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GAZETESi 

Lidıon, 11 (A.A.) - İspanyol Haric'ye Nazırı M. Jorda
ıun 15 İlkkiınunda Ll'lbor.a geleceği ve kısa h'r müddet Jı.a. 
lııırak ~kıiz B~-ekil yle öneml.i görüşmeleır yapacağı 
teyit ecUmıekıtcd;r, .. 

----·~- - ---- -

Milli Şef Çorum'da 
j 

· 1irandaki 
• hidiseler ------------------ ____ ; __ _ 

Reisicumhurumuz zelzele saha
sında tetkikler yapıyorlar 

Kıtlıkdan çıktığı 
anlaşıldı 

Avrupa 
karasına 
çıkış! ----

Ne zaman 
mümkün 

olabilir? 

DAHiliYE VEKili 
-~~-~ .. --~---

Dün Mecliste son zelzeleler 
lıakkınJa geniş izalıat oerdi ______ .. ____ _ 
1557 ev tamamen ve 1066 ev k•smen \ 

y ı k ı I d ı, 16 ö 1 ü 17 ya r al ı var 
Başvek'aimb Şü.kril Saracoğlu 

-lngiliz ve Ruslar 
derhal hububat 

sevk ettiler 
Londra, 11 (A.A.) - Geçen sa

h günü Ta!lıranda çıılııınış olan 
kargaşalıklar.n hak.ilki mesulleri, 
ker.dileıine :!ş arayan ve lbilkU· 
met n şiddetli eın.ır!erine rağmen 
buğday stoklan birik:t.<rmiş ~ 
kimselerd T, 

Loodraya .fielmiış olan lluıberle
re c.azaran ıııskeıi kuvıvet.ler Je rı:aı
lbı ta nümay wilere ateş aıçınak 
mocbu.riyeC nde kalıruşlardlr. 

Şimali Afrikada harekat 
gecikiyor. Bunun iki muh
telif sebebini de tetR.İk 
ederken Avrupa karaaı 
harbi ile alakalı görüyo· 

Çorum, 11 (A.A.) - Ciimhurreiaimi:ıı Milli $el lı
met lnönü bugün ııaat 11 tl e ıehrimize geref vermiıler 
ve büyük küçük bütün Çoru mluların iç~n tezahürleri 
ile karıılanmıılardır. 

Ankara, 11 (İkdam mubah ·rin· 
d~ı:) - Büyük Millet Meclisin:ıı 
bugünkü toplantısında Daıhiliye 
Vekili Reoep Peker, son zama.nr 
!arda Buııdurda vuku !bulan yer 

Bu izahata göre, geçen aym 
15 'nderlberi Balıkesir, Çorum, 
Manisa, Amasya, Kocaeli, Ça· 
nakkale, lzmir, Var., Kastanıonw, 
Sivas, Samsun, s:nop To.kat ve 
Ordu v aıaye!CTindc mullıteliıf şe-

Tasarruf 
haf tası 

Haliha:zıııda hükılmot makama
tı, bütün ~ti elir.de lhuLu.n -
durmaktadır. İsyanlar, sadeCf! 
dalı !li mah yettedlr ve başl;ca se
bebi, kıUıkrtır. Bir çok m;:Jtazalar 
kapalıdır. Örfi idare mtr'· bu!UD 
maktadır. lng ·!tere ile Amerika • 
nı.n yardımı r.eı ıcesince iaıje iş
leri normal cereyar.ı tak ip etmek 
tedir. Bu hayıılhöiıane yardJrn, 
Atlantik beyanaıamesm c ta!b.k 
ecllmekte olıduığunun ııı;r delil d'r. 

ruz. 

Yazan: ŞUKRU AHMED 

Ş 
:imali Afrilkada luacıkat 

.ı,cil•tef kler hesabına geci.

.. ıyc,r, Cezayir \·e Fasın İŞ· 
g.. . rkız nci Ing lh: ordusu· 
•Dun yJdmm sür'ati ile ilerleyişi 
anlarında :;; ma.Ji Afuikanın da· 
ha çabuk ve çevık bir hamle ile 
tom zlcn<>eeğiııi sanmak yersiz 
ırörüruu yordu. Fakat bu,.<TÜn Ela· 
ceyla ha~.a sckzinci <Wdııyn 
tuttuiu kadar Tunus ve Şimali 
Tul>liıS luy.sı da Mıh verin muvaI
fakıyetle ayak dired ti bir böl
ce olmuştur, 

Bu, ıUçm böyle oh>yor?. 
Bizce ilı:i sebep var: 
a - l\lütt.ef kler kat'i hamleyi 

7apınak için hruıırlarnyoı<Jar 

b - Vak~ kaybetmiş olmanın 
&elafisi ile b:r anda Avrupaya 
çrk.ış balııımmdan hareketlerıni 
ayarhyorlar, 

ilu dün.ya ba•bl g'z!i aç.k bir 
çok hesaplara dayan&n bir harp
tir. Acaba, şimali Afr.ikaclan 
l\.lilıver aya~mı siiI'atJe kesmek 
Miitteıikler n faydasına mı, ZIM8' 

rına mı? Bu b .r hesap ve muha
keme mevzuu <>lduğu kadar sür
atle keı.ebiJmck mümkün mü 
irlı?. sorusunu k~ olarak karşı· 
bmak da güçtür, Hatta, İngil z 
ve Aıneıi•kan kaynaklazuı n ıı.ak· 
lett ği bazı ınütalealara nazaran 
sı....ı.; ı~..nc: ve. b.1l n·ci ordu geç dav 
rannuş, Mlhver n takviye abna
ı;rna, JCrlcşnıcs.ine, müdafaa işle
zini tanzim ctnıes\ne imkan ve 
fııı"'t bamrlanuştır. Bu vaı:yete 
göre, ınüıttel!...i.c,.;n ş 'mtl dahııı 

çak hll2 rlannıaoı ve a!U'ak böy
lelikle kafi nct.coy: isi h>a.J ede-
b lme>i b rinci gcrekl,;r, İtalJa . 
Sıciiya • Tunus yolu ile )Lhver• 
c !er hem çok, heın çabuk takvi.. 
ye almakıta dovam edecekler, bu
JIJl karşılık ln;ıı lziJer ve Ame
rikablar aruı vatanlarından ye-
ni kıınvoylarm gelmesini bekle
;reccklerd· ... Bu da 1'n az bir iki 
ay İ§idir. Hakikat b11 mu, !J.IJD.i .. 
yor112? Fakat, hal"'1cat bu o.lsa 
da olmasa da her iki dtıruıın da 
bizce daha ziyade müttefi.l<lerin 
Avrupa karasma çıkış zauı:uıı 
ile alakalıdır. Gecik.ıneı>n, a,P.-. 
lnşmanw sebepleri arasında J>e.. 
hemehal bu amili nazra almak 
gerekıtir, l\Iüttcfllder :çin acele-

sarsmWan !ı.akkıı:da izalı.ıit ııer
miştir. (Dewını 3 Üncü ta'Jlfada) 

-~~---.. ------
Yabancı kadınlarla 
evli olanlar Mebus 
seçil em iyecekler 

Dün Mecliste GJ. Kazım Kıırabekirin teklifi 
üzerine seçim layihasının bir . maddesi 

bu şekilde tadil için 
Ankara 11 (İkdııpı muhabirin

den) - Büyük Millet Meclisinin 
bugünkü toplantlSluda yem me· 
bus seç'mi hakkındaki lltyihanın 
mikıtacelen mü~ak>enesi kabul e
dilm'~ ve Lay lhanm müızakeresı. 
ya pılnuştır. 

Llylh.ianın onuncu maddesinin 
milcakeres esnasında İstalbul 
meıousu emekL ger..eral Kazım 
Karabek:ir ve Yozgat mebusu 
SüleYnıan Sırrı söz alarak ec
nebi kad.nlarla evli bulunanla
rın mebus seçilıneinleriıt tek:l!f 
etmişlertdir. 

encümene yolJant'.ı 

-------
Bugün Başveki-

Petrol tcıisatını himaye iç'im 
Tahran, 11 (A.A.) - Düın vu• 

(Devanu 3 üncil sayfada) 
İran Şeh"nşah• Şahpur Rha Pehlevi ve refikalan dadıs·run 

l:ucağındalıli çoculdarına sevgi tezahürleri gömcriyorlar . 

lin bir nutku 
İle açılıyor 

~~~-~~~-~~~ 

On Üçüıııcü Tasarıw ve Yed'~ 1 ,-------------------" 
mallar Haftası ıbugün başlamak-' Şark Cephesinde ı-- . Anglo • Sakıon dO.nyasında == 
tadır. Sayın Başvek limiz Şükrü C""-------------------J-' Saracoğlu bugüe Ankara Halke-

~~:Y~~ac;ı:~ğ birnu.t~kla Sovyetle r Türkiyenin şeref ve 
Başveltn•.mı.zın nutku, ıçinde 

~t:":..::'::..:,!,..~ '!dım ~dım itibarı pek büyüktür 
Ankara radyosunda da haftanın ı I e r l ı y o r 
önem illi ve ~asını 1ıeırten yazan: A. B i D i N DA.VE B koıferll'IJSlar verilecek. memleke- • 
tin her tarafuıda olduğu gib• 
~zde de Halkevlerinde ve 
muhtel lf teşekküllerde toplar..~ 
lar tt:rtip olunacakıtıT. 

Göbels'in manall 
r. i.- maka' esi 

• Al>kanı, (Raıd,yo Ga:ooksi) - AJ. 
mlllD propagı-nda nazırı dictor Gö
bft.Ls Das Rayh m-ecrrruc;ınCa y'12l:'.lğl 
bir m&:mıi.edc za.roa .. :ın (n. ufi:-t bir ~ 
tirtıhu.t.f bi~ mü ' . · n ln!rru:dı.ğ:ru., 

ııü<ıüo g<çtiğini ! :l7..1runın l<a!<J!ıı. 
dığını tebo..rü:.. e•tinırJşt;r, 

Almanlar "bir Rus 
grubunu imha ettik,, 

diyorlar 
M-*'>w, 11 (A.A.) - &vyet öi· 

ı.. tebliğine "': 
Staiiııgrod f,,ıbrika1ar mahalleısindıe 

kü<l:..:c gnıplar bslnde lruvv,·tl•rınlız 
~ n blcC<hevz!arı·ııı t· b ..;.be me
mur edilmlşlerd.'4'. 10 k-; r Alman 
müst:ıhitcm nd:ct~sı ~hr1•1 eiil:rr.+"iüı". 

Düşmran rnUklı'\·emelini krr.m kırta!.ır-1 

(Devanu 3 üncü sayfada) 

hükUmet de, bize bu seyahati, 
bir vazife olarak teıklif ve tahmil 
etmişti. Bu vazifeden kaçına

mazdık. O nun iç ndir ki çok daha 
(De\·aını 3 üncü sayfada) -

Tun usta 
• 

Bu tekliıf etrafır.da müoı:akere
ler cereyan etm ş, ~ld lii.tı esa
siye encümeni reisi Tevfik F' k· 
ret Sılay, bu tekl!Cn !e§kilutı e
sasiye kanununun ruhuna aykı.
rı olduğunu söylemiş, fakat mü
zakr<'ler neti<:!esinde general Ka-

~'.I~ ==--=.,.,,_=======-=====....-~---t=~ 
1 llc_!! HELERD_!_ VA Z İYET il 

Uç buçuk aydan !azla süttn l 
bir seyahatten sonra nihayet va
tana dönmüş bulunuyorum. Ba. 
~ zamanında seyahat bir zevk
tir. Gerçi insanın biraz vücudü 
yorulur a.ın:rna kafası dinlenr; bir 
çok memleketleri geze,·, görür, 
öğren.r, aydınlanır. •Çok oku. 
yan değil, çok gezen bilir?. sözü 
seyahafn öğretici m•hiyct'ni ifa
de eden bir hak;katt:r. Harp za· 
manında seyahat ise bır zevk ol. 
m~ktan uzaktı, güçlü!lder, zah
metler; hatta teh:ikeler c dolu
dur. Fak>! hiç şüphe yok ki se
yahat, barış z.ll'!laııındakinden 
çok daha öğrefc', aydınlatıcıdır. 

Mihver ordusu 
taarruza geçti 

---·---
f..üttefikler de 
k~rşı taerruza 

geçerek tir çok 
tank tE hribf. tti 

(Devamı 3 Ül1CÜ sahifede) 

Dögol'ün 
hitabesi 

-------
General, Darlan mese-
İf:sinin ~üratle n:hayet 
lendirilmesini istedi 

LWlcln, il (A.A.) - Röykr ajan
sınm d'P~ muharrinlcıruı.daı lıi 
ri y.az.cyo.r: 

lstaııil>ul mebusu GeneraE 
Kaz- Kara Beldr 

ingi:iz ve Alman 
Esirlerinin el:erin
c!eki ztncrr bugürı. 
çıkarılıyor 
Mwra, il (Radyo G""'*"'> -

Lona l 'a. ıııC1)'t:lruLı tın ıbHdirıdiğJ~ göre 
Alman «'r:kı'inin .nerı cu~; eil-
nü Looıdrıtda ve Otlavado ıinci"1en. 
çıbrlııcal<tır. h<viçtoe h!ilalmet.i Almı.n 
,..,,.., d:a aynl gil>.de IO'llİ lıaı-d<eti 

~ı l>Uaın;nı~r. 

1 

Şimali Afril<ada 
harekat yakındır 

-------
Sekizinci lng:Iiz ordusunun yeni bir imha 
muharebesine hazırlandığı anlaşılıyor 

S ov.yet kıo laal"U2\ı ile ön pltno J 
geç<-n şaı<..c ctı;iıeoi barC«.1tı, 
ş ü..:.cUi kçr lJrtmıa.Iarı ve bel" 

~ rağmen ıdınım toı>t'2C<Lırı mu• 
~ ... a.aırure\i yiiz;!tıık-n Alın.,, mu 
hatıa21. zanı!'e~i yüzünden n)evz.ü.* 
mılş ve TunıJs harp ~ naza.. 
ran d.Ju ~ ~ Ç<.<cn b.ir muha-

rd>e halitk gckr.'Wr. Tunu.s ceı;.b.~ 
ise lt=l"C:.K .ınutkiL\.~erin d .. r .. Ctl:..:.ıTuıı:a 
ile başl1yan bil' hayret, i,.I'\.ı.1.Qt! Av· 
rıııp.ı.ya b.r E)Çcanlıi~ Lht.J.."1 ro.;G11ü gö 
rcceg. ıh~ımıaH j~c ~loıy .. n 1)tı: nıe

raJt ısayı:sinde ön pı;lru geç.:r.iştir. 

B~ün k.:..f· •. Aa:'Cia b~1irtn ~ıı:..ıl ŞU· 
dUk': 1\.1·;.Htet.K kıt~.u niçin TunusWı 
.iie-r i;)'\:ll f(:;.iilet"? 

Avan1 k~ı, Dar~an ~c .. iıU 
gö:~~ ~ıe giz .ı celse ha.ı!.ino.e 

~!~ı~~,.~~n a;:~:.~;~.: . Anada 1 uda seyahat-ı. bir bil• ycmeg.ıı.a.• bir nutuk OÖY· 

=öın:;~ =w::~ı~':ih::;-:: ten d ö n e n · b ı· r k 

• S.:rc....~{~clu Romnlcie kal'$ı nı~in 
ta.orn..u gcçiJı,-Jy..>ı? 

Bı.: .t:ti Wl"\L."lUJl CC.\°Cbml a•:ı.,.rt 5C· 

bcµ .. eıe Göre vcı·c i.i.Lt.:n osn...""a harU<tı· 

1ın. n.~ ... t!ı.,wbel l:-.. _~ı.;.../!.ııı cia w:ıL.itıl· 
n'J.Ş cL.ıtc.ı.d~r k ... :o.:d.t.ıı.c;;<:Ş İ'Z. ' 

r;Jn....,;,,; •len~ 'c bu mu.tıaret:•-e- • 
kl ıtrQ.tejinin &:.iteri Jıefler elinde dei;il 
flııat Çö:-çil • Ruz.vt~ 1 t • Stalin • Hit 
ler • Afı.ı;.olC'li &ibi n1'!~et ş:et'erinin 
1.!lirJdc b..ı.tıncit:ğqu:u. bu strateıHrıin 
bürıı.yet dav..c,ın.~n rr.~tert."* ~.~i:-.e 
cevap vertb.ileccı . ..: şek lıde insa1 ... t &t'

niş bir siyı..scttt·n rrıQ.lhtm olnıa.sı icap 
cdıccteiıni z«.Ylemi~lir. 

caı 
-------~··~-------

Karısını kucağında birde çccukla ikinci defa 
başka birinin metr si gördü, 

yalvardı, eve c1ö:ıC:ürfm t y"nc b:çakladı l 

Hüküm~:'m'z. İngiltere ve A
merikada seyahat etmek üzere 
beş Tü•ık gazetcc:si arasında beni 
de seçtiği vakit, haı'p zımanın. 
daki seyahatin bÜtün b:ı hoş ol
mıyan taraflarını ve tehlikelerini 
pek ·yi biliyordum. Fakat Anglo 
Sa:ksonl.ırın hırp gı:(lı'<'ıler:ui 

görmek ve mcmlcketim:.zin efk.i. 
n umurniycsinc bi'.dirm<l~{ gazete
cilik bakımındın o kadar cazipti 
ki bütün tehlikeler·ne rağmen 
bu uzun yolculuğa çıkma'kta bir 
an bile tereddüt etmedim. Zaten, 

1 

Kı:.hir<, 11 (A.A.) - Orta ıs. < İn. 
p':z ın.u.mi krGll'SlrgiıhıTUn tebliği: 

EherrLr.'j·c..:tJı. b:r ır ı:h"rı..· ... c el ı.:trr.ış 
ffc tU dev .. yeler m·,z.~ d'ıwım:ı fJ:ı:ı. 
yc.1i l;3.I'Jı;ı::t!J. dl,;rr..ırın:n t:p'.iısı i:t'll 

diiş?r.an grı..'l):armın sin:inl.t o!..:!uğun.u 
göc lemı!rtcd;r. 

Dün ıw "" bombQ. uç"1cl<rtml2 L'1> 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

insanlığın 
... 

manası 

SELAMI iZZET SEDES - - ...... -- .... -
lan verilın:şir. 

* Bu !ıavadl sleria ilki bugiınün, 

ye lüzum yoktur. Zaman kendi 
lehlerine çal şma!ı.ta, buna muka
b :.ı Almanyayı bu kış olduğu ka
dar önü•nüzdeki 'Ik•babar ve 
yaz "çinde dahi meşgul edecek bir 
Rusya gai.Jes' vardır, Almanya 
sağa, sola bakmadan, ha.ıta Mi1t· 
tef,klerin Avıupa kıtasına müm
kün olduğu kadar geç çıkmala
rından baz duyarak Rusya ile dö
vüşnı.ek, her ~Yİn başında do. 
tu da kendl h8'ab n& Rusyayı 
tehi kesi-. bir duruma sokmak 
zorundadrr. O halde, Alman - Rus 
de,·leriol dövü türecek ve !\Jüt. 
tefiklerl ha:ııırlıklamıda kwzan • 

Posta paket ücret· 
lerine zam 

Çarşıkapı<la Kürkçüler cadde. mer; bırakmasını söylemiştir. 
sinde oturan Fethi bazı mühim F•tma bu tt;,.ı,r; k>bul etm:ş ve 
l§lerini takip için An•doluya git- Ömerden ayrılmıştır. 
miştir. Fe<hinın seyah1ti geci
kince dl? buradlki karJsı Fatma, 
Ömer isminde lı,;r adamla ı•nış· 
mış ve onun metresi olmll§tur. 

1 - hfU.ltciı'.-t !<:?·•?1 1"uous:io durak 
lc:rne:.an ~' bi.::.e gre bu Fr .. ı~IS.Jlı 
.:.OO~en<{ı;~~r.de • .\:x.trı...il3ı..ı ve lı:...,;.iJıı. 
uçu:-t.L. r:a k'1ti ır.ı:~~ ca y.ıtak o:acaJt 
n~cy~an b . .J . ...;r..rr..v•şu .• :ı·. Zir..ı b~l:ı. 1 
yacak bir ıt..uıTL12<4 n~hv<re laı.JlJ kıt.ti 
l-..yctle bııı· rr.cı~·JiJ'.;.ı'.tıyı.:~ kaz. 1..Jr.Llt 

lçiın cep ı~nin y..;c '!..ı.ı.t ı-:dı. t.a.yy.u-e 
meyd;m!arı::ıa. za.r"Jrrt Wrdl;I'. T~yyı 
re yol.l"Ci.:ıı.ı ıürım-ryen karı hat~tınm 
muvaU.1rçı.yet taııl.51 bugl.:;l'.;U, mo•.or4. 
u harpte dıilim.ı az olmuştur. 

D ün tayyarelerim z X şehri- ı 
ne hücum ederek sekiız bin 

ton bomba atmışlardır. ÇJkan 
yangınların ı-şıığ. tayyareLerimi· 
zm. yolunu aydır.Jatmı.ş, yıükse. 
len alevler tayyarelerden gfüül· 
mü~-tüor. Bu büyük başandan ö
türü tayyarec !erim.ize iıftilhar 
madalyası verilmiştir. 

* 

ikinc si de dıünündür; fakaı bu -
gün de dünür> ve bu.günün blrtıi
rine taban tabana z.d il<i llıaf;Jeri,. 
r.i ayni zamanda duymamız 
ınümkü.r.dür. Dii§manı yı.!.an va
tandaş .le kendi 'yang.n.ru lbastı. 
rae vatandaş kutlu ve her ki ha· 
dise de mutludur. 

Bunu hlber n!an Fethi derhal 

Anara, 11 (İkdam mmabir'11r 
den) - Posta ve te'&'raf ücret 1 
tarifelerinde değişi.kl k yapıhnaıı. 
ve bu meyanda paket nak l ÜC·j 
retlerine lbır miktar zam l'&llıl • i~:nı yüz '1<tii hırnkJrol< t.,,,,h,,. 
~ lltı.ııbte.meiıii.ı;. ' ı.a ieUll '§ ve ı>.'an~ını Duıııralı. (). ' 

AncJk Fethi te>krar iş;nin ba. 
§ına donunce Fatma da tekrar 
dostunun yanına dönmüştür. A. 
radan aylar gc-çmiş ve Fe<hl işi
ni bitirerek !st:ülıu;a <iönmüş 

(Dcnmı 3 üncü sahı.!edc> 

Aı1ı:asını Tunusun b!ly!lık bir ıw.zrıı 
il< C<LJY,rin &•"'l loı>rı'i<larnıe , ... 
ren ınu~lchk.;J.rrt: kaf'lı mrhftf'in nnı
vatfak olmaoı iç·n ldf; oebep ı."><ül. 
m..ıotodôr. Ciltıkll d..rin!;g,; ~ • 45, p 
nlşllğıi c!.t: 120 ic.i.l·).nct.&cyi &eo:tıo't..t.n 

'()ev am ı iiııri nyfada} 

Dün X şehrinde yangın çık-
m:ş, şiddetli esen rüzgar ateş. n 
büyümesine yardım oetm 1ş ise de, 
:itfa ·yenin gayreti sayesir.ıde önü 
alınmıştır. Canları balıasma yan· 
gın ı basıtırmırk lçn gayret gös· 1 
terı.ııi.11 11larJara i!tihar madalya-

İnsanl:k sınırdan sınıra, s:rur. 
larda tam bir hürriyet havası e
serken koşar, fakat istrklal ve 
lı\irr 'Yete saldır.m kanj.sı.n.da du
rur ve arJam değiş) rir. 

İnsanlığın mana•ı harp içinde 
ba~ka, ıııılıiı iıci~ ~kad~ 
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ISEHiR~ 
, ~ Davaları , 

Gün Un içinden •• 
Milli bir ibadet •• 

Yasanı HAYRI MUHiDDiN 
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bugün İspanyanın 
g e 1 i yor dahili işleri 

l 1azan: ZIYA ŞAKIB No.81 1 
Kamil paşanın İzomlrde de ha

fiyeler tarafından rahat bırakıl
m1dığını arzetmişl'k. • l 

üzere teşekkül eden (Terakki ve 
İttidat Cemiyeti) ne mensup ' 
Rumeli ıttilıatçıları, vel'adt Re. 
pd Efendiye büyük bir ehem
miyet wremediler. Onlar, prog. 

~~ 
E'\'et, çoıt doğrudur ki ta· 

sarrufun anlamı tamamile 
ters r.e döndü. Tasarruf kelime· 
si, bu harple beraber, yalmz 'biz
de değil, lbi:Jtün dünyada mütıhış 
b.ır taklak attı: 

·rer. Her haksız ltOmaruzda bü
tün lbir m.Uetir.. hakları çalımrnş· 
tır. Evet, bol yeyip ıçebilir, bol 
sarfedebrlirsinız. Sizi bundan 
menedecek 1ı ç bir polis kuvveti 
yoktur. Fakat bunu yaparken 
kend r.zi ağır bir miircdm Jıisset. 
n:emen.iz, ısıncı bu şuuırdan yle
cıanm.zuı yakasını «urtarabJ,l -
meniz imlcir..sızdır. 

AM Ktrmal Stı•mat1 

Belediye Hesap işleri vdttile Nepolooo Bona-

Müdürüde l:.ugün part Mad<·:.l'a göndere-

ramiaı~nın en başına, (Meşruti
yctı ke:imes'.;i kaydettiler. 

Şehirde müna
kasayı tanzim Harp'..en öoce tasaİ'Tuf, >stilılak 

üzer nde bir şuur ve Jııontrol po-

., eh r ı· mı· z de olacak ceği elçinin pek ince bir 
Y •·pıomat ve 9iyaset Mlanu olma· 

İki gün önce Aokaraya gkkıa. llllB dikkat edermiş. İspanyayı 
ve evvelki gün Başvekil taralın- İltila etmeden evvzl Bolıaparl 
dan kabııl edilen Vali ve Beledi. daha zif1ıde orayı slya!i meha• 
ye Re si doktor Lutfi Kırdar dün reti ile kazanmak istemiştir. 0-

1907 acııesi Şubat ayımn orta· 
lanna doğru Sult:ın Hamide çok 
mühim &ir j•mıal takdim edildi. 
Bu jurr.al, ş mdiye k•dlT veril
miş olan jurnalların hepsinden 
ıfazla elıEmm'yeti ha'zdi. 

İddiaya göre. Kamil paşa, meş. 
bur. (Çıııkırca:ı) yı himaye edi· 
yordu. Ve on'l.ln vasılasile halkı 
umumi bir iS')'ana hazrrlıyordu. 
Avrupadaki İttihatçılar; bir kola_ 
yını bulup Veliaht Reşat efen<l!
yi saraydan kaçır>p lzmire götü
recekler... Kam 1 p:ış•ya teslim 
ed<e<:eklerdi. Kamil paşa da Re
fat efendiye biat ed~eky ve 
Çakırcalı vesıtasile halkr da biat 
ettirerokti. 

tik hedef, Meşrutiyeti Han et
mekti. Sultan H~m:t, bu husus· 
µ kendlkrlne muhalefet etmez· 
se onlar d• padişaha !lişmiyocek
lerdi, Ancak, Meşru tiy>etin oo
nına karşı bır muka.vcmet gör
dük:er: takdirde ordu ile İstan
bul üzer:ne yürüyecekler. Sul
tan Hamitli hal'edeıek yerine, 
hüTr.yetpcrver ve Meşr •. 'yeti 
ister bir padişıh geçir•"''l'.tlerd'. 

Yeni otobüsleri sefere 
çıkarirken lstanbul 
yakasını da düşün• 

mek lazımdır 
Çok dağınık olan İstanbulun 

münakalesini temin etmek her 
halde çok güçtür. Tramvay her 
yerde durmadığı ve raylar her 
yne uzatılamadığı :çin uzak ma
hıllelerin büyük pazar ve top. 
lantı yederine bağlanması işi 

güçleşmektedir. Evvelce otobüs
ler bu .güç durı.mu yüzde 80 nis· 
bet!nde telfrfi eidyordu. 

!"ftl idi. Haıttra, ıııasralm:zı azalt • 
mak ;çir~ günlük yiyeceklerin zi 
bile toptan alıp kilerin z~hiur· 
mayı biııza.t tasa1'ruf size tavsiye 
ed.yordu. 

Bugün tasarrllf, ·dare ınerl<e -
zini wtihsal üzerine naklclımşt r: 

ister ~k mal çıkaran, ister arz mal 
sarfedcrek, fakat mutlaka çok 
.istihsali bozmamak bu&fınür. ta
sarrufudur. Kilerinizi doJıdurmak 1 
se bir cfuilın. 

Temiz hır kıyafet taşıyab.1ıne
ı:ıizle, tem~ b r evde oturabilme
nizle, mo:!en yetin sağlık ş-ırı<tla· 1 
ırına uygun temiz •bir yemek ye· 
men zle övür.ebilirsin.'Z. Fakat 
lüZU'IIlSUZ lüks bir kıyafetten, lÜ
zumsuı! lüks bir ev kurmaya ça-
1.şma.ktarı, lüzumsuz bir lüks 
yemek yemekten utanmamazlık 
edeınezsmiz. 

akş•m Ankaradan hareket etmiş- nun i~in İSpanya Kralının nez. 
tlr. Valimiz bugüıı ,şebr'.mize dine giden sefirin 'nt:habuida da 
gelecektir. Napolcon l'l lıaiıle:ıı- •iayet et-

Valı Antlı:aradaki temaslarını m'ş: Bir kralın ne»diııe giden 
bitiımıiş, şehriwzde hazırlanan bir sefir eğer herşeydeıı evvel 
bazı raporlan tasdik elt rmiştir. 0 kralın en yakın ve • 88Ydiği 

Nazırına kendini sevd nniye Uzun bir müddcttcnberi Ankara.. 
muvaffak olamazsa kendi mem-

da buluııan J?.clediyc hesap işleri Ieketinin menafi. ne hizmet et-
müdürü Muhtar Acarın da bu 

memit demektir. gün şehrimize geleceği bildiril-

Bu ihbar karş:ısında, Sulıaıı 

H:ımit fena. h~lde şaşrrdı. Kimil 
paşaya derhal azleılld:ğıne ve 
he.ı:n Rados adasına giderek orada 
ikamet el.ın!sine da r şiddetli bir 
irade yolladı. 

Bu İtt.hatçılar, yeni rüküm· 
dardon bahsederken, veliadt Re
şad Efendi üzerınde bile aı.rrr.u_ 
yor•ardı. İçlerinde, Sultan H•
mldin en büyü>< 'Oğ:u (şehzade 

Se!:m Efend:) ye karşı b T te. 
mayıil bcs:iyenler bile vardı. 

Çiliıkü sa 'Il ağzınıza kadar dol- ' 
mu< J.: !er ı:ı.m, vatardaşıınızır. kir 
Ieriı' üç defa datha boş bıTalııtırır. 
Çür.kü f 'Yatları arıtırır. 

Cı.ızdarı:ııızdaki para şüphesiz 
sııir.dir. Fakat o p31'alar, lru\rliin 
hakikaottn. namınıza değil, namu
runu.za muhavvel açık OOııolar
dır. Onlan sneak iş ve l:ıtihsal 
"çin sarfe:mek hakkı sizindir. 
Kev lf için: Hayır. 

Hakikati söylemek lazım ge
lirse, o tar:hte şehzadelerin en 
münevveri.. ve, hükümdaP'.ı(:a 
en fazla liyakat göstereni, cıdden 
şehz•de Selim Efendi 'di. B:r 
kadın Ql€Seles:nden dolayı pedcri 

Bugün otobüs servisi taml>lilen 
tatil edilmiş gib dir ve bu yüz
den münakale işlerimiz zaruri ı 

olarak güçleşmiştir. 

Gazetc~erio yazdığına göre 

BQgün kıun analmamşlır ki 
on kuruşur.uza el att.ğmız zaman 
bü'..ün bir milletin lkt ı;adıyatı 
t rtrer. Her lıııksrz lolomanızda bü· 
tün bir millet:ın tlııtısadiyatı tit-

c -ç Esnafı da 

Milleti.ndze karşı beş va~it lba-
detiniz, bı;•gün, ancak onunla ya 
pabl ırsiıız: Tasarrufla. 

d • 1 ı · _."')=== ın eye ım ') 

Halbuki Kamil paşa aleyh.in
de bu isnat ta .diğerleri gibi- tL 
mamile hofiy.,Jcrin dimağında 
canlanan 'l!renç bir jurnal mev
zuundan ibaretti. 

Avrupadaki ittihatçıların, Ka
mil paşa ;~ ne yakından ve ne 
de uz•ktan, h"-ç bir alakaları yok
tu. Hatta Kamil pa.ş:ı, oğlu Sait ı 
paşaya pe'.< fazla yüz verdigindcn i 
ve Sait paşa da bu so~ple bir ı 
çok entrikalı ·şıer görd~üıı<lcn 

dolayı İttıh1çı'ar tarafınd1n kat.
iyen scvilır.iyordu. 

ile ~enelerd~nberi arası aıÇık o-
lın ~hza<le :Selim Efendi, diğer 
şehzadeler gibi cahil argildi. 
Vakt!n' müteın>diyen okumak!a 
geçimılşti. Ve bir Prusya prensi 
gfu', askcrı·ı:e son dcr<..-cede mü· 

1 temayildi. Hıikümdar • olduğu 
takdırde, hiç •üphesız k her / 
şeyden evvel ordunun ıslehma 
el eTmiyet verecek .. bü ı.:11 gay
retini, anavatanın müd.1faasına 

h~s:edecce<ti. Bu itibar'a, şehza. 
de Se:im Efendiye taraftar o
lanlar, haksız değ,llerdi. 

tr1mvay iduoes'nin 9 otobüsü İs
kenderuna gelmiştir. T"caret O. 
fisioin ka:nyon şaselcrinden 15 
kadarı tramvay idaresine saala
caktır. 

Bıı haber doğru olduğuna gö. 
re yakında ş<hr.mizde 24 kadar 
otobüs sefere başlıyabilecektir. 

Şimd':dcn şunu söylemek iste- / 
riz ki bu yeni otobüslerin dö.r
dünü Hal ile Eyüp, ciördünu S;r
keci " Ça11amba; ikisini Beş'k
taş • Taksim, ikisini de Kara
köy - Do!mabahçe - Taks'm ara
sında ;ş'.etmelidir. Mütebakisi 

Mahalle bakkalları 
Büyük bakkaliyeleri 
ittiham ediyorlar 

İtrihıb~ıların, K~mil ı;ı,ıışa ile 
b ··e-~esi ... Veliaht Reşat efen
diyi sarayın~an kaçırarak fun,t'e 
nakletmeleri~ \'e orad. h•lkı bia
ta dovM ey:<~ier', tamaınile 

de Eminönü ile Mru;ka, Ş şlı "" 
Kurtuluş arasında çalıştmlabi
lir. 

Kooperatifleri 
kadar sokmak 

iç mahallelere 
zarureti var 1 

(Arkası 1:ar) 
hafiyelerin hayal mahsulü idi. 1 

Fakat Kimi! paşa, •!'tık ıkendi. ,, 
sin müda.!aa ~debil~ck vaziyet. 
te değildi. Ve buna b:naen, keu.di 
ayağilc Rado~ ada.sına sürgüııe 
g·tmcğe tah,-n:mül edemedi. İn
giltere konso·oshane:ıine ilticaya 
mecburiyet b:ssetti. 

Sultan Ham:t, Kamil paşa

nın bu hareket'ni haber a'ınıca 
çok derin bi~ t~r duydu. Ye
ni bir dedl'.<odu dılgasının Av· 
rupayı saıma.ması için, kendisi. 
ne her türlü teminat vererek, 
KiımH paşayı İstanbula aldır.ıru... 
ya mecbur oldu. 

İıKINCl KISIM 
MeşrırtiydJ'ın ilanından sonra 

Avrupa ve Mısırda bulunan 
lttihatçılar, ve:iaht Reşad Efen
d yi ellerinde bir bayrak yapmış. 
!ardı. Bir taraftan Sultan Hmıi
di onunla tehd't ederlerken diğer 
taraftan d• bü!iın dü~yanın na
zarı dikkat'ni bu rnüstakbel hü
kümdar üzerine celbetmiye çah
şıy r!ardı. 

Fakat meı:t<ezi Selan;k olmak 

- Pot Sebast"yen İçin bir mek-

K0Ç0K HABERLER 

+ Saı1 il<. cfoıllarda yak3col:t1bn 
~artıif için tt°lı!'l><ln'ift soğı,U. h.n-ı· 
lal"d.a bat-.çeye c;ık..ınk.iı:ğı $İk <lit:..C..aı 

&r:~'l1 vc.-ı M.ı.uıf Mılıdl:ıı:~liiil ba· 
- .. jl:ik ............ ı.lebe11o11 b.h
~· çab<ı.:.mc.nastııı ~ etm.i~ 
tir, * E<t<.1 Ulmnü Aliy.,! Ticari;ye 
m&t<bi tolcıtıw:nd.111 iken muhtcU 
eubcpleıie n-.ll"m:n:y~t iı:nıUhaıur.a eioo 
r<>:r...,,.;ş olıı>larAt ,EJ:Jll dovre>inde 
yu::nrı: İL<t.ad V• -r-ret =.<lcbin-
de l~an. e'.iı'linelerıne D'lils.ıadc e-

tliJ:r.•.;ı..r. 1 + Hsber uleı,ğ1'1'!Za göre At:b,... 
da l>\r LT.:y> b>d<i<•' h.mr"1~ . ..,,._,,,,.. 
baş-:r.-ımı"ltır. Bu ta.o. · l~tin ha· 
Driaı:~J bf'r vt k'1!etin al:l~c!nr 
mOı:r.e.f<~i çal v.n...:.\.tadıı•.:.ar. Tia:ır,..t 

Vck4~cti namına cb:. İstanbul st.ınd'1Z' 
diza..)"Ofl ve t..c:ırl t.rhlller !l\t.-1:u.!.JI\'~ 
n şe!.i top:Cn:ı1.ra işfü.d< e'1L oı..-:iiı·, 

Maarif inzibat komisyonu· 
nun bir kararı 

kom·s onu okullara selı<'ps:z ye-

l 
rt gitmiycn ve bu suretle t;.ı.'ebe--

\ 

nin saatlerini boı ger;irtmeğe •e
bep olan öğretmenlerin cezalar._ 
dınlmasına karar vermişt: r. 

Zannımıza göre, G>ıi 'köprüsiin.. 
Jen hydalaııar.rk şehrin mi:na
kalesi yeni bir esasla da düzen.. 
lenebilir, Herhalde İstanbul va
kası o!obüsle şehrin merkezine 
bağ!ınılmslı<k. Belki bu suretle 
İstanbul semt' adekl hıllnn Bl!')'
oğ1u serntlndek! tiyatro ve 'koa

serlere de gitmesi müm'kün ola
bilecelktlr. 

Zeytinyaiı fiab yakında 

diifecek 
Verilen malümau göre pirinç

ciler belediyeye müracaat ede.. 
rek, kar hadle.cinin arttırı·hna

sını istemi!;lerdir. Beled·ye Dai
mi Erı::ümeni bu isteği iııceleye
cektir. 

Bir habere göre maliyet fiyatı 
diye ilan edi'en zcyt:nya,ğı fyat
lannın aşağısındı satış yapmak 
isti''"n birçok t•cirler alı{lt bula. 
mama1<t1 ve z•ytınvağı fiyat!arı
.nın b:rkJç güne kadar 120 kwnı. 
şa ikadar düşeceği umulmaı.'tta- J 
dır. 

Bugün de bakkalların dertle_ 
r'ni anbacağ:z. B>kkallar deyip 
gc-çmeyiniz. Şehrın iaşe işleri 
bu vııtındaşlar üzerinde oldukça 
ehcınmiyd'.eı-iuden bir zerre bile 
kaybetmelerine imkan yoktur. 

Bakkallan iki kısma ayırmak 
lazım. B ri büyük bakallar, diğe
ri mahalle bakkalları. Evveli bÜ· 

yük bakkallardan başlıyalıffi. 
Bunlar diyorlar ki: 

- Büyük bakkal ıfükkı:inı sa
hiplerinin ih!ikar yapmalanna 
imkan ycıktur. Zira bunlar cir<>
dan kazar.makt,dırlar. Sonra bü
yük bir b'kkaliye dükkıiinmın 
ihti~r filan gibi suçlarla bir 
müddet kapanmm cironun kesi
znj bakımından mühim zararlar 
tevlit eder. Bunu göze aldıracak 
h'çbir cbüyük bakı;,al. yoktur. 
Siz asıl mahalle bakkallarına ·ba.. 
kın. Vt•f111unu asJI onlar ,. ru ... 
yorlar. Z'ra, gözden uzak o'.duk· 
ları icon sık s.lk kontrol edilme
leri d

0

e mü-.,. kün değ ld'r. Her 
mahaile ba!Ok:Lıı:a bir polis .me
muru da '\ayin etmeğe de imkan 
yoktur. MahaJle ba'kkllann;n bir 
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Elen pe.lret' a'arak t~e~ etr 
ti ve çıktı. Vazifesi gayet basit ol
muştu. Fakat Sebast;~ bu mek· 
tubu aklımıak için ne diye Kari.
to'yu göndermemişti? 

Fı:l<0t bu dii.~üncenln üzeronde 
pek durmadı. 

O~el"n kapı•ından çıkarken, 
hayret ıçınde kaldı. Kendisini ge.. 
tiren raks: orada d~ildi. Onun 
yerine yeşil renkli lüks bir oto
tnob 1 b•kliyo,du. 

Elen encLşe'.i endişeli etrafına 
yakındı. Otomobilin kapısı açıl
dı \'e b:r ses duyuldu: 

-Mis Stanhop geliniz, ge~iniz. 
Siz Kovent tiyatrosuna götürece
i!im. 

- Fak>t teksi ile g~~im. 
Taksi n<orede? 

Direksiyonda oturan adamın 
yüzünü o kadar iyi görmüyordu. 
Fakat Frausız Afrikası üniforma.. 
•ı tqıdıJ;n ye sivri bir s•kah ol· 
duğu~ıı fark~işıi. 

- Mis Stanbop, ben sizin tak.. 
sinlzin parasnı verd·m. Müsaade 
ederseniz. sizi tekrar tiya.t.roya gö. 
türeceğim. 

- Siz .k:Unsiniz? Si"&i mösyö Se-
bast' yen mi göı:derdl1 

- Tabii değil mi? 
Elen kaı'annı veremedi. Fak:rt 

vazi~eti tabli görerek, otomobJe 
bindi. 

Şoför hemen motörü işletti. 
Şimdi otaınob 1, büyük caddele,.dcn 
geçeceği yerde, ıssız sokaklardan 
ilerliyordu. Elcn'in erıd~es: büs. 
bütün arttı. 

- Beni ni'Çln tiyatroya götür. 
düyorsunuz? 

- İşte Oraya götürüyorum. 
Fakıt şurad• bit yere uğrayac>
ğım. Bunun için merak etmeyi
niz. D:ılıa önümüzde vakit var. 

- Zannetmem ki vıkt'miz ol
aun. Ben saat bir de sahneye çı· 
kacağ1111. Eh, saat eece ;ııarısına 
dA ~eyce geçti. . 

- Merak etmeyiniz! Merak et
m~yiııİZ! 

E!en'in şüpheleri gittlkıçe artı. 
) Jrdu. Korkm.ğa başlamışıı. 

Acaba bu şoförü hakıka ten 
Sebıstiyen ırri göndcrmişt ? 

Sonra düşündü. Acaba bu şo. 
för de dans akadoınisine devam 
etmiş miydi? 

Şför, genç kızın endişesini an
lamış gib:: 

- 'Mis Ştaohop, siz merak et
mey'niz. Ben sizi tıtm zamanın
da tiyatronun önünde bır•kıca· 
ğım, dedi. 

- Öyleyse, doğru. tiyatronun 
}'{llur.u tutunuz. Beni nereye gö
tütıd.ü.ğüoüzün farkında değilım. 

Hemen beni tiyatroya götürü
nüz. 

O uman şoför sert bir cevap 
·verdi; 

- Maalesef! Bu emrinizi yeri. 
ne getirem'~ceğim. 

O aırada otomobil dar ve iJti 
tHııfında bası.k evler bulunan, 

ıı b. 

Otomobil durdu. Şoför Afliıya 
inerek, yüksek bir kapının ~ 
kanadını aÇtı. Lltmalarını sö0r 
diirdüoğü ocornobili kapıdan ge
çirerek, içerid.:ıl<' avluya scıktu. 

- Mis Şlanhof, sizden bir ri
cam var. Bcnim~e beTa~ geli
niz, Burada ancak b'r kaç dakika 
kalacağız. Naı1'usum üzerine söz 
veriyorum ki buradan hemen ı1. 
yatroya g'decoğiz. 

E!en otomobilden incfı. Kaldı
nm oö:eli avluya çıktı. Ortalık 

karanlıkça idi. Fak>t ;•eride kü
çıik bir bina bulunduğunu attLı
dı. 

- Ben, d•di, t•k başıma şimdi 
bur.daıı gidiyorum. Eğer b:r la
tife yapıiıyoı·sa, ben böyle liıti
delerden Jioşlanma.m. 

Şoför mırıldanır gibi cevap 
veroi: 

- İsterseniz, gidebilirsrniz. 
F•kat ben s'ze daha iy!sini leklif 
edeceğim. iBana kalırsa, llze ve
rilocek ta:ımata göre hareket ıtt
-.iz. d•ha iyi olur. 

vurgun vesileleri de cveresiyea 
lerdir. Nısbeteıı fa.kır halk ekse.. 
rya veresiye alış veriş eder. Son
ra y'n• bu fakir halk, ekseriya 
az tartılı mal almak mecburiye.. 
!indedir. Bu da tartıd•n çalmak 
suretile fazla k:ızanmağı müm• 
ldln kılar. Biz ı.s. bu avSDlaj· 
brdan mahrumu;;:, Hele cteftlş• 

bizim iç:.O büsbütün inılk!ansız-
• 

dır. Bunun çare!Iİne gelince, ma-
halle bak.lıallorını b'r me~eze 

bağlamalı, merkezleştimıeli. Ya.. 
ni, her ınaha'.lenin ba'kkalı. o 
semtteki bU)'ük balakalın bir ne
'Vi tubesi olmılı. Hes,pla"nın 
kontrolü büyük bakkallar tara. 
fmdan yapılmalıdır. Bu cihM, 
mesuHyeti mucip olduliu için bi
z·m a-le~·himizdedir: fakat başka 
çare yok, Bir de kooperatiflttin 
her mahalleye kadar büyi!k sa· 
tı~ şubesi açmaları ile bu müm
kün kılına!>ilir .• 

Buna karşı mahalle balld<alla
rı bakın ne dlyorfar: 

- Bizim v•r~s:ve yol'le yaptı.. 
ğımız 'ş!erde .bataklaxımız. çok· 
tur. Bunları hesaba katmak la.. 

Elen gitt:lııçe hiddetlenmişti: 
- Bana kim, mı diye talimat 

wrecekm'ş? 
- Beni dinkmivorsunuz ki... 

Siz bunda bekleyiniz. Ben gidip 
bakayım, paket geldi mi? 
Elen, şoförüo bir dış merd'wn

den çıktığını işlttı, ark&9llldan da 
büyük bir pencere aydınlandı. 

Şoför az sonra pencereden e. 
ğllerek seslendi: 

- P•kct dıo!ıa ge'Mıetnif. LO.t
fen yukarıya gelin.iz. Öyle avlu
da durmanız müna9'p değildir. 

Elen yine içi şüphe ile dokı o
larak, Jrerd ·venleri Çlkıı. Bu şe>
förün ded"tklerine inanmak lazım 
gelip gelm~lne bir türlü lfarar 
veremiyordu. 

Fa!kat brr kmç dlltc"lı:a dah• bek
lemelde belki de büyük bir bata 
i§leıniş olacağını düşünüyordu. 

Binnın kapısı ~ı!dı, ge11<: k!!z 
küçük b'r lambanın yan ıİydın.. 
!attığı büyük bir salona girdi. Bu 
!koca salonda iki üç sandalyadan 
ve bir dolaptan ba:ıJ<a bir şey 
yoktu. 

Ocakta ateş yanmyordu. 
Şoför, salonun çıplaklığuıı glis

tererek: 
- Ben daha dün buraya gel -

dlın, dedi, burası atölyedir ammı; 
bana ait değildir. Lütfen otuTU• 
nıu. 

mektedir. Muhtar Acar yeni be- Fmt 'Maılritl.'e rl.çi gönderir-
lediye var· dlt kanunu etrafında· keıı son derece d.kkatli olmak 
ki çalı;ması t.ımamlanmıştır. yalna Napole<>n'da görülmıiJ 

değ ldir. Ondan sonra da buna 

Yeni bir Eyüplü pok dilııkaı edilir oldu. 
ispanyanın dün)a harbi karH a l i d t ü r e d i şısında vaziyeti ne olacağı me-

selesi şu "1falarda her •·akit. ' 

lsmail Hakkı dün 
bir yıl hapse 

mahkOm edildi 
Şehrim;,zd., yeni bir Eyüplü 

Halit türemiştir, İsmail Hakkı is
m.ndeki bu genç Beşiktaşta Nu.. 
riye ·smindeki iki genç ve zengin 
kadına evlenme vaiılcrınde ·bu
luumuş ve evlerine girip çıkma. 
ğa. oralarda yatıp kalk;nağa baş
lamıştır. 

lsma•I Hakkı kadınları \kendi
sine tam bir it-mat:a bağladık· 
tan sonra d• bütün ziynet cşyalan 
alarak kaçmıştır. 

Yakalanan ve adliyeye verilen 
lsma 1 Hakk 1 sene hapse 350 li
ra para cezasına malılkum edil
miştir. 

Surpagob davası 
sükut etti 

Sürpagop vakııfları mütevellisi 
iken toplad1kl•rı paralardan 
69,180 İngiliz lirasını İngilterede 
Midcld.,ut bankasına kendi he
saplanna yatıran 3 mütevelli, 
Vaıkıflar idraesi tarafından malı. 
kemeye ver"lmişlerdl. 

Pe>l, V ens'n ve Ropen i&min
dekl bu üç mütevelli suçlu 9allı
lanlar dünkü duru 0 ,mada part.· 
nın Voft<ı!lar idares:zıe alt oldu
ğunu itiraf ctm·şıer ve ödeyecek 
ferini bildlrmişle'I'ıh. 

Mahkeme bu yüzden davayı 

sukut ettirmiştir. 

r.m. Az para ile az i<ı yoptağımız 
>çin vurgun yapmamıza inikan 
yoktur. Topbncıllr, tacirler ve 
büyük bakıkal dedikleriniz bize 
faturalı ve resmi fiyatlardan mal 
satsınlar, başka bir şey istemi· 
y<iruz. Bakka:Jar eğer ihtikar ve 
ya teft:ş yapıyorsa ebediyen ti
caretten men kararını almalılar. 
Bl,l, 'kiif'dir, Zira, bir adam; baş
ka iş yapa.mıyacığı içindir ki ek
ser'ya bıkkalhk yapar .• '-----

Ansiklopedi 

Torino üzerinde 
Ruzveltin oğlu 

Torino şehri İngiliz ve Aıneri.. 
kan bomba uçaklannın hücumu
na uğrayan İtalyan şelıirlerln'ıı 
en başında geliyor. Evvelki ge
ce Torinoya yapılan hürcum• J,lk 
defa olarak Amerika Cilmhur
reisi Rooseveltin oğlu dl. iftirak 
eırtl. 
Jımes Rooscvelt binbaşıdır ve 

A~r'ka harbe girdikten sonra 
birçdk de.fa bombardımanlara 
iştirak etmiş, son olarak da Tori
no hücumund• hazır bulunmuş
tur. 

34 yaşında olan James bir za
man Çinde, Orta Şarkta bulun
muş, 'bir defasında uçağı, dÜJ
manları tarafından sanlmış ve 

kinden ziyade oı,:alı~ mewuı et· 
mektedir. İspanya ş.nıd ye kadar 
bitaraf lı.almıt. mWuıriplerden 
lıangi"4ıin taarruzwıa uğrarsa 
ona karşı mukavemet edeceğ ni 
bildirmitti. Bu suretle belli O.:an 
bitarafhk vaziyeti yine de dcğiş
memiıt'r. ODlllt iç·ıı geçen gfüı 
İspanya Devlet Reİıii General 
Franko'nun söy !ediği nutukta 
İtalya Hükümd Rei.oi Sinyor 
Mııssıolini'ye karşı beslediği h s
siyab anlatmış olması ve dah.11 
haı p sıralarında Mihver taraflD
dan görmüş olduğu yardımı u
nutmadığmı hatırlatması da ı~ 
panyarun bu harp karşısında&! 
bitaraflık san'atmm değ ştiığine 
aliınet sayılmasa gerek. Londra
dan gelen lıııbt'rlerdo bu cilıot'n 
ehemmiyetle .baydedi!diğ' görül
mt'ktedi.r. İspanyayı bilenlerin 
ve oradak · siyaset coreyanfarım 
takip etmiş olanların şimdiye 
kadar söyledikleri vardır. Bun· 
!ara hıtkthr da bugün de o mcın· 
leketin dünya harbi karş>sıoda 
nasıl uavranacagı balı9i daha de
rinleşt rilmek istenirse az çolı: 
isabetli INızı hükUmlere varmalı: 
mllmkün olabinr. General Fı-aıı. 

ko'llWl 80ll söylem·ı olduğu nut
kıııı Haslar- takip etmekle da 

""'"'- bir sıra dahilind., is
panya -1esi d•'ıa aydHLla1ula· 
b 'lecektir. Jilvvell Generaliıı 
Mlı.ver tarahna karşı olan his.si
yatmı söylemesi tabii gör™mck
tedi•r. Ancak İspanya dahilinde 
Mihver aleyhtarı efkinn kend nl 
belli ettiğim de o natulııtaıı an. 
lamak kahil cıJmaktaıhr. GüzC:eo 
uzak kalmıyan biı- hal nr ki 
İspallG'aıla dahili harpteıı JM>nra 
efUna yat1'11tası iç n daha u.
zun zaman ça11f1111Ya lüzum gö-
~üldüğüdiir. . 

General Franko'nun ehemmi
yet vererek ıemas ett'j;i diğer 
bahis Krallığın iadesidir. D r ı:ün 
bunun da olacağını sö) !emekle 
orada·loi KTall:ılı taraflarlarır.ı 
tatmin clmiye lü:ıuın gürdü;;ü 
anlaşılıyor. F..ski Kral On iıçüncii 
Alf<ınııo 930 mkılıib.r.da kan dö· 
ldllmesine, memldketin dalı li 
b'..r harbe dalmasına razı elma
mış, tacına ve tahtını bırakarak 
çekilmiyti. Ondan aonra İspan
yanın yedi aek'oz ııeııe dalı li buh
ranlarla sanıldığı maliimdur. O 
lıubntılano tesıirkri io;e daha 
Cll'tadan bllmumııı, dahili lıırr
blın bırakağı tahribat iatend.iği 
pi tam:r edilememiştir. Mem• 
lebtha lıariclaade, prbette öleta 
On Uçtlııdl Alfoııısıo'nun oğlunu 
bir gün İspauya7a çağırarak lıa
basuulan kalan tahta çık&~mırlıı 
viuıdiye kadar birkaç dda bahi. 
mevzuu olmllf, b.lha a >on za
ma,.Jarda bu meeele dünn mat• 
buatını daha mqırııI etmiye bıış
lamıfhr. 

Buliııa İspanya dahili işler :nl 
kendi istediği g;b• gör...,.,]·tir. 
Fakat orada olup bitrcek halle
rin htt iki mu.har:p· tarafça d.a 
d lı:l!atie takip aıliJdiii bes.lıcl . 
dir. 

güç halle ölümden kıınnlmuş. !============~! 
tur. 

Rooseveltin diğeT çocukları da 
tayyarccidir. Bunlardan b'rl 3Q 
yaşında olan Elyot tayyare kay
makamıdır. 24 yaşında olan J. 
C. Franken de yüzbaşıdır ve bu 
g!in Atlant:kte seyreden bir ge
mi kafilesinin muhahzlan ara
sındadır 

Seyyar aatıcılar 
Okul kapıhrında birçok s 

yar sahcılann toplanması ve k 
litesl bozuk yiyecekleri satmala 
l'1 Belediye tarafından yasak 
dlLıniştir. 

Bu yasağ;ı karşı koyanlar si 
detle ceaı.ıtdırılacaktır. 



IKDA• 

1 Tunu-;'ta Millt Şef Çorumd2 

1 
(Bat tar atı 1 incide) 

ya çevresi üzermde üiyette bu.!ııınm'Ull 

Avrupa 
karasına 
çıkış! 

{Haf tarafı 1 incide) 
hirlerde yer sarsıntıları olm~ ve 
Balı.kes.ıı:Je Çorumda fazla zarar 

VU!kua gelmıytı:r • .b """' zelze
le devre• n<ıe Bal.kesirde 6 va· 
tandaş ölmüş, ö kişi yaralanın..ş 1 
ve 10a7 EV tamamen. &b ev ae 
kısmen yıkılmış, son devt'€J.iel<.• 
zeuele şiddeti Çorumda t<ıkasiıf 
etmiş, buraaa 10 ölü ve 11 yaralı 
olmll§ v" 500 ev ka:rr:ı len yıurnm.ş 
VE 8~0 ev de hasar ~Oll'll§tll.r . 

Milli Korunma kanu- 1 
nunda tadiıet 

son şeklini aldı 
• 

Fransanın 
müdafaası 
-------

Vişide müzakere 

·ı lı&rdır. 
Tu.:'U<da. Sousse ş~hııi bomb:ılıa.ıı. 

mıştır. B_.]tılm.ıCtlo olııın wpur1'ıırın 

al'3Sındıa büıYük bi" yangın çıl<m:ştilr. 
Bir <iepoya da tam isabet alirnuştur. 

TAAilRUZ BAŞLA."'1AK ÜZEitE 
Londı"a. 11 (A.A.) - Dai1y T.ı .. 

ııraım g.1.2.<~ a.Uter! mulhıı.biıi ya. 
rzı.:yor: • 

Yürüyelim 
Arkadaşlar 

Vakıa, İstanbulda dağ başı 
duman almamı.ş, gümüş dere c 
dul'madan akmıyor ama biz yiı 
yürüyelim arkadaşlar! 

Para cezaları daha mutedil ve kolaylıkla 
kabili tatbik bir dereceye indirildi 

rindeı:) - Milli korunma kanu- dükkan ve mağaza kapatmak ve 
Ankara, 11 (İkrlam mulhabi· r misyonlara bir seneye !kadar 

yaplldığı haber 
ver ıliyor 

Anık3ra, 11 (Radyıo gazetesi) -
V şide mi.ilh.m 110plantılar ol
maktadır. Bu toplantıya Mareşal 
Peteı:,, Laval ve Fon Rıonşted iş
tirak etmekte ve kuıvv.etli bir :ııı 
tımale göre İtalya ile F1rall1Sallin 
cenuptan 'bir miittetık taarruzu
na uğrayacağı zaman alıı:acak 

müdafaa tedbirl<ıri görüşülmek · 
te<lir. 

Son iki gWı wrfr.o:l:ı'k.I ad'.oed ha· 
Jtıkellcrdıen ınr~ı~tet•ik1er.in g-t'rtlk TU· 
nl.ll> ve g'.ırcik L~oo, ccphelc:ıinde ta. 
arroı.a g~erirıio y~an o:.al.ı~ an
·lıa,,-ı:ılır.ai~:..n&r. Tunu&l nı.i.1.lim tao,7 ve 
topçu_ t:C<'V'iye kuvvctlcFt g~t.ir. 
MiJl.t.e! 1.:·.~erjn tıava kuvveleııl git. 

t.T.toçe ar!ırr.ak.tıaıd.ır. 

BEKLİN. lllÜ'ITEFiK TAARRUZU· 
Jlo'U BEKLİYOR 

(Baş tarafı 1 incide) 
il.ıracak bir zam:ın frrsııtından de·· 
m<ık:rasyalar niç n faydalanma • 
si1nlar, en emin v-e rahaıt durum· 
da Ş'ımnU Afrika lıar·bin' başar · 
nıayı düşünm<>sinler?. Ainuınya, 
Şarkta ne kadar daha y:pranır ve 
yorulursa uanumi tak&tleri garp, 
cenup cephelerj müdafaası ba
kımmdan da o derece :r.ayııfüır, 

Demokrasyalar bunu hesap ed.,_ 

nıiyecek değil, bilha= hesap 
ve muhakeme mev:ıuu ittihaz e
decek durumdadırlar. Va:ıı'yet 

bu olduğuna göre, yine bu zavi• 
yeden Şimali Afr],ka hareka·lı

run duraklamasmı, lıatta çetin • 
l<>şnı ·ş glbi ı;örü.ımıesiO'i mulıa· 

keme etmek yersiz olmaz. Demok. 
ra~yalar lıer şeyin başında Mısı

rı tehı:kctlen kurtarmışlar, garbi 
ve şimali bütün Afrİkayı Traıb· 

!us • Tun.us çewesi dışıında işgal 
etm · şlerı!ir. 

Yer sars.ntıJarı ıruDlakaları 

valilerı .ış bll§ına geçmq ve vatan
daşlar feıiikete uğrayanlar.n yar· 
aımına kıoşmu,ıtı.ır. Recep PSı<.er 
izalıatl'llı şu wzıerle ·bı~crnuşt.ır; 

İnsan yüriimek için her z, 
.ınan dJ.ğ başının clum.an alrnas 
nı, gümüş deren;n durmad' 
a!kmasını beklemez a.. Dağ ha 
berrak, gümüş dere durgunke 
de peka'a tıpış tıp:ş, tıpış bp 
olmasa bile aj;ır ezgi, &t!C<i mı 
kam1a pekiıla yürünebilir. Yi 
rümenin hele Lu:günlerde birı 
yıürümcnin hem kesemize, hoı 
de sağlığ;mız• faydası val'dı: 

nunun tadili projesi üzer •ndeki 100 O:ı n liraya kadaır para cezası 
tedkııkler •bi.tmış ve proje Büyük lhıükmetme salahiyet •r..in veııilıne 
M 'il.et Mecl•sine verilmiştir. sine Adl'Ye Vekiletmce vakıi iıt'" 

Evvelce bildirdiğiım bu proje raz üızerine bu hüküm de yeni 
esaslarında yeni tad.lller yapıl - bir şekle sokulm~ V'e bu k.o-
mış, cezai müeyyedeler değişti- misyonlarm vereb lecekleri ce-
rilmiış, Fara cezaları ıbcır miı:otar zalarda tenziliı.t yapıhruştıır. 
indir.ilmek ·suretlyle dclha mt1r Alman hazuhklan 
tedil ve kolayl•kla kaıbi!i t.rtbilk YerJi projenin meclisin ·ıntôlha· Nevyıorık, 11 (AA.) _ Birle . 
b r hale k'll'lıulmustu.r. hın ycnHenmesine karar Vll!'I"me- ~1k Amerıka haıberler bürosu, 

Her villiyette v~ lüzum göı:U- ı nden evvel müzakere edilece- Alınanyan;n mu!ııtemeJ bir tar. 
lecek kazıalı;ırda kuruılacak ıın... ği anlaşılmaktadır • • 1 ru.::u ka~~lanı'1k ıçın Avrupar:ın ---------a batı !kıyısının müdafaası içı.n ge-

Jü r k İ J 8 D İ D şeref ve itibarı pek büyüktür !!i~::di~ aı::;~~~~~~;~ 
ı gün Türkiyeye karşı sadece sev- 1 ŞA • 

gi gösreriyorlar ve hu h slerini RK CEP H ESlND E 
izharda birbir1erile adeta yarışı· 
yorlar. 
Amerikanın Detroit ~ehrinde 

ika ldığımız iki gün iç'nde ban 
mü.slüman Hlnlliler bizi görme
ğe, bizimle koııuşmağa can attık· 
!arı gibi bir Ermeni kadını b;zi 
saat!ere<ı otelde beklem 'şti. Bu 
kadın nihayet birimizi bulup da 
görüşmek imkanını elde edince 
sevincinden deli gib.i olmuştu. O, 
Şişlid.eki ıkardeş:ne sıhhat habe_ 
rle i'ki dolar göndermek istiyor-
du. Kend'sine dedim ki: 

- Madam, s;z, Tüt<'.ıderi sev
mezsinioz. Senelerce bizim aley
himizde en ş'ddetli propaganda
yı yaptınız. Bize karşı büyük 
düşmanlık gösterd niz. Şimdi na
sıl olup da bize paranızı emniyet 
ediyıorsunuz? 

Kadın şu ıeeva'bı verdi: 
- O, bir delilikti, geçti; dedi; 

yalnız böyle iki dolar değil, iki 
b'n do'arım olsa size emniyet 
ederim. Türkler, n&muslu ve iyi 
insanılardır. Emanete hiyanetlik 
etmezle-r. 

(Baş taralı 1 iııci ııalıifede1 

mız Sta.linııred c,.lup dofoy larınd.a 
bu rn~tar i.i.ıul'i.en);ş:&:.ı'dir, B.ir iboluk 
k::.ıdır o..'ilş.rru.\n .mi!h.ı odi!~ıır. S1a
;ı.r.,gıacfuu ceııtıg,ı doıiu.sıındıa k>t:ı.ıı .. 
DlJZ. la.aı·Tı.ıni Çaıl'pışmalaıı.:ıı.a bu'lU • .<IDIJ@ 
h.r ve bır ta< d..uşma.ıı lkıı.ı.rşı ta.a.rı~..t· 
nu pLlu!.;.Uıı'lılL~i.Bı.a.ır. Bir tabuı'f.iaıı 
!az.la dti>;<noo. pı.yaaesi imh• ed.llm.ıı 
ve bir çok tarıJ..t loıhıtp oluı1Ji.L§1.ur. 

sııı.üı.ıgnlın eon"p b•ll>ınd.J. b ... mia 
le!ik teşkili, bır A''mö:n ı.arıı hilcu· 
munu pi:.ı.:.n.·üJ'lmüştllı·. D~r.ı.m 161> 
ölü. vcırdiittt11 e:on'!'a geı-ı çı'l.i"1rr.i:j\.ir. 

l\1.eı·Joı...z ccph~e k.ııt.aı!.a]'..ı:ın..z Lar
nızt lıarı.·ket.erıde ·buhıu.mi.J,.j.!.aı· ve ev 
vclce zaptetL:ikleri mcvzilari. s-ağ:-a.·ırJla.ş 
t.ı.ı ·ıu.~.La.rruı.·. 

Berl«ıı, 11 (A.A.) - A.."""'1 tebDğö: 
Do-gu cepıl:ı.;;sın.u.ı rr..ıcl'lrez .kCS.:nıin<ie 

§i-cideı.Li muha.repcıl<,>r devam ek1,ü~ile. 
dir. Tereıkio ve Stıılingradın ş.il11.Ef:in
de ha.W <il~ Utru.VVfit'!'İ jmıha cC:Sl 
miştir. 

Don ı:.clırt dic">.!inde ~iddetli bir 
ımuharebed.,. sonca bır tepe :1llpl.el

ır.ı~1.erd.i.J.'. I>ilbmwıın bütün k.ar$ı hu .. 
cumkıra.ı pü6l.tfu1.iiı1·1~ilştür. Ita.!yan kı
t.Lu~ br i<eşif har.ı:tetl •••• . .>ı:ıdı 
düş.n1021 mevzi.l.er<ı.e eire.t·cfc esir Vf 111 

lan olnu,;laıııiır. ~ı..ca, lk•ta...arı d!.ı>
m...n lkriJjf mıOı~el.:rini p~Jı.~-noUj 

le«lir. MiitıJm .ı\JnıAA "" Rumen lw.ıa 
l!ruvvetkri V"'1.ga ve Don .,..ınd<lu 

lkW.ımde ;yqıı'.oıı mıulıarebelere ~~114< 
emniştir. 

Lotı.ı.-a, 11 (A.A.) - Alman .S:cerl 
s&zicU5ü, ~öyle dernş'.tir: 

İngi!izlı•r, Siren:ı.ikte bir taarruz 
)"aıpm rırrt ü2ere::irj rr ttr. 
PARA~ÜTÇÜLERİN FAALİYEYİ 
Loa:dı.·a, 11 (A!\..) - TlllilU'1l<ıi Af. 

man tlnlıla1"'4 Tobr·~9.ıya kar~ı ~ 
olC.-·u~-t:ları hrüeumdan ·beııi h3.ıret'tet J\Ok. 
tı.::ı:ı rıl!le· kadar plli·~{i!ı'."'tOCl'TI'fiı.~lerdV. 

A~fn'~·u".~urı:ın jC'll~d·cn taar:rl'2:1 gpÇ. f 
mak :tırye1indıe oldtııkl,a:rtn.ı gö..l:'terf'n bı'ç 
bir aCUcrıet yc~tı~ıır, .C)'Cdet'ıi y"ğ ....... , ... _ 1 
l.ar. h--..rekfıta m5ıni o"md.ctad,r. J..füt.. 
İ4>fiık·!.crin para~·t.11.çü'.'eni, dı:-şnar..ın 
n't.:I 'f. u hn.t."Qrı---r:ı gef":J.pr-' e i: 1'$

lcr:J.r. Pare§'Llıt~lcr, bir ık-aç eı•ratej.i!:< 
n::::f.rt1zyı t:tırip etl-ııı~:erdt. &..,~ tj,'1 p C! 
iyi bi'ar.eıtte olan 1'·nı.nsız krı f ıro:ln .. 

Şimdi mütteflder hu saha 
içinde zarnamn '"k'şaflarmı gÖ· 

rı, lkı,ymotll hizn.,tler g;;ım,.,'ı:te- I 
;-ler, 
Şi.mmll A:!rlka, 11 (A.A.) - It~ 

b~'ld Tfd'i!inc göre, Mihver ikıı.ıvvc1:1e. 
ri, Tunu~a fı;ıi ııı.rhlı ko) hal~nde Ned 
jezet Ba41J i.~1/lksnoot.i:n.de taırrı.:ız.c:Laı 
lbtı1 1v.rım~fkt:ıdıı't .h..r. 

Mlltteilk kuvveti..,,.;, ıre.tt..1 ı \ rn ta 
arruza ı:cçm\şler ve bir Q01k tımıc talı,. 
ıt!p otmiı::lıerciir. 

tt.plı.elerlle vaziyet 
(Baş tarafı ı ıncıde> 

b'.ır silıhrada ha.ok;l.t. erb~e ve en 
a.z. • :,ya1ıa:.n rru.yvn ordıu tah.şi.d.inc ~ ... 
dcin 'llrJJVCut dc..•Jlldir. Bu inı.<iln.sız...;t.t 
llJ•nvet'iıı Tu.ı.li.bdı bı.:~ü...L.;.ü t.cı4 ı..ı. 

arı~~>ıı .gc.;.ı.-'=\r.u;,a ve .n.• ... va1':ı!ı( 
02.ıt.ıaı.:,.1 :t..1t.ma:..inı beı-lı.ı!la! ell'Th.o.ile!C.lr. 
E~ra·!1 denıiz.le çevı·i!.mı..ş bulunı..ı.n rrı.cv • 
zH~r ne kadar k".ırvvc-tJj olurL:ır.::a ol- 1 

sun.l-ır lkcv-v"C-tllıi h-\'a lıaarı'llizbn ile ı 
loc(eydıid.ı y.ıı.tı.:>bi1maktecii.r1cr. EJ.i
lt11nı .. (yn istil.L~m s ..1SiJ6ı.cırıne ~ gi- 1 

l\ş~en son taurııuzu da bı..:.ı3U iSbaıt eı... 
~'..ir, 

2 - Sirıcmr..iı'.oo<la, Romme!ıe karşı 
taaı'l't..;llla geçı-J.trrwm1!s.i rn~e1e:sine g&
liıx:e, geniş hhıaJarciw ~/ Ja..-m. h".U'e.. 
lo.itı yapan general AJ .. ~1ccr 1uııv. 
ve!J'.eri pek tob.it oJ.arfi.k ciiırı.lcrne ve 
1"P'lll:rna ihl.yaç V• urureli karı;t· 
u.nı:;ıa. ~J:J. Sonra, geıcl.ş m:tqyas 
ta b~ lrrnha mubau•t.bcsi y~pmd'.-dlıı At· 
rilt.a. ıımıharebe1erini soı:n.a erdi rtr.• ft is 
k-~ rnuznfftt bir g~-ıcraıı ~" b...:ıyük 
"" labac'<kU:w ist<n<n b;r <ırn>i\ır. 
H- k~t.ıer& toplıae:ıl<tm ıı.m 

de mihver WweUerinin b~f.t\i Af<. 
tleı:ıiız ruiliy~tı ve So\.7et klış t arru. 

• zetleyerek, ltalyayı her gün bom-
balayarak, Akden<izde işgal ha
:r:ıdığ; yıtparak, Avrup&ya ç>k· 
maya hazıdanarak l>r tevak.kuI 

"" iıntizar devresi gıeı,ı'<ımıeye 
başlarlarsa hayret duymamak 
gerekd;ı.i • 

SÜKROAHMED 

Yabancı 
la evli 

kadıntar 
olanlar 

(BJş ~ı 1 lnclde) 

zım Karabekir ı:. takr Ti .kalbul o
lunarak l<iylhan.n -bu maddesi 
encümene ·ade edihn;şı;r. 

General Kaz:m Kara Belcirin 
takri:riaıde Jbııc bir fıkra da var
d;. Bu fıkrada alelümum metresi 

bulur.a~ların da mebus seçi.ime- ı 
meler ıstcr.~!'du. Bu takrir rıeye 

kıonarak reddedi!nı ş ve seçm Jıi. 
yihasınm dlğcr maddeleri ka:lıul 
olur.muştur , 

Teşk •J:atı esasiye encümen 
yarın· (bugün) toplanarak mec -
lis u.ınumi Jıeyctinin kabul ett:iğl 

ecr.e'oi k3dınlarla evli olanların 

mebus seç Gmemeler' hıtk.kmda -

ki takriri tetkik edEct:tktir. Bu-

(Baş ta'l'~fı 1 lnc'de) 
!kolay ve o nisberle tehllkesi az 
olan bir A!manya ve Dcğu, cep
hesi seyahatinden yeni dönmüş 
olan arkad.ıqım Necmeddiıı Sada
ğın, harp içinde ecnebi memle_ 
keılerinde yolculuk ctmem<!'ği 
tavsiye eden yazısına rağmen, 
sıca1< bir ağ'~stos günü Adana.. 
dan tayyareye atlıyarak kızgın 

Afrika çöllerinin kumları ve At. 
]as Okyanusunun dalgaları. iis
tüııdcn İng.lterenin yolunu tut
tulk. İng'ı:tcrede 27 gün kaldJtlc. 
bn sonra Amerikaya gittik. A
merikada da bir o kadar kalaca
ğunız:ı tahmin edoyorduk; fakat 
B:rleşrk Amerika bir memleket 
değil, kocam~n bir kıtadır. Kısa 
zamanda gez:.lmesi, gürülmesi ve 
hele anlaııılması imkansızdır. A.. 
merika hükumet', b'zim için dört 
aylık bir seyahat programı tan
zim etmişti. Bunu asgari 'hadde, 
yani bir aY• indirdik; bu müd-
det içinde Amerikayı görmek 
mümikün olduysa d• Amerjkanın 
:l'uhuou anlıyamamıştık. Aıx:ak, 
Amerika hükumetinin ve Am•· 
1ikamn Ankara sefiri Mr. Stein
hart'ın ısran üzerine N<ıvyor'kta 
on beş gün d~ha kaldı,ğunız za
mandır ki Amerikayı ve Ameri
kanın oruhunu &nlamağ• zaman 
ve imkan bulduk. Ka.IJ.nJo oeoııp • batts1ınd!a. ve İ~n zu n.erı:ccsindd.i.i mahtiut iı.r.Gt.anlıır göz 

&<!.'il üı."'1iııd<: Scıvyıetlmn tdk.ııatiladı örJüno:le tutullar<tfc. l>i<az olsu.ı 'iı:!wi· 
ğı ·hUıruml.ar ne<Ue~~•z ı..ı.ı,...""" ~ bok<ledllloten &mra birmc; tng;. 

1 İiıkkd:nunıla 10 İ!.LüWlun c;.ıll"a6U"".da llz ordıuısunun taarrt..'IZilıe ~r-.ı.bcr ha-
d!oğu ceıphe6indıc 1262 d(4.m.an tar.kl rekete geçmclc zaıter sür&ti ba':<.un:ı.n. 
bM<p veya rnrc.lı>rcbe dışı .erilimıı;, elan mlllıındir. Bu moo;,n nckt.:::yı göz 
yllhat ele gf',çiri1tı\.::f~ir. d~ kr'l.çınmrıy.:ın goneral AJ.o.:iS&nder 

SOVYETLERE GANİJIIET GEÇTi ve Mont Gcmr.ri her h•!de bı.('.lü~.ıl~ 

•- Mili Şe.fımız blllgiı.n Çoru· 
ma mJıVasalat etmiş>erd.ır. Zel
zele safhasır.ı0a ve vaz ıfe başında 
bulunmaınacı..rıar. 

Bu feLaKeuten doğan zararoan 
dolayı çeıı.:ııen bu ıztıraba hUl.<ii· 
metçe en derin teeımrlerıe iş
tlra .. ec.ePim. B lihaı;sa mıJıJi var
lığıl1llllaa en der r. ya:ra açan şe
h. 'tıerın aıleıenı.e tn s:ı::ak duy • 
guıarıa ıba;hag!tğ. ıru.erken bu 
kıtirsüdcn meclı.s n asil tiuygula
ru:a aa t.ercunı.:ı.n olaugunm zan 
L.etiıyorum.. 

Yıı:ı.Ua Yeni Zelzeleler 
An.kara, 11 lA..A.) - Alıd;ğı . 

mız tıeııgraflar bt.gun saat 5,30 le 
6 aras..nda Ankaıa, Küıt.a:hya, Si· 
va;, Çorum, .Sam~uı:, Kwşaiı.ır, 
Kastwnoııu Çan.kır., Bolu, l!.rzm.. 
can, Kalecik, Crdu, Terme, 
(,:arşamba, ı>ırwp, Merzııl'on Tos
ya ve Malatyaua mlllhtellf lruv
vette ve :ıı <laeue yer saxsır.ıtı.ıarı 
olmuştur, 

lranoa. i hadiseler 
(Baı tarafı J. incıde) 

kua gelen isyan"ar ve yağmalar, 
sebeoı.)",e petroı t.es.ısJer ırııı ,ıuımı
ye eLmeıt uızerc cenuptaki bır 
iıster.. 'l&lıran y~A.ı.n..ncoakİ bı.r 

kampa In,g ·Lz asl<Hleri gl)nde
rilmıştir, 

iaşe müsteşar'nın beyanatı 

Aıııkara, 11 (Radyo gazetesi) 
Talhran radyohu, ıaşe miıstıeşarı
r.ın b.ır beyana.lı.nı noşret.m ~ili'.. 
Müsteşar diyor ki: 

•- Bu nezaretin kurulmas.ın. 
danberi süolaııda koaf btJi6U<ly bu
lunuyordu .• Son güıılerae darlık 
h.ssedıilmiş, pastacı ve IOOrekçiie
re ur. ver lmemıı;ıtir. Sovyet Rus
ya dertıal pirinç ve hububat gön 
derm.ıı;., (fü ı.anora lraktan .buğ
day yollamış, Amerika.dan da 
buğday yola çıkarılmıştır. 

Halktan derun: V urgu.nıcu e
~ ı:de mal varsa bunu ihbaır et
sin·!.er. Kenıd ~enr.e il"ilbar edilen 
malın yfurle 20 si vıe.t' lecekur. 
Bu suretle işlerdn diıızeleceğ.tıe 
emnıim •• 

Fakat benim bu sözlerim yüri 
mesini biraz olsun bilenlere, a 
lıyanlaradır. 

YOO<sa tı'amvryı, otobüsü, ot 
mobili yağmurda, çamurda, 
havad.1; baharda, yazda, gü 
kışta kendilerire bulunmaz 
can kurta,..nt sayanlara değil. 

Sonra yine bu silzlerim o es 
Konyalı kanto>unun· 

Yiirrüü yavrıım, yürüü! 

mısraı gibi sızlcri zorla yürü 
mek için değ>.d;r. Ben ist'yoru 
ki güzellikle, tatlılıkla biraz y .. 
rüyüııüz. Höç dEğilse şimdili 
Beyazıttan Fatihe, Em;nönün 
den Tepebll!jına kadar yürüyü 
nüz de sonrasına Allah ker' 
dir. Yel<, yiM yürümez de, yi 
ne gozunuz o sa llum saça 
tramvaylarda, hırtlamba ve tık 
basa otobüslerde, burunları Ka 
dağındıu<i gavPt pahalı ve şim 
İstanbul sokaklaunda, nadir bu 
lunur hind kumaşlanna benzi 
yen otomobillerle k.Jırsa ona d 
kaıışmam. Paranı• ç0k. aklını 

az ve sabrımı tükenmezse du 
rak yeı:olerinde saatlerce bekliy 
rı:k bi.r hayli ezil'p büzüldükte 
sonra artık güle güle! Onlara d 
b'.nin! 
Fakat yine beni dinlerseniz, ge 
lin, arasıra ya teker t<ilker yahu 
da kolkola g'rerek yürüyelim 
biraz olsun yürüye!im arkadaıı 
lar! Vakıa eskicten: 

Dağ yürümez, apd•l yürür! 

D ye bir söz vardı. 'Bu sözü 
şimdi şu şekle sokabiliriz: 
Dağ yürümez, a:kıllı yürür! 

O«man Cemal KayırıFı 

Üsloiltı.r Asl;ye Birinoi Hukuk Hi 
k;!ml;ğind~: 

ÜSlciidarda Seliimlz;ade Ü:züm k!ıı:l; 

soıknğındı11 7 mımar-.=ıda Yıın.i ta.rafın. 

dan K~uncuk Ba.'k>kal ooJaık. 7 nu .. 
m'3r.tda Y.ani lttzı Mı-riko ~yr..i adres. 

te Vasi.li!lcl ve K:;;;:-;; Aristnteli""" 

a!qy'ltl~1-ı:m açıaln eh.ca'k dıa.vasınm 

icra .ka.l.4nma1Qta olan ~t.ikatı sı.r~ 
da: 

Bütün 'bu irç buçuk aylık seya
hat içinde, İngilterede, Kanada. 
da, Birleşik Amerikada, Bı'e'Zilya
da ve yolculuğumuzun di.ğer 
merhaleler'.nd,e, yani Afdkad.a, 
Mmrda, Suriyede, eşsiz bir b Üs· 
nü Jwbul ve dostluk göıdük. Bu, I 
b:ı:'m n~iz ş1l11slarımıza karşı 
gösterilen bir nezaket ve iyi mıu- 1 
amel~den ibaret değ'ldi. Bu, 
Türkiyeye karşı beslenen t:&dir 1 
ve hayranl>ğın samimi bir teza
hürü ve ifadesi idi. 

Bunu blır m;sal diye göster
dlm. Amerikalıların Türkiyeyi 
biLcUikleri iddia edi'emez; fakat 
Tü~kiyeyi bilmiyen bu ad.anılar, 
Tür'k;yeyi takdir• etnıeğ', T:.irk 
siyasetine inanmağı, Türkleri set·
meğ' biliyorlardı. Eski Türk diiş. 
manı Amerikanın yerine şimdi 

Türk dostu bir Amerika kaim ol• 
muştur. Ve bu Amerika, ded;. 

ğim g:bi Tüı:ıkiyeye karşı· talı:dh 
ve hayranlık duygularile meş

budur. Amerika, !Em demokrat 
bir memlekettir. Orada halk ve 

efkan umumiye hak'mdir. TüT· 
ki yeye <ko:tşı halkın gösterdiğ; bu 
sempatiden memleket namına 
fay-dalanmak lazımdır. Bunun 
için de sesimizi Amerikaya iY'ice 

duyurmak: ger< tir. Aynı şey, 
İngiltere 'ı<;in de vorıd ise de, 'bil
hassa Tüık'yeyi AmPrikaya da
ha iyi tomt,,.,aık lazımdır. 

11~, 11 (A. l .J - Sovyet kılla rlle """ t,.rrl!2).ı.rını yapa<>ı1t Jw.mı 

( 

Ları sıa:qı,:r.::ı:ia b .. :..:a Öf'tilhi topl""3(t ht>lrııuş o 'maG<: lc.'ı.r.ı ndır. 
kır i':zeıt:nde •e mcı'.<-ez cep.~\: e. 1 ================ 
C!ıın oda.m ilrrlem'iic devam c:ı:rJı;Jer- yet k'W'!lor.ı J:arafll'd n yapılan 'iı:al'jll 
dir. Garp ceP,:'le_ı'.n.in bir tkeı~irr.;1.'ı;..dıe Al hücı.nnlar ~;nde cl:A"l!'?ı:ın püftü.r· 
rn&.!l1ar bJyük rrn:t"l'lrôa tıı.r.ık ve P:Y• tüıın-~ti~r. ~r ·b3Şkt-i tkt"SiTriıe b 1r dl:.itj 

na :rağmen encümen lbu takriri 
mutlaka kabul ile mukayyet de

ğildir. Fakat kabul edildiği tak· 
d rde, esas iti.bary!e umwni hey. 

etçe de 1taıbul edilmiş olduğun -
dan layilCar.ın bu maddes ınin 
kanumyet kesbetme3 üızerine 

karısı ecnooi olar. bir ktsun me· 
buslar .n yer.I( seçimden evvel 

:tJtifa e!'Tleleri lazımgelmE<ktecfr. 

Öğren<lTtmc göre hu vaziY'etıte 
bulur.an me-buslarm m !darı 10 -
15 kadardır. 

Rö;ı:er muhabıd., yağma ed.len 
n::aJıalleleri gezı"iğiıni bazı dük. 
kıanlardan eşyan:n YaPna edild'
ğ ni, fakaıt hükılrııetiı: ıbu llıirdi-1 
seler dolayısi; .e .stifa etmek ni
yeti•nde olmadı.ğ:nı bilıdirmıştir. 

M..4.ÔAZALAR AÇILDI 
Tah,aın, 11 CA.A.J _ 5.>n ka!'g'11Şa· 

!ıklar .,,,,.Lınd.ı k>aponan =iiua.trıu 
b:Uii!< kıarr:, le.'<:'a.r çılımrştır 

Mik!ı:loi.leyhl.eri!l ~ ve
lkıil'kri hı.ı.zu>r.i • ypılım talıılo'bt '""' 
ık.i!lerind,,..n Knstaki Leg,tt tiınlo a\'\l .. 

&ı:ıa.tlJ.k rr~eğı"ndıen çekıl]rnu.,ıi ve di· 
ğ'er vah"'! W...i.O!akinin de t:r..:.fa e-:nt'ş 

bulun.rllt'Sl '\:e IDÜıCd"'i.a!eytı1'~rin fe 

ikarr.etgfıhl.arın.ın ın~hu.1iyct;.::te bl. 

Meo 1BUlen ve il&.nt'n ya.p;,hn tcb~·ga 

ta ra~n gdı..-r.edik!eri crhf"toe yapô'~;~n 

trıli:i-gı:-J* .. ı f';lğnv.m ge~mıe:ı~ı.:cleri ·c~ı~l

le gıyaplar:ınıdo 1.:::ıhlki.'lt.ıta dtovaım cı\:...n 

mıaısına vr taıb';{i,"{, tın 21/1/943 pC'r

fe'Thbe saat ıo a ı..lll<me l<ıorar veril
miş olduğundan fl'lıt'ılk:(iı· gürıde gel-

Cörçil ve Ruzvelt gibi An.glo_ 
Saksonların en büyfrk devlet 
adnmlarından tutunuz da, halkın 
her sınıfına mensup insanlara va
rınc.a ·a /kadar herkes Türkiye. 
tlen, Tiirk ınillet'nden ve Türki
yenin siy3'etinden sadece takdir· 
te, hayranltkla bahsediy-orlardı. 

Süriyeliler, Lübnanlılar gibi, da
ha dün bizden ay:rılını.ş meınle
kctlc-rin halkı, Yunanlılar, Rum.. 
tar; hatıl vaktile Türklfak aley
hinde Am<'rik1da bir propaganda 
yapmış olan Ermeniler bile, bu 

- --·-

Amerika hükUmeti ve Ameri- ı 
kanın Ankara büyük elçisi muh
terem M. Steinhırt bu sahada 
bize her türlü yardımı memnu
niyetle yapacaklardır. Zemin ha
zırdır. Bu toprağı '<ilemeliyh. İş
lersek mükemmel mahsul alabi_ 
hiz, 

de kl.IV'Vellcri 1ku.tlc.ı..'lar,.!k !büyü:.._ kayıp mın p yr::ıd-e taburu ~Unete uğrat1• 
lar p:ıhCJ r.ıo muvr:1ti!.:rten b:ıı::rı ar . .ı'i laM{ So"\-:yet Cotalarının eli.ne '11.,:Y-ll-c 
kazanmışll.n11:iır, llir ırrı•üı.:l. • s.::m.r.a. S::YV <lTHkıtan:ıa gıa:rıkmet ıgt•Qrr.t!şt.ir. 

=======" 

KIRLI BiR AŞK 
• 

ı 

r----=-------
YAZAN: 

~============L M. Ferıdu, 
~~~~~~~~-./ 

(DünB<ü nüshadan devam) 

___ ,_ __ 
A nadolucla seya

l:'latfen dönen 
bir koca 

(B.ış tarafı 1 lnc'.dıo) 

ve kansmı yine Ömer'n yıuunda 
bulmuştur. 

medıikleri vey.a Jc:ınıınJ bi!· \:ekil. gOn .. 
deranedikl.-ri ~- rdı~ uısuliin 401 ·n .. 

ci madde&ne teı-!ikan g~·a.pla.."'CCa 

tahki.kta devatn oh::ı.GC"2tı trbtğ ye
rine bim. olr:ndk iize:·e ilin oiurıur. 

(787) 

Fethi .brı•tn• evıne dönmesi 
iıç:n yalva,mış fakat Fatma cAl
dırma ik 'nizı de idare ederim 
bak bundan çocuğum oldu, ÇO· 

cuk sana da ne çak benziyor. muhreo!if yerlerinden ağır S\ll<!tte 
dtmiştir, yara:amıştır. 

Bunun üzerine Fethi ekmek Fethi ya.kalanmış ve mah'kt>-
bı.çağını çı!kmiş ve 1<arı.sınm ye verilmiştir. 11!'.~;t.)j.NB 

Havuçmukemm~ı 
bir' gıdadır 

Bu ıuzun seyahatten vıııtana 
döncı:oken duyduit'ım en büyük 
iftihar şu oldu: O Türldyerıin 
bütün Anglo-Sakson dünyasın.. 
daki itibarı, şerefi pek yükse'ktir. 

Bize bu mev'kii temin eden, Bü
yük Milli Şefimiz İsmet İnönü
nün Türk'ye Büvük Mö1 1et Mec
lisinfo ve Cüanhuriyet Hnlk Par

t:sinin tak'p ettikleri düçüst ve 
te:mız s·yaset olmuştur. Her Türk 

yurttaşı, bundnn biz Tür'k gaze_ 
tecileri gibi, iftihar duymalıdır. 

-Çok se,·iyordu! <ledi. Ne bo
şadı, ne vurdu ... Biliyoranu.sunuz 
ne yaptı? Kırısının yelunu bek~e. 
di ve kar<ıstna çıkınca ayaldaıın:ı 
kapandi. Eve dönmesi için yll· 
var&.'11azdı çünkü evi yoktıı- .. Ne 
dedi, ne konuştular bilmiYQruırı ... 

Herhal<le karısı d• onu seviyor
muş ki, rrutabık kaldılar ••• 

!Bir yandan kocasına acıyor, belki 
de onu seviyor, bir yandan da ken· 
d;,;ne mürefieh bir hayat temin 
eden küTk ıüıocanndan ayrılamı
yordu ... Evde yalnız ka:ruğı za
m~n. ayda bir veya iki deh, ko.. 
casını bir hırsız g'bi gizlice içeri 
alıyordu ... 

ikram etti, sora devam ederek de
diki: 

..!. Adamı b'rk:tç senedir gördü.. 
ğürn yoktu. Birk:ı.ç ay evvel so
loakta :rastge-d m. O kadar kötüle
m:ş ki, t:rdenbire tanıyaı.'11ad:m .. , 
Şimdi sık sık buralarda görüyo.. 
rum ... 

l lnhisarlaı Umum Müdür-r·a .. vu·-ii-an-Jar-ı 1 
Gıd:ınln pek bol ve . ucuz oimQd]ğı 

1>ir deıi•r geçi.)iyQru.z.. Az para iJe da
ha !ı:-ıt~a gJd,a almanın yoll~nr..ı araş. 

lıım>2k tayd.Uı o:ur. Bl:ıt.11 oa QOCtı< 

lın1ruzın t:.Lm gıdı ala.bil•o1eledn.i t«ı.1.'..ıı 
earuretin<leyiz. 

&"l\aa;ia çoctiklar içm ıe.n mk.ike-ın
meJ gıi.Lt havuçt1ır. Havuç yağlıdır, 
n:..Ş:ı.staıhd:ır, ıar.:ol?ll, v~kım:nlli, fo3.. 

fatlı ve şekeriW<ı~r. BL.nd.ın -<iı..">.h'.YJ. çok 
besJeı. i.ııgil.'z:er hııvıuç tohumunıu çay 
gibi h ... şlayıp çerjer, idr~ır söktürüT. 

Ya.r~m 1kiı~o tuı.vu<'u k3,ynar su .ile 
yıka1d~tan so:.-r.a ıtıC(' ir)ce l'en.dele-yi~ 

m. tizt·rine y:lrlm t:ıı::ı.,;ıd·sJk tytl su ile 
'Wr b:ı·rciıak pot1a'tıl suyu ~!iı.ve ~clerek 

yarlln sut bı.:-ak.ı:ırı. Sonr~ te'lnıiz bir 

1 
tUlhtntlcn vcyıa sUz.geçten geçirerek. 
birtız. d.a s~r atıp içıniz v~ ç .. culkla
nnıza içirini2. Nlide ve bar2-Cf-t'arınız l 
ku\·ı·el!enir. Ka.ra c:ğerl.niz ınamtaza.m 

ç-.ılış.ıra...'lt Sdfravı ia:::Lılıaştınr ve h.ııımı 
~layı.wt!.ıu, cildiniz p;ırlü olur .. 

DEYREDİT,ECEK İHTİRA BERATI 

ese a. 'l puıdr.ıısı il'llıl1ll'1e ntt lsı!eı. 
hat .. h lkkın&rd ınt ıa foi.n iktıi t 
V<lkfr'~tinctc:n olmnış okıın 19 Ükkll· 
nun 1938 tarih V•· 2718 Na. ~ ilı.tira 
bcı-atın>n ilı.liva OO:tif. hukuk, bu ke. 

re b:<Şkasma devi.r \·eyahu.t Pc:adl. Titr 
ki,yeoe Dk\4: • wı. iuG"IIJ3Jı: iç'o da· 

hi .-: l"'.::ın.iyet ver:'r!:>l 1 ,Tcğ• telıllit e
~kk olmaklıa bu husus. fa.z;3 
m.lünınt edllnmck ~ l.iyeJ"'1"in Ga
l•t.ad.a, Aslan Hen 5 inol k.ıt ı - 3 No. 
Jara müracaat qylemeleri lüı.umu i!aıı 
cılumıır. 

- Hang' hususta? 

-Anlatacağım ... Ad1m evvela 
kendı ay area bix iş aradı, fa

kat l:-u .ımadı. .. Aylarca karısın_ 
"'ır aldığı üç beş kuruşla mey· 
haııelerde süründü durdu, ve bir 

gün ortada~ kayboldu... Sonra 

öğrendik ki şehrin kenar m.ahal
leler;nden birindP, b;r hırdavırtçı 
dükkanında çıraklık ediyor ..• 

- Şu tal'he bak! ... ÇaıJ..'1!1lağa 
başlayınca karısını yanına aldirdı 

m'' 
- Ne gezer! ... Kadın lüks için.. 

de yaşa.ınağ• alışrııştı bir kere ••• 

- Ne iğrenç ;nsanlarmı~! 
- İğrenç k_elimesi bu rezalet;n 

yanında pek sör.ilk kalır!. .. Ka· 

dının kürkçüyü sevmediği mu
hl\&kaktı. Fakat kürkçü onu. bt?T

halde çok set·iyordu. Çünkü kadın 
elmaslaı", pırlantalar içinde yaşı

yurdu. Bankada çok parası oldu
ğu söyleniyordu. Kurulan plan ne 
idi b;l r misin;z? ••• Kadın yükünü 

tutuneaya kad:ır, yani muayyan bir 
meblağ temm edinceye kadar 

kiiırkıcu ile beraber yaoayacak, son 
ra kocasına dö~kti. Fakat bir 
gün ansızın hastalandı ve öirlü ... 

Nazmi usta cebinden Sivas i.şi 
b:r tabaka çıkararak bize sigarı 

S garasını ağzını götürerek ar
ka •rk,ya iki r;efes çekti. Sonra 
kondi kendine söyleniyormuş gibi: 

- Belki karısının h11uraları 
vardır diye bu"aya geldi ... dedi. 
Eskiden daha fabrikasuıı ış1etirken 
denize pek meraklı idi. .. Karısı
nın rüzgarda uçan karnızı bir 
eşarpla kotrada geçtigini görii:r gL 
b' oluvorum ... Güzel bir kadındı 
doğrusu! 

Nazmi usta sigorasınuı külünü 
silkt•. Biraz dalgındı. 

- Bu adamın ismi nedir! 
Diye sordum, Zannedersem bu 

sualimi iş'tıı:edi. Çünkü denize 
doğru diluere.k ıslık çalma.ğa bat 
law. 

1 - Nüm ur.esi muc !hince 3.00 0.000 adet 100 gramlık çay kutusu; 
pazarlıkla sat.n alınacah.-tır. . ..........• 

2 - Pazarlık 15/12/942 tari- hlne rastlayan salı günü saat 9,50 
de Kabataş levazım şubes"n<lek· al;m Joomlsyıor.u!'dı. yapılııcakıtcr. 

3 - Nümune her gün sözü ge ren şubede görülebilir. 
4 - İsteklilerin pazarl·k iç n tay n olur.an gün ve satte yüzde 

7,5 güvenme paralariLebrUkıte adı geçen komisyona gelmeler ilan 
olunur. (2279) 

fstanbul Otı::ılci"er Cemiyetin 
Cem;yetimizin 2/12/942 çarşa mba günü y•pı!an sen el!< alelade 

Umumı Hey'et toplaııtısındıa ekse riyet hastl olır.adığındJn topl;:.ntı 

13/12/942 pazar gününe bırakılm~t ır. Mezkür gün saat 14 den 16 ya 

kadru: Sirkecide Şahinpaşa oteli salonunda yapılacaktır. Cem'Y"'e ka
yıtlı az:ın.ın o gün ve saatte hüviret varakalarile gelmeleı; i:an ocunur. 

RUZNAME: 1 - İdare Hey'et inin çalışma raporu 2 - H sap 
rnüfettişlerin•n raporu, 3 - 1943 yılı bülç e ve kadrosunun kabucü, 

4-Azanın tekl,fleri, lj - İda.ı:e He yetinin müddetlerini b'tiren llL•fı 
icin seçim yapı:lması. 



SAYFA - 4 ---
Sarıyer Malmüdürlüğünden 

Sıt'a M ıı'< o 1Jofüı Mn!ı.ı:.11 1 ookağı No. n• 
No. Adı 

~~------------':>..--·-------,.:.__._._._.~.-·----------N~~c_ ___ 

il Pandcli Konbııroi]u Kahveıı.ıı. 

~u Ağa.çaltı No. 2S 

~re Cami, No. 21 

Sanytr Sa.le& o. No. ıe 

~er Tilrlıc çşne No 2/1 

E. Dere OKid.zsi ekmflkQi 
YıOı(raıun yanında 

t'~ KAr.ıtiltOOı: No. ı 

a 11nc:ıı Aziz No. 1s 

Kara4dltül< No. lGl 

K. 7 75 
k' l D4 

72 00 B. 1 55 ıP/ 9 
K. H> 66 
F. 2 66 
B. 2 13 

64 00 c. 2 27 6/32 
K. 9 19 
B. 1 84 

63 00 c. l 64 13/46 
K. 3 57 
B. 51 

" 00 c. f8 13/16 
K. 11 09 
B. 3 22 
F. 3 77 

75 00 16/19 
K. 16 33 
B. 3 27 
F. 4 08 

112 50 17 /1-t 

289 00 

K. 47 51 
B. 9 50 

K. 9 44 
B. 1 89 
F. 2 34 

15/3 

86 00 18/37 

112 50 

x. 13 59 
B. 2 72 
J'. 8 {0 

16/ 2 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

> 

• K. 2 89 

10 Yusut Dursuıı 18 (IO 

11 A. Hı~ur öca? Kundu.att 

B. 48 

F. fO 

K. 13 12 
B. 2 42 
F. 3 03 

16/24 

11/33 

Yuk~,ııfu odı, ı~! ve i."<amd.gah a.dresü:i ,,.z.ııı şahıslar kl'kl tioarotle yeni "dre:<!cr>nln blldi"'1>"rniş ve teııMj!e ao~
h"yet~i bir kA"ree g~ter·mcr.nış ve yapıl~n ::ır-"""trrr.ıalarda da btıh.ımnarnlf o~duj'tmcian hiz11lartı:ıda &östcrUen ydlara ait 
liliJrtl4ırr..e!er bia.at kcndilcrjne tebliği ı:.1ikrr.kün ola.mamı.ştar. 

K~•t 36!12 5,_,.,ı, !bnu:.un ıo "" ıı looi madd<!;tnc: tevfikan teblôğ yerine geçmek üzere lUn ohmur. (2277) 1 
(Sonu )'arın) 

340 doğum.uları 1 
istanbul vakıflar direktörlüğü ilanıan davet 

.Muhanıminesi Pey Mkçl'Si 
L. K. L. K. - -- --------
1017 10 76 35 

185 ?O 13 ş:)., 

23 25 

Çarşı mıııhallesinde Çuı.1lacıhan alt 
kntta 16 yeni c5, 16 )\'o. ıu odanın 
1amam1. (71'ı2} 

Hırkai şer fte eski Molla Aha • 
vcyn yer.i Hocaüveys mahalle • 
sinOO eski Çuıkur...,şme yenj Ak • 
ıemsettin sokağımda eski 21, 23, 
y<?n 39 No. lu arııenın tama.mı. 
(7419) 
Surusi ma!haUeı;:,,,doe Yeşildl.rek 

Bakkal SIO'kağında eski 9 yeni 20 
NI>. lu 'lıi!frhava dükkanın tama -
JTJ. 

218 81 16 43 Kocamusta!apaşada Al fakih ma
hallesinde ve caddes nde esk 36 
yeni 73 No. lu üstünde odası olan 
dijkkanm tamamı. (6026} 

263 68 19 80 Karagümriikte Karaıbaş mahalle· 
sinde Sefalı çeşme sokağında eski 
47 mükerrer yeni 77 No. taj 99 ka· 
pı say1lı haner. n tamamı (5998) 

Yukarıda mahalle, soıkak ve kapı No. ları yazılı emlak ı>atıl· 
nak üzere 15 gün müıddetle açık arttırmaya ç:kar.lmıştır. 

:llıales; 24/12/942 perşembe günü saat 15 de yapılacaktrr. İs
teklilerin Çembc:lltaşta lsta.ıı!bul Valcflar ba.<;müdürlüğü mahliı· 
ıat kalemine müracaatları. (2198) 

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

lstanbul Bakkallar ve Müstahdemini 
Cem·yetinden: 

Ceımiyetimizin sen.:lik alelade Umumi Hey'eti 16/12/942 çarşam.

1
' 

ba günü saat 10 da top:an:ıca•k ve saat 12 ye kad>r reylerin kabulüne 
devam olunacaktır. Göriişii.le<?ek iş ler aşağıda göster' lmişWr. Asli aza
lar:ı~zın tay·n olunan gün \'€ sı atıe nıuayenei sıhhiye cüzdanlar.le 

birlikte toplar.acak umumi Hey'et e \"e yaplac•k S•çime iştirak:arı 

iein Babcali caddesi 10 numaralı es naf Cemiyetleri b:nasına gelmeleri 
rl-cı clunur, 

RUZNAME: l - İdare Hey'eti nin çal ma raporu, 2 - Hesap mü
f•ttişlerinın r~poru, 3 - 1943 se!l€ si biltçe ve kadrosunun kabulü, 4-
Azanın tcklii!<?ri, 5 - İdare Hey'e tinin müddetlerini b'tiren nısfı için 
~im yapılması. 

lstaneul Sucular Cemiyetinden: 
Cemiyetimizin genelik alelade Umumi Hey'eti 16/12/942 çarşam. 

ba günü saat 10 da toplan.ıca.k ve saat 12 ye kadar reylerin kabulüne 
devam olunacaktır. Görüşülecek iş ler a.ş:ı.ğula göstcr'lruiştır. Asli aza
lo"rmn:ııın tayin olur.an gün ve Silatt e topla'l3C'1lt Umumi liey'ete ve 
ya.pılacak seçime iştirakları ;ç:n B •bıali ~addeSi 10 No. lu Esnaf c,, 
ıni}ıetleri binasına gelmeleri ric• ol umır. 

RUZNAME: 1 - İdare Hey'eti nin çalışma raporu, 2 - Hesap mü· 
fettişlerinin raporu, 3 - 1943 se!l€ si bütçe ve kadrosunun kabulü, 4-

Azaııın teklifleri, 5 - tdare Hey'e tinin müddetlerini b'tiren nısu il;ln 
seçim yapılması. 

1!11111111~-~ --------------0. Demir Yollan isletme U. • ~nları 1 

ttsıı:tıcı.r ~rlik da ircsl Balkan· 
hğtlldan; 

1 - a40 doğumlu milkelll<flerin 
fon )'\ıJd~ırcla.ı·ına 22/1. Kiınun/19U 
tar-hinden itibaren da.ift\Yc baCh Aı:J.. 
k.erl<i< ~ulı<~inde ıı...ı..oacaktır \'olt 
lama gilnlrri şııbelc.ce mohall~ teb
liğ «lii«<:l<tir. 

2 - tl.sT.ıüdar, Kadt:ıı:öy. Beykoo: 
kaz.;;hı ı O<ıtıJJinde bulunan yolıaııc>
ıa,. Kadıköy y.bımcı M<or1ik ~ .. 
Sinde, ı\daiı.ı.r, ŞiI.e, Kartal !<l"Ulan da 
hilôndt bulmenlar da buhıııduktarı 
k-1aki ..,ı,cy. mOracaa.t edeceklt.ı' 
dar. 

3 - Gerek ahv<ıı1 i tııllhl:Y" ve ıt• 
rekse !ehil dolayısile 339 dl>ğu.'Illul. 
rın """ yokılamasında Asloorllic ın<c
li.sıİ.nde trtet:t ~c)-~ tcııkıedilt:ı:ı.!erin mü 
rıı<:aotına lüzum ye>'ktıır.Bu ıı.l>iler 341 
J;lcrl« mün'.tcaG!t ed~ı<dir Yaln~ 
38~ üc~llrr ... ıuf.arın $40 j;Jari. )"dcla. 
meua ımlroca<ll.arı IAzımdır. ... 

ll<şiktq Aı.w.rl::ıt şbesirJdtıı: 

Yd, Lv. Tjljm. Emin oğlu Muhld· 
din Iş.1< (50S23) pek acele Olaroıc şu
bt--nWze m(ı-ocaatı, <"fm'ıediği tı:ı!odirde 
1<>76 sayıı:1 .kanını.un maddei rnahsu-
ı-\ltta göre mu:ı..me.:e yupLkcıığı, 

SU.:.tanahme\ Birin<oô Slll!ı HuGNl< 
m:JM:em., inden; 0-12/ 1069 
HA.k•ıı11; Haııit Kurkut 
Kat.:b·: M. Yalvacer 
Müo.de .. La Sws Sigorı. Şô~etl ve 
kilı Vit<li Oıa..ov 
l\..Q...:ic!~·.ı.t.cyıh; An &.ılu Şmen<!..iter

leri kump:ınyaıı mUmeseili Ali N•· 
z..:.ını ... \...i.J.3.;.T.a ~- G ... ~atJc:iı Veyvoda 
c:.ı.G.de.;..nc:.e Mdticez banr;asrn;.n fut 
k...ı~r ..... '3. yaı.h.atıt .erin.<k. 
D.\.VA l\Jl:.."V:tLf'.: ~lU.v ... k.kili şirke 

ı·n z ,yi t>.C-n~ mı!.ün-.ıt.ilın.ik.taı· talıvi

at haı.<::knda 26/f '03J l...rJı.in~ verj}. 
n:rış i:.aıl.Jt ıcra ve n:üa"'etı ka..:nır.ıiye. 
si müıur etmış ol.du~ur.c!Jn kru:.u'!lu· 
ticarctın 4..>7 ir.c nMO>...lc.sıniıı :> tit'.cı.i 
tkı~ ı n.L."C;bince bahis ?l~\"ZUlJ llh:ı.n 
bono vı.: lclıv ;.a:.ıo vr.cibllLLt·,,hyc:- :nü
tercldm ıı:::ı..Jı?r.at ve ıı.t:;ı.,!ı!e biı r,.t..ı 
te.;ıiyc..<Urı.e ve ~ haio.ıc a.sıi.lerin.iıı ip
ta:i ile i:...:ıci nil ... ,la1ü.rır..ın .it<lf51ila hii 
ki!c:n '\'l'rıl..~.:.i cil!cginden ıt>t.rettır. 

Ic.ıbı oiı.§üll.ı•:o.u: MOO.J11:i vekili ilA 
natı ha.vi ga.zcteı}-e .. i ibraz etmiş ledet
te1.t.tik ık.anuır~ u:ıyy~ 2 sen fl.'T.ud

dtt.in mürur ctt.igi ı:n~ rr.lidıjeo· 

lcyh mikr="I ,\;i N•zrııru h~ tah. 
v~t SO'ınlarının vaciblltt.di;rc oJ. 
moıdığlnı ve .t..zıerlnin ı...ı·..n osb:l< 
daic<Sindc öd O:ıiini ~ ol
m&lr.Q. kanunu mt-21kUrun 'iU.YlSl geçen 
uıa.c irı..n 8;)ı[) t•~r~ muc·binoe zi-. 
yaı~rı yü:zür.d.en ilAn tdlien t.ıh\ıilAt 

hak'.aTında mik.-ıehl.ıc çı:.,,,...,,..ı ile 
osıl.1&1 ının ip\ı..; llct.,. edcreğinır meb 
ol 2616/0>3 tar"'1ı. i ilarr.da mund•r'c 
ve mürı:u;s;Jl>><çe n.tibclloğ tahv1M 
a_,ıliallllın iptali ile nılshayi ısanlyo· 
ler:ınin 7,·vaı-; yecilı)lj idd:.a eden mUd· 
dci şirkete ~ın.ı VC' moilikflm lm.:ll-· 

r.a!lı.'lrınln dahi ır.i.i(klt·Jye tahmJiine 
23/ı0/942 tarihinde glyaben karar 
ve:ikü. (7'41) 

Mııhammen bedeli 37500 (otuz Yedi bir. beş yüz) lira olan 500 adet l!'••••••••lliı-
derı <>eket 28/12/1942 pazartosi günü saat 15,30 da kapalı za..., U· " 

•• Bir Yükstk Miihendİ<i M..t<~bi 
sulü le Ankarada idaTe blııas-.nda toplanan merkez 9 uncu !rom.is • ta 1ebd.l t.ı.ratınôc-n Türkçe ve 
yor.unca satın alınacaktır , Fransızca 

Bu işe g'I"mek Jsteyenlerin 2812,50 (iki b"n sekiz yüz on iki ll- RI. 1 j f 
ra elli kuruş) 1 ralık muvakkat !emir.at ile kanunun tayin ett'ıği YAZ YE Ve F Z K ı 
veskalan ve t.ıkliflerini ayn; gün saat 14,30 a kadar adı geçen a..ns1eıı; veı-Jın<i<W~ Ak\k.acııar. ı 
lxımlsyon reisliğne vermeleri la Dmdır. ların <r>e.sı rurnıniyle İst.ınbul 

176 po-ta kutusu &d......m. 7azma· 
Şarfr•ıneler 188 kuruş mııka bilinde Ankara ve Haydarpaşa ı.rı. 

veme~riııde temin olunuı-. (.2231) ---••••••••.,·"' 

iKDAM ---

l:llJ!~t.;.i!t_;j ( lstanbul Levazım AmirH~inden verilen Askeri Kıtaat lıanlan J 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 "----------·--------------ıı• 2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 • ----ı~ • =c 
-• - . • 

- ·- Aşağıda ya~lı mevadın pazar! ıkl.ı eksiltmelCri hizalarında yazılı gün, saat ve mahalle-rdeki askeri 
satın alma komısyonlarmda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitlerde ait olduğu komisyonlarda buhmma· 
!arı. 

f '~ • CİNSİ Mikta.n Tutarı Tem!nah İhale gün, saat ve mahalli. 
-;;:::=--::------------:-~K=i=lo:_ ___ ~L~;r~a:..__~---~~ Lira 
Koyun eti 22,360 31,304 '.;'l;;;'.93;;;5;----:-16"°/,.,.12::c/-::9-,.42~-ll---B--ur-s-ı-----

,_ ,_ 
'--

,. • 
Sığır eti kavurmalık 2500 2500 187,50 14/12/942 1 R ı 5,30 ami TopçuLır 
Tahta karyo a adet 70 196( 147 15/12/942 17 Gelibolu 

- • • - --• • -- -
Sığır eti 14 14,000 2100 23/12/942 16 Gelibolu 
Odun 200,000 5200 780 24/12/942 16 Gelibolu 

ı--• • ·ı • - -- - -• 9 
SOLD:>AN SAGA Elektrojen grubu ado>t 1 800 120 16/12/942 

Odun 500,000 13,000 1950 23/12/942 
14,30 Gelibolu 
18 Gelibolu 1 - Şöhret, K-ı.yrp, 2 - Türkiye. 

de bir cöl, bor 6·tı(l, 3 - Su Demir-
701, Ye..k:.ın, d~il 4 - Ar~öz Söz 
~ - nr:ırn, M""'t• ölçüsü, s ..:.. vu'. 
cuıduırm.ızdan btr yrr, Rt'mlt, 7 _ Bir 
et~, Az değıl, ter& Fra.ı:ıısız.ca altın, 

8 - P-.ısta Taahüp1 9 - Bir nevi 
Kayıt, Eski ogaJ}!or e.t;Usü . 

Sığır eti 100,000 16/12/942 15 Topkapı MaltCD'> 
15 Yalova. Kuru soğan 50,000 17,500 11/12/942 

İspanak 13,500) 
Lahana 39,500} 
Pras~ 43,500) 

YUKARIDAN AŞA(;I 

16,965 12?3 16/12/942 14 E:l'zincan 
(1910 - 2212} 

ı - Y(-ni ttk.Jn miz.ıhi 1n<·amua, 
2 -:- Ebeveyn.in, 3 - ŞiMr, Afriıkada 

bor """"" Edut 4 - B'r Kış meyva. 
sa, bir emıi.r, 5 - H.ıyvanlarda bu!u-
nur, B'll.1ık: 6 - u~ta dcgll

1 
7 - Ye

vıek, Bir h3-Y'\"':ln, biır renk, 8 - Blr 
1l<IVi d<roiz v:ıstaSı. T<=i tem.iz de~I. 
9 - Sağl:ğ;;ruıa y:ır:ı.r~ Nota. 

Aşa·ğıda yaz.ılı mevadın pazar! ıkla eksiltmeteri hizalarında yazılı gün, saat ve mahallerdeki asker! 
satın alma komısyonlarında yapıla caktır. Taliplerin belli vakitlerde ait olduğu kor:ıisyonlarda bulunma· 
!arı. 

(Dünkü bulmaeamız n halli) 

CİNSİ 

Sığır eti 
Vake!e 
Vakete 
Kamış 
Sığır eti 
Sığır eti 

!Mikbrı. 

Kilo 
45,000 
5,000 
5,000 

700,000 
} 5.00-0 
:ı-0,000 

Tutarı 

L'ra 

28,000j 
28,000) 
38,500 
11,250 
22.500 

* 

Teminıtı 
Lira 

8375 

6?75 
1687,50 
Ş375 

İhale gün, saat ve mahalll. 

22/12/942 15 Ço"lu 

23/12/942 16 İzmbiı Lv amirli~ 
28/12/942 14 Erzurum 
25/12/942 10 Hoşdere 
25/12/942 10 Hoşdere 

(1899 - 2149) 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 
l_SM_EjT•MOR 
2SAtM•Sf.FA 
3MfSAF1R•M 
4EMANE"İ'•LA 
ST•FE-CfR•Z 
61• s T T t L • M A 
7,M A Kim R -~ t N 

I 

Aşağıda yaz.ılı meva<lın pazar lık!a eksiltmeler; hizalarında yazılı 
satın alma komısyonlaımda yapıl acaktır. Taliplerin belli vaıtitlerde 

gün, saat ve mahallerdeki asker! 
ıtit olduğu komisyonlarda buhın-

BıQ_ f • 1.~ • M t L .• 
91~ A M,A Z A N • a 

ZAYİ - Davudpnşı Ol'ta okulu 
ikin,..: s.ntf.ınclan a! i.ğ11:1 lflt4 JU.mt\3• 

ralı losdiknarneyl kaybettim. Yenisini 
alacaj:undı.m eskislniıı hükmü. yuGt:tur, 

Ömn- o&Ju Emin Nobınt (786) 

maı!arı. 

Cinsi 

Beher ikı1osuna 650 kuruş ta!'min edi1en 7500 kilo sarı vakcte l 
pazarlı.kıla satın alınacaktır. İJ:ıalesi 23/12/942 çarşamba günü saat ı 
15 de Ar.karada M. M. V. 3 No. lu satın alma kıomisyonunda ya· 
pı!acaktır Taılun n tutarı 48, 750 lira kat'i tem'natı 7312 lira 50 ku-

1 ruştur. Taliplerin 'belli vak:itt<ı ko mı syona gelmeleır. (1885 - 2118) 

* Beherine 35 l'I"a tallmıin edilen 1127 adet fişek doldurma fü!etl 
pazarhl<la 11atın alınacaktır. Fenn l şartnamesıi ve pH!.nları kıom ısyon 
da göriilür. Jılıalesi 15/12/942 salı gür.Ü saat 15 de Ankarada M. M. 
V. 2 No. lu satın ııılma kom]syonu nıda yapılacalatır. Kat'i temlılatı 
5916 lira 75 Mıruştur. Talplerin belli vakitte lrorııisyona gelmeler. 

(1883 - 2116) 

* 26/ll/M2 tarilhinde kapah zarf usulilc ihalesi illın olunan 63 
bin tıon erzak ve sa'renin Haydar paşıdan Sirkeciye nalo•l, ta'.ım:l ve 
taıhliyes'ne teklif e<Hen fiyat gat görulrlüğiinden t<ıkrar ve pazar· 
lJtla n.i.;nakasaıa loor.ulmtıf..ır . Hus.ı"i şartları >roınisyon.1·ı ı:G
rüleoi! r. taıalesi lfi/12/94'l salı günü saat 10 da yapılacağından 
.isteklilerin kat'i teminatlarilc Har b;yede Yedek Sulbay okulur.da 
askeri posta 920 satın alma lroms yo:nunda askeri posta 920 satın al· 
ma kıomisyonuna müracaatları. (1915 -2217} 

lstenbul Çfçekçfle,. Ct: miyetint'en: 
Cemiyetimizin sen.elik alelade Umumi Hey'eti 16/12/942 çaroıam. 

ba günü s•at 10 da top~an:ıcak ve saat 12 ye kadar reylerin kabulüne 
devam olunacaktır. Görü)ecck işler ~ağıda göster' imiştir. Asli az•· 
larımızın tayin ulunan gün ve sı atte muayenei sıhhiye cüz.danlar:le 
birlikte toplam 1 ık umumi Hey' ete ve yaplac:ık seçime iştirak:arı 

için B:ı·bıali caddesi 10 numaralı es naf Cemiyetler> b'.nasına gelmeleri 

rica olunur. 
RUZNAME: 1 - İdare Hey'eti nin çall§l"la raporu, 2 - Hesap mü· 

fettişlerinin raporu, 3 - 1943 sene si bütçe ve kadrosunun ·kabulü, 4-

Azanın t<klifleri, 5 - İdare Hey'e tinin müddetleriııl b'tiren nısfı için 

seçim yapılması. 

lst nbul Terzilr r emiyetinden: 
Ccııniyetimizin senelik alelade Umumi Hey'eti 16/12/942 çar•.:ım. 

ba günü saat 10 da t3p'an:ıcaok ve •a•l 12 ye kad1r reyler:n kabulüne 1 
devam olunacaktır. Görii'.ecck 4ıe r LJ~a,ğıda göster·lm'~tir. AsJi azl
larırmzın tayfa olunan gün ve sa atıe mııayenei sıhhiye cüzdmlar:le 
birlikte toplar.a.cak umum~ Hey' ete ve yaplacak seçime iştirak:'. arı 

için Babıali caddesi 10 numaı·alı es naf Cemiyetleri b!nasına gclnıelcı·i 

rica alunur. 
RUZNAME: l - İdare Hey'eti nin çall§l"la raporu, 2 - Hesap mü· 

fet(i !erinin rapanı, 3 - 1943 sene si bütçe ve 'kadrosunun kabulü, 4-

Azanın teklifleri, 5 - İdare Hey'e tinin müddetlerini b:tiren nısfı için 

seçim yapılması. 

lstanl>u l Kahveciler Cemiyetinden ı 
Cemiyetimizin senelik alelade Umumi Hey'e1i 16/12/942 çarşam. 

ba günü saat 10 da top'lanacak Ve saat 12 ye kadar reylerin lrobulüne 
devam olunacaktır. Görüle<?ek işle T ~'3ğıda göster' imiştir. Asli aza
lanm12ın tay:n olunan gün vıe sa atıe mua~i sıhhiye cüzdınlarile 
birlikte toplar.acok umumi Hey'et e ve yaplacak seçime iştirakl'arı 

için Babıali caddesi 10 numaralı es na.f Cemiyetleri binasına gelmeleri 

r.ca olunur, 
RUZıNAl\1'.E: 1 - İdare Hey'eti nin çalışma raporu, 2 - Hesap mü· 

fettişlerinin raporu, 3 - 1943 sene si biltçc ve kadrosunun kabulü, 4-
Azanın tekliileri, 5 - İdare Hey'e tinin müddetJerjm b!tiren nısfı için 

SE'ç'm yapılması. 

Ök~Ürf'nlere: KATRAN HA KK 1 EKREM 
Sahibi: E. l Z :Z F. T. N~riv~ı Oirektöril: Cnd• KarabıJcia, 

Basıldığı yer: Son Telgr'4t matbaan 

Miktarı 

kilo 
Tutarı İhale gün, saat ve- mada'.li. 

* Aşağı.da yazılı etle-rin kapalı zarfla 22/12/942 salı günü saat 
15 de koyur. ve 15,30 da mğır etin iıı eksiltmeler Kütahya askeri sa
tın ~lma kom qor,unda yapılaca·k tı:r. Talipler aı kanuni vesik.aladle 
teklıf mektupla.-ı:nı .ll:ıale saatlerin den lbir saaıt i!V'Vel kıom.isyona ver 
meler. 

Cinısi 

Koyun eti, 
Sığır eti. 

mlldarı 

Kil.o 
40,000 
40.000 

* 

Tutarı 
Lıra 

44,000 
32,000 

Tenı 'l1.a tı 
Lira 
3300 
2400 

(1853 - 1978) 

. 40 tıon lahana, 50 tor, prıı;;a. 40 ton ispaıııalk kapalı zarfla 
eksı]ıtemeye kıonınuştur. İhalC$1 ~/12/942 cuma günü saat ıo da 
Samsun a!lkeri satın alına Jroınisyo nlllJda yapılacaktır. Tahmin ~ • 
deli 20.500 lira ilk temnatı 1537 lira 50 kuruştur. Talptler '!':. ka· 
nuni veslkalarile telci ıf mektuplarını ihale saatinden bJr saat evvel 
komisyona vermeleri. (1857 -1977} 

* MuMel tf nakliyat yaptırılacaktır. Kapalı zarfla <'ksiltmesi 28/12/ 
942 pazarteıs.i günü saat 15 de Birecik aske-ri sahr.. alma komisyonun 
da yapılacaktır. Taıhmin bedeb 49,800 1-Ta ilk teminatı 3735 lira
dır. Taliplerin kanuni vesikalar". le tek} f melatuplarını ihale saatin • 

den bir saa·t evvel komisyona vermeleri. (1935 _ 2284) 
100 tıon ik,uru ot pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin 25/12/942' 

günü ı;aat 15 de Uşak askeri satın alma kıomisyonun<l.ı bulur.mala· 
rı. (1936 - 2285) 

* Pazarlıkla 10000. liralık zeyt.nyağı satın alınacaktır. Evsaf ve 
~susi şartlan komıs:rxında görü lebih·. Bir kikısunun muıhammen 
fıyaıtı 197 kuru~tur. lilıales 14/12/942 pazaI'tesi gür.ü saat 11 de ya
p;lacağından st:klilerin kat'i teminatlar .Je Harbiyede Yedek Subay 
v.ı<ulur.ıda asken poota 920 satın alma komsyıon~na müracaatları 

• (1934 --2283} • 

* 22/12/942 salı günü saaıt 15 de kapalı zarfla ihalesi yapılacailı 
llii~. ol~ ?ölcü:kı~ 50 ç~t. işçi ev .:ttışaatı şartnancesinde yapı.a"n 
degışJtlik w.erıne ihalesıcın 29/ 12/942 gününe tehir olunduğu. 

(1938 - 2287} 

* 
Kapalı zarf usune 5000 çi.ft er kur.durası s:ıt:n alınacaktır Mev-

cut nüınunesine göre veya i.>'..ekli !erin getireoekkri nürnune ·ve ev
saf ve teklif erecekleri fyatlar üzrisde alınabilir. Nürr:unc, ev-sal 
ve :ııususi şaı•Uarı kı:ıır..syor.ıda görülebilir. 5000 çit er k.unduras~ 
tıoptan bir :st.ekliye iha;e edıildlıideceği gıbi ver€lbilccekleri mi.tarlar 
üzerinden mulhtel f isteklilere de verMebilıir. Muvakkat tem natı 
4500 liradır. lha1esi 16/12/942 çarşamba günü saat 15 de yapılacağın· 
dan istek! 1lcrin ihale saatinıden birsaaıt evvel tekli.f mektupıar.nı ve 
teminatlariyle Harbiyede Yedek Su/bay okulundaki askeri posta 920 
satınalma kom s~mma mii.ra<:aatl arı. (1801 - 1746) 

* . Kapalı zarf usulile 300 tıon kuru ir.cir satın alınacakıtır. Evsaf ve 
hususi şartları kıomisyonda görülebilir. 300 1ıon kuru incir toptan 
b r istekliye ~le ec:!Jle~ileceği gi- bi daha az miktarda istekli çıkt:ğı 
tak<lirde .lhalesı yapılabilır. Muvakkat !entııatı 15030 lirad:r. iha.e. 
si 30/12/942 çarşamba eiinil 6aat 15 de yapılaocağ.ndan istekMJerir, 
ihale saatnd.en bir saat evvel teminat ve teklif mektuplarii.e H:ır· 
biyede Yedek SWbay okulun~ askeri poota 920 satınalır:a kom;ı;
~r..ıına müracaatları. (1932 _ 2281} 

* Kapalı zarf usullle .00 tıon çe k:irdeksiz kuru üzüm satın alına • 
caktJ.r. Evsaf ve hususi §artları lııom.isyonda görüle.il lir. 400 ton k:r 
ru üzüm toptan lbir istekliye .\lıaleedile'bileceği g bi daıha az m k'1.a
rına istekli çıktığı takd:nle demtalesi yaprlabil r. MuvakJ<at tc· 
ın:inatı 16870 liradır • .lıııales 30/ 12/942 çarşamba günü saat 11 de 
yap;lacağından istekliler.r., iruıle saatından lbir saat end teminat 
ve teklif mektuplarile Haıibiyede Yedek Subay Okulunı:!aki askeri 
posta 920 satm alma Jııom)ı;yonu na müracaatları • (1933 - 2282} 

* l ?,552 lira 32 kuruş keş f 'bedelli Ankaraıda iki ahşap garaj ve 11 

pavyonu ınşası kapalı zarfla eks'ltır.eye konmuştur. İhalesi 25/12/ 
942 cuma gür.Ü saat 15 de Ankarada M. M. V. 4 No. Iu satın alrra kCr 
misyonunda yapılacaktır. ilk teminatı 1316 lira 43 kurll'Ş!ur. Talip
lerin kanuni ves:kalar yle tek<lil mektuplarını ihale saatir.den bir 
saat evvel komisyona verme len; (1888 - 2121) 

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


