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Mare,al Bodogluyo sufh için çah· 
t•cak bir fırka tetkil ediyor 

Nevyor.k, 6 (A.A.) - Ortada ctolaşan ve Romacb doğmu' 
olan bir şayiaya göre, .Mareşal Badogüo ile Prens Hıınbe<t<> 
bi.r grup teşkil etnıi§lenlir. Bu gnıpun sulh lcıhind.e çalıJauk 
bir fmkallln nüvesi olaeajı söylenmektedir. ~ 

HükQmet ve Büyük il 
Millet Meclisinden ı 
gelecek tedbirler 

• ' 
f JJ TEK HEGEMONYA -

KURULAMAZ,, -----------------
Milli Şef hu tedbirlerin 
ana hatlarını vermiştir~. 

• 
Herşeyin başında çok idrakli 
ve bütün olmıya mecburuz 

Yazan: Ş'OKBtl ABMED 
tL...n enıen bütün dünya m:ıt

lf-u bııah ve Türk basını 
.'.\!illi Şefin nutkunu to·h

lik de,am etmektedir. 
Nuluk, iç meselelerimiz üze

rinde bilhassa Büyük Millet 
\\lt-.:lisine. lıükumete \'e millA>te 
verilmiş direktiflerle dolu <>'du
ğıı için bu direktifleri takip ede
t<'k ted bi-rleri.a neler olabilece
i:i şimdiden efkarı umumiyemiz,.. 
de merak me\'zuudur. 

l\1Hletçc benin1senecek esa.,.lar 
nutu"la gayet aydındır. Bu ba
kımdan herşcyin başında ço.k 
H:lrakli ,·e büti.in olmak, devlet 
\·e hi.ikiınıcıe ıuiiı.ahir bulun .. 
nıak, milli biinyeyi sağlıia<:ak 

her .harekete yer \ermek, dil<l<at 
gô;terıııck gelmektedir. 

1 
ihdas eden, •·ıırguıı, ihtikar pe
şinde koşan.lar da mutlaka va· 
lanın selameti kaygosmdan u
zak kalan, ıniUet bünyesü:ıi Jı.e-
ınirt'n hainler ve fesatçılardtt. 
Bu vaziyete göre, hükfımetiıı ne 
yapa-cağı aşi.Urdır: Haya'! paha
lılığrn.da tabiiyi ikame, mümkü
nü ifa; hiyanet, ihtikar, fes&t un
surlarını tenkil. Şefin ve nıH!e
tiıı islediği de budur. 

ŞÜKRÜ AHMED 

,================ .,$_ ·. -- -_, 
~ Türk- lngiliz ı 
Dostluğu 

..... ... . ... ·, 
Hüklıınettcn , .e Meclisten ge

lecek tedbirleri ise yine ancak 
l;icfoı direktifleri~dcn mülhem 
olarak tahmin ede-biliriz. Reisi-
cnnıhuı un1uz:un diTektiflcri her 
faaliyel ıılıesini aliıkalandıracak 

uııginliktcdi<. 
! ~ 
1 ) 

Başka hiç bir 
dostluğu za· 
ylfletmamış tır 

JJiikiımet harp buhranına ve 
s kıntı!arına rağıne-n hemen her 
sahada durmaksızın çalışmış, 

kiillür hayatımızı geni§lehni~, 

teknik öğrdinı hakkında büyiik 
irndrolu bir faaliyet pro:;:rauu 
~l!bik etmiye ha lamış, kara ve 
demiryo.ILarı., su jşlA!ri başar

nııştır. 

1 i ... "' 

E~b.i İngiliz s~firi 
L n rada bir 

Iliitfüı bu faali)etlerc yine bü
tiin dünyaya örnek leşkil ede
cek miı aller halinde devam c<li
lecektir. 

Fakat, hükiımet ve Meefü.ten 
hemen beklencıı tedıbi.ı:ler hak
kn<la Şefin başlıca direktiflerini 1 

~u üç ana esasta tc·barüı. e'tir
nıck 111ünıkündür: 

1 - Hırslı poolitikacıların mjl
ld i.radeı.ö iistünde dahili ve ha
rici bir siyaset ) ürülmc~erine 
asli mü,c;aade etmemeliyiz. 

2 - Ticaretin ve iktısadi !aa
li)<>tin serlbestliğini bahane ede
rek mıilleti soymak hakkını hiç 
!kimse) e, hiçbir zümreye tanı
mamalıyız .. 

3 - Üç beş yiiz kişiyi geçmi
) en sayıdaki :l§ikiır zararlı in
sanların •hayat pahalılığı be11i-
6ı• yürütmek yolundaki ı.ararla
rını gidennek. 

Bu ana direktifler içinde; hii
kiıınelin, hayat pahalılığı bela· 
s nı gidermek, memlekette esli
ri1en ınanevi tela~ havasını iza .. 
le "ylemek, <bulanık zamanı fır
sat sayanluaı hadlerini !bildir
mek ıolıında tedb irler almış ola
rak pek yakında Biiyiik Millet 
Mulisi huzuruna çıkac .. ğından 
şiiphe edilemez. 
Sayın Şiikrü Saracoğlu n1eın· 

leketteki hakiki vaziyeti gönniiş 
ve tedbirleri düşiiıımüştür. Ge
çen dört aylık deHe her bakıuı
dan n<>l er yapılmak geı-.,kJiği 

yolunda bariz intıbalar, kıymelli 
teerübelex orlaı·a çıkarmıştır. 

Bn tecrü~lere daı anılarak 111ec
lise herha!d., geniş ölçiidc bir 
hazırlıkla gelineceğindHı şüphe 
cdilem<'.z. 

Anuk, Milli Şefin de işaret 
bın ur<lnkları gibi harbin yarat
lıjlı zorluklar ve '1kınhlar ta
bıatıle 'ardır. Olaeakhr. ormal 
haddindeki pahal.lıklara tabam
nıul edilecekti r, t!rliln1ek Iizım· 
ıh. Hiçbir de,•lel, hatta Ameri
ka dahi lıaıtıin do;:urduğu sebep 
't> te~irıerden uzak kalamamıs· 
tır. Harpten öııteki ralıatlığ-ı, 
hr.llııj;'lı. refa!ıı arıyanlar dlinya 
hakikatlerine göz yumanlardır. 
I:u böyle olduğu kadar haklı se
bepler dı~ında pahalılık bel" ı 

konferans veı-di 

Londra. 6 (AA.) - f~ıı...rc 
nin eski Ankara i.>üyil·k elçisi 
Sir Prcy Loren dün afiljam Lon
dra halkevinde bir konferans 
vermtştir. Dinleyen'er arasın<la 

lbi'ilı:ssa Türkiye Büyük Elç'si 
ile S:r Wyndl-.am Read('s bulun 
makta idi. 

S.r Perey Tü .. k g::ııı.etC'Ci 1ıerj- 1 

ntn Londrada 'ı\C'ndil'l'"t'ine Bri
tanc,·a ajansı taraf!r.d.n \"<!rı

len ziyafette görduğünü söyle
mişL:r. Ga.zıetcci1cr kL'nd.s:ne 
1939 da a ktednen Türk - İngiliz 
ittifak mualı es'nden itil:ıaren 
iki mcm]!"k<.>t ı;rnsında y<.>nı bir 
dostluk \·e yeni lb'r samimiyet 
ıbaşlıadığını söylemiştir. 

Sir Percy sözlcr;ne şöyle de
vam etmiştir: 

•- Bu muahedenin iki mille
t in ka'bındc ve ruhunda tekrar 
çiçek a;;an dostluğu tevsik et
miş e>lduğunu kendilerine reva
ben söyledim. Bu dostluğun bir 

(De,·amı 3 üncü sahifede) 
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so~ · ISTl.YORUZ 
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Dünya Ö çüsün· 
deki ses 

lııönü'ni;n ııutktınu, diinc k.ı· 
d<>t büyüklü. kii~-üklü 19 c\..;let 
basııı.ı bir tetkik t:c te}sir mcı;
:mu yapmışlardır. Bugün dünya 
yüıünd.e, düşündü(iiinü söyliye
bilecek bu rakamdan l>iro.z 
fazla mii.stak.ı1 devfot ktıidığ.nı 
unutmayınız, 

Zamanımızdı> hu; bi?;. nutuk, 
Türkiyeııiıı hepsi ve loendisi de
mek ulan ses kadar i(t'en ı;e gö 
ııüldcn bir ilgi görıııemiştir 1 ı
rap rekeıı dünya bu se.<ıı l a
niyetci ha ·ası içinde d.erd.,u 
rundirnıe yol unıı .aramıştır. 

Tıi.rk milli kttrl ulu~ hareke:i, 
1918 dikta nizaıııından hürriyet 
ve istikl<İl çıkarmak gib, insa11-
üstü bir kııdrel eseri idi Bu e.•c 
rin iki teme! dfreyindrn birisi 
olan İnönü .!On n1ıtkile, insan~ 
lığa hitap etıııl.§tir. Eyer bııgiiıı 
milletleri ıdare ecl.enleri" tıan
&ından fazlası onıııı g,b; duşün
se, diinya.-rrız, bır stı!h sii.kı1n ı·e 

baht yarl,k cennetı olurdu. 

''Bunu cesaretle haykıran bir 
adamın bulunması 

dünya için bahtiyarlıktır,, 
--------

Millt Şefimizin nutku yabancı gaze· 
telerdeki akisleri devam ediyor 

Maıı;,a Mat nıtıa clopU' ilerliymı j,,gib zırhb kıt'alwı 

Ankara 6 (Radyo agzetesi) -
İsviçrede çıkan Rejima Ağriko
li gazet€Si •Milli Şef İsmet İrııö
nü küçük büyük bütün millet
Jıerin yaş<>ma haı'<.londan bahse
derken beşeriyetin rııllıuna te.
cüman olmuştur• diye yazmak
tadır. Mısırdaki Mihver Ric' ati İs."içre gazetel<.>rinden Bel
davi: 

Sahilde çekilen Mihver 
ku vetleri imha edildi 

.İnönü torafsız devlet'erc ba
sit olmakla beraıber bu hakika
ti anlatmıştır, Bu da küçük \'€ 

tarafsız memleketlerin kat'i bir 
<.>mnıyet .altında bulunmad:klar:
nı "" daima uyan k bulunmala
rı lüzumunu g ·teror. Bu nutuk 
yalnız Türkiye için de;,~l lbülüıı 

bitaraf memkkellcr için bir ih
tardır,, Şiddetli bir takip savaşı devam ediyor 

Müttefiki er Marsa Matruh 'a ulaştı/ ar 
Lasuvi.s gaZ't'tesi de 'l'Urkiyedt: 

ilk dd. b!r ses büyuk bir tclı
likeyi ihtar edi\'Or. 

Ka.hıire, 6 (AA.) - Orta Şaork 
İngiliz ıkll'\'Vetleri umumi karar
gahının ·lmgünlk.ü tebLği: 

Sekizinci ordu dün bütün gün 
dü~manı fir~.a mecbur etmir;tiır. 
Zırtıh k\ll\·vetlerimiz D<:ba'nın 

'bat.o->ın ı,. • ileri>indc d\iıı-ııı.a
nın rliimdarlarilc temas halinde 
buhmmaktadır. Günc!ürı en azı 
4 bin ...ıı d.a""1 ı<'lın"Pıştır. Mllıa

n.:be ır.cy<l:ıııının cenup kesimin
de mot(:irlii Alman teŞkilllri l<ı

ra(ırırlan çölde ib<ra>~ulmış oldu
f:u wnncd.Uen b'.rçok İt.ayan'ın 
t•mlanmasına devam edilmekte
dir. 

Tnmto fırkası kumandanı ile 
Ql"k~mharbiye rei•i d€ esirler 
;ırasında bulunmaktadır. 

Dün en az 51!· ltalyan tankı 

He 20 Alman taı>kı zapt,,ıJılm 7 
tir. 

4/5 İ'kin~;teşı'in gecesi lbomba 
ile yapılan hücumlar sahil bo
yunca r c'at hal:'ndc bulunan 
düşmanı müessir su.retle hUJıa
lamıştır. 

:Mıstl'da R:onmıel kuV'\/etleriıni 
•bozguna uğratıan 8 ind İngiliz 

ordusu lııomutam 

General Jllon lgomery 

ıı 

:, CEPBE_LEBDE OON'CN ÇIDRESİ ~ 
1 

Mihver Halfaya' da da 
tut~namıyacak gihic~• 

~~~-~-~~ı .. 

Çünt\ü Halfaya Cenubundaki s~ha 
z•rhh b!rliklerin harekatına müsaittir 

Son eelen Alman tebliği mu
hareiıelenin FuJ<.a il<.> M"'rsa Mat
ruh arasındaki çevrede cereyan 
ettiğ;ni bildirmekte ve şiddt>lk 
sa\·aşların d~\·am etmE"kte oLdu
ğunu ilave etm<.'kteıW. Son ge
len Kahire haberler-~ de 8 Jnci or-

<iunun takip h.ırekatının devam 
ettiğini "" mu<ıarebel.,..,.;n aru!<: 
Marsa Matruıh önkrinde cere
yan eylediğini gWiermı:ilctedir. 
Dünkü )'Q2ımı2xfa da işaıret eı~ 
t'ğinıiz g>bi tak;p harekıatımn 

(D;waını 3 üncü sahifede) 

Alman tebliirne göre 

Bertin, 6 (A.A.) - Alman teb
liği: 

.'\.iman v<.> İtalyan teşkilleri 
dün Fulr.a Ye Marsa Matıroh çev

(Oe\'amı 3 iiııcü sayC.da) 

Löjurnal A{;:ıl«>l da şunları 

yaz.:ıor: 

cTür~iye CümJıurreısi yalnız 

ıbüyük devletı.er:n değil, bütün 
milJ ; :erin yaşama hak:arına 

işaret eylerk€n ces•retle v<.> a-

Stalinin Beyanatı 
ikinci cephe olsaydı 
Hitlercilerin sonu 
gelmeğe başlardl 
Stalin ikinci cephenin mutlaka aç1lacağ1nı 

söyledi ve iki tarafın 

ha r p gaye 1 o r i n i e t r a f lı c a iz a h etti 
Mosko\'a, 6 (AA) - Sc>vyct 

inkilabının 25 inci yıkböııümü 
münaseıbet;ıe Stalin bu akşarrı 

1.fuskova So\'yet divanının top
lantısında beyanatta bulunmuş
tur ve son sene içinde Sovyetler 
!birliği taraıfından yapıt.an işleri 

ıgözden geçi~rek bilhassa şöyle 
demiştir: 

.Hükümet iki cephede fadi
ye~.e 'bulunmu§tur: Dahili cep
henin teşkilatlandııılınası ve 
Kızıl.onlunun tedafüi ve taar
ruzi hareket~ri, dahili cePlı<ı 
kıısmında faaliyetıimi.z endüstri
Jıerirnrzin Rusyanın ~ark kısım
larına doğru tahl i)~ine, ziraat 
sahasının arttırılmasına v<.> ge
ride iş disiplininin t;ı,kviyesin<.> 

inhi&r etmi~tir. 

Avrupada ikinci cqllle 'hak- , 
kında Stalin şunları söylemiş

tir: 

Stalin Yoldaş 

çık.ca haykırarak b•r mil!etin 
lbütün dünyaya şamil bir hege
monya kuramıyacaj;~nı da bildir
miştir. Bunu ces"'1't'.e ve açık

ca haykıraca.k b·r adamın bulun 
ması bütün dür>ya ı~;n büyük bri 
'bahLyarlıktır. 

Diğer bir İS\'İ<"re gazetesi de: 
Jnönünün nutku Türk:yenın 

taraü.ızlıgını korumak için kar
şıla§tığı ıxırluklar hususunda h"; 
bir hayale kdpılma<l.g:nı g · 5~tr 
mektcd.r Ce~rC't~e hayk,rması 
takdir l'<l:lcce~ b:r h rei<et:ir.> 
d:ye yazmak'ad r. 

Almanlar 10 bin 
ton {eker tek 1 i f 

ettiler 
... ... .. . 

1 

Amerikadan it· i 
halat için tel-nas 

far yapllıyor 
Alıl<:ıro.. 6 (Lkd<hn mı..h>h ::den) 

- liabE-r ald~tm.-21& gure. A"mz.n 
!ınna)~ z<·ykly :ı, lof'tıe-11 tohı...'fmt 

ve ~Y Ç'içeğ muı-.-nb TITT(;.ıe ı-0 b n ton 
teC< t' \ e-:un~ tf • t etmiş cr<W 1- c.ı.

kat, h CiMct l'f',yt.~·al{.ı:. ıhı~cını 

menne-tt gindr'n b;.ı mJb 1t.n.n ya: ... 
(Devamı 3 üncü sahifede) 

Madagaskar 
teslim oldu -Fransızlar ingi iz· 
lerle mütar ke 
imza ettiler 
Looöra, 6 (A.A.) - Sa "!ı'.yotı" 

mllıh:f J'e!'d"' bo·ya...., ro ld'ğlr.'" gCi!'C, 
Ml8.daC'a Lır<:;ı m. }l{;.oc::;nı.a.t. di.ı ~~ ~ 

14 de sor.e. e."'Jn.i~t ı 

Mıada~ ,·:şı h:..ı11:ô:rr1.t tirıo 

sadıit FraMJt.a::-, ırN'l•ı"<M Jal<b n
de bulunınuş:ardır 

Londra, 6 (A.A ) - M.ı:kga,r, ·-
dla. müUııTke jınza ed:lo ı: re n 
ı,; ldlriJa,,~. 

v;şı. 6 CA.A.) - 3/ 4 .,;""; ı..şrin 
l"oetıl Madaoıı:kar OÔILSlolt':O bı.lu
""'tı Fnıtı"'2 kıtaatı şckrel'ô mcıtıa,. 
JV'~ :tt.cra arobnlovro mu.h.al. 
Ji Dl tıatı "l"" .,.,,,. ., ... " 

Vilayetin Tebliği 

Eğer bu e<.")>hc açılarak ~ Al, 
man tiimıeni ile 20 Alman müt
tefiki tümeninin geri alınmasına 

imkan vrılıniş olsaydı, Hitlerin 
oonu gelınıı:ğe başlamış olacaktı. 

Vazifelerimizin en mukaddesi 

Her tacir fatura gösterrneğe ve 
fatura vermeğe mecburdur 

Vila~ etten teb!.ğ .,.Jilmr.tir: 
Bir kısım taeirlerin bazı yanlış anla) ı,I r~ kapılaı ak <elbet· 

tikleri. ıııevat ve <'"la ic:in lalnra alnıad,ldarı \(' fiat ınürakabosine 
)·arar vesika göotcrnıedikleri yaptırılan tedk kattan anla'llmı. tır. 

Her tac:ir eelbettigı mc\al vecs\a irin fatura nlını~a \.'C 100 ku· 
ruştan ~·ukarı satı,lar için n1ü~teriJer ne falııra \crınİ.)e mecbur
durlar. 

Bu lüziıııe~·e ria~ et etıııiı cnlt-r lı .. k!cndn ;\li!Ji }{0<11nına Kanu· 
ııuna te>fikan takıbat yopılacaktır. Tdıliğ olunur. 

İkinci eephe olsaydı Offsaya 1 
varılaraktı 

Stalin söz'erine şCyle dıevam 

etmişti r: 

Mısırdaki İngiliz seferi Rus
y-dan 4 Alman tümenı il(! 11 
İtalyan tümenini geri çekmı tir. 
İkınc> bir cephe mevcut e>lmadı
ğı ıçın Rusya 170 Alrr.an tırme
nine karşı koymaktadır Bu sun 
scne!crde1<ı ha~k.ata gcılııce ev 
Hla kı devrs ıç·ndc Kızı ordu 
Alma" hıicumtı"U ger atarak 
te «bl:' ısıi <:le alm ve dört t•y 
iç•n-'e 400 kılom<'tre kadar i 

(De.aıru 3 üncii saLifode) 

B u harpte birçok nıiJletierin 
dewil.i.verdüderini cörclilk. 

Bu milletlerin niçin devrildilde
rini de biliyoruz. Devrildiler, 
çünkü ııK!let bütün rubile hazır
lanmış; nı;tli ruh, gereğince ve 
iyice tavlanmış değildi. 

imdi, o .zaman Fıransadan ge .. 
knlcrin söyle<liklerini daha acı 
hatırlıy<>rum. Diyodar<lı ]ti Fran
sular o zaman b.irtaknu kayna -
malar olan Alman)adan her ge
len ~·cnchiye kahvelerde: 

- Harp ola<ak mı? 
Diye soruyorlar; eğer lıu ec-

Yazan: HAYRI MUHiDDiN 

JW>bi bunu ummadığını söyluse 
Frausızlar .kendisiıı.e derhal ka!ı
veler ısmarlıyorlardı. 

Liyon uıahktmesinjn l arım 
yamalak cel5"1erinde bile derlhal 
ayni korkunç hakikat sırıttı; yi
ne görüldii ki Fran>ada milli rulı 
gafil avJanınıştır. 

Çok şükür, bugün ınillefmi-
7.Ön durumu politikacı ihtira la
rile dolandınlmı~ bir Fran,ayla 
asla mukayese olunamaz. Türk 
nıilleli harp kokmunıı herhs
tcn İJİ alan o sanlı insi) akJe 

(Dcrnmı 3 iiıırıi sa} fada) 



SA.l'FA - ? 1 KDAM 7 JK(N('fff~ıtl 

SULTAN REŞAT ' .. - -

ı SEHiR~ ıc BU GÜN DE BU~~ JI Lokantalarda ıPıs i>oDTrKAl 
VE 

ITTiHATCILAR 
j Yazan: ZIYA ŞAKiR No.48 1 

(Pc. dot im, yh ıra t.'·~ sene ev· 
v1:. Ve! :tht Re.,at E!rncinin sa
r.yıııdarı ç.rnk ~,·,.~ (Çe,.miyar 
u,t.') [l) it< ı.Lti<'.dÇ Llır.~lİ. Ü
\CJ \aioem. ara,ı·~ Reşat Eferıt
dinın >ar;ıy,na d~ı·an etmekte
cl r. Pedcrıni ile t>vcy braderiıın 
.;lan Sel.nüye kl,<ila,ı topçu yüz
.lıaşıl"ıınd..n Hakı<ı .ı:.ü·r.di, val
dcm ,·asıtasile dJLT.~. Reşat E
kndiyc mekıtup gchc!ermekle ve 
i.>J n e\ ~al tahtı ~.km~_,ını te
ır.crnl ey:emel:tclr ""':.Ayni za
manda, ı. tı şalıan~ ..,;ıkLnda da, 
~hı.la all:llmıyacak cl< . .ıecEde söz
le.:. ,öylemcktelerd;c. . Zatı şa
J .ı.cy~ kaı;;ı beslec!.ğ:ın sadakat 
-..c ubu<l yet hae.ebı:~. ;~bu haki
kat hali, arzederİln ~ 

A:.:>l'in ,·erdiği b:ı Jurnal, tam 
Tdla~ Şakir Pı. .anırt lstanıbula 
gc·ler<'k lzmw:deki .h<.yı.li (İtti
ıı .. t Terakki ŞL>be9;1 hakkında 

j .. rcal terli etliği güne te.sadüf 
etti. 

oğlu yüzbaşı Hdckı Bey ev ii 
edıldi . Beşiktaş karakoluna ge-
1ıiri.<li. Sultan llmı:de haıbe< 
veri.L<li. Hiınkfu-, .!M!men lbir talı
k.ık kontisyon u ~; 1 c l ti. MlııtL 

nunlürı, saraya get.rtti. Ker.d:,;i 
bir paravanın arkasından dınl.c 

digı alde, .bu üç masum şa•hı>i

yet>, inc<"den ine<.>ye ist1-0vap et
tirdi 

On gün süren bu i&~:ıov •. p ne
t.cesinde, .şu hakikat arıla:;ı!.dı. 

1 - J urnalı veren Akil, ah-
1.J.ksızlı.ğına •binaen Til>b'yc mek 
tibin.doen tardedılm'şlır. 

2 - Pederinden para .slemŞ. 
alamadgından dolayı .• ntıkam 
mak8adıle .baıi>as.nı, üvey val<
ides;ni ve üvey .bira.derini jur

nal ctm; ·tir. 
3 - Kadıncı.ğı.z, senelerden

bcrJ Rt'Ş<'ld Efendinin saro•yına 
ay,.\ !>asmamıştır. 

1• ~Davaları ı 
iZ # 

Tedbirler 
alınırsa ..• -Bir lokantada. 40 • 

50 kuruşa karın 
doyurmak müm· 
kün olac::aktır 

Bu sütunlarda bır kaç defa ıs 
rrla durduğumuz bir mesele, 
Nlhayet halledilm<'k üzeredir: 

Bir lugatçe fizım 
olacak 

B<!lediycnm, çok hayırlı bir 

işin üstündedir. Lokanı..larda 

sayısız yemek çeşitleri azaltıla

cak. Her gün anc1k üç kap ye

mek yspılacaklll'. 

Mesela. harbin üç sene sürdü

ğünü düşününü?'. Sııll olup da 

:lokantalarda yine bir kitap for 

rna;ı mikta.,-mda yemek listele

ri ·basıldı@ zaman bu i:Simler bi 

ze Çır:ce keli.meler g;bi gelecek

tır. Abpaşa keixıbı, hünl<ıiir be

yend:ı, ımam bayıdı, hdın bu

du, dilber dudağı gibi bolluk 

devrinin yadigiiirları yeniden 

canland><ça bunların ne oduğu

nu hab.ramak için bir dıe ]~a

ça liizım olacakl,ır sanırız. 

ADLİYE 

Odalar: 
Topr~g• Allaha şükür geniş 

olan bu şehrim:wc yapı'ım ye
ni apartın10.nlardak~ -veya evler 
d~ ~-•'.1. npart..manlard iti
odalara dı·Kka ediyor musunuz? 
İki karrn.avı ,-an.yan;. k!Oymaya 
imb15n . ~ • t r Tam manasile 
kutu ... 

Blr dost, bin bir zahmetle böy 
le üç coda • lı bir daire bulmuş. 
Ev sahibi. evınin lıusu,.;.yct'.e
rinden bahsederken 9<lrmuş : 

,_ Gürel. Filit biz nerede 
yatacağız? 

Ev s:ılıılbi, birb'rinden küçük 
ik.i konı~u odacı.ğı göstermiş. 
Kendisi ve karısı, hala şişman 
ohın ahbap .:;u ce\•abı v.ermiş: 

,_ Onun buyüğüıı.de b;zım 

!küçük, ufa~ında da onun 'bdbek 
lcri vatacak... Bize iki büyük 
insa~ın sı0a bileceği bir oda arı-
)"OfUZ., 

Çuvaldız; 

1 

-Mecburi 
tabldot 

-------
Belediye Bu husu~ta 

bir karar ve) di 
Belediye Daimi .En<:ümeni b-r 

mii<t~t't ev\'el üeerinde tedki'kler 
yaptığı ld><anialarda tab.klot u
Sl!lu hakKır.da bir karara var
mıştır. Tı;bldot usulünün tat.b'~ 

kinden sonra da bu esas dalıil•n
de yemc'k tah<lilline doğru gidi
lecek \'C bu .karar da bu a~· ı~<n
de yürürlü.ı.;e grmış buluııacak
tır. 

Daimi Encumetı Jvkant.llarda 
tabldotu ·uliir.ıi.i kararlaştrrrrken 
üçün.eti sınıf lokantaları ıl>u ka
rara dalı.il etm~m~ ve şimdi.!i•k 
üçüncü S1J11f lokantalarda kaıt 
usulü.ne mü .. :;a[lde etmişt..ır. Lük::;, 
birine\ Ye ikin<'i sınıf lokanlalar
cla veriJ,,.,eık vemekl~r üc c ·••t 
olacakt.r: Ç:>rlıa n•) a pi~v," c'll 
yemekkr ,.c seıbzelt>r. Müşteri

ler bu b~ıif dahilinde plşi-rilC'n 
yeır.e'k!erdrn <füedig.:n.i istıye
celrtir. Lü!<s lokantalarda tabld1>t 

Ki.ıaı.it Bl'y, Jh<,men ~akir Pa
~::.v· çağırarak 'bu jurnalı \gi)s
eı dı 

s; mdi hen ile efendımize 

IJ r ıurnal tak>dım edt'<' ğ"m. 

Ded>. .. O. Be,:;ikta1 s rayına 
meı=p haf ye vas :.as.it Akili 
surava geıirt~i. 

4 - Bir geee ı>VYd cwle ~eıe
yan e<len müzakere, yalandır. 

5 - Binaenale}h .. Akirin ver
digi juroal, baştan ba,}a bir üti 
radır. 

Sultan Hamit, Nail Sey ile 
zevcesi ve oğlunun masum•yet
-lcrint- inandıııı g'lli, Tatar Şakir 
Paşa tarcimdoı ;Hbar !'dilen İz 
mirdek: zevat ile en küçiik bir 
alftkaları bile mC\•cut olmadı
ğıııa da:r tam~mile kan at ge
tir-eh. 

Ha.rp halinin, hayatımızın bü
tün safiıaların<la az masrafa, 
lbasitlığe ve lük.OOen kaçınmaya 
sevketmesi pren..s'.ıbinin 4rasında 

ol.arak, lokantalarda yemek çe
şitlerinin tahdit edilmesi ye her 
lokantada h'ç olnıaıosa, het gün 
bir çe§it ucuz yemek bulundu
ru1nusı zarureti üzerinde dur
muştuk. Memnun:ycllc Iı:;ıber 

a!.yoruz ki bu iş, belediyenin 
kat"i karı.de hail.edilmek Jolu
na girm~tlr. B11 ayın on ·be.~n
den it:baren bütün lokantalar 
ve a~çı rda yemek ~,d; üçe 
ir.di.Jerecektir. 

Bugün, o"rta bır lokantada iki 
kap yemek, asgari 6n kurlJ'11Ur. 
Bu yemek, et yemef;i o'.uti>a 70-
80 kurll.Stur. Bir Öı>lc yemeği 

için bu ka:iar para vermek, me
mur :se yüksek dere-celi; tı:;c;r 

.;;e bıl 1<az.r.çlı o'ma~ g hi bir 
husu{ yete •a·L•p olma -Ia müm 
kendür, 

1 KOR(DORLAP.I 'DA 

1 Mahkemede anşıpı 
dışarda atıştılar 

yemek 27~. birinci smıflarda 175, 
i!kinci sınıflarda 125 kuruş mu!<a
b!liı:de yeı:crekt.ir. Eğer lbu k>
kantalarda ) c·mak yeniürtkıen caz 
varsa nılı:lcıiler ayrıca 25 er ku-
ru..-; pata öde\-oceoklerdir. Lüks ı 

Ye birinci sııı f Jo\antalar tabl
dot yemeı\Jer l1 aric ndc istaknz, 
•balıK \·e turfanda yemekler de 
ıbul:.:ndura.Gi:t...:<lk, her pors.')~ 
nunu 7[ kurlli\i<I ver<>ceklertmr. 

- &n, 'bu ıurnalı de~<i~bir. 

Şu mca'<l<.> b;r jurnal yaz. 
Dedi 
Ak:\ jurnalı, şöylece dcgi)tir 

rveliaht Reş.d Efendimn çı

ra'.<lıar:n<lon saıb•k Ç~i;•ar u.•
t.arın ze\cı. rüsumat memurl.a
r ı Jan Nail Bey ile mahciumu, 
f ' mi)ıe kı la,,;ı topçu zaıbitle

r. ı d n Hak'k Efen<lin:ıı Reışı.d 

F;:Cerd'''' b.r g<·ce sara;.,~dan 

k ç rarak lcib'Jil k y•Cl'llc tz
m re gö·ürccekelri ve orada 
halkı mü.2 rünileyhe biat el -
rt, t.ı'>:lrı dün g0ce aralarında 

müTakere edilm"s1ıir Kulunı11z, 

nwalc·-<"f N ıl .Be);n oglu o!rlu
ğuın i.ç n 1bu müzakel'ed.e biz
zat 'bul.urıdum. _ı.,a1':at ...... \tı ~ -
haııeler'nc kaoşı besledigı:m far
t ,adakat ve ubudiyet do1 :ıyı!'i

k 'bu mii.fsldane teşotıbüsü, 
·hai arz ı·c ilıb. r ediJO'"um.] 

K:.ınil Bey bu jurnalı ı;özü-

r. ün iır.undc Akil'e yaı..clır.ı> zarf 
"ot..-.. ycrındcn mithür~endi. Ve 
bunun muk<Jb;li olar.ak da o ah
! .,,, evl;ida, •beş lira mü'kaiat 
vereli. ş .. yet Sultan Ham:t tara
fı ,tian sarr.y;ı celp ve istı'cv:l!bı 

!ferman buyurlllursa, ~·Irnnes~ 
kiıım gelen sözleri de ay.r:ca 
t re"". Jurnalın üzerine, (ga
~ • -rıu'h,m \'e mlislarcLdir) ke
l:me:erini ık yazdıUrn sonra. 
(müsahip) •.erden b:rinc \"CTe· 

rc. hemen Sultan Hamide gön
cicrdı 

1 'e; Nail Beytin de 'bu ;~ ka
r ştırı:ması, talih ve tesadüfe 
;_,t.;r ıd edrn, böyle b:r entrika 
net cc-:ıi idi. 

Sl!ltan Ham•t, N .il Beyin tN· 
bf'.ni cmre<kr rtmcz, &.Lkaş 
loara'kolurıdan Üoküdara deıiıal 
ırıtmur1ar E,-Otı-Oerıldi. NaiL Be\r, 
2Je'\."Oe'Si. \~ o &voesind~n o1an 

K:ızimir clurakl-adt ve biraz da 
!)I iseY~ d\~[;; 

- 'iu S<JZlere de hayret ediyo
rum, dedi, ben sen.n mesela po
lisle pek ·~-- g~ndıgin. t;;Jımiın 
etme-M.ım . Peki! Broim flrınam 
lıak.kında neler söy li>yorlarmı.ş? 

_ Berı.'m 'b1klrgim, pol!ıs sizi 
seot'lerce gözell.:m·ştir, !:>O(U'a 

buıı.ôan ' t:zıgeçm i;;tir. 
- O da ne deme-k? 
S •baotı1m a) •.ğa kalktı, sl;r

atle per.<:ercyi aı;tt ve Tayınts 
m·hrinin karanlık dalgıalarını 

gösıtercıek: 

Bu nn'>ır ... dccti, s>z ser;·et:~ 
ııloı~ı ht>yuk b.r kısmı.nı bu su
laıa b'.Jrçl u!l1..l:Z. Şerefli flrma
n·'° .ındiialeri de~ 1 l, bııha~::.a ge .. 
celeı-i faaliy<>ttooir. 

K imir bır müo<let mudıal>atbı
r,a ba~u . Sonra elındeki ıi yap
rak >garasını grnis ta.bl.ya ata
ıak, arı,;aya ıa>Jandı: 

- Azrzım, sen ~u pencereyi 
kapat, dc'\iı, geceleri serın oltıyor. 
U ·ninı merak ett:ı;>im taı ai ~u: 
l\o.;,ıl cı!uv.:.r da durup aurw•ken, 
bemııı ~lerıme •böyle oir alıaka 
giı•!cri;oı,:sun? Ben i:e. senin 
Jt .. ndi L>Sl>Sİ işlerinle da.ha mcş-

.... .::ıl~ı.. 0tınu zan.nc...:ierdim. 

Artık ya.pılac.k l>fr • yarsa 
o da. bu ma:sum ins.ınlarü hür
rryellerir.i boJ-ışetmekt.. 

Fakat Sultan Hamit bıı .-nese
lede 0 kad~T sar · imı.ş. üzulm~ 
ve o derece C'\~am:ı . k ııı!mış
tır ki, o sut·et,e h1<rd;:('[ edeme
dı. \'eıe\• yimıi beş ser:' c-·;vcl 
ol~a !bile, Nail Be"~ n Ze-\v:ıe.;:nin 

ve.!a t RP~ad E.~n<I ye n'e~.mp 
alır.ası, ·a.\biı:e g·r~r. şüpheyi 

:za:e-ve kfı1i ge~mcd .. 
• (Daha var) 

[l) (Çeşmıyar), saıa,darın ha- 1 
rem da:rclerillde, kı.uıı.lara mah
SLS bir ,-aziı{edir. Bl.i. v:..ı..ifcye 

memur edtlen (usa) n• (kal
fa) lırr, ffieJ\$l.'P olduk.an sul
tan veya şohı:adenin yemelk *le-
r .. ne bakarlar. 

l __ o_ı.._u_. __ h_,._!::l_"_"_L_r._ı_"_I 
+ ~....-~ r.:lye haP.".iP'flt a eh yn.1>Ur

d 11 ueır Z.l-k. t.ctt Şicın .r .. ·t-0t.&"Ddc 4: 
h-.. ar •• .ın.m bfrCT h<if•.a .. •a~:.na 

!k:a~T "" TII'#il.r. 

* Dün ~..,. Aal · yÔ<te b•r 1:.a-
d:n '.a h .. ~ crlrek t.g r cı z;ı ·-e-

b·..ı utJdUb'U kıol~ı 
h ,. 'Y'U.i.n bır:1· -e' çrkn b.r ~-:ı.zi

yettc yark:a:an.rni1!\:nfl•. 
.,\J)ily;. \'e Zen. ad:.oJl':..ı su :dar 

"" "1>tıd suı;ıar kao ııa l<\!ık:ın 
c. I i :ı:iıetı:ı"m.lnü.:: 'ı<çı· :-;,;l 1ıhm.•t 

ol ı.Jnc.1 eli h ceza lıhtmeıson-e \'· 
.1.xL nıi..,. «dır. 

+ Yar;ın Ü../cu• ... aır Hıffl.!k· \"•t)dıı 
E d !ı.f trı:ın.;d Ka -a'kı..~-t itJı.,nuşrna 

"e S°eı':"4>:\ii. ll~'\."l • ~PJ"t1" ,. b:~· 
konifrnr:ıs ı,; .n·t"f"k.l;ı', 

* P.Jtın r-,.a.t·alı. Qı ~u J:::ı. ra7. ci:ş
l!ÜCŞlıJ. Dün Ri".pcitye a.lt.ır. nwn r~ 

yolt 38.C>-0 Ura 14 

Her lokanta her gün, !l)<'vs:

m'n en ucuz g;<la maıkies;nden 
ve içinde et bulunma!< ~ertile 

bir y me~ çc~.di hulundur!1ıa..ya 

med'our olmalıuı'. Bunun fıy~tt j 
ııı belc..-j;\·c t.'.Jyjn .etm-e:·'Ü.r Scın~ ı 

Ye !oka tanın büyük!ügi.i '"'Ya 

küçüklü~U b .. Jıi.s mevzuu o!rna
malıd1r. Böyle b'r karor al:ııır
sa, mesc'.Cı. bo~ca bı.ı t.ıbak eUi 
kur uia:.ulyeyi, :~o kuraşa yer

mek mümkün olocaktır Bu tak 
dıdc ekn~C'k1e ber • .lber 
~·c-mek. kı·rk k u r~a 
ce"tir. 

l k çeşit 

y-enei:>ile-

Bu bir ... İkinc· i Je. bck-dıyenin 
d'/;er sosyal ;. ardım mÜE'S."lôe'-

1erile · .. birh~i y~parak umumi 
a:; ederi v.çmasıd,r. Buralarda 
yıne tek kap yt mok verilıncü

dir. Ve:g., kır'1 \"C sı.lre g:ıbi 

munıam rı.alirraflar bah~ me\. .. -
'ZUU olırnayarağtrdo.n, husı:si bir 
lokantada otuz kuru..)o<.'1 \·-.ri1en 
yemek, hul"lalaı a 20 - 25 kuru
şa ver'l<ıbiLr. 

BugUrkü g da mı.dde eri fi
yat şart!a.-ı ,;;n<l. otuz kı:ru a 
-<·kmek p<ıra~ı d !ıil olarak. ka 
nn 00\"' r ak. ar.cak bu şck:Ide 
rr.:.;;eJeyi ~c1~·yelc5hr<"reit müm j 
kun oh::.b!ı~ct.'.ı<tir. 

İst;ınbd için lokanta· ör.emlt 
b:r m<'n~dur. Bu i~iı halkın 
menfaat!er'r.e uy.gun olarak ılıal 
Nildiğinı görmek bütün v:ıtan
daşaı.rı ~{,~ memnun eclece>klir. 
Şehrimizde ılıer gün v .. ısati 00-100 
ıbin k41in1n buralarda y~mek ye
diğini dli1'inürst':.0, bu er..t-mmi-

1 

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

Mül::aşir araya girmeseydi çete Salih, Bah• 
riyeli İime t:e yine nıahkeme.ik oluyodarciı 

s, .h ce;..a .-na,,keıııcler·r.in 

btı undu·ru en üst kat koridorun 
da .yn, ayrt kana.pelerô.e oıuru 
yor1ard. Ara-da b;r yarı goz'.c 
b·tbirı"r r€ bakı,)ııor, ~:~orıra d.ı 
hornz P, bı katıan,·orlard, 

Bu .... : 7 Üs Ye k.:ı.:barm kim 
bı' r 'l~~ ..ı. T'e ka-ıbr sü~k.ti. 
F ·~et ır'· b,ş:rin &:esi duyulun
c:ı l1er )· i de oturduklar: ka
n pe~rdcn bir~r o~ gfui fır1 aı
dıJar. Su !1 ceza h.jk:ın:n.n '~ar

şısır.da ) er aldt" :ı.r. HUv;yet!eri 
tt':lbit olc;nurken. sert, Fert ce
n.p \'~ri. "<Jrlar. Bermutad yan 
gözle bııbirlerinı :sürm\..•kte d-e
va.m ed1;."'lrlardı. 

Okur n ta'1ıkikat evrakıra na 
zaraı: b:ı birlerini ) umr:ıkla

tnı<ılar bu arada bttbir1eııne bir 
hayli kuCür\<'r sa.vurmuşladı. 
İkisi de da,·acı idile. Bunlard~ırı 
Hüsametıın daYasını şu şe-k~i<ie 

an1attı: 

•- Ba\· · ikım, biz a·yni sem
tin detkan1 ıs1yı7... İkide b:r 
•b na çC c s. n~ derler d:ye 
etrafa Jl'1'ta okur .. • 

,_ Ne demek bu posta oku-
m~K" ... 

Hu~a!ni'ttin, çete Saq,i g· z 
ı.:cilc tt'peden tırnağa kadar 
düı<ten sonr;. hl.k:me cenp 

süz 
ver 

di: 
<- ~c o.'.:ı.<:ak? Fwack:ı .. 

c- I-.,i-.,aka da r:e tlemfi.'lk? 
,_ R;con kesmek rei~ be)ci-

~im .•. 
Hakun. bu Argolara sirtirlen-

yet keıcdi kenıdir..e meydana çı-
kar. ' ŞEHİRLi 

d', htar et 
,_ Bura.:; mahkeme ad~m g< 

lbi k.or.uş' .. , 
Bu s·r.1:t ç<>le Sal h, oturou-

ğu ~-e,.cti!n at,ı.ci:~ 

,_ H~ı"'l"l bey o adarr g:b: 
konU.f111..;:::.ll, b<İ.ır mi hi~ ... • 

H:>«:m . a:.ht suedurdu. Husa 
n ctt°n Jenıaen k.on c:.tl'kığa baş 

la<lı 

- Vak'a gecesi de kaılı.vede 

o: ad:ışl.ı•la. pırafa oynarken 

l fu ı<an,4 Klir..şma ı.:lan. de 
diın. Bana ·üfür etti. Tabii ben 
de ki.ıi~r ~lt n 1 . Kap· 7ma.yorak
lıın amma <bana çete SaLh ... 

derı~r O: 'e me.r~ n oku.yunca 
dayanarr . .tdım. atıldım üzıer.ne .. 

Ben ona, o bar:ı ... Döğüşluk iş
t<• ... Kendisinden davaay:m. 

Çete Sal1'1ı de haıdiseyi aşağı 
yuk.;;rı bu şekilde anlattı. 

Hiikirr. hı:ı.r ıkisirc de 'bar-1 ıS
mülar:nı clava.arından vaz geç· 
m1rini bklif etli. 

Ddıkon'.ı' r bır müddd dü
şür,ciü er ·e bu arada y.ı:e b'r
hirkrini tcpC'dPn Lrr.~·ğa kadar 
süzauler. Hiıkim!n i ·inci b:r uz. 
lasma wk .. fi üzerine: 

"c- Dava arım.zıtlan vaz geç

tik• dediler. 
Dı.ş~rı ç.ktıktan sonra Salilh: 
c- Dana çete Sı_l:h• der~er 

drye b•r nara attı. Hüsamettin 
d horoz gilb! keJbarar:ı-k bağ1rclt: 

•- Ul.:ın bana <h Baıhrpli 
Husam . .> derlıer. Tekrar kap~a

caklardı, omma, mahkeme mü
ba~iri :;,ıra-ya girdi. :si bas~ır<l.L. 

ADLİYECİ 

"iKDAM,, ın T E F R İ K A S 1 No. 26 
!<;inde eY\'Cldal)l>eri mEVCUl ol:;.n 
bir şü-phe i/rrridi kanaat heline 
gelm"şti: 

j AÇUL KAPDM0 AÇOlb! 
Y:nan· 

At gostoı MUiR 

Sar:a son marifetin hakkında 

biltl'.k<lerhni de, a:ı!atayırn mı? 
- Hangi sıcm i§ ler im? 
- Yam Elen sı.ant:op'tan bah-

setmek isterdim. 

S<ıba~tiyen ır.asa} a d'.'gn• ı.er

ledı: 

- Elen Stan.h<J!> lıa!Jkında 
sanki ne bilıyormı.t.,"511n u.: iri? 

- Brr dtıfa bu kıı.ın olen Harri 
Stauiıop'wı kw oidugı.mu btlt
rım. Ufacık bukieleri le ç « şı
rın ,.e giıızel ıbtr kızcagızdı. Onu 
pek i"yı hahrlıyorum. B .-denbi
rc daha girzelleşn:tş ve gelişmiş 
oldugunu da ~ı:n • .&.. kııı, şim
di ~n sekrete<'tnız ciegı.J. mi'! 

- .E,\·vel.ce akadeımae daoo 
prof.,,cirlüğü yapıyordu . ŞirrJdi 

k<ın<l'isine datıa ')i b r vazife 
verdım. Fena mı yapıtın.? 

- Fakoı.t ş.md. De.m~ayr p.ı.r-

Türkç<ıye çeviren: 

Muammer ALATUB _-= 

kın.d:ıki evde oturuyor, değil ır.i? 
- Çi..'nkü orada oturması hem 

benim, hem <le onun için da:ha 
pratık roı de oı:ıcllın ... 

Kazimir ba.<;ını kaldırdı ve ma
nalı manalı bakarnk gülümsedı: 

- Bu kızın babasının borçla
r<nı ödediğiniz dvğt u mudur~ 

- Bunu neredt'n bi1'yorsımuz? 
Kaı-ı:m.:.r bu st>aLı cov&psız bı

raktı. 

Pol Sebastiyen de giihitMedi: 
- Azizi.m, dedi, bız ikımıiz de 

b:r mon.d hayatı y~;yan ın:;an
ları:z. Bel.ki de /bir kapristir, g~ 
h, ge.,-er. İnsaaı eğlenır amma, 
paı aMm da öoer. HaLbU.k.i then 
parayı ödüıııç verdlnı .. lxırçlar 

kaldı. İşte şimdi de ben ka.prısinı 
~in ı;arfcıdeceğlm pararı, hu boc
cu ortadan Juı.idırınakla öuüyo
ruıııı. 

Kaz;mir başını salladı: 

- Kaıbahat yine ölen Harn
nirdi.r. Eğer o, kızına zengiın hır 
baba baba<;ı olduğunu .e gü~ 
nim biri:ııde bü'.)'Ük bir rer\e-lin 
kendiı;..ne ll'hıkal edeceğini söy
lemem~ olmak gafl.,.tiı.'<le bu
lunır.asaydı, bUtgün ,-aziyc~ l>~
ka tiirru olurdu. Fakat baba.." .ie 
bozı..>,tuğu için kmna da bır şey 
siıylemed<. Bu scrvdten lY.ı.lı.>et
medi. T ab:ii senin de l:n:ndan 
malümatm vat1dır san;rını. 

- ElbcLtc \"ar: 

- Öyle amma. ıhtiyar Stan-
lıop'un torununa bırkaç bm ıira 
bıraırn-. .. sı llıt:irrıalleri henüz or
t.ad.Jı kalkmamıqtır . SeıWı kı.p

risın iki yinlüdtir. Bu sebcıpten 
gfr.ç kzm eline belkı de brr me
tel k bıle geçrniyecektir. 

Seba<>tt)·un gi>zleriru kapadı. 

- Y'Clksa. J üdi1: A.s mı i>iiıt:ii.n 
tıımlan size hlkıiıye etti? 

- Ak.ima şaşarım . Jüıdit hiç 
ikıimseve Sl't" veciır m.? Ser verelı:" 
de, sı~ .vermez. ihtiyar Fra.nsis 
Stan.hop'wı va-siyetnamesinde 
yapirrd.gı taıdiditı da bif~crsun 
taıbıi! 

Kaınmir önündckı kadehte ka
lan ko.nya~ı da yuvarladı: 

- Azi'Z•m, dedi, J üdıt'hı lbir 
tek keli:mc: söylemesine bile ihti
yaç yoktur. Fıikat ben iışleı.'.n 

böylece cereyan ettığini ve et.
ır.ekte oldugunu bitiyorum. 

Sebastiyen yumrukiar.ını sıklı. 
- Henlıah:ie yine Jüd:ıt söyle

m0-ştir. Fakat bundan neye l>a:h
setnıedi. Ona şaş1yorum. 

- Şaşma! Çünkü ben kerıdi
si.ıı.e öyle emor verdim. 

Muhavere çat;.lt;ı,şmıştı. 
- O halde, dedı, s'z de iıki yüz· 

!it kxınu~"'Orsuınuz. Jüd:t'in blr 
şey söyleır..cdiğ·inden bahsettini~. 
Şimdi de or.a na;ıl hareket et-
me6i l:ıızını geldıği hakkır.xla e
miT verdiığı.nı!Z"i söy lii)'Ol"SUl1UZ. 

- OlaJbili.r. (Dalııl var) 

Bu karar bugünlerde Daimi 
Encümen larafrndan neşredile-

1 cektir_. __ _ 

1 Para cezasına 
çarpılan 

Müesseseler 
---·---

Ticaret 
liste 

Odası ir 
neşretti 

Ticaret Odası 'bor.;.~ harici mu
amele yapan firmaları takı'.p ve 
te=iveyc dC'Vam <>tmektodir. Ye
n den ~ firmaların para ce<z.<:.sı 
ödemeletine karar \•erıilınişlir: 
Ba'.lıa, Rıooet, Tı>ber}koğlu, Ga
vurıoğlu, Nesim Eskinaııi, Papa
doplo, Nllilllan Sad>İ<, Şal'k y-.ağ 
fabrikası. Bakırköy yağ fahri~ 
kası. Hüsey'n Kazım SilivrUi, 

----~--

Eaydarpaş c: önünde 
mavnalarcia bekle* 

yen malla r 
İstanıbul Ticaret ve Sanayi 0-

da;t Oda meclis" dün toplanınış
tll'. Mecl;.;e verilen bır takril'llen 
aıtlaşıltlığına göre sev kalilme"ı< 
üzere Ha,ydarpaşaya gönderilen 
mallar urzun zamanıoanberıi Hay
darpaşa önlerinl'.!e mavnalarda 
bEkleme'k.ted.r. Kışın yaklaşınalk 
i.'zere olduğu-;u ileri sü-ren tal<>
rir sahipler~ bir karayel fırtıııa
sm<la Haydarpaşa önlerinde ıbdk:
lıyen \eo;aitn kazaya uğraması 
i'htimali bultmdllğunu ileri sü.r
m<!kıte Ye mal!arlL\ mahallerine 
sev>ki ıçin acele ediıını,sinj iste
mektedir !er. 

c::GÜNON~ 
f Ansiklopedisi ( 

Aile kütükleri 
Ticaret Vekaleti, ailelerin ay

lık gıda maddeleri ve giyecek 
ihtiyaçlarını bir a.dalet ve eşit
likle dağıttrrmak üzere ailıe kü
tükleri bastırtmakta.dır. 

Bu, memleketimizde yeni bir 
şey d<>ğildir. Bursa şer'i sıcil 

kayıtlarır.a göre, 1510 da, Bursa 
lonca teşki'.1tı, o sene kıtlık ol
mast dolayısite gn:ia m<ddelerıni 
t.oplatmış ve bütün evlere mü· 
savi olarak tevzi etmişti. Anka
ra Ahileri (Etile.i) de yiyecek 
ve giyecek maddelerinı bu Şt~ 

<kilde dağıtırl.aı-dı. Bu · · rle 
m<>şgut olanlaa (ma!lıalle cnı;

ni1 oenıln-dı. 

Harp c• .1' ıs .. e bugün, Alınan 
ya, İta!va Fransa, İııgi' ere, Ru
ma.Pya, Bc;lgaris!.tın, Yun•r -
tan ı e sor z:>Tl'ar.da da Amerı ·a 
gıbc ·r ~'Ok memleketler, nvc
eek, gryecek., ve hatta ıç~ek 

mad.d lt-r' .ı aile ve ft>rdlere go 
re haz1rl nMış \'ES>~alaıfa da
ğtlm•kta<ı r!ar. 

Harbin neticesi 
Ali KP1tıal S1ınnıa1ı 

Y eni bir ~ililh i<:at edilir 
de ontuıla kafi hir n'!li_
ce a;mabilir'.'-C harp de 

sona ereccJctir di)e ,-eci lnı:~ bir 
hülriim vardır. Şnndi~ e luıdar 
Y"ııi diye söylenen s"l.:Jıları" 
• ba~-a harbin ilk M!n.e~~ndc kı.•ıı
di,.;nden çok ıbabseıtirm·~ ulaa 
ntikıt.at1Mı ıuayn ohn:ık iiz-ere -
kıa~ılığı çuk geçmeden bulun· 
muş, ooun i~iu yeni denilen \a• 
sıtalar barbi niltayele <>rdi.rm~ı. 
gibi kat'i bir rol ı>ynamatlıın kal
Ill"lftL•. Her iki mllharip taralta 
da tiirJü tiirlii itıtısa, sahipl~ri 
geceli. gündli~lü uğra":-arak ~eni 

silihlar bulnıak içiın zihin yon1-
~1>rlar. Ancak tekrara lüzum ~ol; 
ki bulunacak her y<>ni harp ,·ası· 
ta~ı böyle umulan neticeyi 'cr
nı<>kten uıek kalacaktır. Çiinkü 
blr tarafın buldlJğuna kar~1 tara
fın crıba bı da er geç ıniidafaa ça
relerini k°'[ed..,eklcrdir. 

•Şekspir11 bir 'l.31114.ilİ!lr pek ye

llİ b:r icat olan topu .1 lııgilterede 

.dahili mulıarebcle••I • ~ ull~nıl
nıasını yazdığı facalard:ın b rin. 
de anlatıiken hıırbe girıui~·e ct
saret edememiş olan, sii··dü. ~·akı· 
~·kit, güzl'l '"' wylor hır gencı 
las\·ir eder. Riilüu giin dö\·ii~· 
mü~, t!Jtıa, kılıca ve her tiiTlu 
hiieu.ına ınarıtz ka11111~. niha,,··et 
toz toprak irindc ,·aralanıu·s t"e· 
sur blr kun;an-d:ı~ın ~anın~ so
kufaıı hu ı:enç k'bor 7ack on.;ı 
lıaiptet> bahseder, toııun bir an
da ne korkunç taJ1r'bat yapt1ğı.n• 
söyler ve eğer şu toıı icat edit
m'Cmiş ol.;;aydı kendi~ini11 do 
hem son dertte cesaretle ha.r1he 
girerek diaımanLa ı;öi,:ii ı:öğir. e 
dö\·iişmiit- ola~ağ:,11 tenı:n ed~r~ 

Fakat top va.r .. ister ce ur o!-«n, 
<>lnıasın topun naı.artnda h .. ~ 
n11rharip hirdlır. ·rop kahra-ınaoı 
(tlan.La oinıı~·anı ayırt etnıİ)·cr, 

ik"-ıine d<' isabet ederek alıp gu
tiirüyor. •Şekspİ?'•:n sitslü pii Jtl 
genci art•k harp~ eesn!etın kıJ· 
ıneti kaln1adığını "iÖ)·lerken k ~n
disU.,, e-n bii~ük kahraman.J·k 
bisscsin i ayı rııı ak tan da geri kıı-1-
ın.amı.ştı. Ei(er rop olma.'8 uıuha
.-ooeye girerek dövüŞ<"tekti. Fa
kat k-endiısi ~i ttsur hir kahra
mana top ~nwn k.adın a<0ıını 

)Mağmı dü iinünce rnuharcbqye 
girmemeyi, gi:rm;ş <>!anlara da 
nasihat etmeyi kalmımanl!ğnıa 
daha u~·gun gömıelııtedlr, 

Şek6pir bugünkii harı.in ıı.elcr 
kulhı-nılığını gi>rmedi. Lakin 'bü
)·itk şa-irler için ·~ezi~ kudretin• 
inkar etmf;.·enler <>n~n ha-rp "çin 
muhtelif kahramanlarına ,5~·Let
tiklerini şimdi de diişiinebilirler. 
Başta rop olmak üzere mcdeıı'ye
ti.n ilerl~ınesi ile icat <'dilen harp 
vasıtala?Jı1'11 hakikaten k.ılıra
ınanlığın ale~~hinc ulup olmadt· 
ğına gelince; b 1alcis bugünkiı 
lıarp gö,teriyor ki en yeni irat 
edilrni~ harp vesaitini kııllana11-
Jarı.o vaz'fesi daha ııaıiklesm1"k
tedrr. Bilgiye oloo ilıl'yaç kad~r 
de\·amlı bir ces:aret ,.c nı-etane-lo 
de o kadar lüzum vardır. 

Bankalarda bir çoc cık 
çiğne; di 

Kasımpaşada Ziııdanaı k~sır.tla 
17 numaTalı cıvde oturan Ywfa 
adında l:lrr çocı* ev\ ı>lki ı;k
şam Bankalar caddesinden g:oçer
ıken, şoıför Hikmetin idacc.:. ',cde
kt 2288 numaralı taksinin çarp
ma<ıile vücudun ıın ın uııcac o ,1 
yerler:nden ya.ralanmı~, Scn,iorJ 
tıastanesine kaldınlıı'kcn ölınü.ş
tür. 

Kaıoaya sebep oldu:gu sanılan 
~'Oför Hikmet yakalanın~, \ak'a
yı tahfk.ik eden Müddeiı...muu:i 
muavinlerffiden Ziya Y a,,gan 
taraLndan sor_;uıya çek::lnı :,~.r. 

Dün kaza yerinde Midde.w-r.u
minin işıtı•ra·kile b.T keşif ~ ;.pıl
mıs.tır. 

-Hava gazından 
şikayetler 

ll.ı•ag · taz..yL. •.ın n gihı-
lertle yeMkn aıaldıgı gim.ilınt; • 
tuı. Be;.,.Jl!) eye bu ş-.kiıyct

ler ) apılmış \'e Ha\ agır.ci ş;.r
k ·t.leı ı nacJı de teş usl ~ 
bulüınulmı;ı:ur. Al:ı-al 'a 
ledigine g. ·c tazyfk azl 
lll'k.tannı : ~-ogalnıaoı lar ı 
ge rnt .. Kt r Ilcyoğ'ıu scır. l e 
1.iOO kiş u.bone olmak İ\'tll s ı 

beklem«i<<t<:dır. Fakat Bcleoi " 
yemden abone kaı·dc<l lmemcs
~ §İrkele emretti' ;;t r. 



iKDAM SAYFA - J 

- S.~ö.N·_ FIABE-·RL:E ·.R .. ~ 
. ' . • ~ ··1- ,.. - . "' • • ;~. ,._ '~ • 

Memlekette' C_G_ü_n_ü_n _M_e s_e_l e_l_e r_i_3~ = 
Almanlar ilmen gölü ,. p r G ~.IKDA~ Ticaret ve Esnaflıkta 
cenubund_a ilerledi I ar I urupu I Sıg"ır nesli zarar mesle k Ahlakı 'ı 

Ekmek yasağına 
karşı yeni bir 

Lokantacı bu lu ş u: 
----~--

SALI GÜ N Ü 
S taling rad müdafileri S ta 1 ine bir TOPLANIYO~ mı görüyor ? --------- ı 

. d f k d Aakıu-a,, <ikdam Mıılıaı~ Yeni teşkilatın başarlları bir çok mu- ~ 

Beye f endi n i n 
paketi r ? . 

Loka•1<alarda karne-- le de ol
sa. cktı"·ek veri'menıe;ı \"C mü:r 
terıl.erin ekm~klcrini ~r,'->er 

götürınel<'ri hakkındaki kararın 

duıı sabahlan it:baren t.ıtıbikme 
ba-ş:cnmL~tır, Dün bütün !okan
ıalar l.cft·-; edilmiş ve müşt.eri\e 
rm tkır<'klerini bt>raıbr ~tıir
nıelen hak;..ı 1<1aki karauı dün 
sıııb;.iıtJn it' aren t.al"..>ik:.nc baş 
laI'~>:;ib. n~n bütün lokmta!ar 
teftiş e<i.lm;ş ,.e mı.i~tt>r. k:rin 
ek:meklıer:ni ber•<ber g<·l.iı'Cii1<d k· 
lerı görü\muşt iır. 

nıes•J gön ererek son ne ere a ar ı-inden) - öııümü-ıdeloi satı Erzurum (İkdam) - İstar.ooı vaffaki yetlerin temin ine esas olacak 
v u r u ş a c. k la r ı D ı b j l d i r d i ı e r günü Parti '.\'tccli, GTupu mü- ve İ.ıınir gobi et müs1.ehhki olan 

Il•rl>r· 6 (A.A) - AIINUı ordu-
1, MU :Tıl ~na...~ahlRln bt'hi.i•: smi:ne.--a.d c;e\.·reSan'de, Tou.ı.ç;..."nln 

cH.>g:.ı ı?,n-.ı:.-OOe v-e N:oı~tcb\k~i..n caıup 

00:~11-ııc:kı dıi.i~tı.la 9'-lJ~;.ş:a.l'

dr. Diiil•'r ce,ıiı.t'lerru. ko.ytlc °""""' 
b1r IQ' oln1nnujlır. 

him ıı.;.. ı...,ıanıı Japecaı.-ı.r. •büyük şOO.ir!eNkn ve Aiyr.,rı, Yazan: HAMİT NUR i IRMAK 
Bu tıoplaımda M .. c1;,,u, tatili Kayseri gibi past.rma ve şcı<:uk 

ı tcr.ı:: .,,, ~k. ~nde Alınan ve 
l{~.Wo\ ;. t'.a1"'r1 k:l.!W ~saııeı. ~ 

tu; ... \.,.,t ır .. '1 c1a ı~ayJe Uüt,tlnooln 

••'iJe.ı1we ur ~-1veın~ kN..,,ı 

b c '-1 gıe<..'llı ix1luı11~~:1iıl:l", 
St.... ·tıı.dlir.\. !td.'-?S Caaliyr1ııi 5 :ı&ı:iı::lı.--

<' t ı'.r.O:! P."'ıı-..'Qf eıeman:,.. ~ h.rtı.li.

j'l<''-in 'Tlt nhö.ı r \."e dı:lıc,m"liıılll..!'11 taa.r
n.11:iarına lo:ı.ı"Şl mildafı.'fO.:.,,. yapl.
m1.;ııllr, 

fJ<,n cı:pt,;:eıud'e Macac hücum ~
ı• :ı..n '...o'll'ı rn hıri gf\ml'~l<-r vıe sa.: D
Y ... d.ı. C:.l4manm bir QC.1c ;~ t'nad 
r *-Cu ı.arına \.'\f 34 lopl'.;.(k sıguısğınl 

Y•~< N>nıı:,!er<W·. 
II~ıva gol.;.lilo.n Os~hloou"nL:n cıe

n IJJ'l ~ :i uıı.o;rı-.;ı.ıı mt'\"'Z•J<f'rinıi \'t- ta-
" t k.Ollil.Ol• l&aıTUZ err~r. 
() İ1:;.<h1iOı.i ~:.;ı;3,)"0l"l'U gt"Ol' :~ gıi.i-nd.ti%-

l :.Urdıman r~"io\lt<r. 
11 l' t!'n &ö!i;1-ıUn ~ d-.'b"5Uılld8 

<lU.-.:ı· nı.r. 37 h~'l·O m!'vıı·i ır.eba:Jl1 

l.l' t .. l!.!"trı: netıiorsıinae ve düşmtn1n 
r•l:wı.~-~.<: ra,!m<'fl hücumla mp
tocı· I~. 

ŞO,YF.T ÖGU TEBUGİ 
J\looooYa, 5 (A.A.) - SOvy-et öl

'•' t oblftgı: 

S_TALİ~GRADLlLAJtN MESAjJ 
Moo:<DVa, 6 (A.A ) - SovY"t <h

bi!~ 25 ıncı yı:ci.OnL.oınü nılir.ASe
bot.iie sta:~ııgırad mitdal)ol,l•ri, :s~:i..n.'e 
biır mesaj günrfı:ıoı'f:•rt"k luat'"'yen rica.e 
e1miyeoı·1'!'. !'ırlİ söy:eın11 1lor~f'. Mct
s:ajdıl dcııi yor ki: 

cıM'Qınl..:ikı .tın~ln nlll.ik;adde111.ıtı \-,e 

;lki'l>c1i b•u-:u\a, Slıahgn><i'dıa ~
yün lfdcC!.:k, y«ni So\·y('t ıniLetıinin 
hür kıaİ:p kıi•'mı'Y'!co{:ı göri\l~ktir, 
Bu M'bep;e bütün lN\•\'l{:tmı.i faz
lagı1e s;,ı.rf.<'dıiyoruz. Bu sebE"p! P •on 
nefere k~l' vuıı,ıauyoruz.• 

Tl'APSE BÖLGESİNDF. 
Stdk!lıo'm, 6 (AA.) - So\-yrt.ier 

Stalingr:dıda ve Grosn)'Qr> b"' t"-<i 
bölge~ giin<1"rd'kk!i iı:<'<"'· Y'i' k,1'1.
!ar.ı saye-sinde ~:ns:ye~r lıir ;..1.ikrQr 
hn.CJule gel!ı•nJişl~r&r. Kalın-tıec. bıoz

kırl-ar.nd.a k::ı:7..0.k4<.ı·r A~m:.1 ıDu·va..-.a
la halla·rına s.ık 6ık l~ı:ır.:'UZ f'tındt.
trdıi-r.er. Tooıpee böi~e-,ilıdi:' St, .. ~-ct 
kıte.la.n aT;.ı'li lal1'..amn~ırtadJ..ı"~eır 

orçlandığı hubu
atı vermiyenler 

T;caret Vekaleti Valilerden borçlu 
tahsillerin aydınl at ılma sı n ı 

.. rnua-
isted! 

'111.a.:~. G (A.A.) - Tioa.ı"'t Vr
k.t f't.. ı,,ıJi"'-1 .-e b'r t.am.m göndl"-
.. ('rL'i-.: t,,..,.)!'Ç{ ·f'.ldrk.l:ırı hı...:'bL'b3.t ınikıta-

T\ $-YYt.:.n mü.d.dıetlt.r sornı.nclo a
IY"rl'.iıe~~P~C' tA.:sl•'m c'rr.mııış o-
•.Jtaıhsı lcr:n b:Jüı1rum hliıbu-

b •. t ıoJoynt'.l b.~ne t.:ıbi o'.sıcağı 

\"e i>u Jl.l~t~<" el loon:.n Irubub::-tı d:ı 

'• .ı1 ıJ"lt' f..·1Q...:rn el!Tl'~ycn!.ec h.a:idtın-

Akdenizde altı 
r~ ihver gemisi 
daha batı rı ld ı ___ ,. _____ _ 
Alnıanlar Atlan tikte 
50568 to nluk ge mi 

batırmış 
Lonura. 6 (A.A.) - Amirallik 

dau-esin,n bugünkü LehLği: 

6 dü<ıman gemisi daha Akde
'"2>Ue harekıat ôcra etnTu<ete olan 
İ~ili.z denızaltıları taafır.dan 

!baıırılrnış ve düşman naklet
rr.ekte olan ;:n büyük gemi de 
'h:ısara uğratılmıştır. Bir deniz 
a'tı gıda maddeleri nokfe1mekte 
o!nn iki kÜ\Ük d~'lllan gemisini 
yakal:ıır.ı'l v-c rnüı'etteıbatı rıu 

gıcrr,.1 ri t.crkett,kten sonra bun 
;..,, !;,rakmştır. Dite< bir deniz-
3.·ltJ da- orl3. hı..olmde \'e iıı<i nıuh 

'"P ıPfakat<~ >bulunan d'ğer 
1,,. .• :,e gı;.nıisıoe hücum etm~ 
\.ır Avnı ~n.i2allı iki ufak duş
nı ,:ı ;~ g{ rr..sını bat.:rm1ştı.r 

Kar;ı,ya oturmuş ol.an ve kurta
rı\maruıa çaUştlan büyük bi.r 
ou..<>1nan ı;ı,şıe gemi<ii bri denizal
tınııı t~3rnızuna u.ğoı.mış ve bu 
g<'nı•."" bir l<>l'pıl isabet et\ir
mif-tır. 

&ıl r.ı.ıtan '"üt:tefık ge-nı..ik-ri 
J:erlın, 6 !\. A.) -- Atiar.t.k 

'·" ı,,-.,ıx-,. hakkrnda Alman 
l'ı_y • \1 rr nrı- ... '.t.ğı t.ırafıtı'dan ne: 
rf· ~·r t .. ,lı!iı'!o~ ı..Lkrcdilen i-a-

~ 

J... !111 .. \r .,4,., o~·~ka A!nıan <lenız 

·_. tt ,1~ı ,~ ·n At:.antıg.n mu-hteiıf 

ro~.a. ındJ lı<'iXi 50563 tonluk 
~lr,7 : ı~·n tlul~J. batırdı1dd.T~ 
s;...lJhi\r'li t>ir kaynak'..an bildı-

.r n. r ~ ır _....,. __ 
Şeker idhali 

f 

(Ba~ tarafı 1 incide) 
lot:i 1 m'ıu 1-e 

ço !OŞ" •. m:..k1n.-

.,.._;an da kel
~.:! :yın ~-

da .M~lo'.l Klll"lnll~a kantıınuaun n'.l!
;:l~} 55 \"t' 6J ine! n1:iOOe.lıt.•:.ln•n t:ıt

brk ed.lt 1ceğ: hubvslarnu.ı. bor1.--lu 
m&\.lllı...<i.!J.prin her \·t:srtı..Uı.n ı'.'ft-J{o,dıe' 

rolcrt.it ayaln~.a.t.ıinıa ga (ij;'\'!l:ı:ı etl ' -

m<-ısi..ni b~ldn.,niJ.:r 

Vı~let hu t.wrrlı nLi t'.-e baı.."':.'u.rrda 
bö'J"lt~ ~ ııillıı?yy ,_,,~ CT'in t-;ı.!,btttn

ck'n borç!u rı.U.: tahsillıeıı f.>I)•~-....:. et
nııt.ic isL '1r:tk~idr. 

Mısırdaki Al-
man . ' rıc atı 

( &ı tarafı 1 incide) 
resinde düşmanın zırhlı t-eşk.ıl

lerine kar;ıı t>''ddeW mı.ı!ıateıbe
ler yapnıi§Lıtr ve hücwnlard.a 
buloomuçlurtlır. Akşaır.a dı.>gru 

düşmanın mü.temadi tazyii::ıir.e 
ka·rşt mliharebe şi'ddetin ka.y
betmem;ş olduğu halde dffi·am 
edi)·ordu . 

Mana l\fatrulı öıılerim.t.. 
AnkJra, 6 (Radyo Gazetesi) -

Akşama doğru ı:wleıı haıberler 
arasıııda İngililerin Marsa lvfat
ru.!ıa kadar ilerleJikleri ve İtal
yanlarla Mırumlarm ka<"Sı taar
ruza geçb.kl<-ri bildirilm;kte fa
kat İngiliz '\ıa:.kısmın deıvam et-
1'ği iliıve eclilmcl<kdir, Bu son 
haber M llwerin Marsa Mal.rüı 
hat\ınıda tutunamıyacağı fl.krini 
kuv,"CtlendirmektedLt, 
Mın.., 2 

Mongomery'ni.n ~ünliil.o emri 
Ka.!ııre, 6 (A.A.) - Dün 8 in

ci orduya lıitabcn Gerı.0ra.l Mcn
gomery 'nin ne<;retc"g; b'l' gün
lük emirde deniliyor ki: 

Şimdıkı. mullı:.ı..reıbe, 12 gu.,den
beri deı•am ~,,, • ., Bu mı.ııh:ıre
be esnasında bürt.ü.n kıt'alar oka
dar mü'.ccmn:cl hir şekilde sa
'"-§'tı.lar iki, düşman bitap bir hal
dedir. 

Mü~Leiik kıwvet.leri , büyük sa
hil yolu i.i:>ıer'ndıe babya douru 
giden küUiyetli ~man ıro1ı:rı
m irma ~tmiş\erdir.' Düşman e
limi.zdcdır ve y1kılmak iizercdiır. 
T.a.zyiJ.:.lerini deovarn ettirıne~ri
ni ve bir ı.n t)qe gevşen:ıemele
rini biitün kıt'alardan bekliyo
rum. Alır.an zırhlı ordu.su.ıh ta
marniıe kuşatmak IJıtiırlAlim ıı: 

\ardır '" bunu yapacağııı. Tam 
2laiıer, hemen hemen ·endı.aı 
ı;i;sf;.< ... rın~tir .• 

Rö~ ter mulıal>irine care 
Londra, 6 (A.A.) _ Röyterin 

asıtcri rnllihaıbıri yazıyor: 
.M.iıiıv<'na p1"nları hakkında 

b1r h-Ukum elde edoeıbilmek içın 
Mı,,ır ~'Ölwıde vazıyetın tc; eHıil' 

etmesine :nmar~n ihtır.a. ikıi 
ıç gün daha geçmek icap ede

<.'E!kli r. Y Ull<iJllst&ndan gelen ha
bcılera e •. aıva yolıle Rommcl'e 
.. :.t~•a<:~ taılo\..,ve kı.ı.\."'\-'etierı gon-

esn'1sındaki lıaTki ~leler yapılan rnnketlerden şe<u-imız 
haklund.a izahaUa bukıııula- <ve k.az.ala.rıııa bir ~k celepkt 
cağı , .e iaşe işleri etrafında gelmişlen:lir,r. Bunfar, kış ._yla-
al IUM'ak !~birlerin göriişüte- rında et h:--..tlannın ~rtacoğını 
«'ği anlasılmak.1adıt. h<.>S•p Nkrek ~mdidıen m üm 

\. 
mi.ktarda s.ğır tnplamakt.adır-

•---- - -------·"' \ar.Bir k<.oıx!inasy•.ın kararına 

C e P he ı e rd e r,öre, k= pl.< s:ğırların ya5ı ve 
cinsleri tayin cdilmışti. Faka.t 

gu .. nu'' n çehresi fiyatl<ır yükselinoe bu !ka)<la 
tıek di\<;<at cdilmemckiedı.r. Bu 
sebeple •bir çok yerlerde genç (Baş tarafı 1 iıM:ide) 

sür'a~; ve vüıs'a\i Roınmel kuv
vetlerine müslahk.em :'vlaı-.;a .Mat.. 
ruh hattında t·utunıı:ak i.m;;ru,= 
vcrrniyecc• · gibi görürmekte ve 
m•·oke de kaydecl.,;iır..ız glb, 
Mihver kıi'alan Halıaya gc-çi
diırde tutı:nm;ya çal"iJllakt<ıdır. 

Eldaba ile Fuka arasınC:..:. kı.:v

vetli bı: mü<lafa<t muhare'uföi 
verilcmryeı •k l\I;h,·erin ı;w .. atle 
geri ç;.>kllmeı.i bum. g&.9!.<!tır.'ır 
t r. 

R.ırnrne!'ın gen~ bJıı· ric'at pıa
nı tatbik ooe~kcn pô•y Jde kı::v

\'C-lierile l~ııh•var batar.~ a;..a
rını geP:dc 'b:rnk'p a.;.J Alır.an 
ku\-vt"tlor·.n sür'J.t! · t:ıc~·iuc ;;2Jı~

ru çekrr.esio4•n nıa- • L;.r!u ol""<..\.t
ğt ıı:anncdiimekt<"d , Ziı a <11.in:
dar muharcodt•ı'i \ e en kt.-. vet
ler bir laraft:uı !..'Ol~) lıkh cr.ıha 
cııd.Jln-..el~tc, sür' atı~ Cl:~:· )cıp .ı\..l

ın•n kıollorı da I·;n lnrrJ.>cf ıc
rr .. anı j~c tı ·rpalar:n .... 'ki<.td.ır. B..ı 

yuu.<l-en Ron:JY1.t"l'i11 I!;ıJ:a:-; a 0 (!-f: ~ 
diı1de cioe kuvy~t11 bu· !l1~toaiıaa 

haltı y<:JX>ol.İcce-gi ;ıı ei:u.,,· Zİ· 
ra !Ia1C.uya gC'Cj dtı:ııl cenı.;.ı;,,t.aıı

d:.ıki saha za·11iı. birl.kı.ı!:1·in htrtre-.
k.itma rniô:.ait.Lir ve 8 fnc, &rau 

&ili.il boy UI1c u ı.Je rlci J< ten svı:ra 

Halfaya geıçı>d·ındeıı t(t>çnıc-yi .de

nemeden 'batıya ;ııcb:hr \"C L 'l>

ya hudııchmu '"iar~k geç<di ır.ı.;

h:ısara ecuJbi"ir. HNlı.alde Rom
mel bu ırı.a:h·~u ön1erndk içm 
H"l:Layad• ku;ı-v<'l.!~rir.i !>.'PL:rn

cak fakat a>LI mudafw cephesin~ 

L\C.)a<:fo ·bn~ka bt!a•ria ve tak

y\yc kuvv<::lcrilc ya.pımya ça.lı

şaıca•l<.t;r, ]>;ger Ta_vm:~ g:ıze'l-e:.i

ırin Roır.ır<>l':ıı duı •te üç l:uv

\-Ctini l<a~<i:ıett g .. ıı, bıldiien ra

ıbcri doğru o.Je rr.unak<.tlc gilr;l-..~ü 
itibarile buyil•k ıakı •Yeler a.ıı:a

ır.aın~ı yl.!Jl;wıderı, !vlllver c t:".a

tinin d~ha .ıg:r neı:..:ekr ver
rr, !lSi de m i.unk tmd:i: r , 

tedi.r. Mih,·~rin halôhazm!a asıl 
fik.ri ktı>.iı~ le 8 m~i otdu ara
s:n-a oldukça müıh m bir m"rnfo 
k.ü'j n:.At.c·. Ayru zan:anda Ml11-
Vt?r, tank.ları \"e tanksavar tıo.p

ları perdıC' g'ıbi kl'l'unma!t. sure
tile takibi g<!<:Jktirırok içi1, din
aen gelen; y •pmaktacirr. .F~ka-t 

•~l\'er k\J!\'vetl~ri -b-atıya do~ 
çekıld\!c<;e ba perde ince!ır('!<tı;,
dir. Si!'be()ı de ör1r.1i.>c~k cef!h~ 
n:n çok geniş olır...sı ve İn;;;füz 
zu~lı kwı. vet!ctinın t«zyı.l<i \·e 
müttefik hava kııvv·~tlerinin mü
temadi dövmE6i yüzünden bu 
perdede b ırtakun ge<lıkler açıl

mış oılrr.asıd·ı.r. 

Krip-Y'in sÜ?.lerıi 
Lotııet», 6 (A.A l - B'r fal>CT.1.--a-

cb&, işç:t.c.re h-'iO.b~·n Sır $1.a<l.f!ord 
Crı·ips d .. 111.~ıı..~-t k~: 

cM~ı:- or_p{'"l'Sf\~'l~t h..Ju1~0C.j-t. nuı; 

:ırii~Jeofl~lı.?riırriız lr~n y.aopıl&n ır-ıı'tt.~l'l

ı•rdrn bir~r:kr. &Aşıi:-.1 salıal::.nba f)I. 
lıi 1·11,;,f; etu1-eye b·ız:ır Janıyott..'"Z., Bu 
ycl<1..a. b:-i. ~ıc.ı:a 1 J.7.iln\ y~ur. 

Esir g •neral öğle yemeği·n<ı 
ahkıonuJ.clu 

Ka!ı.i:-e, G (A.i\..) - ~,,......_, '.lfm>\ 
~cry e~·" f'\.".l n A.Jnıaın ,Urfka 

tt>rt kll'\.'V'E."ıerl kıt.1.-.W"..dcn! gen~ 
n R-ttıp.r ,,~on Tflı()t:l&."yı 1.'fn'l. • • a.a
t:vyrn.Jflur. 

iıd g•'O.."lll{, (,"\>L ımAha:.ı~.s.r.den 
b..ı:.".ı..."°~~''Clı.-r ceneı a:ı. ~ mn.ı.:
ş;. rfc n ınufw, · şd1(-tıe ciıY-.'iıJ et. 
nıd<tc >d! 

G<>neral 
llı;]ne har< 
olen 
Roltcr VO:t 

Jvfoctg ... nı r.v"nlu bu ıı;:ı...:_ 

1ıi •?c y.dk.ın.Jan &lc!tkı 
rm.ntıb rlıt>rt 1:eı al!e. 
'l 10ı1l3 (' neier gur~ 

;::.,-.. aı.ir I> r şey 

İS?"a r o!ı:Tii1 Mn..to,.,__.., 

<TWU<id>t ı.,. ~ 1 
brı ·.ı·!c •• 

sığırlar sablınakta>dır. Hüküm?\ 
bu kayda riayet oor''l'.esi ;çin 
yeni tedb:rler aI.mazr;a, sığır 

nesli çdk .:arar göre<:elctir. 
Bu sene Erzurum T:rpanlı o

c;;ı!danndan lin)it kömürü ~l
mekWir. 
C~n sene yakacc.K sıka~tısı 

çekmiş olan halk bu ioiiınüre 

ç'Ck ra.f,ıl'.>':t e\ırdketıdir. 

Stalin'in 
(llaş tarau 1 lnC:de) ı 

~mişlrir i'<,ııci d<:-vre Alm~ıüar 
;Jr'r.ei ı:<>rhlnın me-\X:tıt olma- J 
masından ·st Tde ederec cenubu 
garb:deki. mP.\"tJ.er~n--.ize ta~rruz 

ederek b~r.ları yaıu•k'ar; zaman 
ıba-şa !ın ıs t ı r 

Bu mU\·affa"<ı'~·et Almanl.arln 
IniNttet:~erinin rr.-eYt. ... .ıt ıilüttün 
üıtiyatlannı ı-cıpl ycrak şa.Jk ccp-
1ıes'ne get., ıniş olrr:aları VE; bu 
cephede say:oa büyuk bir u,·,Ln
lük tem'n e:ın:ş o'ır.alarile !.. .ılı 
ruiJ;r. Lki-r. ~ h•· cephı:ı.in rnev
cu.t oln:a~o:ı.sı ı:Wşmıınla .,.;c_ıı,ir 
t<ıhlİk<•yc maıruız kalmad<.n 1y,. 

hal 0>.\;.eti ) apır.<ık irr.k'1n.ru \er
m •. bir. Tı.;a''\'1il" edelim ki A,._ 
rupada gc~cn Büyük Harpı... ol
duğ·u goJ .Mind bir c<'rl1e vaı·

dır. \' e bu ~e tai;.ri'lırn 60 
Aln:an tümcr.i ile Afır.z.n mf.·~.+..e
f:J...l~rinin 20 tÜ!m'C'nini b~k.a yer .. 
lerc!e ıneçgt'l ed:.~vr. Bu ı,._ltd'r
de Almen ordularının ucıZ<.lı bir 
yaz.iyE'tte kaimi§ olaca.klan aşı
Y..ardıır. Böyle olsaydı Alman fa
:ıi~t ordL:~arın1.21 S0nu geln~iye 
ba~lamllj olacak<tı. Kızık>r::hı d:ı 

s'ın:\l,~ bı:lı.•r.duğu yerde d-oft:l, 
İ>sl:ı"'N, 1-Iintt~'• .ül'li'toınir ve Ode
sada bıılun~caktı. Bu geçen ya,;; 
fa.,i~1. Alrran ordularııun vıkJi
m;ya yüz tulınU§ olacakk;ı ma
nasını i:fadc o<ler. Halbu'.<• b0·le 
bir şey olır~dı. Çünıkii A\ı:>t·~a
da iki.ııc_ bir cepher>m nwvcut 
olır.ayışı Alrran'Clrı kurt:ırdı. 

Söv) etleritt knr~u,ında 
3 m:I~ onluk oNİu var 

Sııhıhati l"''l>it ed\kn Takamla
ra göre bu ,,ene Eyliıl ayın.oa 
Alman.yanın ernrindc bulun&r1 
256 tümenJen 179 u lbi:u.. 'kıar<jl 
göııd-erilrr ~-t.ır . Bu kuı\•vete 13 
l\Llcar tümeı,_;, 22 Rumen tt:me
ru, 14 Fin tümeni, 10 İta}yan t.ı
meııi, biı sı()l\·ak tüme~ ve b k' 
de lspan~ ·l tümeni üiıve ctır.ek 
Lız.m geh ki bu ;un-t!e K11zıfilr
duya k .. r~ı gönderil-en tu~r}e
riıı ve&<U!ı u 240 ı bulmı;kladır. 
ing:Ji~ler Mı6ır'da 4 Alman tü
meni ile il İ1.nlyan tiimeııi.n.i 
IDC§gUI ediyvl'lıır. 

Kızık>ro:uı-."n klw1J.~uôa bütün ıı-.o 
rlet·n Srilfd1L<ı-ta t~('hi-z: ea:ım:ıı~ üç mil 
')"(>11.!'\k bir or"liu vıardl!'". Ka·~1:oı:;tı
~ım:.e. gUçl\ii>.lt ri-n nt\k:aOOr c-'..OOJ: ~ 
fe\fı\:a!..:ıce o:&-.-;:ıJJ1u: ve faş.iat ınW
t"'Vl:lt•rc kar'1ı g!ı~til:). k.ul'tı.;.. h:.r
b:r "' kızıtc:c·d,.ımm r.e büyllk. bı .. h..:.lt· 
1arı~ ... nltt gç.. .... tfn)igini s.ınıüi. t"· <:\v
,·u:- l o.~V!l•r~ nız.. B1'bı lJ;çhft 'r ~-

le-: c.t. h.~·biı· hı ı.:ı~ A .ı"'J" .ı.Hrı.ı.· 
;e;..,, ıı.c tr\.ıo·tı.. r.idEr t"~ lXıy .ıe l r h~
CU!f'U!Ki c Y"f'PIT':G-ı \-.e bı,."Tt]aır:rı, h'"{o.. 

~.ım g" ·ı. ·z. Net~Qc !Ct:.t'<." lıir
ccpll(· lru:'\..·' Cli'k m)ff:r?> 

İkiMi cephe ku.nılacalctı.r 
Art.o. s.cr~ı xa<tn g€ en bi ı ı«ıç ı•s 

cTh"t•t kt.: l ,nk•.ır '> C("\i\U:nı \ .,._ 
tni.~t .. 

S lııı, .,62J (''"ı.!1-e şöy~ deva 
mışt..ır 

cEll'et, ("'."g <: Lkin<'4 bir M!phe kı.:
ru rn . ı• n,.. bır cıep ı-e ya ınuz: 
~ · mı o ga ·.,, """ı üttt•-

Jer't <!C oldctu 'Ç'!> kuru a-
c tar, ~ tf.t iik cc:.ı· z Şimu nla-
.......,.ıe.,. w r t'·.ınsa hııcp 

koldık:• f!>(o .ı Almaıv~ 
~ ık tvrut oL 

•l<>t'İimek ~uı:u bildirı.Jnıek- ı 

Von Th<> , • u t:re 'o ce il 
Mm.\-eı· ~~ ının naz;-1(o l durum-

1 
da o!d•"' ..ıııı. 'iill'tt ;;"t l ~-~ 

m•!. ff 
iV<:"r? bül.w1 hunt

IQ-ll 00' f.c 

T 
ioaı rt ,.,. sıaır~·ı oda.arı. T·
ca.rr-t r:o: .a.~a~·ı, esn ... f b·r •. J<.-

1eni hwk~.n<lA hl.Zır .. ı:-mn k.a
ll.l..n l;j,yilıw!llUl ~ &y{.k , l·l
kt !ı.b~c;1ıı5inıe ı:ötl.dıeri!eccg't!'• an g:ı
'l.tlıeı'tı: !ıaht r \ .-.;d , 

Tüccar, . yicıt, e~ .·f 1~w1 e--
rınuı ırt.ti.ek a "'Je diJ.p}.o.'114 ııt'
m:n r:yllf•yttı:.<k yıeıni tc-J.c lüta, llic
caı·ın ttlccaı ı :.:-mJ1:--oıl etır.""1r.oe r.~h
rus hı y.:l'.t n ç=ılı,n;ala.. ro~n f3)'

d:l.L: \"'*! n~'<'..Jet n •l"fl' ;~ al:.ruT'..uya 
}), ·nce h.izın11 ya :d1, 

Y.ı.~oi. te., .~ at,n n-..lti n:eı-;af•e ay
k.ll'ı haı t.t.:(a".;.e t,.ı"tu:T.:1.cak.lara ~-
1-.:· \ffmı:ı.: "J':-ıh:ytt:r.in d.e ve-ı 1-
m··.:i p..« yer ~d:r B-'!l:... b;r ~a<c
lrtt \"t' ~ ... ~ • 1 b r~14 r.mll't<:' 
ın<n-sup: .. ı, de\·..eı.:n k. • ·ı v-.da h r 
4.lıt f,.ıı:..ı· ~ y••: a.~~.rK1.a:r, ) !-:di
ğerini. t m m:ın.asi!ı• k<mt~'O t~ı
!e~ı-:~ cir. B.ı ~trol, ı,. ltı..1n "'I! 

tı:şa~J•, r . .--·-~ }Y.ıt e-rlr d',iz:-l'..r' "'rn:~·?T 
b-n..ı!~r.llj l c ... •'C ah~5.o.-r~ ~ ç "" t
n:Jic c an.·l o'.ac~Lı.r. 

Beyanatı 
l::Jrcl olab lir. 

l~t erci A nıa.ny, t.xr.ıbr: n ,...- :
'i-e1;l··~·e tanı~ı:t ('d.:lro ha p ea.-..ı~ 

~~\ .: ..,h" .m taı ~! teşeX!\Ul cttı.ılj
t9r, Bur.larr'.a.n bı ·i İta:y.-n - ~A... ua<ı 
h.o-al~ouu ~ l ir:·g~lız - S.Jvyel -
Arr.E-!'Jt\'ln kı..oı:ı-1 ı·r1'mJ~;.ır K·ırşı lk.3ır" 1 
Ş:,.'"Q C.ı; .'G'Jl bu it k.oil.. • '.)'Ofl.U"l 

t ~;! v~ l.>ubi'r e' n.e zxi progr;ı.: .. -
1«-r:a t€'\ • .,. -t l ~' l?1A.ır· c :illetoc7. 
İ::ı.lran lt r. • koo~lisya:::u su .. ..t_ 
le \"U-.ih::ıdl • r: 

İki larafln programı 
l:'k k-n~, se<f ıı mı :-t•t 't' ü tur.-

1 ... g, tıop .... :ı\.0.tLr,.ı:ı Z<ı'Ptt y 1'J !L"' Q)... 

ı:~· n', i ı:il.. l c~ ·c·ı !ıt:.rn ~ı~r.ll!.ı 
rru.ğıtıb 11: Jt't ı-in tki.s:ı.rdl rsett:t:i, 
rrıı. 1 se:-V(l·eı_ ım k t{'-tten dUMl
rı.il 1~, H...-ıt. ~l lri.irı'l'.Vl't ~ı 0ıt.·t::rl._n 

l:ald':'rılrrA ı \'C llıOC tarnft:ı ıı.t"ı.·r 

IXJ •• ı~İ.,r:. tf>S;-::l. 
i~gil~ - S·1·. )'t'"t - .o\.ır.:..rto.n koo.

:1syı·~u p..'OOf~"'ı r.--.: ş~r: 
Iı·;c ffi4 "6€ 'w n n o :1a.cl<ıuı. kl..t· '. <ilrı T _ 

n·,., ::ı, n1; (.·tl~r 2'm.Sın<la b:.l'l • \"'f 

b llC:.'aL-a a'.t k'o1 )ral~'.-:trwı toc...""'1\-fr:r.ıi n 
l'r'!lmıtı. tou:ut:ôur-J nl&"•, e:sa:cıt alt.t
na a~ın.2n nıitı~·t:•"T'İrl kuı-oi.u}ınw!!ll \""' 
banlar :ı h.1-.Jn;;,'°'t h'"'.u.;aırın'lr.. i:ıde

s-~. hedu·~n 'şl.ne gel-en ıcjimi irAi.. 
htt!x <n ..... ..ızto.r-:p m~ı!doet.'..erc iJ.:f~

fil .)·ar~ \"C btl.~arın rr,.;'\Qıii refa
hını g"J'"O\•'klc~irme~ iç:n )ır..rı<iını, ~ ::
nxlk·ı:ıüık hü.rr.yC"Ln iadoesi ve 11~:~· 
t\."'j:.~·nin y(.k (•c.!:l:nr&. 

(Anadı>1u Aposı dlin g~ Sta
lin'in nutkumın buraya kadar 
olan kosmını vert>bilm;şın. Nt<~ 
kun devammı bugün n~~ 
rektir.) 

GÜNÜN 
İÇİNDEN 

(Baş tarafı 1 lnci SAJ{ada) 

daılıa top ıııe>kani:tnuılnn g<cıT· 
damııdau, şahlaıını>ştu. 

Cfüan haılb'n"n şeametli tok
ınağl vurulduğu ilk saniyeden;.. 
beri o kadar diri, enerjik ve h,... 
reketliyiz ki oturduğumuz yeır

de har<bediyoruz deuilel>ilir. Ba

rut kokusu ~çiııde göz gözü gilr
mez biz d iin)'a ortasuı da da böy. 
k olmak gerektir. 

Bu harbin dl!'Vlellu ve oı;ı
J.etler söndliTen acı, tıtlı tecrü
ibcleri:ıtl birden da·lıa eaı> gö..ile 
t akip edebil en im ın illet olduğu

nu sanmı.}'aı uz. 

Milli h'rl ôk dediği.um milli 
rnh dunrnuınıın, milletleM.n. mu
kadderatını çizen harikalı bir Ö· 

nemi o lduğunu her defasında ye
ni bir inanla gördük. 

Barut d ımıanlarile kararmış 
düııya)a mill i şu urumuzun gü
neş>le bak ma kta olan !\fi.ili Şe
fi miz, ıütekinı, dile gelmiş ok 
m illet ~uuru olan nutkuııd a bu 

facialı hakikate işattt etmişler 
ve za~ ı{ bünyeli, !ıa,;Uılıklı ıııil

kllerlıı Üzerlerine tehlikeyi da
ha kolay çektiklerini söylemiş
lerdir. 

Btzinı böyle bir telılik.,den ta
""nıız ~oldur, Fakat, milli rnlıuıı 
alevi1e ha..ta vicdanları bile tu
tuştumıalı~·ız.. 

Bugün ~·eryıiziinde kil!1.9e şiip
h<' edemez ki tarihlerde eşi gö· 
rühuemi~ derecelerde kuvvt.'tli
yiz. Fakat da.ha kn"vetti olmalı: 
vazlfeleriı.ıi?:in en mukaddesidit'. 

Kuı·uı'.aa..k .Y~ni t•'\'-C:J. J'.J. en so-
11~ tı..ev,~ıw.u Vf'.Y• tı:.ca.;'t'L \cka
lctcı..n haı'('foı l ve rao.~ )"E.t...nd:en l:]IL~
k• laı-1-.ar kJb;_ n. a ır.ô.a. o. oh }(\.Jnt.. o~ 
ey.&r.C'Jt de(-. •Y'i, ı.dhe. nı1ı-.·a.{ıt, dG·.tı 
ha t;:ıo..·dn•'Kl,rr. 

ı.ıem:fft<C~nr~ muhlellf ide• l 

YL't'ten L-.)"-de .ı.~~1•i(.ıt?.•~)'(.'0'°'ıı"' '-"" u~·~.~ 
h..ın.ün t;,ı4.UikM.u:ı JıŞrw.·.~~. g~'\."Şt'-

1™tll'CTı a,'~~ ·~ ~bat (Xil ~{"..jİ ıyi 
nctcceıl.e-r vta-rn1• tr 

* 
Y ttıi karu ı 1 .y·'h;.ıJın gö~ k•J

r.ı.!~ l·O<'!"Ct oct'J tr.<-aır"{''t ~ 
v~ zaı:111oe bo: SJSl l e C'SOilf bll'-· 

lb•rı t..·~.{ıt. oyle ar.ie1..,e .'J'O": kı 
.u.ı;,.~r-.ıj·("t,e \ e ilt ,•l.ıl aııc toptıı.ncl \e-

o r:.. n ., f-"'iJ':- ... :;ıı-lreno ll:ı. ·f."·.e-
cilc de ııı~ l t• GtC:.k, onlvı. ı tis 
d.!iıa sa,.!.;:rn ı.;~nth ('sa 1 tarzrls 
'kor.t: i·,e l!O ~~lı;..ırl-..ırat-" t:r. I. .. ~-
21LI. •ç:r,-Y.J ş c_ ...... ~ lıtrre1c~·tı t •:n l1 CY

lr.t"Cıl C"t'Z· i ili :;ı r~ı n !a)·ıiıar "·.ki 
t~ ... l .ı .. ıt u4 11 Kyır~ il- ,'1t-:...r. 
Bu g:l..:M b•: lıı!.::<".'I 1u.sl.t:hs·l rrc.• -
k'.;ııl.a~a w b ~ta.y, arp..'\_, h.l.;!b:_ ·t, 
~:iya-t g-ibı g·ct:ı m..'""lFuJAt:'ll top
t·ın oi.-aıı·ı K to.plıarx:r!a a s-ı-:.Un koy
l(.'o!1e, cııı!ar!• c.:, l:A ı'J yapan Q.!"acl

!on. \"t'Y.1 mcta\""n •.1.t Q4:'a cıa ~, 1-
&'·n l~-; oe-tice!er, f'ıld.Jıe vl\ rı;ut 
t:.Iadelrıri b\.k- Cnt:Oi t 

* 
B

Q~ n::"'"'Zı..:u olan ~va., rrıt.•ı 
mcı..ar-ı:n aıma b... ;g geimc
.,.11. tı•n .• :ı P l>-'!nrbı.T, t.c:aı'flt 

\"'t' meG~k n.h 13-k ın dvh:!ı C .. a bo-
Z\J'.ına-:.nın <«ı: "'e g"Qrrdc lU"ZCm \"e' 

:ır: ·u~ tJ{,,-;, l)! yet nııtl!t Yf" lkt 1 
ol kUd. <.im.i-ı:·n t.;:kvjyrsid.ar. Bu. sa
~ ıoı._..,, 'Md~ e ~ edo l~C'<!' 1 
mu• ~oiycıt:er, b:c;kıaca p •le eol< 1 
n":'l.l\'llff"'.J>iyıet.ıert11 t~v/r'fl' ~ ~S' 
oltaıkt~r. 

1 ANKARA -==-~=ı 
-_ ·Haber le r il j 

Sovyet 
Elçisi 

Büyük 
döndü 

Ankara, 6 (İkıdam :Muhabirin· 
den) - Scn·yet lnkıliııbnun yıl
dönümü münal!EO>etiJ.e yanın (bu
gÜ<rı) şeiırimri:deki Sovyet Bü
yük Elç Uigim.le bir re5rr.<kabu1 
yapı1acaktı.r. MC'lunen ır.emle
ketıirı.de bulunan Büyü'k Elçi Vi
nograde( bugün Ankara;ra döo
müı;tfu. 

Bilecik ve hparta 
va !ilikleri 

Ankara, 6 (&danı Mur..abi.rir,. 
den) - B1Ic-ci.ı'< Valisi Ri!at Şa
hirlbaşı İspart:ı Yal.·li(:;nc. İspar
ta Va~ Sal.'ihaddin Ünce Bile
cik Valiliğine nakı! ve tayin &

clilmişlEtdir. 

A nkara ekspresi 
gecikti 

Ankara, 6 (İkdam Mtıhabi.Nı· 
den) - Ma'kincGiil'lll bozulmasm
dan ddla;}-ı bııgünlltü İstaOOul 
ekispre<Si 6 saat gecikme i-le şeb
rİmize gelmşitir. 

İsviçre ile ticaret 
müzakereleri 

Ankara, 6 (İkdam l\I~abirin
den) - İ9V''çl'C ile yapılmakta 
oJ.a<ı. trearet müzsık.ereleri. çolcı 

rni.isait b:iK- safılıadadır. An.la.ş:ına
nuı bir haftaya ka.dar imzası 
muil tcmekl&r, 

1 
1 

Fa~1l baz. lokantacılar ·bu ya 
sağa ><arşı bir hile bulnıak(&o f(-e 
>Clk nı erni '1t-' rd:r. 

Burıi0:.r pcıırçalara bô;dü.klerl 
ekmek:eri, gi:ıya ayrı a.Hı m4-
tıer::er l."ır<{ır..don bırakılrn ~ gı
l>i. sarı~<;Jar ve bir do:ap:a sak-
larnısıard.ır. Daimi ve tamnın~ 
rnü!jlerıleri geldiği zaır.an gar
son .rkadasma: 

- Mehrn~t ~""!end:nin sa
bo.1-ıle~ ;n b!rak!ı.[;; pakelı getir' 

Thw seslenır~ ve d".llı;.pt:m 
çıka.rı'..a.n Plcmek kağwla su.rtı o
lar-ak mtişt..erınin önüne kckım 'Ş 
tur. 1\lı.işC<'ri va-ı•ycli ,11\a~orak 
kağıd aı;makt.a ve güya kendı
sinir~ öğ_e y·emegi. iç:n ~aı+ı.;:htan 

şe g:dc:-ken bırakt~ ekme (1 

<; ara :ak, lokanlıa:lll!r bulu· 
sund.rn m<>m'!un, vemcld<.du. 
Baylrce yaıooncı m:İşter !er d 
va:ııi.ytten pek tabii ola ok ş..iı>
~"'Y" dü.'jffiem~k:.edir. 

&!oo;ye bunu da ontı: {'('le 
tedOırı-er akekallr. 

BUGü.·----~ 

• 
1 PEK 
Sinemasında 

2 bityük f>lm .bird..-n 

1 ·KAN VERGiSi 
GENE TIERNEY , . ., 

1U>)i00LF SCOIT 
taraf ndan 

2- İŞKENCE 
İNGRlO BE'RGM~ ·.s 

ROBERT l\K>NTGOMllRY'niıı 
err.t>.ılsüz sureLte yaratlıklan 

... ___ bir film ___ ll 

Türk • lngirz 
do st lu ğ u 

(Baş taralı 1 iıı.dde) 

emni)""t ve mü~k.ab"' lıümE't 
h:ıvzs: ıçinde na.<Ul kok ...,·~,..ak 
km"Wtler.d:ğı.ni tar>: •erLz an 
larn:ur16t'ır. F:ıokal 1 r., r l>u 
sayfası ~-a:ııako'!ı: v~ h :Ke Turk 
~erle ir~lizloer aYasır.dakı J.t).:.. -

!uğun dünyada Jıjor; ]< msc'._'ii tch 
dit ea"'rYl<'d;~mi. baf.b hıç b·r 
dret!ugu zavvtot>ırıa<lı~ını su·h 

. . ı· b ve ank?sma .rotunda ft;-.z.ı tr 
io-lbirliği .iki rni!lelin butıin do;t 
!~il" bir ;ş l>irl'.gi ikı m' lletı 
bütün Qostiari1e bir ış b:rl at 
k:t~m açtığır.ı anı.a.v-aca<<lır. 

Türkler savaşa giderkeı g.Je
terdikleri gayret\ işe ba;;lakel\ 
d,e göstemişledrir. Ak•ilOia hay
ret V'E'Teeek oir ögren me arzu.m 
il ça.lışLyorlar E§asen on1'onn 
tı.a:lJedilooek sayısız mese~ri 
v ardr. Öyle zannedi~rum ki, 

işleıini başarmak için İr.,gi~re
nin başarmak i<;in ingilterenin 
y...-dma mulhtaç olurlarna bu 
yardım onlardan esirgıenmi~ 

cek:tir. 

----------------!------~~ TAKSiM Sinemasında 
Şimdiye kadar göriilen tü rkçe filmlerin e n mükemmeli 

KOV KO~D 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

TÜRKÇE ŞARK I LI 
Hissi, ahlaki hari'k.alar Mm:i 

LEYLA MURAD TABİYE l\IUHA.c"\L'WED YUSUF VEHBİ 

-=~.~~~,L~ A'l'~A r ş ~~A2 ~uN i 

' 



SAYFA - 4 iKDAM 

,,~----·------------· ---·----------.... --~ 1 lstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ila nları 1 
ista.n!nıl 3 iincü İcra ırı.emurlıı-

ğundan: 934/4179 

~--------------·----------~--------~ 
B'r borçtan ·dolayı mahcuz ve 

bu kere paraya çe\'rilmesine ka
Tar verilen mu1ıldif cins ev eş
yası 12/11/942 tarihıne müsaruf 
perşemlbe günü srnL lG da bir:nci 
açık artırmasile satılacaktır. 

A.t_.:ıgıd...ı y.::ııziıı!ı 'D'ff!'\'tldm p~a.ı.'t.lkılıa c~·lerl h~lar:nda. yau-1ıl.1 güıı, saat v-.e nı~·!'!eı·Jıt·ki a-ı:.1:-<.t'ı:i saUnli~-

rı.:ı ~;lf.ııoroui:aı:"lll'dıa Y..~CiWotMıı". Taıl.ipleorin belli vaıkitl<ırdı· aiı olduğu komi~yooil.ar<'~ b·J· ~ınınaıl.S.rL. 
fı.1.ikt.:ırı "l\ıJ!ıar~ 'Ilelmıinaıt.ı İhale güıı, saat ve m-aha}J.i, 

Omı.:_4 K!~O Lira. Lira 
~----''--"-~~~=:..=-~.~~:::.::=--~~~~~~~~~~~ 

Süt 
Y"ğu~ 
s~ ... .,.. 

30/ 11/942 14..,30 İ.zn'}ir Lv. fln1ir1Jğ.i 

S;.ı.'>ı· .... 
~Jğ~· e.t.i 
Sı.g:ıc c44 
Le.tııarıs 

Pı·a.s:ı 

S'İllr eli 

32~000 

32,QOO 
32,000 

32,000 
30,000 

43,000 
100,000 

100,000 
20,000 

14,400) 
1 ı .600) 
32,000) 

32,000) 
30,000) 

43,000) 
17,0~ 

20,000 
22.000 

Hi/11/942 14 ç...,,,kk~'a 
1275) 

Haczedilen eşya b'rinci açık 
artımıada takdir edilen kyrr.etin 
~' 75 ş:ni bulrncdığı takdird.c 2 
inci açık artırması 17/ll/942 ta
rihine mü:;adif salı günü saat 16 

da icra edi!.eceğinden talip olan
lann yevm, mezkurd.a· satış ma
halli bulunan Balatla Ermeni ki
li~esi karsıs.nda Kamıs sokağında 
17 :Ko. lu.hanede hazır.buluntcak 
1111en1uı·una müracaatları i!ün o!u 

1500) 16/11/942 l7 GOM>0!tı h. P. 12!i0 
165<1 13/ll/942 il Bw·sa. 

• •• 
1000 ton buğday 'kırdırı iması kapalı zarfla eks"ltmcy~ konımuş

tur. llhalam 24/11/942 salı günü saat 16 da Balıkesir askeri satın al
ma loomtsyonunda yapılacakıtır. Beher loilosunun taıhmin bedeli 2 ku
rı.ıı;; 20 san\;m ilk tem;natı 1550 liradır. Tali.pi erin kanuni vesika
lr..rıle tc<kliıf mcıktuplarım iiıale saa t.nden bir saat en·cl lrom.ffiyona 
vermeleri. 1602 - 1075 

• • • 
MuMelil nakliyat yaıptırılacak tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 23/ 

ll/942 p&zarlf'Si günü saat 15 de Erzurum askeri satın alma komis
yonuJJtla vapılacaktır. Taıhımin bedel: 77,700 lira iJ.k teminatı 5135 
liradır. Taliplerin kanuni vcsi•kalarile teklif mekrtwplarını iıhale saa-
tinden b .. r saat evvel komisyona vermeleri. 1603 - 1076 

• • • 
Pa""rlık.la 3000 adet kullanılm rş sadeyı:.ğ tenekesi salılacalktır. 

Ht>Suısi şartları kıomisyonda görüle bilir. İhalesi 9/11/942 parzarlesi 
gü.nü saaıt 10 da yapılacağından ir;.t ı."l<lilerin kat'i teminaıtlarile Har
biyede Yedek SUbay okulundak: Satınahıa Jromiısyonuna müra-
caatları. (1589 - 1045) 

••• 
Aşağıda yazılı ır>evadın pazarlrkla ekı;iitmeleri hizalarında ya

zılı gün, saat ve maiıallerdeki as kt?ri satın alma lromisyıonlaırında 
yapılacaktı. Taliplerin bell1 vakiıtlerde ait olduğu komiııyıonlarda 
bulUJlımaları. 

Ciıı.<ıi Mi!ktan Tu~arı Teminatı İlhale gÜill, saat ,,-e ma'hali. 

Odun. 
Odun. 
O<lun. 

Kilo 
500,000 
300,000 
500,000 

Uıllıana. 70,000 

Lira Lira 
13,000 1950 
7,800 1170 

13,000 19'50 
945 

• • • 

16/ll/942 
14 > :t 

12 • 
13 • 

• 
• 

16 Gelibolu 
11 Gelibolu. 
16 Gel !bolu. 
15 Halıcı'Qğ1u . 

1595 - 1068 

170 M3 çam kereste kapalı zarfla satın a!rnacaktır. Tahmin be-
deli 2'.'..l 00 lira ilk teminatı 1657 lira 50 kuruştur. İhalesi 
20/11/942 cuma günü saat 15 de Ankarada M. M. V. 4 No. J,u sa
tın alına komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikala
lor'k teklif meklru'1annı ibale saa t:nden /bir saat evvel komisyona 
yermeleri. (1584) (10 31) 

• • • 
Beh<>r çiftine 1150 kuruş tah:ın in edilen 5000 çift edotini 16/

l l /942 pazartesi günü saat 15 de pauı.rhkla satın alınacaktır. İha 
lesi Ankarada M. M. V. 3 No. lu Satın alma krun;sywıun.da yapı
lacaktır Kat'i teminatı 8250' Jirad ır. Taliplerin belli vakitte kıomis-
yona gelmeleri. (1585) (1032 

• • • 
İki parti 20 şer ton sığ'T et> pazarlıkla satın alınacaktır. İha-

leleri 16/11/942 günü saat 14 ve 15 de Çorluda Askeri satn alma 
komisyonunda yap!acaktır. İlık t tm'natlar1 1350 şer liradır. Talip-
krin belli vakitte komisyona ge !mel.eri. (1583 - 1030) 

• • • 
Müte:.lııhit nam ve hesaıbına 10 ton sığır eti pazarlıklıa· satın 

alınacakhr. Tahmin bedeli 9000 llra, kat'i teminctı 1350 liradır. 
İlhalesi 16/11/942 pazartesi günü saat 16 da Gelibolu Askeri salın 
alıma komisyıonunda yapıkcak.tı r. Talip!erin belli vakitte kom•>-
yona gelmeleri. (1582) (ln29) 

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

ye işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İlıaiesi 20/11/942 cu
ma günü saat 16 da Ankarada M, M. V. 2 No.lu satın alma kıomis
yonurula yapılacaktır. Tahrrlln bedeli beher tonu 130 kuruş ilk 
teminatı 4500 liradır. Taliplerin kö·nuri vesikalar;le teklif mek
mektuplarıru ihale saatinden bir saat evvel komisyona verme-
leri. (1519) (102'6) 

• • • 
15,000 ki!JO kuyrulklu koyun eti kap:ılı zarfla eksiltmeye lk.on

muş1ur. Tahmiın f;atı 141 kuruş! ur. thalesi Ul/11/942 Cumarteı;i 
gıünü saa<t ll de Es.'ltişeh'<ııde aSke ri satın alma komisyonunda y.;ı
pılacali<tır. Taliıpllerin kanuni ve:ri kalarile tek:1.f mektuplarını ihale 
s,.1atiıııde:ı b:r saat evvel komisyona vermeleri. 

1622 - 1204 

• • • n 
500 ton cıdun pazarlıkla satın alrıacaktır. ilhaleBi 11/11/942 Çar

şamba günü saa~ 10,30 da ESJciışelıi r askeri satın alma kıomisyonuırı
da yapılacakıtır. Kilosunun talhmin bedlli 4 ~uş 50 sant;mdir. Ta
Jipl<?rm belli vakitte kom;~)ıona gelmeleri. 

1621 - 1203 
• • • 

Diyaııbalkn'da gösterilecek yer de 'b:ı- eleıktrik tesisatı 'kapalı 

""rfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 2/12/942 Çarşamba gü'llü saat 
11 de Ankaraıda M. M. V. 4 No.lu satın alma lromisyonunda yapı
lacak•br. Keşİif .bedeli 8022 lira 50 kuruş il'k teminatı 601 lir·a 75 ku 
nı~tur. Tal'ıplerin kanuni vesihla rile telklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

1628 - 1210 
••• 

~/11 /942 günü i'hale&i i'liın olunan 10,000 ~irahk beyaz peynir" 
talip çıkmad:ğınıdan tekrar pazar lığa konmuçtur. Evsaf ve hususi 
şartları .kvm.;syorula görülebilir. ihalesi 9/11/942 p:ı.Gıartes' güınü 
saat ll de yapılacağından ta1'iıple rin kat'i teminatlarile Hal'biye'<le 
Yedek Suıtıay okulunda satın alma k.omisyıonune müracaatları. 

1619 - 1162 

' 

2/11/942 1"ribi.ndc ·mün•al«t""1Sı !lan ol'Uillan 3-0 ton sığır ('liınıe 1ıalip çıl<1m<1-
d~ğınc~'1n tekraı pa'l~rlıkla rrJÜ'tl~sa.y.a 'konım~tur. Evsa.! ve husust ~rtla,rı 
kıD:rı'İ~ond:ı g&.;jJ('lt>i~iT, BN\ı•r kilosun.un mu&l'an-ı.ımeın fıı..ya.tı. 95 ıkrııruştur. 

it,,. esi 10/1 ı / !»2 ealı gürJil "'"' 10 &.ı yap1!aoağındın ;.,,tıc.kl\lerLn kıat't tı>ıııi'
nallarUe Ha·,>biy<!de Ye<loık Sul>a1Y Okuiundaloi Satın.>Jma kwnioyomuııa mıüau-
:ı.ıa•:arı (1599 - 1072) 

•• • 
Chiroıı fabrikası mamulatı 939 modeli blıyü'k ve tamamlayıcı 

bir ta'k•m seyyar c~rrahi alat sandığı satın alınaııaktır. Pazarhkla 

(1635 - 1217) 

iıhtikar 942/420 
KARAR HÜLASASLDJA. 

1\·1i~rH Korunma kanununa mu

halefetten İstan'bul Tafıt<ıha'.ede 

Kebapcı han1nda 10 numarı:ıda 
muk'm seyyor fınd1kcılık tica-

; 

retile me~,gul Ömer oğ'lu s,eJ;m 
Aıy hakkında İB'tmbul ikinci 

milli korunma mahkemesinde 

cereyan eden mufrıakemesi net

ce.>inde suçl.unun fiili salbit ol

duğundan milli korunm<ı kanu

nunun 32/a, 59/3, 4 ve 63 üncü 

ıma<ldekri mucilbince beş lira 

ps~a çezası ödemesine VE' hüküm 1 

kat'ileştiğinde ücıeti suçluya 
ait olmak üzere karar hülasası
run İkdam gazetesinde neşre
dilme.sine 7/7/94!1. tariJllnde ka-
rar verilrlL ll~l 

nur. (66\J.4) 

DEVR.EDİLECEK İHTİRA 
BERAT! 

'.\fay: ile dolu kuyu de';k!.erin 

d~ muhtc!'.J seviyelerdeki suihu

netin kaydına maJ:ısus usul ve 

,c:·haz• hakıkındaki ihtira için ik 

tis:1 Vekaletinden alınmış olan 

5 İ'kteşrin 1938 tadı ve 2632 No . 

]u ihtira beratının ihtiva ettiği 

hukuk bu kere ba~kasına devir 
veya<hut icadı Türkiyede mevkü 
fiile koymak için salahiyet veri
J,eceği tEiklif edilmekte olmakla 

bu hususa fazla malü.mat edin

mek iStiıyenlerin Galatada, Aslan 

han 5 inci kat 1 - 3 No. !ara mü
racaat eylemeleri ilan olunur. 

ekısilıtmesi 16/ll/942 pazartesi gir nü saat ll de Ankara<la M. M. V. 
5 No.lu satın alma kcmıisyı:ıoı-umla yapılaca!lctır. Ta.lıımin bedeli 3796 
lira kat'i teminatı 569 lira 40 kuruştur. Tal1plerin belli va1titte ko
nriS)"Ona gelmeleri. 

1630 - 1212 

• • • 
Pöv.arl:;lda 50 bi.:ı )Lr<'ll.ılk y.ernl~ kuru bc~·da sııtın a..J.ı.naCL.1krtJ.r. Evsaf ve 

hu9;ı,; g;ı.r11loın loom«l)lonOO göıii.lebt:;r. SO bon liraılılk }'Cm)k b.ıii<la l<>p1ııın bir 
lstdı:l~ye ih-alr- edil-ebilcccğiı gJbj dl'aha nır: lniktc.!'ı.na t.1Jıip ç;1l'1ıığı. taıb.-ıtlıxi•c de 

• iıhuJı• cdı:le'bfl"r Bir k~~091ın:un muhammen fiyat1 45 bıruşi.ur. İhalesi 11/11 
1942 çaT;.ımllı<ı gün\\ saat. 1 o <la yzp;ı.le<a ğıııc,>d.;ı.n isbelklti.,,.;n kat'i tı•mi>n<Lviarile 

ll·3:rbi.yed(' yıC'rlcik S"llıix& ~UTııCb.C<,Q Sa t:ınıa~ınıa koım~"OJl•ll!la n1üı~'C3·aıtla·r1·. 
(1596-1069) 

• • • 
Pa:zıarl>l<ila li-0 o\n i>oalıat \:ı<".y"2 ıx~nir ootın aJınaoa!t'tlr. Evsaf ve hwufl 

ş.ıırtı)a!l.'ll k01n".L9YQnda gö:-'Jlt:ibi.!1r. Bil' kilosunun nrubanınıaı 1iyatı 130 kur~ 
tur 50 b'.n 1.;·rıaıl,i<(. brıı)'a"Z pryn~r toıpıt.a.'"l bit• i~ıl\:Wiye ihı::ı.J-e (ıdi!>C.bilcccği g.'bi e:n 
az ~1t1a t;a!!:ıp çJJkt;ığı "b::11<l~rdlf• ciıl' iha~e~ı yr:ıp:ilia~llr. İb.a~·~sl 11/11/94~ ça;r
ş~ım.ba güırııil $.1(1ıf. 14 G.e ~'19.pz.?'aca.ğ:ı:nıkm ist-r·"kJilıeMn kat'i tıem:~ctt.!aıri~e Haııbl
)'"'ede Y.eıdi(k SubılY «<uluDldla!!.tıi Satııı::ıı:ılmı:1 kı.ı~yurtil.mıa mıüıııacc:.9.tlıaTı. 

(1597 - HY/0) 

* 50 ton eğer saıbunu alınacaktır. Vermcğe taliıp o'.,anların nümu-

ne ve teklif mekluplannı 19/11/ 942 perşembe günü saat 16 yıaı 
kadar Ankarada M. M. V. Haılbi ye dairesi reisliğine ınür<caatleri. 
l O tondan aşağı olmamak üzere ayrı ayr1 teklifler kalbul edilir. 
Evsafı :lıstar.llıul Lv, amiTliğinde ve Arııkaradı;· M. M. V. 2 No. lu 

satın alma koımieyonunda görülür. (1610 - 1083) 

* 5 ton patates 4 ton kuru sıoğa n 2 ton pırasa, 2 ton la/hana ve 
2 ton ıspanak pazar'ıkJa satın alın aeaktır. Evsaf ve hususi şartları 

komisyonda görülebilir. tha!si 12 /11/942 per~mbe günü saat ll 
de y.•pılacağından taliplerin kat 'i leminatlarile birlikte Harbiyt?
de Yedek Suibay okulunda satın alma komisyonuna mürocaatleri. 

(1634 - 1216) 

* 269 M3 çam kereste pa.zarLkl a satın alnacaktır. Tahmin bede-
li 34,970 lira kai'i teminatı 5244 JJıad1T. İhalesi 14/11/942 cumar
tesi günü saat 11 de Ankarada M. M. V. 4 No. lu satın alma 1'•0mis
yıonunda ytıJ>ılacaktr. Taliplerin belli vakitte kıcmıisyıona gelme-
leri. (1627 - 1200) 

* . 500 ton o<lun kap:;lı zarfla ek si·'.ıtmt?yc konmuştur. f.hale.;i 25/ 
11/942 çar0~mba günü saat 16 da· Büyükr;ekmece Hoşdere köyün
de Askeri satın alma komisyonu nda yapılacaktır. Taıhmin bedeli 

20,000 lira teminatı 1500 liradır. T ~]iplerin kanuni vesika.Jarile tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver-
meleri. (1623 - 12ı05) 

* Mamak ta bir pa"Y1Qn inşcsı kapalı zarfla eksiltmeye konmu~ 
tur. 1ılıalesi 25/11/942 çarşamıba günü sa;;t 15 de Ankarada M. 

M. V. 4 N. lu satın ahna komisyonunda yapılacaktır. Keşif bede',i 
144.{)30 lira 115 kuruş ilk teminatı 8452 liradH. Taliıp'.e rin kanuni 

_ vesika.Jarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evve! ko-
misyıona vermeleri. (1625 - 1207) 

* Müteahlhit nam ve hc.sobına 5 6.576 kilo sarı sa/bunlu kösele aç>k 

eksiltmeye Jronmuştur. İhalesi 2 3/11/942 pazartesi günü saat 15 
te Ankaraila M. M. V. 3 No. lu s atm almaokmisyonunda yaıpıla

caktır. Tahmin bedel" 435.613 lira 20 kuruş ilk teminatı 21,174 lira 
53 kuruştur. Talip1€rin belli vakitte kıomisyıona gelmleleri. 

(1629 - 1211) 

\ 63 b'>ı tem yl'l!n, um ""' eı=loı<ı Hay!rpaşa<la vegooil.anlı:n veya Hoydtı:
: paşa. anbarlnrlan Si1fk:c:cxidl'ki aırl•bıan.a nakil, l.Gtımı.l, tnıılt~, tartı ve .ist~f işj 
-kıaV<t~ l zn'!'"f usıul•lıe 6ksl·:1anıeye korunuşi1J4'. Hususi şaırt.l&•ı Jrom~~şonıara. gôrü-

i«>>lfr. Muv'1ldl<;ııt teminatı 15Cl9\J liraı:lı.r. fuaıı.,.; 26/11/!»2 pe.rşemllıtı j!OOil ımt 
15 dıe yoı;ıı!Gt'11Bı;tır. istelk:llJ-eıin 1dol.! rnıol<ıtuıpkm -..e teımina~/a,,;ıe iba:lc saıı
~.ndEn bir s<>at "1TV'el Ha11~ Ycdd< Sub<J,y o•mluaıd'cJu satın alma komis-
ycmuna mü1:"1cae4l•n (1600 - 1073) 

v 
K apa1 ı z.arf ut.\'~- 1 e 300 ton kuru !.~.zi,r ı;ra.1.:ıı Q hn1l..cwkiı r. Efıooıf vıe ·hUSU'ı5! 

ş:ıı·tları komi!yotıda göıiil~l•r. 300 1'ın Oruru in<ir <opı.ı,... l>r ;stı<ocPy~ ıtın.Je 
edilebi.1ıeçrği gibi yar151na ta1liop çıktığı. tıa.k.tirde de ıfha.iesd yıapılı;;bi·lır. Muvc:.&c

loııt temi11atı 11150 Hr..ı·ır. İdınlesi 27/ll/!»2 cıııırıa günü saat 15 ele y•pıfo<:<ı
ğ1nıdıan ;,;~klilerin iha1e sa<ı'tindrn b;r saet evvel tekli! mektı.ıplan ,.e lcmi
n.at!a~Je Helhyf'dıa Yt-dlak Subay Olkıulun<lınkıi Satın...-ıJına. kon-.!'..,:ıy-o.nun.a m·ür·a-

• oaat!arı. 1601 - 10i4) 
-~~~~~~~~~-~ 

•• •• İstanbul 4 İcra uncu 
Memur~uğundan: 

• (941 - 11) 

Bir bocç1.:<ın do.~syı m . .a.ıhcuz e>lup ta J>31"a<ya QC.\"f'i.Jmıesfncı kıaT<~~· "·~rrlıe.ı ve 
te.ı:r.(•rlıLn·=ı yErıı·iı1H eıh1ıi vuık~ıt' t.ıaı·aıfındraoı 810 lira klrrırnı(•t t'"c.lk•lıir ecililmiı;;ı olu
~J-11 İst~.r.'o-ı..:·ldu RC:.:.ı'. '!in P.aşa oamı'i H~ı.r•ctL':\ıl' ca.rl<k:sınciıe 88 N.o. Ju b.ir tıab 
Q:.:l{!kQnm 4/1 hifiBC:sl a.çıık artt:•!ill1a i.~ tta.ıtıl-acağınd-:;n, 

ı - İ~-bu gl'L)~'llrr•enku~ün aırtıtn·ma şarintunetıi 6/11/42 t<lr'i•:.ıion.dıen Jtıibaırt'n 
41/11 JlıJ!.TAf'a ile İıs1.ı..nbuJ Dö:"cliüncü İoı•a da.ı>t"'t'tı:n;,n muayyı·n n~ı'!ı")'.ll"<t..sında 

~ır..·ı J...""ffh..;t.n g&'fb.ıJm~sıi için a-.çılkıtn,ı-. iıanoo yaz.ııh olanı:a.rdat1 fa2la nııalünwL a.J
rr.cı~ isııeyıcnl't·r, işbu şaı·"lnıanııeye ve 41/11 d09ya No. s~]e memuriyetı!ımtze 
uvü..::ncaat o!ımr·jjcür. 

2 - A!rıtıt.ı:mlaij'"a .iştıwe;!k i4;.·l.n yukıaırıda- 311~ızıJı kıl.)'metln yti0Qıe y-E"dıi buçuğu 
risbı..,:.fım~· Pf'Y "\.1€:;·a nııilJ. biır b~ın4'.aun "beimirrwt. m~iubu. tevdi ~ilıe.cok'tir. 
(Madd'e l 24). 

3 - iıı;:.cı:.ı·.-{ saJııb-'. a:la.oaıklı-;a,rJ;;ı dıiğer aJa.kıada~~.l..:·ın ve irtWfaık hıaıkıkl sa-
hlpler:n.:n g''1'Y'l,: Jn;;."r.ıkı.ıl üzı•t'iOO.,;::t<_. ha!k.laı:.·ını hrı.ı ıu::;.:.:c f.:ı'z. ve m:as-..::::Ca d:a.ir o
J:;ı:ı ,; __ .-:: l3rı.ııı iŞb,ı .:en taı·ihitrlırn ttr :'l'n on b<·ış gi.ı.1 ~ı:, ... :nci~ evııa::.ı:ı 1rıüt"A:ıd.1ıı.1 -

ı~rilc bıd:ktc mıı ... :nu.T"..:yç·::.·:-111'.ze bild~ )eri Jcı;ıp c·dıer. A•ksU Jıaıl<l'l.'· ha!kı·aın ~ 

sc.lı il~· sıa:b:l lıl,,1.t:.ıdlı\..ç.:ı :;a.tıı-;. b2d2'.ıinıin ~Y .: .... <;J!Ui.:: • .J,d:ı.n h.arr-iç ik.a!ıırla<r. 

4 - Gö...t:rri!•e.n gli~H~e au<tııı n,ııaı.va iştiı·J.k ed'('.nleır a..·t:.Jı•.rna ~~~Lrro.1111('Slni 

C~Hm1,ıt~ ve dü.zum 1u n~-alUm..1ıt1 a!nuş V\! bu·n~arı ta•n1.aınıe11 Uibu. rtll'iş ad 
\~,zo it.:1:ıar olu:n•url::ır. 

5 - Cayrirr,enkul 26/11/42 tari..l-hm' mü"a<f( Per'":-'"· mbc gı.m~ı saat 14 
d-eıı 16 ya ka-<.tJ·r ~t~·nbuı Döı\'.ilüncu İcra memu.rluğunda t.ç dıefa bağnı1clak. 
t; n 00:1ıı a en c;.'(Jk arttırana tJı.aı!1• ecli!Jr. Ancak aı•ttırrna. bPcieli rm.r.lw.mme!ll 

lk.ıy.mıe:ıc:. yü.uc!.ıı..: iCHx:~{ni bu'.mıaz vı·y~satış istiyenjn ala.cağı.na ı~ı olaın d!. 
~r a~a;.;~ıiıtılı~.ar buLunt p Ckı bedıelı lnı:rı'.ta..rrın bw. g-::.1Yri m~· 11.kul •Iıe tıEımtn ecJilm~~ 
cı .sc.<.1~)armın 1rn~cn1t:ur.::iru1 ~[.aya ı;,.·lkmtaQ..."'ia en çcıık a:rti.ur'!Ciının i:ı-a:!lll"lıüdü baki 

~n1ak ilıt' .. e a1·ttıın-,., ıo 0iln dctı.aı terr:di.t f::dik':ı~ 7/12/4~ tıa'I!İh.İn.c miisa
cJ•f P.;..ııa-rtıes: gıünıü. ooaı 14 dıt1 n 16 ya lmdnr istaınbul Dö .. dCncü icra. ~mur-
1'uğıl.l or.la'Sında a·rfJ.,1: rııa be&.1 lıı. satış ist:iyıp·nıin akı.ca@ına rü-chaf'lıl o~ıan diğeı· 
t~3ıt-alıl.öT.11D. bu gayrı mtrıık:u-1 il-e tt:rrıin ıedıi.hııiş a.aıcckları meoınuundan fa2-

l'"''"' çukmalt ve muıhomm~n k-Un yij:ııd<' Y"tm;ş 1ı<>ş;.rıi bırl.n..aık :;ı:ıı1>1e en 
çc~ eı::Uıran.a ;haJe ('c! , : r. Düy Je bit' bedeJ. elci(~ edıilımı.ı.se İh...'llC-y~pı~·ma4Z ve sa
t!Ş 2280 nuımı:ı!laı!ı k;ar.un.'l. t-eı>ti~an geri bırcJ.u!ıır. 

6 - Gayri nlf"Tlitul ~di-sinıc iha!le olunan ki-n1ı-e dıe-!"hal ı~ı"Ya veri1etı 

müJı'.c-t ~i.wıd(• {)3I'3Y.i \'errnı'.!~ ihale !roıraırı fcsho~~.lnt."tratc ıl.~iıs;Diden C.ı7Ve1 
t.'nı y-ü'kEok tckıli-rtıe buJunaın ·kıİ'mse a.rızetn1i11 olıd'llğu bedelle ahaığıa ~1' o]u1~e 

OC"'..G, raz.ı. olmaz veya bulw:ım-a'ZSa hern;cn yedi gün miidôe'tilt• aırtıtıırmsya 
çil..-u.rılı.p €0 QCtk a!'lt.JlrRrua ihaıJc edilir. İlki ihQ!e &:!J16lllciıalkıİ tar.k w ~gün
Jıe1· için yürade beştıen b-03a·P oluın.aıcak faiz ve diğer z.;n·aıriau· Qoyrııoa l:WCtme 
lwct"t kıl.1mıar<Bııztn mıC'n"JIU]"iye.tim,j,zce alıcıdıö.n t.e.h&il olUllıul'. (Mı:ıdıde 133) 

7 - All<'L a.rttııın11a bed'eH haricindle olaralk yodnl.Z taıpu .fıe.ra.g h..ı..·rcmı, y:r 
mi ~-enıe!ik ı·.<.kı! taviz bc<lıt>lini. ve irh:a]e ı.ka.ra.r puı!la1'ıtn:J. vrnne.~e mıecbu.rıdu:. 

MıÜ!te-ı'akıim ~rg.ilc:r, tıeınıvj;r~t vıe 1ıa1121i1'at v~' iıeolhcliye ıresnııinden mütc 

velHt belı:ay.e rü.sumu v-ı• mütcralüm wkı[ İ<.·ae-r·si alıcıJ-ıa a·it o1mıayrııp a-rt
tır-.:rıa btckllr~on ten:z..l ():•ll.11·ur. İşbu gayri mı.·nl-<.·ı.ı.1 yı.ılkıaırı.da ~teı.'1-len tarih 

de lıtaorılbuJ Döırrlıünoü iera mıCf'n.ıurluğu odcsıaırlt:ı J§bu_ i!'iln ve gösteril]ıen arl-
tı.rm.:ı. şa:rıb19.<m(:ı,;i da.~rt9i00P sat.ı 1:ıacağı: lifin ol1ınuı·. (6612) 

ıo. Demir Yollan i ~letma u. M. i l&nları 1 -Muhammen l:>c<lı('.H (3409) Üç bin ilört yüz dcıkuz lir.ı (40) kuruş ol<ın 
(3()) otuz ade-t muihteli! !'b'aVfıa baıkıq,,em<k kozanı (9/İIOOıdıt.<'şrin/1942) Pa.. 
zıı.ı·t.,; ll'Ü'JIÜ """'' (ısı cm l>°"«e HoıY oo·rpaı;<ıda G&r !>'""""' dah; ı;ndrt \ ı.o-
rnisyon tıaratın<llin - JJ'l2l•nl:I< oouidıbe ••<m al1'ladli!.1JJ'. 

Bu <;e girmek ''''yenü.c.r;,, (511) Bi'Ş yüz on b!r lira (41) luıik bııı- -u
:'Uş~ulk kat'i tıemin.at '"·c ka.nUl!lıU:n. t.a;ym ~ttiği \.f'saiıkıl-e biır"l-Grte pamrllk günü 
s<ıa.t'n.e 1"'.<la~ ıromlsy<>.-ın mü.mcaoM.a.rı .liı:ı.>:nrlıır. 

Bu işe eıit şartrniın.~·r kom!syoo.dan pa·re.sııı olarak daığıtılnınkıta.<hr. 
(1018) 

1 . Muıha·rrm1""1 bedeli 878-0 sei!Oz ~n • ~ yü.z •' !o<Ul fo•a olan 8 ton oJ<s;jen 
· tıesa.ro.tıınıd!a. "ıe 2 -Wn rıerro n1krıl alkiiımii l:'Hör 00.·t.:ı·r'Y~daırıın.d.a. kuHaınhl.an potas 
lu'"W" 12/11/942 ı>"l'Ş<'lfr.be ıt,il1ii sae.i ıs de kaJJGlı z1llli usıüü ile Arlk.ara'da 
İdıare bıiruısınriıa toplanan Mf"lik:.etz 9 uncu knınisyonca sa~tn alı.nacatkt.Jır. 

Bu i~ gnrrrıı:ik. istey('!llılerl.n 658,50 (aJtı yüz ell.l S>t.'ikiz lira -eılliı kuruş) lira
l:k ınuva~t 1ero.iı:ısat ile kaınu..'1ıın tayin ctt'ği vcr1:ık.alar1 ,.c teilr( jf.:.C.rinJ. Q.ynı 

gün s:at 14 e kadar adı ge-çen komisyon rıı•i.sl:gıi.nıe ve.tınıel-e:ü. liı.:ımdır. 
Şar'bn.c:ıme-](!!' pırra~JZ o"'ıara.k A.nlk.aradıa n1ıal2:emc dıa~ıWru:ilerı H~ırpaşada 

Lescllüm V<' sıevk §UJ;ğıinden tcmtn c-lunur. (!l57) 

lstanb ul Gümrükleri 
ea,müdürlüğünden: 

M\.:t<-a00tıırı'3 ista.11bu:a..-ı Yeştiıci~ı'flk Sururi mahıallıesi Mola Tö~hın N , 
3-4---5-6--7 dıe Bi.1.ll:org çoı.>'Q,p F.abrUka&ı ~iıbi Yaıkıuıp Bcgdıaıblişı,.•.ılıi ve Pic
bıad21(,· 'ye: 

Mtkdarı. n1::.tı.:ycti ve ıııcdıe11 doğd ığu 3--9-1942 t:all'~hii, 1246 as,y1l.ı 
l\11ün-c:,ıkalô,1t ı,re 3-9--1942 güııiıü, 1114 sa.yıılı İli<ıdzını gtal3E:ıtı!\]t'II'i il-e i.lan ('d.;J'aıl. 
1096 i"l'a 49 k·uTUŞ bol'CU'fliUZ.U 1723 sıaııJı k"<.:!llU'111~41 göStıt•rıiiıen 30 gıU.PJıüfk mi.id

ôN 2- rfmıdll. öc!Y'rr.""1ifı:;.'1i:ııdm bu pa:rayı n;h<ırc'1 W ~n !Q>nde ~"" y;ı. 
tıırrrnd1ığınız t:akd5rdıe Tahs.l-ii Emval kG.nl.Nlu hiirıci.iım~ır.riıne göre h~&dk.:ırumda ta-
k!ibat yapıili>oağ• tıc01'lğ y-e.ooııe ı.aıLm olmok üzere \!tn olunur. 1193 

İs tanbul Birinci 
Noterliğine: 

Bcyoğlur:ıda; M°'eşrll'by421 cadrlıı:'sinde 
199 No dU İs:to.)"ko Diyıııınan<l~.yet 
ne a·~a nıünoallcit \!\(! &yoğıl u 
Bidnci noteıi!>~ 29/3/941 taırİ• 
hinıclt' 4012 No. ,!Je mu'ıaıdickı~ mu
lk<:.ıv-c'.enamıenıin 7 ı:ıci marlıd.esiınc ıs. 
t.ir::G•.tı ·n inıfu..~h.a uğra•yoan mulk!avP

]'e rrxıcibtnce yetl5 adi e- mf'vdu em
valin ·~··::clim. atacağın tahsio]i tm·~

bi1ıe İ5"4inbul ~s:~·e tçüncü tic-a.Tet 
m-ahkırııı.('$.-r.de e~ı..m dıaıv.a l'ed e
dıiln ... iş iSe dıe: M,(>C'ı{..O.r h~ aa.cy
hıine 1.~nıtyiı. ta·rikinf. mii.raoaaıtım 
dıe-r.d.cst oln'.l<lC~:ıa br-r::b::ır İ.stc:ınbul 
4 üncü icı-asın11n 941/3611 ve 4093 
numara i ı dtJı ıya•:a.ri !-e yt'dia:dle mıev
du cımıvulin İ'C'tb l'i iJ11.iy;ı.ı1ı.inin mıür

te[i o!rnaısı h::.ı.9f·bilc mmrnil~h İs-
1ıoyko truranıdan tıooel l<üını wı mtıi<a

vc le ıilı:1(1110 hodıbNıOO ba.,.q"1talaırın1ıe.. 

.. uLııof<ıl.a oldıu~nu öeı':>mli<n. 

K~ndisinin. mrüst.akıl J.lıen ha.Tek1Cte 
ve saıt~ selahi~1l bulumnl!'dllğı. ci
hetl<e lııem buna ırı>W>al<>fetlmi bil• 
) ~nıek v<' hc:İ"nı ~ üçfuıcü. şeho.sıa .. 
eyın hıü&snünılyetı!c ikt.Eap idrlta.laıı.111 
önlemek maııınıd'l<ı ~'f.in ;hoor 
v-e ;)ıilnına meoblJl'iynt h.'11'!>) ollhr
ğun.d·an işbu ihba.memıenin biıt" n:us

haısının İsıtoykoıya tebliğini, bir nUS

hıa.sın~n İR~ını gaeetesıil.e -ı.arnıı:ıı ve 

bir .rı.ıı.ıstı.asının diaiTcde hnzını ve 
dörd t.inoü numası.ru.n dlaıhıi mıuısadkla-

i LAN 
Sek""'' bakıkında> be·y·a•maanc """" 

onemclc S'..ıJ"'etil-e lV~illi K-0runn-ıa ka
nınıuruı muhal( f~t~n suçlu Kıarlal 

Ma'li.Ppesi.rıdıe Salk12 ağa-cı ~ 8 

No. ckı otııl'UT SıaJ;h ~lu Rasim Gü

V('n haıktkınıdıa Üs.~Jid.aor Milli Ki>~ 

ıme mah!kem,C9i11-in 23/9/942 gün vıc 

212 ~ıyı:ı keı-aırı :ıı;ı 25 J\ra ağır pa.-

1'3 oeze.sı ~ üç gün cl.ü'klk&ıın ~ 

pa.trlm<ı91"'1 hükımedilmlştir. (738) 

1 Askerlik f şleri 

• 

Şubeye davet 
Eminönü Yerli A1;_ Ş. den: 

Aşağıda adları ya:ı:ıh subayla

rın şubemL'e.e müracaatları i:lan 
olunur • 

Süvari Tğm. Hasan eğ. Mes"ut 

1 327 (23261). 
D~ 'Wb. Üstğm, Ali Rııza oğ. 

İsina:il Fetı.mi (36446) . 
Top. Tğm. Hüseyin Celal oğ. 

Tur-gut 331 (52750), 

ikan taralJ11"naı i.ad~ Qioleriım. 

K""1ma oğlu Bhagoy İsl>ıMçı>I 
Belaıtl<ı: Dsruıt lolldl ookıııık 58 nu

maırıa.do~ 

7 IKJJl1CiTEŞR1N - 194% 

Tica ret odasında ki 
memurlara avans 
Ticaret Odasın1·n 1 kadrosunda 

çaliştırdİğı büıtü.n memur \'e 
nıüstaihıdemlerine üçer maa~ ntı:; .. 
bet:'llde avans vermt'ISİ kararlaş
tmlml.§1ır. Bu avanslar, en mü
sa"t zamaınlannda kesilecElktir. 

Yeni Neşriyn t : 

Yürü} üş 
Bu ay hk :tliıkir ve e<lelbi~·at 

mecmuasının 10 u.n.cu sayısı ıı: r 
çoi< kıymetli ya-zılarla intişar et
miştir. Bu sayıda Sait Faik, .A. 

Kadir, Öm<ır Faru•!\ Toprak, A-' 
sım S.rıp, Suat Taş~r, Cai"ıiıt Saf
fot, Samim Kooagöz'ün ve dı ğer 
muıharı:ıi1ılerin kıymetli yazı, ş'i'r· 
ve hi'k.fiyeleri vardır. 

- - ~ 

İstanbul Belediyesi 
ŞEHİR TİYATROSU 

Saat 20,30 da 
DRAM KISMI 

NUB 
Y"2>11.n: A.n<lre Ob<\Y 

'füıt<~,,,;: Mütı<:roel Yarar 

KOMEDİ KISMI 

Asrileşen Baba 
Yiııron: Sı;i roncla<ı 

Tii.ı~; A. Haoopu.loo 
Cumartesi ve P azar günltti 

15,30 da matine 
HPı' Çarşamba saat 14 de Çocuk 

Tlyatroou 
.Pe<·.,,,mbe günü saat lG,30 da taı'

hl matine. 
P;:ızart.esi glin.ü Dra.m, salı günü 1 
Kon1edi tiyi..tro~arı kapal;.dır. 

Mefsuh öksüzleri 
koruma ceıniyeti 

2/ 11/94.2 i:tılı-itıincie azaı'a r1n. f11v!.'(n 
lac!ı• içtfin.a.ğa dav~t ı:<l'~rc'k, ok.:;.c
riyc-L:c itithaiı ediitn kı~::-eır mu.c:b.:·n
ce uıınınn. ın1ıC\'Cudat:ınıı yıeınj tr•şe!k.
kfüa rden ye:t&m:eri lroruma ,.e bGr 
r.x.1dınnıa· C{.lmiyıetin.e <Levir• f'-<l·iJm.a;i 
n.i k~burl cdllırnJş olduğun:;. iliin o!u-
n'l..lr. 

İşçi a rayanlara 
C. H. P. Eım 1 nönı1 H:·11lrev1 

İş-bu!n1a - Ka •t.,ı !T,ıa )'"urdta.~c!Gn 
Nuruos.manİQ'Edekıi Yurdumu

za muhtelit :9leri arayan vatal1'
daşlarıml'Z devamlı suretıte mü· 
rncaat etmektedirler. FabrI<a ve 
mıüessMel-crimiıZ"··n ker..ı.:li·lerine 

lüızımılu olım it;ıçileri Ywdumuz 
vasıtasile tem:n etmderi rica 
olunur. 

KARAR HÜLAsASIDIR. 
11hEloar !H.2/4Q5 

:r-oıiıiıii Korunma kanununa mu
•haleletten İstrnbu!, Balıkpaza
Tında 19 numarada yağcılık tica: 
retic me~gul Eftad oğ!u Miihal 
ilıakkınaa İstanbul İkinci milli 
Korunma rnc.ı~kcmes-inde cere
yan eden m8»'ıkemesi neticesin
de suçlunun fiili saıbit olduğun
dan MilJi Korunma kanununun 
32/5, 59/3, 4 ve 63 ün<:ü maıdde
leri muciıbince beş lira para ce
rza5L ·ödemt'ISine 7 gün müddetle 
dükkanının ka,patı.lın.25ına ve 
'hüküm kat'ileştiğinde ücreti suç 
luya alt olmak üzere karar hü
Jiıı;asın ın İkıdam gazetesinde DEŞ 
redilmesine 21/7 /94!1. tar'ihinde 
karar veri1di . 

ZAYİ - Fen Faküib•lsincten 935-
36 ders yıı1.ıınıda al~ığ·1n 972 1<.:yıt nıu ... 
maralı P. c. N. Tıp ta.s~··:en-:ı:n'" ini 
2l?t;Y1 eıtıtim. Y·en!i3ini aıJ,acağ;r:n<lt.iın ı.-s

'krl8inln hıülamü yoktur. 
Ali. R.ıı.rz.e oğlu Tı·v!.i!S; Ene-an 

• TAKViM • 
z.Teşrla:Curn arte si 

1381 
Hicr1 

27 

Gün: 311 

Vakl\ler 
Giln<t 
Öi!le 
ikindi 
Akşam 

'{ a 1.sı 
İmstt.lt -

1942 

7 
l>:y: 11 

1358 
Rumi 

25 

ıııızıı·: 186 1 

Ez e. n1 1 Vasa ti 
ı. ı: S. D. 

1 S9 6 38 
6 59 il 58 
9 42 14 41 

12 00 16 59 
1 33 18 33 

1 11 57 4 58 

Sahibiı E- t Z Z E T. N•şr·oyat 

Direktörü: Cevdrl ıı:arabıt,pn. 
Basılclılı v•r. •Son T~lı:-ra t• 

AÇL R I 1z1 KURT A RINIZ 
Hasan saç sabu.niyle saçlarıncıJ yıkayınız , Hasan Ode kinin ile saçların.ızı tuayı.nı:ı_ l{c pcl;t.ruı H dökülm&k!en 'kuıtuılan saçlarınız uzar ve saç bastalıkıla~ından "" nıikroplardan azadAı kalıııwmı:;. 


