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hergece bombar
dıman edilecek 
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Elageyla 

GöründüOü 1 

kadar 
kolay değil 

---ı•---
Afrika ve Rusya• 
daki muharebeler 

Görülüyor ve oııla,ılı· 
yor ki harp Aıırupada ı 
ancak 1943 •onbaharın· 
da müttefiklerle mih· l 
verciler ara.ında bil' 
kara harbi halini ik(i.ab 
edebilecektir ... 

Yman: ŞOKRO AHMED 

JN... frikada mütteı:~eıin. nihai 
~netkeyü. i&t hsal edOO:llmek 

, ,ıun.o.aııı. hareketleri ge
c;.r.ın~ştir. Yağmur mevsıtu., haı.ır 
!ık ve ;kmal işleri bwıa amd &' bi 
gösteril rkcın yakın bir zaman 
mesafes.i tç:'ıııde kıııt'l hamleye 
başvurulacağı da tebarüz ettir lİ· 
yor. Buna kaışılık Alman ve İ· 
talyanlann da zaman kazanmak· 
lll'l1 b.ilhassa faydalanarak A.fri... 
katlan çı.k!nıamak karar ve a=ııi 
le mukabil hamleye hazıl'lan• 
dıl<laT~ göriiluyor. 
D<ığu cephes.ne gelince, taar

ruz ve i:roo.e tc~ebbüsü S<ıvyet· 
JcMı. e:>ne gc~ıı.ş g 'bi &örün • 
m-ekk beraber yırmı, İkınci 
teşrin<!iınbeıi sürüp gu!_.,ı S<ıv· 
yeıt taarruaJa:rı ıııetıc-esinde Al· 
man müdafaa hıUlar .ıııda ve işgal 
boı"eıeı.LIOOe hiç bir esaslı ~i,. 
ş kı'ık vıılrua geLIC'Jeb.llın..ş degıl· 
d'!I'. A.lmarular hemen heme.o bü· 
tün cephe boyunca yer yeT b .tip 
'başıayan Rus 1aarruzalnru ya 
durdlll'.mu~, ya nıüzmııııleştı ır
mışler, yahut da pek az can ve 
topırak kay~bı ile önlemışJerd..r. 
.Ulaşılıyor k;i, Alınaıı!arı gerek 
doğuda b-ın.nıak, gerek Mrika· 
dan sürüp atmak giuün~ veya 
zaı:ıın..ılilılJ.ğı. kadw· kolay cOOğ'ill 
ve kıolay o1m..yacak, Belki< ilk.ha· 
haı a doğru A.trı:kada büyük ha· 
zırlrklar net cesJıde Müttefilcler 
Jl.1.ilıveor öçfil Lehi keli duırwnlar 
yarat.abiılirle.r. Sic lya · Pantelar
ya • Tunus yolıınu havadan ve 
dcn;<zden ç<>k tehl.lkeli hir mu· 
vasala ve ikmal yolu haline so
kaı ak Afrikadaki Mihver kuv -
\·el·lerinın. kaçmasına da, akmat 
edilnıes oıe de manıi olabllirleT. 
Fakat, doğuda bütün k. ş taarruz 
larma rağmen Rusların Alman 

1 
müdafaa _hatlarını ya·rıp büyük 
<ilçüde b.r b<ı2gun vıu. )'eti J a
r;:;.Lınabj_;ın&- iınklln hasıl etleb~ıle-. 
t ek ortada Wç b r iuand Tıcı ve
kcsin del~ yoktur. Eğer, Siıvyet 
taarruzları ooylc bir ndiice vild· 
eder halde bwlunsaydı aşağı, yu
karı bir aylıık taarruz <ievr~ 
içinde b un·ııın -'Ik işaretleı i o:rıta. 
ya çıkard~ Hava şartlarıııın 
miimkiin ulduğu kadar müsaıd 
g:ıttiği böyle b'ır dewe iç n.de 
üstüın w taze kuvvetl<ırle yapı• 
lan taarruzalr kırıldığına veya 1 
ön.!endiğ ne g(;re k şın artması, 
kuvvetlet4t yıpranması ve yo. 
rulnıası Alman müdafaasuıın h ·~ 
şüph<0 yok ki, daha çok lehine o. 
lacak ve ilkbalıa-rla b r arada 
muhalokak iti taarruz sırası yi·ue 
Almanlara gcçecekt'r. Her halde 
1943 illcbaharı ve hatla yazı Al
nıa-nlarlu Ruslar arasında yeni 
we çok kanlı, kes n neticeli m~ 

.D•muw .ı ~ sa)iada 

ve Marsa Briga Zapt edildi 

8 tıı.ci odm kttm.ımdalll Getı.eraJ 
Monfgomeri 

MotörlO bir Mihver 
ordusu dağıtıldı Hütt'efi~ 'wal ettiği Alageyhı yı ve Roınmdin ri.:llt ettiği 

ıTa'bhısu gösterir harita ~e, l~. (A.A.) -;:-- u..t_J, ~k 1 Rıommel kuıvvetleriır.J:n Elageyla-

=~~!:n~iı: ~~~;~: · ~~ğım==ş~~::d~~ eark cephesı· harekatı 
ki kılv\>etli mevı:il<ı~ nd~·ı çıkar- gelen lh.®erlerde Miilıver loıtala- V 
mıştır. Düşman arasız -ı;ait'ı' edil. !arının batı istikametinde gerı 

liyor, batıya doğru çekilym. U- çelo.Umekte -0J..cluğu ana.şı!m~ır. R 1 K f k d. 
çaklanmız düşmanı hırpalamağa Dün sa:'baftı k.Eş.tf müireı:eleri· us ar a asya a 
dev~ edlyıor. M-ilı;veri~ ~ava- rı{ n arltı.ğı öğrenildi. Rommel 

hlrI'i~ı' .hareketler.ımızı or.ıle- kıtalarınır.ı mevzilerinin önünü da Taarruza geçtı· 
yememıi§tl:rıla. Bır:.ıı!.~e:~erdet Abl- ınayn ile 'kapadıkıtan oonrn ınİl::a· 
man aw rı mu< ""ı""ey.ı eşe - ta "'"-'""'" .. te be"~' • 
büs etmişse de bunlara ka ~--ın~ gos ren =••[er --------

• . l"§ll! vardır. İrugilıı hava 'kuvvetleri S 1' dd ·ı 22 " k A muvaffakıyetlı taarmzlarda bu !z'a taar=lar il d" . ta ıngra a çevrı en tumen adar 1· 
lunulmuş, ıs düşman uçağ, dü- . ç 

1 
e uşınar.ı Tllie• k • • d "tt•k h• 1 • 

şürülın~ilr. Bütüın ııçııkları.ıruz atım büyük ror.hıklara uğratı- • man as erınıa urumu gı ı çe va ım eşıyor 
üsl 'ile dıönm" tür yorlıır. Rommelin vakit karıan- 1 

er uş · malt <-!- ·-ft,,,,_ ..,_ Mo<Jocıva, 14 (AA.) - SaYıYet ıı- ~ ve vnotı:02 cepjı-0\erlnı:ll!, 0ov-
Kııllııire 14 (A.A.) - Saat 1 ..,.., .r=....., .. ....,. oyalama ~ t.ıl>Iliii: 'Yl!ll!i ioticııımttl•rde l<ıanruzlan dtı 

de ~~ Tesmi tebM!ij;le (Dev.mu 3 iincü sayfada) ıs İl~ l<uv....,tıeimlıı:, at .. ! ~ •~lıordir. · 

Vaşıugton 14 (A.A.) - Birleşik 
Amerika ordusu hava kuvvetleri 
tefi general Arnold yeni tayın 
edilen tayyareci subaylara hitaben 
söylediği bir nutukta demiştir lti: 

cTayyare istihsalimôz Almanya 
ve Japonya.nan bir ara<la istihsal· 
lıerinL geçmiştir. 

Sekiz harp sahnesi üzerinde 
bomba ve av uıçaklarunız faaliyet... 
te buhınmaktadırla:r. Birkaç ay 
sonra AlrnarıJarla İtalyanla haf· 
tada bir veya iıki deia <le~;ı, fakat 
ha'ftamn her akşamı bombardı· 
manlanmıza maruz kalacaklardır. 

O gün gel'nce düşman denizal.. 
tı rez;gahlannı, nakliye yollarım, 
tayyare; tank ve mühimmat ıfab
.rikalarını dımmadan bombalaya· 
cağız. Yüz binleı<:e Alman ve İtal· 
yan harap olan şehirlerini tahliye 
ctJneAe mecbur olacak.larclır. Al
:many• ile Japonyayı bekleyen ıııkı· 
bet budur. 

Ecnebi kadınlarla evli olanlar 
da mebus seçilebilecekler 

Sov:retler kar fırt:r.a1•rma, !ipil.ere 
V• .Alın.n mı.ilmıvomcıtiBiri sıl:iJıışm•· 
ama rağmm bü.til" ceptıe boyum:a 
ıırmwf(d<eyetJ.,r cl<'.e elmo:<ıted:ider. 

St1'1XıgraCln c.-nup ba.tJ:S,:>da Rus 
ıı.uvv<'l.!erj ıy<>nlden bir ~ mlııtılm 

(Devamı 3 üncü sayfa®) 

.Alnold, gizli sil;lhlardan bahset. 
miş ve demişt'., ki: 

Hava muharebeleri bakıınıındon 
ehemmiyetli bir iki gizli silahı 
ihtiyat olarak saklıyoruz. 

Ucuz şeker -·-
Yarın nıemur ve 
mütekaitlere 
dağ.ltılacak 

Ucuıı c!klm<llt l<ı•ıın"61 aılıııık..-a §eker 1 
ıte'vzM :y.aın:::aıt 11'.iC!tren b4!ıll,v"-coı:.oı.nr. 

ŞO!tıer şi.rlk.etri ·bugıüın. villJ:yet 'ko-.pc("a
ti.fine şıeikıe.ı· vercı..J<, 1kıoqper.ali:f ~ Wiı 
bit etti~ baWıt:..ıllura tevziat yapace~ 
t.r. 

Uvue dlomıult kaı=sl oi;ınlaır yQnn. 

daıı itıhren lkıa.rnt>lıerin.tn ~i ~p 
lirtmek ıu:rsei:ü!.e kj:()Öu 1.55 kıuiruş futb 
ı<mi•n yo.nm k.l:o şek<ır alıaoaltlnrdır. 
öntımWı:!leikıi "il alınc.ık lldl<ıer mıi:kta
n 600 il'attn oJaı<>,ık.tır, 

Varlık Vergisi -·-Vermiyenterin na• 
sil çahştırllacağı 
tes l> it edi l iyor 

Ankara 14 (İlochım muhabirin
den) - Varlık verg si ile mükel
lef tutulanlardan bu mükellefi. 
yeti yerine getirrnıeye·nlerin ne 
suretle amme hizmetlerinde ça
lıştırılacaklal'tlnı tesbit €den bir 
talimatname hazı.rlanmasina baş
lanmışur. 

Maliye müsteşarının riyasetin· 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

r "' Bu harbin en 
merak;ı 

reportajı 
-••ı--

Ankara. lngi:tere
Amerika seyahat 

notları 

azı sc:ris ni tak:p et:meleriı.ıi 
ehemmiyetle tav.>iye eder,:2. 

1 

Gü:ıı'de mııhar"'ir Ahmet 
Şüktü Esıner;n yüksek bir 
görüş ve anlayış kudretiyle 
bu harbin en nıüh' m ve en 
meraklı röportajı hal :ııde 
yazdığı •Ankata - lngıHere -
Amerıka •eyahat notlar llJJn 
üçüncüsünü ele bugiin ne~re· 
d ')·oruz-. Okuyucularıın12a bj 

\..ikinci sayfada · 

Büyük Mille:t Meclisi, Kazım Karabekirin 
teklifini teşkilatı t.•asiyeyi tadil ·mah:y.e.. 

t i n d e g ô r e r e k r ed d e t t i 

Ankara 14 (İkdam ıınuhabir;n-1 telıılifin tadil mahiyetinde bulun· 
den) - Büyük Millet Meclisi bu. madığı yolunda ileri sürülen 
gün toplannuştır. Geçen celsede mütalaaları ikna ed.'ci mahiyette 
mebus seçimine ait kanunun V'e- .görmed ·gin.i ooyl yerek •beıiı~ng:i 
rilen bir tadil takriri ile teşkilıatı biT kanunun müzakeresi dolayi-
esas ye encümeni mazbatası okun sile verilen takririn müzakere ve 
muştur, intacı ile teşk'latı esasiye kanu-

M<fuu:s seçim.ine mani sebepler nu~ tadiline gitmek, Büyük Mil. , 
arasında ecnebilerle evlenmenin de tet Medisin!n ötroenberi üzerin
·ııa·vesı'oı' :..•-ye b d 'I h •-·· ı (Devamı 3 lıncü sahifede) 

~"" n uta ı ~,.,,.ııı,- -------·-----~ Ticaret Vel<ili Dr. Behçet Uz: 

::;.:·::::u ~~~:at !:~~a:~. o·· n u·· mu·· zd ek ı· y ı I da 
lemckte bulumnası dolayısile red-
di teklif edilmekte idi. Mazbata- • d 
nın okunmasından sonra s-Oz ala;n geç 1 m u r umumu z 
geenral Kazını Karabekir tadil 
haıkıkndaki takririni yen'den mü. 
daiaa eylemiş ve bu takririn ön
ceki toplantıda meclis~ tasvibi ile 
encümene 'havale edilmiş bulundu 
ğunu kaydederek ma-ılıatanm 

Ticaret Vekili, bu yıl ekilen 
geçen yıldan fazla olduğunu, 
durumumuzu iyileştir c ' ğİni 

• 
ııraz nın 

l.ununda 
söyledi 

reddini istemiştir. 

Kürsüye gelen Hasan Saka 

...L. -C Mahalleler 

Ankara, 14 (AA.) - Tasarruf 1 
haftası do\ayM;İyle TcaretVek;Ji 

arasında 5= 
Katip Kasım mahal
lesi neler istiyor ? 1 

Keçi g· ı i tı;manıyoruz 1 •Tramvaya 
na~ ıı binelim•Yaraım parf.sını almak 
için Zo ng u ld ağa mı s •dey m? 

Katipk:ıs:m mahallesine hiç yo
lunuz düştü mü? Kumkapıdan 

Ak "'aya, Gazi bulvarına gi<lip 
gelenler bu ımahallenin sokaklarui·. 

,. , .. •' , , 
dm geçerler. Kaı pkasırrl sem·t;; 
M.üyük yangınd.ın evvel şehrin en 
kalabalık semtlerinden biti idi. 

Şimdi, geniş bir harabi manzarası 
içinde ... BChassa yolları berbat. 
Mahalle halkı bundan çok müite
kL Di~orlar ki: 

•- Siz, Arnavut kaldırımlı, 

hatta parke döşeli sokaklara dair 
dileklerde .bulwıanların fikirleri· 
ni gazete sütuulannıı aksettiriyor. 

sunuz. Halbuki bizim )"Ollarımız
dan pek çoğunun henüz toprak 
t•sviyes! bile yapılmamıştır. Ma· 
hal lemizin d'ört b · r yanı tümsek 
'yıgınlan arasında k•yl:ıoluyo.r. Hiç 
olmazsa belediye fen işleri mü· 
düı:lüğü, buralarda birkaç kamyon 
ile birkaç amele yollasa da tepe
ler dolusu molozları kaldırtsa. Ev. 
!erimize gir p çıkabilmek *çin. gö
rüyorsunuz, keçiler gibi tırman• 
mak zorunda kalıyoruz!• 

İlave ediyor!~: 

•-Tramvaya binmek için Ak. 

(Devallll ı üncü sayiada} 

Behçet Uz bu ırk.şanı radyoda bir 
nutuk söylem.iş ve eııcümle de
mi.şt.'r !ti: 

•Harp sen.ele!' nde umumi fi. 
yat müvazenesinin çeşit!L sebep
lerden !bozulması biU:ıassa hubu
lbaıt yetşfren miistaiısil alehy1ne 
oldu. Bu hal islillliali:n azalması 
tehlikesini oı taya çıkardı. Dar
lı.ğı gidermek iıçin en y; · çare, 
istihsalı teşv k idi. Hülh.-ümetçe 
fiyat müvazenesi zirai stfı~al 

aleyhine iade ed.ld . Bu suretle 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

---·---
Alman ordular 

grupu kumandanı 

General Goth 
da istifa etti 
· Moskova 14 (A~.) - Stok

holmdan Sovyet haberler ajansı
na gelen bir telgraıfa göre, Alman 
ordul•r grupu kumandanı general 
Goıh istifa etmiş veyahut vazüe
slnden el çektir imiştir. 

General Goth birkaç hafta ev· 
ve! Alman b~kumadanıl'ığı umu. 
mi karargahı-na davet edilmiş ve 
ondan sotll'.a. vazifesine dönme
mi§tir. 

Petenden 
Hıtlere 

---·---
Mareşal de Almanya 

lie işbirliği 
fikrine taraftar 

Ankara 14 (Radyo gazetesi) -
Mareşal Peten Hitleı·e göud<.'l'diği 
:mektupta ezcümle şunları söyle· 
mişılr: 

Fransa ile işbirliği yapmak ve 
müstemleı "elerini geri almak üze
re kendisine ya!'dım etmek bah
sinde mektubunuzun :sonunda ba· 
na bildir"'ek lutfunda bulundu· 
ğunuz şahsi karanlar ben' müte. 
hassis etmiştir. Fransız hüıküme
tı de kendi cihetinden tam bir dii-
rüıstlükJe yeniden tanzim edilmiş 
bir Avrupada ist'lı'balini temin 
e~·liyecek bir siyaset bkib edecek
tir. 

Hükilll'DE< Şefi, Rel! Lavalın sa
lahiyetlerini arttırmak :suretile bir 
anlaşma s'yaseti için iki memle· 
ket ,.rasında karşılıklı itlmad mü. 
nasebetlerinin kuru·lması azmini 
gösterdim. 

Yarınki 
sulhlar 
----·---~ 

Amerikan görüşünü 
Pertinaks 

tenkit ediliyor 
N~k, H CA.A.) - P<>rtinaso 

iYall'1.TIH<ıi d'ÜOJ"l sulhi.\!ııüı:ı ......ı..n et. 
ra.fJında ile~ aiiırü:lttı müta!ea:!ı>n nı.. 

celıedik:t..en soniNlı, geçenlerde Amt-rit.ta 

baricl,.. mU.teşarı Sumner V d$in 

itılr - ıı..tıır:la\rır,ş , .. demiştir 
!ti: 

<İk.ıme cdil<n u;-ul(hı m..ıhw< !arı 

- daha llıonlrun>ç'lu:r. Çünkü Av· 
ruıısnın yii<6<0lınesini üç 'bi(vi:l< do-v. 

lelin yani Birleş~< Amerilaan, İng!lı. 

tereni.n ve Rusyan;n ldare ecie<:<'~ri 

1<.rbuı ooduğ~ toıı<ıd.\."<lıe mesela ingıl· 
tere ilıc Rtı9y13 Jll"o'1~.Ga. her lı.ongi w 
meseledıo i!ııt>IM çıktıi!ı t.ıkıdıiı'Cl.o bu"" 
arın ~'\!eti iJbirli•:,ı!eri b~ mJı. 

t<essir olıtıv•eal< m;ıC\r? Al;rni :oaıruın 

da diplomaıtik &aha.da uzu.n çO:.t.iş:ne'.:e!·• 

ôen ~ «kert •ıtt.a.:laşlığ'n A!nı.w>

;yaıo.m maj:.üb)yemru.- bCıar# bug(hı 

olduğu ni!ibelte sa.ınJnıJ k.alı.p kalrnı· 

:racağı ,,,.,.,.,ı.s; d'e s4t'lıa gelimez mi? 
Buırilar miihiım i.s"!..ifham no:d.i!ardı.r.> 

,,., ••• ı;ı. ••4.1:;1114; ıl 
Arttırma ve eksiltme 

kanunundan ötürii 
SEL~Mj__IZZET SEDE.S 

Dalıtlliye Vekilliği, beledi
yelerin artt rma ve ekslk· 

me kanunundan istisna edilme
leri iç n yeıııi l>iır kanun projesi 
haz: rlı.yor. 

Esbabı mucııöeSi bu kanu
nun, bugünkü fevka-Iade ahval 
içinde, belediyelerin b ·.. çok İş· 
1er:.ne sekıte vurduğudur. Dahi· 
[ye Veklliği; belediyeleri 'bu ka· 
11o11nun hükümlerinden kurfar· 
mak teşebbüsünde bulunmakla 1 
Sok isabet ediyor, Büyük Millet 
Meclis ııin yeni kanunu kabul e• 
deceğine de şüphe yoktur. An
cak: 
Arttırma ve eksil~ kanu • 

nu adı ile münakasa ve müzaye· 
ole kanunu İ1lere yalnız bugün
kü fevlııal&dtı a il " a l içi&-

ele mi sekte 
u? B'rue bayii'. 

vunnaka • 
ArMlirma 

'H eksiltme kanunu ıwrnıal za• 
maııJardaa bile h · ç d<?ğilse her 
işi uzatmak, çok k<0re süri!nce. 
nwde bırakmak, Joolaylık göıoter· 
iliği . maddeler ile de ruhwın 
kaybetmek vaziyetini ihdas et
mekte idi. 

Bel~'yelerin bu kanundan 
istisna ed.llınelerini, hiikfımet 
makinesin'n daha rahat ve daha 
sal m işleyebilmesi için bu ka 
numla tadilat yapJınasını geni' 
bu sütunlarda bb teklif etm'ş
tik. 
Arttırma ve eksiltme kanunu 

tad]e ve tashihe çok muhtaçtır. 

8...,evaın.ı. • W:ıc :~ •ahi.!cdel 





• 

8ayfa ı I 
------· ·----------

inhisarlar istanbul "1 istanbul Belediyesi ilanları Memurlara kumas 
-ı---

Memurlar Vilayetten 
lalima tname ve beyan lngiliz taarruzundan sonra Başmüdürlüğünden 

içki bayilerinin na
Hale girecek eşyan n 

ücreti tarif ıı;si 
ta~una 

Baş tarafı b~nci sayfada 
muharebesi venne9 muhtemel -
dir. 

RlCAT DEVAM ED!YOR 

Ka.hlr" 14 (A.A.) - Reuter mu
nabiri bJld riyor: 

Li'bya ccplıes"n<lcn alınan son 
telgral'.ara göre, düşman r'cati
nln devamı ınındanberi mühim 
hiçbir çarpı._<nıa o'rrıomırtır. 

ROMMEL NEREDE DURACAK? 
Londra 14 (A.A.) - Reuter 

Mahalleler 
rra~ında 
Baş tarah bir'nci sayfada 

s•raya kı<Jar yürümek meebur·
yetindcyiz. Durakhnn azaltılma
sı yüzünden, eve!ce Valde camisi 
karşıst"ldt duran Topkapı - Bah· 
çckapı tratrvaylarından artık istL 

ı!acle edetr<':n<'kteyiz. Yedikule 
tram'llayları da, bıliyorsumız an
Alı:sar.ıy tı'11mv ıyıru bekiemmniz 
yahııt t• Aksaray karakolu önün

deki durak yerine kadar taban 
tepmemiz ic~bediyor Kış günle

rinde bunun r.e kadar ror olduğu· 
nu takıdir edershıiz tabii.. 

Kliltıip K"'= m.,ıı.r.~ hol'n ile loo 
n 1·r:;:.rfk."'1, cll!efc":tıe değer bir mt•'flihe
dcı niz old J\ O. var Eidkıi:rl~eri ~roilQDda 

p. ,. Qdlç: ıcl';ıer lfit~eo:i ver. Faf."tı.~t. btm· 
.b.rJın e'.kıscr'A k~n.d'"eltlnc.· yapür.aitia 

aiti!\ ifl'ldrnln torm:.1Sksinion fl<li· 
yelci. , l-=.ıi. Mwal <ı cıı.dd::;in _ 28 
nuı ar~ı •ı:d' otu'1lı!1 ~ Kac!ri: ,.. ,...,ı,., 19(\y)edi: 

c K.oce. nı .s'.;,,,.e a'!:!ı.Ur. V:ırtım 

ö ....N, ·ıe et'\ ine Sof"\~İllt' gi ti. F2kı i nı

ro.~nız, nıt C.e baııa bcfkacak ~ a[(. 

r•batrız. var B<1'11ır:ı duru---ıu:r.c. o·.a.'l 

Jr:,,,. 7'4>>1m y.r<!c "ndn i'f. i.l4d< e!:mck 

iı; o, q:i?i m~ı o "1l:a pniraoaa, cttrn. 
<·4 i ~1 ~ ıu.aı.ı 1u.'' .:.m cı~ .• '1.rr,-f< 
ma~ ı~· Flım. dun::!ıum. Nihe)"et, 1 
mııııl'Şln1.1 at.,c-ı{rrrı sa.I"11t":iık Sfn'in;yor .. 

d:u.'11. Fl<ı f' bti i,.;ll ürnıtlo•\il ~ lj'a 

eli 1 'il. <:I ' 1 .C kı """"1l Zorgul.d'k 
•rl\J .. J4Jlk cıut>·- ı.J tt <Y"ıtıe!&'nl'~. &re"."r-t1-
!Q>1t, b.:nlrn Z>ng.ııl!ıoııa g"<ie>'d< oı·a 

be':.~iy~ 1Nlrıc..'3.ıt e'Jme:n ve yar
dım ma:.s1n1 Z·r.l_?"uld.:lrlmı a\mam L!I. 
•tm gOl•;rorm ._ ş.,,,d; A<ıabo Z•.ng.,I· 
<!$ ~ •n -..-..ımı alonarıın b;r 
çaresi bulımam. ı ,.,..,~ .• 

fsl'ANBUL UŞAGI 

-
Şark cephesi 
harekatı 

Baş tarafı barinci sayfada 
n•ı'·~ ôllı).ı.ı..n..ı ııı ger. a)nıış1'.ll'tiır. 

Bu keSmd•· b rirıci ve i.tinci Auman 
balıan.ııa nü{uı ı· \'tr.işl'r. 

ALlllAN TEBLİGİ 

ajansının askeri muharriri yan· 

yor: 
Rornmel uzun zamandanbcri ha. 

zırlamlŞ olan MersabrEıga mevzi· 
lerinden çıkarılmıştır. Rcmmel 
şimdi kuvvetler'ni 600 kilometre 
boyundaki sahil yolundan geriye 
M'surata'ya çekmektedir. &!aba 
Rommel nereye kadar çekilecek

tir? 
MOTÖRLtl Bm ORDU DAGJTILDI 

Lorıdr:ı, ı4 (A.A.) - Ş.maıl Afw,. 

lı:a mütte!l:< umund k31'arcAhı ld>J.i. 
ıı: 

Diln ._.,vve!Wr~niz Mecdolbab şi. 

mal doğU'5\lnda bir Oüşm&n mo!öıfü 
kolunu tcıp at(şi .Ltına a1mış~ar ve da. 
lttm1ş!nrC1T. BnŞ\.a. n.o~t.taluda faa'.i 4 

ye1. devriye h:arrk-etlel'İne inhisar eL 
miştir. 

Önümüzdeki 
yılda geçim I 
durumumuz 

Olaa taı'afı ı '""'"'" 1 
çocuklıtrunıza telkin etmeily .ız •• 

cKul.lan.dJğımız herltangi bi.r 
şey~ aın.ac.ı.an vnce, gerek bir 
ıerd ıçuı, gerek milli ek.ooom.i 
baluımı:aan te:.:ra.r Jrullarulma:sı· 
na ve ı·şe yaramasına mk.iın olup 
olmaılığ.c.ı araşt.rmalıyız, ElElv 1 
tr .k, su ve hav aga.,ınıdan kısmak 1 
suret.iy le tasar.ruf edilecıık :bır 
ı•vuç ıwmun.ın, bir ma1ıneye 
bir dev .ır fazla yaptıracağını au· 
Şl.t ,e.rıyız.. 

meıiıleket nüfusunun yii2d.e selrr 1 
serunm emegı değerlendT.Uiiğİ 
.için, .sı lıı.sal saılıasa-.ıda yeni bır 
ça•l{ma şevki başl&dı. 

.Aimabı"' olduğumuz maliınıat, 
bu sene dı len arazinıın geçense
nek nde fıcla oldugur.o göster
mekWdir k.ı, 194;! y .ıı geçim vazi. 
yet bakımııııdan bu ID.k. şat çok 
üro ı vuı.c.-id.ir. İ.stilısaWı artışı 
nisbetu:de geç m dwııınıumuzda 
ferahlık görülecektir. 

•B'tr mUilum vaz \fent z, içtimai 
ha.yat: mıızda ;ı,er gün çeşitli te
zahi.ıT lcnn göııdüğlimlı.z •. srai>
tan kaçınmaktır. İş yerler.ınde, 
evl.crde, mısafir olduğumuz ..tel
lerde bir tek elektr Jk liımlbasıru 
lüzumsuz yere yak..'tlamak, b T 

tek musluğu ha§ yere açık b.rak 
mamak teıv.»y....ı.n.i kıendımı;c;, ve 

Varhk Vergi<.>İ 
Baş tarafı lt'<r'nci sayfada 

de Nafıa, lı<ı oaL ve diğ~r a•iıka-
lı vekiıle•ler mümcss;Jlerinden mü-

1 rekkep bir komisyon b1>gün öğ. 

leden sonra toplanmış ve bu t•- ı 
litmanEme esaslarını tesbite baş

l?mıştır. 

name alacaklar 
İı!ıtmbwl vil;iyelln::laıı teıbliğ edil· 

mişt!t44·: 
ı - Uanurd mülltı!lk ve tıumısi 

bW.Ç,,J.crlc bei.o<i!,ye birlçcleriDd<n ve 
3659 6aŞı:i~Luw-wa. tabı n1~ie ve 
tcş..kık!1ileı'Oen ay ilk aı...n.ı..ra 4306 &ı· 
11lı Oınun hüi<Uın1., ;.., göre hilliu· 
me~ \ı"Crat>cek iİJJID ~'mJn tc. 
~ ve t evı.ıi sucI'tıizıç dair taJma.~ 
menin 'Jll'atbu ~Wn tk her menıtll" 
tara.!.ı.t'lıhn do!ıdııt'ULma:sl Lazım gOOl. 
bcyınn:mw ve Qfltvcııcır h:wrıamo

br. 
2 - vıayet merlı.n "' k=ı!anrdo 
~ u:.üvaızencye cl3f.ıll ~'eler bı.ı. 
talim:ıtrumıc ve c~tvc:lf'ri alnl.'lk. üze
re ;.n~mur ve müstuhca-rrıleni a.dcc.Uıi 
gfu.teı'lir bir teztu:rc .ile Vilayot )4.alt.. 

bul k"1•miıM; 
3 - "u t.Limdn:neye gı;.-.. Bel•· 

dıiye ve husmi idırelerle 365'9 s.aıyılt. 
k.ınunun şi.imıulün~ giren mü~ vo 
t.e.,ı:ıo~~ü.llcr bcyıınıuunc le cetıvc:ılerj 
ken~ri lemin ed<cek.lrtinden yaln:z 
birer DÜl:nune am}.ail( Uz,cre kcı>a bir 
tC'.i<.c,e il• oyn.i k.Ieme müraCJoatlar> 
limı.""1 td>~i olunur. 

M€crs E'ayram· 
dı.n scnraca 

top'. anacak 
Ankara 14 (İkdam muhabirin· 

den) - BaZl' müstacel kanun 

iayihalarının müzakeresi icap ct
t .ğlnden Büyük Millet Meclis!nin 

kurban bayramından sonra birkaç 

celse daha aktedE<:eği ve b:ından 
sonra seçimın yenilenmesine ka .. 

rar vereceği anlaşılııııa.ktadır. 

GOnlD tenlltıerl 
Baş tarafı b ''l" '. nci sayfada 

Bunu b'.'l" keJ;me ile isbala çalı
§'ılını: 

.bugün hiikümeti soyııın ve bu 
61U"oUe milyonlar salub. olan ki· 
şiler olduğunu açıkça söyhlyor 
ve yazıy uruz. Artt.rına ve ek. 
s'ı:rtme kanunu bu soygunculuğa 
min. olmak için yapılmıştır. 

Jfa,buki olaylar bunwı te~ 
cfu. Eğtt arttırma ve eksilme 
kanunu, vazı. luuıUDUJt düşiln

düğü g.hi ve kadar su istınali 
önleyeb ılecek olsaydı hugün bil· 
.ı..wı...ı; ıooyarak zeııı:in olmuş 

k.şı tü.rcyemczdi. 

Bu hakikıı<t, bu kanwıun tad'.1 
ve tashihe mıilitaç eldUığunu 

meydana çıka.rıuıştu. RiiJriiıru>t 
sayulma.Jatan, hüsnüniyet ısahibi 

ve çalışkan idare am 'l"leıô for
mal·.tcn :n bağlar nd.an kurtul. 
sUJt ı> tiyorsıik bu ar,ttırma ve ek· 
siltme kanununu yen' den cld.= 
ve göz en geç'..ımel yiz. 

zarı dikkatlerine 
Açık ve kapalı ispirtolu ~ki sa tan bütün bayilerin 15 birinci 

klımın 1942 salı E.l:bahı ellerinde mevcut 70, 200, 340 santı lıtrel'k 
inhisarlara alt dolu ve boş şarap şişe'erile yine dolu ve boş bira 
şişeleri miktarlanru bildirir birer beyeııname tanzim ederek 15 
blrinıci kanun 1942 salı günü saba hındın a~"'Ill gün ak;amı saat 
17 ye kadar mensup oldukları in hisarlar deyolarm• tevdi eyle· 
melcri Jü:ruınu ilan olunur. 

M. M. Vekaletinden 
T e 1 s i z m em u r u, e 1 e k t r i k c i 

ve motörcü alınacak 

' 

l - MiCl Mild:ılaa ..,..iıxl<i<) teşk i<r<!e IE1llıd.m ~lrr.el< ilure ~· 
Ja. 1 tei3iz maıJ.an..:.ti 1 17 teJıs.a muhabere n~uru, 9 motörcQ Vt! 5 ~r>.ci :W
nacakt~r. Bu memur!"-I'dın, imtfua.ı")Q.a k~an c;Iİçreıo!le.re gôrt to:.s:z roa
kinO.~ 260, tc:&rz rnıthaber• mıımurl.arın. 17-0, mul&cülrre ıw, old<lr~· 
ı.,..., 120 licqa kadar $< ile~\ veıfücdktir. 

2 - istd.<lilerio. Vokal:Iç• ı;- er.:Cc<1'< ber ln<Sl biı' biı:met< lıbul ..tııı.elori, 
mııvazzat ~ hiı:.net ;,:Jg\si bulunmarıt<ıi't ~tıor. 

3 - Yıik~ tu1lan haf.< obn lstöill'erin; 
l - Ken<li .ı yllZlauUe y.zı!mış lal terctım<lmni. 
2 - Niituıı ~ ruret veya aslını. 

3 - Bulundut; vazif<l<ll'd<n ııOO•ıiı tıbm<t v........,_ , . ..,... ıo.ıl"etleriııl. 
4 - Doılru.luı< Mğıdım. 

1 - J{u1u',,.,. 
2 - Tııit puct;ıbl pı.ıl<ct3M 
3 - Şokcr san<!S:t\acı yo emsal; 
4 - 011.a ıı:ınaı.ici .... 
5 - Bliyük sen>:lllclar 

·- > > 7 - YunlOll'ila ~a.rt 72-0 1.ilt 
8 - YurnUl'W sandt.klaro ıHO lılt 
B - S<opc-tler ve loürfel« 
ı - KliQOI< oôlA< -tleri 
3 - K~ çilek ._ti V• -

z.eri 
3 - K< "~~ Adana V< ufak Jmıir 

6<•petl<:rı 

t - T"'1•Ç \•e yarım Bı;fa 
5 - Aıfi.:ı ve kr:pely.oı 
C - Turb.Iar V< çuv..t'Jaıl' 
ı - Kuru :rcmüo toıtW.ıı,-
2 - > > 
3 - > ,. 
4 _.t.. > > 
5 - K~ çın"albr 
6 _ B~W: ~'Uval!ar 

7 - Bu0- ve h.u'wbr 
D - Tcr.dw<"t'. lru!c!ar w v&riU.r: 
ı - Küçük y..j\'~rt ~at 
2 - Orta rturt kruıkeleri 
3 - B ''YU< yoguo·I ı.-n..keleri 
4. - Yaıım Q!2, ter.ekclcri 
S - B~.aı. g"" t•uclkC:c<t 

6 - Teıı.o:tekr 
7 - F! llao' 
8- • 
9 - v.,,.~ 

10- • 

ı 

11 
21 
41 
81 
B'· 

ı 

' 
H 
38 
60 

1 
6 

11 
26 
41 
66 
QO 

o 
2 

• 9 
:LZ 
31 
51 

101 
16ı 

301 

ıo 

20 
40 
60 
60 

100 

a 

1, 

16 
60 
150 

s 
10 
25 
40 
55 
00 

160 

1 
3 
1 

11 
30 
50 

100 
• 150 

3-00 
500 

5 
7 
~ 

12 
111 

ıs 
20 

2 

8 
12 
ıs 

2 
3 
5 
7 

10 
ıs 

18 

1 
2 
s 
5 
& 

10 
ı:ı 
15 
20 
ao 

6 - Sıblıat '"P<>"UOU. B - Ka\"Ulı. '°'rpuz, b;ı.l\lubağ1 w 
8 - Son tahsil hadt.:Lini g~rir i«ı.adotln81nc \~A t'lı90'1onsn• VB'S3.· SU· lıt-lvocı t-talıağ'l.: 

ırcı veya aslını, r:f.tsa nodocn olup ob>a<bğJnln d,lckçedo iubı. ı - ı tonu (~atın her 100 ıo;e.c..u 
'l _Devlet memuru w:ıye muteber iki u.•ın adI'El'\l~ti (tt'~r içıan.) ~ıt: a esas tutulur, 125 

8 - 2 kıl'ı bo7 vı 4 o<İOt vo&ika foloğ<a!U:U, bir dil&<çe lle bir'lcte 1 _ ~ımıo ücreti tıııı\!f'<le teııbit ""ilcı.i':ıi ıız.ro eşvu>tn koouJ,.iuğu lı.abı... 
16/1/913 t.riblne ka<iar A:r.f.<"""'1• AO<k.öpl'iDı )l!uhab<re P:LI'..t Mil· ~"'5 ve ad<>iine göre laiıdıkuk ettı.rılıir ,e ardjye remi ile bıd ·t• t;:hs;J ..:lil&r. 
Oü·~M ~ı. Kalıln c\ffli toJrifrn•n huıgi madd~ kOop <mn!r.• uya..,.. bu rnaodod• göste. 

4 _ ~ vıı5ılgrt: mr:Jısait v bd&e!eri tmwn olacJe.-m aıd1"eslcrinc rl!r11 üef'e.t tdl-, ;:uka fS:S tat.u!ıu.r. K.a!:. 1 ciılsi yukarıd:tu n:ıuddd.erdı. yanı.. 
gÖ!ldlerık-cck rr.llk'tUPiarla ~ gün v. yttinln o:rnca bilc.n.eceğl i.!i.n olunur. icaplardan lıarai, nin v ... tt ağırla v< L')"iıkıliltuını: u;ynr a o madM C:u .. rıdAo 

(196ı - 2378) tıoşımo \lcr• 'ne tAbi \~lulur . 

,-------...;,------------.---•-'"\ ~ 2 - M<0'\'3h', l~ lııibd.ıın, .. boıel<ı lSO kil<ıdan. fBclo. k.ı;ılar iÇlaC • goldôjli 

( 
ls tan...,uı Le\I azım Am•rııgınden I ı.ad"~ uu ~ı.r •• r •ecavaz eden 1trı.,. h•r 50 t.'1losu •ÇD -ıca ~ '"= t&-

ı::mıı. Cetttl o!ı (K!lsurat 50 ı.;lo odd< ~ır.) 
Verilen Askeri Kıtaat ilanları 3 - u.r.:~ ,.,:un. ,.ıen eşy:ının 1.şımo. Ucııtll vınt 001.ıı.n. v• ucı,.e-

\. -' lere kad!ır laşıtra h znri ımWıbfüdôr. ıu,,.. :r<>lu il• gele·• eşyamn ~ (ic.. 

, r · l . - rtınd.a rrtı!. boşaltma V(" ardiye!ol're- kal:Ur tapn" hizmeti k:ırş:ılığıdır. 
300 too pet.al<ı& pouıii.da cf.,,ı,ırncye loorıar.uştu . Ilı• ~ bır -, ZI • 4 - Jbld• satılı,, h&rice goodi<!!ıiL.odk <Qa:ı'IL"l sa.h~ cUled:f:I gibi n:.ı.l<t· 

Ark"4" dl rı.I. M. V, Bir No, lu sar.ın alına ko~nlF)'onunda yapıl:ıc.4ktır. Tahrnm mclt v~ i:: .,.,...m ~c P t"bcst.ııir 
bodoe:i 1115.000 Ura llol'I ~aıninelt ı3,-000 .ic.~;r. lluıle.i 23/l~/1'42 günü saat ıs ' 5 _ Hold• s:ıtı:nıast m«f>url olm y&.n eşyanın hal r>lttımına c:i«ın'.d 
de y..!l)ılnc .. lıclır. Taı.:.iplet'ln bt.ii vak.Ltte kıooı:!JSy{ın;ı gelmedeti. cıaıs - 1865 ) ta!'.~rdt" \ir:.·~ boş.ritm,,, \'C: ik:aır:ı nakil vlS!:ralıiıırırut yU1t!eme h1z~, karşılığı ol:ı-

+ ral!t t.•n b...,.ına 150 kuruşu geçmem& (kıcre bir Ucrct alınır. Bu m.'ktar 112.o·mi :tir 

Belıa 1r.tı-m. 90 kuırı.ıo tahmin edi ~.., 3'0 !ou gres :ya~ı ııau"1iııla satın 
ahnocaktır. ihata 17112/U..1 peı;;eınbo günü sut 14 de Ar.1'.=adıa M. 1IL V, 
2 No, hı ••luı ..!ma lwıni.>yonumitı yaı;ıılıeBiiW.r. Kot'! lominatı •1150 ll.ı'Qdır. Ta-
hpl.orin betı vakıtto 1<aınısyana gelmclccl. (1697 - 2H6) 

Aşağıda yanlı ~;y•'•rin kıı.n• rı zufil ıksiltmel.ri n/12/94Z Salı g0.. 
nil aaa.ı ıı d• E kişetw N«ri 5';tın Al"" J<:oırı.loyonunda y pılacal<tır. T;ı/•p
lerin l<.anuni ve..ikalar.şo ı.a;dıt m..ı..tuıı.arıu ôh3le SMtinden !>'< ... , evvel~ 
oa:syooe. 1."t-rmekn... 

Fia.V. M.;k1"rı 

o;.ısi 'K~ Adet 

-Koı;e belleme 250 ıooo . 

Yem tO<ıı.... 300 7500 

Kıl cul. 1150 1000 

Gebre. 35 12,250 

Krl kolan. 100 7500 

İp yuf.at. 70 7000 

İp yular P• :., 12,000 
(1901 - 2175) ... 

8,cysıım cin in.e göre n-..· İdardi bu iiC'1tllm % ôO ~ kıı.:ia!" tenziJrAl yapıbilic. 
1':>~ ı,:, toolu.k ile.elin her ıoo kiloya isob.t o<lon rr..ııotaTı es tu1"l<ır. 
Ağır<lığı 100 ddl razı. o•an lke.oiikni 100 kilo aı:lded:llir. 

6 - To<>ôfe mucib;cce Mk.11 llcrot; a.llJlllllllı: au.r<li7le la$unı eşyı Ha\ lçinr:!e 
bl,; yor&..., b.ı$m bir Y•"" ~ı taır.clirdo t.rl!•nin y&l"W kı>dar !leni a!ı· 
nır. 

Hale giTec.k ev•nıo 14şıma ücret; t.arôfesi Umumi Mecli<ln 24fll/942 ı,. 
rilıli"" 314 so.rr karari;)'l• ;ruhrıdalti !«ilde tıadı1 edilmiş vr bu t.adil.!.t O.. 
btiJye Ve.~ t.'lldlk cdihnıştôr. (2:*~) 

+ 
HAi taşıma arabalan için yap tırıbcak pa,ı.çalar açık eksiltmer• 

k.onufmu.ştur. Tahmin bedeli 701 tira 60 lruı'u şve Jllt tem•natı 52 
lira 15 kuruştur .. 

Şartnarr.e z, b1' ve Muameat 
illıale 25/l~,'94ı Cuma günü saat 

tı.r, 

M'üdürlü!!'ü k•Iemlnde gö.ill<>bilir. 
U de Daimi Encümende yapıbcak-

Taliplerin ilk teminat makbu1! veya ınektupları ve kınunen b,,a,zı 
lazımgelen di&er veı;ika:ırile ihal e günü muayyen saatte DJ mi En-
cümende bulunmaları. 2193 

+ Berılio, 14 (A.A.) - A.l:nmı teblı,ıt;: 
• ~ C..:tJ.•'-"> ... lO C::ğuı,· J....-ısır.ı11~arın .. 

da kUV\'t·tı:i btl' <~~1una ~a.~ı mu
ih:ırct>-·ler "<!' ı t.e C<:'\'&ffi t.\o!r.-~.~:d;:r. 

6~ n.:r;ıdın ~;ı:l1> • bıı. -ı çı,;: ;re:in,.. 

cı.e n hı :td. c<kıı Al:nıın z.,ı"h.ll lwv
vı~ r hf(fi l bi- d -ma.o. ıku.vvet.iW 
n lup (!tm _.,..,. 

Maarif Vekilliğinden: 
20 ton koyun eti kapalı zarfla eksiltmeye lronmu~~r. lhalesi 

21/12/942 Pazaı1~'li günü saat 15 de Kars askeri satın alma lro
misyonunda yap!lac:ıkt r. İlk ~m in atı 1800 liradır. Taliplerin ka· 
nuni vaikalarile tekli.f mdctupla rıru ihale saatinden bir saat <?'\"Vel 

Buz satış !iatı ve hatta tatili ruhsatiye harcı ve sigortı şirket
lerinden alınan itfaiy~ hlsses' tar i!eleri Umınni Mecl1s'n 24/11/9-12 
tar'h ve 374 sayılı kararile aşağı dalti şekilde tadil edilmış ve bu 
tadilat Dahiliye Vekiıletiı:ce tısdi k edilmiştir. • 

S::m g~U,.,,)IC rut:'.ı nt.I.ifa.r bozt.<.ı('ln· 

l uı_.rmnı.ı gerılerü-.de YJIP'.l.an ha· 

r~:;.et:cr nj·tio4 ••ndıe ~ say..ıd .. ~r • 
lıomtş ve d· .TGTIJU iaşe~ WS;Se.;.Ulf 

ÖC"Jıeced.e E<t.<4o/C uCı-atı ):mş:.ır 
·- K.ı.'~ııJn - İl"nc.·n göl'li ke.:>.irıı:nde mu 
~ı;.r~ dcvaln ctmı0kteiir1 Soı.-.,.ct. 

le:-in Çl"Vli r-:-Jw bu:wxıın kıı:bL;ını 
iaurt.ıatr. .. al'.t. için y.tp(.ı:..,,cı .:j.1Şr1tua 

.-ve f.a:ı.nıa ~D.-Cıc!li :ic!llllete uğ· 
rcmı.-;t11'. 

2.'i s,,nteJT'::-..:.:--'"'.beri c.:ırı '1%':1'. ın y .... ~n.:2. 
bir o.dunu_. bu!umfuğu ~L.~"ie y-.ıp.. 

tıgı r.tı' (C "JT:f .. l'Ja. 1568 t.nkc 
k.ıy~tm~t· · 

ALMANLARIN DURUMU 
M MI, 1-i (A.A.) - Moskova 

rad.yı~ ı öt~ $0t1f'Q ~ti. ki: 
cSt.al: ng;,-ıdd!ı tll'Zı:j.1 d~·- Q~en 

Aiı.n;-..\1<1.1 m vazi.,Y!Ctı f-m.:ı'!ıaş.ı.ı";'br. 

.Aiı rı.ruı bur-0.:t<i ik4ıvvc:t1em mt.'V;..uim. 
'bt.t • alak 22 l.üJ\tne 11.tada.r yi,;ı.<~el• 
n..ii-t .• 

KAl'KASTADA 

Atcaoı; .. J, 11 (H.,d.YH Gaze~i) 
Su·A et1ı:r K..J[Ma.Jyuia. da t.arruıa g.,.•ç 

~~"'•'<Ür. 

·cnebi 
evlı 

'"'chnrarfa 
olanlar 

(B • • h.r 1 ı ncldc) 
de çdk tıassa,; 'ba1unduğu ıeşki!Qlı 

es ıye ka11u!l'U kendine mahsus ; 
lormal telcrindcn mahrum etmek 

d<mek olur ki, 'lıu Y'ola vesile ile 

gitmek doğru degildio demiştir. 

Miı'eakıl>ı:n söz ala!' muhtelıt 
b~ ıp er ayni r.oktaı nazarl müda

fa , •ntiş1ttdir. Net'cede H:ısan 
Slkıı. ve arkadnşlarınin fikri kabul 
olunarnk encumen mazbatası ta· 
y,n; mı ı.e "'Ye konmtıış ve 4 
ınu .. '11 fc karşı 296 ıeyle kabul 
eQJ d .:• anl;ljılmış•~. 

1 - Kapalı zarf t.Eulü ile yullaı •;i'CS· .tmcd~ i te."...i çık~~ <i.ol.ayn.i.lc 
249-0 SJyth kanu.nrı.ııl 40 ncı 'rn.3.dı:ie-'.\•hü .,.·ı1u.~e göre p.ı;a.r,iJ.ı itu.e3:~ k.oır.r 
vı:>ılıon 492.156 lir; 75 kuıu,ş ktşit b.c:.-U Anl<.;ı.ı'l Dölge 5,,,ınt Okı.>.<ı ~tı\k 
atö,a·,-ai bır..ası inş ... lı p ıJ.rlık.Lı ta::b:ne .tlmılc cd'üec~i.l.r. 

2 - Pazorl.ıı:<.a ~ 2J/Xll/194:? çarta.rr.ha gilı:'rü san1 15 ~ Anlt>rad> 
büylll< Ev'lULI cı;.a,rt:;.n.ınını:.a l\i-1:13 •. x.ti \'C 'l'n.m'k Öcı.ı~ti:n. · MiiSteş:ırlığtnda 
tıoplı.1:ı:ıcak \r&c.·::ı.•~ lh:ı·c kıomisyon.u!ıj,1 f:•pi.Ac.~tııo, 

3 - Bu ~ için lilz.~m!ıu. o!aıl (:in1 .. -ıı!.o ve:. &ırnıir VckillGtçe kmin 

edik<><« ı.;,. 
4 _ Bu .tnşoatı. eh pı•oJ.e w s~rtn:ım~r, 24 )i.ra 60 kul'U;f nutıo:ıbıUnde 

V&<i!l.'1< Y•Pt İşlfti ?.1ooü:cli\j.iınd<n ılwwb'ilir, 
5 - P .:z:aıLnğa giı eoi ~tn~-'- içı.-', 
a) 23436 Ül1a 27 kUTteytıı.n ibc.r<t nıov:ıJJ<at teır.imlıııı, 2490 s.yth kanun 

hü:t.Umo...tı <ialrt«nde ,·erll .-.ş olma.:>ı, 
B) En aız 300.vJJl !.iralJ:.c benzc:i in-;'\t\tm taahhüll eciildtğ.ine ve l:ar.:hbürliln 

lfa olunduğı.a'JBı aaı..- \'.esİk.a göstc:rjlı,n~ ~. 
c) İh"e l-rllıirum üç g"'1 ev-.·e. to•ı• ır'.ln!.cri bıırlç) Nalla VeltiTJjiı>. 

cı.en almııuş dü:yct v•s.'lrn.san:n lbraı: c!ilmed. 
d) 1942 6enet> n<l ~l Ticaret Od.3~1-~ --~ ~~ alır.ası ,,.rttır. (2362) 

ıs tan bu Defterdeı.r .ısı .• can : 
Do:iY• No. 

129/4\12 

52301/2~6~ 

61210/71> 

5115-0/ lH 

65100/1806 

Ciıı& Kiyınet4t 
Ycşilkt.ıy .. Je Um···ı:·iyt- meh..ıll~ ~ 'ci Bı.dvar ~54: 
yı!'!li t:r.)t';ln oo.."I(. &ınd:ı ~~l 1, 3, 15 yeni. 37 k.apl 
.ı,,ayılı 203,95 nıelı'C n-..uı:..:,,b.:ıı arsa. 

s.unoı.ly...cia. <.-ski B;:y11z.;.t Ct•tüd yt-ni K:ıs.ıp İl· 
yas nliaha]!.c;..,i·Ur. esk. Şinı c:"?ıd'fcr yt:ni sa.m;atya 
caridc::)ır.d: 285 pe!!:...l, 1147 aı::.e, 22 paıbel en csk: 
21 rr.i.ı:ıtc:-rer eki 2o y~· .... i 35 No. lu 97 m.clrc ır.u-
rabb':I.! ar.sa. 

&.:ga.ı~:r.Q.c K.ındil·:id.e K n.dilli c;ıdJ4.rinôe en 
esk.i 54 ~ ve yeni 4C No. lu 1150 metre mu-• . 
rabb.ı arsa. 
F tıh Şehram'.ııi Deniı..ıpta] hal~:e0.n!n ~ti 
Mc: .. tcp yeni B'.lş-.·e~; s:1.; ~fL.l •i 11 yenı 17 
kaµı No. lu 64,37 rn,Ptrl" 1u:n·bbnı arsa. 

BJA-1.:iç'rU-t! Arnavuıt.köy~d'e e.s~d D::tlaş ye-

m Fllct sd.ooğndlı d<.· Z'il yen 33 lt:pı No, lu 

170 

575 

300 

640 

Tırmiruıı 

20 

ı3 

4( 

23 

48 

komisyona vermeleri. 1870 - 2061 
+ 

Bcıhcr çiftine 1150 kuruş tah rrin edilen 10,0()() çi.ft er fotini 
paızarlıkla saten altnac~kt r. th.alesi 21/12/942 pazartesi günü saat 
16 da An.karada M. M. V. 3 No.lu satı·n alma l<ıoMisyonıunda yapı· 
lacaktır. Tutan 115,000 lira kat'i temiııntı 14,000 brad.r. Taliplerin 
belll vakitte kıomi.syona gelmeleri. 1871 - 2062 .. 
9000 ton erzak ve yemin Kü;;ükrçek mece istasyonund-an K. Çekıme
~elci ar.bara nakil, tahmil, t"1ıl·! e vcs•ir isi knpalı r:ırf usulile elc
siltmeye komılmt11tur. Hususi şartlan Iaımi.syonda görülebilir. Mu· 
va'k'kaıt teminatı 2869 liradır. İtıa

0

Jesı 22/12/942 salı günü lillat 15 de 
yapılaeağcndan isteklilerin iıhale saatinden bir saat evvel teklif 
mektupları ve teınhıaıtlarile Harbiyede Yedek Subay ok.ulunda'l<i 
askıeri posla 920 satın alma komis,-onuna mürracaa.lları. 1815 - 1864 .... 

K~t b<de1; 51,m ilca 39 !kuruş ol"" HııdJ..""1<ö.r ..ıteri h~ 
&inal llusJan inşL.atı pazarl'f.~ ;ı et.rnltmıeyc konım.u§tur. İlk tenlin1'tı 3883 lir• 31 
k.,rlo;tu~. İhıı .,.ı ~lll:/942 p.."""""b• güw .,,,..1 14 de Ha<i.m'<ôyde A:.'.<ert P. 
4305 1Glın alın• koıni;,yontxb Y"J)ılıcalct>r. Ta,j;pletin belli vıi<öt!c ıroml.>ymıa 
gclme1erl. (1877 - 2ı066) 

l - İst nlıul b ·a t..bnı=m.iı bir:kınİ§ olan t.kıib.n ıo lon te!M!<e ltır
pı-JJ p:az,.;.::T1t;J,1 s..ıt1laraı·'!"'. 

2 - P . .zarl1k 22/12/942 taı>hôn• ra.;tlıym ~. r!lmi sa•t 10 d3 JUbatı:ıı;ıd1. 
Lc\.'1l.Z11D'l ıutxsilxlı \i alını k.:ımıtt.yonıunda yap:lacktır. 

3 - NCrııu'<.1.'" hrt glln İ>lnr.l:ıul b;n Lıbril'.<:C ır..d1 gör"• bilôr. 
4 - İ tel'~· ··'.orri!l p z;-rl.Jk ı<'iO -rey:rı ·ı~n gU~ı ve n.ıtt;, ~" 15 e;üvrnnıe ~ 

rala.rile bi ~.ik~ adı ceçm koon~yona geJrrcleM Han ob.mur. (1934) 

D.1/4839 

51169/ ı35 

61,51} mette mv"ObbPl r c-sı 1 n p ev, 
Btty._..<( ç·ırşldı.1 G • c s r:da ;{\ ve yrn.i 
22 No. lu dü.k~~ın ı/4 ~ .. i. 
('" ... • l' ('8;~·i v~t'\ yırlll Sonm(ir ~""oka.ğaJda 
ed<J ve yrnl 2 pt 5'yı:ı t 55 ad.t 59 P><-CI 

45 

30

4 l .. K_ad_ı kaı:m· v _v_a k_ıfl_ar _Mllii:mü a_ü r_ı uu ... · a _ua_n ı_a n_. 40() 

61150/ 1 

63,75 n'\etre mu.rabbu nrea. ın 1/2 hl.SSc$i. 
lleyolıında es:aı Ferikfiy Y•·1'1 S.lZkur~ m:ıJhalle 3939,SO 200 
Aı,!n kl B~cre yew:ı Bilez:Jtçi Riuğ·nda 

i 11 G][[.cı:rrer yer.i 71 sayılı at:şa.p ev. 
YukarrıLı Y"''"' &.Yl'İ mdll!ul~er 23/l2/94~ çarııımb.~ &Onll: llS'>t H de 

Mil'l Eml~k 11{.ı;ld•.ilğün<'e =~a kom«yonda ıytı ayrı V• ıçık arltınna 
ı' ııı..,...·nr. i>ielrıliJ.rin mıı"ıılt'<•l le:ninet ınokl>uzArı ve 11\ifus büıv 1•t 
c:QWanhı;•, b dktc ihale ,...tin' . karJ.;y~aa Ve faz~ Wlı>.1 için r.ı;;.:ıı Em. 
iJık Jllüı:iiirl\liil.~e mllaacııatl&l'ı. (%031~ 

Muhaom•ıı klfmCt.I Tomlnatı 
L._K. L. K._ 

1'77 38 1141 76 
Ü~ lc:.diye rmh ,!ks\M~ N<vclvan litılt>ıtıncb 24 y.nl 22 bı>ı 

numaralı ahşap •li evin m-O:ı;oiydiııı!n aı;6: ..rttınn Uo tıhı>ı>d& t.llp 
:nılıur -~ 8/12/942 t.robindon oL'baTı:n b" ~ mılddetle rrıp 
b11'ıtcl."ll<$tw ~erin te 'll2'1s.ri~c mlidiı.rlült Wr'ILI \'C malı.Hl' kıırıl<mi· 
.,. mıı.raı:at1Uan. C%357l 

Balık ·ılara satıi..'n buzun kilo sunun 5 kuruşa. Hafta tat' · ruhsa. 
tiye harcının vaıricbtı gayri safi-"' nin % 20 sine. 

Sigorta şirkettern:n itfaiye me sraflarına iştirak 
% 10 a ibli:ğ ed:lmiş olduğu 1lan olunur. 

hlsses1rıin 
2350 

mın ~wnlf-JJ 
@Iıı;:W~®~ 

PARAMIZI 
MEYVASINI 

de 

Beyoğlu Yerli skerlik Şube!: inden 
Şubemiz.de!<oş.Uı bl11uruon <'?'ekli v• yedelt sı.t.>ay \'e ~ ... ı m•ır.urhrde 

h«ltlz ~ mOTan.at e'.nıi,yen1crin s~bl trll.W..Yc::ı.elerli yso-:l ca.imdon iki3'tr 
adet foto~e birlkte aele ..,Oeye mlirırcutlıt'l.. (1U90 - 2123) 
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DEVllllDİu;llt:K lB'.l'İRA Dfil:ATI 

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen askeri kıtaat ııanıarı 
<ıScllıü·lı>z: pucll'as.1 ima·!inı-:" a:t 1f:.1A~ 

bat> hJhlmuL'lki iht:r.ı ü;m Dkti<rat. 
V<-'k:iıl~Üj,x.l.ıco a.hmnı'i o .. .ın 19 İ:.k ka .. 
nun 1'93B taniıh Vt• 2718 NO. lu ihtira. 
ber:1.tının i:hıt\"a el1lği hl~U!k, bu ke. 
ı-e 00~.4:..lr.a de\'İc veya.hl'! ;cad Tii.r. 
kityedc mot..-vkii. fil.ile lkoyır.ıaJl( "Için d.a:hi 
mezunt"\Yet Vt>ril.<tbileceği teki ;f edJ... 
makte olma~.ılıa. bu hll!SIJı.5"3 fuz1e. nııı
lilmıtt ed!ıırn<k istiy<nl;:ı>n Go!ı.t.d., 

Mbıı'1 Hm ~ iDCi lm< 1 • 3 No. !ar• 

Aşağıda yazılı mevadın pazar! ıkla eksilt_mclcı;. hizalarında yazılı gün, saat ve mahallerdeki askeri \ 
,;atın alına lromisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin belli vakitleroc ait olduğu komisyonlarda bulunma-

Aşağıd• :r-zııh >ntvadın kap-ılı zar11rı ı><s;Jtm..Jet\ lıü.alannd!:ı n'.tlı gün, ..... t "" mahaJl<l!'d"ld askeri &tın "1.m& 
lro.'llis,yoawıda ya;ı><lae:ıl<iır. T:>UpJ.,rin 1'>."'lllı:m \"e3ikatlari>e toklıfmekt~:tarını ilıole ...._tinden bir sa.•l ewel ait ~u 

ları. (1899 - 2149) 
CİNSİ Miktarı. •rutarı Tem;nntı İh•le gün, saat ve mahalli. 

Kilo Lira Lira 

Sığtt eıi 
Vake~ 

V>kete 
K•ID'!.f 
Sığır et; 

~~~~~~~~~~~~~,,---..,-~~~~ 

45,000 3375 22/12/942 15 Çorhı 
5,000 28,000) 
5,000 28,000) 

700,000 38,500 
15,000 11,25() 

Sığır eti 80,000 22.500 

5'775 
1687,50 
3375 .,, 

23/12/942 
28/12/942 
25/12/942 
25/12/942 

16 İz:mir Lv. am.ir!J.ği 
14 Erzurum 
10 Hoşdere 
10 Hoşdere 

Aşağıda yazıh ınevadın kap~lı zarfla eksiltmeleri hizalanııda yazılı gün, saat ye mahallerdeki askeri 
satı.n alma Jwmisy-onJarmda yapılacaktır. Taliplerin :kanuni vesikaları iJe teklif mektuplarını ;hale saatle· 
rinden bir saat evvcl ait olduğu ko msiyon:ara vermeleri. (1956 - 23ô8) 
ciiN'Sİ Miktarı Tutarı Teminatı İhale gün, saat ve mahalli 

Kilo Lira Lira 
~~~~~-~~~:=-~---: 

foğıı• eti 50,000 30,000 2250 8-/1/943 
30/12/9-12 
30/12/942 

15 Maraş 

15 Konya 
16 Konya 

Kuyruklu koyun eti 30,000 4218,75 
Buğday wtütülmesi 1,800,000 6762,50 
Lahana · 50.000 a750 657) 
Prasa 50,000 11,250 344) 30/12/942 15 Hoşdere 

* Aşağıda yazılı mevadın pnarlı kla eksiltmeler; hiz1larında yazı~ gün, saat ve mahal'.erd~I askeri 
satın alma komisyonlarında yapıla cakttr. Taliplerin belli vakitlerde ait olduğu 1rn~oıılarda bulunmala.-
rı. (1954 - 2366) 
c!Nst Mikta-rı Tutarı TemiMtı 

Lira 
İhale gün, S>11t ve mahalli 

Kaputluk kumaş metre 
Elbiselik kumaş 
Kuru ot 
Tel balyalı kuru ot 
Tel balyalı saman 
Pastırma 

Çekirdeksiz kuru üzüm 
Çekirdeksiz ku:ru üzüm 
Sl,ğır eti 

Kilo 

33,750 
z,21() 

2,000,000 
1.000.000 
1,000,000 

5.000 
25-0,000 
250,000 

14,000 

Lira 
Meıresi 

• 
200,000 
130.000) 
100.000) 
10,000 
ıoo,goo 

18-0,000 
14,000 

-it 

f{r, 557,76) 
• 469,59) 
22.500 

~100 

17 /12/942 10 İzmir Lv. aırü<'liği 

23/12/1l42 15,30 Erzurum 

22/12/942 10 Çerkeş 

l3/12/942 16 Gelibolu 1250 
24/12/942 14,3-0 İzmir Lv. amlııl'lği 
28/12/942 14,30 İzmir Lv. amirliği 

24/12/942 16 Gelibolu 

Al}ağ>da ;yıa.zıJı ıııevadrn ltspu~ zara ekeL\1ttru:leri hl:Z.:tanrı.da yazılı gtl!n, -t Vo m.hol<l<lti ~I Mm a]rne. b>
ıniqonlarır:d>a yapıhc:ıkttr, Ta!~- l<munl vesikaarilc t•kli:f matuplarıııı ilıa~e saaıtltrinrlen bir ••at .vval ait oJm» 
'11 lkıomuzy<>na veımel<!tü, 

Cinsi 

Hııst.ıwı.. l.:ııatrl 
Sığı' eti, 40,00() 

T<ll!l1İn2.tı 

1160 
1500 

24/IG!/942 16 
25 • • lı6 

Pırasa. 40,000 Kr. U,60 > 
umn.. 40,000 • )~ ) 
lspanak 40,000 • 20 ) 
Ha~. 6,000 • 18 1 
J{aTnaba.Mr 8,000 ) 25 J 
Ker<Mz. 8,000 > 12,20 ) 24/12/942 16 Tu.IJll«sir. 

A.rd"""'1. 
Arda:han. 
A•'dıılhan. 
Yozg>at As. Ş. 

Sığır eti 1411,000 11~,000 7878 
2005 
2100,75 

24 • • 15 
Slğıır eli, 45,000 27 ,000 23 > • 16,:W 
Sığ:r eti. 4MOO 29,250 23 • • 15 

Ke,.,.te n.ailtli şartnamesi fst. l..v. ~mır liğind'e görllillll' 23 > • H 
(1872 - 2<J61l) 

* Gölcükte bir pavyon inşası ka pah zarfla eh;iltmeye konmuştur. 
İhe.les'. 25/lZ/942 cuma günü saat 11 de Ankarad.a M. M. V. 4 N-0. tu 
satın alma komisyonunda yapıloca kur. Keş;f bedeli 99,176 lira ~ ku
ruış llk temiruıh 6208 l!ra 83 kuru ştur. Taliplerin kanuni vesikalarile 
teklif m(!ktuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisycma verıne-
4eri 1918 - 2246 .. 

Bandırmada gösterilecek yerd e harici su ve kanalizasyon tesisatı 
p U d r 8 S 1 n 1 yaptırıla:caknr. Pazarlıkla e'ksHtme si 26/12/942 Cumartes', gilnfr saat 

\ 

11,30 d• Ankarada M. M. V. 4 N-0. lu satın alma ikomisyonunda yapı· 
K U l l AN 1 V O R U M laca.ktır. Keşi:! bed'eH 9963 lira 12 kuruş, kat'i teminatı 1495 liradı.r, 

NiÇiN 

Yeni Tokalan 

' , " "\\\l' ~ \ Taliplerin befü vakitte komisyo; a gelmeleri. 1919 - 2247 

' ıl\J ı 259 M3 çamı lreres"..e kapalı zaııl la eksiltmeye konmuştur. İıhalesi 
1~ 28/12/942 Pa2artesi günü saat 11 de Ankarada M. M. V. 4 No. lu sa-

tın alma komisyonunda yapılııeak tı.r. Tahmin bedel; 33,670 lira, ilk 
temınatı 2525 lira 25 kuruştur. Ta !iplerin kanuni vesikalarile tekli:f 
mektuplamu ihale saacnd<ın bir saat evvel komisyona vermeleri. 

Pre·nses 

ALLA TROUBETSKOY 
Eşbabını anlahyor: 
• ')n un bir çot cazip ve 

yeni renkleri vardır. 

• O, bütün kullandı~ım 
pudrt.Jardan daha ince 
•e daha hatıttır. 

• Ondaki hakiki çıçeklerın 
nefis kokusuna perutlş 

ediyorum. 
• O bılttln glln sabit kalır . 

Çünkil terkibinde bll4k• 
hiç bir pudrada bulun· 
mayan Krema kcipütü 
•ardır. 

• Ya&marllı. "'21ltlı ha
vaya ratnıen Yeni TD-
1&1011 Pudruı tenimi 
dalmı teril ıue mıılı&· 

laza eder. 
ıt r:mınım ki her ne ba· 

basına olursa olsun bun
dan dalla iyi bir pudra 
ouımaıı imkanı roktur. 

-~ --=----------~ ZAYi Beş.1;ıta.; MaıLmüdiirli>-
ğündcn .ı.jığım m;aş cüıWanımı 1nıy. 
bettmı. Yeniiini a!'1cağJiw.l:ıın ..,!<Is~ 
nrn h:U:rn1 Li yak:tı.ı:- • 79 J ) 

Merl>urn Yüı.l:>aşı o.mm Nuıri 

karısı F•ride Özc;etinlaı 

Sahibi: E. İ Z Z E T, Neıriyat 
1) .r,·ktoru: ('ıt:, dt!t Knrebugin. 

Basıldığı yer: Son Tel&ro.f matbaası 

1922 - 2250 

* 170 M 3 çam :ltffeste pazarlıkla utın alınacaktır. İhalesi 2.2/12/942 
Salı ıgünü saat 10 da Ankarada M. M. V. 4 No. lu satın alına kom.is
yonınıda yapılacaktrr Ta.hmin be deli 22,100 r:.ra ilk teminatı 331B lira
d11' Taliplerin belli vakitte ltomis yona gelmeleri 1875 - 2066 

...... 
20 ton sığır eti pazarlıkla satın alına:cakıır. İhalesi 21/12/942 gü-

nü saat 15 de Çorlu askeri satın alma k<J'ffi;syouunda yapılaoaktır. İlk 
tem:natı 1500 liradtr. Taliplerin b elk va.kit!• komisyona gelmeleri, 

185!' - ~Q6 

+ 
F;at• Môktan 

c;03Ö Ku"' Toı> 
San .,,"'-ınhı· kösck. 580 5 
Szn "1bun·lu kösele 580 li 

Pen.çcl1;~ kösele. .._ 600 6 
PençeJ".k köoele. fiOC 5 
Peııçel.!ık k00elc. 600 5 
Yukarıda J""ı!ı köselderin pazarlı.'cla <J<<iltroolerl 23/12,'942 S3'1ı gflınü sa.at 

14,3.0 &. İz.mcr IN. AmirMği ~a.tın Alma K·rn<SJ")'!'o.ınd\ı. yapılacı:lktır. Ta:Uple
rin kat'! 1emmatJ.ar;yJ• b<!lli v.ıoitte ko"1'syor.a gel:meleri. (1873 - 2064) .. 
~da yazdı <1ğ1;r •tinin ikBP'dı zarfla .. '.<silt.'1lclttl 29/12/942 ııo.ıu oaat , 

ı 15 de Yolov"<b Asker! Satm Almo Kom.; ::l'O"-llillda yapllaoa.'ttır. Taliplerin ıra. 
nunl ves·lcaJany1" tcl.7i! m<ktupla.nııı. ihale sa•tindAOn bir '""'t """"1 iromisyona 
vermeJcti. 

Cirıısi 
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2l 
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100 
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00 

Temirraıtı 

Lira 

1725 
2100 
2625 

5002,511 
.1908 - 218?.) 

+ 
Esk•şdıır hava hastahanesi iki nd kısım inşaatı mibteahh'~ nam ve 

heı;abına pazalı'kla eksiltmeye k-0 nmu.ştur. İhalesi 3()/12/942 Çar. 
şaıniba günü saat 11 de Ankarada M. 'M. V. 4 No. ~u satın alma lrom!s
yonıı.ıı<liıı yapılacaktır Keşif bedeli 1,121,265 lira 56 kuruş kat'i te
miııatı 97,20.1 lira 25 Jruru.ştur. Ta !iplerin belli vakitte loom'syona 
gelmeleri. l944 _- 2329 

* Ankarada göst"1"ilece1< yerde a şı serum evi inşası kapalı zarfia 
eksiltmeye konmuştur. İ'halesi 3-0 /12/942 ÇaI'Ş•mba günü saat 15 de 
Ankarada M. M. V. 4 No. lu satın alma komisyonunda yap>lacaktır, 
Keşiıf-becleli 263,200 lira ilk teminatı 14,278 •faadır. Taliplerin kanuni 
vesikalarile teklif mektuplıarını ilı ale saatinden bir saat evvel komi.s· 
yona verme !eri, 1941 - 2326 

~'yona vf'tnmeler1. 

c::sn..; 

·Bin• tıum4.~ 

Sığır eti. 
Sığır eti. 
Sıt>r eti. 

Miktar 
!Vl.o 

~35,004 

40,000 

150,000 

Tllilarl 

Lira 

16,971,l~ 

l47,86ı 

48,000 
90,000 

12712,84 

8643,10 

3600 

~730 

Ank8J'a mevki hastah3nes; te:Si inşaatı pazarlıklııı eksiltmeye kon-' 
muştur. İhalesi 29/12/942 SnlJ günü saat 11 ele Ankar:ı.da M. M. V. 
4 No. lu satın alma komisyoıiund a yapılaookur. Keşif bedeli 176,086 
lira 11 kuruş ilk teminatı 10,054 lira 31 kuruştı.İT, Taliplerin belli va. 
k;ııe kom~yona gelmeleri. 195() - 2335 

·* Gölcükte 50 çift rşçi evi yaptı rılmas, kapalı zanla eksiltmeye 
'konmuştur. İhalesi 29/12/942 S_alı günii saat 15 de Ankarada M. M. 
V. 4 No. l:u saıın n}ma komisyonu ıııda yapılac,•ktır Keşif bedeli 978,583 

liı·a 50 kuruş, ilk teminatı 42,893 lira 34 kuruştur. Taliplerin kanuni 
vesikalarile teklif mektuplannı jJıale saatinden bi.r saat evvel ko-
misyona vermeleri (1949 - 2334) 

* 5-0 ton sığır eti alınacaktır. '.Pazarlıklı eksiltmesi 8/1/943 gü·nü 
sa•t 15 de Ankarada M. M. V. Bir N-0. lu satın alma komisyonunda 
yopılacaktrr Tahmin bedeli 35,000 lira kat'i tem natı 5250 liradır. 
Taliplerin belli vakitte kcımisyona gelm<!leri 1948 - 2333 

* 51 >"OgOD. s•ğır eti bpalı zoı.fla ~Ltmcyc lmnmıuır-uı·. İhalt6i 28/12/942 
pw.arkisi gi.i.nü saat 10 da Afyon. a.s,.'c«ri s:ı.lın ıı.~..a k(lm,eywıund.a. yıı.pıl:.c:.ıktır. 

Tahmin bedeli kilosu 90 !lru.ru.ş ilık. tt'IITlinatı 3442 Hır.:ı 5-0 ıkıuııı-ştur, T.a.lJp:edn kap. 
nunt vro'.k.a'.ıı-Oe "tıf.-klif mıektupların ih'2ilc saat.inden bir sa.;1t t.vvcl konl'.ryona 
v.rrne!eri. (11)45 - 2330) 

.Şehir &MIJ ve h:ırıici tiaş.1ıt işi ka.pıttı zaı'fl.a ek&i1tmıeye köriım.uştur. İ-hnlesi· 
28/12/1942 pazartesi. günü eaat 15 de İ:zımir Lv. a·lT'.irJ~ği satın alıma komİS\Y'<>
mmıda yapılacaGttır. Taliplerin lktıuni vesikalarlie te!kılif meoh.-1.upartnı ihal'e &aıaP, 

tind<n blr saat evvel koıMzy-ona wmıcleri. ~tarı 10,000 ton t:ı.lımin bed•U 
136,660 Jılra ~il< tomılna\ı 8138 liradır. (1946 - 2331) .... 

Müteahhit naıın ve h.sııbına fp ve teı bolyalı 1500 ta:ı kuru ot •çıl< ek· 
si!tmeye kıımruıştuc. İruı!le.;I 18/12/942 Cuıma gü"1l sut 14 de El'>ıllrtmı A!l<.,. 
r' Satın Alma K'>misyanrun.da yaıpı- laıcaikt·ı·. Tdmin bf"~ 150,000 tir.a. 
tomiantı 875.0 liradır, "Nfip]eri.n be~ h vaü.oitt.f! lt()misyor.ıı g('lıncl"Cı-i. 

(1892 - ?1141) 

ll4/12/942 11 Buı'Sa, 

28/12/942 
25/1~/942 

J/1/9-43 

16 Eı·~t.Dcah, 

ıs Baııdı~ma. 

15 smıs 

1 

mii!nıca.a t eylemeleri !Uzumu ilım o. 
. lunuır. 
--~-~~-----~~ ZArt - ÇJ«t TUiJr. anbam"' 37'9 
ı:ıUiksıını ka:y<bett;m. Y<nisiıJ; olac.a
ğrmdaaı :ııa<yii.n hlll<mü ;ıul<tur. 

1 
Fqilp Ca.mı>ibbl• cıııdOOsi No. 64i 

5a.sri Haser 

.... 
120.000 adet araba tekerlek parmağı !beheri 25 Jcurru.ştan pa· 

zo,rlı'kla saıtın alı.nacaktır. :lıııalesi ;.!9/12/942 salı gü>nü saat 16 de 
Ankarada M. M. V. 2 No. lu satır. alına komsiyon.unda yapılacak· 
tir. Parça P8J'Ça da ihale edJ 'IEıb:Jir. İsteklilerin tekl1' edecekleri 
miktar üzeA nden kat'i tem.Jnatla rile belli vakıitte kom 'Syor.a geJi. 
melen. 1962 -2374) 

.... -
69,500 k !o mğır eti pazarlıkla satın alınacaktır. Thalesi 28/12/, 

942 pazartesi gü:nü .saat 15 de Susurluk ~keri satın alma kom.is· 
yıonunda yapılacakıtır. Tııfuniaı f yatı 100 kuruş illı: temiıaıtı 52la 
liradır, Taliplerir. belli vakitte komsyona .gelmeleri. 

(1926 - 2254) 

+ 
Beher metresiı:e 560 Wrnş tahıroln eıBen 2-0.000 metre k<ıpu>b-

luk kumaş pazarlıkla satın alınacakır. İhalesi 28/12/942 pazartesi 
günü saat 15 de .Ankarada M. M. V. 3 No. lu satın alma komi.syo. 
nunda yapılacakıtır. Talhm'>ıı tutıu-ı 112.000 liTa kat'i temnatı 13.700 
h·adır. Taliplerin bellı vakiıtıte ~oımrlısyıona gelmeleri. (1957 • 2369) 

.... 
Ankarada gösterilecek ma.."ıal de b:r pıwyon inşası pazar lı'kla 

eksiltemeye konmuştur. Ke~>f bedeli 166,276 lira 45 kıııru~ kaıt'i te
minatı 9663 Jıra 83 kuruştur • .lıııa!eei 30/12/jl42 çarşamlha günü sıı.
at 14 de Ankarada M. M. V. 4 Nb.lu saıtın alma ~~.onunda ya• 
pılacakıtır. Taliple1.1n belli vaıo:tte ılı.omlsyıona gelmeler. · 

(1958 - 2370) 

* 15,000 W.\lo sarı sabımhı kösele pazarlıkla satın almacıııı.tır. 1ilıa. 
lesi 28/127942 pazaI'tes günü saat 16 da Ankarada M. M. V. 3 No. 
lu satın alma kıomisyonunda yapı 'lacaktu;. T.ıllımin fbe<lı<!!D ~7,500 
hra kat'i teminatı 12,250 liradır. Tahpleılin ib<llli vaklltte 'k;o~ 
na gelmeleri, (1963 • ~75) 

* -4,250,000 adet Yena ~dan mamul beş ampul ımütealhihı">d 
cıa24 - ıs13ı 

* 
, nam ve hesabına pazarlıkla saıtm almacak:tıır. lıhalesi 17 /12/942 

40 ton SJ•ğıT veya t;ftfll< kıoQi eti !oa- po.11.ı ülrfl:L dıısil>Jru:'.I'• k<orı.rı>u'ltur. t. 
ıı.leei 22/12/942 glmü saat 14 de Çangır:ı A.skeıi Satııı Atma KooıiSıY<>
ntmda ya~o.caktır. İık t..minatı 2000 J;rad.ır. Talipletm kmıu,.ı vosikıtla,,,cyle 
tıek.Jü mdctuıp1arını ı:ihate daatinden bir saat evvel Komis.fonıa vermeleri. 

(1825 - 1874) 

* . 
Mürcahhit nam hesabına 200 ton kuru lnc'r satın alı>n•caktır. 

200 ton •kuru incir toptan bir istek !iye ihale edileb!leceği gihi en •z 50 
tonuna tali'p çıktığı takt'l'de de ihale ed·JebHir. Evsaf ve hususi 
Şartları kom'syonda görülebi.Jir. Beher kilosunun muhammen fiatı 

95 'kuruştur. İhalesi 24/12/942 Perşembe günü saat 10 da yapılacağın
dan taliplerin kat'i te.minatlarile Hal'b;ye Yed<>ık Subay Okulunda 
As. Posta 920 satmalma Komisyonuna müracaatları. 1862 - 21)23 

* 
~' zad uEuHy1"' Hl ten deg"' yağı a'""""'3>kl>r. Evsaf ve hu..'"U!! şartJ.rı 

lroıtr.Uyoııda görillebillr, Muva!kıkııt temir.dı 1125 lica<l'ır. İhalesi 24/12/942 
ÇarŞamba günü sut lf\. de yap~1oı:ı-cağınd.an fsteıhlJleri.n i.ha·le sa~ti:nıden ·bir s:ıat 
evvel tek-lif meı!ttu.pları ve muvnlkıkat tt.mitaıtariyle Hna•bi,y.e:1e Y«lb..'lt Sub3y o~ 
lrulıud.k.i Askeri Post• 020 Satın Alma K om!,yonun<a mıilracaatlan. ( 1863-2024) 

* Aşağıda yaızailı etlerin !tapalı zartla • lt'9illm<]erl 21/12/9U P•zartesi gün<! 
saat 16 da Erzuırum Mtert Saıtm A1ırna Komisy-0ınUıllllıı yapıla<'".ıkhr. Ta.!ip!eriın 

kaırrunl vıesikn!Lariylo teklif mdktupılarınıilıale saaıtiuxil"'~ bir ~l evvel lkıo!n•is
fOna vennelerL. 
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3600 

;ıssı _ J976l 

B'1iımum malzemesi cllıeti as keriyeden verilmek Ş8J'tile yıaptırı· 
lacak kazıı ve kagir kemerli iksa işçil'ği kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. İhalesi 26/12/942 gün ü saat 12 de Gel iboluda askeri sattn 
a~ma komisyonunda yapı1acaktır. Keşif bedel' 27,914 liTa 70 kuruş, 
Hk t~ıninatı 2093 lira 63 kuruştur. Taliplerin konun! vesiknlarile tek
liJ' mektupl.trını ihale saatinden bi r saat evvel komisyona vermeleri. 

191)2 - 2176 

• 

perşemlbe günıü .saat 15 de Anka rada M. M. V. 5 No. lu s~m. a1· 
ma kom.ısyonunda yapılaca.lkıtrr. Tahmin !bedel 33,910 lira kat'I 
teminatı 5087 1.iıra 50 kurll§tıur. Ta! plerin ~lli vakitte lromisyo-
na gelmeler. 1858 - 2019) 

* Müteaıhlhid nam ve !hesabına 5 ton ph-lnç pazllil:Wa satı 
aluıacaktır. 1ilıales 11/1/943 gürıü saat 15 de Ankarada M. M. V. 
1 No. lu .satı:n alma komisyonun da yapılacaktır. Taılını n lbedeH 
7000 Vra kat'i teminatı 1050 lira dır. Taliplerin. bell vakitte •!rom-il 
yona gelmeleri. (1961 • 2373) 

* Bilumum malzemesi eilıeli asker1tyedeı:ıı ve:rilmtık şarlliıyfe 
ilti ad"~ anbar işçir ği pazar! ık.la ek!:frltrneye konmu~tur. Keeff be
del 3049 lira 1 kuruş ·ikisinin kat'i teminatı 914 foa 70 kuruş • 
tur. İhalesi 4/1/943 pnznmeSi gtin U saat 11 de Gelibnlu •skeri 5atın 
alın.a Jwn-J -'-Yl>nııll!d'a yapılacalclır. Taılipforin belli vakiHe komis • 
y<ma gelmeleri. (1959 - 2371) 

* Aşağıicla yazılı seb>zeler paz aırlıkıla saıtm aılınacakıtır. İllı.alesi 
11/1/943 günü saat 15 de Aıık8J'ad a M. M. V. l No. Ju satın alma 
kom'syonuında yapılaıcıııctır. Talip 1erin beU vakitte komisyona gel• 
mekri. (1960 - 2372) 

Cins Tutarı Teminatı Miktarı 
Lira , Lira Kg. -------------- ----

İspanak 45,000 6750 200,000 
P.rasa 22,500 8374 150,000 
La.hana 122,500 3374 150,000 

* Si'ğı.ıtla.rı vır bt:rı.dkeleri ciheti ~ıs1t~l'i')'edcn venime.k şartile 180 ton ku:vu:rmıaı 
imal! ettirilcced<ltir. Talımln bedlell 45,000 Jo"" ita<'! t<llıinıotı 8100 iô'•<k fu• l>Sl 
24/12/942 ~be g'iilnU -t 16 <'l:ı Geı:ıixılu ıı&<ed salın alma korri;ıyon.unda. 
yapolaıctikl~r, 25 tondan ~ı olmtmı.Ok ilzere 'ifl'> 11\Yrt tıılipW'e de iJı.a.l.ı ecii!6 
b;ii,_ KcJvum:ıa Gol;bolu b:ı.ricirıde imal e~biriıldiğl t"1<ıdi«l'e beher l<i!odıan 7 ku. 
'l>;I tenw ıitt;rtür. Ta!:iplerin b<l!Jl vak~te -l)'o.ııa gelımrle.-i. (1923 - 2251} 

* . 50,000 kilo oığı, eti 1oapa4 ...-11" <!<siltmeye kommıştur. nı.aı...ı 17/12/94a 
gü.nu sa.at 16 dt• Y"""ıviNIJl uBkeri <atın alıma lrom~onıımııcl:a yapilocaktır. Tah• 
rr,!n lıedkU S0,000 lira ilk teminatı 375-0 Jılr•dı.•. TuJJpkr.in lkım.ıml veıilkdlacile 
tf.kl.i:f mektup'lar.ın:ı. dl.altı: saatiOCt-..n b~ saat eı."\'el komisyona vemM'Lıeri. 

(1833 - 1902) .. 
41,598 lira 56 kuruş keşif bedelli dört an.bar ile lkeşlf b<deli 2ı,144..lira 78 

kUl'u<ş okn bir paıvy<>n inışaısı paııarlında dksll!;rneyc lronmıuştu.r. k-ı'elerl 16/ 
12/942 günü !oal J4 de Erzurum ad<ccl sııtın almo ik<ımqyurJt.ma'a yaıpılu:aktır. 
A"ba.r!o.rm temmat1 6239 J;;ııa W luıruş, pavyonun temimı.tı 3172 lirodtr. Ta:;p 
kı·:,., l>olli vtftille komİ.'Q'IOM gelmeleııi. (1834 - 1903) 

' * 2400 ton ip veya tel balyDilt lkwru ot aç•k 't!ml!tmeye b>nmuştııır, Müt.oalıhit 
nam V!' h-e~abınu e'ksiltmesi 18/11/942 C'l.Dl12 günü .saat 15 de Erım.ırum ~".t.•t1 
Se:tın a.Lm.1. ık:oımisyonun.da. yıapıl.:.tctlktıır. Tdhnnin be:::~·J 240.000 !lira umrrtı 
19,251> lirıutı.r. Ta,Jôpterin belLl vakille loomieyon gdmel<>Ii. .1a35 - 1004) 

* Blffımı.:m .malz"mesf ciJ"ıeti as.i'.~niyoden vedlme:k şarbile ikıi aıibar ~ 
pazarlll:ıfo clıı;ntmeye kon~tU'l·. ilıA1esl 22/12/942 "'h glinü saat 17 de G.<4-
bolu a!k"d sıııt:m. <ı•rma ltoınlsy<ınunda y.opılaolW<.tır, B<Ohetinm tıaılınıiın bed..li 
3733 lira &3 kuı•uş ikisln.ln. ilk teıninotı 560 Dra 9 lkW'UŞ~U,. 'lıa];pledn belli va· 
kitte lrornisyooa gelmeler<. (1955 - 2G67) .. 

~ıtrin getirecdclerıl fl'Ütrnu'n!e tıızetilıJ.e pazat·h·k·la on b;n 1ıiNJık dt;rı SJt?P 

tt'tına.cat.dtı.-. H·uEı.ıs1 ıa;rt'laı'l komisyınıd.a görülebilir. Bir kıil;l..eunun niıu...'lı~.ırr..:-n. 
!;yatı. 44 lrunıştur. lru.Jes; 17/12 '942 prrşembu günü saat 10 da yaıpılacasuu',,n 
iEtel<liileı'n bt'i teminatlaııile H~e Yeddc Sube,y dlrulun.cl> "9k•rl pocle 
920 .-.ıtı.n alma ltgmi.syonuna nııüıracada.n, (1966 - 2378) .. 

Kmmsyondo. movcut ııaırtnam .. ;ne göre 1600 kilo \O!IZeHn pazarlıklil S>tın 
ıı/l'm=ktıı•. bıales; lC/J.2/942 çarııamba gilnil <oat 11 de A:ı.karada M. M. V, 5 
No. ıu utın alma komdoY<>~ yapı!.caktır. Tııiırnin lıctl~!i 6000 li"a le. t•t 
t;,miınah 900 1iradıı·. Talipleııirı belli v,)oitte lk"":ıl")'Ona gelmeler~ (1893 • 21421 

* Behe' l<ıilosmı• 170 lturuş tahmin odllnı 20 ton kıe.-pit pezarlıı!ı!la satın 
alın.,,•!dır. İhalesi J7/12İ'942 perşembe etJııU oa.ı 15,30 da. .Arıkrada M. M. V, 
2 No, lu satın aJm• itrıınlov"onunda yapılacakt.ır. Talip].,rin 6100 lid'• lkat•ı teml-
nıaıt.larile belli ""ldtto ~;yoo.ı gelmeleııl. (1896 - 2145) 

+ . 
A.şalitda yaızılı !kumaş ve kilimJer p.za,lıkla satıo alınaraklıT. Ih" !e'•ri IG/ 

12/942 ç.rşamba gUnil """t 15 de Ankaradn M. M. V. 3 Nn, lu satın alma 
b>mi.syonunda yapılacılktır. 'llalip]erin belli vakitte k<ırni>;yon.ı golıımLer~ 

CiMi Miktarı MiM<un Tuacı Temlııa.\J 
Kşlık eiibfse1jk lira lira 
!rumış. 10,000 : 15.000 Mt. 70.650 9556 
:K<>pulluk lrum...,_ 10.000 : 15,000 MI. 85,000 10,90 
JGLim. ~.oo~ &dtt. 21,ıso 407' " 

;ul43 - l913J 


