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Hindistanda kıtlık 
Bangkıok, 7 (A.A.) - Gıda maddeleri meselesi Seylanda 

gi1.tilkçe narlk &ir safhaya gixmektedir. Seylanda kongre ilNi 
gelenlerinden Hafr.1:'ln bildirdiğine göre, birçok Hindli \c Sey. 
!anlı kıtlık yüzünden ölmüştür. Bu zat, İngiltere bükiim<>tine 
h itap ederek, hu yaziyeti ö.ıılemek için derıbal pirinç ile sair 
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Harp Akademisinde 

Dün 74 Yeni Kurmay Subaya 
Törenle Diplomaları Veri ldi 

~~~~~~~~~~~ .... ~~~~~~~~~~~ ı vesta 

/rlürkiye"' 
İ "Mütecav i z 
J için korkunç 
bir meseledir,, 

Şimali Afr!«ada Marsa MatruJııın. mevkimi l'e harp sahasını gösterir harita 

Vurguncu ve ihtikiircıga fır
sat vermemek, çok ekmektir .• 

Bu memleketin öz çocu ğu köylü hendi•İne ımlatıl· 
mak !Jartile her §eysini vatanına ve ordusuna ver
mekten ve her istenile ni yapmaktan asla çekinmez.. 

Yazan: ŞÜKRÜ AHMET 

M . illi Şefin köylü hak· 
kındaki şu s<;zleri bü
tün dav:uun anahta

rı,ıhr: 

•- Ziraat nıahsullerin•in 
fiatlarım makul biT surette 
arttırmak hareketi bül-fime
ti.ıı isabetli t~bbüslerin,. 
dendiır. Dünya pahalılığının 
yükiinü yalnız köyltiJnüzün. 
yiiklenmesiui istemek bii· 
yük lıaksızlıklır. Hem köy
lünün kalkınmasını temin 
etmek, hem anu aşın fiat 
husma kapılmakta.n kc>ru
mak liizım:dır .• 

Ziraat malısollerini 1939, 19t0 
hatta 1941 deki fiatları ile bınk
ınak, bu fiatlarm devam eltil:i~
mesini. isteıııek muhakkak kı, 
büyü khaksızlık olurdu. Ken<I~ 
iJıtiyaç maddelerini düşük fiatla 
alamıyan köylii, hiç şüph·esi:ıı 
kendi ınabuli1nü de düşük fiat· 
la veremezdi. Bunun içindir ki, 
hükumet isaılıetli bir teşebbüs ve 
ıkararla ziraat mahsullerinin fia 
tıııı 'başta buğday olmak üzere 
)«miden kıymctlendb'ı:n.iş, köy· 
)ünün şilk-ranını kazanm:ştı. Fa
kat. araya giren ve ortaya çıkan 
•esıki. batakçı çi{t)ik ağası. b~şfa 
olarak toptancı zahire tüccarı, 

şu \'e bu müesse.ı;e adına il;tiılı 
sal bülgelcr~ne giden ve kamis. 
yon muka,bili buğday toplıyan 

o.racı, şu V'C bu köylüyü şaşırıtı. 
FıiatlaTı altüst etti. Hakikatıte 
köylii ist:ılısal ettiği h ıubuıba t 

nıaddesıini harman sonunda hü· 
kfımet hissesini ekser mahaller
de ödemiş olarak satınışh. Fiat, 
büyük l'ekunların murabahacı· 

Jar elinıc geçmesinden son1'a arl'
tı ve elinde mal kalan .miistahsil 
de bundan öteye yeni f intlara 
u"du. Fiatların jstil:ra r buln1ası, 
gizli stoklann ortaya çıkarılma

sı, her'5cyin normale dönmesi 
için hiç şiiphe yok ki hükumet 
ve Büyük Millet Meclisi Milli 
Şeflo direktiıfleri d alıiHnde icnp 
eden tedıbirleri al acaktır. Dink
illhı im kısm ı açık tır: 

•- Hem köy IWıüo kal
kınn1asını temin etmek, hem 
c;ıııı aşırı !iat husına kapıl

m aktan k orumak liz..undır .• 

B u memlcıketin öz Ç(l<'Uğu köy
lii kendisi.ne anlatlmak şartile 

herşeyini vatanına ve ordusuna 
vcrıııekten ve her is tenileni yap· 
nıakta<ı asla çekinmez. Yeter ki, 
l:öylüyc iyi anlatalun, yapaca· 
f'ını ve yapınasını istediğiıntzi 
iyi bildirefon. Bu sayede ve alı· 
nacak tedbirlerle bir arada fiat· 
ların D{Yttnale döneceğinden, 
saklı bııbu.batın ortaya çıkaca· 
ğından, hiikUmet hisselerinin ta. 
rnamen ödeneceğinden şüı>he et· 
meınek gerektir, 

Bu orada Tiirk köylüsüne dü
§'n birinci vazife de: VurgullA!U 
\'e ihtikilrcıya fırsat ver.memek; 
~ek, her vakitkinden çok \'e ne 

(Del'anu 3 üncü sahifede) 

Kafkaslarda ___ , ___ _ 
Rus muvasala 
yolları kesildi -Bir Alman taburu 

yokediltil 
Berlin, 7 (A.A.) - Alman or

duıları Başk:umandanlığınm. teb
liği:: 

Batı Kafkasya da mevzij bir 
baskın Ilı Üicum ıı ile düşman bir 
dağ me'Vlliinden atılmışitr. 

.Afnıan ıpi!}'ade teşkilleri Tıınp
se'nin şimalinde şiddetli lbir yağ
mur al'tmda yapılan ina1çı mu
h<1reb<.>ler esnasında arazi .kazan
mışlardır. Ala,gıir'in doğusunda 

dü9man mukebil hücu:mlarına 
karşı yapılan müdafaada cınatçı 

bir mı.:lharebeden sonra 3-0 Sav
yet ta~kı ta'hrip cdilnıişıtiT. Al· 
maıı !hava ıkuYvetleri de bir zı:-tılı 
tr.en tahrip etmi§L.-. Gü:rciıstan 

askeri yıolunda kıt'aların hare
ıketleri keşiıf uçaklarımırz tara: 
frndan bomlbarc!ımann taJ!ı; tu
tulmuştur. 

(Devamı 3 iincü s:ıh·ifeile) 

iRAN'A 
50 binAmerikan 

askeri gelmiş 
-------

Buradaki Sovyet 
kıt'aları K11 fkaslar a 

sevkedild i 
Cenevre, (TP.) - İranda mev 

cut olm Sovyet kıtaalının kıs
mı azamı Kaıfkasya cephesıne 
sev.kedılmiştır. Ve bunların ye
rine yeni gelen Amerika •kıtaatı 
yerieşnnştır. !rana gelen Ame· 
r ko ~.:;)\er!~rinın rnıkt.a.rı 50 00.0 

(Cnanu 3 üncü sayfada) 

r --
T e k Taraflı 
Mes' ele Kar
şısında değiliz ! 

Yazan: 
Falih Rıfkı A tay 
Okuyu~ıılanmız bıı değerli 

makale~·; bugün 3 üncii sahi
feınizdc bulacaklardır, \..,,_, ______ ..) 

r . 
' 

RiC'AT 
Vilki, böyle diyor 
ve i lave ediyor: 

Şimalde beş /tal yan Tümeni 
· ~ı tuzağa düştü, biri teslim oldu 
~ ·,:~, -

' 

'1 

"Harbi Türkiye et
rafındaki çevrede 
ka:ıaaacak veya 
kaybedecefi:ı,, 

"TUrkiye insanlr-Oa 
iman verecek bir 

misaldir,, 
~ <, "!~ #~-=--=---" '- e' 

9 iNGiLiZ 
_.,, FiLOSU 

'"' '"'... . ~ 

... \ 
HaYp Akadıemisi Komlmllt> l 
Korgeneral Ali Fuat Erden ·- :ı 

Cebelüttarık 
ia toplandı - -
AK DENiZDE 
çı~ arma manev· 
raları yapılıyor 

Ankal'a·, 7 (İkdam M'ııbalbi.- 1 
rinden) - Bugün Hat!p A.kacl
misinin bu seneki mezunlarına 

diıplbma verme 1ıöreni yaıpılmaş 
tır. 

Törende Büyük Millet MesUs; 
Reisi Aıbdültıalik Renda, Vekil
ler, Genel Kurmay İkinci Ba;;
kanı brgener>al Asım Gündüz, 
Millıi Müdafaa erkanı, !Mebuslar 
ve güzide bir çok zevat hazır 

bulunmuştur. 

Bu sene akademinin kara kıs 
mından 58, deniz kısmından 4 
v<> h:ıva kısmından da 12 subay 
mezun olmuştur. :Mezun sulbay
lara di'Plomalan Meclis Reisi ta
rafından verilmiştir. 

Bunu müteakiıp Akademi Ko

(Dm·amı 3 üncü sabiied.,) 

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

İstanbul Emniyet ı 
r~üdürlüöü ı 
- --u---

Burdur Valisi Ha· 
IQk &\ mhat Pepeyi 

t ayin edildi 
Burdur vali&i Haluk Nilhad 

Pepeyinin İst:anlbul Emrı.iyet 
Müdürlüğüne tayin edi1di.ği dün 
vilfıyete t~lıtğ edilmiştir. Emni 
yet Müdürlüğü vazifesini yap
makta olan Kamran Çdluuk da 
Burdur valiliğir.e tayin edilm~ 
tir. 

Haluk Niilıad Pepeyi !Burdur 
valiliğine ta.yin edilmeden ön· 
ce şehrimiz vali muavinliğ' ni 
mııvaffaklyetle yapmış ve mu
llıitinde çok iyi ·bir tes:r bırak· 

mıştır. Haluk Nnhad Pepeyi Fa
hh kaymakamlığında, Çankaya 
kaymakamlığında bulunduğu sı 

ralarda bir çok lbaı;arılar göster 
miş ve değerli \ılr ida.reeidir. Ha 
lı'.i.k Ni<had Pepeyi'ye yeni vazi· 
fesoııde de baı;arılar dileriz. 

i Cebelüttarık, ikinci 
~cephenin hareket 
(( üssü mü olacak 

Madrilt, 7 (AA.) - L:nea
dan haber verildğiine göre, Ce· 
belü1ıtank .üzerinde ıbiiyüık 'bir 
:faaliyet .görülmekte ve çok mik
tard•a hauıp gemisi, ıbu limana 
tQplanmış bulunmaktadır. İspan 
yol miişa!hltler, Arneri/kadan ge
len lbfrÇok uçan kalenin C<ibelüt
tank'a çıkıarıldığını ve mütema
diyen Akdeniıı istikamehııde uç
tukılarını lbidiırmektedi.rler. 

Londra, 7 (AA) - Romrncl 
sahile dıoığr.u gerıled ıkçe Mii:ııver 
Cebelüttankta toplanmış olan İn 
giliz filıosımun haH:ketlerini da· 
ha büyük 'bir end'.şe ile takiıp 
etmektedir. Lalinea'daki :Mihver 
muıhabirleri. f.illonun b:O: ıkısmı
nın şark iıstikametıinde Jı.aıreket 

ettiğini lblldiamekte ve ibu genıl
lerin Ma&ya gittiğini taıhmin 
etmektediırler. Almanlar, ingi-

(Devamı 3 üncü sahifede) 

YAHUDİLER 
---·---

Bütün Norveçte 
tevkif edildi 

Stolôıl()lm, 7 (AA.) - Oslodan 
gelen Jlıaıberlere göre, Gu 's!ırıg, 
N orveçin her tarafındaki yaılı.u
di .,rkekleri tevkiıl' etmek emri
ni veı:mi'{tlr. NOrveçte kalan 

'bütün ydhudileıin Vtvanyaya 

ve Polonyaya scvkedilecekleri 
rivayet olunuyl()r. Mevkuilar a
rasında Oslıo hıvhamı ile ilhtiyar 
yaılıudiliere mahsus dü\,ı!<ünler 
evinin müdürü de vardır. Osl<ı
dak: bütün yahudı mağazalan 
Guislin partisı azalarının dare
sıne verilmişlır. 

Türk inkilep Ens
t itüsü işe başladı 

- -----
Maarif Vekili, İnkilap tarihimizle ilgili 

belge ve eşyanın verilmcsirıi istiyor 
• .\>ı:lkıara, 7 (~.A) - Maar>t Ve

lkil~ Ha.sen-i\•:i '\·u.ool v.aıtaırıı::taşlo.n ... 
mıro i'Uı'k ink.ıl{ıp cnstııtıüf.ÜfJJÜ!l. kt~ 

rulıduğı.lnu b°1dl?"l11e.k '~ onl.a.rı f'nıs
hti.zye re . p vıt• e~a vc-rmcğc do.'\-ct 
rçın aşagoo_.k. bey~ınıUJnt.lYi ~~ı e>
DllŞ~! .. 

&:ıük m .le~·r.e 
A ..... .} rL:ır..!ıe~laıım. 

s· .. yük M·l .. ı ş t:ın, l.Ul ıeçen .)"11 
Btij. ~ r--1.Jle-t :;\lec'....sı:, aç~ mıtJk

l :r:·ı'!"lıd.a.k:t isaıret ve !ırş<ııt_carı ı:.zPrıne 
4204 numanh ks.rn.n~ . .a Türk lflkL'.iı.p 

lıa.".11 1 enıtııttisU Hn-i o.ır. . _ ..... .a, \'(> yö

n , .. :n k ~u ça' ~ :aı ~a l:xı~!a

m ır Eşısi-.z lnk lilJ ~ ~,li""'l".S:. 

(Devamı dördü>ıeü sahifede) 

Esirl~r 20 bini geçti. Marsa Mat. 
ruh önünde takip devam ediyor 

Nevyank, 7 (A.A.) - M. Van-
del Vilki, iloUTada söylediği. brn 
nutukıta demiştiır ki: 

Kahire, 7 (A.A.) - Orta şark 
İn,giliz umumi kararg<iOırnın 
müşterek tab,iği: 

fı/6 Sonteşrin gecesi. ve dün 
8 inci ordu düşmanı ga•bra ooğ
ru takJbe devanı etmiştir. Düş
man zırhlı kuvvetler: bakiyesi 
de Fuka sırtlan üzerinde ileri 
hareke>tiımizi durdurmağa 911ış 

mışlardır. Fakat zırhlı kuvvet
lerimizi, kuvvetli hüeumlıan ne
tieesi olarak garba doğru daha 
z>yade çekilmek meclburi<yetin
de kalınuşlardır. Elde edilen esir 

m'k1a" şimdi 20.000 i tecavüz et
mektedir. Bugüne kadar zıı;ıpte

dilen malzeme arasında 35Q tank 
4'JO top ve binlerce araıba var
dır. Cenupta terkedilen İlalyıaıı:ı 
tümenlerinin temizlenmesine de 
vam edilmektedir. 8 inci ordu
nun ilri hareketi cl:evam ediıyor. 
Bir geee evvelki ağır 'bombardı 
maniadan sonra tayyarelerimiz 
dün dlilnma r'c'at halinde bulu
nan düşmana karşı alçaktan ihü ı 
cumlarma devam etmişlerdir. 

(Devamı 3 üncii sayfada) 1 

Şimal Afrika ve Tüııkiyeoiın 
etrafmdaılti çevıre harbimizi ka
zanacağımrz: veya k:ıı}ılıedeceğ:ı. 

ıfil,z yer olacaktır . 

İntfüaım şudur ki, Tih kiye, bu 
' memleketi ıbil'.hassa doğunun fet-

hinde ana yol olarak kulanmak 
istiyeeek !bir mü~ecadz için çok 
kol"lrunç bl!r mesele ~(<il etmE'k· 
tedir. 

Stalin Diyor ki 
NC'\')'Ork, 7 (AA.) - Sö~·le

diği nutukta Vilkı, Jk dünya 
hanbinden. soıı.ra Tıirkiye<lc vıi
cude ıgelıiriılen eserden lınhset
miŞ.tJr. Villki bu eseri Anıer:üaL
lara ve insanlığa irr~rı Yc:··cek 
bir misal olarnk ızikrc!mi,t;r. Ha
•tip eski enıgeMerden kurtulan ve 
hangi ırktan hangi mcmlö:etıeıı 
olursa olsun insanların l«•lıiliye
tiıni ınbat eden Türkler :ın sevil
di.Jderini söylemiştir. Yılki Türk· 
!erin kendilerine taarruz ed ·ccJıı 
olan her memleketle çarpışmaıkr 
diklerini söylem;ştlr. Vlki Türk
yen\n hatibe girm<>k h;temediğin~ 
ve kimin.le göııi.i~tü iı;enı lıeıl<e· 
sin kendisiıne Türk lh.ududunu 
geçecek allan ilk askeıin \•e onu 
takibe eesa~t edecek olan diğe:ı 
asl<erlerfn ytık dileceği kanaa
tinde bulunduğunu söylediığiııi 
tıelirtmişti<r, 

Yeni nizamı tahrip ve onu 
kuranları cezalandıracağız 

Şimdiye kadar düşmanın 8 milyondan 
fazla er, subayı muharebe dışı e dild i 

So~et Miidafaa Dt:vlet K<>
mitesi Reisi Slaliııı, Moolrova 
j,ı.çileri meb'usları ile Moslro· 
va parti ve sosyal teŞlıilleri 

mcıh'uslarından mürekikep So>v
y.:tik toJ>lantısında söylediği 
nutkun ilk kısı.mlarını dünkü 
nüshamızda vermiştik. ÇOil< u
zun olan nudmn de,·ammı da 
bugün Anadolu Ajansı bül
tenlerinden hula"'1 ederek ve
ıriyoruz: 

Stalıin Yoldaş, Rusya.daki geri 
hi!Zmetler teşk!ıliitmır ıgitıtikı:;e 

tekiunüıl ettiğini anlatmış, harp 
hareketlerinin bir ~nelilk l:ıir 
se'.),;r ve bıllınçosunu yapmış ve 
eroünrle demiŞtir ki: 

insan vıe ma:lzeme kaynakları 

SÖZ .· iSTİY.ORUZ 
J-1 . 

ÖLÇÜLER 
Maca.rista.n komşulanna, biz

ıie-ıı çok yiyecek sata.r. Bulg<ın... 

tanın nüfusuna ve büyüklüğüne 
göre de durı.ımı böyledir. 

Btı ilci memleketin !rugü.nkü 
gıda maddeleri ve ha.yat şart!:ı· 
,., tetlcik edilirse hali'ıni.ze şii.k· 

Te tT11ek lılzm gelır. 
Vak.la Ma.carıstan lıaT'(Ytıedir. 

Fakat, muayyen bir mikta-r as· 
ken doğu cephesine gön.dermek 
le kalan bir harp. 

Btı!gari3tan ise bi<ıim gibi 
harp dışındadır. Çünkü, İngilte
r e ve Amerika üe harp halinde 
olu.şu, onu madde halin.de bır 

yii.kiime sokmaımıştır. 
O h.a.tde bu memleket!er<te 

1ıa11a.t şartları niçin w kada.,. 
değ~iştir? 

Bu Stıalın. ce·Pabı111 bulmak 
için ke11dımi:i yo-rduktan ve goz 
l.eTi ınizle mantığımızı d ıin y(!Tıtıı 
dört bır ta:ra.ftna çe1>irdikten 
sonra 1ıalım'zd.e11 §ıkıiyet ede-
lim Mu.lıa.klcak ki bır çok dert j 
Ieri>nh vord·r. Fakat n·zde •CL· 
TaZ• olanlar, başka 11ıi!!et!erd.e ı 

,pek cok• tu.r. 

bakımından idti l«>aH~nıuın lkıttıd
reti tedk1kı edileeek olursa, İn
gıiliz - Sovyet . Amerikan llıbalis 

yonunda mün<1kaşa ı;ötürmeıı tir 
ü:stiinl<ik mevcu~ olduğu net.ilce

sine varmaktan Kencl 'mizi ala· 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Paras ız ayakkabı 
ve elbiselik kumaş 

75 liraya kadar maaş alanlara 
yalnız ayakkabı verilecek 

Ankara, 7 (İkdam MubabİrilL
d en) - Umumi, möllıak ve hu
sıısi bütçelerle belediye bütçeleri 

ve 3659 sa)'llı kanuna tiıiıl mü
essese ve teşetloküllerden ayhk 

alanlara paras12: giyim eşyası ve
rilmesi halııkınclaki layil!ıa Ve
killer Hey'etinden Meclise sev

kedi lmek üzered.ri. 
(Devamı 3 üncü sahifede) 

Valinin Beyanatı -Dr~ Lütfü Kırdar, Belediyenin 
aldığı son kararları izah ediyor 

Vali ve Belediye reısi doktor , 
Lıitfi Kırdar al.ınan son kar3"
lar etrafnd~. dün gazetecilere iz'1 
hat vennış ve vurguncuhığun 

önüne geçmek için yeni w mü
him kararlar alınmakta olduğu· 
nu bildirerek demıştır iti: 

c- Yeni ekmek karnelerinm 
tevziıni mütea,kııp alınan lbı<l.l 

kararlar var ki, vilil'Yet tcl:ıliği. 

olarak gazeteler tarafından ilan 

edıldığirı.i biliyorsunuz. Bunlar 

a.rasında vatandaşların bir kı

tım kolaylıklardan istiiadeleri 

tahdıt edılmektedir. Meselii lo
kan~alarda k.arne mukaıbijınde 

4Devamı 2 incı s•Jlifedei Vali Dr. Lut!i Kırda& 
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derberi Sc ra:, da bir hayli heye
can çkın:ş olı:n .bu üç iftira kur
b~ı:ına ayrı ayrı yüzer altın ih
Silr- verdı. Nail Be,yi 1~aradeniz 
>lhillcr'r<leki rüsum . .! idarcl~
J.eriı,{leil birine müdür tayin et
t ı. Thr dwıa istarıbula ayak bas 
mama~ ;.artıle, oraya göıoderdi. 
Taıb:ichr ki, zevcesi bcrail>erdi. 
O ela bir da11a, istanbııla gele-
1fü) E-cektı. 

'\ ü~ba.şı Haı.kı Efen.diyi de 
1bir derl"(;C terfi ettirerek, mer~ 

kezı B: ğcıad\,ia ıbulunan 6 ıncı 

orduya göndereli. 

İstalllbuldak:i Iltloh•<l \"<! Te
rakki ) cenılj-et'.nin in:hilalinden 
sonra, onun bir şu:besi olan Pa
riste.ı:, (Terakki ve İtlihad ce
mi)eti) nin .büyük mikyasta fa 
al>J"'te geçtiğini ;ı.r2"'tm:şti.k ... 
Şimdi, lbu faaliyeti tak'.p edece
ğiz. 

A vrupa. (İttilıatçılar)mın 
faaliyeti 

İstarı:bulda;ki İtti.har ve Tcrak -
tün faaliytti, ellerinde ılı-ulunan 
küçü<:ük gazetelerde ve bir iki 
formayı g~ç.meyen ris:~el:erin
de neışri~·ata inhisar ediyordu. 

iSEHiR:=-
1 ~Davaları ı 

-ı 
Kara Liste •.• 

Halka isrm reri bil· 
diriterek bu adam 
1 ara boykot ya• 

pllmahdır 
İlk kıara ri-ste dün neşre<:ı:cıdi : 

B unda, kırk beşe yakın isıillı var. 

1 KDAM 

llCeu GÜN 
Tez .. t 

Belediıyc, dül't hamamı, temrz
liğ'e rıayet e~medikleri için b irer 
lıufla .ıuüdtletle kapanuya karar 
\' crnıis ... Siz şu t.ezt:ı-da hakınrz: 

Temizlik için gildilen bir y.,riıı, 
pisükten dolayı kapat>lnHş ol
ması garj.p değil mi ? 

Ticaret Odası, borsa baırİci sa
tış yapan taeirlerılen oez<ı ala
cakmış... Bu cezan>n nı.1ktarıru 
henüz b ilmiyoruz. 

Fakat, alııuw ceza 50, 100, 500 
g ibi üç haneli rakamlar .. i çjınııfe 
kalacağına ve borsa dış ı yapılan 
sat>şlar·da biııı, on bin, y üz •biın 
ırakamlarüe olduğuna göre buna 
ceza dıeğ;l de ..devede kulak bir 
ceıac ı k.. demek dalıa doğru de
ği l mi? 

DE 1 
..) 

ı ı M~nif atu!acıı~_r l toıs POı.iTiıUI 
Dun Partıye mu· i Bu harpte Ame-

Düşmüş 

N eılir diye sorarsa.tuz, bugün
le•dc en çok dü~üp çıkall altın 
fia.tları .. , 

Altı n fia tl anııın yükse li ş i bir 
karabmsa hiiıııeri sayıltyor. Bu 

böyle i>!le, daha yok dii~ecek de
mektor. Mevsim sonbahardır. A

ğaçlar !bile nıııml arlık gövdele· 
r in.deu işe yaramıyan yapraklan 

at,yorlarsa, bm de, vatan bü,.._ 
yesmin ve millet b"yatının pa

ruitlıeri olan knra·borsa ve fhti
ıkarı kökiinden lroparaırak h a1.an 
y apmklan gibi çiğni~ ecl."ğiz. 

Devlet harekete gelmiştir: Hiç 
meraklaııınayı.nız ve sabıa-lı olu-
DIJZ, 

Çuvaldız 

racaat ettiler "k ı ·· 
rı anın ro u 

Memleket menfatinin 
icap ettirdiği her fe· 
dakarlığa hazır ol
duklannı bildirdiler 

!;.r.:lhı:imizi:le perakende mani
faturacılık yapanla r namına bir 
heyet dün F:ı.rt i İstarlbuL vblayet 
idare heyeti reisi Suad Hayr> 
Ü rgüphiyü ziyaret e<lerek Milli 
Şefimizin Büyük . Millet Mecli
sinin açılış nutuklarında v atan
daşa direı< tuHer dairesinde ça
!ışma.ğa ~ memleket ve vatan
ci&ştarın umumi menfaatlıerinin 

kap eWrdiği bet fedakarlığa 
hazır ve amade lbulunduklarım. 
·bi ldh-mişlcrd ir. ---.- -

A l i Kemal Sunman. -
(r==\\ üınya kıt'aları arasımL.ld 
lb:::V bu kavt:ııda acaba Afri-

Ak.il aenilen o hain ve ahlak
sız rv\i/cia pelinee .. \"trdiği jur
nal:n aksı S(l'oit olur olmaı, der
hal te\·kıf edildı. Z<ıi>kye neza
ret•! t- gör!dC>r;ldi, ... '\lnına ser.se
r ) ilam:gosı basılarak (Bitlis) e 
sürgün e<iildi. 

Evve:c,'<ie arı.ettığimzi gib', 
1bu neşryat da şuurlu •bır şekil 
de yapı mıyordu. Basit ve ipti
dai şc·yler d%ünülüyor Bunlar 
tatıbtk ed, liyordu. 

Mesela, 1900 senesi Kisan ıa~ 
yının .çir.de, Paris ve Ceııo,·atla 
neşrolunan gazetelere, şöy:.e bir 

Aşağı yulkarı heıpEi, gıd.a madde
leri 1htik.'11rmdan '.lı{}layı malhıke

meye verHm~lerd'r. İçlerinde, 
bundan dı;:ha '""ve] yine ayni ' 
suçla k.anuırıun pençesine tevdi 
edilmiış olanlara ra&tadiik. D€
mek olu,yıc>r ki, .llıtikiıır, yai'.<.ması

na katlanılır !biT ateş parçasıdır 
ve onunla Dy11amak h uy !haline 
gelebiliyıor. 

Yağlı Müşteri ! Valini n Beyanatı ---o--- -

kalı ne dfü; ün iiyor?. ih 
timal ıki Afrikalı kendinıe ıuah
bUS td>essümii ile beyaz dişle~ini 
göstercr&k, pa.rlak gözle rilc bu. 
biiyii'k di\nya haır'bin ln karşısı.ıı.
da gülmekle kalacağı ıannıedilir. 
Fakıı.t Afrikalı bu hart.in mana
sını aulasm, anlamafilll heriıalde 
onun hu.;usi bir vuiyeti var ki 
bu harbin haricinde değihl.iır, 
E vveli Afrikal>n ı.ıı bu lııtı'be karı
şı sade gülfüıı&emekLe kalaca
ğını kabul e.tmek pek müşkül 
Çii.ıılıii haı:ıbw büyük bir sabnesö 
olmak üzere bugün Ahika kıt'a• 
sı gö-.ön ündedir , Beyazların ora
da birb irlerin i yennııek için göa<,. 
ten ateş yağdırdıklııırıau göre• 
Afrikalı kend.ioıe mahsus 7.ekQs, 

ile çok şeyler düşiinınM<kte w 
bulmaktadır, Afrikalının ')'er i.isi 
bu harple yeni bir c.lremnıiyet 
almış oluyor. Anglo . Salrsoııla
rın yerli Aıfrikaya böyle ~dııı 

art an bir ehemmiyet vermiye 
başluıuş olınası geçen seferki 
dimya baı:ıbi ile şimdiki ııır:ısında 
az mühim olmıyan bir tekamill 
sayılmaktadır. AErikada gıeçen 
harpten !i<>nra Almanlanıı müs
temlekeleri alınarak btınlarlD 
idaresi büyült bir kısmı Cenuılıl 
A:fııika Birleşik Cumhuriyetine 
havale edilmişti; l\lilletlıer c ... m .. 
yeti tarafından bu ba.'bin ariıf.e.. 

si sayılan senelerd e iStı Almanya 
ile anlaşmak, uzlaşmak, A "~upa
da ku·ga çıkaımam,.k için lngiJ. 
terede Çeınlıerlayn lıiild'ııueti 

birçok ınüzak<ırc y<>llan ararken 
eski müstemlekelerill tekrar Af
nıanyaya iadesi bahsi de ortaya 
kendiliğinden çıkmış <ıluyordtL 
Fak:>t çok geçmeden İngiliz mat. 
bu.atı ortaya başka lıir meseleyi 
koydu ki o da şudur: Yedi Afri
kalının reyi alınmadan · hiÇbi"' 
müstemleke oradan (II'llya veri
lemez.. 

Celeı.:m İzmir<lekilere .. 
'l'ataı· Ş.kir ~. İ&nire gi

der qitmez, jurnalda iSimleri ge 
c-eı1 zatlan kfunilen tc>c<if ett. r 
m:şı.ı. 

Bcmları hu gün bizzat istic
\'.>b ediyor ve aldığı m:ılümat.ı, 
şifre ile Sultan Hamide b.idiri
~"Ordu. 

Bu 7evat, İmnicin müne~"V'er
V<'r':eri arasında, en güzxte ş.adı.
~·~eUeri11den sayıhyorlar<L. ve 
.bazıl&rı da hıı·kiko:en A\·rupa
daki hl.ırriyetı:H?rı:erlcr1e muh:ı

ıhercı ediyorlar ve or-ad.an geıen 
ıg<ıZetele1~ oku·)ıorlar<iı. 

Şakir paşa, bütun :tıeka ve en 
trik:. kuvvctleü1i ku:.landığ'ı 
'halde, bunları bir türlü vdiaıht 

RE'~ad Efendi işine bağiayama

cl. r.ı"''kuf!ardan Ne•-zad Beyın 
QhaLyi ı~yanına teşvik ma,h:y;:
ti"de biı' nutuk hazırla<lığmtlan 
diger zevatın da Avrupa ve Mı 
sırduki hü.rriyeLperVerlc:le mu
haberede buUn'1ı.:k!at"n<:1an b.h 
sroerek t.Jhbkatı uzatmaya 
med'our kaklı. 

Sultan Hamit, Na:! Bey i!j'rjn 
atlığı neticeye •baka rak, İzmir 
mt·sc1i.;s:n·.11 de a'j~ r.f'ti<:<!'Ye ı;a 
rac:ığına kanaat get:nni~ti. Bu
nuı: üzerine deı:'hal, maheyin 
bJ~ kita""ti ta1·af:ndan, Tatar 
Şakır P.ışaoya ve Aydın viU.ye
tine şu mealde bir (iradei sene
ye) t~lbliğ edildi: 

[İzmirde taMı tevkifte bulu
nan e,ihas hakkırı.daki tahlkka
tın deı:1P.al durdu.rularak bunlar
dan Nev2at Beyle dı:>ktor Etem 
Beyin Bıtlise .. avukat Hasan, vi-
1'-'·d; tercümanı Ab<lülhdim, Tu
lı:.odi 7~~d·e Ş<f<lp Bey !er le Mav
levi şeyh~ Nuri Efendinin Kasta
monuya. diğerlerinin. de Amas
yaya s"':koluncr2.i< orada ikame
te memur edilrneler>ne imadeio 
ser.:vyeı 'hazreti padişıı:hi şeref. 

sadır olmakla, dcrıhal :onhıııın 

icraı ve neticesln'.n iıtb:ısı ... ) 
Tatar Şalôr Paşa, bu i)e c'd

di bir mı.::•:3ffakiyı;,t kazana_>na
ml'itı. .. Fa.~at. meselenin esas 
mH"ZtH1'1lla (Veliaht Reşat E
fendi)ye temas ett'ği için, onun 
ı.:ığruna kurlban gidenleriın adedi, 
bu yerııi siirgü.nlerl€, bir daha 
kooaırnuşll. 

(fetva) dezcedi!d:: .. ·-
- Aynen -

(FE;.TVA) 
Zeyd, şüribü hıımri ?ooha et

se .. ve tE'.;ettürü nın•anı islfuni
yeyi selbe'.miş .. ve, Beytülmali 
müs!hı::ııe kerı.di huzuzatı uğu
ı·unda telef etse .. ve, müsliminin 
i.leti gazası olan bir kısmı mü
himnıt ki, donanm<>dır; c"\~hamı
na tebaan mal>vets~ .. Ye, hürri
yet, iı'hnirı esace\e kaibelse, hi 
lfı.ft•~n hal'i ı.-~acirb olur mu?. 

Elcevop - olur. (Dakı \'ar) 

Hububatını tes
· lim etmiyenlcr 
Müdd.:.ti g~çiren müs

tahsiller hakkında 
takibat yapı 'acak 

Yılf\yettcn tebii5 edılm.'ştir: 
Vilayetimiz dalı:I;ncie buğday, 

ÇQl\·dar, rr.:ıhb1t ahları, a1ıpa ve 
yul.;J.ıu teslim tarilii Biı·'ncteş
r:n oonunda h:tam bıılmu~ ve 
mısırn teslim tarilil İkinciteşr'n 
sont,na .kadar uzatı 1'm.1Şlır. Bu 
müddet:n sonunda lhı.iklımete 

borç!ancLkları huibuıbaı m.~tarı· 
) nı < ltm merkezler:ne tesJ:m et-

ı 
mem'.ş fbulu nan nıi.isıaJ:"iller:n 
eller:ndek. b1'Cı.ınum hwbl'batı
na 1391 saylı karar mut"lb:nce 
el kor.acakhr. Mahsullerıre bu 
suretle el k-0nacak olan mlist?ih 
sil'erin el kıonma tarih'rden iti
baren on beş gün içinde meV{!ut 
bi~Uınum hu!bubatı parası mul<a 
b'.!L'l<ie alım merkezlerine tes
!i m etmeleri medbur' d ir. B'll 
medburiyeti ·yerine getu-mt·ven
le.r hakkında M:!li Korunma ka 
n~:!uı:un mca.cidel 55 ,.e -5 n1c ı. 

:maddelı:r;nin ta'b:lt ~~ı~ .. ceğ''. 
+ l>Hğ o1.unur. 

Şeker ıatı:şl~rı 

dur~D!'Ulf!ü 
Şeker şltk·~tl dün wrd'ğı bir 

emcrlc >Şeker satışlarını durdur
muştur. Buna sdbep Ankarada 
şeke r tevzii işleri etrafınd~ yeui 
kararların alınmzkta olmasıdır. 

Bir kara listede adı buılunmaık 
namuslu !bir adam i'Çin ç-00k acı ve 
acı oldLnğu kadar da ha'llin bir 
şeydir. Fı>kat bıöyle iJ:ı.ir f.fü ya-

l parak vatandaşın gırla maddeleri 
gibi hayatile ala'kalı bir mevzu" 
da onu haksız yere zarara uığra
tan bu geri ru/lılu insarıuı ceza-
ya Ç'llrpıtırılması lıizımdır. 

Maddi cezadan· z'!)'ade marıevi 
ooroya ... 

Mul!ı.~kirin, yıalnız tek bir şah
sın değil, bütün vatandaşların, 
hilılı....,-sa r.ııoduıkla·rla d<>lu olan 

ı şu günlerde, 'bütün bir şulıir ihal
kının hakkını çiğneyen <ı:'I' vıic

dansız olaraık lbaşı yerde ge.:mesi 
liı.ımdıır. 

Bunun için halkm mullııte!kiri 

ta rum ası lazımdır. 

Roım.nyada ihtikar suçu Gail>'t 
<>!anlara rr:eydan dayağı attırıl

makta, ondarı oon:ra yaphğı ce
zaya göre, şıfürin en bil!J!iik mey
dandı& teşhir cdilme;;,ıcdir. 

Halkın, kendi hı;kkını y';yeıı buı 
adamın yclz;ü.ne tükürmiye luık
kı vardır. Bükreştc b 'ır bölgerııinı 

ia5e mlidü.rü karne hırsız!ıiıı yap
tığı için böyle lbir cezaya çar;ıt ı

rlmrş v e bir s<:ba.htar <1Jk:jam.a 
k ndar b;nl<>me k;şi yü1<üı1e bü
kürrcii~ür. 

Biz, en .ağJıt hap:s ceza31 knda.r 
mütlhiş olıan bu çeşii cezai.an ç-pkı 
mı;ıva!ık hıılmaktayız : 

1 - !Jr>tllkiir su\'u•naan i<apan
mış ıolan blr düıkkanın veya sahi
bi hapis CC'Zallına <1arp ılm'ş lbir 
t·careLl'ıaııeıı;in görünecek 'bi.- ye
rine uzun zaman dC'Vam C'lmcık 

üzere lbir levha asılma·lı; 

·2 - Muhtekirin ür.:erinde biır 
isareti, bir yaftası, onu tanıtan 
b'r rozeti, Ye ne bilelim, o EO

kaktan geçe!1ken bütün \'atan
cbşları.n nefret ve ikrahla ıonun 
yüziir.e bakmasını t~min edecek 

1 

bir tCT!.l~ma alfımrti ... 

MlMıtı;kiri n a<Lnın yaıb!.z ga-
1 zetede U:ını, k<lfi ve yeler bir ı 
1 te§'i!l"T değ'ldir. Onu, ib-ütün n:em-

leıketin tanıması lazımdır. Bize 
ö,·le gd:yor ki, bütün ihayat !:ıo
yunca devam edecek olan !böyle 

1 
bir teşhir, en =n hapis ceza
sınd.an dah a ağı..·dlr ve, llıiıı:!kaç \ 
yıllık .hauis cezasından sonıra el-

(Ba.~ tarafı 1 iu ci sayfada) 
dahi olsa m~terzye ekmek ve
rilmemesi ve müsterinin ekme
ğini berol!ıer getinnğe mecbur 
tutulması bu aradadır. Lokanta 
ların ekm<>k vermesi evvelce bi~ 
çok suii.stimallere yol a.çmıs bu
lunduğu için vilayetçe böyİe bir 
karar vermek medburiyeti hasıl 
olmuştur Müşteri lokantEya kar 
nesiz gjtmekte '\--e müsteri.-ıini 
kayibetmemek ve <ınu n;emrıun 
bırakmak için mü<'seese sa'iı.lbi 
karnesiz eknıek temini maksa

dile 'bir çok çarelere 'ba.ş vur

m;ı,kta. 'fi.yat farkına lbalonaksı-
1<ın şuraya buraya 'bas vurup 
yolsuzluğu teş-v'k ve idame et
mekte idi. Bu yüzden mürakRbe 

tamame'l güçleşmekte, her müş 
terin'n lok~ntadan aldığt ekmek 
ınukskı'linde karr.c verip vcr
med'~!ni tayin '"' tesb:t. gliçleş
me6.te idi . Lok"nl~da ekmek "" 
r'lmesi rr..enediT.:ı~ce sadece To

kantayı teftiş etmekle ma..<sud 
elde edilmiş o:acak~ır. lVIü.ş~1..-rl

nin lokantaya ekmeğini b;zz.ı,.t 

götürmeğe moobur etmek va
tall'lia§ için !büyük bir k üifet sa 

yııma1na\1drr. K ar ne ık~untan 

fkiye ayıra.bili r . fırınlar ve ek

mek salı~ yerleri h~r yerde var 
dır. Lokrntaya gitmeden e•1Vel 
vatanda:; en yakın yerden ek· 
mcğini alıp \okantaya gidobilir. 
Bıı da katlanlınayacak 'bir zalh
met de(!ildir. 

MI.Si\~ IRLEH.lN' EIO:ı!EG t 
Verilen son kararlar arasında 

muvakkat ka~neler! Yermek va
z:rfesi Ü<! ekme:{ bürosuna tevdi 
€-d''nıiş 

0

bulururıak!tadır. i3unlar 
riayd~·pa§a, Sirke-ci 1 e Calata 
y-0lcu s_ ·onları ekmek büroları
dır. İ$~anbula ilk ıgelen '~-tar.da..(: 

d-e P!!iği muazzam ~erı/etle rahat 
ve huz·U'1'lu bir hayat sürmek: 
hul-s2lD:·aıa son ver'T. 

K ara flsteyi şümullendirme

nin çok doğru v e ıböylelikle mıe

selıi. idam cezast kadar ır.üsbe<t 
neti~eler alınacağı kanaatillJde-
yiz. 

ŞERİIUJ 

- Pekala! Ojfeyse açı.ıt -ıaınu
şaiım. Bıınim bu. işten ıııe kadar 
kazanacağımı tahmin e<liyOI"Su
rıuz? 
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1 AÇUIL KAPHMD AÇOL! - Ailı, lbu iışi de hen terLib'ne 
koydum. Hiunetler<niz mukabi
li1'cie beş bin .İng liız lirası ala
caksımz. J üıdit i!htııyarın parala
rıııa tamamen tesahüp edeceği 
gi'.ne kadar, Elen <iaimi bir ne
zaret alıtı'.l'llda bulundurulacaktır. 

- Yani lbu söızlerlc ne netıce
ye varmak istiyıorsun1'.Z? 

- Sadece J üdit ıtıeEabına , bu 
nEZaret vaziioo'.ın.i iyi ıia etme
nız ... 

Kazimir'in gfüıler'ınde bir teh
dit belirrnı~i. SE!bastiyen de !bu
nun far';;ç:ma varmıştt. 

ihtiyar ayağa kalktı ve ya
'Vas ) av as ciedi ki: 

- Sana verecek bir t.ck na
s:lhatim var, azızim Se>bastiye n! 
Sakın Mis E'.en Ştan.hop'a 4ık 
o':mayınn. Çünkü bu ... çok teh 
likeli b.r şey ola<:aktır. 

-8-
Elen Ştanhop Japon hizmetçi 

Kar'tonım get;rdıği nefis ak
şam yemegını yeciiklcn sonra, 
çalışmak içm aşagıya indi. 

Se'bastiyen kecaısını çağırt

ID !Ş ve r eni h&.zırladığı balenin 

Yazan· 

Angostos MiJiR 

mü.>\'Cddelerıni iki nıi9ha üze
rine daktilo da yazmasını r ica 
et:mışti. Bu işin de yatma za
manı gelinceye kadar hiteeeği

ni ümit ediyıordu . 
Genç kız, bir ser.aryo11L1n n.a

sı!yazı.Lacağıru bilmiyordu. Fa
kat bu iş k endisini son dereee 
alakedar etti. Lakin y :ne zihni 
dağınıktı. Hep Latimer ile ko
nuştuklar t aklına geliyordu. 

Son haftalaroan beri, 'bu d e
lıi'..aulının neden kendisini bu 
kadar meşgul ettiğini düşünü

yordu. 

ıLatuner'in kız kardeşi Oliv 
aklına !!"idi. Ne korkunç ve g a 
rip b:r m acera! ... 

Elen işine başladı. Dakikalar 
sür'ztle geçmişti. F3kat çıka!'" 

mağa çalıştığı iş bir türlü ileri
lem.iıyordu. 

E n niliayet kendini ~lıad ve 

- Tiirkçeye çevireıı: _ 

- l\iuammer ALATUR 

tam manasile çalL}!Jlağa kıoyul
du. Nihayet son sahifeyi de bi
tirmişti. 

Ma.kineyi kapatmağa hazırla
nırken, evin kapısının açıldı ğı

nı ve koricrorda ayale sesleri ol
duğunu işitti. 

Patronun döndüğünü anla
mıştı. Az sonra patronun b üro
suna uğradı, daha yapılaeak lş 

olup olm~drğını sordu. 
Selbastiyen k-0~tuğuna otur

muş, içtiği s'.garanın duman~a

nnı seyrediyordu. GaLlba dal
gındı. Genç kızı gör üTl<!e gözle
rini yavaşça ka1dırdı : 

- Hayır, Mis Ştanıhop, dedi. 
Teşekkür e<lerim. 

- Ben kopyeleri b' tindim. 
- Öyle se masanın üzer ine 

'bırakınız ve ı·alı atı ruza bakı-

n ız. 

. G enç kız yavaşca ka<Pı.yı kar 

patar a!k çıktı. Sıiba.stiyenin [pek 
neş'esiz olduğu anlaşılıyordu. 
F akat buna pek hayret etmedL 
Çünkü patronun ıpek kendi ha
va ve hevesi.ne Uııbı 'bir insan ol
duğunu :biliyordu. 
Odasına çıkınca lfunlbayı yak 

tı. Bir saat kadar kitap okuma
ğa karar v erdi. 

Kimonosu nu .giydi.kten sonra, 
geniş kana-penin yastıklıarıııı 
dı.izeltmeğe başladı. Tam uzana, 
cağı sırada bırden yerinden sıç 
radı . Sebast iyenin iri beyaz ke
disi.n;n yu>ıJ'U vaı·lak olmuş, 
kendi yatağında yatmakta ol· 
duğunu gördü. 

Genç kız ke<l!yi okşıyarak 
sanki kedi anlayıp cevap vere
celoniş gilbi : 

, Sen buray a nereden geldin 
d iye srodu. 

K edi iri gözlerini yar;m k a-

nüfus tezkeresi ile o günkü se
yı;hat bilet'ni ve diJer vesikala
rını yanına alanık b u şuı'belere 

müracoat etmekle vaziyet; ko.. 
!aylıkla tesbit ettirecek ve kar
nesini hemen alaeakt ır. M uvak
kat karneler ~ günlük olarak 
tah<tt edilm,jt r . 1'1azla o tura
cak olanlar, bulundukkrı kaza 
ia\'C bürosuna ikametlerini uzat 
tıklarını bildirerek m uvakkat 
karne!t>rini değ'ştirerek alahi le
ceklerd:r. Bu sure1le her defa" 
sır.da yolcL> salonlarına. kadar 
gitmek zahmetinden kurt ula
caklardır. 

LOKANTALAR HAKKINıDAKİ 

KAR.ARLAR 

Yir.e sDn ahınan kara.ırlar ara
sında lokantalar için kabul edi
len ma•hdut yemek listeli ve sa
ib:t fiyatlar ta:b!dot usulü de v:ır 
dır ki maksad yalnız fi-yatların 
liste'.erde al.-ıbildiğône her gün 
yük.selmcsinin önüne geçmek 
değildir . Bu maksadın yanında• 
listeleri dolduran say= yemek 
lerl mua} yen miktara indimıek, 
büyük ekseriyetin !katlandığı 
ıınaJınımiıyetler kal'Şlsında .2len
ginlerin sı:doce para k uvvetine 
d ayanarak maıhrwn·yet çeke nle 
rin gözleri öı::ünde Lilks ve is
ra!laroa bulunmalarına meydan 
ve,memek. umumi hay~tta ta
sarruf ve iktisat z,"hni;•eti ha!kim 
kılmaktır. 

PİYASANIN KON.maLÜ 

Piyasada lüzums.tz f'yat yiık
,~1e1mıeleI:ıre meydan ve~·mcmek 
için elimizdeki imkanların son 
hadde çalc.:ıınalcta olduğumuz 
malı'.ımdur. 

Bugün iç'n mesaimizi en ç<ık 

'başlıca zaruri gıda madde~Gri 

üzerin<le teksif etmiş bult1nu~ıo-
ruz. Yakında yer.i ve d~ı&· esas 
h kararlarla kontrol ve müraka

bc iş'nl daha semereli bir ıhale 
.getirmek işi üezrindeyiz Meşru 
kazo-n<;\arın üstüne çıkan mera 
lcketın içinde bulunduğu sıkın
tılı şartlan her hangi !bir şekil 
de !hasis menfaatleri uğrunda 

istismara kalkanlar eııgeç, faJ<at 
m uhak kak suret te mukadder a
k>betle rini bulıı<!aklardır.> 

padı ve tüylü kuyruğunu hi~ 

me tin i i21ıa r etmek istiyormuş 

~i tuıhaf tu!lıaf salladı. 
O zaman genç kız: 

- Sen burada uyuyamazsın. 

Haydi 'kdk g it! Bakalım Miste

res Agar ne söy1'yecek ? 

iBa:ş h.irmı efıçi kadınla gör~ 

mek ü zere t elefuna doğru y ürür 

k en, odanın kapısına vuruldu: 

- Giriniz! 

- G ir iniz.! 

Gelen patrondu. Sdbastiyen 
içeriye gı rınce, odımın iher tara
fını sür'atle gözden .geçiı'di.. 

Sonra yatağı göstererek: 

- A:lı , ben de bu çapkın yine 
bur aya mı kaydı diye düşünü

yordum. ÇünJ<ü, bilmi"Yorum, 

H angi seJ:ıe.pten /bu odaya alış. 

kanlığı vardır. 

Deminki neş'esizliği geçmiş

ti. H alta gülerek yatağın yanı

n a geldı, hayvan ı okşadı. Niha
yet: 

- H aydi çık buradan, dedi, 
lburzsı seni n yerin değil. 

Ked! ayağa kalkt ı, kanlbu ru
nu çıkararak giyıinru. 

{Daha var) 

Oda takımı hllkar
ken mobilyecinin 
500 lirasını aşırdı 
Kapa!ı<;arşıda S andao Bede&

tanında mobilyecilıi.k yaıpan Ham-
dinin dükkanına temiz g:ıyın

miş, düı:gün kıon~an lbir adam 
ıgelerek oda takımı alacağııu 
söylıc-mi.ştir. 

iHamdıyc ·bir yağlı müşteri 
l!ıi5s'ni veren bu adam, mobilye 
çeşitlerine bakarken, dükkan
cının asılı duran reketinin ce
binden 500 lirasını çalmLıtır. 

Meçhul adam, kendisine gös
terilen eşya !arı beğenmediğin1 

söyl.iıyerek dü!OOUıdan çıkıp git 
tikten sonra Hamdi işin far kına 
varmış. polise müracaat etm~ 
tir. MeÇhul soyguncu zalbıiaca 

ıa rıaırunaktad.ı.r. 

Zorba garson 
Para vermiyen met

resini yaraladı 
Evvelki gece !Beyoğlunda 

kanlı vak'a olmuış, bir adam ken 
disine par a ve~ID<"k i s tıem.iıyen 

<lostunu ıaığr surette yaralamştr. 

IBeyıoğlunda gaıoonluk yaıpan 

Ahmet adında biri evvelki gece 
sa rıhQş lbir haLie All>anocz ooka

ğmda !bulunan me tresi Cemile
ye giderek kadından 1() lira is
>terr;ştir. 

.Mı.metle sık sık para veren 
Cemile bu defa garsonıın arzu
sunu yerine getirmemiş, o da 
buna kızan k kadını dövmeğe 
ibaşlaml§tır. Fakat zoıiba 'garwn 
bıı dayakla da lursını alamamış , 
n'hayet eline geç'rdcği bir taşla 
Cemileyi ·başından tcilılikcli su,. 

Tette yaralamıştır. Ahmet ya

ka}amnış. Cemile Beyoğlu Ilı~ 

tahanesine kaldaılmıstır. 

Bu sene kışlık 
ekim ıazıa 

Y urdun mulhtelif bölgelerin
den gelen ilı<fbe:rlerden anlaş.ıl
dığına g öre ıhavalar müsait git- ' 
tiıği müddetce kışlık ekime de
vam edilmektedir. Bu sene ~ 
lık zer'iyatııı geçen senekine na 
za;ran yüzde 20 - 30 niS!ıetinde 
fazla okluğu anlaşılmaktadr. 

r-GüNON-? 
\Ansiklopedisi 

Halfaya 
MJısı«Uı ric 'at eden mınver 

ordusunun ancak Halfay a geçl· 
d inde tutuna/bileceği um ulmak
tadır. 

B'u geçid, sahil ile çöl arasın
d a 'bir vaılıa- yoludur. GenişU,ği 

2.0 kilometre<ilr. İtalyanlar, m a 
reşal Grazyani kıtalaruıın geç
mesi için büyük aısfalt ·yıaıpm:ş

lardı. General Veyvıl, lbu yolu 
talc;p ederek Bingaz:i ve Tobru
ğu zaptetm'şti. 

Hal.faya geçidinin müdafaas: 
ko1a.y olduğundan burada çetin 
lbir muharobe olması lbeklen~ 

~ilir. Fakat, İngilizlerin sür'atli 
taklbi lbu şekilde devam ederse, 1 
mHwer kuvvetlerinin burada d~ 
tutunması güçlesecektir. 
Halfayın:ıı eski aı:!.ı Resülı • 

&-. yine çK geçmeden öğ~ 
re.nildi ki Abikadaki kıabile rei ı. 
le:r;, miistemlekelerıdcki ye~li 
'hülriimdarlar h<>l'lıangi bi:t deği
şikliğe razı olmıyacuklanlıır, İn
giliz ta.rafı bu suretle yerli Afri
kalının kendi siyasi ha.klanna 
tanıamHe sahip olW1>Cıya kadM", 

1kendin:i idare etmeyi öğreninciyo 
kaılaı: Milletler Cenı>yetinin ve
sayeti albnda kalarak yetiş~,; 
lıi:uoı gcleceğiıri ileri sürüynrdu . 
Halbuki şiındilı,i Amıuıya daha 
evvel Milletler Cemiyet.ioı<len ay
rılıruştı. İıııgiltcıre ise Milletler 
Cemiyetinin sö:ıüııden ayrıla
nuızdı. 

Bu münakaşalar olurken yerli 
Afrikalırun kıyınet ve e hemmi
ye ti etrafında günün m evzuu o
larak )"a2ıl:ır yazıldı, Afrikayı ve 
Afriilut lıbrı bilen· AvruP"'lı!ar 
da şöy liyecekleriıı..i söylediler. 

B~kü harp ise ymli Afri
kalıya dailıa başka bir ohcmuı.i

yet ver<lirınelateılir. Şöyle ki: 
Simsiyah Afri:kalı bugün Angl'O -
SaksGo laralında ooyazlar ,,ra
aında muharebe ed,yor, bu.günkü 
askerliğin ~lerioi öğreni
yor, yeni harp vaoılalannı öğre
niyor, dövüşüyor, sakat blı:yor, 
ölüyor. Ce...-bi Afnkadan bu su
:relJe ~ yerli harbe iştirak 
etmiştir. HPpte yaralanan, ma
lül olanJımn, ölenlerin Çoluğuna 
~ verilmekte olan taıhsi
satta i>eyazlanııdri ile bir fark gö
~.etilm<"mek clhefüıe gidilm.iştir. 
Oy le ki buna i tiraz edenlerin geri 
dÜ§Ünür kimseler olduğu y iiz
lerb>e vıımhnoşltıT. 

A. ŞEKiP 

Bir çocuk ajır 
yaralandı 

Aksra'.)"da Sofularda oturan 12 
yaşlarında Büı'han adınd bir 
çocuk dün Samatyada Ety .m z 
odd<>sinden geçerken, gofôr Hı
r;stonun idaresindeki ~51'6 •a
yılı otomoilblin çarpma.slie ~·gır 

SLll'ette yaralanm,ştır, 
Bü.rhan Cerralh.paşa ha:;ıt- a

nesme kaldırılmı.ş, şoför i' Jı.a
larunıştır. 

Tavn<lır. M uaviye zamanınd~ 
'burada büyü!< bi• mu'harclbe ol 
m~tur. 



J ICDAM ' 

Memlekette 
Bağdatta 

~u!tan Süleyman dev• 
rindeu kalma bir silah 

deposu bulundu 

Cenovaya bir 
akın daha 

1 Suriye ve_!.übnanda l ıKDAMI 
FB.i.ıltıt, (11,). - Erlt~i Bağtlaıt ka

l·ı•:ohil u b<rfı"yôt'...:.tıcL.ı, bi.'ı.v l'lk. Ui;· yer
fı.,, tı ClıiJ:1~ .ne dı'1>@s...t- fl1.f')l\..ıaı..1ıt\ çıka... 

ı··t·ıı·~·tıo:-. Bu dt'!Xlnı..:n 200 S(·ne ev ... 
\'fl. Su-"t.:un Sill<etymın.n d.e\'t(nde in.
ş_ t'<ı'.~d;ğ. ı,;(• bir çc-k top n1-e!ını:ıle-
,. • 1.-.~ cto 1 <i.L~rud<l<t~u :ilannE~ı~·n-eı1~tc ... 

d·r. Z.:.r.ı Uuı:'tlda bttı\l'!W.O mıı'.ın1U.e
''·ll t><wı.<"" ı Bcıl.>c-lv~t<.c:ıi ınüv..1~.stnae 
t'=-~"~ r.:.u tır.lı.ı.··c.au-1.>t~r· tf~"l{r e..iil..rrl'6t~ 
'..{'(\1r. 

Par·asaz ayakk•bı 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Lfıyihanın son şeklin~ güre, bir 
defa)'U ıuahsus olnıak ilzcre pa
rasız t<rer çift ayakk3bı veya 
iiçer mdre e~bisclik kum•§ ala
ca~ ı.bnlor şunlardır: 

tın,tun·ı. ınüllıak ... c hususi büt
<·t"~~ ... ı·t lll'l~llıyc btltçclerinden, 
:.:~,;;11 ~~ayılı kanuna l.ıağiı ıuüc-sse·· 
>' \C l<!ı<'l,küllertltıl a~lık alan
lar. :•ı.:ta~ \·e a!\k<'rı .ncn1ur!ar, 
11.'t.'nnq \'C müstnhdelnier \an1e
lc, ıMı vr ııan1allar lıariçJ g<.."<iikli 
~rb;~·larla ıakıııı ba~liar ve gc
d lkli "'vbaylar-1 nıi1tt•fc1f'ik roüs
lnh•Jr,nlrr1 okul pan5ij~nıtnda 

çalı.)lınlanlar, posta, telgraf ve 
tele-ton ıneınurları. köy eğitnı.eıı 
ve üğretınenleri, i.i;crc--t aJ~n yar
duıı<t muallimler. işlen el çc;kti
r;lt:nlcı le Vrkilh!l t'nırinc ah
naniaı, ~u:bay ve askcrj nıcn11U·· 
1afltlaıı aç .. kta olanlar, radyo ,·e 
Ja~·ın nıücsscselcrinde daııni su
re ~c ~~,IJ~tn yevn1iyeli sau'at
karlar bu h:ılrtaıı. istifade cde
~eklcrdir. 

l\l<ıaş \'e ücretlerinin tı.ıtarı 

7;) liraya (dJhil) kadar olanla
ı ıı yal.uz kendilerine hir çift 
ayakkabı 1·crifocı.-ktir. Maaş ve 
ücrdlcrinin tutarı 1 JQ liraya ka
dar olanları.n. ke.ndilerinc \'e eş-

terine ve 110 dan fazla maa~ ve 
ücret &lanl:ırın da ~·alnı.z k•m
dilcriıuı elbiselik 'kumaş veri!e
rcklir. Bu teHiattaıı hl< kantı:nun 

ne~ri tarihinde \1a:r.ife başı:nda 
bulunanlar ist:ifade edelıilecek
lcr<lir. Dairelcmıce ötcden3'er> 
elbi>e ve ayakkalıl \'erilınclct-e 
elanlar bu tcvnalton da istifade 
edbtoklerdi:r. İıki veya daha ZİY• 
de rnzifosi olanlann :isıti!Jıkak> 
asli vazife.sine gi;re tayin oluna
caktır. Kadt'Olan il,ga edilenler, 
ist:ıfa edenler, kanunlara göre 
vazifo ve m"'-Sleklerindcn çıkarı.
lanlar, ad1>lunenlar isi-ifade cdc
me1.Ier, 

Liman tahrip edildi 
yaııgın~ar çıktı -Almanya ve İngiltc• 

reye karşılıklı akın• 

lar yapıldı 
Lon<lra, 7 (A.A.) - İta~an 

mıllelı M . ..sır hiidıselerin1 öğre
nerek heyecana dü.ştü.ğü lbic sı
rada İngıiiz h91va kuvveLleri de 
Geıım:a da Rıommel'e gön.deril
mek iiızere ilınzırlanml§ olan ınü
himrn;ıt depolarını taJı.riıp el.m'Ş· 
)erdir. ir.ıgi.lıiı. hava .i<uıvıveıtleri 
tarafından lkaylbedilen iıki tayya
reye rrıuk.a.bil Cen<>Va şehrinin 
limanı t.aJmıp edilm:ştir. iBu şelı
ri bombalamak: ~in İngiltereden 
harek~t eden tayysreler Alple
rin üzerinden geçmıişlerdi<r. 

SpatLı·e uçaklarımız llclanda 
hava:;azı fabrikalarına hücum 
etmişler ve yangınlara se'bep 
olmu'§lardıır. 

Şiınal--batı Aılnıanıyanıu muh
tebf yerlerine ve bu arada Osna
bnıck'a da hücum edilmişfr. 

Dünkü harekat ı?snası:nda üç 
·lıoınba ı.ıc;ağırrıız dönmemiştir. 

İNGiLTEREY'E A..l{J?-<' 
ifü·rhıı, 7 (AA.) - 6 İkincileş

ril.dc l\.lman s::ı:vaş uçakları İn
g;Jterenin doğu sahil'rtle Lowes
tof şehrindeki a•keri hedefleri 
'l>omlbalzn·ııştır. Müh'm 'uir falb
rih<la grn:ş yarı.gcı;lar çıkanl
mıştır. 

Roma, 7 (A.A.) - İngiliz tay 
yare:eri dün g~e Cenova üze.. 
rine bir akır. yapmışlaı'dır. şah
r'n 'bil'hassa,..)llerkez ve şark ma 
lıalle!er·nde oomroala.r dlişmüıı 
ve 'hiı;sedil'r ta1hrlbat husule gel 
mi§tir. 20 ölü ve iôO yaralı}'l bul
maktatlır. Dli~n'.an bomba tay- ı 
ya1rele<inin en a~aftı ik:si alevler 
içinde düşürülmüştür 

Sovyet sefaretinde bir 
regmi kabul yapıldı 

Ar~lcarao, 7 (ikdam Muhaıhi
rinden) - So\'')fet iııki!ı:'.ibının 

25 inci yıl.Qön ümü münasebeti
le bugün Sovyet büyük elçiliğin 
üe bir resmi kabu·l yaprlml§, bir 
ktSJm vekiller, me'buslar, sefa
retler, haridi[l'e ve ma tlbı,ıat er
ıkanı hazır 'bulunmuşlardır. 

Ankara radyosu· 
nun kahvelerde 
dinlenmesi yasak 

edilmiJ 
C<ne<vl'e, (TP) - AJna<a·ra nad!Yo

a:.ınu:ı D(,'§1.~U t\11.:tl dinıl;e.n.i.Jmıf.Si $U .. 
l~-ye V(' Lütı110Q ş~Jir~.i k:ı.ıhv~ 

11clcrirdc vP me.yti'a!'.ltl~ n1en'e
d•lon'~r. Böyle \>'.- trobriJı al""""'° 
!i.itlJ IDı.'d.>~ri kıJıa.n !i.!,:bf:ıb, ~ 
Ra.dycrsu nEŞ['i~ıl~u1dılı biı!.o\.i:'n~-e m:ur 
har-t> devlrlf.ıeJ'in resmi t.Eıbli.oğlcriııi 
be.lirtınEsi do!a-yıs~y~'f.', ıuatlv.elıı&nelor 
ve Lflfl'L:nıd m.ryıdaınla1rda radyo DC§

r;)"3.t.i?Yl<> aı5bl1 •-l~r vtı1nm 
geJmcsldtr. 

.. ';talin diyor ki 
(Baş tarafı 1 incide)_ 

mayıız. İıı.glliz - Sovyet - Aın;crı
ikan koali'5)"0'Ilu adamlarının bUJ 
zenginliklerden en iıyi bir şekil
de isti:fade etmek dtrayet ve ka
lbiliyetıni göııtıereıbilecek le tinden 
şüphe c tm ek için hiçlı ir seıbep 
mevcut değildir. Yakın robfile, 
lmalisyon fırlalarına derlı.:ıl hare
kete geçmek lfümmunu ilıt>ar e
dıiyor. Öyle UlJlnediyorum ki 
programımız Hitler e!hramı.na. 

karşı müşterek mücadeleyi ter
tlp etmiye lkıa:fidir. Koali~on.u 

teşkil eden devletler ara~ındıa 

idookıj i ve bünye Jh1ıiWları mev
cut olduğunu inkar etmek gü
liinç olur. Fakat koalzj·on "1uı
ları arasında tedrici bir uızk.şma 
yerine devamı. bir yakla~ma, ve 
Jooaiisy<>nun kudretlı ve muha
rip bir anlaşma şeklinde inkişa
fın ıgörüıymuız. 

Çörçil'in I\'toskoyayı ziyaretu 
de mii!him bir :hadisedir. Bu zi
yaret esnaısında tam bir anlaş
maya vanlmıştır. B:ır 'J;ürk ge
nerali ile yaptığı bir görüşme es 
nasında Hi~r şunu söylemiştir: 

•-Rusyayı tadıri'P edeceği!l ve 
bu memleket bir daha kalkına
mııyacaktır., 

Bu saçma lbıir iddiadır. Bi<o Al
man.yayı tahrip etmek meselesi
le kafa yıormuyol'Uz, çünkü .Rus
yayı tahrip etmek mürr.lkü:n ol
madığı gibi Almanyayı tafu".4J eıt
mek: de mümkün değildir. 

Beyaz Rusyatla, Ba!tt.1< !bölge
sinde, Buğdanda, Kırtmda, Kaf
~ada Mü<iafaasız k:nıselere 
karşı yapılan hareketlere ka!ŞI 
ancak insanhk ve şeref hisler;n 
den mahrum !}ayranlık seviyesi
ne inen maıhlüklar tenezzül ede 
'bi!.ir. 
Bunlar bütün Avrupada dar 
ağıaçları kurmuşlardır. Avrupa
yı milletler lıapi>!ha;nesi lıalne 

Kanunun tatıbi.ki s1r<ısmda be· 
yannaıne ve her tiirlü cvrallu 
tahriJ veya su:iistiıual edenler 
3 seneden aşağı olınamak iizere 

ağır hapse konulacak ve hazlne· 
ye verd.ilcleııi zarar on misli faz
lasile ödetilocektir. 

Cö deki rica t ( 

getirmişler ve buna Avruıpa ye
ni nio:amı ismini ''ermişlerd'r. 

Üçüncü hedefimiz Avrupada 
bu yeni nizamı taıhrip ve onu. 
kuranları tecziye etmektir. 

.;;) 

(Baş tarafı 1 incide) 
Mars:ı . Ma truhun gaırbi nde ya 
;ular. ve bilhassa muva.ffakiyet
ie ııeticelnen hücum neticesin
de düşmana ağır kayııı>lar ver
dirilm'ş, kıtsılarile ara!balarıııa 
ruyt\k h3sarlıar ika c.'Clt!miştir. 

Eerliıı. 7 (A.A.J - Alınan res 
mi tebliği: 
Mısırda çetin muharebeler de 

vam ctmekt<ıdlr. Diışman zırhlı 

km·vetler:nden m ürei<kep teş

klilere karşı h'.icunılarımızla a
ğır ka•y>plar verdirilmiştir. 

ltoma, 7 (AA..) - İtalyan tel!> 
!.iği: 

Dün Marsa • Matruhun şimal 
!bölgesinde mücadele dt-vam et
mi~tir. Mukalbil ta.aırruzlar ya
[>an mHhver unsurlan dii,'iJiıan 

ız.ııhh kollarmı kay..,lara u~rrat 
rnışl.ardır. 

I.oııd~a. 7 (A.A.) - En son 
haıberlere göre l\IIı.'llrdaki vazi'Yet 
şö\-' c!lr \ 

SPkizinci ordu Rı:ımmelin zırh 
lı artcıları tarafından teşkil e
<l,icn perdeyi y1kmakta ve çe
kilmeck:e olan mmver kuvvetle 
r;ni mı:barcbeyi k:ılbule iabar 
için '1ııtı istik.,nıet:nde büyük 
'bir ,,., ;s halinde il.crliyerek ya
Y', ıı. :ık tadır. 

nol cenahta, Kaltara bat~ 

k fan ilerliyPn Yeni Ze-
J n•.l.ı K1. \'\'etleri l\riısır hududu 
?st.k ~etindeki yari~ta Romme ı ı 
kl ı •1er!ni gec;ıulll'.-lerdir 

El mc~n-.ı 188 k'ıometre ba 
tıs1 da bulunan Marsa. - Mat
rı; muhı:·..-besi belki de başla• 
nı..,t.r. Fuka :le l\farsa • Matruıı: 

arasında Rommel;n geride .bırak
tlığl ıbülün kıtalar onları Çe'Vi.ren 
Ingiliz tanklan ve toplan tara
fından ctövülıınektcdir. 

Londra, 7 (A.A.) - General 
Rtter Von Tlıama bir teftiş es
nasında esir e<lUmi~tır. General 
zuıhl~ \bir otomo!DJ<le idi. R~m
melin phsi muhafızları kendi
sine refakat ediıYordu. Otıomo
lbil tarafından ateşe verümiştir. 
Bunun frııerina geııera\ ile mai
yeti Alman otomdbilinden ayrıla 
rak kaçmak ~IJ!ıüsünde ibu
lunmu~laI'dır. İoıgiliz müfreız.e
sinin kumandanı kaçanktrın ar
kası..ndan bir zır'hlı otomobil g;öıı 
derm;ştir. General, ma>yeti ye
tişmeğe vakit kalmadan es;,- e
dilıni~tir. 

Kahire, 7 (A.A.) - Perşembe 
akşamı 8 inci ordunun u.m umi 
k.arargi!lında galip General! 
Monbgomery !ile mağllıp ve hanp 
esiri General Rıitter Von 'Illııo
mas karşılıWı yemek yiyorlardı. 
Rit!ec V<-n 'I'homas geceyi de u
mumi kara.l'gaıJr.ta geçirnriş, er
tesi gıür>ı.i General Montıgomery 
ile sabah tk.ahıvaltı:s1 E.'t"ıi\11.en 
sonra Alman Afrika ordıosıın.;..'1 
sabık kumands.ııı ceıph' ,;.erisine 
gönderiılmişbir. 

Londı·;;, 7 (A-'1..) -Haber alın
dığına göre, Polonya ve Triesle 
tümmlcri de d-ahil olmak üzere 
5 İb~yan tü.meru Mı.sı; cephesi
nin şark kesiıni?ı<la bir luıı>ığa 
dü~ı.irülm~. 

Arr.erikıa.da söylenaiğine göre, 
Fologore tümeni olduığu g ı:,, tes
lim olmtı§'tur. Ram.me!'.n vazi
yeti siı;'at.le v;ılıim.!eşme.ktedir. 

fını görüyoruz. , 
GÜ.rn:ıLiK EMİR 

l\lbsl<ı:ıva, 7 (A.A.) - B\,,günf<n1 
cumartesi sabra.hı, Sovyet 1btila1~ 
yı_I:dıör,:ı(:ıınii. tören;n\ Stalln bir ~ 
delik. eın:irle acrnı;tl1.". 

Sk•l in bu g~ li!k emrinde bil.
ha...~ d~yo-r kt: 

<-- Sttı.llngrıad öo•ünde dıüşıııan şirn 
dliye '.k:ıdaır on 'J.inlero.... aı,~rr ve 
rubay kıayı,elım:işlr. Ş'1ıı<ii ı:n roo 
~aruıa mü.-ac:...ı ed°""k m<ıtıa 
re,beye yeni !ku'VV'Ctlc:r aıtın:ıl<tıa.dır, 

Mulı:ı.rcbc Sovye< re:ı;m:.ıD!l kud
~ ve sağılıgmlJğmı ~ rtnni.~. 
Soweıt!ıt.•r Bi:U~gi Fa.şigt ordı.i6rnıa 

lmırş:ı yapt>ğl m~-ız ..,.-aşla 

suttııu sev<'n bülıü.n nıil!cll.,;ııı m1Jr. 
haıbıbet ve hil<rın,-etinl kıamar..arıJŞtır. 

M.ü&tevliı!e.nlın y('n.i yen! tıeşcl:>büs

Icre girişın~• 1Qı:i dahne. mnı·h~-el

dir. Anca\1<, h""lwveıt::em YU)raınıtr1aştrr 

'"e l<>ı(rnolkları:nın sorrumıı gel'moeik.ıted>r. 
Har'O'iın lxı.şl'l'l.darnıbc11.~ di~1e1 se-
~iz mriı]yor..ıdı::ı.ını fıa2ta e-r ve :sıubayl mu-. 
&ı.•rcbe dı.şı eıct:Jımiştir, 

Hitlcrci n~krobı.ı.."l>Ciı::ın rovyrt top
n:;.k:Jıa.rın1 kuı1.MTIY'.k 1-3.'l.lmdıT ve Kt-
2:ıl ordunıt;-:ı in&.:-eoı;•ği ckırbtn.in W
tün, şiıC·.l~ dllı"f.r.:iT.lt\ t:-W"ı.yaca.ğı 
gün uz.al< d.ef;ılciıir > 

R 

Öldüren 
BAHAR 

Şahe:ı:r·ııJrlıe 

KATALİN Kıı:ıADY 
~!'Pl"'i '1eıj~ ndan 
hitc·P.t.ıyo:-. 

~~J· 11 dk.'.n 
'I\e. 49:1€9 -

Eskişehirde 
buğday fiatları 

F.6.k1şehir (İkdam) - Bir çı>k 
kaza belediyelerinin lbi.rden buğ
day alımına gelmiş olmaları do
layı.sile buğdıııy f•ya tları çok 
yüksehniş ve köylü malını sat
mama<ya başlanu'Ş'tı. Ticaret Ve 
kfiletinin ou durum kaışısında 
de:rllıal te<lıhir ahnssı, iıyi netice
ler vermiş ve belediye heyetcl
ri aralarındaki ı-ekabeti kaldır

mış olduklanndan fiyatlar 95 -
100 kuruştan 55 - 60 kuruşa· ka
dar düşmüştür. 

Vil§.yet, lıeletliye ve zahire 
!borsasının el 'birliğile aldık.lan 
tedlbirler sayesinde mahsulün, 
muayyen ellerde boplanrnasırun 
önüne geçilmi~r. 

ŞARK 
Cephesinde 

(Baş tarafı 1 incide) 

Stalingrad kıesimiııde mevzii 
muiıarelbeler ulmuştıuır. 

Cephenin merk<!"Z .kesiminde 
hücıım wısurlarıınlll düşmanın 

il:ıirçok beton sıığuıakları.nı tai:ıTip 
ve !çinıdeki askerleri inıiha etmi§
ler<lir. 

Stoklıolm, 7 (AA.) - Kaflrns 
sıra d<ğlnrın<lan aynlan yol !l:ıo
yuıxa ilerliyen Alman kolınımı 
6 &mıteşıı;n akşamı Grozni en
il:üıstri bölgesini Ordj iaıdciıhe'ye, 
Tifüse ve K.aibı.s a§ın ool;geye 
bağlı!)'an 'ile son i:ılok !<ara yolu 
olan Gürcistan askeri ŞoSeEiniı 
ke,,-tiği dn~lin teeyyüd clmiş sa.
yılabilir. 

Söylend'lğine göre bu şose Or
djinikidze'ye takriben 15 ıkilo
metrelik mesafede 'bulunan Bal
ta kasab..sıınm hemen yanından 
ıkesilmiştir. Bü.yük endikitri ll:ıöl
gesi bu surello .kısmen tecrit e
dilıniştcr. 

Diğer clhel:ten Alman - Ru
men öncüJ.eri BiSka'ıun garibinde 
bulıman <lemiryolunun ir'tlbı.tı

nı 5 - 6 Son teşrin gecesi k~
le.-dri. Şarki Kafkasyada mm."a
sala sistemi umumiyetle dün a.k
şam<lru>heıi meflüç bir ihalde
dir. 

Moslrova, 7 (A.A.) - Blll,,<1Ün
kii Sovy,ct öğle telbliğine el<ı: 

Stal)rıgr.ad'da fabrilkalıar mın

tak~sında !bir So\>yet birliği Al
manıları iki mü!>'talıloem n~-1.adıan 
atmış ve bir düşman .bölüğünü 
yo.k etmişbir. Stalingrad'ın 1fo
mal 'batısında 8 Alman blokllı<avz.ı 
tahriıp edüm:ş.tir. Bir piyade ta
buru yok edilıni~tir. 

HARP 
Akademisinde 

{Baş tarafı 1 i:nolde) 
mutanı Koııgeneral Ali Fuad 
rden rnezurılıara kıymeili bir hL 
tallıede bulunm~ Ve davetliler 
ıbü:fede izaz edilm~erdir. 

Akadroi Kıomutaru nutkunda 
' :kurrnav subayın vası:f1ıa.rın 1 !be-

lirtmiş. kurmay suıbayların ordu 
nun yüksek hizmetine nefisle
rini w·kfetmiş olduklarını ~
!emiştir. Komutan, kumıaıylıkta 
yaşın "hemmiyeti olmadiğına 
işa.et etmiş ve yükse'k baŞbu
ğumuz in.önünü misal vererek 
Yemeıı<le ve biiyiik harpte ka
raııghlıı umuml<le kunnay ıix~ 
kanı iken 32 yaşında bulunduk
larını söylıemişt;r. , 

Akademi tk:omuta.nı nıodern 
haı-pte askerle silah ve zırthlı va 
sıtaların ehemmiyetlerin; mu
k·~r:·ese e miış ve: cHarpte kat'i 
netİCenin y-ü!tii insanın omuzun 
daıdır• demıştır 

Kon1~ı an, müteakiben ınezun 
lara kıymetli öğütlerde bulun
muş, Türk kurmay sı:ıbayının 
idealine :Mareşal; örnek göster
mK EJberi Şefin hatırası önür.de 
eğ1İı111 :.Ş ve ö{;ü ~!eri tırıısında 
genç kurı. aylara: 

H~kı<at ne kadar aeı olursa ol 
sun onu bütün "1Jlakh.;,1., s&y
lyeini.z. Hnkikatle h:ç •b'r zanıı;m 
uzla'i nJ\ a ka .. ma~ Lnıı; yalana. 
alı.:;;ırs nız. Yal.:ınd3<1'1 hoş görün 
me \'€ hoş g&ternıeden ."akını
nız Ok tla, hayatta ve tarihte 
daima bırinri o·an İn-Onünön İ)'i 
kurmavioı'l olmamz1 dlerim. de 
mi~tr. 

SAYFA ..::::·~ 

Tek taraflı 
karşısında 

mesele 
değiliz! 

1ITTEf1'Q 
Mini Mini Artist {azan: Falih Rıfkı Alay 
Artistin büyfiiüııü, orı.ı-..

sını, kiiıçüğiimü çok görmiişfüm 
anı.ına bu kadar miııimiJrisini, 
bu kadar süt lııuuslU>U ilk ola.
rak gariiyonım. Allslı önce ana
sına, ır..ı>asma, soora da şe.ıı;.. 

Tiyau.ı..n- lbağışlasın! Bu mitü
m.ini yavnııca.k, şimdiden bu ka
dar olursa ya!'lll bÜ)'ÜdiiğÜ za.. 
man kiınbilir nasıl olıntız? Da
ha beş yaşuıdald ba yavnıeak, 
..,aba hangi lronservatuardan, 
hangi 6iya:lro mektebind-en me
zundu? İstidat, meleke, Ailah 
vergisi diye buna derler işte .• 
Kosk<>ca tiyatro sahnesine çıkıp, 
kendi<;i için saılmcağa 1l7all.IŞ. el 
arabasına yasla.ruş kadar t:ı'lıil 
gören, o Jı:a.ı.ar büyük artıi>stiıı ~ 
rasında ve yüzlerce seyuxıma 

karşısında vaziyeti hiç yad.ı.rga. 
madan sanki kırk yıllık, gayet 
pişkin bir artistmiş gibi rohlııil 
salı.ıııe.de gayet t~b1i olarak )'a
pan bu be.bek san"9tlclra ~imdi
den bOr sahne yıld.ttı diy.ebıl>riz. 
Fakat san'atiİ-lar için yıldlll: ta
biıri artık bayağıla1tıi" için bııoa 
sahne yıldızı yerine sahne civ
civi desek daha iyi olur. Şimdi 
birkaç gecedir Şehir Tiyatro
sunun kcmedi losm•r.da ve ayni 
oyunda an asile birlikte, a"r.e
sin.ıle:n daha önemli rol ~ap.mak
ta olan ltu sahne civci:vi ii)'le an
lasılıyor ki iler;de tf)·alTomutun 
yiizünü çok gü:J.dürec:ektir. B.;Jle 
fevıkal.ô.delikleri, yabıız Avıupa 

n Amerlka.nı.ıı bazı yerlerinde 
görüp duymıya ah~anlıır, hele 
bir zamanlar •Şirlcy Temp!. 
ismhı-deki Amerikalı küçük aT
tisti yıllarıca alkı~lıyan , . ., onun 
resmini ceplerinde, J;.oyunanr.da 
taşıyanlar, gidip şimdi bizim Ş<>
hir Tiyat00>wı.ı!a heri<esi, !..en.
dine parnınk .ısı.rloıı beş y~ın
daki minim.illi artisti görsüolcır. 

a;,. ıoıı.rikA!>iirun =vzııu şu: ıe-.r
kk yoıvrula..ı:ndWı bııın<, b&lmııık 
<.'Z<'"tıe, yuv~mırllaı a.llkoyurru,Wr; iıltinı
ci ~u ela !wLv;wa lıı~afanıt<Oır. 
Le-yltji'n ii$1ı!lnı:lte eyaırdıın>, :ru,.,.. 
clıalıi :r;w«u ilill:ün<l>e ~ur> ve atı... 
J.an y""1'\l ~ de cha!ık> :ınzı.
Mıır. En baş:S şunu h&ber ~relim 
tlııl. ,,,. bu kııtı".t<wı.ütrü.n ç.jl<ılı,ğ> ~. 

ne dıe bu kaı~iüı'U - ,..,....m 
;ç:n me>ıfi bir d.U:;lilnoank ~. 
Za\en. bu \o"'e b.ira.ı aşa.ğı.ıciRb m'saıli, 
lbuııµ ~hoa mi!U dlıvalaı-'"'1111! içine 
.a'dığimız bıı'r meeeleıı!n, ~ ~ ~ 
o(r<>ti olrno;v<ırıl.ııır taTa.!ın:lıan ılah', ba 
7l31l, 00 ı.a.adr hatif~ .. ıı~ıru fl6&. 
termd< içi<ı yazı:yot'llZ. S<>rmıak ıs
t~: bu<idayına ve lı<1'ilta mab.
ırull eriııe en yüksek fı;\)':;lı veı·dlıii
mh. ~;, aıoaba yıM>dan attı:ğunız 
cıı .. ı:o ..,...,,..w;ı. mtdırr? Acaba ka
zıwcıoıı ve ~m:leHğ'.ıo bugü.ckü ba-. 

a1 poın!ıl ığıt>a UO'dııırW> .....-ı ('6-

~~!, 26 1.w:ı-uşLulc ııeyt!n Y"ğ la«JJll 

200 kut1U>5'l- "":.ın tüccaor, Kul'UÇ('Şln.c
dıerı Bc>stancıı~ !Wçücülk y>e~kenl-i ....,,. 
dıal• ile 9 liraya kömür taş!.y.:ın imyık 
ı;ı, 1:13.tıçc'.erde günGE: ilci buÇuic l~ 
yıa k.iırirıl'l".i' ycplJ1 işçi, ~ ~ yuz 
liradan a;ıağı. olnıarnci< ü,,.ı.,, :ıstııı.t>
btı!ld.a ~rol·aıınıad'ık 00' Y"< b.,.ak
ınwan yıığı.n yıığm mıisaJ1:- vcıtanda~ 
lar .. yuıvıa<l-an aıttığmnız hıl.11~.: a.ı'ôSJ!" .. cın 
.;,:d>r?" Moı:lte nı>dir? MıMoeram s:ı
ra-o.:ığ'.onun d:> '1!< n<•:ıkı:rı.& söyl•
d'&\ ~'""'1-e, ho;y">t pOlha.lıllığmdıa bl1• 
!hasa ıst;rap çNren!er, golwrleıt dc
ğU~m ,-a,tıanıda....JG.ıt'<iır. Bunı.&ırın 

b:ı itk. sa.fııı.ıda ayll!'.::ı'.ı vıe ücretli me .. 
nrurlıa:r geiiı.r. D~let müd.atı.a:1C'sinin 
bü.tün vwiftı>leıTITıi bu m0rmıııluca. gör
dürrt'ryorı.&. Bu mt'rnLM' J arın macı.şla
rınaı UJfll r..ıpın1t:tk. dm.ek, d!ğe:r fi.
yu&.rı d!.'lıt alabilôfj(ıııe M"tt>rrr.ı:k, 
para ııoıı:uoğumm bwlün ~eler'.<:{ \-ek 
:nıek. ger~ Buş\"'fk.~iml:J.n ta.biri il.e, 
b!t• fasiJ. Oıaıire iQiodt> dö:lüp ka!rr..:ık 
o!duğww bil;)oru•. Kaldı ki Wtün 
kıar"~tu.<rler, b'!r iki setl'('denkw':ri. sa
dece rolfVl:.uırtar sı.fllf'cım ~:(aJf':tt~ 
tellal o!muşJG!rtkr. Önce nıem\.ir, 
rrJü.teUtıait, d:.ıl, yetim gl1i, b':'s~"Ck 
wrunda ol~ıL<~aırı He beraber, yüıln12 
htaın.b,,J şelı6n.de bitlr:Jç on biri h61Y· 
ti aşan bu s:ını!a yardım e<l>·-ceğ·z. 
Aaahı sabft gıelfrl! '-"f' ya.rdmı: e&.l('
oı:1c wtan.d.a~>.ı.r saUıroe bı.m1 nır mı.
dı•r? :ffiç bir ge)!ri olrıı<ı:;ool\ırı helk 
!9.Şhlnıelerin~ b-rs1cmc ~kri da

hi al<ın Hfüüımot cf~..,. tıa'<!l'.c! rnııh
taÇiat'I '1.IUYJiP but! !l"tl<l~ ve ~ 
huma )1elı.m:ı'1Jle clc\•'.h.-n tdcc!ttir. 
Bu b~~f' gaızetıt!er <hi!'fi, ~·aılahiyıet-
1~ olaınf.ar g:.bi HükCınııPtıe ha.'\.'6''.yeltt
de bult.:aurla.r.sa bunt:fu..n kim m.?m

mın ~'<'? Fal<ıa'I ]ey'<11< !<aır'.!<r..tü
riinün rr.ıevzı.w bu mudur? Su lan~ 
brurillo!ı a!ıoo.bile~ •lk den> Hü
kümıcıt ı...~di mıem.ım1&n. lle b~r~ 
kendi OO~ınJ!n. QRıresin( aırı3!?l'd..-b ve 
!>ali< -r! *"'> g!eett mllyon!an 
~i t.a.1lV..e tıcrt...~n'ddıc o10ı..ığu

a.ır. 
Geııııe 1"r baş\<1> ~~tnu;zın i'.lc 
sa~ ai h.a.rt:crl~ bir tü.cos.rı-

1nı.mı d'ıg ı_:f.,.-arolm'd&fl dört b~tuk 

lkıııruşaı builclııo' ~in E<ilıl!Ş ol<>ı.ığu 
ilıan. ed.ı.ı.mıı.,ttıtaedıil'. Bu arltı~.um.ı;z.:ıın 

d!a. i;yl ,,;yetindıen ~liphe e~:))dıı·:z ydl<
tur. Foıi<d, mesela hiç ta.latı>;.ctimiz 
~'>·en 'k.eM·!ine gfn.e şu CC\~bı vc
qW'.lıiN: c:Bu 1.öocorı bu:ı.ıooz, ge
tın·ı:.;.eccfıi ootilo bvkday]<lrı Top-
r-~ Maha'J~("ri. O!iisi b;'I'kaç m:~i. 

Görla s:ı.hn aı...-ı.r. Ke006ini<ı l<a.
zar.<ı.ca~ mlh•onlla'1' o~ a"1a. vu :-gun 
danıgası vt?l'JTKyta.o.:ığrz!• DlJr.ıy'Q.f:lm 
tıe-r 'harafır~::ı:ı ihru.ç ç.a.resi bu:unamıa
d>ğı için, bol v<: oo.n madC.el~r ol- j 
duğuı>u bn bi'lrm-z? Geıııe Ba.,.,.eki
!ıimôa. ıh yaııda açlfd.:ıın ad:ıım ölür
ken, düınr,·uıo lıl'lı ObJr uounda !<ızla 
buğı:!aıvlaruı1 yakan mill'etler oldu
ğunu ~ıemıemlş midir? A:rk·a..tlaşlıo

mızm bah8<-<~ği w.ocaır, """" buığ
dhy1nıı 'tü.rık."ıeye taşı.nt<lil< içi.n Hü
lı:Umetııen küçücü!< ııki yarcLm iste
ll'.'cl<'i>edi·r: dolar ,..., gc.,,;! Aaı.cal:c l>ir 
dıe: bu ~ı ol.ctuğu g.:.bi <hc-u~ va .. 
~ıı.nn il!< dııygusımıı dü:;ünü· 
nilz: .__ Ö)·le ya, tii;er Hülltümoet be
ooı<il<R o!ol><l"", eöer bu akJllı ~ hii>
rl~rli tü::.-caTıını loeşfinden istiıfadle ~ 
bi.t.c, hem bH1!,I ~vri ~ ek· 
!D1Jf.'ık yet-iı; betn Qe dii!lik;\DJta ['1111'\.ızda, 
lıamırr iş!eı·- geçilmez~ Cenıup 
Amcı:ilros:ını!n bu;ıday wı-; K"'"'1dlı.-

da bu~ -· Bı= ne bo>cct. b!c-
03.1t Ameı.,.ıkaılıl.ar bi?.ıe buı~c!a!Y \ıadic-t.
·m;~~- Bı.ııgÜ'11kil mrısePe, ~ 
Iıar USüılde iıhtıi.:ra-; n11a.d;ole'Deri.~.in bu· 
ltrlr!C'lru51 nıı<hr. oo.lrarın :nı:ı.Ccled4!J~~ı.. 
me.Ji m~·r' Burgazla İfıbaınbul f'+111-

sındoa l<'l>ı;li<'Jl< !oaylkkırımımın trlô
kP.t. e-r:.n. .,,..03.ıtı!a-r g~ ':c ga11.ıPtclorıi

"'" değ'! m~dir! A.ng.lo - &!.--sonların 
tak11.e k'Oy:.p!::ırı ı;e ~..-:r.t.a':rn h:<k
k:.n<b her giln bol bol mQltatr.s.U 
g;a~tcl-er~ ôğrcrnırci:yor n tnız? 

Bu lUcca.-ln, ı;ôlüo IH fil>ul W nd<
!W:ı.ndn defir. • bt :·.o.t.:.,~ .. -n.u ~bıer 1 
vcrcıı.lıerdf'n fıar'..cı r.ıeda"? • 

Gt-oeın st;'lllC ~n;.crimızc c;.'d.< km' 
y~>, bcl.00 yelerden t>oz!arı !* ı 

datu oidlc)iye ma a,!taan:ştr? Dün: diJ.. 
~ü.nilo"o'rc.i.uk ~ ~~ Dl"ı.:ltt ınUaba

J- ~ a.J~11ız k{Jy. u, ... ~,(< lıi<' 
b\ıZii.'Y l<J.o.ı;si ~'!:<><>!.V; i!.ıt ıaı.e 
''lllrırs.a.nız d.3l:• r;tk-'"~.Kt:ı.; zati, e-.3ki 
tütün ~l1a.l'l!lı8. bt"l':.l'L'l', 5Üiıhll 

~ımıJ<L'1 d:>~ &'Ö!'En ı.Q.Td)I. Du, 
oıa~l' h-W.U id(. Bugllıı. tel':ıııe lı<lıi
-,,, kôye ral'ah dırğtl, kı.mı5r, iç. 
1<:1 "" d:ııgılma göturizyorw:, ıı.M<i 
ııw>t kıad'.n t.eorzüen köy Joııd"'1an·""" 
150 lil"l!ı"l - 1(·tiş"--1:d'.üc
<k-ler. Yob>t. Dcıvkt. 'Liu1oY'f.'n>n 
ôsşe llııditı!r;l Salom>n\uın IJıını'Y< ticı!> 

tı;;: ""1ı:ııııştı r. 
Bı<l:'m bu m-üi:li»zalaumıı, n1"m
~ pehıl>Jıiı: o~ stwıu 
buk.ı'IJll1'1<llığı iddi<ılaa:ı mıd:ı<? Bu ınJ... 
l!;tımpıeır.&a, vuı"gSl.mıC;Ul'l!ik:, fıy-..ıt o
!Y""""'l\ıliu, yolru•!tı!k <Ylmadlğl dfr
vaıs:ı mıdtT? H..-ır! Fe~t yı..ftwxf.ekl 

D!C'Şriyat h>Ml.&ında, perişac]ık V'{'Ti... 

o, '"1tkınl'lk verici, - lru..-ilrnt
ıiul ulı'lllt tutucu ve oau her ~~ 
deın şüı;ihe eı.t.irici, b'lıra.•n k" ıı.e d
m.ca, ~ ım :·d~ rotil. lir ~l'fY 'ıcTdbır. 
Geçen gjJn ~"1'- * ;ı>tı::ıstru!a, 
barJ<ş die-YrhlilıJ~.i rr~:tyn~ g:ıze-
1ıeciliğ'.n Fl'aaıoY3 ~ :ııll.rArh"
dan bahsecı.:n. FraınÇ<>s Moau;ri<ıc di
yor ki cÇ<>k dPlla. ha!<J.ı o'.Wı.b'\:m<JZ 
2ll!m31l da ~~ 

- lı.lrp eıkou<mU;i dh"'1Tl12, bir 
de mil.!1 ır.üir.!aa po; it.lk.ası eti \'Qm'liı 
, .. rd>r. vurııw•cwtJlc, :r<>1'ıız..J!<, bu 
tt>~>: btrnkru;;ı~ bi.I· yc-a:~.;.ru a'.ıoınk, 
~dbiT ta.rr..'.'.lm3a.mak, buın.lar, binnci 
<tiviil:n.ıe. içir:riedır-ler. İşi bıı ~-'Qı ve-
0.en ÇÜClı'lp, lıalkı o;ı·bi.ri.rh(! kıon bes-
1.e.r, hU!ı:Wnıc:t~"'lı :r~· Nbcr, ULI".'Uı.. 
.m1 v.aZi:ycli raıkdJr etın!'I z, r.::rna.nJCı 
ve şı.rrlamn zarlad-.G;.! foed..ik·· r; ık.ar
dıan her b!Tin< anco.ı. i "">in k"""'
ru SGG'8r, \"ilzi!e, bak ı;'IC' ~r.ı-~-yıet 

ö!ÇÜSÜiıll kaıri>e<ic-.r bLr hale 9>11m1ak \ 
-*inci daV'3rn.zı a:tv..ılıa.ndıru, ha~bw
ki bi2'Qı 1!.-in bu ~hen feOası. itrU. 
t>.am i~~ =ı•il! va.r·hğı ~ tut
~ en baş:Q, her ge IC'k;t~i "'Qkit l 
O.Çl>;n,, d •• CiP lekl >i!uı da baş :ncı.: 
ge-lir. IImı \"3M!ocırıı, bl'ın Juıni
yctlu-ini, bı:>m yi.iızbhıleı'O': ev t,a
rvıı ~ ~ed;-n, \<e ooun .,._ 

drasıoden dıa "" ol<mrt, ne pal)uç, 
n.e C9V".a.p bu-•rur..ın kadıml.ın ve 
er.kıl'k'lerri ııüı:d~t vcı•r.:ıc.:z. üıia cııu~ 
ilro:T4L1.Jarciıaın sohü: mcua.f-a., i ıra:ıkıt:ı 
~~-

KuTltul-{J§ mW::adelııe.nı'.:l)i. di.'ı\•anı eL 
lıireıı ı;me ~ ın:.111 mii.c>'.ı:iel.e 00.-

Osman Cemal Kaygılı 

İran 
~ Daba ciMI ol""''lfız. Sade- (B:q tarafı 1 ineide) 

:>-~~cı:ti:~~~; :~~'Z.;=: ,: j den fazla olduğu iddia edilmek 
!"1mru<!lıia ck>ğ'ldiT, M<'m'dı:c~, v<ızl- . tedır Bu rakam Sı>vyet lataatı-
ır•~ ge·rrJ<t0'1lııtdigi bh· ba>Otı altm.. nın handaki mevıcudunun üçte 
dı:ı l.nım.lta.-ııc z:ıırure\1<! e yddu.r. Da- !birini te§k.ilı etma'.ctedir. F .;kat 
b:ı. iylm>•~r. dr.ı.'-tı şh'~!i, ~ı cı.üı.a lbu '-'Y. ve Bi.rincikanun ayı za.r-
vozire. b&lı: , •• mıesı:'.•yct "'l"2<" ı,;, ifında diğe< Amerikan kıtaattnın 
ruh ile, ayırtca.. bo~ \'it> dağl~1 
dıe~l. bt'leştir;ci, .%Pi1Cl ve l.op'Qyıcı İrana geleceği tailı.,-nin ewlmck· 
bir tl'ddd ile, 2<>rlı;ğu Jurp d..._ tedir. Amerika bava kuvvHleıi 
e\l.i<Qe deha >ı'l<ıook ol<m iş'mi<z pe. İrana, nakledilmesi çıok ı OKJY 
şirn:le oliahm. ve çelikten imal edilmiş olan 

FALİH IUFKI ATAY cırlıva!anma !Pistleri• geiirmiş'.er 

Türk köylüsüne 
düşen birinci 

vazife 
(Baş t.arafı 1 inci sayfada) 

bnlmsa, ne kOOar bıılursa ck
meldir. 

İstihsal bölgelerinden gelen 
hruberler her yanda ekimin bol 
yapıldığını göstermekte olduğu 
g;b.; Reisİ(:unı:J:ıurunıuzun emir
leri de bu hususta biJılıassa irşat.. 
kardır: 

•- Bir büyük işimiz de maa
timize büyük mi1.-yasta ve yeni 
bir gayretle elıcnımiyet verilıııe
sidir .• 

Herhalde, hirkômet de kendi 
vasıtalan ile bu yıl mümkün ol
duğu kadar fada ekim yapma
yı temin edecek, hlçıbir fıorsatı 
ve h.içhôr kolu bçınnıyacalctır. 

Bugün, iköylü -ve müstahsilin 
şu lıakika•ti "" başta anl:ıması 
ve takdir etmesi lii7ımdtr lııi, 
dünya haı1bmio şakası yoktur ve 
dünyaya mn...Ulat ettiği fel&'ket
le.- şiımliye lkadar eşidllıc rast
lanmamış halde büyüktiiır. Milli 
miidafaaınız için, milli emnive
timiz için, milli sağlamlığı~ızı 
muhafaza için behemehal bol 
h?l ekİDH> ve lııol lı<ıl malısııl al
mıya meeburuz. Ne fiaf ölçfrleıi 
ekimıkı azaltıcı veya çoğaltıa 
amil olm.aJı, Be de par.ı me\'1:U• 
ları. BoJ ekim, bol istihsal, bol 

ve tbu sayede aau edilen her 
>bir sa.had~ tayyare meydanı ola 
rak kullarulalbilmektetlir. 

İngiliz filosu 
(Bq tarafı 1 imıidc) 

iizlerin ç.ıkaı-ma manevırakın 
yaptddanm, balııkçı ve teneozi&ı. 
gemilerinin filonun. hareketleri
ni tak:iıp etmelerine mani olrluk... 
Ja.rını ve Cei"oelütlı.lrıkta büyük 
iaşe ve mühimmat depoları ~ 
ettıikleri:ıı.i. söylemektedır!er. Ce
belüttarıfu:"a dört t.ayyare gemisi! 
geldiğlııe dair bir şayia ao>aş
ma1<;ta.dır. cebalüttarık'ın mi.iıt
tefilder tarafından Avrupada ku
rulacak ikıi.nci cephe için lb-!:ı· ha· 
reket ııdkıtası olacağı da ~-len
mektedir. 

hubulıst ve zahire stoku, he• ke
sin yiyebilmesi ve beslenmesi bu 
harp içiııılıı ltüyülı: öııem muha
faza eduı unsurla• aras.ında
dır. Bu itiıbarla köylü ve müs
tahsil bilmelidıir ki, ekim '"rlece 
bir men.faaıt mevzuu değil, vata. 
ıwn selamet> ve emniyeti m<ıv
:ruudur. Bu harpte, cephede dö
TIİ§en erle taırlada çalışan fer· 
din mes'uliycti birleşmiştir. B'u 
topyekfuı dünya mücadelesi için
de Türk köylüsü, Türk ç'{lçisi 
-ve müstahsili Şefin , !11edisin, 
hükfunefuı izinde yeni bir anla· 
yışla muhakkak ki, kendisin
den beklenen verimi daha üstün 
bir gayretle verecektir. 

ŞÜKRÜ AHMED 

kcç güı., ro<"-.:Iolrr; aı;anwd~ew. ? va- , :S:ıı74Zil'6'1illli'i!l12Mm Sôncma dünyası.nı.n eu 'lıüyük zaferi .. ~ 
k'it!er bütün rrl!"ffi~Eke;'Ltl~ b!r I~tlm,.. 

1 
ırul nü.J<1,· ı;J!li.ı; d<>leşl>ğını b>:ki ha- Sineıııa aleınlnin eşsiz bir şaheseri olan Türkçe f.~ 

:::..~=~';. ı~ıı .. ~':.r~:n:.~= \ D E M .• R T A ç :~; 
rnı sa>lıoıh .m.akioard<ı bir an..; km- '• , 
bu]cııına"'sm"'1> Eğer ~ cı;,, on blr, 
gük'n b t~ ç olsaıydt, Ehemıtr~ycıtı .~ ~. 
yo!ııtu. Elto-,,.ına ,.;y.,,.1ıin<• ıroruı., u• • GiUılerd.mbori İstanbulu yerinden oynatan bir harilr~ , 

::~~~~u:·b~~:~~:: ~ L AA L E ' d e ~ 
rnO.l daha iyi !ııalde btJluıı.dıu<"acak ~ 
bil~ o'.6'lydı, en ağ•r t;ol;.1ckt ~ ~ 
·-·-", .. '"· ,.,.. , Şeref y<>llan açan en büyük '1hndir. ~ ~~ ~ııı:muı soy . .,, · oı:~:ı.ıı:. AmlJ;ı ... mmmmQiı 
Saracoı?b ID:4;Q.cıııeld4 tıedbirlıori '" ""' Bıııg\:ıı saat 11 de t<'lnıl~tlı matine 



;zpo~•ı 
T~rk İn_kılap 

Enstitüsü 
(Baş tarırfı 1 incide) 

Q":to..tn O:x \Jıto;M: yU:ı a:.ın J(.•ıu<ie ve a:t;ı:n

!M ı.a nJ•.ı ıt>.'"' eb:•di!( ~ı.. ıc.- « o.ır .:ı.-Bugünkü Lik Maçlarında 
c.ııı g;;ı_ :. ı;ı.;.. t..ı, JJ.-ı..... ....... .. grr-

mühim karşılaşmayı Fener 
- İstanbulspor yapacak! 

En 
Bahçe 

ı..·- ~. şl-"'11 C'i. wz:~:e b•: lciit.üp~:ı·1c, 
l> r ni...':>:c, b:.ı ... ·~ \" k .. n~yı ılk e..:ev 
~.)d. t.; __ n~ ;n.l•'.:!S( .. ı.·1"Cİıl' k ~-!r

b .. , ı!a l 6 r k~nd· 0CJ'Çlt~k.:.erı.n::.ı;• 

e.y<l:..:nlal...;ı.etJ.., on~L. i btt;ı. .,· a•·ımu.. bt1 -

ı. ·t.~c-ı-Gt hı.. tı... J;.ı k Up, belgt', eşya 
!cµ"<J.:.r.cc.ı'.>. "' v.atoi'lc:{l..j'.'l\ra a.çtk bu .. 
h.ı n.drJJ-.ı lo::.r.c6 t. :. Geçen INı!Laki Bulgar Lc>v'sk.i 

karşılaşmalarıııdan sonra yine 
lııg maçlarına kav~muş bıılunu
yörll'l. Bugünkü karş•laşmalar

da yine şeref ve Fener stadları.nr 
da oynanacak, Fat.ih stadında da 
ikinci küme maçlarına ciıı."\·am 

edilec<>l<ıt.r. 

Bugünlviı maçların en enıt~re
Sölhnı mubakık.ak ki Fen . Jahçe 
stadında oynanacak olan Fener
b .. :ıçe - l•tar;bul;ıpor karşı.aş

rr..ası t~kil edecektir. Diğer maç
ı.arda Beyıkocz Süleyman:~·e, Ga
latasaray Altıntuğ ile, Şeref sta
aıtıda <la Vefa Takoirnle, Beş•l<
t.a~ Da\ J~paşa ıle karşılaşacmk
lard.r. Takımların umumi vll'Li
yctıne gelince: 

BEYKOZ - SÜLEYMANİYE 

Fcneı:'bah<;c stadında ilk ka!'Şı
l~may ı Bc)ık,co< Sül ymaniyc ile 
yapac~tır. Umınni görünü~e na
~ran bu O)'Unurı çefn geç-c.ffği 
.n.aşılmaktadı:. Bu senc<k'i l r;de 
ç<>k z&yrl bir mc\·ki<le olctu~u 
terli< ' n.aliım bulunan Stil< Y
n.a .ıyen:n Bc·yko< önünde mu
v;ı.;f ' b',,. <>)'Un tutturması oeok
l nır.cm<.'.<lc beraber Be; kozlu-
1.:ır Jigô~ki vaZ>iyctli!r.ni ta:ıkim 
i in i:htyatlı hareket etır.eleri 

frap eder. Normal düşünulecck 

«!ursa oyunwı Be) km tara!ın
d.111 kı>Zanılması lazımdır. 

[;. SARAY - ALTINTUC 

ik nci oyun Ga1atasarııy ile Ka
sım paşa arasın<la yapılaco·kt:r. 

Bu sene, geçen seneki mm·affa
k yctleri r.cdense gösteremi1en 
Ka~ımpa~alılar bugün ligin en 
kuvvetli Uıkımlarından ib;ri olan 
G.Jatasaray ıle boy ölçü~k
lcrdir. Bu oyunun bazı m~1:2ii 

m..vafiaJ<.'yetler müstesna ta
mamen Galat2sarayın hftkiırıi

ye:ti ve faikiycti altında cereyan 
etmes. gayet t.a.biidir. Bu fa:kı
)oetten sonra da elbette ki Gala
t .. arylılar ııalİ'!) çıkacaklardır. 

FE."l:ERBAHÇE - İ. SPOR 

Fener st.aodmın en son ve haf
tar:ın en mifuim karşılaşmasını 
Fcnerha'hçdiler genç İs'lanbul
spo'rlur..rla yapacaklardır. Fcncr
liier geçen seneye nazaran epey 
kuvvet bulmuı, olmalanna r .. ı;
men lstar.ibulsporlular geçen se
neden çak düşük ,bir manrzara 
göstermektedirler. Ve bu görü
ııuş de""m eckcek olursa bu genç 
taknn..n g('Çen scneı~i dereceyi 
yapamam.ası ve m·Jli kümedeki 
t'ki )"erir.i Vefaya b1ra'.:r.ı-::ısı 
mlihtemek!ir. Fen<>rliler \·akıfı 
bugün ror bir oyun ka.rşısında 
kalacaklaııdıır, fakat hiçbir roman 
sa-hadan galabesi:z ayrılmı,·ac:ık-

• 
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!ardır. A:radaki !ark bunu te
min edecektir. 

VEFA - TAKSİM 

Şeref stadında oynanacak o
yunlardan birincisi Vda ile Tak
sim yapacakl.ardır. Vcfalılwr lıg
de ·karşılaştıkJarı on zayıf rak p
lerincicn biri olan Taksim karşı· 
sır.da ü~tün bir ()yun ve farkJı 
bir gdebe kaza.r.a~,,klardır. Çün
kü Vefanın bu S<'ne!Q takımı ciJ
dcn iyı çalıştırılmış ve teşk •l e
dilm~ krymctli bir on bir oılarak 
,gözümüze çaııpmaktadLT. 

BEŞİKTAŞ - DAVtri'PAŞA 

Şeref stadının son oyunu lig 
m'çlarmın en ba~ında giJcn 
Beşiktaş 11.e bu sene kümeye 
g;rcn genç Da\•utpaşalılar ara

sında oynanacaktır Davutpaş.z

lılar .bu ku\'etli takım ve futbol 
ağabeyleri önünde her türlü da

ha Lzla müdafaaya ehemmıyet 

ve~rek oynamalıdır~ar. Z ra 

yiık,;ek sayı iarkian ljk maçla

rı sonunda gol avcr j:ia m.;.ıh m 
roller oyramak ad r. Bunun ir:n 
henuz JXA tec. L'betıız o!an bu 
genç tak mın Bc 1·,,:aş önünde 
derii top'u oynan1ası yapılac~k 

en ıyi tavsiyed!r. Teı Oli nla<:ın 

normal r.etices !Be:ıiktaşın ü.Y. 
tün~rüğü \·e galc!J::::.ile ıt.it.n"Jlti:

dir. 

90 Ura bulundu 
Vi.!fıyetten: 
Teşrinievvel 402 içinde 90 li

ra bulunmuştur. Kaylbedenin; 
paranın cinsini, lh.an.gi tarih1e, 
nerede. ne suretle düşürdüğünü 
's)>at edip parasını almak üze
re Emnıyet İkinci şubeye rnüra
caati. 

.&lyLı·t l\.LJ!o:t Mfc~ m z, mi;iıp ta 
r:h; l'ntıt:1U..ji.i.n.ün yi.tr<.~t·.;. t&r11.ıl ö.lt'· 
~nı bei:ı1.en bt.ı' c~1·\<ı{';.\\lı:_ resmi <!ıev .. 
t·t dn te'.ı·· \t.' nu.s\J.Si ~..ıat:a!""

ı;.a 111 .... c~t bCigc ı.· C':V~arun {-re;~ 

tt.:.yc \"c:<lrııc.·.,•ni h~·~u;1:..aşt..nr: . .,~1· 
Bc..:yı.ik ~! l t ::\1Cc.::-. n.~ı.:.!l l'Iı·:tıtu.

y a..:-.. ~ı u;.. ı:... 0 '•. ve ı.eslrli ilg: i'İ
r. ~;:k ~11 a,ıQı"r'l.n -r:(<l·t·ip dnva.
laı!'ln:.1 h.z.ı:e4 zı.t'Vk b- .en yurtduş
! .. 1:·1;r..ı.n c..1 i.Y~ .J~\kıyı gö-terc
t.ı~ K ·ri:ıe g~\''1. n:yorı.;z. 

.P. rı k rı'l-"C 'lJn Jı..!?.ıa.r.·laştı.rdı.gı ~

e: loo.r-d gö-e yur~l .... r rller"1ıdek1, 
inlt"';i,p u:ı.ı·:h:!"'l.iıJc- !ıgtli -..'(.'S&a ve 
'~Y'ayı enı:t..iJliye }J(!~:şlsım~k veyo. 

<'r.d'i a.dl.:.lı-ı~a 93.k}.aıırr:-C'- ya.h.ut sn.t
mtk. hu!::i:ıa'.a?-.nd!a sı~rbest bı~aıkıl

m1şl"4"da'. 

Ens.Ltüye fıatılnu:tk istıı•nlloıen vt:sL 
ika. ve EW<ın!n d-cğıı'll .i.lml dtı.:n.şıır..n 
ve yöncL:.rn kuruu.ınro iatyln olı.ınu
caktJr. 

ist,1tla! ve inkliap t:ır;bly!e ~g;L 

b:.ı tı.irlii bt• ı.gt! ı. !.? c..~y-;;yı b.;g;:-;1-.
.Y<..J'l.!:ı rm. ~ı.n1 :en t·n.sı:~tünürı. ~ere! 
d .ftt::-·ne k::ı.~:t '.>1ur.• ı-:tk" kıf•ntlt..'.eri
nc kUi'Ul kır:.tlınd..ın ~~ı·f. i.dplom;:ışı 

v~ı ~ İt"Ct·k. ve kcyf_:,:ct ı-a.ciyo, ajıana, 
fl'~='txı..a.:. ,. sıJ.asıyl • nıt.letc bildJ.~·ih:~ 

el'~<.:t:-. Bu k.onu.la.l·.:ı ilgi~i tııelg"lert 
"-' 11. hı~ztp1 aıı.na sa.d. tmak \"ı);a 
özıel k'Olr~t· ~'tı.n~o.L·;nC.a bulU11d·UTr-
IT'<lk ı.e-4 yen lı rae'1 bun1'R..mn konu 
,e va.:-ıilaıı. hn!ıc~ın& eıısl'.tüq( 1 bil-
g. ve n ·1 ad Jrı şert'f ddkTinc 
yaı.ı: .,,cr,ıkhr· 

ller turL.ı rn J.!"3.CJat1 rın An~;;ıra 

D>l \'e Ta h - C g <y Fai<ü!tı·,,;n,. 

<irk Türk i.ııkil;lp t..ı;ihi e116'tilil6Ü 
mti.dür:uğü,:-J.e yapJn1,.&nı r'ca f'rle
r>m. 

Bliyck Ti.1.-"k mi'Jeten)n yüc<' esr"ri 
olon Türk fi<.iJOOuıın bert sa!iıatııına. 
alt bf'!ge, rorJ. \"e t:scrlcrlc TÜTk ill
kilö.p tarW ~t~ü..""lil ve enst.i.tJ. ... 
nün yut~arda. sıaıyılan müze, arşiv 

Yt' kü~üpha'UICıt'.!'1--ini zıı:ncı=nıı~tı.~ 
ıOO biT yurt ve iı?.lkilftp ödıeV'i oldıtı.
ğurr.ı tak.dır <'t~ik]prir:ıd · n ~ ol
mıyım l>ü.t.Un y.ırtıdoşlmın en>t.!'.ü
ni.in ge~ ~nlfl ve gayes4-ii gcrçck
J<"Şli:'ln.CS?Je ya rdı!.m ed~·Of~leıiın~ 1na.. 
11ıy-0ruz. Tuti{ ;r:kilA:bı g ; 'Düdc in
ltiliıp tarlr' eruYtüsii el<' Tü"k mi'
J.et!r.in mc \ \"e şcrcr;d~:-. 

eeyoğlu yerli askerlik şubesinden 
Aşağıda künyeleıi yazılı Yd. S b. ve memurların şubemize mü

racaatkri aksi takdirde kanuni m uameleye tevessül olunacağı 
Sn. 6. Hs. M. Bek:r oğlu Vch bi Arı Üsküp 329 - 14. Top Tğm. 

Mehmet oğlu Mustafa Lutfi 506 37. Top. Ölç. Teğın. İsmail oğlu 
l\f. Mittıat Erdener 50742 Ecz. Ü tğm. Yıısef oğlu İsak Adatao 38341. 
T()p. Tğn1 . Adil Soyar. 50463. P. Tğm. Remzi oğlu Mahmut P:
rinççi. 49405. Nk. Tğm. izzet oğlu Arif Hıkmet Beton 13686. 

(1620 - 1163) 

7ÜIPKIYE CUMHURlYETl 

Z!RAAT BANKASI 
kl:1JUluş 1..ınu·. ıssa - Se rmayesi: 100.000,000 Türk l'Tası. 

Şube ve ajans adedi. 265 

..'.irAi vt. licari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumba ralı ve ihbarsız tasarruf hesap. 
kur'a ile aşağıdalti plana gö a.nlara senede 4 defa çek!Jecelı: 
kuT'a ile aaşğı.d akl plana gö re ikramiye dağıtılacaktır . 

' A. 1,00P linlık 4,0011 L. 11 100 Adet 'SO liralık 5,000 L 
' • set .. Z.ffl • 120 • .. • • ..... 
4 • zse • 1,DOO • 

40 • lllt • ~tol • Hl • it • UOt • 
DİKKAT: Hesaplarındnlti parai.lr bir se-ne içinde 50 lira· 

dan aşağı düşm;yenlere ikra miye -;ıl<tığı takdirde % 20 fazla
sile verile~ektir. 

KLT'alar ıenede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylul ve 11 Birincikanun tarih !erinde çekil,.relctir. 

:::. . - :... " • ! - •. . -- -~: __ , - , ;' ,• ,. ~··'.·:.'·-:~.:-· .. :.'··:"! ·.·: ..... 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
'; ... • - • :.: • ' - • • ... • ':"-.e' ~ ... • ' ••• 

- - . 

Bir usta bıq:ın&n 
yüzü yandı Jstanbul Levazım Amirliğinden- verilsn Askeri Kıtaat ilanları 

. Kaz.lıçeşme<lc Ahmet K:araya 
ait 29 numaralı CL•:-i faorikaı;;ın

da usta başı Hr' JamLos saç-· ya
ğı varillerini açarken, ha\'a taz
y!kile etraıfa .sıçrayan )''-g;ar 
yüzüne isaiıet ederek agır ya
ralanmasına seiıep o\muştur. 

A.şag:da yae.;.h me\"oi:dı.n pa.zı.J.ık.la tk ..ı111 c r·ıi h..,_,:ı:.81"1llCAl yöu:ı j(Utl, S\;Lt ,.e !Tl{l-Ml..erdt'lcı co~ı1 
kW·•".'-"<lnunaa. Y8Qlk.u.ılı.-ttı.-, To" P.:rT1n beıi_ı wkit.lt,Vde aı4. o!d·,ığu kon";"~onhırd.a b!ı 1 u111n'a.!arı. 

(:;nSI 

Kr.ı , ot. 
Sıanı.Eın 

-- ----
1 0cr.ın 

E~DNÖ1'Ü UALKEVİlWEN: jK"r" 01 

1 
Sa.ı:nan 

1942 ~~ ~ H ı·~··,leri i.nı....tör re- s~g:r t!V 
s.tn1 ve !c1<."'~· .... 1 sf:•'g"....,; 15/Bir:nC-:ic:d- 1 OCun 
nun/1942 dt' Ev..ı.11iı.dıe aç.ılıa.ca.ı:t ve ı~·ğır eu 
onbeş gün d~,·-.ı.;n f·cie<xktir, Scrg~-c l ı ;>an~.x: 
ı!ştır.ı:k t!de<Y'ık o.er...c:.rdtn scçi!cc<lt P:-a!'a 
k ·:ınl!-ar Sui>.::.-tlı Ar.&J.ı aC..:\ aıt;ıla.:a•k ılı.hw:<ı 
6erg ye göne!' rilec1..k ixL ıncı, .. ıci i~.,xu.ı .... t<" 
vı· üçü.nc'Jlert• de r·ıünn.·ip h~yc'.cr P.·a..,-,a 
\"f:ll-eC"...kıtir. E.st-"1·:t·1· her sene o:duğu IL(!.h·.,n;, 
g\~ totograf, yu~!ı. bay:ı; Ot_·~. gi.a.. 

1 Jt:ı;, ...;..ı~k 
vUJ.• ve naturnlOl!IJ.11. tbart..iıil' J PNso. 

' ~~~----------~ ıLıalwn~ . ' 
T.ASdIJH - Ditr.:Bcü nUStWUluzın sıon 

40<>,fiOO 
7()(1,000 

t.ıurıG.Olı.J 

s (\(). 000 
20Q,UOO 

4-0,000 
300,(!(~) 

40.000 
5 f ıl1) 

l4.0<Hl 
5,000 
ti,{)()() 

16.000 
~.000 

J ı.ooo 
~000 

11,000 

T..ı11a.rı 

u. .... 

69 600 

+ıl.00(1 

7.500 

1250) 
2800) 

65(}) 

IWOJ 
0000) 
1020) 
275:)) 
5200) 
1870) 

* 

34\75 
473(} 

fü'IO) 
1800) 
6000 
1125 
5400 

735 

1473 

İha!-e gUt1~ saAl vr• maha.ltt 
16/11/!>I! 16 Ankaı, !;Q,rı ıw.ş.· ... 
16/ıı/15 15 • • > 
12/l ı/l).12 15 Kay.eı-t, 

26/ltı942 
10/ıl 942 
19/11/942 
ı71ı1 i42 

10 Çer~ın. 
il Ç;.na~<'.k,:e. 
ı 0,30 ÇJooıkık.a.-e. 

15 Arıloa':':I s.,, lu§la. 

17/1 ı/942 16 G<>l>boiu.. 

23/11/942 16 (;W,bo!u. 

20111/942 16 G •bo.u. 
(1639) (1239) 

s.ıil.J'f's"nıdı• N!~l"d.'l-t,;n (bt.anbul 3 
U.ncü İcır.a ~I :-rıu·:-~u~,ı.-~n) sı•rl~v-
hı.:.ı<ı ilanın Dosva. :1Lıl1l3t"a:.i'I 93814179' / .~or-ğı.da 1 )'Qz~~ n~~ .... ~tlıkia ~lt.rr.ı<•leri hW..ala.:ruıda ya:ıı.ıı gün, Kl6lt ve matıoilt"relelk~ mt~rl 

1 
• . nv.ı 4vnW!'.V"OIJ'l' arır..IAI> yap.ııah .. '-"'Awu. 'l'aJip~enı~ b Jlı vrakıt!eıci~ cı•t oiduğu kornıif.>-uDl.a.rd.a bu!.uımıl:lJ'a.rL 

olduğu yı:ıZJ tı'CaKıi.t?n tc:·t.p st:hv1 o- .. • 

.. tın al-

Jaıo.tık ~4/4179 ş,.k.--·~ ycq,1!d1. Tnl\· ... 

21ı_h ve tadııhi keyfiy.l:t olunur. ı C;nS --------

L..ıh•1nn 

iıs:ır.tıul A..~liye t ilıoot1 t:"""eı malı- i P:'a.-n 
Jtrm<> ~n: 942/178 İ").:ııck 

nı.tat.t·s 

iLAN 
20 Agıı!lt<ıs 1:142 tel'ih;nden itibarm İstanbul Hayvan Bo,..,..mda \1! 

nlezbJha.dn Jaeyu,, sa.tı.ş ,.ı .. ın'> t.um>m<'n terk e1mi4 old.ı4:mnu bJct.r
~ş ve muktezi muaıme'!.fıl ı ı ·n tt'SC!il ~bn,iş .:>]dugu b:t!<X>, ge:r:("I 
bazı ta.ep ve mür.a.;..-:ı.aıtlara C:.~ ~ eO.ılr.ııt•kde <>ldugwıu görcHiığtümd"'-'tl, 

kfıYfiyıeti bİT' 0000 tavzibe JÜZ\..:. n görüyorum. 

Gönıdiı>r .ecc'k malla:·ı:n hıç b:r suret ,--c sEbeplf' satıs:nı dr•nıhdc ct
mqeceg~mi vıe h:ç bir me~ .. Jl:>'\'.t kabul ct:r.:yEceğ'nııi 1 y"1n~ış:1p mah(ıl 

iuaı!rııam~ üzCTf' btr defa dıa:.'la ilan cdırT, sayın m.fiSbe'ıilrır:n scvgd" 
'\'le tıP.veoci.ı.hu.ne arzı t:,.'ikf.<ıüri..i \.-azif(' bi, riın. 

5/11/942 MEIIMED BAYAZIT 

ü.~küdar As. Ş. Başkaniığındau: 

Mlilamrı Tutacı Temina.tıı 

Kir1o Lira ~ 
--~--------~ 31 ,000 

Jl.000 
31,00C 
2-0,000 

200.000 
24,~60) 

24,960) 
24 96<>) 

23,270 J.t91 

10,000 kil<>SOJ 115 ktJTUş ) 
4,000 > 130 • ) 
4,0CO • 75 • ) 
5,000 > 240 > ) 

32,000 • 8 > ) 

~fi 

&5-0,000 
450.000 

3-0,000 
30,000 
20,000 

120,000) 
100.000) 

60.000 
160,000 

60,000 
500,000 

l,0001CtOO 
112,000 

2,850,000 

* 

Tutarı 

Lira 

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

15,000) 
30,000) 
10,2-00) 
20,000 

37,5UO ' 
70,000 

06,300 

465) 
46ıi) 

41>5) 

LJra 

3712,50 
2362,51 
1350) 
1010) 
41100 

4010 
1500 

2812 
52.50 
4430 

13/11/942 
l<l/11/942 
17/11/&42 

10,30 SMra.nbo?u. 
H Sıı!rıınbo!u 

H Erzurum, 

9/11/942 15 1J9:>k.. 

12//111"42 13 Ya.lova. 
(1638) (1238) 

23 / l 1/942 16 Aımıı"O"' 
23/ı 1/942 15 Amos;ıa 

25/11/1942 15 Si~~. 

26/11/942 15 S'>rt. 

ID/11/942/ 10 inc.OO!u. 

17/11/942 17 Gel,Lolu. 
l?/11/942 16 B. Quı<mocıe ~atıur

fll'U. ı;Tftllgt 
30/11/942 15 l'alo:J,l, 

;l()/11/942 15 Takıal. 

* 
23/11/942 15 Maraş. 

(157~10"..5) 

Aı>k<'rl ij,ieylıç ;çaı H!'r '""' iaşe ma<ldeleı·ı her gün pazarlıkla ""'"' 
~lnacak1.ir. ElJerı!ndc mail o!a.n!anıl ve ~ ı.s~ttin Haıi:)\)'"t'de Ye. 
dıf~ Solx.:y Ok:uJl.Slıda aıtın aJ.m.a ko:m:Syoz:ıuna nı.ü.re.ca.:ıtla.rı. ( l 576-1023) 

• • • 
Karaıbükte gösten~k fabrikada 6000 M3 tomruk biçtirilmcsi 

pazarlıkla eksiltmeye lronmWJ!ur. 1ıhalesi 12/11/942 perşembe gü· 
nü saat 15 de Ankarada M. M. V. 4 No. lu satın alma komis

yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 184,500 lira kat"i teminatı 
2950 liradır. Tal~krin 'bell.i va.kitte komisyona g<olrneleri. 

1007 - 1080) 

••• 
3(} ton knyun v.>ya sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuş-

tur. lıhatcsi 25/11/1942 çarşııım ba günü saat 15 de Si:rt Askeri 
sattn al'Tia kcmisyonunda yapıl.:ı caktır. Koyun etinın tahmin be
deiı 18.000 lira i'.k teminstı 1350 lira. Sığır etinin tahmin bedeli 
13,500 lira, ilk teminatı 1Ql2 lira 50 kuruştur. TaJi.plerin kanuni 
veslka!.arile teklif mektuplarını ihale sa&tinden bir saat evvel ko-

Şul>emk yed"..: 9111>'\Y d··ft •ried<> k~y>t'ı bufonı:m mı.r'.klo '" Y<<l<k "'1- 1 m:,.yoa verm<'leri. (1590 - 1046) 
b::i&'1~ırnı 1 ·~ , 11" k.ıta ves'.C"l'.la. fotnğ...._.,t'krı n.111 o !ı.nrr<ls' r..0. !ü~urr. go·~ Ul.rni.lş o:du- · ~!!!!!!!!'"'~'!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!'!!!!!!""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!";!! 
ğundsn şube:~ m"nh..Y{> emekli ve yedır~< sut.ıa)1 1ann il~i..o;rr kı'.. totoğır:.,f
lannı b(raa;t veya. bilv~sıta. ~rı f'lc!~ n şubeyır gı•ti,ı'!l\(Je-'.1! vn 1·· tra:f .<ırıı'7'lıın J 
eric<as!nu da k::.~ıı:.Jı t.u•Juınduğu def"'..i:r s:ıu ı:.u"rna ·::ısıJe Fı,nıll'3.i"i.21t y~z:mal1ır1 l 
lü:zuırnu ilan ohm.ur. (J6:l7-1?1'"'i) 1 

Sahibi: E. İ Z 7. J<: T, Neşriyat Direktöıil: Ce,·det Karabilı;i• 

"R~sıldıi:ı yer: .Sor. Telgraf• Matbaası 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 28 1. nci Teşrin 1942 Vaziyeti 

A k t 1 f 
Kaaa: 

Altın: Safi Kl!oıram 74,616,476 l!J.ı,954,043,09 
Banknot .................. ••· ... ... 9,093,535,-

Ufalı:lık ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15t.09ı,31 

Dahildeki Muhabirler: 
TOrl< Lin11 ... .. . .. ... ... ... ... ... 2.252,340,37 

Hariçteki Mu~al;irler: 

AJ\ı.c . Sdt !Ciloınm 28.914,450 40,670,486.69 
Altına t•hviU kabil aeorbut dövlı.ler . 
Oljer dövizler ı1e .8or('lu klirinı .. . 
~ak iyelert ... .. . ... ... ... ... ... ... ... 48,565,48ı .60 

Hazine Tah'tlllerl: 

Deruhl<! edilfD OTralu noltdl70 
ka&rsılıtı .. . . ••••.•.• ••· ••· •·· ••• 
Kanunun. 1 .. 8 inci maddelerine 
Sevfikan haı.ln.e ı.anfı;ıö.aıı •lkl 158,748,563,-
Sedl7at .. ... ... .. ..... • ··· ... ... ... 24,305,462,-

Senedat Cüzdanı: 
Tıeart Senetler ... ... ... ... ... ... ... 394.976,ı21,66 

Eoham ve tahvilat cüzdanı: 
(Deruhte edilen evrıkı naıı .. 

A - (diyenın kartılıtı eıham ve 
lahvilAt (ltıbarl t:ıym•tlt) . 
iS - Serbest eshım ve tahvilAt ...... 

Avanslar: 
Altın ve rtöviz. üı.c:-tne ıv&n.1 ...•....• 
Tahvi.?At üzerine avanı ........... . 
ırazıneye kısa vM-cieli ayana ........ . 
Hoz.ineye 38SO No. lu Kanuna a:öre 
açılan altın kar,ılılı avam ........• 

Hissedarlar 
Muhtelif 

45.0'.!8 ~~9 9~ 
l 0.506,443,24 

1,126.95 
7,809.563.-
1,766,0-00,-

25ô,OOO,O-OO,-

YEKÔN 

LİRA 

114.198.669.40 

2.252,~40,37 

89,235,9<18,29 

134.HP~I.-

394,976, ı 21,66 

55,535.08:.0,17 

2."'i9 5-;'6.6d9.9fi 
4.5!kl.OOO.

l! ,l65.3ı2,44 

p • 
Sernıa1e: 

lhliyat Akç .. ı.. 

1 f 

Adt ,.e !tvk.a ı lde ... • .. 
Hutuıd ............................ ·-

Tedavüldeki BAnknutları: 
Dl!"ruhle tdılen evr&kı nakdiye ...... 
X:ancnun 1 - a inci maddelerin• 
tevtlkın ha.&i.nıt tarafındın v~kl 
ted iy; t ...•..... "' .••.....•.......•• 
Dtruhl• edilen eTnkı nakdl19 
b;: k·yesi .................. ........ . 
J( •. rrtl•tı tamamen albn olarak 
il~,·~ten ledavllle nftdllft1 ....... .. 
ReeıJront mukabili tUvet. tecla-
YL.le vazedilen. .. . . • . • •• • ••• · • · · • • • •• 
Hat.inf"Y'!' yaphan ıltın k&qılıklı 
ıvanı mukabili 3902 No. ıı ımnua 
ınuc hince i1 Avet.tn Md&Ytılt YU.. 

dil"" . . ... . . . ................. ·-
MEVDUAT 

TOrk Liran .................... •k 

Altın !'an ıtilofl't.m 877.422 
1850 No. lu lı:anwı. ı&rt Hatln'7• 
arı lı.n a'\~r.s mukabil' tevdi o1'1J
nın fllhnl&r. 
Ss.f1 Kilogra~ 55 ~41 9:JO 

Dö,iz Taahhll<latı: 
A1tırıo. U\hvilt ktı1bll döv'ıltt 
Dl~t't dliviz.le.r ve alac&lr.h JOlrlnı 

baki~r 1 rr1 .. ·•· •·• •·• ••• ••• ... 
Mnhtelll • 

Lira 

G,412,135.73 
6,0-00.000,:;-

158,748,563,-

24,305,462,-

134,443,101,--

45,000,-000,-

212.10-0,0-00,-

110.489,730,77 
1,234.164,05 

78 l 4 ~ 67.90 

25.CCO 401 f.1 

l Temmuz 1938 tariiıiodeo itibarea i. kol • haddi "' & Alını üurino =ınna ~ a 

I h!A 

15,000.000,-

JS,412.135ı'i3 

680,ıı.ı3,101,-

111,723,894,8!! 

78,124 ı67.90 

25.t09 4 tj' 
13!! 'i'irl 3 14 


