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eledi yeler 
Ticaret Vekaleti Çok Esaslı 
BirFiatKontrolSistemiKurdu 

Gurur duymalıyız 
Bütün milletlerin can telaşına 
düştükleri bir zamanda, biz .. ! 

~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~ 
Türk milleti harbin bütün ukıntılarusa 
rağmen vatanını kalkındırmak yolunda 

hiç bir hizmetten geri kalmamııtır .. 

Yazan: ŞfJKBfJ ABMED 
ra üyük !Uilli Şef'i.n nutku 
lg) bütün diinyada tefsir ve 

tahlil mevzuu olmakıta 
devam ediyor. 

leri sür'atle. bn vatanm ufukla
rına çekmek gayreti.ne dayan..ı
yordu! 

Fakat, Türkiye ve Türk mil
leti djmd.i.k ayakta, bütün eser
leri v" ver.imleri ile sapasağlam 
bütün dünyanın karşısında. 

~-~~-~~~ .. ~~~~--~~ 
isUbsaı mıntıkalarındaki bGtcln Beledi
yeler ber balta ııaoarı ve ayrıca sevk 
edilen rıaııarıu miktar, alan ve ıatanıaı 
istaabal, Ankara ve İzmir Beledlyelerl-

a e telgrafla bildirecekler 
An.kara, 4 (likdam M uiıa!birin

den) - Ticı:ıret Vekaleti, bele
diyelerin muhtelif maddelerin 
f.iıyatlaruu ne şckilidc te<ibit e<le 
ceklerini • mufassa!an anlatan 
<kinci bir sirgüler hazırlıyarak 

viliı.yet ve belediyelere gönder
rrtiştir. Bu yeni tamimde !bütün 
'belediyelerden •ışağ1daki husus
lara itilla etmeleri istenmek"te
dir: 

ltiyatına dai.: ınalüınııtı da (mik 
tarın, fiyatmı, satıcı ve alıciyi) 
o mi!ste<Jılik merlkezin be-ledlye-· 
sine c·yrıca bildireceklerdir. 

Miistcl'nlJk 'bölge-'er<lekıi ~le
diyeler yani Ankıııra, İstanbul ve 
[z:ınir belediyeleri de bu malu
mata istinad ederoek malıaUt fi
yat teşc-kkülleriJJi rnürakabe e
dec.,.klerdir. 

Müstehlik bölgelerde ki beled; 
yeler, kend'lerine menşe fıyoıt
ları ve topal mal sevkiyatı hak 
kında malumat vermiven müs-

(Devamı 3 üncü. sayfada) 

GAZE ·TESİ 

YAKILAC~K Ki TAP 
Bü)ük Edip n Giiz,ide Romancımız 

ETEM iZZET BENICE'nin 
bu layemu~ eser n.n 

ÜÇÜNCÜ BASKISI ClltTI. 

Tanesi 125 kur~. İNKILAP, Kf T ABEVİ 
~ ~ 

----- ----

Alıs.ırda cereyan etm~k olan rouh...-ebe sahasını ııösteriır harita 

Mihver Orduları Mısırda 
Umumi Bir Ricate Başladı 

~~~~-~---~~-.. ~~~~~~~~~~-
Açılan Gediklere Giren Tank 

Birlikleri Tel-el-Isa 
Dogusuna Doğru ilerliyorlar 

Şef, taroJı.i söylevinde yalnız 
Türkiyenin dış politikasını, ha
rice ka~ı durum ve tutumunu, 
içteki başarJ hedeflerini anlat
malıla; doğru )'oldan sapanları 
teşhir etınekle kalmadı her Tür· 
kün gınuruun yükseltecek mev· 
zuları da çerçeveledi. Bütün mil· 
lcllerin can ttlişına düştükleri 
böyle biT :ıaoıanda Türk milleti 
harbin bütün s.ıkıntılarmıı. rağ
men vatanın kalluoınası yohm
da hi<;bir hiuuetle geri kalma
rnıış, hi bir [>rsatı kaçırmam;ştır. 

Harbin taba sıkıntılarını, zor. 
lııklarını, vatandaşa yüklettiği 
ve yükleteceği zalınıctleri mü
selsel tedbirlcrfo yenerek, ber
taraf ederek, hafiflete~k hiç 
şüphe yok ki en ınüsbet verim 
'havası içinde gurur ınevzuumu
zu teşkil eden hedeflere doğ:ru. 
şaşmadan gideeeğİ2 . 

Müstaıhsil bölıgelel'dek; bele
diyeler, mahaJJi toptan satış fi
yatfarını muntazaman t<lkip • 
decckler ve her haftanın perşem
lbe gününe ait mahalli 1xıptan 

sa1:ş fiy•·iJarını Ticaret Vekale· 
tine ve İstanlbul, İzmir ve An
•kar~ beLe<liyclerine tewafla 
1bilcUreceklerdir. Bu suretle bil
dirilcek fiıyatla111 piyasada en 
çok muamele gören h.3.kJ.m ne
vilere ait mün••kabe ve takiıp 
neticesinde teşekkül etmiş fiyat 
lar olmasına azami diklkat ve 
itina edilecektir. 

:--~~~~~~~~~-

Harıbin dördüncü yılıwla bı> 
h~ar.lı neticeler elbette ki her 
Tük ÇOCUİ,>'U iıçio bir ih·ünç kay
nağı olacaktır, olmalıdır. 

Şel, bu övünç mev:ıulann..ı hu· 
ıi\sa ederken şöyle wyor: 

•- Mtmleketin iman i;;i.n 
her tarafta çeşi ili faydalı iş
ine ara vermedik. Demir
yoHarı, büyük sn işleri, her 
tiirlii yapıcı iktJsadi faali
ı·etJer hakikaten memnun 
olacağımıa bir şekilde ge
nışlemiştir. Milletin kültür
de, güul san'aılarda ve tek· 
nik öğretimde vakit kaybet
meden hazırlanması için bii· 
)İİk programlar kabul ettik. 
Bu prognunları zevkle ve 
sarSJlmaz seballa takip ede. 
ccğiz.• 

DörCharp yıh içinde, her türlü 
tesir sepeneğine rağmen yer yer 
vatan içinde yükselen imar eser· 
lerimiz, 117.anan demiyollanmu, 
sulanan tarlalarımız, kurutulan 
bataklıklarıınız, kurulan fahri· 
.kalanınız, şu ve hn göğüs ka
bart.cı vcrimleri.ıniz yalnız Türk 
Cumhuri)·et .rejiminin tarihine 
ı:ururla akı.etınekle kalmıyacak; 

bu harbin tarihini Jaızacak her 
mıllet için de bir ha)'Tct ve tak
dir me\Zuu olacaktu. Memfoket 
içindeki basit sıkıntılal'J "bir ma
nevi telaş .e ıztrrap havash es
tirerek istismar etmiye kalkışan
lara karşı yalnız bu madde ha
lmdek.i 'eriınler Türk milli bün
yesinin ta~>dığı kudret cevherini 
isbat etıııiye ye ter \'e artar ılıal· 
dediır. rktrsatta, maliyede, imar· 
d a, kültürde, nafiada üstüste 
harbin büıün tesirleri.nin ıiışm
daynıışça;,.ına sa.rfottiğimlı eme· 
ğe \e orta) a çıkardığıDllı. -r
!ere yan göı.le bakanlar, bn efi<lr· 
!eri uımsıyanlar )·a naokörctiir· 
ler, ya hain. 

Bu kadar açık madde he$1p· 
!arı kar~ısmda şu \e bu sıkınt.ıyı 
ele ve dile alıp şişirmek, vataru 
ha stalıklı ,.e zayı( bir göriinii.şe 

b~ğmak, hakiki kuvvetlerimizi, 
•aglam nziyctimizi bulaodrrıp 
golgelendırnıekteu başka neydi?. 

Menfi ruhlular için bn bellü 
bir nıe.nfaat i.stısmarı gayretin
den ilerı) e geliyordu. Fakat, 
•bulan.:k zamanı bir daha ele 
ge~nıtz fusat sayanlar. için mu· 
hakkak ki, hedef milleli hasta
W..lı göstermek, zayıf göste-r
ınek ve belli de •h3rici tehlike-

Büyük Şeıün vadi, büyük Türk 
milletinin teminatıdır: 

•- Bu )ll"Ogl'amları zevkle ve 
sarsılmaz sebatla takip edeee-
ği:ı •• 

SOKRO AHMET 

~lediy<.>ler, bu haftalık fiyat 
~dirme ;.ılcrine devam etmek
le be"' ber, ayni zamanda her 
ihnn.gi müstehlik bir merkeze 
yapılacak olan toptan mal sev-

Suikast Davası 
Yeniden başlandı. Suçlular ·''red. 
di hakim,, talebinde bulunduJar 

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

Keskin A. Ceza Mahkemesi IEarar verecek 

.... --
1 Dün muhakeme 

Pavlof 

ıdilenı ~luluıLın 

A-. 4 <i~ mulu>b;rimçcl 
- Alının büiY\id< eJç;,,,ı Fon Papen<e 
sı.ııb8t suçund.'.)f:ı maznucn Paıvıot, 

Komili>!, Al:Jd1.JIM'3hm;ın ve beri><'r 

Süle,msn b<ı>lııla.ruıda!ol ~ 

l{ornilof 

l<!aı"""1.ın '.11cm;y!,ı ıır.ıJltkıon-...ı lı'iı'iiı· 
ci te'La dain.'6i t..ı ratınd.:1a"1. bozuılaııc.m 

\llı;.C rn" ı;uçd.u J a nı an utıwkıemc.tlınıe 
bugün ( d\:ırı-) Anlmradıa ağır ceıı:a 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

==::;(:::: AlllBİKADAN ÜPllEDELEB :::;J= 
Cümhuriyet Bayramı 
ve C. Hulun sozleri 

~~~~~~~~ı .. ~~~~~~~-

Türkiyeye karşı her 
Nev)'Qıık, 4 (B~muftıarririmirl· ı 

dentelsı:zlc) - B"..lgün Amerika 
Haı-idye Nazırı Kordel lluıl'ün 

azetecilerJe olan mutat giinlill!ı 
toplantısında bulunduk. Naızır, 

bizim de mesldkdaşlar arasında 
bulunduğumuzu soyledikten son
ra bu günllII mllli bayramımız 

• 
sevgı var tarafta 

olduğunu anlaUı \'e biız.i hususi 
olarak görmekten haz d<1!)'aeağı· 
nı ilave etti. Na:zır, ka:buıesinde 
bizimle büyük bir samimiyetle 
yarım saat kadar konuştıu. Biıze 
yap! ;;ı b<.>yanatın huliisı<;ı o.Ja
rak şu metnin aynen neşrini: 

(DevaIDJ 3 üncü saJııled<!) 

KUVVETLi TURKIYE 
Ya hancı Gazeteler, Milli Şefin 
nutkunu hararetle tasvip ediyor 

Vi.,qj, 4 (A.A.) - Husı.&Si Mu-
ıhabiı)mie bildiriyor; 

Deba gazetesinde Piyer Bl!T
nas, TiiTk Cumihur;yetinin yıl
<Wnümünden b!l'hscderek Türiı:i
yede Atatürk ve halefi İısmet 

İnönü tarafından yapılmış olan 
eseri haıraretli tebriklerle alkışlı
yor. Mı:Hı.arıir diyor iki: 

•Atatıü.Tk he;a,psız bir ıist.ilıi. 
hırsının kenıdisini neticede mağ
lubiyete süriikHyeceğini takdir 
etmek gibi /bir zelııii eseri g\:iste
rerek ~iye hudıutkrıru Türk 
unsurlarının işgal ettokleri yer
lerden ıızaklara götürmemiştir. 

Bun<lan ba<;fka ıbü tün komşuları
na di05tluk elini U2atmııstır. O 
vak•tte~beri Tü..-kiyc daiına uya
nık davrandığı için ordu.su bu
gün harbin başlangıcına naıza
ran da/ha kuvvetlidir. Bu sebep
le Türkiıycnb harp nilıaıyetine 
kadar !kendisine hürmet ettir
mesi ve sırası geldiği gün mü-

(De\'amı 3 iincü sayfada) 

ŞARK CEPHES,iN.DE ... - ~ .. . . 

Tuapseye 
hücumlar 
yapılıyor ___ .. __ _ 
Stalingratta Alman 

kıtaları yeniden 
taarruza geçtiler 1 -Sovyetler şehirde! 
tutunuyorlar 
Berlin, 4 (A.A.) -Alman teb

liği: 
Batı Kafrkasyada ve Terek kc· 

sıır.ındc şidd<.>tlıi muharebeler de
vam etmektedir. Sava~ tayyare
cılerı Tuapse limanına tesirli hü
cumlar yapmll§!ardır. 

St.ahngrad'oo temJz.kme sa
v~larına dc,·•m edilmrıı-tır. B11 
muz:a,ebct.! mukavemet etmek· 
te bulunan bır duşman grupu 
kuşatılmışı.r Sov-yetlerin karşı 
taırrruzJ.an akim kalmıştır. 
Pıke bomba tayyarccıleri Vol

IDeunu 3 üncü sahılede) 

Hess'in 
Sulh 

Teklifi 
----... ~~~~ 

Deyli Meyi gazetesi 
teklif l c r i neşretti ___ , ___ _ 
Hes Nazilerin bir 
mümessili olarak 
Londraya gitmiş 

Ankara, 4 (Radyo G:.2leka) -
Dey li Meyi ga.zetesiıııir. bir mu• 
!halıiri Glasko belediye reis> ile 
Hes etrafında yaptığı bir mülii
ka tı gazetesine göndenni§tia'. Bu 
mülakata göre belediye reisi, 
Hen'in İngi!lt.e>reye geli{; haJıılun
da şunları söylemiştir; 

cHes Almanyadaki Nazilerin 
biiyük elçisi olarak ve Hi ilerin 
müsaadesi ile lngilt.ereye gel
miş ve bir anlaşma sulhu etra
fında e!kıiirı öğrcnmeK İstemİfi
tir. 41! saat sonra memleketine 
dönme müsaadesini alacağını sa
myordu. 

He> hiçbir tal11·iri <rulb tekli!i 
(Devamı 3 üncü sayia11a) 

Alman zırhlı birliklerinin ana 
çahşıhyor kuvvetlerden tecridine 

Kahi<e, 4 (A.A.) - Orta şark 
inıgi.li'Z tElbUği: 

8 inci ordu 2 ve 3 Sont.eşrin 
gecesile dünkü gün yeniden iler 
lemiştir. ŞimaJıde sah.it kesimi 
müstesna,, düşman Sidi Abdur
ramnandan tarded<lmİ15tir. 

Cenup kesiminde düşına'll 
Deylelangar, :Manasi'b ve Hi.
meyratta.lti mevzjlerıni terk..t
rn.iştir. Bu mevzileri kıtalarm= 
işgal em.işlerdir. 

Son 24 S2ıat zarfında müttefik 
taarruzu bütün şidıdetile sa.bil 
'Y'Jlu 'boyunca çekilmekte oLan 
di"1ro·an birlikleri üzerine teksi! 

eıclilmiştir. Hafif bomba n av 
bomba uçaklarımız ağr •·ğır ha 
reket eıden taşıtı.arın te-şkil ct
tilkleri m1>kemmel tıedef1.erc de 
vaın.l.ı bir baskı yapını,lardJT. 

lltih'•er mev7ilttinde 

gedikler a;;ıldJ 

'Kahire, .( (A.A.) - İn.gıli" 
cl>lığinde, İngiliz ve A'man tank 
lıaırının E!alenıe~11 hattının şi

mal k smmde pek büyük bir 
muha<e'beye giriŞtjkJeri kayde
<illmektedir. Midı.v<!T istib'.<5m la 
nnm sahH kesiminde şimdi <'<'· 

(Devamı 3 üo~ü sahifede) 

Lokanta Gazino gibi 
yerlerde Ekmek 

bulunması menedildi 
.. --~-~--~ 

Be 1 e diye bugün vurguncuları 
bildiren bir liste neşredecek 

MfsaUr karneleri 3 merkezden verilecek 
; Vali ve BeLe<liye Reisi ddlctı:ır 
Lı'.'ıtfi Kırdar kaırne dağıtınu ve 
vuııgunculuk ctrafınd yaptığı 

tetkkleri hiUrmiştiT. Bir 'bir ü
zerine yapılan ilı:ı toplantldan 
sonra b:ifl.l mühim kararlar al-

Mukaddes 

Mi)li Şefimiz Tüwk milletinin 1 

vicdanında şabLanan azmi \ 
en açık bir dille aksettirınİfÜr. 
Bütün di:ldıatlttia milli billün
lüğiin lrorunmasuıa döııdiiriil

mesi ı;erekliği.n.i ~attt ettiler> ve 
doğnı yoldan sapan soysuzlann, 
ne kadar marifetli ve hileli olur· 
larsa olsunlar, önünde sonunda, 
heriıalde yakalanacaklarına zer
re kadar şüphe ed.ilme~esini bij,. 
dirdilu. 

Kim iiphe edebilir ki bütün 
Tlll'k nıilleu bütün nıhile bu mu
kad'Cie disiplin üstüne titremek
ten bir an ~eri kalmış ol un? 

Bütün nıillet bu azimdedir. B'u 
azimdedir; çunkü Türk milleti, 

mışhr. Belediyede saat 21 e 
kadardcvam ed<>n bir toplar.!:· 
da 'belediye re:.si muavınleri, 
İktisad Müdürü, Teft..ş Heyeti 
Reisi de haz:ır bulunmu tur. 

(Baş tarafı 1 inci sa~ fada) 

Disiplin 
Yazan: HAYRI MUHiDDiN 

Ymtttığı bütün milli barikalen
DJ bu rııhla yarattığım bilir ve 
elbette ki, dünyawn bu en na
zil< ve kan kusan saatlerinde 
bu kudreti üstüne titreyecektir. 

Milli ruılı disiplinimize hiyanet 
edecek olan, Türk milletinin el
bette en büyük dÜJlllanıclıır. 

Bugün ateşe •·erilmiş cilıarun 
baş döndürüc:ii ve uçurumlu 
ringi üstünde bir atlet gibi bü· 
tün kuvvetini toplanıış bir hal· 
de durmıya ve tehlikcleTe birli
ğimizin yenilmez göğsünü ger· 
miye mecburuz. filli bı:rlik ru· 
hunun bu yalçın disiplini , belki 
hiçbir zaman bugünkü kadaT m11o 

(Devamı 3 üncü sayfada) 



SULTAN 
VE 
REŞAT 

ITTi HATCILAR 
j Yazan: Zi YA ŞAKiB No. 46 ı 
Nitekim, Münü Bey hakkın

do. da ayni mu:ıme 1e cereyan et.
ti. Bu hürriyetP<'rver z2t hak
kında llfısır hükümeti, (9eISe
ridi") diye bir karar verdi. Gıi
ya. Osmanlı mahkemelerine in
t1rnl etmiş olan bir d<wadan 
üı~layı hükumetçe isleni!iyor
mu~ g:.;,;, İ ·tanbula gönderildi. 

l\lünif Bey, İstanbulda uzuno::ı 
•bir !sticY~1btl3n geçfrildi. Avu
kat Acem hzet Beyle hıç bir 
müna <~ti ol.madığmı 'ddia et
ti. Fakat, ki\Up 0,1;.ıin teslim 
ett"~i m<-kt41 müsve&lesi, aley
!Jne delil eşkit ettiği '.çin, Van 
kalesinde m•hpus kalma;;: üze
re ;ürgün c.-dild!. 

••• 
::'.llem\dktın her tarafına yay1l 

m olan ca~uslar, tJYUmuyor
lard:. Hatta hazan hadiseler i>cat 
edere..~ mcnfaatl-crine ıst.iıiık ~ 
cii) ırlardı. · 

Acem hzet ~yin Yıklız is.. 
t ntak he-yeti kar~ısı.nda \'erdi
ği cı::surane ifade, l:"ıldız sara

,y,nJn hafiye1erini uyand.rrnı-ı;

t t ••• Bur.!ardan l>iı; .ı....-;, rivay-et. 

kre n.ızaran (şifre katlbi Kftm-.1 
B \•) dir.- İz.:n_ de bulUnan . . 
-nıe ur lıal':ye- Tatar Şakir 

Pasaya şu mN:de bir mektup 
yazmış. 

1 
1 - (Mevled) ta.nJıine men

Sı>p olan veliood Reşad Elendi 
ile gitlıce muhaberede bulunan 
İzmir Mevlevi dergiju şeyhi 
Nuri Efendi. 

2 - VH.ilyet U.:reümru Abdül
halinı Bey. 

3 - Avukat Hasan Bey. 
4 - Hizmet gazet~.»i mu<-ıar-

rirlerinden Nevzat Bey. 
5 - Doktllar Etem Bey. 

6 - 'l'okad.i zade Şekip Bey. 

7 - Emlak nı<.>murlarıudan 
(me'halCimizde, ism. ol<urıama
nııştır) -Bey. 

lsta nıb ıtldaki salifülarz fesat 
ccmlyctinUı bhr OOl'i'İni toşlt,l 

ettikleri glbi, ahiren Pari.>te de 
teşekkül etm.',ş olan (Terakki \"C 

ittıhat Cemiyet[) ile ıntııha.b<?re
de bulundu:.:ları icra kılınan gizli 
tahl<ı&..tlan anlı.;;ılan işbu mü.f
sitlcrin. f lhakika Veliah' Reşat 
Efendi lehine faalıyette bu-1un
dukiarı mı.ıhakk<:k olmaıkla, zatı 
~ahanelerine sadakat ve Li>::di
yetim hasebile arzolunur.) [l] 

Çok ta.bJdir ki S~tan Hamit, 
bu jıı.nıala ehemmiyet verdi... 

Çünkü İ"ımir, o tarihte de l>üyük 
b:r ıJhemmiyeti haiızdı. 

Bu şehir, (Aydın ,·illiyeti) de
nilen lroskıoca bk mı.ı-.takanın 

m(Tkezir>i ~il c.dJyordı... Şe
hirde, bi.n;ıok ocnwi tiiccarlar, 
'kor.ısolosl:ar ve s·ıya.,;i ajanlar bu
lu.nduğu gibi, limana da hergü;n 
birkaç ecni'bi vapU'l"Ll g;dip ge
liyordu. 

SEHiR~ 
~Davaları 

Günün büyUk derdi .. 
Okullarımızdaki yok
sul çocuklarla meşgul 

olmak lazımdır .. 
İstanlbul ilk okullamıda dok

san bin yavru okur. Aş.ağı yu
kaorı şehir nüfusunun onda bi
ri ... 

Normal zamanlarda dahi, bu 
büyük kalabalığın yemesi, icr 
mesi, s1hhati b;r sosyal yardım 
mevzuu olar3ık devletin ve di
ğer alakalı müesseselerle hayır 
cem:yetlerinin önüne çıkmı.şt.ır. 

Normal zmnar.da bu böyle oldui;'U 
ra göre, !?imdi, bir yardım ı..-~a

al.üa mutl,ak zaruret halini al
mış demeklir. 

Şehrin uzak köşelerinden bi
rinde 'baş ö.ğrctır.en olan bir 
dostum, scsındeıı \ e çehresinden 
içinin sızladığı belli olar;ik şunu 
anlattı: 

c- Okula gelen 290 tal~ 

den, mübala.ğ~ etmiyorum, hiç 
olmazsa 19-0 nı öğle yemeği yır 
miyorlar, Bula.biJeolernı yıedıği 

zeytin ekmektir. 

[Bu:·ada, Ao~m İzzet isminde 
b:n ele geçjrildi. Şu y'Okia if~de 

verdi. :Bil'Zt ktrr«;elerin Reşa<l 

E'.endi le'hinde çalıştikları mu
hulokak. 1Mima1ki orada da bu 

f kirde bulunanlar \'Z."cc.r. Tah
k'.!;: et. Bana b'ldrr. Efendımize 
~.ıede)~m.] 

'Bir çok okullrda olduğu gib1 
bizde de .yoksul ~"<lcuklara ya:r
dım te.;kil.5tı vardır.İyilil< sever, 
yardmdan :zıevlk alır, viodoaon ve 
hamiyet sahibi ve hali vakti H 

çok müsait çocuk babaları, ay
\ d~ bir miktar yardım yaıpıyor-

l 
lardı. O zamanki yard:m, şiındı. 

E.>asım Tatar Şakir Paşa, İz
m.rde bu gilii iş]<>rle meşgul bu
lU'lU}'Orou ve tMustafa) ismin
de bir &damı da vastta olarak 
>tuHanıycm:!u. 

Şakir Paşa, KT.nil Be)'Ci<'n 
a' ı.~ı mektuptan, deNıal ma~
sa<lı kaı\"radı. Hemen Mustafayı 

Ur.ya buraya sal.dırdı ... On, on 
lıE>ş gün oonra: 

(Pek mühim bir maruzata bi

naQn serian İstanıbula gelm& 

istlyorum.) 

Diye, Sultan Hamide bir tel
graf çekerek böylece padişahm 

mer•kını ceThettlkten oonra, İs

larbula dam1:»dı. Ve hemen şu 

jurnalı dayadı: 

fZiılt hilMelı'".ematı hazreti p.;

dı~ı:.'h ··erin ıskat ile tahtı Os- 1 
maniye veliahd RC§a<! Et:endıye 

geçirme'.< ır.aks~dile te~kkül 

etm ş olup sayei şahanelerinde 

kanıilen da;ğıt.ıinıış oaln (O>

manlı İttihad ve Terakki Cemi 

yet ) ısmınddki zümrei fesadi

yenin İmnirde b'< şubesi keS'fe
d:'nı~tir. 

Bu şLıbenin belli başlı erkanı, 
şu kim;el ııden mürekkeptir: 

[l] Yıldız Sarayının evrak ha
Z'Hlesi arasında· bulıınmuşk.r. ) ine baki. .. Fakat; l 

============= Fakat ben, ekmeği -ilıayat al

SPOR: 

Llk Maçları 
8/11/9-i;l tarihinde yapılacak 

Lig maçlaın 

lst. Ftltbol Ajankğıoıdmı: 

FENER Sl'ADINDA: 

Saat 11 Bey.koz - Süleymani
ye. Hakem: Aoom, R~t. Faruk 

Saa.t 13 G. Saray - Kas=pa
şa. Hakem: Adnan, Semih, Halit 

Saat 15 Feneı:'batıçe - İst. Spor. 
Hakem: Şati, Mustafa. Neş'et. 

ŞEREF STADINDA: 

Saat 13 Taksim - Vefa , Ha
kem: Haya.ti, Sadık. 

Saat 15 Beşlkt~ - Davı.ıtpaşa. 
Hakem: Feridun, Bühenrl, Mli
e~-yct. 

::.:'ATİH STADI: 

Saat 9 Top.l.apı - Kurtuluş. 

Hakem: Necdet, Zeki, Saba
hattin. 

Saat 11 Demirnpor - R. Hisar. 

1fakem: H. Gclf\ Lütıfi, F<>zıl 
Saat 13 Un.kapanı - Beyler

beyi. Hake: Se~iırni, R:za, Baha, 
Saat 15 Galata - Alemdar. 

dığım •.,;in- ~kuz, zeytini yirmi 
'beş. helvayı yirmi beş, peyniri 1 
kırk kurusa alırdım. Hatna haf 
tada ~ gün, sıcak yemek yap
tırırdım. Mütevazi geUrimiıı: 

buna kafi geUıdi. Şimdi, çocuk
far kamelerini getirseler bile 
ancak yalnız dkmek altlbiliyu
rum. Bırkaç :reytin tall<'Si katık 
veraoiUrscm ne mut1u!. .• 

Bir doktor olan mııfflterem 

\•alimizin ıbu mevzu ü..erinrle ıs
rarla. durmesı.nı istiyeceğiz: Gür 
büz, sağlam, kuvvetli bir nesil, 
bu rejimin ana davasıdır. Zanı 
etleri takdir etmiyor değiliz. 

Fakat, belediye, en ~uz gıda 
maddesini, ım kolaty imkanları 

bu ilk ve orta okullarda]<i bu 
ya:rdım teskilatı için temin et
melidir. Kızılay, Çocuk Esirge
me kurumu, Yq.ilay, Es'rgeme 
derncğ";; hülasa, lbu insanlık ve 
mc mlekct meselesi lir.zerinde 
lıarekeU. gcleıbi!ecek bütün n.ıües 
seseler, el birliği yapmalı, yok
sul Türk çocuğunu vücut ve 
ahlak sefaletine r.iüşmektı:-n kur 
tamıalıdır. Sağlam, verimli bir 
dımağın; an<ı<ık tok ve baklmlı 
bir vücut üzerinde l>ulunal!:ıile

ceiğni unutmamak l.:.Zınıdır. 

Sulh, Türkiyede milj'D!J.erlar 

.. .) ...... , , GUN DE BU~~ 
En rahat nakil 
vasıtası : 
Bır meslektaş cen rahat na.

iki! vasıtasl> nın ne olduğunu a
raştırıyor ve şu neticeye varı

yor: En raihat n~l vastası ya,. 
yan yürümektir! 
Tramvayların bu ana baba 

gününde ve belediye otolıiisle
ri'llin b:r yı~an hik3yesine dön
düğü bir zamanda, halkın ist<ye 
istemiye tatbik ettiği bu usulü 
ilan elıınekte ne mana var? İs
ter misiniz ki, halkın yolda yıar 
yan yürümek hakkı dahi. bir 
kara borsa metaı yapmak i~"tı

yen vw.guncular türesin! 

ADLİ YE 

İp meselesi : 
Bir gazete, cs1ıoku ~ılma

mış hiç bir madde yoktur. Kara 
bor•a piyasadan her şeyi tıopla
dh d.')'e yazıyordu. 

Aman dikkat edelim: Bütün 
ipleri, fa~~. gün:lhı büyük o
l.anlara kanunun vermği en ağır 

cezayı tatıbike imkan v::recek 

sağlamlıkta olan bütün ipleri 
piyasa.dan tıopiarn:ıs:ınlar ... 

Çünkü, bize ~le geliyor ki, 
böyle bir miktar ip, nomıQl ha
yat şartlarının memlekette tek
rar iadesi için nibayet bir gün 
&m olacaktır. 

Çuvaldu 

1 KORlDORLA RI DA 1 
Sabıkasız Çuval Hırsız ı 

-------------
Zayıf ve çelimsiz, esmer, k irli bir 
genç olan çuval hırsızı, kendisini 

çuval t ac ir; göstermek is tiy or 
Hıl'S:zlıktu1 suçlu idi. Mahlte 

mede sorgusu yapılıyu.r<iu. On 
yedi, on sekiz yaşında ancak 
vardı. Zayıf ve çel.imsiz... E&
mer, koyu esmer bir yüzünde 
ıkirle bü.ıbülün karal'mış ... Sim
siyıııh, k1sa, kıvıI'Clk, kirden bir
lberine yapı~ış saçlı:.r.. ayakta 
duracak hali yok. Beli iki bük
lüm. H~sta olduğunu söylüyor ... 
üstünde yırt.ıık, yamalı, rengi 
kaybolmuş bir gömlek, bir pan
talon .•. 

Hakimin: 
- Saıb:kaaı var mı? • 
Sorusuna: 
- Yok .. 11ık defa mahkemeye 

geliıytırum. 

Dedi. 
- Okur yazar mısın1 
- Hayır. 

- Ne iş yaıpaısın? 
- Hiç .. Hamallık filfuı., .. 
- Sen, Unıkaparundıaı öte beri 

çalınıışsın. satmağa. göt.ürü&ten 
yak.alanrnı!l-"m. Anlat bakalım, 

nasıl oldu? .. 
- Yok beyim .. Ben bŞ!y çal 

madım .• Birisinden para ile bir 
kaç tane çu·val aldım. Kilrile s.>.o
tıp bir kaç kuruş ka-z.aacak:tım 
yaı1<aladılar. cÇa·.ldın. dediler; 
c çalmadım• dedim. İnanmadı
lar. Buraya geldlk ... 

- Kaç tane çuval? 
- 4 tane ... 
- HepSi o kn:dar :mı? 
- O kadar, Ne ota.::ak ... Bizim 

g:lbi adamın cebinde mal al•cak 

y«ratrn1ştır: Bu .zenginlik, meş
ru olmak şartile, mil'J 'bir zevk 
mev:zuudur. Değil bımlar, şalh
sın ve ail.esinin zaruri geçim 
i>rokiinlarından fazla bir geliri 
olanlar dahi., bu hepımi.zin o·ı rrı 
dert üzer'nde harekete geçme
lidirler 

1 ka<; parası bu~ınıur ki ... 
- Amma, sen bu çuvalları 

pa.anla .. ım&nJŞiın, çalillJŞiln .. 
- Çalmadun. 
- Kimden alıdın? 
- Unkapanında çu<va.lcı Ali 

Asgarın dükık-anından. 

Hıii<im, suçluyu getiren poüsi 
şahıt olı.rak dirı:ı.edi. Polis me
muru, Ali Asgann da ifadesinin 
alırınuş olduğunu söyledi. 

Tahkikat evrakı tetkik olun-
du. 

Mahkeme, suçl,unun suçunu 
saıbit ,gördü ve .. >ka.arını verdi: 
Yaşı ve hiç s;./bıkası olmadığı 

na:>ara alınarak 'bir ay 15 gün 
hapse mahkfrm edildi. Kerıdisi

ne anlatıldı. lfiıkim, nasilı.o.tinf 

tekrarladı: 

- Bir daha yapma .. 
Sansak adımlarla. dışarı çıktı. 
Yüzünoo, bariz \<aSıilaıile ne 

tessiirden, ne rıde neş'cden bir 
n m<>v:cut. Giilmeğe de, ağ!,a

mağa da b;gane lbir hal v~rdı 
üzerinde ... 

ikdam Muhabiri 

Müsadere ed il en 
mallar geri verilecek 

Fener caddesinde Ayakapıda 
değirmen müo.teciri Meıhmet E
min Gell'Cer, değirmeninde öğü
tülmü~ bakla, nohut, ikAplıca gi
lbi bakliyat unu bulunduğu için 
Milli Korunma Müddeiumumi.. 
li:ğine veril'IDiş:ti. 

ÖğrendiğL'Il.i.-ze göre mabıkC!me, 
'heı:ihangi ıb ·ır değirmenin her
haogi lbir maddeyi öği.ltiiıp sat
masının kanun nazarında sı.ıç ol
madığ,m na=ı dikkate alarak 
mdkıir fırıncının beractine ve 
evvelıce müsadere edilen unla
rın 'lrendisine iadesine karar ver
m':ştir. 

Çünkü K~mn-'ın evinde gelen 
her miı;af.re ikram edilen ilk iç
kinin bir kadclı. armaynak oldu
ğunu bilirordu. Artık ondan ııo.n
ra sohbet caınLanırdı. 

" İ K D A M n ı n T E F R ~ K A. S 1 No. 2 4 
maye Yetmiş oluyorsunuz. İş>
mizi yükseltmek, .J<aızancmı:zı 

daha çuk artı=ak için ne yap
tınız? 

- Sı.lı4latinc Seıba.st.iyen! 

İ'.iruyar laıdehi:n.i yıika .. ıya 
kaldırdı ,.e bariz >bir zevv ve ~ 
tiha ile kadehi yuvarlad. 

- DevotlŞ2yt" pırrkın<l aki iş
ler nasıl gediyor? 

- Her V!lnllllkıi gibi? 
- Yani peık o kadar iyi deği~ 

demok i.t..yorsun? Bir senedoir 
kazanı:ımızın gittikçe azaltlığı

nı gö<"Ü)'Orum. 
- Evet amma, bu 'benim ka

bı;,'hotim değil. 

- Ne senin, ne de dırektör 

c!OOıgin Bor'doninin! Öyle se, 
'bunu hangi S<.•bepl-erle izaıh ede 
'b;i.riz? Daha sou zamanlara ka 
dar epeyce irad temin ed>yor
duk. 

&:•bastiyen omuzlarnı silktıi. 

Kazımir hemen ilk sözletizı.. 
de mevzu un en canlı > :311"\mı 
açm•ş bu!unu}·ordu. 

- Her inŞn b.:r ydkuşu v~ 
dır. Bır gün bakru-sınız ... 

Kazim:ir sözünü keBti: 
- Yok, yok:! dedi. Bu böy~ 

olmaz. 
Yazıhanesine doğru yürüdü, 

:koltuğuna oturdu. Düşünceli .l>ir 
tavırla si;ıaı·asının külünü sey-

Yazan: 

A\1 goıtos MIJIB 

rederok: 
- Akademide drns profesör

lüğü yapan gü-,,el kızlanmız 

'.kalmadı mı? Müışt.eriher için en 
iyi onları kazanmak vasıtası gü 
zel kızlardır. Bu görü§mü sizin 
de kı;bul ettiğine inanmış bulu
nıryorum. 

- Bizim çalıştırdığımız kim• 
seler Londranın en >yilerd.i':r 
Yalnız şimdi bk çıkım:na gir
m~ bulunıryonız. Mesele bu
dur .. 

Sdbastiyen si.garasının külü
nli silkerek, htiyarın yüzüne bak 
tı: 

- :mğer siz kazancımız.dan 

memııun değ.ilseni2, niçin hisse
nizi işimi21i ilerilet.mek yolunda
kuUanın.ıyı;ır.runuz? Ben de !bu
gün sire bunu tekili etmeğe 
geldim. 

j!bt;;yar Jca?arını kaldııdı: 
- Haaa! dedi. Yan.i hlsseı:ııi 

satın almak meselesi mi? 
- Ben eVVıeke de si?Je böyle 

Tiidı:çeye çeviren: 

Muammer ALATUB 

'biT teıklif<J., ıbulunmı.ı.ştum. 'Fa" 
ka t 9iz atlatrnıştınız. Şimdi bir 
öşe girişmek çin ne rakan*1a bir 
paraya razı olaca;ğınttı öğren

mek: istıiyorum. 

Ka.ı:imir .pylıe bir düşündü: 
- Vaziyet ~k acayip' dedi. 

Kazancımız oon derece a-zalmış 
bulunuyıor. Öyle iken ısrz şeri.
kiniWı hissesini satın alına€a 
ka~msıınıı:ı. Bu nasıl 'böyle 
oluyor? 

- Çünkü işler sonradan yo
luna girebilir. 
Onun içindir ki hissenizi satın 
al.mak istiyorum, Belki de şan
sımız yardım etmez, yahut roer. 
Bizim işimiz •bir kumar i'iiıd.ir. 
Fakat şunu da b;Uruz ki, •ben de 
iyi bir kumadb<ızımdır ha! 

Kazirnir bôıjııu doğrulttu: 

- Bıraık da, salla ufak 'bir 
fnkra anlatayım, dedi. Şimdi kaç 
sene oldu, pek iyi hatırlamıyo
r um. Sen ıbana bir dans akadıe
mis! açmak niyetinde olduğunu 

söylemiştin. Bundan evvel d!e 
şu 7.8\/allı Harr> Ştanhop ile 
lbirli.kte bir tiyatro acentesi aç
mıştın. Ben de sana ıyardım et
~m. Fakat muvallfak olama 
mıştık. Harr> Ştaı:füop çok iyi bir 
adamdı. Bir kaç ay evvel öldü

ğünü haber alınca müteessir ol 
dum. Neyse ... Orasını geçelim! 
Sen yeni tekllfinle lbana geldi
ğin zaman, yine paran yoktu. 
Bend-en para istedi·n. Bu sefer 
de sa·na sermaye temin ettim. 
Devonşayr parkındaki lbi'llayı 
satln aldını. Buradan çıkacak 
kazancı yan y<0,rıya pay edece
ğimizi kararlaşktırdlk, öylıe de-
ğil .• 

mı. 

- Doğru.. Fakat ben de lbir 
sual sorayım. Akademiy; yük!
selten sizin zekanız mıdır, yok
sa l>enim gayret.im midir? Sene-
lenden beti ba-na semıaıye ver
din.iz diye dünyanın parasını s.1-
dııuz ve bu parayı da m ütema
diyen kazanmak için sııdece ser 

- Öyle d~ümnek olmaz. Sen 
de çok kazandın. Bu kazancın da. 
benim iş adamı olmt-mdan ileri 
gelir. Yoksa :Jcimse.nin para iş

lerinin idare.si balbsinde bir m ü 
tehassıs olduğun u söylioemez. 

- Siz öyle düşünebilirsiniz. 
Fa.kat ben kendi şahsım hakkın
da böyle bir :ıı..ınaa-te iştirak e
demem. 

İhtiyar adam. sigarasının du
m:mmı üfüye:rek: 

- Pek'al.a, öyle olı.o;un, dedi. 
Fırl<at benim şimd) DevıonşayT 

parkında•ki işlerle daha. yakıtı
da.rı alakadar ohnam lazım geli 
yor zanneder im. 

- Yani ne demek istfyorsu
nuz? 

- Bir defa defterlerin nasıl 
tutulduğunu öğrenmek isterim. 
Ge1"r nedir, gider nedir? Benim 
bunlard~n malıimahm yok. Sa 
dece bir emniyet üzerine hareket 
~ruz. Sen de !bütün hesap 
işlerini Bordıoniye bıranomışsm. 

- Taibli! Ona: da b;r vazife 
verm.iıy•ecek miydim? 

- Peki, ona itimad ediyor 
musun? 

Kazimir di.k dik muhabalbına 
'baktı. (Daha var) 

Ofis Odun ve 
Kömür f iatını 
Arttıracak 

-------
Ofis Mü dürü Zeki 
dün istifa etti -Yeni Müdür bugün 

va zifesine başlıyor 
Mahrukat Ofilii Umum Mü.dü

rü Zeki Kokigil dün vaz.iıfeısinden 
istifa etmiştir. Bbş kalan vaııiıl'e
ye eskıi Karııbük fa.ll>rikaları U
mum Müdürü Tümgeneral Seyfi 
tayin edilmiştir . General Sayıt:i 
yeni v:..zifesi·oe bu sabah başlıya
coı;,;, Ofi.sin Uınıım Müdlk Mua
vinl!ğini ,yin,e İ2lLet Güney y;ı
pacakt>r. 

Vh5yet Ofl;le ""''clcc leslit 
ettiği odun ,.e kömür fkıtlann
da bir miktar zam yapmayı ka
rarl~tum.ışhr, Odunun çflkisine 
iJ:>;r lira, kömürün kilosırna 00 
para zam yaprlaı:ağı sanılmakta
d.ı.r. 

Bazı tacirler odu.ıı fiatlar;ıu 

düı1 de bir 'niklar yükseltmiş
lerdir. ALlkalıl:ı-rın söyledij:.".ine 
göre bu tacirlerin ba· çek: od-unu 
14 lira!Ya satmaları bile !azla kıUr 
temlııi gayC'Sirnn neticesidir. 

Ail~ Kütüğü 
---ı----

Karnelerin tah'ına 
Damga matbaasın· 

da tıaşlandı 
Ticaret VeWleti aile küt.üık.le

rini teS!:ııt etmiye yarıyaca;k o
lan gıda maddeleri fişle-rini 
Dan~a Matbaasında bastırınıya 

başlamıştır. Ta'bı 'ş i b~ter 'bilmez 
tevziat yapılaçaktır. Vı!kıa.let gı
da maddeleri fişleri için de bir 
talimatname :hıu~rlamakıta.clır. 
Diğer taraftan verilen malıi

ma,ta göre; Parti, geLri ına.lıdut 
<Vata'!lda.şlar zümesine dalla kim
lerin girmesi lazım geldigıi hak
~nda mr rapor ha.zırl8Dlış ve 
Ankaraya göndenmştir. 

'Cıöm ihracını teşvik 
Ticaret V e'kaletinin, üzüım iı.

racatını ter;ik için üzüm muka
bilinde bankalarm kredi açmala
rına müsaade vermişti. Velallet, 
yine ayni ma'ksa t ile üziiın .ilh:ra.
catınd an alınması icap eden. yüz
de 10 ihraç rüısumunu yüzde 
be;e inditıınişt'r. 

Bu sene üzüm ihracatının ha
reketli geçeceğ; anlaşıl.makta

dır. 

Banka a rdiyelerin· 
deki malların satılıp 
satılm ı ya c a ğ ı 

sorul uy or 
Banka !arın gıda nıaddeııi mu

kabilinde aqlıklan avarısla.rı 
·l<esmeleri emredilmiş ve hesap
ların temizlenmesine ~lan
m>Ştı. 

Öğrendiğimize göre şiandli ba
zı tacirler avans suretile değil, 
mallarını t.eııhin suretile banka
lardan l:ıOI'ç alm~ yolunu tut
m1191ardır . Böylelikle tacirlerilı, 
!bankalardan aldı.klan borçların 
vadesi gelince, mallarını terhin 
yolWl'll tutacakları anlaşılmıştır. 
Diğer taraftan Mıntaıka T ica

ret Müdürlüğü, avanslarını tas.. 
fiye eden firmaların isimlerin> 
barlkalardan sor~tur. Böyle
likle, banka ardiyeler.inden çı· 
!kanlan malların nere()'f' gilltiği 
ve satılııp satılrnadı.ğı tah-kriolt edi
lebileoelctir. 

r-GONON \ '1 Ansiklopedisi ( 

Vandcl Vilki 
Cüııfıu•iyetçi partinin bir top 

lantıssında Amerikan hukürneti
ni cesı:;ıretsiızliıkle i tıham eden 
B. Vılkı oon cürıihurrcisliği se
çiminde B. Ruzvelte rakip ola
rak çıkmı~ı. Kedisi 42 yaşında
dır MC6ll:ki hukukçu.luıktur. 
N~ müdd 'wnumiliğini ya
pyordu. 

B. Vilki, reis RU1:1JVeltın şahsi 
mümessili olarak Rwzyı:;.ıyı, Çini, 
Irakı, traııı, Mısın, gezmiş; ;-ıur
dumu:ııa da gelmişt.i.. 

.. 
O 

ngilT. ve Ameri:l..a.ıı larnll-
ıun StaHn<gzad mulıorebesi 

ile son Mrece aliıkadar <>1-
masa eski Çımçi.ıı.de yeni Alma• 
ordoı.larırun toplanarak teksif c
dilmit büyük lrir kuvvet tt";J.i>! 
et~!.,...; dolayısiledir. Bu ~ıarbi. 
kazaıım•k ~ Alnıan tarafınıa 
Rıısyach. varmak i!rtedrği hedef
ler ..., olursa olsun Stalingrad 
mıllı•rebeleri netice iizerinde 
büyiik tesiri.,..; olacak hareket
lerden ""yı.lıyur. Hıırbin i,.tik
balini çnecek hatlar Stalifl4lrad
da iki t:araCın birl>ı:ine neler ) a
pıp yapanuyacakları ile az tol< 

belli olonea.kt.ır. Harlmf mııha·r.,,. 
belerin~ de Cince az ehemınİ\ et 
verihnernişti, O 21U11an Harl.ufrla 
her iki nıırharibiıı taarruz ve nıu· 
kavemeti ölçiilmet. istenmi:ı, ce
reyan eden harekata dair giinü 
giiniinc \erilen Jıaberler tcbJi,;_ 

' a 
ler düıry:ı nı.atbtıatınca uır ·te-sna 
bir merak ile talt.fp cdih11ist!. l ,ı
kin o harekıat <>lup b<tıikt~n ,e 
hele aradan zaman gcçtiktoo s'l11-

ra vekayiin mi.nası daha Lvi ken
dini belli etmektedir. İıaı kof 
nıuharebeleı·i §U ~on cı~eain 
harp \•oziyeti üzerinde tesirleri
ni kay•betrniyec,.k kadar elıeın
miyetli olmaktan geri kalmanııY
tır. Onun için Rııs - Alınan ccı;
hcsi gibi geni-ş bir sahneniıı dün 
şuras.ında, but,.trün bU?a.;:nda \-u
kua gelen ve biiyiik orduları itir 
yere teksif eden muharebeler 
he!l bir giJn varılaeak Jrnt'ı ı·~·
ticcyi haı.ırlıyacak 5ınB1erdir. 
Şimdi,·e k:?ıbr şu anla•ıl~ k> 
bir \'CYa birkaç yerde obıı hii
yiik muharebeler haslı h, ıı:a 
kat'i n<'t:ce~i e1de edc-h'.lmcktcn 
uzaktır. Fakat bu ınııharehde • 
son netic\! harrrlannnc,; o11 ·•ir 
Harkof muhareb~lcri ~ldu'i•• -1~ 
maıı daha senenin ilk s raları ıh·
mekti. Rus tarafı ı\lma'l t· ... '.
nın indi'rn1ek ist-ediği darhe\: h'"
ciktirebilrııi~, Aiman t::ı.rafı n11,
k.a,·emetlc- karşılaşını":-t Y:ıı1~ 
mak iste-diğini J"İnc kt•,!.ii ·~t .. -
diği zan1anda yapaınaın s cL·:oık
la beraber Alman ta·rafı n ,;~eti 
tamir edebilmiştir. Hart·k,•t kfııh 
mr taralın, kiıh öbür tar~fm l•-

hinde olmuştur. llıııııın daha 
b~a misaller i de göıiilılü: :l.ıo
u e.n nıu.lıarebe istenen ı.a.111.o.ıı.da 

kazıuulaını)or. J\lmanl•r b.lki 
de beklemedikleri bir kula~ J \IJ 

Don nehrini geçmişler, fakat on
dan son.ra Ruslar.ut ua...,ıt tu·luıı
dukhrrmı görınii~ler, Ru~ n1uka
venı.oti ile karşılaşmışlardır, 

Sonra da Stalingr:ıd muhare
beleri gitgi<le eh.,nuııi) et ~ldı. 

Anglo - S•kson tarafı için bu e

hemmi)et besbellidir. ÇüJ:kii, 
diyorJaır, Alman tarafı Rus c-r
dularıııı bıtreketsiz 'hir lıalıle 

kalmıya mahkilm cJmek i iıı 

uğraşılmıştır, Hakikatte d, .\i
man tarafı yın aylarmda elde et
titi murnffakiyetlerlc Rıı ! ırı 
cenuptaki petrolden uzakla; t r
nuş, Lakin Ural salıa<ının m<:ı· 

h&larJndan Rı>Slarıo i.tiiade) e 
devam ettikler.ine göre A1ıuan 

tarafmm 942 yarındaki ınu,·aüa
kiyeti tanı olamamıştı.r. Ku vv.,ı li 
Ahnan ordut.. rı Stalingrad'da 

toplu 11m lunmak ve oradaki mu
harebl!leri 'ba'!"muık medıııri

yetinde kalmca Stalingrad'ın ne 
bdar dayanacağı da Rusyan n 

miittefilderini en me~gu l e-den 
bir mesele olmuştur. Almanya· 
nın asıl askeri kuvvet i ile kaı-,ı 
karşıya gelen Rusyadır. A~keri 

kuvvet itibarile Rusya d..r ki müt

teiilder arasmdJıı Alman taraft
nın ihücumlanna dayanmak vazi

ye tindedir. 

Çoktanber.i biriıicleri aleyhine 

hazırlanDllŞ o lan iki komşu ara

s111da nihayet gir~lmiş olan 

harp iki km-vetli tar:.fı da böyle 

çetin surette temasa g etirdi. Di
ğer müttefikler<. ile olan işbirliği 

ve ~ böliimünde Rusyanııı Al

manya karşısında daha ne kadar 
mukavemet edelıiltteği hesap 

f'dilmcktedir. 
Ali Kemal Sunman 

I t OÇ UK HAllBRL R 1 

* Almanyaya halı ihracı için 
lisans verileceği h3ber al:nmJitır. 



Amerikada 
müşahedeler 

(Baş tarali. 1 iııci sayfada) 
mü>aade etti. 

B ,.ıa 1·Lı.ı4' ma:l.Jıua•:Jıcuın I*'ii. müm 
"·''' ·7 n"lEff•~>·ni s~ .a.rı--.ı"ı:ıurob:\'Ci..gmı
.c«.'n dıüiı .• l 1tt'•vblade L.ı.u" ha'Z d'ı..cyu
yoruın. Cürlişinet.!l"IZIJl uımaoı da 
:tl.i.. t! U.l'lı:' '{". Çi.h-ı.; .. ıi ba,gıün 29 ~ 
tc~•n 1Yt3 Sı("f~"l.de .iıD:U:Nl11WI 0-

.J.acj, TJ.:\i: Ct ... '11buriyet'i.'1-·n 19 uncu 
y~ıOOnC.moüOı.ir, C'l't.:'<,"t.'t.1 19 sı·ne içiıoıdle' 
•ı i~ı.k 1...1 ,;ı ı,lJlJ:ıot)-ctı nı•'~i.ık,\ L-...tıı.. mü
n.a .... 1>(-t..~t r rıi düı.-übt Vl!: yolı.ında i dıi.

,l,:;jl, L-ı;. .. an~lt'.di.ın yl;h:~ biıc ~-et 
\e i r kttrınuşıtur. rı.1i~ia 1936 
swesiııı:le baııll b:uı "'11<1tJ.er m\18-
ll ı; ..... ç c a-c.oya•ı.:-ıın tt.öhhill'.'Crl!ti .apa-
<;~t boz&rken Tiı:%iY<: llofıU(>.1-a ııi( 
nt;_:ı;.ıheackri.ı)f ta.dili ı~in a.la:t"'utıı c:İQ"\'
.Jc . .'t..ct•i M.oıi.:ı.trödıe kıorı.f.e.cans t.~iuO.e 
toJJl ... mn~·ca dıaıv•t clnll~ir. Tür~ 
CL.;i;n-hW'.yr·t; ltirici ~lt·r~ dıevaıııiı 
ve nıu ı1·it bLr şt°lci'.l~ di.C·L"ı.3tlük 
\~ ikıtidaı-a. iaı:u·t\ CD~~ dıo
la) ı '.fütk .. Jen n A.rrJet'®wua yJol'att.Lğı 

~ııt • .ıt~ala..rı b....,güı\ ir.a-dıc l't.t.l.~k
.e l>iliuy<;.ı•llık duycyorıım. 

Bu nletiıı lr:ıF-tıi:l.d:t.ki :1ö.z1ı re gt!

lı'.rıce naımr bi-r g~~r·ci hryetıi bu şc

"' ~· J\:!nor~.ç,<ll)"6 zzy:ın•u!.ıc gclm.Ck1l'\' 
lr. ıı .. \ f'u•/ ... re.3..1ıi :, r~e·t. v~~.te9i 
gtı.ı... ı. ~ . .ı \t: b(Jj .c b r t.·n . ..ıSJ.n .iki 
n1 _J l ~ı ... J ıi.:, cr.t0ı.. na ~-c sa.ımi
n yeti :.ıı·:.:.n,!c \Jak.nı.ınd<ı:n fa:yÇtı
lı uldui!" ıı.a Atllt'.?.J~Jn1n \·rrrr.ot<z b;;ıw
r1.1n ına n· J•:.11vi o~a.n ml; i ba~rr..:mı-

ıı tın lı .... 'YL •. ; b r gihı olu.ıJl.11J. Sf'llıt'
lc \.:en:_, rı çalk .. n··.:tn bir dü.rıya i~~n-

( 'l'lL( J ~i.n Ulllt·1.1.st s>yta:SCt~nıirı biır' 
ı t ·..: . r sro :; \•atıfe~n~ gö;·cı·_.gi.itııi.i 

bu s·y r ~1 hJ•f'b.-ıe.; 1çtrt ı:tc:•r.; a!.ı.rıa.. 

c.ı'~ taru1:1aı'l b.Puud . ~rAı A1neri-
1liR!lln da l:x:G-iin bir t"':<.:ırn prenısiıp ... 
ieı.1 t.:.g·u!.gın.ı .:lil\-e ı t~xık'.c k.ai· 
111, 1 ı"•lın .. 1 v:.r.ı ''eı dı, r~bt.n·i bu prcort.p
C·'C'l l c haırdt.~t cttlğOi s&yiedi. &ı.ış
'\~ • ıv: ı n"ı!z i'.ıe haricıy-r \"C!!<.iti:nlz.e s-
l..ı.rr .. ı1arıruın b':lrl~ı·~:ınes.ı:ı:. tJ~.dıi. Mil-
11 00)'1.·aımnn.ırı mw1a9ı bel?~·ı~ .. .ı\.ı~~n 
da bJ!,Yük bir sevgi vıe alaka. gösılle-
ı· ı' ş. AjıJ.n ha1"iciye .('ıfletim('n. rei-
s: ı::n nu.\.!ru tok" dJ!...ıc·-rtıi çf.ıkırr.\~iır. 

Abidin DAVER 

ŞARK 
Cephesinde 
Baş tarafı 1 nci sayfada) 

ga clirsegınin batı>ında asker tıop
.1ultı klarına l11ücuın etmişlerdir. 

Ş<.ı•h'in ~:malinde karaya ~ 
ç.t:<arma.k için yaptığı muvaJifa
l<jyetsiz lbir teşelJ,l.ıü~te ~ma.ıı 
) "°':den bir topçcli<er kayıbet
n!iştir. 

Don ceıplhesinıle Macar kıt'a
Jan nehri goçmek için y,a.pıfan 
mMeaddit teşelJbüslere mani ol
muşlar ve düşmanın mc'VZi> hü
cwnlarmı pü.sJ...'iirtmiişlerdir. Bh· 
&nyet sı:ıvaş grupu Voron.eç ci
varında göğüs göğüse yapılan 

b:r .sa.vaıştan scmıa yok edilmiş· 
tir. 

Moolrova, 4 (A.A.) - SQv•y-et 
lebli<ğine ek: 

Stalıngrad bölgesinde ~·.,t 
kıt'alıı.rı diişınan taa.rnı.zlarını 
püc,.<ürtınıye devam elm~lcrdir. 
Düışman inısan ve malzcmece a
ğ.r Kny:,plara uğramıştır. Staliıı.
grad'ın •batı şıimalinde Sovyc<t 
kıt'aları mevzilerini sağlamıya 
d€!Vam etmişlerdir. N alçık'ın 
ckg!.t cemfuun<la büyü-k müdafaa 
sena farı olm:;ktadır. 

Londra, 4 (A.A.) - Mo.sknva 
tal>Jıgine yapılan ek, ~yle de
mektedir: 

Yeni ihtiyat kıt'alar alan Al
manların Stalln,grad rr.uharılbe
sine y~nı<l.en iki piyade tümeni 
ile 4-0 tanık sa ldillar ı ıbi:ldirıil
mektedii'. Bu taarruzu müfuim 
\hava kıwvet!eri desteklcmişl&· 

dır. Ça;ııpL'iffia<lar çok şiddetli ol
ml<IŞ ve tıazı iJ.:ızı gögÜli goöğ.ü.se 

\'unumr.alar olmııştw" 
Bl;çoık kes!ııılerde Almanlar 

5 iıfı 6 ·kere taarruza geçmişler, 
lak.at her tıiTinde geri atı.!mış
la.d ı.r. Kayıpları ağırdır. 
Bır fabrika bölgesinde bi~ 

Alman ıaarrurı:unıı püsküıı:len 
Roo klJV\>eUeri karşı taarruııa 

gı>çt.ırek biı:ik.aç müdafaa no!t ta
şını işgal etmişlerdir. 

Hess'in sulh 
Teklifi 

(Beş tarafı 1 inci sayfada) 
getirmemiş, fakat şifahan uzlaş
ma sufütınu Wklı.f etmı.ştır. Sulh 
şartları şuıılaruır: Almarıyıoya 
sömürgelerinin iadesi, Iııgiiizle
rın hava, kara ve Ot>ıı ı.z kın-vet
kri.n.i az-al\ması, harp tazminatı 
verllme;;i. Yine ~·fahi tekliıflere 
göre Avrupa Cermenkştirılecek 
i>wıun başına Hifü·r geçeeekıir. 
Suriye, Filistin ve bazı memle
netlcr Almanyaya, Korsika ve 
TuPuö ltalyaya, Cobelüttank İs
panyaya veril-Oedktir. 

He; lllCV<:ıııt h ü kı'.ıınetle temas 
etmek istememiş, bu hü.kllmetin 
yenne bir hüıki.ımet geçirtmek 
l'Stcrr.cn. ~ U:r. 

l lCDAM 

S .k - D !GÜNÜN 
uı ast avası içiNDEN 

. (Baş tarafı l iıaıclde) 

nıahloon' .. ..,;ndl" _..,.. bııır~· 
'.l'en:üman ı:.ırctı: uıo..>e.ı Y"Oıİn 

et:tj 6 J.ci3c. l:ıefı llQıl\lll tr:mifr1..in buLm& 

a--arı alı:uııdu. ·~ - sel:>Ep
l<>ı• olı.nı<k ~ eöı..ıtWU DDl<tal'A" 
lı'Ö>'i~ ~~: 

ı) Hllıd~ vııl<u.ı ~ita·~ 

-~ ... - .. iki 
tki..,.1in Çııırı!loao'A -~ )"W~ 
n kaçtı.ıcJıaır ıoo dair ma.l imııalt 68hibi 
ol~ar, eoiııl!ll.18CL it:ııt.Yn oefMre1>. 
l<J.ıi>"""" iR A!.aııan Sf.t.a.."0~ 
~l ~111n pmlt sıfat.ile di6-
!leııın~:Cı\ 2) P.,:•s """""~ pro0-
oörJeı,ltıdn Paıyoo uo tob'lna<\i 1 Bel>
ı;ıl\t ilE' be..-. l>aZı!'lA_.ı rapO

ruıı (jicuoo...,,,, J) Suçlu !'11mı ve 
Kot'fltiLOfun Omeri J:>ır suç ı-ş:-eırv·ge 
~'""'- cı.n.:lıeri lıui>ll<'tIDUll o..n.ı ıwv
vıeiıli d!cl-.ı ve euuırı lcrl.e e:~Lcri!~. 

'.f«cG":z knıaı'ln_,;,!l uktanmas.ı bit-
titdıen sonra rt'ıs ıi.ıı'k.oe br.mJo-yen 

1 
m:Km1.ln ... G t(ynyİ;t. Kw.r.oıı.ı:~ ınuVt.Q.J1. 

oJ up o!mad.ık;:..n.ruu v.e.)"Q bun-u ayrıca 

itz.;.tıa Ll\ıtu.ıu oJ.up oıııudr.ı;;:ın1 .socd\I. 
Püıv ;crtı KQ.rn.iıO! bu lu...• ... l-00.n to
n-.3ı..T.('n hotıo:rdıai oldL'kl!arli.!1, ayrıca 
taıv:6~iıa i·üzuın 0o1n1:adı.gr:-u tf.~dit'<iJ.l<el'. 

PAVLOFVN TALEBİ 

Bııllan sonra ıo~t1IDC ıi.·.W. ten1-
yiz kaı·a.. ·ı:ruaa uyulup uyu !n~i•ınıa..'-1. hu 
'3liSl.U:lclQ .oe ~~c!iJk.,.eı• .. nl .r.ı:.2l1UD· 
1 ara ,,,,,,ı,ı. 

Rus m<.n:rı:un ta ı·cıan P:JıvO:o!, tP:ı11yi

z.in n..ı"s ıkıaırıaıı.'1n... Li) ulroa..sınr i~"tı::
tl g"m, bunUCı!a l>,;- ".<.00= l.hr tll'....ıkt.... ü
;zıeır:ndı• duJ"i!OJ.gı!c.t siıy'.cy·ertf"- ln!Ül

kcımc tahC<t:ka'l.ıt1Hl OO~r\ı J:aırtitül
ırrı.ıoıniş O;duğurlu Lddio. rn_"oi: \"f' b-J. db,.. 

W'.)'Q baı;k<ı lıôt' ~ın<'<ie u.Lol
rııGSın1 ,_,_. 

fü."'.ıs şu cevubı verdi: 
c- Ten»[Yİ:ıin ll2ictz!3'rL ayni rnaıhke 

m<tie görühü>c. Fakat, b.."ııley'0fil ır.<Lfı.. 
1'>:l!lııe.si ~ işi ay cittnco::rlc ~ 
la,ı W IT'.ahk(>rru.~~.e ba-y:ı:-e edd>ilir. 
Şaıyct I\'.ıvlof •re<!d h'1kı- ;,,ı·!fll"'

.a l>u da kaJı<ıııten ba2lt u•mle bilıi.
d\C. N'9'n "1"Edd hı.km> tnl<iı<r..diı 
buı'.un0Lığurı1.ıo ~erlrıi mı't•!Eın.> 

Teırcün- bunu Paıvlblla f,(>1_,.., 

~~lcı'dk; mıJ~ttL ve Pado! da &Ebı'Ple
r,; 11.J izah t;ti: 

p.,yilof bu - şunları. oc;y~.,,.ı;: 

•- Sii.ley.m<ının ~,fulı.i o1aınıjk ndı

~-eme h1.iWJ1da clialı!umıt:urı~ U8Uı

fün 244 ükı.cü m.ad&rs'.ır~ rr1t.1.1'.1J ·~. 

m';...,·~~·! duruşrıu -.nı00 d'<'Jett
m'-; cPeg;Jdn.. 

°"""' aıYtıi maddıo ctı..1'"'4.-uNn ,._ 
fuliı,u d~ do! am.r lıui.un

m:t<'.ıdr. Tah!drnt - b'tirllmf
Cİ('t). evvel ~ kiaırGl'l.!3ı ver
miştir. M-.ıe<ı."1 ,.,~ğ\ lt'aır:ıır bu 

1 
OOık~.tlıa.n. 1.*>---U1.'i.İll. 257 ine: 1nQ.~ 
"" ~ L't'>Cht', st-rdıeıi'-ı.,,. cie~lcıilı 
toY>kbla. ve ~ oıı.ôndt•r'<.':!tı.na 

1 uywurr olmıasıı lizı.ı.ogıc"lir. }-L'lll:bulkıi b~ 

lann bir lafllna. ~ ~~~ mün-

dlori- - ~. Şahit -
ri u- - ID6Y'ZUU ~ reolı: 
..., ~ Sov<y<ıt ~ a!"""""'61 

;ı><>K<ur. Scwyd seftaretıı Fahri Uçcı.
nn söyledlo 1'1110ol'd.e bir aı- -
bu!urvtllct~ı ~11t.'ın 'Ilüı1k: h&r-i.ci. 
~ bi.Jdl>nr~. II..ıt>Wi l>u ;,f:ıdıe 
detü n-e.IW.lffi«i" ay:ııen loıb.ıl <6l
mJ~ir. 

U.u.ül <!65 oo ~ ırw~ 
- looı1'8>1.ıacı iopat 00<\ITT'ş vaılo 
u lac • d60'~ı1;. l.ı:zım,,;ııı . K..ıbı.&i lıca 
ı-oır ssıbıl o'.a1Wll.)-.a.ıı Y2't'3!1.ı.r& .ielr.at 
t,.rı')t{t,redİJ'. Bu. t'W.bs.rb& oııHwıı:ne
non 03b.< b.- fl,<.ı-e s..çıl:ııc<>roe \.....e
ıiae-1. .ı.:tıci..g ve bt1GJ.'af olen~ p.. 
ter ml(Jttiır.,. 

ıı:OIL-.'İLOFLN' iDDİASI 

bıEnz.ör il('tbop.'\.'J'\ sı.~~..ı~ 90ıaır'6t 

~ <i<>n.iııl<ı• k>: 
c- PavkQf .. oıe- Kornl:ofu.n Abd.ur

roh.1·..Qın \.~ &;Jıt.•ynıırı~a.. tan.el~ it.6-
b'iıt <.:Qi.lıneı:n•·)'t.ı t'. 0.ı:.N" bir hoca oğ
.J.ıı. \IC !lıİ..n)t!'lı:ı.'ı of1u:ı.~:.ı. haı:.cvı; berheıv1l 

ol.ııın w:i~ı.1'..blı A..A.-i.ln pa.1~;.ı.:J1Jt.v iıl-.xı..

wl ~Z'\" ~--: ....... -~·.z. o~aıt;-.lk giA$ılC.'ii ... 
tıeeir. ömerin t\Lu ı:~b3dl. vı..: ~fil 
Öinı•'fi h.tu•1J<L:~ O·<' <!JO:l't~")\:llt g.t--çi-t·
rr.'C.-.ci;oğ'!.rıl ~. dıl...ıla; hr,~ ö''l.."'tl ~-

5.i.ll kaı..'1l•t:.lıl.lll ~!an ı:,.r paıç-Ctı ır 
:Ctıit L ı' aı.1.'(1iJ'E!ot i}t.~ c.Jdl.ıgu 
.-opc>ı11a sabık .• 

Korrıı..ıo.r 4ll'l 00 hdk.:an• tal~ iş&.. 
t•a.k etil. 

Abdr.tt'lıaJ.wnan ve &feıJım:::ırı de. 
Temyıi.z !ktibıla.reına U~U..."rnı1i'St.'Ol iıst:ıf'd
llC'l' ve SülCO"'J111ill Sagol ~ l'l-dıd h;i
k~tn r--..Jl-ebi-r,,ı-~ ~'1.iır-ak ü:Ro f}n.. ve 
ır..:.bkcıocr.in b!IJJ.,'Jt <1:~.nı..ı ~l;,ı>
hc eıtliı:'n· söy-1:-.rr.i~.iC". 

.MÜDMUMUMİNİN MÜT.v..E.ASI 

Bıundıın ""°"" 11>\ll8JG.am >OCul:an 
mJciı:l!'A1111"mi Cemil Allı:>y, nwmı.:n-

1kw·ın i.Qi~-~.ı:·nın kal"llUllUn ~in et-
1ıiği redıd l-dciım 13. hC"»e h'ç bİır su
.rtL: t:ıe esas t ~klq ~nX"a:JC de bu ndt.· 

'ta ümrit»X br kı:i!<ıra vnzınv~ ın&h
loemen&o s·.ıl~hııytt: oLmaıd •ından n•d 
~'i tW.JtiQıı·yı·~tl 0)Pt."ll'C!Uc~ ~~~ 

o.•uJınialk tccıM~. UM.:.ryı:..n.ıın rn~.:ıu..
~nu.r.ı. .. 3 o.r.i ·.i:r.ı ta:ı.ep etrrt~1i.r. 

Not·hio:>oCI bı"YJ(ıt.i. bakıt:r.c: $U ~t 

Yt:tm • .ı.r. 
<H-e.ı" r.-..-. lk'aıDr n1'JU:O'..Baırd.r.n Pa.v

lof V'e Koını?ı'Oi su.:, "Y,m-anı.n mıt>,t.ııa

ırriedP y;.ızıil:ı g0::1~l"C' .• .!1t'k'lrt ıl(Xi .9Cbcp
Jcrıı !kr..J.runen hi:.k...ı'.lı.41. ?'(.ıdıdıilıi mucip 
..eix:P:'a:•cim <> ~lse cll• tu oiliıot. tcı.. 
lk~k odrp bı.r 1..ıal"Jtt' \'lf!rımc.(t. uwlıerı 
·mPrciJae aJt l:;ıı.r keyi,"'j" t W:.tın~lll\Jl'.1 
db.-n ilk öne~ ı•"'d ~2.tlıfbıal-ırı. hı:.l~:rroc:r.:n 

oonra dt.L"IXırrJ<:O.ıa. dl""\\Tn ~..tek 
u.ere ~ lıe .Cclk mıoroiiı.1(' gı;n

d<ril.ınc6lıı.•ı 1it."'m~ıen rraicldeiu.rruT.1 
:,~\ t:3Vıcil!r.;e \ıııe cu.aruŞ..narun bu S('

bep:.C 18/11/942 ...,..r1!".rnba güıruü 'Gat 
&'ruz bu\'l.ı,/;:ı bT'2 k:f.ırmısma söz b'~
~tğil.P kaırar verı~i. • 

}ı.1.ıfJmnm:lat'lon nedd JJMcim Utıl~"ıı'bi1 

~klin ı.~-ı.r C'('2'll nY.l-hk>emeei U.f'Qıt'nrian 
tct.ı..k c<><~c. 

Mihver orduıarı Balsdlyelar arasında 
(&ş tarafı l lııcide) (Baş tarafı 1 iıııtıide) 

rc·yan etmektedir. Mihver islih- ta:lısil belıediye!.erden bu !ıusu-
kıamrnın sahil kesiminde şiıudi sun muntazaman teminini istr 
cereyan etmekte olan nm'haretıe yecekler \"C bt'na rcGmen ken·· 
esnasın.da Avust<aly>a. kıtaları dilerin<> malumat verilmezıse 
düşman mevzilerinde ~ikler keyfiyetten ho.''.:>~rdaır €decdkler· 
aç,mağa muva!rak olara.." 2000 dir. 
den fazla Almwı ve İtalyan tec- Vıkale~in bu tamimine han.gi 
rid etmişlerdir. vilayetle<lre !1mgi bel«iı'yelerin 

Kahire, 4 (A.A. - Rommelı, ne gfhi maddeler üzerinde çalı· 
bir rie'at harek<>tine ~>aşlamı.ş- şarak fiyakırnı tcdbit e~eke-
tır, Sol cenahı evvda ~ekilmek rini gösteren bir cet·•el ekl.enm:,ı 
tedir. Müttefiklcr'ıı t ul'ği, mih- tir, 
ver kuvvetlerinin Der El Angar 

(Ba,, tarafı 1 incide) 
kaıldes olmaınıştıır. 
~ biitiin dün.ya milletleri 

ii&tiiıDde ıhariblı olan d.isipliıa ve 
~idilı: ltuGretimhle her ne suret
le olurııa ol5Ull oynıy111 eller ve
ya oyn.aouya savaşan ellec el
bette bileld.,.-jgd.eıı lwpacakl"'"" 
dır. Bundan d<ıst, diişnl!Ul lı~ 
kimse şüphe edem<l'I. Et.nemelİ· 
d?r. 

Türk oı.illeti en bü~ik ve b,.._ 
rikalar ya.ratııeı kudretine el sür
düremez. 

Kuvvetli Türkiye 
(Ba, tarafı 1 inci sayfada) 

him bir rol oıynaması pek mı!l::ı
temeldiır .• 

İS\"EÇ'.!1E MÜTA.LEALAR 

Stıdktıohn, 4 (A.A.) - Stvlo
holm Tidninıgen gazetesi Ttil'kıi
y.e Cumlw.rreisi İsmet 1n.ön.U ta· 
rafından söylen.en rnhlıim nutku 
bahis mevzuu ederek bunuııla 
Fi.nlanda Cwr.hı.ı.ıTei.s;n'n geçen
lerde SÖ}lemiş oldo.ğu nutı.ik ara
o;ında gÖ'lC ç<ıııpar bir be1:zerlik 
görüyıor. Türki!)'enni tarafsız kal
ıruıs>na ve Fın.!aındarun haılbe iş
tirı>k.lne rağmen her iki Devlet 
Reisi ~-nıi meı>elelere, ayni tdt· 
l.i:lrelerc işaret etım i.şlerdir. Heır 

iki Reis 'büıyiJk: devletler arasın
daki anlaşmaızliıklara ka.rışmıtk 

istemiyen ve f.alltat uzak !kalın.ak 
i~in bütün kuıvvetlerini sarfet
ntiye mecbur buılunan mıilletle
rin noktai na"Zarını müdafaa ve 
mu oaı i•p ta.ra.fta,n biıriıı.in d:igeri
nin aleylhine lbir hegemon!)'a te
ı::ı:S eddbileceğine in.aıınıadılcla
rıru heyan etmişlerdir. Türkiye 
ve Finlandanın. em11iyetlerlıri 
nııuiıaifaoza için tek bir çare var· 
dır: Daılıilde ve hariçte ha"Zırl.lk
larıru tam tutmak. 

Stx:ıl<ıOO!m, 4 (A.A.) - Afrorı. 
Blııdet g3Zetesi, Tüırkiye Büyük 
Millet Moolisinin açılışı münase
beti1e neşrettiği 'biT maka.Jede 
akı.llı 'Ve azimli bi.r Devlet Reisi 
olan foönü'niin lıveçte datıi dıik
k.atle okun:qıası. !arzını gelen bir 
r.ulwk söylediğini kaydediyor. 
İnönü tara!sıız-1.k yollarının di
h..,,,n.Jerle örtülü olduğunu söyle
miştir ki bu /l);a:im toorilbeleri
mize d~ 'l1J'makıtadır. Ltik!bal> 
teihdit edici bulutlarla tkoplıd1>t. 
vaziyetin ani deği:şwermesi lher 
dakn:ra müımküıııdüT. Tıpkı İsveç 
gil>i Ti.ı.rk.iıye de enfilasyon cere
yanlari!e mü<:adele halindedir. 
Şu farkla ki TiiTlciye hakiki biT 
feliılket teşkil eden yiy€Cek yıok
suzJuığu ııztıırnplarını çekmiyor. 
' 

IV'eclis Pazartesi· 
ye toplanıyor 

Ankara, 4 (ikdam Mı.!hıı.biTİn
den) - Bü•}-:i.Jk MiUet Meclisi pa
zartesi günü tıoplanacak ve en
cümen cçimıleri yapıl:ıcalktıT. . 

Münasip ve Hime İmatta bulu
nan mevzilerini bır.!.<l<.tık!ıarını 

ibiklimıektedir. Bu mevıı:iler İn
gilizler tarafından ı.şgal edil
m'ştir. M>lwer şimalde de gerr 
çekilmektedir. Fakat buradaki 
çekilme yavaş ya~.ş yaıpılmak
tadır. Bu bölgede, Sidi A!bdel
rahman yakınlarında çaııpışma 

lar olmaktaıdır. Mihver kuıvvı:t 

]eri kıyı boyunca gitmekte olan 
)'1)1u kı"1anmaktadırlar. İııgıliz 
ha,•a kuvvetlıeri bunlara şiddet 

le taıTu-z etınektedır. 

Lokanta, Gazino gibi yerlerde 
Ekmek bulunması menedildi 

Alman. hatları için-de 
muharebeler 

(Devanu 3 ündi sayfaıla) 

Toplantıda V &<li, evvela pazar 
günü ha~k birliklerinde y:ııptığı 

teft.işlerde gördüğü aksaklıkları 
ve bılhssa birliklerin kayı.tları

mn düzgünlüğü ihususunda ar
zu edilen inthzamın acele temin 

edilclıilınesi için tazım gelen ted 
ıbirlcri mesai arkadaşlarına iza'h 
etmiştir. BirLiklerin kayıtları ve 
ibirli!k\erin dağıtım işlerini da
'ha snkı bir kontrol ,Jtında bulun 
durulacaktır. Bununn >çin yal
nız birlikleri teftiş ~adı ile 
ikişer üçer menşel.i gruplarla ça 
lıı;acaktır. 

Bundan sonra yeni kartların 
'€'\ ıi ile şehrin güıılüık ekmek
lik unundan gimde 50() çuval 
kadar un tasarrlll! edildiği gö-

.. 1..,.;;.,ı.;;r ru ıu-""'i'~ ........ 

Son olar k vurgunculuk 

bakliyat üzerinde yaptıJkları ha
reketlerle cıurumları mahkeme
Lk addedileceklerin 'bir listesi 
neşe<iilecektir. 

LOKANTALAIIDA EKMEK 
BULNMAYACAK 

Diğer tao"aftan vilayet şu teb
liği göndermiştir: 

cİJsta.ılbultla bulunan 'hlli.ımum 
lokanta, bira<hane, gazino ve 
emsali gıdıaı madetlleri satan 
müesseseler ve seyyar satıcılar 
müşterilerine karne muka.bilin
de olsa daru Eikmek vermiyecek 
]erdir. Vatanda~lsır bu gföi yer
Jere ekmeğini bi:oz<l't getirecek 
leroır. Aksi hareket edenler hak 
kında takrbat yapılacağı tetbliğ 

olunur.> 
M1JVAKKAT KARN'.EJ.LER 

NASIL ALINACAK~ 
Vıliıyıelin tebliğı: 
İ.staıı.buJ.da, muvakkat karne 

yaıJ.nız üç yerden verilecektır. 
Beyoğlu, Beşiktaş tarafında 

oturanlar ve Galata Yolcu salo 
nundan gelenler mu :lıkat kar 
nejenni (Galata Yolcu Salonu) 
Ekmek Bürosu. ŞeD.iğmden 

SAYFA - l 

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilanları 
Aşagma ymıılı :mevadın pa.zarlıkla eıl<ısütmeleri hızalarında yazılı gün, saat ve m!ilıallerdE-ki as

keri satın al:ına !romi~'lC>nlarmda yapılacaktır. Taliıpler n belli vakitte ait olduğu ıkoınisyonlarda bu
lunmaları. 

om 

Buğday QğUtü.1mesi. 
Meşe odunu. 
SığıT €.'l>i tka'\'1.1%'ll'la:ıı. 
Sığ,,. et.i. 
Koyu.o etı. 
Sığır eti. 
Odun. 5 parti. 
Saman. 5 parti. 
Kll'l'U ot. 
Sedye tamici Adet. 

Mıktan 

Kik> 

650,QOO 
900,000 
100,000 
100,000 
100.000 
16,500 

2\l(},000 
35 

Tutarı 

Lira 

9,750 
72,000 

250,000 
60,000 
70,000 
16,~ 

2500 
2500 

• • • 

Ttminatı 

L.ra 

915 
9700 

27,501) 
3500) 
9600) 

376 
375 

1575 
50 

ihale gün, saat ve mahalli. 

6/ll / lm 11 Bursa. 
14 • > 10 Erzurı.m. 

l;J • > 14.30 Enurımı. 

13 • • 15 Et"Zu ruan. 
9 • • 14 İzmir Lv. AmirU 

11 • • 16 Bakırköy. 

11 • > 15 Balnrköy. 
11 > • 15 Bakırloöy. 
11 • • 15 Bakırköy. 

(1611 - 1084) 

Ton.ı-ı...,°"""" muhbuilf taı>'.erda kıereslı' Wn&li ô;W> ;rooi H\y.a.hut " k"~ 
- KURTULUŞ n.uıı:m.ıı; h!ıın•: rt'2'gôtıı (katı-akı sa<ırı a~ır. Lolrornııbill l. v<.,,'h ·t mo 

f' ~ tıörlY o'abi-~.eoeğt gö~ :n~~ı-si.ıa. ol:ır8k. ysdmz. tıeızg.ah dıa o1abd 1r . .'.Ebi.ndf' bu 
Biçki ve Dikiş n ...... nıaloncr< olup ta sa.•mok ;S1A'yea'.<'D'tı Aı*ft'• veya İ.s\!iObul'dialti M. M. 

V. Satın ama kooWJYO(ll.ıır>00 mü.radUU etm.eı..r;. (1565 - 985) 

MUıd'l'l"".f'Sİ.: Bı::ı.yc.n l_)J:p.J:eya,n 
lltli!L.'.1ri.a dVrt ~l kıad:ni.a.ra., 

gi:,ıt~doe iiQN'' s..'\..alt Fr.a.mtı. uso.hü. 
r• ı· h:~~ ve ı:E.k"~ ci!Pf\'Jl. \cd!"i.S 
eoi:\r .~ ... 6 ayd.1 :ıwr~ar:/Qe nıusad

daık ti plon:a ~rl'~. FtırrTıtt:öy Te
pe""'1i 116 No. P•ı><ZY•n -.rtı
:ın.l> nt. 

• •• 
İsteklilerin getireıcekleııi nüm uneler H~ evsaf üeerinden beğe

n il'O'ek suretıJe (10) ar bin li-ralık susam yağı, haşhaş yağı, ayçiçeği 
yağı ve paımuk yağı, satın almaca ktır. Husufil şartları komisyonda 
görülebilir. ihaleleri 7/11/942 cum arıt.esi günü sru<t 10 da yapılıııea
ğından ısWklilcrin kal'i teını'.n:Ala rile Harbiyede Yedek Suılıay oku
lundaki satınalma !romisyonuna münrcaatl arı. (1588 - 1044)-

• . . 
1 Pa2.arlık.la 3000 adet lnıllanılm ış sadeyzğ tenekesi satılacafrtır. 

•••••------•lllll• ·ı HIJSufil şartları J<ıoınisyonda görüle bilir, İlıa]ao;ı 9/11/942 paz::.. resi 
Elim bir Ziya günü saa.t 10 da yapılacai;ından istc!klilerin kat'i teminaüarile Har-

ı biyede Yedek Subay okulundakl SatmaL.'1W. ırom;,,yonuna müra-
İSPARTALI İl\iA..1-I BEKİR ca<ıtları. (1539 - 104;'5) 

SlTKI EFEND(NİN İRTİHALi 

Aksarayda Haseki Jıastanesi 
kal"ljısında Ke~'Ci Hatun camii 
im:>mı İspartalı ba{ız Bckftr Sılılo 
Necnıeddin Ateşli dün rahmeti 
RaJımana kavuşmu~ur. N3şı 
mağfireti nakşı bugün o civar
daki lıaıwo.oiudeu kaldırılıp öğle 
vakti }"atih canıi•ndc cenaze naı
ınazı kılınarak t" küdar Karaca
alımettcki makbercsine defnedi
]ecektir. 

:\Ie\'la rahmet eyliye. - . 
Beyoğlu. Üçün.cü. Sulh Hiıkinı-

liğiıul.en: 942/1051 

[)evlet Denizy'Olları İşl.i!tınesi 
tarafından Kasımp:ışada Nalın
cı )"Oku.şu 82 Na. da mukim Melı 
met Feridun aJe)ilıine açılan a
lacak davasının muhakemesinde 
dava edilene yapılan teblrgat.a 
rağmen ma-hkerneye gelmedi· 
ğinden ve d.srvacı ,·okili tarafın 
dan da\>a teşrih ed;lıniş ve b.r 
mukavele i1:ıraz edilmiş olına-k
la talep veçh:lıe gıyap karat'lnın 
15 glin müdde:le iliinen tebli
ğine karar v<>rilrrı.:ştir. :Mahke
me günü olan 20/11/942 saat 10 

da mahk~roe b!ı.zat ha21r bu

lunınası ,·cya bir vekil gıörıder

mesi aksi takdırde d.·Yaı:ın gı

ydoında görülecegi gı>ap kara
rı makanıına kaim olnıa·k ü·zıere 

ilan olunur. (6539) 

İsumlnıl 4 ıüncii icra memur-
luğundan: 942/406 

für borçlan clolayı maiPcuz \'!! 

paraya çcvrilıl"e-.;ine karar ve

rilen Ren.klon markalı bic adet 

piyano 12/11/942 tuihine müsa 

dif pcrşeıribe günü saat 11 de 

Beyoğlunda Haı!hlye caddes..n

de Elrrak apartımarunda 3 No. 
da satıl~;:aık.tır. Muhammen kı:y 

me1.inin yüozde yetıni'i beşini bul 

machğı takd.rde ikinci artırma

sı 19/11/942 tarihine müsarlif 
perşembe günü ayni m.ahaı!e 

ve tayin edilen sa.aotte icra edi-
l.e<:ektir. İstekılilerin maıhallinde 
hazır 'bulunacak memunına mü 
ra.caatla.ı ilin olunur. (6552) 

Büoıosu Şefliğinden. 
Kadık6y, üs<üdar ve hava~e

sinde oturanlarLa Anadıolu De
miryolu tarikile İstanbula gelen 
ler k.aırnelerini Haydat"paŞa ga
rında bulunan y-0ku sawnu eık
mek bü=ndan alacaklarından 
müracaatlarının •hutalara yapıl
ması t('lb!iğ olunur. 

·l\fEMıuR KARIJ'l•ELEm:NİN 
Ll6'11.ElLıERİ 

ViUiyetin )tebli@: 

• • • 
300 lxın patates kapalı zarfla eksiltmeye 'kxmmuştur. İhalesi 

23/11/942 günü saat 15 de .Ankara da .M. M. V. Bir No.lu satına''ma 
lrornisyonunda yapılaca.ktır. Taiım in bedd• 105,000 füa il'k tc<ır.oııatı 
6500 liradır. Taliplerin 'kanuni vesi kalarile telcli:f roekt~plarını .fuale 
saatinden bir saat evnl kıomisyo na vermeleri. 1604 - HY/7 

• • • 
Aşağıda yazılı ır.ıendın pazar !ıkla l"'.mdtmeleri hizalarında ya-

zılı güıı, sa.at \"e ma!hallerdekıi askeri satın alma kornisyonla.r•ıı<la 
yapıla<:Jktı. Taliplerin belli vak'1.1erde ait olduğu koıni ·yonlarda 
bulunmaları. 

Cinsi Miktarı 

Odtın. 
Odun. 
Odun. 

Kilo 
500,000 
300,ClOO 
500,000 

Lahana. 7Q.OOO 

TU'ları Te>minatı 
Lira Lira 
13,000 1950 
7,800 1170 

13,000 1950 
945 

• • • 

!hale güın, saat ve mahali. 

16/11/942 
14 • • 
12 • • 
13 • • 

16 GeJi.bolu 
11 Gehbolu. 
16 GeUıolu. 
1'5 Halıc~Iu. 

'595 - 1068 

1000 ton buğday kırdırılması kapalı zanna eksi:!tııneye !ronımıış-
tur. iihalesi 24/11/942 salı günü sa at 16 da Balıkesir askeri satn al
ma lromiı;yoil'llllda yapJacalcıtır. Be her ·mlosunun tattın in bedeli 2 ku
ruş 20 sant>m Hk temJıatı 1660 liradır. Taliplerin kanuni vesikıı,
la.rile tek:liıf ımeıktuplarını ihale saatinden bir saat evvel lroıni5y'Ona 
\>ermeleri. 1602 - 1075 

• • • 
Mı.&ıtelif nakl:iyat ya.ptrrılacak trr. Kapalı zarfla eksrltmesi 2.3/ 

11/942 po.zartooi günü saat 15 dıe E =um askeri satın alma lromis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 77,700 lira i~k teminatı 5135 
liradır. Taliplerin kaııunıi yeslkala rile teklif mel<ıtııplarını >hale saa-
tinden b;T saat evvel koıniısyQna. vermeleri. 1603 - 1076 

Deniz fabrikaları umum müdürl üğünden 
Bul1'1." rn~Jtir>!'lcr•. dıze· ve berıu.in motör1eci ta.mira.tında çalışt:n_l""'1, 

üz.ere bir.ne: sın~ t.tsvıyt~ci'-eı"C ·htiryaç va:"d~r. Talip olanların bon'Je!"\"JS "' 

iyi hal k-dğrt!~- ~ bi,..1"kte ;mtib.a.n ed~hnek :7.ere Gölcük den'z fabrlkaılu.. 
gı ncl n1W:iürlüğCne rrür.:cc..a:arı. 

Deniz fabrikaları umum müdürlüğünden 
GWJdk: dtWz fabrika an iç:n d Nnc"yc :-b.tiyaç gO:ii rliı..gl!l'! n is-

t.eii.:.:ı. · r~ .~r.l k kiğıdı Ye botıse \·i~ldr'!'e !. ".ın €<fı'i.krnt'k Ül)''r'C gcrcl tni).. 

ci-ü•·lL:;e ı ...... raoa!lila.rı. 1006 

Sinema alemimiz de en 'biiyiik rekoru 

TÜRKÇE Ü E M İ R T A Ç Filnıi kmyor_, 

Bir haİtadaıılteri L A L E siNIDiASliNA 

DuTmadan akan !binlerce halk filmi çılgnıca alkışlayor. F<!'ka.t 
sinemaya gi:rememiş ,.e göre memış ke-za on binlerce mti§teri 

de saatleroe kapı ön üıı<ie sıra lbe'kUyor ... 

FİLM üİK HAFTA I>AH A GÖSTERiLECEKTİR. 
Geceleri y.,rlerin b1t!en Telefonla kapatılmaSl rka olunur. 

~--••••••• Telefon: 43595 P 

Maarif Vekilliğinden 
1 - Kal.,.,..; Bölge Sarıl okul<unun iYC41iden ynP'.Jooaık bor mt.:: 11.'s;"'.re 

abely.esi ~ kapalı ~rf ue:.ı:..ıe ~-ksll1(}1cye loonulmı.:.ştur. 

2 - Bu iru;aa.tın k~f bed6• (47l!l06) :'ra (l())!kuru:;<ur. 
3 - ElrHT!ta:ne ~ fk.:nc.tı-şnn 1942 po.;rer!.t'sı günu saıat 15 te, A.nk!9.rada 

B\.'"yük E\i<at apartımanınd>ıl<ı M€6lckt ve Tekn'I<: o~ı-e.::m mi.L31i<·şa,Jıgmdıı 
;p!a<ıaoıılc Vd<ill 'dı: lbo!e kQırroyonunda ~ılacaıı..-t<r. 

4 _ Bu lıış:ıa.~ta "'t proje, '"" ı;<ı~ınıarne:cl' (23) i<ra (60) kuru> ut:ubi

J.\OOe A.ııkrada V<iiCi<1lik Yapı ;şlı':ri mü.Ki.rlüğ'un~n. Kil'.)'s<:rid<' M32ri1 mü 
dür:\4,ti.ind\?'n a! m 3bi.Hr. 

5 _ Bu iı>;;Qı><.t içiaı J u:ı.uml<u ola.n ç1r.en<to ve demir VrkilMoçe temin olu 
t:ı<ıaktı.r. 

6 - El<.S>l t=-:re g~imck için: 
A ı 22626 l<ra 24 kuruştan •ııuet ııwvald<at ııemOcıatın N90 eayıh ka"u 

tı.un hü.~ıüm.!C rı d"alrıc'..9ln.&e verllmıesi. 
B) En az (200,000) .llro~!.1': benzeri inşaall'{ı taahhıüı ~M • ... r..(:' \C tar.. t1 .. 

t1i.d0ın :fa olundJ.ığcn:ı da1.r ves;.;..-a g~tttttınesf, 
cı İhal'e -inden Uç gün ewcl (tart! gün!~ hıl.ri<;l Nafia V<kdUı;in. 

dA!D a1oruro:ş eblıı\Yet ve..'"ıkıa<;Jn.lc ;t)ı-.e cd>lm.,, , 

Nevyıork, 4 (A.A.) - Mısırda

ki İngiliz ordusu nezdinde Üni
ted Press ajansının muhal>ırı o
larak bulunan Mac Millan, Mon
gomeri zıı<lılı alay larıııın Alınan 
hat.lru-ı içmden ilerled:.klerıni 
bi.ldrmıelotcdır. Gedıklere gren 
lngiliz tanklan Tellelısa'nın do
ğu.suna doğru yüruy'Orlar. Zırhlı 
alaylar şimdi Alman zıl'lılı alay
laını kuşatmak ve Te.lelısa <itc
sinde~i sahada muıhareıbeye ıc
bar etmek içın şımaı gayretı art
tınnaMadırlar. Geceleyın İl1€ılız 
pıyade,,1.Je İngıliz zırlılı alayları 
İngiliız bomba uçaklarının müte

madiyen n<ııet değiştir{'feık yap
tıkları destekleme ile devam e
den son derece şiddetli bir mu.
hareibe esnasında Rommel hatla· 
rındaki bu gedik.len açmışlar ve 
Tellelisa garına doğru ilerle
mokte<lırler, 

meo.•ruu ele alınmış ve başka 
'başi<a yiyecek rna<!delen üzerin 

de vurgun yrepan taciderin du
rumları incelenmiş, müfettişle
rin bu hususc!a aldıldaın malu

mat göoılen geçirilerek milJi 
ko.unına kanununa gıöre hakla

rında tıJ<>bat yapılabileceklerin 

liBteleri h«zırlamnıştır. 
0ugiın. zeytinya,ğı, pirinç ve 

İstanbul tarafında oturanlarla 
tren ve otobüsle Sirkeci;·e ge
lenler Eminönii Kaymt•kamlı- j 
ğın.daki Sirkeci Yolcu Ekmek 

~{emurlar i\in d.alr.e \~ mü
esseseler tara{•ndan alınan ek
mek ka~nelerinin ınoıhsup mua
melesı tehlrgat m uôbınce bor
dro lan k<12a, nııh"ye, ev adres
lerı ve kaTne numaraları ı:ore
nhnek üzere tasnif ,.e tasdik e
dilerek bey ınnameleri il~ bir
likte en geç ayın altıncı günü 
ak.şanuna kadar BehedTyedeki 
ekmek bürosuna getirmelen teb
lı.ğ olunur. 

O) 1942 seneı.ioe ait Tiro:-at e>OO.ss:r.~o \"f'S kn a.mı.n~ o!::rrr.'E~ şa .. ~ır. 
7 _ ~"1 t~lcltf md<.uplannı iha!e günü ol<Ltı 9 k:"ıc teş: « 1942 

c;ıe.~a111ıeısi günü snat 14 e lrJa.dM Kom:~~· l."-'1a \ôt!:rn1·s \·-eya 'ö!'1d'l.!"m·ts o4naıaı• 

lkımdlr . 
.,,...... vuku bulooııiı: ııe<ikıııele4' ıt<lbul edilme~. (792) 
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Istanbul ikinci icra 
Memurluğundan : 

Yorgi oğlu N:kitas'ın Andre P irim'den almış oldugı; bi<rı beş 

yüz lira mu·kabilinde b·rinci. derecede ipotek göstermiş olduğu B~ 
yoğlu Gafa ta Yeni Canıı eıli<i Balık pazar e'ki yeni 58 No.lu denizden 
clolma iratlı ve tamamına üç yem i:nli ehlivukuf tarafından (3000) 

üç b>n lira kı)•met 1 akdir edilen ar sanın tamamı m~kür borcun öden-1 
merr.c<sinden 2280 No.lu kanuna göre açık arttırmaya konulmuş

tur. 
GAYRİMENKULÜN EVSAFI: Mt'LikCır gayrimenkul Galata Ba

lıkpazarı mı;\'kti ve caddeı;;nde de nizdcn dolma anadır. Sureti dos· 
yada mevcuıt çapta, .arsa şebilh mü n'hari[ ş<><linde olup şark ve ~i

mal c~eleri yol, cenup ciıheti denı :ı:vc garp ci:Jıeti de diğer arsa 

ile tahdit edilmiştir. Şimal cihetindeki yol mahalen açılmamı.ş bır 
şek1Jdc olup i~bu arsa ile beraber evvelce Köçeoğlu veresesi akarı 
halen demirci Ba!ki'nin laılılı i~ga li111•dcdir. 

SAHASI: Tamamı bermu.cibi kayıt: 240 zıra tutarı 137.5 metre 
murabbau:lır. 

l~bu s,ayrimenkulün arttırma şartnamesi 6/11/942 tanhinden 
J itibaren No. ile İstaooul İkinci İc·ra Dairesinin muayyen nuanara
sında hıınkesin görebilmesi i.çin aç:l:tır . !tanda yazılı olanlardan 

fazla malümat almak ist ~·rnler iş bu şartnameye ve :141/3454 dıo6ya 
No.sile mcmuriyetim'ze müracaat etmelidk. 

Arttırmaya i§tirak için yulkarı da yazılı kıymetin % 7.5 n.iSbetin
de pey alııçesi veya milli bir ban kanın teminat melktubunu tevdi 
edecektir. (Mad. 124) 

İpotek sahıbi alacalklılarlır diğer aJaka<la.-ların ,.c irtifak hak
ları sahiJlerinin gayrimrnlkıul üze ri•n.deAA haklarının hus~ilc farz. ve 

masrafa dair olan iddiala-rını işbu ilan tarihmden ı;til:ıaren 15 gün 
içinde evraikı mi.islı-itelerile birlik le memuriyetimize bild.i-rmı>leri 
icap ~der. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sıııbit ol:madık.ç" satış 

bedelinin paylaşmasından bari<; kalırlar. Gösterilen günde arttı<"ma
ya ,ştirnk edenler arttırma ş&·rtna ml'!iini okumu.ş ve lüzumlu ma!Cı· 
matı alrruş ve bunları tamı:ımen kabul etmİ§ ad ve itibar olunurlar. 

Gay·rimenkul 26/11/942 tari.hı nde perŞt>nibe günü saat 14 - 16 ya 
kadar İstanlbul İkhıci İcra Meımur luğu.ııda üıç defa bağırıld1ktan 

sonra en çcll< arttırana ihale edılir. Şu kadar ki, arttırma bedeli gay
rimenkul için tahmin edilm~ olan ıkıymetin en az % 75 Jıj bulmak 
ve satış istiyenin alacı;ğına rüçhanı olan ıliğer alacaklılar o gayı·i

ımenkul ile temin edilmiş i<sc bu suretle rüçhanı olan alacakların 
mecmuundan fazla olmak ve bun dan ba~ka paraya çev;rme •e pay
laştırma masraflarını tecavürz etmek şarttır. Şayet böyle bir bedel 
teklif edilmeııse en çel:< arttıranın taahıhüdü baki kalmak ii2ere art- ı 

tJ.rma 10 gün daha temdit edilerek 7/12/942 tarihine t€sadüicn pa-

ARSENAL TAKiMi 
• VE 

FUTBOL TEKNiGi 
6 İkinciteşrin Cuma günü saat 18 de 
EmlnönO. BALKEVi Salonlarında 

Futbol Oyunları ve Tekniği Hakkında 

BiR SESLİ FİLM 
GÖSTERİLECEKTiR. 

Filme alınan taJum mC§lıur • ARSENAL. dır, Tekniilı: ve çalış
ma taruı ve pek meşhur s sleımi haki<mda iZalıat verilocektir. 

Bitin Spor Severler Davettldlr 

I U. Uemir Yollan i~lıtmı U. M. llhlan 1 
Muh:ınım<'n tıodı}li (34-09) Üç bİ<l dilrt yüz ddruz lira (40) kııruş ol_, 

(30) otuz O<!et muhtelit <b'a>ııa bııltld':yıern<'lc laızarııı (9/İ~/1942) Pa.. 

""'"""' gür.\i ""'t (15) "" beııt<ı Ilıı3'darpaşadıı Ger b.-ı dabilind<t i """" 
~ ta1'G1'ııı<kın - pQ>ıariı!t US\dıiloe Wlll al~. 

Bu ~" ~ is~"ln (511 ) Beıi yi;z on b'r lira (41) lr.ıı1t 111< "'1-
?VŞltlk kal'! temônat ,.., l<a.nOO<aı ta;yi.n eltiji; v!'lUlllde lıılrlilı.te Jl8'.ı&r!ılc: ııünü 

"""'""'" - k<ımİ6y<ına ınü:1'cllaotiarı l~ıır. 
Bı.ı ;şe .,;ı :<ır~r Jromlı>.ıaı.Ol;ın J>"t'llSlz o!anııt ~r. 

(1018) 
• • • 

Muhammen b"<lell 8780 .. ıoz bin ;ı"0di y;;, ............, li:-a oı..ı 8 toıı cm.ij..ı 

~·Tllıı:>da '"' 2 İ<>n ft>rro n'"~ alcümü latör ootı>ryMırınlia lı:ul!aıulan ~· 
1ro<1.ı:. 12/ l l /942 )>IOl'Ş"IT.tıe v;·,.,u s:ıo.t 1-5 de k"l-"'lı z...-ı usul'il ile Ankor;c'da 
iıeare b;o.a6Jn(:ila topla.na.n l\1<":'A;eız 9 uncu toorr.it:yonca ro.tln almacaklı'!". 

Bu ı;ıc gı.rmek isf.eyt>nl<"'" 658,50 (o.ltı yüz Elli S<'ikiz lira eli• kurU<) hr&
lık muval<bt "'1niaat ile kMlU!>Url layin ettiı;.~ ,""'f'""1ları ve l<lı:ll!~inl ~ 
gun oao.t a e lkada.r adı geçen ıoo.n..,yon re>d·ıt-ne wnnelt>ni lazımdır. 

ş. rtııemeler p:ırasxz o 'al'a.k Arıl<aradıa malecme dairçsiooen H<cyoo•,'J>'l'!"Ca 
\edJiJ-m V(' ..-Vk şelJ.ı:ım<Jtn lcrnln clumır. (957) 

• • • 
MuhamrıQı berle); (&5-00) ,,.ıoz bin beş yüz lir:ı oılan (50) clll M3 mub 

1'-Jof eb'atla d•ş budak kala< (10/fodnc te;r!n/1942) salı günü s<"1t (16) on 
a.)tıda HiJ[)"c:arl>fi.<::a'CLa Gaır b:nası d.nhDJindf'k.l kıoımisyoın ~ınan ka.pa~ı zıar• 

...W.le ""t:n a.J~ır. 
Bu ""' t("""ı'k isteyrnlerin (637) a.ltı yüz otuz ;yed; !lra (50) o! i kılrruı>

lu!k ırr.u\u\ı:!kuıt tıe-n-ana.1, kanunun ta.ytrı f'\tUği ~arla tnkiifleI"in.i rrnı.hte\·j, 
ııar!'.,,rını ~ gün sa.a.t (15) on beşe k.'ldn.r lromh;ya1 ,..;.ı g'ne \'€11'1llde.• 
]ftı.ımdır 

Bu işe .Ol ı,mtnameler 
(867) 

l zartesi günü saat 14 - 16 ya kadar İstarubul ikinci kra Memurluğu
na arttırma bedeli satış isliyenin alacağına riiıç'hanı olan alaca..1<lı
ların mecnııuundan fazla olmak ve !bundan baŞka paraya çevirme 
ve paylaştırma anasraflannı teca viiz etmek şartile en çok arltırana 

ihale edilir. Böyle b:r bedelle alıcı çıkmazısa illıale yapımla'Z ve mCIZ
kür kanuna göre satış geri brrakı !arak borıç beş sene te'cil o~unur. 1 
Gayrimeılkul kendisin·e ilhale olu nan kimse der•hal veya ver'len dıc!i naricin<le olarak yaınız tapu ferağ harcını ZU senelik vakıf ta-
müıhlet için<le parayı vermezse ifrı ale kararı feSholunaraık kc.'l(lisin- ( viz bedelini ve fua!e 'kaı:ıar pullan nı verm ')'C meclıurdur. Mütera
den evvel en yüksek tekli.fte bulu nan kim ise arııetmiş olduğu be- kjm vergıler, tenvirat ve tanziı[at ve tellaliıye resminden mütevel-

lit belediye rüstlIDU \"e müterakim vaıkıf icaresi alıcıya ait olm<ıyıp 
delle almıya razı oluTsa ona, razı olmaz veya !bulunmazsa hemen · 
7 gün müddetle arttırmaya çıkaTı hp en çok artt1fana ihale ed·lir. arttırma bedelinden tahsil olunur. İşbu gııyrimenkul 26/11/942 yu-
il.'<i ihale arasındaki fark ve geçen günler için ~t 5 drn hesa'I? olu- karı<la gösterilen tarihte lstanl:ıul İkinci İcra Memurluğı; odasında 

\ nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın me- işbu ilan ve göster.len arttrrma şa rlnamesi dairesinde sablacağı ilıin 

1 
rnuriyeti~e alıcıdan t.ahs.! olu n ur. (M~d. 133) Alıcı arttırma be- olunur. (6544_> _ ________ ~----------·---

! 42 379 .• .• > , , > > l4 941 45/36 126 00 K Beyoğlu Üçii.ncü Sulh Hiikım-
_, , 25 20 B ğinden: 942/10.W 

63 00 F 

43 > • > > > > > l4 940 48/3 1-05 63 K 
21 13 B 
26 41 F 

Devlet Denizyıc>Jlan İşletmr;;i 
ta·rafından Kiiçü~azar Yoğuz

çu sokak 19 numarada mukim 
Salih aleyh;ne açılan alacak da 
vasının muha·kemesinde dava 
edilene ilanen yapılan teıbligata 

rağmen mahlkerneye gelmedi

ğinden ve davacı vekili tarafın

dan d•va teşrih e<li1mış ve bir 
mukavele rbraz edilııııöş olmakla 
talep ve<;bile gıyap ka•anmn 

15 gün müdıdetk ilanen telbliği
nı> karar verilmişt;r, Mahkeme 

günü olan 2()/11/942 s:at 10 da 
mahkemede bizzat hazır bulun 
ması veya bir vekil göndermesi 
a'ksi ta.'.<dirde davanın gıy::ıbın

da görüleceği gıyap kaarı ma
kamına kaim olmak üzere ilfın 

44 
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46 

47 

48 

49 

50 
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55 

56 

57 
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3112 

424 

42$ 

428 

Tcrr::ur C.evuıt. oğ'!u 

K<.ıhYfc1. 

iJyt.ı:)) s~:n 
Errlil 5L{ korr.~('tl 

H:!:San 1'~rg;11 lı.lan.ı;;.'\· 

M•.nav 

437 Kalina 

521 1'-1hnn s J.~·ı 

539 Yorgi. ç..;K.!·(n nt:elu 
?ı.1...ı:..ı'cili""dt bJy,ı 

611 
Be•brr 

611 

622 ilya Y<>l'l!'y"'1i 
~· X<;of"lgr-z. 

685 M· hmel İşç'h r. sı bı.eci 
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34 941 45/17 

9/1 939 47/44 

13/1 940 48/18 

13/1 929 47 /41 

13/l MO 47 '4j 

21 9J9 47/46 

14 939 48/23 

1/1 940 - -

30 941 45/19 

30 941 45/20 

,5 939 

127 MI 45/2~ 

131 941 4-5/23 

13 941 44/45 

17 9,41 H / 50 

~i l 942 34/3-5 

4/ 3 Hl 4S/ 47 

l5/21 

28 2'1 K! 
6 07 B 
2 37 K 
6 47 B 
3 97 K 
O 79 B 
o 71 z 
2 16 K 

43 B 
39 z 

15 87 K 
3 17 B 
2 86 z 

128 50 K 
26 70 B 

2 34 z 
73 23 K 
14 65 B 
13 18 z 
26 07 K 

5 21 B 
4 52 F 

12 60 K 
2 5~ B 
6 30 F 
3 21 z 
6 27 K 
1 25 B 
3 13 F 

10 42 K 
3 88 B 

il 59 K 
2 32 B 
2 90 F 

16 40 K 
3 211 B 
4 10 F 

ll Ol K 
2 20 B 
5 50 F 

15 38 K 
3 76 B 
3 &4 F 
8 10 K 
1 62 B 
4 05 F 
8 20 K 
1 64 B 
2 05 F 

GaJa.l<iı•on·qy M"li.Y<> $vb<'5i nYÜ'l<.('' l tllNlnan yıil<ar>do ~dı vr i:lô "" tilc<ratgMı adııt"'1erl ,...,ı, l'!lh ırolıiır \ec'kl 
~elle yen; ad1''•l.,r•nı b•:llirmenı;ş ve tt·bliğ)e •alah17eıH b)r lome Q> ı:>J<tennomiıı ol~mtan Jll4l<]an ....., 
tlrrnadı:.ı 1)1..l·Juınrol:E.ma!m.1. do1ayJl&İ1'fl hizala-nn.da gö-1.c.."'İ]en y;J.Jar eıit kwz:;.nç, b\ih'.ran, fO\~ ye Jlllllmlaırı havl 
iblxı'lTitı..~1.erlı· kom~on Jr.ı.rar1annın bimi?t teb'.~ği mümkün o)maımıştır. 

olunur. {6540) 

Beyoglu Ü~ncii Sulh Hakim· 
liğindetı: 942/lM5 

Devlet Denizyolları lş1etmcsi 
1ıa<ra<frndan Ga',atada Arcrccm:i 
Huca hanım sokak 18 N'Q. lu mu 
kim Asiye aley'lıine açılan. ala
calk davasını muıhakemesinde 

davıa edılene ilanen yapılan teb 
li{:ata rağmen mahkeme 'e g<'l
medığindcn ve davacı vekili ta
rafından dava tc~rih ro'lm:ş , ... 
-bir mu•avele ibr>Erı: edilmiş ol
makla talep veçlıile gıyap ka
rannın 15 gün müddetle tc>bli
ğine karar verilmiştir. 
Matıkeme gün ü ola n 25/1 / 943 

saat 10 dıa. mahkemede ·bizzat 
~arı:ır bulunması veya bit vekil 
ııöndermesi aksi takdirde dava
nın gıyabında görüleceği gıyap 

kalllln ma'kamına kaim olmak 
üzere ilıfın olunur. (6538 ) 

Sahibi: E. J Z Z .ıı: T. Nqriyat 
DirelıtörU: Cevdet Karabi!ııio. 
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2.Jofı umumi num ve kansızlıkta ,ırıd? .~etil~ \'Ü.cutla afiye! ~·~ren . :;egane kuv".et n gıd a kaynağıd ır. Birinci ve ikinci veremleri kat'iyetle iyi eder, lştihayı tezyid eder. Balıkyağından ve bü tilıı mukavvi Haçlardan ve bütün ı;ıaa ıar
dan d~.ı~ ıyıdır. Vııamın ve kalorı ıtıba riJe en Zt>ngın bir yağdır. Rir kilosu on lri!o ha lıkyağına muadildir. Bir kfüı içen mutlaka birkaç kile iltilade ...ı..,.. Hııııan De posu ve Şubelı>ri. 

Hasan saç ı>abunı) le saslaınn ı zı yıkayınız. il asan O dekinin ile saçlarınızı ta rayınız. Keyekten ve dökülmekten kurtıılao saçfarını:ı u:ıar ve saç hastalıklarından ve mikroplardan bade kabrsmız, 


