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Müttefik kttarar dün Gonayı 
tamamen işgal ettiler 

1942 
ABONE 3 aylık 450 8 ~ilk 1SO ;rtllılc ı400 GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Ca.nA>erra, 10 (A.A.) - Par\Amentoda iuııhat veren başve
kil M. Curtn, Mae Ar1ı!ıur'ün Mtittefik kuvveUerinl:n Ye· 
ni Guinee'de Gona bö1geS:rü ıtaroamezı. şgal ettiklerini •bili dird>ğini liÖy l~i.r. 

- --~ --

Milli Şef 
------· 

Dün akşam Orta Anadoluda 
bir tetkik seyahatine cıktılar , . . 
A kara 10 (A.A.) - Reisicümhur İsmet İn· Feni Çakmak, Vekiller Heyc;ti C. Halk paııtisı 

önü ı:'u ak;am satt 19 da Orta Aıı adoluda b'.r Genel S~kreter!, g~nel ~crkeoz ile yeti Azalan, . 
. h •- •ıl'lllıştır Mfütakı! Partı Reis ~ekılı. mel>u• lnr, Genel· 

se)a ""' ' · · ·· f ck'l ti kfuu ôl t Mili ~f Ankara ga.rmda Büyük l\till.-t kurmay, l\l ili Muda aa v. , a e er . .. eJ 
Meclisi Re'ısi Abdülhalik Renda, Baş,·ekiI Şük d :ğcr Hkalctlcr eı!kfuıı , mllb.!;CselCT d•1"klör-. 

1 
rü Saracoğlu, ~nefkurın&·Y Baş karu l\t:ıreş:ıl leri tarafından uğurlannu5tır. 

b ........................... _ .. _ ~~ -- -- ...,._ r --- - ---- - .. ~ ' 

Avrupa 
karasında 

harp -·-

tlfılt~rcil~rin 
Uç•tl• Nalılir• 

YolllU"t. 

Alman ııefeleri tank lılmaycsiiıde ttpheye ti~ i!erliycrL 

Sovyetler büyOk bir 
şehri işgal ettiler 

Rijevin alındığı haberini Berlin yalanlıyor • 
Taarruz ve karşı taarruzlar devam ediyor 

Mcc&oova, 1-0 (A.A.) - &>\>yet öğle llidd•lli bir muk>vemet hal'L't ~ 
~ğn• C!k: langıcında piyade vo Tank t>ıı1: .ri.. 

Torino yine 
bombalandı 
Romanın da bomba
lanması istendi 

Roma 10 (A.A.) - İtalyan teb
Jlği: 

Bu geee Torino yeniden düş
man 111Çakıları tarafından bomba. 
lanmıştır. Bi"ÇOk binalara isabet. 
!er kaydedilmiş, yangın ve inhi
d•mlar vuku bulmuştur, Umumi· 
yetle hasar mlih:mdir. Geçen ta
arruzun Jrurbanlan şimdiye ka
dar 65 ölü ve 112 yaralıya bal'ğ 

dmuştur. Geçen gecenin kayıp. 
ları, henüz tesbit erulmemiştiı'. 

ATILAN BOMBALAR 

t .. hlik~s ine düşmeden ne gel cce'-< 
plfuılarun~ hakkında izahat v.:I'• 
mek, ne de hava hed ·f!crinin de
ğeri hakkında mün,ıka{ ada bu.. 
lunmak .ınüımkündür. Bu hususta 
dlkkat'mizi M. C!ıurch i '.l'in be
yan>ıına çekerım. M. Churchi!1, 

(Devam 3 üncü sayfada) 

Alman Genel 
kurmayında Ne zaman 

müttefikler 
karaya çıkacak? I Stallngrodın şimal ltısmıTlda düş. miz. dUıımımı daha serilere ıitm1:;lar 

man muJoı.vomeUn! lılnın kıt.ilarmıız, "" Savyet karşı bücuır&ırını ıl.iıı • 
nm·z.iler.ı:-i ısllıh ·~lcı'dir. Kıt.ı..rı. lkllrt.milşlerdir, Buruda 16 'lonk tah.-ip 
m.., Stalinll<odııı timal baıtı.sın<ln lu· edi!mi,:;tir 

Londra 10 (A.A.) - Britaııya 

hava kuvvetleri tara:fından İtal
yanın b~lııca sınai şehri olan To· 
rino'ya yapılan ağır hav• akının· 
da dört bin kiloluk yüksek infi
laklı bombalarla on binlerce yan. 
gm bombas• atılmışt'r 

-Bitler general 
Von Balderı azı 
etti, yerine oı. 
Zeltzıer getirildi 

Görünü§deki alametle. 
Müttefiklerin pek ya 
kında Aıırupa karaaına 
çıkacaklarını göıtermi· 
yor ••• --------

Yazan: ŞVKRV AHMED 

onastir. 

Bizert ve Tunus önlerinde mütte f;k taarııızi istı'koınetleriyle 
Milıwre ka~ı bücuın !arını ırösterir harita 

8 inci Ordunun yeni 
bir taarruza 

geçtiği bi idi ril.iyor 
~-~-~-... ~~~~~-

Be rlin harekatın yalnız canlı devriye 
fı:a·iyetine inhisar ettiiini bildiriyor 
L<>ndra 10 (A.A.) - R uter: larcill Almroı1mn zırhlı kQJlan, 

Salahiyetli ikaynaklarda SöylenH.. müttefik:erin çok şiddetli bir kar. 
diğ;ne göre Fas radyosurrun Ala,- oı taarruzlJll• maruz kalmı.şllt'-

gayla cephesine karşı sek:ziııc:l (Devam 3 tıııcü sayfada) 

1ıa.' <><ıınırı md\~ini a.s~tır• ı Doğu ctp!ıesinin .,,....ıca :ıu..;mınde 
llar ve >ler:.anlşlerdir. Düşrnam lk.ala· Almaııı ta~rruzu mıırvatW<;;ı-e'..!e ılr· 
b.Jlk b•r fehirdoıı atan bir 5"vy<t vaın ediyor. Dilşmandan yüzlerce .. 
lbi<l.1~, pcr"'to ta,;ı;y.uı C<lllup batu;ıı>- lılr ve pek çok •-Ith olımnış\Jır. Sov· 
de d\Şnana taarruza devam od<n lu· :yet k:ta.lorının k&ı1ı hli>c~n pllı;. 
ta1anııNz, .- '8şıyan 15 l<ıımıY=U l<ürtlC>nü..-til>' 
tahtip ve ilci mübmlmat dıcposunu Ç-OK ŞİDDETLİ SAV AŞLAR 
berhl.va ctm~r. 

ALMAN TEBLİGİ 
Bcrlio, 10 (AA.) - .A>lman tebliği: 
Te<k ~ Alman ikıt.ları 

bir dtllıman il'ICIW>U iırJha. etmişler. 
cllr. DiJıı1!ıWı1n movı!I hQc:ııınları a. 

Moslııava, 1-0 (A.A. )- Sa\-yct hil· 
cumı tqtal:ırı Stallngrad .,.hı~ ;cinde 

blr ~ bilıoJ.n elk 11C9irmlş!en!lr. 

(Deıı.ımı 3 üncil sayfada.) 

ROMANIN BOMBALANMASI l 
!STEND! 

Londra 10 (A.A.) - Lord We
ogwood, Almanyadan cenup İbL 
yaya yapılan nakliyatın geçit bo- 1 
ğaz:ı ve faşist g.nel!curmeyı olan 
Romanu bombalanması bahsine 
tekrar dokunmuştur. 

Kendisine cevap veren Hava 
müsteşarı şöyle damiştir; 
cDüşmana mah1mat vermek 

lroan knlmıştr. 
Voleı> ik ı>on ...ru-rıe..ı &ı>a1llllda 

bir ııedik oçm$ muvaf!alt olan d'lll
,,_ lıuvwtıerı ı.-ı.!mıa ve imlMı e
d\lmiııt.ir ~ t;ıı...ı:;o.r<1o döjler Sav 
]'et •wtlcıi Dl·t- t&&ıınıc.'>nna 
devam -r.ık ,-....- el<r ltq.,Lira 

Finlandanın Sulh 
v 

yapacagı 
u~~. 

Don ııelı.rinin ~ diıooğjndm 

İngiliz oıxlusunıın taarruza g1'9' -------------------------
haber veriliyor 

-···--Alman askerlerinir 
maneviyatı bozuk l 
Londra 10 (A.A.) - Alman ha.. 

berlcr ajansının bildirdiğine göre, 
geçenlerde vazifes"nden ayrıldığı 
haber verilen general von Halr 
derin yerine Alman genelıkurmay 
b:ışkanlığına general Zeitzl<r ta
yin ohınmuştur. 

ALMAN ASKERLERl.NiN 
MANEViY ATI BOZUK 

D eğu eephesin~ Sovyet • 
Abnaıı boğuşması yu yer 
devam ediyor. Büyük Sov

yet birliklerınin harekatta bu.. 
lunmalarm.a rağmen Ahuan mil· 
dafaa hatlarında bariz ve derin 
b:r '51ll'S.ntı yoktur. Kış vazİ:ye· 
ti:ndeıı. havanın umumi sis ve 
pusundan, motörlü vantaları.n 
iyi ve rahat çalışanumıasmdan 

faydalanan S<>vyetlerin bütün 
kış boyunca yapacakları taarruz
ların Alman saflar.rufa ha!11d 
bir sarsıntı doiunıp doğurımııya· 
cakı da pek belli değildir, Al
manların her fürlü ilıt'.lllLll ve 
~ yılın kış ayındeki vakıala
n nazara a1arak müdafaa harlı1-
ne iyi hazırla~ bulund'Ukları 
&özden kaçmıyor, 

tiğine daır bu sabah verdiği haber -
Stokholm 10 (A.A.) - N()rveç

tekJ Alman askerlerinin manevi. 
yatının bozulduğuna dair Alman
yaya gelen haberler üzerine AL 
manyanın her tara{ında 44 nazı 

sözciisü Alman komisErinin davetJ 
üzerine sekiz hafta ika1ınak üze. 
re Ostoya gelm~tir. Bunlar Nor
veçin muhtelif yerlerindeki Almaı 
lı:ıtalannı ziyaret ederek bunlara 
nutuklar söyliye<:cklerdir. ş mali Afrika cephesine getın.. 

ee henfü; deuıokrasyalarm yeni 
' ve muhb'.l haınle.i başlamamış· 

tı.r. Ne vakit başlayacağı da pek 
belli değildir. Ancak, Şimııll Af
rikadaki hareket Jlfüttefikforin 
Avrupa brasına harbi int !kal 
ettinnclcrıl ile yakından alakalı 
b' r neticeyi yakınl:ıştınnak ve· 
ya uzahlaştırınıokla alakalı bu. 
lıı.ııduğu cihetle bjç şüphe y<>k ki 
dünyanın her tarafında merak 
uyandırmalata ve ayırl zamanda 
p soruya vesile vermckteıli'r. 

- Ne vakit Müttefiiklcr Av
rupa karasıruı ç.kacakl.:ır? 

Filhak ka, Ş mali Afriık:ıdaki 
harekat Avrupa karasına çıkmak 
ile çok alakalı bulunmakla bera
ber tamami.yle bu harekete bağlı 
da değildir. Zira, 

a - Müttefklerin Avrupa ka
ırasmda harbe hazır olmaları, 

b - Avrupaya çıkarına yapma. 
nın ne zııman mliııasiıı olacağı?. 
Gi~ diğer llı:i mühim amil de 

Jl.lüttefklerin. kıtada harp etmO' 
!eri ile ilg"lld.ir. Hiç şüphesiz 
Elalegeyla ie Tuııus irutuplattmn· 
arasına sıkışan Mihver alanım 
(amımıiyle temizlemd<, Afrika 

da mutlak hakimiyeti ele almak, 
Akden zde Mli1tefilO!Aır ser besıt
liğini temilı edebilmek, Demok· 
rasyalar iç·n Avrupada barp et
menin, cephe ve cepheler aça· 
b !menin başlıca şartları aras·n· 
dadır. Fakat tebarüz ettirdiğ'miz 
iki amil de tahakkuk etmeden, 
yahut kemale varmadan yine 
Avrupa lutas nda Müttefklerle 
Jlfih~eor arasında fili çarpışma 
başlayamaz. Halbuki , Müttefikler 
henüz tam harp hazrrlıklannı bi
tirmiş halde değ'11erdir. İngilt.,. 
ttde olsun, Ameriik.ada et.un 
daha ordular yeni yen kurutmak· 
ta, talim ve terbiye yeni yeni 
faydalanru vermekte, gemi, tay· 
yare, tank. rırhlı şu ve bu ıibi 
kara, hava, deniz harp vas:tala· 

(Dev .. 1 '1aci •yfııd.a) 

oeepheden doğrudap doğruya ba
ber alınıncaya kadar ihtiyatla kar. 
şılarımak geı·ektir. 

ALMAN TARRUZLARI ATILDI 
Loudra 10 (A.A.) - Tunusa 

35 kilometrede Teburba bölgesin
de müttefikler, 48 saat süren bir 
savaştan sonra arazi kazarıımtş· 

Demiryollarında 
-----ı------

lzdihamı önliyecek yeni tedbirler alındı. 

Bir ha bere göre de İsveçle mü
nasebetlerini islaha çalışıyor 

Banliyo seferleri tahdit ediliyor 
Slok~ı"lrn, 10 (A.A.) - Siyasi mah l 

!illerde oanıldığıru 11öre, F.:n.I.ııd".;ra 
yol<111da ya Rusya ııe mün.ferit bir 
aul!ı veyalıuS A'mac:ya He .Şbirliğ'.

ni .kuvvct!~k f!klarJP(l;anbiri:ni 
leroiJı ~bö.-. Ayıni ıaınında Fin. 
laııda.mn bwç ll• mitncsobe>!...ıini ıs
l1ıı!ı elaneği al"ZlU eyi~ ~ • 
ledir. A. Darlan 

meselesi 
---•ı---

Avam kamarasında 
etraflıca anlatıldı 

-------
Mis ter ÇörçU 
izahat verdi 

Londra 10 (A.A.) - M. Eden, 
Avam kamarasında beyonatta b11r 
lunorak Darlan vaziyeti hakıkında 
gi:tli celsede münakaşa ve müza
kere yapılmasının ehemmiyetine 
işaret eunişt'r. Memlekete hlta-

( Devamı 3 üncü sayfıula) 

Ankara 10 (İkdam muhabirin
den) - Devct Deniz:yolları yolcu 
nalkliyatı tar;fesine bir miktar 
zam yap~ ve tatb kne başlan-

mıştır. 1 
Devi.et deııılryallarında izd 'ham 

önlemek 'çin yapılan ted1< 'kler so
nunda alman tedbirlerin de pey
derpey tatbikine başlanacaktır. 

Dcmiryollarında yemekli vagon. 
farda yemek ücretleri yüzde 10 
nisbetirıde arttınlm ıştır. BanEyö 
seferlerinin tahdidi üzerinde de b 'r 
k arara varılmııık üzeredir. Mese
la Oaydarpaşa - Pendik arasınr 
da günde yapılmakta olan 18 se· 
fer ozaltılacaktır. Seferlerin sa
b:ıJı öğle ve akşamları gi<liş geli. 
şin fazla olduğu saatlerde teksifi 
ve diğer saatlerdek' seıferlcrin 

kaldmlması d~nillınelı:tedir. 
DemiOj"Ollan eşya tanresinde 

de değiş:ıklik yapılması ve bazı * 

~ Mahalleler arasında} 

Mimar Hayrettin 
mahallesi k.onuşuyor ı 

~----•ı~----

Bir camii açtırmak ve meyhc:neyi ka· 
patmak mücadelesi • Lastik parçala· 
yan sokaklar - Pazar eski yerine ge• 

tirilince halk gürültüden kurtuldu 
Bugün, İkdam Oikuyuculan 

Mimar Hayı·edrlın mahallesi mü

messili bay Fevzi Cezar'ı dinleye
cekler. Bellııi, o semtin yabancıla
rına bu mahaıtle isın; biı:-şey if&d\! 
etmiy~•k. .Faht, Mimar Haşr~ 

din ağ.ının Miını taşıyan semt, 
Çuşıkapının göbeğindedir, Hani 
geçenlerde fırtına i.le yıkılan asır· 
ilk ağa; yok mu? Sının, · te onun 
tam lı:ıırşısında. Tabiri caizse, S<l'" 

(DevalDl 2 aci sayfada) 

yanın nakil ücretine bir miktar 
zam ierası kararlaşmıştır. Bu me
yan.da yataklı v>gonlarda yatak 
ücretinin arttıntınası için de ted
kiklere başlanmıştır. 

Mechul bir otomobil 
bir ihtiyarı çiğnedi 

~--~~_.;;;-~ .. ı~---~"--~ 
Dün Karaköyde f~ci iki tramvay ka• 

zası oldu, yarablar baygın bir 
halde hastahaneye kaldırıldı 

Evvellki geee Ş~hane yokuşun-
. d• feeı bir kaza olmuş 45-00 yaş. 
lırmd• hüvzyet; tesblt cdilemiyen 
biri henüz nwnarası öğrenilemiyen 
bir otomobilin altında kalarak öL 
müştür. 

Cesed morga kaldınknış, kaza-

yı._yapan otomobil aranma:a baş
lanmıştır . 

TRAMVAY KAZALARI 
Dün şehrimi:r.de iki tramvB\Y b..

zası olmuş, iki kişi ağır surette 
;raralıınmı~tır. 

(DevUll S &ılcll nyfııda) 

Nip .. tıııı Altpm Kıı. Enısli!üAindo dün bir <idile tertip rcllbni$1ir • . s..t on 1 
btş'te baslıyan dc!fe saat on yediye '8.d.ı.r sttl"ITlilş. -.ti•11 talr""rlertniın hanr 
ladJkLar1 ya;U*, kıtlık .:ı.ı.e tan&, ma"to ve iç eıyalan can!ı =~~erle tef. 
bir Ni•imi}rr, Sad•!iğl , .... , 1utn modelJer hazır buJuamıl&rııı t"1ı<Uı1ini Waıı. 

mutır. 

Rcısıııiml& ıWilen iiW-ıık edııııl:erdnı tıır lusıııııı ıı06tc~t · 

Bulgar ve Romenler -------Mihverin harbi 
kaybedeceğine 

artık inanıyor 

---
9 Aylık 
ithalat -

M ••tt f"k•I • k Yalnız Sterling guru• u e ı erın en• . . 
dılerina mülayim puna dahıl memlekec-
d av r anması na lerdea 95 milyon 
çalışıyorlarmış 1 i rayı bu 1 d u 

NcV')'Ork, 10 (A.A.) - Y.ı!kırı taI1t 
taki iJiır A~lkan i«ctesiııôıı bildir. 
diğlne göre, .BU(gıı, ve Rumen siyasl 
adamlen ınihveri.n muharei>ey, Jı:aır· 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

.Arıkmn, 10 (A.A.) - ı SodtanU!llo 
1942 ıaı.1ıindoen 30 E,-lu1 tarihir.e b· 
datr geçen madde\ zarfında st<>rJ;rg 
enı;pıma mccsup m<ml<i<ııı!lcıdcn 'l\lıJ' 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Hazır ol cenge ••• 
SELAMI iZZET SEDES 

Gelecek sulbuıı tam 1ti:r P. I 
iahsızlanma esa.uıa da7a0 

ucağını söyleyenler var. Bımu 
söyleyenler de yarm k!rbnda 
aöıe eıı lalihlyetli ~. 
Buuların arasına yarım sJilıSOS
lanma esasını tatbik elııııd lst§o. 

yenlerde &'.ıriyerlar, b~r: Yal· 
nnı b.z Silahlaııalım, !ıll' daha 
ha<rp olmaz! diyorlar. 

Tarih boyunca hlr •siliıbsıdan
ma davası• pdülmüş detı14ir; 
asırlar boyunca da aııcak ı;ilah 
ve siliilı kuvveti • bar"biıı önünü 
alamamış e>lmakla beraber - çok 
Jı.ere h.:bi bir müddet o.lsua ön• 
lem tir_. _ l 

Dün Milletler Omı~etl silah· 
-ı.nnıa qiııde nasıl iıfliis etti ıse, 
J'llTID da blr mitletıler kurultayı· 
aın ayn{ dava üzerinde o~ mu· 
Jıaılılmlir. 

Buıünf<ll cihan boitışınası111 
yalnız ve 7alnu: Almanyanm d 
altından SO:tihlanınası değil, 
müttef.kterin ı;ilihlanmamış ol· 
malan cloğunnamış mıcln? Bu
günkü harbin hu kadar uzanııı51 .. 
ıııa, Sovyet Rusyan.n keı:kunç 

.. kuvvetini iy·den iyi saklamış ol· 
ması sebeplerden b:•i olarak ııös-
terilemez mi? 

Eğer 1914 harb·nden sonra 
Mlıtefkler Almanya kadar si
lilhlanmış olsalardı, Südetland 
peşkeş çekilmi)·ecek ve Alman
ya arkasında bu kada• muazzam 
bir kudret bulunduğunu b lsey. 
di dalıa temkinn davra1>1p dava
sını daha aşağ dan alacaktı. 
.Hazır ol cenge eğer istersen 

slbu salah. ı.özünil değiştir~cek 
weya bu söziln arttk beş söz oldn· 
iunu gösterecek yeryüziin<le he
aUa lılçlıK- emare yoktur. 



SAYFA - • 

SULTAN REŞAT 
~-=====~vı:===:==---

ITTi HAT Cl LAR 
l ı SEHiRi. i~-~ı=::;:( Esnafı da dinleyelim =*=J = 

ı Bir çift kundura 10 

Bir amelenin 
kolu koptu 

DIS P-oi.inKA 
Harp gayeleri 

j \azan: ~ ı YA ŞAK 1 B No. 80 1 i: Davaları ıiraya maı oıuyor 
Hadise etralında 

tedklkata başlandı 
AH Kemal Sunman 

• 
i kide b'.r Miltteüklerin harp 

,:ayeleri bah6i tazeleniyor. 
Alay müflıüsü Mcfunet Sa.d 

efcnciı saraya gdd4 Bıışmabe
yicc: Osman •beyle baş ktl~ p Sa
reyya pıı,a .aralından §(itece 
i:.ticvap edild.l; 

Ş mdı sıra, sabık mal.ye ınazı
na gehuı tı. Sultaıı Ham.ıd, ke.ı:.
cısu:ıe o kadar ı.izüntü veren bu 
vak'an.c b2*lııca mürettebi olan 
bu adamdan, ne maksatla Kamil 
paşa ak:yh Dide •böyle bir trtiSba 
ta g~işt gi.nı öğreamek .stedi. 
Sabu r.=r, evvel! tahkik heye
t.ıın suallerme kaçamaklı ce
vaplar verdikten sonra: 

Halkevleri ve 
çiçek aşısı 

Ayakkabıcılar esnafı, vurguncunun kundura 
sat.cıları olduğunu, bununla Sümer Bankın 

mücadele edebileceğ.ni ısüy:üyorlar 

Dün Yenikapı odun depooun
da ı!eeı bir kaz• o~ bir amele 
odun kestiği makineye kolunu 
kaptırarak :kolsuz kalmıştır. 

Hadise şöyle olmuştuır: 
Fatihte Haydar yokuşunda otu

ran Ali Riza dün sabah işe gitmiş 
w makin:!Sini işletmlşti.r. Ma'kine 
gazsız olduğu 'çin bazı arızalar 
göstermiş, Ali Rua bu arızanın 
sebebini ara'.}tırırken k<ıaunu ma. 
kineye :kaptırmıştır. Kolu kesilen 
Ali Riza derhal Cerrahpaşa hasta
nesine '!ta!d)l'ılmı.ştıır Talıkı)kata 

başlanmıştır, 

Şimdiye !kadar eu saliıhiyetlı dev 
Jet adamları bir kaç defa t<>pla. 
narak bu gayelerin ne olmaSJo 
Uwın gclwğ '.ıı..i •k.a.raı:Jıı,}tıırmı.ş· 
!ar ve ortaya sayılı bazı esaslar 
ikıc>ynıu~lar, ilan e~erdir. 
Ha:r·p işte o esasları kurtarmak 
için oluyor, miistrukıbel sulh da 
o esaslara göze kurulacak d.yo 
b:.ıdirilmhjlıir. Hıızp başlad ğı za
man İngi:lte.re harp gayelenm 
çabw:ak tesbit edip ilan etmo
mişti. Çembczlayn hükumeti 
lngiitereılln niçin harbe girdiğ ni 
stiylerken pek tabüd r ki istikbal 
için de, harp b:ıttikteıı SODia sut. 
hun nasıl tanzim edıleccği y<>
lunda da beyanatta l>ulunacak 
diye bekleyenler ,·ardı_ Bunum. 
la beraber o yolda ı;öyleııen ne 
varsa az çok uıübhem olmak • 
tan, yarı karanlık kalmll!kıtan 
kurtulamamışhr. Bunun i~·n or· 
tada makul görüneıı bir de nıa
zeret vardı. •Harp daha ancalıı 
şimdi başlıyor, den:1ordu, harp 
başar;lmadı ki gelecek sulhun 
hazırlığmdan babsed lsiıı. 

dıııı.~z:ı.m Kam l pa-şayı 

ne z.ı.mıı:nda:nbcıi tanırsıruı.! 
.'UAy ı .. u . ..:su, gayet ağır, ve 

hürmet telkin eder.. br :attı. Bu 
Sü.J• karş.sında b.r an duraladı. 
Bl.iy...L< bir o.ddıyetle cevap ver
n:-eye 4ııışladı: 

Kamil pa,.ruıın bır deofa da· 
b. yü..tiıı>ü görım:ş değ lim, 

· l'"ki ... Sa beY' ne zaman· 
d bui taıurs•nız?. 

- Bu saıbah tal'lıerı.... Türbı;.. 
<l ır viacak ıı;,. wı heııf dun gece 
gelıp lbsna giinah.nı n raf ~er 
e..me:z, bır 1ena.ı,.ıın o lL.e geç
n:Ek isted.ıın. K<>ınşı.!nLIZ. olmak 
;has'=Y•e Sa.d LC)•· ır.ıi.racaat 
ettim. Uzun ser.eler, ayni rna.
b ılede bWumnakla berabeı· bu 
zat •C Qe yuz yuz" grlJredım. 

s~;.a 'hey .n bu tahkkıat ile 
m">'ll"ll o:<ıug.mu ne biliyordu
ı:mı.? 

-- Said -bey.ıı a ~at ile 
meşgul o~ u.gıı.r.u kat')ıen bin!.· 
:> ardı.ını. Bııo.ıJıcn b .. • şeı var "• 
bu zal!n sara>· ı iıiıınayı na men
sup butu.ıımasmdan ıbaretti. B r 
saray men.waur.un, .sO;leı:" .mi 
pad~~ ka ar duy..;.r., ıle.:cg
ne hükm •im. Y ap.l:ın iıa.'<Slz.lı 
ğ efen,lm.~ arzctnı~ .çın ken 
diSiııe fll'U'.racaata karar verdım. 

' !ay .tnUL.•JSU Melunet Sa ld e· 
fer.dl o kadar ciddf ve pervasız 
.ı.. r surıt.ı.~ oevap veriyordu ki 
bu zatm doğrulu.ğu heyete kana
aL \~ ct.. 

Bu sırada, o a.11Akısrz türbedar 
buld~, saraya ıget l-til
ır~,.. ı_ On l raya tamah ederek 
Kan-..ı P&,'ô.Jun m ııvtr.e )'ÜTÜyen 
bu t-erıf, alay muf!üsü ile karşı
laştrr.ıJdı. 

Ce~ur mübü, orun dtiı:i g<:cc 
kendısme \'Uk.u bulan it ırafları
n, ~"ıi!zt.ıne çarptıktan st.ll.i'a : 

- Bar..a söyfod:at!er ni, bura. 
~a da 1.<ik.rar et. Allahtal' ve pa
<ıt.;uhtan al dtie, diye b~ğı..-dı. 

Tulibedar, e~asen zayif ruhlu. 
b l' n<Uund;. Alay müftüsünür. 
'bu tellcini ka:l'ŞlS'.nda dayanama
cl.: 

- .Dret, ben g·1nahka<'tn. 
D Ye ağlanuya v~ sabık malıy ~ 

naurır= kend ı;;cııi ne sure1le 
~fal ederok Halara ne şek• ide · 
para dağl'.ıt!{iıru anfatmıya baş
ladı. Bu suret.e ıne-lenin hıiô
k::t. an'.aşıldı. SUlt:ın Ham:d de 
geniş b.T nefes aldı. 

- Ben bu mese1eye ı:.a.fıa 
nazl'l'l Mclunı.ı.t Celaleddin. pa§ll 
tcy\·ı.k attı. 

Dedi. 

Bu_ad., .,!;: a gele. §Udur. Sul
Uın Hum d clerh 1 naı:ı.a r.az;.rJ.D.l 
da azlcdectlk.. Mali;ıe IlaQI'ı le 

• beraber, li24.< v ilayıct!erden biri
ne surC"Celot.l- .. 

Hayır, Sult-n Ham \cı, bunu 
ynpmad: ve yapamazdı. Çıinkti 

kendi cıilüsunua btiyüıt b;.r amil 
ol.muş olan Cdaleddin paşaya 
karşı pad ı;ah.r. ouy .;,, bil' mu· 
'hahbeti vardı. Buna bimıen ne 
ona ve ne de Kiımil paşa aley
hir.d<ı ~. r ,·ak'a tert p ederek 
tenar nazırlık sanda.yasrna o
turmak &teyen eşhasa dokuna
madı. 

Kiı.mil ~. bu telıl koeli hadi• 
seyi de obby l -ce atlat<ib lmışti. 
F'aı:at vıık'a tr.cmleıtet haıtcı.n.e 
de sirayet ederek b .- taGom de
dikodulara srtbcb.yet v"•m ,j . 

Par ste inıt.rşar eden (Deba) 
gazet.esı, K.ilmıl paşan'11 halka 
para u~.,.taraı< lstar>buldn ou- / 
yuı< mık) asta hır ilitı l hazırla- 1 

dığıdan ~cdıyor. Hacta, dagı
tılan paraların ıng Le altım oL
dugwıu iddia rocceı< derecede 
..lCJ' g.dıyruau . 

Bu ga:m;ıer:.u fogılıız .Ut..rı.ların
dan bahselmesı, Mmıl paşanın 
h=.rlıı<iıgı ib1ıJal Ir..gl.ızleıiıı 
te<jV-'l :ne atfetmek~. Ve .ınak;,a
dı da, siyasi b.f" iskanda! h.u.su
lıe ge~ rnıektı. 

Sultan Hamid evveLi Deba 
gazetesir..in ve sonra dl or.ı.lrı.n 

jk.tJtıaşıarda Lulun:..n diger ecne
bi gazetele · !il bu ne<;: ;yatın.
dan foıca halde telaşa ikapıldı. 
Çu.nkiı bu g· i ~-r;ya.t n, kıen· 
d alc>'hınde bulunanlara büyük 
I> r ~-,,ik mahıy(}!i alıı:acı ~'l'ti

maL vardı. 

Sosyal yardım kolları 
mıntakalarını taramalı 

Şı:brim'lzde salgın hal.iın.de ol· 
ımamak!la !beraber çiçek ılıaııtalı.
ğ.r.nı ıbulunduğu mullıakkaktır. 
Ve gerek sıhbat memurları, ge
rekse bu işle vazııfel• kimsalcr 
d<>J<.ıtorlara yard.ı.ın yaparalk va
tanJaşlım aşılamağa devam et· 
mektOO .rler. Bu sureUe şelı.rin 
ısilıhati ıiç IB gerekili kı<>rwııına 

tedbirleri alınmış lbı.ilunnıakıta • 
dır. 

Fakat şurada burada b ır çdk 
kimselıer..n aşılanmaınak içio 
inat ettikler, ,hazan da lllU<k 
rıııiı.1ııkalarcla oturanlan:r.. aşılan
ma ıaz.umu duymadılclan goörii!
mekted.ia. 

Mt;rob k o.lan çiçek hastalığı
n;n auımi konınma tddlb !rleri a
lr.masına ra[.>men lbu çekiı~en 
va adnşlara gt:~mesi ve oradan. 
?a . başkalarına sU-ayet etnıes: ı 
ı..ııtıınali mevcuttur. Dokıtıora ve 
ırok.OOra muayene zarureL zihni
yetine S<lhip olmıyan blr çok kim 
soler böyllelikle §".'lu"in s:llılıat ni 
ı ı t Etn:.csi mümkün bi.r Guıs
talığa kaqı <büııyeler.a:ı.J zayr! bı· / 
ralill1ar..taıdı.rlar, 

Bize kalırsa Ha.lkevleri.nir. &:>;;.. 
)al yard.:.ın şwbeleı• nde çalı:şan 
ıırkadaşbr alacaklan lil:pler ve 
lüzumlu •lnçak ve etıer1e mmta
.Kaiar;ru t.aramıya tabi tutmalı, 
arılannuyanları hemen oracıkta 
aş.lıım:.lıd:rlar. Bu suretle 'Şl• 
!anmak zaruret!n! h sse-tmiyen 
bir ç'k kinıselErin bünyeler de 
k likeye karşı ve net·ıce tLÖa· 
rlyle şehıir. sağhğı bu hastalığa 
karşı tam mar.ııısiy le elwlks tı: o
larak garanti altı.na alınnnş o
lacakt:r. 

Sosyal yardım şuıbesinin aza
sından bu feragat ve t \t lz:lit"i 
bekleriz. 

ŞEHİRii 

Su1tar. Hamid, bu neşriyata ı O O ı 
kıymet vermiş gil>i ı,->rurune • ._ __ K_C __ K_H_AB __ r;:_R_L_E_R_ 
m.,Jı. ç.:n mesele). sillküt ile ge· 
geçi.şti:m:eyc karar verdL Ve bu 
deıf kcdd~r da, lırr gün b.abi
ri.n.i takip eden ha<L->elerin de
dikıoduları arasında u.'1iJtulup 
gtt:. 

Ar.cak ~u var ki, >her şeyde da
ma i~ düşünen Sultan Ha 
mid, ba gihi vak'aların zuhur et· 
fn.eıs.i ·mal ne Ilı ·i!laen, bir 
mtidet roı:xa eh-emml)cbz bir 
vesile i,e Kimi! paşa~ a:lettl 
Ve b raz sor.ra da Ayıdm valili

* Galat:ıda Azabkıpıda otu.
ran Yas<! isın:nde bıri 85() şer 

,grtmJık m:ıı;ır <.!: p:ci:<l<ı. ·r .i 100 
zer kuruşa. sa+aaı1 tn vak<t.ınmış 
tır. Suç:u )1il" Korunma malı.. 
~esıne ver.:i:.mişt:r. 

HÜ ıı.kiır, kc"d sini b üyilk bir 
\::zıınliiıder, kurtaran alay müf· 
~-ı.i.niı .b.r ıuşan ve yiız altın ile 
taltif etli. T bedar.ıı B..rs:ıya 
su u.lmcs, para alar.. softaları.o 
da m>?ınlc]:ıetlerine gönde:: lmesi 
iç n emir verdi. 

ği ile İzıcire gfuıderdi. 

* Dün ge~ Ka_ntırc'..ı.rda L -
man so"kal\nda<:i Vevs've a•t hır· 
dav>ı diil!:kfııu soyuimıı.;ştur. Za- ı 
bıt yopt•ğ• ar ma sonunda hırsı. 
Zır Hü-~ü ; m ·n,:e bır sabıkalı ol
d unu tesb t elm•şt:r. 

S·ırhı. müddeiumumiliğe veril· 
mişt.r. (Arkası t'ar) 

Kah. veciler, çaycılar~ betıber- ı 
!erden sonra ayaliabıcı.ları idin· 
leyeum dedik. Bir çok ayakkabıcı 
.le knr.uıştıık. Hüliısa olarak ayaık
kabıcila.r d '}'orlar ki: 

da satıcıyı lh1ikar suç:!YJe mah
kemeye diı:şmckten kurtarıyor. 
Başka türlü., lb1r ayaklkabı tica
rtahanesi açmak .ıçin 30 - 40 
bıır.. lira havadan para verilir mi'/ 

•- Ayakkabı ihtlkıan yapıldı· 
ğı vaki·t Jlit ak.la gelec Ş<llhıs, a· 
y&kfkılbleidır. IBiz, bundan i;k 
$·kiıyetçi:yirı:, Z.ra, eyaldk&bıyı 
yapan lbaŞ:<a, satan da 'başka 
b<ış.ka ell<:?rdir, Yani kısaca de
mek istiyoruz ki ayakıkalbı ihti
karı ile ayakkabıyı ısaıtanlar 
mes'ul olmalıdır. Yoksa biızlm 
gibi sabalbtaQ aqam.. kadar ça· 
lışan ay ıı1'9tabıcı ~alının :1-ıti
kiır yapmak haddine mi düş. 
müış? Bunwı 'böyle olduğuna en 
güzel delil, •tüocara. mesela % 
10 verdiğiınlz iblr 9 H kundu.ra
rur. vitıfnlerde 25 !ıraya teşhlr 
adildiğlnı görmüş olınam.;zdıır. 
Aya1oluıil>ı satanlar, lbuınıun da 
kıolayını bulmuşlardır_ Kundu. -
ralan ,'llllalatlıaııelor<ler.ı d~ru· 
dan do;";'T!lya alnuyorlar, .ınendi 
:ıdam.ları vasıtas.yle ve e'lden 
ele geçirtmek suretiy it> ı;at n aJı. 
yorlaır. Aradaki bu. meşru !karlar 

Biae kalırsa •bunla·rla en Jtat'i 
şek.ilde Sümeıibank mikadele e· 
nebiliır. Siınıerbank el teııgah

ları açtı:rtarak mutad yevmiye
lerle tutacağı 'b zlere !kundura 
yapt;rtır ve peka.a satabilir. Kö
sele, der , çivi, iplik şu, lbu bu
lur.ama.z iht.ıınal de mevzuu 
ba<hsolamaz. Bilfth s, .faz'lasiyle 
ve daıha uctıza ıbulunalbiir. Unut
mıyalım ki orta kalıtode bir çift 
eı!kek kundurası 10 · 12 !"ıraya 
malolrn&;;ıtadır. Böylclil<lle, lüks 
ve ilxıQ)sitiJ ·skarpin.lerle de müct 
~le mümkün ok/bilir. 

Mubarr rnı&z, bu iddialar kar
şısında l;lır defa da ayakkalbı tn
cirk~inı dmlcmdk istemştlr. 
.Buclar da it.saca şöyle dyorlar: 

- Ayaldkabı fiya~larmm yüık • 
sek olır.a.> na işçiler sı!OC'b yet 
ver yıor. Zira, bunlar, yıevmiyele
rıni al<ıbildiğine arttınn~adır
lar .• 

~-------------·---------------

Mimar Hayrettin mahallesi 
konuşuyor 

{BllJ taralı 1 indde) 

h•d boyunda Kalçacı Ha.>ım c:ı.
m'si var. 

Esasen mimar Hayredıdin ma
hal!,.sinin husu:;iyeti, sakin~eıı!iıi.n 
ya c:ımi, yahud da - garip te
sa.duf! - mqhane ~ın müsbet 
veva menfi müc::ııdelelerde bulun. 
maktır. Bunu mümessil bay Fev
z \...ez.u· şöy;e anlatıyur: 

Düşüncemiz, bılh<ıss• tasrh ede.. 
ceğim, taassuptan Heri gelmiyor. 
Faka<; yolun durumu buna mü
sait değil. Dar bir geçitten, halk 
sıkışık vaziyette g·~.ip gitmek .zo
rur.da kalı ·or. Na.kil V<lSI~aı~arının 
ve ahai'nin b:lhassa kesi.f bulun
duğu saatlerde k~lar oluyor. 
Ayııi zsmanda, bu dükkana g·r;p 
çıkan iıı>anlı:ır, bazı kereler lfaz-
11 neşenilı tesiİ'i il-e olacak! Hem 
birbirle"'•Ie hem de kadınlar ile 
şakal•~ak arzusuna (kapılıyor
lar. 

' 
Tacirler 
Kızılay aşevleı ine 
100.000 lira verdi 
Kızılay tarafın.dan açılan aşev· 

leri, tüıccarın da y.ırdınıını temin 
için Ticaret Odası b'r müddetten.. 
beri çalışıyordu. Haber aJd>ğırn .. 
za göre bu yardim temin edi'hniş
tiq-. Şehrim:z tac:r'.erinin bu ha
yırlı 'ş için Kız.Jaya 100 bin lira 
tebcrrü <.'tlJleği memnuniyetle ka. 
bul ettiklerı anlaşıhtıaktadu:. 

iki çocuk dün 
damdan düştü 
Kocalll1J5tafapaşa caddeshıde 17 

numaralı marangoz fabrikasının 

8 metre yii'ksekı:ikteki dammdıa 
oynayan Cevat ve Zeki isminde 
i.loı çocuk bil' aralık ka.vgaya ve 
birbirini tokatlamağ• başlamışlar 
ve bu arada sokıı,ğa yuvarlanm"i" 
!ardır. Ağır yaralı olan çocu'klar 
Cerrahpa~a hasıanesine ikaldınl

:ııuştır. 

Bir Alman musiki heyeti 
Geliyor 

Bzeslıi.vın meşhur Şileııişe Ştart 
Kuvartcti, önümüıde'ki pazar gü- 1 
nü sapahleyin ekspresle Avrupa. 
dan şehrimize gelecek doğru An
.karaya girlerek Halkevinde iJd 
ko<ıser v<ır<iikten sonra şehrimize 
avdetle ayın 17 ve 18 inıci per
şenbe w cuma geooleri saat (21) 
de, Eminönü Halkevi sosyal yar. 
dırn şubesi menfaatine Şatk sine
masında iki :konser verecektir. 

Kor.s 'rvatuar Tarihi 

~- K•lçacı Hasan camisi bir 
müddet evvel kapatılmış yerinde 
cKurtulu.ş. kundura mağazası 
açılmıştı. Halk cKurtuluş. dan 
kurtulmak için birçok müracaat· 
larıla bulundu. Hıç k(msc, tram· 
vay caddesi ü2erın<le- bulunan bir 
mabedin kundura mağazası h•·in' 
almasını arzu etmiyordu. Evkaf 
idare.;inde di~cğ~mizi yer;ı!ıde bul
du ve bina tekrar asli mai>;yeti
ni aldı. Fa.ka:t, henüz dalı li ıefri
~t yapılmamış, cami halka açıl_ 
mam•rtır. Biz biran evvel bu hu
susun teminini rica ediyoruz. 

Bu sebeplerden ötürü, mevzuu 
bahi.s dükkıanm, başka bir yere ta
şının:.sını bütün mahalle!' namına 
istedik. Ar.ıdan altı sene geçti. Fa. 
kırt hala müsbet veya men.fi :res. 
mi bir netice alınamadı. Biz, bu 
hususra tez elden ve dileğ:ımize 

uyıgun bir Jrarar verilmesini i?gili 
makamlardan ehcmiyetle rica 
etımekteyiz .• 

Türk Musikisi konseıi 

Ş:mdi gelclim meyhane mese- ı 
lesine: 

Çocuk Esirgeme Kurumu d'~ 
-panseri o~arık ku,llanılan Merzı... 

ionikar ım S.CifJP'!';a rr:edrf'sesi

nin )'ar.:ıır.Aa trzgfıh ba~ı yapılan 

bir yer v<'1'. B:z, mahallemizin en 
göze çarpan noktasınıla, m~yha
nenin bulu,unasını istemıyooruz. 

Hayatta iken: 

cMeY'hane mukassi görÜl>Ül' taş
ra<lan amma 

Bir başka ferah, başka leıalet var
dır içinde• 

Beytine h'ç iltifat göstermeyen 
M mar Hayreddin a.ğının ruhunu 
ş.ô.d eden bu sözlerden sonra, bay 
Fevzi Cezar mahall..,nin yol der
dini ortaya attı: 

!Wasaı'Vlll.uar 'l'•ilıl Türlt Ma!ıiki· 
si heye.ir n bel' ay1n iıkıincl h•ftasm
da İsta.ııD·ııl ha:Z<ıınıu da kuluyca g~ 
leb"'1"'91 ve din!eycbiım...i tç;n Em.i· 
t>iiıJü Hıaı.'uM ııakınundo 5a tVa4 Yor. 
mm 6ube-i nanuı.,a. bir kotGer v~rme. 
9i leıni<ı c:dilımi$l.lr. 

BiMnoi. !kon9tll' 15 Biriıno'k.!nun salı 

p<I ~" saat (21) ded>r. Dav .. 
t.cy..t.cr Hallrevindı:n teıı.."· ~ ecilebllir. 
Fiyatlan bjr ve yarım ~iraıd1r. 

J~ • . • 
'l- • " ·:.~ ·~· • ' • 1: •• • • • 

.Aoslklopedl 
·• . 1 t.. ~. ... 

Gerçi sulh hazırlı:;,..; bahs.iaıJe 
bu mazeret 1-0.r ınde görülüyor, 
fakat İnglterenin niçin muhare
be ett.gi meselesi brw çok sualle
re yol açtıkça bu harb n .OOep· 
ı>İz, mevZU$UZ bir hazp olduğunu 
.iddia edenler de azalmış 01mı-
3·ordu. 

Ondan sonra harbin ink ışafı 
vo türlü safhalara g rme6i harp 
gayderlni tu.bit ve .]an etnıeık 
i~ini de eski müphem halden 
ku.rtarm.ş oldu. Evvela yenı dün
yanın yardımı, sonza Aruer ;ka
nın da harbe gi.rmi§ olmaS1, ni.. 
çin .!ih·üşüldüi;unu de ıay·ıı ed p 
söylemek lüzumunu oı•taya ko· 
yuytrdu. N 'lekim müttefııklcrin 
harp ga} rlen olarak da ş mdiye 
kadar b~llı lıaşh beyanat n<'~re
dilmiştir, 

Fakat harp tütlü değ şi1<I ıkleor 
arzeden bır hal oldugu iç.n o

nun yilıüyüşünil takip ettikçe 
ınuhar.pler yeni ıhtıyaçlarla kar· 
§llaşıııa.ktad.ı.r. Müşteıe.k gayelor 
için müşterek bir gayret sariu • 
lu.nmakıtad r. O baldo varılmak 

isteneu gayelerin de mii1lerek G

lıuak ben msenmiş ı.Wııası liı
zım gelınclı.ted r. Ameı· i!mda 
Vc!lkiiniııı İnı~l.:tlere h~lap cuc· 
rek eğer Müıtefılder harp ıga) e-
Iorinde bir anlaşmaya vaı'ffiazlar. 
sa harpten sonra aralarının açı· 
lııcağını söy lenıesi bu baJı,j ta-
:ı.elenıiş oldu. Harp gayeleri.n.a 
daha harp bitmeden evvel tay n 
edilmesi sulh hazıı-1 ğını da l;<a
laylaşlırmı~ olacaktır. Çünkü 
n çin dü•üşüldüğü kat'i •uret:e 
iı<>lli oJduktan sonra, ar:tu'.< lıaı p 
b~tt kten sonra da o e.<asa gör<> 
sullıun te$.;i cilı<"tine g d lmel>i 
zaruri görülecektir. 

Angl<> Saksım taralmı bu ba
histe en z yado entl şeye duşu
ren de geçen sefer ki har bm ve 
onu takip eden sulhun hatı.ral ı-

- Latuner, niçin böyle düşü· 
niiye>rsUnuz? 

Genç kız delıkanlının 'llzadığ) 
elın tuttu: 

- Elen, ~izın saadetir.iz, haya
tınız.ı; istikba\;nizi; herşeyinizi na
sıl diişiin<iüıtünıü tasavvur ede
m .. Lı<'niz. S ze-O}·!e dOI'ln bir aıa.. 
ka besliyorum ki, itiraf etmeğe bi
&e cesaret ede:niyorı.rm. 
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•- Dün Cankurtar1n mahalle
sinde oturan-ların lastiklerini kay_ 
bett:kı'.orini yazıyordunu.z. Çok 
şii'kür, biz'.ın na hali em ·zin sokak. 
!arı henl;z bu kadzr perişan bir 
duruma girmOş değjld.ir. Fakat bir 
kaç sokağımızda yürümek teşeb
büsiınd.,. buluııursanız. yine las
tilderinizi raf1 koymak zorunda 
kalırsınız! Çünkü asırlık Arnavut 
kaldırımlarımn üzerinde seke se
ke g trnek d~mek, lôst~derin al
tını şerhe şerhe a.çmak dernektir. 
Hiç olmazsa, evvela cami scıl'.c:ığı
nın parke ile dö,_-epmesini istiyo
ınız. B:tl'a.•ı çok da işlek bir ye~
dir. Hem merkezi vazi)-..ttedir, 
hem de tıe:t-dıye tebhirha.ors'nin 
yoludur. Sucu ve Bostan sokak.. 
lannı da bu arada söyliyebilirim. 
Eğe cahvali l-azıra. dileğimizin 

yerine grtirill!'esine mani ise, ale
liade bir tamirin geır•k Sucu, ge
rek Bostan scırl:akl.ırından esirgen
mçmesin> temenni etmekteyiz. 
Umarım ki be'.ediyemiz b'rkaç 
m!itemadi tamir amelesine bu işi 
yaptırrnağı çok görmeyecektir .• 

Ftısnsız donanmas, 
D>kar n:ji)t"letik]ere illıiha.Jr ettôk> 

ten """""' Fransız odtı•""""'1 ;yine &ii 
nün mcıvzuu dltlu. 

• rı olsa gerek. Ameriıka Jı_ ı;:e 
girın:ş olduğu halile soma sulh 
da Awupadan ayrıldı. Bu 6.fer 
ayni halin tekrar v~ bulma • 
nıasına çalışılacak. 

Delikanlı yürüdü, genç kızı 1 
koJ;,nnm :>rasına .ı.lmak istedi. fa. 
kat Elen yav~ sıyrıldı. 1 

İhyır L•!ımer, dedi; şim· 
<li olmaz. B lm:yordum. Ben sizi 
saüc'Ce bana b r arkadaş olarak ı.,. 
lakk i ed :yul'd:um. 

- Yine ar.kada-.:!adan daha çok 
ark.'<! ı.nı. Bu son gün'.er benim 
19 n p:'k müthiş geçti. Fakat bu 
gece sizi görü<>ce artık k..ııdimi 
tut.amadı,-rı. Açıloça söyli\ -ccğ m. 
Siz! çok sevıyorum. Benim'e ev-. 
lcnmck istcm~z m..;iniz? , fuva!•
kat der,·nız, ben bil:Ün hazırlık
lr mı ş rndiden yaptını.Birkaç gün 
için g;<ler, sayfıycde aım:azadele
rimlc be: ber oturursunuz. Fakat 
bu odamdan kıçınız. Aman, geç 
ka'madan uıaklıışınız, kaçınız! 

Elen titrıyordu. 
- Azizim Latimer, siz anlamı. 

yorsıı~uz ki. .. doo; 

Yah-anr g·;bi •1:nl uzattı: 
- Ş.mdilik bu •damdan beuiım 

lç•n aynlmığa ımkiın yoktw-. Bir 
defa babonun tx.rçlarım<lın dol•· 
y1 ••. Benim bu parayı ödemem li-

UiB 

nm geliyor. Fakat seninle her za
man arkodaş kalmak i.--ter•m. 

Genç kız delı.kanlıyı ko!u.r..dan 
tuttu, ayvaşça. kapıya doğru it
ti. 

- Aman, size yalvanıım. He.. 
men şim ~i b~r.ıdan çıkın.z. Se
bast·yen n('rede ise gelecek. Ba
na mek up yazınız. Birkaç daki
ka olsa da, yine IJ'Uluşup görüşü
rüz. 
Delikanlı genç kıza öyle şet. 

.katle bakıyordu ki... · 
- Bu akşam sizi mutlaka. gör

meliyim. 

Bır elinr kapının topuzuna uzat
ın tı. Topuzu bıralurak b'rden 
genç kızı kucakladı, alnından öp- , 
tü. ve süratle dış:ıı~ya çıktı. 
Elen ayakta harekmslz lkalm.ıştı. 

Göz1cri dold-.ı. Hıçkırığını güç 
zaptedcrek, kend;sinl divı.nın üze. 
rine attı. Ko\u ile yüzünü sald&dı. 

Demek ki, Latimer kendisini se
viyordu. Nasıl olmuştu da bunu 
daha evv~en sezemem·şti? 

Keocii hislerini yoklamağa cesa
ret edemedi. Geni§ geni§ nefesler 

- TlulıopJ• ~......_, 

uammer ALATUB 

aldı. Bu gece adeta şuuru bozul
muştu. 

Fakat kendisini toplaması la
zımdı. O gece kıbul ettiği v.aı.ifeyi 
sonuna kadar başarrnoık Jcabedi
yordu. 

- Tuvalet çontasmı açtı. O sı
rada kapıya hafifçe vuruldu ve 
d:şe.rıdan p>.tronun sesini işitti; 

- Giı'ebHlr miyim"! 

Sebastiyen endi,<>eli b'r suratla 
içeriye girdi. 

- Beni telefona ç•ğıı<:lı.:ır, de. 
di, markiz otelind.,. namrma bı.ra· 
kılmış miiıhim b'r rnektı>p var. 
Lıit.fen oraya kadar z•hmet ede
rek, şu mektubu alıp gelme~. ri. 
oa edeceğim. 

- Danstan sonra mı? 
- Hayır, hemen şimdi ..• 

Bu hiç bekleni:lıne)'En emir 
genç kızın üzerinde acaip bir tesir 
bır.ıktı. 

- Acaba vakt:miz var mı? 
- Bir hay!' vaktimiz var. Daha 

saat on iki bil;, olmadı, Markiz 
oteli de pek uzak değil. Mektup 
çok mühimdir. Araba mı çıkart-

mayınız, çünkü çok uzun sürer. 
KaritG size hemen hir taksi bul" 
IU1l. 

Elen, i.ç'nde bir tuhaflık duya
rak, patronu ;le beraber, tiyatro. 
nun kapısına k:ıdıar ineli. 
Sebasti}~n genç kızı götüren 

otomobilin aı kasından bakarak, 
ko':ai'I temin eden adamın böy
le b.r usule .ır.üraoaat etmesindıe 
ciddi sebepler olabileceğ'ni dil· 
şündü. 

Mektup herhalde bir vesile idi. 
Asıl maksadın mls St.ınhop'un 
Markiz oteline gönderilmesini te.. 
m'n e':nek oMuğu anlaşılıyordu. 

Seb?.stiyen tekrnr l~ı:asına çı· 
J,.arl:en, mend Jile alnında biriken 
tericri s'liyordu. 

E'.en, aleliıcel<> Mıırkiz oteline 
görıder·ımesinin hikmet"ni bir tür
lü anlayamı)"Ordu. Bununla bera
ber otele geldi, şoföre beklemesi_ 
n· söyledi, Otelin bürosunda gece 
servisi memurlarından biri, genç 
kızın içeriye girdiğini g6rünce 
ayağa kalktı: 

- Bir emriniz mi var? 
(A-rkası var) 

Bay Fevzi Cezar: 
•- SözlHiımi bitirmeden evvel, 

dedi, m.ıhalle halkının müteşek
kir bulun~u b'-r ndkta üzerinde 
duracağım. Çarşıkapıdaki pazar, 
oradan kaldırılmış; bizim mahaı. 
lenin hamam caddesine getiriL 
mi1ti, Yoldan geçemi)"Orduk. 
Hem işport~lanlan, h~ de pislik. 
ten! Ayni zamanda, cadde üzer'n· 
de.ki ev~erde oturan ahalinin ra
hat ve huzuru da kalmam~tı. 
Çünkü sabahın karanlığında b'§-

Bu harpten ovvel Fl'l<!1SlZ ııdtılıı.n· 
moısında 32 mı>h.l'ip, il<& s!iı<iU.i birer 
kruvazör Y"rinl t~ idi. Zira bu 
:ı:ı muhrıp 2100 ile 21184 ton ar-..,Jllrla. 
<br. 11ioloya d!Jhil 26 toI1>ldo w 77 de 
ııl:zaltı gemlısi ile berııl>cr doınarımB>
aın en lruvvetU cü-zil şun]aıxtırı 35 
b'nrr 1xmluk PidheLieu, ı- · Bart ft 
55'4422 lonaJ tutar olan 75 h3.rp ıe

mbi l'e Beanıe uç.k goıriloi, Corım>M 
d:tnt T~kc adlı \.iç· · taış:ma. ve 1aıll'ıir 
goıru.ıdir, Bu gemi 20 ııçok t.r;Jdığı 

hakk Bearııe 4-0 ~< t;,şıyılbllmok· 
tedir. 

Son z.-mı3'Jllan!a Fnaısız donanmaSl 
m.yn dötrudl ve rr.c,.-ı ta~ gemıi
ler;!e1 &vizoı!ı:ı.r v~ mu.vin gerni.kJrle 
te1cviye ~-

Bt•pıün c!.onr.ınmanm en kuvv<19l:i 
cilz.lerinden bir ('nfu İSktıodr.ı" ye. Da,... 
k" ve dll;•r ınUltd~< ct.niz O.I<rino
de buJunn1s~tar.hr • 

!ayan satıcı feryadlan gece vakit
lerine kadar devam ediyordu. İş
te pazarın eski yerine nakledil. 
me-k ~-k~;nde olan son kara:r, bu 
şilciyetler:mizin önüne geçti .• 
Diğer bazı m•haL'.e mümessil ve 

sakinlerinin de bu kab;lden sız. 
lanmalarına rasl&dık Onlan da 
sıra ile yazacağız. Bt-le<!iyenin 
dikkatin! bir noktaya çckımek isti
yoruz: Pazar yerlerini seçorlcen, 
mahalle içindeki s<>kat'klar yerine, 
geniş meydanları iutihap etmek 
herhalde d.ıha ımm:llıktır. 

t~tanbut U aiı 

Daha harp bitmeden sullı ha
ııırbğına girişmek, bele .Jlci.Je ,bir 
bu hu.rlılr etrafında ortaya yeni 
rrvayetJer:in çllımıasına m<'ydan 
vermek acef.ec;Jiğe benzet amek 
tedir. Fakat diişüıundi ki şimdi 
değ't, daha harp başladıgı 93J • 
clan.beııi milstakbel sulhun ne gi. 
bi esaslara göre kurulma~ı Icizıın 
geleceği fikri İngiJ"'Zlcr ve Ame
rikalılar arasında crbab.nı mc'" 
gul ed yordu. Sulh lakırdıları İe 
harp gayrefn' 'n gevşe~·eccği en
dişesine mahal görülmemdttcdir. 
Çünkü hakikat malum: ilk it 
harbi kazanmak; d"yorlar. 

Baro toplantııı 

Baro 1LIIlUIDİ heyEti yarın bi
~'ınci a.ğır ceza rnahkt'!llesi sılo
nunda toplanaca;çtır. 
Toplıntıda !IJ'Ürakıp rapor:arı 

okunacak, reis ve ıdarc heyet; se. 
çimler' yap> ıcaktır 

Altın fiatı düıtü 

A.tuı f'ıatları yeniden dilşmi! -
tür. Üç gün evvel bir Reşadiye 
altu•m fiati 32,50, evvelki yün 31 • 
dün 30 lira ıdi, 24 avar külcı• a'
tm fiatJerind~ de dil ükliilic ·ıard'r. 
Dün bir gram külçe altırun f;ati-
405 kuruştu. 



j( Ankara Haberl e r i Jj 
Liman tarif el erine 

zamlar yapıldı 
Ankara, 10 (İkdam muJı.ab.trin.

kl.cn) - lX"V'let J manlan i:;;letm< 
umıım mü:ıüdlüğüne bağlı lstan
lbul, İzmir, ve Tralbzon limanları 
tariicloerın·ın i~letme ve mali ba· 
kımdan d~ ljltr lınesine karar ve
r:lm~. Bu liıuarılardakıi antre
?'.> ve ardiycleııden mallann bl r 
an evve 1 ~'oilınesin tem.in iç n 
11>tı lbeış".na 8 kuruş ve yükleme, 
'boşaltma ve cer vas>taları ücret-

lerine yüzde on:ı.. otuz arasında 
zam yapılmıştır. Anbar llı.'.tıroet• 
le rinde amele üere<tle11 ın.in yük • 
sekl ili dolayısiy1e tıon başına ya
pılan zam miktarı 10 kıuruştur. 

Bu zamları.n k lo başına tesiri 
ı - 4 paıra arasmdad:r. !staıııbu 
ve hmirde yeni tarireler 15 Bi· 
rincik.'ıııundan ve Trab1ıoı:ııı:la 28 
Birincik:anundan itibaren tafü lci 
mukarrerdir. 

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

Selim Sarper 
• 

lngiliz, Amerikan ve 
Rus.basın mümessil· 

!erine bir ziyafet 
verdi 

Anbra, 10 (A.A.) - J\fatıhu•t u. 
mu:n Mül,iü<(I Se'.;m Sa"P'"' lıc.:ı;:ün 
A; ıoara pa1ar 1ııı. ~:ni:ode btı!unun 
İnı,ı.ıu, A.meolka:ı ve Sovy•t basın ve 
aj...\ıs mllım.s_ı!lorl ~«ine bir ,,;y.. 
fet verp:niştir. 

z;yııtett. Ba>;ın ıı;rL.·ğ; reis>i, istan,. \ 
ltul md><ısu SU:tı\l -. A'>odo!U 
A.i..- Ua1<ırn Müılurü Mıwatıalt 
Mer~meoııoioi(u, ir.gilteıe Bt(yük El· 
Qı"u'i matbua.t. m~"llr:i, AırJ! . ._,a BQı. 
l'iiL< E!(illği b!!ıi<~t!bi, kiralmn ve 
OOlZlç verm eda,ir,:si Tüıtti)'e mf1ırr:ts. 

slıil, SoV7et D<cyii:t ElçU •i'li ,,. .. tbult 
al&Ş<!ı, A.ınoNkn hurp llab<rlı:r b~ 

o:u di: e!ı.1-0r m•ııvi.u, Radyo Müdür\! 
Vedat TOr, İr.~iz, A.rr.rrikım "" &w· 
y bQsın w ajans m'll:rt<rat:tlcri "Le 
M::.1buat Umvm Mil.eli< . ctii bo:;m.ü -
ş:ı.viri · rhaın B>lge, Matbuat Umum 
Mdü.-lüi!J dış ve öç ımat:bwıt dird<
lıikl<>ı> ve şube mlldü.ııleri ll3Zll' bu
unrnuşlard1r. 

Sovyetler b üyük 
bir şehir işgal 

ettiler 
(Haf tarafı 1 incide) 

BUl'•d°a U Alınan taşıt uoağı <iişil
ru?mO,lilr. Böylelikle iti gün r,;ode 
tahr.ip edıiıle:n <f&7:nan uçnıklannın adi& 
öl 72 ;,> ~r. • !Wn! lobi.iğ, S<Jeyclkriın Staling<a· 
d111 şlnıaJ. batı,-ınd.a yeni mtıvuff:ı><J. 

:r<4.J.er a!de el.mit ul<iukluım bildir
c;ok'f.oc!ir. Rus kuvvetltmi strateji b~ 
•kımı:;ıc'~'\ bı.iıy(ik elı«r.miyett., olm bir 
0<io:,)·1 işgal <i!miılerdir. 

RİJEV CEPHESİNDE 

8 inci ordu 
(Baı tarafı 1 incide) 

dı.r. Almanların mü.ılefikleri Te
burba'yı çeviren tepelerden çı· 
·aıımaktan ibaret olan hedefleri, 

müttefik bataryalarının şiddetli 
ateşi sayesinde, elde edJememiş.. 
tir. 

iKl TARAF DA TAKViYE 
BEKLİOR 

Nevyork 10 (AA.) - Şimıli 
~ad:ı.kı Amerikan umu.mi ka· 
rargahından öğrenıldi.ğiue göre, 
İngiJ.lz :kuvvetleri ve Amerikan 
zııtılı alayları mevziler'ni sağlam· 
laştıı'Cl.ık.tan ve Teburba 'kesimin. 
de muvafiakıyeUi bir k~ı taa:ıı
ruzda bulundu•ktan sonra bir dur. 
gunluk baış göstermiştir. 

Her i.ki taraf keşif faaliyetinde 
bulunmakta ve tank takviyeleri
n'n ge'.mesıni bekfomektedirler. 

Matör .Cedıeiadı1Teburba mü· 
sellosi içinde cereyan eden muh:ı. 
rebclcrde müttefik kuvvetleri, Bi
zert ve Tun us üzerine yürümek 
için düıman hathnru yarrr.ağa 
çalı91yorlJrsa da cepheden alınan 
tclgrafl&r tafsilat ve harci<at hak· 
knda umumi bir fikir vermekte-: 
dir. 

BERLlNE GÖRE 
Bc.rlin 10 (A.A.) - :Seynelm.ioo 

lel haberler bürosu şimal Afrika_ 
daki vaz 'yet hakkında şu tafsilatı 
veriyor: 

Dünkü gün şima? .Arr.!kadaki 
muhaı·ebe sahnesindeki faaliyet 
iki taralın canlı devriye hareket. 
!erine inhisar etmlşfr. Cephelerin 
m uht.f'tif noktc!aJJDda oldukw;a 
ehemmiyetli topçu düelloları da 
olJY!uşlur. 

ntikalunı kadar v·,rmt~rdır. 

RUEV nilşTtı Mtıf 
Berlıio, Hl (A.A.) - Bed!indelci İs· 

v'.çre n1'uhoblrlerine gQ"e, Ri~in 
Ruslar t.t."ı1nd:ı.n işgcil ~ ve 
Rıij~v .. 'r;yazma dan'-t' )'Olumın kas~l~ :r.ı,...ı.o,-a, 1() (A.A.) - Slalirgndln 

cellllp dbğusı.ınde. ve Rijev cep.hesin. 
du;,,. .. A:~:nx.ıı JJ}fıflV7J1er:O, dele:ı K;zıl· 
Ordu, GOşmcrn haCv'.'Tnn ftpey 1çl'lf•]cri .. 

nııı rıOfuz. et.m:iŞür. Bu ·kuv·.·ct.kr, rn.ev .. 
ı:ıi.Ltrit i bır.ıbn mih\."er a.:..:kerlerinıe e. 
tq" et.rnıck vazife.'ti.ni ifny:ı mecbur hu 
""31 pol:S teşkiine-l<ı.>n bulıın<!ul<.I.,-

dığı h•l~lllai lllberler Berl.ioM \ut'I 
o!ar;ık y.tl nlr.:ma.:ttftd!t. Viya2:11U'.lrla 
bfılıft Abnanl.ı..rın c:indedir. K~r.:.ır.in 
İkr..en gö!ü ke!imin-:'!ı• ya.ptld1ğı 8/1 
tatılhli A!mm t.lıl'j!'n1e bf.diri!en mu 
zaffcr knrşı hıücU":r yerini. t::ısrib et
mek btnüz mfunkiln dcğıldir. 

TAKSİM SİNEMASINDA 

A. Darlan 
meselesi 
ben beyanatta bulunulacağı sure
tindeki viıdi hatırlatılarak sıkış-. 
tn1an M. Eden, şunları söylemiş.. 
tir: 

Fransada 
tek parti 

---ı•---

Lavalin tek bir 
parti kuracağı 

bildirildi -Mareşal yalnız 
bıra' ı:mıyor ı 

Halkın bu meseloe ıka~şısındaki 
vaziyeti, Birleşik Amerika Reisi. 
cümhurunun beyanatı ve ben·m 
Avam kamarasında y•pmış oldu
ğum beyanat ile ıayin edilmiştir. 
Ve şimdiden sonra da öyle olacak- Londra !()(AA.) - Alman ha-
tır. Ve benim için aleni beyanatta berlCT ajansı, Fransad• Lavalın 
bulunulıwcağı teahhüdii.ne giriş· :daresi altında tek siyasi bir parti 
meme •rokan yoktur. kurulmak üzere ol.d.'ı.i•ğunu b;'.dir-

Bunun üzerine Avam !kamarası, m .... ktedir. 
ş1m•li Afr!kada vekayiin lnkişa· İŞGAL KOMUTANINI ZlYARET 
lfı ve D•rl'anm vaziyeti hakkında ı Londra 1() (A.A.) - Vıchy, 
gizli cclsc<lc müzakereleııde bu. Mareşal Petain He Lwalin Alman 
luomağa baş'.a.ınıştır. 1 <ırdusu b~kc.nutnnı general von 

Evvelce de bildirildiği vcçhile Erunıh.•ct ile görüşıüklcr;ni rcs· 
M. Chuııchill, bu celsenin açılı.. men bı ld)ımektedir. 
şmı:la bir nutuk söyllyeıcekti. V i c h y, 10 ( A. f"- ) -::-
DARLAN ALMANLARI TEV· Dün öğleden sonra P.ırıslen do-

KlF EDlYOR nen reis M. Lava!, derhal mare. 
Londra 10 (A.A.) _ Cczayirden şalle görı.işır.il§, sonra da !'-lm~n 

gelen b'r m"saj Darlan idaresinin başkonsokısu M. Von N acıa ı e 
hedefi, meınleket'n emniyetini F'.·a~~nın Madrid h_ü'Yük c>lç s• M. 
tensik etmek oLduğunu ve bütün Pıdn Y' kubul elmış~r. 
Ahnan tebaası.na mahalli zabıta MAREŞAL YALNIZ BIRA-
merkezlerine müracaa·t etmeleri KILMIYOR • 
emrinin verilmiş bulunduğunu. FTanoız 'hudu.du 10 (A.A.) -
bildirmektedir. Tuous ile Cezayir Bundan sonra mareşal :eten ~
arasında ilerlenm>ş olan böl m~ .yerlerdo d~aştıgı .vakıt 
gede ş'mdiden müttefiklere dü;r kendı>ıne yü.kstlk ı urbeii bır Al-
man 200 kişi tevkif ediımiştir. man subayı refakat edecektır. 

Ti:~:~:t~~ic::;o;Nevyork Bulgar ve Romenler 
Hariciye Nazırı M. Corde~l Hull IBaı tıırah 1 inci uhifede~ 

Vaşin.gtondaki muharip Fransa be:kaeiilll e<>=~ mil<:"tcfı1<"'1" =fe. 
ri ka.zı;mchk!a~ Z311'!9ll bodı nro:nl.e.. 

mümc.Ssffierine, am;ral Darlanın, atıuuı.e da'ha ru.U.!'1.>""tm nr.ıarnele e-

m.illetin arzusuna uymayan bir dı:l:nasinl tC'lnill\! ç:ı. :sınnkt~t=.la1' Bir 
rejlml Frınsı.z milletine cebren Rumen ıyası ed;uıu Ruın:ııcya!ı~"rın 
kabu~ ettirmesine müsaade edil· ga7et m <ül ııhv!l.lln. tazyiki al11;.-ı. 
miyeceğini anla!nıl§tır. 

Naıır, genrcal G'aı;d'nın, şimal 
Afrikada baş'.'ı.::a mesai arkadaşı 
sıiatlle genelkurmay tarafından 

5eçildlğini fakat, bütün salahi
yetleri nefsinde toplamak imkan
larını bulımıadı.ğım iliıve eylemiş. 
tir. 

General Girırud, y~ lnız am'ral 
Darlanın bütün salahiyetleri kul· 
lanabHeceğini kabul •imiştir. Ge
neral Eisen Hwer ile yapılan bu 
anlaşma yalnız askeridir. 

KAM.ARA TOPLANTISI 
Londra 10 (A.A.) - Reuterin 

parlAmt=nto muhabirinin b;Idirdi

ğine göre, M Churohill'in gizli top· 
dantıda Darlan hakkında söyliye
cQği nutıik sebebile, bu tQplantıya 
fevkalade derecede mebus i~irak 
etmiştir. Harb'n 'başındanberi 
Avam kamarasında bu derece çok 
sayılı mebus görülanemi~ti. Lloyd 
Gerorge da gizli celse için mec. 
lise gelm'ş olanlar arasında idi. 
Loı:ıd!ar kamarası azalarından da 
c;ok kişi vardı. Bil neliği gibi, 
Lordlar, Avam kamarasının gri
li b r !oplantı yapması takdirinde, 
lkendiler"ne mahsus husu.; galeri
den müzakereyi dinleyebildiler. 

da a°lllı• =ılı:!>k.larını ıııöylem~r 

9 ayhk ithaıat 
(Bq t.r>Lh 1 lncitle) 

ki,yeye VtL'ki ticart t~ya ihUıiallfiEl 
~tl ln.kribcn 95.000.000 Tilrt< ~ 
sına baa~ bu.lıınmakladır. 

İ;ıbu ltholAt ""'Y•nıocla ta'.<rlben 
14.500.000 Tü'1t ı.;,aJı:k IYıdıu.bııt ve 
3.500000 1:raıJ:t< dornl.ı· yolu mal:z..n.,.... 
va.ı.a.r SW.itıır gn>pu meml.Joolia. 
rind"'1 ?'ürl<il'<V• gö00..-l"10iı; oiao 
harp ma:ze:neomin !Uymel< yut<arıdı\.. 

ki m.il<t.ra da1ıil e<ii\ınifUr. 

Bayram cuma günü 
İrll<ıd>ul M~üğilr.dco: 
17 BirincMıl<m 942 tal'lb.ine m\iJ. 

- _,..,. llUl1il Zilllı;cc.nJn do
k'ı..ıEu oldu-ttzncim acele, cuma &ünü 
de IWıtı..ıı tı.cyra.mı oldl.ığu ll.ın olu-

nur. 
BAYRAJll N~IAZl 

Sut DakJlc& 
8 11 

Yul"dl<rr.ı'.l0Wl dalma itllft'!tına çalı.
ten ve elde ettiği \cbcl1'tlılı Kı.zlLıı!' 
ve Çocuk Esirgerlie kı.ı.rumbri.J.e pay-
1.aşn ll(<ta olan Tü.ıt &va KUTurıııu
oa her vesile ile 7•rd>mcla bııluıımtk 
v.taııı bir ,..,;ıe o~~ bu ~~ 
b.-.yr.mJa i<<>il.ecd.c kuıt>an.ın de:ıi
loeril• b ""1ın da ba~ ta.ta 
sarloelihr.eyip me±ılr lı;urwn •mııfoe 
vcr.i~ nc:;i me:rf.'ftt~t.!rnô:ion ;yU:(I3!}me. 
s·w ı,;r g;rye bilen ıı.a;y., a.bal.irnlzı:l:n 
ıica olt.:11ur. 

Avr u p a 
kara s ın d a 

harp 
(Ilış ta.rafı l i.rdde) 

n yeni yeni gel.işmekıtedir. l\lüt
tetikler en az 3 - 5 bin taşıt gemi
si, 90 • l()t) bin mııMeU t pte u
çak, 70 - 80 bin tank, 150 - 200 
bin kamy<>n ve 4 • 5 milyonluk 
bir ordu ''e bütün bu ordunun 
seferi teclı >.tat ve modern t<-.,.li. 
hatıru hazırlamadan A\'nıpa ka· 
rasına hangi J><;ktadan olım.a ol· 
sun çıkamazlar. Çünkü, daha za· 
y.l kuvvetlerle yapdacak teşOO. 
büs her noktada l\lihver kuvvet 
!eri tarafından boğulur ve den;. 
ze dö.külür. l\1iıttefikler ise bu. 
ölçüdek. hazırlığı henHz tamam
lamamışlar, tamamlamak yuhma 
g nııı.şlcrdir. Belki, 1943 o ;tala
rınd:ı bu haurl,Jı. kısmen b:tınış 
olacaktır. Diğer taraftaıı Avrupa· 
ya çlka•ıma y.ııpmanm miillas p 
'akli de muhtelif bakımlardan 
gdmcmi§t r. Bu sebeplerin en 
başmd~ he.nfu: Alman ordıcmnun 
kuvvetli bulunma" birine· he
sap nıcı.zuııdur. Alman ordusu -
nuıı yıpranabilnıe>i ·~nı · se kış, 
ilkbahar, yaz ayla mm dahi SC>V· 
Yl'1 Ru ya ile mücaneleye devıı.nı 
etme · bir s~bep tcşk d edeb:;;ir? 
O halde, mt:!kadder sual şudur: 

- l\liittdikler Avrupa kara;,ına 
çıkın~aya kadar ne yapacaklar·? 

Biz.ce bu sontnun cevabını 

şöyle srralamak mümkündür: 
a - Şimali A!rikafı 1':rn ızleye

cekler, 
b - Akdeniz adalarını ~ ~ 

decekler, 
c - Akdeniz hakimiyetini t&

si eyleyec.-kler, 
d - İtalyayı havadan ımüm -

kün olduğu derffede tahrip fır. 
satım J.olla)&taklar, ı 

e - Afrikayı ve Bü)·ük Brilan 
yayı kıtada harp cdel}Jmek için 1 
tam ve <iks[ksiz biıer üs haüne 
getirmeye devam edccekJer, 

l - Amerikan ve ingfü sana· 
yi' n1n baş döndürilcli veri:nıleri
ni almakta gevı..<"ıniytteklcr, 

g - Muharebe un.;ur ve vası· 
talar.n1, ordularını sür'atle ye
tiştirmekte ve çoğaltmakıta llru • 
sur eylememeye gayret edecek· 
ler, 

O halde lıükmlimUzil verebli • 
rir. G<minlirdeki aliimetler l\lilt· 
tefildenn pek ycıkmda A vnıpa 
k.arasıııa çıkacaiarını &Ö!rtenni • 
yor, 

.-.OK.RO AHMED ı 

Bakıricöy Taı>u Sicil Muhatızhğın.-1 
dm: 

O!ııackn rnelruk Y. Köyde Umran!-
7• ma!ı&.luio"'1 Mohrr.adıye s""'1ğın

da 14 N·•. lu h&ncnon tapu kaydı bu
l~m.:-bırtıa ~D u.nctsiz t:ı..;arnı
i'ııt .:;~;,~n. tcwr.:ıkan hu.ine n.:ımırıa 

tezcili istar.buıl oerterd...rLğınc' ta. 
l•P .&<lm•kt.. old$ından 16/l 2/942 
S. 14 larlh;nde: m~hallı tahk:,Jt.ıt ve 
l<-\lıfla: t y pıl ğı'.'ld.n bu J>Y•' ~ 
Arul Gızerin<- bir hak iı!Cia cdMler v~
Sa ~ g{bCl m;b· linde ha.zır bu 
lunecak mdr.ura. V• )'1. B. Köy t lPU 

Sİt"ll m balıd~a l09i No. ile II".Ü~ 
r..caat.ları il~ oluaur. (7468) 

ŞOlıNli b()ti)n clüıl(yay• yıyı.llll\ Beo.ie ve ıuığmcloııi hcıt<esin 
ağzında dol9.§an ======~ 

Büyük Romans;.r.. Seremdi.tr ~eri 

KIRLI BiR AŞK KARMEN 
Tlit1<ç< oöıl ü i&pall6">1 ca otii inıı1 ı;orlclt 

n ., Rohnie: .Bütilıı ciliey& sin.eıru ...,....ı.,'inin biıiclk mahbUbe>i 
a~ tyıldız 

IMPERIO ARJANTINA 
Gördüğü 1'.Mtal;.\tk ra~t üızxre 

Da.ha bir gUn gOSt.erjlecc tir, 

A7naı: Matıı<ıııt jumdlı No. 5 Meml dut !ı.ııerleri. 
H er sabah Moda lskelesindeıa 1 

vapura biniyor ve akşam geç va.. 
kit kimbillr hangi bodrumda yeya 

1 O O Y 
, l t u , 

1 
tavan arasında kirabdığı edaya 

1 em r o ıan ıs e ıne 1 M. ilan lan dönüyordu. Bodrumda \'eö'• twan 
r.iı::ıllii•iiilllilıll•ıiııoıiııııiııiııiiıiııiİllİ..0.ıiıııiı•lllllliiiilıı•ıııiııııil- arasında diyorum çünkü bu ada-

Mu.tııı.:mncn bedel; (4871) döı1 bin ıSiz y!iz yrt.ın;, bir lira (llJO) yil'mi iw• mın temiz bir evde, bir odada ve-
ı.ış olon muhte~l lal<atta (20) yinn; ıd.,t cıe:<:1<il< motôril (2l) Blriı>ciJ<timm ya herhangi b·r ıparumanın dai-
19t2) ~ g(ir.ıi saat (15) on ~te H,.yqırp.ş.ıda ııa.r b;naı d..ıı:J•nc!eloi 1ııı>- res!nde oturmasına imkan yoktu. 
m.yon tarwf:uır.13n açık eksiltme uouı;1e saıı., a:ın.caktı.r. · O kadar düşük, o kade:r peri;-an. 

Bu ~e gioın.>t ·-ıeyen!erin (365) ü~ şi>z "1 ı:.."j be"! lira (34) otuz döıt dı. Ayni zamanda 0 kadar da ga• 
t.un.rşl"W; rrAPV. &.at ~ır,.i.o.at \-r k:ı.;:rnm,uıt.'Yin f'ltıj;:: vtSaikle bjrliktcı. clkıstltme Ci} 

ııil ..,.tıoe l<.<Uİol" ı:~ıı:ı. mü.:ıcıaı.J "' llı2ımdır. r ipti. 
Bu lı;c a.it 1ırtJ1<ıı111eler Joomjsyoo<hıı p.rııaı: olar.ık dağıtılmaktadır. H·ç kimse ile konuştuğunu gör-

(2059) medim. VebJlı ~iş gibi herkes on.. 
dan kaçı yurdu ... N'çin? Rüzgar· 

İstanbul Limanı Sahil Sihhiye Mt.rkezi 
Satınalma komisyonundan : 

M,~..,mü na'lul wstt.lan lht.ycı ıçln (45) !<lem tamir ve lıı!•1'trc müte. 
rerı*.a ~a:r ınulıc-:ne kup& Zar! llıSUlil eksiltcn.D iL:: ntıo alınıe.ık.tır. Tahmin 
badeli {6846) Liro (75) kurı>otur. 

A - şartrr.Jrl"ıı: v<· ~te ncdkez :-niz levazı.mmdan par&.11Z alınır. 
B • Ekatime 24/12/11-12 poriembe gilnU • t 15 d< Galatada K•ramwtala 

paşa ~ıııdıa ma: etime ..,ıın alm lwnıııoyoıwnda yapÜacok1-. 
c _ .MUV>k'lcat ttnııinat parw (~13) r.ra (52) ıt~t.ır. 
D - Ek:>ollm<>ye girecck.lcric> 1942 Tılı ıcarct Odıası v<>lk•la.nıııı lbrozları 

l~Zllndır. 
Elıı9il(meye iıll....., odecekl•tin mübQ~Q tı4<lif m.d<tuplarııııı saat a de u.. 

dar _,.... makl>uı. mulWl>iLinde vcrıntecri ıartUr, (%160 

ların y murların, fırtınaların 

her nevİ.1!.. görmüş olan şapkası 
b~ındu• ı,-ckri'siz, gülünç bir tarzda 
duruyor dedi? ..• Patlak; yamalı 
potinlerinin· içinde ayaktan çıpl~k 
olduğu içln mi yoksa elinde taşı
dığı tek gözlü seferıasının dıırna 
yemek yağları sızdığ ;çin mi? Ha. 
yır! 

Bu. adam vaktile çok zengin
miş ... Ve çok ksckten ~tüğü 
için çok canı yanmış ... Onun için 
silkinttneıniş, ka.lkınamcımış ve 
yavaı ya va~ d~il biı den b:re ça-

r YAZAN: 

M. Fer•du•1 

mur deryasına gırtlağına kadar 1 
batmış •.. 

Ve bu adam maddeten değilse . 
bile ını.'i.n~n pek kirli olduğu için 
kimse ona ~ini uzatm<:.ıJa; hatta 
yaklaşmak istemiyormuş ..• 

Pek garip bir hi\oaye ... 
Bi: sabah vapuı:ıdı birkaç arka. 

dao Nnmi ustanın etrafında top. 
lanmış dereden t!'peden ve biraz 
da kadınlardan bahsediyord'\lk. 
Nazmi usta. yalnız sandal, kotra 
yapma.kta değil, etraıfında yaia
yan ınsanların hayatına ait sırları 
en ufak teferrüatına ka.dar öğ. 

renmk•te de mahirdi. Vapur Mo
daya yanaşmış!t. Nazmi usta ze· 
k•, kurnız gözlerile iskeleden va
pura binen şık kadınları tedkik 
ediyoı:ıdu. B'r aralık: 

- Sevınce bu adam gibi sevme
li! 

Dedi. Bırdenbire kavrayama· 
dlm. Fakat gözlerinin baktığı ist'
kameti takip ec1.:nce kınıi kasetti. 
ğini anladım. Sefertası, esra• 
engiz edam kirli kır 5açlar;yle, 
hiç bir yere bakmayan renksiz göz 
!eriyle karşıdan geliyordu. İskele-

den geçerek vapunın içinde kay
lbokiu. İçimizden biri sordu: 

- K'm bu adımı? 
- Tanımıyor musunuz? 
- Hay!c ... 
D~'<lik. Nazmı usta başını salla.. 

dı. 

- Doğru, n!'reden tanıyıacaksı
nız? dedi. Eskiden büyük bir fab
rikası \'llrdı .. . K.ırısı çok güzel fa. 
kat müsrifti. .. Ona para yetiştir
mekle meşgul iken işleri bozuldu ..• 
İfliıs ett •... Zannedersem bir ver
g· kaçakçlığı dı ~ apmağı kalktı. 
Tabii yakahndı ve hapse atıtdı ... 
Ne kadar yattığını bihniyorum. 
Fakat hepisıen çıkınca karsının 

zengin bir kürk tüccarı ile beraber 
yaşıdığını ö.~rendi. Şans bir kere 
döndü mü felaket1 eır üst üste ge
lir •.. Bll{kı bir adam olsaydı ka. 
rısını derhal boşardı değil mi? 

Genç bir ırkadırş atıldı: 
- Ve yahut vlJ<'UJ"du! • 
Nazmi usta bu sözleri söyk!yen } 

arkada-şa doğru döndü. Omuzla· 
nnı s:lktl. 

lSona ~arm) 

1 
(Baf tanlı 1 incide) 1 

cHarbin seyri gerektirdiği ve hY-: 
dalı olııcağına kanaat getirttiği 
takdirde, Romayı elimrzden gcl-
d ği kadar ağır bir surette bom· 
balamakta tcreddiiL etmiyece· 
ğiz.• demiştir. 

Wcogwood tekrar söz alarak, 
cT<ırinodaki sosyalist ve anti fa. 
şist işiç1eri öldüımıeklense RomQ
daki faşst düşmanlarımızı öldür. 
mok terdh cdJ'r. demiştir. 
MORATORYOM 1LAN EİDLDİ 

Stokho'.m 10 (A.A.) - Tor~ 
dan gelen bir habere göre, !tal· 
yan hükumetinin, 18 sootQŞrin 

194:! ile 18 şubat 1943 arasındaki 
devrede ödenmesi gerekli fatu. 
ralı ticari senetli bol'Çların hepsi 
iç'n morator}'Om ıl.An ettiği söy
lenmektedir Bunuın sebeb', Tori
noda bu botıÇbra ait ~vrakuı bu
lunduğu bmenın ingıliz hava 
kuvvetleri tarafından yapılan 

'•'. ınhr soııu.ndı ha'>p ohr.u~ ·bu· 
hınIJ'asıdır, 

Me(hul tir otomobil 
IRa, tarafı 1 incide) 

Fındıklıda oturan Yunus adın
dı biri Ort.Jltöy • Aksaray tram
vayına a5ılınış bir hnlde Kara. 
köye giderken ·olun kcrarında 
cturan 4224 numaralı kamyonla 
tr~mvay ara ında kalmvıtır. Tram
V"'Y derhal durm"§Sa da Yunus 
kurtulamamış ve ifade veremiye- I 
cek derecede ağır yaralı olarak 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Beş•ktaşta otur.o Nusret de 
tr 01way"a S'rk~ıve gelirken Ka· 
raköyde tramvaydan düşmüş ve 
kafası yan'mıştır Yaralı baygiıı 
bir halde Beyoğlu hastancsıne 

ku.aırılmıştır. 

İstanlml Beleıfycsi 
Şeh ·r Ti~·atro.u 
DRA.'t IUS)ll 

Saaı~ 20.30 da 
BÜYÜK İIITİLAL 

KO:\tEDI KISMI 
Ye Kürüm Ye 

Cumartesi ve pazar gfullen 
15,30 da mat.ine 

ilin 
Sıhhi>.Ye bôlüiün• ait 14/11/llC ıuıı 

ve 1/9 c~t v elOil'.!09 uınuml sa;yılı 
Lv. Ayniyat mı.tlb ,tuı zıı,> olmut
tur. Hilkmii o!madıt>. ( Lll31 • 2241) 

Faldı S.ılh İ.:iliıd Hulrult Hlldmli• 
ğııxi.n.: 42/578 

T•·bllğ cdıil•ed< klms<: T~; TOpo 
'koı>ıd:ı A'l""'"ııui mıılıal!.ıoi, Tat!J,. 
kuyu S<>kW.c (18) nuııuıııal.ı han«ie. 

ikan:ctgA!ıınmn bulımdı>~u ıxG.o 
ha.lle Tat:ıkuyu c,ıdıdesinde bir ~ 
maralı Bo l~ı $e''.c;iz •·Y, 26 gün far&. 
1.ı ~-.tal cttiğir-·z için m.~u.vele muci· 
bin<:< Oç mLli \l>edn&·n ( 1P9) lira 
(50) lkuı u;u öd..-:nedlğ;ru,,Jen Be'.<di 
ye t.rafından ;ı.lcy1>!1:.iu açllan a!.a· 
cak d.av•an:.ın rr;,Jyeli ~in çık.11rıl.ın da 
vctiyeye verilrn ~rcaıs.t ,· c zat>ıtıt· 
d;ın ge\ru ecvıı.ph bmg\ealu:»z mcÇ· 

hu! o1thıju anlaşı!ımk a .mub.ak~ ;" 
mu:ıl16k o!G\ığu 25/12/942 cumo gQ. 
nU ssat 10 da rn::ı'lU:orntye gclmemz 
ı.ıb' it m ılk · 1Illl k • · o' -n:ık (lz<:re 
ilAn ,Jum.r. (';453) 

P ekmez alı r k e n 
dokuz doğurdum 1 

Dün Saraçhane taraflarındaki 
bakkalann biırindcn biraz pekmez 
al~ım . .A!dım :unma onu alıncaya 
kadar da tıpkı rahmetli Borazan 
Tevfiğin bir gün trenle Erenkö
yünden geeçrken bir ebe hanımın 
!köşkü önünde dokuz doğurması. 
gibi ben de dün pekmezi alırken. 
bakkal düıkkiir.ında d<ıkuz doğur
dum. B:r buçuk kiloluk boş şişıı. 
yi çırağa uzattıktan ~ dakika 
sonra ustaya soı:ıdum: 

- Ne oldu bizim pekmoı? 
- Doluyor efendim! 
Aradan iki, üç da.kika daha geç. 

tikten sonra sorguyu tekrarladım: 
- Hala doluyor mu? 
- E' et, Jıal.ii dolu)"or clrnı:liml 
Bu arada birçolt müşteriler, al.,. 

caklannı alıp vereceklerini vere
rek glffyorlar, fakat nedense bi
zim pekımez bir türlü ortaya çı.k•· 
mıyordu. Biraz sonra üçüncü def• 
sorıdum: 

- Bizim pekmez hAlıl. dolmadı 
mı? 

Bu sefertezgiilıın a.rkasuıdan çı· 
rak cevap wrdı: 

- Yansı dotdu, yarısı &aklı. 
Ustaya dıöndiim: 
- Yahu, pndiye kadar on beş, 

yirmi k:'.o pekmez dolardı; bizim 
bir buçuk k'lohık peh-mezin dol. 
ması ne kadar uz:ıdı. 

- Öy1'edir oayım, bizim pek.. 
mez, bele böyle dar ağızlı şişelere 
biraz güç ve hayli geç dolar. 

Bir de neden sonra pdkınez ge
liııce baktım ki -cübareke, her gün 
şurada burada, hele s<ın günlerde 
mahallebicilerin üzer;nde gördüğü 
müz çay rengi ve çay kıvamrnda.
k' pekmez değil, bu tıpkı boza hı
vamnda kopkoyu bir şurup, ha'
ca bir r .. çeldi. 

İşte pekmez diye böylesine der
ler. Daha önce blr baııka yerden 
kiloounu yüz yetmış beşe alm14 
otduğum hoşa! gibi pekınıez nere. 
deydi. dün oradan kiloounu yüz 
elliye aldığım kopkoyu revak 
gibi pt1lorr.cz nercdeyd'? Bu,günlel'
de pekmez alacaklara acizane tav· 
,;.ye ederim: 

Pekmez alırken, ziyanı yok. dif" 
!erini sıkıp dokuz doğursunlar, 
fakat hoşırf değil, pekmez a~sınlar! 

Ooma" Crmal Ka:ııgılı 

ilan 
HAldo l2S vo 12t No. kı karpırı: 

..,.ılerlnln m.llSkcin ŞilkııU, ll<"::r 
ve Mı.m P.arl.Me.y!•rın t~f t:c:ırcıt 
ett.1kkorınden nıU'f111lilıeyh..imde alaca· 
ğ1 olm müst&h:si!!crin bir ~ z.ıarfıa· 
dt ~tlarL (778) 

ZAYİ - i-tanbui İUıaliıt GilmrÜ· 
l!!l , . ..,.,..1zıe ;yatırınış olduğum 41Sl 
lira 44 louru;!Uk G~ rcsın=- .. ı 
.,Jmış o:dnğıJm 18.(89 Nu. i~ !<lııı· 

w zayi ettim. Yrnis.ni •lacıılı-ldaıı 

~inin hii'kmll yoktur. 
Adre;,; f\i':m.ıllı t(O. !3 Ötıı<c L(ltfi 

ve BiirlktneddJn Tır .. •avJ 

lstanbul Cefterdarllğ .ndan : 
Dosya rf<ı. Muhamen Tem•natı 

bedeli 
~~~~~~~~~~~~ 

52151/486 Büyükadada. Maden mahallesinin es- 20002,50 1510 
ki Ayan'kola yen.i Yılmaztürk cadde. 
sıııde eski 24 )'~i '1:1./1 No. lu 39 
pafta, 182 ada, 13 p &.rsel 444.5 metre 
murabbı arsa 

51217-1114/95 Mecidiyeköyünde 9 pafta. 63 ada, 49330 37M 
8 parsel N o. lu 9876 met..-e mu!'1bbaı arsa 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller kapaiı zan{ usulile arttırmaya çı· 
karılmış ise de talip zuhur <ıtmedi ğ nden 30/11/942 tarihinden ;tiba. 
ren bir ay içinde pazarlığa bırakılm ıştli". İst~kli·:~rin muvakkat tem.inat 
makbuzları ve nüfus hüviyet cüzd anları ile li. rlikte 22/12/942 tari
hinden itibar<ın 30/12/942 tal'ih'ne ve haftanın pazar!Esi ve Ç".5amba 
günleri saaı 14 den 16 ya kadaT Mil l! Emlak müdürlü:ğüne müracaat-
ları. • (2081) 

İstanbul Vali ve Belediye Re&sliğ nden 
Yapılan devamlı takiplere rağmen bazı şoförlerin hala taırife ha

riıc'nde para istedikleri ve paZarlığ a giriştikleri görülmektE<lir. 
Bu gibilerin şidd<!tle tddbi E ınniyet Müdürlüğüne aın.-00.i'.miş. 

tir. • 
Bö~ bir hale nıaruz kalan her vatanıi~ın en yıı.kıın Polis nokta-

sına veya karakolun• veyahut Em niyet 6 ıncı şube müdürfiitüne 
(42154, 42170) telefonlarına malumat vermeleri rica olunur. 

(2190) 

lstanbul T elefon müdürlüğünden: 
Ankara ve İstanbul telefon sa ntralları1'cla ,-tp j görüp yetişt'ril. 

d,lkttn ı.onra lüzum görülecek yer ler& göııG~rihn<ık üzere müsJbak& 
.ile Bölıge Sanat okulu mezunların dan makinist a!ına.rakt•r 

Müsabaka 30/12/942 çaTŞllll ba gür.il saat 9 d• Ar.kıra, İstınbul 
ve bınlr Telefon müdürlük.lerile A ydn, Diyabakır, KQnya ve S:va.s 
P. T. T. Müdürlüklerinde yapılaca ktır. 

tr.<ılciilerin bıi. müdürlüklere müraacatlaırı ilan olunur. 
(2195) 
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BULMAC·A . 
123456789 

1 ll 1. I~ - 1 ! _ = --r· --ı~.ı-
5 • ı- • 
6•1 .-ı . ı 
1, __ • 1 s a .11 
9 r- - -- - . ı: 
SOLDA.."i liAGA VE YVKARIDAN 
AŞAGIYA: 

1 - Bir if.ılm1 2 - Yern~k yeme
yen, zıe'\k. 3 - Ke.ııa.i g.eı.en, 4 - IX:.
im{ <l<e·I, nota. ~ _ s.rub. 6 - S... 
l'k:vi kıaıpı, su. 7 - Yllan., chlr..ır.ımlık. l 
8 - Bir yeııirn;z -acıd ~ı ~nan söyle
r·z1 bir rr.esaie ölçil>ü. 9 - Arbıai ay
laniın biti. 

(Dünkü bulmaomu:ın halli) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
~ A KiK o·y UN LJU 
2 K • A1F E T •AK 
3 K A

1D l. A •• R 
4 o F~. ı' s_ t s 1_!>. PIA 
SYE• •• •NAN 
6'U r/_A!s •/AIK·• y 
7 N • • IA N KARA 
8 L ı• P A •RE· 
9 U K H. A N,Y A. 
-------" 1 B:r Yi.ik.sdc Mt.i:h'--ndis Mekteb; 

lı>lebesi tara!ın.d•n l'(lrkçe ve 
FranBızcil 

tUY AZİYE ve FıZll 
... ~ııi veı~lme:J.«t:r. ,A;...\k;· ~ı 

• .ır;ın (Ders) rumuziylı:. İst.tnl.Jı..: 

76 posta kutusu adre.':iAnc yazma·· 
rı. ... . 

.İ.sl.wbul 4 ÜDW İora ınemurlu~ 
dm: Mı/1936 

Evvele.> Şi~ Ham>an sokak Pa
paadyncl apa.rt1m.nı:nın 3 a.iı....W· 

a. otuıını.kta iken bel en ikamel&A· 
hı ~·lıuJ Mei>ır.ct Kamil ogılu 
Teviı.k Flkrel 
Ha!Jd<nin alqlıinn:e İstanbul Ağır 

cez,ı ır.ıat..keınesı.nde kt.fusal eyleci:iğ,i 

3/J/Y32 taı.;ıui bir kıln ilam mucibin 
cc a:ooağı olan :;ooo Jlraıur> temmi 

için da.i:-"1Jli,,:., 942/ı936 -ı'1 -
ya.sile y ... ptığı l.a.ltibat ·ü.ıerine tarafı· 

ruza ıönri.trilen icra t>.ınrınıin ik~ 

gô.hı,oUJJ• m"l,1004 o!rrusıdon ioı<a. ~ 
~ğin<:e yirmi ıu.n müdd.:tı1e ik1· 
n-cın teb.Jg,ı.nc kow<Jr vcriı.m.erıtıle işbu 

iiının t..rıbi t<blıig'iııdeo itibru'ffi yirmi 
gün lçin<i• borcu ödemenh lfu<ınııitl". 
Bu m~t i9n<le borcu ö<icme=Je 
tet.i\.ik :rr.ıuci11ldcn v~a ~iz veya
lıı..t iades mutıa.kenıe y<1llle aıl olduğu 
m.ııbitemedıea. icr11.u1.n gerıi bırak.1 lması 

- <i:ı'r bir Ju.rar gctirm.i~ cd>rl 
icra yapıı.caı:ı ve ylne bu müı:ldet 
içlndc mal bey&nınıd;ı buluıını.amz ve 

1 
lbwuıı.nuzsanı.z ha.p.slc .. ,..,ı..,., .. 'laea

&ını. =a enırl IIW<:ıımına kaim ooalt 
üı.:rc i!Dtn \c:bllg.;, olunı.11·. ( 1 ~65) 

Adalar sulh mııdıılt<m<Sl-r><kn: IK0/42 
Mabk<'lf'"""""'" t.-rekC'Slnc el konu• 

lan ahı Elmı>ln ter<k4' eşoyası 12/12/ 
942 c,..,,,.rt.si glınll saat H de Hey. 
11><.iıı.J.>da Mızrak soııw 4 ııayı..lı evde 

. ı;atıi~~ı.ndıım ta•p c~anla.rın mai~ 
mezi<ürda haı>r buuna...ıı: oW<ıadat 
ll><QU.ll'a müracaallatı. (184) 

FN!ı ikinci Sulh. HWıık H.il<lmll-
liz>d<n: U/577 

Tobiı.ğ t<iil<ceıt kimse: Meımı..1: Tev 
:!Ilı: İıııonoi.i; cerra.lıpaş:ı Yokuş ~me 
No. 48 de m&l(ıl ~lııli N""" on 
)'lı>ıbaı;ısl, 

y.ıaş.t Konservotuar yatı kısının.ı 

oğlunuz. (irip bir &en-e t.lt.ı gün de
vam uLt.iği. ve bu mU.d<let z.arfı.nı&J. S3J"'" 

f""'-"n (203) J.ıa (24) kuruş o:.u.p oğ
lunuzu mmur müe~esed.C'.n çın&mak 

st.oo.ığinzı ıı/7/942 ta,ittli FaLih No· 
te:ıunce n~ ta.!:.ıh.üt .senec.i.e her 
Uç a.y<kı bil' on bt-tcr lira teaiyeii su
re0ıııe öaerr.ey.i k.ıbuıl etmı.:n.ize rağ

ımetı takı::itJeri Vt:rm"'°'igmaıa.en Be:e-
<i~yc t....-afınıdan '1leynir.uiı.e açı.~an ala
cak davoısınıo r~cti için çıkarılan da 
ve'-yeye verilen nıeş!'uhat veı ayrıca 
ı...bıtadan gelen cev.apla ikıarr.ıctg5hl 
hııııız nı..-çlıu1 okald!ğı anl..şılm..!tla 

muıa.k:<-menin muo.I;ak olduğu 25/12 
942 cuım1 saat (10 da ına.IL<.e.ı><ye gel. 
meniz için doıvet.iye tııbliğ mailaal.nına 

lkawn olmak üzere i!Ao oluour. (1455) 

.Falih Su.ıtı iwci H~ Hı.i<iml.i· 
.jnckn: l!H2/U6 

Td>;.ğ edilecek k•lllk: SaJd: Falih, 
isı..nderpa..- mahı.lles.i, Sııllb. !:fendi 
8(.~ Ne>. (>9/2) de 

Kadıicöy zabrloa3t beJ.cı;ye nwınuru 
ilwı bir lwput, b;r Şlrjör, on. iki !iŞe
ii. iMde etmeö.iı-;~ni.z. cih"tle tutarı c.ian 
ceın;m (10) \ir.a. (15) kuruşu ö<iem<di 
k<:.."m oLnurk üızere ı..!an oh.ınur. 
ze uç:ılan .::ılaıeak da'\•asırıın rüyetj için 
.çıkarıl.an davetiyeye verilen tneŞTU· 
hatla zabıt.adan g .. lm cevapta i.\l.B.ı.r.ı;;t. 

g~ıız. meçhul o'.dı.iğu 2'5,'12/1942 
cuma saaı (10) dı mahkerr:cy• gel
menlz içi1l davetiye kbliğ n~Jlffitna 

Fatih$ uAh Üçür.<:ıü Hukuk Haıtim 
liğ<ld<n : 942/113 

Aksaray ~lurat~'Jr m<ı.h.l~le9i Cam.ü 
Şe!'if sc:ıu:r 2 No. da vefat eden Fat. 
marun ılün t11rih!nda1 iübaıren ala
ca ve borçluLrının. b.ir ay ve iddiai 
ve-t'a::~t ~"'nlcr.lın. üç ay iç-inde nıUra .. 
oa.&tları. ~i takclirdt> terekııestrıô.n Ha 

-· devroı.m..clğı iJAo olunur. 
1783) 

~-------------~ı 1 lstanbul Levazım AmirliOindqn verilen askeri kıtaat ilanları 
._ ........................ _. ............. - ............. mmlml!li ........ , ........................................... mm 

Aşağıda y.ı ı.ılı mevadm kapıılı ıalfl'Ja eksıl'tmel-eıı hizalarında yazı lı pun <::- ;e m:.hal deki .. sk<'ı'i 
s•tın alma komi;yonlarında yapıla c.ıktır. Taliplerın kanuni v<.»•kalı. ıile tı k:if mckıup1 arııı ihale saat· 
lel'inden b;r saat evvel uit o!duğu komisyonLıra vermdcr;, 

A~ağıd.ı yazılı meva<lın pazar! ıkla cksil1ınekri hizalarında y.azılı 
tın alma kom,syonlarıııda yapılac.ı ktıı·. Taliplerın belli vak.tlertl-e a;t 

gün saat ve mahallerdeki askeri sa· 
olduğu kom•syonlarda bulunma:arı 

CİNSİ Miktaı~ Tutarı T<'minatı 

Kilo Lira L•ra _..,,_ 
Lahana 50,000 656) 
Prasa 50,000 823) 
Odun 141,000 28,200 2115 
Koyun eti 40,000 24,000 1800) 

Sığ>r eli 40,000 20,000 ı;;oo 

Şığır -eti 6(1 ll(lO 22.800 1710 
Depo inşası 3 adet 12,493,82 937.04 
'I omrukt.ın kereste ima!J 37,500 2813 

.Eti.rue('utta. gösteı•i eceok maı.1aki'e bi ına{u:r.<!' deposu ~sı Lpa!ı !.ı.rfJa 
a"ıo..:>iltrr.eye k.crr'mıu~htr. iha'.C:i 25/12/9'!2 ı..'Ul!n3. g.ilnü saat 10 d::ı ı\.Ill<.o.trada r..1. 
ı1. v. 4 No lu itf..ın ;• 1.rr.a 1-tumi®yon..ıt.da y ·~:.ca,;.tır. Keşif bc,.cli :16,191 lira 
4 kuruo i, ..... • terni.nat 2t<64 Jiıra ~,::; Ku!'~hır. T.:ıiı1.plcrm b;nuui vcsj:w.1lrJ!ı· ı.....4tlif 
m~tuplo.rını iııa.lc s.c,Lruleo 1>.r 5'14t evvel k.amieyon:ı. v.,."mC:.U., (182 · 2ll5) .. 

Etimesutta bir malzeme <!<posu ~ası kapalı zarfla oksutm<ye ıro.ıımıuştıır. 
İbalc6i 26/12/942 owna"rtesi güııü <112t 11 el< Aııkarada M. M. V. 4 No, le satın 
ıılma. Jromiöyomınd:ı ycpılacaktır, Keşif bedd.i 39,102 ]ira 6~ kuı-uş ilk ten:inatı 
2932 liı>a 70 kı,ı.nıştur. Ta.biplt>rhıı k:ınun veslk:a].a.rile tek 1 i.f rr.e!~tuplann1: ibale 
aaaiMden bir •.aa.t •VVel i<mnisıyon.ı ve.._Jeri. (1884 - 2117) .. 

Kornieyorula ~vcıut ııa~nmosinıe ,~re ı5oo kilo v"21Cl1n v-rlık.la satın .ı, 
nac:oııctır. İlıale;i 16/12/ 942 ~O:ı günü saat 11 de Ank•r"'1a ~· M. ":· 5 
No. 1'u satm alma kom;c;.yo~unda. ya.pılacak<.tır, Tahmin bcde-11 ~000 lira kall ~. 
m<n.ıı.tı 900 liııadır. Ta.liplerin belli vakıitle Jroınisyomı. gelmele1'. (1893 - 2ı42) 

B.ıı.:r k;Josuna 90 kuruş .tı.min .tı.on 30 ton gras 10iı pazarlıkla mtın •it· 
nac&lk:tır. İhalesi 17/!2/942 perşe-mb~ günü ~ot 14 de A:Iikıa.rada ~t.M.V. 2 No, 
lu sat.m a.lın .O-<m«;yonunda y.ı;pılaoooktır. Kat'ı temiıı.a.b 4%0 liradır. Twhı>-
lerin bclU vakitte k(llmb-yona ge'me!e.r-i. (1897) 

* 300,000 k;Jo odıım kapalı zarf!a ek'itmeyei konmuştur. lııat..ı 25/12/942 
cµma günU s.lkıl 15 c,_, Söke askoı1 Stitın aln:a. .korr.üyonuınrla yapılaca.'.-ctır. T_ah 
cr.ıin bedeli 15.000 lirı 1 Jık. tcmin...ı.tı 1125 liradır. Ta!pl•·riıı kanuni ve,;ikalal'lle 
tei(l:ı mektupl~ını ihale asatinden bir ..ı_-;at evvel kom.ls:;'d'l3ı ve:rmelcri, 

(ı8~5 - ı945) 

* Aşağıda yoatl> n-.,,.<ııchn k~palı zarlila ekısiltrnıı-leri 21/121942 p:ı.zart...ı. günü 
saat 15 d .. İsparta.da. flikeri satın alma komi.!1J7'onwırla yapılaoaıktır Taliplerin 
l<::munl VO!'ik:alıır;!e t.:k!it mQktuplı.rıoı iluıle Sil'atindcrı ıı;, •arıt <"'-ve) lwmisyo. 
na verm..J.eri. 

Cb1'ii Miktarı 

!<ilo 
20,000 

600,000 

* 

TU'ları T.minatı 

lira IU<a 
16,000 1200 
30,000 2250 

(llMll - 2ıU) 

30/11/ 942 tarib.iode pazaı-lık.Ja münık:asa9ı lIAn oluruıın müteahlı'lt rwn Yo 
hesımuna 50 ton pinim<t sabununa talip çlmıadsğın.druı fiyatı yük<eltii'md< OU· 

,..tile tcl<hr pazarlıkla münak.asaya kooulmuışlur. Ev..t ve hususi ııartları loı>
ml':YOnda görü1eb1Hr. ihalesi 25/ı2/942 cuma g(lnil ~ 10 da Y"lPtlacağından 
ı:ıt..kUlroin b.t'l teminatlarile Harlriy:rYecl<k SUlıa,. olrulıııMlı Jı& P<ı<ı. 920 .,._ 
ı;. .Jına ~onU?Ll müııacaa.tları. (346 - 2Hll 

* G~ 50 t,ıi.tt i.-;çi e\li inşası knn!'ı urt:ı ~!ımeye ltonımUŞ!ur. hıa!e-
ııi 22/12/942 Salı günü saat 11 de Ankarada M. M. V. 4 No, Ju salın almaZro
mlJ;onı.ıdoı yapıl~oıktU'. Bir çüıt evin keş+r ~deli 19,571 !J.ra. 67 kurtl$ hf>PRi· 
rıin !kesif bed~li 978,SC:i lira 5-0 ikuınış ilk :,(_11 ·'fle;tı 42.893 lirtıdır. 100,000 lira.llk 
parça po.-ça l.aJ:lplcr clı. •kabul e<l'.]j İ.rs\klil•tin kanool vesiblııri?e tek~ ımft<. 
~pi.arını ihale ııaat;,mı.,,, bir saai evve\loornisyona wrrod111~. (1850 • 1975) 

* B<be1""e 2!50 kul'UŞ fiyat tahmin edilen 30,000 küçük yem t.oroas1 pazarllk· 
ta s.tm alıruıcak;tır, thaksi 14/ı2/942 p ıarlesi günü sa.at ı5 de Anluu<ıda M. 
M. V. 3 No. Ju satın ıı'.rrm: k.n..ni.Si)·onunda yapllaıc.a.ıctır. Tahmin bedeli 750000 Jı. 

ra bt'I kınin..u 10.000 liradır. Tıı.Iıplertn belli vakitle komiıi;v<md ıehncleri. 
(1836 -1905) .. 

20 lon zeytinyağı alın:ıcalctır. P azarlkla eksiltmesi 16/12/942 günü 
saat 15 de Ankaradaı M.M.V. Bir No. lu satın alma kornıisyonunda 
yapılacakt:r, T•hmin bed"1i 43,000 lira kati teminatı 645-0 liradır. Ta.. 
!iplerin beilli vakitte komisyona gelımeleri, (1917 - 2245) 

* 170 M3 çam kereste pazarlrkla satın alınacaktN'. İhalesi 22/12/942 
saı günü saat 10 da Ankarada M. M.V. 4 No lu saiın alma komisyo.. 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 22,100 lira <"'k teminatı 3318 lira-
dır. Talplerin belli vakitte :loomis yona gelmeleTl. (1875-2066) 

* Beherine 25() kur~ fiat tahm'n edilen 30,000 küçük yem tOTbası 
pazarhkl> satın alınacaktır. İhalesi 14Ll2/942 pazartesi günü saat 15 
de Ankara<la M.M.V. 3 No. lu satın alana komisyon.unda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 5000 'lira kati temi nalı 1000 liradır. Taliplerin belli 
v•kitte komisyona g-elmeleri. (1836 - 1905) 

lzmit Deniz Satına ima Komisyonundan: 
1 - Bi~ mel.res"1< 235 kuruş fiyat t:ı.ıııırun olunoıı beher kolu 6 m/m lik 

ve -arl 50 şer rru:trr!ik rocı. halinde 850 metre çl!t kollu kurşun lcablonum. 
pa~arlığ ı4 / l. Kiınmı/1942 paı.art<SI gül\il saat 15 de İzm:itd<> tersane kap1'ın· 
claki koml!<.yonda yapı lı:ıcaktır. 

2 - Evsaf ve şartnamesi lı;oonis;yuoda görülcl>ilir. Troniııalı 299 lira 83 
lruruştur. 

3 - Taliplcıin ilgili ves.K.ala.rını yu"<arıda ,,azıh teınlnat]arlle bltllk1c 
mu~ gün ve saatte k..mis;)'\)11• venınel•ti (2167) 

lstanbul Sihhi Müesseseler arttırma ve 
eksiltme komisyonundan 

sıtıtı.aıt ve İçt.l""'t Muavmet Vclı:alft için 6000 şq.ıı eall>!l6t dö lll<ı'.ldlr 
rdil;tahlebi ln1'11.i işi aç'k cks'ltuneye konulmU>;tU<. 

1 - F.lre.illone 10/12/942 ç.rş.ımba glinü saa.t 15,ı5 d.e aıtaloğlund;ı Sıbb<ıt 
ve İçtim.ıi Muavenet Müdüdilğü b;n.,,.Md t?p:mıan komisy<>ı>d yapılacaiktır. 

2 - ş;şeJ.ni Sıhh•t MdüıfagUcden verilmd< ve d;ger bütiln mal:uımes! 
müloa!ıhi<U ait olı:nck üz.re beher jlişe •u.ıislat dö mıntür müolahsellnln Onaıli 
3~ kuruştur. 

3 - Muwak1kııt tcn:ıindı 157 lira 50 kuruştul'. 
4 - i"ted.J ılcr şartnam~inıl çaıtışmo gün!cr~ndf" görebilirler. 
5 - ktekl.i' er 1942 yılt ticaret ockSJ vesi'!ü5.le 2490 sayılı !kıaınunda yazııl 

vesikalar ile bu ~e yetet ırJuvakka.t tmıinat rnıakbuı:c veya banka Jll:ı6k.t.ubiJ.e belli 
gün ve saatle l<on-.i>yona mUr.caaUarı. (1885) 

İzmit Deniz Sa tınalma Ko ır.isyo .. undan : 
1 - 10/11/942 tmb;ncı.e yapıhn pa.za,-;\gında kkli! olurnın 4450 Jira fJyat 

yükstık güı ükn biı• u.C:-el 190 amıperli.tc etrj.k kayn2k cUıa1Zııı 1n i:lt.inci deJu PQ· 

zaıhğı 14/1. K~:'1ur./Jff42 pazJrl•.si gu.:r:ü saat 15 dı: İz.m:tte 'kl'Sane kıapısmd3ki 
lromisyonda gör .. 1cbılir, B:.ı işe ait t, n'ljna".. 667 . .>0 liradır. 

3 - Talipl.:rin bu gobi i~le;r]e alAKah ticaı·ct vesikalrJfll yukrıda ya. 
zılı temiınat rr..Jıkbuz. veya moktupların1 belH gün ve sa1ı1ıtte lrum~lyona. Vi.Tllle• 
ı.rı. (2lb8) 

Salıilıi: E. j Z Z E T, N .,.rivat D ir ektörü: C~vd"' Ku91ıı.Jııia. 

Basıldığı yer: Soııı Telgr:l\f matbaası 

CİNSİ Miktarı 
İb.Je gün, sa>i ve mahalli. Kilo 

Çekiı-dE'ksiz kuru üzilm 250,000 
Çekirdeksiz kuru üxüm 150,000 

ll/12/9~2 16 Hoşd€re Çek;ı'l!eksiz kuru ilzüm 5-0,000 
14/12/942 15 Muğla Çek,rdeksiz kuru üzüm 50,()00 

11/12/942 15 Siirt 
Ç<:k:ı'lleksiz kuru üzüm 5-0,000 
Muhtelif nakliyat 1,000.GOO 

21/12/942 14 Birce il( Muhtelıf Nakai>at 400,000 
22/12/942 16 Sivas. Prasa 60,000 
14/12/942 l-0 Kastaıooni LJhana 60,000 

(1810 - 1780) 
lspanak 60,000o 

* Mamakta bir paıvyon lnşası. kapalı zarfla ekımiltmeye ıror.muş· 
tur. Lhalesi 16/12/942 çarşamba günü saat 11 de An!karada M. M. 
V. 4 No. lu satın alma ırom·syonunda yapılacakt.nr, Keijif 'bedeli 
144.030 l ra 85 kuruş. İlk teminaıtı8452 liradır. TalipLer:ın lkanur.i 
veskalarile teklif mekıtuplannı ihale saaıVnden. i!>)r saat evvel k.o -
misyona vermeler, (1320 - 1869) 

* Gölcük>te bir pavyıon inşası kapalı zar.fla eksiltmeye kor.muş-
tur. hıalıesi 25/12/942 cuma. güınü saat 11 dıe Ankarada . M. M. V. 
4 No lu ,satın alma kıom1>-yıonunda yapılacaktır. K€1jif bedeli 
99,176 lira 50 kuruş ilk teminatı 6208 lira 83 kuruştur. Tal plerin 
kanuni vesikala.riyle teklif mek t.uplannı ihale saatinden ·\fr saat 

evvel Jromisycına vermeleri, (1918 - 22.W) 

* Bar.dırma.da gösteriilecek )"!rde har'lti su ve kanalizasyıon teE;j,. 

satı yaptırılacaktır. Pazarlık'la ek s-1tmesi 26/ 12/94Q. cumartesi gü · 
nü saa;t 11,30 da Aıılkaraıda M. M. V. 4 No. lu satın alma kıomsyo -
ntmda yap.:ılaeaıktı:r. Keşif foedeli 9963 1 Ta 12 kuruş, k.at'i teminatı 
1495 lradır. Talip1erir, beli waki't te komisyona g-elmeleri. 

(1919 - 2247) 

* 259 1\13 çam loere.cte kapalı zarfla eJ<siliıneye k-0nmııştın. iha-
lesi 28/12/942 pazartesi güuü saat 11 de Ankarada M. M. V. 4 No· 
lıı satın alına komisyonunda yapılacaktır. 'Ialım•n bedeli 33.670 rra 
ilk teminatı 2525 liTa 25 kuruşrur. Taliple~ n kanuni ,.,,, •lkalaxJ(ylc 
teklif mektuplarını ihale saatin den bir saat evvel lrom'syona ver-
meleri. (1922 - 2250) 

* 
Sığlrlaır• ve ten<>k.el.eri ch~-ıi ru;keriyeden verlimek şartlle 180 

ton bavurma imal ett'riloocktir Tahn>n bedeli 54,COO lira kat'i 
teminatr 8100 liradır. İhalesi 24/12/942 perşembe günü saat 16 da 
Geı:•bolu askeri satın alma lromis yonnnda yap lacıd<ıtır. 25 tondan 
eşağı olmamak üzere ayrı ayrı taliplere de ihale cd. ılebilir. Ka · 
vınma Gelllıolu haric"nde 'ımaı ettirild.ği takdirde beher lcifodan 7 
kıınıf te=il ettirillı, Talipler'..ın belli vak:ıtte Jromsyona gehnelcri. 

• (1923 - 2251) 

* Aşağıda yanb çelikler pazaıı< I.ıkla satın alınacaktır. ihalesi 24/ 
12/942 perşembe günü saat 15 de Ankarada M; M. V. 2 No .• lu sa 
tın alına komisyonunda yapılacak t.ır. ~t'i tenı:<r•atı ~7<l4 hra 50 \ 
kunı'itur. T alip lerin belliı vıık·tte lromısyona gehnelen. 
Kifıo Mm. K11ı&u Maııkası 
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Z-T6W) Polidi çelğj 
ZT7 ) . ) 

11 Z'l'S ) 
(1920 - 2248, 

J 
J!<Eıer )<,,..,.,_ 170 lrurırş tohmin edilen ZO ton lkaıı;>'ıt pa:ıarllkLt sn.\ın alır 

nooalktır. ioolesi ı7/12 /942 perı;eııtibe günü !aat 15,30 da A.n.ıc.r,ıckı M. M. V. 2 
No lu satın alma ırom'syooounda yapıJ.acaktı.r. Tılpl•ıln 5ıoo lira !<at'! ı..mınat-
l•~ile bel!l vakit~ 'komİS)l(ltl18 a:~l·•<. (1896 - 2145) 

* Tahmin bedeli 6000 'lira olan 500 ton döküm kumu pazar.rııda sa. 
tın alınacaktır. İhalesi 12/12/942 c umjlrtesi günü saat 11 de Ankara· 
da M.M.V. 4 No. Ju satın a,lma kom ısyonunda yapılacaktıT. Kati oem'~ 
nat:ı 900 liradır, Taliplerin belli va kitte komisyona gelmci<:ri. 

(1925 - 2523) ,,. 
İsteklilerin getirecekleri rrümu neler ürerinden beğen;lmek şartHe 

pazarlıkla ıo bin liralık daın satın alınacaktır, Hususi şartları komis· 
yond1 görüleb!lir. ihalesi 14/12/942 paza·neSi günü eaat 14 de yapıla_ 
c~ğından ;stek:lilerin kati teminatla l'ile Harb'yede Yedek subay oku
l~da.ki Askeri posla 920 satmılıma komisyonuna mür~aatları, 

(1931 - 2259) ..,. 
Beher kilosuna 300 kuruş tahm in edilen nUmunesi evsafında 15 ton 

tutkal pazarlıkla satın alınacak:tıx. !hal-esi 14/12/942 pazartesi günü 
saat 15 de Ankarada M.M.V. 2 No. lu satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Kati teminatı 6750 liradır. Taliplerin belli valkitte komisyona 
gelmeleTi. (1868 - 2029) .. 

Müteahlıid nam ve hesabına şatnamesine göre 1000 adet ustunç 
kılıfı pazarlıkl asatın a!ınacaktir. B <her'nin tahmin fiati 150 kuruş kati 
teminatı 225 liradır. İhalesi 14/12/9 42 pazadesi günü saat 15 de An.. 
kaT•da M.M.V . 5 N o. lu satın alma kpmisyQll.UJld• yapılacaktır. Talip-
lerin belli vakitte lkıomisyoııa gelmeleri. (1886 - 2119) ,,. 

Ankarad a bir fırın inşası kap alı zarfla eksiltmeye !kıor.muştıııı-. 
tha les 16/12/942 çarşamlba günü saat 15 de Ankarada M. M. V. 
4 No lu satın alma loomisyıonun da yapılaca.kıtır. Keşif bedeli 

634,Sll lira 29 kuruş. ilk tem natı 31,134 lira 45 kuruşt~r. Taliı; 
!er' n kanur.l vesika.larile teklid' mektuplaruu ihale saatınden hır 
saat evvel kıomisyona venneleri • (1818 - 1867) 

* Beher adedine 180 kuruş tahmin edilen 17,000 adet zincir yular 
sapı pazarJ.ıkla satın alınacallıtır. İh aks; 14/12/942 p.ızartesi günü .saat 
15 de Bal.!kesir askeri satın alma ko mısyonunda yapılacaktır. Katı tE'
minatı 4590 liradır. Talip!er'n belli vakitte komisyona gelmeleri. Evsaf 
ve nümunesi komisyonda görülür. 5000 ve 2000 adetten aşağı olma
ma!kı üzere ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir-. (1909 - 2183) 

* 10 ton sığır eti 'kavunııası pazarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 16/ 
12/942 çarşamb• günil saat 15 de A rd.ahan askeri satııı alma .kom~· ı 
yon unda yapılacaktır. Tahm<-n bcd elı k•losu 18? kuru.ş 50 santıiı_n ılk 
teminatı 2812 lira 50 kıuru,ştur. Ta HY,erın bellı valntte koıırusyona 
gelmeleri. '1929-2257). 

Tutarı 

Li,a 

185,000) 
ıı ı .ooo; 
37,COO) 
37.000) 
55,000 
71,600 
54,000 
10,800) 
10,800) 

• 15.000) 

Teminatı İhale gün, saat ve mahallı 
Lira 16/12/942 İzmır Lv. amirligı -------···-==C!...::.=-== ....... ...::..:..:...= ....... -"'-

8250 
4830 
7900 

* 

16/12/942 
22/12/942 

7/12/943 
30/12/9-12 

14 İzmir Lv. amlırliğJ 
1430 Erzurum 
10 Erzıorum 

H Erzurum 

11/12/942 15 Yalova 
(1916 - 2244) 

Beher kilosu 40 kuruştan 100, 000 kilo patates pazarlıkla satuı alı. 
nacaktır. İhalesi 24/12/942 perşem he günü saat 15 de Balık-esir :ıskert 
s•tın alma komisyonunda yapılacJk tır. Kati teminatı 6000 liradır. Ta. 
lipleı·;n belli vaJıitte kıoroisyoııa gelmeleri. (1920 - 2258) .. 

500 ton <ıdun kap•lı zarıfla ek.sil tmeye konmuş1ıur. İhaloesi 29/12/942 
sal, günü saat 16 da Büyük Çekmece Hoşdeıe kıöyünde askeri satın 
alma komisyonunda. yapılacaktır. T ahmin bed-eli 20,000 liıa il'lt teminatı 
1500 liradır. Taliplerin kanuni vesi kalarile tekl'ıf mektuplarını ihalll 
saatinden bir saat evvel koınisyooa 'V<'r.llleleri. (1927 - 2255) 

* 69,500 kilo sığı .. eti pazarlıkl> s atın al'ınacakt.ı.-. tlıalesi 28/12/943 
p:ı.zartesi günü saat 15 de Susuıiluk as.'kei satın alma komisyonunda ya,
pıl:ıcaktır. Tahmin ~iau 100 kuruş ilk tıeminatı 5213 !iradın-. Talplc· 
rin. bel'Ji vakitte koonisyona gelme !eri, (1926 - 2254) 

* 101,375 lira 84 kur~ keşif bed elli iki anbar inşası kapa!• zarıflla 
eksiltm-eye konmuştur. İhalesi 28/ 12/942 p:ı.zartesi günü saat 11 de 
Esk'~elı'rde asker! satın alma kom isyonunda yapıi!ıaca.ktu. Taliplerin. 
kanun! v-esikalari:le ıekl'f mektup! arını ihale .saatinden bir saat e\'Va 

Kom syona vermeleri. (192&-2256) 

* Muhtelif ııakl:yat yapttrılacak tır. İhalesi 29/12/942 sah günü· pa.. 
zarlıkla Erzumm askeri satın alm a komisyonunda. yapı.laca.ktıL Bir 
kısım nakliy~tın tahmin bedeli 11 0,840 lira tcmi'llatı 13/584 lira i•k;n
ci kısım nakl'y.ıtın tahmin bedeli 61,125 lira teminatı 8613 liratlw. Ta. 
!iplerin belli vak;tte komisyona g-e lme:!eri. (1924 - 2252) 

* - Gölclikte b ir eJ.ektrik santralı bi nası inşası k•pah zarlla eksiltmeye 
konmuştur. İhalesi 23/12/942 per ş-embe günü saat 15 de An.kanda 
M.M.V 4 No. lu satın alma koım 's yanunda yapılacaktır. Keşif bede
li 95,133 lira 59 kuruş ilk teminatı 6006 lira 68 kuruştur. Tal:plerin 
kanuni vesrk:ılal'ile tekli! mektuph rmı ihale saatincren bir saat evvel 
komisyona vemıelei. (1859~020) 

* Kütahy ada gösteril-ecel< maha lde bi.r pavyon. inşası lcapah zartla 
ekslitmeye konmuştur. İhalesi 22/ 12/942 salı günü saat 11 de Anıka. 
rada M.M.V. 4 No lu satın aJmı ko misyonnııda yaprlacalı:tır. Keş'f be
deli 43.872 lira 60 ikruruş ilk teminatı 3190 liradır. Talipler'n kanwıi ve
si.JralarUe t~klif mektup'larını ihale 'aa.tinden bir .saat E'V\"j:1 \komis
y()na verme'eri. (1004 - 2025) 

Beşiktaş Sulh Mah
kemeleri Başkitabe
tinden: 

942/17 
Eft;miya Tamvalı.i, MercAnıı"> Layaıs, Pavlos Papadopulo, Pupuli P.pruro. 

pu]b ve Leonidanuı ş~!an Jl'JlXtasar{"Jt olup !k:a.blli talk.sim ol.IDBmaLSında.n şüyuun 

~lesi zı.mnırulo. Beş>k1a• birinci sul!ı h likuk hfılkıunllğ;n.in 9/1 O/Mı tarihli ve 
942/444 No. lu l<•ro~ik ~ CitıanDwna :ın:ıb.Jlesln;,, H""an paşa deresi 
sdloağ:nda 38 saşı.lo h<m<nin tarnı::mına oçllı: •rl1'ma,ya çjk,rıJm1ş olup bt.lnci 
artınnaEı 11/1/943 tıırilrine mütsadif pa zart.si gfuıU sruıt 14 eren 16 ya kı <hır 

;yopı·laeaictlT, Verilen bedel mıulıammen kı~tinin ;yfuxle Y•tm!ıi l><şini buldu. 
ğu l<ıkrlink ma.lci kal'ly<Si icra ewı..cek., :ııksô takdirde en çok e:rtuaırun taah- • 

lıil<!li bo.ki kalmak ilzett artırrruı on gü'ı dolıa tmıdit cdila~k 21/ı/ı943 ı.-.r;. 

bine miisa<li1 ı><>~Jbe gtmü lllYll.i aaattı.İonci artı.rmıı:sı yapılacak ve en çdk ar
tlı-ana ili:ıt]e odileeekfir. 

Mimayc<ieyc ştir:ık Jı.ıin yi!ızd< ~ buÇ'Uk teınm.ıt akça;! veya milli bir 
bankeıı.ın teminat nıcl<tul>unuıı ibı-azı meciıuridıir. 

Şartnome 10/12/942 tar~hindc divanhanede talik ollun.'ll\lş\U'I', 

KIYlllETİ: On bir bin .ıı IYbe yet.m ;ş aitı li.radır. 

EVSAFI: G:ı,yd menkul llılıl<n l>lr apar-tımon ile oıi<:ı6llıdaki utok aralık· 

ta.n ibarettir. Ap..-tnnan yarı bodrum, t\ç kııt ve yarı çalı kotından lereMtüp et. 
m.ckıted.ir. Ortad.ın o.çıtuı uıfnk bi.t• •alı.le aıik.daki servis k1-sııml:ar101 h..'\valan. 
~dır. Yapı tor2l, ylil'l k41.rgir ııisteıninde oluıp elektr.\k, w hav~ gazı 

mevcuttur. 
Alışı,!ı bir kap>danı ınemıer <lil§<li b~ y~re girlld.ikleı> soı>ra dört ika.deme 

mozı:yik 'ba.6amahlar ç:iAUlarak. birinci kat seviyesine gtri.Lr. Bu kut, caı:nut.nJı 
bir bölme ile ~rıı!ıp Jroıo!dor \lzerine •çılan, ıbir otur:ınoa od.ası, ufaik b1ı· kllf"l", 

nımrner Uışlı aLaluıiu lıelüı ve bir ;yola.lı: odasınd11D ii>aretliı·. Bu lmtııı mulf:ığı 

birm.ci kat sevjycsirlden bir 'kaç basaımak aşağ:ıdll olrnrıa. üzere, e-sa.s gir~nilı 
1mıkabili olarak a.rka araJııına nezır blr vaıziy<.ttedlr. Mı>tfa!kla .. 1>1t yololt, ç"' 

maşır i<Az.anı, bozuk ıı<r tullJITl>b<ı ve yalağı mevcut olup tırvımı potrelll clöş<o 
me ,,., <iıöş<ımcsl ~ • . )(ultajln l>ir ,..ım1a lııııru bi< ....,,,.,. vardJr. ~ 
ita arulığına. bu mı>liaktan. çlkl!mııktad&r. Bu ke.1t:.n ""nro giriş k.ıplöın.ı k1rşıı 

batı!So)'m aı.P bir merdiveni \al<il>en ilkıincl kata ıeoil>r. ik!ooi kat d:>hi -Y· 

.;.,n ""1lleldnlı bir bölme ile loorldor lime rlne açı~a.n bir oturma odası ve bur.a 

bjtisik ufiıik btr od.& ilı: karosim.,.iı döşdi sabit yalaklı ve maltızlı ~ m_utf -~ ve 

:raıunad 11l"rmer taşlı l>ir he!A ve al'kod ak< ıı.alığa. nazır bir; &nnıı.I . .ı.ğe .. ı utaa 
olmak zilere iki yıt;Lk edıasınd.aıQ ibJ.re~ir. Bunun Ustil!ndekl kıt d.ahıı ayn« ev .. 

saftadır. çatı k.alnd:.- bir oda ..., ~r kurulımıe.\Ya mahsus ·bir ~le n:mcn 
kapalı ve •çık bir t..1raça vardır, Bodrumkatı caddey~ karşı aç.ıılan oct.ı.nın . Qna 

tes<ıdüf edıp ~lk ta"Vanlı bini ufak olmak üure ild odunİuik'!An ôlıoreltir. Bil
tüın katları biri birine ballyan merdi.ven ahşap ve üzeri n)\ı~amba. kapl.i.dır • 
Bil>3llın ı;; ve dış. duvarl•l tuğla olup arka arolığ>a karşı olan dış dııvarı Si• 

vasır. görünıür tuğ!.-ı dUvardır. 
Dö.<;dı."!.t: ve ta.vmn!:ır boyasz ahşap olup kapı ve pencereleri. boyJ.lliır. Cad. 

de tarafında birıncı katın ve ara:ık ta.rafında da b:irinci ve iitinel katın pen<'f"'l'e-
1rrıi paımaWıklır. En Uet k.1tın döiemd i h.izasıınıdan uzanan pc.trt.-1.ler natatr.a:m 

bir balron tcştfil t..tn:..cktedı~r. 
2-004 No. lu icra ,.e ı.fu\s kt:uUlltıntm muadd.il 3890 N·"· ktn~nLm_ 126 r.cl 

'9.ddesi.ne tt-vfikan ipotdk: a&hi.bi alacM hlar ile irtifak hl\kkı s.ınıplcrıflı., ~· 
;\lllı.sH.e faiz ve '1.ıa"-r.ıiı!' &.;.ir olan ic:idi'llarını c\.·rakı müıb'.telc~ile .°:; beş g~~ 
· lnd dıairemiı(' bil q'Tf"derl l~z:mc'.ır Aksi h:ıtındt hıtktr.n t .ıpu sıcı.l.eı·le sn 
aç e • ~ 1 d }'t; ıa.zb n1<1 l U~ 
elmadıkça 54'f.ış beckrnin p3ya.$ffi:ısır:dın ha.r"-' kula(',,k arı ve a a 1 ut' 74.4S 
mat a!.ımtlc :istiyenkri.n dt: 94l/17 ~vııl.1 dosy.ada. n1ilrc.ca-a.tları ııan o \Jll 
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