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Varlık Vergisi Mükellef
leri için Kolaylıklar 
~~~~~~~~~~~~--~~~- ... 

Maliye Vekaletinde toplanan Banka 
Müdürleri kolaylık 'esaslarını tesbit ettiler 
~~~----~·~---ı ---------------------
Bu harp ne 

vakit bitecek? 
En az 1945 yıll 
göze ahnmahdır 

Müttefikler Jaha Tıarp 
hcuırlıiı içindeduler. Ba 
Y cuın da Alman • Sou
yet mücadelesi ile sreç
me•İ milmkün ııe tabii· 
dir. -------

Yazan: SOKRQ_j\HMED 

IE5) :;~ ne uman ~i~ 

Vergiyi Yüzde 20 ödeyenlere 
--- - - --- - -------------------

Zıraat, İş ve Osmanlı Bankaları menkul mal rehini 
mukabilinde, Emlak ve Eytam Bankası da 

gayri menkuller mukabilinde para verecek 

Pamuk, deri gibi iptidai maddelerle 
zahire bankalarca satın alanacak 
tahviller ve hazine bonoları 
mukabilinde avans verilecek 

Ankara 24 (A.A.) - Malrye 
V cl<ilinhı riyaseti altında Me.nkez, 
Ziraat, İ:ş, Em!alt v Osmanlı ban
kası müdürleri t.oplanorak Va.rlık 

vergisinin tahsil sııihasında b u 

r Milli şd -·-

vergmin mükellEifleıfoe kolaylık
lar gösterilmesini prensip itibari
le karar altına ahnışla.rdır. Bu ka
raı>a gfüe, v.,rgi borcumı.n 1.iakal 
yüzde yirmisini ödeyen mükellef· 
!ere her banka kendi mevzuatına 
uygun ve temin·at mukabilin.de 
ill<razlarda bulunacaktır. 

IBıı Jtolaylıklar ~nlardrr: 

GAZET·Esl 

"\ 
Yaau lllJlllerl ne Alman devrlye-

1 er I çarpıııyorlar 
Vaşlııton, 24 (A.A.) - United Press: 
Yımanistand• mukavemet devam t!mektedir. Yunan köy

lüleri ile Alman devriyeleri arasında devamlı çarpışmalar ya
pilınaktaıiı.r. Alınanlar Girid ddki bütün zeytin yıığlarını müsa
dere etmişl<rdir. 

\.. 

Ko!tlnikolsı..f . •"" .. 
llınke t Yl'ftOteyws 

~~W(Proleı.tıayı. ' 
~ ... 

ara=Deuı3_ 

Sovyetler çekilen Alman 
kıtalarını takib ederek 

Ukrayna topraklarına girdi 
------·~-----•:---~~~-~~--

Çember içine alınan Almanlar 
Tamamen imha edildiler 
Fransada 

• 

lg) ııaıB, bu sonr bütün 

dün.ya cfka..ı ımıumiyesini me. 
..uıa aşgal edi>yor . 11143 M>nbaha
rından .tılbaren harbin bıtebile

"'ll 11• talımia c:Gcnler vardır. Fa· 
ka bizim goı uşuruüzle btı h
~ b>t ı taıı.!hi alarak eD az -1945 
YJl .. iO~ aı ınmalı<ıu. z·.ra, ba r· 
bin A vrupa JDtas.nda b iteb.hne
•1 .ı\lmal!'ya ıle d"'1iok.rasyaianJa 
kaı ı kar§J'>'a nı file.n çaıp §lllll

laiı, nihaı nellceyi ortaya çtkar
maıarı ile mu.mM.Uo<LU. llalbt&
k, müttebkleı daha harp hazır. 
h&ı i\>-n<iedirler. Avnipa ıoıas .. 
ııa n.e za.nıan ve ner<>dcn çıka
cakiarı maiüm d"'i:<ildir. Kış Af. 
ika mücadeles nin devamı için· 
de geçmckıtedir. Eğer, ilkbahar
da Abikııdan Mihverin ayabJıı 
kesnııc.lt brsatı hasıl olursa h ç 
şüphe yok lı!i, bıınWın sonra de
m<>krasyaıa.- Akd~i tem zLe.ınc 
ye başJayııcalarılır. Bu tem· 'Z'lik 
ne kadar süı.er?. Kest rıne cevap 
vermek .kaba değıldir. Her. şeyin 
başında Mihver elinde bulunan 
buıun aWıların f len işgal. al t.na 
alınması -ve Akden :z hi.kimiyeti· 
nin havada, dcni2de tam ıııfmtiı 
ile td°'S eclilm.esi gerektir. Bu da 
bir hamlede yap.la~ak iş cleğ'l. 
d iııı. Sıc.lya, Koıfo, K OTS ka, Giı. 

rid, Oniki adalar, Yunan adaları 
işgal altına ııılınacak dlla1arın 
baş.ada gel"r. Btı a<lalar ise müt
tefik k uvvetleri bir hayli ~l e
decek dt'ğerde tahkm <ıltılllJluŞ
ı....ıır. lli.ııaenaleyh, mücadek>
n ·n çetin olması ihtimal dahilin. 
dech. Ancak, bu safhaların ta· 
mam:lanııuısmdan ve demokrus
yalar.n kotaya ord ular çıkarabi• 
lcıcck kıvama gelmesinden son
radır ki, Awupada Mih»er • J)e. 

m<ıbasyalaır harbi başlayaw:i r. 
Bu devre ise 1944 ten önce gel
n1ez; daha doğrllisıt gelemez. z;. 

Dün Ankarada 
hararetle 

Karşı landalar 
Ankıara, 24 (A.A.) - Re'..i

cümhu.r Milli Şef ismet İn.önü 
bı~ saat 8 de şehoı:mizi şe 
ı eflcndimı ışlerdir. M.lli Şef 

garda Büyük Milfot Mecllisi Re(s 

1 - Bankalar Va.rhk vergisi 
mükclldlerine tahd!d edilmiş o lan 
ticari kredıleri fevkinde de her 
türlü kredi açmak hususunda Set'

best b=kı::nuşlardır. 
2 - Tilrl<iye Cımılıu.riyeti Zi- ' 

rali't, İş ve Osmanlı barO:alan şu· 
beleri Vulık veııgiJ.erinln yüzde 
yirmisini ödemiş olan m>üke11ef
lere menkul mal r<lhini mukabil in-

. ı Reisicümhur ve 
1 Başvekillerin 
idamı istendi 

Merkezde karşı taarruza ge
çen Almanlarla Sovgetler çok 
büyük bir muharebeye tutuştu 

----~--.. --~~-~-
Sovyetıeı On emil şehirler aldılar 

ra: 
a - En az A,..,,upa havaların

da 70 - 80 bin boınbard.man 
&ayyaresiırin uçunı:labilıncs , 

b - 40 - 50 bin tank, on "-\ıı,. 
lorce zırhb top vo uçal<avar, 
tanbavar bataryalarının Anu. 
pa karas.ııa çıkan!abilecdı: hal· 
ele buluırulması , 

c - En as ' - 5 milyonluk b!r 
ordoyu bütüıı modeu tedıizatı 
ile A v:rupa kıtasıııa çıkll'ICl~ 
vasıialarııı her bakından iıazıl' 
hale getir'°Qmiş <>imas ı 

d - Denizaltı telıfkcsinin ta
mamiyie izale ed-~miş bir hale 
sok tılması. 

Gibi madde unsurlannııı ta
mamlanmış btıhnunası b:lrinci 
13rttır. Bunlar bütün tefettüa
tı ile huırlanmadan, çıkış üsle. 
r ·ne nakledilmeden k>taya ihraç 
yapılamaz. O halde, 1943 illdıa
har.nda ve yazında ıhı müUefik
lıcr tarafından bu çıkış, bu hazır. 

(Dev&Ull 3 üncü 111~iada) 

bdülbalik Reuda ile Başvekil 
iikrü Saracoğlu, Genel Kunnay 
aşkaıu l\fa·ı~al Fevı i Çakmak, 

Vekiller , Cümhtıry i et Halk P ar 
tisi umumi idare heyeti iiza.. 
ları, parti grup re's vek"Ueri, 
müstak!il grup reis ?eJd, Genel 
J{umıay ve l\1illi Müdafaa Ve. 

illeti erkfım, Ankara Vali ve 
elediye Reisi, Veı&letler mils· 

teşarian ve umum müdür! • 
!\.nkat'11 Meıkez ve mevki komu,. 
anlan we enıniyet d' .. ektörleri~ 
tamfuıdtfnı lrarşılannıŞardır. 1 

Kış gelirken 

Orduya ve 
yoksullara 
yardım •• 
-------

(Devaını 3 Uncü sayfada) Maliye Velı:l?i Fuat Afra'b 

Noel fAünasebetile Nutuklar 
-----------------------------------------Papa, Reis Ruzveltve 

Göbels nutuk söyledi 
-------ı-----

GI. Aleksander 'Mihver yeni yıl içinde Ş mali 
Afrikadan tamamt:n atılacak,, de< i 

Lcmdra 24 (Radyo) - No<l yor· 
t U!Su münasebetile •bir nutuk söy
liyen P apa On ikinci P ius m fu;.. 
takbel dünya'llın kurulması la>ım 
gelen esasllkını iz•h •tmi§, insan
ların felaketierini sürgünlerini ve 
.işkenceye maruz bırakılmalarını 
tem,n eden §1lrtlar1 açılı:ca takbih 
etıni§<ir. 

GOBELS NUTUK SÖYLEDİ 

Karsta bir rozet :.. 
2192 liraya ahndı 

BerHn 24 (A.A.) - Bu ~a.m 
Gcbles saat tam 21 de Alan•n mil
l e,ı ı..e hıtaben bir nırtuk söyliye
cektir. Noel neşriyatı dini bir kon
ser le kapan:ııcaktır . 

RUZVELTlN NUTKU 
Londra 24 (Radyo) - Birleşik 

Amerika devletler< reisi Ruzıvelt 
Noel münasebet ile bir nutuk söy
lemiş ve mfütefiklerin t aarruz et
m c0tte oldukların> bcli.ttikren 
son ra zafere o lan imanım bildir
miştir. 

k*ıa:-.• 24 (Raeyo Gazete:ıi) - Jtış 
IY.<.ı.rd.ıkç• oınırl.ırd,Ki _ ....,, ve 
yurdun ır.'Uhlelil yer;cMJd<W yolmul
l:ı.n ıı...tı,IAmalt b '< boı~r. A,7ıııi L 
duygunun memJ,ne~u her ta:n.ıfıı>da 

da dtryu]dlı&\111• dair hölb<rtler gel· 
mtit1eoir. K.aT&ıın ~ıı..-ı konırnalı: 

'9ic Y°"tıtı bir Y'lrd'ım sovccliler '"' 
...ındc tfr raz.ot en va·rlııklnncllıto en 
a:z g~~ ıs;ne kadc:.- .tıc-ıttanı itGrak 
etliti bir· mllız~·do tı<>t.ıceoinıle 2192,4 
lira.~·· 

Yeni Meb'us 
seçimi 

Anloonı, 2'4 ('. .,d· l M\ılıab~ 
den) - Bil~ Millet Med!.ıı..oin ~ 
nilmilzd•~ an;ın, ilk harıı.;ı içiode ..,. 
çımin yeni~ne kanar v~recelt 
anla ılını.k 1odır. 

Ticaret Vekili döndü 
Anlcara 24 (A.A.) - Ayvalık, 

Ed'"E'mit ve Kuşadası tarai!arında 
zeytinyağlarını toplama teşkilatı. 
nı telkik eden Tic.aret V dkill Dr. 
Belıcet Uz ıE'lınımze dönnrüştür. 

Papa On İJdind r;us 

AlmanlarBalear 
adalarını işgal 
etmek istiyor -lcalnnda ispanya 
tazyik edlı ecek 

Nevyork, 24 (A.A.) - Osso
cfated Prt>s'in verdği bir ha
bere ıöre, Almanlar, balı Ak· 
den'zde Balear adalarının iş· 
gali için İspanyanın muvafa. 
katin·i i>fhsale çal ınıaktadır
lar. Haberde ilave olundu;:una 
ıöre, bu adalar, lüzumu takdi
rlndıı ı.t>rla alınacaktır 

(Devamı 3 üne il sayfada) -------
Müttefikler 

Dakar'a 
asker çıkardı 
Ani. "' 2.ı (P~'l<tyo G:ıızelc;i) - A· 

me-ı:.lulıiaır D ·1r.ı ker ~ıkarm1~· 
]ordr. J\!(lt!rtikloı ııı şimoll Afrll<.c.da 
h•r b:I::<! ş{lmullü plAnlar h:mrlam:ıl< 
la olnukla..., an'J$Wifur. 

Dukar 24 (A.A.) - Amerikan 
kıtaları karoy• mcras~iz çılk

l!' ve derhal işe b~':m:§lardır. 
Kta gcmı ve uçak:..rıa mu>vasa
lntnda Fransızlar tarafından kal· 
şılaıınu~!Jrdı.-, 

• 
Ev:erde bir çc k 
araştırmalar 
yapıı makta dır 

Loodra, 24 (A.A. - ~ ~ 
,..U.rı 'ıÖY l<mi~ir: 

Lapel ııazct<ıııi Fr::nssını """' baf 
vdtil!cri!lden LOJn Bi\lll'\. n..ladye ve 
Rell170 ile Rei<ıi cürrıllur Al~r 
Lelırull':ın idmıunı is:mı~lir. Bu 811-
.. ıey. &ö<'< lro'O'in Frıns.d<i llÜ'll<lli 
tekrar yerine gel ı-ccelctir. 

Fll.ANS ADA AltAŞTillMA YE 
TEVKİFLER 

V.lsi, 24 (A.A.J - D N B ojımı;ı 
blldfr;~or: 

Ofi OJAnsının Vt=l<i:iQ1i bir habere I Ö 
re, Ff'(l.L:'&:.;.ı; n.nka.rn·ı;ıfl Fran.3ada kıo

miJıı;,;tlet'<: 'k>roı m~elorinc devamı· 
etıı:nddr..ed.ir. Son gUnltJ.·de p<>J...s bu-çı..t~ 

komüni...t!t:ri tıev'kit e:tmiış ve e:vlot'rde 
yııp1.ırdı~1 anıştımıalarda külll~ct]I m!!ı: 
tardıa silfilı ve milhi:rr.m.rl ee ıeçir. ' 
Jr.lştir. Bu silab.•u:la mWıını.-nat Fran 
san;n m..rhteLif r.O~italarına para&ütl.e 
i:ndori lml$\i r. 

MouıLPclll•rd· ,ı.; todhip.~ bir bir 
tr<m euı>:uıo:t y ·pn>:ıya h:ı,zırlnc.'lkl:ırı 

mnde ~if «i•lm<:l•rodr. 

Siman Afrikada 
Büyük bir 
taarruz 
hazı rl,ığı 

• 
Amerika bahriye 
Nazırı bu hususta 
izahat t a bu 1 un d u 

V:ış!rıgton, 24 ( A.A.) - B:ıiıriye 
nazrrı l\I. Stimsı,11, bU&ün &;ızıet«ller 

kon!<r .. nsınıda nın<d hai<kıltda şöyle 
demi5tJ1· · 

Kuvwfkr'.m.lz TUCU3 ve :arurı.; 
alm .. k tçin b .r t.ııırruza haı.ır~ 

lar. DÜ,?11J1nJarımız bu tır.ırruıru be,.. 

t.ı..ı e! ne. ç-.ı .. ıro-cr"1r. GC!rCn 

gör• Almcın ar, cmı;ba doğru lltr~ 
mel:e k$ebbeb edi7orlar, Alrm:ınl1nn 
ffdiı!fct:ı b1r mn.'ltcve"Jnct gö: h mo· crı 

ve hattA bir k.arıı \aarrına l(Çm.-leri 
bt <D<blJir. 

Moskova 24 (A.A.) - Sov>yd J 
h•brler bürosu tarafından neşre· 
dilen huısusi tebliğ: 23 ii'k.kanunda 
kıwvetli!r:miz orıa Don çevre.sin
de taarruzlarını başarı ile gelıştı
rerek blşl:ca istikam•tlerdıe 20 il! 
3Q kilome<tre lk:ı<lar ilerlcmişlerd'.ir. 

Yedi gün süren tauruz savaşla
rımızda lruvvetlrimiz 115 ilfı 165 
kl1ometr derinliğinde iieriye git
mişl<rdir. 

Kuvvetlerimlz, en önemlileri, 
Kai:ıiçioo, Barann.i.kovka, Novo
seloV'ka, Olşıovirog, Bolşinsk.aıya, 
Sulinski ;le V-0loşino ve Pergo
m~iskoye bölge me:ı kezl<rl cf.On•k 
üzere 'büyük sayıda ıınesk\ln m a- 1 

hall<ri i!le geçi•mişlerdir. 

2Z :JJtJ<anun ~1.ıü akşamı e!ir 
aay~ı 16,400 'kişi b:.lalaıımışt.r. 16 
ila 23 ilk.kanun o•asında kuvwtle
rimiz 36,600 düşm~n su:bay ve 
e ri esir •lımışlardır. A yni devre 
zarfında k:tvvvetlerimlz, 143 tar.Jt, 

her çapta 1805 top, 2849 mit.rol· 
yöz, 2,000 aromatik silah, 48.399 
tüfek, 4.414 otoomibl, 1151 mo:o

aiklet ve 5,800 binıl.k hayvanı clc
geçimıişlerdir. 

22 ilk!kanunda düşman sa<vaş 
•ah:ısında 8.000 e yakın er ve su· 
bay ölü bırakmıştır. 

(Bat tarafı 1 inci 5ayfada) 

Partinin Vilayet 
kongresi dün 

mesaisini bitirdı 
~~--~~~-~-~~~~~ 

Yeni idare heyeti stçildi • kongre azaları 
mühim dileklerde bulundu Vali ve 
Parti reisi de beyanatta bu '. uncluJar 
C. H. P. \lllA:rct koıııCreoi 6!iı> • 

b.ıı y~lıtı toplantı ile çıılıpmıjonaı 
.,., .. ...a.rmijtir. S..I ı0,30 dıı M4t· 
iti fü1mıcl G•~iıloin t>aıı.uın1:4Jn 
do loplaıı.n lloanıırede Vııl i ve Pll<U 
reisi ~ haıJr bulunnııJitur, 

İlk olarailt söz • "'" Atıf Öditl es
na! daıva•ı lizerind• llkirlor beyon el 
mıiş rsnaf cttmiyetlcrlne kayttlı odrnc 
ya,, 28000 csna!ln k•ydının yepılın>
SK?t., 90000 65.'ll'lJ!ın dcrtlerJ:e alAkadar 
olunma-~ını, rrJ.i.tt.•hass~ ioçi :,·c~irme 

çac-eleri üzerinde durtılnnsı lfuruımu 

ou b~ldırm~ş. maliye t~•l şubelrrinr 
her mUroıc1at e:icne .-örwan teı.:kt-rc:iı 

v~iln1esinin doğru <'lmadıl•nJ temas 
•: l.-:tk.•~n l-aıtıt·a. 6r.ıt( fb..ı.. 4 bııe1ı"flr&r 
.lb.tlyac-ı kr11'1yamod.ıtı.nı beh:Ciyıer:ılıı 
hii.staban lçin eJl'k.fa bir ansa verme 
ııiD bildlrmişlir. 

Bcd 1 Ncdl:n Göknil vurıııroculuı.. 
ve t1c31'I dıı5.k kom,ı,oou i.nc'"°'' ere· 
var1ıt. verg ı&in41 n:Oiia•t te ıirleri a.i. 
b«-ll:-4 :r.. l" 

(Baş tarafı 3 iiııcli sayfıü' 
ı. bDUftU etrafında SÖZ alaJI 
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SULTAN REŞAT 
VE===:=:=:::=.--

1 T Ti HAT C l LA R 
j laıan: Z~ YA ŞAKIB No. 91 1 
Genç haremıığası B<>şi.r, is • 

ti.bdad <l:t..vrıııde hultan Ham.din 
tazyilclıne uğrayan ~de ve 
M•. n ac,aa .:.t<r.d 'Y' bir 
an • salt...nat n.Q«aın.na ge-
tirınel< ve saltanat hanedanı men 
suplan:ııa i>.J'YUI< <bir refah ve sa· 
a<k>t bal"•~Y ıem<l1<ten ibart't ol
du.~'1.llloU aruatıyordu. Ve böylece, 
su7tan Hamid hakkında menfi 
h ı;ler besley~n şEiı.zade ve sul
tanl!U' n b,,• hayli paralar •kıoparı 
;ı.-ordu. 
Vakıa bu p~ Qların neps'ı, Ser

bcs'li g~ inhşaruıı tem• 
ne saırl'e<1 .rr.:•ı rdu. M .ıııun oir 
.kı>ını., Bey-...,; ... mun en adi U• 

ımumlıanehı..,-ı.;ıe, Mevfar.zade 
Ri:fat fi.e onwı sefil ruhJu lhcnr 
p;ıhıınıııı .ımıievves ze<Vtdıeri::.e 
sarteıt ld" ten ronra, a=ı-: pek 
az ınsmı gaz :.ı:nır. ~ nnı 'de.
meye ılnöDreJ •llyorou. 

iBu gııa.ck, h:ılkın ııvaın ta'ba
ikası acas.nıda milluın b!c ltIW\ k> 
tLo. .ı.IU~ ...... y ı~, yıuıuıı IKlde 
birde Su..•:CU H 'e çatma•clıa 
~r, ayllfr ZQJinanda Su:ttan 
Haıır.id'ı:ı. (ı.\SY&t v.. salt:ıı:ıııt.-... 
tamun.'yle kı~ le' i altına cl!cınış 
olan İV'.J.ı&t ve Temkk.. Ceı iıYe
t") ne de iı.uıc · Jlımhı bulun:ı -
yor. B3'Jlt d~i in.sar.ilan 
memnun C"~·- ·ek mw. lıefetı.lerle, 
halkı,, tı.a.Za1'rlda i>dc:ta b~ S<ah
ramen ro'.ü oyneyoordı.. 

F ~<kat, ve! alıt saroy:ının gaye 
'I."€ ~. bu sahte &Wlı.
ram:mbık oo t ;min ~u. 
Ç:..r .ru, <lcvı.et..• t:in ı.dare kuv
vet •r ni el ne aıiını~ olan (Cemi
yet), hcım Sultan Hamidi ve 
lu . .-ı <:o:u> .dd _ .mil..cla 
edyor r.,.:J.e .birde g;ı:zete;i tatil 
edel'!'k, M lanzade Rifa:tın d"1ıa 
ileri g;ı.mcsvı.e meydan VC!!1mi -
:Y'OO'dU, 

Vel...ı:;~ s..ırayı..Ja.kiler, tık 

im"J, r..<:Şı:)· ti.an hıçbi· şey çıılv 
ır..)...:ağllll ve bu ı:ılıi neşr.iıylıt • 
t~ ........ :ıo.._1"81lan avam taıi.ıa:k.asmııı, 

daha kuvve~! bir sebey ve sa..!<: 

hükümetln bütün r.üfuz ve kud
retini beltalaıYacak b.r mahiyet
te id •• 

Vakıa, Beşikıtaş .karalkıoluna 
pek geç gek•bilen süvari asker· 
!er nin yalm kıLçlariyle ooik da
ğıtıhn!§, vak' .. ya sobep olam ebe
~ar yakalanmı~·tı. Fak.:it tıa
zıları, halkı heyccaı:a get r~ 
(ü.9man) ismin<ie bir ıOOnkar ça
vuşu olduğoou rivayet ediyor
lar. Hatta bu ad=ın h..:ık.a ç l 
paralıı.r daığı:tt.ğ;ııı i.d<l.a edecek 
k.:ıdar ileri gidiyorlardı, 

Osmmı 1sm ooek 'bu iıüaııl<lir 
çavuşu a.raDl)'Qr, bir turlu bulu
r.ımeyordu. Hafbı.nk.i B<zy u 
ml.l'de umuırolliğ;ııne m üteınadi
yen • meWı.wn .ınzalarla - iıhbar
nameJ.er göndocifyoı.:!u. 

(Kıırnkola thik edenler!, 1 
0'1man idıııre e~~z. Ve ş ımdi 
kend si de Yrld.z sarayında girz,. 
lenmfştır. Binaenaleyh vak'amn 
n es'uli~-.?ti doğrudan ~ruya. 
Yıldız sarayına aıttir.) 

D ye, mana ve maıhiyet; Sul
tan Ham>di :iifuı.ma doğru siiriınt
loıüyordu. 

Yıldı:z sarlllYJ!lda i.aa kıılman 
Uııhlt ıl<stta, Oımıaıı i;m.r.de hiç 
ibir hünkar çaV'1J4U ol'""'4dı.ğl arı
~ıldı. Ve hususi .zoo,la;ıııt!le. ve
rilen ~n.a.mele..- de bir tanla 
atıldı. 

Biz, lbu t.lııhama.ıneletin de 
mutlaka Rc,<ad ef«ıd · sarayın. 
dar. veri:kiiğıı.i iddia edecek ka
da,- ilcıri g ı!ar.ıiy<X!eğ' z. Ancak, 
(Todori vak'ası) nı mııılıırkeme e
den B~lu mallkeme-sı erkıa-
11mdan bazılarınm hasıl et'.ı.ı:&eri 
kanaate • ve b!ıl!haıSsa tıi'ılcimler 
heyeti~ 5aımiJı. boyir. r-va&-e
t ne • n:ı.ııaran, mahkemeye vl"l"İ· 
len o düzme ihbarnaıneleriın, ve
! aıhd sarayının ta:hıikfıtiylıe ala
daıda:r o.!dulolarır.ı kabuJ etmek
ten de ictinap eylemiyeceğ ız. 

(Arkası var) 
olm.ıdıkça ycrin~~n k mıı."claıın&- ı-============== 
yacağ·nı anlam~lardı. Bur.a bi· 
nacın Sultan llcrr.ıkl.i hlirriyct • ı KOCOK HAB~RLER J 
perNrler .J1 gözierınıien ui~üre-

ock t;ı<H·ler araan;ya lı<ı.ş!.un;şlar- * Sa.bri ~iode 68 yaşında bir 
dı. Ve lbı.anıın ıçin de, hiç biır fır. ihtiyar dün Çemberbtaşta 'bir ar· 
satı ıka.çnmıyorlardı. ısada ölü olarak bulurunuştur. 

Beşik:tıışta. (Tod'ori va!k'ası.) 
der..ıt.en bır hadise zuıhura gel • * K~ü.kpazanla oturan S:ı'bı-
di. Bir Rum tıahçı'Vamrı genç oğ- kalı Şerif ve Raın&Zan Beşiktış-
Lu •le gr.yııi .meşru münasebet ta İbrahmwn dükkanını .soyaıılren 
tesis eden (Bedri;-e) ·minde ymlan.mıştır. 
genç bir mü$Nman kızı yalka- Maznunlar mahkemeye veril· 
lanarak Beşik:~ ltarai:©luna ge- mişlerdır. 
tır1mişti. * Vaıpurladda ç•ll§an:bil>tün mü 

Bu .tı..'ıdıse, hallan awın taba- rettebLhn h.-rp sigortasına tiıbi 
k.asıı:a heyecan verdi. Kan'81kıc>la tutulmaları kararlaştırılmıştır. 
hücum edild • Tod«t iı>miıııdeki Ayrıca bu gibi ımürettabata, seyir 
genç Rum :zabıta memurları.ıun ettikleri müddet zarfında mutad 
elinden alıınarak sopa d:ırlıeleri ücretlerinden başka pirim veril-
a?tıncia ezi.di. Bedr .ıye de ölüm m•si de ka-lıul edilmiştir. 
haline getıirlld\ 

Adi bir uııb•Uı vak'as~ ~a- * Kar hadlarını tesbit etımclt 
ret oldu~ halde, ctçr.rnn bir için dün de Ticaret odasında bir 
halk ki.itlcsinn I:'~&lesi yü- top:aNtı yaıpı!mıştır, Toplantıya 
zündıın adeta muazzam lb:ir fui.- diğer tlcaret odaları müııncssilleri 
dise şvkı1.aı.e scıkulan 'bu .mesele, de iştirak ctımiıJerdir, 

SEHiR~ 
!Davaları 

""'" 

Serseri köpek 
bolluğunu 

önlemelidir! 
Geceleri salAmstıe 
gı çmek ok zorla
şan sokalılar var ı 

Geç.enlerde Bebeğe gibmekte 
olan iki lki:şi bir kUK!uz .köpek ta· 
rafından ısırılır.!§ ve 'hastaneye 
kald.ırlm!§tı. Kuduz ıf.dUğu zannı 
ile müşahede altına alınan bir kö
pekten baş;ı;a iki ktipcıt de iltmf 
edilml§ti. Bu hiı.diseden önce de 
buna benzer val<alar olınııış, fıdkat 
kimse ser.seri köpeklerle mtı.cade
le ctme'k işinin şiddetlendirilme 
si konusu üzeriııtle <luıunıımıştır. 

Halb\;ıiti ışık tasarrufu yüzünden 
gcccı'.eri birçdk yerde elektrik bu
lunmad..ğı ~in gel'p geçenler dai
m~ köpkler tarıı!ından ısın!ma.k 
tcı!-Jl.ik<si i<arş:sır.da buluııan<.f.<ta

dırlar. Hab.ii. sokak ortasında ya.
tan ıköpclderc basmak suretiyle 
de gece tehlikli şrkllde yırolan
ma\<, lroı:ikup b yf.mak ve ouna 
benzer hadiselerle karşılaşmak >h
tiınali da:ın.a ır.evculur. Zira şe
hirde serseri köpakler çoğalmış 
ve bu köpekler €-Skisi g Jbi şurada 
buraıda yiyecek •bulamadı.ğı • için 
daima sa.ldır;ıcak va.zlyete gclm;ş
len:lir. Hele gecele-rı Nuruos:ma
niye camisi önünden Çenıbeı•:,ıtaşa 
doğru gôderken yolları dolıduran 
;r;li ufaklı, bcyazh karalı Uoöpelk
lerden sa.kımnak büyük mariet 
halın• gclmiştır. 

BizJm bildiğimi1.e göre şehi.rde 
köpeklerle miicad<'le ekipleri 
mevcuttur. Fı.icat bu ınibcadele 

dk'plerinin bundan b'rkaç ay ön
coki faaliyeti galiba ıarlhe kanş
m~ bulunuyor. Evv~lce ildcle bir 
şu kadar köpeğin, hatta şu kaıdar 
kedinin itlM edi':ıd<Ji gazete sütıun
larına geçer, bir köpek 'kuy~ 
getirene para verileceıli d• vade
di1irdi, Şimdi köpek mücade:esı 
bir tarafa bırakıLm~ benziyor. 

Halbuki. düne niSbetle 'bugün 
daha çok kıöpelderle müıca.cle.Jeye 
ihtiyaç val'Clır. Belediyenin hal· 
kın sıhhati ve yürüyüş ~cliim<>tinl 
t<:ınin için serseri köpekleri mede. 
ni usulİerle ort:ıdan kaldumasım 
istiyoruz. ŞEHİRLİ 

Üç aylık şeker bir-
den verilecak ' 

Ticaret V ekılleta memur ve 
ısabit gafülilere ana kaııoo!erle 
yapılacak tevz .. t iç 11. yeni bir 
em'ir '\."l!-mtiştiır. 

Viliiyeie gör.ıderı1cn yeni emre 
göre ana :ıtarneleo-dek! 25 lbölme
d<>r, i:k 6 sında her b r· ikı!ş..'>f 
aylıık e ·mek karnesi mu.kabilin -
de kesilecektir. Yı~başından iti
baren yfuiiırlilğe g.reoel: yeni 
ekmek karnesi için 1 numara! 
kııre iptal eW!eceıkt!r. 7 nuıma.ralı 

1 
G.UnUn ... içinden •• 

Fiatlar düşecek mi ? 

V arlık vergisinin milli ma
Hyttil.kte dehiılı bir şah-

Yazanı HAYRI MUHIDDIJ\' 

• eser olduğuna Ş'iiplıe yoktur. Çün
kü yalııız tek bir meseleyi değ:!, 
!:>:iıün flrıar.ıs, milli ekonomi, ~'ls
yal C.:ı;ı·u.ın ve milli müdaiaan.o 
bıihranlı m<>selelerin.i hep birden 
ba!letmi~tir, 

ra kazanmak hırsından bir türhl 
ayrttılamaınış olan muht*irler, 
vurgun<:ular, soyguncular bir an
da ayılatuşlaroır. 
Tüı•k halkının hsalanan ve ıç

lenen maneviyatı bir anda ayağa 
kalkmış, milli vicdan derin bir ne· 
fes almiştır ki, yatan müdafaa:oın
da bu ıx"iin 'bir zafrrd>r. Verginin 
iktıs. di cephesine gelince bu da 
bütün meseleleri bir biitünlülk ha
linde halletmiştir. 

Bü;ıülk ve şaırh lider>miz Milli 
Şef, Bursalı vataııtlaşlarımıza de
mednde bu vel1ginin hazine kıud· 
reti, içt'lmai ve iktisadi faydala· 
rına işaret buyurdular. 

v~rginin hazine kudretini yü
celtme ve enflasyon tohlikesiıı.İ 
önleme, dxılayısile de nt.ıl!i mü
da.t:aamlfZı sağ.ama bakımından ha 
rı.kalı başmsı söz götüımez. 

İçtimai yararları da bir p.e,ğıı, 
birkaç sosyal buhranı birden ez· 
mcsinded il': 

Türk cemiyeti !harbin denksiz 
ve b:ışıbo* ıktisaıd1 çöküntü ve 
de",irimlerile b'ri 1<?rkunç elene
cek .kadar ahbildıi\ine servet~ bo
ğul:mıış, biri açlığa mah.kürn iki 
büıyoi.ik halk sınıfına ayrılmak gi
bi bir tehlikenin uçurumuna bü
tün hı.zile koşm.1ktaydı. Mi iletin 
çoğunltrğunu fe!Skete süııükleyen 
bıı .korku~ denl:sizlik bir anda 
tesviye .olunıınuştur. Hari~<alı bir 
şuur uyanık!ığı ~stermiş olan 
hü'kümet.m:2i ve lrorkutı<; bir ç
ıtima.i muvazenesitlik buil:ıranın• 

dan kurtulımuş olan Türk milleti
ni kutlama'k ·gerektir. 

Mukaddes ve milli hiç bir vic
dan uyanıkhğı yaratılamayan ve 
meanleketin felaketi bahasına pa-

=;::[Esnafı da 

Harp zengıninin o çılgınca, pi
yasayı kudurtan istihlak sefaha
ti yıldırımla vurulmUıŞtur. 

Piyasa<ia b~ün göı'ii.lcn dur
gunluk, şuurunu başına toplayan 
adamın duralamasıdır Bir kısım 
çok' an1ay.şlı piyasa aıd&mları, fi
yatların fena halde torniStan et· 
m~·n<ien evvel davranarak şmı· 
did•n fiyatları tlu~ürüıp d•h• k:i:
lı çıkmak istemekterllı'1 er Bizzat 
pıyş.~a icinde olan bir k= in;an 
lar J;iıe fiyatlann düş-i.'P dlişme
yeceğ'r.ıe tereddut gösteriyocla•. 

F ıy•tlar, çare,·z. ciüışeee.kt r 
Düşe1<tir, çünkü hu\ üırıct yük>U.. 
m.;;v•t ve yüks~k n tın alını ,,ı:d· 
retini piyasl<lan çekip ahnıştır. 
Para, devleı tal'ıôından kıymet
len-diri 'miştir. 

Burıilan sonra asla yiiıkı.;ek fiy.t
lar devam clcınez. 

Mıımlek!.'t• iktisadi yatı, yıldırım 
sür•tile, normale en yzkın dunı
ma doğru rotalanmıştır. 'I'ürk 
m'lleti, harp zamanı içinde, ilk 
rahat nefesini <:iğerlerine çeke
bıloccl<tir. 

d . 1 ,. '-'= ın eye ım J 

Lokantalarda ucuz yemek ver
mek iç:n lazım olan tedbirler 

Lo tacılar kooperat.ııerln kendller:ne 
ucuz malz.me vermesi t, tabak.aranda 
reıml eııerJe tevz.ını i&tjyorıar 
Şehrim ız J.okantacı ve aş<!'V'Jeri 

saihipl.er., damdar. düşeroesine, 

şöyle söze başlad~: 
- Ne oNrsıı cam lb.iz c9ile 

mutbahlannm. ortadan .Jaıllk:
ffi"J bulıınmasına çok seviruyoru«. 
z T9., bunlar, halkın s.lbhatinıi 
bozduğu g ıbi ~ ..!ıar.ıımlarını. 
da tıen.'beHiğe alıştırıyordu. Ne
le: pişiıriyıoı<lardı, ve nasıl piıjir'
yorlardı? kimse bılmez amma 
·mz Ilı Iir<ız_ Çal:şın 'bayanlar, ye
mek yiınOk futiyaçlarnıı, twtıtuk-

1 
lan ,ıı zmetıç:i1erle telaü edyoc>rl.ar. 1 
Gen.ç hıryanların ~ğu da yemek 
pişinmesir! cmeıkep• ten ve •ki.
tap. tan Öı,"fen;)'"1'lar. Son zıa
marrlarda ne kadar çok yeon.ek 
piş <ren ki~ap hf~ eıttiğini 
düşWı~rWL bıre ~{. veriMr.ı_~ ı 

kare de 'olci!'..c~kAmm, şı.ıO>at ve 
mart aylarma mah>ıllti şekerim 
toptan verildiği gün koparıla -
caıkhr. 8 ve miiteak;p nuıooıraıla
r.ın nelere tahsis edile<:eğ. sonra
dan b '\ldirilecektir. 

Bu bayanlara nasıl teşekkü.T e
deceğ.mizı bilem yoruz. zn.a, 
.kocola.riy le beraıber ekoori Bık> 
şam yaıneldenni lokan.tada ~ 
ımek .ohtiyacı.nı duyuyorlar. 1 

İstanıbuld.a o kadar çok m tıa
fir ve bekar var ki ~ kaımı.a -
ı:ıuza imkıOOı yoktur. Bunıdar. dxı
layı da adım başına •bir lokan
ta ve ıışçı dükl<anı açı:.nıştır. 

Ş md , eSkıisi kadar ~ olım· 

yor. Bunun bir çok sebe-pleti var 
dır. 

Başlra.», lokantalarda - kar· 
ne muikablinde de olsa • ekmek 
veritmesirJ.n yasak ed lm ş bu· 
lunmasıdır. Bir çokları ekmekle
rini yanlarnda taşı.ınağa üışeni•yor. 

icap eden malzemeyi do paha-
1.rya temin e<hyoruz. B·ü.ttir. 'lroı>
peratiflel'in bize \l'C'UZa make
me vel'lll1'€'1erin'' temenni eder z. 
Soıı..ra, tabaık, ba.rdak, R~iıska 
filan g1bi şey1eri de re91ni el"ler 
vasJtasiyle temin ede'b~ ye
mekıleri lbir hayli ucuza malc<le
ö.Iıeccğim 'Ze emin olıınuıı: .• 

------------ -- ---Fakat muhaverp l'ISn•sında ken· 
di 'aminin birçıok defalar tekrar 
edıldiğin.i lşittl. Aıııc~k ger.ç kadı· 
nın Lalömcr demzyordu da; Ka
z1mir diyordu. Acaba kend' 'ısım.i
ni yanlış mı öğ<enmrşti? 
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- Benim ismim Mitland, de

di, 
Latimer gösteı:'<iftii bu cesaıre

tin nereye varacağından endişe 

ederek, etrafına göz atılı. 1 AÇOlL KAPDM,, AÇDlLU 1 
Kııdın erkek biraz d•ha yaklaş

m.ışlardL K.onı:şulan şeylerden 
bir iki kelime delikan1ının kulağı
na kadar ge:di. Pol Se<bastiyenden 
de balısOOl'.'d!ğini tiitince, arlı.k 
büsbütün kıi:3k 'kesi:m· tl. 
Bir aralik Elen Stanhop ismini. 

de işitince, bir ürperme gCV'rdi. 
H:fttii. El-en'in iısmi b.r.lcaç de.fa 
t<f.<r•r edilmişti. Demek ki, Elen 
i'e Sebastiyen•n bu gi:ii ik.onUi· 
manın mev21t.VlNlu teşkil odl:ıyordu. 

Erkek biraz seslııi yukesltm<ş
ti: 

- Evet, ifüa! ederim. Scb· ti
ycni bu işlere karı.ş\J.rma.kb ab
dallık ellik. Bu ~m en sonunda 
tı:zı ele vcrecd!<tir. T~},)k-e ~
r:>dakl, sl<ıi de cinayetle ortıı!k gös
teriyor. 

- S•r,lü keıdisi ortak değil .mi• 
- Bunu isbat edeımezsiniz lkt. 

İsbat odeır.iyo:eğinizi o da bili
yor. Ben onu tereddüt etımeden, 
lıapis.lı.ııney göndeı<lıırrek yolunu 
fb):ir:m crnma, bu ışLn şiır.di!i.k bi
ze hiç !ayda!ll o\maz. 

- Evet, ben de anlryoru:rn O 
da 'ker.ü :;ine gôrc, bor oyun oynu
)Vr. Bir defa Mis Ştanbo,l!'U. ıovu.-

Y-· 

Aı gastos MUiR 

cunun içine aldı. FaJ<at ilı&r>Ö bir 
11raştı ıına yapılıcsa ... 

- Evet, büyUk bir tehl:Ke ge· 
çirJ}"Oruz. Bana kalırsa, siz bu 
genç kızı hiç vakit geçııımeden, 

ortalıktan ~rtaraf edirııız. 
Ka.dın en:l..işeli bir sesle sortl ı>: 
_ Peki anma, ben ne yapıtbi
.m ki? ... 
- Öyle ise m eleyi bana bı

r.1k1nız. Ya;oılac.ııc biı· ~ v8'J· ..• 
Laotimer bund'n s.:ınra konuşu

fanları işidemed.i. Her !-<!si de oto
mobile doğru yürü.diiler, 

Latimer yathğı yerde adeta taş 
ks:JmiştL Tesadüfen işittiği 'bu 
.sözlere göre, :ıc:ilıa nel.,,. hazırla
nıyoı'<iu? Yalnıı muhakkalk olan 
•birşey vardı: E'.en Ştanhop'un 
şahsına karşı caniyane bir tertip 
düqünülüyoı'du. Pol Sebasti(yen 
de bu i te kendine göre, bir rol 
oynuyordu. 

Latimer de~lul 1'ararıııı verdi. 
Prdkıot'un lkcnodisint bklı!iği 
yere ııcelc döıımek de IaumUı. 

'",._' 

~~...., 

Muammer ALATUB 

Allkadaş, 'k.'arıbHh- ne n.ero k ve en 
dişe içinde kenc!.isfn.i b<>kl'lyordu. 

Falkat Ormoııd Hil'de !kimlerin 
oturduğunu öğrenmenin de bü
yük 'bir eharnrr.Jyeti val'dı. Bir de· 
fa Jüdit'in 'bu b[ııada ne işi var
dı? 

Latimcr ')·avat yavaş geri dön· 
dü. ve rar bin ya yakla1(ığı za
man! perııcere.n!n. ha.la ayıdı~Jt 
vur:iu.gunu gordti. Dcımek lk•, Ju
dft A' kerucf 'nden evvel oraya 
dönmüştü. 

Delikanlı ilk ııJko\ına geleni tat
bi'ka karar verdi. Yani evin ka
pısını ~·l•<:ak, kaıışısına ki.m ç:.kar
sa, oı><:hıı Londıraya giden en kısa 
yolu soracaktı. 

Hatta JUd:t ile karşı 'karşıya 
gelse bile, ·bunnu da ehemmiyeti 
olamazdı. Çünkü Jüdiot'in kendisi
ıııi uru:masına imkan yokt11. 

Bu mülaho2a ile yürüdü, kona
ğ!n k~ısını çaldı 

Ynşlıca bir adam kapıyı açtı. 
Latimer illı: olar4k konakta kl-

min otı.uduğunu wrdu. 

Kapıcı: 

- Affedersiniz, dedi, ev sohihi
mlz çok rahatsızdır. 

- Buna müteessif oldU.m. Ben 
de zaten kendisini ra.'ıatsız ıılme
,ğc gelımemiştim. Oımrıobllle bu ci
vardan geçiyordum. Galiba yolu
mu kaybettim. Londraya giden en 
kısa yolu öğreıı.mek için kapını
zı çalmağı me,,buı· olduım. Belki 
siz burada otul'ciu•ğunuz iç,in, bi
llrsın;z diye ... Sonra bu acaba bu 
-yol•m üstünde bir garaj var mı? 
Çünkü benzinim de bitti. 

- Ben ;;ize şehre g:ıden en ikısa 
yo:u .tarif ed,;bilir'un. Foht en iYi 
vol 'hangisidir bJmeın. Eğ<'!r mis 
Aş <le görüşür.s<>nlz, o size dahı iyi 
malüınat verebilir. Çünkü k~rıdi
si de ekserya oto.mobille Londra
ya gider, gelir. 
Kapıcı Latimer'i bir salona al· 

dı ve ismini sordıı: 
; DclikaD'lı · 

Bu lııonakta oruranla.r hlç şüp
hesiz zengin insanlardı. Çünkü mo
bilya'.ar son derece 1 ü!lcstiü. Herşey 
sağl11m ve yerinde b>r ze'\1ki ve 
müreffeh bir hayatı ifade ediyor
du. 

Latiıner böyle mükemmel bir 
kaşanede Jüdit g:bi bir lkadtnın ne 
işi olabileceğini düşünüyordu. 

Genç kadın z;yaretçiyi fazla 
beAdet.medi. Salona girerken· 

- Bonsuvar. mister Mitland, 
dedi, bana yolunuzu şaşıırmış ol
duğunuzu hıber verdiler, 

'Birar soğuk da o!<;a, bu kadın
da kendine mahsus bir cazibe yri< 
değil11i. Bundan evvelki senelerin. 
de daha ~k güzel olduğuna şüp· 
he edilemezdi. 

- Af'federsiniz, bu havaliyi pek 
iyi tanınuyorum. Eh, Londraya d• 
dönmek zaruretindey1nı, 

- Arabanız nerde? HiÇbir mo 
te>r sesi ikulağıma gelmedi. 

- Yol ü.sbünde bıraktım. Bu
raya kadar da yürüyerq!c geldim. 
Benzinim de tüıkenmek üzere ... 
Acaba civ•rda bir garaj bulamaz 
mıyım? 

(Arkası var) 

~:--~~~~-;:::===::,:;;: ~-

Dl S Po@LI~fiKA KIZINI 
ÖLDÜREN 

KADIN -Müddeiumumi kadı• 
nın idamını istiyor 

iki gün e'V'Vel Şehremininde 
<Yturın Bt'hiye isminde 'bır kadın 
~ı;ğu:ıu boğarak kuyuya at.mır 
tL Be.lıiy• dün mohkcmeye veril
miş ve tevkif edjlm:ıştir. 

Kadın, yapılan sorgusunda de
mıştir k.ı: 

•Koc•.m bize baıkrnıyoıdu, za
ruret ve buhran içindeydim. Ço
cuğum dı, ben de günleree aç ka.l.
ID!ilık. Çocuftumu nasıl boğdu.
mu, ne y'ptığınu bılmi)'Orum. 

Belki bunu bana fazla tces9i.ir y•ı;>
rırdı.. 

Kadının miiıddeiumum!!ikçe 
idamı is!cnihncktedir, 

Reşadiye altını 
14 liraya dü tü 
Altın s: iyasası çok 
gevşek ve isteksiz 

Binkıı.ç günıden'berl gevşek gi
den alım piyasası dün bira,z sıçıl
mış ve pek cüzi mu.mıcle ol· 
mu§tur. Bu ara.da dün, Reşad;ye 
altınına 14-lG liradan alıcı çıkııği 
görülmiiŞtür. Kü\e altının l.ıi! 
gram f;yatı ise dür. 325 kur~tu. 

iki hamal ölü 
bulundu 

Bablıllıane yar.ında eSkıiden 
güıınrü.lc muhafruıa barakası ola· 
rak k;uUamlan bını>da yatıp kal· 
kan l:iamal Necatı ve Hü.snoü oda.
lannda maongaıl yak.mt;la1' ve u
yumuşlardır. Kömürlorfo yanar· 
ker. çikardPğı gazlar hamaN.an 
zelürlem~. 

Hrrınal!ar ölüm halindoe çırpı
nıTla:ı:kcn man,ga-h da devirmiş -
!erdir. Bu yüzden oda da yarııgın 
.başlaın>ş ve "mda<'wı kıoşanlar ha
ma.ilan ölü olarak bu'1muş!Grd!4'. 
Tahkikata ~. 

Gıda maddesi 
fıatları c:!üşüyor 
Gıda maddeleri fiyatbrındaki 

d'üştiJdük':er dün ıbiraz daba art
ml§hr. Bayr::r.ndan evvel topta'l 
kilosu 60 kuruş olan 9 numıu Ç'-'" 

kird-e'ksiz standard ii:ııümü~ dün
kü fiyatı 45 kuruştu. 

Susamın dünk.i fıyatı 65, z.,r
dalı çekirdeğinin 83, en iyi :ıns 
kuru fll"Ul)en:n &5, en iyi patate
sin 30, wğan 20--25 kııruıştu. Mer
ciıınek 46 kurı...ştan •l1CJ, bu1uma
mışıır, 

Rahat limenı 

Herkes Tunu~taki mUharebe
lerin devriye faaliyetine inhisar 
etmesini büyük bir hayretle gör· 
rneık!tedir. Burada bir köprü başı 
kuran Almanların mı lıar<lkıita 

hflkmt olacağı, ~ksa Amerikalı

ların mı buradaki köprü başını 
itmha edeceği mer1.k uyao<lınına.k
tadır. 

Gelen. haberler Amerlka~ıların 
iki mülhim limana mütem.:ı.diyen 
Jhraç yapmakta olduğunu bildir
mektedir. Bu limanlaı1<ian bir:SI 
R:ıbat, diğeri Oran'dır. Biz bu
gün Raba.t limanı haldkıı:ııda lbiraz 
malfrmat vermek istiyoruz. 

Bu Jı,man eski Fransız Fasında
dır ve Atlantik denizi kıyManda
dır. 

Bu-Begroıg ırmağı Ra'bat şeh
riınİ Sale ş~hrinden ayınr. R•batta 
30 bin ika.dar nW:ı.ısu vaı:'<iır Ra

bat Avrupai, yanında.ld Sııle Afri
kai bir şehir man:zarası aozeder. 
Rahatta çömlekçıllk, hasm:ılık, 

Alfa demlen nebaUan dokumacı
lık yapılır. Rıbat kadınları evle
rinde .kilim dokurlar ve Rab.tın 
güzEI lkadnlan vardır. Rabat 1306 
;ı.ılıntıil kur lmu1it1U 

lberya 
Anla~ması •• 

O ~pıınyanın C:Oğrafi vui}·etlıı"eki hususı:v<'t lu.ı ha~b.n 
b~lan:;ı~ ""1...,i>e.,. etrafta dere
ce derece alilıa \'e merak uyan
dırmaktan geri kalmadı. Akde
ni:<in hem Avrupa, hem Afrh 
&ahilleri arasına uzanan İspanya 
bu harpte büyilk b \r rol oyna • 
mak mevlı::in.ded~r. lllihver ve 
yahut müUelilder tarafına geç• 
mek suret') le deı;il, bitaraf kal
makla bu rolü daha iyi oynaya. 
cağını dü~üııen ispanya pmdi)-e 
kadar harbe kanflllalııtan uzalıı 

kalmıştır; fakat haı.•bo :u bütün 
safhalarını hep d . .kkatle takip e
diyor. Alman orduları b<'.ş ay ev
vel !ark ceplıe:< ne Stali.n;:rad iı· 
zerine yüı,•ürken İspan)'a devlet 
re bi Gent'ral }'ranko da bir nu· 
tok .Oyleni.ş, kat<ilik İspanJnl 
!ara lı tap ederken aşatı ya.karı 
şôyle de,m'~ti: - Yeni bir harp 
vardır; buna bıwrlanınok laz.m
dır. 

On<lan sonra Cı><'Y zaman geç-
ti, General }'ranko lspan)·ada bır 
lu"'1m askw. s b nı.ına çağ ra. 
rak scıeı beılik )&p«niL öuna 
lüzum goriıldügti soyleni-yordu. 
Çünkü İspanya harp dış oda ka· 
labılmesi iç n kuvveti, l>ulnara.k 
bekleııneııi ütlıza eA! yur1 dendi,, 

General n geçen haftalarda 
s<iyledığl baz.ı ı. .. •11&lar üzcrıne 
dünya matbuatıoda görülen mü
laıealar <la muhl~ıu o.ı.ull1'ıur. 
Çünkü hpan)a devlet re sinin 
M.hver taraf.uıa ı;lan bagııl gııu 

aç.ıkça anlatbği görit;U)·orllu. 
Fran""1lın busbuıün Alınan ve 
İtalyaıı işgali altına gırnıi§ olma.
s.1 o me.mıe..e! k.uınşu J~pan) ayı 

meşgul eden meı.c.e•tırden b.ri· 
d r. Harb 'u yaklaşıığı en~esi 
ile ispanya daha te-Oılurli dau<1ıı.
mak zaruretinde ka.ııtU. 

Ancak buna bakarak İspanya· 
· nın da M.Jıver tarafına geç~cegi 

yolundaki lalını 'luı• de yurütiıl· 
müş ba.z. mıiıalealar sırasına g r· 
miştir. Bugün lı.panyawn ha.rp
len uzak kalmak için dalına uya
nık ol~ı ic:.tp <>ti ıreıı şel>epJer 
vardır, Lakin 1 hver tarafaıa 
geçerek harbe girmekten onu a
l.koyuak sebepler daha :ciyade
dir. İspanyayı iyi b Cenlen.n ve 
İspanyadakı elkirı kaç sened:.r. 
İyice takip etm 'f olanların duba 
çok evvel yazmış oldukl~rı mü
lahazaları böyle güruerde bat ra 
getirildikçe hal ve keyfıyet ay
dınlatmak daha kolaylaş>yoc, . 

Onun 'Çİn bugünlerde İspanya 
ile Portekiz arasmda tam b r an
laşma aktedW!iği öğreııild:ğl 
val<t bunnn ne Y.ııdar tab.ı bo.r 
net e olacağı da kes.tiırilcbil • 
mektedir. 

İberya yar .madasında · konı· 
şu iyiden iyiye anlaşarak kcnd'l 
nıemleke-tierini harpten uzak 
tutmak knraıı:ylı:; bunu nktcd· •yor• 
!ar, İngiltere ile müttefik ohn 
Portck'z cfiınhur;yctiı1n Aıı 'lo 
Sakson tarafı aleyhine herhaııı::I 
bir hareketle bulunmıyaca;';ı za
ten aşikirdır. 

45 • 50 Dereceli 
rakılar 

'Dün bir gazete 45-50 derece ra• 
kıla.rın badema inhisarlar idaresi 
tarıdından yapıl-ıı piyasaya çık~· 
nlacağını, hususi amillerin de 4il 
derece rakı lie şara.p yapacakları
nı yazmlljtır. İnhisarl~r uıınum 
müdürlüğü, 'bu haberin hak!<at# 
uygun olmadığını bildirmişt.r 

A.nkerac'a bir kazı 
An.kara 24 (İkdam muhabirin

den) - Almna büyfrk elçil.ği an~ 
tosik!etçisi Mehmet Ali, dun 
Atatürk bulvarnd•n mo:ıos:.klet· 
le giderken sis yüzünden cy-ice gö
r<1111ed~I bir otomobile çarprr.~ 
ve ağır yaral~nank C>lıniişrur. ce 
na.zesi bu.gün kaldırılmış ve C"' 

na.zede Alman 'büy\ik elçisi Fon 
apen ve sefaret erıkiinı hoıır bu
lunmu5lardır, 

Kadın yüzünden 
C>b.ıilde oturan Aktf dun BcV" 

oğlunda Mis sokıı.ğır.dan geçcnı •• 
bir kadın yüzünden keııdis ~ 
muğber olan Ferit t>rafn><hn bı• 
çokla ağır surette yaralaraın:ştır. 

Yaralı has.tahıneye kaldırılır. ş, 
suçlu yahlana k tahki.kata ba!Y 
lananıştlJ' 
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lngiltereye yığılan Ameri-1 
kan askeri nasıl karşılandı 

Bu harp ne vakit 
bitecek 

Hariciyede tayinler 
·--------

Londra (sefıu·eti müsteşarı ile bazı 
konsolcs ve kiit pler değiştirildi-

J>nlcora, 24 (İMnm Mulıab;riJ>, / 
.im) - Luıı<il'll Düyiü El;,ıil i[i llt.:S• 
tef::ırı Kadrl R~:1.o.~, F.i~lbe 'k-..n".>lus..ı f 
1''ey71ı,. f'.tJ.po.li \J~ 0"'0$U !ı.-1[.ini,· Pl~l"-' I' 
tev,-Tükyo e!~-d:i &:in<j k4rıbl Yüm· 
ni, Bnyrut kı.14'1Çll vı l:fG'ar'-'tlUu rru.:n.~ 

1 
•• n. d'..odUırO,la:'di.r. 

Lorıdrıı elçHı? ırrJrteş:>rlı~a mer 
it- S>yıel, baJi<a'"Plil•"' S'1.cyya 

Be<~ Napoll koa;olooluğuna SMn 
Emir, R<l"6 kon o)C>ilı;ğlwa S•la.hat
L~ Fil~b .. · lroro~o&lui.'\ıı::rı. &:!tcl., 
Bcyl\.lt ~ti!'~·ı!arlı~n.ı Ziya Aky:f, KA· 
bil ll«ae> 11<!.Up!;gıne Rııclvan. Mad..,;d 
b4~A~:r, ı~i!'e l'a.ri.i bafc.5.t.bi ı.tuhaır 
rern Nuri, M:ıdr d üçün.et: Oca~liğiue 
Mos<w• k'rıcl katibi Qab,it ııak.ll. ve 
t.ı,yln ~~ttdir. 

--------
Varlık 

(Bllf tarafı 1 !od· sa) fada) 

de ikraıııda bulunmak üz•re 1er
t>b.1t alımşlardır. B•t ),anlrnla.r ya.
p~a'kları ikrazlar rn!l'.k bı ...Al• ay
da )liizde yarını. fai.z alacak~ar
dır. 

3 - Emlak. ve Eyta!l' bınkaı.arı 
ıt1'-'"belcr1 u• v....,rgtıeritli,, :ruz
a.~ y41flW.i..r.u:~l od(.\.'l-ıfş <>I~ GTı uk~l

tfl<:.rt.: g .. y J ~ ,J .... ı.ı:l(].e 

iı<ı'IU yaprnağa amadedir, Bı.J ba-. 
ka da yapaı<,;.,. ,, Hd.: •. , ati :nde 
<>) •yüz c yar ı ı.uz ala ;::klır, 

vergisi 
esası oinı:ıdıığı maliye mıthfillerin. 
de t<:.min olunmaktadır, 

ANKARADAK1 MÜKELLEF • 
LER BORÇLARINI ÖDÜYOR- ı 

LAR 
Ankara 24 (İkrlam muhabirin· 

den) -Şchr;mi~dek; Varlık VCl'
gisi mükellcOeri kendile• ne tak· 
dit olunan miktarları tclıalülde 
ödı:meğe b laımışlardır, Vehbi 
Koç mücsscscsini.n Ankn<, İstan· 
bul \'C diğer yerlerdeki müe.<Sese 
w teşekküi'<rrı i<;•n ceman 720 bin 
Har vvlı.k vergisi taıtıcdil<liği 1 
enlaş,imıştı·r. • 
ŞEHRİMİZDE TAHS!LAT 

DEVAM EDlYOR 1 

·~---------~ .. -------------------
Kanadalı kumando·arın uçurumlar üzerindeki talim• 
leri • iri anda hl ardaki değişiklik • lngilterc de l\usyaya 
sevgi harp sonunda Rusyanın Avruı:ac.'a_ i rcfü 

I ngilte"'Cl.e bumnduğumuz sı
rad • meml•kerin her tara.fın

da tesadüi ettiğimiz Ameriikalı ve 
KJnadalı askerler dikkatimizi çe
J<en manzaraiardan biöıı; teşkil 

etti, lngilterede lbulı..nduğum<w: 
eyiül ayı zarfında meınleJ<etilı her 
tarafında Amel'ikalı ve Kanadalı 
askerleri gördülk. Hafta sonları 

Lo.ndıanın dtıkaklarıııda belki de 
İngiliz askerle" kadar Ameriıka 
aıskerlerı göze ça.ııpınalkta idi. 

Amerika askerleri, İngiliz hal
kı taarfından misafir olarak kabul 
edilm tşlerdiT ve her tarafta samimi 
dost muamelesi gördüklerine şüp· 
he ydktur. Bununla beraber '!:>un
ların 1ngıltredek_i yaşıııma şartla.. 
rı hakkuıda bazı kale! . r .koymak 
zarureti h•sı. olmuştur: meseli 

f Yazan: "\ 1 
1 A. Şükrü Esmer 11 
seçilir ve ondan sıoııT• da aylarca 
en ağır talim ve te:<biyoden geçi
rihr. Bu taLmleri görmek ıçin bi· 
zi İgılteren;n bir semtine götür· 
dükleri zaıman, komandoları, elli 
metre yükSkte bir u.çunııma iple 
tıı'manırken gömnilijfuk. İpin 
ucunu uçurı.mı.un üısıün•e nasıl ge. 
çirebüd!klerini sorduğı.:ırnuz za· 
maıı. deohal bunun tal;mini yap
tılar, ru rbiri içine giren bir ta· 
kım borular vardır. Buıılar yere 
tesbit edildıkten ve bir.kaç koman 
do tarafı.ndan da tutulduktan son
ra komandolardan bin deımirin 
üzerine tı.rmanır ve yukarı çıktık· 
ça boruyu uzatır, Nihayet uçuıru· 
mun ucuna varıll(:a belinde taşı· 
dığı bir ;pin çengelini sa€1arn bir 
taşa ta'kar. Bundan sonra koman· 
dolar aş.ığı doğru sarkJn ~emay· 
'!"'' ., ~ib; tıırmanarak uçuruma çı-

1 

1941 senesi ha:ı.iranmdao beri 
R~ya hAkkındak <>u gorüş tar 
ma<ıniyle d.,zişmşt r. R.ıs)oanın 
İıngılizlerce kaılıaıhat sayrlan es
ki harck<ı~ıeri ya unu<tuımuş, ya· 
vahut da teıvi~ ve izah ed 1:rn ştic. 

Biz Lor.odnada i'keıı, Rusyaya 
karşı duyu an alfika ve SC'\'gİnin 
tezoıııür1erin;, •-koind cepilı.en.n• 
açılması Jçin gelen ısr:ır şeklinde 
g6rın~tuk. Boş du·va.rla<"ıt! \iııe-1 
rnde, aıf.şlerin iıoş kaılan yerle
rinde •. k nci oepilı.e ne Z•ım'!n e-

1 
çılacaktıl"> söaterinı.ıı yaz:.lı ol1-
duğunu sık sık g6rduG<. 

Bunu.nla beraber, ilan edilen 
sulh prens;plerm n dış.aıda Av • 
rupanın heıihaıııgi ıbıir !kısmında 
Rll:'lyaya tıareket serl>estisi ver
meği lngil zıler düyikıırnemekte
dirler, 

(Ba tarafı 1 incide) 
hklar 11>evcut olmadığma gönı 
y•pılanuyacak demektir • 

JUukadd<>r SOfU şuduır: 
- Ne y•placakr. 
B Zim anıap~ım za göre 1943 

ilkbahar, yaz ve ı.oobaharı da yi· 
ne Sovyet • Alınan müeadelesi 
ile geçecek, ınüUefiJdec bu za. 
man m<>safesi iç nde Ak.:Jenü ha
kim yetin• ~ gayret cdettk· 
ler ve İtal)ıayı, Alman~·ay ı airu' 
..alı.rip lbo:ııbardımaınılal':m.a ~ 
tutacaklar ve şimali Afrikayı 

A\•rupa harb ne haz rlık bakı · 
mındau bü)ük ve bayati bir Ü• 
luıl ıwı soknııya çalışacaklardır 

Harp bu hesaplar d ~ ıs4;. 
ten önce bir ttk şartla b:ter. O 
da, Almanyanın beklenmedik '~ 
umulmadık b,r ~le yık..lmB 

Si ile • 
Halbul[.., göriinü~ böyle bir 

iht1mali düşünmiye fırsat veri, 
halde değild:r, Almanya, ht"niiz 
ku\·vetl !dır. Ve ualuı bır ık. haıo,> 
yrlını atlatab ~eek; hatta So\' 
yet Rıı.>)·ay, mağlup edeJı.ilirS<' 

şark loaynaklaruıdao geıılş öi 
çüde faydalanarak garpta \'e « 
nupta müUcfiklero kar.şı uzun 
yıllar mu!.:a\'<:m<:t hazbi yapabi. 
lecek dutum da görüıım~J.ted' r, 

SÜKRV AHMED' ı 

Eütün varhğımı 
vatar. ın varhğıdı 

Y Worılaza in•nmayın. ruarta 
u.alJcra k .. nmayın, p3iJl'Vra~ara k 

la•k "'""""'" Şi,yıe ois .. ydı d>l 
ly: oıurdu, böy:e yapılsaydı dai 
tı<ış k:ıçardı. Filiino çok konul 
:muş. talana az ya. 1lmış, f.llin şö 
le söylüyor, falan böyle dlyer 
netice bakalım ne olacak? gibi d 
d;kodu rla vakit geç ıımenin s,.. 
rası değil. .. Çünkü meselenin h' 
şa'kaya, dedikoduya, tereddüde 
tohamrnü .::ı yoktur Meşele ap
acık, düpedüz, dobra dobra bir \'3 

tan meı;elesıdır, 
Yaln'Z paraca, malca, mül~e 

değ'l, vücutca da, ruhca d.ı bıitiı 
\'fll' 1 ığımız vat.nın varlıığı demek 
tir. Vatanın varlığı oo bızinı pa
raca, ma~a mülkçe v..ıcurea, nıh

ca gosterece~ ı:•i:: fedakarlık.ara 

bağlı ı.r Onu- içi ı yı lardJn, V'iız 
yıJ:lardan bori lıiı!.ın bu !ed.ıkiir
lıklan hiç esırı; ıne~n gösteTen 
Türk, lcu sefer de yine bu fed•· 
karlık a•ın lıep,ıni h•ç es"!: •· e
den, 1 ç t.e ~ddu e· me< en gös
tcrc'(:cktir, MeJı.,,.etcik, cepheler
de bu fed"kİ>t kl-r~n viicW ve 
ruh fedakar:)ğ na haz.ır dururken• 
ıgerlerdekiler de varlık vergisi ıle 
öteki f<dakA.r'ıklorı yertne g,.ı;.. 

rece~crdir, Nitek' kendi bütün 
varhkhrını va enın ve milletin 
varlığında gören ı;ıerçek vatand:ış· 

4 - Süanrı l>.ıık, .fabri.kalarııun 
imalatı!J'a mu.ktczi pamı:.k. deri 
gibi iptid-ai rnad>cleleri ve ımcnsu· 
catla diğer lüz«nılµ maımulatı sa,. 
ur1 almı.gn t.ı,'J,:J' .r. T~irkiye Cüm
hu.riyetı Zir.tat Banlka.sı da toprak 
mıihijul !eri uLısi namına zahire 
orıübay•as:.na dev•m etmektedir. 

Vnrlık veııgisi tahsilatına dün 
de bütün şttl>elerde devam edil
miştir. Henüz ver6ılerini öğrE.n
memis o'anlarm mühııın bcr kısmı 
&ıha <iün şubelere ımürac~ c!
mi~lerdir. 

Amerika askerlerlnın suçlan !ken
di mahkııneleri tarafı.rııdan rnuha· 
keme edılmekt.cdir. Tnı~llizler bu· 
nu misafir.pcrverllğin icabı olarak 
göster'lnekte iseler de bunu ten· 
kid eıdenlr de eksik değildir. Ha
tıra:lardadır ki bu mesele paTla-
mentoya bile intikal etanlşti. 

karlar, • 
ı..oınetrelerce uzanan talim 

Bah:ıs bur.oa iaııt:kaı. edince, Rus 
yanın tooıiııat;na timad edile . 
ceği si:tı Jerımektedir. Bsaı;en 

bugün .çıin halk muharebeden 
sonraki vaziyetteı: ııiyade mu
harobcy• kaza.nmaık meroleS<iyi.e 
alakalıdır. 

A karadıt iık kar j 
Arlk . .r•, 24 Clkdnr:ı MU!ı. blrln

<l.v) - Buı:\}" ~w-ada rı'lll'VSlmiı 
ilk ka~ )'1lğ:r,.l> ~'.ır. ı lar, k:ıç ;:undur bu fcdaik.arhlk-

i r 
sıfuasında k'Oıt\llndolarıın her 

1 lstan~uı Levazım· Amr. ğinden 
Verilen Askeri Kıtaat İlanları 

' l 
5 - Türkiye Cuını'hur;yl M<'l'

kcz, Ziraat, tş banı<ası uahili is
tikraz tahvu:·riııi esikd.cn olduğu 
gibi Jlı.raç fıya.ılarJıa i,ılun>ş faizi 
z •ın cdilı:"<e:t •'llrctlle satın dmağa 

devam et;;ikle.rı g?bi gerek bu bau· 
J< .'.ar gcn'l<se Oıınııınlı bJııkası şu
'lıe Hi bu lllıviilcri ve hJz•ne bo
ıı ıları mukab:J nde yüı:de doksan 
ni~l---etinrd~ o.van.:; \ errüeğe an·.a ... 

~rler, Kezalik tasJrruf bonoları 
b ıi.ınl'ım lbanl:alar tarafından es
kıden oklu:ğu pil::i iskonto edil

iB u ayın 17 sın dm d ÜJl akşama 1 
-li.1.ta1a~.ından çeki 

len para ımiktarı 13 mil}'\'.>n lirayı 
bultnııştur Bu~an da birçC>k va,. 

• ~·si bonç
larını tehalük la öd<>rneğe ıkoştuk· 
hrı a:ı"a;ılın11kti>Clır. 

A merika rskerlerinin çoğu, 
Ş,ma!j Iı·!r.ndada yerlEŞmiş· 

!erdir. Malıim okluğu üzere, Şi· 
ma:; Irlanrbnın hudu-tları dışınıda 

kalmas•n• Dublin hükCımeli da'1na 
prote6'..o et.miş ,.e IYlı mesele İn
giltere ile Irland• atJS\llda 
bir anlaşmazlık mevzıııu olarak 
devam eıdip g;t:ıniştir. B'll defa 
Aıınerika a9kerlerinin Ş'mali lr· 
land. ya yerlı:rnelerhıi serbe•t Ir· 
lJnda hü.kurn~lı re"1nnc p >tesıo 

c:rnı§ d.'!l1akla berahcı·, lr~JndıC.da 
~.l~· ırrdt~umuz gün!cr zarfı~r!a 

halkın bunu çok ;yi ka'bııl etliği
ni gördüık. Irlaııday• gelen Ame
rika askerlerinin çoğu a,;ılları Ir· 
landıılı olan Amerekablardır. Bllil
!ar gerk Şimali ve gerek Cenubl 
Irlandada yalnız dost olarak de -
ğil, akraba olarak da kabul oo;ı
mlş'.erdir. Bu sebeple Irlandal:la
rı:n bugün harbe karşı vaziyetle· 

çaşıt akrobasıi oyunwı yaptık
larını gördük, Geniş bir düz sa \.. 
ha ii!zcrmde c'ıucitsu yap:ıyorlar. 
Başka o.r sah~da maniaılı topra!k 
iis~üııde hücum talimleri yap

Beher tonuna 4 lira ıa:h.mir. edilen 5000 tonluk naklıyııt .şi ka· 
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 4/1/943 pazarteSJ günü sıa 
at 15 de Ankarada M. M. V. 2 No. lu sat.n alına ıromsyonur.da ya• 
pılacakt r. İl.< teminatı 1500 l.<radır. Tat plerin kan.uıi vesikalarile 
teklif mektuplarını •hale saatinden bir saat C\ ve! komi.>y.:ır.a ver-

yorıar, 

Bu mfü:ıal• hüıoum tJlianlerin 
de kaınanoom, dar del lk.ıerden 
geç.iyorlar. Yüksek .m;;nıialaxı 
atbyorlar. Elo.seleri ile d~rn su 
i~iıı<le yüzüyorlar. Tel mimialaırı 
bombalarla .kes yrla.r. Komar.do 
dısiplıni noıımal askeI'n d sip-

larını maliye şubcltri kişePriııde 
sev .-ı.e sev n•. goğiisl•rini k•baı-
ta kaba·ta göstc-rrr.eğr baş! nış
lard.r. Hoş. bura fedak:arl:k da 
den""™'z. Çün'lW bu, ni:'ıııy•t, d~ 

y.anın aiı üst el ığu b'r zamanda 
hiç kın: ere QUTn• bile kaM-:tıa• 
dan barış i~iııdc kazand~ para
nın bir verı:•sıdoi.r. B<ıyle bir Za

mand'. 00) e b r parayı sevme 
sev:ne, göğüs'erini kabarta ~har
ta götül'Üp dev' et haz r.esône veı
mek isi.< mey en \'r bu yuzdcn or
taya bir takım buıla-!aca propa
gandalar yapaıılua birer eerç k 
vatandaş deme[,"' kimin d 11 varır 
acaba? mekte berdavamdır. 

Varlık vergisi tarhiyatının tek
rar tedklk., tabi tutulacağı ve ver
giu n t'6isil mll'ddetin~n u:ı::atılaca
ğı hıkkındaki şayiaların eslı ve 

Vali ve Bel0<Hye reisi dokbor 
Lıitfi Kırdar dün Deftarlığa gi· 
derek Varl,k vergisi i<jleri ile meş· 
gul oı.mu,e:ur. 

Emlak &nkasına emir geldi 
EmlAk rnuhbilinde avanG ve

rilmes' Ç'İn diiın Emlak Bant<ası
na emir gelm ışt!r. ]!}mlQkiııı. yi.İ2.· 
de 50 kı:rınıetl üııeriıııden ver le
cek avanslu ç>n y•ü12xle Y""""" far 
iz ödenecekıtir. Vade 6 ayd>r. 

~------~-~ .. -~~~-~~-~~ 
Sovyetler çekilen A 1man kıtala

r ı n ı t a k i p e d i y o r· 
(Devamı 3 Uncil sayfada) 

MERKEZ KESiMlNDEKl ' 
Mookova 24 (A.A) - Kızı.lor

du kltaları merkez cephesinden r 
Tuapscyr kEı:far bir sıra ıbaşa<ılar 
elde etmişlerdir. j 

S;alir;,grad'da f .. brilcalar ınaılıal• 
lesinde A\man1ar'24 atıış ınevz~u
dcn ve bil'ÇOk binalardltll geri atıl· 
ımışlardı.r. 

UKRANYA TOPRAKLARINA 
GiRlLDl 

Don nehri kesiminde tedafüi 
bir ınu!harebe devam e :ımekte
dır 

Ccplının orta kesımınde Alıman 
kuvvetleri taarruza g~ ;ler ve 
birçok savaş mevzileri ile mÜG· 
tahkem noktaları tahrip eo'ımişler
dir, Dü~manın mahalli taarruzlan 
ger• atı"mıştır. 

fım<:n göiünün cenup doğusun
da düşman ım-üh'm .kU\'\'<tierle 
taal't'tız~a.rını yen lemi"i+ir. Mu
vaf!akı) etle net:~ ··~nen tedafüi 
çarpışmalar e::nasında 34 Sovyet 
tankı l.<hrôp ed~ ui~tir. 

ÇEVRİLEN ALMANLAR 
lMHA EDİLDİ 

Moskova 24 (A.A.) - Kı.zılyıl
dız gaztesinc göre, Ruslar Don 
cephesinin ımerkcziooe bir .kaç 
gündenbrı çevrilm;,ş bulunan mü
hw ~rnan .kuvvetlerini yok et.
mi'şler ve binlerce esir alm:ş'ardır. 

BÜYÜK BİR MUHAREBE 
OLUYOR 

Moıtkava 24 (A.A.) - Bugün 
kızılordu Hıılerin kendisi iç'n en 
emin zahire anban olarak tel!ı.kki 
ettiği Ukrsyn,ya girmiştir Cep· 
beden gelen telgraflara göre, A1-
~ ı rl:'ılı o kadar hızlı yapüınak
t.1 ve o nisbct•e iblr .k,ır.şidkh de· 
,-am etmclctc.'liir ki, Alman hava 
kuvvetleri bozgun kıtaları dur
durmak için rnilrver kuvvetlerini 
bomba:amak Zaruretinde kalmış· 
tı.r. Yan oo~ balde 'binlerce 
esir Don çevresine gelmakf'e'dir. 
ALMAN HATLARI GERlSlNE 

DOGRU iMoskova 24 (A.A.) - Kızılyıl-
Sbok!holm 24 (A.A.) _ Don 1le dız gazetesine göre, Almanlar mer. 

Donctz arasında bulunan Rus kez cephesinde iki ish'koonette kar 
kuvveti-eri ş::ındi düşman hatları şı hücuma geçmlşelrdir. Al:man· 
gpı ılcr'ne doğru süzülmektedir, ı lar dün ıburada yapılan çaıı-pışrna-
Rwı kU'VVctleri Stalingraddan 300 la.r esnasında ağır kayıplara ııığra-
kilc.ınct.re mesaf«le bulumnak<a, mış'arsa da muharebe devaım et-
kütle halinde Ukrayna !s\lkame· mektdir. Bir kesimde Alw.anlar 
tinde ilerlemekte ve cenup batı· Rus ku"'•elkr!ni muvrl<'katen ge-
ya doğru baskıların• devam et- .ri atınıaya muvaffak olm~larsa d• 
me'ktedi.r. Rus o.rduS'.ı Rostovıhn so~radan Rusfar vaziyetlerini 
198 kil<>rnttrc.dedir. Millel'O'\•o ,ke- sagl:ı.mlııışt:ııını~lardır. 
sim;ndcki Rus girişi, bu kesimin jNoel münas ebeti'e 
A~rnaon ımıüdanfı;sının son budu- 1 (Baş tarafı 1 incide) 
du ohnnsı <l:ııı&ırn:ı.ndan, A iman or- ı ORT AŞARK BASKUMANDA. 
dusu ıç•. c•ctdi bir da~be sayılmak 1 NlNIN MESrlJI 
icabeder. 
ALMAN TEBLlGt KARŞI TA 
ARRUZLARDAN BAHSEDİYOR 

Kabre 24 (A.A.) - Gene-al 
Alexmdt>r Orta arklak, müttefik 
kırvvct!cre göndcı·d";;i Noel mesa

ri değiı:nişt:r, İngiltere ile araları 
açık olduğundan milrver haklkın· 
da sevgi besleyen Irlandalılar, ak· 
rabaları olan Amerika·lılar gef.dik· 
ten sonra m;hver aleyht,rı olmu.ş
lardır. 

K an&ıdalı ><'ker!er de fnıgilte· 
renın mu'lt•l'f S<'ll'.~lerine 

kamp~ar .kurmuşlardır. Gezıliği
m:Z lbiiliaç kampta kanada'.ıları, 
komaıı<lıo tallnıerlerinıdo g6rdük. 
K•mpların birinde geçiı."<l'ığiımiz 
birkaç saat, 'komandoları.n ne de
rcee it.in• ile yd\ştirildlğinl bize 
aııla1ım ştır. Kon1andulur vü-cu~a l 
en sa·ğlam olan ask.eder arasınaaıı 

meleri; (1892 - 2493) 

* 101,375 fira 81 k"'1"U'S krşft h«!e!li iki ııırb.o!r inşası k.8-~ı 7-lll'fJa. ek.\çi!tım6o 
ye k-""'· İheio,\ 28/12/9~2 paazrles lg(l.nü sa .t il ~e E.ıo;şohlıde a kert 
satın a-lma ~<>mt6)ron:.ıoıiJ Y2'PL~caktır Tal1pltrin ksrı\J.!ll v~.:;tlarlle tddif 
mclrtıpku-ın.ı ;~ S&a1•nckn bir 81.'.lt evı\'el kı:mlit:yona ve nlCJeri (1928·2256) 

lini norrr.ıaıl asker ın d.is plrindaın A.lnğlad ~ b.ttcnöye ve 'idi 'im ;.,..,.ııı:da ..a1ın alı!JC<:.olctır iıı.1..,; 3lJ/ 
daha sıkıd.r, Bununla berater, 112/19'12 ç•1ı;::ıır.ba g""llil saat 16 d.ı ,<\nw•Qı • r. M. V' 3 No. Ja1ın alına 
komar.do müfreııeler:ııe .girmek Joo;nişonun:l& )'op>..ae<><lıı'. T"...llpierln boJ< v:ı;1;:;tt• -ausyoıu gem.l..,,, 
'J.çin müracaatların '.lııtıiyaçtan faz Oinsi Mikt...'1.. Tuları T..nlnt.t.ı. 
la o·Jduğuı:ıu bize söy led:er. adet li.a lira 

Koma.ndolıı.rı ziyar~ gü- B,tt,.n;ye 10,000:~0.ooo D. ı .200 D4,796 
nil öğle )"611leğin! ~lan Kilıöm. l.S,000:60,(ıOO 379,500 37 ,860 

lJ981 - 3482) ve subaylııriyle b rl.ikı'.e yedlk. * 
1nıgı1izce 1le Amerikanca arasın· Beher tonuna 40 lira tahm n edilen 500 · 1000 toeı dolamit 
da bir d Q l.<K>nuşı.ryorlar. Düşü- nümnnesi e~ında olmak foıere pazarlıkla satın alınacırkıtır, ı. 
nüışlerinde ve tıa~t teliı.kkıilel'ill.· ·halesi 28/12/942 pazartes, günü sa at 15 de An.karada M. M. V. 2 No. 
de her iki m>Hetle de müşterek. l ıu satın alma komisyonur.da yapılacaktır. Ay-rı ayrı taliplere de iha
olan no!ıtalar va.rdır. Bur.u g6r- le edileb lir, KaL'i temir.alt 6000 liradır. Taliplerin belli vak.tte ko-
düken s ıı•a loendiler llıi İn.gilte- misyona gelmeleri, (1986 - 2487) 
re ile Am<:rika araısı.ııda b;r hal· * 
ka saymakta haklı oldu;k.lanoa. 200 ; 300 ltreliik 200 adet galvanizli benz n bidonu pazarlık· 
hükıne1ıt le, 1 la satın alınacaktır. İhalesi 28/ 12/942 pazartesi gunıi &aat 15 de 

1 ngillzler büyük müt.ter:ıderi ıra. ı An karada M. M. V. 2 No .. l'.' satın eJn:a >kon-isyo_r.~da yap:lncal<~, 
_ ~ Atm 'k b Küç,ik b donların be'herının tahmı n fıyatı 75, buyuk boylarm 90 li-

sıuua erı ayı ya lilıCı say· b'J kl b "'· .k" .. '- d la · · .. t k dil .. . radır. Taliplerin vere ı ece erı uylul. veya uçu • "' on r :ıçıeı 
mıyokrhla-r. Mhu.ş ek~ .11 •• v;,. ~ kat'i terr. natlarile belli vakitte koınsyona gelmeleri. (1893 - 2494) 
tere ars er ·ı U'l1l "'"' uır.~.··· * 
ne bağla~rş.t_ı!'. .. F~t ~.ngil.ız 6 baş hayvan s•tılacaktır. Alnı ak ı.steyenlerin 28/12/942 pazut.si 
halkınm o;,ıc:Aı muttef..k•l.erı olan günü saat 14 da Yeşilköy ~:eri sa tın al.ına komısyc •. ı.:rı.(ta bırıunmala-
Rueya hak'kıı.nda .fa ı:ıevg. be>ile· rı. (1897 - 2498.1 
d'iğinı gördük. + 

1 ~'"i:ld..'\ yaz!lı h.."'3.vuıma1ar pa:nar1t.~. SD.'b:ı e.hnaca.'.ctır. il1rJ"9i ll/l/a43 g'ti.D. 

Partinin Vilayet Kongresi - 15 de Aı ,.ada M. ?.L V. 8'r No. lu '.lr1 "mn "'>lllt'l)'onımd y..,.ı.c.ıı; 
tır. Tailp:crın be~li v.&it.te kıa:ılll.'>yon& ı~lanC!eri. 

Cinsi l\H'lctan Tutarı Temiıatı 
L.ra (Baş tarafı 1 inci sa:vfada) 

işçilerin va:ıi-yet! ve iş kanunu 
YaV\,;IL AOOAh:ı, ıw; mü~.._C."bM ed 

\'tı !:...ıf ·:..ırı. i!c 'ş k:.ırruooıoo tatibl<at 

t:f.:i baz.r. s.a.k;t!t<lrın1 L--:ah etm·~, iş 
vı• lcrı •• l ~n :"" ~üz v~-21.yc~ l:uri.n 
de (İUtlanıQc içt!.m:ıl i} SiO> 1~1 lfuw..'lt 

ve med:Hır~ye:Jni etra!lıea bcJrtrnq.. 
tir. 

N·Y42İ Tf!Vf'lc Yll:<ı!!elım,, gayri moş 
ıv ÇOC'tftlar i9in m~t.i kuru;1 .. 

maelnl. ve ÇOCU1t &>:~plı:1'. ~:<itf.lİ is.. 
temlştlr. Halit Y>#Jr oğlu ts.t,.,ıbı:i 
te:. 1' r.· :ı 5()0 G.nı:ıa <\öni.Jm yı1 ı müna. 

eetıetile banliyö hat!"i. ü:e:-ı~ tm:dk.e 
rnoahallc'.erinin Vs:ılrlırılrnır.u'"•l teid:.f 
etmif11ic .. 

Valinin sözleri 

le :fe~Ak«lr.,.e m ı":"\.l'Z k~lan Erb::ıı.=.ı.C:a

ra yo.rdıı:n ~ n bir komite ~ ka· 

ral'~ ş1.ıt"L!T'Jı5. yı.nJım So\~etr.er ceımJ.. 

,_,,;rr.n ytk::Nll•r• 50000 k.lo m..,g,ı.l 

kön.O.rü Cğr.ılae•~ bUdıir>lmişt'r, 

Yeni idare beyetl 

Bunıln -"' oeçim<: gcçıolm41f.r. P•r 
tı vil.V.t idore heyeli asil ııanlıpııt. 
pıt.ıar •eçilnıiıııl-;r, 

Faruki D<rcll, Mtthan Nemli, Ha· 
6co~· l1gaz, Nurettin Alıi BctUco'l, Ha;Ut 
O!lgunsu &ıdi Irrr~.''.<~ Celal o·lk.n-xm, 

YIJSU( Ziya Erdem, part; kurultayına 

d3 şu delegeler ee~ilm'ştir: 
.l\1:eKGcı' JI~m.cl Gc:leubca:t. Fahrettin 

K~rıi.m Gdtay, Re!&. Nı~ Scvesn.

iU, A<lı! Ödü.!, Halit Ya:;aroğlu. 

Koyun eti kaıvurması. 
S.ğır eti kavu:rm:ısı • .. 

Ton Lora 
2U 34,COjl 7900 
20 {0,000 6000 

(2014 - 2583) 

Aşağ><h yazıh sığır etler; "-lı ıarflıl clkS\ltmeyc lconmıış!ur, İlNi!e'..-i 
20/1/943 ç"FolTJJ>ı gwııü saal 14,30 da Milas adkcıl ı,, !T..a koıni~nd 
yapı.ı."'acdi.tır. 'l.'a,-t> eı rı.ıı.J.IXC'.l vti'.blan..e tdU..it n·dt arı ... t :hale ıurtındco bir 
sa.at Cll\'Vf( GoomA::.y•ıru. vcıcrneıeri. (2005 - 2574) 

cınsı. Mllclan 'l\.tan T""""""'tı 
ton ıır. lir• 
~50 ~37 500 17.~0 
l~ 100,750 6,68' 

r 
~ıcı. )'aalı lw<u (L:{lınler k:ıpoh"3,;!'tla eksoltmeyo konmwfur, lıu~lerl 

9/l/!>t3 cuınartı><i gtıcı!l biz:ılarmda yattı. saatlerde Urfa Bil<orl aatm alma 
lcmıJsyonU'llda Y'!IP1:au:tfı·.'114UJ)erin kattı;rt \'eı1"k.J.ar:ı. !~d>t rrwlktuplaıını 
ilia.!e ~·tı!•·..,.n~ btr &".at evvel ıloomistJ'ona '\"crm.dt1"1. E\"!nf Vf' 4~.a.meai An.. 
1tara isıarıbul tN. !ır«iriilt:orındoc gc"i\l.ür, c:ıoos - 2577) 

' Mttla.rı. 'l\tal'l Tt"l00atı· 
Söz: elan vali ve Bele":liyc rei1f bü· 

tün ;ş:, rinde d.l'ok'if.i p.:ırtid•n ald :;ı. 
n! b ldirdikteın s..n.-a prc-ns:.p okırdt 
parti .. eriıaıi göz ö::'Üodıe tut'u.ğU'r.~ 

~ ıse:•ıo'ki .kurıı;l'etl1n paırti hay ııneıa 
ko~~1trin en önEn:'l!Q dl 

du "'1U y],.,,.,\şt'o-. 

Seç'm.'!en ooar MillI Şefe \"C bü· 
yü.,Wt-e bağ~;k \'e !az.im tdgı·ıd1orı 

gö:lderi1.ıPrs.. lcıa.ı arlaştırfınıış ve tron. 

. grcye Suat H yd Ürgüı>limlin bir 

tcJtk::ttir rıdmeoile "-'r.ıs er,rf..şti :-. 

İhole ~ K,:~ llra lira 
10 100,000 60.0-00 4,500 
ıı wo.ooo sn ooo 4 so~ 

11,30 100,000 60 000 4.500 
13· 100,000 60.0()0 4 501 
14 100,000 60,000 4,SC'I 

Fcllakotıedelet'e yardım 

Pertıinin (lılJ.rtki.i icongrc :rle z .. :zeo 

Diln a'kşam TAkçim Bel~d..iye g;zlr.o 

sunda kongre ıın..ıı:sm:a bir ç:ı.,- .z.iya .. 
futi ver miş!ir 

İstanbul Deniz komutanlığından: 

Behtt Gtil(~& 1 t8 ftıu;l\lij 1Bbmin c~i1t·n 50,000 :Jt11o ~r. r eli Kt:J)3.1t tct .na 
~ilkr.eyo lt<ı<ın~UI'. İhJ!«..t 19/l/943sılı gilnü ııaıtl 16 d •Mimar SônGn ""'e
ri satın al~e koırnf~.-w.nd.J Y"P'lılacaktır. İl'l.t kt...,·Jnat1 75\ 'l lıra lır. TaJip'.erin 
kan•Jn! •·es!!c.a f"İe t~d,li[ mu~!.up:.arı:nı ihale S-nt.Dde.n bir 6aat t·~l ..-~mi9ıYona 
vet"l.nele.ri. Evsaf ve şırlranest A.nkar , İstnbut; Lv. Amirlk.lt!rindc a:lirıiUilr. 

(2012 - 2581) 

Bcrliıı 2l (A.A.) - Aiınan Or· 
dı..ları b:ışkuırnandonl:~ının tebli
ğınde e:ı:cı.'m'e ~-öyle denilmekte

jında yeni yıl hakkında temenni-
1 

Doolz va<ıll:ırı"lnd• milf1!ıdl ol:an Jla~t ıta y~ılan mrs <'•1 lınt~md:ı mu. 
terinin bıldir;rken şöyle doeınckte- ı,":l{Ut "" r (75) lira Ucr '< ~<lır. fs.clklııe~ ""'~ vesaik · a ı..<r 

di.r: 'ilikle . t •1tı. ·u mü ""'""'tl>t'ı, 

A~ğıd :yanlı ıııır •linin k'1>ah · 1 e tmel.,.. 29/1211142 giina ııoıot'15 
ı!e Yll O\' e• -krrl Satın alına lınmisy unda ,..~. Ta~;µI .. ;n k1ınunl 
,. k::hrı • teklif m<k upl.arııu lbaı. r.d bir sut e\'Vrl lko:ıoı.i.v()OWI. ver• 

dir; 
Vo'lı;alle Don arasında, bir taar

ruz esn ııııdıa Almanlar 600 esir 
a\mıışlıtr ve 15 ta'1ık tahrip etmiş· 
!erdir So\oy~t karşı t..u·ruzlAl'ı akı.
mele \.ll!raınuşlıc 

Fikrımce yen. yıl mıhveriıı şi· 1 - D'<ıkço 

mal Afriikadan tamamen uzaklaş- 2 - tın hilıvıyot e!lızd2:ııl ve 119' •lilı: ve:6::ıt.ıu Öf'nof 
tırıbcağ1 b;r yıl olacaktır. B .. fi- ı S - ~ •«lordtlol hıtme' erine t ""'••~ ırureilkt-1 
k r bmde b umitl•n daha kıw- 4 - Lim:ın k;apta ı -.ı !tı&:ııs;nJn ~.<li IW'OÜ 

\!e 1 .... ir. .o _ İ'ki &det Vt!Slka fnJ.nJı,..,.. ı2.taıo.~ 

meler;, (1Jl03 -- 2182) 
Cöasl M.Jrları Fiyatı T•'llll""l-

Sı!llr eti 
Sıt:r eti. 
Sııt:r eti. 
l\I r dl 

t r l<urut il ra 
23 100 !•25 
2a 100 ıtoo 
35 100 2625 
':,~ 90 D0G'"" 

1 

o~an Cemal Kavırılı 

ff.oskova eıç~m·z 

yol a ç ı kt ı 

.A!ikaTe, %4 ( İkti-ım Mı t!ıab•ri n-
den) - MM<•va B yi.ilr EL;irr~ Co 
vad Açııltalın, m~ nc:n mon,Jo:ı.tbıi. 

1 ze gehncılc Qz..cre ) olı ç~mJ$t1r, Ya~ 

kında refırim'u ec!ec~ot!r. Bunu mü 
t...ıo;p Lon<!.oa ve R<><m BQyiil< ElQi• 
leıtlmiz. fr.ıezu?'lıeQ aci-cc~errld.r. 

BULM·ACAi 
' 

123456789 

~ • • .ı--1- -1 

;: ,~--··ı~ 
s -•I -
6 il 

E 

• --~- -7 • 
s' • • 
9 •• 

YVKAJIIDA.N A 'AGL ·soLDA.~ 
8AGAı 

1 - Bir .....ıc. töhret 
1 _ İsk&:nbJ kiiğıt;arından biri, küre 

3 - Orduda ıı.,b.,Jik, - ö]9Ü1ili. 
4 - P&d1şah,lar otı.'t"JrôıJ. bir !J..7. 

varun baPrrıl8Bı. 
5 -Hizmeı: ...... 
6 - Ycna, vıücudüaıö:ıütı bir pııro 

ÇiNi. 
7 - T..sı: :ııoınin, peaccre deCll. 
8 - Ask<f'i mi, odal. 
g - s.ıı.:ı g&ııetdel'iııdo ,)llaıZ1 :r.ıaıı 

bil' nuharirin say ..ı., bir ~. 

(Dünkü bulmacamız"ı ldli) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ~,y Al_$ j•jT'A~· 2._r A M Aı• Uj_R_ AL 
3 A M A N • ; Ş A K A 
4 J .. A ,N • S • Ç 1 A N 
5 8 •;8/S, t ,5 8 •ı• 
61T

1
_U' Ş • S 8 K E L 

1~AB·~ Ç 8K~ED1 
8 Y,_A KIA •ıEıı~ıE N 
9 •LAN •L f N'.• 

ZAYİ - Şişli nQfll.I m•mu.-lutc.n· 
dan. ~:ınnlifü.s l'lizdL'Umı ve Ş<h· 
rem.rcı, Aebr*i'k şubesi~deon at:n.s o!. 
duğ\ı,n terhis tezıu remi r.ı.yı eU m. 
Yorıll;n; çlkar<cağırr.dın <>*ilerin ıuı. 
mu yoktu.. 

312 !oıve'l t'Cl Leon Kcşi§clllu 



Beşiktaş Sulh Mahkemeleri 
Başkatipliğinden : 
Erd ğan A~ HddL~t! ve Fıarı.ıK 11111. dropah bsmen bmm çini döşeli 

'B .yı Lrobt'lıll şayian ~ olduk ve zemini !oomcn kmıru:z.1 ~i ve ~ 
arı ev· ... aı on.ra.ıcyac \ c nı.ıhu:lc· monto ş:ıplı duv .. r :<oll:-:u uklu diğet" 

sinde ~i ~ rlı.~u')ıu yeni İS:~lc ve bir uır:ısı iınroptır. 
Z1nc ı1i kuuu ve ım:ı;h:ı.l.on O!'t:ı <.ıyde CATI: .Afl.:;.ıp \izcri )erfi 'kiremitle 
ı.-ı;;p r ıfic,:J..!. ve Sğl:ik '\"e O. a~ örW3:ütliir. E e~lrik tesi!..n.11 mevcut· 
de 9.:. ' {t nmıdı. kaı.n cl\li 16. 16 mil. tur. İkincL a, t U\' nlıı'I11 j3,,,1ı boya-
Jlf.\.'111 13, ıs. 17 v yine rr.ı::ı a 1 mez. l~ı·. Bnmm öıı ccphc9:ode .ik.kıoi 
k\ır<kt a;t{.İ Ziııc l'l ~ yeni Itıt so- ıka.ttaı ortada bir şını::ıiş! vapuı i.«ko' esi 

<' ' 12, 14. •~4 rrJ tcrrcr yeni ııck.:ğın;da lko sic diğcı• bir şahlri:;ıiı 
l, 3, 12, 14 No. hı ;rr.ru\wt..-.ı.lı 3 <ilik· nmvcut olup mcrdivm b~s::ırrılkl ıı. ve 

M hnrucu Sıı:n.i w Ahi bi.r kmm iç 6l\/1li$l 'l:e ı!llılıtbah ve ta.-
z::ıd HlıE<.:;m E!...ııdi v.ik;;tlırrınd<.ın bır nıs:ı kıı mıfo n ve hriccn b r k ~;:ıın sı· 

• i"dll •• Cdıır.l.ı.ru a Pl!lda • raEa lc.:Jmlaıu ve tarasa kl3lmJ.ın ve 
1 • ı l.ı ı nı l masınd.~ dbltyı. 1 ha~ hir ınıs:m sı•ı.":ısı tamu-e mu!ı 
~IJY'U\ln izalesi zını:ııncfa Bcrl:<.taş l ln 1 t:ıçtır. 
ci Sulh H'Uku!t ha ,"1ljıı..~· .. n lS-12/487 ~il~ rokağ:ttb ~ No. lu cüt~[dln: 
~ :> ı 18/11/191-2 t ib!l ..ıtaroı y c pe 
(!in para. ile açık <ırttırmya ~.ı'.tarıl· 
mış olmdda ve şı-tıı::umesı 6/12/942 
t:.cıb ndc a.i\M.4'lalll'Y..: l.lil~ Ol\Ç) bi• 
r.ioo! pı .tınr.ı:mı 18/1/943 t.ırTbine 

1 
m~ ~tcGi C' il sanı 14 - 16 t 
•l"l?. ' d'a :l' pı:e.r.ıt r. ver en bede) 
ıır.-.ıl~m..n kJG'IDO, n y.üzdc 15 mi bul 
ırr ... ~.ğı wrorTıfı: ~ llO gün daN 
~t edilerek 21J/l/943 tarflme ıe
&aa\iıf ~ paşcrnhe gü:r.ıü '11.}-:ıs ııaat
~rde i!dr.ci ~.nıa yapıl:ıOOJc ve 
en QCfıt ~ lxıiur.ao ~ııoe ka.t'l 
Shalesi iC!'ll t:dil~r. Arttır~a 
IJ'<.I< oıçin yüı;ı&ı 7,.5 lt<m!ıııııt &Geçesi .. ~ 
16 rr.illl b1- 00.::ı:cxı.m teminat mdıJ1l.ıı. I 
b-..mıım ibi3zı ~rri<fir. Bcle<!iG'e J:'d 
mı, 20 M~ cWtcııt ta.v.ı,z bedeli, 
111,pu hare\ b.ııle vull•rı ~.isin9 
dtt.ir. 

Md'ııur~ kı:Ymcli (%5.000) Jıi~ 
Ü', 

EVSAFI: 13 No. hı dil.tk:an zemirıi 
'Oimcııto 6JCIP..ı, onu damiı· cıe;>dd!dlr. 

16 No ~ ~n :r..-mlıııı çiır.ım(o 
o::Plı önu ıdanir k<~ı. tQvanı vd.. 
to!udur. 17 No. lu ciu.kc!m kö:/e bap:ı 
clıhr'. Al:tı bodı\ım ol~ &:I;k ~ 
t"n:Uı biT No. lu met.hal derrır kt."Jldlk 
1.iair. Zcrr.:inl ~k taıı.-.mı \"Ottolu. 

ıbc>drıımuın 'Ülılü vapı..T iı.!lkelc9 toke· ı 
Jııı:';d'a c.Ll•tüıdatı. Zaıirııi çirrıdl4b 
bplı, t::vam volto önü camc-~ 
'W do:r.r.r tk penklidfr. Yıı.ıri ~ 

l".dıT. 3 No Jr..ı kısım dUü.tfinh?1:ı !t:N 1 
lkt~i evin .mo;ha!~r. Zem:i:J. katı 

so~n 8 merm .. r ~a w çift 
lı.'3.':"utlı l~ kapı±c:ı giı-ildiute u
m l kı re: 'l'l"Je~r aöşelt ~~ Uu
ri.ne ııajd\& biri meröıvm altmda Jlııi 
rcc kömü:'l.tk, solda ~ basam:ıllda 
t~li an zıım~ınıi ı:•menıto tıaPh dıtvhım 
bazlı <ııc-..ıe \'~ lll<'rmeı• b~i s:ı~ 
wrdır. Birf:ıci ka-t cıhş:ıp basamaklnr!a 
~~!en bil' so4l üurindc ooıda iç içe 
ıeef~..en. biıiridıc tıizyi:ı,.;; Qolaba oı.n. 
i!\i oda, &Jch bir kaç basrunalkıla çı.. 
&cam her Scfdnde 71lk ve dolap olan 
d.ğer 2 ochılı olup tavunlan "~todut'. 

Merdi...·en bntında ala'tuı"Caa mmner • 
tcflı baUı vardır. 

Bu dın~lin., Omıamat!e rokağınC!a 
'14 No. yu cJmııktnhr. Köşe başında 
umW boıı.~ çimt.nto ~ı. önil de· ı 
~r K• P<'nklidir. Tavanı \-o1iod\ır. 

Omruırızad'e ftf.::.o~a 12 No. lu 
d~fın: Zemini bouft çlnidl.1ıo ~1)11, 
önü dernU" lltcpe;-lkl!d"r, Tavam vcM· 
t.Qdur. Her ıik! ~dtfmln •ltı bo:l:rı.:m 
ve ~wnian \-olt.L.'tlU!". Bu ex:Jiıo:!e 
biruıci kattan iiiban-n haliCCSl oh.şap 

1!gıp1r.111clı ve ikinci kattan itibcır.:n 
klışede diğer bir şahnişi v.aınhr, 

UMUMİ MESAJJASI: 231 ~tn 

mul"llN>aı oluıp bu cıOO üz.erinde bina 
~tr. 200f No. lu İcrıa ve İflft.I 
bnunumın nwaddil 8890 No. ?u iıa
ll\ll'l'U'Il'UI 128 In2.'Ci<ıeınc 1evfbırı ipo
tek11 alacnklılar itr d1.ğer a:"'ıi.Mdar· 

l.s:nn ~ ftfüak h.ıkkı sabipl~o!n ıay 

l'i menlrul özerindckıi hdlı:'kınm ve hu 
~ ~ ve masr.rla d&lr id6bı.1arını 
flV'rdtı milibt1eleriylc 15 gün içined 
marmııiyeti.mfae bil.idl"J'nedt~l tı:Cc
dirde hak.Jarıta.pu sı:~·llcriyle aıblt 

olmadlkça satış bede!1lnin t.kısimfndm 
hariç ltıılaeakhın ve fazla rııı:altıınat 
isti,.ııder!n 1942119 No. ile mt'lm\n'İye 

UmU.e m<lmcaaıtlıırı lm o!IJDU'l'. (806) 

:iırrİRA BERATI DEVJlİ 

iKDAM 

' f 

~ BlaiNCİK.lNUJ 
--,:---

inhisarlar Umum MUdürlUQü fla"ra, 
Malın cinsi l\U*ct11ı 1 

Md:ıl An11frikısı!:;-on N. B. C. 240 5., 
> ) N. R. C . 15fJ 25 
> > N. R. C. 150.150 50 
:ı: > N. R. C. 55 
> > N. R. C. 240.150 .Attu)7CI 
> > N. R. C. 240.lSO 20 

J - Yukarıcf.,. ciı.. ve miktaı-ı yazıl ı metaler p-Jmrl)k u~iı il..: ~ 
C~r. 

2 -P az:ırhk 29/1'2/942 s.tlı gü:nu s:ıat 10,20 4h. fuıbat. şcın Lcvazrm 
ahın Uromisyar.ıunda yap:Jacaktır. 

3 - istdl;: 1 rı.n p::z:ırlf,c iÇ"ln t yin cchlen gün ve saatte % l.'S gi.ı 
parıısiyle b rl•'.kıtc ::ıd1 geç<-n Jroıni :,yona gelrr~cri i llın o1ı•.nur. .2274 

1 D. OP.niz olıarı ishıtma u. M. ilan a 
Denizyolları umunli' yolcu na vul tarifesi, yapılan z~Iar ı 

1 
yısilc, ~;;'Cl'f" ı~tlil;mJı;ıtir. 

1/Son kanuıı/943 tarihi.n<le İs tanbuldan hareket ee<lcffit olan • 
taılardan itibaren yeni zamlı tarife tatbik olunacaktıa-. 

Acentnlıırdan izı:th:ı.t almabil:r. (2597) 

'Vİl~KiYE CUMHURlYE:T1 
ZiRAAT BANKASI 

K'.ı..ruluı ~·; 1888. - S. rmayeei: 100.000,000 Tilrk linlı. 
Şube ve ajans adedi: 285 

~irai "'" ticari her nni banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Zira• Ban.kasında lrumba ralı ve ihb&rsız tasarruf hesa-p
kur'a ile aşağıdaki pltna glS anlara ıenede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aaşğıdakl plAna gö n ikruniye dağıtılacaktır. 

• A. ı.• lfnhk 4.M L 11111 .&üt ti lirahll S.too L 
•• - • .... .. •• » ..... 
C • Jll • 1.M • 

" • t• • 4.MI • 1.. • M • UH • 
DİKKAT: lieseplarındaki paralll bir H'!le içinde 50 lira· 

dan aşağı düşmiyenlere 1kra miye ~ığı takdhde % 20 fazla· 
sile vf'rilercktir. 

Kı..T' alar aenrde 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylul ve 11 Birincikbun tarih lerinde çekilP-c-ektir. 

~ . . . t ' • . ., •... 

İstan~ul Ekmekçi ve Francalac 
Fırıncılırı cemiyetinden: 

Cemi~in ıtımclilt umum! heyetinin 10/12/ 942 peı~t.mbe gU.."l!C1 5 

13 <iıen 17 karlar Galatı.da Hıwyar ban.ında 22 numeralı ~m'.ydirr.ı!ün m:ıh 

daireıanc.e yapılac-.ığı 4/12/942 talih'll ıazeıt61erle ilin edilm şt.i. 

Mdt1ir tarihde ekıseııi.Yet olmırdı,ğmclan u:munıl heyet tq>laYtı.mu.m 28/l 

1942 p;a.:aı·~i gıilnü yme sact 13 dlm 17 Y'C kadar kan Ct!m~ct nrel"kez.it 

icrası t.akıırrür eım;ştir. Ccırniyam!zin m(~suplıirınm yuka11w yaZllı gün 

saatte ımrtl~ cemiyet me.4tcızıinde bulunmaiarı ilArı. olullW'. 

UUNl,,f KAT: Ahşap mcrdlvcnlerle 
p:ktlan blr &ofa ii:zcrine BOlda ~ içe 
yük dtı.?:ıbı olan ikl od:ı, .sa~ia merdi. 
vcın!c c~.ıhrn moa muslUk ~ cıll:at.ur. 
ktı hallı, ze:r.ıı:n.i 'ln.smcn ç~. oca
ğı bm:ulm~ mutlk ve zemi:ı kaın-ın 
~hı ~~ıph tav ADI. baS:Dt bir oda ve 
aıhfap bölme ~e ay rılııo üstıı1 ve yan 

<Nlhcyc-..tşiz ~rit ~ GllS h4 
mfller' ~ ça!gı alatı> ı İlUdk~ 
1937 tarih ve 2501 No. ve cKesiım jy. 
nesinin kes:rm uır.Grunım ~ cihazla· 
ı-ırıda .yrı ayrı uıru !ü ıhıı!kı:mıdaki 

ihtira için ~ 1 1~ 193.'1 t.. 
ntı vd. 2'502 No. ve cBir 61Ci11 1lhnirı. 
fiti UQmU ~rine irtaba.tı. UEAlliiı> 
bBkkındki .ihtira için QJID'llln 1 İHtn
:mn 1937 ta..'1 ve 2503 Noı. ve cSe8 
cihcııu tızkkındaki ih1ira lı;ln ah2'lsn 1 
~nuıı 1937 tarih ve ~ numaralı 
ihtara tıcl""11 aTırı.uı ih.Uva ~ hlıltuk 
bu kere ~nsııu devir wy, hut Rht.i· 
nl:an Tül1tiyede mevkii fji)e ~ 
~ ıalfrhiyf!f. d!thi veı'ilcbilect'ği W(. 

Ut fC!Wlm~ olmnkla bu humı.."'fı> ftız. 
la malCunat ecllnmC'.c isUyetılo-in c;.. 
latcJ.dn. As1an Hm 5 ind k.art 1 • 3 nu 
ıın:w'11.l.arıı ınliracaat eylmıd.cni il~ o
l~. 

Sahıbl: E. 1 Z Z 8 T. N~~at 

D.irelıtarfü C~,rdet KanbU,in ı 
Basıldığı yer: ·SON 
TELGRAF> matbaası 1 

'RUZNAME: Uım.wnl h..yetin reis tarafından açılmıısı, tımum1 heyete r 
ve 2 k~t.ip seçilmesi, H'llo!Jlc ça!aşma raponm'lln drunıma~ vr. rr:&:ke-cSI, h~ 

bi]~!lt:n dk>t.ıll1l'Xl61 ve milı.ıııkeres!, besaoplarm 1eUcikl için 3 klşilik bir ' 

cii:rr~ raporu ilru?'ioo mllzakf'ıe, bütçenin ve kıadrorıun mUr.kerefiİ ve ta 'd 

ll/3:nw~d<e icruı ~lif oloo.:.n baızı tadildtın mı!kı;ekCTesıi, 2 kişilir he:. 

m\ttettşi seı;-1.mesi, icmre ~«ı mild'dettletirıl ~iren IS kJ~ yerine 5 

ıı ve a yed.Ek ııı.:ı.nın gi:tll reyilo rıeçalmesJ. 

1 lstanbul Levazım Amirliğinden verilen askeri kıtaat ilanları 
25/lZ/19.U CIDlA 

20 ton J<apl:rca ile 20 ton darı (ku§ yemi) pazarlıkla satın alına
caktır. Satınatk iste') enlcı'tn nüm un elerile birlilkte ht.'l'gün İzmit bele

50.000 kk> sığır eti kıapa.h ıanfila eksiıltımeye 1.-onmuştur, İha· 
lcs! 8/1/943 cuma güınü saat 15 de Mer2liı.C~:m askeri s~tın a•lma ko
misymıur.da yapıılacakt1r. Taiımrinbedeli 48,900 lira ıllk teminat: 

Aşağıda rniıktarı yazılı çinko levbal~ pazarlı:rla sab:c. alınacak· 
tır. huılesi 4/1/9"13 pazartesi gun ü sa.ı'; lf. de AnKarada M. M. V. 
2 No. lu satın alma kom:syonun da yapılacaktır. Beher kifosunun 
tahmin bedeli 170 kuruş kat'i te .,,i.,., 0tı 6375 liradır. Taliplerin bel· 
li vakitt~ tkgomisyooa gelmeleri. 

7.30 Pıugı"l:tm \ e MemaJ'.ı:c.t ~ 

Ayart. 
7 .&2 Vücuclilrnr:ıtı~tı ç~'..ı~ 
'l.40 Ajns ILıbc:eieri. diye ikil1§lSuıda askeri satın a:lrna komi6yonuna müracaatları. 

(2000 - 2511) 

* 15,000 kilo kuru üzüm pazatJ ıkla satın alınacaktır. İhalesi 4/1/ 
943 pazartesi iÜnü saat 14 de Erz uruım askeri 6atın alma !kcmisyu-

3667 lira 50 11ruruştu<r. Evsaf ve şartnooı-esi Ankara ve htanbull 
Lv. funirl llderinde görulür. TaJ: p lerin kanuni vesikalarilc teklif 
mektuplannı i!hale saatinden. lb.!' saat ervve-l 1İ<o.ınisyona ver.mıeleri. 

(2013 - 2.582) 
nunda yapılaca.kur. Tahmin bedeli 16,600 lira kati teminatı 2476 lira- * 
dır. Taliplerin be1ıli vakitte komit> yona gelmeleri. (1845 - 2496) Kom syonda m€'Vcut liste~fne göre 32 kalem :muMelif eaa pa· * zarlıkla satm alınacaktır. Heps~ıi n ta1imir.. bedeli 2810 l rn kat'i te-

Mevcud nü.mune ve şartnmıe sine göre 400 adet gizleme ağ1 p:ı- minatı 422 l .rad11r. Talipl-erin 6/1 /943 çarşamba günü saat 15 de An-

Ton Numara 
5 6 
5 8 

10 10 
5 20 

\1983 - 2484) 

7.55 • 8.30 MW?llt: Smi'oıı!t( p.ıı"Çl 

lft. 
12.3-0 Prtogram ve Mıumld!Det s~ 

Ayarı, 

1~.33 MLWJk: Ka~ prccra:ın .pt 
12.4.5 A,J.116 Hd>erlcri. 
13.00 • 13..30 MiJcl.t: K..:t'lS'.:Ct ~ 
~ ~mııı~.aır. 

18 00 Program ve Mtımlett.et Soı:ı 

~rı. zn:rl.ı.kla satın nl:uıacaktır. İhalesi 30/12/942 çarşamba günü SJat 15 karada. M. M. v. 5 No. lu sat11n alma 'Jromiısyonunda buılunmaJarı. + 
de Ankarada M.lVl.V. 2 No. in san n dma lkomisyonuıı.cla yapılacaktır. (2006 - 2575) MUhabere birrılcleıi tçin 1000 adet emniyet kemeri satın alınacaktır. 18·03 MJ.izk: Fa:.ıl Heyet.i. 
Nrüınune ve şzartna.meyc uygun ol mak sarti!:e yerli ve ecnebi malzc- * Vermek istiyenlerin ellerinde mevcut veya haz.rlayacakları nümu- 13

·
40 

MfuJ<: D..r.4> MW2'ifl. (Pl.) 

ı • "' 19.00 KOl'llUŞmG (İ':<i:.ll>a\ Saıt.i), 
me kullanılabilir. steldllcrin tcld lif Cdect:kleri fiat üzerinden kati "rog~ıda yanlı eczaları.r.ı pa.zarlıika eks'ltmesi 5/1/943 salı gunu neler ni en geç 5/1/943 salı gu"ı::ıün e kadar tetkik edilmek üzere An· 19.1 .. .. ~ u Mifüı.tk: Oyu:ı. H:ıvalcrı 
teminaUarile belli vaki<ttc komisyo na gelmeleri. (1974 - 2419) saat 15 de Aınkara<la M. M. V. 5 No. lu satın alma komisy'Onunda karada Fen ve San'at U. Md. ne veya Harbiye dairesine teklifleri· 19.30 Meml<kct &ıat ~1 ve A· "* vapılacakıtı~. 'l'aıl plerin befü vakitte komisyna gelmıeleri. Tahm.n le birlikte vermeleri. (1985 - 2486) ja.ns m>arleri. 

69,500 kilo sığır eti paza<rlık!a satın alınacaktır. İhalesi 28/12/942 bedeli 16,355 Hıra kat'i t-em6natı 2456 lira 2'5 'kuru~ur. + 111.46 :MUı:cik:KlA~~ Tü•lk Mmiğı 
p.ı.zartcsi günü saat 15 de Susurlclt askeri ~atın alma komisyonuncl::. C'a-..si M ktan Aşağ:dU ya:z.ı:lı !wmıış!lar pllltlAl'l~lkla satm nılnıncaktır. İhaleleri 30/12/942 proırmnı, (Şef: M~ Ccn:r.ıil) 
yapılacaktır. T:ihmin fiaıtı 100 kuru ş ilk teminatı 5213 liradıı•. T.1lipı1e-

7 
k:ro Q:.'U-saın.ba gü.r..ü oont 16 de Aıı'kıaırOOıı M. M. v. 3 No. lu. satın olıma ~ 20.15 R:ıdyo Ga2otesi 

rin be!Ji vaatitte karnisyona gelm eleri. (1926 - 2254) Rivanyol. ~00 rıunda yapılıcakg<ır. Ta!Sp~cı<!n bel}i vaıtıtıte köm~orıo gdnıf'Jıeri. 20.45 M~: He.t)'Cıl • YtO'Jı s:ı.zlar * Ampul. kıutu Cim Miktarı Tut.art Temiı:ıatı Kunrt ti, (Op No. 1) . • Pl.) 

Muhtelif nakliyat yaptırılac,ak tır. İhalesi 29/12/942 ~alı günü pa· Keten tdhu.mu. lOO kilo ~~1\k eilb;scliX k~ metre J.ira tu-. 2ll.OO Kon~ (E\'in .sut..i). 

zııırhkla Erzuııum :ıskeri satın aı:m a komisyonund.ı yapılacaktır. Bir =-nJ~di. 1~~ Bt:lo Kaputl~ kmnıııı ::::;ı:g:: ::::: :::: ~:~ ~=· Racl
1

o Snlt'<n oı~ro-
kısm nakliyatn tahmin bedeli 110, 840 lira teminatı 13,:::ı84 .lira ikinci · 

200 
CJ.980 - 2481) EJ...""Stra do ibell.adoo. > ın. (Şe!: Ncıcip kJ.t.rıın) • 

.kısLm nakliyatın ta:h.m;n 'bedeli 61,125 lira tc.rninatı 8613 liradır.! (2007 _ 2576) + 22.80 lvkm~elket saat Ay~ııı. Aj~ 
Talıiplerin be.illi va.kitte kom~ona gelmeleri. (1924 - 2252) Asken Poota 4713 K. ca 212 çift çorap için doldurulmuş otan Haberler ve Borsalari 

~ A d __ , !eri * ı·n·1 e'-ilt.......,.'erı· a0/12;942 274014 sayıl;ı. ve 26/11/942 brihli ayniyat .kırybolmuışıtur. Hü!kmü. ol- 2rı.tŞ • 22.50 Ya..ızı!t.1 pro~rmn vtı ka· 
Eskişehir h.ıva hastahanesi ikı nci kıs:m inşaı.tı milteabhiıci nam ~ağı <r Ycu.llll ~ 11 pazar ıı:<. a =>~ u,..;'ı m.ad ğ ~ 

ve h - t 1rıa pazarlıkb cksiltrr.eye konmuştur. İhalesi 30/12/942 çar-1 çarşamba günü saat l~ da. 0€li~l u ~keri satın alma komisyonun-' 
1 ı. + (20ll - 26BO) 

pnba gün.Ü saat 11 de Ank&rada M.l\t.V. 4 No. lu satın aLma komis- da yapılacaıkılır: Taliplenn .belli vaıitJttc lrornisyor..a gelmeleri. 
yonund.ı yaıpılacııktır. Knşif bedeli l,lıl~ô5 lira 56 kul'uş .kati temi- Onsı Mı~tan Tutarı Telnalaıtı ~ajıdıa ya.z..lı mıevadın paza rıııtla Oklsiltmeleri hizalarında ıyuı lı g{in, ıaat ve maJıalılerd<tki aSke-
natı 97,.20ı1 lıira 25 kıuru~tur. Tali plerin belli vakitte komisyona gel. kılo Lira Lira ri satın alma komisyonlarında ya pılacaknr. Taliplerin beU. V'akitıler de ait olduğu Jromisyonla.rda bu-

meleri. (1944 - 2329) İspandk 60.000 15.000 lt;iaları. Miktan Tutan Tftninab llhale gün, ıaat ve mahalli. * Prasa 150.000 30.000 C S 
Yıldızda bulunan 50 araba gii bre müzayede ile .satılacaktır. Hu· Lahana 60.000 10.200 4010 Kiılo Lir:..a __ ,.... ____ Ut-_' _a ___ ~~--::-:--::------,.. 

susi şartları komisyonda görülebi lir. (1972 - 2417) Canlı koyun 25,000 17,500 2625 4/1/9-43 14 Erzurum , 
Müzayede 2$/12/942 pazartesi günü f'.ınt· 11 de yapılacağımia.n * Koyun eti kavurması 15,000 48,75b '1313 5/1/943 14 Erzurum 

~tektr erın kati tc.mııatlarilo Harb iyede Yed~ k SU-ba<y okulund iki Komisyor.<la m~vcut evsaf veşartnnmesine göre siyah, yeşil, a· Katı pekmez 10,000 16,000 24.07,50 1 /1/943 15 Maraş 
As. ~s. 920 satın alma komisyon una müracaJt1arı. (2009 - 2578) çr'k sarı, ç.ı!wlata renklerinden dö,r.der bin liralık olmak üzere 20,000 Cıvıf'.c pdkmez 20,000 17,100 2565 fi/l/943 15 Maraş * liralık top boyası pazarl~kla satın alınacaktır. İhalesi 30/12/942 Lahana 50 ton 2 parti 100,0-00 4/1/943 15 Topkapı Maltepe 

5000 çift er kımırlurasının alınmasına lüzum kalmadığındCl'n Qksilt çarşamba günü saat 15 de Anlrorada M. M. v. 2 No. ıu satın alma Srğır eti, 50 ton 2 parti lOO,OOO 7/1/943 15 Topkapı Malte.pe 
medea knlc4rıldığı ilan olunur. (2010 - 2579) komsyor.ıunda yapılacaktır. İstek liler:n 3000 lira kat'i teminatla.. Odun 600.000 15,600 2440 9/1/943 11 Gclıbolu 

* riyle belli v~1ttc komisyona gelmeleri (1987 - 2488) Tahliye ve nakliyat "J,000,000 19,5~•0 2925 8/1/943 16 Gel bolu 
Komi~a mevcut nümune !erine .göre a 1No. dan 

1
3000 ~det "* Odun W0,0-00 13,000 1950 5/1/943 16 Gelibolu 

ve 9 No. dan 12,000 adet poyra de miri pazarlık a satın a ıruıca!lcıtır. ..,_" k ._,,,_ . _,,11 273 d t 11 k"J 708 ,..,_ ...... 13000 1950 ?/l/943 ki! G-'"ıbolu lh . .. - k d M M V ~,er gramına 83 uruş Mlllmım cw e:ı n ~ . ı Q g • ...,,. ır""'" fll9· Odun ~.000 , -.ıu cı.ı 
a!esı 30/12/942 çarşamba gunu saat 15 de An nra ~ . · · . 'iden amlem ucu pa:ı:ar'f'U!.a s..~m almacaktır. İhclesi 30/12/942 çarş:ınıba gilnü ~ o 000 250 0-00 17,500 9/1/943 11 GcHbolu 

2 No. lu satın alma kom syonund a yapılacaktır. Hepsının tahmın •sa:ıt ıs de Ankrnda M. M v. 2 No. ıu s:ıtın aimıa komi'!lyfAl'Und'3. Y't?t!acuktır. Sığır eh 5 
' ' 2100 16 Gelibolu 

bedeli 26,'100 lira kat'i teminatı 4005 lıradır. Taliplerin belli vakit- liı>tcıldilcıin k~1if .~ecdldcİıl mik'mr Qzcrindcn kal'i ~~tlıırile beli vakit~ Sığır e~ 14.000 14,000 7/l/943 

te komisvona ~lmelcri. (1988 - 2439) k.om!syıoo cclnıclcri. (1984 - 2485) (2015 - 2584) 

.. T 


