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Memurlara Kumaş 1

Tunustaki Büyük Mihver 
Nasıl Dağıtılacak Kuvvetleri Tecrid Edildi 
Bi;-talimatn;me hazırlandı 1 BDyDk Muhar;be be~leniyor 

J . - . - . •ı---

İspanyadaki 
·Seferberlik 

vaziyeti 
aydınlanmıştır 

l spanyanın •elerbrliği ele· 
mokrcuyalara kar§ı st,yıltr 
ma:z:. Daha :z:ivade mihver 
den ge1ece"lı. bir to:z:yiki ve 
önlemevP. matul olsa gerek
tir. Monhnza, lımanva her 
ibi fnrof,. ~nrın da far,.,lsı:z:
lıihn1 ,...,,halazay.ı trcih et
mektedir. 

l".azan: St1KRlJ AHMED 

Tevziat, yeni koponlar~a Yerli 
yapı~acak Mallar Pazarlarından 

An'kara, 21 (İkdam Mubab'rin- Memurlara ait bir tevzi işini yü 
den) - Memurlat"a giyim eşyası rütmek üzere masraftan bu iş 
ver1Lmesi hakkındaki tailmatna- çin verilecek tdıslsattan ödenmelı 
me esaslarına göre tevziat şu şe- şartile Maliye Vekale!ine !bağlı 

rlde yapılacaktır: lbir büro kurulaca.ktıt. 
T~ıttan istifade ~ecekler Tevz!at için biıi umumi mü-

en lbüyük mülkiye memuruna bi- vazeneye <lahilı, diğeri müllıak 
rer beyanname vereceklerdir.Hazır lbütçeli dairelerde çalışanlnNı• 

lanaca'k üç cetvel defterdarlıklara ma~us iki· ren'k üzerine kupon-
veriteeekt=r. Mülhak bütçeli dai- lar hazırlanacaktır. Her renk ku-
forden istiyenler kanun ve ta.ıi- ponun biri ayakkalbı, b:ri memu-
matname esaslan da.hiılinde .gerek 1:1a. ve diğeri de kansına elbiselik 
&ığıtma işinde gerek 'bede11erin:n kumaş olma'k üzer.e üç parçaSl 
tesviyesi tarzı ilerinde Sümetıbanlı olacaktır. Her kısmın üzerinde 
ile doğrudan doğruya anla.şaıbile atınacak malın c:nsi yazılacak ve 
ceklet"dir. Fakat hususi idare-1~. kuponlıaır müteselsil numaralı ve 
ıbelediyelcr ve iktisadi devlet te- Maliye Vekiletinln soğuk dam-

1, .... "n''n. 1.~nn onn a~lı:e~n; cıilah şe'kkülleri ayni CS2ıslar d~inde gasını havi olacaktıır. Muva'kkat 
plf•nn fnttlııdı. JUlti~n -dünvovı Sümer-bank ile anlaşmağa mec- büro 'bu kuponlan mal sandıkla-
=t(TiJen~İT4'n ~u kısmi sefer· iburdurtar._ 

1 

rna gönderecek ve resmi dadre-
bcrlii!il1 'ft,,f,.,ll 11rlt'k buf:iln avd111- ı ter mutemetleı-i vasıtas:ıe hazır. 
lnnm·c; rrj'f,frlfr: f cıttPn,·n tA"'fsn 

1 

A K D E N l Z ' D~l 1ayacak1.aırı cetveUere göre lbu ku· 
JrnlmP~ ftrti-..nr. 811n-h 1'a'.kl11~rr. ponları alarak mamurlarına da-
n,.ı.n~ lıp-..n fspanvav1 er.le Vft1'1ll'1Q, ğıtaca1klardır. Kuponunu kaylbe-
7MP l""' !cıtı,., Avni "'n'""'n-"A f s- denle re yenisi verilmiyecelktir. 
,,a..,,•nl ,,,m.,ti11i ('Pnnlııt J\"1eTib- 1 T •• k k 1 Ayakka.bı ve e'ıbisel"k kumaşlar 
(folri .,.,.lı-ilncılıtMTiln V"" kiJH·fi,. mil- 1 ur ara SU• yerli malı olacak Ve yerli mallar 
11 sıcıe'hPfl" ... ;..,;" t~ri- :ılfı".lıtd'T. , pa~:rları tarafından kuponlar mu 

j -·· -- ',, .. _;iciLvA Bizerte ve Tunus 
Bcin:bürnv ~ şeh:rleri dJŞI oda 

PAHT k ı T t a an unus top-

TUNUS 
-

, 
• ıSuara 
: LiBYA 

Tunusta son vaziyeti ''e Hamamet · .körfezini gösterir harita 

~oms 

1 ~ lngilizlerj Bingaziyi 
~ dUn işgal ettiler 

1 rak 1 arı alındı 
1 

Vaşington, 21 (A.A.1- Harici
ye nezareti dün öğlede ns<m.ra a-

1 şağıdaki tebliği neşretm şt.r: 
Şimali Afrikada, Tunusta, düş· 

manın motörlü kollariyle mütte -
fik öncü unsurlan arasır.da çarpış
malar olmuştur. Düşman geri a
tılmıştır. Ameı<kan vf! Fransız 
b rlkileri bh"inci İngliz ordusu ile 
ilk hareketlere başlamışlaırdır. 

lng"liz bomba tayyareleriyle 12-
ind hava koluna mensup cB 17• 
tipindeki Amer kan ağır bomba. 
tayyareler Bizer ve Tunus hava 
meydarJanna muvaffakıyetle taar
ruz etmişlerdir. 

(Devam1 C thıdhle) 

SUİKAST 
DAVASI 

• 
Rommel kuvvetlerile El'Agryla'da \ Çankırı mahkeme· 
yeniden bir çarpışma l:aşlamak üzere si de suçluların J)"n. tl''k. 1rn1rn,. "l'Plıtfıtlnn fcınan- 1 ı, 1ar1 d 1ş1 n _) a kabilinde ddıtılacaktır. Kumaş 

'.''"1"".,.' J\.,,,,.~;kıtlılı:,.n 1r11ın 'hıtm '.l ve ayak'kabıda muayyen nümu-
rtmelı:+"n "lılro..,Prı>lr d_ .. <'Ptl~ ;lfW'"i ._ netıer ge•k 'bedel ve gerek kalite Kahire, 21 (AA.) - Müşterek daı'bya civarında düşmanla temas 
'h"r c"lt"...+;T. ~l.p\.llrq, fcın.,.,v-1ıı 1 ve renk bakımındr!ın tvziatın so- orta şark tebliğ:: bal"ndedirler. Fena hava şartlan Çar.kırı, 21 (A.A.) - Çankırı a-

ta le~ ini reddetti 

:f"n.:"" loS.1rl~'1· .... v:,,I' müfrit Jl'n. Tehlikeli mınt•· nuna kadar sabit kıatacaktır. Tev- Bin.gazi dün sabah kıtalarımız dün yine Sirenaik üzer:nde ıha~ ğı.r ceza mahkemesi bugiJnkü top-
~1.,t1 .. ,..;,, c .. ı. .. 1nttnn"k 1'ocıtn v--1- 1

1 

ka genİf 1et11 C 1 ziat m.ıntaka mıntaka yıeıoılacak ta.adından işgal edilmiştir. Sek:- faalıiyetine engel olmuştur. lantısmda AlmanyanJı Ankara 
m .. 1r fl7"-.." ı1,.01rt,,1 \!rt~;ı..ı,. ... : ~il (Devamı 4 tindi sahifede) zinci ordunun ileri unsudarı Age- Sicilya hava meydanları 15 - 20 büyük elçisi Vo.c Pape:r.e karşı sui-
P,.,,. .. vsa-..<lıT. Fnlrttt. "'""~''' ..,..!t'1· Londt'a, 21 (A.A.) _ AıniN.lUk Sonteşr"n geo=si muvaoffakiyıi.etile kast mürettibi olarak mahkUm e- · 
)ro f cınrın'-·ı>.,.,,, ,,,,_f"11n,.,.ı,.: k'~ tarafından bugünkü cumar:tesi F A 1 bombaLanmıştır. Takriben 2 'bin d.len Pavlof, Kronilof, Süleyman 
ln~=1(' ... 1Tcıfiin'1P t11t-gll' 'l'l" lll"'""'"· neşredilen tebliğ: r a n s 1 z - m a n tonluk bir gemi bombalanmış ve Sağolun Ankara ağır ceııa. mah-
d•t '"'"lıPf P'T'l ,....,,.,,'k lrımmnı 'h;ır ortasına bir i.Saıbet kıaıydolunmuş- kemesi heyeti hakkında vaki reddi 
ı.~wlf orn.-.(>11.1011h4>,.; :ı1m·s ..,.-,,;#l:r. Alman ve İtalıyan hükömetleri A k Al• t t • f k ' tur. Gemi dün Tunus sah:li ~ı- hakim taleplerir.in keskin ağır ce-
1\fı•hı>lr1r.,,,. 1r1 mıri! P'Pn<>l «>h,,+n.-..j Fransa .llc akdettikleri rnütare- s e r 1 1 a 1 • ğmda alevler içinde fbırakılırnştır. za mahkemesince kalbulı ed·lmeme 

'
,,. . 'J.ıı-..irh•... n,.or ... , ~ .. ,,, ... ..,..,:" yi ·bozup Akdeniz saihilini :şgal Daha sonra ""..nı'lli tayyareleri-"' w • .t' si dolayısiyle vaki itirazlaımı tet-

rı>~'t.:.,," nr•,..., ., .... m~ ..... ll'l'lr~,losl~. etti'kleıi iç"n birleşik Ametika ve rnzi"n tıs.arruzuna uğrayan lbu ge kk etmiştir. 
11 n .. ,,,. ... ,.,'h,.!' ~tı~ .. .,..1 .. ,, ,. .. ,,.ı1ıo:~ İngiltere tıükumetleri Akdenizi.n --------• -------- mi batarken bırakılmıştır. Başka Bu tetkik sonunda Çsnkın ağır 
f!"Tif'?"<>.1 : ... p,,\.n,,:"' +o-..p~::1 :ı•nn ı bazı bö~eler'ni seyrisefain için Laval, Almanya ile yeni anlaşma!ar yaptı büyük bir gemiye de Bon lbumu ceza mahkemesi Pavlof, Komilof 
"'n '-r>.,..., , 0 .... .,,."-"'.ı .. ,, "JT• ~4'·. tehlikeli addeden bundan evvel- ..x.. d t edl" ı., • ı ı b ... n>J • aç.6 .n a aarruz ım")' ve gemı ve Sü eyınan &ğo un u it"raz-

p .. ?"'f,:,, A''"'"" lr-n'!"Pc:!"" : .. ~'""'· ki ihbarlarını genişletmek zorun- (Devamı ' Unctide) larını rey b rliği ile reddetmiştir. 
l'"~"-;4,~p~ ~ .. ,.~v~~;~ .. n~~ 1 dak~mı~~ı~ B~aen~~ bu ~arlan ~aretale sadakatını, Lsv~I de~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
, .,.,. 1" iki vazivet 'kar~sında 'ka- 1 hükUınetler, Türk kıa.ra suları ha Mih f • • 1· • 1 ·... 1 d 1 1 ' d • ı v 

il - 1'fll+fpfınl .. r;n f..,,~ ... .,·PVll dilen hattın şarkında bulunan Madrid, 21 (AA) -- Vişi mem- 1 anlıaşmal.a.r yapılmıştr. Bu anlaşma ran a ıaşe zor u u l:ıt-il"r: 1 riç olana'k üzere, aşağıda tar:f e- ver za e rıne emnı ye ını e_. rar a 1 e. r g 
itf'f!tlc t .. 1rlif; .. , .. f.,,,p".,nda" "Frn"- I Akdeniz sularının seyrisefain için J baındar. alınan son haberlere göre larFransayı siyasi bakımdan olduğu • 
!l:ll'°" 1"~"T0'1"" ;;.,.,. ... ,. .,,:,. <'Pn'lı,. ıır. · (Dev4mı 4 üncü ıa.yfa.cl4) Fransa ile Almaınya arasında yeni kadar askeri bakımdjtn da kat'i j 1 İ . . 
.,,,f'l ~ """ut da lspanyavı işgal , __ surtte M hver alemi içine al- r an B a 've k l ı, 1kt188d1 v. z iye ti" 
C'~":_"~~v~·:ll fc:nn1WQVll ;ffif~~ T o r İ· n o t e k r a r a gv 1 r maktadır. Ş~iv=a~ u;:::ra müttefıklerce islih edilece O ini söyledi 
dilrf" ,.f.,.,4'1r =cıt"""l'";. p,1,.,..,~ "'"'- Tahran, 21 (A.A.) - İl'an başve- 1 ra en pidetli darbeyi vuırac~z. 
vı-t.,tr,.+ tft1.;ı;,.;.,..ı,. işgnl hareketi- b •ı r a k 1 n a u gv r a d 1 kil, iktısadi dmumu düzeltmek 1 Müttefiklerimizle yaptığımız son 
n,. f,., ... .,c:fft ,...,,,.c-i, jçir. meclisten tam saüJııyet iste- b r anlaşma ile riyalin kıymetinh 

"f'n .. ,.t ..... ,,.,.,~:olrfıt ;cTııl" .,.tf,.f",., m:Ştir. muhafazayı onlara bırakıyoruz. 
olıın ,,; .. fc-... ,.,,v:o ;«'!" ~;r .,;; .. ı.-T,: Ankara, 21 (Radyo guetes,.) - Onlar b!ze her tüTlü yardımı ya-
,. .... ;lri ,..., .. ;"'f'f .-.,. -vıtn' arnt de. Şt bre, içince ikiıer binliklerde l Ulunan İran başvekili ıôyleditı bir nu- pacsklar, her türlü emteayı geU-
;:,n;ı:,.. °F'ft.,,.,.4 ,.A1rtı>laır fo:T>snn~t 163 b i D k j) O) U k b Om b a at I 1 dl tukta İrenın çekiği !aşe 2l0luk- recekler, memleket'.Jı iktıse.di vazi 
Jt;; .. 1 .. ...,f;c-trm ,,;,. dn?""-nta ııı~lrıt,...8 Iaırmdan bahsederek demşt~ ki: ı· yetir.i düzeltecekler ve nakliyatın 
f,.,. .... -ı.,..ff,, ~ .. 1ıı;~~ t•1"S1f1a ('sa~1cı- • c - Bunu laratan vurguncula- ıslahır.ı da temin edeceklerdir. • 
~p1r ı.:,. ~ ... t.,. ' ' ille lı:-i. S""Df'l"A1 

F•P.Tılrf\ if"tn ;l\- '\Tı>n•lsırAJ: ;cı nlorp\-. 

fl1'. F,c:oc""1. P'""""Rl Fran'ko ~a 
bunu .. ,.,lr,.q cnvlpmf~. 

BugUn mihver ayda 320~ 
Amerika lae 4900 tayyare 

yalnı7. 

ya~ıyor 

- p.,,w; fı>~f fl>l'P..;f., p.lP....:e 

,,. .. l·nlıil t:ırafbn vardım isfevece· .... 
St'"1 ••• 

n ..... ırf: ... n ""''".. f ....... ,.....,,.,.p\.f 
• cqfnrl-,. .. 1:~: ....... & ..... , ,.,..1rh-.. ..... fa. 

mamh·l" fq-..pfct.,.1•~111 ,,..fffl,.f•tı'"11 

ı.ondra, 21 (A,A.> - Hava na.zır. 
iılınm tebllti:. 

I>ün akpm bomba uçakla.rından 
murrkkep önıemli bir tqkU Torino
yu bombaJaan1ftır. Hedef çC'VTCIİnde 
hava çok iyl idi. Taarruz ilddetlt ve 
toplu halde yapıl:ınJ.168 da Çlken btr 
eok nn1ııılard1e1 ~lı!n duman-

A ~iz•= E T 7 ' 

, s • Okuyucularımıza 
Aylaırdanberi beklemekte olıduğumm kQn ıiparitffd· 

ınizin ilk partisi gelmekte olduitı odan ıazetem'z pek yalwıda 
yine kendi matbaasında hanlara k eski tekil ve hacmiyle ve ! 
daha zeD&in ınUD'lerecatla çtbcaiını adz okuyueularıaa bldir· ı 

melde sevinçlidir. 
Bu vesile ile, bafka bir mat buda basılmak ytbttnden sa· 

zetemizde rastladıklan kaçın lmaaı imUııau ufak tefe~ üii.
ıik ik ve kusurları müsamaha ile ıöreırek bu buhranlı dnreyi 
muvaffakıyetle ıeçtrmem·ıe, eltslltmedikleri a1Ab ve tınec· 
cilhlerile en bilyiik yaıdımı eah-ıememft ola .. Y?ll okuşucu

larun ıa ftila'aıılanwzı &mı mayı vazl(e wı:ıoraı:. 

l.a:r netace.ntn görülm<!olni güçlcştir-

ı~~. 
Şimdiyo kadar İtalya üzerine ya

pılan bu en §lddct.li taarruza StirJ.inı, 
IDılltaJm. Loncester ve 'Va11hıgton 

ta;y:ya.releri ı,ttrak etmiştir, 

Bomba taıyyarelerimlzdt>n üçü dön
mcımlPr· 

(Devamı ' t1ndl sahlfoch) 
Amiral Dadau 

Bir Amerlbn nakli,-e uçat;u cepheye sönderilmek tbeıre 
uçak :mitartl )'ilkleııiycıır 

..... 

(rcuı.ı,n••un:;nu;1;1J 

Bir itiraz,· bir haksızlık, 
bir teklif 

Yazan: SELAMI iZZET SEDES 

Evveli tekl"fimf yapayım: Bu
gün şeh!r içinde rahat ~lculuk 
e~k deme'k, ayağı yerden kes 
me'k demektir; bunun içln de 
tramvaya bfneblleniere ne mut
lu! ..• 

Bugün tt1mvayla yolcutuk de
mek tramvayda. yan gelip otur
mak, yer bulmak demek değ"ldlt ; 
tramvr.yda ayakta yer bulana ne 
mutlu! ... 
Şu halde tramv&vlardan otu

rulacak yerlerin hepsin i 'kaldırma 
lıyız. Bugünkü d~ır~mda trım\•av 

araıb~ ıarında otur:ıcı-k yPr tam 
lükstür •.• Lürum yok. Ayıakta 
duralım ve rahat duralım!.. . Bu 
l:,"r tekı.!! 

Gelelim hwıılığa: Harbiyeden 

kalkan ara.bı!aar Ta'lfs1mde. Tak
s!mdf'n ka!ıkan arabalar Hal"biye
de soT,uk aJJ'V"Or. Buna bJ"fllık 
Mackalılara b'r :mt'yaz verilm'.f; 
tramvavda Nicıanta~ı. Tqıviki~ 
ve Vadkr-da duruvor. 

Neden Harb!yeden Ta'ks~m~ 'ka 
dal' uzanan a"Dırtı,.,..an sak•,,ıerl 
tramvavı kokıv ko1av. V\'.)r1.Jıma

dan bUıtamasınlar da. Ma<"akh'ıar 
Hal"biveye kadar üc du~Jrtan, 
hem de kııı:a meıııafeli üç dura'ktan 
istifade ets1nler?. Acaba tramvay 
iş1etme rnüdüTil o c!varc\2 mı otu
ruyor?. Ne olursa olsun bu b!!' 
haksızlıktır. 

• •• 
S'mdi &tt'I itirazın~ 

Şl§li • Tfiııe\. ~g}i .. ~•V8nt, 
(Deft1111 ' betlcle) 
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ITTiHATCILAR 
/ Yazaııı ZİYA ŞA N>.62 1 

Saray dedi kıoduları arasında 

şayô olan rivayetler iSe daha ç'r
kindi. 

Bu riıvayeUere inanmamak Ji'ı-

rmıgelirse madam Mari sultan Az.iz 
devı~nin son senelerinde İstan
buta gelmişti. Ve ekseriya Beyoğ 
!unun gizli iılemlerinden zevk a
lan veli.ahd Murad Efendiye tak
dim edilırn.iştir. 

Bu kıldın, yalnız Murad Efen
din'n şahsi zevklerine hitmet et
mekle kalmamıştı'. Ayni zamanda 
kendisine bir (taıb.lbe) olarak ta
nıtmıştı. Ve hatta, valiahdın sa· 
rayına devam ederek 'bazı kadın 
hastalar tedaviye başlamıştı. 

Sarayda, vel'ahddan hamile ka 
lan hazinedarlardan bôrinin ço
cuğunu düşürme'k lazım gelmişti. 

Madıı:m Mari, bu genç kadına 
ilaç verd'. Fakat bu 1liıç, fena bir 
tesir husule getirdi. Hazinedar o 
kadar fazla kan zayi etti ki az 
k.a.lsın, fec; :bil-surette hayatım 

ka)"bcdecekti. 
Bu vak'a, harice a'ksetti. Madam 

Mari tevkif edildi. O tarihte (Da
h'liye Nezareti) ne merbut C'lan 
(Mektebi Tıbbiye) deki (Meclisi 
Umuru Ttbbi'Yei Mü!.kiye) de 'm
tihandı:n geçirildi. Kendisn'n dok 
torlukla h'.ç bir mtinas<lbct. ol
madığı anlaşılarak, tababet 'cra
sından menedildi. 

Fak.at Sulatn Muradın · tahta 
geçtiği gün, bu l<adın yine sara
ya girdi. Bu defa da ebelik!e tek 
rar·şe girişti. Böylece (sarayı hü
mayun kabilesi) ünvanım ele ge 
çirdi. 

Bu ünvan, artık onun e.!in.dc, 
:üplomadan, daha kuvvetli bi.r sa
liüı'yet vasıtası olarak kaklı. Böy 
lece, sarayları dolaşmaya başladı. / 
Fkat, mahiyeti meçhul insanları 
sarayına ookına1<tan i!ıtiraz eden 
Sultan Ha.mitten yüz bul.amadı. 
Buna binaen, veliaht Reşad ~ 
fend'nin sarayına çattı 

Bu kurnaz kadın, çok büyük 
bir meharetle vaziyetin. idare e
diyordu. Esltisr gibi, doğum işle
rinde pek fazla a t;lganlı'k göster
miyordu. icap ettiği zaman der· 
hal bir tabibe ihtiyaç göstenyor. 
Kendis'ni mes'uliyet altında bıra
k~cak şlere girmiyordu. 

Madam Mar;, bu ihtiyatlı ha
reketi sayesinde, mevk' mi kuvvet 
lendiri~'Qrdu. Ve bir kısım saray 
Kadılnarı t;.ııafın:lan da ş:dcletle 

scvil'yordu. 

Faa<at öyle bir gün geldi. ki, 
kendis:,ıe karşı gösteı ilen bıı ;('v 
.(!er, nazarı di'diati ceubet:ı!'.Eye 

başladı. Gizliden gizlı)e dever1n 
cdrn şayi·alar arttı. Bu e~rareng'L 
kadın ıç·n; 

- Genç saraylıları iğfal ediyor. 
Onları cinsi ve gayri tabii zevk
lere teşvik eyL yor. Hatta, Beyoğ 
!unda bombarş~ müessesesi vası
tasile A vrupadan bir ta'kun şeh
vet aletleri getirtiy0r. Sarayların 

tenha köşeler'nde, iğrenç fuhuş 
sahnelerinin kurulmasına sebe
biyet veriyor. 

Diye bir takun rivayetler do
la:;maya başladı. 

J!lu r'vayetler, veliaht ~ad E
fendinin kulağına gitti. 

- Bir daha bu kadın !benim 
~ireıne g•rınesin, 

Diye, emir verdi. 
Madam Mari bu emri duyar 

duymaz, fena halde hiddetlend'. 
Doğruca Yıldız sarayına giderek; 

- Fevkalade mühim bir 'fşaat-
ta bulunacağ!'11l. 

Diye, Sultan Ham;de haber gön 
derd'. 

Sultan Hamit, merak ederek o
nu huzuruna 'lmbu!, etti. Bu cü
retkar ve entrik.acı Sultan Hami
de şu sözleri söyledi: 

- Şevketıneiıb!.. Birader'niz 
Reşad Efendi bana beş bin altın 
vadetti. Buna mukalbil, sizi ze
tı'rlememi teklif eyledi. Ben bu 
v:cdansızlığı 1<abul etmiyorum. 
Biraderinizin size karşı beslediği 
hLo;siyatı, Ujte !büyük b'r ıı<ıfiyetle 
size arzediyorum ... Beş bin altn 
az b'r para değiltl'r. 

(Daha var) 

İhtikarı yapan 
b.ak ka 1 l ar 

Hapis ve para ce• 
za'arına mahkum 

e d i 1d.i1 er 
İhtik<ircı \'Urguncularır: taki

bine devam ed'lmcktedir. Bunla
dan ) akalananlar adliyeye ver.il
mekte ve Iayık oldu1<ları cezaları 
lbulmakkdırlar. Üsküdar mllli ko 
runma mahkemesince yeniden 
muıhtclif cezalara çarpılanlann 
·simleri aşağıdadir: 
. 1 - ~<dıköyünde oturan Ali 
Akay, 3 ekmeği ikamesiz olarak 
)etmişer kuruştan sattığından 7 
ay hap<ıe ve 300 );ra pa•a cezası 
ödemeğe, 

2 - F0ızla f'yatla .§E!ker satan 
bakkal Saıbıi, 3 ay hapis 100 lira 
para cezası ödemeğe, 

3 - Kadıköyündcn bakkaı İs
tavri. Lzla fiyatla zert'n yağı 
~attığından 3 ay hapse, 100 lıira 

para eczası ödemeğe, 
4 - Kartalda fazla fyatla kö

mür satna Mustafa Uçar, 2 ay 15 
gün hpase, 94 lira para cezası 

ödemeeğ, 

5 - Kuzguııoukta Musevi E,,. 

ki:ın, 600 gram ekTlli!ği 70 kuruş.-
1&n sattığından 3 ay hayse, 100 
Jir.a. para cezası ödemeğe mah
kum edilm!şlerd'r 

· Alhn fiatla rı 
Dün bir Reşad.ye altınının fi

yatı 33, külçe altının bir gram 
fiyat ise 450 !kuruştur. 

Evlerde! l 1Lil.) POLİTİKA 
Elektrik sa~f~ya_-ı~BuAharb.i tarif etmek kabil m-i?,; 
t 1 n l n ta h dl dl ı ' ·~ · Yazan: HAYRI MUHiDDiN 

kararlaştı ! 
1 

Tramvay ve elek· ı 
trik fiatıarına da 1 

zam yapılacak · 1 

A vnıp~lı~ar ~imdiye k&dar.ha~leri ılgıledıren herlıaııgı bır 
meselede normal ôlçil rlarak (or
ta adam) dedikleri bir mikyas kul· 
!anmayı adet etmişlerdi. Hatta 
prat'k bir millet olmak davasını 
güden bir kısım milletler mcdc· 
niyet -.e kültürleri bile (orta a· 

Elektrik, Tamvay ve Tünel İş- dam) ölçüsüne göre ayarlayodar· 
!etmesi umum müdürü Hulld E- dı. Fena da etmediler. Çünkü bu 
rem Ankaradan döndükten socra ölçü daima çoğunluğu ıı~ıekete ge· 
elektrik sarfiyatı, tramvay durak· çirebiliyor, kımıldatabfüı'or. 
!arı ve kömür tasarrufu etrafında Fakat, son zamanlarda İngiliz. 
tetkiklere başlamıştır. Hullai Erem !er yeni bir ölçü ele :ılnııya baş· 
Ankarada Nafıa Vekaletinden ge- !adılar: Sokaktaki adanı. 
n ş salahyetler almış, elektrik ta- Vakıa (Soıkaktaki adam) pek 
sarrufunu tcm>n içn gerekli tedbir. aydınlık ve kesin b:r olçü olma· 
]eri bir raporla vekaete bidirecek makla beraber tngilzler (orta a-
ve caporda yazılı esasl:.r daires n- dam) !arını bu ölçüyü geçmekle 
de yer..i karadar alınacaktı.r perkeriıı ucunu biraz daha faz. 

Hulki ErPmin bir muharririmize la açmış oldular, 
verdiği wlıata göre, elektrik sar-

. Her hangi bir mesele s<>kakta· 
f~:~ !.~~=~~de e~:k:~~di~~:- ki adamın anlayışiyle en geniş 
tarifı>si hazırlanacaktır. Mesela şek'lde ayarlanmış olu~<>r. 
şil:T'd ye kadar biı: •meshnin nor- Evet, bugün, ikinci dhan harbi 
l:T'al sarfiyatır:ın üçte ikisinden mu adiyle vaftiz edilen bu lıarbiıı bii· 
~yyen bir fiyat alınacak, fazlasın- tün fcctt'ğiııi s<>kaktaki adam pek 
dan iki m sli para istenecektir. güzel, pek giizel dt>ğil, pek arı an· 

Bu suretle de elektrik tasarrufu lamıştır. 
yapmıyanların cereyanları bile Dlinyanm hemen lıeı yerinde 

sokaktaki adanı yarı aç, gözlerinin 
feri sönmüş, soğuktan titıeşir ve 
sümsükU düşmüş, ölgün bir halde 
dolaşıyor. Sokaktaki adam, bil· 
tlin dünyada, e~i görülme-ıniş bir 
kavga geçtiğini ve onıııı acısnıı 

ödediğini biliyor • 
Fakat öyle görünüyor ki SO• 

kaktaki adamla bürudF ki adaıu, 
yani idare edilen adamla idare e· 
den adaın arasındaki harbi anla
yı~ uçurumu her zamankinden da· 
lııı. çok bliyiiktlir. Ziro sokakta
ki adam, henüz, yani bu harp dör· 
diincü yılına doğrulduğu halde, 
bu kavganın niçin olduğunu lıala 
anlamış değildir. 

Niçin? Niçin bir ikhıci cihan 
harbi oluyor? fru;ana ne kadar 
garip gelirse gelsin, hakikat şu· 
dur ki, dördüncü yılıM girmekte 
olduğunınz halde, bu h~rbin niçinı 
olduğunu ne sokaktaki adam, ne 
orta adam, hatta ne de bli.rodaki 
adam tarü etmekten acizdir. 

Acaba oııun için mid:r ki bu 
adsız felaketin adıııa her türlü ,.e 
her ölçüdeki adam, heıı.üı adı ko· 1 
nulıııamı~ bir piç gibi b\r numa·: 
ra atarak (ikinci cihan harbi) de· 
y ip g<?çiyorw:. 

ed:Jebilecektir. Lüks mahiyetin- --- ....-

deki elektrik tezyinatı da yasak H a f t a d a d :. r t g o n 
edlecektir. Bu hususta hazırlar:a- U 

~~1!:i:~!~~~:!ı:%:f~~:e~~ :
1 

koyun kesilmiyecek 
Tramvay fiyatlariyle normal c- - - • - - _ 

ıektri~f~yatı~a .. m~ıze~e~a- rvali Lütfü Kırdar Ankaradan döndü 
lılığı, 1§ ucretı, komur fıyatı goz 
önürdç tutularak yeni bir zam ya
pılacaktır. 

Tramvaylara 2, elektr•·ğe 3 ku
ruş bir zaım yapılması prensip ola
rak kararlaştırılmıştır. 

Tramvay idaresi yrni ·bir seyru 
sefer tarifesi hazılayacak ve du
rak yerlerinın kaldırılmasından 
sor:a tasarruf edilen zaman göz ö
nünde tutularak bir haıreket liste 
si halka bildirilecektir. 

İkö giin önce Anka ·aya gitmiş •ncıJbalıad.ı et kesi!ıniycccğini ve 
olan Vali ve Belediye rc'si dok- l:ıu suretle et tasarrufu ya:pılaca-
lor Lı'.ıtfi Kırdar dün sab,h şehri· gmı bildirmişt'r. 
mize gelın'ştır. Yal• Ankaradn Kömür tasarrufu d-0! .yısılc de 
Başvekilimiz S.·racoğlu laı-nfıı;. rı:sıni dairelerin çalışma ve eğlen 
dan kabul edilmiş. Maliye, Tica- ·e ye.rlerin'n kapanma saatlcrııı-
ıet ve Dahiliye Ve1<'llerile ternru.- <le lbir deği,ikltk y\'.'ıpı'ması için 1 
!arda buı.unmuştuı·. V~i şehı-i- ~imdiden b!: .kaı·.ra vatılmadığmı 
nılzde et "arfiyatımn ör.Jenmeoi •bld:ren Vali sehriıı diğer i.~lcri 
'çin bazı ka.urlar alınacağı, bu e,rcfında vekaletlerle temaslar 
arada hfatııda dıört gün kadar yaptrğını söy!emştir. 
-~---~---- -~-~~~~-- ~~--~~ 

Toptan şeker satışları Fakirlere sıcak yemek 
en az bir ton üzerin• için beyan1J1.mele r 

Terkos suyuna 
zam yapı I d ı 

den yapılacak dağıtılacak 
Ş'mdiye kadar ,eker şirkctı en 

:;z 15 tonluk ·bir vagon üzerinden 
satış yapıyordu. Şirket, topdancı

lara bir kolaylık olmak üzere bu 
m'ktan en az bir tona .ndiıımi*

tır. Yanı şiı~et, ,bir tondan aşağı 
olmam.ak üzeı-e satı:; yapacaktır. 

Bu şekildeki satışa, ~arınd.:ın ;ti

baren başlanacaktır. 

Fırt.na dindi 
Evvelki gün ve gece fırtına ha

linde esen rüzgar, dün <cmam'le 
durmuş ve güneş açnııştır. Hava-
1arın düzelmesi net'cesinc!c 11 
gUııdeıı'bcri Karadeni1..dt bulu
nan Kade~ \ apuru J:nıaııınııza gel 
mitjtir. Fırtna yüzünden Çallak
k:.lede \M'kliyen Tırh&n vapuru, 
dün, İz.m're hareket etmiştir. Ev
vel.ki gün İskenderundan lima
ıumıza gelme~i beklenen Konya 
t ~apurn dün &e- gehnemiıştin-. 

Yar n Kızıla} 'ktı.ym•·kanılık 

teşkilfıtı mahalle:crdeki yoksul

lara beyannamuler verecek ve 
onların part'nin sıcak yemek yi
yecekler J.slesine d<Jlil olmaları 

icin lüzumlu iı.ahatı 

temin cdilı:cekt' r. 

\ 1 eP.meleri 

Acıkh bir ölüm 
Esbak Kır~ehir mobu.su ve ta

nınmıs avukat11rdan Mahmut 
:Mahir İrmaK'n zcvc-csi Behice İr
ınak uzun mtidrletteııberı çek1.i
ğı lıaslalıktaı: kurtalamtyarnk 
20/11/942 cuma günü rfhal et
miştir Kibar hasletlere ma!Jk ve 
muhitine yaptığı ''ilki.erle kt·n-

dsin.. scv'<lı~ olan merhumeıı:ıı 
kederli ailesine ıazyetler dileriz. 

Nafıa Vekiı!.eti t.>rko.; 'uyunun 
lbcmcr metre mikfıbırı._, yüz para 
zam yapmağı karar!~tu·mıı; ve 
bu karar dünden it'baı-cn yüı-ür

lü[re g;ı'll1iştir. 

Fqtih. sulh ikir.ci hukuk hak·ımu. 
ğinden: 942/667 

'.!'obliğ edilecek kimse: Nebiye, 
Haydar mııhalles Kaşıkçı sokak, 
No. 14 ele. 

Aldığıııız yardım paralarından 

bu kere l'<>rçlandığınız 119 lirayı 

belediyeye 'idemediğir.izden mez . 
kur idare ta-rafındar: aleyhinize a· 

çılım alacak .~avasını bakılmsı iç ·n 
çıkarılan davetiyede ve gerekse 
zabıtaya yazılan müzekkerede ika. 
metgMıınız -me~·rul kaldığı anlaşıl 

makla muhakemer:in bırakıldığı 

27 /11/942 cuma saat 10 da mahke. 
meye gelmeniz için davetiye tebliğ 1 
makamına ka·ım olm~k üzere llan 

1 
olunucr. (6941) 

japonlarda k i 
durgunlu k •• 

Ali Kemal Sunman 

A frika kıtasında <>lan ve An· 
glo Saksonların lehine inki· 
şa( eden harekituı eheınm \ • 

yeti büyük G!du&ııııdaJ> artık ittifak 
edildiği bir sırada harbin diğer U· 

zak sahnelerinde olanları da unut
mamak liızım geJiyGr, Pek U· 

uzaklarda, Büyük Okyanus sula· 
rında şimdiye kad111 devamlı, fa· 
kat •sessiz• nmharebeler devam 
etmektedir. Bu muharebelerin ses· 
şiz olması tafsilatın üyh çabuk 
gelıneyi~deıı. muhariplerin ha· 
rekatına dair etraflı mıı!Uınat ver
mekte gecikmeği. tercih eyleyişlc· 
rindend·,.. Y<>ksa Okyanus ~-ulann· 
da Anglo Saks<>n ve .Jap<>n deniz, 
Jıava ve kara kuvvetleri ar~ 
daki muharebeler hiç de sessiz ol 
ııı asa gerek. 

Bunların aynca harbin heyeti 
mnuıııiy~-si üzerinde olacak te. 
sirleriııi hatırlabnak frzladır. 

Verilen haberlere göre Japonlar 
tekrar deniz zayiatına uğramışlar, 
Japon donanmasının büyük gemi. 
!erinden bir kacı daha batırılmış· 
tır. 

Donaıımunm bir kısmını dııha 
kaybetmek hi~ ~üpbesiz Japonlan 
ılii~iiııdiirccek bir keyfiyettir. S<ın 
zamanlarda Japonlaııı harp faali
yetlerinin denizlerde kalmış ohna· 
sı, karada ıııerak verecek mııvaf· 
fakıyel haberlerinin dı: azalması.· 

ııa yarıuıştı. Çüukii ıncliuııdur ki 
aylardanbcri Jap<ın ort!ulnrı bu
lundukları yerlerde durup be.ki • 
ıııektedirler. Yaz aylarnıda bu dur· 
gunluğuıı 'ebepleri a~ikiır \e ta· 
lJii idi: İklim şartları orduların 
harekete geçmesi de\anılı su
rette faali)·elte bıilıınabilmeleri· 
ne ıııiisaid değildi. 

Buııuııla beraber aylar geçtikçe 
iklim şeraiti değişmekle, karada 
Japonlar içiıı bulundukları yerler
de harekete müsaid ' ir hal hasıl 
olmaktadır. Fakat buna rağmen 
Japon kara kuvvetlerinde ehemmi
yetli bir faaliyet gürülmedi. Hep 
durgunluk devam ediyor. 

Buna bakarak Japonlaırın artık 
bir iş göremiyecekleri manası ÇI· 

karılmıyacaktır. Yalnız İngiliz 
askeri ıııiinckkidleri Jı.pon <>rdu
sunun durgunluğunu o tarafın 
zayıf olmasına değil, varılmak h· 
tenmiş lıedcfleriıı, Japonlarca va· 
rılmış olduğuna veril orlar. Ja. 
pon generalleri kendi hesapların· 
en bu kadarını kafi görebilkler; 
zira uzun zaman tedafüi vaziyet
te kalabilmcği temin edecek mev
kileri ele geçinnişlerdir. 
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bu kızın vaziyet, hakkında Mis 
Jüditle de görüştüm. Acaıba siz 
bu kızı sekrtcer olarak aldığınız 

zaman, Jüd'te malumat verdiniz 
mi? Bence siz onu Londradan u
za'kça bir vilayete göndermeli 
idiniz? Çünkü o Londtada kaldık 
ça, da'.ma •bir tehlike teşkil ede
cektir. 

Fatih sulh ikir.ci hukı.'lt h&kiırnlL 
ğir:den: 942/6'12 

Fakat iki büyük hedef daha 
vardır: Hindi•tan ve A\·uskalya. 
Cenup sularında Avuslr&lyayı al
mak ölcdeııbcri Jap011 amiralle
rinte varılmak i:;tencn bir gaye idi, 
Karada da Hindi>tan Japon gene· 
rallerince biran evvel ele geçiril 
mek islenen viıdi bir ülkedir. Fa
kat bu arzular ve emeller ne ka· 
dar hararetli olursa olsun JapGn· 
!ar, maddi hesaplara çok alışmış 
oldukları için Anglo Sabon ta
rafının hazırlığına dair de elraflı 
!iki.r edinecek mevkide bulunu. 
yorlar. Hindistan bilhassa şu son 
yaz ayla.rında pek ziyade takviye 
edlinıiş oldu. Hindistanda, llind
Jilerle İngili:ıler arasında vukuat 
çıkmamıştır. Diğer 1&.raftan A 
vus~ralyanııı müdafaası için &Ö· 
riilen hazırlıklar ilerledikçe iler
lemiştir. O halde Japonlan düşiln· 
düren bir dei:ifiklik t>arılır. De· 
niz kuvvetleri uasında veri
len .zayiat çok geçmeden her 
sahada da tesirlerini göstermeııı: 
tedir. Uzak üslerden haıeket ede
cek Japon kuvvetlerini büyilk ha· 
rkat sahnelerine yollaııabilınesi 
için mutlalı:a deniz kuvvetine ih· 
tiyaç görllleeektir. 

1 AÇ~IL KAPDMD AÇDlLY 
Yazan· 

A gostos MU1R 

Kaldınmın kenaıında duan 
eski bir otıoınObili göstererek: 

- Galiba Kazimir'n otıomobili! 
dedi. 
• Filha'kika Kazimir ouırnıob'l

den indi ve evin kapısı da derhal 
açıldı. 

Sebastiyen kısa boylu adamı 
karşılamak ıçin, yerinden kalktı
ğı zaman, Bordoni de dışarıya 

çıkmıştı. Kazimir siyahlar giyin
mişt'. Kunduraları pırı] pırıl par
lıyordu. İpek ':<ravatının üstüne 
de bir inci iğne ilişt'rmiy:t.>. 

- Bonjur Sebastyenı diye içe
riye girdi, yoksa çok mu erken 
geld'm?Bugün öğleden sonra da
ha gidecek çok yerlel'im olduğu 
için evvela bura)'a> geldim. Çünkü 
bu ziy.aretlerimden biri de, daha 
evvel sizinle konuşmamıza bağ'! 
lıdır. 

Sebastiyen ·bir sandalye uzattı: 

- Si7lC geçen gün bir te1cl!fte 
bu'lunınuştum. Her halde onun 

1 
Türkçeye çeviren: 

Muammer ALATU_R 

cevabını getiriyorsunuz. 
- Yanı dans akademisindeki 

h·sscmi saıın almak hususunddki 
t12klifiniz mi? 

- Evet. 
- Bu noktayı düşündüm. 

- Artık 'kendinizi üznıey:nız. 

Çüknü işler öyle boz.uld.u ki, doğ· 
rutlman mümkün değil 

- Allah Allah! Böyle birdenb'· 
re nası·! bozulu~rmuş? 

- Bert de bu noktayı düşür.
düm. Hatta bu i§i bırakmağı oile 
C:üşünüyorum. 

K:azimir doğııuldu: 
- Fakat mukavefom;z, sizin rıı 

'kip bır akademi açmanıza muha
liftir. Yine mukavelem'ze göre, 
ıben size üç ay sonra izin vereb:
leek vaziyetteyim. 

Sebast:yeıı yazı masasındaki 

koltuğuna oturup sakin bir sesle: 
- Azizim Kazimir, dedi, 
- Eğer siz beni buradan kapı 

dışarı ederseniz, ayn. ııamanda 

kendi menfaatlerinizi de çukura 
atmış olursunuz. Benim yer'me 
'kimi bulabileceğiniz! ümit edyor-

• 
- Bordoni ne gfına duruy<>r? 
- Eğer ben g:derscm Bordoni 

de benimle beraber gider. 
Kısa boylu adam, ü!ülu panta

lonunu dizlerine doğru çekti: 
- Öyle mi zannedersiniz? dedi. 

Bana göre Bordoni kendisinden 
ne iş istersem, hepsini yapar. Ye
ter kı dolgun maaş vereyim.Fakat 
şimdi bu sözleri bır..ıkalım. Siz 
demin bana dediniz ki, artık vazi
fenizi terketmek sti)'On.ıı.nız yat
nız ben ·bu arzunuzun hakiki se
.bebini iyi anlıyamadım. 

Kazim'r karşısınsak; adamın 

gözlerine dik dik •baktı ve ilave 
eti: 

YdASa, yeni sekreterinize daha 
çok alaka mı gösteriyor~unuz? 

- Mis Elen mi? 
- Evet, Mis Elen Ştanhop! Ben 

Bu sefer Sebasliyen doğrUıldu: 
- Yani onun buradan defolma 

sını mı istiyorsunuz? 

- Ben 'bu sözlerime s'zin iti
raz edecet!inizi zaten bel<li~roum . 
S'mdi rüzııarın nredcn estiğini 
daha iyi anlıyorum. 

- Ne demek isteıliıt·nizi açı'k
ca sövle<eniz. daha ivi olur. 

- Gecen ak•amki konus"ttlamız· 
da s'zi kafi milct.srda tenvir ettı
IJ'mi zannedivordum. Simid yeni 
·zahata mı htvacınız var? 

Durdu .cünkü c sırada l<apı a
çılmı~ ve Elen Sbaınhon elinde bir 
telııraf olduğu h~ ide içeri ve gir
mistl. Gene kız telcn-afı patronun 
önilne bıra1<tı. S<"basl':ven açıp 
okuduktan sonra kısa bir cevap 
yazmasını söyledi. 

Elen bürodan c,ık~rlren, Kazi
mir gözlerile kendis'ni takip et
ınşti. 

Düşündü: 

- Tıi keııdsi! Başka yerde gör 
sem, · ' . . . (D8ha var) 

Tebliğ edileeek kımse Nurel· 
· tin, Fatiıh belediye şubesi esk' tah 
s!ldan. 

Tahsil ettiğiniz meJ:ıal'gden \93 
lirasını zimmetinize geçird.ğini:a 
ve ödemediğinzder.. belediye tara· 
fındaın aleyhin ·ze ikame olunan a· 
lacak davasırur: ilanen yapılan da· 
vetlye tebliığir:e rağmen gelmedij!i
niz muayyen dun:ışmada 'bittaleı. 
RIYabmızda davaya bakıldı. İst d~ 
lle beş gün f;lnde itiraz etmek 
hakkınız olup muhakemenin bıra 
kıldıi!ı 4/12/942 cuma saat 10 da ı 
mahkemeye ~!meniz iı;in ·şbu gı· 
yap karan tebliğ makamına kaim j 
olmak Ü2ere nan olunur. (6939) 

BUGÜ N 

Taksim ,,,~inemasında 
Entr\lta . Deh"t h.>10<-anlar 'kAl>uou 

Koı'kı: lı:ıl.sı<gaıa.. 

j BORİS KARLOF 1 hı .. MOTO- PETEK La.ırel l BELA LUGOSİ / 

g.b; üç büy"k e>lıan artistlnl:ı kudr t!c.r, :c caclıındırdıkları 
Amer:ıtan.n e:n buyUk KAY KAYSER cazının COŞTURUCU 

natmeıerııe stııoledUtleri 

3 ŞEYTANLAR 
-----• '.l'üiltQe ~il "'-rik•i'1r fi;.ıni ba6'.lıYor •••••••' 

. -·· . 



~_LIK M~·ÇILAlj 
En~übim karşılilŞn;ilfı'f F en~rle 
se:,i'.ft't'aş_'_bu'g'ün ~ y'.iJi:iY:or~a r. 

İstanbul lik maçl.arının en {'n'terc- ı l<'cıwrba~ öııündc yınc az d'81ldı· 
san bartası bugündür. Ga:latasara.- ın-an vc;·'ılcr ki bu da n<:ticeyi llctı<li-
vın Jik başında.ki Fetlft - Beştktaş lcrint' ı;evlnncğc ır.anl oiur. ()nun 

~çlarına iftira.k ~i yıüra(ln- için Be§iktafın bugOOIQk olsun bern-
dl n rajbctlıni tamamen kaybtıdc:n lbctııcc çalııması ve rakibini beraber-
lik karşıla,.maları az seyrci önlkıde cc taıqyik ctmdt g.&yrctıni göstcrnıcsl 
t;Ürlm~ sn~ v adeta yuvarlana laz.OOır ki lıu tıaıyik' c:ılebl~ jstiJı-
~-aı·lmıa bugüne kadar devam edip sal ' yımlın odcl>ilsin. 
geldi. Bugün futbo meraklılo..rı. Uk &>§~-taş bu '\"8Vyett.j,! &en Fcncr-
hryecanı tadaeaklar ... e llk 1'u'bol ZC\'· ball~llle; dıe bcnuz tamı :furm]wını 
kinı duıyacakla dır. Lıkin ıen başında bulm~ a:»ft· ıfuldc değılleı'dtr. Müıı-
Sidcıı Beş k~a. onu takip eden Fc- dadın ookailamna:;ı &erine takııma 
n~ıi>ahıçc ıtıJ.rincl tı\iırcn n ilk karşılaş- ~ rnidcn ve .mecburen alıına:n 'Fener-
1nııısıın 'bl<güıu Fcnrr Stadında ytıpa- !ilerin söykdlJdcrinc göre) M'\'.lih ve 
c.ıkla.rdır. Bu ma" ber balom~ C· t(·lt'l·ar oynıacrııp oynannıyıac:ığı nıalüm 

hcmnı4',}'dlı v.c ~n1lere.sanıdır. Bir :kc· buluııı:mıa.yııın Esadın antrıemen vazl-
re fu1ıbol maçlMının en hcyccanlısı olu ,•ctlcrı bugUılıkü zor bir maçı mu. 
r.u ci1cmmlyct.lni artırınektll'dır. Sa- •rn!faklycllc çlk.arma.ğ.a el vfı~ıı ol
ıbycıı llıC'T iki ıtakımm bugün'kü foıım- masa gcrcktıı·. Bu iki eleman bu hal
'3 rı lkarşıltlşma'Yı da.ha zio'ade alaka- ~ olduıkt an S<ıınTa tıet i müdafaada 
'ı :tllr halt• ookmakt.adır. Bu maçı oyna~ Muradın ıhafif~ sak~tlanrq bulun
ya~ o} n takımlardan Bcşl.lclaş bu- ,.ıası Cihadın hı.'>niiz eski şaışa;alı ~ 
J!'{in ı·akilf önünde n!Sbi :bll' üstünlük !\1anını ikt16ap edememesi ve ınuba
ira.c> -e<)ıyorsa de. Beşik~ın son 'lnllfÇ- c~mlcı in d< daha çOk şahsi <>ynay.ış-
larıııı gö.cıılerin d iy4c(' hll'tırladık- nn Beşik~ önunde az randıman 
tarı vc~ıle mıhaclm ~rınde.ki "'-c""dtck akısalclıkl}a!'dandılr. Bu çetin 1 
..uu·~ıik: bi:ıb\tine pas vermeme urşılaşnanın bua~ a\111.Majh 1b-
c ... ~ıcv iki blr daırgınlık veya kırgın- ~1 daiıa çok siyah beyazlı!ara mey-
lık ol'lilerİ de olsa) ıtalcımın ~a valdh·. Bu mühim ko.rş~laşınalaTdan } 
ı~· o1dıaı111.adlır. ~ln Şü1c:rlcy"c ':ışka. Fener stadında Galaıtasttay 

ıpes vcıımcmc inadı b•lımıkıabele Şük- fstanl>u!5ı><>rla, Sük:Ymamye Kasını- 1 
~il Şerefe yardım ıeıt.meı~ ~ ~a ile kaTŞııloaşııcaıklardır. Şeref 
dmfdlerdir iki :mUbaıcim hatJtllldaki .stadında oa 'l'ak.srın Da.vl~&ti8 4Le 1 
lbu haT'elcıct akıımm diğer b&ıtlarına V.e!:ı da Bcykozla boy ölçil.şt•c.-ckkrdiı·. 
atraıyct otıı~ ve bu ıh&t:lardaki o- Bu ıına~lnrın for.ınlu ~w.ıt!.cclcr Gala-
yu.oculaın tabii olarak slnirle:ndlı·- t:asar0<y, Davut.paşa, ıv-cfa lt>lh"nc blt-
ltlllP.ktedir. Bu bal ise ıtakınlın randı- mcsi Silılcymanıyc KasMnpıaŞa maçı-
marunı bir hayli clıislltmckW:dtr. Bu nm da bcrabcrlıkk sona t•rmeşi çok 

AdDaD Akın 
1ıiln ~lılaT bu. ha.l ilıe oyuna mUhtancldlr. 
devam ederlerse kuvvot.li nıkiplcri 

rM a ki n a v e t e r z 1 u s ta s ı 
' imtlhaıııla Slılras ~ tM>ııruna spesyaıl ve d:Oz makint'lcrdcn anlar bir 

makinıc ustası ve lıki tem ~tası tayin ohmacaktır, Bunların aylAt ilcreti yü.-
7Je'l' füadıı-, İmtibamllıl" İı:tatıbuldıa. vıe Ankarada yapılır, TaliıpŞin Mllll M~ 
dafaa vek~ lcvaeım ~rl dairesi reisllığine birer dilıekçc ve bir lıyi bal ve 
bomcrvi9l(\ri.le mGracaatlan, 038'1'-137tl) 

\"'ERLİ VE ECNEBi EN TDtiNATLI 

MAKiNE KAYIŞLARI 
'- aaıata 81111 llmrlk I01la111'o. 34 --

Muhasebeci aranıyor. 
Gulcilktr bullt.'lan Dcn·z fa.bı-ikaları umum ınüdürlüğil ıemrind{' istihdam o

' nnutk v(! k:ınunl durnmuM göre 260 lir.ya kadar ii<:ret vcrqmck ıüzeırc bir :ınu
luı.scbcci alınacektıır. 

fe;t(.'kı]ilr rln Anka.r .. da M. M. V. Dcıırz mU!ıJtıeta.ı•lıtıııa ve İ~ulıda da De-

, ıı ı. L\.'vazım Amiı !iğim' Q1em<'ıı müracaatları. (JIG68} 

• 
tK DAM --·--------- ---· ---

(i!cDA~ lstanbul Levazım Amlrllllndan veri• 
len askeri kıtaat lllnları 

'3ursa'da l 
(Merinosculuk 

10 ton lk.oyıun eti kavuııması pa 7.arlııkLa satın alınacaktır. 
'bedeli 20,000 lira ilk teminatı 1500 lirıadı~. Talipl-erin bir ay 
Kıa(yseri Hava satın alma kıomiısyon una her gün müracaattan. 

(1748 - 1583) 

Tıshm.;n 

azr.fında 

Bursa (İkıdam) - Şehrimizde 
Merinos koyım cinılnin yetiştiril
me.si ve üretilmesi üzerinde yıllal'-
dar.ıberi ·devam eden çalışmalar 
tamamen müsbet netice vemııişt.ir. 
Geçen sene, 23 b"n Mer.iuos yeüş
tırilmesine mukabil, bu sene 39 bio 
Merinos yetiştirilm p. Bu sene 

Aşağıda yazılı etlerin kapalı zarfla eksi:ltmeleri 3/12/942 günü saat 
15 de Ankarada M. M. V. bir Nb. lu satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Taliplerin 'kıanuni ~alari le teklif :mektuplarını ihale saatin· · 

köylüye veriknek lizere 2000 koç 
hazırlanmışbr. Macar Merinos;. 
ları yerine daha verimli olan Al· 

den bir saat evıvel komisyona vermeleri. 
Cinsi Mikta.n 

KuYıf\lklu koyun eli. 
Sl'ğır eti. 
Keçi eti. 

kilo 
108,000 
525,000 
525,000 

man M~«l'OSlarının üırftiJmesi mu • 

lira lira 
135,000 8,000 
367,SOO 18,615 
472,500 22,650 

(1717 - 1470) 

vafık .görülmüştür. Anlkarada göesterilecek ıyerde bir paayon ınşa~ı kapaiı zaıflıa ek-
iz mir 1 imanı silt.ımeyıe komnuştur. ihalesi 30/11 /942 pazartesi günü saat 14 de 

. . Ankarada M. M V .4 No. lıU: sacın alma kom:syonunda yapılacaktır. Ke- I 
İznuı· (ikdam) - ~wanlar u~ şiıf ibedell 166,276 lira 45 kuruş ilk 'le minatı 9563 ait·a 82 kuruştur.Talip

mum müdürl~ İmut limanın • lerin kıaınuni vesikaLa.ri]e t"eklitf rne ktuplarını Jihale saatinden lbir saat 
da esaslı tedımkler yaıptırmıştır. evvel :Iromisyona vermeleri. (1700 - 1412) 
ı; ımar..ın sığlaşan bazı kısımlaı te- * 
mizlenecektir. , ı . . . .. 140,000 kiılo sığır eti kapalı -zarf,la eksilıtmeye konmuştur. İhalesi 

.. Mendirek ıçı~e~.bilho~ gum- 8/12/942 salı günü saat 15 de Ardalhan aSkeri satın ahna kıom:S}'Onun
~ :eı:: onunde~ medıbal- da yapılacaktır. Tahmin !bedeli 81,2,00 lira ilk teminatı 6090 liradıl'. Ta-

~ıı--l . ~d~ı!.-ı1 tmışk bve l;plerin kanuni ıvesik.alıarile tekli! m €ktuplarmı ihale saatinden bir saat 
çuv~• çımenou o_, ere u- 1 . ) 
rası çok SJilaştırılmı§tı. Buralan evvel kıomisyona verme erı. (1772 - 1658 

tamamen temizlenecektir. * 
Jk • h 1 • · t db• 45,000 kilo sığır eti kaıpah zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 

ı ma su ıçın e ır '9/12/942 çarşaniba günü saat 15 de Ardahan askeri satın akna komis-
Adapu.aırı (İkdam) - Ziraat 1 )"Onunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 25 kuruş ilk teminatı 1'155 liradır . 

Vekili B. Şevke~ R&Jİ~ Hat.ipoğ1;u- ı' Taliplerin kanuni vesikalarile etklıi. f mektuplarını nhale saatinden br 
nun kazamlTJClaki tedkikleri netı- saat evvel lkomisyna vermeleri. (1771 - 1657) 
cesinde, .buradan senede iki defa I * 
mısır, patates mahsulü alınabile- , . • il ""'--1 · 
ğ. ı 1 t V kal t h 1 l 125,000 kılo sığır ct.i kaıpalı za rfLa eks trneye konmuştıur. ıına esı 

~e. ı an aşı ın~ 1
• e c • er.yı • 14/12/942 pazar.tesi günü saat 10 da Samsun askeri satın alma komiş-

ıkı drfa. ı~.aılı~l .almak suırıe~le ı yıonunda yapılaiaktır. Tahmin lbedc li 200.000 lira Jlk teminatı 7500 ~:-
1 d· l~e~ 1 b .- mıslı !atlasına çıkar- radır. Taliplerin kanuni vmi'ka\ar:l e teklif mektuplarım iha1c saatin-

~;;:;, b r program hazırlat- iden bir saat evıvel komisyona vermeleri. (1769 - 1655) 

Deniz' ide talebe J 300 cıcm odun kapalı zarfla eıcs;ı!eye konmuştıur. İhalesi 10/12/421 
k 1 va f e t! eri _perşembe günü saat 15 de Ardahan askeri satın abna :ıtomisyX>nunda 

D l" (İkd ) _ Şehr ımie yapılacaktır. Kilosunun tahmin :Ciya t! 4 kuruş ilık teminatı 900 J.iTadır. 
Ma::::" 

1 Müdü~üğü Maarif Ve- Taliplerin kan~ni vesikalarile ~kli ıf mektıuplarını .ihale saatinden bri 
kaletinden müsaade aJe.rak, kız ta saat evvel kom•syona vermelerı. (1770 - 1656) 

!ebeye ucuz ve sağlam göğüslük * 
kumaşları yerli dokuma evlerinden Kapaılı ııarf usuLile 1000 ton m 1sır eksiltmeye konmuştur. E,·saf 
tedarik etmiye başlamıştır. Bu ve hususi şartları komi6yonda görü. le'bilir, 1000 ton mısır t-Jptan bir is
kumaşlar hem çok ucuz, hem tekliye ihale ~ilebileceği gilbi daha .a.z miktarına da talip çıktıığ1 tak-

dirde .ihale edilelbiliT. İhalesi 1/12/ 94.2 salı günü saat 15 de ıyapılaca
çok sağlamdır. Renıkler de lroyu cağından taliplerin 14150 liralık ımu vak.kat teminat ve kanuni vesi'ka
gı:! ıdir ve evlerdeki tezgahlarda Jarile birlikte Harbiyede Yedek Su •bay okulunda satın alma kıomisyo-
dokurunaktadır. İlk okullan:laki nuna müracaatları. (1642 - l 255} 
erkek talElbe .de bu önlükle~nı ıg'- * 
yeceklerdir, 

63 bin ton yem, un ve eıv.akın Haydaııpaşada vagonlardan veya 
Haydarpa§fl anbanndan Sirkecideki anıbara nakil, t~mil, tabi ye, 
tartı ve istif işi kapalı zanf usulileeksiltmeye konmuştur. Hususi şart
laı·ı komisyocda görüleb lir. Muvakkat teminatı 15090 liradır. İh'alesi 
28/11/9'2 pertembe günü saat 15 de yapı•akbr. İsteklilerin teklif 

Altın beşiğe 
kim bi er,? 

Eğer )Ürümcıttcn zarar gel-
seydi bana geliıd • Ba.zı!an, 

bazılaırı değ'~ b:r çokları ylirii· 
mekten öyle iirkiiyor, hatta öyle 
korkuyor ki bunla• bi nz ~ üriir
lerse yaki sağlıldermdan b'r sc:) 
kaybedeceklerini sanı) orlar. Hele 
bir kısmı yürümeği, hl'm de biraz 
yürüıncği adeta unurlnrına, gurur 
larına yedvemi) orlar. Şu "htj~ an 
durak yederinin k:ıldmlınası ne 
güzel bir şel old n, lld, öç giin ' r 
ki tramvalların bııli ba~knlaştı, U· 

zak mesafe ) olcuları bu ) aJnrn da. 
çamurda kendilerine urabnlardn 
biraz )eı bulmıya ba .. tadı. An· 
baların o eski salkım 9Rçak mau · 
zarası biraz değişir gil.:i oldu. 

Fakat gelin de siz 1'unu, bir çek· 
!arma anlabn! Son iki, üç gün için
de, polis, eski ihtiyari duraklar
da arabadan 3ere yerı1en araba;ı; 
atlayanlardan iki bin k"ş1) i yaka· 
)adı di3e dün bir gazcic bu hal· 
den şik&let edi)or le bu duraklar 
iŞincle eski durumun inde ini isti
yordu. 

İki, üç gün içinde poli bu YU7· 
den iki bin kişiyi ceulandırdı, 
hiç bu yeni ha)Tat bozulur mu? İ· 
kf. üç gün içinde iki bın ki!i ni
zamsız hareket etti ise bu ~ olsuz· 
Juğ'u yapanlar biır kaç ddu ceza ii · 
tüne ceza vererek elbette<: akılhı· 
nır, yeni nizama ahşrdaı. Yoksu, 
böyle her ~olsm: hareket cd ıı·n 
her i tediği yere bir h:ı.n şe , ~ aıı
hş söyledim, bir durak kurmı~ a 
kalkarsak bu tram\ay, otobüs dar
lıtın41a, bu her "'şe3 den hısarruf 
devrinde vay halimize! 

Bu durakların kalkmasına i~·er
leyen "on1arı )eniden dirilt'lme
sini isteyenler eğer çocuk, eğer he· 
bek olsalanlı onlan: 

Altın beıiğe kim biııer, 
Alacalı, bulacalı kız biner? 
Diye ellerimizin Uzer"r.dc tasır-

dık. Fakat bunlar ne çı t uktur, ne 
bebek, benim gibi kosk' en \ c hat
ta benden pek güçlii k11\\ctli in· 
sanlardır. 

Bu darlık ve her şe3den tasu
r uf devrinde yapıhnı~ olan bu ha
yırlı durak işlerini aman, kurca· 
lamı~·ahm da.bir, iki dpki~aı,~ jOl 

için biraz da tıpış tıpı~ ~ üriimi~e 
alışalım! 

o~man Cemal Ka:yıılı 

Halıcıla ra yardam 
İsp811ta-, (İikıdlım) - Şehrimizdeki 

balı imalfrtbaıoeleıi 8lllıipleri m.u,teı-.:. 
kıcn tlcat'Ct \l'Clkıüc.ttinc ~ cdcrck 
iplik ve boya darlıft önl.eruneıme ima- mektuplar ve tem'ıiatLariıyle ihale saatinden bir saat evvel Harbiye- FaUh suih :ikinci hukuk ak"mlı-

de Yedek suıbay okulundaki satın alıma l«>misyooona müracaaı'tları. ğinden: 942/674 . flıatın durnl11k ıt.elılikesLne marı.rz oldu
ğunu bildirmişleı'dtr. Gçcn yıldanberi 
mevcut olan balı titokla.rı taımaımfn eri
miştir. İ6tanbu'tidan 'btitY"ii< talepler var
dır. İşçi ve malzeme ilıcretlm.dıc ~ 
lı yüklıelmeler oJduiund:an, rblrinci ka
lite balının t.aptan matre murabbaı, 
24--,..26 Jirap ç~. 

(1600 - 1073) Tebliğ edilecek kimse: Hatemi 
"1- Mard n, Beyazıt İr.kılap Müzesi 

Kapalı zari usuliyle 300 ton lru:ru inc"ır satınalınacaktır Evsaf memurlarından. 

FaUh sulıh ikiı!ICi hukuk bik"ımJi. davetiye tebliğine rajDJ'en gelme . 

ve hususi şartlan komisyonda gö ı'ülebilir. 300 ton kuru iıncir toptan Zimrneti~·ze geçi.rdi~ıniz 42 lıra 
bir istekliye .(hale edilebileceği .gibi yıarısma ta8p çıktığı takdirde t 15 ku_ruşu ödemed.ığ :nJ,Zd~n. do~ayı 
re ihalesi yapılacaktır. Muvakkat teminatı 11150 liradır. thalestl beledı~c taraündar. ale~hınıze.ika_ 
27 /11/942. cuma günü saat 15 de yapılacağından isteklilerju ihale rne olunan al~ak da~~s nIJJ. ilanen 
saatıir.den bir saat evvel teklif mektupları ve tem!ıatlariyle Harbiye- yapılan d.a~etıye t~blığtne ragmen 
de Yedek Subay okulundaki satmalma Jc~ mÜTacaatları . gelmed;ğmız muaıyen duruşmada 

ği.nden: M2/8'13 diğiniz muayyen duruşmada bitta· lstanbttl Merkez Hctli Müdü,.Zü-
Tebliğ edilecek k"mse: Af>dfilka- lep gıyabımzda davaya bakı1dı. Beş ğünden: 

dir, Şebrem"ni eski !belediy tahsil· gün içinde 'Btida ile itiraz etmek 
darı. hakkınız olup ımlilakemeni~ hıra· Hmde 108 No. Lu karpuz set"gi-

Tahsil ett ığinıirz meblağdan zLm. sinin m-Ustecirleri Mehmet Top-
rnetiınizc geçirdiğ"nh 72 lira 5~ kıldığı 4/12/942 cuma saat 10 da rakseven ve Ömer Meral'in terki 
lwrllf\l ôdemediiinllJden belediye malhkemeye .gelmeniz içiın ~ gı- ticaret ettiklerinden mumaileybi 
tarafından aleyhir.ıize ikame olunan yap kararı tebliğ makamına kam matla atacağı olan müst:alısiller:n 
alacak davasının ·ıa-nen yapılar. ol:mak iizere HA nıoluDUr. (6940) bir ay zarfında müracaatlar11. 758 ____________________________________ ..:.._ 

(1601 _ 1074) gıyabınızda davaya !bakıldı. 1stıda * ile beş gün içınde itiraz €tmek bak. 
Tahmin bedeli 18.800 lira olan 4000 -adet demır kutu yaptırıl- kınız olup muıhakcrnen•r. bırakıldı

ması pazarlıkla eksiltmeye 4ronmu ştur. İhalesi 30/11/942 pazartesi gı 4/12/942 c~ saat 10 da nıahke 
günü saat 15 de Ankarada M. !M. V. 4 No. ıu satın alına komisyonunda mey.~ gelmeruz lÇ n . g yap ka.:arı 

f 
yıapılaca'ktır. Taliplerin !belli vakitte komisyıbna gelrneJeri. Ka:t'i tem:_ l teb!ı~ makamına kaım olmak uze· 
natı 2820 liradır. (16?3 - 1336) .re ıliın olunur. (6942) 

Türkiye Cümhurlyet Merkez Bankası 14 2. nci Teşrin 1942 Vaziye~i [ * 10,000 çift er kundurasıı pazarlıkla satın alınacaktır. İhalesi l /12/ 
942 salı günü 8llJ8lt 16 da Konyada askeri sat~n alma komiSyonunda 
yapılacaktır. Tahmin fiyıaıb 15 liradır. Taliplerin toetninatlarlle belli 

A -- k t 

Altm: idi Ku..nm 

1 t 

74,616,476 

Bl.nltnot ....... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 
~ ......... ...... ...... ....... . 

ftılt ~ . ...............•. ••.•.. 

Bariıteki Jlüa~irler: 
Altm: a.tl ~ 26,914,450 
Altuı9 t*ftll bitil .... ~ • 
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SON. "HABERLER 
. . . ' . ·: 

. . .... . ' - ' -· ..... ~ .. - -. ·, 

Almanlar 120 '" bin' Fr~akıytl;:· 1 • 
tonluk gem! batırdılar ! r~n tahkimi 

1 

1 İspanyadaki 
·Seferberlik 

vaziyeti 
aydın~anmıştır 

Bunlefın ıç:nde iki muhrlb de var ~ 18 den 60 yafı· \ 
~rlin. ~1 (A.A,) - Alman teb]iği: denlzalttJarı şimal v-e orta Aınerıka ) na kadar bü'Ün 
Alınan denlWtıları iİma1 Atlan- kıyılan açığında ve ltmlt burnu do- \ k · - · ' 

tikte bir kafileye Uıam.ıız atıniş}cr ve ğurunda 42 bin tonl'Ato tıttarındu 1 \ er ekler 88fer• ı 
bir QOk gUnler süren çetin rovaş.. 8 gemi daha ba1ırmışlıırdı-r. Başka ı j b • 
}ardan IOflra topyekftn 78 bin ton!- bir dilşman gcmülne d(ı torpil isabet e r e d 11 m 1 ' 
~to tut.a.nnda 15 d\lşman gemisi ile ctmiştlı-. Bu suret.lp d~ himaye B 21 (A A ) Al 1 
iki muhrip ve bir korvet ba-tırm.ı.ş- lruvvctlcrfndcn b~k. 120 bin tonıı.ıı. erne. . . . - man arın 
lardır.ı Bnika 4 rem: torpll~rle ha· to tutarında 23 grni kaybcim.l.ş bulun. cenup Afrıkasında kıyıların tah-
caT& utratılınışır. Bundan bafka Alman maktadrr. kimatmda !kulfa.nmak üzeı-e 18 ya 

şından 60 yaşına kadar bütün er 

IANKARA= 
§Haberleri 

Ankarada dün 
b:rtören yap.ıldı 

---···---Sporcu ara mükl· 
fat:ar ver]di 

Anka.ra, 21 (İkdam muhablrinden)-
942--943 lik 1n49Jannın bllflaması 
münasebetli~ bugün s.aet 15 de An
karaaUcü spor ala.nrnda merasim ya
pılmıştır. Bir oc>k mülki ve askeri 
erkAnı.n hazır bulı:ndutu bu töt'cne 
İst!kltıl marşUc başlanmış, mi\teaki-
bcn asloc:rl spor ll!lçlcrl v~ Ankara 
mınıtaUası spor btrlllderinc milk!ifat-
161' vcril.m:iş, spoı• gösteril~tl ya.pıl
mışbr, 

Vapurların gümrük 
muemele'eri 

Arıkera, 21 (İkdam muhabirlndcn)
Ke.botaJ &ilmrUk muaınclc~ hak
kmda hazırlannn talimatname Wıd!J: 
edilerek gümrük.l.CN teblli olunmuş

tur. 
l Mm.ın evvel<l~n itibaren mer'lyc-

tc Wt'eoek bu tal.imatname eski hfilrilm 
leri kaldı.mı.akta, Deniz yoUan ve 
~ alt ıcmfıcrln aümr\lte n-e 
ısurctlc ma.ni!esto vereceklerini \"C bu 
gemilerdeki eşyanm kuvvetli bir ka· 
ça.k §Uphesi olmadan mdayenıe cdfıl
mlycoeii ve yab;rncı limanlara uğre
yan ıcımilerln tabi olacağı muamele 
ı.-e cezai btlkfunlcrl tcsblt ctrneJrtcdjr. 

Alt sıhhat turası 
Ankara., 21 (İkdam muhabtrlndcn)

All sıhhat şth'ası top)antdıı.nnı bitir
miş ve İstanbulıdan ıclmiş olan pro
faıörl'l' r bu akş:ı.m.1ti trenle haTckct 
etmişlerdir. 

DENIZHARBI 
• 

iSPANYA --------
Müttefikler!n tem'· 
nalını minnettar• 
lıkla kabul ett· 

kekler seferıber ettikleri bildiriL
' mektedil'. 

Tunugtakl N:lhver 
kuvvetleri techiz 

edild~ 
(Baş tarah 1 incide) 

Lon<lra, 21 CA.A.) - Şimal Afri
kası harektıtı mÜtUIG{'b{'tl!c İspanya 
ve pot"tcklz hükCımctlcrlnc gönderi
len teminat mcktuplerına bu hilkQ. 
nıctlcr tarafından verilen ccvaplann 
şimdi Lolldraya gcf diğl remıcn h!!d!
rllmcktcdlr. ispanya hUkürr:ct! verdi
ği cevapta bu tcm!!113.tın minnettarlık-
la kabul cdild!.ğ1nl blldinnlştir, 1 

Tunustaki müttefik umumi ka 
rargahı, 21 (A.A.) - Öğrenildiği
ne göre, Alman ku~tlri Bi.zerte 
l"manının 48 kilı0mtre cenup iba
tısında halen siperler kazımakta .. 
dır. Bundan ba.Şka düşman bü
yük sayıda harp malzemesi top
lamış bulunuyor. Ş!ddetli bir mü
cade!eye inti1J2·t' olunmaktadır. 

Portekiz htıkılmetl de bu teminatı 
büty!ik bir ırmımmmlyctle kaydctmlş
tır. İngiliz ve portcklz h!lkOm.ct!cri 
BTnsmda f'Ski ittifak muahedesine da· 
y-aruırak dalma mevcut bulunmuş o
len nkı ıntmasebetler dx>layısilc, in
gl!iz hükUmetl bu cevabı hususl blT 
mt'mntın!ı.t1cla karşılamıştır. 

Bulgar:standa 
elbise darlığı 

Eskisi gösterilmeden 
yenisi aJı,amıyormuş 

Mihvere tank ve -malzeme 
getiriliyOr 

Londra, 21 (A.A.) - Fas rad
yosunun bi1dird!ğine göre, hava 
yolu ııe geJıen Alman takviyeleri 
ve tanklar B:zerte inm~lerdir. 

Müttfikler ilerliyor 
Londra, 21 (A.A.) - Madr:t 

radyosunun bildirdiğine göre, Bi
zertin 40 mil cenubu gnrb1sinde 
bulunan Beja ile daha cenupda 
!bulunan kıtalar İngilizlerin e!Jne 
geçm=ştir. Birinci İngiliz ordusu
nun sol cnd1ında !bulunan Ameri
kan. Fransız kıtatan Feriana ve 
Gaf:saya daha ço'k yaklaşmışlıa«-

dır. Gaf-sadaki Fransız garnizonu 
müttefiklerin ind1 rdikleri paNşüt.. 
çillerle iş bit'liğ yapmaktadırlar. 

Cenewe, 21 (A.A.) -- So!yada 
eskileri gösterilmeden yeru elbi
se almak mümkün olmı.dığı öğ
ırenilmektedir. Eski elbiselerin aı"
tık giyilmiyecek derecede olması 
da şarttır. Kahve ve saıbun tayınfa 
ri yeniden indirilmiştir. A!ınan son haberlere göre A· 

merikalılar Tunusa 30 m:ı mesa
fede Almanlıal'la. 1918 denberi va'P

flectisin yarınki t1k1an ilk çarpışmada muvaffak 
-

• "' olmuşlardır. 
ruznamesi J Mihverin bir çıkarma teşebbii.sü.. 

Ankara, 21 (İkdam muil'ıa:tir!n- akim kaldı 
den) - Meclislr. pazartesi toplan- LondNJ .. 21 (A.A.) - Ceza~r 
tısında Çorum mebusu İsmail Hak radvosunun bugün verdiği bir 
kının vefatı hakıkındaki tczkeı: hnıbere PÖ'"~. (bir Fransız alayı 
okunacak, seferde ve hazerde bu- Ga1*s k5rfez!nin sa.biline mihveı-
tün askeri şahıslarır. hukuk dava- tarafından vapı"an bir cıkı5 ~seb-
larının görülme tarziyle kira ~a~- büc:ünu l?E.'Ti pfü:kürtımilstür. Ga-

(Baı tarafı 1 incide) 

matuftur. Buna göre, §İmdi ince· 
lenebilecek ihtimal: · 

- İspanya ne tU.rUl bir tekfü 
veya tecavüz kar§sında kalabilir? 
Bu teki f veya tecavüz hangi ta· 
raftan celir? 

Sonısudur. l\lüttef!klw Şima· 
li Afrikada harekata başladıkları 
gün İspanya ve Pmte~ teminat 
vermişlerdir. iki devl~t te bu te· 
m"nntı hUsııtl kabul etmi§tir. Fa 
kat, Almanyadan böyle bir t~nıi· 
nat gelmemittir, Buna sebep de, 
hiç ıUphesiz Almanlann hangı 
noktadan taarruza uğrayaçakılrını 
bibnemelerid

0

t'. isp~uya yolu ile 
mi, İtalya yGlu ile mi, Fnansa yo. 
lu ile mi, Balkanlar yolu ile mil 

, Yahut da topyeldin y<ılltrdaıı mı? 
Fakat, Avrupa kıt'aslh!n mildafa· 
ası mes'ul" )'eti iç!ııde Almanlann 
ispanyadan •kıta bUtünlüiU vt 
beraberliği• adına bir askeri itti· 
fak istemeleri pek muhtemel ol· 

1 
duğu gibi İspanyayı herbaııct 
bir müttefak emri va.k.iine karp 
zayıf addettikleri takd'rde işbirli- j 
ği yapmak lmk&nınt bulamyınca 
işgale kalkışmalan ihtimali dt 
vardır, En doğru hükmi' yine za. 
man verecek olmakla bf.raber İs· 
panyanın kısmi seferbf'rrli De· 
mokrasyalara karşı bt• vakıa sa· 
yılamaz, Daha ziyade Mibveroeıı 

gelecek bir tazyiki önlemeye ma· 
tuf olsa gerektir Maat.ııa, İspan· 
ya her §eyin bapnda muhakkak Jd 
"ki tarafa karşı da taraLızlıtı m114 
hafızayı tercih eder, baldediz, 

StJKRtJ AHMED 

Akdeniz·de 
(B99 tarafı l incide) 

teht:keli olduğunıu bildriıieıı. 

Fransız - İspanyol hududun· 
dan ihôaren İspanyol kara sulıa
nnın kenarı uzunluğunca Kröz 
burnuna 3 mil mesafede ve 90 de 
recede bir noktaya kıadar (takri
ben 42 derece 19 da-kika şimal, ve 
3 der~ 19 d-ak:ka şark) oradan 
39 derece 46 dakika şimal, 4 dere 

ce 50 dakika şark ve oradan iti

baren 180 derece Cezayir Baihlli
n~ !kadar. 

Müttefik makamlarının müsaa
desini almadan bu •bölgeye giren 
bütün gemiler:n uğraıyacağı za
rar ve zit}ran kendilerine ait ola
caktır. 

Fransız - Alman 
Askeri itt·ı akı ' 

• 
(Baş tarah 1 incide) 

ile bir ittifak muahedesi akd:ne 
dair teferrüatı tamrur.lamak -çin, 
Al:fuetz, Krugg ve von Nidda ile 
müzakerelerde bulunmakkdı-r. 

llk görüşmeler muvaffakıyetle 
net:celendiği takdirde Laval Berli- ı 
ne giderek muahedeyi imzalaya
caktır. 

Vişi, hlzmet edecek yaşta olan 
subaylaınn, hatta ilitiyata nakledi
lenler.i.ır. Fransadan ayrılmalarını 
men'etm'ştlr. Vişi şüphesiz bu su
bayların Darlan, Giraud ve Ne 
guese iltihak etmelerlr.den kork· 
maktachr. 

LAV ALİN FRANSIZLARA 
HİTABI 

Vişi, 21 (A.A.) - Başvekil La
va1, Frans~ mllletJr.e h · tabeıı rad 
yoda bir demeçte bulunmuş ve 
ezcümle demiştir ki: 

•- Esasen mağlubiyetle yara
lanmış olan millet1m zf, eski müt. 
tefiklerJ:miz şimdi bütün bütün 
soymıya kalkışıyorlar. 

Frar.sa, imparatorlu{lunu mu· 
hafa:.za ettikçe Fransa olarak kala 
b l!r. Müttefikl~r, E'-lansız müs
temleke imparatorluğunu sonra 
geri vereceklerini sôylüyarlar. 

yosunda beyanat-ta bulunan Amiral 
Darlan, MareG31 P11irıın'ın hcnü2 
cFran!>anın canlı timsrı 11> olduğunu 
i'akat 1şgal ~!tındaki ıırnzınin Alrr.an. 
lar tara.fımlan 1-sliltı.:ı ınzertnc hare· 
ket scrbcstliğinJ ksıvbettiğ!nl söylt. 
mişür, Darlan sözlerine ~öyle devam 
etmiştir: 

«- Mareşal f~rafındıın kabu3 edi
len m{l;tıırok<' "ransııya yaşama'k ve 
Afrikanıın Mmver 1arııflndnn ~ali
ne malik ol.nak lınkfınını veren ycgfı· 
ne siyasottl. Eğer böyle blı· slyast't 
takip Cdllmesoycil Alınanlar Afn"lt11:yı 
90ktan ,.1Jcrlnc gcı-:rlrlerdl. Bu takdi1 
de lT'iitteflkler hll!'t'iy~timzin iadesi 
lçltı hlT." yıırdım ctmclrtc çok gUçlük 
~Lorrlc>rdi.> 

Darlan. maresal;n de Birlrşlk AmC' 
...tıaı h~lkına k1lt'Şı dost1·ık hi .. lpf'IJc 
h::ıklı bu!unduğunu b&ldltiru söylem~ 
"C <lomlştir ki·. 

c- Marf'sa11n dlişüneol~ni tama
•rıile Pkscttirdlğlm<lcn eminim Ben 
Frn'l1S3ntn kurtarılm11sı W? h11klmi~
+lnin tamomtlc ycnid<'n tl'Si'9i lçln 
~crlkalılarla müttrflklrrinin yardı
rnU!l kabul etmck!c ma~ıılln bun
dan evw1kl talimatına riayet ctmlcı 
'll~rum.• 

Der'an, cA!nrnn baS'iO'tt a1 tmda> 
mareşalin s:ı.lfıhtyC'tlerlni Lava:•c dcv
rcttiğlnl sôykdktcn .... onra söz'erinl 
şöyle httfrmlşt,lr: 

«- Biz maresala snönkn.t yemin! 
ettik Lav:ıl'e de~.=> 

TOR İN O 
(BaŞ tarafı 1 incide) 

Bu vaidlert fşttf.kçe aklımıza, H'.n· .... 
r: stan ve Kanada gilbi eski Frans12 j 
müstemlekelerinin geçird'ği saf
halar geliyor. Anglo Sa!kson cö
unk111-iğine inammyıoruan. 163 BİN KİLOLUK BOl\IDA ATILDI 

Ben, hiç b ır zaman bu harbi is
temiş de~, ve esasen hiç bit 
zaman muharebe taraf tan olma· 
mışımdır. Harbr ilan edenler det 
olanlardır. Harp, esasen daha ön· 
ceden bizim için kaybedilmiş bu· 
lunuyordu. 

B'liyorsunuz ki daha 1935 yı 
lında İtalya ile bir anlaşma yap 
mıştun. Faşistlerle anlaşma yap 
rnanın b"r hal'be sürüklenmek 
olduğu söylenmişti •. 

Frar.sanın menfaatleri• bakımın 
dan Almanya ile de hır anlaşım 
çareleri aradım. 

Birleşik Amerilm ile harp ha· 
muvaffaluyetlo ı;:eçirnıeınize~ 

1inde bulunmasına ırağmen, Al 
manya hiç bir zaman Fransadan 
herhagi bi rtalepte bulunmamıştıı 
Almanyanın kazanacaAına kuv· 
vetle eminim. 

Bir güı: gelecektir ki, Cezay'a 
kalesi üstünde yalnız biz m bay· 
rağıımız dalgalanacaktır. 

Hitlerle Münihte ve Montoir. 
daki görüşmelerin !benim için çok 
cesaret verici" olmu~ur .• 
Al\IİllAL DAltLANJ.N BEYANATI 
Londra, 21 CA.A.) - r.na.ylr rad· 

Lond.ra, 21 (A.A.) - Torinoyıı kıır· 
şı yapılan ta::ımız sırasında, itıglllz 
'hava kuvvetlerine mensup bk bomba 
uçak grupu 2.000 ldloluk 54 bomba 
ve 55.000 kiloluk da yangın bomb~ı
lll bir saottcn az blr zaman zarfında 
atmıştır. Hesaba stöı'f'. dakl:kadn bir 
2.000 kllo1uk bir tnhırlb ve sa'!liy<'de bir 
15 kiloluk yangın bombRSI ntr mıı; bu· 
lunmnkt:ıdll'. 

iTALYAN TEBLİGi 
• • Rom~, 21 (A.A,) - Italyan resmi 

tebliği: 

Torloo dUn gece ingiliz tayyarele
rinin akınına 'l!ğranuş"tır. Birblıln1 ta
kibodcn dalgalar halinde yapılan bu 
akuı ('3ntı.Sında tayyareler bilhassa 
prin merkez mtıha!lcrlm: tahrib ve 
ytıilc."lll Qombakm atmışlardır. Ha.. 
sarat pek büyilktiir. Sivil ahaliden 
29 ölü "\'"C 120 yaralı vardır. Hücum 
eden ta.yyı:ırclcrdcn iıçti dllşfuiltlmüş
tU.r. Bunlardan bırl gece avcıl-arımız. 
tn-rafındım tahrlıb edilmiştir. 

AYLIK KARŞILIKLI UÇAK 

iMALATI 

Ankru:a, 21 (Radyo Gazetesi) - Va. 
şingtondan bildirildiğini' söre müt.. 
tdikler'İn uçak lmaltitı çok artınışlrr. 
Bu habere göre Alma.n~a. japonya 
ve itnıya ayda nneak 3200 uç;:ık yap:ı.. 

bildikleri halde bugiln yalnuz Ame
rlkada ayda 4900 -uçak yapılmakta
dır 

INGILIZLER 
--~·----

alınnı k?,unması ha.kkır:daki layı. bes. Tunusun taatrbiE'n 300 kilo-
halar muzakere edılcktır. metre cenubunda sah:l demiryo

GÜNÜN 
TENKITLERiı 

lunun bittiği nok-tada ibir liman-
n••. 

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ! :anları 
Akdenizde bir ltalyan 
muhribi batırd1lar 

Londra, 21 (A.A.) - Akdeniz· 
de hareket yapan İngiliz denizal-
tılannın blr düşman mhubiri ile 
lbil' petrol gemW. batırdıklarını ve 
keza bir muhriple bir malzeme 
gemfsin1n muhtemi?l olarak batı· 
rıldığı resmen bUdirilmekt-edir. 

Sic:cya 'kıyısı açı~nda bir İngi
liz denizalt1sı bir İtalyıan muhrl
.'."ofnl torp'Tiemfş ve batırmıstır. 
Başka bir denizaltı gemisi de baş
~a bir 1talvan muhr":b!ne taarruz 
etmiştir. Muhrlibe bir t0rni1 isa· 
ıbet etm'ştir. Bunun da batmış ol· 
ması muhtemeldır. , 

Jrgl'fz'er dUn B la· 
a•z,yl ..... aı ettifer 

<Bat tarafı l incide) 

top atef'yle ta'lc!p olunmuştur. 
Londra, 2 (A.A.) - Sekizinci 

ot'Clu Bingazi.yi aldıktan sonra ile 
r hareketine devam etmektedir. 
Mföver kaynaklan El'Ageyla yo
lu üstünd~ Cebel Daya civannda 
~ddettı çrapışmalar o'ıduğunu 
55ylemektedir. Böylece Rommel 
'kuvvetlerine 'karşı çatışma tekrar 
hafla.mık fuıeredir. B'ngarlnin 
i§gali &eklzfnci ordunun 'll"..alzıeme 
ve baş'lca !htiyaç\a.nnı kolaylaş· 
tmnartr.tadır. Pek yakında birinci 
ve &ekiz'nci İngiliz ordualn bir· 
blrlerile b1rleşm~ olacaklardır. 

Londra, 21 (A.A. )- Cezayir 
rad-yogunun bildirdiğine göre, Af
r}urun ortulndakl ç.d götünden 
hareket eden :motıörlü kuvvetler 
silratle şimale Uerlemekt ve Ela· 

· geyti ile Tra.blus aras1nda sah.ile 
\Pw.a:a'k ~kuvvetlerinin ge-
r'AU kecnel• ~· 

(Baı tarah' 1 incide) ı 
Şiş1i Sirkeci arabasının hamam ı 
dan sonrn. Harbyede durmalanna 
muarızım. Maçka ve Harbiye • 
Fatih arabaları esasen Harbiyede 

1 

duruyorlar. Bunun için yuk.al'ıda 
yazdı·ğım üç araba hamamdan 
sonra Slpah\ ocağında istasyon 
y~ıpmahdırlar. 

Şişliden kalkan ve ŞlşlJıye ge
len arabn!arla çocu"g hastahanesi 
önünde durmaımıJarına ş·d
detle munnzım. Arabalar hiç 
değilse saıbahlan öğleye ~adar 
hastahanenin önünde durmalı ve 
hasta çocukları ile yağmur aLtında 
titreşe"n ana ve bn,ba1arı almalı· 
dırfar. Çocuk hasf.ctlanes:nd~n 
cıkanlarla hasah::.neve g!denlerin 
hıı1·er1 bu kış genleri acınacak 

haldir. 
Hak~z:1ığı kımir edf'ı-ek. ittra

xı ver:ndc bu!acak ve tekl'f mi her 
halde kabul edr~k olan Elektr!k. 
Tramvay ve Tünel Umum Müdür 
lü~üne şimd:den teşekkür ede
rim. 

Memurlara kumaş 
CB•t tarafı 1 incide) 

ve kuponların dağıtılmasını mü
teak~p tevziat tarihi hükumetçe 
tesbit edilecekt'r. Yerli Mallar 
pö.z&rlaı:ı ·bulunmayan yerLerde 
tevziatı en büyük mülkiye memu
runun muva!akatıle tc.yln oluna-
cak blr mutemed tarafından mat
lar kuponlarla en yakın yerli mal 
Iar pazarlanndan a.hns:ak ge~1rl-

l!.p c1alı t:lac&ktı:. 

Mhn'l"F'R KTTVVE"M' .rnt GARBA 
DOORU Yım DEGISTt'RİYOR 

Lor.dra. 21 ( A.A.) - Cezayir rad. 
yosu bugün ö~leden sonra yaptıh 
yavımda, Almanların Tunus ve 
B:v• .. tP<iPn zn•hlı ot.nmobHlPl' ve 
tanklarla hareke tetmt"lr suretivle 
bRtıva d~ ver dE."f1f,t.,nııPkte 
olduklannı bildirnıE."l{tedtr. Mih
ver kuvvetlerlnfn Tunı.ısa ana gf
r1s vnıJan 'runus il~ nıo2.nt ,,e 'h'1lıas 
sa df'vaml1 olarak trıütten1< 1ruv
vet1PT tıırafından hava akınlı:ınna 
hPdef tutulan hava limanı olduğu 
~,,, ı ,,.., ,.,,...«> lrtadıt'. 

tKf SY.P~ 'R' ft. "Rfr" ll'fM'ftf..T TTT
NUS Mf)TrE1l1KT .tı.:R1N ELİNE 

~ECTf 
y,l'\11<l .. A. 21 f A ,A' - ll~aviTip 

rdvnsnnım bfln 1ı-df ~frı1> uö,.e. Tu
anuııı sE"lırl ve trzert hn!,.ttlf'r' mü~ 
t,,.....,, ,..,...,ı>.,,. ii7t"N> hütft,, ""'•nus 
,,,nt+ .. fflr.1,...f.n plfnıiP hnl1~rımakta • 
dır. Müttefik klfalan Tunus eh-

,.ı~<1""'o•· .. ,.,.,.l'lw ,.nı .,,...:1 ,....,,,,'hrr.,,. 
,.,.,..,... f'f'•~"""feo1o., •• .,... "1n~0""1 ~ f'Y\.\. 

.-11f ""'" """"iclf,.!,,1"1 .. ,,_,,. c:•1"ıııva 
,,,...., •• _,.,ı._,ı... 1\K:a.,.fı~ 1r•+•1, •· ,.. .. .,.,,,.,,.,,.,,, '!\ m"f ",.,..,,.,,,'11'1~" 

Vfl-v.,. ,,.,+.1.,., o .. +,.mHa ıeç-
t',,.,_, .~ ... , .. ,._ .. ,,.t .. "" t 

TTJNT•eo eo1"fttt ~ ~·~TE 
TP'~1T ıı:ntı.nt 

,A,,'!r-,,rıı. "Jl <Thı4v.., !""•f•.-1\ _ 
T .{l.,.n,.• ,.:ı.ıvn•rn loı1ı~tılrl' l2nlrr,.,._ 
('111 -n-~'\?1"n,,d11 .,.,,.,,,~. flprlf"Vf11'1 
b'ı- '""ntt•fllc köı,,,.,, 'T'n,,,•4' ~-.M 

r•rı1•'h1rn-d;ıın 11-.. ,.,.k "',.""'•m•t 
,,~..f ... ,.,,,.. ,_,_~.ıt.n1 'h'Mf~ictt,.. , 
'R11 ..,,,. .. tı .. .,.,,..,,tc _,.,,,.;,..,,. ı:tf ..... ..t. 
d• hul11'r.ıırı Vl'h"l•M" 'k\wv•+1e,.(vlP 
,:ı ı ~.. ,.,. ,., ''· 'lr· .... ,.. o, 9 .. ~.. 'h• • ı,,,.. • .., 
Mfhv•,. 'lruvv.-tl-:f :il"'"c•,,da trtt
bııt k~flmf• bulu~1'1'1akttd,r. 

l).r .. kloru: Cıvd .. t l(erahllıia. 1 
Sahibi: E. f Z ~ g 'I' NPS?'İnt 

Ba&ıldılı ,-r.: ~ !o!atblıe: 

Aşağıda yazılı meva.d1n 
m-iSyonlarında. yapılacaktır. 

pazarlllcla eksiltmelcri hizlan.nd.a yeztlı gün, saat ve mahallerdckl aJkcri satın 
TallplCTin belli vakitlerde ııo:t oldutu ~yonlaı·da bulunmaları. 

Ml.lctarı Tutan Teminatı 

almn ko-

Clrısl 
------------- ~? Lira Lira İhale gün, saat ve mahalı. 
İ~-paoak 
Presa 
Lahaoo. 
Odun 
Sığır eti 
Pra$a 
İspanak 
Prasa 
Lahana. 

• 

• 

1.:.1.J.a 5000 1250) 
1 1 14.000 2800) 

5000 85~) 

4 - _, 500,000 13,000 
1J4,235 199,999,25 
90,000 13,500 

1 ·~ı.. l0.000 13,500 
200,000) 
100,000) 

* 

'i:JS 
91:i0 
19P9.tl4 
1012.SO) 
1012.50) 

4/ 12/942 ltl Gelibolu. 
2/12/942 16 Gelibolu. 

30/11/942 15,SO Rml Topcular. 

30/11/942 15,30 Ramı Topcular. 

30/11/942 15 Topkapı Maltepesl 
(1766 - 1652) 

A§ağı<taki yazılı mevadın kapalı urııa ebilt.meleri hlı.alrında yazılı ıtın, saat ve mahaUerdclrl askeri satın alma 
tromisyonlarınıda yapılacaktır. Tallpleı'inkanuni ~lkalarile teklif mc~lannı ihale &naU~in<kn blr saat evvel aa ol
duğu lrom~na vcmı.clcrl. 

Miktaı·ıı 

Cla161 Kilo 

Kavurma. 30,000 
Muhtelit nakliyat 261,000 
Mu:hte lif ruık1iyeıt 1,'153,500 
Koyw eti 60,000 
Keçi tti 20,000 
Kuyruk, çil 12,000 
Kuru ot 600,000 

Saman 600,000 
Sı&ır eti 50,000 

Sıtır eti 180,000 
Kuru solan 12.000 

PrML 20,000 

Lahana ~.000 

t~anak 30.000 

Pa.taıt.ea 80.000 
Kerev~ 1000 

Tutarı Temine.tı 
Lira ____ Lira İhale gUn, saa.!_ ve'--mıma_..-1,_i __ _ 

63,000 
10,440 
125,005 

66,000 
18,000 
36,000 
98,000 
80.000 
2(),000 
5UOO 

3000) 
5000) 
4000) 
'7500) 

12,000) 
6000) 

* 

4725 
783 

9427,87 
4950 
1350 
3700 
7200 
4500 
1500 
40W 

27/11/942 15 Amasya 
27/11/942 11 Aınasya 
27/11/942 10) 
27 /11 /942 11) 
27 /11/942 11) 
27/11/042 16) • 
28/11/943 10) 
28/11/942 11) Sam:SUll 
30/11/942 18 Diyarbakır 

4/12/942 10 Siverek 

2812,50 27/11/942 16 Kırıkkalı? 
(1672-1~) 

AşaRıda YUlh mcvadlı\ :Upah urfla ebfüm~~erl hizslanucls. yazılı gUn, saat ve mch~llerdek! 
askerl sat:n alma kontl&yonlann.da yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarlle teklif mektuplarını ihale 
saatlerinden bir aaa t evvel ait olduğu komisyona vermeleri. 

C!ıwl Miktarı Tutan Tem!natı 
KJlo Lira Lira 

Odun. 
Arpa. 
Odun. 
Odun. 
lspaııak. 
Uhana. 
P:aa.. 

400,000 • 1200 
180,000 86,400 6480 
684,000 13,680 2052) 
340,000 8~ 1275) 

13,500) 
89,500) 
~) 1~ 

... 

İhale gün, saat ve mcılıali. 

4/12/942 16 
7 • :ı> 11 

Diyarbakır. 
Adanrı.. 

21 :ı> I> 13,30 Mll!s, 

7 16 Erz'.ncın. 

1708-1461 


