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muvazaay a l aş vurduğu an·aşılcı 

Ankara, 17 (İkdam Muhabirinden)- v~rlık ver- gisi tatbikahnda tapu dairelerini alikalandıran 
gisi nılikellefl erinden baz !arının bundan ınilmklin herhangi b 'r yai.11.ışlığa meydan vermemek için bir 
mertebe kıırtulmak ma·ksadile çeşitli muvazaalara taınim yaparak bütün tapu dairelerinin Varlık 
teşebbils eyled 'l;lez-i görülmüş ve buna mani olmak Vergisi Kanununun 14 üucü maddesinin son f k-
için yeni tedbirler almak zarureti hasıl olmnştıır. rası üzerinde gayet hassas davranmalarını bildir- , 

Emlak ve arazi sahiplerinden bazıları kendi ad· mişfır. Yapılan bu tebliğde varlık vergisile ilgili 'ı 
!arına yazılı bulunan gayrimenkullerin hır kısm n• 

bulunanların miikellefiye tler i ııi yerine getirdikleri- 1 akrabalarına devretmek surelile kendilerine düşe-
ne dalı varidat dairelerin den tapuya tezkere getircek varl.k n rgisinden ucuz kurtulmnk i s leıııişler-

d'r. nıe<l ikleri takd'rdc yapılacak bu kabil muamelele- ( 
Tapu ve Kadastro Umum Miidürlüğti \"arlık ver· r iıı h likümstiz olacağı bil di rilmektedir. i 

_____ ..,....., _ ____ , _____ ....... _ ___ _,_..,~--·--------------- ııl 1 

B ütü n t-1!on1or1larda Japon 
Arrrk~~a donann ası ağır bir 

mağliibi.yete uğradı H ı . are.· et.n rr. uvaf fak 
o l ma s ı şarttır • 

. 1 Amerika~ ı :ar 1 zırh :~ , 3 ağır, 2 haf.f kru- 1 

Rommel orduırıı ımha .r ı vazör, 5 muhrib, 8 taşıt g emisi i: atırdllar 
dilemez, Afrika temur • · 
~e?emez•? m~ttelikle~ I ; . . , . 
ıçın vazıyet bır haylt l D e n.z şavaşında Amerıka l n.ınn 30,000 
~iic~ olur. Al"!anl.ar Japon tayfa ve a~keri öldürdüğü c-an1 l ıyor 
şımdı bu gayret iizerın- ! 
dedirler. ı VaşingtQn, 17 (AA.) - Bahri- 1 

ye naerlığı teib'iğ ' : 
1 

O O AHMED 1 14/ 15 Sonteşrin gecesi Ameri- t 
Y o.zan: Ş KR 

1 
kan den iz kuvvetleri Gı.:adalcaruıJ 1 

Şimali Afrikada harp hare- 1 çev resindeki J apon egmiler 'ne tek 1 
kiılı iki cepheli olarak de- 1 rar taarruz etm;~lerdir. Bu çar-
vaın ediyor. Cephelerden pışmalar hakkında şimdiliik taf-

biri Libya, ikincisi Tunus'dur. Se: siat a!ınamanuşnr. 
kiziııci ordunun yıldırım darbesı 15 So_ nte· şr·· 'n_ s.aıba·hl._ ~ 4 yük_ -- vl\e 1 
karsıslJlda ağır kay:plara uğrıya· ..,......,_ _ _ _ 
rak • B ngazi sınırlarına kadar çe- ııır 

kilm'ş bulunan Rommel ordusu AT 1 N A I N 1 N , "rdcı k uvvetlerin oyalama muha· 1 \ \ 1 

rebeleri neticesinde Bingazi · Trab. \ ; ı 
Jus aras.ndaki çölü geç'p Trab- ı 

\usgarbc iltica edebilirse belki ş o K R A N 1 ı il 
bir müddet için Trablusgarp böl· 
gcsi içinde yeni bir mukavemete / 1 
hazırlanab ' lir. Fakat, böyle bir / -
vaziyetin tahaddüs edebilmesi iki / ( 1 
sarta bağlıdır: A tinaf.-ar Mi 111 1 1 
• 1 - İngiliz sekizinci ordusunun ş e fi m z e kıy· ) 1 
takip iktidarının gevşemesi, \ 

2 - Almanlar .n Trablusgarbe m 6 t fi bir V 8 Z 0 • 

Sekizinci Grdu :;imdiki halde 

taşıt gemisi Gnadalcana·ldaki mev
zilerimizin 7.5 mil !batsında Tas&
farongada k.a r"~a düşm~ oalrak 
b u'unmu(.ur. Bu yük gemiler: 
uçaklarımıza harp gemicrimizin 
taarr uzuna uğNtı,Jmış ve talhrip 

(Devamı 4 iincü sahifede) 

; 

• 

,.,--------------------·----.. 
!:_j o rı 

Haberler 

DÖRDÜNCÜ SAHİFEJ\ı1fZDE 

Tunus topraklarındaki 
ilk çarpışmada 

Almanlar geri çekildiler 
Amerikalılar Gabes körfezine 
kuvvetli bir oncü çıkardılar 

' 
Şi.ıoıalL Afrikadak> ::\lihvcr lmvvetler ini takip eden Kingfish~r izci uçak· 
!arı. Bu Amerikan uçaklan hem karaya hem denize inebilmektedir. 

Libyada Derne ve 
. . .... - --

e k.lide Alın ı· ______ , _____ _ 
8 inci ordu, Mihver ordusun'!:_ 
şiddetle takibe devam ediyor 

Matruba 
Müttefikf 

-------
hava meydanının 
r için iyi neticeler 

ahnması 
verecek 

Kah' re, 17 (A.A.) - İngiliz or- dud bir ölçüde olmuştur. Avcılaı-
ta şark tebliği: rımız Porı Sait a çığında b ir Yun-

Kıtalarımız Derne ve Mekiliyi kers 82 yl denize düşürmüşlerdir. 
Bu hareke tler nelicesind b ir tay-

' Bu manevra ile 
----ı---

Mihver ordulara 
T u n u s t a t ecri ~: 
edilm i ş oluyo ;-
Lond ı ·• , 17 ( A.A.) - Gen-?ral A -

derson <r.'dı=-.ı üırat·e B:zcı.1 Oze-r,_ c 
} ılrı.;mckl!.c<i r. Tunı.::s c:varmıda müt'ı.

t k' r!e Al'nıc.n13.f ~r~da şiddeti. 
ın: .... 1uı.rcbc:cr ccı-cy~'n ettiği tl)m'in ol 
n ~ JdlT. Bi~ Fr ~ız taburu; .Alına . 

:to C.r.\l v K-.;1! ınii!rı r.e~erini ka<;re 
~ ... da bı · :anıştır 

t"'•aI:S:ı?l: .. :.:ı\ A!ınanlann Tur: tı- ~a ge.:A 
cıek 1 ı· ~· ögıren;r öğr• r.une.z gcmi.çı.-i1~ 

la· 1t va bataryalarını, bEı .... 
1. ı a po.ıo .., r G: m ı· yo Af. rr.a ;':rocır. 

b ... "rC :cı.: r. kl'..:-t?1 !i~""Tdir. :r 
z. • -.c .\ .1 • 'lte!IJ< kıtaiar· 

gc ;r: .... be,ccrrr.c "Xl.ırlc r . 

AL: f.\.'il.AR GERİ ÇEKİLDİ 

Loru.. , 17 (A.A..) - Cezay ir Ttid
)'DS; Tur.G~ tc{ı.rakaı-ında ke.aı.f müf· 

(Devaını 4 üncü sahirecU!) 

BALKANLAR DA 
---ı•---

Almanlaf tank ve 
uçaklarını, Yunan 
v e Bu!gar arazisi· 
ne gönderiyor 

:>tY.k:...'w ı, 17 {A.A,) - Brttar.o\•tı 

ı rl b ı1t"tıbad ... n b' .jın;diğ:. 
eo.;' cm ·bi Ruı:zyada bul n Al=, 

n == 'e ı yyarderı B• g 
t ~:.ta ' Yuna.r.Gtana ıs€\·k t-.cr.Jme;
•r. l ~nan lınuııxlarında bulunan bu 

t', &cırı!.ore eı Jwr.ımı.Şo.ır. Plxc a k 
ları<ı.da bir italya n !'l0<urnm b ul u10-

.ığ" y L'111Ill.€ktrdi:" . Babnlara guı .. 
_ :ı ıt" -ak!- ?l ~t br kJsın 

_ d!o.. vı TUD{ör ... u na.kil vasıtal.an .. ıe 
tl .~ t n Lt<c; bı.clı:kieı'lnin tı 

1 c 4 
• 'l'llVcy t cdllmektedlr. 

takviye kuvvetleri gcçiımeleri. ve .• k •. t a b a k ı· il 

hava kuvvetlerinin yardımı ile g ö n d e r d i 1 e r 1 
zapıetmişlerdir. Sekizinci ordu (Devamı 4 üncü sayfada) 

' düşnıam takibe devam etmekte-

Hı..!g. ~· \C Ron.:...:n h.:2.\ '11 nıeydan?nr.
na gptlr!lt"n A ·ın)Sn tayyareleri ga lib 
bıı· iht'=lle ı\iroeruz<ie u aliyclt<> lı 
=k'..adı , lar. 

ilerlemesine devam etmektedir. dir. 
Fakat takip ile kaçma!r arasın- Ankara, 18 {İkdam Muhabirin- Amerikan Pasifik donanması Baş· Hava şartlarnın müsaitsizliği 
dnki mesafe henüz dolılurulaına· ılen) - Türkiye tarafından müş- 1 komutanı A:mral Nimiç \ cLol ayısile hava faaliyeti dün mah 
mış gibidir. Alman veya İtalyan· kül anlarında Yunanistana yapı- I _ ı 
!arın B:ngaz;, Dernel c voya lan g da maddeleri yardımına 

1 
v k • ı "' • 

Trnblns limanlarına ne de- k.3rşı bir şiikran nişanesi olarak 1 H a r i c .• y e e 1 1 m 1 z ' 
rece) c kadar asker geçirebilecek· AL nahlar Milli Şefimize, Atina 

!eri veya geçirmekte oldukları ~ehriniıı meşhur bir çini fabrikası Pa rt 
1
• G u r u P u n da 

maliını değildir. Filh~kika, '.funn- tarafından yapılan bir vazo ile iki 
sa kuvvet geçirmişler ve indirmiş· tabak hedil·e etmişlerdir. 

lerdiı. Ancak Tunusl.ı Sicilyanın G e n •. ş 1 z a h at Ve r d •. arası 60 mil mesafedir ve Pan- Nefis bir san'at eseri elan bn 
tellaria'nın müstahkem halde bu· vazo iki· tabak, Kızıılay namına 
lunmasının emniyeti içindedir. Yunanistan seyahatine iştirak et-
Bu , , Larla Sicilyadarı Tunusa ha· ıniş olan Feridun taraf.ndan Cum-
va ve deniz yolu ile nakliyat bin- hlU'reisinıize takdim edilmiştir. 
nisbe kolaydır. Bunun içiııd ::r ki, 
Almanlar Tunus işgdl e.dilm•zden 
önce hrm Rommel ordusunun ge
risini korumak ve icabında Tunu
sa çekilmesini lemin eylemek, 
hem de müttefiklerle batı Afrı ka· 
da b r oyalama harbi yapabilmek 
ıçin hemencecik Tunıısa ask~r 
göndermek çevikLğ ini göıterml§· 
lerd r. Zira, Tunus elde tutulduğu 
takdirde Rommel ordu•unun Si· ı 
cilyaya nakledilmesi dP kolaydır. 
Bu itibarla Alınanlar iç n Tnnuıu 
elde tutmanın iki !ayduı ve iki 
gayesi vardır: 

a - R<>mmal ordusunwı Sicil
yaya nakledilmesi, 

b - Tunusun elde tutulması 
ile İngiliz Akdeniz hıilı;'miyet 'ne 
fı rı;a t vermemek ve garbi Akde
nizle •arki Akdenizi tecrit hal'.n. 
de tutmak. 

F akat, demokrasyalarm her ne 
pulıas na olıırsa olsun Afrikayı 

l ihverden temizliyuekl~ri ve bu 
yolda her türlil fedakarlıktan sa· 
kınııııyacakları göriilüyor. Zira, 

(Devamı 4 uncıi sayJacıa1 

Çe enk merakı 
Çelenk meı-akı, yeniden almtf, 

yii.rümÜ§ür: Ölülere, evlenenlere, 
ni.şanlananlara, yıl dönümlerine, 
her fırsattan istifade ederek çcr
lenk gönd.er!ycmız. 

Çiçek, güzel blr şeydi' Maddl 
manevi ktymetl.er bakımından, 
tabiatin en seçkın varlıklanııdlın 
,birisidir. 

Fakat, dünyanın barııt ve kan 
koktuğu şu günlerde, ölülerin rtı 
hunu şad edecek v e dirilere daha 

rahat ve mes'ut bir hayat dileği 
taşıyacak olan daha asil yollar 
var .. . 

Misal mi iStiyorswnuz: lstanbttl 
ılk okullarında hiç olmazsa yir
mi bin yııvrtt, m al.. bir çorba has 
reti çekiyor. 

-------
Alkış'ar arasında sözlerini bitiren Numan 

Menemencioğlunun i: eyanatı 
l, erin bir memnuniyetle dinlendi 

All.kara, 17 (A.A.) - C. H, P, Mec
.>> grupu umumi h•Y"ti lm&iln 17/11/ 
19-1 2 saat 15 de re•s wkili Trabzon 
ıntbu.>u Haaan Saka'nın ~~l iğinde 
toplandı: 

Cc..ı.~n::ı a~a..ını ~e ııtçcn t.oplSJı
.. ..ı hu I.;baE·ıaıuL c4wnımasını ~rıüteaktp 

ıra :ciye 1/('..kl:ı Numan Mentmtncioılu 
:-sıcye S<~ e.re:t B~OOı: Mıı;,,,ı Mul1. 

~lnffi oon t• tilinıd<>r.beri ı~n dört 
ıııy ı:ar!ınl!ııki Jıaı'iei hadlsel~rl< &tı>m 
,-.e aSkıcrl vakı&ara alt Ulltm 1zab1a rds 

ulunao:ak mcım:leketin Gı.ş •'Yuctin ' 
ı®ktıın, y4md.an ııg:lendire<ı meo~
lolcre 'lem"" etti. Unı<m>! lıe.YC'l<:e die
lıı bir al~ ve menı.ııuniyptle ~ 

non bu- ızaha.t.. mUtt•akiop haı•ic;yc vc
lu Ol"ddı ıılkı;;ıa: arasında llclbrstlıYU 
ıte."ketti. 

Bundan &011.rn. pQ.ı4.4 uız.J.InQlaın.raı mu
cıbm,,e her !çlitna ıEncS! b~da le
şckıkUlü :cap eden grup haysiyet dl
'3ni soı;=mı.c i>ı>tl3ll'1ıl'O.k rey:, rln ta<; 

nifı net:cc ııe ınUz::wen nrznamcnin u .. 
Mlnctl m eoını t.eşıdl eden Dıyaibakıı 
~b<ıB:.. Gl, Kizı:ın Sevtik kın"ln Na

fia v. ;i etine t•vc<!ı nnl~ olduğu ~

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Parti Grupunda geniş izahat 
veren Hariciye Vekili 

Numan Menemencioğlu 

Zelzeleden uıüblm hasar ııördll~ bildirileıı Sındırgı 
kılsa.basında bükfunet lwnaiı 

Son zelzeleler 
~-~~~ .. ı-~~~--

ve 
ve 

Sındırgıda. mühim 
insan kayıpları var 

Bigadiç 
hasar 

Kızday para ve 
Ankara, 17 (A.A.) - Bugün al

dığ ımız haberler, evvelkl gece 
garbt Anadolunun muhtcLf yer
lerinde hissedilmiş olan yer sar
sıntısın n Bigadiç ve s,ndırgı'da 

müıhis hasarlara ve maaleısef in
sallC<l bazı kayıplara sebep oldu• 

· .JIU bild irm<'JC d.r 
Balıkesir valisi ile Kızılay ve 

Pmti re'.sl<'ri bı yerlC'!" gidcrclt 

' kap eden tedbi,i.eri aldıkları gi· 

çadır yoradı 500 

1 
b: Kızılay genel merk~i tarafın
dan da gerekli ilk yardımlar y a
pılmıştır. 

KIZILAYIN YARDIMLARI 

Ankara, 17 (A.A.J - - Evvelkı 
geceki yer sarsıntısından fazla 
zarar gören Balıkesir vilayeti:ni.l' 
Bigadiç ve Gulcuk nahi~lerine 
ilk yardım olmak üzere Kızılay u
mumi merk&.nce 1ş Bı.Lkası va
sıtasUe iki bin lira ve 500 çadır 
gönderilmi§t.ir, 
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SULTAN 
VE 
REŞAT 

~! Eg!";ee:~W!!!!!!!' 

' 

1 TiHAT CILA 
. SEHiR ! 

i ~ Davalan j ! Lüfks tiyatlarımızla harp! 

Sadakatinize teşekı1türler e
der'm. Sık, sık biraderin dai.:resi
ne gidiniz. Aldığınız malfunat ba 
na bildiriniz. 

Diyerek, Leyla hanımın serbest 
cc saraya g"rip çkması için emir 
verdi. 

Leyla hanım, giıya Sultan Ha
mid:n hesabına hareket ediyor
du.Faka t hakikatte Gürcü cemiy~ 
ti ile veliaht Reşad Efendi arasın 
da tam blr irtiliat işi görÜ~'Qrdu. 

Ccm"yet·n maksadı, asker kuv 
veti e Sultan Hamidi devirmek
ti. Ce:miyetc mensup olan büyük 
ve küçük rütbeli Gürcü za'b'.tler, 
mensup oldu:kları kıtaları tama
m"le elde edecekler ve bu vasıta 
ile maksad1ıarını temin yliyerek
lerdi. 
Ce~t mensuplarından (bin

başı (Hakkı) Bey ismindeki zat, 
Avrupa ve Mısırdaki hürriyetper 
verlerle muh"bereye başlamıştı. 
Bu zat, onların d yardımını te
m ·n eddbilmek için, (A. Hakkı) 
imz ~ le bir mektup yazıp Ahmet 
Rız~ Beye yolladı. 

Hokk1 Beyin maksadı, Avrupa 
ve Mısırdaki hürriyetıperverleri 
ıkaz etmek.. Yapılan neşriyatı da 
ha ciddi 'bir anecraya çevirmek .. 
Ayni zamanda bu neşriyatı iht;va 
edecek olan gazete ve mecrnualr!.
rı. muh'telü ordulara tamim ede-
1.'{'k umumi fik;rleri, Sultan Hn
mıdın aleyhinde hard~ete getir
ıvekti. 

Yukarıda da arzetmiş idik ki 
İttihadeı1ara, A. Hakkı Beyin dil 
§Üncelerini beğenmişler .. Öyle bir 
p'lan üzerinde yürümeye karar 
' errrJ.şlerdi. 

Eğer bu plan muvaffakiyetle 
1ı::tıbik edilecek olursa, lhiç şüphe
siz ki mühim b:r rnuvaffakiyet 
elde edilecük.. Veliaht Reşad E
fendi, tahta geçirileıbilıecekt;. 

FaKat tatbikat, henüz acemi el 
lerde jdi ve bu yeni teşekıkül için 
de, mühim !bir kuvvet ~azırlıya
rak Sultan Hamidi devirecek ka 
dar &udretli ıo·r dima~ henüz 
mevcut değildi. 

Bah:r: ve Ali Paşalarla mlı-alay 
Tosun ve Mahmut Beylıer cidden 
cür'etkarane 'hareket ediyorlar ... 
İltinc: fırkaya mensup tc:lburlnrın 
münevver zalbitlerini ele geçire
rek istibdad kuvvetlerini alt üst 
c-debHmek için !bütün ku:vveUeri
ni safeyliyorlardt. 

Bu gayret, onların ümitlerini 
artırdıkça Cli!'tmy.odu ve ikendi 
hesapLarına nazaran artık hare
ket zammı da yak1şıyordu. 

1904 senesi ağustos ayının 12 
inci günü idi. .. Tosun Beyın refi
kası Leyla hanım, o gün deser
lbestçe Dolma'bahçe sarayına gel
di. Veliaht dgjresine ,girdi. Hem
ışiresinin odasında lbiraz istirahat 
ft't'kten sonra; 

- Efendi hazretlerile, gizlice 
öyleşmek istiyorum. [1] 

Dedi. 
Reşad Efendi, Leyla Harumı ıbir 

denbire !huzuruna !kabul etmeye 
cesaret gösteremedi. 

- Yatsı namazından sonra söy 
leşelim. 

Diye haber gönderdi. 
Sarayda, adetti. İkindi vakti, 

akşam yemeği yeniliriii. Yatsı na• 
mazch, onlaT ıda, bir aTaya topla
nnaı gi1'erlerdi. Meydanda, nöbe~ 
ci kalfalardan başka kimse1er kalı 
mazich. Onlar da, bir .:raya. topla
nırlar, saatlerce yemi§ler yemekle 
meşgul oluLardı. 

Leyla Hanım, !bu vaziyetten is
tifade etti. He~iresinin delAletı
le, sessizce Reşad Efndinin husu
si daires1ne girdi. 

Leyla Hanım. veliaht ile husu
si gö-rüşmek dstecliği jçin, lhemşi
rt:si onu Reşad Efendi ile baş.ba
şa 'bı:rakarak ıçekildi. Ve nöbetçi 
kal:f.dara da: 

- Efer..dimiz, (Dclaill Hayrat) 

\ 

okumakla meşgul olacaklar. Ken 
dilc.ri çağırmadıkça. S<kın odası,.. 

nn .g:rmeyiniz. 

Diye teriblli erli. 

Leyla Hanım ile veliaht Reşad 
Efendi, yalnız kaldıfar. TakrLben 
bir &atıten fazla, haşhaşa konuş
tular. 

Bu mahrem mülakatın, ne e
kitde cereyan clrt.1 ğini ve nel~ 
dne lbnhseclildiğini 'birta:bi lbilmi
y-0ruz. Fakat arada. ıtam l'b1r an
laşma mevcut olduğuna tamami
le 1mi 'buJ:unuyoruz. 

Çünkü .. Leylfı Hanım. sara~a 
geldifü zaman muta'ka iki. üç 'j!e
ce misafir kadığı hade. lbu defa 
;\,ir gece yatmakla filctifa ıeiti ve 
ertesi giin, lkuş]uk yemeğini lbile 
'beklemeden. (büyük lb!r teJı.ls ve 1 
!heyecan ile saraydan çıkıaırak Fa
tih ıcivanndtfki evine ır1di. Sabır
sızlikla kendisini bekliyen zevci 
Tosun Bev ile !bir odaya ltapan
dı. Ona heyecan ve hararetle blr 
"eyler a.n1altı. 

Tosun Bev, odadan ("Jkar çık
maz (Rüstem) ismindeki Gürcü 
uşağını çağndı. Ona bir mektup 
verer-ek Baıh.Ti Pa.~aya yıol:ladı. 

' (Daha var) 

Milli Korunma mah
keme~ine veril~nler 

Ba1atta bak'lt~il Yasef, yüksek 
fiyatla kömür satmaktan suçlu o-
larak 2 numaiI'alı m'lli korunma 
ıma'hkemesine veriLmiştir. 

Bir f rıncı mahk • 
meye ver:ldl 

-~~ 

Çay - Kahve 
tarifeleri 

Kahve, çay kadar 
zam görmeme~idir 
Komşu şunun altJm da okuyacak
sınız: Şeker fiyatlarınn -a.rtması 

üzerine kahvehanelerde içilen 
çay ve kahve tarifelerinin de yük 
seltilmesi kararla..<:ınıştıT.· Ancak 
bu habere göre, kıraethanelerde 
onar kuruşa verilmekte olan çay 
ve kahve fiyatlarına beşer kuruş 
zam yaıpı1acaktır. Çünkü kesme 
şekerin bir adedi, yapılan hesap
lara göre yüz paraya gelmektedir. 
Yalnız burada dikika·t edilecek 

b:r nokta vardır: Çayda daha 
fazla şeker kullrnıldığı halde kah 
ve lhiç de böyle değildir. Mesela 
cay1a beraber vasati ve normal 
ol.arak üç ve <en az da iki şeker 
verilir. Halıbuki bir rncan Jtahve- f 
ye kullanılan ekseriya bir ve aza-

mi b:r buçuk ıt2ne şelkerdir. Bu if

barl~ kahve lbeş kuruş zam ~r

m-esi doğru değildir. Yt:karıdaki 

iı.ahdan da anlaşılacağı giib: .kah
veye, vasati o~ak, çaya (harca
nan şekerin yansı saırfedilmekte
diT. 

Sonra kah:ve istihlakinin çoklu
ğu ve t~ryakileri için sigara kadar 
itiyad ve ihtyaç m~ddesi olmak 
bakımından önemlidir. 

Daimi Encümenin kat'i çay ve 

kahve tarifeler:ni tanı.im ederken 
'bu önemli noktayı göz önünde 
lbulundurmaGınıı isterken bütün 
kclı:vc tiryaki~rinin arzularına 

forcüınan oldıığumu1.a şüp'.he et-
mivoruz. 

ldhalit eş -'&sının 
bosa ı ma ı 

T:ra.'kya !demir yıollannda 500 
kadar vagoun, ithalat eŞyası yük

lü olduğu halde beklediği, bu va

gon'ıarm sür'atle boş2ltılması ;çin 

.hattın Sirkeci - Reşadiye arasın

da uzatıldığı ve tahliyeye bşa!an

dnğ malfundı.r. 

Öğrendiğimize göre vagonla
rın O>oşaltılmaGı işi hemen hemen 
ıb:tmiş gıôidir. Son günlerde bu 
ıhatta pek az vagon getirilmesi 
!buna delil olarak ıgösterfamekte
dir. ·---o---
Be!ad-=ye 3 üncü 

reis muev~nliqs 

.. 

Bizim doktorlarımızdan başla
yan bir yanlışa kurban oldu· 

ğumuzu hiç aklınızdan geçirir 
misiniz? :Fakat hakikat böyle: 

Bir doktorumuza gidiniz, ken
dinizi s:kı bir muayeneden geçir
tiniz. Sayın dok1or sizde hiçbir 
hastalık olmadığına ~u klişeyle 
sizi inandıracaktır: 

_ Gidin, istediğinizi isted;ği· 
n·z kadar yiyin! Bir şey olursa 
diplomamı yırtarım! .. 

Bu dokor vizesi sizr. çok defa 
zannetfüebilir ki normal insanın 
yeme takati, istediği kadar ye
nıekt' r. Nitekim şikayetlerimizin 
fonnülU de aynidir. 

- Karnımız doyınuyol'! .. 
Deriz. 
- Gıdamı alamadım! 
Demeyiz. 
Hakikati konuştuğumuz zaman 

bize burun kıracak olanlar Ifttfen 
acele etmesinler. Çlinkii, eğer 
lükse düşmansak, b'r i"'terik ka· 
dındaki lüks düşkiiııliiğü bize iğ
renti nriyorsa, kendimizin liiks 
diişkünlüklerini bir teııkid torna
sından geçirenler<? öfkcleneımcyiz. 
Belki hiçbir fırsatta hcniiz şuur
land nlmamış liikslerimizi şuur~ 
landırmaynlım mı? 

Evet, s:z ister öfkelcniıı, ister 
hoş göriin, bir hak:kat adamını 
hakikati görmemek körlüğünden 
daha çok bunaltacak ne olabilir? 

Çıplnk hakikati söylemek ge· 

l"azan: l-IAYRl MUHiDDiN 

rckse, size istediğiniz kadar ye
mek yemek müsaadesi savuran 
sayın doktorun müthiş bir yan
lışta olduğunu tereddütsüz söyle
mek gerek olur. 

Bu doktor, önce, yaln!j memle
ket itiyatlarının ölçüsüne doydu
ğu için yanlıştadll'. 

Ziıra, bugünkü şuurlu dünya ba
yatı içinde hiçbir insan hiçbir an 
istediği kadar yemiyc izinli dc
ğild=r. Çünkü bu, ilim ölçüsünde, 
yemek değil, zehirlenmektir. 

Fakat, her zehirlenmek gibi, bir 
Hikstiir. İşte b:z, şark Avnıpasmm 
insanları, yemek yemek itiyatlarıı
mız bakımından, böyle şuursuz bir 
zehirlenme lüksünün düşkünleri
yiz. Bugilıı harp şartları her tara
fuıı•zdan lüksün derisini soyup 
sıyırdığı için mahrumluiun a<:ıSl· 
nı daha çok duyuyoruz. 

Fakat yiyecekte de şuursuz 

lüks itiyatlarımızı şuurlandırır ve 
karnıın1zı doldurmak alışkanlığı 
yerine adeta santimi snntiınine 
ölçiilii gıdamızı almak kaygusunu 
ele alırsak ;hem şuurla ynşıyan 

insan raahtl.ğı duymaz, hem de 
tahammiil kudretimiz. artmaz mı? 

O vakit, kendimizi bütün bir 
düuyn lıarbi bnlıranına - elinden 
tereyağlı 11ilav ve bakln\'asını al
d:ğı için • sinirlenen, itiyndın bfi
~iik biiyük çocukları oldğuumuzu 
dnha çok hissederek gülüm eye~ 
mez miyiz? 

Kahve ve 
ar ıyor 

çay fiatlar~ 5 er kuruş 
- r1uhollebi fiatlan 

da • • • 
~ ugun yeiı; en tesbit edilecek 

Dün sabaıbıtan itilbaren toz şe
ker kilosu 507, kesme şeker ki
:lpsu '530 kn.ıı Ufi ü.\?rindcn satal
ımağa başlanrru.ştı:r. 

'Kıc:lhvcciler de kahve ve çay fi-

yatlaı·mı !beşer kuruş arttırmış

lardır. Maamaf'ıl1 Belediye İktisat 
Miidürlüğiı çay v~ kahve fiya:t
farnı teı:t>lt için dün tet.kikler yaıp 
mtı ve şu neticey.c varm~tır. 

Bir kilo kesme şekerden 160 
parça şeker çı:\mıakıtadır. Her par
ça şeker yüz paraya gelmektedir. 

Biı· bardak çay jki parça şe'ker
le içildiği ta'kdirde 10 kuruşa ve
r;len çaylar 15 kuruşa verilecek, 

~c.th\•e fiyatları <la !beş kuruş art
..ırıl.acz ktır. Bu hususda :hazll'la
nan yen: tarife projesi ibugün 
Daimi Encümene verileck ve fi
yatlar nan edilecektir. 
Diğer taraftan pastncıh:.:ı· ve 

gazino sa'hipleri ıde pasta ve kah· 
\'e !fivatfa.rında yüzde 3() nisbe
'tinde bir zam istemektedirler. İk
tisad Müdürlüğii bu zam ıta.l:eb:ni l 
tet.kik edecek ve teklifini [)aimt 
Encümene verecektir. 

yedişer ıbu~"Uk lira(Ya s.aıblmak la 
zım gelmektedir. 

'fahan helvacılar pekmezden 
yaptıklıırı helvayı 180 kuruş üze 
rindcn satmaktıaıdırlar. Şekerle 

yapılacak ta~ıarn hs-lvasmın ki
losunun 340 kuruş üzerinden sa
iılm ~kkdır. 

Diğer taraftan mahllebi, sütlaç 
ve benzeri tatlılann maliyet fiya 
tı Bclediy.e İktisad :Müdürlüğü ta 
ra·fmdan incelenmiş ve bir taba:k 
anahalle'binin 28 kuruşa mal ol
duğu net"ıcesine vanlmıştr. Bu 
na nazaran ma'hal!Efbi fi)"z.ıtlan da 
7,5 veya 10 kuruş imalıiye masra
fı ve kar ilavesile satıklbilecek-.. 
L;r. 

1 t oçu RLct< 1 

* Fatihde lbakıkal Saim, satışa 
nrzcltiği mal11•.'ra etiket yapı§'tır

madığmdan, Bey'oğlunda İSt.~lal 
caddesinde biracı Recep, yüksek 
fiyı 11 'bira sattığından milli lro
runm·· mahkemesine v-eril.miştir. 

[1] Saraylarda (konuşma) ya 
(söyleşmek:) derlerdi. 

Fırınların kontrolün€ devam 
edilrnelmedir. Bu ar.ada dün, Mah
mutpaşada fırıncı Koçonun dük
lkanında lbir arama yr:.pılınış ve 
külliyetli m:iJctarda bakla unu 
bulunmuştur. Ekmekler tahlil e
dilince içlerinde bakla unu bulun. 
muş ve: numaralı Milli Korunma 
Ma.hkemesiıne verilen suçlu, tev
k:f edilmiştir. 

Belediyede kurulmas. kararlaş
tırılan üçüncü reis muavinliği lü
zumuna lbü'tçe encümeni tarafın
dan karar verilmiştir. Bu muavin
liğe Necati Çillerin tayini. ı:-y.a
set dİV'allınca kararlaım~ gibıdir. 

Alaka1ı1arın söylediğine göı-e 

, ak'de şeker ve lokumum kilosu 
* Belediye İkiisad Müdürlüğü, 

Tcltiş Heyeti ve Zat işleri Müdür 
iüğü binasın<: taşınaca:kıtır. 

Sebnst;yen esnedi:. 
- Rica ederim, kc:ıdinizi Y-Or

mayınız, dedi, rb•ıyunmuz, bir 
kadeh şr.mpanya içinız. Daha iyi 
y~pintı olursunuz. 

-12-
Dans !bitmiş, yüzbaşı Preskot 

Elenle beraıber ma~aya dörun~
lcrdi. Beş dakika sonra cia iki .grup 
ay .r ılmışlaroı. 

Yü:ıJbaşı sordu: 
- .Anlat bakalım, Sebastiyenle 

ne konuştunuz? 
LaLmer'in kaŞları çatıldı: 
- Kendisini söyleh!ek istedim. 

Fakat •her f o kadar k.ı!rnaz ki ... 
A:ı. daha beni söyletccckti. 

- Öc almak n:z.mindE: olduğunu 
anladı mı? 

- Elbet! Onu alelide bitr !hay
duttan farksız gördüğiimü an'la
dı. Fakat beni de tehditle .korkut
mıya k&lktı. Yfuıi ci.şlerime karış
ma, yolumun üstüne ç:kmaı. de
mi.> e getirdi. Hattu ne dese lbe
gcnirsin? Londranın ikl 'mi benim 
için i) i değ lmiş. Yine kalkıp Ce
nwbi Amerikaya gitmelı imişim. 
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Türkçeye çeviren! 

============= Muammer ATUR ====== 
Preskıat'un canı mkıl·clı: 
- Vary canına! dedi1 benim lbil

diğim bu herü havaya tehdit sa
vurmaz. Çünkü .kX>rkunç mu, kor
kunç adamdı.r. 

Latimer güldü: 
- Korkunç adam mı': Orasını 

i>ilmem. Fakat o da buıa: cSen 
delisin? .. dedi. Önümüzdeki gün
lerde bir şeyler olacak herhalde! 

Birden Preskot'un kolunu sıktı: 
- Bak, bak, herif Elen'e ne il

tifatlar yapıyor. Sanki k.12, kendi 
!karısı, yahut nişanlısı imiş gibi ... 

- Belki de öyle olacağını ümit 
ecUyor. 

Latimer'in kan b~na sıçr~ 
kulakları kıpkırnuzı olmuştu. 

- Acaba, dedi, kız kardeşi.mi 
de böyle .m1 aldattı? 

İki arkadaş hesap gördüler. Git
mek için ayağa kalktılar. Selbasti
yen her ildsini de gözler:le takip 
ediyordu. 

Elene dönerek: 
- Bu Latimer çok zarif ve ge-. 

v:mli bir çocuk! dedi. Söyledfğine 
göre, siz'Ona akademide dan. der.-

leri vermişsin:iız. Kendisini daha 
evvelden tanır mıydınız? 

- Hayı.r! 
- Ne zamandanberi .görüşüyor-

sunuz? 
Elen tereddüt etti. Dans ettiği 

sırada, yalnız kalan iki adam aca· 
ba neler konuşmuşlardı? 

N.iu.yet Elen hakıkati açıkça 
sıöylemiye karar v€'I'di: 

- Evet, kcndisile Biskara kah
vesinde rbir çay içmiştim. 

Sebastiyen gayet nazikane: 
- Han: bt:nim size g:tmeyiniz 

diye nasihatte bul"Unduğuan kah
veye mi gittiniz? Sizin bu akşam 
buraya geleceğinizi biliyor muy
du? 

Elen ce~t. der gibi başını sal· 
ladı. 

Sooast:yen dedi ki. 
- Benim anladığıma göre, Lati.. 

mer'i kız kardeşi çok meşgul e- · 
diyor. Herhalde size dE bahset
miştir. Kız kardeşinin ne oldu
ğunu öğrenmek istiyo;·. Benden 
de bir şeyler öğrenebileceğini tah
min etmiı aalib~! h..lbuti ben bu 

kzı pek o kadar iyi tarumam ibile .. 
açı.kçasını söylem ek lazım geliTse, 
bu' sır perdesi bir türlü kaldırıla· 
maı. K:mbilir, bu kız belki de ibir 
sevda macerası gc~iTd1 işler de 
ters gitti. 

SebasHyen eve dönm<'k iç:n oto
mabile bındikleri zaman, bu lafı 
tekrar açtı. 

- Fakat siz de b ı del.kı:nlı ile 
gidip ç~y içmekle !:~yük iı:tta iş
lem!şsllı'iz. Akademı.-ıio nizamna
mesini biliyorsunuz. Profesörler 
talebeleri ile senli benh olamaz
lar. Fakat Jbelki sizi Biskara kah
vesinde tesadüf en görmüş tik 

- Hayn-, bilakis kendisi beni 
"Oraya çağırd. Bu daveti kabul et
memek lazımdı. Öyle değil mi.? 

- Hiç şüıphesiz! Siz şimdi da!llS 
profesörü değilsiniz. F &kat öyle 
olmakla bera.'ber nizamname ayni
le baki<ltr. Artık size bu yolda biır 
ihtara artık lüzum kalmıyacağını 
zannederim. 

Otıomobil durmuştu. Scbastiye.n 
genç kızın yüzüne 'baktı: 

- Sonra ben insana çok haşin 

muamelede !bulunurum, dedi. 
Fakat bu sözü sert tavırla değil, 

ehni gen:ç 'kızın elinin üstüne 
koyarak ve güler yüzle söylemi§ti. 

- Neyse .şimdi bunu unutalım. 
Bu akşam iyi vakit geçi.rdik, öyle 
değil mi? 

(Daha var) 

* Bazı tramvay durakları kal
dınldktan sonra reforjlann da 
kaldırı'ıması kararlaşt1rılmişt!r. 

* Belediye İkiisad Müdürlüğü 
muv:akkat karne alanlar için hu
susi !Urınlar ayırmağa karar ver
mi:ştir. 

v rta ihracı 
Yumurta ihracatı haraI'etlen~ 

mişt:r. Teşrinievvel nymda şehri
mizden 2105 sandık yumurta ihraç 
edilmiştir. Her sandık 1440 adet
lidir. 
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1 Ansiklopedisi ( 

Otto Von Halsburg 
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de Gol - Darlan 
ihtilafi .• 

Ali Kerruıl Sunman 

Ş 
imali Afrikada A.miıral 
Darlan tarafından bir hü
kiimet kurulmaktadır. Vi

şiden gidebilen bellibaşlı bazı 
Fransızlar da ona iştirak ediyol'
lar. Bu suretle sağ cenaha mensup 
bau devlet adamları, şimdiye ka
dar siyasette ve sağ cenıahın mat
buatında ismileri ve reı-imleri gö· 
rülmiiş, yazıları okunmuş olanlar 
da Şimali A.frikadaki Darlan hU
kfuneti ile beraber çalışmıya ko
şuyorlar. Darlan hükUıneti böyle
likle Viş:nin bir devamı demek
tir. Amiralin yeni neşrettiği be
yanııameden de anlaşıldığı Uzere 
Ş!mali Afrikada böyle bir hükU
met Jmrmıya kendisini sevked.en 
amil herhalde Vişi'dek\ Ma:reşal 
Peten'in artık Fransa namına söz 
söyliyebilccek \'e iş göTecek hal
de olmamasıdır. Avrupadaki Fran
sa artık büsbütün işgal a1tmdadır. 
Memleketi kul'tarmak için Awu· 
panın haricinde bulunan Fransız 
İmparatorluğunda, hillıassn Şimali 
Afrikada çalışmak lazım. Vi.şi 
Fransasmın bu suretle Şımali Af
rikada devam ettiği görülürken 
diğer taraftan General dö Gol 
başta Amiral Darlan olduğu hal
de oııun tarahndakilerlc berıhan
gi bir suretle temasta bulunma
maktadır. •llür Fransızlurnın ba
Ş!llda bulunan General dö Gol'ün 
bu bah"ste vaziyeti kafi clerecede 
savih gi>Tiilınektcdir. Generalin 
şimdiye kadar miicadelenin ba
şındanberi Vi~i Fransasına nasıl 

davranmış olduğu ise daha unutu-
lur gibi değildir. General dö Gol 
Aviupadn Fransanın perişan ol
nuısı üzerine artık silahı teslim 
edenlerden ayrılı~, Frnıısa için 

dövU~mck \'e bir gün kazanmak 
ümidinin ölmc.diğini göstererek 
hariçte çalışmıyn azmetmiştir. 
Vişi F.rnnsasmm davetin; dinle
rniyen Gcnera] için :artık Fransaya 
dönmiyc imkan kaltnamıştı. Dö 
gol için eski lng"liz - Fransız itti
fakı hala yaşıyordu ''"' 1'"ransanm 
selameti de bu ittifakı ~ aşatmak· 
ta İngiltcı·-0 ile müşterek da·vayı 
sonuna kadar götiirmektcı idi. Vişi 
Fransasmdakilcre göre ic;e Fran·. 

saııın Avrupadaki nıat1iıbiyeti ii
zerinc İngiltere için de ·selamet 
çaresi artık kalmt:rnrdu. Er geç 
Biiyük Britanya aclahrı da Alman
lar tarafından istilü ••dilecek, o za
man İng:Itc.renin hali Jo'ransanın
kind<'n daha ac1klt olacaktı. 

- İngiltereyi mfülnfaa eden Av· 
rupa kıt'asında ' vakte kadar 
hep Fransa değil miydi?. 1'"ransa 
yıkıldıktan sonra İng;ltere ne ya
pabilirdi? •. 

Kabilinden sualler, şüphe ve te
reddiitleile Vişi Fransı:.M bir ta
rnftan hem İngiltere ile olan kırk 
senelik .sağlam dostluğu bir tarafa 
bırakıyor, hem de hezimetin se
beplcı ini Fransaıım yüz elli sene
lik inkılap ve Cuınlıuriye1 nn'ane
sine yiiklctcrek o bir buçuk asır
lık tarih ile alakayı ke.siveriyor
du, '1eneral dö Gol gerek İngilte
reye karşı alman vaziyeti, gerek 
F.ransanın inkılap ve tekanıülüne 
göderilen bu kayıtsızlığı kabul 
edemedi. General'in etrafına top
hınan diğer hür Fransızlar da şim
diye kadar dostları vt- silah M

J<adaşlnrı Anglo _ Saksoıılarla be
Taber harbin türlü ç-etin safhala
ırmda kendilerini göstermiye nıu
vaffak olmuşlardır. Hulusa Gene
ral dö Gol'c göre Amiral Darlan 
11iiklımetini .kuranlarla temas et
ıniye lüzum ve sebep de yoktur. 
Çünkü onların kendi vaziyetleri
ni daha sarih surette b.-lli etme
leri lazım geliyor. 

Kalorüferli 
apartmangar 

Bazı apartıman sah"plcrinin, hii
ık.(ımetin müsaade vermediğini ibil
d.rerek kaloriferlerni yakmak :is
temedikleri görülmiiştür. Beledi
yenin salahiyetli tbir amiri i>U hu
susta verilmiş hiçbir 'karar olma
dığuu, lbillıkis kalorif crlerinlıı ya 
kılması liızım geldi:ği.n bildinmlş
tir. 

AltG 31,70 
Evvclkı gün 34 lira olan !bir Re 

şadiye altını ~ün 31,70 lira, 

ev:velki gün lbir gramı 460 
kuruş olan külçe aLtmı dün 4DS 
kuru.ıtu. 
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.. ';AN'AT BAH iSLERi 

San'at Tarihçilerimizden 
Beklenilen En Esash iş 

---------------------
Burhan toprak'ın "San'at Ş~h~serlerj ,, tercüm~si münasebetife 

Müdürü 'Bürhan Toprak 1941 yv- ... bını terci.ime eden Burhan Top-
Güze1 San'atlar Akadedemisi Yazan : _

1 
Bu bakımdan L. Ho:.ırticq'in kita-

lında mühim bir eser tercüme H. Ziya Ulken rağı muahaze etmek aklımıza gel-
etti. 1917 de Vahit Beyin Salomıcm ,it/ mez. İhtimal ki fransızcada da 
Reinacıh'dan ercüme eWği Apol- ·ı..- 1 h aramış ol:;aydı böyle bir eseri ko-

int.uısp arı ' angi crite!ium'a go··-
londan 'biri san'at tarihinde i1k lay kolay lbulamıyacaktı. Bununla 1 re yaptığım keşfetmek lazım ge-
nıühJm adım ıbudur. Bu ar.ada lecek. Biızi burada daha ziyade il- beraber bu işin henüz tamamen 
Ahmet Muıhiıb'in diğer bir zatla gilendiren nokta muhtasar bi·r yapılIIIBmış olması, kendimiz iç'.n 
tercümesi olan cMüstakil Re$8m nevi san'at tarihi demek ofan 'bu kafi bir mazeret değildir. San'at 
lau adlı iki küçük ciltJik kitabı- «san'at şaıheserlerirnde san'atın tarihçl~rimizden bekleı•ecek en 
nı dnı h::ıtırlamak lazımdır. Bu ki- ilimle, felsefeyle, teknikle, devriın ~sas.lı işlerden birisi btı olmalıdıır. 
t·ıp sk· M s dan an1anım k Son zamanlarda ocdc naturalisme 

<, e ' ı r z ıza a- umuımi dünya görüşü ik ala.kala- -
dar resim,· ıheykel ve mimari gilbi _n_ b li . au nco-imıpressionnisıne» Siganac 

rınm pL~!\. az e ·rtilmi§, hatta lba-
plastik san'aiin üç büyük dJaJmı zan ilhmal edilımi§ olmandır. Va- adlı IJ'>ir eser yazarak hem yenice-
vc dekoratif san'atları kavradığı kıa buna pekala C€'Vap verilelhilk reyaı1ların nazariyesini yaopmıya, 
içeds;nde büyük küçük 595 re- ve denelbiJir ki cmak.:sadunl2 sa- hem de, bu münasebetleri göster-
simle bu.ızünkü §artlar alıtmcfo. en dece gÜ'zeli araştırmaktır. Onu miye çalışmıştı. Mauricc Den.is de 
&tüzel "Şekilde basılmıc: olduğu için cLes Theories> adlı kitabi1e ayni 

""$ meydana getiren sebenler '.her ne is.i başka bir zavj~.·eden 'C!:"'"'rmak . 
san'at ve medenivet tarihi me- ol lsu :ı.. • • 

4 

ı t --r- · 
J ursa o n, ıuızı meşgu e mez.. istedi'k. Fakat ıbu kitapla mahdut 

rnk1ılarının büyük b:r alaı.ka ile Fakat ıb · kola kıo · u cevap ınsanı Y - bfr devri almakta ve okunduğu 
okuy.zcakları 'bir kitaptır. Kitaıbın ' lay n1u··ş1 ·u·· ld"'n kurtara B. "' " maz: ır zaman .insana inzıbats1z, lüzumun-
~n bü"'.·ük kısmım metinden zı·ya- san'at tarihı· bası"t bı"r mu""e ka "' • .... - dan fazla :havsi, iltıami fikirlerle 
de resimler ve resinnerin altında, • taloğu değidir. Üzerine medeniyeıt dolu görünmektedir. Bu mahızur-
kısa ve fakat çok dikkate şayan tarfüiniın bir eli olmak gfoi müıhim !ardan kurtulmak için ya rönes-
~zaıhat kısıplaanaktadır. Esrler ge- bir yüıkü ıalmıştır; ve her ne pa- sans artistleri kadar grniş bir il-
lişi güzel seçilmemiş, Mısıır ve hasına olursa ol:su:n bu yükten is-
Yunandaın, rönesansa kadar ıolan me sah~p olmak, yahut da ıbiızz,at 

tifade edemez. Medeniyet tar:lh- artist olmafüğı halde saıı'at me-
odevirdeki büyük san'at aıbidefo.ri ç· i · 'art · · d ıs ıse san escrının o:ğd·uğu selelcdni yakmdan takir, eden ıbir 
üzer:nde du.rulmuştur. :Modern cıev·rıe ·· -rı.. ı· · ·· t · ı' · ·' munast:ue mı gos ermıye mütcfekkfr olmak tizımdır. Fikir 
devri al:an ikinci cild de ayni ma- mecıbuırdur. Bu müna~ebertlerin ' •1 

lhiyettedir. Yalnız ikinci cindin c.n ıbaşında ar.tııs· tu· 1 ı"çı."nd"' yaşadı.g~ı ve "3." at tııayatımızda feyizlL e-
"'· "' sel '· . ~ı :gu'.Jilır.esi için böıyle biT ikinc kısmı adile aynca neşredi-

len n . es· h k t' d .. ilim, felsefe ve teknik ha.vası ge- kit.~ :L ~nızırl::ınmış ı:scıler· bc·k-v. e ı .r ım are e m e rnu- lece ktir. Ne yazık ki yalnız bizde le• ııin artık zama:ııriıı· zannede-
ellif bazı ressamları: ihrr.al etmiş 
ve Jbazrlar~ üzerinde de -galiıba- değil ,gaıı:>te de henüz bu tarZda 
Lüzumundan faz1a· durmuştur. Me- san'at tar.filti eseri oldukça azdır. 

'l'im. 

H. Zi;\·a ÜLKEN 

e:;cla Seurat'ye ibu kadar fazla yer -----
&yınnış olduğu h~,Jde Pointisme , llR!l!lni!3111 EM LZ?WViln" ~:fıfau.;:2f. ™'~" 
cereyıımndan eserler~ kadar na- G • k fJ 
zariyesile de mühim ro1ü olan S1g =ay r 1 m en u 1 ve r G \,1 H 
nac üzrinde durmamaısı dikkate V 

dt: devfr ressamlarının en bü- fabrikası satgşı 
yükleri olan Reno:r ve Cesanne'Iıe 
işe başlaması şüphesiz çok hakh- Beyoğlu 4 Üncü Su:h Hukuk hakiıı11 iiinden: 
ci1r. I3unun sebe-bini kafi de.recede 
izal1 etmem:§ olmamasına r:zığ
men yalnız intthaplarındaki bol
luk bile insanın ohşuna g:diyor. 
Şüphesiz Renoir, kendis;ne doğru 
odan doğruya imperessionniste de
mek doğru olmakla beralber bir 
çok meokteplerle ilişiği olan, fa ... 
kat uzun ömründe /bir kısıç nesle 
üstadlık etmiş büyük bir san'at
kardır. Şüphesiz Cesanne büyük 
eski ressamlaırm meıharetlerin1 

kendinde di:ploması adeta lbir resmi 
tU:gatidir. Fakat bu ıbüyüık üstad
la·rtlıaın hiç ıbiri Jb;r Van Gıogh, bir 
Gaugu:n, h~tta lbr Van Donıgen 
ıkadar yeni ve orijinat değildir. Re 
simde or:jinalliğe kıymet vermiyen 
ler için bunun E'hemmiyti yoktur. 
Bununla beraıber san'2ıtın müte-1 
madi araştırmalar içerisinde oldu
ğu Ye !bugün !bize eksik veya kalba• 
görünen bu teşdbbüslerden ya
rın büSbütün baışka bir alimin do 
ğafb:leceğ: çok muhtemeldir. 

Bundan ·başka mü~llif, lbil!hassa 
modern resim bahsinde adeta yal
nız Fransın l'-OSmine bağlı kıa1mış 
görünüyor. Vaıkıa 19 un<:u asrın 
en büyütk ressamları Fransa.da 
çıkmıştır denebilir. Hatta !bugün 
resmiın bültfuı yeni cereyanları 
yine orada doğmakta ve etrafa ya
yılmaktadır. Bununla !beraber 
futuriste resim bahis mevzuru o-
l unca Modigliani'y~ &verini, im
pı:essionnisteyi resimde Spadinj
yi w1utrnıyaı im~ var mı? Şimal 
res.samlarma gelince, onların - lhe
le son zamanlarda _ orijialal bir 
şey yaptıklarını iddia etmek garip 
olur. Alman ressamı w~ldmüller, 
Fesserıbach-Arıselm~, Ed. Mundh
den ıbaşka (anlarda da büıyüik bir 
şey olmamak şartile) yenilik ıka~
detmek güçtür. Fritz Schilder gibi 
ressamlar Fransız impre-ssi'Onnis
me'ini ve Manet ve Monet'yi tak
lit etmişlerdir. Genç Finlandiya 
ressamları ve bil!hass:ı Marcus 
Collin'de yol couleur locale, karlı 
dağlar ve sokaklar bulunabilir . 
Müellifin kitap hududunu bu ka
dar genişletmekte - belki - hakkı 
vardı. An<:ak cemiyetle resim 1 

mü.naseıbetini _ ıbirinci planda ol
masa bile - gözöni.ine almış ol
saydı Carraıva:gc, Ü:))'<ı, Deıvam
bez, Daumier, Crotz> J. Ensoır, 
T. Lautrec gilbi ressamlara daha 
büyük 'bir yer ayırması icap eder
di. Hususile hunlardan ıbazısı 
- mesela Goya, Daumicr ve Laut
rec _ mükemmel dessinateur ve 
yüksek ressarnlardı. 

Zaten meseleyi bu kadar de
rinleştirmek rloğru değiİ. O za
man müellifin 'kafasına girerek 

935/30 
Tf ı·ekes·~1e ın'11hkmnccc clllromı]Uıp t.~«st.yesine k:ı.ı·ar vcrilrn ölü ::vrc-

c;rnci Mıhnı~d Arif u.'ıı:!esinıdc bulu<n:ı.n H:ı'·C0~ğ'ıu Has.'OOy caddesi 139, 
1~9/1, 139/2 numıır.alı fabr,ika \•a bin:nsı r~ık aııtıt..m::ı.. sttrı tilı> ınaıhke
ma'Yl:z tı: :tı.fın.d:ı.n 10/12/942 t:u-i!.ıitıe 'mlisadff peı·şembe qünü <ar.t lMan 
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1 
-::r~c ok.a~ar _sat'1a.caktır. Arttırma 'bc-j( :i yli~:.df' yetmiş beş"ni bv'matiıoğ~ 

t~ rdıc ıkncı arttmnası 22/12/S42 tarihinr rnüsadı:f şa'ı günü sa:ıt ıo 
dan l 2 ye. ~.adat' icra edilecektir. G<ıyri:mcr.kul vr fa:brlkanın ta'lll3rr..ıillm 
!kıı;·:rncti 87969 liTa.dı.r. Telı!~liye n'Gml,iha'c pulu,t:ıvlz bc•dc)i miiştcri.sin-;: 
ve saış güınıüne Grodar vergiler tCTCkıc;yc aiddrr. Aı<ttrrımıya girpbiJ,mck 
içln yürooe yrdi b~uk nisbclindcpPy aatr,esi yatırmıak lbıımrlır. 

• Gayriıme:trul kısmım 1.af»ilat~: Ct'phcsi UaSköy c~ddesi, aıikası deniz. 
Hahcııoğltı iskelesi yanında olan ınıa.hal 4046 mrıiırc mu~·abbaı olup dcrı.ı
ııtün9c 83 metre murabbaı üzerinde iki katlı ka1•gir yazıhane, 585 mı>trc 
mrı.wabba,~ üızc1·lntle bir !katla ~rgir ve çatısı ahşab galvanlzl.e örtü~ü tc1 
dolal)ları binası, 1-050 metre üzc~in<lc etrafı k:l~·gi·r ça.Lı ahşi:b h:ıd:j,e-1ı-ane 

<ln'YliT makr.ı.~'11 çatı.>ı olan kok imal;ithan~i. 134 mct1'2 ımur~'bbaı üırcrinıdc 
ve çivi fabrikns: binası, 307 metr-e ıvr. 'ÜIZ·Crinde etrafı kfüıgir ve üstü 1 
~ki yazıhane b!nası, 28 metre M. ii.zcrm<lc ahc:,:ıb biı· o<l:ı, 36 metre M. 
ilzcrindıc bir aıh~ab i.<.k~1 e, 22 metre M. saha!:ındıı ahşab hdi'ı vardır 

Çivi f.abrikasının ta.fsilaı: Bir acl>t:'d d;Irenli tel lmaıUnc ın:ıhstıs ~a
kin~ ile 1~t'.h~rrik.i c!ıckkik m.otörü tranern'..-yon biraktcri, 7 adcd grtıp 
halın.de çıvı ımalınıe mahms çivi k.ı:::ıına maki.ne]~I'l ve 'tcfcrrüatmtlan 
olan tram;miı;yon birak-et v-e mol.örü, 5 adoo tı>l çekme J1::d:dc'cri 13 
adcd çiyi dolabları motörü transmisyon ile lbil'!JMc, 1 ibiiyük dc'ik t;gahı. 
1 aded dıcımr ım~anya tı•zgahı, 1 dem:t' Loma ttızg5iı1, 1 :>dt"d demir 
tt'Stcrc tc7.gahı, ı de:rr.i:- nıa'k!ka:b tpzgfdıı. 3 aded' zıımpara i:ışı t<>7.gi'ıh~. 
1 a~e~ ağll" dr~ir 1orna tezgahı. grup h:ıltn>dt' ta:mhtıancy.r a\d clcktıik 
nııo~ru 1:;::ımtm1 S'Y\ı..1 ve iefcrrfüıtı ı ncir.'<l dnrı lr ni!ırlık k 1 dıq·;oeı S"yyar 
cPrrı c:kal, grup halinde kok lma'inr> maihsı~. beş nciıccl f:rın. 4 adcd ç!vi 
taşıınıaga onah•ur;; ar~·b'cı, 1 lbaskü1 1 ııd'E'd ~·iv' :m:O)a]{ıjmı:la ktı ]loanıh\'1 
kanıt.ar, 2 aded tr:azı, 1 adrd ayailf te:·a.zisi. tu'kr;.bı'n eo mekc t.p\ halat 
1 adod Ü'Zcı•lnıdc iki demirci nv;:ngcncııi hulunarı ban"o ı nd··'d <lrm·. 

·ı . . v ... ' ' 1 ı. 
::ıya.r pı eyıtı, 3 agac,fan mıırn;u1 tr] sargı nı.ıl:a·ı, ınütdcrrik m~h:ılde 
buırunan hLtır:fa clemiı· knıPtniı•la ı•n-:;ôrın ihaTetlir. 

İpok,kli alacaklılar VI' diğe;- !lc-r .nl5!ka(i:.ronııı irtifk Jı·LIJdn s2h'ib-
l•:;pinin gayriımrnkul ili?{'Tindeki h.z.:dan., ht!'"H~:Je faiz \'-t.' m~srı:.fo de'; 
olan id<lial:ırın· !'vrakı ınıi.isbiteJ.cri!e birlikte satı-; günfr.ıdr'n ev-ve! m:ı.h
kr~m~yt' b\ldirmelcri icabcdcr, a~i l::ıkdit'Clc lıak.laıT lrnu C::ci1Ji'·' <:ıbit 
o'madıkra sı:ıtış lbedrlinin paylaşın:ı~ı!'<dnn hrric kaı!ııc:ı~otlr.l'rl~r İc:iP''dilcri,., 
rnı!karıd:ı gö;1Pri!en gün ı:e s:ı.'.ltlc E<>v-~ğ'u Dördüı:ıcii su·ih H~kuık Ha-· 
kimliğine g~lnwlcri, göımı-e~' istiycn'cdn fabrika IY.-kcis"nn mÜ"aca::ıt -et
nı "l<'ri ilnn ol un'llr. (665.'5) 

1 ------,,.,.,,,..,.. is!!" bu ı Be ı e d i y o si i ı anı arı 1 
Tahmin ilkte-

bedeli minatı 

829,00 62,18 

1815,60 13'6,17 

2000.00 150,00 
687,00 51,52 

900,00 67,50 

1120,00 84,(lO 

Beyoğlu hastahanesi için alımıcak Katkürt . . ' 
Iıpek Iplikve las:tik eldiven. 

Zührevi hastalıklar hastaihanesile Dispanser
leri için ahnacak 45 kalem iıfl:lbi ecza. 

Yollar şubesi iç;n almaca·k 100 adet el araıbası. 
iBeJec:Uıye mıotörlü vesaitnie ait 13 adet lasti
ğin tamiTi. 

Temizlik İ 1ıE.ri amelesine tahta ayakk<:foı ya
pıJmak üzere alınacak fn:ınlanmıs gürgen 
ağacı. 

Kad.k.Qy ve Gazi köprüsü için alınaca·:\ elek
trik tna!ze rııcsi. 

Tahmin 'bedelleri ile i!ık teminatı miktarları yukarıda yazılı işler 
ayrı ayrı açık eksntırneye kionulmuş tUT. 

. Şartnameleri Zabıt ve MuameM t ~1üdür1i.iğü kaleminde görülebilir. 
ihalesi 25/11/942 çıırŞamba günü sa at 11 de Daimi Encümend€ yapıla
ca'lctır. 

Taliplerin ilk teminat malOOuz ve) a mektupatır1 ve kcnunen 'brası 
!&.zım gelen diğer vesikalarile iıhale giinü muayyen saatte Daimi En-
ci.imenile 11:1ulunmaları. (1273) 

Memlekette ıı L.,;;,;;; l =A=n k=a =r a =" ·=b =er l=e r=i ~J 1 

llilTKoAMI Harp Ekonomisi Büro
Antepte zeytin SU genişletiliyor 

bol oldu 
Hasan Keyf tütününün 
ınüşt risi azalmadı 

Gs.ziantep (İkdam) - Kilis.den 
buraya gelen haberlere göTe, ibu 
sene zeytin ve zytinyağı durumu 
çok iyidir. Zeytin maıhsulü bere
ketli olmuştur. Kilisde'ki zeytin 
yağı ta'sirha11e1eri faaliyetle çaı-

1ışmaktadırl.ar. Bu sene elde edi
lecek mahsulün mikta[' bakımın
dan geçen seneden daha çok ola
cağı m uhakkaktı.r. 

Fiyatlara gelince, yeni mahsul 
zeytin yağı toptan 105 - 110 kuru
şa satılabilecektir. Bu fiyat, son 
on be şsene içinde en yüksek fi
yafıtıor ve müstahsil bu fiyattauı 
çok memnundur. Şark ve cenup 
v lfıyetleri çok zeytin yağı sarf et
tiğinden bu yağın diğer vilayetle 
rimize ve bu arada 'bilhassa· Ada
ya gönderilmekt.e<llı-. 

Fısttk !'yatlarında da yükselme 
vardır. Toptan fiya.tıaı (100 - 110) 
kuruştur. Bu sene Amerika az 
mal çekmekü:~dir. 

Asıl yükselme, pekmez fiyat
lanndadır. İki sene önce toptan 
15 - 16 kuruşa olan pekmez bu 
sene 100 kuruştur. 

G~.zian1eıbin yurdun diğer ta
rafJ.arında bulunmayan 1bir mah
sulü vardır ki fbu da Hasan Keyif 
adını dan ibir tütündür. Çok acı 
olan V1e lb3lihassaı Mıısrlılar ltar.aı

fından ağızda çiğnenen bu tütü
nün vat~mı Gazianteptir. Merkezi 
kazaya bağlıı mahduıt köylerde 
yeti.şen bu kıymetli ·tütünü i.hraç 
etmek üzere lbi~ de •kooperatif :ıru
rulmuştur. Haı•bc rağmen bu tü
tünün müşterisi azalmıştır. 

·~eniniz" en uygun !)elecek pudra
. t:ım r ~ r.nirıl ~·eren yeni bir Kolo
riır lr .k .. ~kin~ ic-.dcdilrniştir. 

Bu s· ;~d-! şimdiye kndar gö
rlt ~.r ı , ems:ı.lsh: bir güz-eUlkte 
l r!Jına! pudra renklerinin istihza-

• \i rllnı tir. Bun:arı 
l.>n p •dralannda bu-

, ve bd cı•Jı bir 
·· . r edilmiştir 

pudro.smın en 
rcr•kl rirıi im· 

D 1'<ı cenç 
.'Ori'nunuz. 

ZAYİ - Üsküdar Birinci orta 
okul 939 ibitinne şahadetnamemi 
para cüzdanımla birl'kte kaybet
tim, yenisini çıkaracağımdan es
kisinin hükmü olmadığım gazete
nizle ilanını rica ederim. (751) 

Üsküdar Kötbalial 
No. 10 evde 

Ertuğrul Yalın 

İl TİRA BERATI DEVRİ 

~-~-~~~~~ .. ---~~~~~~-
Büro, bir umum 

Ankara, 17 (İkdam muha.biıind.Eµıı) -
Ticaret Veklılietı, ha.rp ekooomis'1 w;.. 
1'0.Su.ırıu b'i.r uamım müdihılük ~ek1'inde 
geci~eıtımeğı• ve evvelce iq" nıllfJte-

şarL?ğı tarafından görülrn işlıerin bu 

~mıiiıd.'il.rlt!l.kçe ifasına kanar Yeı":n~ ve 

/bu maı.'-<safJa ıyt•n'i 'kara.rn.aımıe proje-

m U d ü rl U" olacak 
~ ha:ml1am,fftı!r. 

Bu sun:ıt1e 8 - 10 kişi olan bü:rtınu;1 
kMrosu: 80 ~e ç.ıkaTıla.caıktır. Bu 
urnwn mW.ürlüğe ·~ büronUJro. mü
dürü olan Neod~ Alkın tayin oluna
cak:tlr. 

fDlie::- .Aı*ınra ~kri 4 cil. sah~fedel 

Gemlik Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

942 - l'I ·-Ölüm.üne biT4'F' 1 ~~reito3inc Sultanalını~ 5 G..ı.ei Sulıh lı:ı-'lcuk Mklm(iğiuce 
ı , '.konulıup rı:~ımi taı;.fiye sır<ttilc t:ısf~si..~ ~ar·w verilen Aıhd.i111atifir: -0:: kıt:ı 

t::pu Sl'!UCd':1e tahtı U:s&rrufm:.Q.a. ol.an ve Garnl.iğin Eng!!ııi:\ci\k köyıili'.rl~ kilin 

ve tapunun 30/t(:arr.n·.n:/34-0 :t.sm ve 19 No. sınd.a. ~! canibi yemini '-"€ ar

kası ve cep'!ı.-esi taır:k ve ~ri kasa.p Ali arsnsı1e matıi:!ı.ıı!. ..-e k:ı.y~ 3200 fü<ı
c;iıa;-ı ib:ı.r:ct vr hale:ı yağhane ve fabrika .,-c dcğlrmc:nin b'.:rt:'>700<' lö[;ı}..:hrh.ğimi:ı:ce 

!'.ab~m.r.,;ı:ı.a 6<.:ıınıı.r rvt:-ilınişt~~. Ar;ı!k aı,tıı::ımaya. va.z cluın:ı::ı m:ıftkl.1 l~/16-0, 15'.l 

\'C 160 No. !apla mu.raklkam ve bir ça.tJ::ı.lıt.ında y,ekQ;ğer!eri;ı.e b!.~lk f;.:; bina·iaıı. 

ib:ıt'ct oiup ıs b11'::'!.:!k metre CLpbe ve 17 rncn-c cteırlnılik t!:z>ıri:r.-e d"v:ır &~-r.ı; 

kagi:· ve- ~rl("J"i ..:hş:ı.b olarak inşa e.dtln\işti1'. 

158/160 ;n'UJ!l1ı3.r.:ı..lı ,m~nta.1 bir tami.rhanıe i!e ya.rı.ında aıyr:c:ı b:.- kı:p:.da:q 

gil'J'ldikfo bir hoşlll:k Y(' fü:;•ı•incie ~ir oda ve mıuıtbaktan ıiba:ı·ettlr. 

159 No. lu mahal d~ğimııcır. kısım olu'P lccTisLndıe biı' n:ıt.am::rn val~ HaJe 

n•.aııka ve ycdrk ıt.akmıılar, diki a.d~t 120 $3.l'.ıtirrltk d~ğimırı io~ ve ıte1'rr:ru.aıt1 ve 

milleı·i. bir :ııdPt ikt"l!amlımıış ve n:ı.taanam Alm..ıuı m:ı:rk.a.1ı İ'l'n~ik manci:n.l':!>'., bil' 

:::det d~ nıak\ııesi, bir a<kt scğu1ıma ma:ıtine&, bir c:öp şaGöı- 'b11' vaım;;.atc!". bir 

fıt·ı:a mnY.!n-cısi Oru.nını.l ve t.oz anlbarlan (Y"J!ka.n::-.. ve k'\ı'l'lt.lr:la. m::ı,kfil-csi, ve ibun

l::r:ı•ı .i..:;lomcsinc m'l:kt.erzi sabit tesiseıt b!r adet 28 bey>gltlik Dizel rr1:ı.tüt1'l ,.c 
knyışkrı v' Hlplerl ve CEWi ookQ.l bi.T ~t dqpoıru, bt'r Sil deposu, bİ.!' a:.ru:::r.o, 

ve rezis! ... ns tnCYcuıt olup ckığirır..en elek krsmıı na.tamaan b:.r va:ı:iyett«.A1·. 

160 No. fo m·:lı.al y~~ kll!ınt olup iki ~.şh. zeyıtin k.Jrnı."l:y-a ııns.i15ı.t• m.a. 
t(lf€rr.:sıt mıerida.ıııc, '!!ki 7lcy'tin barn'UT fıctmıcsi, th idlro1ilt tlılumba., ıbi.r ~e 

su k~'Zr.nı, il<:i pres, bir mlıne yağ deposu., 17 ~ 550 §e.r ~~lı.:k %0yttm yağ,ı 

'kft'"l!i, b:r kö'll!le sılban nıan11, ve dbsyaşııı.® yarııılı: Ulfak tefek 1.ekrru:?ıt. llil:".'

ctM:-.ır. 

Tr.mirl:...ınıc :ıwuu.nıda 1Uilıteaddit a:n.ahta.r~r ve te-fernıa.tı., aeörü~, ~ mil-

.kası, pa:fia tr!:ltcrc, va~ bir znnpa.ra llTN3Jkino;:i lbaıs'k.ül f)Ç I, "l'eısa'r tc.ferru:ıt.. 

d:ı:n ~barcttLr. 

Bn:bıli eh1'ivulltuf tarafl!nda:n biın.ala.rı:n meamıuu.na 6780 ve (Y•ğhanr. ile t.a
mirhnııııe a!:lt vf"' >('.deıvatı.na 6000 ve dc~.cn aılM ve edf?.".ra.tm.3 ıt220 rlira k! 

mecmmına 21.ibin lira kmymf't takt1r edi'lnıı!ştir. 

2 - Yine ımütr.vl':Cfay ait olup Genliğin Umıır~ laityürırle kain ..,,.,. Ta

pul!".ı:.ın mı?..rl 335 tanh. ve 66 No. sı.;ınıd.;ı kayltlı Böcı:.>.kha:ne :ı.rs:ısı il~ fki.si sağlam 

'\"l' !>irisi haraib 'mak füerc şartctam g~~ 19 ınctr~ ş:fma.lden ceııuba. 16 

p,-r..ıınlıf.~ ve dt>rinllğa!1c olan ve Ahdıı-llaıtlfc :ı.Lci bu!unaıı Böccldl:;.n.c arsası ve 

odaların yeım:nli eohl.i ıru'.ruif tara!ınrla.n tr~t t-dilcn şa?ican yol garban sahibi 

fen-et zr~brliği ~.an:ılcn sah'b scnıct «-yt;nllği, ccıı'u!bt>.n İ.b:ı.him amzı Edibe r.ctY

tl.."1ıli;k:lc-rilı' çt'Wili Böcckihaınc arsasa.i!c odaler'l.n B~ktı:anc rnklızı tıariç olmak 
üızcrc kynıcti (15-0) lira otd'l.lğu, 

3 - Gene Um:ı.r bey ~ıııün kıe.,,-iın pa.11mak an&vatiLnrle kıAin ımarl SS5 
iaır~1 ve 70 No. suııı.da kaybt.lı şaırltan, gaıibrn ıve cetııl1'1:ııcn ~'Ol şfmaıleı. sahibi 
<-met Albduillatif tarlasi]e çevrili 3 döı:ıiUnden ibaret ıtal'Jaruın ~"C!ITllııO.i ehli vukıu

:Lun taraıfın<l.aın (tai\ıd1:r edilen (300) Ji:ra.'kıyınıetin:de oldutu. 

4 - Yine iıoöyün a~1.ık me'V'ltiiılıde tapımun ('yl>OO 318 ~rih V!' il Na. mı 

kayıtlı :lanııaqm 8 döni.lnılden ibaret olup bunwı b~e ikt&1: Abdiuıl~!i.fe aid bu

lutn:ıi!I. şaııkan ~ı. gaııben A:fbroın. oğlıu Ali, şima!en Ali oğ:U.· Ahmeıt, cenu'ben 
Hac~ Vasıfın .A;hmqt tarla.."'1.le çevrilmiş t.ıu>lanın Afbdull~e a;Q olan beştt>, ilı:i 

h!..~esi (3.50) lira değerinde olduğu. 

1 - İşbu gayri.mııkul:ün a.rliMlna şaıf!:ı:wımesI 10/11/49'2 t.a.miodf,'n itiba
drn 942/17 ınuma!'a• ile Gemlik su&h m3hkeır..cstn.!n mua.).,-rn mımıarasında her

kesin görcbiJınıesi için aç~ktı.r. İlanda ~1ı ola.nlaırdan fada m.alOm.at almak is.. 

tfyrnler, işbıı şa.rlnaımeye ve 942/1'1 dmya No. sile llmlm'\.O"\yetim11.t~ mili'acaai 
etme l lcliT. 

2 - Ar'fıl.trnı::ıtya iş1.ira0c 1çin Yt.lkMıd.a tvaırıvh ~tin y.i.i!7Jd~ yed; buçuğu 

ııi.9bctindc pey veya mill1 bi'ı· bMkarunteımdnat m:eedtubü t~ıdi c:id51.cıcdtıtir. 

(Madıdr 1124). 

3 - İ'potek .-.ahibi a.Jıacaklılarla diğf'ı• ıı1aka.da.ıiu-aı. ve iytifak .hakkJ "8.

hiplerinin f{ayri mı;nkW ü.zerindeld ha.k.la.rm.ı l'h.~ln faiz ve ~a. dıah- o

Jıan idl:liıı.lnrını ~bu i!M ~en itibaren on beş gün içinde 011•rôJ!u mıüsbitc

lcri'le birhktc ırııcnımiyctmı.1:r,c bildirtneh>ri lcap eder. AJQrt l\Sldc haac1a.n tapu 
sicilli ile sabit olımadıkç.a sa.tıış bede.lmm :paıy~dan h.a.rlç kalıt1rar. 

4 - Gösterile-.."l günde arltı..nına.ya ~rak cxkn1er a.rttııma. ~a:rtnaım.~.\ni <ittJ. 

mıu.ş vl' lüzumlu ma!1imaıtı alma.~ ve burılan t.aım;.me:n kabUl ~~ ad ve itibaıo 
o'wn.u!rkır. 

5 - Gayrimrn'lcul 25/12/42 tarihine a.nıüsadif cuma pü saa.t H den Hl 

Y-'l' kadar Grmlik euln ~emesiflldc frç defa bakı;ldJJcıtan ıso?l'!'.a en QO'k a.!'L 

tıraııa. ihale rdillr . .Ancant anttırnıa bedrli ıınuh.aım!m.Onı ~1n y\iı1ldc yetmiş be
şin~ buflmııv.. \ •eya. saie~ t~enin aJ.aıc..a:ğına ı~ o!a.n di.ğer a!ooaklıılaT bu ... .. 
ltmup da bPdrU bunıkınn bu g~ menkn.ııt iJc tıcrnin cjil.}mıiş e.J.acaklanımn mec-
muuın.dıan fazlaya çıkmaınsa rn çok 8J:lttıl'aının taahhüdü baıkl kalmak ü7:ere e.rt
t!ı,ma 1 o gün dıaiha. temdit edilerclt: 4/1/43 tarihine mıüsadıif pazaıtesı günü ~...aıt 

14 den 16 :va ka.dAr Geınl>k ısuJıh m.abkemesi od-asır& a.ı1ıt.ınna bedeli sa~ is
t1yenin ,;ılacağı.na riichanı olan diğer aıMlııalılaııı.n bu ga,yrt menkul ilıe' te-ınin edil

miş .-Jaeaklaıu meomuı.m.dan f~]ıa.ya çıkmak vr mu'haınmıen kcyınıetinin ~e 

yclmiş beşini bu1m'lk şart.ile en çok a~'ana ihah' prlil.ir. Böyle bir bedcl_s!dc 
cdilımc7..se ih..1le yapılın.az VP. SatJs 228{} 'T!C..lm.'l'!'al! !kan1:na t('Vfika.n gfS:'İ OOakı!ııt•. 

6 - Gayvi mıenkul kendisin(> ihale olun.an kiıırse deı.tıal \'('ya verilen müh

let içinde pürayı verm~c ihale kaTarı f.oı1hoiıu.n..'\.rak kt.ıındisinıdrn ev:v-el en yi.lk

rok takllf'tc buılunan kimse amflııniş olduğu bcdelloc ıa.Jım.:ığa razı oluırsa ona, 

razı olmaz vey.ı buhınmazıoa hemen yedi gün müd:fut:lc art1ııı'IT.aya çıka.rııl.ıp 

('ll çok a-rt.tıl"ana ihale e<lil:r. İki ihale a'l"asınrl.alkl fark v<' ~ günler içn ~ 
de bi'şlen hPSap olunacak faiz \~ diğer zara.r1aT' aynca. hıilkı!1'1P h.acei kalmaksı
z·11 mHmıriyctlmizce alıc1dan tailıl$i! ohmw. (Madıdı> 133) 

7 - Alll.('ı nrttımı:ı bedeli ha.l'iciruie o1a~ yalnız tapu fel'ag :ha1'Clnt, yir

r.ı melık vn.kı! taviz bCdl'11ni ve ihale karar pullarım verme~ .meıcıbtıırdur. 

Mütcraimn VC"Iıgıler, 1.enıvirat ve taazit.a."' v'"<: tr]laliye resm~nden ınıiitavcl-

1 t b leo ye ıiksumı.ı vr müterakim vakit icarıasi alıcrya ait ohn.ayıp Q.rl:ttrma 
lxıcicl'indc:n. 1:.cn2.i1 0Jı1.mu:r. :4ıbu g3G"rl m~l yukaTıda ogfıeıtetilen tarihde Gf'mlik 
ıulh mah'kC"mesindc işbu ilan ve Cöstcri en arttrrma şal'!na.rnesi dairesinde sat1ı-

, C'ağı iJ:an olunur. (681Z) 

Sahibi: E. 1 Z Z .ET, N•y•t Diriiktlrıil: CeVdet KarabiJgin 
~it ,...: ~ Mıittiln• 
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SAYFA-4 İKDAM 18 lKİNCİTEŞRİN - 1942 

jıstanbul Levazım Amirli!jind;.; veri· l I ANKA A ·--== •] 
"-- len askeri kıtaat i:anları _) -- r ~ 

Aşağıda yazılı mevadın pazar lı!kla eks'ltmeleri hizal~ırmda ya- --- Haber eri ı~· 
Rusy I~ HlA' İCİYE 

~·v;ki ı fm iz 
zılı gfin ve saatlerde Çorluda ask eri satın alma komisyonunda ya
pılıacakt:r. Ttliplerin belli vakitte komisyona gelmc!eri. 

Cinsi Miktarı Teminatı lhal gü.cnii ve 

Çavdar sa>Jı. 
Ay çiçeği yağı. 

kilo lira saati 
50.000 300 1/12/942 14 

3000 450 1/12/942 15 
(1678 - 1366) 

40 ton lahana, 40 ton ıspanak, 50 ton pırasa kızıpalı zarfla eksilt 
meye konmuştur. ihalesi 30/11/9 42 salı günü s:at 10 da Samsun 
Askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Heps'n n tahmin 
bedeli 20,500 lira ilk teminatı 155 7 lira 50 kuruştur. TaUp~erin kz,.. 
nuni vesikalarle tekli! mektupla rını ihale saatinden bir snat evvel 
komisyona vermeleri. (1680 - 1368) ... 

B"lümum malzemesi ciheti as keriyeden verilmek şartile iki 
anbar inşa ettirilecektir. İşçil1ğin in tahmin bedeli 3049 lira b'r ku
ruştur. Açık eksiUmesi 30/11/942 pazartesi günü saat 16 da Geli
ıboluda askeri satın alma komisyonunda ycıpı!acaktır. Tal'plerin 

belli vakitte komisyona glemeleı-i. (1690 - 1402) 
11-

397,124 lira 85 kuruş keşif bedelli Küçük Yozgatta ve Kırık
kalede 21 çift ev ve üç pavyon inşası kapalı zarfla eksiltmeye k>on
muştur. Tualesi 26/11/942 perşembe günü saat 16 da Ankarada 
M. M. V. 4 No.lu satın alma komisyonunda yapılacaktır. İik temi
natı 19,634 Jira 99 kuruştux. Taliplerin kenunS vesikalarile teklif 
mektupkınn ıihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

1624 - 1206 
Jtl.. 

30 ton !koyun veya sığır eti kapalı zarfla eks:ıtmeye konmuş
tur. İhalesi 25/11/942 Çarşamba günü saat 15 de Siirt asken satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Koyun etinin tahmin bedeli 18,000 
lira ilk tem:natı 1350 lira. Sığır etinin tahmin bedeli 13,500 lira ilk 
teminatı 1012 lira 50 kunıştua-. Ta lipler.!n kanuni vesikalar;le teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel :lromisymıa vermeleri. 

(1590 - 1046) 
L'!l" + 

90,000 kt1o sığır eti kapalı zarfla. cbl ~e korum ştt•r. İhft 1 ' 27/11/ 
9~2 cuma gün{l srut l 5 <l-e B:rec!k a kert t~ e,hn:ı komlsvorı'T1dn yıın: ııc~k
tll' Tah.'l\'n bed"H 86 893 Ilra i'Gt tomlnetı 2752 lr<ıdı • Talini rln k n!\1'!11 W?

silulnrile birlikte> teklif mel&.ıplannı lh· (' sa:ıt•nden evv<'i lmm!syon" \"Cr-
meLcri. (1701 - 1413) 

11-
Beherine 275 kurus taftımin edilen 20,000 adet büyük yem tor

hasıt ve beherine 250 kurus tahmin edilen 30,000 ad€'t kücüik yem 
torbası 'Pazarlıkla eksiltmeye konmustur. İhalesi 23/11/942 Pazar
tesi günü saat 16 da Ankarada M. M. V. 3 NoJu satın alma !lromis
yonnnda yap1lac:ıktır. rı'ahmin bedeB 130,000 lira kaf'j teminaıtı 

15!500 liradıT. Taliplerin belli vakitte 1romisy9na gelme!erı. 
... 1670 - 1333 ,,.. 

Dört katlı on ton saraç i'pl'ği al,1nncaktır. Taliplerin nümune ve 
.şeraltlerile Ankarada Harbiye dair_ si stivari şubes:ne te'kll:flerini gön-
dermeleri. 7212 - 14a5) 

MeV'C'Ut sartnam~ine tevfikan 2 adet komnle vantilfisvon santra
fo pazoırhkla .-:atın alınacaktır. Keş if 'bedeli 7500 lira kat'i tem:natı 
112'5 lirad1t', Taliplerin 28/11 /942 p nzartesi r.llnü saat 10 30 da Ankara 
da M. M . V. 4 No. hı srıtın alma komisyonunda 'bulunmaıan. 

(1716 - 1469) 

• 
Asaım.de. ynzllıı e<"Zıılar pazarl•kla •<rtl'n a1ıOO.<-khr. Ht•p!ôinin tahmfo lbcde-

11 962!§ lira kntl teminatı 1443 lira 75 ku.,,'l'ıtcr. İha 1® 20/11/942 cum gil'ntl 

Müstahsils göztaş1 
ve kükürt ve! ilec~k 
1 Milyon 625 lin lira
lık müteda viJ serma· 

ye ayrıldı 
Ankara, 17 (İkdam Muhıaibi

den) - Maliyet fiyıatndan aşağı 
olmamak şart 1le müstahsile tevzi 

·y rdı rı 
1 __ ,,_,_.,.=----.------------
' Şimdiye kadar lngilizlerden '4084 
tank, 3052 uçak ve 30,000 den faz· 
ıla motör"ü nakil V3sıtası gönderi di 

olunmak üzere 'hariclen göz taşı bahseden 
ithali için tzm;r üzüm ve incir I .. ondra1 17 (A.A.) - Şimali A fr

0

kadaki harekattan 
lontgomery verdiği beyanatta Rus yaya yapılan yard•mdan da bah-

tarım kooperatif'ne bir milyon setmiş ve demiştir ki: 

litı2va kadar mütedavil sermaye fng:ltere tnra(ından fiusyuya g öndcr'lmiş olan tankların yekUnu 
verilmesi ve yine avni şartlarla 1 41)84 dür. Yine İngiltcrcden Rusya ya göııclcrilen uçakların 3052 oldu
kükürt ithali ic'n Et:banka 625 , ğu dllşünillill"Sc bunlnrln Alnrnnva ııın yeniden 2 adet hava clonanmn
lbin liralık mütedavil. sermaye 51 vlicudc gotirebilcceüi dl' görülür. Diğer taraftan moförlii taşıtlarn 
verilmesi _Y~killer Heyet:nce kıa- 1 yekunu da 30,000 de; fazladır. Şu rnsını da unutmamak lazım gel'ır 

ı bul ~dilmıştir. 1 ki Rusyayn yapılan bu hüyilk ynr dınılar miittefiklerin Afrika hare-

1 
f h ti ya rİ hir ) miri P.ea• kat·na hazırlanmakta olduktan bir sırada vapılmıştır. Bundan çıkan 

.. • f • k t• mana İngilterenin sırf kendi has:s menfnntleriııi korumak nıaksndilc 
rur& S Sl P'Or a ~\lr e 11 hareket ctmedi~;ni işna edcnlero hun bir cevap teşkil edf'r. 

Ankara, 17 (İkdam Muha<bi- - -

rlnden) - Sermayesi milli ban- •• t •• ı T LJ N U S 
kalar tarafmdan temin edilmek 
üzere i.lıtivari bir milli reasürans ki ,..J 
sig-0rla şirketi teşkil edHCC<?ği söy topra arJll a 
lcırımektedir. 

Mısır mahsulü 1 

1 

Te~rm ~Pıma rr.ütf· ! 
~e leri uzat"ldı 

1

, 
An!;ara, 17 (İkd ,, mu~rb 1~~1d.en)

Tic&rı>t Vt«fı 'etı V:ı lil~lrre bir tamın 
o!'! '.-e'·, iY'll" nn:;ı,ı~nrrn :rıwhi fa

z- d Jı::i m'kBoo·rıl '~ dolay 'Le müs
t"hl:f:lln 'bt>ı't'lnıdm dığı ıını rr ırn~ıhsu-
1 nu 'im tt· ,ı n S01 "a g "':mes'ni"l 

· ., n• g ld'g ,.; ya olaı nk gctiri!eC't:ıı:~ 

:m"" ·I • ~ ft1ı' n mı; ını, b m ın :ı.ıı 

ıım • ~et •rın' unt:.klığ.ını bi -1 
<! ım ştir. 1 

Bu i<:"ll\me nıızııran, 'ITU-'ill' mahsulü-
niı.n ver tn 1<-sb t <."d!Jel"' n 1"111 mtld
<'U •..- '1 b .ı~ııı<dar.. Vvl! ıkJl'P Ü' gıı. -
po. 2(.(M' m.ıst . 

l\~i.ıd::lcı "'T b ı~ı 'ı.rp ıcin Birinci-
kı'ınu ı Jntına, K;J"C' gnm İ!cr-e '. ·ınun 
943 onuna ve froüncü grup Mart sonu
na kadar uzatılmıştır. 

Suikast davası 
Ankara, 17 (İkdam Muhı~ibi

rtnden) - Alman Büyilk Elcisi 
Fon Papene suikasd tcsebbüsü 
davasının nakzan görülmesine 
yarın (Bugün) saat 9 oo Ankara 
Al'!ırceza mahkemesinde devam 
edilecektir. 

(Bıı-. torafı 1 inc'rl~) 
miittcf'kler Şimali Afrikn ve Ak
deniz lınk'miyctini ele nhuak• ızın 
Avrupa kıt'as·nda esnsl• bir cep
he açmanın inıkansıılığmı kavra
mış göriiniiyorlar. Bu ''aziyrtte 
1943 ilkbahar nda f tel~ n veya 
Dıılkanlnrdnn Avrupayn ıniltevec
cih olarak bir cephe açabilmek 
ve bu cepheyi açtıktan soııra l\lırnş 
kıyılarında ve Fransmıın Atlan
tik kıyılar nda çılrnrma tcşcbbU
siinc kalkışmak ancak mümkün 
olrıcal:tır. O halde, Afrikadnki har
bin sonuna kadar götiiriileceğ°n
den ve müttefikler lçiıı lrnnun bir 
haynt meselesi telakki ed:Icceğ~ 
den üphe edilemez. 

SlJKRO AHMED -----
Körniir ""av\unJarı 

Ankara. 17 (İkdam Muhdbi
r'nden) - Havzadan Türkiye li
man'ıarma yapılacak kömür nak
liyatı nav1unlarımn ş!mdiye ka
dar olduğu gLbi devamı Vekiller 
Heyetince •ku-arl;a.Ş.tıl"l1nuştiır. 

(Baş tarafı 1 incidi!) 
"n a V".nku:ı gc'en il'.r çar
n /. nx nl .ın geri 

• ~ • n' .,. rn idC'd n. 

11."EVYORK TA1'1\Iİ8:iN l\1AK LESİ 

Nevyork, 17 (A.A.) - Ş m:ıl A!rikn
sı .... a.kl dt umu ve bılha.s a 'l\musta
k hal't'kl ~< k e rn Ncvyoık T -

Y z.ıyo.r: 

(Baş tarafı 1 incide) 
rırLn müzakerı:>sine geçildi. 

B t.: k: 're c v, p vnen G'. Alı Fuat 
Cebrsoy takrrrde mevzm.ibahl olan 
muh'tc]\f ımesc • ler ha.kkmcıa \ ckiılc.. 
tlıı m:ı!kla nazarını ve hn:z rlammş olan 
inşaat proj('ll'rinı etrafıle iznb cttık'tcn 
.som-u söz n hatlpleı n bu !T'!eVZOO 

1emıas f'dc>n mtl1'flh:.ızn v-e mütnl'ftnları 

ha~crt ve i'd 

Sal nrıonlarda 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

olunmuştur. 
15 Sonteşrin sabahı uçaklarımız 

Japon deniz kuvvetlernin şimale 
doğru çekild'klerini bildirmiş'ıer
dir. O saaıtıtenlbert yeni bir hıaıre
k et yapıldı:ğını bidirimemişıir. 

Yukanda zikredilen hareketler 
arasnda Jalponlar ba·tmış olarak, 
1 zıthLı, 3 ağır ve ik; hafif kruva
zör, 5 muhr'p ve 8 taşıt gem.isi 
.kayfbetmi'?lerdir. Bir zıdıh ve 6 

• düşmıan muhribi hı21Sara uğratıl
mıştır. Bundan h~a 4 düşman 
gem'si de tahr'p olunmuştur. Bun 
!ardan kayıbolduklarına muhakkak 
nazariyle bakılt:Jb• 1lr. 

30.000 JAPON TAYFA VE 
ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ 

Vaşington, 17 (A.A.) - Birleşik 
Amerikanın Sııılamon adalarında 
kaze.nmış olduğu muzafferiyet, 
Japonynnın deniz kuvvetler'nde 
yeniden bir delik açmıştır. Bu. 
muzafferiyet neticesinde cenubi 
Pasif k hlıkimiyetinin .kat'i suret
te Amerikan filosuna geçmesi 
muhteme'dir. 

&Jhri re nazırlığı, henüz bu 
anu!harch~nin neticeler·ni ibildi~ 

memi ·r. Fakat bu nazırlığın ilk 
ra.poı una göre, 23 Japon gemisi 
batırılmlı:: ve 30.()00 düşımn tayı!a 
ve ilı.'Skeri öldürümüştür. Şu hal
de Amerikalı':ar, lbu zafer: deniz 
üzerinde kazanmış olduklan en 
büyük zafer addedebilirler. 

AMİRAL NİMİÇ ZAFERİN 
BÜYÜK OLDUGUNU 

SÖYLÜYOR 
Londrıa, 17 (A.A.) - Amiral 

Nimitz düngcce bir 1ebl'ği n~ 
rederek, düşmanın bütün teşeb· 
ıbüslerinin boşa çıktığım ve elde 
edilen bu zaferin çak büyük lbir 
zafer olduğunu söylem:ştir. 

saat 15 de Ankaroda M. M. V. 5 No, lu Salnw!trrıa ko.rnf$y0llıı:nıdı~ vap~aek'lır. 

Talipl<!'rin belli vakit.t(ı kıom'isy\')TI.!l .gcl"l\clcrl. l 15,000-kilo süt kaoalı znrfl; e~siltmeve Jronm~tur. İhalesi 19/ - 1 
---cınsı_·____ ~lk_"-1..!l.;..ır.;;...:ı__________ 11/942 Perşembe ırlinü saat 15 de Tuk:sehir ilıava satın alma komis- 1 

Va5ıng oon, l 7 ( A.A ) - Ha b ye na. I 
· ·:ıgı ş'"'rlt"l ı c · n teş ıılttn<la 8 1 

LIBYA'DA 
RlVflnol 

7 k1\o vonunda yapılacaktır. ilk teminatı 506 lira 25 kuruıetur. Taliplerin 1 
'mtrul aıta.prin 200 

.kutu kanı.mi vesikalnrile teklif mektup 1annı 'hale saatinden bir sri:lt ev-
A'ksonj 50 kilo 

vel komisyona vermeleri. 1645 - 1258 

t ~ güntr Q~"n' y p 1an a 'kPr 
·a·~ haı e :<; >t · dar,• eden l\ittl gc- 1 

ncral Goorgc Maı..ınaH'ın vaş mey- , 
chnr.ıda bldUğü?'IU ve general Batema
mn 11 son ~n.d~ CC'bel-Uttar~'{'ta ge. 
m: ıdıcıı d •nlzt! dil'şl·rck bogu1duğunu bil
d meıctro·r 

(Baş tarafı 1 incide) 
vareroiz dönmemiştir. 

İTALYAN TEBLİGİ 
Roma, 17 (A.A.) - İtalyan teb Keten tohUl'Mt 100 kilıo 

Soda adi 
Asit fenik krista1tzc 

Ptuiru nuva vomik: 

Ekstr"' de balladıon 

100 kilo 

300 lkUo 

50 kilo 

200 kilo 
(16!l9-1411) 

Komisyonda mf'vcud evsaf ve şaı1tn.all'l(\Smc •öre bin ton odun pnzarlı!kla 
tatın almaeaktır. İhalı>si 2.1/11/942 pazal1lt'S'I g{lnü saat 10 dn Atılk-arada M 
M. V, 2 No, lu satın ~Jm:ı komisvonUl1da yapılacaktır. Kilosunun tahmin bedıeli 
8 llruruş kati teminatı 8500 liradır. Taltp)er!n belli v:ıkiltc koo..dcıvonn gP!mc-
lcri. (1697-1409) 

* 200 ton kuru soğan kaaplızarfl a eksilıtmeye konmuştur. İhaJesi 
7/12/942 ~nü saat 14 de Ankarada M. M. V. Bir No.lu sann alma ko
mi9V'onunda yapıla<:aktır Tahmin bedel: 45,000 liTa ilk teminatı 3375 
ira<lır. TaUp1erln kanuni ves'ka1adle tekllf mektuplarını ihale sa-a-
tinden bir saat evvel kom1syona vermeleri. (1714 - 1467) 

* A<:ağıda ya zıh kllmaş ve batra·n tvelerin pazarlıkla eksiltmeleri 27 / 
11/942 eumn 1f{inü saat 15.30 da Ankarada M. M. V. 3 No. 1u satın a1,.. 

ma :ıwm:svonunda yanıhı<:aktır. H e-r kalemi avrı avrı tal'plere de 
verilebilir. İstekllledn belli valcltte komisyona ge1meler1• 

M;Jetarı Tutarı Teminatı 

Metre 1.,ira Lira - -
K. e!>iselik kumaş. 60.000 : 100,000 471.000 

4!'.1 RO 

+ 
t LAN 

Pazarlık suretile 11/11/942 tarihinde rnünakasası ilan olunan 
50.000 ı;ralık beyaz pevnire talip rılrmadığından tekrar paz::ırhi1a 
konmustur. Evsaf va hususi sartlan komisvomda görülün ö~Pnile<bi
lir l3e1'er kqosıınıın muhammen fi qtı 13n kıını<rtur. !)0 000 l'ralık bA.. 
va~ ıpyenir 'bir istPklive ihale edilebil er-el'{• rribi · PTI az yar·c:ına talip 
zuhur ettiği takdirde de ihale yapı la bilecektir. İhal~; 20/11 /942 cu
ma ırünü <:aat 10 rlıı vapılacaiimdan. iı:tPkliler:n kat'i tE>minatlarile 
Harbiye Yedek Subav okulunda sa tın alma komisyomıra rrüra"aat-
1arı. 1693 - 1405 

269 M3 cam k-erest 0 pa7ııdıkla satın al·nacaktır. Tahmin becleli 
34,970 lira. kat'i temtnatı fi244 lira n1r. İha1Psi 24111/942 s~ 1ı ırünü 
saat 10 d;ı Ankarada M. M. V. 4 No.lu satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin !belli vakit tr> komisyona gelme lr>ri. 

1723 -- 1504 

'* 
fcıteklilmn petir~ekleri nii'Tl"lu ne ve evsaf ve tekfl edecekleri 

f1 sıt üzerind<>n 'J)a?:ar1•klı:ı ıo.oon lir::ı lık oa?Tiuık val{ı sabrı alınacaktır. 
Huspc;j ~rtları k<Jmisvonda ıröriilebilir. İlıaiesi 21)/11/942 cuma giinü 
saat 11 de yanı1aca~ındar. tal'ıplerin k~t'i teminatlarile Harbiye Ye
dek Subay okulunda satır. alma ko misvomına müracaatları 

1705 - 1506 

CEBU,ÜTl'AR'fKTAN AYRILAN 
FİLO 

M d :i, 17 (A.A.) - La Lirı a c'ruı 
d . göre, <lUı akşam .Mroe-

n 'z • ı:çtl'ln b:T f;lo Cebr.ilttar .<'ta11 ay
rtır ur. 1" !o, 2 uçak g~mis1, 2 zırhl'ı. 
4 n wnz.ö.- vı 7 muhrlbten ibarottlr. 
34 t<(! ret ve bii· kaç lttıstahne g('m1-

y lc 1 zırtllı 2 n k grnus' ve 2 kru-
\ .O:· (' beht.:ta-ı •'ct t kalm la rdrr. Hn-

a~ıı b ingll ı. muııır·b; dün 
Cllı ·!üt "l'l!{' e'-ııı~ \~ 'YtlrP u "l k:ı-

tO m ştı . 

----o---
İnr'liz ı inc!r a'ıyot 

Ankara. 17 (İkdam Muhaıbi
rindcn) - İngiltere tiozret ko
porasyonu ile yapılan görüşmeler 
sonunda 300 tonJ,uk bir parti incir 
satışı iç'n mutabakat hasıl olmuş 
tur. 

AsıılSıda vazıh mev::ıd•n pazarlıkla eks=ltmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve mahallerdek: askeri 

liği: 

Sirena'kite Derne ile Eingazi a
rasında dün şldrletli muharebeler 
1

olmu~ur. Avcı\2rımız ta-rafından 
Fransı:z simal Afr:kasndn düşman 
işl"ali altında bulunan bir havaı 
moyd.cınına karşı yapılan taaTruZ
lar netices'nde bir kaç tayYare 
yerde yakılmıştn. Yürüyüş ha
Ilnde bulunan düşman kotJan gö
rünür neticelerle mitralyöz ateşi 
,,ltına a hnmıstır. 

ALMAN - tN~fı,tz TEMASI 
KES1LDİ 

Berlin. 17 (A.A.) - Sirenny
d::ı m:hver kuvve11er1 İn1Vlizlarle 
tem2sı kesmiştir. ş:mdl Sirl çö
liinün basında bulunan Elıigeyla
va çck~livorlaT. 

MA TUBAl\11N ALINIŞI 

Kaputluk kume'Ş. 15.000 : 30,000 1 RR rıno • satın alma komisyonlar.nda yapıla caktır. TaPplerin belli vakitlerde ait olduğu komisyonlardn bulun

Londra, 17 (A.A.) - Sirenay
kada Rommel kuvvet1eri kaçmak 
ta devam ed'yor. Uzun menzili: 
avcı tavvarele~mız Aıredftbva ve 
Elaıtevla civarında mıhver nakli
vp vac:ıt-alarına hücum etm'stir. 
ElaıtevlH s·renayka ile Trablus 
arasındadır. 

19.:;ıoo 

Baıttan!~. Adet 10,000 : S0.000 44~ 400 
4? 970 

IJO!im ,. 20,000 : 60,000 3?~ $100 

32 !i64 
(1724 - 1505) 

* B'• f(ııı mııhteHf m"vad na1!1Pt ur'l"""PktiT'. J{ıı:n::ı11 ,. .. rf1ıı· eltsıttme· 
si 7/121942 paz.art~! ırünü saat 16 da. ır,,.zıırı•,..., A~k,,·f sııbn alma 
~m1svon111"lıfa. vsırnt.ac-aktıT. Tahm1 n berl,.!i 71 .flt!O l'ra llk tf'minatı 4ı:ı30 
liradır. Talit>lerın k~nınıt v~i'ka~eT 1le teklif me'ktm"1qt1nı ;h:ı1ı:- saatin-
den 'b'T m-at evvel komJsyona ver meler!. (1721 - 1502) 

..... 
2? ~RO kilo kt-vı•n 4'ti kaıon11 ıa ..fla eksntmeve korımuc:-i:ıtr, fııa1ec;i 

3/12/Q42 'nf'~trlN> 11t1rıii ı:ııat 16 da 'Ru,.<:a A~Pr1 satın alım-a• kom:<:
vonPnda vsm11aca1rttr. Tanm'n 1be d .. li 31 .3M lira ;lk tcmirı-::ııtı 2935 
tlrad1r. Taliplerln kannnf vesikalıı rile tek!Jf mekruo1arını ihale saa-
t:n<ien 'bir S'2at evve kom!syona v mıeleri. (1722 - 1503) 

* Beher k 11osunn 10 lfrtı fahnıhı edilPn 1500 kilo ~aplı kösele ile 
ki1osuna 1R liıra tahmin Pd~lPn 1500 k'Io kTomlu kösele N7&rlıkla sa
t·n a lmar~ ktır. tha lesi 23 /11 /94?. na zartesi Jtijnü saat l !'i.3C da Arka
rarla ]vf. M. V. 3 No.hı c:ııtın alm:ı. komisvonunda vanılacaktır, Hep
sinm tahmin bedeli 42,0C'O ı:r;ı kat'i teminatı 6300 Uradlr. Talin1er;n 

1ro ona gelmeleri. 1674 - 1337 

tralan. 
Cinsi. 

Kuru ot balyalı. 
Kış ogtatesi. 
Er fotinf cift. 
Zevt'nyağı. 
Kavurma. Kilosu 175-200 kuruştan. 
Man~al kömürü. 
Arpa. 
Yulaf. 
Sığır etl. 

M1kt.arı 
Kilo 

480,000 
M.000 

5.000 
10,000 

45.000 
9,259 
9,259 

Tutan Teminatı İhale gün, saat ve :rr.ahali. 
Lira Lira 
-~~ ~~~~~-~~~~~-~-~ 

48.000 
16.200 
58.750 
20,000 

) 
3,600) 

2,499,<l'.i 
2,499,93 

50,000 

• 

3600 
lfil8,75 
8813 
3000 

187,50) 
187.50) 

7500 

25/11/942 
24 ,. • 
23 • ,. 
25 ,. ,. 

23 ,. .,. 

18 " " 
23 ,. • 

10 
14 
14t30 
14 

15 

15,30 
16 

Trabzon. 
Konya. 
Erzururr.. 
Erzincll.n. 

Yalıwa 

Rami Tc-pçular. 
Yassı viran. 

1726 - 1507 

Aşağıda yazılı mevad•n pazarlı kla eksi1tmeleri hizalarında vazıh gün, .saat ve mahallerdc'k askerl 
satın alma komisyonlan.nda yapılacaktır. Tal'plerin belli vakitlerde ait olduğu komisyonlarda bulun
maları. 

Cinsi. M'ktan Tutarı Teminatı İhale giın, saat ve mahali. 
Kilo Lira Lira 

-----~---~------------ ~~-------- ------~~-~------ -~~-
Prasa. 
Yeni kanav:.çe un iuvelı. Adet. 
Odun. 
Anbar ve sahil ihata duvarı. 

70,000 
5tooo 

500,000 13,000 
251,615,27 

1050 
660 

1950 
13,814,61 

25/11/942 15 
24 • ,. 15 
27 ,. " 16 
23 ,. » 17 

Hn•·e o~lu. 
Çorlu. 
Gel bolu 
Gelibolu. 

1720 - 1501 

Matr11ba büviik hava mevdanı-
1 nın müttefiklıerln eline gt>çmesi 

cok mühımdir. Burası simaU Af
rik<ınm en m0kf>mmet hava mey 
datılarıııdan b'ridir. Burasrnın 

müttef:klere tf'minf Rommelln 
kacan ordusunu takf P. eden baş
ka S!renavka ile Cirit 'Eırasındaı 
'bom'ba ~ec'di denilen deniz yo
lunu müttPf'k avcılarının kontro 
Lüne tabi bırakmakt'3dır. Burıdan 
çıkarı mana şudur: Şarki Akdenf
zin büvük b:r kısmında s'mdi av
cılar h;mayesinde sefer yaıpılab;
lir. Maltava daha kolay malzem" 
pönderiel!bför. ___ .. ,MI __ _ 

IZMİTE KAR Y AÔDI 
İzmit, 17 (A.A.) - Birkaç g{bl

denberi devam eden yağmurları 
müteakip senenin 'Ik kurı civ.arın 
en vüksek mevkii 'llan KoltepC 
ve Samanlı dağlarına yc:.ğmıştır. 


