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Müddeiumu ni 
1 ecziyelerini 

Suç!uların 
1 alep Etti 

<~jt 
Şimal Afrikadüi ~er~ kuvvetlerinin ~uman~~ General Patton Fas't. 

Süleyman Sağol, ilk jfadelerinden ,Dönerek Ömerin Hayal· a 

Tori o Gen 'Şiddetli 
Olduğunu iddia Etti, Tercüman Tutulursa Hakikati 

Bildireceğini Öne Sürdü • Mahkeme Bu Talebi Reddetti 

e·r Hücuma Uğradı 
wtLLIAM 1 T n t 'd H a 
BEVERIÇ'iN 1 u u~ a . a av 
aıR RAPORU F aahyeb Artb 

Kemal Bora Dedi ki 
"Süleyman Asll Şimdi Hakikaten Yalan 

Söylüyor ve Mahkemeyi 
Başka Yollara Sevketm;ye Uğraşıyor .. 

---ı Ankara, 9 (TAN)-AJman bü
~ !yük elçisi Von Papcn'e karşı su-

'<} . • l ikast yapmakla suçlu bulur.anla-
Slr William Beveriç'bl İngiltere- e· . . ı· .,. o d K t'" T 1 . rın nakzen muhakemelerine hu-
deki içtimai durumu dtızeltmek i- ' ırmcı ngı iZ r usunun ,a 1 aarruz tsın gün Ankara ı.\ğ·rceZi\ mahkeme-

çin verdiği rapor, son günlerde tn- Son Hazırlıklarım Y apttg"' ı Bildiriliyor sinde devam edildi. 
giltereyi meşgul eden mühim me- Şahit olarak dinlcn°n İtalyan 
selelerden blrldir, Bu zat, içtimai Londra, 9 (A.A.) - Hava na- da ayni hedeflerin üzerine bıra sefarcth:tnesi kap•cısı Konst;:ın-
bozukluklann halli için içtimai si.. zırlığı tarafından neşredilen teb- kılmıştır. tin Liberali tercüman vcısıta.si~e 
gorta teşkil.Atını lruvvetlendirm.iye !iğ: Hasar mülıinı verdiği ifadede, hadise günü !tal-
ınatu! bir takım teklitlerde bulu- Dün gece Torino şehri açık bir Roma, 9 (AA.) - "lt:.ı1yan ya seforcth<\ncsi ikarşısmda oto-
nuyo~. Ancak, Be~er_lç'in pl~nı ~ havada şiddetle bombardıman e- t bl·~·,, D'" d" ak büs bckle:lig' j bir sırada orc;dan 
ni bır ~ey değildir ve şımdiye dilıniştir. Tenvir fişeklerinin e ıgı : un gece uşman uç -
krıdar tecrübe olunmuş usullere . St -. ları, Torino'ya karşı şiddetli bir bir tak.ı:-ir.in gcç~iğini ve bunu 
dayanmaktad!r. Fakat bundan öy- ~~ımıle L.;n~l~'>te::; t~r~ııı:· hava akını yapmışlardır. Mühim müteakıp İ? filf.ık.n vukuhnldu-
le anlaşılıyor ki, İngiltere, tçtimat ax ve e ıng n ıpın e mij{tarda hasar kaytledilmiştir. ğunu ve lıiid!se yerine gittiği za. 
müşküllerden kurtulmak için ça- uçaklardan mürek!kep bir teşkilı '.Bu nasar hilliissa şehrin merke- man \ o:ı aı,en ile refikasını toz 1 
reler aramaktadir, ve Beverlç'in kesif bir taarruzda bulunmuştur. zindeki binalarda, üniversitede toprak içintle ayakta gördüğünü\ 
raporu da bunlardan biridir. Bu bomba uçaklarından biriıtka- ve bir hastahanede fazla olmuş- Cı>rdell Hu'ı ve yanlarında büyük elçinin hu-

a! on günlerde İngiltereyi iş- yıptı,. tur. Biir uçak düşürülmüş, 7 ki- susi katibesi matmazel Roza'nın 
i3 k şilik mürettebatı ölmüştür. A o a bulunduğunu söyledi, infilakın 

gal eden mühim meseleler- Looıd.ra, 9 (A.A.) Resmi: m erli K a fi; i~ vuku bulduğu mahalde bir takım 
den biri de Slr William Beveriç'- Dün gece Torino'daki hedeflere Libya ve Tunus'ta insan cesedi parçaları ve bir ayak 
in lngilteredelti 1çtimai durmnu 3600 kiloluk ve 1800 kilolu'k bir Kahire, 9 (A.A.) - "Ortaşark De G a u 5 ege gördüğünü ilave etti. 
düzeltmek için verdiğı rapordur çok bombalar atılınıştır. Bu ara- tebliği": Karada keşif kollarımız 1 

Konstantin, reisin sorduğu suallere 
Hu rapor İngiliz matbuatında da on binlerce yangın bombalan l2if' Oe\• 1ını Sa. Z. Sü. '1 cevaben de takside şoförden başka 

• 
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Süleyman Sağol ,.e Abdu.rralıman S<tynıan ma~ıkemede 

panya M hvere 
Bağ ı ığıtu Bir 
aha Teyit Etti 

uzun uzun münakaşa edildiği gi- Te m: ~ ....., 1 kim~e olmadığın!, otomobilin rengini 

bi, Aıııerikan matbuatı da bunu h . d 11 D licıtJ bilmediğini , infilakta~ evvel elinde ispanyanın Tarafsızhktan Ayrllacagv ına 
cid.iiyetle mütalea etmektedir. Şark cep esı n e kırmızı beze sarılı bır paket taşıyan 
tnguterede hüküm süren içtimaı . bir adam görmediğini, kadm veya eı:- Dair Hiıl!bir Emare Yoktur • GI. Franco 
sefalet, ve sınıflar arasındaki Hull, Büi·ün Fransız k:ek olup olmad•klarlnı farked<>medi-1 '3' 1 

zıddiyete çare bulmalk için lngi- Karşı Taarruz 1 ar ş' eflerini lcbirlig"i ~ De':_l1:ıı_Sa. _4_Sü. 1 ı ilerde Kralhğa Dönüleceğini Söylüyor 
terede yalnız hükfunetin değil -s j •ı ~ K 1 D"" 1 Madrid, 9 (A.A.) _ Falanj'a General, !spanyanm Avrupa rnu"tefekkır' lerin de ugwraştıgıw y ç v n~~ l ere ra •• un b ~lı b 1 d .. 

apmıya agınyor ~ hitap eden General Franco, ka- dünyasına ag u un uguna 
Beveziç raporunun parlamento- ş ~. d d eti en ·ı yor -o- Ankara Büyük pitalist liberal dünyanın muvaf- lşaret ederek !spanyol milleti -
da rnüzkare edilmekte <iduğu ~ fakiyetsizliğe mahkfun olduğunu nin bütün dikkatini Avrupa ha. 
göriilüyor. Franssz Filosundan Elde ElçİSPni Kabul Etti ve savaşın sonunda bütün büyülk di,selerine çevirmesini ihtar ey. 

:BeTerlç tarafından hazırlanan Kalan GemileC"~n Londra, 9 (A.A.) - İngiltere- meselelerin kat'i şekilde halli ka- leıniştir. 
bu rapora göre muhtaç olan her- Almanlar Mer~<ez Cephesinde Sovyetler Yerleri Açığa Vuru!du nin Türkiye büyük elçisi Sir bil olacağını söylemiştir. ~Devamı Sa. 2. Sü. 8 
kesin ödeyeceği haftalık bir üc- . Hugh Knatshebul Hugesseni'n 
re~ mukabilinde alakadarlara ô- Bilhassa Den • Volga Dirseğinde Londra, 9 (A.A.) - Vaşıng- şu anda Londrada bulunduiru bu 
ınüdednin sonuna kadar asgari 1 tondan bi1dirildiğin~ .. göre, .. Cor- gün öğrenilmiştir. Büyük elçi bu 
bir maa~ veya ücret garanti e- Kütle Halinde Hücum!arda Bulundu ar dell Hull. de Gaulle un mumes.. g1:.•1 Buckingham sarayında kral 
dibnektcdir. Ingiltere gazeteleri- Moskova, 9 (A.A.) - Sovyet ile D0ın bölgelerinde yeni Rus sillerine ha:pten s~~~a J?arla'.~1~ tarafından kabul edilmiştir. 
b.tn iddiasına göre bu cihet At- öğle tebliği: 8 İlianun gecesi taarruzlarınrn dün de akamete Fransaya ısten_ıedı~ hı~. r~Jı~ı 
lantik beyannamesinde ,herkesin kuvvetlerimiz, Stalingrad çevre- uğratıldığı ve düşmanın ağır ika- zorla kabul ett;eı::ıı~e~~gını bil
thtiyaçtan korunacağına dair o- sinde ve merkez cephesinde ev- yıp1ara maruz bırakıldığ bildiriL dirmiştir. Hull mıştır ı: 
lan maddesine temas etmeiktedir. velee bildirilen istikametlerde mektooir. "Darlan 3 milyon Fransızla 
Raporun hulasasx şudur: taarruz savaşları yaprnağa devam Vold'a ile Don arasnda piyade Fransaya istemediği rejimi yük-

o li " 'Tlin mucibince yardım göre. etmişlerdir. ve zırhlı tedkiller tarafından ya- yemez. 
eek olanların sayısı asgari ka- Alman resmi tebliği tlan Rus kütle taam.ızlan şid- Mister Hul1, bütün Fransız şef-
zauç haddinin senede 250 İngiliz Berlin 9 (A.A.) _ Alman or- ~etli muharebelerden ,sonra kuv- lerini mihvere karşı harekete ça-
liramıdan 420 !ngillz .~~ çı- dulan b~şkuınandan1ığının tcbli- vetlerimiz tarafından geri atıl- ğırmıştır. 
kardın.ası smetile ~ıne msbe- ği: Doğu Kafkas1arda ve Volga ~Devamı Sa. z. Sü. 4 (tlff' Devamı Sa. z. Sü. 5 
ten arttırılacaktır. Fakat şurası-
:nı unutmamak lamndır ki, İngil
tere halkının büyük bir kısmı 
muhtelif sosyal sigorta teşekkül
leırine şimdiden !kayıtlı bulun
tnaktadır. Ve bazı kimselerin bu 
gibi teşekküllerden birden faz.. 
lasına ve hazan beş altı tanesine 
birden ya7.llnıı, olması neticesin
de sosyal yardım ve sigorta 
klüplerinin aza sayısı bütiin İn
giltere nüfusunun iki mislinden 
fazlasına muadildir. Buna muka
bil, en az kazançlı sınıflara men
sup olanlar bu klüplere aidat o
larak verilecek parayı bulama
dıkları için mağdm oluyorlar. 
Ve yeni plan bilhassa bunlan 
koruyacaktır. Halen mevcut ~ 
lan sosyal yardım ve sigorta te. 
§ekkülleri yeni planın şümulüne 

-

girecek hntta bu teşekküllerin t ·ıt Am-ilı:aya mtmi• olan T ürk Baı.m Heyetinin [ Douğtas uçak fabrikast ziyaret edildiil srr2<1a Türk gaze· 
, • . ngı ere ve .... •. .. . t' 
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1,000,000,000 Ingiliz sı!" ~- geri k.ı •::. ıiç azası da memleketimize dönmüş ve M. Zem tecllerl ile f,'.'-bri~anın. direk ör erm ır .t!l:a .. gos el'" 
§an ihtiyat ak &j ke:riya Sertel ile Abidin Dtver dün sabah Ankaradan ıeıı.. melı:te~ir. Saırdald rı;:ı~de de Ba~muharrırmıızı Haydar. 

Bir · Türk 
Motörü 
Batırıldı 

Y arah Olarak Karaya 
Çıkarılan Mürettebatı 
Tedavi Altma Ahndı 
Bulgaristanın V arna limanın

dan dönmekte olan 41 tonluk 
"Hicipoğlu" motörü, evvelki ge
ce Karadenizde meçhul bir deniz
altı tarafından top ateşile batı
rılmıştır. Hadise, gece saat 22,10 
da ve motör sahile beş mil me
saf ede seyrederken vukubul.muş.. 
tur. 

Kaptan da dahil olduğu halde 
motörün 7 !kişilik mürettebatın

dan beşi hafif, ikisi ağır surette 
yaralanmıştır. Terkos civarında 
sahillerimizde karaya çıkarılan 
yaralılar şehrimize getirilerek 
tedavi altına alınmıştır. 

Hicipoğlu motörü, Mehmet O
ğuzhan isminde birine aittir. 
Bartın limanına bağlıdır ve yeni 
inşa edilmiştir. 

1 Günler Geçerken) 
Kara 

RE F t K 
HALI D 

Kışı Karşllamak İçin 
Siz havaların böyle güneşli ve yan ılık geç-

mesine bakmayınız ... Kara kışa girmek iıze
reyiz. Olabilir ki bir gün yahut bir gece, lodo_s, 
poyraz derken birdenbire karayel üstümüze per· 

K AR AY tav eder, yağmur _ sulusepken, kişniş, falan der. 
._ ____ ken kuşbaşına, hatta - tipiye çevirir. Heı- memle-
kette dlduğu gibi denizden nakil vasıtalarının birkaç gün işli
yememesi, bir kısa müddet şehir içindeki ve dışındaki yolla
rın kapanıp hele tramvay. caddelerinin tıkanarak düzenli ha
yatın aksı:ıması ihtimali vard1r. Bu işin hafta, bayram, yılbaşı 
tatillerine rastlamasını, hükfunet dairelerinin o sırada kapalı 
bulunmasını da hesaba katmalıdır. Yani ,kötü havalar mevsi
minde, sayılı kış aylanndayız; her an baskına uğrayae<'\ğımızı 
düşiinerek • geçen yıla benzememek, şaşkına dönmemek, eli, 
ayağı bağh kalmamak için - şimdiden tedbirli ve hazırlıklı bu
lunmalıyız; belediyemizi uyanık tutmalıyız. 

Peki, ne yapmalyız? Kurban bayramı tatilinden önce - kö
mürden t.asarruf malksadile şayet gazetelerin ikide bir ortaya 
attıkları gibi devletçe çalışma, ders ve eğlence .saatlerinin de
ğiştirilmesine, vitrin Işıklarının yasak edilmesine benziyen fi
kirler varsa • lüzumlu görünen kararları hemen çıkanp yürüt
mek ... Yine bu bayramdan önce mümkünse şehrin kasaplık hay
van vesaire gibi stokunu çoğaltmak ... Kar yığılınca değil, yağ
dığr sıralarda sokakları temizliyecek teşkilatı kurulu, hazır bu
lundurmaK ... Hele tramvaylan durdurmamak için, dakik<: kay
betmeden harekete geçecek mekanizmayı dalına tetikte 'ı1t. 
mak ve bu işlerle uğraşacak amirleT hakkında hafta ve bayı. ""il 

tatillerinin bir gecikme sebebi olmamasını - şimdiden verile
cek açık ve yanlı emirlerle • sağlamlamak 1 Biitün o işlerden 
mes'ul olan makam, İstanbul belediye reisliğıdır. neticeye göre 
öğülecek, yahut yerilecek, kendisidir; bu yıl kendisını öğdüre. 
ceğine de şüphemiz yoktur. Kış, göl"ÜD.ür kazalardandır; kışa 
karşı şehircilik tedbirlerini önceden almamak ve hele geçen 
yıldaki savsaklığa uğramak a!kla şu atalar sözilnü getirebilir: 
"Kör ona derlerld düştüğü kuyuya bir daha düşel"' ıtlfi"_.. \ \; rlınize gelmi~l~dir. Yukarıki resi~ Los Anı,dos'da ~ istU1oııunda ıoruyoruı:. 

~~~· ~·~--~~~~~~~--~~~~~--~~~---



William Beveriç'in 
Bir Raporu 

41fr Baş tarah 1 incide maz, ancak bunlara ölmlyecek 
fade edilerek hunların faaliyeti- kadar bır yardım temin edebilir. 
nı kolaylaştıracak Te 1emln et. Herkesi i§Sizlığe karşı sigorta e.. 
tikleri fa:t dalar bir nevi reasil· debilmek için, her şeyden evvel 
rnn sayesinde, asaari hadde in· herkesin işsiz kalabilmesi imkan. 
dirilecek, bu suretle aidat mik· ların1 ortadan kaldırm~k lazım-
tan da ucuzlanlırılabileccktir!' dır. * * Beveriç'in planına g3ro, lngıl-

8 u rapordan anlapdığı gibi terede asgari kazanç haldi M'Dede 
1ngılterede içtimai bozuk- 250 İngiliz lirasıdır. Bu miktar 

uklan, içtimai sigorta teşkilat- 420 İngiliz lirasına çıkanlacak-
larım kuvvetlendirmekle halle tır. Gerek sanayide, gerek diğer 

lışıyorlar. lçtimai sıgorta fıkri 1f sahalarında çalışanların alacatı 
yenı bır şey değildir. Hatt.i on ü~ret, müessesenin kir nlsbeti

kuzuncu nn ortasından bu ne, sermayenin kar norm.asma go 
ne kadar, bilhassa büyük sa- re tayin edilecektir. Sennaye-

ı yi memleketlerinde bunun darlan bu ücretleri yükseltme. 
u telif illeri tatbik edilmiş, le mecbur edecek kanunların ya-

b lh a Amcrıkada içtimai mu- pıldığını farzetı,9ek bile, bir mü
enct u ullcrı ve tatbikat şekil- essese iktisadi vaziyetine göre 

ayrıca ıçtımai ilimler arasın- ücretleri azalttıgı, birçok işçisi-
a bile b r mevkı almıştır. ne yol verdiği zaman buna katşı 
F k t bır asırlık tecrübenin içtimai si2ortanın faydası ne ola-

" r ı net ce, raporda da izah caktır 
tikleri gibi, birçok ferdler bu * * 

talara yazılmış olduğu hal- Bütün bunlar ~imdiye kadar 
hatta dedıkleri gıbi İngiltere. tecrübe edilmit usullerdir. 

e muaz1.am bir miktar olduğu utopist birçok sOiyalistkri, 0-
ld , bu içtimai durumda bir venler'in, Sersmutlar'ın P.rondon 

a ah. gorülemcmiştir. ların da içtimai bozukluklara kar 
Beveriç pllnma göre, bu öyle '1 buldt.iklan çareler 'bunlardı. 
tımai bir sigorta olacaktır ki, Her halde İngiltere içtimai müş-

h r ferd, açlık ,işsizlik, hastalık, kullerden kurtulmak için çare
um karşısında ,cemiyet tarafın- )ft anyor, Beveıriç raporu da u

dan garanti albna alınacaktır. topic tekliflerden bir tanesidir. 
Fakat bu plAn nasıl tatbik edile- TAN 
cektir? Her ferd bu sigorta mil-

cseslne bir aidat vermekle Mebus Seçimi LAyihumın 
ukelleftir. Fakat ipiz kaldılt. Son Aldıfı Şekil 

u parayı ödeyemediği zaman ne Ankara. ı (TAN) - Mebus seçl-
lacaktır? Bugiln bu içtimal si- mi hakJdndaki kanunun buı madde
ortalara ya.zılanlann bir çoğu leri 1ıelldlitl _.1ye encOment tara-

!Vali Ankaraya 
Gitti 
Bazı Mühim işlere Ait 

izahat Verecek 
Vali ve belediye reisi Dr. LOtfı 

Kırdar dün akşam Ankaraya gitmiş
tir. VaU Anknrada bir kac giln kala
cak, Baş\'ek5letle -.e Maliye VekAletl 
ile temas! rda buluntıcak, vlliyetl a
lakadar eden bur mühim me.ele1e" 
hakkında son günlerde yaprıan çaJı,. 
mllların neticesini bildirecektir. 

Valf. bu meseleler etrafında son ne
ticeleri blldJrdikten sonra alacafi 
)'etli k rarlan telefonla vfllyete bil· 
direcek ve burada ,.ap!tacak 1$1er 
hakktnd:ı direktifler \•erecektir. Va
linin AnknradR bir k:aı; ıı:lln kala
cağı bildirflmektedır. Vali. Anknra
da bulunan hesap tılerl mUdOrO Muh
tar Acarın ~nl betealye varidat ka
nunu etrafında l çnh ma1art da takip 
ettlkU-n sonra şehrimize donecekt"r. 

Yoksul 
Sıcak 

Talebeye 
Yemek 

Dün vDAyette Yali muavini Ahmel 
Klnık'tn baekanbltnda l[ızıllQ' •• ev
i.eri etratında bir toplanh 78Plhn~
tır. Toplantıda t tanbul mebusu Saa
dettin Uraz, maarif mOdQrtl Mubsln 
Bl1nyal da hazır bulunmu tur. Okul 
taaebesınden muhtaç o11'tll:ırm tes
blU v<> bunlara acak 7emelc vermek 
ııuret!yle yardım şekli ,ıorfiıfildilkten 
sonra ııs evlerinin çalı ma v~ kontro
ın i .. i bfr karara bağl:ınmt!)hr. 

Topalntıda ny başında Kadık!Sy{ln
de de bir '11$ evi açılması münasip g!S

rillmüştilr. 

l 4t\ 

Kumaş ile Buğday 
Mübadelesi Başhyor 

ilk Olarak Konya, Eskiıehir, 
Afyon ve Polatllcla Yapdacak 

Ticaret ofisinin lı:6yltı Ye mQstah
sile tevzllne tarar venlıti pamuk
lu kumaşların datıtma fftli ltarar
laştırtlmıştrr. ilk tevziat buAday ile 
mübooele edilerek yopllacııktır. But
dny milbadelealne blrlnd parti ola
rak Konya, l!:sJdeetılr, Afyon ve Po
latlı istihsal merkezlerinde yapıla

c ktır. Bu merkezlerde bulunmakta 
olan tanınmıı; manlfaturncılar bu iş-

te ofi11e yardım edecelclerdlr. Ku
mqlar bu 1lrmaı.ra verO~k ''e fir
malRrmtn köylere kadar uunan teı
kfJAtı ile kumaş verip mukab tinde 
buğday toplıyacaklardtr. Bu buğday
lar toprak ofisin ambarlnnna tesllm 
olunacalthr. MQbadele muamelesine 
buı<lnlerde başhınacalttir. 

Şelırlmizd~ panuıldıı te11ıiatı 
Yerli Mallar Pa.arları dfinden iti• 

haren pamuklu tenlatına bqlamıs
tır. İl\: tentatta Oç ..,l!k maaı a
lanlara etya verilecektir BQ-koz kun 
dura fabrikası husulf ılparif alma• 
maktadır. Fabrika memurlara ftrl
lecek a.Tak kabUartnı 79pmaktadır 

Pil/Gllll ,,.._ 
Dün de plJwala!'da lnemlt -hareket

ler olmamJJtır. Bir mllrdar fuulya 
\'e nofıuUa balda •tılmıttfr. Kuru 0-
zilmlerdelı ..,_ numaralı olanların 
fiyatım tl,5 ~ dQpnQftQr Sa
de Yaillı'aıı kll11•h ıo - 20 w pa
tatesle aolmt flıatlarmda da kdıl ba-
11na 4 - 1 kataa arMIMa dOtGlt]llk 
ohnllfilr 

Yağ istihsal y imal 
Edenler Her Ay Yilci~ete 
Beyanna me Verecekler 
lstınbu1 vlllyetlnden teblll olun· 

rnuftur: 
1 - Milli korunma kanununun mu

addel 14 Uncil maddesinin 3 No. 1ı 

fıkrastna müsteniden gerek kendilc-

(c) İstihsal olunan yağlarfn ve ,.a
pılan pirina yallarının cins ve nevi-. 
terine göre ayn ayrT mlkdarlan ve 
bunlıırm 'lf. 15 lerl, 

Tarihi Türk Konseri rlJıe \'e gerc'<se başka.sına alt n~ııtl 
nnıh5UTierl tas r v~n t3•tl7e etm~ 

lstanbullulara da Yerilecek surcuyıc ya t h~1 eden \ey.hut 

(ç) Bu yağlann kime veya kimle
re alt b ılunduğu. 

3 - Birinci madde mucıblnce be
,·ana tabi tutulmuş ol n r."y1in 781-
'ıır l;ı pfrinı ve pamuk yağlarmm % 
15 leı'fne 39ft !!llytl! kat"ordıı yıı:ı:ıl1 

ieğl"r fıvatlarmm tedıve f rnu' abllin-
1e hfik\ımef~ "attır alınmak üzere el 

Kulübede 
Bulunan Ölü 
Hadisenin Bir Cinayet 
Olması Muhtemel 

Göztepeda Kadlrap mahallesinde 
Seklr admda blrlnln evlnln bahçesln
deltl utak bir kulQbede :rabp kalkan 
ROl!Wl78 muhacirlerinden İsmail 10 
dn enel ortadan k8.1bolmu.ıur. 

Dt1n kuJObe cfvannda oynıyan ço
cuklar fena bir koku alriııtlar ve ku
lUbenin lrap!sını itip ı~ sirlnce !1-
mamn b8cekler tarafından yenmiJ ce
ledlnl termQşlttdlr. Bunun Qıerlne 
k""1fıetten ıabrta haberdar olmuş ve 
tabltJkata bqlanmştır, 

fıımaDln bir az paralı olması 1 te 
b r cinayet kokusu hfuetttrmeldedlr. 

ltadıka,. roaddefumwnl mu8\fn 
hldlrata ba lamlfttr. 

Aıı Faalyetl 
Halkm ~k a,ıst yaptırmuı ıı ne 

devam ecUhnelrtedlr. Yalnı• bu harta 
cin• ap J'8ptırıınlarla btrlllde prn

dlye kadar 47.000 kl•I aşılanmıttır 

Yekdnu 135.000 klşl)'f bulan muhte
lit letekküDere de ••l ıönderDml,Ur. 
Dan Ankaradan tehrimlıe 10 w 20 
kl~illk olmak üzer~ 5000 tüp ıış1 da
ha ıetirllmfştfr, Dlhı Ünh ers te taıe
Qe&l aşılanmı tır. 

Emlnona Halkevlnde de bugOnden 
lmı.n.n hRJka aıı yapılmUlna başla· 
aac ktır. 

Hariçten aşı istemeğe 
ilıtigaç ııoktur 

Aakara, 9 (Rad1o paeteal) - 1t0o 
manya radvosu 7 Dkkiaan aaat 20.30 
r ynnrnda tnııilizlerin Suriyeye çiçek 
ve tifüs ıetirdlklcrlnden ve bu har 
talıkların Turkiye7c de sirayet etti
lindcn ve l~il"7.lcri Lubnruıa ftr • 
d lrlerl çiçek aplanncJan Türkiye hli• 
\rı'hnttinin de ta1fp edip verftmcdf lln· 
den ve bu un {lz:erine Alman1ayrı bış
wrulduiandın babsetm şti. 

Bi'-e Yerilen malumat bu haberin ha 

10 - 12 - 942 

-- DiKKAT : -- '\ 
lstiyenlere Aşı Tüpü 

Vermelidir 
BDtOn tth1P halkında ç1çek •tısı 

yaptırm•k hueueunda bDyDk bir 
tehalOk glSrUJOyor. Bu, halkımt· 

ıaft •hhat itlerine verdlAI •"e"'· 
mlyetl gllstermeel b•kfmından f 
kayda deler bir hadleedlr. ••ki· S 
den a11 meeburf iken ka~mak • 
yolları arandılı hetırlanıraa bugOn l 
halk1n kendi kendine aıflanmak 
arsu9Vna memnun olmak icap e· ! 
der. • 

Fak8t dikkat edilecek bir nok· • 
ta var: Aft bulunamıyor. Herkea i 
dl.,,aneerlere. belediye dalrelerl· f 

ıte veya it yerlerine giderek ••· i 
laftmak mecburlyttlıtde kahyor. 
81r tOp a" alıp evde hueuel b1r 
doktora ltOtDıt aite efradını •tı· i 
at"'ak mOmkDn olamıyor. ÇOnkD 
aıflann 20 kltfllk olduitu dylenl 
yor ve verllmlyor. lııı bllyle olun· 
ea .. af' merkezlerinde kalaba· 
flc vleude ıellyor BOtDn bir •· ı 
lleftlıt •ıtleroe •11 merkezinde i 
b•klem..,nln IMkln .. lılı giz il· 
nOıte alınııtoa tein ciddiyeti anla· 
"""· l•tlyenlere, evlerfnde yap
bf'mak Dsffe a9f verlllree ... '"er 
ke:ılePlndekl kalabaltOrn da 8nU 

,. ''"""' el ur. • • Sıhhat ldaPeslnln bu it 'cin 
ı herhalde blP çare bulaeaOını ulftu· 
• yorus. 

.. ········-·······~···· .. 
Dünkü Mecliste 

UZUD zaman aidat verdilcleri hal- tından detilUrflmlttlr. Yeııi madde
e ,!fsi.zllk dolayıaile bu parayı Jere l6re HÇlm!n ,.enıJenmeaı kararı 
eyemeyince sigorta baklaruu TerDdflttıen IClllra Oç ıtırı zarfında me 

m~ istifa edenler mebuı nam
ybediyorlar. Bu ~tle 1Ctlmal .u olabneceıdercllr EııkJclen bu müd 

Belrd ye koml'rvatuarı cvı.:clkl nlt- pfrln:ı yn~ı imnl f>yllyen. mu:ııncle 
5am ikinci tarihi Tilrk muP.ikısi kon- verı.ılaln,. t bı hak1k1 ve hilkml p• 
ı;erlni büyült b!t' mm :ıflııktyct ılc hısl r 393 sayılı kararın 5'-!\7 sııytlT 
\"crmlşUr. Ynlntı tst:ınbul ermtindc· resmi gazC'ted nr..r olan l4.ll.l!J42 
ki mu•lk SC\•erlerin bu kon.o;t"rd,.., tnrihlnden t beren M h .. ııl veyıı im 1 
!aydalı>rııb !mel ri frın 't:onecrfn 15 ettı len bO(lmUTn ,.atları her ay so
Blrlnc"k~nun gilnil a •S"nıt EmlnönO nu \'117. "t'f'tll"Mtlr ~ mQfeak'p a71n 
Halkevlndr. tckrarlıınma•ı ist"niıılş- Uk on bet ,OnO urfforia nıa>uıllfn tm 
tir. Koneprvatuar bu llıl<"hl Jı:abul et- bQvQk mülkl,.e memunma malıı:bus 
mi<;tır. Bund n ha tR her a,.fn 2 inci mukabffinde verec~lderf b r ~yann 
hafUı ında ylne Emin on Hn1kevlnde me Ue bildirmeye mecbur tutulmu • 
tarihl Ttlrk musikisi ko~scrlerl veri- 'ıırdır. 

onuln ıı!1tur. 
4 - :!93 ayılı k rarm nc~rl tarl

in,.t'T' şlındıyc kadar vuk:ırdrıkJ t rl
fat tla"resindP. cinsleri glister kn "R~
lann bıovann:ımelerlnl hl'n0r. verme
miş olnn111rm bu llJ1n 15 inci gilnu 
aksammn kadar mahallin en bDyfik 
mülkiye memunınıı tevdi eyleme1eri 
'il1umu tcbli" olunur. 

Ankara, t (A.A.) - Bllyft MU!ei 
Mecliıl basün. Rafet Camtula rlJa• 
~etinde toplanarak. vakınar amam mıı. 
cfürlli·ü 1939 mali yılı hesabı kat'W" 
ne, Turk Je • M caristan ticaret anlas 
masına merbut "A, Jlıttslnde yurb 
hars k ve am1ant kontenJanJannıo teı 
rid" halcknıda Ttirk ve Macar Jıft6, 
metleri ara11nda teati edllen tne'lmlP' 
lann tasdikine ait 1mnun IbJ'A1anm 
rnü:ı:abre •e imbat etmfetlr. Mec119 sı 
lecck topl:ıntnmı cuma ~ yapaed ldkalc a1ıun olmadıfını gostermiştir. 

Biıtun " ılar. bilhassa ciçek asısı An· tır. 

ınüeıaeseler birçok ferdin parası- det Jkl Qdı. ~ kanunun setim 
nı alarak büyük bir sermaye bi- için defter uım .. mahkemeye mil
riktirmif oluyorlar. Hatta bu iç. racaat etme milddetl de kısalhlmqt r. 

urada, Refik Saydam hıfzı rıbha mü.. ı-------------, 
eneıeslnde yapılmaktadır. Herh ng KOCOK HABERLER 
bir hükG~te muracaatta da bulanul -

timal sigorta m6eae1elerl çok 
khlı bir if oldulu içindir ki hir 
CQk sermayedclar bu sigortala- ::. RADYO 
ra millıim mebllilar ko)'lllutlar- BUGUNKU PROGRAM 
dır. uo.......... 1111 ..... 

Beftrlç, bMOn ferdleri lplzli- :.:: ~~lı :: :: :e~ 
._ karşı nasıl sigorta edebilecek- ı~·!~ ~.ın<PL) ıt ss Sarlıılar aa ,,_. 20 IS Ra4. SU~•\ 
tir? İpiz kalanlara sigorta ~ües- ~~== ~:;!~ın =o•s Soıoıar (Pi) 
-"erinin bir miktar para öd~ ıa.oe fadnlar 21•00 Evin Hati ....,.,.l ..__ 21 ıs Sobbeılu 

b - Am ikada ı ı.oo rovll'lllll ın.ı. (ki ugun er mev- 11 os s .. eMr1en 2ı.4S Orlıestn 
-._, .ı..;.1.-1 ... miktarmı ault. •ıa.ıs ... 11ıereıı nao Hawın 'V'A""'"' ~-... .,.. 19.ot :ır-... U.4S ICapuııt 

lN"ekt r. 2 - tki nOsha olarak 'cı· lt'Cek be-
---" yannamelere derci mecburi hususlar 

Tras Hıçağı Vurguncusu ıunlardır: 
7:1 bin troş bıta~nf f 7.h flT-'tl• (A) Nebati ::ral lstJhnl 'Y'117a pf· 

ı;atmak surl'tlvle vur u e-uluk ,.ap- rina 7811 imal eden 'ft'J'll eden1edn 
mnktsın suçlu olara°k muhakeme fl- ticari Qn\•anI veya öz ve soyadı ika• 
dilnıektf' olan G latadn tüccar Antu- metgAh ad.resi, 
tın K11,.3b,.anın muh kemesi bıtmı,. (b) t.w...ı Ye Smııl vasataJ rmaı 
suçl:ı 10 ay hapse 800 lir, o ra ~.a- bulunduJu 1r1ahaJ veya mahallel1n 
'!ima ve ki ay müddetle rlükkanuun sarfh adreUerl Ye bunların taııilbe-
kopatılmasma mahkQ.m edılmiıtir. ne, fabrika sfbl vaıııtlan, 

Şark Cephesinde 

D üyunu tTmumiye Kanunu
na Ek Yeni Layiha 

Ankara. 9 (TAN) - Meclise gelen 
diınsnu umumiye lrananana ~ bir li• 
yiha ile 1933 ve 1934 TW"k horcu Ulh" 
vttterlne 11.it tediyr kar§ıh1tlanıını t'• 
ılline, lnıponlınn ö<'len111esine. itfa!~ 

rın 1apılma11na ve mali serviı.lerln 

muş defildir Asılsız olan hu h:ıberi 
Jtr..t'iyyetle y !anlarız. 

Altın Fiyatları 
Dün b r 111tın 3100 kuru,tan ve b r 

ü1 ~ 4'2 kuru lan tılmıı;tır. 

gordürii!meııine ait olmak üzere ali • 
k1>dar hlmillcr veya onları temsil eden 
hUkftmet 'lleya eşckkütlcr ite anla:ı • 
malar akd 'le Maliye Vekili mezun bı• 
mlnlınalı:ladır. 

Amerikanın De ispanya Mihvere 

* LiMAN Tl?ŞKJLATI - Mmta1ıa g. 
m n rılaliğiııiıı meTcut teılıhlt... ..ı.a -
ıılı b r ıeklc nıırllınt1i karerlalftUttıl' 

+ HALI MEŞlfKRt - CiOmftllı:lmle 
Hrbett bir hah meıhuı a"lidlıtır. B• ite 
alt La nun cıkmak 11rercdlr. 

+ F.SNA'P' CP.:)llYETLERIHDJe - b 
naf- ce lıretlcrlala tOlflaattlan deTam -• 
tedır n n do Aya lıabıcı ar, :ıroraancılar, 
molıllyr ilce, maden! •W• aSııltHrıHı lklnd 
., la it ar ı :vapmııler ır. * UZUMLU OAZOZLAR - But ranM 
fabrllıalın yaptıklan shod.lrl .. lıer J'ttlM 
<Ullm ıuyu lılrıttırarak ılraya lıeıuf.Tca s•• 
60rler ylpml 1 lı• lımııtardır. 

+ CKZALANDl•ILAN Jl'llUKLAJt -
Nokaıın ıarıılı c "1Clc ~· ardıklan lclıı a fı 
rına ,.ıldmm cc uı ver lmlı. lıaıinu tlımelı 
ıılı rd lerl le n de iki fırın .llUU IorlUUD.11 
nıahknnHine Yerllml tir. 

Torino Bombalarrdı 

IG~g-'G5.llM lsviçre ile 
Yeni Ticaret 
Anlaşması 

ar a..1ara1ı ı ılldde 
mıştır. Kuvvetlerimiz, bir miktar 
esir, ganaim almlflar ve 4 düş
man tankını da tahrip c-'tmifler
dir. 

G He' Tem·ına.a.. B • 11 .... T ·+ E+t• ~ na~ tarafı ı incide aU e Ti ag 1 ICJlnl eyt 1 faaliyet göstermiştir. Hava mu· 

Ç imento 
Tanzim 

Satııları 
Ediliyor 

B9 fta.,tnrafı 1 hıtlde 41fj9 Baştarafı 1 incide harebelerinde ve muhtelif hare. 
Vaşington, 9 (A.A.) - Gaze- Bu buhrnnlı devreyi geçJrdik- l<it esnasında g düşman uçağı 

teler, Toulon'dald filonun dııın- ten f:onra, h-panyaya ebedilik ve düşürülmüştür. Bizertc bomba
da kalan eerbest Fransız harp şeref veren h ük~met _. si.st~inin , lanmış, Tunus _ Gabes demiry<> 

ı Büyük Don Jtıvnmmda zırhlı gemilerinin isimlerile bulunduk. tekrar kurulabılcccgını soyle- luna da taarruz edilmiştir. Uzuı: 
teşkillere mensup el bombacılan lan yerleri açıkça yazmaktadır- meklc, General Franco, .pdk menzilli tayyarelerimiz 3 nakli· 
karşı hücumlarda bulunınUflar, lar. muhtemel olarak saltanat sıste- ye tayyaresi ile bir av refakat 

ihtiyaç Beyannameleri Mukabilinde 
Verilecek Olan Çimentolar Hangi lı ~çin 
Alınmışsa Ancak O işte Kullanılabilecek 

DÜN ANKARADA 
İMZALAN Dl düşmanı mevzilerinden çıkarmıt- tskenderlyNe ~maine 71l'hlı- minin yeniden. ihya. ~emeceğini tayyaresini düşürmüılerdir. 

laT ve el bonıbalarile 6 Sovyet Slt Tounille, Duquesne, Sliff- telmih etmek ıstcrnıştır. tayyaremiz dönmemiştir. 
Ankara, 9 (A.A.) - İsviçre tankını tahrip etmişlerdir. Bu ren, Duguay Trouln kruvazör- Generalin nutkuna hararet 

hükumetile cereyan eden ticari kuvvetler, hiçbir tank kaybeL leri. veren faşist zihniyetine rağmen 
ve mali anlaşma müzakereleri mcmişlerdir. Dakarda, Rlchelfeu zırhlısı, Georıes İspanyanın tarafmzlık siyasetin
bugün :;ona ermiştir. tki mlsvcm

1 
le- Don ct-phesinde Alman, ltal- Leygues, Montcalme, Glolre kruva- deıı ayrılacağını oösteren hiçbir 

Alman rumt tebli41 
Bcrlin, 9 (A.A.) - "Resmi tel> 

liğ": Dün bütün Afrika cepheıal 
boyunca mevzii muharebe faali. 
yeti kaydedilmiştir. 

Ankara, 9 (TAN) - Memleket dae '"inat ktlbul edileD. Teya ı.arlçten 
.Mha1 edilen çimentonun tevzi ve utıt 
ltkillerin1 taiıı:im ma .. acll7le ,,elden 
1-sı aaslu tesbit edilmiıtir. Huırla· 
ma brarname,.e ıarıe, budan •nra 

u.:ı-·- ve hiı1mıf sabalar cimento a!• 
'9ak kin bir ihtlyaç beyannamesi v .. 

IUJ~ıcelıcler ,.. illtinclumı W..ik eckcek 
«\- .. ~ da bu beyannameye eklıyecelc" 

dlr. 
llabatUn en ~lilr mlDd,e lmirleri 

lanfuıdan wuifclendirilecek memurlar 
~t 7erlerlnde lruUamlmış TCJ& mev 

t çimentonun ne 111retle ve nereler• 
en tedarik ~ildiiini aormıya ve fa

t!T't--ıan fstemiye ve tetkike aallhlyetli 
lacakhırdır. Ba suretle kaçak ı:tmeır 
bllamlmaaının önüne ıes;ilceekUr. 
ento hanci ıl lı;in yerflmiıae yalnız 

Demiryollannda 
Eıya Naldiyatma 
it Yeni Kararlar 

~ara 9 (A.A.) - Devlet demlr
rınd n ı: erilen malQınata ıısre 

t müesseselere alt eşyalarla ::raı 

, sebze, et, balık, sOt ve :fidan· 
D'li1stesna olmak üzere evvelce 
rfien istasyonlardan perakende 

aıretlyle eşya kabul edilmemesi lçln 
Li.fJIWln edilen müddetin 18.12.942 tııri· 

e kadar uzatnrnaSUla Ulzum 16rill
"9e 10.12.1942 urlblnden itibaren 

n ec1llmit olan lsta9"CJftlar 
IUIL.--a Pendik, Gaı:l n ltayaı .latu

ambarlan da fthal edllmlştJr. 
ter :taraftan yine 10.12.1942 ta

l~dllllndıen smıra yeni bir lı'ara kadar 
tek rakamU tarihle'de de bi-

·ı11ııırwırn perakende en• kabul edlle
Te çlft rakamla tarihlerde be pe-

11 •. 111_,.ude eşya kabul edllmıyecektlr, 
nclan ba ka bayram ve res t ta

en etr.ı arın sahip e 
emin iı::ıı Satuyoıı n 

o manada kullanılacak, ılınan çimen 
tona satılma .. , 1tı'1raltfta dcYrl, tthln 
edilmnl ,..,. ıtte lnıllanılmaaa yauk 

lket arasın~ 60 ~lyon . çre yan ve Macar hava kuvvetleri, z6rleri, Fantaaque, MaUln, Terible işaret yoktur. 
frankbk mubadeleyı derpış Eden .. .. _ h linde kollara ve düc. rmıhrlplerl. Dender, Jules Verne, baş- * la la Tü. k h""'-··- ı· yuruyu~ 8 -s k 12 d · 1...... 10 kft-• S m•,..n an pna r r ıye UA\.Uue ı skerl . i bulunduktan a muza.._ .......... ..,,. 

edilecektir. Amca itin hitamında 'kr• Ha · · y k.1 t· t• • man a erın n gemisi ve batka ktıeQk ıeınner. 
lecak cimentolan hakıki •e hükmi ,.. namınaall rılcıye 

1 
e a e .~ ~an barakalara taarruz etmışlerdir. Mstlnlque'de, Beam uçak ıeınlsi, 

b11!ar ~e d"let daire ve mOe11eaele - ve m an aşma ar muza . ere JHrw- d'Arc, ?:mile Bertin kruvazısr-
rinde tıahhilt işine slri ıni mllteahhit heyeti reisi Doktor Burhan Zihni Merkez cephesinde ıenis mlk1aata j lerl 

t 1 hll 11 1 d 1 ş ...... 1 Sanus ve İsviçre hükUıneti adı- diiırnan hareklbnın uıiri hafiflemittlr Muharip Franstzlarm elinde Parls 
tt e en e er n e ç mento .... anal"• t is D kto B ha klt d Alman lnıvvet• 

ıa.r kararnamemn nqrl tarihinden itle na da ısviçre heyeti re i o r u ~ esnaun a . ı·e Courbet zırhhlan, boş muhrip ve 
. . Ebrar tarafından saat 17 de Ha· lerl, birçok meııkOn mahıllı 1!~~1 etw dlSrt denizaltı vardır. Bundan başka 

baren bir hafta zarfında bıldırecekler" . m"ıler Bırkaç dlifman ıııenıım ele T 1 'd ita il 1' d ı l 
aır. Simdiden ıonra da dmento kalla· riciye Vekaletinde ı~zalanmış. , ... ı~i$ler ve dıa,man hatlarının ıe· t ou os~ aln AfÇ"Akn c 1 ransız lenı=t·ı -

tır A .. ı ....... alar ı JkmcikAnun " an ımn. rı a su arına gem~ r. 
nanlar yaptıktan iıin hitamından Jine · ·~·.. ,. . rilerfnde münakale yollarını knmlt • DördOncll denir.altı Rarsdon'da ,uz 
bir balta zarfında itlerinden artacak 943 den ıtıbaren mer ıyete gıre- Jer4lr. B• kesimde diıman 16 a(ak altt edilmiştir. 
mllrtan bir beyanname He bildirmiJe cektir. kı1betmiıtir. T rd titl ba anla 
mecbur tutulmaktadırlar. Bil suretle il. İlmen eölunnn cenubanda diitman o o a t r 
hakiki blr ihtiyaç maddm olan çimen- lc.Bçtik taarruzlarda bulunma~tur. Ba- VaaJngton, 9 (A.A.) - SalAblyet-

Ankara, 9 CT AN) - Bugün im- taryalanmrı dü,man tank tophılulda· il kaynaktan blldlrlli,.or: Toulon Os-tonun ihtiyaç yerlerine aadı temin Ye •-..: 
ihtıyacı ıöre t~zlat tanzim edilmek" zalanan yeni TüTk - uviçre tica- nnı tahrip etmlttlr. tllnde yapdan hava k~lnerlnde alt-
t,.dı·r. cet anlaCTnast 20 milyon Türk nan fototraflara töre, Dunkerque 

liralık k~~~lıldı mal mübadelesi- Püskürtükn Alman karfl muharebe gemlaf kuru havuma, Stras 

Mersin ve Tarsusta 
Varllk Vergisi 

Cetveleri A111dt 

nl mQmkün kılacaktır. İsviçre hücumları burg muharebe gemisi karaya otur-

makine ve makine aksamı gön- mus vaziyette ve Provence muharebe 
Moakon, 9 (A.A.) - Scwyet ıcee ıemlli de tamamlyle 1Uya «6mQlmOş 

derecek ve mukabilinde pamı*, yın11 tebllline yapılan ek: bulunmaktadır. satren B!nıfmdan iki 
fındık ve diğer bazı maddeler a . Stalincrat tebrinin unı,ı ınahıl1rw atır knın~r vahim hasara uğratnll
lacaktır. Tesbit edilen maddeler lcrlnde birçok mistabkem Alman noır. trr. Alpr luuvaz6rQ kara,.a oluıınU$ 
1943 haziranına kadar verilecek- taları iteıl ecltlmfttlr. Sebrin slmal ve yanmakta bulunmuttur. Başka bir 

.. _, t v L • ı batıımda Scwyetler "'1elce ltPI et - k h ne ı d h -. -fl" .. n, - arlı. •ercıa mükellef tir. İsviçre ticaret heyeti reisi ço arp ,em r e 11ara u•••I0'--
1 l · 11 - 1 """- ı .. ı mis olclııldan mnı:ilerl •aflamiatttt • t .-er nın ıt..., ,_., aaı mııtır. -erı n Doktor Ebrar harekeUnden ev- aru.oc. 
merkez lruuı milkellefleri 4,214,995 mışlardır. A:rnl tehrfn centıP 'batıtmaa ._ _______ _ 
Tarııu kanır miikellcfleri de l.llOl,271 vel demiştir ki: Raılar turru hareketlerine ...._ ............... ~ ..... 
78Zli ceman 6.173.206 lira ödeyecek • "- Gerek Tüt.k hilk1imetin- etmişler Ye ilerlemlflerclr. ........_,,..,a vweft 
lerdir. den, gerek onun murahhas reiııi Nesiler 'ban 1r•lm1er4e kare• taaı- a 11&.-.l-

Mllkelleflerin adedi Keralnde 231, ve azalarmdan her türlü kolay- ıuzlara secmf•lent de. hfç'blr netice AITllllm'"1 
Tamııta 4%8 dir. Menılndeki mlikel • tıklan gördük. lki tarafın da elde ctmeml,tercllr. to0 Abnan llfttoll Alman huducla, 1 (A.A.) - ltl-
lenerden Nbım Gahdur ve Sarsak menfaatine uygun neticelere var- müştllr. nıada faY&n bir kaynaja 16re, 
brde•ler 600,000 Fetih Karılı 370.000 dık B "tibarla Türki ede mem Puartesi sini 44 Alman ta"t acalr AJmenqr Pufıl'te, 1.yon'da ve 
Nlrrm 'M11bah 200 000 lira vcrecelrter • u 1 Y " n tııhrlp edihnlftll'. Clermont l'el'lllıd.'a J'ransa ban. 
dk. nun alarak ayrılıyorum. Merbs ceplınlndt ,.enldes 1ılrcc* kuuım mahzenlerind• 49 ton 
Tarıusta Çu1raron fabrllraıı mD* iakln noktatm 109)'9t bnttlertnfn altın ı&tltmlflerdlr. Jıfühlmmat 

s!•lerl bir m!l70n, hbrllrat8r ...,_. clfne 4bmllttlt. tandıkluıa ......_konulan bu altnı, 
Dokar 'Ye ortü!an H0,000 Khnrı Tat AılCer Yükli Amerllia• .,._ 
km s2 ooo Mutafa MiHd 42,oeo, Gemileri lahnlch RJ .. 'ba.._. Wr _... .. Allwr' Almaa1a lltfk•metbade s mu-
Mehmet Q&üsUla 10 000 lira .ersi n- lar yedi bre ~Ufl taarruza r~I şandfz vagonu fie sevkedflmlştlr. 

Berlfft, t (A.A.) - Dent .. ıttıart- !erdir. Biitflrı ba hUcumlar ıerı ~tıı. Sarrebruc*'a kadar ba vagonlara 
rcceklmftr. mız acm ,anlvde 108 bin tonllAto tu- 111115 'Ye dilşmına ılır ka11plar verdirll· lt l rd ifil t _._

1 t.armda ıemılet batmnıttır. Bunlann mt,tir. •8 Y
0
•n ° ';,:o nezare G 'l;:uu !t' 

ambarlarda icap eden tertibat da a- arasında asker y{ıklü Amerıkan taııt Velitri Laltl lresiminde birı;ok köy. tır. rada vazlfevi e~tAno 
Imını~ bulunınaktadır 1:emilerı de bulunmaktadır Jer dü~mandan alımnııtı.r. üzerine almıştır. 

Londra. 9 (Radyo) _; General 
Franco, Madrid'de söylediği nu
tukta İspanyol Falanjı ile faşizm 
ve nazizm arasında sıkı bir işbir. 
liği mevcut olduğunu teyit et
miş "İspanyol milleti gözlerini 
liberalizmden ayırmalı ve yeni 
nizama ~evirmelidir" demiştir. 

Ameriktulaki telairkr 
Vaşinston, 9 (A.A.) - Reaml mab· 

fillerde cenırral Francomın ıöylcmiı 
oldufu nutkun Birle,ik Amerika ile 
İlpanya arasmı!akl mOnaıebat &zerin• 
dt hiçbir tesiri olınıyıcair ve nhut 
olsa oln cüz1 bir tesiri olacaiı tah • 
min edilmektedir. 
Hatırlardadır ki, İıpan11, mutlak 1 

taraflıftnı mahafua edecett hak!mıd· 
Blrle,Uı: Amerikaya teminat Termişti 
General Franconan mihnri medih ve 
aena etmesinin ıeneralln mcsltkt vr 
İıpanyanm vazbetl ile mUna1ebett 
olchıia mnaml'etle kabul ve teallm c 
dllmekttdlr. Gf'fteradn dolradan dof. 
ra1a 911'letllıı Amerika al~inde bir 
fC7 al7leme4llh>e dlldrat tcllmfş n 
bilhusa natlrun. ban ftkralannr kas 
ten clfte mlnah lmalnlmrt oldala na. 
zarı dikbU cel'betmlıtır. 

Salomonlanla Bir Japon 
Filosuna Taarruz Edildi 
Loadra. t (ttadyo 19,45) - Amerf• 

kan han h'Y'Yetlerl Oaadalbnalm ... 
malinde 10 lııni.,..8r •e mabrlpten lblı 
ret hir dlltman ftJOIDa ldlann edere• 
2 1rraft.are 1lom1l9 " 1ılr -1arlp ""' 
ya 'bir ...... ,.. & bir torpil isabet 
ftttnntıterdtr. '.Dlfft' bir ıetnfye d,. 
mabtemet olarak bir torpn isabet et • 
ml•tlr. 10 cJüşmıın deniz ta1r.ıresi dil• 
,ürüimilf, 'hir dıiııman ~emiıinin battr 
ıcı giiriılmü,hir Bb hıırcltltrn Yllkulnıl 
duiu günün ertc:si sün 4 ilkkanunda 

Bingazi'nin şimal batısında 
büyük bir İngiliz şflebl ciddt su· 
rette hasara uğratılmıştır. Al
man av uçaklan 4 İngiliz av u. 
cağını düşürmüşlerdir. Bir Al· 
rnan uçağı üssiine dönmemlştb-

Birinci ordu tatll'TU 

lumrlıldarı yapıyor 
Londra, 9 (A.A.) - İkl ıtlnc!ezı~ 

Tunuıta ,ıddetU tank ve piyade malıa 
rebeleri cereyan etmektedir, Genertl 
Andcrıon kumandasındaki blrlad 019 

du Tebarba sırtlarına kar11 yapılan ba 
şiddetli taarruzlan cerl pilılrUrtmefe 
muvaffak olmuttur. Halbuki puar cU. 
116 Almanlar mOttefllc mevzllerlne eh· 
mele muvaffak olmaılardı. ll'abt b!e 
rfnel ordıamın tank tabarlarmın tfd • 
detll bir makabil taarruza netlce.lndı 
Alman laıneUeri hareket mcvailerinc 
çekilmek zorunda le lmıtlardır. tnıiliı 
hua kuvvetlerinin i~blrli:i pek mli• 
.. ıı olmaatur. 

Bfrind ordunun ileri bar~ketl tah 
minlerden dahı aerf olmuttur. Simdilııl 
V"ıiyette birinci ordu elindeki mev.ı" 
leri mnhafa:ı:a etmek n tnlt s· halan> 
nın tanzimini beklemekle mlikelleftlr 
Bu ordu şiddetli bir taarruz3 geçme 
den enel ibtl:vac;larının temin edilmeı 
c.fnl beklcmekte<!lr. 

Londra, 9 (A.A.) - Nevyork rad· 
v08U, müttefik piyadesinin ve zırhl 

lrllklerinin Teburba ı;-evresind ik 
taarruzda bulunduklarını buınn 
leden sonra blldlr:mlıtır. n dyo, m 
tef1klerln biraz ilerleml,Ye muv tC \ 
..,lcfuklnrını ctmlşt r 

evi r c k 
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TQrklye EoRebl 
ABONE B•DRLI 

1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr. 
750 .. 8 Ay 1500 • 
400 .. 8 .. 800 • 
150 • 1 " 800 • 
.t\dl'tlll ıf~lll~f Pf!oıek f2!1l kuru.tur 

1}11I€JIJ~I 
Şimal Afn1<ada 

Gecen Hadiseler 
Yazan: M. ANTEN 

Clmall A!rikada askeri ve siyasi 
Y vaziyetteki vuzuhsuzluk devam 

etınettediT. Bizerte ve Tunuaa da7a
nan MJhver mQdafaa cephesine kar-
11 mQttetık kuvveUerl henüz mües
air bfr ll'Urette harekete geçemem.it
ler, battı zaptettiklerf Cedeyda ve 
l'eburba mev:tilerini bırakmak zorun
da kalınljlardır. Tunustaki Alman 
k:uvvetlerinJn mevcudQ 40.000 kadar 
oahmln ediliyor, Fakat Almanlar ce
o.ub! İtalya. Sicilya, 'I'unua .,. Bber
te hava ü.9ler.fınden istifade ettikle
r! ve bQtün hava .üıtiyatlarını bu 
cephede topladJklan için hava üs
ünfüJllnQ heni.iz ellerinde bulundur
maktadırlar. Askeri mütehassıslar 
t.lihverin eskidenberl hazırlanm1ı o
lan bava llslerlnden istifade ettikleri 
halde mQttefiklerin bu llsleri hazırla
makla megul bulunduklarını, fakat 
durmadan takviye kuvvetleri aldık
lartnı ve ,.akında hava üstünlütünü 
ellerine geçlra-eklerlnl söylemekte
dirler. Ancak, ne de olsa, Almanların 
on beş yirmi ıOn evvel işgal ettikle
r! Tunus ve Blzertede bu kadar ku'\l'ıl 
"etUe tutunabilmeleri yalnız bu H

beple izah edilemez. Amerikalıların 
timal! Afrllı:ada ilk hamlede 140.oOO 
asker çtkardıkları bildirilmişti. O za
lnandanberi tabfl bfr çok takviye lr:uv
"etlerlnin de ..ımıı olması tabiidir. 
l3unctan başka. nldukça mühim milc
darda Fransız kuvvetlerinin de Ge
neral Glraud'nun kumandası altına 

Reçm!J olma.n icap etmektedir. Bü
tan bu kuvvetler nerededir ve ne yap 
l'rıaktadirlar? 

Öyle hluedllVor ki: Tunus ve Bi
terteye karp 7a1mz İn,UU birinci 
Ordusuna mensup kuvvetler hareket 
etnı.ektedirler. Amerikan kuvvetleri i
se Cezafr ve Fasın askerl eheınmlye
tf haiz olan bütün noktalannda kuv· 
'9etle yerleşmiye çalışmakta ayni za
lnanda vaziyeti hAJ.A meıklllı: olan 
rranco'nun herhangi bir müdahalesine 
ltarıı İspanya Fast huduUarmda da 
hazır bir v.ıfyette bulumnaktadırlar. 
Oran'da İspanyollara kar31 müttefik 
kuvvetleri tarafmdan fena muamele 
edildiği hakktnda çıkardan pyia, İs
ı>anyanın harekete geçmesini meşru 
ltöstermek maksadlyle ortaya atılmış 
hır bahaneye benzemektedir. Fran
~o'nun dünkü nutkunda, İspanyol Fa
lanjr ile faıizm ve nazizm arastnda 
ftılı:ı bir işbirlitinfn mevcut olduğunu, 
İspanyol milletinin yeni nizama çev
?'llrnesl Uzım celdiğlnl s5ylemesi de 
!$Üpheleri lkuvveUendirmektedir. 

Darlan Meselesi 
!(Qtteflk kuvvetlerin Tunustaıd 

llıfihver kuvvetlerine karşı daha ça
buıt ... daha liddetie hareket edeme
melerinde, Darlana ve emri altmdaki 
kuvvetlere ltlmatmzlilhı da bir rol 
O)'llablUı çok muhtemeldir. Eisen
hower - Darlan anlqmanndanberi 
bir an yakın bir zaman geçtl!f ve 
Abnan1arln Toulon'daki Fransız do
nanmumı ellerine geçirmek istedik
leri, bu donanmanın kendi kendinl 
batırması ırııreUyle fillen sabit olduJu 
halde, fimalt ve garbi Afrika llman
İar!'ndakl Franm deniz kuvvetleri 
henOz mQttemc c!enb kuvvetlerl7le 
işbfrlllhıe baslaınamı:ılardır. Simdi 
Eiaenhower fie l'ranaanm garbt Afri
ka tımutn! valls1 Boisson arasında ye. 
hl bir .,,,..,,,. ~ bfldlrtlt,or. 

Kanaatfmlz.e ıGre: Simal! .Afrika
run abd w ~ vaziyetindeki vu
zuhsuzluk ve banan zihinlerde tevlit 
eWl1 endlse ve huzurıruzluk, iki se
nedenberl .azleriyle ve hareketleriyle 
ınMtefikJerln. Savaşan Fransanm a
Ie,binde eahstıltnı isbat eden Ami
ral Darlanın ani bir surette istikamet 
detiştfrmesinden ileri gebniştlr. 

Darlan, kend!sine devlet reisi sa-
1Ahlyetler1 vermekslzln, l'ransu, ka
:ta, deniz: ve hava kunetlerlnl der
hal ındttefiklerle isblrlilfııe sevket.
ftÜI, deni% ve hava Oslerini derhal 
tnQtteftklerln !stfadesine koymuş, Vi
clı7 hilk1lmetinln sfyuetine muhale
fetlerinden dolayı hapeedilmlı olan 
de GauDe'ctl, lı:omtlnlst ve diğer un
surlar! derhal tahll7e ettlrm.lş oıa,-
dı, bqQnkO wsuhsuz ve endfJell va
ziyet hasıl olnuyacak ve belld de 
!nnttenklerln Tunm ve Bl.zertql ~
buk lşıal etmeleri milmkOn olacaktı. 

De Gaulle'On ve diter savaean 
Fransa feflerinfn Darlana karşı al
dıklad vaziyet, bazı kimselerin zan
nettikleri gibi, phsl rekabetten değl,l 
tnuhtemel olarak Darlanın h<lsnQ ni
yet ve aaınlmlyetfnden 110phe etmele
rinden ve arkadan vurulmalarından 
endişe etmelerinden ileri ıelmekte
dir. Bu meselede İngiltere ile Ame
r!lca arasında da fikir ihtllAtt yoktur. 
Ancak iki taraf. mevcut imk~lardan 

· •zam! istifade etmek maksııdiyle baı;
.. barka lisanlar Jr.ullaııro.akt,d!flar.._ 

iAŞE iŞLERiMiZ ( ŞEHiRDEN RÖPORTAJİ.AR' 
Kızılaym Hayırlı 

Toptan, Perakende Satışlar· Yarı Toptanclların •• •• •• 
Fuzuli Rolleri • Pahahhğın Tek Sebebi • Azami T eşebbusunu Nasıl 
Fiyat Tesbitinde Yapllacak iş • Bakkalların Bir istismar Ediyorlar? 
Hilesi • Fakir Aileyi Ayırmada Tutulacak Yol . . v 

Pi7aaa weketterinin durumunda d' Dam Altt Fakirlerıle ve Çalıctını 
e ılirse halk da ona ıöre pekmes alır. S ~· 

raber ~~ec~:e~~u~~:~~lmam .. ıı:lda1armbeoda r YAZAN : ~ ıutu. bu suretle pekmez •tanıann H_ alde Tencere Kaynatmaktan 
, v•ı .. kontrolü de kolaylaşmış olur. 

ffaal~yet cöze çarpmaktadır. Şimendi• !:.! Lu"'ffi Arı·f Kenber 1 B '-L-II da L Aciz Olanları Nİ.ı!İft ihmal Ecliyo .. uz7 er ııtaıJOaluının depolarında birçok • aıı;.H ar ıe .. er bulamıyan J'Ob 3' • ' 
toprak mahlalleri sevke hazır bir haltı tur. Her bakkal 'eker satmaktadır, Fa -1- r- y AZAN:-.... miş. o da yemek ... 
de balarıduiu halde bunların ıetirllme at şeker üzerinde bakkalların fakir Kudretten perma • • 'IUya gelmiş. 
mesi için bir eebep aramak Jbımgelir gelmiştir. Bu yolda verilecek kararlar halka karşı şayanı kayrt bir vurgaacu nantlı kumral 1 1 Sırau celmlştl. Da 
Bu sebebin de, retirilecek mallar~ 11kı mUrakabe ve kontrol Ue tahkim lufuna işaret ~debtliriz. Şekerin hllldl IBçlar yana taran~ış, SA 1 D KESLER ha fazla anlatma • 
derhal bedellerinin, ödenmesi zanıreb edilmezse istenilen derecede mileHir metçe toptan ve perakende fiyatlan bo7nııDda krep t1foD dr. Girdi, yemell • 
kt.rırsrnda tacb:lerin bu suretle vakit olması biraz geç.ikir. Bir de fiyat tes• lı:ararlaştrnldıktan ıonra; çok az geU· eprp, ıırtta kahve • ni aldı ve daha ora-
kazanmak istemeleri olduğu &nlaııl titinde yiyecek maddelerinin herhanti ri olan bazı kadınlar çocuklarının gün rena:ı spor manto, bacaklarda alnntr cıkta kapının önllne oturup kavurma• 
maktadır bir madde ile karrşbrılmaıının önüne lük oekcrinl temin iç.İn bakkallardan ıı.z ıpek çorap, ayakta Blö dö sakı h bulıar pfllvmr eliyle hem yemlJ'e, 

Toptan. fiyaUar üzerinde az çok ucuz geçecek tedbire ihtiyaç vardır. Gerçi parça şekerin taneııtni dört kw:ıı§taı; parlak derili nıantar ilkarpin, bir elıo hem de çocuklarına yedirmlye baıla• 
luia dofnı bir fark belirmektedir. Fa- bu gibi maddelerin teftişini meneden tedarik etmektedirler. de büyük bir evrak çantası, öbür elde clı. Eve ıidecek tahammilttı yoktu, aç. 
kat perakende fiyatl&rmda hemen hiç bir kanun mevcuttur. Bu kanun beler d~ bir emaye taı. YürUmilyor. lciıta ıe lıtın bundan daha iyi delili deı olamar 

Halbuki bir kilo •elrerde 155-185 kiyor Önledim. d Ga l 1m ıh B ı pili bir fark yoktur. Piyasaların hepsinde diyelere geniş sallhiyetler verdifi ;. " • . . . ~· z e~ .yaıar. . . u nr vını 
ve ortalama 1150 ıeker bulundu&..na Kimaln.ıa aı..s ba .... 7 b likt b 1 i k d a.. alıcı ve satıcılar hasııal fiyat anlaşma çin belediyenin murakabesini takviye ... - ,,_ ır e yıye ı mesı çm a ınca •• za 
ıı:öre bir tek oaraı"'" fiYAtt ttc lntnlı Yo'--n ...... _Um 1m· c-L•• ...._ k t..ı- "k d dl&: fl lari)ote ıeuis, 11dasu: al11 verişlerlnl ve tahkim edeblJecek kudreti ve kuv-- • nuıu ,..,. e e, ıorp,.. ...,... elUUe -n&rı e eme ıı;ıme hayı an 

npmaktadırlar Perakendecilerin he - veti haizdir. Fakat kontrol ve mflra· on para ve lzamt fiç buçak kurut ol- memae cam ukıldr, chm. 
· mak JUımcelir. Bakkalların bazı11 bu S1a ' D '- i •- "bi bl nüz mürakabesiz bir vaziyette kalmıı kabeyi takviye etmedikçe, kanunun - . • ne. eme,. IOOR" 11 1' oe 

zavallı kimselere tane tane satmak ıa mu ailki t olmaları bu cibifere yeni mallarda ea- tamamen tatbikini temia etmek ctfı;le- 1 en ıonra 
retl,.le ıekerln ldloınından 100 kurup Bayan z c:e.abm ereli. y l 

k1 aldıkları malların fiyatına muadil ıir. tan. fazla meşru olmıyan fldnci bir ka• ~ ... 1 v 0 ana 
olarak utmak fırsatlarını kazandD' • Midl olarak pekmezi ele alalım: etmek iati7orcla. Hem• Wı 
maktadır. Bilbusa bakkalların utıılan Yurdun baf mmtakatan mtıteaddfttir. ranç temin etmektedirler. 1etiftirdlm: 
b)>da pyandır. Her bakkal keneli sem Her mmtakanm kendi toprafı ve fr Palı:lr halka ucuz teker tevsii için - ı~ delil. hll~ 6tı'ea 
tinin miiıterilerini tanıdığı için onlara Hmlne g6re ,.etiıtirditi Oztimlerin ıeıo mahallelerdeki fakir ailelerin teıblti u. mele llti:yordam 
fbattan ikram edecetine maim bir deıo kerlenme dereceleri cok deittfktir. sımdır. Fakir ailelerin tesbiti için de - -. bnmnınan mc1atlı taı.lldarr 
rece daha bıf kaliteli olanını tavsiye Bazı bölR'elerln D.zftmterl çardak hatır. her mahallenin tanmmrı ıahsfyetleri J'DD. Yüzde on beı aidatla tahaillt ,... 
ederek satmaktadır. Fakat kalite farkı dedir'M 'Orim ınıyıı 'ft fbOm tekeri bir araya gelmeli Ye bu fnıant vazife- pama. 
oldufundan fiyat farkını da almaktan çardak flıiimlerinde daha azdır. Bir ,.ı başarmak için el blrlltl •e iı bera• - Kac lira topladnm ba &J'P 
geri durmamaktadır. Bakkalların de- de pekmer: kaynatmanm her ,.erin berllfi yapmabcbr. Mektep lifretmen• Daclak bfiktii. G&zlerl ,..tlandı. 
polarmda her tiirlll zaruri maddeler • kendi un.Hine tlbi bulundafunu da g!l· terinden, mfltekaltıerden, pzetedler- - ~ dedi... SS.40 Ura bir 181• 
den istifler J'Ok delildir Hatta. bazı• zönline alırsak; )"urdun içinde birçok den, bayır işlerini ıeven n bu gibi t.,. Baktım mOte•atr ot.7or. Randl7H 
lanam • bUyük bakkalli~ maiazaları- çeıit pekmez bulunacafmı kabul et- terden zevk alan nice nice vatanda;- a~b)'&c':1', c1aha fasla ıormaclun, ,artı
nın • gizli depolan oldufu Ye oradan mele lizrmgelir. Bazı pemezlerin ren• 'ar vardır. Bunlarm Halkevlerlnde ,.. dil, cltti. 
CVYelce i•tiflenmiı bozulmayan ciar gi açık, butlarının rengi koya ve ba· pacakJan top1u1uldırda her mahalle 
ten ıraruri maddeler cetlrttikleri ıırar. zan da çok koyu ve yanık olduiu r:E• Ye semtin pallı ve be~ilerlntn ,.ardı
la söylemnektedir. Bugünün en klrh rüliir. Şimdi bu pekmezlerin hepsine •111 ile o mahalle veya ıemttn hima,.e7e 
iılerindea biri sanılan bakkaliye işleri birden bir fiyat tesblt etmek doira 0 - muhtaç; kazana ıu:. kalabalık nilfusue 
üzerinde biraz incelemeler yapılacak lamu. mı bıkmaktan lclz anelerlnl teıblt ,. 
olursa, İstanbul halkının perakende o. Belediyenin khn:vahaneal nrdır. Be debilirler. Heır mahallede bu hayır ve 
larak bu düklı:inlardan ahmya mecbur tediye pekmezlerin bütlln tiplerinden yı:rdmı işini ttzlfe edinerek '"e ıne 
oldafu maddelerin arasında batır ve birer ntlmune getirterek şeker ve aılt vapacak inaant dunulu vatanda.ıar 
hayale ıelmiyen §eyler çıkacafına ıüp derecelerlnl, 111 mlktannı tetbit ett!re coktur. Bu 1tıretle tesblt edilecek sa• 
he edilmemelidir. bilir. Bundan sonra her pekmez kendi vaııt vatandaıların hem haldan hem 
İstanbul belediyeılnin toptancı, yan bölgesinin edr ne ft,,atlandtrarıık ııan !thhııtlerl 1ı:onznmue 0 rur. 

toptancı ve perakendeci iılerlyle mer 
gul olmıya baılamaıı te,eklı:ür vo tak 
dire deler. Fakat bu gibi iılerln uzun 
müc!det beldemi1e tahammfilll :roktur. 
Serf ve ol~n kararlar verilmesi ve 
ic&bederse srk sık toplanılarak bu gibi 
itlere 7eril 6rr veçlae "erilmesl eol: 7e. 
rinclo olur. 

** yoptancı · il~ perakendeci arasında 
miktarı daima ikiden fazla olan 

komisyoncular ve )'arı toptancılar bu 
lunmaktadır Toptancr tacir, hiçbir v~ 
kit perakendeci olamaz. Nitekim pera
kendecinin de toptancılık yapabilme-

--- . Günün. •• Haftanm En Büyük Neşe ve Müzik Bayramı' 
Bu Akşam L A L E Sinemasında 

Sesleri 'bir harika. • Kudretleri epis bir zafer. . Y lll'dtllldarl, 
film büyük bf:r şaheıııer olan Amerikanın 3 meşhur 

radyo yıldızı 

MARY MARTIN - CONNİE BOSWELL 
DON AMECHE Tek Bir Filmde Birleşti 

VEDA BUSESİ 
&~e mcvzua~ ve teamül bir ~ini ter• Müziğin şerefi .• Aşkın zaferi.. Kudretin en parlak seridir. 
k!l etmektedir. Fakat evvelce ıa~c dev-1 DİKKAT: Kapıdan dönmemek için çok ez kalan numaralı 
rmde .zaman1n icaplarmdan t~eyen yerlerin erkenden kapatılması rica olunur. Tel: 43~95 
bir de yan toptancı zilmresl pıyaaa.. -.._ J/I 
lanmızda en önemli roller oynamağa 1 ~ \ W .,.. 

baılaınışlardr, Bu zllmre hali faaliyet ı•mıiılll••••••••••••••••••••ı•••lllıı. 
halindedir. Halbuki o .saman. ,.arı tor-

1 
' 1 1 

tacıhk diye blr mevna kabul etmek · M A M D E M E H T A P 
esasen hatalı olmuıtıı 

T!caret Odumın byıttannda dai• BETTY GRABBLE - DON AMECHE 
ma toptan muamele yapuılann birer R O B E R T C U M M I N G S 
firma halinde icrayı ticaret ettikleri 
görfilmektedlr. Tacirlerin ıınıfiarr ' ~ 
sermayelerine cGre tefrik edildiğine 
nazaran tacirlerin toptan alıp satan Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir Amirliğinden 
kimae olduiun& ıilpheı edilemez. Tope M K • Ça GU 
tancı ile perakendeci arasına siren .,,. eşe: ayın ve m ve roen 
cak •İmlar, kom11,.oncu olabilir. 939 Av I N kil ve I +·f I I 
senesinden evvel ,..n toptancı diye gaç arı a 5 1 1 
bir .siimre mevçat delildi. ı - Devlet orman l3letmesl Karabllk l'e9fr lınlrlilln• bath ova cu-

Demek ld harp basladıktaJl sonra ma bölgesinin Kala altı, Sarp dere salavat, Buğadağı amaarkası. Ulu pı
CÜl'eJ'Cll bu zümre bir kelime 01QllU nar Daşdikmen. Büyükdfltmen, Sa.s ve Ulu yayla ormanlarmm muhtelif 
ile kendilcriııe menfaat temininde mu- mahal ve malı:talarrnda damfalanan ve keııilmiş ve damıtalanm11kta otan 
vaffak olmak için kurulmuıtur. 11000 metre mikAp mete, kayın ve ııırıen ve !:8lD maden direklllt ne 

** Kızdll)'ln yenf actıtı athanelen!en 
birini ziyaret etmek fııted!m. 

Llleli aı ocalına &ittim. Yol4a rastla 
cbfnn "e Jemek abmya gLttitinl tab • 
min ettiğim ilk kadının ciyin~ tarzı 
ile bu aı evine gelip bir tas bulpr pİ• 
llvı ahtı hayretimi mucip oldu. Ken· 
diıl ile bu sebeple konatmak istemiş. 
tim. Gözleri 7apnnca daha fazla konu 
IUP yaralarrnı deımekten korktum, 
ıözlerlmlc konupcak bir batka adıım 
aramadım. Bu sefer de aıseviaden ye• 
mek alıp çıkmakta olan bir mahalle 
bekçisi ile karşrlattım. Yaka numarası 
487 idi. Çafırdım; 

- Gel bakalım bekçi dayı. Kime al 
dm .,, 7.meli1 

- Kenihıme Berim. 
- Tuhaf ey. Sana karneyi kim ver-

di. 
- Nahiyeden verdiler. Fukara delil 

mlyük. O sebepten. 
- Peki ıen mahalleden aylık tope 

lamıyor musun? 
- Topluyoh. Emme a7da 30.35 n-

ra11 seçııı!Jild. 
- Hancı karakoldanam ıen? 
- Memed pa~ karakolundan. 
-Adm nei' 
- Eain. Mıatafa Esin. 
Bekçinin mahalle.inden fukara bir 

yatalak k.adınm yiyeceiini almıya gel 
dilini tahmin etmfıtim, meier 'kendi· 
11i için ,,_.ek alm.,,a gelmit. Bir baş 
1ta adam yakaladım: 

- Ulurlar olsun be,. baba. Kaç ki· 
ııililı: .emek aldın 1 

- İki. 
Mahkemce ci~ıtl. Anlında dee 

'Ve derial rupn kaloılar vardı. Bundan 
35-40 ıene enet )'apılan a)'&kkabılar. 
Şimdi bunlan ıi1ecek kalantorda kal· 
madı, yapacak sanat'klr da. Hazretin 
eskiden vakti hatf yerlnde bir zat ole 
dulu, prdirobanda1d Ss.40 yıllık el· 
blıelerl "e kimbillr nerede ıakladıft 
mest ve kuncluratan lıentb ,.eni yeni 
glymiye başladıtt anluıltyor. 

- Ne lı yapanmu m! 
- İmamet. Ayda dokuz buçuk kliı 

d~ hmmet tfa edl10nız. 
- Han~ camim hnamıımıd 

•• ıır başka kız. Nartopu ıibi. He-
ni% 17•18 7aşlannda. Eşine u 

rastlanır cft.zellerden. Adı Süreyya GO 
ler. Kırkçeemede Gazanfer medrese -
ılnde otaru:romnıo. 13abalan dokuz se 
ne evvel. &lmUş. Beş kız kardeşmitler. 
Anneleri 45 :vaımda1!ntt. Gec;en ıeneo 
J'e kadar tahta:va çamaşıra gider, bun• 
lara bakarmq, fakat geçen ıene ntilr
rle,.~ tutulmuş. o yilıden bu sene ça.• 
lııamıyormuıı, kendisi rejiye gidiyor. 
mut. Fakat tilccar reffel imle. tş bi~ 
miı. kapanmıı. Nedense bunlara ye • 
mek karnesi vermemişler. 

- Kardeşlerim içeride patates ayılr. 
lryorlar, dedi. Onlara yemek Yerecek 
ler, karmlarmı do)'Urduktan sonra a· 
lıp göttirece;im. Onlarr beklfyorum. 

- Peki siz ne yiyeceksiniz? 
- Allah 'kulundan ıeçer mi P El-

bet aktama kadar bfr taraftan halke
der. Biri gelir çamasıra, ,.ahut yardı
ma çafırır. Rızkımız çıkar gider. 

Bu kadar genlı bir tevekkme sahip 
oldqktan ıonra bu krıcaftzm da açhk 
hi111etmekte olmasına şaıtun doJnııu. 

** Laleli camilnin yanmda ve Kııılay 
atevinin hemen bitiııiiinde bir 

trovak. icinde biri s~s yaşlannda. 
diferinia yaşı belli olnuyan aalcnt iki 
kadın var. Ellilik k.adm bir leğen bam 
tma ~ cmnatır ~. pnd 
de tlzerinin etleri ııyrılmıı kemikleri 
yıkıyor. Besbelli bir kaaaptan almır 
lar, soruyorum: 

- Adm De baJ'an Bellin? 
İhUyar olanı ve çamaıır 1rkayanı 

cevap veri,.or: 
- Feriha bey ollum. Ba da kızım. 
- Yemek nriyorlar mı ıize bura-

dan? 
- Vermiyorlar bey oilum. Bi.sim 

mahallenin mnmessili Ml1h:dıUn efen• 
dl: "Siz çalııııyorsunaz, dedi, •cm be
klr çamaım ydayorıun, kızm da ko
c.asınclan OD lira asker ayhiı alıyor. 

Ben ıiri fukara sayamam • ., onittan 
bey oilum vermiyorlar bize yemek. 

** 5 aruyorrım ki, mahalle milmeısllıt 

leri f1lkara •~ekte bir ıarip 
ölçfl kullanıyorlar. Ne Muhiddin efen" 
diyi, ne Recai beyi, ne IU bayı, ne ba 
baJ'ı tanırım. Konuıtuıuni lnaanlır • 
dan aidatla çalııan tabıildır, dokuz 
ha~ lı:lğıt aylrfı olan, hatime, cenı. 
ıeye, duaya, mevlGda giden imam, her 
ay kapı kapı dolapp her kapıdan p.
panek bir miktar para alan bekçi ka • 
zanan adam sayd.mryorlar, fukara ııra 
ama konuluyorlar da, bir k6tede iç eo 
cıııtu ile kalan ve 40 paraya çorap kon 
ca diken ana, belılr çamaırrr yıkı)'&D 
dul kadm, rejiye ıittill zaman dört 
kardql ile bir anasını besllyen ıenç 
kız kazanç aaJuDt sayılı,.or ve Kınlı• 
ym bii,.Uk ıefekatinden pay alamıyor-

N!::t:•'- TAKViMDEN 
111 YAPRAK 

ve Ölüm 
Yasan: ULUNAY 

ilim başka bir llemdir; 1'a tıemfn 
ıekenesinden olmata hak kazanan 

lar muhitlerinde d6nen en dehfeUI ha
diselere, en tüyler lrperticl vakalara 
ehemmi1et vermiycrek "inaanlrp fay• 
dalı olmak,, yolanda devam ediyorlar. 
Bombalar patlamıı, ıehirler açmaı, fil 
keler cöcmDıl Onlar, çizdikleri pror 
ramdan kıl kadar ıaımryorlar. "Bir 
faurun daha u ıstırap çelanni için 
ne J'&pmah? Bir biçarenin. ha)'&tmı a. 
zatmalt için ne çare bulmahP,. diyet 
düıünüyorlar, arattrrmalar JQJYOr • 
lar. Bu )'tlbek dfiıtinceler onJar tela 
o kadar "ıermedi., bir ha:vat olacak ld. 
lezzetine do7amadık1an ba zntdn dım 
tmda bulunan her ıeye lrarıı llbyıl 
kalıyorlar. 

Misal olarak "Da.kar,, dakl Pastnr 
en&titüıGnde araştırmalar :rapan lllın 
leri zikredebiliriz: Onlar memlekeıtl..
rinin peritan 'll'UiyetJDi, hattl bulu"" 
c!ukları tehrin her dakika bir harp _.. 
h11ı olablleceiini hiç batırlarma getir 
miyerek çalıfllllflar, ufrqnuılar v• 
1'1&rı hlhnma,,nm illcıaı bulmuılar. B1tı 
adamların himmetiyle bqün "san öe< 
lilra,, e salebe çalmdığı resmen bildi
r!li:ror. Bu saferin ıerefi prof..arı 
Theiler, doktor Laicret cibt UimleHı 
teTeccüh ed.Jyor Te ba aayede mil70r. 
!arla yerli ahali •arlanmak ıaretltl• 
muhakkak bir ölümden kurtarılacak-; 
tardır. · 

Ali. Fakat lmrtanlacaldar da ne cı
lııcakP Adeta lrilmes ha~atma ,... 
pılan Ye "'ıavaj,, denilen "cebri sıda.. 
aııullyle eemirtildikten, idmanlarla 1m"f' 
vetlendlrlldilı:ten ıonra yine lilmek 71• 
hut 51dürmek ilzere muharebe meydan. 
lonna kaprp koyuverilecekler. 

Bir tarafta ilimler hayattan pi.ha
sma vfriiılerl beyaz farelere, Hint de. 
muzlarına attlınrak beşerin 8mriinil 
aıatmaia ulraıırlarken difer tarafta 
harp d~: "Bumama adam eti koku'" 
yor!,, di,.e baftnyor. 

Don,.. için hayat meselesi ""hesabi 
baba,, ile "mlraıyedi ofal,,a bendyor. 
lımin bireT birer kurtararak bir tar • 
fa birfktlrdffl be§er kütlelerfnl harp
ler bir mirn,.etti ibdrı ile harcayrvee 
riyorlar. 

Ziya Papnm tam zlmlneye tar• 
rıllvt edifi: 
GAlfb zeb!nu klldedlr eylemek telef 
GlSkde, bahrde, ,.erde clri ba cfrWl"• 
heytfndekl t.ablat kanuna mm ha,.U. 
na tesir etmiyor. 

KendileTlni ilme verenler bnlyertaf 
ki, bir gün rellr bu harpler. !N darr
lar sel gibi gelir geeeT ... Geride kata• 
d1ı: otan ntmı!ff'. ~1 ıtfdet" hm b!rr 

1 ASKERLiK l$LER1f 
BS8IKTAI A8KlltRl.llt &UBESllfDEJf

Subembde lıa,.ıtlr •t•frdı anuf ..,. rtltlıel•rf 
,.anlı Y d. ınıba,.larm 24 aaat ırarfnula 111• 
hetBIN IBldclitlln, etmeılilıl~rl talıdlrıl• 
halrlanuda ı076 uyılr lıamınun ınıd4d mıh· 
stınna dlN '"namele nprlaeafı, 

ı... Tim. '50911) 
J anc!arm ı Y ~b. ( 2543) 
'l'op. T~ (50Cl77). 
a. s. Tllfekcl uataer f50.S27l' ------Toela"trlır, Daveti~ 
fı:JTAN'BUL KLUBUNDEH - C-rt..S 

ırOnG ıaat 15 de l!!mlnl!ail Ha11cevl.rıde ııenelıl 
lronınml• J'apılacalıtrr. 

19 llAYJS TALEBE CEVIYJ.tT!!fl>U-
lklncl toplaııtmrs posıır stınt uat J O ılı 
F.mln!lnO ff•llı~vln"e .... tnllc.aktrr. 

ÖLÜM - Sehit Hatip ömer Nacl· 
ııhı refikası. hariciye memurların· 
dan Hikmet Nacinin annesi, Matbua1 
umum mildilr muavini İzzettin Tuğ .. 
nıl Nfşbayın kayhı valdesf, Kayseri 
hastahanesi mütehassıslarmdan Arfl 
Suzenln teyzesi, İnhisarlar tstanbu! 
batınüdür muavini Cevat Emecenln 
ve Valde bağı prevantoryomu mtıte
hassıslartzıdan Ali Rıza İkizin yenge .. 
!eri 

EMiNE NACI HATiP 
Ankarada vefat etmı,tır. ,t.llesinl ta .. 
rlye, merhumeye rahmet di1erlz. 

$ettir Tlyatroau KOMEDi KISMI 
eo.ıo da (YE KÜRKOM YE) 

Cumartesi, Pazrar ıtınlerJ 115,SO da 
'Mııtf"~ 

Bii7iik maiualarda bile toptan lal 600 metrem.fkAp kaytn tomruğu revfrce depo ittihaz edilen yerlere nakil 
tıı daireleri ayrı ve perakende satıı ve istif etmek " "Verilecek olan ölçülere g6re taksim olunmak prtfyle 
yeri ayn olarak bulunuyordu. İmali~ 30.10.943 tarihine kadar ikmal olunmak ftzere açtk eksiltme,. ~
hanelerde yapılan her ç~ft malı top"" 
tan olarak mafazalara tevzi edlldik- mıştır, 

- Kumbında Tavaıt Slleyınanaıta 
t'.am!lntn imamı. 

- tsmtnlr:P 

lar. TELEFON 

ten ıonra ba cibi maiazaların bu mal• 14 d: Dev~~~!tn;;.!!;~i9::a::::.:::~~~t!kS:~ 
lan toptan ıatmab hakkı olmadığı edecek olan komfQon huzurunda yapılacaktır. 
halde ciro 7apmak makıadiyle miiıte· 8 _ Birinci maddede )'azdı p.rtlar datl"eslnde işbu emvalfa naktl ve 
rl zuhurunda biltütı alınan bu mamu• istif ve verflecek ölç(lye gftre taksim ts1nln beher metre ınJkAbtnll1 mu. 
lit toptan fa.kat imallthane fiyatına hammen bedelt 8 liradır. 
bir toptan kln illveaile satılmakta • 
idJ. Bugün böyle bir iı umumi ıekilde 4 - Teminat akcesl % 'T,3 hesabiyle 6990 llradtr. 
devam edip ritmektedir ve imalltha• 5 - Bu iıe alt açık eksiltme ııartnameterl Ankarada Orman umum 
neden yüksek kıymet ve faturalar teo mQdQrlOIQnde ve Zoquldak orman oevirıa müdürlülil ile Karabük or. 
min edildikten ıonra üzerine bir de man revir Amlrltilı)de sGriJlebllfr. 

8 - İsteklnerln eksiltnıe gtlnOnt!e teminat akÇtıleriyle blrHltte revir 
toptancı klrı ilive edilerek yarr topıo ~llıine mQracaat .etmeleri lQsumu llAn olunur. (2131) 

tana denilen ve esasen perakendeci• ----------------------------
den başka bir ııey olmama11 lbnnge· 
len mafazalara verilmektedir. Bittabi Üsküdar Askerlik Şubesi Baıkanlljlnclan 
üzerine yarı toptan diye ikinci bir kir Aşağıda efcil ve ka)'Jt numaralan ::razıh yedek subay ve askeri me-
zam olunmaktadır. Oradan da pere- murlarla Bando Muallimlerinin 48 saat nrfmda 111be1e mUracaatlan: 
kendeciye c!eVroluaan böyle bir matm 50017 - 49881 - 49845 - 4$825 -41681 - 49976 - I0390 - 17128-
üzerine bir de perakendeci kin inzl• 16388 _ 50958 - 88809 - 8459 - 3428 - 15052 - 81213. 
mam edince fiyatı kabardıkça kabar- 330 _ 874, ~. Deııfs, 318-1 (1898 - 2H'7) 

mış bir hadde vaııl olmaktadır. -----------------------------
İfte bagilnJrii mamul C'IYanm kabar- Beyoğlu yerli Askerlik Şubesinden 

mıı fiyatlarmın baslıca sebebi budur. 
Toptancılar arasında bir de ikinci ve 
UçtincU ellerin epeskitlltif hareketleıt 
r!ni gözönüne alacak olursak her mad
denin ff)'&t yiilnıldiihıde batlrca lmil• 
lerln neden ibaret oldiıh tezahür et
mektedir. 

JI.. "" ..,aruri maddelerin 91.ami Flyııt!arı· 

• nm tesh:tine hiiknmctin )'f!ni lu 
rarlar vereceiine dair buı haberler 

Şubeınfsde kaytUı sicil numaraları yazıtt 7edek subayların acele 111-
beye müracaatları, 

alclL VEYA KAYIT No. 
49199 •8116 
4370'7 46539 
30998 41328 
50233 5722'1 
4940S 37793 
24423 
30187 

•28-'18 
'it-an 

3-93ct 
1844 
1131 

(1889 - 2122) 

- Senit! Ahmet 4llnizr. 

** TuJıaf tesac!lif, iç 1clşl ile konaş • 

1 tum, biri tahıilc!ar, biri imam, 
biri bekçi çıktı. Acaba bu •ıevind~ 
yanek alanlar hep ba kabil insanlaT 
mıydı? Daha içeri slmıemlştim. fçert
dekiler, nesnene iaaanlar g&recektim 
1dmbllir. 

- Hele bir de kapıcla bekl-.enterle 
1conıap:rnn. dedim. Biri kacaimda, df 
tut elinde fld eocukla 'beldi,.en bir ta 
Be)'e ıokuJdam: 

Kumkaprcla. Kankhıme sokaiında °" 
taran Bayan Snbn Özyayanınq. An• 
tattıtma ~re kocan asker otmuı. Pa. 
bt tmam nlHbt n. otat-thz1ı:1an lcin 
ne kendisine, ne de ç0ca1clarma ımıaı 
"9tıamamıllar. Careıclan CoraP alıyor 
1roiıçlamır dlklyonmıı. Her conp fefn 
brk para verf10rlarm11. Gthu!P. ancı!r 
on, en eok on be4 corap &keblllyor -
m9'. Btnflrlf oldah ldn c!aha fasbı 
cahtamıvonmıt. Jılahalle mlmeul11~ 
n Bav Recai: 

- Sen ;ahtt70nnuı en.- buna ,.r
meır bmesl vermemlı. Dfln hfc par~ 
kazanamaJDJş, ba ,,Ucclen ekmek kam, 
lerl de ,..nmH Recai Beyin bir ldrııcı"'' 
varmrıı. O kadmc::ıfız bunun haline ıı

cnnıı da buc11nlitk yemek karnesi ver 

Bu ne carip ölçildür? .• Bir kere too 
na emin olmalı: llzımchr Jd, 'Kızılay. Santral Memprı: 
vatıuıdaş]an bii,,Uk şefekatından fs,. • 
dalandınrken çalışan fakirleri bundan Aranıyor 
istisna etmeyi ve bir kepçe yemek al' Maa 35 lirad tercame! 
mak için çama,ırcı kadına lefenini h 

1 
1 tk rr. Kısa ı1m lı 

c:_orap konca diken kadına tıfrnı ve re. -.:..,1;e f~an~~ n~ ts me 
jıye giden bza işini bıraktrrmayı batı \ıı. (40ft) ': 
rından bile geçirmemletir. 'KıJ:ılay bu 

1

. ya m ra<'Rn' 
aşevlerlnl vatandaşları dilpe dllz ı,m. 
be11ife sevketmek Jçln delil. c;alı•tıfı KAYIP - Kasımpaşa nüfuı• me 
halde tenc,re ka1natamzyanların kar"' murlujundan aldtlnn ve !cinde Ha 
ııaftna bir katrk srcalı: çorba akıtabll• klSy askerlik şubesinden terhis tnua 
me'k ieln açnuşbr. melem kayıttı bulunan hüvJyet d1% 

Bu kı:vrnetll teıekklllün, bu eşlfz ty! danımt kaybettim. Yenislni alaca!ım-
11ğlni kendi garip zı1miyetlmizle bekçi. dan hükllmlerl yoktur. ıtasrmpa 
ye, imama ve tahsi!dara inblsar ettir c;arurt mahallesi cami sokalt Osma 
mlye ve sadece dilenmek ,.Osltlzlilfil. nitlu HMım Tlomacıh 
nl llSstttenlert fakir •Y'P danı altı 

fukarasrm bir kenara 1nra'ltmıya hiç tulundan aldığım ve içinde Betot-
ie hakkıma 101ıtv. 1u yaband ulı:erlllr: 1t1betlnden tec 

Bl.se nraıan, Kınlaya, bGyUk ,..~ muamelem kayıtlı buhman h1hi 
"ımmm bhe !dlvealne mtlstahak1arı- cllz4anmıt ka7betthn. Yenlalnl aıa 
na \rerllmeııinf temin etmek, ba aaye- ~tımdan h11ktlmleı1 yoktur. Saba 
de ele ba bJ'IDıltll bra.ma wtaaclatl,. "'•ttt,, ~n1ııt 
~ın ka'lb bmarb1e ,,. c!aha cenfı :var "!!!lllM!!!m!P.!!l!!!!!!!!~!!!!!"~~~B!!"'!.ı 
ı1tmda buluamalıtrma 101 ac;malıtrT 
1Ur mahalte mll.mesıUi t!vlnıfekl kira• 
cıaına Kınla,. J'emek bmesl verir de 
lntcağındaki ve koynundaki üç çocnfu 
ile bir ~I 1'ıu1mı imaret kapramda aç 
hıralnrsa vicdanı huzur duyamamalr 
clu 

KmlQ, bPÇt19ini. kaaanmı alıp 
Pi kapı dolaprak fukara ara1 
hb.ramn •ecllmelllnl mahalle 
siline brrütriı aman t.lerin i:ri a6rfi 
celine bnldfr. Mıt1ıane mDmessil 
ba itimadı sanacak harekette bıılıuı 
mamalıdır 
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R:lfj" Baş tarafı 1 incide 
in! iki şnbs1n infilfıktan sonra her 

halde can korkusiylıe Fransız sc1'aret
h:ınesl tarafına koştuklannı göıtdü

ğünü seylcdi. 
Pavlof'la Karnilorun öne 

sürdükleri itirazlar 
Ş bide hir diyeceği olup olrnadığl 

Pavlofa soruldu. O, şunları söyle
di: 

"- Ne Von Papenle zevcesi, :ne de 
şıindiye kadar dinlenen bütün şa

hitler, elinde ldrmızı beze sanlı bir 
paketle kimseyi görmemişlerdir .. Yal 
ruz ~för Fahrl Uçar bundan bahset-

. ııe Kornllofu da bir otomobil i
çinde vaka mnhalllnde gördüğünü söy 
1 ştir. Bu bnyali itade ile diğer şa
hit! in i:fadclerl birbirini tutmamak
ta olduğund n ~!örün ifadesi haki
kate uymadığı. anlaşılmaktadır ... 

Bu mesele etrafında Komilof dn 
şunlan söyledi: 
"- :lnttltiktan sonra berhava olan 

şnhsın gerek vikudO.ne, gerekse el
bise ve :battfı mendiline kadar baka
Y ele geçmiştir. Fakat Fahri Uça
rtn bı:ıhsettiği kınntzı kumaştan ufak 
b'r parça dahi bulanamamışbr. Ay
rıca, parçalanan adamın durduğu va
ziyete, eşkfılinc vesaireye alt müte
h ssı:slorca ihaztrlrum:ın raporlar şo
föriin ifadesine nazaran kaleme alın
mıştır. Binaernıleyh bu ifade doğru 
olmadtğma göre mütehass!s raporları 

d :ı yanlıştır ... 
Rcls burada müönha~ ederek bu 

sözlerin mtlda!ııaya taalluk ettiğini 
oyledl. Komllof da, şahidin ifadesin

den anlaşılan bir noktayı izah ettiğini 
blldlrdl. 

Reis btmdan sonra zabıt kl\tıöine 
avukat Şakir Ziya hakkında, Baro
dan gelen tezkereyi okutturdu. Bu 
tezkerede yazıhanesi olmadığı için 
barodan kayd1 silinen Şakir Ziya hak 
kındaki taırarln, Şakir Ziya dinlen
meden verildiği için Adliye Vek~le
Unce bozulduğu, Şakir Ziyayı dinli
yebllmek için tebligtıt yapılmak üze
re verdiği üç adreste de bulunama
dı~ ve bu yüzden kendisine de teb
Ugat yapılamadıj'p yazılıyordu 

Bu tezkereye bir diyeceği olup ol
madtl;İ Kornlloftan soruldu. O, Türk

CC olarak: 
"- Öğrendiğime gfü'e Şakir Ziya 

Ankıınıda bir yazıhane göstermiş, de
di, fakat bu yazıhanede ne bir is
kemle, ne de bir masa vardır. Bu a
vukatın dui"u:smalarda bulundurulma
ması çok tıdilluıe olur. Çünkü o, mü
daf:ıa künrllsfuı{l Faşist propaganda
sı yaptnalı: .için bir llet olarak kul

lanmıştır-
Pavlof da ayni ,eyleri tekrnrladı. 

faV.a olarak müek:ldli bakkmda da i
leri geri baz! cllı:nleler sarfettiği için 
Reis Pavüıf'un sözlerin! kestirdi: 

,,_ Mahkemede şahlslara tecavOz 
edilemez. Daha ileri giderse dışarı 
çıkıırtirlm.n 

Kendisine söz verflen avukat, 'bun
lara cevap vermemenin daha i:r1 ola
cağmt, komünist olduklan iı:ln ken
dJsine Faşist ajanı demelerini çok ta
bll bulduğunu. yeniden açtığt yaztha
ncye benCiz eşyasını taşıynmadığını 

bildJrdl 

Süleymanuı malıkemeye 

'Cerdiği istida 
S~ söylemek: sırası Süleymana gel

tnistf. SQleynıan yanlt ifadesi oldu
ğundan bahisle mahkeme riyasetine 
blr istida verdi. Bu istida. muhtev
yatt itibariyle davayı takip edenleri 
merak içinde bırakacak kadar ente
rcsruıdı. Süleyman bu istidasında ~öy
le diyordu: 

"Berhava olan ad:ıın ömer değil
dir Bunun kim: olduğunu biliyorum. 
P~alandığı iddia olunan Ömerl de 
fnfllf'ık hadisesinden sonra An.karada 
g6rdilm. Şahitlerle .isbat ederim. Bun 
dan evvelki ifadelerim tamamen ya
landlt' Onlan bana Abdurrahman 
6ğretti: Bu meseleyi yapan teşkilatın 
k mler olduğunu s6yllyebllirlm. Yal
nız. adaletin meydana çıkmast için 
beyanatta bultınabllmemi temin mak
sadiyle Yugoslavca bilen bir mütercim 
lazımdır O zaman işin hakiki mahi
yetini a~latacağım. Ayrıca beni Rus
larlı:ı görüştfun. diye ikinci koğu~tan 
alıp be$incl koğuşa verdiler. Bu da 
tamamen pltındır. Sizden tekrar Cüm
hurlyet bilkfunetim.lzin adliyesine 
konduruilnak istenen lekenin kaldı
rılmnst için Yugoslavca bilen bir mü
tercim tayinini rica ederim.,. 

Reis Sabrl Yoldıi&, Süleymana flln
lan söyledi: 
"- Gerek tahkikatın, gerekse du

nışmanm Dk günlcrlndenberi mükem
mel olıırak Tilrkçe söylüyordun. Bun 
d n önce de talep ettiğin Yugoslav
c bilen bir mütercim tayini işi mah
kemece reddedildi. Ne söyliyeceksen 
Türkçe söyle." 

v 
hanesine katlyyen girmedim. Bütun ı celseye nihayet verdi. 
mesele Abdurrı:ıhmanm uydurmasiy- İkinci Celse 
le bu hale gelmiştir MesclA ben flk ,..._lse lı ...:ı- R-'- s b · 

• • • "-<.." açı r a.,. ........ az ..,...,. a rı 
tahkikat sıralartnda verdiğim ifa- y 1..... s··1 +-1.ü~l rl h k o .,,.~, u eymanı:n ~ e a -
dede ~atlı.can burunlu Rustan bah- kında mahkeme heyetinin ftrd.!ği 
setmJştim Bakınrı: Kornilofun bumu k bildi dl B k.a ö Sü · . aran r u rara g re -
patlıcana benziyor mu?,. ı te 'a •-ı bi '""'d R . eymanm re man ..., e CS<Y en 

eıs: olduğa gıöi reddednlyordu. 
"- Orasına ben bakamam!'" dedi 

· F.ı;as hakkında müt:ıl~ sorulan 
Ve Süleyman devam etU: 

müddeumumt Cemn Altay Temyizin 
"- Bnnn tevkif edildiğim zarnıın 

bozma sebeplerini anhttıktan sonra 
vilA~te altı gün alt.ı gece işke~cc 
ettiler. Bir dakika uyumadtm, Niha- dinlenen şahltlerin neticeyi değişti

recek ve sübuta yarayacak sanadet
yet dayanarnadim ve Abdurrahmanm 

te bulunmadıklarlnt, Pavlofla Kor-
uydurduklarma •evet" dedim.n nrıotun esas h~ikkmda serdettlklerl 

Reis şu ccvabt verdi: 
"- Madem ki öyleydi, burada da 

sana işkence yapılmı:yordu ya_ Her 
söyliyeceğini serbestçe söyliyebfilr
din. Nlçln daha ilk günlerde bunları 
bildirmedin? 
"- İyi Türkçe bnmemektey!m. Me

sela ben Taksimde san saclı. patlı

can burunlu Fahri fle Abdurrahman 
va~taslyle tanrşmışhm. Vfltlyette ver
diğim ifadelerde bıınlarf söyliyecek
thn. Tehdit ve tazyik edtıdim. bu se
beple ilk ifadelerim böyle oldu. Ab
durrııhmanm söylediğine göre F~hri 
Hristivııruntş Öyle ise Fahri nıo oldu. 
Fahriden ne haber? Daha çok söy
Hye<"eklorim vnrsa da tutıılııyorum. 

Türkçeyi konuşamıyorum. Terc·1man 
tayin edilmedikçe gerl kalanları söy-

fddiıılarm evvelce ileri sürülmuş ve 
Temyizce de muvafık görülmemis 
olduITTınu, binaenaleyh tevsii bıhki
kat hnkkındakl taleplcrlnin rcdde
dllmesini, Komnor ve Pavlofun Ce
za kanununun 62 ve 64 üncü mad
delerinin ikinci ve Süleym:ınltı A bdur 
rahmanm da 450 lnd maddenin 4 
üncü bendine tevfikan 65 inci mad
de de nazara ıı1ımırak aynl madde
lerle cezalandrrllmııları yolundııki 

idd1nsmı serdetti 
Silleymana idrlia hakktnda ne di

yı:-ceği soruldu. O: 
"- Şu sebepler yüzlinden cevııp 

vermiyeceğiro, dedi. Eski i:fndclerim 
yalandır. Ökn ad;,m Ömer değildir. 
Bn tertibat ve teşkllAtm kimlt-r ta
nı1mdan YffPlldığmı da tercümansI?. 

t ... miveccl!irn .. 

Kemal Bora'n(n mu~tal"°ası s1'yltycmiyereftim. Başka sllzüm yok.,. 
u Pavlof. Temviz nnkzına !!Öl"e tet-

Reis Sabri Yol&ıı. td<lla mak11mmın 1dk'3'tm herrl.b: lncelenmro1i!tni sövll-
tikrini sordu. Baş nnı.avin Kemal Bo- ymek A.bdnrra'hmanm l!arlelerlnde
ra: ki :ınfibaycnetlcri ve suikast hadise-

"- Süleyman Saitol. her ne kadar !'dnln isbat edilmemiş olduğunu Heri 
evvelce yalan söylediğini. şimdi do~- sfirdfi. 
ru söylcdlğinl beyan etmekte ise de Kornilof da mütehassıs raporlartn
şu anda hururunuzda hakikaten da bulduğu mübayt-netleri ileri sü
ynlan söylemektedir, dedi, Süleyma- rerek usnlden olduğu lıalde şahit 

nı duruşmalardan evvel çok defa dinledikten sonra kendisine söz ve
yalnız olarak dinledim. Verdiği ifa- rllmediğ"ini, Çankmdan gelen mah
delerde samlmt idi. Ayrıca Süley- kame kararmın mahkemede oltuttu
man, yilksck huzurunuzda da kemali nılmadığı halde zapta "okunmuştur.,, 
serbestt ile her §eyi itiraf etti. Şu diye geçirildiğini söyledi: 
anda Sl\leyman vicdanını karartır- Reis şu cevnb1 verdi: 
km yüzQ bile kfzarmamaktadır. Ma- "- Size daima söz verilmiştir. E-
!(lmdur ki, temyiz nakztndan sonra ğer böyle bir 11ey oldu ise buna siz 
Pavlof ve Kom!Jof yüksek heyetini- sebep oluyorsunuz. Asn meseleyi bı
zi istemedikleri zaman Süleyman da rakıp ba«ka şeylerden bahsediyor
onlara iltihak etmişti, Bu bir tesa- sunuz. Çnnktrı mahkemesinin kara
düfse Pavlofla Komfiotnn parçal11- n da size tebliğ edilmiştir. Hi\kim
nan adamın Ömer olmayıp Fahri o1- ler de bu karan okuduklarından z::ıp
duğu hakkındaki iddialarına bu se- ta böyle geçirilmi~tir,,. 

fer Slileymanın da iltihak etmesi bir Komilof ve Pavlof esaslı müda
tesadilf mOdilr? Siileyman ilk tahki- faalannt yapabilmeleri için iki hafta 
kat smıSJnda bizi çok işgal etml~tir. müddet istediler. 
Ancak Abdurrahman her şeyi söyle- Şakir Ziya da Komllof ve Pavlo
dikten sonra konuşmrya başlamıştrr. fun h:ıkikatı karıştrrmak için her 
Varid olmryıın taleplerJnin hepsinin sey! yaptTklannı il4"ri rurerek mü -
reddlnl talep ederim. Bund:m evvel dafaalarlnm onlardan sonraya bıra
ı;öyledikleri vaktıılnrlıı. hadiselere is- kılmnsmı istedi. 
tlnat ebrn?ktedlr. Bunlar nasıl yalan Söz ıılan mOddelumumt Cemil Al
olabilir? Halbuki Süleyman şimdiki tay te,•sii t.ıhltlkat taleplerinin red
yalanlarlyle mahkemeyi başka yolla- dini, Çankırt mahkemesi kararının 

ra sevketmek istemektedir.,. okunmasın! ve mOdııtaalan ıçın 

Süleyman iddia makamının bu söz- maznunlara mühlet verilmesini talep 
!erine karşı dedi ki: etti. 
•- İlk iladelcrim sırasında yala- Kısa bir müzakereden sonra Reis 

na mecbur edilmiştim. Altı gün altı Sabri Yoldaş, mahkeme heyetinin ka
gece konuş:mıyan bir adam, bunlnn rar1nı bildirdi: 
neden söylemişUr?,, "Çankırı mnhkeme!!inm k:ırarı 

Bu sözlere Abdurrahman cevap m:ımunlnrn tebliğ edildiğinden bu-
verdi: nun olrumn:ısma lü:ınm ~örülmımıl~-

"- Hareketleri iflfts ettiğinden . ., tir. Mamunlara son durumı11 !:abrt
Süleyman sö:cüne devam etti: ları verilecektir ve müdafllalarını 
~ Bir tercüman bulun. ber §eyi .. ' .,,,,Plerl lçtn de mfihtıltP.me 

söyllyeyim, Eğer söyliyeceklerimi is- ., . ., rarşamba günO saat 9.30 a 
bat edemezsem beni idam edin.,, b1 ' '""'~trr ... 

Tekrar söz alan baş muavin Ke- y~-N-l_N_E_Ş_R_l_Y_A_T_: -------

mal Bora: YARJ'fd'-AY~A~ Te ıenclllr mecmu 
"- Bir noktay1 daha arzedeceğim. uıdtr. 162 inci ıuısı fıkra. hlkbe. roman 

dodi, Süleyman Jlk defa, Abdurrah- ve en •On resimleri havi olarak tatanbulda 
cıkmrıtır. 

man Ankaraya gelmezden evvel na- FOT OMAGAZIN - us lnel .. .,...,, ıln~ 
· d · t mA resimleri. tiir. h11rln Ye btıırüne alt 

muslu olduğuna bız:i e ınandırm ş- resimleri hnl olarak htonbulıla çrkmı,ur. 
tı. Onu bir şahit gibi dinliyerek l VACII.TK VE SPOR - TOrk Han Ka· 

nım•ıatın dOşünctlerlni ,.a,..r S24 ilnctl tayı-. 
serbest bıraktık ve bil!ıhare Abdur- ·. ı·•r~da cıkmııtıT 
rahman Ankaraya getirildikten sonra VENI ADAM - Haftalık fikir ırnete•ldlr. 

415 lnc:t aayıtn Istanbulda nt,redilml,tlr. 
vakaya iştiraki derecesi meydana 
çıkınca tevki! etUk. Abdurrahman 
haki.kati itiraf edince budalaya dö- Af•••••••••-, 
nen Süleyman ayaklartm17.a kapa- A k Anonim 
narak ve a:f dlllyerek hakikati söy- n ara 
Uyeceğini bildirdi ve ifadesi bu şıırt 
lar altında a1mdı,., Türk Sigorta Şirketinden: 

S6z alan Abdurrahman. iddia ma
kamtntn ıfoğru söylediğini Silleyma
nm Pavlof ve Komfiof tarafından 

btr Alet olnrak kullanıldığını ileri s{l

rerek0 llAve etti: 
"- Bundan evvelki duruşmad:ın 

sonra hapishaneye girerken Pavlof 
bana "daha zaman k:ıybcdllmemlş

tlr, dönebilirsin,, dedi. Ba söz Sü
leymana da söylenerek para ile elde 
edilmiş olabilir. O, Fahriyi katlyyen 
tanımaz. Fahri buraya gelmemiştir. 

HattA eşkfılini bile tarif edemez ... 
Reisin. bu sözler karşısında ne di

yeceği hakkmdaki sualine cevaben ı 
SUleyman: 
"- Tercüman tutulursa Abdurrah. 

manm bütiln sözlerine cevrıp verece-

1 

itim. Aksi takdirde S'Usncn~TR'l,, dedi. 
Sa11t 12 yt geçiyordu. Reis öltleden 

~oııra saııt 14 t.. tn,..,,.,,,..,,.,ır n~""" 

İdare Medlsimizln 30 Teşri
nisani 1942 tadhU toplantımnda 
c;trketimiz ~!! niuımnameslnln 

lokuzuncu maddesi hilkOmleri
ne tevfikan SC'mlayenin fklnci 
rub'unun hissedarlardan tahsi
'ine karar ven1mlştir. 

İttihaz olunan bu kaTar muci
bince sayın hl<;.sedarlarmıtzın sa
hfp bulundukları beher hisse t-

in ödenmetnlş sermayeden ikln
,.1 rub'unun mukabili olan (1,25) 
l)ir lira yirmi beş kuru!lU işbu 

"Hin tarihinden itibaren 15 İltln-
ikAnun 1913 tarihine kadar şir

'tetimize ödenmeleri ve aksi 
takdirde ~as niuımnamemiı:in 

onuncu maddesi ahk!lmmın tat
hfk e<l ilP<'f'~i n~n 

SOleymnn: j 
"- Benim, dedi, ilk gündenberi 

6 • kiit ettiğim malumdur. Hakikati 
bu ünden itibaren söyliyeceğim. Yal
nız bütün sözler Abclurrahmanla ara
tnrzd:ı Yugoslavca geçtiği içln, hiçbir 
~eyin gizli kalmaması maksadlyle bir 

• tntitcTcim istiyorum. T6rkçem zayıf
t r. Hcrşeyi iyice ifade edemem. Yal
nız arzu ederseniz meseleyi kısaca 

anlatayım: 
Rei in müsaadesini aldıktıın sonra 

s 1 ym n sözlerine devam ettı: 
.,_ Ben hiç bir zaman Abdurrah

m:mT Ru~ıarla tanıştırmadığımı ls
t:at edeceğim. Aynca Rus sefaret-

Sahıp ~c Neşrıyat Müdürü: HaliJ Lfıtfi Oördüncü 
Gazetecilik ve Ne~riyaı 'l'. L. Ş. TAN .Matbaası 

TAN 

Gümrükte Eşya Satışı 
ls+anbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
&ra Bedeli 
No. Lira 

Teminatı 

Lira Kr. 

S:rtış gftnll: 28.12.942 
2703 60 5 00 

%2 4 30-0 31 50 

342 80 
395 211 
492 80 

561 300 
668 200 
6fi9 200 
672 400 

674 200 
6'76 ı<ıo 

680 100 

725 530 

728 100 
729 4600 

721 70 
734 4250 

735 1200 

736 200 

742 160 

8 00 
1'1 00 

6 00 

~ 50 
15 00 
15 00 
30 00 

15 00 
7 50 
7 50 

40 00 

'1 50 
345 00 

6 00 
320 00 

145 00 

15 00 

12 00 

~:>t-1<! ~lnil: ~9.12 .!142 

'l'O 00 
46 500 

6 400 
3 650 

41 400 

20 600 
7 500 

71 000 
6 100 

s 600 
23 000 
o 820 

580 000 

!IO 500 
'13 500 

90 MO 
60 000 

44 500 

648 000 

1 200 

Ambart 

Kmıdura dil munm 
Dolu shıema fthrd (eeneb! 
metnll'ketlere gönd.erl1melr 
şartiyle 

M!aç çerçeoveli derece 
!:;lenmJş :mdlşi 

6 el kımtan, 1 el terazisi 
ve S masa te.rufsi 
Mtısta:hzaratı tıbbiye 

.. 
• 
1 

.. 
! 

Dolu shıema tilm1 
y~ !'Jlğır df'rlsf. 

Sa:rııybı:ırnu 

3 
Dolu ıdnema t'ilm1 Saray bumu 

Dolu sinema t'ilmi 
K!I~ fotomf resim 
İpek bayrak emsalinden 
reklAm 
AJAtı 7Jra.!Yf'den pulluk ye-

delt p."U'çalan 
Demirden oto yayı 7 adet 
tpıeklf pamuk mensucat 12 
top 
~{ln~f'T bı$t to%U 
İpekli pamuk merı.crue11t 12 
top 

İJ>f'kll pamuk mensucat 13 
top 
D"mtrle mürettep çimento 

.. 
3 

,, 

1 
8 

,, 

" 
3 

" 

kapı l 
Safi ipek 1<?6mlek ft pija-
mıı 8 par~ • 

- Knpn1ı T.&rl fle -

678 6000 450 00 12185 000 A ıt~ctan eşya va1?Dmı (Lif) 
4 ndet Sıırayburnu 

7~4 6600 500 00 954ft 000 Sııde demirnen dökmP "oba 
:?9!l ıırlet. yen! ve ayni tip l 

743 12400 1005 00 165 000 İpekli pmnıı'klu tın perdelik ,. 
1 - Y'Ukarda yazılı esya fü:;tlerlnde l{Ö!'terilı>n günlerdi' saat 13 

te, Sirkeci Reşadiye caddcsindı> Gfimrük satış m~Orlü,liilnde satılacaktTr. 

$artnarne ve eşya hergün öğleye kadar anılan müdürlükte görüle
hillr. 

Kanuni ve~ik11lırrrn ibrazı ve temlnathı "atış gilnü saat 12 ye ka
ıfar y:ıtrrrlmıısı Hlzımdtr. 

2 - 2R l? 942 srunii c:ntılacak eşvarıın ~ııtıs !"ı>kli acık ıırttrrmıırlır. 
3 - 2!U:?.!l42 sruni.I sııttl.ııc:ık e~vı:ıntn c:atı" sekli k<ıpalı zarf usu

lü arttrrmanır. Taliplerin teklif rne'lctunlımnı 24!lO s;ıYJh k:-nıınıın tarif 
ettil.\i ~kllne satıs ıtünü ı:-ııııt 12 ve lcıın~r ";.ıtı!l ml\dürli.iğündeki komis
yrına mııkhıız kım::tlı~ınnıı venn.,leri lll:r1'mrlrr. 

4 - Yukıırda yazılı eşyailen ba'lka. krvnı<>ti 50 liraya kııdar olan 
tfirtn mliteferrik esva 24 vıo 2~ 12 942 gilnler .,.,at 14 te ayni yerde a
cık 11rfhrrm1 il~ snt•bcaktır. Ll<r!P.kri s..ıtıs müdiirlOifü ve belediye mezat 
mfüH!rlüJtü ıtarı fahtalanna Mtt tanilç ~iin evvel asılt olncaktrr. Bu sa
tışlar pes'n olun herkM airPhilir ve h!r bir ve~ik11 aranmaz. 

5 - Her türlü izahat için Gümrük satış müdürlüğüne müracaat edil-
melidir. Telefon 23219 (2209) 

ıt.bııreıı deınırynl nnbarları; ticari emtianın l~nbul 

ve teslimi munmelesi için; Nisan - Eylıil aylarındıı öğle tııtlll 1! s:ıat 
olmak üzere 8 den 18 e kadar ve Birinciteşrln - Mnrt aylarında öğle 

tııtili 1 saat olmak üzere 8 den 17 ye kadar açık bulunacakttr. (2201) -
10.1.1943 tarihinden itibaren D. D./208 numaralı mesajeri tarlte.,ln-

deki ücretler değiştirilmiştir. (2203) -10.1.1943 tarihinden itibaren D. D./217 numıır::ılı tıırife. karııda, su-
da ve havada insan ve eşya taşıyan her çe~t taşıtlara şamll olmalt i\ze
re değlstlrilmlştir. 

Dah:ı çok bilgi istasyonlardan ist.enilebillr. (2202) 

Muhtelif ve hurdn dikiş makinaları satılacaktır. Eksiltmesi 22/12/ 

942 Salı günü saat 10 da Tophıınrde M. M. V. Bir Numaralı sattn alma 
komisyonunda açlk ek!!iltme ile yapılacaktrr Katt teminatı 145 lira 56 

kuruştur, Makinıılar Tophanede 2 No. lu dikimevlnde görülllr. Talip
lilerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(328 - 2011) -
Aşaırda cfns ve mikdnrlarfyle tahmin b!'ı'lellcrl ve kminat mikd:ırla

n yaıılı olan maddelerin ihale1eri hiıalıınnda gösterilen gi.lnlerde Salı

pazarmda M. M. V. tst. Bir No. lı satın <"lma komiııyonunda yapıla
cakttr. $artnamesi 15itleden evvel her ~ komisyonda g15rülebilir. tstek-
ınerin muayyen vaktinde müı-acaatfan · 

Tahmin 
Cinsi Mlkdan fiyatı Teminatı 

İhale 
günü s:ıati 

Sığır eti 13000 113 2203 14.12.942 15 
(358 - 2218) 

Yüksek Mühendis Okulu Satın 
Komisyonundan Alma 

Makine lAboratuartnda yaptırılncak olan aşağıdaki işl~ 
Ekılltmt 

Ke9lf bedeJI lşlN NEV'i ine temfnab gOnO 

2155,10 Llra Elektrik tesisat! 162 16. 12.942 
695.90 " Su tesisatı 53 16. " 
Açık eksiltmeye konulmuştur. Fazla bilgi için okula baıı 

Sııatl 

1(},30 
10,45 

vurulması. 
(18!59) 

lktasat Fakültesi Dekanhğından 
Fakültede 20 Ura asU maaşlı bir kAUpllk açtltta, M~u.rin kanunu

ntın dördüncü maddesinde gösterflen şartlart haiz istekliler arasında 
24.12.942 perşembe günü saat 9 da milsabaka imtihanı yapılacakttr. tstek
illerin 23.12.942 Çarşamba akşamına kadar vesikalariyle Fak:Wte Dekan-
ltğma mOracaatlan. (2206) 

Beykoz Askerlik Şubesinden 
Beykoz askerlilc şutıe!llnde kayıtlı bulunan emekli ve yedek subay

ların sThht dunımlarıntn tesbiti için ~. htıstahaneye muayeneye gllnde
rileceğlnden dört adet :fotoğrafia blrllkte fUbeye hemen müracaat edil
mesi.. (1911 - 2213) 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden 
Maarif Vekilliği L'Clleburgu - Keplrtepe k~y ensti.tn.snne 600 tane 

Battaniye 3803 saytlt köy enstltQlerl kanununun 22. maddesine tevfikan 
pazıırlıkla satm alınncııktrr. Beberinin muhammen krymeti 21, tutı:ın 

12600 lira temlnatt 1890 liradır. Pazarlılrt 12.XIT.1942 Cumarte~ı gilnü 
saat 11 de Maıırit tnüdilrliiğü binasında toplanacak satma1ma komi!lyo-
nunda yapılacağı ilf'ın olunur. (2160) 

10 -12. 942 

sura va. 
TUNGSRAMl<RisSTON•dari . ~ j 
başka ampul giremez. 

... - ................ ··---· .... -

Roket Mürettebatı Ahnacak 
Devlet Limanlan İşletme Umum MüdUrlüğünden 

A - Yaşlnn ottn beşi geçmemiş olmak. 
B - Fiill askerliğini yapmış olmak, 

C - Boylan 1;70 ten aşaj!ı olmamak; 
D - Ytl7.tllek, dalmak, kürek çekmesini bflmek. 
(Askerliğini donanmada yapmış olanlar veya en az bir tM!1'le dt!n!s 

hayatında çalişmış bulunanlarla. ellerinde marangozluk, tenekecilik ve-
saire gibi bir sanat gelenler tercih edilir.) 1 

Ta lirler n dilek~. askerlik vesikası ve nüfus hUvlyet cllzdan1arlyle 
14.12.942 Pazartesi gününe kadar ~!etmemiz ktyı emniyet :m{ldQrlilğü. 
t:ıhli!liyı> ııefli'tine mOrııcııııtları. (1937) 

,.. Emil ' 

AŞI VE SERUM SATIŞI 
KIZILAY CEMiYETi 

UMUMi MERKEZİNDEN : 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha müessesesinde 

yapılan aşı ve serumların Cemiyetimizin lstanbuhla 
Yeni Po~tane civarında Kızılay hanındaki depomuzda 
..::!1i-1Jmakta oJdukunu ve lüzumunda mezkur depo mü-

'•-- 'fürlüğüne müracaatları ilan olunur. ;!J 

İstanbul Bölce Sanat O!~ulu Satıl\ 
Alma Komisyonund~n 

- ... 

Nevi Mlk. Fi. Teminntı. kati. Pazarlık T.G.S. 

Çeki Li. Ku. Li. Ku. 

T<uru g\ir"en odunu 80 11 25 135 11.12.942 Cuma S. 14 

1 - İstanbul Sanat okulu lçin 80 çeki odun müteahhit adına pa
uırlık ruretiyle satın altnacaktır. 

2 - P.uarlık okul müdürlüğü odasında toplanacak komisyonda yapı
lacaktır. 

3 - Odunlar kıosilml!! olmak şartfyle okula teslim şartlyledir. İlAn o-
l•ınıır. f2173) , -

Ticaret Vekaleti İç Ticaret 

Umum Müdürlüğünden 
Türkiyede yangın ve nakl!y:ıt sigorta işleriyle meşgul olmak tıze

re kanun! hükümler dairesinde teııçil edilerek elyevm faaliyette bu
hınan Ankara Anonim Türk Sigorta şirketi bu kere müracaatla yan
lilil ve nakliyat sigorta işleriyle meşgul olmak üzere Ankara ve havall

si acenteliğine tayin ettiği Seyfullllh Necip biraderleri bu aeentelik
ten azlettiğini 24,11.1942 tarihli istida ile blldirml§tir. AlAkadarların 

t~anbulda Yeni Postahane karşısında Erzurum hanında Ankara Ano
nim Türk sigorta Şirketine ve icabtnda Ticaret Vekalf;tin.e mtıracaat 
Phneler! ilAn olunur , ....................................... . 

lzmit Deniz Satın Alma Komisyonundan 
Rodam 

15 
10 
20 
15 
30 
20 

8 
14 
7 
9 

143 

Burgata 

1 
1. 3/4 
2 
2.1/4 
2. 1/2 
2 

3.1/4 
3. 1/2 
3.3/4 
4 

Kilosu -735 
1550 
396() 
3915 
9210 
8560 

4096 
8540 
4816 
6930 -52312 

l - Bir kilosuna 200 kuruş fiyat tahmin olunan yukaraa yazılı HB 
roda ve muhtell:f burgatalık 52312 kilo galvanizll çelik tel halatlaı"..n pa• 
zarl1kla eksiltmesi 11. 1. kftnun. 1942 Cuma günü saat 15 te İzm.itt.e ter• 
sane knp1S1ndakl komisyonda yapılacaktır. 

2 - Bir partide tesllin olunacak işbu balatların şartname ve evsafı 
komisyonda g6rülebilir. Teminatı 12962 lira 40 kuru:itur. 

3 - Pazarlığa iştirak edecek taliplerin, ilgili olduklan ticaret vesi~ 
kalarmf ve yukarda yaztlı teminat makbuz veya mektuplarını belli gün 
vp saatti> koml~on başkanlıi:ına vermeler!. (19!!6) 

1 ., s ahi ·en si=ı 

1 Muamele Vergisine Tabi Ol n 1 
1 

Müesseselerin tutacakları bütün defter nilmuneleri tetnfz ve itlna-j 
1ı ııekllde birinci hamur kllğJda basılmış hazırdtr, Defterlerimizi bir 
kere görmeden karar vermemC'nizi tavı:ive ederiz. 

Umum• satı"' merkezi: iNKILAP KiTABEVi lstanbul Ankcıra Cari 

&a· '? .... ='" SdRFsi=:'1 "' 

1 
s 
T 


