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Tunusa Uç Koldan ı 
Taarruz Başladı .. ~~~~~~--~~ 

Bir kol Mihverin Trablusla muva
salasını kesmeğe çalışıyor 

~~~-.. ~~~~~~~~~ 
Almanlar Şark Cephesinden 
Tunusa Asker Getiriyorlar 

İf) · Dünkü çarpışmadan sanra yoldan çıkan ve birbirine geçen banliyö kataruun vagonlan 

'~Dül1T~s&·b&h · S"uad] ye.d8~r --· 

Tunu sta ki feci bir. tren kazası oldu 
muharebenin 
manası nedir?. · 8 Yolcu öldü, 13 kişi yaralandı 

Demokra•İler, fİmali Al
rikadaki. bu mevzii hare
katta, galebeyi temin e· 
Jecek görünmektdirler. 
Bu takdirde, Jemokra•· 
yaların iıkandili müıbet 
netice vermİ§tir. Binaen
aleyh, yalnız Akdeniz 

. h:ır>:uuın![a değil, mihve
rin zayıl olduğa tahak
kuk eden her hangi bir 
ceph'1de, ona taarruz et· 
mek ve netice a(mak 
mümkündür. 

Ycaan: Şl}KRO AHMED 

T unusfıa ceeryan etmekte o
lan muharebeler, Mttefk 
kayn.aklarma ~öre l>Uytik 

çapta muvaffakıyet, Mihver by-
naklanna göre de, ikinci plinda 
hadiseler tel8kki edilm-ek lazım
dır. 

Bu arada, hakikat nedir? 

Libyacla Mı.hver kuvvetlerinin çekildikleri El Agcyla ile 1.'rat>ıus 
ve Tunusn gösterir harita 

j lSPANYOL 
l SEFERBERLIGI 
1 ---·---

Bir habere göre , 

AFRiKANIN GOBEGINDE Mıhvere karşı 
ihtiyat tedbiri 

Çad gölünden kalkan bir motörlü ~ MERiKA'Y A 

kol da şimale yürüyerek mihver 1 tem!net verildi 

kuvvetlerini geriden tehdide başladı 
ıNevyıork, 19 (A.A.) - Şimal Af 

r"ka cephesinden gelen telgraflar, 

m"hveri şimal, Afrikadan atmak 
için müttefiklerin Tunusa üç ana 

!kolla taarruz 
mektedir. 

etti·klerini göster-

300.000 kişi tahmin edilen lbir 
(Devı:ımı 4 iincü. sayfad<:4l 

V Stıokholm, 19 A.A.) - Mad
ri<idt-n aılnıan zir telgrafa göre, 
!span~ nd11 Han edilen kısmi s~ 
ierlberlik 1918 den 1926 ya kadar 
8 sınıh ilgilıend:ımektedir. 192.3 

Tunusta devam edegelen mu
harebeler:n tam notunu, ancak 1 
bu çarpıpaalann sonun&. ver. ~ 
mek mtimldlndiir. Ne Demokrasi 
kaynaklarının fazla net'al, M de 
Mihver bynaklaruwı MWl'-a, 
bize tam bir kanaat ve lılldlm 
verdinnek ~in kili değildir, 

lngilizler Bingazi
ye girmek O z e re 
St kiz:nci ordu Bingaz"nin Cenubuna 
vardı ve Mihver kıtalarile temasa ıreçti 

s:ıııiı .se 'bir müddetten beri kıs· 
ıı.en s·1an altına r.lınmıştır. Se· 
ft;rlterlik tamamlandıktan so ı "'l 

silah altında tıtlu-iben bir milyon 
ki~i bulunacaktır. 

SEFERBERLİGİN HEDEFİ 

Stckholm, 19 (A.A.) - Mad
r:dden alınan matibuat telgrafla
rına göre, Madridin askeri mah
fillerinde yapılan beyanattan itan 
edilen kısmi seferberliğin bi!J'ıas
m'hvere karşı bir ihtiyat tedbiri 
olduğu anlaşılmaktadır. Fasın ve 
diğer ispanYQl müstemlekelerinin 
ve topraklarının sıkı bir muhafa-

Ortada bir diva vanbr ki, ~11 
da, 1939 senesi EyltlüııtiD. biriaci 
gün patlayan dünya haminin se-
yir ve neticesia• BMlll llir Qçii 
ortaya koyaeapbr. BamlM ı sJ1- .. 
re, Şbnali Afrikadaki muhaıl'6e
IU, harbin neücesi iiz«inde mü
essir olacak hidiseleni:T. Banla
ma göre-, Şimali Afrika muha
rebeleri, ba laarbin büyük mesele
Jeıi arasmıdaı :tali mahiyette bir 
tezahürdür. 
~.ı., iJdnei cephe. 

DİD 1M3 yılmclaıi evv.,ı açılamı

Yactılm slylemişlerdlr. O halde 
Şimali Afrika barekltına, yeni ı 
Wr cephe eazariyle bakmak doi· 
ına olur mu?. 

ikinci cephe, Demokru,.lu, 
teraf ndan aplma11 iıteMD bir 
malaarebe ahuı del'16'. ikinci 
cephe, lrqbldi muh.,.ebe ve 
etratejl p ...... ...ta em
ntt 'f11tlr sararettlr. 

K2lıire, 19 (A.A.) - Orta şark temasa gelrni§lerdir. 
umumi müşterek tebliği: 17 /18 Son teşrin gecesinde Tra:b 

8 inci ordu ileri kuvvet~ri, dün lusgarp sahili açıklarında batıya 
(Devamı 4 iincii. sayfada) Bing>Grzinin ceunıbunda düşmanla (Deva.mı 4 ilncü sı:ıyfadaJ) 

İtalyanın b Ü y Ü k -sanayi merkezi ------------------
! ToEno : 
I Ağır bir havai 
akınına uğradı 

\Fi at fabrikalarına 2 , 
\ bin kiloluk 
.ı b o m b a 1 ar a tı : dı 

==E= AMEajKADAN llGIJAllEDELER j--
Am er İka da kİ talebe
miz acınacak halde! 

~~~--~~~ .. ~--~~~~~ 
Novyork, 18 (Telsizle) _ Amerika sile hu5lJ}e gclc:n bu değişiklik k::hi-

Türkiyendn şlmdl en çok taılebe budun• n1IJ.dc olmıuŞtur. Fakat Aımcrikaya ta-
dılrd~u yerdir. Harp dolııtYıslle Fra.n- lcobc göndct~lirkcn gö-L önfuıde bulun;.. 
sa, Belçika,, A\mfil\Ya hattA fov~rede durmak mcdbun-iyct:nde olduğumuz lbir 
olruıyan <taldbclcrimi~ln mllbim blT kl$. çok noktalar vardır. Bunlann ihmali 
mı Amer~ naJdedllm~r. Bun- taldx:dcn lbak}cdiğ'miz \.'8rlan bakıının-
ıarın çıoiu hüılci~m:)t talebe6idlr ve en dan zarar olebılir. Gerek İngiltere ve 
z!yadc tahsil ettiıklori m(Jbc:ndJel~. &erek .Amcrlkadajti m>Qphodclcrim~ 

Banliyö treni, martandizden kurtulan 
vagonlarla çarpı' t ı. Lokomotif ve 
vagonlar devri di. Oç vagon yandı 

Dün sa'bah Haydarpaşa - Pen
dik banliyö hattında fed bir tren 
kı.aas. ol.muş, 8 kiş.iölmüş, 13 yolcu 
yaralanmıştır. 

Hü<l"sc şudu: 
Dün ss'bah 5,55 de Pendikten 

kalkan 15 numaralı banliyö ka
tarı 6,15 de Suadiyed€n kalktı'ktan 
sonra Erenköy iStasyonunda ma
nevre: yaıpma'kta olan 55 numara
lı marşandizden kurtulan ve başı 
boş bir hlde gerye gden S vaigon
lakarışılaşnuştu-. Makinist ~malı 
manevre ~ıpmışsa da bu, arada
k; mesafe dar olduğu için lokomi 
tifle vagonların çazpışmasına mi 
nl ol:ımamıştır. 
~rpışma çok şiddetli olmuş, 

1okmoorif der.hal yoklan çıkarak 
cfo:v.r;lmiş ve arkasındaki bir=nci. 
ikinci, üçüncü vagonlat' da lbir!b-

rine çarparak parçalanmış, bazı 

vagıonlar b"rbirine girmişti. Bun
dan başka lokotomiiten dökülen 
atcş1er, vagonlaııdan lbazılıa~ı 

tutuşturmuştur. 

Kaza derhaL Kadıköy ile Eren
köy itfaiye?erine bildirdiğinden 

"tfıai)€ ekipler kısa bir zamanda 
(hfü:l\se yerine yetişm5ş!lerdir. F,. 
kipler, vak'a mahalline geldiklerJ 
zaman, üç vagon yanmrl:ta idi, 
Bir yıc.ndan yagının söndürühn~ 
sine çalışırken bir yandan da yı0L 
cuların kurtanmasma başlanın~ 
tır. Y .. rm saat içinde yangın s~n 
dürüldüktcn sonra enkaz altında 
ki yaralıların tamınile kurtarıl
ması işine geç:lmiş ve yaralıılar, 

can kurtaran otomobilile hast:lha
nelere nakledilmiştir. 

(D€ı•anıı 4 iinciı sayfad4,) 

Fransada i htilllci 
HOkQmet isteniyor 

Laval'in diktatör o1 rnası üzerine donanma• 
nın teslimi gil:i A lman talepleri bekleniyor 

Ankara, 19 (Radyo Gazetes) - ı 
Gelen haberlere göre Mareşal 
Peten imzaladığı kar.unlarla La· 
vali kendisinden sonra devlet reisi 
tayin etmiş bulunuyor. Mareşal 

ayni zamanda La.vali F:-ar.sa dik
tatörlüğüne de tay:n etmiştir. 
Çünkü teşlt Iatı esasiye kanunla-

rı hariç olmak üzere hü~t re-

1 
isi yalnrı kendi imzası ile kar.un
lar ve kararnameler neşredebile
cektir. 

Bu kararlanr.. V:işi .kab!:nesinıin 
'bütün azası tarafından tamanM!n 
tasvip edilmediği istifalr.rdan an
laşılmaktadır. Bahriye ve Müna
kalit nazırları ist fa etmişlerdir. 

Maliye naızın ayni zamanda 1k-
(Devamı. 4 üncü sayfada l 

s ---. ·.·. ··-~~ ~ ' 
.,, ....... .L:a:. 

.-~~ _,,. ·""~'' 

Fransız dHdat&ii olan Laval 

Milaveı· bJMk)anun Wlttba id· 
........ ~ .,..... prplf

malan, AWeab la1doma ,maJı
- ve .eztı• men!I Mr çar. 

, ... --·-- -ı·Wlr. De
molıruyalana ~ da b!Jo alm 

Londra, 19 (A.A.) - Re&1neıı 
b lcliı'ildi.line göre, dür. g«e To
riooya yapılan aklJl mumda İn
giliz bomba uıçaklan 2.000 1'ıiloluk 
bombalar atml§Jardır. B<>mbl.la· 
ruı ToriDo ayı.nna 8al'lll8, l"iat 
fab.ilaUan.u, fehir ~ V• 0.,. 
ka fab.rikalara dilftülü fôrül
mü.§tüT. Hava gece o kadar ay
dınlıktı li. lbomba uçaklanm.ı.z. 

Amerika teknik ~ mıihcınd1&llk ~- bu iki ııneınlciıcettc oku:Yan ,.uz.ıcrcc 
ml:nd.an d~n!n ~n ileri memlekd- ecnçtqı istediliın~ randlmam ılamıır•· ~ <(' V ı / kı 
lcriııcfqı biri olduju için barb dolaş-i- (Devcımı 4 ii'lıCÜ so.yfada) a r ı 

• • • 
f!ergısı 

bir Jıul>'e olsü Mtra olamaz. 
Yui, 1J1ma11 Afr" ... mah.nbele
ıt, bılr tiad aıpM ..w.,..ende 
ve ~ lıarltWa ut'eeai tize. 
rinde mi n * b~ kal ,.. eda ia· 
pm..-kt8'ır. 

iki tarafın ileri yttrilttiilti nok
tal nazadar fiyle hfilha edilebi
lir: Eter, Ş'maU Afrika muhare
beleri kaybedilirse, Mihnr, bu
nun buit ve tali bir mahiyet an
ettii 'ııi iddia edecektir. Böyle bir' 
ınetlce kıarfısmda, Demokrasya be, 
bu muharebelerin büyük bir za. 
hır oldutanu haykıncaJdardJr. 

(DftHlrn4 4 Wu:i ıatlfaıJa) 

dan bazılan şehir ilminde grup 
halinde uçmuşlardı·. Pilotlardan 
b:ri şöyle demift?r: •Şehir etra
fında takriben yarım GQ.ôt kaldık 
Yan.gırJarm birbirini hızla takip 
ederek fazlalaştığını gördüm. 
Hava karşı koyma faı:ıliyetıi 00§-' 
langıçta çok faal olmuşsa da a- , 
kının sonlarına doğru hemen j 
ilıeıDeD t.awmiJe susmuttur.-

-------·-------
Hastahane ücretleri
ne zamlar yapıldı 

--~~~~ .. ı--~------
Tramvay müstahdeınlerine yeni
den babalılık zamrnı yapılacak 

Şelhır Mecldsi dün saat 15 de 
toplanmış ruznamooeki 'bazı W-A
lifler er.ıciımer.Jere havale e
dilnıftir. Teklifler arasmda 
lbeledeye kimyahanesiDe eevlmlu 

ııan mşru'battan tahliL ücreti alın ı 
mamak üzere harç tarif esinin ta
dili, belediyece kaldırılan ücretli 1 
cenaulere ait tari!enin tadili, şere. I 

(Devamı 4 tiadl ıseAifede) 

güzümüzü ~üldürdü 
Yazan: SELAMI iZZET SEDES 

Derla, pal-. ıahat bir n.tee 
.W.a aWık; c1ierlerimi:d ti· 

tir• ılflre, t.ıaeffib cihazlanmm 
elabllcliline itlete işlete, varlık 
havam u, darlık ortasında bile 
bütttnliik ve birUk hı,·unım içi
mize sindire sind;re rahat, geni§, 
der~ bir nefes daha aldık; gö· 
:ııülleııimize au şerpildi. Varil k 
\'ergisi, ,·arlığunızın da bir delili 
dir. Biz dünün devleti, b:z dönün 
hükCuneti, b:z yakın mazideki 
dtl.UU imparatorlııiun zelil top. 

luiuiu dfi1liz; n• blWlUZl em4i
drlı, ne de derlm'zi ytlzdtlrUrfb; 
bizim mtınuzdan, yani btlkAme
tin sırtından, yanıi devletin sır
tından h · ç kiıme geçlıtemez, ge· 
çinemiyccektir de... Bu herkeee 
böylece maltbn oılsun! 

Seni biraz stizülmUş göriiyo
rum zengin vatandaş? Ecnebi 
devletin bayrağı altı.na sıitmp bu 
topraklarda senelerden beri İ§ gö· 
nn ki i, neden biraz tell§lısın? 

(Devcımı 4 üncü •YladGJ 
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SULTAN REŞAT 
--:::~==:~VE 

ITTiHATCIL A R 
I__ Yazan~ ~ !"'' 1'. ~~-~~il! No. 60 1 

Diyerek v;ızi\·eli yumuşakltkl:. 

·dare elt 
[İst draden ~unu arzcc.ielım ıçı. 

fJ.lt'I' Hı. mi \i., ard\' ada111 1 ::ır 

" ,< en korkunç l:ıir ~öhrd" ına 
lik olan .bu Çcrkcs veyahut •a 
lı.allı- Melunet Paşa, hiç de fen• 
bir adanı cleg di ilNkcse fen 
lt;{ et111ck .';iU tar;ıfadursun , hi"lr

riyelp<·rvcrlercle., b<r çjk <imse
icrt yardıım tmlş .. Hatta, clıt~l'll 
halinde yakaladık'· rıl"a da müsa
mahalar g&tenn şti, Asıl dikkat< 
.• ,·an olan ollıet şura5'dır kı, ken
rPsi c'ı-. s rayırı (hafiye) ziimresi
n:r en baş.;nda bulunduf!:u halde 
-ııpk ('erhaf'vc Ahm<>t Celiıllet 
t 11 Pa~a) gibi- ba( yelerden nef
ret rder .. \7 azi~·etxn= müsa:' o~

eu~u nisbette, unladan gekcek 
~ 1·a ·iar111 öniine get,:ınek ict€rdi] 

Tc<uı. B<-.). hl• taraftan Mdl
met P~~anın tı~n1'ı- ıtı r~ d:gP.-r 
'art!ftar l-f''~csaıin. 

l'ehlın pnş daıı aldıklan emır mu 
c:b.rıcr <laı ma uzaktan UıZağa l;.-
t'p ('ttiKlerı LeyLl lıaı:ımın p 
ı;ünkü va!Ziyetın<lcı şüphelen-

·ni .1rr... Onu o geı.:c sık.ı !bir ta
rassut ;ıltımfa bulundurarak, vc-
1 at ile konuştuğu ~eyleri kam.i
len dir.1€ meğe ve eı tesi gü.n dı 
vn r·elı:m P2.-~ya l ;_ldirn1Py< 

-uvafink olmuşlardı. 
Fhim paşa, ıbi.r dakika :bile va 

lı: t gt>çimeden bn miillıkatı Sul
tan Hamide· arzetmi~ .• 'T'abiidiT kı 
b'rL bi:n katmayı ihmal eylemı>

ıniş~. 
Sarayda, mabeyınci Ragıp pa

şanın riı aseti altır.da 'bir tahkik 
hey.etı toplanıdı. İstıcvı.plar 'baş;
ladı. İki aı dı<:vam eden l:ı 11.st'n
taklnı net:cesinde, teşebbü, edi
-·n .hareket bi>tün leferrüatiyle 
l'eydar:<. çıkarıldı. 

(ll&ba var) 

\mon, sükünefini muıha!aza 
'!, 

Di\ t' vuku bul:ın ~rı ıi .. ,,.,. 

1 Piya sada g ı da 
çarçaouk g ' nd. Mehmet p,~a mıdd9lsri çoğaldı , 
;c bcrchcr, köşe b~ında bekliyeıı 
sarc..ı.r ar~bas1na )Jine~C'k gitt 

·r(' ur Beyin e,··rıin etrzf,, :-;ıw 

·ı ' b;i. ı:-.bıta 1:nrdonu :~r· r' !Jı• 

<'C\""iln1 ~t:.. T(lSUP Be.vi g.ött°rPn 
p·r '11' t".tcer' 0 k sesler })ir&..z u-

(Pirinçler 123 k urut•: 
, taın ahct b u lam edz 
ı 

7 k•~ _,. uzck'a:maz 1-)u 1.<.ılJ.t 1 
:;iou ..:aın.ıub.rdı. pi;asayb Jtül-

Jiyetli miktada emtia arzi!dilece- ı 

:·.-, . . · .~ı~.)c:~~:tl9l~PUAI 
~öy lenmektP idL 

kuvv~:t, tarafın<ian Leyla l-l;ın·n1 

da t ' ~- { c-tl: 1· do.ğruc(i (ıar· 

tiye dairr·si) nin ~~r.s1s:nd:... btılu 
na. kadınlar h3pıshaıw.-:rı,. g• i

··il'.li 
L(yla hanımın tevkif edHmesi J 

ve bu hapishanevı• gcıirilmc> pek ; 
ı<ola:y o''ll.ıcl B·ı ~sur KaL a' 
Jilibt·ı i. 1 ~ nı \'E ~ivil zr.bııa nlC· 1 

ınurlar•na bir hayli dayandı. Ken : 
disini cebıcn arabaya b~ndit,:n'<"rc ı 
bir l'ayli Tokat ve vı ın. aUı. 

J\ra1~.nın caınlurt.ı.11 p<ırc~iad ve l 
1rn " ada kc,.-d\ cllf'ri de parça
ndı. ı\ rub~· .. J rı ı r ,:er. C c.;:J ! '' 

poLs'.erc.len birinir, meçine sarıl
dı. Eı;" o•rn ekk etmeye mufnf. 
fak olsaydı hi<.· §Üphesiz k bu 
!1:tÜhi'l1 'hfı<f~" ·e kanlı bir sahne 
0

{alö.C~ktı. 

'l'ooun Bey il LeyJ:a hanım 
lı:\'kif edilirken, is:.nbulun muh
tt•11''i ~cmt'~ıır et ... de tcv·kifler bcı~ 

lamıştı... Bahri Bey Al Pa15a 
·ııiraiay ~ıahmu Bey. binbaşı İs
mail Bey de birer b'rer evlerin
de!' alııı:ra'< Be~iktns karak(llu
ı: ·ı '' t r'lmi<krd 

Bal1rl pa~anı7' ihti) at~ızlığ. 
yüzünde nbr hayli evrak da ele 
geçııi ıştı. Bu evrakta ismi r;eçcn
lerin de heps: tevkif edildi. 

l"il:hakika iki güııdenberı piya· 
'""nıızda yüzlerce ton gırla mad
des. geldiği ve toptancı piyasa
•= tekrar açıldığı göriılınüştfu'. 

Bu cümleden olarak dün şeh
ı-.miz toptan piyasasın<. bilhassa 
pirinç geln1 iştir. Gekn pi/.·inç 
rıı ktarır.ın 100 ton kadar olduğu 
söylenmektedir. P lrinçleriın bir 
kısn,, 1~3 kuruştan alıcı bulama
mamışlır. Diğerlerinin fiatlan·ııı.
da ise kayda değer düşüklükler r 
olnıu~ ve satışlar yapılmıştır 

Makine ve rubek malllll'mn~ 
dün fiatları 145 le 13~ kuruşa 
kadar düşmüştür. Bu fiatlar, 
toptan satışlar içindir. 

Dün toptan sadeyağı fiatlann
da 10, mercimek fiatlaında 5 kuı.. 

Ui düşüklük olııı.~tuı-. 

Altın 3 lira birden 
~rfkseldi 

Altın fıyatları yeı\ drn yiıfil,el

meğe başlamıştır. M112maf.ih, bu 1 

de!aki yükselişin bir cyoklama.> 
mahiyetinde olduğu t.ıı.lunin e<fl
mektedir. Evvelki güı: 31 liıraya 

:c..cd.., dü5en bir Re~adiyc altını 

dün 34 lia 10 kurl.l§a çılanl§tır. 

65 Ton kauçuk 
tevzi edili yor 

::::io• z.amanlarda memleke11ım -

Bu büyük faciaya, Leyliı ha
rJm ile veliaht Reşat efendiniil 
mülakat.1 bebebiyet vernıişli. Re- ' 
şat efendi, gıiya kurnazlık etmek 
2!.Jten·ıi~ ... Da ·rcsindC!"'ıt" kadın ha
fiyele;in gözleri önüııde Leyla 
hanım ile görüş.'!lek istemiyerek 
bu müliıkah geeeyt:> teh r etm~ti. 
Halbuki hafiye kadınlar, velihat
tan da.°11a kurnaz davranmlŞlardı. 

,,e 65 ton kauçuk gelmiştir. Bu 
, kauçukları Ticaret Vekaleti, m-ev 

!
, s•m dolayısile teV7J ine karar ver
mı~tir. 11 caret Ofisi tevziata baş
lamı§tır. 
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SEHiR!i! 
)~ Havalan ~ 

Hangi 1~uadele Ç .. ""ld"" ? ozu u. 
1 

il . ) PQLi ~l~Aj 

.. ~ÜTAREKE 

,_ ~ ~ 

Tramvaylar 
Yeni karav, sıhhi bir 
değer oian yol yürü
meyi itiyat haline 

~nt: .... ,. l. 
(.:' ' - . ' L ..._. • • .'\ • • 

!C3 .tıtıyari tramvay duragının 
~fj ,,-.cdbur:,._e inil rilnıe,i üç gün 
<.Jr tatbik ecl'lm<'l{\c~r.Yı'1arcfoıı 
l:ıt.:ri 'ı..: lf'~~~:: ol; ı bir d runıun. 
böyle biı.,1enbir<t• -lcği:::nl'C;)i, hır 

'.<oı·ı~ıklık rlog.ıı" hl"rdi. Biiy!c rıl

ınaın: .:tu·. Alırınn tcdıbirler tanın

m~n aoğnıdu,, vır;'l<kx:Lr \•e kv
J..aı,'ıdc gün.icrt.; rnah.,.us o~.arak ıılı 

nan bu tcdi:>irin ripv·~,m ettirılrn~ 

si lazımdır 

Çiir\;ü. her _va la k"rlııı erkek 

n1ı\. 1~- ~ ' 'Ol ) ürürn• lcrl. t-.ıh1ıat1er: 

bakımından f<y<ial ve z•ruridir 
B'r İng;Jiı ~ta SÖ'~" 0 ·), d<:r: 

.. ı·arim s;at yürüın.Pk dört sa· 
at u·yuma',(tır!> 

Dün,-nnın f:.lll i:L. yürüyen :n
..:;ınl;ı!"l. biziın bü.,·.ük .... r 1 irlc-ri
·n'd· vas<ıvan vat.andaşlardıı. 
Kar .. ki)ydc .;ş.j'<..t olan bi• va.tn
i~ n EaTünönündc yarıın 8;•nt 
tranc.;,y ookledigi vok'dir 

r 

B ::~;, eJdl!ıniı. Saracôğlu :.\tc~. 
r ... ıe JllCn1lcketin ckouon1~k 

duı-unı \'l" sart!~rı ii'l"'r·ine ~uurun 
tn lıü~·ü).: Projektörhnli ~-.kLp ay
rhnlattıktan ~oııra. bP sHiundu, 
(Çelin mırndclcniıı çözüldüğünü) 
Se\inç \'e heyecanla kayd<>11im. 
He'r ~anıimil'klf"n ko<'llnıtn ~ok 
kurnazln ru h it 11 JJ eJi~·or,ıın. l~tntln r 
belki <lr biT muhı;rritiıı ııutuk et. 
rafındalı' bu heyecanını profes. 
~·onl•l b'r alkı~ç.ının el ~ak rt'St sa· 
nır gcçmislerdir Ve be'lki ıle, 

bıyık altından, giilınek "' bı
yık altından koııu~ma~ huyla· 
rından hir an th~ar1 fırl:lyacak 
ınuadrll'niıı çözi.il<liiğiiJıii .. o;arlal
dı. 

İşte çözülen muadele: 
Mukaddes ardunıuıun H7.eri

nc göz bebeğ'mh ı:ih' titremiyor 
n1u~·117? r\tj}Jj nıiidafapınız uğru· 

na memleketin bütiin takatlerini 
:-.cfcrber etmekte kin1 te.ıcddiit 
cdehmr? Bundan öte;ve lıerhall· 

gi bir zütnren 'n kilr \"(' zarar he
sabı tutulur mu? 

Hnll111ki S~rnro~lu hiikiıım: 

ti. ınilli ıniidıdannıızı ~uğlnrken 

nıc-mleketin biitiin zUmrcle>ri11,jn 
refah denkliğini sur~ocak biı· 
hesap •ilrçmesi yoriue, hu denkliği 
lıarikRh bir riyaziye~·le lıalletrnek 
kud.rcti göstenni)t i r. Ordun1u·ı 

taTihte p~]a görillnıcı11i~ hiu knv· 
• \'et ve kudret derecc~iue yiie<!l

ıneıni~ ın'dir? Ent. Köyliinıii7. 
hiç bir zaman görnıt·~iği hir re· 
falı \'C SCl"\ rtc kaYU!;:>tnı-ttnı~ ını

nıultı? E\•t>t. Biitün d~, let lJlcmur· 

,_. 
'· 

-· . .,,.-,1 ""' 
~1.l;ı.ı·. 

, 

]arı lP·ı•ta uyand 'racak derecede 
ıncıunttıt edilnıc"1i~ m:dir? Evet. 
Tüccarın1ız hiçbiT zaman gö

riilmedik bir refah \ c ı.t•n·d d•· 
ıccrı;;İ.nt> tJ\İ:111rn1=~ ınidir'.' J:ı~vet. 

Gerek sınai nıüstah .. illerim · z 
olan fabrikatörler.İntİ"l, gerek 1irai 
111üfitrıhsilleriıniz olan ç'.ftri!crinıiı 
ı;iiriilnwclik b;r refuh ' Cr\ctc 
nail olınauıı~hır nı.<hr? E,·et. 

Emekliler, yetimler, clııllar ve 
asker aileleri korunınanuş ını· 

dır? Evet, 
Ş'ındilik biı buçuk nıil:von kü

>ıır olarak lıesap ı·clilcn ,.c ye· 
k-iuı han~s: daha ıla açık bıra

k,lan az gelirliler dtıvlcı himaye· 
siyle gaıanfi cddnt<'nti~lt·r uıid:r? 
F.vet. 

Biitiin işçi yt-,·n1iyelcri d<' ~·eni ' 
pahal ı1ık şartların;ı gi>ı \' ayarlnn · 
nıı~or ıuu? Evet. 

Jl.lııadoleuin gcr>y e kalan ""' 
mcçlıulii. harp şartlarından cdi
nilnıi~ engin ve aşu-ı kazançlar 
değ·ı miyıli? Harbiıı ilk g;;ııündcn 
hrri hu kaLançlar koç nıilyonıı 
tutar? Rıııııın :ıoo mily·onıuıu var
lık \Crgi>iy·le de\·lct. nıHictin h0k
k1 olnrak g-eri alını~·or ınu? E
,·et. 

İtte bu P meçhldlii ıun:ldelenin 
her X hanesi rne~'u( hir f'' pf)p 

halledilmiş bıılunuyor • 
Dc\'let adına, böyle bııhranlı 

bir zanuın<lıı, memleketin nı 'lll 
ekonomik ri)aı.iyesi da,•6ınııı lıii
ti.in tlletnlekeii zümrcleırini ko
nıyan vı; kurt.•ran h'r isabetle 
halleı!:lnıesi lıi 73fcr değil midir~ 

Nüfusu bir kaç milyonu aşan 
büyük ~-e>lıirlerde ııs•kil va~ıtaları 
c'ura~·larınnı sık oln1a~l. her ı!'!

ta'.-,J~ônda ·binecek o·r ~ıok insan
iar Iııılunriugu için<lir. Pari~' göı~ 
mü~ o',~nlar bi1it"l~r: 

~· ~tronun duraklın 1 - 8 y·üz 
!l"lf":-cd.c birdir. TranıYnyla ve o
n1 n:bii~ier keza... Fak~t. ·bizin1 
tr3n11yayları11 rlurakl :rı arasında

,-ı,~: m('~afcler, bu ııiSb,,tlcrdeı 

cok azdır. Ha!bu •i. diğer büyük 
.chir'.erde, tranwavlnrd:n ~ay.ri 

1Vluntaza.rn otobfu; tJnıinihiis, ınet 

"o sı-ferleri Yardır. 

Bir sahte fatura 
şebeke s i yakalan dı 

Havaıım durumu ne oturas ol- j 
:ıun yüriinıek, sıhhı hakımdan fa~· 

dalı h·ı şcylerdiı-. Hıfzı1'Sıhha ens 1 
t.tü"ı; profesörlerinden profesör 
Dr. Eki~taYn, •bu konu üzeıinde 

diya ki. 

•- Ytiri.in1<·k hiiCf•yrclerin, ha- ı 

rekets;zr:-cıcn doğan donınahP·a 

,a ·~ı muhafaza eder ve kanın da
ha cifüıgün bir sckild(: hareketini 
k'J!E·,.·la~tırır Yürümek. en iyi 
~porlatdan birisd·r. Göğsünüz il.e 
r'de der'rı nefes ;;larak. kollara 
~va ~<~arL bir hareket ·birliği ve
rerek günde llfr saate kana« yü
rümenin fa~"!iaları çoktur. fakat 
zaıaL b'ç yoktur. Bil.hası;:ı çocuk 
!arda. dogumdan :-onra k:dınlal" 

da. zöğlis ruhatm.lrkları çckeıı ih 
tiyar!ar da. bir çok tansy;on ve 
ra~·a~lüb ~~rayın haller'nde müs 
O<ıt t'~siri !j<'rülcrnü~tür. i 

T:;.nın•\ duraklarıııın rıalınası i . . 
ı.-Jh' ·!t•n. :.izd<, bi hd'-"' genç- · 
1._:rde. Yol 'ürümek iVyadın1 yü- 1 
"ıtan l-o:r ted!:>lr olac-;:ltl!,.. 'lk1<tep 

----·------~· · 
Vu rgunculuk yapan i11\lhl e1if ki nsele: 
•nu~ı Ko7'.!nrnı ma~ l<1?'11 e1er" 3 var1 i 

B.,;ediyc Tef<, Heyetı Reislığ• 
~ahtc fatura ha:ıırl·yan ve piyasa 
nnı yı.ikselmes r..• "oıbep olan bi< 
ıebchenin mı'rn!:ıere vrakını ele 
gerim:""' · Yorgi Tcrz.!.vğlu isnı·ıı 
de b:r boş tenekl· tücı.nmn piya- 1 
;;.1rL1 sahtC" faturn t.anzım ettirdi-

ği 11.·rülmu,tür Yo•ginin evrakı 'ı 
arasındz. ..-'\.h!ner Komiliye ya:tılan 
b'ı •ı ~kiup l:nılu~ınııştur. Bu mck 
tupta .tıurada satılaıı yağlarda 

fatur<. almağa ısra ediyor!.ar. Ba 
. ---- -
ir:are~inde. fımirleri okullara ya
kın c1vn talebeler;,. biraz adha er
k-e.:1 r!k~r - :{ yay:ın ge-imelcrini ta\' 
"'yeler: faydalıdır. 

Fi\r}{a1arle J"aman lardn. hallt 
hilm•·tit·rı \·a.sıhlar;nı en çok 
föh·ucı olanlara hıı·akmak lü 
zum cnu. ctevle, aldığı her 
malı lü:r,umunu. dedet. oldığı her 
kdhri'n biz~ anlatmak ı,tiyor. 

''atand:-t~lArıtı l}()v}.(' ;bit ıınla,rı~ 

~Jln:~.f·t göstıenı"?elf'ri nı:> kadllr te 
11ıenl1 · .,. değer .. 

- ----- -----

rıa ~'Üİ<sek tiyat!a b. r iaiur gonder 
ınen ! ,ÜLumlu görii._yorun1 Ben 
de SErhest.çe yapay;m glhi ciim
lle,- l uhıııın~ktadır, 

D1gcr tarcıltan \·urgun<"U.Ui\: \~ .. 
pan mı 'ıte kim.<eler de millıi 
4.v•ıı...l'lJTia ıııatlkt~'l1ciLrın€ veril
mişrir Buıı·:.ıı·1p ısirnlE::rinı b;fdl~ 

r'yoruz: 

T_,1 1·rı.1ı eo.kt:"lesindt zt-:y~t.ıı :ı-ıc:ığcı 

H:ıyhn "i'lu Salanıon B~Jıa•-, yağ 
,skelesin<le sabuncugil Limited 
ş·rketı Kir:vako TelbRrik. Heli 
0"!-01• Uzunköprii, Vas'l Zaharı·a 
'is ;,jc:_"i)rret Kirazlı, Osmar>Altmor 
du Selim Bo"t, thsan J\fr-ıgeoğ
ltı. Hü~yin Koru, Yan· Papada· 
pcıı .~. Hh·isto Sarı l~rtintopal oğ-
1 .. ı Ccvnd Sof er, Yusuf 'T'ıı ~o. Bi-
11'} P' ~in. Ha ırrlar Çetin, Etiıen1 
l~rgüdeı1 , Şü~rii PO\'an H~dı 

•lır', H :,kı Cirid, .\hıııet Unut 1 

n1tı~ , J 1 İ. o J\ darı·c 

r.ı 'rstır, ı~.) a Om~ 
lası 

Mu•tafa De
Yorgi Kazı-

., 
HAZIRLIGI •. 

1lli Kemal Sunma11 -
•·nf'frad11n ı.{t'len h;.11 haber
kr ıniittcfik dp,·fcller mn 

:::1 sın<ta şhndlden hazırlığa 
ha~lanarnk miitRrrkeniıı t"~slnrı 

kıırarlastınlacağ1 b'ldirlınekfr· 

rlir. Jlcniiz t•fsiliıt olmanrnld~ be
rHht•r buntt hnht":r verc.ı trigrn( 
Jar a'Z cidrli etr11fh bir fikir ,,.,.r 
n1Pkten g<'ri kalınamaktadır. 

:ITütarekc hazırlığı dcroek biı 
gün muharipler ;trasınrln nrtıı.. 

diis.nıancıı hRrek;lta. n· uharebeye 
ıtihtt\·Pi ''criılcrf'k koattSlıUtk üz<' ... 
ı·c k~r~ı karşıya ~el;ndiği vRkit 
ilk l'v,,ddPlı neler isteııcccjfni 
l<:nrarla~lJr1nak ol~a geıc.k. :\liila· 
rcko harırlığı olup bittikten so11-
r11. sulhun ;ıkrt hn7.iJ·hğ'ınn girisi~ 

lir. 

:\J ii l arı• k4•tı: ıı ıııurnkkal olanı 

,·ar, de ·anılı ohını J luvnk.kat O· 

in n ıuuharcbr harrkittına biır za. 
n1an içiıı fo~ıla ,·criln1esi demek ... 
tir. llalhuki dc\·amlı ol>.n miita
rckc gelccl'k ~ulhu hntırlamak 

irindir. , luvakkal mütarekenin 
muharip ol'liul•r 11rasında baıı 
muaJ.)'Cn nokt;;1(aın 1 ıııcscli ha, .. 
taların, yaralılArın naklı ve iilii
lf'rııı gömiilmi?b'inc ve saire ı:;bi 

zaruretlerle aktcd .. 1mektc ve mu· 
vakkat hir zamau için harekat 
tatil olunmaktadır. Hunu ordula· 
'"'" başındaki kumand~ıılar gör-
d1ik.Jeri liizun' ii14>-ri11e yupal)ili· 
~ nrlar. Gl'ne ınu\--Jk!{al olnuyan 
daiıni ve u111unıı o;j. ınütareke 

için 11mharip tarafların lıükü
ıuctleri, muharip Liinırelerdcki 

müttefik devlet ndımloruun biı 
aıay a gelerek esasları J..ararlaş· 
tırnıalaı ı, mütehas:,t'tların da te
fcrrüaıı tayin elmtılcr< hızını gel
mektedir, Yeni gel"" hoberlur 
göre :,c, Londradan 'erildiği bil
dir'len telgraf haberle-ı ine ha· 
kılırsa Anglo Sakson tarafı ile.> 
beraber <ılaraJ.ı ~[l!l\cre kar~ı 

lıarp halinde bulunanl:ır İn![iliı 
ııaytahtında bu hususta kendi a· 
ralarmda m\izakerelere girişiyor
lıır. Geçen 'eferki diinya harbinin 
'ou aylarında 191M İk;nci Teşri
ninrle umumi ıniitnreke aktedil-
ıııİ), fakat daha Eyliıl ayında 
Kayse>r Almanyası, Aıncriluı 
Ciin1hurreisi Vilsonun t&,·as~utu. 
ııu İsfiyerek harekata nihayet 

\'ermeğ! dii~ünmü tii:r. Bununla 
beraber o zamanki Almaııyanın 

askerlikte pek ıne~hur olan gene· 
ralı Lodeııdrof nıiitarekenin bir 
an e\•vel akdini zaruri görıııii~ 

ise de galip taraf olan Miittefik· 
ler tesliın olmak niYetinde değil· 
di. Ge1ıeral Lodondroftın da i,.fe· 
diğı ~kilde yazılan notada Al· 
manya hü.k(ımet' Rc's VU.ona 
miiracaat eilerel< nıııral>hn•larınt 

nıilmkere ir;n yollaıııaj;· teklif •· 
diyordu. Garp cephH;ndı bulunan 
::encral I~11di"l1d"'-fn n('! ~:cp:p y~~ 

• paraJ.. fırsat kaxanma~• ,.,. milfare-

" i K DA M,, ı n T E F R 1 K A S 1 No. 38 
ıı_vu.:-na~l!,qınıı:ı da bilı.~rorum lier 
halctt.• ,. ,· r·1Tıat.sıı ~tnıcrHTTI sa ... 
nırım. 

Toprak Ofisi Müdürü 
d"ğişti 

ke mili:alrerelcrı1e ı:re(ecck günler-de 
de tekrar mı!ııln., fnpln,·•~•1< ha· 
ı-rk!ltn 1lan-r1Antun~ ~i' ·Hnli,·<n•i!11 

Oııon fikrince K~v•er ı\lman· 
Ynsın•n r.rdnl;lTt mn~T(rp olrna

ı mr"itr. C<"nht fl"ti-5' lıozr1lmt•s~n. 

AÇOIL:a KAPDMD AÇDL! 
A~goıtoı MUii 

- Zaten Kazimi:r hep böyle ar
ka pliında çalışmasını seven a
d amd1r. Kendisi görünmeyen, tia>
kat ip uçlımnı elinde tutsun, onu 
;ster. Nasıl oluyo, da siz •bu ada
ma itimad gösteriyıorsunuz? 

- Siz sanki itim.ad gösterme
diniz !lllydi? 

Sebsmiyenin zihninden ·bir §İ.İP 

he geçti. Jüdit'e doğru yürüdü: 
- Siz gal1ba Kazimir' e ç<>k faz

la açıldınız, dedi. Eğer ona .!be
yaz kulüp• den de ba.lısettinizse ... 

Üüdit acaba kimse dinliyor 
mu? gibi kapıya doğru bakn: 

- :Ben daha o kadar deli ol
madım. 

Bu teminat Sebastiyenin içine 
fcrailılık verdi. 

- İyi, iyi! dedi Deli olmağa 
lüzum yok. 

Fakat Jüdit'in kendisinc!en ay
rüdıkatn sonra, nereye gittiğini 

. !ıilseydi, içnde ne krallilik k:ılır-

dı, ne bir şe:;r! 
Jüd!ı otomoh..::ııtt binci±. Eve 

Muammer ALATUB 

dönecek yerde, bir oma caddeyi 
takip ederek, Londranın garp 
mahallelerine cI.oğru istikamet 
aldı. 

Yirmi 'bs dakika sonN• dar lbir 
soka.~a saprnı:rtı. Burada b'r çok 
hang~rar ve n(jhi.r kenanndaı dok 

vardı, Dar bir yol sa.hile ltadar 
uzanıvodu. Jüdit burad,., durdu. 

Amas Kazimirin oturduğu e
v:n sokağı ... 

Vaktin geçmiş olmasına rağmen 
hafif ibir ıslı;.; sesi üzerine Kazimir 

hemen yerinden kalık~ evinin 
altında bulunan, motörlerin ya
naştığ1 yere inmişti. 

Blr motör se::si7.ct> kenara ya
n?~ış 'bulunuyordu. 

Içinde bulunan adanı. cep lam 
basını yakarak, kanapelerden b; 
,;ni kaldırdı ve altındaki küçiiık 

bir sandktan bir paket çıkardı. 

yakında buhınan bir mahzene gö 

tüı·dü. Kapı dikkıaıtle O<apatılclı. I 
Pes oe!'ckden .!::On~ı, :ıo:ıro. 

ddrn l'lc geçen banknotlan:n hı
§trusını tabii kim...,. duymadı. Son 
ra 1iimba söndü. 

İlk" ad"m m~nden çıkt1lar. 
Birisi alelacde rrıı:ıtöre döndü . 

Kazimir küçük sandııktan çıkar· 
dığı bir kucak paketleri yukarıya 
odasına çıkardı ve bir kasaya ki· 
ltledi. 

Her hangi tehli:keli bir vaziyet 
mevcut olup olmadığını antamak 

için, tekrar aşağıya indiği zaman, 

bir çan sesi duydu. 

Bu ses tei'ıışıru muQpı oldu. He
men sa~ti~e bakh. Nehir üzerin
de devriye gezen polis motörünün 
ancak kırk dakillıa. sonra nehri 
dönmesi l<izımdJ. 

Ziüminde bu 'stifham canlanır
ken, kapı çalıntll. Kazimir bu se
fe, Jüdit kaı"§ısında görü..>ıet:, i~-i 

!erdıladı. 

Ge.1 çkachn: 
- Biliyorum ki vak.it geç! de

CL. Fila.t ~ız:;~ ~'t. ~..n 11\<v.?! 

- Canını, rahatsız t:!'tme:t ne 
deme~~ Ben sizi her zaman gör 
me-·dc mem!lun nlıırıım Umanm 
ki i'" htdberi~ getirdiniz Acwb" 
Frans·~ Ştanl1.0p?. 

- Harır. hayır! 
-Tüdit kendisini bir koltuğa bı-

raktı. eldiıvenlerini çıkardı. 
- Bi7de bu 1nl'h nerede? d<> 

do. İhtiyar gittikçe gençleşiyor. 
Ben «imdI Orırvmd H~Jden geli
yoru:ın. 

Kaz'nıir tesellJ verdi: 
- Ne yapalım? Biraz daha sa ı 

·bırh olmanız lazım. 

- Sonra arada. bır Ellen Ştan
hop ''ar. Onu da knllamak la
zım... Pol Sebastiyen ;sterse, be
ni müşkfül vaziyeile sokaıbi!Jr. 

Ne gibi müşkül vazıiyet? 
IK'a<Zimir dolalbı açtı, şişeleri. 

kadehcri salladı. &ınra başını ar 
kaya çevirerek dedi ki: 

- S'z neden kıorkuyorsunuz? 

- Gayet sarih bir şeyden ... Bu 
.komıbinezondan SdbaBii(yen beş 

bin In:giliz lirası alacaktır. Fakat 
o her halde daha fazla kıopannak 
istiyece'ktir. Bunu da nası.! yapa· 
cak? Eleni himayesine al:arak ... 

- Yani !le yapalbilir? 1 
Kazıimirin küçük siyah gorelri . 

oa.rl~. (Dıı.lı& var) 

Toprnk .Mahsuller; OLs .Mü
dürü Şa·kk ·bu vaziies r.den alın 
mış, Ankaraya nakledilınişt:ir. 

$aki.r, Ofi.<.in uımum n.üdüır mua
,. nl:igini yı.pacaktır. Toprak Ofis 

::llüdürlüğünc idare r.~y~ti aza
&ından Mahmut Celalın getErile
ceği ııaı:ılınaktadır. 

Vali Ankaraya gitti 
Vali ve Belediye Re'si Doktor 

Liıtfi Kırdar bazı vilayet işleri
ni bir karara bağlamak İÇi :n dün 
Ankaraya hareket etmiştir. Vali 
Ankarada biır iki gün kalacaktır. 

1 
Vakit km:anılır, i:vfer çnlışnfarsa 

~~r,. 1J r1•11h~ elan r .. J:-:,.. ·flt•Jnr• in 

i
l eı1h, Fraı1'17 \"C Amerikan ı>rdıı

lnnna lrnr<ı da\'~n h'l•cr1<H. Pa· 
ht lteiss Vll<on bu hn,o•ta fngi

liz \C "Fran.ıı devltt atlamlarrnnı 
fikirlerİııt s<ırmnıak dulıi ı>lma-

.,;anıı<lardJT, Ondan 'orıralci netl
ı:'rm« oldu~ıı Yerlert!en dlrnıa<t 
trrnin <',Jilmedikre lıerlıon«i hir 
n1iitarekf' miizn1'-ere<du<" 1'871 ~ı .. 
mam,.l>rd•r. Ondnn 'or.rnki neti· 

ee Almanva m;Jletine 1!18 İklnci
te~rin ayın1n 11 lndı> mnj\li\l>iy<'tl· 
ni kafı.l etmi• oldu. 

v 
• 

~.mm usırdeıı I 7lz t·ı• "r•Jnc!nberi •:809&'• 

ılıiçıan "!r<1ıı f::l! l en~der. fazla ıecrilbc 

• ve cıen'O'IT!' <:l•·"Je_tıı ··A~· aalibi, yükse 
~ 

E0 
ve umum? .:ılln ~t!m2lı bu muvafblı:lyctlerc., 

borçlııd:;.r. " • . ,.. 
;;J;) 



d:rliŞBlN - na i KDA M 

lstanbu3 LnaZl_m Amlrli~i~d3!1 veri· ı Amele Alınacak ' 
len asker' kıtaat ı!anları · 

--- •r·· ·- • --- . l l•blnbuJ E!eklrlk Tramvay va Tunel 
77 ,-000 kilo odw kaı alı zarilcı K .,tn '~ konmuştur. lhales 1 ' • • • 

·~.ı2~ .ı" çarşamba günıt saaıt ııJ da ~fl.rr. ·• • a k*"'n satın aıma ko ıis.. ı 'etmeleri Umu ın MUdUrlD ~Undan : 
oı nd·ı , apılacak~r ~ilimin ~ cteiı '>6.95_ıı Lra ilk .teminatı 2()(ll li- s, ta. Et ır· l''aıbrikll6 çın, ıt- aıo: t ~n. kitlcü <lil lsrtK' htı-

ra 2.'l kuı ~tur .. ~ahpleruı kauunı \es kalarıle ~ekl.if m~ktuplarmı ~ , uıl"( 11 • Tı beyıyuı <.: <'Ck dhl~erınıc g,> ·c: buırunı~ .L20--140 kt:ı ~ Y' vn i-

male ı;aatınden lb.ı.r saat evve komı syona vermelerı. (1742 - 1577) V'c, bıcı· ol§ ısaaıtiı için 5 kul.'IQf (gönıcre 40 ıKLi uş) prim H ~ıattaı ık fatı günıü'llı.it * , . . ·alışn adıgı halde y-t:~el<eri ve atyrıca a:v n lı ıytti:nıde ist!ıhk kol ı·ı tutan üııe-
102,000 kilo patates pazarlıkla satın a ınercakt~. Tahmin bed.ıelı . ·,TtCten 3 26 patıa,Jlık za.mım ki oeman g'inıd ?I0.--250 kı. uş ıgüudt' ik verile-

40,UOOO ı:ra ilk teminatı ;3060 liradı ı. 'l'al.plen n 'bı·r ay zr..rf:u:da Ma- ;x:ktrr. 

ı.ış f\ kP.ri satın alına k •misyonuna müracaatları. (1747 - 1582) Btr.K'.an baş.uı emse lle gıbı her ış gumındc kndıieı ne idare ta<raf ndan * . ı 31'~ olma U;zıc-re lbir kep eııcadt yem~ ik warıın e-kınC'k vcı "lir Voe ağır 
:!47.544 lira 84 kuru, keşif 'bede lU Göküıkte ikı pay<>n .nşası kapalı , 

1 
ınıı1 ıdabiıl ol · 

zarfla eksiLtmeye konmuştur. İlhıa~ e:.ı 9.12.942 ç:arşamıba günü saat ' ~~~ a ~·olmayan taltplt ı·ıı ni.ifuı· bir. ·~t cli3danı, hüısınühal kıiı-
1 'i d. nk, rarl .LM.V 4 No .Iu ı>.t tır.. alma .Irom.isyonund~ yap~- ğıdı 4 adet vesika foilıof;r&f , imldiıye kaıda · çalıştığı n ües;ıcs 1-oı'<'llc'n alı..r..ı " 
tır. İlk t~minatı 13,627 lir~ 24 kuru ~t~·· T~lııplf4r.lnı kanunı v~kala- ·~} ~10t vt.sika a iLe bir~JC Met o h uındu Unllm mlkli.irlük bma ·ı dath -
t•ile tekili mektupların ihale saa1:ı ıaen bı.r saat evvel kQ.Dl4SyODa '"-"' -·• :ı..-~ d t . l ı :u ... , .... ıJı . vnv~ Sı.,...,.....,_uga faıı-...u.. müdöı·-
verıneleri. t (1746 - 1581) ..,."'' DQJJl'n ..... ıın aı za V ıe~ muıu,,.:ıugı ııı ....,. ~ tölı._- ..,.,, ...... 

iüıgilne mliracaıatlaorı ili\n olumır. (1511) 

* Yard mcı ıyem satlll alır.acaktı ı Her nevi küsbeler, keçi !boynu-

zu, darı, kuşyemi vesaire gti elle ı nde yı-ırdın· cı yem bult~a- &her kilosu 80 kuruştan 30 to n arap saıbunu pazarlık~ satın alı
nn teklir[ edeeckler. evsaf ve fiat üzerinden satın alınacagından ıs - nacaktır. !halesi 25/11/942 çaqam ba günü Stıat 115 de Ankarada M. 
teklilern Ha~biyede Yedek Suı'bay Okulundaki As. Posta 920 satın- M. V. 2 No. Jıu satın alma kOm:sy onunda yap:ıılacaktl?' Ayn ayrı ta-
alma komir;yorıuna mw·acaa.tları. (1749 - 1584) Jiple.r.e de ihale ecWebilir. KıWi te minat, 3600 liradır. tsteklilerin bel- ,. * . li vakitte kıom'syona gıeJımeleri. (1733 - 1538) 

20 adet tahta karyolc~ açık ek sıltmeye Jromnuştur · .lıalesı 1 • * ı 
5.12.942 cumartıes günü saat 11 de GeUboluda Askıeri Satır., alma Aşağıda yazılı kumat ve bataıın i)'elerin pazarlıkla eksiltmelen 21/ ,. 
koınisyonuınıda yapılacaktır. Taıhım ·n bedeli 1960 1ira ilk teminaıtı 147 11/942 cuma günü s.ı. 15,30 da A nkarada ıM. M. V. 3 No. {u satın aJ,. 
liradır. Taliıpletl n belli vakitte k*o misyona gelmek!!'L (1750 -l585) ma ikıomiayom.uıda. yaplıpıcaıktu. Her kalemi ayn ay:rıı tal!plfte de ,J 

verileb.Uir. İatekılilerin belli vMiıtte komisyona gelmeleri. 
Aşağıda mÜttarları yaz.ılı !birioo nevi lbeyc sabun P82~ıılda .Mikta.-ı Tutan Teminatı ı 

'.l 11 a.,ımıc ktı~. T l'p'erin 4/12/94" c una günü s at 14 · 17 İzm·r Lv.

1 
Metre Ura. unı 

mirl' satın alma komisyıonunda cıpılac•aktır. 'l'aliplerin kafi temi- -----
t. ··\ bPlli ,:a.k'ttt komisyona gc meleri. (1751 - 1586) 

- . -- --·- - - -
K. elibiselik kumaş 8().000 : 100,000 471,000 

Miktarı naıtı 
tıon kuruş 

250 105 
~o 1~ 
250 1~ 
250 l~ 

(1'151 - 1386) 

* 10 ton koyun. ~ti kavurması pa zarlılcla satın alınacaldu. Tahmin 
bedeli 20 000 1 ra ilk tem ınatı 1500 liradir. Tal'iplerin ibir ay zaıfmda 
Kayseri Hava Satın alma kıoonsyonuna her gün müracaatlara. 

. (1748 158.~) 

* . Bellerine 685 kuruş t.ahmin ed Hen 2000 adet saıhti.yan. ve tanesuıe 
550 ku 'llŞ tahmin edtlen 1250 adet astatlı1': ile tane1 ne 0.00 kuı·uş 
tnhm ·n Edilen 1300 ndc>t .Kıyıl~k meşin kaıpalı Zarfla eksiltmeye 

45,180 
Kaputluk kuınaş. 15.000 : 30,000 168,000 

19,300 
Battani~. Adet 10,000 : 30,000 443,400 

42;9'10 
~m 1' 20,000 : 601000 325,800 

32,564 
(1724 - 1505) 

* 40,000 kilo sığır eti kapaıh mrf la ekısiltmeyıe ko~. lhalesi 
30/llifM.2 P...tesi günü saat 11 de Bursa askeri satın alma kıo
m:eyonunda yapılacaktır. Tahminı ıbedeli 42,000 lira ilk teminatı 3875 
liradır. Taliplerin kammi ıvesibla rile teklli mektıuplarmı ihale saa-
tinden ibir saat ev=vel ıko~ vermeleri. 1664 - 1300 

* 269 M3 çam kereste pazat"lıkla satın alınacaktır. Tahmin bedel' 
34,970 Ura bt'i teminatl 5244 lira dlil'. tııalesi 24/11/942 Salı günü 
saat 10 da .Aınlrarada M. M. V. 4 No.lu satın alma komisyonunda 
yapılacakıtır. Taliplerin belli \'akitte komisyona .gelmeleri. 

1723 -- 1504 

ımr.muştur. İıhale.st 30.11.942 pazartesi g:...ırıü saat 15 det A .. kara~ M. 
M. Ve. " No. ıu sataı tıllıla k1Jmi~ yoounda ıyap~Jll'. ~ 
tah.milı ibedel 5776 lira ilk teminatı 1933 lira 33 ~r: Taliplerfn 
hanuni vesikalarıiıle teklit mektuplarını Jha~ saaıtınd-ec. b r saat ev- * 

( 68 6 1374) Beher kilosuna 10 lira tahmin edilen 1500 kilo şaplı kösele ile 
vel kıomisyon gelmelerı· 1 - kilosuna 18 lira tahmin edilen 1500 kilo kromlu laösele pazarlıkla sa-

* \ ... ,· koı·· ·syon· gelımeleri. (168 tın alılla<:akitı:r. lhaıes; 4/ 12/942. tıu alınacaktır. İhalesi 23/ 11/942 pazartesi günü saat 15,3C da Anka-
" • rada M. M. V. 3 No.lu satın alma komisyonunda yapılacaktır. Hep-

cuma gimü saat 16 da lwkar~ M · M. V. 3 No. lu satın ~ ıkomie- sinf:n tahmin bedeli 42,000 lira kat'i temjnatı 6300 liradı.r. TaUpler·n 
yıo.nunda yapılacaktır. Tahmin be ~li 46.000 in k~t'i tcmınatı 6900 belli vakitte komişyona gelmeleri. 18'14 - 133'1 
liradır. Taliplerin. ıbelli vakitte komısyona gelmelen. (1739 - 1544) .f. 

*. . . K~ mevcud evsat ve prdııaıncıeıne gıöre bin tıon ~ pazarlıkla 
-1000 çıft er fut.ini pazarlılda. ~ ıı mpatt kapalı ~ ekai'tmeye taQrı ~. İtıa1<'14 11/11'"2 ~ .ımıı ııaat ıo da Aı*'ıarad& M. 

lronmuttıur K.efif bedeli 178,086 lira 31 kuruıftur. '1a188l 28/ll,ltMI M. v. a "°· 1ll --._.,._ liıOıtıılıel!IN••- "8i>llacakıbr. JOkıa1DUn tırılmnin. IMldleli 
• • t i ·gimü saat 11 dıaAJICara da M. M. V. 4 No. lu aatın alma e kuruş ntl ~ 8800 »raııtır. ".taliple-rtn belli vakit'e ~ gelmıc· 
~=~:UOOa yapılacaktır. Talipl erin .kanuni :estıkalarile ~tf ı tcri. • (IS97-1409) 

k lair: iı le saatinden bir saat evvel komısyıona \ ermelerı. 1 
ıne tup mı a (1&8l _ 1297) Kapalı. zarf usulile 500 ton patates satın alınaeaıktır. Evsaf v€ 

h1.ASL.ıii şartlan :kıomisyıonda ~ biliı. 500 ton patabes toptan bir 
isteım·y~ itha~ ediW>lleceği gibi en az 2-00 w 15(). şer tonluk miıktar
la.."'lııa talip çıktığı takdirde ihele edilebilir. Muvakıkat tem.iınaı 10750 * Mütealbbit nam ve hesabına 2, 500,000 adet Yena fabrikası camın.-

dan mamul boş ampul pazarlıkla satın ab:nacaktır. İhaleei 27/11/42 
cuma güDü saat 1& de ~ . M. M. V. 5 N-0 .. ıu satın '8lma. ko
nı sy.onmıda 1apılacaktu·. Hepsııııı: n ·bedeli 33,910 lıra kat'i tem'lllatı 
5087 lira: 50 kımuf' ıır. T-eliipkırin belli vakitte komisyon~ gelmeleri. 

li.radtt". Dıales1 t.12.Mı Çarşaaıba günü saat 15 de yapılacağından 
taliplerin lıelıe saa.tır.dan bir saat avveW lt.E-klif meıqtuplM!e Harfbi· 
yede em.· yecWa subay o1aıhmdaki satmaJma komisy.onuııın müracaı-
atları. (1740 - 1545) 

* * Aşağıda y~ılı malze~ kapalı zarfla eks11tmeleri 23/11/942 tan !:a ~,-nv~= 1=~:.=r= =~ :ı-=2 4:': 
(1734 - 1539) 

pazartesi gilıııü saat 15 de Ankarada. M. M. V. Be§ . N~. lu sa~m alma ~ eünll' AGt 15 de ~ M. M. v, 4 No, iuı f&'tın alma locmİl\Yonun
komisyonunda yapıliıoakbr. Tahmin bedelıi 10,000 lira ilk temıiınaJtı '150 c1a yapılacatd.ıı·. Çam ~ kalmamı beher M3, ım lira ı:e dlşbutflak veya 
lirathr. TaJ;Merin Dnmıt vaiblarile teklif mektuplarını ble ~ ~ lbleher ·MS. ışo ldra tlat talımm edilmişt:b-, Tallplenn . vcl'C."'C'ddcıi 
den ·bi rDBt ;evvel ~ ıwr melerı. ml~l." ltaıerı1n!dıen kati teındına.tJa.rile belli va:k\tlte ~ pJmc'IJcri. 

a.i Kataloi iemi Mlktan • (1'13S - lMlt) 

r.AK'ilM SİNEMASINDA 
Buguı ma 

ı·arlıı: · kaynajı... ,,et ~ ı hel \C ' , - k:ıbu.su . K<>r-
lrular kasııwası. 

BORIS KARLOFP M. MOTO•PETER 
LORR! BELA LUG C>Sl 

gJb.i tiç bQorilk cihan aı-ti.!1.inııı kudr ti! ·ık canlaııdııdıklaırı 

Aınıt ı·iJwwu u bilyilic KAY KAYSER ca:Zl:nl.n coıttuı'UCU na.jmeleıilıe 
süı.l edildıeıi 

13 ' E L A 

Bu harikUlftde nıeraklı ve koıic1 ı ı n nevzU\l e g&l-erde ~ 
6talpl-erd..ı h~yecan uya.nd~·acaıkı, c~ın ve oı kıest ranın !lft.t>şli '\~ !'ulll'le
va.t D6gınEİ.Pl'İ HolıiV'OOt'un cao h ı dı!berJıcrlnin en gü:ııel tangıolan, 

en k 'rak ı mba Vt S\ i~ıeı~ ıkaliıde revıu vt: dwslard:c gönüllo-
~ rovk w inşirah erpeoektir. 

ZAYİ - NOO.IS tezıkeremi zaıvıı t ttlı ·I 
Yı>nisini çıık raeağımdft.ıı esk inin hlı.J;-/ 

.ı.ı yokıtur, 

ZAYİ - l/167ti $it,Yh ikamet ve&iim
nı Z8G'1 el lm. Yeruslni çııkarocağlmdan 
f'S •· ıükmü yoldw . 

Tak·'m Aş~ Gfim~ Pa• 
329 Bekiır oglu Ah net İsta.nıbul EınJn No, 1 Alman abaasın&ın 

önü. ' ' ~ Vilhelm wn FloQme ,. 
ASEfıLO?iR N MEŞ'EF 
Grip • N ~z~~ s B \ · v ~ Diş ağrı1arı 

SOOUK ALGINLIGINA IC . D C!} TESiıd KAT'IDİB. 

2 lik zarf ve 20 liık tüıplerıi hE ~ ~en arayınız. 

lst•n211 l Aslira 8 ın:ı HJ1:Cı1:C 
mahkeme11 inden: 

M-cıddeı - Huk1*u umum~ (htan l C, M. U, liti) 
942/110 t 

Mlirlıdıeiale,ıh - YatJı.l'a Mehmet. ·.lrr'.paf!ll Bibıük Pıyale mahaleaı 

Zincir] kuıru iSOkak No. 2{)3 de ~ref olıu 
Müddeiaılwıa - Mehmet kızı Şcrl!ıe. Jea ııınpa.şeı Sabaif Muhidıdtn M, paça.)1 

H ı an sokak Nıo. 12 
Mi ccei İata.ribui c. Müıdıdeıliği tal'a :ıı:ııcian müdıd\'.ialeyb y~ ?ııldmct 

' Ş 'te al~ açılan Butlan dnva :J1ı3ı ald; am.ıba] sur< tı naktieialeybe 
tcbl <.: imek ümorc yaülı .adreel:ne 8ÖD~ ilır~ ek: m.uırn.9~ eybin ~ ik.a
ı~ın ıterk i ae · mcçtıulc gıt.v~ bqyanilc ıadt' kllımnaısı ~ 

h <tık u uılü ıımııhakemel('ri kıanununun 141: 142: 143 w 183 üncü maıddelerbıe 
tcvıfi '' ı iade kılllDll.n dava a1'7AlhaJile muhaketn" güniiu'ı.i. göe'terir daveft.\yc 

varak,ı.;.n ınathkeme d vanhaınaımc ~ n"l.'sına w. ~2/110 numarada ka~ıtlı 

·.:b~ı dai\ a:.ya nürjd ia~eyhin 15 gilq1 iç- nd<" oovaıp V(!ı ın('sinc ıkara.r verilmiş ve 
bcı ı . cıoi k nı . uhal 1 daıveti.ye va :ı;. "~ nahkcır.c d~vanlhanes-.c as~ 

1 • k 1a .ı nflilrytı Yahys M hmet ve ::;c: ı · yukarda yazı ı müıdidıcl urfınıda 

a:.yıı cı aıp ve crok ta ' at ın ta) 1 kılıt 4/12/942 cuıı.na günü saat 
14 doe ı .. h'lremt'miz.<lc lıazı • bul :r..m.i bir vekil &Ciodıcrmelli MIEu-
mıu c-blig :Yerine ~ Oırıorc (1593) 

o. Demir Yolları iılıf 1111 d. M. tttıl1r1 
M ıtıammen bed~li (5654) be§ bin ıt.ltı Jl'UIZ eli dört lira (24) Y•ı•m.i dört 

kuruş olan mı.ıbteltt etb'~ (393'4) üç bin dokuz ~ at.uz ~mayi: ıçin cam 
kel>aıklı ~ 71'bi~lll'2 pazaırtıffi g{iınü saı:ı.i (15,30) on ~ b~ 
Hıı,ydac'J>8ll8de pr bJzıasa. dıabi.Nalı:ieki ıkD~ taralmdan kapat zaırf 'IMlifJıe 

tın al.ı..nac:aicltır. 

Bu iş~ gitıınek sbeyenlcr•n ( 424) dört Y'İlrl. ylmı.ı dört l ıra ( 7) yedı kul'IUl-

h mu akka ~m111 • kanWlUll tayin eU\Aıği v ~U&rl t:eldiıfluini mımtevi 

zatf arını ~ gün aat (14,30) on ~ Q UZ" kadar lrom~ relelitine ver
mıelcrı lczıımd~. 

Bı.ı ·~ a't ~mele.· komıayondan. ıparamz olarak dat~ı. 1671 

·--------------
Aşağıda ,_ıılı aeinıelerln kapalı zarflıt. AkBLltmelerı 1/12/942 ak gllnil 

sna.t 16 &ı Ya.ssıviıran a.skıerl satın alına !a>rniayoııunda yapıLaealalıır. Tal.iple
rin kanuni vesllclarile 'teldl~ meklt~'lıllı ihale ~aatiıöı blr sa&t &vvtı llD
'~ vermıel~ 

Clasi 

28,800 
30,HO 
lfl,880 

Temıinatı 
Ura 
3180 
ı.. 
21'79 

(1t66-1281) 
&90 ıtıcm oOı.m kapalı zarlla ebtltmey>l' .konmuştur, iıhıaJesı 20/11/942 cuma 
~ saat 15 de Gtlımiiışhane :u:Jteıi satına m ~uındtı. yapılacaldl;ı.r. 
Tabml!n t:ııede1 53,400 ira ıtk. teminatı 3920 l.ıradl •. Tallplaıln lauunl 'V'ltllka
l aırüe i11$ı] ~aırmaı U.lte ~deaı bıi lllllat ıetV'V8l kol~ ıveı:Wllllıeri. 

(1814 - 1157} Hayvan asklı cihazı. Hauptnıer No. 601. IGl6lcrWltJe bir parvyen inpeı ~alı zar!fla erksilUme'Yf konmuştur. 
.... 25 adet. fThale&i W /M2 paurieR günti Ba;at 11 de Ankaradaı M. M. V. 4 No. * 

No. 1u satın alma ~unda ~·a.pı!aca.ktır. Keşif bedel; 99,1'18 40.000 kilo koyun ve sığır eti kapalo. azrfla eksiltmeye ko~. tn:fuı;inapparate N eoEal
varsan C! iham, ~tnesı Ue 
bidikte Hauptıcer No. Ul75 

500 adet. 
(1605 - 1078) 

Mlttan Piatı 

i'<:...-ı Kilo ıtg 
:b..._~----·=-~--------------~~~~~-----------= ..._ 40,000 ll"JKI 
~ 40,000 11 
~ 40,000 .. s. 8,000 18 
~ 8",000 Z5 

Hra ~ ku~ ilk tem.:Statı fH8 l•N 68 kuru~ur. T$liplein kanuni ve- İlhaesi 28/11/942 cumartesi ıgünü saat 10.80 daXiitahya askeri atm 
: sikalan'le teklif mektuplarını tıaıe saatinden b:r sa~t evvel kıomisyıon "ma kom~nunde yaplıcktır. Sıtır etinin tahmi:n bedel! 32.ftOO bra 
n vermeleri. (1738 - 1541) i!k teminatı 2400 liradır. Kıoyun etinin tahmin !bedeli 44,000 Un ilk 

1f. teminatı 3300 liradır. Taliplerin k anunt vesikalariıtıe teklif metkuplıa-
Mıer kihmna '15 kuruş tatnni n edilen 64 t.on kütçe halinidıe tut- rını ihale saatinden bir saat evvel komisyona ırermeleri. 

ya paızarl?kla saıtm 2.tıına~. ih a1esi 2/12/9'2 çarşamba günü saat (165'7 - 1270) 
15 de Anlcıeırada M. M. V. 2 Nıo. lu satın al!ma komisyıonun:da yapı- * 
lacalktır. Ayrı ~1 talfıplere de iha Je ro!l~b'Ji.r. Kat'i teminatı 7200 ti- 20.000 kıito koyun eti kapalı za.fla eksi~ konmuştur. h~ 
radtt'. Taliplerin belli vakitte korn'i syıona gehneleri. Teslim yeri Kınk 30/11/9~ ıpanrtesi gtınti saat 15,38 da Kars eslrert satm alma komia-
kak :p:tfnç hadtlaneskiir. YeTH ve ya memleket daıhiline gimıiş ec:ne- yonunda yaıpılaeaktır. ntt tem.fna iı 1800 Iira&r. Taliplerin kanu:nt 
bi mal! olslbilir. (1'795 _ l540) ) vesikalarile teklif mektuptarmı lı ale saatinden lbir saat evve• kom.is--

• yona vermeleri. (17~ - 1"81) 

tBebeı' kilosuna 180 kuru, tah~ in ed'len 19 No. çlnkı<> Jevlhaden 180 * 
ton pmııarlıi'ta satm atm~r. th a1esi 2/12/942 çarşamba günü saeıt 300 ton patates kapalı zarfla e ksiltmcye konmuştur. thaı.ı ~/ 
15 de Ankarada 'M. M. V . a Nb. lu satın alma kı<>misyonunıd:aı yapıla- 11/942 güpfl saat ll de An.karada M. M. V. Bir No. 1\ı satm. alma Jao. · 

1li ak"tte ko · misyonunda yapıleeaktir. Tahmin bedeli 105,000 lira ilk temfaatı 
caktır. Kat't temmatı 30,540 IJradı r. Taliplerin ·be . v ı m~ 6500 Uracltr. TaDp)ftlıı •kanuni vesi kaJ.arile teklif mektuplarını ihale 
na ge'melıeri. Avrı ayn taaiplere de ihale edifobi;Ll'. (1741 - 154.6) saatiııden bir saat evv-el komis,o.na vermeleri. (18M _ 10'17) 

. * * 80,000 4alıto •flr et.i lk:apaıh •rlla saıtın a!ınacı6ıtlr. 1ıba.J.tılıl •111/M2 çaıo-
şam'ba ıona .at 18 da irtı(JWri As'kft1 satJn alıma ~ ~lad*'r l\laılıatyada 52,04'1 ~il'a 82 ~ ~ bedelli ınpat if4 ~ zarfla *
Tahn1ıln ~ 4&.000 Jfra. iI1t ıfıemııatı 3800 Uradtr, ~erin. ..,_ 'Wllra- ıııı14ımırıve konım~. bıale.ı 30/1!.IMt ~ •at 14,30 da Maıl~ HllM 
laDJıta Mııllf nıeıııtuptumı !bMe slıMinıJen w saat evvel ıtmn~ vıenno- mmtea Md de ~n-. İlk teminatı Sim lira. 58 ku~. ~ıll• 

. ~ (Hll - 121M) ıtanuınıt ves~arüt" ıtekllf ~leıNll ~ saati:nden bir .-..t evvel: -...;o * n~ vemwcleri "tH11 - Jm) 

.Aea.tıdıa !1914b ~ kalıe1t *«a ~ıerıı 2'7/11/942 &fini.l bla1a- * 
~ ymJı saa.trerde. Baucln'1n& aıııaert Nbırı alma ~tı'llndia J'll>:ılac*tır. 10.000 ç'ft er hnduram pazarhk1a satın alınacaktır. thalesı 1/12/ 
'l'aıtptıem kasd ~le ıteldtr meb.1P.11ı11lı lııe2e ı:eaı1ıindoo btr -.at ev- 942 sall -6nü ...ı ıe da Xonyada askeri satm aba k~nunda 
\.ıeı 11wotıA!tJ01• ....-~. Tem.ina.tı tıha.le vaı:nfacaktır. Tahmin fiyıeıtı 15 lire. dır TallP'ıerin temlnatlarile belli 

Cltılıt ~ 'l\ı*a;ra Lira S-ti ~ı6:itte ]mmısyona aebneleri. * (1'129 - 1S34)° ~ 
Odun MI 21.too ıns 11 ilin 1 ftteahbl 
Odııaıı l8IO ıoe.ooo '7NO 11 27 /10/M2 tarlltıide pazarlıkla lıales' · o una.n m t Mil 

(1812 - 118&) ve Mcalbına IO tem 'PhUle tlllbmmna talip c;ıltmedılmdm ftyatı .,.. * ~ek ıruretile tekrar ,,narhtla münakasaya mnmuştu?'. Bwaf ~ 

~ 8,000 ll,IO 

~ AeklerUk IUbeai t>tbaemın "'-1 •aıtı ka.-h zıa.rtıa entMımeye lhusust şartlan komisyonda fll&'ll!ebifr. İhalesi 30/1·1/M2 ıpzaaıtesı 
kttmıl!IJtıJr x• lııedelt !9,4T4 ıtre M INnı4 i1k i:eıminattı t41J lılt'9dr. Talip-1 · giinü sıeat 10 da yapıtecal:ımlcı mteklilerin kat't temınatlarile Haıbt
loe!'ln ll9blırll ~?trilıt -telt1ir mlktıır'anu 24/1J/M2 ~h ınno ...ıı 14 denl yede Yedek Subay oku1uncltW satın alma kom.~mma mtlnısut 
blır tl8* u•tlftııe __. ,..,_. .-.t .- 31lma ~ vermt~l'i. ,_ (l ._." .,_ ... " 

~ ~-~ ~ ~-~ 

• 

' 
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hükumet isteniyor 
(Baş tarafı 1 inci sa uf arla) 

tısat nazırlığını da y&pacak:tı.r. nerek ye n i 1ebi1 i r ,, Endüstri nazır, Mün•kalat na
zrlığını da üstüne almıştır. Bah
riye nazırlığına amiral A'br:ial ge
tirilnf ştir. 

------~ 

Alman propaganda nezırı Dr. Göbers 
bir makalesinde böyle diyor Röyter muhabiri yaz•sında La

valin Fransanın diktatörü oldu
ğuna 'şaret ederek Almanlann 
donanmanın teslimi g'b' talepleri 
beklenebileceğini ve Almanların 
şüphelePdilde.11 maresaldan böy
lece kurtulmuş olduklarını kay
netmek<?dir. 

Ankara, 19 (Radyo gazetesi) - manın doğru olmadığına işaret 
Almn propgnda nazırı Dr. GOlıels etmekte, fakat çalışkan ve ma-
Das Rı<y'h mecmuasında yaııdığı neviyatı yüksek tarafın haıibi ka-
ıbir makalede harbin devamı müd umacağı ve Alm~nynın ncak ;ki 
det'nce bütün vakıaların bir tara- ye bölünmek surctile yenilebile-
fın lehine neticeleneceğini san- cei",'ini kaydeylemektdir. ---

Tunusa Uç koldan 
taarruza başlandı 

(Baş tarafı 1 lnei sahifede) 
İngiliz - Amer'kan ve Fransıız or 
dusu Cezayirden hareket etmiş w 
Tunusa girmiştir. Bu ordudan ev 
ve!, şlın<llye kada.r kullanılanla
nn en kuvvetl'si sayılan para
şütçü lntaları da Tunusa girmiş 
bulıuııuyordu. General GirautnW" 
kumandasındaki 30.000 kişilik 
Fransıız kuvveti de bu harekata 
işt'rak etmektedir. Tunusda bu
lunan ve 10.000 kişi :kadar olduğu 
tahmin edilen Alman kıtalar::e 

geniş ölçüde bir çarpışma olduğu 
ihakkında şimd'ye kadar h'bi çil 
haber alınmamıştır. 

n ~z bir mütıefik kolu, mihve
rin Trabl.usla muvasalasını kes
mek üzere süratto Tunusu geçm<>k 
üzere ctiratle Tunusu geçmekte
dir. B.ı arada, S'reraikden gelen 
sek·?.rci İngiliz <rdusu yıldırım 
sıiratile ilerlemektedir. 

Londra, 19 A.A.) - Dün, büyük 
b'r kısmı Amerıkalılar ta<afından 
teqhiz ediLmiş olan en aşağı 10 

bin kişilik bir Fransız kolu Çad 
gölünden h~reket etm'ştir. Bu 
kol şimdi cebri yürüyüşle Lnbya
nın gaı'bine doğru ilerlemektedir. 

Bu kıolun seki-, veya on gün iç'n
de mihver mevzilerineulaşac ağı 

tahmin olunmaktadır. Kotu teşkil 
eden kıtalar günde 100 mil sürat 
le 'lerlemektedlrler. Kol, sahrada 
kullanılalbilıen yeg&ne taşıtlar o
an kamyonlıar ve ha!if tanklarla 

teçhiz edilııı'ştir. 

IMadrid, 19 (A.A.) - Cezayirden 
alınan son telgraflara göre, Rom
meL dün beş tayyarenin efaikatin 

ISPANYOL 
(Baş tarafı 1 inci sııhifede) 

za altına alınmış olmasına rağmen 
anavatanın dıoldurulması lazım 

((elen bir askeri boşluk teşkil et
•iği belirflmek!edir. 
V~ington, 19 (A.A.) - Vaşing

•onda ki İspanya büyilk elcisi M. 
Card<onsğ İsoanvanın mutlak su
-e• • tarofsız kalmak 'kararında 
hulunduğuna dair bugün har'ci
ve nazım muavini M. Wellese t.e
nıiııat vermişti. 

de general Nehring ile J!Örüşmek 
üzere Tıınus hava mevtlanına in
m'stir. Alınan generalinin muvak 
kat hir ~öman icln Trablusa döne 
celii zannedilmekt<'dir. Bri cok 
Alman ihtisas kıtalannın tavvare 
'le Tra'blusdan Tunusa getirildik 
l.erii :zıannedilmektf'dir. Rommel, 
ı\ nd€rson mühim kuvvetler!e ta
arruza gececek bir vazivete ırel
rn<'drn evvel Bizerti tutmak •ien 
büyük gayrtler sarfetmek'edir. 
Bir ('Ok vapurlar Giridden. Yuna 
nistmı&n, İtalyFdan ve Trablus
dan Bizerte ve Tunusa mün,kiin 
0'.cuğu kadar cıo~ miiıtarda asker 
ve ·nafaerne ta=akt~dırlar 
Cenulı<bn iJcrl"VC!l And ·=n'un ktı• 

m<:ınrlasındakl kolla.ı• Tunu • •' şimalin1 
TrabluMdnn yapılacak taarnr.ıla-:-a kar~ 
$1 konmı:ak ic;jn ırn müh:.m nokt:ı ola.n 
Gabrs üzerine yürünl.Cktıedirlcr. G->ba; 

1 Amcrikalı:ar tarafından ;,;ııal edilir e
ı:lllmcz Andcrson butlin ku\"Vetl<>riy!c 
Bizcrtc 'taarruz odocclctir. 

JAndra. 19 (A,A.) - Fas rıı.vcloou
m.m verdi~! haberlere .ızörc, Almanlar 
şark Cf>'Ohosindcnr a.l.C'la"CCJc ko1VVr.t çr
kıe!"Pk TLımısa gcıti'rmclc ça1,~wor1ar, 

Fas: radvosunun spikeri, Macari·tan 
ve Hırvatlstanda bü!iiıı yo ı cu tr~nle
.,.ın.in kaldırılarak C!'nc>bl İtalvaya gi
d'M1 bu hatların taımamcn asker nak
lme tabsi• <:dildiğini :;öy!"1'!1>ştlr. 

İHTİLALCİ BiR HÜKfıMET KU
RULMASI ISTEN~YOR 

Nevyork, 19 (A.A.) - Madrit
ter.. alınan ranorlara ı;röre, Fran
sız Faş'st ma1lbuatı ihtilalci 'bir 
halk hüınlmeti kurultl"asını 'ste
mektedir. Bu hükO.metin alacağı 
ilk tedbirler Blum, Daladler, 
Gamelfn ve Revnaud ıtibi devlet 
mahpuslarını ve V"ışi hük<ı.ıneti

ne mooalefe teden sub&y veerlerl 
idam etmek olacaktır. Bu halk 
hüınlmeti, avni matbu~tın arzu
suna ı;röre, Rusvada çaT"Oısacak 
b'r seferi kuvvetin hozırlanrnası 

için en aşağı 4 sınıfı silah altına 
alacaktır. 

İNGİLİZLER 
(Baş tarafı 1 incide) 

dıoğrı.. yıol ~lan 8000 tonlu:k b'r 
düşman sarnı.ç gemisi deniz uçak
Janrnızın hücumuna uğramıştır. 

Ortasına iki torpiL isa/bet eden ge 
minin harıl h~rıl yanmakta oldu
ğu b"ldirilmektedir. Ayni gece or 
ta çapta İngiliz bomba uçakları, 
Tunu~ hava alznına hücum et
m:şler, infilaklara ve yangınlara 
sebe<biyet vermiştir. 

Kah're, 19 (AA.) - İngiliz 
bomıb• uçakları , .13ingazi doklarını 
bomlbalarnışlar v·~ 10 Alman taşıt 
vçağını tah.rip etmişlerdir 

Kahire, 19 (A.A.) - Buraya 
gelen son haberi.ere göre, İngiliz 
k taları henüz E nr;rzyie girme
mişlers.. de girmek üzer bulun
maktadıralr. Birııgaziye girişinde 
ı11ll'!-tavemete m..aruz kalmayaccı

caeı tahmin edUrnekted'r. Binga 
zin'n işgalinden sonra Akdeniroe 
<'ıkır. tı teşkil eden Libyanın bü
İün .deve hörgüçler '• İngiliz!~rin 
eıiııe g-t-çıniı; olacaktı. 

lstanbul Levazım AınirliQindıın verilen Askeri Kıtaat ilanları 1 
Aşağıda yaz.ılı mevadın pazar J.ı.kJa eiksiltmeleri hlzalar.nda yazılı gün, saat ve mahallerdeki askeri 

satın alma lk:om.'syonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitlerde ait oldıuğu komisyoo.larda ıbulun
malan. 
Cinsi, Mik:tan Tutarı 'f eminatı İhale gün, saat ve mah&li. 

Kilo Lira Lira 
~~~~~~~~~~~~~~-===-~~~~~~~-~::_~~~~~~~~~~~~~~ 

Prasa. 70,000 1050 25/11/942 15 Hal:cıoğlu. 
Yeni ikan;rvi.çe un çuvalt. Adet. 5,000 660 24 • • 15 Çorlu. 
Od.1.111- 500,000 13,000 1950 27 • • 16 Gel:bolu. 
Anbar ve sahil ihata duvarı. 251,615,27 13,814,61 23 • • 17 Gelibolu. 

.Aşağıdt. yaıı!ı mevadın 

ınl&,yoola.rında ~ılacaktır. 

CUi 

M\'fe oduna 
Kuru ooğan 2 ıı<>!"ll 

1720 - 1501 
pazarl>kla eJcsHtıneleıi h'ealarınd.ı ynzılı gün, saat ve mchal!Erdelti a&<e:-i atın ulma lro
Tallplerln belli vakl\Jerd' alıt oldu.ğu Jromisyonlaxda bulunmaıarı. 

Miktarı Tu'..arı T<'mi.natı 
Kilo Lira Lira itıale gün, saa.t vf\ mnhali. 

900,000 72,000 9700 30/11/942 14 Erzuruan 
2500 375 23/11/942 14 Bak1rl<öy 

Koyun W)'a Sl#U' eti 5 pa.riı' 2500 375 23/11/942 14,30 Bakırkö;; 
Meşe odunu 
M~ o<lunıı 

A,,al>da. yazılı mevudın 
~onlarında yapıla<:<cl<!tır. 

Cinsi 

S>ğır eti 
Odun 
Sucuk imal1 
Bt<ğdaıY öğütülmooi 
Sabun 

Afağıda yar.ıh ~dın 

aıi<ı;fonla.ı:tnda yapılıı<ıaktır. 

Ciıııııi 

Patates 
s.Jı;a 
Odun 
K<>Yt>ı> eli Ş pa:'ti 

Qdı.ıD 
&lı:r eti~ 

2ı;o,ooo tı:iO 468,75 22/ll/P42 15 DC.n1"li 
300,000 10,600 787,50 22/11/942 15 Dcnlz]ı 

. ( l 7S 1-1536) 

* p&Za:rbkla ekı;iltmi!l<>ri h-zaların<la yazılı gün, saat ve m:ıhalleı-dı-ki aıkcr! satın .alma lro-
TaUpleain belli vakitlerde alt o!duğu 1rom;,,yon!ard~ bulurunaıarı. 

MUctarı Tutarı T<'mlnatı 
KUo Lira. Lira ihale Jriln . saa.t vt1 ma.'hali. 

10,000 9000 13ii0 26/ll/942 16 GeJjboJu 
300,000 7600 1170 26/ll/942 15 Bolaylı' 

25,000 50,000 7500 30/11/942 11 Çana.kale 
450,000 14,850 2228 30/11/942 15 Çanakkale 

18,725 2Q~97,5{) 1544,81 2~/11/942 15,30 R'mi Topcular. 
(1752-1587) .. 

J>2.Zarl>kla eksil1-leri hluılar•nda yoztlı giln, .... t '" m•ha UerdPlci a.ıkcrl satın 
Taliplerin belli vakitlerdi' ait oldu#ıJ komis,yonlarda bulurur.a.ıarı, 

alına ko-

' 

Miktan Tı.r'.arı Teın4natı 

KUo L!rıı. _ _;Li::"'.!."ra::._ __ "l:ıı:.::·::;• ';.:·e'-""'lfÜ'n=·..:sa=aıt::_:v;.:e....::mnha=· =-1_.i . ._ __ 
25,000 11,250 
10,000 11,800 

800,000 
:a,,oo 

1,600,000 
100,000 280,000 

+ 

1687.50 
1735 

375 
3375 

37,600 

!16/ll/942 10 Çanakkale 
26/ll/942 10 Çanakkale 
27 /11/942 il Davulpaşa k!llası 
23/ll/942 15 B>Jark6y 
23/11/942 14 Ba.ktTkll)' 
3{)/ll/942 14,30 Erzurum 

(174S...-1578) 

~da. ~zılı mevaduı kıwpılı za·f • ~ l'l16leti lhizdarında yazılı giln, Sltt "" mahallerdeki asırerl satın alma 
koıı*.ronl.arında yapilacaktı:r. Tıliılerin kanuni vesikalarile 1-:idif meattıuıı>la.rını ihale saatlerinden blr saat t'VV'Cl ait 
ol'dtı> uıroır..ı.ırona vemıelerl. 

~Cimi~·~-~~-~-· 
İ$J)llllÜ 
Prasa 
Labaıı& 
Mtıbiıellt naltlı1*t 
Yotua't 
Süt 
Keyıun ~ 
TIWUI<. NJW; 

M;iktarı 

-~--"KUo __ _ 
60.000 

150.000 
60.000 

300,000 
9500) 
3000) 
3000) 
2800) 

Ttt..arı Teminatı 
Lira. ___ Li_·r_a_ ~1e gün, saat ve n~..ali. 

15.000) 
3{),000) 
10,200) 

10,020 

4010 9/12/942 16 ~lıbolu 

4158 7/12/942 16 D~yarbaıkır 

766 4/12/042 16 :sto-ecık, 
(17~11180) 

Tunusfaki 
Muharebenin 
Manası nedir? 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
İki ta·raf iddialarım tahlil ve 

bitaraf bir neticeye varabilmek 
için, Şimali Afrika har.,katının şu 
veya bu yolda inkişafı takdirin
de, has 1 olacak ak"slcrini miita
lea etmek liızımd~r. 

Tunus muharebeleri. bugün gö
riindüğü gibi, Deınok.rasyalar le
hine neticelenirse, vaz:yet ne o.. 
hır?. Şimali Afrika sah"lleri, Ak
deniz hakimiyetine yara)an sev
kulceyşi unsurllll'dır. F&kat, asla, 
Akdeniz hô.kimiyet'ni frmin eden 
ve tamamiyet acrzedcn toprak 
parçaları değ;ldri. Çüulıil, buna 
mükabil, Mihverin alab 'leceği ve 
halen d" aldığı bir takını tedbirler 
VMdır. Acaba, Şimali Afrika sa
hil1eri, Akden°zde bir atlama 
tahtası vazifesi görebilecek mi?. 
Her şeyden evvel, bu atlama tah. 
tasının, nereye müte,·ucih ola
bilcğini sormak la:c-mdıı. Şimali 
Afrikadan İtalya ana ntan top
raklarına mı atlanacak, cenubi 
Ftımsa sahillerin" mi atlancak, 
Yunan adalarına mı sıçranacak
tır? 

ikinci cephenin açılacağı bölge 
bizim kanaatimıze göre, henilz 
kat'i olarak taayyün etmiş değil
dir. Akdeniz havzasınıla Fraıısız 
ve İtalyan sahilleri ikınei cephe 
için müsa-it olduğu g'hi, Atllintik 
kıyıları b-Oyunca, Norveçten İs
panya yarımadası kıyılaı-ına ka
dar böyle Mr hareket üssü intihap 
nlunab:lir • 
Şimali Afrika sahillerinde bu· 

gün cereyan eden muha.rebeler, 
belki, Mihverin Akdenlzdeki 
kudret dereces'ni gösterecektir. 
Eğer, Tunusta Müttefikler nihai 
galebeyi kazanırlarsa, bundan 
şöyle bir nıiina ç· karılab'lir ki, bu 
gün için, Cenubi Fran~a ve İtal
ya sah:lleri ikinci bir cephe a· 
çılmasına müsaittir. rakat, bu 
hal ve hadise, ancak bugünün 
şartlarına göre yapılmış bir tah
mindir. 

Şimali Afr:kayı kaybeden 
Mihver, b"liiha.ra başka türlü 
tedbirJer al:., ve Akdenizde De
rookrasyala.rı daha az müsait ve 
zor şartlar içinde b>rakabilir. 

Hülasa etmek lazım gelirse, 
Tunustaki harekat, Dcmokrasya
ların yaptığı bir iskandildir. Her 
iskandil ameliyesi ancak o günkü 
hava şaırtlarına göre müsait ndi· 
celer verir. Bu iskandil, ilerideki 
hamlelerin miişevviki olmakla 
beraber, asla garantisi değild

0

r. 

Tunus hadiseler.inin berakis 
netice verdiği mülahazası ise, şöy
le bir muhakeme s'lsiıe:sine tabi 
tutulabilir: Mihverin l'll zayıf ol
duğu zannedilen bölgelerde dahi, 
insiyaffi onun elinden almak sı
rası ve zamanı henüz gelmemiş
tir. D'ğer bir tabirle, Mihver, ta
arruz kudret ve enerjis'ni muhafa. 
za etmektedir. Binaenaltyh, yapı
lacak iş, hazırlığa gerıni vermek
tir. 

Fakat, bizim şahst tahmin ve 
kanaatler'ınize göre, Tunustaki 
harekat, bu iki tahmin silsilesin
den, ancak birincisini yapmağa 
müsaittir. Yanl, Demokırasyalar, 

Şimali Afrikadaki bu mevzii ha
.rekatta, galebeyi temin edecek 
görünmektedirler. Bu takdirde, 
Demok.rasyalaruı iskandil! mm
bet nefce vermiştir. Binaena
leyh, yalnız Akdeniz havnsın
da değil, Mihverin zay-.! olduğu 
tahakkuk eden herhangi bir cep
hede ,ona taarruz etmeli ve neti
ce almak milrnkilndllr. 

Önilır:üzdeki haftalaT iç'nde 
cereyan edecek olan hadiselerin 
birim tahm;nlerlmize hak vero'
receğlni umuyoruz. 

SOKRO AHMED 

SnadlyPdeki .,.aza 
(Baş tarafı 1 incide) 

HAdi~e duvlulur duyulmaz Dev 
Jet Demiryoll.ıırı İı;letrne Müdürü, 
Üsküdar ınildde'umumlsi ve za
lbıta eI'kAnı vak'a yetine ~tmişle 
dir. Tahkikata dewrn edilmekte
dir. Enkaz alnndan 8 ölil ve 13 ya 
ralı cıka•ılmu;tır. Ölüler arasında 
barıl:yö katarınn kondökt-Orü Ya
kup oğl.u Hasan Yakup da vardr. 
n.ı;~r kaza kurbanları şudur: 

Mehmet o)!'lu Al' Pulat, Edirne 
li Hasan o~lu Mehmet Ünyeli, 
"Mevh'.ld o~lu İ=ail. Cumralı Ke
rim oj!l,u hrnail, B'smilli, Tahir 
oJ!'lu Abdullah Pireli Hasan oj!lu 
Osman, Malatyalı Mustafa oğlu 
Mustafa. 

GÜNÜN 
TENKiTLERİ 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Üzülüp süzülme zengin vatan
daş. Eliden varını, yoğunu alan 
yok. Emlak sahibi oldun olalı, 

devlete kanuni vergin: tam ve 
~ksansız olarak verdiğine emin 
misni? .. Kazancının kanunen Vil

rilmesi lfizım g-elen vergis!n.i san. 
timi santimine verd'n mi acaba? 
Devletten esirgediğin para yok 
mu?. 

Haydi zengin vatani:aşun, ba
bacan ol... Senelerdenberi esİTge
diğin verg'lerin hesabını çıkar, 
sonra b'rde bugün vereceğin 
vergiyi hesapla, gene s•.n kiırlsın
dır! .... 

Ya siz ötekiler, hele sizler, s'z 
lı'ç tel~. etmeyin. Çapraşık d!H
niz, yabancı inantnız> 1ldam~na 
yılısan, tam adamına somurtan 
yüzilni!zle benimle hi~ biır il~. 

ı>'z yoktur. Böyle iken ne diye 
telaş iıdi:vorsunuz? .. Bu toprak
larda kanlan·p can1andmız; bun
da gözUmliz vok, valnız blz biraz 
kan<ız kaldık, sizlerden biraz kan 
ist'yoruz .. Bunun İçin tel8ş et
meie lüzum yı>k. fstedl~lmlz gene 
kcudi kanımızdır. Kendi kanınız 
kendinizin olsun ..•. 

••• 
Varlık verı(si yürliırüzil ırül

dürdü Bi1e yeniden lı.:ıyat verdi. 
Hele varlık verır'sine itiraz et
meyen mcsellt: •Ben iiç senede 
üç yüz bin kazandıın, yüz clll b'· 
n.• feda olsun!. diyen öz Tlirk va
tandaşlar·nın çokluk olduğunu 
duyuyoruz ve bunu duydukça 
derin, geniş, rahat bir nefes daha 
alıyoruz, 

AMERİK DAN 
~fi Ş.fl B EDt LER 

(Baş taralı 1 incide) 
cağımJz ıncrk!e~ndl.!dir. Her ..iki mcrn
lckcltc gcnçlcrm rn.cl<tcp~'ri çok defa 
1YRnlış seçil mı,;, ı,ıocukl&r -"'na m<ıfut. 
icrdP yanllş .i.stika.ınetlerc dök:ülmüş

lcı'C!ir. Her iki ımcm]ckcttc ele talebe 
başı boş bırakılmıştır. İ:ngiltere<lc ba1Y 
füıı.ı:! Lon<iril(Ya geldihltın oonm orada.
Jci ta.! c-t>cııi.'1 vazı.yotind>llki !eeaai görc
rok bu mesele ile doğrudan dogıwa ve 
şııohBen m1.WUl olrruığa mccbuır olrour 
tuT, Fakat Amerkadaki vazıyıct öyle 
el.eğildir. 

Buırada. iki yüzden !azla talE:bom.iz. 
oldui§u halde bunları tanı ınanaoile 

ac"Wc '" "3aı c eden !>lr el VCIY'I merkez 
yoklın, Nı• \-yoıMaki talebe milicW$li
ği kaldırıldıktan oom-a bu iş ı;oe!arc;t- ı 
hanoyc d...,vrcdilmiş, sefarethane de hü
kWnıct ta.!ıcbı•slnin ıkıonıtırolü vaziıfcsini 

Amcdkada yabancı talclx okıtıta.n R<>k
ft:ll'('r mücs:::.csc.sinin ınczal'dti altına vcr
~ı;~ı.;r, Uzun m.üddel Tılrk'Ycd<: Ame
rikan ırolcjlcrlnin mi.idürlügür.ü yapan 
D<>ktor F;shcr biı=l bu lşle mcşguJ.. 

dur ve Türk tahıbcsinrn hima;ye ve 
k<>n4rolü onun dirayetli elınd~ bulun
maktadır. 

• Hastane ücretlttri 
(Baş taralı 1 incide) 

fiye ı-esm.in.in taksit müddetleri
nin tesbm lbuJunuyordu. Mech> 
'bunlan havaleden sonra hastaha
neler ücret tarüesin.in değiştiril
mesi lüzumuna dair mülltiye encü 
meni ma:ıJbatasını kabul etmiştir. 
Verilen karara göre birinci sınıf 
yataklardan günde 5, ikinc' sınıf 
!ardan 3, üçüncü sını.flardan 2 
lira alına<: aktır. Ameliya c masrafı 
için de 15 lira, küçük cerrahi mü
dahalelerden 5 Jiıra "stenecekıti:r. 

Meclis 10 dakika aradan sonra 
ikinci bir celse ;ıktedilmiş ve elek
trik, h-amvay ve tünel işletmeleri 
1943 bütıçesi hakkındaki bütçe 
msııbatasını kabul etmiştir. 
Müdür muavini Celiilettin şunlan 
söylemşitir: 

•- Elektrik iç"n lüzumlu mal, 
zemenin çoğu gelmi~, 'bi kısmı da 
gelrock üzeredir. Bu suretle şe
bekcn'n tevsii 'mkanı hasıl ola
caktır. Roınanyaya sipsrlş ed len 
800 bandajdan 500 ü gelmiştir. 
Müteba·kis' de gelecektir. Ayrıca 

iki ay içinde hazırlıanmak şartlle 
Rumanyaya muayyen bir madde 
ihraç edlleb'lecek, bu aux~le tram 
vay meselesi yoluna ~ 

-ur. Amril«>dan gönderilen dokuz 
1 otobüs pek yakında monte edile

rek ~fere ·konulacaktır. Ticaret 
oi"sinin 25 kamyon şasesi de oto
büs haline getirilecektir. Sfu.pa
gıop garajı bu 0t0biislere hıısredi
lcc-ektir. 

İşçilerimize ucuz ekmek karne
s' verilemiy-eceği için onlara mu
ayyer bir miktar hayat pahalılı
ğı 2l~ mmı yapacağız. Ücretli müs
tahdemine daha geniş ölçüde ~ 
ramiye vermeği düşünmekteyiz.• 

Bu 'zahattan sonra. celseye oon 
verilmiştir. 

Sultanalmııet Bilinci 
hi.Jclınj;g;nden' 942/914 

Sulh Hukuk 

Davacı Dilb0r Eskinazi vekili ..ı;tıV\lka.t 
Yaşw Esk-illALZi tarafından Ze>'Bfm, Es 
yo Gabay, Adil Gabay, Rodol! Gabay 
ve İstanbul Vakıflaı· b"'J müdilrlüt(l 
ve Galalsd3 Karanfil sokağında 32 No. 
d" muıkim El>ler Barzilay aleyhlerıll'C, 

İısıtanbulda D81)'ahalıun maballesl<ıdc 
Çarl«:ılar ookağmda eski ve yenJ 24 V'!' 

~l 20 No. lu gayr) mcnkı.ıllerin r;uıyu
larmlnı izıalesi hrıkkı:nda açılan dbrvaı
dan d<>!lll)>ı da.vahlardan Esler Barz;la
yL'l ik~ ıneçhu~ has&
bl]c llfuıı:n yapılan tetılig&ta ro.ğme.n 

~ gclmcdiğindcn gzyebımla 

icra kıluııan du.n.ışmasınıda: 
Ta>pu kayd; cefüedJlımJş olmakla rnoı.. 

hallen keşfine karar vcrlJdiğlnıkn bah
oil.ı gıyal:ı karannın bir ay müddetliı 
ilanen tebl.liline karar verilmiş oldubıın • 
<Uın keşfin icrası ~n takarrur eden 
30/11/942 parıarlesl gilnil saat öğleden 
sonra V'!' Il1i1.1halreıne günü olan 22/12/ 
942 ı>alı günü saat 10 <Ut hazır bu
lunmıısı ve tebliğ brihlııdcn ~aren 

5 gün za:!ında itirat elımcs. ''El ııJıst tak
dirde mu.hakeme ve kc,l!n g.ıyabınd• 
icra kılınacağı gı;yab kfiıraan lebUiı! mA 

kamına k>im olmak üz~ro il~ oltını>.1< 
(6899) 

Btı\Ylt' olmasına rağmıen bu.ı·ada gör- ~-----------.. 
düğUmüz manzara şuduT: TaJ:tslld.ıe bu.. 
lunan gençlerlınizin çoğu perişan blır Dr. ltırahim Denker 
hal<iedir. Tah>lli<Jrin~ muntazaman de- Balılü Hast.Da!bllye llfütf'!ı8'a1Sl 
vam cd<:nlcr pek azdır, Çoğu bir sc- Beyoğlu ~11, Saiowıjaaı, 
nede bitl'ook tahs'lı iki üç sene uza- ı Ç<il>lü!ııç;şne sokak No. 13 ı 
tarak vakit kazanmağa çalışmaktadır. Tel: 42468 
Harb dolayı:.ile m~rnlcketc oomnclc- l•••••llİiİİIİİİiİlll•••• 
riııdckl guç!Uk de onları tonbclliğe sev'.k 
etmiştir. Hele huslllii sureti<: gelen 
talebenin hali pek a<:ıklıd!I. Bunlar 
taıhsilJerinc devam içı.t mcml<:kclılcn 
pal'a ge!tirlmcktc güçliik çokiyor V'C ek
seriya taNUl(l.rini yaı·ıda bırakarak ha
:yatlaı·ıını kaa.anmak m-eoburiyctindt1 ka
ll()'<Jrlar .. 

Diln Nevyorka bır ~aat mc::afcdc 
Princeton ünı\."Crsitcsin i gezerken Amcri 
kadaki 'I'ilrk talebı'sinln 11lç\n ~a.ıılıı; 
yollara düşmüı; o]dukarıru da.ha iyi 
anladık. Am~xikada yüzl'61"CC ünivcrsl-
1<: vardır. Bunların bir kı:smı büyUk 
ııohirlcı"<icdlr, biT kısmı kilçilk ve 
da:h~ ziyade üruvcraltc ıchri sayılacak 

küçük ycrlcrdodlr. Prineton bu ikincl
lcrdodir. Ş('hir Un~crsltedıcn .:.barcttir. 
Mektep hayatı Jaylld.ir. Tal&benln der,,_ 
den vc tahsilden başka bir ı;cyle alll
ka<lar olma.ına im:kftn yoktuır. Bütün 
hayatı ünlvcrsotıe iç;ııd~ arkada1ları ve 
muallimicri arafiında gcçirmcğc m'fc
burdur. Ne talebeyi baştan çıkaracak 
eğlence ycrlcl'l ne de ııençlcri tabsil
!crin<lcn alıkoyacak kötü muhltlt-Ii var. 
dır; her tararta bor lllm havası csmck-
1cdfr, Böyle oldu.ğu için de üniversite 
gcniv blr allc manzaxası arz ~tc
diı-. Muall1mle talebe ar&alllda bır ar
kadaşlık tea..ırtıs etmd<'tcdtr, Halbuki 
b~ §clılrlcrdckl Onlvcrı;;t<:Jcrd<> bir 
defa geıııçlcr kızlarla. bir arada ı.wı.;ı 
cttildcri içın batka alAİtolar kcndUcrt
ni !rolqca yanlı. yollara sürü!<!~mel<
tcdl.r. Etlencc lmkAnları çok olduğu 
iç!n çoeuk mektebinden ve taııısilindcn 
ziyade dışarı lı.-ıyatın cazlbe&lm 1<a.pı!
ma.ıotadır. 

İDTtllA BERATI DEVJıi 
•Torba yataklar ve bunların taı'Z> 

inu\li ile bUlllara m&b6uıı ilci katdan m\Jo. 
teşe.k6til klllll1'lŞ> hakıkındaki ihUra için 
İktisat VeM!etı..den alom:; olan 30 son 
!ıcşrin 1932 tarih ve 1590 nuımaralı iı
Ura beratının l.h1'va etUğl hukuk bu 
lrem: ba~ devir ve,-aııut M:adl 
Türkiyocdc mcvlol fiile .lroymak lçln ea
lroıiyet verlleblleccği teklif e<lilmı:ıktc 
olm.:ıkla bu h'l!Gu.sa fazla malfunat ildin
anck islıc;ymlcrlın Gal1'1ada, Aslan Han 
5 ci k..t 1-3 No. lao-a nv!lr0<2at ey]('
mt>leri lüzumu i!An Ol1'ffi1T. -----
Beyoğlu 3 Ül!Cil Sulh Hukuk HA!tim• 

hğind~n: 942/2605 
Sırr> Dede tarafından Ankaırada 

Posta caddesinde lçel apartunanı l No. 
lu dai,,.,.;ncıc mlllklm M;ihat ömer a]eY
hine açılan alacaıı: davaısınııı ımıhake
meslndil: Dava ed1lcnc ıröndcrllcn da
vetiye bi!A tebliğ iade odıilmiıı old~ 
dan advııcı veldıll tara1ında.n ~ 
lebll&at icrası talep e<iilnıf§ v& talep 
vcçhilc 16 gün mild.dctle IUı>en tebli
gat lcrasın. karar veril.mit muhakeme 
g(hıü olan 7 /12/1>42 .ıtnü saat 9,30 da 
mahloeıınede 'bizzaıt haeır bulumnanu: 
veya btr vd<il g6ı>derm~niz &bl W.
tirdil da<Y1ının il!Y~bınaıda ıörü14!dJ! 
~~ makam:uıa kalm olm&k (tııe:9 
iltn olıınur. (8891) 

l!ıahıbı: t.. 1 1. Z E T. l'l~·Jlal 
Oırokıorlı: (·~vcl<t tCaıabıııuı. 

Bası Idılı zer; Maarif-et M&it>aası ,. 

Prmceton gibi küçük yerlerdeki iln - •<ttıcçtcn gcçumclı, tab&iılcrl.ııi bıtJ.rcn• 
vcı'Sitclcr mua111'n ve u.Nil b•lwnm.. lıcrlc taıı.illcrinl yarım bırıılcazıları ıcti 
dan da çok dda büyW< fC!hlrlcrdckl a!dırnıalıdlr. Kaıacaıt olllill kısmı cı. 
ünıvcrsıtclere üstündür. Mcscllı. dü~a- ınc:ıklcklcrınc göre en z•yade fayda tc
n<tn en ıncşhur fü:islycıı.l Elnstcin Prln- ınin cdceck ~ yçrlqtirllJ!ıtl" 
coton tmM:~lesind.c bocadır V'C en h ve bunlar da sıkı bh: k<>lrola tabl 
büyi!k Avrupa ve Amcr!Jta Alimler' bu ~imalıdır. B';ııim bu sııba.da isı'llt ecU:' 
üniversitede toplanm!f]ıırdır, cck kUVV'C\ V'C Z&msnınuz yoktur. Bu-

B defa Amcrlkadal<i taJebcm<zt da-ı roda dön('cek gcnç!crdaı b0y1lk biz. 
ha ı;Imdictcn sıi<ı b1r ı.orıtroldan geçir- metler bcltliyoırw:. Oıılın bu ~ 
mcık lwm selddiıııc kani bulunuyoruz. ]471Jı: olacak 6U!"c:ttıa YS~ ~ 
}.fevcut talebenin ·wyct:ı.ı.i &ı.kl bıı• ;ro!U11a t-ılıD'lıdır, 


