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Sovyet· Taarruzları · Petenin Bir Hitab.esi 

Rijevdeki Aiman hatları
1

"FranSa Ölmiyecek,, 
da dört yer~nden yarıldı Bir Londra Haberine. Göre 
Sovyetler açtıkları bütün 
gedikleri genişlettiler 

F ran~ız filosunun 
batışından sonra -

Filonun batqı Almanları 
bir balrıma 6öreıemniyete 
lıaVUflurmalfla berokr 
bir rolı zararlara da ulClf· 

lumlflu •• 

r~: ŞVKRU AHMED 

B
ütün dünya hiJa F.ra.nsız fiı. 
lostmıın Tolon'daki .hum a

Jubeti ile me§&Ul<i.ü.r. Alman 
ya. batta devlet reisi H.tlerin 
mektubu bulunmak üzere muhte· 

1 

Jıf ve çeptli aaıhlarla •Tolon• u 
.ifcal etme.AL-teki haklwıı teslim ct
ıtinnek istiyOl'. Demokrasyalar, 
kendi görüş çer~veleri içmıde ha
disenin <tefsir ve tahlilini, kar ve 
:.ıarar hesab.nı yapmakta devam 
ediyorlar. Muhakkak· olan şey ŞU 
ki, Tolon'dakıi }ı'ıransız donanması· 
Dil\ keaGi ~ imha ~ylenıe
,s.iöGeın sonrıa, geı:dt Mthve-r, ıerek 
:()e.mok.rasyalar, gerek bıuat ve 
biaaefıiıs F....._ iç.o yepyeJli bir 
devir baflamılbr. 

Alm..U. artık bir; .ıııütareıke, bir 
Jo'l'aaea, bar }ı'i'a.mız mevcud.ıyeti ta· 
ıııtLyor!ar. Fransa MJıveıio: .ıstila 
ve işaa1i altında esir bir mıi.lıleh sı 
j1iMLıi1 topraktır. Bu toprağ.n mü
dafaa büsun&üjünü Abnanya biz
zat eline almış, .Frımsaya hatta Lfı
vale raiJnen ıtimadmı .k.aybetmi§· 
tir. Bu şarlat.r altında ve karşısın
da b.z anWk bekren Lava~ - Al· 
maQY• ıtepi)ııi mesaisUıe ve ittfalu 
• i,htimal.ne de yer verileme-ı. Zi· 
ra, A.&manya, Fransız ilWllletinin. 
topyeıkim kin ve ıayunı son haıre
Jc,et.yle tıaprmlf ve her türlü iş or
tak.l.janı tedhif ve emıuyetsizlik 
duyıusuna feda etmışta-. Bu .Fran
sız milleti için yeni bıır devrin, bir 
intibah devrinıın ı.çılışı olmak ge· 
ektiT. Bundan öteye tek Fransız· 

dan Almanya lehine bi.r hareket 

Alman T.ebli.öine Göre 
---------

Don Dirseğinde Rus 0 I Kuv've.tlerii Nehrin onanmanrn 
-Ger,ilerfne Atıldı-- intiharrndan 

· sonra akisler 

&\'yet göniilliileri ianıkil:mn lizer inde Alman hatlarınn ıloğıru 
' akın ederC':k ı•iyadcy~ y-01 açıyor 

Mo~kova 29 (A.A.) - Bugün (iğ
le üzeri nf'Sled;leıı Sovyet <cb1:ği: 

28 Sonteşrin gecesi Jntalal'ıırmz 
Sta.!.ingrad lbi5fgsindc ''e merkez 
cephesinde taarruzlarına devam et
mişlerdir. 

Stalingradm ~:ma1 - ibatısmcla 

Sovyd kıtaları ileri hareketlerine 
devam ctm:şlerdir. Bu lb01ged<' 
1500 Alman öldürlilmüştür. Düş
mandan fı6 top alınmıştır. Baş~ı bir 

ke.,:ır.Jde Sovy<'t kııta.laı·ı kanalı tlii r 
mulharebedcn sonra m~:s:kiın b:r 
yeri zaptetmişlerdir. Sdkaklaı'Cla 
noo kadar Alman er ve sı·tbnvanın 

cesedi sayılmıştır. 
Stali ngradın cenup-batısında ile

ri harekotine devam edPr<'k .kıııa
h1rımız hil'ıçok meskun ve-ı~cri zap
teıtmişlC'diı·. 

Mrı'kez cephesinde So\"Y<'t .kıtn
(flevamı 4 üncü sayfada) 

------ ---· ----· ---------

Çörçil Mühim Bfr Nutuk Söyledi 
"A vrupadal<i harp 
, .. Asyadakinden 
çabuk bit~bilir,, 

----ı---

Fransız milleti 
artık b1r tek 
inaan gibi bir-
le 9m11 OICIU \.! 

~ Viohy 29 (A.A.) - Amirallık 1 
' ıdairesınm tebli.ğı: 

1 
Miıt~rekc. dcvr.iıne: çı.kan <'ski 

1 
umuımı tahmat, donanma şetıerıne 

• gemııer.n i k.ıan olursa olsun ıher
•• ll&ntgi bı:r ecnebi kuvvete ıtesum 

<'tmek:ten İS(' ıbabrmalannı e:mre
diyOt'Ctu. Al:tnan ;hükumet.mm 1'ou
lon'un ışgaU ve ifııonun sıahtan 

tecrıdi hakkındaki ..kararından ma
ılCunat aJIIll.aik 1çm davet .edi.llmeıeri 
geç kaımış oıan Haıibrye, Batır1ye 

ve Hava Nazırları., hü.k.ümet reıSi
nin kabınesınıde tqpıan.d.ıkları za
ıman tersanenın ışga:lliı.e başlanıl

mış ve karadaki !bahriye kuman
danı recr.id ed.J.rniş bUJunuyordu. 
Bu hadıseleı-den ıhenüz ha·berdar 
olmayan amiral Abrial, derhal ma
lhai'li makamat ile temasa giımeğe 
çalışmış ise de deniz prefelği.nde 
bir servis subayı ile tem.as etmek
ten baŞka ıbir netice elde edeme-

(Devamı 4 üocii sayfada) 

• beklenemez. B.likis her Fransız 
eliın.4en ne gelebihyona zaman ve 
mekin şarıılarını gözeterek Alman· 
ya aley.bıiode vicdan ve vatanse
verlik huzuruna kavuıma.k iç'in 
t>nu yapniaktan ~ekmmıyecektir. 
O hakle, Vip Fraınsunın ve en 
s0n her tÜl'lü anlıma ümMlin.i kı· 
rarak Tolon'un i§&ıali imparatorluk 
Fransa11ı111 bütünlüğüne ve ana va· 
tan Fransasıouı i.nıtil>ah dırlijine 
yol açan bir devrin başlangıcı olu· 
~·or. Bilhassa, donanmanın kendi 
kendisini ıiınıha ed.şi şmd;ye kadaı
irtıikap olunan siyasi, mılli, askeri 
hataların topyekUn affed~lmesine 
vesile oluyor ve temsil ettiğ~ va· 
tanseverök ruhu He yeniden şah· 
lanacak Franeız kin ve rnfüııcili -
ğ~ tthber teflail etmiş bulwıu 
yor. Filbak:ib, Fıransız .donanma· 
sı Almanlar için biır iç üzüntüsü 
jdi. Artık, bu iç üsüotüsü ıkalma
nnş, teslim olmıyan~ emir altına 
aıirmiyen1 fayda vermey~ bir fi
lo orıtadan kaUmı.ııtır. Ayni zaman· 
da bİl' tarih otek.errürü "·ukua gel· 
miş, Aılman donanmannın büyük 
harp sonunda kendi keodılsinii im
ha edİfİDİ'n kısmi intikamı alın
mak suretiyle Alınan rUhlarına 
su serpilmpfir. Fakat, bütün bu 
fayda miilihualarma .rağmen bir 
çok zararlar de göz önüne çııkmış, 
artık Fransa, Alman çMnesi altın· 
da inildeyen ve kurtuluıwıu ara· 
yan bir milli bmünlük devresine 
adıtn atmııtır. 

~ -- Çörçil, Tunus alınırsa d İtalyanın jmütbiş : 
"':"~arbel;f: yiyeceğini,1~Fransa ~ve ltalyanın 

Demokrasyalara plmce, his 
şüphesiz Fnnm. filGSUDun lkeadi

(Devamı 4 ü7'CiL sa11afda) 

J.!c ar &~l ni bek 1 ediği D f b il,,d İ 1 d j ,~1 1 ________ _,___ 

Londra 29 (A.A.) _ Radyo ile hadiselerden sonra cmuharip Fırım- • s t a ı ı• n 'ı • n 
bir demeç yapan M. Churcllil1.şun- I sa •. ismini verd!.ğinnh: ~eviıyat ~ • 
laıı söy lemiştir: ı ve ıdes.l mefhtımllnun tekmiıl F ran- T b • k • 

ks d l sız milleLi üzerinde hakim tblr nü- e r 1 1 
cEğcr hedef ve ma a ımız 0 

• fuz icra edeceğine şüphe yoktur.~ ·----
duğu üzeı-e düşman, Tunus top- M. Çörçil şöyle dev'.im etmiştir: --.....ı•------ . • 
raklarından atılacak! olursa, cenup Şımd ~.c kadar cerey-cı-ıl eden o 
itat) a, te-kımil dcnız. üsicıi, nerede lay l bıl gunc göre, .harb;ın da-
lbulunur~a lbulunsun !bütün mü- h uzun siırmiy~ji, önümüzde 
himımat tesisleri V<' başka aSkeri b ışka acı ve lkanlı sebepler bulun-

mıyacağı ümidini beslemem·d 
heedflerile, :fenni, si'stem\i ve tah- thaklı gösteııomez. A:vrupadaki sa-
r ıbk'ar şekilde devamlı hava taaruz vaşın Asyadaki vun.ışmalanian 
ve akınlarına tabi tutulacaktır. evvel bitmem mum:kuna.ür. Atlan-
Böyle müdıhiş bir akıi>ete maruz tikte sükfuıet olduğu sırada Pası.-
kalmağa istey.ip istememek husu- fiklc harp kasırgalaorır..ın azami 
sunda karar veıımek İtalyan :mille- ş:'Cidetine yükselmesi imkanı da 
tınin b·leceği işciir. 100 den fazla vardır. Eğer, hıldseler böyle bir 
İtalyan generali ve Mussolininin dönüme gell.xse biltün ~u:vwtleri-
300,000 e yakın asken, elimi2d rnizi Japon teca~ ·arşı bir-
haTp esır.i. Olarak bulunmaktadır. lJkte- mücadele için Bil'lleşlk Ame--
Fr~anın mukadderatı hakkında rikaya, Avustralya ve Yer.ıi Zelin.. 
karar vermek Fransız milletine dadak). lkıardejlerrm2ıe ~ardıma 
aittir Bugü.n.<> kadar geçen bücun tahsis edeeğıiz •• 

Sovyetler Şe_fi" 
'tAmerikan- İngiliz 
~m u va f fa k ı y e t l e
rinden memnun 

Lor.dra 29 (A.A.) - Şimali Af. 
:rlkad11kıi Amerikan - lngiliz mu -
vaff akıyetımden dolayı B. Stalin, 
.Aırner ıkan haıtiyoe nazm B. Stim
sonıra bir tebrik telgrafı gıönder
m;ştir. Telgrafta denHiyur ki: 

oc Bu muvaffakıyetler müşterek 
düşmana kaTşı üç milletımizln 
ımüttehlt kuvvetleri tarafından in 
d Tilecek mahvedJci darbeye ala
met olup, bu darbe~ yaklaştır-

, 

Vişi kabinesindeki 
nazırlar azledildi 
Lqrıdrn, 29 (A.A.) - Vişi mdô-o-

1mun bUdiı'dığine göre ma.reşn.ı Pc~ 
ııdn, l'minlerini ıkı.talam tf'bliğ edilmek 
fı.zf'T b.ı.1'biye, bhtfyc ı:c hava. nazırln
r.ına nşığıQ::ık.i günlük emııi ~- 1 
mlış1ıir. 

Fr<lıakııiı'hk yapmak emeliyle ordu. 
va. ııltı1.lnk et.ini olan si:rJer g~rdiği
~ yMi imtihanlıı.r.kı :ısker 1-..nabini 
.acı ilı' <fo.d' rdunuı, Ft'fillM pn~:ı
ı :ın :ı.Uıyla-ın\7.l kay.bolnn hat'p gemtie
rinizi her zamanı ıh.tırlıy~t.Jır. Fran 
:ra.. c:e-ı e!I :ın'mıf'Pfod.nizin ort:ıdan 
ik"'IT1km1n..<;m.'l hiç ibör z;mnaıı, m~e 
e-tın'yt'Cı>ktir. SUbay.lııir f'ıQ~ ve den.iz 
crleJ'ı, si~ ~ene ıkendin;ıiz .!(.J;rı fle\X'll 

ad:ımın yruubnşında. ~er ıalıruz. ~ 
c:ı~nızı se'l5.m ındı{.ıt.'"l!l:l ız:mııan tŞC're.r 
ve vn tan i<el:imeıeı.illi Jcı:ıılbinirol' ol
dugu g "bi mµhafaz:a etmtınizi mden 

1 i :tiyon.'\n. Fı-:a:nıs:ı ölmı.yecak"'lir. 

F'ransız kabinesinin durumu 
I...ondTa, 29 (A.A.) -Almanlarlr.. 

Akdeniz Franısasındakıi baskılannı 
a.rttırmak ~ Tuoln yaı'kır.mda 
:kain Fr.aaısızla.Tın !büyük İst.re; 
hm·a üssüınü !işgal etmiş olduiklar:ı 
hnbor '\"eııilmcktedır. 
Amiırnl Laberde '1<- Tulonda lbu

Junn:r.. bütün !bahriye suıb.ıy larınım
A lmanlar tarafından tc\'ki! <.'dil 
miş okfulklııırı aıabe.r ıverilmeldıf!. 
rdfo'. Amı ırnl L:ıborde, genWJerinc 
yanaşmak :istıiyen 1cim olursa olsun 
iizC'l"İole demal at~ açacağinı Al 
ımanlrnı ibildirmş olduğwıu beyan 
etml:ştir. Mütl>.akiben n.mfral~ :mare. 

şal Petene afliıd&ki mesırjı gön 
dermiştıiır: 

"Blitün Toulon .filcısunun mev
(Devamr :4 üncü sayf~) • · 

! Mllll $efln 
1 Safran boluya 
gittiği gün 

• 
••rık ..... ... ........ , .... . 

Safranbolu 29 (A.A.) - M11i 
Şefimiz Reisiciimhurumuz İsmet 
İnönü'nün Safl'anbo1uyu şereiilen
tlirdikleri günün ~ci y:ıldönilımü 
rnünaseb<"tlk ltasa!b:ı bayraklarla 
donatılmı<:, merasim yapı')rruştır. 
MU7.:Ranın çaldığı 1~ ım.arş.ın
dan onra nuıttlıldet" söyienftiş. 
~ktepliler taraf mc.lan şiirler o
'kıınmuştur. Bu ~tle ha}.. 
k11$1n MM' Şe-f'e k~ olan son
·uz bağ}ı]ık ve sayıg,ı duşgula.r,, bir 
ıdefa daha •tevki edi~ . . . 

J MDttefikler Yunusa 
Gittikçe Yaklaşıyor 
Karıılıklı Hava · Akını Biitüa . Ş~ddetil~ 
Devam Ediyor. Bizert ve Boa Bambala .. 
Şimal Afrika müttef"k sefer ıhc- J 

yd: umumi .karal'gahı: 29 (A.A.)
Resmi tebliğ: 

Müttefik kuvvetler Tebuıiba şi
ma1 doğusunda Ce<lei'tda Kok'1 i~ 
g«I etımişlerdir. Mateur c:i.ıvarmda-

Şimali Afriıkaya göndeıiilen 
Amerikan tankları piyade krt
alariyle birlikte Mihver mev-

1 
zilerine dGğru .ilk büyük taar. 
nıztarını yaparla rken ..• 

1 

ı 1 

kl hareketler memnun!Ukıwriıci te'
kilde devam eıtımektedir. 

Müttefik uçaklar düakü cumar
tesi gilnü B izerte'deki. hava atanın: 
ve doJdarı bombalrumflar ve bü
yuk.ı hasar yapmışla.rdır. Abnaıı 
haberlere göre, bu haıekıet e6nasın· 
da 1 o· d~an uçağı• tahrip oluıunuş 
ve taıafımmfan iiki uçak kaybe
dilın'ştiT. 

Londra 29 (A.A.) - Nev•Y<>rlc 
ıad'yosu cumartesi günü öğl<!de!l 
sonra 'bi.ı.d :nmişti:r: 

Tunus'tan gelen tıabeıtere göre, 
müttefik ·ı.'ıvve-tl<eti Tunus'tm ce
nup ibatısındıa eheıımıiyet;U bir ~ 
peyi Almanlardan iStirdaıt ~tiıkleri
ni 'bildiriyor. 

Tttnusta sabll"8Ldak 
Tunus civarı l inci 1ngı1iz oııdu

su He birlikte 29 (A.A.) - Turıwr 
1a Almanları. t.ar'deeek otan bQıyü.k 
taarruza iın'tizaren Amerikan k:ıta
ları Tunus civarında 1918 senesm
den!beri birinci defa olarak ~ 
Jutaaarile yanyana hulumna.ktadır
lar. Mütteiıık ıblrjiklerinin ilJbirliği 
cdk sık1d1r. Mevzilerimi?Jdıen bi -

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Torino Bombalandı 
~~~~--~---.. ı~------~~~-

lta lya da~ ııık karartma ıaat 17,30 daa 
i_t i bar e D ! her tarafta tatbik edilecek 
Londra 29 (A.A.) - Hava nazır- rine 30 sonteşrlnden iıt.ibaren biit.in 

lıgı: Cumaı,tesi gecesi, 'bQnlba uçak- İuıl~·ada lŞı..kül :karartme tedıbir-
larmdan ımy.ra.kep büyük b?r teş- leri saat li,30 de iba§tıyacakttı'. 

k:il:n Torinoya toplu halde şidıq~li Fıranta 'bae.-. 
b r tanrı uz yaıptığını bildinne'k!e- Londra, 29 (A.A.) _ Mmıtana ve 
dir. İyi neticeler a:lındığı .görülım\iş- spitfire uça.klan dür.ı öğleden se& 

tür. Hedci üsriinde hava çok iyi ra şm-ıali Fftn8a ve Normalldiya 
idi. üzerine uçmUflardtr. DemıryoJa.. 

ltalyadcı ışık kararta.ma. 'l"l ve~ 1ıelisleri haaara. ut; 
Roma 29 (A.A.) - Dahiliye na- ratılmlf11. ıBilbN Tftport'd& ,m.. 

• 



SAYFA - ı 

SULTAN REŞAT 
VE 

ITTiHATCILAR 
1 \tı.an: İ. ~YA No. ti9 J 

(B;ızılarllllll rivayetierlı!e gö· 
ra, cı.ı azı ..oevlıde Dı.r fileli serc
t_nı_, c.ıger şayl.Qta gore cıe pros
tatın son den .. >cecıe Du.J umesı ile. 
tı n.ur.tazam olıuak p .... ~Q;.(l.ı yata
ga sernuşur .) 

.... ······· ......... . 
(On yedi hoırim. çarşainbadan

beu, geı.e gu.n...ı.uz b~ LıCuno.wı ay
r ~.w .... ın~ •a..·uır .) 

(Pars, Bcrlin ve Romadan tel. 
gra.ııaı .. a dox.torlar uavc:t -Olun
.ı.u~ıatdır.) 

...................... 
(·\farız cuma gecesı. kend:.aıı ta

nıam le ·ayoorede&. buyiı:k bir za
ia g r.ııtar oımuştur . .he.ıwnıcr, sa. j 
baha kaaar ~ -ın b r netıceye -
yan, oıu.me - n1untaz.r ~ıar
cur.) 

• ······· ............ . 
(Se amlık re.munın adenu icrası 

emrı ver.ı..!r v~ru.mez. Yıtdızı bıi. 
~ uk b «' .havf.1 tel.aş kaplamı~tır •. 
~ .. ray adamıarıc..n paK çog ... , tev 
.K.ı1 01unmaA"tan korkarak hemen 
~uaızaan :&a!jIDlŞlıır ve oevler.ınde 
sa!UaO.nU~lıu -...r. 

lB Kaç o.wci.Ka ıçerısır.de, a· 
ray ve: :luwa .ıt nde <eSet .kalmamış, 
'Ve hatta tedavi şahaneye memw 
ctl.l)ba lbıle elac~le Y1.1ı<1ız.dan u
uıkla:mljlard.r. 

(Bu 6llaaa Arnavut askerlen 
sara_ya dogıu yurumiye başlaya
rak, behe.ı.oolıal padışaı gorme.} ı 
talep etm şıerd r. 
(~emin ecUctığine gore seraskre, 

o esnada tebeddul ltanat mı.i

zakcratu:.da bulunan vii:keıil. hey€-
-ti odasını terk i.lct muntazam asıter 
.kıtaları &lbetınş •. .Bu suretle .Ar
navut askerle ... ~ nın Yılclız.ı ~ağma 
etmelerınc mfıni olmu~ur.) 

Venler. havad.slcrin bu son kıs
mı, yıld.z sarayının haleti ruhi
yesıne zerre kadar vakıf olmıyan 1 

k mselerin, hayal mahsulünaen 1 
.iiQaret <>lduğu ar.laşılmaktad.rr. : 

Acaba Sultan Hamid..n son ne- ı 
f csı.r.ıi verdıği tamami~ le tahakkuk 
etır.Eden; j 

1 - Saray adamlarının Yıldız
dan 'k&~.p evler ne saklanmala-
rına, 

Cahil balk1 daha haliı padişahla
ra (kutlsi kuvvet) .. er .. U.t.'U1yor
c.u. Ve bu zuınre, Sultı.n liaı.ıuae 
dıl uzatırıaK vı? yan.ut o:cun oıu
mune temennıde ouıw1mak şu ta
ra.fa aursun, ~altanat teueCld.ı.uunu 
buc n.ıç k .ıru.e "'"·huan geçırnı.i} or
du. 

J:;sasen pad.._ahın p kısa su
ren ameli.) stı, ncuıctac. tamamıy ıe 
g.ili Lutu.u.uu~tu. Yaını.z am~.u}nt 

mu'Valfakıyt; ıe yap • .LCUKlan soııra, 

.kı~n o.ı.r resııu teo.ug fc ııan olun
muştu. Ve bu J.ar.1 takııp eden cu 
ma gıı.nu de Pa~ah sc.ı.am.llit res
m ne çıktıgı ıç.n, o gı.uıac.n ıuıoa
ren hastahK :me.itlesı aeuıal unu. 
tulmuştu. 

• ~uııctn Hamıd, bu hastailk es
nasında· b r an bile .ltenC1ır.Ji k .. y
.betmemişti. Buna b nuen .<1e pa<ii
şahıx:. h&) atından bır an blıc umıt 
J:tesı.lmem.şti. 

Hastalık .esnasında, velıhat 

Reşat efendinin ikamet ettiğ daı. l 
ren..n askerle çevrılwgm. ve bb.}. 
lece bir (di?Vlet darbe:.ıı) nin önu
ne geç .laıgı de dogru dcgı di ... 
Çwıktl, :Sw.tan Hanuaın <ra<.ı.~.:.1 01-

:malkça, böyle bır :hare.kete kalk.ş. 
mıya nıç kimse cesaı.<et edemez.cıı. 
ıhu e~hamlı hilkumaar .ıse, böyle 
güıiıltwu hareketlerdtn, son de
ırece ict nap "ederdi • 

Hillasa; Avrupa ltt.Jıatçılnrının 
hu neşrıyatı,, ortalıga veıvele ver
mek, gerek mcmk.ıcet dırlıilındc ve 
gerek dünyanın her köşes..nde na· 
zarı dikıkatı celbctmek için yapı. 
lan propagandalal!'ldan O:ıaretL1. 
Fakat oyle bir propaganda k. o 
neşrıyatın murekkeu bile !kuru
madan kendisuıı tekz p ed{.n şa

yalardun murekkepti. 
~ite'l\2 .m, İttılıatçılaı da bu na

talarını derhal anJamışlaTclı. V c 
yuknrıdal~ neşriyatı müteakip; 
şu .satırları yazmıya mı.!Duı kal. 
mışlardı : ı 

(DevEran eden şayialara gore 1 
Sult:ın Haımirl. o .za.ına.ndanôe11 k- 1 
tıSarbJ ahyet etmis ve gelecek cuma 
elamlığa çıkması b le tekarrur 

eylemşitir.) 

(Daha var} { 

2 -Tedavtı ~ahaneyc memur 1 Pekmez satış fiat· 
etibbaınır. alelacele Yıldızdan u- ı 
zaklaşmalanna, larına zam isteniyor 1 

3 - Yıldı~ ~r-ayının ç .. tısı al tin- B .edıye .perakende 1Pekmez sa- 1 
da, Te'beddulu saltanat) müzake- ışına 140 kur ,.. fiat koydugun- ı 
ratıı:a · lı 

k . ' .., 1 dı ? <ian tuccar, <biı enfb ma nı p ya-
..m an ve • na v mı r. d k k 1 -l. T · ı 

V.k S ita Hatnid' b' sn an çc ·ere s J.i\ i.llnl~.uır. ac re-

1 
n ıa u n ı.n ır a- 1 • · 

ı.: t 'Mı;..... ·ı~- r.n dd.asına gore ehr~ 1.e get ı· meuya ,geçı.~ resmen lwn €- 1 . 
d;lir edilmez; butün İstar.ıbnl, o.- len pe mc leım ye~. nde al ~ f.atı r 
dukça Şlddetli ı; sarsıntı ve ıhe- 100-110 kw-uş.tur. K~y1erden •top-
yecan geçırm:ştı. Fakat saray ha- ! .. naı ak ger ı w::n pc.K • 71enn şeiı-
fi) elerin n koıik.usundar., lllıç kim- : rr zc .kadar naklıy~ masıafı faz- • 
se ağız açıp ta tek biır kelime soy- la duguı daı tc bı• edıl n pera-
lememışti. ı-.t:ncle fı t at.c: a k • t m n et-

lst k.bal tar ıh.ini tenvir edecek memekte nr.ş. Yenı f.at tc b' n-
hnkıkatleiden bahsettiğimrz ıçın d n sonrn .tft: ~ıme?:lerin b rdenlhir 
şunu da ilave edeI m kı, o tarihte r .. dan ka\ bolu.;ıu bu sebepten ıle. 
bir milyonu tecavuz eden İstan- r g 'mekte iımş. 
bul halkınır.ı içinde, hukfunet ida- Be.cd:iJeden pe mez 
resın n devletı derin bir uçuruma fiat lronmas ve toptan 
sevkettiğini takdir eden rnüneı.- tesb:t isteru ·~r r. 
vo:- ve hürriyetperverlerin adech Yapı an te ki ı<len an a clı -
Je, bT kaç binden fazal değildi. na gort: Yer ıı anl r cC"k- , 

SPOR 

Fe n~ rl:ahçe -Ga!a taya, 
Be} koz - Anaco~uhisa· 
una _Vafa • Unkapanı• 

n a galip g eldi 

'Vl ı:ı c ı ı 
Güreş miisahakaları 

Gu eş aJanl.gı tarafıntlan tecru-ı 
belı gure çiler arasır..da tertı p <d ~ 
len serbest guı:ıeş teknik musaba
kalan da dun giırş k übuniın Fa- { 

1 ş .. besi>ndc yapılmıştır. 
Ankara, 29 (T-eleforua) - Son-

1 
bwhar at yatt.şlar.nın s ur.cu hal 1 
tw;ı koşu a.ına bugun de lpodrom 
da devnm edıltnışt.r Netfoeler 
şunfardı . 

Birinci kK>~ı: 1 - Kader 105. 
tıkir..c k<Ş ı 1 - Hcmdem, 125, 

Üç.Ur. ü koş_u: 1 Birket. 2 -
Gonca, 205, 150, 215 

Dor.diıncu 'koşu. 1 - Sava, 2 -
~yliın T{.k, 3 - Tomurcuık. 225, 
140, 240 

Bar,ı koşmamıştıı. 

.Bcşınc:i koşu ~ ap.lmadı. Bilket
le Sava aırasın~aki çifte bahis 530 
ktUus -vermı · . 

• 
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POLITi~A 

Milletler ölerek dirilirler! 

l nsan ruhu tnoiı bu- koku alış
ın mag upta daima bir kusur 

h ssed • .Bu mufılr ş bır duygudur. 
Yoksa sıze sorarım, bir m.uletin 
magıup'\lluşu kahTam rılığıru yap
mc.tnı§ olmasından mıdıı, . yoksa 
du,.nıana karşı takatı yetişmea"' 
guıden mıaır? Bu harpte Polo~
ya, Fro.L ~, Yugoslavya. Yunanıs
tan gıbı m.ılletler bırbı:rı aıdır.a 
maglup oldular. Acruba gerekt.ğ . 
kaaar ~aiıram.a.nlık etmedi:k.1€.1'1 
ıçin mı? 

K'.ım diy b l r- kı Yunan mılleb 
bu harı:r.e kanı amanca dovuşmc
mişt r? li'ransı.Z m lfeti dôvüşıne
miştır? Polor.ya dövuşmemıştir? 

l• ..... t e baş.a Fransız n lle
tinır. bu h 'Pte. hiç umulımadık 
kısa b r zamanda yerlere scrilş, 
hemen bütün dunya insanlarmda 
Fransızlara kurş ir hor görme 
duygu.:.u uyandırmıştı. Fransız 
milletinın kahramanlığ.nı kaybet
t g ni, hM:ta dejenere olduğuı:u id-
dia) KRC1a1 ne.ı.· !f. enler Oldu. 

So;ıra, sonra dğrenıl::li k.i Fran~ 
sızlar hu hurpte de hariltaıı talı 
aman ıklaı ,göstcnn -şlerdir Faıkat 
bu or. ları ko kunç a:kıbetlerın.den 
ru .r man'lıştır. Bu hakikat pek

ı anl ı d1gı halde Y' ne mağlup 
Fr sas ı hiç krmse tamami} le af
f cdeır.ero4h·. Çünkı.i m11ictl<?r 

Ya.zan: HAYRI MUHiDDiN 

.maglup olmazlar. Olurlarsa mut
laka b!r hatalan vardu. Bu h:ıta
<ian dolayı afiolunmazlar ve cez : 
!arını göımelid~ler. 

Bu zı;.'uıiyet bug~ün 'ransızını 
suçlu gôrünmekten kur..ararna
mıştır. O kadar ki Fransızl b le 
m• tıh ş mağlubıyetler çin içlerın
'<1<.n uçluİar arı.d 1ar 

işte Fransız Kahran :'.lığının 
öldüğü sanılan bir sundu Tulon'd 
dünya kahramanı -edebıyatmuı 
ibütür. dünya vicdaı:..ını ~ erınden 
oynatan bir kahram.ınlı .. ;:ı koptu . 
Frasız donanması, d rr..il!l 1 n 
-cl.üşmemcık çin, but~ komutan
ları, subayları v.e erler yle birlik
te bir anda kendi kenuin. hava} a 
uçurdu. 

Fransız vatan.sev rl' en ümit 
kesild ğı bir zam.ar.da, biı volkan 
gibi patladı v dun} a vk.dnnınm 
tü} Jerini ürpertti • 

Tulon l marundar.. .. ·unç du-
man sütun1aryle gok:cr _ fışkıran 
kX>pmu ınsan ellen, b:r m.illctı 
uyandıran miıthiş gong'l:.T·n to'.k.ma 
gına Yızar.mal~ ·ç '.Ild 
Fransız donaması biı \a~n uğ 

runa toplu öliltniır. en h ın, frkat 
en büyük destanlarınd -bi.inı bu
günkü Ur.yanın yüzwıe gur 'ye
rek yazmtı,c:ıtır. 

M: 'tllerler, ölerek diınlirler. 

Ali Kemal Sunman 

j\ ııubar plcnn karşılıkll" vaz.ı· 
J.Y~ .)CUt:..ı:ı <ıa.lla llu,tı..ı1'. lıal'~A•l 

•Çlll .tıuhl.A:il'. .bug.uı•l!l· 

deki n..,uı SUAUlUD bo.) lC ı:;.alı.ı 
uort scııt:WJ: ewnı.1.m:ş b .. cı ubc.c .. e 
gorc .kab....ıW'. 'sWUı.u ~u....u.u.Jl ı.A4l· 

l>a çauW'. ounuuıı ıaLp c".:ı:. . .K "-'" 

Ullıgl lU~ anIDll.üAb.. IJU U.U: p

lcn beıucrun ) en :l.UUUA<Lülu..!i. 

\Jıcrçi .tuu'OJ.D. "a.sayıi ü•üilh.I' ..ı.c, 
<.ıeuun •dı_yur. ~ a&at ~ .. il ..... ~ 
ıu~us u&.t aurgun."" O.uu.ı ·~ a 
l.Hl sc.ıcl .h..l d .) .ı hlli uUl[ u-b...X 

hur),ııc.ı:uc:ıı U.} .ı..rt cGcd uaşlıca ""'~r 
11.)Cl UC IJU OlnıÜ§lU.C: .l'cv-... -~ 

'\i a.tt.a.)' ı J.ıenıcn lu .. .uıcn h ç ) 06. ~·· 
bldır. liele fc\ .Aı..a.u&i&e "uut&eCt:.6, 

goz. x.uııaşlirucaA. uıuııa.cbe.er ı.e 
ı..at ı net.cc.)' .ı .kaı.aıuua~a OH ını.ıua.ıı 

buluıuunaıııl§Llr. ıı.ı.:.r ~ ıu~.ıp 

ZlUJU cruıı .karşılıklı v a:ı..) c.lt:ıı a· 
gır ag.ır hı.r tCJUUUul gc~ \'e 
şınıa1 artık harbın dou.ı.uncu .ı.ene-
.ı.ıuıu ) eıu bir safha) a ııır .llt.iUl:' 

bwtdan evvel Uır.nu. kuo.ı.et.ı .ı.t.ı....b 
er lal' unda di.. faa.rrm roıwıwı 

Cigara ve rakı sat ışlarma yeni 
fiatlar üze·rinden · 

1 ant.ık kcnd..nc geçLğıni A.ngıo 
~:ıkson tarau soy .ıc.) eıu.Jnıekteu..r. 
Uır kaç hatta cv\'el l!ransan.n şun· 
d.)e kau~ işgal edılmcmış ouın 

kısmının da Ainlalllar ve İtal) a 
tar.ıftııd işgal edJmesi gô:.ıer· 
di .ki Alman tarafı kendsiııi koı u
) ııcn:k miıdafaa tcdbırier.ııi daha 
geıı ~!temek ~arcsiui aramı t.r. O 
halde şunoi) c kadar .) tloırını bar· 
bi ıle ısh .. -diğmi elde edeme) en ve 
d.Icdıgi gibi bi. sulha varanu)an 
Alımuıya bundan sonra teclafıiı 
vaz ete geçmiş, lakin .)'ine ) ııd.
rım harbi usulic.rini elnen bıta.k· 
nıamışhr Angfo Sakson .tarai.ı şi. 
malı Afr .kada Fraıı an.ıı elınde 
lııuu.m.ın ülkelere mi g.r.)-0r1 Al
.ıııan taralı bwıa çabuK bir cevap 
vcrnıck lüzumunu düşündu: O cıa 
A\lrup&.da1:i J.""ransayı büsbütün 

bu sabGhtan itibaren başlamyor 
Tütüncülere 
kibrit, c i gara 
Bu sabahtan ıUbaren yeni fiyat-

En ok kul'lanırnı c.:• aı:a ve ra-
k n . nı f \r ti, r ı ı hır d.Jıa bil-
cLr.yoruz. 

BEiediye Varidat 
kanunu 

tıt' 

• 
bol mikdarda 
ve ra k ı v e ri ldi 

Cigaralar: Yenice 45, Serkldor-
yan Baframade , En 40· ~ir'nc. 
kalın (6 ki on k ;.kj 32 b:rinc 
.ince (c · b ) O. l"k z 20. 
Halık 20 D bt 13 !mı u . 

Ra.i:Cılaı" 45 clt:tecel" b ·ı ra
ı<l 500, :-, arım kıto 260, 25 san'ılıt
rel k 135, 15 s, nt· itı 1 1' 9:1 lkurus. 

Hay ır Cemiyetleri -------
Eu yırden itibaren 
rr. üş t erek balo 

verecek 
Partı vuayet merkc::..:ınde Paı• 

v.il:lyet ·darc ht') ctı ı i S.ıad Huy
r· Ü~tlo'u'nün ı'€is' nd Türk 
Hava Kurumu Kız a), Çocuk E
si11geme ve Yard.n <:-seve.ıı.ı r c 
yeti miımess ileri to,p1:marak he 
en bu k~ ml r a ·si' ndan ay

ıı a.} ı.ı yapıl n b.ı..lO rn ıbu senede:n 
t'b r€n bu kmırnüardan müteş i{ 

K l blı· ko.ınıt tara nB.an ıdz.res;

n .ı<ararlru;tınn s.ardır 2 c k.7t ıı. 
u;bat, mart a .cır:.nda (Ha) ır J .. u
rumları bal su) n m ~le yalnız iı 
ba1o \"er lcce!k, toplanacak 0 1an pa
ra Hallfevler.i, Hava Kurumu, K - • 
zı' ıy. Çoct1k E, bemc Kurumu ve 
Ynı· • mcsm ıı.e ce-ın·~ eti ara ·ın-

gal etmiş <ıldu. Fakat arada de
nız. vardır. lngil 1...cr n büyük ba
hnlarrn nberi .inandıklarına gö· 
re de he harp crgeç dcnİ7.de ka}
bed lir V'e) a ku.anJır.. Şu var ki 
bahı. n o tarafma dalmaga tü:ı.uın 
gorülıuı~ ebilir. Çünkü o har in 
istikbal ne taalliık cd.yor. Bilhas· 
sa Jmgıinkn me clo daha 'Z

0

)udc 
Almaııy.ının ve o. unl'll • ltcraher 
Italyamn Avrupad. urh · tidafüi 
Htz~vetc gecıncleri 'i•ıı·etJ.}' le h ar
b 11 ) iden h · e \eni bir ~fha)a 
girdıgidır. Alman tarafı imdiye 
kadar elde etm ş olduğunu bun
dan onra da elden çıkarınamnğa 
çnl.ı~cal..."iır. 

Buıı.dan da kol::ı en .. ula" lab i 
'or ki haı biıı n üccsiıd almak k~y
fı ctı daha uzun b'r zaman iş dir. 
Çlinkiı tedafuı 'a7.i~ ete geçt kteı 
"lnlln 1maıı taı:ıfm.n ba armak 
k1 )Cccgi harekat ol :aktır. 

AÇOL KAPDMD AÇDlLR 
T kraı dyorun B m ıç'n 

o sad ce ~rl'p geç'c b:r ~anıd:ıkt .. ı 
.ba.ıct kalmı.şur Bu ırnd.nal -dan 
b:r t ncs p dr_. kutusunun kay-

• ho' u , x: nda a a :ı,· mek-
t . "'l. cl ece· 'r 

·can ınt·hap edi n k'lm e 
faalvct ne oa a~~t1r 

Buna nıu'kabil Angla Saksoıı ta· 
rafı da nrt k taar.ruz "az"l etine 
geçmiş oldugu içnı bundan onra 
1\1 h\ ere kar ı ncl r yapılabilece
ğini dıi,.iincccktir. Dt:şuniJenlc
rn birer birer f"l·~nt snhasına çı· 
knrılmas na da zaman 'steT. llü- • 
18 a fc'\:kaladc goriılecek, muak 
\'C he ecanı arttırdıkça arttıran 

vaknyi olmıyacak değildir. Lakin 
bu haı·bin hususi~eti b'r derece· 
ye kadar da durgunlugundad r. 
Anglo ak tm tarafı iç:n bugiın en 
mühim nlan kazanç artık Alman 
tarafma karşı taarruz mev'ki'ne 
geçelJilmiş olmak sayılıyor, Har
bin bu aflıas nın da tnb i kendi
ne mnh us inkişnflraı olacak, kah 
ye.mı hamleler göriilecek, sonra bu 
hamleleri az cok uzun bir dıugun
ltık devre i ! .. 1.ıp edecek, daha 
'omn ba ka b r hamle i kendini 
gösforccckıt · r. 

Yaun: 

A goıtoı MUiB - _Muammer AlATUR~~ 
Za n der 1 , :s:z u dakıka 

h:zmetçık ndeıı bır!ne te ek.ktlrı: 
.borçlusunuz. Az ka!.:;;n bir çılgınlııı: 
ya.pacakuı 

E.en d.k ~ tlrune baktı 
- Ben bu €'Vdcn c-ıkınak ıstiyo

rum Lutfc>n ih.zm ~ın 1.ı hrönede
r!p bir taksı ça"'rtır m.sınız? 

Kızım bu kadaı ce ll!Z m 
uğrast . Hem le haddıtıodan f2a. 
ugra .tı Biraz d:k kafah 'blT ço
cc.ğa benz y()r 

- Evet., sız· ..., ve dostlatım dedı
g J adam!ar akk da y malu
mat r..op!anwş. Sız h .. kikaıen şüp
hel ı leı gore o · adcıın.mışs.nız 

- Lat•mcr o. a 'böy.c konuşacak 
Fakat h rha ıde .oı man olacak am-
ma, dur kah~1. 

Ei n Se-buslıyene do.gru vür u
du: 

- Ö •.ı nd:kler yb. an nlll? Bana 
hlt.'fcn c.u kapıyı nı Ben gidi-

orum E ya mı c.a onradnn b:rı-

Pekala. dedi stc":scn:z, gidı 
ı F .. kat benım hnkk•mda doğru 

haıı:n:H f'tt:g"nızc k .nı mıs:nız? 
Hiç olmazsa söylıseceK •rımi d n
leyeceginızi rnhın ned ) orum 

- Ne d:nliyeceğım? Hak.katler 
n.ey<landa iken bana ür!U ·za-
hat veı eb:l rsinız? 

- B:r sozüm var be k rn d .. n
~.n~z. Latimcr :sımd1 buradan 
çıktı 

- E en hayret e so in 
- L t mn buraya mı geld.? 
- Evet ben de ke!id: ine bır 

parça ak~mı kaybctm ş o1.dugunu 
':>Jt, çahştI> Be~:<• nu tak-

tı h eb1 ek bana d~ezdı. Fakat 
kufas.na bır şeyler koym~. Hem 
ş'resın;n başına bır !elakc>t mı ge1-
mi:.;;, ne o!m, 1? Bundan bcnı me
sul utmak ıstıyor. 

s:z de niçin hak:kar ınkar 

diyorsunuz? 

Ben 'b ınk8r etmi 

rd~ı" m 
de bu nmu f.' 

E en 

-o alde Oliv' 11 al ın 
,pudra ku usunun bu gözde ne •şı 
vardı? 

s.-b ·v~n tereddütsüz cevap 

tup yazn 1 tı Kutuyu nratt:.rdım 
Fakat b madı. !!:ger tesaduf€n 

mr! bc>n m suç-

s nı ıkaıınadı Bu ıznnat 
1 yakın gd' rdu Scbas-

de bunla an rken öyle 

. Lattme · ı';ab t bır 
f Are '>nplan~ , gözler ni duman 

urumu,.., :ıakıKatı gorrnck ıstemı
·or Bu d da hı unan pudra ku
usunun hıka.}e herhalde oıın 

hakiknt hakkında bır kanaat vere
cckt 

'Flen deı .n b r nefC$ aldı Acaba 
Lat me büyük b r yanhşl ga 
ka 

..-o-

YE şilayın ı plantı sı ---·------lçtrmada içki ts h· 
d idi istendi 

Yt:ni Giiqt-ük tali
"' Eı. lr am< si 

Gıimı ük muamelelerı ıçin hnZa--
1&.nm solan . en· ~aı matnarne 1 u 
c:k.ınunun b rin nden ba-

r Bu 
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INHiSARLAR UMUM· MÜDÜRLÜGUNDEN. 
30 Teşrinisani 942 Pazartesi günü sabahından itibaren sigara ve içkilerin aşağıda 

yazılı fiatlarla satılacağı sayın halkımıza bildirilir. 

( 
\.. 

NEV'i 

Sigaralcır 

s:pahi Lük (Teneke kutulu) 
Samsun .. .. > 

S pahi 
Samsun Yaka 
~şt 

Ser ltldoryan 
Bafra maden 
GeHnc k 

T rya.Kı .:alın 

Tıryaki ınce 

B:.r:nci kalın 
B rınc ıncc 

Hanımeli 
Üçlıncü .uıc~ 
lkiz 

Ko 1.u ce 
Doğu 

Yeru H&rman, Hususi kuku~u 
M 'b us A 
Meb'us B 
Meib'us C 
Suba) 
As,kEr . 

Tütünl r 

T, tl:s rt Fabrıka 

Tatlıse.ı:t Atölye 
BE'ş.ncı Fabrıka 
Bes nci Atöly~ 
İkrncı öylü • 

Muhtelif 
Yeı·. Enfiıoe 
T"irk P po Tutüni.ı 
P:po T\itiınü 
İsf "'n Bohça 
Bi. ne. İ fahıın 
lk c İsfahan 

ruroJaı 

P:ıket şekli adet 

20. 
20 
20 
20 
25 
20 
20 • 
2!) 

20 
20 
~o 

~5 

20 
20 
20 
20 
20 • 20 
:20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
2J 

20 Gramlık 

20 ,. 
• 25 il 

• 25 • 
25 ., 
25 ., 
20 .. 

25 
20 ., 

100 ,. 
1000 .. 

2:5 ~ 
2j • 

TnTnes1 
., 

. . . . . . ·_ - -~ ,,,. . . 
lstanlul Levazım Amirliğinden 
Verilf n Askeri Kıteat ilanları 

ı ı 
"' 1500 kilo .,, zclln p:ı :>rlık n. atın al ac: ::!dır, İhnlcsı 2/12/942 çaır..m!>n 

<Jl)u :ı • ı · e A .. cıa M. M. V 5 No. lu satn •uma ko nlsyommd:ı yapı 
~caktır 1\ h ıi ~ ı:ıca .. L &MO 1 rıı katı te ınntt 90-0 linullr •ralip1erin bcll vakit-
le KO!I'...:J;yO' (1779 - 1676) 

* Beheı· k !osun .. 16 kuru~ iıat a·hm;n edilC.:n 100 tou meşe kömü· 
ru paıarlıkl.ı s&.t n al.11acaıdır. İha esi: 7/12/942 paı~s:. ıgünü saat 
15 ae • .\nkarada MM. V. 2 No. lu sat n alma komisyonunda yapılacak
•• Ka 'ı .. km nah 1400 lirad•r. Ay ı a) rı tnUplere de verikıbilir. Tal!p 
iN• n d' \ clkıttıe kom is) ona gelmeleri (1813 - 1815) 

* 247,.>44 :l'a 84 ırnru keş 1 bedel ı Gblcılkte Jk' pavyon inşa.:>1 .kapa-
• L,ı-fla eksıltmc.)'c konm4tur. İh aksi 9/12/942 çarşamba günü sa

a• 16 da Ankarada M. M. V. 4 No. lu :>atın a·lma kom'syonunda yapı
lacakt.r. İ:k temınaıı 13,627 1ira 2 4 kuıu~tu"'. Talip.erin kanuni ve
·:ka:arıle t(!klif mektuplarını ihale saatinden lb~r saat eyvel ko-
m.s)~n vermeler. (1746-1581) 

* 
Ya d.mcı yem satm alınacaktır. Her nevı küsbe}cr, keçi boynuzu, 
darı, ku:ı y~m· ve saıre g bi ellerin de yardımcı yem bulunr.nların tek

l"f deceklcrı evsd ve fıat üzer n den satın ;ıl.nacağmdan isteklile
r.n Harbiyede Yedek Subay okul undakı As. Posta 9"20 .. satın alms1 

k m:svonunn ınürt<!aatlan. (l 749 - 1584) 

• Kııpo.lı ıcırl ... il JOO 041 .,al.t'.., aU ıınclı:tır E" :ıt ve h~u.sl şarC• nı ko 
'ti :•yon a go u cl> li . 500 ton palaees tcptan bir ıstekl ye hale «illebı~ecegi gibi 
'!l /. .. oo v 150 c tonluk miktarlama t:: liı> çıktığı t.ıb."'dlrdc ihale e<Jilcblllr, 
11 ~nkkat tc mı.t. (10750) lradır. ih:ılı: 1 0/12/94.l ç .. rş:nbr gı.ı:;u ıoaat 15 de ya-

i>l cu-gında ntalıplcrın .hıılc sant:ndcn b r saııt evvel tcltlf mekup:arue Hıırb:yc
e e k v ·dek Subay okulundali: alın rı ma komisyonuna müraeaatlruı.. 

(1740 - 1543) 

* lkiıı 1losuna ı:ro kurus fiyr.t. tııhmın <ıalen 16,129 kılo t;ğer abunu ınilt.e. 
.ıhnit nam v h~bınil çU. citt.iilın<.ıye konmustur İhalesi 14/12/942 ,pazartes· 

nt ı ı dl Ankarada M i. V. 2 No. lu tın ıa mn koını.:ı-yonundn yapı. 
c Kt l' it tcTunnU 1572 J'ra 58 !tı,ıruştu '. Tal plelin kanuni Ve5ıltalarih. beli• 

Rk tte kl (1778 - 1675) • 

* 240,000 kilo sığır etı kapalı zarfla eksiLtmeyc konmuştur. Tahmin 
bedel 240,000 l ra ilk t..emir..atı 13,250 l..radır. ihalesi 7/12/942 pa· 
zartesi günü saat 16 dn Gebze askeri s· tm alına komisyonunda yap 
ıacakt r. Talipler n kanun~ vesik. larile teki f mektuplarır. ihale sa-
at evvel komislona ~ermelcrı 1753 - 1602) 

* Beher k.ilo u 88 kuru tan 50, ı 1)0 l.ralık sığır eti kapalı zarfla ek-
sıltmeyc konmuştur. lh.rıle!I 10/12/ 942 perşem'be guniı saat 15 de Mi
mnrs nan a keri satır. alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 7500 
l ra ılk teminatlarile kanuni vesiklarını ihale saatir.den bir saat evvel 
komisyona vermeler". (1755 - 1604) 

* 14/12/942 pa 
, mırı yapıla 

k unl vesi. 
bedel Kırı 

~ rı verme PT'i 

Beher p.'.lkeri!l Müdafaa 
vergisi dahil satış 

Fiab Kuruş 

• 

80 
71 
75 
65 
80 
55 

.... ~ 
40 
40 
40 
40 
40 
41 
32 
ao 
23 
22 
20 
20 
15 
15 
13 

100 
ı60 
45 
40 
25 

3 

ao 
25 
25 
20 
20 
16 
14 

. 30 
75 

120 
1950 

45 
40 

17 
8 

.. 

NE V' t 

50° lik rakılar 
• > 

• • 
• , 

450 lik rakılar 
• il 

• • 
• • 

430 lik rrakılar 
,. • 
• • 
• • 

Votka 
il 

• 
Kanyak 

• ... 
il 

Vermut ve kmak. Şarap 
.. , , . , , , 

Şişeli Sofra şaraplan 

, • 
Fıçılı ,. a 

Misk.es şarabı 

Bira Şişeli 
• Fıçıh 

Mat Hulisası 
Viski 
Cin (Yerli) 
Birinci sınıf Likörler 

, , • . ., . 
ikinci sınıf Likörler 

> • 
• 

Şiışeli Saf ispirto 
., 

• • • 
Tuvalet İspirtosu 
Kolonya 

• 
Birinci smna 
İkinci suma 
Saf İspirto 
Ko1onyolık • 
Yakılacak • 

Litresi 

" • 
• • • 

Cilahk • • 
-"" .......... . 

SPENCER TRACY ninen bil3'il.lt mın•aff~·oti 

GRETE G~~~·:~,, İNGRİD BERGMAN, 
G berobt>r ç~Jrdiklr-ri 

Sne!ll.{I. pcrd in n en 'büyük şah~rl 

Şişe hacmi CL 

100 
50 
25 
15 

100 
50 
25 
15 

100 
50 

" 15 
lC.O 
IO 
25 
"l3 
3S 
ıs 

100 
'lO 
50 

340 
200 
?O 

L!t 
2CO 

'lO 
50 

lJt. 
35 
'lS 

100 
100 
50 
25 

100 
50 
25 
50 

25 
15 
60 
50 
2S 

Lit. 
Lit. 
230 
230 
90 

100 
100 

• 
Müdafaa Vergisi da.hil beher 

şi9enin satış fiatı 
Kuruş 

100 
3:-,Q 
195 
120 
500 
26) 
lJ$ 
St5 

400 
213 
llS 
'10 

f 60 
253 
lJO 
4iJO 
225 
110 
340 
250 
2CO 
330 
200 
90 
70 

:!tiU 
ıı:> 

43 
'lO 
45 

l&-0 
650 
700 
350 
2JO 
8JO 
3CJ 
150 
34a 
1'70 
11)() 

120 
230 
120 
730 
590 . 

Hastane ve eczanelere 
Kolonyacılara 
Bayilere 
Bayilerden halka satış 
Marangoz ve sanayicilere 

şişe dep02itolan dahildir. 

1 ddı 37!:' l"m 93 kuruştur. Her ı.klsinin i Ik t.eııımatı <i60 li 
nn be:Il vakiıte komi yona gelmeleri. (1788 - 1733) 

.1..-vrust.ır Tu plı . 

* 18,000 k.tlo sıgır ı:t• iUl.\-urmaı • .k:ı.paİ! 1.artıa .;J.sıltmc.~ c kônmu lt,. !hal&; 
12/12/942 cumartesi günil nt 10 d Boyd>:tt erl satın ı:lma konıısyoounda 
rup:lncn~l.tr. Tmı in be eki 48.800 ıira i k tc:ninatı 3645 l!r..Aır. Tn ll:J'ertn kanu· 
" ,·{'Silroları c •ek ır mektupun tnı h.,,' • sartl-nden b ir ~at et w•l ko i :yona \•er. 
rrelcrı (1789 - 1784 > 

iKi YOZLO ADAM 1 
* 89,201 lıra "O Jı:ul'U$ keı;'f 1Midı <,: kktı.lctlc <O:M ~ l ı;:ııpnlı • ·[ s. t~:IL 

ırc.~·t> ko•1a- .u ur. ihale:;; 14/12/942 ıxız, ı-t., ı günü sa1U ıs a Ar.ka .. dn M. M 
\1, ı ~u. u s-tııı alnın kom~om nd!ı yap• ~roktır. i..ıc te?rın.,tı 5710 ıra 6 ku· 

stı r. Tal.;p'c-ri'l k:tnuni vesikalıır:ıe te~ ·C '!l!')kotuplarınt r..a.e ~ant.ln'ir n bir sn ~ 
Ill Nl1 amba n!{Ş3.;n:ı 

Türkçe 
Kop} ası iPEK'de 

YC'rlcrJni:ıi evvelden aldll'llllz 

4000 çift e.r rolini pazarlıkla sııtın alınacaktır. İhal~sı 4/12/942 cuma eQnü 
sant ıa da An.karndn M. M. V, 3 No. lu s:ıtuı atma komlsyonımda yasıı:S.Cnktır. 
T<lhlr.in bedcll 446,000 Uı:a kat'l teınlnatı 6900 liradır. Tal!plerln belli vak.itte ko-
m.ı3YOna gC'lmcler.i (1739 - 1544) 

* 20 .adet i.1hta ıtnı')"Qln açlk eksilmeye Jtowm.ı~tllr. ihalesi 5/12/942 cumarte· 
si g'Unü sııat ıı d<? Gcliboluda askeri satın almn koınis,rooı.ııncla. ylllJl}acaktır. 
fn.hmın bedeli 1960 llra ilk teminatı 147 llradT. Ta11plerin be:'lli va.ldt.te ko~ 
na gfiı elen. (1760 - 1585) 

* 25 ton ,;ığır eti alınacakur. Pazar] ıkla c'k:siltmesi 4/12/942 cuma günü 
oaat 10 da Safranbolu askeri satııı ıı ima komisyonunda :Yap1tacaktır. 
l'aLplerin teminatlaıite belli vakitt<: komisyona gelmelcrj. 11802-1747) 

* Aşağ:da yazılı meva~n pazaı'I ık!a ek.S:ltmeleıi 10/12/942 perşem· 
be gµniı saat 14-17 de Izmir Lv. a mirlıği satın alına komi~nunda 
rapıiacakt..r. Taliplerin tem·natJari le ıbelLi valkitte komisyona gelmeleri. 

CİNSİ Miktarı Fi atı 
Ton Kuruş 

İncir 250 100 ,. y .. 

Jnca- .250 100 
İncir .250 100 ... "' 
İne 250 100 -:;. 

" ğıT 100 100 
'18C4 - 1749) 

* 140,000 kiıl.o ·ığır eti kapalı zarfJa eksilıtmeye konmuştur. İhalesi 
8/12/942 salı günü saat 15 de Arda han aSkeri satın alma kıom'ısyonun· 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 81,200 lira ilk temrn.atı 6090 liradır. Ta
l p1erin kanuni vec:ikaLari~ teklii m ekmplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. (1772 1658) 

* Beher kilosuna 180 kuruş tahm n edıl~ 19 No ~inko 1C'V'lw:la.n 180 ton pa.za~ 
ıkla tın nlın€lcaktır. İhalosi 2/12/942 ça11ambıi ıünü saat 15 dC Anka'rada M. 

M v. 2 10. lu satın alına komisyonunda yapı'acakt r. Kat'! teminatı 30.MO lira
dn. Tnllplcrin belli vakitte koml9,YO!!a 1tlm lC'ri Ayrı rı;yn tal pl.e.re df! =bale 

rd 1 bliir. (1741 - 1548) 

* lki n.ciet nnba ı~ llÇH' e ilt ov lronn ~tın·. İhale& ll/12/'H2 cuma cil-
t 17 de Gel~ udA Askı- atın alma komi9,J'Om.Ulda yap.;lacskl r. Keşlf ~ 

l"'.'1'<"
1 1-~m!syQ!l~ '\'ermelP.ri (17tıi - 1742) 

* 
JO,OSl fü:ı. 00 a\:U.:"U.Ş k.,şif .b~ı>lli Kırı.k~u:o.: 1() ·det aıtbaJ •ns:ı:s. ktıpa ı 

f-'1 ""l~1tnır-ye romnuştuı'. ihalesi 14/12/942 pnzartesı g!ln ı aat ı 1 de Anka• 
r. M .• f. V. 4 ı-;o, lu snt:n alma komıı:yonımd'1' l"<lp:::::c~k'ır. İlk ' ~rrJl'at1 2256 
lıra 15 kun: ~ ~, Tu..ıplcrin kamıni ves'k · !'il "teiüıf melctuplıırtnı lhnle saaLn. 
den bi" sası .. \"\""1 ırom·~na \'ermeleri. (1798 - 1743) 

* 50 ton s:-ğır eti kapalı zarfl.a eksilt mt!ye ~onmtl§tur. İha!esi 9/12/942 
günü saat 15 ele Ankarada M. M. V. lbir No lu satın alma komi~nun
da yapılacaktır. l'a.hmm bedelıi 35,0 00 lira ilk teminatı 2625 1 radır. 
Talip'f!rin kanuni vesikalarile teklif mektup!arını 'ihale snat:nden bir 
saat evvel kom:syona vermeler~. (1763 - 1649) 

* 
15.000 :kilo patates kapalı zarfla eksiltmeye konmuştUT. İhalesı 

7/12/942 pa7.artesi gÜ:nü saat 15 de Birecik askeri satın alma ko
misyvn~:ia yapılacaktır. T;ılhmln bedeli 7500 lira temir.atı 1125 lira· 
dır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını iıhale saatin-
den bir saat evvel komsyona vermeleri. (1807 - 1778) 

* 
125,000 kilo sığır eti kapalı za rflıa eksiltmeye konmuştur. İhalesi 

14/12/942 pazarte:>l günü sant 10 da Samsun askeri satın alma komis
)"Onunda yapılaiaktır. Tahmin 'bede lı 200,000 lira ilk teminatı 7500 r
radır. Taliplerin kanuni vesi~alar'l e teklif mektuplarını iha!e saat:n-
den 'bit' saat evvel komisyona vermeleri. (1769 - 1655) 

* 
Beher tonuna 550 Jruruş tahmin edilen 5000 tonluk nakn, tahm\ 

ve tahliye işi kapatı zarfla eksiltmeye k.onmuşıW". İhalesi 3/12/942 per 
rşcmıbe günü saat 11 de AnkaNda M. M. V. 2 No. lu satın alma komis
yonunda yapılacaktır. İlk tem'natı 2062 lira 50 kuruştur. Talipler:n 
k'ınuni vesikalarile teklif mektupla rmı ihale saatinden bir saat evvel 
kom'syona vermeleri. (1682 - 1370) 

* Behrr kilosun:ı. ~5 kuruş tahmin er Jen64 ton külçe halinde tutya pazarlık· 
la ı:at.nı alınacaktır. İha*1 2/12/942 ça~ mb:ı g!lr.ü ~a:ıt 15 1 Ankan:da M. M, 
V. 2 No. u tın alma komi3Yonunda ygpı , ca..:tır. Ayn ayrı taliplere de iha
le ooi.ec Ur Kat'I tt'.minat 7200 liradır. Tal plcrin belli v. kitti' komisyona a"Jme. 
leri Te !im yerı Kı~ le Pirine haddanesldir Yerl veya :nt>mleket daluline 
gimriş ecnrbi malı olabil r (1735 _ 1~40) 

* Tahmin bedeli 22, 228 lıra olar. 26 kalem çıralı çam kercstP. pazar-
lıkla satın alınacaktır.. İhalesi 2/12, 942 pazartesi günü saat ı ı de 
Ankarada M. M. V. 4 No. lu satın alma komisyonunda yapılr.caktır. 
Kafi teminatı 3334 lıra 60 kuruşıur Tal•ol rin bt-lli vkitte komisyona 
gelm•r. (1794 - 1739) • 
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ltalyanlar harpten 
yorulmuş bulunuyor 

-~-----------.. ~--------~ 
Bir İngiliz gazetesi, İtalyan gazete ve 
Radyolarının açık sözlüğünün hayret j 

olduğun.u bildiriyor • 
ver e cı 

Lor.dra, 29 (Adq - Sunday ı 
Obsrver gazetesinin diplomatıilc 
ya?.arı eliyor ilci: 

İt..11.yanılaT yorulmuşlaırdıT. Gö
rülen emarelerin umumi lhcyetfın
den anlaşıldığına .göre, Faşist ma- 1 
kamları, M. Musoliııı ve o:rn.ın itla-
TCSİ:n<' karşı <'n küçük bir ıme:mnu- ı· 
niyeti lfüe 7.oraki gootcriyorlar. 

İtalyar.ılar Tunus ve Bkertede
Ja Alman mUkaıvemeti mü:ttei.İÜ{
ler tarafından kırılınca memleket 
lerinm ıı:ıç değilse cenup losmınır. 
müttefik lhücumlarına lhede1' ola
cağını anlıyorlar. 
İtalyan radyolan ve gazeteleri 

r.Jn bu hususta açık sözlülüğü hay
ret verecek bir dcrecededır. 

Sovyet taarruzları 
(Baş tarafı 1 • cide) 

lan. Alman anukavemetin~ !kırarak 
düşmamn karşı hücumlarını püs
kiirtmüşler ve Alman lhatlaımcl&. 
-açıhm gedikleı-i genişlet:m'.ş\er Y<? 

derinJeştinnişlerdir. 

Moskova 29 (A.A.) - Öğle teb
liğine ektir:· Mertkez cephesinde, 
Alman mu'kaıv.emeıini kıran ve 
dii.şmnnın ~ı taarruzlarını püs-
kürten Sovıyct kıta1arı, Alman hat
larında açtık!ları gediği deıin'likre 

ve genişlikte büyütmiiŞlerdir. 
Lontlra 29 (A.A.) - Moskovada 

dün gece neşredilen !hususi ıteb

Uğ: 

Ve:U.ki Luki'nin doğusunda ve 
Rişev'de taarı-uza geçen Rus .kuv
vetleri dü.,.<mlan (hat!larını ~ir kaç 
nokladan yarıp g !'Çntişlcrd:r. 

Veliki Luki'clc 12 ilfı 30 kilomct
ı'C derinlig:nc nüfuz edilmiştir. Ve
liki Luki ge<,'('n taı.rruzda Ruslar~n 
vaı<lıkları en ilc>ri noktayJ t~':til <+ 
mekted·r. 
Şimdiye katlar ~00 mahal ıgeri 

ahnmışlır. Dü~man 10.000 ölii vcı
ımiştir. 100 top ve 50 tank tahrip 
edilmiştir. 

Taa1.Tuz devam otmek!t dir. 
300,000 Alma1! çember içine 

alındı 

Moskıova 29 (A.A.) - Haber 
verildiğine göre Don nelu·jniJ1 
ıbntı ~mhilinm !bir kesimi A1-
manlal'dan tnmamile temiz.lenmiş
tir. Cepheden alman telgra:flara 
gö1'C' Almanfarm çetin sa\•aşlardan 
sonra doğu~a doğru atılmış ve Al· 
m . .an birlikcrilnin doğudan ve batı
dan Herleyen RU!S kuvvet1eıinin 
arasında sıkışıp kalmış oldukları , 
anlaşılmakindır. Sis ve yarı cnmiş 
bir halde yağmakta olan kar, Don 
dirseğjnin içinde ıharekata son de
recede engel olmaküıdır. Bllil1unla 
iberaber Rusların Sta\ın,gradın 120 
kiılometre şimal batısında :kain Kle- ı 
tskaya'yı zaptefaniş olduklan lbildi
rilme:kıtedir. Rusların anha şi-md!· 
<len kıskaçlarının iki kolmm Ka-
1nch'ın cenubunda Don iirerinde 
kfı.in bir noktada kapamış ve Sta
lingrad'da döğüşen 300.QOO Alma
nı çenbcr .:çmc almış oldtik"'larııtan
min edilmektedir. 

Almanlar 10 günde 100,000 ölii 
blraktı 

Mos'le<>va 29 (A.A.) - izvestda 
gazetesi, son 10 gün zarfında Ruır 
yada bütün cephelerde öldürülen 
Alman aSkerlerinin sayısının yüz 
·bini bulrluğunu yazınakta·chr. 

l'Ckct; netic~indl mtidafn:a, ıncvzilc

ıfu'Cle gedikle · m;ıJm.:.ştır. F~ka.t sav~ı§ 
gruplanm:ız CC'lla'h~cl.."<fu '\'C ged ue 
aç:; dıgı noktalan! 'l~\·zi'crfa' c:ıı . 
sılıruw. b iı• f;akUdc muh..'llfaza etmişler 
\"e f lU' h.ın; şarthtı•mJ. ı ~en Aht'~ 
'\c RLL11'cı1 hııM> h-u"\•et'cri :ıin yexdı· 
mı de knı t taarnt7.:lnma buhmmı.ış. 
laııdıı-, 319 Sm-yct tankı ıtnhrl;p rdıl- 1 
m.şt . Eınm.ioiz b r surette <1.0\'fü en 1 
J;ıı:t."llnrJmız Ç'Ctiıı M', ,.:ır net.lce.::ina.: 
~ C'\klerii!\ açm!~ı q':duk'La ı gcdL:tle
rin gt n:şlcUlme.'-ine mani ol mışlardır. 

24 Sont~rinden tihm'f'n dli!jm<ın 
· detli lmcı.ı.m1, ı ııu Dem ı!.lc Volgn <ı· 

~..s ıı;.iaki çı \ reye de tcşınıl ctmi.sü • 
Almnn ve Humcn Jc1Ulln1".1ı .bt hücuın· 
131·1 ıt:unarr.iyJe ;.ıkiın bırah""Ilu-itı . s :v
yel et in Stnlingrnd s.chr 'ç:ndc de 
y~~.pt.ıkkın Jer!emc tı.,şcbbus1eri pus
ltürtiı.Irr.u~tuı·. Topçunuız V'<Jlgn yolun 
kesme!',ı' dev. n etmP-:;tedir. Motörlu 
ikl gc n bn~nlmljtır. 

Ooğu.1 hu i'd bLl'Y\uı: ıaJ>nruz , l'fiol· 
" nd:ı b:itli'n diğer h:ıl'f'\kct1e · ikhei 
dcret'<.'clc ka hnışt.ır. 

Donanmanın intiharın• 
dan sonra akisler 

(Baş tarafı 1 incide) 

mi~ı.ir. O sırada hud'seler vukun 
.gelmiş ve filoyu teşKH l'<lcn gemi
ler, almış oldukları emirlere, ana
neler muc'bincC' taat cdc>r<'k ken
di kcndılcrini bntuıma~a haslum1s 
bulunuyorlardı. • 
in~iliı harp gemilerinin araştırması 

Londra 29 (A.A.) - Tou1on'da 
batımı~ olan gemH<>rdcki infilaklar 
bütün gece dc\•nm C't.miş olup liıma· 
m lh:Ufı lb"r duman ıperde~i Hrtmek
'kdir. A1manlar1 şehTın ve a.imanın 
i:şgalini iıtmam ye 'lıiı-ç k umumi 
binaları :şgat etunişlerdit'. İngilz 
haı p geır. leri. kacmı~ cfüna1arı 
muhtemel bulunan Frnnsız deniz 
'birl''.kl<'rine ş'mali ACrıka t'mnn1a
rına kadar refakatlerinde götünnek 
üzere ibu 'birJiklcri arastırmakıtadır· 
1ar. 

Fransız i çi.lerinin. bilr jcs~i 

Madrld, 29 (A.A.) - Tolondan 
gelen bir habem göre Almanlar 
şehire g ırer girmez Fransız işçileııi 
lednıi tcrıketmişlerdir. 
~İ\'tl;t, KROXK'İ~ B~R YAZISI 1 

Londrn, 29 (A.A.) I.ngiliz (i-l2cte. 1 
M, Fransız haı p gon !erinin 00.tır.l· 
m:ısını FrallSlZ ruhı.mun şeı l'fli :ve ayni 
"'3nandn h'a ilc:1. t b · ı• doğusu nddctmck 
t('di:r!er. 

Ne..v Olıı'Onicle diyor ki: 
cVlşi hükt1mct.i, Fmsız fi!o:.~u kay 

bctrnck1t BcrL:ne keı"Ş! en bUyilk ko· 
zunu k:eybtmiştıiı'. Fakat bahoriye su
bayları ile cı!lt 'l1i k.9!iın olmaktan ise 
.kenı:hlcrı!ni !t.'<iaı t-Lmekle r'ı'nllSlz mil
lcUnin lro!biruicld:. mukaddes ateti ye
niden cnninndınruşlaroır > 

ı\J,IERİKAN BASl?lı'INA GÖRE 

Leros Adası 
bombalandı 

Porto egodaki ge· 
milere uçankale• 
ler hücum etti er 

Orlaşaı:'k Amrrikan umumi ko.:1'0.!'· 
gfıhl, 29 (AA.) - A ne'1kan ord ısu· 
na ıneıısup uçnT' a 1E!cr Dodeka.rı('ııc 
(12 rı:ıd) rı uı0;> ad .1 ... ti P rtolt>godn 
•· gemilı ı. ve d ' • le isle 11 cu. 
m.:ı gunil ta:ıı ız c•t ııl leı1Cliı·. Hnı't'>ke • 
tt' is.t'rok cdn ucak • taı~fmdan oll· 1 
ru n tcdbiı cı i ik~ t c:ı.ret gemisinın 
lbom'ba i beti aldklnnnı gö..'ltrmıc..'ltic· 
d r Çı'>anlan y<ıngınl 30 kıil'ı0mct. 
'l'e u:r.:ık.t;ın görlUieyordıı. Köy kıyıs 
ı.r :i'ündek tcsı$1• ı'rlc -ve MC1ıtlr~tt 
ü1.t ·n-.ıc c c ba ro bomba a'bt'tler 

Müttefikler Tunusa 
gittikçe yaklaşıyor 

(Bnş tarafı 1 incide) 
rinde Amenkan rnpçusu, onun ya
nınd::ı da Almnnlarla çarpısmak 
için sabırsızlanan Fraıısı? s'pahilerJ 
vard1r. Şimdi lburadn bulunan J<'ran 
sız !birliklerinin rogu. mihver ta
rafından vcr"lcn ülıimntonı üze
rin<' dağ yollnrm:dan gelcı'<.'1, İn
g fiz \'C Amerik~n zıı 11ı lbirl"l.\~el'i .. 
ne iHıhak {_•den Tunus ga11nızonuna 
mensıtp kıta1ardır. 

Amerikan fılolaı·ı alem ediyoı· 

Londr.a 29 ( A.A.J Fas radyo:;u 
bildiriyor: 
Kaz~olankay;ı her gün yen::den 

Amer'kan uçak filolnrı gclmc>k* 
dir. 

Bu u~~ı.kl,ırı ırnllanan Jı'rans.z 

p '.otları lbul"lnrın mükemmel ol
du!<:ınnı sö~ lc.mc.{•,d:rı r. Cumar· 
tp:-; günü Kazablanka'ya ~kcr \"C 

harp malzemcs: çıkarılm~tr. Mü
him mJkttanla gıda maddeleri clu.r-
m~dnn g~lml'ktcdir. • 

Borıe bom lırıltmdı 
Landın 29 (A.A.) Fu rnclyo-

sunun D ldirıct'gi)1(' gorv M·h'l.'<'r 
hava kuvvetlC'ri cumantesi grcesi 
Cezairdeki Bone> ve Phil :ppeville 
limanlarını bombarçlınrnıı ctm' ~t.ir 

Cibuti .garnİ7.onıı 
Vichy. 29 (A.A.) - Fransada 

\ e şmal i Afrıiık~n son günlerde ce
reyan ad.en had seler karrşısır..da 
Cı.::buıı garnll.onu ve halk mareş. 1 
PeteThın ve hükCunet.İın lavsiıyclel'i
ne uyarak va'kar.cr.ı ve sükUnu mu 
h&faza etmi.,<;t'l'. Yalnız bazı ~e
ri unsurlar ve biMıassa bir topçu 
grupu mnkaç sivil He b'.lrlllktc is.
yan bayırağı çekerek hududu geç
m~. Bu hildisc S'liısna edilixsc 
Cibut.i bölgesnae tani lhiır sü:kUn 
vardır. 

Biııgazi limnnının tamiri 
Kalhire, 29 (A.A.) - Miittd11klc

ı•n cksperleııi, <laiıa şmdi:der.. Bin
gai'..i limanının tamim meseles ne: 
meşgul olma!ktadıT1ar. 

Bu eksperler, müttefikler filıosu
nun pek yakında ıbu limar.ıdan ~,.. 
fade edcceklerlıni ve daha şimdi -
den limana yük çıkarılabildiğini 
bE"-van d.mektedirler. italyunıa;.- ·2·, 
tane kati) en hasara ugramam1ş sa
lapuı yn ve bir çok betoın sandrk 
ıbıraık.mışlarclı. İngiliz mü'lwndisle
r bunlardar.. istifade edeliJmişler
dir. 

Fransız filosunun 
batışından sonra 

(Baş ta:rah l incide) 
forinc iltihak edebilme i büyük 
bir kur ve fayda mevzuu olurdu. 
i\Iüttcfilcler bu imkan ve faydayı 
kayhctmişlerdir. Fakat, buna mu 
kabil iki bakımdan faydalı ve ürlı 
haldedirler: 

a - 100 pMÇ11hk bir fifonun 
• lih\•cr eline düşmemesi, 

b - :llütcm:ıcü bir İİ7.iintü mev
zuunun ortadan kalkması ve Ak.
denizde yalnız ltlyan donanması
ınn ıkalmRS.ı, 

Yalnız bu ik"i fayda, Almanların 
<•<Pndiği faydadan ·çok dalıa ga
lipfü. Artık, miitiefikler do t mu, 
dii~man mı lrolncağı daimi bir ii
ziintii mevzuu olan bir filodan 
.kurtulmuŞlardır. Şimd.4 Ak.deniz
deki hasımlarının yalnız İtlılyan • 
donanması olduğunu bilerek ve 
bu donanmayı imha etmek ça~"İ~ 
ni giiderek çarpışaaıkl:ırdır. Ann 
vatan Fransasındaki duyguları 
haddi azami' istismar edecekler ve 
blitün Fransız ·iınparatorluğ-uun 
maddi \~ mnne\·i yardıınından 
fn~·dalnnac~lnrdı.r. Biı faydalar 
:filoyu k~tıın daha az fnv: 
dalı n~tiee1er değildir . · 

SlJKRO AHMED 

P e t en' in b ir 
h i tabesi 

(Baş tMa!ı 1 incide) 

cudiyet.i lhlittam bulmuş~ur.> 

Bir lımdra ga~t.es, bütün Vfoy 
kaıbiı~i erlkıanın ın maresal Peten 
müstesna olmak iiz.elic ~z1edı Unl!İ§ 
olduklarını hıd>er venmdktedir. 
Muha~ip Fransa bahniyelilerd, Lon 
dra<la'lci Fransız anı nıUik: daires
ninı avlusunda bir geçit yapın slar 
ve bütün amihaııip Fransızlar, .J'ou 
lon:da ölenleııin !hatıralarını taziz 
i<:.T. b:r daıki'ka ısükiit etmişlerdir. 
Fransız amfra1lik dairesiJ ile de 
Gnwlle'ün rumwni lkıraı'gahındak1 
bayraklnr y~rıya aıdirilmiştıir. 

L<>ndrada general ıde Gmıle, si.
mali Afrikada ortaya çıkmış ol~ 
müşkülleıtı ytı_c;tı:rJ11n!k üzer<' ya -
kında Riı-l{'Şiık Ameı~kay.a g;ide<.-e
ğ haıber vc:ıilmdkt<'Clir . 

İll1'İRA BEI:ı\'fl DEVRİ 

fü1ıuyel.! iz ~eı ıt l'l'l'klindeki <'s ha
nıifü·ri için çalgı .o.' tı> .hnk'kmdaki ih· 

t:.-:ı içııı :ıltnnuş ol.ın ı İkincikannn 
1937 tnrih \'e 2501 No. \'c «Kesim in· 
n.· ııin kcs·m uınkum.n s("s clha1Ja
r•:ndn ayrı ıısulu ~ hnkkın<lnkıi ibU.ra 
i ; n n luı~n 1 İk.rıdkimun 1937 tarih 
\ < 2502 No. ve «Bir sesli !Um in iki u-

CU!lu bili>lr ne ırhbntı usul il> hakkın 
daKi lhlirn için alm'1n '! İklnd.klınun 

1037 tM"ıh ''e 2503 No. ve 'Ses clha:r.ı, 
ha~kındak 'hlira iç!n alman ı İkinci· 
ki'mun 1937 t.arıh ve 2508 ınumaralı ih
tira beratla~·1ın1n ıht iva etliği hukuk 

bu 'kore bn :-:asıruı devir veyahut 4!hli· 
r"'nr T!lıJ. ıyroc rıı~·vk.il fiile koym~k 

içiı sııl.i!ılyet dı ·ı i \ crilobUece.ği tek· 

li' edilmekte olmakla bu hu.msa rıızlıı 
malQrrııt Pdinmek i tlymılcrin Gala
trda, As:nn Han 5 !ne kat ı _ 3 nu

rr.nrnl, rn ınürııctı.:ıt eyiı.mıclcri Jiiım
~~ Jıln olunur. 

• Aşağıda yazııiı mevadın kapalı 
1'l. satın alm;ı :<'oın~~Qn1arm.da yap 
C.~IL'ri~d('n b:r sna ı evvel ait ol<.luğu 
CJNSI :Miktarı 

İspanak 
Prasa 
J.ıfthane 

i\'lu•h tc J.ıf n n k liy n t. 

Kilo 

60,000 
150,000 
60,-000 

( 
-----

ls tanbul Levazım Amirliğinden ve• ) 
rilen askeri kıtaat illnları -----

Motr<: Beher anetresı Cinsi 
Ktıı tı.~ 

(){)(JO 195 Kapak 7.inci;ri 
1 l\00{) 120 Çarık 7lnciri. 

Yuknrıda ya-zLlı 7jncirler pazar hkJa saıın alınucakıtır. İhlcsi P./12/ 
942 salı gunü saat 15 de Anıkarada M .. M.V. 2 No lu satm alma lroınis
vonunda yapılncaJdır. Bölii.nerek a yırı ~yrı tnl"pkl'(> rlc ilıale Niileıbi-
iır. i IL''ldileri•n belli va1d1.tE' komisyomı (gelm~1eti. (1822-1871) 

• 
· Hadıvcı arda kııHanıJmak üzere 6 voltlÜ'k 8() _ 120 amper saatlik 200 

part;ıı k~tr,şun' akümülatör pazarl:ık la satın alınacaJ..."1ır. ;tıhalesi 7/12/942 
pazar.tes! giinii saat 15 de Ankara~a iM.M.V. 2 No nu satın alma ko
misyonunda yapılacalktu. 'Vermek isteyenleı in tekıllf edecekle:rl !fia.te 
göre kati tC'minatfarilc \öelli vak;t t<. komisyona gelmı:'fori. ( 11827 .. 1876 

* 170 r..f:~ çam kereste pazarlıkta satın alınacaktır. İilıalesi 2/12/942 
çarıamlbn günü saat 15 de Ankara da M.M.V. 4 ıNıo hı saıtın alma 'ko
m:syonumla yapı]acaJ<!tıır. fl'ahmin be<l<'1i 22.100 aıra jfk teminatı 3318 
füadır. Taliplerin lıellli vakJıtıte :k.o rnisy~ma gelmeler.?. (1821-1870) 

* İstoklıi'ldrin getıiııeceıkleırıi nüınun e ve evsaf üzer.inden beğenilerek 
pazarlıı'kla on::.r bin ]:ıralık pekmez ve bulama satın alınacaktır. Husu
si şartlan ılroan syonda görülebilir.•ihalcsi 3/12/942 perşembe günü 
saa.t 10 da yapılacağından isteklilerin nüımune ve lkat'i reminatlaırile 
Haı1biıyedc Yedek Subay okulıund dk:' askeri postaı 920 satıaı.alma ih."0-
misyor~unn müracaaıtları. (1814 - 1863) 

Jf 
Paı.arlıklaı arnbala~r için 1500 adet Poyra yaptırılaca.'l..-tıır. ıNümu -

ne '\'IC hususi şartlan komisyonda görüleb'illr. a3ir ndechıin muham
men fiyatı 250 J..-uruştur. İhalesi 2/12/942 çarşamba günü saat 10-
da yapılacağından ~eklileııin kat'i tcmmatlaıilc Haı1b'iyıede Ye-
dek Subay okuhıncla!ki As. P~ 920 Satı.nalının ko.misypnuna mü• 
rcaatları. (1829 - 1888) 

• 
Bin t.on odun kapalı 2arfla eksiltmeye lrorunuŞtll'r. İlhnlesı rl./'12/ 

942 çar~amba ıgfrqü saat 15 de Ankarada M. M. V. 2 No .. ıu satın al
ma komisyonur..<ia yapılacaktır. Ta.~~ın bedel .kilosu 6 kıunış ilkte
minatı 4250 liıradır. Tallpleııin kanuni vcsikıalarile tekJ.rif .mektupla- · 
rını üıale> saartllı-.rlrn bir saat evvel lromfa")~Orta vcrmeleııi. 

1696 - 1408) 

• 
Ankarada lfu- fırm inşası lldipa lı z:ııııla e~ilimeyc konmuştur. 1-

halesı: 16/12/942 çarşamba gfa~ sant 15 de Anlkarada M. M. V. 4 N<>. 
lu satın alma komisyor.unda yapılact,k1.ır. Keşftf bedelı 684,611 lira 29 
kuruş. İlk tcmnatı 31, 134 lira 45 ku uTuştur, Taliplerlıı kanuni vesika
lmt le teklif mcktuplannı 'fuale> saa irinden bir saat .evvel .}mrrısyor.a 
vermeleri. (1818 - 1867) .. 

Mamakta bir pa\'YOn ir.şafil kıa apah zruıfla dksiltmeye konmuştur. 
İhalesi 16/12/942 çarşamba günii saat 11 de Ankarada .M. M. V. 4 
No. ltt satınalma: komsyor.unda yapılaca'k-tır. Keşif bedeli 144.030 'l!ı.r:o 
8!1 kuruş IHk teminatı 84!12 liradır. Talipleııin lkanur.l rvesikala!Cıle tclv
JH' mektuplarını ihnJc sa:ı.tinden bir saat evvel komisyona verrnel~-
n:. ( 1820 - 1869) .. 

9000 ton eı~,mk ve yemin Küçük Çekmece dsiıasyoİrnndan Küçük 
Çckımececle!ki anbara nakil, tahmil, tahliye \'.esair işi :kapa1ı 7.a11f usu .. 
1iylc eksiltmeye konulınuştur. Husu si şarrları !komisyonda ,görülebilir. 
Muvak!kat teminatı 2869 liradır. İhalesi 22/12/942 sah günü saat 15 ld:e 
yapılacağından isteklilerin ihale saatinden bir saat evvel teklirf ~ .. 
tupları \ 'C tcminatlarile Haıfbiyede Yr·dek subay okuJunrlakıi a.<;keri pos-

. tn 920 satın alma !komisyonuna mü raacatlrı. (1815 - 1864) 

• 269 M3 çam ,kereste pazarlıkla satın nlınacaktıl'. Taıhm.in 'bedeli 
~4,970 lira \kati teminatı 5244 llradı r. ~alesi 2/12/9't2 çarşnmba g_ünü 
saat 14 ele Ankarada M.M.V 4 No l u ~ırtın alma :kombyonunda yapı
iacaktır. Taliplerin lbelli va.!ci.ttc komisyona gelmeleri. (1817 - 1866) 

* Tahmin bedeli 70,000 lira olan 700 M3 gürgen veya ıkayın kala· 
sı, Ankara merkez olmak üzere 760 kilometre dahlindeki istasyonlar
da vagonda teslim toptan veya partilere bölünerek pazarlıkla satır. 
alınacaktır. İ!halesi 3/12/942 perşc mbe günü saat 16 da Ankarada M. 
M. V. 4 No. lu satın alma komisyonundn yapılacaktır. Taliplerni 
verebilecekleri miktaı: üzerir.den kat'i teminatlariyle belli vakitte 
komisyona gelmeleri ( 1795 - 1740) 

* zaııf\1a cıksiLlmcleri !}ıi'Zaların'cla ya zılı gün, :sant ve m~hallerdeki aske
ılacakıtır. Taliplerin kanuni vcs:ıkal arile teJd'f ane1duplarmı iha1e sa

komi!'yonn ·vermeleri. 
Tutarı 

J,,ira 

15,000) 
30,000) 
10.200) ... 

1'eminatı' 
Lira -

4010 
4158 

İhale ~ün, saat ve mahali 

9/12/942 16 Gelibo1u 

7/12/942 16 Dlyarbaı'kır. 
ALMAN TEBl.İGİ 

Bcrlin, 29 (A.A.) - Alman teblıği: 
Novyoıik, 29 (A.A.) - Fınnı·ız filo

~l1un ~hr<ıman:ıgı, blıtiin Arner<i
ktıda dM"in bir tc r Jr-..sr1 etmiştir. B ı 
n~ııhab~ taı "hi y ..... ı'<Igı 1.ama.n h.!ç j 

A'many.'.ln1n t.ınhhul:ı:J'ılli göze 00.ı. Yoğurt 
:rno,ooo 

9500) 
:1000) 
:rnooJ 
:!300) 

.; _, 

bır v:1 "- .ın':fı To'U'l 1,1 hfı:tG rd:ır 

tac~ it şı kilde ~hl!l! e'mcs , burn:lnn son· Süı 
ı o. mtlstcv: '!ere tıa ı· tOic ar.sun (!i· Kf') un <"ti. 
b mucadelı• ('Cle<:e;t o'.""!l büli:?ı F ı. T:ıvt. \ adet ııı.o:w 

ıı • 
fi ... 

67fı 4/12/94'..! 15 Birc-cik 

A:lmanı ve Rum~ kıt3lmıı dün Vol· 
g:ı 1e Don arnsı.."'ld:ı gvytca. ü·:tiln diiş
mnn tamfından ynpı'nn bUyük ta:ır
nıiln:n, ~ü:şmnn kanlı ~~la \"e'I'

<'ir.mck suretil.c püsldirtmilşlliT. 

c elli hn:ı.y:ıc ğı c&ydcr" mı lt.tC':lı ,. . ıı: nıı b !t:: i ·. (1745 - 1!>80) 

Don bilylik d~rscglnde bir Alman 
i-.."'<':'Şllık ta::ıınıru dşn•rm nehir kr~m. 
lcri ger~ ne kadar 1'.tnn tıı·. Bicyirk 
'hl!\-a. 'kuıv\•ct' ("l'Iİ veb~<t<:~ Rwnen sa· 
'~~ uç:ıkk:n 'kam kıt'aiamı baş:ırı. .ile 
dl"l'itekleınŞt-.rdlr. Vo'ga. aşağı mecro
sında demir yolbrı diln gt>cc txışwrı 

tle ~nn."llışt::r. 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
Muvazuf a...c:ı'kerlik h."ızmet'ini ifa jç ın :oarroe11 ayrılan voe fili hb..

metlcııini 2.kımal eden P. T. T. mem uı~ıan mfü·a<:aatları ıhaliındc derhal 
tavziıf "edileoe'klerinıden vliaycl P. T. T· müdürlüğü ve umum müdürlü-
ğe .müracaat eylemclerı lüzumu il ar.. olunur. (1441) 

lu. ~emir hıla rı i ~ ıetme u. M. iıanmı 
Dogu ccp'hc: :inin rr.c ıku kc 'mindc 

düşman, de\-amlı vı.ıı"UŞ!Tl.-ıl'<':r ~·e 'd
detli Qfl~'a!la.ı· sırasında 57 tank 
ıs.ybetm'iştir, Bo.c; yere klaıtt edif('n 
ıbır ıt.anı•ruz.l~ll'da. dilşınoan, ihn n golu· 
ınıüın cenup doğusı.ıınrlO., ıins-'...:n ~·r nın ze- Muhammen :ısecte 1- 18750 lira olan 15 ton nm~j ~cmberi C/12/1942 salı 
me lbakımltrcl:ın • ~ r kn;yı:plnm uı,'tn· günü ı::nat 15 de k:ıpa:.: z.n.rf' wtlü ile Anlrnı arla İdnrc b i. ıısrndn toplan'1n Mer· 
ınışlır, kt"Z 9 uncu kom~anca satın nl:aıncnktır. ' 

Jst.RLİNİN GÖRÜ:,;Ü Bu işe girmek isUycnlerin (1406.25) lir.: !ık muv:ık!cat teminat He kanunun 
Be.rlın, 29 (A.A.) - 22 Sonteşricle tayin cltifi \<'CS~k:ıJnrı ve tck:luJeı·!ıtl aynı gün ooat 14 de kadar tıd.ı geçen komls· 

28 Soo.te.,;ıin oras11lda Soı.'Yctler Sla- yonre'.slif;inc vermeleri lfizlmdır. 
lıngro.tl üzxrinfdcki 1baskıyı ruıı!ıi!let- Ş:ırtnamelur parasız olnrn!t Ankarada M:ılzeme da.Lremden ijny. arpaşada 
mek ve b!l.ıfldnld müttefilolPri ae .ayni T ellüm V'! Sc._.l: Şefliğinden temin olumıı·. (1250) ' 

mmanda ta'1'1'a"UZ.1ı geçmiş olmn·~ Jçin .. 
büy{lk ö!c,o\lde trqeb'büclCTC gıirlşmiş· Muh:munoa bedeli (80.000) lil'O ol.: ı 50 ton uzfün pck.ml"zi 15/12/192 oo ı 
lerd'.r. Stalingramnı cnup · Bat.l ve &i· gUnü sc: t 15 c!c 'w palı za.tr usu!u le Ank. "w':in. i ~·e !.>' .ı:ıınt topl:m:::ı:n Mu
ma! - ba.1tsındaı ook büyük ıpiyade ve kız !) m:.cu ıro.ı'':Jy~r.ca ıS3tın flilr..aco.ktır. 
1.ank kuıvvetıcrıi, Don nehrini Stalin- Bu ıi.~ ,gfaw<'•• ~ti,y~n1c!'in (5,250) iirtlık mıw3kirot temi ıat (' kcnunu.'t ~ 
gradıa t..";a~ eden l<ttal~n ~rı.'.uıs:ın· ett!ğ ves.'ık Uu- \"c tckhfil"rini rıyni giin ~at 14 de kad..-ıc , dl gı çcn komisyon 
dan geçmek irin haı.ll-lan:mıışta. Hiç •i.ıe Verm~lı,rl ltızıımdır. 
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Emekli Dul ve Yetimlerin ve Askeri 
Malüllerin Nazarı dikkatine: 

Emlak ve Eytam Bankesından: 
:\!. :ışlcırını bankamızdan ten'lililt suTı::tlc .. ~1 cml kli dul ve yct.imlr.üı Mnı•t,N'.:.cin. M::ıyı 1943 ızylarınm 

1/12/1942 ·'ı günü :Y.ıt 13 den ~tib.'11'\.--n !J(ı.şlanncakıtlJ'. 
2 - r - t<.eı i hnc.'P malullerinin ise nyıııi gi\ndr "Cı<.ıat 8 ı:k 12 yC" knıd:ıu- m •• ıshırı ,•crı1~c':-tiı. 
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