıardır Bu mahalli mu\·aff.ki -
yet. i •ı ır.ar eLmcye ve bunun 
"Cnış c,' ude b'r hareket içnl ha 
o 1 
rK t r. ·t t ha n• g !ırırcye 
a )\ı e 'li ~d r Bu-n nla 
1> raıbe. Alman m vzi er htlcu 

1 Rıı .e e Alınan -
rhlı ı.e.,k. fE.r n ve bir 

kaç p e alayı~ı Md"e Ab-an
!ta yan zır•ı tcşkıllerıni ,.e bir 
kaç piyade alayın toplamak vak 
tınl ver(<:ek kadar uzun mud
rl.et tutmtl§laroır. Öğle üz,eri, 

• 
Türk Milleti için aıda maddeleri bakımın· 
dan hiç bir endişe bahis mevzuu olamaz 

Yazan: BAMİT NURİ IRM 

T
i.ırk millet>, M•U ~t'miz t.. 
met kı<>Mt'r.un, ~ Millet 
Jıltt~de t.·v\"t",~ gi.ın Wyle-

d.lk.~cr: nutuk.a.""lndan b~ll)"t..:ie. <ter:ı
!e.r &'itnl•ş, kıyım" ta.. ıtt.ıtade.cc tldc 
ctn •• ~t.ı. 

Mılil birll;c., t.:ır hm.zdek• p"\k 
çok katU"O.rr,a.ntJ:kl' r kaydt·t.mı:s, en 
i-:orkulu ve t;t.hJ~ ı .l'Mlnanlarda azını, 
t~ritK. matı..rufnl5' ~ucrc ~atılıı.lll
nı , l\.;.l'J,:n:ı~ .. s::.ırsı •naz u.et.a1ll0t
ıe btrkk • 1.·arl.Jltın!ı2Ja Ç'l"'1.T\len vn.-. 
lli:i h .. .rEıkct.crınt On~m ş, (t;aı t ztn
c:r eNıt K rrnış, p::ı:-ç:atı:r.-t~, istik.la
l m·ıı, mu. ·i tatr.aın~,._neı •oru
rnıı{, Tllrıt mııı : n.ı d:lilrna ınu~ta

Kl,, :erert , ıı.:u,·vc1: , kud -etı rr .... ıet
!or ara X'd..ı y~rnıştır. 

,939 tU. U ındıı boış.aycın F-.n.C'\ 
o n o i> nckıobe<-1 ııe 'n 38 o,.ıa 
d UQı:. rı: 1cn k e ı , nlU5'lr. hltrem m~ · -
n•\..cn, w.ıxın.en, ~ .şg:t1 o.u
na.'\ mcrı.1 >. -t.t>ı\ f.'k.;lof'ıık."I'l-;.'rjc c.&eı• 

ıaoo.raı.m, \)\r ar.da gcç"d resm yar 
ır: aıl rm, r ·c:- n böy'e oldtd;.rr, nrd:e-n 
t:ıu lltı.,e ged:ler' 

Jh-mcr.:ı .,.•nde J1)l t b-rlVt, fledıa-
k:lr. ı:'k, metuoct, nzım, mıM k2<lar 
da)'ll.nrn x, d~t·~ I> ıNı y 'rl
ne; il\!~. zı<l'd~y<'t ıru'1ı nın fit.U!"Ul
dıt\ ru:hı:r.cl".ı ayni l'k, fiJ:tJ' Q ar..sl?'l-
da lnt .rr. :arz.ul,.._• nı.dı. 

K:ıpe.t.a zmln kazan~ ilıl.tr s ... :-ı, 
~·a.tıa..T n l.:..:-kap \'C ınıtlk .. m p:'\"n-
s P:e"rt 1 ıe 4 ~t crt, :fi •lsclc. k dır 
ı-.:ı, l-a ı:- t •, ı..~ •m m<.:vKtteri 
duşc.n, men: '1 r <:ıtff olur:.cın 

mı 'c-t ay nn.ı.ş, k _ a raıs: da 
m l b rl'I<, kıııtıraman!ıtt ruhunu 
ba:tıJarnıştı. 

1914 18 C<han ba bhııde Al:natı-

yadıo. hiç w bh>yi, mli t&J-4ro.'Jl lıa~
tı hasın 'arı c :-('fll(>d.,.Jff', Auman 
s:ı~hını ,.e luıhr.ırı.. :ğını yeıııe

rr~. Faıkot 19l8 dıe .A.Lrn.an nıl.1-

11 biri.le, !edolıirlık rubuııe !ıırl:! olan 
1 ~ddüt. ayrılt'k.tır ki b-.ı m..:.:.c t' çö

ker<m!;ti. 

:.\Lıiıare •?erde!d oiJ:llııl"'r dev•.2"
förine g&t-e n~kadat" yrnl ve ne de· 
ı-eoe tls<Wı olursıa olsun, be- rnil-
1.elt.e m~l!i blrllk, r~;ılt ruhu 
ıucy Lf:lamttdaın, ayı ıl ı~a r mıru -e ge-ı .. 
~ ın arına tr.s!un c!zr.ak 
\·~·:ısı. husu!e ~z. 

* 
AIU!t"\·t tıu1"'tlfrle rec~·c .-ru. ... 

b..Ua oldu-l:u g bi .,..: '~t:erQ.ıı 
d:ıh ~ı>lrrl~e. ıt~hl!ır:ıtl:ı

,.;:e bel i oıır ·Ja.r. Dün)'ll l«:d•I' ~ 

iki olan T. ltc .-ib~Mn 89.Yl.f'l.7. m! .. 

~ t"ri b Jd 1 n~ağa, seş~ 

s\:l:u<ı.aı klill Flın• , lio1't< :ır~ d"'1-
)"ll. ffi t!f.ri {}l('tUI gl •ı'ü.t'.i{ l)(:. ~ 

Tlıt'~ ~.~ i I ca :ı-e ı.n..ı. k;; t. a nn-
Lk. [ J<:l lık, f >f 'J\U\. fM;yct. 

a " o aı.-

tu ar gıbl bit?. .erce • t n ~-.e rr.ı'z 

O hLd<t, tlırn\ldcl ri.wıya rn plft:cr 
bogılfiJfTI~· ı a 11.Sı.nıcb 'l\ı:-1; ır.' • , is.

Git \.., •ı·.~ ·t 1ııı. :rr~tt b'G .. •·d 

ta:ırru?Jl ur. Jt"fB, hc•h«r.gt m~.tnar~ 

l"lZlin göt'C{'( '1, m.Jk .. bc'<Xie, Tiıt·k 

•r>L'<>t'non g6el>:1"· ·41 1:>11,·aıl"O.n.lık 

V1' fcd.:ıkarlfdarla ~.df? t'de«-ğı •TI"U

vaffai.."lye;'!.~~. n"~İ zaı11ıeo!-dı Jdm.. 

Slln•n ullalt ' oiıph['< ol.""9.Z 
Neden t.aratsız koldık? Ç~ 

:ıinviill'I d\lur.ı hod>'nl ~n ,,._.. 

ş.<tosen Rommelin kumandasın

da Alınan kar; hücumu ba~a

m~ ve b hücum merkeııde d~ 
m .. rnn hücum hattına k2dar v:ır-

1 mıştır. Bunun üzerinedir ki 
müdafaa sistemi dmahilinde sa 
at~ree süren bıüyiik bir tank 
mllıharc~si olmu~tur. Tasavvur 
edilemiyecek de.eoedıe !<!<ld<>tli 
mahıyette göğüs gö~~ bir çok 

çarpısnıalar cereyan etmiştir. 

İngilız kun·etleri intizamsız b:r 
h.lde ı;erı çekiimeye ve evvel.. 
ce kazan<lıklan bütün araziyi ter 
ke mecbur bıra!ı.ılm1_Şlardır. 

Röuter muhabirine göro .. 

Kahir~, 2 (A.A.) - Röylettiı 
hususi mı.ahıı:i,:,.; bıl.diri)or: 

E ''mıeyn ır.eydan muıhare

rebe.>inde bil" dur.ık.l.ama devre
SL has.! oımu~t r. Seki-zinei or
du •ıe düşman esas kuVV"Ctle
ri, tam •bır 1 afta suren harekı1t 
tan sonra şimdı b rbirıerınden 
aynlmı ..atdı.r. 
Duşrnarun s:.ibıt ilen muda!aa 

rnev::ıkrin.de en .!eri g d.. n 
noktalarda ııon dört gece ıç'.ıı~ 

bır çok müttefık kıtalar mev -
klei~ı vavaıı y;;.vaş <!·izA , .eye 
muvaffe<: ol.ınuşlardır 

nevi -,pierin !oıcıola=. ~ 
li>m 11'°1 snllıalaa< :< t ""' ' SlN! 
müCQde~ erı~c a'.AkGD'Wt yoktUil", &ş
lk.al.a?"tnı,, ibro<'<lı pozoır &roda, 4*-
da'l 1"ldrlf' kr-1yoakiaı a 1'.-1;l • ~ 

arzul•nrı.;z n1E'\·Clft dıc ,.U r. Yt·d~ 
gaşenltz, kat"ı.!~ş~ lrur.hıtıa. n.ııı 

içuıdı-kt n:ıp.ra'<:~rıt ~:-.n yı;:l'li.:."\ü, 

yeraıı.ı ,..,.ve<ılet n• ,.lu>oı·<A<. ;yu tiu
rnuıu 11rı•--r ı-.dıorrtc, dtir'y.o1ya \<e me
Qc •i ına . t ~re l ~&..!ı r~cni bfr 
nıu!ct l.ai.ı:ndt· yaşan nnuiı.ı~ itt f -
laru:nız. dostlu~\ıa.rJITtı.ı. t:lm n;cn ı 
bu t<Ml>erd~tt, Db><lı \' M lt .ı
lı:r•rıı&z.ın b4 ey nY.~ o 1 ~-u. bu 1 
esaslımı..ı 1<aam alınar:ıık ; pr =- \ 
t -, ~m t türibn :t\ot' r. 

* 
T

frık taı'ilıfnİfl, Tı>rk "" :ı mu-
~cirl"S&ch~. ~ıwr.lE" t . kr ha 
ı>ne gr·t rolğo ooıolkall<>ron ba

~ında ·ru:::ı"ıctuı ~i ku \;. ~ t ve kud
_rc:t.i gr'nlX.'k.cdir. 

Dtl!\Ya .ııülıml~t\l\ln yu:ııd~ 80,8 
kısmı AT.Cr'kad:ı., yüzxi'C 11 t İ~
>er('(le, Y'Ü'Od'll 12,2 mikt.:H ı A n
y:uiQıciır, Anı"1~ düııyn ç:M. rttle
ı~ırıı.n 1'937 d"f'n eıvv-e-1 51 ı..'l.İJ')'on, şr.nı~ 

dl 100 m y·on tonu br yıld.J. ~tı:tı
S'•l t-d ;~or. AlmmxYl!da ~ k ıat:tı
salı!ırı se:r.ecırı ::!O m-I,yıcın tonduır 

Amı>- 1942 ;ılı ı.an-ı >e .... 1 
_..!er""'1 60 btn, 1eyya.re rrd.ör
<'<'nin IJO bftı, ağ>r b>poo 17 l>'fl, 

lc •. ç"k ç~.~ lcpl•nn 25 h:n, lnnl<
,larııı 9.500. n k'<>N tütt'Jkl<>rln 300 

Wı o!dt.ığ nu Aın r """ g~k>ıi 
ya,m.,ıcırw. 

A~ , japony d 1 l~'iyada 
d.ılıa Jıo.rp mfilttnele"ı, lev.azıau, mu
h1'rı:n..'ltı · ma tın.ı. y :1carıchl. yaziı':i:
:ı.ı-r rr.ıı. kada-r veya daha. az Tld>f't-
1.e de\n.~n olooı:yor. 

Nçin bu iın:ıJ~t, hıwırltlt rckal>e
tt. ronu g.e!ınc.yeo, döı.-ilşrne,it •-are
kc't'cri.? 

'fCiı!k Jliijlel:nin VP Tüı'k o.evJıetl.. 
c~n. 'Ifür'k~ye cumhuri)-,,ı'. hükfunıeti
nfn Wtün bulılarla doğrudan dx>gru.. 
ya * aı;ak:a~ı yoktw. 

Reis!C",;tnburunnzzun, Mili ŞeJim
z.'Tı göyl~-*-lı>ri g;ı,i şay>ed bir giın 
1ıaa1"tı..Z.1 uğt·•r-.k, yuro:umuzu, t.a~
hicnl<ııôt"'k• mi<ollr ri g;ı,ı kıhra:ı.on
s:ı no\ki6taa. edd>.ilect k n11t.1t ı,tr;, .. 
ğıim~c. kı.Ja.·\·t-t vr fıtudt"CiC:n;i% rr-.~v
cuttur. 00(l: hıfç bir zarar g~~rnor. ş
t:r, B':i<aç )'ÜZ: pot.itik.& ~ ·gm.ını., 
haıt"'s soygu.ncuıyu. vurgunc-uYL e-zc
cclc, b>r tnılıı yok ea<X• louwet 
kuıcirct, 'l'·ilrkye Bi.y· · "!11ill•'t Mec~ 
1ı ~inıciıe, onun hl.ilkC\rrı.ıt nd.e, T· rk 
mllNi<ı<'<' r..,\a11ile mevcutlu-!·. 

Bu•faydo, hubut>..ııa, y- do, mey-
·.- efe, ~r lu<-1 gt<la 6d 'Oi..-ır;e 
Y<lıcrlıı:<- lı p mil'.<I", Y;~ 55 
ık! .~ e iıob lı:ctk lopı a ·ıwım ın 
)ut.O(' 7,~5 t:MJ,I')} ('lo(: x. bııiday 

hı,."'l """" kıt yet tem:n et.: .ck>e
ıfu:. Bu e·~:.m kısmxıı ro z r ~· 
~t artır ~ · ı. 

B.!Xk' <ııtı Türk m .1-etı ıçln Zr;t;..1 
!l'llldi c ~ tı.rn. pda ır... .e er•ı bdt.1-
m n h 1, ıemt!~ baıh., maw·
ztt;.ı. okıaoo 

DünJa, bri defa daha, Tilıki
ycnin, ufuklarında şuur giiu e · 
batnıu mucizeli b ir Ulkc oldu
ğunu görmelidir. 

---<>--·-

Vurg uncuyu 
vuracak yeni 

ted birler 
Baş tarafı 1 nci ,;aylada) 

NUTKUN !sTAXB TL 
PİYASASJNDAKİ TES!RL.rnt 

Reisıcunıhurumw: .Milli Şcl İs
met İnönünün Bliyük .Milll"t 
McclisinBı yeni iç:ıma devresi.ne 
başlaması münasebetile si>yledi!k
leri nutıuk, yurdun her tarafında 
olduğu ı;ıibi şehrimiz pıya.sarsın

da da derin tes.orlcr ibırakm~ 
tır. 

Hafta başı olan dünkü günde, 
mutat hilfıfına, şehrimiıı:in bil
hassa gıda madrlelen piyasasın
da durgunluk görülmüştür. Bmıı 
tıoptaneıların, wptan sa'l1>t te'k
liileri ,alıcısız kalmış, yalnız pe
rakende kuçük bazı satışlax ol
m~tr.ır. ist ıfçi ve vurı,'U"llCularm 
eUcrındekı malları, bugünkü 
fiatlar üızerinden sat:ııuya kalkış
tıkları görülmüştür. Faka'\, yu
karıda da ka:ydettiğimi:z glibı, 
toptan saıışlar alıcı bulaman.ış
ın-. Fıatların, süt"'atle düşınes1 

beklenınekteOı.r. 

Dığer taraftan Ticaret V eıkA
leti, Mıntaka Tiıcarcl Müdüna
ğünden, serbest piyasa slste'nın
den sonra lstanıbul piy asa..ının 
ne vaoıiye\ıte olduğll'tlu, hangj 
kalem eşyanın ne miktarda ) cik
seldığini veya alçalclı;,ını, sto'k 
mikıtarıru sor~tur. İstene.ı: ce
va.p, hemen vek<l.lete bi.l<l "ru
rnişt.ir. 

Zeytinyağı fiatları 

Zeytinyagı tıoptaıocı ye fobri
katörle-rinden bazıları c.., et W.: -
r.ıııe Ankaraya gilım.-lertl&-. Ha
ber aldıgıımırı:a g;;rc ze, ı, yag. 
standardizasyonu ıhda e<li' ·ek
tir. Ankaoradakı giır· ırek-rin, 

bu mevzu etrafında cueva ede
ceği söy lcmnekf..('c\ ir, Zevt yağ

ları t.plere ayrılacak, hl>I' tıpin 

standard e~ı muayyen \'e fi
atları kat'i olacak!;r. ,._ ___ _ 

Büyük Knııan Cstadı 

MASCH A H E iF E TZ 
ANDREA LM::OS - JOE !'it e. GRF.A 

GENE REYNOLDS ve WALTER BR.ENNAU 
gibi bü) ak yılci12la rın i~tirakile yarattığı 

iLAHi KE AN 
harikala<" harika.sı Musiki Filminde 

Bıı Pe11e~ akşamı SARA V Sinemasında 
Fl<:-N<embe Gala Suares> için biletler evvelden alınabilir. 

FatiJı Sullı lkmci H111."Uk Hd· 
kim.l;ğimieıı; 

1942/674 

Tebliğ edilecek kimse· Hat.;ml 
Maııdin; Beyazıt; İnkilap :Mü?Je
si eski memurla.nndar.ı. 

Zimmctinirıe geçi:d.ğinız 42 li

ra o.n be~ kuruşu ödemed>ğıniz
den dolayı Belediye ttrafından 

ale)<ilinize ikame olunan alacak 
'\avaı.ının rüyeLi için çıka.rılan 
cia•"l!tiye tebligat yapılmadLğı 

ve ikamet.g[.hınızın meçhuhye
tine bın~en muhakemenin :ııı
rakıld:ğı 13/11/1942 cuma saat 
(10) da Falih Sulh İkinci Hu
lrnk m2'hkem<'sind.e bulunmanız 
ıçın da·vetiye teblığ mak:ımma 

'kaim olmak üzere ilan olunur. 
{6446) 

Fatih Sulh İkind Htıkuk Hd· 
lcmıligmm: 

1942/673 
Tebliğ edi·lecek kim..oe· Aıbdül
kldır ; Şehremini, eok1 Bdediy<> 
ta.hsildan, 

Tahsil ettiğiniz me'ballı,'"Clen 
zkn!rnetinıee geçitX1;gin!z 75 lira 
52 kuruşu ödemeıhğıniııden Be
Ledıye tarafından al(')'lhinizc ka 
me olunan alacak davasını rü
yeti için çıknılan davetiyeye 
vrilen m~uha tta göst~rilen ad 
reste olmadığınıt ve ika.!r'etgiı
hınızın meçhuliyetine blnten 
bilii tebliğ edılm. t,r. Muhake
menin teW;ğ olduğu 13/11/942 
cum.a saat (10) onda mahke
meye gelmeniz ;,,n <1 'VCliyoe 
t>eblığ makamnıa kaım olmak 
üzere iliın olunur. (6447) 

Deniz fabrikaları umum müdürlüğünden 
......ıcmderi, dizel '"' benrziıı ınolörleri ta.nara.tında ç:ı.lışt.-ıl'""'4c 

ümec-e Wnc:i .s..ıMıt tt">S\ ;y-t•ci.ıe-rc ıhtiıyaç \'a~u'. Talip oi"Bn lr.ı0 bon "rvis ve 

iyi bal lı:lıiı-tla.rile birllkte \ınlihlln c.d:(meiı: öıııere Gt.loük deııCz fabrika;..., 
er%lll!1l mlldürl~ mür::c-.Marı.. 
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' ı '\ ,_. !lUR'fULUŞ l stanbul Levazım Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat Jianlan Biçkf-:ve Dikiş 
~i:.00 }'<l:lı>lı mt'Wl<Un i<apah urla ek.Ut.ııe,"1' h•zata.-mda y.a•~ı gün. sa:at '"' malıalJrı'Cl<lı!i. a.<lke~ı ""tın al

ma korr~oını]ar~ ya.pJlaoa:ktır, TıaJli~erın kanuni vesıka oEı.c::·jJe tuk.ll.t mıllıkt-Jplarını ;hal'-! !:l'OOil.t·.ı~-d<:n bıJ' saat ıe:v\·ı;J 

-' <>l<h.ığu Kıcııımsyooa ,-eıuneı~. · 
CAıııoi Mik'!arı 

Kuıru oı. 

Somııaı 

j{ oy u.ıı fili. 
Sı.g: r t:M. 
K·-~un 'f"A k:A\"U!m"ASJı 
Sanan 
Kuıcu et 
j, i~Ddli: 
p,...., 
Lôltıl!IJB 

Oc>un 

Odtlll 
S.ı(ıtr e« 
Odıun kıeslifflf'\.9 ve mkl§ 

K;.\o 

:;50,-0()0 
450,000 

3(),000 
:ııo.ooo 
20JOOO 

120,000) 
100,000) 

60,000 
100,()()() 

60,000 
500,000 

.,0001000 
112,000 

:1,1100,00{) 

49,500 
31,500 
18,000 
13,500 
65,00C 

l5ıOOOJ 

3-0,000) 
I0,200) 
20j00() 

• • • 

Lira 

3712ı50 
2362,5-0 
1000) 
l{)l O) 
45()() 

1010 
1500 

2812 
~250 

t430 

23 /il /94 2 15 .A..'m5ji a. 
23/ll/9'!2 15 A.mooya 

25/11/11142 15 Sikrt 
26/l l/!)42 15 Siirt •• 

19/ll/942/ 10 İn{loolu 

17/ll/942 17 Ge1'bolu. 
17/11/942 16 B, ~ AJltcabıır. 

~~)iği 
18/l l/942 15 Tcı!<21. 

18/ll/942 14 Te>kat. 
23/l l/942 15 MAr;:-.ş, 

(1578-1025) 

Njağıda yazılı meva<!ın paıı:ar lıkla eks1ltmeleri hirnların<la vazıh 
satın alma konıisyonlar1J1da yapıla ca.k.tır. Taliplerin beli vakitlerde 

gün, saat ve m<J'ıaller<leki a111<eri 
ait ol<luğu kıomiE')'onlarda buılun-

malan. 
Cinsi. 

Koyun e1li kavurması. 
Kuru ot. 
Koyun etıf .kavmması 
Sığır eti kavurması. 
BJJi'<lay kırması, 
Lim<m. 
Pwtakaı. 
S>ğır eti. 
Sığır eti, 
OdWl. 
Odun. 
Sıığır etı. 

Adet 

. M>ktarı 
Kilo 

160,000 
500,QOO 
20,000 
20,000 

500,00-0 
8,000 

80,000 
14,000 
14,000 

Tutan 
Lira 

138,0cJu 

36,~co 

29,000 
10,000 

6!IO) 
12,000) 
12,GU J 
12,6)0 
13,000 

5,200 

Terrjnatı İhale gün, saat ve malrnli • 
Lira 

8150 
7500 
2700) 
2100) 
1500 

1920 
1800 
1890 
1950 

11/11/942 10 D. Beyazıt. 
9 > • 15 Susurluk. 

11 • • • • • 
11 D. Bey azıt 
17 Gelibolu. 

DERSHANESİ 

Mü~ıreısi: Bıa;ytı.ın ~paey>B.<D 

H•!~•d:a dört g\;n k~<lm\.a.ı"-, 
gilflde ÜÇ!t."\I' sa-a.t F'r1aınsız usul.U 
4'lt~ biçim ve dil{•jş- trel'Si t.e<.hı.~16 

edi\Jr ve 6 a!Yd'a Mıa.ay-,if9e ınıusad-

f 

da k: ıt'.plıoırna ı"lf!riliıı·. Foriıköy Te~ 
pt"'üstü J 16 No. Pap«4zyaın aıpıa rt1~ 

rnarıı_ ----

ZAYİ - Rıiı.e vilayetinin Fa-
za~ kazası nüfus memurluğun·ı. 

dan al<lı.ğım hüviyet nüfus cüz
danımı, ailemin l/e çocuğumun 

nüfus cüııdanlarını, T. Sani ve 
K. evvel 9~ ı>ylanna mahısus 

biri falhrikadan a!.dığJm b2na ait 
ekmek karnemi ve Fıntlıklı 
merloezinden aldığım ailem ve 
çocuğuma ait kmek karnelerini 
kazaen kıııyibettim. Bulan zatın 
a5ağı<laki adresime getird!ğ:in

de memnun edilecektir. Aksi 
takdirde yıenilerin> çı~artaca
ğıo:Dıdan zayilerin hükmü ;yQk
tur. 

Cillıangir Kumruhı SC>kak 5 
INo. lı banede·mukim Top-

B&W DiZEL 

DENİZ ve SABiT MOTORLARI 
Der TAKAT ve KABILIYB'i'TE imal ve teslim olunur. 

BURMEISTER & WAIN 
KOPENHAGEN (Danimarka) Türk:iyeVekili: MECDETTİN ŞERBETÇİ 

Kuru Ka-h\'eci han, 1 inci kat - Telefon: 20083 - lstaobul P. K. 

POKER 
TRAS BICAKLARI 

1 

p 

Cildi tahriş eu-ı, 

~ildi yumuşatır. 

Her yerde 

o K E R 
traş bıça'klanna ara:vıı11ız. 

lüJ'i'mir ~ oııan i~ ııtmı u. M. iıaMıırı 1 

İstanbul Bl·led:yesi 
ŞEHİR TİYATROS(J 

Saat 2iJ,3() da 
DRAM KISMI 

NDB 
Y~2'lll·: A'1d."' Obry 

'.fü.-SC...,.,;: M\ibfccel Yarıı.r 

K O:llEl)İ KISMI 

Asrileşea Baba 
Ya....,: Spi t'c>••<".!aıs 

'fü,ıih.,~: A. Hlaccıpuios 
Cunıarlesi ve Pa:zar günleri 

15,30 da matine 
H~r çarı;amba saat 14 de Çocuk 

T;,y,,trosu 
Pl>X§e.rı:!be günü 90at le,30 ckı tari
h! matine. 

Arpa öğiiıtü)meı;L 
Yumurta, 
Tereyağı. 

500,000 
200,000 
50,000 

350,000 7,'JOO 

780 
7500 
1050 

7 • • 
10 • • 
7 • • 
9 • • 
7 • , 
9 • • 
7 • , 

11 Gel.lb<ılu. 
16 Gelibolu. 
11 Gel.lbolu. 
16 Ckliıbolu. 
11 Gel!iıolu 
16 Geli!IYolu. 
11 Gel.IOOlu, 

1 hane Askeri dikim evi kun-
·i dura k=ında Rıfkı Gencer, 

Muiı:ımm<en be<l'('.li (34~!1) Üç bLn <iöl'I yü2 d~ku~ U:rn (40) ku!'uş o\"'1 

PazartPsi günü Dram, sah günü 
Kon'ledi tiyotı-o!arı kapalıdır. 

Elma. 

16,000 
1,600 

16,000 
7,00-0 
4,000 

960) 
5,600) 
6,400) 
7,840) 

1944 11 • ~ 16 Gelibolu. 

1 1 

1
. F'cı-tih Suth Jkiııci ,Hukuk Hô.· 1 

kimliğinden: 

(30) otuz ad.et n1!llıhtelif ab'a·ttıa baiku-y.emt:ık k-arzaau {9/ik~c!.'tıf'Şrin/1942) Pa~ 
za.r·tesi ~üaıü ...,,t (15 ı on beşte HBırcıla<pıışada Gwr bimsı ciOOLJJmJcıki ıoo- TAK y .-M 
mi8yon tıaratından - ptUJMılı'k usui..'.ı!ıe ı:atın alı.n:acae..."tır. 9 O 
• Bu ~c gitmek istE:;-ıenıl~.Nn (511) Beş yüz <>n b>ir ILra (41) kırk bi~ ku- :--...::; _________ __:::__ Toz şE'ker. 

Sadeyağı. 

Ç:ıy. 

Zeytinyağı 

Sıığır eti. 
Sığır eti. 
Sığır derisi oet>agranması. Adet 
Sıığır eti. 
Saman. 

160 
J0,000 
2'5,000 
14,000 

725 
290,000 
750,00(l 

14,400) 
2,300) 

17,000 
22,500 
12,600 

45,000 
••• 

375-0 
2560 
3375 
1890 

6700 

11 • • 
7 • • 
9 • • 
4 • • 
6 • • 

10 • • 
9 • • 

11 Gelibolu. 
11 Gel.lbolu. 
16 • Gelföol u. 
16 Gelillıolu. 
14 İzmir Lv. Amirliği. 
15 Top kapı. As. P. 390 
10 Çanak!kale. 

A§ağıcla yanlı mevadın pazar !ıkla eksHtmeleri hizalarında yazılı 
sabn a.lma lroııtlsyonlarmda yapılacaktır. Taliıplerin belh vakitlerde 

(1575 - 1022) 
gün, saat ve mahallerdeki as'kerl 
ait olduğu loomi.sıyonlarda bulun-

mal arı. 
Cinsi. 

Sadeyağı. 
"lr fotini. 
Patates. 
Ayakbn koyun. 
Salça. 

Çid:t 

S>ğır veya looyun ~tı. 
Sıığır eti. 

ı:> par!! 

Slğır eti. 
Koyun eti., 
Ayaktan ıkoyun. 
Ayaktan sığır. 
Sıığır eti. 
Keyun eti. 
SJ.ğlr eti. 
S>ğır eti kav'Jnna5'. 
Koyun eti. 

· Sıığır etı. 
Sanı an. 
Kuru ot. 
Saman. 
Muhtel)f nakliyat. 
Koyun eti kavuırm1.ı;. 
Sı.ğır eti kavurması. 
}. 

1stanb111 !Asliye A!tınm 

kuk hiikimliği-rnien; 

942/1002 

Hu-

Hamdi tar&fmdan 1<anısı olup 

mukaddema Taık'Sim Mete cad

desi Besim B. apartımanı 10 sa

yıda ikamet etmekte iken ha

len ikame~Mıı meçhul Löfier 

Elizabet alt>yıbine açılan boşan

ma davasının yaıpılmakta olan 

muh•mesinin 27/10/942 tarih 
1i celsesine davet olunduğu hal

de hazır bulunımıyan muroaileyıh 

•ha Löfler Eliz&bet hakkında gı 

•yap kararı ittihaz oiunar<ık 'bu

nun da on beş gün müddetle 

jJ:&nen tebligıne ve mumakeme

nin bu sebeple 3/12/942 prşem
be günü saat 9/30 a talikine ka 

rar verildiğinden d.ovalı Löf1.er 

Elizabetin yevmi mualiakda 

mahkemede hazır bulıınmadığ? 

takıcli.rde gıyaıbında muhakeme

ye devam olumcağı tebliğ ye

rine geçmek üzero ;U'ın olunur. 

(6400) 

Mi'kıları 

'Kilo 

10,ooe 
4,000 

20,000 
75,000 
10,000 

25,000 
25,000 

400,000 
400,000 

30,000 
30,000 
30,000 
20,000 
66,000 
66,000 

7,000,000 
1,300,000 

300,000 
400,000 
210,000 
210,000 

Tutarı 

Lira 

5-0,000 

41,250 
12,0GO 
2,300 

50,000 
21,250 
32,500 
185,000 
)40,000 
16,500 
24,000 
18,000 
30,000 
66,000 
39,600 

!90,000 
130,000 

48,000 
24,002 

27,406 

Teminatı 
Lira itıale gün, saat w mcihali. 

10/11/942 15 Ayarzağa. 

Kayseri lıaıva. 
İnegöl. 

Sarıkamı~. 

Çanakkale. 
Ba·kırköy. 

Aya~ağa. 

Eskişehi,.,, 

Eskişehir. 

3750 

6182 
18-00 
375 

29,900) 

6 • • 
6 ' • 

13 • • 
5 • • 

5 > '. 
6 • • 
7 • • 
7 > • 

26,~0) 11 > • 

3000) 
2700) 
2850 
4950) 
2973) 

23,350 
7750 

7200 
3604) 
2120) 

6 • • 

12 • • 
il • • 

11 • • 
5 • • 
5 • • 
5 • • 

12 • • 

12 • > 

• • • 

il 
15 
14 
15 
15 
11 
10,3-0 
12 

16 
14 

Erzurum. 
Kars. 

15,30 Erzurum. 
11 D. Beyazıt. 

15 
15 
14 
15 
15 

13 

Amasya 
K{)nya. 
Konya. 
Uşak. 

Erzurum. 

Erzincan. 
(1581 - 1028) 

23/10/942 tar.hinde ilhalesi iliın e<lflen 500 ton patatese talip 
çıkmaclığır.dan tekrar pazarlıkla münakasaya lronulmu9tur. Evsaf 
ve hmmsi şartları komisyonda görülebilk. 500 ron patates bir iste'k
liye ilhal~ edilebileceği g.lbi en az 150 şer ve 200 tonluk ta·ksitlerine 
de talip çı:ktıığı takdiroe ihalesi ya pılahlir. Bdher kmsunııın mıulh-am
men fiatı 38 kuruştuT. İhalesi 5/ll /942 perşembe günü saat 10 da 
yapılacağın<lan taliplerin kat'i tem inatlarile >birlikle Harbiyede eski 
Yedek Sulbay oku'lunda satmalıına komi!r;onuna müracaa.tları. 

1587 - 1()34 

••• 
:Aşağıda yazılı mevadın prozaırlıkla ekı<;iltmeleri 3/11/942 salı 

güııü saat 11 de Geiibo1uda askeri satın alma komiııyonunda yapıla
cakbr. Taliplerin belli vakitte kıo misyona gelmeleri. 

• • • 
Cinsi. MiOctarı 

Kilo 

6,000 
15,000 
6,000 

Tutan 
Lira 

1,500) 
1,020) 

Teminatı 

Lira 

1,500) 1(}20 

İ.spanak. 
Prasa. 
Lahana. 

1574 - 1()21 
Üsküdar Bağlarbaşı At pazarın da 6/11/942 Cuma günü saat 9 dan 

itibaren ciıheti askeriyeye ~ilt tayların satışı yapılacaktır. Tal:iplerin 
'belli vakitte satış yeronde bulunmaları. 

1577 - 1024 

• • • 
Boş olarak 2/9/942 gün ve 2/64 G. 345664 ~ayılı ayniyat tese'llüm 

makbtlllu ikioci nüshasile birlikte sıaip olm;ı._<ıtur. Hüıkümsiiıl; {)lduığu 
ilan olunur. 

1586 - 1033 

••• 
~ıi UılQy<ıç ;çın b()\' cins Iaı;ıe rna.dde]"'f"' hCT gün pa2'1rHida salın 

alıNLC>ktır. EllJ<>.rindı> ımh olanl.::ınn ve sa'1ırrı<ılk lstc~'Mlerin Haı,]>;)"El<le Y•-

1942/672 

Tebliğ edilecek kimse: Nuret
tin; FatiJı Belediye §ubçsi eski 
tahsildım, 

Taıbsil ett\ğiniz mebaliğden 

193 lirasını zimmetinize ~irdi
ğiniz ve ödemediğ>nizıden Bele
diye tarafın.dan ale)'hini·ı.ıe ika
me olunan alacak davasının rü 
yti için çıkarılan da:vetiyeye 
veri•l.en meşruhtta gösterilen ad 
reste ıböy·le bir memur olmadığı 
zikredilmiştir ve ikametgiillı ad
resin;zin meçhuliyetine binaen 
muhakemenin muallak 'bulun
duğunu 13/11/1942 cuma saa.t 
10 da maihkemeye gelm-entz için 
d.ıwetiye Wbliğ makamına ka1m 
ohııak üzere ilan olunur. 6445) 

.Fatih Sulh ikinci Huıcuıc .Ha
kimliğinden: 

1942/644 
Tebliğ edilecek kim'9e: 
Adil Günay; Küçükpazar, 
Üç mihraplı Sami sokak 18 
ınumaralr hanede. 

Fener Tahsil şubesi memur
ların&n iken istiıfa suretilıe ay
nldığınız ve İkinciteşrin 941 
aylığından 22 lira 39 kuruş bor
cunuzu ödemediğini·z için bele
diye tarafından aley\hinize açı
lan alacak da<vasmın ilanen ya
pılan davetiye tebligatına rağ
men bulunmadığınız muayıyen 

muhakeme celse<i>nde bittalep 
gıyafoınız<la davaya ba.loldı . 
Müddei vekili da<vayı tekrarla 
müddealbihin tahtı hükme alın 
masınr istedi. Beş gün içinde 
taıhrken itiraz etmek hakkınız
dır. Duruşmanın bırakıldığı 
13/11/1942 cuma saa.t onda 
mahkemeye gelmeniz için jŞbu 
gıyap kararı tebliğ maka.ımna 
kai molmak üzere ilan olınıur, 

(6448) 

ruı>Lulk kat"i ~t ve k"a.ı>u1nun tayin ettiğ; v~saiklc blır! ıtııe pa710rlıık günü 2. Te•rlD: S A L J 
~Vne kada.r k<•nisyona ;mtUıacaaıtıl.a.rı Jfuzııarıdıır. · Y 

Bu işe ait şaJ'tnıtılillıe.l:er komil.sıyoo.ctın parasıız: c]a.rak c.lz.ığ.ıtWnakıte.dır. ı 
(!Dl8) 

* • • 
1361 
Hicri 

1942 1358 
Rum! Muhamımen ibed~li 8'180 sclOz bin yıeıii yüz ,,,_ füa <>lan 8 1ıon <!ksijoıl 

te;;aıtında ve 2 ton rerro nlk"J akümülatör b:>ta«yol..-uı.cla kulila.nıılan potas 
koıı11"1k l2/ll/M2 perşı'llTlllıe €(hıoil saat lö ele kaı>alı zarl 1P.Su,'ii ile A:rı!r.ara'da 
İdare biınasınd!a toplar.an Meıikez 9 uncu iaıomlsyonca sabtn alı.n.acaittll". 

23 

Gili» 307 

3 
Ay: il Hızı:r: 182 

Bu işe ginm~k istcyeınJ.eri.n 658,5-0 (ıa.11ı yüz e-11! sı-;k.iz J.ira .eı!H kuruş) lira
lık muv:ı.l<ıkı:ırt teminat l)e k..nuıııı.ın ta:yı)n ıı;ttiğ\ vt'!>'.kaları ve tElkld!lerl:nıi eyıııı - - - - .-----,..--
lliin saat 1'4 e ka.dıı.r 9d.ı g<>çevı k<ıımi<y<ın ro's\iğirue ve.nm.eleıt lazımıdır. , . E • a n 

1 
Vasati 

Şartnameler parasııı: o'aı•ak Arı"ara<!ra malzeme da.iı'!,'.Sinrlen H'IY'<la'"J'3~<la . .....:V~•::.k;;:•lle~r -ı~"·'----.!!>J-'S~.---'D~,I 
teııel)üm vf oo\"k şef!;iiimJcn tomı:n clUll"UI. (957) Gün<i 1 29 6 34 

_. • • Öğle 6 ı;.ı, 11 58 

Mul>ammm be<lPll (8500) 9"""' bin beş yfu lira alan (50) elli 1\13 muiı· İkindi 9 41 14 45 
tıelif eb'atta diş budaik lk~fas (JO/İıkıinctcşı-i11/1942) salı gün:ü soot (16) on Akşam 12 00 117 03 
altı® Hal)'ld"rpaş:ıoda c;.a,- binam cJa!Wind:eı<i 1ronli.<,y<>n. 1a"'1ıaan kla.palı mi" l!aloı 1 33 18 
u.-uJ.l\e satı.n al:ırıcıcailot>r. Irnuk il 49 4 

37 
54 

Bu it;e g!.ı..-ınx'ık i.sley.l'nlerln (637) a.lltı yüız. otuz ~ li.ra (50) ('.lli kruı~ • DİKKAT: GaıBtaye ıönderilen 
luk mu\-c:!klkaıt teniro.t, kanı.ı•nun tıayıin ctttği vmkalaırlıa !ıcikl.ifJ~ mub'b2-~ evrak geri verilmez. 
Mrfl'1>rıru ~-.ıi gilın saaıt (15 ı on beııe kadar komisyoo ~;ı;Jiirnoe wınnıeıe~· ~-· k~ • "> • ·A • • ~ - • -J~ındır. -S.;-hibi: -i. J iz-E T.- -N;;;.;.~ ~ 

Bu işe "'t ll'IC"1ınaal!IC.]ıer irom''51)'oo<faıı parasız ol!aırak d:ığ>t;1mak1'ıdır. Direktörü: Cevd.ot Karabilgin. 
(007) Bas1ldıtı yer: •Son Tı.Jıırat. 

Beyoğıu IDördti.ııcü Sulh Hu
kuk Hakimliğinden: 

942/169 
'Beyoğlur.da Hüseyinağa ma

lhalleı.~r.de Sakızağa.cı cadıdesin· 
de (47) numa~alı hanede muki
me iken 17 /8/1942 tarihinde ve
f <rt eden Yegizabet Tüzemenin 
mezkür hane derunun.da terkey 
!ediği eşyayı beytiyesinin satl
masına karar verilmiş ol<luğun
dan talip olanların tikinciteşrinin 
<ın birinci ça~aınılba günü saat 
on dört ra<lldelerinde mezkCır 
banenin önün<le hazır bulunma• 
ları ilan olunur. (6442) 

ZAYİ - İzmir Askerlik şullıe 
sim:!en alıclbğım ve Eminönü ya
bancı Asker1iık şuibesinde ka
yıtlı vesikamı ka:yfbeltim. Yeni. 
sini çıkaracağırrıxlzn zayiin bük 
mü yoktur. 

310 doğwnılu. Bekir oğlu. 
G<ı.nJ Va-rda:r 

lnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1 - İdaremiz ilit'Y"Cı ıçın ~ para ıımıaıltlde ku:1\arulm81r Wıere 1000 
kilo !lt!Z!!I hurda piri.~ç pa.zarlılkLa saıt.ın alınacalktır. 

2 - Paruı.rlı;k 6/11/942 tariline nııst!ayan cum$ günü taat 11,1{) da Ka
bataşta Jevazllln şubıefıind-e&:i alım loomlS)'()nuinıdoa yıapılacaiktır. 

3 - istclkıld.Jerin pa:ııarlık 1çtn tra[ytn olunan gün ve saatte '}0 1.5 gü~~ 
paralarlle bır111<1e adı ı:e9Cn ~a gelmele-; (976) 

• • • 
ı - İda;remiım Pıışa<>ah<}e f.abrikasmdlı biril<imiş olan ta!kfflen (4,00U) 

kilo çuya,J llurpıntı.sı paızar 1 ıdtla oa·tılacııktır. 
2 - f'awllk 6/ll/942 cuma ı;il.'lü sa:aıt 9,40 da Kabat.,:;da levazım şu

t>esind<ki meı1<e7. s•IJ;; !oon~onwı<la yaıpıl•cıı>l<tıı-. 
3 - Çuval la!"pmlı.sı nınnune<ii ber gün öğledıen oonra sözü gcç811 

şu;bt'<lıe görü leb>hr. 
4 - İstEilcla1erin paza.rh!k için by~noluaan gün YE! saat'te 1ıeı1cli! edecekleri 

fiat üzerinden % 15 temillat para&J.c birl~t.e mrzkirr ~na. miiıraoo.at
la.rı lliiıı olu11ur. (753) 

• • • 
Maim cinsi M>ı<tarı 

F]itre bezi 600 ac'f!\ 
Bı'3nda > (yağlı k<tna..,;90)~,000 metre 
Mu'ı'lmba kapıiilü ~o.ooo çHt 
G<>\t küğıdı (300 metre uzun-
luğuııd& 28 m/m kalıınlıl<.ta) 33!1 Jı<ıb<ı 

Günü 
6/11/942 cum:ıı 
6/ll/942 , 
6/11/942 > 
6/11/9'!2 > 

Saati 
9,53 

l{),40 
lQ,50 

11 

ı - YulG:ıroa ciıııs vıe milkd:m yaz:ılı dört ka!IJm rıı.aJ'ıı(ltt]C pa:ııı.rlıltla -
tın aılınacaıotıı·. 

cleG< Suboo' Ol'itulunda satın aılma k<ımisyuıw>:ı m~a.alılaın. (1S'76-1023) 
- . *** l 

2 - P•=lıi< hizaıl.a!ında y&21lı ll'iin "" stmtıerne Ksıbataşta Leılraa;ı.m 
~nd>."ri nlt"ıiı.ez alını lrorriey>Om.mda )ı:ll)ıla()akl1". 

3 - Brorıdl:> be-z;, muşa.roba kapoıü.!ü, ve gıolt l<ıağıd; nuınuırue.llıriUo fLJfu6 
tJetı.i şıa.rt.n.ar.ı1~esıı hPr!" gün öğl;eıden sonra. eözıü grçıen ~bı:ıde göriiJlebiJdr. 

İki parti 20 şer ton sığır et> pazarlıkla satın alınacaktır. ilha-
1.eleri 16/11/942 günü saat 14 ve 15 de Çorluda Askeri satn alma 
komiS'.)"Onunda yap1acaktır. İ1k teminatları 1350 şer lira<l>r. Talip-
lerin belli vakitte komisyıona ge lmelıeri. (1583 - 1030) 

• • • 
Mayıs/943 sonuna kadar taih minen 50,000 ton tahmil ve tahli

ye işi kapalı zarrıa eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 20/11/942 cu
ma günü sa<t 16 da Ankarada M. M. \T. 2 NoJu satın alma loomis
yurıunda yapılacaktır. Tahmin bedeli lx>her tonu 130 kuruş ilk 
teminatı 4500 liradır. Taliplerin ka.nuni vesikalar>le teklif mek· 
m~ktu.plarını iilıale saatinden bir saat evvel lwmisyona verme-
leri. (1519) (1006) 

••• 
~rnteaıhlhit nam ve lıesalhına 1CI oon sığır eti pazarlıkl.a satın 

alınacaktır. Tahmin bedıeli 9000 lira, kat'i teminatı 13'50 liradır. 
iılıalesi 16/11/942 pazartesi günü saat 16 da Gebbolu A.!ıkeri satın 
alma komis:ııonuoda yapılacaktır.• Talip1erin belli vakitte Jromis-
yona gelmeleri. (1582) (1029) 

4 - İSteloiıleriııı paıııaırlıdc 11,)in 1ıatyjıı <ıiımaın gün vıe sa::>tieı'Clk.'. teıı<H! ede-
oelkicri fiyat w-.r.tı.-ı'd't?n % 15 te;ninat JEıra·la-ri~c .bitiltte. ınıct&.Ur Otıc>ımMyona 
mlirnc<ıation ilan, o!umı·r. 800 

• • • 
c;n,,; MıJ<dG>n 

Keten hortum 2li0 m~t.re 
Kıeten hoırtunn 300 metre 

ı - Yulloorna ~ir>s \"C m"1<ı:lan yazıJı ıoetcn tııoctı.ıınııa.r numun<ıısl wçlı)\e 
pau:ıarlıJYJ.a. sa.l'lll a·lnn~ca!kılır. 

2 - p,ı..,~Jık J0/11/942 ~ rns\layruı sah günü .-oa\ 10,5-0 d!e ID:ı>
b2'1<ışta lew21m şo,l>Cs'•><lıce<i a~ım lromıisı><>nuıııdia ya.pı.Jaoanot1"'. 

3 - Nu:nııne.Jer h-cr gün öğlrden sonra sözü. gıeoı•n şOOede göt·ü.1.ebilir. 
4 - iste1dtt&rin pa;ııarll!lı:. ;çOn tıa;yln olunıan ~n \"ICl sasıtt.ı! % 15 gü.,,.;rırne 

paaıNanı.. b'-ı1ikt"° aı.m ilromi"J'OOWl" ııel'1lltPJ>eıri ail.n ohın>ır. 885 -
Deniz fabrikalan umum müdUrlUQUnden 

Göl.ciik deniz f"brlloaha.rı için d t.i.ımcüye ihtiyaç görüldüğündrn is

ldı:li]>erin iyill<: kağıdı ve tıomıervisler1\e lnıt.ih•n edilune-k UZ'l're genel ~ 
dil!'\-üjle müra,,.atJ~rı. ı006 

KOLONYASI ÇIK T 1 HASAN ILIMON 
ÇnÇEKIL~Rü 

Avrupa ve An;erikada bile emsaline tıesadüt ediılrniyecek dere«de ndis 90 dcNce limon çi~e'kleri HASAN kolonya"1 büyük fedakarlıklar neticesi istibzarına muva#ak ohnu~ıır. HASAN Deposu "" şıtbrJerinde cep şiş<>sıi 50 - 1/16 80. 

1/8 lSO • l/'J 'JOQ _ 1/2 4.75 _ ı Jı.il-o 900 kurıışa saı..lığa cılaırıhıuştır. NESRİN Vnıon çi.çelllcri dahi çıktı. Fialları şunlardır: Cep şişesi 35 . 1/16 60 • 1/8 100 • 1/4 175 · 1/3 225 - 1/2 275 • 1 kil'o 525 kuruştur. 


