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Amerika ithalat ve Gümrük 
Kanunlarını Kaldırıyor 

V~toıı, 3 (A.A.) - M. R!121Velt, Birleşik De,·letleTle 
başka b-irleş.ıniş milletler araSJnda n:ıiilıiınnıat \'e başka mal
zemenin seııbestçe girip çıkmasına engel mahiyette iltıalat ve 
gümrük kanıun ve nizanılaru.nın harp müddeti i~in kaldınlma
sma salaJıi:vet veren bir kanun ı&yih"'5lllı kongreye \'erm:Ştir. 

' J 

, i Ki TASFİYE 
Milli Şef iki pürüz 
noktasını izale etmenin 
direktifini vermiştir .. 

MEMURLARA JStalingrad Yanıyor 
ı -

Kumaş ve Ayakkabı Almanlar Nalcik'ten Batum 
Layihası _!lazırlandı limanına İn~eğe Çalışıyor ------· 

Eu iki pürüz noktası: Bir, muhteris politi
kacılar; iki, vatanımızda ıztırap havası 
eıdiren, haklı sebepleri aşanpahahlık 
bolaıı ve şuursuz tic.-.ret havasıdır 

Yazan: ŞCKB'O AHMED 

V übelı: Milli Şef'in nut.kıı 
bütün yıl bayımea üze· 
riınde duracağ ;mn. zen• 

gi~tc deı'Sler, direktiflerle do
luOOır. 

Nutuk, dış ve i~ politikamızı 
bütün ıdetayları ile e.ydınl.ıatınış 
ve •bi!ha~sa mcmlekete, vatanı 

çocuklanna büyii·k ölçiide ferah. 
!ık venniış; azim ve İl'ade lmv• 
vctimiz.i lbilemi§lir. Bu memle
ketin ilı tilal, inkılfıp, lmrtuhış 
ve kuruhı§unu safha safha ya. 
şamış ve ~aşa1'!11·1Ş tecrülbesı; iıle 
talihin en !biiyülk nimeti lıalinde 
baş•mnda buluıı.an Şef'in gözün
den Myin kaçmasına imkan 
vardı?. 

Aziz Şef, en başta iki sun'i 
buhran nıııokta&ına şiddetle vur
muş ve ıhi> iki zel:ıi.r ka·ynağım 

l>Frdenil>ia:e kuru·tmuştur. 
Bıı iJı:i pürüz ve tasannu kay

nağı; Bir, muhteris polilikacı.Jar; 
iki, valan.ıııuzda ntı:rap bavaBı 
estiren ulbıllıılı sebepleri aşan pa
habhk !belası. ve •şuul'!iuz tica
ret havası. ydı. 

Şef [bu z<lhiır .ı>caklarıw i'.k.i 
cüm1'e He ~ılom:ıştı:r. 

Yüksek Cu.nıılıurreisimiıı açık 
:konuşuyor: 

politokacı büyük bir mille· 

tin bütün hayatına küstah 
bir surette kundak koyma· 
ya çalışmaktadırlar.» 

l' ühek Şef, hitabelerinden 
na.k.letıiğimiz 011> cümlelerinde 
vaziyeti mes'ulleri ile lbir ara•la 
olduğu gill>i, bütün çıp1aklığı ile 
ortaya çıkallIDJ§, Biiyük Meeli6>in 
ve Büyük Meelll;in şahsında miJ!. 
!etin gözü önüne koymuştur. 

llaıibin dörıdüncü yılı içinde.
yiz. Milletlerin açlıkıtan, soğuk
tan, hastalıiktan, harpten kııı'ıl
dığı, yeryinü haritasmın çeşit 
Çe§it taıgayyii:rlere &ahne 1>ld11ğu 
bir devir.de kanından bir 'ilamla 
akııtmıyan, açl·ıktan, 9C>ğuktan 
tek ferdini ölıfüdmiyen bir 
memleketin hu üstün dll!rtlımuı 

gözönünde ve dı05t düşman h .... 
kesin vicdan tasdiki içindeyken 
harbin ta'hii 6C'bepleri ile ve lıu~ 
susi şartlM"ımızla ilgili <>farak 
vukua gelen bazı s.ılun tılan istis
mar ederek lhiıT zehirli ı>k gihi 
mii1i büıı.yeye s<>kmıya çalışan
lar hiıç şiiıpthe yallı: ki bu memle
kete, lbu iDJAOmleıketin selametı>
ne, ibu memleketin kud:ret ıbün
yesinc lıiya.net edenler ve ıhiya
netlerini lbinbıiır hile ve marifet· 

(D<>vamı 3 üncü sayfada) 

Elbiselik kumaş ve ayakkabı 1 ar maaş 
derecelerine göre Yerilecek 

Gümrüklerden 
Cakilmeyen mallar • -·-----

Ticaret V ckaletı yeni 
bir tamim gönderdi 
~. 3 ( İllcdoım mud>ai:ıOrınde») 

- Timı·eı Vti<:il<ti gi.lm:-'Jlk·lere, Ja!
mıiryoltarı iş.ıo~mckı-inır, ilihoıl.a.ı.;.ı ,. 
birl;ıı,, J E'tllDÇ Ye n.ali<;l>ı'lll.t "<>-«.ılelcı'.nc 
bta- taırrıiım ıt)ııde-ıTILll§ttr. &..ında ~ 

hİplt:-1ti t(ı.ı•allndkJın. n11ooy~11 m~ ı 
Qot lçlnd~ gü!llH"Üık:lel'detı ç.e60/ırrıc

Y'C!l .ına•Jaırıu Vıı.-<(('%1.r f.\-e çi.«ı ı·;ıl :ıı: .ak 
ııııDi.pj,t-r; ~"'" oo.tıiacıı,ğıı OOl<lwı
ciıtkıi tıaillmıaıtınamc~ h~a.h et:n.:şUJ-. 

Yeni tütün fiatlsrı 
Aınlkıaıı:·a, 3 (~m ;ını_ ha~n) 

_ ~.ı..:eıt V<-tcfı'.le!P ·tülü.n ışlıeri Utzıe

rlırırlıe te1k>~r y.aıprrr.:ık \.~ yı'ni. f iyat 
ıesaitlc:!r:mıı. hcızı:ı"ia.mnık ıltY·ıre tüti.iJJ 
mıntc:L~ıa1n11.a. ~~h!at)S.lf·İre' gön... 
dermişti<, 

Benzin müsaadeleri 
Aııkaıra., 3 (i:ı<mm muhatı:ıi.rmdlen)' 

- Tjcaıret Vıt~ô :ı~ti .göroii.ğü Tii.....""llm· 
iiıoeorioo 9 EtY:iıJ.dr>n ı let>ı >ruen.'Vclc kıı
drur bcıı""1 1"tlxl<<Jtı,tı ı:...··ci.nclo v<'-

1'1mı\ı olan mfu>oad.e.!.,riır:ı ;plla(jine 
ım~..- vt>rmil;ifiır. 

Vilayetlere verilecek 
taşa köntıotölerl 
.Alıluını, 3 (İlk °"m ımuh:ı.!ıoır<ndıen) 

- Tit.vaıret Vek!t\!('ti vil~en: ve~ 
r<'ceği Cışe kontrö1 Gcıari!I"Olm ümer'n
~ N<U<ler )'"aPl3'or. Boole di7rt 
tipe atYTl[snektı\ \"P Ç<ık ....mıslıtı v.ilfı
l)'tetlere dlaha fGıt.laı b>~.ıöı:· Vf"ri]

~t>ed.ir. 

An.kara, 3 (Lkdıam Muıhaıl>irin
den) - Memurla.a ve eşlerine 
verilecek eJbiselik kumaş ve a
yakıkaıbı fıe'V2i şekli te'1hit edile 
ımş ve ıbu husustaki kanun ıa
yiiıası nnırJ.anmıştır . 

Bu layiha e;;aslama göre, tu
lar. 70. !ıraya kadar maaş ve üc
ret •aJanların !kendilerine ve ai
relerıne yal.nız e1biselik kumaş 
ve 140 liradan fazla alanların 

da yalnız kendilerine e!O>iselik 
kum"ş verilecelıir. 

Kumaşı..•· ayni kaliteden ve 
7 - 8 desen üzerine fa'brikalar
da hazırlanmış lbutunmaktadır. 

Ayakkalbıların imaline dev~m 
olunmaktadır. Tevziatın Y'llba
şmdan evvel bıtirihneıine çalı
şı.Jacaktır. 

Mısır' da 
tank harbi 
Başladı 

..-..--;;a-..--

H er iki tarafın da 
çok ağır kayıplara 
uğradığı bildirildi ___ .. _.,...._ 

Rommelin mevzi
leri çevrih11ek 

tehdidPne maruz «- Şuursuz bir ticaret 
haucuı, haklı sebepleri çok 
a§an bir pahalılık bela· 
ııı, bugün vatanımızı ız· 

tırap içinde bulunduru· 
yor. Bu halin umumi 
harpten doğan, kendi hu:ru
susi şartlarımızla ilgili o
lan sebeplerini ue çareleri
ni Cümhuriyet hükumıeti 

ai:zin yüksek nazarlarınıza 

Yeni Ginede Kokoda 
üssü dlin zaptedildi 

ehafı ile ııerip anlataca -k 
tır. Eminim ki, millet ıJe 

memleketin hayrına olan 
en isabetli tedbirleri bala-
caksınız. Bizim gördüğü-

mili: en tehlikeli hastalık, 

iki senedenberi cemiyetimiz 

içinde Cümhuriyet hükıi· 

metlerini muuaflak etme-

mek için estirilmiı olan ze· 

hirli hauadır. Bu zamanda 

hiç bir memlekette " agır 

mahzurları olmayan bir 
tedbir tılsımı yoktur. Mil· 
letlerin sıkıntılara maruz 
olmaları çaresizdir. Bu de· 

virler, harbe girmiş veya 

girmemi1 memleketlerin hiç -birisi için engin kazançla-

;·ın bulunmaz Fırsatları de· 

ğillerdir. 

............... 
Bulanık zamanı bir daha 

ele geçmez Fırsat sayan fiB-

k,i batakçı çiftlik ağası ı•e 
elinden gelse teneffüs etti· 
ğl;niz lıauayı ticaret metaı 
3'apnıaya yaltenen gözü 
cloymaz uurguncu tiicccır 
ve· bütün bu sılzıntıları poli-

. tilıa ihtirasları için büyük 

lıı·sat - sanan ue hangi ya· 

bancı milletin hesabına ça-.... 
..!•~tığı belli olmayan bir k~ç 

~ ...... ~ .................. ~.:~ ........................ ~~ 
Japonlar Buna'da bozguna uğrdılar, Ame· 

rikahlar Guadelkanolda !:c.vaşıyor 
Mefüurn, 3 (A.A.) - Cenup

ll>atı Pasiıffik umumi lka,,.aııgailıım
dan 'tebliğ edilııniştiır : 

Yeni Gine'de Bunalla çok !bü
yük bir Jaıpon kat.lesi boızgunı 
llıalinde çeldi1mektedir. 

Yeni Gine'deki mütteiı1k 'kara 
k·uıvıv·etleri, ada.nın şimal :keywın
daki Buna'ya g.iden yol üzerinde 
Japl'.ln üıssü olan Kokoda'yı zaıpıtet
m iı;le rd!i:r. 

ı 

Orta ibom4la uıçaklarınd&ll mü
teıı<'kıkril önamli ~ir müıttefik kUJV
veti Poııtekiz Timor'uındaıı şimal 

NUTKUN 
AKiSLERi 

r'"' ....... ,......,.... 

Sertin Sözcüsü 
iki noktaya 

d i k k a t ı çek ti 
Berlin, 3 (A.A) - Bııgünkü 

gazeteciler toplantısında İnönü
nıin nuUrunu höıhis mevzuu e
den sözcü, nutukta 1943 ylunda 
haı'bin daha 'büyük bir şiddetle 
devam edeceğjne işaret edilmi§ 
olmasına dikkati çekmTş, lbiT mil 
jetin veya bir milJetler zümre
sinin bütün dünyaya ta.Jıız.loküım 

e<lemiyeceği kaydından olsa ol
sa Anglo - Sakwnların cihana 
t3Jlıalcltümleıi murad edHlnıiş o
lacağını roylemiş, infu>üniın 
rr. mleketin e!ronomik durumu
nu lbal,talayanlar hakkında bu
güne kadar hiç 'bir nutkunds gij· 
rülmiyen şi~t!.i bir dil kullan
mış olduğuı.u belirt.nı:şti, 

1 kıyısı ü'zl:n:nde Japonlann it;ıgal 
etmekte olduığu Dilli şdhrini l:ıom
balam!§tır. Çok büyülk ihas ... la-r 
yapılım ıştır. 

Va-şington, 3 (AA.) - iBalui
ye Nezareti, Aımerikıan silahen
daz kU!V'Veilerini.n Ba~utam 
General '.I1lıom:ıs Hıokon-Jl:>'ın, 
Guadaolkanal adasmda çarpış
rnakıta olan s;filhıendaclara sevinç 
v;e gurur dolu bir mosaj ~nder
diğ:imli lbildinınektcdir 

Mesaıjda şöyle deni"1nelkıtedir: 
Bahriyeliler, sıkı tutun, va.z '~ 

feniıze devam edin, ~i2linle ~

har ecfiyorum. 10 İk.incJteşröınde, 
Filadel'fiya'da J 775 senesinde !ku
rulmuş olan silMıend.arı tcı;llci·lli
nin 167 nıci ısenei dewı'tyesini 
kuthyacaığız. 

Vurguncu ve katil 
Milli Şef söylüy<Yr. •.Ştııurını.z 

bir ticaret /tavası, haklı >-ebep
leri çok a§an bir ;poohtılı.k bela
sı; !nıgün vatJnımızı ıztımp 
içinde bulu.nduru.yor.• 

Bu. salahiyetli teşhisin bir <ii
ğer ifadeoi, fiyatl.arın "§'trı yük
sekliğiııi önlemek için mevcııt 
tedbirlerin yeter ol®J.dığıılır. 

Bir vatandaşı Joo.sden; namıus 
ve Jıayat mü.dafııası gibi sayılı 
sebepler dışında öldü1'eni, ka
mın, ölüme mahkum eder. 

Vıırgııncu; mr1let ölçüsünde 
hayatı ve ..Ulıet ölç;lsünd,, aJı,. 

lıikı yok etmeye uğraşmaktadır. 
Cezannı. ayni ac:Wlet miyar t.,e 

ölc;iileri içinde olmasın; gayri 
tabii saymalı] 

Mareşal Romnıcl 

Kahire, 3 (A.A.) - Orta.şark 
mü~terek İn«iliz tcbi.ği; • • • 

ı /2 Sonteşrin ıgecesı sahil böJı 
ge>tin<le mevızilerimize kat§ı düş 

(DevamJ 3 üncü sayfada) 

Batırılan 
Gemiler 

-------
Almanlar yeniden 
16 gemi batırdılar 
Berl;,ı, 3 (A.A.) - H11Bll.il ~ebli.ğ: 
AJ.ınıan ordvln n ~a..ımnı:ıı::::ıan!.ırğı 

blıfü>yor; K.:n:ıd> s:ı.hili . d<>ğuııuru!a 
!>'..- All!Mn <1<en'2::Li'..ı ııerrıilerl grupu 
çek ga{Yti müısaid ha~a şrurit]~ 
rağJY;(l'n An1er:ka il E' lng.iltere aır:r 
sırala sey-retm.ekl<> ola.n harb mıal:ı.e
ı~ ve c!?U'.ic yüı:UU bir bıtil~ i!e 
1ırma:s tıemin·'.tb6 ·muwıffuk o".rnıuşt\ır. 

GüııJ~ı'OCl ve g>ecelcrcıe <kvıarn e
de; ,n~'lıdlı h•'imNnl<ıır nt•tic~'lr.cl~ top
yeıkun !M,000 tooıi!<.~h·lk 16 ı:enu 
kuvvel.le hlm'·~<' cdıi:Cn dilşm2ll ka
fi t,..; ,.,,.eı.ncıa b••• nl rnış, lrunJ ardan 
rnli.iıt:t.mmat Jo~tı.t.ı;lu 3 ü 'hfld< k tam 
isebetlıe ıııtııl~o i :1ı: m<'1m>U c rdl'l!l son ro 
ha\ ·~"'3. uçm~tur. Topyıt-<Un 11,GOO 
ıor..ıiııil~uk. diğ:('r ~ vapuırlıa bir «.uh· 
"'1b "" bir k:.orvı>I re hrp;llenımO;~r. 
Dt.'ll)ar, imim s's s:>}'rsooe ~·
.,"11 nruıı.-atfd.c o!ıan kı•f '.en:.n dı:ığınık:' 
b<lı';~rn lba."(ttir. 

._.,.... ___ .,.....,...._ 

Rusların 
Taarruzu 

----ı---
Stalingradda, Kalmut-
larda ve Don'da dün1 
de devam etti 

Bertin, 3 (A.A.) - Alman tei>
llği: 

Dc:ğu Kafkaozyada yapılan ta
arru«Jar ve k.aırşı taa.rrurz:lar, şid
detli saveşlara yol açmış ve bu 
Slf\·~ar esnasında kıt'.a..lal1UIU1l' 
mewlerini muftwı.faza etmişler, 
karşı ta-arrıızlar y.apaırak arazi 
katıanımışlal'd:ı.r. Alagiriın dbğıı
sunda Alman kıt'aları bir t.a.a:r
rıız esnasında diiışmanın çe>k kuıv
vetle talılkıim edıdmiş ve .n:ıayn 

Stal:ingrad cebennemiııde.n ilk res iml-. Şeıhrin harabeleri fu.e:rinde 
yırpılan soılı:a'1t muharebe l.er:iınde Alman nefC!'leri 

dökülmtiş mevzı!erini yarnı.ış- ise de lbu teşetAbüsler, ~r defa-
lardır. smda loımlı kayıplar veııdinqerekı 

Kalmutl.arlar stepi:nde biır Al- pii!;kürtü:Imüıştür. 
man karşı !aattnıızu ile düşman Ilmen ~!ünün doğu oNıwı·un-
süıvarisi çok 'li..iyü.k kayıplara da şiddetli mewıii sa,vaşlar baş-
uğrıyarak püslciirtülımüştür. tanıbaşa bata'k ara'l.ide davam et-

Stalingrad'da evlerin ve sn- mekted'ir. 
kakların ele g09'ırilmeısi için ya- &ııvyet ticaret ve harp dbnan• 
pılan çok şiddetli taarruz mtVa§I rnasma karşı yapılan müıcıııde!e-
devam eldı)yor. Düşmaın in•atlı de Alman lhava kıııvveıtleri İlk-
b/ır mukaıvemete rağmen tekrar teşrin ayı zarfınıda Karadeniz 
arazi ~tir. Düşmanın ı;ahi'h:ıde, Harı:er denizinde, Vo:ı.-
üstü\Ste yaptığı karşı taarruzlar ga'nın aşağı ıı:ııecrasnıda ~ La-
_,,. ,,.,_~ mi>l"--'- muıhteliıf b""'"'.,..-"""m kalırmştır. """6" b- = ....,.~ 

Don C<"pilıesinde düşman ndıri hlkte 33 taşıt ve yük gemim ııı... 
geçmek için teşet:ııbüsler yarmış (Dnanu 3 üncü sayfada) 

Bu harbe 
Girmiyen 
Milletler .. 
Bir Almaa gazeteıi 

"ihtiyatkarlar,, a 
ailemle tenkit etti .. 

~~-~-~-~- ~-;.-;-~~-;'1!--;;;;-~-~---.;-_-_ -... ---.... -----------.ı ''Hiç bir millet yeni 
1f ,~~IDfJın~· ~-==fllJl2~· ~· (]!:::J~a~G::ü.::"N:.:U:,:' ıv:.:..ı-Ç::,:E::R::B:.::E:Sl:ı" liı nizamdan kendini 
- . kurtaramıyacaıt,, 

Almanlar Cenubi kaf- b>r~~~~n!:rı~: 
kasa inecekler mi? ~=:1~!z.:~~~e:.!: .. ~~~~~~~-
Alman 1 arın Garbi Kaf,kaslardaki Rus 
kuvvef erini tecride çalıştıkları anlaşılıyor 

Stalirrgrada ka""ı başlayan Al- :r~t ehemmiyet lresbctİııi.~. 
ıın:an taarruzu 90 günü bulduğu Zira Almanlar ikışın henüz bü-
Rıalde şehrin ha.la düşmemesi ve tün şiddetile ba,<ılamadıığı tıu ke-
'hattıa failmkalar mıııhallcsinde side Na 1çıkla Batum w Sdlıum 
sava~rın taarruz! ve karşı ta- liman~.-ı,.ına dıoğru inmeği, 8ta-

aningradı afilıaktan da'ha millıim arrın.ı şeklinde devam etm€sl 
t.elll.kk; eder görünm€'latcdi·rler.AI 

SovıyeUerin bu şe!h.re ne kadar manJ.ar bu gayelerine vard1kl11-
önem verıdiklerin:i gı&stennek- n taıkdirde Batum - Kutaıiıs -
tıdir. Kislovadgk ve Maykiıqp - Tuap-

lBun<.ınla .beraber b'uıgüu cep- se çevresi içindeki So\'lyet kıta-
heJ,erin en oynak kJsm.ı ve en (Devamı 3 üncü sayfada) 
çok nazarı d.ikkaLi celbeden ke
simi her halde StaJ;ngradrlan 
çok Kaflu...<tlar ·böJıı;esidir. 

Alman 'baş lromutanlığının 
şimalden ordular, tayyarelerle 
tanklar getirdi.ği bu ceııfuede hıa •• 

Once Çocuk 

rindeıı. Cloktıor &iebert, M'ıiıhver 
devletleri tarafınxlan lbıol~k

iere ka.rşı açılmış olan haı'be iş
t.ıra!k etmİYEn> vıeyaı kalben buna 
alehtar bulunan mu'htıelif Av
rupa nrillet'lrine meru;up 'ba!ll 
içti.mai sıruflara ciddi lbir ihtar
da, hliunmaktadır. 

Öyle ibir lha,reketin Almanya
da doğurduğu hoşnutsuzluğu 

sarih bir surette 'belirlen dok
tıor Sie'bert, bu makaıes;nde ez
diıınJ.e şöyle demektedir: 

..Alman o.dusunun dıC'ğu cep
hesinde tı.h.<mmüle medbur ol
duğu fedakarlıkların derecesi 

(Devaını 3 üncü sayfada) 

Fransada 
Ameleler 

Aşlıaneleri Açmalıyız 

.. 
Almanyaya gitmemek . . .. . 
ıçıa numayış yapıyor 

Loııdıre, 3 (A.A.) - Almaqyn:yn 
gönd&ilmeıc ii2>Cırc Alman tio:dor
lQTl ta.rafı.r..dcn aıhhi muaıyıeue:Cri y~ 

pı.Jnn Fraooxz. tŞÇi!ıeı:-i ytik-d.n Sc.l\·o..=-e
de nütnawi..,~cr tıertıp etm~::f:erd"ır. 

Fraaıt.~ OOdud\lnda. buhınoo bır m'l:ho 
b lr halkı.n ilki bo.ıed~le b~ca..':iı ille OOş
!kia U1TIUJ11f binG/n.rı ı,,..ga•I tltig)r.ıi ve 
lJüklınııet nııe:nıuır'l.aı ırı lıuraa<tırda.n 
lkoğrl:uğ,ınu y?.0ncal!ciaLiIT. İıma! a!l\t.m
daık..i Fronı ucwn muht,,·ıLf y.c~·lı 1 1"iı-de 

buaı-a Wmreı• h;idire rr ofım~IDC.Lr 
Aıınc.n>ii>.ss,ıe 1 dr işt;-ıle-:r siliht muay"<C
~ g·l.mr4< isi..., ""'iş;crd>:·. iQ<.; klı!f 
d<Xllı:ın büro, llSk<!ı•! muru.ra.a •ltna 
ammı•hr. 

V~ide lki !bomba foıfiWı: etti 

Londra, 3 (A.A.) - Alnııır. 
radyosu, V'işde bu saıbalh erik.en
den ·iki oomlban•n infiliı'k etLti
nıi l>ildirnıeloted r • 

K ış basbrmadan İstaıılıul gibi 
büyük şohklerhnıizde alına

cak aceliı tedbirler aras.uıda, 

bence, Y'lksul çocukların kı>run
ması meselesi gelmelidir. Yoksul' 
çocuk deyi:nce, bibnem, &iz ne 
an!ıyorSUnlll'L? Zira bu terim bir 
r<>klarmın ı;ihiııJ.erine, daha zi,. 

yade, küçüık yaşta serserileşmJş, 
lroprü altlarında yatan veya di
lenciler elinde gö~termelik ola· 
il'ak ,kullamlan ~ukalrı getiri
y<>r. O vakit: 

- Efendim, 9erseri çc"uklar 
için belediyemizin ıslah edici 
yurdları var ya! .. 

Deyip geçenler oluy0ır. Baytr! 
Benim şehrin bağ:rma basma
sını diJ.ediğim çocuklar, işli işsİ'l 
bütün yoksul ailelerin ÇO<!u.kla
ndtr. 

İstanbul, koca İstanbul, milli 
servetin milyonları dönen re
fıı.lılı İstanıbul, önümüzdeki ka-

Yazan: HAYRI MUHiDDIN. 

rakışlarıb 'birl<ıı-ç bin çocuğu
nun karınını doyıı:nnakıtan aci:ıı 

değildir. 

Ben, kendi hesabıma, bu dü. 
şünccm.i hangi tüccarıın12, hangiı 
zenginimiz yanında k<>nuştwn
sa, böyle blı teşkilata seve se\'e 
paza yardımında buluııanıya ha
:r.ı.r olduklarını heyecanla gör
düm. SanıY'lrwn ki istan~ulun 
birkaç bin çocuğuna sıcak ye
mek verecek bir teş.kiliıta, sevinç 
ve hazmdan gözleri yaşararak 

para verm·iyecek zenginimil: 
yoktur. 

İ§, böyle biT leşkilii!ın siir'atle 
yaratılmasındadır. 

Bu kış Kızılay, EvkaC, bazı 
Balke\'leri içtimai yardım kol
ları ve n.idıav .. t 2000 yoksula ye
mek vermiye hazır olduklarını 
bildrren bir kısım yi:ksek '"e
danl1 tüccarımız fak!r ha)k İt·hı. 

(!1cvaııu 3 iiııcü sayfa~a) 
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A 'm t .1.et Be\·, Reşad Efen
d n ü bu cc\·v-O.n<lan üm_jt}ere 
k.• .• ın..ş. Hakikaten fi.<r'ne uy
g· n "d2m.arla .konu~arak onla
rı Lu ı)e hazırlamaya başli!JniŞ

Bu ıneya'1da m~eleyi, kendi 
ke• .oi olan (Cel~l) i.'mıinde bir 
adama da e.çmış. 
Bu 'a n ve nankör herif, bu mü 
lıiır. o!tra \ akıf olur olmaz, der 
.ı bir jurnal yazır4. Saray .. 1 

lm,...,rak Stıltan Hamide yolla-

n' • 
Derhal izzet Bt>yin evi ile ya

z.bane'>l b ·:ln.ış. Londradaki 
m ı"iyet) gazetc;ine yazdığı 
Iay hcıların n1uın·edde!eri, Av
ıru :ııdak: ,üıtıyelpen·erlerden 

geien mektuplar, gazeteler ve 
Sc.r bır takım E'vrak tamamile 
meydana çıbrılnuş. 

Bundan sonras.nı, çok ;yi bi
lıy<orum ... Bir gece Acem İzzet 
Bey tevkif edildi. Doğruca Yıl
d:z sarayına götürülerek t.e.m 
·~i ay mütemadiyen islicvab e
d, di. İst'c,abın bu kadar uzun 
sürn-ı-esi, İslaıibulda yeniden bi~ 
tcşeı<kül hurulup kurulmadığı
öğr·enrnek içindi. 

İz;:.et Bey, cidden büyük bir 
rr.e anet gV>fnd. Bu inkii;ıp 

c kcnd ,ine v:ı:•'Clım vlde
<lor· den, tek brr isim söyle
meJ 

i .. cnro, hitama erdi. Cürüm 
r d nda i.di. . Fayali bir dü-
u".ceye k ıaı.n bu bedbaht a

d il", o s:ra<l.a TroıblusgaıJbe gi

d ccK o!an (Sakru:y:ı) \'apuruna 
b' d rı!cr k t\•vela (B n"azi) ye 
gor.J.erıldi. 

B.r miıd~t 9Clnta, fırar teşe'b

bü ·,de bulundtığu i~in, Trab-

1 u.,garb ı~a!l"Srne nakled:ldi. Fa

kat orada da ba1J1 halleri, kale 

ku:nandan.ru şi.i,pheleııdirru. Bu

nun üzerine menfası, evvel:a 

(C<'heli garbi) ~"f! \'e 90nra (Gu

ci:ınıi•) e tr..hvil edildi. 
Bu maceradan )"Ot'~Ufl d~n 

1.ıızet Bey, artık dayanamadı. 

G udimtsde, l'ı.frikanm o hücra 

köşes'ııdt>, gözlerini ı:-))e\Lyen ha 
) ata k<.padı. 

kuvvetin.izi istimal ede<.'Cks.İ

nn ... İster.eniz, h•ç çekinme
den, idam cezası. driu vereblhr
si.rıi"L, 

Dedi 
Bazı sara.y ada.mlarını rhra

yellemine nazaran, İıızel Bey 
bu sözleri söylerken, Sult.ı.n Ha
mit kendisini 'bir paravan ar
kasından dinlemiş... Bu metin 
adamın, pervasız söylediği bu 
hazin sözlerden çok büyük bir 
teessür hissetmiş. 

- Artık kabahatin bi derde 
olduğunu anlıyw-um. O, kendi
sine vuku bulan bu gibi teklif
leri kat'iyeUe reddetse... Ve 
hö)"le taşkın ru'hlu, adamların 

hayalperverane sOOlerini dinle
mese, bu gibi vak'alar zuhur et
mez .. , Biraderin uğrunda feda 
kıar!.ıkta bulunmak islivenlere, 
acıyıortım. 

Demiş. 

••• 
Avukat Acem İzzet Beyi bu 

suretle ele veren katip Celalin 
marifeti bu kadarla da karmW... 
Bu adam, ortaya hı:oet Beyjn el 
yazısile bir mektup müsvedki-e
si çıkaı'<iı. 

Bn mektup, Mısırda (Münif 
Bey} ismünde bir z.at.a yazılm1ş
tı. Ve işin içie, Mısır Hıdi
vi Abbas Hilmi Paşa da karış
tırılmşıltl. 

Snltau Hamit, meselenin tah
kikini, (Mısır ie;vkalade komi
seri, Ahmet Mıılhta.r Paşa) ya 
havale etti. 

Münif Beyin dıostl.arı, bu tev
kif m~elesini duyur>ea, karako 
la Jroştular. Fakat aradıklarım 
orada 'hulamtdılar. 

Sonra, İngiljz mcmurlanna 
ibaş vurdular. Müni:f Be}i bul
durup kUrtaramadılıar. 

O esnada Mısır hükıimeti me 
murlarından ekserisi de Y ı1drz 
sar"Y"<lan lütuf beklemekte
lerdi Bi< rütlbe, bir nişar, ve bir 
miktıar ihsan alalbihnek için ek
seriya büyük vicdaruıı:ııl,ıklar ir
tik~ etmekle .. oradaki hi.irı 1-

riyet;perverler aleyhinde 'büyük 

1 
işküzarlıkiar gö:ılermeJrtelerdi. 

(Daha var) Bu uıt, çok büyük bir ôdea
Jıstt>. Fakat, rna1"'adına muvaf

fak olmak '<;in kend ıne esaslı 

b.r progr-em tdn?'.im edcmen· iş-

======! 
tı. 

:L.t:.:v:ııbı esnasarda, ayren ~u 

§ı(JZ.•.:ri sôylem:ş. ve zapta bC?-Ç-
111 ştıf. 

Milli Korunma mahkemesi
ne verilenler 

Fazla fiatla kunıaş satan Mar
kxı ve Lazac, Milli Konmrna 
Maıhkemeeince tevkii edilrni;r 

lerdiır. 

1 K DAM 

~s E'!!11!!!91u!!!!!!!!!!!!!·R~-r-ı ADLI y E ' 1 illi · KORIDORLARINDA--

l - o 1 Musikiden şikayet 
~ § ava arı\ eden bir ev sahibi 

~, 

Yine balık meselesi 
----:---

Kara şehri Ankara
nın yaptığını deniz 
fehri İstanbul ne 
zaman y a p a c ak ? 

Ankara Belediyesi lbuzlıanesl 
a.l.tmış ton !balık alıyor, soğuk 

bava te6i6atı olan v~arm 
kıyı şehirlerinden taşıdığı bu 
balıklar, üç tara.f su oluı İstan
bulıchın ucu-ııa satıhnaktadır. 

İşin garip olan tarafı da işte 
budilr ... 

Ankarad.a et, İstanbulıdan dai
ma ucui!J(!ur. Polatlı, Ha)mana, 
Konya gibi tıayvall<!llık merke2: 
!eri A~ayı İ.ı.1anlbuı.dan dailıa 
çok kolay beslerler. Bu bakını.
dan İstanıbul için ucuz 'balık, 
Anakradan da.ha esaslı ve hal
ledilme& daha zaruri lbir ıhalk 
meselesi halindedir. Mantık ve 
akit Selim de bunu emreder. Bir 
madtienin istiıı>al edildiği y<!rde 
daha ucuız olmasından taıhii ne 
vardır? 

Ankarada ort?lam.a bir hesap 

la 20000 €'V ve ~rtıman daire
si vardr. Ankara Belediyesi her 

gün piyasayıa on ton taze balık 

çıkarabilecektir ki, iki günd.e 

bir her €'V 'bir kilo taze ve oouz 

bal.ı.k alabilecek demekt.i:r, 

.Ucıı-z:, t<ıb;ri üzerinde ııırar

la durmak Jazımd>r, Çünkü, İ&
tanbuldı lüfer 300 kuruşa satı

lırken An.karada Samsundan 

getirilerek 80 kuruşa verilecek

tir. Kefal İzntirden getiril.ecektir. 

Fakat İstanbuL için en dikkate 

değer tar~iı, tarik, palamut ve 

uskumrunun buradan gönderil

miş olmasına rağmen Ankarad<ı. 

daha UCU'ZA saiılmaıkta olduğu
dur 

Kara şehri Anka.-aıun bir 

himmetle hallettiği. ıbu mfrhim 
ihalk gıdasını, deniz şehri İsıtan
bulun ne 2l8man hallıed<'Ceği bir 

sual halinde zihıbmiule kökl• 

şiyor:Memnuniyetle öğreniyoruz 

ki, belediye, Fındıklıdaki 90ğuk 

hava dt"Jl<$1lnu ıbu işe ayırmak 

kararını vermiştir. Kasaıplar, 

'bugün 130 a satılan etin ucuzlu

ğundan şiküyet etmektedirler 
ve kur'ban bayramından 90nra 
etin yuk:'><>lecegini ooylemekte 
dirlrr. Aıılaşı 1 ıyor ki lkincika
nundan sonra eti daha pahalıya 
ala.bil~<'ğız. Bu vaıi'Yet karlfl
sıda hal.k s.h.'ıatinin ve ekono-

Keman öğrenmeğe çalışan kiracı, 
ev sahibini meğer bizar etmiş 

Ev .ahbin'ÖD ~""'ıdan, k;<8CK11'1 
ev ~on şıkfıoo•li, d:avea ole
gan işli 1'dend'lr. ammıa. böyılıe9 ~ 
göruliix '.>e ,.ae., olsa ge.relc: 

Maiı<ıllı-intte ve atıvaı. a!'aBllllla: 
cMol~a N<eamelı:in> cıôy,, eınWın el
lll..1<: IJ<r b.r zat Qırinin üı!I ı.atırıı kl
ı~ venıı.iş. Vet·m>a a.m.""' Molüı 
~n. Adii Sokar .tsmindd<i 
genç IUr•cı.sındıın bakın niçin ı;ikA

~r: 

Adil ~ bir k:ı rısı bir d~ ço
cu~ \'<l.Nitr. M~.-tı:~ u1't'rnk sar
mıştır. s.r la'vn&c mua·JJ;minden ala
frarıtı• kıl'mlltı ~rsi alrn:>_,". İşir>
dlm evine d.ör,cr dtirnnl'Z kıcmanırıı 

Nl!V' tilır, g""" .... , 2~24 e k<.da>r 
cl\T<"thod.76 ka.~~..ı haDJ~l'e ÇEu';'J.iil
yor ... Tab;t, ke:r.A.."lı Öğr(\lllll('ğe ycrJ, 
batıJ.zyıınlarlll bu ıq nnb.lkl al•m
d<ıın çııka.rdıilt bo:I ve ae> ocs)er mo
ıom ... 

Molla Nıoarnettin <li~ lıir !l<n1'f, 
U..--i sıkmıı.,; n'lııayet .... br.ı tiit-erun4, 
dlki.hr.iş Adil Sa"--.ır.., kıaır•'5ın:.: 

- Az.iz-inı.. ct:ım.:ş, rJe rahatım kal
dı, ne hwz.u...•·ıtmı. ya bu ııırılt!yı bLrQ.... 
lwsıruz, yehut da. r:v-lndıen çıkarsı
n;KZ.f Bı">ıı1 aitşaınJarl Cl'·~n y.atmağa 

a.~ b:T adam~'IJ. Glceleri tepem
cW OOP\an d<>ı.:.bı · 11>1ıi ıııoour gurur 
biır ses .. 

Adli Sa~-\'al" dn bu m~; !lef8İT!f' 
,,._.,! tı'Wtki cl>ni~ ~ mulaıbe
lede buıı .L'1rr-.ı.ş: 

- Yolıu ııt.<de tı;., im!iııdık yek 

Kibrit-e zam 
yapılmıyacak 

1111 1 

Piyasada bol mik· 
tarda kibrit veril· 

mi' bu[unuyor 
&-.ı~.~b'r 

c;"\A< tiiı!OOcii ve W:ikcl.Jı:wda. ıoo..« 
~n.<rn ııırn.akQıc!ı~. Buf\]'3Tdm:ı ~ 

2.>kı~ı do .ftirıd.ı'fÇ :btitı, 4 kı.ıJr'Uf 
)"{'.f"'1.-e 5 ku.t"Uja sıgtırlı.01k ~-oh.mu t.uA.-
7n3kt..a.c·1r L3ır". 

Dı'in s;Q<ih, loôt>~ inbisaıııla.rıııı:ll:ılı 

ııtı.'!'<itıiyc t~or Jııiıı- ı:at bir a~6Şlm:l'B 
:-,ı '°Zaıhatı '\-ertn\şttr: 

- Ba, pl~e&ya ut.<Man fi:lcla 

kb<il \1'r'yoruz. Aıyhk vasa:tl kibrıt 

""'r'&y-.>lrı beş yW: sıındıık'lıır. B''§ :yüıı; 

fandQl:...-ıta.n bE'~ bCı kibrit kıulusu cı

""". :ıı;,;, bu miktarı art.ırd ı!k. K lb
ııtlt ıı.~ur.<ın"1m'.I"' için h<ı#ır &elbeıJ 
yak.tur. Anodolunun mUhl.elıt y<1·J.,. 
?1rc gônCl~rd ~ · ..'.!: rnüfol·tt~eırJn vırı~ 

dr.l<Jcrl ıap<>rbr ve bUl'Sda. ycp\u' 

Cı{r \Z tetlt.k~ıf•r gö teı-iyor lci, ktbrit 

d.6.rlığına ~bıt'I>, gü:\ k'J:>.1-tt r~.a.tln

;r.Illa ı.aın ~ c~>MA(."'ağ\ ri,-..._yıet.<r1 r ırw .. 
buloi baylı• h<r $eY y<klı<ır • 

================ı 

mu? i~ nı:usittictell, htı.suı:-tıe k.e
mno 908irıdı'n ~ Ede<' mi?,.. 
cMı.ıaölm lıa;yvamıAa ~ di:ıir 
kıl>ıp:.ar yaıı:ıJm,.ıtı.ı-. Hılşv"'1 bdıır 
da ~ ant~ lııeön ol.ırr 
mu? ... 

Necmettin M<>lla, bu sOOler k
wıdıa köpümıtiş, !küplere biımıiş: 

- Hlıqv>an c!.a ~n. eşek tıe ı;e,ı.. 

siın! 

Diye a.çun~ ajı.ını yı.mımıutj göz.ü
nü. Adil Saimr da bit1.abl aşagı kaJ. 
moırnış. .. PQt,~e.. güırul!~e konu 
.h1XT'~u kosu.cjlnuş;ar. Bu hadis.• ütz.e
rine N<'<:r,..,lliıı Molla, haJ<taret ve 
.fV'Oı tah~1ye davam aqrruş: Hakime: 

- D•ıtıa.. rV'm<len çıksıııı ... Artık 
bu reu.ıı!~te l<ı!ıe.mmll~n kalmadı. 

De-dil. Ad;! $lılkar hemen d.oğrul

dıı: 
_ R;ca ~ ~ bey... Ne 

gl\> lwr r~1ılmnl göomiJş lıİ'ıim?. 
Keman ça.l:rıı<.lc ~ rni in-4? ..• 
Kuldo!l>r;ru.n pası oiliıtiy>or. • tl-. 
ilk: ı,;r de ~ür elındi! ... 

- Am&n iıı1ı<mcm ... istemem ... O 
ila(ılnnn 5('61 değTl, baş be!ası ~ 

lru!akbrmı, na.ttıa, bE;ıOni t,,.m•h
yor! Hem bam kü!ür Ye ııı.:cıı.ı-et ~ 
~. Daıv cı.'C)]' .ırn k:JOO<il3indıon ... 

- o dıa h:ıaı& kil!ür rttl, halıı3oret 
e1* .• , $QbitJ. eti.ım vı:ar .. . 

• - Benim de ;plıit:<:'rim ""r . . H.erm 
de kar; taaııe ••• 

Ncı;cecı~. d.uruş'll'O, ~t cl:.ılrn

"""" ...... lbe,;ık<ı güne bı • .-..... ld 
ikdam Muha.biri 

Lokantacılara ekmek verme 
meselesi 

Lokanta, aşçı dükkanı, J:ııirnha
ne vesaire gibi yerlere ekmek 
veril'm~e~i için tcdkıikler yapıl
maktadır. Tasaıvvu.ra göre bura
lara gidecek oları müşteriler ek
meklerini, l:>eraıberlerjnde götiir 
receklerdl'r. Bundan b~a her 
vatandaşın, kendi semtindeki 
ve kar.n<!Sİndekıi numaraya göre 
ıbağlı bulunduğu fırından ekmelo 
sat•n alması da dli§ü.nülmekt.edir. 
Maamafıth bu hususlarda karar 
verildiği takdirde ucuz ekmek 
usulünün tatb3rine başlaa:t<Likıtan 
sonra ta'tfbikata geçilecektir. 
Diğer taraftan VaL ve Beledi

ye Reisi Dok1vr Lutfi Kırdar, 
dün, Dördüncü Valuf haru:OOakıi 
ekmek bin-osunu teftiş etmiştir. 
Öğrenild•ğine göre son =an
larda ekımı:tklikı uaı sarfiyatında 

600 çuval tıEarruıf edilmiştir. 

Altın fiyatları 
Altuı fonları yükselmekte de

vam eLmekıt.ed'ir. Dün, 50 kuıruş 
tereffüle lhir Reşadiye altınınm 
fiatı otuz yedi buçuk füaya çık
lIU§tır. 

Dünkü kontrollar 

- Ben, oLn:eyi, ötdtirmeyi 

> :.. ıle g<;zü~ akl:m. Buna bi 
!'&en ha.kkı!l1ckı vereceğ'nk ce

za nP kadar büvük oluT'5a olsun, 

bı.iviık bir sabır ve metanetle 

t<h mmıil edccegim ... &:nim ve 
bı;r. m gibi düşünenlerin, sizden 

gore<eğı cczaya tahammülleri 

n~ !:adar taıbii ıse, sizin bize ve

r1.:ceginiz ceza da o kadar l:ak:ıı. 
ve ycrin.dcd1r... Ne yapalım. 
Biz. size !·ü~m edeceğiz. S!z de 

Ayrıca, Pangaltıda ba'<kal Va.. 

stl fazla fiatla verm u l, Şehuıde

başmda Afmıet fıstık s<Jttığl, 

B. Ahmet de piırinç unundan 

pasta yaptığı, Beyoğlunda apal'

tı.man kaplOSl ~ 56 kuruşa 
ekımek satbğı, K'l(Jalıçarşıda Jru

yumcu Gıibı1iyel b-ilezj·kl re eti

ket •kıoymadığı için Milli Korun
ma Mahkemasine verilmişler

dir. 

1 misinin müdafaası balık a.laack- 1 t 0( UK HAlllll'lLE:. c 1 Belediye İktısat J\füdürliiğü 
kontro1ları dün J:flyaısada teftiş
lerde bulunmUJilar ve fiat fark
ları etrnfında ted!Iükler yaparak 
fazla fiat isteyenler tıakkmda 

tahkikata 'b~aıınışlardır. 

"'KDA 

Bu itibarla &ıha şimdiden 
tedıbir ahnamız 13zımdır. Bol 
·balık mevsimi geçtik:ten sonra 
verileeek kararların hiç bir tat
bik krymeti kalmaz. 

ŞEH.IRLİ 

* Ti.caret Vekaletinde ihdas 
ed•len hlll'p eikı:ınoonİ'Si l:Yürosu
nun (harp ekonıomisi daresi) şek

' !inde çalışmasına ka-rar veıtrl-
1 miştir. Bıı daire, iaşe işle:rı ile 

me<;gul olaı:akıtır. 

" 
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Kont.roller lb\J€Ün de deıvanı 
edecek>tir. 

şan ·bi:r oda iginde yaşadığına 
inaınımak güçtü. 

Oğl<>den oonra gelen pootad<m 
pek o kadar mü>him mektuplar 
ç•kmadı. Scıba»1riyen gelen mek
tuplara ,,ür'a~ıc ve kısa kısa oe
vapla!'ını verdi. 

But"OStma ç ... ğırdlğ~ Elen'e sa
at yooi~ kadar, genç b>r be&

lıC':d.r!a sahneye ko~'mak isbc<>t
ği bil 'baletin ılk planlarım yaz 
<hrdı. Sonra kı:-nd:si de Jerını:n 
s\lkağındıtki küçc>k bir iokmta 
da yemek yemeğe gittı. 

AÇDL KAIP8M0 AÇOlLU 
Elbisesi eskı.i moda idi amıma, 

fakat tertemizdL Kısa boylu, za
yıf, derin kı.rışıklar peyda olmuş, 
solgun yüızl ü hi.r adamdı. 

Hususi oı:omOO:li lokantanın 

öııür.de beklıi)"O:-du. 

Ş<>.för yerinde Ka!1'to oturu
ynı-diı Japo!? ı. zme!çi•i efendi
s;11,., ı.·l't':"!c:" ir.~ yiyip geldiğini 

göril"ce1 }'c- ner. y(;rinden fırlı-
) ıı..ık, :ıra.banın kapı."1.n.ı Aldı

cm· • lı7• •;ne ~ı:·h:.rjn gar-p •Sti
karrctirıe rj ğru ~"Ol a1d. Az 
Co.>.nrJ., i\ 1ar!r. btılurıdugu ta
ro.f .. \'ardL1ar. O~tTh-,~l \'c.pin.g 
a1:ı cierr::ryo!u ...;:;tas;tonnunu geç

t.k•en sonra, ba· nok' atla dur· 

d-
Bu ta!'::?.flarda, k:ıp,ıı.!.ı o.i.ına

brı~a rağmen, bab;,kcl dük
ı_ nların:n da.ha çok o~duğu an 
l~.Iıymd!.1. 

Am'15 Kazinıir d~ <f'cefli bir 
k :~acet ışler:ni 

Yazan· 

A gostos l\IU1R 

Taıyımis nehri kenanndaki bu 
ookakkrda görürdü. 

Fkat Sclbastiyen, bu adamın 
nıçn böyle ,bir mahalk>:ie otur
duğunu heı- zan1an ken.dı 1.-endi
sınc sorardı. 

Yarım asır evvel Kazimir fır
m'"sı" müıhim bır f.rma ıôi. Fa
kat "°"radan yıldızı sönmü<jtü. 
Artık o hale gelmişti kı, Kazi
mir ş;mdi bu eski büüy·K firma 
yı nehrin kena~ındak: dar bir 
b.nan1n ?ki oda..;1nda yaş tma
ğa çalışıyıordu. Yahü: da gös
ter~ öyleydi. 

&ıb;;st)icn otomob?ldon indi. 
Sol:ağı g'-"Çii, ool tarafı.o. ne>hı-e 
doğw giden dar bir sokağa saptı. 
Ka1;.mir'in oturduğu evin dUl\·aırı 
bu sokağın sağına düşüyordu . 

Kapınıın yanındaki küçül< bir 
merd?vm nah-re d0ğru ~n.iymdu. 

Bl4' sokıılt liımba3ının zayii ışı,-

Twkçeye çeviren: 

Muammer ALATUR 

ğı merdivenirrı ıslalk basoır11ıa1tla
rını parlatryordu. Merd·ıveni.n 

alt tarofmcla bağlaoonı.ş kıüçü'k: 
bir motör duruyordu. 

Sebast.iyen bir müddet bu 
manzarayı seyretti. Sonra kapı
ya ooğru yürüdü. 

Siyah!ar gİ)'iııını.iş, kar.ıbur ih
tıyar bir 'karı kopıyı açtı. 

Bu kadın ta ezeld·mbcri Karıi-
m;r'in h.b,metin; görüyordu. 

- Kazimir dışarıya çıktı. 

Fakat gelen adamı tattı) ınca: 
- Ah, dedi, Mösyö Seba;;ti-

yen, siz ıl'l'İs1nt?:·! G rinıiz. bira-z 
bt~ieyin.z. Nerdeyse gelecek 
zaneıci<ı im. 
Kapıyı kapadı, di.kk.,tle sık

.meledi ve ml<;afiri <"Vin ,.,.ka ta.. 
rafınd•loi brr odaya götıirdü. 

Bu kısımda KazLmir'in toz i<:<n
cle kalnuş bir bürosu vardı .. Ti
cari muamekle..Cıu burada gö-

rürdü. Çalıştırdığı ikıi JJ.limlur 
evlerine gitımişti, ortalık karan
lıklı. 
Eğer Sebastiyen bu eve alış>k 

olmasaydı, Jıerıhalde bir kıorkıu 
r~esi geçirirdi. Fakat meslelroa
şmın yaşadığı bu garip evin ha
vası ona yabaocı değildi. 

Oturdu, hir sıgara yaikıtı. Son
ra gidip balkıonım kap:<ilnı aıytı, 
oraya ~ık.tı. Taymis nehri se<ssiz 
sa 1a>ız balloonuın altından geç.ip 
gid.yıordu. 

Çok geçmeden arkadan .bir 
ayak sec! işitti. Kazi.ınir'in adeta 
ayakl~rının ın:=un.a baı.sarc:asınaı 
odaya girdiğ:m.i gördü: 

- Vaaay, S<ibastiyen, sen ımi
slm? Bugün geleceğini hiç iiımlt 
etmiyordum. 

Kazimir bu evin ddı>ll roan:za
rası içinde acaip bir tezad ·leı;ık:il 
ea:~ordu. Bu adaırmn böyle _peri-

Ya:şma r~en. saç1arı gerçi 
seyrekleşmişti amma, fajkat d.ma 
lb.içbir teline kır düşınenışiıti. 

Kalın ka.şlaırını,n altmdak.i kü
çük gözleri canlı ve parlaktı. 

Parma!kları, içtiği rlr.i yaıpral< 
siıgaral-arınm nilroti.ni ile sapsarı 
olmuştiı. Hem de~ duırınadan 
s'ıgara içiyıordu. 

Sebastiyen S'.ll'du: 
- Beni bugün gördüğünüz.e 

hayret mi ettiniz? 
- Ben ih!içbi:r zaman, hJÇl>ir 

şeye hayret etmem. Biraz mına
lun. Bu.gün hava pek aJ'all . .. 

Sebastrlyen bir koltuğa yerleş
ti. Kazim'r bir dolaba doğru yü
rüdü. Oradan bi:r şişe çıkartlt: 

- Birer kadeh kx>nyak !birli ısı
tir, dedi. 

İ.ki de kadeh ıget.irdi ve ?leden 
dtıldurdu: 

- Bu kıonyak da değil, annay-
nak ... Hall'ikulii!de güzel bir iç-
ki .. . 

Sebastiyerı ioinden gülümsedi. 
(Daha var) 
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PiYASADA {DIS 4Pb(ff~J 
DURGUNLUK Almanyanın 

Gayreti -Gıda maddeleri 
fiatlarında dü· 
şüklük görü:dü 

• 
Şehirde sekiz bin 
teneke Urfa yaiı var 

Gl'da maıcldeleri piyasasmda 
dün de durıgımluık jl?rühnüqtür. 
Evve~ giiaı olduğu gbi dün de 
~tan satış teklifleri alııcı iıu
lamıyarak akim kalmıştır. Bun
dan başka dünfiıatlaı:da kayda de
ğer ~betlerde düşüklü<kler ol
muştur. 

Toptan 193 kuruya kadar çı
kan ekstra ekstra zeytinyağı fiat
ları 175 - 100, çalı farulyeısi 68 
den 60 - 61, ndıut 72 den 60, Ur
fa yağı 450 den 400 kuruşa. Be
yaz peynir piyasası dün lame.
mile barı:i00tsi0cli. 

Şe~uimi<ıxieki ala.kadar ma
kamlar tarafından yapılan ted
kikler oon.wııda yaLıue Sirkeci 
gümrüğünde 5 bin teneke Urfa 
yağı bulundl\,i7u, bütün şmre 

teşmil ecllildi€\ taıkdirde bu nııJk... 
tarın 8 biın ten.e:keye çıkacağı aıı.
laşıl:mııştır. Ayrı.ca şemniım.iı>rle 

180 1ı0n ka.şa:r peyniri mevcut 
ibuluntluğu da. öğrenilmi§tir. 

---<>-- -

Parasız 
seyahat 

--<>---
iki genç yük vago• 
nunda saklanarak 

seyahata kalkışmıf 

Suçlular Adliye· 
ye verildiler 

MÜ1nin ve Hiiseyin iıımi:ııide 
ikıi genç parasıız olarak Rı>.ınan
yaya gi1ımek iıstemiştir. Bu i1şi 

becerebilmek için önce Sirkeci 
istaeyon lırunallarıından Zekeri
yayı lkandırmışlar, sonra da Ze
kerlya vasrtaısile Ll.tif ve Ke
mal isminde iki hamalla tanış
mışlardıır. BunJa.rın yardmıı ile 
de Bahaettin ve Selim isminde iki 
gümrük memuırunu elde etm.ır 
Jerdir: Bundan oonra i\.i parasırıı 
seyyah yeni dıostlaırı va>sıtaııile 

Avruıpaya giden yük va,goıılarm.
dan birisi içme kıonulmuş ve ka
pılan ncitlennitjtir. İki seyyah 
bu.rada 5 gün aç soou:z kaldı.kıtım 
sonra vagonlarda yapılan biır 
kı;ıntrol sonunda yaka:lamnışl'ar
dır. İki k·a.ç21k ve a.rkadaşlan ad,. 
liyeye '\·erQmişleırdir. 

-~-

C. H. P. Eminönü 
Halkevi İşbu1ma 
Kurtarma Yurdu 

Aşı.ı:,'ll:l>lki Y'!Zl!ı işlere ginlJl!lt .._ 
ta.Yen yal.ı<ı<h;Ja.ıır. hü.snübal vara
kası re i<i folıoğra.fla bir~ Nunı
o:1MOn6ye cam.il\ e.."'1.U!fundBlkıi Yurda. 
mÜ4'G<:11at!tm. 

Gerr..lcl, a.ru.eJ.c, çarkcı, t:ıeneGc.fıd, 
tnıQ.:;ıngoz, rl.('f:\·iıyeci, tortıacl, Cı!ek

tri!c<>. fı..,.,.,.,.. bııht;ıvııı.n. b:ıdrmıe 

,-:-GüNON~ 
~iklopedisi( 

Edvar Eryo 
~~Fr~ knbi-

11!('~ c:rmesi ioin k-eQ:lıiaioe yeni-
den td<M yQpıldJıımı biJd\rıdjjli Ea:>
va..ı Hıerriol (Ed'var Eryo) Frıarıs:ı'IMD. 

haı'P """""'' ~ "" ... ,..... 
rnoı die-.1..t adıam.la.rıad.:m l:>.ı'8dir. 

Bucün 61 ygşı~>ı-. Wr :;:ırap 

t;..,;r;m, oğluıdı.r. ~ awlkıat-

1:1..-ior. Güıoel yazar ve komşıır. Kl.e
,,..,_nso'rıun Y'!'~ne ~ 3'1U'diımı 
olmuştur. 

tıç def.& ~' dört <Wn rnıec
lis ~ ...... bir çok kııılbinNerde ,,.......!, 

dlihiJiıye, nilll mlida.faa, miiıftffnle... 

!rel~r nı:zırl.>iı yapmı~!ııır. Ra.cilcıl 

sooy-ıııl>st p:;rlisicin senel<>rco r<'MJi. 
~ ;yıaprtış, 934 cl6 00 Wllilİıe,i ı:ı..

ıa.ı;~e bırdlrrmıtır. K-. 21 

eeıııcıclemeri ~ belıcdiyc ıcitLclir. 

Son ~Vde, Aı.r-rtıoNn cloğu<i9' 

RıBl<ıra kara bıı.rp edılı1<en ölaı 

Frarunı -..ırleırilııin a~ vor
dllol"1'i do.--mir ....ı ip - dıiı:ıyıı;-ile, 
~,, va>r:e Kleanonso'oulı >'«'· 

~ bu nifıw iade <'clieııelt dild<u il 
yine Uz(·~ ~. Şimdi ?<yer 
La-l'Cı Fra<ı.miann b&U çok sev
diği bu detVlıet :ıdormnı -rsirll? 
..:- d1l<'Urn1lll<t laı~ 
~li =l ı''nonhiidıra 

Alı Kemal. Sunman 

A rtık dünya haı'hin in ge
çirmelde olduğu salba
U.rıı bakarken muharip

lerin ~I gitgide çetin lıakiknt.
le.le daha k&rş.ılaştr klan ve buo
lara alıştıkl:an görülmeden ol
muyor. Rus - Alman cephe-si U... 
Afrika cephesiındelı:i hareki'tt<n 
biı>birintı tesirleri <>ı..cağmdaA 
9"k baıı-tilmiftir. Bununla be
r&ber Alımını tuafı için en mü
him harekit sab.DHi Rusya oi
dull'.ınu söyliyenlere göre Bazt. 
randa seki.zinci İngiliz or.dusuna 
Jııarıı Tabıruk'da elde edilen bü
yiik mı>vaffalıiyet Almanyad11 
efkfü·ı ımem.Dun edc<:ek ~i gl>
riinınüş 6e de asıl ehemn.;y.,.i 
Rusya hı>rekiltrnııı veren.l.e:r İj;l4 

bu aııoalı: ikinci derecede sayı._ 
ın>§b.r, Tabrıık muvaffakiyetin
den Almaoyada çok bahı,etıınclı: 
liizun ı:ehııiş, Alman ef.kar.ıın 
Afrika ile olan a liika&ı.ıı.ı d :Utma 
tazelemek cibelıi.ııe giclilm.iştir. 
ı..aki.n lıe l ve keyfiyeti dalı a de
rin düşünınek U:ap ediyordu. 
Tobruk muvaffakiyeti ü1'Crine 
Mareşal olan &ommel'in emri .. ı
tında 4 zı~blı tümen olduğu söy
lendi. Lakin Rns.)'.aya ika.rşı ise 
böyle 24 tihnen ikt.n.a ediyor:du. 
Mareşal Roın:mel'in Şimal{ Afıi. 
kadıa 250 bin ~i ol'duğun u ta.lı
nıin e~n İıııgili:ıler şark cephe
sinde Almanların lmnun oo mis
lini OO!undurıruya mecbur ol,... 
caklarmı söyruyorbrdı. Şu baldo 
çıkan netice asıl eiıenuniyetin 
Il.U5 - Alman muharebelerini.n 
cereyan ettiği saJıneye ,-e.rildi,.:Tl, 
Şimali Afrikaya kuvvet göndo
rilmiş be de bunun öyle büyük 
ölçü.de ohnad.rğı meıri<c:ı'..n
dedir. Alman hava kuvvetlo
rinin Şiımali Afrrlaıda Anglo -
Sakson hava kuvvetleNıı.e kar~ 
müeS&ir lbir mukavemet göstero
bilmesi de bundan sona güçl~ 
coktir .Çünkü Mareşal Rommel'e 
gönderilen tayyareler pek sıay>
lıdır. Abııan tarafı artık e!1kisi 
gihi bol bol Uıyyare göndermek 
değii, her yull.ııdığı tayyareDİD 
azami derececi. İl§ görmesöııi. dü
şünerek eldeki mevcut ile dııoha 
vasi neler yapıla:bileceI:in.i iıec;ap 
etmektedir. Hulasa hava kuv• 
vetle~inde tasarruf ıanıridir. 

Çüıııkü Şimali Afrikaya gönderib. 
ıniyen her lıayyarenin ycııi var
clır: Rus cepıı-i. Fazla olaraJıı 
lngiüzlerin is1'ıhbaratına göre 
Girit adaı;ma en·elce geti.rmniş 
ve lnıgilizlere karşı Akıılen.ı,. sa
hasında ınuvaffakiyetle kuıllıı.nı
bra.k biiyii.k büyük netice1er el
de edıihnek üure hazıdan~ o
lan Alman tayyarelerinin Ç<>ğn 
Mareşal RıomınıeJ tarahııııı ıleğil, 

Rus cepheo,ine gijndc.rilıniştir. 
Belki hor iki muhuip ta..,{ın 

b;rleştiı;.; bi.r kanaat şu olacak: 
Dün) a harbi Şimali Afri-kada k.a
:ıarulaoak değiM!ir. Fakat Alman 
tarafı ~in Rus cephesiDin elıftlno 
miyetini hiçbir miiliı.haza azalta
maz, küçültemez. Kat'i mferi 
Mı:s.ı.rd:ı kazanamamış olmak h~· 
kadlf, Rus ceı>J-jnde harhi ka
ummak ümit ve iınkinlarllll 

kaybetmek başkadır. Oı>ll?Il için 
Aknan tarafının bütün diUmıt 
vo gayreti Rusya selınesindela 
harekatı ıbaşarınıya toplanıyor. 
Fakat Şimali Afrikada yeııideD 
baı!emıış olan harekitın şu h111-
talarda.kıi iı>kişafı az ehemmiyet
li değildir. İngil.iz ta...tının taar 
ruza geçmiş olması bir muvaff:ı 
k;yet teşkil e~ktedir. Bununl8 
beı 81ber mayn tarla lan nı:, ıJ 
örgüler var, tıopçu tesisatı vaı: 
Mihver taralı bütün bunları vü
cucle getirmiş. lıııızY'.laın~ uğn; 
yacail:ı taııı.rruzu beklerken m 
kabil tedbiııhırini almıştır. On 
için ~iliz tarafı ilerlerken sfrr 
at gii6tenniyebi.l.ir; çiinıkü h 
ad.mırla kendini bekliyen teh · 
keleri ortadan kald:nnak iç· 
dikkat sa.rfına mecbur lı.alac 

tır. 

Belediye encümeni seç 
her devrede yenilecek 

Yen. Beledıiye Daim! 
ır.em dun de normal mesaisi 
de'Vam elırniıştir. Alakalı !arın ·· 
1 ediği.ne gore mecJ:sin tu~ 
resinde Daim! Encümen 6<lÇ • 

yenilenecek ve enciiımene y 
na.mızetler gösteriiecektir. Bu 
retle meclis azasının JIIÜ1Jlll 

kısmı en.cümen mesaisi ha 
da etra:flı ve tecrüıbeye day 
bir !llcir edinecektir, 
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Yeni Tedbir 1 er I Bayramımızı 
Başvekilin Meclisin ilk toplantııında 

izahat vermesi muhtemel 
Aukara, 3 (ikdam Mldıabirin den) - Büyük MilH.t Meclisi 9 

tldnciteşl'in çar<J41nıba günii yapa uğı Nıplanlıoda Başvekilimiz Şük
rii Sal'acoğlıınun beyanatta bulun arak alı.nacak mulıleli.f t.edbirlıır 
hakkrnda izahat vermesi mulıteon eldir. 

Gazeteciler 
Dön üyorlar 

N'eı"l"'ı"6, 3 (A.A.) - a:rleı>1k A
n~· _,uıyaı \'e Kannd<,~·a ~~nu.1,ıye ka<l.:ır 

te::tlb edilen ;cıya..:1t_•.t · orin en n1cı-:.~ 

1 • ı t(.lı:ı't.l.nla,yan be:; Tul'k gae.c
ec~ ~('k~ on gün iç~ıxle Brıt.·xilya 

y ı ıı~· dt)nli$ seya.haotl<·rine baş'.a-
Y ~ ar,Lr 

Ci ı.zct.rc,ler r\'~yor".r>'da b:ıitoç gün 
r....._~t r~~ ~1ra tuyya.re t!'f: 

F!orWy<ı h;areık~t •"C'd:.c""ıi.i.r. M;
salf lcr, nıa:tza..n O!kdLL<tr: gayrf'b:
nı._1 \"O pek bOy:,ıı,c olan a~lk-tri g3J
r" lf1 kJf'r.dj,~crı.nıc derin b-r intlba b.ı.-

1:1 r ... , ~ . l kıla 1.iOy1 t'ITlle~~ Vf' 

l\. ~er.ıK.~ hn .it ta.racıınctan ga:-terilt'n 
ı ·S': ftJ ı.ter . 1.:rl.ğin rr .. c..;OO h(tllıl"3.bil~ 

.r ~ .kLi; J-..ı.e ci.i:r-1"(.'c<."k:crini lar.ic. 
cfıır.Ck'k:ıdirlor. 

Tthfk yar.ıe:('cl1~rt ziı-&1 mi('S'e']k::lcrc 
't~ · rı büyt:f'rt bir &ı!ftlro. gö..-be1 m.it,.d(;.ı:
d-r O.qon'<ln hnşv~n yt.üişU:m~ u
t< lı r·nı trt~~~!c e~l('r, Birle~ A
., • ., <cd:> hı;bubo.t ckm· usul.!oe.r'4 
l · ttm tt'.'rerruıaC!r öfj:1rvcn:şıeru1r . 

Lu "xı.a'<10. pamuk yet:şt.:.rıne iş-

1( r, ~ mi·-ı. rnıaıl Umn.t ::ı.l~:.:ır, si
m i K ro Fn'de '\'t.' oeın:uıbt Ka."'Olinı
de utün 1i:'D.<1t;ııl y;ı.Jrnıd:ı'!l gönnçk 
r .... s:ı: :11 bulınl,Jt.!G..dır, 

Cephelerde 
günün çehresi 

(Bil§ tarafı 1 inci sayfada) 
farını ana kuvvetlerden t<!Crid 
edecek ve Karadenizdeki Kızıl 
fı[()ytı bertaraf etımiş olacaktır. 

Bu suretle Almanlıır şiddetli kar 
\'e rÜ'1_gar fırtınalarına rağmt>n. 

Karadeniz şimal sahillerini kon 
trolları altına aJ.acak, Kafkas 
da.{:lr:nın arkasına sarkacak ve 
c~n uıbi Ka'i'kas yı:ılunu kendile
~ "·'- ~ıçm>ş lbulunacak\anlır. 

Bu gayein tahakkuk edip et
m.yeceği So?Yet mukave.lll(!ti
n:n dıerecesine 'bağlı olmı>k.l,a 

ıl>eraıber Terek n~ırinde llıfila 

tutunan ve Ahnaniara kar§I hare 
kctli ve oynak müdafaa savaş 
la.ı yapf./blie SoV'yet kuvv~tle
ı-inin 'bu gayeyi tahak!kuk ettil'
mE"ltlek için ellerinden ge'leni 
Yafac:>kları taıbüdir. Kızıt filo
r.~ın da Alman stratejisini boza.. 
ca · ihraç ve taciz hareketlerin
de harekat Ka!kaslara nazaran 
Kızı fıloııun Novorosiskte !bile 
ihr:ı.ç !e_,'0€!:lbüsler:nJen vaz ge-ç
·memiş olduğu gel.en haherler
den ~nlaşılınaktadır. 

Bu harbe qırmıyen 
mil!etıer 

(Bruı t:ıra1ı 1 inci sayfada) 

~rtlğı niılbell.e d:ıger bazı mi::
letlerin bu harpten hariç kalma
larına kendilerinin en az mah
rumiyetlere lkatkınacak surette 
hareket etmelrine veya kuV'\•et 
!erini başka zamanlar için 63.k
lamalarına hayret etmemek ka
hil dı;ğildir.• 

Doktor SiE!bret, miı!ı.ver devlet 
!erinin gayelerin; şu suretle ta 
rif tmek.tediT. 

•Avru.panın yeniden te..kil.8.t 
~an<lırılmasında ve büyük ~a
nın vücude getirilmesinde Ame
rikan ve İngrli'l fılemi ka.t'l ve 
daimi olarak kaldtrılmaJ.ıdır, Şar 
kın 'e \'e Avrupanın hiç hir 
milletı zamanla yeni nizamdan 
kendı:ıi kurtaramyacaktır. Al
...,_an,·a ve müttefikieri dc>ğu sa-
l n,;ı.1'da dü..•manı yenc.ı:k:eri gün 
A.,,,f Sal'1..'10nı.ann A vruıpadan 
,.e A ·den.ıden atılmaları müna 
ka,şa kaıbul etmez ~ir hak'ıkat 
('ekLir.ı a. cak ve Alman •a, İta! 

ya ' silih karocsleri dünyanın 
bu parças.ı;da yapılacak teşki-
l t keneneri karş.ıla,,.tıracaktır.• 

Dok'>or Sıel>ert •İhtiyatk.;l., 
1 s-rı, lıiıdi:ıcler üzerınde tesirle
r; olması bakımından si".em1e 
tenkit et.mekteclir. Bu tes .. r, bil
iıassa l<endik>rinin ,apra.şık va-
2'...}etlerile Almanvanın düşman
larını ces.aretlenııirmek sı..reti
le vukua, gelmektedir 

Muhtaç talebeye 
Sıcak yemek -Sosyal Yardım 
Kurulları faali· 

yete geçti 
Ankara, 3 (A.A.) - Mektep

lerde ders yılının !başlaması mü 
nasebetile yurdun mu>htelif yer
lerinde oosya\ yardım kurulları 
ile husu.;i teşekküller tarafndan 
yardıma mu!ıta-ç okurlara ber 
gün sıcak yemek yedimıek te
§e]jbü,,;lerinin gun ge-çtikçe geniş 
bir taUbik sciıası bulmakta ol
duğu memnuniyet.le kaydedil
mektedir. 

Bugün de Kütahyadan aldı
ğımııı 'bır telgraf, ilk ve orta er 
:kullarla kız enstitüsü ve akışam 
san'.:ııt okulunda yardım iılıti'.Y'll 

cında bulunan yiiız ooksen tale
beye husucl iclare .tarafından ve
rilen tahsisat ile her gün sıcak 
Yemek verilmeye başlandığını 

bildirrnektedi<. Yine Küiı<&:ıyada 
hal,kevi ınıyal yardım kolu ile 
:Maarif c('fl)iyeti tarafından haf
tanın iki gününde 200 fakire ye
mek verilmesi kararlaştırılmış
tır. Bundan başka Mugladan al
dığımız bir telgraf CümU'ıuriy<.t 
bayramında lbu şt•hirdeki ~uk 

esirgeme kurumu tar..:ıfmdan 

yaTduna mu&ıtaç yüz taldbenin 
giydirildiğini ve bir Malatya tel 
grafı da 186 <;ncuğun sünnet et
tirildiği hlldirilmekted!r. 

Posta mıvezzllerıne 
hat IJelrcllerıne zam 

Ar.kı:ı.-a, 3 (İkdıım muhili>.rind!On) 
- Poıs'ba m'ii"-~ı.jfe ha!. bricçi1{>
T'iD.n dtJ ınıı.c.ş 'W ücrel'lt-ı<e !~ 
-Mdoe z.:ım ı= uNır.dan ı.c.ıradıelı'.ıri 

için lrıııl>rlannn b'r k"n""' lü~lıııısı 
'Mlooh~~ \"er\lnııeık ü~eredhr. 

Sta lingrad 
yanıyor 
(Bil§ taraft 1 inci sayfada) 

hrm>ştır. Bunlar ara11ını:la ez.
cümle birçdk petrol gcmi!ıile l>ir 
de kara1101 geır.isı \'ardlr. Bı.ı.ıı
larda.n başka her çcşitt<>n 3'2 yük 
gemi.ile 4 harp gemisi hava ta• 
arruzlarile l'ı<ıSara uğra~ılmıştır. 

Stalingrad yanıyar 

Stol<.1110lm, J \l\.h.1 - ,,;caJln
grad'da Alman tayyarelcri!E Al
man agı.r topçusunu.n müştere

ken yaptıkları tahriıbata ragmm 
Scwyct kıt'aları petrol tasfiye
haıwsi binalarmda ve Kı.zıl İlk
teşrin faıbrikası.ıı.ı.n ceırubıındaki 
eleme garında Sovyet kıt'aları 
şiddetle mulkavemete deva.m e
<:tiy'Orlar. BUtün bu kıısımda yan
glll son derece şiddetli bir su
rette yanmalotadır. 

Stalingrad kıesiıni.ııde ve bir 
akaryakı.t deposunda a günden,. 

beııi y:ınmakta okluığu Vo~a
mn batı slihilinde hava 60 kıı'lıo
metre mesafeye ika.dar karar
mıştır. 

BatlllD limanına doğru 

Londra, 3 (A.A.) - Moslrova 

radı=u, N alçıık çevresinde ve 
Tuapsenin şimal batısında eoere

yan t"den çaI!pışmaların daha fa.ı:

la şiddetli oldtı:klarını bi!d,rn:ek
tc'<fu. 

Nalç·k'de taarn.:ız ede:ı Alman

lar Ilatumun ·malinde Karade

nİ2 sahil tne doğru brr ileri ha
rekette buluınarak Ka.fikas dağla

nıuın !ıatı kısımlarını ımuda.taaı 
eden Rus kuvvetlerinin iııt.4>atı

nı kesmek için teşebbüste bur 
lunın;ciotadJrla r. 

Stal~d'da arui kazıııuldıt 

Mo.skova, 3 (A.A.) - ıM·yet ı 
tebJiğioe cıktir: 

Stalingrad bölg"'1.l:nde kıt'alır.-

r·- T e brik=-"'\ 
1 Telgrafları 

CuruJıırriyct Bayraon dola-
1 yı.sile A<'jantin CumhUtTci& 

iie l'llilll Şef aras>nda, Polon
ya Ba§ovekili, Sovyetler Birli
ği Halk Komiserler Hey'eti 
Reisi, Kanada Başvekili ve 

/1 YltlHlll Başvekili ile ŞiikTü 
.
1 

Saracoğlu aTasında, Sovyetler 
'• Birliği Halk Hukiye Kami-

l seri, İran Hariciye Veziri ve 

1 

Romanya JlariciJe Naurı ile 
Nwnan Menemencfoğlu ara-
ımıda t6brik ve teşekkfü tel
grııila-r. teati edilmiştir. 

.J 
Mısırdaki tank 

muharebesi 
Baş tarafı 1 nci sayfada) 

manın yaptı.ğı kuvvetli hüıcumla 
n püskürttülk ve mevzilooimizi 
muhafa'la ettl(k. Daha cenuıpta 
dün Cl'ken saat~rde piyademiz: ta 
arruza geçmiş ve önemli "terak
kiler kaydetı:n:i§tir. Bu haıreket
ler esnasında bir çok esir aldıık. 
Zıdılı lruvvet1ıer arasında büyük 
lbir muharebe Oaşlamı:ş ve !bü
tün gün devrun etmişt.i-r. Şiddet 
li bir savaş clfı.n devam etmek
tedir. 

ALMAN TEBLİGİ 
Berlin, 3 (A.A.) - .Afmaıı 

teıbliği: 

M:sırdaki muharC':..e, mütema 
diyen artan bir Ş:d<!etle devam 
etmek.<tcdir. Cephemn gırnal loosi
roindek.i düşman zırhlı teşkilte

rinin Jruvvetli gediği, aman&ız 
bir k~TŞı hücumla yapılan savaş 
esnasında lekrar tıkanmıştır. 

İTALYAN TEBLİGİ 
Roma, 3 (A.A,) - haJyııın iebliği: 
Mmr cepbeslıı4.·kl muhar<'be, dün 

dlc ..,...,, bir şiddeti'e devam e1:ı:ruf
tıir. 

önıemil dil~ zı.riıh lruYV'&1ll~ 
taıro.rıodan yapıl"" şiddoe<J! tdr bas
ıcı m\i'tıoo.<iid di'fllLa.r biııYük bir :ra.
mTJ:ıkla ko.nn 1ıa.arruuı. - Mh
'V'er kıbı!uırı taraf;ılı6aın t(>sirJ:i 81Ji"l't-
1ıe durrluı"Ulmu;,rtı;ur. Düo:nun .zı:ı;riı& ı 
va&ı.lıaıl•r b<ıl<lmınd.an QC4ı: b'ii,.,,:ik ıa., · 
yı.blara. ugr'3.rnJış ve bu YBiSi.~ 
dd<saoı tı.1Jıa.f p >Cdihriştir. B'-
2ıitn ~ la:rımz da yi.iks<ictLr. Şıti,. 
die~li o:ıv.ıı;hr elan devııım ~lyoır 
BÜliiK BİR TANK MUIJAREBESİ 

Kııhlre, 3 (AA.) - Ma~! Rom
nwl'ln mevziloerini çevrllme!c tch!i
m ioc Eiltl'k:an Avu.stu-ra::ra. k:.:talan 
g.xıer-.... !.i ordl.ıaınu çölt.ın g<:ı."b kıs-
• ....u.n. ta.mam~yl e atılmak tdılikıe

,,;.;ı.d<)n kurtarrnaıc için mulrarebryi 
daha gi'V'liş bir ölçüde Y:ı.ıımak :zo
l"Ullds bınıt\UJUŞ.la.Tdı.:-. Bı•rlfn. Mib.
\'er ı...ı.:aıııııa ı:i""' ~ı;z kıtalarr 
llm dar ı,;r ç.:l<'nlı husule ııetir<W<
~l(>r.ni ve m~in burde devam 
ettig.nt bi~d;ı"l'!Y'.f<t<"cfT . Al'fT'..cırılar 
;n,ıilizler"' E!aL'<l1"yn;n g,.ıiııiııd.e A l
m3ıll !tratlarırınn g~·~r11<1 sah.i.lte as
kf'r ç·k.:ardı:.l'.tln:rını v~n..."ttıklerini söy
kmı.cktc ve bu kuw;,tlrr! ~ri a~lılc
larmı fl~vıe etmdktedir!cr, Hakikatte 
~1·n.?ıaınlaı- 40 mill•k bir oephf'dle üttıf,t.. 
.. ~!'ide mulrobll ta..>rl1l.7Ja.rua bulun-
1r"1ik<adı"I~~. P.omme! bi=t tı.are 
k:.tı ld;ı,.,. ebmekboQir, -

Diiıikü so.! ı geoeı;l D. N, B. nin 
Vt.'rd~g-: bir h.1ıb,•ı-e göre, fecir vak.t.i 
gen.ıra! Mon.!;IGm~oy ha.'"be •ilnnc
<i'!\d biltün kvv\...,tlı ri:;! toplayarak 
M>illl' hııı·b me;rdoı11ıun cı...~ bir cephe 
sinde .Y\:ıriden şicitd.e.ln bir la.oor<uza 
i'OQmiş;'ll'. Aşl1' ajansa göre dom;.,... 

yon kı"'lar1 müd.:ıt"" ale~inin ~
l<ıre reğmıen biık>ç n<ikıtıaoo gediı:
l-er .açm~la·rdır. Bunun il:aerhm ge.-. 
neıra.l Mo.ntgıoınıery ~lindıc buhıruın 
tm'l'"".a·rı derhal bu gF<füfore o.1ınuş
t ır. Ingfriz bomb~ırd:rrnı.aıı f:lo!(\ll'\ im· 
yı.bfara bakmadıan ·kit:e ha·lin<k l<uJ
lanılmış:tı·r . D. N , B, AJ.m:ı., \'il İtal
yan_ k,ıt:ılartfltn mukıahl! ta.nrruaa 
g~çh~erıi.nıi ve b;.ı &'rah.'lc lror"..wnç 
bır tank muh.a r{'olı~ i ~an (ltt.i-
ğioi !ı~vc ctır.oı""~kıtıccii.r. -

rı.~ız ~üŞman hücumlarını püs
l"Urtmuşler ve işgal elıtikleri 
mevzilere yerleşmişlertJi.r. 

Şclırı.n cenubunda.ki dış ma
.!ıallelerde iki yüz düşman as
ikerı öl-dürülmüş ve bir havan 
bataryası tahrip edilmiştir, Al
manlar fabrikaların bulunduğu 
bölgede bir~k binalardan çtl<a
rılnuş lard ır. 

Terekte Ahııan ilerleyişi 
Berlin, 3 (A.A.) - Öğren.:Td;

ğine göre, dünıkü gün Alınan kıt
aları Terek'in batı şimalinde bir 
çok dü.şman m<?'VZılerini yeniden 
yaııınl§lar v~ taacruızlarına de
vam edel'<'k müteadd,t meskCın 

nıalıa.ller ifN:al ~işlerdir. 

iKDAM SAYFA - J 

!Memleketteı ~Günün Meseleleri~~ 
lfIKDAMI Milli Şefin ağzı ile 
Tarlalarımıza Türk Milleti konuŞtu 

traktör girmiye 
başladı 

içince böyle 
içmeli r 

Hnf, çekmi,ş kafayı, çek.mıf 
kafayı, s-ekmiş kafayı .. Hem öy
lesine çekımiş ki tam m.or.asile 
fıtH olmuş, zom olmuş. J.."Örkü
tük olmuş .. Artık o ctuvar ....._ 
nin, bu duvar benim .. Marmara 
da sıkı lodosa. yakalanmış balık 
kayı.ğı g:tıi. y~ın bini bir pa 
raya.. ve peşi !lra bir alay ço
cuJı: .. Ben diyeyim elli, srz di~ 
albmış, yetmişi lbulan bu çuouk
lar, lıa>ğırarak, el çırparak ve 
ara sıra zavallının ense küküne, 
omıı.z ~!arına, belıne lbirer 
çürük muşmul.a., kavun, nar ka
ıbuğu filan yapışbrnrak onu t~ 
yi edrytorlar<h. Pazar gü,nü a,b 
şamı Kar•gümrük meydanının 
biraz ilerisinde ker.dini göste
ren bu manzarayı. eğer mu.mr 
ldin olsa da biri filme çekse idi, 
bu kış oou giist.erecek olan si
nemalar dünyanın parasını kı
y .. rdı. Ad=cağız çobanını imış 
seyiısmi im iş. bahçıvan yMl aş.. 
maısınu imiş. gürültüden patır
tıdan pek anlıya.mad:an fakat 
bu gilbi işlerde amma da p oıkin, 
deyanklı şeymiş ha! Peşi sıra 

alaala beyler, e\ şakırtıları ve 
çürük muı;mula. ka\•un, nar ka. 
buğu yağın urile ke:ı<lisıni teşy• 
eden yedi mahallenin çoalM'.'.l'una 
karşı, yalnız arada 'bir geri ııö
nüp hafif bir küfür savuruyor, 
tekrar o pek yaman ~..,ıp :na 
devanı edıyorou. 

Konya (İkdam) - Burada 
senel_,e önce kurulımuş ve son 

• yıU.arda tasfiye edilmiş bir (ala
tı ziraiye) şirketi vardı. Konya 
köylüsüne modern zira.at için 
'bir çok ekim vasıtalarını kre<H 
ile temin e!.ıni.ş olan bu mü.es.<ıe
se, bir çok da traktör getırmi~~ 
ti. Bunlar vakWe kqylü tarafın 
dan alınmış, :tifukat mlıasulün 
maJiyetini artırdığından iyi ne
ticelerr vermemişti. 
Şimdi buğ,day ve arpa maftı

.-;ulü deıJerJıdndirildiğindsn ki:\y 
Lüye bilhassa büyük aru:i sa
hipleri fax\a ekim y~abilmek 
için yani tral',ctıörl.ere baş VU<mlJli 
lardır. Bir traktör, gür.de 15 
çift öküzün y~t.ığı işi görmek
tedir. y.,ınıo: bu arada karşılaşı
lan güçlük mazot teminidir, Bu
nun için şehrin ziraat mü.dürı.ü
ğü Ticaret Vekaletine müracaat 
etmiştir. Eğer, ucuz ma.ııot te
min edilirse, biLhassa !baharlık 

ekim çok fü12ıla olacaktır. Trak
fıör, toprağı derin talbakalarda 
siir>clüğünden ikuraklık tehlikesi 
de uzun boylu hatıis mew.uu de
ğildir. 

İKİ TASFİYE 
(Baş taralı 1 incide) 

le ürtmiye çalJşanlardrr. Bunla
rın kimler olduğunu Şef iuh et. 
mişti.r. İsimler söylemnenıiştir 
ve fakat bellidir. Köy ağasından, 
füccardan, p0liükacıdan şu ve 
hu :ıneslekte.n lı:İın bu ziinl<'Cnin 
içinde bulu.ımyorsa o, 1 Teşrini
sani 942 saat 14 den hu yana fo. 
yası meydana vu;rulmuş bir~ 
kabaz gibi günaihının heyecanını 
çekerek ıiklbet.ini bekliyor ve 
tirtir titri~-or. Şef, bunlan izale 
etmenin direktifini Mecliıse ve 
hükiimete vemıiştir. 

iki yıl boyuı>ca cemiyetimiz 
içinde parası ile, ruebareti. ile, 
ohiyaııe-ti ile, flt81'5kesi ile, ınarj
feti ile ve lıattô neşriyatı ile sinsi 
sinsi d<>laşan, bir kurt giil>i ke
miren, bir vantilatör giJbi zehiır 
havası fıŞkırtan ve Cumhuriyet 
hükfunellerini muvaffak etme
mek, m;lü bünyeyi sarsmak içi n 
elinden ne gelebiliraı> hepsini 
yapan ıbu fesat ve hiyanet Ull

surları llıak.kıll<la hükiımet ve 
Meclis lıiç şüp.lıesi'l Şefin direk
tifini sür'atle yerine getiırecek 
ve izall' tectbrrlerini en radikal 
bir şekilde alacaktır. 

Bu memleketin sağlam, sarsıl· 
maz ,,.e aşınmaz bün~·e~ini del
ıne, zedeleme, sarsma tecrübe
sini yapnuya kimin ne cür'eti 
olabilirdi ve kim bütün bu hiya
net \'C mefscdetin yanııı.a kala
•bileceğini ümit edebHirdi?. 
Şd dar1ıeyi vurmuştur ve iki 

tasfiyeyi bir arada yapıın şl.U'. 
l\Ieclrsten, hükilmetten gelecek 
tedbir ve tertipler bu tasfiyeyi 
tanıamlıyacak ve tek vıırgun.:u
nun, tek ildtısadi şakiniu, tek 
kundakçı siyasi mulıter.isin içi
mizde kalınasım> we Y~anıa&na 
imkan "e f.-t bırakınıyacaktı.r. 

Pahalılık, <!arlık, sıkıntı har
bin bu devrinde ve ruiJyonları.ıı 
en zalim brr öliim cenderesi içlıı-
de boğuştuğu böyle anlarda har
be görmiş veya girmemiş biilün 
milletler için mukadderdir. Fa
ka-!, ıabn ''e haklı hudutları a
şuıc.a, şuursuz bir ticaret havası 
' 'e siyasi bir kundakçılik mahi
yetim alın<:& eUıette ki bu trp 
pahalılığı. bu tip darhiiı ve bu 
şekH şişirilmiş ve ibda. edilıniş 
sıkınb buhranını tenkil eyle
mek ilk tedbir olur. 

Şef, kundakçıları ve zehi rcileri 
i,.,aret eder •·e alınacak tectbrr
lerin derecesini tunçtan ciinıle-
1.,rinin içinde bir ölçü halinde 
verirken tam blr htt.ba, tek Baş 
ahengi ve ifadesi ile de milletini 
lıakikottao haberdar etııı.istir-
•- Bu zamanda hiçbir 

0

mc~
leketlc afır mahzurları olmıyan 
bir tedbir tıl ıını yoktur. l\Iillet
lerin <ıkıntılara maruz olma
ları çareshdtt .• 

Bir l i~·ip bin şükretmeliyiz 

ki, harbin imıeıılığı kuıp ko\ur- f 
duğu bu dördün cü yıl içinde 
qıemkıkelimizde pek u s..kın~ 

• -Türk milleti bu imtihanda da taktir 
notları almakta gecikmiyecektir 

Yazan: HAMİT NURİ IBMAB 
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edilLr, l!ode ve iMar olwrur, bujjlocı:><b'ı bOr bi()·ügii<ıu cbluı, İ&-
Bsşbuği.x ve ÖnderlıcL· hf'r millet ır.et İcörrilnü n-+~ gcttr~ vP 

~ ayn· kudre<tc. tilçüd., y<' cmcz- başııın gt'o\•rd;, 13:.giın Tuı1' rdll<'-
ler, If\ki flll!'~t.."t.~:r, ıDilJi seciyf', ret!- tıne ferahlık, Erraıiy.t t ve huzt.C \.·c-
Jt ?Oka w ~ >l'kl \'C milli d'Chfı. ren 173!! seb<'p IG.;nd.i ne.!9iııe ve o:cy-
kudrot~.t, kUtJ~ aı--m.rla:-ı'nll, irade- ci..:.ca gıct·ro~ö şer•n ı.~, k 
lertini, bİ6l .. •ı'inı·, duyg~nı 1(ıımsiıj .ııcr"nc \'C görüşıi.tnc taım it.im.adtdıır. 
eden başbu~ın ~<'lcıindc e- + 
sas oluır. Diğer ıt-r talh'le kudrt'tt.. 
öı>derler ııcıi .ı.ıı.clnrda ıtı:ğil, ı;erı 
ı.ı lol:>ro:ı. ve m>.U.·ller a""""1da ,..,.._ 
Ş('bİ 1-rieT. 
. Tur.itt-vl ~ün devrl•l 'ri, 'I\iz1c tt
ıklll·ın yQJ_ilıız aıaıı.~!'hığı.r.ıu, cfı"gt\
"·eı'liğıini, .aekerl .h:l3:Ju.J:~t..,./Lt• mBi·yd.
J.crini dcğ~J, bütYilık: mııetl~r.~~C"tinl. ik
tisadl kuci.re!i:cıi, mı.llrteti.Jf tı ~iltıt.ıra 
eserlcrilc, AıUoı'Q.l.ogi ~!cri!ıc ls
ba:t eyler. 

K<n:nu Sül<).......,, Ya"u' S,Cörn, 
F'e.t.tı Motımct ~ Osm$0/i1 "I\~e-

GÜNÜN 
İÇİNDEN 

'(Baş tarafı 1 incide) 

aşhaneler açınıya hazırlıuımak
tadı:r. Fakat bütiin bu lıazırlık
J.arın başında yoksul çacuklar 
aşlıanelerinin teşkilatlandırıl
ınas..,. ·birine; derecede önemli 
göl'llKlkte JSltar ederim. Bu tes
kilit, hemen okulları taramaiı 
fakir semtleri taramalı, çocı.k 
aşlıaneleri.ode =ak yemek ,·eri

lecek çooeukları kaydetmelidir, 
Bu Çl>C'ukl.al'ın teshil cclilecek 
miktarına göre para toplanıp 
sür'atle a1ban-e-Jcr kurulabilir. 
Hatta 'im tc~kliltı, Belediycmhin 1 
himayesinde, yük.sek vicdanlı 
ze.ııginler;miz kendi eralarında 
dahi viiıcude getirehilirfor. Bu 
olağanüstü zamanlarda ha!Jt yar
dımlarının da böyle alması her 

yurttaşuı yal~ nefsini d~şiin
ıınesi değil, diğerlerinin de nb

rabını hafifletmek için yeti ted
birlere yardım etmesi ve kendi

liğinden \ ·azifeler aLnıası geTek
tir. Milli Şefimiz son nutukla

rında bu cihete de uyandırıcı 
bir şırurla işaret etmişlerdir. 

Velhasıl, her ne şekilde \'e hat. 
ta ilıer ne pahasına olUTsa olsun 

' yoksu) ~<ıcnklarınuzı hu kış 
yüzüstü bırakmamalı ve 'büyük
lerden önce ooları b.ıığn.mıza 
basmahyıız. 

A ""•••· g~çli. ~~r dt>ğ!ş... 
ti. Türle ın'.ı!l etılrun baoı; ah M., 
,..,,~..,,,, ~.M;, Kemi B<ış.. 

bugları etrot:n.:ı.a top13nanı11ı: 1"'1" 
türlü fıe<l~.l\r~ığa. h.aız.ır buh.ımıış, 
lk;ııbra':lYanl:i.'1 ya.pmıo, um\Llr.n \"CyQ. 

wnu.lma..van mu ~ak~y.etı ~ gi&
~~ olac '.lü:'k ?.1"11<1<, b:qün \'e 
:varıın .aıyni balQe, ayni vaz:yettc- \"e 

'~" 
BuııÜ<ı hu.>'1."SUZ'.Uk ID\OSIO> mfY

da.r.a geılTen Cm 1 veya bt · ... t""n, bc
.f•nlcn. d~r nı.'ıd.•r? 'l ·Un seci
J'CSİ, awert k'.ı.dıı'C(O, llaşbt.1<iu otı1a
- '°l>'.aanaısı, çal ıl.ılı, m..ıll 
bırliıği, Yl~01'r1 İık his. ri, tedakAr
ltk 001·&et!cıt, "2rnİ, it':l<!ci d :ğil
dir. D&.ôrd.l bu.nlal'lOl 'o ı.ıe:ı. :-ine, 
lz.!erirıc d:ıh tıesrulüf olua:ııımıı:, 

MiDI Şe!imh!ın an:ı:ıtı.ık.arı ı:ibi 
~.iç yüz poi'IMDcnın, \'\.'t'gUDCU.. 

lll!Jl, Sl'J61..'2.un 1 son:uncurıan rnt:n
r; <n.ıl><~ m-' haa'C ~ r ki, bu ~
lko:ua bo:J.r')'<>r. ~ .. bu, ezilecek, 
~·ok ~!fcı:: iit:.r. Na:ıt mı.? }.f.l.Jli Şet 
!"""'1 In&ıil, nululC:.11:ı.r>cl& BüıYiılı: 
llfillet ı.l<'cl;.-me, ctımburiYot hü!a1-
m<:1line, Tür'k ır.;illetıne <i.ıd<ti!le
rini vcmıl\.•'-c.rdir. So:v&"Uıruyu, say
suııu, vurgurıceyu "2JeoQk lkıatıu:ıie

rı, b ı&ilatı, il..~. iSIMııJ, İtSiil'tlk ~
h,oinde ni letimiı:in, mil'l1'>m>::Ie.r>
~ p;.lıoıma usul.k'oinden '-e lıııre
lkctİ"rincien ""'~ ıi»ı"' gel('e<4ç bCiıY\ılc: 
'\'"Cl"..-r.lari 9lta.9le J1'Öl\('cE>~4: + . 

E ~- \~ yeınj dıJtı.ys lill.1U1a.n 
ô.eruderi, havııian 1&39 c-yl.U~ 
ı "'100 IN~layan turp ~ ge

n.ış, itJanr, müoaclclryi gömıemişli. 
rc!ın\k ~,,,.. lkCş>!l<'oin hı>rp sam
,,'i<:e, fılortler'.ne t>lbikl ş\ır<Jakd dün
ya iı<ııbtnl bu l'"-zda """'2ıı>J'9iz h&le 
goetimJ, 

o h"'ldle Tü.ıic ım.ôlJ.e.tl, mm•rut ıı:ırt
lara ııoıe b·'TlıZCri o~ f~t. 
ı:ed.al<i>r:ık, kıı.vvet \"C k:ud:rt·t (lii&. 

terccd<.h'. DJt>a dı:>ğrusu bafarı ile 
ootic~rj'ıin>c <n ukık t>;r şüpl1c 
<b.~ olmcl n • ·r~j h."'."ihl 1!htn-
da d:ıhi di:a'ııyıa. kafl ada l.ti.ırn ma
nasr: e 1ıa&-dii r no tla.r 1 a ~'td.rr. Dl!r.
ya lıa~ıu.ı, 38 ;,,,,; ayma .....,,.r aıl

~ı ~ noti'arına f'n ufak m 
:,v'BSd'a dı:ılıô, g<"ll'<>'lk SUJh d'e\'""""'C 
ioo<>a.r ırof·ııti 111\<ı<r noktamn llave
sl.nıe ızneydGın ~~t~r. 

Büyiic önıd('re ma!Qk <>1...-mk mil
letler ~;., l'fl bli.,yiik: ~. Tilı1< 
rnillıeti bu Ş.'.:llll9a ve ta-1ie m-a 'ijr;t:.r. 
~ 

B:r ara, içinde ya!nıa; sigara, 
kibrit, su, gazoz gibi şey !er sa
tılan .küçült bir dükkanın önün
de durakıadıı ve yine #ndeki 
yedi mahallenin ~uğuna bir 
küfür savurdulııtan sonra tez
gahın üzerinde.ki bü ·ü.k Ta~Je
len şioşelerinıden birini ışmarlı
yarak düklclneıya. sorclu: 

- Bunlar selısen ~ mi, yıa.. 

l['!m ki!()Juk mu? 

- B1.ınlar iJcişer kiloluk! 
İhşer kiloluk sözünü duyun

ca deınesinmi ki : 
- A:rtık iki kilo fazla gelir, 

bana bir yarım kik>luk txısla ba
lbacığım! 

Nasıl ey ~ doslıum F':hre lr 
tin Kerim, içince böyle içmeli 
değil rot? 

O•man Cemal Kaygılı 

Acıkh Ölüm 

Erkam adliyeden merhum 
Salih Hihni mahdumu, İslan
bul'un maruf tiiuarlarından 

Selimi Salfh Çene 
kısa blr hastalıktan smrra Al
lalıın raıhmetinc kavuşmııış
tur. Cenaze namazı bu;:-ün öğ
le namazını müteakiben Tcş
vikiye camfuıde kıhruınık E
dirnek:ıpı şchilliğindeJd ebedi 
is tiralı.atıgooı.na tevdi cd.ile
cektrr. Allah ralıoıet eylesin. 

Emin <>lnbfürı;iniz ki şehnin bu 
baba vicdanı haICkete geçirilirse 
ve hemen yaln.ız bu kest innıı ve 
pratik teşkilatla, İstanbul en bü
yük ödevini ödemiş olacaktır. f MlELEK 1 S'HEMASI 
görüyor ve fakat asbl bir mah
rumiyet çekmi)'Onız. MemJ.eee-
1imi'Zİ1l içinde, hakikaten bir 
cennet hayatı yaşadığınıw mem
leket sınırları d şına bakınca; :ıç
lıktan ölen, soğu·ktan donan ka
filelerin '"' sefaletten sü.rü siirii 
sokaklarda düşiip göçenlerin hi
kayesini tüylerinıız ürpererek 
duyup ~ittikçe; daha iyi, daha 
aydın anlıyoruz. 8-0) le cennet 
bir memlekette halis politikacı
ya düşen vazife ufaktefek sıkın
tıyı bit zehir otu halinde sağa 
sola atmak deği l, millete haki
kati bütün mukayeseleri ile an
latınak '"' açmak; tüccara düşen 
vazife kasıp kavurmak değil, en 
az karına satmak ve en büyük 
karı milli bünyenin sağlığında ve 
düzeninde aramaktır. 

Bunu kasden yapmıyanlar, 
lıurusl maksa.tlarla Cumlıuriyet 
hükumetlerin.in ayağına .-elme 
to kınak isti yenler ctbette 

0

ki ,._ 
nıumi nefrete duçar wc tedbir 
silsileleri i-çinde kendi zehirleri 
ile kendil.ermi ağulamıya mah
kum Nlilmiye hak ka.za~
du. 

SVKRV AHMET 

Ci\rdüğü büıyük rağbet:t.en cesaret alarak 
TYRONE POWER ve DOROTHY LAMOUR 'un 

bcıraıberu yaralbklan 

JOHNNY APOLLO gu 
(KiRLi MiRAS) 

Bir hafta daha gösterecektir. 

_...ıııllll•••• Sinema severlerinin görülmemiş akını ve••••, 
umumi istek üzerine bu gün ma1inelel'den itibaren 

ŞEHZADEBAŞI T u R A N SİNEl\IASil'\'DA 
MEwsim;n iki büyUk fihna !birden 

Şarkın biıri.ci.k we el,ISİ'z yıldız.ı FATMA RÜŞTÜ'nün yaı>attığı 

1- YIKILAN YUVA 
TÜRKÇE SÖZLÜ -TÜRKÇE ve ARAPÇA ŞARKILI 

İkioci ve son hafta olın ak üzere devam edecektir. 

2 • YÜZÜ DAMGALI ADAM 
(ALKAPONE) 

BORls KARLOFF - PA UL l\IUNİ - GEORGE RAFI' 
gibi fi<,; büyük ar:t.istin çevi:ı<diği herkes! merak ve heye-candan 

titre~ büyük gangster filmi. 
11 deıı itilıeroo devamlı matineler ______ , 



• cf wıııbi llft,INaliiN TAllAFLAIU--::L T 
Beyoğlunda bir ~o~uk j 

yanarak öldü ı f Vli bir genç 
bayan nasıl 

GÜZELLEŞTİ Vf 
MES'UT OLOU? 

Japon fedai kıt'aları 
nasıl yetiştiriliyor? 

-------------
Japonraru! ylldı.rım darbelerinin ve 

tı ek lenilmiyen zafer[ erinin 
kahraman~arı bu fedai kıt'alarıdır 

.. eı...eı Y~·ı-C.. ııtd bo<" 
....,. olm..ııı, lıir OOCUk dift Itri ,.-
- as$.-.! ~uoı·. 

Kaza, Yez:.c, ·b:1de, Ir't!TI9k ooh-... 
ğındo. otu.ı ..... n ~ evinde 'ı.-U

lkt.bu}lu.ıçıt:ı z..-.. .:'··n 14 y:u~ındaiü 

k:ızt E.rdrı:n g,,c"l. oca.~ı yalk&:.t-teı O:. 
c&k. pa.rJ.anu~. 'lcu.1ın ct,fıtltfl tu4ı:;

:n~ştur. E:..rart:ın yei•::-:P koı:tc:-ı1lın· 
caya ·k-,:ç,,,. &"«";; luz a°'=-~1; ı yruı

:m:;,;; biı·atz ~n!'a da ö:11.tştür. 
Vakeşı<ı mlıddr~ır.rr.-mL'"k el k:OtY

~. cE!1-d( m ı.yen., 'Ocn. ariiiye 
dıkt.oru K5.m~ı Ünsw.n:ı dt!'.fnıi:w> !-ı.ıh
sat ve .. "rl:;ist ~. 

H iç beklenilmıycn bir gün
de ve adeta yıldıırun gilii 

Perl Hani>uı"a hücum ettikleri 
zaman, J"!)Olllann birçollt gio:Ji 
'11atılar kullandıkları şayfia<sı 

meydana atılmıştı. B•Uıassa, Re
puls ve Prens Of Vds gitıi, en 
büyük rki dE!'V-geıninin on .-;aat 
içinde denlziın dl.bine gönderil
nı~.sj, bu şayjoıya ~-.ğ1 yuk4r1 
bı:r hak.ıkat hll'V-~·e<U verir gibi 
o~tu. 

!erinde nasıl yeti~t.klerini ted
k.k edelim. Çlok güç ~artlar içinı
de bunları öğrnnsbilmiş olan bir 
Amerikalı ga:ueteci diyor ki: 

Har.1>ui 5 Jııo lCI'a Memur!'ıı~"Un- / 
don: 910152,0 

Sonradan öğrenlidi 'ki, Japon
ların silı.h.Jar,, tan •.re, tank, 
1.~, denrzaltı ve denı:züstü gemi
leri gib', her milletle bulunan 
vasıtalardır. Fakat Japonların 

ıbeklt:nilrrı'l}en darıôeler vu.nna
larır.J tamın t<İ'-'n ustünlükleri, 
sil.ahlar,nın hususiyetlerinde de
ğil, onl:.rı kullananların lıuı;u..i

yeller.n<le!iir: J;;.;:ıcın asken için 
zafer y<ıluada ~iliıım~ bh- öltl..'Tl<> 
giumoek; si.Iıı.-maya gidip güzel 
bir f:lın seyrt'lmclri. veya bdt:diye 
ac. r.-sı.n<ie senel-erce hasreti çe
lulen oir sevgili ile nikiıh1an
mak hdar tal>iidır. 

• • • 

BiJtün Japon ordusunda fedai 
kıt"aların yekünu, otuz biııi aş
maz. Bu rakam, sek>z mılyon 
asker çıkartan bu memleket i~in 
subay sayısından da çok a.zrlır, 
Bu da gijsteriyor ki bir fedai 
yetiştirmek bir su.b<>y yet~r
mekıtcn daha zord•ır. 

Fedailer kara, dcniız ve hava 
luiımlarına ayrıldıktan sonra 
bunlann keıı<:li sahalar,nda tam 
ola·rak yetişthıilm~leri başlar. 
Bu, t>;r nevi ıbktora ve iA:ıtısası 
h112rrlılk gfilıidir. 

Düşman gemikrine hücum, 
mütıiır !hedefleri tahqı vesaire 
giıbi çok önemle işler için yet:ştif. 
rilen fedai tayyarecilerin hırım~ 
laıınıaları gerçekten enteresan
dır. 

• • • 

Japonyanm ikimi icalıı bu 
memleketin mü!Jı ş tayfun- ' 

lara ve Pasif iği altüst eden fırtı
nalara sa:ııne olduğu malı'.ırndur. 
Si1kıııı. adını alan bu fırtmalar o 
kadar ımütihıştiı ki, c-vleri bile 

Mtf..f• Zch:-a A"aboğ'u\la'l E:-za 
A.tKtnof z n~m("rt'"-nd._ ık aJae~ğndan 

dol'l.y1 rrcbo..ız \."e, p...\:-a)~a çevri!'?n<'
~ mu.!;.a.ıTtl: rrr..ı.!ık:.Jtf d'.u.&.) -ev eş.. 
)-~aısr:ı~ 6/J l/9t2 t:ı.rHk?:e r~ı.Jayan 

Cl1!T'.'l gi.inü v1at l l dıen 12 y(• kadar 
Bog&.zeı,"":'~ Y "::r":küy.C.t: Pl naıy.n nı.oı
haı:J(.:-~•ı: Köl:h~;ı: ~x.a.ğl~da ffiri 
1J7 Yt'Wa l l O • . 1u y:'ll:ı.da bh'iiıncr 
eı.1ırlırmos1 y;:.ınıkıca.ktı:- ~h.1ha.ırr:t:D'\n 
k tj•mı~ 'nl'.J'\ yıJ nk' Y'f'T.:nış beşiınt bu!
re.r.ıy,..nhınıı. l 0/1 l /94?. 1'.l.!'";hil'\r lni: -..ı
~f m'ı gür.tıJ. ::O}"Oİ sc:z.tt(' \"e ayrıt nıa. 
h..ı ·a,-ı ~ino nrkiırm.-ı· ! yapıılıaallk ve 
en çok: e..rttl>•'a•·'L.~ Ü'bt!N'ıe iha](' olu· 
o.acaktv. Tu.:'İf,:('ıin matı~'!:indıP ha
za: bu.1 uıec..tlk mem ..ırwıa mürar-:ı 3ıt.. 
lan İT5n o!unu1'. (65'15) 

~i[tamİ-ftan-bul_&>_ledi-yesi ... 
erniR TiYATROSU 

&.at 20,30 d:ı 

DRAM KIS~D 

NUB 
y""""': Arl<tre ()bey 

'llüılcc.~·i: M~ Yam.r 

ICOMJ:nf KISMI A meı'İkalılar, çok mütece!'IEi'S 
uısan-la.rdır. Herşey . ., içyü-

2lÜllÜ öğrenmek isterler. 

AırUe1Jen Balta 
:yerinden OOkup ~ilrL . .ıkler. l~e, Ya;ron: Spıirceo.l:as 
Japon feda' tayyarecileri bu fır- T<•:'><,eıs: A. H.ao.•puj.,.. 

Japonlarıın da böyle anı ve 
şrodetli ta.arruz.lar ıçin hı.ısusi 
o:ar;Jk yetqtirilımiş lnı'alar mı 

k.uJlandıJclarıru, yoksa bütün Ja
p;.ın a!lkerleri içın bunun taıbil 
mi olduğunu inceden in~ye a
r~ardır. 

tıııaların iç:ne atılmakla, tayya- Cıonartl':li vt: Pa!.ar günleri 
relerim 1bu nm:Jıiş hava şartları 15,30 da mat:oe 
içinde kullanınıya alışmaktadır- Her Çarş•ır<ba saat 14 de Çocu!ı: 
lar. Tiyalro<u 

Çok garıp bir teS&~ k:i, Peıoıeaube güıN 93ol\t 111,J(J da tari-

PosiModeiki deniız muvazenesini hl metltıe. 

Japonlann ao: insanla, fakat 
büyu.k cür'et.le ve atılganlıkla, 

ölümü hiçe sayarak başarılacak 
ışlerde kullandıkları ,fedal alay
ları. vaTd.ır. Bu alay Jara girmek 
kolay değildir: Evvela, boy ve 
kilo arasında. bir münasebet ol
ması, iyi b T t:ıA-ısil gö.ıuniiq bu
huı:ması, katıks12 Japon k=ı ta
şı:m.ı.sı; su.:;ırı.Juk, açlrk vesaireye 
da.yo:mabUmesi,Ll.zundır. 

PazarWsi günü Dram, salı günü 
Japonya lehine değiştiren Prens Komedi ı;yotl'olan kapslıdır. 
Of Vels ve Repuls zıdıJ.ı.larıru, J lmiiiiiıiiılllliiılıiıliıliıiııiiiilıiiiiiliİİııı• .. 

F>edailer, hususi bir işaret ta
şırlar. Bu ~areti la§ıyabSlmek 
-~·ın çok çelin imUıanları başa
riyle geçirmek Uızımdrr. Bunlar 
aras:nda in.san vücudunı.ı sarsan 
darbelere tah.ammul etmek, mu
ayyt:n yükısekliktıekJ bir yerden 
aUa:maık, iyi derece alm,ş olarak 
ko;;malı:, mük<.<mm'!'I yÜ2ımek, çok 
iyi sihl!ı kwlanmak; her uzvi
yeti iyice hareket ettirdriğine 

dair kanaaıt veıunek lazımdır. 

• • • 
B unlaır umı.ırni olan t.ı:lg.Jer 

ve öğrenilmesi, büıtün fedai 
kıt'alarına mahsus olan şeyle,.. 
oır. Bu J<.ııt'ala...da çal~ılı:Jm~k 
vazife alollıilmenin ilk şartlan 
olarak öğrenilen ve yapılan bu 
çeş:t hareket ve melekelerden 
sonra, genç Ja.pon, wdunun ka
ra, den.az ve haıva kısmından bi
rine geçer. Çok tabiidir kıi, ha'Va 
kısmına geçen mükemırnel bir 
tayyareci, deniız kısmına geçen 
mükommel bir d€'ni7.c di.r. 

Şimdi, çok meraklı olan b\11 f>G
dai alııy !arının bu i.htı.>as ~ 

bu şek.ilde haı:rrlanan tayyareci.
ler batırmışlardır. B'*iik Britan
yanın lbu iki yenıi zııtılrsına hü
cum eden Jaıpon layyareciıl.,ri, 
bu h6diseden bir ay kadar önce 
böyle çetin bir imtlıan geçi,.. 
mıiş.Jer, eşine az rastlanan bir 
tayfunun içine dalmışlardı. Yü-z 
ta.yya.recidcm ancak 26 sı oon
mii§"tü. 

• • • 
Smgaıpur'un Japonların eline 

geçmesiınde kara .kU'vvetleri
ne mensup bu fedai alayfann 
büyük rolü vardır. Bunlar, tMıta 
ka.las]ar iirzerinde haiii tankları, 
yarı bellerine kadar su ıç:n'dıe 
omUlllarıında t:uşımışlardrr. İkıi 
kişilik J apıon deni.zaltılannı da 
bu fedailer kullantTlar. Onla>ra 
..,edlen vazifelerde ölüm, yüızde 
doksan dokuz, kurtuluş yıüzde 
birdir. Fakat heclefo varmak ve 
düşnlanı yıoık etmek ilıtimaL. 
yüzde iıiç olmaızsa dokEa.r.dır. 

Jaıpon genci, kendisine verilen 
vazifeyi yapamazsa dim· geri 
dörunez, ölfu;ü döner: Onlanın 
Harakıiıni adını verdikleri karın• 
!arını deşerek bir mukaddes in
tiıharları vardır & O.J1U yaparlar. 

Kendisine verilen işi yapan 
Japon, bu uğurda ölürse, Tokyo
daki (kaıhıramanlar mezarı) na 
gömülür. Japonyada bir aınanm 
en çck övündüğü şey; ölüsü 
kahramanlar mezarında gömülü 
olan bir evliıdın anası oluşudur. 

Piyasayı bilen ve tecrübeli .. 
2 -.Satış Memuru Aranıyor 

Tahlalmle.!e Şeyh Davut hanında 3 No. da Bay KADİR 

ı:UNCA'ya müracaat. ••••••••• 

VÜ~K YE 
ZiRAAT 

CUMHU )YETl 

BANKASI 
K\J\ılu§ wırı;.;: 1888. - Se rm.ayesi: 100.000,000 Türk lirası. 

Şube ve ajans adedi: 265 

Lirai on. ticari her neTİ banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankaısında kı:ınba ralı ve ihbarsız tasarruf hesap
kur'a ile aşağıdaki pli.Da gö a.nlara senede 4 defa çe'tilecek 
kur'a ile uşğıdakl plana gö re ikramiye dağıtılacaktır. 

& • IOI • lOM • 12I • • • &,IOI • 

Sahibi: E. l Z Z E T. Nqriyıt 
Direktir&: Cevcl..t f[ıırabll&i& 
Basıld.ıiı •tt: -S.a '16lpafo 

Dr. Babz Cemal 
LOKMAN BEKİM 

DAillLiYE MÜTEHASSIS! 
Divanyolu 104 

~nuare ... ~ııert: U-~. T•I · !%1!91 

·1. ~ 
BANJ{ASJ 
K. TASARRUF 

HE5APLARI 
2 iklnciteşrin 

Kcpdcsin~ ııyn'.an 

ikram.ye Jer 
ı aaet 1000 liral~ 

1 > 600 • 
2 • 250 > 

> 100 •• 

• 50 • 
• 

Bayan G ... 
" Yıln;z bir ay evveline kadar cazibe· 
ıızls •• kı1motıizdim ·• diyor. 

23 ya!lında ld1m. •BJr kenara bı
ralulmakt3n• kork.mata ba.şlamıı
tım Sık sıt dans salonlarına devam 
etmc~t tecrübe eltim. Fakat hiç blr 
erkeı1in na:z.a.n dıkkatınl cclbcdemi
yordum Henüz evlenmlf benden genç 
blr ark.aclaşım bana bir .Slr ~vdi et-tt; 
«Erkeklerin takdir nazarlarını çek.en 
taze, nermtn ve açık bir cild v~ ~ya. 
nı pere.stlf bir tendir. Bu yeni ve ŞA· 
yanı hayrel guulhk reçetesini sen de 
teçrJbe et.> dedi. Şimdi zcvclmi llk 
naz::ı.rda takdir ettiği go:ı kama~tıran 
bl.r tazelikteki genç ve nermin tenim 
oldu~unu itiraf ediyor. 

YaptıA:ım şudur: 

cHer akşam, yatma.zdan enet 
clld gıdası olan ı>enbe renkteki To
ka.Jon Kremini kullandım. TerkJbln· 
de, buli.ın dünyada meşhur blr cHd 
mütehassısı tarafından kcşt ve clld 
hüceyreJerinden lsllhrai edllml~ kıy
metU bir unsur Yardır Siz uyurken 
o, cildi bealer ve gtizellefllrir. Sabah
lan da yağsız beyu renkteki Toka
lan Kremini kullandım. Birkaç gllıı 
zarfında clldlm, kadlle ctbl yumQfak, 
ciil yapratı gibi laze ve nermln bir 
bal a1dı, aç.ık ınesamelerım sıklaşb 
ve slyalı nokto.larıa gayrt .sat madde
ler kayboldu.. 

Erkekler stzt culp n oehlıaı 
buluyorlar mı? Aka1 t.aktlrde he
men bugiiodeo clld gıdası olan To
kalon Kremini kullanaraır. Jeta!etl· 
n1z1 arttınnız •e teninize hayat Ye 
taravet Yllrlnb. TOk.alon kremlertnl, 
clld için beoleyld hiç bir unsuru lh
Un etııılyen Adi cilsıolllk kremleri Ue 
lıanftuma:ruııs. 

----

lstanbul Levazım Amirliğinden verlıen Askeri Kıtaat llanıan 
A~ağ:da yazılı mevaclın pazar !ıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve mahallerdeki askeri 

satın oln'a kom•syonlaruıda yapılacaktır. Taliplerin bellı vakitlerde ait olduğu Jromısyonlarda bulun-
maıaıı. 

Ko.Y'm ~ti kavurması. 
Kuru ot. 
Koy un eti kavurması. 
Sığtr el! kavıurır.ası. 
Bugday kııınası. 
Lımon. 

Porto kal. 
Sı~ır eti. 
S;gır eli. 
Odun. 
Odun. 
sı,~ır eti, 
Arpa öğüftülmooi. 
Yumurta. 
.Tereyağı. 

Elma. 
Toz şeker. 
Sadeyağı. 

Çay. 
Zeytinyağı. 

S;ğır eti. 
Sığır etı. 

Sığır derisı dclıa.ğlannıası. Adet 
S:ğır eti. 
Saman. 

Miktarı 

Kilo 
Cinsi. 

160,000 
500,00tı 

20,000 
20,JOO 

500,000 
8,000 

8U,OOO 
14,000 
14,0QO 

500,000 
200,000 
50,000 

350,()00 
16,000 

1,600 
16,000 
7,000 
4,000 

160 
10,000 
25,000 
14,000 

725 
200,000 
750,000 

Tutarı 

Lira 

138,0ıl\J 

36,~CO 

29,JOO 
10,000 

f,8()) 

12,000) 
12,G~) 

12,6JO 
13,000 
5,200 

7,'!00 
960) 

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

!4,400) 
2,GOO) 

17,0~0 

'l2,500 
12,600 

iô,000 

• • • 

TeınAnatı 1ııale gün, saat ve malıalı. 
Lira 

8150 
7500 
2700) 
~100) 

1600 

192() 
1890 
1890 
1960 
780 

7500 
1060 

1944 

3750 
2550 
3375 
1890 

6700 

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

11 • • 
4 • • 

7 • • 
10 • • 
7 • > 
9 • • 
7 • • 
9 • • 
7 • • 

11 • • 

11 • • 
7 • • 
9 • • 
4 • • 
6 • • 

10 • • 
9 • • 

11 D. Beyazıt. 
17 .Gdibolu. 

11 Gel.bolu. 
16 Gelibolu. 
11 Gelioolu. 
16 Gelibolu. 
11 Gel !bolu. 
16 Gelibolu. 
11 Gelibolu. 

16 Ckl.ibolu, 

11 Gelibolu. 
11 
16 
16 
14 
15 
10 

Gel !bolu. 
Gelibolu, 
Gelibolu. 
İzmiı Lv. Amırllğı. 
Topkapı. As. P 390 
Çannk'kale. 

1575 - 1002 

Aşı.ıi:ı<Jıı yem!ı l!'I llc:ı'V'W'ın•ı.:ıımmrr IJQ2.ll<' ..:tla d""'ltme-lcro 11:z:ı.Jcırıııda yv.ı~ goü,, V'C ~ 
seıtın •hn.;ı lwn••~"""1"UOO<l ycpı.c:ı.c<J<tı~. Tal,pl<>.:vı ııeı.ı; vaık!>!.leniıe kom~ cıeirn<'Jtt;, 

On.si 

K():)•\.111 c'b 1Ui.-ı\"1'm83l 
S~ı· > > 
KoY\Rl > > 
Sığır > > 
K()ly\.lll > > 
Slğı!t > > 
Koyun > > 

> 

Sığ:ı· > 
Koyun > 
Sığu· 

K.<>l'\E > 
Sığır • 

> 

• 
• 
• 
~ 

W.ül!iıkırı 

K• 1o 

6000 
6000 
6000 
6000 
0000 
6000 
6000 

6000 
1000 
6000 
6000 
6000 

Tı.ıt:>n 

üro 

l 6,473,60 
14,414,l(i 
16,473.60 
14,414.40 
16,473,60 
H,414,40 
16,473,60 

14,414,40 
16,473,60 
14,414,40 
16,473,60 
H,414,40 

• •• 

2472 
M6o 
2472 
2163 
2472 
2163 
24?~ 

2163 
2472 
2163 
2472 
2163 

I0/11/942 15 
I0/11/942 15 
10/11/942 15,30 

16,30 
16 

10/ll/942 
10/11/942 
10/11/942 16 
ll/ll/942 H 
ll/ll/942 
11/11/942 
IJ/11/942 
ll/11/942 
ll/ll/94.2 

H 
14,30 
14,30 
15 
15 

(1693 - 1049) 

.Aışa.gıda ,.aıı:ili nıovadlın -!"'ela ~elm lı>mlaıınOla. ,...,1 gün, ... a.t "" maha~ aaerl ...:.ın alına 
kıomfs,yoodonma Y-4»1ıaeall<ltıor. Tal<p,e,.;,, bolıL v:.i<itlenı., a.t ol<luğu kıınıJo;ycr>'.....ııa. lxılun:ııaı!n.rı. 

CiMi Mlk1ır>rıı 'l\ırt.an Te:niruıt.ı İ.bale gün, .....ı ..e meiıalıll 

Muh~lıt naldoyat 
Muhl<:Jıf nakl>y~ 

ııc~"'1 yq, 
Sığı.r el> 
Odun 
Odun 
Od\.W? 

.Pal.u.Ws 
Praın 

I.ab:=a 
KOY'U-0, sığır vey<; ll!eçi e1>i 

JUlo 

J0,000 
14,000 

200,000 
000.000 

1,000,000) 

40,-000) 
200,00-0) 
20U,00\I) 

;,()<JG 

5000 
17,000 
12,600 

5,:.'!0t 
l!S,4-0C 

ro,ooo 

750 
750 

J550 
188-0 

780 
2340 

3750 

12/11/942 
6/11/942 

13/1111)42 
7/ıl/942 

16/11/942 
16/11/942 

16 G<·Lt>olu. 
16 Gelibolu. 
16 Ge)ibohı. 
ll Gelibo;..,, 

16 G<lfibolu. 
16 G<ı.:ıboh.ı. 

16/ll/942 15 Topkapı a&ıl'rl P. 360 

13/ll/~~ 

10/ll/0•2 
15 ToplGıpı > • > 
14 Ylıssıı'l'all A A 830 

r ... KURTULUŞ 
Biçki ve Dikiş 

,[ ••• 
(1594 - 105-0) 

80-0 ton odun alınacaktır. Paz arlıkla eksiltıınesi 6/11/942 cuıoo 
günü saat 11 de DaV11tpaşa ~!asındaki .Aıskeri Saim alma ko
misyonunda y'ap1lacakıtır. Taliıpherin belli vakitte komisyona gel-

DERSHANESİ 

Müdlra<i: ~ l'uıı<ucyan 
Haftada dört gün lo:ıdr.nJ;;ra, 

gü<ıde ü<l('.r """t Fraı= Ufill!>U 
<!r b'\i<4 ve &1<iş <!ersi 1'00...;, 
edilir vıe 6 a~ M.a.aırifoe rnu.sı.d
ds..k dtiplomn ve rU iır. Fur.i.köy Tc
P<'li~ l 16 No, P-~an a.partı-
m~ı. 

• TAKViM 

2.Teşrln: Çarşamba 

1361 
föcrl 

24 

Gün: 308 

1942 

4 
As: 11 

1358 
Ruml 

22 

H•zı.r: 183 

E • a n 1 1 Vasau 
Vakitler l. n; S. D, 

Gün.. l 82 6 35 
Öğle 6 55 il SS 
ikindi 9 4l J4 44 
Akşam 12 00 17 02 
Yataı ı 33 18 36 

_ ".;',;;,•--•' ,.ı;,;ı ....... 5.,1-.,.,;• ....... !Y.i., . ._. 

DİKKAT: Gazeteye gönderilen 
evrak grri veırilınez. 

• 

meleri. (1569) (989) 
••• 

3() ton koyun veya sığır eti ka palı zarfla ekısi1tmeye konmuş

tur. İhaJesi 25/11/1942 ça<;am ba günü saat 15 de Siirt As~eri 
satın alma komıryonunda yapıl.a caktır. K&yun etinın tahmin 'be
deli 18,000 Ji.ra ilk lemimtı 1350 1 ira. Sığır etinin tahmin 'OC<:!eli 
13.500 lira, ilk teminatı 1012 lira 50 kuruştur. Taliplerin kanuni 
vesi.kala,-i!c lekJ;f mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel ko-
mieyoa vermeleri. (1500 - 104>6) 

l • • • 

&her çiftine 1150 kuruş tailıım in edilen 5000 çift <"rfolini 16/-
11/~42 pazartesi günü saat 15 de pazarl>kla satın alın<caktır. İha 
lesi Ankaraıda M. M. V. 3 No. lu Satın almıa komisyonunda y2pı
lacaktır Kat'i teminatı 82.10 liradır. Taliplerin belli vakitte komis-
yona gelmeleri. (1585) (1032 

• • • 
50 tıon tul]a mü1eah!hit nam ve hesabına açık eksiltmeye kon

mu~ur. İhalesi 20/11/942 cuma gün üs sa<.t 15 de Ankarada M.M.V. 
2 No. lu satın alma lrom<syonun da yapı'.acn·klır. Tahmin bedeli 
34.500 lira ilk tenrinatı !>175 lira dır. Taliplerin belli vakitle ko-
mi<;yona gelmeleri. (1580) (10'.!7) 

••• n 
170 M:l çam kıereste kapalı zarfla salın alıınaca.ktır, Tahmin be

deli 22,100 Lira ilk teminatı 1657 lira 50 kuruştur. İhalesi 
20/JJ/942 cuma günü sa.at 15 de Ankarada M. M. V. 4 No. J,u sa
tın alına komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni veGikafa
larile tekUf mektıufannı ihale saa tinden •bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (1584) (10 31) 

• • • 
23/10/942 brilı\nde. ını.ıes; ~ eclil"'1 500 ton pn1'ı.t.r.e l<ıı!!p ç(ur. <l•~n

~n ~!<l?~:r ]Xl03rli!<:la. JJl'Ü.J'lıalh_"'S.Sa:y:a: korrulımu~ır. Evsaf ve huSt: t şa!·t 1 ., ko
wsyoru!ıa göı~Pr. 500 torı paıates b!r is'ek.'iye lh:ıle ed!!eb'ho< · •bi 
._, az 150 9(!r "" 200 laıÜUk tal<sitllırine d" 1ıa!!p çlıktığı t.a<h-t•rd.e ih:ılı•ı;i ya.
pıloblir. Beher lıli>losumaı mclııamınm !ly<Ltı 38 11.,.,...uıtur. İhal&.ıl 5/l 1 .'942 
,....,şe<ııbC günü saet ıo da :yapıiao:ığtn 1ıııl>ple:ıi,, Irat'! ~tı,.,.ıı,. bl:-likl<ı 
~ edd Ytıdek Suba;y Olloullınılı. Saıbna!m:ı l<omiS)JO!luna mü.ı-..:cat

loro. (158'7 - 1030 

ZAYİ - Edirne mıfUıs """'1<Iriu
ğılndn" a ldıi:ım nı.ı.!uo _.,...,.,. -
yi dU>n, ~ ai&eoğıımılan <'dö
_,,;..;,,. h \iını\I ;ıoııııkOur. 

ZAYİ - Adaıpa2ıa.rı A*'<'rli.k şubr
""1der:ı a 11~ old~jium tıerhis tcıı.ıoı~ 

r<'n>I 21'1yl ey!C<lim: yt'<ıı!sini a!.acağJm.
&ın esk4ı.n.rı bükn1ü yoktur. 

' A. 1,IOO llnhk 4,tlOll L 11 ıoe Adet Si liralılı 5,IOO L 

'. !51 ••••• 
41 • llt • &,Mt • ı• • ZI • s.zet • 
DİKKAT: Hese.plannchıki paralar bir sene içinde W lira· 

dan aııağı düşnıiyenlere ikra ıniye çıktığı takdirde % 20 fazla. 
sile verilecektir. 

~ Belolılu 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma "•ademe Aruıyor 
:ı..ı...ı,uı T~ honınc!o 324 tı.'

"re.lruı.lü H..,,;t <>i:lu İı::ııtt A'<man 

K~T'alar aenede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylul ve 11 Birincikanun tarih !erinde çekilıorektir. 

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

a.a--. ~ Q3iJıııınai<' 
Ü2ıel'e 3 badı)n>e ve bir dıı.>ml 

mell,.ııda Jı:alac.ıiı: lııııpo a.nmr 
ma«fadı.r 

Tall!l'l<riıı id&rem!"'I adJeıoı. mil
:rat'lı.ıfıUarı. 

ZAYİ - Hayriye L~ım al
""'i oidı.ı~ 2() Eylıll 941 la~I• 
767 nırmaralı Lise biümı<' d'plc 'l1: J 

211.ıyi atım. Yerris;n~ c; 1ata.rcır1l~ lC n 
my,i ol n d"'S)le>mmın hilkmü ol~· 
yıaca.ğmı h~~Nr'n).. 

lo-13 r-.io. Nw-ctt.i-n G;J,:ıı 


