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Tücc.ar o 
mal stoku 

n a 
ıy 

e·zerta On erınde büyük 
bir uharebeye utuştular 

Şekerfiatı neden 
·yükseldi? 

Hükumet, ıeker fiyatı 
üzerindeki aon tedbirini 
alırken, en salim ve ma
kul bir muhakeme ve 
mantık seyri içinde yü
rümüştür. 

Yazan: ŞVKRU AHMED 

S
ayın Başvekilimiz Şiikrü 
Saracoğlunun, Mecl'ste 
okuduğu beyannamede a

çık olarak ifade ettiği gibi, bir 
aralık: 

_ Hükumet nerede? diye, so-
ranlar, bugün, hiikumeti d'mdik 
ayırta, her işin başında ve ya~ın
da görmektedirler. 

Cumhuriyet hükiımcti, tedbir
lerini ne geç, ne de , ·aktinden ev
vcl almamnk pre.nsip ind c olduğu 
için, bir zamanlar: 

- llükiımet nerede? 
Sualin i 5ormak gafletini göste

renler, hakikatleri nnlıımakta ve 
hadiı.elcri kavramakta bizzat ken
d:lerin 'n çok gecikmiş oldukları
nı ani!ak şimdi idrak etmiş bulun
maktadırlar. 

Cumhuriyet hükumet1, acül, 
ınütcvehhim, kahin ve ne de si
hirbaz. değneğim' sahip efsane,·i 
bir kuvvet olmndığındnn, elbette 
k i, zaman ve mekfın şsrtfarmın 
olgunlaşmasına büyük değer '\'e
recekti. Nitc.Jdnı, hütün devlet 
mesaisi, birtakl!l11 tcdkiklerin, tec
tübeler'n, sağlam \'e tan~ kanaat
lcr"n tahlili olmakta gc>lmiştir. 
Saracoğlu hükumetini, barİ'Z \'e 

liizumlu tedb 'rleri derhal alma
makla rthnm edenler, ellerindeki 
üç buçuk malumun, birtakım 
meçhulleri de olduf,rıınu unutu
yorlardı. 

Bugün her ııncmleker, iktısadi 
te-dbirler manzumesi içinde, kılı 
kırk yararak tecrübe yapmakla 
meşguldür. Tür.kiye, birçok mem
leketlerden daha fazla hususi
yet arzeden binbir ~artları ile, bu 
ımesa 'sinde, en müşkül bir zemin 
olarak göz.e çarpmaktad:r, 

Türk parasının kıymetini mu· 
hafaza etmek, madde n eşya kıy
metini dii~iirmek, mnumi hayat 
pahalılığı ve geçim darl ğını gi
dermek seklinde kolayca hulasa 
cdilcb:len .. bugünkü davalarımızın 
her biri, öyle muazzam ve başlı 
başma birer iktısndi fikir ve i~ 
hamules'dir ki, bu hamuleleri, 
küçüciik bir tedbirle, millet bün· 
ycsindc aı hafif tazyik mesabe
sine ind'rebilmek, ancak his ·ve 
hayal aleminin kanunları ile 
mümkündür. 

Saracoğlu hiikfımeti, nıüsbet 
faydasına kat'i kanaat getirdiği 
tedb "rleri, ne şu ve ne de bu mil· 
albazayı varid görnıetlcn, zama
nında alabihnek asalet ve olgun
luğunu göstermektedir. Bugün a
lındığını gördüğümüz bir tedbir 
varsa, hükmetmek lazımdır ki, 
bu tcdbir=n ~ırası ve zamanıdır. 
Henüz filôn mc\"ZUUD tedbiri or
tada yoksa, kanaat getirmelidir 
ki, henüz. böyle bir tedbirin yeri 
yok.tur. 

iki gündlir, TÜrk ·crun umu· 
m.iyesi, eker fiııtlan üzerinde alı· 
nan kararların tahlili ile meıgul
dür. Bazıları soruyorlar: 

- Şekerin beş liraytı çıkarıl
ımasındaki sebep nedir?. 

Türkiyenin bu:finkü ~eker is
f hsali 50 bin tondur. ıemleket
teki şeker istihlaki ise, l''Üz lirmi 
hin tona yilkselm'ştir. Bu yüksc
li~te, mulıt.clif zaruri tesir ve ii· 

• ıniller "ardır. Bu vaziyette, mev
cut is tihsalle, ihtiyaçları karşıla
mak mümkiin değildir. Saracoğlu 
hlikUmeünin düşündüğü tedb:r 
şu olınu tur. 

(Devamı 4 iinc-ü sayfada) 

.. -------------~ 
r s o larını 

as fi ye e~d ece k 1 e r 
Alman k~vvetleri 10,000 kişi 

~-------.. --------~ 
Tacirler iş sahaları dışındaki maddeleri toplı
yamıyacak - Şeker, kömür kararnameleri çıktı 

Ankara, 16 (İkdam Muhdbirin- car iç,n b r kilo şeker verilmesi 
den) - Bugün Dün) Resmi Ga- kararını ihtiva etmektedir. 
zete<lf.' dört müh 'm kararname İkinci kararname ucuz şeker 
neşrcciilmişt'r. tevziatından istifade edecekler 

'.Bunlardan b iri şeker fiyatları- hakkındadır. Bu şekerlerin vila-
nın yükseltilmesi htklkında dün yetler t evzi sureti tesbit edilmek 
bi'ıd;Td:ğim sebep1eı·i izah clme k- tedir. Buna göre şekerler valiler 
tc, pancar fiy.atlarına kiloda iki ta rafından tayin olunacak bayi-
kuru~ zam yapıamasile müstaihsi leııce dağıtılacak ve resmi daire-
le p rim olarak beher yüz k;lo pan- !erin mutemetlerlnden lbordrol.ar 

,.suaııuu ':aı es lfi 
• de 

K yı 
z 

arı 

Hit!er, Sicilya ve 
Korsika ile Sarden• 
ya kıya1arının tah· 
iın e cl ilm oı.::. sini istedi 

an 
Şar~ 

çak arı 
c ph .. n· 

d k e eze 
ge iyor 

Londra, 16 (AA.) - Hıtıcr. S.cgf ı:cd 
haıttını ya~r Todt tı>ifr.ilfııtınm 

şLf erin ace • o r k Korsıka&ı ve SL 
c 'y .. <ln • tihi~.:ı. • ' şa ı tmc-ler• için 
ıbural::ra .gönd rm ~tir. 

scıy.1c: k H t'.er, kkdenızdc en za
yıf üç rr. k nıı1 bun:ar o:tduğunıu ~.,!b~ 
t'lı:n..,,.• r. Bl.4rnlaı a yapı :ıoe k o -n i -
t..ı ' funılnr, F'r" cy ı boıyı en ku
rulmuş olaın ist.Jl:tll<mlarnn ayni o!a
c. ik"..:.T. Üç cd:'ö'n d::ı. çol'.."ll İl.aılyan o~m"k 
üzere 15.000 ık:ıızına.c.-ı rfr.ıd gö~l'ril
rr 'ş .. r. Bunla r, fmkftn basıl ohtT c· 
'f. ><i' tı:•ış'~i'. t run işe rile d€ğişt · rilc
cxikıt!r. 

Lo111d~a. 16 (A.A.) Br"taınova·nın 
h~v ınrutı'lbrrl yaztsor: 

n!ınacaktır. 

Üçüncü kararnamye g-Ore, her 
türlü sanat ve t ica:ret erbabnın 

faaliyet sabalan har:cindfôki mad 
deleri ve tüccar olmıyanlıırın her 
hangi bit- malı t' caret maksadile 
stıôk etmeLeri m:lli korunma ka
nununun verd'ği salahiyete itsi
nnden y-SBık edilmek tcdiT. 

Bu kararnamenin neşri tarihine 
kadar gerek faaliyet sahalan ha
ric'nde kalan maddelerden stok 
yapmış olan s&nat ve trcaret er
•ba'bı ve gerek tüccar olmadıkları 
halde ticaret ma~ıdile her han
gi bir maddeyi stok yapmış otan
lar bugünden it haren bir ay için 
de si.dk' rxını tasfiye etmedikleri 
~akd rde bu bir ayl.ık müddeUn h i 

(Devamı 4 üncü scıyfada) 

Dnrlanı vazif elerindcn azleden 
Mareşal Peten 

Müttefiklerin ilerledikleri Tunus ve Uveynat, Sidi Ahmet 
hava alanlarını gösterir harita 

r nayi kte çekilen 
ommel kuvvetleri 

yeni takviyeler aldı 
--------~ .. --------------

Rommelin El Ageylada durarak son 
bir muharebe vereceği tahmin ediliyor 

-----------.. ~----~----
Rommel az kalaın esir düşüyormuş • 
Bir hallere gör Rommel Münih'te 

Kahire, Hl (A.A.) - İ:ngi,iz orta 
şnı:t< teb1 ğı: 

Diln sc-Jt'z:ıı.c, ordu Mnrtub:ı'run in.. 
mp sahaları:n.1 e1e gçıroniştir, Zırhlı düş 
man ordusu bı:ık y erinin takıbine de
vam cdUıncl~tocll:r. Bingazi ılle şarktan 
Tokra.'ya Jtndar uzanan sah LI bölg~-

ne cuınartt'Si geee.:.i bonlbalnr '\"C mit
r~rc taarruz (;dmnlştir. Bıngazi 
limanL'lda bl..,'ltassaı şldd-Otlı bır fn!ilfık 
o.muş ıvr y;;:ngı.--ı!s.r çrl:ırr..:ıştır. 

Diin :uvcılarumz garbi Sit-..n:ıylkt.e 
geri çckil.·nekıtc olan diişmaru hırpa.la
m::.ğa devam Mm~lcrdir. 

H •JcT miftterit: ı•., Akdı nlıldic bava 
fi! :k · 1iyct ni cldr etmeler ne ımtı'!li ol
m k için ~m::ı.n h.·-rva kı.ıvvMlıcrinin 
e' ~<' b hı"lan bulün 'lıça'khrmı Sıc'iıl
ya vr Sıırdcnıy"IY:l ®d~ıım<-'!rtcd·r. Bu 
il' ~ad1a Ru":Ya ornhe-lndıcn bir çak 
ucağı gı:ri çr!kıın.i· t •·. Bu 'h· rE'ket, AL 
m:ıru1tıır kin çok tohliokclicliı·. Zira Sov
'Y~tltt taarnı1~ geçmrğr ıhaz T'a"'ı:r"'k
bd1rlnr. A' ın n.r !cin en vah'm ol-:n 
noklt::ı in ::ı. ı,,,:ıebL ıee kı ri m h-tı'd-ı da· 
r:ı. ço•t 'l!...-:-[t koıybeıtme-kıt.c o''fl"~1 
İ;et(' bu .yü~ :- k, İn"' '1. uçak rı, 
A lıır n u,,.a'lcl ı ':l •müm MJcct nf' n: a
ruz a...., 'n ' m . gs~ lt nda.'ki Fran~ 
ıs"v. 'V~ it.,'~yı lxıırı?bard ?l""n Mı:n "
]<""dir. Göıirr<t 41" 11 k b!J. o'mntVan bir 
m"'>e'<!'ll"n h~'ll ç:ırshl ırrnşt.':?m-akta

drı-. Bu ımı(' de ş.ıdur: 

arlan Afrikada b-ir 
Fr nsız koalisiyon 

hükQmeti teşkil etti 

Agci' ıı. \~ Agedabya bö4:<~.nde uzun 
mcnzl!lı a.vc.ııkırımn gıı.-p ıstl.knmetin. 
d e ı;ekikn Mm·er tnşrtln:rını. ycnic'oı 
has;:.ra uğra1;mışln!'drr. Tımu.ta 14 son 
twr nde ha va kaıramıken yzpılan bir 
taarruz (llillasında 6 ib(}(yilk ~'Yar(' tah
rib €'dilmiş ve bi.r :kaç tıcyyar~ hasara 
uğrrıtı:1rr.ışt.ı:r. B r ı;-::ı.rpışm:ı c>snasm:ı. 
biır d'(ŞnQn ıwcısı d'Cf:'(lrillınıüştOr. 

ALMAN TEBI,1GİNE GÖRE 
BC'l"}in, 16 (A.A.) - Alıma.n tcbligl: 

• Sa-tık ccuh{"S'rd~ kifı ınikiiaırırta UIC'Ok 
'bt·k!ltln.ırnı~ı, A ı:dım1zdc mıı.ı!!tal\·rmet 

ve A 1 rrnnynoıı:n ctrtıfım wÜda!ara Mmrk 
icl,.. «Mi Tr

0

kt-ı a ·''<'af\'"' :ı.n·h dm:ık. 

Mareşal Peten, Darlanı vazifelerin
den ve komutanlıktan azletti 

-----------·----------
G?. Veyganda g ~zli bir vazife verildi 

Sıreruı.ikte Mihver kuvvetleri tız:- .~ 
!a.."ıan planıkır tm'lı.cLbinıcıı yer değişi!r-

( Devamı 4 11ncil say fada.) 

---.. ı---
iki t aral da vakit 

kaybetmeden 
takviye getiriyor 
Fransızlar c!a Ame• 
rikalllar3a beraber 

Bcrlin, 16 (A.A.) - A:.man tebliği: 
Ahn.:n vıı İtalyan krlaılan Fr.uışız 

s~\ il ve ~ makamlac'fıyJ~ mutabuc 
kaln.rak Tunu&la. karaya çıkartlmıvt:r. 
Bernc l mmu ve hava meydanı bom
h:ırdı."lUl.n ed Jmiştlr. 

~asm At:a.ntık sahili açlğında b ir 
A 'mm d,; nlz::.!ıtısı 6 ıbin .tonluıt bir va
l>'Ut"U toq>i1dmı!şer. 

'l'UNUSDA Mİll\'ER Kl'VVETLERİ 
ıo BİN Mi? 

Loodil"a, 16 (A.A.) - Birinıci qilcı or
dusuna mensup mir!rezeler önilcr'indc 
'J):lrtışil."'uçükr olnnnı.'lt üze!'(' Ame.rlkan 
ıaıta.!mın.ın d:ı ~a,xbmı .. e 'I\muırun 

buyüt dt'n z ~ c1:ın B LCrt cıvnr.ma 
kıı.daT :ilC'r.w lc."<i!r D ğ'cr ıınüttef k 
~-t taları Ct Z':fyi ıl Tunus araı:ındaki 
boğ z. g-.çır '.endi~. M~vt r Tunus.-ı 
getimıeğc rmuvııttak okhtğu trltnöcn 

(Devamı di)rdilnctl sahifede) 

,~------- - it 

Cenova yine 
bombalandı l 

Şehirde çok ge· ( 
~ nit tahribat oldu 

1 
lnoiliz Hava Nazırı 

i "Yeni bombacı 
filoları te,kil edi· 

1 yoruz,, diyor 1 

Londr-a, 16 (A.A.) - Hava Ne
zaretin:m tebliği: 

Dünkü p~ar p azartesi ıgecesi 

bomıba tayyarelerimiz birçok Ha
lifaı"ks'larm iştirak.ile Ceneveye 
yeniden hücum etmişlerdir. Hava 
müsait idi. iy~ neticeler ~~ 
de edilmiştir. 

Roma, 16 (A.A.) - italyan teb
liğ:: (Devamı 4 üncü sahifede) 

Vşi , 16 (AA.) - 1stihıbarat ne
zaret'nin tebliği : 

F.as radyosu amiraL Darlanm 
J.1&kı1ki biT isyana teşvik mahiye
tınd(' olan beayJınarnesini ne§!et 
miştir. Bu vesikayı okur okumu 
Fransa m.;:reşali ve devlet ~ bü
tün anavatan ve imparatorluk 
Fransızlarına aşağıd~ki mesajı 

kes emrini vaktinden evvel ve
rerek mukavemeti bozmuş ve ıkı
talann manev;yaunı kırmıştir. Af.
rikanın müdafaas için kendis:ne 
verdiğim emri bir kaç kere ~k:d 
et tim. 

Bu harbin yaratmakta 

Ölü rı 

cBabı Meşihat hul.efastnda.n, 
esbak Londra sefiri kebiri mer-
hum ..... nin mahdumu kıırena-
dan ..... eceli mcvudı1c i11ti1ıali da-
'l"iibeka cyleidği ve Joenvili t es
sii.rle haber alınmqtır.n 

Bu, çok rastladığımız çeşitleT
dcn b ·r ÔlWın. 'ldnıdır, ki, bir va
tandaşın aramızdan ayrıl.dığnıı 

bildiriyor. 
Fakat klendi$inin. kim otduğun.u 

ve 1uıtt6. hadisenin n.e oldugu11.1L 
anlarr. ak için, Osmanlıcayı uoıuı
~nıış olanlar hariç, bir çoklan 
ltiga.tc bakmak zorunda kalacak· 
Zardır. 

Hiç olmazsa ta ıdıkları ve bil 
dikleri b r bir saygı vazif c· 
ine ran ol m ilanlannın 

Tıirkçe olmasına dikkat edelim. •. 

g d rmişti :r Z 
Amıral Darlan ne~rcttiği !beyan 

n amede Fransız: milletin sam:mı 
düşüncemi bildirmek imkanmdan 
mahrum !bulunduğumu idd'aya 
cesaret edere\k benim nanuma ha 
rf:!ket ett'ğinı ibildir ~'Or. Ben 7Jôl"· 

tja kalınca boyun eğecek tıynette 
'bir adam değil m. Bunun m'ni 
telmih etmek 'bana hakar et etme -
tir. Afrika taarruza uğradığı za
man ana emanet edılmiş olan 
Fr ... nsız hfilt'miyetini müdafaa et 
m k vaz'fes n: amiral Darlana 
k\·d" etmiştim. D·frıa tlk çarpış
mada aınir musteYli 1e ı.emasa 

geç:ıncıkte tereddüt etmemiş, ateş 

Amiral as1 v~ hain şef seneral Glra
ud'r Jın lk:"'alcmmn 'l..-uıma.ndnnJJ,ğın1 ı~ 
br-1.nıtsin~ mani olmıaJı; balıııneciY'..c 
cmir.cmnl d n!eanecl . Bu " ün ~ anun 

(Devamı 4 ü.ncü say fada) 

vısı KABiNESi ~,,_ ____ _ 

olduiu • 
ınsan tipi~. 

Denilebilir ki ou bild iğim~ in
san tipi eskidi, Bol yıyen, 

mesleğ'ni veya itini ze,·kle yapan, 
rahatının milinıetre ı;ilrçmesinden 
ldeta hasta dll~ec~k kadar sinir
lenen inııan nev'inin artık b=r uı
manld Mamutlar g·bi inkıraz bul
makte oldu u iddia edilebilir. 

nu harpten önce bütün dünya
ya kol ealınıf b it- milletler arası, 
büyfik tiurt t ' ltıt.ı idare en 
Amerikalı bir efe en mük m · 
mel modern insıın tipi sonılduğu 
zaman şu cevabı verın · şti: 

- Amirine uyum kabiliyeti O· 

lan adam! 
B izce, iş hayatının bu milkem

mel tipi de ~kimi~tir. \rnkıa, otur
duğumuz yerde eskimiş veya de-

Yasan: HAYRI MUHiDDiN 

ğ' rmit olnıamm birdenbire bir 
fanteziden daha ciddi bulmıya
caklar çoktur. Neden de ffiiıi
yormut~? Hele, yeni bir insan 
tipi de neden ve nerede belinnit? 

Bu aonıları alaylı alasylı sor
makta kendimizi çok haklı göre
biliriz. Fakat, iuanları, insan 
ruhlarm\ yaratan biltihı fllrllar, 
bizim bıyık altından rülüt ve sa
kal Ustilllden alaylanmızı umur
la:madan, vınr vınr deiiJm.itl•r 
ve değipuektedirler. 

Ye.ni harp, bütün dünya insan
larını hemen eski itiyatlarının, 
eski zihniyetlerinin kcvuklann
dan yakapaça dıJ&rı ul'fatmıştır. 

Dün, sabah kabvaltınızda bol 

( DevaTM 4 üncü 64Yfada.) 
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ITTiHATC av 
le hah~ a asılınca, lm siklet'<• da· 
~anamı~: 11 halı kerli ile beraber 
ycr-c düsii) oı·.nıu~. Sonrası ko
lay... Hazır olnn çuvala gökten 
gelen bu scnreti yerleştirip taba
na kuvvet uz.aklaşmak. .. '.Bir ıkaç tkapı çalmış. Niyazi Be

y' n ~vinı ~ramaya başlamış ve 
bu araştuma esnesında, !kendisi
ne tarif edilen emri yanlış anla· 
mış. Nlyaz.i Beyin evi d'ye, bir 
e\•in kapısını ~:c.ldırarak clmde'ki 
mc'.ktu'bu içeri uzatmş. 

F.akat tam o anda, bu emrı ta
rassuda me:mur ol 11 Fehim paşa
nın hafiyeler· delikanlımn üzeri
ne atıtm.ışlar, sımsıkı yakalamiş
lar hemen bir ..:ra'baya tıkaralk 
dogruoa Galatasry metkczıne gö 
türüp J.'chıim paşa'llın karşısına 
daynmışlar. 

Meğer ı0 ev, Veliahd Resatl E
fendinin ıkinci ağasının evi imiş. 
Ve efend:nın bütün bendeganı
nının evlerı g bı, etrafı sıkı :bir 
ar ssud çemb['ri r c çevri'imiş. 

Fehim pa .. :<ı derkanlyı istie.va1' 
etmiş. Hiç ümit etlt'ed:ği 'bir hi
dıse karşısında ika1an del.!.kanlı 
h'rdenbire :fer. h'llde kork~ak. 
C\-vela saçma s::ttpan oazı şeyler 
söylemiş. Fakat 'b!raz sonra sü
kun lbular;:J· IJıaı!tika ti nakletmiş 
Fakat ktldan nem kapan Fclh:m 
paşa, bu sözlere inanmamış: 

· - Sen, k. ~makam Niyazi be~ 
He ve!ıiaht Rc~d Efendınin adam 
'cırı arasıııda vas•tnlı.k ediyorsun 

Diy< dcli:k ·11lıvı ttıham \'e 1sra 
1.a başlamış. 

G€ce yarı~ Beykoza 'Qır istim
ibot ıle adamlar göndcrilm"s Hiç 
·bir .. eyden aıa'berj olmay,.,.n kay
mnkc.m Niyazi Bey de tevkif e
cü~. Saraya getirilmii'. Reşad 
Efeı,di dle mubaberc suçu .c. tfedi 
]erek sıkı bir isr:cvaıbdan g~çiril
mi~, viı'kıa, günlerce devam eden 
bu istinta'ktan sonra, ba;{ikat ~n -
?aşı~ amma, Niyazi 'Bey ser
«..>est bırakılmamış. Rütıbesi rnira
laylaa ıt.erfi ettirilmiş. Tra'bLus
,g::ırp f1rkasın-a (misafir) gönde
r lmiş ... 
~iyazi Beyin maCErası, 'burada 

bityıor. Fakat, kulakbaın kulağa 
mtişar roen bu m~nın hava 
disi, !bir mektupla Parisdc İtti
hadcılacr-a lbildiriliy.or ve bu mese 
i.c etrafında neşriyat yapılması 
rica ediliy;or. 

Paris İttihadcıları mektup sahi 
oinin scizlerini ha!klı buldular ve 
crerhal bu ihiıdiseden istifade ça
resln~ aramaya k.oyuklupla.r. 

Evvela, İstan'bula gizlice ba.lber 
gonderdiler. Veliıailıdın ikinci a. 
nasının evini teSbit- ettirdiler. Bu 
eve bohçacı kadınlar veyahut o 
ev ile alış veriş eden bakkal, ka
sap, e".ıtmekçi, se'bzeci ve sah'e gi 
lbi esnaflar ve.sıtasııe mektuplar 
göndercrec Reşad Efendi ile bir 
mı.thabere kapısnı açmak istedi.
ter. 

~,., tıom o esnada, mühim bir 
had=se vukua geldi. İttihadcıların 
bu planını, alt üst ediverdi. 

Haruse, mühimdi ... Bu defa da 
Sultan Hamitli hal'ed.erek yerine 
vel:ahd Reşad Efendiyj iclas et
mek için ,gürcülerden mürekkep 

~iziı ıbır cemiyet te§ekıküL etmiş .. 
ve, ou cemiyet derhal hare.kete 

cnr. <.ti. 

asız 

-
halka pa
yem ek .. 

İzuıirdc bir hırsız yakalıuım ;ı. 
Her şchiroe hırsız ynkaJaıur. Fa
kat, bilme~ iz biiylesini duydunuz 
nıu ve gördiinüz mii? 

I':ıntoma Hıises in isimli olan bu 
Jıu ııız, açık ve pek :yiiksek olnıı· 
~mı e\ in pencerelerin dl' temizlik 
ve niı c i ·in a ılmış l>lnn haİı ve 
snir<'~ i aşırıyonnuş, hem de nasıl 
hıli~ or musunuz? 

.F::ıntouıanın bir kcd'si ,·arnuş, 

bu kediyi beraberine alıyor, cad-

Bu, muhakkak ki bi .. buluştur. 
Bir alıb·ıp, J)İyarbakır<la, beledi
' enin kendi ine öliisii te,Jim edi
len her ukrcp için beş kuıuş 'er
mesi iizcrine, böyle buluş snhiıı· 
leı·indl'ıi hirinin münasiıı bi:r ma· 
lınldc akrep iirctcr('k snttığını 

ımlatmıştı. 

Bu tcşkılat., Gürcistan asilza
de!<. ndcn (Ferık Bahri paşa) is 
m·nde r zat yapmıştı. Ve ~i 
latın iç.nde de, süvari livaların
dan AL! Paşa, jandarma miralayı 
Tosun Bey, piyade m;ralayln.n.
dan .Mahmut Bey, lbinbll§1 İsmail 
bev gibi, rnuhtciif rütbede otuz
dar fazaa Gür~ü zab:ıt vardı. 

Fakat ya yoksul okul 
yavru)arı? .. 

Cümhuriyct 'ha!k partisJ kaza 
nahiye ve semt teşkilatı; keneli 
mulh"tleımdc fakir 'halkı tes'bit et 
'll~~:e meşguldürl.er. Bunl::.ô!"a, pa 
rasız sıcak y<>mek veı Üecektir. 

ı de;). l" çıkı~ ormuş. Etraf.na bakı
nıp bir balkonda böyle asılı bir 

Hiz, ınuhnkkak ki birçok salın~ 
1 ·rrl,, buluş sahibi olrn insanla· 
rız. F'akat ne oluT, biraz da mÜS· 
bet ve faydalı sahalarda kafa yor
sak ... 

Bunlardan Tosun beyin ı"Cf'ka 
!:ı'. \n .. Hahi Re1ad Efendinin lhaz
ncdar ust< ının hemşiresi idi. 
(Lev.~ı) ad.ındak• ıbu Qıanım, kan
c llude. ba) ramlarda veP.crlldın sa 
rayına o-eJjyor. Sultan Hamidm 
hususi bir irad~sile, saraya g re
r h. henl?ırcsi ile görü§iiyodu. 

İc;ü· bu gürcii cemiyeti bu gö
rüş:ın::li.: · arasında ikararlaıştınfu. 
m.c;t . Ve Resad Efendi de bu t.c 
c-1.foiisten. sol' derece memnun 
knlmıştı 

Lc~·L:: Han nı. cidden mahira
ne lbir rol oynuyordu. Ve vazı
·ct , büyük bir dirayetle ıdare 

:darc ediyordu. Bu zeki kadın 

Yıldız sarayına gitti. 
[Bir takım padişah hainleri 

kim b·!ir ne gbii emellere bina
n1 • .gecclC'rı sandaUa sarayın dc
"1iz tarafmdn dolaşıyorlar. Rıhtım 
da nöbet beklıycn zaptiyelerin 
gafletlerinden i t•fade ederek, sa 
raya bir takım mektuplar atıyor 
lar. Hcmsiremi ziyarete gid-ip te 
m~sa:f'r kaldığım gece (bunlardan 
birlnı bizzat müşaıhede ettim.") 

Hayat pahalılığı 'bilhassa iki sı
n f vatandaş ZÜmTC'Sİ üzerine 
mt>nf t(. ·ir y pmştır. Saölt gelıı 
':!er ı.t:)ı, dördü sabit gelb:l.ılere 

'bcnz yen fakıir aikler ·k •... 
s·r ncil€'riııi devlet diişi.inmüş-

n-ü~tur: Son ,günkrdl al nan ve 
almakta <>lan tedbirl-erlc memur
ların geç'm durum11 .a çok ıdü
zelmis sayılabilir Fakir aı1e1erin 
\ r.ıda<:an k~ mev.9·minde durum· 
Jr~.nı sosyal tcd'b erlülc> düzdt
m C< tedb"rlcrin .kinc,.:i okcaktır. 

Cümhuriy<.>t Hal.k pıırti.sr yalnız 

"

0

)<.t ı bi · patr· d0ğildir. Onun en 
kuvH?tli ıara!larınrlan birisi sos- ı 
~ .ı~ cephcş.dir, Her .partı s€'mtf 
kcı bo gc i çind"'ki evindoe ~- ı 
~.k y~mck te~ceres~ -~D) n:ımavan 
fakır aik ıocngına ibu ımkaru ve- 1 
rE'b!]ır, ~osyal ödl"'Vlermdcn en <.'-- 1 
sas,ı!arından b"rismi ,gerÇ<?kleşti-

N'C(;' _..1.,;° I. 

~c:· g(iriince <> zaman l1:ediyi eli
ııc nlıy<rı. meleke ııahihi -0ldıığu 

için hiiyük bir isabetle f!rlatıyor-
ınu;:. Kedi, can hc\•lile tırnaklnri- ÇUVALDIZ l -----ı-,--.-a ı 1 e 

şekerin kilosu 507, kesme · Toz 
şekerin kilosu 530 kuruş oldu 

ve e ça 
yeniden 

ahve fiat!ara daı 
t esbi edilecek 

ŞC'k{'I snlış fryatlarını t.eSbit için 
t ür nr 1 toplanaı bek cl:yc dai 
ın· encumenı, naklıyc ve amlba
':ıı masraflarile kar haddin;n l.€s-
b:'. icin Belediye İktisad Müdür-
'ügür den ve T • .:aret Odasından 
rrıpoı- · tc.meğe karar yermiş!ıer

di. B 'cdv ... İkt: ad Müdürlüğü ye 
T· ·a~ ı Odası ·..,t ıı· en raporu ı>Ü-

1 Dün geç vakte 'kadar devam 
c-df'n toplantıdan sonra Daimi 
Encumeıı şeker saıı~ fi:yatını şu 
şekid t~bit etmiştir: 

To şeker halka kilosu 507, ks 
me ~=asker de, 530 kuruş üzeirnden 
satılacaktır. Bu fiyıaıta, nakliye, 
am·ıa1aj, kar ve masraf da dahil-

d '· Mealınde bir jurnal verdi 
Sultan ·Hamıt, Leyla hanım .le 

•bizzat görüşetü onu isticvaıb et
ti. Leylfı hanım. zek[ı ve diraye
tini <ı<::ı! burada gösteıxH .. Sultan 
Ham'd öyle cevaphn· vererek o
nun o derece emniyetini celbey
ledi ki, h!ç lkimseyc itimadı olma
yan Sultan Hamid; (Daha var) 

Bu münascbeı:e • ;z, geçenlerde 
de> üzerinde durduğumuz ve bu-

1 gün !Çın ·çtımai vazif.eler;rn.:a.in 
' ro:5ıncta elen bir davaya yeniden 
pa~mak myacağız. j}k ve orta 0-

m>t:.:ırdn ,.,\umaktn olan fakır ve 
kimses'z rıvruların öğle yemeği 

' r ı< ha •rluııH ve Da.mi F •1.:U
menr biı teklıf yapmıştır. 

Kahveciler cemiyeti de kahve 
ve çuy fiyatlarının yeniden teSbi 
r ·~İt' Belediye İktisadıMüdürlü
ğür.c. müracaat etanişlerd!.r .İk;ti
sad Müdürlüğü yeni şeker fiyat-• 
1 rınn göre kahve ve çay fiyatını 
t~-b· ~deccktir. 

1 1 mes .. f's .... 
'VIc \ tcple-ı de 'bir kaç seneden

ocr: "faa: yettc bu1unan yoksulla
ra ysrdım teŞk.ilatı bugünkü gl-

lstanbuı Emniyet San ti ığı 
Direktörlüğünden : 

Emniyet S:ındığmıa lborç.u o.;ı Ü!fct Co~ı.m Vcu :11'rine ufın yolilc tebliğ: 
!M2/l'5-7 
Olret ~u 68.glığı:nds, Ü\1-."i.tdardtı ç..:~arcı H~n paşa .nahnllesınde fui

ı cy :ıı~kğınrlıı 5 nU.."'llllra.11 ıbir \o'V ll ta~m;ı.TU btrınCl diarcceciı ıpotck g'QS~\"lcrek 
R/8/!>10 ıt:ı.T'lhı.'ldl' 20009 lbcsa.p nwnarıısi.le andığı.:rruızdan aldı:ğı (220) lırzı 1 
borcu 31/3/R12 tarfuine ~daır öckm'ıcdi0ı. özde ı ta:z, lkomli..vDn '\'e ma&ı.-nu ıle 
btrnbcr borç (218) !ıra (62) kuruşı \arnn.,.-tı!'. Bu seb~ple 3202 nlJJ'r.:ırrrlı .;;a.I 
nun mu.:iblnce ı.~llda ıcra t:ı.:tib31~ bnşlam r; üz.er~ lnnı;~m olunan hb:ı.~M 1 

nre- bo!'çlunun ımukaı"fl~-edc eo;;l.crd z · 11 •tgah:.na. gan."ti~rı:mış :-e d~ borç
lu U.f ' C.o,.<ilmnun yu..".ta1•ıd"' yazılı ad ,_ ~:düğü a~ aşılmış 'H} teblıg ya~
lam:unışt.r. M"~rur kı:nunun 45 ıncl m~dd , vı-:fat halin-de tebligatın 

sı ctı :c yapıl~cı. fırmrd :. Borç u Olu t":f • Co:>lur.l mirar;cı:~1 Ş'nu ı fın a
r!.!tlnden itibaren bır buçuık ay ıçinde S::n:I b • !Z.· rnüracaa :la muns.cr.nın 
b . cu.'lU ödem~ rrı \ OJ a !':ammen 'tabulc ~ b..r 112.azları '\·arsa · ~!d rır.deı- j 
f!z•:r.:dı • !\ılra::o: ııır pot' ğ k-urtmı::ıı .. zln H\.:t' u1 b:ı..,1:ııynn tclcıb· usu· d:ııı~, 

s;nıde durd'urnrae'Aı.a pote.'-t>li gayri '1 !Okul meztclr kanuna ,gor< Sam:lıkçJ 
ı: •ılacakıtı.r. Bu cihct:cr .a'!fı:.'ltadarlıırca b .ı.n p 01 a ~oil' harG.t;"! ed !mck vcl 
her birm~ a;yTJ ayrı lbbarzıııme tfbliğl mak:ı'lıma ·ıı.!.m olm~ ~"l'C k('yfıy<'t: 
ıJAn olunur. (1475) 1 
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da maddeler. fiyatları kaırşısında 
fıc ' ve naı·e.ketsiz kaim.ıştır. Çün 

ü. bu te- ~Jat n ço,.;: mahdud !bir 
1el"r v· rd.r. 'Bu gelir, aynen lba
'k" ka1m. ·tt:ı ~ za'mış fakat bu 
na muhr.bil yıyecek maddeler! ıbir 
k .. ç mısli fırlamışt r. 

M(:ktt>oplerde yardıma muhtaç 
olan çocukkır z, ten bellidir. .Bk 
kaç mEiine'bin bulundugu semtte
de bir part • ocağı vardır. Şimdi, 
Fakir ailelere '.:>.r sıC':ık yemek 
bulması 'kaa,rlaşır'ken, 'bu kara
rın !biraz daha ıümullend:rilere:k. 
okullarda mt>ml~ete iyi ve b:l
,g:li bir insan olmak aşkile sayısız 
güçlüklere katlanan yavrularımı
za da sıcak yeme.k vere'bllm.ek da 
hn .'...} · olmaz mı? 

Bugün İstanbu'ıda toparlalt ııe
s.ap, yiiz J>m ıtk ve orta okul ta
le.besı vardır. Bunlaı ın, hlç ol
\l'm:ı zsa beşde 'kısi böyle bir yar 
•Jıma muhtaçtır. Günde, kırk :D·n 
kışiye ) emek ' rme1

-:: cidden ıgüç 
bi:r iştır. Fakat, mUlet haıyatında 
övle vazjfe'"'r '•ardır :ki lbuniların 
y~·nc g~t.iriJmes' bir zarurettir. 

Çünkü m ... ·-- mnhat11 ve gür 
1-ıüz o:mao;ı ~ir milli ist.ııkJbal dr 
.1 o'·n varının büyüklerine a 

ŞEHJ LI 

San.ldığına göre, 1 O kuruşa 
verilen bir fincan çay veya kah
ve 11.5 kur~a satılaıbilece'ktir. Ma 
amaf h İktisad MüdürLüğü bir ki
lo şeker ile kaç kahve pişirilece
ğini bugünlerde U:Sbit edecektir. ---o---

l"eah kalede bıçak· 
la yareh bir adam 

bulu dM 

l> r tk:ız , ·ı il' 
ı~ ıl:ı.mn::r.~.t 

Tahk:mlt:>dc ;;..arnında 

Zn'J.t.ı ve müddei.ımumil.ılı: ic:op rdrn 
~-dkaı•a d••\·a.m Qtnlt-ktedirkr. 

Piyasa fiatlarında düş· 
künlük bekleniyor 

--------------·------------------------------ - -- Dfrr. • ·h m.ız bo~Slll'd.a muamele 
t>.lmam • p yasa ht'm€'!1: 1-!f'l:nat m-

w LJES@ii 

AÇDL IKAIPDMD AÇDL! 
Yazan· 

ostos 

İsterseniz, hatıralarınızı ta
z.cliyelim: M.isteres Nort.kot po
!'isıden. çok !korkardı. 

- Polisten mi? Alla~ AJ:lah ... 
- Çünkü kokain kullanırdı da 

ondan... Zaten kokaini farla ka
çırdığı için ölmedi mi? 

Sebnstiyenin b:r kılı bile oyna
madı. zahiren ~k soğuk kanlı 
görünüY-Ordu. Fa.kat kalbi şiddet
le çarpyordu. Omuı.lnrını silkti: 

- Twikata pazartesiden ev
vel başlanaınaya.cak zannederim. 
Fakat bu sizin <X>ylediğiniz koka
in meselesi beni de hayrete dü
şürdü. 

- Bizim taraflarda bu~ 
'böyle fbir şayia dolaştı da ... 

- A'h, şayia! Her şayiayl! bir 
hakikat olarak mı kabul etmek 
limn? YalnLZ size bir şey ıso.ı:a
cağım. Büılün ibw:iları !bana söyle
mekten a:ruı!ksadıruz r.edir? 
Delikanlının çenesinde.ki adale

ler gerildi. 
- Sebast.iyeıı, aıçık.ça k<muş:ma

nn mı ~-nrsunuz? O halde e
mirletl?ıi;! yerme getir;eceğim. 

Kız kardeşim Oliv s zin menhus 
ahibap1arını:ı.ın devam ettiği :ıclü'be 
alıştırılmıştı. Eğer Gtıı. kardeşim 
öldü ise, or.ıun ölümüne sizin -ah
baplarımz sE3bep olmuştur. Ben 
hakikati lbüıtünı çıplaklığı file mey
dana çıkarmrya karar vermiş bu
lunuyorU!Ill.. Şimdi ne demek iste
d.ğimi anladınız zar.nederim. 
Kısa 'bir sUkiıt fasılasından 

sonra, sabastiyen doğruldu. Başı
nı sallıycıra:k gfüldü: 

- Siz şimdi g(tya aç.ılkça mı lro
nuşmuş oluıyorsur.uz? Ortada !bir 
manasızlık var ki, anla511mıyo:r. 

La tim er: 
- Durumın, dedi, ihenüz sözü-

• mü 'bitirmedim. Elen Stanıhop 
şimdi ısi.zin akademici2de oturu
yor. Ben :bu kıza, kar:şı 'büyük lblı· 
nl§.1ka lbes'liyorum. Yine anlama
dınız mı? 

Sdba.stiy~ :mü:stehzıyane rbir 
tcwırla: · 

- Yana! dedi, p.."'O'fesörlerimden. 
biririn dostu oldunuz. 

-Evet, hem ıo.nun. o kadaır can
dan dQstlJ oldum 'ki. .iıze .bir na.- 1 

siha:t vermıye k-ezıdımde cür'et 
• buluyorwm. Eğer Elen'in saçının 
bir teline dokunursanız, lbiitün 
ömrünüzce lbu hareketinize r..adim 
oJursunuz. 

Se.bastiyen, delikanlımn alev 
fışkıran gözler.ir..e baktı: 

- Pe'kaliı, dedi, şimdi ı~~nizi 
döktuğünüz için artık f erahlaınış
sınızdır. Fakat bana gelince, lbcn 
bu ısözlerini'Zden sizlıı kafadan 
saglam olmadr;ğınız kanaaıtjne va
rıyorı.un. Siız belki de tehlikeli ıbi.r 
dclısi.niz. Bu çeşit deliler~ tatbik 1 

edilen birçok muameleler mevcut 
olduğunu da bilmeniz füzım. Ben 
de size .bir şey söyl~yeyim: Ha· 
yatta en güzel şey, muhalkkaık ki 
en basit olanıdır. 

- En !basit olanı mı? 
- Evat, en basit ve en kısa 

olanı! Sözlerinizden anladı:ğıma 
göre, benim işlerime kar.ışmak ni
yetindesiniz. Sözlerini.ı.i hiç tart.. . 
madan ve düşünmeden söyleyip 
gidiyomunuz. 

Latimcr dik.dik Sebastiyen'in 
gözlerın..r. içiııe bakt1: 

Qegu- j Uii ~1 uw.u.:11,U .. ""'- .,_ ı-• ·-- - -

- ': :,n; tehd1t mı eU?)'IQ1·şunuz? 
- Tehdit değil fa}rnt S)yle ha-

tır sa) arcasına bir ihtar ... 
Sebastiyen gayet sakın konu

Şl~yorau, fakat sözlerintle'k. her 
kelimenin bir manası Ya!'dı. 

- Siz Cenubi Amerikadan 'bir 
kaç hafta en·el avdet etmiş bu
~unuyO'l'sunuız. Lutfen siz tekrar 
Cenubi Amerikaya döner mi~
nız? Oranın ık1bni ~ zin için hı· 
giltereden daha ~id r. Ben sinir-
1i adamlardan hoşlanmam. 

- Sebastıyen, bu tehditlerıniz
le beni koıkutabileceğinizi m: 
zannediyorsunuz? Eğer Elen 
Stnnhop'un başına ş:.ı kadarcık 
bir fc"laket gelirse... (Daha var) 

• z se!:'Il'! şt.- Ya'mz >dun piyasa-
r ı u nu.ı i <i.rr..ııınunn corf' gıd:ı mad;. 
df.''c-r \ C' b"r ÇQ:{ C'mt n fiyat'1annuı • 

d · r: eğ tamr. ~.er uyanmış. 

• ·• Dı.l kltığünı b -: ik gü.t ç.nde ken
dini gos~recPğt m'Uhtdduı.k qilir.ak
tndır. 

* Bı l~ e ı:Glur meciı:;.. dil:nı top-
a 1 11. • • t• ll.'a müdıict n n bu ı;:iln

de:ı .. baren bı · haf'la ıu:<Ytdmae;~ 1a 'k1l
' crılım • 1"U2.lıain<?dt~-1.;, madtlclc ı 

~ ı· Mecl s puşr nbc gllnıli 
~pi ı:ıaca!dır. 

* Snmsllel Tıe:ı.rt t mooü:iugune 
Si·... O lCJT c tay'inı ed'-lırr~r. Kfnd -
l f•vı,!c.: ı :tamm 'rel<re nr.ıdu mua 

" P. "d 
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Umu i eyet Toplantısı 
Türkiye Şek r Fabrikaları A. Ş. 

Mensupları Yardım Cemiyeti 
İdare heyet.nden: 

İdare heyetince cemiyetimiz umumı 'hey'etinm 21/11/942 tarihi .. 
ne mü<>adif cumartes: günii sc:a t l O ıda Ankarada Atatilrk Bulvarı 
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S(çimı 

'et eç mı 
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Evvela İta yan 
do anması .. 

Ali Kemal Sunman 

~~ al c·r v rildiginc göre İt&l· 
lf--ıl ynıı dcnunması Akdcn~zin 

g~ rbin ~c nihayet Anglo -
Srık,on tnrnfın deniz kuvvetleri 
ile muharebeye girişmiş bulun· 
ınalttadır. Şimali Afrika sahne· 
sindeki hnrekfıta dair gelen rna· 
liınıat bunu göstermekte, Tunus· 
da olan veka~ i de ehemmiyetini 
rnuhafnza etmektedir. Evvelıi söy
letuiyc liizum yok ki bu harbin 
nnlattığı bir keyfiyet 'ardır. O 
da çabuk muvnffakiyctlcı hamle· 
sinden onra çok geçmeden nisbi 
bir siikfınım ge]cccğİtliı, Hergün 
lıcybcanlı habc11 beklemek ve al
mak merakında olan]nı için öyle 
olmasa bile erbabınca bu ni bi 
şiil fm pekı mfmalıdır. Çünkü 
muharebe ctm:ektc olanlar, Jıaı-e.
kiıfın me 'uliyetini üzCTlerindc 
taşı~·anlar için he~ ccona kapıl
maksızın ne kadar miimkiinse o 
kadar hesapla davranmak iktiza 
ettiği cihetle İngiliz askeri mü· 
nc.kkidlcrinhı tabirincl' - rahat 
rahat koltuğa oturarnl - harp iş· 
lerini tcnkid edenlerin acelesi, sa
bırsızlığı bah~in haricinde kal
mak· lfızım gelir. Bundan sonra 
Tunus harekatının neticesini gös
terecek günlerin gelmesi bekle· 
nirken Jlt' demek kabil olabilecc· 
ğini bir tecriibe etmek lazım ge
liyor~ 

Bu muharbcnin çetin olacağı 
dahn ev\el kolayca tahmin edile· 
biliyordu. Bu talıminin kolay ol
uıasındaki sebepler de maliım· 
dur: Alman tarafı için uznııll gay
retle lııtrcket etmek ve Şimali 
Afrikoda tutuıımıık elzem görü
Hiyor. Mareşal R-0mınel'in Libya
ya getirmiş olduğu kıtaahn AJ. 
manyndıı ·ctiştirilmiş, ynz kış sı
cak tutulan kaloriferli dairelerde 
talim ettirilerek kızgın ~ölde fla
;\'nııınak nıak adile alışlınhnıştı. 
Böyle hazırlanmış Alman asker
Jori Afrilmya götürülerek orada 
kızgın giineşin altında, Haziran 
ayındn dövüşmüşler ve Tobruk 
nıuvaffokiyctini elde etmişlerdi. 
Beş uy evvelki zaman ile şimdiki 
arasındaki for.k aşikar.dır. Buglin 
Mih,•c:r ..kuvvetleri sekizinci İngi. 
liZt ordusunun önünde çekildikçe 
çekiJnıiye devam ediyorlar. Fakat 
bıuıa bakarak Tunus muharebe· 
sinin -de • lihvcr tarafından mu· 
kavcmef gösterilme.den biteceğine 
hükmedilememektcdir. Onun için 
3 ine İngiliz a·skcri mti~kkidleri
nin 1942 senesinin bu harbin tari
hinde kafi bir <levre teşkil edece· 
ğine ıdair ~iriitmüş oldukları mü· 
talcaları !hatırlamak faydasız ol· 
m1ya<'ak: 

I..ib3 a ve ML<ill' ınuherelınlu.i, 
Avrupn kıi'asında ikinci cephoyi 
&çıp açnıamak söueri cereyan 
cde.rlcen dikkati celbeden başka 
bir nokta dahn vardır: Almanya. 
nın Afrikada ortaya çıkaracağı 
kuvvet yalnu l\la:repl Rommcl'in 
kaloriforli ~ğll§larda çöl muha
rebeler'nc ahşbrma.k için y~tiş· 
th-diği ııIBerden ibarC>t olmıyn· 
caktır. Afrika harekfıtınn Alman
~·ada lazım gelen ehemmiyeti ve
ren ) aln.ız i\fnrcşal Rommel de
ğildir. Gerçi Rommeli tenkid eden 
diğer ask ıi erkan vardu. Fnkat 
bunlar dn Afrikn harekatının 
fns dasız olduğu filı..-riııdc d-cğil
dirlcr. Bilii.kis vakfilc General Lu
de.ndorf'un diişündüğii gibi düşü· 
ne-rr.k Awupanın büyük dc\'lct
}('lri araı;mdaki «müstakbel» har· 
bin neti i Afrikada tayin edile
ceği mülftlınıasında bulunanlar 
bugiin de Almanyada vardır. Kal-
dı kj umilstakbcl» har.p arlık kaç 
sf',nedir iç.inde bulunulan harp de
meldir. 

Bn kadar sözden çıkarılacak :ne
tice şu ol n gerek: Alman tarafı 
Afrikadn er geç vukubulacak ha
rckiltm ehemmiyetine göre başka 
kuV\ etler hazırlamış olabilir ve 
oniarJa mukavemeti ne pahasına 
olur a olSlm göze nlmış sayılabi· 
lir. Şimdi şunu dn ila\•c etnıe.k 
1U1Jm: Milıvcrin elindeki İtalyan 

donnnııınsıru fclec uğratmak An
glo • Snkson tarnf ınca ni bcten 
Jgilizl rec ilk ynpılacal ~ görü
niı'.\ or. 0.ndan sonraki hartlat d • 
ha kola~ ayılmaktndır . 

A 'tın fiatları düşüyor 
A t n fi. ı.ışm ı te dt ' li'ffi e!:ınok-

oo C.U.;r, t gttn 34 O .:.ra. o 
- ~ye alt;:. dil. 3-t ~ :i 

• 
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Tramvayda 
Kadına saygı 

Tramvaylardaki ön knnapelerin 
kaclınlara tahsis;ndcn dolayı Re· 
fik Halid, diiıı ne giizcl bir yazı 
yazmıştı. Bu :vazı. bakınız benim 
aklıma neyi getirdi: 

Galiba ev\ elki yazdı, 1>": akşam 
kalabalıkça bir trann RJ'm iiçün· 
di sıradaki tek kişilik knnapesin
de otururken, kafa ı biraz da tüt
bÜliİ olduğu anlaşılan ukalanın, 
yahut da hödüğiin bin omuzum· 
dım dür terek: 

- Arkadaş dedi, omdan kalk 
dn şu bayım otursun! 
Baktım. yanıbaşımdR otuz beş. 

kırklık iri yarı, dimdik, sırım gi· 
bi, etli canlı, daha doğrusu tıpkı 
benim meşhur Aygır F&tmayı an· 
dmm bir kadın duruyordu. Dev 
annsıııa bcnziyen hu lrndın, beni 
ıksn u~ umu sıkarırdı. Halbuki 

ben, o akşaım 1ıenı ~ok yorgun, hem 
Jıasta idim, giinlerdenberi hasta· 
lığımı tedavi için ilaçlar alıyor, 

) =t= Harbin sonuna dair bir giril' ) 

Eski Alman Başvekili Doktor 
Brun i ng i ı e bir konuşma ----------------! .... ______________ __ 

Bugün Lincinati ÜniversitesJnde 
Profesör olan eski dev:et adamı, 
harbin neticesi için ne diyor ? 

B. ff' . 'üıdaı gt-çtikıtr n son- 1 
T Alm&2lG'.ayı ter t d p gı<it•n d~v- ı 
1 e• ... dun rı aı· -ında ddkıtol' B. u.:.Jıg 

" ll el.} N .:ırı Fon Huı t ye var-

ılım nd nı ıç;n tam:ımmen yabancı 
: , , L u.i Ta.ı ıh ıb ·rt \"er el bir 

ııo • but un d~\·l t nd. m .. ı ın-a ibu 
.ılm y undan tak p etmelerin! tavsı
~:e dı • m Ben de o yolu utıcy Jrum> 

V 
c G rçd~..:n de p:'Ofcsor Mnks 
Şrn t. tı<~ ,1 ' b r çok fl"rsat-

r a a:ır la, u lı>r• cev bs 
ıatt(ı Alma~ a ıd ye bir 

memıldkc-t cS!Qıdtın, 'hatırlOOığlm, şlm

' b lıw.:dıg ni oyll'mi t., 

jğncler) iyonhını. Herifin bu ham- ı' ·1 

halatça teklifine karşı: 

_ Ben ı:ra'hat ızım. kı.lkamam! 1 

!.dlıJ ın 
:nnıştur: 

- A' up:ı harb n n m:ticesı 
!l ı 1 ol.ıe:ığın. 'tah".'nln cd yo.. nU2:' 

Un' pı ıtc pro!.ı; rlıiğü elb -esin. 
Dedim. Fakat bunu di~-cn sen ıc .} c- kM .} c.n P ·ofe or "tı sö 1, r· E\1.>'-

misin? Hödük oğlu hödük ağzını 
açıp da bana adabı muaşeret der
~i \crnıiyc kalkışmasm ını? Ka· 
dııı eledi, erkek dedi, medeniyet 
dedi, kadma hiirmct dedi, hulasa 
saç ınnsnpnn bir ala · dırlandıktan 

E kı A man Baş\ ckılı b ı mild
e t dtı unmu sonra şu cı vabı ver. 
ın1şt'r: 

onra: 
- Seni oradan zorla kaldmr

dıtıı amma! 
Demeyi de unutmadı. Yarı hö· 

diik, ~·arJ sar:ho ıw bu uzun boy· 
hı ve pek müz.'iç tr:aşıııa hcrke.s 
gülü: iirken aı:tık dayanamadım, 

1 dedim ki: 

- Kaldır bakalım da gör.elim! \ 
lJc>rif sözele beni kaldırmak 

k r B u ı ?ıı; b >nl. t,ır. Onu.ı yc-
rın • pı'Q!< so- l\!ak Sm'lıt gelm~ir. 

p ltt k3 V<' diınya h 

ı~ın omuzunrn el atarken. o iri 
yarı 'e tıpkı bİ7.İın Aygır Fatma
yn bcnziyen kadın berikine dön
dii: 

- Sen dedi, buradan defolup 
gider mi in, ) oksa suratına şamarı 
~·er misin? 
Uödiiğiin \'aziyctini artık siz 

dli§iinün! 

01\man Cemal Ka)'gılı 

- H ç b · şey tohmın etmiyr
ctg·m. Fakat b r 5t'Y tcmcnnı cdccc
g m. O da, dunyay:ı hürriyet vr ada-

let gctircl'cJ< olan ta ra:t:n muzafi't"I" 
u ın .-:~ ı. Çrınkll insanhğ n bi:ey le 'b L ı 

hın vt• Ckıııı'C !,'Ok ıhtoracı ':ırd!r. 
Gaz •tecı. p -o!csöre şu ikine s-.ı

nl bOrmuştur: 

'-- Alm ınşn m.ağliıp olursa bun-
d:ın b ı· .ıctırap duyar ml!Sınız? -

Sabık Dr. Brun ng bu su:ılt de 
u ct:v bı vt rm ştir: 

~ - İl' •:>run.ızda verdiğim ee
'1: :lp ık'ncı sual n z.ın de eevabıdırr. 
Bt>n anczk hfirrıyct H' adal~l'n kn-
r. ~iyorum 

lstanbul Levazım A ,nirliüindan verilen Askeri Kıtaat ilanları 
A< ğıda yazılı mcvathn kapalı zarfla cı<sıltmclıer! hizaia1 ndli y111Zı1ı gün, ı:at>t \ ı ma:h .lıcrdt' a:i:ocri ı::a'Lm a -

ınJ .kom .ronları:nıda ynpı1aca!'.cl.ı •. Ta' p l?'rn kanni \"('SilQ ri taklıif mo'ktup a.nm ihal'c aa<tlt r nden b r sn:ıt \"Vt!l 

o t olduğu konusyon., vcıımelen. 

M .düTl Tutarı 'l'oıninaıtı İha e gu."'l., t ve mahal 
Cimi Kk> Lira Lira 

Kuru ot 550,000 49,500 3712,50 23/11/942 15 Aro.Ss,yn 

Samarı 450,000 Sl,000 2362,50 23/11/9'12 15 Amasya 
Koym etı 30,000 18,000 1350) 
S!ğır etı :ıo,ooo 13,50C 1010) 1!6/ll/942 15 Siiı't 

K'1.} Lm f'LI k<ı!\ tttımas 20,000 65,00C 4SOO ~6/11/942 15 Siirt 

Saman l :!O, 1}1'(\) 

K ru ot 180.<.00) 19 11 942 10 Incbo'u 
lspmrıaOt 60J)l1(! 15 1;G1 

•• 

Pı"3.S:ı 160,000 30,000) 
Lfıhana 60,000 10,200) 4010 17/11/94!! l 7 Gelibolu. 
Od'un 500,000 ~.l,000 ısoo 17/11/942 16 B. Çekm<C!' Akc::tbur-

gaz. çlf;tllği 

Odun 1,()00,000 37,500 2812 30/11/9:42 14 TQkat. 
Sıf:ll' eti 112,000 70,000 5250 30/Jl/942 15 Toknıi 
Odun kesilmesı ve naıkl 2 650,000 !ro,300 4430 23'11/94?. 15 l\ltı1'11.Ş, 

(1578 - 1025) 

* Aiağıd yazılı 'l1 evaıdı:ıı !kapalı z.aıfııa r .,ıll:rneLrrl h-.z, !a.rmda yazı!ı gün, saat v nmhall.erdek Dııit• rl ::iın ıılmıı 
lroın~n crında yapılaca.'ktır. Taliplt>rin knntın.i vesıJra.çıır t~1if nıC\'ktı.rplaı~oı hale saci'erlnd::ı b r saat e\•\'·t:'l alt 
lauğu kıom'"tY"Ona H~nn~leı·ı. 

Miktaı·a Tutan TE-tıılnaıtı 
Ci%lEi Klo l.ira L \ra İha'e p .. aat ve mahali. 

Ktı.\•urma 30,000 63,000 4725 27/11/z.42 15 Amasya 
Muhtelif n4'k!iyat 261,000 10,440 783 E7 /11 /942 11 Am~a 
M<lh'lcili.f nokliya 1453500 125,005 9427,87 1!7/l1/942 10) 
Koyun et 60,000 66,000 49M> e11ıı1942 11 ) 
Keçı eU 20,000 18,001.l 13SO r1111;942 11) 
l{uyruğ, çli 12,000 36,000 3'l'OO r: '11/942 18) 
Kuru f"i 600,00(1 96,0llO 7200 e8/ll/94~ 10) 

&ıımen 500,000 60,000 4500 eaı11ın12 Jl) Samsun 
8 ~ eti 50,000 20,000 1500 f0/11 9A.? 16 Diyartmur 
Sığı.r eti 18(},000 54,0QO 4050 '/l:?/942 10 Sh·erek 
Kurru soğan 12,000 3000) 
Pı-a:sa 2{),000 5000) 
l...;ahana 20000 4000) 
Ispanak 30,000 7500) 
Po:tates 30 000 12,000) 
Ker.cv·ı 1000 COOO) 2812,50 27 111 942 16 Kırıkkia )ıc 

(J 672 - 13...~) 

* Aşağıda yazılı meva<iın ika.pah zarfla ekısi1ıtmreleri h;,zalarında yazılı gun, saat ve ma.hallerd~ki 
askeri satın alma komisyonlarında yapılacaktır. Talı.plerin kanuni ve sikalar le teklif mektuplannı :ııhale 
saatlerinden bir saat evvel ait oıld uğu komisyona vermeleri. 

Cinsi. Miktarı Tutarı Temıınatı llıale gün, saat ve ımehalı.. 
Kilo Lira Lira 

Odun. 400-,000 1200 2/12/942 16 Diyari>akı.r. 
Arpa. 180,000 86,400 6480 7 ,. 

" 11 Adana. 
Odun. 684,000 13,680 2052) 
Odun. 340,000 8,500 1275) 21 " it 13,30 Milas. 
ispanak. 13,500) 
Lahana. 39,500) 
Prasa. 43,500) 16,965 1273 7 " • 16 Erıtncsn. 

1708 - 1461 

* .A§ağıda y.azılı mev.ı:.dın ıpanrlıkla cksiltmeleri h...zalarında yazılı gun, saat ve maıhallerdekı askeri 
satuı alma Jroınis~onlar.ı.nda 'Yapılacaktır. Taliplerin belli vakLtler.de ait okluğu komisyonlarda bulun
mala.rJ. 

Cınsı. Mik arı Tutarı Temınatı İhale gı.ic, saat ve mahal 
Kilo J.,ira Lira 

Sığır ve tenekesi verılmek 
şartilc kavurma imalı. 180,000 27;000 4050 27/11/942 17 Gelibolu. 
Süzme bal, 3,000 6,000 900 24 • " 16 Gelibolu. 
Süzme O:>al. 3,000 6,000 900 20 • • 16 Gelıı'bolu. 
Siıune bal. 3,000 6,000 900 23 • 16 Geli:boh ... 
Zeyti.nyağı. 2,700 400 23 • " 15 Çorlu. 

• 1709 - 1462 

Memlekette 
IJT~DAM 1 

1 Maraşın imar 
\J 

programı 
Maraş (İkdam) - Maraşın ye

ni ımar programını hazırlamak ü
zere Dahilıye VckaJ..,.ien D'r 
mtiteh 6Sıs ismı istcıımıştir. Bele
d ye bu hususta bır frvan proje 
hazır1 amışlır. Şeh'rde yeni tbir 
dt>vleı mahalles· kurulması düşü 
nülme'ktedir. 

Kırkla re.inde 
dispat1ser 

Kt .. 'ldareli (İkdam) -. Şehri
mizde bir di'Spanser açılması için 
v·ıayetin ıSıhhiy~ Vekaleti nez
dinde yaptığı teş8l:fuiis muvaıf:fa-

yeıtJe n-eı ;re~enmi.1-'r. B'na da 
hai:rlanmıştır. Dispanser, sene 
ba md n ıtıbaren faal'yete geçe
ceı.tir .. 

r-Doktor °' 
\.. Diyor ki _J 
Boğaz ağrıları: 4 

ı c hııs'ahn-

İHTİRA BERATI DEVR.1 

«Korosina ve ~ar~retlc müte
hammil krom tabakalat-1 ibzan a
m~liyesia h kkında ihtira 'çin ildi 
snt Vekaletinden ahıım ~ olan 20 
Sont ;oşr n 191-0 or,h ''e 3()40 nu
maralı ihtira 'beratının ihtiva et
t·ğ' huku'\ı; bu kere başk:5ına de-

vir v~yahut icadı Türkiyede 
mevlkii file ıkoymak için dahi 
mezuni) et verH~eği tcltlif edil
mekt.e olmakla bu hususa fazla 
m ... hinrat edinmek 'stieynletln 
Galaiada, Aslan than 5 inci tkat 
1 - 3 numara.arz müracaat eylE
m.elcr· ilim olunl.ll'. 

BeyoğltL Dordimcü Sulh Hukuk 
HriJ,."'imliğinden: 942/169 

Beyoğlunda Hüseyina.ğa mahal 
lesinde Sa'.kıza[Ja'Cı catlıdesinde 
{47) No. Ju hanede mukim iken 
17 /8/942 t:ırihindr- v fat eden Ye 
g zalbet Tüzemenin mezkfır hane 
d{'runuııda t~rkeyloo·ği eşya~"! 
fbeı\1.ivesinin saulmo"'Sına 'kıarar ,.e 
ril~i · olduğundarı alakalılar Hıe 
ta1'p olanlar n bır ncikanun ;wınm 
dokuzuncu ç~~nılba gunü saat 
n dorl ra:lde·er·na mezkur ha

nmir: onündc hazır bulunmaları 
1:ın olunur. (6814) 

._ . ...-----------------....... ---
Sahibi: E. J Z Z E T. Neşnyat 
Direk lrirll: Cnd~t Karnbllg-in. 

Baınlidıtı yer: Mal'ifet MatbaQS.1 

Yeni tramvay durakları 
lstanbul bele.diyesi elektrik, tfamvay va 
tüne! işletmeleri umum müdürlüğünden 

. Stl'y n yoc 3 r 
AICSARAY 
f'EBEKESi 

:nda tromva.y aı·abıı aı ı yo.ıc n nau--a 
t> diıılır . 

• Vl 

F k pı 

BEŞİKTAŞ 
ŞEBEKESİ 

Bebeik 

!IU:l'OGUJ 
şı:BEKF.Sİ 
l\f< eid ye'koyü 
Şiş'! At Al Amavn:tkuy 

Kunıçeşnl(> 

Orta'kıöy 

Galatasaray 
Barbara 

Akarefler 
DalmabahÇ(' 

l' • h Ha'T. m 
Hn bıye 
Taksm 

Şc . d ba~ı 

B y~rt 
T pkapı 
Şth m nı 

Ga at..'l5atıı.y 
Tun<.'1 

Ç:ıpn. Tep rb!ı.şı 
B::ını'kalar 
Kııraköy 

I 

Em nöntü 

tııv. ray 

Kabataş 

Kolordu 
Tophanr 
Karnköy 
Em nönu. 

' .:.Lcll 
Pı diye 
:'u1tamhmc't 

i••kco 
C'\'l.h(,"Aknpı 

'nönü (1429) - ....... - _, __ _ 
1 ,_ Onlmlzdekl Perşenbe Aktamı --

SARAY SİNEMASI 
Sinemanın unutulmaz ve deal çift -artisti • 

TYRO NE BETTi 
VE 

PO VER CRABBLE 
tarafından fevkalade b ır taJTLda yaratılan 

KAHRAMANLAR FiLOSU 
l"ı~i: Hıssi ve müessir mevzuu meraklı ve kuvvetli sa'hneler.i- ve 
- m'1htcşcm lüks dekorları le m vsımiıı z~feri o1a-caktır~--~ 

Bu akşam S Ü M E R sinemasında 
Bü'ün sey rcılcrin takdir nazar ı: riy1e seyredeccğ. hakiki bir tha
;}', t .sahnesini ... Yeııj ~ir san'at har Jrnsrnı.. . Kuvvetli ''e mtiras1t 

fbir dramı tasvi~ <Cden ... 

BiR. ASK FACilSI .. 
emsalsiz filmi ta'kıdi m edyor. Baş rollerde: 

CHARLES LAUGKTON 
CAROLE LOMBARD 

iki aşık ... İki İhtiras .•. Bir harika .. 
Lut!en bu akşam için yerlerinizi evvelden ıaldmnız. 

li' TAKSİM SİNEMASINDA"' 
Bu cuma günü matinelerden ititbaren 

Oç ŞEYTANLAR 
BORiS KARLOF - ( M. MOTO) PETER 

LORRE - BELA LUGC>Sl 
g bı ı.iç büyük artistin canland ırdık1 :xı ve Amerikanın en ibüyük 
caz1 (KAY KAYSERı'.İN) i§tirikile vücude gelen entrıka, e.5rar, 
dehşet. thelcan, caz ve neş'e fi] mi 

PO.KER 
TRAS BIÇAKLlRI 

Cildi tabriı etmez., 
dldi yumuptır. 

Her yerde 

P O . K E R .,, 

traş bıçaklanru araym111!. 

Aşa~ıda yazılı me\·adın pazarlıkla eksiltmeler! hizalarında yazıiı gün, saat Ye mahallerdek' ask«i 
yapılacaktır. Talip!erln belli vakitlenie ait olduğu komisyonlar.da ibuJun~ satın alına llromisyonlarmda 

maları. 

CinSi. Miktarı TutaTı Tem'lllatı İhale .gün, saat ve mahah. 
Kilo Lira Lira 

Sığır eti. 45,000 18,000 1350 28/11/942 10 Trabııon. 

Pirinç sa.pı. 5,000 20 • " 15 Halıcıoğlu. 

Saman. 200,000 15,000 2250 17 > > 14 Kemerburgaz. 
Muhtelif nakliyat. 3400,000 25,500 1912,50 27 " • 16 Amasya. 

Kereste. 500 M3. 20 " • 11 Bursa. 
Meşe odunu. 250,000 6,250 468,25 20 " » 15 Denizli. 
Buğday öğütıülınesi. 1,300,000 22,100 3315 17 > " 15 Gelibolu. 
KO) ım et kavul'maSl, 10,000 30,000 4500 25 " > 14 Erzurum. 
Kuyun eti. 75,000 108,562,50 8142,18) 
Sı.ğır eti. 75,000 96,630 4247,25) 17 » " 14 H~e. 

1710 - 1463 

\'adın pa141rl.ıkla kSıltme er :niza armda ~ılt gün, ııaaı ve mahal!~ ~-erl satın &lmR ko-
Taltplıerın b 'l:ak t t olduğu ~narda ibuhırunaarı. 

Kllo 

40000 
00000 

250,000 
880000 
l&0,000 
750 000 

Tutan Teminatı 

Ura Liraı__....-.:Ilr.ık-=:;:_;J:!:?.:Un=..!....:68.at=::.....:.v..._ı'...:nwhati==...;.· __ _ 

100 000 
30800 

108ı000 
45 ()(l(l 

1890 
1200 

12 '500 
4620 
665C> 
6700 

15 ~rn Sarı acış•a 

15 Çotrlu 
ı 5 Bolı'kCB!r 
15 Balık I' 

10 Trabmn 
15 Çanakkale. 

(HSO) 



İKDAM SAYFA-t 17 İKİNCİTEŞRfN - ı 
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Dün çıkan 
kararnameler 

(Baş tarafı 1 inci:de) 
tamını tak'p eden üç gün içinde 
malın nevini, miktarını, mali:1€t 
fiyamı ve bulunduğu yeri göste
ren bir beyıannaane ile ellerınde-

GÜNÜN 
İÇİNDEN 

Şeker fiat 
neden yükseld 

(Baş tarafı 1 in~i4 
Şeker isfhlakini azaltmak 

ztmdır. Bunun için de fiatı 'J 
seltmek zanıridir. Krips, harpten Sonra Almanya 

1 ç ln ta t b ı k e d i ı m e si 18 z ı m 
g e 1 e n tedbirle r i anı atıyor 

İktisadi Devlet 
teşekküller~i 

Umumi heyet top .. 
lantısı dün yapı~dı 

~<i siokları bildirm~ye medbur o-
1 

~acaık~.ardır. 

(Baş tarafı 1 incide) 
şekerli çayının içmediniz mi, ya
hut, öğle yemeğinizde bol salçalı 
ı>ilavınızı gövdeye atmadınız nıı, 
adeta yerinizden kımıldanamıya· 
cak kadar sünepeleşirdin:z. Ya· 
but,, tramvay altında bir çocu
ğun başı koptuğunu g&zetede o
kum1ya tahammül edemezdiniz. 

Hüki\met bu tedbiri alır] 
sabit gel:rli ve kendilerine 
nevi yardımın yapılması kar 
mts bulunan vatandaslara 
fiaflaır üzerinden, m~ayyen · 
tarda şeker tevziini asla u 
mamıştır. 

~~~~~~~~ .. ~~~--------~ 
Krips tu hususta üç fikir il~ri sürüyo 

Ankara, 16 (Radyo Gazetesi) - Sir Stafford Cripps bir nutuk 
söylemiş ve ileride Almıınyada çıkacak yeni bk Bitlerin ön tine geç~ 
mek için üç fikir ileri sürmüştür. ~ 

1 - Almanlann küçük devletlere ayırılması, 
2 - Rhur bö]gesindeki ağır sa nayie milletler aırası bir işblıliği 

verilmesi, 
3 - Alman sanayi.inin civar bölgelere dnğıtılıması. 
Crlpps'in bu ha-I suretlerinin tatbik edi1mesi için evvelden tedklk

ler yapılmasınıı ve ondan sonra herhanıgi. bidsinin tatblk edilmesi la· 
zım geldiğini bildirmiştir. 

Cripps mıtkuııda harv bitincf> yapılacak .imaır faaliyetlcı.rinden 
de bahsetmiştir. 

Sirenaikte çekilen 
Rommel kuvvetleri 

(Ba1 tarafı 1 inci sahifede) 
mcktcdir!er. Alman ve İtalyan hava 
ıkuıvvet!l"ri dill<Tlınn "°1].a.rını mıwaffa
ki!>"C'tlc taa.nız etmlc;lerdlr. 3 inıgı1iız tay. 
yaıt't'l!Iİ Jı.".lva d:üellolaTl'l'!da clıilşi.lrliı~mıi.lş

tüır. 
Lcındra, 16 (A.A.) - VLşi rad!Y'<>Su, 

Rommel'i., möhLm milkta.rd.a tak:vlyeler 
a 1dıı. i1'ı:nı b itdfrm r'k:rtedlr. Romm e 1 ordu
su taraf•nd~n işga·l edilrn yeni rnPv
zilcr, ElalnmevndPlciler kooaır kı.ıvvcfü 
tahmi-n c<Hlmeat<tedlr. 

Nevyoıık. 16 (A.A.) - Unitl'd Pres;. 
ırmıfrıabiri Romımel'in herhangi bir yer
de duttvıo müdafaaya t~bU.sü hkdi. ı 
rimie. burıun ancak, coğrafya durumu 
b?.ıkınıımdan Trab11.l'S doğ'usun<la tıırbi! 

müdafaa .mevzileri tw!·~n El A~Pi1a-ı 
da oır,ımlı>hile~ini bi'dhmeilrlcdir. 

Stok1hQlm. 16 (A.A) - Alman 1 
Irontrolü alltında hulunan Skan- 1 
dinav tı:>1graf aiansı, cuma ITT]ınü 
Rommel'in Tobnık lbôtııs1ndaki 
kararıralıına kadar rokufaın İnıeilirz 
"Umlda.n, kendisini az kals:ın ·esir 
edeceklerni bildiriyor. Aians, 
Maresalin ı:riyinmiye vakit !bulma
dan kaçtıığın1 ilave ~iyor. 

Lond-:-a, Hi (AA.) - A 1ımar hn:fu
dunıd':ı bUı1ıman "Rrııter aj:ınsının hu
S'\.:"'i ınvu:habiri bfld1riyo.r: 

El!ırr~ gel"en cc;aslı bir h~bcrc ıı;ö~c 
Rnımııı;ı,,.J, Mfünliııt" bl'lr·rım-~~'1'~ıdr.c· . lk
ı-aıda Hifıler. HlırnkT' '"" d::ıha b""'k"l !dm 

~DARLAN 
--Af r ~ k a 'd a:---

(Baş tarafı 1 incide) 
bu kuırnaır.ıdanlığa tayinini tasdlk cdi
tyor. Gcne"al Gir::ml h'111bi F:amsız ~
T::?ikl~nına götürrn t C"I'lebi bir devlet 
tarzıf':'l'lldnn .kot nmıd:ı mevf.d!nc ~ct'd
rri«tiı·. Amlr~ı Daı•l"'!ı bu sıı'" !11 mi'. 
li cı:ım"anın <l.ı.<:mıda. 'ka !m'lş okıvcr. o.,, 
her tür:.U rnlJıH \'O.zifE."'!Pn vı < "'~ri k•-. 
m:ı. ·ı-'-ın ·'cta:-ı ~:ı;1ı tt'ğfro: b" dit·iıvoruım 

Lor.dra, 16 A.A.) - Afr'kada 
müttefik kuvvetlerin •başkuman
danı general Eisenhoverin tasvilb 
ile amiral Darlan tarafından bir 
Fransız kıoat=syonu hükfuneti ku
rulmuş ve bu hükUrnet mihvere 
'karşı tam bir askeri yardımda 
ıbuunmadığı taahhüt etmiştir. Ge
neral Giraud ise Afrikadaki Fran 
sız kıtalarının başkumandanlığ:

na tayin edilmiştir. 

Londa~, 16 (.A.A.) - Fransız 

hududundan aıınan bir halbere ~ 
göre evvelce Alman makamları- 1 
nın emrile tevkif edild"ği bildiri!.- 1 

miş olan geeral Veygand mevkuf 
de.~1-dir ve kendisine cönemli ve 1 
gizli birvzzife verlmştr. 

selcrılc Yilpt•ğı görfümır !~rl son:ı. croir
'm"k üzeredir. 

Ankara 16 A.A.) - İktisadi 
devlet teşekküllerinin 1941 faali
yet yılı, b:lanço ve muamelatını 
tetkik etmek üzere 3460 sayılıı ka 
rar gereğince içtimaı lazım gelen 
umumi heyet bugün saat 10 da 
B. M. M. binasında toplanmıştır. 
İctimaı Başvekil adına Maliye 
Vek'li Fuad .A:ğralı açmış, katip 
seç:minden sonra Sümeıfuank, E
tiibnnk, Ziraat Bankası, Tuprak 
ofisi ve Devlet ziraat işletmeleri 
kurumunun Başve'kıUlet umumi 
mürakzıbe heyeti tarafından ha
zırı.anan raporları teıtldık etmek ü
zere !birer tali encümen seçilm;ş
ti. Bu encümenler yarından itiiba 
ren faaliyete geçeceklerdir. Se
ç:mden <:.onra umumi heyet }çti
mana 30 ikinciıteşrin pazartesi 
gi.inü ıtoplaılmak üzere son veril
mişt'r. 

Amerika-Alman 
kıtaları 

Bildirilecek lbu mallara el ko
yup değer f'yatile .satın alrn:\.l!-1 
Ticnr~t Vekaleti mezundur. 

KÖMÜR FİYATLARININ 
TESBİTİ 

Dördüncü kararname kömür fi 

yatlannın teSbiti ha.kJondad!f. 
Bu kararnameye göre vasati kom 
pozis;{on taş ıkömürünün beher 
tonu 21 iradır. Muhtelif nevi ta:<? 
1kömürl.erinin ve kokların fiyatla
n bu esas üzerinden fktisat Ve
kaletince tayin olum-caıktır. An
cak resm.l ve hususi binalar;".l ısı
tılması iışi dafrc ve meskenlerin 
sıcak su iht;ıyaıçları dahil kulla
nılmak üzere satılan kdk ve taş 
kömfalerin 30/4/943 tarihine ka
dar eski fiyatar1a satışına devam 
ounacaktır. Bu kömiirler:n 10/6/ 
942 t~rih1i kararname hükümleri
ne r,öre başka ihtiyaçlarda kula 
nıması ~·asaktır. Havagazı ve e1ek 
trik prim1eri iŞbu karann neşrini 
takip eden mutad satışbdan son
raki sarfrvat için ta1Jb'k edi:mi
yecektir. 

Şimali Afrika müttefik umum! 

_ (Baş 1a~afı 1 incide) kaTarga'hı. 16 (A.A.) - Mağ1ıfııp 
ıo bin ki~lii:t ordıtıot !lu tak:v'iıye etme- cdilm"ş fakat elfin çok kuvw-tli 
ıh• dw.m~ıdan ça!.ı..'ı"~~dır. Bu ordu- olan mihver kuvvetlerile lboy öl-
m.ın. ş:ır-'kı"an ilı<\ı"Oketlı- ga!"J) ist'k.amr- çüsmek üzere, müttefik ta~·e 
t=.!lı:!c ı'.crlcycn k'l.lvvetJe!:le b'ir]('Şmck is- kıtaları, dumadan buaya1 ge1mek
·~·,.n nı:i·ttrfik kJ~. ıa~ı::ıın bu mak<:ad1 k ve hemen muharebe sahalan
t_omhı ciımc~cr1nc ırnan! oLm'aik iç'laı so- na göndedmektedir. 
nı.rn:ı ikada'!' ımücaı:iele {'cecc.ği zıınno-
• ,,..ı:n:ı~ot:ıctır. Fra.ru.!Z kırtaları Tu:ıus- Rommelin, Tra:busgarpteki kuv 
d:ı ka:rnya cııkanlan Milıvet kuvvetle- 'ııetledni lburava ~qnderelbi1.eceği 
:--y'c. llT'ıilcac!clcyc dov:-m ctmdkıtcd~rr. tahmin sahasındadT1. Alman ge-

LJoınd.rıı, 16 (A.A.) - Fas radyosu, neralin:n orada k21blliyeti bhln-
d>i.in r~oşam M'ii.ttf'fi;. ve Amı~'Tl '.kuv- mındnn ikinci derecede 60.-000 ki-
veVerinin B·zr:ıl c'h'arın.aa birbir1C'TiyJc 
tı m:un giı~;k.lerini b~!O:.rm;ştlr. Hava ı:i !bulunduğu zannedi1ımckted1r. 

! · Bı·zcrte'mn önem; ~;p'u ·~e Tıınu:s::ı. yeni A!ma-n '!_<:ııtal.arı ... 
gplırr:·~çt.ıir. İtalyan !kıt'al.arı drn:ıı; yplu ı Londra. 16 (A.A.) - Dally Te-
ı~oe ıtr'ırnof'ktcdir. !ıegraph gazetesi bu sabalhki baş 

Ncvvork, 16 (A.A.) - Crxayitrde yaZJ!';Jnda diyor ki: 
12 irci An·~•,a.n ha-va or<h~u nırzdin- l Müttefik kuvvetlerin teveccüh 
deki Un-it('(! PrC'~ ınn1habir!ır.d-en gc-
lcn bir tclg; f, büyü~ sayıda A:rr:-er·kan ett!kilıeT; B:zcrtin ele gf>Cirilmesi 
ıw uç~',1ann11.n Cı>za.yir~ ıı:clcrdk Doo- ı müttefiklere yeni imkanlar aca
•;tr •,- kıımanıiasmdeki- lkuıd::-ctli Snitfire ca ktır. Bizel"tten ~elen filolar, 
f"'olarmı t<>·'·n·iyp eıtt'ııöerini bild:iT1mck- Malt&dan cenup ftalyaıya giden 
t~:r. hava f"1.oarmdan daha fazlaı ve 

Ceza;vir, 16 (A.A.) - Ş;mal Afr"ka 

1 
ı:r , "f'k umuıml karargtıhı.nıch:ı 0~-r- daha kuvvetle taarruzlar yapab-
ni'dı:ğ'!rı~ göre. Tunus lıudadunu ge- 1ecPktir. 

r - ~ ÇP!l Amrrik.:ın ke.,:f ıkolfarı, g'C'Ileral 1 Öbür taraftan İtayanlar !bu u-

' 

lstanbul Levazım Amirliğı·nden ver·ı· 1 A!'t!CT'::.-On k\ımanıda·r.ında ilC111iyen in- 1 cafkların cenuıp İtalyaya yapıla-
• , g!ıliz \·r AımC'riJ;2n o;odıinımn geçirt trol ı k h k t' · d 1 k • k f t .• ... 1 1arı,..JL h~zı1,kımrlkitad·1~· A'ırn~n v~ İltal- i caık !bir çı artma are e ını e 

\... ~ 85 8Fi 1 88 1 &n &rl .J \ yan kıt'::ıJarı Tuırıu-s civaT'Jında Frıaıno<;l.Z kuvveı!:lı0 hlmaye edebileceğini bil 

1 
,ı;a"'Tli71o"'ııarile çaT):l".ışm~ıkıta.mT. mektedir1€r. 

500 ron odun kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 25/12/942 40,000 kilo sığır eti kapalı zarlla · ekısiltmeye konmu.ştırr. ihalesi 
çaırşamba 0günü saat 16 da Büyükç c>km~c{: Hoşdere köyünde askeri • . 30/lli942 Pazartesi günü saat 11 de Bursa askeri satın alma ko-
~atın alma ;ıromisyonunda yapılıac a!l<:tır. Tahm'n lbedeH 20.000 l~ra te- ıl m~syonunda yapılacaktır. Tahmin ıbedeli 42.000 lira ilk temir..atı 3875 
minatı 1500 fuadır. Talipler-in kan u:ni v~ikalarHe teklıif mektup1an- liradır. Taliplerin kanuni vei:kalarile teklif mektuplarını ihale saa-
nı ihale saatinden bir saıat evvel komisyona vermeleri. (1623 - 1205) tinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 1664 _ 1300 . ~ 

ıMamakta 'bir pavyıon inşası kap ~.Jı zarfla eksiltmeye !loonmuşt'llr. 56,000 kı1o sığır eti kapalı zarfla c>k~Itmeye konmuştur. !halesi 
ıİB'ıalesi 25/11/942 çarşamba günü s aat 15 de Ank~ada M. M. V. 4 No. 30/11/942 pz7.artec;i günü saat 16 da Bursa as~erl satın alına komis-
~u satın aJma komisyıonunda yapı lacaktır. Keşif bedeli 144,030 ha yonunda vapılacakt-.ı·. Tahmin be deli 58.800 lira ilk teminatı 4925 
85 kuru ilk teminaıt.1 8452 liradır. TaHpkrin kanuni vesikalarile te-k- ı:radır. Talip1erin kanuni' vesikala rile tPkJif mektuıpların1 ihale saa-
l'f meo'kmplaınnı ihale saatinden b :r saat evvet komisyona vermeleri. tinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (1660) (1296) 

(1625 - 1207) JJrf.. 

IMüt~alı:hit nam ve hesaibma 56 ,576 kiTıo san saıbunlu köse.le açık 
eksiltmeye konmuştur. haıles1 23/1 1/942 pazarıtesi günü saat 15 de 
AnikaTada M. M. V. 3 No. Iu satın alma komisyonunda• yapılacaktır. 
Tahm'n bedeli 4.~5 .613 lira 20 !kuruş ilk teminatı 21,174 üra 53 kuruş-
tur. Taliplerin be-!Ji vakitte kom.is y:ona gelmeleri. (1639 - 1211) ,,. 

35 ka1Pm spor aletleri ve maJze mesi kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. İhalesi 2/12/942 ırünü saat 15 de AnkaTadaı M. M. V. 3 No. lu 
satın alma ikomisvonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin .bedeli 16.590 
lira :Lk ~m1nah 1244 füa 25 kut'UŞ tur. Tai1p1erin kanuni vesikalarile 
U-k!K:f mektuıolannı ihale saatinden bit' saat evvel kom:synaı V€rme-

leri. (1707 - 1~) ,,.. 
Dört kdh on ton saTac ipl:ği a"1 n:ıcaı'ktır. Taliplerin nümune vıe 

şeraitleril~ Ankaırada Hat'b1ye dair _ si süvari şu:bes;ne te'kti:flıerini gön~ 
ıderıııeleri. 7212 - 1465) ' 

'MeVC'Ut sartnam~ine ~vfiksn 2 adet komit>le vanti1asvon santra
la pa-rsırlı'kla ~atın alına~aktır. K~ lf !bedeli 7500 liTa kat'i tem'natı 
1125 li"radıt'. Talğplerin 23/11 /942 p a?:art.esi r-.iinü saat 10.30 da Ankara 
da M. M. V. 4 No. luı satı.n alma im misyonunda 'hu1unmal2ırı. 

07H' - 1469) 

83 h'n ~ ~- un V"" e~ılnn Hayrl .. rnıı•ıtda V!~C\nJıınfan vPva Havd:otT
pa~a aT'harı,,rl•'l'l Si....,.e"'ideki aırbara Mlı:il. t~hmil, tahlive. tartı v~ isıt'f isi ka-
pıı1ı 7•rt ıı.-.1fıi1P e~lhıF,..e komnıı:rtıır. Hı"5tı"t ,;pırl~ı-ı lro'l'r.ıi'!V<ı•ııııfa 
ır/\1"1llf':hf1;,. J'v'tn·:ı~•t t~{ıı,.tı HIMO lir,..dırr. İlı•ltsi 28/11/942 'Pf'"!"'•embe ır\1-
r.ü sııııt 1~ M yıımlacıı'!rtır. İ~kllT.erin tP"k1if ,mc-'.(tuıp1an v~ t~inatıa.rnP ihale 
saatine!'~ bir ~:ıt l"VVel Hnbi~e yedl"k Subay okulundaki ıı;ıttı'll al'TT'.ıı 'kıo-
m!~un.ı mıtlracutiları. (1800 - 1073) 

• Kıınll'lı r:arf v~ıı·lile ~Oll t.,, lt'Uru inrlr sııtın a!ınıacıılkıtır. Ev!ııf ve 11'u.<u~I 
smfürt ~i'IV'Oıı<la ıtötü1~bll!r. Mô ton kuT'u 1nclr t<mhn iblr ist<>k'ive iha
l ,.. ~i1.Pb!T P~ll p::bı .Yll rıınna t!J:,, eıi'.(tıiı tııatıtlrd• dl' iha~~ ıy::ııo~!ıııbilir. Mu
V"l<ik<>t >fı<>mirıatı 1110JO lir~ıd•r. Th••l<"c'!l 27 /11/942 cumıa. ırün 1i saa-t 15 dıı ya.pı
laro~.!lınd"'tı !<:te'kıl;'J('rin ibıı·l·P ııe .. tındaın bir e:ıet f'vv~! teklif rr.e'l{tuol~rı ve tc. 
n-.İT'ıııtlari]e Hrıblyed.e Yl"ddk subay okuluınıd"lki ~atına lıma kom:~mnına müra-
oaatlan. (1601 - 1074) 

Kom:~onda m~ut list~lne störe 56 kalem Jtııboratuvar malzeme
si nı:ızarlıkla satın alınacaktır. İh ·ale~ 20/11/942 cuma ~nü saat 
1!5 AA na Ankara.da M. M. V. !5 Ne>. lu satın alma korrıisv'nrıunda va
pılacakhr. Tahmin bedeld 298 lira kot't tem:natı 44 füa 70 kunı~tur. 
Talipledn ıbelli vakitte komisyona gelmeleri. (1692 - 1404) 

Kom.;svonda mevcuıt listesine P'ÖTe 5fi kıı lE>m Iaboratuar malze
mesi pazıırlı'kla · satın al•n.aeaktrr. !halesi 20/11 /942 cuma g'ilnü saat 
15,30 da Ankarııda M. M. V. 5 No.lu ı::ııtın alma lromisvonunda ya:oı
lacaktır. Tahmin bedeli 298 li.ra kat'i teminatı 44 lira 70 kurm;tmr. 
Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 1692 - 1404 

JJrf.. 

Tahm.;n bedeli 18.800 lira olan 4000 adet demir kutu vantml
mıısı pazarlıkla eksiltmeve konmııstur. İhalesi 30/'11/942 Pazartesi 
_günü ~aaıt 15 ele Ankarada M. M. V. 4 No.lu satın alma komisvonun.da 
yap1la<'alc'hr. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri Kat'i te-
minatı 2820 lira<lrr. 16Ti - 1336 

Mavıs/942 sonuna hdar ta.hm~nen 50.0n<ı ton tahmil vP tah1iıve 
ısı kapah zarfla ekc;iltmeve ilronm u~tnr. İhalesi 20/11/942 Cuma ırü
nü saat lfl da Ankarada M. M. V. 2 No.111 ı::atm alma lromisvonunda 
yapılac·a'ktıır. Tahm,;n bedeli beher tonu rnn kuırus ilk temhıatı 4500 
liradır. Taliplerin kanuni vesfkala rile tekM mekıtuplarını ~half' ~aa-
tinden lbir saat -evvel komiısyona vermeleri. (1579) (1026) 

Jtf.. 
Divaıiba1nrda ıt&ıterif~ek v~rde 'b:r e1ıek:trilk: tsisaıtı !kapalı 7arlJa 

<>°l<'c::ıq'YIPVe konmu<:tur. thalıe<:i 2/12 /942 çarc;:mılba ırüııü saat 11 de 
Ankfı .. ada M. M. V. 4 No. lu sah:1 alm3 komiS'V'Onunda va·pı1acak
tır. KPc;1f bede i fl022. lira M 1kuru<ı Hk tr>m;natı 6()1 lira 75 lkuru~ur. 
Tal'p1erin kanunt yeg;ka1.arile tek li:f mektrnplannt ·ihale saatinden 
bir saat evvel loomisyona vermeleri. (1628 - 1210) ,,. 

88.~5 lira :l5 ktıTUs ~if ~deli AdanazaTında va:ntn·ılacaı'k insaat 
isi !kanalı zarilıa ekc:Htmeve ıkonmu~ur. İhalesi 23/11/942 pawrte.~ 
~inü sa at 15 de ,Atı karada M. M. V. 4 N~. lu satın alma 'kıomigv'()nun
<fa vanılacakur. İlk teminatı 5691 lira 27 kuTUştur. Talipler'n kanuni 
ve-s-ilkalarile ;r.kUf mektuplarını ilha le saatinden bir sa!ıt evvel !komis-
yona vermeleri. (1617) (1160) ... 

Eski.şehfır hav:ı bastahatı.esi iltj n'Ci kısım il'!!>l!ıatı müterhhit nam 
ve he$aıbına pazarlıkla eksiltmeye konmu~ur. !halesi 1 /12/942 Salı 
~nil saat 15 de Anıkarada M. M. V. 4 No.Ju satın alma komiısYo
nunda yanılacaktır. Keşif bedeli 1,121.265 lira 56 kuru~. İstekli
lerin kat'i teminaıtlarile belli vakitte komisyona gelmeleri. 

1718 -· 1471 ,,.. 
Ask~ri ihtiyaç için her cins iaşe maddeleri bergün pazarlıkla 

satın ahnacaktır. EllP.rinde mah olanların ve satmak istiyenlerin 
Harbiyede Yedek SWbay dkuhın-da satın alma komisvcmuna rnüra-
caatleri, 1576 - 1023 

Bugün, çeyrek porsiyonla gün 
geçinniye çoktan alışını~ bulunu
yorsunuz ve daha da çok alışa
caksınız. Hele s:nirleriniz, eski
den sizi bir anda tımarhanelik 
edecek binlerce şartlar vız gele
cek kadar ka~arlanmıştır. Eskiden 
belki rahatlık milyoneriydiniz, 
şiımdi rahatSJzlık milyonerisiniz! 

Bu durum, yılan hikayesine dö
nen bu harpten sonra da, şüphe
siz, en az bir nesil siirUp gitmiye
cck mi? 

Amire uyum kabiliyeti de mer
kezini değiştimn~ş.tir: Bugün, en 
mükemmel insan şartı şu olmuş
tur. Devlete uyıım kabiliyeti .• 

Onun içindir ki bu harbi.n ya
ratmakta olduğu yeni in!ıan tipini 
söylece krokilendinnek mümkün
dür: 

Az ve yalnız sıhlıi yiyen, jşini 
zevk için değil, vazife olduğu icin 
yapan. sin~Tleri kemiklerinden 
daha katı, tahammül takati sınır
sız ve biitün varrl·ğile yalnız dev
J,..tinc bağlı insan! 

CENOVA 
(Baş tarafı 1 inci sabifede) 

Dün gece İngiliz tayyareleri 
Cenova şehrini tekrar bombala
mışlard1r. Şehrin me!>kfuı mahal
lelerinde yeniden geniş ölçüde 
tahı-ibat huswle gelmiştir. Sivil a
hal;den dört ölü, 24 yaralı vardır. 
Bunların adlan ve ı::oyadlaın şeh
ri~ gazeteleri ile bHdirilecektix. 

L<>ndra, 16 (A.A.) - Hava Na
zırı Sir AT'dh "!baki Sinclair, ibeya-· 
natta lbulunaraık Alm~nların aske
ri sanayiini ve münakalat yol1a
mı tahıriıp etmek ve müttefikle-
rin A vrupada. g:rişti.1k1eri geniş 
askeri harekata yol hazırlamak 
kin mukavemet edilmesine im
kan mutasavver olmıvacak kuv
vette bomJbardıman filoları. teşkH 

. edileceğini söylemiştir. 
Pek yakın bir zamanda İngiliz 

hava kwvvetleri, şimdikinden çok 
daha müihim miktarda uçağa sa
h :ıp olacaktır. lnıgiliz ve Ame.ri
ıkan falbrika1arı kütle halinde uçak 
inşa etmekrtedirler. 

Şeker fiatı üzerinde al·na 
tedbirin başta gelen diğer bir 
daSJ da, bugün 700 ın:lyon 
hulnn tedavüldeki paranın, 
surr.tle yilz milvon lİTasmm 
ker Şirketi ka-nalile Merkez 
kan kasalarna iadesi imka 
haı:.ıl olmasıdtt. B:naenaleyh, 
gin vatandas. kiJosu beş JiT 
şell\er satın alırken, vasati Mr. 
sapln, bu ıneblağtn hl'şte dörd 
Merkez Rankası kasa-sına y 
ıms olma lrtacbr. 

Sabit geJ!rli vatandaslara 
rem ihtiyaclan fçin,•eslri fiat 
rinden seker verilttektir. 
dan başka, vatandaslnr, seke 
tiyacını, memlel{et·mizc!e bol 
tarda ycfüen diğer maddele 
temin ve tedıın"k t'debileee 
d0 r. Yurdun hiiviik servet ke 
ğı olan lizümlerimiz. bu va 
ciddı-n en miikemmel bir 
maddesidir. Pekmezeffi!imiz, 
günkii şnrllarn . in~afa ta 
eWei b:r gıda sanayiimiz ol 
tur. Bu madde, sekerde"I co 
ha fistün gıdni kıymette bir 
vettir. 

IlükUmPt. seker fiatı üzen 
ki rnn b·d'bir·ni alırken. nr 
da1''beri izahma çahtiğ-mırı 

salim ve makul hir muhı:ılcem 
mantık ~eyrl ic-1ndP ""Ürliıııii 

S0KR0 AHM 

Bir kamvon KRsım 
şaya inerken bir g 

çiğnedi 
'Flvve·l'ki l):kJ<-aım ~ant 16.::10 da 

ua~2ıd.3. rec lb"r kn.mlY'Qn !k:.aza51 <>1 
~· h:ını>dı>n K-l"Jlmpaşava inıen 
kfoıÜ!r Y"i.i'n°!'Ü· 'bir k~mycmun 
h"•·dpr:lll•Tf' b~ıl...,..ı.ı-s \"e ron sür·• 

mr-~ ba~lam.ıt<;11;ı, Bu ~ada yold 
T"o'rtc ol "n A'hımrt isrr-i"Xl • b"r 

"""n'"'~ istcımi~, .!':en yap2ırrnya'Tt 
ll"On •rn.ldın."llıa ç~'lmnı-r ve Ahımed 

W"'a 1'kı!.,'<lt.ı:rar~':ı:: ağn· SU!l'€1ıte 

hnı <1ır. Kr.z.a(Y'a u~aywn gMlç 

lr"lC'ye ka'dırılırken ölmtr.<t.ür, 

Firar ı-di'P ramna'k<ta olan şc:fö 

taılı olnraık oolaıd..., geld:ği tesbit 

anJşıtir. Tıı'hlkiiılcat.a dı>vam oh.mm 

dır. 
-----

1 Kannh mrf uruı!i!? 1000 ton amf<•r ekı0Htmcğr lkıonrmu'9U!l: Evıs:ıf ve 1 

l
ş:ırtları ilrom~r<mda göriilrbilir. 1(}00 t~:ı mrnr 1ıopf.an ~~ is<tPkliy-6 Hı.aı]e 
biJNci!:i ıt'bi dniha oz milkıtarma da tnl'p ı;fü;tığL taiktirtl~ ih<tlf• e-dftlrb'lir. 
5i 1/12/!42 r:Jlı ıtünü s-·at 15 de yııp>l~...,,;ı.ındn"'! tal'P''erin 14!5-0 lirafoı'lt 
k~t trm·nat V€ ilra..'1·.ı.n.1 vesikala.ri1e birl '•tc Ha!'biye Yf'ıclıt!t Sıfü.ay O 
~1ın-ama kom.kıyonıı!'l::ı ınüracaat1an.. (1642 - 125 

* A~ğıda /Yazılı etlerin kapalı zaırfle e'~nl1iım('o 1"rİ 3/12/942 günü saaıt 
l /\ ·lk:ıı·"ldn M. M. V. 'tfr 1-~o hı sat-ıı1 a]ryo., rom·svonıımdıa ya.nıl.acakhr. 'J' 

r:n 'kanuni '\"('<;ikru1 ri~e tdkllf ımr-kttıp3a.,. ,..,, "h:ı.~r ~afıi"dl'.ıı hir snat 

CiMi ML°k'tan Tutarı 
·-----------Kilo __ Llraı _________ _ 

Kuvrıl.clu koyun eti 
Sıl&w ~'li 

K~i e:t.i 

108.000 l ~li 000 
52li 000 ~fi7 ~00 

525.000 472,500 

}/.. 
(171'i' -

BE-herine 685 kuruş tahmin ı>d ilen 2000 adE't sahtjyan ve ta 
sirle 550 kuruş tallım;n edilen 12!1 O adl"t astarlık ile tanesine 
,kurus tahmin edi1e-n 1300 adet k ıvılık meşin kapalı zarfla eksı 
meve konmushır. İhalesi 30/11/9 42 pazartesi günü sa.at 15 de 
karada M. M. V. 3 No. lu satın al rna kom:svonunda yapılaca 
Hep.,<ıin:n tahmin bedeli 5775 lira ilk tPmiqatı 1933 Mra 43 ku 
tur. Talipler:n kanuni vesikal.aril e teklif mektunla,.mı ihale s 

tinden bir saat evvel komsyona• g elmele.ri. (16..1.6 - 1374) 
""1lf ,,. 

Kütah...,.nda göc:teril~ mahalde biT ptıvvcm m:ı;aatı \ııe el~rLk 
kapalı zarfla t:'ksiltmcy kcnmıı!ttur. Kı>~'f h""1elıİ 43.872 lira 6-0 kuruş ilk 
natı 3290 lira 45 kuruştur. İhalesi ~0/11/!l42 p31'lOr1ıcsi gliııü sa;ı,t 15 dP 
knrııda M. M V. 4 No. lu s~tını alma ırnmrisyonunda yapıla-caktrr, Ta!i'nl 
kıınwnt ~!k::tlıırile trkln mrık1ıup1arını ihrıfo saatind,rn blr saat rvvel 
,vona vermekri. . (1691-14()3) 

JI. 

Hepsinıe 24.356 lira 7 kıırus t~tı'l'l"l'n r<rl-en rrTrhteJ;f ımnrka otomoh 
l~n 33 kalem rulma,, aleti 23/11/942 t'l:.l7.3rtesi gii"ii s:ıaıt 11 de Anka 
M. M. V 2 No, hı !ııtın alma komk-vonuTJd'a ~mlac~ktır Kıtti tNTiln:ıtı . 
lira 42 ktrru.~r. TalJpiıerin belli vııkö1te kom:!•,-ona gelrn~Iıeri. 1684-1 ,,. 

Muhtelif mııT'ka mot.örlü nakil vasıt~Tıırı idn mtıtıtPlli' mıımara ~3 k 
1"'11hnan nazar1'lllcla "11·tın alınacl!ktır. hıa~si 24/11/!>42 ;ah ıtilnU saat ı 
An~:ıra M M. V . 2 N. lu satım alma -ırom· vo!l'll'l'lıdn vam·l:ı-caııctır. H 
tahmin brdl'JI 24.32~ lira 77 kurı.ı-s bt! tcm"nah :ıff&R 1Tr:t 57 ktıruştur. T 
1e-rin lbe]J,i vakitrtı:. aromlgyona g1elmelcrl, (1683 - 1371) ,,. 

50 ton e~er sabunu alınscalkıt ır. Verme.ite tali'P olanların 
mune ve tekl'! nıel~lıll)larım Hl/11 /942 PeNıem!be günü saat 16 
kada=- Ankarad11. M. 1ıL V. HaT'biıre daıreı:i ref!';lı~inP. miiracaatl 
10 tondan asa~ o!mıı.mak üzere ayrı ayrı teklifler kııl:-ul ed1 

Evsafı !stanibul Lv . .Amirli~nde ve Arh.rada M. M. V. 2 
satın a ırr.a lromisy<munda görülür. !!'JO - 1083 

İLAN 
890349 sayılı levazım ayniyat makbuzu her üç :kısmı '"'e 2085 

yılı sevk muhtırasının renkli kısreı ile orta beycız kısmı, zayi o 
tur. Hükmü olmadığt. (1711 -1464) 


