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l\el yo,k, 16 (A.A.) - TunusdlJl h•ber venldıginc gö· . 
rt! gener.ıl Giraud biınleree Fr.ııı;ız ve hatta deınolrrııt'k 

İtalyanı s ldh a!trn• alıraktadır. Yeni ala)~ar !ngillz Stern 
toplarile t·~;,- edilmekte ve kıtalıra. .İngili7 kıt.alarma veri
len yiyecek tayini veritm~edir, 

Varlık Vergisi Listeleri Bu Sabah Asılıyor 
Milli Sel ismet inönü ----------------- ------

8 U SABAHTAN iliBAREN • 

Kazanç Vergisi . Verenler Maliye, 
Emlak Sahipleri Belediye Tahak~uk 
Şubelerine Müracaat Edebilecekler 

Dün Ankaradan ayrıldılar. Bu 
sabah şehrimizi şereflendiriyor 

Ankara, 16 (A.A.) - Cümhurreisi Milli Şef re'ı; vekilleri, mU.stakil .grup reis vekilı, mebus-
İsmet İnönü, bugün öğleden saınr a saat 17,35 de !ar, ger.era11er, başvekalet :müst şan ve veka- l 
şehrimizder.. lstanbtıla hareket buyurmuşlardır. !etler yüksek memllll'ları, Adcara Vali ve Bele-

Milli ~föniz, :istasyonda Büyük Millet Mec· diye Reis; Nevzat Tandoğan, gam fzon komutanı ) 

M. Lebrun'un 
Ka çı şı 

Bütün Franıu partileri 
tarafından münakcıtanın 
üıtünd e tı:ıtulmuı C?lan 
üçüncü Franııı! Cımıha· 
riyetinin bu ıon reisinin' 
ifııal altındaki Franıa
dan kaçuı memleketini 
k urtarmak azim ve ümİ· 
dine delalet edebilir. 
----------

Yazan: ŞlJKRlJ AllMED 

F ransa kendi idare şekli. 

ıı:i kendi tay·inı edecektir. 
Elverir ki bu harp ıı.etico

leıısiıı, f'ı'anwmn dıostları, ınüt
f,c~eri davayı ka:ıaımuı ollsuıı~ 
lar, O gayeye varılıncaya kadar 
her Fl'lllbızm hu maksatla ede
«-ii hizmet dalına büyiik ola
caı.tır. Mütiel:rklerin müşterek I 
.p.,y-csi yolunda hiç bir Frans.zm 
gay~et ve fedakiirlığı küçük gö- 1 
rülmiyecekti.r, 

.l~e uı~..eleyi orlll!:fa böydece j 
lııoyUDCa. Darlaıı · Döiol i!Wlafı 
vakay,ı ile kendiliğıimden b.aUe
dl~ olacak,. ismi etrafında bii· 
tün Fransızların nıüntlaşaya 
lü~wn ır;örmeksuin ıtımat ve 
burınet besleyecekleri b..ır şah
siyet de tekrar kend.ni belli 11-
dı nee gayeye dogru en biiyuk a· 
dını at.lm.ış olaealob:r. 

Ankarada listeler asıldı lisi Reisi AbdüL!ıalik Rende, Baş vek.l Şükrü General Hüsnü Kılltı~, Emniyet Müdürü Şinasi 
Saracoığllu, Genelkurmay B~k anı Mareşal Turga tarafıı:daıı sel3mlcııımış ve i:stasycnda lOJ>-

Fevzi Çakmak, Vekiller, Parti ge ncl sekreteri laiunış !bulunan büyük !halk lııüt lesi tara!ı.r.ı- ( 
Memduh Şevket Esendal, meclis ve parti grupu dan tezahürlerle uğurlaıuruşlardı r. ( 

Toprak 
mallar 

ofisi 2,5, Ziraat 
pazarları 1 

bankası 1 ~ 5, Yerli 
lira ödeyecekler milyon 

'~- ------.............. ..-....---....... .....-.---~-....... -----~--...................... ._._ ...... ~ 
• 

• 
-~~~~--~-1 .. -----------

Ankara da 
hi aderler 

Arımaras o§lu ve Fuat Babana 300, Bur~a 
ve Salti Frankoya 200 b: n lira t arhedild i 

Şehrimizde varlık veııgis' ile 
mükellef olanlann kom:syonlar
ca ha.urlan.an listeleri bu saıbaıh 
alakalı varidat daireler kapıla· 
ırnna asılmış ibul~. 

Mükellefkr vergilerir.i öğren
mek •çin şöyle hareket edecekleı 
dir: 

mıışt.ı-r. Ank.ar.a. milkelleflerirıin vc-
·l'\:Cti.t.:.eri rr. · ıarın ı.~ıumi ~t4t(uıu 17 
mi~'On .ı iıw tutma~t.adı·ı\ 

G3)-ri JNrlicuili!orJe ~:lteahb.it~ 
lY'..f':t.ı ~gari 1:0 bin 1•i.-aya. ıkadar mı\1 
lkto:let: t.ıtuan '\'ata.n<iaşlaı1l.n adları. ıve 

ıwrgi ~.arl.ırt ŞUDordir; • 

• 

Lib;yada mülıMik taııldıın b ili' savaş ~da Bunlardan kazanç verg;s; ile 
mükellcl olanlax bağlı buıl.111nduk· 
arı maliye <tıılhakkuk şubelerine 
\'eya k:ıza varidat dairelerir.e mfu. 
racaat edeceklerdiT. Gayri men
kul sah! plerinden varlık vergisi.. 
1c mükellef tutulanlar gayri men
kulleriniın kayıtlı bulu:ndUığu be
lediye tahakkuk şubesine müra
c-.ıat cdeceklerd.T. 

Türl<by< p.keı Mırlloaları 933 b;n, 
Mzla!ya bez \~ ipli)< faiı.rlk.Uı 23~ bini 
Deiirımncibk Limited şiı'k<t.i 73 tı.n, 
500, Ulu• &nmı;a,ı (Salt Çelebiııln) 

E~l~~:rg~·irg sı·renaykada Mı·hver Ordusunun 
12 itMT>, Hali< ""':lıiı 36 bin, Ak<Wıiz 

GÜ\·en •igoı1<ı şirk<ti 2-0 bin, Beledi.. ' -

Ce~-eller mahalle ve tarh nu· 
marası es..,ma göre tertip edlid1-
ğinden ;simleri kolaylı:kla bul
mak mümkündür. Bu teııt ptcn 

· faydalanmak i:çin mükelleflerin 
941 veya 942 ser.eleri ruhsat tez
kereleri veya vergi kameler.yle. 
eğer bunlan kaybetmişlerse V'el'· 

gi iılıbarnameleri veya en son 'te
diye makıbuz yle müracaat etme
ler; icap et.mekted.ir. Mükelld'J.e
re 1iiızumlu izahatı vermek ve 
i:sinılıer.ni bulmakta kolaylık gös 
termek ÜZQI'e her şubeye kati 
miktarda memuT verilmiştir, Mü 
kelle!ler 'bu sabahtan :!ibaren şu 
belere müracaat -ederek kendıle-

Maliye Ve'lıili Fwı.t Ağralı 

rine tarlıedilen vergi ınilrtarlarını 
öğrenelbi!irler. 
ANKARAD.\. Lİ.STELF.& ASJLDI 

Ankara, Hl .ikdam M~rın. 
<!er>) - V•rlJk ,-.l'l!;si ;Je Ar.l.<>..ıda 
mü!te!ııf buılınıd~lerı J.i!;tderi bu ••· 
boh wrcı <!&'MI o.inde, dofkroarıkla 
ve ç.ıııkqa. ~o!kamlığında ...,1. 

[.~E~~~, Koyduğu Mayınlar Temizleniyor 
~-~~~-.. ~-~-~-A - 25 l>in. 

llter'..«z boııko5ı 777 bln. En l~ w 

=.~-:aı~3t!~· ~"'~· bi~~ Yenı· nı· zamın 
500, , ııı:ınınıf mııgaz:ılar 50 bin, Ziraat 
bank- ı ır.dl:l">n 524 bin, Ticarot ) 

Tüık Anonim şilfk..·ti 14 b..n, Keçibor ) ı b' • h 
1:u Ş:daet: 32 b\ı 500, MomurJ.ar koo· , 
peratifi 14 bin 500, sinema İş Lm'ted I· yenı ır ıza 1 
2ıl bin K0:2:lu k.ön'.üt' mae:~n!eri 143 
bin 500 Ki!ünli kömür mwdcni 13.!! ı .. 

(~vamı 3 üncü sayfada) Küçük devletler 

Hava faaliyeti arttı~ 
Kahire 16 (A.A.) - Orta Şark ı mışııular yapmışlardır. Her iki 

~nglliz müşterek .t~l'ği:.. tarafın hava ~•a!Jyeti artmıştır. 
_ llel'l kuvvetlen=:, ~arun 1 Tunus bölgesınde bir keşli hare. 
~oymuş olduğu mayınler yuzun- _!t•ti esnasında bir kaç şimal Ame-
den 'Uğramakta olduğu zorluklara rilcalı esir aldık . .Bone limanı Al· 
ı·aıımen çekilmekte olan diişınanı man bomba uÇakları. tarafından 
t ıcöz ctmeğe devam etmektedir. yen'den muvruf:ık•yetle hü~uma 
ler. Bu kuvvet.er şimdi Elageyla.. uğr.:m::ştır. 
run b•t.ısmda hulunmaktadır. No- lkt t y k·r· 1. dili.aya kldar harek<-t eden avcı· uıa e J 1 ge ıyor 
larımızın m'tralyözle yaptıkları Ankara 16 (İk<lam muhabirin. 
hücumlar bomba uıça.Jdarımızm den) - İktisat Vekili Sırrı Day 
şiddetli taarruzları takip etmiştir. bu akşamki eksp'fesle İshrıbulı ha. 

Fransa CüınhuNeİsİ M. LeJı.. 
run l"ransaclan çıkmış, bitaraf 
bir memlekete geçmş diye b.r 1 
haber vodhnektcdı ır. Andaki 1 

fa,ı!a ne olursa olsun Fransız.la r 
!it. Lebruıı. için beslemekte ol· 
duldan ıne~but yeli ır;östermek
ten ır;eı:i kalmanıışlarclı . Sağ 've 
661 bütün Frans.z !ırkala.n İ9 lı> 
!il. Lcbr un siyıısi münakaşaların 

1 ihltünde tutıd.ınu.'j bir şa;Jı.>iyol- ,..----------" 
Roma 16 (A.A.) - İtalyan teb- reket etmiştir. 

liği: Dün de talyan ve Alman Ankara 16 (İkdam muhab-.in-
tir. . 

M. Alber Lelırun, 1971 de F r a n sa da 
doğmuş ve genç! ğinıkı :ıı:'Yııziya- •---
ta çok menk etmiş, maden mü
hendisi olınuştur. ilnıJ ve fenni 
eserleri de vardır .1900 de siıya· 
si hayata &iırmiş, mebus ohuıış· 
tur. y rmi sene sonra da ayan a· 
zalığına seçilmişti. Geçen seferki 
harpten evvcl ruızırlıkları da 
varcllr. Geçen harbin en buh. 
rantı zaınanlannda 1917 de Kle
.mau..o kabine5 ıne de ır;irmı' ş ve 
harbin sonuna kadar kalmı şt ı 

Ondan senelerce sonra M. Leb
%UD 93% de Cümhurrcis l."ğine İn· 
tihap edı ldiğ zaman i.yan m«li
•i re si bulunuyonlu. Aşağı yu
karı birlc~miş bir hald r: Fran
sada cümhUNeisi i..tilıap edl!ir
kı:n ayan meclisi .reisı'ne daba 
çoJ, rey veril yordu. Demek ki 
ayan rci&i de scçil"rken müstak
bel cii•nlıuıı:eisi olabi :ecek d ye 
dlişiinülerek o makama intihap 
e.i ı lmcl."le<lr 

M. 1"'brun, batırl a.rdad>r ki °" 
5ene evvel Cümhunre:s; M. Du
nıer'in feci bir cinayete kurban 
giıtmesi üze~:ne 93% de devlet re
il;Jiğ ne intihap edilmiştir_ Yedi 
senelik ınüd<kti bittikten sonra 
ikinci defa 'nt hap olunmuştu. 
Fakat yine malum olduğu üu
re 940 da Avrupada, Fran.sanın 
uğwdığ. heLimct folak<>tinden 
sonra memleketin nıukad d<>ratı
ıu dare etmek ve gal p taraf ile 
aalaşnıak ve mütareke ahkamı 
nı ıatbik etmek için iş başına 
&elenlcr Fran,anın ilçüncil 
~ümlıııriyetine nihayet ver'ld.ği
Dİ ilan elmişfordir. Frausada ar-

(Devanu 3 üncü sayfada) 

~~~~~~~ .. ~~~~~~~ 
Binlerce kişi 
Ekmeksiz kaldı 

Sulh i ı t eğinde bulunanlar tevkif 
ediliyor-Alman resmi görüşü açlığı ve 
ı . faleti yalanlıyor• Napo ı i l:ombalandı 

- •- Kahire 16 (A.A.) - Ortaşark l llkkanun geecs:nde Napoli şehri-
Yüz b :n ierce kişi İngil'z tebliği: ne muvaffakıyetle hücum etmi~ 

Ağır bomba uçaklarımız 14/15 !erdir. Liman mahallelerinde ":ı>-
8Ç ık ve verem - ~ yük yangınlar çıkmıştır . 
acısı çekiyor 1 [ Şark Cephesinde Moskova 16 (A.A.) - İta.ly.ıd.ı 

__ harbe son verilmesini ve Alm.ın-
Londra 16 (A.A.) - Buradaki ya ile münasebetin kesilmesini 

muharip Fransızlar mahfillerine K 1 d isteytıı müteaddit kimseler tevkii 
gelen malumata göre, meşhur 1z1 o r u edilmiştir. Son günleı'de, en b\ı-
d<ıktor G rasseta F ransada yüz yük İtalyan a.ğ ı r sanayi mü•Sse-
binlcrce kişinin ı>çlık ve verem- .. 
elen mustarıp bulunduğunu söy- b d selerindc biri olan İl va •fabrik&sın- I 
!emiştir, Doktorun hJber V<!rdiği · r j ı• 9V atlSIIl a dı 35 işçi ve müteaddit bahriyeli 

de Cenov,da tevk'J edilmiştir, 
ne göre her sene veremden 60 bin h 
lcl iş ölmektedir. Şimdi yeni '~ga l . iki c e r ~ a l d 1 
edilen bölgede bin lerce kişi •k- Y . 
meksizdir. Bu sene kış Fransada Moskova 16 tA.A.) - Sovyet 
pek korkunç geçecektir, Alman hiicum kı taları Rjev'jn bat.ışını!• 
işgali yii2ünden daha 15 milyon Almanlardan daha iki şeh i r zap-
kişi doğrud ·n doğl'uya zarar gör- tetmişlerdir. Veliloi Luki civarın· 
ınektedir, Fabrikaların kapanmış dı; Sovyeı kıt;l•rı stratej ik bir t e-
olm:sı nakliya!ıo inkıta ve her '1 ele geçirm'şlerdir. Sovy~ter 

,....,ng adın cenup b· tısında tah-
türlü tahripler halkın iaşesıni im. kimli bir köyü almışlar, şimal ba-
kansız bir hale koymaktadır, 

11 Sontelgraf,, 1 
gazetesi 

tısında da bir silsile tepeyi zaptet. 
miş1crdir. 1 

ALMAN TEBLiGl 
Berlin 16 (A.A.) - Alman teb

l'ği: Alman Rumen bırli\tteri; yol· 
ga ile Don >r.ısında inadla müda-

Muvalckaten kapatıltnJş olan fa.a dile · bı'r " k d" h ıı 1 
. . • .. , e n ço uşman ma a ı. 

•Son Telır;rar. refıkunız bugun· · · h.. 1 t t · ı 'd .,.b d 
1 

d-'' • • nı ucuma zap e mış .,., r, 
en •"ı aren \'C a la U'iJ~un ,. 
il d il t kı . 

1
• 

1 
Toropeız an cenup batısında sa-

nı n ereea a e ·ar uı ı~ara 1 
•atlayacaktır, (De\'8m.J 3 Üncil H)'fada) 

lTALY ANLAR SOKAKLARDA 
AÇLIKTA.N ÔLECEK.MlŞ! 

Roma 16 (A.A.) - Ziraat Nazı
n M. areschi 1talyaııın ıaşe du· 
ruımınun iyi olduğ"nu söylemiş
tir Halbuki düşman propaganda· 
cıları İt•lyadı bu k1ş i.t,e sıkınr 
tısı çekileceğinı idd'a t>lm~lerdi. 

Popolo d'İtal'a g1zetesi düsman. 
ların şeh:~lerde ve köylerde k·adm, 
erkek ve çocuk ol~ak üzere mil
yon'arca İtalyanın sokaklarda aç· 
hkran öleceğini •dd'3va kadar ile
ri gıttiklorİni . yazmaktadır. Bu 

gazeteye gör• İtalya viicutça ve 
ruhç• c>ğlamlı~nı muhafaza et
mekte olup zaferden emin bulıın
maktad•r. 

llerlin 16 (A.A.) - Hususi 
muhabirimiz b !diriyor: 

Voelkisc:hı>.r Brob:ıchter gaze. 
tesi: .Küçük milleılerin hakkı• 
baş! ğı altında neşrettiği bir baş 
yaz,da Avrupadaki kü<Çük mil
letlerin siyasi durumlJrı hakkın· 
da Berinin görüş ve zihniyetini 
belirtmekte ve, vaziyet almakta

dır. 
Muhırrir müstakbel Avrupa 

cam<asında küçük milletlerin hak
(Devamı 3 liııcll sayfada) 

Almanlar 
-------• • 

Efkarı umum1yey1 
yeni hadiselere 
ka rşı hazırlıyor --···-

Şarkta muhar~be 
uzun sürecekmif 
ZüriJı 16 (A.A) - Alman ga. 

zeteleri mihverin Afı'ik>d•kı mu· 
ltavemetinin yıkılması hab~ne 
halkı hazırlamağa başlamışlar. 
dır. Bu ga2eteler şark cephesinde 
Rusların kış taarruzlarını bekle
mek lazim geldiğin yazmakta
dırlar, Frank Furter Zeitung ga
zetesi bir makalesinde Alman 
a !i şef'crilıin Ruslan Jl)eıızii 
muvaffakıyetler kazanallileeekle
rini d.tıa başlangıçta tahmin et. 
tıx lerinı yazmakta ve Rusya c~p
besı gıbl nzun bır cephen'n ayni 
r.amanda her tarafındı t<ı.kvlyo 

(Devamı 3 Uneü &ayfada) 

motörlü müfre?e~eri Sirenaik ile den) - Ticaret Vekili Dr. Behcd 
Sirt arasındaki hudutta düşmanın Uz bu akşam Ege mıntakasına 
faik kuvvetlede Anud~ne çarpış- hareket rtmiştir, 

,,.,,, ·'''· •«4 ;ı:•ı•t4 u •I· 
Varlık vergisini ödemek 

bir borçtur kutlu 
SEi AMI i ZZET SEDE~ 

V arbklı vatandaşlar bu gür.den rliba>:en il,gili oldukları 
maliye şubelerine gk!e relt borçlarını öclemeğe ba,laya• 

caltlardır. 
V'adık vergisine tbi2 obarç• diyoruz, hu vergiY' ödemek hem 

kutlu lbir borçtur. 
!çir.de bulunduğumuz ola.,an üstü çağd>, olaganüstü bir hız ve 

çıok ktıre de elçabukluğu ile kaz anılnı~ paralarm. la lbö~ümünii 
devlete geri vermek, şu veya bu baiıanelerle kaçıxtlmış ver>Zıle
ri toptan ödell".ek borç değil d4! nedir? Vatar.., ırz ve §eref 
miidlıiaası, is'bkUiı l ve ~U:ı,,.:yet korunması için, •ordunun yüriü 
90yu biimıtıtine bollaştırılmış paraludan kasalarda fazlası ile 
bir .kmiş olanların iazlasını seve seve vermek elbette borçtur ve 
kutlu b i-r 1:>01"91.ur, 

Bugün varlıklı vatandaşları n yüklüce borç öde~leri fedakaf'. 
bil değildir. Nasıl smırlırrda va tanı ;çin gtlle güle öleı;ler feda
l<arlık değ.'! , vazifelerini yapıyor !arsa, varlıklı vıtandaşliır da kt>n
di.lerinl zenıgin eden bu vatana karşı bu:giin elzemleşen vaziiele
rini yapacaklardır. 

C.han boğuşmas.l b;ışladık tan sonra nofakasından her gün 
biraz daha kesme!< zorunda kal&n, giyJmi unubn, fakat halinde!\ 
ve yoksulluğundan l;ir an 'bile şikayet etmeyen gehi sayılı va
tandr( lar fedakardır; varlıklıların çoğu t>Jlerini vicdanlarına ko
yarlar, insa!larıru bir sn olsun '1ıareiı:ete gctirp d.üşün\;rlerse, ge
liri sayılı vstandaşlHrın kasalarda lüzumundan fazlası i'e biriken 
aarvetler yüzünden fe<lakiırlığa ka\l · n?'!la;.. ;.oru .. :·a kald.J< • ,rını 

en:!; kendclarine oisı:n lti>rai ederler ve bu borcu öJcm~nin hem 
sosyal, hem milli, ~ıem de vicdani b:r v:uife ol~•Jğt•"lu daha iyi 
takdir ederler. 

Öde vata.n~, lıu kutlu lbor cıı öd• 
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su L TAN REŞAT s ~ringlltere ve ımerlka intibaları.}- 1 Kürtaj davası [Dl.S POLiTiKAI 
ı ·T---=T=i =H=A;. c 1 LA R EHiR~ i ngi ite rede b UtU n Mahkemeye verilen Müttefiklerle 

ı ..... tl a. $AKıa No.a6 ı ~ Oavalarl kazanç devletindir bi~.~~'!'0;:'.,~:~~ ... Mihverin yeni 
------------- Taksimde Abdülhakı Hamit tema S la ll 

EvveL'.i, bu çar.talı ziyaretçiye, 
.biç ki.m.>e ooemmiyet vermedi. 
Fakat velia:h<Uın bil§ ağasının te
kerrür eden suali ıner i~: 

- Betı nıaliye nezareti vezne
dar.yun. Ş..ındi)e kadar efendi 
hazretleıın~, maaşıan hazınei 
ıh"'""'da.n Vfil'ıııyorou_ Bunaan son 
ra, maliye nezareti tarafından te
diye edilecek. Ben, ken<lileriıı.ic 
temmuz n.4..,ıannı getırdim 
Deyınoe, vazcyet acğı~t.i. 
Velıalı.t ki'"'l e!endı, vezneda· 

rı huzuru.ı"" "aı:;ul etti. lkı om 
al, .ıı Jzraaa. •e>aret olan maa~.nı 
alarak mo. ... Lı.u.u imzalao.lilıaıı. 

601ı:ra: 

- Bunun beş yiız lirasını alı
nız. Benı.m na.-ıııma, (lanei .Mil- , 
liye) ,lrom•.}Onuı.a teslim edır.ız. 
Dedi. 

U guruerne memleketin ber 
tarafıııaa b.r iane defteri açil
ımil!itı.. Toı>•anar.. paralarla, ıJci 
harp gemıı;ı alınacak... BwıJaı.c.. 
daıı birınm adı (Enver), diıgeri-. 
r.u, udı da (Niyaı.d) konulacakı

tı. 

O güne kadar hiç bir şekilde 
hıç bir yarouna iştirak etmemı§ 
olan Veı.&ht Reşad efendinm 
bu iane koınisyonuı:a biıxleıııl:>ire 
500 altın vermes~ harikulade bir 
keyfiyetli. rlatt.a, saraydan çırak 
çıkan ıbendEJg;mır.,a ayca ilci me· 
cicliye - yanı, o devrin parasile 
kırk kurıış" - vermeyi adet e
dinmış olan efer-<li hazretleri
nin bu oonıwıt.Lgi, maiyet.i.ııde
kileri der;.n b.r hayrete garketti. 

Veliaıı t Reşad efendi, ib=unla 
da kalınad .. lttİlıat ve Terakki 
Ce.nıyet erkiın,.ıun derhal naza· 
<rı di'kka tim cel:bed.,.bilnııek için 
OJluliarır.ı ua iane vermeye teş
viK e başh.dı. 

Çok sru ve let temiz huylu bir 
prer.b o.an Ömer Hilm efendi, ' 
ped~rinin ilk ıhtarı üzerine iane ı 
komi.>;"Or..una yüz ahın yolladı. 
komi'yoıı.una yüz altın yolladı. 
Fa.<aL. hurriyet:n :liinınd•ı. ,,Jr. 
ra B•yvğlu sefahat alemleriııde 
dola•nııya başlay~" ZiyaedJin 
ve Neıcmeddir. derl'diler kıvra:ıı
ır.cva başlamışla<rdı. Reşad clen
dı, bu iki oğlunun kend·isi:nii 
mahıcup edooeklerhıl anladı. İt
tılıa tçılarır.. nazarı dikkatlE'rini 
ce be+mek ve onlara hoş görün
mı.•k programını ikmal etmek 
için, bu rki oğlu için de iane kır 
misyonMr..a yüz lira gi:indermi
ye meclbur kaldı. 
Sı>nel "den •nnra Hk mülakat 
H~ hareketim ince hesaplara ı 

ist.naı ettiren Sultan Hamid 
' ' meşrutiyetin ilftnır.dan sonra, 

bıraderı ve veli:ılıd; Reşad efen
di ile k&rşılaşmak hususunda da 
•.ir; ?Y lece hesq,plı ih.areı<et et
mışt'. 

Zaten Meşrutiyetin ilk gürJe
rı Sul!.3'll Hamid o kadar heye

'an ;!çır.de idi ki, o ddi bir ı;uret;. 
.e !hleflf.lr şe<J{e ıınaşgul )Oliacak 
hdde değild . -

Hünkar, evvela İstanbulda 
çOk büyük karışıklıklar zufrıur e
deceğir.i zaıınetıruş ve bi.r taşkın,. 
lığa kurttan g.tmemek için bir 
takını tedbirler almak lüzumu.
nu hisseylemişti. O günlerde ve 
heye<.anlı saatlerde, Sultan Ha· 
midin lbüılü.ı::. düşü:ıı.cesi, sarayı

nın hudutları dah !ine inhisar ~ 
diyordu. Ve, lstanıbul tarafında, 
kalabalık insan kütleleri taraf,n
dan yapılan nümayişlerin, Beşik 
taş civarına s.rayet edip etıniye
cegini, endişeli nazarlarla takip 
ey liyU!'du. 

N:hayet, niimayiş kafilelednlıı 
kesif dalgalar., Beşiktaşı da aş
mış ve Yıldız saı·ayının duvar -
larır.a kadar çarpmıştı. İşte o za· 
man da Sultan Hamicl, hayaıt,nın 
en heyecanlı dakikalarını ve sa
r.iyelerini yaşamıştı. 

MuJılelf vesılelerle arz.etmiş
tik ki, Sultan Hamid hazan e-
hemmi)ıetlii~ hiidlSeleroen son 

derecede te!aş etı.ıg. halde, bü· 
yük ve hayatır.a tem.as eden vak 
'alaTda harikuliıde sükfınet ve 
metamıt ~steıirdı. Onun bu 
tabiatı, işte o s;.rııda da kendini 
g&terdı. 

İlk nümayişçi kafilesın:n bü
yük 100.beyin da.ires. önüne gel· 
diğini !Mber alır almaz büyük 
bir heyecan ·le 'l;arsıldı. Rengi 
sapsarı kssilerek bir müddet ol
duğu yerde dor.up kaldı. Fakat 
derhal verdiği bir karar ı1e ha· 
rem dari.eslııden çıkarak büyük 
ma4:ıeyin da resi:n.in alt. kattaki 
salonuna gelıdi. Ortadaki hüyüık 
camı ker..di eliyle kaldırdı. Coş
kun tezahürat ile l<end.sinıi alkış-· 
layan halkı selamladı. 

Mabeyin cWresinin caınlaru:.ı 
sarsan alkış sesleri, Sultan Ha
m.de bir şifa eksiri gibi t-esir et
miş, ona adeta yeni<k-n hayat 
vermişt., Çünkü, niimayi~er~ 1 
başladığı dakıkadan iti'baren ır 
n.un ka!bin.i ;zehirli h'r end~ ke
mdrınekte, İstanbulun her tara
fını dolaşan bu kafilelerin sara· 
ya kadar gelerek k«lis t:·i tahkıi.r , 
etmeleri iıh<tmalini düşlindüık>;e, 

son derecede ızt..rap çekmekte 
idi .. Bu ıztırap, ancak balkın al
kı.ş sadalar:yıe hitama ermıi9Jli. 

Fakat, şimdi de Sultan Ha
mi.eli başka bir düşür.ce alınıştı. 
Aca'ba, şimdi kend si:ni alk.şla -
yan bu binlerce insan, Dolma -
baın.çe sarayına uğrayacak ve ay
r.i şekilde veliaht Reşat efendl'
ye de tezahürat yapacak ıru id? 

Arkası var 

KÜCÜt' IIABERLER 1 ---* Yaşar ism'nde bir sabıkalı 
Tophanede blkkal Salimin dük.. 
kanını soyd'1ğu için adliyeye ve
rilmişti. DurLşması dün biten 
Yaşar 7 ay 15 gün hapse mahkCım 
edilmist;r. 

K 1 ..... :" f Karın doyduk tan ve sırt ısındıktan sonra ka- caddesin<le oturan 28 yaşında 
arne erın ırın· d 1 t . d h b h • d' Anuş Aslan isminde genç ve güzanç ev e emrın e ar e ta sıs c 1 miştiı zel bir kadın önce evinde kürtaj 

fara ayrılması yazan: A. Şu""kru·· Esmer yaptırmış, sonra sancıta:r ıçiade 
Amerikan hastanesine kaldırıl-

Karardan evvel 
lazı müşkülleri dü 

.,. ünmek lazımdır 
Ay başından itibaren herk.esin 

anıcak bir tıık fırından veya bak• 
kaldan ekmek alabileceği, yani 
ekmek karnelerlııin ancak muay
yen b r yerde geçeceği bildiril
n:ektedir. 

Fırıncıların un suistimalı yap. 
maması ;çin çok yerinde olduğu 
muhakkak bu:'llnan bu kararın 

bazı sakat tarafları ola.cağını, tat
bikatta birçok güçlüklere sebe
biyet vereceğin kaydetmek isti
yoruz. 

B'r defa herkes eviı>den çıkar· 
ken kranerun yalnız o güne ait ' 
kısmını alarak çıkmakta, herhangi 
bir kazada bütün karnesinin bir
den kaybolmamasına çalışın•kta.. 
dır. Bu böyle olduğuna göre kar
ne numarasını bildirmek ve fır;u
cıya göstermek işi çok gü.çleşe
cektir. 

Sonn. Kmltoprakta oturan bi· 
.-!si üç gün için Edirnekapıdaki 
akrabasının yanma misad'irl:ğe git
tiği vakit ekmeğini nereden ala.. 
caktır? Her gün Edimekapıdan 
Kızıltoprağa gidip gelmek im.kan 
dalı 'linde ıiı.idir? 

Sabahleyin evinden çıkan w 
dairesine g;ttikten sonra keyfine 
göre istediği semtte öğle yeme
ğini yiyenler sabahları bölgeler'n
deki fınndan ekmek almak için 
en az yarım saat vakit kaybede
ceklerdir. Bu ve buna benzt; 
mahzur ve güçlükler iyi hesap 
edilip, düşünülmezse, ay başın
da verilecek karar vata,,daşları 

çok müşkül mevk'de bır~kacak.. 
tır. 

İki kigivi kuduz köııek ısırdı 
Dün Bebekte iki kiş' kuO:uz bir 

köpek tarafından ısırılmı~tir. Kö· 
pek öldürme servisinde çalışanlar 
kuduz olduğunu zannehildeTi iki 
köpeği ttlaf etmişleT. bir tanesini 
de hastanede müşahede altına al
mışlardır. Isınları 'ki kişi de has
taneye kaldrılmıştır. Tedavi edH
mektedir. 

Alman kovartet heyetinin 
vereceği konser 

Bu ayın 17 ve 18 persembe ve 
cuma akşamla,., Şı"k sinemasında 
Eminönü Halkevi tarafından ha
zırlanan Alman kovartet heyeti. 
nin büyük müsameresi icin sanat
kar bavı'l K. Arzumanof cKele 
bo~·n ölümü .. , cTarla Ku§la,.ı•, 

cBebekçi Dükkanı. ve saire gibi 
tanınmış klfts'k bale danslarından 
mürekkep güzel bir program ha
zırlanmıştır. 
- ' 

ı ngilterenin hal'p masra.fları ı 
günde dokuz milyon ingillz 

lirası idi. Gzaerelerde, on milyona, 
on bir; on iki ve n'hayet giiJlde 
on beş milyona çıktığını okudum. 
Bundan sonra bu rakam etrafın.. 
daki havadisleri takib edemed!.m. 
Benim son bıraı.ttğım zarnandan
beri tekrar artmış olacaktır. Acaba 
İngiltere, b'r para enflasyonuna 
yer V'!lrmeden bu derece ağır 
masraflara nasıl katlanabilir? Lon 
draya vardığımız zaman sormayı 
düışündiiğüm suallerden biri de 
bu idi. 

Bu vesile ile seyahatimiz hak· 
kında şu noktayı belirtmek 'sti· 
yorum ki, gerek Londra ve ge
rek Amerika ziyaretimizin prog~ 
ramlan b;zi davet edenler tara.. 
fmdan tertib edilmış doğ idi. Lon
draya vardığımız :ı:aman kendile
ri bize neyi göstermek istedikle· 
rin;n bir l'stesini verdiler. B!z de 
neyi görmek ve neyi anlamak is
tediğimizin bir tistes'ni verdik. 
Ve ziyaretin programı ondan son
ra hazırlandı. Burada şükranla ifa.. 
de etmek istıerim ki görmek 's· 
tediğimiz her şeyi gördük. Ve öğ
renmek istediğimiz her şeyi b'ze 
anlatmak için gayret esirgenmedi. 
Bu, bize İstihbarat Nazırlığının 
Parlamento Müsteşarı M ster 
Thurile tarafından ilk temasımız 
günü anlatılmıştır. Müsteşar de· 
mişti ki: 

- Siz.in için bizim tara.f1m1zdan 
haıırlanmış bir program yoktur. 
Ve böyle b'r programı hazırlama- ı 
yı d• düşünmedik. Kendi progra
mınızı kendinizin yapmasını rka 
ederiz. Biz s'zi dost alarak kabul 
ediyoruz. Ve s'zdeıı gizllyecek 
hiç bir şeyimiz yoktur. 

Enflasvona yer vermeksizin bu 
derece ağır masrafların nasıl kar •. 
şıland1Erını c;;orclu~um zaman. bu
na •n iyi Lod Kevnes adında bir 
iktısatçtoın cevap v.r~oğ ni bil
dirdil{'r. Lord Keyn{'s'i esasen ki
taplarından ve makal0 H-indlen 
gıyaben tanıyordum. Kendisi ta
nınmıs bir 1ktısıtrı ve malivec' 
iken son zamanlarda Lord ol•mu~ 
ve bu sfatla 'bu ıneel'sin azalan 
S!rasına girm;stir. Bun<l:1n b'l~ka 

Lord Keynes, Malive !fa71rlığ•nın 
hu~u'S'i nıüsav~rH2"i vaıif'f'c:ini dıe 

gi'l·m~ktedi'T. Kendisini Malive 
Nızırl·iı:ındaki makamırı-da ziya· 
ret ettik. 

H PT" sr-)·den evvel -şunu söv .. 

kumetin vel'<iiği isıiJıl.ftk kupon
lariyle bir araya gelirse bir müba
dele vasıtası olur. Yalnız para ile 
yiyecek ve giyecek b'r şey ala. 
mazsınız. Bir otomobil sahibi ola
mazsınız. Otomobil sahibi iseaiz 
benzin bulamazsınız. 

O halde~ ne yaparsınız? Tabii 
yapılacak şey eks'k değil. Fakat 
her gittiğiniz yerde ve her okudu
ğunuz gazetenin sayfalannda size 
yapılacak en iyi şeyin istikraz b<>· 
noları satın almak olduğ'll telkin 
edilmektedir, Bunun geı·ek ken
d' istikbaliniz ve gerek memleke
tinizin kurtuluşu iç;n yapılması 
llızımgelen bir bc,rç )lduğu gü. 
nün yirmi dört saatinde belki de 
iki yüz kırk defa tekrar edil!r. 

• 
1 ngilterenin harp maliyesi, 

ancak mütehassısların aıı- ı 
lıyabneceğı teknik bir mevruduT. 
Fakat en basit hale irea ed'ldiği 
zaman herkesin de anlıyabileceği ı 
şöyle bir şekil alır: en basit ihti
yaçların tatmini iç•n liı.zımgelen 
paradan başka bütün kazanç ve 
servet harbe tahsis edilmelidir. 
Bu. doğrudan doğruya vergi ha· 
!inde alınır. Dolayısiyle alınır. İs
tikraz <eklinde &lınır. Boyuna alı
nır. Karın dovduktan ve soğuk· 
tan da korunduktan sonra geris' 
devletindir. 

İmdi böy!e bir iktısat rejimi
nin u-ııun zaman d·ev•m ve tatbikı 
İngilterenin iktısadi ve 'çtimai ha
yatı üzer.inde devamlı bir inkıliıp 
getirecek mi? Hiç şüphe yoktur 
ki, İngilizler atlım adım ve dere
ce derece bu rejim' tatbik eder
ken, bunun muvııkkat bir zaman 
için olduğunu ve harp sona erer 
ermez, eski reFme döneceklerini 
zannediyorlardı. Bilindiği g'bi. İn
gilizler en yükse'k bir yaşama se
vzyesiııe varmış bir millettiler. 
Hatta 1937 ve 1938 scneernde 
muharebeye girmek noktasındaki 
tereddütleri de bu yaşama sevi· 
yesinin düsmesi korkusu idi. İn
gi!terevi idare edenler o zam u 
oovl- dü<ÜlıliyorJardı: dünyanın 

~n zengôn m 'lletiyiz. Hayat sevi
yemiz çak yüksektir. Zaferle ne
t"celenecek bir muharebe bile bize 
bu refahı temin eını<yebWr. O 
halde ırümk>ün olduğu karlar 
harp!.('n karınmalıyız. 

mıştı. Anuş hastanede iyileş!'ril
miş ve hadise müddeiumumiüğe 
bildirilm;şti. 

Kadın hastaneden çıkar çıkıraz 
derhal mahkemt'ye sevkcdilm~ 
ve üçüncü so~gu lıak'm; tarafın
dan tevkif edi.mişti. Anıuşun r..ı
ru-şmasıoa dün aslıye iiıçüncii ce-
2la mahkemesinde başlannuştır. 
İddianame ve sorgu hakimliği 
kanrı okundukt•n sonra duruş
manın kapalı oltT'a&,11a k;lrar ve
rilmı~tir. 

Pamuklu kupon· 
ları dağıtılıyor 

Mahalle birliklerine 
müracaat edileçc:k 
İstanbu] vnayetındenı tebl>ğ 

edilmiştir: 
Yerli Mallar pazarları tarafın

dan başlanacak 'kinci tevziata ait 
pamuklu mensucat kuponları ma
halle birliklerine dağıtıl~tır. 

S•rın halkınızın bağlı bul'lln. 
dukları b;rJiklere müracaat ede
rek koponlarıııı almalan ve bu ko
ponlar üzel'ir:de yazılı numarala
ra giire Yerli Mallar pazarları ta· 
r>fından ilan edilecek günlerde 
istihkaklarını alabHecekleri teb
lğ olun'llr. 

cem;yet şüphesiz arkada kalmış
tır. Bu sistemin bir mesnedi olan 
para eriyip gitmekted'r, Sanayi 
ve ticarette hususi teşebbüs sert 
kayıtlar altına alınmıştır. De"-'e
tin nazım rolü iktısadi hayatın 
her safhasına şamild;r. Fakirle 
zengin arasındaki farkların azal
ması gibi b• r cereyan almış yü
rümektedir. Bu inkılap nereye 
kadar varJ.Cak? Bunu bugünden 
kestiP!ll€k mümkün d{'ğildir. Fa
kat bir asırdan fazla 'bir zaman 
evvel İngilterede aristokT11Sinin 
kuvvet' kırılarak yeri"e orta smıf 
halkın hftkimiyeU geçtiği gibi, 
ş:mdi de orta sınıf halkın yavaş 
yavaş tasfiye edilmekte olduğu 
görülüyor. Orta sınıf da şimdiden 
tal hin bu cilvesine boyun eğmiş 
yeni vaziyete uymıvan çalışmakta· 
dır. Bir sıi rü hizmetçilerle çevri
lebilecek olan büyük b'r eve gir. 
diğimiı zaman, ev sahib' hiz
metçi bulmak mü•mkün olmadı
ğını ve esasen bulsa bile onlan 
kullanmak i.ç'n parası bulunma
d11ğını söylevince, dedik k;. 

- Hele harp ~sin. Eski hayat 
ger' gelir. 

Ev s~hibi yüzümüze baktı ve 
cevap verdi: 
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liveyim k' mak•e<lım İn
gilterenin harp m•liv<>c; ·hakk•n
da bir etüt yatm"ı:k do~i'd'i. An
cak mfrt~ha~sıs ma1 1yec·ıerin an
lıvebi~eceği bu teknik mevzuun 
teferrüatına girme'.ten çekin
dhı. Fakat, orrad2 hir hakikat 
vardı: İngiltere günde <>n beş 
m'ly-0n İngtliz lira•ı sa ~ediyor. 
Ve en~lasyon da voktu. B'zi ka· 
bul e<len İ .ard Kevnes bunını bas
lıca üç tedbirle temin edndlğini 
söyledi: 

Fakat harpten kıcınan tngi!te· 
reye harp gelip çatmıştır. fn,g'J;z 
mil'eti en agır red,karhklara klt· 
!anmak zorunda kalmıştır. Bütün 
varlıkarının t~hlikede old-ttl1!Jnu 
anlıy.ın İngilizler, olgun bir mille
te yakışır Ieragatle bu ağır yükü 
omuzları üzerine a~·mı-ş1ardır. K.im 
senin şikayet ett:ğ' görülmüyor. 
Bu mevzu üzerinde herkesin söy
lediği şudur: 

- Biz harbi istemed;k, Harpten 
kaçınrr.at~ için ~eref ve havs'yeti
rnizıden bile l'edakftrıkıa bul'lln
duk. B'şvekilimiz mııarızlamnı
zın ayal' !arına giderek su'h d;
lendi. Fakat bize karşı aıı;ılan mu· 
harebe bütün varlığımızı tehdit 
eden bir şek'I almıştır. Bunun 
için 1§.zom:;elen fedakarlıktan ·bu
lunacağız. 

- Bu,u h"ç ummuyorum. Eski 
zaman c•m'yeti bir defa daha ge· 
ri gelmı;mek üzere göçmüş git
miştir. Gelecek olan cemiyette 
böyle yiı·mi hizmetçili, beş şolför. 
1ü. 0 n bahçıvanlı evlere yer yok
tur. 

Drus oda<lan çıktı. Sebastiyen 
de taharri müfettişini takip edi· 
yor, bir iarıııftan da d'uda~nnı 
ısınyordıı, 

Acab' bu ad•m doğı'usunu mu 
söylüyordu, yoksa locaları. ara
m<1k için, böyle bir hırsızlık hi
kıiiyesi mi uydurmuştu? 

Tah.wri müfelt''Şi Sebastiyene 
dönerek: 

- Lüt.fen ..çcridekı bayana ha. 1 
·bor veriniz, d.<xL, Sebastiyen ka
pıya vuırnak üzere iken mü.fettişe 
b>ktı: 

- Bu gerdanlık o kadar çok 
kıymetli ·mi im ş? 

Brus bir Slniye durakladı: 

- Zannetmem, dedi, bir kaç li
ralık b'rşey olsa gerek ... 

- B rkaç Hra için bu kadar in
sanın rahatsız edi1mesi cı., tuhaf 
şey! 

- Bir Sll'Ç işlendi mi, biz artık 
o kadarını pek ince düşeneme
y'z. 

Scıvare elbiseli iki zat ]roridot'
da kal'Clılar. Sebastiyen ile Drus 
'llİS Elene'in locasına &ird.iler. 

- 'i'ö~y· 9" ..... ...., 

Muammer ALATUR :..=·-·:;_.-. 

Genç kız üzerindeki İspanyol kos.. 
tümünü Ç!karmıştı, giren müiet
tişe bu ziyaıetin sebebini öğl'en
mek isıiyormllŞ gibi bakıyordu. 

Sebostiyen siiratle ,zah etti: 
- Mis Stanhop, hiç bir üzün

tıüye ve endişeye lüzum yok, Ti
yatroda bir gerdanlık çalınmış. 

Polis de her yel'i ar"ştırıyor. Bu 
bir formalite meselesi. 

Drus baş: le tasdik etti; 
- Evet, öylecliı-, dedi sizi uzun 

müddet rahatsız etmiyeceğim. 

Suvare e'nasındo bu locayı boş 
mu bırakmıştınız? 

- Evet, mister Sebastiyenle 
birlikte sahnede dans ediyordum, 

Müfettiş locanın her tarafını, 

silratle göz<len geçirdi. Dolabın 
birini :ıçtı ve parmagile içeride ası
h duran Elenin elbiselıerini ve 
çantasını gösterdl: 

- Şu çantanın içine lütıfen ba
kar mısınız? Affedersiniz mis, bi
zim vazifemiz, m·ster Sebastiye. 
nin söylediği gibi, sa~ bir for
maliteden ibaTettir. 
Müfett~ tuvalet masasma doğ-

:r.u yürüdü. Orada aynaoın önüne 
dü.,=üş sun~ b'r Jaımnzı çiçeği elı
ne aldı. 

Elen çantasına ha • 
- Bunun içinde ne ,at'3'1, hep· 

si de bana aittir, dedi. 
- Pekala mis! 
Müfettiş tuvalet masasının bir 

iki ,gözünü de açtı baktı ve dcrhıl 
kapattı: 

- Görünüşe göre, hırsızın bu
rada biTŞ<Oy saklamadığı an1 aşılı. 
yor. Ş'md' misler Sebastiyen, si
zin locaııızı da arayalım. Tcşek
kıür ederim Mis! 

Müfettişin öteki locada yaptı
ğı araştırmalar daha dikkatli ol· 
ıınuştu. Özür dileyerek masarun 
üzerinde açık duran bir valiz'n de 
fçıru aradı. 

Sonra dolaplara da baktı. Se
bastiye divana oturmuş, bir siga_ 
:ra yakmış, mü.fettişe bakıyordu: 

- Nasıl araştırmanızdan mem
nun oldunuz mu? Bu vazifeler 
siz'n için de ne müşkül şey değil 
mı? Birkaç lfralk bir gerdanlığın 
u,ğruna bu kadar yorgunluk v. 
rahatsızlık... Aı:ı.ası vaA l 

1 - Çok ağır vergiler. 
2 - Ves'ka ile istih"..akin tah

didi. 
3 - Kuvvetli hir prooaııanda 

ile halkı hırp istikrı:zl arına te<ı

vik. 
Vergilerin n'sbeti h 0kkınooki 

rakamlar için ııoı alm.ıdım. Es1-
sen bunlar çok g•,.·rt ve kavran
ması lro~ay olmıyan bir menu
dur. Fakat gere'< ~'ü'l<sck maa< ve 
gerek kazmcın en a5ır vergiye 
trobi oıdu~unu öq-renrlik. Maaş ve
ya kazanç yük<cld'kee •bu verı:(i 
nisbeti de artmak:,dır. Mcoela 
beş b!ıı liralık maos bin liı•a ver
ı;' vere!i'k dÖrt bin lir,ya ir.'yo~. 
s.ı, yüz l:>in lirılık ma1. \•ey' kn· 
Z•''>Ç do1<san beş biıı lira verrrck 
brs bin liraya ;nıyor. Bir milv0n 
knsnının elinde d<• meseld altı 
bitı lira kadar bir rey kalıyor. 

Esasen ikinci te:ihır, yan' istih
lil:in tahdidi; kawnlan fazla pa. 
ravı sareftır.ek imk!lnıoı büsbü 
Hiıı kaldırma'5a d1 herhnlde b·ın.ı 
z;yades;yle tahd t etmekte-!•• tn
gilterede yac;ıyan İns:ln, daima; 
paranın kendi na~.na her ;htiyacı 
karşılıyac'k bir varna ol,.,,ad,qı 

hissi altıudadır. Para ancak hÜ· 

H arp nıesuliye'i hak1<mdaki 
knnaat ve telakkinin ne d•· 

rece ehemmhreri olduğu bu ce
vapta sezilmektedir. Bunun 'çin
dir ki, ingaterenin harpten me
sul olmadığı knp:ı ıtinin yerleşme
si icin husus! b;r dikkat gö>ter'l
mist'r. Ve hic bir fngilizin bu 
n0Hod1 en n.:f.ık bir ıercdcrut bes
ı.ea·~'ni görm_dik. 

İngilizler önce, rs!{i zamanl~nn 
ge"i geleceği ümld'yle bu feda
k.5.r'ıkta bulunmıM<ta idiler. Fokat 
şimdi et<ki zam:tn cemiyetinin bjr 
defa d:ı.ha geri dönm'yeceği ve 
ha,·p\e relen bazı şPylerin daim! 
olarak devam edeceği kanaati ya· 
vaş yavaş yerl<"şmektodir. Harbin 
İng:liz iktısadi sisteminde ve iç
ı·mai hayatında nasıl bir inkılap 
yar.ıtacağını kes;n olarak söyle. 
mek mümkün değildir. Belki de 
bu, harbin ne kad1r süreceğ:ne ve 
nasıl odicelenecei(ine ba,ğlıdır. ı 
F~kat ze!"gin orta sınıf halkın 
haklrrıiyetine dayanan kapitalist 

İııgiltnede iken üzerimde en 
derin intiba hasıl eden sıözlerden 
biri de bu olmuştur. 

G!. Aleksander 
M•reşal Rommeli Libya.dan 

Trablusa doğru ricata mecbur 
eden müttefikler zaferinin stra
tejik planlarını tatbik eden gene· 
ral Montgomerinin hayatını yaz.. 
nuştık. Bugün de bu planları ha
zırlayan ve zaferd•e hüyü'k rolü 
olan general Aleksandrı.n haya
tını anlatalım: 

General Aeksandr biııçok cep
helerde harp etmiş ve İngiliz kuv
vetlerinin en milijkül zamanların· 
da talihi lehlerme çevirmiş bi.T 
kumandar·dır. O Dun kerk'den en 
son ayrıllıı İngilizdri. Geçen mart
ta Birmanyada üstün jaoon ku-q_ 
vetlerine k•r•ı harp etmis ve Bir
m>nyadaki Hint ve İngiliz kuv
vetlerini bütün tec'ıizatile çıkal'
mağa muvaffak olmuştur. Gene· 
ral 24 yaşında iken b'r tabu. 2 
yaşında fırka kumandanı, 4~ ya
şında d• {'r~nharbiye reisi ol. 

Ali Kemal Sunman 

A r1ık harekiita I01l günleo-
••n durgunluğuna benze. 

meyen b:.C deg•şikhk belirmek
tedir. Garpta l>.r deniz · hava 
muharehesi ohnuştur. Bu da ş;.. 
mali Afrika harekatı sabasına di
kilın ş olan dikkat ve morakı 
daha başka taraflara çeknıeğe 
kafi gelecek derecede ehemmi· 
yetü s:ıyıhnatadır. Diep açıkla
rında düşman gemi kafi.le>ine 
yap .lan taarruza da ·r İngiliz &• 

mirallık d:ı <resi tarafından veri· 
len tel>liğ n:alliın olduğu gibi A• 
morıkan ağır bomblU'W.llıan tay
yareler .y le Alman ha va kuvvet
leri aıasmdak li.oen'deki ınuha• 
rebeye da.ır az çuk verılınış o 
lan 1.afsiılilıt da. okwımuştıır. 

Garp cephesl•nde hansa tara
fında yaru garp cepbe~ nde vui<u 
bulan bu hıırel<eUer ilerb.i ıç '°' 
harp faaliyetı.n.n n sahada nere 
]ere varllab.ıleceğıni ouşiiD<lıır

makwdU', ı:;uuau .11>r ı..~u.ı.ı.ıi lıa· 

rekat da yen.ıaen ru.ı.aıeıl.""1 -
mişt.r. Se~zı.n<:i lng.h:ı ordusu 
'J.'rabhısg<ırba dogru •l<ırh><l',gi 

gıbi 'J. wıwıta da !H.ı.Jı .. er tadr 
ru:ı.ları kaydolu.nınaıı. ıaııu, 

Haıılıin ıbğer ı.atıııeıaı:mde de 
)'eni hareketıer O•UP olnıadıgı 

araştuıbrllen gereJ< "'8ngon ve 
gerek liınd O.ı<yaııu..unJalııi 

Andamiın adalarına ı...aı:ş. Anıc.rit
kan o.rdu.swıun ha\o·a .h.uvvetit!ri 
tarafından yaplw.ıı ıa.ıru uzW 
ihmal edılece.ıı. gın. deı;m>r. 

Demek ı., şu son dört oeş gün· 
lük va~i gözıı.ruı ı;<ıçw~u.ı..eıı 
lıôva ve deJJa harbın.uı uzak ve 
yakın salıııelerınu.c beliı başlı 

hava ve deniz hllli.cK<:tıer1, oıuıı

ğu da aııJaşılınaJı.tad.z. 
Bn cihet ayrıca ınülııındir. 

Şiınıliiye kadar MuLl<ıi kıı..rle 
Mi·hver arasında ası] nıuhareoe 
cephes 'l1İ. Rus - a.lru.an saJıııcsi 
teşkil e .dyor diye sayılıyorııu. 

Fakat Şımali Afrwı hare11atı 
ıırt.k l\Jüıtefl'.klerue M.ib•"r •a· 
rafını diğer b..r •ahnede dana 
temasa ge~irmı.ş: olUu. Bu t.eıtuı.s

la.r ınk:ışat etıcl>~c <> !Wi.a t \ ~ ınıc
rak da o tarata wpıanıyor, ~una· 
1i Af:rikadakı hareıu>ı. tamam le 
neıticeJendı <rdı·kııen wrua Anglo 

Sakson taarruzwıun Avrupau.ın 
ceni.lbuı,dan lıalyada baş,ayarak 

ortaya do1:<u ilerle)·<ec•gı yolun
daki tnhnı:mler de ku net bw.rua 
ğa başlamıştır. 

Fakat iıtk~af na y'Olda oluroa 
olsu.n garp tarafının, lira.asa c
heıtm n hiçbr vak•ı uuutı;iacak gi 
bi olmadığını daha çuk evv«I soy 
leniş b"lunanlar>n de<L!ıci"'ın 
dek. isabeti de kay11,•ıınfilı. ıazıın 
gclyor. Bi.r gün garp ccphc-.,;i )·,e· 
n dO'n çok ebemnuye!ie bu hsc<ü
lecek bir sahne olacakıır. Bu u 
söyle)'cnlcr Atlas Ül<)aııus l'a.-
b 1nLn Anglo S;tl.s-On taraiınca er. 
geç lrnzanılacağ . kı.ııaalıııae ~ 
lanlardı. Atlas o;cyaaus haııJıın 
de artık görülüyor ki Aııglr 
Sakson tarafının uğroışıcı kuv 
veli yalnız denizaltı ve deniz üs
tü harp gem1eri değild r. Ha
va kuvvetleri ile dc:ni:z kuvvetle
ri ıırasmdak; işbirJı 'ği g~Uııkçe 
müessir olmakıtaıUr. Diğer Ok
yanuslardan Hind denizi ile ya
zın .Jk Diep harekoti bunu gös· 
termişti. 

Ş mdi de bıınwı dalın ilerledi
ğİ:ni göt.eren haberler verilmek· 
tııdir, 

:\l.hver taraiı ile Mü1tctrnı.ıcr 
arasıındaki d ğer tema"'1arda 
Hind d<>ıızinde ve.Büyük Okya
nnsl adır, Hind dcn.i2ı"nde Anda
nıan adalar ... nı ele geç .rmiş olalı 
Japonlar o denmle ik.r\si için 
büyük muvaffoıuyt.tler kaıaııa· 
cakla:nru hesap etm şlar<}i. 

Buna rağm{'n Japun tarafının 

gitgide daha :o\yade yarala'llabi. 
1eceği anlaşılnaaktadır. ___ ,,. __ 
Eski kame süren bir fırına 

yaaklandı 
p;v•.nyolunda M ,umsruda fı

~ .ııcı Sıd':ının kame sav;m bü,·a
suna ~ünü geçmiş ekmek kupon
ler"1dan yüzlercesini sÜ"erken ·u9 
üstünde yakala'lmış v m·ıı; l 1-

ruma kanuna göre mah •m~ya 
verilmiş! r. 

du. G• en muh"r~bcde 12 harbe 
işiir>k eden general iki defa ;, •
Ta ahııı~tır. 1918 de Hin<lista>ıda 
idi <;;md İngili~ Ortaşark lruv
v<>>leri başkumandadır. 
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idamı istendi 

M. Lebrun'un 
Ka ç ı şı 

Yeni N iz a m lstanbul Def erdarlığından : 
·_~ .. ~. - ... - ' . .. ·. ~ '. ' . .. .. · (Baş tarafı 1 öııci sayfada) 

!arı samimi olarak munakaşa 
edilirken eskiden oldı.ıoğu gibi 
bur&n böyle de kati hüküm ifa· 
de eden sözün büyük devi<!'"· 
tarafındm söyleneccğ' mütalaası. 

nın en başa alınması lftz·m geldi
ğine işaret ederek diyor ki: 

Varlık Vergisi Komisyonlarınca tayiıı olunan mükellefiyetleri gös
ter~n 1 steler bugün alakalı V..r•d1 t daireleri krpılarına asılmıştır. B. M. M. toplantısında (Baş tarafı 1 .inci sayfada) 

tık ne cümhur;yet, ne parlimen.. 

to, no de cümhurre'si kalmıştı. 
l\I. Lebrun da Mr tarafa çekildi. 
Oııdan oonra J<ıendisiı>den bah· 
sedilmcz obn~tu. Yahut bahse
d•llken üçilncü ciimhuıJ:yet 
Fran~asm'n en oon re'si diye ı 
hatıra g"'tiriliyordu. Vatanmı11 
elem ve ıztırabını ta.j·yanık bir 
taırafa çelıı:·lcn 111. Lebrun Fran
sarun ön srrada gelen devkt a• 
danı larmdandır. 

Vergilerin; öğrcmnek Ü2e?X! ' 

A - Kazanç vergısi mükellef !erinir. bağlı bulun<luk'an Maliye 
Tahakkuk şubelerıne ..eya kaıza va ridat daireler'ne (Mülıga KUçük· 
p•zar Mal'ye şubesi mükellef'er i Fatih Ma1'yc Tahakkuk şubesine), 

B - Bele<i'}e hududu dahı in deki kazal3ra bağlı büyük çiftç·le-

~~~~~~~~ ... ~~~~~~~~ 
Ankar>. 16 (Radyo gazetesi) -

Salya miiddeiumumiliği kara bor 
sad• yiık>ek. fiy•tı.> sahun sat. 
tıklan ıçin beş kişinin idamını 
istem·ştir. ' 

Türk parası 
kanununda 

kıymetini koruma 
değişiklik yapıldı Yeni Aırrupuda kü~ük devlet· 

ler'n hayali parlamentarizmi kal
mayacaktır. Kürre üzerinde belir
meğe başlıyan yeni hayat sahaları 
yen, bir nizam istemektedir ki, bu 
da sadece bu hayat sahalarının 
birliğine dış.ırıdan yaplacak ol.•n 
her türlü bozucu müdahaleye 
kal{J ~mniyet ifade eden devlet
ler n münaak~a götürmez sevk ve 
idarelerile mümkündür. 

rin Dcft<'l'd•rlıkta İrat ve Servet Vergi1.rl müd'ilr1üğüne; 
c _ Gayri menkul sahiplerin den varlık vergisi le rni.ıke'' ef tulu. 

lau hakiki ve hükmi şahısların. g:ı) ri mrnkuller'n n muhtel t şube 
ve kazalar dahilinde emlaki olan müke!J<flerin ikımetgahl..-ının vo
ya yiıkse!< ir•tlı ve kıymetli g•yri menkulleriııln) buk.ırıduğu bele
ye t.ahakkuk şul>elerıne; 

Ankar• 16 (İkdam muhabir n
de'tl) - Büyük Mil!et Mcclı.;• bu· 
guıı topl.nmıştır M<clis, Ankara 
elı:ktrik ve havagazı id;resie, Ada· 
ua clektrtk ır.uesst•s.;:sinin idare 

fC şlel lmesiı:e ait kanunla Yalova 
kaplıcaalrı işitme idaresinin !l~O 
bilanço.>u h·ıkkmdaki nuzbJt.ıyı 
kabul ctmişlfr. Memur ve mus· 
tahdemlcre verilecek fcvkal:id" 
zam kant nunun 9 uucu n1Jddesi ... 
n<' bir fık•' lan .. i ııc, posta, ıeıg
rüf ve tel ~fon umıtn'i müdi1r1üğii 
tı·~'·if {j t ık i .s ıiv.ır ı nıiiveızılere 

yem l>edeU ve devlet ko~servatu 
a r tirn opera; bılt!t şullc 1 erin· 
den mt ?. un olanlara elbt->e veril· 

mesine a•t laınun liıy.h•larilı! ha.. 
v• sınıfın• verılt>eek zamlara ait 
k•nunun baıı nıaddelerınııı deği~
tiıııime.sınl·, yti.ksck mühendıs. as· 
keıi yüksek mıihend'.S ve askeri 
muhendislere ihtısas ücret• veril
mcsıne .Ut kanunt-rın da birınci 

nıüzakeresı yapıl mışıır . 

Büyük M.ılet M,-clısı bugünkü 
topl•ntısınd• Türk par-'Sı kıy!ll<'
t·nı koruma kanunu hükiımleri. 
nirı değiştirı1m<sıne l'e Tuncel; v•
layeti idares;n., •İt kanun huküm· 
l c rİnin ki yıl dahu uzatıln-,<3sın• 
rlair kı:nun layııhalarını kabul ıle 
gelecek çarşamba giınu toplan 
m•k üzere dağılmıştır, 

Ucuz şeker aramı· 
y acak o lanlar 
İııl.lobul .Qyetinden tebliJ: c ·ı-

mi)tir· 
Hukümetc;e f'kınıe!t v .. t"ı:amekllk hu 

bLsb.ıt vcs..ıir tro-ı.ı rna.dde.crın 0.a · ıu!
matıı hı.lkk d:ıi(.ı ta 1 ıtm..tnaınelc •n 
2 ın..:1 mG.·Cıdes ad~ .hu.susı k.anunLırı-r.t 
go~·e ~nı.:n vı::ya n~kdı.n nefer tıa,yin.; 
zaımrnı alanLıola 1.şc '. <"t·i Dc"'• 'etc;~ u ... 
mrn cdienler) ı.ıı bu te\·~a ·.tan l,;tifa· 
de cde:n.yrcc'klcr . ta r h edil lt.uŞ v~ 

$ekt"I rry:.tının dı b' f'~Sl.ır ciıt.1re tn. 
de yaıp:lırı.ı.!h ta'im:ıtn-ımt'r11u1 şC''tel' 
ltVZı:l'tın;.ı ıit ol.ııı ld .. 2-tl lk\(" ı m-a.d 
de ! er1.ıi dt! T re,ı de t !ır : l Glll.- hü 
ıct.ınn ıer, • t ıı !ii.Ln ı..' 111 bul ı :ı:uı;. d.d ı 
~ ı..mcioın b u m JJ·il! ş :..n11.1ıu r·c gt~r.~ t" 
ıı.n $ek~r 1cvz ;.ı.IL·ı d aıı ıstı fi t.' ,.efe. •· 
~ et"rk!f'ri Vf' hil !ındı ha C'<"ct .... ~en~t.!r 

h•itiund.1 M• 111 K.•:ı.ınm,;1 k'3ııulf'}u h{ı 

kön1C"1'İ d.;...ırt·S.nd~ tao&ı.~ .. t Y•pılacatı 

ll'bltt oılunur 

Mem lekefuıin tarih ',nde ona 
vcrilınİ~ olan iş hiç bir zaınan ne 
kolay, ne de haf f olmuştur. Ge
çen sefer ki dünya habiı>n de
\'a.m nca Fran.aoın devl"t reis. 
lijf.,de bulunmuş olan M. Pu
ankaranın 1 i çok ağır olduğunu 
söylcrl~di. 

Halbuki Puanka.rn. Framanın 
galip olarak çıktığını gördii \'C 

940 feliıketin<len evvel dünya
)·a .-eda etm·~ t>ldu. 111. Lebrun 
bu sefcrk. harbin fe.Jaket'ni gör 
ı11iiştür. Onun içinde ~·aşaıynışt·r. 
Lf<kiıı memleketimn k1f ı!uldu 
ğunıı da görmek gibi tauı b"r 
üm t ··e ninıatla yeniden işe 
sarılıı·or demektir. 

Bundan sonr• muharrir yaıı. 

sındı küçük devktleron otarşik 
bir rejim tatbik edecek olan bü
yük saha ekonom ı.sinon temposu · 
na uyma l arını hendi mcnfaatlcro 
emrel!iğ ni bPlırtme'5te ve küçük 
devlet lerin Almanya ile İtalyanın 
sevk ve idaresi alun.ı girecek olın 
yenı Avrupada şimdiye kadar ol
duğund.ın d• l mük<mmcl ve ş<
rcfl bir mevkide bulunacıklarını 
Heı ı sürmeklcd r .. 

müracaat etmeler: lazımdır. 
Alakadarların isim'crini ve V1! rgl ınikt.arlarını kola:r:,kla ve sürat· 

le bulabi:meleri için cetveller m•l'• ile ve t.ırh No. sı ihbnrılc terfp 
edilmşltir. Bu teM 'pl<'n faydalan•n ak ici~ mükclıefler 942 veya 941 
seneleri rulı_•at tezkereleri veya \ergi kanıelerile ve bun lan kaybet· 
m ş olanlar vergi ihbarnamesi ve.• en son tarihli tediye makbuzları!• 
müra<:aat etmelidirler 

Mük lleflerc lü:ııum'u ••abat wrır.ek ve listelerde ısimlerin• ~ 
vergıler nı kolaylıkla bu'abll 'e1i hususunda kendilerine yaıdım et-
mek fıZlr< her ~ubedc kafi m kt r da memur ay~lımştır 

Kcyfıyet 4305 No. lu kanunu" ıı nci maddesi mucibince ili..'1 olu. 

nur. (2436) 

~~~~~---~~~~~- M. M. V e~t<:aletinden 
Varlık vergisi listesi 

Muharrir makalesini şöyle bi
tirmektedir: 

m e muru, e l ek trikci Telsi z 
motörc ü 

v e 
(flaş tarafı 1 inci •a)·fada) 

bın. 600, Suıııneııbd-nk Yerli M.ı,t.1.r pa. 
url 1 uıı~un, SumedJ.ulk deıı kuu· 
Uur.a ınrut'~,..,u. ... 200 bkı, Sunı~rbo1nk. 

iplilc ve a'"ıl\.uıına ınıut'.ss~esl -lJJ b~ıı, 

S 1.l'l.',tl.>ok ... ~J.M) Ve ~d •."'i: l.1Lllka. ıdıl 
ltiô bin, t:ıC';tClııi könltirll.'.ıa ~t>ti lJ•n, 
Kuva.r.:m~n i.JJkll' n1.ıdt!nl lQO bltı . KO 
n ıur ı;.ıl4 \'-' ı..·v.Lı ınu~ -t8 buı. 

AoJ.!ıQ p.11ııu..c nıu~ e:'"~' Jı:f t.>ıtı, J.s. 
t.uıb\fl f.; ııu.,>CJ~ ::.. !tdıjı 1)5 bıa_ An· 
k.ır• mt..'lı.ısucaı lll.Lt·.)llı~a:,ı .ıo bıu. De 
il .... vcı l.111ta f.ıurik..U \.k•.x:0a>ı JO 
bın , R<-Ct p .b...kk.:ıb.ışı J O b*o. Uh • .s 
<ı .ıttı~. 4U Lıa, SJ. ıh S.1b.-ı l( a~u~ 
J<J btn, ltu..::ı.:-)'ıu liu wı $.trt JıJ bııı. 

Sı :i. l liı.ı ı uu ve H J.LJ 10 büı, ti't! \"!..t..'1. 

&. _, a.t ~C'ıılldJC'l"i kU.l'\i.ffiU 23 b n. lf.1.· 
)" ı n M-0t .Jlo :?O bin

1 
Funt .&ı.oıao 31.ıU 

1 f'C!J ı. J .o.1.ı1 NrcJp 10 l.ııo, \.'t.il t>ı 
K oç vı: .b JO .Li 1.1. bin, H •il Naci J.\llh 
o~ 01'.U 10 l.>ın, S urla biraUol.:l..t<:r kul.· 
Jt$\.t i (M'Al ... I .300 bın, ,Rı;.'l.tıbeı'f. tl\.' J.• 

,., '11J..ııe_,,.ı 200 tıin, Aı·ıro. AıLMi vr O!; lı.1 

lJ.r~yeı JOU bın, Y.1!>1.:l B..>n~ ;u 1J1n1 

Yusuf 11- ·~ ve oğulJ.ırı bJ bın, .&luız 
Li~m-an tiU oın, Vitali BJ."i:~fblı 2.:J bın, 
tit.'01\).:i ı.>g~t.ı \;oıi 20 biıı, Zdnı H.:an,, 
40 b:rt, 11.Joeı.I. .. r ve &iı.:rlkıi 15 b1.1, Yuo
tot Ugurıu oglu 15 bin, Jıı"Iuiz AIOO'k· 
ro'A. ıs b;n, "'~ vr.<Jn Uy" 1-0 bin, ltiAC 
_ıtoa,.brn '"'° bı.n, Yun:'° S:ı.vt11 ve AN
ıan1 10 bin, L..·vı Nıwsim l\.I;zır..ı.k 26 bın.

1 R..C~ol SııDvn y.,;ı., 10 b•n, ll~ a,.. 
eeıranti. 11' .b ~ Y~ar ve ~ı\.:ıı~;41...o .. .s 
10 bin, Nuı11:1.un B· ·i Erşoy 20 0 •• 11 
Şakir bfr-~crıı:c 60 bıo, .K.:ııM ( .ı:faı ;i.Ç 

çıcL.ı') bıo~r~r 10 bia, Sı.ı.11.ı S.Wri 
k1 l.a'~eı· la btu, Abeı.ut.L\.h ~aOe J5 
b n, K .. -maı '"'ıu.-tbilır ve ŞU~riı. Top
J'a:lt 16 bıı..;.. .w .. ahiın Er.ter ıo bın, 

O:mım Fcı . ·ı..·., K. · ımirci 15 bi!., Nt
dun &a:i.1.i lıU oln, ı:yo\3 Ba1um 30 bin 
Mehtnd .SaJJ·ı ve Uçiıtk 10 bio, KazJ.nl 
Altmtop ıo bm, Hü.oyin Gutu IU 
b:n, H.tit ~ılıi ";il bin, 
GAl'.Bİlllf.N1'UL SAIIlPLERİNDt:N 
5UOO LlllAlHN l'.LKAkl Vii;BGl 

\'UlLt;EK OLANLA:.t 
E ' T ~ • viıı., lfkı ~.~oeJ~e. 

10 bin, Ha,il AAtar 20 bm, Ka<lr ıre 
Huyd"'r lıa,.vı <>.t.0ğl11 5 bJı, llletLn ,~ 
l\1c.1l met Ha-hµ U bın, Nt3ibe ve Ş.:.ii
ka E; "<n :.ooo Ş.{,k; l(J b.n, Abuw.~"'" 
m.ao l\.u.:ı .ı..ı .. u.t••!!l SOUO, A.ı 1'.ı.ıt.u• 
6700, Aon.~" ".'" .ı.•.ı.dJ,ı1o1:t l.i.caı-o-"l.t.k,1;:-
5 bın, Auı..·;ı1J. beJ.:dıy ... .&i. 74 b.n, li"-~ 
rett1n 'lu.n.ay 5-100, Çocul( J:!:.irgt."11.ne 
'· wTU!llU 10 bm. S..ı.!tı .Pn.n..~ ve Han 
t.ı 120 bot1, lX0 .r.ııeııcHla. Tı..i.ıf&. Lim
tc:.Q. ., ;ttel . 6 U.111 Vot~l{Lr MJ.J>ur1ıU1ıli 
6U bin, Lınl .,;. Eytum b.ınkJ.!:ıı 7 bın. 
llnjt{':rtıhıt L.up .Acıman 5J00, liU'1J• 

ve S...ıtw.iı.J.~t Uınuın l\J.u Uır'ı~u 5600, 
h~3..·n Tıı..-. .ı.ı.1 ve HUocyın Hu.snu Ak 
l.or tiOOv, ı. b.ocıır. .... 2130J, İbr.ılıım 
Ka"' Aiın••ıoi>lu 6000, _io Baıık.ı...ı k
k.iu.t s.ı.ılQtil.. l Q.800, i.ur;,Waı ı·~vzi ~ 
bio, K.izım AiU.."\ ....:>p 500U, .l\.lchmct 
T3hir ve .li..cı iorıUıAm Erııwy·, 8000 
N~ı.t v;: Sıi.lW Huyd.a.r l50u, 0 .-;:m•u 
Avuo~u;. :>IW\l, R.ıgıp F•ıy• S<».ıra.t 
20 b>ıı, Ra;;ıp D<V'<> 5000, S.r• Sur-
1100 \'e U . ..ıyalıt Iiu.mcr 8200, Velıbı 

K.>ç 1921)-0, lı'-r ll1üo 9300, Z >ra• t 
ba.ıltout J3 bul, 7~bra sıınınctet 50~ 
T nir Ful< ;JijO 
lUliTE. U UTLEllDii;:\' 5000 DEN 

Yl'll.Aıu \'Ul<;l \'EBECEKLE& 
B dıı ·1o..ın"'; ;;JJUO, A.h..net A"J.mıC 

5lH>\t, AOOt.L!.ah Zı.ya ve Zıya K11z.n..>ı 
l•ı 5000. Len1.ti ve 8.ışn 5JOO Oerv111 
çeır.ıet~ l;,\)t}O, F:1nrı Ura.~ tiOtl(I l:'e· 
riı Ftrtıu.n aOOO, Jt1>ı Harınun lÜ bln. 
111 h.;.ıı-a ı v~ .>rtai<l.ırı 9000, ra. 
iıp Kuı:-~u.nıu 5\lOU, Haısnü Natl Pe
aen .iOıJJ, lia.k f.ıl"ı~.po[ JVOO\l, .l\lut
t t.ı f\uwtıu \'C Faııl Kcr.:;ttec: 10000, 
Otr.>ı.ı'--beı JOOOO, $0had',)'e raJy" ~•:-· 
k~tı 6<>Jıl, Lut{ı K.)ı.tu 30JıJu, PıY<:r 

K.1 .. ot. r"°' ~OOJ. Fert ÇJpaa lıl0l'0, 

rr•r k-.:.as}na t-artıec!i'mı.stır SOylen
öıgın" gôı'f' bilyl.iık ışltr yapmlŞ ve 
m~rk .. zi İ.zmtrdc bt1 unıın bır ihrıteat 
f\1lic-:H!":<C'6İne 750 b•n llr.ı tı.rht".:iııhnıiş .. 
lir. BütOıı vtı.;.'.l)·ettı·k. ı miJkdldltrin 
miktarı dıôl't bın.:- ya'kndır. 

ADA~Al>A 

Adana viJ:\y,·lınde v .. r!ac V<"rgisint 
t~i tutula"C t.. l~.m1,·ı•~ıe vet'eee-klleni 
'llilalrıları bUd>oir li•te llAn edilmtıı
tir. 

Ceyhan kaz,;·en h:.riı: olma ... W.ere 
,~iliıyettt'ki mü!Jce!· .. rı-crin s !Y•f. 1057 
d :r . Bun:.ardnn 50 ı i tU~;, 512 s: 
Qlftçl, 37 ~ı bi ı1:ı ve arş.ı sahibı.· ir Cey 
h~ hariç oh~*: ü ztıe \RiJfqct 1a,'h;ı·<· 

kuk rttiı·ı l en vs ı t' t '< verg1s.i n"Jflkt.an 8 
milyon 501,387 liı·•dtr, 

Kuttu bir nl 
ti reni 

Ab 

Ordumuıı.n güz ide başlarınd.n 

O.,g:cn t> l'3 . MusrafJ l\il-ğ :.L·ıııı k~uık 

k · ı Ba.yaa Öır.k.:tn !\1uğ!:ıhlı ile Dr 
A.!a:>.ıy İ'brehtm A'l.!ar...er.n oğlu kıymet 
li huıkukçumuı Fethi A~l ·ne•·in n;k;)h · 
tören• diln 9'.ıat 3 te Bf'yc-ğ '. 11 evltnme 
mı~mur ıuğundıl i.kı tınıf:ı;ı aı:{r - b l ve 
a.hbapl.ırı huıurtit~ icr.ı ediL:r.ılş~r 

Vali ve &lc-.:fiy.: R·t1 ı Dr Lüttl 
Kınlır, Or'C'eneral Fah~dın 'Aiıay, 

ŞARK CEPHESfNDE 
Kızllordu Rijevde 
iki şehir ge ri aldı 

(Baş tarefı 1 inci sayfada) 

ıılan düşman kuvvetıeri iınlu 
edılmişt r. 

Düşman 25 son teşrinden 15 ilk 
kanuna kad.•r 3000 deu f1zla esır 
326 hü<:um ::robası ,., 227 top 
kaııbetmiştir. Sovyetlerın ınsan. 

ca kayıpı,.a 1 .000 k~iye bal :ğ ol· 
m.ıktadır . 

Ahnan uçaklm, şimal 'bölgesi 
müntehasınd ı Murmrnsk 1 m<3nın· 
muvaffakıyet!~ hü-cum t>!mişler

dır ı ilkkaııuııd•n t~ ilkk3nuna 
kadar Sovyeıler 4-ll uçak k•ybet
m•şlerdır. 

Libya 

''e d<~eı hır (ok gent-rnll~rirr iz ic mc-
bu&f-:tr hazır bulunn1u*llJır , 

Gcnçlrrımiu v" sayı.n Orgenel"alimi
zl hararctlı• tebr•k. t"<ier, yen.i evlilere 
uzun ve mes~ud yı:ı .. .- diler~ 

D. Drm:r Yo l an isletme U. ı. il8nla v ı ! 
20/1/943 tarihinden itibaren: 
Kasaplık hayvaııarı mıhsus o lan ftvka13de tenzilat, doğru veyı 

tekrar sevk.yıl suret , le Haydarpaş 1!)1 ynpılıc.ık nakliyata tatbik 
edilmiyecektlr. İstasyonlardan dah a çok bilg alınabilir, (2413) 

* 20/1/943 hr:hideo itibaren: 
Yerli maden sularına maJısus D Dl2~7 ''P ''umurt•v• mahsus 

D . D/236 No . lı tenzilli tanfelcr yürürlükten kaldırılmıştır fstasyon- ı 
!ardın daha çok bilgi verilebil r. + (2410) 1 

Mu!ummen bcdel: 37500 (oluz yedi bin beş yOt) br. obn 50' o<l•t drrı I 
C '<'et 28/12/1942 Pl?'.trff:Si Jrfrnü SA3l l~.3(] da knpa'ı ı;a 1"( 1 ~ ı.:liJ,· An.karada 
İı:!ıare bitıasn® top~ardn m~rkc-z 9 lfl1C'U;."\Om.isyonı;.nc.ı ıattf\ 11lıı1ac!f!a~l!"', 

Bu İşe girm.:ık jııııiyenl~r;n 2812,50 kt bin ~O~? YÜ'l on ''°' lir rllı kun.ış) 
Iiraık muvakat te~in11l ilt kanunun t.aıY·n C'!t'J:i ,-~ :~lilır \'• te-k" r 1 ı:rinı a,-r..i 
gUn saat 14.30 a kad;1r adı gf'çen koını!'yon rt'l i·~-rır verm .. ı~:-ı 'tıızıınd·r 

Ş;ırtn·ımıtler 188 kur"Uf muk.ıbf~nde Ankara ve H",yıd.rp~ş.ı. \'ı· zne!erinden 
tomln olunur. (2231) 

İstanbul Kasap.ar Cemiy~tinden: 
Cen"'iy!"tim•ı:in senf"ltk ttmU'llll toplantısı mf'i!.ı.Jtı.,u dehOindc'ki ccn!y~t bi

n-a111nd..ı. 23/12/942 ç :·rşamb ı gilnü !crı. c.:.;'\ltt'l"ğlndrn alflkaadr ccr.ı.:ıfın sıhhl 

mnuıyene c00d'an!arll.:: gelmo:eri ve bu içtinıe-da. yapıhıcak ut.im için verJlt"Crit 

rey-fc-rin ~ut 10 - 12 7e kacLr t<. bul ed.ile~·eği Hin olunur. 

S0KR0AHMED 

Almanl ar 
(Baş tarafı 1 i:nci "'13·fada) 

kuvvetlcrı a:amıyacağını ,.e llus
•ar1n bu yü1..den Alman me\'zilcri
'\ın bırçok nokta !arına nü:fuz ede
ı,ildiklerini kay<letmek!Ed r , Şim. 
di şark Ct;Jhesirı.d : ki Alm.ın ta
lıiyesi bir yıpratma tabiyesi ol•· 
"3k vasıf!andırılmaktad : r. Bu g•· 
-ıetc ayrıca şunları yazmaktadır: 

cKr\ln,ızın kapıların: kendileri. 
ne bu harbin ebediyen kapllmış 
olduğu Avrupa dü?manı devlet
lere topr .ık· arını bir b.ısam.ık o!.ı· 
rak rnühe)'ya kılm.ık g bi tchlı
ke!i bir düiüncc ile oynJyanlar 
Polonyanın mukadderatını bir 
ikaz hal iı;de göz önündc tutmalı· 
dırl ar. 
-~~~~~~~~-~~~-

Şark cephesmdo cereyan eden 
tarihi çarp•şma b ..çok seneler de
vam edebilir. 

1 inhisarlar Umun Müdürl"ğü ilanla rı 1 
Ampul 110 X 25 :WO A<tct 

> 110 x 4( 1000 • 
• 110 X so ~oo • 
• 110 x 7ş 500 • l, 
> ı ıo xıoo ıoo • 
> 220 x 50 400 • 
" 2:W X tiO 1500 > 

Priz 400 • K4'tnltatôr 400 > 
K$Jlo ı S m/m 800 Mctrw 

• 2ı5 • 2000 • 
• 10 • 000 • 
1 - Yutca.ı<lıl ""'-' vc mikt.rı :vazıı malzaır.e paızar:ı.1< usutıle uUn alı· 

Dacaf<tl.r 

2 - Paz>dlJk 25/J 2/942 cuma g!>r.ü soat U.30 do Ka!Xıtaşı.ı Lcvazım ş-.zbe· 
sindeki alım kom..syorıırrı.da y::.p'lac-8' :r. 

3 - isteklilerin pızarbk ~n t.a.Y-irı olunan a-iln ve saatte % 15 frÜVtı11me 
pıar-.:ııly!e b ir1*te- .ctı geçen .knrns&'"o ... e ı:elmrl4ı'ri UM olı.mur. (2163) 

* Malın eı""ı Môktarı 
-,-~~~..,-..,-~~~~~~~~__;;:;: ~~~ 

l\lcı..1 Antifrik&iyon N. R. c. 240 
> > N. R. C. 1~0 
> > N. R. C. 150.150 50 

55 > > N. R . C. 
> > N. R. C. 240.150 (......,) 70 
> > N. RC. 24<l.l50 20 

l - Yukstda cins ve mıktan yazıtı me:ta.11er p:carlJ< wı.rlil lir 
f'MC'flİt' •r 

satın alı-

2 - P, ıarl•k 29/12/114? ıslı ıihıü ... t 10,20 d~ Kba.t.aı;ta Lcvaum ~ 
komi!"Y<\,un<ia y~p•lac1khr. 

3 - fcfe'.<lilerıın pazar'ı.k İl;İn t y:ı•ed.i!oım gün Ve scattt ~ 15 g!h•<'nrr.t• 
p;.raarlyi!e birlikte jiciı ge(tn ko~na St"e:meleri ilan olunur. (2274) 

* t - 13/11/942 tarıhndc kapalı urt:o elotiltrr<-<i y <>ı 'Eıca!ı ™" .a:!e:. bu-
hrırla Y~ !"°k pı'f;tınnf'l .. m1'!!~ 30 ,.det b-/{\r ve 20 adet dm:ıir k.3~~ talip r,u . 

bur etrnf'(i;ğ.i~d"'n yf'f!l:..cleın pazarhı?J koıulmu~. 

2 - Pa:ıaıTilk 2-111.'12/94'2 cum.:ı g U·:·fi saat 10.50 de Kıb::ıtaetııı levazım iti· 
be~int! ... 'k.. :ı '· . kııımİ!-') t'l "l"l'tınd1 y -. rııl..,('Gittır. 

3 - Rt.-<im e sıırtnmıel!!r her gün l\ğ1 Mc'n ~ra s&ü geçen şuıb<!'C!en alı
n.acaktlr 

4 - fstı~lıle-rlrt pazıtrltk için ~:vln edilen gıiln ve saatte % 7,5 ıovenmf' 
p.ıra i!t> birl"kte adı gE'ÇC"r! knrnı8"'·"n.a ge-lm~Jcri ii~ olun:..ır (2164) 

""" ı - İstanbul bira f,.br tkos:nd.a birkm.i~ o~an takriben 10 ton teneke kır· 
plıtlfl9ı pn1~ ... 11:.\oa J:;:ııfılıtroaktır. 

2 - P·z.ı. 1 ~ 2~112/94:? tarihf~ ta~thG'"fln ~Jlt günü ssa-t 10 da K.abatcı
ta Levt1,zırrı ~ubf:c-indA:" •lım kıcm-i....,. •. ,, tr""'da ya:pt'IK"aktır 

3 _ ,... ·~ı 'ı r htr ~ün istr.-b.111 bf ... !1brik.lS1ndı 
0

görü!tbiltr 
4 - İstrtdi!erin pazarl1k icin t,vitırdi~tn gün \'t sae1t,~ % 5 (ilveame 

psr eln" lr hı-'1f·t!! :ı.c!t t(tc:en komisvoo11 g,.,m .. ltri i'An ounur. (1934) -

alına ca k: 
t - Milli ?.tüdo!aı emröndclcl te: lleı-de 1$1.lı<!:ım l"<l>l1""k ()zere i'nii· 

hanla, ı tdsiı m.ı.1<ini.st.ı, 17 telsiz m ıat:ıere •. crr:uıu D roo rcu v" 5 dek.. 
triloçn ahrura::tı.ı.ı. Bu momıuırlarda.n t 1ti.handl'l ~~1..a~ı dcrecel-ert gOr-e 
telsiz nıakınlstl"rt:ıe 260 le~iz: muhıb c memuriarına 170, motörctıle....""e: 150, 
elakfn>.:td c 120 Lır.rya kojar qllk t ~t verilecektir. 

2 I tt.•,< ı.t·ri.ı ve'k:A.!etçe goıstcr t«1c. her hang;i bir hizmeti IDlbu!l. etmo-
lt:ri, mı..l\.·a.v.af: ... trı·ı k ~tı l'lgdi l ı.lun~:nıanwsı şa.rttı.r. 

3 - )·ukaf' dki şartları hatz ol ıı is~rın; 
1 - K«ıdi el yaz>!a,tfc iY""1lmış tl tactıınd.,rini, 
2 - Nülus 1t1..!t rest sure!, v~yu. ı .ını.. 

3 - Bıı'i uodu ğl~ vatıi.!elor<ien ı hizmet \ eslkuı V<Y• rctleriııi, 
4 - Doğııı!A.ık ttt.ğıdm~ 
5 - Shhıt r--~ runu. 
6 - Son talı 1 haddiııl ~r !Jııdr,tncnc veya lr.adll<nme nrsa 5'...""et 

' ...,ın.ı. '"'"""" .... cı-.n <>luı: o!.ımdıt>nıo eli :cıcç....ı. l:alu. 
1 - Devlet monırıı veya rnutelk iki zatın ..ı.ı...ıni (tC2ki:ye için.) 
8 - 2 ıt a Jo' ve 4 a:.ı: .. t \'c · . 'J"!nğl-ar!a.nnı. b r di~ekçe flc bir~• 

16/1/943 tarlhınc lo~ AnJt r•da Al<ikıöprii:lc Muh<:ıbcr< Paı:k Mil> 
d u rlllğüııe gör.d<1nmcl..-I. 

4 - İs\&[iJ,.r:!f'tl vıasıfl ;.ı.rı ~ n belgeleri till'l\ıllll\ o.ftl.n'!arıın adresleri-. 
oe göııderi'.ecak mı:ittuııJ,. l-ntilııın g o w yoriniıı li(Yl'lca bildirii.cceıt il3t 
olucıur. .1964 - 2376) 

1 is tanbul Beled iyesi ilanla r ı 1 
Kadıköyünde mecra inşaatı ile Kurtıağalıdere civarında Fos • 

septikler"n ikmali ir..şaatı kapal,zaııf usuliyle ek:siltmeye konul· 
muştur. 

Keşif bedeli (30605) lira •06 kuruş ve ilk tem.nalı. •2296. li-
ra •38• kuruştur. Mukavele, ekı. ütme, nafıa işleri, umumi ve hu. 
ausi şartnameleri, proje keşif hi !fısa.sile t.una mü tefe. r ~ diğer 
evrak • ı. lira ,53. kuruş mu.kab lınde Belediye Fer. İşleri Müdüı-
lüğüıı<len verilecektir. 

İhale 2'2/12/942 salı günü saa 
cakb. 

15 de Daimi Encümende yapila· 

Taliplerin ilk temir:at makbuz veya mektuplari, ihale tarı.hin.
den (Sekiz) gün evvel Beled:ye Fen işleri Müdürlüğüne müro.ca
atla alacakları fenr..i ehliyet, im:ı:a lı şartname ve sai.re ıre kanunen 
fürazı liı:z.:m gelen d :'er vesi:kala rile 2490 No. lu kan.ur.un ta'r"fa. 
tı çevresinde hazırlayacakları tek 'f mektuplımnı iihalı! günü saat 
14 e kadar Da:mi Encümene vermeleri lazımdır, (2034) 

+ 
Vilayet dalı.iliııdek:i i!kxıJ<.u:l!ar iç[r. alınacak 4500 adet sol:ıa lbo -

rusu 650 adet yuvarlak di.13ek ve 650 adet dirsek kapalı zarf usu-
lile eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tsiumn bedeli 93~8 li· 
ra 50 kuru< n ilk tem'nat , 703 Ura 38 kuruştur. 

Şarıln.ame Zabıt ve Muamelat MildürlüğV. kaleminde !)'irü'e 
bıl:r. İiıde 22/12/942 salı gür.Ü saat 15 de Daimi Er:cıimer.ıde va 
pılacaktı.r. Taliplerin ilk tem.nat makbuz -..eya mektupları ve kli
ouren ibrazı lazım ı;eler. diğer vs kalarıle ::490 N<'. Ju kanunLm ta
rifatı çe\'TC'linde haz;rlayacaklan teklif nrektuplarır.ı .ihale gUn.l 
saat 14 e kadar Daimt Encümene vermeleri lazı.mdır. (20i8) 

* Cibahle Aftxlisubaşı mslınlksirrin Aıbdülazet Paşa cnddesinde 
(2) N o. lu dükkan teslim tarih.nd en itibaren 'bir seı:e müddetle kı· 
raya \"erilrr.ek üzere açık arttıınnaya kooulmuştur. 

Yıllık k:ra bedeli mWıamıneni (50) lira ve ilk teminatı ,3, li· 
ra •75• kurustur. • 

RUZr: nıEl MÜZAKERAT: 1 - i ~''" heyotınin çalışma nporo, 2. - Ht

aaı> mtifcl!>ı'.erin ıa r•poru, 3 - 1943 butçı \ '< l<adroo ~nı..n kob.Uu ( - Aza· 
Dlı(ı. dilekleri, 3 - idar.: heyetla.ı.aamddan mü-ddetlıe:-111: bitircn.eraen nlllıtJ . 

ıun ıeçiml, 

İstanbul Çiçekciler 
Cemiyetinden : 

l 
l~tart ·ul Levazım Amir li vinden I 
V~r;'~n Askeri Kt•P&t İlanları 1 

" 

Şartname Zabıt Ye Muamelat Müdürlüğü kaleminde göruk~i. 
lir. ihalesi 25/12/942 ouma giir.üsaat 14 de Milli Korunma kallolinu 
hükümkııtne göre kur'a kıeşldesl sur etiyle Daimi Encüme'fl<le ya
pılacaktır. Talipleıı'n ilk temir.at mııl<'bu7 v eya mektuplan ile iha· 
te günü muayyen saat ta Daimi Encüm ende bulunmaları. \2227) 

İstanbul Sucular ve Küulsüz meş
ı ubatçılar Cemiyetinden : 

Ctrr.iyetntiz ' n 194: 2 yılı ınaıı.me!At Vı· hbU"b.ıtının tc~:'-c:~ ıçjn 16 '1211 942 
ç..ı.rşa?nb.ı. gLl.nU lop la. :ma::ıı • . .le cJaen umı.:.n.ı htyri i "'tıQ"'.:ı;ıda eksrrirvet h:ıttı 
.,.1m&dığ1n.1aıı ilcıncı toplarıtının 2l r l2 1P.ı2 p:ııarrsı gJ-nu ~ıa t 10 dan t!! yr 
bır.tkı.ınas.ıo.ı krar verıımhışttt' Cem-ryet:c kayıc:ı e>~na!'f!l.ı.ı.n hW~.-ı cüzdan
l.ıırı!-= bir!ıkıe 194.2. ;y: • hes.ıbat v~ rrı.ıaır..ctı.hı.ır. 'ttı..l:J~u İ\·r. vu;.ar _, gC.st.erı · 
len gı...n \·t ! aa~lc B~Y{'ğ'u Şı.jhan~ Karak.:ı.ı.. civarll.ıd• Lunap'\rk g zınos.cnd.a 
oulunn:JJ.ı.rl a'.&n olunur 

.RlJZNA .. \tEl ... ıuz . ..\KERAT: 1 - ictar~ heyntınll:l ça.iı.,.ın·a repof1.l, ı - He· 
s.;.p rr.ılf'"'tt.ş!erlnin raporu, 3 - 1943 b;..tçe ,.\: k..::ıdro~~ıMDun kç,bulıi • - Aza· 
n:ın frk.ıt . r~. 5 - j,-tarc heyetın:ın :nt:d:etlerin.i bit rrn nısf~ ~lr. seçim ya 
pı:hna-s-ı 6 _ Heftl) müıraıkıp.ıorinio k'("ı.-ır.esı 

~~~~~~~~~-

A..-c-..ı.ğıı1;ı yıt.z.ı!ı etlerin t.ap..ı'ı r.ırfla '12tlZ/!'t~2 s:ılı giln:..I '""•ıt 15 dr k .ntrtJ':l 
vı 15,30 d .. sı""·r et:n~n clo.·itmtierı K{}(., h7• ~ ntm alma komisyorw.ınd. 
Yı\f'!~.a<""ak l ı• T•";plerln kmlı.ıai Vr5ıkaln nı ih.ıle saat.iııdeu bl:o Saat e\•vel ko-
m:sy-O':'<' pe!x.e.era.. (1853 - 1978 

Tutsn Cins .l\1ikıtlrt Ttmlnatı 

Itilo l'ra Nra 
~~~~- -~~- -~~~~-'-~~~~-'-~~~ 

K~yu.n eW. 
s~i'J c:ti 

40.000 
40.000 .. 44000 

32.000 
3300 
2400 

40 ton lahana, 50 tqn prasa. 40 ton ispanü k:rpalı :ı:ari'la eksutme
y• kor.muştur. İhale> : 25/12/942 c um• günü "•a! 10 da Samsun as
keri satın •lır.a kornısyoııunda ya pılacaktır Tahmın bedelı 20,5Cı0 
Lra i ik t<-minatı 153~ lira 50 kuruştur Ta!iplcr:r. kanuni vesikalar·
le tek::( mektupların, ihale saatin den bir sut evvel komisyona ver-

Ccmiyct.m<U., 19H yılı muocnelat vr btmbatını , t<tklkl için 161121942 çar 
pgnba ıUnü top1anma ı 1'.~n ~ trrlmlt b .. yet. i~l ~!nda ~e-tiy.:!ha ı1 ol .. 
mh:-ıdığ:cıdın 'titı.cı lcp?.antının 26/12;942 cu.rım-tesı gUniı SJ.a.! 13 den 15 e bı .. 
:r;ı!kı!·ma~ına ka.rır -vttilmt.ft1r. c~m·-yettc kayıt 1 e: n f ·.tr.ızın. ' !yt·t cazcı n .a. 
r i]e b!.rl:.k.te 19-t2 yı'.t tlt'~~bat ve ffi\J'Jf'l"'el tının le~ik, içı"1 yukarı::l1 gü:;tt:Y-ılen 
S\1-'l 'e saatte Türbe &bıA.i c2ô=Jesindc' j osnaf cerr.ye''cıt tr-ll! .ındl cemyf.t 
mhetitezinde hazır bulun."'IU.l-arı illn o•cn•ı.•. 
RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 1 - jdar. becy..tm.n çalı(l!lla n1'<>.-U, 2 - Hr

sap müfett-:Ş.lerinin raporu, s - 1943 bütçe vt kad:rasur:u:ı obulü. 4 -- Aza. 
run teklitie-ri, 5 - İdare: h~Unin müd" tlel'izıi bitirrc msf1 '9çin ıeçLn ya. 

~mıııı. 

T Jİl.Sıı1 lo ıhcu Gtiı en 20JOOıJ, Şere( 
.Ejın.JJ u ..ıoou, o:ırr ve .:\.hır.et rw._. 
rrN:l G .ı cu, iş halııt limt'eci iı~kıetı Jı)O 
b~. F v n u, Kı...ı:~r .)'~r •r. a..1t a·r.Kc• 

lstanbul Kahyec·, Kıra han€Cİ ve e• 
k üuliye satmıy n Gazinocula 

Cem iyeti n d e n : 

meleri. (1852 -1977) 

+ İstanbul Bak allar ve Müsta de . 
tı 5HOiJ, Ar 1 l\Io!.'l 12000. 

İZ~IİRDE 
iı 1· rta. vl 1 ._ v g ] ı~ste'erl de 

dıJn a.u ı~ a ı....1 ı~ t .... Ierııtculeki ver 
gı 2- rr. ) n lıradJn ı :.ız. f.- l11ı..1r 
lzm d oı ı n )"Ln lır liA verı tar. 
hıy:u, y~t.:..ır. JıJL) b.n ıra ıle. rellk~ .. 
Jıe olan., a aded..i 2a i l:dÇı:nemeK.t. 

dır ! 5 bl'y • ru ml in V• g.;i 15~ 
2VO bio JırA ,,ra ı.nd..t: Ma:ıif.ıtur41 

1'ıcretJe ışhgaı, ejca b ılı fırmalarıa 

vrrıı ~n daha yuk$t'khr l.Ierkeı. bı· 

t oındoi<.i 3.5 malyoıı ııra un d0<1 ~ 

vadı 

Cemiyctrn12ln IDU yuı mu.,,,clAt ve h...ııatının tetkiki içle 16'12 9U çu. 
eambf.: gunü topl•:ıma.: ı ı An cdJ t>n UtnlltI'!:1 heyet ıctırr.aında ekat'rıyet ~ !.ı. 
o1mAdıtınduı ikincı top.anr..nın :?6112 9-12 cı.;ma~ı eün;.a s .. a.t 10 cLın 12 yr 
blr8'c.ılm.t.:.ln kaMr \icnlı»ıatll'. C~ mh yrtk kayıth f'.Sn.flmW..'l hUY1ft"t 
C!ılzdan:art:c bırl t?e 1942 yı~ hrsaban v~ rr:.uaa:eUn~.n t.t.kikı içın yu.:;a:ıaa 
g~tenıen ,cüa Vt ııatt~ TU~bıo BabıA!l caddeınd"lti Esnaf ceınoetlen .bi.u:sın· 
d-. cemiyet mtı.trkez nd~ bulı.ı.nme.l•r, ilir; o~unur 

RUZ.. .... U!EI MÜZAKERAT 1 - j,Urr bey.-.m,n ~1""6 raporu, 2 - He
eap müf'ttış:erlnin ıaporu. 3 - 1913 bu.t;c ve kadro unı.:.r. kobu!Q, .( - AU· 
non l<klit>cn. 6 - 141.te bqet,nin müdcet:eriııi bıt.r<a ııutı oçuı O<çlm :r•· 
p:.~mu.1 .. 

K.pıiı :rar! U3U1i"e 300 ton kuru in--1.r ıaıtbı alınaca5ttır EVSııtf ve h\D\Jsl 
prt'ları kron~yPr.d:ı ıöl""ll!ubilir . 300 ton kuri.ı. incir k:'i:>b.n bir tıstd..'.cbiye ih lo 
.01.t>;'<e<l; g bi d:ıha " qril<lal'ı•la lı;l<jlı <*-' ih takı:Srde lhalr<i 1"'Pl:albilir. 
Mu • ., teminat 15030 Fr:uiJ, Th•lesi 30/12.'942 "'~mba güTjıj ..-.-: 15 de 
yaıpıhcağır. t:: t.e!Ci.rrin ıtıa:f' sa.st..mcın bir saat wve, tcm.:.n~t ve te~:it m•k 

tuı>'""' r rboyr<!C Y«>•l< SWılıay ok~ımdl>.'tı AS:<erl P<J51• 920 \ın almo l<O· 
mbı.ynnur.• m!lraca tarı. (1932 - %281 ı 

* Kapu ır.ıırf UIUlll• 400 ton ~kird.- iz it: u O'Zilm .. t:n 11-c~ır. Ev· 
&af V• hı:BUll şartJu: lcxırn:BY<>llda C~ <bilir 400 ton kuru llz!lın tepe.., bir 
lsteıkliyc ı!ıı e edf:ebilcc•t. ıın daha a1 tr.iktarına .ls!cldi çıktığı t.tmrdc de 
lhıııc•• yorpılab<ltr Muvalı:ka• t=lnatı ı '870 ircıdır. İba!csl 30/12/942 çar c!b. 
ııann saat il d• yop.lıerP,d.tır. i :te'<lll••in lhal• sutlnden b;r ... at evve-J temi 
caı ve ıek. f "' p:a..ı'c H•rbiycdr Yedek IJWay OlrulundAkö Aılk<rl poot. 
.D20 aalır. aJnuı b>ını&:rcnun• mürac t,arı (1933 - 22821 

Cemiyeti • • 
mını den: 

C«nb-etmiz'ııı 1912 :yı!ı ~el{,t y. h ... batıT.ı n t.tkl~ çln 16/l?/9~2 ç •• 
f1mba gijnü ~~ ilan h:n c. n mi bt>yet i('t maında e! t'rrive~ h .,: . 
mod'tlım!an ~ci 1.>pWıtın>n 26/12/!»2 cuma ·t., igilr.ü r.ıa• ıo d:tıı 12 ye 
bır.lolmasıı karar verilmiştir. Ce?niycttc ~ıl.1.ı. ~ır.atım1zın huv\yet cO'? la· 
rlle birl1'cte 1942 yılı hesaıbatı ve muamc-!A-1ı:rııD t,.tkiki için yuict"ıcl n_ g&terien 
ır'Jn ve oantte Tüııho BabıAll cad<lcs!ndek• "'"'' cett~Ueri binasın-• ce.niyct 
modt•zmde bulunm<rlorı ll4n ounur. 

RUZNAME! :llÜZAKERAT: 1 - hıre hey nln çalış;-f.ı "'1>0•U, 2 - Ht
MP mQfctfiş'erlnin raporu, 3 - 1943 b !çe ve k.a.ıdn>stmun kcıbulü. 1 - Aza· 
..., teklir:cr., ~ - İdare h01eti.ıUn mQ;l~etlcrıini b1tı rcıı nıolı için seçim Y•· 
Pılmaaı. 



.SAYFA - • 

- ' 

Bayram ve Yılbaşı hediyeleriaizle de· 
vamlı bir hatıra temin etmek istiyorsanız 

Kitap hediye 
ediniz 

Yalnız iyi lnUhap edllmlı olması 
lizlmdır. Bunun için : 

Maarif Vekilliği Yayın evi 
ne müracaat ediniz. (2414) 

yerd 

4cenfulı.'kler 

~ verilir. 

Eminönü Na:iıl Bey Han No. 

Türkiye 
UmıunJ · Vekili: 

Alıdu:rrahınaıı 

İMRE 

<I, Tele:fooı: 23521 

57,080 lira 3 kuruş 'keşiıf 'beQe lli Etimesuıtta sa'bit masa ve sıhhi 
t~isat yaptırtlınası kapalı zarfla eksiltmeye kıonmuştur. İhalesi 
30/12/942 çarşamba günü saat 11 de Ankarada M. M. V. 4 NoJu 
satın alma lromisy<:munda yapıla cakıtır. İlk teminatı 4107 liradır. 
Taliplerin kanuni vesikala.ııile tel! lif mektı;pların' lhale saatinden 
bir saat evvel komisyona verme !eri. 1939 - 2324 .. 

Beher kıOOsuna 225 kuruş 1liaA tahmin c.-dilen 10,000 adet rnek
kaTi urganı pazarlıkla satın a-lına caktır. İhalesi 2!!/12/942 cuma 
günü saat 16 da Ankarada M. M. V. 3 No.lu satın alma 'komisy~ 
nunda yapılaeaktı.r. Tutan 22,500 lira kat'i teır.ıin.atı 3375 liradır. 
Taliplerin belli vaki1Jte ltıomisy<>na gelmeleri. 1943 - 2328 .. 
~lu Aakel"i: h'19taıhaıneilirln cf.vaıındk! bıir binanın taımi~ o.çık _ ek

ııilıımeyc k~\u.I". ihalesi 25/12/942 glioıü oa.a,t 17 de Gelibolu askert sa. 
tın •l.ınıa komi•yonunda. Y•Pıl.aoaıklır. Kqi1 bedeli 992 lira ı lmıruş tılı: te
"'"""tı H liıoa ~ km·ıı~tur. Twlivt~- rin belli w!ki1.te Gooml!l)'@na gdmel<l"l. 

(1903 - 2177) 

* Eskişehir hav• hastahanesi iki ne! kısım inşaatı müteahh•t nam v• 
Jıeş1bına pazalıkla eksiltmeye ko nmuştur. İhalesi 30/12/942 Ça:r. 
şamlba günü saat 11 de Ankarada M. M. V. 4 No. lu satın alma komU;.. 
y.cxnu.noa yapılacaktır K"'Şif bede ti 1,121,265 lira 56 kuruş kat'i te
minatı 97,200. lira 25 ku<r.ıştur. Ta !iplerin belli vakitte kom'sycına 
gelmeleri. 1944 - 2329 

* 50 ton sı,ğır eti alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 8/1/943 günü 
saat 15 ere Ankarada M. M_ V. Bi r No. •Ju satın alma komisyonunda 
yapılacaktrr Tahmin bedeli 35,000 lira k·at'i tem'natı 5250 liradır. 

Taliplerin belli vakitte ıkomisyona gelmeleri 1948 - 23.3il ,,. 
B'Lilmum" malzemesi ciheti as kcriyeden verilmek şartile yıaptırı

l;tcak kazı ve kagir kemerli iksa işçiliği kapalı zarlfa eksiltmeye 
korımll§tur. İhalesi 26/12/942 gün ü saat 12 de Geliboluda askeri satın 
ahiı.a komisyonunda yaprlaeaktır. Keşif bedel' 27,914 lira 70 kuruş, 
iLk temlnatı 2093 lira 63 kuruştur. Taliplerin konuni vcsik.alarile tek
'if mekiuplarını ihale saatinden bi r saat evvel komisyona vermeleri. 

1902 - 2176 ... 
Müteahhit nam hesabına 200 ton kUru ln.c'r satın ahnacaktır. 

200 ton ıkuru incir toptan bir İstek liye ihale edilebileceği gibi en az 50 
'nuna talip çıktığı takt'rde de ihale ed'lebılir. Evsaf ve hususi 
Şartları komisyonda görülebilir. Beher ıkilosunun muhammen fiatı 

95 kuruştur. İhalesi 24/12/942 Per şembe günü saat 10 da yapılacağın· 
.tan taliplerin kat'i tEminatlarile Harbiye Ycdeık Subay Okulunda 
As. Posta 920 satınalm• Komisy<> nu·na müracaatları. 1862 - 2023 ... 

K.palı :tarf uruliyJ,. H> ton &gre yaıtı, a:Jııın•®kJır . Evoaf ve huıııt!I ıartJarı 
<lt'•r..i<yonda göliileb;Jlr. Muvalok:ıl kmiootı 1125 liradır. İhalesi 24/12/942 
Çarş---,,,mba günü sut l~ de yapı.!ocağ~n !steıkJ.j]edn iha:Je S<ııat.inden bir saat 
nvel tmtlir mektupları ve n'lu.vaıkkat ~i.aıtariyle ~iyede Yedek Subay o
lı;wooaki Askeri Post• 92·0 Satın Alma Kronkyonunn milraca•tlar~ ( 1883-2024) .. 

Aşağıda ya:zılı .tlerin kapalı zarfLı elc3ilt.m.Jerl 21/12/9!2 Pa~arlesıi güııil 
aaat 16 da Erzurum Askel"i Satın Alma Komisyonunda yapıl""1klır. Taliplerın 
kamılli vesi.k&ilo.1\yle telrlif mektuplarıoıihale s.atilı.d<I'\ bi< ..,,t evvel lt<J!l>is. 
von.n vermeltN 

Cinııi l\fi'kta>" Tut.11 Toıniı>atı 
Ton Lira Ura 

Sığır etlı 

l{o.ruıı &11. 
60 
eo 

* 

12,~ 
..f8,006 

aıso 

H-00 
nıısı - ıvıeı 

Gölcükte bir pavyon inşası 1<a palı zarfla eksiltmeye konmuştuz. 
.ha.les· 25/12/942 cuma günü saat 11 de Ankarada M. M. V. 4. No. tu 
satın alm> komisyonunda yapılaca kur. Keşif bedeli 99,176 lira 50 ku· 
~ ilk ieminatL 6208 l.i,.. 83 kuru ştur. Taliplerin kanuni vesikalarile 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona V>erme-
lcri 1918 - 2246 

* Bandnmada gösterilecek yetd e harici su ve kanalizasyon tesisatı 
yaptırılacaktır. Pazarlıkla ek.9iltme si 26/12/942 Cuma•rtesi günü saat 
11,30 da Ankar•da M. M. V. 4 No. lu satın alma komisyonuııda yapı

lacaktır. _Keşif be&!li 9963 lira 12 kuruş, kat'l teminatı 1495 li.radı.r. 
Talıplerın belli vakitte komisyona gelmeleri. 1919 _ 2247 

+ 
Gölcükte 50 çift <şçı evi yaptı rılmas1 kapalı zarfla eksiltmeye 

konmuştur. lhalesi 29/12/942 Sah günü saat 15 de Ankarada M. M. 
V. 4 No. lu satın ahna komisyonunda yapılacaktır Keşif bedeli 978,583 

lira 50 kuruş, ilk teminatı 42,893 lira 34 kuruştur. Taliplerin kanuni 
""s•kalarılc teklif mektuplmnı ihale ..aatinden bi.r saat evvel .kı<r 
m isyoha vermeleri ~1949 - 2334) 

·-------1 g DA ·------------~--------------17 BİRİNCiKANUN 19U 

( lstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilanları,, 
1 

A.şağıdJ yazılı mevadın pazar! ıkla eksiltmeleri hizalarında yazıh giin, saat ve mahallerdeki askeri 

,. KIZILA y gazetesi., 
Bayram günlerinin tek gazetesidir 

satın alma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin belli vakitlerde ait olduğu komisyonlarda buhınma- 1 LAN LA R icln EN istifadeli vasfa ları. Tutarı Tem inatı - İhale gün ,saat ve mahalli 
CİNSİ (Miktarı Lira Lira 

Kilo --------------------Kömür nakli 2,000,000 
Sığır eti 30,000 
Sığır eti 25,000 , 
Limon adet 8,000 
Portakal adet 8,000 
Odun 300,000 
Sığır et' 14.000 

5-0,000 
30,00G 
25,000 

560) 
64-00) 
7800 

14,00-0 

... 

375() 

1044 
1170 
1(}50 

28/12/942 14 
23/12/942 11 
3-0/12/942 16 

Erzurum. 
Eskişehir Hv, 
Gelibolu 

4/1/943 
li/1/943 

24/12/942 

16 Gelibolu 
16 Gcllbolu 
15,30 Ra:mi Tcıpçultr 

(1977 - 2422) 

Aşaoğlda yazılı mevadm kapalı zanna eksiltmelcri hizala»ın<la yazıt ı gün, saat ve mahallCl'deki askeri 
satın alın~ komisyonlarında yapıl:a caktır. Taliplerin kanun! vesikalari le teklif mektuplarını ihale saatle

İhale gün, sa.at ve mahalli 
rhıden bir s•at evvel ait old1ığu komisyonlara vermeleri. 
CİNSİ Miktarı Tuhrı Teminatı 

Kilo Lira L~ra 

l 
Ba b.Jy>raLın için üc>\~·tlet' : İlı\.n .llhii"a..-.;mdıt Sullitimj 75 5tı;ema 

. k'U C"~, tç sahıfeler 25:0 .kuruş. ' 
.. tl5'nlor için: Telc&ın: 201!!14 - 2009>;i 

ilfıo tnrı 100 

lstanbul Limanı sahil sıhhiye mer .. 
kezi satınalma komisyonundan : 

Mefkez1:rn&z nakil vasıblııırıt iıb~Cl ~in (54) ka'lcm tami!" \'.e isletme ın\t... 
t«femıloo vesair .malzeme ~·palı zart urnlli ile dksil't.al<: ~le .. tın alınncti<tır. 
Tıahmin bedeli {68'i~) lira (75) lturoş!ıır . 

A - Şartırn.ımc ve l.ô.:tl' mel1liezimizleva-zımınd'l.Il pa.ırasız. al>m.r. 
B _ Ek&i?tm~ 24/12/942 p<>rşembf gllmi saat 15 de G.ola'tada Ka<3llıwı

ta.f.ı.~ ~ıtagınd.a. m~rlkezin>.:z ytın aJnııa: ıklomiıSyonu:nda Y.a·pı.lacaıktır, 
D - Ek~tmeye girt*C~klıcrıin ı.942 yılı Ticaret ~ı ,·esikal'3'!r'Jırn ;bt-Qzlıı · 

l'} 1~z;:ır.ı..1ır 
E - Eksiltım.eye lştlrak edeceklcr '.r mıülıürlü teklif rnı·k.tuıpl arını saai 14 

Sığı~ et! --~~-----~. 50,000 30,000 2250 ___ 8/.,.,.-1/943 15 Maraş 
Konya 
Konya 

de !ta<la,r kıoım (Yon.:ı rnıııkhın muka.b;Hnde ve,.,,,.,le.ri tarttı<. (215()) 

Kuyruklu k.O)iun et1 
Buğd~y öğütülmesi 
Lahana 

30,000 4218.75 30/12/942 15 ------------------------··-
1,800,000 

50,000 
50,000 

6762,50' 30/12/942 16 

Aylık Tramvay kartlar~ 
Pras4 

8750 
ll,251J 

* 

657) 
844) 30/12/942 15 lfosdere 

(1956 - 236S) İstanbul ElcUrik, T~amvay ve Tünd İşletmeleri Umuın 
Müdiirlüğünden: . 

Aşağıd3 y.:ı:ılı mevadı.n lupa.lı :urlla eksil lmel<l'i 'hizalllll1nda Y>'ılı gün, B:>at ve mabıı.llt\rd<ıki aSkert satın elma 
kxıırnıi.cyonwıda ya,pılac:ık'.ır. Taliplerin ilınuni vedkawüc l<iklifmektuplı:ınnı .ilıııl< s.•tin<J..n bir saıt ewe! ait ol<lıığu 

1 - Yılbaşı tatilleri dolay:sile l, 2 ve 3 İkincikanun 1943 gür ... 
!eri da remiz kapalı bulun.acağındar~ İkincikfuıun ayına mahsus olan 
ve 4/12/942 den 3/2/943 tarilhine kadar muteber olacak üı'.!retli 
aylık kartların tevziatına rJ.2/12/ 942 tar:<lıindeı: başlanacağı, 

k<ımôsyona v~e...t. 

Cinsi :r.ı;ktart 

K>lo 

Bina tamLrl,. 

Sığır eti. u~.ooo 

Sığır eti. ~0,000 

Sığııı- eti, 180;000 

Tu'iıuı 

Lira 

16,971,1/' 

14?,862 
48,000 
90,()()(1 

* 

.ll<ıln1natı 

Lim. 

12712,84 

8643,10 

3600 
8'/30 

* 259 M3 çam l<ercs'.e kapalı zarf la eksiltmeye k~nmuştur. thalesi 
28/12/942 Pazartesi günü saat 11 d~ Ankaraıl.a M. M. V. 4 No. lu sa
tın alma komisyıonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 33,670 ilira, ilk 
temınatı 2525 lira 25 kuruştur. Ta liplel'i.n kanuni vesikalarile teklif 
mektuplanıu ihale saatinden bir sa.at evvel komisyona vermeleri. 

1922. - 2250 

* Beher metresir.e 560 kuruş talıımln ed len 2-0.000 metre kaput.. 
luk k'Umaş pazarlıkla satın almacakır. !hal<i?Si 28/12/942 pazartesi 
günü saat 15 de Ankarada M_ M. V. 3 No. l'U B<!ltm alma komisyo. 
nunda yapıl111:alııtı<r. Tahıniın tutarı 112.000 J.iıra kat'! tenı natı 13.700 
h~adır. TalipLeıin belli vakitte lroınıisy<Jllıa gelmeleri. (1957 - 2369) 

* .Ank.arada gösterilecek nı.ilıalde b;ır pavyon hışası pazarııı~ıa 
· eksiltemeye konmuştur. K~·f bedeli 166,27~ lira 45 kuruş kat'i te
mlı:atı 9563 Jıra 83 kuruştur. :iihalesi 30/12/942 çarşamfi:>a günü sa
at 14 de Ankarada M. M. V. 4 NO.lu saltın alma ~miı;y<>nunda ya· 
pJl.aca.kıtı.:r. Talipleı1n belli valııitte komisyona gelmeler. · 

(1958 - 2370) 

* Bililmum malzemesi ciheti aslıeriıyeden wrHm~ §lll1tiYle 
iki adet anbar işçil'ği pazıırl:ılda ebHtıneye lronmuştur. Ke~!f be
del\ 3049 lira 1 kuruş illı:isinıin kat'! teminatı 914 lira 70 kuruş • 
tur. İhalesi 4/1/943 pınartesi günü saat 11 de Geb"bolu askeri satın 
alına koni syonnrufa yapıJacaJııt.ır-, Tal'ipleı:ıin belli valdtte komİs • 
~ona gel.melen. ( 1959 - 2371) 

* 20 ton lroyun eti kapalı Zfııi"fla ~fümeye lron.muştıur. ihalesi 
21/12/942 Pazaırtesi. günü saa.t 15 de Ka~s askeri satın alma lro
misyonunda y~pıılac.akıtır. 1lk rem lnatı 1800 liradır. Taliplerin ka
nuni v.esi.kalaı:ile teklif mektupla nnı ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 1870 - 2061 

* Bıiher çiıftıine 1150 kuruş talı min edilen 10,000 çiıft er f<>tini 
·pazarlıkla satın altna.cakt-r, İhalesi 21/12/942 pazartesi günü saat 
16 da An'karaıda M. M. V. 3 No.Lu satın alına komisyonunda yapı
lacaktır. Tutarı 115,000 lira kat'i temiıwtı 14,000 liıradır. Taliplerin 
belli vakitte lromisyona gelıneleri. 1871 - 2062 

+ 
Aşağıde. yazılı muytal>iyelerin kana{ı z,.,f~I .,.<s<llmoleri 22/12/942 Salı gil-

ı11ü saa.t 11 de E~~işebir ,Asıkeı1 Satın AJmn Kcını·h::yon1ında yapıl.acllktır. Ta11ip .. 
J..erin kanuni vesikalar;y• t.:ılkli.1 mdduplarını ihale ş-aat~ bir saı:ıt evvel Ko
misyona vermclcN 

Fie.ti Miktarı 

Cins" 1 Kuru Adet 

Keçe belleme 25-0 1000 
Yem torba.<ı. 300 ?.500 
Kıl çul. 1150 l-000 
Gebr<:. 35 12,250 
Kıl koları 100 ?500 
İp yu1ar. ?O 1000 
İp y-ular sap• llO 12,000 

(1901 - 2175) 

+ 
51 vogon sığır eti leapıııı zarrıa M.ti.' tn1eye konrr.ıuştur. İhalesi 28/12/942 

pazartesi gil;n.il saat 10 da Afyon a&..'l{t•d satın n.hrıa kı>rntsy<munda yapılacakt:ın·. 
Tahm·in bedeli kilosu 90 kı..ını_, jlk teminatı 3442 l~l\l. 50 ıkUn1-rtur. T"liplerin ka
nuni vEıS:kao.rlle tekli! rru:k1:upların ih~I• saatiodflı bir saat evvel JromJstyona 
v.mı.,[eri. (1945 - 3330) 

+ 
Şolıir dhltı ve baruci ta.şıt işi kapoll zaı& ok.sUtımeye ~uştur. İhalesi 

lS/12/1942 pazartesi günU ... .ı 15 de İamir Lv. amicLiği $11.ın a!ıı:tıa komieyo
nıund'a. yı1pılacaıktır. Ta.lipler'n knunt veslku'i.nrli.e tekli! mt"ktuparlnt ihale n:a
tlı>dm bir .,..t rvvel k~a vermeleri. Mıkitarı 10,000 ton ta<hmi~ bod•li 
133.660 lira itle ternıinotı 8138 llr:ıdlr. (1946 - 2331) 

* 200 ton kuru BOğan paızarlıkla satın alınacaktır. İha~si 7 /1/943 
günü saat 15 de Aiı.karada M. M. V. Biıi- No.lu satın alma komi.s· 
yoıuında yapılacaktır. Tahmin be deli 45,000 lira ilk teminatı 3375 
liradır. Talıiplecin belli vakitte komisyona gelmelııri. 1953 - 2338 

* Ankara mevki hastahanesi tevsi inşal.ı pazarlıklıa eksiltmeye kon-
muştur. İhalesi 29/12/942 SalJ günü saat 11 de Ankarada M. M. V. 
4 No. lu satın alma komisyonunda yapılaoakur. Keşif bedeli 176,086 
lira 11 ıkuruş ilk teminatı 10,054" lira 31 kıunııştur. Taliplerin belli vo. 
ki:tte komisyona gelmeleri. 1950 - 2335 

+ 
Gölcükte bir elektrik santralı binası inşası kapalı z•rlla eksiltme. 

7e konmuştur. İhalesi 23/12/942 perşembe güoü saat 15 de Ankarada 
M.M.V. 4 No lu satın alma komisyonunda yapılacaktır. Keş'f bedeli 
95,133 lira 59 kuruş. hk teminatı 6006 lira 68 ku~ştur. Taliplerin 
kanuni ves'kalarile teklif mektup la.rını ihale saatinden bir saat ev· 
ve! komisyon• vermeleri,. (1859 - 2020) 

(1892 - 2141) 

]hale gün, '"1at w mahalli 2 -ADt.ı aylık müddet ihitam lunduğ·undan kartların tebdili ıa
~ ge1mekt.edir. iKartlatrını yenileyecek olatların •bir fotoğrafla 
Galata-da Tramvay Hareket DaJıresine müraeaatları, sayın yolculara 

il Bul"S2. bildiıilli. (2434) z.1/12/942 

28/12/942 
25/ı·2/942 

1/1/943 

16 Erzincan. 
ıs B:mdımıa 

IS Sıvııt 

Direkt.iıil; CevdPt R~rnhilein tıo,..,tııhı · "' 1 'I ' .- • .i\.ı:~r.,..ıı4 

BasJdrğı yer: •Yenıi Sabah. matbaası 

Aşağıda m~ktarlaırı yazılı sığır etleri kapalı zarfla eksi'ltmeye 
lronmuştur . :lıhaleleri hiızalarmda yaız.ıtı gün ve saatlerde İı.mı:t 
belediye karşısınıdaki askeri satın alma komisy()nunda yapılacak
tır. Taliplerim kanum vesikalarll e teklif mektuplarını l.a!hle aaa· 
tinden biır saat evvel komlsyor.a vermeleri. 
Mikrtan F'lııtı Teminatı İlııı:le gün ve 

:ıc;ıo Klll'tıŞ Lira saabi 

40,000 80 2400 4/1/943 14 
30,000 8() 1800 5/1/943 14 

(1970 - 2415) ... 
98,201 lira 20 kua-uş ·Jııeşif bedelli Kırıkkalede h'r.a inşası 

kıapalı zanfla ekısiltmeye konmuş tur. İhalesi 4/l/!t43 pazartesi gii· 
lllÜ saat 16 da Ankarada M. M. V. 4 No. lu satın alına komisyo • 
nııında yapılacaktrr. İlk teminatı · 5710 ha 6 kuru~tur. Taliplerin 
M.nud ves.ikalarile teklif mektup ]arını ihale saatinden bir saat ev· 
ve! komisycn.a vermeleri. (1971 - 2416) 

. ,,,.. 
Ta'hmin !bedeli 100,400 lira olan 5000 adet sar-dık nümune ve 

l şartnameslne uygun olmak üzeı-e satın alınacaktır. lıııaksi 4/1/' 
943 pazartesi günü sa.at 15 de Ar~karada M.M.V. 4 No. lu satın alına 
loom 'syonunda kapalı zarfla eksiltmeye kQllilluştıır. ilk teminatı 
6720 lradır. Taliplerni kar.uni vesikalarile teklif mektuplarını filıa • 
le saat:nden bir saat evvel komls yona vermeleri. (1975 - 2420' .... . ' 

30.081 lira 90 kuruş keşiıf bedelli Kırıkkalede 10 adet anbar 
inşası kapa! ızarfla eksiltmeye kon muştur. :!!halesi 4/1/943 pazartesi 
günü saat 11 de Ankarada M. M .. V. 4 No. lu satın alma kıom 'syo. 
n.unda yapılacaktır. İlk teminatı 2256 lirıı 15 louruştur. , 'İ'aliplerir.ı 
kanuni v<ıSkalarile tekliof mek!tup !arını :ihale saat::r.den bir saat ev· 
ve! Joo.misyona vermeleri. (1976 - 2421) ... 

14/12/942 tari.hincle pazarMda münakasası ilan olunan 10.000 
liralık -ı:eyt 'Ilyağına talip çıkmadığından tekrar pazarlıkla müna 
kasaya konulmuştur. Evsaf ve hususi şartları kıomisyonda .görü
lebilir. Bir k'losumm mı:~ amen fiyatı 197 1ouruştuır. lliales; 22/ 
12/942 salı günü saat 10 da yapılacağından :iS'teklilerin kat'i teminat 
!arile Haı~yede Yedek S®ay okulur.daki askeri pota 920 satın 
alına ·kıomılzyor..una mÜTacaatları. 1973 - 2418) .. 

A~ağıda yazılı sebzelerin pazarlııkla eksi1tme1er 80/l;!/942 çar-
şamba günü saat 16 da Geliibolu Askeri Satın Alma komisyoınunı. 

1 

da yapılacaktır. Taı:plerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 
Cinsi Miktaırı. Tutarı Teminatı 

Kilo Lira Lira 
------~~-~~ 

lspanak, 60,000 15,000 
Prasa. 150,000 30,000 
Lahana. 60,000 10,200 1(61() 

(1972 - 2417) 

Mevcut nümune ve şa<I'tı;amesi r.e göre 400 adet gizleme ağı pa· 
zarlıkla satın aLnacakt.ır. ]halesi 30/12/!\42 çarşamba güınü saat 
15 de Ankarada M. M. V. 2 No. lu satın alma k.o.mlsyonunda yapı. 
lacaktır. Nümur.e ve şartnameye uygun olınak şartile yerli ve 
ecnebi malzeme Joullanılabili:r. İsteklilerin teklif edecekler! fiat 
mernden lta.1'! teminatlacile ıbelli v.akitte lromisy<>r..a gelmeleri • 

(1974 - 2419) 
+ 

15,000 kilo sarı sabunlu kösele pazarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 
28/12/942 pozart.esl ·günü saat 16 da Ankat•a<l:a M.M.V. 3 No lu satın 
alma )wm;syonunda. ya,pılac11ktır. Tahmin bedeli 97,500 lira k•tl ıeın! · 
natı 12,'250 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyon• gelmeleri. 

(1963 - 2375) 
+ 

, . Ankarada gösterilecek yerde aşı seruın evi inşası kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. İhalesi 30/ 12/942 çarşamba günü ıaat 15 de 
Ankarada M.M.V. 4 No hı satın alm a komisyonunda yapılacaktır. Ke
şif bedel; 263,200 lira ilk temiııaıı. 14,278 liradır. Taliplerin lt•nunf ve. 
sikalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyo-
na vermeleri. (1941 - 2326) 

. + 
Beher kilosuna 650. kuruış tah m'n edilen 750'0 kllo sarı vaketa pa. · 

zarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 23/12/942 çarşamba günü saat 15 
de Ankarada M.M.V. 3 No lu qatı n alma komisyonunda yapıla.cakıır. 
Tahmin tutarı 48,750 lira kati tem< natı 7312 llra 50 kuruştur. Taliple-
rin belli vakitte komisyona gelme lerl. (1885 - 2118) 

+ 
17,552 lira 32 kuruş kıeş' .f bede 1li Ankarada lki ahşap garaj ve bir 

er pavyonu inşası kapalı zarfla ek 6iltmeye konmuş-tur. <İhalesi 25/12/ 
342 cuma günü saat 15 de Ankara '.ta M.M.V. 4 No lu satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. İlk temi nah 1316 lira 43 kuI'llştur. Taliple
.r•n kanuni ves'k•larile teklif melr tuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri,, .(1888 - 2121), 
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BOLDAN SAGA ve YUKARIDAN 
AŞAGI1.'A: 

1 - HaJlıi.'So, dilm-yaııı11 biır k.ı.smJ. , 2 
Brıen, ıha.zlr. 3 - Bir ot<lll"l'!Obil ma..S. 
aı, A~tyl&ld.ı: bir nehJ-r. 4 - Sollıuna R ge--
1.it'se r:a.rna.rcailQ mahllts bir :ııaımnn, irad 

8 - Y<>.'<hılk, ye,; d<ğil. 7 - YOrütyfur, 
te yap1J~ b.aa-cket, Jba.dıete <l vet 
~ - Uzuın d.,ğil, bcr r<tılk. 9 - Başın• 
I g.eı~inse deve olur. 3bidl:. 

(Dünkü buJmacamız>n hnlli) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
tPAPARA••L - ---
2 AD• DERECE ' 

- f---

3 DAMA• ADET 
4JNANARAK• 
5ŞAG1- L ••EŞ 
61A • A B • T • T E 
7,H A Zi• T l k • H 
8

1
• ~ ~~f_ A P A R A 

9 LA • .AS I YA B 

.İHTİIIA BERATLAR,I DEVRİ 
cNıh~~kılz şerit şeıkijadeki sc.s M· 

milleı<i için çalgı alılu> ha'k1kw.ln!d ilı· 
tira içiu alınmış olan 1 Bırıınc ık5.n.un 

1937 tarih ve 25-01 No. ve 4'Keı::ıinı in .. 
nesinin ke~-n1 uırnlt'lınun ses cih lıZlJr:ın 
da oŞTJ usulilı> haıkı!ı:ndaıki ihtira içi.ıı 

1 
dlbnan ı Biriınc:Wk8oun 1937 tri.tı ve 2502 
No. ve cBlr scsLi f.i[miıı i.kıi. 'tıcunu bir-

1
'1ıl11ine irt.lbatı usulü.> halı!kın.aaki ını.;..a 

.için alı.nan 1 a;riıncik;inun lı937 tarih 
ve cSe.s cih3.21> ha-'tkınd.n.ki ihtira için 
alınan 1 Bidncik~r.un 1937 İ4ııl'-h ve 
2508 numaralı liıtiriil bera.tLarının ih· 
liva e\\;ği huiwk bu kere ba~=
-devir veyahut ihtiraları Türk~ed.e 
.mev\kJü file koyma..'< için s:ılMıiyc.t dahi 
voııilebilece~i lel<lif edllmeıkte olmak. 
la bu hususa fazh n,..Jiimat ed'aıımelt 
!st.iyen•l.,lıı Galatadıı, Aslan Han 5 inci 
Jtat 1 • 3 nuımralo.r.t. mUra.eaııt eyleme. 
lerj lüzıı.ımu ilAn olunur 

ZA Yi - Xasımpa~ nötııııı rnemur
rutundan aıl\llğı.m nllfwı lellkeremi ve 
aşik.rıtıı. keli ki#ıd"l.mı ~i ettim. Y .. 
ııisitıi:~aracağımdn "5kio.lrun htikmll 
7dktıw. -

Beyoğlu Ağa c;amli Nrak Ap. No. 9 
Aleko oğlı> NlJto ~otopııfos 

: lstanbuı Lebleb1c1.er 
Cemiyetinden:· · 

C<ııııqetimlzio 8/12/1042 ııa;Jı ıiJnG 
...,.,Jik alelade top\a.nbsında dkı>eciyet 
has.[ o!ıınadı.ğınd:an i!r.inci topanıı 22/· 
12/1142 sah gilıı>ilnt bır1'kı!mışıır. M.z 
kür gümde •ut l~,30 dan 12 ye kad~r 
Til'!"bede Esna! cemiyeti binsltı.da yap!> 
lacakt~r.C-emiyete kzyıtb azanın o gUı:I 
ve saatle hü.~et vara.Jt.alrile gelme~ 
:r.i il.an olu.nur. 

RUZNAl'tlE: 
1 - İtl.are heyetinin çalışma raıx-,ru. 

2- Hesap müfettişlerinin r ıporu 3-
1943 yUı biitçe ve kadrosunun kbu:ij.I. 
4 - Aznll61 t.kH!leri. 5 - İd•"• heye• 
iiıbn miiddetlerinl l>ltiren nısfı ~n so
olm yapıln""'1. 


