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t1,1amı ppaıatı ilah• wll'llJU 
lımrda, 30 (A.A.) - Fas nıdyo. 1 zelbab mevkilni geçmişler ve düş.

su, f mali Abtiadati Fnmmz u- man kuvvetlerinin inadlı bir mu
muml ~ te~ ~ kavemet gösto'd:lderi şehri i\lgal 
retmektectir. Bu 1ıeblilıle f6yle de. etmişterdir. Cepheden gelen rapor-
cl.l.meldıecMr: • lar sah=te kadar ilerleyip gedjii ge 

cllanldlt pMn muc'bmce inici- kim edilen mevzileri delmişler ve 
şafa denm etıııtıMedlr. Milttefıilt- iıJeı.liı. -· Amerikan tıtaıaım Tu
ıermtzle mmıf tıldlll ~pan la1a. nm şehrinin rlS"mil kadar yakınına 
ı.m., bıf;lya dolr" lerieme ı.. getiren yeni ha~ saglaıqQftJrllllt' 
r.erketlednl ~'1'1rclr. mn-a c ... ..,.,. .. ) 

Sonra 

Kaçan Fransız 
- ------

Denizaltıla-fı -Ceaytr 
lona gittPer 

ffimler ıimcli Lavali 
iknaa çalıpyormufl 
7JOıih, 30 (A.A.) - Blıller Nabrih 

ten cazetcllnin J3«-liın. ım.....-Nn!n bil ... 
ttirdiiJne -.. ....... ~ 
ii!t Cfr\-eırtcelnin ... •ı:,,q..a;le Mdundu 
tu &l11ldıı daiıi filo ~ili mılnl 
Laborde ve kurmay he~ ıemJcS& bu 
IUIWJWlkta ve vaııifelert .,.,_. ha. 
ketsiz ch.ımıMM: idi!fr. ~ boa 
dan b8')ca b bQyak lmUvUl5tOn bO 
t.lln fıop!Mi:f.le diltt sernder 117.erbı 
sahil bata"""8T11da. ayni zamancı. bü. 
tün 1ıoplai7l~ <ile lemiler illerioe 
tllbil ~ .. ~ bG 
tün cemtlere ateı, c:ttiıalerlftl \1't A14m1ı 
lat ın ew.ıe ıeomeden "'7\Wl ..-a ..., 
rip etm<·i~ ~r' illwe etmdı: 
ledi.r. 

ata DENizAl.'ft Mau&019A 

Banıelon, 30 (A,A.) - Cumert.i IÜ 
IJQ Tulondlıılt bıirlıJ'a ı .... 111 ....,., 
li ....... dllliu1 lftftl ıAl6blan ., 
mlflı.r 
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ıEBmt tebJlilerdeD anJapMıpw 
göle. 'l'.alml ... al'M'ıvtM' 
...,._ dıMaJ.lta tn 6 nft ~ 
ıbir. Beren Bizeıtlu q mGdlılaaJa. 
rma brp bir uarruız wa-w.ııek
ıtedlr. 

DOn birçoK kaçak 
ya y 1 ndı 

• 
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•,r lialıa18 Jmp 1..W- havı ekmarmı llet.iı ı-. Cklida IW demiryolu ve ,U kav-
.J!!~~-------~__;.~_,:_-~~-....;._ ı şak .--mr. Bu ımabal Tunus 

Mem:urlara Kumaş 
Tevziine Ba lanıyor -Daiatıuaya bu ay apnlan na dofru Diyarı. 
bakırda baılanacak ve bitin memlekette 
lir aene içinde ikmal edilmiı bulun•cak 

AnJw-a 30 (İkdam mdwıbiıhı- ma]tıar pazarl8S'ma bildiınxie ılNlf-
den) - Memur ve müstalıdnaıJ.er 1amJpr 
le ailelerine parasız elbieel1k ku-
!Jlll ve aıyakkal>ı verilmesi 01*'in
dekı1 haZJrlıklar bitmek üıJei-edk. 
.Maliye Yekilethıde lwnılan mu
vakkat büro dajıtllaeak kuponlan 
hazullıJntla 'fe buıalaıdan ..wa
de eclın .. ıık 'llllılemi Y.,.tl 

Tevziata evvea& ŞBTk viJiyetle
rlnden baflanacU, ı.tama ve-.An
karada dalıtnia en eon olarak ya
pililıeaktır . 

Oiyarbak)f ~ maBar pazarla
.. <19bleıı:ak edr.ek ve- Mrlıa 

(Dao , .......... , 

~ 23 ıAımetre ...... ıar· 
'bi&iinde buhnuelJndır. a..aı 
~ luln•r;d,...W.. ata
lar 8llidle adar Jlerıe,lı> pclli ge. .-.tmete mu~ o1ıialrlan 
ta1rdirde biltlbi AJman dılı•a 
sJatemf aW oı..ttır. 

Bmwei orduaua ...... 
Şimal Mrika Umumi brUgtbl: 

30 (A.A.) - SiıiDd ordunun lle
rl~ dÜn M~a~ m..-. İleri birlikler sOntle ~ 

Parti 11 bugln 
t o lf4' • n ı yor 

Adewa ao <~ mubabiıin
den) -~ 114 part1ll 
mecli8 .,.. YMn (qlinj uat 
15 de mutad q,j_nt .. 7apıcak
ıır. B1t ~ W. ivise VelP
li Numan Menemenciollumm • ........... 
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1 ŞekerJevzıa 
'. Seki" Dün Harp kendi kaderin~ giırÜgtJr! 

Yaz.an: HAYRI MUHIDDlf\' 
.No. 70 

Gbriilüyar ki o devrin İttlhatçı- 1 ler. gıoi, hariçten yar.guıı görenler 
ları propagandan n r.e olduğunu , d tekıkeye koşmuşlardı. 1 
Uıyıkiyle bilmiyorlar. Kaş yap F~at, sarfedilen bütUn gayret- ! 
hm derlt€n, göz çı!~arıyorlardı. !ere ragmcn, tekken.in bir ~ı 

1ttiıhat;ılar bır r.n evvel lıtamı.t i'e - oldukça zengin -1kütüphane6i 
makarmnd& görmek isted ık.leri t ıkfuni.len yandı. 
Reşad efendi hakkıı:da )'ap?IU\k is- ' Tab.idar ki, yangının ne sebep
tecbklerı propagandalarda da ayni 1 ter. dolayı zuhur ettiğine dair der-
.ha taya diıştiyorlardı •. B.ır aralık, hal zabıta tahldkatı ~iadı. Tek- 1 
Sultan Ham din veliahdına suikast ketle yatıp ~lar inceden in- . 
te bulunscğını dillerir..e doladılar. 'rild'H: ib-1...l J 

1 
ceye istl!C'\·c:ptan geçı ı5; cuue, 

Bir müddet bundan hah ettikten yangının ne suretle zuhur -ettiğin 
sonra, 1906 senes. şu.hat ayının 19- dair biç ıkimseden kcıt'ı hir maliı-
uncu günu, garıp bir neşryatta , mat ~Jınanıadı. Bütün muhite he- j 
bulundular. yecan veren bu vak'anıı-:: sebeba, 

Bu eşriyata r.azaran Reşad e- ! meçhul kaldı. 
fendıye (nüzul) ir-ıbet etmişti. 'fahldkatın nienfi 'b şckıilde 
Ayni zamanda da boğazında ıb r netioelenrn"""· . derMl dedikodula- l 
filet bdinnişü. ~ ....... 

Istanbuldan _ swetı n evsUka - ı ra sebcbiıyet ve.reli. Ba.zılnrı; yan-
ga:dmn b!ır !kaç gün 'L'VVel. tekke ı 

da alu:.an nvayete atfen yaptık.la- civarında ıo r takım saray admnl~ 
rı bu neşriyatta, Reşat efendlnın 1 nrun dolaşttlclaıındnn ıı ar· 
boğzındakıl rahatsızlığı SU!ltan Ha lardı. 

1 
miıd tarafından veı dirilen bir ze-

Bazıları da; yangından biraz f.N-
h.re atfec[yorlar; 1nını .da, şöyle- vi>J, s'!Vi.l elbise giymiş olnn. iki po- ,. 
oe izah eyliyorlardı: 

(Ve} aht hazretlErinın boğazın- 1is memurunun teliı.ş ile tekıke ta-
da zuhur eden afet. end; ericin Tafındnn gelerek Edirnekıa:pıdan 
teneffusi.mc :imkfuı ~ıra:kmnd.ğı geç p acele acele Fatiıh istikameti-
-için, teneffüs filini temn için, gırt. ne doğru g"'1iiklerin.ı ıddia eyliıyor-

1 Tesbit Edildi 1 

M mur 
ratlll 

açı 

• oope. 
pol r 
or 

Ev et, bu harpk ofoylr.r ba .. ı ba
u ı azı, muha:yyel~letintlzin dai
m hadiselr önur<tPn koşan tazısı
lll Jer dC" buakmalan ıdeğilı. Me-
5'.'ıt, Fransa ınaTruz ı oaşfaclıgı t.a
man x1'k · dim' ad'.l ıı ç kimsenin 

lıa,yal hakikntiı. kendı · kadar 
acele edemenüştıı Franc:a en üı 
kek hesap ve man ıklard..-n önce 

ıUı.yet Memu.nn Kooperatiıfi <_:ôlcU\ rd , 
• ~hTin muhtelif yerldinoo depolar F::ıkat ooyu: hır ırın nustt>sns 
açmaga kar::ır \•ermiştir. Bu ckpo- . ~ 

1 
ola) d~1ı ıda, ıavalımiz daı;ma h·ı 

Iar simd'Ck şu eıµtlç.rciC> olacaktı:r iisekı· i.ızc ind• D!r l•es.:i t.ayya-
lkyoğlu Beşiktaş. Kadıköy, Üs-

. ı ı-esi g· o 1a!tto.n kcndıni. at:ı-
küdar; lstanıbul. Bi:rRaç güne Jm- ı d ~. mnz. K iıı ·vaı- · .ep • er ·1t.ı or 
dnı depo olma.ff<l miisait huiunan 
y rlef'Cle kirlanacak ve mahdut gt'- dul ıııdnn oııce, n asn tl , nda.. mut 
liri· vatanda 1arro dnğuacak §ek<?r hı~ ta rru.dar v pm.ım~ ı;c hEr-
vr- •oenzeri madck!leı- bu depolat'Clu gfüı ıbecı. \'n bil' ba:ı uınaıı<lan vty<.ı 
illıtlt<:Jnetlere toptan vıerilecekt=r. iskemlesJ • n d"plo ı t ~ ) Jla:r-
Seker i!ıyotlan bu illl'e(l ... koope- ıbin ihttmallun <lllı'r tnı m's ol-
wi[ kıloda 5 kuruş hiik vermek su- .. un·ı 

tne 150 kuı·uş olarnk tes'bit edil· Bu. ınsanlamı, )iarınll ı.istün 
miştir. Dün akşam. i1zeri vilayette kaput olun xaı·dn~ rJ delmek ıç~n 
Vali muavmi Ahmet Kınık'ın baş-- ebedi to6lamaları.dı:r 
ka1ılığmdo bir toplantı yapılmış ( Hiıs ta ·alanmadan ıddfa. oo~billr-
ve ~ker tevzii işiCt-i yukarıda ya:z- sini,.: 
dı:gmnz şekilde ·bir karara lbağlan-
nıştır. B·ıılwc gün kadar ~ 1 Dünya yiizünde 'l.Ç bır ınsan oğ-
ierın ıhangi deyolardan şe..ltı.>r alaca- _ıu_ıki_··_n_c_i _.;_ın_a_n_ıı_aı:_·b_._n_in_y_arınını. 

natta bu sanı~ "'den sem" mı bil
emektcdir. Bu ıd:dia tbüyük b'ı 

ib görünm~) ebüir. • 
Ji'ai<at, d~-ih1uTüı-:sc. son dercı c 

ga!'ıp buJ.ı"llamak cf a kabı Q}amaz. 
N'cin mi? 

Çünkü. <> halde yapılını_~ ibutiın 
ı>liı.nlar neye yararlar? Md<!nl!Ki h ç 
bir l un· '\ t. frııç '$llr ci.rplonıat bir 
":San·vt· sıJnrav. lbiılemez, o halde . ~ 

bunca plan1ar ncda· ve neye ya-
oraı·ln r? 

D :rr.ck oluyor k:, insanlar. hic 
bir zaman, ·;:aranlıkta önünü gör
nwder t::.'.tH1'1C mı çı.kaı·aı·ak yü
riu· durumrlnn <l. hn suurlu dcgll-; 
Prl<'r. 
Bugibı ıharbhı ı, a:rın• üstune e

ril·: karanı '!ı 1,,.1 ru 11}{'1-mi henüz . 
ntıiı.12mıştır. 

Onu için. !hakikat.lf.c, her ıabmın 
lafı. bostur. Hergiin cephelere sii
ı-iılen lbınlerce ınsanlar da harbın 
.-.anSln. at.ılan ı~anlı L~ ardan a.~ 
ka birşey deg'Herdit", 

Harp, ,ı;:aranlıkta, Jı:an ~··u.sa kusa, 
ı aknt meçhul bıl' şahıs gfüi, önü
müzden kPndi kr..drine <klğru g~ 
çıyor. 

• kauç k" a er 
ğı Qt dir~lt..>eektir. ---t>---lak.tan sonra gelen teneffüs boru- !ardı 

u yarılarak masura . vasrtasyle Tekkıecle ikamet ıederJer e; ba-
Jadei teneffuse muvıifia:kıyet e~ L1 münasebetsiz hallerinden dola- Lokantalard:ı verır.""'t r yı, bir ay kadar evvel tekkeden 

~ tardedilen bi.r hi~an şüp-
(DoktQr 'Ci~tlarım zdaı b:rı 1 - lhelen:yordu, • 

den, bu amel:yatın de:re>cN vaha
metini ve ne g b!. hastalıklarda 
ıcra ve tatbikın-c luzum görülece
ğ ru sual ediıl.m:ştir. Dokt-0rlar, arr 
cak ku ~palazı, kanser gibi. vaıhim 
fnastalıklarda ve zehı'ırli şeyler ye
ni! p içilmesi g bi vak'alarda zu
hura gelecek şiddetli 11Uhaplardan 
olab leceğini ı;öylem~lerdir.) 

Halbuki ne Reşad ef er.<lnin 00-
ğazında böyle bir afet zuhur e~ 
mişti, ve ne de kendisine b r ame 
Uyat .cra ed'lmiştı. Yukarıdaki sa- ı 
brlarm ı:eşredikliği esnada veli
aht, sarayının ç avluya nazır oda j 
s:n n per.ccresi önünde, ağal&rma 

1 
görünecek sed;nn üzerinde, lber- \ 
.mutad dclaili hayır ayet ni okuyup 
namazını kılarak, yine mutadı o- ' 
lan araba gezintilcr..aıe devam et-

Bu-inCl ve '.k:ncı Tıv~ıler, biı 

nokttıd& ıb~l~:y.odu. Ve kulaktan 
knlrığa: 

- l'e.ı<Ke. aray cnr<llın'dan ya.k
tırı1mı.ş. 

Denil!yordu. 
(Devanıı ııar) 

r~emurlara 
Verilecak 

maşlar 
mekte ui'. Ü 
Bir )angından çıknr lnn mnnalar Ç dört 8 J 3 kadar 

-------
1906 scr.es.i Kanunuıevvel ayı- • • 

ln'll 15 ve yaıhut 16 ncı geces. idi. ışrenmı 'ulunac !c: 
Kı§ ve fırtına rneV3 mı olmamakla DnvJet m€ll'lurlarımı bedava ve
lberabcr hava sakindi. Günlerden- 1 
beri esen şiddetli bir poyraz rihı: - 1, r.1me:k üzeı. hi.ikumetı kuıma:. 

33 rokantada artık 
mezs top andığı 

ta ;ıı e :!J di 
Selediyc reis muavinı Lutf.ı ,Ak-.. 

ıSo·: w EmniyE>t \belediye t,.c;leri 
müdürü Şükrü dün şclır.n ımuh
te-lif bölgelerindeki lokanta. piyaz
cı ve kebapcı dük.kfuı~ tefti~ 
etmiş. temizlik ve lrontrolları yap
mı)lar.1.ır. Bcyoğl;unda 22, .Emin
önündc de 11 lokantaya ceza "~ 
~r-:l'miştir. Ceza ig'Ö!'\!'f, fokantalar
dan tencerelerin kalay::.ız olduğu, 
y<!m.ek pişmlen yerde köpek ~ 
leı!ıl. "ğı, anüşterilerden artan me
Zt.."4.er!n ııoptamp tc'kırar mü.şterlle
t-e verildiği, ımua.ycne cü:Mn:nsız: 

ı işçi ıço.alıştırıl'dlğ:. ve umumjyetle 
mutfakların pis olduğu görülınüş
tur. Bugün de d:iğ<;r yerler teftiş 
edil€Cektiı·. 

' "ÜÇUK HAe tLEH 1 
te-vzı edec ğ: malumdur. Bır an.il-

gan, heı:üz d'nm:.şt·. l 600 b ,_. . . k h 

1 
Gecenin zifiri karanlıkları 'için- yon !n oAaşının um s i ıiyacı-

d~. Ed rne kapısındaki Mevlevıha· m karşılamak üzere hususi yünlü 
* Vali ye 'Belediye Reis: i:>ütün 

kaymakam ve 'Bek!diye şube mü· 
dürk?rine ıbirer tamim göndererek 
gazetelerıdeJti şik5.yet1er=n ve ikaz
lar;n e1ıemmivetic ~tld.1- edilme
sini bild:irru'ştir. 

ne biı:ası üzer nde, bkdenbirc 'ke- men&uca f&brfkalarına Sümer \ 
sif bir duman dalgası ve sı>nra bir Banık tarafından Kamkam ipli~ ' 
alev sütunu belirdi. verilmiş ve fabrikalar çah.mıağa 

Mevlevi tekkesi yanıyordu. B<'- baş1amıştıT. · 
~eket vers·n k yangır., hem o bina Bu 'S:n 3-4 av Jcınd neicelen-
dahilirlc buluanlar ve hem de o d rilıncs:ne uy ıcn ;nyret sal'fedile-
civarda sakin olanlar tarafından, ce.ktir. tık hamlede 2 mliyon 400 
tam vak.it ve zamanında duyuldu. 1 meb~ yünlü kumaş do'kıinaca~ 

Tekker. n şeyhi Celaleddin efen- 1 ıhr ap edJmiştir. Husui ftııbrikalar 
d:, herkes taraündan çok sevilen kentli- desenlerin; 1şle:yeceklerdir. 
ve hurınet ed:len b!r zattı. Tekkede Jl Bunun için de fabr:ı"kalara ay-.rıca 
/bulunanlar yang·r.ı söndürmek ipek •.rt- merserize ıptk verHecek
için bütün gayretlerini 'Sarfettik- ı t:r 

* ş=Tketi Hayrivcn:n kış taıif e
..,: , bugünd~n fübat'en tatbik lll€v
künc girmişti.!'. 

* Denizyoltar~ hatlannda lbü
tÜJl t:şya navlun tarifesine Y8'>l· 
lan yüzdf! 10-J(I araı:mda 7.am lbu· 
giinckın jt'barcn ta:bik edilecek-

·----- ---- ·--·------· -------- ---
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Muammer ALATUR -----
ebastiyen dedi ki 

- Elen, ib!rşey dnha var ki, ş m
<Lye kadar s.:Ze hiç söylememiştim 
ve söylem-ek de istemıyordum. S -
zin tl'trada ·~a t n:z ıçln arzu et-

.• ·ı:ğ!m belıki bilmezsiniz. Fakat ş!m 
tlı mademki gitmek ıstıyorsunuz, 
smısı ge!ıniş demektir, soyl'yece
s:m .. 

Genç kız cnd·§e ı.Jıe balıh, 

· Sebastiyen devam (!iti: 

- Acık açl'k konuşmak :ıstiyo
'rum. Be.ki sözlern ~zi ha~te 

aüc:Ure<:e1rtfr K'mh:lir be,ki de h~ 
.. yecana kPoıfarakSln:z. Fakat ne 
yat-av;m ki, z °1){>11; sövlemıeğe 

IJTlet'bur v .. zivette bırakhnız. s:z:n 
iburada tı~~ ·ıe•1niZ: arzu ed~, 
5rf si'71 h 1mave etmek ieindi. 

- Ben: :r·maye etm& için mi? 
K'me ka'!"Ş'J? 

- Hakikaten 'hayre edt!rim, de
di, bu .sôzlerin~n hm. y anl.a
madım. 

- Ev4"·, anlayarua1.~m11z. Fakat 
h ç olmazsa b~ld1ğiniz o;r noktn 
var~ Muhterem baıbanızla ben es
kiden ib=r:Oirimizc çok -:; cltm arka
daşlaribı'k. Ben Harı· Stanhop'u 
hem sever, hem ~ takdir eder
d'm. Şima·yc b.<laı- tanıdığım in
san!ann en namus"usu id'. Onun 
icindiı' ki. busta 1.ıi?ında kendwıne 
yardım ettim. Öldükten sonra da 
'borçfa.rını ödcd:m. Evet, bil.yorum 
ki, fbu hareketimden do1ayı siz ba
na m?nn~rlarhk gösteriyorsunuz. 
Fa.kat 'Harri bana -01r tm?seleden 

, s'?X;. hi bahsetmemek~fmi tavsi
ye etmişti. Yani şimdi si7"' f Pnahk 
''a"Pmak isreyen insanlardan ... 
Simdi s!zin nfcln bu evde otur.ma
nm a1'Zu ett'~mi anladm1z m1? - J<=m nhıca'k? S=ıe fpn~lık V8'0-

l""'S ~ ıc;te,7En1,e,-e Jrnrı:ı ... Ben emi
r·.., 'ki. s'z b'rc:ok düc:manlın1T11Z 1 

Genç krz saşlnn aşkın diriüyol'-
du ve sordu: 1 

t"•dn~um•n fal"',.ında h'1e d.,;ıt:•c: 1nlz. 

İl:tc 'bı1 sa,.ümden dolayı be1ki hay
Tetf> düsersin1z. 

Elen ,şırd.ı: 

- Pek:. het<nall1!i bir adam :c·n 
babı>ma olsun, yaıhut bana olsun. 1 
fenalk yapmaı"k istesin? Sebeb' ne? 

Sebastiyen ibu sual karşısında te-

reddüd eder göründü. Dudııklo:trn.ı 
ısır&. :Solll'a ibaşı.nı sallayarak d€· 
di h: 

- Benıau lcibamz[!ı karşı bir va.
dım \'1!.!'.dı!'. Bu vadıw.ı ıtutma..'lt is-
terim 

Elenin ka!b · birdenb 'burku!,• 
du: 

- Yo a namusa ciokunur bir-
y mi? 
- Katiyen değil! ... 
- O ltatde ıbu dti~anlar k'mleı· 

oluyor? 
- Şimd':yc kada: Amoıs Kazimir 

ismınde birisinden iba.'h.setHdlğini 

işittirı:z mi? 
Genç k1ı; kaşlannı katdirdı: 
-Evet, isittim, dedi, hem de b'r 

kaç .seııe evvel .•. 
- O haLde babanıÜlan ~tmiş 

olacaksımz. Aradan da seneler geç
miş. Ben:ttn söyP~im şudur: 
Bu Ka~ı· denilen adamdan ken
dinizi 90k ikoruyunuz. 

Sesine 1*hemm~yet vıererek de
vam etti: 

- Bu heri.f bir gün sizinle tan~ 
mak ve münasebe~ girmek iste-

.,..._ c:rn :z;s ~ == 

Bir kimy.Jg 3r ehrimiz Q 
'-' kauçuk 

imaline muvaffak oldu 
Uzun zamandanb\!rj lizermde 

çalısıum s,m'i kauçuk imalı tasav
vnrıınun kll\ veden fiı.le çı:karrldı
;;ı mcmnıın!y.!tll" haıbe:- v.Prilme.K-
edir. 

Bu huı;u~ta ve.ıileu malumata go 
re yeri. kauçu'k:J.arın yüzd :>O si 
tamanıil yeı'l ... ha-:ıı: nuıddcden 
yapılmakta ve muka,·emeti lhariç 
men'şeli kauçuklardan a.."7Clğıı uı:a1- I 
mama-ktad'J.r. Tccrüroeler. §eh.rimi:z;... 
de lbir fabrikada yapıhn:ı§ ve ırnüs
lbet netice ver.miştir. Tecrübe esna· 
~ında vap:ılau knioş. LastıK: ıçi'ZJllc 

Sıcak yemek tevz iine 
bugün başlanıyor 

Bu saıbahtan ıtibfıren 1600 k;şi
yc :;ıca r yemek im"Ziine lbaşlana
·~aktır. Yalnız Kıı~ımpaşa<lakı nŞ"' 
evi bir hafta sonra faaliyete geçe
<.-ektir. Bugün Uskildar, JA!el;, 
Eyup, Beşiktaş; Topknpı ve Kara
gfünriiktc ~v1cri açılacak fakiY.. 
lerc veril:en •kuponlara ·mıı~abil 
yem<?k dağıtıl::ı..:aktu·. 

Altın piyasası 
durgun geçti 

'.Dün ulrt.ın f'at:sızch. Bazı kimse
ler bır R~diye altına 32 lira fi
at ~rmişle:rsc de ne atıcı \'C ne de 

satıcı çıJ;ıınamıştıT. Şu hnlcı ıazartın 

cıltuı piyasası, dün. nylaırlanbcri 
iLk defa olarak durgın ~""miş 
o1ımaktadır. 

yeb 'lir. Ona hiç t.mı, nmnn !hiç yüz 
vouneyıni7. 

bastiy-en genç ınz~ vakiıaştı · 
- Hattrı ibundnn size 'baıhsetme-. 

~e bile lüzum olınndığmı zanne-
<ierd!m. Fa.'ltat madem ı.::., şimdi 
buradan aıvrı!iıµ ~ !t '<rt..~-~rnu
nuz, bu sözlerime mim lkoyat'Sa
mı, hakkımızda hn),t"b oLur. Ara~ 
ı:rrnzda maıhremı konuştuğumuzu 

ilave etmejfed bthnem lnınnı var 
mı? 

li;ien şa!ikı"l hır l'.a1de h 1 r an göz
lerini kapadı. Karşsınnaki :ıdam.ln 
sözlerinde öyle samim~ ibir t-da 
va1'8l ·~i, bu ı:anımtivet:nd süphc 
t:d!lemezıdi. 

J.'akat Sebastiven niçin şimdiye 
'kaaar bu mese1cıl<'roen 'kend's!ne 
hlc bahsetımemtsti? Ba-basın1n f!V

ve'ce kendi a!lesilc dat"gın oldu· 
]!unu ve aile yuvasinı 'bmı kıın ttit• 
fltin· b1Jıvordu. Acahıı b11 ıridisin, 
s:md; Sebnstjyenin söv:ledH.tleri ile 
ibir alakası. var mıydı? 

Fakat Sı>hastLyen. mevnıu de
~·şt:nn!stl. Bu mese14" hattımda da. 
h fa,.1a 'konuşmak istemediği an
laŞllıvôt'du. 

- Lat'tneT'" !!elince. lhu anamı 
z:lıninizclen koğunuz. s:re karşı· 

f!ÖSterd~i a~akaya inanmavımz. 

B:r avdanlberi bu evin etrafrrnia 
dolaştil'!:ını bilivorum. s:zi de 'kt>n
di menfaatJı icln 'bir casus rtilb: J..-ul
lamnak istediğim de b 1liv-0rum. 
.- .. ..~~ ; • • '(Da!aa yar) 

ve ıotomobıl ıastiğı niım11nelerı 
Anka.raya gônderilmrşti.r_ Bunlar 
tetkik netıcesinde matl:iiba uygun 
gôriilmüş ve bu başarıyı gösteren 
kimvager H'l{ınıet,-yüksek makam
lar tarafından takdir ve U:brik 
ediJ:ıııi'§tir. 

Esnaf cemiyetleri --Bug ün yıl!ık kongr • 
terine başhyor 

;Esntı.f 1(.-em·yetlen yı:ıhk unru:mi 
iheyıet topl:ıntılnrı ibugün Ç;,aşfayar 
.,·akt r. BuJUn ilk olarak saraçlar, 
ayakkabıcı, yo!'!gaııcı ~re mobilıyoe<:i 
esnnf toplamıcah-t.ır. İlk tap1antı
li:ır, ha· esnafın cemiyet me.tike
zinde. ikinci t0plantılar Eminönü 
Halkevi ibinasında yapılacaktır. 
Nizamname mucibince, ıkinci .iç
tima, ibırinci toplantıdan üç gün 
sonra yapılacaktır. 

Tutkal fabrikası 
kuruldu 

eftaCin fabrika ~ ı· 
nın da tecrüberi 

ya m 

Anka,.a 30 (Lkdam mukabirinı-
den) - Memlekette bir tutkStl faıb
ril > kurulması hakkında Sümer
bank t.U"afından ~1l"fedilen g<lj·
retlu muvaffakıyetle neticelenmiş 
ve !hı. fabr'ka t"aslanan bütün 
m .. ·ruıata rağmen Bevkozda ku
-rulnrnk işlem ~ açılmı....tır. 

Bu fabrikaı •bütün ıSümetlbank 

fa!brı1tal ınnın tutkr1 ·htf.yacını 

kaıy::ı13yacağı gibi piyasaya da se

nede 100 b'n tomı ya km tur'kal ve
' -O!iecektir. 

Sümeroanı~m Karabükte yapnr
ıdığ'ı naftalin fabikası ıda ikmal 
t.:..dflmıs ve ~·ap11an ilk tccrü.be de 

miisa t neti'Ce a!ın:r.~f ır Memle
ket naftn1in ihtiyacı bundan ~ nra 
bu f- br.Jrn tsrnf;ı.ndan temin edi.mlş 
()1 UCE:ktır. 

1stanbul .asliye dördü.neti htı1{tık 

ılrnhkem.emnden: 942/225 

F~t: te Hevdar S1nanal'!'n rraluıı.. 
lesi Cami soka~ıncüı. 16 No da Ha
Hl Varan taraf:ndr''!'l Vefa cadde

sinde 87 No. ht €vde Mustafa ve 
Habtıb ııe Vefada Mona Hnsrev 
maa.hl'~rde Revani Celebi solta
ğın.da 16 No. da Mustafa ve Hüs

njye ~ley'hlerine acıfon mildahal~ 

nln men't davaSlnm rnuhaıkeme 
s1rasında: Müd:leaalev'hlerln 'ka

mf'tıetaih,Prı nı huL bulunması hl
seblle haktıınnd::ı yanılan ilant>n 
tebfütata ra~n muhakeme günü 
malıkemeye gelmediklerinden hak 

J 

"" ~ d cı,1' srar,! per esı •. ~~ 
Ali Kemal Sunman 

9 tO miitn?'ekesinden soora ve. 
rilmi ·~:nc-i bir emk var 

'di? 1'ooJnd.ak: Fransız l on mnası· 
m iııtİlıa"'ın örtmekte Qlau CSnll" 

)>t•r<lcs.i h uüz Jmlkmadı: Tolon fo· 
dasınuı nıcchuJ tarafları, düş·· ı 
diikçc -zilıiııİcri yorma ta deva: 
cd.ecok cih<>tlcri <ılacnk. Her hal. 
d bu esrarın çöriılınes1 için haı'
b "n b:ıtnıı'Sİ, ar.adnn blı- zaman geç· 
ınc i lazım gcl~ck. Tolonda bu. 
lunan hrırıı gemileri ıınsıl b :f.ınl 
r!J? lnınnlarca Tulond. i m • 
J(czforin i galin başlmıını nu idi? 
Yol· .ı daha işgnl tc cbbfuü 11lmn 
dau 1111 Frnll.5.z anı:rall i gelecek 
işgal }.11\·vetlerini böyle •hiı cınr~ 
vflki lmrşı ııula b:raktılar? u 
t kd;rdc Fran ız amiralleri daha 
çabuk h. el et ~tnıi oldular de. 
mcktr. Daha. e\ vel davranmıs ol. 
mak =çin de onların 'n tindt daha 
iyi malnnıuı almı olnınlan da 
l"z:m geli~ rdu. D • lıl. Al 
annıı tnnıfmın ne yapncağ ııı öğ. 
il' m te Fr.ansıı: taraf nın i st'h· 
baratı ycı'\ncfo idi. Vnl dan beri tel 
grafüırla eJcıı t.n{l)ilat hatıra bir 
·ok suall getir ktc '\C mevzu. 

daki nıcrakı <fahn ar tınnakitıı•l.r. 

He1· hm: hin a~ i :ıaımın b • .r de 
tilıbar.a unıcad le?Oi iluğuıu; 

süphc• ~ok. Hele bn harbin başlB!l• 
gıeındnnbc:r.i göriildü ki hangi ta
raf 'aktindc '\ yerinde i i nınlii. 
mat alabilnıiıl ise hareket '\o faali. 
•cf nde de n üın ··n olduğu kadaı 

lmnn tarnfınuı 
i nz n liyette 

ıdc,i:rildi. B1hn~ Tolo;p.daki l!"ran· 
sız haq1 gcmilor"ndc Alııuın baJu 
mındnn " "phcli yıl~ olan. 
lan öğrenmek icin çnltsınnktan 
hiç geri J·nlmaımş olınnsı ırağ· 
mcu Ahnan t:ıroıfı 'ak' nını bnilne 

geçemem tir. İ c bunu da eti«: 
ifbnri le Anglo "'akson tal:'afı 

kendi lelıin ymaktnd;r. 7...a1eu 
biitiin İngiliz •c ('U'IKan nıat. 
buaıhnın n ~yatı bu hm.usta n1i 
fnk ediyor. EV\ eJu facianın bit 
kahrmnanlık iarnfı var. E&Anh 
ilk tesiT Ye intiba bu obnu hı. 0-..ı· 
daıı onr.aki te siir, bntınl ' g& 
nıilcrc ecnnak oluyordu .. 

rtık diişüneln bugünün ıicnp. 
hırı dn Tolondaki don.nnnıamn ha· 
hrılmnsı ile müttefLtcler da sına 
cdUen 1-.famGtin fili derecesi ne <>l· 
(luğudur. Fmnsrı milleti mat!di ve 
manevi er~eti ile yine gen"lcr 
ynpabi!i:r. Fakat chrer-:r ki kendi
ni kurt::ırsm. Kurtulmnk içi:oı ile 
nıtittefkl-onİ!ı= işini lind g • 
diğ knrlar 'olnylaştınnı" olsun. İ 
tc •rolondaki rnnsız nıirnlleri 
ııi.n '\ crdi-;.i kar.aritn 1 ıil olanı u 
gönışti!r. 

Akdcnhdekr harp variyeti itiba 
":ylc füiynf '"0 ıtatbtkatında şim: 
diden hasıl olan bnzı neticele:ro 
gelince; İtalynın deniz listü ve de. 
nznltı gemileri ~le Almanların bazı 
dcn:wıtı gemileri bugün Akdeniz.. 
de ihvcr elinde yegane df:ıll!z 
kuvntini ıteş'kil etmktedir, Artık 

. Akdon:z<lc Mihver elintı gaçccok 
Fransız odona11ması da kalmadı 
B" kısım fi'.ı~msız gemileri d To
Jon vak'a .• e:.nnsmdn !kendilerin! 
baUrmnksızın f ngitz tarafına Ç· 

mağn muvaffak olmuşlar, bnz:ılıı
rı d ne ~atm·ş, ne ~mıştu; AJ. 
manbrın c1ine geçmiştir. 

HUiasa şimdi Akden:Zdc mühim 
ku"\-vetlcr bulundunn~a mecbu
riyet gören nı ıttefilrler bundım 
somn o rahad::ı i~in hafiflcmes·n. 
den isffadc ederek gc ·ıerin 1 

bir çoğuriu Akdenizdcn alarak 111" 

lT.nklmn yoDayabiJeceklerdir. 

Şelırimize bi omen 
ti~r ,,t heyeti geldi 
Romanya Harıciye Nezareti Tı

caret Daırcsı Umum müdürüniın 
reı.::;li.ğir.dc 10 k'9ılik bir Rumen 
tıcaret Jıeyeti dün .şehr.ianize gel
miııo~iı·. Heyet, bu akşam .Ankara
va g:dec<!k ve Türk - Rumen ti
caret anu.ışmasının yenilcnmesiı 

müzakeresine iştirak edecektir. 

lırmda gııyap ararı ittihaz ve ila
ı en tebl' ğlne ve diler.i~ birer 
ay mehil venlmesıne ve muhake

mnın 8/1/943 saat 14 de tali ıne 
karar verilmiş olmakla müddea· 

elıey.hlerin mezkfuo gün ve aatte 
mahkemey~ gelnıel~:m veya ibır ve
kili ka:tımıi göndermeleri ve aksi' 
takdird gıyap anndn mu.h:ıkemeye 
devam olunacağı ilanen tebliğ oLu· 
nur. (7133) 

.. 
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Milletlerin Hisleri . 
Ve· Tulon Hailesi 

------~~-----.. --~~--~~~-

1( lstanb11J Levazım Am1rJil111d•n va• 
. rilen askeri kıta•t illnl•rı • 

170 M3 çrı~ kereste paznil'ı~a satm ~lırutoeaktı.r. llıalesi 2/12/94fl. 
1/lt/194Z SALl • çur.şanio:> günü aaı 15 ~ Ankara da f.M.V. 4 No au satın alma 'ko-

7 30 Prvgro. V( 1\2~e.k( Sant ıni yohu1*i ynpuacak'tl ·. r.raınnm bcd~li 22.100 !lira ilk te.miınatı 3318 

1 32 ~:rdüıuuzli al::.1~ıtm, ,, hadır Taliplerin belOi val<J.tte ikomieyıona .gelme-ler: (1821-1870) 
, 1-0 ~ Habt'rl~i • 
7,;:ı:J 8.3 Mili.ik· Seı~ı.k ~ ~ ,. 

ıa (Pl.) 26ı:ı M'd çam ktrest(; pazar1ık1a s ~Ln: u.ın~ak:t.ı· Tahnıin ~eıLI 
ı .3 • Program Meınlekdı Saat 34.V70 lirıl- ~ati •c ~natı :>2~4 liTadı r. i!ıales5 2/12/942 ç~ g_ünü 

ır:~ 
~~ 

ivede TUrke 
dojrul 

Isına· Hakilcı • Baltacıoğlu yeıni 

Halk kitlelerinde hiele r va lçtlhat1a r bir 
kaç yıl içlnd a yeni hed afi ere çevrilemez 

.Ayan sa~t 14 de An.karada M.'.M.V 4 No ~ u satın alma komiS'~onundu yapı- 1 
!2.83 'Ylililt.ıt: K'1.1,ıu· Progro:ıı <.P .) laca~~ır. Taliplerin ibcll' vakitte koınls:ona ge'l.mcler· (1817 - 1865) 
12.45 A,Ja.TJE JI ı.::rler. * j 

·ka11.ıın.:;. O: • ı •,·r kitllbmda,,Her 
.. t:S de T . 1. ~grıı 1 diy,orımış .. 
Hı:-nh, :t>~• •1örn ~ nll!Jp <>lamı
' n ou tl pt ıl:'ll.•"rn .şıı bahiste 
var m.dır. 

j!i, "' .,,. ... bt • .,.,_ ., ' ... 

A mtıral Daıdun'm A:f.cilkndaki ı 
1'"ran5ız müstemleke impa..~ 

torluğunu Birleş :k Amerika: "v"e 

İnBiltercr.ıin yanında h.aınbe ştirik 1 
dti:rm~ ingilterenin arzusuna 

YAZAN: Bimid Nuri DWAK 

sullcrle ıdarroe muvaff a'kıyett te. 
rnhı edemez. Afı~i.ka.daki Fransız 

müstemlekeler. idareci~eı{~, as- ' 
.Kerı şefleı:r!nin, su'bayla.n .. "1.Jn, kuv. 

1'3.00 - 13.8-0 :Miızik: ~m. ;;;;<ı:rkL v~ l 
l.'\m1clld{-.r 770~000 kf!lb oı:>un ~au zartla ek$lı:tıntye tQ:mnıu ~ur. h~i 2/12'942 ça.r-

ıs.oo :Prosrom vt :rııemle!w't saat mbn günu saat ıo da Sa.msu;ı .Adt.er1 c ... ı ~mn h""' .:u .,.. ır •a..'.l ya..,"?.-o."'.ktJ2'. 
Ayan , 'Nh.n';ıı lbo..ieli 26;950 lira oilkı trun'lnatı 2021 lıra 25 ~tur. Tal!.pleriıı i~-ıunı: 

~'3 00 Tol~ ~ Salon or'k.\: tre- vc:sikclarilt> .. dif mektupi11ıl"Jlll ihn:e aa.ati:rilm bi: • c ·vel k m1 Ycr.:xt '\'~f· ı 

ş;'\ dt:. ah ı:cıya ®gru lka~şın 
ufak · ôrm~J ş~<l.· e çok ıg~ 
·Kıadın t tt ila. 'llllzda ;,törtiluyo= 
w· •bı. bı~!uı<:sa k, t..! erkek ad
ı.;: r n · gırı~k rJtı b~ ıb:myoı·, ku
ıag "'lı'.11"' v .ı·. 'fa e 'zf' 'b r l}ıa ... 

(Şe:f ... (l("'.J!' 4-tm) kri (1742 - 1577) 
l!l.45 Milbi..r; l•'u .... tl Heyeti. * 

,göre b'ır hareket oldlL .194-0. yılı 
Haziranmdaıh. Fransa hezimetli za. 
manlarında ve daha sonra, İngilte- ı 
re Başvekli Mister Çörç' ı bu hu. 
susta muvaffa'k olmağa çok çaQ:ıştı. 
Fakat mütare'keyi imzalayan. ve mü 
taıreke Fnuısasmın .idaresini ele 
alan Mareşal Peten, diğer bCu.· ta
birle Framanın sab:ık sağ partile. 

vetlerlııiıı Aerikalı.lıı.r ve İng'IJlır 1 
lerl~ ;şı;:ırliğı~ yapmawı,, İr.gi1'te. 
redek:. istearleri tatmin eylemiş-
.t~ Tulon faciasının B" F:rantMi hal. 
kının ekseriyefıind~ Milnrer diif
mar.lığıru ve in1flkam lfısleriniı kö. 
rültley~ek mahiyeti İngliz.leıi ve 

1 
~ikalıları~. 

F raıısanıaı 1939 eyliıliillde 7 
zıMlısı, 7 Sded 10 bin tonluk 

ik:ruvazörü., 11 hfif laruw.örü, 2 
tayyare gemisi, 70 destroyeri, 77 
denizaltısı vardı. 940 yılı ba*a-
11mdaki hemmet sıralannda Dun. 
kerk'ten i:n:g liz kıııvvetleri kaçır· 
tılırken1 hansamn 70 destroye
ı·inden 7 Si batırılmış, lngilizlerle 
çarpışmalardaı bazı zı.rhli, kruva. 
zör ve tıorpidolann M-erseliıbıbiroe, 
Dakar limanında, Afrikarun ş·ma. 
n:!Yıe, şimal:i garbisine lıraç. bare
ııciıtında sakatlandığı, yaralandığı 
aıtlaşılm~-t. Bununla beraber T<>
[ıor.tfu intihar eden hansız donan. 
ması bu ımemleke'* n deniz kuv· 
vetlerlıl!in ıbeşte dördünü tıEŞkılıl e
d:yordu ve İtalyanın Akd~ • 
ki dor.anması dereca;ı·noo !kuvvet
li sayıla'!;l um. Şimdiki harpten 
ev\•el, İtalya dooıa:nımcsı:na üstfuı.. 
dü. 

uı 30 r.ıe ~:ct S::ıet ya"! "' .1\j,ı:nc. Beher ~tltt.una 10 ı -a li!!.h':r"..:ı edılen 1500 IXJ!'O .. plı d),,._,_,t ~ be.'ı•l' ki ow.-
Heberfon na 18 lira talmıf1o cdil~n: l'50Q klJo kromlu kösele t'.I il da -\in al ~tır. 

1915 Mtıırık.· Ol.iaı Mü-lig Moı.Mt İlıak-leri 9'l"1942 ı,ı:ırşz11ba, gü.nil sant 15 d An :mrda 1 M V :.-ı No. 1\ı: &UTı 
.Booceorinı {il om om.ı.nd yıı.pılac3ktrr. ~ n booeıi 4 000 ira t:ı.t'ı tem f 6300 

:.0.15 ruıayo Ckı2e~. lirad.:r T.n: lcr IJ<'lli wıkltt(! ko~n. g .. ~. - (1305 - 1776) 
W.4'> Milzi.k: Sok> ,.e Duo'ıa.ı· * 

Söyllyenleı·. Fikı'et Kutnny KQJxılı zart" c 30 ıvn sıg 0t.ı al :nnca.":ct• • Ev~ c ln ruı>'l r.:rrtk.ın ki> 
(Ba.liton) ve S:ıdi S3ıkpın.a!' m : gö,."'cbii.r. l\'l'LW.a.klkat k.ml!ına.t 2138 J:ir:;dw. İhai~· 15/12/94!? saıı gilaı.; 
lTdl'or) <Kon:..erv.a:tı<..ıa 'Ihlc- &Z! 15 de ~-iiPJ!laca.ğmchn :i9teklilerin ihale ao.t nelen bır oa.t C\."\"e H:ımlyd 

bek..'i..-ıdcn). Ye.ıdt S.ıbay okulundıı:k.: A6kcrı poısta 91.0 sa ı ıılmaı ~omınp, ~at-
Piano: Öğ'ret."l1en BeCl:t4l Dölen.rT. ı (1799. - 1744) 

r mümessilleri, büyük sermaye
darlaT, fabrikatörler Almaınya ile 
~rliği taraftarlığında lSl ar et. 
tileı. 

Sovyetlerle, lromiuust \~ müil'4't 
oosyal'st b1r hükfunetle ittifak ya. 
pan ingüt~yi, F.racsa:kı sağ par. 
ti mensup lan, bunların müfrit kıs
mım teşkil edenı Fransız Faşist. 
!:eli şiddetle tenkıit ediyorlar, Al
mnya ile ilttfakı tercih eyliyoo. 
lardı. Halbtfki bunlar, Fransız 

milletmir., Almanya ile bur ne ba
hasına olursa olsun İng ltere ya. 
nLllda sonuna kadar mücadekye 
taraftar ıbüyüık ek.seıiyeti karşı
sında küçük bir azlıkt.ar. ~etti. 

B u vaziyet Aln'l:anyc.. ile M~. 
rEŞU Peten'ı. ve on.un samı

mi 'şöa-liğı taraitarı arkadaşlarım 
hayaller aı"kasmdi!ı yürümekten 
alıkoymadı. Frımsanm Avr;-.ıpa 
brlği planiyle bareke&rinde Al 
manya ile yurüınesine taraftar 
o'lmıymılar anlaşılıyıor ki Fransız 
hal:kıun çogunluğudur. 

Milletlertle, Mlk kütlel~nde 
b şJ.eı, görüşler, düşünce ve içti. 
hatlar '.kinler bh ka;ç sene içinde 
tesb:.t ohman hedefilere gijre yürü
tülemez ve yeni hedeflere çevrile. 
mez. 

Halk kütleloerintle 3ill'f.ı ~"ari itaatin 
temim, muvaffakiyet aıniYeriııın 
esasıdır l\ıfüstevli veya ·-.ıci 
devletle onun ku.v.voetlerl, cf'lbıi u-

Fransa donanmasiy1ıe miif'te. 
rek~ yahut Tolan lbnamn

da ona elkmımak, Alnıan, İtııiyan 
mürettebat ve klJmuwlanlan _. 
rinıcie, idsn\5iı1de \bulur.durulmak 
suret ~le A!l«lenılzde Mihver dev. 
letleri ba:bırliyesinin taikviyeısi ga
~~eler1 de ibelk'• mevcuttu. Fransa 
dan.anmasının intibaryile böylıe 
ıınc.fı"UZ p1an da suya düşmüş, Ak
den.'izde İtalya donm:muısmm üs. 
ttınlüık temin eylemesi:~ 
le &Dkitılal"ı, pıoje ~ ._.wur 
lar 8't'81Sında kalmıpr. 

BiıyuJ.- fı:n:!er yaııatıcısıı ve Hallwm zm en ço~ beğend:ği 

SPENCER TRAC 
GRETA GARBO'nun yer.ini dolduı ran iıstün artist 

INGRID BERGMAN 
ve güzel Vt: &:vimli Yldız 

LANA TURNER1I• 
iBeral'oerce çev.ird'~rı senenın en heyecanlı eseri 

iKi YÜZLÜ ADAM. 
(Le Dr. Jekyll et Mr. Hyde) 

ıı.ıo Ko~ (Evın Saa.li.) 

Zt.J5 Müzik:: ~n'den hi.r t:.ı;.t. Aşağıda :ya.zıh .seebzclc.rin k:ı.palt zır.na c..~:..Jtm<>ı<:r 11 1.2./942 SUt11i.J 
Şef .A. Corioıt d esinde oôn or roaıt ıı dı.: Alltiırotlc M. M. V. Bir No. l\ı .s<tt.ın a.!ma nttı.:m~ıı.ı:n& ye.pılacaic· 
k Jtrası ınratından (P..,) trr. Tu!lnleı-.!n kanuni vOOıit:i!anle teklt.f mektı.:pln ·.ını ~ rnı:ıtir.deıı bir 88Ct 

21.30 Kon~ ... (~ Kutu.,--u). ew('. 'lro~yoca vermeleri. (1784 - 1681) 
21.45 !Wlzık: K~ Türk müzigı pro.. Cınsi Tutarı Temnatı 

gra.m. (ŞClf: Mcsı.ıd Cemil) liıoa. Ura 
22 30 Memlck1>t SMt A..va.-ı: \C Ajaı1tJ 

H®crleri, 
22.45 • 22.50 Yaırıın.ı. pll)gram !\ e ka• 

panlt;. 

J. A. IBelir tarafınıdan Beıjiı1t'ta§ 
Akare4ııler ceddosıiacie Y~ so
kağmda Yegül apad.marunda 18 
No. 'da oturan Turan An:la aleyhi
ne .akdi beyt~ feıs1ri v:e ~:ans oJ.a
:rak verilen 500 &-amn n.afaiz tah
sili talebüe aıçilan da.va sıraanda 
ıon gün mrfmda ~ tıaktkında ce
vap ~ kararını muhtm dava ar 
.zuhalının müddealey".n 'l'uıran:ı telr 
liğ ~ me§rubataı gö
re tebliğ edilm'~erek iade @dilmş 
ve ~ tebliğat icrasına karar 
verilerek arzuba!ı sureti de divan
haneye telt kılınmış olmakla key
fiyet tetbaiğ:ıt maicaımma ka:m ol-
mak Ü2J!Ve ilAn olunur. (7128) 

Beyotlu tl'çbetl Sallı B akuk 
BMrim.lifiadee: tn/tM 
Se~ B~ı 'tal'lafuldan Bey 

* 
4:5,000 
22.M<> 

83'15 
1687 

00.576 kf11> .:an Gabunlu i«ieele ~ık Wds'1tmcy.c w:;eımu.,.~. ?h:ı)eı;i 3/12/ M 2 
p ~-m.bc gilnu tı11e.t lti de Aı:ılkıaırdCı M. M. V 3 No. h.;. sMiın o.lm':a kıo~ 
;>.apılacaokt.ır, ToaırrJn ıb<'deli 43i,613 n f.1 Uı!nJ::ı.:ıt. 21,L74 lira S3 ~uır. 'l*-
l:i;pl~ bd:l' vatatt<> (ıc(;~ıQ gelmeler!, (1800 - 177'1) 

* 

Aşagıda ~-azlll.1 mt.."\'aG1n pıo:a...;J'Jkla 6ksiltmelerı '1/12/H2 pamrtdi ~ 158.Qt 
14 17 o...-.ırunı:ta. İz.mir Lv. Amirliti ~ıılına QcıoaWy.onı.aUı. yap}een.kt r .• ~2.ıp.. 
l«ln en wJdlıCıte !tat'i temm&tlıı:rlle ko~ plmleri 

Cine: Mik:ın ~tı. 

Çek.n:ıe'KSız kuru ÜZllln 

ÇWn:ieıı;uız ~ıııı Ü.."ii.ın. 
Pı.nıısa. 
Ispanak, 
.LAtıııma.. 
5o.ğan 

* 

ton Hra lr:r. 
250 aa 
200 ~ 
32 ) 
~) 
32 ) 
60 ) 75;.840 

{l~ - 1908' 

. Beher-kilClf::U 90 kuruftft.D 20 tan: S'lğe et! pazarhkl.a caRt11W1e: ~ı" 
r:ruı:.~ 8/12/9-12 sah gı.hru saat 15 de Balı.ksi.ı- Aaker1 l'8Jtın; alma k!om~unde 
~.apt!t'cıııkt.ı!!'. Xat•1 temino.tı 270 lfr.adır. Tr;.ilo\Pri.P bf'l}i vakttte lııoenisyonır !~rt: 
t:ri 0140 - 1910) * ~- "' .......... """ .. __ 
~ :ı.-:wlı lruınaş ve kll.hr.ler p8zıır1*1ıa satın 3lm:>t.a:ttu. tbalelc.rı! 

lti/12/942 ~~bet eUnıi.ı ~t 15 de Anktı.T3ıda M. M V. 3 No. l'U satın glm.:ı 
Kış!~ f"1blt;e'I« 

komtsy,m1~"'ld~ yn.p!Aeaktır. Tuliplerin bı>]Ji ,ili!rftte kool!syona. gchneerı. 
Ctmi llltktan "l\l'tar; TemCıatı 

Lir& Lln. 
70.8SO tsse 

<Jtlu ToZJkoparar:ı caddesi Dilber ap. 
Y A B J N A. il f A M 13 No. da muikim Samüel Kamhl 

t aleyhine eçılan müddei Banka ta-

ıl0,000 : 1 ı; MO 
10,000 : 15,000 
:1,000 adet 

Mt. 
Mt SS,000 10,90 

27,15(} 4072. 
(843 ~ 1913) 

TürkÇ(: 
kopyıı-;ı p EK ~~oi~~"alsı MELEK'te rafından kendis:ıne kQraya wd9p 

:. .rJ-<A müddeti ibitmis olan 142 No.lu- hu-.. • Yerlennızi evvelden temin ediniz. ··~----· suEi ~n ft.ahıiyesi ve 4ı2 liranm 

Buak,amSOM R Sinema•ında 
3 Büyü.it Yıldız tarafından yaratılan 

SONSUZ AŞK 
Emsa!sız V'(: ied aşk ve ihtiras filmi bafbyor 

Baş Rollerde: 

INGRID BERGMAN-FAY WRAY 
va WARNER BAXTER 

B'r erkeğin sa.adetini temm ve ya yentrı<?k için yekdLğerilc 
miıcadele e~n i.ki kadm... Kuvvetli ve hareketli f!Lmin ilk ıir:ı
esi .ıçin fbuı akşam yerlerinizi evvel den aldınnız. 

İR'ril[AR 942/504 

Krar B i1lisasadlr. 

Milli llroruııma: ~ muhal~ 
!etten Slırkccid Ftllbe ~ı·~ biz
~tciftkle meşgui Çeo eoı, kızı Kl&ı"B Na-

V'llll haıldo:nda: İslnnbm Birinci :Mılıı 
·orumna maıhkmıesl.ndc cereyar. eden 
nu!halkeıncs: ·Jld<; suçlwuı filli 

.s:aı'bit olduğun~ milli l:nrunma ka.. 
?Y1.ınu.'l1.111 31/2, 59/E ıun...'1i maddeleri 1 
"n'UCbinıcc 00 paıra C!'za&l ödeme· 

n ve hlik!lıın ll.t'leşW'iindc tıcretl ı 
ıuıçhrya. t olma.k ÜZ~ braT bü}A· 

G<mnm İ:kdıam ~1esinde ;neşr~l 
ine 14/9/942 ıt<ın lin<l kal'84' veı-Md . 

(1831) 

bntKAJt Ml/f 75 

Knr Blllt ....... 
• Milll orumnaı .:.uıımunıa muha1e

feticn G9.lala Neoat.ıbey cadclfs1 1215 
mıım ı'i:lda manavlık tıcaıretile J'tlellrUl 
Abdullah otlu M1.15ta.fa CeylAın hakkın 
oo İste.nıb ıl İklnci MiU! Konmma ın.ah 
temdinde c~ edieın mulıak.etnelİ 

n.nct.kfSind suçlun;.m fı ld sabit o!(hı.. 
ğundaQ milll korur.ma. .ltarnırılı.ıı\'Ull 32/ 
1, 59/3, 4 ve 63 Uncü mıadcWen mu-

b nce ~tı lJl.rıa, 60 :kdru paro ct'Zam 
(:de! 1esıoe ve 14 gün ıınikltltle dükkA· 
:-.:ın k:ap .. thnauıa ve • ıül.üm .kat1i* 
tı ı:ıde ilcl'eti ~cya t olmak Oure 
roıw b'i.iiaeasıındn İ1cdarn pzetesinde 
rıeşTCdi m~ne ~/8/942 tarf.hlo:ie kmar 

verildi. (1W) 

tahsHı lhakkındnki davanın muha
bmesi n6ioesinde daıva edilm ti 
nen yapılan tebligata rağmen mah
kemeye gıelımem.lş ve m"*aovıele al 
tuıd&ki .'lm7M>ın tıetkfild Emınmda 
:istılktaıp içn vAkS davete icabet et
memiş old~meaktlr No. lu 
&asanın tah~ar'ne ~ ibedeli icar 
baılaiyesıi olan 42 Jıtranm taa:dlbi da
vadmı !tibarerı. yüzde 5 fa'z "Ve 

yüzde 7 ilaetlivek ilet ve mMarifi 
mUıbakıeme t1.e beraber tabsilke 
4/8/942 t.ar1ıinde gıyaben b.rar 
~ olduğu w wrilen karan 
.s günı ~da temy!i'L edebiJıecıetl 
vt! abi takdirde kıarann kesbf bt
'iyyet edecei' hüküm hülAsası ma
ika.mına kaim obn* ıü7Jere illndır. 

(TUZ) 

İll'riKAll IHZ/HO 

Krar BIH ...... v . 
· u lknnın.>na. ıkonun.U11a muhaıle

ttten ..::.~yazıtta Yeniçeriler C3Cidcsinde 
130 :ıu.."ll&roda. Jromürca.Iük tıcaa-etile 
ımexu. İbrahim oğlu Mcvlılt ~
dl' İısta!lbuJ Btı'JDCi M lli Koırı..ntuı 
m3.hUmElsimi cereyan ucien tr:lJt1.~ 
m<"Ei nt~ uçlı.na:ı füli aıb ol 
dağuıııdan mrll1 kol'unma k&nı.ıım.ınoo 
31/2, 5!}/3 ümil ma.drl leri mucibıncf 
~ lrro p;il"ai ceuısr ödcmesim v ~ 
tün m'Üdtl ~ de dU.kkfanmn kapatıl 
me.sına ~ 'hükOm olaaıt 1 ec;tijbıxlc ucı-c. 

ti ruı;kwa it olmıaılc üzer :k.aıraır hüdt· 
~nın lkd:lm gaıeksi:ıııdc neı§redilme 
sine 2/9/942 •mmde !karat- verıldi. 

ıua 

--- .· - * 
2400 t'On ip v{!ya tel fbalyall kuru or acı.'k ek$1l'll?neye Jronm~r. 

Müteahhid "ilam ve hes:ıbına eksiltmesi 18/11/9ıf2 -cuma gilnü saat 15 
d'c Erzurum aslreıi satm. atma_kom igyonunda yapılacaktır. Tahmin !be
deli 240,000 lira te.minatt 16.2:50 ıt!ra dır. Talmler.in !>en! vakitte kmni~ 
yonn g,.lımelıeri. (1835 - 1904) -

TDrkiye Is Bankası 
-==KÜÇÜK CARf l lESAPLAR= =1 

1943 iKRAMiYE PLlNI 
~ 1 .... ., ... 11$, 2 A.jad95. 1 .,, ......... ............ ~. 

~<_1943 ıu..., ...... _ __ 
~ 

1 atlet im Linhk c --Lia 
1 > - • = -- > 
1 • - > = 181.- • 
1 > m • -...,.,.,_ 

> 
1 > - > -= --- • ' 

1 > - > -....... > 
1 > 4M • -~ > 
! > - > - .._ 

> 
il • - > -... _ 

> • > • > -.,._ • • > M > ---- ll> - • • > -~ .... .. - > il > -llN.- .. 
... . 

ftmiye .............. Jab nukla ,,.- ,.. Mır"'P tı w 
fais ahmt....., .,.ı --............. ] .. 

l 0 bM S. 1 Z Z a T. N.,,._ı Dln1dld: CeNet .....,.... 
,.( ...... 

ı örnek: 
Pcriraı • cr1nt: Pee€ıliihan. ya

ıhut Prcc:n... ·t.:r.iman y-er:nc Ne
eer.ı.miln. yrı.!'ut Neeer'... Necla 
vernı.. 'ee : .. Melahat yerine 
Me!-e'anat, yal ut Mei.i ... '.Muazze:z 
:·-erine Mnaazez ... Süa.t yerine Sü
üüa~ ... Türkan )'e .. ;n(: Tüüürkin ... 
Senıfıhn· yt:....:..ne S~€emaha: ... Öz... 
tlı.:; '\"C'rion • Ööö d~ .... Adnan y~ 
Ti•ı \nadnnn ... 

ıH:ıt. ~ anr:c J-ıenne ıAaanne ... 
Baba verinı: BaacJba... Ve ihatlli. 
sokm kanıb) çdlmdığı zaman ~ 
tiden gelen: 

- Kim o? 
Sorgusuna .kat'§: 
- Beeenım! 

. ..... :.: . . ··~ "~ .. .. 
Ve hatm ked'Jeı-in ~:n 

.;a~-m<i~ bile: 
. Snr.n nn J erine Saaaıuınan ... Te

Kir yerin Tecckir ... B<t>: ~·eıi~ 
Bo<...ıoi-.. LZaıte.ı köpek adı olarak 
b:.ı, Bdb. f; nks. He'ktör g;bi :kel> 
mdeıi kullamnak hatanın ~atası
oır). Bızıım ıgenç kadın w: Ombrı
mızdan t>E.'lk coğuna. 1aatıta son za
m ı arda !bunların en kenar om. 
\~ erde'ltlerine lbii€ muaallat 

olan lbu şirve lbozUk1ujuna da ,_... 
:tık :b:r r;on veıımek za.111nnı ~Jmit. 
tıT. Artık şivede ~ahl tam rolna
~iit: Tlırke doğr..:, 

OanGn C--1 K.oy.,lı 

Beyethı ~ Salla B1*U 
Hikiıdl~ MZ/llll 
~ iBalikıııı&ı tarafmden ı.. 

tanbulıda Aılrsanly Sofular Qillde. 
sinde 38 'N;c 'da mltin Nez~ .
leoy'hine aı;ılan müddei ben1aa tara 
fından keııclilir.e kiraya wri.. 
l ıp ~a müddetıi bltm.ff olm 239 
No. lu h'UBU.Sl bmım talı~ w 
35 li!'aıwı ilbıliJ:i ln M:rdak 'daa 
nın muhelrıeme9i neA:eetnde dna 
ed ı1en ilfıner. yapılan 1ıebllpta 
r:ığmen mahkemeye celmeınff ve 
mulkavele aJ.ttnda'kS l'!\2D"Jıl Wlld. 
1di zımmnda ~ igic ~'1-
vete icabet «memiş ~ 
mez1tfu- N<>. lu~ınıülli,... 
ve bedeli .tcaır bald)e'ele '31 ~ 
ra.'llı~ tar!hi &vaıdan :ttrlhıaıreı Yt2z 
de 5 faiz ve yfuıde? üıcMf. '9911~ 
'\ c masarifi m1ıbl'Jaeme~ • ıııtcer 
ta!hs me 4/8/fJ42 'tarihinde-ııy , ıa 
.karıa.r veri~ olduğu ve wdlett 
kararı 8 giiııl ar.fır.da temyi: eti. 
bilec~ ve ~ ~ bQııa 
-~~ti '.kat'jyyet edoceğ: (rıükiim bii
~ı m.aS<am>n kaim olmak» 
re i!And!r'. "133) 

Beyoflu 'C~ s• 8'6ill 
B~ MZ/1110 

Seı.an:ık Bmkas:. tarafınd.an !Bey 
oğlunda Pq&ltı, ~ sokU: 
142 No da mukim ~ Carikli
yan aleyo~ açıta.n müdtlei baDka 
taraf~ kendine maya ven. 
.!.1p kiıa miiddetiiı bitımi§ olan tol 
No. 1u h~ lkasamn tahliyeli w 
24 manın ta..lxiili hak!kmda.ki Aiav~ 
!llU ~e:ii neUiıcesiacie W. 
ci ~cm~ JC~ teblUı&t.& 
r~'men m ıı!W!Lım~ celınemıii 'Ve 
nntka:vıele alt.Jaıd-l'kS ~ ~ 
~ zı:ım:l ll'lda ~'t.oı,p ~ vtW. 41. 
vete icabet ebnemiç QW'WarAclaa 
mc2lkUr No. lu avn'lı tib»yWM 
ve ~c el. .icar bal-i)tii 01-ıı .2' » 
ı·aıur., taıihıi daıvad& ~.Yfjı 
de 5 faiz w y.!mi~ '1 iJıc.rriı velrlJet 
ve m35a?"~ muı}:Gik~ ~ -
tamı lDe 4/8"'2 taJlııil»le~ 
Jwv wri1mlil <*iıaju we ~ 
kafan 8 p zarfJada teaoiz ede.. 
ooı~ ve aksi Wldiıde .bnfta 
.tesbi kat'iyyet ed«el: büküm lü
!asası mı' •a. .._ ._. Gae 
ıre 1J.aındır. ('1111) 

ZAYİ - Unnrersite ["en I'~ 
tes'nden ~ olduğum 61'3 ıtu-
mlı-ah flbekem .ile Mi9ly9t -eü> 

.um. zayi ettim. :Y ederiai aı.. 
ıca ~:lan es1delri!ıin hii9ııımü ,ak• 
tur. .Akif...-ı 

ZAYİ - ?9!4 senesinde tn&ıü 
ŞehifYan me~.cıhliü11 5 nci sıaı· 
f ndan aldığım şahademamemi ıa
yı ettım Yenism.i alacağeıdu • 
kıismin hülılnü yoktur. 
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SAYFA - 4 l KD A M I 

IC Ankara H a berleri JI Çörçil'in nutku 
etrafında 

Sa'vaşan·· Fransız Kuvveti.eri 
Fransız ReOnyon Adalarını 

DOn Tamamen iş gal t;ttiler 

-YENi SEÇl,M KA NUNU YARIN 
MECLİSTE MÜZAKERE EDiLECEK 

(Baş tarafı 1 incide) 
yaya ihtan hakkında tefsfrlerde 
bulunmktadırlar. Times diyor ki: 

Başvekil, İtalyan milletini ib'r tek 
adam ve onun rejimi tarafından 
giı<işilen sergüreşU'n iıeticelerıiı:ıl. 
düşünımeğe davet etmekte isabet 
etmiştir. 

-S ov lJ et le r \ Ada 1 ar ı n 
Rijev'in 

ile Hind okya
nusunda Mihver denizaltı la r ı 
daha iyi takipb edilece k 

işgal i 

sokaklarına 
girdi Vlş1, 30 (A.A.) - Di..n, Reun.on W-1 Bu saıbah ~t .ı d-e spi.k.lr, n1ı.fuat'.p 

ol vı>]işine :;öyle bir illtıimıı!.om v<>ril- Frıııı""' lıulteninı bld"ırdild•n sonra 
miştir: müttefik ıuıynaı:~~ardan gc!('n hı.berıerJ 

(Baş tarafı 1 incide) <Eğer aat 15 c k3 · te&.ğimiz yaymıııtır. 
lıarzd.l ce\ap \:~ITQr...LSetıiı ha ~et el- Nevyoı"', i-0 (A ı\.) - FıttnsJz n,J-

tıallc.er..nde topçu düelloları y;:ıpıJ.mak. rrek ınecburiyetind• .. ·kalaıcağız. ~li!Ja g<;ı-e, crtıl.t .J Af ·•kalı .kuvvrt~cr 
ta olduğu vr• keşif kuvvetleı1nin 'faali- Bu üllimo!.oma, valı ı;üyle cev<>p vcr-1 Reüny a ::uıda- "' ıya çıknn~la<ıdır. 
yet gösterınJcte oidukıarı bi.l&rilmckte- ~tir: r İogil"ıJt "11 .- t~lln hareıkP1ılol:'i ıh'' 
dic:. Almw:ı.lsnı:ı bo.taryaLıril~ havan •R~ ariıls hak5ızoa la rıw.a şüpJıesiT. mlhvcı n H•ııd Okyr,tıFIUndalti' 
topla1 ı tahrip oiunmuş ve hemen he- uğradı. İsteklerinize baş eğmiyeceğim. faa.!iyetinın önüp(j gccmeJ-;, dcniz:llı
ınc..·n bir tabııır miıktannda Alman yok Söylediklerinlzıi yaplığrmız tuıkoi1"dt icap Jarla deniz üssü gemilerinin bunısını 
E ddmiştk, Staliı)'gl'ad.m ccnu.p ha.vaıH- ettiııd.iği ta<ı·ıxia haTcket cdec('ğim. üs g· i kı:.Jl:ı.n:ıualarım nu.ı:ni ohnak ve 
Sinde bir Sovyet birligl, Alınanların 161 Lcındı-a, 30 (A.A.) - Ro.>m~n b .di· ınuttı JiJ<'eııin orta.,""ıi< ile Hiadistan 
blokhavz ve zırhlı sıgıınağuıl zaptct- .rildiği11 cgöıe, Vişl kuvvc~lerm n Rl\t- tik3ınetindckl iıkrn&i vı.: n"'lzeme yol. 
roi~tir. l nion ~ mukavemrti b Ü::ı't, laım. korurr.ak nuJ'\.Sn.ıci hı:deı tutl\ı~ 

Stali:ıgradın iimal batısında Ruslar, Gr«nvidb saati iic aal 7.45 de aldanın hakkııltlır. 
Don nt.'hrinan doğu f.~hillndP n 'hverci- valisi Au.bı"Tt'c '\erUc:n U..i acı:Jlli1t ült:-ı - --- - ----------

. et •1l bir nrüriafaa h..-ı.lt1111 yaın::Wctan matomda:n ıOnt'a', ıli'ihaıyct bı~lm~ tur. 
sonra i!tıi hoi'<lketlı'rine ckvam tnılş- L<:Jn<tıu 30 (AA .. ) - Maurkc aea uı
lcınfü. Sta!ingıdın e<ırup batısındn Sov· da Po:~ L<>uied<n bildirildi~ine g;;:.c. 
yl't kıtala.rı, t.an.rruz:iuırrıa mU"\"affak-i· Rı·un;.on adasllllll ıncpkezi ol8nr Saint 
yeti.o devanı clınlşlcrdiı•, :r.tPılkt~ ke;i. Denl9cieki ıardyo 1ncrkzi şin1di müha"rip 
minde Rlltiiar, ALmank.r.ı.n bir çok k.arfı Fransızlar mnnınıa )''(l.Yt·n yaJ)l"'l:ı'b 00!7-
t.aa ·ıı.rı:Iu.ruıı p&klirtmüşleır ve biı· lam~tır 

()Ok kaeo.bal•" vo Aln.anların biır ıııu· -------------
avemet mevkıiılerinl za.ptctmi§:t:rdir. 

Kaçan Fransız 
denizaCtllari 

(Baş taralı 1 incide) 

~«<. 30 (A.A.) - 31.alıngt~ 
lakriben 25-0.000 Almanın ~
nwı lU0llğJna dli.ştüğüt.ü ve Rus kıs

tGıçl.arın~n bu kuv\·c.:Ue.r ü~lünd kıapan
ınakt<ı. olcluğoou gostr•n i.şaret\,,r ç<ı!<

tUJI". Dün her iki Rııs ordusu, kendi la· 
ı-al~rın.dan et.ti.anı 'tQı> sel.serini duya
cel< l<ada:· birbirleri.ne yı:kİ<ışmlf bulu-! 
nu,orlardı. Kalelskay.a ıoibi hanıatı ö-' 
neın.dc bir ,jeihrin Rul->J.r tarafından 
gali Aın-.an kayıp]am hal<kında bir fi· 
kir .vermPj!;e kdfiddl' 

Loııdıl·;ı, 30 (A.A. - Timoçelronunı 
ıa..kaçlan Staılmg:·adda Almanların 
iizerıi.ne Juıpanıııkeo .. S4Ji.n, merkez cı 
h<~tn.:!.: büşl c bil' t.:;an·uza daha. geç· 
•nişit:r. Gerç~c l\:C kova, Velli.'kihıki 
ck>\"U6llnd·J Rjev b<ıtı ?nda geniş ~~ 
kı lı.aı.ıketiııin ilk baış:ı.nlı.ınıı. bildil"
Üıek ·r. İnadılr bi:- dllyanu aya ıtlğ
oım Riev bal ıdakl M1*! ccplıe61 
· rt,l>en !.!3 dt..il•J111c:ı"ftik \>i.r geni · tc 

lı',; YL 'l.ıxl< , tkhwıı!ııtlr. Bu delllımcler 
Vcloolul! i oolı"'mc ulnıu~1ın·. 

BİR DENİZALTI C'EZA'iiRDE 

L<>n<l<a. 30 (A.A ı - Ceı.ıcyiı· rn.:ı:ro 
ı bir .F'raınsız den.za~tısının bu akş'aın 

Tou]ond:ın Cozay!r' gcld>~!ni bildir 
•nekted r. Raayo, ~11 geminin Mar:;ou.ar 
dıeniz.,lt -1 ol<luğunu •~ı·ih ı tmcJ;:tdir 
HARP ESİRLERİ İ·\DE EDIL~nı:or. 

Rrila!'IO\ 111 o.1'1.tert·i :n ı.tlı bin şıınla.t"l 

y.a.z.1yvı•: 

Bu fılıı lkdt, Uw or<IUSUnun ·ez. 
<~ bUU..1n mıtıvı'1" m'\ zil erini tetıdıid et
il,,' man~Jn ifade <"deı', Sovyctıle.rinl 
ınUı\".iJ.llf~cl~ı sLl\.'l.tjüt,_'ti g:itt {.Çe daha 
;ı~ık o!aınk göriilm•kte&r. Kzıl oı"dlıı. 
im.-ı.T C(1>h i.n in a~mh:tar.i olım Smo-

ı ı·n.skıi ve Alnıanr muv.aısalas1nın mihve. 
rinı teşkil ..t.eı> no.tov ve Hoıriwvu leh 
dit <tmelctc&lır .. Bundan ba$• Votonrj 
\l<:1ı ,,,,.m<tğa haz•; bulunan 'lıüorük 

Şovyel kıovveUt·ı i dl:! vardır. 

SOVYl>TLER RİJEV SOKAKLı\R1""DA 

Loı><iııı, 30 (A.A.) - Ricw<><, sıa
l"1gı-ac1<1a yapılan oc;k:ak muluıı-ebclerl 
«adar i<ldel.l çarpışmala.r olırruııkbıdrr. 
Rwla:ı· mw=r· topla.nııın Şl.ddtıi n· 
teşind<:n sonra hücumla ,;t:hri za.ptct
ırıektcd ir1c:r_ AlmcmkıT bU'ün kana.Hzat 
yonlan kuı·tar:tı"'k bıml=ı bir ;,,t.ih
~n\. ı. l~ i haline getirm~!cnnir. Hj"I!" 
ı.:v, ldiçük bil ~tıhkiın1 ba1inl aJ.rı 'lır 
l-\iJS,Uıı', ~ütetıe anc:ydana çJkan OOın 
bardlman plaı1ök•Ieri kullanmırlıaırd1T. 
Ye:rt mQdelde 'bir çok taıı.klar Rouslara 
Alman muntabi.J taamıı.kmm geri pti& 
:h"ürt.ını;'Ot imk.i.nını vcıımôştir. 

Meşhur sinema 
dahisi Şarlo 

nutuk verecek 
Nevyark 30 (A.A.) - Nevyork

daki Türk küllıür birliği ite Türk 
hayırsever cemiyet~ meşhur s'ne
ma a,ı,tisti Charliz Ohaplin'in Türk 
ha:tkma hitaben radyoda lbir mü
sah~be yapacağını ifşa €11tnişler
dir. Radyoda hemen 'hiç ıkonuşma
yaın Ohaplin, !stisnai bir surette 
Türk - Amerikan dostluğundan 

ballseaecektir. 

Memurlara 
(Baş Wafı 

kumaş 
1 incide) 

Lcm<h'e, :l-0 (AA.} - A:man :r;ıdyo. 
runun bi:i.c rdigınc g{)ıe, 1'"'.raın u hat!J 
c "rlc:ıinin nH 1 m1ck~t1ct r ;a~si ta· 
t n C'lt.lmf!)tir 

La valin faaliyeti 
Madrıid, 30 (A.A.) - Dolrujan 

bir ~aY'iaya göre, Himmler, Fren. 
sayı Mllıverc baglamak içir, La
vallc nllıai bir ,.nlaşmamn esasla. 
ını nıüza'kere ctmekk-dir. Laval, 
t.crhib L-dilen bütün tokriıkçi !ere 
Almanyaya gidip çalışmalan iç(ın 
emir"v<:rrnffştir. Alınanlar görünü· 
~ göre, Lavalden ımcmr.un değil. 
<.lirler. Ve tamarniyle Alınan \<Qnt
rolü altında !bulunan Paris radyo 
rnerke7i de Lavall Fransız filosu. 
r.un keoıcfüıini batuımasından me5· 
ul tutımaktadır. 

Lor.ıdra, 30 (A.A.) - Tokm fa. 
ciasını gfüıleriyle görmüş olan biı· 
zat, bugün Daily Telegraplh gazc- 1 
teı.'.İ.nde hadiseyi şu suretle hi!kiıye 
etmektedr: .Fransız fİ106U eı:U<:anı 
hanbiyesi, vaziyeti kavrar kavra. ı 
maz geıı:ri,ler n mürettelıa tı deriıal 
şelııirden çağın1mışlardır. Bir Al- \ 
mar. müfrezesinin önünde ağır bir 
tanık, Trlttımda.kıi ağır demir par
maıklıklan ~ırıp parça larnış ve 
mllwerc!Jler, doğrudroı doğruya 
StrasbuTg zrrhlısı üzerine yürü. 
müşlerdir. 

Muhaciırnılerin ilik safları, zırhlı. 
nın deriıal açmış olduğu ateşle 
:imha edilrn ş ve 3 daJcika oonra 
limanı aydır.lık içinde bırakan 
ımütılllş bir ınfillilk vukua gelmi,<dri. 
Strasburg, artılk yok o1nıuştu . Bü
tün mürettebat ve zll'hlıya doğru 
ilerlemelote olan Afnyınlann bir 
Çoğu derhal telef olmuşlardır. 

Strasburgun parçaları bütün ha. 
vuzlara düşmüştüır. Bu esr.ada bü
tün rıhtıımlarda toıplar, tüienkler 
ve mitralyö11ler, cehennemi bir a 
teş püSkürüyorlardı. İnfi•lakların 
çıkardığı sesler, bu inar.ılmıyacak 
mütıhiş gürültü içinde biıriıörine 
karışı~rdu. 

Çörçil 'in Nutku 
(Baş taralı 1 incide) İl 

muazzam kuvvetlerin nasıl ve ne
reden lemin edildiği hadisesi kar· ı 
şısıııda hayret içiııdcdir. Ve Rus 
cephesinde harbeden 180 Alman 
tiinıcnin'ıı Rus ikmal kayruıkları 
ııın devamlı akınları kar~ıs,nda, 
gittikçe daba zayıf duruma düşe· 
ceğiııi elıcınmiyetlc tebariiz ettir
mektediT. İng"liz Başvekilinin Ü· 1 
zrinde d'kkntle durduğu diğer bir 
şey de, Alman hava siliihlarınm 
artık e kisi kadaT bitmc-ı, tüken
mez Jıaldc olmadığı noktasıdır. 
Çörçile göre, Almanlar, ezici hava 
hak!miyet'rü kaybetmişler ve bu 
kayıpları Jıemen teHifi eder vazi
yette olmaktan çıkmışlardır. 

İngiliz Ba~vokil'nin bütün ümi 
di 1943 yılmdadıır. 1943 senesi çok 
şiddetH bir ölüm d'rim kavgasıruı 
tarih olacaktır. l\fötte!ilderin, ş;nı· 
di biilü11 kııvvetlcriylc 1943 mu.
harebderi i in hazırlan dılclan 

ınuhakkah. İsi.ikbale ai t l ı i~ bi,
~ey vatldmi ·en Çi\rril. bu nut
kunda, lı r zamandan d:ıhıı fa7lla 
iimitlidir. 

Jlattiı. onıuı Jıu son nutkundaki 
bazı cumlelcri ara,ındau, Avrupa 
kttnsındaki lıarlnıı, 1943 yılında 
bitirlUebilcceği scızinıtileri da· 
hi çıkarılabilir. Bundan şonra, As· 
ya lıaTbi ba~layacaklır. Asya lıar
bi, ınüUd'.kler bakımından Japon
yaıım tasfiyesi dernektir. Çörçil, 
bu nutkunda. şayanı dikkat olarak 
Japonyadan biç bahsetmemiştir. 

Anlad ğnnıza göre. Anglo Sak
·onlar, 1939 dünya harbinin inki. 
~af pli\mnı şöyle yapmışlardır: 
Avrupa harbi ve sonra Asya luır
bi.~ 

Şi·nıdi derhal İta!~ a ve müteaki 
ben de Almanya Avrııpa kıta&ında 
ınağliıp cdHdikteu sonra, Asya 
harbi safha" başlayacaktır. Bu 
sailıada Birle<ik Amerika devlet
leri ve İngilt~rc biitiin kuvvetle
riyle Japunyaya yüklenecekler ve 
Asya harbini d<', Uzak doğııda sa
nlar 'hakimiyetini nihayete er
dirmekle bitireceklcrdr. 

Çürçil, 1943 yılından babsedcr
kcıı: •HaTbin en nıiilhi~ senesinin 
hııtilıanlariyle karşılaşmak ü:ıere

~· iz.• diyor. 
Anglo Sak.sonların bu imtihanı 

naSJI vereceklerini zaman göste
recektir. 

SOKRO AHMED 

TU NUS 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

lard.r. Gene mihver askerleri bü
yük sayıda -kamyon ve ba~ka bir

---------
inhisarlar idaresinin stok yapması 
için mütedavül sermayesi arttlrıhyor 

Ankuı-a, :ıo (İkdam muhabiıün- muınıJ seçim: n ilanından i<tibaren 
dan) - :Büyük Millet Meclisiun hayet l(} gün öç.inde uısu1en fatifa 
çarşamba gi1n:kü toplantısında İn. etmeyen veya tekaütlıüUdeı1iıııi ste. 
hsarlar Umum Müdürlüğü müte- ımeyenler dahi mebus seçilemezler. 
davil sermayesi'll.İn arttınlınası Ancak ara seçimlerde istifa ve te-
hakkınruclti ıay iha müzakere edi- :kaütlüik hal<kını ha z olar.lar ilan 
leoektir. Bu 1'ıyiha ile, işçi ve ip. ediden seçim gününden evwl "&ti 
tidai madde. fiatlarmın aranış ol- fa edebilirler ve 10 gün ka~ 
ması d?.layısıyle ~e faz!~ '.11~ ı bağlı değiM rler. Her 400 ınüfus 
stok vucuda getıiıili!nıesı ıçın in- için lbir iJkDııci münıtehııp seçilecek
lı sarlar umum müdürlüğü mütc. , tir. 
davil sermayesi 63 milyon liraya 

çıkarılmıştır. Askere alınan. 
Bundan başka ayni toplantıda 

mebus ~·ımi kanun layıllıası mü- 1 arın maaşları 
zakere edilecektir. Bu layiha e-
saslan halen mer'i olan inıtfilıabı 
mebusan kanunu esaslaı-ıırur. aynı" 
g>b'>:lir. Lly lhanın aldığı son şekle 
göre, Tü~kiye dahilinde seçim v.-. 
!ayetler i~bariyle yapılır. Tüı1k:ye 
cümiıuriyet halikır.da.n her 4-0 bin 
kişi iç n b'ır mebus seçilir. 

Bir seçim dairesinı'n ni.i.fusu 40 
lı r.den aşağı olsa dahi bir melbus 
seçmek haklkıdır. Nüfusları 40 
lb 'Illden yıııkarı olan seçim daıirele. 
rinde 55 bine kadar bır, 95 bine 
kadar 2, 135 bine katla.- 3, 175 li
ne kaıdar 4 mebus seçilir •ve r.ü
fus miktarı yükı;eldikçe mebus a. 
dedi de bu ıfabette arttırılır. 
Seçmeık içı:n Tüıık olmak , 22 

yaşım bi~irmiş ve kanunda tasr h 
edilen suçfardan biıı>y le mahlkiım 
olınaı:nıik Jlizımdır. 

Muallimler müslesr.a., ı:rumkez-
den ta)" n olunan memurlarla 
müftiler, haldmler, cümhuııiyet 

-Layiha dün mec· 
liste kabul edildi 
Ankaın, 30 (İkd.:rı.n Muhaıbi.rindn) -

BiiY'iik Mi11ct Mecli.inın l>Uıgiiı>kü top
.kırıl uıtı..-ı hluı> vı~a fevkalade haller 
de '-- ikcri .ş:ahıslıı;ı• ıaleyhi.ne açıılan huı

.k·uk dıaovalar.ırııın göı-üJımr.si ve burilaırın 

k ra ha!tla11 h'3lı.0Cında~d kUınw1 lfıyiha-

heri !ttı> ere alm:ı.nl:ırın rn.aşlıarınw 

ne f..tıretle '\'erileceği il.ıaıkıkuıda.kl kanun 

Layihası mü.zake- e ve kabul olunnıuş

tt :. İk ıci l.:iyi.f:ıaya vetcrdnerleıin de 
ithUıi kQ>bu~ ol'Unn111~tu ·. 

L:man reislikleri 
Ankara 30 (İkdam muhabirin

den) - Münakalat VekıaleU teş
kilat kanununu tadil eden kanun 
ı;ı:ojesi Meclis bütçe encümeninde 
müzakere edi!mektedir. 

Bu layiha esaslaı·ına gijre, ba
dema liman reisl iklerine b'l'fül de
n;zLcrde ça!Jşınak ve yük>iek de
ıı.iz ticareti mekwbi mezunların-

Daily, MaH şöyle yazıyor: 
Çörçilin İtalyaya yapt.ığı müthiş 

Ohtarın bir tesir bırrukacağı.nı ümid 
etmek isteriz. Fakat İtalyanfarın 
lbu ihtara kulak o.sacakları mulhak· 
kaık. olmadığı ;çin 'bu ıümide ıbel 
bağlamak doğru değildir. 

Daily 'Express şöyle diyor: 
Önümüzde geıuş ufo:kfa.r açılı

yor. Çörçil, '.Romıne1 kualarırun 
taımaımile tahribinden sonra husu
le gelecek vaz•yeti tasvir etti. Fa
~mt 'bu arafak şimali İtalya üzerine 
yağan bomlbalar ya.kında cenıilii 
İtalyanın üslerini ve limanla<rını 
rııhr\p edeceklerdir. Afrikaıda kara· 
da elde ed'Jecek muv&ffalkıyet de
nizaltı hariıinde kazanılacak mu
yafbkıyetin lbir başlngıcı olaıcak
tır. Çünkü, müttefik hava ıkudret;
ni :hissettirecek yeni matların zu
lı uruna sebep olacaiktır. 

Torino 
(Baş tarafı 1 incide) 

Zurich 30 (AA.) - ÖgrenHdiği· 
ne göre La Staınpa adındaki İtal
yan gazetesi, Torino şehri ahalı'sin· 
den 300.000 kişinin bu şehri ter
ketırriiş olduklarını 'bildiırmekte
dir. Şehrin nüfusu, 600.000 idi. 

Londra 30 (AA.) - Cwnarte
siyi pazara 'bağlayan gece İtalyaya 
yapılan hava akınında ilk defa 
olarak <lort l>'n kiloluk bombalar 
atılmıştır. Torinoda müıhiım sana
vi merkezlerine daıha küçük çap
ta infi.lak l:ıornbasile yüz ıbin kadar 
yangın bo.mıbası atılmıştır. 

dan olanlarla emekli denjz sUJbay
ları tayin edilecektir. Linıan rei>;
lerinin maaşları da lblr miktar art
tırılmaktadır. 

müddeüumunııileri ve belediye re. 
sleri seçime başlanmadan iıkıi ay 

evvel istifa et.m'§ olmadıkça me
muriyet mahaller nin içir.de ıne. 
hU» sc~leımezler. Yedek subaylar
<larm gerek memur ve gerclk harp 
sobeıbiyle silah altında buluna:nla. İLAN 
ın mebus St'Ç'ilnıelcri kabild:n·. 'l'oııt;ı..ı. eıfayıu»u nıKl:K>O yrlıı bu" .acı.tt le\ azı1ıı ayuı)'\:Lt. tı;&ellil.ıuı ~ı~uı.u· 

Ordu nı.eı:.,"llplan ve ,,..'kcri mc
ıııurlardarı ist fa hakkını haiıı: ol. 
ınıy~nlar ve istifa veya ·l<-•lruütlük 
t<lcbin( lı<tkikı bulU'llanlardarı U· 

Ju.ııtı hCJ.· üç ~L'iıhı vt..: ~08500 uyıli &eVk ıı.uht11'3F.ı1JU11 r~i bım i lt orta bc· 
y•~ kı ı zayl olmu;;tur, Hükmü olmoıd>ğı. (1841 - 1911) 

İHTİKAR 912/43a 
Krar Hiilasasıdı,r. 

. 
( 

lstanllul Levazım Amirliğinden 
Verilen Askeri Kı•aat İlanları 
~~~.;.;.;.;;~ 

lı~lı kuı lWnıa kam.;.nunıa nılohulc. 50,000 ldlo :::ağır elı kaıpalıı zarf ta ek.siltmeyc konmlliitUt". İhalesi 
16~l<n &-ş_.~t~ 0'ıı.ıta bat hç<><;t.". cadd•·sl i l"ı /l~/942 günü saat 16 da Yırssıvi ran aslreri satın alına komO;yonwı-

" 11uouu-~ man.a.·: : can :ı .c n1e:;.- • . , • • , • 
gul Yahya ojılu ıramit lın:lömıda j.,_ d& yapılacaktu·. Tabının bedeli 50,0 00 lira ılk temınalı 3750 lıradır. Ta-
taııbul Birııooi M,U, Kvıunma m,.Jıkc. )iplerin kanuni vesi,kal.arilc teklif mektuplarını ihale saatinden lbir sa-
mc. n<k ccrı Y"'' """' ınt:h"1<•"11"5İ ne ııt evvel komisyona vermeleri. (1833 - 1902) 

* 
tıcı. 1dC·suıı;;lunw1 !ili abil (Jldub"lın 

d'3.ıı ıniJli koruıı:ııııa kanununun :.:ı /2 
o!l/J üncl\ ımıddı '"' mucibince IX'Ş 1 41,598 lira 56 kurnş k~if .bt!delli dört aabar ile k€~if bedeli 21,144 Lira 
< , ı>ara ce.ıa.ı öcJL1,,....,.,, '" :·('(ii güıı 7~ kuruş olan b'r pavyon in.~ru.' pa zaı·lıkla ck.sillmeye •konmuştur. İha
m~ddL L.c tk dü.kk:imnıu k•ıxıtılmııwııı leleri 16/12/942 günü saat 14 de Erzurum askeri satın alma korn:isyo
'" hGki.im ·ı.aı·;ıc ligiudc ücreti suçlu• nunda yapılacaktır. Anbarl.a:ıın tem inan 6239 lira 79 !kuruş, pa'll'yonun 
~:· ,a•t olın k üze,· .. ka;ar. Jıül:ıs:ısının teminatı 3172 liradu·. Taliplerin belli vakitte komisyona gelımeleri. 
h« n gaı.le;m<fc neıııi!'d .. mes.n,, 1711 . (1834 _ 1903) 
8 '94:! tJır;hindc kar~ \'r1·i ı. (1834) * 

A~"gıda yatılı m~vadın kapalı z arf';ı ek.sıltı:ınelerı lıızalarmda yazılı gün, tiaat ve malıulkrideki askeri sa
t•n alma komisyonlarında yapılaca ıhtır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektupl anıı" ihale saatleı·irı
dc·n b.i~ ..sDat lV\'\.'"l ait o?dugu kon1i~ yonlaro.ı: vermeleri 
CİNSI Miktarı Tutarı 

Odun 
Koyun eti 
Sığı, dı 

Sıgıı· et.i 
Depo llCja.sı. 3 adet 
Tomruktan •kereste imali 

Kilo Lira 
30,000 
50,000 

141,000 
·10,000 
·l-0,000 
ti0,000 

'.!8,200 
24,000 
20,000 
22,800 
12,493,8:! 
a7.500 

Teminatı 

Lira 
656) 
825) 

:!115 
1800) 
1500) 
1710 
93'7,04 

2813 

İhale gün saat ve mahalli 

11/12/94:! 16 Ho;wdt.:re 
14/12/942 15 MU;ğkı 

ll/12J942 15 Siiıt 

:!l/12/942 14 Biı-ecik 

22/12/942 16 Sıvas 

14/12/942 10 Kastarnoni. 
(1810 - 1780) 

'f 
Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksil~eleri hizalarında yazılı gün, saat ve mahallerdeki asket"i sa

tın alma komisyonlarında yapı·laca ktır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihaıle saatlerin
den h!r saat evvel ait olduğu komis yonlara vermeleri. 
CİNS! iMiktarı Tutarı 

Odun 
Arpa 
Odun 
Odun 
İspanak 
Lahana 

K'lo Lira 
400,000 
180,000 
634,000 
340.00A 

86,400 
13,680 

8,500 

Tem;nab 
Lira 

1200 
6480 
2052) 
IZM) 

İhale gün saat ve mahallıi 

2/12/942 16 
7 / 12/94'2 11 

Diyaıi>akır 

Adana 

21 / 12/942 13,30 iMiliis 
7/12/942 16 Erzinıcan 

kumaşları gönderilmiştir. Diyar
'bak"ırdan sonra Ezurum ve Trab
zonda t~vziaıa başl.an.acak ve bun
·-.rı Elô.zıit Malatya, Sivas, Samsun 
Jaz'antep ve Adana takip L><le
ecktir. 

Uçaıklaınn gümbürtüleriyle dü 
diiık'leriın bağırtılan birııb lrind,en 
ayırt edlmiyordu. Her tarafta çı
,kar. yangınlar, muazzam faciaya 
pek uygun olan hailevi bir fon 
teşkil ediyordu. Gemı1erin bir ço. 
ğu kaçmaık teşebbüsiiınde bulun
muşlarsa da g1l91tlerde ağır ~Ha 
geçmek rnecburiyetir.de kalmışlar 

~-ok faydalı ıcehiz~t tcrketm"~ler- Prasa 

13,500) 
39,500) 
43,500) 16,965 1273 (1708 - 1461) 

Evve1it erlkek kj!maşları dağıtı
·ncak, sonra kadın kumasları ve 
aaıha sonra da ayakkabılar dağıtl!
laca'kıır .. 

Tevziat ıbirirıc i kiınunun scın!a
rı.ııa dolfru Diya.ıbakırda ~aya- 1 
caık' ve bütün vurdda bir sene i<;in
de. lbitiri1ımi~ olacaktır. 

Ver'lecek erkek ve kadın kumaş 
farı üçer metredir ve 'Hl d€6en 
üzerine hazırlaıım ;tır. 

v.e Alınan uça.klan için kolaylıkla 
avlanacaık lbirer av olmuşlardrr. 

Birdenhlre gök, lqpkırm12ı :kesil
miştir. Tersane,, tek bir büyük in
fliok n.eticesi!llde beıilıava olmuş. 
idi •. Tersanenı'·n hemen ya.kınında 
tamir edilmekte bulur.aın beş gemi 
ayntl zamanda havaya uçmuştur. 
Gemilere giıdememıiş olan bahriye 
silaendazları ile tayfaları, limanın 
dUklklin ve kahvehanelerinde pu
b'U tutmuşlaı·, Almanların üzerine 
ateş ediyorlardı. Ertesi günü fecir 
vakti, Tolonuın merkezir.de lııi.li 
ça.rpışııala;r devam edıiyordu. 

dir., 
Hitler toplantı yapacak 

Londra 30 (A.A.) - Bern'e ge
Aşağıda yımlı mcvadııı kapalı zarfla eksiltarıeleri hizalarında yazılı gün, saat ve mahallerdeki askeri sa· 

t,ıı alma komisyonlarında yapılaca ıdu·. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif ımektuplarmı ihale saatk!riıı
len gayri resmi ha]){:rlere göre d~n bir saat ev'\-el ;ı i t olduğu komis yonlar.ı vermeleri. 
Fıihr<.T Afrika vuziyetin: müzake ctNst Miktaı·ı Tutarı 
re etmek üzere Alman yüksek 
kumanda heyetiııj Behcheıesgadeıı 'ı Oduıı 

Kilo Lirtı 

de fevkalade bir toplantıya çağır- Sığu· di, 5 parLi 
m~ ır Aynı mı.lıiyetlc ıbir top- ! Lahana 
Jantının da Romada yaplacagı te- Buğday- kımıa-. 
min cd~ınektedir Bu wplanüya Kurn o1 
'J'unustaki 11 · hvcr ·ku.vveLteri ·ba~- Patates 
kumandanı general Nehrinı:; ile Al- Sıgır l'ti 

1,250,000 

50,000 
500,000 

1.000,000 
87,800 
60,000 
30,000 maıı hava ·uvvetkri gPnel ıkuı~ \ Sıgır ı·ti ka.vw·ması 

may tı· k:ını general Mildhe isli- j 'J'f>l balyalı düğen sıınıatı 

i!"ak cde<:el<lerdi1'. 
500.000 

2500 

50,000 
100,000 
30,730 
18,000 

i:!,000 
:~i,H:ıs 

'l'eminat1 
Lir.ı 

2812 
375 
412 

7500 
12,500 

2305 
a600 
9700 

İhale giin saat ve mahallı 

2/12/942 15 
2/12/942 14 
2/12/942 16 

11 /12/942 15 
Jl/12/942 14 
4/12/942 11 
7/12/94!! 14 
i/12/942 14 

14/12/942 10 

Bakırköy 

Bakırköy 

Bakırköy 

Erzurum 
Erzurum 
Bul'Sa 
Sarıkanıltj 

Samsun 
E9kişehir 

(1847 - 1912) 


