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Sovyetler yeniden bir çok 
kasaba ve şehirleri aldı 

Antillerdeki Fransız Filosu· 
dl rM;ütteı i.klere il.ti hak etti; 

----- -
Oç Alman tümeni dün bütün 
generallerile esir düştü 

--~~~~~--~~--.. ~~~~~~~~~~ 
Gönderilen bir imdat ordusu 
Stalingrad müdaf il erile birleşti 

tuttcfiklere ilt'hak eden Fransız i'iloS'lmtuı ıe.n ku'•ve.tli gıem:lerin den ResUyö zırhlısı 

Darlan'ın ifşa 
ettiği bir 

hakikat var mı? 
Taarruzun başladığı 
gOndenberi Almanlar 
78000 kişi kaybetti. 

Mareşal Peten T ulonda 
Eier Darlan Joiru lıonaıayor
m Mareıal Peıen Fraıua~a 
V ertlan sa/erinden tlalaa bi-

yiilı ölçiUle hismet elmİf 
Jnaelılir •• 
~--~-------------

Yacın: şUKRO AHMED 1 

B ata Ahika müstemlekeler.l
ain ve Dakarıe A.mi'l'8ıl Dar· 
Jana ikibab müw.ebetiy1e 

Amiralin Cesayir raoyOMUldaıki 1 
hitabesi b,.. nolGta üzerinde mu
hakkak ki, yeai ara,tamalara ve 
düfilllce&ere fırsat açm.ş bulun
.ı:naktaaar. Şimali Afrikamn müt
tefılder tarabHn Itaale b8flaM•i> 
v~t, o.rlan.a Ceuyir4e b'1f& 
ve at.binde miltıebkiere aJ#heln 
şu &0rayu ortaya çıkaulı: ' 

m üzak ereler yapıyor . 

Ş i m al i 
Af r ikada _______ .. ______ _ 

Takib savaşı 
devam ediyor ____ , ___ _ 
Tun usa 

g eçid 
giden iki 
.üt"efik 

1 Ami r al Ahriard'da Tu!on'da 
Müza k e rede ha zır bulunuyor 

Londra 25 (A.A.) - Alman rad
yosunun Vichy'den ald.gı bir ha
b<'rc :ı ~f n b'ldird' ··ne göre, çal"
~amoa sn!bahı Fransanın Antiller-, -. - - _, 
Lord Halif3ks ı t 
beyanat verdi: 

1 

---ı··---

AntiUerdcki Fransız filosunun 
Robert kumandas.ndaki filo i1e be
raber İn.gil z ve Amerikalılara il
tUlak etm · .ştir. 
Söylendığine göre amiral Vidıy'

J c danışmadan karar vermiştir. 
iltihak eden gemiler 

Sovyet __,. ~n iieri haü aunda diişmana ateş cdfyorJar - Aaı. ......... 'bir hare1ırıet 
mi.ar? 

ordunun e i inde "ltalyanın b ir g ün 

AıMara 25 (Radyo gazetesi) -
Ant llerdeki Fransız fiolsunun 
miııtc;f:klcrc ılt:hnk eden cüz'ünd~ 
Emil Berlen kruvf\21Örü 'c Ban 
uçak gemis varchr. Emil Berten 
~886 tonlul-.tur ve sür'ati 39,8 mil
dir. 2 uçağı, vardıı·. 200 mayın ve 
6 tane> 55 lık torpil alır. Ban uçak 
gemisinin 40 uçağı vardır. 22146 to
niUıtoluktur, sürat: saatte 21,5 mil· 
dir. 

Bu soru Darianuı miiteak:ip de
meçleri Ue bir icW.i.a mah.yetinl al-

• ela ve llau& Dö Goleüıeı Dadana 
karp ilatiy8'a 1evketti. Fakat, Pe
-. ra47odaki mesajları ile b4 

1
. 

an Jçln ollu ldillmdi ıreçti. Bu 
ıkülü sıyına ve fUpheyi tekrar 
dirJten yine Amiral Darlanuı: 

- Bata Afrika biH iltihak et
mekle mareplia isinde ve emr.ıı-
41e ~ti. .lsbat etmiftir, ~
bi b.r dlmle ilıe hitabı olmqtur. 
Bekihten bu bir mesele. Amiral 
l.Jarjaa polit&ka nu yapıyor, yok
sa bİI' ••çeti w.h huzurunda 
ifta Dil edi,yorT Ejer, haldıkıtin 
tam Madıaa.ae makes olvak bir , 
iffada balunuyona Marepl Pe
ten mahaklrak ki, nef•ia•i batta fe. 
da mubb&lııade .Fransaya Vercluo 
Zfleri ölçüaüadea. daha bUyilk b.r l 
Juzmet ifa etmit bu.lwıayor de
·meldir • 

Bu tawinle .beaap plur: 
1 

&e1taö majlabiyet ve inhjpam 
anra~ .. 

- Amerika.. Amerika! .. 
Dİ1• haJ.k..nrkea Amerikamn 

huarlWaa .Wap ve im4ada ., .. 

.Moskova, 25 (A.A.) - Öglc ii- ı 
zeııi neşredilen Sovyet 'tebliğine 
ektir: 

Stalingradın fabri.'kalar maıhalle
sinde kıtalarımıız faal hareketıeri
ne devam etmiştir. Cenup d•ş ma
ıha..Uelerinde kıtalarımız lbırçok 
müstahkem mevkileri ve bir tepe
yi ele geçi.rm. ştir. S talingrad.n şi
mal tat.ısında ilerleyen Rus kuv
'\·etleri karşı taarruzları püSküıi
müştür. B-.ı.r Alman alayını dağıttık 
ve esirler ald,k. Diğer bir kes,mde 
çekilmekte olan düşmam tak p 
eden kıtalaranız 31 tan'k ve 22 top 
ele geçirmiştir. Stalingradda ileri 
hareketlerine devam eden Sovyet 
k,taıan Almanlara ağır kayıplar 
verdirerek birçok meskun yerleri 
i._c:ıgal etmiştir. 3000 Alınan öldü
rülmüş, 33 z.rnhlı otoma.bil ve 22 
~ tahrip edilmiştir. Es!rler de 
aldık. 
Sovyetler yeni kasabalar aldılar 

Moskova 25 (A.A.) - Mühim bi:r 
Sovyet imdad :kuvveti S tallngrad 
şehrinin şimalindeki müdafilerle 
b.rleşm.iştir. Bu büyfut iıaber Sov
yet taarruzunun en mesut günü 
olan 6 ıncı günü alınmışt:r. Bütün 
gün Rus ileri h areketi üç esas is-

tipm11eceji prtllmütlilr. Ba an
cla, Pea.a l'naunan ve Frwız 
imparelodajunun tlaıumwua ıör
miaf, ısti.kba!i ıöaleri öııüHe eli. 
rilım.,. plecejin neler ••tirebile- A m e r 1• k a 
cetmi hemen heaaplamq ve yme 

imparatorluju kmwmak ıçin ne ·a a h r ,. y e 
ya,.bıleceji.Di ıtuarlay .p pliala. 
yarak miltarebye talap olmUfhlr. j 
Bu suretle AJman•arıa Şimali Af. N a z 1 r 1 1 
ırika1a ve Framn milf.temlekel. 
rine atlamıuu miaa olmut, Mih· .. ı---
veria Sov,.ı BUIYAJ• hikumwua " J l G d l 
tesJaH etm.if. mtlt&efikleria 1uwr. apon arı ua a • 
ıaam,. ... bekle-it, Warei mula· 

1 
k.ana1aan çıkarmak 

hat politikMı ile vakit •aı.enmış, ' 1 · 
Almanları zaman Z8IDIG idare et· 'J zor O acak,, Uıyor 
mit ve aüıa1et 41emobuy.aanıı Va~ 25 (A.A.) - Bahriye 
taama bbüiyet.iain ,elip çattıjı• nazırı Albay Knox gazetec. lere §U 

nı kestir.-e de tarihi rGltinil 1fa demeci yapDUftır: 
etmiftir w etmekWiı. Guadalcanal'daJti Japon .mevz.i-

Hatti, kendisi fimcli Franuclan lerlınir.., takviye edilmış olması, A-
derlea p Afrikayı ıeri almak a.e. merikan den ez kuvvetleri taraf.ın
ıe ıWerilecM kuvvetleri de do- dan devamlı devnye faaliyeti ya,. 
nanl!D8!l.a :bima)WiDcle aevketmek pılmış okluğu için. pek muJıte-
ve oalana da iltib•kını temin ey. mel olmamakla tberabeı, yne de 
--- nltiatl ifa edeblılir. mümkündür. 
q. hek5'at ba ile, Peten bD- Nazır, japor.ları bu adadan ta-

nu yaptı ile Fraula milleCi 'bir rnaaniyle çıkarmanın zor olacağı-
IÜD kvtaiapau :lmtlark.. Peten ru si'Jy lemiş v-e mew lerin 25 ki-
lldma altm Wr laeJW 4iUbilir .lometre .kadar uzunluğunda ve 7 

(....._. t beti u7Wa) (D&vanu 4 lincü sayfada) 

tikamc.tte devam etmiştir. Don hal· 
i,ac;ının ~imali üzcıinden taarruz
lar:na devam e<l<'n 'kuvvetler Sta
lıngradın ibaiısında 40 kilometre ile 
rilemiş, böylelikle Stalingrad, Don 
bo:dkırlan üzerinden batıya doğru 
Rosto! - Vı0roncj önemli demiryo
lunu 2 :nci defa olnrak kesmi§fr. 
KiZılordu Don <:ephesinde şimal 
batıdan hücum ederek 5-10 kilo
metre ilerilerniş ve nehri Kletsko
ya llc Kalaç arasından geçerek 5 
kasabayı zaptetmiştir. Bunlar ara· 
s .nda Kataçın 100 Gdlomctre şimal 

1 (Devamı 4 üncü sayfada) 

Kahire 25 (A.A.) - Ortaşa.rk 

İngiliz mÜ.'?tcı·ek tebliği: 
8 inci ordu kuvvetleri, dün de 

çekilen düşman üzer'nde!ki tazyik
lerine devam etmi~1erdir. 

Cezair 25 (A.A.) - Müttefikle
rin k u v v e"t 1 eri, Trablus
gaıfüın b a t ı s ı n d a bu 
seıhre 500 kilometre mesafede kfün 
blr noktaya vasıl olmuşlardır. Ön
cü kuvvet, Tunustan 4-0 k'lometre 
uzakta bulunmaktadır. Sahil° bo -
yunca Bizcrtc' . üzerine yüriimelk
tc olan İngiliz kolları, mihver kuv
vetlerinin devriyeleri iJe çarpı.ş-

(De\•amı 4 üncü sayfada) 

Suikast Davası 
• 

Dünkü muhakemede nakza uyuldu. Maznun- J 
ların muhtelif ta leple ri reddedildi. Fon Pa· 
penin katibesi ile lta yan Sefareti kapıcısının 
.. din l en il m e ler i rı e kar a r ve ri ld i 

Ankara 25 (İkdam muhabirin- c- Sakh· Ziya K!lraçay muhake-
den) - Alman Büyük Elçisi Von m('de !~ Propagandası yıı.pmış ve 
Papane karşı terLp edilen suikast Sovyet:er Birliği aleyh!ne mütemadi 
teşebbüsü davas.ııın duruşmasına isnaUorda buunmuştur. Şakir Ziya Ka· 

ıraçayın bu usııle rmıah:ılif ifad(> ve 
bu sabah (dün) Ankara Ağır ceza harckeUeri gazel(llerde de uzun uzwı 
mahkemesinde nakzan devam edil- nı1\~oo·ım1ştır. Yilkı!ck mnhkell!t'llin 
di. lbil!ıassa bu nokta.arı göz önünde tu· 
Abdurrahmanın avu:katıı Şakir tnrak rnn.hkemedc bulunmas:na mil-

saade etmemesini ric.1 ederıim Zıya Karaçay da mllıhaKemecıe na- ,...ü, 1 • 
.... ;.a e..-ısı S01ı.ı!a.n müddeiumumt z.r bUıuııuyorau. AvUka~ın anı~a

rada ıburosu ıbuıunmacı.ııg.ınaan 

AnKara ..ban>Su ıcta..re mec...s..nce 
baro ~vtnasnCian kaydın.n suınme
s. .tı~ Karar aıeyn.ne vu
lıtuou. ... n ıtuazı uı.e.rıne ad..ııye Ve-
.kaJ.etı .hll.kUk ~en muaıiirıugun
d n m Kemeye gonaerumış oıan 
bır teu.cre OKunau. 

Bunda ;iak..r .:lıya Kııraçayın iti
ı·azınaa ae.rmeyau eı..ı.ı.tn gDbı an
karaaa ıburo bunranı d.oiıayıs :ıc 

burosuz ka.ı.d.ğL buoırılmclkıe ve 
baroca karar verı.unezcııen evvel 
avukatın dınlenmed.gi .kaydoıun
rnakta, bu itibarla bara.cun bu ka
rarının yers.ız o .. cıugu yaz.unaıua
dır. 

Bu ıtezkert> <>kundulktan sonra 
keJl yet Sovyet maznunlara tel"
cıimc edilerek bildirildı. 

Sovyet suçlulardan Pavlof söz 
alarak deci. lti: 

(Devamı 4 üncü ~yfada) 

General 
Franko 

---·---
Bir hey'etle beraber 
L ı z l ona g ide ce k 
Stokholm, 25 (A.A.)- Lixb:ruian 
lsveç tc gı af bürosuna verilen bir 
harberc göre mahalli mahfillerde, 
.ga1ip bır ht.mallc, general Fran
ı,onu l dn iç nde bulunacagı bir he
yetin ynkında Li2!bona geleceği 
sö.) 'enmekted r. 

Heyet, müttef klerin şimali Afrı
kayı gallcri neııcesınde İspanya-. 
da ve Portekizdc hasıl olan vaz.yet 
ha:.!\kında ckat'i müzakereler. de 
bulunacaktır. 

Harpten çıkmak 
iste eceğine hiç 

~ _ ş ü p h e m y o k,, 

Ankara, 25 (Radyo Gaı.etesi) -
Lord Halıfak bir gazeteciler top
lantısında sorulan suallere, cevap 
olarak de~itir ki: 

cltalyanır. bir gün harpten çık
(Devamı ~üncü ~a~ada) 

Londra 25 (A.A.) - Alman rad
) .>sunun (bildird ğine göre, mareşal 
Pctcn salı .günii Tolon'a giderelk 
yü~sek rütbeli Fransız subaylan 
He görüşmüştür. 

Berne 25 (A.A.) - Tul-on füna
nmJa dü"l bir hava tehl'ke işareti 
verilmıştır. Uçak savar ibataryalan 
faaliyete geçmiştir. · 

Amiral Abriard.n da Toloda bu-
1unmakta olduğu söylenmekted"r. --
Yugoşla~ 
çeteleri 

• 
iki ltalyan taburunu 
b ozguna u ğra t tı 

' Moskova 25 (A.A.) - Sovyet ha-
berler bürosunun dün akşam bil
dirdiğine göre Yugoslav ~teleri 
Sikaç ve Lüııin dolaylarında 2 

. İtalyan taburunu bozgur.a uğra~ 
nr 200 den fazla İtalyanın öldüjii 
ve 500 n n de es.r edildiği bildiril
miştir. Çete grupları pek çok harp 
malzemesi ve •bu arada 600 tüfek 
'\ e 500 ün de esir edildiği bildiril-

Bir bardak su •• 
SELAMI iZZET SEDES 

Köprüden Kadıköyüne 8,40 da 
hareket eden vapurun salol!unda
ki zeng n ilaç dolabı bir an gözle

rimde büyüdü. Lokman ruhur.dan 
-nanesuyuna, sargıdan pamuğa, 
tentürdiyottan cnjeksiyor., iğnesi
ne kadar içinde her şej vardı ... 

Bu varlık, ben baktıkça, gözle
rı mdc büyüdükç-e büyürdü, çün.
kü .... 

Çünkü 'bakır.ız, biraz evvel kop
rünun Kadıköy iskelesinde başı
mıza ne geldi. 

• •• 
Köprüden Kadıköyune 8,40 da 

hareket edecek olan vapura ya
rım saat erken gclmiştk. Bizden 

evvel gelen ve orada yürekler acı-

sı b r kara haber alan bir bayanın 
üzerine fenalık geldi. 

- Aman dedik btr bardak su!. 
Köprünün Kadıköy iskelesinde, 

bekleme s a 1 o n u ortasında 
bir baraka vardır. Bu barakada 
sigaradan çikolataya kadar her 
şey satılır. Oraya koştuk. 

Su yoktu •. 
Etrafa bakındık, b rim~ kıöprü.. 

min sağıı:.a, birimiz soluna koştuk: 
Su yok! 

Koca bir iskelede, Adalar iske
lesinden Kadıköy - HaydaIJ>aşa 
· kelesine kadar h ç bir yerde su 
yoktu. 
Kar.ıtöye fırladık; dükkanlara · 

(Devema t iecll Mhstı• 
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:Cavurm& 
:Muıhte l lf na:kliya.t 
:Mı: ~el if nakliy&t 
Koyun ~ti 
Keçi eti 

~"' ~atlJ 

tU.Rrfıun )V :tau. nifx 9 rl ı .ncı m:J'r 

83,000 
10,"40 
1215,005 

-

16K~U,HU 

~)M)t(i~ 

~iii-ı.ımifılt ~• arti• sbf8~F. 
rıtif'i/.i&dr. .adaa ıi19ı;aş ı>l:~b~Hcr' 

108/99 ,. ·ıı;[sprnııive abı.fiirt v 

109/100 • Orta diŞ~esı. 
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Sovye er yeniden bir çok kasaba 
ve şehirler geri aldılar 

Bağ~~!liE~ç~~izi l 
öğle yemeğine 

alıkoydular (Baş tarafı 1 incide) 
clogusiındaki Turvo Ostraskaya 
vardır. Bu ıki sehir Den nehrinin 
'hah kııyısındadır. Cenup kanadi 
i.i2er ndeki Rus l:ııvvctler. şimal 
Kafkasya dcm:ryo1u üzerinde 
ı;e Kotelnikova 60 kilometre u
zağında bulunan Akay'ın zaptın
dan sonra yelpaze şeklinde 16 ki-
1ometrC' i}Et!'ilemtşfr. 
Akayın 40 kilometre cenup do-

rusundak· Sadovoya şehri Rusla
rır, elinde 'bulunu~r. Sovyet taar· 
ruzunun en göze çarpan vasfı Kı
.zılordu topçusunun motörlü kuv
vetlerle tanktan ta'kipteki sür'ati
d"r. 

Londra 25 (A.A.) - Moskova 
dün gece, üçüncü defa olmak üze
re hususi b r demeç neşretmiştir. 

Bu demeçte söyle den:lmekte
dir: 

Kıiaatımız ileri iharcketine de
vam etmektedir. 24 sonteşrin gü
nünde taarruz inkişaf ctın:ş ve 
kuvvetlcr'm.iz 40 !kilometre kadar 
ilerlem:Şlcrdir. Sırav'niko şehri iş

gnl edilm'ştir. 
Don dirseğinde kuvvetlerimiz 6 

ilfı 10 kilometre ilerlemisler ve 5 
köyü zaptetmişlerd:r. 

Kletskaynnın cenup bntısmda 
kuvvetler.miz 3 düşman tümenini 
generalleri ile birlikte esir nJmış-. 
lardır. 

Vo1ga üwrindc 3 köy .geri alın
mıştır. 

Stalingraclın cenubunda hare -
~et etmekte olan kıtalarımız 15 ila 
20 k.lomeıre lerlemeğe muvaffak 
olmuşlardır. !Bu kesimde Sadovo
vi scru·i işgal edilmiştir. 

24 sonteşrin gününde yen'den 
12,000 ~sir nlınmıştır. Esir adedi 
böyleliklC' 36,-000 i bulmaktadır. 
Ayni gün, düşman 15,000 ölü da
ha vermiştir. Böylel'kle taarruz 
bnşlıyalıdan'bcn ölü adedi 42.000 i 
buı.muştur. 

19-24 sont<?Sr:n arasında kuvvet· 
er miz düşm;ndnn şu gnnaimi elde 
etmişlerdir: 

1164 top, 431 tank, 3940 motörlü 
taşıt; 5000 beygir; 3 milyon mer
mi, 18 milyon fi:.ek. 

Moskova 25 (A.A.) - Stalingrad 
Çevresinde şiddetle devam eden 
<;ar.J;>.şmanın kat'i lbir mahiyet al
m~sı ve Kırzılordu kuvvetlerin ·n, 
Alman kumandanlığı bir karşılık 
tanrruz için kuvvetlerini t0plamak , 

işini başaramadan, yıorgun düşman 

lkıtalarını demir b:r çember içinde 
. sı;.·nştı.rmağa muvaffak olması pek 
mümkündür. Bu arada, Sovyet ta- , 
arruzuna yeni bir hız daha veril-

İstanbul Asliye 4 üncü Hukuk Ha-
kimliğinden: 1938/1002 

Karabet s~vaCl(Yan tara!:ndan Karabet 
Qzkaryan ile HocD han 8/14 No. lu .f1ıb 
riJtada bulunan Kiryakaki Sotirynd!s o.· 
leyl!leı ine ıı.pılan alacru. dav:ısı.run ya. 
P.,ılan muhakemesi neticesinde ocmıın 

242 llrn 48 k~un miiddcaleyhlerdcn 
ta:hsı1ine ve Kiryakııkinfn 132 Ura oda 
baŞtlıktan h~esine .isabet Cden 66 li
ranın da milnhnsııran bundan tahsJ.ı. 

ne dair mahkemece ittihaz olunan 
24/3/ 1941 tnrllili kararın bir sureti 
müddeaaleyh.lerere de Kiryı:ıkakl So
tf rya.disin yukarıda yazılı adresine 
gönderi1mi~ ise do bilfitebliğ iade edil· 
.ıniş V<! mahkemece de ilanen tebligat 
·crası kıırargir olmuştur. 

Bi.nnennlcytı müddecınle)1llcrdcn Kir 
ynkaki Sotiryadis bir rıy znrtındn nınh· 
kcmt>yc mürncaat < t nediğt \ cya bir 
"'e'dl göndermedıği t~kdirde lınkkın· 
d kı hükn :ün ke.'.thl Jtnl'iypt el.riıiş nd· 
dolun:ıcaRı ilc\n olunur. (7006) 

İHTİRA BERATI DEVRİ 
•Torl>n yat.aki~r ve bunların 1a:rzı 

m.aıt ile bunlara mahsus iki kattan 
miite;ckkil kumaş> hskkındald ihtira 
"çin İktıs:ıt V~Uııden al..mnış olan 
30 Sonteşrin 1932 ta.rilı ve 1590 numa 
ı-nJı ihtira beratınb ihU\'n ctUği hu· 
kulı: bu kc.-re başka.sm.a dovk veynbut 
cadı Tünkiyed~ mevkıi fiile .koymak 
iç.in salfıhlyet vcrik'b lı:_ceği tc!di! edil· 
.ınekte o'.mnkla bu hususta fule nur;> 
mat eclinmek ~iyer-Jeri:n Galntııd.a, 
Askn Hıın 5 inci .ım:. 1 - 3 numaraln
ro muracat eylemeleri lüzımıu i~n o
lunur. 

miş !bulunmaktadır. Bu taaITUza 
iştirak eden KlıZllordulardan biri 
cenup ist kametinde yürüyerek 
Don dirseğinin ilerisinde Pogo
dinsky .köyüne ulaşmıştır. Rus 
kuvvetleri Kalaç batısında da iler· 
lemektcd r. Cenup !kesimlerinden 
ilerleyen üçüncü Sovyet ordusu 
Rost0f dem1ryolunu işgal etm ş. Bu j 
çevrede, Almanların karşılık taar
ruz için giriştiğ: teşebbüslerin hep-

Ankara, 25 (A.A.) - Reisi
cümhur 'Milli Şef lsnıet İnönU 
bugün snat 12 de Bağdat elçi
miz Cevat 'Ostün'ü Çnııkayadnki 
köşklerinde kabul buyurmuş· 
lnr ve bir iltifat eseri olarak 

kendisini öğle y~meğ'Lne alıkoy-
ınuşlardır. 

si düşmana takriben iki tümE>n ka- A k Lt h • 
yıp verdirilmek suretile akim ıbı- merı a va rııe 
raktmımıştır. N a z ı r ı · 

Berlin, 25 (A.A.) - Alman or- (Ba~ tarafı 1 incide) 
duları başkumandanLğının rtebli-
ği: kilometre derinliğinde lbh- toprak 

Kafkasyada -iadece mahalli sa- şeridi üzerine yapılmış olduğunu 
vaşlar olmustur. tasrıh eylemiştir. 

Kalmu.klM stepinde motörlü bir Albay Knoxa göre, Amerikan 
Alınan birliği, düşman mevaleri- kuvvetler Henderson Field'in 8 
ne girm ş ve onu doğuya d<>ğru at- kilometre kadar batısında Decruz 
mışhr. ucunun batısır.dan ilerilemekte, 

8talingradın ve Do.n nehrinin tbü japonlar ise adanın batı ucuna 30 
~,.;ik dirseğinin cenup batısında kilometre uzakta bulunmaktadır. 
düşman, miih m piyade kuvvetleri j' Bun ur.la beraber naz!r japonla-
ve tanklarla hücumlarına devam rın bütür. batı kesiminde dağılmış 
etmiştir. Sovyet kıtalnrı, yeniden 1 olduklarını tasrih ey.kmiştir. 
:insan ve malzeme itibariyle bil- --------------
yük kayıplara uğram.ştır. l::s-..şve. aıet ~a,em 

Şiddetli savaşlar neticesinde Al· Mahs\ls t.'1 üdür ülüğü 
man ve Rumen .futaları, düşmanm 
Volga ve Dor. nehir fon arasında- Başvekalet Kalemi Mahsus Mü-
ki hücumlarını püskürtmüşlerdir. clürlüğüne hnriciye memurların-
Düşman büyük ve kenlı zayiata dnn Ned.m Veysel İlgin tayin edil
uğramış ve 54 tank kaybetmiştir. miştir. 

SUiKAST DAVASI 
(Baş tıtrafı l inc:de) lamıştı'l:. 

m1111ıvini Kıcmnl B:>:-a, Atlllye Ve.k3.c· Reı • buıı!Arın evvclce de mevzuu 
tini:ı okuıııın tcz.kercdıtdcn sonra avu ballSO!ldı tu v..: ruiiürl aı: ırasında 
oka.tın duru"m..'ldo- hnzır ıbuıunmıı.nuısı t •kr~r uzun "UZUn bahsetmclt hakkım 
rıı icap t'h·ı'eoe.k bir meseıc bulunm:n- h:Uz bu.unuuğunu, faka;t şimdi 'sadece 
dığını b"'ya.ı etti. sortıbn suale ccva.p \"Ci"er!!k okunana· 

Heyctı hi't U!l)'..} cawm dılşünd ı: larını istooiği ve.;ik.a mı· söylC'lllcsi !ü· 
İLK K.\RAR :r.umunu Paıv~ofa b i1drrmlşt1r. Fak.at 

Avuk.'l• Şa)(ir Zyan.n bürosu olma- Pa\'lo! b"r türlü ıbu V1.'ıSlık.ahırın ıncle'I' 
dıgı ileri surtile'!"<i: bıro kvtias.ından olduğlmu f:öy!emQk · cm:yordu. Ni· 
~·dının .irınıesue .karnr vtrilmi ıhnyeı reis, bıı:nd.ı. ısrnr ettlği tııkdi ı-dc 
bul;.wma ınu ırağn cllı vek,a.lctı,n bu lccnd!.! n1n, suyl('nle!ttea• im.tl.nn etmiş 
husustaki 1.c7l«'rcsi n.'.\Zlft it bara n- ayt~cağuU Pa,vlcdu hildıırdı. Bunttn 
lınarak av:ukat.n ,..imdilik duruşmaya uzerinc P.avlof, muh.cJif ch!I h bı·c .ra 
ka:bu.l odilmesine vç hı: hususun baro- porplarllc Abdurrahman \'e S(ilcymarun 
yn büdirllcrek •.c qı.işilndfikl().rin!n bazı ifnde>.erinflb okunmasını isttdiğıni 
sorulınasna. ve te.myi2ce verilen boz- söyledi. 
nı.:ı ka1-arına u,yulmıısna karar \'"1°ilcil. Kornilof i e ınahkemp.yc 7 istek 

Bundan sonra maznunların .reddi ıhii· u.adcı('ısni Chtivn coen biı· 4stida ver
kim talebinin r€ddine dlıir Çankı!rı ağır· di. Komilof bu istdasında şnhıt Fahti 
ceza mahkemc:ıslnin .kr.rarı okundu ve Uçartn tekr:ı:r dinlenmesini cc:uıı e".'m.< 
Soıvyet m.aaumla.m mlatıldı. deki ıxısaportunun getiril~ ~t.Jtik 

IAZNl'NI.ARL'l İTİRAZ vı-: cdihne~!ni, 6Mit .Madam Abdım.ahııf 
İSTEKLERİ tclmır celp ve dinlenmesini istıyorou. 

Mill(;.akiben tc11l3'izcc bozma atararı ld<iia makamı yal.nzı Foh Pape-
sebeplerlnden olarak gösteriıcn Anka· • ııin hususi katilbin ve Italyan se-
.ra ,pvlıs -ensti~ profcsörlcrlııden. dareti kapıcıs.nın dinlenmesini is-
fla,yyonun raporı.e maznunlardan A:b- t . r . 
durrnhmanın İstanbuld!ı uıbıtııya ver- emış ır. 
digi .ihıdcslnin oku:ıması.na sıra geldi. KARAR 
Falmt SoV?Yct maznunlardan Paıvloi' Neticede hcyMi hflkimc şu kara.rı 
pN!Jesör PnY,Yonun raJ;>OrUndtı.n 00ş- bildiı·dl: 
tta i:ıim ve numnralarm1 verdiği diğer Pavlof taraimdan lbozma sebc:ıbhıdP 
bazı raporların da oi~~~ istedi. ıgösterilen evra.ktıltl maada dlğe.r bazı 

M!lta..ea 1 aırulan milddciımıumi evrakın Okunmasıınn müstenıt oluıı 
Cemil Alt.ey, muhnkt"ıne usulu ka.nu· Koı-nilor tarafından ~irdk (ldilen uv 
nıınn göre cvvclfı rnporl.D.l'ın okunmtıı- l~plcr~ reddine v~ ny~:ıca K~o!~ 
61, oon.ra deliller ikamesine strn gelcoe \:Crd1ğı dilekçede wevslı tahkikat ~ın 
~ini söyl~mlştfr. serdectllen \'e tcmyızc~ de kabtıl olun· 

Bundan .sonra., mııhkCJnede okun- I mayruı ır;.0ktn!.arın tllhkikine Jüzum 
mrunış olduru tomylzln nakız csnıcp'e- :>lmndığını~ Madam bdullııhın ve Ö· 
tinden bulut>na polis enstltilsllnd~ 1 ınl'rın sünnetli olup olmadığı ile eş. 
~o!~ör Pa~ım .raporu da ok.Ün- k!ilinln tetkikine malLı! olıın isti· 
muştuır dada ynztlı nkra.b:ıla.rının v-0 pro-
A!>d~ üadesinin d~ ok-ı.ı.n- fesör Payyo ve Behcet Ka-

ouısını mü1eal<lp öğle tatıll 1ç.1;n celse mayın şahit olarak dinlenmelerim 
s.e nihayet verilm.istir. mahal olmadığına, matmazel Ro2 

Bundan sonra rapor ve ifade o- ile kapıcı Kostantinin amme şahi· 
kunmuş celse~ son verilmiştir. di sıfatile celplerile dinlenmeleri-
Öğleden sonraki celsede Süley- ne ve mahkemede lbir almanca -

man da bazı isteklerde bulunmuş, türkçe bilen tercüman ıbulundurul 
müddeiumumi taleplerin reddini masına ve Kornilofun isteği veç-
istemiştir. bile müddeiumumi muavini Ke-

icalıı.nı dü.5imen heyeti Mkııne, SU. mal Bornnın serdettiği talebin 
leym~ın ta epkrinln rcddlne karar musaddak b·r nüshasının kendisi-
vcı'l'Ui,S ve P<lvloı:tan okun.masıru !ste- ·ı · · 
eli,.. .,_,.;-. 'ftrın 1 ld • ne verı mesıne ve muhakemenın 

0 1 """""mw. ne er o ugunu sor- b" ikA ·· 
.mustur. Fakat Pıwlor lburuırı royllye 2 .. ır ne anun 942 çnrşamba. gu-
ceği yerde Payyonun raporunda tena- r.u saat 9,30 a bıT.nkılmasına ka -
ikuzlnr mevcut olduğundan bahse bıış rar verildi. 

iLAN 
5 ci inşaat taburunun tanzim etliR i 12/9/942 tarih ve 5/24/185924 sa· 

y.ılı ayniyat makbuzu zayi olmuşt ur. Hükmü olmadığı. (1803-1748) 

1 u. Lemir l oııcırı i~ıeıme u. M. iı~nwı 1 
Muhammen lıedell (5654) beş bin altıt yüz dl' dört.lira (24) yirmi dör.t kurıl§ ö 1 Ü m olan muhtejif eb'atta (2934) üç bin dokuz yüz ot.uz dört adet mayi için cam ka· 

pa.klı ~ (7 Bırinclk!imın 1942) pazaı-tesi günU sa~t (15,30) on beş buçukla 
Bahriye kıdemld yüıfuaşısı mcr-

1
H~dıı.rpıış:ı.d:ı Gnr bınnsı. .dahilindekll komisyon ıtnra!ından knp:ılı 7.arf usulile sa.-

hum Fuat Beyin oğlu ve kıymet.- tm o.Imncaktb". • .. 
l! muharrir Bayan Mebrure Sami- 1 Bu şe glrmcldst.iycn1erin (424) dört yUz ylrmi dört lir:ı (7) yeldi ku:ruşluk 
nin yeğeni Şirket" Hayr· muvakkat teminat, ktl.nunun t:ıyin ettiği vcsilmhı1n kkliflcr.ini muhtevi zarllan
murla.., .... d S t Bı .1 . ıycekme- nı ııynl gün ıtan.t (14,31)) on dört otuza kadar ko~:ron reisl:ğine v.emı~eı'iı lA· 

u.u nn ua ı er.ın p genç zımdır 
yaşında Erenköy sanatoryomundn · Bu işe nıt şıl1'lnruncler tkomis,y'Ondan parasız olarak dnğıl.ılmakladtr. (1571) 
vefat ettiğini teessürle haber al-
dık. Nlesi erkanına samimi ta.ti- Direktöıil: Cevdet kerabilgin Sahibi: E. ı z Z ET, Ne§ri1at 

---
Darlan'ın ifşa 
ettiği bir 

hakikat var mı? 
(Baş tarafı 1 incide) 

ve F r ıa n s ı z milli tarilü 
s=neslııde adeta ikinci bir Jandark 
ruhu ve "liması taşımak vasfını kn· 
zanmıs olnbilir. , 

Yine, eğer hakikat Darlaııın de-
diği ile beraberse Lnval iktidarı 
ele almakta ve Fransayı Alınan.
yanın peş"nc takmakta .çok geçik
nıiştir. Çünkü, atı alan 'tlskildarı 
geçmiştir ve Peten Fransada tar:bi 
rolünii ifa etmiş ve so.n hizmetini 
de ifaya hazır bir fedai olarak kal
m.ştır. 

SOKRVAHMED 

GÜNÜN 
1ENKİTLERI 
(Baş tarafı 1 iAci sahJ.fede) 

başvurduk. Saat sekiz buçuğa gel
diği halde bir çokları açılmamıştı, 
açık olanlaırda da su yoktu. 
Elimiız boş gen döndük ve ni

hayet saat sekiz buçukta, !iskele 
gazinosunda bir bardak su bula
bildik. 

Aliikadnrlara yalvarınm, bu yn-.,,-o.o 1 
zımızı b r bardak suda fırtına! te
lakki etmesinler. Vapurlarda ve 
kalabalık yerlerde ilaç dolabı .ne 
kadar elzemse, bu gibi yerlerde 
su satılmasının mecburt kılır.rnası 
o kadar elzemdi1'. Her şeye hayat 
veren suyun hayat başladıktan 
sonra kalabalık mahc.llcrde lbu
hınınasınır. zaruret okluğunu ika
bu 1 et.ıiı.eliy iz. 

Şimali Afrika 
(Baı tarafı 1 incide) 

mışlal'dır. Merkezi Tunusa yol ve
ren iki geç.dde müttofiklerin ktw
veperi, 48 saat d~c;manla çarpış
mı~iar ve g~itleri muhafaza etmiş-

1 
}erdir. Bir para!jiirçü nlayı, mühim 
'bir ucak alanını zaplctmiş ve ıbu 
alanı geri almağa uğraşan mihvıe-
r n bir zıl'hlı kolunu piiskürtmüş
tüı-. Paraşütçiiler bir rnilk.tar esir 
almışlarcllr. 

Lord Halifaks1 .. ., 
(Baş tarafı l incide) 1 

·;nak ist.iy00cğine hiç şüphem yok
tur. İtalya ve Alınnnya birb ırleri- 1 
ni sevmiyorlar. İtalya hiir . bir 1 
memleket değildir. Bir gün ıtal- ı 
yanın da Belçika gih istilA edile
ceğiıti görcce~.:ırı 

Sull.annhmet ÜÇ.)ilncll Sı.ılh Hu~m'> 
h!ıkin~ğin<len: 

Aşağıda ya1.ılı .mcvadın pnzaI'J ıkla eksilnneleri 10/12/.1 12 ıperşem· 
be g!.int\ saat 14-17 de İzmir Lv. s mirliği satın nlma kc nı'JY'Onundr 
yapılacaktır. Tnli:ple.rin tem'natları h: ~ll:i v~itte komisyo1~- gelmeleri. 

CİNsi iMiktan Fiat.ı: 

incir 
İncir 
lncir 
1ncir 

Ton Kuruş 

250 100 
•. 250 . .., ....... 100 
.250 lOO 
,250 100 
100 .ıoo 

....... 

SığıT eti 
• · o~:z4 - 1749) 

25 ton sığır eti alınacaktır. Pazarı ıkla eksiltmesi 4/12/94... ,.uma günü 
saat. 10 da .:;,afranbolu askeri satın a ıma konus~nundn. ap.ıacut.ır. 
l'aı..q>lerın temınauante tbcıli va.kttte '!©misyona ge1melerj. '1~-1747) ... 
Kapalı zar.f usulile 30 ton sığ:ı.r et i alınaca~tır. Evsaf ~e :-t~ şar~

lı:ın komısyonda görüt>ebilir. Muvakkat temınat 2138 lirr-• ' ·. llıalesı: 
15/12/942 salı gunü snat 15 de yapı ı~cağından ısteltl.leri!1 ".~e saatın· 
dan bir saat evvel Harbiyede Yed eıt subay okulundaki , :eri posta 
9<!0 sat.nalma lk.omisyonuna mürac aatlan. .(1799 - • 1744) 

• "'il 
40 000 kilo sığtr eH i!mpa.lı zartlnı ck6iltmcıY0 !roıımu$tur. İhal : 30/11/942 

p:ı~st günü snat 11 de Bırrsa askeri saııııı nmın. ko~-o~ • JQ.P~~· 
Tahmin beodi 42,000 )im ilk teminatı 3875 liradır. Talt,plcr'-n kanı·~. :e.Sl!-..alarile 
tdclif nı-e."ttııplnrmı illlllc sıa.t.inden bir snnt <.wı:cı romısyona. verme ·rı. 

(1664 -- 1300) ~ 
İki n.det anbar ~ı açı~ eb-iltmc·.;, lronmu tu:r. llınlcsi 11/1'2./ 

nü sa:ıt ı 7 de Gel!ıbohıdn Ask:r saılı.n clınıı. komis;yo.nundn y:ı.pılaca•. 
deli 3733 lira 93 kw'U~ıır. Her ll-Jsinin ilk teminn!lı 660 lire 9 kul"l.ı 
rin belU vakitte komisyona gelımcleri. (1788 -- 1733) 

* 

' etuna gü. 
ı•. Keş1! J» 
l'.r. TaıııpW· 

ıs,ooo rulo ru.gıı· eti kn.V'l.ırmn.sı ~lı .zari.la o(.\ksiltmcye Jro~ t • •• ilı.alels.i 
12/12/942 cmnaxtcsi günü s:ıat 10 da Boynıbat :ıs.kert sn.tın rumn. k,.. 1'~ 
yapılncnktır. T~ımin bcde'li 48.6-00 lir:ı ilk teminatı 3645 11.racür. Taı ·~ın kanu
ni v~tüla1'ile tek:i;f mdktuplnrtnı ;ır.ı,lf' sn:ıtinden bir "t C\"\'{'l km •ı • ..-ona. "•el"· 

mcleri. (1789 - 1734) * 
30.000 kilo eüt &apalt za·rlln cksntmeyp konm~t.uı·. İhalesi 14/J"/942 pa

z.nrt~ı gilnil Sazt 11 de Çaımkıknlede nskeıi ~ta. a.bna kol1\l:'G"OllWl' ·ı yapıla· 
c•1ltıtır. T~ııhmin iiy'11tı 52 h"'tl.Tlı-ş ılk temlnntı 1170 lira.dıır. Tnlipıerhı k ·wıı v.e&f. 
knl:ıri" c- teklif •me-:$.i.ij)larım ihr.J.c ısaııtin 89.201 lira 2Q k'l.mış k('Şlf ·,·ddli Kırı 
kl f mektupl:ıı·nu ·hale saaıtinden bh· santdcn bi:- sant ev\·el komisyonı. '·enncl~Ti. 

(1700 - 1735) • * 
89,201 lira ~o ~uru~ ke,)if lbtrldi I·:ı lcl~lcdC' uinn .inşaSJ. ~~ .z;. a. -Okısllt· 

mey<' kOll.'!lm"ltur. lhd<"'J 14/12/942 'PXZat"tesi günü s.'lil..t 15 cl(l Ank:~v~ta :M. M. 
V. 4 N-n. lu satın nlmn komlı;yonundn Ynpuac:ıktır. İ.ık. <tçminatı 6710 iı-n 6 ku .. 
rı.ı.:,•~ı·. Truiplerln kanuni vesiknla!t"ilc t«.K..;f meJ>Jt.tıpJnrınt lhale asan.tine ., bir ı;:ınt 
C..\W<'l 'lrom~-yon~ ''crmel<'Ti. (1797 _ 1742} 

'! .- • 
30.0lll lirn 9{i arını:, ltc«iC 'b{>.:lP)li K:rık!kalede 10 . dut nnbar jnı;--.n k:ıpn:)ı 

z..:-r:u t iltnH'Yt konmu.ştnl". İhn.k i 14/12/942 p3.7.arlesi giln!i ıSrult 11 ( ! Ankn> 
ı:vd' M. M. v. 4 rro. hı s.ıtm n ma kt>misyonun:lnı yap;:~cal>ıtır. İlk ten:• ııtı 225fi 
1 .n 15 lrun nu ·. TJ.Epl<- in kıanımi vre....~nl ı•ih' 'lekli.r m<'ktuplartn1 ilir"" ~tin~ 
N'll bir s::ıal \"V<'l komi"yoıın. vcnn-elcıi. ( 1798 - 1743) .. 

250 ton yemlik kc~i boynuzu pazarlıkla satın alıı-:.acnktır. ihalesi 
3/12/942 perşembe gi.inü saat 15 .de Balıkesir askeri satın alrP'1 ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 100.000 lira kat'i t"~:natı 
12,500 lirdır. Taliplerin belli vakitt tc .kom syona gelmeleri. 

. + (179:l - 17~7) 
15.550 kilo sığır eti pazarlıkla satını nlmacaktır. Tahmin 1 edeli 

13,9~9 lira 50 kuruş ilk teminatı 1049 tira 96 kuruştur. liınles~ 
30/11/942 günü saat 15.30 da Rami Topçularda askeri satın alnın 
komisyonunda ypılacnktır. Talip lcııin •belli vak tte komisy< "':ı gel-
meleri. (1787 - 1732; 

* 740 ton J .nyıit kömürü pazal'lık}a satın alınacaktır. 'rahmin l ~e-
li 2:1.680 li.Ta ilk temir.atı 1776 liradır. İhalesi 2/12/942 günü saat J5 de 
Çorluda askeri satın alma komisyonunda yapılacuktır. TaI. plerj" belll 
Yakitte komisyona gelmeleri. (1791 - 17:16) 

• Şartnamesir..e tevfikan süzg eçleniyle ki adet komple va•· ı ilas-
yon santralı pazarlıkla cks ltrneyc konmuştur. İhalesi 2/ 12/942 car
şamba günü so.at 14 d~ Ankarada M. M. V. 4 No. Ju satın alnın ko
misyonun<ln yapılacaktır. Keşif bedeli 7500 iira kat'i teminati 

1125 liradır. Taliplerin belli vakı tte komisyona gehneleri. (1796 _ 1141) 
. ... . 

56.000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İldesi 
30/11/942 pazartesi güne saat 16 dn Bursa askeri satın alma komis
yonunda yapılacaktır . Tahmm bedeli 58,800 lira illt tem natı 4!)25 
liradır. Taliplerin kanuni ves kala ııile teklif mektuplarını ihaılP c-aaı 
tir.den bir saat evvel kom syona vermeleri. (1660 - 1296) 

* Beher metresine 560 kuruş :rlıııt tahmin edilen 5000 m.etre kq,.ıt-
luk kumaş pazarlıkla satın almaca ktır. Tutarı 28,000 l rııdır. Taliçle
rin 28/11/942 cumartesi günü saat 11 de Ar..karada M.M. V. 3 N•ı. tu 

İbrahim Şer.itet vekUi ıwuJmt Raii 
lamfından Hatip oğullarcndan Musta· 
fa oğlu Hnsnn veresesi aleyhine yeni. 
l~c ~uretilc açılan izalei şüyu dava
rsmın duruşmasına ı;-,eı('ISedcn ,.e mild· 
dcıaleyhlc.rden Emin.c ve Mehmedin 
tknmctgah ndrcslerl ırnalUm olın.'ldı· 
ğmdan '5 gün müdCcllc ilanen tebll· 
gat icrasına knror vcri!mi,s ve duruş· 
mn l ı /12/942 sı:ıat 10,30 a bınıkılm16 
o.duğurı.clan ycvm ve sua<ti mczkurcln. 
hazır bulunmaları veya i:ıir vekil gön
dermeleri hakkında tebiigııt mnk.run1" 
na kı:ılm olmı:ık üzere llfuıen tebl!ğ o-
1 unur. (7005) 

satın alma komisyonuna teminatla rile gelmelerıi. (1715 - 1468) 
+ 

Aşağıda dns ve miktarları yazıLı m'C'vaclın iPazarlıkla &"'Siltmeleri hizakırındn yazılı gün, saat ve n :ı.-
alma ckomis yonlarımda yapılacak~ı:r. Taliplerin lbclH vakitlerde ait olduğu kom·~-hallerdeki askeri satın 

yonlarda lbulunmaları. 

CİNSİ :vtiktar1 Tutarı Teminahı ihale gün saat ve mahalli .. 
Kilo L'ra Lira 

Kuru ot, tel balyalı. 150,000 15,550,50 3/12/942 15 1Esk1!şehir 

Sap saman tel balyab. ll00,000 38,202 3/12/942 10 Eskişeıhir. 

Pekmez ,,,ooo 7,500 1125) 
Sabun 5,000 8,500 J275) 3/12/942 15 iBirecirrv 
Buğday öğütiilmesi 600,000 23,460 1700,54 30/11/942 11 İskenclcıı.ın 
Zeytinyağı 5,000 0,000 1350 1/12/942 15 !Bola yır 
Çckirde'.ksiz kuru üzüm. 250,000 200,()(){) 30/11/942 14 İzmir Lv. iınıirlibıi 
.Meşe odunu. 250,000 6,250 468,75 30/11/942 15 Deniı:Ji • .ı 

Meşe odunu 300,000 10,500 787,50 30/11/942 15 Denizli 

Meşe odunu .. W0,000 6,250 368,75 30/11/942 15 Denizli 

Sığır eti. , .. ~ ~ 
75,000 B.ı· ay zarfında Hoşderc . -

Odun .. 15,000 26/11/942 14 Yeşilköy .ı.1.!'-... ... 
.Saıbun " 10,000 10,500 1575 30/11/942 11 Çanakkale 

ıır 

Süt ~ » 15,000 506,2.5 30/11/942 . 15 Eskişehir 

Saman 750,000 45,000 6700 7/12/942 16 Çanakkale 

Sığ.r eti kavurması 10,000 21.5-00 1518 2/12/942 15 Kars 

Koyun eti ka\'urması. 5 parti 50,000 6625 2/12/942 16 Kars 
Sığır ei: 30,000 28/11/942 10 İnegöl 

Odun. - 200,000 27/11/942 16 ... Pangaltı Yd. Sb. 

Patates 87,80(} :30,730 2305 okulu binası As. P. 480 
Koyun eti kavurması 6000 16,473,60 2472) 27/11/942 15 !Bursa 

Sığır eti kavurmas~ 6000 14,414,40 2163) 
Koyun eti kavurması 6000 16,47ı3,60: 2472) 

S?.ğır eti kavurması 6000 14,414,40 12163) 

Koyun eti kavurması 6000 16,473,6() rı472) 

Sığır eti kavurması 16000 14,414,40 2163ı) 

Koyun eti kavurması 6000 16,473,60 2472) 
Sığır eü kavurması: üOOO 14,414,40 2163) 

Koyun eti kavurması 6000 16,473.60 2472) 

Sığır eti kavu1111as} 6000 14,414,40 2163) 
K<>yun eti kavurması 6000 16,473.60 2472) 
Sığır eti kavurması 6000 14,414,40 2163) 27/11/942 14: 1515 Erzincan 

(1786 - 1731) 

-


