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Alman n Moskov:ı, 4 (A,A.) - Scm'et eki fm'yaian 15 bin .ton tutarmda tJtl Al-
tebliji: man naıkliye gemiai betırıruftK'. 

• s~ bö9esinde Alman tabflt- ALllAN sinJu..abmB Bla BAS' 
len tıoPÇWnı.rz tua.fından dabtılmllf'ı Qo.u. EDD.DI 

elan ltal1llllu 6ir 7"""an 
da içten ~ilnaM ir 
fenİ)'Or. 

Mu .. ttef ı· k den·ız tıır.Staliıl8radın ,ıma.ı batlıSmda KJız.ıloır Mıos1cova, .. (AA.) - Jı10llııoı9& ... dunun taarruzu devam ediyor. Blr çok yosunda bu sabah blldlr'lc\iiiDe sÖl'9. 
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8 ir çok ltalyan ıehirlerinde ayaklanma ve 
çarpışmalar görüldü • Faıist rej minde 

değiıiklik bekleniyor • balyaya tavsiyeler 
Londra 4 (A.A.) - İtiyada ve 1=sanbı ifade edilmektedir. Bazı ayan 

Beıdıtesgadıen'de toplanan genel azası krala bir mesaj göndererek 
kurmay konferaDSları Almanyanın harbe nihayet verilmesini istemif-
faşi.st rejimine yr.ırdım .hususun- lerd'r. İtalyan tapraldaınnın her 
da göSterd'ği endJıeyi belirtmelo- tarafında arbedeler ve ayakla,mna •. 
tedi!r. Almanyaya karşı yapılan Ira olmaktadır. Baldama ha.rekeı-
şiddetli tenkit1er gittikçe açık bir le.rtııe mAni olmak için tayyareleı

tehdid makamında balyan~ 
leri ve köyleri üzerinden uçmakta

Arnavutlukta 
ltalyaya karsı 
hareketler 
--·--

dır. 
KÜTLE HALlNDE HiCRET 

DEVAM EDiYOR. 
!Fransa - İsviçre hududu 4 (A.A.) 

- 1.000 İtalyan aiJes: dünkü peı-
şembe günü Bonneville çevresine 
gehnlşler<Ur. Millno ve Torinodan 
kütle hallnde muhaceret çarşamba 
sabahı başlamış ve İtal)'IUl halkını 
müstakbel hava akınlarından dco-

( linam.a C lladl u,,_) 

---·---Al••• orduaau 
tallwıre al•••• 
llltlmaıı aıaldı 

Şitnal Afrika Amerikan umum! 
ka:raıgAhı: 4 (A.A.) - Resmf teba 
tiiı 

T.abouı-Qaı ~vre9inde harekat 
drwam etmeılrıtedlr. BW'ada CedeJ
da civannda batıda çarpışmıaılar ol
muştur. Keza Tabourda y.akınındaı 
1 llkkanunda daha genı, ölçüde 
düşman ta.rafı.ndm yapllan ikilıcj 
.k&11ılık taarru;z da pilskürtıühnilf
tür. Düşmana aid büyük mik11aırda 
.techizat tahrip olu.nmuştur. Her kı 
tarafta ha.vıa f~eti devam et
mektedir. 

ITALYAN TEBL1Gl 
Roma 4 (A.A.) - İtalyan tebU.. 

ği: Sy.rem: gue cephesinde ieıi 

mevzilerimize kaışı dÜ§mall topçu
su ta.rafı.ndan açıılaıı §iddet&i ateşe 
müessir surette mukabele edilm:ış
tir. 

Tunusta A1maın müfrzeleri mü
hiJn bir ~ zaptetnuşleı- ve 18 f 
subay olmak -üzere 464 esir almJt
'lardır. D~.r parlak bir hareket es
nıasıDda bi.r Berzagl:eıi taburu 300 
İngiliz parafiMçtl.sQınü esir etmJt
ıı.r. 

(Devamı 4 üncüde) 

Praiuvayda iht:lal 
çıktatı söyleniyor 
Ankara 4 (Radyo gazetesi) -

Son dakikada gelen bir habere g6-
re Prağwıyda bir rhtilil hareketi 
başlamııtır. Bu ihtJWin malıi!feti 
hakkında hiç bir uıb!l4t alınma
mıştır. 

llAVADIS TEKZiP. ED1LD1 
Rio de Janeiro 4 (A.A.) - Bu· 

radaki Paraguay büyük elç:si, Pa
ııaguay'da bir lh~ hareketi ol
duğuna dair ortaya atılan şayia
lnn tamamen ıasıJsız oldutuou 
söylem:,ur • tuuaı• MIV• ~ hP** n.. 

.. INr Hal ltıi&e IM~e&e ad e-
4.ı-ıidr. 

llak.bderia ic Jl:dbatl pek ı,;. 
....... thiil.a. . ....... bize öyle 
,.Lyor ili ltal1a Uae.raae tam bir 
JülMJ ........ tar. DemokrM 

Vatuperwerlır K- ı ·· b vd 
Tlraa'ı idi' tıll oy uye ug ay ve 

,. ... INa ~-·· bir 1aadaa Af· 
d"n aw,.. ve llilaver AJail-
m lllrrek tantı1Je INıprm.ya , 
plaflr..._ b:r ,...._da hava 
~-=alen "imb-•n ~
._ 1.kluk ...-.ti,rle....,... 
..,.... • ...... lriltln ...... -~ .... ...... 
..... Mel1• •1ı...a. ....... ..... 
•ıt, Nimi .....,. 1aal1an mil· 
.... .... • . ... ,..-ıatu 1•· 
~ ,...... faallJ• Pi" ""*· .. ..., .... , .... ü6a 
....... lılılillr W.. ıı ıtaııa ..._ 

""'' - • IDci ,.,,..., 

gb ıııaı ettiler~ h b b I 
Kudüs, 4 (A.A.)• - Kudüsün u u a 

Arnavut mahf ilerinde öğrenildi· 1 • 

ğ.ne göre, Arnavutluğun merkezi gıyecek 
Tiran, 28 SontEşr.inden 29 Sonıe,-
rir.e bda.r Arnavut vatanperver
leri tarafmdan Ş,aı edilm ıfir. 

mukabili 
verilecek 

İtalyan nöbetçileri kaçmJşlardır. 
Vatanperverler, teMSrıWere raA • 
men bir panik h\llllle ıeı rmifler 
ve d\IVarlara L4>yada ltaıyanılarm 
majliip olduldanıu bildittn ~ 

Ti caret Ofisi Umum MUdürü 

Y•P~. Halk, a nc1 B 
ordunun zafer~ olanmk ipl U 

Ankarada Vekalete 
hususta genı, izahat verdi 

::~==~~ c:ıaap Pılla,•te 
Rijevin batısında Almanlar Uç sün 

de binlerce Aaırnan kQ'betmlşlrilr. A· 
lınen ~ 8.Nl&ıoda blr miJıvoo 
fiş(>k vard1ır. ~ • Rljev demir 
yolıı.111\S\ ortamda Alm81l hücuinu W
dedilantı, ve ikJ Alıman piyade bölilt(l 
~ cdi.knlqtir. Şimalde R1+9 salıll ba 

M. LAval 
Beri inde -Fransa'da Heryo ve 
baıka 31~ diplomatiar-t 

- tevkif edildiler~ 
Ankara 4 (Radyo gazetai) -

İran radyoswıun biıldirWğ.ne göre 
Fransa ıhükiimet reisi Laval yeni 
Vişi. b.b~nesinin kuruluşu etrafın

da konuşmak için Be.rline ~ 
lir. Bu habec- başka bir .kaynaklan 
teyiıd edilmemiştir. 

HERRlOT TEVKlF EDILDt 
Loodra 4 (A.A.) - Herriot'nun 

tevıkifini bMdiren V~i radyosu 
mnum.t iş konfedE11tSSYonun eski 
resi Leon Jouhaux ~Blum ka
blnesi.nde Har'ciye müsteşarı olan 
Fraıncois de Tesaan'nın da tevkif 
edildiıklerini illve eylemektedir. 

JEAN BQROTRA TEVKlF 
EDlLDt 

Londra 4 (A.A.) - Roma Qdyo
su Vıclıydn aldığı bir habere at
fen bidird"ğiıne göre, eıkl 1enis 
şampiyonu ve Vıclıy h<ikfunetinln 
sporlar kom-i Jean Borotra 
v:cby makıaımları tarafından tev
tif edimişlerdir • 

Amerikan ve 
Japon geml
lerl karşılaştı -8 lapoa mlllar11tl 
w a 111 ullırJlldl 
3 ıemı ltatlnlta 
V aşingtm, 4 (A.A.) - Bahriye 

Nazırlıjı resm1 tebliği: 
CerJJp Pas.f Be: 30 SootefrDi • 1 

ilkkinun gecesi Amerikan deoiz 
kuvvetleri, Guadac•ınal tlmAl Ddıe 
Japon fıbu tarafmdac himqe e
dik!n aSker yüklü dÜ§man ıemBe
r keşfetmiflerdir. Amerikan ge • 
mileri ~ııhaı muharebeye tutuıt
muşlardır. Diifm.8nın adadaki Jaw 
vetleıini takviye ve iqe etnwk te 
şebbüsil akim bl.rakılınıp. 

• 

Düşmar.. maya asır.er Çlllr.ara
mamıştır. Yapılan denz Ç&l'Pll
masırıda Japonlar iki büyük muh
İip (yahut kruvazör), dön muh
l'I p, asker yüklü iki aeml ve blı' 
ticaret gemisi kaybetm-f}erdfr. Bu 
geııjler n hep&i batmlftır. ~ 
tarma kemerlerile su yikriinde ka
lableı:. japon bahriyelileri ertesi 
gün 1ı0planılm!ftır. Bunlar b&tao 
japoıı muhr pleıinden birkdc T .. 
kanami mWıribJ olclutuzıu 957ı. 
m flerdJr. B.r Amerikan kruvaz&il 
batmlf, bqka Amerikan gemleri 
de haaa.rıa Uifamıttır. 

-----------

Vali'nin 5 inci yıll 
--~-------ı~---~-

Dok tor Lütfü Kırdar dört yıl iç:nde 
ıeh1rde. 48 erer vücude getirm!ıtir 

Dört yıt önce 'Dugiln Vali ve Be
lediye Reisi Dokt0r LQtfi Kırdar 
Istanbuıl Vali ve Belediye .reitliğ ne 
tayin ed'lmişti. Dört yıl içinde bü
yük bir enerji ile şehrin güzellet
tirilmesine ve imarına çalıpıı Va-
li ve Beled.Ve reisi doktor Kırdarı.n 
bundan sonra da tükenmez bir 
gayret]e çalı§malılrını ıehr~ imar 
ve hU!txı refahını haaredeceiin
den emin bulunuyoruz. Bu yıldö
nümü münasebet.ile vılimae ~ 
ri.klerimiııJ sunarken onun dört ylı 
içinde baprcbjı $eri 8U'Uile uy
detmet! faydalı buluyoruz: 

UTANllVL c:ıtm:Tt: 
1 - Eanin&>U DW)'deını, 1 - Kmr 

QU'Rlı ve 1t•11ühııdekJ park, s ~ An. 
.... cldchli :rolları. • - 8elldl7e blaa-...... ·-



1 . 

Sultan Hamid, bu ·•.; ·' ~un d 
şupheletd. Saıd:razam ile nraln
rmdakl lıtt.ıfnk ibıozulduğuml 
dolayı, hnl' meselesini ifşa ede
memesi için, seraskerin zehirlen
diğ ne hükmetti.Derhal lronağa ıı· 
damlar gönder.di. Doktorla.r tara
fıdan verilen il.Açları get rtti. Bun
ları Çit köşküciin küçük salonun
daki orta masasının üstüne koy. 
durduktan sonra, Sadrazam Ka
mil ps.şanın derhal saraya gelme-
s ci emretti. 
Kanı 1 paşa, huzura girdiği za• 

ma.n Sultan Hamid adeta te]lışlı 
bh' halde idi. Sadrnı.amı görür 
gönr.eı., büyü'k b4' ıee~ür :zııc.r e
dc-rM: 

- Ali Saip, Pa~ın vefatın
dan do.layı ne derece müteessır 
olduğumu takdir cdemezskız. 
Ben, bu gayri t.ı.ı.'b.i vefat badise
sind:ın şüpheleniyorum. Bu tşde, 
bir suik:ı.st J...-okusu h.llsed.yorum. 
Mer'..ıLtrra ver len ilaçlan getirt· 
tim. Ş andi bunları, tahlil ettirece-
ğim. 

Dedi .. 
Sulto.n Ham d ba tözleri .söylcr

ker., gözlerini b.r nn bile Kamil 
paşanın ç~esinden yırmamıştı. 1 
G J: a, sadrazamın çehresinde ha- i 
.sıl olacak hareket ve ifadelerden 1 
to!r r.ı!ır.a çıkarmıya ~ıJ ~mıştı. 

Fakat Kamil paş:mın 'bu ölüm l 
ihad: scsmde en küçiik lt...-r lll€dhali 
yoktu. Ve kend 'S ne verilen malu
mata r.azaran da seraskerin, en 
tabii bir ölümle vefat ett ğlne ka· 
ni bulunuyordu. 

Böyle olmmnkla wraber, Sultan 
Hamidin sözleril:e karşı: 

- Ne mlmasct>et, efendimiz?. 
Ddktorlar paşanın, ambalagastrik
ten vefat ett.ığ !ili söylüyorlar, d~ 
yemezdi. Buna bir:aen Kamil pa
ş-a, Sultan Hamidin fıde1a bir teh
d: t fadc eden sözlen karşı..c:ında 
sükut etti. 

• ve padişa:nm m ks&aır.ı, anlam -
mazhktan geldi. 

Su&n HamiAi ılaç ar ~'lıl11 -et.. 
t: :rcC. Kendisine takdim ~en ra
porlara nıarıarM~ serc:Skere suib.st 
yapıld:ğı U..."lillr.l ikuvvetlendirecek 
~~ır z.dıirlı mAdide mevcut de. 
<ie,i!!ldf. 

Böyle olınamakm ıoera'ber, f k• 
;riru yine deği:ştirmecli. va.1 ıo. :KQ. •

1 mU Paşa:yıa ~ ~.-Ut etti, Fn· 
kat ltalb nd · gizli şüphe bir titr 1 

l Li s!linemooıişti. 
Sultan Hamid, olen seraskenn 

yerine mür.asip lb x kimseyi bayin 
edebilmEk tçin çıcık derin d~e 
ler geçirdi. Çünkü, orduyu .elinde 
r.ıtacak ıa'damln, "~end.L5i:ce son de
rece de sadık olması kap ediyor-

1 du. 

Nihay t lbu mühim vazifeye, ı;a- 1 
dakatinden taına.miyle emin oldu- ı' 
ğu (Mabey!n mt.:şirJ, Gazi Osman 
pa~) Y• tayin etti. 

Kem d paşa, buna çdlt sevhıdi, 
Çünkü Osman paşa, sarny hayaiı
.n.n iğrençlikleriııe v.e hafiyelik. • 

. 
lerine karışmamış olan tem: z b::r 
;a:hs:iyctti. Ahlak itibari; le de çok 

kir. ve geçimli di. Bu tibar ile 
artık Ali Saip paşa zamanındaki 
dedikiodtılar, kapanıp gideceti. 

Fakat, ş böyle olmadı. Sultan 
Ham de, yemden yeniye jurnal· 
!ar yağmJya 'başladı. Saray hafi
yoeleri, saarazam Kamil paşa ile 
yel!i s-ernskıer Gaz Osman paşa -
nın ara:;ında csl": denberi büyü bır 
üostluik ır.evcut olduğunu iddia e
d.ycrlıır: 

(Zatı §ahnnelerini hal'ederek 
veliaht R~d eieııdıy .clas çok
tar. kruar vermiş olan Kr.ma paşa, 
derhal Gazi Omıan paşa ile an· 
laşacal~ ve müfsid.ınc düşünces ni 
tatbi~ U!evki.ne k ... ~.rraya çalışa
caktır.) 

Dıy~ Su.tan Hnıni<li e:vlw.mdar. 
evhruna düşürüyıorlardı. 

Padişah, vehme kapılmakta hak 
sız değ .ldi. Büyük lb:Taderi Sul- ı• 
tan Murad ile amcası Sultan Aziz 
üç ay içinde birb r ni müteakip 
bal'ed~lerdi. Ve bu iki p dışahı 
hal edenler başında da s<.drazam 
le r;erasker bulur.makta di .. Bu 

hale nazaran, şimdi di? sadra2am 
Kfunil paşa nerhnngi bir serasker 
ile uyuşacak olursa, ~endi>tnı 
derhal hal'eclebilirdi. 

Z &mi bu 'bu du~yc snplanıan 
Sultan Ham ld, ~uhsına pek ÇOK gu,. 
vendigı Gazı Osman p~yı Kamil 
pa;anın tes'l'i altında bırrıkmamak 
"çin onun serookerliğiı:.e dernal ni
hayet verdi. 

- Paşa! .• Sen , muhltımden u
zakta görmek istem yorum. Tek
:rar er..ı.ki vazifene avdet et .. 

2 in 1 
a ay 

(Devamı VQ.t') 

Vilayet bir t b!iğ neşe 
r dere vaziyeti izah 

diyo 
l - '\ıtız.f""..c.;u stan.Dt Belediye 

. hın·· !inde bu.ı!ruın ve za
b tanda 11 a1lelerr 1stanbukia ıka
met edenlerın kanunusani. - Şuba 
ııyıarma aıt c.mıck kartlarını ala
b 'm leri ıçın memur bulu.net · .arı 

mJ.ıoldekı dnt. ı "'mıı:h tl;::rmden 
r..a~~itlar:. ve .. ıkaıarı o mahallin en 
buyuk mülkiye dmirliğine tasdik 
eh :rdu:ı.eıı soma lst!<lnbulda otu
ran a lelerin'"' g<> de.aneleri ~azrm
dır. 

' - Bu v r;ikaıaraa aılesının ls
tsnbulda oturduğu ve büyü8ı kü
çük nü!un ınlktarlı:'i.r!le tüle reisine 
oraca ekmek kartı \•cdln "'diğı !:ıli
dirilC\..~k tir. 

3 ....... Memur:yetler Ankara ile 
~zmırde o1an!nrdan ail<>l-eriı İsU:.nM 
bu.da ikamet edenler, böyle hır v~ 
n·ka get!rım 'yere?' doğrudan dQ6-

ızılay fvler k e z i ndf! 
bir toplani el u 

Dün oğ:ockn evvel Kızılay mer
kezinde b r toplant! yapılmJ.ibr. 
Valı mua'\' ni Ahmet Kınık'ın riya.
~ct e t ~ ı b komi c t0~1anhsındr.· 
· .A-Üd r ve ]lt,tih gn~makamlllı'ı, 
sanbul mebusu Sadedd!n Uraz, 
Em~ bankası müdürü de hazır 
bulunmuştur. 

Top~antıda, uzak semtlerdekı ft:ı. 
kir ha_.ka b" kolaylık teşkil et
mek üzere Kı:7..lay aşevlerinin K~ 1 
ıcamustDJI. aşa, Rami. Kısıklı, Fc
ncı, Bey rbey· gibi emt1ere sey
yar ıkazania:r göndeı:nıesi karar- 1 
laştırı m:.-;ot!r, Y!lkmcb atbikata 1 
geçiiecektir. 

e 
n 

( 

Beyazıt bel.çile~ nden Hasan is>
mınde ıb rinin 7 yaşında bulunan 
oğlu İbrahim, evve:ıti e~e k\:ır
nından tabanca kur ,ıunu ile yaralı 
ol ra • bumr.mll§tur. \-ccuk, Ccı
ranp ı:a hastanesine .~ald~lmış
sa da dün ô1muştiır. 

Pol\. tarafından yakalanan bek• 
çı U<.San karyolanın başı ucuna as
t .. ğı tabancasın: odad!l bulunma
dıgı sır-da oğlu Hasanın kendi 
kendin<: 11.-:ır~tırır.t{en karnından 
yaralandığını i<id~a eunişt!.r. 

Yapıı<ın muııycne net ~sınde ı ... e 
Ha ... .:ı.ı .n bın e.ınden, d.ğer~ kar
uın~ ın lmak üzere iıkıi yara ala
rak o.dugünu meycuım. çıkarmıştır. 
Cc.. d il Ol"S" ka d.rılmışt r. Tah· 
k.~kat devnm olunma.k~dır. 

Beled"y on1 on be-~ gün rolll1a 
Atatür b !varının açılma töreni
n: yap cak•ır. Şehı;.-c.lııt müte'lıas
s ... ı Proz~ı.m Ş~'1za11euaşı.n:;: aLt olan 
im.ı ı,.03e!.inde bi ~"'u .ıiSt y~pıl
~ ve bu~ arın Şchzadebnşmdaki 
1to esine (Belea.iy< sat1~yı) kurul
ması munasıp gôriınnil.ştür. Bu 
hususta azırlanan proje Şehir 
m _;::I;..,:nin şuh t devresi top an ı.-
.. nn muzakere edilecekt"r 

A •rn fi t!ar yeniden diışmege 
ba't'am ştıı. Diın bir Resa.diye al-
tm:.n ti 32 ~·a 80 kuruştu 

:::-=-==-============= 
ruya Anla~"' ve izmire a't ekmek 
kar ,ın :ı. braz edeccl<lerdit. 

4 Alfı.kı:;tl rların ekmek ıka:rt-
mnd alabılmeler çin 

,.irr ~ :d r: ese· biıse eçme1eri 
t?ht<-n m've ~ "eliHğ olunur. 

1 

~=~~~~~~~J 
Seb~&tiyen''n (:anı sıkılıl' gibi ol· 

du. Bu s si tanıyordu. Her zaman 
telEif-m e<iiş.nde de ilk sualı bu <r 
Lurdu. Bu konuşan zat, kıendi::;ine 
koka n temin ed€n adamdı. Tele
fon ettiğine göre, demek ki Lon
drayıtı yeni bir parti kokain daha 
getirm:ş'ti. 

- BclreyinL:, kapıyı kapntayım. 
Dır saruye oonra Sebastiyen tek

rar le.fonu eline aldı. 
- Allo! 
- Mösyö Seb::ıtiyen, bu akşam 

,geleb'llr misiniz? 
- Bu akşam müşklil... Fakat 

gayret eder.m. Ayni yerde mi? 
- Evet, saat onda! Bu ..derki 

altı ~ ı.iz elli İngilız liran .. 
Seb~t'yen hayre etti: 
- Fakat bu, geçen se.terkinden 

.çok ~nhl 
- Evet öyLe ... Fakat ~.mdi mal 

bulmak ıok z.orla:tı. Çünkü ben 
de tclılikelcri onl~mek içln çok 
masıı::ıf etmek mecburiyet ndeyim. 

. Se'bastıyen kaşlarını çattı. Bu ıd-

He-r.oi her dcJ:a .. nd.ı m-lına zam 
~apmağft al .m 'Ştı. 

Tc1cfondaki ses dev m ettı: 
- Par~~ nn hepsi b rcr liralık 

o!malı. Öyle beş on liralık kağıtlar 
rol. vrum, .çünkü bu aci'ığıtların 

.numaralan ile zımızi oel1 ede
bilir. Geçen !h tı.:n da bu şekilde 
hazırlı.k1r o~tanızi •size söylem:~ 
tim. 

- Ever, ben de .iSiediğin·z glbi 
ynpmoğ ça~~cağı:m. 

- Eğe.r tediyıe muntaz.::.m olur
sa, mutad vcchile bir paket ala
caksınız. 
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.; a ci-okuz bu ukt Pol Seoos
fycn evden ç:ktı, otomobılinc b -
nere Kamedentoor emtine ıt
ti Otomobil' 'bir garaja k<>ytluı.1'

tan Gonra, yo!ıun geri b1an ısmı
nı yürüdü. B~ dakika sonra dar 
bir sok~l7ın ikı ::ığzınn, nr.abnhıruı 

geçmeme ı çıın. madeni dire'k!cr 
.konmuştu 

süratle sokağa irdi 

Orad n başka bır dar soJıt.;.~a dn· 
ha saptı. 

.Ba"·nı sağa ... oh çevi..r<i, göru
nti.rde mse oln.adığım anlayınca, 
b!r bahçenin kap~<;ının önünd 
durdu. 

BirHt:tç dakika durdu ve etraf 
cFn!d". Ta p edi1mcdigine rnun 
olunca, bahçe kapısının arka sür
;_;üsüntl çekti, Kapı ardına kattr 
açtldı. 

Bu bah~c ötCJi oberi.,i süprüntü 
ve yaban: otlarla dolmuş h·:J.i b .r 
arsad:m baret ı. 

Seba ~n ar~:daki eve doğru 
·w-üdü Bu evde senelerden 'beri 

k m.,en n oturmad gı an'!aşılıyor4 . 
Pence~ r dı:., nfan tahtaperdeler
ıe kaı:tıtılmıştı. 

Scbastlyen arka kapıyı açtı ve 
bi.ı'ka atlım yurudiı. 
Rütubetlı hava burnur.bl earptı. 

BıraM dnha ·Urüd . Alt ndan hafi 
biT ~ı sızan bir kapıyı çaldı. İçe
r 'den lıır erkek sesi ccw:I> verdi: 
•Girin~!. 

rbi e zehirl 0 i rob •• 
:f azg:a: HAYRI MUHIDDlt 

acıEğınızdak.i bir sıyrıktan vtlcu ropların Ç!lgınlaştık.ıan, yeni yeni 
dunuza bir m..ıkrop gird ği za hasta! k.1ar doğouğu görülmu mi? 

:nan, ru nızdaki .. okosıt'ier, sızin Harbin ·end!sinm de fışk.rdığı 
· eyh nlze h ~ağın "'a yerleşmek iS· m , opli:r var: yeralıların toprak-

teyen bu Si: fürgımla mücadeleye , tan aldığı mikropıar.a çoğalan 
ut..ı~ur; ;oacnğınızm koşeslııdeki i gan.gren FÖZ m:kroplar.., İspan-
İrL\.. (, n:zde :opan bu kav- 1 yol nezlcs. m kroplar!, ufos ve ti-
a btit vu<'udunuıa toks"nlere fo mikroplan gibi. .. 
e.hırier 'y p , bütün vücut ze- 1 Fakat, insan!ıı.t b:.r defa daha gör-
irıemr. \ dü k', harb.n en z :-:::· mikroQu; 
Ayni anun .ı:nsan cemiy~tJerinin en m~t.lüş wks.ıüerin .a~ıy~n mı.k-
~yü.k u:.v.yetinde de deği.şmez: ı rop yine insandır. 
Dünyanın herhangi b"r yerind$1 Bu ınsan, cemiyeth:r için, as!l 
narp bütün dünyıa. cemiyetlerinden : milm>p~ardan dıının kork:ınç ö!üm
mürekkep bü)lı~ dünya uzviye- 1 ler taşıyan ve bu'aşt11n1 b r veba-
tin böyle toksinler yayar. ' lıdan farksızd.r: Vurguncu. 

Bu c;;.tıan ha b'nde de onun içinı- Sözü buraya get1rmh -0·renma 
dir .. , bütün dünya uzviyeti zehi~ belki sinirlen€nkr ohı~ı:ctır. Bu 
tnmi~t r. Ahlak:ar, gelenekl~r, nsan tıplni ço1t drıur~:!.. ':!'Clığımıza 

el.v om Ie-r, kültürfor, ticaretl~r, :hüküm veren!cr d€ olab"'..... ı 
s:!Ilay"lcr baştan b~a toksinleşmiş- Bay! Harbi benim be~ '!l ve kaı- ' 
tir. nn etlerimin ·ç!n<> kac.ı::-r sokan bu-

Hatt.l\ harp b=yoloji üzerine bne dur Bu mikroptur. Ve e1hE>.te onn 
es'r ediyor: Harp zamanlarında ·1ir lokoı::it gibi. da rna aldıraca-

lı s lıl l'lrm :ddet'.leındikl-eri m•k- ~ım 

" ıc re m üdür .. 
roda 

G 

n 
usta 

Vekalete 
izc~ct / rdi genış 

Öğrend ğıın.ı.Le gore köylü ve 1 ~nknrada1rı a.akardalara şiJ'.ahen 
müsta1 <>il.e bir oloylık teşkil et· iznhat verdiğı ayencn müh:.de-

et. yurd dahilin- .e k rarınıın tatb kine Ofis.n me-
de rn adrldere mi:nha- mur edlleceğ 1n'~ ı~aktdır. 
ır ka1ır.ıtik. suret•le a~nen rnübı- ı 

aı'' u ı lG. ıakk nda ~ ı: kında mü. 
him ir karST vefet:t: ~- Bu ı~: -

' ıt tedkıkl r I' bıtır .dil,. de 
>· a · ib r nm !'öt!r. 

dkikat y rmaga memur edi
c I'ic ..... c. Of sı umum müdürü 

Ahmet Cem 1 C-On yurd dclıilinde 1 
:yapt.ğı ince!emeler:n: biter.erek 
~ehr ımze dönmüş, buracl&n da An-1 
ka:raya gitm~tır. Utnum mı"dürün. 

Zimn etine para 1 
cç:ren muha teci 
EvveU.i günkü ayımızda. Samat-

a nahıye i Hnva kurumu mu~ 

se "C"Ci...ı Sactett.ıın Me«!nin z nuneii-

paı·a get rdiğı n tevkif edil-
diğın: yazmıştık. Samatyf.. Hava 
:.urumu Sadeitin Meteın'n 3 yıl 
cince vn:ı.fc ... :.nden çıı1ı:.add1ğm vu
ku bulnn zimmete paTa geçirme 
ımin de <> vak" ı ~reyt-!11 etmiş bu
undtıı;unu b{ldirmiştir. Hadisen=n 

halen çal.şan idare lheyeti ıle ala- ! 
kası ) o..ittur. 

Pol Seba .. tiyen g:di ve kap•yı ya
vaşça arkasından kap.adı. 

'Bu. Gın e~. mutfağına bemyor
du. 

'1asanın üzerinde yancın b r 
mum tıtt'€ en ış•ğı ile pis duvar
ları ve toılu zemini a-vd.nla ıyor
du. 

Sebastiyen, maS:..-nın öbür ıtara
f.ncll oturan adama b&ktı ve sor-. 
du· 

- Sizi çok beklettim m;? 

- Hay1t, ş:mdı .Sf:ô..t tam on! 
Bu oı.u sôy.eyen SiŞlnan, kısa 

boylu p:., Joyafclı, sakalı uzamış 
bir adamdı. 

Ko}.'.j n parası hep 'bu adama tes
ım cd~lirdi. Her f elinı uzatarak: 

- Getirdin-z mi? dcdı. 

- E\:et, ne azımsa getırclim. Fa-
kat r c--der. bu kadar acele ediyor
sunuz? 

ö+cill. ters cevap verdi: 
- Burada rutubetten çürüyecek 

değilim. Sonra bu şlerden de> hiç 
evl: du rnlliY,-Grum 
Seba ... tıyen, pal.etinden bir sı· 

gar. çı'knrd1: 

- Hı:ılbukı, ded~ ışlcr hem ba
s tı · hem bu yiı.ıdcn ..,ize iyi pnra 
da • erıyorlar. 

- Ben paı·a ·ın bit y söylemi
yorum amm , clıUke büyük ... 

J Sebastiyen güldü: 

(Daha nr) \ 

.iJt olarrut bu karat', hububat ve 
ku t mı1 dilm ktedır K-oy
lıi ve mı.wt ~""İ , iht yac olan kı.:
maş ve sor man"f'aturn cş;vusını 

O · ter a a:cw . ınukb ... ııde p<W'" 
vermeyip •buğday ve sa bazı hu

bu, at V"recektir. Bo11 !elik e hem 
miLS :ıhs ı .rı:.:ka ne.m müstehl'kle
r büyiL~ kolaylıklar "BYESİ güdül
::m.kted r. 

. 
aın ı~ 

hınlar 

l er.z·n ~r..· 

tutulcu 
Emn yeı; kaçakçılık şubesi me

mnrları Divam"():wda benz .ne. 

Sı m Gözıepenin kame iz b~ -
n ~tt·ğını hab r larak bir cür-

mt ıeştıut krt.p etmi:ı.:lerdir. Cür
mümejhut esnas~nda benzinci ı
ıağı Kazımın 4 ş ~ karne ·z ben
z ~ 645 kuru~Um sattığını tcsbıt 
dm;şlerdir. He. ıl.ıi suçlu m l1i ko-
unma mildde.ı.1mumiliğ:ne veril

m'ştir. 

Firir ç fiyatları ün 
de bire z dü~tü 

P:-r.r..ç J.utla:rmdrJ;.t d~"i.ı1liik 
devam ~tmelcted r. Dün. p"yaı;ayr:ı: 1 
çıl.ar1.an iOO ~uval Viyo ına piıi.'l
ci ı.aptan 130 kuru a ~a'tı-lm:.ştır. 

Bu cıns p:ırmç, norml: za!l'un!arda 
da ıi d ger pirinçlere> l'~ aran biraz 
yı.ik ek fiar • tmakta 1 

!e e 
IMaarıf müdür.uğü okuJ.:ı.ra gö -

derd ği bir tamimde okul ba çele-
indc ~ıp •;ın eır:'m m, · 11eı:n.n 

1 
rıopı a ~ .:. ııa.raf ııdar- • ,.,. c&gını 

oildlırm ve neler n ~k''d:··nı, ne' 
m"!dar mLlh ul alına•jını .,ormuş- 1 
•ur 

Bu yıl da okul b hcclerinde kış
ık rlynt yapılması kart::r la;tırıl
m·stır. 

YebC 
Lüks, birinci ve iJdncı 

kant 1. rda 
"l <>lduğu 
~ 'rt l 
d 

a 
e 

sa a 

:ıın

u ılıJ o i Fr~nın b s,.. 

b"'ti:in ıiga alt .ı.a 1 nmış olma• 
sından sonra eskı devle adamı rı 
nın dn mevkuf bulunduklar y r· 
erden uıl nl rn Almanyay 
götı.irJlmelerı geci'kmemş •tir. Eskı 
Başv kil ey c. nıazrrlıırda:c. 
l\Iundcl'ın 'm'e:r bu arada go· 
a:-ülnıekted r. .ı.. :Mnqdel harp ka
h nelerinde bul nmuş musteml .. 
·e .naurlıgı etmiş, otedcnberi An· 

glo Snksoıı tarnftarhgı ıle tanın· 
mıştı. 

Frnm.:n 1940 da Avrupadn m 
lup olduktaıı Etonra 1\1.uıdel ve ar· 
k:ıdaşlnu i~n artık ınc.ınlcıke te 
kahırnk soz oylcyehllmek ve çn
lışmnk .un'.!runı )Oktu. O dn bö) lo 
duşuıınniş uln k 1 §llll&l r 
tarafına geçti ;oradan da in !izler
le. bir cş.wek üzere hlr yere g:.de
ccl L. Fakat tcvl c.c1 ldı. Sonre 
li' nsayn getirildi. Şimdi ı:.ı>? Be.rlı· 
ne götürillmlış. 

Eski Ba§VC il Pol Rcynonun 
ua,.m n geçcı et"' • da 3 ba a 
tuduı d .... r.cynonun bedbaht bir 
wl.hi vru:-m~ cml etinin enı 
Ic'ifıkctl gı rinde bilin tin 
başında bul truın bu de' lct adamı 
için vnkayi oıııfuıc •çil nıiye
cck olan cereyan kaı:~ı nd ne 
• apmak l znndı. Magl ~et fe. 
1 etinin hızlı ııd.ımlrula gclJ ginı 
orurken laır-e l P c ı çs nrd • 

Vakt yle 1\ial'<?şal Fo~'un muavin 
lig'ni etmiş olan General Vcy. 
gan.d'da a ~tif. d etllldt istcd • 
Lıikin derde deve bulunaınadL 
Amerlırnya ınüracıuıt ed ...... "Ck 
Fran aya muesslr su.rette yardım 
cd lip edilin yeccğµıı ooı'<lu. c 
çare ki Reis RUZ\ e'tten gelen cc.
vup henu.z ~nın A :.rupa 
hn:l!"ıne w:.u'lşmak . ıi~ct.mde ol
madıgmı go teı.d ; Fr n c • 
den gcldği kadru yar 1nı c le
cegi i t ıı.11edtn Lır cevap olmı.ık:la 
beraber. 940 scnc::;-ıı n mayıs ve 
baz.rnn a~ 1:.!1"lm o n er 
C!alıa unutulur gibi dcğild'r. nn
snnın o gUnl W! tab ln c ı çin 
tiy~ ve uvvcti.ôi b .. hutlın de 

edwCCHl eleain gelmes 

li'cl ;et d · gun c=ikı ığ nı 
!I~ btde e d Pol Rcl no' un ı-

• asi hn:vatın,..ı:ı, o safhası :ıler de 
de li ııhiJJJ: dar ibr.c.t '\C & 

es irle oku aca tır. 

l< l ns..ının nıaglU .} wiİ, 'l"U. 

ıuı kıt.as ndan ingil Llerin c!c • fer 
ıstemcz eri ç tili~ demcl.:t'. Bri
tanyn a< larmm kuvvetli c Av
rupada g 1 p b' Alnı n:rn tara· 
fmdnn tchd edild gün! ·de .,ı. 
Çorçil' n Le m •r l adain anıcaza
dde.rd n . ardım b<'kfodiği gornl· 
dü. F kut dnlıa yeni diinya boyl 
bir harbe gİl'cook g'b değildi. O za. 
mnn malum olan eski hnliıkat biır 
kere dnhn • nla~ld : EvHJ eu
di lrend'ne yar-d1m etm ği b:Ime-

li, sonra başknsrndnn l'nr.dım e-
lir. İngiltere e""'\e!fi k d end 
ne )ardım et i. Gc-Iecc' yardım .dn 
onru eldi. ne. 'l u 1 Çörç ı mu
nde muka)C'> ciheti • nı-ed n 

~'ne lng · lerin o zaman .,ö ·le 
diklerini hatırlnma. kü.U gelc~k: 
İngiltere ndn 'masa dı ku\\etr 
diiş:m:n tarafı d n·ya ıı"rar 
dı. lng lter: c"' ela da olducu 
ıt: n k hJdu Bu nın ılub 1 
raıı niçin f ı· 1.;tt r. l.altin F :an

sayı h · ç bir sureti L.üçültrni) C· 

ed tir: Fnınsn geme yül. lecek
fr. 

Kız okuıla ı vo'eyl:ol 
n:açlan netice! ndi 
Kı okulları aras uda yapı.lan 

\•oleybol rnr: l.arrn~ dun Em nonu 
H.ıl v ı ı und 

C'J • 



tKD M 

Me ı lek tte 
o ra ünya 11i

1
rm
1 
DKDAM·ı 

• • 1111::_ =:=::::;:::. ====-
vazıyet ı Maraşta kı'.z 

---------·- • •• •• 
enstıtusu 

etf 

i .e rr.üdthale &ls!emi 
emokr t büyük 
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Tf€t 

e ahi !emeUeşece tir 
rAZA..V: llinı:d Nu:i ffill.AK 

;:a ı wm, bun.aıın pa.!ameat-O!ıırda. 

k s ya.J P ıler :ı·n u-vveU.:.n<:elerı.'1.i 
inttı.ç .:ylm ştı, 

l b;r ıçtı.nai EOrtayı gen ~ ımlk 
ya.set t tbıke kanır ve ıtn lagi.tc:rcdo: 
yalnu ış uc:r deg 1, ı.htiyai'la.r. çal.ş 
nıı s aoın~ h ta.an n.ie.ı. maltlt k.ı.· 
lcıo ar aahı isw.a..ı(' tyl.yecekler, ış ve 
.enle is nl .ı.ar .... ı k!lı~ılık.lı mecbur.yet 

ı d.ruıa ıyı lanı m oJwuıcak, lçUmaı 
ıtlZan. , , -dı <ıu .. c , n harpten son-

du, bu harpten cvvclt g:b ruıarlii 
ıç na k 1m-.uruı.s1 hl'dd olaca.ı:tır. Ser 
m Yed&: .n. ·ın huduus-..ız ve keyfi ka 

lJla mtis<uıdt: Edılm.yece&Lir. 

en heyecanlı Fnm .. 
Artistleri: 

A 
Garbonun yetinı dolduran 

Güzel lir törenle açıldı 
Maraş (İkdam) - Maarif Vekil

liğince v liıyetim.zde açılması ka
rarlaştırılmış olan kız enstitusü ile 
akşam sar.at okullarında tamir ış- ı 
leri ktr.ı:ı.l edilnıiş, kayLt ve kabul 1 
muamel€sı tamaT.ıcınnuş ve öğ
retmenleri de tamamen gelm ş 
bulunduklarından okulur. Sonteş
ırinde bırçok davetliler huzurunda 
açıl.ş toren yapılmıştır. 

Törcr.de vali, maarif :ımidüriı, 
partı reisi, askeri erkan, daire :re-
ısler öğretmenler ve bir çok ta
lebe vcJıleri hazır blunmuşlardır. 

Merasime Halk.evi bandosunun 
çaldıgı lst 'kLil Marşıy le ooşlar.mış 
ve muteaklben mudür Cemile 
Devnm, kısa b r hitabede /bulu
narak teşekkur etmiştir. 

VaL Kudrettin Kantoğlu tar.a.
fıııdan (Okulu.c. memlekete hayır
lı olması) temenn sıyle kordela ı 
kesilmş ve davetliler büyük bir 
itina ı.le tertıpleıuniş olan iş oda
larını, dershanelerı gezm ş ve j 
ders vası.talarını tetlcik etrnişler
dır. 

B u.ahare ıc.avefliler o'kul ıdares 
rve talebeleri tarafındae hazırla

nan b.ife) e davet olunarak çay 
ve pasta ile izw: ve ikrQID olun
muşlardır. 

100 u mutecavı.z taıebest ie 
tedriı:;ata başlayacak olan bu ue
ğerl müessese, mı.dıiti.ınccie layık 
oldugu rağbeti görmüş ve büyük 
bir sev nç1e .karşılı..nm.ıştı.r. 

Aıycnc!a z.ıai va ıyet 
çok iyi 

Afyor., {1.ktlam) - Geçen sene 
burada köylüye 150 oon U>lıumluk 
verilmişti. Bu sene Ziraat Ban.kası 
ile çiftçi .kıooperat ilenn.in çiftçi
ye verdğı tclıuınluıkl ru.an !başka 
muhtaç çiftçıye 250 ton tahumluk 
dağı.tır~ır. Vili) et n ıbu yardı-
.mı muh tte bı.iyiiık bir sev.ı:nç u
yandırımşt.r. .Bunlardar.. başka 
koyblye o n:e ~ a1.uı pulluk ~;e 200 
yU.k aıabası evzi edilmiştir. Vila
yc-t <iahılndeki hayvanatın ısliıhı 
maksad ylc get.ırtilen aygırlsrdar. 
i?Skleri .atılarak yenileri alınmış 

Orgın 

'lropy ~ 

RGrt!IA 
f E ( 

• v.e lıaY',,cln üretimine yeniden ~ 
hemm.ı:Jet ~ilm.şt r 

r--------------------------------,1 ıstsniıul Levazım Am.r.ığinden 1 
1 _-.V...;;e.;.r~ı·reg.;· n;.;.....;..;A;,.;;s.-k_e .... r l.._K...-ı_ıe_a_t__.i_ıi._n_ı_a_rı_~ . 

18,000 kilo sı&rır eti kavurması kapalı zarfla eksiltmeye .konmuştur. 
İhalesi 12/12/942 cumartesi günü s,ırı;1: 10 da Boyabat askeri sat.n al
ma komisyonunda yapılacaktır .. Ta i ı·n bedeli 48,800 :lira ilk teminatı 
3645 liradır. 'l\:.ıliplerin .kanuni ve si.kalarile teklif mektuplar .. nı ihale 
saatinden bir saat evı;d kom·syona veııneleri. (1789 - 1734) 

* İki ~det anbar .inşası açık eksiltme~ konmujtur. lhaJ.esi 11112/942 
cuma günü saat 17 de Ge1iboluda as'keri satın alma komisyonunda 
yı .. pılaca~'iır, Keş·f bedeli 3738 lira 9 3 kuıı.ıştur. Her ikisinin ilk ıtemi
natı 560 lira 9 .kurUŞtur. Taliplerin be11 vakitte komisyona gelmeleri. 

(1788 - 1733) 

* 89,201 lira 20 kuruş keş:i bedelli Kırıkkalede bina inşası kapz!ı zari 
a eksiltmeye konmuştur. İhalesi l 4/12/942 pazartesi günü saat 15 de 
An~ada M.M.V. 4 Na l:.ı satın al m& .komisyonunda yapılacakt.r. İ!k 
tem·natı 5710 lira 6 k lrtz:itur. Talip k:rl~ kanuni vesikn"b-il~ t~klif mek
tup:arını filıa!e saatinden b.ir saat evvel komisyona vemıeleri. 

(1797 - 1742) 
+ 

30,000 k'lo süt kawlı zarfla ek s.ltmeye konmuştur. İhalesi 14/12/ 
942 pazartesi giınü saat 11 de Çan a.kkalede askeri a:..ıt.ın a:ma 'komis
J ommda yapılacaktır. Tnhmin fiati 52 kuruş ılk temmah 1170 l"~d•r. 
'Ialip1er!n kanuni w.s!ka!arll~ teklif m.eku.:.p!annı ilıa}e saat;nden b r 
saat t'vvel komisyom• ve.rn.~ ler!. (1790 1735) .. 

J0,081 lira 90 Jrunıı-; keşü bedei li Kırıkkalede l'O ıdet anbar inşa
sı kapal zarfla tksilttr.eve korunu ştur İhak?.si 14/12/!'.142 pazartesi gü
niı aat 11 de An~ırnda M.M.V. 4 c lu satu.ı a'ma 'komisyonunda ya
pı!aca.ktır. i:k tem'natı '225ô ÜIJaı 15 kuruştur. Taliplerin kanuni vesika
'ar..ıe tektf mckıu,p:ar.ıru ıha!e sae t:ndeı• blı· saat evvefkomisyona ver-
meler. (n798 1743) ... 

Kapalı zarf usulile 30 ton sıgır (. i alınacaktır. Evsaf .ve hususi şart: ( 
c.rl ko:ınieyonda gorillebilır. Muvsk kat teminatı 2138 hra.d..r. İhalesı 
5/12/94i alı günii saat 15 de yapı :acağın<lan istek! lerin ihale saatın

dan bir saat e-vvel Harbivede yedek subay okulundakı askeri posta 920 
sat ına!ma komisyonumı milracaatl a:ı. (17S9 - 1744) 

* Beher kilosuna 10 lira tahmin ed!len 1500 'k:ıo şaplı kösele ile ~ 
hC'r k!losuna 18 lıra tahmin edilen 1500 kilo kromlu kösele pazarLkla 
• ırı &!ınucakur. İhalel "ı 9/12/942 \"aırşamba gunü '"aat 15 de Ankrada 

.M.M.V 3 No lu satn alına komisyonunda yapJacaktlr. Tahmin ~1 
42,000 llra katı: tem~natı 6300 liradır Talpler:n ~lli 'akitte komisyona 
gclme!er . (1805 - 1776) 

* 15,000 kilo pata ... s kapaıı, zaırfl a eksıumeye H:onmuştur. Ih~lesı 
7 /12/942 pazartesi günü saat 15 de Birecik askeri Söt.n alma komısyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 7500 i"ra teminatı 1125 liırad:;.r. 
Ta::;p:er!n kanuni ves!kalarile teklif mektup!arlllJ. ihale saatinden ıblr 
saat evvel komisyona vermeler= (1807 - 1778) .. 

15 ten eğer sabunu pazarl;kla s utın alınacaktır. İhalesi 7/12/942 
p .. zartesi gi.ınü sa t 14 de İzmir Lv. am~!iğı =>atın alma komisyonunda 
~ cpı'acaktıı·. Kilosunun tahm'n fiat ı 210 ıkuruştur. Taliplerin ıternina~ 
larile belli valtiıtte .komisyona ge1meleri. (1781 - 1678) 

5-') ton sığ r eL paza.ıfük!a satın lımrcaktır. İha!esı 17 /12/942 (iinil 
scıat fo de Çdrlı.ı askeri satın alma komısyonunda yap:.lacaktır, '!'al.ip-
lerin bell' vakıtte komisyona ge;.m eıe.ri (1848 - 1973) 

.... 
Ylutea!hıhıd nam ve he abma !p ''C tel bnlya!ı 1500 ton Jrnru ot açik 

cksıltnıey<: konmuştur. İhai-esı 18/12/942 CUII' efuıiı s at 14 de &zu
rum a:;keri sat:n alma komisyonun cin yapl.1a!'aktu-. Tahmin bedeli 
150.000 lira temi~tı 8750 Hxad.r. Tal plerin be!li \•akitte ko.m:.syona 
gelmeleri. (1824 - 1873) 

* 
c. 

Su emala ..nd, 

6 15 - 18,30 Ve.• İk'lm ~l d.E 

50 ton sığır ctı kapalı zarna eksi tmcye ık.onmuştur. İhalesi 9/12/ 
942 aünü saat 15 de Ankarada M.M. V bir No lb saun alına kom~yo--

' nunda yııı•!lacakt:r Tahmin bedeli ~5,000 Iira 'lk eminatı 2625 lira
dır Talıpler 'l: kanunı vesikalarıle t ekllf mekt:upiıarmı ihale saatinden 

ILA 
1 :ıocta 618 anb r:nud.irttiğiln 

' 87'1 - 2007) 

• 
CI zc ere 

ili u ı y 'muştur. .Hüilınrlı 

A 

a 
K radeniz Ereğlisi Lim am nı.iyetJ hak.kında 

Is 11'.bul Mın aka L man Reisl:ginden: 

ı _ Ereglı B naournu ile BO"Lh ane d.ökur.tiı müniehasına vas~ı o-
un..uı hat ın imal k.ismında ve döıtkulaç is!~n<l i •1attınn ıkadar olım. 

.Ju:>uJt gemilere mahsus o:.ahada bıotık gem lerır.ı kaifesi ç.karılmış 
ulup y alnu ababurnunun 103 ~ere ce hakiki c1het.nde ve üç buçuk 
gomınc mesafede &Sempercıvan.ı le yine Bsba'burnunun 108 1/2 de

ı · chetinde ve 4,1 go.mıne ınıesa!ede (Ahlyo Spiri®n) ,gem .. 
tnvila ı vv yakınlarına dö kiılup >açı.lan saç parçaları kalmı.ş

gem nin şırt.di!kı vaıziy~t ı seyrısefere mani '<>lmayıp bu mev-
ciu.:r< en· lemegv müsait olmadı 0ından bunların ı.izerlenne lb rer 
yu"ar ak 11ama~dıra :on."lluştur. 

• Lmıanı ttuç.ı.ı:: gemılere tnahstl!.l <icmir )'erinde Yani dört 
~d ·ı h ttı .;~z,..:. · :-ı-da cMcı..ı c:.u..ı «A)'~&cık ve cMillet> ge--

mık. ıl hil ·L.ltl· Kumluk~ Kcı.rtaı.. cLutiıye gemıler !kalmış 
tır Bur.lardat! 'Aar na> kısmen ç1karıln11 bir kısm suyun iızerJ.JWe 
gt>rulm tedr. \yanClık> dinarnt e parçalanm ~ ise parçalan he 
nw: toplanamamıştır Üzer ne bır şamandıra .konmuştur. Millet> va 
purun.ın b afı yur. uzermd gorunm kted r 11Lutt.ye"" «Kartal» 

lde oldUklarından se · cfer ile a kalan o rı:ur. 
3 Lunanın tamam le tem kış hululü dolay.ı.sıyle ilk 

y ~utaylıtrı 1 
vet 1 
şu.b;; lnde.ı. · . 

r~:ıgı.:u .ıdıl:aı. ve C,tay uuınara urıl 
;) .uı ı Yede Sı.rlxıyl'a.ın v ut gec;ıı-
n<:.-c.cn ı:ıc:ve !ll.u.ac,. tJ.an • 1 

Pcy d .ı.gıı Eeı.u· Hılmi oğı.u Hüs"" 
~ lıı tfanu (.,!078), P•Yacle A.ı.tğm, Kc· 

l tı ... Sup.nı H ~ naz t7ı:ııs), p,. 
v c: Abd\ıhı oıı og,u Ismail De. 
nur (31617), P y !!1 r81lı. Sa.uh o,ğlul 
Sr.,bmıa.itin T~n.r. ( 4 ;f2.!.), Tel. lUk 

S 4 A-;m o., u Bah tin AAtı.ıı {l--03ıJ,I 
M.un. ı :l ufa oğ u Ali &bulu• 
(5 ti-1). L\. lğm. l~krt'ın Qğl:u M. Nu..
r O cl (00987) T b. Yct>. Yı.astı1 og.ul 
.,.. CJ Iş;ıt (l3lll7), S. 3 MI Me. Z;ya. 

u Z .ıı: ya. Zl l346 • 325), S 4 1 
•. MK. l\ ehmct ou u t.rua. Altar-

( 002), L11 rgm Must.aia oğlu' 
L.:i... ıuq:ıwt (.s959J), Tbb Yı.b. Mah-
r o Aı A~ (l:i5885), Piyad 
ı nn. Ha.r it og.u N ci Gök.ooy ( 42832), 
P ya<ıc fğır.. Ha•im o[:l.ı Keır.:ıl Deniı
t: 4440ti), Dm;y. Tğm. Mehmet oğl~ 
I:ehm.i Dren (401011, Dmy. Tğ:n. Şev· 
t t g Acül Erk (17158), Pıyade A» 
tğm. I:; iliı ğlu H niı Guze! (19867), 
Top ft; Arı oglu .:th• Ara! C4oa7-13>t 
H v 'l gq . Ru~tu oı;iu Muhıttın CO.n· ı 
har (20067), H va Tğm Hulüsi O&lu 

dl r. <-.!1813), S.5. İ.mam Hu.. 
~ .u Aptul ah Ditio:I.. (S24-38J 
T.bb ü ıtm Memduh oklu sau 

1Jtt • ant CV"Vt!.4 kom·syona vermeleri. {1763 - 1649) 

. * Beher ıkilosuna 130 kı..ruş fiat t ahının edilen 16,129 kilo eğer sa'bu-
.nu müteahbXl nam ve ihesabına aç ık eksiltmeye konmuştur. İhales· 
14/12/942 pazartesi ~~nü saat 11 de Ankarada M.M.V. 2 No lUı satın 
a!ma komisyonun.da yapılacaktlt'. İlk teminau 1572 lira 58 kuruştur 
Tal:p!erin .kanuni vesıkalarile belli valC.tte komisyona gelme:eri. 

(1778 - 1675) 

* KC§if bedeli 51,777 lirsı. 39 kuruş olan Hadımkoy askeri ~tah~ne-
ıun ik.nci k.sım in~aatı pazar1ıkla e.ksıltmey konmu~tur. l:k tcm;na

tı 388.~ ııı·a 31 kuruştur. ih.riksi 24/ 12/912 perşemb~ guniı saat 14 de 
Hadım"köyde uskcri P. 4305 satın alma komısyonunıia ynpılı;ıcakt•r. Ta-
l:plerin be:li vakitte kom syona gelm<!.erı <ı877 - 2068) 

+ 
ı / l2/Qı2 tarlliinde P.azarlıkla m unakı .sası ilan o!unnn 50,000 liira!ı.k 

yaz pcyn re tallp çıkmadığından tekrar pazarlkla munat\li ya ko
nulmt\')tur. Evsaf \'€ husu ... i şartları ·omisyorda garulEıbilır. B!r kilosu
nım muhanunen f..:ıt1 13-0 kuru.'.}tur. 5-0,0Do liralık beyaz peynir toptan 
bır s~ekliye ihn .... • edilebileceği gibi n az yarıs.na talıp çıktığı taln:rde 
de ;W edi eb;I.:r. İhn!esi 11/12/942 <.:uma giıniı saat 10 da yapılaca
•'ın<ian istek! ler.:n kati •temittJtlaril e Harbi)~de Yed"k Subay okulun-b 

da As Posta 920 satın alma kom.is yonuna mü.cıcaat:arı. (1878 - 20691 

20 1Qıl t<ı:> uıı et ık;ıpal1 zarfla ~.ıcsUtn , ı;.v, • tur llı:ıle 21/12/042 pa-
<G<•rt .ı g m.l G:ınt .~ dr Ka:rs GS'kcri sann mtıı loonri;yon nda yapılacaktıır. İlk 
te:n-u..n 1800 1.111 d.!:r, T<llplcrin ~ \ .~ 'arn. ipd~ mekt .. p.arma !hak 
~thııden b. C!'VVel ~ ve~ler ue10 -.,2001) 

Cim. * 
Fiyatı 

O..'ül'UŞ 

ı;eo 

:ııo 

600 
600 
6(',Q 

Mllctan 
l<>n 
6 
5 
5 
l'i 
6 

. SıJfa.: 3 

5/12/194! OtJJlARTESJ 

7 .so Prosram ve M~mlcJuit Saat 
Asan. 

7.32 Vucudumilzti ~all(;t.ı:ralım. 
7 .w h..lt.Li baucrleu. 
·ı.;;S - b..sO •..lıiı.UZ14t: ~ JU'Oar&m 

(Pl.) 
ıs.:;o l-rv6 ram ve :Memleket. s..at 

13.33 
J. .... -s5 
14.00 

14.3-0 

J:VAC.l. 

~.~L;.g: Türkçe ı:lAklar. 
Ajans Habeı 11.11 •• 

ı...w. ... ; lt:yt:.set~ur Bando
a..ı. \Şef: !n.san 1'.'"'ı;~ı ). 
Aı.dı: .. 1 :ı. Sonbab<?.r .n. .. .a...vf~ 

ııın Tah.u.<W~r• 

14.~o - 15.lt<J .. ~ 1. cSu Patavat.smn 
). .. .,ıutı:u .uoaru Buluy..,r ıı.~ 
8UllL.Z •• 

15.30 .k.J~~~ı.imh:.ır F'JOrmanik or
,..c,,~ı-...şı h.or... .. r;ı...A ~1:v • .:•"' ~ 
:;erv ...... _ ... :>ı..w ....... ............a, na&. 
k.cı •\O:,Jl"J. 

18.00 

18.03 

.t-ıo6r;..ın ve .Memleket S&at 
Ayan. 
.M.ı.ı-k: Rady:> Dalis Orkestra.u 
.ı • ...u.t>a 'il<: ~\. ... , .... ar pHı.r-..ı. 

~ .. : ~~luı.d E..eı.&·n). 
18.15 h .... yo Çocuk .K. .. .,.ı, 
ı9 wO N.c:uue~et ~ .... ~ Ayan ve AJam 

haoerı~rı. 

.l9 45 ~l'IJe.ı lO JJa.lcika. 
19 . .,5 h--ıuu~: Joa..ı..ı li~,1c:Ll 
<t.U • .oı> ha<.)'Q C....zctesi. 
20.45 Mü.z k: Şa:rkı ve TilrküUr. 
21 • .ı.0 Koouşm.a, (.A.ellC"'11~ ·~~ 

lı:n). 
21.15 l\lu.z.ik: oınıcyleı 1stcklen 
~l.<aı> AOWim& ~-c.t.~ 1'olulfu· 

yor). 
22.00 ı ... ı.:2.i.k: Rad70 Salon Orkestrası. 

(Şef: Nf'Jıp ~k:m:ı). 

22.30 1cmle.tteı Ss.... t Ayarı, Ajana Hao 
ber.t: rl ve Uo.."6alar. 

22.45 - ~.50 Yı...r.ı.u.ı Pl'Oll'lm w ~ 
pan11 

lLAN 
Z<.vc.m miltcvı:Ua doktor İ.smail Hak 

kı :s:iylll.:n lwnuıu.ul ıvı.wııu<l.ıırAıı.ıJ
c.eu :t.J62 m ll.i 45:ttıau9 c..z:uı.o. numara 
ı.o !Wmta buluL.du~u tekaıat ma&şdl& 

ıı.it r~m1 senecJi h..,y.ı.tta. ilteıı ~· ·~
!em4ı.ir, l:iü1uniJ ic.ur.ıyaca&ı aı(ı.kadar. 
..ıroa ma.üın oLına..c. üzere ı.4ıı O•UDW'. 

l:.nwlıe ~ u. : Kos..ı.a e&..A.:si 
N.,, 8 

ZAl.1 - 1941 &e11CSi.nde İst&ııbul Er· 
.kek l::.ie.s.ooen ala.ığ;:ın lıse d p.aıma.uıı 
kaybet•ı.m. Ye.nı..ı.u.i çı...uıı...caiJ,mdı..ıa 
CM.bı.n..n hük.mt\ yoı;ttur. 

K.ıl.pı cıla r cemfyetinıden: 
Cem.yeLmiı.u 2/12/s.2 ~ d 

nü .rapldlll sencl!Jt ucıadc umwnı .ta.ret 
ıop1aııus:ııda ekıierıycı hasıl olnıecUo
gmocı.n ~aı.tı ll/12/8U cuma •ılnO. 
ne bı~tır. Meuar gün s:ıat 14 dem. 
16 ya kadu Beııed.,ye cavarmda Babı.. 
Ali caciasınd~ 10 numaraJ..ı. b.ıı.adak.ı ce
m yet meılkeıindc yapıJ.acaktı.r. Qmj. 

yeı.c lkayUı l1UmD o cUD. ve saatı. kil· 
v.y t v .... ra.k.aJ;aı.i.Je .i.!JJUel.erj il&ıı ol~ 
nur (770) 

ltUZNAHE: 
ı - lca:re. heyet~ ÇA}ıışına rapoıu 

2 - Hcsı.p milf~U~c..nin ~ru. 3 -
1943 senesı bütç.- ve ka.aro.umun kabu
.u .; - Attn:ıı t klifıc:rı. 5 - ia.re he 
yMı aza.! :mm mti<ldetler;,ni biUreıı 111-
61' içııı eçjm ~Llmaın. 

Lc;ble'l>ıci~ ee.m!yet.nckıı; 

Cemiyet.imiz.in 3/12ı!M2 pervcnbe cı.. 
nü )"(t.PWon seneli.ıt alclAoı; umumi he
yet ~~ aeC! yet baaı.l o.ma
dlğından to~ sıı21a.2 .aal!ı ınnfiııe 
bırnJ:.ıhn::ştır. MCJ::<fı: gl.ln Aa\ ıo 4k.ll 
12 ye .itada r llel'C'd.ye cıvannda Bmb~AU 
caddt's:nde 10 No, lu b~ cmı,yet 
m~de yep:lacaJc tıt. <tC'.mi,.te Juı
j li azamn a aün ve ~tı.e kliııri)'d ~ 
-.aoc artlc gelmcl{'ri •.ıiıın olu.nur. ('112) 

RUZNAME: 

ı - i&u-c heyetıııı:n ~a 3~ru. 
2 -· Hcs;:p mü!ct~!eılinın raporu.__Ş -
1943 ısenO;.i t>llf.\'C ve~ kab"'° 

. 4 - Azarucı 1cklltl~ 5 -:.iıııi- .be-
y( t& aza. '°' 0

'lrlllll müddetleKD.l bit.ır 
~ ç.ıı sıeçim l"lll»ılnııMl.. -

BeııberJcr cemıyelindm: 

Ccmqetı.ml.zln 12/l:!/942 çaqamba 
giınu sencl.k ale!A:ı.e umumi heyet tep. 
Lım•kiında ~rlyet hasıl ıolmadıtJn
deıı top ruılı 8/12/942 saJı ıooüne bu.. 
ııııkı.lmışt:.ı:. Mezkür ınn saat u c:kD 
17 ye kOOax Eminönü Hn.J:.evJndc yapr. 
J.acakur Ctmi.Yl te kayJfü az~ı:ı o ı..a 
ye tiö irilvıyet varakalarU~ a .. m. 
teri .ıJ.aıı olu~ (773) 

RUZNAME: 
i - İcarı> he:yetınııı: ç~ ~J>0"'-

2 - .H'S<:P mfifctt:ş.er.rı.:n rB:POru.. 3 -
1943 Mn~i bil~ \;e ~kabı. 
U. 4 - Azanın tekli!ler1. .5 - İ:lar -.. 
yetı aza.la:m111 müddetler;ıııı bNı'8ll ıı; 
.stı ıçin MC:m ya.gı!m.Ul. 

bahar Wli:k ed.fi.m şti:r. 
23/12 9!l2 ~ı günü saat --------------

4 - Mahaı.ı · ErıegU Limar. Ri yasctın 
aYllJ. yaz..sı. 

19/11/942 gıinü ve 9 

5 .- Muracaa oluruu:ak har ita 1233 numaralı Er<>ğl portolonu 
(2030) 

va.ptlaca.:-tt1r, Talip!erin 
(11J13 - 2064) 

tın 

v 3 
minatı 

062) 

İstmıbul Hamamctlar <:emiyellnden: 
Crmiyetm :tin 2/12/942 ç~ ıü 

mı yapılım s.mellk rıleltlde heyet t.Jp. 
Jıaatıısında ek5err,yc:t basıl olmad~n 
top antı ti '12/942 çaı,,amba ıfiıımc 
b:u.u<ı.anışl..r, Mcı.kur giln ve li:ııııt a 
den ıs a .ka&r 83.bılll cadcWi9C1e ıo 
No. lu E af cenuyetll'Ti binasında 7a
pl.1acak Cemiyete kayıUı azuıın o' 
cWı ve attte hüv..Y'!t varakala:ile pJ.. 
m k ı din olu:mr (771) 

BUZ ABD ı 
ı - JG.aıre heyetin~ Qal:ısma re.po~ 

2 _ He p GfeUıŞı.erlııJn raporu. ı -
94 \'9 la".4roruoun ~ 

1ii ın teklif eri 5 - iiar _. 



.. 

IC Ankara Haberleri JI 
Tekaüt Kanununda 
Tadilat Yapılıyor 
Aıkcri Tab·p, Eczacı, Pv.ühenoiı ve Kimya

gerlerle taleben.o hizmet müodetlerinio 
h es a b ın da yeni esaslar konuluyor 

AAbra, t (lltdam mııhablr.lıı- subayların la ıın9t mildcletleıri. 
deıı.) - Aalteıi V• mü.lkt tekaüt tahsillerini l.km&l ederek ,um,y 
kanwnımın 2 ı:ıci ~ n u.dl.- nuplanndao dört tene wvelkı ta 
l ce da.lr bir kaııwı llyihası. mecıı.. r.ihten ve ukeri miiheoııdlsler n de 
ae verı.ım,ıız.. ıue tahsillrı1 ıJrmaJ .cı.erek m~ 

Bil 14,yiba ile muhteliıf Wuıll dlsl k ubııllı::ı. ~ 
dtırece lıır.ne pe bir kı.mn ıa.ıe. bir seııe ııocıraıı. tarJhteD başl&ya
iıellin h rım« t.arihleri ~yle telbt caktır. • ..... 
~ : Projenin muvalıbt bir madde-
Ünhwa.ıtede 6 j!!Mlik tahsile stxıe aöre. heDilı talebe ıkeı: harp 

W. talabelerin lıhmet tar.ihlezi .111 veya fevkalAde haller dıolayısile 
bay ııasplarmdao 6 ve 4 ııen.ellık. gWiilen ihtiyaca bimen kıt'ata tev 
taba-le tibi askeri eczacılar. kim- zl ed llp talebe olarak. ordu himıe -
yakerler ve dil tabiplerin n hizmet tlnıde çalıftırılan ve be.rpteı: .ııonra 
tarihleri aubay r.asplar.ndan 4 ve Wıs!ller ikmal ettirlleıı ve bu 
ordu hesabına yet.ştlrilen askeri sebeple subay naapları gec.laniş 

Tunusta büyük\ Rijev Batısında Alman Siperleri 
tank muharebesi de işgal Edildi 

ITALYA'YA 
YOKLENIS? 

(Baı tarafa 1 incide) 
CVDEYDA GERi ALINMIŞ 

Ankara 4 (Radoy gazetesi) -
Alman tebliğ' Cüdeydanın tek.rar 
l~•l edil~ ve müttefilılerden 
754 esir aldı.ldarı:nı b'ldinnektedl.r. 

MlHVER ICUVVETLERINI 
PARÇALAMA MANEVRASI 
Londrıı 4 (A.A.) Almanlaı- Tu-

nus saıbiliiııe d<ıtru ıiıcat hat:lannın 
Jtesllmes~ mini olmek iç'n 11miJt... 
:ılz b.x gayret sarfetmektecUrler. 
General Alexander ın:lhver kıw
v«W!rln' parçalamak için maı:ıevrcıı
lar yapmaktadır. İngiliz Ameriioao 
muhtelit birlikleri ikinci mihver 
taarruzu esnasJllda mtl1ılm bJ.r rdl 
oynam~ır. Bu taarruzun Te
burba dolaylaruıda yapıld.ığı. hatır 
lardadır. 

Loııdra 4 (A.A.) - Cezayl.r rad
yosunun blldlrd ğine göre Tun\19-
takl Alman kıtaıları kumandanı ge
neral NEiıring Tunus ve Bizerte 
,'t!phesi.nde yıııpılan şiddetli muha
r.:belerde alev mak.:neleri kulll.an· 
maktadır. 

<Bat tarafı 1 iııel4e) 
m1tn siperlerinde bir hattı ~ •1m!f. 
tir. Almaıı komuta.nhiı Rıa ilor4 lw'e
ketlııi durdu=!< için ııeıil•rden ta2AI 
kuıvvetıe.r ııet~reıı: buıı>bl'l mutı.areıbe
ıe ~. 

SOVYrr ~t DARALIYOR 

Londira, 4 (A./ı.) - Soıı~t ordusu 
Rlı.uv dola:rlar".rıda çed>eri.n.l danlt,. 
mnkt.ı<W. Mlh;-eı- ~~e :reni llf 
dlkler ıı.çılm11tıır. Sovyt blrlltl~ri tld· 
detlJ muhal'<'belerd~ 90lllra boşat! e
heımniyettc l>ir deınJr yolu Utisaıt nok
tasını ~ ~le ımuvııa&lç olm~ 
laıdlT, 

Slti ıııarfl>de IUlreket eden ~I 
ul=leti, bJr 9')lt ka.w.balar mibver ta. 
lı.Akık0m1lnden knırtarmışl.a<lXr. 

StaJl.nerııd k<llıimlnde Almıııı Jı:uvv~ 
ıertııın gıda madd<si ve mllhlmmat ba· 
kımıod&n ~ çektııtlert sanı1maı:ıı. 
tadır. F;ıka,t bu kın-vetl .... Don lJe Vol
e>- araııınd." t(ıpWıabilmei< ~ ell•riı>
den ~enı yapmaktııdıdar. 

75 BfN ALMAN TECBID ımiı.ııı 
Ankara, 4 (RadYo gazetesi) - Gelen 

lılr bnbere g~. 75 bin kişilik bir Al· 
man istibkAm frul>lt RIJev~ tecı-I<l e· 
<lilmjştlr. Bu bıaber Almalılar taratın-! 
dan ne te:yld ne deteCIO edilmiştir. 

ALMAN TEBLiof 

Sov:y~ lk\r..vetlerl 2 a:ıı.a cephede y~ 
başarı.Jar ~. DQnloü P<t'
ş- ııımı, StallDaııaıd ç.vreslnde 60 
Alman uçal;ı ~llr!llm~. ~ 
tO tıı.nes.I ltuşatıla,ı All:ıa.ıı ıutaıaı-1 
ıaşeoye ~ edcın ~ motıırrıı bllG'IU< 
\1Ç8ılol&rdır. 

Ak:ıııırurm ı:ıo.a. ile Volp a!U'ı41dal<i 
koııidorda buJıuııan l>l\l\lıı ıııe-n!lerl 
snrsıltı:ıııi1lT. Sovyet kı.laJ.arı, ı;ıoın ~· 
91l>da bir çoık mi»tab.loom 1<67led ~
n• :ılan dllfm,aıı teicmll nı0<14ı'ea si9te.. 
miııJn !tllit t<ıfı ola:> Vemı: • Qnil<YVl!kl 
zap~•rd!T. 

Velildlukl doiu9U<>dlı Almmıl•r tara. 
rtıı.dan tekrar edilen ~lıık tu.ınıı.lıar 
pOlslıı~rtfl.imllıltlll'. Aha.in. lu~ 
mı:ııuıv>vatı boız.ulmU#tUı!'. 

Rjev batı.sız:da, kayalııçı Rus ıo
talan karlarla örtülü bir saılı.ada 
hrt'lkete ııeçerek mesklln mahalle
ri geri alın.ışlar, 1.000 Alman askıe
ıı öldilrmüFı", 6 taDk ile 150 ~ 
yon talırlp etmlşlerdlr. 

<Blıt ıardıı ı lDd """ule) 
rinde demokrasyalarm bava )'°'1J 
ile Azami~ ııayrel"Di ııaıfecı.. 
ceklerl.ıll ve lıalkı mlltana yo
lunda fiMr tıeşett1ltllDe ~ 
Uz.re akla pleb ·ıı.n v.,a pı
J"en her tllrill telkin ve tabrild 
yapacıııldarmı 1fm.Hdııu kabW et
mek w Oll8 ~ ~ beı
halde ltalyanlar iç ·n blriad tali 
oluyor. Fakat. tu 90l1l yndız cl&
(ildir: 

- Al'Aba, ftalya Uk yüı::ılııa MQı.. 
ver cı.steli Glmıı!rtan ~ini 
konıyahilecek ml.clir? 

şOKRU AHMED 

Vallnln be9fnci 
yılı 

(Bq ıarafl ı lııd4e) 

Stallngrad cephesıı!de cenup do V'fleiw.A, 6 - ~t ~ Kıoııica 
,., • istıikaınet ilde ""'k <rlddetll "A"" )'Olu ve İnk!J;5p mau..ı, 1 - Alcsan.1 
.. ~ r r r- ve Fatih~ reruıı.r ve t.re-
pışınalGr yapılmakıtadır. Burada ıuaııı..-. 8 - A.iwu'ayda ~ıc bofta.ıı 
yenilen Almac. oNulan yok ol- ııaıta, 9 - troı.ap•nındaıı -~· 
mak tehllJr.es; .karşısındadır. kadar OUi BıoWAt1 kıoaıı,, 10 - c.r. 

adil hLJrimlerle uked ötretmen • buluııan ask.eri tıbbiye, veteriner 1 
lerin himıet mildd.etleri de fakül. ve eczacı okulları talebelerlnic h z 
te tıablllerlııi ıkmıkien üç sene mette ıeç T<ilklerl bu mıı.cldeller 

Londra 4 (A.A.) - İng~ 
Sicilya boğazında elde ettıı.kıleri ilk Berl ın, 4 (A.A.ı - Almıı.n Ol'dul.aırı 
den ı, za!eti mibvercllerln ilaŞe ve başlcıumandııınhğırun teb1ltlnde bild.I· 

11ı1diğSne göre, 'l\ıtı,p.oenfn şimali prkJ. 
ikmal yolunu pek tehlikıeU bi.r du- ainde , •• ~ 11zeı1ınııe ~t kıta.la· 

Her tarafta ve billıasA Rjev ~v- rMıpa,.. ha$t.bnıı.,slnde bı.r P\'7VO. 111• 
ŞllıSl. 

resinde kar fııtmaları ve kıa.sırga- BEYooı.u choırt ı 
lar hil.küm silrnıe~ r. ıı _ Ta.1<aim ........,. ve paıW, 12 -

evvelki tarlbiDdeı: b«şlayaca:ktır. tekaütlük müddetlerine zam ve ı. 
Bee MDıe t&bsUe Uob• veterlıı.er lAve olunacalrtır. 

Son zelzele Çorumda 
hayli tahribat yaptı 
,..., - . --~ - :..s:t:r• •.... ..r · 

610 Ev oturula1T.1yacak hile 8' ıc· ı. 
- 6 K lfi öle U, 7 kıfi ı §ır ya r6 landı 

AıWııra, 4 (İkdam mubab rln • ı çük Pac!ıııde satlaın iki ev Ulmış-
deıı) - Dahllye Vekiletine geleın tır. Bir kadın ağır yaralanııu§ -
m•ııımata göre Çorum viliyet.c- tır. Bar.n köyünde 80 ev oturuıla-
de vuku bulan son §iddetll zelzele mıyacak hale gelmıg, Osmancık 
de ba:ıı hasarlar kaydediJ.ın. flli. kaza8ll1da 20 ev tamamen yıkılmış, 

Çorumun içinde b.ı- ev, bı- ça- 300 ev oturu1am&yacak şek.ilde iıa-
maşırl:ıık ve bir ahı.r tamamen yı- sara uğraınlfUr. 
lcılmış, Jki ev ve but bina.tar kıs- 3 ki§i yaral•nmış, 25 hayvan te. 
ııı.en buara uğramıflır. lef olmuş'tur. Uobaba kıöyünde 5 

P ao o ı::a;h.ıyeabıde 30 ev otuı:u- lklş; ölnrilıf, 3 ki:ıi y.aralanınıştJr • 
lamıy~ hale gelmiJ, diler ev- 50 ev tamamen ve d.ığerleri ~men 
ler de hafif hasara uğra.ııuştır. Kü· hasara uğramlflır. 

Yeni seç.m 
li) lhası 

Anlura t (İkdam mWı~ 
dRn) - 14~ te§IWl.tı esasiye en· 
cl1meni y.m mebus seçimı lııuııııı 

liyfın D!Tl tedk.ihtmı 0..~ 
e:r. l:rıci1meıı defteıı.tin talı.k, ve 
IUra.ı müddetlerini daha faıla kk" 
saltzmttı.r. önümüzdeki hutıa. il· 
yllıa mtdlste m\Uakere ediecek· 
er. 
400 Kiti alabilen lir 

uçak yapıldı 
,...,.,cı,, t (A.A.l - Maden ve ocak 

teıbıilı:&lan ııetı M. Toııı Oll"<il•r, cB. 
42> tıplncloo tevkall<le bUı71lık bir uçaaı,n 
Mıı tadilli ıı. - edlJmıt blılun<luiU
llU tıölclinnlftir. 1 

Jhı lDOdol ıaçaklar too kiıfl '1mıııllta 
~ blı aı>rlıP muıadJ.I bom!>a 
~t.aır. Bwıla4- Atl.,,_tilt Ol< 
1- bir Uç -t -da ~abilcn 
Uıgtk1 0Pbr. 
M.Gil'9<ill:r w muuıaın ~ı.rııı beıı 

:ııl&ı ılm·hıa-. AvrupaJll .,.tıp 1•14bl· 
leookl~ ~ odulllda 9&)'!.ınlıtlı' 

Aoli tebliğat telgraf· 
la y~ pı ' mayac.tk 

Anbra 4 (İkdam muhabLrln
den.) - Adli tebligatın post& !da· 
relerlnce yapılması ~ ka-

nuna ek bir J.Ay:ha ınecllse ve~ 
miftlı'. 

Bu Jiylha ile adli tebligatın telg
rafla yap.Jmsııı.ııa bu ay eonunda 
ni:lıa~ verilecekt'T. Llylha aba· 
bı ınuclbesinde: cBugilaıkü fevU. 
lAde ahval doiayıalle te}&nod: ınu

baberatı pek fazla artmış bulıınu.
yor. Buna muka-bll birçok meımr
~ saıhra postalan hizmet ne ve 
birçolııları da askeri vazif~ine 
çağrıldığından bilhassa muhabe
reci memur buhranı ı.ııı dereceyi 
bulmuştur. Bu it barla me~~t ka· 
nunda lelgra.fla adli teblıgiata 8" 
hükilmlerin tatbikinin oJmdil k 3 
sene teh rl mil.nasip gl!rülmilfd1r.• 
~tedir. 

l ıaıanbul HBledlyası ııanıarı 1 
TllwiD ıı.ı. te
bocleli mlaatı - - -.. ,06 f,08 !'atihto Siı:ıall ala znei!wU .. !ııiıı lıJıtM Yekta eokaiıodıa U 

1ııd l4&da 14,86 metre murablıaı lllbalı &1'18 

"25,00 31,4? AlııoA"'IYda Mimar Kcımal mMıa!Jrooin .wmlcAzo 90kalm
da ıa ıno1 ado<la 2ı,zş met<• murabbaı sııiıalı a.nıa. 

205.20 19.&ll J.lraa~d.a Mimar ıı:emoı mııhllosi.ııin AzlcııltAr oo!ıjınAA 
alı ~ adada 1$,80 mol3'.e IDW'&bb&ı. .abalı ama. 

• H,60 .2,19 Fatiaıte ıu-ı Ha.ite mahal~ Oltumuo Adim oolııelm
da 11'1. Jııol adMla 3,85 m~ murabl>ı.ı ıaba.ll arsa. 

.,_,tO 32,7S J'atıııı. Hwıı Halif• ınalıalleoiııin Ba.i.I Paoa ııokalJnda 
128 ıooı Miada 17,28 metre lWl'Lbl>aı •balı ana. 

TUıınlıı bedellarl ıı. ııı. teıııiDM ıne-... rıarı ;ıU<arıda 7•Zllı il) parça ana 
a:.' • "" u.ıere OG"n •"11 açıı. rtıırma.ıa Jııomıolınuşlu.r. Ş&rtname.k:ri Zl.b!t ve 
Mıl-1M M<W<lırlQ!l lcelemin<le c~bll.lr. İh&l~•ri 22/12/942 ...ıı 7\lnü ııaat 
14 cı. Da.imi Eı:ıc(lmonde :r-pılacaktor. 

Tallplarfcı ili& temmat ınaidıuz veya melgtızplırrJle ilı.aJ. lün<l ınuanaı saat-
te Doim4 ~ boıl\lllm&lıan. (20'15) 

ı.ll&.ir \L t l<lli~ıeınteu. "'· iıiB ı irı 
Mııfıaınme.ıı bedeli (2875) iki b n sek!iı yüz yetmif beş Ura olao 

(2500) iki b-41 beş yüz kilo demir köprüleri boyamak için Graf t (16 
Bir!nclklnuıı 1942) çutamba günü ıaaı (14,30) on dört otuzda Hay
dwpafada Gt.ı- biııuı dahil ııdeki koıni.yon tarafuıdan açık eklilt
nıe \11111.yı. atın ılınıcaktır. 

Bu lfe ı'nn~k isteyenler n (215) iki yüz on b8f Ura •63• alt. 
11111 ~ ıwn.tWt muw.kıkat temlr..a t ve kanunun tay .sı .ı.t ji vaailde 
tırilkte eJıa!ltme &ünü aaatı.ııe kadar lııomlsyona ınüracaatları J.bıın. 
dır. 

ruma düşürmektedir. MiiltefJJtler M ma.lılın ıcuıvvetıc:-le ıanru:ııa ge~ 
7 miıbver gemiıs' tıı.hrlp etmişlerdir. lerdör. Alman ınuttabll taarruz baft.. 

Alınanlar, Stalingrad çevresinu Tukaim me;rd...ı, ıs - ~ ıeıcıaı. 
Viazma blllges!De lbağl.ayan demir 14 - T..ıo..ın vo Ha.rbqe hoWarı. 15 -

Tall<şim • Raıi>ıe:y 1'>lu _,t ve reıroJ 
yol şebekes. ıı:..n Ruslarıaı ellııe geç-- ı lori, 10 _ V&il ltoııatı cacld-.ıi vo pom. lta.!yanlar Tuııusa gidell ikmal ka- ketı...rı muMlffakiyeUe neticelen~ 

fllelerinl ktwvııı.zörler ve belılı:i de w. Alrmmıl.ar pek gwtş blır sabada u.,. 
zuıhlılarla h maye altına Almak zo- lemlşleor ve bir kaç d-tlşınan birli~ 

memea için ilın11slz gayreti.er sar· 11 - A:ya.spaşa 101u. 1a _ ş.ı,ıı °"' 
fetmelctedoC"ler. mıanbey U8SI caddosınlı:ı ıev.s&, 20 -

,, _ _, kalııoWılardır t--'"· fil.osu j Y<ıll< ~erdir. Bu arııda bir miktıar r.;fr 
r ....... a · .ı.ug...,; a21mrıışUr. Kalmıuk boo:lorl:ınDcla 8 

Uçaklarla bazı tıı:lw"yeler alan ~•köyü meu.r'41, lll - Etrir.01 

lkl hedef gütmektedir: Bunla..dan. Sovyet t:mla .... .,,_ rd'ılmi3Ur. Dllşma· 
A1ımn1ann mukavemeU daha law meıarıJtı, 22 - Silı'PaFP t4Qle Jeti "" 

ı.avqa,., 23 - ~ • Altl.i'etJr aod 
b. · ı N '--'- rdusunun •· '-~ _u.,, vetli olmlata ise de, en müııaid bil-ır~ S eıu.ug O ..-vı• twıı en milıhlm ıt\UWBL]:l yolu kesilını.-
yesine mani olmak, >kinciııl İtalyan tir. vo1ga ııe Don at1119mda yapı.lac şkl- tilıı mev:ııileri el nde bulunduran 
i loııunu çaı<p.şnak zorunda ıbırak,. detı.i milda!aa mulıe.rt>be4-ri devam ot-j kız.ıl.ordunun ta1ıblik ettiği kuvvetli 
maktw. Şimdi SX:ilya boğaızında mekt.ıdlr. Şa:ıetll Sovyııt ta.ımızlan j baskı önünde ya.vaş ;ı.ıavaş gevşe- . 
faaliyette •buluınan İngiliz filosu ye- ak!m bı.rııkllmış, d(lşm.omn 36 IWıl<ı mekted.r. 

. . b glin itada "zli tu tahrip edllmlt ve bir çoııt ganimetler °' I n: qıte ve u e r gı • lıınmışUr Leniq:racl cephesinde, §' lde'lli 
tulaıı okuvvetU silahlarla mücehhez · · tıonru faalivetı vardır. Bunun, kızıl . 

i:l d ·· eklreptir BilYük Don lo:wsind• Alman taıırruE· ...,, , 
gf'lll· er en mu.r • lan lııadlı ~=et mukavemetine rağ· ordw:ıım geıı"'ö'~üde p.-.Eğ! il-TANK SAV"QI.AJUNlN NETİCEsi ., "" "'s .,-
Lorıdra, 4 ~A.) _ Şimal Afrika- men muv~tle neticelomnlştir. çünciı •büyük taaıu"uzun harzarlığı. 

da.ki m~tdik ıwvvetkr uınum4 karar· Ka.tınln keslnıııı:dc ve İlmen göl<I n.... r..a bir aıemet olduğu sarulıyor. 
gihl s6zcüsünilo blldirUc!iiine göre, llıJ r inde So\ryetleııin şlddtli ta.aTrurz•rı y1. - ---- - - - ---
ıran silren Ç<li< şiddetli bir taDlk muııa.. ne a,lclm kal~;r. DilşmanJaı. in.sao ve 
rebeSi olm~l.uır ve 'bu muharebe ikl ı... malzoıooce Jtaırııı>ları bl),yilıkt!lr. 
ra.f ııoa:ğı ~ı m"ili>avi kayıpla.- ve!' 
ınlştlr. 

İstıonbul U911nci1 İcra m~uı'l~-
<lan: 938/4179 

Bir aJ.a<:a,p. t.mini için baczecUl!p 
paır~a çev1'lmes1De itanır v~ 1500 

<lesinin te'laii, 24 - Maçka • J>olm*rıb
çe 1"lu, 25 - Mk'<r ~ 7olıu, ae -
Met<ı cadıclcsi, :ı.1 - MtilıeDclie ınoltlebl 
önU, 28 - Stadşom &>il Paı1<:1. 34 -
ıı.ama.ıw me)'daıu, a1 - Abbasata par 
ki, 32 - Kaba.tat ı.sıı..ı.ı lcVlli, ıs -
Kaba.laş paritı ve Ç>t1111eşi. M - T•ııe
başı ~ ve yollan, 36 - Dobc>r Re 
filt Saydam 7olıu, 36 - i~l:ye C5Nl paı-. 
kı, 37 - X....ıımP'l§a.Ya ı...,. 7<>!, 31 -
Şişıısne • Gazi kıöpril4!1 ar.ı.. 89 - Fi
loeya garı:~ ve Flor:yaım iman, 40-
Bebcık • isı~e yolu, 41 - Kadıi<ö:y 
m•Y<laı>ı ve AllııYolafı2J. 42 -Jl.ııadolu 
ciheti Boğaziçi yollan, 43 - UslUlıdar 
m(')'daru, 44 - Çam.lııca ;rollar~ 4ş -
Fenerlıibçe paıikı, 47 - Yıldız pMtu, 
48 - Nişanlqı mekıtep podu, 

Sl5rıciJ,, ıaier!ıı. kuvvct !srinl en çabuk 
...... tt• tıopJ.ı:y<ıcak olena ait bu~ 

Mıookova, 4 (A,A.J - Sov:yct hücum· 
lataları R.ı•v batısında Alıınııll m!lstah· 
kem ha.ttı.n& cırm1'l er, bwıad4tkıi demir 
yolu dunatı:nı ve ayni .amancı.. Sı..llcı.. 

P'Qd ctıUl>uııdakl milwor kanadını. ör. 
1cn lcuvvetJi l!ssil ele ıeçlrınlşleıdi<-. 

~ boş çiçek saık.11s> KtlçW< Lanea<la ------------
nı ilave etm t,ıır. 

, Tahmtn.lere göre, Almanların. 14 
b'n askeri vardır. 

sı;•.cü dem.lştjr :kl: , 

ltalya Ayan 
Az-ısı 

<Bat tarafı l iııdde) 
nımıaık ;çin Mussolinl taraf.odan 
verilen sözün söylendiği güne ras
lamıştır. Kütle halindeki bu roma· 
ceret. İngiliz hava kuvvetler nin 
İtalyada yaptı.JWn tahribatın ge
nifl!ğini meydana koymaktadır. 
cFAŞlST REJIMlNDE DEGlŞIK· 

LIKLER OLACAK/• 
Nevyork 4 (A.A.) - Vaşlnito

nun resmi mahfiller'nde Mussolinl 
tıa-aıfmdan JOll günlerde eöyılenen 
nutuk lıaıküt1 bir sulb teki:fi mahi
yetinde tellkki ed'lmektedir. 
Bu nutuJı: ayni :ı:s.manda ıWıiı11 bi4-
buhranı da açıja. vurmaktadır. 
Umumi surette samld~ına göre 
faşiıt ı-ejiminde büyük değiş klik· 
!er ola~aktır. 

İTALYAYA YOL GÖBTSREN 
COGALDI 

Atıltara., 4 (Radyo &aı.eetol) - I.on· 
clırada çJkacı N;,..ız K1'0ailcl pzetes! 7az 
dıtı bOr makalede citaJ:ya kerıdi baa'e
ko\ll!in cıezasıııı çelti:yo., diyor ve itaı. 
.,.,,. iki yol &~: 

1 - AJrnaıııya Ue ~ ha4'tıe de. 
vam etmek, 

2 - Ml1iıılferid bir ~ :1'1'ı>aı* mııt 
tefiltlerln ı•~tmı bekkınd<. 

lta!J& •ter birinci ııttı tercih eclor-1 
se a.ç luJmış, litincl ı~ tercih rd.~roe 
bu .sl7'$1 ve iktisad1 g1lç dıurı,ıınd.ıın kur 
ttrlınuş ohıı-

69/6ı No. b.ı çiçek b:ı.hçes.lııde ıotı2/42 
cWıö saat ıa d.a açılı; artllmıa ile ııa.t>-
lacop ilAn ounur. (7310) 

Sahibi: & 1 Z Z 1: T, Nepqet 
IJUe&IOl'U: "-eVd•I a.a. AD~ 
Baml~ yer: Maaritct Ma~ııeı 

lstanbul Levazım A ııirliüindan verilan Askeri Kıtaat ı:anıarı J 
~ağıda yuılı mevadın paıaıhkla eWtmeleri. hiza}annda )lf.lZllı gün, saat ve mahallerdeki askeri 

satın ı<J..m.a ~misyonlannda yapıl ıu:aknr. Taliplerin belli valtiUerde a.t olduğu koınisyonlarda bıılwııı:ıa. 
lan. • .,._.a , -· , _ . .,-
c1NS1 Mlktaırı Tu11aın Teın'natl llıale glin, saat ve mahalli. 

Kilo Lira Lira ------------------ ~----~,..,,..,~------...,,..,-------20, 000 18,000 27126 12/12/942 11 BahlteM Çorap çift 
Patates 100,000 40,000 6000 11/12/942 15 Balıkesil' 

120,000 120,000 9000 24/12/942 15,30 Rami Topçuk-
14,000 H,000 1050 11/12/942 15,30 Rami To~ 

SJlır eti 
Sığır eti 
Kavurma !mali 
S.ğır eti 

180,000 64,000 8100 7/12/942 17 Gelibolu 
40.000 40,000 6000 14/12/942 15 Çaıı•kkale 

Buiday öğltt'İilme61 
Lahana 

~.ooo 14,850 2228 14/12/942 16 Çanalıılı51e 
100,000 10/12/942 15 Topkapı M1aOtıçe 

(2000 - 2069) 

* .Aşağıda yazılı ınevadın paıar1ı kla eksillmeleri hizalarında )'1alZlh g ün, saat ve mah~ki ukeri 
satın .alma komisyonlarında yapıl acaknr. Taliplerin belli vakiıı.ı.de a't olduğu 'komisyonlarda bulunma 
lan. 
clNSt Mikt\!r1 Tufıııın Tem'natı thale giln, saat ve malıallö 

Kilo Lira Lira 
H-ascah---a-n-e_tamlri _______ _:;;;;;;;... __ .....;1G,4M-,-S7------l180~---,2-4/'""1""'2/'""942~-l,..,Cl--=Ka-=--y-aen-·-----

Sığlr eti to,000 1500 26/12/94% 14 KIU'f\llll'u 
Pra~ 40,000 Kr. 12.W) 
Lahana 40,000 • 16 ) 
ispanak 40,000 • 20 ) 
Havuç 6,000 • 18 ) 
Karnebahar 8,000 • 211 ) 
Kereviz 8,000 • 12,GO) 
Sığır eti 140,000 115,000 
S.ğır eti 45,ooo 27,ooo 
S>ğl!l' et.1 46,000 29,25() 
Kereste nsGdi şartnamesi İst. Lev.&ınir<\'ğinde görülür. 

7875 
2025 
219G,75 

24/12/942 
24/12/943 
23/12/942 
23/12/942 
23/12/942 

16 Bahkea!r 
lG Ardahuı 
18,30 Ardahan 
15 Ardahan 
14 Yozgat Ali. Ş. 

(1872 - 2003) .. 
240,000 kilıo sığır e~ kapalı zarfla eks!lıtıneye lgc)nmuştur. Talluııin 

bedeli 240.000 lı>a lllt teminatı 13.250 Uradır. Jhales· 14/12/942 pa2'llX • 

tes! günü saat 16 da Gel:xıe askeri satın alma lromlşyonuı:da yapılıa
caktır. Taliplerin kanuni vesik•lar .le teklif mektuplarını llıa1e saa-
tinden bir saat evvel Jr.omisyoı:a vermeleri. (1753 - 1602) .... 

Beher lf Oıoou 88 !kuruştan 50,0 00 löralık sığı.r <rtl bpalı zarlLa ek· 
siltıneye lııonınUŞtur. lhale5i 10/12 /942 perşembe &ün;ü şaat 15 de ~
mars nan aalterf saıt.ın alına kıomisy onunda yapılac:aktır. Tl!lipla-.n 
7500 lira ilk tem natlarlle kar..ımi vesikalann.ı ılıale saatiıııden b!:r saat 
~ lt<oıınlşyona vermeleri. (1755 - 1604) 

* 247,544 1 ıra 84 kurııış llteşif bedell:i Gölciilııte Jki pavyon lıışa&ı 
kapalı zarfla eksiltmeye lııoc:.mllflur. ihalesi 9/12/942 çarşamba gilnli 
saat 16 da .Ank&rd M. M. V. 4 No. lu satın alma kombyonund.a ya 
pıl.acak4r. Uk tem!nlıtı 13,927 l.ra 24 kuruftur. Taliplerin kanıırt 
va4al&ıilıe tekıllf mektupl.mııı hale sutlnd«ı bir saat evvel .ko • 

mayona wrın.leri (1746 - 1581) 

* Yırdımcı yem satın 11ınoca1ııtır. Her cevl ~. 1ceçl boynuzu, 
darı, kufyemi ve saır. a.b! ellerinde yarduncl yem bulunanların tek 
lif edecekler evuıt ve fi&t il2ıerlnden aatın alın•c•ğı.ı:dan istelclilerin 
Harb!y.te Yedek S~ Okıılwııdalıi Al. Posta 920 Satın alma Jııcımb. 

41,598 lira 58 b.ıruı:ı l«şlf bedelli dllrt anbar i?e ktflt ~i 21,14' llm 78 
k\ı:ruş cJ.arı bilJPll'VYM iı- pa.ıarl~ e:ksiltme7e lıııımnuştur. bıaıeıerı 11/12/9'2 
günil saat 14 de Erzurum aek.erl .satın alma .ıtom.lsyonuoda :rapılacaktıır. Anbaı'
ıa.ın temloatı 6239 Ura 79 ~ pavyomm tcımlııatı 317Z liradır. Talipl~rin b<1' 
]!İ vakitte looıınis)<ooa gelımelW. (1834 - l&lO) 

+ 
l!400 ton ip veya tel b&Jıy.ı.lı kuru ot 1tçlik elaıi~ iooınmuş!w. Mlltaııbrt 

nam ve hdabıııa wııtmosi 18/12/942 cuma eıınıı 8&lil 15 <le El'ZUnlll> aılk..-t _, 
tın aıma ~ y~tır, Tııtım.ln bedeli 240,000 lire. temlnMı 18,260 
Hmd>r. Tal~ b~ va«itte loomii1<111• c•lmeı.ri. (183S - lllOt) 

• • 
~ağıda yu.lı kumaş ve ~limler paza.rlilıla satın lilınacalı!tır. 

lhleler! 16/12/942 çarşamba günü saat 15 de Ankarada ?ııL M. V. 3 No. 
ıu satıl\ alına komisyonunda yaPt· Wıaktır. Taliplerin bell v.ır:itfe 
mmJsyor.a gebnelerl. 

Ciııal 

Kışlık elb!aeUk ltumaş 
Kaputluk kumaş 
K1lfln. ••• 

Tutan 
Lira 

10,000 : 15,000 Mt. 7o,m50 
10,000 : 16,000 Mt. 85.ı>OO 
5000 adet 27,150 

• 


