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iki aya kadar Fransa tamamen 
işgal edilecekmiş 

Va~ingfon. 5 ( A.A.) - Vaşington-Post gazetesi pzıror: 

' 

1942 
ABOHJ: 3 ay lılt 460 8 ~JJlı: 750 yıllık 1400 GÜNLÜK SiYASi HALK GAZ ET E·S i 

Aln1anyanııt Vi~i Fransasını bu seneuin sonLutdon e,·,·el 
işgal etm<>si ilıtiınali çoktur. Picrre La\31, Alman cn.Jiistn
sinin istediği 150.000 işçi~i, Alınauyıı.y'll göndercmemi~tir. Ken
disine y"1Uden ıniihlet \'erilse de bunları artık gönderemiye-

\.. ceği hemen 'J.emen muhakkak gibidir. .1 

"Türkiye iftiharı 
d ymakta hak dır,, 1 

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

Milli Şefimizin nutku ve Türkiye-.. 
nin vaziyeti lsviçre gazetelerinde 
takdir ve sitayişle tahlil ediliyor 

İçinde Bulundu
ğumuz Çetinlik .. 

Muhakkak ki izale edilecek, 
gereken tedbirler alınacaktır .• .. ~~~~~~~~ 

ANCAK ELBIRLiGİ BiRiNCi 
VE EN BAŞTA GELEN ŞA~TT=R 

'{azan: ŞÜKRÜ AHMET 

yolu elbette vardır. 

2-- Hırslı politilrncılarm mil
let iradesi üstünde dahili ve ha
rici bir siyaset yürütmelerine 
asla miisaade etmemeliyiz. 

• 
3 - Devl~t , •e mlllete s<frınek, 

milletin nefsine ve bükıimetine 
gü' enini zehiTlemek iktidannıı 
kimseye vermemeliyiz. 

Bet-ne, 5 (A.A.) - İsviçre tel 
graf ajanSı. Cümhurrelsi İsmet 
İı:ıönü'nün nulku hak.kında i.s
viçrc basınının n~ıc1tiği maka
lelerin ru;ağıdaki hülasaknnı 
vermektedir; 

·Lozanda çıkan Dberal gazete
lerin en mühimlerinden Ga'l.Ctte 
De Lausanne diyıor ki: 

cTürkiye ifl>lıar dyıımaikta 
haklıdır, zira Cümhuriyet ida
resi az sene içinde ÇQk şeyler 

lbaşannı.ştır. Türkiye, Sevr mua 
hc<lcsinin dü..,ürdüğü lıacil mev
kden kend'sini kurtarmış, ken
dilcrii Avrupanın mandaterleri 
<<ldcdi!Mı;Jccck o'an Yunanlıla
rı Anadoludan kovmuş, zaferle
rini \."C yeni mevkiinl tanıtmış
tır. Ş>mdıki müşkül şartlara, ha 
yat p:ııhalılığına ve bir mil.yon
luk orduyu bcslem<'1< işinin tah 
mil ettiği yeni mü'kellefiyetlere 
l'a'i,rınen Jıükfımete karşı hiç bir 
düşmanca hareket !ıert'ssüm et 
rneınekte bilakis Türk milletini 
kendi hükfımej.ine bağlıyan bağ 
lar giltik~c sıklaşmakladlr. Hü
kfunet.in tal<>p ettiği fedakar
lıklar locılıul edilml';.\c ve me.m-

(Devamı 3 üncü sayfada) (Dcvamı 3 üncü sahifede) 

Amerika 
kişilik 

ordusu 

iki milyon 
bir hava 
hazırlıyor 

-

Şimali Alril<ada mnha rebe sahasıw n Mısır - Llbya hu dudmıu eösterir harita 

Mısırda Bozguna Uğrayan 1 

Mihver Kıtaları 
Dün de Ric'ate Devam Etti 
ltalyanlar Mütareke istediler 

-------
İngilizler 9000 esir 
ardı ve 600 uçak 

tahrip ettiler 
---•ı---

İr giliz kralı tebrik 
telgrafı gönderdi 
Kalhrire, 5 (A.A.)- Husu.si td>

liğde, Mim."t?r Jru,vveUerin.in ka
:rışık biT halde ric'at ettikleri iboil
diriliyor. 9000 den fazla Milıver
ci esir OOilm~tir. Bıı:ıılar ar~m
da Genemi Ritter Ford 'I1homas 
da vardrr. Gentraı Ritter, Atri- ı 

ka kohı kwnrnı<lanıdır. 260 dll'n 
!azla Mibvcr tan.kı Uıhrip veya 
jğtin'3m edilrrliştir. En az 270 
J\fİf'>ver ltıopu ii;"1inam veya tafı

rip edillnıiş1ıir. 300 den faz.la Milh
ver uçağı düşürülmüş ve ayni 
mdktarda uçak ye~de tahrip ~il
miştir. 

Müttefik deniz ve lıa"\'<I kuv-

.,,., ..... f .J l 

lngiliz Orta Şark: kuvvetie.ri 
Başlromutaııı General 

Aleksandec (masa ba§mda) 

vetleri 50.000 ton ticaret gemisi 
l:ıatınnışlar ve Şimali Afriikaya 
Milwer melrzemesi taşıyaııı ayni 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

'

Tuapsede 
Almanlar 
çevrildi .. 

hala Stalingratta 
taarruz ve karşı 

taarruz la r oluyor .. 
Gürcistan askeri 
yolu kesildi 

MO<iw>.-., 5 (A.A.) - Bu -
ki oo~d ı ... ıııte»n etti: 

Şshir Tiyatrosunda 
Papas Havası 

Selami lzz;et SEDES 

ıstanbul Şehir Tiyatrosun
da İİ'Ç gecedenber• ha3 li 

sert hi<- papıız havası esiyor. 
Nuhun ı;embolüne sığınan ·Bir 
abam var atar1m, nerede olsa 

yatanm ... • diye anlatılabilttek 
bir hayat, biıirn tadını duya
mayaeağımız bir h11)·a t tamami
le ~llik kabyor da, bu siliklik 

ortasında papaz ruhu, aktörle
rinden ve blllıassa Hadinin; bu 
ruhu körl<otıncl< için >arfctıik· 
teri gayrete rağmen ateşböceği 
gibi ışıldı}=. 

Biır arkada.." ıle beraber 3·a
:up her nası.;. Komedi Fraıı
Se% saJı.nesine koydukları ve ilk 
gece 1slıklanıp ertesi gün kal
dırılan bu eserin müellifi on

dan SODsra l\tisi;yoncr Frauf,ız 
mu!ıarrirleri.ııin medeni cübbc
~ri altına s.ığınruı olacak iti, 

•Ntdı•u yazmış "·e tun1 çömez 
olduğunu iıi:lıat etmiş ... 

•Nuh ... uo biı.iıu sahnenıize 
ko.nması hem bu çön1ez, henı 

de pirleri hesabına bs}arıdır, 
fakat bıiziın i İn nedir? .. 

Jkreket versin Nuh'ıın tem· 
sili ve te.rciimesi be_yhude bir 
emek, be~ude bir enerji sar
fınd-an ibaret kaldı. 

Bereket versin lıer nedens2 
bu eseri sahne~ e ko,rau re;isör, 
müellifin yaratmak i !ediği ha
vayı tam estirn1edi. 

Bereket ver'Sin 1'uh"un (t'm· 
sili çW< fena idi. Nuh'u fena 

tems;J ettikleri için ehir Ti
yalırosu san'atldi.rlarım takdir 
etmeliyiz; eğer .Nıı.Jı • bakkile 

te=;ı edilmiş olsa~ dı. İs1anbul 
Şehir Tiyatrosunun sahnesi bir 
kilisenin sabneleşmiş kapı~ı 
önüne benzerdi! 

K aflrasyada harp bütün 
••ddeli ile d~vam ediy'Or. 

.\lıstrda da Ingilizler za
f<"r tiın+dlnin artışı i.çiode dövü
şıiyorlar. Bu en kanlı harp sah
neler 1943 de yüksek Milli Şefin 
işaret buyurduğu gibi şiiphesfa:; 

daha çok şiddet bularak devam 
edecektir. Bütün bu vaziyetler 
~e insanlığın bİ.T kıtal makinesi 
i~inde doğranması k.uşısında 
Türki~e devleti tarafsızhğuu, 

gılllig ız durumunu daha çok 
~a;::;lı~ ara le idame ettirmek arm.i
.ni nıuhn{'3.za etmektedir ve ede
c•klir. Fakat, buna rağmen har
bin en az iktisadi tes.irlerinden 
ve tazyiklerin<lcn kutulınamızn 

im.l<iin yoktur. Jlfilli Şefin İ"r<u et 
buyıırdUb'll ı;iıbi hususi şarthrrı
mrzla ilgili veya dıoğTudan doğ
ruya ha~bin tesirleri ile bağlı o· 
!arak 10-c;ok sık ntılara ve nıah
ruıniyetlere ya uğran1ışız.dır, ya 
uğramakta devaın edeceğiz. 

BİN KiŞiLiK BiR ZIY AFET VERiLDi I' --- ; 
Nevyork, 5 ı- CEPBi:LERDE ~Nt)N ÇEHRESİ . 
~~- 1 

stııı.r.ıgt'ad er~ d"UŞll'J:ılllll 
bütün \aarıruıı:;laı:ı püai<il.."<til.ınllştür. 

Nalot>il<:'iıı:ı c:ıem.ıb d<>ğueınkı, <lkiet
lı b..r JT'll':ınerd>e cert:Yaın ctmdttc
dir. So\ıyıet ıkJlt'a·!ar' hctımıa bs.zır·
lwırnrJkıta olan <l!lşman ıota!any ıe 
aii<la.rııu cı...,ğ;t..--ııışla: d..:r. 
T-'nn lJ111n&i dıogusraı<la S-0.·

,,et krt'alar1 ıtıau t-d;ln olan düş-.. 
man guıı.ıp:aınnt be.ırn!.ennt'~ devam 
ctır:n~!c:'C ı r. 

/
Almanlar yen;den 
6 gemi bahrdı :ar 

Berlin , 5 AA.) - Hususi teb
lıij;: Her harbin kendisin<> mahsus 

sıkıntıları, pa'halılıkları, yoksul
lukları. ortaya çıkard>ğı mii~k\i,
latı vardır. Ilu defaki müeadele 
h:ıkıki dünya mü<adelcsi oldu
ğuna , .e hemen hemen biitün 
diinl a satJuna yayıldığı i.çin bi
zim de çekeceğimiz sıkıntılar, 

katlanacağımız zorluklar o n.is
hctfe fazla olacaktır. Ancak bu
gün bir yiyip bin şükredecek 
h<ıhleyiz. Memlekette ne açlık
tan ölen. ne soğuktan donan, ne 
gıdasızlıktan sefalete düşen ka
fileler ve hatta fertler yoktur. 

Sadece, Şefin izah buyurduk
ları gibi: 

•-Bulanık zamanı bi.r da
lıa ele geçmez frrsat sayan 
.,;ki batakçı çiftlik ağası ve 
elinden gelse fene!Jüs etti
ğiJniz havayı fjıearet metaı 

yapnııya yeltenen gözü doy
maz V'llrgün1!ıı tiiıccar ve bü· 
tün bu sıkıntılar: pıoH1i.luı 

ilıtir:ıslan i<çin büyük fırsat 
sanan ve hangi 3 abancı mil
ktin hesabına çııhştığı belli 
olnııyan birkaç pnliiikuı,_,, 

Çıknıı.ştır ve '1unlar hakiki 
ku\~etlerimjzi, sağlam vaziyeti
ıniı;i bulandırıp gölgelendiren 
bir manevi fetiş ve ıztıra7 bava. 
sını vatanımızın üzerinde estir
miye, bir pahalılık belası yarat
mıva çahşnnşlardır. 

Şefiı. daribesinden sonra yuva
larında akrebin intiharı gibi ken
di ıelıirlerj ile kendilerini ifna 
<'den bu g:rbilerin sinik kısın1Ja
rını da hiç ~iiphesiz Şef'den al
dıı:-ı direktıfle Jıarcketr ge~ecek 

lıükünıet "• l\leclis tepeleyip te· 
miz)i, rrcklir. 

el ın dırektlfi kari ve çok 
\azılı lır: 

l - Üç heş ~iiz kişiyi geçm~ 
Şen bu in anların ,·atana karşı 
a,ı.ka. olan zarnrlurını gıderınek 

Bi~~;~a'.!.::: 1 Mihver ricatı nerede 
kanın cen~ 

ALMAXLAJlIN TALİ.'IGRADl>AKİ 
YENİ Hi'Cl"l\D.ARI 

Şimal buz denizi ı!e :'lfadagas 
!karın cenubundaki sula ara
sında bulunan gen:ş sahalarda 
h<rek;it ıcra etmekte olan A i-::::d.;~ ;/;.~,-,sona ere ilecektir? 

t€resan şey !er I ı 

Mc>Qrova, 5 (.\.--\.) - Sto11incı·a-

~ btrı<aç k.: mıd.c )·cn .. ö.en tnM-
ruza geç(•n Almanla 11000 k şı ka.d6:r. 
bY"Jt ı'ş er ıc,,ı: de bir .Kıal'ı.ş a.raız.i 
b•le kla?.arıcmaga muvıa!fan.t o!amıamış.. 
J11·rd; · F ... brika ! ar mah.alltı. g<'

nero-l R<ı<iomt.1'1'n ırruhaf:zlerı OOÇ

me 36.000 Alrtn p:yadfsi t ratındtın 
y.ap~an b·r t.:.a:·ruzu l."t't'- a. l!ii .a:r-

man deniz.alt:laı asla te-.·akkuf 
ve istirahat tanımıyan haı•bcu
yane zlhniyetlerıle dü§manın tı 

caret filosunu mılhim lıasada.a 
uğratmışlardır. 

gördüık. Los An- l 111 
!~~:~n ;;:~ Tutunacak ilk hat: Halfaya 
portakal ba~e-

!eri, hurmalık

lar, pamuk (31'

laları ile dolu 

yerler gibi hoış 

ve cehennem gL 

b; sıcak s1epler A.ınerikadaki Türk gazete cHeci Mount Venıonda 
arasın.dan da Jorj Vaşington 'un evi önünde 

geçtik. San An~y-ada giieel ilci Am<.>ııi:ka a.taşemiliteri Albay 
gün geç1rdi.'k. Burada bize mih- VilyaIMı.n refakat etti. Birkaç 
mandar olarak her zaman oldll'- kelime ve cümle türkç-e ile be-
ğu giıbi in:gilieceden başka dil bil- raber mükemmel fransw.ca kl>-
mezler yerhıe Ankaı:>adaki eski (Devamı 3 üncü sah·ifede) 

Tacir ve Esnafta 
Meslek Ahlakı 

Ankara, 5 (İkıdam Muıhabi
rinden) - Ticar~t Vekleti Ti· 
caret ve Sanayi odaları kanun 
projesini yakın.da Vekıller ııc
Y<'l "1e scvkrdecektir. 

Bu kanun projesi e9bıılbı mu
ci'besindc C21CÜmle şöyle denilr 
mek1cdir: 

•Bu ka~un P.rojesin;n tanzı
m• 1e sn mak ad mi'!.i ,-ar ığı 
ır. ın u c' nı le 'k l eden mes-
1 k hl v d s,. n'nı bu tq-

kilat vasıtasıı.. tuccar ~ana:;ici 
ve esnaf zümrelerının faal>yeti 
sahasında giınun ıhtiyaçl<.rına 
en u>gun şekıl~" te;;ıs etm ;,;.. 
tir. Ta<'lr, Sa"'ay.cı \ esnaf züm 
reknnın m<'m eket m ntaatle
rıoe u,·gıın ş kılde çalışın 1 n
nı te n N! K b r ~ .&t
Uk 'e Ws..r'ı '1 n m ve 
ımadığl ·ç • e ulu 
b...: r n 

~Dc\"amı :ı unc..ı sahilde/ 

Son gckn A:rnPrl tf•bligi, l\1'ı~:ı.r
<f.at'1 "-az;yıet hcll:!-ı:nıd .ngi,iz htıEUE1 
'*t'Olt~,_ teyid t:dl'" m&;i,y~ttc b:r 
Nnfcy; ibti\ a ctı.Tli'klf> \ krt'a1arın 

mmı..·l'f k>. ·'1\:tr:I..' """ ha!otıa he-
Zl·l'1•.ıUJ\19 ~'f'.J. n-.c.v·z.1,t=ı•t: CCfıc ... JQ:g.
oı bJdtmrıd<4.t-d 1r · 

ıı--~----
1 

Fiat Kontroıu 
Başladı ~ 

\ lstih~ai ~ölge• 
l ı r:nden ilk fiat· 
1 tar belediyeye 

bildiri'.di 
...... .. "' ...... 

\ ihtikar ıuçile 
mahkemeye • ven· 

)enlerin isimJ,,.ri 

G<>J.<>n d.ii"f h.d~rlcr, bu xt<&tıın 
umum'liğı Ü:lJCI ndc dur~t'ak, iıllt ya
zılar1111Jzın b~f'lll~ bah~ ·ltiğWni.q: gı
bi kın•\.'(lt bat<mıından ü.stün olan 
8 ine• o!"d~n tank: '~ UQi:k bir1'k
lt·nın~n çölde- .ilık. büyi.ık zıaı!{'ri }ca .. 

2lL"Xiığ" . .nı g:l•tf~"tc<fr . Mont Go
rrn~ kıu'\'\."C'Oeı•.n:n taarru:runu dılc-

n:mik ıc,·.n \h·hvET ko::nutan!ığın· ı 
S!d. Abdur1JJ)ınen1:rn C<enL'bı.ındıa 

O.r. 
l>IA><i<r:n"", 5 tA A) - S:a.ongrad

(De-vamı 3 üncü sah;ledc) 

Şimdi 6 vapur bat:rılmıştır. 
Bu gemiler torpille batnldı.kla
rı gı:bi d.ığer ıbir k~ gemi de yi
ne l<ırpille ha.sara uğTa!ılmıştr. 

. "'G U: .. ··u··· . • . • "". d. - "~-=,- . . 
.-.~ _, .n ·n. · ı ·ç ı ·n · . en ........ -

. . 

:=;!~.ka•;ı ~.,:"'11ZU;:::~lt ;:- Millet hükümlerinin değişmesi 
yadt> birhklı>ri taraf•1dan tıenU.z.l<ncn ı j f 
ma~n t.arialar;fla ak>'!! zı.b'.ı kuv- 1 Yca411: HAYRI MUH DON 

(Devamı 3 iincü sahiledc) 

.. -· . ' . ..,. r1·t11t1 f f'•1 ;ı•u 
Acaba? 

Peıı.Wkık .tlcmek dör gündifr 
36 kuruştu·. )ialbuJ;, halk kar-
neSi iLe SDt"! f1ytıtınm 28 1;:ıı~ 
olacağını A ıı.adoLu ıajansı, res
mi bir haber ola1-ak vermiştı. 

On dakika mesafe farkıle 

Kartalda 1 i kurUfa ('kmek satı
lırke<ı Pendıkte 36 kuru.ş olması 
bır teza.d olu.yor .Mal.yet. ıma
liye ısıilı.sal ı;e 1ed.ı.rık §arılan 
tamamen lı rbırmm ben.."Cn o
lan b:ı ko!D§U yerle1-de, 1ıa.uıri 

bır bel .!iye hududu un •çınde 
veya dışııu!a c,[ naıı.n. !fuıt, <1. 

ek ... k g bı alı"lı zaruri bir mad
d uzt"rnde " kadar lıTT ı d ye 
faz rırı taJn ı et oe ıçi a
caba b.r çare bulunamaz rn.? 

A rdmda bir milletin tek bir 
"rdu glb; durduğu Mil'li Li

derimiz, cihan harbine en yalım 
günleri yaşadığımıu ~etine 

bildirmiş buluııuyor. Bu Türk 
milletine yalnızca bir tehlikenin 
hakikat derecesini kaydctınek
ten i.!ıaret değil; memleket kad
rosu isinde yaşıyan bütün luy
meı ce kudretleri bU anda ıteğiş
t.iır:ici yüce bir işarettir. Memle
ket işlerinde 'e memleketçi ru
hwııuzda bu değişimin gen.işliii 
ii2erınde bütün vatanda~lanım 
aynı dikkat \'e şuur ürperme
sile dul'llllya çaj;'1rırıın. 

Zirn, Millet Liderinin bu İş> 
re-tıudcn SOllra Türk ruhunwı 
ı.ahraman üniformalarını derhal 
gı) mesi \"C milli safa 0cçnıesi 
en ulu •11:ı:ife olmu>ıtıır. 

llu andan itibaren her gayret 
'<' her emek ın\lli kı) met ölciı
sıle ru nkcnıe edilmiye mah
kü dır Der filık \BZÜes ba
şmda kıılı.raııı:ın ruhunu to ~r-

lamı ya mecburdur. 
Bu andan itibartn her lakayt

lık, her ihmal, her kötü ni~ct •e 
her nefis kayg151 tn ağır bir cü
rüm kesilmiştir. l\IİIÜ birliğin 
bayrağı, Tİİ'rltİyenin üzerinde, 
da.lgalıuuuak çeltilm" bııhınu

yor. Bu bayrağın altında milli 
(tabu) ilin edilmiştir. 
Herşcy ve hepimiz millet için 

var olabiliri:ı:. 

Vatandaşlar! Kılıcını hnaya 
kaldıran bir bölük J.omutanının 
ardında bütiin bölüğün, birlik 
nizanıına ~en hazırol şakıırtı
sından başka bir şey ioıitilmez. 
Artık fert. böliiğün nizamıua ta
bidir. Bu rulıi hazırol tlurunıı.t 

elbette ki kendi i~leriın.zi nıcm~ 
lcket işlerıne ve nıillı ı 1.ıl1a gıire 

a~ arlan1a~·ı eıurrrler. 

Bugliıı gerl•k kl.ıdi ıslcriın'z. 

d<, rek rn<"mlckcı i !eri. de 
,Jeg 

andan onc '. \ aı f • uı 'c ''ıı .. ıal 

(De;anıı 3 """ ,;ı\fada) 



SAYFA - ! 

S ULTAN REŞAT 
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I T Ti HATCIL AR 
j Yazan: ZIYA ŞAK İ B No. 4 7 / 
Ayni zarnaoıda, Aydın viJayeti

nin .her dağında, l>irkaç zey!belıt 
çetesi gezlyordu. Bütün vüaye<to 
te, emniyet ve asayişten, zerre 
'kadar eser görü-lrnüyordu. 

Böyle bir muhi ite kurulacak 
olan (siyasi bir teşekküıl), pekı 

kolay faaliyete g'-"Çebilit". Ve bu 
faaliyet de, vahim neticeler ve
rebillrd:i... Buna blnaen Sultan 
Ham.it, Tatar Şakir Pa~ın juır
nalına, ~'ı.emmiyet vermekte 
haksı.z değildi. 

Nitekıim, bLJ jurnalın Sultan 
IIamjde takdim edildiği gün, Ka
mil Bey tarafından da (gayet 
ınü&tacel) kaydı ile §"U jurnal 
verildi: 

[VeJ:,aiht Reşat Efendinin men
surılarından Nail Bey isminde bir 
zat.n riıva,;~eU:ine nazaran, İzmj:r
de teşeklkül roeın bir cem'Jyeti 
fesadiyer.ıin, müş.ırünileyh bü
yük efendi ile muıhaberroe bu
lunatıak kendilerinden İstaııılbı.ı.l 
dan İzrn re iirar ile orada 'biat 
merasimıi icra edileceği üıibar o
lunmalrtadıır] 

G<irüliü.ıym- ki mesele, cidden 
clı.emmi;yct verilecek bir şekil al
mıştı. Ve Sultan Hamitte de pek 
haklı olarak büyük bh te18ış baş
lam~ı. 

Bu vaziyet ka~ısında Sultanı 
Hamit, şu i1ç emri veıcli: 

1 - Beşikıl.aı; muıhafa:ı Hacı 
Hasan Pa.,;a iile, VeLahdin tara&
su-d .. una memUT olan Fehim Pa
şaya .. [Veliaht dairesi etrafında 
n1uıı1a.ıa.za ve tara.9'5tıt ınemurla .. 
r.ının tf:'z.yid.ile, B<iyüık Efendinin 
istr buldan füıraxı.na zinhar mey
d~ verilmemesi.] 

2 - Tatar Şa·kir Paşaya .• [Der
hal İzmiıre avdet.le, isimleri, ve
rilen jurnalda yazılı olan kıim
scler hakıkında, resmen tahkikat 
icra edilmesi.] 

3 - Yine Beşlkıtaş mıııhafıılı
ğına .. [Vebalht Reşat Efendiye 
nıensı.:ıp, Nail Beyin derhal tev
kıf olunarak Yıldıız Sarayına. 
gönd e.ril.nı.e5İ]. 

SuHan Hamidin bu iradeleri, 
lı~ dön<lUTücü. bir sür'atle tat
bik olunu.yordu. 

1 - Ve1iaıht Reşat Efendiınin 
etı afındak.i tarasswt şebekesi. tak. 
';ye edildi. 

2 - Tatar Şakir Paşa, verd!iği 

ju,:c.ulda isiınıleri yazılı olan ze
\•atı resmen istintak etmek ilize
re, derhal İzrnlre hareket eıtti. 

3 - Veliaıht R'şat Efen<Hye 
nıcn,;u~ Na'') Beyin tevkifi me
scıcsi~e gelince ... 

Bu mesde, cidden dikkate şa
yan bit keyfiyettir. Ve cldden 
ibret alınacak bir hadisooir ... 
En mü:him cfuel:i :se, ahla·ks;z bir 
e\'ladın, boıb:ı-smdan intikam al
mak iç:n tertip ebt:i;ı bir ihanet 
planının, tam zamanında tath.i
kine gir~-ilmes dir. 

Bu planı tertip eren, (Akıl 
Bey) isminde bir gençtir. .. He
nüz yirmi sek.iz, otuz yaşlarında 
bulunan bu Akıl Bey, (Askeri 
Tubıbiye) me!otelbin'n evrak oda-

sında 'katiplik ...diyordu. Ba:zı ta
lebı!lere gayvfahlaki telclii'lerde 
bulunduğu için evvela o talelbe
ler tarafmdan m.ü.kemmel biır da
yak yem.iş ve oonra da mektep
ten J.rovumluştu. 

Bu aMaksız gencin, tertemie 
ve cidden fa2!İ.le1. sah.ibı l>ir baba
sı vardı. Bu zata (N •H Bey) di
yorlardı. 

Nail Bey rikrum~\ merıııuırla
rındaındı. Gayet doğru ve dürüst 
bir zat oldı.ığu iç.ı:ı Mıilkiye Te
kaüt Sandığı idare hey'et; aeas' 
sıfatile sand.ıığın para işlerinde 
de b ul.ıı.ruiurU(Yor !ar c:ı. 

Mek.lepten .kovulan Akıl, açık
ta kalll' kalmaz, ikide birde ba
basından para iste-reye başladı. 
Ah.li>.kısl2 lığından dolayı oğlun

dan şiddetle nefret eden Naii 
Bey bir iki defa kendisine y~ 
dmda bulundu '.İ6e de, daima Be
yoğlunun en iğreru; alemlerinde 
yaşamak istiyen b:ı. şeririn git
tikçe artan talcb:r.e dayana
madı: 

- Oğlum! .. Ben, 7rngin bir a
dam değilim. Ancak. evimrl! ge
çindirebilecek kadar bir şey ka
zanabi~rı.mn.. Sen kendine bir 
iş bul. Artık sana on para bile 
veremem. 

Demeye mecılıur h ldı. 

Akıl, 'bıibasının bu sözlerine 
fena halde hlddetl<!.ldİ. Zavallt 
adamı~ giriş.ti. Naiil ·Bey, 
k<'.n.isiııi itham ettirecek hirj>ir 
kusw ve kalbahat. olmaıdığ111a 

glivenerek ibu te!)diıtlere Elhemr 
miyet vamıedi.. 

Bunun üızer.ine Ai<ıl, harekete 
geçti. Beşiktaş karakoiuna men
sup hafiyelerdm bl·:ı vasııtaısile, 

Kıi.miı Beye şu m~Jldel:ıir jurnal 
verdi; 

(Daba var) 

Yoksull ara 
sıcak yemek 

Aş ha nelerin 1 n ci 
k anunda açllması· 

na çallşıhyor 
Ticaret odası meclisi buıgün 

tıopl.anacaktır. T~lantı.da Kııı.1-
ay tarafından şe!hrımizd.e açı

lacak aşhanele.e ge.re!k odanın 
gerek borsanın ve gerekse ta
cirlertı:ı. yapacakları yardımlar 

gıö.üşülecektir. Ticaret odasının 
bu :şe 100 bin, Ticaret ve Zahi
re borsası da 10-0 bin lira cyır
mışlardır. Ayrıca, münferit tüc

car yardımının büyük bir yeku
na. varacağı tahmin edilmekte
dir. Zira, Ticaret odasının böy

le hayırlı bir i;e teş<Jl:lbüs etti
ğini haiber alan bir kısım tacir
lerin, odaya müracaat ...de~ 

nakıd.i yardmla:rını esüıgımıeye
ceklerini bilıdil'd.ikleri anlaşıl
mıştır. 

AŞ!>anelerin kanunue-vvel ayı 
içinde açılması mukarıerd.ir. 

SEHiR~ 
~ Davaları 

# 

Harp mutbağı -Eski itiyatlarımızı 
bırakmak günü 

gelmiştir! 
Çok yakınlarda, resmi bir va

zlfe ile Orta hvrupada bulun
muş ı:tlan !bir d-=>9t şunu anl.aıtltı: 

•- Toprak üriinleri ihraç edm 
ve ın<isa!iııperv'erliğile tamru:nış 

olan bir şehirde, belediye rcisi
ıün 'huı;ut;j davetlisi olarak evin
de bulundum. İki tıürlü yemek 
vardı: Etli patates; şalgam ha§>
J.arn.ası ve adam başına birer eJ,.. 

ma ... Fakat sa~raya herl<ese bi
rer parça sJğ ır eti ve 3 - 4 pata
tes d~e<:ek kadar hesaplı lro
nan )-emekten, hepimiıı nıeş'e 
içinde ka!k.tılk. Çünkü Avru,palı. 
lar değişen hayat şartlarına çoık 
güzel iııtıbak etmişlerilir. Ye
mekten sonra beledive reisi ma
:ııeret osltm diye deti.l de, ~ün 
gelişi dedi lıô: 

•-Bu.gün tal..Wı.i.nıiz vaı-d.L Ye
mekte et buJund~><rduık. Şehri- J 
mi.zde ha!Etada ancak üç gün e-t 
.tıulunalıiliyw. Zanııedenim önü
müzdeki aylar bu miıktar hafta
da iki güne inıecekıtir. Biız ev
yeh!e çok et yemiye alışınıştılk.. 
llk zamanlar biraz garip geldi. 
Fakat şimdi alıştık. Ne yaparsı
nız; haııp içhı.d.e olduığumuıru u
nııtmamak: :ıazı:m .... 

Ben lbu Ukayeyi dim ıbu.hm
duğı.ıın bir ni~an ziyaıfatlı:ırle 
tekrar hatırladım: Mübalaga et
miyorum, sofraya tatlısı, tuzlu.sw, 
ekş-isi ile yedi türlıü yemek gel
di. Halbukıi ıbu aile, n<' sulh zen
gini, ne de vull'g>.nllC'U idi. Orta 
halli lbi:r aile id'i. Yemekten sorı~ 
ra, y1İne ısöcıiiaı gelişi, bu yemek
lerin nınbeınesini ne büyü.k: güç
lüklerle lbuldukılarını anlattılar: 

•- Şckıeri ü-ç liraya aldık. O da 
Allaılı razı olswı. -bir afuıbap ta
vassut t>tti de öyle bul1fok'.. 
Şöyle :basit bir hesap cıtt~m: 

On ·beş kıiışilik bu yemek, hİ\; ol
mazsa elli liraya çıkmıştı. Bir 
taraftan :ille Teisi miısafirl~ 
iyice ağnfuyamadığında.n şiıkayet 
...diyor, üzülüyıardu. 

Ha~bin !kendisine göre sert ve 
acı bir hayat telıikk,; tarzı v&rdır. 
Buna, inılııbak etımiye mecılnırmı: . 
Töreınle.rden, yıldönü.ınleriııııdıen, 
nişanlardan, .nikoolaxdan, dü

ğünlerden, balıolardan, suıareler
den, reS'epsiyO'lllardan vazgeçe

lim ... Yiyeceklerimi-.ı içiın ısulh 

mutfağı an'ane.sini bı.rakalun: 
Hal'p muıtfağı kuralım. Bu; ye
meik için, ZC'Vk içiın yaşamak de
ğildir. Yaşamak için yemektir, 
o kadar ... 

i K DAM 
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Söylendiğine göre cMen• ve 
<Man. kılavuz Tünkçesiıı.de cA
dam. manasına gel6yor. Say ad 
!arının sonundaki Men ve Man

aza ltılaca k 
---o---

İncili Çavuşun, yüzlerce sen& 
bilınmroen bakımsız kalan me· 

urı t.amir ._..dili~nnuş. Bu me
:ııara, saıhibinin hıısuısiyetine uy

gun bir şekil verilecekmiş. .. lar 'bu s~ten oısa, _gerektir. .. Lokanta ve aşçdar 
Bir dişçı Dişmen; bır fullholcu •• d k 3 En ağır mevzuJarı bile miza

hın al.<ıylı voe kalende. gözlüğile 
gıöıen bu meŞhur nill:tecinin ru

hu, zamanımızda ya,ıayamadığı 
için kim bilir ne kıular mtr:zt.a

riplir. De,>Tinin sade hay.&•tıı 

içıı.de dahi, saıyısı~ iğneliy~k: 

baWGe l::ıulalhilen İncili Çavuş, 

bugün aramızıda olsaydı, kzdın· 

lar;ıın>z süs ve lüks, ge~rimi

zin BcıbGtil, kızlarımızın artist 

mukaliitlıği i·pti!ıi.lann.dan ne 

ö1nıez ~rile-r }~tTatırd.1 ... 

Tupman, bir öliretrnen Ülkümen. gun e anca çe• 
soy adı~ı alm'.-ş. Şimdi, o bu m?- şit yemek verecek 
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danın şoy>le bır yayıldı.gmı du
ışününüz: Bir bokısör yum•uk
man, bir ta-blıcı şekıerm>en, ve ek
seri kadınlarımız Siismen ooy 
adını alacalkla.r demektir. Bir 
vu:ıguncunun ise. alınaıya hak 
ka!ııar.dıığı şu say!Slz ve gayet 
yerind., olan soy :;dlarına bakı-
nn: 

Soy.suzman, uğursuınnan, na~ 

rn ussuzımen ... 
Çuvaldız 

Lokantalarda yemek tahdidi 
etrafında yaıpılma!k ta olan tet
klkler neticelenmiş ve •bekıdiye 
ıcia:mi encümeni bu mevzu üze
rinde haızırlanan teklifi prensip 
olarak kaıbu: etmiştir. Yapılan 
teklifde lokanta ve aşçı dükkan 
larında azami fü;er geşit yemek 
bulundunı.lması isterundkte idi. 
Bu çeşitler yalnıı: her cinsdon 
!biT yemek p:şi rilmek suret ile 
lokanta ve aşçı dük.loanlarının 

sa:H;pleri fa•<ıfından kararlaştı

rılacaktır. Her gün bir çeşit et ADLİYE 
KORIDORLARINDA 1 

yemeği, bir çeşit sehze y-.meği 
, ve püav pişirilecek, fa,kat ayrıca 

--- QOt'l:ıa da müşteriye verilelbile-

Dua ederken avucu
na para bırakmışlar 

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

Dilencilik suçundan mahkemeye verilen 
ihtiyar babasının adını bilmiyor 

- Adın ne? .. 
G<Jbeğiıne kadar uzanan saka

lmı ehle &'Va.zladı.ktan soma 
cevaıp verdi 

·-Ben.im mi? ... 
- Talbii senin?. 
- Her gün aç ... 
- Nas! her gün aç?, 
- Baııbayağı her gün aç reiıs 

beycıığim... Arkadaşlar taktı 
bana bu la.kabı ... 

- Peki senin ası> ismin y<;>k 
. ? mu .... 
- Var ... 
- Nedir? 
- Salih ... 
- Ba!banın adı? 

- Benim mi? 
- Canın sana soruyorunıı ta-

b ii senin. 
-! ..... . 
- Cevap ~-ersene 'b<ıibanın adı 

~? 

-!. ..... 
- Söylesene !be a.d.am? 
- Öleli çı:ık oluy>or .V a1laaU 

unuttum adını ... 
- İnsan babasının adını unu 

tu-r mu? .. 
-Unuttum işte ... 
- Nüfus kiı.ğıdın Vd.r mı? 

- Benim mi? 
- Hayır benim ... Elbette se-

nin ... 
-Yok ... 
Kılıik kıyfeti do verdiği cevp-

1 8.ar kadar garip olan suçlunun 
"°"gusu sulh ceza hft«lmin.i i.br 
hayli y•>rdu. Hakkında.ki iddia.
ya ~re. Saliıh, Yenk:mıi avlu
sunda d.ilenirkaı yakalanmış, 

malhkemeye sevk olunmuştu. 

Halkkındaki i:ddia·ya göre, Salih 

Yeniıc•mi avlusunda dilenırkcn 
yakalarun:ş, maıhkemeye sev
l<IOlunmuştu·. Ne diyeceği 90rul
duğu zaman sakalını bekrar sı

vazladı ve şu ceviilbı ,·erdi: 

•- K•lbul etın<mı bay hakim ... 
Ben dilenci değilim... Gerçi a
d.ıım her gün aç amma, gözü bok 
bir adamım ... c 

Saliıhi yakalayan polis n>€'mU!" 
lan !birer 'birer dinlendiler. Bun 
lar Saliüıi avuç açup dilenirken 1 
suç üStci tuttuklarını söylediler. 1 
Fakat o, bu şehadetlere de bi
rer kulıp buldu: 

<- tyi söy!liyorsun amma .. 
Ya avucundaki kuruşlar? ..• 

Suçlu, deıilial 'bunu da tevü 
etti: 

c- Dua için açtığun avuçla
rıma, direnci zannile para attı

larsa burula benim ne gün3!hını 
'O!ıafbilir ... > 

Bütün tevillerine rağmen Sa
llh, namı dit.er her,gü.n açın 7 
gün miidıdetl.,- boğazı tıokluğu

na belediye hiımıetle.inde çalış

tırıimasına karar verileli. 

ı ikdam Muhabiri 
ywmi:yesi:dir. kar d ==-=-========== 

Hayat pahalılığı iJllSln a 
devletten Ö'l1.ce ııwıim alacağımız l ı 0(.:.U HldU:.~Ltt.H 1 
bir SÜTÜ tedlbi.rler var. Bunları, L------------
bir strayaı lroyu.p tatbik 'e'trn.ity>e 
ba"1"1asak üıı,iiattüleı;mizin !bü
yük bir lrumn, Iretııdi kendine or-

OOktir. Deniz hayvanlarınıda.n 

da listelerde yemek bulundurul 
ması, bir cins tı.blı p:şirilınesinin 
de ooğrıı olacağı düşünülmek

tedir. Belecbye daimi encümeni 
valinin riyasetinde y~ıpacğı bir 
iıçtlmada bu İn<•vzu ü.zerinde 
kıat'J karannı 'bildirecek ve en 
geç bıı ayın ikinci yarısı içinde 
ta1lb1ka ta geçileceği umulmak-
tadır 

MiLLİ ŞEF'in 
Şehir Meclisine 

iltifatları 
----o----

Dahiliye Vekili de 
bir te!graf g6~4'erdi 

Şehir meclisi dün t.ı!pl,aıınuş

,tır. Ruımamcye geçilmeden ön
ce Milli Şefd€n, Büyük ]l.'liilet 
Meclisi reisinden ve Dahiliye 
Vekilinden gelen beşel;ıkür tel
,grafl.arı clkunmuştur. Milli Şe
!l'in tetg~ şud=: 

<Yeni be!eru;-e mecli<;inin tc
mkz duygularına t~kltiir ed.er 
lba,o.arılar dilerim.• 

iDalıiliy,e Vekil.inin Valiye gön
derdiği telıgraf su.ret.inde denil
mei<ıtedir ki: 

c Yeni seçimin verdiği kuv'Vet 
ve enerji i1ıe yeni mt.ıeleden ve 
sizden üstün başon·ılar beklerim.• 

Bundan sonra ruznamcdeki 
maddeler eııc-nmentere havale 
edilm~tir. Meclis paza...tesi günü 
roplanacaktır. 

LOKANTALARDA 
Ekmek 
me!!rne 

verifime -
dünden 

itibaren başBandı 

Wkantal.arda lüf'-"r iskarası 
150, beğerımlıi piliç 125 -kunışa 

veriliym. İşte size rkıi Oı:ap ye

mek ki, lbi.rinci sınıf ıbix işçinin 
l tadan kalkar. 

* Dün altın flyatlarımn bir 
lira kadar yükseliş kaydedilıniş
tir. Dün bir Reşadiye afünırun 
.fliya tı 38,ôO, E!'VVelki gün 37 .60 
lira- idi. 

---------------------------·----------------------------------

Vilayetin dün neşreıdilen tefu. 
liği Üılıerine lıdkanta, gazino, aş
çı dü.kk'.imk rınc!a karne iie de 
olsun ekmek verilmeme~ine baş 
lanmıştır. Dün belediye müfet
t.:şleri hemen hemen bütün lo
kantalarda, ge<:e de gazinolarda 
teftişler yapmışlar ve ~ri
lere ekmek veril~ verilmediği

ni kıcmtrol etmiışlerdir. Bazı yer 
!erde tebliğe mu!halif ha:reıket 

edildiği ı;ıörülanü.,~ de yalnız 

düne mafösıııs ol,mıak üııere mü
samaha gösteri:lm~ir. Buna d.a 
sebep memur ve di.ğEr kimsele
rin sa!baıhleyin evden çıkarken 
ekmek ala~mış olınası Jhtiıma· 
lidir. Bugün de k~ntrol.lere de
vam edilecek: ve garsonların şalı 
si ekımek verdikleri teSbi.t edi
len mlie$'leSeler haldmıda czai 
takilbata b"§lanacakt.ı.r. 

- Et'bette itimadım var. Yal
nız ona değil, bütün çalış!ttdı
ğım insanlara itimadım var. Öy 
k olm:;t;a, hi.ç birisini kulıla.n

mam. 
Kı>zimir içini çektı: 

- Hmın~ dedi, sizin he~kese 
karşı itimadınız ... Şıırıdiye 'ka

dar buna -dikıkat etmemiştim. 

Açık konuşmak lazım gel.iyıor 

gallıba! Son günlerde sen beni 
bir ha~'li sürprizler karşısıOO. 

ibıraktın. Gün geçmiyor ki·, ku
lağıma yeni bir h<ıber gelmesin! 

&:•bastiyen gözlerini açarak, 
şöyle •bir doğrulıdu. 

- Ne g>bi haıberlermiş bun
lar? 

Kazimir hiç ist'ifini bo=adan 
cLni havada salladı: 

- P<>ki, dedi, şahsınız içn bu 
ko lar bo! bol sarfettiğiııiz pa-
1· . 'a .n gctd:ğt y-cr aer:.bs ncre
o:d·r? Üç bin İngiliz liralık huı
su>i otorr.obiliniz sayfıye yerle
rinden birinde satın aldığınız 

mllhtcşerr. villuıız... bazı lüks 
!.okar.talarda sık sık verdlğinirı: 

ziyafetler... Bunl.ar pa.r~ değil 
mi·? Hatta geçen ay Mbntekar
kxla, !rnmarda !Jüyük para kay:
bctt.iğin.izi de iŞllim. 
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AÇDIL KA~DM9 A<ÇDL! 
Yazan; ~kçeye çeviren: 

Amgostos MOIB Muammer ALATUR 

Kıazimirin sesi sertleşt.i: 

- Ao:iz dostum, böyle ge ruş 
bir haıyatı nereden ve na.sıl te
min ediy-=>rsıın? 

Sebastiyen dık dik m~atalbı 
na baktıktan sonra: 

- Bülün bu sözleri.ıı.bıde mü
bal.aığanın az.w:ı.isi var, dedi, 

öyle olmakla bera.ber, benim 
va.zi>yeti1n masrafı ica.p ettiren 
bir wziyettir. Bana Pol Saba<r 

tiyen derler. Sizin zev.k içinde 
geçt>ğini söylediğiniz gündüzle
rim ve gecelerim, hep akademi
ye müşteri kazanmaık içindir. 

- Evet amma, ben bir nok
taıyı diişüırii\vordum. Akıodeıni-

nin temin '-"tliti kar, ne olurı;a 
olsun, bugünkü masra:flarmıru
zı lroruyanaız. Galiba een başka 
mangallarda da tencere kayna-

~=· 

1 
silkti: 

- Yeni bir sahne kurmak is
tiy1:>rum, dedi. Bu sefer muıvaıf'-
fak olacağımı zannederim. 

Kazimir müsteilıızi bir sesle 
dedi ki: 

- Ha' Yine bir tiyatro açmak 
ve serma:ye bulma•k meselesi ... 

Halb!Jki böyle bir işin başına 
geçmek, bence >·a bir serserinin 

ıyaıhut bir rnili1yonerin .kıi.rıdır. 

Halbuki sen bunların ikisinden 

1

, birisi daıhi değilsin. Be'fl<i henüz 
anlı)"amadğım ~hGi bir sebeıp
ten dol,yı, dans akademisindeki 
hissemi satın aimak istiyorsu· 
nuz. (GÖ".<lerini şöyle bir kap
tı) pekiilii! Bu meseleyi derin
den derine düşüneoeij:im. Bir 
karar vere<bil.mek için, parala
rın nereden gelip nereye gibti
ğini öğrenmek ;sterim. 

1 
tı. Hiddetlendiği ihtiyaTa dik 
dik 'bakışlarından anlaŞ'llıyordu. 

- Benim hususi işl.erimln si-
ze ne taalluku vat ? Ben siz.in 

işlerin ize karıışırsam, 

derr.ezısiniz? 

sirz neler 

F.lile Kaziınirin büro olarak: 
kullandığı ikı odsıyı göstererek: 

- Siz kendinizi şark pazarla 

rı ile itj gören l>ir tüccar o\arak 

gıöst._...>yarsunuz. Bu ticareten 
ne kazanıyosunuz? Gali'ba hiç 

'bir şey kt,zandığınız ydk. Daha 
doğrusu ooyle bir alış veriş yı:ık. 
Yalnı:z bu gösterişi bir paravana 

yapm:ışsınıtL. Yani polise karşı 
ıbir g<>z boyacılık ... 

Bu sörler ka.rş.ışnda Kaziıni
rin lbir kılı bile oıı.amadı. Si:ga· 
rasından bir nefes çek.,..ek, du
manlarını püfl.edikıten sonra: 

- Sebııstıyen, de<l.i. Sen lı;eA 

dini nıçin unutuıyıorsun da, böy ' 
le ulu orta konuşuyıorsun? Bir 
defa Kazimi• fimıasının nehrin 
bu tara!fınd;a çıok şerefli bir ~v

kii vard.tT. 

Sdbastiyen gülümsedi: 

- Çok şerefli mevkii var ha! 
Neden ılıak:ikati olduğu gilbi ~
leme:zısiniz? Siz zannediyıor ımı
sunuz ki, şerefli fuıınanı.zın faa
J:iıyetle.i hep sükunetle ve hat
·tııi memnuniıytele karşılanııyor? 

(Daha Va!') 

·ne 

~tdibi 

e]2,,f!rw/dlıl ? , 
. n.,...,r.,' :..ıiit>ı tıilt!i11 dan} aya yapw.ııı 
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jKarada denizde 
! ve havada 
h~kim olmak .. 
(f5) iiyilk şairler için 'lıüyü!ıı 
19) keı...n.,tıerde bulıuıırnık 

da nasip oluyor. Me~lll' 
Romaiı şair Ovid hir gtin in~aın. 
larm havada nçacakJaı:nu söyle
miştir. Çok defa felaket ve m .. h. 
rumiyetin insanda zekayı işletl:İl
ğjni, 1r1.im ve kabiliyetleri uyanr 
cmd.ıjı.m llıatırJ.attıktan SOtıta 
şı.ir: 

- İnsanın havada seyahat edo. 
bilecet\ni kı!m alı.la getirelıilir
d:i'! .. Sualini soruyor. Esatirdeki 
ri-vayete göre felaket ve mahru
miyetin uyandu·dığı a:ı.im ve te
şebbi>s ile ilk defa havada uçma
nın ça.,esini bularak keıı.dini kur
tar mı) a kalkan hün-erli, ın.ar~ 

fe!li ins.:ı.n meşhur mimar DedaJ 
olmuştu. Girit adasının daha az 
mcşhw: olrmyan Kralı )fİıı""3 
mimara öyle bir yer yap;lıiın ki 
brr kere giri:ldiıkten s<>nra kapı
sını bulup çıkmak imkansızlık 
deııecll6inde müşkül <>l<ıın diye 
irade etnı.iştıi. l\linos oraya bi'!' 
dütmaıımı lııı>yacaktı. Fa~t l\Ii
n.os oı-aya miman da kapamıştı.r. 
Bereket versin ki üzeri açık olan 
bu mah'bestcn çıkmanın çaresini 
bulmak bir gün bed>b:.ht minıa
ra nasip olabildi. Kuşların dö
kükoüş tüylerini toplamış, onla
rı ustalıkla ıbir azaya getlrcrek 
bağlamış. Balmwn .. ile yapışı:..... 

ın.ı.ş, kendine kuvvetli kanallar 
yapıtbHm.iıştir. Ded"1I'in t.ecrüıhe
sizliği ve SÖ7. dôtılemezliği yü
zünden niıbayet helak olan oğlu
nun acr.ldı. macera~ına dair efsa
ne ve esatmin öğrcttiğfoden şai:ı:ı 

Ovid insanJ.a.nıı havada uçacak
larrw.ı kadar vamıış olabHir. Mi
liiddan asıırıl.arca evvel Ak-.leni
ziıı Girit adasında Minos isımllı
de ıbir Kral varmış. Miliiddan u 
evvel vefat etmiş olan Latin şai
ri aşkından, revd11sından baılıse

derken de o efsaneye yeni bir 
re ok, taze bir hayat verıniye pek 

muvaffak ol:muştur . Ov id, Kral 
Minos ~i kıuvvetini anlatmak: 
için Dcdale oi~uaıa hitap ettlrir
keıı aşağı yukarı şunlar ı söylet
miş: - Min<ıs her tarafı b:ize 
k.ıı.rşı k1ıpayaıbi-liır oğlunı. Fakat 

gökyüzünü? .. Asla .. Miıws Kral 
kaıaya hiilııimdir, denize hıikiın
dir. F akat havaya değil. Oğlwn. 
kat ettiğim bu \'a<;ıta ile &en de 
göl<yü.ziinii yar, uç, bize kalmış 
olan bir telı: imkandan istifa'1.e 
et. 

Baıbası oğluna da kanat yap· 
ın ı ş, takmış, fakat genç çoeu.kı 
uçnı.ıya başlayınca cüretini a.rt. 
tırarak nasilıat dinlemez ohnuş
tıu. Güneşe yaklaşmak istemiş· 
tir. Güneşin sıcağı o yapına ka

natların bahnuıııunu eritmiş, 
becfuaht evlat dii§milş. Aktleno
zin suyunu yuta yuta ölınii~tü~. 
Bwbasının feryadı onu kurta:ra
rnadı. 

Hüner!~ marifetli ve fazla o
larak ~hırlı <>lan Dcdal Ghitlin 
Hükümdarı Min-Os ile mücade
leye çıkmış, <>na meydan oku· 
m11Ş oluyordu. Giride sah:ı• oian 
yalnız. kara ve cleniz ku\lveti var
ıuıış. Fa.kat hava<ln uçmak kud
re ti yaln ız hünerle, zeka ile ve 
felaketten ders alarak çalışmak
la elde edilebilmiştir. 

Giritten, Miııos Kraldan, De
dal ile oğluadan ve şair Ovid'in 
kl"baıı.etinden bu.gü.ıı Miladda,. 
1942 sene son.ra bahsetmenin 
loi bir münasebeti vardır: l\li 

ıı.os'mı kara ve deniz kıııvv • 
vardı. Kral havada uçanuyordu. 
Dedal havada uçaıbilıırlş, faka 
denizde ve karad11 lwvvem 
ğildi , Bugünkü harpte her üç 
a lemde de kuvvetli <>lmak J:inın 

Ali Kemal Sıı.nma 

Denizli Dokumalar 
Denitli (ikdam) - İkti 

Vekaletinın bırlı.k teşkilatı p 
yasa üzerine fi.ak')o·etleri ve · 
tii:ısallerı çok artan Denizli 
kumacılar birlığ•, muilıitin h. 
tün ihtiyacını karşıladJktan b 
k~ Egenin başlıca roerkezleu 
mal göndermeye •ba.ş.l<ı lı.rd 

Eğer, ihtıiyacı karşılayacak m 
tarda iplik temin edilehili 
memleketin diğer yerlenne 
dokuınt sellketme:k mümkün 
lacaktı.r. 
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AdaD&d~ bar hamlede 23.750 lira toplan
dı. Bu ?f:.l~.Uiiıı yakıada 200 1tlae çıkacak 

Adana, 5 (A.A.) - Kahraman 
erlerimize k~lık hedi'Y" tedariki 
için v-ı;.linin başkanlığında yapı 
lan bir toplantı scmunda ilk par 
tı c;larak bazı yurtdaşlıacımı.z 
geniş bir teberruda buulnmuş
d:r. Yekılnu 23.7'50 liraya vara!} 
bliyük telberrua: Salfilı Posta eşi 
ve çocukları 4 bin, Rooa< Tari· 
mer 2 bin, Giiods 4 bin, All Ka
rı:ıbı:cak bin, Mi.din Raınazan

o.~lu 1500, Zeki En<!r 1000, Tev
fik Kadri Ramazan 1000, FazıL 

Fiat kontroiu 
(Baş taralı 1 incide) 

<'U :, asitli ekstra ek.>tra A'.)"Valık 
;e.} tinyugı, kuru bak.la, yemek
Lk zeytin, patates, beyaz pc~'Ilİr. 
G«:eu fiatl:ırdan başka istılısal 
rwlgelerinde.n n" miktarda gıda 
maddesinin toptan olarak kim 
taralınc!an hangi firma veya top
töJ:•::ı ta.cire kaç kuruş üa.er.mrlen 
ı,c·ı.o~ri!du5i de bild<rilmiştiı:. 
Bdı;diye gelen bu liste ve ha
bçrl~re göre 'buıgün p;yasada u,.. 

m"ıni ıbır kDntrol yaptıracak ve 
aşı.rı fiatla sat;ş yapanlar görü
lür;;e haklarında zabıt tutularak 
i\!illi !Wnınma Kanunu hüküm
leriıne göre mahık.cmelere seYke
rlüc:~·.Jk.ıo~rdir. Belediye muhtelif 
i~l;hsal bölıgeleırtine göre nakhye, 
kür, fire ve zaruri masraflar 
nıik>ıar.nı h<>r hafra tes'.'.ıiıt ede
cok ve lkt:.:ı:ıt Müdii.rlüğü müfet
tişlerine bildirecektir. 

Dün uk.şa·m da gıda maddeleri 
etrafında yapılan mürakabeler 
etrafında kmııışmak üzere Vali
n:n riy~lbıde bir toplantı ya
pılmeytır. Bu txıplantılara hergün 
dernm ecfüecektir. 

Dü>n de yaııdJğınuz gihi Beledi
ye Eyiı'.ıl ve Ffırimclteşrin ayı zar
fında Belediye İktısat Mfrdfrrlü
ğü tarafından ookla.rında Milli 
K<:>ru.nma Kanununa m'u.baleıfet, 
htib..i\r ve vuı>gU61culu1< madde
sinden zabıt tutulup m~keme
lerc veri~enlerin bir lis\Esini 
lı.azırlamı~~r.r. Bu listede ee;cümJ.e 
şu l'carcUha:neler vardır: 

l:rnillıÖD fYOıJ'.e baldka h;~ m.aığı::.tıı...ısı 
;;:k'bi Bt1 1~a<DOğlu f:.ız[a {iaıtla• ZA.~
\.r~atı ~d&ı:,. EI.~a.3 o:y~unıa.ndi

ogltJ raı.::ı fıaLl'aı p0yQr ~t.:'4-l., B.:ı
lucpaau.ı..~.a. yogcı EJta.s D ·yr..uıoon-
<' ~'.u Ivz.L.ı. (iat..n :zıqyıt.iJ'lY"" sat.ışı, 
L:. _, b.U: .. r:r- · 60 kilo bcğd:ay 
f'.; •• :Zrr.ti'.t., B ·~ J Uo ~rı bakkali
,-~i s&lı:b~ M"eL.'l!l'a:.lc .:> ~nc'.r]ı-"1111(' SU· 
ıclı~c fi-at. tL~rl•ftUi.ınt ool:x-p olm;;k, 
Y .... ·hrı Un:.ın fa\u~a ha.r.:.c I~Y' iaı!<l 

LaM•, Adq:ıoza,r:.. ıı.ı.ıı.r.et A!i ~
likç-- 120 kı.ı.n . .a~ saum..uı ic<l.p eden 
p.ı .. cL toptan 167 ye sattığıhl."'.dan. 
;t1)_ıb~l'lit2ş Vc•z.irtı.an caddesi. 29 d=ı 

Ktı J.a Civan piriıı~i oııdıı.ğı.? h3lcfıe 
:::::1trrL,una.'k. su:rıctıilt! sır.7~ ifl"Jt.lna., 

Gcd-kJJa~ YC'ntçerilc.7 ca.OOcsi M:ch
~rJ'.Jt Ali ~ orla.ğıı S,IJ,<ı l&o kıı..rusrı 
p!,r.in.ç ~tı.ş1, Dad~3tz.u'l'lnda yağct 
'ras1l fa.z.?ı fi:ıt~:\ sritlı:I yapn1ı .. (<t3.'lı1 
İst:k!a! 03<1.da.\ No. -t5 Dimitri Sa.. 
1·1 Jl_•z;!a !kı.ıl.la s:ıt-.ş yn.pmakli<ın.·, Ka.l
J"oT OU Jou!Jtı.ğuı:ıda b:Jkı:.:1 ! }'i l'Ote."O 

f;;.:..ı a {'ı.at!a zc(YtiınyQJ satırmr.<t<"n~ İ-s
kır.ıbı....J. Lllf'fid'e LdJp}j .Pa!za.rı, f21l

ÜZ: C:&b'La zey~D-)"Oğı saı.naıktan. Taş.

"''"" oad<iesi ıwmcrl i sW:ıruk No. a 
İb,-ah'm Yo.ğcıgil yi1\;ıff1< ıne-nııe fa
tı:raı3! ı:a.m:m eti.tj.ı.r.. '<, Y~ kf.re .. 
~!isi Ktı<nl""'1 Lülı!i solkr,k R.if3'1 Sö:>
ntl z yf{JkEfoÇr meuşıe fstuTası 1ıaruz:im 
eıtıoro-.<k, Ba-hlqxı .a rmda. zoMıeoi 
\~:'~l '7:ı:siJ)"Bdi~ 50 çuıval nııero~mıe

ği mub:ıy"" f..mı:a..."I al•nısdlın saıllO' 
;v:.ı1 ı~r,a.k, BE."yojlu FiI'fuJağa De.fter
e':7 yoı'~nd'a. No. 25 FlırrtX'l Ense
:lı!c Fı.rHlCI, llf'şit Şen-e-- · Fırııncı pıa.. 

ıxıdop!·u, Ofise& wril~ un.lan t>'r
bi ııi.nır dC'\'l"fl:ıı.r.'€\k VC" istiye.,-ck nok
ı:s.:n rk.l ,,, ' ı!l'113lirıc }"":l.rdıın etmek. 

Kaymakamlar arasın• 
da nakiller 

Ankara, 5 (İkıdam MtııhaH:ıi-
1'ndım) - So!ha kaymakamı 

Ekrem Hakirıfu<.-n kaymakamlı· 
trna,Fe>,.- ka·ymakamı Fa'hrettin 
'l'-rthalıya, Salihli Necmıettin 

Dikiliye, Foça Rıdyan Manav
gata', Kzıf,t"!'e Vehbi Fekeye, 
~<',iri J\!E~met Ali Dahiliye Nü
fu.~ lJmum Müriir'.üt·ü ikinci şu 
·be ınU<luriüğüne, Erzurum mek 
tll;:x:us~ Slllhi Zonguldak melk
tı. ".)l"U~t1 gLlP~, Akdağ ka·ymaka
mı Keıc1al Dahilfye hukuk mü· 
şa\'Hi?i Muhakemat Müdfu 
"'"Winlığiı:e nakil ı·e tayni e
lilmişlerdir. 

1 

Mahmut K.il>aroğlu, HaliJ. Sa
vatle, Cel:1bar Kilbar<>ğlu 500, Ö
mer Başeğmez 300, O:ırc Lfıtr 
fulla!ı 1200, Yako Benyeş 2 bin, 
Celal Seytıan ve ortakları 1200 
!Jra i'le işt.i..ak eyiemişlerdir. Ya 
landa 200 hin :ii.reyı ,bulacağı 

umulan bu telberrüat:ın yüırle 
sekseni askerlerimize alınacak 
th~yelerc aıyrılacak ve yüzrle 
yirmisi de Adanada ha.yır ku
ruırıla1ı ihtiyacına sarfe.<lilecelt 
tir. 

Mısırda bozgu
_ na uğrayan Mih
ver kıta ları 

(Baş tarafı 1 iocide) 
1Xı.najda gemiıyi hasaıra uğratmış

lardır. 

Hus!JISi tebliğde, şu cümle iki
ve edliliy<>r: 

·8 inıci ordu Uedemiye de\·am 
etmek:l.edir .• 

Orta Şark lu.rp tebliği 
Kaıhire, 5 (A.A.) - Buıgüınkü: 

Orta Şark harp tebliği: 
Dün sek:izmci ordu bütün c<p

he boyll'llCa ilerl<!miye devam et
miştiır. Cenupta düşman bazı 

münferit mevzıl1erde tuıtıınmak
tadl:r. Şimal:de ilerlerı;ekıte olan 
kıtaatımız önıi.inrle çekilen <tanb
larla taaılksavar topları ao·asında 
adeta bir perde vardır. 3/4 ikin~ 
citaşrin gecesi büyük taaıTuızlar
da ll>uiluırı<iuıktan sonra mü~teflk 
uçakıları ıbüitiin gün düşmanı lhır
ıpalanuya davam eıtro4ler ve düı;>
maıı salhi! boyu:ıı-ca kıaçmak mec
lburiyeti.nde ikalmıştır. 
Akıdenme llı.arekıat icra etmek

te olan bomiba ve torpU uçakıla
nm:ız ooıı derece ağı.r yükıl.ü bir 
ticaret gerr.ıisin€ i6abctli endal:ıt. 
ler yaıpmLŞlar ve 'bu .gemıi dur
mıya medbur olmuştu.r. Bir 5af<

nıç gemisine de iBabeUi e1'ıdaiıt
ler yap•lmııştır. Bur.dan başka 
lbu gemilere refakat eden tmıpi
do mulırıipleriıne de üç i5albetli 
endııhıt yaıpılınıştıır. 

Berlin, 5 (A.A.) - Alınan tel:ı
liği: 

Mısır muılı..arebe&i cepiheııılıı 
her tarafmda devanı etmekte
diT. Zırhlı Alman ve İtalyan or
dusu dü:.:;ınıanm kütle halindeki 
hi.icıımlarma karşı çok siddı>tli 
bir mukavemet gösterm;ktedi.r
ler. Muhtelif kosinılerde kıt',ala
rrmıı. ikinci hatta haızırlanıın'Ş o- ı 
l~n yem mevzilere plan muc.i' . 
bı.nce çelci.lmişlerd ir. 1 

İtalyan tebliği 
Roma, 5 (A.A.) - İtalyan teb

liği: 

Düıı sııibad'ıın ilk saatlerinden 
gece geç vakte kadar Elaleıneyn 
ile Fuka ara:smdaki çöl mıınta
kası.nda tmık ve piyade cii2ıitam
larımızla düşmanın mümasil 1.'lllV. 
vetleri beym±nde çok ~ettin ...-e 
!kanlı m~arebeler oJ.rr.ııştur. Al
man Ye ltalyan latııah fev'kalS
de şiddetli 'bir mu.ka\'-emetten 
sonra akşama doğm batı.;laki ve
ni m.,..,.,,ilere çekilmişlerdir. "j:,._ 
san "" makııemece düşmaııun uğ
r~clığı zayia t fazladır. Biz.im za
yıahmlll .;la miicim<lir 
İtaylanlarnı mütareke ist~ği 
KahiTe, 5 (A..A.) - İtalyanıhı.r 

ölülel"ini gömelbilmek üu.ere bi; 
mirlareke isteınıiışlerdir. 

lngiliz Kralının tebrik telgraiı 
Lor.dra, 5 (A.A.) ...- İngiltere 

kralı dün akşam orta şark lba_r 
komutanı general Alek&.!!ldere 
Mısır muhare<:Oesi muvaffakiy-et 
!erinden dolayı göıı.de:rtliği bir 
teJtırafta ~y!,e deıne1.-tedır: 

Sekizinci ordu, hava •kuvvet 
lerinin .,,.e b:..1n.ri:yenin mü .-:em
mel yardım -ile, elbeınmiyetli 
müba}Jğa edilemiy·ecek olan bir 
daıfueyi mihıvere irı.dirmiştir. Seın 
15 gün jçirıde çetin savaşın gidi
şim endişeli bir alaka le ta.kip 
ettik. ~'l'alıorl.tuğun ve müt
te!ikl<!rin bir çoklarını kı.:caığlp, 

ua toµlayan orta şark orrlusuna 
bu parlak muvaffakiyetten do
layı bütün irııp.ratıorluğun duy
dugu karanlık V>e iftiharı 'bildi-
riri.ın. 

{Ba§ iara.fı 1 iDcıi.U) 
leketi harpten uzak tubmak için 
sarfetti.ği gayretler minnele kar 
şılanmaktadu. 

Harp Türkiye hudutlarına 
teıhlilreli surette }'d<iaşnaktadır. 
Almanlar İtalyanlarLa birlikte 
Balkanlarda bulunu)•.orlar. İn
gilizler Suriyedc, İngiliz ve Rus 
~ar İranda bulunu~rlar. Mı6Lr 
da bir mu:hare<be mıeyıdanı ol
:ınuştur. Türkiycniu vazife ve 
hakları vardır. :Montreaux'de 
teabit edilmiş olanlar da bu me 
yıarı.dadır. Türl:dye ise taaihıb.üt.
lerini yerine getirmek arzuswn 
da.dır. Türkiye için yak.;n hiç 
.bir tehdit görünmenw!dedir. 
Fakat A!mar.ya Mıstda k<tza
nırsa 'boğazkrı kendi harp ge· 
milerine kaJ>'llımay""'-'k olan 
aıbü b<r y<:>I e1iıkk.i etmiyecek 
midir? 

Rusyaya gelince, dıIDa 1915 
de İstanbulu i3lem'ş bulunuy'O< 
du. Ve müttefı!deri ise 'bu hu
sus üz,erir.de mutabr\.: idiler. Rus 
yanın muzaffer olrMısı ortaya 
ibir tehlike çıkaıımıyacak mııdır? 
Fakat Türk hüktometi bütün bu 
lhti.malleri göz önünde tutmak
tacU:r ve azimli davranmıaığa ka

rar vermiştir.• 
Bal.ede çılkan ve ra,dikal par

tiısinin organı olan National Ze
itu ng .ı;yle eliyor: 
~Dünyanın askeri ve siyasi 

v~iyet.ininn at'"l.t':tiği mt.:ıht.elif 

safihalara rağmen, Türkiye mil
li emnyictinin mlinhasırcn ken
di kuvvetine dajtanmakta o~O•
ğu ola;lına taınamile nüfuz et
miştir. Ve iti.rııad:nı k<!ndı wdu 
suna ve millJ birliğ;n" b gla
ms.ğa tamamıile karnr wrmi,!i 
!bulunmaktadır. Reis:cürnftı.ur İnö 
nünün ilk nutku, Türbyenin 
ancak açık ve realist dÜ<Üncele 
rin sevkile hareloet e<leeeğini ve 
Türk dvlet ad?.mlarınm umumi 
vaziyeti vıızllhla ve Iıiitün cihet 
ve :ht.ımalleri düşünerek muiha 
'keme ettiklerini açı l<ıça g.;;..ter
miştrr. • 
Leınanda çıfkon ve kabolik par

ti.sinin organı olan Courr!er De 
~nev" gaı.ete>i şunları y=ak 

tadır: 

.Türkiv.; Reısicümıhurunun bu 
s:ererki nutkur.d3ki eda, mem
lekchn muhariplere kar§ı tam 
bir tarafsıı.hk obn dış si~aseti
ni değiştıreceğini ilısas etmemiş 
olmakla [,erdoer bundan evvel
kilerir<dEr. 2yrıdır. Ar.kararım 
n:.uharip d~\~!etler1e rr,üncseb!!t 
1crlr.<le muhcfaza e:tt~ği müYaze 
ne Türki~·eye yalnız harp dı
ş1nda kalmasını t-emin etımemiş 

bu memlekete ayni zamanda 
maddi menfaatler de temin et
miştir. 1943 de g-Orül-ecek da'ıa 
si<'LdeW ve daha merlhRmets:zce 
l~Uı'harelb~lcr iıht'n:·'1i 1<a1131ccn
da Türk devlet şefinin mi!letine 
verdijii parola orduyu hazır bu
lun.durmak Ye uyanıklığından 
hiç 'bir şey gevşelmı.emek olmuş 
tur. • 

ŞARK 
Cephesinde 

(Baş tarafı 1 incide) 
da, Alıınadoır şidcietl<ı -rııu& geç
uri~ıkroir. Kanlı ça.ııpışınalatt" cereyan 
etmtakıtcdir, DUşnııan kuvv.etlerinin, 
büy.fiık scncld?:vr:ye baQr.na.mıkLTLndtm 

1 eYvıe.i, ~ehri, hr-r ne pahasına ol-ursa 
ol.su.o. ôşga! ebmok iç>n emir aldı~ 
lan, bunıada laıhmin edilme,ıotcdü-r. 

Berl"1, 5 (A,A,) - Alma., tebliği: 
Kail.<ıas,ya.-Jm ·blllt>smcb P~l<e

!l'İ:mi.z riı:j\<.ı:rnQJlı.ln kruvvet.11 h"!!.ırştl.ık ta
'3.arrutılıa:.::ıo• püakiirıtti.ikteu sonra dü.ş. 

ıı:rıa.n ml(''\-LlJerine büıcı.ım. titlır.f.şlcrdir. 
Tuapre hn1\('!Un<la s:rwş uça.klan 
5800 toıı ha<ım>:ı<le üç ticaret g<'<ıli

Wı.i teıcib ~:;'\ı>rd'r 
6s.i.· ~ \."E'vJıl-stnıde ~:iiıs'nl anu-

ıı ,rbQ. ctmdktc o!3'fl ~ 
na k~ı "d.'dE·tli. sl \.ıaş hiieuml.arı 
ya.pı lrn.:ıl<~ujır. 

suaı:c-~'alde.Q ?Tl'ÜES:dl)n'lıe kıt·aı:ı-a.rı
nın hüı::ı.r.n tn~~:ıbt.rüslcri mu'\"Gfl!<ıki

)'l'tle ıc" odilm>~'-'r. Diışn"'1 bU- is
tirı..'ı.d mllıılam 11Japtolııınmu,ı vıe lııü

cımı!..n ı;Nl!lkıiirbiiıl n1'1l:it"Ül'. 
!Berlin, 5 (A,A.) - ~lıınil.el 
~ ooraau bilılirl:yot': 

Şa11k ;,,tikaan<ıt;Jıd,<'{ı:i mıııafl'emne 

ln<>ri tıı:ı~l~ri csna"11!da A1mıı.n 
lata.lan Girrıjsiı:m ~ yotımaı kes. 
m<lt Sü"~Ulc kışın d~ istif<><ie MI,; 
~len Tl!lis- cl'\ı-arındak\. kafiJoac4lıa?' 

OT>n lıölee ile Sovntler bir'"ğl aıı-a• 
Slnıcfa.ki son mL'"V3931'a yojıJnlli kle&

ro"f@ - olnPJSILrdor 

l~DAM SAYFA - .J - ----.,.------ ·-----------
=f BABBIN 'I' ABATTıll BAT AT }-f 
Vurguncu ile nasıl 
mücadele ediliyor ? ı 

1 

Ainerikada 
müşahedeler 

Sin kitllik bir 
ziyafet ·'lerUdi 

(B;q u.rım ı inci sayfada J 
nuşuyurc!u. A<;bt:n ı.an "'" ıJ., 
bu· ha.va meyu=ına gıttık. B,,... 
rad,ı pıyade taluııgahını da 7:1ya
ret ettılk. Y uı.ı t>ın J<J~ı acenıı tıı.

lim; göruyo.r. 

Bir çok memleketlerin buldukları en 
cezası ! pıretik çare şudur : ÖlüıTI 

esnaf 
ahlakı 

(Baş ta raft 1 incide) 
dana çıkan bir hakikattir. Bu 
acı 'l"iikıanın en ehemmi.ı-etli se
beplerinden birisi, şü,ı:ih..;;irz, bu 
aihl&k: disiplinini kn<lilerine tel
kln edecek ve bundan mes'ut o
lacak sağlam meslek teşkih:l:tı.
n ın yak lı.ığud Ur.> 

Yeni kanun projesinin esas
l&rına göre, Ticaret ve Sanayi 
odaları, ticaret borsaları ve es
naf /birlikleri mesle13:i temsil esc. 
sına dayanan ve hiikmi şallısiıye
ti ha.iz amme müessesesi olarak 
lüzum görülecek yerleroe ve ta 
yin olunacak bö}geler için Tica
ı·et Vekaletinin teftiş ve kootro
lüne tabi olacaktır. 

• şt.e lıep\mrin dilcı.aı ve alaka 1 i~e okwnamıu d~gıe.r bıir nıeıv-
zu: Ba$ı:l m""'1dkeLl•rrd vur

~:ı"I nastl ~tar.rLM\YOrbrı 

Her hoTp, yeni l:ıi.r ablal< g<'iıirir: 

Gel;etı bnrp, buıgünkıünde o~du!u gi

·l>İ, pqis>ı·a bir "'l'ıil tü.:edi zengifı 

g;t~tinnjti, &..ınlarm. c~Ji)"et içinıı!e 

ayrı bir vacbllc cXduj;l8lU hatırl'lll'lXt. 

Söz söyl.cyişlet'i ve giyin'.şkri bile 
başka ;dl .... 

B.,g\in yurdwrr.,,., ıı .. ı1bin dışır.da

dır. Bu bakımdtmı ye,.r:vi u.'ngin.l.ıe-re 

(harp "'7Jgilli) d<!ğ)! (eulh zengini) 

adtcı vt~rmeleri dıtrh:ı dogru ole.C{ıfo

ttr. Nonr.a{in üstü.rne \"e \'~t~,,_ 

ların hayat stnnC.a.rdını Vni.iül·c· t'k, 
g.e-çim imkaıı!arlır..t dG'l.'C.1 tı..-ıır*: ~.g;a... 
nLlan. bu 9e1r·vetir. gc1yri rrıeşru o!t.»
şu, bbm gibi det!rcıC;;.:ıat, b.alkçı, ~ 

d unda. zengin SO:'Y a.111 n aırtımw;:.r.ıı ve 
b°'..lllUI\ bi.ıtün n1ı.1et2 ş:ı.rri.l olrr.r.!6'1-
nı isteym bir ~·nıldkiotl dci\l W
bb1!cr ::ı.lm:aya n~-b!.Pr c1ı'ri.:j~r. Nt'T
dc kıa ld ı k.i # boıv adaıı1 gayri büıt.~ln 
v.a·b::ı.ıc:. ni.."Thf"il~n-i n·i.ISG!lvi böliim·l>e-r 
halmdo ôıl~ı.m.-;,, ~""""""1 olan 
d1ğer mernı\d<ıcllOC"dc ... 

+ 

B l ınaı..~ vu:-cıı.ncu için- en 
baıMinde-n, en ağıırıına k;ıC.0.

ola.o. oe23l1>r Şl wa rdı.ı·: 
Ka.f'"noe ,91jiGtin:us ıı yıapaı:ı, yam.i baş

J<l=mn l§iy>m, pla ve diile< IDolcı

rllli şalıı;-..oo "'l8Jl'lıı.r: :&ı; sene •ii~ 
lı.apis ... 

Devlete tıcısJ:i,n cc:U"\mcs3~ gcrdccn 
bir madıdca.co ne c:riktac ol~ o!ı-

sun snida;>Nı.!ar: Onl:ıeıı sene ağır 

hapis... Bor ı:ııadci'"nın ~'Yatını yüik
selôer<k ı;a;lnuik is~cn. ticaret 1oa.;, 

dUc ..- yap<m v1) umurıWyet}c hı»

ya<ı =laştıırııcelı: bir tedbire bal 
'-ura.ıtlar: K"a:iae> ı,,.ltıa ile Jors'lımek 
S'Ui:~ tıl ~ id.arı).. .. 

+ 

R
OlllllleyQda, Mıw;,al Anlıonles
ko'nt~n yen. !"ffM' i<' tı _t)it ~ 

dı.lı ıı ce2aılaıt şunılai'cl!ıır: 

F'..yatJ.,rı aı-tt.ıımıılk için ı~işv<>t "" 

laın, ntşvet ,ex flı mernı.ıı· ve t.u:uı!, 

uıroumi ycderı:i;,> kıtib:ı.ç l1lllrac<lk ve 

cezasının agıırl~ göt-e trşbir e-

dileroi..-1•~. 1 
Tev,.ii hUl!iımt'ie a;t olan madde-- 1 

lcri eakla;rınl.aır~ s'Jcit ya.panlaır, sun'l 
tıedbirlF.1 e f~7..YJ.aırnı ~rttu·aıı:ılarn 

lıU'.ün mü:ıd<>ri, malları ı:apedi!R
celc, ı..~:e,; hudU<l dlşı.na çıl<a.ı·ıi.a
..,._..tı.·. 

sasl.ar:;:ıc ve. .. ~oGll mal m&.z.
it miıllB!fillö"" ait olızrsa suçlu -kılr
f1R13. dizH~r. 

* 
F rausa, İtıaJya., Maca,.;,,.tan '"" 

dii'/C'ı' bdr QOI< mrlml.Pl«.tiordc 
\"U.rguırııcu iP:!l aı!ına.n l:edbl'I"!~ t 

bcıneın. h(>'trleıı bı..:na )-"'S 'ıdırırl:ır ve h"P- \ 
siır!ık ö1Un ("fft6I. vaıdır 

İngi.ltıe-redı' son defli ~edilen bir 
ka.1:1ırr.ı_ ~ i!-e, er. vlet!m 1ıevzi«J; krı

ttar <J:t..-ıa aldıiı ve k!e.n-iıeirY' tı-s
ilmı'rı& 'i5tediği m.a.dd.P!erı ~ 
b.r iç!n 10 sene br.p~ Ct'2aW. k..ıbu r 
edl !mis tir. 

Bttrada lcık.aınta ~ıeı1ırrı ve ker\.. 
di..Yne aJay ı91:ı. Maı:~ ~ d~ye ("I 

«ı Gaıl.a.ta~:ra~~:tl.aıwn MaıJko ~ı"t"· 
.t.iırnime IJt.r- .zoywft>t çi.ht.i. H..ıva atıc
li<'miı kut,,,_ bonb ,,. t~Jdn iJ.e r&-

1\'<k:a.t.-ı da bı.!·ı urııd li.':.. c c t\. a ı-daidı 
'.0011< la.Ebe!.erd.eıı üçü ıiy-.Icli<rim 
aıeld~lcr, Eı.Vsi g,;m h ıvacı! k t3J, m
gttru ile ha.ova subay]aı·ı. vkuiunu zi... 
yaıet ettik. Bunla!·ı ,v2!;,:z lirİıı'lCİS'İt) 

de on seklz bin kip pHot gıl.mıaK a-
.re blim göri.i.)or. ~~ iki rrıA

yon kifiıJtk J>it' lı.av<&. ordtısıu ~ıc
~ıı.ııu'1dad•r. Genç[j'"1 en kı,ırnııe.l!i 
Ui!'1ŞU11laırı hava orduı:.lll'l..l veN.iyor. 
San ~ ob<,>di ba.llnir l~lııde 
y<ış:ya'l'l gü.ıe! b'r şebi<_ ffaw. lolı
mandan,Jııc d,airl,'<Ji bi<ıırı da 'roıiı: 

m.iına.ris'l 11.e laı.ıışılt ~ ~bide kadac 
güzel bir bina. S:ın Aıııılıom'OdAn Ml
~ ağruıdllkl yeni Od~an ~· 
geldik. Burası İ'P"":rol·la.r ing;J.._ 
!re M<ISllldı< _S<>hip dfığ'ştıi.l'nıi§ ıım... 
yet &rerikaWo.,. kıa'm>ş I>:r ş<!w
dir. Fraru:ıız küi!ıtiirü bikıi:n.d~t'. F~ 
ınzoa ıı;ıen.ıert ~-

Bu !-eşkiller ve onlara mensup 
meslek grupla·rı ammenin men
iaa üne taalJlı.k eden işlerle va
ziielen<l'rileceği g:bı bunları 
lağiv n:.ya f&alıyet bölgelerini 
ta-hdit etmek >ekalet:n saliııhiye 
ti dahilinde bul.una<:aktır. Ka
mın projesinıde bu teşekküllerin 
uzııvları ,.e gelirleri mufas.9alan 
gösberilro.ektedir. 

Bu teşekküller, kanun lhü
.kiimlıerine ayları ha'!'eket eden 
sanayi mü-esseselcrine, ttııcirlere 

cezalar verecktir. Cezalar tw
biıh, ka•ra listeye ilfu.al ve azami 
lbir sene müddetle ihr<.ç cezala
rıdır. Cezaların ne su;retle ''" ne 
zaman vorilıeceği bir ni=ıana· 
ıme ile tayin . olunacaktır. İ'hraç 
kararları bu te~Elkkülleriıı mec 
li6leTi ta<afından verilecektir. 

!çinde bul~n~u-ıG~~:::;~Y!ş~k~a~ı~~ 
gumuz çetınlık.. r'.P bır hırsızlık vak'ası olmuş 

Lo-lann côr kııımo F=.ru: ye-
m<iı:1"""i p;ş;,ri.r. Hadi< roy b<ıkırr.,,;..' 
dan COk ~tıır insaıım tıi!lı11&
"' mel.,.,,leır COk gi>zıeM;rlor. Gece 
kulübü ık-nil<'tı eğlerıoe ycıılcti "' 

Dam;in-g!eı'dlen bi-nnae ruık old:ur
il'umutzu öğren;me lr.:.l.k taırafındacı 
~e ~l<ııııdıi<. Eıo\eO sa.. 
b"'1ı. Higgirı,; tabril<mım g~. ıı._.. 

rada Goax< odati~ r&s il>t'U;bl 

miil105r-be~ ile V<?.riloo bin bşiL1ı: 

~c riya.retine bUi d~ d.aovct cfb.lcr 

Reis ~c~1.i.mlzi haber "'ra:c 

l>r alt<14 rutımı ile le~. Yen1 

t'!lieioin nı.ı4<.u çok en-n idi. 

Ameriiıı;ın ""1l&yili)in ~ eor'l.an 

bir hız!'& lıoaq> malzemıesl yaçtıoıırıa 

Ootr rakamkı.- ...,idi., T•Y'Y" re ka.

'""'!"" ının düı,ımıana _ • ...., üç'e 

tın- ol<iui!unu silı"ledi, Bugtin Moıl· 
siıpi Ü2lel"iOO'e bil(rük bi.r ıı;.o.t.ı:..ı..);)tla 

do!,.şl:ılk, Bil' çok -o\ıı!ı~~ - s:ıntıqi 
~ föc=t adamı da vaıı'<ll. Y<ni Or

. l"'n Am~:ilktın ~.ı'.<t.m "" ,... gıo. 
1'eı:1 ikinci bcy>('Cı: limon.dır. L·mım

d». - a.mba <tlpurli1! .... 
""' kMl.ı netk -ı..n. ~ '<YO". 

(Bq taralı 1 incide) 

4 - T.icaretıin ve i.ktısadi faa
liyettıı seııhestlıöğini bahane ede
rek milleti soymak hakkln, biç 
kimseye, hiçbir zümreye t:ııru
ma.malı yn .. 

Bu di.relııtiflerin getinceklcri 
tedbirler de lı.iıç şüp-heSiz kesin 
ve uskin olacaktır. için:c!e bu
lundıığumu.z t~hii s>luntılara ve 
zor}ı>klara karşı koymak ve kat
lnnmaM mi·Hf bOTcnınuz ve milli 
taJıamınülümW. olacaktır. Gayri-

Ticaretlhanelr vermekle ınü
keU.ef oldu'klan sen<!l;k ui<latu 
3 ay zarfında vermezlerse veya 
işe başladıktan sonra 15 gün ""'" 
fanda odalara lıaydıolunma.zl.ar

sa üç misli ceza vercoekler>dir. 
Tiozıret odalarının, borsanın 

ve esnaf teşeıkküllerinin karar

Larına riayet etmiyenler ilk de
fasınıda 25 lira-dan 100 liraya, i
k'.ncisinde 100 den 1000 liray,z~ 

üçüncüsü de 500 den 5000 liraya 
hdar para cezasile tecziye olu
nacakiardır. 

. taıbifükler ise muhakkak ki ixale 
edilecek, gereken teıfhi>'l~ ah
nııcatu. 

Cephelerde 
günün çehresi 

(Baş tarafı 1 inci ı.:ıyfada) ı 
V'€<tler ı.ı.r:.b'lr•N.' ordularıı.ııt bu c...'phc 
d.c ric' .'.1Jl·L' ımıt•cbUır et.ır"-,qlir. Bu kıe-
.b ',rrııd!CıD i!er'iyr atılw.ı 8 i.r~ci ordu l\'f'h
Vo('r p !ıyaoe~~·l<"ı'lui k\.~5a~nıı:ı.!k g'J.'J'ıf-t:ii.ni 
gıü&üıııoe Mihver ko.mll~J.Rı. u.m ııma 
ricaıti emt"et.ıniş olsa gıeıııeiktuir. Zir.a. 
umumi bir :.ıi.c'zıf. yapıl ınaımı.ş o.la id'i 
alın.an 9(1()0 esir d.wha ç0ğala.aıcc_ \"e 
bu mikta.('ı aı!?l b i rlCk.l-erin itrı.h;:ısı. 
l-iHıVl"r kuıı.rV(ıtl-erlnı y~ı yarı~ zô.
aLa u@ııı!taca!ol' 

Şiu'di a.s.ı. 11 tnoe.3'.:le M5h\~r ~c·«ı.tL 
nin nereye l;erlm de"""'1. fltbıeğıi 
ve Mont ~rinin nasıl b tT taliıye 
taiib;ı. oo~r. 

B.?JO l<ıa!>!ı;o, M;h,,~, ııcı;,ıı,, h.'l<Jk 
S'a..vaırı~rı ve zutı.Lı bl1•li.k.lerı b~~ kE.
r-.4< g~-rpt.:ı biı· ınü.daf.aa haıttı tq.ık.a 
r·tmeğe !;dl! ışaoa.Stııır. Bu sa•ğl&rn Mit 
ta Q.!llc..ı.ık MtsııL' - .Ubya hı.ıdudur.dnı:ci 
lli~lfa,,,a gcçidüıtd<ı ,,,;;cudıe getirile. 
bi!i-r. wıwer ku .. Netl·el'i bu -
tuıt~t için ~ır.ilerdıe OQk. ıru.v
v.etti c:ıün:<iar ınuhaorUJ_c-leri Y~rmc
ğc çal.ıışoc:ıl<tır. F"''o&t ~ ,.e uçak 
biJ'Aım.ıOOan kuvvetli bir Ü!>-timtlüığıe 
s:tblp olan m'1ttcfı.k kllVVErtl"e..9itı bu 
<lıl\mda:r kı>fıaılan ile laılk <lava.r b<ır 
ta.ıy.darıuı ve tı:ı<tk birl-kl<ııfo,i imha 
Edeni:< taarruzl3'rın1 bir i.rrıb:ı lıe<'b! 
ışEık.line getiııtnıe ~ cı·i OOk. m~dir, 
ık! bu A-lih-v-c•r"o i.k~n .. bLr tt'.ağlübi
Yl'tıicıİ ve şl~t Afrikıa harb:nıin e
saslı btr dönüm DC>rla$-ını t[}Şkıi} erle
bijir, 

8 LDri ordunun kaız&ndağL ilk .:• 
l i t>i yır ti r;.ll5ı 1 dıeva.m ett:i:ı','<.'Cğl c'.!hc
tinc gcl.ncc; sal.ıil<l0tt ikı•lcycn 8 inci 
ordu ıbirl<Jı"'-l-o.ı:'inf-ırt cıcnu.ba. saııbrak 

m"11<~ ""' onı.ıp\ıal<I Mi.!wr kıu'V'Vc!· 
lcı1nc ıı:.a.rşı ırom .... uı<ı1ır1ıa,;, ,.,, ıı.ı

rnda Qll\'ir,.oe.!t M".lır.•" kur.'V'tlcrJ.rıl 
ana ordodıaıı ~rarak KalU..U ııa.ıo.ı. 

J>ğırıda irrb> elrn.eıc is'..eıı'"" ta.ı>'Yc
yc en u,.g-_., baır<toet o!G<-ai<-tW' Bu-

1 radtı kıfü;ilk gu:ı.Lp!..-1 a ~-:ıpıla<:~ mu. 
be<'l't>el,...;., ..... alrnekta.ı \X'l!< imlı9 1 
ll&.;'""'1a ıı:~ ıeu r..ı Mo~ O<>-

Mahrumiyetsiz, ıztırapsız, fe
dakarlıks:z, feraga tsiz harp '"e 
harp zamanı ı>lmaz. Hiikiımet el
bette ki iktidarı dahilinde bulu
nabilen herşeyi, her tedbiri al
maktadır, alacaktır, almakta de
vam edecektir. Fakat, tedıbirin 
en büyüğü, en ıuüstesna.s.ı, en 
devalısı herşeyin lıaşındıı nıiol:li 
şuur, e1'bi.r.J.iği, işbirliğidir, 

Bu ~ayede yenemiyeceğimiz 

zorluk, gideremiyeceğimiz müs
kül muhakkak ki kalmtyacakt.;, 
Şefin şu cümlesine, dikkat 

edelim: 
«- Tarihte büyük meseleler 

halletmiş bir mmetin evlit~Ja,n
ytt. Kendimize, milletimize gü
,·e.nimiz, her vaziyette en isa
betli teılJbiirleri bulacağımııza 

güvenimiz her uman.dan fuua 
ve ltnvvetlidir .. 

SVKRV AHMET 

mcr!ın.İi.n. i.aw'ı'ıtrı sıabahı ve.reli" gün

l<l< e.m;ro.en de a.nlaş:ıl<ibilir. 

Geloıı hdıcrlor hen.üz bu hıı6usta 
lloa<'i 00- şey bJ<ll<"m.emcıcte ise dl< 
Mihver Jou,w~tler'ııı., k>il<feik grupla:r 
h.alindıe cevıri{<l.ığin\ zaııın~ttrccck 
fJJlaıı'E!·l.er belirn\işti..ı::. Bururada. yar

placa.ık saoYıaş]ıar Hal!aıy..ı. h<ııthlll:Uo 
öorıoe M:ıtı,·.erin tutunup tutım.:uı1ı.;tya

c<>ğ• !tUSlliSWlU 3.ydJ!li1!hcaJatı.r, Bize 
gör-e bozgu htlnt 3}dn,l'1 aırılaşıl!ı.n 

bu ric3'1 ıı.."";ı;. Hıı.ll~ g~iııı:lle 
tutı.mı.:bi!ıecı.""ık. bir s(iı-'attedir w·-o AR:ı-
vcr ku;ı,·vctl'C'ri b.kviye 8'laım"J}"l10ak 

k<idcı.r ha\•{l kuv;.~:ı b:ık.r.P.!ndan zata 
düşmi;o· sotlilı!P, Y"Pıl•n b'rtıaç ;,,.. j 
giliz çı.ka:rma hart:-tctt :ı.e. de ordu.- 1 
Jarıoıı d~:ımış bu\ınmı:lktadır, 

Da.ğ111ılı: bir orduyu laplstıı'1k, t:ak

vi)"eler ala.:-.ık t.eııı<W:ıtlaındırmalı: ise 
1 

b,1'ruıs9a çb,<'.c \'<1k mU;lkıil<ii,r, 8 ine\ 
ordu.nun bu 'lk muv<tUaı!<;yıerti ııc;m 
bir muw<ffıaltiyNıe lüzum kıalmcya. 

callı: ®reoodc lnkişat cttiri!n:J<*: şan 
sıaa rm:t.:~ktir. Bunu.o.la bem.bc.ı· gc

rOş ..O.lam intikal eden s&V'af:arda 
b!Ot' tak't<k l:ı.aıtlsı. ve blr kuvv.ıt l.s 
nb. ~:l'i uııata.!>ilir. N·t.1<\m Rom 

ım.cl Bingau.'.<icn h.a ı-.,kct cder'lk er \ 
la.-r,ış faka< b'r hata yin~d(>,ı Eli 
lemeyn ~ında durm;;.la m~ctıur 

~ 

bır adam 7 yaşımla bir mektep 
talelbesinin p:ıpuçl,.rını ve çan
tasını aşırmıştır. 

Beşiktaşta Ha.em ağası ook.a 
ğında 16 No. Iu evde oturan İs

mail H~ının 7 yaşlarındaki 
oğ!u Çe-tıin evvelki alışanı mek

tep.ten eve geUrken önüne meç
hul bir adam iÇ?krn~ ona ~ 
klcışı-IJI kıoşmadı:ğ:ını somıuış, Çe
tin de: 

Abidin DAYER 

ıa.naktır. Pabuçkrıııı çıkar ... 
Çetin pabuçlarını çkar!% 

çantasile bir!;:Jde tutmak Üzen! 

bu adama. verdikten sonra ~ 
mağa başlamıştır . 

•- Kıoşayım ela @(ir ... , demiş 
ıti.r 

Faklat soyıgunculu.ktan btjk::ı. 
'bir maksadı olmayan açık gijz 
bu defa çocuğa şunlar söyLemiş 
tir: 

!Bunun üz-erine meslhul ooy
guncu da talbanları kaldırın~ 

,.~; i<mka.mebte bçarak gözden 
ka>yb)lınuştu... Zalbıta hı.rsızı a
ramaktadır. •- Fakat marif\et ya!ın a>yalı: 

ARSENAL T AKiMi 
VE 

FUTBOL TEKNiGi 
Bu g Ü n s a at 18 de 

Emla6atl BALKEVt saıonıaruıda 
Futbol Oyunları ve Tekniği Hakkında 

BiR SESLİ FİLM 
GÖSTERİLECEKTi R. 

Filme alınan taktın mefjfıur • ARSENAL. <lır. Teknil< n çalış
ma tamı v., pek meşhur si&teın; haldanda &abat verilecektir. 

Bfttla Spor Severler DaveOldlr 

~---------------·------~~ 
l:leyoğlu yerli askerlik şubesinden 
Aşağıda kiiıııyeleıi yazılı Yd. S b. ve memurların şubemize mü

racaat<eri aksi takdirde kanuni muameleye tevessül olunacağı. 
Sn. 6. Hs. M. Bcl:ir oğlu Vehbi Arı Üsküp 329 - 14. Top Tğm. 

Mehmet oğlu Mustafa Lfrtfi 506 37. 'lbp. Ölç. Teğın. İsma!l oğlu 

M. Mi1hat Erden.er 50'742 Eoz. Ü t.ğın. Y asef oğlu L.ak Adatao 38341. 
Top. Tğ;ın. Adil Sayar. 00463. P. Tğnt. Rem2i oğlu Mahmut Pi
rinı.ıçi. 494-0.5. Nk. Tğm. izzet oğlu Arif Hokmet Beton 136n6. 

r 

(1620 - 1163) 

+ 2 NCi 

TAKSiM 
HAFTA 

Sinemasında 
... . 

LEYLA MURAT ve YUSUF VEHBl'nin 
yarattıhlan aşk ve ihti:ru fibıli. 

• 

KOV KOZU 
~ÇE SÖZLÜ - 'l.'Üll.K.Çt ŞARKJLI ~ 

mr:ind baltasında ııoo<ı ldşhım ~<ğ>l \ıu büyük filmi l1 
sız de ~iiz. ---'4 



SAYFA - 4 

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilanları 
~ ............................................................. ..., 
~a yaıalı ınevodJn pazıaırlııkla EiksiJ.tmf!en b.izal.aı·ında y<ı2•l gün, sııa,t ve matiaıı.eroıet<i .-cı ıııııtJn alt'l1'l 

"""-'Ol"<:•nıxia yapıJ.acaılııt>r. TaJ.ipleı;n belll r~tleroe a.t o1d'Uğu ~!1li'da buhııımal,,..,. 

C"18I Mlklıa·r• Tu.tan Teınm<ı<ı iı,,; l<ı gün, sae.>t ve mabaJ,11 

M<1l'ıl<·iil ıuıldiyal 

MubWJ'if n.afd:ıy<ll. 

ZX':1-'1'.:n. }"'"~tı. 

Sogı:c "" 
Odun 
C>oun 
Odun 
P-.ıı;e.:t.t e 

Pcaaa 
l.ah:ır.ıa 

Koyıun, s;ğırr \'Eiya 00".'çi eti 

KiJo L'.ra 

10,000 
14,000 

200,000 
600,000 

1,000,000) 

40,000) 
200,000) 
200,000) 

5()00 

5-0CXı 
17 ,ııoo 
12,60G 

s.2aı 
15.400 

6-0,000 
• • • 

lıra 

750 
750 

2550 
1880 

78t 
234{1 

3750 

12/11/942 
6/11/942 

13/11/942 
7/'1/!M2 

16/11/942 
lô/11/942 

16 GrlboJu. 
16 Gelibolu. 
16 Ge-Mbohı, 
il Gelıbo!u 

l~ Gelıoohı. 

16 Gelibolu. 

16/111942 15 Topkapı &$t(!rl P . 360 

13/l l/fı42 15 Top!ı..apı > > > 
lD/11/9;2 14 Y'1s;lvir&n A A 830 

(1594 - 1000) 
Aşağıda yaz1lı ffl!fva<lın pil2i31I"liklaclkıs\1 1.a:ınet:rıi biza,Jarurda ye0?ı!ı gi.in, mıat ve ınehille'J"dılki. a.skıerl satın aJ-

mo ırom;..-_,ıanruı.:ı. yap>lacıaktır. To:!iplerin be!ii \-a.kı>tlerd~ aıi't oldı.ıi!ıu lro:nisyonlaroa bu•!uoııınafan. 

K ·u ot 
li'lı çn\·~: 

&ıi;;r t'ti 
Ad<t 

Dd<ımc ıı.a"'1dc kuru ol 
1\..,,v vr"Ya yuı!ad' 
t .. rpa vrp yulıat 
Lallall"V 

J""~OO 

ı.~k! 

U>bma, """""· ~. ıı<>f;ah 
Sbi'"1CC:'dıen Mıimanıinıana kre-T"f'Sf.R nalk'Ioi •. 

W0,000 
30,000 
5'9,500 

1.500,000 

35,000 
96.,,000 

105,000 
5-0,000 
50,000 

2500 
2500 
250/l 

• • • 

TcmM>atı 
Lira. 

525-0 19/11 /942 15 ElıızUTllm 

9000 9/11İ942 16 ~ı;ooıu. 

13,-000 
7500 
woo 
375) 
375) 
375) 

9/11942 15 Uıııık 
18/ll/94a 16,30 Eırruruın 
12/111/942 15 Y~llci;y Hlaılioab 
12/11/942 15 Y<:ıi'ilk.öy n"ı:ı..;. 

9/ll/M2 
6/11/942 
9/ll/942 

15 ll<Wıi<&y 
H Yeş<iDoöy As. P. 55U 
1'4 Mi.n'll3.ı~. 

c rn13 - 115<>) 

Aı;cğıda y:ızılı mev<ı<!ı.n p0zarlıkfo '*"11•.rnel"'1-i ~ziliırında y:ı•ı~ı gün, sa.at ,.e ma;Mll~ı'deki ~ '"''"' al
ma k.oıl';,.yonla:rıııda yap!larol.-tı.r. Tallp1,.""1 bl}!~; vakit!leme ai.t olduğu k<>mi ,-onlarda bul.Ulli!l1~1an. 

Cinııi Miktarı Tutan TNn<n~tı iiıale g ü.n, oo.'14 voe ma!ıll.J. 
l{j] O Li l'O Lira 

11,500 19/11/942 16 G<bbolu. 

iKDAM . 

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 adet muntazaman dişl erinizi fırçalayınız 

Kasımpaşa cinaye- 1 
tinin duruşma saf- • 

hası bitti 
Bundan bir ay evvel Kasım

paşırda de.ğimıen arkasında Sa
lih kaptanı bıçakla yaralayarak 
öldüren çuva~cı Ali RJ!l:anın du
rıışmasna dün 1 inci ağır cezada 
devam edilmiştir. 

Katil mevkiinde bulunan Ali 
Rza bu işin faili olmadığını dün 
kü cel:sed<ı de ısrarla söylemiştir. 
Duruşma mü.dldeiumumi tara 

fından iddia. yapılmak üzere baş 
ika •Jı.ir güne b«akılını§tır. 

:tlıt~ 942/l 31 

l!:ARAR HULASASIDllt 

, __ EŞYA SATIŞI 
Beyoğtu Dö.rdümü S ulh Rulmı;k Hioki.mliğfoden: 

Dosya l\'lo. 

942/199 

942/170 

942/17'5 

942/139 

942/53 

!)42/53 

Ö!Ü!n>Ü!n ismi ve ad:resi Sat~ günü saat -- ·---
Fatma: FındıJdı Pürtelaş mallıallooi 
Vişne sokak No. 16 
Beke: KıınıdıaTacı tercüman çı.Jt... 

oruı:ı 16 numara 
Darüliicezede ölen le!' 

Sa'bfti: Galata Lüleci Hendek Hacı 
Ali sokak 30 N'o. 
Fatma: Ferilkiiy Ba..~ne caddesi 
132 numarada 
Sabri: ş:§li Aıbiirlıei Hürriyet carl-
165 No. 

6/11/9~ 1~ 

9/11/942 14 
l0/11/942 14 

16/ll/9-!a 14 

18/11/942 14 

19/11/942 l4 

Tere~e mahkemece elk on ulan yuıkanda ya.zılı ölülere 
ait eşyalar ıhıizalarında gOO!eri len günlerde m<fukememiz tara

fmdan açık artıtırma suıretiJle satılacaktı.-; i.sıteklilerin yukarıda 
gösteri[en güın ve saatte mahal ünde ha<Zll" 'bulı.ınma!arı ilan · •>ltı-

~~·------

Yeni Neşriyat : 

Kabartma tabii 
Türkiye haritası 

Bu h"ft.a mcmlekctinüı.de ilk 
defa b•sılan (kabtrlımc· tnb;i 
Tür.kiye haritasının) n-eş-ı-e ... :iil:

diğini m.e-mnurıiyE:tıe görv.i.iK. 
Ha)"ldaı'Paşa Uscsi eoğ!'[!i•\·a n.,u 
-aıllinılerinden Ct.rrıal Ye!·"er ta• 
rafındc:ın yeni coğrafya -prog:aı• 
larına uygun olarak yapı~aıı lıu 

lhar;tada iıTJwların çok canlı o
lıaTak görünüşü insanı büyi1k 
'bir alaka ile ke-n<4~re C.:"', rr·'·:ıl(>

dir. Ahmet Halit ki'.ap--Yin.-1t· 
satılan lru haribyı bütün oh.u
yuco1arınııza tavsiye ede~ iz. F.
yatı 30 kuxuştıı;,,, 

KARA.il hTl.ASASLDIR 

Mi'ld Korunma k.anı;.num:. ?.' \'tl~ 

1Mle"""1 İolt&ıbW ~d'.r.."Par.<la 32 

numarada ~l1~ ticarf'ti..e n:.ro')

gul - oıj!hı Hi......,.,.,, hakk;r..,. 

İstıao!:11.ııl ~ı miol'.i 'kn.:ı.wıma ır.er .• 

idarr;es.indle C'fT~ eden mulınkı.."O c 

si f'!.,f'!tieot~rıdıe SK..llÇ,'.:_ur.1..lın {j ıl s;:ık:,L o!. 

tl'otfu11d.aın lııfıi.\li Ko:.:\if'.an.a k::..ı.ı.ıa! J

nı.ıın 32/C, 59/3, 4 vE 63 ünc.-'j mad
die]P-rj m~oo bcı; lt:•u p:;.~ c-.: ... 

rr.üd-

-d-ctıl.c dıi.!kk.1.n ııo-ın k:?pa t: rr.a. ··1. ·.l • 

hülkriirr~ k(lt;~l·t·şı•1~:1.dt• üc:-t1ıi ~'~:. _·J 

aıtt oJı:-nak i.bz.e'!'e k!:ırar hıı·ıa ...:a;r: •. ı Sı.ğa' et1 
İspaıı;ı!I( 

Prasa 
L'<ltınoa 

100,000 
10,000 

~.ooo 
10,000 

90,000 
2500) 

5000) 
M'Jli Kol'Ul'ınla i<alunuoııa muha.. ll'l.lir. (6571) f iık&m ga'ZetrıSiın~ rıı·~·:r'Cti..:!rrcs:nc 

1700) 
19,5<>0 

40,000 
18·HOO) 
68,000) 

11!80 IG/11/~ ıe Ge<Jiboh> 
Jell(';Lt<n B<cvoğ)u l>elı:d';y<>'"1dlc tc
lfl'i-ııl iık it;.lc:rl~ amıc.ı.c Bcf.{.i.r oğlu 

Gliız:e1~oer hııkkmda İst<ır.bul i~nı-

•••••••=-•••n•••••••••••••ı•••d'I 2'2/7/942 ~ude ık,:ı,ror ,ıc:tld;. 1110 

l\Juhl.(•lif nak!ivat 

Sı.ğıc f'ti 

l,000,000 

50,000 
132,000 
10,000 

633,000 

422,000 

2925 12/11/942 16 G<ıli.bolu. 

s:m 16/11/942 11 Geli'bolu ı wo c~ mi~li kıo-n.ıC'lıITl'a milik~L'l"_ıesinde ıı.-....ı~~-~I , 1\ Zcyt;n yağı 
Vblwl<-
Kuru ut 

Sarn<at 
Sıığır eti. 
~uıyrukıJu. katarnnn e.U. 

•• • 

~.808 
33,333 

ti3,3(ı0 332~) 

44.310 22J~) 

21,~99,76 1&19,98) 
21,999,78 1&19,00) 

5() ton _tutya mütealıJ1it nam ve h«;a.bına açık drsiltmey<ı kon
n,uştu.:-. Ihalesi 2<>/11/942 cuma g ünüs sa~t 15 de Ankarada M.M.V. 
2 No. hı satın alma loomisyonun da yapılacaktı.r. Ta·hmin bedeli 
34.500 .L:ra ilk kntinatı 5175 lira dır. Taliplerin belli vakitte ko-
misyona gelmeleri. (1580) (1027) 

• * * • 
K,omisyonda mevcut kata!oğ ve şartlar mal:ıallind<ı 11 kalem 

cerN!hi alet pazar1ı.ki,a satın alınacaktır. İhalesi 13/11/941,! cuma 
günü saat 15 de Anka,.ada M. M. V. 5 No. lu satın alma komisso
nunda y«pıiacaktır. Hepsinin tah ımin bed<ıü 21,443 li ra, kat'i temi
natı 3216 lira 45 ku;ruştur. Talip ]erin belli vakitte komisyona gel-
meleri. (1592 - 1048} 

• • • 
Kara:bükte gösteıil~k fa'brik ada 6000 1vf3 tomruk biçtirilmesi 

pazarlıkla eksiltme'Ye lronmuııtın. İlhalesi 12/11/942 per~ırlbe gü
nü saat 15 de Aııkarad.a M. M. V. 4 Nl'.l. lu satın alma kom.is
:yonunda yapılacaktır. Ta'hııUn b edeli lM,500 Ura kat'i teminatı 

2950 liradır. Taliplerin be!Li valkit te komisyona gelmeleri. 
1607 - 1080) 

• • • 
Süzgeçlerile k;oınp!e vantilasy on santrı;iı pazarl,ıkla salın alına-

caktır. Keşif bedeli 6400 li ra, kat'i temmatı 1125 ilradır. 'l'o
liıplerin 12/11/942 perşem!be gün ü saat 11 de Ankarada M. M. V. 
4 No. lu satın alma komisyonuna gelmeleri. (1608 - 1081) 

•• • • 
Beher kilosuna 150 kınuş tap min OOilcn 4öO ila 500 ton saf 

tutya pazarlıkla satın a:ır,acaktı r. İthalesi 18/11/942 çarşamba gü
nü saat 14 de Ankarad.a lif. M. V. 2 No. lu satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Ya,bancı m<ımle ket malı olup cif İstaıııbul part:ler 
halinde teslim ed;Jecek ,.e ayrı a yrı taliıplere de ihale edilebilir. 
Kat'i teminatı 10.000 liradır. Tal iplerin belli vakitte komiS\}'Ona 
gel.meleri. (1609 - 1082) 

• • • 
Müteahilıit nam ve hesaıbına 4 ,250.000 adet yena camından ma· 

ımıJ bcış amıpuJ pazarlıkla s•tın alınacaktı.. Taıhınin bedeü 3,910 
lira fiO kuruo<tur Taliplerin 13/11/942 cuma günü saet 15.30 da 
/.fl"-karada M. l\I. V. 5 No. lu satın alma lromisyonuna gelmeleri. 

(1606 - 1079) 
•• • 

Aşağıda y<ıılı malzemenin kapalı zarfla eksiltme!eri 2.3/11/942 
pazartesi günü saat 15 de Ankar ada M. M. V. beş No. lu satın al
ma komis)"o.nunda yapılacaktı Ta-r.min ıJı.cdeli 10,000 lira. 
ilk tem;natı 750 liradır. Taleplerin kanuni vesikalarile teklif mek
tu:plartnı iilıale saatinden bir saat evvel k.orrıi~)nna vermele•) 

Cinsi Kata1oğ iani Miktarı 

Hayıvan askı ciıhazı. Hauptner iNo. 501. 

İnfu5i"Onaıppa-cıate Neos.a!ıvarSan 
c;ha:n, iğnesi ile iıirl ikte. 

Hatwp\n,.r 

• • • 

25 adet. 

Jllo. 1675 
500 adet. 
(Hi()5 - 1078) 

15,426 füa 5 kuru~ ke.şii bedelli Kırıkkalede sıxır s2hasında y'ap
tırılacak fusisaıt kapalı zarfla eılıi itmeye konmuştur. İhalesi 23/11/ 
942 pazaortesi günü saa t 15,3-0 da Ankarada M. M. V. 4 No.l u sa•tm 
al!TI<l komisyıonunda yapılacııktır. İlk teminatı 1156 lira 95 kuTuı;-
t ur. T alipler in kanuni vesikalarile teklif mektuplarını iıhsle saatinr 
den •bir ı;aaot evvel kcm'ıSyona vermeleri. 

1616 - 1159 

••• 
Kıı-ıkkalede 33,036 Jim 50 kı.r:uı-3 k('ş:r bede-ili bir nıe1ı.P.rt'-e aınbarı p:!Ea'!"

:1i}{'a in~ ettlr;J(>Cı·.:.:-'i-r. İlık 1f'm~natı 2471.. ~ıa 75 kuır~ti.lr. İhaJes-ı 9/11/942 
r .. ::-a~t·-· günü sa~.· 15 d.r A.."l~;;:aımda J\..1, 1\.1. V. 4 Nu, lu satın a)ma koıTiaı:;. 

v10cr1':1Cia yap:.!aCilMt"'. Ta:llıp1eı~n be:!i v~~tt<· k.on:ıi ıyonıa g.f• 1 n~€·ıe·ri. 

(1618 - 1161) 
••• 

890 tc,n odun kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 20/ 
11/942 cuma gün.i saat 15 de Gümüşhane a•skeri salın alma Jromis
yonunda yapılacaktır. Tahmin be dd 53,400 lira ilk teminatı 3920 
lirad;r. Taliplerin kanu i vesika laı;)e tekM mck.tLUplarını ihale 
saawndrn Jı..r saat evvel konı"syona ~~rnıeleri. 

1614 - 1157 
88.8"2.i lira 35 kuru~ kes"( bcdclH Adapazarında vaplırılaca·k 

Jn~a.at i-:ı kaoalı zrı.ri~a c~s.ı~meye ke11mu~tuı'. ihale.:ji 23/11/9-1~ oa-

13/11/942 l4,3Q iız...,;r IN. ~ilği, 
oı..1Pı'Ytın e:C!Cn .mruhnk'l!masiın<lc suç:-
1 ı..mun fiili. sabit old1._ğuru:!'an Iıı1illi loo
YU!'ıı1a kıarı~nıuoun 21-55/2 m·ad
<:!J'Jcıri c1uıc:J>:noc y~rm brş lirra pa
rr. Of'7.aS! OOıt-m:esıir.ıe Y.C hü'küın k.a
~Je,stıog~.OC ücret~ Sll\';1.ıya alt olrr:ı:ıft 

·ü2.ıeıre ka'Nir \.'Crildi. {l 112) 
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f 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 24 1. nci Teşrin 1942 Vaziyeti 
A k t 1 f 

E.aıa: L'IA 

Altın : Safi ıuıo•"'m 74,616,470 104,9!\4,043,09 
Boııknol ... ... .. . ... .•. ••. ... 12,259,37-0.5-0 

Ufaklık ... •.• ••• .. . ••• .. . ... ... ... 159,47-0 69 

Dahildeki !fuhabirler: 
TUrlı: LirOil ... .. ... . ......... . . 

Hariçteki Muhabiı \er: 

Allln: Satı Kilogram 24,481.l,201 
A.1uıa l•hvili kabil •trhed diıvlzler • 
Oiğ~r dövizl er ıe Borçlu klirinı .. . 
bakiyeleri ....... ........ ........... . 

Huine T•h• illeri: 

Deruh te ed.Hen e:vrakı 1tüd!7 e 
kJıLT:Şthll ..... .......... •· · ••• ••• 
Kanlınun e - 8 inci m adc!eler'41e 
tevfikan haı..lne ta!'alındıın Taki 
tıed.lyi.t ... ... ..• . .. . . ...... .... .... . 

Senedat Cü rdalll! 
"rlea r! Sene lle r ..... ... ..•......... 

E3haru ve tah vHi t cü zda n ı: 

(Deruhtç Pdil~n e\·ra kı n 2.k
A - (d iyenin kar;ılıft eı-.ham ve 
tahvi13t (itibari kıymetle) ........ . 
.B - Serbest esh;;.m v• tahvll~t .... . . 

Avanslar: 
Al!ın ve <löviz Uz~:ine 3' Van. .. . •••••• 
Tah\•it3t üzerin~ Jvanı ........ . . .• 
Haz!neye kısa v<ı1.ôcli a van.3 ••.•.•.•• 
Hazineye 3850 !'\ıJ. lu Kanun• t öre 
açıkr. o.Hın k.Arşı~:ı.lı ~van.11 ..•..• 

Hi'5edarlar 
Mııhtelif 

34,436,174,59 

54,071 ,003,80 

11511,748.563,-
24,305,462,-

395,730.990,41 

45,004.399,93 
10,506,44-3,24 

ı.nı 52 
7,800,~3,-

2~0,000.000-

LİRA 

117,:l72,8W.28 

f'56,!Jl\7 ,6 ! 

88,5-07,118,39 

J :14,4<1.3, 101,-

l~5,730,W0,41 

i 55,510,843,17 

J 207.810.GP.4 52 

ı 
4.5!!0 000.-

10.825,()19,37 

ı oS!i.~57 614.<o ı 

p • .e 1 f 

Senttaye: 

ihtiyat Akçesi. 
Adt v~ fevk:ai~d• ... 
1:1.usu.st .................. ·•• ...... . ... 

Tedavültlek i BMnlaıotları: • 
Deı'Uhte edilen evra.k ı nakdiye ...... ~ 

IC. A!"l.ınun 1 ... do inci madd eleri.ne 
tevfikan b.a.a.in.~ tarafından valr.1 
tediyat ....................... . ... ·•• 
Dtruhte td.llea evrakı nakdiye 
bokiyesl .................... . ..... . 
K1..r111ı!t tamamen altın ol•rt.k 
Uixeten tedavUl e vııı.:redtl tn .. ...... . 
Rees~ <mt mukabtli !Jh.,len teda-
viJI~ vı!ed Ue-n ............ , ....... . 
Hsıiueye 7ap1ı ın a1Un k&r111.ı);lı 
avııns mukabili 3902 No. h kanun 
muc;binc~ H !ı vet.en tefiayfil~ vaz•-
d!lor. .. .. . . ....... . 

M EVDUAT 
T ilrk Lir"-n . 
Altırı· Sari RilnF.r•m 877.422 
311 50 No. l u lra. ?ıuna eöre HazlTley e 
ac:ıl~n ava~~ mukabi~i kvd.i o1u-· 
n~n ai ~!nltr: 
Saf• K~Jogram 55,541,9~0 

Dödz Taahhllda tı: 
A"fıro. tahvill k<ıb!l dtvh:1er .. . ..... . 
nı~"'' dXvi7Je-r v t; ahıl" e.kh Jtllrlnr 
b a'kiv eleri ...... .. . ••• ... ••• ..... . 

Mohteill • 

I..ir• 

9,412,1:15,73 
_ _ 6,000,'000,=-

1511,748,563,-

24,l05,ıl6.2,-

134443,101,-

45,000,1100,-

288,000,000,-

] 06,665, 19~,()7 
1,234,164,05 

78.124,167,90 

26375,893,79 

t 'fe m m n z 1938 tarı n; nden it ibar"• İ•kol "• 'laaı!dl '}Ş ( Altnı. üserio• ::ıvana % l 

LiJtA 

15,000,000,-

l5,412,13(i,7' 

679, 043, 1 Ol ~ 

106,8119,3~7 ,121 

78,124,1~7.90 

26,375,893,79 
144,!i(J2 ,968 ,zı 

1,065,357,&H ,75 

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

ı
!ll!llililliimllllmlmfmliiii .. ımll .................. ... 

zartesi günü saat 15 de A:nıkarada M. M. V. 4 .N<ı.lu satın alma ko- la ıl 
misyonunda yap>l2cakıtır. İlk tem; natı 5691 lıra 27 kuruş!uT . Talip- 1 ı nhiscrlar Umum Müdürlüğünden 
!erin •kanuni '""s:ikalarilc tckliıf me ktupları:nı .ihale ~aaiind.-n bir sa- ı ~maıma .. ••••••••••••••••ıiı•• .. •••l'J 

1 
at evvel kom.İ&y'Oı~a verm-e&::rı. ı - ıo.a ·1ni2 ih~1iyacı ıçl.n ya:lıck para ı.n1ıaJ~n.dıe kuJları.ılmak i.kt.ıcre ı ooo 

(1617) - (1160) 1 kHo l<!?.1~ hcı da pôrı.nç pazarlıl<la sa>t.ın alına.caııct.ır. 

1 
• • • . n 2 - P:ırı.a.r.lk G/Jl/942 iari'ııine roıstl·ayoı.n cwne. gün.il saat ıı,ıo da Ka.-

bataşıa 1 rv~ı.ın1 Ş'Uıbıeiıiraie!kı alım lton1ısyonlı.rııd.oa ya.{lılac.aıktn·. 

1 
574,671 lira 63 klY."1.ış k.Eti•:! bede1li K.trn!Uke!it:P~ basta-haı!1lC ıırış3~1 kıapa~ı j _ (stı'lkli!er:n par.uırlıık M,-"tll ba(yin olunan gün v.e sa-att.e % 15 güıvuıırnıe 

zartla 6tt;!ltrn.t':.Vt_ ~i:omr.1.lştl.;J'. iıı.J:lcei 10/11/942 &ıh &'Gnü sa.at .16 da Aır.Cta.ra pa:-alal'ıll' b-ırııkt.e adı geçen .kıon1~ gelmıel-eri, (976) 
J dil 1\1: M V. 4 No. !tı sr1.ı.n al!'nn koımisyıonuır.da yap-ı·la<"3fi<!ıı'. llk '<m~tı 

l 
16:736 1i;z86 kıuıruşltl'!·. Ta.Jip!rrin kal'la.lni wsioo..ı.:c:ı.r~l-e t(kdıf nı1-l'At.-.ıı:-Ja.rm1 i00- 1 

lı' saa:t:ru:iıc41 b.!r sıa.ıt -evvl'-1 kornı:e:ronıa \7C't·mıek.ri . {1591 - lCH7) ı 
• • • 

• • • 
Keten Jl!OG'1um 250 me.tJ:ı& 

Ta!ımln ı:ı.e®Jl 21,70 J;rn 90 kuruş olan 221,499 1\13 çırn·lı ç'm k~"'·teı 
par.ca.:ıl'IZt!a sot.Jn al·,-aeakıtı.r. İ:Jın,ıe@ 7/ll/942 M.Urru'..l.lı-.W;;.i gi~~·:ü s:?::ı-t 11 de Ar.ı 

Keten oortu:m 3-00 mı>tırO 
1 - YlıiııaırtM c;t15 '"" _,, Y"ô!Jolı ıoetrn m.ı>tı:ırnla r ouınuırıAı&l V>091ıllel 

kaırada ~f. M. V. 4 No. lu s.at:n. n~ma k'!)tDi&.,"'On.~<0d-a yr~ı.l-acaı/c. t ır Kat'i. ~mi- ı 
natı 326Cl l~ra 4 kıu:ıı.ı,ırtur. Tal.ipl.erı.n IY:r!Jıi va.k'.·tıtıc kom.-RJ.'ot·ı:ı gıetlmEJcrı 

(1615 - 1158) 

istanbul Belediyesi ilanları 
Şdı.~:- T~%ıtl"'09U :K'Cmerli k'"1T.L Kalör"İfl•r tf'tSisatıır.ın tarrıl.r \1(' tıadıiJ'i açık 

ek. ı.ltrelf•y'f- lh.~ultnuş:t r. Kıı:--ş'f b· dc~I. 5678 :~na 12 k 11ı..:.ş ,,,_, :Lk tcminıa:tı 425 

,ıra 86 kı·ru~.UT. 

Keşi! ve şarl'!'lP.'r•, z;..bıt vf· n ·nnıc'· t mih.1ilr1üıtı,.i kal•'n·ünı~--:1=' gö.ıüt:.~J.:rl'·r. 
İha!·P 23/11/942 pa.oı .. aı'll'si gü 1ü s:ut 14 ciıe d:::rr-.ı er..cu:1;11.ıır.uıt' yapılaca.ı!<;:

tır, Tu.:~p!i ı-J:J i.k t .. 1:-ni'.lt m-<lı'b ''l \.""Cya n1l[lktuıplarl ih3'.e taı•aı:nıct:Pn (8) gün 
ı P'\·v~l B::=Jcd'yc lı'cn İş:cı·i 1\.1.li'Cü:rlüg-,_:ı ne mü.:-nc::ıal'.a atacak!a·:·ı Fenni c."ı:l'yırt 

ive kanı.~ıl'"lıf'n ibraı.ı lf,z m gclrn di.;c: veı ]"a1!•ar:Li' ihaJc gOOü nllııınen ,s:.....,tt(! 

Da.in1i r'l1c\iı:nt•r..d.c buı'.u!llmaıl~ru. (1164) 

Sahibi: E. İ Z Z F; T, Nl'sriyal Direktöı ıi: Crvtlel Ratabilııin 
Ez5:lldığı yer; .. Soli Tcl;.ı-raf• .U~aı.h~t:.sı 

}>20arl!ıkıl.ıa. !;.3..t.JJ"'l a.·lııtı<lt·nıklır. .,, 

2 - P<.oo•Jık 10/11/942 1ta.r:ilıloe mstlıtyan salı glinU ...,,ı lQ,50 de Ka
oo:.aa;ta levazım. ı;uıbPSllıı<lieki aılım k..~011ı..:nil:1 yıapılaoaikıt.w.\ 

3 - Nuımırı<elN lı<'r gı.İll öğl~ S01Jrıa sözü ~ şıbede gür(Ueblliı'. 

4 - İst.(>ık·'.'iıJerın pa.:zıax'lli.lı: iıfn tnıy.iıı o'.unan gün vıe sa.aıtt.c % 15 giivıoome 
paırala·ri1e birlı.kıte aJı.m kom.i~nuıın gıe!ınıwJ·ı>ı1i ıl-3ıı cıılı.ım.ur. 385 

lstanbul sıhhi n1üessese'.er arttı rma 
ve t k se~tme komisyonund an 

Leylt tıp ta!et>tt y1ıffiu talr.boloı"nln 1438 adi•\ Y'Üın f".d!l a ima j~ açık 

ukti!tnıcye kcmu~m~.ı!';tur. 
ı _ ~"l}trrrc> 23/l 1/942 pc:ıL? "'esi g-ila1ü 14,45 r.:P Cağaıloghıır.ca sıhl1at 

vıe içti mal muav<..~~t müdür·l üğu lıiruı&ııııda 1op·ıl<.ln~n ~ czyonciıa y.a .. pı~ caıkttır 

2 - Mtıh:ur.rn:C"n be-dol tir ad t rıID 1' ntılfının ıeı fu bede!ı 2.55 ku~~ 

tur. 
3 - İ~~"n.ıor s:.-ır.-t?ıa ılcs± Ç'O ış;na güaı,'-1 ·~( e k rr. ıyon.da g b tr. 
4 - İ•-'ıt('kiiler 1947. yı'~ t:C'f ı'Ct od ~ "\: k ·ıe 24 

!1 vtsı.ka.la..T ı}f• b r ;~~ y tc-:- mı: \'l"k 
Liı.:W gtia"!.<ie k0ıtı1fı?ryona murt ,aatı a..ı ı. 

Cltr. nal 
(1143) 

..... ,V-J. ~

tub. &-

l 

1 

iıhı:ı'&:ar 942/ 477 

KARAR H 'l"'LASASIDlll. 

1'-1l~'. li ikıorn.mnıe k.am.Jır:ı\lna m·ııha ! f"-
11Etlen Ku""""ı><da Ç.fto ıwl'rı'cr S. 

23 numaradaı oturur ma.'li!atu1·acı~~ 
ttcaıreö'lıe meşgul Karabei oğlu Q_1-

ruıc baı.l<lktıruda Istani>tol 1'.·nc; M'! i 

llı:oruoınııa ımııl:ikıemıa•";mı.e 

('den m~ nt"'li..c(}ji.rıdc 

hını.ın fiili sabit <>ldlığu>n<ian 

SUf'-

1\flJj 

Komnıma kon:wnı nun 32/ A w 59 /3 
ve 63 üncü 1111iWd.eıleıi m:ucil>:~oe y!r
mi beş ılliımı p3T3,. Ol"'Zraı91 ödı.lf!'l.IEc:ı,ıc 

Ve hl."Jotim btikştiğ:ociıe üorcıti sı..:.~-

!uya ıı.;t olm'llk iiaıe'N! kaorar lı'Ularo.. 
, 

ımıln inromn g.a.:a....~ ınıeşrodil

~ 2fi/8/i2 lıa<i!ı<ndıe kaıu ,,,,_ 
<İ\~i. (1111) 

.AKl:ıılau' ııuıliı hUiuık ma.lıloemer;i>n. 

.ı.;,n : 9'12/ l 09 

Hrybel>ıadlı Dai n'!aba.!<s<w:' • mu• 
ıo.n ;ken h<ıılm iloaırnf,t.gaiı ı rrqfaıJ 

OOaıla'!" bekdye şubı:D 'i.."-!ıt"".ic ,ı•ı·Ja

rıru!an N'~< Aırgüki rdıe: 
iSW-.m!bLıJ ibelıe<iiye,~ lll'.ı... )l.i:"litıı" 

ıaqtıığı 215 1.ira. 64 'kın~t.a:l l.öh ~ h'Jı~ 

luır:ııcF.aki aJao:dk davac11tn 4/ ı t /ıM2 
tu.ıri.hll ct"İseE'.Dıe il<İ11("rn. \"1'.~6 lcb. -
gata ı•ağnit:n g,ı.·1ın~ğm.lııdı-n ve C.i-

b&bı. subut!y-e olacak cıııı kıt:ıı m:I{· 
""" ibraız e<Jtl~JGn oolr:;·ı g·tyap 
k<U'G.L~ı İ-1-tııhaz ve il5rıır.;, trıb!iğin•?

ka.ror vıerllmi:ı ve du.ıı.ışma 21!/ll/942 
cuııu.art.19 gUnü saat 11 buçuğa b-ı.

r:ıl<J>lmıştı.:-. İJ;iııın erl(>s; güni1nd'en 
ıırillıtebP;r olnııaık ~re yıiPmi gilı:ı zar
Jlıında iıtı!ra.ız etm;e,d,iğinıiz tak:diııd.c du,. 
nışm<ı\!'Q kaoo.J ooı::ınJ1°',J'eoeğiıııiz tdJ.. 
ilıığ yerine Dlmak üzrg ilan ol·um.ır .. 

(6579) 

İstanbul Bcled;yesi 
ŞEHİR TİYATROSU 

Saat 2-0 ,30 da 
DRAM KISMI 

NUR 
Y<ltlllln: Aıııdtı" Obry 

'Du:rk~t: MiibEcOO Y<ını,r 

KOMEDİ KISMI 

Asrileşen Baba 
Y 3"""'1; $p! JV!lt'J.aS 

Tü.~: A, Ha.oopu.kl6 
Cunuırte<:i ' '" Pazar günleri 

15,30 da matine 
H er Ç~a saat 14 de Çocuk 

Tiyatrosu 
Perşembe günü saat 16,30 da tari
h1 m('!ti~. 

Prza rtr.rri gün.ü Dram, salı günü 
Komedi tiı;yotrıoları kapahdır . 

• TAKViM 

2. Teşrin: CuT.a 

1361 1942 1258 
H icr1 

6 
Rum! 

26 24 

Glı!ı· 3W Ay: J1 Hızw-: 185 

-
ı .E z a 

-n 1 ı \ ... lı 
\y::ıkitler o.I ~ D. 

~Lineş l 37 6 37 
ı~l 6 57 ıı o 

pindi 9 42 14 4,· 
1.l~~Jm lZ o 17 o 

l \ ı 33 18 ? 
im•ık 1 11 55 ~ 57 

Dİ!tIL~T: G.ız L(ye go .• " o 

' 


