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Alman hududu, 9 (A.A.) -İtimada ş;tyan bir kaynağa göre, 
Almanhır Fransa bankasınm mahzenlerinden 49 ton altın gi:itül'
~<lir.Müh.immat sandık brı içine konulan bu altın, Alman 
a istikametinde 3 m:trşandiz vagonu ile sevJı:edilmi~tir. 

T unusta T eburbada taarruza geçen 
Müttefiklef Mihveri geri attılar 

----------- ---
Tank Muharebesinden 
sonra piyadeler ilerledi 
Fransız ı· 
Alman 
ittifakı 

savaş /arı her gün Haoa 
biraz daha 

Madrid 9 \A.A.) - Cezayirden 
-öğrenildiğine göre, Teburba kesi.. 
minde büyük bir §Ôddetle çarpı
şan müttefikler düşmanı buralar· 
d;.kl tepelerden atmışl>rdır. Dü~
man şimdi uğradığı mağliıbiy• ti 
ı:am>r için kzı-~lık taarruzlar yap. 
mallt•dır. Her iki tara:ft• fazla 
hava faaliyeti varoır. 

şiddetlenil}or 
1 aı·ruzl arı geı-i püskürtmeğe mu. 

vaLfak olmuştur. Halbuki pazar 
günü Al.manlar müttefik mevzile· 
rine g.rmeğe rrruva:ffa~ olmUf'aT'
dı. Fnkat b:rüıci ordunun tank ta. 
bularının ş'ddetli bir mukabil ta-Mümkün 

,,/abilecek mi? 
-- - -··------
Laval Almanya ile aı· 
keri bir ittifak ha.z;ırla
mak yolunda muhakkak 
ki elinden geleni yapı· 
yor ve Berlin de bunu 
teshil ediyor ••• 
---- -·------

Ycu:on: ŞUKRO AHMED 

D
oğu cephl-smde ve Şimali 
.;I•M<ia harp J eni yen• 
.afhalara g.rnu~ buluna· 

ı J~ .ıcvam ed~kcn ı•ransa da-
vası da mnhakKak k.i yeni yeni 
salhalar an.ediyor, 

Hiıdi,en n ink şaf bafüıde bu-
luııan üç ı:,ürüı.uşü nr: 

a - Darlan nıcselcs'. 
b - Döı:ol mc;elw, 
c - Laval nıc;:,clcsi. 
Bunun ;!kı i yaıo.1 Darlen ve 

Dögol davası daha z:yado İn· 
gilleı<> ve Aıncıôkanın m<ınfaat 
he.aplau il2erinde iştigal mev • 
zuu !<:5"< l ı>lt ıyor. Daha bir mlid 
det hi.ı ht'i hal safhasına ııır
wış olnıaksıı.w bu i:ııt lafın ıki 

taraf atas uda ·devam edıp 11t· 
mesi bııkleııebil.r. Ancak, Laval, 
meselesi ~ero>k hlla vatan Frun
sası. ~erek l-lil1vcr Liimresi ba· 
kurundan ınuhillak ki çok d..k· 
kate şayan bir salhaya ~-~~ .... ve 
Lav:.l - Bedin .şb.rJ.ıii her ba· 
k.n.dan kenu.,.ni ~ili.termeye 

başlı,-or. Mare~al ı>etcn artık 

faol ve her türlü LJ..tıdan elinde 
<tutan bir şef olmak kudret ve 
mnkinl kaybelm ştir. Almanya, 
Lavahı şallSında tereddütleri 
izale eylemek .-e ıniltrnpol Fran
•a..•ııı stcd:"i kıvamda b:C tau.
ZÜ)c ~cvkctmck yolunu tutmuş· 
tur. Fransız ordusu terh ı. ~i
miştir. Şimdi Frpns z polis> da
ğı.tılııyoz. Val.anpcı vc•r, Fransız 

şöhruılcri gilıj Fraıısada tahrik 
yapan solcu şahsiyetler ve bil
hassa k·"müıı.stlcr de ıe, kii o. 
lunmııştu•r. :Fransayı ba~lan ba· 
§• işgalıi aU111da ıııtan Alman. 
yanın ş~mdi Frau,;ada )·ep)·eni 
bir urgan ·,,asyoıı vücuda gctir
meok gayıeti içinde bulunduğu 

,. gözden kaçmıyor. Bu teşekkül 
ve tauzü vücud bulduktıın son
ra t . pkı H>rvat:stan, Çek)'a, Slo
vakya fU ve bu ailbi Almanyanın 
eli He kU'rulan yeni oovletler ci· 
bi l\I ıh ver Franısasmın kurul. 
mak istco.ecejfne şiipbe lıalını
;rf>r. Laval da buna çahpyor. 
Yeo; devletin kuruluşunu ınu
hak-kıık ki, bir Fransız • Alman 
i~fa'kı ta'kip edecekıtür, Lava1 
bu 3 oldadır •·e Almanya da bu· 
ııu oaşarmak ix:nde her türlü 
teshil i yapı~or, 

Bel!ti de b:r iki ay b'le 6iirmi
yceck bir fasıla :>çinde Laval'in 
Almanya ;ıe rnllı aktedezek. as
keri i:ı:fakını ilaıı eyleyerek 
f ltn 'nütıct.klr:e kaışı harp aç· 
nıuı da \ ukua g<>l.,.,ektir. An • 
l'&k, tek tereddüt n<>ktası var: 

- Hür ve vatansever Fransız 
m:ııeti, Alman ordusu il bir 
uada miittefklere karşı harp e
ılecek mi? Böyle bi,,. lı:ırbi Fran· 

(Devam ;ı liıu:il sayfada) 

BlRINCl ORDUNUN 
İLERILEYlŞl 

fDevam S üncü sayfada) 

r ltalya da 
!<lndra 9 (A.A.) - !ki günde~· ) a y a k 1 a n m a / 

beri Twıusta şiddetli tank ve p•-
yade muharebeleri cereyan etmek- ) , 

şimalt Afrika Aınerilbn hava tedir. General AııderS<>n W.ımand•· j 
kuvvetleri lroınutanı Tuiceneral sırıdaki bııinci ordu Tebıırba sırt- a r t 1 y o r , 1 
___ J_am_es_u. __ 0o_u_·t_tıe _____ 1a_r_m_a_k_o._l!Şl_Y_•_Pılan bu pdıl•tli ta.. ı ~ 

İspanyada Krallık S!cilyada astleri 
-~~~~-~~: .. ~~~~~~~~ ( tenklle Almanlar , 

General Fronko yeni bir nutukla 
Saltanat sisteminin yeniden 

ihya edileceği ihtimalini belirtti 

( da çahşıyorlar 1 
Vaşıogton 9 tA.A.) - Harp ha

berleri ofi~i mudürü M. Elner Da
v s, ınatiluat mümessillerine be
yanatta buıvnarak Birlt."Şik Ame· 
rika hiikümeti tarafından .ıınan 
haberlere göre, İtalya hercü1J1Er· 
cin artmakta olduğur:u fakat bıı ' 
memleketle yakında bir ihtilal çı. 
kacağını beklem~ek daha doğ
ru. olacağını siiyl~miştir. M·.ıma· 
ileyb, Amtrikan radYQ n•şriyatınnn 
İtalyan milletine silahsız muka. 
vemet tavsiyesinde buluamakta, 
ancak ihtilale teşvik etmemekte 
olduğunu i:.ive etmiştir. 

l\hdrid 9 (A.A.) - Falaııj'a 

bitab eden general Fr•nko, k1pi· 
talist ve lir.erat dcnyaııın muvaf. 
lakıyotsizliğe mahküm olduğunu 
ve savaşın sonunda bütün büyük 
meselcler;n kaı'i şekılde halli kabil 
olac•ğını söy lıemiştir. 

General, ispanyanın Avrupa 
dünyasına bağlı bulunduğuna işa· 

ret ede«ek Tspııyol milloJ;iniıı bü
tün dikkatini Avrupa hadiselerine 
çevirmes·ni ihtar eylemiştir. 

Be> buhranlı devreyi geçirdikten 
sonrl, İspanyaya ebedilik ve şe. 
ref veren hükumet sisteminin tck
raı· kurulabileceğini söylemekle, 
general Franko, pek muhtemel ola 
rak saltanat sisteminın yen.den 

Define 
Bulmak 
Vadi ile ---·------Bir zenginin 2400 

lirası dolandırıldı 
K• r;oküyde ŞükrU isminde blriııin 

kaıh\"'U\:...iucc yatıp k.a?kan Mehmet adın· 
cJ,d. bir Siıbın.o.l ı, &öıüne lte.:itirch.ği Silk· 
ril ttdında bır z.enginJt: taıuşmlŞtlr. Fa,.. 
!ut sab~<>lı bu zonııö ole t..nışnadan 
öne.:, ilk gi1imıw;. lüzumıımu da <l1q 
muş ve bir aJtk.ıdJ.şının el>iısolerıin& 

a t,,ı·cit ık.ıLnrli.ilne çeı<.i düzen ve~ 
tir. lşini yoluna &oyduktan aoora 7.,. 
tihte H:ı~dar Alıi 1'1akih mdıalJt=sinde 
Kopl&n soi<ağınd• otum lıah.s<ttJii. 
mız ZODgin.ı.c tnışmışbr. 

S-b.lkalı, zenı:ım, ıunlan IÖ)'leuUş
tir: 

- Ben bir müddt't cvl. Adı.~zann 
da bir <ı.ı.ıva.- dib.i •. dc B~~-•ta.n kal~ 
tnQ; s.ı.rı a1tındn!da do .. u bir dt·!in~ 
bul<l~m. Th.:!incyi o.a :ı na :t: e. m. 

ş:ııtru oümune ;,te,yince ek Mch . 
n.et altın Sı.&llDa Lul•t·ı.m;ş bi1· tJkım 
bM1rlar göster,-. ~~:r. l'iı..tuyet. de.ti· 
neyı A p;.14arınd.1n n:ı.ık 1 iQ:in Süı4ni 

Mo :n.:<i< 2400 l.n v«ıniıtör. $8.b.ka,. 
lı, par arı alınJş ve ortadan ~bol. 
rnuGtur. 

Zenein b•r mfitl<iut belcf't:dlktcn son 
ra Şükrü ıelmeyincı• za.b.' y.ı. haber 
vcr.m.i.!Jtı: Pfi ıs, bu ırı.ırn"Z dol.lnd~ 
ClYl ik.! ~ ""1t gıbi kr.sa. bır ı..ı 1~ 

yaka.brnış, lızcrindo 684 l"" bufnı.ış. 
t.:r. S.bı1<"4, mallıı.eoı•ye v~e<cı.· 
lic 

ihya edHeceğini telmih etmek l&
temişıir. 

Generalin rutkuna hars ret ve
ren faşist zihniyet'ne r.<ğmen, İs. 
panyanın tarafsızhk sıyasetinden 
ayrılacağını gösteren. hiçbir işaret 
yoktur. 

NUTKUN AMERiKADAKJ 
TESİRi 

Beyaz Saray 9 (A.A.) - Reis 
Ruzvelt, basın toplantısında, ge· 
neral l''rankonun demecini tefsir
den imtina etmişt'r. 

lngUtere Büyük 
Elçisi Londra'da 

Lodra 9 (A.A.) - İngilterenin 
Türkiye Büyük Elçisi Sir Hugb 
Kn•t»ch cbulhugessen'nin şu anda 
Londrada bulunduğu bugün öğ· ı 
renilmiştir. Büyük elçi bugün 
Buckingham sarayında kral tara
fından kabul edilm' şiir. 

M. Elner Davis, sıözkine ni-ha~t 
verirken ff rleş•k Amerika hü· 
kfuneti tarafından tıalya>ıııı iç du· 
rnrn11 hakkında alının malumatın 
tamamile doğru ve it;mada şayan 
olduğunu söylemiştir, 

SİCİLYADAKl iTALYAN 
ASiLER! 

Londra 9 (A.A.) - Fas radyo. 
su, Almanların Sicilya<ia İtalyan 
kuvveUerinin de yardım ettikleri 
ttalyoıı asilerne aman dedirtmek 
iç:n kuvvetler gön<leıneğe mecbur 
kaldıklarını blklirrnek:tcdi.r. 

-=E Mahalleler arasında 

Cankurtaran 
Mahallesinde 

.. Kııın buraya gelirseniz diz boyu 
çamur sözünün hakikati ayna giti 
aksettirdiğini anlarsınız • Gaz ye• 
rine hava parası ödeyip duruyoruz" 

Çocukluğumda, et:ıın'de fotoğ
raf mall r.esl Allurkapı fenerinin 
y _.uıı u sık sJk t11tardım. Her 
nedense lbu beyaz badanalı iene 
r .n haya1'nl adeseye .aksettir· 
mek pek hoşuma g>derd.. •Ma· 
halleler arasında. dolaşırken es.
ki hatıram tazelendi. Sultana.h
mro n meşhu.r Car.ku:rta:nın ma• 
ilıalleı;iaıe doğru ~llandım. 

M:ııhller.in m!lmı.ssllNıi a ... ıken, 
lııal"Jlma •İk<lııtn> <A<uyıı<llSu İbr;h•m 
p:l\\'111 ioim b r vatwıdaş çl'<tı. Leb 
<km.cdt•n lebcbi)i an.ayaın bir z...._t~ 

c- Htld sız lmı m diylıyecck •!".mi 
b:r dinleyin .. > muk cıdimt!:l.i:e, başla. 
dı <lc1"t J'"1~. 

ll.ı;J ilmhim Piz>,y.J d 3ord kl• 

c- y.,uarımızın halini ıöıil)'oısıı· 
nuz. H"e kışın. buraya. gelir.3eniı:, d'iz 
boyu ç.unur 6ÖZÜtlÜn h:Jklk.ati ıyni 

g'bi :ıı:csctti«!iğini anlarsuııJıl• 
Gi~.Wm: 

- Ç.ımurla ayna yanyana gelir mi? 
"-- İ~in o~aıganU::;t(l tarafı da bu 

ya! Sıı.e b<:.ştma. llelcn bir vAkıayı n~k 
Jeclcy : ~en kıı;üii. Hani şu milt. 
hiş kar Ql'Jn başladığı akşamı •. Tipi· 
den göz mıl a >maclıın yllrilmeıt• ,. 
lışl}or um. Dött bir yaoımdan esen 
kara yel, •lik'.eı lmo k r donılunı· 
yordu, N~ iSe uzatmay2hm, &Uç bal f 
il~ eve t:tlebi!dim. YoJlarm vıcık \'1· 

C°d: oknıa .ındln di:a!crimclc ejr:nan 
kalm:;ırnr;tı tınui! K::.'J)ıdan içeri g:rio 
ce lkıik]erl:n! çıkaı;rr.D.k lskdirn. Bi. 
de ne ıurc:.ırn?! A)'ağırrıı.n birinde 

(Deum 3 üncü sayfada) 

Suikast davası müdafaaya kaldı 
Bt;rber Süleyman parçalanan 

Omerin yaşadığını iddia etti 
~~~~~~~~-.. -~~~~~~~~ 

Süleyman fimdlye kadar söyledlklerlnln doğru olma• 
dığını, kandırıldığını söyledi. Müddeiumumi Süleymanın ••il timdi yalan söylediğini bildirdi 

- - • 1 

Alman neferleri Şark cephes:iııd e brr kllye firen Sovyetler:I 
cözetn yodar 

Sark Cephesinde -iki tarafın taarruz 
Hareketleri de 

·inkişaf edemiyor 
-------------

Sovyetler yeni meskun yerler aldı 
Mo>l<m,., 9 (A.A.) - Sovyet (ece f 

y:ırrısı tcb.Itıne <&:: 
Stalıing • .._d §'ıe'hrL'1;n s..n.ayi nutul

lc!er:nde blr çU::t mıi.\sta.h{.c(n ~man 
1 

nıok1.aları işgal edilm.iştir. Şehrın firnal 
lnt.;sır:da $u\·y\,:Uer \.'\IVelce. jşgal et
~ olduklaTt mevz'I .. r.i. •J!.iam~tır
mı.lınill'. ~ :;etırin Cellllp balı.;Jn, 

da .Rıuslu taarruz harek"C:krine de\'arn 
elımöşler '" ilerlsn.lşl..<lir. 

Mcılı:oz ceplı< ·odo 1"1liden i>Hçolt 
iıt<A11 nokı..lırı S<wyet k11VV..U.nnin 
eline dfi:;<nliştilr. 

ter. Bu hare:tııt esıı:ısı'D<ia. Aılınan kuv. 
vetlerı_ bir çok mcskün m.JıhaUi i~gal 
etmi~r, blr lı:~ C.il~n rr.evz.ı..ni eı:e 

geçirmıiş.~r Vt! düµan ha~lal·:nın &e· 

(Devmn 3 üııcil sayfada) 

Mlldafaa 
• 

Bu ayın 23 üncü 
çarşamba günü 
sabahına ka dı 

Ankara, 9 (İk\iam mooahırin· 
de:ı) - Suikast muılıakcm<!s '!r.e 
bugün S34lt 10,30 da ağır ceza 
mahkemesin~ devam ed ldi. 
Şahit olarak d.nlenmesine karar 
verilen İtalyar: sefarct 'kap.t:sı 
Ko.stantin Liberolid.~ tcrcüman 
vasıtas yle ifade vererek dedi 
iti· 

- HAdisenin vukubuld~ll 
gün lben İ1aly an sefaretihaı.esi 
karşıısında Çankaya ist:.kmnet 01e 
doğru baluyoı'Clum. Otobüs ~k
liyordum. Gelmedi. B'r tak.s. ile 
g•t.ıneğ dü,.ür.üyordum. Bu s.ra· 
da önriimô.en bir ~. g<ıçt• ve 
aı~asmdan ibir infüalcıı v1tku -
bulduğunu duydum. Tab .ne 
ifilakın vukubulduığu ycr arasın 
da talkribcn 15 metre ka<Uır n~
sa.fe vardı. Koştum. Alınan sda 
reti kıat lbe:ı r.ı sefir ,.e k.:ır.sını 

(Devamı 3 üncu sayf"daı) 

Amerika 
Gemi 
inşaatı ----

Denize yeni bir çok 
gemiler indirildi _, __ _ 

Almanlar 108 O 
tonluk gemi a ı r ı 

B~rl-eşik A.rr:ai:1":ının d ğu Ea.~ ın

dc bir J.irruı.n 1 9 (A.A.) - .\.i. .... .ıw;n 

dilik~ ba.:if 1krtı\ azor, dıeıl z • ır.dirı~iş 
tir. Bu SU!'t't'.e Pc.ıl Hı· .>o rı ~ o-
nüo1:Ciırü 1 id ııo n d.en..zt• ı;e ı J lril· 
mesi t-n yOOt.se:k t.~erı.·re:sıııi bu .... ı ;,ı ..... 
.Mia.tni. &::lize İ7'<1.L"t ı~· itlıJJ.ı .... r.cz :_ı .. 
teh.assJ.s ame!e t:ktp.ı·ri tO: ... ·.a.r.omıı 
City> kruv~ı ·· .ıiln omura.ıs....ıı tcz
gljlıa l<oym~;arciır. 

9U DE GE.1ıiLERÜ>I SAYEJ 
Nev.,.ork, 9 (A.A.) - Ne\') ı..: Ti .. 

Ira. g.ız.etasınin 1lA .-1 mu. -..ı..i, ge 
çenlcrde blr t..ıl\:m gC"Il1i..İl·l'in d_ ~ze 

inWr<II::r. ı ncUcesı.rıde a\lr::,y.ıRl.;ı. c:ı 
büyük kcuv.u.ön!et.i tıls.n iki ÇOl:t lru.., 

vetJi Amerikan kruvazöı il ile mtı:l~• 

(DBtıamı 3 iincii. s<ıyfaıla) 

Rijrv b.t .. 1'1da. bir DOlddo. A]rruuı.. 

Jar 7edi ıltere lııarfı trruz ~ter
dir. Bü<i:n bu hllcu.ınlar seri &~ 
ve d!lşrana a&lı" İto1ıpla. ıradlrm4-
t!T. 

Tiyatro ogna deye zorlayan 
mı oar? •• 

Velild Laloi l<niınind• bir ı;ıok k4' 
ler dill(lmandan alınmıştır. 

ALMAN TEBLiGi 
&rllu, u (A.A.) - Aın- tebliti : 
Dogu KaIK~ ve vc..ı• ile Don 

bölgeleriruie yeni Rus taarruzar7ıın 

dün d• ~le uaratıldığl ve düş
maı>ııa ağır kayıplar• maruz b!iı•l<II· 
dığı bildirilrr.cktd:r. 

Vo\ııa ile Don •• amda p\yll<lc ve 
zıt'hlı \.eşkı ler tarafından yapı.!un Rın 
kUi J.a taarruz. rı .,:ddetli mUıharebe~ 
ltrı::ldl &00.·a kuvveticrimiz \ııraflndan 
,.... atimıı; tır. 

BQ.rll.'< Don kıvıı.n:ınıta zırtılı tq. 
kirle« meııı;up el bornb""ılaJ1 k>t$ı 
hr•cumhrdı bı.tlunmll;lar, düşmanı 
mevz1ıtıılndt"n tıt::arrr: .:.ar ve boın .. 
ba~arı!e 6 Sovy~t i.ü.oık:.nı Uhrip et
m lerdh/ 

Mer:t~ cepıb.es-inde geni• mikyasta 
c!Uıınıan harok~tı.nuı. tooirl Aarulemb-

SELAMI iZZET SEDES 
Şehir Tiyatırosu Ünversiteliler J 

günü yapacak, her iki eseri, bir 
defaya mah9Us olmak üzt>re Üni· 
versıtelilere parasız seyretti~ek. 
miş ..• 

Bu haberi okurken iç'm sızla· 
dı ... Birdenbi.Te yanlış anlaşılma• 

n tiyatromuz Üniversiteliler gü. 
nü yapıyor diye de.ğil, hala dr.m 
kısmının çatısı tamir edilemedi 
diye iç•m sızladı. 

• •• 
İstanbulu ba!lacın attığı pamuk 

gibi aıan zannederim yaprak dö· 
kurr!i fırtınası keçe!, günler ve 
günler o!du. Hava açtı, güneş kel· 
din! göşleI<li, fakat bir türlü İs. 

tanbul Şehir Tiyatrosunun yıkıı
lan çatısı yapbamadı. 

Günlerdenberi temsil ver lemi· 
yor. Arayan soran var mı? ..• 

Bır sanat yurdunun deıı!ıal ya.. 
• .. 

pılnıası 15.z>ın gelen r.ımiri arttır. 
m• ve eksiltme kanununa bağla
nırsa bu mevs m t•yatromuz per. 
dcsini açamaz. Formalıte u.zun sıi
re-r. 

Bunun böyle oldu8nnu sôylc· 
yenlere: 

- Bana ne, oynamazsa oyna
masın! döyenler 01muş ... 

Duydum da içim sız!adı! ... 
'Devam 3 ü.ıı.cü ıayfada) 



10 BlRINClKANUN ım 

SULTA REŞAT 

SEHiR Günün içinden •• rvaıı dün akşam IDIS l>oLirl~l 
--=:==:~VE 

ITTiHATCILAR 
1 ~ Davalan ı 

Sulh uğrundaki düello 
Yazan: HAYRI MUHIDDlf\ 

j ZlYA ŞA IB No.79 1 
~ti 

(İkdam) daki günliik y~J:arı
ma göz gezd.:rmuk tenczzıilıüı:>de 
bulunan okuyoculanm atlil'lar -
lar ki, lbüıtun insar.ılığın en 'bü· 
yük e!'l<i!şesine lben de kapılarnk 
ıbu haifbın nasıl ideal bir ~Wılıla 
bmnesi gerekıtiğ ti, henüz bü
tün dünyada ilı ç kırnse böyle 'b>:r 
meseleye yan &'Ö"le dahi ibalınıa
dığı s;rada, Lı:; beş serilik ı:ı ır ma.· 
kaleyle '-d.llctır.eye cesaret et

m .ş~ 

müjdeshıı llenıi.z almamış olaıbi
lır. fakat msanlar bu harpte o 
kadar mu~ tbir tecrüben'll ce
hennemi ~e yanmaktadırlar 
k.i 'hır '!abıat üstü nsanın >doğ

masına !.ih tıy aç bırakmadan me
deniyet ıtar ·rıııı. bu en l>iiyü.k 
kanlı mese~ :ııl, can aos.ıyle, 
hallcdıfü.!id.ilierdir • 

Su~n 11Lılım u:t tü::tbcs-nin ya
rundal.i aıı<akta, (Tezveren De
de) smiıtde bır ev uya ve bu ev
li; anın da licınmet füfat .smiı:Je 
bı.r tıiıtıcıdar1 vard.r. Bu er;f 
bir ~ hana t;ılebeliık et
'" ,-ı. Fakat :ı.ıuakmdan mem
nun degJld:ını. Ker.disine yüz 
ve edım.. Ve ,lıir hayli z:amaıı 
da, Gnu gormcm.ş! m. ı:lün gece 
bu adam bana geldi. Aman iı.o • 
cam!. Ben, bır h tettirn, Ş tndi 
or.un :ız:ıllımı çtJ.<.Inı!kıtey im. Ba
na tuviıc "' ıst gfar ' ir. Bu v>e
dan a:<a!ıondan beıti halas et.) 
ded . Evvela meselenın aslım 
öfrccmck uze - Bu ~ b
ticva p clt m. &ı:a aynen şu soz
lcrl soyledi., (KarJn, sabık 
lıye zm ... paşanın çocukları
na sUı'.nı~:cltk eınıL.-tir. Auısu:a. 
pap n\ll ""'"d , lçc· 
nz. Bir hafta """'" yine gı tik 
A.1<:şaın YQJIC }'Cyip evim• ze 
dör..ecektik. Ha.lbulti beni, pap 
go~clı: l9te 1. e b 
l:ıul etıti. Bin dereden su get rerek, 
mC'dııeselN~ talebe:lnden b.
zı . .anna «>ar :oocfdiyıe Ge.ğıtıl'!ılm 
ve bunları da Kamıl pap gün
der ", drye ~a ede 'bıı!ırr.ursan, 
mük::if.al olar ak 'bana on altın 
Mışiş Nereıceg · soy ıed • Ben, 
bu paraya tamah ettim. Omın 
tar ! <f..lıii:i wçl);ile medrese Ii 
gez>d m . On ş yirmi talebe o
r: r m~ \erım. Ve ~ere 1 
verdımse, onJar.ıın lerıni de l 
~ya cı... D ber 

1 
aldım '.k., para ağıttıgım ta .,_ 
ler 'loplam.şlar. GWba hepsını 
birden sara;da ..,-ak ~e 
at:mşlaT •. ..Bundan i'l, ço;c 
büyük ~dan azabı çelm:e.kıtc • m. 
Bcnı bu derken k:urtarman ç:~ 
iııoşa hışa 6ana g idim, bocaın.) 
ded. 

Alay nriiftüsu ""k müt ini 
• 1 '!'- 1 

Kısa hır sldl.:an mera, sozLerirıe 
üde-oam e~: 

- Beydend !. Sara)da. hıç 
kimsenin boğulm:yacağına ve 
den ze att.ılııuyııeağ:na taınwni
kanaa.t lbool ~ıorum. Ve ibu işde, 
sadrazam paşa nleyhir.de bir 
tert !hat yapılmış olduğ h 
sed )'Orum. il iç kıimsede,, menfa
at beklemediğim ;:; n, sadrazam ı 
paşaya gidıı meselcy anlaıtmı
y.ı lüzum gOnnedı Sizm, sa
rayın en do.,ru erk.'mır.dan ol
duğunıı b ld gın:ı için, 'ben de 
doğruca aiz>e geldim, Meseleyi 
talık k cdln>z. Yapılması mıu(-.. 
tE?mel olan bir fenalığm Wjlne 
çeç:ı:iz. 

Dey il, sükiıt eU 

Bır gU:n evvel suftalann istıic-
ı; :.nd:ı 'bu'uıan Said bey, esa 
sen Kiıml paşan.n böyle ll:ir 
:iıll.' ko:e t.eş<Jl>.ıoı;ı, ed mıycceğ-
r. şah.san kanaa~ be.Iem2k!e 
bcr.ı:lıer, ~ isLıcvapta s:ıaa
lar n oozle: r.den de, 'bu şıe gız· 
1 entrika O:dağmıu hisset _ 
mışt - Şimcl~ büyük bir l<=düf \ 
e r olarak alay ıniifüsu Meh-

S basliy<ıı ınuha bınm sesin
de bir end~ ae m· ti: 

- Yoksa bir müşküle ml uğra
dınız? 

- Şlmdiyi! !urlar birşey ycilı:. 
Fak t işler öyle umduğumuz g'
bi yü:iimüyor. İki SJate !tadar pa 
ket• mullaka alına! z. 

- Müı:ıkün değil! Ben s.ıat bir
de sah'lC} e ıt.rııceAim.. 

- Us Ştanhnp da yaıwı.ızda 
her ' et Paketi lmak için onu 
gön ierioiz. 

' miz n de vaktim;z ydk. 
Hayır, ben b iy0rnm, daha 

\a· iniz var .. 
-- Pek!, onu ne ·eye " dere. 

) i ı Kc."!dıslM na ıl talimat ve
rey .m? 

lı.1argiz -0leline namınıza bir 
rn ktup bırokılcııştır, M°ıS S au .. 
h p gklp bu mektubu alsl:ı 

Fakat m•! ... , ··rule tts:im 
ileı..ek". 

Bunun cin her tür ü tedbir 
aluınu tır Tal"matı ıatb k cdinlı:. 
M Sı b 'u h otele g•Jn
d r i.Al'.>aı.s · dık 

S.- karışık 
, E n' n .un ğ lo_ 

ca a d u. Dı·m k ki, meçhul 
kokıin b:ayi· M;s S::anhop'un da 

i:c lxra er Kovent bab.çe
Sl t1J1atroounda btıl du.ğu.ııu bi.. 
li ordu. Hatta h ık.siain saat 
kaçta sıh eye Çtk caklanı:u da bL 
1.iyordu. 

met Said efendinin şa ilın:>aruuı 
SOn aerecede s<::>v ind.. 

- Çdc iısabet ettmI z, efyndi. •• 
Hemen, şa masa:ıı ~ g~
J>JZ. Söyled ldcnııiı:ı aynen yaz.a
rak bana ver n z. DP~hal, zat>
şa.hancye talkdim edeyim. Bi:r 
;fenalığın ön iiı>e geçelim. 

D ye mu.kaıbele et~. 
Ala.y mUıftüsü MPhır.et Sait e

fendi, ırasanm ba_şına geçtı. Söy 
Jea.ı;kler •r:ı a cıı yuarak Said 
!beye veroi :Said tey de emen 
saraya J;.oşaru alay mltltü.süınüı:. 
lıu L:J>amame.ı ni 8ullan Ham· 
de tak :nı dtf, 

Paı:lış:ıh. ale,Jl'hlııd._, hıı. Jd bir 
teşlaiwt yapJ ·.,ını zıırneoere'k 
büyuk · fuli v tee r çnı
de idi. ~ erdıg kMar uıı:eıi
nc, bugün 'bır b:ılıa:ıe Ue sad
razam itmil yı saraya celil:ı
edecek.. Ve d hal tcvlcl dtlre
relt - t kı ı! t paşa gw,; -
hemen bir ap~ ~ apar 

par Bodhım kales ne sürccek
tı. Fakat tam bu ka:rann tat
bilt edeceğ; zaman Said beyin 
lııend sine takdı.ın e üğı bıi 
ihıbar ar e.5i, mc derecede ınak-

g t.ı. Hemen. ala tı.ısu 

M me Sa d efrnd;nln ı::ııya ' 
oci:ıcl'.l~~k- • ~ 
tarr.fmd= ifadesi alı=as::n. 
( nde) e!lti. 
Şımdi burada, çcik dikıkııfe şa 

yan olan 'bir kcyt ~t vardır ki 
o da şudur: 

Saraya lıiilcle-;='l olan hafi. 
dı. Ve h r har tınden 

k.cndi! e hir ~fade temın 
etmeye çaq. rlardı.. 

Al:ıy m t~n. Kanii pa-
lel:wıde olarak yaz - ı ih

barnameyi Said bey cı. pa :ıha 
talM :m :ı:i haber alıtn lıa:fiyeler, 
i>a e.,.., ten de bh- pay çıkar
mak .ııs~. Ve denlıal Sııııtan 
Ham de şu ır..eakle btrkaç jurnal 
takılrm e ·1er. 

(Malbe~ tıuma~lan er
lln_ndaı:, &ıid bey. sadruam 
Kam I papn n lıafıyesitlir. Ka
mil pa;a, lıaiı::.aııe maksadmıc 
keŞ'fed;ı.ereı. kendiıı tara.fm.dan 

Ekmek Satış 
Şubeleri 

Açılmalıdır ____ , __ _ 
Yok.sa verilecek ka
rar bir çok gllçl k .. 
lera ıeb_p lacaktırl 

Vila)etin wrd,E. bir kazar• gö
..., y:ıkmda şrhır balkı yeniden 
mahalle birl klerine yazı:!acak ve 
bu sırada ekmek karncler:ni nu. 
mara aıca-tır. Bundan sonra her
keıı ekmeğini lll<'ak kendi ma
hal1csindek.i fırınlardan birinden 
a ab « lı:tir. 

Ekmek suiıstimaliı>e meydan 
vermemek<.ç n alınacağı karar aış_ 
t. rıJan bu t b rın isabetıru t:ılı:.d ir 
etm<mek lmltAosızd~. Faka bize 
Iı::afırsa bu kararı yürurluğe .koy
nı.ıdan evvel Verilmesi gere i 
tedbırleı: vardır. Bunlar arasında 
evvc:.ce verildiğ n san<bğımız bi.r 
kar:ıruı, her fıı mm beş sıtış §Ur 

lı ııçunsı Iı:ararmın tam mina
ııile tatbik ed:lmesı vardır. Zira bu 
eslı:ı ıı= yeni t>ır kuvvetle takip 
edi mezse b'rç k vatandaşlar ek
mek er ai almak için çok 112un rne.. 
saf• er katenneğe mecbUT kalacak
la . B , dı ö timiizdeki kış gün.. 
lerinde çok güç ve çok fena net•· 
celer \ rebilecc'ı: bir vaziyetin ih
dasını sebep olacı.kt.r. 

Vila)-0!.in ve-rfiCel:i karar yerin-
• dedir. Yalnız her mahallede en az 

ilci uç clımek satış şubes• lazım

dır Bu surttle şehr.n fırınlara 
U' mınl:lkal:ırında oturanlar ek. 
m<ok eNı.l yakın bakka'lard3n ala
b mek imkanını e!de eder r. Kar
no'er fı -ınlara lıai amrken satış 
şubelerinüı de fırınlar gibi göz 
önunde tululmısı ve iste,,enlerin 
komşu ba:kka.lardan ekmek ala· 
bilmesi tem"ıı edilmel.idir fikırinde
yiz. 

para dağrtUan 1alebri wi.ımıuı: l============ 

KÜCÜK HABF.'.RLER 
.sa.rayı htimııyı.ına celp ve ap 1 
edild iklenıu bu zat vasrta:ı y le 
haber ~.r. &mı.m üzerine, 1------------
alay müıftüsu Mehmed Sa d e· * Noksln tartılı ekmek çıkar-
fendı sınmde bır zatın yardınu. dıkları içon 8 fınna yı'.d r:m ce-
na müracaat edil~- Bn zat dıa z:ıs -rerilmiş, hamur elomek piş:r· 
para lı> tmah cd 'erek kt'ndi.si- dikleri için de iki fırın milli ko-

e bQ- tıııbar al ze.>J verd;ri!- runma mahkemesine verilm " ştir. 
mi,;tir. Bu rr- de, husu.si kD- * İstanbul :Memurlar Koope-
misyoı:ı n taıc (atı şkal edil- rat•f. şôrketi, statosı:nıı bastırmış 
ınek i&leni~.) ve ortaklarına t vzi etmi,ıir. 

Sultan Bam d, bu jurnallar * Ku.ru üzüm fiat:eri düşmeğe 
karşısır.da da sersemlemedi. BIT ba,.. am ı t~· Dün, topt n 9 numa. 

tı) te~ rı 01lllak üzere, der- ra çekirdeksiz İzmir üzümü 68,5 
hal &ıid beyi tevk f ve - 0 ta.rıh- kuruş an satıhnıştır. 
te seccadrcll:aş olan . İbrahim * C. H. P. Vilayet kongres nin 
efcndır..in oda. da hapsett Ji . günü tesbit edilau~ ve parti idare 
Ve alay " - ü ile bu zatın t rcısliğınp b 1;!;.ilm- tir. Vi.. . . 
lbtroırlerinı gumedPn fahld:tata !ayet korıgresi 22 bir.ncı k6nundı 
devam ed 1 ::nesı iç 'il husu ko- yopıl~ak\ır. Bütün hazırlıkların 

isycm.a ıc- verdi. tamamlanması ıçin a!ıfil<alılara d'-
( Aı-kas1 var) rckt fter verilın:iştiı-. 

Bugün bur.un Church!ll E-
den • Wilkıe - Bölıobe!s gllii meı;
'ul olan veya olınıyan mulha~-P 
devlet adaıclan aras:nda ~ r 
mesele olarak ahndığ= gör
mekle iımınıyorum ikıi insanlar 
r.ıiha)et reaLteıın emrine a·aıno
laı:alalardır, 

:Bugiin Kieil sulh mesele 
dırekt latr gö ·· ş ve düş 
ell=u hallııde başlıyor; 
başlıyor, 

en· 
du

iakat 

Bu haı'bin lb r mfüetler laya· 
meti oluşur.a b21kıp da iymıset 
olabilinck, şüp!:em !f, ç o k 
güçtür. Fa!kat l>ii!lüııı ıüm~tler as
la dam .unahilınij ıde[!:lıd lr. 

Evet, insan.!: k ıbelk milletler 
arası yen:i bir dünya organ zas
yor.u yarata.bilecek lb r ddhanıaı 

Buıgün ikı!nci elıan harlıir.in 

sulh prensrpleri çin son s&<le
:rin söyfondiıgne, elbette .ki, tıcıç 
kimse iranamaz.Şüpıhe yoktur kı 
~omantik dool.ojıerin (doğma). -
J.ar.nda;n llhıımlanmış, veya a
şırı realist, veya bır taraflı, kin
J.ı, 'litıraslt ve n.ilıayet bürtün 
nsanlığıı:. mukadderatını kucak· 
layıcı tam ihüman ~t görüş.er 

hırslar bir lerıyle çarp ş:t· 
caktır. F t nanı!af ıır ılııi iıı
sanlığır., kanlar ıçlnde kahnış 
sa d1ni, lıCrkaç kalın zarını daha 
yw ış ve \'dk a;aınlanm ş olar. 
şuıını, medo,ııye •· n tarılüni kı

yametli bir a:ı barb der. son 
ra, y ııe b.r dalaıet ç•.ıkuTuna 

sap,lanmaktan kurtaı:ac~.l.tır. 

Buna ir.ann~_umok için :n11ctulı

ğı bu ba"pterı ç.ld raraık çıkaca
ğını düşünmek g~rek ohr. 

c d- 1 ..") === =~c= Esnafı da ın eye ım .J 

Berberlerin derdi 
Berberler bir tekaut sandığı istiyor • Hele 
jilet ve patiska işinden bahsetmeden clura
mıyorlar·E~naf hastanesine en çok yatanlar 

Bugün de berberlerı dinleyece
ğiz. 

Berberlerin der eli çok. En başta 
iki şey geliyor; jHet ve patiska! 

- Jilet bıçağı ile sakal traşı 
mümkün olduktan sonra •şleriınh 
haylı azo!dı. Bereket veırsin ki k•
dıu b•rlıed:ği imdadımıza y•tiştı. 

Yoksa bi~k arkadaşlar işsizlik.. 
ten kurtulamayocıklardı. 

Ve sonra i!Ave ediyorlar; 

- Berberler iç'n bir imtihan 
yapmak şartı'.ır. Çünkü, bu sanat, 
bôlhassa küçük e3r1aflığa heves
lenenleri imreıı.cfümektediir. Son
ra jrlet ile müıcadc'e için icapeden 
tedbirleri almalıyız. Bunun için 
tek çare, sakaJ traşlarını oc112lat· 
makıır. Amma ne kadar mümkün
se o kadar ucuzlatmalıyrz. Halbu
k' ~mdi, b•hw ile b:r sa.kal tra
şına en aşağı ll5 kuru~ bilemediği.. 
niz, 20 kuruş verılrnckt.edir. Gün 

aşın traş olanları düşününüz, bu 
mühım bir yekı'.ın tutar. Ka'dı k~ 
hergıin traş olanlar da val'dtr. 

Patisk• mesell'Si iç!n bir şey söy
liy~ek değiliz .. Patiska ustura, 
m1kas g'bi bize çok Iiınmdır. Ve 
cemy;etiımiz bunu muntazaman te_ 
min edeb:Iecek dur.ırr.dadır. Kon-

gremizde de bahsedildiği gibi ber
berler için bir tekaüdıye kabul 
etmek lazımdır. Çünkü b•r ber
ber, ihtiyarladıkt>n sonra başka 
~ yapamaz. 30-4() sene ömür çü.. 
rü1tükten sonra bize yard1m ede
cek bir tejki\3.tuı mevcut olduğu_ 
nu görmek i.>ıeciz. 

Bu sene, esnaf hastanesine en 
çok fazla berberlerin yatt>(iı sö_y· 
lenmektedir, Hastaneye yatan her
hangi bir berberin cemiyet taraiın
dan aranıp yoklanması liızrmdır. 
Bu y pt.mıyor. Hasta döşeğ·ne düş 

müş bir berberin çoltı-ğu ~uğu 
vardır ve hiç olmazsa bıınla.r yru_ 
duna muhtaçıır. Öyle değil m?• 

ıer 

Ankara 9 (İkdam muhabirin. 
den) - Ticaret Vekaleti 'tlıhaz 

ettiği bir kararla badema lastiğe 
ihUyacı olanlır> Uıstik tevzi edilır
ken eski lastikk-r'ni 2liikadar ma
lkamıLıra 'braz e~!eri lü.zumunu 
şart koşmu~tur. 

Altın fiyatları 

Dün bir Reşadiye altının fiati 
31 lira külçe altının !iJti ise 422 ku 
ru~tu. 

• 1 . ,, ı n T F. F 1 K AS 1 No. 57 --
ismi de · ttim. Ah, ah, bu kadın 
bey~ kuJübün azasındandır. 

- Beyaz kulübün azasından 
m1? 

1 AÇOlb KAPDMD AÇDlLH 1 

MU1B 

El n Ştanhcp locanın yalnu:lığı 
iç'ııde, kcnd Iı:e-ıdine sahne çıkı
~mın ilk han"ıık!arını yapmakla 
aneşguldu. Bii'İDCi defa sahneye 
~atı ı bütün ces<rretine 
rağmen, yine titremekten kendi 
si yamıyordu. Sebastiyen'in 
sogu!cltanhlığı ve sükuneti 'çinc 
bir pa ~ mıniyet vermişti. Fakat 
yalnız ka ncı bütı.in kuvvet!eri 
a • a dağJlmış ı. 

O sırada locamn kapısm~ baU
çe ~"llru·unca, tekrar ti redi. 

Hemen kapıyı _açmağ• koştu. 
Belki Sebastiyen gelmi, 'r, diye 
sevinmişti. Çtir;k.ü p.ıtl'ODunun 

yanıbaşıııdaki mevcud)et~ gülü
şü, .özleri kendisJne başka kuvvet 
ve met t veriyordu. 

Fakat kapıyı açtığı zaman, mas
keli bir genç çeriye ıfr.di ve he
men kapıyı ark.asından k3padı: 

- Korkmayınız, beıı Latimer! 
Delikanlının bu ba.ttk<:ti, bun.. 

dın evvelki hal w tavırla.ıına biç 
beuzem 'yordu. 

- Beııı bıı:rada giintiiğüaüze 

Tllrk~ ~--= 
uammer ALATUR 

hayret ettiniz değil mi? 
- Taba ... Siz bunda n• arıyor· 

snnuz? 
- Sormağa lüzum yok! Dostu

nuz Sebastyeni tarassut ediy~ 

rum. Bu adamın bütüıı harelı:etle
rinin ben.i. çok yakından a11ikadar 
ettiğini unuttunuz trt'U? 

- Hayı.r, \l'l1utmadıın.. 
Del;kanlı mlskeslni ...,ırnrınıştı. 

Yüzü ~e ik gibi sertleşmi ti. Ba
Jnşlannda. acı bir serezD'ş vardı. 

Genç kız gözlen büyümüş 

bir halde sordu: 
- Lati.ıner, ne oluyor size böy

le? 
- Cuma akşamı sizi AyslingtGn 

d• bekled·m. Gelıned:niz. O za
man yine Sebastiyenle beraber kal 
rnağa karır verdiğinizi anladım. 

Hem de o k.adır ikazlarıma rağ
men ... Elen siz çıldırdınız gali
ba! 

Elen yalvarır gibi bir vaziyet 
aldı: 

- Lltfmer, haksısınız, dedi; 
Scbastiy•ıı ~ h~rşeyi anlatb. 

Onun hem.şiren'z hakkında hiç bir 
mlh1matı yok. Hiç mi hôç! 

- Ne büyük yalan! Bu hayvan 
herif bir gün btktığı zaman, sizi 
de sokağa atnıak için yanına aldı. 
Sizin de başınıza tıpkı hemşire. 
mio ... 

- Hayır, hayır! S z çok yanlıt 
bir kanaatle hareket ediyorsunuz. 
Sebastiycn çok i ·i a-darr. ! 

- Evet, evet! BU.tün bu görü
nüşler on•.m planları 'cıbtdır. Me
sela bu geceki suvare gibi ... Be· 
rab .. r sahneye çıkm~.'· ioin sizi kan
dırd; En korkunç hilelerind<>n b'
ri de budur. Arlık buncl n sonn 
o si i h~r istediği }ere götürebile. 
eektir. Neden ber.'m sözlerimi din
l~iyorsunuz? 

- Çünkü bütün söıoler'niz doğ_ 
ru değıldiı', 

E 1en ümits:z blr 'halde başını 
salladı: 

- Ben onunla bu akş2m dans 
etmeğı kabul ettim. Çünl:ü pa.n!Ö· 
neri basıalar.dı. Mo"a Şcldont 

- Mona Şeldon mu? Ben bu 

Elen b1ı ırualt kendi kendine 
sormuştu. Sonra a.çıkıçıa delikanlı· 
ya. da sordu: 

- !Bu beyaz kulüb o.eymiş? 
- Ben de tam Jtl ün as ile ne oldu-

ğu mı öğn'nmek ii:z<ereyim. Bu· ge.. 
ceki suvareden sonra, Sebastiye
nin evinde bel'ki de h'.r tıipbntı 
olacaktır. Bu akşam kulübün bir_ 
çok azalarının isimlerin; tesblt et· 
t:m. Eğer böyle bir topbntı olur
sa, sana çok yalvarırım, sakın iş

tirak etme! 
- nrı • ru bi.rş•y anlam ıyorunı. 
Delikınlı genç kızın kohmu ya

kaladı: 

- Bana daima ihtiyatlı O:zca
ğınızı vaded;niz. Bu mes:;-lelerdeI' 
size bahşet'iğ:m· kendisme kat:
yen söykmeyini:ı. 

Delikanlı b:.r•z geriledi, sesi tat
lılaşmıştı: 

- ElPn, bilmiyo:rsunuz, ne bü· 
yük ıztıraphr geçirdim. Belki b'r 
mekıup yazarsınız dıye ümit et
rniştiın. Hiç olmazsa vniy<tinizi 
bildirmek iç'n bir iki satır ... Siz
den bir haber almak t:ı:n;dim ke
si!.in.ce, o zemın a~:ık benden bık. 
tınıza hükm'Cttim. Evet, öyle zan
nettim. Acaba bu hükmürrde al 
~dıın mı.? (Arkası var) 

Ankaraya gitti 
Vali Başvekil ve 

Maliye Vekili ile 
temas ec!ecek 

Vali ve Bclediyc Reisi Doktor 
Lütfi Kırd>r dun akşam Ankara
ya gitmiştir. Vali Ankarada birkaç 
gün kalacak, fü~~vekiı !et.le ve Ma
liye Vekaleti ile temaslarda bulu.. 
aacak, viliyeU ılôkad ar eden bı-
· zı mühim meseleler hakkında son 
gülerde yapılan çalışmalann ne
teesini bildirecektir. Vali, vılayeıi 
alakadar eden işleı- etraiındı son 
neticeleri bildirdikten sonra ala
cagı yeni k:•rar rı telefonla vila
yete bildırecek ve burada yapı
lacak i.ş!er hak~.uda direktifler ve
recek\ r. Valin·n Ankaı·ada birkaç 
gun kalacağı bildirı ınektroır. va_ 
li, Ankuada •bulu Hesap işle
ri mudüıvü Mahtar Ac.mıı yeuı be
€d ye var at k nunu etr fııı.daki 

ça ışmalan da tak p eUikt son
ra şehrim z~ donccektir. 

Yoksul talebeler -------Dtln V iAyette lı'Dll· 
lara yardım apd
maıı o plda 
Dün akşım üzeri vilayette Va. 

li :Muavini Ahmet Kınık~ b:ış
kanlığında Kz'ay :ışnler; etufın
da bir toplantı yapılmştır. Tap
lanttda İs.anbul mebusu Saded· 
din Uraz, h•if Müdtirü Muıhoiın 
B'nıl da hazır bulunmuştur. 
Okul talebesin.den muht1ç olanla
rın tesbiti ve bunlara yardım şekli 
görüşüldükten sonra aşevıer· nin 
çalışma ve kontrolü İ§i bir karara 
bağl•nmı.şttr. 

Söylendiğine göre Kadıköy yok
ırulları sıcık yemek almak jçın Üs
küdara a~eviM gitmektedir'.er. 
Dünkü ~op!.aı.tıda ay başında Kt.. 
dıköyiinde de bir aşevi açıLması 

müna:sip görülmüştür. 

Tarihi konserler 
e a 

evinde de ver·ı 
araritştı 

il: 
esı 

Beled:ye konServatuarı evvelki 
akşını ikinci tarihi Tıirk ~
si konser.ni büyük bir muva.ffa.. 
kı)et ile vermiştir, Yalnız İstan· 
bul semt ndeki musiki sevetlerin 
bu konserden faydalanabilmeleri 
için konserin 15 bi<'nci k:iınun git
nü akşamı Eminönü Halkevinde 
tekrarlaı.ması istenmiştir_ Kon
serva. u.ıır bıı tılebi k•bul etm ştir. 
Bundan başka h<er ayın 2 • i 
baltasında y'.ne Eminönli Ha ke. 
vinde tarihi Türk musikisi kon
serleri vni:ece.ktir. 

b~ ol r 
Kızılay, Hava Kurumu ve Ço

cuk Esirgeme gibi hayır teşe-kkül
lerın n bu yıl müşterek üıç balo 
verme~eri t<=rl ştırt mıııtı. Parti 
idare heyeti teisi Suld Hayri Ür
küriünün başkanlığında bt'(;Ün 
bir roplantı yapılacak ve balo h•
zırlıkları hakkında son kararlar 
,-erilecek tir. 

- ------

Ari;.~~ lltghe"dt 
' . ~ 

l. Eisenh ver 
Şimali Fransız Afı• ik.asındakl 

müLteI'lk k"'wetler ~muta
nı olan bu ger.era! Aın ı.karun 
Teksas eyale:inde do!lmı;ştur. 

A.lesı Aır.erikaya (Bern) §eh -
ıı-iııden gelmiştir. 1911 yılında 20 
yaşında 'loen Amerikanın en 'bü
yüik askeri &kademsine Vest 
Roint'a gh-mişt r. 1917 de Ame
rika haı'lıe gır n.ce Eiscnılıovet 
bir tank birliJ nde gönüllıii ola
rak Frnı=ya gehruşt r. 1926 yı
lında genel kurmay okıluna 
ginn~ir. Bütı.irı tahsili lboyw1ca 
nazarı d l.<k.ati ce!betıniştir. 

AnH'' ;,an zı:ı~hlL bir lıkt?rinln 
te,,ı. liıtı kendisinin eser d.Lr. 15 
sene general Mac Arlihur ile e
raber çal;.şmı.ştıır. E 6e1Jbover 24 
haziran 1942 de A\'Tllpada Ulu
nan Amerikar: kıtalarrrun b:ıŞ'la> 
mutanl:ğına getl.l".:.ı.mış ve Lond 
raya g :tmiştır. 

Genera o~ta boylu, kumral 
sa,Jı ve mavı gözlüdıiır. Ağzı çok 
gen -,j ' dudakları ir.:cedir. Zarif 
nilikteler, Yıı:rdı.r. 

Gene ispanya 
bahsı ••• 

Ak Kemal Sunnwm 

Y eni rivay<!tlu daha evvel 
~lnıiş olan malümata 

uygun görünüyor. İspanyallllll 
alacağı vaziyetin ne olacağı bah-

. <le bunu so,ylemek kaJııl], Çüo 
kü hpanya topraklru.ndan geç
mek ıçiıı yapılacak heı hangi blı
Alman teıehbiisüne karşı mıı· 
kavemet edeccğinıi. Gencıral 

hanko Alman ta.rafına b;dı. r · 
m sur. Yeni haber ,-erilen bu
d~. Bu habere ilave edil~•ğine 
gÜl'e de bpanya dev t le 
görüşen Alınan aurahhası Al
ma 'kuınandaul ğuım bazı 
18611VTill' la:ru dan da bahs<>~nıiş: 

''er len 11ab~zin başını \·e -<>
n l>tl birh'rirıe eıklt>~- ru:e Gene • 
raı Fralııonıın o hah ,eJ "len ta· 
sa\ !arı d ca a öy 
le b' r cevap verm ~ olma 1 la
:ııın gcli)or. BoJle bir loı>nu ,na 

r tle cereyan el · olursa 
olsua i'.ıc ııe dair rilcıa ma. 
rumat İspanyanın V3Z) ~ti etra
ftada tlaha e v sö;v i~ <>
!anlarla aykı.n. düsmeın.,Joted'cr. 

Ev ela !um olan keyf >et Is.
pa yacın ı.·ıaraf kaldığıdır. On
dan svura bu hitarııI!ıktan ayrı~ 
madığ ve Mihver tarafina geça 
meaiğ'eôr 

Daha somalııi mnrhalede iıı'd> 
l ·n ıu oldu: İspanya mııh<ır p • 
!erden - gerek l\Iilıver, gerek 
Anglo Sal<son - hangi taraf olnr
H olsun kendi topraklarından 

geçmek i_...kıı:se buna müsaade 
etmek şöyle dursun, h ·lak·~ mu
kavemot edece,(ı_u bildirdi. 

·ındi bir marhaleyo daha va 
rılını olnyor ki o. da eğer İs
panya topraklarından geçmek 
· tnse l\1ihver tarafına mııkave
met göster foceğinin tel< d edıiL. 
.ınesidir. Bu da General Fr:ınko
ya haJısedılcn bazı ta V\•urla
'J' n öğrenllmesiıwlen aonra ol
ın tur. 

bpanyanıın M h"W' tarafı !&
hine olarak harbe g.rmem ş ol· 
ması o taraf için bü,yük b r ek· 
s:.kl k teşloi.J edecqi daha bu 
harbin başında bir Japon ami. 
raliııin y:ızmış ve dünya matbu· 
tında çok ehemm \,yet!e karş>
lannıış olan b",r yaz da pek iyi 
izah edilınl'fli. 

Akden'z''n garbında İ.>pan;va 
bitaraf .kakhkça, ,yani Almanya 
ve İtalya 11e biri:ktc harbe g r
ınedikçe A\TUp haarbinde Al
manyanın müşkülatı aıtt.kça ar
tacağJ.ıı sö)·leyen am"ral, o kc'!" 
f ııd,e yan;lruam ol"" ge.rnk. 
Mihver tarafı İspa ·an n Ang· 
lo Sa n tarafı aley bine 1 .. · k 
bu harbe girmesin,' ç<>k teır.i~ 
'e a gi;.e he aplar ) ürü• -
müştür, Bir bakıma göre A \Tl'. 

pa ha r b i 193J e liilü:ıdo 

Alman o•dularının Lclı tana 
taarruzu ·ıe de~'11, 19:19 t ınm•ı 
zunda ispanyada lıa50 .. eren ıla 
hili lıarp ile ba, la,-nı7tı. O · L•n 
it Almaıt\'a ile İtalya dah li 
harp senelerinde - panyada ü -
tün bir vaziyet alıD3lt ve dal- il 
harpten sonra da bunu muhafa. 
za etmek için çok uj;"faşm şlar
dır. Bt>gün ise İspanyanın ş m 
dlki harpte >bitaraf kalm<ısı 939-
danbe~i mümkün oldu. 

Fakat bundan sonra harb'n 
gelecek •afhalann<la lıu bi•araf· 
hiın devam ed'p e1miyeceğı me 
selesi da'ma :ıcibinleri yormağıı 

kafi gelmektedir. lUııJıarip taraf· 
larıfan b:r·ıı:n orduları ispanya 
hudlrtl~r•w ıteçerse İspan)amn 
alacağı vaziyet ar hık bu b i!a;aC
lıktan ayrılmak ve muk:ıveme· 
te geçmek olacaktır. 

İspanyaa n geçen ay sonla
nnia seferberlige lüzum y,ö"ttle
ai hep lw iht':ınal!eıin Madri-'do 
göz öniinde tululuaitru gö,1e
riyordu. Harp bir ç k faraziye
lere yol aç••ğı g"bi daha evvel.ki 
zamanlarda dlmu~ \'akayi de 
kenm kendini hatnlntmaktadır. 
Eğer bugiinkii lıupte de i pan
:ran•o hud tlar:-tıa iman ordu
lannm ı:"rd~ fnrzt·d l e bu lı:ıl 
J J:? ıle l<pan,·a• ı Napo'ron B:>
nn rlın Fransız crdıtlar ndan 
kır tarın \ lr ıı lng en'n 1 art 
kete gcçt i!İ ve İg liı başkuıın~
danının '.\Iadrdc g rı!Jgi gi"r.l ri 
h:ılırlatacak b'r \ak'a olaca t r. 
Bu efer l' in il z \:c n•r k n 
tarafı 1 paı:)·>' • kurl•nca mı 
~ö r·-- '· )"&!11 ... r.{a la111 ..... t!• 

le gesttelt" • 



• 

sv·çre ile 60 milyon Tori!"o~a 
Liralık Ticari bir yen ı b ı r 
anlaşma imzaladık taarruz 

~-------------·~-----------~ 
An 1 aşma Yılbaşından itibaren meriyet 
mevkiine konulacak • Misrfir heyet gitti 

.Anlknra, 9 (A.A.) - İ5';çre lıiikfuneli 11e cereyan eden tkari 
ve mali ıınlaşma mü:ıakreleri bu gün ırona ermiştir. İkiİ mom.ieket 
arasında 60.000.000 rn:!.y<>n ivsıi'çr e fraJıkl.lk mübadeleyi de.rpi~ e· 
den anlaşmalaT Türkiye hükfune ti namına Bn..Oe·ıye Vekaleti Ti-ı 
cari ve Mali Anlaşmalar Miizake ııc hey.ıı:i reisi Ddk.tor Bürluın 
ZJıni ve İsviçre adına da İsviçre heyeti reisi Doktoı- E'brard ta
rafından saat 17 de Bariccye Vek alefnde muaJanmıştı:r. 

Anlaşmalar 1 İkfrnciıkiinım 913 den itı1ıaren mer';'ycle 
cektir. İsviçre heyeti bu ııikşam ki elııspres-le mcmlekctin.e 
uıü,tür. 

g're -
tdön· 

-~---~ ... ı~~~--~ 

Yeni bir 
karar. -------

Çimento satışı 
kontr ı ediliyor 
Ankara 9 (İkd:>m :rnuhabirın· 

den) - Haber aldı~ım göre ya
rın Resnü Gazetede ÇJJ<ac•k bir 
Koordinasyon kararile memleket 
dahilinde k;tihsal olunan veya ha. 
riçıen ge1en çimentonun ;htiyaca 
göre Sarf için İktisat V ekıiletine 
saLihiyet verilmekledit·. 

Hususi şahıslar, çimento almak 
için hakiki ihliyaçlarnıı b'ldiren 
bey•nnameler \•ere.:ekler ve bu 
beyannamelere ihtiyacın hakiki 
olchğuu bildiren resmi vesıkalar 
ekliyecek'lerdir. 

! Fransız 
Alman 

ittifakı 
(Baş tarafı 1 incide) 

sanın kurtnJuş harbi sayacak 
mı? 

Banu şi'md?clen kesin bir lıük· 
me bağlamanın inıluinı yoktur. 
Fa.kat, Alouın) a bazı U..tün ht'
"'plarla 19J9 Frausasm.ın bü· 
tün inıtiyazlarnı.ı, ha.kla.nnı, 
toprııJ.Jarını tamamı tamamına 

1<abu4 eden bir sulh yapar, Fraıı. 
sn halk efkannı biT dereceye 
l<adar çelmeye muva{faık olur, 
İşgal kuvvplf.....:• yer'ne ınüt1efik 
kuvvefni ve muamelesini ikame 
etmeyi temin edclı lizse Fraı;ıı12 

topraklarına karşı bir ç.karmaJa 
belki de Ja~men olsun Fraw.u 
halkından f'li istifadeyi ıimk.an 
aLtma sokab'.liJ: • 

Tük Lorçlan 

----· 
Şehire 3600 kilo 
ağırlığında bomba 
atıldığı bildirildi 
Lonctra 9 (A.A.) - Hava N•. 

zırlığı tarafından neşredilen tl!b

l'ğ: 
Dün gece Torino şehri >çık bir 

havad~ şiddetle bomb:ı:rdıman 
edil:miştir. Tenv>r !ışeklerinin yar_ 
d:mile Lantasıer, Sterling, Hali
f.ıks ve Well.ııgtQn t'pinde uçak
lardan mürekkep bir teşkil, keşiıf 
bır t.aaruzd• tıulunmuştıı.r. Bu 
bomba uıçaklar:ndan biri k.ıyıp. 

tır. 
1TALYA TEBLIGt 

Rom• 9 (A.A.) - it:ılyan teb
liği: Dun gece d;işman uçak:arı, 
Torino'ya k •1~1 ~iJdıetli biı• hava 
akını yapmışlardır, Mühim mik
tArda tıa.sar kay-ld ımiştir. Bu ha
sar biihassa şer.r;n m<"l"kezinıicki 
bina'aı<da, Ü'ni\·ersitedc ve bir 
ha.•tanede fazla o\muıştur. Ölü ve 
yaralı miktarı henüz belli değiL 
dir. U~aksava.r bataryalarının ate· 
şile i:xıbet alan bir uçuk, şch:in 
merkezinde Corso Vınzagtio da 
yere düşmüştür. Müretebatı teş
kil eden 7 kişi de ölmfü;tür. 

ATILAN BOMBA AGIBLIGI 
Lordra, 9 (A.A.) - Reoml: 
Dün grce Torin."Ki'mti hedeflere 3600 

kiloluk bir çok borob.alar aıtıJ.mıc;t1r. 
Bu anıda on binlerce yangın bomba· 
ıa.rı cı,. a<ynö hcdel'erin (lzeriue t:ıaaıal 
mıı;tır. 

Ç'çek aşısı işi Salahiyetli ml"ll1urlar, inşaat 

yerlerine giderek buralarda kul
lanılan çimrntoların nereden ve 
n•sıl tedar;k edildiğin" tahkik ede
cekler ve fatura sorabilecelderdir. 
Bu surdle kaçakçılığın önüne 
geçilmiş olacaktır. 

!kfs;ıt Vekaleti vPya vilayetler 
tar.\fından verilen çimentola.ın, 

tahsıs edildiği yer&n ba~a yer
de kull•nı'lması, sahlması veya 
başkasına de\'I'edilınesi yasaktır. 

Bu yasak hilafına hareket edeu.. 
!er Mil)! Korunma kanunu hü
kümlerine göre cezalandınlacak
latdır. 

Ankara 9 (İkdam muhabirin
den) - Dü~'Unu umumıyeye ait 
Türk borçlarnın tahv'llerine dair 
tediye karşılıklırıııın, k•ıponlann 
öcreme.>i, itfalmn yapılm•sı sıra
sında alakad>r hamiller veya on
~arJ temsil edı:-n l.ükı'.imet teııek- , 
küller anlaşmıı.l•r akdi iÇin Maliye; 
vekiline saliıHyet veren b'r layiha 
Meclis n önümüzdeki toplantısın. 
da konuşulacaktır. 

Halk çtçek aşısı yaptırması işine 
devam edilmektedir. Yalnız bu 
hafta içinde :.şı yaptıran 47,000 ki. 
şi ile birlikte şimdiye okada:r 
47,000 kişi aşılanmııştır. Yekunu 
135.00Q kişiyi bulan ınuhti!lif te· 
sekküllere de aşı gönderilmiştir. 
Dün Ankaradan şehrimize 10 ve 
20 kişil;k olmJ.k üzere 500_D tüp ~ı 
d•ha get'rilmiştir. Dün ÜnıvcrSı
te talebesi ıışı'.amnıştır. Bugün de 
Beşiktaşıtaki Edebiyat fakültesi 
talebesi aşılanaıeaktır. 

EMiNÖNÜ HAKEV!NDEN: 

IKDAIE 

Vi ayetin 
Tebliği 

Suikast da.vası 
müdafaaya kaldı 

(Baş tanfı l incide) 
gördü.rn. Scfi .n üstü .başı 'boıı 
iç DJC!eyd., iıaiyunca yaralaı •. p 
)·aL:ıkııını.adlğııu oordum. Yal"a· 
lanınad ığır.L s~yledi.. Uorrıbanın 

patlaxl :ğı yere baktım. :Bi( takım 
eot parçalan ve .bir de ayakkabı 
bulunuyordu. Bu sırada pol.s ve 
zat.ta 'kcıvveller de vak'a ma
halli11e geldiler. Başka bir malü
m:ı.tı.m yoktur. 

ık sı a.Lrbilir Bunl ~ı;n fupsi w:lur 
n.adır lleıı.i Al>C~mbm"'1 lundnlı. 
Ya.i.:ln soylcmt'ge mecbur et-ti, Al gön 
a1t1 ,ıt;t..Ce uykuı&Uı \.'ı.: aç ka'lıdıtm, Bu 
tazy:ıt kr~ :.ndııl «Ev~tı Abdu-rrahn1a. 
aı Ruslarla ~ tanııhrctım. p...,vlo!u 
sefan::ıhıaneyi: ben go;.uroi.tnl> dcıdııim 
ve 0 ne c.x;..\)'5e d.3ıuıa c.Evtt, cfı·l> de 

elim. 

•.---
Nebati yağla prina 
yağları hakkında 

beyanname 
verilecek 

Ekonomi ve arttır• 
ma haftasına 

g:rerkc n 

Bundan sonra şa!lııt, taks'.ın r.. 
Çankay adan şehrıe doğru gimti -
ğ ·ru, iç.r.de şvfürden başka kim· 
senin bulunmad.ğ.nı, im.!lakıtan 
evvel ellı:de kırmızı paket bu
lunan bir kimsey1 görme.i.gini 
söyll!nııştir • 

Tam lbu sırada yerinden kal· 
kan Süleyman SağoJ Mb:rne bi· 
taıbcr.: 

ÖMER ÖLME.'11Ş 
- E!cndim •bir ist tıam var. 

Müsaade edersen. z takdim eode
ym, dem-ş ve verdiği bu i.sit da 
okunmuıştur. Bu istdada bu tah 
kıkatın yanlış temellere dayan • 
<lığını, ölen adamın Ömer olma
d;ğını, iıı.f -laktan soru·a Ömeri gö , 
renler.11 bulur..duğuna da.- şa ;il
ler gefueceğı.ııi ve ilk tahkht 
sırasında ver<! ı[1 ifadenin yalan 
ve ker.diısııtin Abdürrahman ve.
sıtasiyle aldat'1mış okluğunu, 
lıad.selel' anlataibilınek :ıçin 
Türk"'Çe lhilen bir tercüman iste · 
mek.te id, 

Hiı.kım, ilk celsedenberi Tüı:ik
çe kıonştuğunu hatırlatmış yır..e 
Tür k\'ıe söy Jeysb leceğı ınÜtaıea
sında ıbliluıunuıştur. Süleyman 
Sağol bunun üzerir..e şunlan söy 
lem.şiir: 

SULEDIANI~ YENİ İDDi'lSI 
Ben .AJ.i).,.'Uırnlı.ma.n1 Ru ar.ıa taaısş~ 

bıtrJ31dını. Sovyı·t sd:\~ ctth!l.ncsG.ne git 
ırraiim. Benlm g~ b;r berber parça
ıın:m ee{.arethancde ne• işl Vat'? Sov
yel a~:ıülıterinın benimle ile ali· 

Amerika gemi 
inşaatı 

(Bllf taıralı 1 incide) 

Ben i lonbu.lcı&., Abd «a.ı.nı:ııı va. 
sıtı..ısıle Fahri adlı blt'ISi-Di. talJJti.!m. 
Bu 11<.:am orltadı.l yı.>klur. Bunun oc ol· 
duğumı .M>dur•alım•ııa so:m..k la= 
dem1ş.tir. 

Buna Müddriumwr.I ml>lvioi Ke
m-.U Bora ce\·ap verır.iı3, ~ıl SıİJnd& 
yalan Bıöy~, etızlerinıi ha.yl"tt:c 
kıı-:ılıa.dığllU bi.l<ıirm.i, ve Qı.cı.m'.,:e de 
ml,;!ir Jlo;: 

•- n;ld<.t etrntl< !Atım geUr ki, 
Siıkyonan P>vlo! v• Komi foi gibi 
roddl iı!c'<im t.l•i»nde bulundu. Öle:ı 
.daırn Ömer ckA,ildX>. 
M~. ge"'--."i dili~ öğ· 

!ecen ora dev.ıın etmek t:'i..ere ceı. 
eye son vcrmşı.tr. 

ixivci CELSE 

İ.k.nci ce..k:;ed;c m~iuınt.-n1l C'dllal 
~. id ~ ıııcetCIJJIŞ .... aetôcode 
P•vw.tla Korn&lQfı.:n c,:%.Ol ~UUD 
62 ve 14 üı.cU nı•Q.:J.tleriIJ.ıı 2 .ıoa bcı. 
ddıe ve >i50H i>cnCI ne ıcvtilurı l«ı?.i 
ye.erine, 5-uleynıunla A'o&tl-rrnhma. 
nııı 6S · · madde gOı önune a.ına.t\.C<. 
"3'l'li nıad(l.C:erle ca,nla:ndırıırıınrıını 

...ı.e~r. 

~ m<ldafaa icln nele.- eö7lb'cce
~rui liQl'!lı~Lu~:. Suayman, ~ i.tao.4! 

dcl.,.aıln yıtla.ıı ol~~"tı:>ll, ö:..ııi:ı Ö· ı 
1Jr..er olmad1i:lllıl, bu tc~iil.in kimın 
t:ırafuıdı..n kurv.ldui.ınu b"1>Ja tcJ<·r. 
rüıaU.A: ;nlatacagıw1 hoş.~ bir ~· 
söylemlye«fıini bil<H, mi;t.r. .Bı>:Wın 
sonr<a ıuatıt.aıe ııu ltalırı ver.>:4tıc: 

Jstanbuı Vilayetindeıı tclılii 1 
olu.ıınıu~tur: 

1 Milli Kıorunma kanununun 
muaddel 14 üncü maddesıııin 3 
No. lu fıkrasır.a müsten.ıden ge: 
rek kend !er.ne ve gerekse baıj
kas,n a a•t nebati malı.sııtieri ta· 
sır Hya tasfiye Eotmek sureUy le 
,yağ t tlısal eden veyalı.ıt prnna 
yağı una! ey ıeyen, muamele 
vergısıı:c ~bi hak:l<i ve .•'Ükmi 
şalı.s!<-:r 393 sayuı bıann :ıı~: 
say .lı resmi gazet..'<le ncşn olar.. 
14/ll/1942 tar<niııtlcn t&barcn 

tilısal veya mal -ettikler .;ı.ıJ.ü. 
mum yaglan her ay sonu vııu· 
yetıeruıe cöre miJteo.~ p ayın ilt 
or.. beş günü zarfında mahall.n 
en büyuk ~ mi!thuruna 
ınaktbuz mukaillil nde wrecekle
ri b"' !beyanname le <bildirmeye 
mecbur tutulınuş1ardır. 

2 - 1'kıi 'nü 'ıa olarak venle -
cek <l:ıeyanr..amelere deıv mec - ı 
huri hususlar şunlardır: 

a) Nebati yağ ;mihsal veya pl
rina yağı ıınil eden veya eden
lerin ticari Uıwar.ı veya öıı ve 
soyadı .lt.ametg"Aı adres•, 

t..ı."1.ım.u.n..lardan. Kcroilo!un t.aldJi ü 
z~ sun <l mıuşnuL z.: ılnt.:ı.ne au rtır
ti oi n kendisine \'e !n.'\.'$1.ııc. P.-vlu!.La 
Kornrlutun bu cc:.se .... e v~JJk..lcri i&La ı 
da}arlDdaı t~.c-p c.tt~k.f'!tİ tahk.UJ.m t.!' 
ali h..-.lda~ ~- .eı'lnin redd1~1e ve 
müd.:.:fa.ala-mı. ha7.ıl':ama m~a. .... ı<" is
teı:ı.ıkn nritılclin keu.::.ıı ~erine •eı-.iil:ne· 

si, bu mıık5aıt.'a dur.ış:xı.a.r.m 23{12{42 
~ aıJmi. P.30 a ib~ 
kaır11r verildi. 

tı) - İstihsal ve imfıl vasıta
ların;.n ıbulunduğu ma.hal veya 
mahallerin saı lh adresleri ve 
bunla-ır.. tasimane, fafbr..ka gibi 
vas.ıfları, 

c) L.t.hsaı olUD4n yağların ve 
yapılan V il'llla yağlı:rm.n c:.ıs ve 
neviler n<> göre ayrı a,}TJ mı.latar-
1.m ve ,b..ınların yi.iıod<ı 15 .!eri, 

ç) Bu yağların ilme veya kim
lere ait ıburunduğu. 

• Otla n tenkit:erı 
(Baş tarafı l incide) 

3 - Biı< nci madde mucrb.oıce 
beyana t!.ıbi tutalmuş olan zey· 
tinyağlarla p rina ve paınUk yağ 
larU>1111 yüzde 15 ler ne 39.'l sayılı 
kararda yazılı değer fi.ı.t1.arırun 
ted.yesi mukabilmde lıü.lttimet

çe satın alınmak üzere el ko
nulmuştur. 

H'?le çok şülrur, nılha) •t l:3cb 
sıtiJ erkL<k ~Skarpinleri !le n:.n. 
tarlı ka:lııı pabuç.arı J'a;:.ln,a • 
masına karar ,·erı kbiıdı. Ş.:md"
ye kadaı buı:4ı-a a .. ir yoza ya
za berum kalem .ııııd" tüy tbitmi~
tl. Bu çeşit pabuçları brer :ıüs 
diye ayııri!IBI'ın.'.l giyen ve ıbunla • 
ra avuç dOlu..u para verenler, ne 
yazıık kı Di! zamaı:da bulunduğu 
muzu, nasıl iktısadi şart.ar, zaru
r(:t.J.er ~ ııı.de yaşa<lı.ğ.ını.zı, İsra· 
.tın, e;;kıden ıb.:r kabahat, §imdi 
ise bior hiyaneu bir cinayet; b 1r 
i>ozgunculuk olduğunu unu· 
tuy<Jrlardı_ Sımra bunuıruı içnde 
öyleleri vardı ik.ı böy lelerıne es
kiler : 

Ayran bulamaz ıçmeğe, taılıta· 
revanla gider çeşmeye! derlerdı. 
Fakat bunlar, d>uguclerde ayran 
bu.lanuilarsa meğc, onun ye
rine Terkıos •UYU 19 or ve çeş· 
meye de tahtarevan yerine alt
ları üıç kat iiyapalı, ya:tru t ya
rım kar.ş mantarlı pabuçlarla 
teşri buyuruyorlard •. , 

Taı• hte ıh.emer. hemen bir eşi 
daha göriilinemı.ş olan bu yere
lbatası di.uıya harbillın, her tara· 
fa, dün) anın büt.ün köşe, buca
ğına kıran saldığı btl zamanda 
bizdeki hesııtı.n:, ~ ıtaıb .r.ı bı.une· 
yen b..: takını fiyaka di.i§küııleri 
bili üç !kat l yapau i.sJ<.arpinle 
yarım karış mantarlı pabuca can 
atıyorlardı. 

Sonra da dediğim g.bi, bur..la
rm bir kısmı blllllara tosladıkla
n mang:rlnrı caba gerek!, daha 
zorlu ıht.yaçlarınclan keserek 
bunlara veriF r ve )"-!larcıa, :ıc
ne, cıcnn var! d ye bu S;ıı4 
yalarla dolaş;yorlardL 

Hele şw:iir, •bu .ş de ..ı.. Ve 

Vekaletierde hususi idare ve 
be!ediyefurle bunlara bağlı mü.. 
esseselerde bir 'ş taahhüt etmiş 
buaunon müteahhitler dahil ol
mak üzere cllelıı<le çimento bulun 
duranlar, bu kanunun neşrinden 
blT hafta içinde bir beyanname ile 
bu çimento miktannı bild·.recek
lerdir. Mütea:hhitler, inşaatın hi. 
tamında ellerinde kalan çimento· 
ların miktannı bir hafta içcrisoı><le 
bildirmek mecburiyetindedirler. 

Darlan'ın evinde 
araştırma yapıldı 
Londoa 9 (A.A.) - Alman rad-

yosu, pol"sin, amiral DOl"lan'ın 

Frnnsadaki ikametgahında ar~ 

tırmalar yaptığuu bi.ld.irmekte<lir. 

Çiçek hastalığı rnünasebetile 10/ 
12/942 ı-şem be günü saat (10) 
dan itibaren cl7•ye kadar Evimız
~ halka bedava olarak çiçek aşı. 
sı yapılacaktır. Arzu edenlerin 
Halkevine müracaatları. 

lif 1ıipte diizno'.erlo uçak gemı..eı-<ıin 

ve bmJ..:• c. ~ goauslnin 1943 BO

fil"3.DCMC nrüttenklerin selvc1ıı.ni •rtt.ııra 
cağln.1 vaz:lha.n gô.•:Htl"ilnıdkıc o'.<i.u~ıu. 

yar.malt:adır. Mthov°"'"• bu nııu.a.zzum in.. I 
;;aııta muk.;.bdc .W,ır,oz. Bu da cıdlliz 
IB.fh.1.ret>e. e.rı iç-"'1 bır /a.lıi h3LVJ.n1ır. 

AL!llANLAR 108000 TONİLATOLUX1 
f,E.,lİ B.\TIRDJ.LAR 

.Aı:t<w-a, 9 Rodıyo gaı.ete..i) - Bet"
lirx..c.n Oı :ilir~i'c:.~ne göre Alman de
oizalt:hrı son gUnlerde 108000 to<ıJ. 
1 Atolult mütt.cfüt gem-Oi ba.trrr ~ır. 
Bı.rr.lar arru:t~ asker yüki.11 Ame,;. 
kan gern.ilerı& de VL"<lıı'. 

Günler ve günler geç'yor, Şe. 
hir Tiyatromuzun dram kısmı 

perdcsinı açamıyor. Münekkid:eri· 
miz nerede? Tiyatro mfuıel<kidı 
tiyatro seyjrei.:,inin dili degil mi
dir? Ben kendımi tekaüde sevket. 
mi, gibiyim; ılakat Selim Nüzhet 
Gerçek nerede? UIUnay narede? 
Neden çatı tıımır ed.imech diye 
sormuyorlar? .• 

• •• 

4 - 393 sayılı karanın uşı.f 
tarihinden şJmdiye kadar yukan 
daki tarırat daloresir..de cinsleri 
gösterilen yağların beyar.ıııame
lerini· iıe11Ü'z vermenıŞ olanların 
!bu aym 15 ,nci günü akışaınma 
kadar mahallin en büyük mü!• 
kiye memuruna tevdi eylemele
r.! 1ikzuınu telbliğ olunur. 

çok iyi bl r tesadi1f olarak ba 
kaç güzı s<ıınra ibaşlayacak olan 
Ulusal Ekıon<>mi ve Aı:ıttmna 
Haftasının ar Jfes,nde bu ışe de 
paydos boruısu çalındı. Amma dı. 
ycceksin4 it onlara paydo> 1')· 

rusu çalındıysa moda meraı<lı
ları ortaya yepyen. bir srai \'a
st.ısı daha çıkaramazlar mı? 
Belki çJı:arırlar. Fak.at önümüz
de elror.ıomi ve arttnna lıa!tasın. 
da bütün er kalem ıtutanlar, 

böyle moda israflar .na karşı can 
ve gönülden ve hep b rden ga
yet zorlu bir yaylım ateşi açar· 
!arsa, o zamaı: belliı ıxır çıkanr
lar. 

"Son Tergraf,, 
ref;kımiz 

cSon Telgraf. refik'mizin bu. 
günden it.ibaren ö"rı İdare Komu· 
tanlığı karariie muvakkaten ka-

_P_.ıtl~~ haber ~mnıl.lj._tı,,,r,,,. -=-==---

Vu,.em 

•ŞARK'd Yarınki cum günü 

1
# a akşamı tam 9 da 

Mcr.Cd.ı ve e..<>rareng!z vaık'alar!a Rekmbet, intik.:rn, kıi:ı ve ih'"i~ aşkın ilb.m ettJ~t fa.ciJ.ların en 1 larm ya!'e.ttığı el~ ve iıtırapla· I 
heyttan!ı·ı. nn en atjk1.lil .• 

Kal"p!Cll'l teshir c~~ bir m..1ce:ı.~. her".&;es~ baıyran ciccek bir hayatın 
h.lt;kt roD""1l: 

IKIRMIZI ÇiÇ 
en hazin ve u.vi aşk'arın sehhar ve 

parlak yıldızı Olga Tchechowa'nın 
A·brecht Sehoenhals ve 
f(AMILLA HORNN ile 

m:ift<rckm caııl•ndır<ilk!.arı 
.A&ık hclceıın, h y-0e.uın.:.sl<rlni blT araya top'ay.ın 

emszlFfz bir eser. 

Verem «Ias'..ahğı feci b.ır afet· 
t .-. V<!Iem ha~talıgı irsi olur. 
Sonradan bulaş.~. Ana ve baba 
verem!li ıse, çıo..:uk eviı:di! büyıl
d~e ve y...,,....,ı.kça verem ken
d~ıe ı,ıraret eoer. Bununla be
ra'i.>er çocuk bat>a taıumunda:ı, 
ımr.e r;ıftımi.nde iken verem aL
mı,tı.r. Qocu.!<ıara aune karnın
da gelen wrem hastalığı akıci-

1\ A;e .. ıere geıı..u ... yor, Karac iğere ... B'letkrini7A evvc~de!ı ak!ıl'ln,.,. Tel: '0380 
__ , 

dc;.il. 
Vıeremli an.r..e ve ıbabalardan 

olan çuçuklarda bu hascalığa kar 
şı istoUat fazladır. İpokrat ve 
Kdh €il tnC}'-'ı.ur do•ıtorlar bu 
fiJcrded ırler. 

V crem ıl>astahğı bulunmoyan \ 
aileye mesela veremi b.ır hiz· 
rr.t'tçi geldiğ nele bunun mil<ropla 
rır.ı aşılar. Verem hastalığ:na 

tu~u:r-.ı.am-ş olan.arın hayatla
rında d~ ima t •tiz ibulunmalan 
Uız.mdır. 

Lisan 
rof. 

ütehassısı 

JEL 

F ANSIZCA 
Dornhan · Dabçekapı Se!'nret 
hanı, lllÜKALEl\fü, TERCÜi\IE', 
TAHRUt USULÜ. 

1 

Günlln .•• Ha!lamn en büyiilc: neş'e ve müo.;ik tıa.YrumJ 

Eu akşam LA L E SinLması .da 

Sesl..:rıi bir ha.r~a. ••• Kudr1.·ticı:1 eşsiz bir mfer ... Yarattıkları filını büyirtt 

ıbir ~er olan Ametıib.nın 3 Uk.n1.1:- raciye yıld.ızı 

MARY ~~ARTIN - CGNNIE BOSV ALL 
DON AMECHE tek bir filmde hir!eşdi 

VEDA BUSESİ 
ı.r1!Ziğ1n şer~ , Aşkın z crı .. K tıa ımı parI<U escıjcli.r. 

uıKKAT: Kapıdaıı :nı=<t< !çın çu'!< ıı:ı: k ..., numara:.. 
l'k.enden rkQpa\.ılm:ıs1 rjca olı.rur "I".ldon: 435! 5 

• 

Is tan u a:rangoz ar Cemiye tnden: 
O:y.tı.. ,.n aencli;,; alollcie koı.'l!= ı7/12/114.!l P<T be gfuıil at 10·11 

tadar cem:7elimi:% ın.crkıczj olan, Ga tar.o Hez en c: \ ·n e Nnzıı ilan üçUn 
cü bt 5 numurad3. toplıru.c.:ık.iJJ" Rı.;zt:.ı:me .ş...j:ı a yuı ır c~m:yet c cayıtll 

ş rk CEpheılıufe 
(Baş ıarafı 1 incıde) 

arruzu nefccsinde Alman kuv\•et- ı 
)eri hareekt mevzilerine çekilmek 
ri!ıeri::ıdc rrAD.\tt.ılc yo.lallııı k.e:.mlş

erdir. 
STALİNGRADIN CENUP 

BATJ~l:\DA 

M ,.,, .• , 9 (A.A.) - St3'1 ~\ld 
C'Ctl'l:.p 00.'!..:ı.ti':da, Sovyel ~..ıvvet!cı'! 

,.ven. b1r ir1c'1'Cne d.:ıh.a yapmıi!3l'd.1r. 
S:;vyC"t ilikum :k. larl, A1m:ııU a.."' 
bu ...:; n .e:ü uçkl.ıı n dt: Qs:.c.:. 
mi.ni b<>zın~rciır. Fı. ın:ı :ı:.• ve ~. 
ğer tara.tt.a:ı A}n;:an ıkartı tc. t.:ı ... ı.rr.ız· 
':l.rı b;.r rkı gün k..ı.Cı.lr &ı\·ye~ klllVVet 
ler.ı in yG.rüyüşı11il a ~ırlaşlır ışır. 

ŞLıldi, ku.--ili>rdu ıa sa~i.:n beri sı..~en 
du.rM:W.n~dın aııır:ı kkr.ır ha.reı;c.te 

geçmıeie muvıita4: <>1 rnu:Jı ve S;)-.,·et 
tı.ru tğ-0Jn 'bix;n. · ... ~ g..ıre, ktZlıordu, 

St. ;L1tı,rad Cl'OUIP bat~ t.; "Jıcruz 
h :;:,Ieri yapara.lı; ilıerloınekte btt!.un· 
mt.»$Lı.ır. 

CEllIBERLEME llAREKETLERİ 
Londı·a, 9 (A.A) - R:.jcvın g.ırbin· 

de ~i taı··ıf birbirini çerr.ıbor İ'Çİ':1e AA· 
m::·ğa uğrc~a'!(tdır .. '\·olga. ile D'>eı •· 
rnsmCa Rt.:.".'lnr g.1.rptt.-k.i A1ırmı h t:a,.rı,. 

nı yo.,~~~'.l ım.:v.1ft•!< c~muşlat":_:ıı·. Ve· 
lıki Luf<İ b5~e.inde b;r k'Ç A.'tr,>D g<ı.r 
n'zonu )"C:.1'..: c't!rJni1 tiı. RlI lar bir kıaıç 
~Un m ba2 li isg:.l ~t:ni}ler.dir. 

..., u cst 
(Baş. tarah 1 incide) 

zorunda k.ılmıı;lırdır. İngili~ hava 
kuvvetlerir.in işb:rıiği pek mües
sir olmuıştur, 

Bir'r.c ordunun ileri IıareJ.."<!ti 
t hminlc den dıha seri olmuştur. 
Ş'r.•d.ki \'aziyette birinci ordu 
elindeki mevzileri mu,ha.faza et· 
mck ve ın ş sahı!arının tanzimini 
bek' m · clle!ıir, Bu cr.du 
§id.detl bır t a •• za geçmeden 
evvel ıh\ yaçla•ının temi>:ı €dilme-
slnı k ktedir. 

MÜTTF'Fl K PlY AD ELER 
TARRUZDA 

L<mdıa 9 (A.A.) •'0 vyork 

ML. 4 rr: 'L Vt: s' e Ji: al mc.ıafiy1:t 

iı~ l '11ı-rol veya Devlet ıtı!Jl>· 
ba:Kal3.t')'.ıa 1' .. zı. ~ l: i +b't'"rı &ı::rıç 

Vt.Tloı- bıu muracaat erlebilir. 

mes'! te~t"lıIDUlil teşr ıerı rica ol.un r, 1 
l!UZNA~: 1 _ idare hrye>inln çalı:ıma rapol'U, 2 - Hmp ü!rl · leti-
raporu, 3 - tHJ ,,..ı lf•tç• v• kw-.ru "'""' le bu il, 4 -Azan t l% ·'le..'i, 

5 ~ idare ho·y•l4 ızJ run m!lrldo11le<'ni bilien nıst.ı. ıçon seç m yapı ması. 

rady u muttefik piyadesi n ve 
zrrhlı" ı, kk ın.n ıeburba çev· 
re nde ıki t.•rruzda bu'un-dukla· 
rını hl ,./n öğleden sonra biic!.r-

Acısı içime ç<iktü: Günlerden 
beri bir tek k~iden de: 

- Yahu Şehir Tiyatrosu dl'am 
kısmı temsilleı·ıne hasret kaldık. 
ne başlamaz ve ne bitmez tamır
dir! Ihı d yenı duymadım. •. 

• •• 

o~man c.,mal Kaygılı . 
lstanbul Umum Ba hçevan, Se 

ve Manav Esnafı Cemiyetind n : 
zeci 

C..,..yeUmr.la 8enc1ik ıı.lGU.ck urrunl ~ 14/12/ltMJ p.tzıırı...i günü s.:ıt 
14 de top!arıı0.cı$.t.ır ve· raot 18 ya kadar .:.eylerin kôlbu.Uı::t! dev:rn ol:.maca.: t.r. 

B;r gün rejisör hazin hazin ba
şını sallamış: 

- Bizde t.yaro henüz ihtiyaç 
halini a!.mamı:•ır, dcmi§tı; bura
da. kEnd; kencl.m ı.e u~aşıp du... 
ruvoruz. Sen biz:: c.T~ya~rO oyna 
diYe zorlay·an mı \·ar Slnıyor3un"> 

• C'rOrt..\:·tJ,;;cc · ~ · er '4'n'lr;.a gOSterilmiştir Asli az.alo..::11n;.21n t Yin olı.ınan guı 
\~e &&tt~ Vıplan.ı.cait u!I.Qlnl hcy~te ve TJl>ll< ea.k kçtın.e işti;r • eri için E: & 

oil H•".te\·inıe gt.'lır.c!cr~ rica olunur. 

• •• 
O zaman bu sözl~"i haksız bul-

muştum. Gür e;·denberi perdes.
n ı açmayan Şehir Tiyatrosu dTıım 
kısır.mı arayan socan olmad:ığıni 
görüyorum ... 

Rejisörün hakkı v.ımuş ..• 

Mahalleler arasındt 
(Bat tarab 1 inci sahilde) 

yalnı.z i,s&'rpin kalmıı! Sızısı. içirr:c 
ev:.it .,,,., gibi çiıi<til! S.Z olun da be 
1M ycri:r.J.c yamnt(r'ln! LA tik:cr;m~ 
ola.lı clotıa ı,,r harı:ı o:m=ışıı. C.•· 
rc.-ı~z. elde kahı: tc~d raf.ı kqyJP~. 19-
k:ııtp:nler i~ biz.:nı evin yu1unda yan 
.ı..,. ç"'°"lı vapur gibı g><Lp gebe«!• 
bofl~:· 

Bu d:ın:m kar~:~ıında 1 bıı kış Ç3.· 

muı•la savt-ş zoı-und ı kabcJ.ğız. Hiç 
ot z bı• ·ye de bize can kUTt1.· 
ro.ır..ılaı ı.:1 ccxını kurtaı SJ: Yani, yol· 
Jarut.llJ'l. ı]k F.l'k: könlÜr toıu Q&-.tür· 
se~> 

B -y İbT'tbim Pinyal gooiş b!r soluk 

a!d ... SOr.ra: 
- B!r de h \'.t guları için bele-. 

d;,yeyi lnhrjk «\...;<:. i1U dıec!i, 

- Onu çdk yaz.aı-k c<:JUm. 
e- E\'et aır.ım~, esk· haınam eksi 

ta ' z ı "11'7\1'2.a g.di)·(].:: a b::<yL'Tl, ı~ 

1 
y ·.i.nı.; hav .. p:ıras vrt"tlıı.lkl GC'Çen ak· 
ş m, oeağın tı~ı'.l<lı bir us!rum.ı'U 

·ar ı y p: .. ı!t' C ıt. Y l' n 
b • ' · 11el'tt e is" ranm u:stünde 
c::.r.'8.nacS•rı!- •• 

B t n P•n:r> "in ı-u H.lit 
ne ğclrncm•k ~ l:nden l•bıed.. Mıs
ra h W> <lo -.ı: cG enz, Q#la· 

. uad. hdırr.a.e!» 

m ~tir Radyo: m'ıittefıkıerio biraz 
ilcrlemeğe "llv•tfak oldıık:anoı 
ı)ave etmcştı.r. 

RUZNAME: l - İılare h<yeHnln ço.lışma rl(Xlru, 2 - He!ıop tr.üfel.tişlcri 
nıin r~r-J, 3 - 943 SC'llie5İ b(ittçC! ve ltadro·unım bbulü, 4 -Azanın ı..fil:.!!cri, 

5 - İd:ı,re hryel< .calaımın. m\Jddt\ler•m blt.ien rusı-ı için seçlm y;ıı:alm.SL 

lsta bul Sıvacı, Boyacı ve 1 .şaa • 
çılar Cemiyetinden: 

Ceml;-ct\ıuirin ı;«;e:ik a.!<!A:te la>ng,·asi, 17112/942 pcr.ıem.b• g.ı.oa s.ıat 11-
12 ye ı:-...:hl.r, c~ct ır.er".at('4::.İ o ôl!\ Galat:ada Hı;ct&fetı wa:;leiır.ı.:u ;.; •• ;z.:1 hanı ... 
~ oilç(lucü kaLıa 5 numarada ~Macal<t;r, Ruııılaıı.ır 'f"l'"" yJ.?J,ıı4•·. c •. ı.i
yete kno·ı-.J.ı n1~;laq:.J.ll:!U.U1n ıcsı-:.f.Leti cica dluuar. 

RUZ.'l.AME: 1 - 1<iare b<ye:mın ç•Lııma r-"'- Z - lks.•p mllfc~eri· 
nin .raporu, 3 - 943 St•~ bülç~ ve klt\ro.:'U!Dl.81 ~:Uı 4 -Auııu:ı ld:.l.f~eı·i, 

o - • ..;ı;;· daı;;;..·•;..;bey;;:'.;;et.i;;. . ..;"""';;::;'::•.;;"""1:;:::...:;m;::Odd;;::;;;t.;:tl.;;er;..l;:;ni~bi1oi;;;. ;.·en;;;..;:;n="="=--;.çm ~m u.rı=ı. - -
Fa t ih S ulh 
liği den: 

3 üncü Hukuk 

(Satılık arsa) 
942 - 374 

h 

Aksaray eskl Baklalı Kemale ttiıı yeni İnebcy maball~i eski 
İ.maıiı U. en.l iııJ.,ljp ....ııaı.. eski 10 yeni 43 kapu Gl ada 18:i4/2 
bari!a uumarah Hasan, Seyyare, Yusuf z·ya, Sadlıerk, F.ı.tma 
Hayr:ye ,.e Fatma !\ ccıniyeni.n mutasarrıf bulundukları cephe,! 
üç metro \'e tekmil sahası 22,Z9 metro murabbaı 557 ı:ıa muhaın· 
men kıymetli arsa . ah:plcrin'.n gaip olınası hasebiyle ,·er:leo ka· 
rar muc 'hince açık arttırma 5Uf< tile sat..ılacald•r. 

ı - Taı:plerin yüz4e yedi bu çtrk pey akçesi ,·ermesi lazımdır. 
2 - l\Ie:.kfır gayri menkul 4/1/943 pazartesi günü saat 10/11 

re kadar Beyazılta Veıneci1erde Fal h Sulh 3 üncü Hukuk m~lı· 
kemesi kakminde sahlacııBclır. Muhammen k:ynıe.tin yü2'de ) et• 
miş beşini bulmadığı takdirde 5'ln taUıin taahhüdü baki ka'.ınak 
~arfle ikinci ihalcs· 14/1/943 perşembe ı;ünii saat 10/11 de ı:ro e
dilerek en fazla arltirana ihalesi yapılacaktır. 

3 _ İbaleyi takip eden 10 gün içinde salı~ bedermin t~mamı Ö· 

denmez e bale feshedilerek b "r evvelki miişteriye te iil ynpıla· 
r k ohuadığl takıt',rde b'lfunum zarar ziyan ve masraflar ilk 

mü teriye ait olmak ü2ere yen'den 7 gün içinde müzayedeye çıka· 
nlarak en oon arttırana .iha1e ed' lecekür. 

4 _ T<'llaliye resmi ihale pulu, tn'z bedeH ve tapu harçları 
mü terl)e a!t olup müterakim vergi ve icareler satış bedelin· 

l den öd eeelotir. Talip olanların mezkur gUn ve soatte hazır bu
lunmaları !lizumu bilfunum alil al.Iara ve gaip lıİ•'<rdarlara iliııt 
olu.nur. 1373) 
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YERLi MALLAR PAZARLARI 
MÜE SSESES i MÜD ÜRiYETi NDEN 

J..t(l.(eRı ıci"n, :r.R.1ü:, dul "'e yeı&n.\.ı '.'t'.'. uç IQ"~ nı:ı.3§ dağı~l ın dULSlnd.tı veT"i!~ olım. mc!'ltiuc t tn•ı..i k.arti.~Tl mw
ti.Aıi1ind,: Ul1ıs a!:l! ~ 

Pamuklu Mensucat Dağıtımına Başlanmıştır 
t - lter tcvzı k rıı rr.Acabilinrle l() ~tre peımcuıklt.ı "o)r!)! ı veri!ecek'tr. 
~ -~ b:iNc.At sah~'ıi tevz:;. A ,·!11 :.Y~c beralıcr nm.aş C'\'v.cbnhrım Ciaı ibr<l!a Dk.-dbwtiur. 
3 - :\L;.a.ı.ai.ırımızda balun Oi en ~ 1nuklu mt·n UQJt ,,.~jt Jcr:nden 1...-tih;.e.p h..-k' .i.s.tihlak sah;.b;DC lhttiı. 

4 - Htı!' le\ Li kartı :m.ıık..'lb1 • o' t :!O tn(Wrc p;t,ml.J"..cln ~1 en ,ı(':ttLn biı· defada ·ılınrr.a:sı ljiart.hl\ 
Mıi,.rt~;... ıcan, D·ll \it" Yt:tirr.Jıcrt'. rı h U'3 o:ım kı,ıpanları h!. ·ı bulu •. "l'anlıır n bı:o e,a.s1

1,. cWha' ndı:- n'ıo3.ğa;zmıı.a rıu..ıra· 
C":I • rdf>-e:{ t;l L~ ":rt .. nnı a'..L::.:H~·cı,. e i .lan .. YY.ıır, 

1.$0 Proı:nııın ve Mem1Ck<t 5aa( 

i\:yo:t;. 

7 .32 Vila.ı.dU.<nfui.I çr ıtvnaa :ımı. 
? . 40 IJorıı; H-.<berlcri. 
7"5 • 8.30 M'1:ııik: K.lış:llL ıırosnım 

(Pl.) 

lltEFİX SAl."DA. I Morlo.7 Hıtı.ı '.lblı• m~n<k yı.pılan aııı ve 
sero..'TI.l.arın oeı:ııaiyetimi2t!.n İ&t.:ınıbuldo Yeni l\:ııstaıne OVltıncLI. Kızılay l:r:nm
adlltl <kJ)Om<l:Zd:ı .atılma:lııta olduğunu ve l'üıo.ıın.ıııd::ı ID"2k0r d.po müıdllr· 

\ı iüğüııe müracaatları f!A:ıı o.'umuu-. J 
12.30 Pr<craın ve Momlcl«!I &a.t 

Jı;ııo:tı. 

12.33 Milız.lt: Kar'.ş*° program (Pl) 
12.% Aj-4-4 Hab<rieı'. 
13.00 13.3G M;r,,l'.c• K.:ıdın o\ruyur 

cuWrdan Fa.<>! Şarioıl<ırı.. 
18.00 Procnım w M<ımleket Saıııt 

/\:y.r;, 

18.03 M~ıı.;:,;: 1>t<=pb s.zlardan oaı. 
Esorlui, 

16.15 Mil:ıiılt: Fası.! Heyet;. 
19.00 ~_,. (Ziraat Suti.) 

Ticaret ~ekileti iç Ticaret Umum 
Müdürrüöünden : · 

Türioi)....ı.e yao;ıı.n ve naıki,y<>t aiıılorta işleriyle ~I ohnıı.k illzel'I ka
DWll lıil<Umaer dail.-.siııde t.scil ecı;Lereıc: C'lyevm f&a.l'ycltte bu:lıma.n Ankara 

ADOIDim 'rork Sigorta, Şirketi bu lwe mür-3tl& J"'lllllın y., mıkliyal slgor

ta işle,riy!e meşgul <ıJ.mııik il:ı~ Alllı:ıra ve ıı.val\!ô aceıı.t<iöğine tayitı ett.i.!!ıi 

&.ı".fuhh Neeip birıııderleııi bu cen1'11ikt~ a:dettiğlni 24/11/1942 tarihli is

t;da, ile bildil\ıniştir . .A ıaıwıa rı...ın l>lodbulda Yeni Pc61abmo .....,ı.smdıı. 
19.15 Muıı'".ıı:: Dans Müzı!tı (Pl.} 

19.30 Meo .d«t S.;at /\:yıın "" A-
;ac., Halı<ı·:,nı. 

19.45 S.ıı~ 10 cial<ikl. 

1 Erzurum harıl!l<h .Ankara Anonlm 'Iill'k .S&orla ~tlııAI ..., i.cabmda Tica· 

ret Vtk.ü;!e1'ne miiNK-"118.t etaneleri ıllıao olunur. 
....... ııım .......................... .. 

19.55 :lil=ot: Pq,,·v, Boste, şaı1u 

\ ı: &.maile ... 
20.15 Rac.yo G=te'I. 
20.tS MWJJ : Keı,.,.n Sc.lola.rı (Pl.) 
ıı.oo Kon;ışma (E\'İn S>at.i.) 

21.IS Mc.::k: Milzlk ı;ohbeU.ri. 
21.45 MU:l<: Ra<lyo &afoni oıit'e&-

tr:ı:s,,. (Şd: Dr. PeraetoriU• ). 
22.3G , l""' "1tet Saat Al"""~ Ajam 

H!ı.Ld.rPl."İ ve Borsalar. 

22.4' • 22.5Q Yaı•tn:< procraın v• lca 
ııoıuo. 

Ö LÜM 

1 o. Demir Yolları isletme u. M. ilanıan ı 
I0/12/1942 tal"ibiıı<kn iliba.ren demicyol ambarl.ıı.r; tlcar:I erntla.nın llr.:ıbul 

"" teslimi ·lllRloamele>i ;çın; Nwn • E;rlOl ,.ylarında öğ:e t;lili 1-l aaat olmak 
U2Cro 8 daıı l8e k.o.d.ar ve Birinciteşn'n ·Mart oylarlnda öğ!e ta.tili ı -t ..ı. 
molk üzere 8 den 17 y< kadar .çık butunaca.\tır. (2201) 

* lG/1/19~3 laoııihind•n itibaren D. DJ217 numara]~ teJ<te, l<arada, .000 ve 
ha~ ınson w •>.ra t.a..."J'an her çeşit ı.a,ıtla.nl tsımil dlmaık üure ~ 
~. . 

Daha Qcl< l>Jgi ;,;t..yon,:ı.ro.a.n istmılebillr. (2202) 

* 10/1/1943 tarihln<kn itJıai'60. D. D./208 numaf3lı m<S1jori tara!md.ioi üe· 
rc~ler dt'ğı:ştiri~ rnişt'r, (2203) 

Şehit lbı.tip Ömer N&cinin rt-fi.~1 

Harciiye m.err:r~larınd:tn Hürr.et Na
""""1 arı.n • !a!J>u.Jt Um\>:n Milcllr 
Mua.vini. İz:z.t'tt..n Tuğrul Ni$ba;yln ka
im vaılicksi, K3',).ı.:r~ ha.3~nc.s:i mıQ. .. 

teh:ısstıında:ı Al' f Suz.cnln t.eyzcSI, 
~ ı..-.ı B..şınad~ mua· 
vitıi Cevad Eır~t.-<:'.21ıın ve Valide bal 
Prevr.\.ocy<ırr.., ırıUtehıı"""'1.r~"""'n A· 
li Rıza ikıcin ye en:eri Eınirııe Naci 
Hcwtib:.Z, A~ada- vef.,1.t et:tiği t.ees
ofrtle rutıer alliımıştır. Kodeı'li o.Je
Bne tczıyct.~ sunar ve .mechu~ 
meye Alli>hlan rahme• d.i'.cri:<. 

1 istanbul lielediyesi ilanları 1 

iLAN 
Beyoğlu 1 jııci sulh hukuk 

halı.imliğındeıı.: 942/832 

Necla vcl:.ıli avıf.<.at Hrantın. M~e 
v ·re alcyhle.,..n..! ikame ettiğ'i kital· 
k::ık. d1\.":Ll1r~ esn. yı m~te:r...eln, 
de mır.Ldcialeyh~.dcu Ahm•.t Sami 
.vvelcc K"'1?'...._.., K~ cad ~ 
de Comcı .. hgı 78 N.>. ö ikam ·t et. 

mdck Jk,·n, gönderilen da.vct~y,-ye ve 
rilcn ıfT'J...;1ruhntt.a n~cz..->Üt' j\uıneteMı· 
ta o4na; ıp Df'ceye gitlı:ini b;lm. dahi 

b1.1lur.ımact.,.t1 b!~""ir -ı.T~t.ir. On tkş 
gW\ ntk:l::'-'.l~ k ~r. Cken teb
i..gJt icr:ı..c:ı.-ıa knrar vt.:~ " oid'lol;un 
d~ mwnı.:.ıicyt..i:• ı.Mdbi.t~o gitrıü er 

P--~-·-1~ 28/ 1~/942 tar.h:ıncc aat on birde 
•ın.JUc:T~ h:.:zır bu.tı.n.ması veya bir 

vd<ıil göıı<l<mıcsi Q:avctjye ınoka:r.ına. 
~n - 112«• ;:an a;ı;nur. (372) 

ZA rl - İcintl< u:uırl v..,;yet<m 
yazılı Fırt=h NU:Cı.ıs mtnlu~ ... r..da.n a..i. 
mş old ğum nü!U3 tez.keremi ı.ı1yt et 
tm. Yet\Sni alca.:ıt""..mdan e:;.ti tinin 
u(lknıü Y<Jk'u•. 

13:!3 :lollicıınlu Selim oğlu 
T:ıll3in ôz.ıeçlın 

Ekmek yapıcalar 
cemiyetinden 

c;.,,niyel.rn.czia ~ alel~d u.mu
cnı ıı.,,·cti 14/12/942 paZ.3.rl6i ııiinü 
e at 14 ue top .. ;1..~~.ı!'. Ve satl. 16 
ya kaccır J\ı.'Yltr,n k b\l .Ülnt' dıı!Vım e
di!e<.:~\.tit' Asli ııa:arırruz.~ kO"in o
tc~ gün \.'t" ıa:te ~ plın,.ac.•a,._ umı.ı,. 
ır.i htyt':e ve yapı! ... C""-.i. st.:;i-r,e İ}~ 

". k.e 1 f1 ·rı .. "','b~:le fu-n:ı( ocırı iyct. 
1- l ~ ge rr:e.eri r-ca o..ı...nur. 

Rl'Z,,\,lE: 1 - İd.ı.:e hcy~tiırin 
c~ :ı. ra·poru, 2 - Hesıp milfcttis· 
lcri.ıin. ıCPQl"u, 3 - 9.\3 sen buıt..;e 
ve k:ıO.~ kbtı ı.ı, -l - Maının 

tekı!it crı. 5 - İdol~e hcy"'U aul.annın 
müddetini ~en nıs.!ı İ<)~ SC<tW ya
pıllllıS.!ı. 

Sahibi: E. 1 Z Z E T, Neşriyat 

Dire.ktörıı: Cevdd Karab~ 

aasıldığı yer: Son Telgr.ı:t matbaası 

İl'.< dkufür için a.!ın:ıcak .ısoo adet bo>u 65-0 cet dirsct< ve 650 adet ya
vulıl!c. dıinek kapaJı zarf wuli~e tılı:ıs1.J.'tcıı~-ye konu!ırr.uştur. 

.Mccmuumm tabmlrı b«leli '9J78 lir.ı 50 koruş n '1.k tmünatı 703 Hra 38 
lwıı.ışlur. 

Şartnarr.e Zablt ve ı.tu..ı..me!at Mildi · lüğU k~ '""7rr . ..itıdc ,görülltIDllir.. İhale 
14/12/942 J)a'.lldru,,l ırüııil saat 15 d.e I>:ıi.ml Encnınıde )UPJ1""3kttr. 

TalöpJ.,·in ilk lemino.lı mkbuz veyıam«lctuıılaı·lle ve 2490 No. Ju ~urnın 
tırrifatı çe.. r indi! haztt:.lzyacıtk:]arı tekli; mcktupLannı ihale g\Jnü 81ıa.t 14 e 
k..:lr Da!m!En~Om•n• vermei<>ıi l/!Zım;. r. (1790) 

* T~ A ve tatl&il şu.ile~ ~l;an lıruık .ım-re h.tz.utt.ıu olan (20) ~ 
lem evra':t.ı. matbua k.ıp.Jı zarf usul.i'.e c sı;trr.eye ::k.orıır:ımvştu. l\'tecnwıunun 
lı:hmin b<<lcli (109GO) lira ve ~ ~;o.1tı (824) lj.r, (2S) kı.n;rt:u.r. 

şartl'J.:IT.e Zabıt vı, ?w1..ı:.me1ı;.\t Müd .-ıilgü kalc.crJınde ı:ör!.:lebi:ir. 
lha!t l~il2.'9t?. paz:aı-tu:ıı gJ.:ı\P uıa 15 dı· D.ıimi E:ıcüı..11t'nde yapılatca.k.tır. 
Ta..liplcl'İızı Ük k'1.'11JT'l<inat rr..t muz ver;ı mc-k.1upla11, şa.-trıame m.:cibince ib-

rnz1 11Wtıı ge: ·n v.s.~ vt k.ı::.ı;.c hUCçJ r~erlnc göre l.;;lter_i:en diğer VC$:l.i~ 1le 
2400 N>. lu k· :1unurı t.1rifu~ı çevre.lr.dJ..: h· u.ırl:yna.kları tclkt:f mc.ktuplartnı 
maile gür.ıU saat 14 c k:ı·dar DaL-ni Encü o1,;n,, vennelcri. Jiiz:ırndtr. (1821) ,,. 

F.ıtih'c Kss;ıp De::rı t•hun ma!nllcainc.e 1-030 unıc\lı odad'l. 19 Har~t.a l9, 21, 23 
klac>ı Nu. hı . ~ binDJ.. ınnn hrdm ve taıh.'E'C., a:(·('dc enl<.azı..:ıın s:.tıŞJ; kape-
b zarf usuSi7c a ·tt -ya ıkr,·ınmştu:r, • 

Tahmin bOCı·:i (G4C-O) liQ:ı ve il"<. tcl_l utı (480) lira&ir. 
Şartname Zabıt ,., M<>1It!C ~t Müf r • ğü k'.1'.emf.,.de göri.i:lobfür. İ!ha.!e 

2~/12/9-12 cuma gtz..:.l sa.at ııı r. • DJıi.rr:1 ,...r-nen;c yııı,ı ca!<ıtJr. 

'raJ:~ıf"~.n ı':A. lc:.r t mli.IDuz VQYJ ı?Uttıh~!a.rı \"c" °'-ır. :ıen lb.l:sı, ıaon 
gelen d ğeı- \·e:· 10!--l'e 2490 No. ]u un tc.ı•f'1.t1 çovre-ir.{e hıztr 1 ıyaca~<.

ları tdk~it rnı:J..ct~ ı·n ih:le gıJnil saat 14 e kudn l"DJ.i r1 Er.ciJm.o;noe vel:'me-
Jcri lfı.z:rr.ıd1ı•. (2226) 

l inhisarlar Umu11 ~üdürlüijü ilanları 1 
1 _ i-tr.b.ıl bi:n f:ı.brlk.a:; nda hi~n iş ol.an tcikrıi.tM-n 10 ton teneke .iurpııtıı

t.ısı pazo1rlıkla s.:tıLcaktıı._ 
2 _ p..,,rlı!< 22/12/942 · rihine n>tlı!l'~ sallı g-joü .... ı ıo da Kabotaş,:!.ı 

Lewz>m şuf>e$nde!'i Alım komisyonun:ıa. y;:p1/acat:ur. 
3 _ Nüıınınııeler her gün k1ıanbu1 bir a f:ıll::>r:Gcosında görülebillr 
4 - İst<ok/Hler<n p""'1rlık ıç;.ı w.rı eclileo gün ve saatle % ~ ıüıvm•llAI 

pora.ı...ıı. bil'll!tte adı geç~ kıomAcycna geltru>leı' il4n olmlur. (1934) 

Be yoğlu yerli a c kerlik şubesinden: 
Şulıcmizm kayıtlı buJ.urum em""1& ...., yed.ık ırub:cy Ve a>kerl :m«murl.lrdan 

heı>tlıı ııub.ın<ze ı,,;.ı:·odl<et el.meyenlorln ıııl!ıhl nwayeM!.,.l :rıı.ı.~ lkiı;er 
ıı.ıfct fotıoğrdlarile birlikte aoe'e şııbeye m(ir~tarı (1890 - 2123) 

Be ykoz as kerı ik şubesinden : 
Bey"koz ,~erli~ şlrbeJ'l!lde ~ı bbuluıru:m. t'llTl>ekti ve ye::~e'k subaıyların sıh

h1 d't..ll"unıar,ı:ıın te..bili ·çjn As. hıa.<rtDJı.an,~ye mL."3.-yencyc göııd.erilrceğinden. dOnt 
:ıdet tıoloğı-afü bi. !i:<tc §lib<ye hemen m~ı=t>t ..:A'11<>';, (1911 - 2213) 

l stanbul Umum Süt müstahsill;:.ri 
Cemiyetinden : 

Ce .iyetirriııin. S/12/1942 uJı gün:U yıapılın ı,-nellk alelade umum! heyet 

topl:ntıs.ınc'1. roc. "yt t h·ı~ı.l olmodı{rnd ın toplantı 15 B'Tinc~ıir.un 1942 li~'.t 
gür.u-.. c bırakl .r.t~!Jr M.t:.z.kür gün aaa.t 10 dan 13 e kr.td?r B~lediyl" civaı·11ıda 
Babt<lıi c:ı<idc ... inıd.c 10 nu.~rlı bin:td,tkıi ccrrıiyı.:t meı'kez.inde yapılacaktır, Ce· 
~yete k •. yıt'.ı aza~ıın. o gün ve saatte hüviı,yet varaJcaL.rıle ge~melcri ilfwl 
OUllUl'. 

RUZNAME: 1 _ İdare heyet>nin çalışına rapo"u, 2 - Hesap müfettöş1eri
oin raporu, 3 - 943 St-nesi bütçe ve kn.fro·unun kabulü, 4 -A~ın tt1klifteri, 

& _ lda.-c bqcli arııalarıruıı. müddellc:llli bitieı> nı..ü içiıı ,.Çim 1"Pılm.sı. 

10 BllliNCkl\:ANtJN 19'2 

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat l ~anları 
123456789 

Aıağıdı yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeler• :ı-"zıh gün, sa~t ve mahallerdeki ask~i soıuı alma 
koıınö;yonların<Uı y•pılaca!rlır. Talip !erin bc]H vakJtleroc ait okluğu k ornisyonlarda bu~uıunaları. ~ li = ~ı~ ~ : ~ ~ CİNSİ Mi~tarı Tufarı T<"lllinatı İhale gün, saat ve mahallı 

4 ·- -:l•r:, --Kilo Lira Lira 
Sığı!' etı 45,000 

~---~~_,.,...,.,.,...,.,..,.,.......,..,~=-~~~~ 

3375 22/12/9-12 15 Çorlu 
Vakete 5,000 28,000i 
Vakcte 5,000 28,000) 
Kamış 700,000 38.500 
Sığır eti 15,000 11,250 
Sığır eti 30.000 22.500 

• 

5775 
1687,50 
3375 

23/12/942 
23/12/942 
25/12/942 
25/12/942 

16 iımir Lv. amirliği 
14 Erzuruııı ' 
10 Hoşdcr<: 
!() Hoşdere 

(1899 - 2149) 

5 - - • • • •. -

6 - --1 
7 •• 

- '• • 
s•- • ı•· 
9..._.__ı-...;.......ı......ı......:.1.---

Aşağıda yazılı mevadın p•zaı.J.ı k1a fksiltme!eri yazıtı gün, saat ve mahaı lerdcki askeri s.un 
k misyonlarında yapıJıca;,tır. Tllip !erin b<llı vlkitlerde ait olduğu k omisyonl>rda buhınmaları. 

SOLDAN SAGA, 1.TKARII 'l.N 
AŞAGIY°": 

CİNSİ Mik;tarı · Tutarı Teminatı İha~,. giı.n, sa.at \ı• mahalli. 
ı - Tarihi b•ı· uim. 2 - B.\.ıJk 

~l:füS.ct, bir re~. 3 - H.fa m. 4 -
Ticari t...· ~Lıl, Dolarrıbaıçlt. 5 - Bir 
emir, t-krr.el:-0. - Bi. ça~gı. rtl~tin.iıı y..:.. 
ııı:nc ıkonnınsını err-retrnu~. 7 - lli~ 

bnş ~(h~"r, 8 - N..,ta., as .!t, n ıta. 9 -
l\!ih.\•er taın.ıfından. j;g,;ı' c·H'n \;. b:r 
yer 

Kilo Liı•• Lira ---------- - --------------Koyun •ti 22,360 31,304 2935 
Sı "•ır eti, k.tvurmalık 2500 2500 187050. 
Tahta karyola adet 7(} 1960 147 
Sığır eti 14 14,()()0 2100 
Odun 200,000 5200 780 
El .. k:trojen gJ'ubu ~det ı 800 120 
Odun 500,000 13,000 ı950 
Sığır eti 
Kuru soğan 
ispanak 
Lahana 
Prasa • 

100.000 
50,000 
13,500) 
S!l,50(() 
43,500 

17,500 

16.005 1273 

* 

16/12/942 
14/12/942 
15/12/942 
23/12/942 
24/12/942 
16/12/942 
23/12/942 
16/12/942 
ll/12/942 

il Bursa 
15,30 Ranı · Topcular 
17 Gelibolu 
16 Gelibohı 

16 Gel; bolu 
14,30 Gelibolu 
16 Gelibolu 
15 Topkapı Maltepe 
15 Yalova 

16/12/942 14 Erzincan 
(1910 - 2212) 

(Diinkü bulmacamızın halli) 
' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

s• J K j D ı.~ M ~ı· 
QR D Y ı• R ~. N .A 
V• A••I L ET 
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ET 
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Aşsğıda yazılı mevadm pazarlı kfa eksiltme1eri yazılı gün, saat ve mahallerdeki askeri satın ahna 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
.hl 

tı::~ ~ ~ ~ ~ 
rl"RA' • L •'R 
· ı~ I M C Al• :g •kcınıisyonl~ında yapı.lacıııktır. Talip !erin belli vak.itlerde ait olduğu k omisyonlar<la bulunmaları. EL 

CİN'Sİ Miktarı Tutarı Tenünall İhale gün, saat ve mahalli. 
9 RE Ft• EMt• 

Kilo l.ira Lira 
~-~~--~~--~~--' .;.....~~~~~--~~~-~~ - --Hastane ta111w 15,455,87 1160 24/12/942 16 Kayseri S.'l.TIŞ İLA:"il 

Ü.skü~i'ar 1er:1 mo:YN,ırut:'Unrl~ın: Sığır eti 40,000 15()() 25/12/942 14 Kurşı.ın1u 
Prasa 40,000 Kr. 12,50) 
Lahana 40,000 > 15 ) 
!spanak 40.000 • 20 ) . 
iHavuıç 6,000 • 18 ) 
KarnebahH· 8,000 > 25 ) 
Kereviz 8,00~ > 12,50 ) 
Sığır etı 140.000 115,000 7875 
Sığır eti 45,000 27,000 2025 
Sı.ğ1r e!i 45,000 29,250 ı193,75 

Kereste nakil şnrtn •mesi İst. Lv. A mirl''ğinde görülür, 

* Ktşif bedeli 51,777 lira 39 kuruş olan Hadımköy askeri hastane-
sinön ikinci kısım inşaatı pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. İlk ternin:ı.. 
tı 3883 r .. a 31 kuruştur. İhalesi 24/J. 2/942 perşembe günü saat 14 de 
Had!mköyde askeri P. 4305 satın al rna komisyonunda yapılac&ktır. Ta· 
!iplerin belli vakiite komisyona gelmeleri. 1877 - 2068) 

* 26/11/94.2 tarihinde kapalı zarf usulile ihalesi ilan olunan 63 bin 
ton erzak vcsaiı..,n·n Haydarpaşada n Sirkeciye nakil, tahmil ve tahlL 
yes'ne teklif ed:lcıı f!yat g:ıı:i görül düğünden tekrıı.r ve pazarlıkla mü· 
naaks•ya konulmuştur. Hususi şar tl•n kom:syonda görülebrn.r. lbalcs; 
15/12/942 salı günü saat 10 da yap ıal..,ağınd>n 'stekHlerin kaı'.i tem'
natlarile Hat·biyede Yedek Su bar o kulunda ask.eri posta 920 saunalrr a 
kcımsyonuna mür:ıca•tları.. (1915 - 2217) 

· * Kapalı zal.1f usulile 30 ton sığın- eti alınacaktır. Evsaf ve hususi 
şartları komisyonda görülebilir. Muvakkat teminAtı 2138 liradır. İha. 
lesi 15/12/942 sah günü saat 15 de yap;~acağından isteklilerin ihlle 
soatından bir saat evvel Harb'yede Yedek subay okulundaki askcl'İ 
posta 920 satınalma komisyonuna müacaatları. (1799 - 1744) 

* Beheo- kilosuna 130 kuruş fiat tahmin ed:len 16,129 kilo eğer sa.. 
burru miiteahhid n<ım ve hesabına açık eksiJtmey.-ı konmuştur. İha· 
lesö 14/12/!142 pazartesi günü saat 11 de Ankarada M.M.V. 2 'No. lu 
satın a'ma kom<syonunda yapıl:t(:ak tır. ilk tEminatı 1572 lira 58 kuruş.. 
tuı". Tatp:erin kanuni vesikalarile belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(1778 - 1675) 
Aşağıda yazılı kumaş ve kilimler pazarlıkla satın alınacakt>r. iha

leler; 16/12/942 çarşamba günü sa at 15 de An.karada M.M.V. 3 No lu 
satın a'.ma komisyonun)!a yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte komis
yona gelmeleri . 
CİNSİ Mktan Tut.ır> Teminatı 

Kışlık eTbiscl'k k'umış 
Kaputluk kumll§ 
K:lim 

10,000 :15,000 
10,000:15,000 

500 Adet 

* 

Mt. 
Mt. 

Lira Lira 
70,650 9556 
85,000 10,900 
27 ,150 4072,50 
(1843 - 1913) 

18,000 kilo sığır eti kavurması kapnlı zarfla eksıltmeye konmuştur. 
İhalesi 12/12/942 cumartesi günii soat 10 da Boybat askeri saüıı alma 
kcm:syonunda yapılacaktır. Tahmö n bedeli 48,800 l'ra iik teminatı 364;) 
lıadır. Taliplerin kanuni vesikalari le teklif mektuplarını ;bale saatin· 
den bir sa•t evvel komsiy ona verm elerö. (1789 - 1734) ,,. 

İki adet anbar inşası açık eksilt meye kon!Il'UŞtur. İhales: 11/12/942 
cuma günü saat 17 de Gr:ıboluda askeri satın alma komisyonunda ya. 
pıla.caktıı". Keşif bedeli 3733 \ıra 93 kuruştur. Her ikisinin ilk teminatı 
560 lira 9 kuruştur. Talipl~rin belli vaktte komisyona gelmeleri. 

(1788 - 1733) 

+ 
4 260 ooo ad<ıt Y"'" cammd<m momul beş a.mpu<J möte:ıhboı n:ım ve ıı-bı-

na ~r:~la ..,1,ın alınacalktlr. İhale.;i 17 /12/942 p...-ı:cmbo günü &aat 15 dot An. 
hlu·a.Jı. n.ıı. -rı.ı. v . 5 No. iu satın a.!roa aoorn~syonunıd.l yapılacaktı r, Tahrni..n be. 
ıı,,:; 33,910 ıı:ra ıırut•ı tom inatı 5087 lim ı;o Jmıruı;tu-r. ToUı>Jer;n beli vakitte ltb-
ml:yoaa goıneler;. (1868 - 2019) 

* :ıo to!\ !<oyun oU kapalı ııarllı ~.meye konrrJL\ŞtuT. İhalesi 21/12/942 
pııa,rtesi günü sa.ot 15 & Kars Bak.eri •:ın alnı.::ı komısyonunda Y:\PılacL'.t.tır. 
İf.Qt ı.-rrJntı 1800 lir.dır. Tal;pJerin l<ıan nl v~larile t.<ıl<!i,if molctuıplarırıa 
ih1!0 sııL.<.ıııitn Nr •llilt eVVel ll<:omi"l)'Onc vemıtkııi. (1870 - 2001) 

. * 50 ton sabun alınaei.<tır. Pazarl~kla ~il>mesô 16/12/!>42 gtmii saat 10 da 
Ankail3d-ı M. M. V. Bir No, N satın alma .l<ı~m;syonunde y.apılaıc:ıJttır. Tahm~n 
bedeH 57,5-00 lira k~t'i tı-minat._ 862ö liradır. T.t.iplerin belli va.kitte k•.:ırni.sy<>6 
na genceler;. (19H - 2216) 

* Ankarad:ı gÖ61.el'i!ccl"'k m3haldıe b~r pıvyon inşa.;t pıa.z&:tlı'kla eksiltmeye kıon-
muştur. llıa!esi 11/12/942 OlJlll~ giloü s.:.~ il de Arl<,..">ia M. M. V. 4 N<>. lu 
G:.ıtı;ı QYrll. Jt.<,mhyonurıd.ı yııpıluca'.-ctL.t(cşif bed.tli 166,276 lin 54 kul'uş ka.t'l 
td'llinatı 19,127 lira 65 kurL1Şotur. Talı.ple,.:n belli v&k.~tte kL>misyoına g<lm:eleri. 

(1865 - 2026) 

* Bcherlne 35 üa tatınıı;n-edilen 1127 adet !jşok dloJ.diu!'trı> Aleti pam<lıkla 
ıohn •!mac::ktır. Feanl şartnaıme.;i ve pl!ınl'1rı lrorr.isyond• görihlür. İ!hele& 
15/12/9~2 dı g;lnil saat 15 dP Amaracıa M. M. V. 2 No, lu satın dma komis
;r.,onunda yapılacnttr. Kat'! leırl<natı 5916 lire 75 kuruııtur. 'I\ı)jpleriD ı..ın va-
ıtitte Qı;o:nisyo:ııa gdn""""' (lllJl3 - Zll<I) 

24/12/942 16 
24/12/942 15 
23/12/942 16,30 
23/12/942 15 
23/12/942 14 

iBalıkes!r 

Ardahan 
Ardahan 
Aı·dahan 

Yozgat As. Ş. 
(lım - 2063) 

Mahcu:z 00.·t gfülü t:ıht .. U..n ın& 

nrul tezeıih ve altı adet boş kü.tr, el 
teraı.i!:i Vt altt kıiiol'V.k dt:hem 14/12 
942 t.arihiDln paz:l;\'tt-.s..i g!Ü'nÜı sat 14 
de başlKinaık surerile BoyJcrbj!-yi ı;ıtT'· 

şı..ı:ııııd'o. tı-ırinci arttırması y.apıb.cali! 

muhamırcn k1'fm...•tin % 75 sJr.i bu•l'· 
ın.acllğı talkdirc:e ikf..nc' art•ırır.ııya bı· 

,·aJular~!t 17 /12/3n p&rşcm!ı<> günü 
ayni sa:ı.ttt- baŞianıt.:.!~ suı ctıle ayn Ytr 
ôe M.incı arttırmas~nm. y:-ıpılaeag1 il:aıı 

oluımır. (374) -------------
* 89,201 liıra 20 kuruş keşif bedelli Kırıkkalede bina ın~.<sı kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. İhale si 14/12/942 pazaı'les günü saat 15de 
Ankarada M.M.V. ıı No. lu satın alma komisyonunda yapıLıcaktır i:k 
teminatı 5710 lira 6 kuruştur. Taliplerin kannui vesik.1larile 1 ekl I ~ck
tuplarını ihale sa.tinden bi:r ,saaı evvel komsiyona vermeleri. 

(l'l'J7 - 1742) 

* 30,000 kilo süt kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 14/12/ 
942 pazartesi günü saat 11 de ÇJ)ıa kkalede askeri satın alma komisyo_ 
nur.da yapılacaktır. Tahmin fiatı 52 kuruş lk ıcrninotı 1170 liradır. 

Ta~iplerin kanuni vesıkalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. (1790 - 17~5) 

* 30,081J[ra90 kuruş keşif bedelli Kırıkkalede 10 adet anbar inşası 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İh•les' 14/12/942 pazartesi günii 
saat 11 de Ankarada M.M.V. 4 No. lu satın alına komisyonunda yapıla· 
cakıır. İlk teminatı 2256 lira 15 ku ruışwr. TJlplcrin kanuni YEsikala· 
rile teklif mektuplarını ihale saatin den. bir saat evvel komisyona ver-
meleri. (1798 - 1743) 

* 50,000 kılo sığır eti kapalı zarf la eksiltmeye konmuştur. İhalesi 
17/12/942 giinü s;ıat 16 da Yassı viran askeri satın. alma komisyonunda 
yapılacakıır. Tahmin bedeli 50,000 lira. ilk teminatı 3750 liradır. Ta
liplerin kanuni vcsikalar'le teklif mektuplarını öhale sant;nden bir sa-
atinden bir saı>t evvel komisyona vermeleri. (1833 - 1902) 

* 41,598 lira 56 kuru.' keşif bedelli dör anbar ile keş'f bedel: 21.144 
lira 78 kuruş olan bir pavyon inşası pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
İhaleleri 16/12/9~2 günü saat 14 de Erzurum askeri satın alına komis.. 
yonıunda yapılacaktır. Anbaların te ııninatı 6239 lira 79 kuru , pavyonuıı> 
teminatı 3172 lir:ıdır, Taliplerin bel li vakitte komı:syona gclmekrı. 

(1834 - 1903) 

* 2400 ton ip veya tel baly•lı ·kuru ot a.çık eksiltmeye k<ınmı:ştuT. 
Müteahhid nam ve hesabına eksiltmesi 18/11/942 cuma günü saat 15 
de E;rzurum askeri satın alıma kom is yon unda yapılacaktır. Ta:ımin be
deli 240,000 lira teminatı 16,250 liradır. Taliplerin belli vak•ıte komis-
yona gelmeleri, (1835 - 1904) 

* Mütf' h>it nG';)l ve he:abtnD ip ve tel ba.ly.alı 1500 ton kıJ::<u ot açJ,: rni!'t-
~e l:onn .tur. İh:ıC"sl 18/12/942 CUl.,..t günü sa.aıt 14 de Erzur1.Jm ıtı'i!!:i wUn. 
al.'Tlll kon··i~yonuada. yapılacef-rtır. T:Qınün be<kll 1501000 li!-a tem.inatı 8750 J.i .. 
radır, Tal ipleı•in belll Wkitte ~ gclmeeM. (1824 - 1873) 

* Beş adet ç-ıh 811 bJvası ve mtlıt.e4it mi'.kt.r<b elektrik malrumesi paza-r-
lıı.<ıl ....ım almaca.<tır. hıa.tesıl 17/llı/&42 çarşrrba 11Usıü so•t il de ç.,.a:<l<a!e
de cl<erl ..atın a.tm• ~cmımQ -p;Jaca.ı.tır. LJl;ıU,;i ist. Lv. ikmi.iiğinde 
C(i.Mllllr_ Taliplerin belli vllll<ıitte lromi.-:yooa gelmeeı-1. <li112 - 2714) 

* 56,576 ı.llo 91.fı sabllıı2u -.ıe '!""""r'.ıkla. satın &!ınıııca1ttır. İh:.lcsi 16/12/ 
H l ç•riaml:ıa günil • a.t 18 dl. Anu.l':ıda M. M. V. ! No, lu satm rı.lrnı !romJs.. 
,-omuıd a.1)'ptı..ooıctır. Tahmin bedc>li 435,613 lire k.aı\'I t.m>lıw.tı tı,342 :ı:.ra llO 
k:uruşlu.r. TilAiplcrio bt>l li vüıltte ~ ıelımıoleri. (!913 - 2213) 

• 
* öns v..,..,;re nal.bınt t.ıkımlan pa:zorlı!ı:la satın a!ttı.aeoktır. ih:ıııes; 17 /1'1/ 

m2 ~oır.be &'Ü'l•Ü ... t 11> da Çaıakkal• !Wlotrl •tlın <ılmrı ~<J?>Und>ı y1• 

pıla.c:n<t,r. Llstos; İsl.uı.bul lN. Amlrl!gönd.e Cörüıld>ilir. 'fi!iip<r'o belli v.ıkıitt• 
lromi,yona gelmeleri. (18H - 2143) 

* 20 tor.. "ğır et; !'llza.nltla ... ,tm aiıruı.caktı.r. ih.!..ı 21/12/9~2 gUnü •nt 
13 de Çorlu aSkerl sa'° .ıL'l\a l«ımi$!Y<ır.und• Y•Pılacaiı:tır. i tomina.tı 1600 
IiJ'ad>.r. Taliplerin bcln valkilte ıkom'ı;y.ın:ı g•mde<l. (!MS - 2016) 

Istanbul Umum Lokantacılar Cemiyet"nd"n 
Cemiye~ırıiz:n 8/12 '942 ""!l ııuna 1 ı!an ncHk ale[~de Ull'.ıwrl !ı.,yc• t.lp 

Lmtıısmda <:k·criyel h ıl oımadlİlllldan topıınıı IS Birine •• un 1942 salı ;il

nWıe bırokı!mıştır. Mezkôr gü:ı s.:ı>t H den 17 ye ""d"' C~ı;ah> .:ma Eır.l· 
OOnU Ha.lke\"İ ı:alonundl yapıla<'a.'ttır Cenüycte k tylth azanın o glin ve 5:ın.ıt.te 

hüvıiyct v.ara:ıtalarile aelmıelerJ ıl~n olunur. 
RUZNA.l\1E~ 1 _ İdare luyetin l t ıltsma raporı 1 2 - Hes.ıp ır.Ofctt.iş.rı·ri

oin r•pol'U, 3 - 943 smt!Si Wtço vo ka:lroo UnU"n ıkabulü, 4 -.Azarım tcldill..ri. 
i<b.cc hc·yC'ti aza.laı.:.z.ıııı müddc~: .. :.;ııl bitıren nlafı ~in t:ç'.m yaı;ı.m.ı.sı. 

• 


