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r~S-il~-a"!!!!!!!!!!!!"h_a_lt-ın_a_ alınanları~ "Jleningrad, K a 1 inin 
ücret farkları !Cephelerinde flus maaş ve 

---------- Tarruzu Başıadı· --
--------------- --------------Bugün Meclise Ver~lecek 

Layiha ile Tanzim Ediliyor 
- ----------

Muhteltf müesseselerde çahşan teknisiyenler ve müs· 
tahc!emlerin askere ahnınca maaşları n~sı J ver.lecek ? 

·' 
1
Don Dirseğinde Çemberlenen 

Alman Kuvvetlerinin Kurtuluş 
ihtimalleri Güngeçtikçe Azalıyor ı 

Ankara 26 (.ikdam muhabiriııder.) - Büy.ijik Mil-,alacaklardtr. Ancak 3659 sayılı kanuna taba müesse-' 
ıet Meclisimn yarınki cbugiin• tiplan~.uıda maaş selerdc •nü~tahciem doktor, avukat, eczacı ve ki.İnya
kanunuuı ek müh m ıbir kanun lfıyjılıası müzakere gerlerle her müessesenin husus! 'Düneysine göre ist h. 
edilecektir, damına li\zı;m gördüğü tekr.isiyenler, mütehassaslar 

,) Bu lay;Jın esaslarına göre, talim ve mancvro ve müteferrik müstahdemlere ve belediye reisler le\ 
)'*'bebile wuvazzailık hizmeti harlc nde silah altına vilô.yet encümeni azalarına silfilı alt'.na alındıkları ta- \ 
alınarlardan 3656 ve 3659 sayllı kanunlar hülkümleri riıhtm it \:ım L'll nzami 45 güı: için vazifekri uhdelerin- 1 

içiııe g te:ı müessese veya imtiyazlı şirk.etlerden dP ibka ve ücretleri tam olarak tediye olunacaktır. 1 
ms.aş veya ücret alanlar siWı altında bulunduklan Belediye re-si ve azalrının ntihapta kazandıkları \ 
müddetce nylıklanr.ı mezkQr m üesseselerden tam haıklar mahfuzdur. (Dc.-vam1 4 üncti sayfada) 

ltalyayı kim ı 
işgal edecek ? 1 

----. -- -- ··-· 
LoTd Halilalu'ın sözleri boı 
deiildir. ltalya 6ir münler-id 
sulha gitmek_ imkan ve kuıl- ı 

ret ini kaybetmiftir. 

.Yazan: ŞLJK.RU AHMED J 

• 
Kızıl ordu 

• 
Yeniden bir çok 
yerler aldı 
. 

6 günde Alman esir 
sayısı : 51,000 kişi 

Mooioova 26 (A.İı..) - Sovyet 
hııber!.er ıbürosunun tebliği : 

J 

Dün kıtalarımız Stal'ngrad cep
hPSinde düşmanın mukavemetini 
kırarak evvelce ıbildirilen 1st·ka
mctlerdc t:ıarruzlarına devam et Sialingrad ve dolaylarmda S ovycl kıtalarınm taarruzi i~tikıı:ınetleriııi 
mişlcrdir. Cephenin ş'mal !batısın-
• k t la I"ik ki N ve ı:emberlooen Alman k.talannm yerini gö•terir harita 
ua ı a rımız " ·oos , oya- ---'---- ------------------

' mak:si, Staroma';;:simovski şimen-Ş imalı Af.ııi.kada SOD Jımlar 1 
Oynanıyor, Belki, kanlı mu· ı 
huebeler olacak. Fakat. bii

titn ~artlar Mihverin aleyhindedir. 
muharebe bilhassa Tunus çevres.m-

.-, ' dlfcr istasyonlnrile Manova'bakovs-
lı ı .ı.:· Birııof. Hd onp, Donsimka V<' 

' "' M:e.laya<lonsinka mevkilerini ele 
Ş i m a ı i Af r i k a H a r e k·a t ı 
Tunustaki SDkQnet 
Sona Ermek Ozere 

de ne kadar ıkanlı ve devamlı ola· 
bilirse olsun Demok:rasyalarm 
tam culebeyi temin edebWoelel'ine 
zaman ve i.ı;nkAn y:ır<lıJııeııclı. Bu
na karşlık Almauyada muhakkak 
ki Avrupa .karasınd Şlllldiki halde 
1ıikim4ir vo henüz kendisine gii
veair haldedir. Sovyet Kusyadaki 
kazanç be!rlmmiyruı ve ağır bU 
darbe teşkil etınekle beraber AJ.. 
man udusu için bior bezi.met veya 
çökll.ııtil i.faclesi detild.ir- Dört ay
danberi mukavemette kalan ve 
bu mubvemet SIQ'~ sonba
har taarruzu için hazırlık gören 
Sovyet orduaunwı bu darbesi esa· 
sen bu kadar ağır olaca&ı •ahmin 
edilmemekle berber beklenen bil 
darbe idi. )laahaza, Suvyet taaUU• 

zunun daha - müterakki ve tehli
keli '-il' hal aıl.ıp alını;vacaiı hak. 
kında hüküm vermek için :ıamau. 
lMGüz pek orkonıdır. JJu itibarla 
Cenubu prld bölııesindt'ıi hareki· 
tin inkışafını bekler ve Şimali 
Afrikadak:i hareketin behemehal 
Demokrasyalanıı tam gı•lebesi ile 
bitecejini ipı:et ederken Lo~d Ha. 
lif.aks' ..ıı İtalya hakkındaki son de- / 
meci Uzeriıııde d.ıırmak gü.ııüıı 

mevzuudur. 
Şüphe yolı; lı;I, Şimali Af"lika fe. 

miılealliktaı, Akde.Diz müıtefikler 
~ serbest bir hal a.ldılttıu son• 
ra Avrupa karasma çıkarm• bat" 
layaealı;tır. Bu çı.kanıuuLD -
den vo hatta ne.relerdeıı yapıl.acağı 
belli de&ildi.r. Ş!.md.ki hald" Ak· 
deniz cephesinde belli batı üç 
ç..karma noktası göz önWule bu· 
lm•maktadır. 

a - İtalya. 
b - Cenubi Fraıısm, 

c - Jlalkuılar, 

Ahııan bafkomutanhpnw ~ 
maı Bu Deaiziadea İııpanya ,. 
hill.eriııe kadar her nokl ada tah
kimat yaptıtı ve tedbir aldığı mu· 
hakkak tar. Cenuptan bir çıluır
maya karşı İlle İtalyan, Bulgar or
dulariyle beraber Vİıji Frau.sas1111 
ilaıa ederek kendi ordusu ilo b ir 
arada tedafüi duruma sevkeım..k 
.istediii de muhakk•lıtJ. Yalm.., 
Müttefiklerin en büyülı; ümicliınıi 
ltaıyaya bir ihraç yapuıak vo f. 
talyau mWeliıııln harp aleyhinde· 
k i duygularmı • tismar ederek Fa
~ çarçabult y JmıaJı; teşkil et. 
rınekte olsa gerektir, Gerçekten İ
talya bDdi nwnlokeöııde kendi 
.kuvveti.ilini kendi başuıa sevk ve 
idare eder biır müttefik mahiyet 
ve hüviyetmcle bulunsa beEıi Müt. 

• llııdl ) 

Vandel V'llai harp illkekrindeJ<l •eynJı.-, tl .. rlndc: Çin lideri b!ıynn 1 gcçirmişt'r. Bu son iki mevkide 
<;on Kay Şek ile yaoyana bir Çin sarkısmın 1"1'dim · •i dlıılhor ç<'\'rHcn 22 inci Alman tank t üme

Vilki rr.ühim bir nutuk sö·yledi 
Vilki Sovyetlerle iş 
birliği yapmanın 

lüzumunu bildirdi 

ni mal!ltıp edilın .~tir. ayni günün 
a'ı<ıpını esirlerin sayısı 15,000 art
'lllŞ ve l!l soııteı;rindcn '.!5. sontes
rin akşamına kadax kıtalarımızın 1 
nldığı cs'rlcrin sayısı 51,000 ı bul
mu-snır. 19 sonteşrinden 2.5 sımteş- I 
rin(' kadar kıtalarmrz muhtclil 
t·apta 1300 top, 5618 kamyon ve 52 1 
cephane, techizat ve yiyecek depo- ' 

Bir Habere Göre Amerikan 
Mihver Hatlarına Hücum 

Kıtaları 
Ettiler 

~~~~;~=~:·~~~=~te~ 1 MISIRDA 
kaybetmiştir. ı 

Moskova 26 (AA) - Sovyet Öğ- • 
ııe tebliği: • . .. Rommel kuvvetlerı _ ~~- ~ .. ------~ 

etmezsek "Harp 
bir çok 

gayelerini tesbit 
insanlar boş yere 

25 •kinci teşrin gecesi Stalingrad ! ıle temasa geçihıi 
ö 1 ece k t i r '' 'Döl,gesindel:Ci kıt'alarımrı, düşma- " 

1 

nJl mıukavemctini kırarak şimal- Kııh•ıoe, 26 (A.A.) - Orta ,\lllrktaki 

' Toronto 26 (AA) - Rusyaya 
.,.-~ · -~ , , .yardım için toplanan ' komitenin 

Bi" habere göre 1 bir t_ı;ıp!anıs~da söz al_an Vandel 
V iki bırleşml§ milleterın bu harp-
te ne yapmak istedik.erini ve niçin 

Ad o 1 f H it 1 e r :~~:=~~!: ~~~:er~~ç~~ 
ça tesbit etmek gerektiği:ıı. söyle-

başko mutan lığı :5i~~i:E!a 
lacaktır •• 

b 1 r a k 1 Y O r Vilk , harp ülkelerice yaptığı 
se:raha_tta harbin kazanma_ğa azmet 

~~===- -·-- mış mıllelerle karşıal§tıgıru, fn-
"!"!0-- • -·-· - kt bu milletlerin şüphe ve endişe 

·'Yunanistana A·l· 

1 

man kıtaıarı gei· 1 

di, yeni_ si.ah.ar_ 
cepheye sürü dü · 

L ondra 26 (A.A.) - Daily Sketclı 
gazetesi, em:nyetlıi bir 'kaynaktan 
aldğıru bildirdiği bir habere göre, 
Fucıu-eı-'•n, yainız ünvarunı mu
J:ıafaza suret:le başkumadanlıktan 
çeltilmeği kabul ettiğini, !harbin 
genelkurmay tarafından idare c. -
nacağıruı ve bunun da tad.le uğra
yacağ .. nı öğrenmektedir. Olayların, 
AJmanyada maneviyat ü;oeri.nde 
derin ıbir tesir Y,aptığı müşahede 
olunm~tur, 

ALMAN ASKELEllİ YERLERTh İ 
Df'J ER MİLLETLERiN ASKER· 

LERİNE BIBAKll'OR 

Fı'"""'1. - j,,,·;çre h 26 (A.A -
12 Son~dcn b<-!, ıu.m.n 1<ıtaluı 
Fr!ll1Saya eeçmt"kW \~ Akdenlz kıyı

larına inmekte lldle ediyorlar, Hal
bulu ~- ayn! kıtaliıır ı:ııruntıııc ıö 

(Devamı 4 ilnell NŞ!ada) 

çinde bulunduklarıru da kaydede
rek söz1erir.e şöyle devam etmiş
tir: 

•Geçen harp, devlet adamları 
arasındaki anlaşmazlık yüzünden I 
sadece 'bir mütareke ile sona Cl'

nll§t r. Bugünkü harpte birbirle
rinden çok uzakta yaşayan insan· 
!ar arasında müşterek gayeler or
taya çıkmıştır. Ruslar, İngilizler 
ve Amerika lılar ve İngiliz impara
kyet· gsna ztsdsdrı sdn sclrıtusdr 
torlu.,ffıl milletleri ayni düşünce 
<' hareket ed'yorlar.• 

Hatip, Rusların cesaretini ve 
hükumet sistemler ci övmüştür. 
Vilkiye göre; •bu hükflmetin kuv
veti şeflerden değil bimat millet
ten doğmaktadır. Dolar pol tlkası
na dönmemek lazundır. Rusj"adan 
kork;naır.alıyız, 

Harp sonrası dünyasıcda ooun
la beraber çalışımyı öğrenmeli
yiz .• 

An'kara 26 (Radyo gazetesi) -
V .lk rıin ı:utkunda belirttiği dün
ya gô••İŞÜ Amerikada gün geçtik
ç<ı ta.-nftar k:ızanıın bfr cereyan 
h U almışt.r 

"uiliz tebli"': ıbati v~ cenup istikamet'nde taar- ·- ö" 

ruzlanna devam etmişlerdir. Dün k>catım.ız, Aged:ıbya ile Elagey 
la arasımfa düşmanla tcm.:ısa gir~-

Almıın tebliği • !erdir. 
Berlin 26 (A.A.) - A lman ordu- FRANSA DA TUNUSA ASKER 

lan başkumandanlığırun teıblği: GÖNDERİYOR 
Volga ile Don arasmda ve Don Lıonıdrn, 26 (A .A.) -ı&itanova a.. 

k • 'nd aj:ınsının Fr::ı.n.sız hududundaki mu .. 
nehrinin !büyü dirsegı e d~an habir;nin bildir!lıdleL~e göre ı:.oıvaı P•-
piyadesi ile ZU'hlı kıtalarırun şid- r'Slen v;ş;ye dö=Nştür, L:w:ıı Pari6te 
detli taarruzları devam etmekt.e- Twuısta mihvl\r Jruvvetl<Tine yardım 
dir. Bu taarruzlar, şiddetli sa.vaş- i.;in oraya Fr8.n&ıZ kıtaıarının gllll.. 

lar sayes· nde püskürtülmüştür. Ha derllmesine dair bir plan haz.ırlıuruo
t1r. Biır kolç güne kadar Tunusa git. 

VI\ taanuzlarımız, düşmanın insan, mdc Uzcre İtalyl!dan b\r Fransu sef 
ağır silah lar ve her nevi nakil kuvveu goçecektir. Bu kuvvet için ırıı.
vasıtaları olarak müMm kayııplara ratle ask.er toplıındığına dalı- Vişi.ı:ı.in 
uğraınasmı intaç etmiştir. vndi~i ıu.ııerı..- teüyyüd etmemiştir. 

(Devallll 4 üncü sayfada) (Devamı 4 ünıcü saytada) 

Şeker idhali ·için 
temaslar yapılıyor 

ithalat yapılırsa bu günkü fiatların da bir .• ; 
- .. - ~ '-111S-- ....--

m ik...a;:- indiri l~esine imkan hasıl olacak _ 
Ankara, 26 (İkdam muhabirin

den) - Hariçten şeker ilha.li içm 
Slevakya, Mısır, Aluıanya ve Ce

nubi Afrib hükumetleriyle t~ 
madara devam ed lmektooa • 

Söylendiğine göre, bu memle
ketler bize 10 ile 20 bin too arasın
da şeker venneği teklif etmekte
dirler, İsten )en malların d ahilden 
teuı.ini mümkün olduğu vey dövis 
mukabiliaııde ithalat kabil oııtuğu 
takd'rde şeker ithal ecliliıcek ve 
dolayısiy le bucünükü fiyatların 

bir mikt~ inll.irilmesino imkiıı 

Ordu 
DID 

menıupıarı-.ı 
tedavlıeri a 

Ankara 26 (İkdam muı!ıabirin
den) - Yeni 'bir )taramameye 
göre, nskcri lhastano ve sııhh! mü
essese olmayan yerlerde tedav. ye 
muhtaç görülen 'bütün ordu men
snpları hükUınctc ve vilayet husu· 
ı;i ıdarelecile 1belediyelerc alt has
taneleıde ve sıhhi müesseselerde 
tedavi olunacaklardır. Bımlarm te
davi masarfları tamamen a t olduk
ları ~kiılet veya daireleri lbüıçele
r inclen verilecektir . 

Nev;'Ol'k 26 (A.A.) - Umum. su
ı-ette iyi haber alan ınalı!ill<!'rde ha.•~ 

f?]ıl\n Mnaate göre şimai.i Afrikadak.. 
zi'.drl.ri t>ü.k.Unet flrtına!ardan evvel.ki 
süknüete bf>D2Jemektodlr. Hentie tecy
yı(lt etmeyen bazı ha~rl"1"e gör• b\ 
sükQnct şlmdlen ıenıera.ı lknc!Nsc•ı 

kunıa.ndasında:ki kuvvetlere .nı&hver 

kitaları arsıııd& yapılan çarpışmalar 
la ihl41 edilmişt.:r. Söylendiğine göre 
mllhver Biıert - Tunus stral<Jik mü· 
!ılım kuwetler yığmıştır, 

v· i radwosu mareyıl PPtıeınôn Fraııı 

sız dorıamna..<mın başına Dari8run 
yerine amiral AbriRl'i getirdiğini: bildir .. 
ımektcdi r, 

Loru!ra, 26 (A.A.) - Şimaıt Atri. 
kad.-ıi<; müttefik umumi kararg!lhıırun 

(Devamı 4 llneil sahifede) - -
Ruzveltde 

Bir harp kabinesi ·; - -- ~· k_u r.m ak is_tiy o r -

• 

Ankara 26 )Radyo gazetesi) -
verilen ıııırt>erlerc.- göre Roosevelı 
askri §e!ler' iP genel istişarelere 

ba lavacaktır, Sanıldıtına göre 

Aıncrıkada da bir harp kabinesi 
kurulacaktır. 

• 

• 
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sarılmışlar ve o derece Jtı.ıvvetle 
bM"l.ap.mışlardı ki, art1k, ondan 
yazgeçmeleri mümkün değilci . 

. ıroıın nücu.m ediyo.rlar<iı. 

Buna bıns~n, !ttibatçıların gn
zeteleri der.hal harekete geçti. 
Sultan Hamid aleyhinô.e ateş püs
küren b r neşr1ya\ silsilesi baş 
söst(!rdi. 

İttiıhatçılar, Osmanlı 'tar.ö.inin 
~lı sayfalnrıw hatırlıyorıa., 
Şehzade Bürhane<i.din efendin!n 
Vciiahtlik makamına getirilebil
mesi için hem ve:.i~t Reşad e.f en
d.inJn \•e hem de ikinci· veliaht 
Yusuf 1.zzedd.n efendinin iız -
lice imha edileceğinden kork.uyor-
rdı. 
ltt:hatçılar.ın ciil-s~ncelerı, yalınız 

bir nokta üzer nde toplanıyordu. 
Ye yaptıkları neşriyatta, şu iddia· 
da bulunuıyolarC.ı; 

cSultaı:. Hamid, çok zamandan.
beri .hastadır. Belkemiğiıı.dıe1 te
dav si mümkün olmıyan 'bir ilU 
hap vardır. 

cBu hastalık, bütün mütciıassıs 
doktorlar tarafından ha.kikl ve 
.kat'i bU- şekilde ~his ve tesbıt 
Edilmiştir. Buna bin2~ Sultan 
Hamit pek yakında bu hastalığın 
vahim ahbctlııe uğrayacak.. Mef
luç bir hale gelecekt r . 

(Bun~ içindir ki Sultan Hamid 1 
meflu~ bile olsa, ihüıküm~r~ 
mevki .n.i mulhafaz.a etmek isti -
yor. Hem .kıendi nefsini ve hem 
de kendisine bağlı olanların mev
kilerinı mu'haıfaıza etmek için, 
dördüncü oğlu Bimhanedd.in e
feı:.diyi (Saltanat naibi ve velia'h) 
srlatiyle heııkese tamtmıya teşcb-
züs edyor. 

(Halbuki asırlardanberi tarlhi
mi.l.de kökleşmiş olan ·bir veraset 
usul ve an'anesi VO;l'dır. Eğer bu 
usul ve an'ane bozulacak olursa, 1 
.saltanat lıar.edamna ~pek ha
ina.ne 'b ;r cinayet vuku. bulacak.-
tır. 

Bu . .ı:ı.eşr yat ya~ğ; 1a~ 
S\ll an Ha.aıiıiic. tam otuzuncu. 
saltanat yıhna !esa<iüf ediyordu. 
.a~ müdd.et zar:mo.a Sultan Ha
m.idin sıhhati ve bedeni kuvveti, 
en kü~ b r arıza bile g~~ 
~ti. B~ da, µ otu.ı scr..e müd
det z.a.rfJ.Dd.a her cuma gilnü, keıı
disfn in mrmta.ıaman cuma selam
lığına çı.kma.sı ile S2!bittı. Otuz se
r.e içinde bu selaınlık. mera.aimi 
ancak bb: defa yap.lamamıştı k , 
o.."l·.uı se~~ de ,bir diş ağns.ı.ııdan 
dolayı Sultan H.amidin yi.iııünü.t:. 
fazlaca şişm-es ndw iıbaretti 

Su.ltan H~iu, ınUtehassa 
tabibler tarafmciın muayen.es! de 
d~ru değ~di. Çü.nk.U o u garip dü
şünceli hükilmdar, sarayında bir 
çok yüksek rütbeli dokwrlar bu
lundurduğu ıiıalde, bunlara bile 
k~ m uayene ettirmezdi. Nez 
le, grip ve saı re gibi uf.ak tefek 
rahatsızlıkları.nı bizzat ikAmdisi te
davi ederdi. (1) 

Vakıa o esr..ada Sultan Hamid, 
idrar zorundan muztaı:p Coulunu
yordu. Hatta cuma günleri Ha
midiye camisinde lbu yüı"ıden bir 
hayli sıkıntı çeki yordu. Çünkü 
sıksık abdest bozmak ihtiyacır..ı 
hissediyor. B unun .için de, abdcst
lhaney~ g t.mek icap eyliyordu. 

HalbUki, mahfeli hümayunda, 
kendisi ile D.:>eraber namaz ıkılan
lanı:. ve mahfol kapısında nöbet 
bcltleyaı tüfekçi ve ıben.deganın .a
rasından .geçerek ikide b rde ab
desthmıeye git~k, hükümdarlık 
vakarLyle mütenasip lbir hareket 
değildi. 

(Dalıa var) 

(1) Alnuıınyadan ceibedifen dok- , 
tor · Bir .. ile cBergınaa) ın Rultan l 
Haın!d muayene ve teda\•i etmele· 1 

r i, bu tarihten 'OD.ra~tt. 

(Bugün millet her türlü zu,-
lüm ve seyyiat k~-şı.mıda sükut Otolütcüler zam 
etmekte, .samimiyet ve Alicenap- • t • 
lıltlarına fbüyü.k bir emniyet lbes-

1 s 1 y o r 
• lenen veliaht Reşat ve Yusuf l.ı,- Şehir 1çinde işl.-eyen otobüslerin 

zeitı n efendilerin saltar.at maka- biletlerine b:r miktar ıam yapıl· 
nuna gelmelerini beklemektedir. ması ve taksilerin dolmuş usu:lünC 

(Buna binaen millet, bu sor.. ü- talj'bik etme!eri iç!n O:>elediyc daimi 
mitlerinin mahvolduğunu :gQr;aıi- cncümenine bir tekl.if ynpı.lınıştır 
y~ tahammül edemez. V.c vel aht-
lik makamındaki tebeddülıe, zer- Bu teklif bugün incelenecek ve bit' 
~e kadar ri:l.a. gösicren;rez. ı ·ararn !bağlanacaktır. 

Sultan Hamı dir.. etrafında bu- 1 ve f a ~ L i s e s i n i n 
ıunan ~UAtiar, h1ç şüı>-~ ki 70:inci11ylldönümü4 
Efendilerinin arzuswıu yerine ge- ' 
tireccf:derdir. Yani onun saltana- Vera lisesinin 70 nci ve Vefa "d-
tuıı ebediyy.en idaıme ederek ken- mnn yurdunun 34 ncü yrldönümü 
di mevkil~ de muhafaza eyle- mlnnselbeıi1c cumartesi günü saat 
mek iç ın, veliaht Reşa4 pendi ili:! 14 de Tnııtsim !Belediye gazinosun· 

~L"l.ci velıiah~ Yusuf 1.zzedd.in .e-
fer.dileri öldüreceklerdir. iBuna <la lbir toplantı yapı.Tıacaktı.r. O gün 

naen, bu lld şehzadenin bayatla- roütün Vefalılar top~aımda hazır 
rım her türlü taarruzdan vikaye bulunacaklardır. 

ve muhafaza etmek, milletini en ' -, 
bilyütk ve eı:, mukaddes v.aızi.fesi- i U "-"" h A b K:. HL c;;.' 

• m 

Pazartesi günü 
ba ılaması için ha ... 
zırlıklar yapılıyor 

KGmyoD11ara lis'.11 
tik verilemiyece~< 

y:ilfıyet emrin~ tahsis ~dile: 

~amyon lastiklerinin lbu defa an
cak resmi daireler ihtiyacının ya
r.ı.sı..'"la tekabül eö.eceği :çin ~~-.;ziat 

lhucusı şahıslara yapı:lam.ıyacakur. 

Vilayet emrin~ verile:ı 700 kü.sfu 
td1..c>i lastiği =se ta1:sile:-e vcri:lecek· 
tir Tevzhı.ta pazartesi günü ıb~ 
lanması muhtemeldir. Bu hususu 
c·ı\•elce yp.pıl.an müracaatlar s -.ra
sın göre hazırlanan l't;te :cıucibin· 
c~ tevziat yapılacaıktır. . 

emurlyetten ayn
i anı arın karneleri 
Vilayet lu hususta 

aşa"' ıdaki 

teb l iği neşretti 
. ı - HukUınetçe .ekmek •Ve ek
meklik ilı.u.lbubat vesair eşya ve 

• maddelerin. dağtılmasına · dııı r ta
lima tnanıe hükümlerine göre, u
cuz ıek.rr.alcten istifade edenlerin 
memuriyetler ndeıı ayrılnıalnrı 
ball.nd'! daireleıi amide.ri ta.rafın
dan fotjğraflı memmur karne!G-i
le b likte ekmek kartlarının d:ı 
geri ahllıiması 18zımdır. 

iKDAM 

e ediye Mas afı 
Gittik e A r 

" . _. ______ """"!"~---.BJ------..--------

Vali, 1\Ühiw ve§ebbislerde hulun cıık ve yeni 
l7" r i da" kanunuaıan çıkardmasınn iıtiyec~k 

•. 1 
Bel~i)'"e gelirierinin sa.bit kal· 

:nasna mukabil, Belediye ::na:;rai
farının her 6ÜZl 'b!raz daha artma~ 
sı üzerine ~r meclisi Qaıl vergi 
,.e :-e;imlcrC> .:am yapmı:ş, fakat ih· 
tiyac._ ko.rşılayamam1ştır. Şe:hir 
mcctis"nin oon l:r.rarı ÜZ<!rine V.alİ 
1ıük0.met nezdi~ t~e!'obüsi~n:i~ 
bulUrım'.:.ıŞ ve varidat kan•ı::ıu.."luJı. 
bir-a.'"1 e..,-;el çıirnrfünas~ ıaruretiru 

bUd: rmi§tir. 
Ya,u~mJZ tahkikata ıgôre Bele-

5.iyc 9S9 ytlında ha:ıtane1er: Z75,0Q{ • 
~.'.l ·.-ermişti. Cialb'Jki 00..."l altı a~· 
içi~de Belediye haı.1:6nelere 700,00\ 
lır:ı ha~trmiştir. 942 bU~inde 

:ıast:ı..~ m~.r.:Ularına l,i0-0,000 .urn 
ayrılmak za-r~:cti hasıl o1müŞf.ur. 

Temi:t!k i:;lcri.r\e 939 yılında 475 
bin ilra a;.·rıL"?l~en bu ytl ~tçe
'5.i.n de lbt.·. ~er i-;in 1,200,000 11-ra ko 
nulmu:tur. Bc.födiyooin akar mas
rafı 939 da ) 9,000 lira iken lbu sene 
J~: :-akam l.40,0C-O idraya y;ikselın~ 
tir. Tem!zlik amelesi ücre!:i'~i 929 
da 20 lira iken bu yıl amcle1er ay· 

r.i!\ 60 iira::a güç butunmaictaclır. 

3cled:·)'"ı3 (bütçe-sini ka~amak 

içi..• Yaiinin yo.pbğı tejC?b'büsierir 
::nüsre~ netiıce ver~i kru.v·vetk 
umt".lmaktadı.r. 

nbul Umum '4 Uskirat Am.lle ri 
Cemiyetinden : 

Cemiyeti.mi.zir.. sen.elik alelade Umumi .heyeti l Birlncikanun 1942 
salı günü saat 14 de t.oplan.acak ve saat 17 ye kadar reyterin lkaWlü
ne de\•am olunaca.k.b.r. QöriişüWıc ek ilşer aşağıda gösterilıniştr. A:ı.a· 
larum:z.\ı.--:. tayin olunan ~Jn ve saatte toplanacak .umu..'"ID heyete ve 
yapılacak seçime lştirllie~ için Is tanbul :Belediyesi d var-.nda ıBabıa· 
l.i caddcsbıde 10 numaralı binadakiı ~.miyet metıkezme gelmeleri ri-
ca olw:.ur. 

!RUZNA'.MIE: 1 - ~dare heyeti ni.n çal1.Şllla :rapoıu, 2 - Hesap mü
fettişlerinin rapoııu, 3 - 1942 senesi lbUtcıe '\'<.' .kndronun kab ulü, 4 -
Azanır.. tckliıflerl, '5 - ld:ı.re heyeti az.nlarının m.ıüddctler:ini fbitxen ms
fı için seçim yapılması. 

Yırgancı ve Döşemeci Cemiyetinden 
~cmiyetbı.i:ıin GC"llelik nldatle ıumumi hc•y.Mi 3/12/94.2 eClnü ~"!5t 11 de toı>

lan.:ıcak Ye rMl 13 " kadıar reylerin kabuLi.ine d.e-'a.."ll olunacnkttr. GörU.."l\1:1ooel: 
'sleı· aŞ2.ğldıı gös<terilnti~t.iır. Toplantıı Cağtıl.oğlunda »>Mf Çemiyctfori bıınsındn 
;Yap.tlac.'!ktır. Asil ııznlarıınızm tay.in olunan .gün ve saa tte topl3:n3Cak um:u:mj 
heyete W! :> :ıprlıı.cak seçime iştit'S.k.leri için mezkl1r gilnde C()rnıyet Meıit<".Wıe a l· 
melen! rica olunur. ' ' 

U.ZNAME ; 
J - İdare hey~tinın ~ .ı-ap:;ru. 2 ...! Hesap mıüictt.işlerıni.n ırnporu. 8 -

1943 ccncGi. bfıtçc 'Ve a~uın k.abulii. 4 - Azanm tcltUflerih 5 - İ<laTe üıcy~ti 
a2:ı1.an.."1.!ın mUddot~crlnl ibit:=e!) ı:usll için eeçim yapılması.. 

İşten ayrı.la."'ı.laı ın, derhal halk 
koarnelerir.i alabllmeleııi için da: -
resi rım Tleri, resznı bir tezkere ve 
.geri alınan memur karnesi .ile ıbi- S l C . • d 
lik\.c daire mutemchıi Belediy~ araç ar emıyetlD eft 
İktısat .lşleri MıücJiirlt'.ğüne .gön- Ct.>ın..,>eUmfai:nı ooneL"k nlc:Mdc 'l.lllllımi they,•t' 3/ 1'2/942 giln.U \c::ıal Ll de top-
dermelldir., ı. oocr ı:. w ~rıt 13 e kndnr reyle-.riıı kaı'bulıllnc dC.\':tm o)u"l".leakttr. Görllşült'C':'k 

2 _ Talimatr.arne hükUmleripe i.şl<'r znğıdn. g-öslerilmlştir. 'Doplantt Ca~oğlurı.cb Esna! Cem~etkri bin.asında 
· den Y:l!>"l!l.cakt lT. Mi :12::ılaıt.ımızm -tayin ol~nım gün \·~ saatte tcpl.1ll.'ıeak umu:ml 

gör~ bordroların ıtaoo mm ve heyete '\'e :Y:ıı>ıla<:"ak seçime iştirakleri !çin mezkO.r ıgünde Cem.iY~t Me~ &' l· 
mahsup muamelele.rln:in ilun!lin- ır~lexıl rıen olunur. 
deı:. sonra o dairede olacak tahav- RUZNAME : 
vijlatuı Belediye lktısat :işlen Mü- ı - lci."lrc hcy.et.üım çıılı:,.-:ıına ra,ponr. 2 - H ;:ı.p miifettişt ·~ n in r...poru-. 3 -
dürlüğündeki d,ooyasına. iŞlenmesi • 1943 s en{Oi lbU~ 'VC k.adrooı.tnı.m kabulü. 4 - Azanın ıtelcl if.leri. :; - id.:ı.rr tıey.et.ı 
evvelce tayin edllm ş mutemeUer nz:ıl:ır.nın müddetl:erin.i bill."r., n:sfi icinse-.".im yall)lmam 

u. Dtniz l allan i slıtmı u. M. ilaııan vasıtasiyle yapılması icab ettiği 
halde b r çok daireLe.ıın mutemet
leri g\'ır..Ocrmiyerek gayrı mes'ul 
kimseler. gönderdiği ve gelenler.in K<muşment-0 şartlarınıızın 15 inci maddtsl (yükleme1 boşaltma, 
dosya numaralnrınıdbilm-emderi yü \•apura nakit

1 
isti f ve istirften ayır .ma kimin tarafından yapılırsa ya· 

zünden işlerlı!e bakıılmndığı anla- pılsın masrafı ve tehlikesi yüke ai~tit'} şeklfnde değ.iştiııilmişt:iır. l 
ş.ılmaktadır. İ lk.kanunun 942 tarlıi c.den itiba:renı L'itanbul<lan hareket edecek va · 

Daire ve müesseselel'i .n. .Beledi· pmlara Ye bu va:pu.rlardan boşalt'ıl a<:ak eşya ha.kıkılWa fbu hüküm tat.
ye İktısa.t ~eri Müdürlüğile her bik edilecekti". Faz.la izabatoi, aceııta larımızda.r., alına/bilir. (1775.) 

nevi temaslarının yalıuz evvelce 1r . . , D<'nl.zyoll.ırı 1ımum1 yüJ;: t.ı.ri!es i, yapı-lnn ı.amlnır dı>laı,ı.-ı.'ltlc tndil ediluıiştJı-. 
taym edılmiş olar.. mes Ul mute- ı ı İ!Jd®ıwı 942 tarihindoeııı itibaren ic:tnı:Wu1dnn :tı..ıt'kcet C'd.eccok olan v~larln 
metler vasıtaıt yle yapılacağı tali- y~tlacak :n~iyaita .)'{IO İ .zn.mlıı tarife tatbı'c ol~rokt.ır. 
matpame hükümleri iktızasıniian- Accnt.alnrd:an izahat ilınabtGr. (1708) 

:em1::ı~:u{i:::hn·si 1 u. ~emir l oııarı i~ letme u. M. iıanıarı 1 
\ 

Mvlı:-ırunm be.leli: 1S'i'50 liro olan 16 ton am.balo!ij çE'tT•'b<'1· i 8/12/1942 salı Valinin dünkü 
tetkikleri 

günü ı:ant 15 de ~ı.pa" :zarf mllii ' le .An.~r:ıdn ldnı-t'! biı:ıasmda toplanruı Mer· 
kez 9 uncu ko:İisyoncnı satl!l a);ın~caktır. 

dir.) 
Diyorlııdı. * Belediye Kurbağalıdereyi ıe- Vali ve Belediye Re.isi cloktoi 

ltt hatçılımm, bu düşünceleri ve mi7Jefmeğe karar verntl~ir. Bıunnv Lutfi Krdnr dün salbaqı Ddkrdar-

.Bu işe gtrm~k ist'yc:nleı~n (1406,25) liralık ımırv:ık!tnt lc-mi-n3t l:l<' kanumuı 
taıy ln ett.ıi'li ve-<)ko.Jr.n ve tekliil•~rini a~ı 3ütk aat 14 de ~:ı<l:ır adı geçen komiı>· 
yon'l"E'; .. llğlne vcr::ne~~ri la.urnclır. 

neşriyatları dn sakuUu-. Sultan iç:n ~00,000 iralık bir k~lif yaptı- lı.ğn giderek ·b;r müddet m~uL ol· Şartname!~ p2.·r.ısız ol.nr:ı! ... -. /ın uır.adn NI:ı .. 11.eınf? dDJrc.<indl·Tı, linydA!'P-'IŞad:ı. 
Tesellüm ve St\'k Şe!liğindEın ~min olunur. (1260) 

--------- -
Hamdie, yine çok basit bir si- rılacakhr. muştur. ---------- ------- ------ -----.k-1~ ıı l 0 • .. n araiarmda. m.._.ı..- l i.-.tanbul Asliye fiçüncü Hukuk ıH;l.. 

mc :.ı~ c. ~~ ıt11ı 1 kimliğinden: 
- -- - . - - ..,,..~~- - - -- -

~~~~-~~~:...~"~- ~K~D~A~~tl'!j~l~ft~~T~E~F~R~l~K~~A~S~l~N~0~·~4~5~~~~~~ :N"n'. m~nnsebet de lha~k~ ~uştu. Oih:ın:gi.r Kumı'1lu yokı.ş 21 .. o. c1:ı: 
Şımdı, cenubi ıAmerı a) a ıhare- mukim :Marynzn ve 1:eyln t:ıra!ıI\d."ln 

Ö Ç O L OA'A rc5) O M D /AÇ O L Da ket ettiği z3m &nki Oliv ~üz1er.i.nin 1\:ıpha.-ıe Tomt-0,m man::ıoH~i Ka'l'abaş l 
~ ~ o--"" önünde canlanmıştı. Canh., sanş:n, ~i ookıak 2 No. d1 •nu:k.lını iken !tı.:ıU 1 

rna\'i gözlü ıve dnimn .aü1~r yıü7Jü haur -'kametgahının bclirsi:t olduğu 
11 • kız H . "'" . k Us' • ta'l~uk eden Hüsey:n al()Jllhinc mr.ıh· ı }{-.an: - ~· prı'firaı: 

oıtoı MUıB ============ Maamme ALATUB~~ 
- " . : • • !.. • , • • • • • • 

- Bana -Oyle geliyor hl daha I cek .• 
çok korkunç şeyler öğrer..eceğiz. 
Hele hakı kati bLT aydınlatabilir -

. 
Ayslinıgtondaki • ahbapları 

mzın adresici bana bırakınız. Ben 
'bu akşam oraya ~rlır_ Başka 
ıb r yer bulamam diye kendinizi 
üz.meyiniz. 

sek. •.• 
Elen de ıstırap içindeydi: 
- Daha korkunç ne-ole:bilir? 
- Artık !bundaı:. bahsetmiyelim. 

parlnnuığa bıışla<l.ı . Son vali2.ini de 
ıkilitle<liği zaman, saat dördü çal
mışt ı . 

Dallrli telefunu açaralk: lhiı.metçi , 
kadını çağırdı; 

- Misters Agar, ıbana lhemen 
tbir taksi otomdbili ıbutdurur musu-
nuz? 

• ı>ır ıgenç ... e~ıresı. ·en< mı k~in 94-2/492 No. lu dosyası ile a.. 
vapura kndaT teşs•ıı etmı:ş, vapur la t •1 w~·· . .ı..·-·~ 
rıhtımdan :ıyr~lırken ıuzun U7nn 
mencıil . allamıştı. 
~rçe Latimer }1eın.şiresjnin ~ok 

ıhns~a v-e roiraz daı maceraperest ol
d ugunu ı'bihniyıor deı}ildi. 

Elin<lc !bulunan altın n~utu, kız 
knrde,Şindeki maceracılığın çık 

bir de1fü 'di. 

çı n ~ ı ~ll\. '1:lı\ :.sının ........ ""'l" .. a. 

ıu .sonunda: ~"' · aleyh HusC:ynin. ınıü.d
d Pileriu ınurl.s i Fa1ma Llr;anı 13!1 tu. 
.rili inc1•' tatıl'k <"Ylcdl~i u'btb't ve tes
ci14ıc 1'3/ ll /942 tnrı.him.I." karor veril· 
mi.ş ve yazı'a.n llAm nl3.'ht.cme divan
ılı.ı~e talik f:d'Jmi ~ olduifım,dan M. 

:1fe:>iı Hüseş.imn ilan taTihlnücn iliba· 
'l'<."n O!l beş gUn 1 .. :ınl'Uld.a. temyizi dm-n 
cıdebileceği 'e nksl lhr.lde hiikıniln lk:ı:t'i. 
l~<X-eği il!lu olunıu.r. (ia3) 

e harp •• 
AM K·~ Sımmcm 

• 
ıı:ıgiltere:zıb. eski B.aridye Na-
ı:ın ve şimdi de V~.m. elo

~olan Lord Hali'ab yem a.ut· 
kuııd.l ltalyıım ,-ı:ı.yetmd.en baJıs.. 
e1ti. Lora ifıal!fok~ ~l\ i:taı.
ymu.rı çika vey ~ eibi 
işgal ~ ihtimallfdnıi kayd,e. 
derek şöyle diyo:r: 

itaıyauın ~ ~ıJ.;mAk isti
YecePe h.i~ §Uplıcm yoktur. F 
kat A.lııuwyı.. bwıa m~ e~ 
yecclrtiır. İtalya hür bir memlek.et 
deiildir ita.ıya.yı bir güp Belçi.b 
ye Frımsa ~ i ~ &öre· 
ceği.z,,. lta.lymun harpten çıkmak 
İ$tlyee~ hiç iilpb.esi olmad:.&Jrıl 
söyleyen Lord. Baliiı:\ksı». kaç .se· 
nedir Ualyanm geFmekte oldu&u 
değı~~eri ad.un ad.mı ıtAkip et
mış e>lduğu da bt'iyetle ~ylene
bılır. Bu harbin a.ııifcsınde &aşve· 
~evll Çemberlnyn iıl~ Hariciye 
Xazm Lord Halda~ İtalyan Pi')·· 

ıtıı.htAıa gituWe11i :zam.ası ho bir 
:::&ıbaiiN.ik geçinnemitler4i. HD.1.bu· 
.ki gerek hıgıılterenin o :zamMÖ 
Başvekil ile Harkıye ~aurı ltalya 
~ anlapnak fikrinde~ de\·let a. 
.JamJan idi '-e Ro.mada pek iyi ko· 
nUJu.lac:ağı ümd" ile yoln çılcmı§ 
bulunuyorlardı. Fakat Rom :da· • 
tedikleri gibi hiç :konu.p.auy4U'ak 
geri dönmüşleMi. Sebep malUU\: 
ltalyo artık Alwaııyayı kuşkulan
ılır.maktan çeıkiniyor.du. .iqiliz 
de\·ıet damlan da eli b9i olarak 
.Lond.rt\)·a ,dön~~ ~v :k-U Çe;.m· 
bel'ly11 şöyle demişti: 

- Ziyanı y~ böyle bir ttt.rübe
dc bulunduk. Tecriibe tm bir 
~y kaybetmedik. I§to Lcml Hali.
faks o tecrüben.in içinde bulun
Dlll§ bir devlet ııda.m..dır.. İtalya,. 
yarımadası coğrafi vaziyoti iüba· 
riyle Awupada miihlm bir rol OY· 
nayabilird..i. Bu rol müvuenen:D:ı 
teminine çalışmak .işidir. Fransa 
ile kOJlljU, Almanya ile kOUl§U o
lan ltalya birbmme o ka1lar aykırı 
duran Alınanya ile F.raI1$ayı )·e)Q.. 

diğerine yaklaıtımıak hU.4>USuruilı 
birinci de.rece~ bİı' faaliyet a· 
rebilir di.yo .clü§UnilldU. Fakat Msıl 
oldu da hep ön &af ta bulwımak is
te)·en italy »erlin · Boma - lih
, ·e.ci.nde ikinci de.retc)·e inmcığe 
ra2.l oldu? 

ltalyan a~ılııtan açığa fütuhat. 
emelleİiıı.i besleyerek prk.i Afrika 
· npn.rntorluğunu ilan ettiği s.ı.ra.
lardıı Alm!ın;ya sessiz, f&lrat ~ 
z.iyade dikkntJe \ ' t bütün gıı~ •• 
le ha'lll'lanıyordu 

ltnlyanuı İııgilteıeye mey o-
kuma ı .ı\lmnn tarafını .memuun 
ettiği gi.bi Almıuı -ef'kirmda da şu 
kanaati uyandı-rmış ve tU\lvetl • 
dirmiştir: Ne lnglltere~ d 
f'ransa büyük br hurbi göze alabi .. 
lecek halde değiller. 

Ondan on:r~ AlınaD~ a Versa)' 
nıuahedesiı1in knyJtlıı.nndıuı kur· 
tutma .uuruını geldiilıü söyleyerek 
mecburi askcrlği kabul ve he.r Al· 
manm asker ~lacnğmı ilin ettiği 
gi\rilldU. lmnnyamn az zamıuıda 
nasıl kuvvetli bJr or4uya sahip 
olduğu aulaşılıııca İtalyan · s.İ)'ase· 
li gi1gJ.de Berliııe ynklaşmağı h 
bma daha '!Ygun bu.lmU§tur. Bu 
~nretl<'I Bedin ile .Boma arasıııdn 
bir işbil"liği krulu):ordu. Fakat bu 
i bittiği §Cl'niti gitgide ~üsaV'l 
olmakt ç.ıkmıştır. Abwmya da.
ha Jmvvctrendlkçe İtalyayı dinle
me-ı: olmuştur. Avusturya, Çe
ki )O\'akya , .e Memcl vnk'olam bu· 
uu göstermişti. Ondnn S01JJ'a l· 
falya için Almanyayı takip etme 
ten ba ka yol göriUmed L Baln1m· 
ten Ram.ada bwıun lüzumuna 
inanılarak derıin bir kanaatle mi 
bu yoldn gidiliyordu? Yoksa bir 
kere o yolda gidilmiş olduğu için 
geri dönm ~k inadı ile mi de· 
vnm ediliyordu? 
t)ç~U bir sual daha \'a.rdır • 

Bugilııkü İtalya için ço diişü,ııdü
(Devnmı.3 üncU ~a~a) Vukua gelmiş muhakkak be r şey 

l1atırımdan geçiyor. Ben size bir 
oŞey söyleyeyim. mi Elen:' SiE bu 

Genç kız tdkTar musiki mağa
zasına döndüğü zaman, ıbir titre
me geçirdi. Camekllndan Karit'o
nun mağaza.mn içerisini ,gözetle
mekte olduğunu ~rmüştü. Acaba 
Japon uşağı, kendisinin mağaza
dan b!rkaç daltjıkalıık gaybubet inin 
lfaıUo:na ~armış mıydı? 

Misters Agar ş~ırdı: 

Latim<'rlb?ıfuirini taki'p eden dii· 1 

şünıcc·forinin silsilesi i,;çlnde Mis 
Nortkot'u da: hatrfadı. Bu adın 

-------
evden hemen kaçınız! 1 

Ger.ç kız titred: 
- Hiç olmazsa ·bu gece kalamaz 

mıyım? 

- Kalamazsınız... Fakat nere
ye gidebilirsin.iz? 

- Aysl.ingtonda tanıdıklarım 
var. Batbamla be.c. çok :zamanlar 
bu tanıdıkların evlerinde kal -
mıştı.k .• 

- Eğer onlar sizi kabul Ede
malerse, ya !bir otele gidersiniz, 
ya b r aile pansiyor.unda oda tu
tarsınız. Ben size lazım olan para
yı temin ederim. lstersepiz De
vonşayra gld.iu.i. Eğer ~sti,. 
yen s.zi alıkoymak isterse ..• 

\Bir kağıda sarılan notaları aldı 
ve mümkün olduğu kadar tabii 
görünmeğc çalışa rak mağazadan 
'Çlktı: 

- ıSizi çq:k be.Miettim Karito, 
dedi, faknt nota seçmdk de öyle 
zor şey ki.. 

Knr:to sanki bu sözti frıiç işitme
miş gibi ıda;vrandı. '.Motörü işletti, 

otomobU 'hareket etti. 
'Elen, notaları Sebastiyen'in fbü

rasuna bıraktıktan soQ.ra, !hemen 

- !Bit' t-aksi otomobili mi? 
- Evet, dışarıya 'Çlkacağım. Hem 

rica ederim, ça'buk olunuz. Otomo
bitı 'kapmın önüne ~lince !hemen 
bann haber vedni2. 

- PeklaD..a, matmazel. .. 
E len telef-onu n ahizesini yerine 

koydu 'Ve geniş ıbir ne!es ald1. 
- 16 -

Elen, Sebnstiyenin evinden llı.}

rılmağa lhazırlanı:r\k.ıe:n, Latimer 
G.endi aparlunanındaki odasında 
ocağın ba ,ına geçmiş, hfü:ün dolu 
-öözlNıle a~evlerin oynayı~m ısey

l'edi~;ı;lrdu. 
Kız kaı-de ı O!'!:v il~ Sabrı:st..iyen 

' ıhakkındaıki şüp'.he1eri şimıdi artık 

da kokaine nhşmıştı. Aca-ha Oliv 
<!.-• Sclbastiyen'in zo1'U ile kdkain 
mi.ipt€1ası mı olnn~u? 

Y :1 SC'ibastiyen? 
Delikanlı birdenbire oturduğu 

y.eııcicn fı11lad ı . Yumr.uklrl'rım h a
vara doğru sıktı. 

Hc.'tilen sokağa fırladı·. Şöyfo u~ 
zun !bir yürüşün &niderni tESkin 
edeceği ni: umuy<>rdu. 

Sokağm lroşesine gelince du rdu. 
Selbastiyeıı·n evi· on dak.Jkalık lbir · 
mesafede idi. Saatine bakn, beşe 
ıgdiyor. Mukavemet edemruği! ıb;:r 
fh'!';SC' kapıwrnk, :bknd mini~ yo
lunu tu1.tıu 

)) ~~. ~ a/ÜJliti 
f altl!f~ 11tmllHlll. "J. 
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(!!<oAM) 
Tütün e iÇki ha yile
rinin dikkat nazarına 

. 
Şlmall . Af rlkanm işgall 
va Mütteflklarln durumu Tokat'da dokumıcıllk 

kooperatifi kuruldu 

28 • ll • 942 Sabahı her bayi elinde 
mevcut ıirara ve içki!erin· ve ispirtoların 
nev'i, paket ve ıiıe hacınılar! itibarile mev· 
<:utlarını biırer l eyanname ile ayni gün akıa· 
mıaa kadar en yakın inhisar.ar deposuna 

• - w 

f :ır. alt Afrikanın lfg•ll mU :teflk 
h•zırlıklarının önemini belirimit tir 'J')kat (İkdam)·- Şe~e 

yeniden teşekkül eden ddkunıacı
lı.k ·koo~ratifi Vali, devair ınüdiir· 

bildirmelel'İ ilin olunur. ( 1791) Tuaı llAlllT 11uai 1BMAB. 

M ürtei.i:klerin Şimali Afrika- ' 
daıki. Fransız müstemlekele-

.rill~ asker .ihr~ edeTek Fas ve Ce
:zaytr.i aşgalı etmeleri ve bugün Tu
nus topral:larının bil~ blr ık..ıs
mını ellerine aeç~ buJ.numalaı
rı günün lbaş~ gelen önem1i lhA· 
<liselerinden .olmakta devam edi
yor. 

Bu yazımızda, bu muvaff'1aYe
tin tebarüZ ettirdiği üç önemii 
noktaya kısaca 1.§aret etmek .isU· 
yoru.z: 

1 - Alman denizal tılarınm, uzak 
mesafelere uç~ yapan Alman 
•ayyareler.irun lka:fllele.·Je iıardteı 

eden 1~ ve Amerikan nakliyat 
gemilet"lni fas® vermed'n ~tu-
malar.q\a .raığrnen, müttef . .klvin 
gtıniş .mikyasta ihraç yapacak g .. 
:miy:i lha:c.rlıamıf ıbulwunalarıdlr. 
Vjşi ka~akl~ı Ameri:ka11 haç 
c~uvvet.lerin.i 14Q bin .miktarında 

tahmin eylem!ştir. Burıun için biç 
olma.ıaa 1,500,000 ton gemiye ihti
yaç vardı. Amerikalıların lbu mik-

' tar tQnda &~iyi ş.mali .A.fı-ikada
.kl Fransa müatemlekeleri sa.lıilıle
rine ınıraç lh~tına tahsis ede
lb.ınıeıerı ıQ.at:ı.rılan g.c:mileriıı y.erle
rine yenilerinin inşa edilnıesiJ:ıdeki 
mwvaffakı~etm -Onemini g(;lsterlr. 

leri, meınurl.ıar ve kalPJbalı.k .bir ,--~~---~~----------·-----
tınlmış olan .tngn z harp ~ile- ha:Ut kütıesının ııuzuru ne açılmış- r1 latan~ul Lewazım Am•r.aginden 
rlııin yerlerine yenilerin n ir.şa e- tır. İlk defa söz alan kwum b~ 
dild ğiı>J söykçif, ~ donan- nı tüccar~n ve Ticaıret Odaaı re- \.. Verilen Askeri Kıtaat .. ıanları 
m~ kuvve~ ve CÜZÜ taı:n- :si ~l" Aşuroğlu bir hitabede 

,, 1 
lar.ıııın 9mdi.kıi. cihan harbin.in butunaraık kUJ:"umun te~ül ga-
°bHlaJnaauıdan evvelki miktarı y<!Sinr anlat:rnl§tır. Vaii İzzettin 
m~;a ~yleçl.ijiıp anla~tı. Çağpar cevab vermiş. hayırlı olsun 
Şimali Afrikadak:i Fra.csa m~ temennl\frlle kıorde?ıyı kesmiJt!l'. 

temlebleri limanlarına ihraç ha· Davetliler kurumu gezmişler ve 

Tahmin ~bedali 22, 228 lira olE 26 kalem çırah çam kereste pazar
hkla satıh alınacaktır.. İhalesi 2/1 21942 pazartesi günü saat 11 de 
Aokıarad&. M. M. V. 4 No. lu satın alına k.omiıtyonı.Ulda yaptlacak.tır. 
.J{&&'i temin•tı 3334 lira. 60 ku.rUflu.r. l'aliplc:riıı ıbelli vkıtte .ıwmı.syona 
gelmeler. (1794 - 1739) 

r.eketleıin n yapılabilmefi, İDgil- hazırlanan büfede i2az edilmiflcr-- Jf. 
tere Bahriye Nazı.ruıın l:>e1anatı ~ d:T. Tahmin bedali 70,000 lira olan 700 M3 fil.rgen veya kayıı:. .kala-

hak·!l·-te b .. 1 •• -..J,,A sı. Ankara merkez olmaJt üzere 760 kilometre dahlindeki istasyo.nlar-nın '4ii uygun W.IWU,unu • b J d" .. 
gıöıttcrlr. Jzmıt te e e ıye reısı da vagonda teelim toptan veya partilere bölünerek pazarlık.la satın 

3 - llıraç ıharekitmdak.i muvaf- , rr. uavinl ği ihdas edildı alı.n.aca.ktır. '1ıalesi 3/l2/942 per§C mbe günü saat 16 da Ankarada M. 
M. V. 4 No. kı sabıı alına komisyonunda yapılacaktır. Talipienıi 

f~ye.t, Vi§i kaynaklarının b ldir- İzmit (İkdam) - Belediye Mec- verebilecekleri miktar üz.ericden ıkat'i temuıatlariyle belli vakitte 
diği gibi 140 bn askerin bu işe lısi şehrim.i7. için de önemli <karar- ko.aıisyo.na gelmeleri 0795 _ 1740) 
tahsis olunması, Birleşik Amer- lar vermiştir. Bek-d:ye Reisinin .1f 
ıkada :111-°tödefürnmlş kara kuv- ~!eri ıpek çoğahn:ş olduığundan be· Kapalı zar.f usulile 5000 çift er kundurası. satın almacaktı.r. Mev 
vetlerı teşllilı:iıı zannolunduğur.- lediye ~eis muavinliği ihdas olun- cut numunesine &öre veya ist.eklilerin aetirecekleri nümune ve evsaf 
dan fazla ilerletildiğine de~l sayı- muş, tanzifat kadrosuna 15 amele ve teklif edıecekleri .fiyatlar .ü.uiz:.den de alınabilir. 5000 çilt er kwı· 
lır, il:e bir am1Tin Haves! rararlaştırıl· dW"ası toptan bir istek.Liye ihale edilebileceti gibi verebileceklerı. 

Ayuıi suretle Amertkada ayda 5 mıış. Elektriğin kifovatına 4 kuruş nuktarlar üzer.lnden muhtelif isteklilere de verilebilr. Muvakkat te-
b n uçak im.il olundufu iddiası· zam yapılmış. ttf aiye v~ tanzifat minatı 4500 liradır. İhalesi 16/12/942 çarşamba günü saat 15 de yapıla
nın da doğruluğu vu.e bu iıraç amelesine parasız yemek vermek cağırAan ıi6teıklllerin ihale saatinden bir saat .evvel teklif mektupla· 
harek.Atındaki mu\•affakıyetle an- , ve maaşlarına 6111-a ~san yapmağı rıru -..·e temiaıatlarile Harbiyede Yedek Subay okulundaki ask.eri 
!aşılabilir. da ıkarar altına almı.ştı.r. posta 920 satın.alına •k.oınisyonuna .müracaaltan. (1801 - 1746) 

O 
--- ... 

nl've rsı'te ve yu .. ksek mektep. Etimesutta g~rilecek yerde bir yol Y4,Ptır.ılması pazarlıkla ek. 
slltmeye kOllmUitur.. İhalesi 1/12/ 942 salı günü saat ıı de Ankarada 
M. M. V. 4 No. lu satın alma kom.isy.ohur.da yapılacaktır. Keşif bedeli 

t r a m V a Y P a S O 1 a r 1 15,660 lira 60 dturuş kafi temiııatı 2349 lira 90 kuruştur. Taliplerin 
belli vakitte kam.ıayona gelmelereleri. (1757 - 1606) 

latabul Elektrik TrMnvay ve Tünel İfWmeleri Umum + 
MtldthlQlbıclen: Belıf,l' .klLoeıına 75 ku.n11 tabınln eır: len64 ton küloc hnlindc tutya. pazarl.Jk:. 

• la satın aılınaıeaktır. İhe~ 2/12/942 çarşamba glllıı!l saat l!\ tc Anka.rada M. M. 
Üniversite v~ yilksdc nldttqp!er talebosinc ımatı...us ge\'Cın S(\Ileye ait ııa.r1 v. 2. No. ıLu satın alma k.omisyowıııda yapılaacaittır. A.Yrı ayrı talipler!:) de fha-

~li şebeke ka:rtlnrının 30 ~l:ı 942 tarı.blnden ııonra tr.imv~lardn mtı· ıe ~ılebllir Ka.t'! temmatı 7200 liradır. Ta! .plerin belli \'akitte kıomlsyona gelme· 
.t~_.,_ol_·~_.._ .. ı_!lg ..... il-ile_re..._obl_I_dtr_ilı..;r. __ _.(liiııi7,;;-02;,:;> __________ !eııı. Tesl.lıın ,.eri Kmı:cltıı:le Pirinç hadda:neısklir. Yerl veyaı memleket dahili.ne 

Pekmezlerde süt• 
lere d6nd uı 

Pekmez herhalde şet.erden daha 
[ezzetll, daha nefis.. Şekerde yal
nız tatlılık var, pekmezde ise tat
lı!ktan başka bir çeşni, ~L bir 
koku \?ar. Pekmezine göre kimin
de üzüm kiminde dut, kim;nde 
erik, kiminde incir, kim;nde koca 
yemis çeşni ve kdkusu ... Hele bun
larn · çinden halis üzüm pekmezi
nin çeşni ve kokusunu birçok kişi
ler viş.ne şurubunun çe.şnl ve ko
kusuna değiFl'lezier. Sabah kah
valtılarında halis üzüm hatt!' pelk
mezine ek"lllek-.batırarak yemenin 
keyfin= değme reçellerde bulama
yız. Döğülmwı cevize toz şeker 
ekip yemek pek boştur. Faıkat ha
rs üzüm pekmezile yapılmış ce
vizli sucuğun lezzeti yanında be
riki ne kadar gölgede kalır. Hele 
pekmezli !kabak tatlısı, yani hel
vacıkabağınm pekmezle piş'rili~ 

mi. tam Lokman hekimin bize: 
- Ye Mehmet, ye! 
Dediği nesnelerdendir. Bugün, 

esk~ pekmeze rağbet yeniden baş

lamış ve bozalar, helvalar, S§UXe
ler; kabalklar eski dostlarına tek-

• 
rar kavuşmuşlıardır. Faks..t şimdi 

o eski pekmezler nerede? Anado
lunun birçok yerlerinde ibı~akla ke
sild:ğ· söylnen ve e.c:fk2 İstanbulda 
tıpkı koyu boza, tı,ıhin ikıvamın

da o!.arak kullanılan o canım pek
mezler' 'mdi koydunsa bul ve bu
lursa " es4n; üç kere öp de ba
!ıima kos: Ne yazık kı yeniden ola
gan üs• ıi revaç bulan bu müıbarek 
ve e.._c;siz mahsulümüz, abdest su
yuna döndü. Hem de kilosunun iki 
yüz oLmasına l'ağmen son gün
lerde Nasredd:n hocanın 'abdest 
suyuna döndü. Nereden alsanız 
hep sulu, eskiden bir misli pek-

2-Pearl Haıbourdda Amerika do 
nanmasmm muhtelif cüzütamla
\l'ını.n mühim k.ı.sımlaruun 7 birin
ci ki.nun 941 Japon hava taarruz 
ıve •Jwılatında batıırıkliını bili· 
yOl'UZ. Birlefik Ameriıkaıım inp. 
halinde lbulwıan ıhfıp seflnelıerin
den büyük kııımurun hizmete alı.n
ml§ oldukları, yme Şimali AJr.l.k.a
dalki Fransa müaıemeiekleri liman· 
taırına .llbraç lhareke\l.erinin yapıl· 
maaile anl8flldı. ihraç kuvveıleri
n:n hu:hmduğu paikliyaı vapuria
rile !bunları .kıoruyan harp aefiDelıe,. 
rı yeter uça.klana himaye edilmez
lerse, tayyare plerile uçak ana 
gemileri ıbuLund~ulına.zsa zıorluk
Jarla, hatri muvaffakıyetsizlikler--
1e !kaqılqılması ihümallsi vardı. 
J aponlaruı iddiaları jibi Amerikan. 
uçak gemilerinin lbatınlanlamwı 
6 yı asl~ ıbulmam11 olduğu bu ıu
retl~ de lbelli olmuştur. Dijer sa
raftan Amerikalılann infa !halin
deki ~ak gemilerini denize indi
rerek !hizmete bqlatml§ okiukla
n da söylenebilir. 

Madanl ~San 'ı tkarlar Cc m iyıfinden 
gimrft ecnebi malı olablllr. {1735 _ 1540) ... ı mez iki ınisll tah1ni tat1ılandırıyıor. 

İhraç kuvvetlennln taşatlarım 

hüria.)'e eden Amerikar.. ıbarp ae
mileriyle İngiliz harp gemlerioin 
blrleşmiş dıalde ibarekitta lbulun
muşlardır. 1ng ltere bahriye nazı
n ve amirallıık lbirlıld lo:du Mi&
ter AleklaNr beyanatmdan, ba-

DIŞ POLITIKAij 
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ıiiciid'11'. Batb 1a1111lecık 197 oi
~için 41eriD bir ilmitıhlikle 
ne olursa olsUG deDerek mi •• 
ecliliyo.nlu? 
Şüphe 1• ki bir çcıik mat:ldi De• 

saplar v&ftbr. AlmaD)"a lle lta11a· 
DID yan.yana obmsıNla :&ima ta• 
nfının bDdiMe bir takım ümit
Hri v•dı. Meseli Al:mayama bat· 1 
ka taraflanla serbest kalmwna 
mukabil İtalya da .&1Ddenb4e ser· 
besi blacakıtı. Tunu. için ı..Jedi
ö emellerine nail oluaktı. Söz yi-

• :De TWMlll pliyor. 

tam& BE&ATI DEV&İ 

~ şeı:it şekllnd& ses be· 

milleri ~ ç:alc.t a.1il» hakklndaki jh. 

ilra tçln alınmış ohuı ı İkindkAnwı 
1937 tarih ~e 2501 No. ve <.Keı.;lm i.n
?Mlllln!n ke.sim uım.'lwmın sa. cibaz1a,.. 
rıında ll)'rı \W\lltb hakkındalıılı ihtka 
~..::ı. :ılırum l İk.!rıc.ilt.bun 1937 t&ı·.lb 
w. 2502 No. ve Bir sesli filmin ilO u. 
cuou 'bilblr.loe irti>atı usulfi> hakkın 
dakl ibtrra iç.in alınan 1 bdncikanwı 
1937 taril o;e 2503 No. ve «ses ciihazı> 
~ık.1 tıra i9hı alınan 1 :İkinci· 
ldknm 1937 terih ve 2508 numaralı ih· 
ttra. beratl:mnı:o. htiva ettiği hukıı!k 

bu !kere bqk88Wlı de\'.İr veyaiwt iiıt.i

T.3 IM1 '.l'ütkö,,_ mevkii :fiile koymak 

İÇIO salahiyet dahi ~ tek

lif edilmek~ olma-kla ıbu. hlaa tuta 
malOımaıt edi1UJ\$ JSU~ G&1&-

C~n&y.ıııt.lınizin "><'nel.ik nle.lJ}Qe umumi hE'yeli 3/12/942 gilnil ı:;aat 11 de 1.op)..'l
nac:ık ve saat 12 :r-0 kaıdM" -reylerin kabulüne devem ohıruıca:'ktı:r. Görüşüılecek 
işler aşağıd..'l gıöste~l.misti:. Toplantı cağa1:.ğl;.ında E9ıın:f cemiy-etlıeri bhıaslllda 
yapı.lacaktır • .Aıılt azalaırmnı:tn tayin olun:ı.n gün ve sa:ıtte topl.n:Qacaık u:m\Ulli be-. 
yete \'O yapılacak 6e'Ç~me ift,l'f9.lderi için ııı.z:cO.T gü.ndc Ct>m.iyet ımerke.ıJne geı. 
mele.ri rlca oluow. 

A(JZNAID: 
ı - it.iare 11"~inirı ~ raporu. 2 - He9ı.p mıaıreWıl•inin a"apQıt'U. 3 -

1943 St"JleSi bil~ "e llt.ıd:rıo::uı.uın kabuMi~ 4 --. .VMıın ~li1lıo•iı 5 - i~ heyet~ 
a.ulerfnın ımUdıçtet!e,rlni biti.ren n.ıs.rı için so_"im yapıl.mes.ı. 

Denizcilere ilin 
Devh~t Limanlan iıletme 
ğünden: 

un: um müdürlü-

l Karadeniz Boğazı haricindeki 
şamandıra z:yalı 

Beher tıonuna 550 kuruş tahmin edilen 5000 tonluk nakil, tahm..~ 
ve tahliye işi kapalıı zarfla eksiltmeye korunu.~mr. İhalesi 3/12/942 per 
~ günü saat 11 de Anıkaııada M. M. V. 2 No, lu satın alma komis· 
yonunda yapılaca.ktJr. İlk teminatı 2062 lira 50 kuruştur. Talipluin 
k.aınuni veSikalarile teklıi;f m~uplarını thale saatinden bir sarat evvel 
kom:~112 vermeleri. (1682 - 1370) 

• . 38 kt\14m apoır aı'etler! Y~ :rnıalır.cmaıi ~lı z:trfla Qkıs ltrne-yıe ~llm.Uitur. 
~lMi 2/12/ll42 gü.nti: s:ıa't 15 de Ankarad:ı. .M. M. V. 3 No, lu atın :tlma lko
'llf'Y'ODıUnda ~nıpıl4dl.l;ttt. H~ tahmin !bed-el 16,590 llre ilk teminatı 1244 
.l.ra 25 kıunşt.ur. Taliplıcr.in kanuni vcsikalaııilc tc-kllf mcltıtlliofarını ihale s:ı.a.. 
t!ndıcm b!:r ~aıt c-.~l tk~onı\ ..-ermıeleti. (1707 - 1460) ... 

Paı.aırlık sureUlç 1-0 ·~ sı.ğıı> eti mütuılta8&ya. JtomnUıŞtur. Ev.sat ve hııısus! 
şartlnrı kom~a. eörOleıbilıir. Beher ikilooonun muihammeiı bedeli lı.'?2 kuruetur. 
İihalffll 30/11/942 pazartesi CUnü saat ıs de yapılac3ğ.uıdSn taliplerin kat'l teml
na.tlarıil-e l:l&Jt,q«I• Yedfok Subay ola.ıluııda As, Postn 926 satm alma komisyonu· 
nn mtüracnaUım. (17~ - 1651) 

İsteklilerin ıeUrçcekleri nıümune, cVS:t! ve teklif edecekleri ı-.rat uurlndcn 
beienllerek 50 bin liralık benzin ko)'mnğa ckerişli galvanizli bidon satın alı-

Ru~li !~rinin 1'3° haJQ'k.i. cihetinde ,.e 1 ı mU ~fede ve nacaktrr. HUSUli1 prUan ~yoııda görlilebiUr. ihalesi 30/11/942 pauırtesl 1ıı 
A. 41.0

• 24. ~. Ş nü saat 11 de yapılacağmdan ~lilerln 'kt'l tcmin.at14lrıle Hari>lyf:'d~ki Yedek 
T. 29°. 09, 30. S. G, Sut>ey okıudundalti satın {\lızna kom.lsyom na mürtk'6a.laı:ı. (1773 _ 167-0) 
CQğra!t mevkiind-e bulunan ve asetilen gıw ·ıe yanııp her ıo nsnitroo~ tek * 

beyaz şimşek ,g&te-ım Kradeni.7. boğ!l21 haricindeki ziyaılı şa.m.nndıra 21/11/942 da 
tnr>hindc ll'>Cn ~dıdc'lıli fır1ı.rıa tesiri Jlc yerinden lmpmu.ı-tur.B:u.~lmuayc,ıc tekro.r A<Wğı y.azılı mevadın ~arlı kkı eksiltmelerJ !ıi2alarıncla yazılı 
:ıyni me\•Jtie. kon'l!Jamk olan me7k<l.ı- ~mandıram.ıı ye.rint> konuldu~ı ve ~·akıl- gün ve saatlerde Çorluda Asker! sıehı nlma komLivonunda yapılacak· 
dığı aynıca ~ınn edilmly.e~ktir'. (1760) tır. Tali.plerln •belli valkitte komisyo mı gelmeleri. 

--------------

• 

Elektrik c~~~/~w; 
'Uif- .... . 

•uıCJn hw '"'--** tu•rruf r•ptıjınız gibi •lektrıtı 
cetew•nını d• koruwunuz. C•r•w•nı korum•k ioin 
parlak ıttk "'dili Mıld• d•h8 az cer•r•n urfeden~ '-' 
JUNGSRAM KRiPTON ampull•nnı kull•n11taa..,.. 

Ci'R.ri Mikuur T-e7ninab l1ıale gün ve 
kilo liTa. saati 

Çavdar~. 
Ay çtçeği yağı. 

50.000 300 1/12/942 14 
3.000 4ll0 1/12/942 15 

( (1678 - t:i66) ... 
40 ton IMıana, 40 ton ıspanadc, 5 O ton ıpırasa kapalı zarfla eksiltme

ye konmuştur. İh:ıılesi. 30/11/942 salı günü saat 10 da Samsun Askeri 
satın alına kıomisyonunda yapılacakf..tr. H~inin tahmin ~'>deli 20.500 
lira ilk teminatı l/>57 lira 5G ikuruştu r. Talplerin kanuni vesikalarıle tek
Hf mektuplarını ihale aatitl'Clen bir ant evwl komisyona vermeleri 

(1680 - 1368) ... 
·Ka.paılı· 7larr:t' usuli.le 1000 ton mısır eksiltmey.e konmuştur Ehaf 

ve hususi şartları komis.yıonda görü ldhilir. ı 000 ton mısır tr.>ptan bir is
~kliye rhale edilebil~ği giibi daiha .a.z miktarına dn talip cıkbğı tak
dirde ,iJha)e edilebilir. fhalesiı l/12/f142 salı günü saat 15 d<.' ~ apılaca
<::ı!:TJndan taliplerin 14150 liralık muvakkat teminat v: kanuni vesilta· 
hırile birlikte Hnl"biyede Yedek Sulbay okulunda satın aı~ komisyo-
nuna müracaatları. (1642 - 1'255l 

ah' * T nıı.n bedeli 18.800 lira olan 4-000 adet demir kutu yaptırıl-
ması pazarlıkla eksiltmeye aocmınuştur. ihalesi 30/11/942 pa7.artesi 
gü.nü saat 15 de An karada M. M. V. 4 No. lu satUl alına komisyonunda 
y.Gıpılacl'Mktu·. Taliı})lerin lbelli vakitte kaımisy-0na gelmelerj. Kat'i tem:-
natı 2820 Vrndır. (1673 - 1336) 

* Aşağıda yazılı et~rin kapalı za rlla e.ks.iHırnelerı 3/12/942 giı.nü sa.at 
l > de An~rnd~ M. M. V. bir No. lu ıSatın alma komisyonunda yapıla
caktır. Talıplerın lmnuni VESk:ialari 1-0 teklif mektuplarını ihate saatin
den bir saat e\ırvel k<>m~na vermeleri 

Cinsi Miktarı 

Kuyruklıı koyun eti. 
Sığır eti 
Keçt et' 

kilo 
108,000 
525,000 
525.000 

* 

Tutarı 

li7'Cı 
Teminatı 
lira 

135,000 8,000 
367,500 18,515 
472,500 22 ~o 

(1717 - 1470) 

45,000 kilo ığlr etı k.apah zartla elcsilt.meye korunuşt.ur lhaLesı 
9/12/942 çarşamba günil saat 15 de Ardahan askeri atın ahna komı.c;
Jıonunda yapılacaktır. Tahmin tbedeli 25 kuruş 'lk tem.lııa.tı 1755 Uı-adır 

Belediye, bugünelrdc pekmezlerr 
sıkı bir !kontrol altına alsa, İstan
bu'l un m~hur sulu sütlerine rah
met okur! 

O...an Cemal Kaygdı 

Adalar Sulh mahlt e• 
mesinden 942 • 40 . 

Ka.ter1na, Paskalidi. Andonak\, Vt.1· 

ti1t'. Yanı, İsU-lyo, Alek:sandros ve 
Anaskısyımın müşkl'eken. mutasa.ITl:f 
bnlunchıkınn Bbyükadn Ya.lı ma-hnlle 

:.de Arslanıai!'t.ı ~kıtğ»ıda ~i 14, 
1 ı ka.p~ 17 paftaı, 53 ada, 9 parsel saı. 
~ t gayrı menkulllın kabiliyeti t:ı.'ksl

mly~ olmadığı {' hcU~ izalel §f}yu u. • 
retı)c tılma.s~ karnr vernmi$ oldu· 
ğundan ~ arlııınaıra- 'konulım~. 

GtJG-rlm nkukiln a\'Snf: Kısmen k:ıT-
1' \-C kısmen~ C1larak zemin {tze

rine !\ış:ı cdilrrrlı;; ıb:ırnkamsı hanedl.r, 
A ı.anağzı sokağından b'r metrelik 

bi.ı· xmtkta.n girilir arşlı91ndn .ahşap 
\C harap \-a,1JO·~tte 'b r oda vaırdır. A-

rnlı:b-ın sol tnrafınn.. tesadüf td~n ikıs
'111J1l.d:ı cadde :.ızeı nd<.' !bir nAtamam 
mı;ç mftball mevcuttur. Duruuı ar 

ka 3osun :lı9lllen kilrııır olarak yapıl· 
mıştrr. Sıvalan yoktur. Çatının bi 
ikısmı klrtmit bi.r l<smı dateııeJte kap
lıdu-. DerinUji 13 metre geoi;tlili 8 
metre \e mt\981ha sathişesinıde H>'i' 
metre nuraıbbaı.nd.an .ib~ctur. Kıy .. 
rnet mıdutnunlıv 1347 r 00 ~ 
tur. 

RMmi ~liılry.: hale pı lu ve 20 

6elll'l.ik tnviz bed ll ım.ıışter y~ niü!.r 
~crgı \ tel!fıliye rtısuhtu bedeH m\l-
7.ayededen tmza olunur. 

Birınci nrtırın. 17/12/942 tarlhi~ 

müsadlf perşembe günil o;aat 14 den 

16 y:ı laıdar nuı.hkernede icra oluna· 
cakt r. Bırincı arhmıadn muba.ınmen 

*rymetınln yUzde :r.ftmlıı ıb~ini ibulut• 

sa müşteriye ihale cdi i'cektlr. M·U 
han men ı~zym.t.ın.ıı .)'tizdc y.ctmlş b~ 

şini bulmBQJ5..'\ en çok aTtı.ranın ta:ıh

hüdü baki :ko-lm~ üzere on gun daha 

m.atıhp iklnci artırma 28/12/942 tari 

hine mils:ıdi:f pazartCS. gQnU ayni ma 
lı 1 \c saatte icra ve en QOk ar'l.ı:rana 

lınleı lk.at'lyC6i _yn.pıiacaktır. İpotek 
sa:hlibi al:ıc:ıklılrfa diğer al.Akadadarın 
ve •rtliak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul Ozerfndclcı haklarını, ıhusu
sUe masraf ve taıze dair ol:ın iddia!a
mu evrakı müsbitc-lerıle bidikte il.An 
tarilıinden itibaren 15 gün zarfında 
bildmnelerı lhımd.ıı'. Aksi takxlii'de 
h:ılwm tapu skilile ablt obruyanlar 
ı;a.tıış bedelinin paylşmBSıından hariç 
kalırlar. Dahn fazla rnalOma.t 3lınek 

ey enlerln morkesm ,goııeibilmesi için 
nçık bulımdunılacak artırma şa.rtna
'nes1le 942/40 iSllYllı dosy.asındaki V{'· 

saiki ıöı:'El>ilecekl«I lln olunur. 7-026 

Dr. lbrahim Denker 
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SAYFA-t iKDAM 

' ' 

SON 'HABERLER.·~ 
4' • ~· • • .. - ' - ·~-<: 

ltalyada Sulh isteği 
~~~~~~ .. ~~~~~-- • 

Canevo halkı ltalya kral, Veliahdine 
sembolik bir sulh· teklifinde bulundu 

. . 

Şark 
Cephesinde 

(Baş tarafa 1 inci sahifede) 
Sta1:ngrad'da düşmanın dilnkü 

hücum teşctbbüsleri de a ·ameıe 
uğranustır. 

Cephenin meııkezindc düşman, 

---
İtalyayı kim 
işgal edecek? 

(Baş tarafı 1 incide) 

tetiklerin bıı &öriişü bir dereceye 
kndar h1lklı çıkabilir. Fakat, İtal· 
yan·rı vaziyeti hi! de böyle d«'fil· 
dir. İtalya sadece biT müttefik de· 
ğil, trunamiyle Alınan genel kuT· 
mnyınuı ve ~omutanlığınıın 
mnrinde bh· ınillet ve ordn halin· 
de bulunınalıırodır. Hemen hemen 
cvlmlccyşi mahyiettel..."'i bUtlin f. 
Uılyan mevkiforindıe Almanlar 
vnrd.r. Libyadaki İtalyan birlikle
niııin komutam dahi b.i.r Almandır. 

r 

ANKARA ANONiM 
Türk Sigorta Şirketinden: 

1937 wnes,,ndc;ı. ~ı .şiffic1lmi1Jn Anknm ve ha'\~i nccn'le}Jğini ynp· 
mükt~ <>lnn Ankarndi, B31l:k.alar <.iaddcsinde 30/39 mnnarnd.nl:ıi y.a2llwıe
slndc mukim r.SEUULLAB KARDAŞ vr "!l."ECİP KARDAŞ KOLLEltTiF 
Şlrk<'ti> , ~etfmiıbı muvnfakııtinJ t<;tüı .. al etmeksizin bf.r ccnt'.bi sigorta 
şırkctin!n n<!tntc!iğlnl d" kabul etmiş olduğundan nrnmı°2.dn. mfu11'aklt :ıcm
tclik ıpukn.wleau:ım~i hilıkürnlcrinc tev!-lkan mczkcı.r firm.'ld.'lll :ı.cen~lğl
mlzin rcıf'edil<bği ve ıbu f.lrmsnın ;:irketimlz' icmsile h'.ç bj .. salt~htyct.i kıll· 
mruiı<> rılfiltndarlı:ıl'.Jn bilg edinmeleri iç.in ll'lıı olunu:r. 

Londra, 26 (AA.) - İngiliz ha va kuvvetlerinin bombardunmıına 
maruz. kalan Cenovayı ziyaret eden İtalya kralı ile ,·eliaht Prens 
Humberto'nun şehri gezdi:lderi sır nda Cenova halkı harbin bitnı.esi 
\e barışın teessüsüne ait isteıkleri ni göstermek mk~dilc pencerelere 
be~ z örtüler asmışlardır, 

Torino ve Cenovada bombardımanda mnütessir ilmıya ınbazı fab
rkalar kalmışsa da, bunlar çal şnın maktadır. Bunun sebebi. bUvük sa-

25 ikmci teşrinde Knlen;ne'in ce
nıiounda ve T-eropez'!n cenup do
gusu Je lbatısında gen ş ~ir ce-J)he
d(> beklenilm<'kf<' olan ınarrnzu 
yapmak ü.zerl' saflar te§Kil etmiş~ 
tir. Kısmen çok §idd~Ui olan snva~
lnr net cesinde biitün tanrrU7.lıır 

püskürtülm~ ve düşmana mühim 
ve kanlı zayiat verdiri~'1.i.r. Ma
halli !bazı gedikter. karşı tnarrtız -
lar1a ortadan kaldırılmıstı.r 

, ve İtalyan birlikleri Alman birlik· 
!erinin sevk ve idıırcsi '3ltında dö· 

istanb ul Levazım Amir. li§inden veri· ı 
len askeri kıtaat iiinları -

125,000 .kilo sığır eti kapalı za rfLa e'l<lsiltmeyc kon.muş1ıur • .İhalesi 
14/12/942 pazartesi giinü saat 10 <la Samsun ask.eti satın alma komir.
yıonunda yapılaiaktır. Talunin 4bede li 200,000 lira ilk teminntı 7500 U
ra.dır. Tallplerin kanuni vesı"kalar:ıe tekUf mek1:uplarım .ıntale saatln-

yıda işçinin bu iki şehirden aynlm ış olmasıdır. · • 

IANKARA~ 
--:-~Haberleri! 

Navlunlara zain 
yapılıyor 

Ankara 26 (i1ktlam muha:birln
dcn) - Devlet ~n:zyıolları ,.e 
Limanları tarif elcri UzErinde yapı
lan tedkikler ilerlernekted:r. Öğ-• rend ğime. göre tarifelere bazı m.Tu-
t aaklarda yüzde 1-0 il<' 30 arasında 
zamlar yapılacaktır. 

Konst::vatuar mezun-
larına elbise temin 

edilecek 
Ankara 26 (İkdam muhabir:n

dcn) - Devlet 1kıonsewamarmın 
tiyatro, opern ve balet şubeleri ta
ebesincren devlete h1Jınet tealıhüt 
<'tm!\Ş olanlara m~n olchıklarıı 
:zaman 250 lıi.Tayı geçmemek ıüzere 
konservatuvar ıd:ı.resi tarafından 
P!b sc temin edilmesi hakkında bir 
kanun lfıyihası Büyü'k Millet Mec
lisine verihnŞ.ir. 

Şımali Atrik 
harakitı 
(Baş tarah 1 incide) 

teuligınde, bırınci Jngıll7. orausLmun 
ha.rekata memnun-s ... • verici b.ir §C

kildc devam ett:ığ bi'dırılınek•ecfr 

IlA\'A FAALiYETİ 
V~ington. 26 (A-'\.) - HadJiye ruı 

Z..'t"lığı. teo.ığ•; 
AmerWın \'C İngiliz uçaklar.ı dün 

Twrnsda a~a karııı ~nlı Jul. 
me.t.ıcr ya.pınışt.ard,ıt. ingıJ.ız hava 
1-."uırveı.eri ~n.ooı. gccee .l:iızertc ha· 
va .alruıl4lll taarruz cımı,)lerdlr. Biri 
90k kuvvetıı. ve 30 u daıtu:ı kllçük ö~ 
çude o.:nınk üzcrc bır !,'Ok lniı.itıklar 
vuku bu.lmuşt.ur. Salı gecesi Iııgilız 
!bomba uçakları Bizerlede doklar çcv• 
~ın.ı ve !J.mandaki gemileri bomba
l.~rdır. Bl.r akıı:ryalut dcposunann 
Çlktıgı sanılan uzun alev sütunlan 
göklere k.adnr yük.ıelmı:ıttı-. Bo~ u .. 
çaıdarmın hepsi Uslerıne donm.üşıt\l"

dir. 
Londr.l, 2ü (A.A.) - Fas ı-adyosu, 

dün ak.$am ~yle demiştir: 

Silah altına alı
nanların maaş 
ve Ücret farkları 

(Bq tarah 1 incide) 

SU!ııh altına almnnlarclan as
keri ıi.itbe sahiplerinin mao.ş 
fnrklnrı Milli Müdafaa Ve'.kıale
rirı<'(' '\erilir. 

Sefcı•berlikt<• muvazzafhk hiz · 
mC'ti har· cinde i.l:a'h aLtınn nlı
ııtmhum ..skeri rutbclerine ::ıit ny 
hk veya muhasscsat Milli Müda
faa Vckalet~e iC'diye olunacak .. 
hr. Bunlardan 3656 ve 3659 sayılı 
kanunlara t.Ubl da: rderden maaş 
ve ayl'k ücret alanlar v 3659 sa
yılı krınunn tiı'bi yerlerde müs
taıhdem tabipler, avukat, eczacı 
ve kimyakerlerle .her te.şekkül ve,
ya müessesenin hususi bünyesi
ne göre !stfüclamma lüzum g'lrc
ceği inşaat ve jşletme teknisyen· 
leri askeri bir rütıbeyi ha:z olsun 
olm •• ~ın Silah altında bulunduk!~ 
rı mu <leiç~ me.11w1 sayılırlar ve 
mensup olduklnrı daire V<' mües
scsclcrıcC' a:hklnrındn asadğaki ;hü
kümler tatbik olunnr 

a - Y~dek Su:bay veya askeri 
memur olanlardan rütbe ımaaşlia
rı, almakta oldukları memur:'Y'et 
maaşı, tutarından, i.icl'etlilcrln ise 
alma~ta olduklar ücret derece
sinin bir ru ağı dereces:ndeki: ·üe
ret tutarından eksık .iSC aradaki 
farklarmı tamamı ve gedikli isekr ' 
yukarda.ki fıkraların yar.ısi men
sup oldu~1ar daire ve müesseşc
lcrce .kendilerine veya ailelerine 

verilir. · ı 
B - cA> tıkrnsı hmtl.cındc ltlllan· 

hra maaşlılaım almak~ oldukları 
nuınş tutrının ve ıücrctllleri:n aJ.mak.. 
ta oldırkl.ı.n llcret dcrcoesinden bir 
n§ağl ücretinin yarısı (20 lirdan n§!lğı 
olmruıınk <ızre) mP.nsup oldukları 
cl:ılrc va müessrederoe kendilerinR ve 
yn n!lclcrlne vel'ill:r. 

. -
Sovyet muvaff cıkıyctıei 

Moskov~ 26 (A.A.) - Kızılnıxlu 
dün düşmandan 15,000 esir ve 3 de
miryolu durağı aLmalkla .kalmanuş, 
ayni zamanda mihver askerlerin
den 6000 kişiyi de yoketmiştir. 
Demiryıolu lboyunca ilerlemege 

devam eden Sovyet Jmvvetleri, şi
malden gelen ord'ularla llµrlsmek 
için ancak :·m millik 'bir mesafe 
katetmege mWıt.açtır, böyl€c Sta
lingrad ç.kııuısmad bulunan 300 
lbin !kişilik mi.lhver kuvvetin: n etra
fındaki çenb<'r'n tmnnmilc.> :kapan
mnsı beklenmektedir. Diğer taraf
tan Sovyet kuvvetleri Stalingrad 
fabrikalar çevresindeki müsUıhkern 
noktalardan Almanları teınizleme'k 
te ve dii§mana çok ağır kayıplar 
verdi,nncktcdir. 

Alrıı<mlnr tehlikeler kar§k~ında 
Moskova 2G (A.A.) - Sovyet 

kuvvetleri, Don üzcı .. ntleki Alman 
hatlarında, .biri Seramioviç; diğeri 
b.ıradan ib'raz daha uzalkıtn Staling
r..,.' c..;nı.tbunda Ki 1ıuyük gedik :ıç
mrşlar ve halen bunları geniş1et
me1tle mpşgul olm:ıkta bulunmuş-
lardır . .Böylece Cıorafimoviç, Kotel
nikovo, v St-ah'ıgra<l.nggenindeki 
Abnanlarm durumu, yirffiiı dört sa
at zarfında, Don diı'Scğinde sürat
lc yürilycn &wyct kuvvetlerini 
durdua'amadık:lnr' ta1Kdı'1'<ie, çok 
ümitsi7. bir şck1l nlacnkuır. Klets
kaya'yı geçen Rus h"l\.n1•vctlerinin 
Tohenich~vski almaları, diğer ta
raftan da, ordu ve kıt'alarını koru
mak üzere ellerinde peıkı az hava 
kuvveti lbulunmac;ı yüzünden: bu
radaki Al!man kuvvetleri yok edil
mek .tehlikesi karş1stndad11'. 
Rijevdc Altnan mevzüerine girildi 

Londra 26 (A.A.) - Alman rad
yosu; Sovyet kuvvctlern:n üçün
cü lbir teşebbüsle, Moskıava lbntı
sında, Rijev cephesinc!c Alman mev 
zilt rine girmeğe muvaffak oldui;ru
nu kabul etmcldedir. 

3 alay kumandanı esir edildi 
~fos.kova 26 (A.A.) - Mihver 

kuvvetleri ckscı·lya muhtelif isti
;kaınetıerde tam bir bo7,,gun 1ıal:n
dc çckilme'kte ise de, umumiyet 
itibarile, Sovyct taarruzunun vel'"' 
d' ği ilk şaşkınlıktan kurtUlmuş gi
bi fbir manzara g&termektedir. 

· vüşo "evkedilir haldedirler. Bu 
lı.iç şüphe yok ki, iki .Milıve.rcl dev
lntin ôiribi.rinc olan nbıta ve iti· 
ınadı ile örtUlen ve bez~n bir 
Juruındur. Ancak, bu karşılıklı 
ırabıta buii.ln o hale gelmiştir ki, 
ltalyanın tek başına her hangi 
bir aykarı hareketi artık bahis mc.w_ 
zuu olamaz; Almanya kıt'ayı mü
dafaa eylemek ve- harbi behcınc· 
hnl kendi topraklan dışında bitir· 
nıek için h~ türlü kararı verm' 
\'c her türlii iradeyi eline ~ 
luıldcd.ir. 

Bunun içindir ki, yann bir çı
.kar.tnn \"C sı.l"'l tnz~ik karşısında 
Alınan~ a, İtnlyada filen harp ede· 
('eğ: için asla hi:r .infi.rada fırsat n 
imkiln venniyeccktir. Belki de 1 

Almanyn çıkanna hattket•nin ya· 
k nlaşhğına kani olduğu gUn ltal
yada miid:ıfaa işlerini fıle-n ele al· 
makta tckaddüm edecek ve Lord 
ffalifnks'ın işgal kelimesi ile ifo. 
deiendirdiği fili vaziyet tahassül 

d'en 'bil· saat evvel komisyona vermeleri. (1769 - 16~5) 

* 
50 ton ~rgtr eti kap:ıh zarfta eksilt meye \konmuştur. ihalesi 9/12/942 

günü nM 15 de Anknradn M. M. V. ıbir No lu .-.atm alına komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin lbedeLi• 35,0 00 ~ra ilk teminatı 2625 lli:radır. 
Talipl.2rin kanuni vesikalarile teklif llli!ktup1ar.ını !\hale santinden bir 
saat C\'VE'l komisyona vcrmelerL (1763 - 164.Cl) 

. * . lsiclkrnerin getirecekleri nümune, cvsa!f \'C leklii edecekll.."'1'1 flyat 
üzerinden. beğenilerek 5D bin lirnlı k benzin kaymağa el~ero§li :kalva
nizli 'bidon satin alınaca!mr. Hususi şarttan komisyonda görülebilir .. 
İhales; 30/11/942 pazartesi günü sa at 11 de yapılncağındnn isteklilerin 
({at'i tominat1arile Har4biyedeki yed ek su'bny oh"\11ttndnki satmalma ko-
m·syonunn müracantla1il. (1773 -1670) 

* PzarLık suı·ciilc :l0/ll/!l42 günüı1 de mü na.kasası ilii.n olunan 50.000 

edecektir. ltal Al .. da yapılacağından isteklik'rin kat'i teminaularile Harbiyede YC?dek su-
hal h~aıb' ınyanynd.an ayrılamaı. bay okulunda As. Posta 920 satma lma komisyonuna müracaa-tları. 

liralık beyaz peynire talip çıkmadı ğmdan tekrar pnzarlı.1:.oda münakn
saya konmusnır. Evsaf ve hususi şartlan komisyonda görü10041ir. Be -
her k.losunun muhammen fiatı 130 l."Uruş,tur. Mczkür beyaz peyn1r 
toptan lb1r istekliye ihrue edilehüccc ğ! gibi en az yarısına talip ~uhur 
ett~ği takdirde thales~ yapllıalbifa· • .İhalesi 1/12/942 salı günü saat 10 

e ı assa unnnıstnn ve Vnvcl 1 (1800 _ 1745) 

l
ordudsu karşıs~a • 1":crdiği ıimti- 100 ton kc.oçi boynzuu pazaı:llıkla satın alınacaktır. İhalesi :i0/11/942 
ıan an sonra gırmı T 1 . .. . • p::ı.1.artcsı gunü sant l O da lskendcr un aSkeri satınaılma komisy-0nundn 

SOKRO AHMED OOO'Of! :~paq uımtre.L ·.ıq>[e:mpdllAUrn Hk teminatı 2250 liradır 1:'allır 
;erin belli vnktte komisyona getrneı~:rı. 0793 - 1738) 

Ad:ıw sulıh mohl:em<:Girtdt'll: 942/421 -- * BJyükad:ı Oom sokakta Eleni Pa- n 56,576 kilo sarı s~.>~nlu kösele açık eksiltmeye ık:onmuştuı·. ihalesi 
n::ı haneslndc iken halen iknınetgühı. 3/lu/942 pel'§embe gunu sant 15 de An.karada M. M. V. 3 No. lu 
meQhul! vasUtki Pnsluılid!ye; satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tah.minı bedeli 435,613 liro 
K:ı~n:ı. An.donaki. yan· i tclyo, ilk tcmi~~tı 21,174 liıra 5.1 '~ur.uştur. TaHplfo'rin belli vıwkittc kom.isyo 

Aleknand:ro.<: ve Annstru\f:ı ;ıe miiştc- na gelmeleri. (1806 - 1777) 
ı-e.:ren. mutıısrrı! buhınchtğunuz Büyük * · * 
r-d:ı Ynh mahtılleı:in.d(• .Aıslanağzı ro- . . ırn·ı.)da. esıcı 

14
, ycnl 11 knpı, J 7 pa(- , 15.~0 !kilo p~ta~. kapalı :-an la e1<:511~eyc k~nmuştur. ihalesi 

t.rı, 53 adn. 9 p:rmcl nyılı. OıaO('Il'lll kıı- 7/12/942 pa.znrlcsı .guuu ımat la de Bırec1k asken satın alma kJ>. 
uıl•yetı tnkımiyc. ı olmadığı dhctle lzn- misyonurl:in y.npılnooktır. Talhınin bedeli 7500 lira tcmir.atı 1125 lira· 
Jei :;üyıu suretüe &ıtılma..cıına knrn1· dır. Taliplerin kanuni vesikalari1e teklif ırnektuplaıµnı ıihale ~n&'tin· 
vcıi:miş ol<luğun<l:ın :ı.çık arttum.nyn den bir saat evvel komsyona ıverm eleri. (1807 - 1778) 
komıltmıştur. Birinci :ırttınn.'lı 17/12/ * 
942 tıt'I'ilııne musacHi g>crşeırlbc gü.nu ... • S.'l~l 

14 
·rıın IG • l""d hk _.._ Aşagula yazılı sdbzcleruı kapa h 7.arfla cksiltmeleri 11/12/942 

<l -:;n '"' ar mn em~ .. ·· t 11 d A .l .. - d M M '' N 1 lcr:ı alunacııkt1r. ni,rinci .'.lrtırm:ıdn gur.u saa c ı.ıııwrn n · • ~ . 1 o. u satın lma komıisyon.un .. 
mııhamıncn k.)J'lnct'nin yil.00.c yctıruı:; da ~aptlncaktıT. Talipl.erlıı kanunivcsikalarile teklii .mektu~lannı 
1> inı bulm~""ı. en ~k crttrnnın 1..-ı:ıh· hale saatinden bir saat ~vvd komisyona vermeleri. 
hildü t>akd ikalm.·ı.k mı•rc on gün dn- Cinsi Tutarı teminatı 
ha. ~tılıp ıkiır.i :ı:rtır.nı:ı 2ı:ı112/942 Llrn Lira 
t."!'!llıınc .:ıusad r paznr4-si gilnü ayni ispwmk 45 000 3375 
ma.hrıı ve snııttc ecı·:ı: ·ve C'D GQk artı;. ' • ' 
rona .ih1\.lei kat'lycsi yapıl~nğı td>liğ Pra a 22.500 1687 
yer;n~ olnı.-ık ıil7.erc illin o!tınur. _ _ (1784 - JflRl) 

-------- (7026) * 
Aşağıda yazılı mevadın kapalı za rfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve mahallerdeki askeri 

satın .alma komisyonlar:r.da yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesiknlari le teklif melııtu:plarını ihale saatin
den bır saat evvel ait olduğu komis v-0na vermeleri. 

Cinsi. Miktarı ., ']utan Teminatı İhale gün, saat v-e mahali. 
Odun. 400,000 1200 4/lı/942 16 Diyarba.lm. 
Arpa. 180.000 86.400 6480 7 » • 11 Adana. 
Odun. 684,000 13,680 2052) 
Odun. 34-0,000 8,500 1275) 21 > > 13,30 Milas. 

Genemi An~ Tunus V{} Bizer
ıcdet.i düşmı:ın mevzik.rtne karşı çok 
geniş ölçUde bir bnrru.z hareketine 
gırişmek üzl'.!!'ecllr. Alman kolu Tunu.
sun 39 kilometre ooıubu:qıı silrülmüş-
Ukf. 

Londra, 26 (A.A.) - Tim~ gaz&-
tesinln JŞaret ettiğine göre Yunruıista
ca b!.r çok Alman kıtalarırun gelmesi 
üzerine memleketin jaşe vaz.iy-cli v~ 
himleşmlştir. Mihverin Yunanista.n
da.ki gnı'Ili7ıonlo.n tak\; iye edllmiztir. 
A;yni suretle A!rlkD.Y:ı Yunani.stnndan 
tnkviyE: gönderilmCKldlr, Yunan va. 
l)Ur!nn mOsadere edllmistir. 

C - cA» ve c.Bt fıkroları hüküm· 
kıinin t.albikind'E! 3659 sayılı !aı:nun:ı 
tab yerlerde .mıil&tahdem t.'lbibler. n
'V'Ukılt, e~. ve kımyagcrle.rl-0 her 
bnngl teşekkül veya mücsseıseınn hu
su ı bünyesine göre !stihdnmına lıü;>Jum 
gö:'eceği ~t ve lşlekne t~knisyen 

ve milteh~sısları.ndon n.yllklruıı ba
rem dcrooclerlnc!cn lbirınc tetnbu'k ct
miycnlcr hakk.ındaı nyl.ıklarmın en 
ynltı.:ı. de:ccc .ı..ylığını alan ücretli me 
murlar gibi muamele olwıur. 

l Bir habere göre 
(Baş tarafı ı iıı.ci sahifede) 

Alman kuvvetleri, ellerinde ka- ı 
lan topçu ile ricatler:ni· örtmeğc 
çabalamaktadır. 3 Alınan alay ~u
mandanı esir edilmiştir. 

lspaııak. 13,500) 
Lahana. 39,500) 
Prasa. 43.600) 16,965 1273 7 > > 16 

* 

7.30 Progro.m v MemlcltN Sa:ıt 

Ayan. 
7.32 Vilt'udil'müzU çnlıstıra l ım. 
7.4-0 Ajıım; Hıı.bcrlera.. 
7.55 • MüZlk: Sg,ıl!onık p.'l.ı'Ça:!&- (pl.) 

12.3-0 P.rogrnm ve Memleket Saat 
Ayarı. 

12.33 Müzilt: Kar~ progrnm (Pl.) 
12.45 Ajans IDıbcr.erl. 
13.00 - 13.30 Müzik: Saz &erleri ve 

Şarkılar. 
18.00 Program ve Memlcltat sa.nt 

Ayan. 
13.03 Miltik: Fnsı1 Heyeti. 
18.40 M1.12.ik; D~<; MWği (Pl) 
19.00 Konuşma (İ:k~t saati). 
19.15 Müz.ik: Oyun hnvalnrıı. 
19.30 Memleket saat A.yar.ı \'C Ajans 

Haberleri. 
19.45 Müzik: Kl.l.:ıik Türk Müziği 

progrnmı. (Şc!: Mesud Crnnil) 
20.ıs Rn.9~ gazeteJi. • 
20.45 Müzik: Sehumnnn•ın plano par-

çaları ''Pl.) 
21.00 Konuşma (Evin Saati). 
21.15 TemsiL 
22.00 Müzik: Radyo Salon orkestrası. 

(Şef: Nec;.p ~). 
22 30 ,.~~• .... .m ... ıı;ıao.~ı Saat A:!rrrı, Ajans 

re doğu cephcino gitmek ilzerc, ~ 
le doğru akın etmektedir. Lyondan 
gelen yolcular, her gı.in cenuptan ge.. 
len Alınan askeri yUklü treıılerin dur 
madan §imal istikametine glttikle.riııl 
~ylcmektcdil'. Fransa - İsviçre hudu
dtı boyunda ve burad.an Al.manya.ya 
giden a.na yol ü:Jt.ündeki Alınan gar
oizonlnrının yttine bilhal;sa Avustral 
y<ılı, çek ve Mncar kıtcl.arı getl.ril
m· tir. Böylece yerlerine başka kıta-
1.nr ı;ettril<.'n Alman kuvvetleri, ru.ıs
yada ı>iroal batıda :ığtr ıroyıp1a."n uğ-
reyan ve Stlingrnd ktı.r,'il5llldn ıbırokan 
te'hddden kurtarmak için Sovyct ccp

hooi lsti.krunethıdc gitmektedir. 

İtaıyruılar da Frans:ıda Almanlnr
~.n b~ yerleri dolduı'In.ılk rnak 
sadlle bunlanı askc.ı- göndermekte a

cele ediyorlar. 

Yeni Alman silahlan 

Ankara 26 (Radayo garetcsi) - · 
Şark cephesinde yeni Alman s lah
ları görülmeğe başlanmıştır. Bun
lar daki!kada 3000 mermi atan mit
roLyözler ve alev saçan tanklardır. 

Stokholm, 2q (A.A.) - Diğer clhet 
betten Sovyct kıtala.n Lcningrad cep
hesinde geniş ölçüde lblr taaf\ruzn geç 
miş!crdlr. 

cenup cephesinde Ti~cmm Al· 
man •ordusunu her f.1d tn.ra'fıruı da şld 
dctle taarruz etmel.."iedir. Don dirse .. 
ğlndc çevrilen Alman kıtalarını.n Kı· 
zıl ordunun ktskncından ı..-urtulm:ıb
:-ı .ihtimali gittikçe azalm.ıc+..adır 

MISIRDA 
(Baş tarafı 1 incide) 

Yapılan l.i.ıhnılnlerc göre, müt.'lrekc 
name mucibince Vlşinin sil!ın :ıltmda 
bulundurınasın.a müsaade edilen 100 
bin 4-:lşil ik küçüit. ordu bu c.-cfeı1 1ruv 
vetln ilk kısmmı teşkil cdecdttir. La· 
val bu sefer hakkındıı verilen k.a~rı 
mareşnl Pctcne blr raporw bildirdik.. 
ten soma hava ve mOstemlekllt mızı~ 
la:-iylc ve se!cri kıLV\·eti teşkil etmcı
tc bulunan jozcl' Da'l'lor.ı ·ıe görüş

müştür. 

Bu tanklarda her tarafa clönen bir 
çelik boru vardır. Bu boru b=nala
.rnı 5 inci katma kadar alev saç
maktadır. 

ASEıLOPiRiN NEŞ'ET 
Grip • N a.zle • Baş ve Diş ağrıları 

SOOUK ALGINLIGINA KARŞI TF.SİRİ KAT1DIR. 
2 lik zan ve 20 lik tüplerıi her eczaneden arayınız. 

Aşağıda yazıh. mevadm knpaliı zar.na ekısiltmctc.ri !hi7.alaıtnda ~razı lı gün, ~at \'e mahallerdeki nskeri 
sat.m clm~ kron syonlarında yapıJa caktr. Taliplerin k::ımmi vesikalari le ta'.dif mektuplarını i1hale saar--
lc:rmden lhır saat evvel ait olduğu komi.byonlara ,\~rmel.eri. 1708 _ ]461) 

Miıktarı Tutan Teminauı 
CİNSİ Kilo Lira Lira 
Lahana. 50,000 656) 

'50,000 825) Prnsa 
Odun 
Koyıun etr 
Sığır eti 

141,000 2R,200 2115 

SğlT eri 
Depo inşası. 3 adet 
Tı0mruıkltan h~<' bnaRt 

40,000 24,000 1800) 
60,000 20,000 1500) 
6-0.000 22,800 1710 

12,493J82 ~37.04 
37~00 2813 

* 

İhnle gün, saat v~ m9lınlli 

11/12/942 16 lf<>§det-c 
14/12/942 15 ~~uğla 

11/12/942 15 Siirt 
21/12/942 14 Birecik 
22/12/942 16 SL'Vas 
14/12/942 10 Kastanroni. 

'· ..• 

(1810 - 1780) 

Aşağıda yazılı ınevaclin pazarlıkLn ekısilrmelel'' llizalarında ynzıh gün, saat ve analJı.allcrdeki as.Keri sa
tm alma C-t-0misyonLarmda yapılaca htır. Taliplerin (b;?olli vakitlerde ait ol<luğu kom~syorılnr.da bulunmaları. 

:Miktarı. Tutarı Teminatı 

CİNSİ Kilo Lira Lira !hale gün, saat ve maha11i. 

Tel lbalyn!h .kuru ıOt. 150,000 15,550,50 4/12/942 10 ~sehir 

Tel 'balyalıı kunt .ot '500 ,()()(} 61.8.'l5 4/12/942 15 Eskişehir 

Odun l,-000.000 60,000 8500 8/12/942 14 Eı-zıırum 

Odun 1.000.000 ı60,000 85-00 7/12/942 14 Erzurum 

Muh!lelü nakliyat 77,700 5135 23/12/942 10 Etzurumı 

* 
(1812 - 1782) 

Aşağ.ıda yazılı mevadın pazarlıkla e1AS'iltınekri hizalarında yazılı gim, saat ve mahallerdeki askeri satın 
alma Jromisyonlarındn yapıLaoktır. Taİip1e.r'n lbel1i vakitlerde ait olduğu komisyonlarda buhınmaları. 

ciNsi 
Sığır eli 
Sığır eti 
S.ğır .eti 
Sığır eti 

:Miktarı Tutarı Teminatı 
Kilo Lira Llra 

40,000 40,000 6000 
45,()(){) 45,030 6750 
38,000 38,000 5700 

200,000 
80,000 48,000 3600 

thnle gün, sant ve maihaliiı 
10/12/942 10,30 Çanak!knle 
10/12/942 11 Çanakkale 
10/12/942 10 Çanakkale 
4/12/942 15 Topkapı 

10/12/942 10 Kayseri 

• 


