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A lmanla r Yugoslav Milliyetperverlerini 
ze h irli gazle tehdit eniyor 

Londra, ~l (A.A.) - Yug<:ıs lavy~dan gcl"r. ha~ le.e •o
e Aımanfar \l•halovı" çddc. 1i zch. ı gaz ı"ıll n r.ıkl.ırın 
royleyeı:.,ık: tehdit etıncktroirler. 

~·----------------------·----J 
Milli Selin Bursalılara Hitabesi Yeni Zelzeleler Oldu 

~~~~~~--~~~- -~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~ 
"Milletçe birlik duygusunun demir gibi, ira- Erbaa kasabası tamamen 
deyihertaraFtasarsılmazbirhaldebuldum,, yıkıldı, nüfus zaYiatı fazla - ... ~~~~~~~~~~~~~~-
''Varlık vergisi botun Milletin vicdanında ~~~------.. ı~-------~ 

doğru ve haklı bir tedbir telakki olundu,, 
Millt Şef 
tesirleri 

Varllk vergisinin faydah 
görüleceğ.ni bildirdiler 

'f aralıların enkazalt_ından çıkarılmalarına başlandı 
Posta ve T-elgraf, inhisarlar ve Malmüdürlerile 
posta memurları ölüler arasında - Kaymakam 
ve Jandarma kumandanı yaralı çıkarıldı 

• 
JlfilJJ ~n hııJl'amdan evvel ~ ayın-etlerinden lı!r 

hatıra: Vlliyri blııuıııdan ayrlrırlarken 

BOGAZLAR 
Her kış ve 
bu bahis 

lıer 
tazeleniyor 

balıa1 

---~~--ı----~-

- Propaganda maki11eleri dünyanın her 
y a n ı n da gene alabildis}ine ifliyor 

Yuaa: ŞÜKRÜ AHMET 

Bursa 21 (A,A.) - Re'~icüm

hur Milli Şef İsmet İnönü bugün 
öğleden sonra Bursa &llrevind.e 
hoparlerlerle halka hihben ~u 
nutku 'öylemişltl'dir: 

•- Bursalılır! Sevgili hemşt
rilcrim! BaJl'Jm tatilini aı'<lnııda 
geçirdim. Sizin, Balıkesir, G<?Hbo
lu gibi yakın ınzdak bölgeler; zi. 
yaTet ettim. Her {Jra!1 a Ya t:ındaş~ 
larımı kendilerine ve mc·mlekcte 
t.ımamile güvenir, rahat hir zih. 
niyette buldum. Millet, hükilmeti 
ile beraber loütlc halinde demir 
gibi ışi ve güciyle nceşguldür. 

Öniimüzdeki sene feyizli bir 
mahsul elde etmek iç ·n hepimiz 
~kla çalı~ıyoruz. İstihsal mese
lelerinde erken hayal yapmak 
d{)ğru değilse de ümitl<Tinı kuv
vetli olduğunu söyfomek müm
kündür. 

Aziz Bursalılar! 
Herşeyden evvel milldç• ma· 

nen süklınetle ve madeten ve
rimli yolda çalışmak, mi!Jet ve 
hükumet birbirine ken~tleıım'ş 

tek vücut halinde bulunmık 

millet kuwetinin ba~lıca işaret:
diı·. 'Son bir hafta i~;nd'<> be}ki 8 
vilayctim;zlc temas ettim. Mrnet
çe b'T1ik duygusunu demir gibi 
irack;yi her tarafta sal'sılmaz bir 

ı halde buldum. Hükı'.imetın tedbir
leri müsbet sEmıerelerini v<rmek
tedirlel', 

Varlık vc,,.gısi bütün milletin 
vicdanında doğru \"t halkılı birtedbir 

tchikki olunmuştur. Bu verginin 

• 
Bu sabah 
Ankaraoan 
---·---

hazin;.> kudretine içtlmai ve B. d t n. 
ik.tlsadi niznma faydalı tesir- 1 r yar 1 m re 1 
teri olacağı halkm her taba· 

kasında aolaşıl•nıştır. Kanunun h k t d ı 
dddl ve kati chrJk k.ıbulü için a re e e 1 yor 
hükümet m'llet:ıı vicd>annda ge-
niş istinad bulmaktadır • 

Bursalılar! • 
13 

.. r· 
Aranızda g .. ~ırcliğ·m bırkar; gün-ı Nıksarc a o u ve 

d_~ıı bahı~y.ır otdu~. Tekrar gö· bir ÇOk yarah V&r 
ru~mek uzere v" guzcl Bursa ıı;ın A . . . 

21 
(İkd h bi 

· . <l'l ki · . .. ,. k . m<~ru. am mu .a n-
tn •yı ı e erım1 soyıırere ~17.l' d ) D" t 17 -' d . · · en - ur.. saa sırw:arın a 
veda •dıyorum.• vuku bulan b;r wlzcle Tokll't vi-
REİSİCUJ\f HU R 'MUDANY ADA J.iıyeti dıdı.ilinde büyük hasarla-

Mudanp 21 (A.A,) - Reisi- ra sebep olmu~tur. insanca faz. 
cümhur İsmet İnönü bugün burl- la zayiatın ve İ>i;yük hasar:n b:n.-
ya gelmişlerdir. hassa Erbaa kasabasında ve ci-

:!\1illi Şef Du<lanya mütrakena- varır.da olduğu el<'mle öğrenil-
mesinın müzakl're ve imza edil- miştir. ' 
d;ği müzeyi gezmişler ve bu mü· Tokat ı·alisi sars.ntıyı miltea-
tareke> hatıra»mı cbedile>;tirmck ilı.ip h<!men Erbaaya git,n:ş ve 
üzere b"§laıımı~ olan aıııdın yel'ini El baadaki fe<-i manzara lıa!kkın· 
ve p!anlannı tı·dkik eylediktrıı da iJ:k !haberleri Dah.liye Ve.kıi-
sonra Bu•s.ıy" ,Jönmü.ıerıfü. lctine biklirınege başlaın~tır. 

Milli Şef Mudany.ı mütao·dteruı. Gelen mulı'.imnta gbre, Eı'baada 
2u aralarında görmcktl'n sonsuz sağlam ev kalrnamı§lır. Nk:fusça 
b'r ~vinç <luymuşl:ıTdır zayiatın çok Ye fazla m 'kıtarda 

- - - -- - --- olıi bu1nr.duğı;, yaralıların mH arbin ilk kışındanberl• he-/ 
mco hemen. her kış ve ba· 
ııar üzere bır kere Ak ve 

Karadeniz Boğazl a·rma dair ha· ı 
berler or taya çrkarılır. 

. len"ıı geldi ve ... yine ilk 
haber ortaya atıld ı: tngilte~e ve 
Amerika Ortaşark hak.kında ve \ 
bu arada Boğazlardan geçerek 

Varlık vergisi listeleri 
bugün tekrar asılıyor 

kaz altın<laıı kurtarılmalarına 
başlandığı an;aşllmaktadr. Er • 
baa kaymnkamı ile jandarma 
kwnan<l<ını yaralı olarak er.kaz 

(De\·aını 3 üncü sa) fada) 

r "' --------- - ------
So vJet Rusyaya yardım mev· B d 1 t 1 klar hakkındakı· tal ı" matname zuıı üzerinde harareıli bir faa· e enen ça ış ırı aca 

Dizburg 
şehrine 
taarruz 

liyct idame ediyormuş! H.ıber, b •• R ,. G t d k k ) 
Stokhohn ve onu takiben Alman ugun veya yarın CSmJ aze C C ÇI aca ] 
kaynaklar.n<' n yayıln1aktadı:r • 1 

İngil t ere ve Amerikanın Or· Ankıır.a, 21 (İkdam Mutıc•bôı;,,. ŞEHRİM.İ.ZDJ: VA:ZİYET . r g;.,; iıd,me mti<I~•'' ~on• "''"°"'tir ~~ı. 
ta rk hakkında neler düşüne· d•n) - Varlık W'Ci•im ödemiyeıı V•rl>k vcrgis.ı J;.ı.~crı . currıa•~"'• tar•h• k~' mukL~ .• n., '"""''"':"" 
~ · bi~ · Elbetteki bir mü!<ct]efiedn be<!onen ne suırel.le ça.. P•2"•l' ve paza.rte•i &oPl<>n lcaldı.-ıldlk mal &Ondlgrnn yatırır.o.; oı.ca!d,ra.,r. 

ceğ · nı me~•~: .. , l ' İr çaJııtıı"'1:ıcalt1ırı h.Jl<J~ >aJlmat.. tan wnra btllli(n t.·krar ""ıll.ac:ıfl<tır. , Maımoo•h d.Ct.roadık bu müddet 
Çok şeyler duşıuıu)(}T ar. an n:ıme ;yarın. ,·.,ya öb}lrgüın Re&rn! Ga- ı tiy\·r.cı· bugün d·: f\.ttl::ye ve belediye son.ı eııı-.cden dıe lüeum gördiığ\i n1ü. 
Ortaşar~tır ve Al.manya K.~f- wt...ı~ intişa• •dt.e<kth. Sehr;m;zdc- tntıa&nuık şub•~•rine b>{I ''llnlP di'l•· Jcellefüı-;n n:.-.ılloı.ıı! \'< il';ııııi nı.enk'U~ 
kasyadadır. 1'.lkbabarıo bu bol- k.i. mükel'Le!ler vergiltrio~ ödt·ınek için dikleri malOmatı aılabi.lecdk!..:rdir. ma!lH'arile alacak

1 
!ı.lk ve tno'!'"t!.aat1erinc 

gede yine kanlı harple.re yer b""reU.. lı:ızu-lsmıyoda.r. ı ı.;nı'•Anlln cum' g(ilıii vaırJık wr ilıl;.,yatcn 1ııac:, koyt·bilecu'kti:. Bu 
, · beki neb:Jir. Bıı itı1ıar· ınü~et içinde booçlarmı ödemiy •. 

---•ı---

lngiliz"er şeh i rde 
çok ın Ü h im 

tahribat ya ptı l ar 

Muhte l.i1 kuaları :ıelzele felaketi ne uğrayan Tokattan bir göriinüı 

Sovyetler Merkezde 
yeni şehirler aldılar 

Alman tebliği geri çekildiklerini bildi. 
diriyor - Millervo sokaklarında 

muhareb e oluyor• Alman zayia tı ağır 
Moskova 21 (A.A.) - Sovy<t 

öğle tebliğin<: ektir: Stal;ıı.gradııı 
cenup batısında, bir Sovyet birli
ği takribeu bir düşm.ı.n piy.We ta. 
burunu harp harici kılmıştır. 

Don nehrinin orta m<-C•'asJnda, 
lutafar:mızın bir hücunnı muvaf
fakıyC'tle n.eticelenm4tir. Sılahla
rmızın ındirdikler' şiddetli darbe
ler net"esinde büyük miktani.a 
ganimet bırakarak çekilmek zo· 
rundJ kalmışlardır. BiTçok mes
kUn mahalli zaptcdilmişti:r. 1 ,300 

(Devanıı 3 üncü sayfada) 

- ----------
Şimalt Afrikada 

Milı ver hô.lô. 
çekiliyor 
Kah. ·e 21 (A,A.) - Ortşark 

tebliği: Düşman çckilm«ğ< devam 
etmEktedir. İleı\ ~eşif kollarımız 
Sultan civarında bu kuvvetlerle 
temas ha:indeaır. Daha doğuda 

(Devamı 3 ii ncü sayfada) 

--~İngiltere ve Amerika lntlbalarıj= 

~e3S::~a~:~~;,~.ınd~rıı~~: H ., t 1 e r ., n K a r a r g a" h 1 n da ~~~ı;;;,;;.":~~-'A t:~:. ~~:"isl<~~~: li::tG~~~~z~:·~~.:ıb~:~;;;,,~:: 
Am ik O ta kta b' itik ö<lmıe rnuo<dldır.den sın.-. i•-=<!<ı yanın hudut bôlg.:s'ne •aarru 

re ve . er lmaa r d;ı:u.. bT ır biıunci hw1ta için yü<de b.-, ilt;ci lı.1f. eden düşm.•:ı hıva kun·ctlcı i ge· 
süril tedbır a , yı . uşune 1 !r- • ta ;,; n de yüıııcic iki r.i>bet.i'.ooe t,.,. 

Harpte Kadının Rolü 
!er. Yine Şmalı Afrıka harekatı, 1 k • •• •• •• h • h•cllcn varil!< v.,,.ı;sınc ""''" yapıla. celeyin de batı Almanyad.ı birçok 
Akdeniz hiıkim'yeti, Avrupa ce- 1 g un su ren mu 1m1 caktır. 11 İkin<>ikamın tarh;ııe ~-dar mahalll'rC ye bııhassı Duisburg 
n ubuna b\r veya bir kaç na~ta- vergileri öd~ı:."')· .. t..'C'kl~r ı:ctgilırir:ıi. şehriııe akın elmışlcrdir. Sivil aba-
dan yapılmak istenecek - çıka.r· müzakereler yapıldı tan:G':n.-n ödeyiııc,.ye ko<lar Siiırt, De. linin oturmakt.ı olduğu mahalle. 
malar Orta \'e Yakın şarkla alil· veboynıu, Kop t!ıtl•n, Ziil""a ve bco )erde ve resmi bina lardıı ağır ha-
kalıdı.rlar. İngiltere , .e Amerika. - zeı-ı yer:e•ı!o bedenen ç.lı;ınlac..klar saır vücude gclmi§tir. Halk .:ırı-

bu mevzular üze.r'nde de başba- ~u müzakerelerde Laval ile Alman ve İtalyan dı~•kt;Jt, T1'1lmv.ıy ve Tüod İşlet. sında kayıplar \•ardır. A,- u<;akla-
"" verebilir F akat Boğadar rı v" u"·'··savar batJr.val·•n 12 ııı· .- · ' ... moti Umum Müdürlüğüoclen soma ~ '""' mcvımtna gelince. haberin saç- Gene 1 k u 1 m ay Re j 11 eri ve bazı UÜe<•esel<r , .• t>Mlkal:ır 00. borç giliz uçağını düşürmüşlerdır. 
malığı üzerinden akmaktadır N b J d l Jarım yotmmşLınlır. (De\'aDU 3 iincü sayfada) 
Boğazlardan ancak .Montrö Hll1"iciye azırları da hazır u un u ar - - ----------- ------ ------

muknelenamcsin in hükiiml.,r~ 
dahilinde ist fade edilcbil•T. Bu
nun d:şında herbang'I bir f"Y 
ıı kc ''"labilir, n<ı de gıyabı. 
mnda c!Üşünülebilir, 

İngiıi z Harici~·e Nazın Bay E· 
den d.e Nitekim Avam Kamara· 
sında daha geçen günler ıadın
da kcnd'sinden Boğazlar hak· 
kındrı ıo:;nru·lan bir sua le: 

- l\iontröye sadık ve bürmet· 
karız. 

_vahın \ ern1t·~·i en. 
izahlara tercih t"tmi~tır. 

Türkiye, ta rafsız ~iya•e•i ..,_ 
nuna kndar muhafaza etmek il• 

rn:lldedir, Tarafsızlığı ihlal ede. 
r<k lıeı hangi hrr harekele k&.rşı 
i{,e te~ebbüs hangi taraftan. 1re
Jine gelsin kar~ı koymak ve 
harp etmek karnrındad.ıc. Bu 
h ç tereddüde mahal \e inıkin 

{Deuuru 3 liııcü H.l·fada) 

l\IüukereleNle hazır bulunan Koııt Ciano, Lava! ,.e hava 
MaftŞlllll Göring 

Londra, 21 (A.A.) - Hitlerin I 
umumi karargahır.ıla 18 ve 19 
biriocıkinunlarda Ribbenıtırop, 
mar~al Kaytel, mareşal Göring, 
Kont Ciyaııo ve İtalyar:. genel 

kurmay ıreis! general K&valle • 
roııun ~irok ylc muhim bir 

toplantı yap lmıştır. B•: toplan!> 
da Laval da ha?ır bı.ııırmuştur. 
Bu toplantı vazıyctin Mihver 
iç'?l buhranlı lbir ~ııfhı>ya ginH
gine :ı.lômet t litldki edılmckte -
dir. H .tlarln beyaııatıı:a göre bu J 

(Devaau 3 Uncii sufada) 

1 ij 

=i~EPB~LERDE OON~ON jEBRE-St~ 
1 1 

Almanların cenupta 
I 

çekilmesi beklenebilir 
~~----~-·~~---~--

Sovyetlerin Rostolu Ş ima 1 d e n_ 
almağa çahşmaları muhtem eldir 

Son b;;r kaç giın içinde cqıhe
lerde taarruzların gelişmesi ba
kımırulan d~işiklikler oilnu~, 
Jıarp eepbelerinc yer.. bir cephe 
daha ilave edilmiştir. 
Şark cephesi: 
Merkez eeplıesmde IGarnızla-

rını l.ıı'kişa! ettiren ~er 
Rostofun Ş7mallnde bulun:ın 
Millen·aya kadar ilerlemişler ve 
bu şehrin soka!klarır.da çarpışına· 
ya başlanuşlard·~. K<ıtE'lnlk.:h·a • 
yı aldıkları ın•ıb lıluık olan So\'· 

(Dn11tDJ 3 ~ü 68)1ada) 

-------- ·------~~---
lngiiiz kadını h • r p gayretinin her 
sahasında muvaffakiyetle çahşıyor 

Yazan: A. Şükrü Esme~ 

tn,ilttrede bir top fabrikasında çalı ş:ın İng'li:t kadınları 

• ~lt<r<ı:le bul\Eldı.ıtumuz """" 1 d"'1ıır, ev.mı d:şaıı çıku.Jt ~ h,y,. 

1 da iuclılıkınn mi!II mDclafaa n tına karı:;n:ııl< için ç 1$'aştı•a... F• 
b alAkalı iş'.cl'df' Oyn.3- kat bu möcadclc kıadl.nlil'l ar.ıcdc t..:x. 

dl\ları rollln b yilı!filğil en ç..k 14oluğa, hoca!$!, b.s!a blkıcılıt,na 

6iltbtirrnz.i çekm mc.s~!tlel~dl biri 1 ~~'" götüı'dü. s~.· st ~jiml«i <icıha 
ohı:~ur. Kad!z:rn!l- i) ~tllbt lş'tira- il~r .. olan n:en:-J t,?l~~c 4d'ın siy;;, .. 
ti d<mcıltnsinin nctl«lel'inckn biri- &! lınyata dıı. g.rtb :.cı;_ 

On ddtuaıncu .-fm , n. (Devamı % aci uı ada 



SAYFA-2 

SULTAN REŞAT 
~-:==:=;;:;VE~~~~ 

ITTiHATCILAR 
j Yazan: ZIYA ŞAKİB No. 88 1 

hamını twılı. cttiklel"i zaman 's k k .. "ok - Buyurun birader... Şöyle 

bayurun. veliahd Reşad efendiyi de i.hmal 0 a ta Umar 
iki kardeş. karşı karşıya Oltu· 

rurlar .. Sultan Hamd, ~üyülk bic 
dik!kaıtle Reşad efendi;ıi gözden 
geçiriyor. ş,. anda Reşad efen
din n hi.;:;ı.yat..ını ctt;.ia.mağa çalı

ııyoc gibi görünüyordu. 
Senelerdenberıi llıafiye juınel

ları yüzünden, .iki kardeş arasın
da Llr hayli üziinfülü hadiseler 
cereyar. et.rniştı. Her günü ve 
:her sd şiddetli ibir tazyik ve 
göz hapsi içinde geçen Reşad e
fendi şu a.'lda S:.ılt.an Hamide 
dargın b r çcllre gösterse bile 
!haksız addeılilemezdi, 

F ..kat hissiyatını en mahir bir 
ak tor g· lbi s:;.Xılanuya alışmış o
lao .eli<mt, bıl'.ıkis güler yü•lü 
ı:Qı ı.nüyordu. .<\!ııcak, sa ·-:ıy ter· 
ibi) •!Si icabıIJri:ın olara•k r111·i1!S: 

bakıyor, ve ilk oefa ol•rak padi
şahın kendısine hitap etınesıni 
beklıYQr<lu. 

ilk :kvnu~litan söz.leı·, ıruıılLar 
oldıı: 

- Sizi, tamam yle sıhhat ve 
qfıyı tte g6roü~'ilme çoık ıooıu

r.un t>lduın, blıader. 
- Zati şıdıanelerin.n sıhlıaot 

ve afiyetleri de bizim •'çiıı. ibü
yük mallıru0.yeti muıcip oldu, 
efendim. 

- - Jo'akat, iı'h~yarladık, art.it. .. 
- Ceıı.ıbı Hak, ömrü afiyeti • 

niııi miizdad buyursun. İ.nışal
lah, ~'Ok xmıan sayei ~•haneniz
de buluııauıkla memnun '" 
mes'ut oluruz. 
Bu kil~ başlangıcı, arada· 
!ki ~-ekmgenliği kaldırmıya kafi 
geld. 

EsasC'l\ Sultan Hamid ~ 
mayı çok severdL Bilhassa .uzuın 
gıirmediğ. bir kimse ile tekrar 
llarşılaştıği zaman, nrada geçen 
mil'ldet Mr•fır.da cereyan eden 
badise!erden bütün tcferruatı
le 'bahsederdı. 

Bug\i<r. de öyle ~·,.ptı. Muhte
lif ınevzıılara temas ettikten 
sonra söı;ü döndürdü, dolaşlPrdı, 
Yıldrıda, Hamldiye camı.ııinin 
alt tarafında Eı meni kom!tacı
lıı:rı tarafından atılan mütlı~ 
bo·rıbadan lbaMe başladı. 

et.ınemlşler, Ermeni kom:tac)o •• 
.!arını Reşad efend:iniıı. teşvik e~ " t · ı • f t~n.i· idd ia eyleyecek derecede o g re ı ı yor . 
ilen gitani§lerdi. 

Vfil<ıa SuJtan Ham:d, bu cüır-
tki>.rane iddia ve ithama iı:aıı. 

mamıştı. Fakat, kıldan nooı kıa
~cak derecede, evlhamlı ~ 
ııçm. ıb.raderine karşı içirıde 
gizlı lık "pile kalmış)!. 

İşte şimdi, b·r taraftan o me
seleden .l;,l.ısedarlcien di.ğer ta
raftan da gözlerid Reşad efen 
dinm ÇE'hresinden ayıııınıy<>r, 
fakat bu taş gibi ilad~iz çelhre 
de, şüplheleıı.ni hakikate çikara
cııık hiç bir mana bulamıyordu. 

iki birader, oldıtkça sammi 
bir hava içinde yemak yediller. 
Yeme.k".en oor..ra da, lb:.r saı.t ka 
dar yine tatiı tatlı görüştüler 
\"enihayet R~ad efendinin mıi
saa.•c istemesiyle, bil mwak.a\a 
hitam verdiler. 

Sultan Hamid, biroderln\ sa 
loaııur.. kapısuı.a yakın l>.r yere 
kadru- teşyi etti. Ve Reşad e
fendin.in arabası sarayın mut
fak •kap.t;lilldan çrkarak Yıldı.z 
yokuşwıu i.nerken, baş müsahip 
Cevher ağaya; 

- Efeil(i.'ler, geldiler miT 
Dedi. 
&ıltar. Hamid, daima ~lı 

harE'ketlerinin, bugüın de yeni 
b.r mit-alini gösterm4'ti. Ve&M 
Reşed. efendiyi da\•etine bir hu
ısusiyet şekli vermemek Jçin, ay
ni günde diğer şehza<releri de 
saraya davet etmişti. 

Başmüısalhip CeV!ıcr ağana.n: 
- Eferıdı.le.r hazerırtı, iradıei 

şevkctin.tıe mwı tazır ibıı}ının.. 
yor laı-. 

Diye cevap VCTmesi üzer.ile 
SuHan Hamid, onların da bu-et
lb.ircı- 1ıuzura getır .!lmesin.i emı,-. 
ettı. Başta Sultao Muradın oğ
lu Saldhaddin ef eııdi olmak ü
zere şehzade Y usııf İzzcddı.n. 
Me1:id, Seyıffiddin efendileri hu· 
ıııwWıa hbul. ederek hepe-ne 
ayn ayrı ilf Uar 

(Arkası var) 

Evet sokakta kumar öğretiJ!,. 
yor! Hem de bae•k kadar çocuk
lara beş kuruş mubbilinde ku
mar oynatılıyor. Öğreten. kumar 
makinesinin üstünde de maalesef 
(Çocuk Esirgeme Kurumu)nun 
adı var. 

Düşülliln bir kere! Çocukların 
ahlaki ve sıhhi durumlarını dii· 
zeltmck vazifesini üzerine alan 
bir cemiyet; çccukhra, cem'yet:n 
bünyesini kemiren kumır vebası· 
nın ılk mikroplarını aşılıyor. Bu 
sur~tit> gı'.ıya maddi ~nf"8t te. 
minlne çalışıyor. 

Halbuki cemiyet bımda da ya
nılıyor. Zira Beyuzıdda, Şehza

debaşında, Beyoğl unda duwra 
asılan kumar makinelerin;n 'b,. 
şın<la duran <Kumar öğretici, ba· 
zC'll dolabı açarak birikmiş beş 

kuruşlardan P"ra bozarak çocuk
ları ve gençlorl kumar oynamağa 
teşvik ediyor, üstdik bir liroyı da 
cebine atıyor. 

Soımak ;stcdiğimlz noktalar 
şunlardır: 

1 - Ç<JCuk Esirgeme Kurumu 
çocukları ve gençleri kumar oy
n:rtnıak için mi te.şı·kkül etmıs
tir? 

2 . Kumar ma'kin leline at· lan 1 
par•laıın hepsi cemiyet• k•lmadı
ğma göre cemiyet birkaç kiş'yi 
muzır bir yolia zengin C'tmek ga
yesini mi gütmektedir? 

3 - Çocuk Esirgeme kurumu
nun bu kumar makinclerile ala
kası yoksa ckrhal harrkete ~ç
meli ve bu kumar makincs'ne 
kom.ılon kendi adını kaldırtmalı
dır. 

4 - Eğer kur\Jm bu makındeı i 
bazı işsizlere kiralamışsa bu işten 
gelecek maddi menfaat muk&i'li
llndc gençlôğ:n zayıf temayülleri
n• inkişaf ettirecek bu zarll!lı yol
dan ger; dönmelidir. 

Yoksa çoıcuklarımızı Çocuk Esir 
geme Kurumu sayesinde hybet
mi~ olacağız! 

ŞEHlRLl 

Faıkat derhal şuı~u da liıve e-

delim ki Sultan H.amidin bu mcv- 1 KÜÇÜK HABERLER 
zuu intihap ederek onun k-f~r- ------------
rüatın.a kadar nakle gJı<iıı'rdsi. 
sebepsiz değldi. Onun başlıc.a 
maksadı, bu ıheyccanlı vak'ayı 
nakledeıirer~ Reşad ('fendinin 
çehresinde 'hasıl oli!Cıılk vaızfyet. 
ler' tedkik etmek, üç senedenbe
ci kalbiııde yer etmiş olan bir 
şüp!ı..yi, lbu vesile le halleyle
tnt>kti. 

Değil tavUk, hatta kuş yu-
murtasına ıbile kulp takmayı 
kendile:1.ne san'at ednmiş olan 
sııcay baf:iyelerıi., o korkwıç 
bomba vak'asında birçok k 0 .'J.e
ri :ığır •ilhamlar altına aldıracak 
jurnı; llarla Sultan Ha.midin. ev 

* Gc<çen sayılarımızdan bir;ıı. 
de Şişlide Kafkas fırınında fena 
ebr.ek çıkarıldığım ve sa.hbi Os
man Keçeliye yıldırım cezosı 
verıldiğınl >·Jzmıştık. Osman Ke
çeli bize gönderdiği bir yazıda bu 
haberin doğru olmadığını bi:dir
mcktccfü.. Halbuki b'z bu hl".ı-·ri 
Belediye teftiş lıeyetinı!<n almış 
bulunuyorduk. * Kar hadlarının ıesbıti için 
Ticaret oda.sındı, dtğ&r odn umu
mi katiplerin;n is1"raki!e toplan
tılar yapıla~ğını yazmıştık. İlk 
toplantının bugün yapıbc•ğ ve 

Altın fiat·arı 
Dün haitabaşı olmasına rağ

men bayramın son günü olmak 
dolayısiyle altır. üzerinde az mu 
amele cereyan etmişt'r. Dün 24 
ayar külçe alımın 'bir grann ~ 
kuruştan satılmıştır. 
Reşadiye altının-a da 26 lira is

tenm.ş, fakat hu fiynt tutmamış
tır. 

topıa~.cı - perak·C'lldCCi kar had· 
Jarınıı tesbitın.., b~lanac•ğı ha
ber verılmrktedir. 

Gün Un içinden •• 
Türkigede tek bir harp zen

dalıi olmıgacaktır ! • • 
gırıı 

V al'lılc verg si Ü•i•l<'r•nın 
i.liım İstanbulu heyocanlan· 

dırdı. Şu bakımdan ki, memiclce
t.:ni m hndaıı çok sevenler biıyü:k
i<e bir fedakarlığın, he~yi U..-tün. 
de para haklarıru tapanlar millet 
ve cemiyet mefhumlarının kud
ret ve kuvvetindeki yüıceliğin, 
milli servetin denksizl'·ğ• ı;ürilk· 
1endiğinden tJsalananlar yüksek, 
yaratıcı bir adalet.in heyecanım 

duyd'ular. 
Varlık \'trgisinin en büyük fa

ziletlerinden birı de, harp Kıazaucı 
sefahat•n'.ıı çılgınlıklarına son 
vermesidir, Hepimiz ol<lu.kı;a acı 
olarak biliriz ki, memll-kctimizde 
fiyatlar çılgır.casını fırlarken, be
ri yanda daha çılgıncasına bir ıs
t'hlak sefahati b<l<; göstermişt•. 

Bir kazanç sarhoşluğunun orta.. 
lıkta hora teptiğini görüyorduk. 
Bizim mali ayarımızda bir mem
lekette. hele böyle her daki.kıası
nın a'tında yüz bin tehlike uyuyan 
zir zamanda k;me, içim izde han· 
gi bilmem r..t; kuhna 30 bin lira-

Yazan: HAYRI MUHiDDiN 

hk çatal takımı lazımdır? 
T•ncsi 75 liralk 40 ipek g&mleği 

kim kaç asrhk ömrü için bird<-n 
:ısm<trlar? 30 çift ayakkabı biı-
den bir udanun kaç uyağına ıa. 

zımdır? 

Bu çılgınlık hem fiyatların çil
dırm:ısın•, hem alnının terile ça· 
hşan vatandaşların maneviyat h.ıS· 
talıAına sebep el.rmıyor muydu? 

Türk'ye, hiç bir zaman, fakir 
vatandaşın inlediği, fakat zengin 
,~t•ııctn.§tn kusru;ıya ist'hli\:k ciin-
büşleri içinde keyif çalabileceği 

• bir memleket olamaz. Vatanımızı 
yalnız büy•ük servctl~r toplamış 
zerıg'.ıılere göre .1yar e<lemey;z. 

Varlık \'Prgısı. bütün faziletle
r• aras:JJdı:ı, bu görmemlş!i.ğ'n mıl. 
li iktisadiyat ve ruhiyatunızı ayak
lnr altına alan çılgın ist'hlıiıkc; 
scfalıatinn de hiç şüph€'i•z bir ni· 
hayt-t \"€rmiş olacaktır. 

H er v.ıtand.1§ Türkiyede t<>k bir 
harp 7.engini dahi görmcyectjlin· 
·en emin olmalıdır. ______ -------

Parti Vilayet 
kongresi -Bu sabah saat 

10 da top:anıyor 

Bııeı.in 5aat 10 da Emuıönü 
Halke\·indc CüculıuriyPı Ha•'. 
Pa t •,,; Vilayet kon,gresı topla
nacaktır. Toplantı üç gün clm·anı 
edecek \·e per,ıembe günü Tak
sim Be tediye gazinosunda lkıon.
gre azas;nıı b r çay ziyı>f<>ti ve
r;'le<.'<'ktir. 

Vcril~ıı malümata ,;ört; part.i 
bütçesi 3:r.!,6.55 lira olarak hazır· 
lanmıştır. Bu paranın 125.000 li
ra..ı Halkevlt;ıine, 132.000 LTa 
sı da yeni ir.ışa edilecek Halkev
lerinc ayrılmıştır. 

Berfin büyük 
elçim i z geldi 

Bcrlin Bıryü;c Elçim;.z Safftt 
Ank•n bayramın ikinci günli ş<"h· 
rimizo gclm.i'§, aynı günün akşa
mı ekspresle Ankaraya gitmiştir. 

Büyük elçi scyah:ıti hakkında 
Kıtılay gazetesine şunları söyle
mistir: 

·_Yolda gelirken trenin teeh-
hürü yüzünden b'.r gün Bclgrad
da ve iki giir> de Sofyada kalmıya 
mecbur oldum. Memleketime 
btıı?l ha-;ui i~lf"r:ıni tesviye için 
mczunen gelm~~ bulunuyorum. 
H<:'nÜz ne zaman avdet edeceğimi 
bihnıyorum. Alm•nya il-e s·yasi 
ve UcJri münJ.Sebctl""rimiz ınev. 
cut dostluk havası içiııde mükenı
mcl bir tarzda devam etmoktcdir .• 

Ekmek karnesi 
sahtekarlığı 

-----
Eminönünde bir fırında bin-
lerce sahte kame bulundu 

Dün sabah büyük bir ekm"k 
karnesi ;,aip.ızanlığı meydıam çı
karılmıştır. 

Toprak mahsulleri ofisi bazı fı· 
rıı1larw un almak için k.cndC>inc 
tesl>m eıt:ği C'kmek kaıııclcriııiıı 

bazlarının sahte olduğunu gör
müştür. B !hassa E:ııinönüncle fı. 
rıncı İsb,-rinin dükkanından ge
len karnelerin bin!€rc.esiniu sahte 
olması nazarı dikkati ce:betm:ş ve 
hadise polise bilci:rllmişt' r. Bu
nun üı.criııe polis fırında ani bir 

ı arama yapıruş 'C'e fırın.da binlerce 
sahte ekmek karnesi ele geçir
m.§t.r. Karııder müsadere <'CIH
m·ş ve ·bu işle ilg'Ji olanlar n<:c.ı
rct altına alınınışlardır. 

SPOR 

L;k Maçları 
D05tluk kupası maçları dola

yısiyle tch.T edilen lik maçlarına 
dün Şeref ve Fener stadılarmda 
devam edilmiştir. Fener stadın
da yapılan kanplaşmada Fener
liler, Süleyman?) eyi 3 - 1 mağ
lup etmi~ terdir. 

Şercıf stadmda yaptlan müısa
baka sürprizle net celenmiş ve 
Galı>tasarayl.lar Davutpaşa ile 
1 - 1 berail:ıere kalmışlardır. 

Evvellci gün yapılan Galatn
saray -Beş:ktaş dostluk maçı O -O 
berabere neticelenmişt.r. 

- Mister Sebastiyen belki siz 
dJ.ı:,..r bazı işlerle çok meşgul bu. 
lımuyorsun1.1Z. Bu gece çok eğk:n
celı vakit geç"rdiğinizi tahmin ed•
yıırum. 
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şeyden endişeniz yok, ümit eJc. 
rinı. 

Genç kız başını ••lladı. Onun 
bütün arzusu, {imdi yalnız kal~ 
'M2kt,n ibaretti. Tam o sırada trı,. 
·c·r. r zil ça~d1. Jiidit ir1 siyah güzle.in; Elm'e 

çevirdi; 
- Galiba mis Stanhop'da epey

:• cglendi, dedi, ikıfüzi de lt;brilıı 
~rım. Bu gece hokivten çok 
muh!eşem. bir süv,re verdiniz. 1 
Haydı Allah rahatlık versin. 

SbaStiyc•n, ağzın• &Ç>p bi11eyler 

1 
söyleyinceye kadar, Jüdit Aş or-
tad•n kayboldu. . 

Otomobil "hemen har>eket et· 
t•. Sokağın köşesini döndü. Jüdit 
Aş'ın böyle binlenl-lre gö~ 
si, Sebastiyeni hayrete düşür· 

mü.şrii. 
O sırada ay~ı, yerde bir ş~ye 

dokuııdu. 
Scbastiyen eğlidi, eli!e yoldadı.: 
- Vay canına! dedi. 
Sustu, sanki nefesi kesiJ.m.ş gi.

biydi. 
- Atfedersiniz Eleıı, bir mese

le yok. 
Bacağının alt:nd• kalın bir si

eımle bağlanmış, orb büyüklükte 
b>r paket duruyordu. 

• • • 
B•ria• tiyatronun kapı:;ı öniliı· 

de cereyan edan bu sahneyi alL 
kadıt bir g&ıle takip etmi~i. 

Bu adam Cofrey L•timer idi. 

... _ 
At ıoatoa MUDi 

merdiven\erini tekrar çıktığı za
man delikanlı ger;lcdi ve önün
den geçen kadını tamdı. Latimer 
bıı kadının Sbastiyenin şa.lısi dost. 
lanndan Jiidit Alj isminde birisi 
olduğunu ve hatta beyaz kulübe 
dahil bulunduğuım haftalardan 
beri biliyordu. 

Bu kadımn oper•y• dönerk<n; 
ne kodar hiddetli olduğunu göz
le.inden anlamıştı. Bu manzara 
yı d• sonradan hatırlayocaktı. Şim 
diki halde onu m-şgul eden Elen 
Ştanhop idi. Onunla locasında 

yaptığı kısa mü~kottan sonra., 
~nç kızı tekrar "görebilmek için 
çılgnca bôr arzu duyuyordu. Fa.. 
kat Elen'in Sebastiyenin otomobi
li ile uzaklaştığını görünce, içi 
sızladı. 

-26-

Eğer Lıtimt>r o gece Sebaııtiye
nin yazıhanesindeki manzarayı da 
görSeydi, kimbilir alakası ve me
ıakı ne kıdaı: büyüyecekti. 

Sebastiyen gecenin pek neşeli 

• ihmale~ 

~""ıır.: 
Maa•mer ALATUB 

meınişti. Fakat muvaifakıycti bek 
iedôği gibi olınadL 
Bıınun bir seoebi de bizzat ken

disin n endr..e idnde olmasıydı. ' . 
Polisin tiyotrodaki locasında ı:e 
diye araşuıma yaptığını kendi 
ık.endine mülem,diyen soruyordu. 
Bereekt versin °Kİ, Elen sıkı bir is.
t'cvaba tabi tutulmamıştı. 

Genç kızın kadehini doldurdu. 
Havyarlı sandoviç dolu bir taba
ğı i!eriyc sürdü: 

- Kızım, siz hiç birşey yeml
yor,unuz, dedi, g.ı1iba sizi Marg'.z 
otelinden alıp oıome>bili ile ken
di atelyesine götüren delikanlının 
bu gar>p muamelesine Mıla hay· 
ret ediyorsunuz. 

- Ac•ba b •r latife mi yapıldı? 
- Herhalde! Talebemlzden bi-

risi böy1e bir latife yapma/!• kalk.. 
m~ olabilir. 

Elen şampanyadan bir yudum 
içti: 

- Tiyatrodan ayrılırken, sizin
le konuş;ı,n kadın m;ş Jüdit Al 

dıf 

- Siz onu tanıyor mu&unuz? 

- Epey zamandan beri göz aşi-
nal,ğım var. Bazı zamanlar akade

mide dansları seyretmeğc gelir
di. Fakat bu gece kendisini pek 
hiddetli gördüm. 

- Evet, mis Jüdit bazan böyle 
" sebepsiz yere sin'rlenir. Siz ılrendi

si ile hiç görüşmediniz mi? 

- H~ görüşmedim. 
etmeniz 18.zım! 

-Eğtr sizinle konu,mak ister. 
se, söyliyeceğin'z sözlere çok dik
kat ediniz. Çünkü Jüdit acaip bir 
kadındır. Beui dostlarımdan ade
ta k.skarur. Onun için kendisine 
pek emniyet etmeğe gelmez. Son· , 
r• Latimer'in s'zi birkaç gündür 
r.ılıatsız etmeyişine <le memnu
num. 

E!en cevap vermedi. Fakdt yü
zünün hafifçe kızardığını hissetti . 
Sebestiyen muhavere mevzuunu 
değiştirince geniş bir nefes aldı. 

Biraz sonra Sti)a>tiyrn genç kı.. 
za doğru eğildi: 

- Rahatsız ya? dedi, hôç 'bıl'-

- Bu vakitte kimdir telafon 
eden? 

Ve komı.ştu: 
- Evet, ben Sebastiyenı! Bir da· 

kik• rica ederim.' 
Elene <!<inecek: 
- Sizi yorgun görüyorum. 

Haydi kızını, odanıza çıkınız da, 
rahatınıza bakınız . 

Genç kızı kapıya kadar götür. 
dü. 

Tekrar telefonun başına geldi: 
- Şimdi orada yalnız mısınız 

mister Sebastiyen? 
Sebastiyen gizli koka;n bayiinin 

sesini tanı.mı.şu. 

- Evet, yalnızım. 

- Paketi aldınız dciil mi? Pa· 
keti tam zamanında locaruzdaııo 
alıp götürün. Fena bir vaziyete 
düşecektiniz, değil mi? 

Sebastiyen sordu: 
- Poki, polis'n paket hakkında 

nereden malumatı olabilir ki? 
- Fakat ben içim r>.hat olsun 

d:ye, tedbirlerimi hlç geri hırı k
mam. Sizin de ihtiyatlı ve tedbirli 
olmanız lazım. Daha bir mesele 
v.ar. 

- Söyleyiniz. 

(Arbsı vııri 

Çengelk6yUnde 

Feci bir cinayet 
Bir odacı arkada· 
şını rakı şişesile 

öldürdü 
Çer gt'lköyundc çocuk VİLZu<ı· 

den foci bir cinJyct olınuştıır. Ha
d'ıse şöy!e cereyan etmtştir 

Çcngelköyütıde Lüloct Nurı Sf>· 

kağın<la oturan muhahııa memu· 
ru Murat ve ayni evde otura.o 
od•cı Ahmed-çocuklarının birbir· 
ler ~le kavga 1..-tm<:sı yüzünden 
öne.;, münııka~a etmişler, bir az· 
sonra da loavg•ya başlamışlardır. 

K.•vga esnasm<la Ah~d eline 
geçirdiğı büyük bir ukı sişesini 
Muradın giizune vurm~tur Kı. 
rılan şi.<eııin pa:·.-al .• riyle te'ılike
Ji >llreıte yaralanan Murat der
hal hastahaneye kaldırıınuşsa da 
1>:.raz sonr.ı ölmüıştlir. 

Ahmet nezaret altmJ alınınıs 
tah -.'{ata ba~l;ıı,n1ı~iır. 

Hastahanede 
bir kıza 

saldırdılar 

Hademelerin yaphğı tecavüz 
üzerin auçlular müddeiumu

miliğe verildiler 
Dün Gureba hastalıanesindc bir 

te<:Jvüz hadı.sesi olmuş, iki hade
me muayene için geleıı b·r kıza 
wldırırken yakalanmışlardır. 

HildiS<> şriylc oln1uştur ~ 

R ışcl ism;n<I• ı 7 yaşıı.Wı bir kız 
muaı·blle jç' ıı Gurtıba Jıasta11<·sine 

gitm's \"t bir doklur L,-tenişt• 

Hademeler k.zıı rnuayeruı oclasın;o 
alrnışl.ır ve beklt:ır.e.;inı bildim1i-?4 

lerd•r. Bir mü<lckt sonra rrıuay>.'
nehaııt-ı e Ratıp ve Nu.ri ısın "ele 
iki haden1P- giı miş, kıza s-J!dı''na~· 
la"dır. R"';'Cliıı fer yadı ü-zeriııo 

içeri girenler k:zın üstü başı yır
tık \'C lıadc•meleri çirkııı b .. vazı
yette görmii<§lcrdir. 

Had;sc derhal bil zabıtla tcsbit 
edilmiş ve mfrtecavö:zler ıuüd>dei
unıı;ıriliğe veıilmişlcrıi'·r. 

Balık istihlaki hergün artıyor 
BJlıkçılar cem!yet;, balık ist h

tiıkini çoğaltmak için prop.ıgan<la 
yapmağa karar vermıştir. Cemi
yet, bu husoot.a gazebelerden ve 
icabında Halkevlerindcn istifade 
etmeği dÜ~1iomekted'r. Halkcvlc
rinde konferanslar t-ertip ecilec ( 1. 
tir. Bu sene, şimdiye kadar görül
memiş bir derecede "hrimizde 
balık istihlaki olmaktadır. Geç<n 
senderde, buzsırzluk yüzünden 
denize dökülen ba1ık"1rdan bu ııe
ne b'r tanesi b:le denize dökülme
miştir. Son günl€rd< fazla h::lık 
tutulması netic~sindt> piyasada gö
rülen balık bolluğund'an liıyıkile 
istifade elmek iç•n balıkçılar, 

bayraıın günlerinde balığa çıkm•· 
llllilardır. Balık evına yarından 
sone> tekrar çıkılac•ktır. 

. . "" . ' 

A:ri$ik:lop·edl 

.::> ı:.ar-.ya 1 
Ge.ncral Fraılk'Onur. si:Liıhlı bir 

bitaraflık siyaseti takip etmeğe 
lk.arar vermesi ispanyayı 9n pl!A
na çıkermışttr. Hele Alman ordu· 
!arının Fransayı tamamen ~al 
etmesi İspaı:ya etrafında şayia
lar dolaşmasına sebep olmuştur. 
Müttefiklerin Cebe!Uttarııkta kuv 
vetli bir donanma bulundıurma
lan da İspanya etrafındaki ala
kayı çoğaltmıştır. İspanya harici
ya nazı.rı da Portekizi zıyare<t e
dince bütün gözler )spar.ya et
.-afına çevr}l.mİıjti.r. 

İspanya Avrupanın en batısın
da lberiya yarımadasuııdadıc. 
Nüfusu 22,5 milyondur. 

İı;par.ya ziraat menıleketidi1'. 
Ayn; zamanda çcık da madeni 
vardır. lspanyol sanayii hariç
ten getirlen maden .kıömi1rü ile 
çalışır. İspanyanıı:. sömiil'gcS: 
Şimali Afrikada Rif meırJckatı. 
ile Atlas Okyanusunda •Al:tın 
sahili., •İspanyol Giresi• \e Gi· 
ne körlez.inde b r ıka.ç ııd dan 
ibaret.tir 
Memleketlrıımlt; muscvi.leric ko 
l>Uitıuğu dil İspaeyolcadı.r, Ser
vantes en bü~uk ispaııyol muhar 
ririd;r, Don Kişot kitabı bu mu
harririn eseridir. 

lngiliere ve 
Amerika 
intibaları 

(Baı farafı 1 inci sa)fada) 
Bug{in İngilt~rt ve .Aomeı-.ı.a<l• ;, 

h2.r.ı.tıııd.. sana.ylde ve ırm1~ .rnıi.idıa!aeı 
:faali..vettr.de ladl.nl: tıktik ~.ındw.<l 
farlt h<lllen hmı<il urt11d..ıı ka.llcrr.aş 
g 'dir. Kadını bet yı;rde gôtüt'Sı.<nll7.. 

fogilterede ka<!Jnl~r. a<aa:r olı.zyor , .. 
a.1kf'f.,iiıl.!l bü.tUn rütbcle.ı.· ne Yıt.Vl.."''.t.:.li· 
yor. K6ciınıbr iıl3:ode. gcn<.rad.l"'r cı. 
Vi!l'dır. Donemnıl..."l.l!t lkaraci::&. i~.te.rint 
lf(Jtıüıyorlar. Haıv;& l.ulırruzl.a.r11ı• a;;rı 
m ciu..{aı.o ~er<Dtle çdk gemş ıollcri 
v"1'dlr. Fabrlko.laloto Ç:ı}Jşcy<>rlar. Bii 
ro işlen.ılle ;ııdıııı doidllıo w loiıl;r; 
olmakla keı!hr.eyı.-p, tmuul Jt'f!iic vazt. 
tc.lt:!"IİDI d~ ~ÖJl.ır,dcted:ir 

• .. 
E 

en ciıc' nokras.i rrjL-r.;ı içinde 
karl>na g;ı~.i.ço daha ~..ı;ş öl-
1,liıcie t"1 vo:-ıln;.Xc idi. Muba. 

robe bu c~reyan 1 ttUl'!Jı.JS.W'\u baR:ır~ 

1"ndırı:rak lfıbil tcl<t.;mül neti« nd• 
Uc:!ki Y"'1im ım-:io varıl.att.>l< olan 
n ert:.oıleye bir kaç dlı- ü;ind~ vnn.;.ll; 
ıımşlır. Clyl..rncğe luıDWıı yolC'l,r ki 
bu, tnıııan rr.a:lzcwn..,, luthğındıın <il>ğ· 
1T1Ull bır nel:Ct<lir. F~ı yılı.ıı·ı· 
Ş?ndan do~ı.rtuş !J. r:oet.i ır. FrlllS' ... 
nııı :yık>iıfındo.n soı: ra İı1gı.J tere ld 
lntn:er dev Jetine kJ: '1 ~ ı. ""1Z baş·111 

kaldı. Bdı..tıyn aö.ı '., ını:lalıO io.?'k kil. 
sur nil6'on niiftBlu m "hvcr-ci'.t•ııin yt.ı 
e~l milyo.nu b-utbın nüfwlıırmı ~ı. 
laımak nıeeburt,-et!nde k.:sİmlşU. Ger 
ç'i .ia~rı1torluğun nt!l~-u yüızJ.ıe-• a 
.mil.J.·onu bıi.uyordu~ Fakı t 0:..m 1.aı 
teçhiz cdll~ btle, ckniza:şın u-.en''ıe 
kc:tlerhı miıd:ıta..sı ... ,Qa kul'arıdması 

Uaım g(!t11 tırEUrbrdı. Ha;bUki İn 
giliz.'.er bu meml.c.ı'~eUf'r,n ın~ü 'U'a.ın 
için bıle tU-;l V"at'llın!a"lncbn ad>:tr y~ 
!amak ı;>rtı<ıda l<ah ;~ V"'1ül • 
düler; Elkr.600..- ?Y1"t.-::ıan. nüfust..ın ,.f.l 

ooCıt ist.fl'ld• «l<lbilrr.« · •~ ~"tlm u< 
surunu d3lrı gıc-rı;.o:: i.'ıİQildıe rrtil:ı m'Ü! 
&ınıa *ler;yle alM;ıaidr.dlmm.ıy1 lüı 

7~,:lıı ,;>rdülıtr. K:ı.chr...rn görohi:~ 
g.: ~t~ e~ği çt-1'::;., :.\c ak l.ı.ı~ .. ·,rnn 
dnı•-r :ra .F.il!\lı 1011l' ını, ır.-ı.;>nı gcrc;:-k. 
lert.inen işleftfıe • nar:rnak pı't'.t: •.. 

bıW f'ol •Jdi. Bit <tef_, hı.ı n\! )Uj e,iiJ..;'". 
!.t:n Sllt a. ık.ad~ l!;ı..- •arcı! .. n gOriJle 
b lttl~ i.,-;1~ l'itJ çok.'.. u ing &i t.1 •.'
lıa()"Tdte ı:ıı·.ıı.tı. 

• • 

K 
1 nlar .... !ırlJıt, • r A {:i--

1 ~l.,)·or:!/i.rdı. n t <l ... ·rı ( j l gı:
nf~ o:çj('-0 1'1m~ ~ar: tt"m.tC 

t."4:Ll~ Iialta ı. a!:.ırda \Jc.J i •rt 
İş.c in kaf ını r .;a .ıf m r: a ıyı 

gör] ~<"·ll.o.~ ~yd na> <;ıkt..ı.. K.:ıJJn1 ..... 
pı·.rçin iŞh:t tni f'lk· ~:~:rı O'ln ~ 
görı.;)"'('ıfll.1rrr. G ... ıl iı~a tti.ct ·~z· 

g:}h•1.1ro r,itı iğirr.ı:.z ~ınnan, o.. .l r . ı....c: 

lk-aLuı eldı\.t.nl.·ı, sırtlarmo& ~i tu
h.ıtnivrı göı.ltrl...t 'k.ıvılıcıma tc.oru. 
n.ıd~ içırı yü.zlt.-rmc t ... 1ın .-r. kli.,~ 
oJ.00.ğu h-ıldt- k&t.· ı' .. tı perçiı1 yap. 
t1k.!a1";lllll göı·d:ilk. B~o.r\l..ırta kadım ol• 
dukl.an )P~ru.t isl.-ar piule jon aııı!raşı. 

lır. iş :-.aoh Alca er.µ de: yiJıcüuden 
IThd.cdiltru, sırtır . .c:hırı ttUı.ı.noou \"C ~ı .. 
lerinr.<rıı <i'I. d<l.i,;E o. cı ini <;lkr .. n.:::&gı .ıa. 

man, iljçln:.n ı.d".i.'"lıcı l ujhı. t~.ç.
Lo .. i.; ,y .... ı, JI\( ı...ı,; t,,., o'\: Jool~ej lrR\Za 

nu bir k.ıdın oll.o!u,ı&l~ göN,t:Uıı: .. , 
Çüıı.ku .n:ı:.ıi lıu-.• a. ile ;Jrak,t ~ ı r:h 
r<lrol=fa çalı;:>.o kı ıı;.llır :r la.2 ,. 
ç~ -ı:ı öl~ üı.:n. !r - fl:Zl"f_)( t:-.ıip 

ed'en klıMilın:lar dlğ)J.ciı·. İ..-,.g.lt~rc ·iıı 
lkitxı S<.ı 'fı .;;.a;lı·tı:ı.ıı ır.:u.uc.\'V'CT ve.: ~er .. 
vet n.hi.Oi 4Q .. c. ın..flr GQ f-aOdk · ·Ju 
Çalış . L~Mrla,r., 1'' (.ili.ota ~GtİT' 

Z(ll" olan tarafı bu işle ~<dolcl e.cıa. &;. 

v~fı:sini telt c mt ~Ur, Bl.Kılkl~ .11: n 
mü:;.;:<·ırn•el !t.:~4:,ıi.. \.U u· mq ıır_ An 
ohcak i..;çi LA.ıı., ıfUJJ.:j'yl'"n gun uT
tıu.da ~t t;t:l.rıcı.. İ"} ır ... ;.~ an. 
neler ('oe".itl~r .ll ! a.H~1ı.o•c.wt i>l.;..Lnr"""'-4 
b~'1ik i:ı.. -tşl<:rı· bu .ırl.ı.r. Buru.a 
ı.; . l ı e....c ı ı- 1 'bı'tiU!Un :.r:t• 
r.ı.d.nw.7 bıreı· par~ 1 ·• -~tJo;f .,'"La 
(..'t.;.ıaii b:tzı f ' ~&:ı .tıı yar~n f z 
la ~i illi ka... .,.,- tt,.~iı n"1JkAıc- . 

F .. o ·\U ı zı.,..drc ... Lt.~n:.z. uc .1 
kadı., çilcrm nL:iU c; ..... ış . ..:ı.:;..ıı ~... ..ı. 
ı .. a .. r.uı:ıC.~h &...u..L •. 1).....,ı,..ı.;.ı ~ı.:'\ p...r 
Mle C.J.il:.sa t- ....... t.:ı:·r·. 

- Çoit ı;:ğıır o .• ın. iŞ~ıotn b~ -ta. 
~1, nc.t iŞl t-r,.,;ooK ja.r \t! h. .. .-. 
b.ııa i~cri t:tl.iC<a~.ı <..le d.:Jn..ı tyi g r. 
n.ıJ.;.L .. -Q. r. .h.~:ı t.u.h.a Cil'IVan ... .ııır. 

Daha dtkkatlıdir. İı;.:ci iQ.rr.ıeZ. ,Pcı·çw:ı, 
paraşıü& dOOşi ve bı..ma lle'lll"..cr i::.er 
yu JH.Z. bO'lm:.u ı.ı:· .. fı.D(Jaın gOCUlebi· 
lir. 

• •• 

M Wi müdara. le <!.ha ynlnn. 
<.ıeW. aıa...aıı oiaııı ~.,. gct .. 
te; Ct:a<i.1n.ar duğl"OO n Cibg· 

rı.::ya ısa:.D.h krJ~u . .;.ıramı geıc(\.t.r 

tiren işIC"t'<fota l::Ja.tk• a.J.<.rrliğin he.r 
sa!h:ı5ııxra ~<taoaııOor. Alt.ı:gırn 
ınaıum.tıa göre .,,_, 11.de en çUi< n :
harebe iı;;;eriL;.ae, Ş.JlOr~"s,le ve '1..r;t ic 
it ,var toplm.ı ''"claı 'l:rJ.::L\.~ rrru."'IJ'_lf:.ı.'° 

o!l"'aklaci'>rlar. Bualu· iuıdıı>l».r.<ı er· 
lk~lerrtı:1 dcJba qi göıdlttler.i. j· !t"ı 11 

Muhaı..me • b~Clk ôlçi.i<le kAlp 
dııllıllWIUi< l<lclortcu!uk a..n~ ciü'U· 
ğuno göı·• İıunı.ı. Ulbıl tıörm«<tedlr. 
.ASI< .. ! l>üro.ırot; -erlerin ile>.e.p d· 
!.cinde kadınlar Ç<>i< vaı:i!• almışlo.ı.oıır 

Ar"..ter vtomobi~!crm·n 14-,förl r. k& 
<lınl.rdır. Bur.is: v.ôtliyk kmıd:o hu
SIJEi n .ub ı.1eri.:ıi kı.ian:m bu kib ~ 
sır.tt::ı tne p ~d n!•ar, ~rmdi zurt' 

"f.cııyn.a.lan içinde, aencraJec n v• 
y -t.'.l. rulbda .. l dı:ıwn ot.ımobil ri:l& 
idare elımcl<t<d'r •r. Kodıni r ta 
cb.n t' <d°ıluı clfl!Jlcbiilcr.ı t.e.ı ı.ı.' 

<'!l<<k §6{onl Ü otom<ıbi «• " 
da!u tumrur . 
Soıün ktSara ınııl~ loaıdın h r1' 

gayn:ı.Jeı:in>• h... ıra!h ,..,...;ı• 
aın. çah:smaıktad.r ve eğer ıncı tc 1

• 

h rl>i k•UO<i<:ak ıJuru, b. ,.u,rd• 
inı:UC. kadımnın ru!il cjk bniik' ' 
lacaktır. 
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soGAZLAR 1 M. M. Veka"" letı·nden ( lstanbul Levazım Amirli~~n;Jen 
\.. Verilen Askeri Kıtaat ilanları 

~ - -- · !--AEW::: R~-R 
~ . 

• - .- " • • 1 "" 

Hindistan ordusu 
büyük taarruza 

geçecek vaziyette 

{Baı taralı l i.nci •yfada) • k • 
bırakmıyan, dencnmi~ çıplak, n T e •• i z m em ur u, e 1 ek t rı CI ve Eski.şehir ~:ıva lha9tsıhanes. Ci<inol kısım irışaa11 _ mütea 
samimi bir milli siyasetti~. O m O t 0 .. r C u·· & l I n B C 8 k • nam ve lhesaıbı.na pazarlıkla ~ ·ı tmeye !konmuştur. Ilıaksi 30/12/ 
halde, de~ı:ı Amerika ve Ingilte· • 942 çarşamba günü ~at 11 de Ankarada ıM. M. V. 4 No. lu sa-
re, şu .-e bu, hiçbir devlet hangi • 11 uı lllildofaa om.inıdtlk.I taŞ);aleıde ,,ı..h<l;ım "1ilm<k Uz<re irıı'.i!ıan: tın alma .koJr!isyoılU'rıda yapılacaktır Keşif bedeli I,121,265 l'ra 
maksaıfa olursa ol•un Boğazlar- ıa. 1 !<Jlsiz noo.lcLnl;tı. 17 telsiz. rmıf>:>lberc momu~ 9 motöt'cU ve 5 ~rılı:c<. 56 kuruş, kat'i t<>minatı 97,201 lira 25 icuro.,<ıtı.ır, Taliplerin belli 
dan cebri bi·r ı-:c~i~ yapabilmek ..ıınaıc-ktıı· n morcdbırı:lııırı , ~a bzıw.cnı.rın .ı.e...,_...:.ıerc gll<-e ~lsiıı. ın..'<.i vakitte kom .·yona S"hnelNi (1944 _ 2329) 
için beheJnehal Türkiye 110 u.fs-ıı!ler•ine 260 Ttbız muhab4:re nıemur~atrına li O, mı,t.ör<:ükrtı 150, eld..-i.c·kç~re * 
harbi göze alıırnk mccburi3·eıin- 120 ~r~ya k~dar "Y~~ ücret -'lccekt..r . ı . 51 vagon sığır eti kapalı z:ırf la elı:siLmeve 'knn.muştur. hlıal~ı 

2 _ i ~tıı..-in Hkt.lctçe gjj.ı\cl'jJ.ecdlc <ıer lıang• ı,,. !uometı bbıJl etmc,crı , 
dedir. l\1üttl'fik.,,iz İngiltere ile mıM>ZZCt askcırlik ~.i:m·.ti ilgi;.< bıılunmam.ts ııril•r 28/12/942 pazartesi gür.il .saat 10 da A!yo11 askeri satın alma ko-
aramızda her hangi bir gün böy- 3 _ YukerJ<iolı:I sart.ı•rı l>ıiz olan 61.~ın • .rio, misyonunda yaprlacakt.n: T< h n>:n ~eli kil<ısu 90 kuruş llılo 

• le litr iht'liıf çıkıııast esa n ba- ı _ Kendi el yzılıdle ymmış hal •erct>ır.....,,.,,._ temmatı 3442 lira 50 kuruştur. Taliple;i:n. kamıni vesiı'k.alar.J.e 
his mcnuu dcı,.;ıdir ve olamaz. 2 _ r~us leıhr<>ıl su"": '"'~"' a!ml. teklif ııneıctuplarmı tıale saatind der. bir saat evvel komL"yona ver 
Fakat, bu çc~iı. haberleri )'a3aa- 3 - Bır\unduğu •·"2i!d'.~rdom aldığı. !bıi2ımı:t vesikası ve,-• ~rinoı, m<'leri. (1~ _ 2330) 
!arın içmde >U~ayan grıli ve ka- 4 - Dotnı\ıık !<Mı * İngilizler Birmanyada ilerliyor 

Nevyork 21 (A.A.) - İngiliz 1 
kıtılanoın Birmanyaya girmesi 
'Bırk!şik Amcrikada bilyük bir 
alaka uyandırmıştır. Bununla b•· 
raber Birmanyayı yeni-den fethet
m •1<' ınatuf genis m;kyasta bir 
h>rcketln hakikaten bahis me,·. 
zuu olup olmadıj\L araştırılma· 

maktadır Askeri eksperler bu lıa
rek.tı Hindistan ordusunun ta
arruza g~ebdocek vaziyette oldu· 
ğumın b•rd<!ili mdctmLkff'l; .• ı,.r 

çebvrcslnde ilerlem~ye devam et
mektedir. JJpon ~akları tekrar ta
arruza geçmişlerse de, Akyabuı 
30 mil şimal batısında b',ırçok harp 

fabrikalarım istila edPn Cakut• 

çeVtes'ne ancak pek zayııf bir akın 

yap•bilmışlcrdir, Japon uçakfarı 

çok hafif hasara seb<'p olmuşla:r
dır. 

1 k 1 · - 5 - Sıhhat raPQıı.mu. 
pak ı ba«ı nıa sal ar var l.>C yıne 6 _Son t.llı>i' ha.dı:iBI gösterir ~"""""' veya to.'oıkı:mo VMSa llJdet 

Yeni·De'hi 21 (A.A.) - İn i'iz 
kuvvetleri Börmaavada Ar 0 kan 

L11r.dra 21 (AA.) - Dün, Japon 
Uç;ıkl r. Kıl'·ütaya t.ıa·.-uz et
mi,lcr, fakat h<e hır n<>tıce e"do 
e<t< cın~krdir 

onlar da bilmek rorwıdadl1"lı>r· v..ya. ..ıını, y- neden ohrp ~- ~ede izMD. . • 
ki, Boğa~lar Türk ordusunun 7 __ De"v·lct nK:rnur.u v...ya muteber iki ntı.n adresin~ (!eıkiyt *''n.) 
bekçiliği aHındadır, Boğazlara 8 _ 2 ıut•ı buy , •• 4 adet v.sikıa folıı>ıl'rafını, bir d>lcıkçe . iirlikt< lŞ/lf 
ne soırnlu·nabılir, ne de Boğaz- 943 tarihine kaı»r A:romradlo Ailo:<öpriiıd<• M--.~ Plaı".c MudilrlU· 
lıudan geçilebilir .. Böyle çılgın- lügüon.- gör.d.ı;•ncleri. 

ça b;r teşebbiis sadece 2,500,000 4 - ~lcroen va.<ıt4rı müsait vo ibe!ııeleri tan-.ıyrı- o~_;ı~;~..ı..nı·•~ıı· 
ne göndefil<:cric. mo;.3up!ar.l.a l{n:tuiiı.ıtn güo ve :.verinin .... Ul'j'\.U.ı.~..,.._-..e.a ~ Tiirk süngüsiinün aleylı1e bir 
olunw. (lSG< - 2376) nıiicadeleye da,·et edıfnıcsinden 

ba~ka hiç bir maksada hizmet et· 
ıncı ve nıü.teşrbbi,lcrinc ancak 
hü~ran \'C inh zaın getirir. )Ju .. 
hakkak k~ Boğazların Tü<kiye 

~~~~~~~~~~ 

Met..! Antifı·ikf;iyon N R. C, ~40 ~ 

Sovyetler merkez· 
de yeni 

şehirler aldı 

Yeni zeizeleler 
oldu 

elinde ve tarafsı• bulunuşu bü
tün dos~larıııt;z ve muharipler 
için en büyük ıır.'ıncti ve en bü
)·ük iaJdayı temin etmiştir. Yi
ne de bö) le olmakta dc\'anı edc
cekt.r. O halde, nnıhar plerin 
hele hw-bin dördüncü ve en kan
lı Jltüradeleh.·ri d8\et eden yılı 
içinde .kendilcrhıe n'ıınet ve fay. 
da teınin ~en bir dunınıu mu
hafazadan gayri ne diişüucelerıi' 
ve mülahaza cltilderi hangi fay. 
da olabilir? Hesap ve nutnt.k bu· 
dur. Fakat, buna rağmen bu ç<ı-

> > N.R.C. 150 2G 
> > N, R. C. 150.150 50 
> > N, R C. 6' 
> > N R. C. M-0.150 {....,,) 74 
• > N. R. C. !40.150 20 

1 - Yukuıda eı.n.; ve mil<ta.n r.wlı m<ta!l..- pcada ~ lio ~ elı
--.ı."<tı.r (Baş tarafı 1 ıııci 5a3fada) 

Abnan öldürülmüş ve mühim 
miktarda mühimmat l.ıhrip edil. 
mıltır 90 top v.: birçok es;r nlı.ıı
mıitır 

Diğer bİı' kesimdo kıtal<ırmnı:L 
bör diı~m:ııı garnizonunu çenb~r 
lç'ne aimışl~dır, Bır köy zaptt~ 
di'ın~ş ı·e ~80 dü.şman er~ ölciü.riil· 
mıi~tür, 

Al,MAN TF.BI,İGİ RİCATI 
KABUL EDiYOR 

Berin 21 (A.A.) - Alman teb
lii,<i• T<."ı-ck çcvresinıdc So,·yetlı<r 
tarnf1ndöt' yüpılan de\n1e t~<·lr 
bü,)leri :ıka-mcte uğramı:. tır Atman 
nıt'vziler·u~ girmc:!e muvaıffak 
olan ulii'nb1n bir kar~ı taarruz ı·s· 
rı ııncl.ı vüskürtülınü,tür. Alm.ın· 

ıarııı eline mühim miktarda esır 
tı'" 1nı~tır. 

Merkez Don ç<:vr~.;ıııde bir kaç 
gür.dmheri mül1'm Uınk kütlele· 
rile faorruz -etmekte olan dıü~'lllan 
bu çevrenin müdafaa cephesinde 
yalnız blr ged'"ık ııçmağa mun!flk 
olmuştuır. Bu gedik Rus .kııvvet
Cct ıne pahalıya m•I olmuştur. AL 
man tünıenlori, y.andan b;r tehdi· 
di önlemek için d::ıha g<:rilerde 
mo•vzilerc ~kilmişler ve böylelik
le düşman muvaffalo~tinin biiı
yü.mes"ınc mani olmuşlardır, Mu
harebeler aynı şiddetle devam et· 
mcktcdir. 

Moskova 21 (AA.) - Sovyet 
kuv\etleri şimcl: Stalingradm 320 
Jtilometl'<' ceıl'l,l balısın.da bulu
nan Milleıro\-o'rıın mahallelerin
de mu'ı&rdıe el mckı«lirelr. Bu 
taa. ruz esnasında Almanlar 43 
binden fazla in ,•n kaybetmişler· 
dir. 
SOVYET HUSUSi TEBıJG! 
Loııdra :U ( \.A.) - Dün gt-ce 

Moskov:ıda neşredilen hususi teb· 
l'ğ" göre, Ru!'lar dün merkoez cep
hesinde ve Don nehrin<lP taarruır 
farına devam P.lmişlcr '~ 20-30 
kılometre dorioLkte ilerleyişler 
:yapmı.fu.dıır. A!m•nl•r, süratlo 
C'enup batıya çekilmekt<-dir. Gtri 
alınan 1-00 rnesktln yer arasında 
1-0 şe.hır vardır. Bunlaı'd.aıı i'.<.s; 
Voroııez • Rosıof demiryoln h'{lı 
arasında bulunmaktadır. 

Ruslar, beş günde 7~150 kilo
metrelik bir ileri~ yapmı~lardır. 
Royter rnuhobil"~ Rostof şehrinin 
dÜ?--ınesi ihtinutli bulunduğunu 
bildirmektedir, 

Hitlerin 
karargah,nda 

(Baş tarafı 1 in<:ide) 
toplantıda Fransaya ait mesele • 
!er görüışülmii§tür. :Mihverin ta· 
.rai>ı-z komşuları müteyakkız ol
mak ger-ektir. M Ilı verin artan Ü· 

mitısizliğf, mfütef.okler tarafından 
cesaret .-ericı bir alamet olarak 
telakki edilmektedir . 

TOPLANTINlN l\IAHİYI:Tİ 
A.ı1l<.04a, 21 (&;;dyo Gazete» 

Hıticr, C1ya.oo, La\'tal ,ıör\.&;1ıı1clet:imn 

ıc y1,,,,.ü lıaiduıvJıa ~ı bir kctı.:miv~t 
c. · :ı.:!6ıu edllır.U:i.le, ftı!k;rt §fı:nulu 
IU<kı.nda tııımıı..,ı~ı- yüdıtuı~ı.. 

<lir. 

(Baş tarafı 1 inci ı.ayfa<la) 
altınd~ ç>karılmll\llardır. İnhi· 
sarlar, post.'\ \'C telgraf ile mal
müdürk'l".iıı..n ve bazı posta me
·mı.ırlar:ırnn öle-nlC'r meyaı:ı.nda 
b-ulu_n.duğu aııla~ılmakıtadır 

Fclaıketzedelere yardım için, 
Samsun, Sivas ve diğer c var 
vıı.iyellcrlle Eııbaamn k il.;iyet 
lll':rkczi <:>lan Tukatlaı> dorhal 
çadır, liıç ve ,;aır malzeme ile 
imdad heyetleri gıöndcrilmi.ştir. 

Kızil•Y umumi merkezi bugün 
(dWıJ fotalket;;c-dclurı:- yardım 
için gen.iş tertibat alm~tıır, 

Yarın (bu.gün) sabaılı saat 10 
da Atıkaradan ·Ik yaıııclım treri 
hari!kct cd<>cektir. Hükumetçe 
i·lk prdım tedbirlorinin sür'atle 
.alının~sı hu.-usun.da Tdkat rnL~i
ııe icap eden eıntr '"' diıekı.i!ler 
verilm .lj tir 

lstaııbul Ra atlıanesiniıı , erdiğj 
malümıı,t 

Kan<iiai Ra.><ı1ı.'"anes.nden lbil
dU"ill.ıı~t ır: 

Diin i!kind ilzeri yar. saatiyle 
~ y...diyi beş dakika or: beş sa· 
nıye geçe cenıup istikametinde 
çok şiddetli :bir zelzele kaydedil
m.işt.ır. 

Merkez Ü>lli lstımbuldan 61!> 
lkkı.metre mesafede talhınin roil
mckk-dir . .:\for.kaL (iı,tü bir şeb• 

ce isabet etmiş i.se zelzelenin çok 
hasar Yilptığı mt.ıih8'kk.aktıc. 

Cephel .;.rae günün 
ÇE h r-. Sİ 

(Baş tarafı l ınd sayfada) 
yeti '•'Jı! Dr;n ll• ı şarkınoa ~i {. 
detli n, -' '' . '·J. ··erdigıni Al· 
man tebr ği lbi!dirmcktcdir. 

Yine Alman tebliğinin İtiraf 
ettiği gibi iank hücumlat-.vle Al
ma.ıı rne\·ziler.ni yaran &~yctler 
Almarıları ricate mecbur et
m,~tir, Bu suretle morkcız k.es:
miI1<Je gerileyen Almanların ce

nuptan da gerilemek mc-cburiyc
tinde kalmaları lbekleJW'l>.Iir 

Eger Voronej • RostoJ dc
miryolur.u kesen Sovyetler l\f..J. 
lerova eenu'buna doğru taan-ı.ız 
ederek Doneç ne'hrin:i gcçmcğe 
muvaffak oltn'Sa Novoser"°'9k 
lrolaylıkla düşebilir ve &1oıf 
kapılannda şkidetı; sa V"§iar baş
layabdir. Cepheden taarruzla a· 

lınacağını sar.m~dığım>ı: iRosOO. 
f.un şimalden tehdit edilmcei 

çok dmvvetle mu!lıtemeldir, 

ş ",t haberle~ u Jayılması; sanki 
aslmda do•t ve sıcak buhman 
nıiinascbetlernıizc eklenecek 
bir şey vanıııs gibi &ıvyet Rus
ya ile Tiiıki3~ aras.nda yeni 
yeni münasebet gelişm<>leri te. 
miu cdilnıesin'.u yine De
mokrnsyalar ınahfilnde bir py· 
ı·eı mevzuu tc~k' [ ettiği: gibi ha· 
berleı ;n uçurulnıa~ı .e-ğer usl1nda 
iııdirectc baıı ıniililhaıalara ze
min teşkil <"hn'.vorsa n1eysİJn 
icabı Jl<Opaganda nıakinelercı 
düııl·anın h(.'11 ~·aıunda ~·ine ala-
b Ld.ğinc ;~liy<>r demektir 

ŞÜKRÜ AHMED 

Dizbu g şehr.ne 
tt &.ıırruz 

(Baş tarafı l iud sayfada) 

Geceleyin Alman hıva kuvvet

leri Hull'a şiddetle taarruz et. 

m.şl~rdir, Bürün Alman uçakları 
üslerine dönmüştür. 

Şimali Afrikada 
(Baş tarafı 1 ;nci sayfa<la) 

mayinlerin kmizleme ameliyesi 

durmadan deva:n etmektedir. Av
cı bomba ıu;akl~rı Sirt-Bucrat yer 

lu üzerindeki JLii'man taşıtlarına 
karşı harek<;tler yapmışlardır, 

• n re ll (-\.A.ı Müttef;k 
kun·etleıi, Sultatu'nın 8 kilom: t
rc batısında bu!• .. nan bir noktaya 
ulaşmışlardı,, 

İHTİRA Bill.ATI mıvni 
•N:t'ıayet.:.iL. :ıeı-it ~ı·'İcl.tlid.'Üiu ,t;es hô.4 

nıil1c-rt 1Çh1 c;.algı tılatı> ha:kır11~Uitl 
lhııtra için aJ'lılmlŞ o;Jn ı i~ıun 937 
t.ı.rih vr 2501 Nlı. \·c I<c.s;.r y .3 .• 

nln ~CSltl:. urr.tktınun 6t'.3 cil).12Lt ı "'..dı 
eyrı ıeqrı ııin h t'.f.A.1 a,k, ihı'....:ra 

içıı:ı all.n 11 1 İll~,noo 1937 t.aı·ih '-c 
2502 No. \c cs.r kfji f.J·1.in ·i ueur 
rıu biıbir:nc ir'tbatı U5 tih ha'k.'.f.Jn• 
dal<ıi itı1 ora iç;,n almm 1 j .n.t<:loo.."\ 93'1 
tıaı.ih. ve 2\5ı03 Ni . ve t&ı,, c.basz.D 
Mifkındııki ;ııı:ır.ı için • ı:ır...,, 1 İ..kka· 

oun 1937 t.nıı w 2506 mımıı.t'a.lı i!ı
t.lra bt."!"a.tıouı lhl~va ettif,'1. hu
kuı'.t bu kere b:~~ 't'\•jr ve 
Y•hııt i.htfra.lan Tii<kifede m<Aiki i 
Hile kxı~ı:ruık ııçKı o4ah~eı cı.ıı; v.rı. 

Lrtıilec.lJi ldtlit f:<l'i:!Ur· .. ·kt6 o'!ırnı.:.ı:~~. 
bu hlll'u"'1 !<wla ımoılımal eôi."nmek 
~e~cı-.n Galat.W-a. .'\ul•n Han 5 io. 
ci kat 1 • 3 ntınJ&ralara millıocot ey 
lemıoloııi lii<nımu i!llın ohmur. 

Bir baş hemşire aranıyor 
Devlet Limanları lşl~tme Umum 

Müc'ürlüğünden: 
Devlet lima: lar1 he.st..tıandl:nô'c 4St.İhdam cdilrr.ek üzı:rl'! ;r ~ obate!i has-

ta'?:ıaneaıile ait olmak üıı.erc (7;3 y ·ş beş) l" 17 ücrc:11i % ( de IlıiSbet.l 
z;ı.cr :ıı ayr.ıca) bır b.lş hem~irt.:li'k acıkır. 

llıli&ı• yapını, teklilor:n bir dilrkçc v r \'e l:f.r !o.toğrilla b;r1ıtt. 
i~.otın ı Zat İşleri Müdıü.Tlüğı.mde .T<ışrıKl\ı bulıınnlano t..:1 ile) miit~a1larL 

Arr.l\aı \"Qf.ı! v tar a~atıda g«;tc"J.:. iıti:', 
1 - H•sta lıa!:ıcıJ k mdlctebuı&n mezun olm'1.'k. 

2 _. Pozarlılk 29/12/94ı sa'ı g\i'nü -ı ıo.~ de Kba.taşta Lcvııuın ~ 
tomisyonunda. :1aıp 1 lacaktı't' 

3 - İste!k:W~ım. paıa:r;-. için b.qincdi!.,..ıı gün ve aı.atte- IJö 15 gU.venme 
paraarlyile b~ Jkt, ııdı f!C\'On hı<r."'ırona gclınel<ri lllıon olunw (2274) 

* 1 - 13/11/942 lıınboo• ııc.t>.:ı1ı e;ar{Ja e'...Utm..; )'cpı:lae:ı.ğı n .&len bu· 
bı:rla yoır.r'~ pjş!rm•ii• z 1>.<ı.ı.; 30 adet bkb" ve 30 adet d ir kA""" ta!ip 1111· 

lnır t>h:neıd ıgiııd..:n yebdcn pauıırhğ2 koru.Jmu.ştur. 

2 - I'323r!lk 25/12/942 cwna günü o:ı:ıt 10.50 de Kahat.,ı.. l•vazım 11<"
be!'o.inrlı·"'..i t;Jım kom~yonunıL y pEacaktır 

3 - Rttt-Uu ve ş.r.rtnımel~r hel" gün öt(!edt"n 60nra FÖd1 geç~ f\lbf'<iflll. alı
n<>c.ıct.:-

4 _ İb'1dk.l;leı-iıı pazarlık f\:İU tqyin edilen gün ve saatte C;ô 7,5 güv('n..-..;e 
'""""öl• bir:'attc a.'lı geçen ıru.r..,.,..,.,..gclrnelm ;lı-.n olunu• (2164) 

rstanbul Çrçekci er c miyetin-en : 
Cemiyetur.ozın senelik aleladeumıınıi heyet~ 21/12/1942 tari.hin

de ikinci defa olan tO"planması için a'di maik.amlardan müsaade
si alıı:mrş ve usulü voyhile gazıetelerle ilan edilmiş 'se de 17/12/942 
tarihinde tnt:'§ar eden Son Telgar f gazetesinde kanununun ve r.i
zamııam<;m'ı: ·hükümlerine uygungörülır.eyerek umumi heyetin tek· 
rar 30/12/1!142 çarşamba güınü saat 10 dar. 12 ye ~dar yine Bey
oğlu kaymakamlığı civarında Lunapark g'7inosunda toplanacot:'l \...ı 
asli iıu:larımızın cüzdanlarile bir J;kte gelmeleri ilan o1unur. 

RUZNAME: 1 ....jdare heyet,run çalrşma raporu, 2 - Hes.ıı.p 
mıif~lt~leri ı :ıporu 3 - 1942 yılı bü:t.çe ve kadrosunun ikabul.ü, 4-
Autn • n tekl Jcri, 5 - İdare hcy1'tinin müddetini bitıren nlilfı 
ıçin seçim yapılması. 

Is anbul Bakkallar ve Müstahdemini 
Cemivetinden: 

Cemiyetimizin 1942 ydı muamelat ve hesabatının tetkik. ~ı.ıı. 
16/12/94'2 çanşamba gi>nü to,plaıı ması ilan edilen umumi heyet is· 
timaında Eiloser.yet hasıl olmadıığındaıı ikinıci loplantınin 25/12/942 
euma günü saat 14 den 17 ye 'hıra kılmasına karar ver.imiştir. Cemi
yette kayıtlı esnafımizın hüviyet cüzd9.!'1ariyle birlikte 1942 yılı he
sabat \'e muamelatının tetik.ki için yukarıda gösterilen gün ve 
saatte Emir.önü Halkevinde bulun m.aları iliın olunur. 

RUZNAME: 1 -İdare heyetinin çalışıı;a raporu, 2 _ Hesap 
milletli lelin n raporu, 3 - 1943 yı.lı bütçe ve kadro:>Unun kalbulü, 
4 - Aı:an·ıı teklifleri, 5 - İdare f:ı.eyetin:n müddetlerini bitiren 
m..<;fı için seçim yapılması, 6 Hesap mürakiplerinin seçilnıt!\S'i. 

, . ' 
DEVLET DENiZ YOLLARI 
İŞLETME U. l\IÜDÜRLÜC:ÜN DEN: 

21-12 942-28-12-942 tar.hlerine kadar 
muhtelif hat!arımıza kalkacak vapurların 
.simleri ve ka 1 kış gün ve saatleri ve 

kaikacakları rıhtımlar 

Seh 4.-00 de (Cılnl! .ıl';yel) C..m" 
4 00 do (Al<sıı) G;,;. ı. rlh•ııt:'.:11· 
dlın, 

NOT: s..!ı ı;ıoot'"'-l yap;lmr;yoc<ıktır. 
(AA<suı) Salı ve Cuma J>"llal.arını 
tevtııdoo 7'1ı;ııı.cakhr, 

Cıın ... ·Lesı 18.00 de (~) S'4«
oi rlhtınıl01dııoı. 

Pll2"3!flesi, Qaoı~ ve Cuma 9.00 
d':ı (Mıırakcz) Cm--'osi 14.00 <t.: 
(Suo) pazar 9.00 ela -'3.ralkez) G<ı
Lıta •ıht>mı.ı.n, 

Pöuıırte'6i, çr,amba. ve cuma 8.15 
de (Sus) G.:o.'.& rıhtımm.l;ın, AJ· 
rı<,o Çar~ıımb.ı w Cwnarlosi :W,00 
de (~'•) Toplr.me ırıhtımın
dın, 

Sah vo N'ıl"a. 19.00 
Topbne rıhbırwıd.m. 

da 

Pazar 9.-00 da (Ant.Q-a) 
'fup'hane rıtı tnnındon 

(Baı-tuı.) 

Q:ır ııba 12.00 11e (Ilu.raa) rumıır 

:Muhtelif naklı}••t yaptınl~ tır. Kıpah zaı1la eksiltmei 28/12/ 
941! pazaı1es< günü saat 15 de B•· eoeik uk•ri s•tın alma komisyo. 
nunda l:•pıla<:aktır. Tahmin bedeli 49,800 1-ra ilk teminatı 3735 lira
dır. Tabplerin kanuni vesikal.arilc eldif mektuplarını ;hale saahn-
den bir saat C\'Vel komisyona rer :neleri. (19:15 _ 22'.l4) 

.Mı.dıı~hf naklıyat >~ı.)ırıLıca 
pozlrlıkla Enurum ~~kcl'i 6atın al 
kısım n.tkliyatm tahmın bcclelı 11 
kısım n•kl.yıııın tah.mın bdelı 61 
l.pler rı belli wkitte koıı::isyc.na gel 

* 
.tu lhal<si 29/12/942 "'lı günıti 
'·a komisy<.ınunda yapılacaktı~. B·r 
ı.84-0 liııa trrriııatı 13,584 löra Jkincj 
~5 lira t< m:Uaıı 8613 lıradır. Ta· 
ı elerı (1924 - 2:.!52) 

Behc• kilosuna 4-0 .kutıli lan .un edilta 100 ton patates pazarlık 
~ satın ~ ına.cakt.r İbaksi 25/12/. 42 cuma gibü saat ıı de Bal.ıi<e
s:r ~siren ıu'.ın •ima komısyonun- , a yapılac~khr. Talipkr'n belli 
vakıtte komısvona gelmelc-ri, (1967 _ ?~Ql ı 
• 

* 
Fiya.U Mii<la~ 

klll\ıf ton --Sarı ıtıbwllu lk&de 580 ~ 
Sıırı o:ıbuınf.u köse!• &80 5 
Peııçe!Qt loö>~. 600 5 
Penç•lôk lı.&eld 600 i> 
Ponç<.l!k kiıoele. 600 3 

Yulamda yazılı k<;o. .<rın p~rııı.ı a,.;ıtuıclc« 23/12/~2 salı gı.ın., ... 
.. ı 14,3-0 da 12ımir Lv. tımin'. Jii. - ılma <M:-"YOIJ11.lOQ y..pıfac.kk. Tal,,p'.erin 
kat'! k<nlnıı'llarjle be'.h w:.itle ko:r.;a,y, n gelmcle.i, (1873 _ 20G-I) 

+ 
Gôloü<t.,, b!r 1011.vyon ll'~ o,ııelı z 11. &>ı,:ı.n.,ye kunıu...,,ılJI". iıu:..,,,. 

23/12/!>!2. cuma ı:ümı •' 11 de A.nJı:..ra J M. M. V. 4 N<>. Ju ~bı oıı.na kc,. 
n>ı<ıyoo a:ı Y•rıtlacııkur. K.,ıt -~ 99,, G Lr.a 50 \l<UŞ ilk l.erı-tı 6206 li
ra 83 k\ t'l.IŞtur, 1\dıplt-rin kanun! ,·e:-·iıta.l !r te!:l;.f rnt'ktı.:p.u·ıı•ı »~c saeıt;n. 
ch:ı blr '""'1 u\-vel looınl.SyOı>ıı venn,kri (1918 . 22i G) ... 

B:ız:ıdtr.nada SösklLJ.~ü yeııdc 1.ınz- c 
«ı.11c.t:.r. P•2a .... 1ıküt c1 l~ 26/12/94:2 el. 
M, M. "\'. 4 No. &,ı atın a'..ır.a l<om~t 
ra. 12 bır..;.ş ık-:ıt·i l4•rni natı 14!15 l::ıMlf.1 
il ~<ri. (l~JD - 2!N7) 

* 

liı.. ve ılta.n .. 11~'111 l'fsi'· ıtı ıPlırlı'l.a. 

'llılırtt1J i:ün t Al 11,30 d::ı. A.nkaroca 
• Y .. >ıl•c•JJOtrr. Kt~ bedol; Qf1G3 ı... 
Up:~ be~ \ak ttc <r.n.r;o;onJ g~l-

_
1 
iltimesu~t.a g5s~ı!«:dt ~an.a1de bl1" r."}ljl.::'m"~ aeposu ~llSl ık:.p:;dı zartb 

"10'•,~ye kocnuş.w~. Llıalc.:ıı 25/12/942 Ct:ı:rı• ııfi<ıü Faat 15 de Jl!!<:orad'a M( 
M, \

1

• 4 NoJ iu. tJn atını lro~ı ~ ... ll Y~·~ır•. K~ ıbeQeoli 38191 lir.t. 
4 kuruş !lk teıni.n1U 2864 i ·ra 35 kıuruışt..ıı·, Tal.ipterin k;mı.mt ve..,kal riıc ttı...;. 
li! mektupla,ın.ı Uıa,, •tiıı<lcn bir a.at ~vı·el k<><ni<\YOllb vcrın•lclli Clll82·2 IG) 

+ 
Eı ·nesutıta bir nmlzl'IJ'T;C depo.su IJ$91 kı2pajı zaı14. l"k....t. l 1 ~ e Konn 

l'ıııı'··; 2eıı2ıw2 cumo!rte~ g .ü ı:::,.t ıı ee Aı;lta,rada M i. v 3 ·,,. ı.. 
!.Mtl &oma k< • .> u:ıu.1ı..a 'Y ;> .ıcıkt~ I{e 1[ bed~i 39,1:')2 .U C5 'kuru;; ı\k t-'IJ ... 

rı:.t.ı. 2932 .ı~ 70 k-Jr~tı..::. Tatpl .. ı:n ka ."ı.Dl vesikıalff.fle tek tf mo~ .. p;.ıa.rıa.n 
ilule ~t en bır .. t eV\·el l:OOi °"~ n-rikbillı', (1884 _ 2; 7) 

• 
Beher n .et"C6ine 560 tahımiıı rt:..ııcn 20,000 ~trc • !PUUuk rtr:l2Ş 

(llQ.Za.l"lık4 satın alı,_&n<tır. ıııJ.,,. 28/ 12/90 _.,e:;ı g ·'Ü ""'11 l5 .ı.. A,-,. 
toaradı;r il!, M. V. 3 No. Ju .. cima kDa:;eyonımda ;;pıüıcJı:.h•. 'l'.ohm_, •a... 
rı 112,000 Ura kal'! tcniı>:ıt 13,700 liradır. Taliplerin beU v.ıkıi~ °"" 
g<!lır. ·m. (1957 - WG91 

• Ankar:ıdıt g&teril..:ek ın..hedc b.,- pa\yoo. ~ ı.az:ı.r!Jlclıt ~ 'm;~y.: kon 
RJUilur. K~i! bed<(; 166,!?76 lira 45 lru~ :k.a.t'i teır .ı.a.Q 9563 fmı 83 1..ı.ıru~-
1ıur, l!ıales, 3W1.2/942 çat"ş_"'Onba günü ıut H de An::a-oda M. !it. V. 4 No, lu 
sattın •Irna korr.119yOnunda yapılacaftttr. Th.-1.İplerG belli vfr.k.ii.te C·tınmi..,.,·~·oa gcl-
mderi. (1958 - 2370) 

• 
~ilda yaızılı Ri>Z<'ler ~ satın B!ı.oo"""tı.r, lhal"" 11/1/943 ıüııü ""' ' 

15 <ie ADka~m:.!.a ~1 . !1:. V. Biı~ Nı, lu S:lfJo a~ komt.-:YQrrur '11 y.pj'9.clıtır. T;,ı 
liplr>rin bel.il w'":aıtt\) klımisy:Yna (('Jmelcıi. (19fir) - 2::Sf2) 

Cimi Tut.rı 

--~~~Yra'.--~~ 

Bina 

45.000 
22.50() 
22,ŞOO 

tevsi 

_.:;T:::<m:.::ıne:::· :.12~-- Mik14n _Kıı._ 
6750 
3374 
33'14 

200,000 
lo0,000 
150,000 

ettirilecek 
Devlet Limanları işletme 

müdürlüğünden 
umum 

L.ıvalin, Vlşb!ıı ır.de Fran 
sız t.:cıor.::t gomJerfni.n Wcre teıt:ı 

1\ >n "'<ı!l<Ü •-öy .el>Gl:< :ecJir, B-"'1· 
!ar o.rası'.cb TG!a.'ld.ı balr::>;Yll<ı h<ırp 
ı: "lori d<ı vtrıcllr, D;ğer tara!tan I.1 
valiıı )'enı ıııuracaıı hCkCımcl ıı:ııı: nd. 
gö~çr y:.plıji: bo cfi.ı c ~tedir. 

Z - Vni!o ~. elvorf§ll durlJlll[!• olmok ve lıkıır.et v.sllaılrrıı hamil 
b; wımoo."<: ede< 

ll(llo-ac:uıtlar 32/12/942 Blk6am- lı:u:Lır bbul oll\ftl...- (2314) 

Müvezzi alınacak 
•-. 12,00 de (Ü:g<Ol Si ci rıhtı.
'?nndon 

Vapur .et.-Ieri IWdclDd> h~r türı.ı maltlmat &şapla leleton 
numıralıın yazılı &ceDleler!mizclen ııtrenlleI>;lialz'. 

Keşı1 bedeli 2363 lira 4G kuruş tan ilaret Yeşilkôy feneri ile s's 
düdük rnevkiindE> yapılocak bazı tamirat ve ;ıışaat ~leri pazarl;.lr.I• 
lha le edıl.ecekt r 

Bütün bun bu-.r ı.hminı:l"en iba· TA.'iBUL P. T. T. Jl"T'DtlltLCGÜ. "DE.S; 
MO<lilrlOttirnüz mutıh= ıç;ıı illun<'kfqı mezunu olnt>lı: ııart.ı1e 340 do-

B3f Acente G • ta - Gal&la nhlımı Umıuılar um m11-
42:M52 dQ rl lliil blıı:ıaı altında 

Sube ııceı>1eli.tl Galata - Galata nhtımı mmtzluı liman ftÖS\;tl 
b!n- altında. 40133 

- Sııtte<i Yolcu Salonu 21740 

Muvııkkat temiaat 1 TT Lra 25 .irut-uştur. 

İstckUlertn pazarlığa iştirak etmek üzere 4/1/943 pazartesi günü 
saat 15 de Galata nlıtınııııdaki umuru müdürlük binasında top
lanacak satın alma komisyomına müranatları. lbımdır. r"ttıir. Görü;.ı:nel.ttin i~ yuzÜl'lii, harp 

bılrnc"iaı OV\' 1 ~ bJıil ohn:ı 
:ır ..... 1.1ır 

tumlu v Y• "' 7oı>!l1IO V• 50 :rqmı l'l'«'I ol '1lıırd.ıı ıııfrvczzl 
aJı,n;ııc .-ur. (;13•!&; 

____ t _____________ (2•H•6İı) ____ .JI bil~ artnamo ve tderrüah her g Ü!\ sözü geçen kwnısyonda görule
(2315) 
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Il
ı 

Beyoğlu vakıflar direktörlüQU ilanıan ____ ................................. .. 
Satılık ankaz 

SINN ATvetCUYVET 
Muhammen kıymeti 

Lira 

600 

,. VERi R Kasımp•şada Kuhksız mezarı ığı lçiude kain kadro harici Hfu;ıcv 
Çelebi mescidi ankazı kaimen satı lıktu'. İhalesi 25/12/942 cuma günü 
saat 15 de dil'. İsteklilerin o günü Valı.ıflar akar ve mahlul.at kalemi-
ne mi.iracaatları. (220i) 

o. Demir Yollan isletme U. M. ilanıan 
Devlet Demir:y~lları tcnzilli eş ya taı,ife ücretleri 20 ikinc'ikanun

dan mutber olmak 'Üzere artırılmış tır. Fazla malfımat için ıistasyon. 
lara veya merkezde Ticaret Servi sine müracaat edilmelidir. (2451) 

t Bir Eczacı aranıyor 
Devlet Limanları ltletme Umum 

Müdürlüğünden : 
Dev.l<:t Jisruıı>laıı basta:!ıaneol t~kilil1ıında. 140 • yiiıo kU'k lira ücreüi b:ı· 

ren1 dahili bir ecı.acılık. açı~.mıştıır. (o/o ?'llilınll &ıyrO.ca) 
A.~ağld:akj ~arUQrı ha.iz oln istt."~i'.lıi1ırin m geç 22/12/9.ız. ~·nıı kJ ri.o:ır 

bir dıilt4'.çt ven"l'1.Ck ve iki f11to,ğrafla birl~kte i§letmemLz Zat I~l"ıli Müdü1·1vgü. 
ne ıml.irac-.14tlar1. 

ı _ Baı·em dttt.u~ ! n)"iun ve askerllk.le ilişiği olm:.ım:ı.Ot, 
2 - Yegı 45 doen yu:..:arı ve :isWıd..m-n nı;'.lnJ bi't' lu.ıi buhnuru.."1".ak, 
3 - Sıhhati tam olmak, 
4. _ Mesl<'l\i eD::ı.1iycti hakJandia 2 kiş.yl 11cfeı-ans olarak gö;:,ttmn..'iı, (23t3) 

!m......................... 

1 istauJul Levazım Amirliğinden verilen askeri kıtaat ilanları 

Kömüı· nakli 
Sıığır eti 
Sığır eti 
Li moı, a.det 
PO?takal ade< 
Odun 
Sığrr eti 

Miktarı 
Kilo 

2,000,000 
30,000 
25,000 

8,000 
8,000 

300,000 
14,000 

;r~ira 

S0,000 
30,00(J 
25,000 

'.560) 
6400) 
'1800 

14.,000 

Lira 

7500 28/12/942 
23/12/942 

3no 80/12/942 

1()144 4/1/943 
1170 5/1/943 
1050 24/12/942 

ıK 

14 Erzurum. 
11 Eskişehil' Hv. 
16 Gelibolu 

16 Gelıöo1u 
111 Getibolu 
15,30 Rami Topçular 

(1977 - 2422) 

Aşağıda yazılı mev:.dııı kapalı Zlrfla eksiltmeleıi ltizalarında ya zılı gün, saat ve mahaldeki askeri 
satın alma komisyonllnnda yapıl acaktır. Taliplerin kanuni vesika! arile teklıf mektupTarını ihale sa.. 
atlerinden bir sa't evvel ait olduğu komisyona vermeleri. 
CİNSİ iM:iktaTı Tuıarı teminatı İhale gün, s•at ve mahalli 

Hastahane tamir• 
S>ğır eti 
Prasa 
Lahana 
İspanak 
Havuç 
Karne bahar 
Kerevi:ı; 

Sığı" eti 
Srğır etl 

Kilo Lira Lira 

40,()00 
40,000 
40,000 
40,000 

6,000 
8,000 
8,0-00 

140,000 
45.000 

J 5,4ö5,87 

Kr. 12,5()) 
• 15 ) 
> 20 ) 

" 18 ' 
" 25 ) 
• 12,50) 

1160 
15-00 

24/12/942 16 
?5/12/942 14 

Kayseri 
Kprşun~u 

16 Balıkesir 

15 Ardahan 
16,30 Ardahan 
15 Ardahan 

Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarl!la eksiltmeleri hizalarında yazıl ı gün, saat ve mahallerdeki askeri 
satın alma komisyonlarında yapıla cakt1r. T31ipJerin kanuni vesikalari le tekli:f mektı:;plarını ihale 6•atle

Sı.ğır eti 

Kereste n~kli 

45,000 
şartnamesi İsi. Lv. 

115,000 
27,000 
29,250 

amirliğinde görülür. 

7875 
2025 

2193,75 

24/12/942 
24/12/942 
23/12/942 
23/12/942 
23/12/942 14 Yozgat As, ş. 

(l 972 - 2063) 
rlnd<>n bir saat evvel ait olduğu ko misyonlara vermeleri. 

CİNSİ Miktarı Tutan 
Kilo Lira 

~~~~~~~~~-

Sığır et! 
Kuyruklu koyun eti 
Buğday öğütül:ınesi 

Llhan• 
Prasa 

5-0,000 
30,000 

1,800,000 
50,000 
50,-000 

30,000 

875& 
11,250 

Teminatı 

2250 
4218,75 
6762,50 
. 657) 
844) 

lhale gün, saat ve mal:alli 

8/1/943 
30/12/942 
30/12/942 

15 
15 
16 

30/12/942 15 

Maraş 
Konya 
Konya 

Hoşdere 

* A.~ağ:dJ yazıJı mevadln kapalı zarllı ~iltmtleı'i hiz.ilannda y.4?Jlı güın_ saat ve mahallet-deki asker! .satın~ 
kccnııi...-qyonunda yRıPı]acakill-. Taliplerin lcttıunt ''e-.:ikı:ı.'lariie te'ıılifroıclthrp1arını ihale s-".iJltindt~n bil' sa.ıt evvel ait o~ 
lronııi$yona vetmf'~d~ (1892 - '!141) 

Ciru:.i Mikta.ı Tu,tarı Teminatı ihale gün, saa.t Vi! mıahal:H .. 
K.ll!o Lir.o. Lira 

il Burs:ı. 

Sli!ır clı. 235.000 147,86~ 8643,10 

1 
Bına t.,ııiri. 16.971.l'i 12712,84 

Stğlr e1i. 40,000 48,0iJO 3600 
(19:>6 - 2368) Sııtır eti 150,0QO 00,00G 67?0 

24/12/942 
28/12/942 
25/12/9;2 
l/l/943 

16 Erı.falıC:m. 
15 Bandırıma. 

15 Sıvas 

• * * _, __ , 1 Keşif beedli 51,777 lira 39 ku ruş olan Hadımköy askeri hasta- 17,552 lira 32 kuruş keşıf ·bed ellı Ankarada ikı ahşap garaj ve bir 
Aş.ğı<la y;ıWı çelikler p""1n,ıkl• 6'ltnalınaoıktır. Ilı.- 24/12/942 peı~<m . . .k. . . 1 kl k ·ı k t İlk · ı · · ı · 

be günü.,,, 15 dJe Ankara<lı lif. M. v, 2 No, lu satın alı-ıı.ı komi."YOMlncfü y>a- hane~ nın.' ·ınc_ı "kısım ınoşaatı pazarı_ a e sı tmeye ·onmuş ~r·.. er plvyonu ı~ş~.sı kapa ı zarfla ek sıltmeye konmuştur. Iha esı 25/12/ 
p-.il,aoar.ıtır. K&\'I teıninetı 27<\4 lira CO li ·ruştur. TaHpl..,,:n belli valtitte !«>rnio- temnıatı 3883 ]ıra 31 kuruşıur. İha fost 24/12/942 per~embe gunu sa- 942 cuma gunu saat 15 de Ankam da M.M.V. 4 No. lu satın alma ko· 
yor.a golmdtri. at 14 de Hadımköy askeri P. 4305 satın alma komisyonunda yapıla- :misyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 1316 lira 43 kuruştur. Talip1e-

Kilo :Mm. Kilosu Maıııkası caktır. T.ıliplerin be11i vakitte komisyona g<>lmeleri. (1877-2068) 

1 

rin kanuni ves;kalarile teklif mek tuplanm ihale saatinden bir saat. 
\ul"ll§ • ı evvel komisyona vernı<>leri. (188~2121) n 558 39 77 z T6W ) PoLdj t • Z~S çeliği 120,000· atl"1: araba tekerlek parmağı beheri 25 kuru~ an pazar- * 

8\~72010 4
1
8;3 :: > { !ıkla satın alın.acaktır. İhalesi 29/ 12/942 s1lı günü saat 15 de Anka- 200 ton kuru soğ.ın pazarlıkla !atın alınacaktıl', İhalesi 7/1/943 

893 11 78 • ZT'1 ) r•da M.M.V. 2 No. h1 satın alma duınıisyonunda yapılac.ıktıt". P.ırça güııü saat 15 de Ankarad.ı D..M.V. Bir No lu satın a1ma komisyonun-
(1920 - 2246) parça da ihale ed"lebilir. İstek-itlerin teklif <>decekleri nıiktar üze. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 45, 000 Hı'.ı ilk teminatı 337'5 liradır. 

Aşağıda yazılı s>ğı.r etinin kapıaiı ıa a ~-silb.r.clui 29/l~/942 gümü ~aat 
15 de Y•lovada A.<]ı.ert Saim Alrno< Ko ;.:ı<>:wnd~ yapı1•caktk. Taliplecin k:ı
nıını.J veslı~riyle teık:if mt!Jctu~lanrııiha.i~ saatindtn bir ::::a._,t evvel Jtıomü.yon;ı 

w11111deti. 
Cinsi 

Sığır eti 
Sığı.r eti 
Sığır eti 
Sığır tti. 

Miktarı 

Ton 

23 
28 
35 
75 

* 

FiaV.. 
Kuru~ 

100 
100 
100 

90 

Teminatı 

Liır<l 

1725 
2100 
2625 
5062.öO 

.1903 - 2182) 

K.ıpaiı zan! usulile 300 ton kuru in;:-ir a·-ın !ilınaca:.1<tıı\ E\·su! ve hmuııi 
şa,rı~iarl ·komisyqnda görülebilir, 300 ton kuru incir tuptan bir i-:>td~~e ihııle 
ed! lebrleeeği g;iıbi daha az miktaı"~rn:ı if;te'Fli <;t!-iıt"Iğ~ İ.;,ıkrl_ijrde i.halr~i )"3'pıtlafbili.r. 
ı.tuıv:rkfl<.aıt teminat 15030 li-r.ıd1r. İhw!esi 30/12/942 çarşan1b~ günü Sil.at 15 ~ 
vapıb.ca.ğl:r..drı.n isteklilerin fu::ıle saatlfı.d61lı bir saat e\'"\.'el kminat ve t&ll! nıt'k 
tuphrile Harb;ycde Yc<l<ık Su~ olrnlwıdiılki .ASkeri l>"'la 92.0 salın alıııo laı-
mıı;•yooum ıcilt'acaatorı. (1932 - 2281) 

* 

rind<n kati teminatlarilc bdli vak itte komisyona gelmeleri. Tal'plerin belli \"akitte komisyona gelmeleri. (1953 _ 2338) 
(1962-2374 * 

* 57,080 lira 3 kurus k<>sif bedetl i Etimesutta sabit masa ve sıhhi 
tcsis.ıt yaptırılması kaİıalı ~arfJ.a ek siltmcye konmuştur. İhalesi 30/12/ 
942 çaı•şaınb agünü saat 11 de An karad1 lVLM.V. 4 No lu satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. İlk tc minatı 4107 lit'adır. Taliplerin ka. 
nuni vesikahr'Je teklif mektuplarım ihaJ., saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. (1939-2324) 

30/11/942 taıfüinde pazarlıkla mi.in•kasası ilan olunan müteah· 
h;t n.ım ve hesabın~ 50 ton pirime sabununa talip çı.kmldığındın fi
atı 1ıükseltımck suretile tekrar pazarlıkla münakasaya konulmuştur. 
Evsaf_ ve hususi şaı·tları komisyon da görülebilir. İhalesi 25/12/942 
cuma gi.inti s.ıat 1() da yapılaca~ın dan isteklilerin kati teminatlarile 
Harbiye Yeqek Subay okuluııda ~. Po. 920 sııtıoalma komisyonu· * 

1 
na 'hıüracaat~arı. · (346-2'111) Müteahhid nıım ve hesabına 5 ton piriuç pazarlıkla satın. alına· 

caktır. İhalesi 11/1/943 günü saat 15 de Ankar·ada M.M.V. Bir Nol 

B~~.~-knoci 40 kuruştan 1; 
000 

kilo pat.ıtes pazarlıkla satın lu satın alma komisyonunda yapı lae.ııktır. Tahmin bedeli 7000 lira 
kati tem'natı 1050 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelme-

alınacaktır. ihalesi 24/12/942 perış <mbe günü saat 15 dP Bllıkcsir as. teri, (J 961_ 2373) 
keri satın alma komisyonun<la ya pılaeaktır. Kati teminllı 6000 lira 
dır. Talipl_ı:_rin be.]li vakitte kı>mi> JOOa geimeleri. (1920 - 2258) * 

~ * Aşağıdaı yazıh om(\-tabiyeıle-r~' n kapalı ı>:arila ekısi!tmeleri 

Beh1!r- kilosu.ııa. 650-ikul'uş tah min edilen 7500 kilo sarı vakete 22/12/942 sah günü saat 11 de Eskiş<>hfr askeri saıtın -alıma ko-
y azarLk la sa tı n aiffiatakiır. İhalesi ~3/12/942 çarşamba günü saat 15 misyor.'lln<la Y•.P i 1a<!aktrr. Ta!:fpQ,; rin kanun! vesil-.alariyl<1 teklliıf 
de A nka.rada :M·~11ı1.v.· 3 ;tro 1tıı satın alma komisyonu'nda- yapılacaktır. mektupla.rım ihale saat:nden bi.rsant evvel komsiyona vermeleri. 
T ahm;n lıutarı 48,J}O:l!J!(kati te nıinatı 7312 lixa 5-0 kuruştur. Ta- Fiatı Milıltan Cinsi 
hplerin be'lli, vakitte k~~mj.sy<ına gelmeleri. '(1885 - 2118) ı------lmruş_ a_d_e_t. ______________ _ 

Kapalı r.m usutlle 400 ton ~-e!tird~k'.Siz !cııru ilzüm sa.tın :ı1nacaC.ttı.r. Ev
.._.! w ht:ıws1 ll"'rtları k.oon:s)"Onda göriilebair. 400 ton ktlru iizilın t.:ıpt,n bir 
ls\okliye ihale edi!ebilecej)i gibi daha a> milctarınıa is!e!<li çılıtığı tağdıirde de 
lhaı,-;i yap.ıla.tiJ.r. Muvaklkul teminatı 16870 iıı:ıdır İhalesi 30/12/942 ç: rŞSdbıı * Keçe be'll<:m<> 
gı.lnü s.J.at 11 de y11pılae.ığ.:ndtın i,:t,ek].rJerin iJıalc saatindm bir saat 6Vve1 tf!l'llJi _) _ ,,. 
0 , 1 ,.c te;kli! m•kt>Jpl•ri!e ffaııtı;ycd< Yed•k !Aıbay Okulundaki A..ıkeri ııosta Anka rada gösterilen .ye_rci'e aşı serum evı ınşası kapalı zarfla 

Yem tıorbas. 

Kııl çuıl 

250 
300 

1150 
35 
100 
70 
50 

1000 
7500 
1000 

9~0 sa'm alma korr yonc-nr m(irac:ıat:arı 0933 - 2282) eksiltmeye konmuştur. İha1esi 30/ 12/942 çarşomba günü saat 15 dP * Ankarada M.M.V. 4 N<ı. lu satın alma konııs~oıwncfa yJpıl;cElır 
Bilumum malzemesi cihetJ askeriyeden verilmek şartyle iki Keşif bede li 263:200 lira ilk.teminatı 14,:i~ö :iı·ıı.<.!.ı. T .. !ıplu-~ıı ,;.an..ıııi 

adet anbar işçlliğ. paı>arltlda eksiltmeye konmuştur. Ke:{f ·bedeli, vcsikalarile te~lıf mekrupla~ını ihale saat'nden bit' saat evvel komi~~ 
3049 1 ra l kuruş, ı;.cisinin kat'i teminatı 914 lira 70 Jouruştur. lhaıesı yona vermelerı. (1941-2326) 
4/1/943 paza<tesi günü saat 11 de Gelibolu askeri satın alına ko + 
misıonı•ncla yaptlacaktıı Talip !erin belli vakitte komisyona gel 
meleri. (1959 - 2371) 

* Şeh!,r dohı.li \'e har.ic:i ~ıt iii kapalı ııaı:fla eksltımeye lkıon • 
mut., , . İhal€si 28/12/942 pazartesi günü saat 15 de İı.mir Lv. a· 
rnirl'i:;t satın ~lma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni 
vesikalariyle tel-3;.f mektuplarımı ihale saa,tinden bir saat evvel 

kom sy<:ır.a ,,eı,meileri Mikfarı 10 ,000 tıoıı talhmin bedeli 138,660 
1946 - 2331) 

69,500 kilo sığır eti pııı:,arlıkla satın almacaktır. ihalesı .28/12/ 
942 pazartesi günü saat 15 .. ele Sus urluk askcı'i satın alma komisyo· 
nunda yapılacakhr. Tahmin,.iiati 100 lrul'trş ilk teminatı 5213 ha
dır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (1926--2254) 

* 15,000 kilo sarı sobunlu kOOelc pğ:zu't1ııkla satın al1nac;ıkt11·. İha'1eSi 28/12/ 
1942 paıp.ri~: .!lJiinÜ s·ıat 16 d;1 AnknrBdıl l\.f. M. V, 3 N~. lu satrn atnııa kotnj.-s
yvnund yap~.la.ci.11khr, Tahmin bedcH 97,500 lira 'ittJ.t'1 tuminatı 12,250 lıiıı;;tdlt\ 
Taliplerin bt-Jli Vllif. c~ kon1i.sYvı:ıa gttl".'De]le-ri. (1913 - 2375) 

Gılbre 

Kıl ko.~d'. 
lp y<ular 
İp yular sapı 

(1901 - 2175) 

12,250 
7500 
7000 

12,000 

[: 111. ~ P;_i!f-:.1 
12 3456789 

1 -· -- -- • - - -
2 •• 
3 • • -- - ---· -

4 · ------ · s• • 
6 -- • _:_:: =-: ~-=-• -
71--- ~ - __ 11!1 _ 

:ı - -- -~ il ~ --
SOLDAN SAGA, 'YUKARIDAN 
AŞAGIYA : 

l - Teı\ı.~ g.clir, ilıı.::det edlkm yer. 

2 - B.ir haı;n~an, tt·rsi AfMkaıd.13. bir 
illlke. 

3 - Sonuna H ge-ıu.'....-.e mür"dktkep ~tu

n.ııtu:Jur1 ik'.nci ~den tu>lll'<l 

boir L gdfnse biı· nevi oyıuu, tc:·

si IJ..ir h-O"Y>l!l. 

4 - Bir b\d.rıl i.sın1i, rrı.eyvasile ul.f..ş 
hur vih1yet. 

6 - Mallar 
6 - 1:~<aınııbi J k3ğıt1arındaıı lMri, eli· 

mizin biı• yeri, te~ a.z3.rr.12.(.~.u 

·bid. 
& - Dcma, s<ıız. 
9 - Ter~i f.ayd.alı, <.z.'3-·et. 

(Dünl<ü bulmacamızıb hılli) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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1..stc,1-:.bul Aı·liyc BiriJıo .. Tic.ıt'et n-,.,..n 

keın~.sindd'l: 94:!/150 

11'.ntal" Şcril Tugr~ıl V..: m:.U.'ı ...... ...ı. sı 
N~y;ıı,z;i Acar tınrı:ıfl!lrlfil'1 hıf.<.:ı.r. r.:lı E
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