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SULTAN REŞAT Et nak.liye 
ücretleri 

artt1rı ıı yor 

GUnUn içinden •• 
---:::.'======= v 1 =====---

1 T Ti HAT C l LA R Dünya meselelerinin tasfiyesi. ·ı İnJgi1'iz' ~ ~ 
... .-- ,...- - Yazan: HAYRI MUHiDDi N ,-::---K~bt-;-·-- • d 

1._Y_aı_aa_:_z_• Y_A_l.:;.._A_B_İ B_N_o_._64-ıl lardadu ki Vilson da birinci cihan ~ 1 « JDeSJD e B ' g;in i~~r harp içinde, İs· harbinde bütün dlinya milletleri- Ali Kemal Sunman 
- Canım .. herkes tarafından bi

lır.en ve taııihc de öylece geçen 
bir hakikat vardır ki o da, Sultıan 
Hamdın, (31 Mad) 'ak'asını mü~ 
teak p, .14 Nisan 1325 - 1909 N • 
saı! 27) guniı hal'edilerek aynı 
günde veliaht Reşad efendinin 
(Beşinci Sultan M~mE:t) ünıvanı - ı 
le tahta çıkmış <>lmasıdıı .. Or..dan 
e\•vel Su1ton Hamid hal'edildi 1 
mi? 
Dıyeceksinz. 
Bu suaf nize, derhal §1.l cevabı 

veriyoruz. 
- Evet... Sultan Hamid, tam 

1901 senes· kiınunusoı:i ayının 
l ınc salı günü aşağıya aynen 
derçett.iğimiz (Fetvsyı şerife) 

mumibince hal'edihn~tir. 

-~n
Fetva sureti 

Emirulmünlin ·n olan Zeyd, tem
t umur v·c hilafetten gafil ve 

bcvtülmali miislimini muhafazai 
nefsj için tlafa kail olup ve ah-
in de ahkamı şerife lıalel gelip, 

lili hı lafetin, şu asli tezebzüb ve 
iğitşaşta bir lahza hali kıalmast 
kat'iyıyen ca 'z olına<iığından, 

(M hmct Hc~aı rfencü ihnzretlcri)· 
rJıı, mi?sncdi uzmayı !hil&.fete sü
uclları lid>eddir. 

(Biz • yıani, Avrupada bulunan 
İttihatçıl.ar) - (bütün ihva.nıJl!ı'Zla, 
(icmaı ümmet) in bir kısmını teş
kil etmekte olduğunrnzdan, müşe
rii nilej1l ~azretlerine b!at etcik ... 
HHafetler, alemi islfıma ve zatı 
hilfilctpenaiıilerlne mü teyemmen • 
ve mübarek olsun, 

(Hemen Cenabı Hak, halifei ce
didim:irz Sultan Mehmed hanı ha
rnis hazretlerir.e adil ve tefilnnı 
refi buyursun am'n •.. ve b'lhÜırme
ti ta:ha ve yasin .. ) 

Görülüyor ki Avrup ... İtti'hatçi
ı..rı. daha ihfıla safdiliınc düşünce
lerle hareket ediyorlar. Maksatla-
ı ına muvaffak olabilmek ·ç·n cid- / 
dı işler görmekten çok uzak lbu- . 
lur.u) orlardı. 1 

---o---. 
Şehir meclisinde 
Kartahn belediye 
hudutları içine 
allnmesı istendi 

Şeıhir Meclisi dün toplanmış. 
ruznameye geçilanc<leıı üç takrir 
alakalı encümen Ye makama ha
vale edilmiştir. lBu takrirlerde: 
Kartal beLediyc ıhudutları içine a
lınması, Elektrik ve Sular idare
leri için birer mürakip tayin edil
mesi ve Belediyi) masraflarmın 

ibir 'kısmını karşılamak lçin hesap 
işlıeri müdürlüğli tarafından tek
}iıf edilen et nakliye tarif es:ne bir 
miJttar zam yapılması lbul~aO.
tad idi. 

Şehir Meclisi ruznamoocki mad
deleri de ihtisas cntüınenl~r~ Jrn- J 
, alc (.'(ıni'ş ıbu devrenin son top-

1 
antısını buıgün saat 15 30 da yap

mak üzere dağılmıstn. 

lııırp CllflH3 olau hiçbir nin meseleler bayrağiyle ortaya 
m,•ınlt'~tin insanı harbin gidişi-
ne , e\ :ı sulhun tasarlanışına kar· çıknll§tı. · ·· k"' bfi · DoğruMı istenırse, hugun u . • 
~· omn"'ı.i.•kip de banıı ne di~ccek tiin dfüıyanın ideali5t insan kti· 
dııruı11d11 kğildir. ikinci cihan ıneleri, harı, eden taraflann git· 
har1'i. ibirinci~i-yl.e ölçiilcmi~ccek tikçe gözlerini kan ~rüyeceği~· 
kadar bütün dün)a milctleri üı:e- den ve ikiMi cihan h:arbinirn bır 
rinde tesirl'ıer ~·apnuştır. Yer~ii.. intikam isterya ı içinde biteceğin· 
ziindc, h•kcr teker, her insan har· den korkmaktadırlar. Hele biz ta· 
hin mukadderatiıyle kendi mu· rafsız lnemleketlerin insanları, 
kadderat.ı arasındaki dişli çarhın diln) ayı ateş ve kan tayfunlariyle 
e tini acıttığını pek güzel hi~t- yalayan bu ikinci cihan harbin.iın 
mektedir. Hepimiz. bfitün in an· onunca olmasını ve ın!lletle.r BJ'a· 
tar, istesek i~temesek de, dünya- 51 bir odnlet ve şuttr sulhiyle brt-
nın çılgı-nca dönmekte olan cftl"h- mesin~ en başta dilemekten ken· 
larına bağlıyız. dilerimiz; asla alamayız. 

Onun içindir ki hi~ k:1nse ikinci 
d on·un içilı Amel'ikadan gelen 

cihan harbinin talih plakasın a· bu ses ıkalblermize ılık bir hava 
ki ibreyi her saniye heyecanla ta-
kipten kendini alamıyacağı gibi gibi geliyor. Evet, bu harp ma· 

demld kazata...patlamış bir bomba sulh iC'in muhripk-rden sıçryacak 
~ gibi diinyayı kanlara botmuştur; diisüncelere de ilgisizJik -edemez. k ada 

· Telsizlerin, dün~ anm sinirleri insanlık hi~ olmaz 18 bu az n 
son b1r defa 1n~anca t• knıalıdır. 

iistü~ dolaşhrdığı snıı helecan 
bir bakıma göre Vilkic _ Churchia İnsMlık adına ne kadar İstemr· 
arasında ikinci cihan bubi sulhu ki nmbaripleır gerçekten bi:r inti-

l ngiliz kahinc·-.iıtd(• haı.ı deği. 
siklilder oldu. Bım nazırlar 

haqı kah"nesind4'n ı.;okıJlerck 
·dahn idari mahi~<.>tteki is~rin ba
~ıan gcçn~ olu~orlar. Harrdye 
naı.m M. F.den ayni zamanda hii
klımcti Avam Kamara mdn t.eıns:f 
~decck. hiiktitnet namına veril<'· 
cck iı.nlıatı vermek mevkiinde bu· 
hınneal.hr. İcabmda \nki ola~ak 
ı.lL hevantuı 11.nd quete taallfık 
etmesi şart değiMir. Stlnıra nnır
htrdnn h:Ti de aşingtonn giderek 
lngiltcre imalat nezaretini orada 
tem"'il edecektir. Bu urefk fnı:=
lit 'c Amerikan harıı imalatı ın·.ıı· 
sıtıdaki işbrtiği daha müessir sek
le konmus olacak. Buna böyle lü
zum g&rmti~ler. 

cemaatı .müslinıni.n hu1.ur ve eın- -==-==--~-=-
(J\-ha nr) 1 i c;in bİT düşünce çarpı~nıahdır. ViJ. kam SU}bunun deliliğine dfişml· 

kie, iliklerine kadar b ir Aınerib- yeceklerini. resmen ilin etsinler 

Fakat harp kabinesindeki, naw·. 
lığından daha faal bir sahaya ge
çen Sir Stafford Crippıo o1uyor. 
Raş\1ckil ile nazwlarm arasında a
lııuı, \'l"l'Tlien mektuplarda anlnŞt1-
4ığına göre Sir Staf'ford tayy&T>r 
imalatı ile miikellef ohm 'llfta1'e· 
tini almalcla daha çok iş görebi
leceği ümidindedk-. Tayyare 
iınaliitıııın ba ına ge~.Jııeklc SiT' 
Stafford ayni 1.amıında mUdafaa 
11azırı da ruan bas\'ekil ile daha 
ynkmdan te'"ki mesai imkanını 
1nrlmuş olacaktır. lngilterede na· 
~ırların ayrdmast veya yeırlemi 
iteğişü:rmeleri sıralaında başvekil 
De. böy.le mektnplaşmalı.n eski bi-r 
an·anedir ki o memlPketin ~1yasi 
edebiyatına değerli ntimuneleT 
,.e,.mioşt;r. Fakat tatı.ikat ciheti. 
ne gelince Sir Stafford Crippş gi
bi Churchit kabinesinin en faal 
erkin.mttan olan genç biır nazrrJıı 
b ava 'kuvyetJerini arthnnak işle· 
tinin başına tayin edilDlesi, Gnun 
Moskova elçiliğinden Londraya 
döndüktenberi tay:raıre · imalatı 
mesetesi ile pek meşgul olduğu. 
nu hatırilatmaktacbr. Şimdi kendi· 
siniu faaliyetinden dahi.' bilyttk 
neticeler ümit edildiği görltUlyor 

ıı yet m se1b kastile idayı din ile 
müşteı:eken siı.iı b lfosat olursa. 
hal'ı caiz oltu· mu? 

Elcevap: 
Caiz olur. 

Keteba'hül :hakirıil fakir, muf
Liy~ ül müs! nıin, essen id ,. eyb 
Mebınedül Merakesiyyi:l Hanen 
rua aıın. 

Bu fetvayı şel'\İ.f, (Osmanlı Itti
hat ve Terakki Cemiyeti) nin .ne
. ir vasıtası olan \ e o tarihte, İn 
g lterenin .Falk.e~tonc şehr.inde in
t:sar etanekt(' bulunan (Osmanlı) 
ıs~indeki gazetenin 1 Kanunusa
ni 1901 tarlh ve 75 numaralı nüs
hasında ·nt.işar etm"ştir. 

Bu fetvanın lbaşınqa, (İsl:ama 1 

tebşiı-) diye küçük bir başlık var
dır. Bu fetvayı gazeteleriyle neş
rederek Sultan Hamdın hal'ını bü
tün e'hli is1fun te~r eyleyen (İl
t :ha~ılar), fetvanın alt tarafında
Jti mütalea sütuaıuna da, şu satır
ları dlave ıetmey unutmam~lar
dır: 

Ekmek işi 
• 

Fırınlara fazla un 
verilecek 

izdiham önleniyor 
B;rkaç giındem>eri ıdevam eden 

ekmek darlıgmm !bert.ara! ed.i].. 
1 

nıesı ı~ın.kat'i tcdbhlcr ahnmış
}ır. IHa\ alarırf'ifırtıııalı gımıesi yü
zUnden gelirilcm<:y.'?n unlar ve 
yolsuLluklcm yüııiinden kapatılan 

7 tfırının unlarının koesilmesi mev
zii <larl.ıga se'bcp olmuştur. Bek
diry-c, tstan!bul Memurlar :Koopc
ratifünn Unl<apnııında adığı asri 
fıl'llıa 90 çuval 'eıımiş ve darlığı 
önl-emege çahşmıştır. 1'~akat bu :fı
rm günde <'n çok 50 çu\ al işleye
bıldigi •çın bu fırmdan alınan faz
·ı.a unlar kapalı fırınların. Civarın
d.akı fınnfara te\"'Zİ edilmiş \'C dar
lığın önlcnm(,!sinc -çallfllm:ı§tır. 

Haliç Boğaziçi ile 
birleştirilecek 

Üıküdar tramvaylara 
tasfiye projesi 

Ü:sküdar - Kadıko) Jial.k Tram
Yll)ian İdaresindıı.' iedkikat yapan 
taA°i) e hC'..) eti irk<!hı tasfi()~i 

kn lıazırJadıgı proJey ı Nafıa V•:
kaletinın tedkiki.ne ve Vek'ilkr 
H<'y'ctinin üısdikiııe ar1~tıınişıtir. 

Y okıullara stcak 
yemek 

Brincıkanunun i1k gi.ınünden 

i.tibaren ınıaıhaLlclerdc teSbit edi-
. n yoksuHara Part; tarafınkian sı· 
cak y€mek verilecektir. Parti Pen
dik K ırtal YC Maltepe .karzalarJ 
iı;in clc yüzer kı:ıiliık yardım büt- J 

çcsi hiıZırh:mıştır. Bu suretle gün· 
de 16:1{)0 'kişiye sı<:ak ~ emc'k n~ri
L~ekt ır. 

ı 

1 :~:~:.::~~:~~:!. 1 

lı olduğunu gösteren bir idealist. ve yalnız galibin değil, bUttin mil-
lik r uhiyle, ikinci cihan harbnide Jetler meselelerinin ebedi bir ada· 
~ alnı ı. herhangi bir imparatorlu· etle tasfiye olunmasınt baş pıra. 
j:a değil. b iifiln mfJletlere ait me· sip oln.rak alsınlar . 
~lelerin halledilnı~ i ı.;'4~~ldiğiai Zir a, bu yapılmadıkça, bu harp-
ileri süıdU. te dükitlen tonla'l'al kanlar, 3 6™:U 

Sa:ıılah ilir kı AmerikcfdR ik=ncı cihan hubin.in tenıelleıni 5Ulamış 
cihan harbinde tJc tchar Vilson olmaktan ba ka btr şeye: yaramı· 
dirilmektedir. Zira, ~kala hatır· ~ acaktır. 

Pekmez, uzum ve ı 
incir fiyatla r ı 
Belediye azami satış 
hadlerini teıbit etti 

Bcled:.' c İkU~at Miı.diı.rlilğiı 
pckimez. üzü ın 'c incir fiyatları
na nor.maL satış hadl< nııı su şekil-

u· tesb·L t;Lrni,.lir. Üzıim !J0·1 O, 

pl'k'm:ez Ja(}.140, im:ir 9l\.100, bu 
IiyaLl<ır ü:stiindc satıs yapac;ıl,1ur 
Milli Korunm~ n'Niıt&emll ı ·, (; ' 

r · ıcccklerdir. 

Sabit gelirler viliyet
ce tesbit edildi 

Vılayet. rnemur, ~ytaın Vt! era· 
n. ll dışındaki safbit gelirli 'aıtan
d ~şları gayet sıkı !bir kontroldan 
~ ınra gizli olarak teSbit etnıi§ ve 
iıu lıusust.a hazır.Ladığı listeyi V<-:

kalet-e göndemı·~tir. Yakında !bun

ların kim olduğu ilan edilecek. 

:bunlara da memurlar gtbi ucuz gı
da maddesi t~ zi <?tHecelkü-r. 

Adliyede tayinler 
(Halifei. mehlu Abdülhanudir. 

temin hutbelerden f.a5 ile, veliah· 
d saltanatı Osmaniye; (Halife! 
deveran, Sultan Mehmet hanı iha
mis ~azretleri) namır:.~ 'hutbe O· 

kutmak, umum islimlara elzem-

Alakadarlarııı ,·erdiği malAima
r göre Belcd·~ c Halici lem!zlet, 
meğe karar ,·ermişt:r. Şehrcilik 
mütehasslbı PT()si. Bel diye Rei6-
lığine bu h u~uı.fa cnteı:ıesan b;r 
tckliitc lbulunmuştur. Pro:;ı. Ha-

him ~yiık çırağt Mehmet ıvasıta-- ı 

sile 80 kuruşa .k::rnesi.z cknnek sa- J 

tark~n y.aı.l\alanmıştır. Suçlular, 

Milli ~0ru111?a l'Iüdd€1umumfüğ!- 1 Sokaklarda 
ne ·erılmiştir. 

bulunan 

.İiıtıaBbul \Mili~ Kbrunma Müd
deiumumisi Nuri Erenler1 S 1nop 

Ceza fi1aıkimliğine, yerine de ik:n

cı sınıf adliye miifetUsi !Mazhar 
Düzel i.ayin edilmiştir. 

Malumdur ki s;.. Stafford SOS· 

yalisttir. R81'p imalitm-da fngı1iı. 
1tçlleri geceyi sflntftl~ katarak 
çalışıyorlar. Harb;n başlangıcın. 
da fngilirJerin ımTh dnrlnden 
harp devrine geçmeleri zor olaca· 
lı MIJwer memleketlerinde çGl 
,...ld.ı. Gçen bHpten sonra silah· 
ı.nn aza1blma11, mmetler 81'Hm· 

daki ihtnlıftarm hep mftzakere vr 
hakem usulleriyle halJedRmesi gi. 
bi fngili-z cfkAmHla gört11m6' o-
1-n kuvvetU cereyanlara balnla
rak verilen b:.r yıldırmı hft'lri çı· 
karsa fngllfderin bunun bl'fl· 
ıında hazıdanmab vakii bulan11-
ycaklan ftmtdi ile ~ver farfl. 
ınn neş'~!ri daha ziyade 81'hyord11 

dir. 
(Bugun Sultan Mclımcdi .hfmıı::; 

haıretlen, ilıalifeı ö lhak'tır. Alb
<lulhamid saltanatından kahren 
mahrum edildikten sor.ra da, ha
kanı Osmaniyan olacaklardır • 

(Fetvayı şerifin mealı alisinden \ 
nnl~ılacağı üzere Abdülhamid, l 
:makamı hilMetten saı.dttir. Bugün
:ku hüküm ve saltanatı, maddi ve 
şeytani bir tegallüptenibaretfu. 

* Zeytin) agındaı1 alınan yiız-
de 15 muamele ,.Ct'gi:;inin aynt'n 
Jınnıa~ma karar ,·erildiği ma.Wnı- ! 

du . .Du işi Ticaret Ofisinin yapa· 'ı 
cağı anlru ılmaktadır. Bu mwksat..-
:n Ofi , i~nire 15 fbin roo~ lbickml ı 
ıgöı'l:derecek tir. 

cesetle r 
Kü tikıpazarda IX•m _ i.aŞ ımahal

lc inde <'~"Jıdayu t ~ '.' ıı ğıll'da 20 
:- a~lnrmda kadar bir genç öLü 
ol::ırak buluıımustu··. "..t apıl.an t:ah· 
kikalta, bunun. FP· ..... J<' oturanı 

Ta'hsin adındıı Cbıri~in~ nil olduğu 
:ı nlaşılmıştır. 

Buııdan .baıo1rn 1 erıkıöyünde 
tl"nha b:r arsada J c:ı.: loğmuş bir 
kız <;ocuğun t~~c ' hmırı-uştur. 

lkr iki ceset dl' n n kaldırıl-

(Biıılberin, devr."nde, edayı sa· ı 
lalı cuma ga) ri ca;ı.dir .. Şu kadar 
var ki, dört yi1z milyon isJAmm \ 
klibl~ Amili olan m1>kamı ce-

cin sonunda'ki Kagıtlıaı1c dere .. ~ 
·1e Büyükdeıx·y~ giden derenin 
>İl' kanalla 'birle 1tiril'mcsini, bu 
~uretle Boğaz.çind!en gelecek ce
re~ .. nlarla çamur.lamı der.e halfa,. 
d <i Haliçte !bırakılmamasını ile-
ri $irmü~tür. Bu su.retle. Prost 6 
nıihon :sarfile HaJic:n ihya edil-e
ceği ımütalaasını ileri sürmü~ bu
lunmaktadır. Belediye lbu husus
ta. tedklkler~ !başlamıştır. 

* İnhisarlar idaresı, tu~a çalı· 
~an miı~lere, rn'm~tiUl<~:an 1 
kendi vasıtasiylıe tuz getı~ıle- 1 
cc.klcrini bildirmiştir. Ayrıca ıda
rc. şcllTin tuz ıhtiyacını karşıla -
maı.lt iÇin Kaplan vapurunu İzmi- ı 
re ~nderm.iştir. mıstır. 

_ - " i K D A M ,, ı n T E F R f K A S 1 No. 42 1 

1 AÇDL KAPDM, AÇIL! l ı 
fta' , ......... -

MUIB ===== llia-•• ALA'tU8 ~~ 
Fakat onun da böyle b: :ıip~ 
varsa, beni alikadar etmez . 

Sebastiyen şüpheli şüplheli mu
hatabma !bakarak: 
. - D~k ki siız Jüdit'm de klü· 
be dahil olduğunu b lmiyardunuz? 

Kazimir omuzlaJ"ını si1kt1. 
- !Biraz fiip~reniverdim. 

Yine ibir sükiıt fasıla6ı oldu. 
Sonra SepaSt:yen ayağa ikalkarak, 
ocaığın yanına geldi. Sözü lkısa 
kesmek ister gi:bk 

- O halde, dedi, sizi dünyada 
aWtadar eden 'bir tek şeyvardır: 
O da para! Siz ancak pa.ra için ya. 
~ıyıorsunuz. Haslsler giıbi paraları 
~J.ğııyıorsunz. ~u vaziyete göre, si
zinle bk- anlaşna. yapabilirim. 

- Anlaşma mı? 

Xazimir iki kolunu :havaya kal• 
ırdı: 

- Azizim, dedi, ~enç ticaret
lere !benim de 'ştira.k edebUece
i!,imi nerden aıklınlrl:a ıgetiri~ -
iU!HlZ? 

Sebastiyen :ı.~r gıb~ baktr. 
- Hailtika.ten siz de ?l'!Ürailik 

ediıyorsunuz. Aç~ .kıonuşalım. Sü-
kUt hakkı olarak ne istiyorsunuz? 

Ben budala değilim.. Siuie her-

Kazimir müstehz.i~ane bi-r se
lam verdi. 

- Hah, dedi, ışc.e ben de siız.in 
ıboyle konuşmanızı lbekleı:ıdim. 
Geçen akşam bana hissemiı satın 
almaıA teklifinde !bulundunuz. O 

1 
zaman ne oyun oynamak istediği -
nizıı açıkca. anladım. Burada ~ 
laınnıza verdiğiniz süvarelerdeu 1 

halberim olmamasını bu sureUe 
teıntn etmek istiyordunuz. Halb\.ı
ki 'benJm bu :işlerden t.8 ne zaman- · 
dan!beri haıberim vardı. Şimdiıye 
kadar h;ç sesimi çııkarmadım. Fa .. 
kat gördüm ki, beyaz zehir t1ca
reti tehlikeli lbir iştiT. 

- yani siz bu işi ahliılki tar;r 
1'ından değil de, tehlikesi tarabn- 1 
<lan mülii'baza ecüyorsumll'li. 

- Belıki de 'her jJci taraıflndan ... 

Geçen akşam söyled>ğin.iz gl>i, 
gilıııı'Ük l'e.smi vemıeden :bazı ~ ı 
yanın memlekete na.iıl soku1du
ğu us~rlııe lben de bir.az vakıf 
bulunuyorum Faı..at 6tokain tlca
retını arJa.mam. 

Ve sordti: 
- Siz bu beyaz ~hiri grzLi yol

lardan bizzat İngiıltereye i1lhal edi
yorsunz değil m ·? 

...... Ha-· 

- O halde .buradan., Londra
da.n Gatın alıy.orsunuz. Demek .10, 
satıcı da tehllke karşısında bulu
nuyor. Wni bu malıı: bir dost.unu
wn vasıiasifo ıt.edarik. e~l'llU· 
nw:. Yıoksa lbu dostunz Jüdit Aş 

olmasın~ 
- Böyle lbi,şey !bilmiyorum 

- Allah AH~. Size lbu malı 
s2t.an insanı ıtanınuy:oı· musunuz? 

- Söy!OOiğim giıbl... Ben iyi 
para verirJm. Mal da .gelir. Am
ma .kara yolundan ıgelir, deniz yo
lundan gelir, ~üliıısa :gelir. Fakat 
ne yoldan ,gelıit-. ·Bllmenı. 

- Şu ha~de bayhuzin size em
myeti ydk demek;. .. (Kazimir el· 
lerini oğuşturdu) dtc>ğrusu. (bu ada
mı ;tedbirli ıve ihtiyatlı !bulu rum. 
!Ben de onun yerj.nde olsam, öyle 
yapardım. Peki. bu adamın ikim 
olabileceğini öğren~ğe (hiıç ® J 
~rak etmediniz mi? ~ I 

- N~ lüzumu var? 
- -Meraıkh ve (belki de isııiıf a· 

deli lbir tecrülbe olurdu. Eğv ıbu 
tbayiin hıüviyeıini öğrenmiş olaay· 
dınız, eh.. . lBu adamı her zaman 
avucunuzun i;inde (bulunıdunbi -
lirdini'L. Ona şartlar ıkopbilıirtiıi-

!Lo.:- ..ıı • ~-k.iin.. -.-Hiç'~ --""±& .!"~-

-------.....--
mcdmi, mi~ Galbc.. u.Ü-;.1mduniız 
d". mm·afiak olan.u lınız. 
Kazimır st:~in , 1' la,.~ıııcb. 

- Affed€r;;mi , Jed, dem·ıllı de 
oo:,)ıldiğiniz ıgtb;. lıenım sir.in işle· 
rinize !burnumu ~ı :<mağa •hiç thak

kım :Oık.. 

Se'basıt.!) eıı i~·i.deıı i\ iyl' kıq.mıs-
tı Fakat Kazimir hiç istifini ıboZ':" 
muyordu. Hat:tıa 5aL'ib3 ıkarşısın- l 

1 

daki adamın enoişelerinden zevk 
bile duyuyorou. \yağa kalıktı, el .. 
divenlcrini ıg!yı.ıeğc b~Jc.dı. 

- Doğrusu 1ugün çok entere
!laıı ~eyler konuştuk. Şımdi ıbirihı· 
rhnizi daha iyi anlad~ımızı rıan
nedtyorum. Doğrusunu istemeniz, 
si~n ho~unuza gitmi:.vecelt b:r 
m':!\•zua tema ettimse, lbunun se
lbdbi, ıbeninile oynayactık çaıpia in· 
san olıma.dığını:ıı si.ze hatırlatmak
tan ibaretti. Açık 'Ve sert lkomış

i~a, ~ ma.$ır ıgöıfürsünüz+ 
Ben de kendi mcnfaatla.rmıı mü
dafaa etm~k mrımdayım. Yani 
StaıJhop'un servetind'eki menfa
atlarınıdaıı bahsetmek mtıiyorum. 

- Siz.in menfaatlarımz mı? Ha
ni .,iız sadece Jüııiit için ıbir dbs
ya mttuğunu'.:du söy.lü;ınruu.nuz.. 

- Evet amma, ıbir dosya "Zam3· 

'l)ı ıgelince, pa!'a edebilir. 
Ve kapr,y~ doğru yürürken ila

ve etti: 
- 9'l ~p1eıdm Elen Şta..'1-

ll!op,aı kar§ı son de~ ıntıyat.

l!Mr hareket E4!Jneniz de !Azımge
ılıir. Ben gidiyıorum. IBu akıllıca 

ı nası'hntlarımıı şimdi· burada sak.ön 
lbir kafa il•• ıralhat rahat düşüm'

(J>üa. ~ 

Altın flatlan 
Dün b r R~adi~ e altınının fiya· 

tı 32 lira. külçe altının lblr gram 
fıyatı ise 432 lkuru.,.c;tu. 

- Yarın Edirnenin 
kurtuluş günü 
Edirne (İkdam) - Türle Edlr

nenin ebedi kurtuluşunun 20 incj 
•ıyılıdönümü 25 İkinci.teşrin tari
hine rastlama:ktadır. 

Kurtuluş ibaı)'il'amımız her sene 
olduğu g:ıbi bu ~ne de emsalsiz te
.zaıhürat He .ımtlaınacaıktır. Kutla

ma törenine <at program Beledi~ 
\"<! HalkeY tarafındah hazırlan 

mıştır 

r:-GONON- ? 
1~•1klopedlsl 

Franklen D. Ruzvelt 
Birleşik Amerika. devlet TeıSlnin 

haşatı hnkkmda kısaca ımalUnlitt vere-
. 1882 da doizu tuır. 1900 \{ 190! 

de C'umfııır c olaıı Teodl>,. Ruı.velUn 
alml{:fi; ının otlu \e nik!h yolı1P yeğe 
ııidlr. N• vyor.da doldu 

1910 da ayan a.ı,ı, , 1918 • 20 al'aEiı· 
da beh~I' mfıste.şarı, 1934 de Ne\'· 
iVdı1c valis1 oldu. Demokrat pa.rtislne 
~ptu •• 1933 de Oilımhurrc:rlli ne 

ı çileli. :\mer!Jranm 32 in ı ıiimhuTrc
:,tdiT. 1936 do ik.incı, 1941 d{' ı{jçüncfi: 
defa Cilmhurreisliğiıı &eçildi. Kendisi 
\.meıik.a cümhw:ey ~ tarihinde üç defa: 
cilir~un·c ;ı olan '!eıt zattır. 

İngf lzleıiın ne kadar çok mttıkti· 
UtJa karşıla~ıklan ma116mclur. 
yahut bu hal'p bittikten sonn 
meyd•na çıkacak neşriyatla daha 
:iyi öirem1ece\tr. Fakat o mftşlrtl· 
lAta rafmen tm•llt l§lert gitgkfe 
ertmı, ve malseme ~fti!'. 
Bununla beraber fnrl's1er mtlm· 
kftn oldufu kat!ar muhHebeyf, ya 
ni Mihver tarafı de brfı brpya 
ge~rek dövftfJlteft ~ 
ffkl'mde idil«. 

- Bir top daha faala oltnM'I, on· 
dan SODra ... dİ'yor)anh. 

O devir artık ~ittir. Bugftn 
lnrttere hava tbttlnltllftntl de 
ele almak için ~h~OT. 

Muhsin Blnal 
vazifesine bati• iı 

Hastalığı dola) ısiıYle oir miid
dde~ri mezun i:ıulunan şehri· 
rniz l\laarJf Miidürü Muıhsin B;n(ll • dun vazrfesine başlıaml§tır. Değer-
li Maarif müdürümüze -geçm;ş ol· 
sun eleriz. 

Muhasebeci aran yor. 
Gölcükte bulunan Denı.z Fabrıka l rı TJmu?P Mit urlüğü emrin.de 

istihdam olurunak .e anuni durumuna or 260 lira.ya kadar ücre 
ver·hnck uzere (bu· ırnulıasececı aLı n c ktır 
tstekfüenn Ankarada M. M V. De z '.Mtıstıeşarlığ 

d· da Den.iz Levazım Amlrl!ğine lh m n müı·acaatlan 

İstanbul 
(1568) 

Müzayede Tehin 
~ 

Emrlk ve Eytam Bankasından: 
1 ıı 942 _pa:r;a:tee i:lliıu saat 14 de muka:r ,. T 

--~ :s ~Udi: telb.:ı ~ ~ cWcı.~ 

-
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SOVyat lhtltallnl·n Yıl O önü mü 1 rtt-v KUA tAiiE: 
---------· . l ) ! 

Mi1'i ~~f!m:z'e . Ka1i~in, ·Ba,v~k!I ve, rar!c·y· ( kazanç vergisı• . 1 
Vekılım·zle Sb'ın ve IVolotrf a-asındl ( 1 

tebrik ve t~fekkür te1gr~fları te?tİ edild; • ' l 
Otlecek s·reden \ 

Ankara. 23 (A.A.) - SovyeUe
rin 1917 ihtiW yıldönümü müna· 
sebetlyle Reisicümhur İnöni1 ile 
Sovy'etler .Birli! Ştıralu Reisi M. 
Kalinin arasuxia tebrik ve teşek
kör telgaflan teati edilmiştir. 

Ankara, 23 (A.A) - Sovyet 'h
tiWJnin yıkiönümü v~esiy le 1 
Başvekil Şükrü Saraeoğlu ile Sev i 
veyler Birlil komiserler heyeti 

. 
reisi Sta1in arasında tebrik ve te
sekkür telgrafları gör.derllmiş -
tir. • 

Ankara, 23 (A.A.) - 1917 Sov
yet ihtil~linfn yıldönümü miina
sebetiyle Haridye Vekili Numan 
Menemendo~lu ile Sovyet Harici
ye komiseri MolotOf arttm:da kar
şılıklı teb1' k v-e teşekkür telgraf
ları gönderilmşitir, 

l stanbuf Leyezım Am:rrği · d~n \'erf· 
f€n ast.er'! kı•eat i inlar• 

-----------------------------------------------------Malatyada 52,047 fra 62 kuruşkeş f bedElli iınş·aat isi kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. ihalesi 30//11 /94? ı::rünü saat H 30 da Ma
latyada Hava mmtaka Md. de- yapılacakt r. tık temn!atıı 3903 lira 58 

· kuruştur. Tal'plerin kar.um vesika lar:ıe teki f mektuplarmı ihale saa-
tlındfll bir &aat evvel komisyona vermeleri. (1643 - 1256) 

• 25,000 k ' lo sığır eti pazarlıkla ~tın alınacakt"r. Tahtrin bedeli 
18,750 }ıra ilk temit~at; 1406 lira iır. İhales' 25/11/942 çar~amba gü
nü sa.at 10 da Trabzon askeri satın alma komisvonunda j Roılacaktır. 
Talipl-er'n belli vakitte komisyor.a gelmeleri. 1650 - 1263) ... 

80,000 1ıl lo sığır et~ kapalı zarf 'a sat·n alınacaktır. İhalesi 25.11.942 
çaTŞamba günü saat 16 da Kayseri askeri satır. alma kf\misyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bEdel: 48.000 ıt.ra ilk teminatı 3SOO J.'radıT. 
Tafplerm kanuni vesikalar'le tek1'.f mektuplarını il-ı;:ılP sat't~den bir 
saat evvel k~on:a vermeleri. (1651 • 1264) 

.... 
Aşağıda yazılı odurların kapalı zarfla eks"ltmeleri 27/Jl/942 gü

nü .hizalannda yazılı saatleırıde Bar..dırma askeri satın alına ko
misyonunda yapıla<:a.ktır. Talipleri r. kanuni ves:kalaryle teklif mek
tupl81T'Jlll ~e saatir.den bı'..r saat evvel komisyona vermeleri. 

C'nsi 
Odun 
Odun 

miktarı Tutarı temir.atı ihale 
ton lira lira saati 

545 21,800 16h5 16 
2650 106,000 7950 15 

(1652 - 1265) 

* 

it ber~ıı tatbik eti- ı ; 
1 1 

lecetı aml.ışırı-rcr 1 
1 

Ankara, 23 (İkdam MUıhab'rin
den) - Fevkalade k~zsnç vergisi 
kanur. projesi üzerindek! haz rlık
lar bitmiştir. Fakat, l.ay:hanın an
cak ör..U.müzdekıi mali SE:neden iti
baren meclisten çıkarak tatıbik e
dilecektir. Çünkü varlık vergisi- 1 

nin bu sene iç n ayni maksadı te
min edeceği ve fevkalade kazar:ç 
ver~isinin de gelecek Sf"neden iti
baren ve devamlı oları.>lr fevkala
de kımınclara tatb k olunacağı 
µ ~ 1 aşılrr. aktad: r. 

Ş ~ rk 
Cnph sin -ı~ 
(Baş tarafı 1 İn<''de) 

A 'm~n askeri ycked:lm:şt"r. 23 
m'tra'yöz. 14 '';rer ha\•anı. cep
hane do:u 2, y:yecek do!u 1 dc.po, 
d'ğ'e- 'eva·nm e1e geç·r:~miştir. 

Sb'·r gra<l:n cenubunda askeri 
kuvvecp·m:z. A'.man muka:vt:nıe
~·ni kı~ara•k :ler1'vıo•·. On!a~-ca as
keri nck~.a ·şqa1 rd:!rrı:"'. lb:r Alman 
tı:men bozquna uğraıı!m·ştır. 5000 ı 
ar,..ker ve suıbay es'r ed:lm!ştfr. Tü
men:n tDpçu alavı kumandanı ı:ıe 1 
bcra:ber es:r ed:lmiştiı. 

Londra 23 (A.A.) - Hus km:- i 
V"'f ern 'n Sta 1 :r,ırt•fı<lda yaptıkları 
hı?m'e net:{'es:rde 40 meskun ma·· 
h::ılli =~rra! etm'ştir. 

Kaf(rnc:',<ıtda. Nalc'h'k'in .cenup 
dOO'UsundR ibir f?ıbrikayı i~ga1e mu
va fl~ak ol'Tl"t'~1 ard·r. 

(Baş tarafı 1 incide) 
Bu mümtaz şahsiyetlai Fran.sız 
ıbat: Afr~kasının müdafaası. 'çin ~n 
iyi yolu S€çm:~ bulunuyoruz. Beni, 
cesaı·et d ··sipl' n Vf: yurtseverlikle 
·tak:.p ed:n:z. 

Yaşasın Fransa.~ 

B•.mdan sonra rtıd!yıoda Marsey
\'€'Z ca1ınmıst·r. 
., ~a,,i,...gotn,. 2" (AA.) - H~f·aı"'a 
b•ıı• !'3"vo )T'{\ '"hı!h'} i v~!)~n g"'z~v-cı 
D··rw p·a-s~"'un c;><yle"ı:ğ;.,,,e g;ı e A1

-

m""''l"r ş.•ımı!I Af=l'-l"ada'~ Aım"•"'ka.., 
kıtal<ı,.m., iltihı-ık ct>n"k llıı'ı'C Fl·nn. 
<;:?<'.•! tc-·ı1<r.t.,.,~Crı(> rs-z·~'anıı'l· m""'"C'!ll 
p..+,.l',; t"'V1t'f et'T'l:'l"•r f<>k~t Ve"9<r•ı· 
r:ı v"'ntı'··ı"~ı ı>hf ,.,; .. h'lp•iı:ıe nlma.ğa 
ce-.,""'"'' ~10~,.~-~t-1,,, .... ..1 -

Sir S. K.r~os 
(Bac:. ta•rafı 1 hı<'.dP) 

sivasi ,.,..,frmı-c:tjllerir.irı, birco'k 11a7e 
tr>JP...;~ "lı-ı>-ııdic:.ine halef olarak 
çÖ<:tı-,.CJ'kleli bu aaem maklast•T
TY''lk f'rc:<.ıtın• p]ı:> ı:r"drmic:tir. l3u 
"'"""',.1~ rr!n,...s'e kend'ci>ıden her 1 
tiirlii ~ivsc:1 nr711YU U7PldR<:tn:aNık 
tPlrnik mahiyette vaz:fa verilmiş
tir. 

'> r .. _ "1·.,--+ 1\"•"•• ~,.,t'h'j:-: meç
'hp-~-r, .A,..·l"n 1.,,.lr·ılr d1n,lcır·p
~- ıı.·'7:7p+ ı..,.ı~ • .,.,"'"a" m0chıır:veti 

,..,"", lbu rr'·~' ":>h'o:;1ar :r=ıı rrıahke
mr> } • .,.,..,-:~" davanıı1 ;-ii'w>ti ~e

forberııı-·n vPvı> fo.ı~'q•':.de ıha1in 
'l"ll3 erci'P-' t,,,.=hte-n :~=jı .. ,~ .... .,n ;ki 
av c:;nııL-ava kodır toh!r edilE'bll'r. 
'J'.,.ı..·~· krır'l,.ı?r• kaıh;J; ternviz 0'11:0 

cr<Te .. ..ı .. v< 1 f>"8 +~-r·'hcn ve ınüsta
ce1en trdk"k olunur. 

tf'r~ :~1 e· 'nde a<-keri tı=7met .::;e
!l;-!'iı.,:ıe ıs=rıd 0n pvrılnıı.:: o1mas·nm 
ma'i vaz'vet"ni bozdd7ıı ,.e lbu sı:>

bEıuTE' tFd'w lbakrnıınırlı:--n l~<end'
s"rıe l«ı'avlık'.ı>t· r.österilmec:.'ni =s
r:·ıeın -eden ha1le de ic~a !hakitrni 
bı;rç11n h't" S{>ııevi "'ecrre-mek üze
•·e taks"tle ödenn:es:ne :karar vG
ufö'1ir. 

Tuh usta başlı- f 
yan taa rru.z 

(~aıı taralı 1 incide) 
Alman kuıv1tNJCrinin hücumuna uğ:a. 
ınt<µa da düşman kat'i bir netice ala· 
anamıştı1·. B zerte etrn.fı.nidakıi hareııeiıt 

ş.ddetl enmektdir. 
HÜ'CIDl HAZIRLJKLARI 

Londı·a, 23 (A.A.) - Fas radyosu, 
ouıgUn öğ.edt:'n sor.ra müfef.k umllıllli 
kapırgirhı.rıın aşağ.ıdskı tebi g:nL yay· 
mıştır. 

l\.füLtefik kuvvet.le!', Tunus ve B'zer
te şehi'rl-eri efr~Hn:laki milıs:.ahkoem 
ınevıiicrde bulun.an düşman zırhlı 
kuvvetlerine karı;.ı hücu)U etııTu.şler
clir. Başlı~ mütte.fik k:>uvvetler, bü
tün mihver u~vz.ilcr;ne ayni z.amanıda 
hücum etmek üzere ı:ürat.e cepheye 
~ctirılmiştk ilk ın:hver esirler cep
he ark3.ına nakled.i.miştıt'. 

MATÖRDE SAVAŞLR BAŞLADI 
Nevyork, 23 (A.A.) - Tunı.;sta iler· 

leıycn İr.giliz kılahrı b!ı· A:ıman urhlı 
kolunu· ağır .Jtay.~plaı·u uğ.atın~la~dır. 
A.1ıeı..;kan \'6" İ:-..gi.iı. ~"·vetle:.inin 
J..."'ilf e haliı :ie D!zert \'C Tuı~ooa hilcum 
c:fot·ck'.cr raatin yakın.aeftlğı tl'-ıhmin o 
ltt.'lmaktadrr. 

l\lad::tden alınıan bir te:gr:.ıit:ı. Bl
ze::t.n 20 mil ccn ı') :nda Mat.ör.:€ bü· ' 
yi.iık bil' muha~cber'n şimıfden b:ı.şl!! 
r;;L<; olduğu b'ldir'lınckted r. 

CEZAYİR BOMBALANDI 
ceı l\Iİr, 23 (A.A.) - ceza,yir rad· 

y<runun b"\<rırrdiğin(' göııe dün s-at 
14 05 den 20 55 'e k'3dar h~va. t~hl ke 
:,.aret verilmi~tiı-. Ş':Jh'r ı:ı ü ·cil ~efa 
ol··rck ta9:Tu?.a ugr:ım:ş 1.1~. Bomba'a 
.. ~hrin ır.uhtelif ye,·krkı' c.e~:rü•~ıı·. 
B'.r h~t.-ih ıı nzy" ~a.bet o·mlr:(.ıı·'!'. in
sanca k:ıyıp va1ıdır. 

R.UZVELTİS FAS SULTANINA 
MESAJI 

Cczilyir, 23 (A.A.) ~ F;ıs su:tanı, 
ge:ı ral Geoff•e::y Keyus'i hu:ı.u :una 
kabul. etmiş ve gnnera.... kendı'.s:ni Yas 
hükltroda:ır.a gc::eı•al Gco·ge Patton 
na111:mı takdı m vı~ m'ilş<.rli.nll~"'h M. 
RuzveJlin b'r mesajım toevdi et:nl.%ir. 

Bu mesajda Amerıka rei3iclinıO:ıuru 
M Ruzve t -ezci.unle şöyle <::emektedir: 

' M~hver devlet~:i, ·bugün siz n ve 
biz;ın me.mhJ:,~leı"lrnizin ınilşt<>.re-k / 
düşmamdıl':ar. Bu <lf'Vletlf'ı·, ı:;:y-si ve 
ikis:-cll tl'ık'ldinı:'eı·iıl. şima-'i A~~ı'ik'aya 
zotb .kabul tıttit·ıneği, Fasın bütiın 
!Wtl$adi biinyes•r.i yğaır.a l tmeği çok 
,n-zu edcr11'r. M•hTHİn yaj~ma.cı'ı'.< ~· 
tah!!.snı yoK c,tmc-., ıçm ınüşl.eı;E:K me
-::.:mrz:i bir araya get rmi~ olmam•zı 

l»·ıhatsa rr.effimınlyC:te şay-11 addrd· 
er.im. Almanlaı·a ve İtn.'yaclal'a kar~a 
ka.znnacag·ınız ıaic~·. ı;>mali Afrikar.la 
l.>ütli.n F3 ·Iılar Vl' F:.arr;ızlar iç'ln y~n: 
biı· .. 'Ulh vr ı'C•ıı.h devı· nin temel taş: 
ol3cakıtır. 

Aşağıda yazılı selr.eler·n ka oalı zarfla eksiltmeler; 1/12/942 
salı günü saat 16 da Yassıviran askeri satın alma komisy!Jr.unda ya
pılacaıctır. Talir-lerir.. kanuni vesiklariyle tekl f mektuplarm· füale 
saatinden biır saat evvel koonlsyona ver.melen. 

Londra 23 (A.A.) - Berljn rad
'"O<;U Sln!:rı 0grad'da Almı:ırı hatları

nın ya.-ı 1m«; o'.duP.',.rıu 'tircıf etm:::: 
ıre l\lnıan1ann ş"ddetH b!r müda
fı>a lıatıbl vapt•klarmı c:C>v1em'<:tir. 
Uvnıtmam"k 'cab eder ki H:t1er 
S'l'nP-rad·n nıptedilece~:ni ve Sta
ı,·n JsP 15 vün evveı vermiş oldu
ğu ibe•·a,.., arla Kızı lordunun neler 
vcırfl"'ak kP.d~efl'de o1d 11 Pıınu va
knda göstereceğini söyle.ınişler

dfr. 

Sefer oc .. 1 'k veya fevi'.rnla:de ıhal
ı.e-de vaZ.:fesi ic•bı ıba~ka yere g!
den ac:keıi şaıh::slar 'kamet etmek
te o1rluk1arı e.v1ere ait kira mu
kave':eler!'l'li fecf'1<::1€1bi1:..J1er. Mıtı

':\ave'en"ıne1ere bunun hilalfrna 
k'onacz.k hükümler muteıber de
ğ'ld~. 

Majsetl'Iıiziıı ha.!<kında Cenabı Hak
. }"ti:ı -:aYnı samadtı:ı;sini n'yaz cd('rim, 

Ciı:.si. Miktan 

Jıahna 
prasa 
ispanr.k 

* 

Kilo 
144,000 
144,000 
144,000 

tutarı 

l1ra 
28,800 
30,240 
31,680 

(1655 - 1268) 

teminatı 
1 ra 
2160 
2268 
2376 

Af'YOn askerlik şubesi binası nn ikmali ir.ısaatı kapalı zarfla ek-
siltmeye konniuşM. K~if bedel' 19,474 ha 64 kuruş ilk teminatı 
1461 liradır. Taliplerin kanuni vesi kalarile tekl f ır.ektuolarını 
24/11/H.2 sah günü saat 14 den bir saat evveline kadar ~da 
askeri satın alma komisyonuna vermeleri. (1656 - 1269) 

* :;()() tıon od.un kapalı mrfla ek s-'ltmeye konmuştur. İhalesi 4.12.942 
gür..ü saat 11 de Adana askeri satın alma komisyonun.fa yc.p lacaktı1·. 
Tahmin bedeli 20.000 l· ra Uk teminatı 1500 liradır. Tali.plerin kanuni 
vesikalar:"yle teklif mektuplannı ihale saatiı:den b r saat evvel ko-
mşfyona vermeleri (1688 - 1400) • 

1/2 kiloluk beher kutusuna 270 kuruş fiat tahmin edilen 6000 
kutu :drolik yağı pazarlıkla satın al naraktır. thales 27 /11/942 cuma 
güftü saat 11 de Ankarada M. M. V. 2 No. lu satır. alrr.c; komjsyo-

Moskova 23 (AJ\.) - Pravıda 
ııazetesi, A1manl.arıri ik' ay ~rl:n
da Sta1:nırrrad için yapılan mu
~1arebeıe·roe 800 tank 1000 ucak · 
ve 10 000 sülha.y ve tir kı<~bcttikfo:-~ 
r:n · yazıyor. 

\ıP .......... Mmı .............. am·••llfl"ll•WkUOll!l!llle" .......... aı .. ~;~:;;ı;ml!ll~ 

POKER l 
TRAS B IC A Kll RI 

r ı C\!dl hıhri~ etme7, 
d!dl yumu~ahr. 

Her yerde l 

p o K E R ı 

nunda yapıla-caktıt. Katı teminatı2430 liradır. Taliplerin belli vakit- traş b1çaklannı arayınız. . 

te komisyona gelmeleri. * (1646 - 1259) • ı ~ I 
~ 

22.000 volt 150 Kva. 50 peryot kaıb·ı· ayar b!r transformatör la- a'ma koml<yonur:da y-apılacaktır. Ke-ş f beıf'li 15 660 li1·a 60 kuruş kat'ı wmrnat 
2"49 l!!'f.ı uo 1'u.rut;;'.t•·. Ta}ip:erin belli "alritte komizyçınn ge:mel•>r.i. (1756 - 1606' 

zmıdır. Tekliflerin 25/11/942 çarşamba günü saat 15 e kadar Ar.·kara 

da M. M. V. inşaat dairesine yapılması (1644 - 1257) 15 ~ eıı•r "~b:ınu p;ı.za"lıkbı S"h1 ~rı.acaktır İha'-esı 7112/942 paz:ı~~· 
• ııü'!lü ss? t 14 ~*'"' hm t: Lv. ôm:diğı sai111 1lı1'u kom:qyon.m'd Y"'"' l "catrt.ır. K'lo· , 

•• A2'k9ıra mevlfi ha!tatıanert kvsi a~atı kapalı zrfla eksil~eye konmuştur. ırunun tehmı:n f'yatı :1Hl kururtuı'. Talblerin tcminatltarile bcllı vakiite kÖm~ 
~t bedeli IH 0&6 foa- U ku~ ilk tcm1natı 10 054 lira: 31 ku::-uştu:r. İha!eısi yonuT!a geJme!eri. (1781 - 1678) 
:sııt/94~ cumartesi ~u saat ıı de A"k'ania M. M. V. 4 No, lu s-ah1 elma k"- -
mis1'<>mmlda yaıpıla~ır. Taliplerln kanııı"'t ves'kala'll!e te.klif mı('ktı.ııp!annı ihale 
sa.a.tinden lbtr tıe.at .vvel kıomıtıy<ma vermeleri. (1661 - 1297) 

* A.ıı.atııc:ta yarlı maheımlerin ımıarl:ık'a. ek9ıltme1erl 25/11/942 çnşan-ıır gtı. 
nU sut 15 de !)l:>lra"!"b~ arJııert r'"!iı'1 a!!ır.a koniliı;yanu~ yaıptlaoak'ıı. Taliple
rin k'omi9":1.,.a plmeltr!. 

C-11111 
AhMk k'lllJ'!Mtı. 
Ata~ o1J.ıı:ı. 
r.~ blaa 
t'"•on ır-ıu. 
T'<'ker t-e.•'btı. 

Lrım.rt SD't 
Tfll>f"'(' Jl9.n'n&lı. 
(:ı" ~"n M-. 
'11~·"'-n k&t\1h'O. 

Mlkial'& 
'12 tabaka 
824 paket 

87.7S" adet 
82.40() .. 

1,648 " 
e48 ... 

24.720 'J, 

'12 ... 
41,200 Kilo 

ıın1r 1 ~~.:,. h"'l.-:l h"ı!it"ih!J-C"i ik:T'oi kl-·ın iıı-t!~~ı ıııtılra~h.t 119"11 vP hnc:ıib,..,. 
t..:lr<>- ,..~.,~,.·ıkh nl<o:lf,.,.,.,~~ lrn-mustn-. lr13lc;s 9/121942 C'a~a~;ı gil:-"U <'.PE'' 

; • • "'e .A '"'•"""'" "'" 1\-T ıvr V . 4 No. lu S"tııı -J.., ... 'kom;wımıınrln v'>ııılarak+ıır 'l'a 
ıı-'"".,, ba'l,; ,,.,~··+.tp ırnı·r,,_,,_s ll'"lmeleri. K~'f bedl• 1.121.265 lıra 56 Jr.::ııı·,.· 

, k"t'i tm!natı n7 201 Jııa 2~ lçuıru."?.!:ru:r. (1780 - 1677) . ... 
' A~"~"'" •• ~ .... ı. """""•'..,,..'"' ,,..,,..:.,, 7.aı"" rkc=1+.ııı·, ··r , ı ı•') "H<> ~·'"'ii .,.,,.,,t , • 
"'" A...ıı.r., .... .ıı., ·1111· ·1111· "' -r>:.... 'l\T'(). ,,, 'S"'fıı." a•,......, v~rııfcV'l'r.••nı"'<> V3t>''r'fliktıı•. T:ı' :tı'"· 

1 .. .,, "'"'"'''"'' .,~.,·~.,ıari1~ ·tF-1t'lf ı.,e'ktı:1Pla.nn1 iha1e se:ıtir.dcn b•r saat evve1 ~ro-n~yo ... - ~,..-.-p1ori. 

Cins' T11ta1r 
1:-:ct • 

.ır. ıırıo 

22:ıco. 

T"""'"atı 
llrıı 
~ .. .,~ 
11'187 1 • 

(17~1' -:". !881) 

Mısı.-daki durum 
Kah:rc:, 23 (A.A.) - O.rta şark in-

glJ.rL teb:.iği: •. 
2:! Sont~~rin<lı kıta!arunıL duşmana 

muvaıffkl:vetlc hlioum -ederek Agadeb· 
yh ctvaı·~a blı· mi1catr __ ler},emişler-

"dir. Köy.ün .. ,.cen:ul:ı.unda buluwın düş· 
m:m çcJa l'mclt zanında ıkalınışb!'. Dün 
Sirenaik:~ üzeriıııdeki ·hava faaliyet! 
mi7. a:vcılarıımz;n ~;iti tt~uTlarına in· 
hlsar etmiştir. 
MAREŞAL SMUTS KAHİREDEN 

AYRILDI 
Kan .ı'0, 23 (A.A.) - Cumartesı gü~ 

nü buraya g~lt.11 gener.al S::ruts, pazar 
günü muharebe meycia.mnda b:r hava 
geı ni.ti yaıpm15 ve bu . ,.ıh uçakla ce 
nl'bi Af:-'kaya dogru yola çıkınııştl·ı·. 
MAREŞAL S~IVTS'~ MESAJI 
Lon.tlTa, 23 (A.A) - K.aıh:redıen 

30 senedenberi 
Meşh_ur bir 

Güzellik reçetesi 

En sert ve en donuk blr rlldl 
yumUŞatıp beyazlatmak. siyah 
•1oktalan gidermek ve açık mes~
~eletı sı.kla.şt:nnıtk içi~ fBey:ız 
F~nktek.! yağsız> Tokalon Kremlnl 
· tıı:un seneler eecrtibelerinl ge
-;lnn!ş g;ı.zell!k 1·~etesln! - kulla· 
!1 lll.lZ • • 

tJllt·lttınt12mA 
n-i\11'1. 

~~. 

. 
...... o .. --1.7' __ .,. • .,.,.,~, .. P,~"'ıt,.,.,.,,140.-· 1ı;7J>1 ı:ı,_,,..,:ı,, ,,.,.,.ıl• rr{;~· ., aat -ve ma:hal:€rdeki ask~i satın 

··-- ·---·•.--...... •,rr·-,.lf .. ,...,.,..,, •• .,ı,.t·r. 'ra'=,,,•r,.·11 ıbeJl{ va.ır•ıet1-lo ,,·t· ·,,,d uiıu komisyıcın~arda b.:.:lunma\an. 

,.. __ ,...~ .... : 
l!lt'nlb~ 

~~ •t.itı. 
~--w. 

?Mt. 
!'m:a. !fe. ı. 

"°' ... 
~ ... 
412 A"~ 

(1775 - .1672). • . • 
7'•• .. ~.....,,,... -rnn "1•'7"' t."...m.ı 11"n,.r, Hı top s"",.,_ s;ı~·~··· kXc<>'~ , ... •··

,,.~ ..... ·~n k-......... "-ıtmıfti tK-"e-a 2 on •t yath 'k'lls~!e pa·v•r1·'r''l c•*''l' ~·· -

~~\.t:ı.t'. f'..,,...:: ~iT''°'" _ .. _..._.., .. eolh1f' •'lat ıe da .Al'\kaT~-dı:ı 'lıt" 1'" "lr ? M~ ,., 
..... ,.. '"'""'• ~ ~m-~tt ~-Ml•eııık+n Jl('r ilri!bi\n te'hmin bP,.,.'i fi:! n('O •'~a ka••t 
.....;..,,,P't1 ıo eo8 lf~." =faliplerm belU u k tte kom1~,.,:ıt ,,..,.,...rıf'T'l. 

.._... (178!5 - 11182) 
1 • 

• ~,.. ·- .,.,..," .- ""4.,..•'lıı. I!!"~" .. ~,tm•v• ~.,,udlıır. Tıvılı>•: lllJ"llH' c-1· "" 
.-J• · ··•• , •• ,.. ...... _..\\ .... ~ ,..t. .. 11,'ma 'leotı""'1.2••on,.,.._<".:ı. oıi~ıı·•,,,..,.,..+,, .,.. ~ .... -·
,. ....... ,: ı• ""'"' T•.,a '1~ +""""'•"11tı 84~tt tl..._4, ... T•l el.rin kt"''lroİ. 'resı~~ı~..-ııp t•'· .. f 

,.....,, ..... 

("\.J •• ., 

T =r-.-a 
"J>-..,.~ 

t ......... ,..,"~ 
v .. ...,, l">t 
cı- ...... ,,,, 

. . . o 
1\K'~rfa':"l . Ti,~·~Tl • .. T.,,....,'t'laıtı 

K 1lo " Via ___ Lira tl:a)..e guı:, sa.ct _~~ı;ı_ah_a_llı_· __ 

~"'". nl\I) 

.,,.. """ 

~; ."''fl' 
~1 hnn) 

~1 M'lfl) 

dt'lr'\Mf') 

7'1''1 nıııı 
li.M{) 

5:200 780 . • 3/12/942 16 Gel:bo~u 
20.rıoo 

1 C{J.•OCO. 
. 5200. 

1!3,66-0 
..._ ..... 

-. . .. .. 
361~ · . .) ~-
.~.7;50) 

·. 

.. . 

.... · .. 

' ~ .. . 

1500 30/11/942 15 Çorlu . 
12:500 3/12/942 15 Bo~ayh' 

780 30/11/942 15 Bolay:r 
26/11/942 15 Çcr:nckş 

25/11/942 
28/11/942 
28/11/942 

15 Safranoo·u 
10 Ankara Sarı k.şla 
11 Ankaıa Sarı kişfa 

EŞR .N -

b U HARB 
NE ZAMAN 
Bİ'fECE .< .? 

(Baş taralı l inc:de) 

l-i" 1944 sonbaharında Avrupa 
lcArasında nihai çarpışmalar saye
~ruıe bitmiş olması kabildir. Ja
oonyan n mukavemeti takd a:indc 
Asyada harbin Avnıpadan daha 
uzun süreceği muhak.J;.aktır. 

Harb'ın Avrupa kara~ında 1943 
de btmiyeceğinin en kuvvetli de
mleri 1se şunlardır; 

a - Alman • İtalyan t~ nrruı ka· 
biliy

0

etin~ henüz mahbz bulun • 
ması, 

b- DemoluasvıJar taarruzunun 
Avrupa k.ııTstsında henüz haşlnma 
mış bulunmaı:;;., 

Dcıno!rrasvnbr A vrupada har
be haz :rlamrken Almnnyanın da 
Mr yaJıdan ~ovyetle-rle hnrbeder
ken bir yandan da AmHika ve İn
giltere ile çarpışmak 'ç1n geniş i>l
t:i.id~ l'.azıdık gördüğüne şüphe 
ynktu.r, 

Ing'ltere ve Aıne·Iİk•• 194.3 ilk
hıu.ar ve yazında Avrupa karasına 
ı•ı,rnr, tutunur, Alman ve İtalyan 
müadfaasın. yer yer yıkmıya ve 
geuletmıye başlarsa 1943 ancak 
böylelikle geçer ve bir Rus cep· 
hcsin"n mevcut olu~unn \'eyn ol
mayışına göre miittefiklerin nihai 
neticeyi almak üzere bütün güç 
\ 'C iistün kuvvetlerini taşıı arak 
hamleye geçmeleri 1944 ilkbahar • 
yaz - sonbahar fasılası çindc olur 
\·e 1944 S()nbaharı son hilkmii or· 
taya ç karır. 

Her halde, Mihverin de armut 
devşirmediği ve ölfü.ı kalım har
bini kendi lehine başarmak için el
den geleb len gayretle mesai sarf· 
ett ği ve bilhassa Ru toprakla
·rında ele geçirdiği ve geçireceği 
hububat, maden ve petrol sahala
rını mukavemetine esao; saydığı 

bir hak knttir. Almanyayı ancak 

bu sahaları işletınlye vakit l>Hak. 
mamak, sanayiinden mahrum et· 
ınek, çok üstün teknik şartları ve 
malzeme, vasıta, tayyare bolluğu 
ile karşıs na çıkmak, b rkaç cep
heden taarruza tabi tutmak mağ
lup _edebilecektir. k , bunun iç'n de 
ikinc · ve üçüncü cepheleri bilfiil 
Avrupa karası içinde açmak yo
hında ge<:ikınemek harbi 1944 de 
lehte veya aleyhte bWrebilm.nin 
.Ik ~artıdır. 

SOKRO AHMED 

-s 1· uı-- GAR ·r 
(Baş tarafı 1 inc'de) 

Ekser si 4 moLörlü olmak üzere 
10 düşman tay)aresi düşürü:ımüş
tür. 

:ı.1m:ı.n bır te.graf, İn:iltoreJ e ya.pt;ğ.ı 
ı:ıy,,,.~.tt.n <iön!:.ll cnup Afııka B şve 
k L gen.eral s.nıtıı~un d'ÜI\ Kah reye 
gr.ıciig.nı v-e şiı11.('.i uçakla m:mlekctinc 
dorJoıugünü bildirınked'ir. Ger.ernl 
:,.mı.t.s u~::ğa binmeden evvel general 
ıvLcnLgoue,y krtalarına aşığı.dak me
saJı göncierm:şti.r; 

Rommeli takip iç.n göS'terdiğrnlz sil· 
rat yüzünden tebr.klc:ım; siu şah en 
bi d rmemekten m :ıt·e~irim A.llUlll 
Afr:k.a ordu u ilo aranızı.aki yr.nŞta 
s:Ze iy ıı..vcı.ık ve lıa;yırlı .mwvMffaıd
yetif:r dilerim.. 

Berlin, 23 (A.A.) - Alman telr. 
liğ.; . 

Agedabya bölgesinde lng !izle
rin oldukça müıhım olan keşif 
müfrerelerinir. Alman - İtalyan 
mevziler ne karşı yapmış olduk
ları hücumla rpüskürti:ımüştür. 

Londra, 23 (A.A.) - Röyterin 
askeri muıharriri yazıyor: 

Öyle anlaş.lıyo ki İııgiliz kuv 
vetleri Elagey lar.ın 70 kilometre 
şimal doğusunda bulunan Age
dabyayı almıştır. Hatta Elageyla
nın b.le kıtalar:m za cıddi muka
vemet gösteremiyeceğ ni zancet· 
tirecek makul sebeplr vardır. E
sasn Alman askeri sfacüsü ge 
çenelerde Trablus çö1i.ı.Dden bah 
sederek Tur.us köprü başına nis
betle bunun hiçbir askeri kıyme
ti olmadığ.nı söylem4tir. Bundan 
-şu net ce. · çıkarılabil r ki Alman 
. Afr.ka ordusur.dan geri kal<qı
ları da TunlılSa geçmiş bulunuyor
ıar, Bunu ~belırten diğr:r bir olay 
da Tunusa giderken dt r.L:de dü
şürüler. rnüteadd t Aln ar. nakliye 
uçaklarıdır. Her hald~ Alınanlar 
Trııblus harb nin lüzumsuzluğunu 
anlamış· olacaklard.r . 

Dem-ek· ~luyor ki müıiafaayı U· 

zer ne alanlar ltalyar.fardır ve on
lar da sekizifü~ ordu kıtalarma 
.ciddi .bil' ·engel .olamazlar . 

,_,..,,...~~ITW tl\ale e,aatll"..d.'f:ft W r.e,at et'1'11'"1 koır .. syı:ma verme~tri. (1777-11574) 
. ~ 

~-~ ~·f'~'k .,.-~-- b:.,. ,-:>l .-ıaptl;tlman paiarlılda ek si'meye kon. 
lu satın 1 

T~ '"'"rı• ..._ .eti 
~;;t 

Yoğurt 

:;orıo 

5000 
112.Ş{)) . -
112,50) 7/12/9~2 16 E!azıg. 

----- --------------.. -------~----- (1776 - 1673) ı 
, ._:"• nrıı ·, • 'd. ı t\» 4 ~•ıı. 

.·ı..ıııı·nt. t. '·' il t. r '~~ , ... 
_ ~dığı yer: Maari!et Matba~ ./ 


