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Tarihi Adana mülakatı· 

Derin akisler 
devam ediyor 

~__,__,__,~~~~~ ... ~~~--~~~~~-
Cihan basınının tefsirleri ve 
Mihver kaynakları ne diyor? 

~~~~~~~~--~~~~~~~~ 

• • . Ankaradaki İngil:z Sefirinin Sov-
f ürk Amerıkan yet Elçisini ziyareti ve beyanatı 
dostluğunun 

takviyesi 
ABiDiN DAVER 

6 
Dl"lia Jıatvülll 111. Çörçll, "el> 
.& L<ınluananda Siiylilı: Milli Şe

tlmize AJDUll<a Cıimllu rttlsl )J. 

a uvelliD ~ıam ve M'Jl'lpaUJerhı~ ~ 
,. rü$JDelCJ'IDIK"ı 

blldlr<llfl l'ibl, Adan• 1'8 • 
1 

Lor.dra, 3 (!Radyo) - Ameri
luın g~eri Adana mülakatı
na say!ıılanndan lbirinci sü>tun-' 
lan wımeikıte ve bu müliı-Jootıı:.. 
Ka:zabl:ınlka loorufera:r.sın-dan son
ra y&pılmış ohruıısina işaı-ct et
tikten sonra Türiıı!erin dürüst ve' 
biaraf siıyasetir.i Öv<"rok bu gö
rüşmenin ehemııniy<.'t~ tebarüz 
ettirmektedirler. 

Kudüs, 3 (Raa.y>o) - İngiliz 
ibiiyOOo e'lç!si Adana mülakatı 

(Devamı 2 nci sayfada) 

r 
EdEn Rauf 
Orbayı 

k E bul etfi 

' 
Kudüı 3 (Radyo) -

İngiliz Hariciye Nazırı 
Mister Eden, bugün Tür
kiye Büyük Elçiıi Rauf 
Orbayı Avam Kamaraaın- r 
~aki odasında kabul ebnİJ• 
tır. ._. ______ J 

Yalnu iııı•ıtereyl ddll, ADMr•~ 
.. &<mofl etmı.ıır. Bll clJıel, "daı>a
baferaıın hakkında aeşttdlleıı = 
1111 lebliila ıtade6iııd•• ~ça Bri 
plmalrtadır. Tebllicı. • • Büyük • 
laıı7a ııe .user>l<• Birleş•!< Devi:,. 
kırlnJn Tlir'kiytnin umumi bakım 
lodafiil emniyetini kovvetl•n~lrmel< 
ı... ltıbaflle yapobilecek-
~•n ma.aıeme _ 
1 d-~~. ır.ıJısedildikten son
eri yar ,...._.. ti . _, 

I ~ Bi•l-H< Devle er> , ,... ra c.Amer •• ~.,. · ı ı 
_,._ "...iie.müo;ı: olmak 1 • 

oıı. 000 aaıııan~ I'•· ~' ·. . . . 
lıarile Boovel<ll Çörç•l, bu mWikat 
... ojeolnt bar:ıretL• ka,..ıl:WU. olan. 
rel• Rıuveltln fikirleri bal<kınd~ tam 

bl • !la JtonUıJrttak iınkiıunı bul· 
VUaU bl"'"n 

•uttur. denıı.mrktedlr, Tt ıırı 
\merilla:rı1 alt olan kısmuun son.tllt
da.· «llarp ..onundJ. .zulıur edebıle-
t.d.. olan nıe. Jell'r dr lncelenmh~. Vf' 

bu no\talır üı.erinde de ~yni K0~' 
birliğl mU..hede f'diJmlşt.lr» detıal· 
dlj'lııe ~üre, bu görüii birJii'inin yal· 

Varlık . Vergisi 

Borçluların top
lanması hızlanıyor 

~~~~~~ .. ~~~~~~ 
Taksimde Pazar günü bir mah
cuz eşya . satış salonu açılacak 

nız inc-iltere ite Türkiye ara&ında Varlı.k vergiısi iborçıuhırıı.dan 
deflJ İnglltrrt ,.e Amerika ile Ttir· b . 

• • a mu .. hiın bır kısmı d.ı..lıı uguıı po-klye a,ra.sında. m€'\~cut bulundugun 
hiilmı•tm•k ıaum :eliyor. }isle ceLbolunacaıktıı· To.pbma 

"mtrlka mıltt~flklmlz inıilteronia 

1 
(Devamı 2 inci !layf~da ) 

_.Uetiild l~. Fransızcada cdostuınun ::::============ 
dostu benim de dostumdun ~bl bir 1 
""' vanl••. Banu biraz dd1'tırerek Ruzveltin b~vanab : 
lnüllc fliim i>ln ruütlef ltl b izim d • l ------------
1::tte(liinıi7dtr: demekte bata yok· Bir fek kag• 
Anıerikad•, T ürkiye haklı:ıncb, bô-

riill: bir dost•u~ h ..... etitii •n•. ree- Alman-
.. s ... l'•Yrl rtmıi •hslyelJrT v• bii- gum 
tün balk ta.bak-alan arasında Tlirki. k t • ı 
.. ,.. kar~· samimi bir scvrl be>lendl- /arı ezme ır 
tini birkaç d f'f3 yamıışhk. 

Birlf'$1k Amf!rlka l'ibi 140 mlJ,s·on 
tti.lfu~lu büyük, zırnrln ve kuvvetli 
'ir devletin dosllufu. her mlllt't için. 
llıek kıyrnetlldlr, 

Bu do!>Uuia ılah:ı ta:ıla luymt:i vtt· l 
o:!lren dijer bir ~mil de vardır ki, o ~ 

da TükJyeniu nar:ırında Birlf' ik A· 
lllerika milletinin dun~ıa millffJeri~ 
ftln lsUklAU f('ın harp f'dt-n idf'&Iİ!'l 

bir millet- olm ıdır. Biı, fstlklilhı 

kıymtllni. bilen ve ktlkll:llne prk 
~ano olan bil· mlUetiı. Onun için 
Cli~r nıiUeUC'i'in i,sUkJ1Jın hur•lı 

(Devamı 2 mci • y!.~da )_ 

Lo.r.dra, 3 (Radyo) - Vaşing· 
tona döne Reisioümhuı M. Ruz
velt yeni txıy.,,ı;stta 'bulur.arak 
ger.crııl Jiroyu _ve Dögo' _ıııkdir 
ettiğini s<iyılemış, Am rıka ve 
İn:gılizlerı, y.ardımıyle Fra.'.sa· 
nın ke ıcfüını kurtaımır icnp et
tiğini iLlv.ı ettı. ten s . a: c'bc 
nim 'bir tek ı..ı,ı guın v •1ır Al. 
marya\~ C'Zm(.lK. Ben ' mtinisti 
de mırlısfazıı.k.ln da hl "'etime 
ıi}~ağım, Kendisine verile;:ı eti· 

(Dennu 2 nci ayfada) 

~ ·: ... 
Bize imrf..nen 

insanlar çcktur 

l 

fsviçrede çıkan Gazet dü L&
zıu, varhk ""1'gisi halıkıcda bel
ki en gilzel m ütalca n yürüten 
yabaneı ~azııtc oldu. Diyor ki: 

Türkiyenin, .suthu sükun ve 
h uzur havası içiııde yaşama~ı 
öz ... yco, öyle bitaraf mPnıleket • 
leı· halkı vardu ki, orada o luTa· 
l>ik>k için, bUt ı ".rwtlerini 
verıne ho~z dırlar 

Dh hl giiu:kfr ınan:tara· 
•ı çinde, 1 ürkiyt•, b()yle bir ni
nıcl rn emsalsiz bir talih ifa. 
desidiı', llinaenale} h bıı toprak. 
Jar üzerinde otur,1n ınsanlar, bir 
ye~ip bin ~ükrctnıeli, \•arlık \ar· 
~isini, e\e se\ e odcnıeılidir. 

Henı rahat, hem huzur hem 
emniyl'I ... Sonra da, hiç bir fc 

dakarlıkta bufunmamıik; olamaz. 
B, SABiT 

---- . ' hııar etlifl ırau trerbıe -
lelıetimtae ıelm fıııllia ll&f\'Olılll 

•• cercllln "danada 1111111 Ş•fl· 
llmlı Jleislcilmbonamaa ismeı iıı

lal ile T•Dhiı tarihi mulikıl& al• 

.lııtibalar: ISafdıl: Görqmf'd•• 
' 8onr-. M. C4trçil :\illi Şt:flnıl~le •t-
eaı~ırken tİn&ili• Baıvektlinln 

' tizerinde üclvert ıa11arecl e-lbl*! .. 
; al ıôriilruek-r), Solda: Guılde 

' •lsarırimla Rt isJcüınbur · trenlndıe 

f.meı inonü lto konuıu"•"" 

""''' reıJmde de lrallyeı b:lf
qJıili M. CiSrelJ Aclanada k··ndt

allle laliHr eden l\14nkllimia 

BaT Şülırtı Saraeotlu ile ~ır. 
lille Adana ~k meydanında 

bııraman ... trlennlıP ıerıı, eder-
lıea ıinllmekledlr, IMuhlettm mi 
lllfimlıla Ad ... ., ırlr.ıret iıılibı

..., tekmil ut-IJe lolmr alınmıt 

•• •11 filim fiD lltaltlredekl Arn•· 

"'"• .. ıaretlıannindı< 111. C'or • 
rtıı. ıııt., aıllaflrJue rO.lerllmlt
llr,) 

• 

Tunus Harekatı 

lngilizler Zelteni 
işgal ettiler! -Müttefik kuvvetler Fa·d geç!din .. 

1 den muvakkaten çek ıldi 

Japon Baş 

Vekili 
diyor ki: 

Bizim Amerika 
topraklarında 
hiç gözümüz 

yoktur! --·-"Z: ferin ilk te• 
mel.ni bizler 

attıkl,, 
AnkarJ 3 (Radyo gau·t•si) -

Jap on Başvekili general Tojo 

mebuslar rneclisinde bir sullc 
ccvıp vererek; 

- ,Bizim Amcrik.ııı to ı ak· 
lnrınd·1 hiç göztimiiz yC"h·tur. 

Bununla benbebcr Amerika, 
Japon hı p gayelerine ınuiı.ı!c
fcte ısnıı· cxkrse J•ponlar h•I'· 

be devam ede '' '. Bununla 

ber, zer af rı, ilktf'n"f· 
alt k 

.Bu u t 

üstü k ı> 

den: -ş• r k . 

Baş' •i<· 

Anı a 

.Beo be t bı 

rakmak ş.ırtı e Jl toprak 
rınıza.. go•um y • ır. • 

Lonclra 3 (R•dyo) - Tuııust.ı 

Mihvercilcıin siddetli top ateşi ne-. 
ticesinde· şim;lde Faud geçödini 
muhafaza edrıı müttefik kuvvet
leri muvakkaten çekilmeğc mec· 
bul' k>lmışlırdıT. 

Kahire 3 (A.A.) - Orta~at·k 
İngiliz kuvvetlerinin bugünkü çar 
şmıb• müşterek harp tebliği: 

Dün, kuvvetlerimiz ktyı kcsı~ 

minde Zelt"'1'i i~gal etmişler v• 
Pisid.ı'ya doğru ~·ekifrrıt·ktc olan 
dUşmanla ternas.ı girmi..şf<:rdir, 

Beri inde 
matem 

Londra 3 (A.A.) - Berliıı rad
yos1·nun hnber verö:ğine gôrı s"'u 
Stalingrad hüdiscsı ÜQ!criııe Gö· 
beis cumartesı gününe kadar 
- cumırtesi dahil - sinema ve 
tiyatro glbı eğlence yerleritıin k•· 
panması hakkında emir vermi:. 
tir. 

Düsldürofa 
bini erce ton 

homba atıldı/ 
Lonur., 3 (Ra.Jyo) - Alınan • 

yanı., ve Kolonvanırıı uçu11cü 
b~·uk şel'>rı olan ve bu harpte 
en f~ 'vırlbala "1lŞ bulUllan 
Duseldoıf hrı İngilız ıavyare· 
erir ın • d"kı adan a.z bı lıu 

'tı....;..ı.; ... "'lMI. .a m r. Bu 
akında 100 t e Of tonl be • 
ba ~ Jnuş \C bu bombalar her 1 
on samyede bir hedefe gor.de~ıl 
mi§tır. , 

Ege tütün piyasası aç1ldı 
im.ır 1 (A.A.) - Tlıliıl pi- ba .. balı sekiıde Eıe bQlıeMuıu her ı 1 . 

"""•da anlmqlır. Aoolar r•ffd•ıı ı.ıı hsal merkeıterine ctajılmlflırdı. Bi• 

Aaerllıu kampa.nya,,.ı, 1114 dı.edenberi pl~a ilk l'ireo Amerikan k11mpan 

J'&Sı olar•k alıp JııUrak etmıdı.~l1 ·r, TU tla lt'Jle )&I~ Ble4&Dl olmallUıf \iıef>ar d:ı. 

lıl lla HD• ttııtı• itine •1ııra1ı alıaekı..ıı r. M•htellr ııwılakala•dan öJteye kadar 

alınan boberlett ıore llatlar Tired..· tıO !ltlli.,ta 215, Fethinde 225,. ~ındır11a• 
119, Beraamada W, ili W Çlaetle lH Öd-'fte 185, DlklLlılo ııu ku,....lar. 

Çörçiliıı Yeni Beyanatı: -
~'Ordularımız pek 
yakında Afrikadan 
Şimale geçece~tir,, 

----------------
Mısır Kralı Başve'f<ili k ah :il 
ett i -Adana filmle~i gösterildı 

Londra, 3 (A.A.) - Brit: M. Çörçll Kıbrısta nu1'ı<unn Lr' 
ettikten sonra, Roma.hlal'd•n k•lırı eskl kale duvarlarnın c1rafını gc· 

ıerk~ Lcvko.~a r.o bütün sokalldaı- ı Türik, İngiliz ve Yunuıın b.ı rak· 
l•riyle dona-tılmı~ bullMluyordu. 

Çan Kay Şek 
Amerikada mı? 

Sofya, 3 !Radyo) - Çin lba§· 
Jrumandan; Çan Kay Şek Çun· 
kir.gten tayyare ile A!rikaya 

gebniş ve Roovelt tancfuıdan ıka· 
bul ohınmu~tur. 

M. Çör<;il, fahri olba, ve alaıy 
komutam olduğu hal e Hilr !r. 
landa alayını tefüş etıpiş ve ken 
dilerine hit.·tıen ııöyk dCJmıit1r: 

<Pek yail<lnda kudıreıl, ordu1a
rınut savaşı zafe.e ulıııştırmak 

lıçill Afrikadan denİzaşın imal I,;_ 
tikamet.ine geçec<iklerdir. Bir kaç 
zaman sanra Afriknda son kalan 
Mihver ltuvvetleriıun d<•nlze at· 

(Devamı 2 ır.cı say(ada ı 

Rusya Harbi 

Kubanda 200 bin 
Alman çevrildi ! -

Rostofun etrafındaki Rus çenberi 
sa~tten saate dara~ıyor 

.Mo.skova 3 (A.A ) - Sovyet , 
gece yarısı tebı~ğı J 

Kuvvetlerimiz, Sta:ıngr"d böl· 
gesinde sarıoı bulunan Almaıı kuv 
vetlerinin imhası n tamam l;nnıi· 
brdır. 10 sonkıinundm 2 şubata 

kadar a;ım.n esir sayıs. tuta?ı 
91,000 subay ve cro balıp, olmuş
tur. 

2 ~ubatta Stal·ngrac .n :.malı.ıı
de sarılı bıiluna" düş1T. n kuv 

(Dcvanıı 2 n•·i sayfada) 

-----İKDAM 

GECE POST ASI 
Dünya hidiscleriniıı fevkalid e ehemmiyet kaza . . 

!erde, okuyucularımıza dırha faz la hizmet ed b'I ndıgı buglin· 
cumartesi glitıünde 11 itibaren, iııti pr saatimizi e '.1."c.k ~meliyle, 

rar verdik. btüm, 5 fllbat cumartesi giİnüDdcu . 1~eırı~lırnıege ka
en geç saatte çıkaeak bu suretıle ,..;;ft.. b'· _1 ıbaren, ak~anıları 

. . ' • •-un utıin ~ .. • 
lerını okuyucularını urtesi giinün sah h '"'i \C ıç haber. 
verecektir. 8 ıtıa kadar dinlenmeden 

Bu sagı ile, ikdam, tam 

Bütün okuyl~=D V~~.s~ası oluyor 
ber olduklarına eminiz lkd ' 

1 ı:-uruz bu kararda bizimle bcra
kuruş olarak muhafız~ edcamk·ı·G ece Po,tası fi~·atını gcnr (3) J ce ır. 

kdam • Gece p t 
·· d . . os asını Cumartesi gü-

nun en ıtıbar.en akşam geç saatte mü-
vcz.:ı:ılerden isteyiniz. --



~·---

SATPA-1 ' .. 

~~~.ıılu...a~ ........ m) SEH"R~ 
Almanlar Stalingrada bir daha _ · 1 = 

ayak basabil cekler mi? ,§ HABERLERi 
DO(;u CEP· r )'Vlllıw. Hatti 

UF.·t~ı:: 1 Yazan: Emekli Kurmar 1 eed!in ııa1ıer1e- Me bUS 
~nd ti- /. SACIT nne bakılırsa, 

maliDde son . ba barın irk ay· • • 
AJman ~ZOl1'Ulll1D Wliın ol· lımııda taarruza C~eık İÇİ.n huır s e ç 1 m 1 
ID8Sl ll.zuipe, doğu harbinin J.ıia Jııo,·ulmupar ;geride istirahat 
142 güıı kaıl.a.r ı;llıen bu ecı m ~- etmiş 3 Alman ordusu şirnı!.idC"J Mebus seçimi esas derter'.eri 
lılş faciası &'>na ermiştir. cepheye srrlr.ed.iliyormu~. Şulıat dnüden >tôbaren nahiye merlrezle. 

Bi.r 1>rdunun bk Ş<'hlr mulıan- "e Mart aylarında harbin ne ~v rine asılmıştır. Vatandaşlar bu def-
bcsinde U ge~. 2500 subay, J.il alaıcağııu bilıniyonn. Onun 1 cerlerde keD'ii!erine ait gö~kle-
91 bin er e.sl.r \'ermesi, yığın yı· için, bu hll.SU9ta şimdiden miı· ri yaıılı>tllkları 7 şubat akşamına 
iuı maheme b.ırııkuı:ıst, Alman. talea yürütmeyi d.oirıı bulıu· kadar mebus seç·mı teftiş heyeti· 
harp t:ırl.binde gör!lhııüş bir ,ey J'1&. ı ne itiraz hal'n<M! bildirecektir. Bu 
değilGit. 

1 

İ~I mtıhlm ;aziyet, Kafkas- itirazlara heyetin vereceği ceN•p. 
Alm:ın baj!..11manı!a'Illıi:;'l, 6 ncı ynda belirmiştir: Mih"er kuvvcı· I ları kati bulm,_.larsa s ve g şub•t· 

Ah n oııdus ;ı~ ıı inci k..:Or· , lerirun çekilmesi l~ia >ki 301 kal ta mı.t .. :temelere b;;ş vurabilecek.-
du)'U b:ıttı>' ._,.,. geri Çt:kınek, 1 mıştrr. Biri süile müvıui giden lerd·r. Mahkemeler 14 şı.ıbat ak· 

Ru..• t=beriııi OOJ, 'U.patmak tek ha111:ı No.i"oık • &~rtof de· şamına kadar karar verecekt'r. 14 
iınkfuıına malik ııltu. Fr.:..SI her l mir Ju; Rıcı ordusu ~iuıdi bu ~t a'kşamı.nıda belediyede vali 
oeden 0 bu iınkinılan isi la:!c et· hattını 40 kilıw>tre uzaıkta bulu· nin reisl:ğir.de bir toplantı yapıla-
medi Bu yfuıden lıuylik Mihvrr ııuyor. BiTa'E daha >:erlerse bu cak , .• scçımlerin kati rakamı Da-
-uvvee'.eri )ll\'llŞ ) avaş, hem de 1 hattı lıesocıektir. O zaman IUi.b· hiliye Ve.'clietine bi"d·r'lecektlr. 

g<>Z goro gore kuqat.ııd:lıır; Rus nr kuvVi!tkrinin ric'ati ı~.ıı Y•l ı u dev de şehr:.ınlzdcn geçen 
ÇC'mberi 1 .. ka·:!ılar Alman- ı ruz r~e:rç boğozı yolu kalnc:..~<tır. devreye nisbetle 6 fazl>sJe 23 me. 
lar orta D n cephesi!> 'en büyük Bu. ikinci yolıdur. r~:•at bu bı>S çıka:ılabilecektır_ 
hır Rus taan ıunıı he:;al>a k&l· • mov6İmde A.zaJı. denizi do!>llugu Ank'ra 3 (Telofcnla) - Yur • 

k meebu iye.inae id.ı er. Bu· I için ~kllme.k hiç de kolay d.,.. dumuzda mebus seçimi için hazır-
n~ 22 l' inci •inde Rus hare , ğildir. !ıklar b!tm~ ve esas defterler 

eti b. !ad utman, lıiı biri> 1 Allmnnlar, Ka~ıMyada §İmdi bugun her tarafta ası"mıştır. 
kıiçtik ''.:mızla ' rid ı:< rmüş, ye kadar sistematik bir ,ıı.ıdr 
hattA Rııs ) arması i-çin ll.>guç:ır ! ric'at etmişler ve Ru•larn bii. 
Klcts K )o • t.olur. ıı <'! I ) ük kuvvu!le.~ kaptmnı .'ardP. 
tik. 1 dı Fokıtt ııon r.nJ ı, biiyılk im· 

Alın:ınlar, IJu faciayı Öl'iım z m:n ric'atini temi11 uğtun<la ba· 
d kJ IKİ'H hır $( 1 «grai 1 Zl blrJil;Jl,,rin feda edilı.ıCSi -,,., 

tı:vdan muha""e! ~}lo buyuk 1 bunların esir düşı11e.: i ınilnıkiın 

bir zalenı tCur dderinl umu- ı dür, 

Salamonlarda J'1 Bu harbi, lıak 
Japon f azyiki kimde· ise 

çok artlı I o kazanacak 1., 
V ın !on 3 (AA) - ~ 

akit b<.ı.ı•, c n·z - t>r ıfmd:ın 
noşr d .en r mi teblığ 

Son &.ır. de Sa .ı <:n takım 
• ı.Jarınua Amerikan ve jap<m 

kuvvet c mdJ, ravaoa de 

niz t 'YU' 'l: r ~2 rı,rr.a ve 
mıda r t<.>d.tt \l!J'l şnalar 

• o"nuşt • ,.. 
Japnl f ~.;y 1erini arltıT • 

mış dır. Bıı h.rc ret:er jJpon· 
lar ~ ~ -· mon çevrclerir.tle 

11 .rm:~ •. <•mck •çın büyük 
g·yretler sarf t k'erinı göcter • 
md:tt r. AmE.·ı a v. jır<>n kı

t !arı k~,şı 1 k t 111 k y • .,ı • 
t 'l'llllO ;. <!ır. ı::eniz r .. bı ve 
diğer sav ,ıır h k:nda tafsilat 

v rmDk, bu·alarda i eride yapı:a. 
cak harek -ı erın ba orılırasını 
•e ye K l muk demek olacak· 
tır. 

Ruzveltin beyanai.1 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

:t r.-e oh. a o: , A ır1nla·la · 
çaq>ış.; :/. w s.ıy.ısete kaışuı.a

m aızım 1 1 n butü,1 UlSan-
1 ı ı ıtilidam odcc ırn. 3aıı.ı si· 

16 mjır H~ c. sı.ır'atle 

lbun•ı <!'.<!,, eımeon ıcap e<'er. Bu 
sil;M:ırı bu 1 =gım Y ız i 
ır ı Af·ı n 'bahsl.'tn:iyo'1l.Ill.' 
Asıl Fr r.ı.Sayı düşün ~yoı:-~>ı.• 

dam.iştir, 

Lon<lra 3 (Radyoı - Fın'.and.
ya d yet rneclisinın •çılması mü· 
nll.)"~Jetiie cümhurrei.)t &tti b.·r 
nu! ... k s<.iylem;~. S'Cn askeri \it" si .. 
ya.>i clayları hulasa cımi;, bu top
l;ıntı yılında yine mcc~!se mühim 
kauut· ... rın mec1 ;sf' tekli'{ <.d:I' : 
g.ni oil~trmiş, .ıiızüniJ miile-" 1-

,.tısı t r :-p dut~.ı ı .. ı;etırere~ c'c. .. 
mlstir ki. 

•Büyük devletler harp gıwrtt· 
lerin.n sonuna varmış bu lurı.:ıyor
lar. Ba21ları da bu son nciktaya 
vann:ş ve gcçm:ştir. Ha•bin •im
diye kadır harp dı~ı kı'.an nokto. 
h"a s'rııyet etmesi mümkürdü·. 
Ba-zı sli.,.priz!er'.n de olma..t:'l bek'e
nc!Y'ır. .Muharebe rr<>\'dan:n<l> 
şansn dcğişcb'lec•ğ' dof•rudur. Fa
kat hak kimde ise bu harbi o tn. 
ra:f kazanaca&tır .• 

İran k1binesi11in 
kararı 

Tahran 3 (Radyo) - Dün Ta.h· 
randa B yız sırayda B&..•vek ' n 
r~ t füdc bir k•bıne top'.nt.ısı 
yapılm • . Bu tcplan'rda hayır 
c~miyetler'nin ırı..mcss·ııeri hazır 

bu un!T! la .j •• Bu müz.!tere er 
no'"ces n:le İrand3ki )"C&sulla:a 
ıc beden y •d mlaıın yapı:,.., • 
kıır r a ı·na a · ımtş!ır Hükumet 
bu hayı• cemiyetle:"" para yar. 
dımı yapı:..~ ve bi" yı'Ja 350 b•n 
kişiye yiyecek verilecektir. 

SEVGİLiM ELA GOZLO· 
Tür~eye Çeviren: l\luammer Alatur 

- Bu usul iyi usul değil. 
ŞimdJ seı patronun olan Torn
t ,n Lıyn'nın yanına dön ve o· 
nwı g:bi zeki ad=ın böyle b:ı.. 
ya,. usul'cre mü.ra<:aat elmesıne 
te~ssüt etbğ mi söyle. 

Ve bir tekme He herifi kapı· 
d~ Jı,ar<ya gönderdi. Bu gelen 

m S•m Stay ıdı. 

B sahneye, bir kenarda kor
ku iÇın.de ş>h;t olan enç kız, yal-
\'a gıbı gazi.er ni poı"s haJ,iye

ka'dırdı: 

- Ne oluyoruz? d•di, ödiim 
cptı.. Bu udam ne ı.oti)'ormuş? 

R at! .. •nchn korkmanıza 

hıç 1Jzum y'lktnr HattA hiç kim.. 
seden korkmayıaız 

Tarllc genç kızı teskin etti ve 
izmetçı k•z evc dcnünee, k•n· 

ı:;... de orlKlan ayrı dı. 

- Sıze telefon numaramı ver
f.• ; unutmayı ız. Eğer başınız 

bır :.lqya dui"rs•, hemen beni 

çağırınız. Bılhassa yarın belk; bir 
ıakı.m hadiseler olabilir. 

Fakat ertesi gün b!r hadise ol
madi. Bununla bera.ber genç kiz 
öğleden sonra saat uçte Tarline 
telefon etti: 

-Ben sayf'yeye gidiyorum, 
dedi, dün akşamdanheri sınirle

lerım ~k bozuk! 
- A\'lcietini;xle Leni gö~menizi 

ric'1 eder..rn. B<·•• yar·~ gidi;.ı 
Layn iLc ko '8Cn~.nı Ihin aıf
şam size gelen herif Layı:·ır.. tıi· 
maye o~ği aclanı.lıırdan bıri:sidir. 

Bu ııdıııııı patronu için icap e- ' 
Clenc c.at'lnı veri·. Bu sobep!en 
lkendı !nı daiır.a tıtramut all.ır.da 
bt. lundu-racağız. 

r ~"A kız üldü ~"""" g • 
- Ben yarın beherr.elıtl Layn 

ile göııü~ğim. 
Faka1 Tarling'in tasavvur eıt· 

tiği 'bı.ı müliiıluıt vı.ılkıı ·bulamadL 
Ertesi sabah erkender. Hayd 

Parktan Geçen bir amele, yerde 

---·---
Perai<c nde kar 

r.ist e~i kalchr1I yo 
Şekerin yiizde ü7 ıkiirla satılma. 

sını bildiren kcondinasyc.n heyeti 
kaıarı kaldırılmışhr. Karar Vila
ye:e b.ldırı. mi~ "· Bu suıret1e şeh
• ımizde şe-ker satıp şo'.<enc·ıer'n 
kendilerinin lıtYİn edeceği kar f:.. 
yatıle satfa<:aktır. 

Şeker şi:·k<ti bt:nlara yine şeh· 
r m:Zdc toz şeker:nin kilosunu top 
hıı 507, kesır.e ~ker; 530 kımış 
üzerinden satacaktır Penken<le
cılerin fiyatleri çok ıı.rıt rmama. 
lan için fiy..t'er sıh b>r ıkontrol 
a tında bulu.rda.ruhıcaıkt!T. 

Vilav .. ı rıe BePediye: * Vi:ayet s hat müdU•'• ü 
Yedikule ve Ey.Cp g'bi s mılcrde 
h>ıı ç'.çek 'h>s':ı ı"da!ı kıb l e!
t:rmiıştir. Bu bö.ge:erde aşı tua
ma ı yaıpılsctltır. 

* (" <"e:ı ay <:<hrimi:cde yaplan 
lhrııe.: tutarı 10 milyon 11.::ı;ı 
}:ıu.muctu·. B;rne·kenı;rıd1 y:-n.
l n ihr~at miktan ise H mily.>r.. 
l:ra idi. 

*Cuual ve ka11av\c ıth>laı bir
Jiğ· !le dcıı i hali'! b'r~. ~ :n n bir -
leştir• trH·Sı kararl~tı~ı'nıı~t ır 

* EufÜn ırınt::i'..:a ılc·ret mü.. 
.... • b" •• c. ..... u u ~ ~nıu ·u ·- ~·"p ent' 

Y• pı arak et fiv ıfer'. •n n·~·'ll y..,k 
s-1d•ğı f"ö,iıru E·C'f-t E: slt ~!a
rı aza mış bulunmsk~at!.r 

Varhk V"' r< i~i 
- B• hr.fı Birin<ıd,. _ 

yerlerinin alabi'e<Pği m·k•o·dı 
borçlu tdu'd. t•an &anıra b:m· 
lar ik;ııc• bir kaii'e h•lmdc Aşka· 
leye gön<lenlıx:cklerd.r. 

Dün de 17 ikametgahta hac.z 
yapı'nnştır. Sandal bedesttıLnde 
sat:şlara devımı ed 'm;şdr. Pızar_ 
tcsi günü Sü·rpogcpta büv'iik ga
raj me-,ad yeri olar•k açılı:ctı'<!ır. 

yatma".ııta o'Lın bir adam gördü. 
Yeloği ve cıeketi iıızerinue cieğil· 
di. Vi.icucluna bir kadın gt:ee.ı
ği sarılım iı. Ge~liğin ııwrinde 
kan le'.lre!eri vamı. 

Amcıle eğildi. Yat:ı.r. a<lr.mın öl
mİij olduğunu anladı. Cesedin 
ellori göğ~ilne kavuşluru.;rr.uş· 
tu. A!kı;:ı:rn ga>.eteleri 'f om ton 
Layn'ın ökıüğünü haber \ermiş· 
IE'rdi: Adamın kabine oır kurşun 
s:ık.ıl rıı.ış tı. 

-6-

•İr.ci~ zal>ııtası öyle c.-..rdren
giz bir cinayet kerşısında buılu
nuvıor ki, bu muamır.anııı o.as.ıl 

çö"il! 'e'<.ğini k~tinnı:ık mGŞküJ. 
dür. 

Loııcra oosyetesir.in pek 1yı 
tan.ocl,ğı ve müphem hır ticaret 
teşkiliıtınm ba:;;·ııda tıı.tunan 
Tornl.on Layn sah:.h Ha·ıdpar1k· 

ta ölü o' rıvk buJunmustur. Bu 
milyoner adam ayni zamanda da 
ş:ıırdi. 

&at beş b\JÇ'\Ma lnsaat ımıclc 
61rıden Tomas Savaj, işine gitme« 
ii:ere Haydparl<'t.an gPÇeııken, 
~ir adamın çimer.oleorin üzerfrde 
yatın.akıta Qlduğunı.ı görmüştür. 

.... VlllDI .... ) 

tEO.l.K 

Yeni bütçe 
hazırlıkları 

Tarihi Adana 
mü~ak1tı 

1 
'\. 

'StJBAT ltU 

lstanlıul Levazım AmirliıD-lnden 
Verilen A!Skert Kıtaat it6n l11" 

Ankara 3 (lıkdam muhablrln· 
den) - .Mııliye Ve-kaleti yenl büt
çe işile meşgul olmdaadır. VekA-• 
letler pazartesine kadar bütçele
rini hazırlayarak Maliye Vekıaleti· 
ne verıı:ılş olac:iklardıır. Maliye 
Vek!let'1ıce tesbit edilen ve gü
nün lhtiya.çlarıoo. uygun şekilde 
hazırlan:ıcak olan yeni büt.çe Ve.. 
killer Heyttııe verilmek üzere 1 
marta ka<iar tamamlamnış olacak
tır. 8 martta toplantıya çağrılacak 
~·erM Büyük MJlet meclisi bütçeyi 
tetkike ·başlayacaktır. 

(Baş tuın 1 ıı:cı sayfada) 

lıa\<!kında A.ı:ıkarada gazet.ed!C'l'e 
beyanat v-ermiştir. Büyuk elçi l 
gazc<tecileri kııil>u.l et.ınecfon evvel 
Soıvye:t ~ elçisi ile 40 d.a
ı..:ka &iiıren bir göıi.ı:,;ıne yapmış· 
tır. 

Kapalı zarf ıısullle Yıldıı:da mutrak ocatı ""' bOna ta.uırı ;vepıJacak...-. 
F....,1 ve huru<I §attnamcler'le keşfi komAsoodıa gôrüleb'llr, M\lvaldloı>t temır... 
tı 1091 lirodır. İlıa~,gl 8/2/1>43 pazal1e<ıi günü """t 11 d., yapl!acaltındaiıı ı.. 
tQklile...._ llıale saat~ bir ı911at ..vveı teınmat ve tek.lif ~rlle H:ırl>l
yede Yed.k SWq olınılu:ıdakl a-Joert poeta 920 satın alır.a ~ m;ı,. 
racııotıarı. (2218 - 621) ------Bl!Clmum mal<emeı, &.'!lele ve lı<;IJll m<;t«ıiıJd!ne a.ıt olm8Qı; lizere nbt ... 
in,. -..ıJecekıo'.r. Kapalı zarfla d<siltme11 5/2/94.3 cunıa ıcrnı oaat 17 de O.. 
liboluda &Gteri sa~ aJrna ıromtsyoowıc:a yap:JacaAct:r Keıılf b<ıle!J 50,788 Ko 
ra 22 lruınıl kn·,'1 t<ımJn<ılı 7815 lira 23 kuruşt..ır. Tallpleıin kaouol veslkalarl. 
le leltli( n'.ıJl<t.o?l.aı'uı:ı ~e saatlnden bir ıaat e".-vel lmımlıııtooa ver.melerJ 

Rusya harbi 
(Baş tarafı 1 inci &ayfada) 

vetleri ~umandanı gcoe-ral Scht
rekker'ı v<> gonelkıırmay baikanı 
altay He'.JrıQut Proscutr'ü esır al
ı:nışlardır, 

Bundan batka afağıda 
isimleri )•azılı generaller 
altnan esirler arıuında: 

General Wa:ter Heiz, Von Ro· 
denburg, von Kuskst A mı.in, von 
Lomlky, Martin ltrnan, Radi .. 
Bunlarchn başka 23 alb•y da esir 
edi'.'!riştrr. Kırolar;.mn, bu•ada 
a,_ğ>dak gan·meoılerı almışlardır: 

750 uçı:ık, 1550 tank, 6700 t:o:>. 
14<12 havı>ıı topı, 8135 malcneli 
tüfe-k. 90.COO tüfek, 61,102 olomc 
b:I, 320 radyo c .. az • 3 zı r1ı 11 tren. 

Sta'inin günlü.lı emri: 
Moskova 3 (A.A.) - Don cep

hesinde çarpı§an kuvvetleri, ba.1 
kurrıandanlığının günlük emri: 

Don cephesi, umumi kararga
hını temsil eden topçu mar€~ali 
Vorojwa ve Don cephesi ordu' arı 
kumandanı gır.ıeral Rc:kosovsk;.ye: 

S'z! ve Don cephes:ocieki kuv. 
ve!'erl S'.al'n.grrd'dı s>rılı bulu
nan düşmanın lmha~ını taıroamla. 
dıfrnzd•n dolayı tebrik ederim. 
Muhanple:e, kumardan lara ve 

1 
Don cephcsirdeki siya•i murah
haslara bu pa ı· 1 :ı't ha'T'<'k~" e-ı-inder 

! rlolayı ~ülıranlar.,,,ı ıı;ld'.r•.,.·,.... 

, • I.ı0rdra. 3 (R'ldyo) - Mook., 
· v..dan a1·nan ha'>erl<>·e pörc Kaf 
kaevada Kı:ıhar. c "V1'0Sirdl' 200 bi 1ı j 

Alman tuz:ı~a dii~frıt.Jr, An'ı:.ı 
laı-nı dPT>izc ,,!"'rls ohn t:u kuvv 
etl<"r ve1?5r.,. kaçsbilec-eklpri yer 
C'lan R"1'<'.f -Krınna<'.or dem1ryıc'un 
d• ibıi'siz.ce mıı~0Veır.e't e!mokte. 

dirler, 

Türk .. Amerikan 
(Ba~ t~r:ı-fı 1 inci szyfdda) 

e-!.cn. halt.l her m·ııetın mil t.:kil ol· 
marı · ı harp ga. el~rinden biri q,y:ın 
büı·ük bir r.tlUe)* kaT•• n.--lmi bir 
muıhah-h t be:ıtc ·: oru p k 9>k ta.!(~ 

dir td rt-z. AJı:na. lonfer·ns·ncı. 

Türk • in~ ı • dosllutar.da ı baş'ıa, 
Tlİ"k - Atmrı·an do flrfunu da ta.'r
v Yt fhTlşı o!ır.a"l, Tiı k•yede en bü 
yük mrmnu..,fy Ur hndana.n m·811ı 
bir h di•e ı,.u%k• ..UlmftUr, 

ÇörçHin yeni 
b~yanatı 

~iliz l'oUyUk: elçisi Hı>gessen 
beyanaıtmd.a, M. Çörçilin ayni za. 
manda Amerikayı da temsil tt· 
mekıte dki<ıığuı;.u 00y lem4 ve: 
·- Mana ı;örüşınelerı Kaz.aıı.. 

larılka içti.ınauı.ın ıbır ıo.eti.cesiciir. 
Rusyanın bütün bu mü.kalemeler 
den haberdar edildiği aşi.karoır. 
Adana tıoplantısuıda biç bir yeni 
vesika, mualıule 1mLalanmış 
değildir. 'füı1i( devlet adanıaari 
le dünya meselelerir.ı yalrından 
akik.adar e<:-en m<ı'eleler goocien 
geçirihniştir. Görü;.meler gaye! 
c!Qılane ıbır ıha.va >Çerifil.-...e cerc· 
yan t .mişlir .• 

Madrid, (Raeyo) - Çörçilin, 
Ti.iı'ki~'<"Yİ ziyaretini Uf5'r edcı: 
gazı:otr:ı:Er mü:ı:ırk:ıt a;;d: i:ı.öe ı:~r 
olım:ır: tdı!Lğd~n pair,:ıJ..ır a.m.•. 
ta ve Çörçiliıı /,daaa<i.aıı a\'(je. 

l<llric ıbitaraI olan futl'l<i.z.ı ae 
zryarEt OOe:: '~i h.ıJJkmdaJ<i ha 
«>erlere i{aret etme.ııtroı:lcr, 

Berlın, ;ı (RadJ<:>) - Adar.a 
mültııkatı loıılı'kında ne~r0,ur..an 
re...ru tebl;ğin faı:la rr.alum.alı ih· 
tiva etmeJığiıı.i ~oyleyen Bcr .. ın 
m.~ı1lerı ıluil arJ~mal.ır olu.p 
oLna<hğmı i.iı!oo.o:ı.•ı .. go"1erece • 
ğinı b;.')'.an eimek·k ve lqgil"' ı 
'ba.sır .. ı ..ıf iQdia.l.rr.ı;ın a:ıcal:< in
gili..zlerin ar.rulannı ifşa et'tiğıni 

aöylecii.ıkn sruıra •Eden ve Ge· 
r..,raı Dilin Adaı1ada bu .undı.J ~ 
larınd;ı.r,beri, Türk • lr.ıgilı;. sıy a· 
setınde e.:ı<ıSta bir tahav\'üil oı. 
rr.amı.şt..r. Türkiye taraftlZ'.lır, 

Tü•rkiye siyoot<lır.in >ki temı:ıl di· 
reği var&.r, !Birı Bi.ry<ilk Brıtar..· 
ya ile ittifa.~1. diğeri Almanya 
ile <>' an 00.11.uık p:ıl.<bdır &;,• 

!ardan her!ı.angi birir.ir.. b.altaJan. 
rr.ası, Tüı•<•J" bita.a.'".< "''·-"'-"· 
n Ç('ıtmesııu m.ıı; ele.4

, T•ilı·k· 

kr gayet iyi bilirler ki, Alınan· 
lar her uıman Tüıik mtıyaçları
na cıev~p verrr.iş.erdir. Değer la· 
raftar Alır.ar. sıya.setı de hamin 
gem:;Icmcrr:e"ini e as illlıariy le 
kabuıl etrr.<il'tedir .• <kmd~;ed1r, 

BE~ Uf.TAı; ASKERLİK ŞllBES!N, 
DEN: 

Aııa.tı:!a iısl.rn:.rl yazılı Yd. Sb. l;a. 
t"ın 24 saat za.rtı~da şabeye nWraca
all.u-ı, elmedA!erl lazkd.rJe haklar.Jl· 
'1'.a 1076 •ayılı kanunun maddeyı mab 
Uı!Al.Da göre muamele yapılacatı ilin 

olan;1r, 

1'. Ti:n. Eyi.ip Oi. Ahmet Erd.n 
<23880), P. 'Iiim.. Abdullah Of. Noel 
D.:ilı (4077~>, P. Tim. .l.lali~ Oi. 
Sabaha. d.n lıbııl (518993 P T"'-' ' . il""" 
Fıtımı Altunay (55618), Top Tim, 
Cn·det Karasu (52588), Top Tfın., 

Emln Ot. Orhan Eralp (55981), Lv. 
Tim. Damdi o;. L Sefa GWı:ı7 
39238. 

2'AYi - Tokal vlliyotl R-~•r• 
k:.ı.:ıa11rda.tt a.ld iım nüfus kıitıdımı 

k.a.ybettım. Yeni ·nı alM'ai·milao e 
kıslnin hülımıl yoktur. (8~9) 

7~ytinburnn t keri ella.tı tam•r
mlrhaııe9lııdc Sadık ol:ht Cavid 

Koreıı 

{2232 - 658) -----Beher çlt1ıl:ıe 1250 kıuruıı tahın"ln af.len 3000 ~\tt follni m1llee.hh1t ıaa 
ve hesabma 1'Çtk <k.ll.lımoye !ııaıın:uşudhalesl 5/2/943 cııma COnQ saat ış de 
Ankar:xla M. M. V. 3 No. 1u oaı.n elma kom'~ ı-..P-. ilk temj.. 

11.Eltı 2312 Jlra 50 ~r. Tal'4ıkır'..ıı bel11 vaık:itte loornl4ryorıa ielmeleri. 
(2231 - 657) 

6t ton ınftr eli bpah arfla elı:!lillıneJ"e 'lıonm~ıu.. thaı..ı 10/l/91! ~ 
IUD" a ciintı atat 15 de Balurkö7 a.skrrt satm alma komtııryonunda 7apalaeakıı 
hr. İl!r tem•no.lı 1150 liradır. TallpHr'n kanuni vesııuı...ııo teklif D>el<lapta

tını ihale -llnda. bir _, evvel 1ıomıs,.ona vermeleri, cıııs - mı 

200 tor. kıı""1 ot pazarlıkla salın •lır~cakbr Ttlhple:fn 8/2/943 pm::ırteol 
gilır.ü saat 15 de Halıc o,tlu:x!a Mkeri ıatın alır.a kom:ty<.nurıa tem~ 
sclmclert. (2:?27 - 653) ------

150 b>n ku'.'u soğ"n kapalı ıartıa latltmeye k'orırnuştur. hıaıest 8/2/1943 
geaı:,-.t 10 dıa A.nkaracla M. 111. V. Bil No. lu sıdın o:r.a lr.oım!syonunda f&• 
~ılac Cttır Tııhm n be<kll 30.00-0 Un ilk ~:.ıı>ineııı =o ı . ......ıar.Tahplel'ftı kıurunl 
v .c larllc, to:clif mo!d-llP'arına. ihale saatlnden t>:.r rnt evvel koar"*'cu:ıa 
g imclc?"I. (2219 - 622) 

• 1 

G{)I]~ ıımı~ 
ınrı~~®~ 

PARANIZIN 
MEVVASINI 

IJP.VIPf Demiryolları 

Yo cu ar.ın nazırı dikkatine 
Muhaınmt"n beü. (5G00) beş bin bo, 7iz lira oJan 3 m·ı m tre- kutruut!a 

(5000) beş bin k fo "1vla.ın.ış demir lel (9/Swb:l/1943) .. ıı &'İınü "'4t (14.30) 
on c.Ort ot.u:ıJa UayCarpaşada Ga.r b:nasa da.Jı.;.llnd ı kom 7on larafml!an pua.r .. 
lıkl.ı. ~atln ahnaca.ktu. 

Hu işe &''nnrk lsleyenler!n (S%5ı oeıı.ı, ym y ·mi beş liralık kat1 lem na' 
ve kLrıunun tıa.ybı eu·ıı v~ blrlikte puarhk cünü saatine bdaT kom~• 
na miiroıc;ı.a.t.la.n 11umdır. 

&u işe •·• f:>r1.n.mıeıer ıu-ısyondan paırasııı olarak daf-lı"=l<lıadır, 
(11171 

Ltanbul anbarlanmnd:r. tathlk e.ı·ımeklo olan D. D/50% nuntllralt nn'
repo tar:fesnln 1/8/943 taı-lhlndeıı it ibaren '"tbtı. dllm'3'1'<efl 11:\n ol,.. 
nur. (10031 

(1''' ı .. afı 1 inci ""'fada) 
lac:ılclarından •üphe etm>vorum. 

L'-'ıbon 3 (R·d•ol - .M. Çörç' 
bur'Kla bek!crm klcdir. ZAYİ Golcük Nn\'11.llnden at. 

'ta c1ı!utum A11kert Ey•am tatb:k 
;ihüriurü zayi f'tt;m. Yenisini kaz.. 

ELLE ÇORAP VE TJ<İ'<OTAJ 
Lo.,dra 3 (Rld.vo) - .M. Çör• 

bugün Mısır kra'ı Faruk !arcl' 
dan k'bul edi'mi~ir. -----

''"8.catımdarı e:,kbinin hiit-mü yo'\c
lur, FATMA TlNÇ 

. O n·z Ynlı~rı ı~ıı-tm 1 • 
AJtı n.ydan beri cfçete a~anrlıf"ını l'lbat etfen bir Ve$;k:ı g-örterm:~,,.enlfre t 

blltl vtrilmiyecef ndea teh:r hallan lıa rlcine Kl~k yolclllann bUet atma irin 
acentalara mullak2. aşı V.t.!iİk."~ını Jbras etmeıert Jhımdll'. Galata S&bil Sıhh ,., 
l.\Ierknlnde he-r rün mNlal sa.r.tlerl dahi tıncı.e ç~k a.tısı yapdtrakb ve vesika 

• rilmel<le oldutımdan b!lha • Ba.n~ır ma ve l\ludal17a yollan ıı'bl .,,hahları 
erken kalkan vapurlarla srya.ha.t t"decek yo:cularuı bir rün evvelden aşı lşle>rlnl 
yap&uar:-k 1olc~u b lel l"İ:ft"lerlnıl:r:den bl 1 .tıerlnl a.1rna..1a:rı rica ve aşı hi.iıdı ol· 
mannl•rın vapurlara ka.bul edilmlyrce ';\ ilin olunur. ' (1116) 

Nafia Vekaletinden 
Ek•iltmeye 1 onulan iş: 

Küçük Sanatkarlar Kcos:e:-at"fi 
ORTAKLAR"l\lı' CIKKAT NE: 

19/12/943 cwna eünU. saat (14,5lcla Eaılnünli B'lkevl aalonun~a Ttllılr 
•Y",,1... 1.· ~T rt~ac;a.iııldan n::teAür & a.rlJule her ortatuı hazır bulUD.Dl&il 

önemle rlc:a oluııur. 
RUZNAlllE: • 
ı - i.ıa0e hoyeU ve mürlllplerln 1ıllıJı kooperaUr "'1Zl1•tlertnl bil· 

dlrir ra.pW".aarın.ın. olunun.uı. 

f" - Yeni trlk'OlaJ kooperatıtıne &'ecen trikola.J<ı ort.klann h'-lerlnla 
tip statü nwclblnco l<diyeslylo ceride kalan trıl<otala< or'lıkıruı dJ> mm. 
kdr kooperatife söderilmeslne •• l\ı'm&ınızm 7a1Dıs <coraJ>('ılar) oJaTd 
tesciline. 

3 - 9U soaOlln;,, h-plannın letı.lkl lle b'liınçd, fiyat farın, h""1.,. 
larıııııı <lkıırı_... 

4 - Yeni sone için tanzim edilen büleenln milukeresl. 
5 - Eski ld.re heyetl v.r: milı"aldp1erlnin lbnaı lif' ;vent aer:e lçhı ida1"8 

he rti ve milmklp seçimi.. 

t~'-lfJt. buhr:l-111 .tiıelıeıblyleı or&akla ·ra ınt*lup göndvIJeml-yf'cellrtdf'n ı-,ba 

ilin molı.tup mablyollndedlr.) iD.\RE HEYETİ 

1 - Konya iU 1,1~r• onbeşlncl ıtUbf: müdürltifü bö]j!"t-"il ioftule ve nıın k•· 7-,-~---------------mıı·-----ta!q yakwuıdaiı.1 baiaklıiı lf-vllt. eden Çie·I deresinin t.ebdiJt mttrası Vf' BoJa-1 
~1 :;~:~:: ~~;: ~:!ı .. ı::ı·mln •d•ıen ı."''' boJcıı '···· •a" u.erindonl lrhisa·ıar U 11U11 Müdü·lüğü ilanları 

% - Ek.illnıe 17/2/913 tarlhlne ru llaYAn e&"8Jnl>• l'Ü11Ü saat d5t de An· l.ıamm:::ızcıı::li!C:::ı;::ı;ııı::::::11a;ıı:ı:;ı=::::ı::ı:;:;m1::=m••••••-ı! 
karada ıu fşleri rctıı:l;il bln&'ll i:;Jndf' fio plaoa.n ıu eksil&.m.e .k:oml!ıı,-onu odasmd• ·-
ka.palı nı~r ""ııll'c yarıbe ktır. Kapa.lı zarf'l:l y~ptırılac:ığt l1An ~Jcn Saırmı.:n (R> tiltiln <lEıPos-..ı i~~ 

3 - İstekl'ler ek~lllme ~a.'.""tn.me\i. mn.kave-le projesi. Bayındırı.ık bJleri re- ne. tal;p whur emecliğ.lnden pazarlığa k n.-nuotur~ 
ncl t:ırtn.ameııl, umum1 su lt;;lerl fenni .-ırtnan"!f''1il ile hu'iusi ve fenrt ,.rına. 2 - 1f:t,,.t1".m nen he:!cll 125095,4.9 lh'a mıu ",.,kat tf!'ni.natı 9:182,16 tirndlır. 
meler! ve proJe!crt d• lira o40t luıl'llf · &l"fılıfında su lıltrl .,ısliflnden ala· 3 - Pamrhk 2.5/2/9~3 cum.ı ır lrıO a:ıt 11 de Kab.•.ıışda Levaz>m ıui>e-
bilirltr, sin&~ mcrkm alım komisyonuındn yapı k• r. 

4 - Ek.<itımeyt l'lrebilmek lcin ı.rte1cıııerin o7G4St lir& c53• kur~uk mu· 4 - Şartna~, k 1 ve krokiler ~28 kuruş rınıkabı:lııdfo adı ıeçen fUbe. 
vale.kat ftmlnal 'Vertnes1 ve r-ksiltmf'nln ya:pıl:M'aiı günden e.n aa üç IÜn evvel dıaıı VI() ~ara. Izm.r .Haşm lOf\lcricı n •l:ıalJ lir 

ı ve ka
(662) 

bir d:ısce ile Nafıa.. Vekilet.ine müracaat eder~·k bu. işe mahsua olmak ü.ure 5 - 1 ektiler n t.:ıyıı ol -an giin. ~ aaa~ "i 1 5 ,Cr.ıv me p 
vesika almal<lrt ve bu ve lkayı &östermelerl ,.rttır. f nıunt ves:dkle b:.rlfkte adı il"!'Çe!l ıkon.1 .a gelnr~leri .ı.~in olunu.r. 

Bu müddet içinde ve. .. lk-a lırteilnde bulunm~·anl.ır t.ks1UmtJB Kirt-meı1f'r. 1---------------------------
5 - t ıc.:..Utt"rln teklif meltt.upJarını ffıl-ncl m:ıddede yazllı saatten bir aaat j . 

öııc•••no hdar ıa l~ltrl ... ı,ııfıne ınalcbu.a ital'tılıfında verın ·l~rl Uumdır Sahilu: E, 1 Z Z ET. Neşrivat D1rtktöril: Cevdet Karabilgiıı. 
P0<>1ada ol.ua ırec•1111ıoıeir kabul e4Umn. (579 .. 75f) Ba ldığı )'er: SO,' TELGRAF. l\lathaa ı 


