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Vurg 
'Milli koru 
yenide t 
Vurguncunun yaln z 
de mü sa deresi ve 
ticaret yapı11aktan 

An.kara, 3 (İkdam muhah rınden) - Milli 
KorunmG Kanununda yapılacak tadılfıt pro3c
sinin hr.ııı Jnn~ıgım b ld rmk~ ve proJcnm 
<'snslarıııı yazmıştım. 

Haoer aldığıma göre, bu proje uzerinde 
yeniden bnzı tetkiklere hi.zum goru_mu ur. 
Bilhac:sa b n 1..radan yüz hin liraya kad r prua 

cezası v:rilmesj hususunun ne dereceye kad r 
tatbik edilebileceği tetk l;:: olunmaktadıı. 

• ~ d~i makamların, adlli .mücyy • el erin 
daima ~~eari hadd n· vermekle Jtt fa <:'yl dik· 

MUSOLiN., Ni 
NUTKU •• 

• 
g 

Üç ana nokta 1 m 

karşısında 

A1rikadaki harp, ltalya
nın bombalanması, l tal· 
yanın harbe devam ka
biliyeti •. 

Y(Uant ŞUKRU AHMED 

İi ııg.il'z Başvckil'nin itn]) an 
U milletini kararır da\ c.t eden 

nutkundan sonra Duçc için 
könnşmak b:ır vazif c, Jınftn, mer
bU:r yet olmuştu. Rmıuıı içindir ki, 
Musolini on sekiz o)lık b.;r sii' ·{ıt 
Ias Iasmdaıı sonra koınısınuş bu
lunuyor. İtalyan Baş\•ckHi,. bu ı 
ınutkunda her ŞCJİn bll§ındn Çörç·- ı 
Je ~"11 cevabı veriyor: 

- Zafere kadar savaşa devam 
edeceğiz ... 
Faşizmanın l'dcr ve mümessili 

elbette ki bunu sö,> leyeb irdi ve 
kendisin.den bcldcncn cevap dn bu 
olabil rdi. Maamafih, Musolui hu· 
ııu sö.)lerkeıı llliıttef klcrin İtal
yan vatanında husule gct.i:rdiklcri 
tahribat ve zayintı dn ifade.den çe· 
.k nmcmiştir. Rakamlar verm 's, 
rlcmdkrasya knyıınklnrından ç ıkan 
rruuıınlarla karşılaştınnıalaı· yap-
nışttr. Bunu yapt ğı gihi İtalyan 

gücü U<ı İngiliz güciinü de ölçmüş 
ve b:lhassa ilGi tarafın deniz iiztı
r:.Odeki zayiatını mu.kay<?oo etmiş 
ve İtalya lehine ycki'mlar ortaya 
koymuştur, 

• • 1 

ıç na 
ın t; c 

İng"lt n• 

Nazırı, 

Ancak, istikbalin İtalya nna va
tan.na getireceği hava tahrip 'c 
tazy ıkleri karşısında Musolini bu
nu ıinlkansız sayar halde dcğildİ'T. 
Fakat, cmniyct:nin teminatını Al· 
mnnyndan gönderilecek uçaksn
\•ar bataryaları ile pasff müdafaa 
1'edbirlcrinin .arttırılmasında aro:r 
haldedir. 

Mussotn 'nin nut u 

Bu ııokfoda İtalyan m'Ilcti de 
kendisi ile bcmfi'krr nıldir?. Bn· ı 
nu tayin cdemey'z. Fakat, o İtaJ~nıı 
milletine .. fngiliz uşağh olınnmak I 
ıiçiıı, İtalyan \"llrlığı iç'ın, znfo~ 
\armak için, öliiler"ıı ruhunu tat. 
m.in eylemek iç"aı mukavemet, b3-
Uk, yılmamak tavsiycs"ndc bulu
mıyor, 

Hakikat halde, şalı slnr arasında 
teati ed 'fon hakaret veya küfürle
ri, ımııiyc ait \ ikıa:lann nıiidcıfan. 
larmı bir tarnfn bmıknr.nl~ günün 
hildl~lcr.i karş sında.ki cnpları 
Musolininin nutkuıın da)annrak ı 
tahlile çal ırsak §l! üç ana nokta j 
üzerinde geJc«ği incclcnıck mcv
künde kalırız: 

a - Afnik.ad'aki \'e Rusyadaki 
harp 

h - italyımm bonıbalenmns1, 
~ - İtalyanın harbe devam ka· ı 

biJ:yeti 

(Devamı 4 üncil sayfada) 

s yı ıyor .. Çö ç 'oen 
şartları sorulcıc • ita ya 
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.uzur uzluğun 
talyaya . apılaca t ıniı 

ve alat s kı 
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DÖRDÜNCÜ SAHiFEMiZDE 

• ver mevzileri 
ş şiddetlendi 

s sonra 
aç yapacak 

--------·-------
Mihver kaynağı 

-----"""'!!"'~ 

200 Müttc. fik esiri 
a.ındığııu bıldiriyor 

Londra 3 (A.A.) - Ş mali AJ:
l'ikn muttei!k umumi kararg&hı:: 

Te.bourba'da müttefik .k.uvvet.leri 
dÜ§rnanm bır .Karşı taarruzwıu 
pus.Kurtmüşle.rdir . 

lTALYAN TEBLIGi 
Roma 3 (A.A.) - İtalyan tebJ.iii: 
Tunus kes1m1nde duşman ~ıa

lariy.c mti.saıt şart1ar aıtında yapı
ldJl çarpışmalar esnas.nda 200 esir 
alının şt~ Bunıarın arasında sam 
b r İngıJız paraşütçü mıllrezesi 
vardır. 34 tank ve 6 zırhlı otomo
bL1 tahrip ecli:m.ştir. 

TUNUS ONLER.INDE ALMAN 
TAARRUZU 

Londra 3 (AA.) - Cezayir rad
yosu tarafından neşr€<lilen ş mır 
li Afr.ka Fı·ansız te-blıği: 

Beklenen d~man taarruzları 
I< ns köprüsü bö ge.sinde yapılllllf 
15€ de atcşım zlc durduru.:muştur. 

Cezay r rndyosu bun<ian başka 
müttefik orta bomba tayyareleri
n n dun öğleden sonra miıhver :,.. 
gali altıında bulunan ve Tunusun 
30 kılometre cenl.ilbu şaıWsindeki 
E.auina hava meydan!11a taarruz 

ı.ı 1tlcdnl luıydetmcktedir. y~ 

<'ll nşagı 50 düşman tayy:aresi ~ 
lunmnktn idi. 

ı.ondra 3 (A.A.) - Tunus çal'
! ışmasındnn bahseden bugünkü 
Nevyork radyosu şöyle dcmekte
tlır: 

1 
Savaş çetin olmaktadır. Alman-

ı 
1 .. rın bu mahdud ke.,imde lkuvvet
lerin' arttırdıkiarı samliyor. 

.. 
önem i bir kaç 
n evziter alındı 

ce,Phed n clın::n 
R n Sta ngr;ıdın ıil· 

1ç TI•' nlınan Al 
t nı ~annr,>lardır, 
ı de kuru muştu. 
ı l pU: \.( illnw.I· 

(A.A.) - Alman tebli
tl iı e ,öre. fena ha· 1 

-mtn Kafkasda 
r b r ) apılmakta \•e 
r • y ıplara ugratılmak-

( Dt. ·amı 4 iLncude) f 

dal 
ar 
k 

h t verd' 

tadır. Tl'rek .kes minde yapılan bir 
1 ( De1ıamı 4 üncü sayaf.da) 

1 TUf\US ÖNÜNDE 

1 6 Mihver 
Ge misi 
B a tı rıldı -Iogi izler de bir kru• 
vazör kaybett.kle rİDİ 

bildı r d i l cr 
Londra 3 (A.A. )- Bugün Dlf

redilen amirallik tebliğ!: 
2~ ckiınunuevwl gecesi kontr • 

~miral Harkourt kumandasında bu 
lunan küçük bir te.şkıl Tun~ .sti
kaınet:nde giden bir d~an kaft.
~cs.ne taarruz ede.rl!k kaf leye me~ 
sup gemila-den dördünü bat..rmıt
t.r. Bumdan başka ilki refakat deat
ro}eri de batırıJ.m..ştir. Bu kafile 
gündüz b r hava keşfi esnasında 
görülmüş ve gece yarısm-dan biraz 
sonra ing;liz gemilerinin taarrttzu
na ugramıştır. Düşmar. kafiles· ta
arT11Za tııgrar uğramaz dağilmıış ve 
mulrnvemeti kesmiştir. Refakat 
gem ler.yle bundan sonra yapılan 
ş.dd~tl · çarpışma esnasında 4 düş
man gemısi ile iki muhrip lbat;.nl
mış veya nlevler içinde bırakıl

m ştır. Auıura, Syryius ve Argoa 
nnut is:mledndeki üç ıkruvaZÖril-

zle Qu!iberon ve Quantin lsim-
cr ndtki iki muhı·ıb mizden mtı

rekkep ol.sn kuvvetlerimiz hasar ve 
ba ugramamıştır. Saba:hley:n 

us rı.n dönen gemılerımiz düşman 
p mbacı ar.nm ve torpilli 
ta J re er nin taarruzuna U!ğramlf" 
·ard r. Quanfn nld ğı isabet nctı

n dun batm..ştır. Mürette 
n oiıyi.ık bir losmı ile dtu-
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SAYFA - 2 

SULTA 

Duna sebep ise, o devrin er. 
yüık.sok rical.ncieıı lan bazı Dnı 
selerd . -n. aş'.a, Ktımıı p ;:ın • 
rakib olan Sai~ ş.- bııtwıma 

U:c e, .er..sker AL Sa.ip paşa, Der-
i§ paşa, ad -, ~ nıı.z.= Riza • aşa. 

i o devr n en yüıksek şaılısıyet
led, KD..ı.ill paşa:; a kal"§! büyük lbh" 
kı.k.ınçlık 'bes.emeıkteıerdi. 

B.ı ~!.klar evvıela -.:un!i 
paçar.ın 1Üıı• yetperve ~ ği ak 
<tındak tıe0Lı:odularla başbmış .• 
Kamıı. >aş= raLpleri, muhtelif 
vesı!el .le on.ı p.-~a çelkştu-~ . 
yorlar 

- Efen<iımiz .• Bu .:at, devleti 
alyieyc sa<ıakats zLltier malum o
lan Mısır Hıd.i'vle..:inı:c. sarayların
da• e Avrupamn dess s diplomat. 
lan arası:nıda yet §!Diş •. 'r. Zatı şa 

hanenizın tikılm a .; tarz.na 

ŞAT· 

tı n:<iırdt. Sonra d~. en. em ol
d ı:. a<lamları mu:h.elıf ist>k.a-
metleıe gondc •. ,_ u , t 

ıJUI !lŞlll 

Bir.._ ı;onra meselen::n '<aı1 

.uı~ld S ..... lLırr. '.d de, ger.i:; 
ir n.ı aı<iı. a.mt, P&d şahm 

ıtat.l.ııne art..ıt >U) · b r şC. e 
0irmiışt:ı • .Böyle, fevkahieıe bir va- I 
ziyette, ~ garu.ıtJye getıırerek 

·endJSlni hal'edeb !(!(:eklerine huk. 
ıınetm ti. 
ll.nc:ik şu va,. ki, sadrazam Kfımıl 
p9.Şanı.., serasker Ali Sai.p pa.;:ı le 
lkentl..,.rı lhal'a te .ebbü:ı ed(!(:.k!e
• ııJen h nüı: ıkat'y;:,tk mm u -
gi.JıdJ. 

Aracıaı:ı •bır bç 6Ul1 geçti. Y .ne 
millıiın bir vak'a zuhur edernk 
Sultan Hamid ıı e~ .ıanıır.ı tekrar 
• arcke .e getirdi. 

İKDAM 

Kürtaj yaptıran 
1 bir kadın , 

_- _- _ - _ ! fPı.s PoLlT~A· 
Kt1nlı bir pokerin ikinci seansı/ 

1

1 İT ALYA 
evkif edildi il un 

Kac!ın ebesinin 
vermLyor ismi i 

Beyoğ~unaa Abciülhak Hılmid 
eaddesınde uran tanınmış :zen
gın:crden u.r zatın genç karısı 22 
yaşında Anuş Arslan hamile kal
m..ş ve meçhul bir ebeye kürtaj 
yaptırtmıştıı·. Kürtajdan sonra 
genç ıtad.n sancılanarak kocası 
tarafından Amerikan hastanesine 
kaW.r:rmı'i ve !ı.rkaç amel.iyatı mü
teakip yıleşmıştir. 
Diğer taraftan bidıse müddeiu.

mumil ·ge ıntikal ettigınden adli 
tahk.kat , apılmasma ba;ılanmış-
1.ır . .Kadın sorgu nalWn!iğmde ken
di.sı e ;;.ıaj yapan ebeyi ele ver
memek u,; n isminı .söylemuıti§tir. 
Kawn tew.lı edilı.uiştu· . -

Kare tamam: Almanya, İtalya, 
!ngiltere, Fransa bir kanlı seans 

1 
açtılar. Gamlen'in elinde Bel.çikıı.
Hollada - !ngilıereden mü.te:J<ep 

ı <iç rua gldu~u halde Amlıanyanı.ıı, 
Danimarkayı ka~ ederek, çekt"ği 

1 
re'l'de kaybetti ve hemen d.;kave 

1 
cldu. İkinci seansta Almanya elinr 

1 de iki m.hver as'ı (Almanya -
ltalya)<!an ınuada Japon as'ı <.ia 
ıtaşe edi.P. üç asa gıdcrek, İngrıte
reye müUı.iı; ·bir rest daha okudu. 
İng Ltere ise dat.ı. müthi§ risk'i gö
ze alıp iki kağıt! floş'a g;ttı, hem 
de kırmızı kupa aıs'> Rusya elinde 
s~rv> olduğu halde ruayal floş'a!. 

l;'aKat, bu se-fer A!manyanın üç 
ııs'ı ,çin kaşe ettiği Japanya boşu· 
na k~e edilmiş oldu. 

Ycuan: HAYRI MU:t!DDIA· 
1 

MUAMMAS 
harbin mukadderatı değ'~ ola- \ 
caktı. 

Anglo - Saksonlarm Afr:kaya çı· 
kı.şile yaptıkları sürölans önün
de Roonmcl, pot'ı vererek, kaçtı. 

Kıın!~ pokerin iltinıci seansı da b,
tiyoı-: Ş'mdi İt:ılyanm §&ns.na ku· 
dÖilras oynanıyor! 

Bıü tün dünya, yorgunluktan bit
kın bir halde bı.: ·har!> Ye ölesiye 
mukadderat pokerini tak'p etmek· 
~ir. Uzun .gece il<:>rilemiştir, fa
kat gözleri kançanağına dönmüş 
o:;;ın taraflar henüz G~ıı szan 'a o
turmadılar .. 

Son seans! Bu, merhametsiz 
olacak gibi görünüyor. Herşey ta
mamile meçhul.. Ya1.nız, henüz gö
ze görünür hazITlık su: 

J. tnlya günün mev:zuu <1lmaı.ta 
devam ediyor. Şimali Afrika 

hu tı net ~QI! nıdikten .sama 
harbın ltalya yarımadasına gde
ecği etrafmda şimdiye kadar s<iy
lcnenle<, yazılanlar çvk olınu~tur. 
Fakat yalnız harbin aıelecek saf. 
lıaJar,nruı ehemıniye • dolayıill 
eğil, u günlere dalın v ikıit varkıcı 

de İtalya bahsi bir kaç c:i:hetteı:ı 

meuu ~ eı.u&teil:r. Enela 
ltalya milletinm harpten çümıası 
iç:n nıüUefikler uıı·aiından vB.lci 
neşfryat ile bazı tekllilerde bulwı
mak cihefne gidilmektedir: 

be;,enmemekt~hr. 

ie mn z; hnuuie ~ 
u ule ,,et.ıriyc,.iardı. 1 bir • 

., ırıına;_ .. ~ 1 
fi.!' :Be! , .u.,..h ~<le 1~ k 

- .lD.1:g • 1 

E ·et, muhkakkatır ki, Japonya 
bu .1<anlı pokeriıll ikinci seansı şan
ım mihver aleyhine çevirmekte 

en 'bÜyuk ro1ü oynadı. Zira. eğer 
Japonya da Rusya üzer'ne bü
cu:nu. göze alabilseydı, belıkide 

Taraflar §atıslarıını t.azıe_l.emek 

için masa değİ§t'riyorlar: Son se
a.ıısı Afrika masası yerine Avrupa 
masasında oynaıııcak .. acaba şans 
itimin? Bunu şüphes'z yine kimse 

_ •bilemı;z: K.a,ğıt konu~ur. 

- ~dcu bici, deniyor, ya ~al.ın 
da btım.bardım.aıı edilerek harap 
ve perişan olnıa&, yahut ılı b' ı· an 
evvel harpten ç.kmağa bakauıl; 

Anıer>ka ıle İtalya arasında yeni
den d<'ll-Z ticaretine ba~lamak vıu. 
.\!'tık bunalrdaıı I>:zinıi tercih et· 
mek İtalyan ınilktiıı aılıf . 

ı:uılar ' b !3r. !Ianid 
d:.. faz.!l eh 

~ağır.ıCa ı 

Bı rm 
naz~ran, .:>CJ. ....... a 
,"'0=14 Han; ~ 

-- Sa~.= .:Je SC'I'a.s.ter i:ıır • 
i"' :n ,; r Y ıılG:; a a p;ıdişa!hı talı- i 
tına ın int!;reccıkler, yıcrine Vl::Ü· 

ahl Reşa;d E-fe İyi çtkıırııcakls • 

Deu.klerın 1u '!l ~. 

~ •an I-iôlll'.la, JW-ı:ıala "'""" I 
yi.ı.: bır eı.<:ır.m yet -. tt:. FaY.at 
L •• le) ı . .. .:ı:ıceye WtJ!:Wı: 

ed •'-h. ale)hindek'.! .. erti:la;ı ~a-
11 , <1€"/d ç r . _ iil C.\

m l p~aya · b .,~y sc--c'.irrıedl. 
.. ..!"''-''"' • ,... ' r- a <l'"4·• 6~ Jfj; ... ':le .. ı.ı 

<Uı.itik..t <. m "' c.<.url:.er., miı.-

b :ıdıse ~ı.ııı a ekli 
R. gun a:Jı:şaına ,.t u ı.ı.rwmı:>ı· 

re ç. n k ita?" rm ~ o s "'4. 

rıı:ası..uan 

fırtına p a t • a cı 

.>li.A.a, o -3.ll'la: a :ıra:l"'r J.N ... d.4 -

"<>u <la emsal ,,.:k ,,z ı,..S • ..ı lan 
·ağıu. dı . 1 aw_ ... r t.osandı. .ier 
tar a!ı ,e: ı~r lbast. : at;ı vai!Jt.:ıı.e 
:lo,;ru, M~çk.ı "ere den inen >U 

eller Gaihaney iku:ı ed.e'l'elk 
hava0azı pab •• 

'>J ub1 re ııer 
ful,.:mlilitaıı fe

3al"a a. üıc ~ 

nc.ıraı,ı andı. l ~«oz 
r1!ld :ik.ı =naf.z ta ıurla 
başına e • erek ır.~ 

erl -
içın 

Sel.>en y ı. , e ,a.,,,ııuK, 

A .ı.ıa ııay na ak:settı. a 
Beş•~ Z.ıkiye ::.uııaı, ..a- 1 a Devlet Demir Yolları Depoları ayı yaruyorıdu. Ve o .ıitin J· an-

1ı:ıt geoede, saınaya uogn1 yukse
<)11 alev sütunia ı, :kalb•er ... 8h 
:ı-et 2Çl ,urıdı;. 

::ıuıta..ı ....... 
·~·ı. ~~ aı kUÇWi. """"''"' 
r;:,swıu u...'1.lı, ...,-a•a~a çı.,.~-

" ..u::. ...... ;.ıJ.c.ıiı uuı ui.&.i.rı J..ı..C .ı . .ı- mu~4 

"". ~ ~;ıı.a bıa:ı<tı. 0 uup=u aıe 
:erQÇJı ve .;an&ın e.ır.ıcıen ,j;>eıeıı ll 
.K.o!ik:- ... .Jo. :,.. • .... ~ nwna çı.- . 
~Jı.. ,.,uı ek'ayı ua, ..:(Xı1;:;.nl ..... f 
·u~ .::;teyeıJ.ell ı:. or ıhllesi ~u- l 
..ı,, Yangın o a.ı j le v ~: ı. .ıup- ı 
ıaıı.anıa.ı..w ba\.ı.\.tW.tl'e .><U.'u.j J. .... u- f 
cı...n.:.arıeıcLaa A::>l .ıı:ar --~ tr.tıa.L 

o~ ..u "~' <UU•<.la ~ 11e te. t..<ııı. a.<.UI· 
Q.ı, 

.t,;U ..; .. ..,:....: ~~ l..l\J.1 .,. i>l:~~··• "" ~ ... 
ıı.a. """'a P"- mu.uu..-ı ovıı.ra ı.wı ... 
·~eJ.. ..... ı • .o.u<.:U: Uı l VaıA i4t SU..~ ha-

~ıı.ı.d.41, .An.i.:.J.Il.l :J .Utl! a.ı. Li.S .. ~~l.i • 

:,_r..,.ker ıuı ;;:, I' .ı·~ VJ•a. 
YCAii>~·.;J. Odlla.Kla ı..>cı~c ... ~pa 6 

Uu . .UlJ, ıt.Ci.U:niU.ı. .t.)1.4 Zi.lıt -.1..ı, 4'e<.:C av .. 
alı..:ti~.l hcl.)t.aian..ıı. u ... ı.~~ ı.oıı· ) 
..v~ .. :vıiM.;. ~vı!a~a ı.oııJ.a:Caı. ~ . 
yapı.1.W! !cu.:ı ır '• mue~::ıir ola.u:ıat..1~ ı· 
;:;>1.;:rasA.~., llJ. .t.:.a~ :xı .1.lr.Al~ 

tıiO'-..ı..ı: l.& .... --~./\.:J.,. ·'-'" "'ı.G ~padı.. 

ıuaı.ı. va.) 1 

* ..: e11~ru~ i.skelı: cadesiııde Y ıı
" ajuıa.n oı.ı· ..:a.:ı.ı.€\:ıye a.ı ;ıı:.ı sa· 
~ .ıı ucpcxi:ı ~a.l:jan ha.san ve ~<ya 
dınQa ilu hamaL istillen devrueı;. 

hububat ~u·ı ııaı.nm aı •• ıııcıa kal.ı· 
ral!: ten.;.kc ı suretle yı.ralanın1'jlaz
ı <. Y~ra' .:.r Bnlat :!:ı;u;tanesine 
·ıd<.ln-ılmışt;.; 

~ 'leşunı<.'VVel ay ç:nae Is L· 

ul .gumrilltlerir. n varidatı 5 mıl
y ı _r ,dı. Geç~u teşrın."a 

ı.yında a va'"idaı;n b.ı m>ıdaıda 
ct'duğu ani.aş .11tır 

Por.ta itlaresinia benM 

zinıeıini &§ıran bir yın ine ka ar bazı 
ır.utemeu suç ortagım j 
1 e adhyeye veri!di~ıeşyay ul im iyor 

Emıı.iyet kaçuçılık bürosu me- · --~-~--•-~-----

=:~~~uiısımıaı .ıı:.eydana çı-ı ~n~ ibi ı.yda 10,~CıO ten adar. iahalat t(yası 
:;;;enr.nıı.:ı. po .... o<lares. aruııar I antrepo ve rdıyelere gcçmıı l:ulunuyor 

.;nemuru 'Ve a;>ni zamanda mute- .. S:...keci _Reşadiye ıı.atu ıııçı.ldık~ I rilmi<>til'. Depolara yalnı:ı Y"" selı-
~di buıunıl' l'evU· adında bm • ..... 

m. ~ •. . . bil' : .an sonra 1r.ıı...ya denı.iry~!ıarında 1 :ı.e, resı:ni cıairelere ait ~-yı:, balık 
KWDp;ın~aWı.r._ ıı,.<1:1g. ı:ıenzınm .,·

0 
ı:>eJt~ye.ıı ııüı.ıin vagonlar boşaıı.t.ı.J.- ve kaııaplıı!t hayvanlar kabul edi· 

lrnını.nı oı.r.n:ıereıt <onunı.: "" mı;şı.r. ı:ıu.:war, evvelce 5-00 kad&r J ·ıeb;!ecen.ur. 
ı:.adan saım .. ı;a başı~t • Ha}- . . ~ı;ımio" lia.owu ;tha.Lat ----<>-----

f . t ·' .,., li • ı.anm.n ~......_... ' 1 
cuk; ou °"-ıızınıo. resn:. • .ı ıa '....., - , 1 . b agonl"~" , • • M eşyasl ~ uıuu o.an u v --
.r<>dü :.a_pı.an ta.u1<.1ıta,.a Uıllıa.r , L • · ·· '""' 

• . . uJv ane oı(l.IJ.8U gonu.ımı;ıLıır, """ 
""ml.i ?ı. be1«:01y" truı~uk me- 4 gon üiıalcıt "§yası, ij&tlfimı;; iİ.l.tn" 
-"'.'":ımuu ı.ia oı.ı. :nesele ile a.iakas• ruı< antrewıarına ve ard.ıyeıerıne 
~orı.ı..muş ve ı~, de &Or"U. :ı.l.tıJıa • 
a.......m~~....ı. 

fevlı-< ve ~~ <>< •aı;.ı .a.ai;.nd""1 
•allilnak ıiıere 4 b•<ıon ..çinde bın 
ıWo ı:ıenz.n bU•UlllnU<j ve mU.sade
n : ~'-''"· .lit:r "'ısı tıe a@yeye 
ver.~tır. 

.ü&kıye1ilerin il • 
Gün ia ç imaı .... 

~ugün Mulkiye mektebinin ku· 
ruıu~unur, yıldönıimü d:>lays:le 
'ieıhı.mi;;.>\ck.i mülıti)elil.eı ve dost
ları bu aqam "'1at 20 dıe Tak.sun 
gaz no> .ı:nda toplanacaklardır. Bü· 
tıi.r. :nülk yeı.. •• rı.ıı bu toplantıda 
'()uıu....ıııaları al.l.kadalarlar tara.ün-
dan rica e<UJmekı.edi!. 

Puinç fiatlan cü~üyor I 
Dun zaı:..re ooısasa bira.: dur· 

U.ı..ı. ...... ...ı. . Dun ı:.or.sau.a cu131eı·a-ne g<r t 
re 128 - 1~5 ku.ı:uşt.ın 35 ton p·rınç 
>atılnuıjl.r. Pirrnç Ii. tl~ri.1in ailşük 
oldtıgu göI'iilıınel.:tcd.r . 'Esasen s<:>n 
zaı;ıan;a, a toptan pır.nç fiatleri
oın .t, ·ı:," dil,ı-maü"' olduğu ~o
ru.mektcd;r 

------

a.ıJ.nmliı.ır. 

oOO v~on<laıı •ba~a .)i eım gel.:ıı 
..u.,c" v-;ııoLıı.<U"ın da boşalt~
ı:ıa devam e<ı.i'mt>kı.ed.r. Sır.t<eci -
.-,,.,a<hJ" h.>1-.. o.çıldJwın ~d;yc 
~a<ı ar ııoşaı tJJa."1 v a.go.ıı.ı< r m yE>ıı.u
:ıu 1100 u.ı.aral>. ..eso;t edilııı.iıııt;r. 

ıi"' vagon voıs.ı.<J W ton okıuııwı;ı 
~Ol'e .;oıı ı.ti ay içiıY.iç on oin ton
uan iazııa it:ııa•ıiıt "iiYa&"l ~ehı"n an
i.repo ·c ~.4!ye>Cl\l.lle geçnu~ oıı.ı· 
y<Jı' deme.11.\ır. 

ı> t iı.;,,, '"~:~ ~-iila·ı."u (nmv.u.
<at) ı<it.)'cılle tesio edilmı.şti. ~'ay<ia

s;. goı-Uld<lı;~::ı.!eıı. rayılll: ~ö~Wme
~·eceıttiı" :. • nı ., •• en vı;gODJıal· pey· 
derpey bi.i l.ı.\.t;.t ahnanııtı. ·DO§alllla- 1 
caK .. r. ::iı:Kt . .:en .Eruıııoııune ka· ı 

dar u:.anı.ıı bı.ı Jıa.ı ~<ti oldugu j 
Jak ~ Ql.ıuı. ı,;<.'<.!E.Ler, çalışııı:akti.r. ı 

Dig r oarafom Dwıec De:ına-y01o
rın.:n bu~tın "'-'k'oıaı-ı ticari eıiY"' l 

ıle dolduguncıan. bu ayın 11 i.ııc 1 
Kadar .,ı.: uepolaı-a perakende, sey· 
~n ve mesaıerı mı.1!.arıının ka
blli edilmemesi alakadarlara bikti- 1 

e · lu.· diııma, ya ocn ;yı oynaya· 
ma"-S.-.ın · 

M_U t e_ş b b is ı er 
Harıçlcn cıayi mahıu· 

kat ıetirebilecek 
Tieaı-et Vek.UetinUı, ıhU6usi te

~L.busıer'n kendi vas,tala.riyie ha
r.~ten mayi mantu.k ge.t.irmelt:n 
yo.uııda vaıil teıL;.ı;icrııu tasvip <>l
tıği hıı.ber alıruxı.'§tıır. ilk oıa.ru 
§Ofillll1'4l~k: n~yat ~.ketlıeri, 
ısiteuı.leıuııdan ınayı mallı..;. geu
~ekıerdir. 

Gaz rL ~ri 
v·iıayE:ı.teıı teı;>.ığ ed ıml§tiı-. 
Ele.Jt ı rıksi.z ~e.ıntıeı·dekı naı= 

>evz.L ~en Uı::.ııci~ıı·ın ayına alt 
,gaz fışıel'l bazı semtıer · w bayııe

"" pcı.rol verilememe• yü.<ünd.:ın 
l:iı.)men WiıJ:ıKa.k. ~aı.1.ıy.c ;J...ın eıle

ri,ı<;ie kaldığı anlaşıiınışt.r. 

Bu ,,.eı- bu-inci kanun ayı .çı.a 
Qe muı.eber olacağından ~ı:crinde 
U<ıuc.ıe§rin aym.ı art 6 az kupop.u 
oulunan kimııelel'm, l:l•r'ııci kanun 
.,yı zarfında bayı bakkall&rrı. mü
racaat edeı'!!k ga:ı:leriru a•malaı·, 1 
lüzumu tebliğ olunur. 

Getirilen 'dha!it e~ya· 
ıı tesbit e<Z;!;y 1 

l OLK DlLD 
- Hiç ı1<endınızı ilzmeyın'-'. Be.: 

,,_· i<larL oe:le irr: . .ıl:ger u.ierseniZ, 
~ınıı.1 ue ~)l"O's öiua.~azdırtmam. 
Aı t arJ •• _;ıık değil nıi? Şimdi si
..-ın '?", µmoa.ya l-.:ı.dar bir !Wk ~i-

11ıha·l<lı ve acat bırlıkl ri unıu-1 
m• ;;:it'pilği 1939 seı:ıesinden!J:ı<>ri 1 
me.ınlck.etimiz.e ne k~dar iıha.at €;i"" 1 
yası Jel ~inl ·· bite b'-lşuumış
tı..·, İt.!ıa· 'tiılıaı: da tesbrt ~.~ıınncak 
ve bö ece .rncınleı<eıe g len ıtJıa
.5t ~şyasmııı ... kiml-er111 t:li:a.1e geçLı· 

Seb ..... ti~en seıueteıuıi tebrik eı-
i. ~11<; :z, eçtigl nota1ar ak
Lıııda m'-ltalll.asını d.nıem 's'n, 
!baş,nı çevırlp baıttı!;ı zaman pat
ronunun oarutı orada değ'-Jill:i g;bi 
.fa gJı o•.ı;;una d .d:kat ettı. 'Herhal
de patronun zlhp b. ka ;,·erıe.tley· 
di. 
Sehst.y~n dogl'wdu 
- Affeders .. .:z, dedi, ~anıbu 

;;unu • recegimız uv::reyı düşü
nuyorum. Ne yapayımı diye kafa
mı yord m S:.Zin de bir f:krmız 
varsa soyley'nı;; 

- Çaı-şaın:ba gı.mu ınu? O llıı(· 

ianı içm cKovent. bahçesinde bir 
nngajmanmızmı yoJc muydu? 

- Ever ar M {eu balod:ı bu
;..ınmağa ~burll.ln\ Yainızıb'rkaç 
ı;uınara ıırıg jman alm~lım 

a ı:.;ı ir sa ' ve. Partöner m
ın :hastalandıgmı a'ber .dım. Aca
ba roıun yer.ne nis Alı Nassel'~ 1 
~a.ğırtsan mı? s· 'xı ısm. itcruz ı 

'7 

mı..:._ Evd ıakıkateıı tam artısı. ı• 
- Acaba ondan daha b·r ıv 

- Ondan uMa yı >ıi bir dıın
,o. aJt ım .. g~lmıyor 

- Haloulı: oeu Ôünıı y. l)ı•ıSıru 
yorwn 

, 3c ba yen oaşınm al na bır 'a&- ! 
tJlt çe .ı Kafasına k)ydugu bir 1 
ii ..r. .ınla•n1ak .rn.sı g lzru,ıt. 

- .Bar," ne cevap verecegın ·zıı 
şimdiden test r•yorunı ALks N~ 
sel arşam'ba be.n..ın c dans 
<:ımıy cktır. O ur r ne ::.ha 
yu;ır:. buldum O dn • ~ruz 

,:,.kn y e e aya a kalktı. 
- Kıı.vent fb 1-ıçesı gibı muhte-

em L ye n <>msı veı-e~e-

·; ha Ne mün:ısebet 1 

- Peki, ruçın olmasın' 
- Ir .ınsıız bı~e~ rl onun ıçir •• 
Sebashyen ı.ie ayağa kalktı. Gene~ 

uza yaklaştı· 

- H.; by dU~iinmeyıniz. S.-~ 
AıiAS Nas el den kat kat üstün>u
nüz 

Ge, z b~ını .alladı 

- Hay.r, dcd', onun boyte umu
n:; 01A.iU1e 1 rcte ~riibe.!il var, 'Be11 
1t?nu... ra ~1kmağa ~esar-iı: 

.demeın. Daha zamanını gelmedi. 
Yoksa :> n· numar;ılar mı göstcr-

nc.K ı J I ll0"1.Z? 

vet hem yen., nem canlı! 
Boy! m m.lralarda insan muıhay

k vwtl · olmalı Haliıuk• 
;ı.: -" .c;sel'in ııu ar<l'.fı çok za-
yı tır. HalıuK , _ oyle mis nıı: mi 
va? 

El erlniı gene k.zı..ı omuzundan 
oı.egine do~rı;. ir.dird' ve bileğ;ni 
.tıafüge ıktı 

- B ven bır ans ,c <td ecre<ıe-
,. ·ı ÇC llll OtStn..n! Cfedı. 

El;:nı ı;enç kız:n om uı:i2•ına kn\ 
' ız Ber Lam.lrtir' söylerım. Bize 1 

_,ı....zd m-u.rk lha •!ar BiL de 
uı Ele 1 dıxl.i k . · 

ını t 

l!:vet ben ak-.ı.demıde umu
ıllPr vermcd..tn değ·ı. Fa

ı~m soyledi~, r bambaşka 

• Gozte bıze çevri.im 

a•§-:dlıba akşamı bu Wl4 müzik ı 
izennd'!>n fu:ıyent ba.hçes:nd oy
narız Kırdbı r, bclkı dt• ortaya 1 
\~lı bı• n-Oda atıruıo olu.ruz 

el b:.r 

-çahmıamz &ım gelecek 
Seo::ın,yen· gtısıer<liği ou itimat 

u7.erı ~· 6~·(' r:-; sevincinden tit.
,·r.>dı. Şimdi pab·ouu hakk:ndaki 
duşünceleriıtin yanılmı.ş olduğunu 
lah·ı iy anbnııyor ve 'hatıo.sın• 

am.ı~ M'ITleY stiyoruu. 

- Elim{\en geldigı ıkadar ça kja· 

o.'ığım, dedr 

- Miik mmıelı 

-"""a"t'.> en tekraT anapcye o-
ııma.k ı.izer.:ı döndu,gü zaman, göı:

ıeı-ındtc i• memmın'vPt q'ğı par
lamıştı. 

Son,.. aga !<allı.t •. Kovent bah
'Sırun ahııesiıooe <ıynayacagı 

lansla.rdan ·birkaç fikürü genç kı
za gösterdi!!' SC'tlada, Karito içeriye 
gird . 

- Tuıefondaı 
Kim olduğunu s 
,ı,ek lcm.ıdı 

sızı istıyorl::ır . 
cııım İsm!n · Yel"-

Scn~,~iyen ,;•ınç lrl7.8 

- B~n ~ı.m<li gelinın. de<i. ı~' le 
~ foııa. gitti. 

ı\llo, ben &'bnstiyPn' 
Orada valmz <n!.Smırı:? 

gl ıııılaşıı.acaktır. ith at eşyasının 
vurgı.mcu eline geçmemes;ııe müm 
kün ola uğu kadar gayret edilecek
tir. 

Bir muhaseteci 
tevkif edildi 

Samatya Hava Kurı...'!lu muıııa
scbecisi Sadedd' a Mete'nın, muh
telif tatihleı'Cle makbu.zlarda v 
;<;ısa defterlerinde tahrıfat yapa
rc•lc zimmetine 2518 iira geçi1'Üği 
~nla.)~lmı.~ ve yak:tlanarak mı.ld
<leiumwnilig~ wrianişür Met~, 

üçüncü so.ı:ıgu hakimL'ğınde tevk,f 
ed.ilıniştir, 

Mc:clisin yarınki 
• 

ruznamesı 

!.>iııer trraitıw y~ı · dar iıal· 
a hülr'.ı..lı t ~si" b'r lU t>k soy 

_uıd', Siı i"' . Iuso!Wi •~labalığa 
hitap tmcııi çok iY! b liı, i.ıtıcl<~ 
ı-e bakim olan rub,.yat knidel"''"'°" 
pt.• vakıft • Olilbl i\in mcsdiı i<>
çen'.erde lnıı Ü« Ha ;veki.lüı?n •Ö)• 

e<i tıi \'O iıalyau ıuilleıiııa 
dtigı aıtıkunu İıal) nlar d' .cıc,J.. 
,..., okumak iıııkauın bulamanuş
lıır. S ıt~·or . 1uS<>liıll, f~ili.ı: Baş· 
vel.;:luıin ıx:.raınatuıı da ken..ı nut. 
kunıı.u arasında tdcrarlayııı•ıtlı. bu 
rivayetlerin doğru clınadıjp.nı soy 
leu.i ıiı, · de An~lu Sakoon tay· 
ya •• · criıııi.n ,ıt .. lyaoı ~lerinde· 
lııi taluibatuun deı'eC~İnı d doır
rulı.jruıı:a inroıılrna;mı bilhassa i>· 
tediğ:i rakaıalarla .oylem'itr. &~
vekil bir ~ oıı. seKİL aydanb<;> 
devam eden bic >iikutta:ıı soun > e • 
n.i nı.aktuıu siiylediğ·w :mlatıy 
l'aı.kat inyor ıuusoıı:uiı.•in nulJrun
ıia eu Lİy de .ısrar eWgi nok.talllll 

ııe olab.ile<eği de kobyl•kla talı. 
nıiu edlleb . .lıirdi. Nitdwn o da bu
ıruktıımn iiz,erı'.n" duımı:j~: 
Alınan • İtalyan cephe'llİıı.in ı.trliği. 

• utku11 ıah! I.i c:Jıet:,ıe ~ek 
isteyeJller lıalcikalıcıı <>n ><:k.İz a) 
içind olup b.iteu •·ı:ıya daha d •llm 
~kl olıın iya...J ve askeri ha
.ekatııı, tıirlii vnkaytn bu nuü :k
ta bir hiilitsası ,,u.,ıımp bulıııuna· 

dığını erlllilıra ıık!ardır L&kı:ıı.. soz 
Halya • \lnıaıı a cep.hesin )• Lir
iğine .;el •ı<.'<', Italyan uamma
,ıruıa ::. İ)e kadar zihinle.,· yor
ıııı , o!Jn bi • uul da "ma ha.t:ııı:e ııe
ıetek .• lın:ıli~a le işb Jiğine gi· 
ı '>"h · .,, ikid!" bi o) lc-ı clde bu 
lıarptcu ı·n,.[ i:;,.ly;ı IJuı biıytik 

.nıeuaıi reıni:ı ~ Lu~lf vlabilittli. 1- a... 
kat '"' n.tm·yan ,, .<tlmıı.uya tara 
uml.111 "lı iı1erine Orta ,\v-
upad.. ve .tt l)an hl· "güı l 

.ı;\.hn;.01., 41 un ı1iifuzu art ık-:a ·t· 

.. ıı:;u Jıa .Iayu. tal)" da aı t 
• lıııa ı.cy auııı • aıwı<ta .<ııcak • nCi 
<le «ed..· pnı-lak• kab iuı e:rı b

0

l."OT· 

c;ık me\11 · 1lt gum br ~ 

ıaly .. l ını~ı· . .)'.e' ın.a na~ıı .ıa.w ol 
riu:' l§te ıUU.aa\illıanın "" tali buduı-. 
11·.. ah• ıı !lönnı k nıkMnm 
nôı. t:1.111\ ere.b u,.e olur 1 uıı L 
ınaııyanm )a.uu.ı,.,. ay ·ıl.ı.ınaııüı!. 
g;:bı is .. ı· bı..t:-.uıc.. rcNlni. ) biı 
ra:r · ı ıw:ı kada I& ıd lecclı.1. 

Oil ~ki ·1 yİi lia:lya .. 
hep • te-

Tr nlerne ı-o:culuk 
Mücbir ve .ıaruri hal· 
lere tahsis edılecek 

İki viU ye tin na kil v • 
ı:ı!a!arına mecburi · 
ır.ükellcfiyeti keıudu 



C YURTTAN PORTRELER) 

MARDiN 
·~----------·------------

burcu dibinde kurulan ıehir Kale 
Süryani keşişleri • Mardin ovası •• 

M
arcu~ ccnı p y~!1.< tiz('r.inde, 

mubt~ bı.r k.aılel'c omuz 
v l'ffi~, laşinn blı a.! ... güzel-

Y aan: Murat Reyolaan 

pıln.n kfi~ıda basılmış, ve .ınanastınn 
nJlbaas.noo cilt! nmıştı.r. Bu ·itapta 
Mardm t'.b.rl:ııan kuruluşu geçirdiği is
tibr.. der, Ma.rdındc:t.i slıı:yanıl~r ve Mırr 
dJı ka·lsi haklundaı entersı.n b!r .efsa
ne \i a.,"(tı., 

iKDAM 

C/1!/19'2 C U M A. 
7 .30 Program ve Memleket Saat 

Ayan. 
7.32 Vücudümiızu çalıftı."alım. 
7 .40 Ajans Habor!t>rı. 
7.55 • 8.:.1> Mürz.ik: Semonik Paırça-

!:ır (Pl.) 
12.3-0 lTogra.ın ve Memlekt>t Saa.t 

Ayarı. 

12.3~ .Mıız.k: Karışık pı~ (Pe.) 
12.45 Ajans Haberleri 
13.00 • 13.bO Müzik: Kaı·ı.şlk Mıı.lt&:n.. 

!ardan şarkılar . 

latantuı Levazım Amırnsinden 
Verilen Askeri Kıtaat llinları 

Ton No. Cinsi 
~~~~...;;.....;..;;,~~~~~~--~--~ 

5 1 ç.nko Levha 
5 8 < c 

·10 19 • .. 
5 20 c c 

Yukarıda yazıJa; çinko levhalar ın pazarlıkla eksiltme~rj 11/12/942 
cuma günü saat 15 de Ankarada M. M. V. 2 No 1u satın alına komisyo
nunda yaplacaktır. Beher kilosunun ta:bmin .fiatı 170 de.uru§ kati temina
tı 6375 lira&r. Memlıekete girm~ ecrıebi m1llı olacaktır. Ayrı ayrı ta
liulere cie ihale edilebilir . .Lsrek1.lcr .in belli vakitte kom'syona gelme
leri. · (1866 - 2027) 

18 00 Program ve Meml--t Saat • 

Sayla: 3 

F&yapall mı, 
Fiyakalı rr.ı? 

.ili le gV.: elan be.ınbeyu.z ı.r şehr:mi.Z· 
di~. Eiroin ıacrlnt Leıt~ teker ve ıt:· 

ın ıle d Lilm~ hıss veren a.yalar di
b de do ru aKaU Maıdi.n oehri b~aıı ı 
oorıv. d taş bi.ıu.Iarla .ısudur. Mar-
dıniıı en güzel husLJS·~etinı ~I -eden 

1 
ou taş~1 binalıı.r uzrındO goııulen c,>-

.Mardı.n §ehillll.d • Arnpçn ~ bir 
kls;m daha varaır. Bun.ar ı:Glen Türk· 
turlcr, Y<l l1l2. hsan1aıı Arapçanın te... 
iri a~tmda kalm.ı~tır. Tür.ıtçeyi çok gU. 

Ayarı. j Ankarada gösterilecek mahalde bir pavyon inpsı pazat:ıkla eksilt-
18·03 lrı~: Fa._sıl heyeti. ~ meye konmuştur. 1hales1 11/12/942 cuma günü saat 11 de Anıkarad~ 
ı~.4-0 MKuzılk. ~r~ • 

1
sonnt, sol nainllI' :M.M.V. 4 o }u satın ~ma kom!syo nunda yapJ.acaktıT Keşif bedi!ll 1 

eın&ı. Kı:ma Scntr (Ko~r· • • li 65 k T •· • · J 

Kundurcılar, altları ka!ın, yar.l 
iki, üç katlı i.s~arpin!cre f yapalı 
<Ly-0r:aı" Biz de onlara ayni vezin 
ve kafiye ile fiyakalı! C.:yoruz. F -
yaJll'.l.ı, fıyakalı, her ne ise... G:
yenler, bunları güle gü:e g:ysin; 
ayak:armda parLasınh.r! Fıkat bu. 
para~.cış d lıer.Jn ki, pek tez za
manda o.mas.n ve bugün ayaklara 
geç.:rilen f.ypalı, ydu.;t f:yaka:ı 
pabuç:ar, h:ç değilse enümüzdeki 
baharda paralansın! Bun:ar:ıı iç·n
de ço!t kuvvetlileri, çok da~nık.lı
lar. o:makla beraber bir kısmı, o 
kadar kalınlığına, gös1er~ine, f; .. 
yakıc.tı.!.ğ na rağmen o kadar ka:p, 
o kadar ent.i pü!ten şeylerm:ı kl 
üç defa yağmur görüp çamuru yi
y.nce pişm:Ş kelle g bi hemen sı
rıtıveriyor, ve dördüncü yağmur
da da yumuşac~ er:k pestiline dö
r.üyormuş ... 

ınalıır blnaia eyı b !' klymct Vc.IT'lc!t 

tedır. M8.!rlınin duz 01n11 t~k bır c;;d-1 
desi \ ardu. .f.,... etı.e:dr t;ehrl bh b~tan 
il>tr b şn. atcuroıt• ve Ç.ı"liL bu uzun 
l):U'.kı ilizc::r.ınd" bt ;mırakıaclır. Şehri.ı:ı 
ıttr rn!ınd.an gcirulen ın~ MRT·, 
dıc. ovas ~eri dckL cnga~ tarın. 

lsT ~a:ma Q.Og!'Uı ımal.;.iz ~ 'tablo
dan ! !11kstz.cur 

ti b r tarh olan, ~ oyma_ 
• ril gCJ''""' ovSW. ke~n mdıswı 
.nususıyeUcr bulwıan b T beldedir. Bl' 

ram vay 
Iıtanl. ul elektrik, 
işletrr.elcri uınum 

Z(ı .konuşan bı.. aıJeler Arapçayı da 
iyi bilmektedirler Mrıdmde hayat can-
11 .. Lr. Burı::ısı da geni:; ve mumb\t ova
ffill tcsir.e ziıaatcı olD'LU§tW', Fakat ce
nup yolı..: \ı.zcı .. no.I' chemmıyoUi bir ui-
1 .. ~ oJÜ;i ı.:. ti-ca!'(:tte de llerilC'me.slı1ı0 ve 
faal biı· paza1· ohnı:ısımı yaıdı.m e~ 
tir. Cüıınbur y~t fil.rkıyes nın Maı-dini 
bugün canlı bir tic:ıret meııkeıi, z.iraat. 
~ ve ~al...,kan hal:tı ile dahıtl mkf§a! 
h. Unde bir villıyetmerkczidir. Mtdynt, 
Cıue v Nusayb n gi.b' b9Yük kau.aJar 
lıırdınc bağltdıı 

Yenı r harekpt eri arasmda. burada 
ouyuk ve glızcl bir hal.kevı bi~ı ya
:ı:mm'!Ştı; ~-ev' b:ZUi.tiı çiru:le güzel 

1e :nwıtnzıı."ll 'b• -ıncınç, salo:ııu oku· 
ne oda• Maro.in;,ilerln sın.emn ve oku,. 

-na. .tht yac;ını .ıtarşıl~-tııdtr. HaJ.ltevı 
e gıttikçc artan ı;all,'11.r.ıcJfo bu ı;ch· 
i ilde iıa1tın bıı:l.ıt ·vino ba(:lılığı.nı 

At Lmay1'. lnU\a..tf~ ~lma.lttadı . 
Bu villıyetim z bugünkü h:~ ... t pahıı· 

•• gı ltGt;iNnca. l~ 'T ..... u.--ıda. a:1 ~nan ted
hiolcrle n.Sı>etı:n rahat ve ucu..'tlur. 

ııui nı m'ma'I':· i, tal.hı kalesi, .zen 
giu ovası ve tı ·ııay t CCl1U'p Y'(Lu üzer.in-

ci • chmn ıyet i :ıtl"\' w yaJu~ı tikbal
" ölçüsüz bir inkl a! ıJQStrecee~; Gli;>

izd !' 

DuraklaTı 
tramvay ve tünel 
müdürlüğünden 

:rrnmvny durakları taüil edllm.ııtir. Bİl' kısım dıur:tklar tekrar t~ ed im.i§ 
w 00211.._1 tt dırılmı5tır, Tekr&r tesis c'iil('Jl ve kaldınlan wakl.ar: 

Beyoği.ı. .che:kC"İ' c~rnj, O;:nan:bey. Çocuk aatnl~sj, turaklar.ı. tekr'1"r 
f'::.ıt; tXlı~tir, 

Çocuk h! ;t.:ı!ıan ba !\ a.ı t ' .ı \ çc kr. ıw ırrc.<'ak nrn ..ı.u:mu:ya~ 
:ııırtu·, 

Bu ukebL.., mımamdak. iur~kfar 'te.1d:nlın1ştn· 
B :kta,.. Şe:oe.l:e' Boğaziçi L\sesı Ka eJ, Dclttrıdar <n ~arı tf:kraT tesis 

l Ur 
Şcıre laa1 <tuıoa .. ı ::yn!nız ıoo:ç günlerı "' teap eaen saatlerde yaµılıı.caKtır. 
Usa:ızy c;e?a:. ,.: Etyem'°" d.ırroğl D "~ıvıı n~.ı.ıded.Jın~tir 
Bu t.a.di t 3 B • c;.k:ın.un 19:c.? ııııbetundan tilioal'!'n tatbik P.!Mleoektır. (1949) 

Denizcilere ilin 
Karadeniz Ereilisi Limanı vuiycil hakkında 

lsta~ul Mıntaka ı. man Reisli ginden: 

1 - Eı eğil Baıba:t>urnu i'le Bozh ane clökür.tu müntehasına vas:l o-
1unan hattın şım:.ı.l kısmında ve döl'tkulaç i5kand ı ıhattına kadar oktn 
büyım: geın:iılerc ıma:hsus saıhada oatık gem lerir.ı k8.ffesi ç.kanlmış 
)lup yalıuz aba.burnunun 1(}3 derece hakiki ciıhet.nde ve üç !buçuk 
t;Omine mesatcde cSempercivailİ> le yine &'ba:burnwıun 108 1/2 de
rece na'k iki chetinde ve ~l gomine mıecafede (Alh:iyo Spiriid.n) ~em -
ıe:illllı ~alım ve yıı.:ımılaruu dö külüp saçılan. saç parçt:ları 'kalmış
tır. Bu iık gem 'Din sımdiiki vaciyet i seyri.sefere mani olmayıp ıbu mev
.itlleııe demirlemeğe müsait olmadı gından bunların üzerler\me ft;)_rer 
yuvar lak ;amar..d;.ra konmuş-tur. 

2 - Limarur. 1tiıçu.k gemilere mahsus demir y~rinde yani dört 
ulaç .iskanıcill haıttı .ıçer ısinue cMa:innh, cAyar.cıık• ve •Mill~ ge

milerilo sahıile j a.::m lrumlukt.ı cKarttll:. cLutflye_. gem.rfler ıkalmı~ 
tır. .Bur. ardan .. 1.ıfar.una. kısmen çıkarı.muş 'bh .kısm suyun üzeriı!de 
&!Öruımeınedr. Ayancık~ dinamtlc parçalanmış ise de parçaları he 
nüz t.oplan.:~tıı· Üzer:n:e biı'şamandıra .konmuştur. cMillet:t va 
purunun o.-ı;: tara:fl s~ıyur. üzerinde goriınmekıt1..>d r. •Ltltf1ye. «Kaırtah 
Jal"Jldc oldıiklııı'ından :;eyriscler ilt: a.4kaları y-0ktur. 

3 ~ Llmanm tamam !e tem.~1 enmesi i~ kış hululü dolayJ.Bıyle ilk 
b<lh r t.alik edilm ştiır. -

4 - Mahazı: Erıegll Limar füyasetınm 19/11/942 günu ve 955 
::.ayılı yazısı. 

5 - 'Mura<:aat olunacak har~ : 1233 numaralı EreğL portolonu. 
(2030) 

l1; { ı r. t 11 I ~ ~ l E r \ o ~ t k c: ı r < rn e ve 
tE..tEnh:.r 

va.tuv. 1• la.i~en). · 166,276 lira 45 kuruş kati temınatı 19,127 ra uruştur aJ..L,P"erlll 
1 P~ano: ö&~ımen &cı..a Dölener. belli vakitte komjsycma gelmeleri (1665 - 2026) 

19 00 Konuşma (İktisat sa.ati). lf-
19 • .15 M'üıı.k: Saz ~rLeri 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve Aja.ns 

Haberleri. 
19 45 l'l',1U24k: KJ;!:;IJ:; Tfrnk Mt1%iği 

proernmı. (Şef: M~SUd Cem.J). 
2-0.15 l<.ııeyo gaz.et e.sl, 
20.45 • .Muzııt: .t"lnı Müziği (P!.) 
21.00 Konuşma. (Evin Saati). 
21.15 Tcııutı. 

22.00 Mu.z.Jt: Radş'o Salıon O~rası. 
Şe.C: Necip Nkın). 

22 S-0 l\llUllıloıtet Saat Ayarı. Ajans 
ha.berl~ ve lioımla.r. 

2.2 45 - ~<:.50 Yaı-ı.nk i PN&raru v,e ka· 
Psmt 

Lh.'ti:k:Ar 942/549 
.KQ!ra.r hitlGsası.dır 

~ t ılı ı k'Ol'UBl.nla llta.nıun-u:rı .ınwıaılc 
1.• tıen .Beyoıiu P~ pi.da imam OO· 

.kapıa:a 12 numarada ıl~lık t ica.re
tue ~fü D.ım<lt.ri ollu Y:ı.nı Yuvanı. 
<lıs Oıaıwkınd.'.' Ist<>.zıbuJ Bıri!lıci l\'!tJ.U kv
r.ı.uırr a .ın:ı:llkemes....."1.Clt' ~reya.u CQC.D 

.~~em...sı. r t.ı.cosindiı ıruçlumm !iıli 
tJ<loıt o.d.ıgundau l\fı :i ıknrwıma kanu
rr....n'-'ll 31/2/, 59/3 ııcü madQelerl mu
c;bınt:o be" ııra ağııı: para et::tası ödeme 
sine ve yedi gun aı.üıdact~ ~ 
:aptılm:a.sma, ve hiildi:ın kattileşutınck 

4,250;000 adet ~na camından maıntıL beş ampul milteahhid nam 
ve b~~nbına pazarl:.kla satın alınac aktır. İhalesi 17 /12/942 perşembe 
günU saat 15 de Ankarada M.M.V. 5 No lu sam alma dtontisyonunda 
yapılacaktll'. Tahmin bedeli 33,910 J::ra kati teminatı 5087 l!ra 50 ku
ruştur. ~al.iplerin belli vakitte kom k--yona gelmeleıi , (1858 - 2019) ,,. 

Gölcükte bir elektrik sanıt.rnlı bınası inş8S1 kapalı zarfla eks!!tme
ye ıkonmuştur. İhalesi 23/12/942 perşembe günü saat 15 de An.karada 
M.M.V. 4 No. lu satın alma kom'syo nunda yapıiıacaktır. Keş:ı bedeli 
{)5.133 lira 59 kuruş ~k tem!natı 6006 Ura 68 kuruştur. Talipler'n ka
nurıl vesikalarile tf>Jclif mektupLan nı the!e saatinden b'r saat evvel ıko- J 
mi.9",fonıı verm~leri (1859 -2020) 

1 .... . 
1ste.k1iler.n get:i~kler: nilmu ne, evsaf ve teklif edecekleri fiyat 

uzerinden beğen·ı~1 50 bin liralık benzuı koymağa elverişti galva
nizli b!&n satın alınacaktır. Hususi şartları, konrsyonda görüCebilir. 
İhalesi 9/12/942 çan .. -aınb..1 günü sa at 10 da yapıJ.acagından istekLiierln 
nümUJ'lC ·ve -k:at'l tentln-atlarile Haııbiyede Yedek Suhay okulundaki as
keıi posta 920 satm~ma komisyonuna müı~aatları. (1861 - 2022) 

JI. 
Kütahyada ı;~'ilecek mahal de bi~ !Pavyon ı~ası kapalıt zarfla 

~ksı.ltmeye konmuştur. İhalesi 22/l 2/942 snh günü sa t 11 de An.kara
da M.M.V. 4 No (u satın alma dtomı syonunda yap1lacaktır. Keşü ~ 
il 43,872 lira 60 kurUJ Uk ıteminatı 3190 liTndır. Taliplerin kanuni ve
s ka.larue teklif .:r.ektuplıarın!!ı ihale saatıind.eu bir saat e\'Vel komisyo-
na v~. (1864 - 2025) Uc!"eli ıs~~ ıı.ılt ~lır.ak üzere kara.r 

hl.lıUi:saati;;m, llı:ıdam ~:ız.et.es.ınne nc;ıe
diı.ınesJlle 6/8/IK2 ı:ı.tl'~hınıca ~ ı.·e.. 
rLdi (l99Ş) 

JhWklr 942/22.'i 
Karar hüı!Ması..dır 

:\1.ılh .kıoı'U'IUlııa llUlımımma mu.'la.le-

.. ~ 

lsteldlilerin geUrecekleri nümu ne ve evsaf üzern<ien. begenilerek 
paızarhkla 10 a,,in llraLık. daı-ıı satın nl.nacaktır, Hususi şartlal'l komis
yonda görülebilla.r. İhalesi 7/12/942 pazartesi günü saat 10 da yapıl.a· 

ı cng:.ndan lstekl:lerin katı temintla rile Harıbiytxle Yedek Subay oku
lundl\k.it A.i Poata 920 ıatın alma k amisyo.nuna müracaaL1an. 

ten~n Aksa~· Yusuıpaoa mektebi s:>
ku 3 nuınnra.Qa mı.!tlm garaoolu:kla 
.ne.,gul .Nuu..;.wı oğ!uı ~it hıM.gkında 
lsı&A>Uıl :İlU.'lel ınıı..ı).i mnınma. maıı:lt~ 
OIC$ınue .cereyan cdc.-:ı :n~eei ııe

ı-ce .. indc su.çtunun mı ıııoıt ı>. Quğuu
dan mu1i 1torıı.1.Dına k4!.11'Unu.n.tın 31/2, 
ôll/3 \'e tl3 üncü llkı.cideıer.ı nı.uciblDOc' 
b ., l ra l>M'& OG&aıııı ödemesine w hu. 
:küm ks;.t •l<;>tiğoJlel.e ucreti ısuç.iı.7a ait 
olıı.:?.mak 1.ızer .ltaro h~ lltcia:nj 
t:a.z. .... "$.ı o.c ncş.,.eoılJllr j~ 9/6t94Z ':.a-
r-ıı.ıw:le lt.ara.r verildi, 101:16 

~ik: ... 1,ı1 ulh B!ı·inci Huatı,ıJt HAltim-
iğ•ndcn: 94~/46tl 

Be;b:t.aşta Ser~bey ~ lia.-
1'.>.l'Cl \ cLı sı>kajında 12 şaylh evo.e .ı:ı:ıur { 
kim iken .i&..mt:..gfuıı :nl1:ÇUW, Seyit lia· 
c.:ı:n li~!ıt, Seyıo.e .Nı,:.iibe ve Seyid,e .lie
cı.a ya· 

R:uı Sadıkoğılu, Asum sao1lsı>&h1 ve 
Saldır. Sadı..tog.m tıı.nı!Jaı .Ua.lliıl aleyhi
nize "~llian Jj. ·§Qı;ı..tşı.a C..~ ma
h:ııt!csinı:ıe şahl.ıı w~ug-.r.ca 13 sa;y,Jılı ar 
G<lllUı ıı.a1eı Şilyuu dav~: ll.Anen 
y ~ılan ıt:b'lignıa ra.tınen mai>bmeye 
gcımoo.ğinı2a.cn gıy at>lllJZ® c:.ınısmaya 
caışlat:dı. Muhakemerun, bu kete bı.ra.
.kıla;,.ğı. 29/l!' /1942 salı gün\i saa tıO,lJO 
<La ansiıüt.eıneye gelm«l.Jğin;z ta.ltd.l..OOe 
muhalarıcnın ıgı,yabtnLZda. r,ı.pıUacağı 
-::ı;yaıp.ik:l!l'an yorirıf' ı-.emı. •>lmaJ: ilzcre 
::u gıuı ınuo;ıduı.lo lı.ln <>lUllllU:" (7274) 1 

B~ikta:J ~uliı BlrJncı liukw: Hal:im-: 
llgman: 2942/465 

1 

Bes.ılttasta,. Serenc~y )'Qk~ Har 

t>ırcı Ve;.li sokağıncl.aı 12 sıcy-ıh cvcıo mu·ı 
kim .iken h:te.c. ~laAhıı mecnuJ 
Rat.ibe'.ve: 
Rıza S:ı.dlkıı:>~u, Aslan Sa.ci:ık.ogl.u ,e! 

(1860 - 2021) 

* 5000 kilo pirinç mütealüı:d nam ve 111esab~ aç~k ek:silıtmeye kon-
muştur. ihalesi 10/12/942 perşembe 8iinü saat 15 de Ankarada M.M.V. 
Bir No lu satın alma komisyonunda yapı.lacakt.r. 'rahm~ 00\iel' iOOO 
lira teminatı 1050 Sıradır. Ta.lip~rin bell.t vakli.tte kom'syona gelmeleri. 

(1867 - 2028) 

* Tahmin bedeli 6000 Ura olan 50 O ton döküm kumu pazat{kla satın 
ahıı~akur. İhale~ 8/12/942 salı günü saat 15 de An.karada iM.M.V 4 
No lu satın alma ko:misy®l.Uııda ya pılacaktrr. Talipler:ıı be: vakitte 
i·cımLc;yona gelmeleri. (1856 - 2017) 

* .BElher kilosuna 300 ku.rus tahmin ed.iLcn nümWles.i evJa:f.:.ııda 15 t0n 
rntkal pazad•kla satın alın.acaktır. İhate .. : 14/12/942 pazart-esi günü sa
at 15 de Ankarada M.M.'T. 2 No. lu saun alma ıkomisyonunda yapıla
cakıttt. Katt t-emfnat: 6750 liradır. Tüplerin beD.I' vak.itte kom.syona 
gt>lmeleri (1868 - 2()').9) 

20 tm 8Jğır eti pazarlıkla satın !uıacakt.r. !balesi •l/12/9<2 gfuııi 1 
saaıt 15 de Çorlu askeri satıu alına .ı:com.syonunda yapılacakt~. 1ik t~ 
m.n3tı 1500 lJradı.r. Taliplerin belli vak!i.tte :romisyona gelme'.:e-ri. 

(1855 - 2016) 
.Beiıeı'in 250 .uti1Ji fiY'fl.~ tamnm eôi,en 00,-000 :üçtlk y m ?Qrbas1 pazarlıkla 

sa'tııı alımı.eakt..ir. İhalesi 14/12/942 paz.a.rı~ !Etil.nü sa-.ıt 15 de AnJtaıs.c:a :ıı.1 M. 
V, JI No lu aatuı aJm2ı iu>misyonmıda }~a~~ır. l'ahm!n bcdfl 75,WO li.ra 
kat"J trmintıl! 10,l\OO !ırad~ı". T•hpl~rin ~c.." \l'.t."4,lc .,._'T..:ı;,; o:.'lıı ;ııemıc!eı·i 

\!836 - 190~) * . 
.Radyolat& k:ullarulma'k ~ıı.er.ıe 6 voltluk 80 : ııo amper saatlik 200 

parça ıkurşı.m aikümülatör pazaıılıkla satın alınacadrtır. İhalesi 7/12/ 
942 pazartesi günü saat 15 ele An:karada M.M.V. 2 No.lu satın alma ko
m syonunda y.ap.ılacaktır. Vennclc istr:yen.kıin teklif edecekler fiata 
gijre .kaıt'i teminatlarile blli vakitte 'kom &y0na ~elmelerJ 

* 
(1827 - 1876) 

Beher ıldlosur.a 16 kw-uş fiat tahrifin ccfAlen 100 ~ meşe 'ko-
mürii pazarlıkla sat:n ahnacaktı:r .,İhalesi 7/J:ı./942 pazartesi günü sa-
3t 15 de Ankarada M. M. V. 2 No. lu Atın alma ıkoııı syor.unda ya
pıl"t<:aktlr. Kat'i teminatı !400 liradır. Ayrı ayn taliplerıe de verile
bilir. Talipler.n beW vaki_'t:te !komisyona ge.kmeleri. (1813 - 1815) ... * 

M<'tre .Beher ~ Cinsi 
k\1I'l4'i 

6,000 95 Kapak zmelri. 

1 

On sekizle :Y 'rmi iki buçuk lir411 
arasında şuna buna ve daha ziya
de b5y:.e flyapalı, n..:mı d:ğerlıe fi· 
ykalı pabuç giymek hevesinde o!aı:ı 
gençlere yutturuluyormuş .. 
Bunların aiti.arına yapı:S.n f~ya

pa, yan; 1cal~nlık tıpkı suLu silt, 
sulu pekmez, ıslak ve marsık kö
mür g"bi bıa.zı eSWlf.n bir hiles:ıı
de.n i.baretıhiş ... Bu h!ler kalın pa
buçlıarın 'li'"inci katı meş:n, sahti
yan, mukavva p~lar le ş.ış:rillr, 
i.iStünc de bcyB2 kösele denilen ve 
suyu görünce hemen yufkalaşan 
gayet adi bir köse~e ıle kı;ıpatıta
rak ~yasaya sürülürmüş .. Asıl ve 
gerçe..t f:yapalı, namı digerle fiya
l~lı kunduraların yanında l.>unlar 
on!ar~n b:rer ka!~1 ve kar .ıtat!lrü 
:m.:ş ... Paral.ar.nı· böy;e dümıece 
pabuçlara verenlere ne d:yeam, 
Allah akıllar versin! 

Faı'.tar ~unLarı, ben söyfleıniyo
rum ha, ben kunduradan anlasay
dım hergün böyle şeylerle hoe.m o
kuyucular.mm kafasını, hemken
di kafamı <şireceğim€, b'r kun
dura etö!yesi açar, boyuna f~yapa
:ı. f.iynpasız, yahut f!yakalı, f yaka
• ız pabuçlar yapt:.rarak keyfime 
ha.kardım. Bunlan söyleyen ben 
değilim, bunları bana bir kundura
cı anlattı, ben de i§te meseleyi ı
ze an!arıyorum. 

Ovnc:uı Cemal Kayrıfı 

Beyotlu Befİ.nd Noterljioden: 

}t"er.köyür.de .Bozlkw1t -caddesinde 
51 No. ıcia mukim Agop Yezaıgiel
yan .ıle mı.iekkillermızden Hermi
llenin ruıtahları yapıldığı uada 
drahum~ olmak üzere He1minttın 
kardeşi d ğıer müe'lckil lstepan b ır 
!bono vermiş ve bwıun vadesi 25/9/ 
942 de hulul ctm ş olmasına mebm 
24/1/943 de ödemek üzere 100 l Ta 
da faz ilAvesile tecdiden ikınci bir 
bono verilm ışti. !şbu bono mWıte
viyatı drahuma bedelinden müm -
lbais olmak ve taraflar arasında 
iboşamna davası açılanış bulun
mak itibarile halec Agop Y ezeg -
elyan yoo nde olduğu delillerile 
tesbit edilm 'i olan işbu bonoyu 
kimseye ciro edememe,;i ve ett jl 
takdirde hükümsüz olacağı ve 
.ıam lılerine k&T§ı da kanuni ha'k
larımJZJ istimal ~ğ miz1 ib:l
mek ve oca göre hareket etmek 
üzre i.lbu iıtarnamenn bir sureti
nin Agop Y ezeg ~lyana tebliğini 
ve musaıcMatlt bir suret :cin de Cum 
huriyet gazteleree ilanını ve bir 
suretin n de tarafımıza verilmesi
ni dileriz. 
Galatada Karaköy Palasta yazıha
nesir.de avukat Ce~t Ferid Bu 
man ve Ada baranda avukat. Ha(<kerli n-.<.\Lt yrs=t.n ve 

c< mryetirtcEn: 

Sadık Sadıkoğlu ta.Taliilı'llldan aleytıı-ı 
niz.E' açılan Bf ş;k. Şa.< Clhnmu.::;n.a m1l-i 
haıllcsindc Çıtlenıb!Jt ısok~'lnd.ıı 12 sayı-! 
h ev .il<; .ıynl Y<'rd .Sadıkioğ!u <.ıkmaz.uı-, 
da 1/6 • 0/8 sayılı anoaınn taksııııi d.;-1 
vasmda: Namınıza gönderilen davct.i-t 
yeye lkaanetgahını.zı.n meçhul 'btt!unclıu
ğu mü'Vt'ı.zi tnı'Ufından ljeI'.h verilmiş 
olm:ı.kla nrzuhal ve dav-etiy~ UGUlün 
141 inci maddesi mucibince ilaneıı teo
liğinc karar v~llmış old:uğunda.n du
ruşmawn bırıııkıldJb 2i/12/I9t2 sallı 
günü saat ıo,ao da n~l:ı§ ulh bıı•inci J 
Hı.ıkuk mabk<!ma>Uıdc h~tr bw.unma·ı 
nız tebliğ ma.k.'mlma mim o!.nuılt üzere 

10,QOO 12() CaI'lıit .ı.inc!.rl. 

Yukar'..da. ;)'azılı zincirler pazarlı.Jda; ı>a-Jn ı..hnaca«tır. İh~.~ 8/12/04~ saJı ----------------
.glln\l ban.t 16 aP Ar.luı.i'adn M. M. V. 2 No. l:usat111 alma komisyonunda yepıla-

çik Manıkan. 

Cemiyetınn"ın senelık alelade umumi hcyer.ı 7 B'ır.ın<:ikanun 942 
pazartes gt.ınü saat 14 de '4oplanacaktır. Ve scınt 17 yo: !kadar .. reyı:
rin kabulüne devam olur.acaktır Görüşülecek işler aşağıda ~österil
mişiu. Azalaı ızm tayin olunan gun ve saatte toplaı::.acak umumi 
.neyete ve yapılacak seç bn şiıtirak lE:.ı. ıçin İıstanbul Belediy{;Gl ci:'a
rmda Babı c cıdesiruic 10 numar ah &>inadlik cemiyet mel1kmir.e 
gelmelen rıc <>lunur 

RUZNAME: ı - İdare heyetın m çalı§n a raporu, 2 - !leap mu
fettişlerinin rapa~ 3 - 1942 senes oüt e ve kadrosunun kabulü, 4-
Azruıın tckliilen, 5 - İdare heyeti aza nın müd-detlerini 'bitiren 
rusf.ı iç .c seç'im yapılması. • • 

l1.tı.r.lul llmLm W.iia irat lmiUerl 
CE rr. iy t:nden : 

Cem yetimLin l/ 12/942 salı gil nü yapılan en elik aielAde umıımi 
heyet toplantısır.da ekserıyoe .. ıh.asıl olır.adığln<1an toplantı 12 Birine· 
kAnwı 942 cuıırn.rte.ii gimu hırakı m~·r. Meı!kur giıı saat 14 deı 
17 ye ka<l Be YL cıvannda Bı:ı b 11 cau esir.de ıu numaralı fbina 
dak. cerr ·y... m rkczind yapılacaktır. Cemıyıete kay .tlı aıarun o gün 
ve atte huv!Je nr ·nlarlyle gc m lerı ilan clunuı. 

RUZNAME: l - İdare hey .n ın çalısına raporu, 2 Hesap mu~ 
fet~loo ı::;ın r .. po .ı, 3 1942 sene si bu e e kadı ı kabulü, of-, 

Azaıı.m takli.flıeri, ;; kbre heyeti az.alarIJUD müddeUerini b üren 
ı:llifı y ı lmuı.. 

20 Eiln mtkl-d4-tlt" '!An Q}Wr'1r. (7%75) 

L.AYl - 1938 11139 ~ Gala-

~ den ıı!mış oldugum ~·ı 
det.na: ctayıbltlm. Yen' r.• alaıea-

ndan ee1t ~n hükmü yok 
Şiş]; 'at> palas, Sabaiiıa.tt.aı ı 

Mctya (117f) 

ımnbuJ. .Bltincı Tl~t mıahkem~ 
sindtn: 942/38D 

J\ıiıa&'• ımamna. baj'b ve ı.maıı 
Hakkı P~.zı ıı.şıaıı mutas.ırn:fı ve 
lwarlsi old$ (-t47) rkU :nıuma.ralı 

Hosr.et. motörllaün l 7 / l l/94.2 T. ea1ı 
G'ilnil Bı. 1lr.lZ Bı.t}Sar lmaWiJdıan İatarı
lb! a s;c!mel..-'te ıke İğne limanı~ ıc
ç.r:ligı doı'IZ na Al' raporun alın• 
mıa:>.ı. l'OpOI $tlNUisi İsmn.Q Hak· 
ıu t2na.f .. .;;ıan ıs~ le bten.ır.eklıe mo
tö.ı; v l~l lı \'e ır.. ten zanrlı 

ıaporu alm:ıcağı 10/lZ/942 peJ' 

14,IOJ da~· 

clktıT B!UCncrdc 8Y'rt a,yn taı.1,plere de Uııale <ıdıileb1Hr. :istak.lilcıfo bellı "lakit.te 
kom~-ona gel:m!Neııi. (1822 - 1871) 

* . 20 adet ~tıı k .. ryaln r.çlk cltsiltrne~ C<""Al.lllll,jtur lhales! 5/12/942 cumartesi 
;-siın'Ü ...a.t 11 de ~llboludın aısitcrt sa-tın~ ıkıomi$S(ln.utıdlt ys.p.tlacaıktıır Tm
mir. bedel 1960 ~irn ilk tt>matı 147 li:ıs.d~". ~liz™-rn ~ı vcltiU~ lta!rJ.syona 
,8"'lmel•rı (1?&0 - lSSŞ) 

* A$Qıojda y:ızJlıı mevadın pazarlala eks..llm{'leııi 10/12/942 pe~ eilnil' saat 
N - 17 de İzmir Lv. fi.mirliği satın &lmo ~~"'nunda )'apıla-cutJr Ta.lipl.ıin 
tem~fü c: 'bc11 ,. Jtitt"' l~OM gelm~.leı'l 

Cltwf MUrt&n klm.li 

--......- --- - ·--- - - - too _Fiyat~ı ------------
Jnc.::. 
lncir 
1nclr 
in& 

ğU" t>U 

* 

100 
.oo 
ıoo 

00 
00 

1804 - l'lU) 

Mut<!~bit: nam 'h.e'.;nfb .. na 200 ton kuru 1nc tm alınacaktır. 200 
wn lctır.t.l ınci.r tr.,pt.."Ul w- .wtekliye iliale edile'b'ik-cekı glbı en az 5il to

nu .. +ıtı. p çı&l jı takd.rdıe de ihalecdilebllir. Evsaf ve ususi şartlan 
~i )'Q! rlo gö. ü.lebilir. Beher- kilo nun muhammenı f .atı 95 kuruş
tıur. Uuı.ıoo 24/12/942 perşembe günü saa• !O da ~ ağından ta
liplıerin kat'" 'Wmhıaıtlarile Harbiye Y ~ek Su'b.ay Okulunda As. Po• 

Beşlktas Sulh Birinci Hukuk Hakim 
l.i:.nci-cn 942/465 

.Beş:kta6ta ~cebey yolkuşımda Ha 
sırcı v~ı sokağında 12 ..ayılı evde mu· 
k!m .ııtdl 'hAlen ikametaAbla-n meçhul 
~ de Bci.a, Scyide NGlibe, ~ ve 
Halim'e, 

Rttn S&d:irojlu, lı.$ en Sadııkoilu ve 
Sa<ilk Sadıkol].u ta ı::ııclan alt'yhin.ize 
açılan: Beıiktqta Cihanı>uma mahal
lesinin Citleıl>:.k sokaiıııda 12 .ayılı ev 
.!le ayna yerd'C Sadık <:'ğ:ıu ç:kmaz.ında 
id 1/G - 6/8 sayıl. arsanın taksimi da
.,-aı;ıo:fa: ll!n~n y:ııpı.U..n teblicata rat-
men mahk-emcye gelmdittnizdaı rYa· 
bınızlda dı~ya devam o undu. Du 
rupıanıır bu kere brrakıl:dıtı 29/12/942 

t li>,30 <La ıı abkCJnlye aelme-
z kdi~ mmkemcnirı au-ebın~

c tı ır.;yap hrnn ~rıne kaim 
re 20 gQn rnOıddetJe J.in olu

(7218) 
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. M. Eden harb 

sonrası 

gay~Jerini anlattı 

(Baı tarafı 1 incidıe) 
demisini reşkil etmekted r. 

Bundan sonra Avrupa meselesi
ne geçen M. Eden şunıarı söyle
m.i§tir: 

Biz, dom:nyonlarla ve Birleşik 
Amerika devletler.ile bugün ~gal 
altında bulunan memlekıetıere hW'-
nyetlenni yeniden elde etmeler.ni 
mütak1p denhal yiyecek ve g.da 
maddeleri göndermek hususlarını 
tetkı•k ecl yo.ruz. Büyük Briıtanya 
harpten sonra Avrupaya bu hUı
sustait müşkül vaıiyetınden kur
tarmak içın bı.zlere, fedakarlıklar 
ıbahas.na da olsa elinden gt:?len heı 
şeyi yapacaktır. 

M. Eden sözlerine şöyle devam 
etmiştir; 

Bizim hedefim.iz, harp zamanın
daki bu re~llkzın n sulli zamanında 
da devam etmesidir. Bu kolay ol
mayaca-kt..r, Çünkü mütareke im
zaıanır imza!anmaz bunun kaçı.p.
ması kabil oımayan aksülameı.ı.eri 
kend sıni hissett.irecektır. Halbuki 
harp bittikten sonra sulhün muha· 
fazas .. bizim bu işbırliğJL: Bırleşik 
Amerika, Rusya ve Çin ile i<lame 
ettirebıimem.ize mu.tava.kk.Jttır. 

Ben dünyayı dört büyük devletin 
.kurdu.k.ıa.r ... büyük bir diktatörlük
le .da.re olu.nur bir şelillde temsil 
~tın.yorum. Harb bi1.tiğı vakıı Bü 
yük Britanya, Birıeşi& Amer:.ka ve 
Rusya s.i.ahiı kuvvet .n!ıisarına bil
fiu malık olacaklard.r. Bu kuvvet, 
Birleş.k Milletler namına tecavü
zün tekerrür etmemesine mani ol
mak çm kullanııacaktır. Büyü'.k ve 
küçük d~ğer mil.1etler kendi rolle
rin.ı jıfaya haz.r •buundukça lbu ka-

ciar uzun müddettenberi uğrunda 
harp ettikler~ ve ızt;ıap çektı·ıtı.eri 
istilciallerınden ~mnlyetl.e ümid 
ediyorum ki :tamcimile müstefid 
<>lacaklardır. 

Bütün cihana ~~mü herhangi bir 
sistem daıhil nde lJutün devietler 
rollerini irfaya :ned..ıurdurlar. 

Eğer biz, Avrupa mJJ.letlerini 
lken<ii mukadderatlarının kıend 

(hakimleri olmak vaziyetinde b.ra
kırsak mes'uüyetler.miıJden vaz
ge9ll1'ş ve müstakJbel Alman tıe<·a-· 
vüzüne bir zemin hMlTlam~ olu
ruz. 

Bu ise, Alman tccavıüzü için ilk 
kademey. teşkil ed-eeekt r. Harpten 
sonra Avrupa için yapılması gere
ken ilk lüzumlu şey Alman teca
VÜ2JÜ:nün tekerrüı· etmesi lhıtima

line karşı devamlı lbir müdafaa 
s.stemi kurulmasıdır. Bu sisteme 
!kendi pay.IJlllz,ı getirmeğe haz.rız. 

Sözü, lnıg liz. Rus birliği.ne geti-
o:en Har..ıciye Nazırı şunları söyle
miştir; 

ıBen uzoo 'Zamandanberi Soıvye1 
lhülkUm.eti ile bi.a-m aramw:la her 
hangi ıJ:M' menfaat lıhtiılan iç n hiç 

ıbir sebep mevcut olmadığı fikrinde 
bulunuyorum. Bütün çıkan ihtdif 
larmdan İngiltere ve Rusya ayni 
safda harbetm:Ş!er ve müstakhel-
'dekr buıhrana nıtizaren tedrici bir 
sur·ette u.zaklaşmışlardıır. 

İngiltere, Soıvyet muaheties:ine 
bu kadar ehemmiyet verişim bun 
dandır. Bu muahede harpten son
ra bizleri 20 sene müddetie işbir- f 
liğine davet etmekted r. Baz.ları 
- k. bwılar pek Ç()k. değildir - Rus
yadaki komünist rejimin n net ce 
de biitün i.şbirbği.n imık.ansız bir 
.hale getireceği mütaleasında<lırlar. 
Ben bu :fkiııde değ lm. Milletler a
rası yeru ve daha iyi bir cemiyet 
kura:bilmeırni:zıin sırrı, biz m :ı®ir-
1.ğimizde .mündemiçtir. ~ 

Bizim gayemiz ~ur: 

İtalya ayakta 
-·- sallanıyor 

(Bq tarab 1 inci sahifede) 
etmek zamanın.n geld.ğıni aru~ 
mııŞl.ı.1'. 

aunan keşif raporlarından an· 
laşuaıgına gore, 'l orınoaa ~IJ Hek
tara yaıun arazı tamamen 50 heJttar 
arazı ds J:wmen hasara uğrmıştJI. 

iuyaaa sınai merkez il:leme ya
pıılan son bt-ş hatta zart.n.cıa.JQ. ha· 
va h'IJ.eum.ı.arıncta loOO tonaan faz 
la bomba at.ıJ.mıştır. 

İtalyada .qe ve nakliyat 
.lw: ..pklıklıarı 

Nıevyork 3 v~.A.) - Bitaraf 
yolcuların anlaıttı.k.J..anna göre, İ· 
taJ.yaaa iaşe bakllllın~an olduğu 
k.aaar naKt.yat balUm.ndan da 1:>u.
yi.ıık bir k.arışı.klık h:i.ııküm si.ırmek
tedır. Bomoardünan edı!en bOJ.ge
lera.e şımctiye .ka4ar göru.imeı:nı ş 

bri kc:.a.tette halk. h.cret etmel<.tıe-1 
dir. lUtJya.nlar nı.çın çarpıştık.ıarım 
bıLmemekted.ir1er • 

Cenova tahl:ye ediliyor 
Londra 3 (A.A.) - Alınan rad

yos~ Cen<>va şehrin.in taıhlıyesıni.n 
ıbü.tün hıziyle devam ett.ğ.ni 

ib .ı<iırmişt.u:. 
lTALYAYA MÜTAREKE 

ŞARTLARI 

Londra 3 (A.A.) - Avam kama
rasında, Italya mütareke isterse 
Bırleş.ik milletlerle mutabık olarak 
ne gibi teklifler yapılacağ..nı ş.mdı 
bildırip bild rem.ıyeceği b~vekil 

Çörçüden sorulacaktır. 

Çevri.t. n Alman 
kı~aları 

· (Baş tarafı ı incide) 
Alınan muıkabil taarruzu neticesin .. 
de ıbır miktar es.·r ve bir çok ga
nimetler alın.nuştır, 
Kaımuk borzıurıarında. Atman 

motörlü bı rliıkleri bir çok Sovyet 
:lrollarını tecr .ıt ettikten sonra yok 
etmişl~rdr. Dün Sovyetlerin tank 
ve pıyade kuvv-etlerıy le y aptıık.ları 
yeni taaırruzlar alom kal.maş ve 
düşman ağır ve kanlı kay .plara uğ. 
ratılmıştır. 

Kal nin kesiminde ve ilınen gö
lü böıgesinde düşmanın kayıpları 
106 tankı buılınıuştur, Şimal Buz 
denw cephesindle Alman haıva 

kuvvetleri Murmans ve Kola şehir 
ve 1 manlarına isabetler kayadet
mı .şlerdlı·. 11 .... ıe 30 Sonteşrin ara
sında Sovyet hava kuvvetleri .109 
tayyare kayıbetmişlerdir. 

CEPTEKİ ALMANLAR PARÇALANDJ 
Londı~. 3 (A.A.) - Sozı. 24 saııt jçin. 

de Staling.ııadın f)t..-:ıfırıdaki vaziyette 
<likıka.te değer bir değ.şiklik husule gel 
mlşt.i.r. Geniş Alman cebi artJd( bi!ı>'iU{ 

bir birlik runın:!rtan çııkml§tı:r, Bu bir
lik ibır kaç kıısm.a ayrıl.m~-ııır. RU6lar 
mih\•erin ikh:tcl .müdafaa hattında, ~eh 
rin şimali gaı•bkiooe bır ged.Jt açılnu:r 
tır. Gn.rbde he Von Hooh Jtuınan<Uısın· 
clıa.kJ kuvvetler Rus bı.s!Wn a.ltmda şar
ka doğmı çcltılmektedırler. 

MAHSUR MİHVER KUVVETLERiNİN 
MİKDARI 

Londra, 3 (A.A.) - Stalingradllı 
ga:rbınde ınatısur kalan Alınoo kuvvet. 
lerinin .i.mhas1 işine başlanmak ıilrzeı•e 
buhınclıt.ığunu -11\v~ eime:ktedir. 

STALİNGRAD ÇEVRESİNDE 
TEPELER ALINDI 

Mockova, 3 (A.A.) - Kızk>rdu, işgal 
edi.ı.nı.>ş bulu.nan mühim stratej•k ehom. 
m.iycttc cenup tepaoinden başka Staıin
grad çcvresınde. bn ~rı.n D-imaJind{) 
l>wu.nan mühim ikinci tepeyi ~a.l et
miştir, Bu ke"imdc, kızılordu düşman 
4 klometre derinliğine geri atml§tır. 
Mamayev ismı ile am~n si.ınfıl kpe6i 
Rıus siıahla.rınız:~ücı.ırn.u JJe z.ıptedH· 

miştir, Bu tepe, tıımaanile ~ıııl edilme
den önce bjr ·kaç kere elden ele i-.!Ç
~tir. Şeılır.in kmizlenmesi baık.ımln 

d11n bu iki tepenin ehemmiyeti cok bil
yüık.tür. Düşman, mayn ata.l' toplan ve 
tacklan bir noktaya t.emenküz ettirerek 
Rus jlerJ~y'9ine bir seı çekmey~ ~~b· 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 28 2. nci Teşrin 1942 Vaziyet• 

A k t 1 f p • • 1 f 
Kaaa: LiRA Lir• it"RA 

Altı.D: Safi Kiloaraın 74616.483 104.954,052.M Serma1e: 
bıtiyat Akçt.1i: 

15.000.000.-

Ba.n.kııot ................. , •••• • ••• ••• 9.678.S65.-
tJfaltlıJc •••••••••••••••••••••••..•••••• __ 1..;..12_.s_o_s ..... 95_ 114.8()5,2.23.31 

AdJ ve ıevtaade .•• . .. 9.412.135.73 
-.!_000.000.-

............. 
Dahildeki Muhabirler: Hu.uat •.•..•.•.•.••.•••.•••••• ••• ••• 15.412.135.73 

'!'tirit Lirası • . • . . • • • • .• . •• . • , . .... • •• 1.160,051.-07 1.l&0.051.<>7 Tedavüldeki Bıuıknutiarı: 

Hariçteki Mu!uıbirler: 
158.748.563-

Altın: Sa11 Kilogrıun 28.914.45-0 
Aitına tahvili kabil serbest dovl&leı' • 
Diğer dövizler >1e ·aorçlı1 kllritıl .•• 

4-0.670.48~.69 

91. 700.833.99 

Deruhte edilen evrakı nakdiye ...... 
Kanunun G - a inci maddelerine 
tevfikan b.ıWne tnratından vlld 
tedlyat ............................ . 
lnnıhte edilen evrakı nakdi7e 

24.305.462.-

Lalciyeıen • • . • . . • . • . • • • . . • •• • • • • •• • •• 51.()3-0.347.30 Nkiye5i .......................... . 134.443.101.-

Hazine Tah\rillt-ri: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 

lterplıb tamamen altm olarak 
flAveten tedsvW.e vazedllen . .. .. • .. • 
Reeskont muU.1'111 ııavetmı teda· 

45.000.000.-

kJ&rsılı4ı •••••••.• ·~· ••••••••• •:· ••• 158.748.~3.- vüle vuedlleıı . . . .. • . . • •.• .. . •• • • .. 300.400.000.-
Kanunun il ~ 8 inci maddelerine 
tevtıkan hazine tarafından dki 

134.443.101.-

Hutneye yaplıatı a1tm 1ıa11ılıldı 

aY&ns mukabill 8902 No. lı lıanun 
mucibince illveten tedavQle vaz.e.. -ted1yat ••. ... .•. • .................. . 24.30.'l.462.-

Senedat Cüzdanı: dlleıı .........•..••....••••.•••.••• 250.000.000.- 729813.1 Ol.-

Ticari senetler . .. , . .. , ... ... ..• ... 441.677 .459.2.2 441.677.459.22 MEVDUAT 
Türk Lirası ...................... . 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 
97.467.177.61 

1.234.164.05 98.701.341.66 
(Deruhte edilen evııııkı naJı:

A - (diyenin tarıılıll esham ve 

Altın: Safl Kllo,ram 877 .422 
1850 No. 1!· kanuna ınre Haztney" 
açılan avans muk.abiH tıevdi ohı · 
nsn al nnlar: tahvildt (itibari k17metle) ••• •.• .. . 45.268.479.93 

l(l.S00.689.3-0 

. 
55.769.169.23 fi - Serbe!t e-nam ve ıahvilAt ..... . Safı Kiloscram 55.541.9:!0 78.124.167.90 78.124.167.90 

Avanslar: Dö\iz Taalıbfldah: 

Adın ve döviz tızcrlne '-van. . .. .. • • .. 1.968.95 
8.6913.3-07.95 

807.000.-

Altını. tahvfll !tabii dövizler ........ . 
Dl~e-r- dC\vtzler vıa alacaklı Klirlng 1.'ııhvilAt üzerine avana .......... .. 
b:ı.klyeleri •. . . . . .. . . .. ... •• • ••• . .• Hazineye k11& waell avam ....... .. 

Muhtelif 
24.881.259.91 21.881.259.!H 

Huine7e 3850 No. 11.1 Kanuna •öre 
acılan altın kaııııhiı avana . •• ... • .• 250.000.000.- 259.502.276.90 

4.500.000~ 
11.613.329.36 

15:1.109 .437 .88 

Hissedarlar . • 
Mııbtclif 

1.115.071.444.08 1.115.071.444,0B 

i Temmuz 1§38 tarihinden ltibanaa iskoı. 'o haddi 'fo f Altın lizerinf' ::•·ıuıs % 3 
-------- - ------------ ------- ----·--

MUSCLINl'NiN 
NUTKU •• 

(Baş tarah 1 incide) 

İtalyan Başvekili ifadtı5~ ve 
izalılarrna hakim olan. tutunı.Ja A· 
deta Ş 'lnaıli A.fr.kaya şimdilik kay· 
bedilıniş nazariyle bakar ~bidir. 
1''akat, hidi.seJıe:r:iın ink ışafı karşı
sında İtalyan ordusuna güveni 
vardır. İtalyan e:derini.nı iyi im· 
ınanda ile iyi dövüşebileceği ka· 
naati.nded1r ve Almanları bu hu
susta şahit olarak göstermektedir. 
Rusyadaki harbe gelince, MUS6lini 
Sovyet ordusunun kahte bakım.o
dan bu dereoo iyi Çl'kıacağın.ı göre
memiş ve hesap edememiş oldıuğıı· 
nu itiraf etmekle beıra·ber Mihve· 
r•n bu cephede kafi zafere ualşa
cağına • ve İtalyan tümenler~mn 
mükemmel çarp.ştığlııa .kan.dir. 

1\luscli:ni Mihveı,in heyeti umu· 
m·yesine harbe devam bakımıın .. 
dan güven taşıdığı g.ıbi ltalyan.n 
da Almanyan..n yanı başınde so. 
ııuna kadaır harp edeceğini söyle· 
mekte ve bu surıetle İgiliz Başve· 
kilin n tehdid.ıni karşıJ.amakıtadır. 
Yine Duçe hava oombard.ıfnanJ.a .. 
nnuı işae edildiği kadar tahripkar 
ve t'edJı şkar olmadığ .nı, burulan 
öteye daha müessir korwma ted· 
birleri alınacağını tebarüz ettir
mektedir. Mmol:ininin nutku ına· ı1 
z de.kıi llllıt1tılclan kadar cü.r'etkiır. 

tehditkar ve geniş tasarlı oJ.ma
makJa beraber mes'uliyet taşıyan 
b L.r başve.kilin söyl<mesi gereken 
bir nui.uk, hır m~d:u:annan.e. bir 
izahname \"e istikbali çarpışmala
rın tevalisindcki biikme ve muhas. 
salaya terk eyley«ı bir h'taptU'. 
O halde, şahsi bir hükme varmak
sızın en geniş hükmll bundan öte
ye İngilt~ ile İtalya aras.nda 
vukua &'deeek b~ş·n çarpııma.Ja.. 
rm safhalarında ve mub.BSalalarm· 
da aramak doğrudur. 

Çörçil, meydan okudu, Musofn~ 
bu meydan ekuyuşu kabul effi. 
Artık, söz s\lahlann! 

lstanbul Levazım A nirliQindan verilen Askeri Kıtaat lıanıarı 1 
Aşağıda yazılı mevadın pazarl.kla eksiltmelerti hiızalarıında. yazılı· gün, saat ve maıhallerdeki askeri sa

tın alma lromisyonlarında yap1laca kt:ı.r. Talıiplcrin belli vakitlerde ait olduğu komisyonlarda bulunmala 
n. 
CİNSİ Miktarı Tutarı Temtnatı İha!.e gün, saat \'e mahalli. 

K,ilo Lira Vra -
Sı.ıbun 10,000 10,500 1575 17/12/942 11 Çanakkale 
Sığır eti 56,000 58,800 4925 8/12/942 14 Bursa 
Sığ;t' c.ti 40,000 42,000 .'i875 8/12/942 15 Bursa 
Odun 1,500.000 2250 7/12/942 14 Bakırköy-
Pekmez 30,000 950 7/12/943 15 Bakırköy .. 

3<>,835 14/12/942 Tel ba.Jyalt dii:ğen samanı 500,000 15 Eskişehir 
(1854-2015) 

* Aşağ~da yaz11ı meva<lın pazarli kla eksiltmelcri hizalarındıaı yazılı giin, saat ve mahallerdeki asker! 
satın alm:;ı ıkomisyonlannda yapılacaktır. Tal.pleı-in belli vakitlerde ait otduğu komisyonlarda bulunma
ları. 

CİNSİ 

Keten küspesi, 
Meşe veya gür.gen odunu 
Zeytinyağı 

Odun 
Odun 

IMiktım Miktıarı 

Kilo 

60,000 
100,000 
fi00,000 
300,000 

VrR 

12,500 

138,000 
13,000 
7,800 

Tutarı 

Liı'n 

İhale gün, saat ,.e mahalli. 

10/12/942 14 lialııcıoğlu 
l(}/12/942 15 Halıcıoğlu 

16,300 15/12/942 15 Balıkesir 
1950 7 /12/942 16 Gelibolu 
1170 8/12/942 16 Gelıiıbol,u * (1844 - 1944) 

Aşağıda yazılı mevadın pazarli !<la ckıSiltmeleri hizalarındıaı yazıb. giin, saat ve mahaUerdeki askeri 
satın al.maı •komisyonlarında yapılacaktıı·. Tal:pl€'1'in belli vakfüerde ait olduğu komisyonlarda bulunma
ları. 

CİNSİ Miktıaırı Miktıaırı Tutarı .iıhale gün, saat ve mahalli. 
Kilo Lira Lira 

-----~---~~-- ----~-~~~--~~~~---0 d ıuın 250,000 6250 468,75 8/12/942 15 Deniz~ 
Odun 500,000 29,500 2200 16/12/942 15,30 Kars 
S.ğll' eti 30,000 5/12/942 11 İnegöl 

0dun 50(}.000 20,000 1500 1/12/942:1/1/943 Hoşdere 
T~ihmi1, tahliy-c, nakıiyat 1.000.0'l~ 19,500 2925 17 /12/942 16 Gellibol.u 
Odun 60\000 15,600 2440 17/12/942 16 Gelibolu 
Odun... 50-0,000 13,000 1950 16/12/942 16 Gel bolu . * (1847 - 1972) 

Aşağıda yazılı nıevadın pazarlıkla eksiltmeleri hizalarındıa. yazıh gün, saat ve mahall.erdeki askeı·1 
satın almıaı ık.omisyonlannda yapılacaktır. Tal'pl€1.'in belli vakitlerde ai t oiduğu komisyonlar.da bulunma
ları. 

CİNSİ Miklıaırıı Miktı:u·ı: Tutarı .bh:ı.lıe gün, saat ve mahalli. 
Kilo Llra ____ _:::L:.:.;h-~a;__ ____________ _ 

------------------- -----------İi> p ana ık 60,000 15,000) 
Prasa 150,000 30,000) 
Lahana 60,000 10,200) 
Muhteli,f nıalkliyat 300,000 
Yoğurt 9500) 
Süt 3000) 
Koyun eti 3000) 
Tnvuk adet 2800) ıo.(}20 

4-010 
4158 

9/12/942 16 Ge!'bohı 
7 /l 2/942 16 Diyarıbakır. 

biis etmiş fılikıat Rm topçusu, şiddetli SV KRO AHMED 

4/12/942 l fi Bire<:ik 
(1745 - 1580) 

bir baraj ateşi ile her hangi b.ir karıtıık 

1 ~~ı:ıı: ~~~:~~a~l~~~~~~~~a:r~L~~ Tu ...... usta M:hve·r· mev-
vetlı;ri Al.ınaıı.ı hatL'U'ı:r.a lrodaı· yol ~ • 

ZAYİ - A.nta !ya Kıorkıu teli kazası! * E.Jdşehir !lwi\/':t lıaısta.h.anesi ikinci kıs:ını inşan1ı müterıhlılt ı nın Ye h<-sı: huın 
trıkrar paza'nlı'kla ek•ütmeye ilroımnıstur. Il:ı.ılesi 9/12/942 ça.ıır.ıan1Ja giin[\ saıtt 
ıı de Anktıırada M. M. V. 4 No. lu salın :ıılırıa loomisyonuınıdn yrupıfacn.ktır. Ta· 
!iplerin belli vakit.te komisyona gelmeleri. Keşif bedrli 1,121.2.!!5 lrra 56 kuı111.~ 

ma.ş}aT Ve mevzileri ~al et.m.ı§.}el'clil'. zı"lerı• yarıldı 
A1m:ı.nyanın tccavi.iz kudı·etini ebedi Stalingrad şehrinin şimal batısın<W., 

Nüius memurluğundan ald~1ın1 ve lçin-1 

ete askeri vaziyetim yazılı buluruın nıü
fus Uıi.tviyet cürz;danırr.1 lk.o.ybetti.m. Ye. 
nislni çıkaracağımdan zayli.n hükmü 

yoktu.r. 

kıat'i temi.Mtı 97,201 lira 25 kuıruftuır. (178-0 - 1677) 

* ıSUrette kesrQtmek şartıy le milletlerin dıiişınanın üım.it.slz mukavemetini yaıkı:n 
sulh içinde hı·kişa!ını tem.in edecek bir Rus ku•\'Vetlcri kurak ve pek az me& 
dünya sistemi drul'!nak. Bu hususta İtal kün bulıunan bir • stpto ileıılernekterUr
yayı Oaıhıs mevzuu ~tmec!im, Çt!nk,ü ıcr. 
onım büyük bir me<cle olara:k telaıkk.i 

t•tmiyor.unı. Böyle mHJetleı• a1~s.ı bir tc 
şekıkiUün ise hedefe vaı't\ibllmeslnl te. Amerika harp 

masrafı 
min edec~k 3 amil vardır. 

l - Sulhü idame ettlr.ınck isteyen 
~ "lertlerin tam blr surette temsil e. 
dilime!eri -Jti l'<ıki .milletler cemiyeti 
böyle değildi-, 

2 - iştiı'll.k eden devletlerin, ittihaz 
eclilen ıknrorları mfısbet bir surette tat 
bik etm('k azmin.de olmaılat\I. 

3 - Bu k.ar.ıırları icra mevkiine kxr 
ya.1bllmek ic;in ikt;:ın eden kıuvvetlerl 

emirlerinde bulabi!melerl. 

Bh-leşmli mJletlerin hC'r şeyden tiStün 
olan İngilkre, Bırleiik Ameri.kıa dev-

(Baş taırah 1 inc:de) 
ri tarafından yapılmış topları ve 
uçakları kullanıyordu. Bu sefer 
Amerika yalınız bir ordu ve donanr- ! 

ma kurmakla kalmamış, her taraf
ta müttef ıklerine levazım gönderil-
miştir. Amerika şiıındi her husus
ta Pearl Har.bour baskmından ev-
velki büyük donanmaya malikt'r. 

ürettebatmdan 

(Baş tarah 1 incide) 

TUNUS MlHV~R MEVZiLERi 
YARILDI MI? 

Neıvyork 3 {A.A:) - Ayrı ayrı 
kaynaklartl'an alman raporlar, Tu
nusta müttefik kuvvetlerinin mih
ver mevzilerin\ düşmanın inatlı 
·bir mukavemetine rağmen hafifçe 
yardJdarını, ve Tunus ile Bizerte, 
Sfaks :ıe Gabes, Tunus eyaleti ne 
Trablusgarp eyaleti arasmda xnil
naıkalatı kesmeye muvaffak olduk
lanını bitdirmektedir. Müttefik 
kuvvetler, düşman üslerine o ka
dar yaklaşmışlardır ki, bu hava 
a1anları ş'mdi toplarının ateşi a1-
tında bulunmaktadır. 

Tıınustan soma A vrıupaı 

Yusu! oğlu Halil Ba.lm 
325 dotumlu 

§'İmali Airiıka harekatı, Londrada 
şatr.anç oy:ununa ben:zıetil yıor. Şi· 
mali Afrka stratejik ha:rek.Mı, lbıir-
leşmiş milletlerin vazih malumat
larına dayanmaktadır. 

Salahiyeti mahfiller, son saıf
hanın Avru.paıda dehşeıt.li bir sefer
le ba.şlayaıcağı taıhm.ınindedirler. 

1943 senes , İnıgiliı • Amerilkan 
aSkerlerini Avrupada yanyana 
çarpışınken görecek!t:ir. Her ilki ta 
rafın kayıpları da ağır Qla.cakıtır. 

Müttefikler gayeleri uğrunda 

Kapalı zarf :usul~'lıe 10 ton degr a yağı alır.acaktır. Ev~ ve hususi 
şartlar .Iromisyıonda görüleb lr. Mu vak.kat t~mj~atı 112? lira~1ır .. 1h~lesi 
24/12i942 çarşamba günü saat 15 de yapılacagından isteklıler n ıha· 
le saatınden bir saat evvel tekliıf mektupları ve muvakkaıt tem.ir.a~ 
larile Harlbiyede Yedıetk Subay Ok.nluııdakıı askeri posta 920 s.-ıtınal-
ma 'kromisyon.una mlirac.aatlaır:ı. (1863 - 2()24) 

11. t emir l oıııırı Metrırn o. M. i ı n ırı 1 
Muhammen bedeli 80.000 lira olan 50 ton üzüm pekmezi 15/12/ 

942 salı günü saat 15 de kapalı zarf usıılile Ar.lknraıda idare binasında 
tıoplanan merıkez 9 uncu ~syon ca saıtın aılınacaıkıt.ır. 

Bu dşe gr.mek isteyenlerin 5,250 liralık mwvak.kat tcmir.at ile ka-
nunun tayin ettiği vesik.alarl ve tek1 fler ni ayni gün saaıt 14 de 
kadar adı geçe"l1 lromisyor. reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şarlnamelıer (1) Hıra muka:biün de Ankara ve Haydarpaşada füar~ 
veznelerinden tedarik olunur. (1889) 

Sahibi: E. 1 Z Z E T. Neıriy•t 


