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Ankara 24 (ikdam muhabirinden) - Ticaret VekiU BeJt
;;ı-u; dün ak§amki trenle At/anaya hareket etmiıtir. Vekil 
Mersin, Atlana, l•kentlerun ve havalüıinJe tetkikatta balana
caktu. 

01 saltanatın 
yeller eser 

~:m di yerinde 
ABiDiN DAVER 

olılmlııcl in~ıı. ordusu., 23 !llll 
kinun sabahı, 'J'J'a.bhıscarbe ~r
cıı ye börleee ' lllı:iqrin 1911 

mü İtalyanlar iaraflDClan ""'I ..U-
olan bu ıehlr, 3Z rıl soıua İt.al· 

Dlal'm elinden ıpıktL 
Trablw;carbln 11yalle, İlalyanın Af· 
...ı.. J;;urduju lmpar&'<>rluk tama
!• eökmÜf bulımuyor. 10 bulraa 
H da - triirüklmmlt olan icaı.. 
D milleti, %S &onliu.nn 1943 oabalu 
andıiı _.., h'ıı ıüırhe J'<* ıı.ı. ~ 
oıu ... fena bir rtiJ'a sördlii;iiııü 

IUlll!j•ır; fab' bu bir l'ii;ra detti. blır 
klkaiüJ>. 
İlalyo, AfrlD lmııaratorlntmıan 
taşnıı 18'9 &> lı.oym04,.,,.. 1869 da 

rıl denbln ""8UP lı.ö,eslndekl Aııab 
aaDllll aatm almakla başlayan bu 

.. bir bnpar'<>rJult Jnırmak hıra 
ıo • serçek1<ı;mı,ı1. it:ılyo, c1oiu 
ikada Erit.-~. Somali ..., Boıbe!fl!!lala, 
ıaı AfrikMla, bir tıararıan Ftuna 
.,. ı.mtan Tımu:stan Ml6JJ' ıı-.. 
Da kııda.r uzanan bütün Tra.bJuı;.. 

rp ve B!ıızazlyi lşcaJ dınlftl. 

l~iieiilı: Asab ilmanı lıak"kalen mıı,. 
am bir lmııarlorhılt cloiurmuştu: 
;al, itaJıa Babqiolaııla berabeP 
ıaifyon ldlomeıre karelik bir impa. 
orlnk l<urduju, -lilı. Ama~ 

da :rııımu. oldutu halde ılne 
""8mışlı. ltomada, Ilı.ide birde; 
- Tun.osu, Cibutiyl, Nisl, K.orslta.. 
;!IIJııU'ı isteri., Koma imııaralorıu.. 
m ihJ'• edecefiz; Ak.den z «Ma.;e 
ıtnım • Bit.im denlı> raPaeaim, 
'eryatıan yliksel'P d"'°yordu. Nl
•el 10 hazlr•n ıoto &iinü, İlalJ'a, 
J topraklar, Y-tnl denizler ve yeni 
ret k•YD:aktan feUıetmek hülya. 
kılıcmı caıı. Şimdi aradan yo.Jıı.uı 

•Y reçmlştlr; İlalyanm bütün hiil-
1.1'1 feei bir surette ~llnlmlflr. 

loteııi< '11 23 ay içinde, 70 seııel'k 
retlerin, ftdakirl6.larm, satfedi..en 
)'arlarnı •~ dökülen kanla.na e:.... 1 
olan lmı>ıu'atorluk ~ile elden 

bulunuyor. Almanlarm fiili yar
u. da, .iaponlann uza.kt.an ta.zyiki de 
1an müatemleke Jmparntorlufung, 
rılila:n lı.ı.sa bir u.ma.ruıa, ç.tır ça. 
yılnlmal<t,.ıı ko.rt:ı.nım.-unışı1r. 

.aJ.ya, zabmelsiıoe yeni ülkeler ele . 

.ınneJıı ve bli.yük: bJr mıra1.a. kon .. 
l huJYlktde bu harbe c•.rmişU. Fa
Juhcını oe..k.Wkten ~:ı 6 a.y son. 
aepınıştı k."i, harb•n '°k kanlı ve 
n oJaea,imı anladı. Hıs.ır - Libya 
udwıda İ.ngl)ızJcrfn Nil Mdusmı. 
ilk darbeyi yiyen .ma.reş.'I Grazl. 

n.in 250 bln kişilik. Grdosu, 1alnıa 
ıgiliz Avustralya ve Hind tümeni 
flsında eridlil, arkasından da l'u. 
lstanın kabraman<a mıidat:ıa ve 
eti k:arşı&1nda Arua.vuUuk dajla.. 
a ölekı İ<atyan orduları atır mai'· 
retlel'f:I ui:rıuhh zaman, onwı ıaı. 
e )'aldu:h hülyalara veda etmek 
11 ıelecell kafalara dank demı.,_ 
'&kat, bir defa •ar ahlnı.ış, it iften 
ILiştli artık sonuna kadar dövüş. 
. ıer•kll. Rommel'ln Afrllıaya ..,. 
ve Ltbyada Nil ordllıSWlon r~a.la 
bur oı,..u, italyada 1tn1 iim!Uer 
ııch:rıb. • 
&kat, bu arada, dotu Afrikadalti 
iüblyetler üzerine Erift'e, Somali 
Ha.befistanın çorap 6Öküı:1i cibi 

1 

n tıkması, bu ümitl.Tl balta'amq:. t 
liihayet bir aralık Rom..'llel ordu
m İ.skeq.dttiye k:ıpıJanna dayan. 
ı, tekrar hayJl parl::k tim.itler do. 
lu. Fa.kat bu son tinıitıerdc, saıuan 
1 l"lhl, luu •ürdü, Clinkü Alınan 
aşa.Jmın İskenclerly.e, Kahire Vl!i 
eyfe dı,,tru uzanan eıı, buraıa.ruu 
ttirl:U ıutup koparamadı. Nihayet 
lk.teŞl'lnde 8 inci İnglllz ord11511 ıa. 

iM ıeotı:kten sonra. Ela.1emeyn'de 
lan ceııl>e Ye mafl(ıp edilen o...Su, 
_.. ILommeı•Jn ordus1a oldu.. En 
1&1la'1 da flalyanıar Yerdll<r. 

nlh7et lfle, İl<ılyan sömürıe im. 

ıl<ırl11fuıum oon kalesi TrabJv. 

ide dilşlti. Şair, ne &iiıel oi7lemlş: 
altanaım 1eJl"1' eser timdi 7 ... inal. 

lman Basın 
Ateşesinin 

. ,. 
zjyatcti 

llk<>r.ı ti (A .• \.) - Alman ba • .., 
' i 1\1-. Julis Seiler, bugün ll'aat 

8 da ebrimJzdt buluua.n Ttirk ve 

. Rusıar Varoşilov
grad şehrini aldılar! 

~~=-~~~~~--

Vo r on e j de kuşatılan Almanlar 
çok müşkül bir duruma girdiler 

I.mıdra, 24 (!Radyo) - Gece l zıı.pe<tmişlerdir. 64 Lm' Al- 1 
'.Y a.nsır~an scxırra MlOO!ıı<wadaıı a- 9 günde " • 
lman lbir ·~'lıer.e gôre üncü Rus man wr • d i l d 1 

lruvvati!eri ~u ·alıışam. Varoşi- I..ıoııdra, 2• (Radyo) - Demlı 
En son 

Dakikada lafgrad şehrine gimıeğe mu- yal kavşıığl Armavir şehrini iş~ 
vaıfüıık-dl:rnuşlardır. ,gal etmiş .man Ru:ı ıı.uv;etıerı 

M~ 
:yet te'l:lliği: 

Al .ı• · h:rı.la ?lerleıneıttedirler. Sal:Sk • 
ınan uıgeJ' .. .. .. ....~.ı eden 

f e h i r e l J' taki Alınıı.n 'IJSSW1U '%"° -
24 (A.A.) _ Sav· Swyet '!o.talan ise Roslotfa dog-

Cenup cepıhei orduları Tsel
ma ve Truibe!Gk.aya idare meT· 
'lt'eziyle demi.ryolu dura.klarmı 

ru yeni bir hamlede ~~nmuş· 
lar ve Rusyadald en buyük dev 
1et çililtğiıni zaptetınişlerdir. 

(J>ı>vıınu 2 nci sayfada} 

Varlık Vergisini vermiyenler 

Umumi sevkiyat 
nereye yapılacak? 
Celp ve haciz muamelelerine 

bugün tekrar başlanıgor 
Varlık ver,rlslni ödemediklerinden 

dolayı PDl!sce celbtdl!m1f ola.nlarm 

A.şlı.a.~e -!eri dün Y•I>ılmaıruşta. 
DdeftenıaT'blı. bugün Emniyet müdür
löiüne IJıln.,; bir liste Vet'e<lek ve bDD· 
la.r da lopla.narak Modadaki k9mpa 
&öndtTilecekJerdir, 

Aşkaleye .. 'Vklyatm buctin veya 
7arm ~' muhtemeıd;r. Diler 
tar.ltaıı ııo.zar müna<ebel1!e dün dur
muş olan haelzJere bugün de clevam 

ohmac:ılı.tır. Belediye bir llri ~ lı.,.. 
_ d3'1' Beyojlnnda bir sat11 Jcrl aı:aeak· 
~. 

n;ter taraftan Ankarada.n biJıllrll· 
d'tlııe ri•e borçlannı ödememit olan 
mükellefler hangi vtliiyeterd<a geldik· 
ltri 'efrik olunmaksıun mnaml ola. 
rak Ka.Ts • Stws 7olmıda ~rJ1ştın1acak· 
ıardır. x.ar·ıeıer her v·ıiYl iten Atkale
J'e gönderilr-cekler ve ora <fa top!n.n
ddttan sonra Et:ıunrm. da.ha sonra da 
En.loca.na sevkoJunac-aklardJr. 

Edirnekapı Şehitliği 
tanzim edilecek 

-----·-----

Aldığımız 
f;fgroflar 

Pravda ''Çetin im 
tihanlara hazır 
olahm,, diyor 

Moskova H (A.A,) - Pravda ıa· 
ıetesı bııciin ııöyle 7a.t:J70r: 

Sovyet ordusunun taa.nwm biz.i he.r 
CÜD a.ostot He Dont"tı bölges oln JD.Ü. 

him med<ezler•ne yalıınlat'.ınnaktadlr 
Gazete., düşmanın yine- kuvvetll oldu· 
tunu, cıatıa mağlup edilmediJlol ha
ber veriyor, ve dl yor Jrl: 

Ç<tin bntlbanlara hazır bulıınm&· 
mıs 1"erektir •• -Gece Kumka pı
rla bir cinayet 

işlendi 
cece K umkaıııda kanlı bir hi

dlse obnuş iki arkadaş ııarhQfluk :rll· 
-zünden birbirl\ıl vumnışlanbr. Bitti· 
11e ıe.vıe obnuş1ur: 

Kwnkap:da o&ura.n İsmaJJ ve Ji'u&d 
imn:lnde iki aTkadnş; dün rece a;ynl 
snntte Sinadosun meyhanesine side· 
rek iç.meye başlamışlardır. K:ılaJann 
ttitsü1endii1 bir s:trada. iki a.rkadq a.J"a.· 

lilDda ~i parası yüzünden ıka.v.r.a 

çılmu.ştu. Ka.vg-a bir anda btiıyijmüş 

ve Fuad suslalı oa1kısmı c:eke'l'ek J&.. 
maili cııseshrden afır surette, İsmail 
de bıça:iını S!-ekerek Fuadı baca.tından 
yaralamıştır. Ya;ralıia.r hastaneye kal~ 
dmla.ra.k talıklka.ta başlarumştır. 

Şehitlikleri imar Cemiyetinin i-t~ .. 7] 
yıllık kongresi dün yapıldı Buna rEzı değ:I zı 
Şeılıitli!kıkri imar cemiyetinin 

yrllık kongresi dün Eminönü 
Halkevi salonıı.mda yapılmıştır. 
K-Ongreyi Sinıop mı>busıı Cevıdet 
Kerim tnıced~ı açmış ve evvela 
Atatiil1kıün manevi huzurunda 

bir daıkilk.a ilhıtr..mla süıkut edil
dikten oon.ra ser.elik faaliyet a
poru okuırıarakı k.abuıl olunmuş
tur. 

Rapordan anlaşild1ğına göre 
F.dirneılrapıdaiki Sakmzağacı şe
hitliğinin tanzim ve imarı için 
geçen yıl! Gilıel san'atlar alka -
deınisi gençlerine yaptırılmış <>
lan mııllııtelif projeler ıncelene· 

rek yapilııcak işler tanzim e
dilmi§tir. 

Malzeme temin dlunıu~a 'bu 
işe başlanıtlacaktır. Raporun 'ka 
,bulünden sonra yeni idare ihey • ı 
tine Cevde.t ~erim tr.ıc:eday1, Ce
mal Nemlıoglu Fehmı Ülkener, 
dolkt.or Hiikmet Arda, Sı<.l.kı, Alı 
Aral Dak'f.or Sabiha, Dc>kıtnr 
Sani' Yaver, bahçeler müdürii 
Reşad seçilmiŞleırdir. K.angre 
bü,'Ükleıimize tazım telgrafı çe
kil~esini allk.Ji\İlar arasında 'ka
,bul etti"kıten sonra azalar topiluca 
Edirnekapı şetlıitıliğine tidereık 
aziz vatan sehitlerini z.iyaret et
mişlerdir. 

Dünkü Lik Maçlarında 

Beşiktaş Vefayı 
6 - 1 mağlup etti 

~~~~~~11111-~~~~-

F ener liler de K. Paşayı 
Günün tık maçını Beykoz ve ra ıı,. / 

sim. ta.kunları hakem doktor Ta:rık'ın 

yendi 
siiiJln n >l< , Bu e.snada devrenin 

'1 intı .ıktka ·uıda Bc)'kozlula.r ikin .. 
· ~" ÜD('Ü dJ.kikasınd• da üııtincü l'Ol

ı ·rinf yapttlar ve oyun 3·0 Beykoz 
lehine bit(J, 

Hala gitnıedil.cr, gidemedie!r,. 
Varlık vergisi ödemekte hüsnü

niyet göStermey~lcr, Kajıköyün. 
de, Moda palas denen li;.;.:s bina
da, loo:nJ'or içinde yan geliywlar. 

Bu, aşırı n<:.Zaket, İ2a.ı; ve Lk,. 

ram, ve ınisafirperverliktekj bu 
ifrat neden? h 

Mem~eket semmeti ve mernfo,. 
k<ıt ihtiyacı için !kendilerinden 
maddi fedakarlık istenen bu efen. 
dilere, gösterdikleri alakasızlık. 
tan, ve suiniyetten dolayı mı 

•M<>da pal:ısnda misafir ediyor, 
nazik bedenlerinin rahatsız ol
mamasn1a çalışıy·;lıruz? 

Bu efendHcri, ne.deııı, Kadlköü 
kwnı;almda kurdm·acağıımz ça
dırlarda yatuın.ıyonw?. 

Onlara 'bu itibar neden? Tüc· 
car muteberaııdan oldııklan için 

·~ m1 ••. 

_ Biltün servetlerini, refah ve sa· 
adetlerini, bu vatana borçln olan 
bu efendiler, bu tupralclarm blir· 
riyeti, istiklali için ne zaman ve 
ne verecekler? .• Kan verını>yen, 
can vermeyen, 'mal VCTtneyen, bu 
efendiler, çelik Türk hudıttları. 
mn arkasına çekilmiş, yan gelip 
yatarlı:en, aziz yurd to.prakları
mn bu hw:ur garantis:ni nasıl 
tefsir eıll-yorl.ar?, 
Hayır, 'hayır efendil'er, Türki· 

ye, can. ma1 knygusuna düşmüş 
olanların siıı.,kürü değildir. 

n razeı :,;ılerlnl Alman lonsolo!;. 
il u. na ıru!a. verdiği bir ba ın kok

nde. bir araJ·a t<ıplamı hr, Ayrıca 1 
P flrmJelnin de l'OStt>rildifl bu top. 
lııda matbuat u •• un1 nı ıdilrii &e-

Sa•per do brl"'.lruu tur. 

idart•lnde yaptılar. 0)!un b.J.§lar b • .f

ıa.maz iki la.raf da c:ıık ent:rjlk r11.1- ı 

7orlnrdı. Devre bu :-;uı·etıe deva.nı 

ed-f•tken 43 üncü dakikada Baha.dlr 
bir serbest vuruştan b'kımını.n ilk go. 

lünü yaptı ve bh inci devre l~O bitti. 
İkinc deVf'~ batlayınea iki tarar da 
tııebepslz bil· aııablyet içinde boyuna 
tekme1€şiyorlardı. Bu vaziyet aleyh 

lerlne oldu ve on birer kiıi lle: ba.t 
laY• •ki ta'k1a da Kk.lıer oyunc•r• 
kadar Jndl Ye bundan M>Pra orıah" 

Beşiktaf: 6 - Vela: 1 
Bı:şilı.~aş ilk anda. tazyike koyul .. 

dula.r ve 15 ncl dakıkad.ı Bü .. se1,in Jlk 
C'Olü ya.pmafa muvaflak oldu. Beşik
taşın nisbi h&kimiyeh 2% inci da
kikaya kadar devam etti, Bu dakika
dan itib:ırıfn Vefalılar t".:tnlandıJar ve 
muı.abil hiiewıılarla Beşlkl<ot kalesial 

(Devamı 2 ır'ci saıltJda ) 

.A2iz ve mukaddes vaton Cnp
raklannm bu "msalsız·huzıır ga. 
rantisi, yalnız, kah ettiği zaman, 
kan veren, can VC're-n, varını Y• 
ğunu v<ıren serden geçti 'Iürk va· 
tandasıııın hakkıdır 

R. SABİT - ------
NOT: Diınkü fıl<amda bir ta&lı.ih 

ha•a .. oln;Ut, ozıit dil rım. - it. s. 

AJlJ\-.o.E' • - ıvı 

- Dt>rnirto!IJ·N 
~ Pt>fn1/ blJrllSfl 

Yolu 
_ ""'- #elıır/*',. 

•-- Hudullt11,. 

Dı>ğıı ecı.ıhuinin 

SA1t/Jll 

Cenup kes.imini ve başlıca meıiw.< 1"1i gÖS!erir hadta 

Diğer cephelerde 
en • 

vazıyet son 
Şimali 

Afrika: 

f 1 Uzak 

ltaryanrarın elinde 
son kalan zu,rada 
düşmek üzere •• ----

Mihver kuvvetlerinin 
ricah hızlandı 

Dondra, 24 (Rady<>) - B~ 
ca le'Vazım üssi.t.1den atılan R<>
roel ikUIV'Veıtleri ric' atte hızını 
arttınıı.a'kıtadı.r. TrabJ.usgaı·ba iyi
ce yerleşen 8 inci İ:ntglliz .ordusu 
ise da'ha ıbü:yük bir sür'atle iler
lemektedir. Dün akşam Trablu
sun b<ııbı6mda Mihver ardcrlari· 
le ~ışıhna:kta idi. 72 saatt~ 
devam eden MiirtMilk hava faali· 
yeti düşınar.:ın seri çeık ilişin den 
dıdlayı nisbeten !hafiflemiştir. 

!ta1ya.nl:ırın el?r.de son ikalan. 
Zuıara 'liınaın da düşmek üu.ere
dir. İ:ıııgiliz ılı.arp gemileri ve tay 
yareleri bu limam şiddtl<ı bom
bardıman etmi§lerdir. 

41Çöl harbi artık 
•ona e!mi§tir!:ıı~ 

Nevyoıilr, 2• (A.A.) - Nev ~ 
:yoı1k HeraJci Tribıme gazetesı 
şöyle y=ıyor; . 

Mıonı,,O'Qffiery, çö!e bakim ol
muştur. Ameri!kar.ın Moı_ıgome
ry'nin cesur ordusuna muteşek
ikir alınası gerektir. Mihver Tu~ 
nus ve Bizerte bölgesinde a.ylar
'ca mı.ı!kavemet eıt.miş olsa da, 
.çöl haminin sona ermiş ol:luğu 
aşikardır. 

Trabluıun ifgali hakkın
da yeni ta I • i 1 ô t 

K$iıre, M (A.A.) - Ünit<?d 
Pres mulhabiri Tra'blu.sun :ı.ııptı. 
!ı.al<ütır.da ı;a yeni maliımatı ver· 
mektedir: 

• iogıliz lbiı'lilııleri ~~ el'
ken saatinde §Elhre gmlırler. 
Havanın fenalığından ve yol ü
zerindeki maymlanı.ın Alman· 
!ar lkaçalbildi•ler. Şehrin suık.uı
tundan evvel AlmanUarla İtal· 
yanlar, şehirde bulu.nan halk ara 
ı;ındaki ta.n<ır.m1~ adamları ve 
resmi =ıwları Traıblusu11 112 
lkilometre ilerisindeki Zura Ji. 
roanındalki kıüçi!lt deniz vasııtala· 
rıına ndkiletmek istediler.• 

Almanlar T unuıta 
bir tepeyi aldılar 

Loıcıdra, 24 (A.A.) - Tunus 
sıIDasının menkez kesınıındeki 
çarpışmalaroa Mihverc1ler bir 
tepeyi işga~e mlllVlll'Ca;k ollmuş 1 
!ardır. Dün 'bu Cl'phede Mıi 'cii'lı: 
havacrları 7 ye mUJ:.:ı·bil 24 Mih
ver tayyare-;ini dilşürmüşlerdir. 

Almanlar 
Şarkta mağ

lup olursa -·-batakhkla· 
rında, Fransa· 
da çarpışacak .. 

Londra, 24 (Radyıı-) - Al
manların kontrolü altındaki 
Paris radyosıı bugü:ı §unları 
söyfenılş~ 

•- Aılman ordmıı Şarkta 
mağ>l<U.p edilse ve garpte ıiıc'a
te mecbur kalsa bile ordusu 
~ışmağa dev•m edi!cektir. 
Alman ordusu hinibacette 
Lellı batakWı:lannda, Fransa· 
ııın clağrannda ÇMl'lşa.cakllr.> 

Almanyaya hava 
akını 

Lmıdra, 14 (Radyo) - İnıgliz 
tayyareleri gece Frarı.sanın At.. 
Jaııti!k ~li:ndeki Loryan de· 
nizaltı üssütne 20 dakika sürer:. 
bir llııW;um yapm~la.rdır. Parlıık 
lbir me!htap altında yaptlan bu 
akmda ç.dkarılan ·l>iiıyi.i'.k yangın· 
lar 240 Oıilometre ooatlııtan görü
lüy.ordu. Gece Rurda boın'baJan.. 
mıştır. 

Şarkta: -----
Japonlar Çinda 
iki kotdan yeni 

bir hüc m.ı g~çli! 

Samanda'da Japon 
mukavemeti kırıldı 
Çuınlk:ing, 24 (AA.) - Çm 

tebliği; 

Japonlar Anluda ilti kold;uı 
ŞimaJ lbatııya doğru ·taa.rrıı.za 
geçmiŞlerdir. Sava}lar Hu.pıJlıa
da şiddetle devam etmekrı.cdl.r. 
Birmaıışa cephesinok.i vaziyet
te bir tebeddül yoktur. Cep
heden gelen ilıaberleTe gör" ba 
tı Cllıekir.a~aki Çin kuvvmleri 
japcmlara a.ğ1r lııay~plar v<-ıoiiı. 
me4k.tedirler. Diğer taraftan a ., 
nan halber lere göre Samanrnda. 
ki Japon mUkave.meti k.r '.n.ış 
dır. Şimdi dağlardakı d• ''i.in 
tiı"1Jer talk.ip edihnektedir. 

Ger.mal Mac Artuır kararga
hının umumi tebliği: 24 (A.. 
A.) - Giiıne~ doğmazdan evvel 
Raıleau:lda uıçanka!e bomıbardl. • 
man uıçaıklarımız limandaki ge- _ 
milere lııüıcıun etmişler ve dfüt 
düşman gemisiıni tahrip eyill' 
mişlerdlr. 

> 

Ş. Afrikadaki s·a 
yasi vuzuhsuzl 

Londra 24 (A.A.l - Vat"1c't<mda Jıe.! 
nn edlJdJJlne ıröre Sima~! Al'rlll.1lda ' 
hüküm sürmekle ol•n ılyast Y1mlh· 
ft&lut~ aıtC&k İnslhue ye Bll1eşliı. 
Ame<Ua -..rından Alrl'Jlatla 1ı....ıa
eaıı. elan ı.ır <eml%1- 817-' ,... 
lıat'et Y<nlıilecclı.111' • 

Lomlnı mahflll..-1 de ayni aoıttıtı 

DMarı lı.abul etmek~ırıer. ~diif 

edlleoek mÜfkiila• lı.ilçü1( ririllme, 
..aıe, f.alı.a& Yazlyet daha alJ'lllle el• 

4lllepnedea ene] lıtr hal - ... 
1-.ıaiı ~ edllmd<~dlr. 

Haro zengininin bozgunu 

B h- zaın..a.nl:ır 'harp zeurlni hül· ' 
7a.sı ve harp zeng-it;lij'i htrsı 

bazı kara vicda.n.Jarı bürümiliJ
t.ü. fşıe o sıralard~ ı~ı il~. ';]ta (İk· 

dam)a :ru.ı yaı;maia başladıtn. Ve 

bo deni rubun ergep aeberöleceğinl, 
ergee cemiyet ha.klarmın bütün hırs· 

ıa.r llstünde yüeeleneeeğlnl haykırıp 
durına.ya koyuldum. Bazı toy piya~a 

muharrirleri benim ve benim rlbl 

'ticdanı çatlarca~ma. k"Onu.şanlarm ya. 
sılarımula ala7 ediyorlardı. F»ka~ 

Yazanı HAYRI MUHIDDlll 

işle bugün dünkü (İkdam)m d;linl 
he1rkes konuşuyor ve hükOımct ~Ji 
muhtekirin, vurguncun"Cn yat•a.c~ına 
YatnşmtŞtır. Artık harp zerginl(';rine 
Te ha•rp zengini ta.slakl..ırına. hlr: bir 
anıan yoktur, Ge('en yl1 ken(lilcrine 
ıösterilen gü,·eni, serb~tl'ği tiuik 

iimaı edenler, ıserbe!;tliği Tiirk kOYh.t~ 
sil.nün, tnilli puamn:ın zarann2 ola
l"ıak ceplcrioi doldurmal~ min<lsın:ı .. 1. 
mayı kendi işlerine daha uycun Öl'· 

ınüş oıantır kanunun 11ençC.fi.l[,,.1c-n a.&· 

la l a·kala.rını kurt.a.raınayacaklartlır. 



(~#4j]llfe1~]§~ i .KÜÇÜK §§§"·1,ıCANKARAD~ 
Doneçe havzasında; Voroşilof. Hı== HABERLER ~ ,,., 

d d h b 
. Vilayet aıe Belediye: 1. UZ Safzş/art 

Dünkü Lik 
maçları 

(Baf tarah 1 inci sayf:ıd&) 
teıııııcı. mun!al< oldular, Bu laoik 
ne&lce v-1 ve devre ı.t Betlklq 
lehine 1'<UI, gra m~y an mu are fSJllİD Malırulıt Of.sinin ii~-ııtlanna --• 

• · k h · • nazaran hem<:n 1ıem•n i mis- Birer kilodan faz'a s t r a t e J ı e e m m ı y e t ı luıe yükselmiş o lan seıb<:st odan 
(TralHusıaı-p) r 1 tlıtinıal y- satışlanndaki f;yatlar hakkında yapılmıyacak J 

9ehriDıl işgal cı· 

1 
Yazan: Emekli Kurmay aej ,..ıırmı ku- belediye ıreıs!iğl t<:lkikiere baş· Alık""' %4 (lkdım mun.tıırtaıtenı-ı 

ııle.a bı;;Hiz or. J, SACIT şatmak suret& lam ıştır. N:ılıl 7•1 PÇhit<ıeri dolayı.:l.18 ._ ltlo-
clusa, 'Iııaıısıı düşürme!. ist.e- * Şehir Meclısi 1 fUb•t pa• <M.arınw fe.brlmhe ıu. ıeı.rem..d k-

iablcl deneye Betl-<ıa.ıılu colı. 
luıılı ve oanlı bul&dılar ve 11 lru:l da· 
t. .. ı .... ıı. llalrJu, :u acı dolı.il<&da Ş~cl 

fa,b...i C"aı-re•lerile tlliDcl ve bçuncü 
.c:.JJN• rJ.annata nw\uitalı o!dula<. 
Bmı• 11% inci d:>llıt~ada lel<.rar Ralrıu. 

ııın ı1 ~ı dakilcada Şettfln ı:oUerl 
4 d bat lerl ~iinllılıitllnılen ha.Ilı: ıı.u:racmı . 

-"""'lmokto olı.n Jrıoıne.I ordusu· 7en Ruslar, dahn 90ıll.t'a K11rı.k zartesi günü s~at 1 ,30 • şu ı ,.,,,,_ _ı ı.-~ l bl"f&J,anıu Uzere An1ara İnhlu.rtu toılı:lp elli. Bir tilrlil lşlH11e-

nwı ~<.ini bırakmamı•frt. Gcı- ...a.rlne doğru lle:dcy ~·erdir. docvr<siı n.~a.kerc'Panc .,~ a· IA····-· r•,,- • r-" __. :.rafından yolu m.l<lanla ı... 
1 

1'en Vefa m.üd•la• ve ıc~ıa· 

cımla.rı Dlluınt ~ mıcu ı!.~ki!ı:>da ıu. 

mddarıa,blld!Jcır ft lllJ'dar tdıUIUDID 
..,,.., oaJ'ı mı ;raplL Bıan• Bttlliı1a.t

blar 4f liDci tlal;;lkada Şe.rrflo aya• 
Jile mUabe~e eC!ert'Jt \'ffayı 6 1 ı-ibl 
a.(":k blı· sayı t-.rJ !lP nıaitUp ~Lmlt ol· 
dıalar. 

--1 Hımgomcry, asal hedefia Ha.ıt.o! doğusunda lıar en yacaktır. ırelinter.t< balıollara ı.,vcı e1.,_,,.. , 
Mihver taı·afı Şimali Afrıluıılaa Jlus <ırdusu Dbneç nehrine~ aJd * İstanbul kanalizasvonuna tur. Ancak ıı.~ ful• ıaw.ıen 1 
atmak dduııwıu •ii> leuıış ve or• maktadtr. Bu kesimde (Kup- Jrlılilyetli miktal'da su veren Be· ID&lıal bırakıl-.. içte .-ıu--111ıa.ıe 1 
cllliwııı his clıuJurıno.mqtır. in· jansk) tehrl düşıuolt teh:Jke!lı1e yazıt hcvuzu tesisatı tıımir ve 'b..ı.kaU..,.. mlır~aı edeceklere ilet 

gil.iz orı:u.;u şimJi Trabl11sı;aırbın marus buluıı.vyo•. Fakat lhıneç ıslah olunacaktır. clef""uıda b1rer t.ıı..ıuı faz.la I• -
108 ki&u>etre ııarbında (Zuva· havzasında en nıühiın Rus il~r· .* Ey ıipte Bülbüldcresi ilGtÜn· Nm•r<celdlr, 

~a) liw~ııı dvıorma varmış bu- leyi.şi Voro:ıW>fgrad civannıla de b..Junan ve pğ:ır.url arla t. Kc;ponsuz 
hın1179r. Gürioniışe ııü c lıı&iliz gfütirunektedir. Ru'liat- dU.n g~ kanmış ola.ıı havuz lar 'be1ed:yece k 
cırdıasu Ca liıua11.1na luıdar vakit bu şalı •a 12 ki metreden wmizielt•rili;,ccktir. brnt: ler 

lat. Spor: 2 -Davııtpqa: l 
Bu .... ıa. 1.k t.arşıJ ın~ ht..uıbııl· 

spMr ve D.tv utp.o:'}oı tali 1mlar1 yaphlar. 

Dalu b İst~bul,poıwı f.A>711ı.I al· 
·tmda oe:.·t-Y•n eden bu n•acm b.i.rlncıl 

dev.e.• ndt .Lıtanbul•p.; rlul.ı.r Mtiker· 
:1em v o Va.1_,.'Urun t.JaliJe iki 1a11 b· 
~rak h34"'>ımı ~o bit.rJ.•lf'.r. 

ileri hareket.ine clcvam ...ı.cek ı daha az bir mesafode bu!ımu • Aıık•<a u (İlul:\m m1'1ıabitludeır)-
\1e Orla Tunu a ı;i.urıe:re çalqa- yorlanlı. Tllhmiıı €'ttiğimiz il- Ekonomi: B.led 7emı.ıu lı•lka üiıımııı oldut~ 
ealı:br. lbue, Jlıas b•wnandanlığı ge· - ·-- • bu.yiilı; tıı..mcltc k<r•r.er•ndeıı sek>en 

Şi""'tı Tımusta ntibl bir sil· nq bir cephe üzerinde Doııeç • P k yakında p'.yas·}ıı mıi • bin bir nıımınd"11 sekuu dokuz b.n 
&ılııet hük.iim sürmdotedir. Or- ~ Bııı<lııof ve Azak denni h;re m kt•rda marı.lfatura cşyaın ~ yii:ı sı!k.<en beş numanya kada< 1 
ta Tun.usta, .mb.-er tarab Jlo. lstibmetJeıind.e ancak vo beU<J çıltanlacıkıır. •!anlarının l<iaanwanlnln Jl ~ ıril · 
mel ord tnllD ric'at yohmu 4e Di.ll)'leı>cr nehdne kaılıı: ilet- * Kuru sebze fiyatla· 1da ge- niinc a it kllPOlllaı lh1'va elme<Ut• 1 

i.wıca devre ba,ı.u nHı~yel.e ka.iar 
iıltaAJtU •• p.>r .lı».k•m!)'eU ••·&ııd"" OJ'JW 

«ta. 1$.h: ar.ı.lık t.;..ey k-.en J..W'ıWA.P .Da· 
vııt.paş: .• da. b!r • ayı t .:ua,u..ra.< .Aha 
ciıın !-1 m Jı!ih> a7n:dıi1U'. 

Galat"ar"y: 4 -

-""- •-- aolaş . Jıru,ı.. lu. Bu nwn•ra:oı, hanılJl •

1 
s-•a'l.~uı:. içliı menü ı.- · 1a11ek py<?oSiul takip etmekte • ne tereff.U ~ııf.ır, Horos fa 
rudaraa bulıuı.ı:-~du. Bu taar. dir, •d ' rt o ırun (ALkara) ı elila....,l lı<oyl "" , - w!Ye!eri 64 • 65 kuruş, en il 

1 tırcıla•a ...,,...,.,derdir. 
rın:ler once blru ı:e~mi1 ise de, Ba klbtırb Voroşilı>l'grıtd el· cins piriırçlC'l'in!öosu 115 • 120 ku 
iı:ıcDU \-e A~rUtan kuvvefılerl n.rmda başbıyan muharebe ç<ık ruşa fırlamıştır. Tü ü. piyecafarı 

~:;.:.,maniye: 1 Fraıt>ırların imdadına yetişeftk mühimdir' Rus ordusu bu şeh.ri * Bir kaç ııündür Ana<h.l.udan 
l\t.'iıvu laarrutlanru cıurdur- zaptederfik Azalı; denizine yak- şehr<mize fazla m!k torda zah'ıre 1 
n ~""· bsW. Mihver kuvveı. lqırsa, Kafkasya ve R!>lıof ge lmeğe başlamı.ştrr. 
loriıai birkaç kik>metre geri al· lbö!ıesindekl Alman erdııla.'"lntn * Şchr:nı' z tüccarl a,ıruian 
~ir. don muva.ı:ala yolu da kesilmiş Sezal Ömer, Artin Top11!-'oğlu, 1 

Anka,.,, .tt .ı:iıubın m!llı•birlnden)
K&ra<.:e .Jı ve Marma.ra ltlllın P'Y&.&· 
laTJ mart ayı io . r.aJDıde &(l:.;.laca.klU". 

Kö 1 ıde n Übaael~ 

Oyuna C..aJ.1-&-.a . ay..n Wün 
('a.bfm,Liıl.e b::.f.9.D.dı \'I Sarı • K,ır . 

mıs..lılal' haJcımJ,ye-~.:inl hemen H6's 

edtırdı :ııı ıııcı daklk:ulıı l\lıuafter.n 

a:roıt b birlJı.,I ve bewe11 akab!Lde 
Biluaıelın •Y•i 'J.t> ikinci collnlcl nP· 
tda.r v de't're t:·O bıttl_ 

MUMe!iklor Ceayirden Tunu· olaeaktlr. Bu muh•ebeye dair Cavit Turıcı ve Hurşid Galava 
sa yeni k•ıvvct!er sevketnıiye ç-ı. m'~'-'m '--'-e-'-- g&lm&sı' · · ,, tt k ,.... wu ....., ,...,.. • • borsa har:cı ze}'t'nya5ı sa ı -
b~anuş!artlır. Bu sev!<iyatın, IJHllıteıneldlr, 
8 inci iıı::il!.ı Ol'du,unun Tunus larıncian y!lzer lira para cezasıns 

li.\uılar, &:>stıof !berine ba· •ır•'-ıdardlr 
fopralo!arına (;'irrllği bir •amaııa ça'p' ~· • · 

günlerde fala ylikleni•·orlar. 1s · .ı.. · ~- 5000 ton Ü· 
tc<adüf ettirilme-si çok minalı- ' * V19f• ·u:Z=n 

Buradaki luV'vt\tleri ~ ·virmeık ı uk bn dır. Yanı?mıyDr;run , MiiUefılı:~r > ıü.m, ncır ve ayrıca -ıı am , • 
babanı kadar Afrika hat binJ ta- l.çi.n dMhıa başta ve yu.karırla i:ı:a.lı kı.r Sltın 11lac:ıktır 

ettiğim veçhilo V ııırD ~ HD!grad 
ma.mi;l-e biti:mek fikriyle hare-
ket ediyorlar, bölge.~i.nılen cenuba iJ.,rlemeyi 

DOOv Cl."PHESİNDE: tercih etmişlttdlr. 
1\rhk Alman teb:i;:ınde de ıtus Kııflıasyada Alman ricah, plan 

rembel'!criııden b~lıse<lildiği gö- ınucibhııce devam etmektedir. 
rülmoktedlr. Moskon haberleri · Sabk Ye A!'mavlr şe"hirlerini 
ne glire, Vre".1>nej meydan ınuha- zapeleden Rus orduları şimdi 

Tikoroç ve u.n...... ....ı. 'ı-'~n·ı rnhosi RI?Slar l"h.11ue büyük bir .. ~v,. ...... ~ 
c;t>lqme gös.l.ermokt<dir. Bu şe- lıdıdit elımellrt&dirl<ır. Alm:ınl.ar 

lıir clvuıır:la ve ~enubunda p batı Kafkasyada • kısmen Kerç 
JHih..er tUnıenl bo,.gırua uğnıtıl· Boğa:ıından çekilebilmek ıçın • 
mış, ric'ate mr-cbıır edilen Al· fazla mıakavemet c-ös4emıeı:.te. 
manlar 12 bin esir vermişlerdir. dlrler. 

c:b:. KISA DIŞ HAE: ERLER 
"-~~~~~~~~~~~~~~-' 

) 

* Lcıa<trı 2t (A.A.) - Amlrallıl< 
Ga-resl, ıT~•vC"ll. r• l">mlnl ,ki dents
IÜUDlll ıe km·t olma a dola7..U• lısJ" 
bulDuat u::zarl;e b•J<ıld.fı . .ı b-ld-rı· 

;"'"· Bu.ek li&h:ı re.niııi ele ' ....ı M
aailkk-n bi"'"~ b_I ,ad»ıı.bel'I &eri 

(-.1Jtmej·itoee.D b.7-. ll&Zal':Je baluJ· 

ma.tı..tır. 

* Cenevre 21 (A.A.) - De7lbk<le 
ıxe&eı:ııbl n haber ve :ılfi.ı.ne ıöre A,r.. 

janUa hııkilıetJ M lın•e l<a'1ı a17a· 
• · Lnl ev. i tl rD"..eıt tJ takt iNe taraf. 
~ıi:ımn d.,.&ça ~t;ı:a .ıt• 1ıı.il.ere 
ve Am8r .ıu. hul<Ome ler• &anfmdlaA 
kendlo.ne bil'1Jr.lecel<br, 

* C.:ff\'l'e 24 (A.A.) - Şimal Al· 
r kara &-kot lb.acı c.a.-....ı:ıc:..a bahn· 
lan Elinser io.C' lis '->'7 re Kemi9ıind.e 
507 donla lllıA>a7ı ve er:nın öldürüldıi· 
İiı resuu:n büdirılmjşür, 

* Vql~a h (A.A.) - M, Bali 
\•aşin.g:tıoıt.1& buıluır-n, Amtli:ktııııuı 

F••Uadi7a d9•in• bacilıl vazifesi 
b"'!lla - D muh<emei olduia
DU oiJ'~. * Be<ll.ıı 14 l&a47o) - Va~ 
d3n sela hab<W'l.l'e ıröre, J'akmda. 
Amerlttada Ye!Iİka .....,ıü lbdu edile. 
eAi/r, VM&a.ra tabi tala1:ıoak ııda 

maddele<i lere1ıai. llıoıuern., .ııa, r&o 

ııeı. kara IUJ'•a, bab..-aı ve cıı.ea 
lbarella', 

·Rus ya harbi 
(B1ş tarafı l inci aayf'tda) 
Cenubi Rusyada bu ~OG bin 

hekta,r;;jk devlet çultiği bır za· 
mar.J.ar türistlere açrlctı. 

Ruslar şimdi Tıtare.>ıte d()ğru 
&rl~tedirler. &.-ası.nuı 
zaptı ile Alınanların vaziyeti. da
ha kötU!eşecelı.tir ~ 

VoroneJ dıavc:asın.d 9 günde 
Almanlar 64 bin esir ve:m4ler
dir. Vıoror.<'jin ccnoouında çerr..ber 
içinde lbuluııınn Mihver kuvvet . 
lerinin arkasına Rus ordusu 
sıJT'atle saııkmakladrr' Rll'S kuv
vetleri dM& şimdiden KurSk 'lıöl 
gesinde harelıette bulunmakta • 
dır. 

Alman rq. 

mi tebliği: 
llerlla H (,\.A.) - Almao -

ıeı.ııt•: s:,. me7d111 mamarebesl .ıo. 
tuda t'dd•Unden hiçbir ••J' Jraybel
-..ı,, olaraıı dnam elmclı:ledlr. 

•İKDAM. m Telrlbsı: 5 

1.fiitelerrik: 

İstanbulun maden kömüıü ih · 
t yacının tcm"ni hususunda İktı
saı Vekalet:nce yonı tedbidcr a· 
lınmıştı!I'. Zoı:ıguldaktan nakliy~t 
için d.ıha muntazam ... pur Si!

ferle!'~ .ı haa:i olunmuştur. 

* 
Esnaf Hastahanesine 60 

rııra aylıklL bir ebelik ve 100 •· 
ücreıli bir başhemşirelik ilave o· 

lunmuştur. * 16 _ 50 yaş arasındaki her 
köylü okul inşaatın.da yıldJ. 20 
gün çalı-.aeaktıT. * Eminönü kaza.sı ilk tcıtrisat 
mü.fett~lerinden R'fat Akıncı 
b '• cDckorııif yazı ve elişlerl ser

gisi• açacaktır . 
*Çocuk Esirgeme Kurumu E

minönü şubesi tarafı~n Bey.,. 
zıttı açılmış olan cGütıdüz Ba 
lcımE."Vİ> ne gece lkısmı da ililv 
ed Jecektlr. İşe giden çocuklu an 
neler evlatlarını buraya bırakabi
leceklerdir. * Vekalet emrine alındığı ya· 
2ılan Buırsa mektupçusu Nec,tl· 
n;n Burs• mekttrpe;usu olmaYıp 
Urfa ır('ktupçusu buluın<luıtu Bur 
sa valiliğinden ahnan bir tezkere. 
de bi l diTilmiştir. 

Adliye oe Polis: 

* Topkapıcla Samsun otel'nde 
oturan Bursalı Şükrü Fat 'hırki 
Çiıdi Hamamda yıkan ıp çıkarken 

iki hamam takmıni bel!ne sarmış 
fakat yakalanmıştır. * Mezun bulur.iin İstanbul 
Cezaevi Müdürü Hüsnü. Konukçu 
vazifesine başlam~tır. 

Lany cevab verdi: 
- Kim olacak? Matmazel Ri· 

S EV G 1 L 1 M E L A G O Z L O de~ Mıtmozel Rider mi? 

1~~~~~=~~~~~~~~~=~~~~~::::::=1· · 1 lna~ma~aım~su.•~ho?uar~.rıırDu'?niby:daoldubu~na ~ Tiirkçey~ Çeviren: Muammer Alatu:r , ,, 

- Sizi çalan adam k<md~ bi
liyor nıusurıuz. 

- Benim de util sınıfı h.ılı:· 

kınd• ız çok malumatım vardir. 
bu insanları tanımı. Dört sene
dcnbcri yoia gerrmek için epey
ce uğraştğım adamlardan birisi de 
yakında h•p:Shaneden çıkacak. 
il n bu adama 1ardım et.tim. 
Ç~nkü hoy•t denilen bü.yük p:
) ngoda hiss<.<ini büyük mikyas 
t ı •lmıt olanl:ırın, bir na~ibe: e 
kavu amımış olanlara eller ndtn 
ge d · ği kadar yardım etmelerinin 
büyük bir 7.evki vardır. Ben de 
bu zevki tadıyorum. 

T..rliııg sosini çıkarmadı: 

- Sizi kim soydll biliyor mu· 
sun uz? 

- Ben'm aklım• gelen insan 
b'r genç ku:drr. Bugün iş :nden 

Sivil memur başı111 salladı: 
- Bu teki f tatbiki gayet ko

lay bir iştir, dedi. Fakat sizin 
m•ğazalarınızın işini kollayan hu 
susi bir sivil memurumu: :vok 
mu? 

Durdu. Soau ilave etU: 

- Bu iş küçük b'r fey gibi 
gö'rünür anuna, öyle değildir gi
bi geliyor bana .. Bu kızı diğer 
ırkadaşle.rı daima hürmetle kar
şılarlar ve onu her zam•n ağır

larlar. Belki dcfıerlerimi tahrif et 
miştir, hatta para da aş'rmıştır. 
Fakat kend.sini mahkum ettire
bilmek için elimde hiç biıt delil 

yoktur. Eğer böyle olmasaydı, 
sizi çağınn•yacaıkt.ım. 

Tarling SQrdu: 

Direktör kekeledi: 
- Yan> demek istiyorum ki.. 

Evet, bö71e bir şeye insanın akb 
hakikaten pek ermiyor. Fakat 
dilny&da neler olmaz kl. Sonra 
bu kız çok k'bar bir kızd.ıT 

Tornton Layn şüpheli şüpheli 
b•ktı: 

- Matmazel Rider'i niçin böy· 
le müdafaaya çalı~tığınızi anla
miyorum. 

- Ben onu ne diye müdafaa 
etmeğe çalışayım? Yalnız .. Bu ışi 

havsalam almiyor demek iste. 
dim. 

- Ben de size b'r şey söyleye
yim mi? Bir iş ki tabiilikle~ çık 
mıştır. Demek gayrı tab:ldir. Si
zi brrsn'lıAGla iltıam etseler, i7te 
bıı bence gayr' tabii bir şeY dur· 
du. Mesela 900 li'ra maaşınız var

da, beş bin lira sarfeden-seniz, o 1 

Anbn ,4 (Ttlefenl - 1tö3liqe 
man f.Litln f!U'• ı V9'!1lmet .,.. • .mu· 
kabilinde 1ı-ba* ti nm..k üıı<ıre Ti. 
carel otla! ve T-caret \•e1t1ıeu tanı .. 
fuıdan *elklltler :r•ınlmaltladır, 

Bonol de•"""' Siil:ymaııl,.elller lılr 
pena il& 1f.aıar.a.. ak bunu p!e feıvir .. 1. 
le.r. GaLI" uay .dar 2 &'Dl daha yapa. 

<ıiık 4-1 ı;alı&Ju.11 calip a)t1dılar, ..:o== iırrİRA BERATI DEVRİ 1 
l'BarıTo Elbl>eler • hııl<Juoılalı:I lb. 

lira ~lo İltllsal v .. ıraıetlnden alının" l 
olu SO OOn Unun 1941 ta.ib w 3001 
No. lu ihtira b.,..lı-ın lbllva et~t· hu· 
kok, bu kcrre baı,ka.sma. deç-Jr vrn
lıal lo:ıda Tülrl;r de M•vkll f·ll• ko;r. 
ırak iç n salibl:r•t dahi vt'l'llebll .. e
tı lekllf ed ı-kle olmaH~ bıı hıı•u· 
sa fula ma'ümat ed.iıunek l~ilC7tn .. ı 
l•rtıı Galat..da, A•lan ban 5 net ut • 
1-J n11ma"aJara. mftrac:-aıl eıı-lemelerl 
lilsumu il.in olunur. 

F enerbaht;;e : 6 
Kasımpaıa: 1 

Sa!ıibı: E. 1 Z Z ı<; T. Nqrivaı 
t• ı rt>kfOT'U: C'•vd.-t t(.11ı•hıı~ııt. 

Basıld!ğt yer: Son Telgrot matbaası 

Üoiiftcu mao Fene-ba hcı• •le K-:1s·m· 
Pata •;r•mda 01I1andı. 010.n başlar 
l>aştama. Feneri ter Jıiklml:rl'(J hemen 
le J..,~ muvatt.:k o!dular. İbrahlm·n %'? 
1ncJ ve 30 uncu da.k :kalar.:l.a All Bııa· 
nta 7aptıf1 sayıla~ıa b:rinci devrr)'l 
!ile pllp b Ur.--:n. ilr'ncl dn<-e~e blls
bütün lili.rat'uJ arttı'f':" n Fenerliler ko
.P> ltkla solkrinl t-:-slaaaştırduar ve 
,sı71Jır:uu allaya tadır eık•rth1~T. B ın

dan soıtra Kasımp ta"ılar biıiiln ener
ji!. rbıl lffede<ellı Şertf a aptlle b · r 
tıelr SITI yapmıota muvaffak olarak 
079Dlla11 1-l mai:Gp a1rıl~ı:ar. 

Nafia Vekaletinden 
Ek~il!meye J on ulan iş: 

l - Kon7a su bl'1'1 onkflacl tnbt ıııiidtit1üiü bölıresı içl.lldo n llluı lıa. 
IMt FSl<ınuwlakt balıılı:lıfl "°"il' eılcııı Qlc•I ıler .. lnln *el.<l•li mecrası ve Bola· 
eaa Ol'7ıruıtın lslab ı,,ıerl lahınlıı eılilea lı:et.f bedeli f•;raı .,..sı li>•rind•'U 
"121.970• lira .. h karıışt,... 

2 - Ekslllme 11/2/943 larllıtne rat 11"7a.n pn,amba wilnU - cl5• do An· 
llıarııda tu lşlO'li reisi'!! blouı ı.tııde l>ıı ;>luıaıa 111 ek.slllme l<'omb7ona od&suıda 
bıtah mrf usulile 1apslacaık&tr. 

1 - İslAıllıliler eklilllme •utnanaeol, mnkavele projesi, Bayındırl· lr işleri we · 
Del tartn&meP, amumt 11• l.şlerl fenni '8rlnAme!iil ile hu'mi ve fenni tartna 
melen "' projeleri .S• lira •40• kafll1 karşclıtında ou ltl•rt relsllilnden ala
bilirler. 

4 - EksllimcY• rlTebllmck için la ıelı:lilerôn •7048" J'.ra cS:• lruruşlal< mu 
•&k\.at trmlnat venn si ve rk.sJUmt>nln 7apılacaj-ı .-tıı . dcn en ~Qi üç rin evvel 
bir d leke• ile Nafıa Vekaletine mUraca al e<lon-ı. bu 1.şc mahsus olmak llzr<• 
•Mika almat~n ve bu vesikayı cö*-r melerl şarlhr. 

Bu müd 1 t ieinde vWka. istt'fln:ltı boJunma.ra-nlar dlil't.m ye ,.a_.mn1f'r. 
5 - lı.ıekli1tr'.n 'eJdit mekiaolaı-anı lkbıci maddrde yazılı saatWJn blr sraı 

önces'ııe kadıı.r sn •~teri <rel-.llftne mak huı tıı:a.rş:Jıjmda verm lerl lizımtlır 
Poslada olan ı:..,ı1rnıeı..- hbnl edllmez. (519 • 754) , . 
t DEVLET DENiZ YOLLARI 

İŞLETME U. l\r0J>ÜRL(1(';.t)N DE~: 

25-1· 943-31-1-943 larıhle İne kac'ar 
mt hte:if hat:anmı:ıa kalkacak vapu ların 
isimleri ve ı. akış gün ve saatl-ri ve 

kalkacakları rıhtım!a r 

KARADEiz ILUTI 

BABTIN DATI'l 

lllUDANYA DATrl 

BANDIRMA DATT( 

llCABAllİGA DATll 

İMBOZ BATTI 

AYVALIK llATlJ 

izlllD <Stlıt'AT) 

- Salı •.oo de (Etnnımı Cama 4.00 
de (Tan) Gdala rıııımun.ı..n 

- Cama<"leol 13.00 dJ (KadCt) sınecı 
rah&ımnıdan. 

- P~caıi(-si, Ca~~a ve euma 9.00 
cı.. (Trak) C'- ıı.oo de (il 

rıılmz) Pazar 9.00 da (Trak) Galata 
nhtınunda.n 

....,. P:azarıesı, C"""mba ve eama 1. t:ı 
cı.. (Mara1<az) G&lala rıhtmıodan ay 
rıca. Çartamlta ve Cumartc!fl 20.00 
de (Aııara&a) Tophane rıhtunında 

- Sah ve Cuma 19.00 da (Bartın) Top. 
lıan• rıtıtılllllldaıı. 

- Pazar 9,00 da (Ant.:ıJya) Tophaııe 

IJ"lhtınundın 

- C·tn."mha 12.(\0 da (BuNıa) Cumar 
tcsı ıuo d• (tilren) Sirkeci rıbıı 
mındıuı 

- l'•ıar ıo.oo da (İzmir) PM't•mbe 
10.00 da (Trrıı..nı G..ıaıa rıhlımın 

dala. (771) 

Va.pıır ıc!erleri hl!Cl<!ıtda her tilrlil malQmat aşağıda tele!on 
numaraları :ruılı ac•atelrrimlr.den ötrenil<>bilinlt. 

ııaı A<>Mte Gala.ta - Galata rıhtımı Limanlar umum m11-
diırlütü binaııı at'1:ıda 42362 

Gal&la - Gatıııa rthtınu mıntat.a liman ro;ı'iıt 
çtkard(f'JJ'll bir kız .• Öyle olmakla 
beraıber bu kızı daim• göz hap· 
S'nde bulunduunaaızı şi;:den ri<'a 
edeçei\a 

- Yani bu kı2ın ufak tefek 
suçları hakkında benden df'l;Ultt 
toplamamı istiyorsunuz? 

Maylburh sordu: 
.- Bıı kı.1 kimdir!_ 

b!nıuıı a11'nda. 40U3 
zaman ins•n dur:ıfor, bunun nasıl 1 Şube 1 illi Slrlı:eci _ Slrltrci Yol"" Salonu 22740 

mü.mkün olduğunu k~cl\ kfndi-
1'1ı._ı.m••a•cen•e•••••••••••••••••••d.I 

a:ne ı;ora:rdı , ;(ariı.ıısa var.) ' il. 

( 
lstanbul Levazım AmirliRlnd•n 
Verilen Askert Kıt.-at flAnlat't 
~~~..-......ı 

Botıerln.e 150 ltw"4i tabmia. eılllıın ııocıo adet bof ı-zı,. .......... 
zar!la setılacıılttır. bıaı..ı 3/Z/9U çareaınba tı(lrı(J - le da ""*"""" 
M. v ı N<>. lu catın alma ~nı.ıııda ymlulacaktır. Kal'! teminaU 
~. Taliplerin kaıı:unl VC<llllarijo t;ltlıt mdcl1J1>larını tbale -tiniııı.f 
aıı&l evwı ~ •-ermeleri. (2199 - 58%) 

ııır.t ve lı:ııldarım ,.ptırılacaktor. Keraıte ve çivi clheU _.,.._ 
c<lktir. lt:.'lf'f bedel. 16,223 lira 20 laırUi kst't temınR 2~ lira " 
ihaı...ı 211/t/llU cuma ,ını - U,30 dıa ADlı:aÖtwda •. M, V. 4 No. 
tın alm& n.ami'IY'O'QIJllda 7aı>ılaoalıılc. "l:alipt .rın belit valtltıe lı:oml'l'l'OIO'I 

nr.«erı. (2228 - 85•> 

200 ton lıaıl'u ot f>az.arlikla atm aıı cıt.:.tlr. 

ııüt>U saat U de Habc:ııttuı>da aıılkerl satıoı alma 
gelıoolori. (2.."27 - 653) -----Beher ıraımna UO kurut tahmin etilen il kalom tıaııı:~ 68t5,5 
mo.ılı~~l! clı'aUa aert rıwıden k.ı.iil. ucu puarlıkh ıatın almocak:tır. 
28/1/11-13 ı>eıweınbe ıtına ..,.ı u ele An.latı1ıda M. iL v. z No, lu satıcı 
koınls;yoııu1ıda yapılacaktır. Parçıalarıo botnnerelk do !balo ecliıd:.~. Tal 
~ 15 l<>mlnatlal'ilc l>Llll v"'1ı:•t.le ...,.,,._ona ııelmeleri. (21!17 - S36+ 

~ 

K<>m'"J'OO•la mevcut e.-.ııf - fllrtla rlah.llindb 10 1ıon asil rıitrlk 
t*la satın almacııkQr. İhaltııo! 2~/l/IM~,..,,,,. tıilnll - lli dıe Ankar 
ıt. V. ' No. fo sııtı:n alma ~aMıı ;raplacııattu, Tahn:ôn beöeU ilO,O = r. Ko.t"J •enwıalı l 1,5 llO linulrı Talıı;lorln belli v8Wtle ~a ı ' 

( :ı22() - 823 l 

Muleabhlt na<rı ve h"'3b:na kapa! ı zarfla komlsyonda mCV".-ut Hırt• 
~arttı.ame ·ne ~ö"'C 5 t~ııklım 1clm7a ,c ec zab~ Ub'.Jnı.tuvar Aletleri SDtm 
C1rktır. Tahm.\n bodelı 19,546 Ur~ Jile lemlnatı. 1'"6 l!fBdır. Dl31 2BI 
•ah iünG saat 15 de Adtarada M. M. V. 1 N<>, 1u ııotm alır.a !tt>m' 
Yzı>lacakhr. TnlıpJerin kanun! \·os~lar i.ltt tek.Uf mJt1.opıı.r:.::u. U·...ale ı~t 
b r 8'1at e'-wl kD:nl!yona verınderı. (2128 · - 291) 

Aşağoda '8Zılı bvurmalar ltapftlı • arllıı ekslltıne,.e konmo:ııur. U 
1/2/843 ı:ınu hluJarn:ıda yıı:ulı sa•tle nle Ad<ıpıızırı aekcrt satın • 
ml-;yoouırw.ı .. yapılacaktır. Ta:lpı.:.r<n !ta nımt ve:tkalarlle l<l<hf tu>tıllfı.., 
ihale ıa tinden bir saat evvel 1romt.ı7on • verıı>elerl 

Cimi ha.alo lllillılut 
...u .... 
15. U.000 , , t!l.SO 25 000 

• • il U,000 

Talan 
lira 

87.5000 
67.5000 
67,5000 

23,550 lira t.ıbm'4> bedc«ll 170 M3 çam ker...ı 2Q/l/9'l c;ı:ır. or: 

saat 11 de kapalı ....... --na elmlll!l:e;re loon "'°""r. itıaleol Anlt:ırtds M . M 
No, l\I utm almıt komieyt)nunch. 7apı1a caktır. İl'k terrı.lnat1 1766 t ra 25 
bur. Tal'plerln k>ınu.-ıı v<slka: artıe Wt.1.J m:Ad>oııla.nM il\al~ s:ıatl" • 
e\IVel lııt>ml.)'1>0la vermeleri. {2176 - 473) 

Koın,syooda mevcut fonnl prtıımnff!le Jaımp!e nll>:omesloe cö~ 
inş•at çautalllr 4-09 : 500 işletme çantı<oı laıpab zarfla ,'lalltn,cy: Jrooıı 
lııalce:I l/~/9U pozorte•' günU saat 15 de Amanı.da M. M. V 2 N<>, ln 
alma ~ı>da yapt!acakt:.r. Talip terin ka&.ınl vesl:Mlar!ıe •"!d l 
larım Uta le asalınden b'1' saat evvel im ml9yooa vcrm:ü rl . H :;>Jlnln t.11 .. .., 
olunan ilk temnatı 1312 lra 5ll lb~tıır. (218? - 471) 

A.şağıi> yazıl.ı ınşaatların ,Jt.'1Q)ah zartla cl<s'llır.ekl'l 3/2/94! çorş:ın ·'ııi4ı::·~~ 
sıa .. t 16 <iA Kooya<ia ıı.i<erisatrn akma lı~ ,.....,ııacaldır. T at 
k<ıımZtl , ,estcalarite tekl>( mektuplarım ihale aaatin:!en bir ..,..t et/Yel k""1f'el:-lil 
na vermeleri. 

ciNsl Tutan Tmalnah 
------ ___________ ura ltı'. lira .Kr~. _..,raıı 

Er PB"Y"""- ô3,300,73 1915,:15 
Tavla bin<ısı. 311,141.ct Zl60,51 

8 522,08 t:l9,U 
(%173 - '69) 

a..tıer tonu "° !iraQaıı 2$0 • 750 ton oola11ıtt ııöınune<l evıı:.fııuh 
ıı...re pa2"riıkla -•n ailnaa>lcbr. ibale.J 2'/J/ll-03 cumA lfilnil A&I 15 ~ .... ıd · JJ 
karıttla M. M. V.2 No, lıı salın almı lco m~rıOa J'•Ptiacaktır. Ayrı 

lali>l•re de ihale adilebillr. T&llp leıın belU vıWtıe lıomi- ..,.ı,,,,.ndıot. 
rl, (2174 - 474) 

Beheri 25 lrurıaştan 55,ootı adet M'abı leltenelc P•l'mllğı pazar16:1• 
abıuıc~tır. iıııı.ıul 2ll/l/~t3 cuma eQnll .at H,30 el& Anltarada M. M. 
No, lu sat!ft alm ı lwnılsyorwnda 7~pıla caklır, Ayn a1n taliplere d• 
od.ilebl<lr. tst..<ı t . ıı' n tıttıır e:leceklert miktar Ooerlodon lı:a\ '1 
belU va.Jtitte lromlsyoo- gelmele<I. (2170 - 475) 

Aşağıda yazılı ocl>ıcler..n Jı:apah Zll rt:ı <Jtslll.me!ert 1/2/943 gilnü 
dt"" A!':karıı.d.a M rı.ı. V. Blr Na, lu satın alma koır,i ~"ld.3 ynpılaca.,tır. 
min bedel. 17,600 t=re lfıt temmat ı 13:0 liradır. Tar:p!c ;ın hnu l v~>'"k 

l"'lif """lupla r:r.ı lhAle -Uıı<:eıı Olr """' evvel llınıneyona vum.ler> 
CİNSt Miklan 

kilo 
Uhann. 15.00G 
Pır ..... 15.0IMI 
İspanatı:. 15,009 
Palıate.. :ııı.oco 

Kerevl'Z . 1,500 
Havuç 1,000 

~tuıınn >IZPm• ve amele Ue ııc~tğ; nıüteııhh!&ne oiı olm2'.< C::ı:,..,.,.. 
"'1.,11 anbar ve b r a.; et pavyeın 11\j'l\.St kapalı zarrıa •~ ·ı.ıneye ~kal' 

!<Si 3/2/IMJ çarşan .ba &'llflÜ na.t 17 ae ; 1 bolu 8*erı oatın ab>a k.~Jrtitıeı~ 
yorlAJllC<a yapıl t ıc. K6'..! b"""''li H.770 ı.:.-a 65 ıw.-"' katı = 021 

llradu·. Tal plt.'rln kımcıni \'e.J.4caLar·le le'tllt m «tı.ıplal'tnı thaı.e ia8. 

saat evvel kom "YOi>" verınolerl (%212 - 617) 

BilWr.U'l:n m::ıl~ne, amcıe ve işQili.ği müt~ dine- 2k olmak Oze 
adet anbar ve b'r ®et pavyon ir~'1 ](apah Z:ırfl:t eai!tmıeye 

tl>alesi 4/2/943 pe,.,aır.fle gtnn saat l 7 de Geübolu askert satın Llma 
Y'(>l>U<ıda Y"J>ılııcai<lır. Keıt ! bed~l• ıı..r.o Jiıra 65 t.uru.ı kat·ı tem.natı 

lirada. T~l;pkrlıı loımunt ve3blaril• tddif ın&tuparını ihale lll8tn 
saat eırv..,ı lııarrii!ı,yona vermeleri. (2ıt3 - 818) 

50 1ıcın cbr eli kapalı zal'fla tt.ılllmeye ~- bıaıe,ı 10/2' 
pntıa ıti.lDll saat 15 de Balw'kıöy aııllu!rJ salla alma lıD~a ya 
tır. ilk temiıoatt 3700 liradır. TaJ'.pl&rin !kanuni v~arlle t..ı<t r ıneıi<tll!Jo.,ıeıj 
l'Jru ihale caat>ıden i>lr suat '1VV<!1 koınl<>yona vennel<ri. (2223 - '1111_,ni 

500 mdııe mik.l.bı lterest peazarlı!t la ııatın alınacaktır. ihale•i 3ı)aMll~ 
çarpmba gümü saat rO da Çana:<t<ahde -..ı aatıMlma lromİ8yomındıı 

hıcal<tı.r. Talı,,,;,, bedeli 45.000 lxa kat' l lıcmiruıb 675Q 1 radır. Tali>ie•AI 
va4dtle komsyona gelmeleri. (2181 - 47Q) .., .... ,, 

700 lal kaınış almacaktlr. Pazarlık la ebJtmo..ı 4/21943 pe~mbc 

- 14 de Erzurum 86ke•l satın alma ·~ Y"ı>ıla~r. Tahmin 
38,ŞOO ıra knt"i temımıı 5715 U rıı.dır. Tafpleriıı bel! vakltte kollllintw 
na gomelerl. (%168 - 4271 

Devlet Demiryolları ilanları 
Mula:unmen b«lrli 21000 lira olu 200 M3 tam dlJJne S/%1943 

rtlnii saal 15,30 da kapalı ıarf usulü tlt Ankarada ldarr b1nuında 

Merkez 9 uncu kQmi ronca ~hn ahn.a·~ktır. 
Bu iş~ ı-trmek IJ.te:re.nerht 1515 Uraıık muva'iiı"al trmlnat ile kanun 

ettlii vrsikaları ve tekliflerini ayni eön sa.At lC.30 a kadar adı &"e('tD 
J'Olt relısl•iine Tcrmeleri lhımdu. ~ 

J!artaanı ltr p.lrası:ı olarak Aôuıda malıeme dalrt!tln*'len, Haydal" 1 
TMfıllwn ve sevk e(lifl.ııden temin olu ~ur.. (565) 

Mahaft'lmtrt bf'dell (4115) dört bl ı .. TU'I on hfoş lira 

adet ı 10 k. l:>l't'am lı;arpll- alaltlltcf'k bü utluklfo seyyar a.st>tllcn cih:lzt .J 

bat 194Sl Pt~mbe sünil ıu.t (14) on dörtte H•vdarpaşarh r..ar bi,.,. 
hlJindtlıl 'komlSJOD tarnfından acık ek ltlllf' u ulfle nhn ahna('&kt.ır • .J 

Bu ı.r .-ırmek iste-yenlerin (361> üo ''tİ'l altmı1 bir Urıı. {13) on Ü(' P. 
mwvakka~ teminat ve t.nanun tayin f'ltifl vesaıkle bhJ1kle ekttiiJtd 
..,11ne k•dar koaıl!Jona miirıcıatl:an lltamdır. 

a. ite ali .. rtnameler lıomh7oadao paras,. olarak daJıhlmalıladıl' 


