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DÔRDONCO SAHiFEMiZDE 

Sovyetler diin yeni'Tulondaki Fransız Filosu 
-·---- ------------- s~ 

kaz~nçlar elde ettiDün SCıbah intiha; ~Et~ti 
--~~~~-· .. --~~~~~~~~~~~ -~~--~~~~==:.m1ı·==================--ilim<ıa=----~~,,~ . -- ~ 

Sovyet Kıtaları Rostof -Hiii8i,-M8r8ş~~Peten8H8ber 

Ş h . D ğ · ll 1. vererek J Tulonu işgal ettirdi 
e rıne o ru er ıyor . . .,,,. -· · .. );tAAW~~$~@k.· 

Ruslargerçek!enJ "Almanya~ın Askeri !=::--± 
.z~fere 

1
m• ?

1_Satveti Sta l ing ra d ı:=-: 
Gıdıyo_~ar · Şehrinde Sarsıldı,, ~--~ .. 

Şipwlilri ...,,./lalaiyete 

IHılıaralı. --~ apldlfma inanmalı lar 
la 6ir nikbinlik olur 

y;._,., Şl}KRO AHMED 

u baemWe 19 fi?fü'l'iti!R 
•tane 13,4 lilk topa 
ve 23 mil slr'ati 

------· 

Hitlerin 
Mektubu .. 
~--~·----SG.Yyet muhf.am kttalarınıa mensup olan Kwl askerler .kışlık 

..elbiııeleriıyle Alma mevııi.1oriae yaklaşıyor Führer, Paten' e~ 
Berli.n, 27 (A.A.) -Alıman ordıu-

1arı başkuımandanlığmın tebl~: 

Kalmulk lbcwJlorL.vında .Ahıtaıi w 
Romen kıtal84"1 biır Rus süıvari tü.. 
ımenfn.in büyük Owımını dıığıtmiş
laı· veya yok etmişler, bir çok ba
·taryaları tahrip ey !emişler v.e yfü:. 
leıcc esir <:ı1mı~l'aıdll'. Sovy<'t .kuv-

vetlednin tanlkfar ve piyade. ile 
Volga ve Doıı çevrelıerinde yapltıik
·ları taarruzlar düın yeniden aıka
ımetle netılcelıenmiş1ı ır. Bu sırada 
55 Rus tankı tıabrip edilmiştİir. 

~~-- ~ 

!"Almanya 
B~zguna 
Uğradı,, 

- - ·!---

Mer.W. ~inde düşmaıı mii
ıhıim kıuvvıe&rle taarruzlarına de. 
vam etmşse deiiı:ıtlh ~ 
oonwıda ağır kayıplarla düşnum 

taarır.uzlanıun hepai pihılk.ürtiil- ı 
muş ve 129' BUi tar.k.ı tahrip olun-
muştur. 

1 
Leniııgrall cephesinde ilık hat 

lardaki ıkıtalarıınız düış.manın Ne. 
va nelmıllli geçmek teşebbüsür.ıü 
aıkiım ibıralkmış, ve 22 gemı taJnıip 
ctmıiıştiır. 

Sovyetleırin yeni taanuzliarıı 
Mo.qlrova, 2:1 (A.A.) - Kı'zı1ıoırdu 

ilıerlemelrle devam ediyor. Stalin
grai cı;phes !ilde biır -düzine kadaır 
kasa!ba, düşmandan geri ahnmıştır. 
Düşmandan 12.000 kıi.şi esU- edil
miştir. Bizzat Stalingradıı:. şimal 
}>atı mahalılesinde Sovyet kıtaları 
düşmanın mukaveme1fini kımıış-

(Devamı di>rdünctl sahifede) 

işg_al sebebini. 
esefi e _an 1 attı~ 

Vichy 2'1 (A.A.) - M . Hideri:nı 
F&nw. devlet reisi ma're§al Petai
ne ,gön<lerd:gi mektupda e?.Cürn~e 
diyor ki: 

Ekıselıans mareşaı Allmanyanın 
. Frans:ı.z filoounu e1e geçirmek iSte
di,ğine veya 'bu yolda isteklerde 
bulunduğuna 4Jıir İng:liz ve .Aıne
r1ka1ılar ve 'başlıca lbu harıpla aııa
kalıı taıhrikçiler tarafından yapıılan 

bütün haberlein ıkaedıen çıkarıl
ımş uydumıa ve yalan haberler ol
duğunu bilirsini2. 

Almanya, Fransa tarafından ken 
d.~ine taıhmil edilmiş olan haıbin 

(Devaıru 4 ümü sayfada) 

Şimali Afrikada. 
. Taarruz Başladı .. 
Mihver #atları Yarı/arak 

Tunus Şehrinin 15 Kilometre 
Kadar Yakınına Varıldı 

~~~~-.. --~~~-
Bom mel llıtaıarınıa TU.ltl Daraadl 

Kahin\ 27 (A..A.) - Orta. şark in ~ lar arasına ~ ve ~ çıAt.· 
glliz trbliğl: masına Sf.bep olmUBtur. Aıyni gece 

Libya. üsıtündekl ha~m faaliyeti dlün 1 Tunus doılclan lbooıha uçıaklaınmırı. 1a 
mahdıııct ölçiiıde olmuştuı·. Orta. bıey.ük :ralından başaın blır taa.mıza ujra·tıl· 
lükt~ü 'bomba uçaklaırımazdan mü- mıştır. TUNVSA it llrdL KALDI 
~ büyillk lbir te(dcil 25/26 Sonteş 
rin gecesi Ma.rblearch hava alanı bom- Lond.nıı, 27 (A.A.) - Mil.tteıfiltlerin 
baı!,anınmştır. BurasL Elıiigeyılii ıbaıtısm- bir taç kol\lllJUll mihver kuıvvetleıioi 
dıadır. Bombalaır yerde dağım:k ~ak- pilskürıtC'l'9k Tunta 10 mil mesafqe 

vaımJi oduklaın aöylenıınekted1r. 

CENOVA BOMBARfil MANLARI 
Mt1BAUllE BAIL\DI 

Londraı, 27 CA.A.) - General AD
dersomın kumaoıdas altndaı birinci 
İQglliz ordusı.ıı dün a.k§am Tuous ve 
Blzeı>tıe yellnnla.rlllda muharEt>e],p.r ıver --- ------

IBern 27 (A.A.) - Neuıe Zuıdıer 
Zeitunıg ga*teSinin lbi1ci'lııdiğine 

göre Popolo d'İta?ia gazetesi i:Dg:ı

-'z l'Ulva ~ neticesinde Mi
ıtrıo balkının üçte ibirırun yani 350 

miş o duğunu yazmaktadır. Mitıa
no valisı halka bir hitapta ıbulu-

narak bombardımanlar net cesin

de yurtsuz kalan alık için b · rinci 
del'E!Cede eıhemmiyetli eşya iane 

mddıe idi. -
Alman!&!' Mej.(ız Ellbaıbda büyük 

lb • mukavemet l'ÖB~ıımişler. fakat u
çak J.arlaı ~stt-klenen insiliz tanldan 
düşman tıattıınrı yaırmışlardır. 

ALMANLARIN LiBYAYI BIL\IDIA 
8BBEPLDi 

S okh m, 27 (A.A.) - }lerllnde 
Sıocial Demok,ratıen ~. Al
manların Li>yeıyl bıırakmaJ.amıın se
beple den bit•ı dıe Tuıuı ıetllınin.in 
bat ~l ik 1indenı daba lb.oş olması ol 
cıiması ol utunu 91iylemiflı!rıd·r 

Alam tebi"jıl 
Berl!ln, 2'l (.A.A.) - Alman teb

ltji: 

;eatan Fransız kara 
ve deniz birlikleri 
terhis ettiriliyor . 

Berlin 21 (A.A.) - Alman te't:r 
lıiğ!.: Fransl? müstemleke impara
torluğuna ıkarşı İngiliz- .Amerikan 
tecavÜ2'Üılden sonra :ttalyan vp Af.. 
man kıtaları i§'gaıl altında olımyan 
F~a...ft~ .k.u.wetlerinin 
yardımı. ile mahza Framayı k~ 
mak ve yeni İ~ - Amerikan 
tecavüzlerine 'ltaıF koY'mak mdk
sadiyle girmiş buk.ıınıuyorlar. 
Fransız ıkıara ve deniz kuvvetle-

1 i baş kıurnandaniarı. kcııdi lbirl!k
·leriyle beraber umumi müdafaa 
çerçevesi içine geçecekleri !hakkın
da şerefleri namına söz ıvermiş

lerdi. 
Bu itiıbarla ve Führerin emriyle 

Fransız :müsei'lab kuvvetleri yalnız 
sağlam olarak bırakı:lmaddıa kahııı
mamış, ayni zamanda, takviye ed;l
miş ve yeniden silahlandırımıştır. 

Toulon müstahkem mevküniiı 
bilhassa mülmm say;ıJan çevresinin 
ve lbu arada Fransız akdeniz filo
su~n başlı başına müdafaasıı işi 
Fransız kuvvetlerine tevdi olun
mUŞtUr. 

!Bu arada verilen şereıf sözüne 
saygısıı:h}Q gösteritmesi· ve Fransız 
yüksek: rütJbedeki suJbayıları tara
lfndan yaıpıla.n. aleyhtr~ teşebbüs-

(Devamı ' UDel ayfatla) 

GI. Katr1 
Mister Eden ta rahn• 

dan kabul ~dildi -·-Dögoı'a Yeniden 
11 t 1 h a k la r oldu 

L<>ndra 27 (A.A.) - Hariciye 
NazıN M. Eöen dün, Avam bma
.rasnıdaki fbürosunda ıgeneral Cat

rOU'nu 'kabu1 etmiştir. Suriye ve 

Lübnandaki Fransız umumi dele
gesi ve başkumandanı olan general 
Catraus son günlerde Beynıttan 

uçakla :buraya gelmi' ve Fransız 
şimal Afıikasındak:i dUrum etra
fında Fransız mUli komitesinin mü 
zakerelerine iştiraıkı etmiştir. 

DÖGOLE :b.TiRAK EDBNLD 

MQnrovio, 27 (A.A.) - VifiD.ln ımes 
lı&ıbaAgilzaTı M. Hemi Emıanuelle. :M . 
Pierre La.vaıl'-0 bir te]graf ~ W· 

zifesaten ilstifa ve muhaırlp Fransız. 
ıJan ilt4haık ettql:ni bildiıırnlştl<r • 

Sigara, kibrit ve· 
içkilere zam var 

~~~~~~-.. ~~~~~~-

Bayiler bu akşama kadar 
birer beganname verecekler 

111ara aewllen ••aıtwror • lıgara latıll
•••• • ·-•)•• ldlo, rw ıla -..qoa ~ .. .,. 
uau .rw .• llllll ••••:aıaraı.r_ıa11•• 

Ankara 27 (İkdam muhaıbirin- deki depoııarında bulunan stoklar 
den) - Memlekette cütün ve iç- 1 ıtaze memu.IAta :i.ii.ve ~ edlle 
ki g.ıbi inhisar .madıdıelerinin istıh- erım.ş ve .lllWıiye müPW'tınm da 
:Jıilu geçen seneLeJe nazaran çok inzımamüe son zamaıuaraa mu.tıce. 
artmaft:lr. Buna mukabil istiihsal lif yerJıeıde inhiaar mamulAtı dar-
J:ı.acmım daha fazla genifletmek ~ ııonumil§tür. bunurua bera-
O>u&ün için mümkün olamad-tı gi- ber ınıtusar!&r vekıaletı, .kıaça Kçıh
bı normoal hadda tutmak da yıne ja meydan vereıb.leceği için istM:ı-
hAtbin doğuırduğu ilk madde ve Jaki taıbdid etmeyi dU§wımemekte-
mu.htelif malzeme tedarikindeki dır. Mevcut bnıan.Lar içaD4e bütün 
müşküiat dolaYJSile çok zorlafmılt- ıtalepıenn kal'fl""llW""' ça• ·ııla-
tır. ca.lrnr. Bununia bera:.ber intuu~ 

Haıp bltlıayalıdan beriı yeni dört 1ar idaresi ıbuıl tedıbirler almakıa-
yd :çiDde sigara ve tütün isdhli.ki d.ı.r. Esasen neviJıeri iazla olaıı sıga· 
4 milyon .kilo; rakı ise 1ki milyon ralarJD .imah çok vakit alan bir 
litreye yakm. bir miktar4a art- Jaaınınm pi.yasadan kaldmnaga Jta.. 
ınışrk. Bu yüı.den illh~ ida~ rar vermiftir. Bu kararJ,. imalıltllla . . ..... 
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19 uncu asrın 15 y.ılı ıçidne 
cNapolyon Bonapaıbın meş 

nur mücadclelerile muvaffakıyet
lerinde denizlere hakim donanma
ya sahip bulunamaması yuzü.nden 
ters neticeler zuhur ey~mf ı. 20 
inci. Y.ÜZ ) ılın ibir.ıne çeyrek kl:sm.ı. 
iç;nde lbir:inci cihan ıhaıfui oldu. Al
manya, .~tt, disiplinlı ordusilc; 
mükemmel harp anay'i ve tec
hizarile1 tab!:ye ve sevku:.ceyş, ku
manda hususlarında çok muktedir 
kwna.ndanlarile takdirin üstUnde 
tavsif olunacak tarzda savaştı. Av- • 
rupa kıtasını ınüdaiaa edemedi. 
..Faik.at Almanya tesmiye olunan 
memleketlerinı sonuna kadar mü
dafaa eylec:We-. Askerlik tal'llhine 
Alınan mı etuım \:e a.<>ker mn cm-
al l!Z muvaffakıyeilel"ı.n.i .ıılave et

tuer. Fakat denizlere Mkilll ola
.cak donanma) a saiı~ 0Laman1~ 
süzünden AnglO..Sakson nulletlerin 
ve meınleketlcrm devam eden 
multavemetıerıni kıramadılar. B- . 
rıncı cihan ha.11b .. ni ka)"fbett.i.leı J 

". ı 
ınncı cııhan harıbınde dentz 
kuV'\ eti.er hususunda Alınan ı 

~arın güvendikler. bnş sılah 

deru1..altılar olmuştu. Dört ) .ı.1 de
vam eden o harpte 178 Alınan de
ni2altısının batı.rı!dığıı an1aşilm ştı. 

;Bu deniz s:ılfihı yıne o harpte Al
manlara mu<vaifa.k.?.ıyet teIIİl'n ede-

. menuşti 
• •• 

ı kıncı cihan haıibinde a nı de-
. ntz ilahı de~ltıtarla tay

ynre, dcnizleırle üstünlük temini 
hu~u.sunda Almonların baş silah
lan 'halinde kaldı. Bu 'ha1pte dahi 
,geçen 3 yıl 2 ay içinde 500 m wer 
denizaltısın n bııtınldığı anlaşılı
yor. Denizaltı ınali'uile mütehassıs

ları, efrad1 bu ha11pte daha fazla 
oldu. Müdafaa gemıleri, kornetler, 
ticaret gemilerinin müdafaa top
larile techiz ~ cAsdicn ciıısı dinle
me .ıletleri, komvoylnr sayesinde 
Anglo-Saksontarm denizaltı wh
likesin! kısmetl önledikleri göı'ill

dü. Yine g~n cilian harbindekinc 
nıSbetlc ıgeıru. ıma?atı Amerıkn ve 
Ingilterede büyük bir rekoı· teşkil 
cttı. Geçen ) ı1 mcvcudıyeti hesap
lanan 17 bin mıhYcr tayyares'ıl'le 
kanşı İngııtere, Rusya ve Amerıka
nın 20 bin tayyareSı; vardı Bir yıl 
ıçınde Amerikada tayyare imaliıtı 
en az 40 binı 'buldu . . 
Almnn.yanın kara ordu...<"Unn 

büyük muv:ıffakıyetler t<>
mın eden s.lffiılarclan tankların İn-

giltere ve Birleşik Amerlkadaki 
ı.m.litı da kem1yet. ve keyfiyet iti
barile y-.Jıe önemli oldu. Yalnız 
Sovyet Ru.syaya gönderifon Am.e
:riiKa ve İngiliz tanklarııun 4000 den 
az bulunmadıığı anlaşıklı. 
Şımsli .Afıikanuı... sır cepll€Sin· 

de geçen bmncı teşrin aymın 24 
ünde başlayan 8 inci İngiliz ol'Clu
su taaı·ruzlarının verdı:ğı neticeleri 
lbiliyol'llZ. Bunu takip eden şi:nıa.I:i 
ve şimaliga.rlbı Fransa .müstemle
kelerine yapılan !~iliz ve Ameri
kan ihracı da muvaffakıyetle netıi
celenmit.Er. 
Şark cephesının Statıngrad .&.~ 

saninde, sonra Rij€v havali.si:nde 
Sov.> et taarrutları, Ang10-.Snlt80n- ı 
an d n_tclerden )~llaclıklan sıWı
ların, levazımın kıullanılmasıle baş
lam.ştır. Almanların Miih.verin ~ 
ğcr .kı bil) ük .onagı İtal~ n ıve Ja
pon,> a donanmasik bu liktc A.ı\glo
Sak.iionlara kn~ den üe.rdc haki
mi.yet temin edememeleri, ters n~ 
tıcelerın görwmsindekı sebeplerin 
ba~.ııda eür. 

• 
• .. 1 

A fr ka, Akdeniı:, Şank cep-
hclıermo.e mu:hardbc erm ~ a

km inkişa!ları ~ enı bir hakikati 
aydınlatacak, Ns.poleon devri harp 
l~r·ne ıı.iSbetle yenj; silahlarla ya
pılan ikinci cihan mücadelesinin, 
den.izlere lrakim olmadan !kazanı -
lıp, kazanılamn~ acagı da. fiilen .s
fbat ed.ilnıtş olacaktu 

.ltıuı.-ur 942/4 1 
Karıır büliis.:ısıdır 

M.tilı korunma. knnı.:nun::ı muhllıle
reıtcn Beyoğlu. 'l'arlabaşındDJ Kilıt so
ICJ.k 18/1 ıııu:m ... rnda hclık ıicııret 
meşgl l İsmcil oğlu Huscyln Aı'l>luın 
1~. ında is•.•ınbul ıkinc ınllll konm
ma lT'.ahk~il'csinde cert.yı~n .. 'den mu· 
hnkcmesı u ticcsinıdc ııçiunun tıuı sa 
bit olduğundan mHü korunma kruı.u· 

nunun 31.2, 59/3, ~ \iC 63 Uncu mad
de.;e1 ı mucll>ıncc beş lirn ,Pal'n ce:z.a ı 

ÖCiC nes!ne Vt; yedi (lt.in müddei.le dfik· 
kdnmı.n k .. i)alılnı::ıısı.n, ve hiikilm 
kat' ;Jğınde ucretı suçlıcya a t. ol- 1 
m:ııt Uzerc kıırann lri ltı:-~ın Ikdaın 
g~ctes.indc neşadilmesme 13/8/942 
tsrlh ııde .karar veri d1 (1796) j 

. 
ZAli MAKBUZ 

10/8/942 Uır<h ve 2174 num ralı bo 
yruınaıı c ilt• I<ıtanbu, lı.ha "t Gümril· 
~den ::ıld1ğımı"ı 26 "ı:ındl!lt kürdana 
n t 12/8/942 tııı·ilı 'ı.. 4868 ~ratı 
ınakbuzu zay~ et ik. Yen~L'1 cık.ı<r:ıcn 

ğınuzdıın ~- ti.'lin hi'kmü yoktur. 
Gülı.arl ICJırdeşJtr 

ZAYi - Ntiius hm.l~et cU.z.danımı 
z:ıy ettim. Yen nı n!acağımd2n es. 
k inin lıülonil: yoktuır. 

Eyüp: hınet Açdagd 

i.30 F:ro&ram -.-e ~'r~ek~t SaAt 
A.yarı 

7 ,32 Vücudümüzti çallŞ'i:ıraL..""Il. 

7.40 Ajans Habtr!erl. 
7.55 • 8.SO llW.lt: Sc:ı.fon!Jt pro&ram 

(Pl.) 
13.31) Program v<: Memleket Sa.at 

Ayarı. 

ı::.33 Müzllt: T\lıi..""Çc Pllıklar. 
ı'S.45 Ajans Haberlc.r.. 
14.00 Miız.k: RAyc::eUcılmhur Ban

®.>u. (Şef: İhsan Kfınçer.) 
14 30 Ankara Son.'ba:hm- At Koşula· 

ruun Tnh.tinleri. 
14.40 • 15.00 •remsi • tŞu P.ıı.tavat.sı

n Y ... :ptı mı Oo!ru Buleyp.r 

ı.ı ııo 

18.Qi.ı 

1. 03 

18.4.> 
19.30 

19.30 

l!l.45 
19.55 
20.15 
20.40 
~ı 00 

21 45 

22 00 

~2.30 

22 4:ı 

ı..ııusunuz?> , 
Riyssct.icümhur F•lar.monıi; or
,ost ası Konserinin Deı.·~t Kon 
ervatuarı Salonlttuıdan ruık· 

ltn Neşr 
Program \'c -..ıcı.rl~~e ;.:>s. t 
.ı\;fan. 

1\1'\.!Z..C. Ratlyo Dans Orkest.r.t-
l . HPr t<tlden programı.. (Şef: 

Ntlınd ~in). 
Il. C..J:O ÇocUk Klübu. 
Memleket <S::ıs.t Ay.aTt ve Ajans 
Haberleri. 
MC!ınl ~t S t Asal'i \C Ajans 
Ha.bt-rkrı 

Serilefıt 10 <18.lrnta 
Mftz.ik: Fasıl Heyet 
R~"ô Gazc c~ 
arkllıı.r 

KonUŞJT'~ {K<-1 ıım.ıı 

lnn). 
Kon ler 

Z Yl l\IAKBUX 

Ttııu.-va-

konusu· 

n \<' k;

• 

ı bPs ı ıan • Shi<e· 
Cİ İthal! Gt "'lll"<lgundCJl ~ 7 
.;'.nelik k~ bon ı, dı ıı at 10/11/942 
ta. in \ c 3Jl88 11\tlllllr&, makJbu-,.u zayı 
et ik 1ı tınısı .,.ı.ks ıl:ı.c~ğm'd,ın l'Sldsı-
.,, hükmi' yoktur 

D zcitere ·ıa 
Devlet L1maniarı lşietm Umum 

Müdürlüğünden ilerde kaldı •..•. ., 
•• 1 Karadeniz boğazı haricindeki 11ım11ecı 

0 f d f tBizim eski nlioap Ulun.ayı, dün .. 
• 

z 1 y a i ş a m a n 1 r a 1 kü yazısında edebiya~ güz.el sa..-ı'-
atları. ve lbunlnıfa uğraşanları ko-

Ru cıi fenoriıı.in 13'' hakiki c:h.etind e ··"C 11 mii mC)l!cdc ve: rwna:k, onlara y.ardım etmek jçin 
A. 41°. 24. 35. Ş. 
T. 29°. 09, so, ş, o. 1 !bir 1esenc~ lb.:.kliy.oruz! diyor. 

Co ·rnfi mevkiindc bulurum ve JıSClil<'n gazı ile yanıp her 10 c:ıniycdc tek - Mesene de ki.nuniş? 
bc-y:ız şlınşe1: güst rCJı KAı:ıdcn..z. boğnzı Rr.triclıl<kk.f ziy:ı.lı t.aınıındtraı 21/11//42 
"warminde esen sidactıı ~ ıtesirile yerinden :kopmuştur. Diıyecelwsinlz.. Mesene Jı<r 

Bndc,mucycne tckr:ı.r oyni. mevl:le .!;:onulac:ık olan mezkilr şnman<lınuU."1 manın edip:;er.ini, şai.r~rlni, sanat-
yn ınc konulduğu ve ydl~ldtğıı .QŞ'ı?'LOa il.Uu rdil :-cektir. • k!h·kır.mı k'Oru) an \hatırlı ve :zen-

İTİZı\R: B:.ırdan c:\·vplki n!lshal:ırd:::ı (şsınandır'nllln ycril'c- iromılacnğı :ıyrı-
ca u.;:.n edlkc ktir.) ys .. acak yerde ehven cd ım:y~ekt r y~rr T:ı.shlh ~in bir zatllUŞ .•. Ulunay şimdi lblrl:-
o. nur (1827) d~ de böyle birini 'bekliyor. 

bul Levazım Amirli~~nden ~ 
er·:en Askeri Kiıaat ilanları =--' 

\.şagıda yatılı 6 lknlcm cezı.-: pazarlık.la satın alınacaktır. !'halesi 30/ 
11/942 pazutesi. günü saat 11 de An ,karada .M.. M. V. 5 No. lu oatın alma 

l ,k"Qm,isyonunclıı. yapıalcakhr. Tanmi n bedeli 13,62.5 lir.aı kat'i teminatı 
2()4ı1 liııadır. Ayrı ayr1 taliplere de i ihale edilebilir Talipl{'.rjn belli va
kitte komlsy.ona gelmeleri. 

Cinsi 

A-:; t plkrhlt 
Formol 
LL2'ıo1. 

Pudı c doreglıs 
Oı'l.ganmer kuryel <le<ı.tlbe\ 

Ongan \-e.zlngatuar. 

150 kilo 
50 • 

500 > 

600 ,, 
500 • 
'500 > 

(l 760 - 16-09) 
l ıO 000 Jti O \IUUll p:ı.Jı t.'lr!lu c.kısillrll().}C konn ustur. i'ıa.lQSi 2/12/942 ç;u"• 

,.'!ınibn gUnü san.t 10 da. S~ ankcrt satm alma kaın-isıhbnıı.ııdo. yııa;>t.lı:cAktır. 
T.alımm bedeli 26,950 llI.:ı ıllk temmatı. 2021 li.r:ı. 25 .kuruştur. Taliplerin k.nn~ 
.,. uılanle ekli! :n~ktuplarmı bale s:ı.~t1nden bLl' stın.t ewe! lcoınigyoıuı ver-
"*·er (1742 - lS7'1) 

Aş.'lğJ.da m kı!a.rl.ar.ı yaz.ılı birinci m\li bt'Y.:ı..:ı bun pa.zal"lıkla salın aıl.macak 
tı · Ta!lplerin 4/12/1142 oımta' p!lııı11 ~t 14:17 de İımcr Lv. Jkınirlt,ai s:ıtın aılma 
k\mlısyon d:ı l·~pı.lacaktl'l". Taliplerin ro\'i temlnatlarlle bt'llli \•akitte aromL~:ı 
gr-Jmckrl. (1757 - 1586) 

Jf 

Bekle ,gözlerim, bekle, ıne ge-' 
~:en \ar ne giden ı 

Diye (bunn derler işte ••. Ulunay

ta bu işteki kuta darları, gôlde kud
ret !helvası bC! tler gm· onu lbclcle
yıe durı.un ve canlar~ s.ı.kıldıkça 
~ !bir ağızdan şu yarı lbopsitil 
manzumeyi okuswtlar: 

Bekledik pek çok sene, 
Net-de kaldı (Mesene Meceneıo? 
Balık ka\•nl çalmadan, 

Gelmiyecc-k desene! 
Yme himmet p,a.t:rond.an: 
Del.:.k ıOOP!e ~~ne! 
'lildız karayel deriler: 
Ki tapc.ıdruı esene! 
K'Ulllaş .külüstür amma, 
Pek ibaytldım desene! 
Sesin gü%e.ı olunca: 
BüJl>ül konar ensene 

Oıman Cemal K"1ıılı 
~OT: 
.Bendeıı Son Tclgr:ıftıa çlJanlş ro

marı::a:rınu soran ok.uyumılarım:ı · 
Bunlnrdan !Bekır' M~ romanı 

bıı:günluck kil4p olar.ok çıkacak d{o-

Aşağıcı..ı yazılı ">czalaır p:ruırlıkla c;a'tın alm:ıcaktır İhlcs SO/lıl/942 p:wırtc. ••ık Pa.kısm E'ST:ıTl> b' 'biraz. a 
ı gU.nu at 15 de .AnJ-..a,..a.da M. M. V • .fi No. J-u satın a.lmaı ~;ronundn ıya. ı;ecik~ktl.r. 

Giil:ıarı pılncn ru-. Her kalamı a;rn ttrhbe verile bilir. Tahmin lbcdel" 8(18j li'ra kat'.l temi.·----------
---- ---------·--- natJ 1312 li.nı. 75 kuru.'du.r. T.al.lpleritı 'beelli vıı..k.itte komisyonn gı.:.meJ.er. 

E SlNElv1ASINDA 

KAHA TUFANI A ATAN 
• 

G OL 
Frutı DEVAl\C .. DIYOP ARriSTLY.:R: 
WİLL1A:\1 PO\VELTı • lU VR:SA LOV 

~ ..... ı 13 te tı:nz l&tlı halk mıılint"'·. 

ş SiNE ASI 
Dolup dolup bo.: :ılıyor. 

rBALIKCININ KIZi 

Fılmlcri gtbi 

1 SAADET 
BuyLlk nı.c !adası da 

Görulmır c itl!mem ş bi rağb t kaza dı. Sln~ma. 1ncraltl1Jan hınt:ll'lk-
larlıı, goz yaşlarlıı bu 52lıc.s1'ri tckraT, tEkrnr ~r<:t\ıvorlnr . 

1 
!-.l~l'mamız !JU ıore '\"e:-:;-lı~ s:ıyın m~tcr Ur.rlne 

tav yr eder. 
hı:ı.raretle ı 

Clılsl 

POdur d'O po~~m. 
l~cln. 
P.udr do tıin.1(.i~ 

l~oral. 
Küle\Ll't. 
Nid.t-ad daıTJan !~<i .ı, 
Nev~n Jddr hiclTa.l 
Permanganat, de ~tas, 
Su.l!at de ze.nk. 
Subl~ ~ı 'brııt. 
TallIIOfonu. 
Solosı'on gim.ı.a. 

i'intı 

l05 
250 lOti 
2Ş() 105 

Mı:!ı:Wı 
~-O ];!}g 
25 , 

320 
100 
00() 

20 
2 

50 
() 

50 
100 

1 

> 
> 
> 
> 
~ 

~ , 
.. ,. 
> 

175{1 - 1607) 

. . 
250 105 · - . • • • 

259 M3 çam k~rcst:e .k.ıi.p.alı :zar!la. ekW.trMye konmu~tur. İluıl~ 5/12/942 cu· 
ma.r.ta.1 gUnü sa-at 11,30 <!!\ An.karaxl:ı M. M. V 4 No. lu sn!.ıu clma ko.:niryonwı
~n y7pıla.caktır. 'l'.nhmin ~edeli 33,670 lira ilk teminatı 252.5 lira 25 ku:uştırr. T.'.l· 
lıplerın kanunl ve.>lkal.9.nile t{.'Jdif :ır.ekluol:ı.rını ıha.le saat nderı b ir saat evvel ko-
:ni::yona vıırmelel"l (1744 _ 1579) .. 

50 ton sn!bun ahnecaktır. Tahmin 
8625 liradır. İhalesi 3/12/942. günü 
No ht satına.ıma ilromlsyonunda 
tc .komisyona gelmeleri 

li\ı:a...~ 

bedt:lj S7,500 l'ra ıkat't teminat 
s~at 15 de Au.kar!ldn .M. M. V. Bir 
: apıbcaklır. Taliplerin belli vakit

(1782-'11678) 

------- - . - --·-------- ------- -

20 ton .sabun ve 20 ton zey.t:inyn ğı alınacaktır. Pazarhkln E!bitt~ 
m~· ~/12/942 gQnü saat 16 da Ankarada M. M. V. Bir No. tu satın 
nlma komlsıyonund2 yapıl.aca{ktır. Sabunun tahmin bedeli 24,000 li
ra kat'i k-mjnatı 3600 lira.dır. Ze-yt tinyağmm tıı!h.mln bedeli 43.000 
lira kati teminatı 6450 liradır. Tal! plerin belli vakit.tc lromlsyona gel-
meli?ıi. (1783 - 1680) 

• 

ürkiye Cumhuriyet M 

i 
K sa: ıl'Rt. 

Albn Safı h.t.O r:ı • 
Banknot 

74.616.483 l<W.954 052.36 
. . • . ••• •• 10.433.481.--

tıı lıl: ..• 

D lıllde.ki Muhubi. !er: 
ra rk. Liraaı . . .. • .. . • • ••. .• . • •• 

Hari~tekl Mmuıbirlcı: 

Altır: · Sııt1 Kllozr;ım 28.914.,450 
A1tm.a tahvili k abU eerbut dövWer • 
Oığer dovWer 'le ..:SOrçlıı &:llrlng ••• 
tıakl r ı.erl . • .• ••• • • • •• . ••• •• 

a:zine Tah \:Hl eri: 

D ruhu &dilen vrııl:ı nakdb'o 

164 421..921 

l.138.892.17 _ 

40.670 486.69 

47.'19U02.75 

kllrı•llğı ••• . • • • ••• ••• • •• 158. 748.563 -
-anunun 6 • R 11'\cl madd lerlne 

W\ tıkan hıı.ılne ı.arafı:ıdım f W 
Ultil]'tıt •• • • • • ••.••.••• 24.305.462.-

Seııedat Cilzdııı:u: 

TiC!lr1 &>netler ••••••••••••••• 431.715.783.64 

~ hıtm ve tah,; iJ:1t ctizdaoı: 

(Deruhte edilen evnkı a~ 
A (Jlyonln k2rıılı1ı cshıı.m v 
tabvf'llt r:tlbıırl Jı::ıymeUe) ••••••••• 
~ ~f'rbe t eshsm ve tahvlllt •...•• 

.\ \ ıınslnr: 
Aıtı.n v~ döviz \lzc:-:ne tv1:1n:ı • • • • • 

TahvilAt üz.erlne avans ... .••••••.• 
Hazineye klsn \•&deli ayana .. ••• • . 
Hulne;ye 3850 No ıu Kanuna ıaı-e 
1ıcılım altıa karııhtL va 

Hi1>11ednl'l11r 
l\lııhteli 

45.039.119.93 
1<>.500 .689 .30 

1.968 05 
10 861,660 43 

250.000.000..--

EK'ÜN 

kez Bankası 21 2. nci Teşrin 1942 Vaziyet' 
1 

LiRA 

115.55L955,28 

1.138,692.17 

88.461 989.44 

184443 101-

431.715.783 64 

1 55 539 809 .23 

1

260.008.629.38 

4.500.000.-
11.219.915.90 

t J.1-03.435.o'lil.04 

e.r ıı a • .-: 
lhtiy t Ak"~"'· 

Ad \ tevka Ade • . .• • •.• 
th u 1.. •• ..• . ............ . 

'l'eda\ üldc i d mkııouurı: 
Deı uhle cdllen vraıu na cü,ye •••.• 
K5u ı nun 6 - tl '1!c! ruııddelerlne 
lt>\•flk a hazine tarafından vW 
wdiy .. t • ... .• •.• ••• •• • •• 

Deruh~ dılen eV1'8kı nakdlye 
bııklyeiit ... ••. • ............... . 
Ksrsıl.Jiı tamamen tJtın olaralı: 
illıveten tedı.vtlle vazedilen .• . .... 
R«'f,kcmt mukabili ııtvetuı teda· 
vült' vazedilen . . .... 
Haıl•ıeye )'ip ıun r.Jtın kc.rşılıklı 
avlUI ınul:ablU !902 No. u kmıı.m 
ın o: tın~ lio\e:.en teıüıvule vez .... 
dUer. . • . 

MEVDUAT 
'N1tk ı lraııı . 
81.ltm· Sat! Kilogrt\m 877.4~2 

SB~O No. 1. k8nuruı ere Hııdnt>y~ 
1• w. l ' k:lb' · •::..·ır o'kı 

rırn a ı linlar: 
~af KlloP.l'flm 55 541.9:!0 

T>lh iz TaahhUdn( ı: 

\lt n tnhvill k!lbll dövizler .• . . . 
DIP,~ı dl,\vi 1 r ,.. ıılal"aklı K11r1nc 

rı lvele 
"ı:lıteilt 

v 

Ura:: 

9.412.135 78 
6000.000.-

158.748.563.-

.300.462~ 

1!14 443.101 -

45.000.000 

291100 000-

249,500.000,-

105.380,582.-
1.284.164,05 

78,l U,167,!IO 

11 548.475,80 

a ı 

l~.000.000.-

15~412.lSS.73 

720.043,1()1 -

106 614.746,00 

78.i24.167 90 

25.M{l.475,80 
142.69~.449.S<J 

,l,l03,4S5,076,04 

l :fen mıız .1938 taıüıi idbaru -;t.. ~ AUıu Ü%erint ~vani ~ ll 

... .. i - 4..., ;· <ti! 

GölcOktc bJr pa\'yon ınş:ısı k::ıp:ılı z:ı.rfa '.ksllmey Joonmuştur. :ilııılcı;l 7/12/94!! 
pazartesi gürıü saat 11 de .Ank.aTadn M, M. V. 4 No lu tın alma ~OIIJUtld:ı 
yapılacaktır. K~::r bedeli 99,17G l1r:ı 60 kuruş .ilk teminıı.1ı 6208 Um 83 .1curu.ş 
tur Tallplerin kanun! vesikallll"lle t<"kli;f m~k~laTuu l:h.-ıl.r sa:ıtlndc.n bir s:ı.11.t 
I!\: ~l kOmİ!\}'OD \"erde1eri. (l'i"3Ç - 1541) 

*' 22,360 kilo koyun eti kapalı zarf la eksiltmeye ikonmı..-ştur, .1tlı:ılesi 
3/12/942 pet'Ş('mbe gti.nü saat 16 da Bursa Aıskerl satlr.. alma ~'O
nunda yaptlacaktır. Ta'Junin bedeli 31,304 ]'ra ilk t.amlnatı 2935 liradır. 
Taliplerin x'°nuni vesikalarile teıkH f mektup1arını ihale saıatlndeıt b•r 
saat evvel komi.<;yıona veıımeler~. (1722 - 1503) 

* 100(} ton muhtelif mevad ;n.&let tirilecektıir. Kapalı ~a lt-
mcsi 7/12/942 p:ızarlesi günü saat 16 da Erzurum ASkeri satın ahn:ı 
komisyonunda yapılacaktır. Ta!lını' n 'bcdelı 71.600 lira ilık remlnatı 3830 
lfradır. Taliplerin kanuni veskalaril e teklif mektuplarını ihal saatin-
den bir sa~t ev\•el kıomisyxma veıım eler·. (1721 - 150.2) 

* Bill'tmtun malzem~si cih~1i a<'\k criveden •,eri1mı6k 9aırt.ile ıki n~r 
ınşa ettirile«'ktir. t~çHiğinin tabın in bedeli 3049 lira tbir kuruştur. llk 
tL'lTlinatı 228 lirn 68 kuruştur. A~ı!k eksmmesl .30/11/942 pazartesi ~ü
nü saat 16 d.ıı Gcli'boluda a'9lre.ri sa lm nlma kombyıonund.n ynpıLa.cak-
tır. Taliıplerin belli vıııkittc komi.~ na gelmeleri. (1690 - 14-02) 

* 100 t.oı .. kuru so[.-an kn.palJ znTfl:ı ıeb. taw~o konmuştı ıh:ıl i '1/l!a/&42 
gı'nU sa-al 14 de Anknr:ıkia M. M. V, Bi No. lu ::ı4ıı :ı. mn. k.oıni~·oo'l.lıDdaı ~ 
pıl::ıcaktır. Ta.hm'n t.rot>l 45,000 lira • .. t:('minatı &37J ''!3:iır Tru~l'I'İn ka· 
n nl \"6Silcnladlf'! tek1l.:f mektu-p.ktrını iha' ~ :ıatinden b r ;an• c\"1te~ kmnİS'Ş'Ot\3 
\"-Onncleri (1114-1467) 

* 300 ımn odun kapalı zarf n eks 'ltnreye konmu tur . .thnlest 10/12/ 
per.şcnıtbe günü snnt rn d<' Ardahan askeri satın alma o{Omisyonund.~ 
yapılacaktıT. Kilosunun tahmin fiya 'ı 4 kuru~ ll:k teminatı 900 .liradır 
Talip!crln kanuni \ C'S

0

l\ala.ril ekl' • mcıctııplarını -U"ıale saatinden bri 
saal evvel konr.:ıYon.ı verrneforı (1770 - 1656) 

* 740 ton Ln.yit lOOmtini pazarJık lıı. satın alınncnktır. Tahmin bed~-
U 23.680 lira ilk temir.atı 1776 llxad ır. Lhalesi 2/12/942 günü t 15 de 
Çorluda as ·eri s tın alına .komisyonunda yapılacaktır. T 1·pıer.ın belli 
vakitte komisyon gelmeler· (1791 - 17S6) 
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ITT HA c LAR 
1 laııaı z ı ŞAKIB No.67 1 
Baiı:USWI Sulten Ham (1 lbu gi;bıi 1 

işlerde, pek mahcup tabiatll id1. 
Buna bhı.acn hüıo.kk, keli.dl: mah
felinde bulumnası mutad olan -
ların (1) başka yerde namaz kıl.- 1 
malannı irade etti. 1 

Mahfelde, lbaş mü.sahip Cevher 
ağa ne yahııız .kalıyordu. Abdest 
sık.ıitığı zaman, Cevher ağar..ın 
bir mahlaza ~e •ığı iküçük 
bir lud>a m'Ü1'acaa1. ediy.o.rdu. 

1tWıatçılarin, yuJtarıd.ak. dddia.
larına n.aı.ara.ıı, artık Sultan Ha
mitte.n tammiy.lc ümit kesmek ve 
o.ı::.un. ya biı· ı!e~ darbesile yere 
serJ.meshıe, yahut. d~ ani bir mev.t 
He ölüp ga.tmesine iıttizar etmek 1 
lazım geliyordu. 1 

Halbulki Sıtltan Hamit, yaşwxian 
ü:ınd.t edi:lmiy.ecek. bir 2endeği i\'ıın
de yaşayıp duruyor v.c sıh!lıatıınin 
mükemmeliyetini de, her cuma 
günü. sclB m lığa çıkmasıY le isba. t 
e&yOl'du. 1 

p d.işah bu ~eG., 1906 ae;ııe. 
si Tem:mız ayma :kadaıır devam et
U.. O sırada Ahnanyadan (Doktor 
De.rgman) Ssm.iı:ıde ~ operatör 
oelbed~""'tıi.. Bu ~t,. ~aııme SıJ
tana @r ameliyıa.1; icra -edecekti. 1 

Sultan Ham.<i, bu iıırsatı kaçıl- ı 

.mak istemedi . .Kendisini - .ilk de-
fu olarak - 'hu Alman .opeı"ntör.ünc 
mwıyene ettirdi. iO<ıktor, 11.i.iıçük 
bir amel.yat ile, ddraı· z.oııuı:.wı ıe
davi edilebileceğine tem:inat ver
di. Bunun ~ Almanyada.n 
doktor Bir oe.lbcd lldi. Y.apılan ame
liyat, mu...,'llffaikıyetli netice temin 
et.ti. 

SUıltan ~ ancak biı- kaç 
gün yatak-ta kaldı. Ağw.to.sun 22 -
ne ~ tcsadili eden c~ se
lamlığır.a i'r'kamadı. 

Tabiidlr 
1

.k1 u hadıis.i:, Avrupa 
ltt.tııa tçıla.rındn çok büyıUik !b:iı- .mc- 1 
er.ret ve heyecan uyandırdı. lııi-. 

~1atçı gaıetelerde; 
tTEBŞlR) 

cSulta.u Hamid, hastadır!) 
bafhkJarı alb.nda coşkun yazılar 
yazılmıya başkılıdı. 

ltmııı:ı:tçıla.r, l'lln~ suyu .göı~ 
den. paça.lamı sıv~. :. r.e;
:rıiy.atısrma, şöylece devam ediyor- 1 

~· bu büyük .hakikati, bu- 1 
günkü Öyıe kat'i ve o derece sa'bit 1 
bir hastalı!kt.ı;r ik'., bunu otuz se-
nedia- istibdat altında ezik.n '\"C.

ıtar..daşlarımıza lbir heyecanı saa
detle tebşire şitap OOiyoruz. 

... vü{;~i·~~;;·cıA~;·~ü~~11- ı 
na d<>ğr.u sürükleyen hastalıklar 
müteaddit olup en vahimi ve en 
esasllSl, lboğa.zır.dak!i seretan'<hr. 

(İCM edilen müdavat ~
de nihayet, ilci, üç ay k.a<lar sü. 
rilklenmes. munWl'lel olmamakla 1 
berıa:ber iller halde şifa ümidi 
kalmay.ıp neticenin vatan ve 
ınilletin saadetir.ıi tem n edecek bi:r 
vaziyette olduğunu doktwlmı b4i>
yan edi:yorl:ar. 
. .. ... ... .. . . .. ... ... . . . . . . .... .. 

(Kiımb 11J!.ır? ıBelki biz lbu satır !a
rı yazarken ihtimaThi o can ver;ı .. 
)Ol". 

•••••••••••••••••• 1 ••• ' •••••••••• 

( Osman:lılart .• 
(Otu:z senedir ceıasıı lbıratı mız 

Abdülham:ıt ,rarurt döşeğir.de ölü- • 
)'Ol'.) 

Diye ba§layan çili sütun üzeni
ne yazılmış bir mskaJenin sonu; 

(Sultan Mehmet Reşarlı rnan.. O 
sevgiıl.i pJişahı.mız, hi2.ı m cr.cıza
rınuzda o kadar büyuktür ilci, ken
disini ibir padişahı, mutlak d~l, 
sla.m.işet, ıinsaniyıet kavaid ve şe-

raiti ü:zer.lnc müessi <1ev le.ti meş
rutai Osmaniye.nin (Sultar.ı dilru-
iba) sı olarak görüyonırı. ! 
Y~asın Sultan M~t Reşad, · 

yaşa,,.ın vatan. 
B ır daha tekrar edelim ki, bu

.satırlar Avrupa 1tti.hatçılarınır. 
gazeteler.inde intişar edeıke.n. Sul
tan Hamid henüz Osms.nlı ts.btı
ıuo il.zer.inde dimdik duruyor .. Ve 
yakında bu mevk: d, biraderi Reşad 
efenr.l.iye ter.k.edeooği de benze
miyordu. Bu itibar ıile, A'Vlt'Upa 
.lttihatçılaıırun ..bu hafiflikleri, a
na '\"atandaki lb.ürriyetpervel'leru:. 
h~ına gitmiyordu 

Nite:kım lttiluıtçılar da hu ıhate.-
ls.rıııı ~ anlidılar. Ve neçi- ı 
yatlarını, derhal tU şekle sokmıya 
mecbur kalchJar: 

(Marnzı şaha.ne) 

(Mer.abii mevsuk.adan aldığımız 
haber.lıere göre, padişahın :se.ıam 
h.1.1".a ar.ıı micud edebilmesi, &n

cnk udaW.1', muvakka.tci \tıbbiye 
sayeıindc vul.'11 iJJ.lınuştur. Yok
sa, marazı şahaıı(l, berdevamdır. 

Vücudu hümayunu te:rketmemiş -
tir. Her tarafta.n varJd olan ha
berler, bu beyanaiımıııı müoeyyct 
bulur..uyor. 
İs~ul hususı muhabi.ııiımiz -

den aldlğunız mektuplar, 'berveç
h:i ata.iır: 

6 Ağustos-.• A'bdili!ıam.it, has
tadır. Ötıedenberıi müptela oldu
ğu emrau müzmineden başka, bu 
defe. kendisiınde cHuunakı sadır .. 
derllen ıve mev.t.i Aniy. hıtsule ge
tir.en mühlik ~ kalb illetiıün 
ilk rul>eti zuhuır etml§t.ir. 
Kendfaini, Nafiz paşa ~i edi
yor.) 

istıu)'buldan verilen bu h~vadis, 
ıkat'iyen doğııu değildi. Çünkü 
Sultan Ha.midin hem \"al.desi ve 1 
hem de pedeııi ·w!r.em lhnstabğm
dan vefat etmiş olmalarına .r.ağ
me.n, ke.nd:iS'i QC>k b\'l\"~Ui bi:r bün
yeye mallktıi. 

(Daha var) 

• 
Hububat hisseleri 
toplama işinde 
gayret gösterme
y en bu ayma· 
kamlar hakkında -Vekalet takiba t yap
tıracağını bildiriyor 

, 
Dahilıye Vekili Recep Peker dün 

'ilayete bir telgrai göndererek 
de\•let hububat hisselerinin toplan· 
m.asında fazla 'titiz davranıılınası.n1 
ibildirmiş ve şunİarı yıızmıştll': 

cVeltiUetçe te(bllğ edilen esaslar 
dah:linde devlet 'hubulbat &ıis.5ele
rirtin toplanmaSb ve \ ilılyetçe sıkı 
ıs.kip edilmesi (birkaç defa ikazda 
bulunmasına rağmen :şln lhayati 
önemi karşısında layık olduğu gay· 
reti gö.steremey(m Ürgüp' lkayma
kam ıMa'hmut Sak.ip v~ '.İııcesu 
kaymakamı Mahmud Nedim vekil. 
let em:rine a}.ııunlşladtt. Haklarınd:ı 
ayrıca ~anuni ıaki'bat yap:clacalk
tu-. Vilayetın'ızoc de bu !hususta 
lazımgelen ehemmiyetin v.erilmesı 
gert>ğiııi bUdi!riritn ... 

J 

Hususi- Taksileri 
----C>----

Vali bu ların ben·' 
zin karnelerinin 
ahnmasını bildirdi 

Vali, alrumdarlara gönıdeıxliği rbiJ 
emirde taksilerin ~ı:usus1 ocomobil 
gibi Jw.llarulmnmasma.. çok dikkat 
edilınesiru blJld'.rm\jtlr. 

Öğrendiğimi.?ıe götıe son .günler
de lıavnlann yağışlı gitmesi ilze.. 
r'lıe biııçclkı zenginler tnksileri an
gajt> etmqler ve onlarıı hususi ara
ba 1gı"bi evlerinde kullanmağa baş
lamışlardır. Vali, lbu .gihi ıakı!Qel' 
den bir tanest.ru tesbit ettirmi§ ve 
bem5n karLtm aldırtnııştıT. 6 :ncı 

u!be müdüt>lüğü sivH memurlarla 
lakısileri sı.kı su.rette .kontrol et
mektedir. Hu usi çalışan !bütün 
aksilerin benzin kıarnesi alınacak-
tır. 

Tütün ve içkı bayile
• 

rının 
• dikkat nazarına 
inhi arlar lstanbul Baş 

Müdürlüğünden: 

28.-1]' .. 942 Sabahı h e r bayi elinde 
Dl t \'cut ~igara ve içkilerin v ispirtoların 
tı t ~ '1 , pek et ve fişe hacın.lan itibarile me v· 
cutlaunı ~jrer l eyanname ile ayni gün akşa· 
mına kadar en yakın lnhisarlat deposuna 
\jiJdirmeleri ilan olunur. ( 1791) ------- ----------------------
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1 AÇDL KAPDM,, AÇDL! 
TUırqete ~H"-: 

MUiB_ - Muammer . ALATU• === 
Akademinin kapıısından muıhte

şem lbit otomdb~lıı çıktığını gör
dü. İçinde lkinısc ulmaruğına göre, 
he:ııha1de SebasUyen 'bir ye.re git
miş ve akademi.ye dönmüştü. 
Kapıyı çnldı. Knrito açtı. Fakat 

arendisinin şimdi ı&eld.igini, yor
gun olduğunu ve kimseyi e~ul 
edemiyeceğini söyledi. 

Latimcr knrtmı ~tı. 
-Sen bunu götür, .. hf'malde be-

ni knbut eder, dedi. 
J a.pon hizmetçi az sonra geld 
- :Buyurunuz dedi. 

Lntimer sofayı geçruiken, buro
nun .kapısı açıldı. Sebastiyen oca
gın önUnde ayakta ısım ·ordu. Ln
tlmer'i gorunce 7JOl'aki fbır tebes
sümle. 

- :Suyursunl.sr, azız.m Laumer, 
dedi; !bu saatte ıiyaretinz hiç ıha
tırıma g lmerru rı. 1.ut!en oturu
nuz !Bir • ~garn yakmaz nnsınız? 
lııtimer elinın ter-:>i ile sigarayı 

reddetti: ! 
_ T~kkür ederim, dedi, otur- l 

mak da istemem. Çünkü o kadar 
uzun rhonuşacak değilim. 1 

- Peka18! Zaten benim de o 
kadar mü ait "nkt m yok. 
Lntimeı· lbütün deı·dini ~ırabı

na rnğmen gü1ümsedl. Scl:>astiyen, 
kendı sekreterinin evden avrılmak 
iste ~ni:n, bu delikanlının mane\
rasJfe alakadar olduğuna 'ç .şüpıt 
etmiyıordu. 

- Azizim Latime.r, siz fbu hıue
~cti n ·zıe pnrtiyi laıı'Zandığınızı mı 
unnediyorsunuz? 

- Ben öyle so1Jen anlamam. 
Faktı 1rnkcdeceğim bir taraf var 
Blll'. ~a gelişımin sebebi 'hir 
sı.. l ısormaktan iba1·ett r. Kız kar
deşim OHv'den yıne bahsedeceğim. 
Ben cenubi Amerikaıyıı gittikten 

nr • bu k xeağ kokatne nlışu 
değil mı? 

st en el rfni goğe dır-

dı: 

- Allııthım, dedi, bunu lben nef'
denbllirim? Evvelce de sormuştu
nuz. Ben bu kadıru .şöyle !böyJe 
göıdum, işte o kadar ... 

- Yalan sôyfüyorsunuz. Siız onu 
metres diy..-. kuUandmız. 

S ı yen omuzlarını s'lkiı: 
kr. zim Latimer, ben size ev-

elce de söyl<.1nj;ştim ki, tehlikeli 
bir J:oı takip cdiyol"Sunuz. Bu yolu 
terkediniz. Hem ireni2 ha~ındaki 
iddia im ınız i (..' tamnmile mana ız
dır. • La'timer 'biı Lki adım ilerıiledi. 
Yumruklarını sı~ı. Kar ın
dnk adamın solgun suratını bir 
şeyler\: benzetecekt' amma, J ne 
nefsine 1rnkım olmağa çal şı.yordu. 

- Ben senm tbir gtin baıdkından 
g lce ğim amma, kız katd~·ım 
metres di} e kullandığınıza daha 
y ce anaat 1 etmedim :Fn at 

onun bu eı."Cleld odalanian birin· 

Almanganın Hatası •• 

Dünyanın realiteler nizamı ıh.iç 
b~ hatayı affetmez.. Bu .kanunu o 
ıkadar kainatı kaplayıcı ıbir kanun
dur ki, !her 'nsan ve her mUlet 
kendi ıhatasının !bayatını yaşar, de
nilebilir. Zaferler ve mağlO.biycl
ler ıdaıh.i tbu !kanuna karşı şimara
mazlar. :Hcıfuungi ibir zafer bile 
düşmanın lbir lhatasından 'başka ıbir 
şey değildlı-. 

Geçen lha11pte Almanyn mağlOp 
oldıtı. Çünkü hata etti. İngil.izletffi 
kendi itiraflarına göre geçen iıa.rp. 
te İtilaf devletlt:!ri tbTokunun mağ
~Q.p o1masına., ramak kalmışrı. iFa
kat AUnany.a en nazik lbir anda 
Amerıkmıın ıhaıbe girmesine mey· 
dan '~rdi. Bu SÜt\.."'Ille Almanyayı 
yuvarladı. 

~u lhat.bin lko1kunc !boğuşması 
kaışısında dövii~n tarafların düş
tükleri irili ufaklı ihata yekunları
n:ın puanlarını h~ ap .ederek be1k: 
!bu kanlı anaçın sonuçunu az ~k 
lrestir:meıJt. lbüc kabil ola'blTıT. 
Şu muhakkaktır ki. lbu ihnrpte · 

.PJıglo-Snksonlar daima kendi ha
talar.mı itiraf etliler. Fakat lilinau
yanın, bu;gün, lbfr lh:uası fbc.l:irmeh.._ 
~ ıgilbidk iki, 'bu lhaUının tamir.i ka
ibil o0lması kolay kola) ileri 'Silııillc
:mez. 

A1manyn ikinc· cilh.ın iha:rlbine 
her.kesten önce müt!hi~ •bir ihal'p 
makinesi thazı-rlnmı.ş lb'.r \hatde gir
miştir. Fakat bu •Juu'.P makinesi 
yalnız A Yrupa kıtnsr ve Avrupa 
devletl"rini yııkmaık hesap olıuna
ı·ak, k :t'a Qapındn 'hnzırlanm~ bir 

Ya:an: HAYRI MUHiDDiN 

harp makil}esldir. Almı:ınya heıbal 
de AVPUpa devl-etlerinın yıkılıııa
Jnrının idcalizc ettiği yeni statüko
nwı kw·ulması çin yeteceğine 

ınanmış gör.ü.nmek.tcdir. 
.ı::ritekim, el'.,>er Almanya Avrupa 

ststüfırosunwı deği,pnalni yalnız 

bir kıta mcselesı değil, lbir dünya 
meselesi o0!arak almış olsaydı, de
nizler harp mnldnesini de ~azml.a
ml§ bnulunacak ye şüphe yok kı 
Avrupadn Fransayı yıldırım .nızi5 -
le yıkma ı ukıılbinde hiç hazırlıksız 
İngiltereyi de ~oıaycn yıkacak; 
hiç lbir hazırttkst? bulunan Amerı
ka pa hıç bir harekete ka.!klşama
yacak; dün~ ıı mukavemetleri biı· 
:ında yenilmiş olacaktı. 

Bundan ibugiin hi kimse şüphe 
edemez. 
Anglo-Sa~-oıi alemi Alman) anm 

ıbu hatnslnı anlam~ görünüyor 
Çünkü ü~ harp ~ ı1h · çindc. yatnız 
'biı· kltn harin i in değil, düı1yn5 ı 
istila çapında lbır harp makinesi 
hau1amak ıı>rensıb..ni ele aldı 

Elbette ki, herşe:y den önce mu
kaıvem&ti, dünYanın haJl€i kıtası 
üzerınde olu~ olsun ktr "imek 
talka tı geı eJ.l diı'. Ve 5 me illiç · ır 
he Yoh."1ur ki, dtinya staıukasını 
değlşıircıbilınek aneak lbütün dün
ya muka1vemctlerim ezmekle müm 
kün olabilir. 

.işte Alman) a, eger dü.şmanlaTl 
bu 'hata:y1 hiçe indirecek daa-ıa müt
hi..s \bir ihataya düşmezle.rse, bu 
lkl-nci cıhmı harbinde .t>u görüş ·ve 

hesap .lıntnsınm tımh n :~<m~ acak 

gibi görünme.k1eair ._ ---

Açık içki satan bay· e
dikkatine : • 

rın nazarı 
Ba m üdü .. inhisarlar istanbul 

lüOUnden: 
İçkili lokanta, bira hane, gazino, ba r 

v ~ eh sali ınahalle t d e a çık ola ra k jçki satan 
bayiler ellerinde m~vcut içkil ri satabiJe .. 
cek! t: rdir. 

Ancak 28 • 29- 11- 942 Cuınarlesi ve 

Paza r günltri ak şamlan e11erindeki mevcut• 
larını birer beyanname ile açık bulundurula· 
cak olan satış depolanm ıza v1ern1eğe mec• 
bur oldukları i!an olunur. 1826 

Yünlü kumaşlar 

Fabrika 1 ar çahş· 

"!ü~ü~f!,&aı~r,~e!!, !e~u~ l 
lnrna meccan~n verilecek yilnlii 
kumaşları işlcmeğe başlamışlar

dır. Sümer Bank, lbu hususta jc• 
eden knınkanı ipliğmi fejbr.İ!kalara 
ye.rm;ştir. 1lk elde 2 ~·on 400 
i>in metre yıünlU kumaş dokuna
caktır. Hususi fabrikalar, kendi de
senlerin' de tşleyebil~kıleı-dir. 

de orurduğuna kanaatim va.T. 
Se'basti~-en hfç ıistifin.i b'ozmu -

yordu, :Raketin.iı ç.ılkarıp bı.r sigara 
·.aktı. 

- Demek ki siz !bürün ihtaıian
ma ı·ağmen, gülünç bir casusluk 
yapt.}i0rsunuz. A2izim: Latimer, çıl
gınl1ğa 1ooum ydk, iBana biır deLil 
gösterebilir misiniz? 

O zama Lartfmer cebindeki pud
rn kutusunu ıçıkanp uzad;ı: 

- Bu ne? dedi, bu, benim kız 
kardeişme getiridiğim y:ılbaşı ihedi
ycsid.ir. Ve bu hediye de sizin evi
rıi7.in içinde butunmuştur. 
Selbns~·en kutuyu aldı, o dn evi· 

rip çevirdi baktı ve gülümsedi: 
- Heıiıalde bu kutuY11.1 1is 

Ştanop lbulmuş olacak, decü, de
m k rıd; bugün evJmin allak !bullak 
olmasına sebep buymuş~ :Mis Ele
nin bu kuruyu bana giisterme~ 
olmasına hayret ettim. Çünltü za
wlll !tız van1ış düşüncelere sapıl
mamas için izahat verelbilin:lim. 

Lat•mer cı acı güldü: 

- E\'et, ızfihnt verebilirdiniz 
Da1mn kend:n·zi masum göster
me'k için v~receğimz ıbs:zı izahat ... 
Fakat El sıu şimdi eskisi. kadar 
ir..a.nmıyor, ı:Bu ~ ıiçhıde neler;_ 
lup bit ~-orsa hepsini bana söyle
di. 

(Daha var) 

Bir yan kesici bir ba· 
yan oktoı un çalı t • 

sın ı kapıp kaçtı 
şı ıi Çocuk h:ıstnh:ıııc-si dok1iôr -

rınd:ın B.-ıynn H. n.ıi'e Et'Ollll, IC\ \i e~i 

~ece P<ınHııltıd. Allmba.ltk: 1 cadd~· 
ind l1 gcçt"ıkrn blrdrlb re ı 

btr atl:ım çı~. iç nd" 14-0 llrn para 
l>ı lu-n:ın çn.n~ tı kBPlıJ> k~ • 
Z bıl!ı. ıntthi.tl )'11kesicl} t ~makıfa· 

dır. 

Kız okulları 

vol ybol maç~arı 
Dli.n Em.inönit Hi .w jlnın t k. 

onund:ı başll)'ne uu h bel' 't niiğl'
m K12. okull~ı \mcıybol m:ıçlan, ibu 
gfrn h:ıkem Sami AçJd>neyin d:ırcsi -
dC' oynarunı~ ba tnn nihayet<· kadar 
cyı.rcı.cnn ııl!i a ve h:<ı>~i f! taldp 

rdilen bu n~lar,ın oom.ı:nda Ciimln • 
:!yet Kız L. • Ş. Tc ·i 1 ine 1~9. 
15.7, <:xuri en Kız L, ist. Kız licsshı" 
ıs . 2, 15 • 6 snyı i c g. lıp ge'nuşt·r. 

Kaçak kauçuk 
Yntaıklı \ nl:ır idaı-cs hmmılla-

rmdan Fahrı adında bıı11ıin elinde blr 
bnvulla şüphclı 'b'r v:ıziyctte Haydar· 
paş:ı. garına do~ru ilcrlediğ~ gören 
Emniyet lG1ç.ıl tÇllık şUbesi memur C· 

n. ~-olda b:ıvulu uçıp mııııyene e
d ncı; 19 lulo kltÇ!l~t uçuk bulmuş. 
l:ırdLT. Hamal, bun arm .r<utoı nn d
lerindcn Muhlise t o!duğıuı söyl{'· 
mtştlr. Kauçuk rın, Totm cltsprl';'.Jı 

ile ,.c tn Bn dııddon ,getiril i ı anla· 
şı.!m~tır Muhlı ya .nlıınnuşbır. 

Bir kamyon devrildi 
DUn bnh !or Ömcı'Ul ;da esm-

de'k kömür yüklü lmmyon. Alcmılk.· 

ğtna gld~ n sultan çftlığı civarnda 
direkf:lyonunn ıl~ o an b-r srurollik 
neticesinde h nd<'k erden bin.ne yu
va mnmştır Karor;onckı bulunanlar· 
dan i itiş yaralnndlkl: rındıın Hay
d:t.11)~ Nilmunc kaldı 

rahruştır. 

do ol- Darla 1 

Davası 
Ali Kemal Sumn.an 

B ir iki hnf tadır General Dö
ol .ile Amiral Darlan ihti. 

Hi.ü -:;il et iJemin.iıı .en ded.kodu
ıu uc\ zuunu teşkil edi~OJ'.1\lihver 
tnrafının .neşrıyatındn bu mevm 
Uzruııi de.rocedc 1~letilmek1edir. 
O n-cşrj) ata göre Afrıkadalci. Frnn-
ızlarlll blıbırJe.ri) Jc ıruılaşmaları

.nn .imkWı olmadığı g.bj .Arıglo 
Saksoıı tnrafı ile de encral Dögo. 
lün arası açıldığı rhııyetleri cıra. 
fa yayılma.ktadır. 

General Dögru bşWıgıçta ol'lla
~ a at1l~, lngiliı - Ji'.rans.u !iti. 
:fakına sad 1makla bir &'iln 
muhnkıkrık olarıık \'atanının ıkur. 

tulııcnğuıa in.ıuınrak İngilizlerle 
çıı.Lşmı tır. Amiral Darlan da :ıa.. 
ııihc gcrtikton solU'a · • tarıı.fın 
birbi.rın1 daha ili anlam.ası ile 
"e menfruıUcr.in.in ~tiriıki.n.i göre. 
re.k b.:r tarafa bıraktıkları eski İu
gifu • Fırnnsız diişmanlıiuıi taze.. 
leme için .. , le~ çalıŞDll~ 
F.ransanın b8jllla çöken her tela. 
ıketin lııailterenfu yüzünden ael 
d.ijini tekrarlamış br devlet da
nurır. Dadan donnıımaru.n ku. 
mandnsını cl Aldığı zaman bira. 
miral yabııncılıırla çetin meseleler 
için giiriişmek icap ettiği ''akit 
karşı tarnfın muraJıhaslarıle ıko-

nuşaeak uta br diplomat ve heı 
vakit de bir.inci olmak, öne ~ç· 
mek fırsatını arayan ctocriibell bir 
F. ızdır. Tnlihi bu scler de 
kendisine ynve.r oldu görünüyor. 
Çünkü mühim bir · ını Fransız 
do.u.anmnsınw, Afr' da Vişi 

FranS1l.Sllla tabi olan ro ve hava 
U\ ~etleri \'esnitini.n ~lo - ek. 

son harekAtını :ıorılaştırmaması, 

mümkün -0lursa o harekata işiir8k 
etm l Jüzı.ın elen wWk gün1erde, 
saatlerde A.minıl Daclandon is1i~ 

fade etmek mtlmktin olmuştur. 
Ameli olmak re çabuk da'\-ı-au.·. 

mak lfaıındı. Ando S n tarafı 
hem ıne'li old~ hem ~abuk ıdav. 
~ nch. Amira.1 dn ayni urc& ha
reket tnıiş ene ar ameli bir 
deni:zcl el u göstemıiştir. İıı· 
giliılcrl dl ar daki soğuk-
luğu blhne7. değildi. F kaı Aıneri. 
kn.lıUıra ıkııqı )kırı bir \'azi)et 
nlnıtlkta fnydn olmadığını gördü 
,. e \ kH g çiı-meden onlar D· 

fir.a oluverdi. Şimdi Amiral Dar· 
:Laıun da gUndcn glin:e fanli~etini 
arıttırnr.ak Anıe;r!Cıı.) ill heyetler 
.) ollanıağ \'-O 00rr para istemeğe 
knlln~tığı haber ,'leı"ilJneı...-tectir. Yi. 
ne ıuiliı~lıyoı- !ki Anglo Snkson ta. 
rafı irin bu Pııatısız amiralindeıı 
d ha da istifade etm k miinıkllıı
dllr \ e liizımdır. O hnlde Amiral 
D.arlnn )İne ııtwndına ıuail olu)o.r, 
birinci derlct ndnmlarından 
olnrnk dtinya111,u harp ve · t 
alemini kend" i~l m gul ıedecclt 
gör ünii.) or: Dahn bir znnuın için.. 

I>i c.r ıtar ftan Gen al Dögoliln 
d V in:gtoıı • Reiı> R :z. 
H~lt ile görü i SÖJ fomn de
dir. Bu hareket d enernlin he. 

luna J esdirnıcdir. ÇUnJ~ü Auıixal 
Darlan için konuşulncıık ne ,·arsa 
buırnn İııglliz.l le değil, dahn zi
.)ade Arneriknlıl~l "örUşUlUp 
kararlı şiırılnuı ı emcli bir netice 
b ı1 e e ger •• 

Altın ahş verışı 
Altın ~lış 'Werşi etı·afındıt gönı. 

leu ıstkr~l:ılk Ankaradnk alAka
darJaırın naznrı dikkntli:r..~ celbe~ 
m.iştir. Dün haber ver ldiğine gö· 
re altın alım satımında bilhassa 
köylümüzün aldar.mronasını temin 
için bazı tedbirler .h~rlandığı 
analşılm.iştir. Dün tin· nltıııır.. fiya. 
tı 32 lira idi. 

ıh I' 942/"88 

Karar tını 

illı ro unma k unuım n 
fettrn Ycsılkiiydı;• ~jç malı 1). 
İmam ook 46 ti\ m - rada mukim P. 
T T. m m ı.ı Nuri ıu c~ hak· 
kın& I truıbul ııci mWi lkorunmn 
nuthkcmesınde ccırcyan eden mlJ!h~ 
m .. ı ru:t cc.'Sind ıçlunu fıi!i 'Sabit 
olduğundan m Ui konımno kıanunumm 
31/2, 59.3 '\e 63 ncu mnddclcrl bm
c ınccı on lı rııı :ığırı pn.ı n ccz.nsı öde
mesine ve lhü.k\im kat'! it1ğaıdc dere· 
tı su~ .ıya .n1t olmtı.k. üz~ &mrar hu

'mlın. İkıcbm gazetesinde nesredll-
10/9/942 tımh nd(' karar v~-



• 
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Sigara, k ibrit ve iç~ 
kilere ,, zam va r 

(Baş tarafı 1 incide) 
devam edilecek ve her yerde ibu
lund urulmnsına çaLı.şılacnk o1an 
sigara nevileri şunlardır: 

Sipn:hi, 50 lik çeş·d, Boğaziçi; ı 
Yenice; Serkldoryan; Bnframaden; 
Gelincik, Birinci mce. Halk kalın; 
Köylıü sigaralarile Bafra; Tatlısert 
tütünü. bunların dısında asker, 1 
subay ve Doğu s.igaralarile Tatl.ı,.. ' 
sert, Atölye, 5 ·nci fabrika 5 inci 
atô1y~ tütünlcridir. 

im1isarlar umum ınüdüıılüğü
nun sehrimi1.deki tülün, s;garn ve 
müskirat satan b:.ıvilerden beyan
name istecligi malümdur. Beyan
ııame1erin verlhne me bu salbah 
başlanncak. ibu akşam beyanname 
verne Lc;i bitecektir. Bayiler, vere
cekleri LbeyannameI.erle ellerinde
.ki mevcutları ta.fı:ıilatile bildixecck. 
lcerdir. 

Diğer taraftan, dün, :iiıiıisaır · 
maddelerinden beyanname isteır
d ğini gazetelerde çıkan idaren.in 
ilanlarından öğrener:. ibir kısım tü. 
tüncüler, dükkanlarını kapayaırak 
ortada kaybolmuşlardır. Zam ya. 
pılacağını hisseden lbu tütüncüler 

Diğer taraftan bayilerden yarın 
sabah (bu sabah) ellerinde mev
cut tütün, sigara ve içki nevi m:~ 
tr.rLarım lbikliren birer beyanname 
istenmişt'r. Beyannameler akşa
ma kndnr İnhisarlar idar:esinc ve
rilmis olacaktır. 

Ay bacından itföru·en s;gara: fi
.\ atları mıuay)<'ı 'bir niSbct da'hi-
rr.de arttırılacaktır. Aynca khbrit 

'\C icki -fiyatla.rıron da mıı!htelif 
niSbcrl<'rdc nrtaca':{ı anla ılmnkta
dır. 

bir !kısım mallarnı saklayarak ye
ni fiyatln satmaık sevdasına düş

müşle1'Clir. Faknt buna meydan ve. 
rilmyicce~r. Açık !bulu.nar.. dük
kanlardaki slıgara ve tütünler ise 
dün bix iki sa."rt içndetarnamen sa
tılmıştır. 

----
''Almanya b ozgu .. /Ruslar gerçeklen 

na uğradın . 
(Baş taırafı 1 incide) z a f e r e m 1 

Almar..ya, Irak veya İ.ranı :istilfı· G . d . ? 
ya teşe~üs ettifş takdirde taıma. ı ı y o r 1 a r . 
m:iyle euJlecektir. 

Afrikadaki hare.kul, Alrnanyanın 
yıldırım harbi hrekiıt:ndan <laha 
hüyıü!k lbı r mükemmeliyetle iora e
dilmiştir. Afrikada harekat, evvel
ce tesbit eclilmi~ -0lan saatier i::>a
kmıı:dan tam zamatLilda ve en iY. ı 
planlarına göre yapılmış ve müıt. 
tefiklcr, Alm..~ayı groil avlayacak 

1 
kadar sırlm-mı iyj saklamışlaro3. 

Jlalihazirda mi~ttef.~ler lehine 
ikinci cepheyi Ruslar teskil etm.r 1 

l.er.dir. ı 

Cenova bombar· / 
d ı m a n 'I ar ı 
(Baş tarafı 1 iııci sahifede) 

olnrak vcıilmes:ni istemistir. 
Londı'<l, 27 (A.A J - ingıli:ı: hO.\:L 

lruv\'etlel'[ t ı'll Cından C novayn yapı.,. 

lan nkın sın:ısındn sıbet alarak tutu
şan Rom: hlynn uç k gı misi bntmlş-

l' it:üy'1ll1Jl en yeni 7.ııtililarındn.n 
ol~ irr.p:ro .ngı · hnsaro uğr:ırnıştı4". 
Bu zı.rblı 35 bln tonil.'ltohıktur. Romn 
uçak gem.isi 30.816 tımUntu ıutnnnd:ı 

"dl, 
-()--

' Şimali Afrikada 
(Bq tarafı 1 incide) 

ıSirenaik'de düşma.nın mühim 
keşif mü:freızele:rıiyle yaptığı hare
ketler püskü.rtülınüştıiir. 

Taarruz lwwrhklaırı taınamlanm 

(Bal? tarafı 1 incide) 
halnrı ile de topyekfuı ölünı \C ka.

1 
hmlannın terazinin kefesi.ne kon
muş bulunduğunu bilerek dövüşü. 
yorlar. 1 

Polo •ada, Balkanlarda, }~:ransa· 
tlu, HG:l.auJa ve Belçikadaki haı-p. , 
Jcr harp değil harp oyunu id i. A
sıl Jıarp Rus c.ephesinde haşlaını 1 
ve Alman m "Jleti harhi hu cephede ı 
tatmıştıır. Hakki ve her tiirlii saf. ı 
hayı içinde derleyen bir harpte ise 
elbette ki for dökme, kan verme, ! 
mal ve can zayi etme, kazanma 

1 
\'e knybeylemenin cınoqıi vardır. 1 
Bu aıe\•"le.Nn her birine Ruslar 
harbin başındanberi ınuhtelif m~ 1 
saller vc1"dirkleri gibi Almanlar tia 
Si.alingııad \'C Don bt•lge.sin.de bir 
m:i. al vernıi.Jerdir. llntta Ru:. tn
arruzn oıetke "ınde Alman zayiattı 
300.000 i dahi bulsa uiha~-et hu 
bir acı, hazin gaip ve :muvaff.akı •• 
yetsh.lkifr, faknt. 8 uıliyo:nlu.k hir 
ordunun '\"arını yoğunu kay6etme- il 
i demek değildir. 
Bizce, 19 Tt§rinisani fasılasın

dan bu yana takdire şayan biır Rus j 
askeri nıuvaUnkı~ eti vardtr, ve 1 
fakat, Ruslara n:hai safhanın kili
dini söktüren Mr Alman mağlubi- 1 
yeti yoktur. 

SVKRO AHMED 

Büyük Millet 
Meclisinde 

Twıusta girişilen hareketler 
Mihver kuvvetleılnin başar.ı.larile r 
neticelenmiştir. 

Loındra, 27 AA.) - Tunusta Ankara, 27 (A.A.) - B. M. Mecli 
mi!t.tefikleııin taarruza geçmeleri I :bugun Refet Cll.mtcz'm başkanlığında. 
için hazırlıklar hemer. hemen ta. toplanmıştır 

aml lbid.iıt ~A te'bl' ... Cc senin aç~ını mülrokip ruız,na. 
m anmış g ·. 1 ıg- medc bulıuınn maddelerin Divnnıı Mı~-

HİTLERİN 
MEKTUBU 

(Baş tarah 1 inci sahifede) 
neticesinde gittikçe ağırlaşan fe
<lalcilrhk.lara kntlanmağa mecbur 
kaldığı bir sırad;ı. Fransıa milleti, 
bizzat kendi müttefikleri tarafın
dan denizde ve iktisadi sahada 
kanlı fedak.ftrlklara uğratlmadı
ğı ııisbettc su)Jı içinde yaşaya:bili
yordu. 

Ayni devre zaıiında .Almanya 
biı· millyon 960,000 esirden yedi yüz 
lb:nini ceste ceste serbest bıraktı. 
Bu zannederim ki, lhaıp tari!hindc 
misline tesadüf edilmemiş b!r ha
rekettir. Eğer bu hareketin tesiri 
sonunda tedricen azalmış;a fbunun 
S<:fue'bi ma"alese.f memleketiniuie 
ki uzlaşma kabul ehniyen unsur
_lnrın daima thakik'i bir iŞbirliğine 
:mani olmalarıruian ileri gelmiştir. 
Bir ıdefasın_da eh."'Selans mareşal 

b:zınt siz ll>Öyl:e bir iŞbirliği imkfuı· 
!arını araştırmak ve bunların esas
larını kurmak için !benimle kendi 
arzunuzla 'bit· görüşmroe bulun
mak istediniz. Bu arzunuzu kabul 
ettim ve Montoiı-edl bil- anlaşma

run esaslannı atabileceğine kani 
buLunduğum ıgöl"iişmeler vukulbtıl
du. 

Si:u!, 1bu mektuba ek olarak gön. 
derdiğim vesiıkal.ar 11/11/942 tari
h!nde namus üzerine verilmş ye
n temnatır.. ayni gün verilen cın:cr. 
lerle nasıl ili1fil edildiğini göste
ren delilter ihtiva etmektedir. Bu 
emirler ele gcçirilmlştıir. 

Sabit olmuşıur ki Amiral Fran
sız donanmnsır..ın Tolonda ıherha.n. 
g1 br clHşman hücumuna karşı 
mücadele edeceği hakkında temi
nat verirken Almar.ya VP İtalyayı 
:bir kere daha aldatmıştır. Çünkü 
11/11 tarihinde bu !beyanatı yaptı.
ğı halde, 12/11 de v~len bir emir 
Jc İngiliz rve Amerikar.. kuvıvctlcrL 
tnin muhtemel biır çıkarma harek~
tıinde hıç bir suretle ateş edilme
mesi lbiJdirilnıiştir. Bu arada mü. 
taTc'kıe taahlhü tleI' :ne a~ın ibaşkn 
bir çok iha.rekeller daha meydana 
çıkarılmıştu·. 

Tulond ak i Fransız 
F il osu 
(Baş tarafı 1 incide) 

lt>rin nrtması dikkat nazarını ccl'b
.etmiştir .. Fransız ordularının Ang
lo-Saksonı nüfuzu altında iş 'bcra
berlLğine l1azır bulundukları ve son 
günlerde Fransız filosu arasında 

Anglo-Sakson nüfuzu yüzunden js

yan hazır bir lıal alınması gi7Jen
miyecek bir şekil alrn~tır. 

Fransız müsel!Mı kuvvetleri a ra· 
sında meydana çııkan bu siyasi ay· 
lurılık Fransa emn.iıyetl.ni ıgitıgidc 

t<'..hdit altıml aklığı gibi Alman ve 
İtalyan işgal kuvvetlerini tehlike 
kaı-şısmda !bırakmış ve Fransız hü
kfımetiıl!ın otOl'itesini baltalıayıacak 

lbir durumn girmi-ştir. 
.Bu itiharla Fübrcr ı:e D~ dün 

gece Toul~n kalcslıün ~ali ile 
Fransız filosunun Toulon'dıan ayıı 
rılmak projesinıin önüne geçilme
sini ve emniyet altında görünme
yen Fransız otclusunun terhis edil
mesi. emrini vermişlerdir. 

lerin kısa oluşunun bu sebepten hasebaı rcponmtın cvvelcr. alınan ka 
:ileri geldiği sanılıyor. Cezayir ve Tru-<b göre ancak b•ı· hafta sonra. mil
Orar.. arasındaki uzun mesafeye zaker{' edllcblleoeğinl bild'rmŞ, maaş 
!l"ağmen çok az bir zaman zarfında kanununa ak kanun )üyiha,--nın da dün 
Tunus tıopıra:klarına pek büyük tevzi ecli >ne i dolayısl1P bunun da lhii 

miktarda harp Yn•)reınesi geç ri~ Jt?~t veya ~cOmen tarnfndl!Jı ıs-
. . • . ın1~dığl takdirde ~hal müznker{' olu~ 

ımiştir. 'I unusta 30 bın Alınar:. ol- nablleceğini söyliyerck böyle biı ta-
duğu tahmin edıliyar. Bur..dan baş- lep olup olma&ğını oormu,.c:tur. 
ka Trablusta kıyı muhafazasına Böyle bir istekf.ı'> bulunulmadığı ve 
memur ibir :kaç bin Alınan askeri- ruzruımedc görüşiilecck ıbnşka lbır mad 
ınin de Tunustakıiler~ .iltihak ettiğı 1 de lbtıhınrn~dığı cihetw pazart.Psi günü 

Alman ve italyan kuvvetleri bu 
emri süratle yerine get!.mtişler ve 
ötede beride, Anglo-Sa~on nüfuzu 
yüzünden ayaklanan kıtaların kaç 
saat zarfında iyi neticelerle !başar
mışlardır. 

1 aık+-.:ı.- lqp anmak \17.er" ç•imnn oon '\'erilmiş 
sanı m ws.uıı.. 

tir 
T·u.nus şehrhıc 1 :> kilonwt1 e kaldı 

1.ıondra 27 (A.A.) - Şimal Af.
ı·:kadan gelen lbir lhnberi lbahis mev 
ızuu eden Nevyork radyosu şöyle 
od emiştir: 

Tunusta müttefik kıtalar mihver 
mukavemetini kırmış ve Tunus 
oohrini 15 kiloı;netre kadar lbir me

afeye val'mıştır. 

P u ~a bah zelzete oldu İ 
İstanbu , 27 (A.A.) - Knn<lilli Ra

saıthan lldfn bildirP)iyor: 
Bu Gabn.h, 'Y<l2. santi ile dördii clH 

Y~ dakika kırk yedi sa.niye geçe, hn· 
fif bi.r zclzell' ~nydedlJ~tlır. 

Mcrl<cz fıssfi rıı.sat.h:.ndeı.n 160 kilo· 
metre t:rhm'n edilmektedir. 

===============-==· ist. İcra Hdklıniğindm: 42/1463 

Sırba'hın iılk saatlerinden iberi 
Tulon şehri ve limanı ktwıvetııe ve 
tamamile kıtalarımızın elinde !bu
lunmaktadır. 

FransLı. fiaoswmn lbir ıklsmı, F.ran 
sız hükumet" tarafından verilen 
emirlere rağmen, kendi kendini 'ba
tırmışbr. 

Kötü bir propaganda yüzıünden 
çürüyen Fransız birlikler!atin ter
!hisi işine baslanmış ve pek az za
manda lb:tirilmesi mukaner bu
lunm~tur. 

ı IANKARA =-~ 
::::_=-: Haberleril 

Memurlara er
tev ziatı zak 

1 i caret Vekal e ti 
stok lar yapıyor 

An.kara 2.7 (İkdam muhnlbirin
den) - Ticaııet Vekaleti memur
lara dağıtılucaıkı olan ucuz yiyecek 
maddelerini tronrik ederek stok
lar yapmnğ·a haı;:lam~rır. Bn ay 
lba~ındaki ~eker it"\'7.;~ltınclan son
ra zahire tevzilltına -da lbaşlana
~agı. anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan viüayetler, geliri 
az ve dar f akıir halıkıı: da tcSbite de
vam ctmekte<h·. Bu lhusust:ı hazır
lanan Iisr<'ler peyderpey vekıaletc 
.gelmeğe 'ba.)nmıştu·. :Velcllct ~u 
dar gelirli fakir !halka da memur• 
lar ıg?bi yardım için hazırlıklara 
bnsfrı~•acrıktır. 

~·Levazım Amirlil)inden veri• 
f ~n askeri kıtaat ilinları 

lf>OO kilo vazelin pazaı-lıkla saıt. ı:ı nlınacaktır. İhales~ 2/12/942 çar
şam!ba gii.nü saat 15 de Ankarada M.M.V 5 No. lu satın alına :komi~ 
yo.nunda y:ıpılacaki1r. Tahmin bed eli 6000 lira .kat'i teminatı 900 linı. 
dıT. Taliplerin ;})elli vakitte korn\.-c;y ona aelmeleri. (1779 - 1676) 

.. -
.100 ton odun kapal:ı: zaııfJa ek siltınc:.ve kon.m~Lur. t~ 4/12/ 

942 ~linii ıınat l 1 de Adana askeri snbn nhna lromi-zyoııunda yapıla
cabır. T:ılmııın lbcdeli 20,000 Ura il K tcmiııat1 J 500 lirndır. Taliplerin 
kanuni •esikal..'lrile teklif mekmpla rmı ·halp Rnnti:ndE-n ·bir snat evvel 
komisy~ııa "er.meleri. (1688 -1400) 

* Bclı<!r kilosuna 700 kuru:s tahmin edilen 10 ton sarı sabunlu köse-
le ve kilosuna 650 kuruş tahmin cd üen 2 ton siydh ynğlı köse~ pazar-

1' lı kin Ratın nhnacah-t1r. İhalesi 9/12/ 942 çarşamba günü saat 16 da An
. knradn M.M.V 3 No. lu satın nhna komisyonunda :wııPılacaktır. Her 
' ikisinin ın11mın b€dcli 83,00-0 lfura k :.:ıt'i 1.<'minah 10,800 liradır. Ta]4>1e-
rin belli vakitte komisyonn gelnK' Ier1 (1785 - Hi32) .. 

15 ton eğer sn;bunu pazarlıkla satın alınacaktır. dhalesi 7/12/942 
pP.zart-esi günü saat 14 de İzmir ı..v. amirliği satın alma komisyo
nunda yapıkıcakiır. Kilosunun tahmin Jiatı 210 ktn~tur. Taliplerıi'n 
tcmiantlaile belli \•akitı:c k"Omisyon a .gclmdeııi. (1781 - 1676) .. 

Esk.işctıır ~ava hastahanesi ıi:k:i.nci kısım inaşaı. müt-caıh11&(1 nam \'t' 

hcsafbmn tekrar pazarlıkla <'ksittm e~ e lronmuşl11r. .İhalesi 9/12/942 

V 1 k • • cnr.şanı.'ba gilrııü saat ı 1 de Ankarn da M M.V 4 No. lu satın alma ko-a r ) Ve r g J S l j misyonıındn yapılackur. Tnliplerin belli vakııttc lkx>mis)"()na gelmeleri. 
---- ; Kct-;if !bedeli 1,121.265 lira !""6 kuruş kat'i teminatı 97,201 lirn 25 'kurusı 

K . 1 • 1 . lll'. (1780 - 1677) 
omısyon ar ış erı· * 

ni llitirmek üzere 
Ankara 27 (ikdam muhalbirin

d<>nı) - Varlık vergisi ia.hakk'llk 
1.lt10m·'>J'onları he:- taıafta çalı~a-

larma devam etmektedirler. Ko
misyonların işlcı(ni öniimüzd~ki 
pazarlc i gününe kadar tbitiTecck· 
lcr; tahmin ohmmnklnclır. 

Devit t Şuı a sında 
bir tayin 

Aı1kaı·a 27 (İkdam muhalbiıin
den) - Devl.ct ~Cırası müd<lc umu· 
ınilıgine 'birinci sınıf ınunviıılcrdc:vı 
7.iya Ön0ıı t.ayrn edilm·~tir. 

Beheri ne 45 lirn ia'lumn cd len 350 adet kon~lc saraç heybesi mü
teaHhid nam ve hcsalbına açık cl<si itmeye k.onmustur. :iıhal:esi 11/12/ 
fH2 cuma gi.inü saat 11 de Ankara da M.M.V 2 No. rfu satın alına ko
misyonunda yapılacnktır. İlk temin atı ı 181 fün 25 kuruştur. Taliplerin 
belli vnkitte komisyona gelmelei. (1768 - 1654) 

* Beht>r kilosuna. 16 kuruş :fiat ahmın edılen 100 toıı me~ kömü
riı pazarlıkla satın alınacu.kıtır. i.ha l . l 7/12/942 pazcırteı-f ·günü saat 
ı;; de Ankarada M.M. V. 2 No. hı satın nlma komisyonunda yapı'acak

.tır. Kat'i teminatı 1400 liradır. Ay t·ı ayrı tnlip?ere d<! veri~bilir. Tnlip 
Joro b!'lr; vakitt-e komi~yona ~e1m eler. 0813 - 1Rl!l) 

.... 
Beher kilosuna 10 lirn tn:lnnin caikıı .1500 k.i?o . aplı köself' ile !be

her ıkıiiosuna 18 lira tahmrn. edilen 1500 kilo ka-omlu J..i>s<'le paznrlıJdn 
sntın alınacaktır. İhalel~ri 9/12/942 çnr~nm~a glinti saat l5 de Anka-

s ti b •• . rnda M.M.V 3 No. lu satın alma komisyonunda ynpılacakm·. Tahmin 
OVye er unyeVI 1 bedeli 42,000 lira kat'i t<?ıninntı ô~'oO l"radır. Taliplerin belli vak.itte 

kazanç 1 ar e 1 d e loomisyona gelmeleri. (1805 - 1776} 

ettiler • -·-
4000 M:J ~m veya iki>knar, 1460 rvrn dişbudak veya karaagaç pazar-

(Baş tarafı 1 incide) 
lar ve ıbir çdk caddel~riı yeniden 
işgal etmişlerdir. 

Almar.lar, TimoçerlloonUJı her 
iR: cenahlarına saplamakta oldu
gu annkaıskırdan kurtulmak için 
pek büy;üık: gayr.a'ller saıııf' ctrn€-'ktc 
olduklarmdan mukavemetleri art. 
maktadır. Yeni alır..an esirler de 
Jıesa:ba katılmak sur.etiyle sa·lı gü· 
nündenboıi alınan csiııleı•ın ycıklı· 
mı 63.000 e baliğ olmaktadır. 

Sovy~tler, Kalininn şimaliı~ 
·v.c !hatta Toropet.ı. bölgesinde yeni 
bir lb:ıskı daha yapmışlardır. O 
surette ki bu taraftan yapılacak 
taarruzun Somoledkse varmağı 
istiıhdaf etmeıkte olduğu zannolun
ma.kıtadır. 

SO\'VETLER JlOSTOVA DOGllU 
İLERLİ'f'Oıt 

Mm:lrova, 27 (A.A.) - Rostov isti
krunet.indc Uerliycn Sovyct kıta:lnrmın 
bugiin bir çok kasabaları 71ap~tmiş 
olduklıı.n hnlber 'VCI'ilmektcdir. 

V~iııgton, 27 (A . .A.) - Vaşiınglon 

Post gazete; i, 1942 scn<'Sindcki kııt'I 
dcnifobileccki bir muha't'Cbi) var ise o
nun da SUıll:ng:rad mulıarotıes1 oldu
ğwıu y.:ınmıktadır. Alma.nyanın ns· 
keti satvet! Stailngradda sarstlmlş ve 
Alman ordıısu burada son damla ka· 
nınn J..."1\dar iınc:ın:ıet edilmiştir. Bizzat 
H:ter 30 eyiul ve 8 2 inclleşrin tarihin
deki ınutuklarmdtıı Stallngraduı eh<!m-· . 
miyetine işaret etmiştir. Müttc!l:de
rln Arrikadekl taarruzlarına bibiik 
bit- mikyasta ydl açan, Ras muklll\~-
U ol.dui:'ll g!IDi şimdi dl'.' Ruslnr Afri· 1 
kn ıvakay.iinden istifade ~trntc:tecllrler. 

kararlnt'l almağa memur edilmiş- I 
tir. 
Gemiler kendilcl'ini ,~ıı batırdı? 

Cenene 27 (A.A.J - Verilen 
ınnlfımata göre Toulonda kendi 

lıkla satın nlınacnkt r. Çam vcyn k ilknnnn, beher ::M;l 125 1ira, diŞbu.. 
dak veya kru·aağacın belıcr uvrn 150 lirndu·. 'l'aliplcrin v~rcbKleıoekler· 
miktar üzerinden kat'i teminat. aFın ncnktır. i lıaclsi 2/ 12/942 çarşa-mbn 

güııii <;ant 1 .ı dl' Aııkaı·acfa M.M. V 4 No. in satm alma komisyonund~ı 
ynpılncakt.ır. Tabwlertın belli vakitw kom·-yonn getın0leri. (1808 - 1779) 

* J 5.555 \kilo .sığır c.•Li pazaı-lıkla salnı. nunacakh r 'l'nlımıiıı bedeli 
13,9::}9 IiTa 50 kuru~ Hk teminatı 1049 li:rn 96 kuruştur. İhalesi 
:JO/ 11/912 gii!!l1 snat 15.30 dn Rami Topçularda :ısıkeıri satın alma 
komisyonundn y:pılnca'kitır. Talip lerJn •belli vak tte komisyona gel-
meleri. (1787 - 1732) 

250 ton yemlik keçi boym12u pazarlıklaı sat.ın. almacaktır. ihalesi 
3/12/942 perşembe ~il.nü saat 15 de Balıkesir askert satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 100.000 lira kat'i tenr"ınatı 
12,500 li.rtlır. Taliplerir. belli vakitt te kom syona gelmeleri. 

(1792 - 173'7) 

* Şartnamesir..e tevf ikaıı sü-zg eçler.iyle ikıi adet komple vaniiilas
yon santralı pazarlıkla eks ltmeye konmuştur. İhalesi 2/12/942 çar
şamba günii saat 14 d<? Ankarada M. M. V. 4 No. lu satın alma ko
misyonunda yapılacakhr. Keşif bedeli 7500 1irn kat'.i teminatı 

1125 lıiraclır. Taliplerin belli vak\ tte dcomisyona ıgclmeleri. (1796 _ 1741) 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden : 
CİNSİ Kilo Ta'hmıni tutarı r (' 7,5 .pey ~i 

M~k.tarı 1Ara Ll...-a K . 

Siyah illüstrasyon lboya 500 1745 lll.-

1Maarif Matbaası için şartname sinin esasları dairesinde alınacak 
5-00 kilo siyah Hlüstrasytm boyanın açık eksiltmesi 10/12/942 peışem
be günü saat 15 de Maarif Matfbaa sındaki k<>misyıonda ha ed'.ileceğin
den isteklHerin yazıılı gün ve saat t<' nmvakıkıat pey a)<çeleri ile lbu 

Şartname müdüıf;yettcn parasız olarnk teda:riık edilecektir. 
komisyona müracaatlam. (1697) 

o. Deniz Yollan isletme u. M. llanıan 
kendisini ba1u:an Fransız filosu Kon~m<'nto şaxtk. ımızın 15 inci m addc:;i (yükleme, boşaltma,JVnpur n:ı· 
küçük lbüyıii k l 00 kadar 'birlikıten kil, istir ve k"'l.iftfn nyırmaı !cim in tarar ından. y.ı;ptlınsaı y.apıisın il111l5ra:Cı '\o:ır ıteh· 
milteşekkil 'bulunuyordu. Bunların Jikl·Si yU:kc ::ı.ltl ir) eiekliıı.dı' değistfrlfnistir. 1 Ilkk5nun 942 tarihinden jt~.n 
arasında Skrufuurg Dunlaerque İstsnbuldan h:n'eltı>t edec"k olan va,purkırn ~Wtlen.ecek w bu \':..purlarcüuı bo-

k. b' ı... ·· 
3

' h t 
4 
~ ' . t::ı.lıtılıaoak f,i,yn Jıııkk.tll<İ3 bu hüldim tatb k:ı C!dilccck1ir. Fazln i.zaıhat n~an. 

es ı ır ıu. uvazor; veya u ıııa- mtııdan :ılıruıblllr. (1775> 
rr kruvazör, 28 muhrip ve 20 ka
dar denizaltı sayıJaı'bilir. Denizal
tıların kaçıp kaçamadıkları .henüz 

Ehemmiyetli miktarda Fransız 
kıtalarırun da dahil olıduğu müt
tefik kuvvetler çok sayıda tank 
tarafından destei:demnekte ve kuv· 
veli lb:r hava himayesine mazhar 
olmakta idi. 

AlaoaJdıı Karabet A vcı;ya.n t.arn:rıın
dan Yuvana ve Zıdinya İbsJ.loyan a
lcyh!erine ikinci icra dairesinin 940/ 
1463 numnra!ı dosya.sile yapılan takL 
be borçlulııır tara!.mdan itiraz edilınis 
ve mc.rcl hfildmUğincc mürnfna gilnıfi 

M an?§'Jla m.esaj . lbclli değildir. Önce Stra?Jburg ken-

İstanbul Yapı Usta Okulu satı n a lma komis· 
yonu Başkan:ığından : 

Mpharebe memnunluk ıvıeric:i : 
şekilOO devam ediyor j 

Londra, 27 (A.A.) - Fas radyo. 
su bugün cenup Tunusta cereyan 
~mekte olan hareketlerin esas 
kısmını keşif faaliyetJ.erinin teşk •l 
ettiğini ve İngiliz -Amerikan u. 
çaklar.iy le Fransız b rJilclerin in 
Mihver kıtalarile temas ettiklerıin 
bldirm.dtılr. Muharebeler mem -

tayin edil~ nlacnklıya davetrye 
gönderilmiş hı'1 de alacaklmln takip. 
~lebindc gösterilen adresten semti 
ımçhu!e tasınmıs oldutu P<ısta lda
'l't'S :nce verilen mcşnıhattan mıı.a,,ıl
dı.ğından mahk~ınccQ ı!Anen kolbligat 
~~pılmasma karo.r vcrilnıiş olmaklıı. 
alacahlmın mürafaa günü olan 15/12 
942 salı günü saat 15 de İstam>ul ic· 
rn Mkinl'l.1ğlnde ha.z~r bulunma&ı da-

l 

Vichy, 27 A.A.) - Führer, ıma
reşal Petaine yazdığı mektupta, 
İngiliz ve Amerikalılann karayıa 
asker çıkarmaları ta~dirinde ateş 
açlmaması iç::n Fransız makamları 
tarafından Toulon miidafaa mev
zilerine emir verllınlş bulunduğun
dan 12 sonteşrinde sabit old~ıığunu 
lbiklirmiştir. 

Führer, bu ıttbarlıı. 'bUtiln Fransız 
ıkarn. ve deniz birlklcrinin derhal ter 
.his edilmeleri emrini vermiştir. 

Mareş::ıl von Runscıht<?d lüzum
lu öriinecek bütün tedbirleri tat-

tlin i 'beıiıava etm'ş, mürette'.bat CİNSİ 
direkte dalgalanan Fransız bayra-

Miktarı 

Adet 
45000 

Mu d1ammcn Muhammen Kati ıteminnt 
b<'delı tutarı 

ğını selamLayarak gemi ile 'birlikte Fayans 
daı,nı.5tır. Bunu denhal başka 2 ge
mi takip etm;ş ve ;bwkaç saat içinı
dc Fransanın şerefi o1an bütün. 
hu güzel gemiler suyun diıbini !bul
muştur. 

lC,50 Ku. 9990 Li, 1498.50 Li. 

Tersane ve kıytlar 
Lor.dra, 27 (A.A.) - Vişi ıradyo. 

sunu bildirdiğine göre Fransızlar 
Tolonda tersanro ın kıyı bataryala
riyle mühlınmat oopolarır.ı ve pet • 
rol samıçlannı iberhava etmişler-

Yapı usta okullar iç.in :müstac elen alınmasına !.üzum lhasııı. olan 
cins ve miktarı ve muhammen be del" ıle katı teminatı yukarda ya
zılı fayans acık elaıiltmeyc konmuş tur. Eksiltme 2 kanunue·vıvel 1942 
çarşamba günü sn.at 15 de Cağaloğ lun la Yüksek Mektepler muhase -
bcci)'S"i lbinasmıda toplanan satınal ma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi adı geçen muhaseO:>ecil ilet<> görülebilir. jsteklilerin yeni 
sene ticaret odası \•esikası ve temi nal akıçel:crile komilsyonn 'baş \"\ll"" 

maları. (1818)_ 

Sahibi: E. 1 Z Z E T. Neırir•t Dlrektöıil: Cevdet Karabiı,ID 


