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Parti grupunda ıŞark cephesinde büyük bir 
HariciY.e Vekili siyasimeseleler· 1 iıD.ha muharebesi başladı 
hakkın.da uzun izahat verdi\ =" • ... ..-__ A ---

Haık san'atk6r1 Naşide ·;ardım hiıkkındaki takrire 1 Sovyetler merkezde yeni 
P:ti~siAt. ~~la.ıs! ~ .~~pu~)umvu~h:ey~ei;t ~;;·n nl!:ri sr~:~:~sü;~:~:.erdi m e" z i 1 er e 1 e g e ç i r d i 1 e r 

.. ""' b" - ...... uıı ""_...... Bun<l&n sonT-a 'Ilra'bzon mebusu Hafil: Nir- •---"--
l /12/942 saat 1_5 de reis ve1ciıl. Trabzun mebu- Uıat B<nteper.bı halk san'abkarı Naşide yarchm- T H 

LSU Hasan Sakanın resliğiaıde toplandı: da bulunulmasına dair takırı.f.rloo Maarif Vekili an k ar b ı' 
Celse açıldıktan ve geçen toplantı zabrt hü- Hasan Al Yücel cevap vererek san'aıtkam ilk 

:ıasası dkundukıtan sonra kürsüye gelen hariciye 
Ve'kl li Numan Menemencioğlu, son tiizahatı~ ihastahğmdrınber.i yardım edilmakıt<!- olduğunu 
danberi ıgeç<m on beş .gün içindeki harici hfuil).. ve halen dl' bu yardımın esirgenmroiğini beyan 
selerc ve nıeınleketıimizi ilgiler.diren siyasi mc- -ctükten sonra ruzı~amedc başka maddP. olma-
selelerc tcıma.~ le uzun W.zaıhlarda bulunara:kı <lığından toplantıya son ver ~miştir. 

ITALYA iLK 
HEDEFi TEŞKiL 
EDERKEN •• -Sovyet ordusunun 

yer yer taarruzu •• 

Bütün cephe boyunca yer 
yÜ baılayan Rua taarruz· 
ları Alman müJalaaaını 
yılıabilecelı mi?. Bu ıüp
Jaelülir. Fakat, mütt~lilı
ler lıarıuınJa ltalyanın 
iUt iıkılacak bir hede/ 
oltluia Ja nwltalılıalıtır. 

Yacını ŞVKRV AHMED 

-- --- E• 

Amm·ikan Mkeıl'16i timsalı ıtipilıde dehizde yüzen, karada yüriiyen 
tanklal'lla Şimali Afrikayn ctk1yo1'1ar 

• 
Alman sözcüsü 
vaziyetin vahim 
olduğunu söyledi 
ı.Moskovn 1 (A.A.) - Sovyet öğ

le ek tebliği: 
Sta.Uınwadın cenup dolaylarında 

b:rçoık düşman tnnrruzkırı püskt'i.r
tülmi~tür. Başka bir kesimde Al
manlar 8 blok!hav1.dan çıkarılmı~ 
!-ardır. 

Stalingrad ~mal. batısında Sov
yet kuv.vetleri tahkim edilmiş bir 
mevk" ı <'le geçirıniş1erdir. Alman
lnrın bO§ yere durdurmak istedigi 
Stal.ingrad ('('llUp batLc;ındaki Rus 
i]('ri lharcıketi devam c-tme-ktedir. 
Mo~kovn merkez ccphs!nde kuv

vc>tlcı..iıniz düşman mukavemetini 
kıı·mışlm·, ilerlemişler ve birçok 
meskfın y~rlcı'i işgalı et m~şlerdir. 
Bu yerlerin lhepsi için ayrı -ayrı 
inatlı çarpışmalar yapılmıştır. 

Bir dtişman alayının kaı,arga1n 
esir nlınm1~, tanklar bozguna ıuğ
ı·ntılmışnr. 

Alman 5'zcüsü ne. diy-OI'? 
Stokıholm, 1 (A.A.) - Ro)'lteriın 

hususi muhab ri bildiry.or: 
Alıman askeri sözcüsü İsveç g:ı

ızetecile~ demiştıir ki: 

Sovyetlerin iunrnz ıistikaıootlerini ve Rijevde çembere aıbnan Alman· 
Jarm bulunduğu y~ gösterir harita 

Yeni bir Fransız S 
ov yet t»M'vzları sıldaşmıya 
ve kctuli payma bekılenmiı.. 
yen muvaffakıyetler kay

detmiye bafladı. 

Havaların tayyare uçuşlarlıllft ve 
zırhlı, motörlü vasıtaların kulla
nalmas1.na mü&Mt olmamMJndan 
Rusların büyük faydalar edindik
leri anlaplıyor. Rualar kendi im· 
kin18l'Jlla cöre en iyi biz mevsimi 
seçmiş Glarak hemen bütün c~ 
he boyunca yer ye.r taarruza geç. 
m!ş haldedirler. Rijev böJcesinde 
kazanılan muvaffakıyet de cenubu 
Şarki 1'ppslrnkyh kazanJılan galebe-

Bizertin müdafaa ı 
kalelerine dOğru 
harekit başladı 

«Bu haJ!biırı en büyük ~ Ocar
şılaşması Şmık ccphesr.ıin meTikC'l 
kes ıminde cereyan etmckted::r. ı> 

Sözcü meıikcı cephcsind~ Al- ordusu 
mantar için vaziyetin vailım oıldu _ 
ğunu kabul ctm!ıştir. ı 

kuruluyor 

den daha at. önenwb dıeti"ldir. Ka-1 
ra kışın iyiden iyiye basıp hare. 
kitı tamamiy le :imkansız hale sok
masına kadar Rusların bu tarz 
bUyUk ve küçük ölçüdeki taaıTJIZ
Jarı devam edecek demektir. An.. 
ı-ak, bütihı bu taar:nnla!'ın Alman 
müdafaasını ytk.:ması, biır boqun 
ve takip .turumu yaratması fÜP
helidir. Belki Alm..,a• arazi kay
bedecekler, yer yer Bijev ~ Don 
kesimleriude olduiu Pbi top, kam
yon, tank, eepb.,e dahi b•aıka· 
.rak kaçaeaklaır. aj1r kayıplar V&

recekierdir. Fakat bütün bunlal'a 
rağmen Alman ord119U ilkbaharda 
y.ine Sovyetlft'lle tutuşmaktan ve 
harbetmelttaı .mahrum kuvvete 
diipnü§ olmıyacaktır. Şimdiki hal
de 2400, hatta 3100 metrelik bir 
cephe ,mnti ve çıkıntısı i.çinde 
270 tümen bulunduran biır Alman 
ve müttefikleri ordusunu yenmek 
söz41e kolay, .fiilde biır hayli imkin
smlır. 

Sovyet taarıru.dannı.n yer yer 
muvaffak olması netice Mtibariyle 
kış boyunca bir miktar arazi ve 
10- 15 AlJnan tümenini hMp hari
ci eylemek lrazancından daha i.lıe
riye &idıemez. Maahua, bütün 
bunların A1maa ordua11Dun mane
wiyatını ve Alman genel kunna
yının rlanları ve bilhassa sbıirleri 
üaerinde müessir olduğu bir haki
kattir. Her Rus hatvesi Alman baş
komutanl:ğmın ıUabmı bcw.an, en• 
dişe ve telippı kamçıla.yan .,.. 
hareketıtıir. Sovyet. Alman cephe
sindeki durumu böylece tesbit ve 
Alman mukavemetinin hemen yı
ilnmuuıJIUn bekleoemiyeceğiai işa

ret edelhn müttefikler karşısında 
halyamn ilk yıkılacak bir hedef 
oWujuau söylemek de yersiz ol-

(Devamı 4 Uncu sayfada) • ~_,.._,.._,..~~_,..-.. ı--~~~_,.._,.._,.._ 

Bir habere göre Alman uçakları 
Tunu su terketmeğe: başladılar 

Cezal.rde Temaslar transızlara Nasyo~al Sosyalizm de 
öğretilecek 

1

• Tu londa 
Nevyork 1 (A.A.) - Şimali Af

rikadaki Amerikan umumi karaı"" 
gahından alınan haberle.re göre, 
İngiliz kıtaiarı, müttefik orduların 
kiHli llrnvvctlerinin doğusuna uzak 
b!r ın<'safedc ıbulunan bir mihver 
uçak alanmı znptctmişlerdir. Ame
rikan müşahitler, ıbu uçak alanının 
Tunus şC1hrinin varo§larmdan ıbi

ı inde küin olan Tunus alanı olıdu.
ğunu zannptmektedirler. Müttefik 
ordular1, halihaztrda Tunıus şeı'hri
ni Ç(.Yflbcr içi11e almaktadırlar. Zırlh
lı Amerikan al:ayları tarafından 
desto1denen birinci İngiliz ordusu, 
Almanlar tarafından mayin dökül-

müş ohm tarlalarda harekat yap
makta olmasına ve mihver uçak
ları tarafından yapılan mütemadi 
hücumL.ırn rağmen devamlı sm"<'t
tc il<.>rlemektcdir. 

Müttefikforin C€phc hatn, şimdi 
§İmal sahili üzeı-inde Tabaraka'ya 
})(' k az mesafede kfıin lbir noktadan 
Bizert<>'e ıkndar u1.anmakta, cenup 
doğuya doğru Matour yakinında 
hir noktaya kadar içeriye · k1vr1ı.. 
makta ve Bizerte'in cenıup batısın
dan geçerek Djedcida y.oliyle Tu
mıs şehrine 10 mil mesafede !bulu
nan bir noktaya varmaktadır. 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

-Fas umnmt Valisi 
ve B a t ı A f r i k a 
Valisi Darlan'la 
teması,!'_ yapıyor j 

Hitler de generalinden 1 
geniş izahat aldı 

Bcrlin 1 (AA.) - Hitler, umumi 
ıkarargahında gener.al Ramc.ke'yi 
kabuL ıetmiştir. Alınan geıneralı, 
Şimali Afrikadaki vazifesi lhakkm
da raporunu verecektir. 

Kızılay sıcak yemek 
1 

)~vziine dün başladı 
·;;;;._,;,~:~=-=====:::.::.:.:.:...:.:::__..:._-,~~~~~~_,..-

Cezair 1 (AA.) - Fransız batı 
Afriksı umumi valisi Boisson, Ce- ' 
2.air uçak alanına geldiği zaman as.
keri merasimle 1karşılanmıştır. 
Alanda amiral Darlan ile askeri ve 
sivil erkan ve müttefiklerin umu
mi karargahının mümessilleri ken-
d "sine hoşamcxli beyan etmişlerdir. 

r" !!k•nd~~ _3400 ilkti ve •ortaokul, 
·-~~aJebe.sJ.ne yempek verilecek·" 

Boisson, Cezair'de ikameti esna
sında ~zair valisi Chatel'in rnLcra
firi olacaktır. . 

• • 
Londrn 1 (A.A.) - Fas radyvsu 

bildiriyor: 
Fas umumi valisi general Nogu

cs, dün öğleden sonra Cezaire ıgel-
ı m!ştiı'. Amiral Darlıan tarafından 

kr..'bıuh edilm·ş, miitcakibcn muhtelif 
askeıi ve sivil makamat1a tı:>mas
larda hulunmuşht1". 

1 Batınlaa Müttefik 
ticaret gemileri 
ıBcrlın 1 (A.A.) - Alman ord t

ları ba ;ko1*ıtnnltgımn ihususi te~ 
lıbi : 

Alman deniz ve hava kuvvetle
r· sonıeirin içinde bir ·milyon 
35,000 tonitatoluk düşman ~misi 
batırmışludır 

iŞ-..-çil~er ba-zı- k;;-rğa;ôfıklar ~ çıkardııa--;: 
Ankara (Rad~·o .gazetesi) - Ve

rilen haberlere göre Fransadaki iş
ıgal kuvveUeri kumandanı general 
Ri.inşted l:(?l"his edil<'n ordudan ye
ni bir or<kı viicuda .getirme~c ça
hşmaktadır. Bu orduya alına-cak 
subaylar 'haıkkmda tahkikat yapıl
maktadır. Subaylar açılacak kurs
lara alınacak, kendilerine Alman 
srratejisi ile nasyonal sosyalist akı
desi talim <'ttirili!Cektir. 

Toulonda olup bitenler 

Londra l (A.A.) - Toulon tersar 
nesi civarında al'bedeler olmuştUr. 
nenız prereliği kumandanı vis 
.amiral. Marquis bugün aşağıdaki 
fişi neşretmiştir: 

Tersaneclc işe tekrar başlanması 
huı;usundn çıka11 karışıklıklar do-

layısiyle tersanenin kapıları yeni 
bir emre kadar kapalı kalacaktır 

iBenzin dcpo1arı beış gün -evvel 
tahıip edilmiş oldwk:ları ıhalde he
nüz tütmekte ve Algerie, Dupliex 
ve Cofüeı'1 zırhlılıarı hata yanmak
tadır. 

Tcı·sanecl.c ayaklanma. 
Viclıy 1 (A.A.) - TouJon tersa.

nes::ndc işe tekrar başlama C'lıri 
üzerine bir ayaklar.ma 1harekeı.i ol· 
muştur. 

Laborde öldü. mü, ölmedi mi? 
Barcelon l (A.A.) - Reute.r: 

Fransız bahriye \aynaklarında.n 
öğrenildiğine göre, Toulon donan
ması kumandanı amiral Laborde, · 
Almanların el~nde !bulunmaktadır. 
Sivil olnrak Aix-En-Provenre'da 
1' apsedflmiştir. 

iKDAM 
İki üç güne kadar daha güzel 
ve zengin bir şekilde çıkacaktır 
<1.llıdam», Aurupaya muh telil kağıt aipariflerİfllİM 

aylar geçtiği halde. gelmeme si yüzünden bir. mü~Jet!•'f~
ri baıka bir matbaada baaıl. makta idi. Sıpar11lerımı~ın 
ilk partiai gelmif olduğundan, iki iiç •ii!'e .ktuJ.ar, fl~fr 
miz yine eııki hacminde ue daha miitelıamıl bır ıelıilde 
~ıluıcalıtır. 

Aziz olıayacularun~ bana memn.aniyetle bilJirirlıen, 
baıka bir matbaada baaılma ktan ileri gelen ulalı telelı 
lıuaur ve hataları mü.amaha ile görerelr kıymetli alalta 
ve teveccühlerini elıailtmeme k auretiyle ba buhranlı dev
reyi mavallaltıyet'ü geçirmemize geniı yarJunlarınJan 
dolavr tiikranlarımuı tekrarl aru. 

«ikdam», iki iiç güne lıadar bütün imluinlarını kullaıta· 
ralı daha zengin ue müteneu vi minderecatla çılımak ..,
retiyle bu değerli te"ecciill• ma'lıahle~ çallfacaktır. 

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



• 

Büyük • • 
zengını 

,,_~ .. ,,~ 

urtaran m • • 
cıze ~ - ~ 

Sebeb Iayikiyle aclaşılamıyan ' 
:bu yangın 1rak'asmda sarayın it-
ham edı.lmesi, pek ıcie sebepsiz de-
ğildi Ç · nıku teHikenin şeyhi e
ılfileddin cle:cdi,. evvelce de b 
mı.l:nasebetlerlc arzett ği;miz • · -
ıo•el aht Reşat afend.itin 'iiieyh idi. 

- Şeyh efendinin ara sırn ra
lhatsızlr.ndığını iş tyorum ve mü
teashlı- oluyorum. Bu rahtsızlığın 
acoc'>i, h halde t • "ecin çu~ur 
ve bava Jalmaz b.r yerd~ buluıı.
nuı!:lldır. .HaE i:l.: o cjVarda 'bulu
ilan Rfuni 1 6~ .. , çok thavadaxdır ... ı 

45 g ünlük çocuğu 
bırakanlar aır ıyor 

Ym:cm: HAYRI bfUHIDDll\ 

B en çolk lbüyü'.k: 7.enginlerimi- · asla daha az kasvets!z ve bunaltıcı 
zin ..aplandıklan bunaltı~ı l değ ldir :ve olamaz ıda .. Çünlh..ii: Ö 

ç.ikm.az.ı ya9.mıdan gördüm. Bu in- adam -~ı.Clliıi ıtıar.ı:kalı bir oez:c;lik 

ViJua, şeyh Celilledclin .efendi 
:ııe iVeliah't R~ d efendi a:resu:da
!ki mimas ibet, b.r ha) li zamamian.. 
beri iteS.lm.işti. l''nkat bazı saray 
haf.iyeleri, ::>ultan He.mi.de yarar.
mak ı.içln, şeyh Celfiledclin cler..di 
nley'h.inde mütemadiyen jurnallar 
takdim etmekteleroi. 

Bw:ılıırm en ba:şı:c~ (ser ~ye ' 
KD.clııi bey) ulunuyordu. Ve heır.eL 
hemen haftada, on beş giln1ie ib r, 
sLtltan Hamide takdi.an ettiği jur. 
nallarla, padişahın evhamını t.h
rik 4i!d )-Ordu. 

Bu Jurnalların esasları; teklke
:o.i:n: Reşad efendi taraitarlarır.a 
merkez teşkil ett.iğ.ınderı, adeta 
dlır fesa<i ikaynağı haline geld ğin
deı:, ve ızatı ~~yi hal'ederek 
RCitd cleııd yi ~da.. clt ıçin 
g 4li teşe'bıb{J(;lere ve mıi.iza:kerele
re g ırişıldiğindıen ~ blr takını 
ys.4.nlar ve düz.cnlerdoı ibaretti. 
Xe~enin ayin gtltlermde bir 

takını saray llıafiycleri z yaret~ı
lcr ve <ie..."'"Vişi-er .arasına dağılıyor
du. Binanın her lara:fı, çidtietlı <Dır 
t :;.;rtlssut altına alı.ı:ıymdu. 

Z..lya.Tetç ~r ve derv.q~, bir 
müddet bı.t tazyika tahammül etti-
ler. Fa.kat en eheınmi.l' ... :~ ooz- t' 
lerden i})i.n'bir mana çmaran 6al"ay 
lıa!iy.ele.l" Wıı şeı-1~ ::IıOrl~
rak yav3:i yavaş dtendfilerın! çeıt. I 
mek mecbıuiyet:im -Yled le:r. 

Tekke, ittikçe ronmiye başla
mıştı. Hatta bazı ılcimseler, tcldre
n!ır. cr•armdan geçm:iyc ibile Coor
~u~ orlardı.. 

Bir müddet de bu ~tle g-eç~ 
Bir m v.tOıd Wuıdill günü, btrd"'..n~ 
ib 1'C tclci,.€)e fuc.r Ut.,..· b:ılık bastı. 
Mevludu şerw cldnlemye geleni-en 
' deıta oturtaeak yer bulunamadı. 

Bu hal, alelade li:r ııesadii:fWi: 
ıbaretti. Fııkat :scıuaf.ye KatW 
bey, bu. fırsatı fev1etmcdi. I 

(Şeyh CclAlect<lin eıencii, Mev I 
lfrdü şerif bıt ·'J, , w aht Re
şat deııdiJ.yıe taraft:ı oıan but\!ıı 
mür.:ıtler ni ve muhlplerinı teldkeye 
davet etmişti. Ve yapıla~ ılU'mu 
§:!"~reden ponra d~ irU\I'ekete 
geçilecek~ • Faht, sayei ~a:hanele~ 
nnde derha:l <tertibat alli"'larak r.i.
zayı şehı{yanleri hilafına vuku 
bulaca'k x hadisey;e meydan ve
dlımedi.) 

Diye, bir Jurnal tikd.ım etti. 
Sul'tan Hamid, b11 jurnal lkatşısın
da durup düşünm 'Ye m€Cbur lkal· 
dı. iBir .aayli zaımen'Clanberi tenha· 
laşmış olan tdk!keye o ımevlud gü
.nü ibirden:bire lb u derecede &aJ.a.. 
balık ba.sınasma makul !bir sebep 1 
ll;ul1lmadı. Şeyh Celfileddin efen- 1 
d yJ Yıldız sarayına davet etti 
Esvapçıbaşı İsmet bey vasıtasile 

~endisi~e !bir h ... yl iz.z-et ve ikram 
gösterd'. 

eyh ef end.i d t. o köy rıakl t
si:oler .. Te eki yerlerine de 
mür..a 'p b r vekil cdarik eylesin-

Dıye haber ile hır tm!:ıktar da irıa 
san "ncicrdi. 

Cclfileddın efendi, tabiidir kı 1 

sanlaı'ın çekti:kleri azap .çinı de z.a- ihtir.asyle yaratmıştır. Bu benci-
maı:. zmnan düşündü'kler.imı ısöyle- .ilik, büyük zeııglni €:Il sonunda, 
dim. Avrupa edebiyatında, (Bü- ıker..cij vW:uduna sarılan lliıI- cine ır 
yük ~engin) m 'ıçine düştüğü faci· gfüi kıs'kıvrant sarar ve kendi ~en-
alı lk<Xlnpleks geçen lirine': cihan dis'.u1: ın fhtlrası içinde .bir Ctale-
hatbiı:.den soııra ort::ıya döküJani- bend mn'.ll!kUm durumuna getirr. 
ye ıbaşl~ır. Bir çok acı ro- iBu ıa.dan, en son.unda, aıasır kesil-
mruılar ve f.ikn1erin, dışardan miş bir benci, !bir manyak olarak, 
ha!ıklara birer saadet lknlesiı gilb hey~msJZ, tatsız, boş, insanlax-
görünen bu insa.nla:rın iç hayat fe- dan ıuzaiklaşmış, ba- sürgUı: gibi ol-

ŞiTketi lfayriycnin 66 nu
maralı. vapurunun bir.incı mev
ki l~mırasında kamarot İs
ma · arafından ba- gllZ'E!tc k.:1-
... d a .c>arılmış 45 günlük ~ız 
çocugu ibulunmı.qtur. Vapur, 
dün ece köprüden IBoğaziçi
ue son seferini yaınyordu. Ço
cuk, D.nrülfıcczeye v~i..tmiş
tıı.'. Çocuğu vapurda ~akan
ların km olduğu elıemmiyet
o ara~tınlrnaktadır. 

u (ırade:i senıye) ;e 1.iraz ve mu- 1 
'halef et .ıemedi. Y ern.:ıe ,biı· vekil 
tay.in ederek Ram. öyüntle ~- u:x~;;;::z;;=-=-=-:ıı~•~~=::::r.;...:::.::=ıol 

W etler.ini '.ifşa ıed4iıi old~ça şaşır- meye mabkUmdur. 
tı ı olmuştur. İşte bu !korkunç komplekse yu-

B:r lbüyüık 2CilgİniD bir !büyük varlanma1n2!k için ibiricik çare, 
bedbaht ıolı:nasl psk ir.anılaca.k ib:r baŞkalarının memnur.luğunu da 

zevi :bir !köşeye çekildi. 

Bı.ı za't, cidden münevver bir 
ş~yetti. Ve her :münevver g bi 
o da, Sultan Hamid devrinin lbic-
lerce dedikoduya seb&byct veren 1 
idaresuıdeıı ş&yetçi ıdi. Bu itı
barla o da gizl: ce Avnı.padaki İt
tihatçılarla muhabereye .girişti. 

Bı.ı· aralı bu muhaı'bere, saray 
h~ eleri tarafından ~swdild~ 
Celaleddin efendi Yıldıza cElbedi
lcres ~itv~p cdiki . Fakat Sultan ( 
Ham.M, ... iC<:vlevileı ~ce.ndirme
mek için ibu meselede pek !eri it- ! 
dmn-edi. Yan:J Celaleddin efendiyi 
İstazılbuldan ç~a:rar uzuı:. bl r ye ı 
re :sürmiy <:esıı.re gös _rmıedi 
Yalııız, .:>uzatın etrafını sıı1u bir J 
tar&S31.tt § ' esiy l çevi r.erek 
.her ıtarıa:fla muha:beı.. · · ;;testi. 

İşte, QCYJl Cel~d n ~fendi bu 
\"aZİyette '&el!, yang.ı.n hadisesi zu .. 
hu.r tti. Ylika.Tıda arz:c.rttiğ.lm'iz gıbi, 
... e:bebi meÇh'Uıl kala.n.ıbu vak'a, Sul
tan P~d alcylımde oir ttaklillı de
d!ioodu.i.e..':ın :" • :run sebebiyet 
verch. 

!'a.biıdlr ilci m~-ele, .Avrupauaki 
Ittıi.ha.tçılnra cıı:tSemneti~ de geaik:
medl, Ve ::;nlara, Sultan Hrunid a... 
foy'h.ndc ve veliaht Re§ad efeı:.aı- j 
nin lelıillde yeı propagandalara ı 
müıkcmmcl · vesiro ~ec-'~ etti 

ıvı ..... ,~_.ır.mn ·t.~-0 gelince, 
Şeyh Celi.ilcddin efen.dinin veli
ah:t n şeyhi olması '1ibarile, Sul- 1 
an Ham.-i.clin !itemusınden çekin

mesi çok tab.4 kL. 

Hatta, Celfile.ddm efen~ pe- 1 
eri °'3'"Dlan efendi de Sultan Mu.-

1 

ı-adın ~eli:Uıtll:k zaınauında Kur- 1 
oağalıder-e sarayının en ha1\ıiilô .ı.ı - ı 

yaretçiJ.cııtc<ten o dt=~ "iin, o de- 1 
vil'de Sultan ~ ve ~nraları 
da .Sulta:n Hantıdiaı nazarı dikkati- ı 

celbetınişti. Faikat hu muna~ ' 
etler,-te'kıkccin yakılmasnın sebep ' 

olncai:;, derecede müh:iirn ve ikuv
\?etli değildi. 

Gerek Celfiledd o efendiınlaı ak
rabasından ve gerek bu zatın mcn
supları.ı:dan b":r çak kimseler, ıte~ 
kenin saray tarafından bir s~lw.s
te ıkurban edilmek dstenMd ğine 

1 
kanaat get.irmıyorlar. 

· (Devamı ~ar J 

a ~ey g1bi göriimniyordu. l yemek ırej imine kendı.ıo:i: alıştır-
lf.iılb:::ki büyük zengin, cemiyet maktan lbaşıka hiç lb1r şey olamaz. 

ps-:Wloj.si lb$ımrnijan, biı· ferdin Kendinden daha !bedbahtların 
ekonomik ve ps!kölojik owak: memnunluğunu yemek rejimi! 

5 
ur~masınıclıın fb~ıW! :b4' şey de- Büyük zengini ölmeden evvel u-
ğ ld.ir. zun bir 'be.ncılik !kQID.aSJJla dönecek 

.Büyıüllr zengl.riı;ı; ekonomik te- o kıraç ooyatmdan lmrtar.an biri-
şelcltülüı:deikıi: sırlır.r her zaman cil..: mudlıze budur. 
fkurcalnnm~ merikesçe öğrenileb.1- Onun •çin, onlar dunı etmelidir-

Vali ve Bcled:yc reisinin lhaLka mişt.rr. Fmırt pc;iko'Iojiık ieşclmtü. - ı ler ki büilNk boyunlarlyle zaman 
ucuz oalık satılması içirM yaptır- lünideki GtDk ayni önemle ele a- zaman Cka:rşıhırına Çlknn hayır ce-
dığı teşebbuslerin ilk neticesi dun ; lmm~ı. ı aniyetleı:li, haılWkatte, büyük cemi-
görülmü. şe-'hrimiz:n mıulıtelif yel'- I BUc,TTÜD l:ilr büyük zenginin iç yetir., onlnrı kurtamıak iç. n uzan-
1 e. inde ucuz tonk bnlığı sat.ışı te- hayatı. sömııüş bir cehennemden l mış olan elleri~. 
min edilmiştir. Köprüde sandal .is- ı ---~-- ---------------
'"ete<nde. Ey.üp :.skdcsindc Üskü- ı 
dar \•apur iskelesı yanında yapılan 
satışlar !hararetli olmus ve ıbir kilo 
!Orik 15 muşa ka<iar satılınrştır. 
Bu şeki'de sail§a mevsim sonunr. 

adar devam c.ce1.-t•r. Torik ç<>k 
boldu '7-8 kilo uJ~ bi.,. torik 'bir JJ
rayrı. satılıyordu. 

.. .. 
lÇ : 
r 

Tevfik Kutşun ôlii 
y ldöı ··mü 

Buıgürı saat 14,30 da llN!ıfnum 

Matır f miıd" . "" vfik I~ut'ıun öliı· 
münün •ir nci y Jd<m 'imü :;niinn ... 
betile meza (l(ta " • oplıntı ya
pı c . Topk p Merkezeiendt 
mezaılıgında yapılacak bu ·":ıtifaJ.... 
de maarif m<.>nsuplı:ın r-e dostları 
rnzı:r oulnnncakt1r 

İpek çor e elesi 
:\filli sana ı b·rli~. çar p cnciı

meni ün 'birlik umum1 k.,ıtibı Ha
lit Guleryiız ün ba.~anlıgında top
anmıştır Tot>ııınt da ıpıı1, vazive-

dol y:'Sil pekt kadın wr-apları
nın stnnaardizasvon Ma.rnlarına 
nıcin uvmadığı görüşülmf stili- Ne
t ce b rapor! .. İkti a V<'klletin 
bıldirilecektir. 

Sa bu ima ind 

kul anılm sı 
cı • 

IŞi 
7 

7..eytiiıJ ağı standardizasy.onu içiD 1 
çalı.şıldlğ-.ıı.ı. (Ya7llre.~ · . Standardı 
tıpleı t<!'Sb: t cdild:ktan. sonra hal• 
l\m stcdigi tıiprcn ze1nnyagıruevoo 
fıı mahfuz kalmak ,şartll.e maktu fi-
a t1erlc satın alm'1Sı mümkün ola
cagı gibi zeytinyağı mE-VCudu lhak
'.kmda da alakadalarca sarih malu
mat ~ide cclikibile<X?ktir. 

~ .. ·nyag, ıiatlerini ucuzlabnak 
.. -çm .girişilen tedkiklıer de ilerile
mekted.r. Zeytuıyagı ımevc.:.udunwı 
ve yeni ı-ekoltenin ihtiyaçtan fazr. 
ia oıdugu bır hakikat ıken bugünkü 
!iatlE!rm düşmemesi üzerinde ehem 
mıyetl.t.ı dı.1-rulmaktadır. 

ı 
Fiaileı'l düşürme&: içın ruı::la gelen 

~cdbiderden lbin de sabun imaJJ.n· 
de :bad~ma zeytmyagı kullanılma
masıdır. F.i.Th .. kika abun imalin
de kullanılan ) ağlru·, ıfazle. asit.b ~ 
.ı.SC de standardizasyon- temin ediıl
cıikten 60llra b\l fazla tjSit!i yağ- J 
~arın da aşikar ve sar fiatlarla. 1 
a:.qa rzedik:bileceği düşünülmek

tedir. Hc..len ek eri. mahal~ bak
kallarında satıian zeytinya.ğlarınıın 
coabunluk zeyWnyagma yakı.-ı kati-
tcrle Jcb.ğuı şüplıes 2<lir. Saıbun 
ı.malıntle se .tamamılc pinna yıag
larından ·"cif ade hlç de gayr1 müm· 

e 
G 

prın 

tetkik 

yağını 

diliyor 
kün görülme~kt~. 

Memleketim.izde pirına yağı ya~ 
pan dokuz ıfab.t"'::lta vardır. Bu iab
.rjıkların. Utis. İzmlrde ıkisi Ayva
.lııkta, biri GEm.likte, biri Mil.asta, 
•biri Kuşadasuıda, biri Aydında ve 
birı <le Bayın • dır. İzmi.rdclti. 
ikı :falbr!:Ca o.okuz ıay zarfın-da 2700. 
Ayvalıktaki iki fabrika ise aynı 

müddet- zath.nda 24,750 ton ıp':rina 
yağı ıstihsal .etın kıedirler. Bütün 
fabrikaların dokuz r.y zar.fındaki 
istihc;-altı.tı 80~37 tonu bulmaktadır. 

--"""'4''----
!pik ·tev 

Sumerb::ınl: dun öğlcd~n sooıra 
·dokuma fabdkalarile troopeı afül.€
re iplik tevzi ına başl.amrstı:r. Yır
tnı numaralı pamuk 1plıkJeri pake
ti 14 liradan ıverllınektedir. Her 
tezgah .. alu'bi.Dc aylikı ihtiyaçları 
ru~ctinde tevziat yapıl.acaktı•. Ço
rap vapanlara da 24, 30, 36 numa
Iah ipl.lkler ~reı·iieceh.~•r. Bu ıplik
ler Yedikule, :Malatya; ı.·e Eregu 
fabrikalat'JJ tarafından 1'.ı:ızırfanmış 
tek katlı Vat.er ipliğidir. 

J ÜÇUDl HAB~~~~H 1 
'iiiiiiiiiiiiiiii!iiii~iji~i:ı:~E~C~~~Biiiiiiiıiiiii~iiiiiiiiiiii~iJi~iiiiii'iiiilii.iiiiiiiiii-- ·;ım._t ___ ;):_"'.

1 
~e-y_a_p_a-lım_?_So_n Geçen ikınci teş • .ın ayJndu 

Hatta bu a~am k€nd:si de bu 
maksatta o duğunu aynen itiraf et
t 

Ell'n kuiaklıı.rına kadnr Joza.rcu: 
- Böyle mı. söyledı? 
- Evet, anluıtığım gıo. soy~ di 

~:ı.mnn.!ıırdc fazla: kaçımıağa; ~ cfurimazden ehetnll1.iyetli m'J·tardn. 
lruıuştı. Bu kadının öldü,ğil nk§am ihracat yapılmıştır. Bu ay zarfında. 
Kari o'yu onun evıne gönderctiği- ki 'hracaı tutan 13 milyon küsiu• 
.ın1 .>ana: öy1 miş m 'ydim? Karitc ~ tradLT 
~fısin 5ÜP ıe mi !JJ~ndırab~ek. · ıDıi.ıı ant 16,30 da Emınonü 
t>utun deUll-er.i ortadan kaldırnıışp ? Halt .evinde üç kültür :tılrni gôste

- Evet bilıyonım. Sonra şu La .. I rjhn~ ve Universiteliler taı·afmdan 
tJmeı denı1en adamın da lbw:a1a- } ·ı ilgi ile sey.redilmiştir. G&>terilen 

Po Se:bastiyen odadan çıktı. 'koJo Bo,.doni blı- kalık.aha sa- ] rını tarassut ettı4ini lbana söyle-- · , filıitrnler ~Gençlere hayatın SUTl•, 
.l\for.diwnın alt katına geldiği za- r lıvcrdi: / miştiniz ( cBe.rlin olimpiyntlnn:a ve Mikros-

mnn ellerini uğuşturdu. - Azizım Pol, dEdi, masrafl'arJ ı , Seıbastiyen: r ~ kob ııı tarihi "eli. 
Elektrik zihne bastı. HemEn ay- lk d' ,_ ıs ıyorsun na.Jıuuki sen lberi ta· . - Evet, d d:i, bu ııerıf rtnk can B11ıa{in Üskü"dara·a bı.r' vl>o.-

n.: zamand Karito kar,şısına çıktı. f 1 ğ ı kn b.,~1 clı 'B ~ ..-
- .M S aılhop iikrını değiı:ıfa.- ra ta ~vuç a e i ' etekle para . 1~~ ~a . u ~~ntıyn claı ı·emı dispanser· açdacaktıx. 

~ sarfcdıyorsun Monte Karlodaı ne bıı nilıayet vermek ıstiyo:rwn. L J 
di. Bu akşam sn t sek:zde iki kişi· harc~ı:ğıru .b'liyorum. Ya Biyari,... ': - Hatta acele etseniz., ı'yı' olur. F l * Guvcn çeltik fahri ası ıher 
lık sofra hazırlat. ,. w ;; ete <> çılgın kadınla ibera'..ber.. . 1 Sebasti~n içini çekerek aya_ğa F ~ vilayet lrooperatif'ne üç t~ 
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' 
Gün·· evz 

Al! Kemal Sur.man 

unun m-evzuu İtalyadu-. iır 
giliz Başvclnlinin son nut; 

kunda .uzunı zadıyn temas edilen, 
temns dcgil daha doğru u etrafı ile 
nıılt.lan itıılya v;ıxi~>et' harbin bu 
safhasın yem b' ehemmiyet 
nldı. Gere· coğrofi ve askeri ba. 
kundan İtalyan yarımada!ll hiç 
bir zamnn Akdeni7.dc ikinci dere
cede kalnuımıştıı. italyı.ınm b 'ır 
gb.n: Alman) a ile beraber olar 
I'.raıısa ve İnı;iltercye knrşı har
be B'inniş alınası müttcfi:kler:n. 
dalın sonro yalnız. bnşma imlan ln~ 
gilter<."llİlı hesaplarında ista- ıiste
mcz bir çok "'gtı:ililiklere yol açtı. 

Şı d işte onun uıoticeleri, vakn
yi .n takip efl 'ği cercyanlıı birer 
J/rcr gorulmekk'<lir. Bugiııı in
ıı.ıiliz Başvekili, İtalynn efl'fmıuı 
bitap etmekten de kend;;ni nlama
nuşt.r. İtalyndn cfkfır ne merkez
dcilir? Eğcı.- İtalyan ımiileti. lp 
tnlyanın daha ziyade tahrip edil· 
medc.n kalmasını istiyorsa wıa gO
ıc hareket etmeli, bu harpten ç.k
mnlı. İşte Anglo Snkson tarafının 
şu on str:ı.-ardn hep ıtcliraT. ettiği 
budUl' Laitln İialynda efkftrm bu 
harp lwrşı&ıındaki vaziyeti ınedir'! 
BımUll anlaşılması için daha beş 
altı sene evvelki ''°nuım JıntırlD,. 

mail liızım gcliyor: 938 de Avustur 
yruun Almanya tarnfwdan illıat.: 
ed.livcnnesi karpsında İtalyan 
efkarı nksülfunel duym~, Alman-
yn ile aııhk: bit~· • ko.u olm 
italycı.ı.ia ilc:ri .için lınklı o.la ;;: blı-
çok endi§cler uyandırnııştı. 

U38 senesi ilkbahm-ındn A" 
vu&htryamn ıuıalfun §clilldo Al
man;) a taraf .nd.au aluımasJ ve bu· 
;na italy ıu.-ı ses çilmrmatfaıi se
y':rci ·knlmıığa mecbur oluşu İtai-
~·· eflumnd.n 922 denberi hcrmci 
mt11Selele-.r öniindc du)"ttlan ilk acı 
tesil' ' mekti. İ !ynyı bil erin 
\ e İtal~nn c.fkat1ıuu ~ak:t v 
da~lmıınns:wı pek bifa:raf olarak 
tc-tkik edebilöıilcrm ittifak ett:&. 
le ·i .oo ta şıullll': Al sülfunel e kn· 
d1r derin duyulın~ olu."S:l olsun 
- li~a sahasında bundnn bir ne
tfoe ve ıt • beklememeli. ınada 

' ~yn İtalyanın diğer meşhur şe
hirlerind.v öyleııon nutuklıu-1 db:ı,.. 
fonıck 1-çıin diğer şehirlerden ge-
1erek alkı a:ywlnrı 
k ıı. b i l d !ildi. O ,. ıı n 
i~m 922 deııberi ltnlynıdn 
mcmmın v ıstikb lden. emin gö-

' inenler uıo d İngiltere" Fransa 
.ılc~lıinc itaI~4 nı.n lıaı·bc giA"nü,. ol 
nıa uıdruı da biiyük ·ur!m- çıkaca. 

glnt uınu~orJardı. 922 denberi 
memnun ulmıynrak yaşamakta o-
lan bir k ı sım ItaJynıılar ise mem" 
le ketleri i l<"raus ve İngiltere a· 
lcyhinc harb g:rıniş olmasını is.. 
lcmezfordi. Nitekim b<.\yl diı§Ü 
ll<'U ye İtalya haricinde ynşnmağa 
ııecbur wln.n bir kı:;ını İtalyanlar. 

dıştırıdn bu ükirlerinj l'ı'nzıp söy 
lUyorlar. 

Bcrlin • oma mih erinin son 
zaferi ikazanac ğındnn itnlyadn e.. 
ınin göriinc.ı-ıler yimni otuz yaşla· 
rmdıı olanlardır. ı::rl • clli yaş· 
lanndnkil bu tarzda bir weri 
iip eli göriiyo.rlnT. Onlarn ör 

İngiltere 'fo İtn ynm dilşm n olma 
ına 2afon sebt!p "Y' du. E 1tal 

y bu hnr . ı.mıe ::n knlsaydı ci 
hruı vgasınuı onwıda 1ı 
bJır me ki tcınin ed • ço b.· 
zarutc tı. e çare? •• F at 40 • 
50 yaşln'tlllanlrilcrin sözü geçmem , 
d~diklcti t • fa kalını tır. 

içfıı cıva.r v lii.yetıerde pı.rinç fiat-
lar.ının dua+;;,..;; .. ... ı, .. ..;;...ı~ 

~·"'6 ... goru ... ,~~·ur. 

Münıfrn bulunan !zmır mınta ... 
ka 'ıcaııet müdürlüğüne Ticaret 
Vek,Ueti müşavirlerinden Mu'hs'n 
Seran tayin edilmiştir. Muhsm 
müş.ıvırtk vazifesini de yapacak-
tu. 

s :ze karşı .gosterdi . dostluğa na
nıy-0 amz doğı·usu ôiııt: acırım. 

Bi:r gun gelecek, hakl olduğumu 
antayacijk:sını:z. Faıkat şiıındl uın
ned:yorum ki, sız.ı. artık rahatsız 

l ""fımı yecclct:ir 
Pol Seoastıye dedi kl. 
- Bu planları yarın tedkik eder

sı.nlz. 

&".oastiyen i.ha!ifce kıuırdJJ ve oe- •.ralktı. BU- kokteyl hazır1 ak için 1 pwnç vcrm"'ğ':. ba~mı.ştır. Tevzır 
vap vem di. .büfeye doğra gitti ve müer':.Sesenin .at 120 k!uruş uzerınden yapıldığ~ 

- Eğer beyaz kuli.ıpteıı .kazan· f. müdümine ordu: e.:.:;======;:::::===============:::;:::;::.== 
masan, 'bu eğfıentilere gider miy- , . - Yani oı-tada ıend~ ed.il~ek l 

~bastiyc:n yav 
<logru yüliidli: 

ava'!' Kapıya 

- Harek tmız :ıa.tclonda 

ek. nd.isın 

ınız de du• 
şimeyım, ded •. 

- Pekala duşunumu, makw. 
<i•§iııltın iz. ôonrn ne leyi Y:
ne lrnnu uruz. Bu a~:am saat se-
k zde yemeği aber yesek, muv 

' olmaz mı? 

Bo doru de oyl.e muvafıktır, taxı
ı 

zın.da lbaşıru l;)ei}adl. ' 
1 

- Ben yar ı saat ona kadar 
ı€psini ıll'Z:lr oulundururum. Fa

Jı:at 'lımdi bana ya.un lçin ilti yüz 
ngıli liralık ı>r ek lizım 
St , anın çattı.: 

lııalık ça mi? 

mudüfu cevap ~erdi: 
- Ee ' M,ı lektriik ve ır 

muhtehf asrn.flar. 
se astı ·en mırıld n gi bı 
- Ben 'ize bu masrarlan biraz 

ı.a.sıntz demedim mi? 

din? Neyse ... şimdi yenı suva.reyı bır vaziyet mi var? 
ne zaman vereceksin? , '.Bordoni tereddüt1.eı ıecvap verdi: J 

- D::ıha giıuünü tesbit dmedim. ~ - O kadai" endişe -edile<:ek bir 1 
oura sana haber veririm. Çünkü ı. azııy.et yok amma... Ben ltendi 

v:en par «Beyza> (1) bekliyo- ·endim cBeyza 'bu memlekete , 
rum hangi yollardan ırelir diy(' dii~ünü-

t • ~ 

B d .J ün , Y01'um, 
o.r onı u~ Ur gıbı oldu. Son-

ı a patronunun. yüzüne baktl' • j Pol Seb stryen ıgühimscdi. 
- Gt:çen defa cBeyza:an~ geli- Müessese müdU:ii dedi ki: . 

ı aıualı olmuştu Acaba bu sefer - Ege.r .en. ltıydcınuzı tenun 
fo oyle rn: olacaık? c eden ad~nı. şahsan tanı:;aydın, 

. . -o zaman bu maddeden dnha tol 
~ Bıze yet~~k kadar -0lan. et:,.. elde edebilirdik 

mize g~in de, geri ini düşünmem. 
Biz burada emniyet içinde sayılı ... 
ru:. .~isr ... rs Nortkot'un ölmesi ca- (1) .Beyın'ımn as 

(Devamı var) 

nıın-n ko..wı ndir. • . 
• 
\ 

Çün ü • • lôç a 

yontarcn defa dcnenımstir. •·XJava 

ilmi oıastırm9larm neticelenle en ! rce bıen 

tc;\,nibel ri kendi mdc birleştirmış ır 



iKDAM 
.... 

, ___ __,,c._c Günün Meseleleri~ Memleketle r lstanbul .Levazım Amirlijinden ve· ıı 
\... rilen askeri kıtaat ilinları _, ı 

ar bin 
_, 

umumı 

s~fhalarına l •KDAMI 
hır bakış Bigada iki 

259 M3 çam kereste kapah :mr.fla eksi~tmeye konmuştur. İhalesi 
5/12/942 cumartesı günü saat 11,30 da Ankarada M.M. V. 4 No lu satın 
alma koııüsyonunda yapılacaktır. Tah."nin bedeli 33,670 llrn ilk temi
natı 2525 lira 25 kuruştur. Tai.:pler in kanuni ves;kalarile teklif mek
tıuplarını .ihale saatinden bir saaı evvel komisyona vermeleri. 

(1744 - 1579) 

Kapalı zarf usulile 5000 çift er ku ndttrJ"Sı ~atın alınacaktir. Mevcut 
nümunes ne göre veya isteklilerin getlı:ece.klerJ nümune v evsaf ve 

iki getç kamyondan teklif edecekleri f.yatla-r üzerinden de ..... ıınabilir. Nümune, evsaf ve 

_..____ feci kaza 
Armanlar Don hattında tutunamaz!arsa * 
cEphe veziyetleri tEhfikeye düşebilir 

... YAZAN: Bimid Nuri mMAK 

1 939 Eylulü::ı.d~ LE::'lıstıı.n:ı. Al- J Birlr~ik Amerika ııe İngiltcrcy" ha7Jy-
mmı taarruzu b~Jnyınca garp l.a.nınak fm;atJ mı verdi 
cephc:;ı r.~..:;.,. 24 Ağustos 1939 Htı 

ıcl~ Bo~ · • Rusy 'e dooteuk ve e:ıl
dtrm:,:nı:cl'lh; paktm. :m:ı.lıı. an A -
m:ı.nl;ı.r, 8 hn1ta<i;ı .Lcıı ttı.:ı.ı.n .ıstıJasuıı 

tarna...-n:' .cıınıa~d. g:ı.rptc t ~ cephede harp 
;ı.;aı:muşt • Motörlu kuVv~tltr.nl, tn.nld::.r. 

t:zyya r cı ü dalı olar ,. 'D.Ctöl"leştır· ! 
miş ve ımotonsUz pıyade tilmcnkrini 1 
~d~, nllctarcL;., garp cephesine 
ı;:cıvkc fın at bulclule . 1 

104-0 Mny.l6Jlldın. garp cephr inde baş-ı 
.la~ tcul.J'l'U Norv0<;in de lliı ve 
.ı.sti:.,.,uc, 'Hazi~ ~ ıheZL 

nden soınra Al.ırnınlan ~ denl· ı 
.z!lı1Jı, M~·n. ınali Atl.antiğin Av
TUP2ı c:ı4ıiller· c hiütiın kıldı. 

İı:ı.glltcre ada:lan .istila cdilmıea:ys 
oHe ~lltcrcrun g:u11:>~ Av...-ıı.payR ~ 

~ ç;Jtarm.-.ılar yapınaı.suın d.a iınkin 
·ıc ih..imd ırakı.lmd Alrn:ı.nya CYr-

ci'...._.ı ~ it:°.lımııııaan.... - OlV;Ttı•itt.ri 
aaJ ı:.anlnra, '>a.'ık hu;ôt.-tl:n- na çeı-t 

••• 

19-.1 L balıaırıruı.;: !{urıJ.n 'Mı, 
Yugoolavy;: ile birlikte ·;g!'.l!, ~ 
tıil 00.~ Ege. dc..'ldzi.rı:-.ı-ek.ı. Yu 

na."l adalart Al:mJW.}&Tın i,.~alinc g~çt4. 
1941 Haz.lranınm 22 Si.ııdc Rusyaya 

taarruz ~dildi. Şi!Il11i!t Afri :.:ı, Akdc.ıı;z, 
Atlantlk ceptıeleri lı-_'!1i>" Alı~ 
ş:ı.rtı: ph tle!ti t""'.:l'ruz hn~:c.t.i en 
;oUyil:!: iUSmllUn şaM ceph · ~ kul
~ m1i.n;. ~ l etmem te di 
~. c~ indki ta.ıITl"U2 tın~:c · rn 
ÇOılt 6 haitada. Sovyet RU<3 ::1 

hd';lm t. le nd'cl'l ooegi 1 ... • H Ak
CbhL, Afrlkn r ortc. ~ ccphcl~inc 
ciôniliccektı. Ş::l'ri d:a"l 1i:> l:ı>ldan Hın

did".ana, eli ğer kold.J.n m-t.;. §'lrl.-ru tav
r-..c oııblıan se-.r.ıt o,w-..nbilc«-ği bi 
r,o;P:l.'ir. t&ro!f'l ~ı ahmin ediliyordu. 
R:. ~ .m~lır.ct4nin y • , lıc:::ıp<l 
·aın:mn-; dır iki, pl .. ıni. r o,ş .. çıı•aroJ, 

Ş 
arltt .!500 ve:vc .:ıOOO lillomet.c-
1.:ilt bir cephe .. Cnrb! Avr..ıpada 
f • .ı.f olm.amal!tln berıı.ber, çık.ar

n ..... .ııra kl!l'i haıtrlık hnluıd.e Alınan 
c h.ı u.c u ·~vvetlc:rmdcn eıı az 3ü tümc
ımı bc.k:Jet.lmc-"lnC m{ld>ıırlyct olar 400 
ikilo ~trt '.J'ZUnhığt. Klrı dike b!.r cep.. 
he Akdcnı.ı. coph~, im-li AfrikadG 
'.!'unu:., Trnblıu etpheie-ri AtI:ıntik 

ceph<'S .. Avrupı:ıd:' isga ve ıı.stilA edil 
mlr:ı meım cketlcrıckk h:ılkn. ve .muht.e
ttcl hareketle e karşı koymal: cf:,phesi 
veyn cep!ıe eri . 

• •• 

======-= 
•DİKKAT! ••. DİKKAT! ...... 

Ölillmüzdeki Cuma ma1iııelerden itibueo 

TAKSIM SiNEM ASI 
İspanyol şarkıcı. • Kral' çesi . 

İMPEBlO ABGERTİNA'yı 
Pl OOJ>fI Menmce'nirı meşhur 4"'C ind<";i1 :Um:ın 

KARMEN 
(Tül"kçe sözlü ııoopyası) filmir.dt> .takdim edecektir. 

İspanyolc:ı Şark şarltaları. Bü.tiln şehir hnlkı bu Jıirika filmi 

t<ı.ip görccakUr 

h. t f mir Y oııaıı i~letme' u. M. uanıarı 1 
M\rluımm ~ lecieJ.ı (80.000) r~ olac .. o to um c ti, 12/1942 ıS•Ü 

gunü n.:ıt 15 d<' : pal zarf U$u!u ile Anl.a a<m irıw blnas nda toplmı!:.n l\'Ie.r:kez 
9 ur.cu ko ~-yo ca ,t a!Jm"ı..oaktrr. 

Bu &;;o cırrnclıb Qt scnlcnn (5,25-0) llralllt muvskka.t tem .. 'l&t le:; kcınW'lun hı-
;rın cttib \ 8TI H tckJlfl.,t"Jl'\ ryn_• IJUlı san,t 14 d :ıtJıdar Ô! aoçen komisyon 
reisliğine vermeler• o.ızllmCllT. 

Şn t.n miler (l) lirn mU!aılbı.J~e Al ıtil'a " Haydai11>as:ıda da.re veznele'Hn
"'ll'n tedarik olunur 

-.·~ * M~ıranen bede i (2875) ı.ti bin sekiz :Ytl7. ye'tn>ış bı.;; Hra olan ,2500) ik.ı bin 
beli yilz ·• .ôpriılcrı boyr.mnk i uı gı (10 B tnc tımın 1942) aT" 
'Ş33X).ba· günü :ıaııt (14.301 on a.or: otıu:zd:a. füLJ<l ~nn Gnr ı,;n.:ı;: ı .a.afo·..n<.ıel·· 
ko.ı:r.ls:;on ~~ '2çlk ,,...,i!tın-O usuillc tuı .• ımcuktıır. 

.Bu ·şc gi~- r tjy e (215) jki yiiz cın bP~ !"ılı (63) t n .ı.ı; ruTUŞ.UK 
muvtltknt tr. "- w ı:nun tayin cttigı w ık.le biı 'lldr eksiltme günu 

'IViUQ.<:Aatl.'"U'l lft.zlmdrr-
er k.oıl"isyond:::n paT.a ı ~mk d.:ı~ .. ıJmııılrl3dır. (1855) 

* l\Jiuh nunen cdch 80 000 lira ol aı~ 50 ton t.izüm pekın~ 15/12/942 
ı::ah gunu ant 15 de kapab zarf usu lile Anknı ada idare' öinasmda top
lanan merkez 9 uncu kulP' ;onca satın almacaktn·. 

Bu ~ge gıınıck tcyenlerin 5,25 (1 liralık muvakkat teminat ıle ka
nunun tay n cttigı vcsikalan ve te ~ı Jlerin· aynı gun saat 14 d ka
daı· ndı geçen 'roir>iS)<m ~isliğine verımcler •tzımdır. 

Şartnam<'lcı (1) lira mukaıbilin de An.kart\ V<' Haydarp~ada "da:re 
veznelcr:nden tedarik olunur. (1889) 

Daktilo 
tsıaıtbu Tclcl'or müdürıyetincf. en: 
Çabuk ve doğru yazması şartı •. İswyenlerm vesıkaları '\'e ~ufus 

k&ğıtlaril üç gün çindc Talıtaksle de Tel<:>fon !binasın.da Zfit fşler1 

amırhgbı<' müracaatları (1951) 

Uciincu Suih 

•• hususi şartları konusyonda görüleb"lir. 5000 çift er kundurası ta,ptan 
d u ş e r ek bir istekliye ihale edilebilecegi gibi wrelb ıl.ecekleri ntiktarlar tizer~n -

a g 1 r Jıhalesi 16/12/942 çarsanio. gü.ui.ı ... aat 15 ae yapılacağından istekli-
"' y a r a l an d ı l a r l ~en muhtelif isteklilere de verilebi lfr. Muvakkat teminatı 45-00 lit"adır. 

Bi ~.i, (İkdtım) _ S:m günler. . k:rin ihale saatinden bir saat evveL tek! f mektupları ve teminatlari
de ~riımizde ayrı ayn ıGti f~: l le Harbiyede yedek subay okulundaki r.!ı.keri posta 920 satınalma k<r 
kamyon kazası olmuş. iki ılt:§i öl- mJsyo.nuna müracaattan. (1801 - 1746) 

müştilr. ı * 
Burada Karabiga postasım ~ ton sığır eti al.ııuica.ıttır. Pazar.. :la e'ksiltm\esi 4/12/942 cuma 

ıgetirme-kte olan kamyonwı ıüs- gunü .se.at 10 da Safranbolu asker~ sstın aıma komisyonunda yapıla
tür..de gE:lrken şoför muavıru caıktır. Taliplerin teıninatlar.le belli vakitte 'komisyona gelmeleri. 
Hüseyin Üçer rısımindeki genç J». (1802 - 1747) 
ğazından telefon tellerine takılmış ,, * 
ve sür'dtle yol alm&k.ta olan araba t.Beher kilosuna 16 kuruş iint ta hm.in edileı 100 ton meşe kömürü 
tker..disıni sek z on metre uzağa p:ızarlıkla satın atınacaktı.r. İhalıesi 7 /12/942. pazartesi günü saat 15 dt 
fırlatm.cŞ'tır. V~uda külçe haline Ankarada M.M,V. 2 No lu sat;n al ma kom"syonunda yapılacaktı: . 
gelen Hüseyin. Çanakkale hasta- Kat'i teI111nat,_ 1400 !iradı . Ayrı ayrı talipl..crc de verilebilır. T .t.plerin 
hanes:ne kaldırı~tır. belli vak.tte komisyona gelmeleri. (1813 - 1815) 
G~n paıar günü de burada ya, * . 

pılaz: bir düğünde gelin gotur<Ju Aşağıaa Zll1ktarları yazılı birin c nevJ. beyaz sabun pazarJıkla sa-
kamvoııun çamwlı...ğwıs L~m 9 tın alınacl.ktır. :thales 4/l'l./942 cuma günli saat 14 - 17 de lzm:r 
')11 "ı.~rzi çırağı k.n.:.il TQK is.n:nde Lv. lriiirliii satlll alma. 9.cıomirıoounda yapıl~W-. Taliplerın kat'i 
bir çcıcuk, araıba sür'atle yol alır~ temiruı.tlarile belli vakitte :kıomisyona geJ.meleri (1757 - 1536) 
ıken anüvazenesicl ilc:aylbederek Miktarı Fiyatı: 
düşmüş ve kafa.tası patlamak su- Ton .tCuruş 
• etı ylc t.clililket: bir yara ~ ol
duğundan derhal Çanakkale h.as
tahan.esine göndeiilni tir. 

İki yaralır.ın ıd.ur1.ı.niliırı çok a
ğrrdır. 

Adanada 
heykel 

kıymetli biı 

lulundu 
.Adana (İkdam) - Çukurova.

an Gülck boğat.ı mcthalinde Çatı~ 
nlanı 'köy~nün yllk.tmnda asfalt 
yol kenr- ı düzeltilirken (büyük 
b"r tt.ı:"l'J\,f ıhe;kel meydana çikanl
mışt11 Adamı Müze .Müdilrti der
hal bun nhn1le gidt"?rek bu miliı m 
eseri Ad!lnn ·müze.sirıe nakletmış
tu·. Bu hcvkr üç mf'tre boyuna~, 
tanının<.ıt çıµta . kollan ve !bacak
ları kıt'ıktir, .Roma ·mparatorla -
rından tbırinc a:öı olduğu sanı} 

maktadır 1\'Iezar oi"~ mevkii Gü
lek bogaz; ~"Zlndadır 

Tarihi ı .. ayıtlıara göre. ımparatot 
Kon'~'lns ŞarJ· seferleri csnas•r.da 
burnda vefat etmiştir. Bu kıymetli 
eser üzerınde e>tüdle:r vapı1'lıa~w
dır. 

Mersinde memurlar 
koopera t:fi; 

Adana (iıJ.dam) - Mersin ye ka~ 
alarınoa 1..1ırcr VIcmurl,ır ıstihrnk 

Koop•mıtifi kurulrn~ ve bu koı:>
peı·auiler •şe lb3~Jamıştır 

Edirnede odun ve 
ı~crnür fiatları 

Edirne (İkdam) - Son knr<lnn 
sonra havalar iyiden iyiye S<>ğu~ 
m~ bulunmaktadtr. Bu yıl odun, 
kıörntir fiatları geçen seneye n.ishet
c dn.lıu uıcuz 'V.P tenarlk1 

k:.1~.aydır. 

Haıcm se.hıimizd<> me l' odunu
n un <;eıkisi 6-7 lira, rnr.:ngal kıömü
nü de 11-12 ku~ arasında satil
maktadı.r. 

7 .so Pıw.~rrw 

AyaM. 
&ı. 1 

7,32 V.U.cı. <hlml~ çnlıstıralı'ITI 

7.40 A.lam Hah".rlori. 

7 55 8.3-0 Milz .k: RlıdYo S:-..vn or· 

12 so 

12-33 

12 45 

keslırası. (Şef Necip Aşkın.) 
Progr:ım ve Memleket 
Ayart 

Muz!k· Kr, l"l$lk Pl'OgN'Jm 

Ajnns H.nberler• 
<Pl.> 

ıa.oo ıs.ao ~· Küroi1<1 hiea.Yktlr 
Ma'ctımından ŞaırlW 

1B 00 'P. w l\ff'mleıket Sut A-

A.:vnn vr Ajanıı 

p ) 

250 
250 
250 
250 

I' 

* 

105 
lQS 

l'.J5 
105 

.. 

Gölcükte bir pa'V}'Onı inşası kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
İhales. 7/12/942 pazartes1 günü saat 11 de .Aıtkarada M. M. V. 4 No. 
lu satın alma lkr.>tmsy<>rumda yapılacaktır. K~ te<le~ 99,176 lira 50 
kuruş ilık temk;:atı C208 lira ı83 kuruştur. Talip.ıel' n kanuni veısi:kala
rilc teklıf mektuplarını .ihale Baalinden lbir saat evvel omı.synna vcr 
meldi. (1736 .- 1541) 

* (1000) tOOn muhtelif rneıvad ıo.aiklettirılecElktir. Kapalı zarfla eks5t-
lll€'Si 7112/942 pazarte. günü saat 16 da Erzurum .Ask .. '1 Satı.calma 
l::ıo:mi">yon,unda yapılacaktir. Tahıni n rbedcl~ 71.600 lza. fl'k teminatı 
4830 1Lıradıt'. Tal plerir_ kanuni :vesi knlarıiyle tekın mektuplarını ihale 
atin.den bir xıat evvel !komisyona vermeler. (1721 - 1502) 

* 80 ton sığır et lklipalı earfla ets ltmeye dmnmuştu:r. İhales 8/12 
/942 <>alı günü snaı. 16,30 da Ardahan askcıi sa'tı:c. alma komisyonunda 
yapılacG!ktır. Tahmm !bedeli 45.600 lira ilk ıteminatı 3420 !iradır. Tal p
lcr n .kanuni vesikalaııile tekili me1atuplarnu ihale saatindeı:. b.r sa-
at ev\"el lromisyoı;a vemıeleri. (1777 - 1674) 

* A§ağıda yazılı "°~lerin k&palı uırlln ~ele.n 3/12/042 gu.nu 
saat 15 de AnY.ara~a M. M. V. J No. lu satın alına ~nw:da yapı
laca:ktır .Taliplertaı !k~J1uni vesika larile tckliıf ırneı.ktuplarını ~le sa 
atnder. ru saıaıt evvel komisyona vermeleri. 
C:ır>.si Miktar.ı. Tu'tarı 

kuyru'klu ~yun eti 
Sığır'eti 
Keçi eti 

. .., 

~ilo -: Lira 
108,000 . L 135,00(t 
525.000 367.~00 
525,000 472.500 

* 

Teminat1 
Ura 

8000 
18,515 
22,650 

(1717 ...- 1470) 

Had~olc-ı.ro ... kullaruimak üzere 6 Y-Oltluk 80:120 smpcr saatlık 200 
par~n ku~--un akümiüaror pazarlıkla satın alınacaktır İhalcs 7 /12/942 
paz"'rte.c;· günü ~ .. nat 15 de Ankarad a M M.V ., To u satın alm;. k<r 
nı.iswnıunda yapıla-cuictır Vermek t yenl rm tekl cdcceklerı füıte 
görf' kat'ı teminatlnrile fbellı vakitte lom:~ ona. getmelcri. (l $27-1876) ... 

15,000 kilo pataıe~ Kapalı zarlt-a eksrumeye korunll.i'tur. !halesi 
7ı12/942 pazartesi günü :saat 15 <le :frı'<'c · .. .askeıi satın alma komisyu· 
ı111nda yapıln.cakl'tt' T~mıin bedeli 7500 linı te~iııatı 1125 ıiradır. Tnllp 
lerı .kanuni 'V'e.>ikalari3.e teklii! melk tuplaıını ihale saatind-cn bir saat 
evvel komisyona. ve~ek>rı. ~ (1807 - 1778) 

.' * t' 

9000 ton erı.ak \~ yemin Küçük Çekmece ısta ıyonundan Kuçük 
Çc:ı·mecedeki anbnra nruc'l, ttılunil, tz ~ e ,,,. alr isı )tapal .. zarf usulile 
eks ltmev~ konulmuştur. '.H411Susı şa rtltir.ı komisyonda görüle-bil~. Mu· 
Hık .at teminatı 286.<} liradıı-. İhalesi 22/121942 sal: gün .snııt 15 de ya
pılacağından isteklueıin ilWe saat irı<'len bır aat e n.·cl te.kll. ınektilp-

, b.rı ve teminatlarile Haıtbtyede ye dE:k subay okulundaki asken posta 
~20 atın alma komisJ.:onuna müracaAtları. (1815 - 1004) 

* ' ~ 
300,000 kilo omuı kapalr zarf.!a €ks;!tmcyc !konmuştur. İhalesi 

1 
:!;)/12/942 ıeumn günü saat lŞ de Sö.k~ askeri satın alma kcmisyonund&. 
yapılacaktır Twını"n bedeli 15,000 Lra iLk teminatı 1125 liradır. Taliple 
ı in kamını vesikaLarile tek.lif. mek- tuplaraıı ihale saatinden ibir saatı 
e"V'rel komisyona ve.rrn~~eri · (1845 ·- 1945) 

1 

22,360 tllo koyun <.h ~ .zarl1a <i;sı t meyc ~-tur Ibnll' .3/121942 
P6"l"'"~r gdnü saat 16 da. BJ.ırsa asıkeı:i .$a'ttn ahr..a kom~Ddr yapılacr.ktır 
Tahmin bedeli Sl,8-04 lua ilk teminatı 2935 liroclır. Tal!plerın ~wıI vesiluıb.rile 
teoklif meık.tupıla.nnı ·nnlt. san\.inci~ ıbir caat ~-ve! ;komisyona vermeleri 

0'722 - 1503) 
I j 

lfı ton eğer sa'bı&nu p"Zarlıkl:ı. tm: ıoca r. Ilınlesr 'i/12/942 paaı.."'ksl 
gılnü Gaat 14 d(l İzmir Lv. funir}lği satm lllına ko'fi1is:vönunda :y~ılaı::..ittı"" Kl
.osımun tahtnln .flyah 21(1 Jturuşt:ır. TaJ:ıpJoı in teml.\latJaırılc -oPllt vakitte ko-
mi~ ~· f'for (1'181 - 1678) 

*\ \ ' } .Beher kıl ıuı iU<l truruş 1,-dttrıJn cd ilen ıo ton 8aTı sa.bunu kose. V.c iU 
lo..'"Uln 850 inını,ı t~hmın C'tLlt-.n 2 ton Gıjah .) lh kllsdr paza lıkln ıı.tw .:ıl!ım
cMtır. Iha! 9/12 942 g:ıTfamba günJ. saat 16 .Aııı1au~drtl M v. 3 !\o lu 
satın alma kom~ ~~ nc:ıktıır. Her iıldslniıı tshnJ Jxıde1.i 83 000 lira 
k.at'i teminat 10,800 Lradı!- Talıp erin hcl} ıvakltto ee..mc eri 

(1785 - 1682) 

* . il 
eti': Btıner met.rest 

6,000 95 
10,000 120 

Y zu-teır!e• p.az;.r ık'i' 
{! "'"' aat lo cı.e Aılkarda l\1 M V, 2 NQ 
ca:ktır Bölikı~ ~yrı ayn tallple.re de: 
kitte 5oomis:rona. gelmeleri 

Cın<ri 

~ '.!p:ik :tinci .-ı 
(:erllt zlncir.ı 
ı.n: mıııncnktır. 
u Qt al:n.L 
1te ed~ilir • .iJ._.__ ....... ,,, 

(l 922 - 1871) 

SAYFA -S 

Konserle;
veri!frken 

Musikicllerln muhta~larına yar
dım iç:n konserler verilirken, yine 
aklıma alaturka mus kin:n ger
ç~kfen eşsiz, ır.enensiz sanatkarı 
Hafız Sami geldı. Geçen yıl gerek 
ben, g<:rek birkaç başka arkadaş, 
bu pek yüksek ses sanatkarı iç:n 
bir jüb le yap •. n:aı..r!!dan bahset· 
mişti.k. Fakat bu ışe kimse ön 
ayak olmamış ve mesele de öylece 
ka:m~ı 

Gele1ım ş!mdi b::- LS§ka mesele-" 
ye: 

Alaturka mrıısıkiye, hele sese 
pek düşkün olan ahbaplardan b ri, 
geçen gün bana yepyeni b r ses 
sana tkan dinletti. Hırkai~erif ta
raflarında oturan ve adı Hafız Ze
ki olan bu gene, diyeb.l"rim ki, ses 
bakımından alaturkanın ikinci bir 
Hafı.z Samsi olacak kırattadır . 
Okuyanların pek çoğuna nas:p 

olmayacak kadar tafJı ve cana ya
.kın o~an sesi, Samininkinden bıraı 
daha ince ve t zleri hemen hemen 
onun kadar kuvvetlidir. Sam;nin 
ıavr:Ie oKuduğu b:r şarkıda ken
dis ni Samıd.en ayıı-ı:nak pek i\lç 
..oiduğu gibi., kendi tavır ve eau.ı.
le okudugu parçalaraa da onu bat
.kaLarına benzetmek o kadar zor
dur. Evç, hüzzam, uşp..k. ve mur 

hayyerden okuduğu birkaç §a!kı 
,,e bir Urfa ağıil.e geçen gün b 2e 
kısa .fakat pek lezzet!ı bır mus.ki 
ziyaf ti ve.rm·ş o!an bu genç istida, 

dı, musikı üsuuilarunu birer defa 
dinleseleı- ve ona biraz daha yol 
gc.ısı.ersel-er çok iyi olur sanırım. 

Çünkü böyle genç hır ıstıdadr 
l\laturka içın ileride bulunmaz b r 
Yarlık yerine geçece:k1ir. 

Osman Cemal Kaygılı 

İstn ıhul AB ~ mctıkcmesi Üçüncü 
Tıcıırl't dnlr~ndc.ır 942/994) 

Den:zyolli:n Umum M:üdilıılıi.lğu nı;.. 
m:ına v lili 'VUk:it Mfinip Ersoy ta..~ 
f dan, Köprü Adaıar fGkelcslnxU- te:ı.s 
{'dilen ba.r..ıkauın bir ıL'a konturat 
~ müst«iri bulunnn., Toph.'.m«ic Bo

gazkesendc Yazıo a.partmı.:;nUJda mu,. 

büft Bcltlr eyhine, kira bede-
Jıdcn borç ı b 'WK.uğu ı.k:i löıksit 2.100 
~ tG.'hl>i ~an •.kame olunım 
a:ı.-.nda, mi!ıd.d ~h Bekır rıamına 
g&1'\er"Jicn da\ ctiye tlhllğ memuru t.a
K.!ı.mk.h bl l t.bli~ inde ed.lme.i üzerine 

z;;.u taca yııp:ltw. tahk.ikı\t net.ıc:cesl.ndee 
muma:ilcyhin :hali .ha.zır Jl:ıamctfı!ınının 
meçhul bulunduğu ıarJSGı.Iması üzerine 
hakkı.'oonda l li::ıen. tebl•gat c~ına k&
ı:-c.r vf'ri cre:-c gq:-Qınd..'l cereyan ct.::.o.e.k
tc olan mclır.!:.enıe ı.ırawında: 

Da•ncı v~, milhrez mulkavele Zı
'Jld ı:.ı ı.z, nm lııkAr edilmezi halinde 
n UGdeaa.I< yhe rııidıyutini 1sbat sadcdln-

Oıe dıl& vumI ma:r:.ft:tılc iGtikt.a.p icri.r 
sını talı;p <-tmı,şır. D:ıuoı. v kuiWn is
tc&ı ır. ikem«' de kabu-lc şayan &ö
r'Lerek m\iıddc.a(l.!eyh n clılı Vttkırl ma... 
r.ic:'i:üe i tiktap ·crıısınn ve ist..ktap gu,.. 

nu ularak dn 24/12/942 tnraninc mils:v 
u.f pe!'6embe gilnü saat ıo da icra.>ına. 
re k~tuı yirmi g!ln miıddetle UA.· 
nıua dııarar ver 'l'l'.l4lir Ka ·ar veçh~ 
ll"U:liV;~n gün ve snaU.c <be yl i<tiktap 
mhkemeye ge.meııiz, ~ tdt::ilrdP. ıs-

tckt. lt;:m KD<::.nm ve ık·rn mukavele
r.· zirlndcka ı:mzamT.ı ikabul "tm.İf ad 
de ilcceğ n:z v bu ıhusustk4 4tı.ittr.p 
d:ı.· etıy"6i d mahkeme divt:.ııhan~ 
~.k Cdılm o!duğu • QI.ığ malwnma 
.>ci.m o'~ uur~ ilan olum.rr (7193.) 

RC) oğ.u Üçuncu Sulh Hıtcuk HA· 
ilti nliğ ~ 942/1598 

Scliı.nik b::nkJıc.ı tnrafuıda:ı Kadtto;y 
l\fod:: Aıı:tp~ ~ıma:nında muk.i· 

ı m" Hntıd~ lrftı.n nl yr ... nc açılan müô.
dei banka brafmd.ın .kend sine kiraya 
verı ·ip ku-a m:iidd~ti t> tmi,5 olnn 2 .. t 
No. lu nusu.l kncan41 tahliyesi ve 95 
lirmıın t hsi1i lltikltındaki &Vaııı:n 
n:::uıh:ııkemff'. ıı ti<."C de dava ~n 
il!ıncn y:ıpılan >blignta rağmen mah

i«::meyc gf"ı~ ve mukavele ıoltın
dak.i emz:ının tetkl&. zımnı.nda ist:ktap 
için vaki <!Jı~te ic$ıet etmem~ oldu
ğuncuuı mczkiır No. lu kasanın tahlıye.. 

lnc VP bedeli t~a.r bakıy~i olan 96 li· 
r.:ıun tarihi dava.dn.n t!b~ en % 5 faiz. 
ve 7 ücreti veklılct ve mt:Sarifi ınu· 
hn!M?mc bera-?cr tabsllu:ııe 17/8/942 
taruıind(' gıyabc: nar ver~ o.du.. 

gu ve verıkn ltarra 8 gUn .zarf:ndtı 
t<'?nyiz. cdeb•leceği v" ak!l takd:i.."'c.\2 kar 

rnrııı ıtat'ı)et ~egi ıh!iküm hülAsaslr
m:ı'ot na k:-im olmak ıüzere naneır 

(7190) 

fnc'J Sulh Hukuk Mah-
9411118 

mabkomece vaı:;,et edll-
"1 u'ü EırJnc Naeiyeye alt 

rı,ı Beyol:lu Sipahl Oca-
22 ı nıı:ıntlr&ı halıed.e 

2 a ~a gLlllu satıhrım:ıns 
Km~ c ~ Ol':.I. t.'l.JlCa.n ta.ip olan· 
Jıı.rm ~rr. ezkfirdıı ht:zır buunma· 
lıuı i c.n oluırur c;oae> 
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]Şark cephesinde büvük bir 
imha muharebesi başladı 

SON ' 1-İ:A:~BE·-RLER -. ,.... .. , "": .. . ' ' 

23 Yugoslav Vatanperverleri 
Alman tümenini· tutuyor 

(Bq tarafı. 1 in elde) 

Sovyet hwıu .. 'li tebliği 

J\foskıwa 1 (A.A.) - Rus i.'ltih
lbarat >büroou· dün gece şu hususi · 
tebliği neşretmişth: 

müdafö.1 ha.tlan 
maıtt~d.rlar. 
YÜZ BİNLERCE ALMAN ÇF.:\IBER 

İÇiNDE 

n.5ııı llli.<'tnnlnrı"l Rtalarn ağır ~eıplar 
Vi'ı:.'(linihrı<"k \.Lrct.iy1e alkiın bıroktırü
mt;ştrr 

DUşnı.aının dlln v·o;wı Ue Don ıar.at;w·
d~ of.(':kro,r.lncil.ı,.-ı tn.BTTı..Zlar SoV)~t t.-ıtv· 
vC1tlC'ITIİnc eşsiz ~~:ııYJ.phır verdirik-r'GI:: 

"Sırp, H ı r va t ve S 1 ov e n 1 er 1 n 
vatan~ pek yakında kurtulacak!,. 

· Vaşington 1 (AA.) - Yıugoslav 
milleti birliğin.in 24 üncü yıldö
nümü münasebe.tile devlet adam
larının yapmış olduklan bir top
lantıda söz alan Ayan Hariciye 
EııcümE'lli reisi ayandan Connally, 
general Miıhallovitclıin kumandası 
altında mlhvercilerle çarpışmakta 
olan vatanseverlerin 23 rümen ka· 
dar Alman ve İtal,yan •kuvvetini 
Yugsolavya'da tutmakta oldukları
nı söylemi~r. 

Hatıb, s&zlerine şu suretle devam 
etmiştir: 

.Sırp, Hırvat ve Slovenlerin va
tanı, kendisini tazyik etmekte olan 
•boyunduruktan pek yakında kur
tulacaılttır. Pek az 2aman sonra 
Bel;grad ile Yugoslavyada harap ol
muş olan d. ğer şehirler '<'e mefllle
ketleri yıkılmı.~ olan di,ğer millet
ler, yeni bir hürriyet dünyasında 

tekrar ortaya çıkacaklardır. Bugün 
gelecekti.-. O gün Mıhailovitch ile 
~ilah a~kadaşlarının isimleri insa
ıun hür olması lazım olduğunu ilan 
etm'ş olan kimselerin isimleri. ya
nında yer alacaıktır. 

-~~~~~~~ .. 
lngillz Malzeme Nazırı Diyor ki: 
''Harp 1943 yılında 
zaferle bitebil i r ,, 

• 
N•zır, malzeme yokluğu yüzünden 
J•ponrar harbi kazanamıyacak, dedi 
Vaşinglxıın, 1 (A.A.) - İrıı:iliz harp 

m.1.lwmesi nazıı~ M. Oliv;or Litttıltcxn, 

matbuat müm<,:•sHlc~c beyenatt<ı bu· 
h= ak ingiliı.lerle Am<"ikıı>lılo.rın tın,. 
li hnzıttıda fıabri.kaklırdan n'lihveri e.z
mıol!• kati harp malzeın{'<i almakla ol· 
du!tl;ıınm ve za!rrin 1943 te Y'llnız Av
rupad:ı. değil, ;ııyni zam:;.nda uzak ş:ıak· 
~' el& kı>z.-mılın<ım milm~ oldu~nu 
Ve hail> malı.e.mr,;,..rn yeklujiu sebebi· 
1• düşmanın ıızak şaııkla. zaferi km.an
mliS'lı ihtimali ·mf'.vcut olan.ad ~ı söy. 
·16miıııtk. 

Suikast davası 
---· .. ----

Muhakemeye bugün 
devam edilecek 

An!taro, 1 (İ.kıdıım Muhabirinden) -
Fon }'ap<ne karşı. l.e,ı<ıbbüs edilen sui· 
hasd da>,·.a.ının nakzen görülmesine 
yımn (BU'fliln) s:ıat 9,30 da Ankara 
Ağırcez.a mAhkem.ıesindr devem edfı., .• 
cek ve Fon Papc.nln hususi Mtil><"i 
Ma.tınıa.zel Roz Ue ita]yaıı sefarethane
si J<aı:>ıcısı ftmme şabÖ<Ü o!&r"k dınk
<>Oetklerdıir. 

Blzertin müdafaası 
(Bq tarafı 1 incide) 

Almanlar, hafif ve orta hacimde 
tanklar •kullanmaktadırlar. 

OTta Şark tebliği 
Kahire 1 (A.A.) - Orta Şark 

harp teblöği: Devriyeleriınöz Ela
geyla yakınlarında faaliyet göster
~ir. Dün batı Sire.'la'kn üs
tünde hafif hava. ,faalıyeti olmuş
tur. 
lngüi,z birinci ıwdusu ilerliyor 
Beyrut 1 (AA.) - Şimali Fran-

sız Afrikasındalti müttefik umumi 
karargAhı bildiriyor: 

:lngil!2 ibirinci orou.911 mayin tar
lar.arı arasında ilerlemektedir. Al
manlar bu cephede orta ve hafif 
tanıklar kullanmaktadırlar., 

.Gabes limanının müdafaası 1tal
yan1aza bırak1lrnıştır. 

Bizerte ve Tumıs arasında temas 
kesilmiş bulunmaktadır. 

• Rommele ttuı1'1'Uz haztrlığı 

Londr.a 1 (A.A.) - Sekiz!nıci 0r

du Rommel kıuvvetlerinin oon hat
larına taarru'Za geçmeden önce in
sa.n ve malzeme yığrnağa devam 

ktedlıt. 
Almanlar boyuna takviy~ alıyorlar 

Nevyork 1 (AA.) - Alman baş
kumandanJı.ğının, Brenne.r geçidi 
yoliyle Tunus'a tak:viye •kıtaları 
göndenneğe başlanmış olduğu 
ılı:.ber verilmektedir. Son raporlara 
göre, 5 tümen kadar lbir kuvvet, 
İtalya'ya gelmiş bulun.nuıktadır. 
Buntarm için.de iki zırhlı tümen 
vardır ve bunlar, şimdi Milanoda
dır. 

Londra 1 (AA.) - Şimali Afri
ka<laki mütteilkater umumi karar· 
g8ilıırun Nevyork yoluyla aldığı biz 
habere göre, Alman hava kuvve~ 
l.erin;n Tunus'dan çekilerek SicU
yadakl hava üslerine gitmekte ol
duklarını gösteren 'bir takım alıa
ınetler vardır, 

Nnz.1r, .sözlerine şu mrretlr. rteva.m et
m1~ti.r: 

İngillerc:ye dhndılğünı z.;ım..ı.ı:ı ingiliı: 
iaıbriknl.a.Tı ·ı<' Ame::-iknn JtıbniJta.liJ.rı.. 

nm vermtkte oHukl:trı bf•1lü.n ha1'P 
mal:ıt'ffienf.n JıYni mıodrlde n!n;ası için 
\'CSll(fn.da bııltmnc<ı.ğım. !!)43 M11'>"1><1e 
lıi2e lazım olo.ca'k olan hıırp malı.eme.. 
~c::i m-1"ktıa~· ve nf',\·'jrııi şimorifdern t:lyin t'L 
mek mifn)k{indür. 

An1E"riıkalLlnr1 gemı in:"'ı. _troektc "'-" 
bıınd.'\ 5.d-ttaı m tC'İ7:.!-lM· cıCJ<.;tPrmffi:'W-

dk-ler. 

ltalya ilk hedefi 
teşkil ederken 11 

(Baş taran 1 inci sahl!ede) 

maz. İngili:z Başvekili Çii1'çil'in son 
nutku ihtiva ett.ği tehditler kadar 
hakikatlarla da doludur. Şimali 
Afrikaıun temizlenmes; ve b.Ihas
sa :funus ve Bizert'ın işııal altına 
al.nması takdirinde İtalyanın bü
tün şeh.:rleri, limanları, tersanele
ri, sanayi .ıııüesseselerl muhakkak 
ki İngiliz ve Amerikan bomba tay
yarelerı.n.iın gecelı ve iilndüzlü 
uğt'ağı olacak, Ceı:ıova, Mılano, 
To.rino misalleri ile İtalyada taş 
üstiine taş knluııyııcıılotır. 

Çö!Çil bir yandan bu , tehdidini, 
Jşaret ~derke.ıı bir yandan da İtal
yan milletiııi ı.ka:ı; dınek istemiş. 

,tir. İtalyan milletinin dünya dev
lerinin dehşet ver•ci çarpışması a
rasında düşülen vazıyetten mem
nun bulunmadığı muhakkaktır. 
Fakat, b~nün şartları ve ic:apla
n içinde daha bir müddet mukad· 
el.erata boyun eiip şehirleıin<n, 
fabrikala.rınuı, tersanelerinin ya.n
dığını seyretmesinden başka da 
yapac:ap bir şey yoktur. Belki de 
1943 yılbaşı hediyesini 1talyan mil· 
leü müttefiklerden en büyük ve 
dehşet verici bir bombardıman ha
linde alacak, bir lıaç şehrinin bir 
den Uıhrip ve yang..n bombalan al
tında bır anda perişan olduğunu 
görecektir, 

Göı ülüyor ki ~lüttefikler kar· 
şısında, çika.nnalaır için olmasa 
dahi bombardımanlar i$ID İtalya 
ilk hedefi teşkil ~or, 

Bizerte doğııı. hareket 
Madrid 1 (A.A.) - Bir müttef;k 

kolu, garbi Trablus hududunu mu
hafaza için Gaıbec'in öte tarafında 
müdafaa meV2ileri hazırl-ayan İtal
yan kıtları ile muvaffakıyetle çar
pışmıştır. Müttefk kolları Bizert'i 
müdafaa eden k&leler silsilesine 
doğru i-relleınğe devam etmektedir
ler. • 

Fasta ecnebi lejyl:ırı kumandan.
tarından general, Foughier bütün 
Fransız askerler•n; cesaretle ami
ral Darlan'a yardım etmeğe davet 
etmiştir. 

Sahibi: E. 1 Z Z E T, NeJriyat 
Direlttöril: Ce•d~t ltarabtljfl.ıı. 
Basıldığı yer~ Maatifr.t Matbaası 

Arnavut 
Çeteleri 

• 
Bir İtalyan Generah 
ile 54 ltalyan erini 

öldürdül e r 
Lond:ra, 1 (A.A.) - Arna

vntlulııta, D:raç limanmılan Tt· 
ranaya giclen yol üzerinde Ar· 
navut çeteWri bir İtalyan mo
törize koluna taaırıruz etmişler 
ve 5<1 İtalyanı öldilrmUşlerdi:r. 
7 kamyon, 11 makineli tüfek 
ve milhimmat ele~· 
Tıiranada hır İtalyan genen. 

1i katledilın1ştil'. "",_, ___________________ _ 

Matbuat Umum 
MUdUrU 

.bi r ziyafet werdi 
-------

Bir Alman Matbuat 
Şefi A nkarayı 

z iya r et e tti 
AııkilılO., 1 (İkrlaıını l\tuftıabi11inıden) -

A:lmaın H<>..DİCi,ye N~pti ma.tibuat ~~ J 
lı~i ~eflt>J'indı'n ort'l elçi peyMni haiz 
Er bert Sclıwörlbel, ôün şrıhrimize gel
Lnı~ş ve bu a\<>5aımki trenle İstaınbula 
dönmiiştilr. i<tınb.,Jda biı· oo ıı:ün kı:d 
dtkt.ın ı;oıwa Alman:yaya &i<l<'cekfü. 

İyi Tiln:kçe kunuşan ve Anlaat'ayı zi .. 
yaı-et mak.s:o.dile gel~ misnıClr şerefine 

Matbuat Umum l\füdiiri.I Selim s..,,.,r 
tororuıda.n b1.111Ün An:ı<lol\ı ~~i\büıOOe 
ıbir ög}~ yem~ veriln'li.ilir. 

ZiyJtıfı•tto Alınaınya. BUyüık Elçiıiğıi 

m~l.e~n ol-t.ı elçl H.ıın.c;. Kwll, Tt\ıı1c 

B.ısın Birliği reisi Anlrom mebuııı.ı Fa· 
Hh Rıikı Atay, İst•aıbu·l mebUISll Edip , 
Seıvot, Annclohı Ajnnsı U- Mildil- 'ı 
ril Afııva~fak l\1etıcinencio~u. Hli'riciyr, 
V•kiilctl T<t•hbamt Umum Milıdürü co ı 
ı;,J AbaoıoAlu, AlmOfl(Va Bliyük Elç;li. 
f; ı;ıatbuat .'.'ı.:tn~~ Seiler Matbuaıt. r 
Umum l\lildiirlüğü Dış M<ıtbuat ı 

şub&>l Müdürü Şoldp Eng~rl ile 1 
l\tatb<,nl Umum Mii<~ürlllğü ile Mat
bunt Urr:.ıtm1 . MiidiTlü·ğii mi.~vitlfkrin. 
<fen Emin Erdn \.·e 5chrJmiııde buhınanl 
A1nıan basın ve ajanı; mü~illt'ri ha
zır bu l:umn\ıştur 

. 
Kızılay sıcak yemek 
tevziine dUn basladı 

30 Sonteşrin gürıünde, kuvvet
lerim;z Stalingron k€si.rırinde c ·' ş
manın mukavemetini kı.rmışla" ve 
6 ila 10 kilom~r~ o:erlemişl.erd'"· 
Birıçok müstahkem noktalar işgal 
edilmiştir. 

26-30 sonteşrin arasındaki müd
det içinde düşman subay ve er 
olarak 20,000 kişi kaY'betmi§tir. 

30 sonteşrin gUnünde, kuvvetle
rimiz merkez kesiminde düşmanın 
mukavemetini kırmışlar ve taar
ruzlarına muvaffakıyetle ilerlemiş. 

!erdir. 

Bir gün süren 'bir çarpışma es
nasında kU\'Vetlerimfa düşmandan 
17 tank, 37 top, 40 mitralyöz almış
lar ve takriben 58 tankı da tah
rip etm'şleri!ir. 

Kızılorrlu, Don - Volp,a ce~)ınde 
tıkalı bulUNn Alınan kuvvetleri -
nin durumll'llu çok gıiçleştren beş
ka bir eııiıci darbe daıha vunnuştur. 

Don dii.rseği çevresmde ihwJa ye
tişen Rus kııvvetlerô, Kalaç şi.
mdiJıde Don nehri dPğu kıyısına 
taıkriben 65 lkılometre ımesafeye 
ıkadar yayılan Alınan ımüdafaa hat
larında 4 müstaıhkeın 1110<1<.tayı ele 
geçiırımişlerdir. 

Rus ordusu, Jcer.disini kıillomeıt
relerce Yl!kına ge1 ıren ileııi iı:are
ıket ya-earalk, yalnız, şimal ve ce
nup 'batıdan Almanla.n kuşatmak 
la ~almamış, lkendiSi Kıotelıı.ikoro
ya y~laşın:;kla beraber, Alımar.la
rı da Staililııgraddaın gelen ve gi~ 
1iiıkçe artım baskıya ımaruz l:ııraık

m~ır. 

Büyük imha muharebeleri 

Moskx>va, 1 (A.A.) - SovYet oc
dıı.su, Alınan !ktwvetlerini :imha 
€'ime lci.irzere Stalingraıd'ın batısın.
da Volga le Don arasuxla bu kuv· 
vetlere muvaffakıyetle hücum et
meldedir, 

Almanlar, Sovyetleıi:ln üçüncii 
, taarruz yapnıalcta olduklarını 

ve bu taarruzun Voronez bölga;ir. 
<i~ yapıldığım .•öylemektedirler. 

F~kat Sovyet kcmand:ı:ıl'._ı;t bu 
husus•a ~·;k.-ıt etmekttli'r. 

Staliııgradda geçen hnttar.ın salı 
günilült.!n 1n.ti 2ll.Or}ı} A'\r rın oldü
ri.ilm•is ve !l'ec:< ~~ cephes:ıırle 
7,500 Alma': rr.d "ı! d i;!ı 1.jlür. 
hususta sük\tt etmtiktedir. 

Bu sur~tle Swyetlerin yapımış 
olduıklan .iki taarruz esruısır.da 
ı:lüşınanm ölü ve yaralı olaırsJk za
yiaitı, 155.300 ık>işiye baliğ olmakta
dır. Sovyet ikıtaları, paızar günü 
Stallrı.grad lıattı üzerinde 4 illi 6 
mil iltrlemişlerd·ıı-. Halihazuıda 

Mosk<>va ı (A.A.) - Kızıılıordu>, müt 
hiş zlmil teı;kllAtı ile b&tll)'a doğrıı 

ilcrlemektcdir. Stalingrnd ct'\-reı"1rl.t 
y(\7. bhıl"""• Alım,nın =bex içinıl' a. 
Jırunm;ı i;i lomımtlnmnoş gibidir. &mını 
gibi Smol<nskin ı;imııl dbğooundan Ea 
1hcv'e kada.T t1".anan Alon.an l"f'b.intn iho 
t ... ı:,ı .işi d~ talhakıkuk etmek \iiz.ıe.r<'d.ir. 

Bu: son k 'mden n!ınan ~r1~ı-t 
göre, RUA k.ln"\-.;ıotleri, gitti.k~f' şlddcJinl 

.nrtımı.-ıkt.' olan !0<1.rruzl.:>rı l'tlnllsırul• 
Let.c:ıny:ı. huduclı.ına lOO kilometNye yn
kın bir no'ktnya 'kıalkl.r ;.\erLımi$1,erdıir 

AL!\P.N TEBLİGİ 
Berlln, l (A.A.) - Alımaın orduları 

ba.• J;;umanclonlıt>nın tcbli(:i: 
, Tuo ' siınOO ooğu<undaki S<;>vyet 

baoıtı'\ızl.arı ve Temk. l<c;im~ıldc-. diis-

P.•lskfo t mmllşNlr. Al rnnn t.ıa.ışı.lık to
aı•rııza dO.ş:ın.am hrırt·ket noktas.n.~ Jta
mı.r gi,ri ıatmıı,şLt, Al1nn.n a;:urt,."'\•etlerl 
büyük t:ıYicb ooir ·.·e ('o1~ n\:kta,nfu c-ı
Tuınr.tier clde {'tınL~lcrdir. Don ·b"Uyilk. 
ddcğin<k RusJ:ınn. ıı:'.·lşti~i kar;;rltlt t.,. 
rıı'Tlt7,laır aJ:;.<nı. J;a:hl1'$t:r. Alman ha~;n 
karı;ı koymo b:;tnryJ hrı \"e lı.m-a Jııı.;v 
,-etırri 61 .ı;;""''°"' m.-n~ d~U:şler • 
cliJ'. Uç Ahnrun uçaf!ı oksik!ir. K:ı.1,-nın 
ceııubuırıd:ı \"(' Tompo'bz. k(lsimin<l" inad 
ı ça1]>11;TT10J,·w ynptl nnkl<lı<r 

20/30 Sant.'şrin nT1:cıında Alıntnn bir
liklerl doğu cepheeir.in •ttıo.tcjik nııklı:ı.-
1ıırı.nda 1024 Sa.vyet t.1nla 1rııhrip et· 
1ut.tleNil ı•. 

HBu Yen i Kesif Beni 10 ~brll'.'rhıden Dr. 

1SteJ'\k'.\l tnr:ı!ın

dan keşf ve kf'
mali itina ile se 
'çıımı, gı·nç ha.y
~vanların cllc.l lııı· 

• 

Y a ş G e_ n ç _I e ş t i r d i . ~'· 
Bayan P1mard yaı1yor Ken- c°<'y-rcle ... rhıci"n İ!itıhraç cdilton t.u 

dtn1l p;en~leşmtş. bu donuk ve çlr- 1 C'f'Vh('r şlındi BIOCEL naınl nltıııtla 
kin l<!ndrn kurtulmuş ve daha 15 ı C'lld g1<Lıtı olan prmbe rrnktck~ 

gün evvellslne kadar yüzUnıu kap-
1 
Tnkolon kremi terkibine ithal oclı. 

layG.n siyah noktalarla buruşuk- mııtır. Bu kremi hor akınm yat
!uklıırım tamamen kaybolmuş ol- n1azd3ı1 rvv~~ kullnnını? Slz uyur
d:..ığunu 2ormekle mes'ud ve aynı krn ('!!diniz bu kıymetli unsu1IJ.r1 
zamanda hayranım Bug:un cıldlm, ma -:ı-d~r her sabah daha a~ık, 

butu"l arRada~larımın gıpta na-/ d:ıhn yumu.$.ık. daha t.aze v~ da 
23.rlrı.rını çekecek derecede açık , ha F"nç bir cllrJ tle u~,1~1rs11117. 

run~uşak ve cazıptlr_ Ctldı genç- 1 Oundu~!crı içın de tbeya1. yağsıi' 
le~Urmek için meşhur bir doktor Toka!o:ı kremini kullanınız ·"' 
tararından keşledılen yrnı bir cev- Temınallı muvaffakıyellı neliceler 
her hakkında yazılan makaleyi ilk ' Bu basit ve k.ol:ıy tarzı tcd:ıvı 
defa olhıdutum vakit bizzat ken-
dimde şayanı hayret. blr tesir ve sayesinde bugi..ln her k.ıdın 10 ytı.~ 
semere göreceRiml asla tasavvur kadar gençleşebilir ve grnç kız-
edeınlyordum > !arın gıpta na1arlarlle baic.;1ea~ı 

Sı z de boyle yap•bılırsınlz 

1 

nermln ve yumuşak bir cild ve bir 
Clld hilceyrelerlnden istihraç Len Lemin edebilir Yegane cl!d 

tdilen bu yeni ve kıymelll cevher gıdasl olan Tokalon• kremlf•rlni!1 
.ıhh~tll ve genç bir kızın cildinın 

1 

muva!laklyHlı nctlcrlerl knt'lyen 
!tenı:ın ve tabıı unsurln.rına mu.sa· garantHidır Ak~ı takdırdc par:ı 

bihtir Viya:ıa Üniversitesi Pro!e· nıı biHı. s11nl ladP olunur 

Dün sabahtan il.iıbaren yoksulla
ra sıcak yemek tevziine başları,. 

mıştır. Dün yemek dağıtılan yerler 
şunlardır: KaragümriUk N:şan
cımehmetpaşa camii, Topkapı Ah
metpaşa medresesi, Eyüp So.kıullu 
medresesi, Beşiktaş Sinan~a 
medresesi, Üsküd~ Ahmet 1ma
rethanesi, La.leli cami imarethane
si. 

lstanbul Levazım A,nirliöindan verilen Askeri Kı taat lıan lan J 
Aşağıda yazılı mevadın pazar! ıkila eksiltmeleri 

snlın alma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin 
!arı. 

.hizalarında yazılı gün, saat ve malrnllerdeki askeri 
belli vakitlerde ait olduğu komisyonlarda bulunma-

ctNSt Mlktar~ Tutarı Teminatı İhale giin, saat ve mahalli. 
LJra Kilo Lira 

IQd'un 
Sığır eti 
Koyun eti 
Muhtelif nakliyat 
Patates 
Muhtelif nakliyat 
Arpa veya yular 

300,000 
100,000 
100,000 

2,000,000 
100,000 

2,000,000 
'l'l,428 

7500 
70,000 
80,000 

112,500 
21,000 
39,000 

14,999.88 

563 
9500) 

l 7 /12/942 11 ÇanakJ<ale 

10,500) 14/12/942 15 Er:ztırum 
13.750 11/12/942 14.30 Erzmum 

:ll.'i() 14/12/942 14 Erzurnm 
!i8fı0 11/12/942 14 Erzurum. 

• 3/12/942 14 Erzurum 
* (1846 - 1946) 

Dün tevzi edilen yemekler, ma
halJin mülkiye amirleri taraiından 
da son derece ·beğenilm~tir. İır 
tan bul mebusu Sadeddin Ura.z.ın 
beyan ettiğine göre yakında 3400 
ycıksul ilkokul ve ortac>kul talebe
sine d~ sıcak yemek verilmesi te
min edilecektir. Kızılay okullara 
iptidai maddeyi verecek, yemek 
pişlıilmesi ve tevzii i§lerini okul 
idarelerine bırakacaktır. 

·Aşağıda yazıJ.ı mcvadın 

satın alma komisyonlarında 
pazar! ıMa cksiltmeleı·i hlzal&nırula yazılı gün, saat ve mahallerdeki askeri 
yapılncıııktır. Talipledn belli vakitlerde ait olduğu komisyonlarda bulunma-

Ayrıca verilen malfımata göre 
şehrimizin tanımmış spor kulüpleri
nin K!7.lay menfaauna maçlar yap
ması için Beden Teı:'b.yesi Bölge 
Direktörlüğiyle temaslar yapılmak
tadır. Hasılat yoksul talebeye ve
rilecek yemeklere tahsis olıtmacak
tır. 

!arı. 

ciNSi 

Keten kfü;pesi 

IM:ktarı 

Kil<> 

Meşe veya gürgen odunu 60,000 
Zeytinyağı l 00,000 
Odun 500,000 
Odım 300,000 

lstanbul 
ğünden: 

Gümrükleri Başmüdürlü· 1 

1 - Gümrük" kolcuları için kumaşı, astar:ı, kol ve cep astan ida
ı'l"ye diğer malzemesi müteahltide ait olmak üzere, açık eksiltme ile 
281 adet kolcu elbise ve kasketi di kt;rilecektir. 

2 - IMuhammen dikim !bedeli 350 •kuruştur. 
3 - Nümune ve şartname levazım servisinde görülebilir. 
İsteklilerin 2499 sayılı kanunda Granılan vesika ve pey akçesile 

birlikte 10/12/942 perşembe günü saat 14 de BllŞITlü.diirlük satınalma 

komisyonuna gelmeleri. (1819) 

Tutarı Teminatı iJıale gün, saat. ve maıhalli 
Liraı L!ra 

12.500 10/12/942 14 Halıcıoğlıu 
10/12/942 15 Halıcıoğlu 

138,000 16,3G: 15/12/942 15 Balıkesir 
13,000 1srıo 7/12/942 16 Gelibolu 
7,800 1170 R/12/942 16 Geliibn!u 

(l R44 - rn.ı..) 

* Anka.roda bir ftrm· ~ ka.p3ık zarf ' ~ .1 .. y konmıı •ul' i· d: ı 1-0/12/ 
1942 C&">'llmba. günü saat 15 M Ankımıd;ı il!. M V •4 N", l.ı sa1 n alma lromisır<>
nu:ıd.'11 yaplltı.caktır. K<'if bedel• 634,6lı H. 29 kUTUIJ. İlle lemmatı 31,134 liro 
45 kuru~tur. T..Uplerlıı kanuni V!'t>Ll<ıılııı ; t ~ -:ıcl<lupları" ıJ,..le taatind~n 
bi!' ·ladt PVVı)I korrıio:yon..-. verrnel('ri. ClftlR - 1Rff7) 

* • 
Mamaltılu ·bh• ~ "1$ll<l kıı.ıınlı zoı!b eltSJtmcyc l<On.n:o;;lıır İ.tralrGl 16/ 

12/942 ç..'ronmlxı günü saat 11 d<' Anka.rıııd.1 ~!. M. V 4 No, "sııhn !llma ıoomı.ı

yom.ıida y~~aoakhr. Keııif bedeli 144,030llm 85 luırıış ilk ton t 8452 liradır. Ta· 

lipl<rin kanuni v<ISO<alntile ~ mcktuplıınrn ihale ıınntinxien •b r at (V\"•l ıco-
mlolYon::ı vermcle'ıi ll820 1869) 


