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Akdenizin 
• • 

emnıyetı ve 
Tanca meselesi 

l ngiltere ve Birle,ilt 
AmeTika Al.denizin em• 
niyeti bahsinde çolt has· 
saıtı,.. Bu bakımdan 
Tanca meıeleıi manalı· 
ılır: 

-

'"' - - c 

Rusıar Voronej'de 
bir zafer kazandılar 

--------------- -·--------·---~-

Stalingraddaki mahsur Alman 
tümenleri de imha ediliyor 

Yaan: StJKRlJ AHMED 
Ü qillert Ve Birlf4ik AmHik.a, -- • 

~ ~~:~-;21:~;:: Ruslar, Şimali Kafka.syada Voro-
?:~;~:::2;~::= 1şilovsk şehri kapılarına dayandı 
larso, ._ de h1lıecleı.ııır1n. 

Kat1 net.lttnln alU11ıcap , ""''"" 
<ila latllıballn 5ilrpri&Jul llf'Jer olabi
lir?, """a-. ~ •:r e\>V'ft tlmall Ahi
Jıaya Jap.W, Amerllıaıı ve fnaiıı. lll
••<ı, •İitleft<!erôn, Alıdeniıde bir in 
.....,eı ~'".'en bilrlnl olmak ı.aıv
la.rmı l"ifittrır. 

Mar ... ı Boıueı•ın !111 ıiiıılerde ae
ler J&Pabllttefi malinn ikilidir Yal 
ıuz, lilmali Arlike vahameti .; 

Londra 17 (Rady<>) - Rus or
dulaxıuın bu kış giriştikltti taar
:ruzlarm ~is\ ~ şayanı ka-
nt t.erakkiler göstermektedir. Hu.
SUBI bir Sovyet tebliğinde bildi
rilıdiğine göre bu taarru-z Voro· 
nej mınukasından, cenup lstilı:a

met'?l<le t!I, fı() ve 6() Jıilometrelik 
üç cephe iiZerindeu yapılmış ve 
Ahnanla:r bazı yerlerde 90 kilo-

metre geri :ı.tılm:şlard:r, Ruslar 
içlerinde Rossoch da dahil olmak 
üzere altıyüz f<?hk ve kasabayı 
geri ahııışlardır. 9 d'(işmon piyade 
tümeni bo:DgUn~ uğratılmış ve 15 
bin Alman askeri öldüıülmüş, 17 
bin esir, 75 tank, 800 top, 350 b'ıı 
obüs mermisi, 5 ıml'yond•n fizla 
fişek ve saiı-e alınmıştır. 

Diğer taraftan Stalingrad çcv-olsa <!ahi, mıltlefilılerln Tımua = 
1ır ve dola1191Jo Trabı-arı.e' lam.-:n -•P •im.alı utm kararı.,,., k•l'I- -
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~:::.nü ::~1::~ .~~·A";:: ngı ız ayyare erı 
terı:\or. Burada, IM'k Yakında ciddi • • 

hareketi•• olaealı H Şimali Afrika- Be r l ı n 1 omba adı nın 'a:ııyeh la\a.ttuh t•(l cekUr \ 
\kt>dn:ıin enınıyfU mrvzauncİa bu 

~re<'e ha.&aas olau Birl~'k A.mt'rika. 
v~ in . ..-ııtere, Akdrniıi alikaland1ra.n 
lıı~ bır mtM-ltde birine kalaına.zJ 
Son günlerde Tan<'a m~elesl tek:a.~ 
orta.ya a.tı.lmıştır. bpan)ol Fası baş 
~omutanı r-rnt'J"al Orga:cj Tancanm 
Ispanyoı Fası ('e\"l'"t ine ithal tdilnıl§ 
olduiuna dair bir bc-vauat ya.pmbl-
tır. Bu ~:ınat iıurlne, İng-lltt•re bü
lftmtti, _ıentraı Orıaı'• bir prot~to 
IUJ'et.i l'chıd.ermiı:tir, 

Ajansların blldlrdiilnt rlırt, İncil· 
Sert, verdJjl notada 1~-...:1.ny•~ T 

d • -· auJft an. 
ta uı bu \'a11) etini bir •• ~ .•. · 

.. ı ,_ . ~ .. ıye \il• 
"'~• ..,Jaklıi etmı. aııuk bu . . 
ı·r b' • • vaııye\1 
ı ı .. iT Maıu olarak tanımadı&ını te-

baruz etıırını tir. İnalJlıtro Tanca 
lllatıisüne ıröre haiz olduiu • h•klan 
IDohfa, lubnakl>d6, 

İnailterc, verihii nolada, 1838 ımı
~lıoJu IJe ladil <-dllm olan 193.:1 .ta. 
iisöndc tasrilı tdilf'n durumu molla. 
faıa ettltinl bilhus.a btUrtıncktedir ' 
Binaenalf":tJı, inıııtere, İsı>a.nyan~ 
TIUl<'a idare!-.iude yavm.ıı olduiu cıe. 
ilfltıliii hukukan tanımamaktadır 

İııpanyanm, Tan~a:ra İ.span~ol ~ ... 
&raı.islncl('o addt:tm.. i, nasal hlr fik
rin mahsulüdür?. inctlizler, u0 a:r 
evvel, l}hnaH Afrllaya Amerikan lh· 
ıraeı 7aparken, bo harekıttln İspan.. 

fol .,....,sini lılç bir hl'e<f~ tebdil el
medJfbıl 'Ye Tancanın istat-oko uııu 
llılil etmlytceflnl, ııan7oı lııık&me 
Un., verdllılui lenı•n••la bildil'Jnlıj-

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

Bu 54 ncü akında bir çok büyük 
yangınlar 

Lon<ira, 17 (Radyo) - Garbı 
Avrııpöıdtl yeni yıJ ile birlikıte 
b:ışlaJ Rn lıava a'kınlan dür, g~~e 
B tlinc j pılan hücU'lll'la ~'Cni 

:bir tafhaya. 6inniştir. 
BI) hiicU'mdıı ~.ak bü; ült kud

rctic yanv,:ın ve ir. fil!v'k bombala· 
n utıl:ınıştıır. Son İırgılız tayya· 
yarel(:oli Berlinin ü:ıerindeıı ayrı 
ıu-:ten lbir Ç<Yk .büyük yangınlar 
baş.la:nış ulun~"Or<lu. Şimdiy~ 

çıkarıldı 
ye kı..dar &rline yapıl;ın ha.va 
hücamlarınm 54 füıciisünu tc'
ikil od<:n bu alandan yainırz blr 
İr:gi\iz tayyare i •. vdPt etmeıni:
tir. 

Öler.ler ve- )·aralananJur 
Bcrlin, 17 (RadJO) - lngilı.ı 

tayyardeıi tara<fıl1'<hın dİlln ı:;ece 

Bcrli:ıe yapılan hava akınında 
31 J<j~ öl.mü•, 150 kişi yarlar ... 
mıştır. 

-----------·--------------
Cezayir U ır. umi 

Valisi kim 
olacak 

-------
Marcel Peyrouton'un ilmi 

ileri ıüıülüyor 
Londra, 17 01.J\.) - sairden 

Irak ordusu 
mevcudu 100 

b~n kişi 
--------

/rakın Mihvere harp ilıin 
efmeainin layılalan 

rcsin<lekı Alman kuV'·etl•r•nin 
yok edilmesi ''i bitirilme-k üzere
dir. Bu kuvvetlerin m~udtı iki 
yüz birıdcn yüz yetmiş b;ı><: düş-
nruştür. Rus b>şkomutanhğı Al~ 
man kırvvetloerine bir ültimatom 
göndererek h•y•t lan gar.ınti edil
mek ve yüksek ııitb<?lı subavllr 
J<ılı<;lar-rıı taşımak şartılt tcslrrn 

(Devamı 2 nd 'ayfaı!aJ 

Yeni Mebus 
intihabı için 
hazır /ıklar 
Şc~ .-ni.ııde- m.ous on;ımıne 

ait i t Jıall!'lılklar tamamlanmak
tadır. Şehir meclisini!' perşem
:mc gü .... -ü ie ':-aıad, i\tunaında 
cint.Jıabı melıııs:ın tefti:;; heyeti• 
scçilec~!k ve irıtihap ma..<rafı ay
rılaca ·tır. 

Bei~y~ zabıı ve muamcliıı 
mü.dürü B. ZWrt · Çı<o;ılkçuoglu 
mül!'ıa!<att~i sccım hazıTlıJclan 
nı tetkik etmek fu:cre bugı.in tef 
!işe çıkacaktır. B. Zelıtü Çıtbwc
<;~lu evv..15 Srlivriy<> gidecclJ<· 
tir. ____ , __ _ 
Fransız ihtiyat 

er.eri silah 
altına çağırıldı 

LO'!Xlra, 17 (J\.A.) - Bı.'gün 

radyonun ha'bcr verdiğine göre, 
1933 nnıCı Frar.s2 ihtiy:<tJan si
'lah ı.itıııa çağ rrlm'i'tır. Da:<ar 
r~d}oJu:rı.un bildirdiğine göre, 
Batı Afrika umumi valL~i Pierrc 
E->İo>IOn yalımda < enupıa bir t<»f 
ti-ş se:ıahati yap.a-c~ .tJ.r, --

r Müttefikler" Jngi)tere ile ispanya· 
Y_un~n·s~ana nın arası açılacak mı? 
hır ıhraç mı 
yapacaklardı? 

Loudra, l' (A.A. - •D.,.ı he 
Allcemeine- 7...eitunı• 1u1 <:-iva. i 
ınuhabirJ Mll<ı Olelll!, duıı ak

radyoda de11l4tlr Jıl: Alman 1ılk· 

~ır. lıuman«aııhtı ınıi<l<ıtdıkrin 

ı·unanl6taıı.ı aser ~ı.lıanua h~ 
keti J•~Jarna be.kl•yorda. M•~ 

hablr ....,. dı. lliı • tına.tir: 

Bu ihtimal, Bitler, KcjieJ, L,e-ia. 

!er, Anloneoeu ile Jhımen w Jlır

,,.ı ıeneraJJtJ'ialo !Julımılulıtarı 

so,ı bir toplaııtnm~ mıi.Uere 

etmi leTdir. 

Yeni bir Elçi 
Bağdad, 17 (A.A.) - Kral 

ikincı Fay:;alm h\ll6UISİ k!ıtibi ve 
hususi 1<alem müdürü El Said 
Etındıdl İraılon Tahran Orta 
elçiliğine tayin edilmiştir . 

l spangol lar, 1 ancayı Fas 
içinde sayıyor • • ar azısı 

Londra 17 (A.A.) - Reuter.Jl 
dıplornnt•k yazarı bı.ldıriyo.r: 

Londradan resmen teyidi edil 
diğine nazaran, İngiliz hükfuneti 
Taıx:•d•ki İngiliz konsoloaııı vası
t:ıs'le İspanyol mıık•mlarına Bil· 
yük BritaYanın Tatıe> hakkmda, 
1938 protokolü ile tadil edilmi§ 
olan 1935 statüsünde ı:.srih edi
len durumu muhafaza ett~ı» ye. 
niden blldirmişt:r. Büyijk Bıitan
y• T:ınca idareı;inde İspayollann 
j'apmış olıduJv1orı değışi!ılikler• 

!ıukukan tanımamakt•dır. 
Sanıldığına göre, İspanyol F-· 

sınd•ki, İsp>oya yüksek kom!s • 
ri general O.gsz son zarnınlartıa 
Tancanın İspanyol bölgesi.ne d -

h'l edildiğini bilai.rrni~I'. İngil:z 
hük\ımetinı, hakiarını muhafaza 
ettiğini bir kere daha bildlrmey~ 
ııevkeden de generalin bu dem<
ei olmuştur. 

Fransız Şimalı Afriosına ing .. 
~ - Amerikao çıkarma b~-eketı 
yapıldığı &•rııda Büyük Briıtanya 
run Ma-drit büyUk elçisi Sir Sa· 
:ııxıel Hoar'm İsparooi hükume
tine resmen verdiği teminat h•
tırl•rdadır. Bu teminat 0 sırad 

başlayan hareketlerin İspanyol 
a.uzi:siıv\ hiç bir suı..tle ıtehdl 
etmediğmi ve Tancada rnevcu• 

.Moduıs irvondiıyi ihlal etmly(' 
ceğım tazammun etmekte idi. 

8 inci /ngiliz ordusu önünde --------
om e I kuv 

• ra ' a 1 
------------·-----'------

Şimali Afrikada müttefikler 
hava üstünlüğün·· ele aldılar 

Cenup Fransız 
sahilleri 

tahkim ediliyor 
Vaşington ,17 (A.A.) - Sava

şan FraDSl'>llardaıı alınan hruber • 
lerc g<ıre Almanlar, ".Fransanır. 
Aılnleniz kıyılan boyunca 5 iliı 
7 kibır.ctre dNin'Ji.ğindc aükeri 
bir Ç• vrc tesis e1ııni~er<jir. 

Sivil halk buralardan çıkacak 
ve <l(II"hal derinlcmEıSİr.i' otahlkl
maı yapılacaktır. Bu. da, şimali 
Afrik:ınm mMternder tarafın -
dan· işgal ediıJ.mc.sinln Almanya. 
yı 1ü~ür,:l>ürooğünıü lsbat ctmdt 
k>dir. Bu ayni :ıaman:da Alman
ların A:h."denizeki Frans ~ ve İ· 
taly~n loyılannı tııııınm edebil-

1 
L<mrlr , J 7 (Radyo) - t 11\:ı 

lngtliz ordırsu Trab.'usıgıırp t.op· 
raklorında Mareşal R mel 
kwvve!'leı ıne yeni bir ®r~ da· 
ha lııdi'G1l'JŞtir. İngiliz lru , C'!
lerLnn iler ley!fi ·arşısı.ı:da :\lih 
~rdlcr Bu('rattan çelltilmişl rd!r, 

Bııerat, SirtEnin 90 ki:.oır-tre 
gar'bıındadl:r. Şimdi Mareşal Ro
mel kuıwetleri şimali gar'bi isti· 
karnetlııı:le ricat et.me:.ted irler. l 

ve krlcy-e, 8 tnci lngiliz o u;: 

Sedada VP civanı:d !d l\1 ve 
rn "<.ılcrine karşı h icuma geç 
mişıhrdir. Bu m(!oı,zl!cr MiSe'l'ta 
ve B '<'fettan 100 ldlom<'t:c içC'rı
declır. Ka!ıireden bıhlirildiğin 
göre 8 ind ordu yaptıgı müvx-ı 
dıamfolcı<le Mihver natlar.ıır. 
Zemzem vadisinden 60 kik-:nct 
re ':!eıinli.kıte hücum c-:mıştır. 

(Devamı 2 ıı.ci sayfada 
~-------------

Varlık vergisi 
hacizleri başlıyor 

malar gazcıeJ,rlc tan edi' Pkt r 

1 ... dl, 

V~r1leıı bu ttminattan bu,.Un uo 
a:r l~f buhmmaktadll'. ispanya 
>ı""-ıt, timdi, İS]>allyol Faı;ını do
Jay1911e hpanyayı lelıhkede mi' ıör-
111üştu.r? Buna ~P nedir?. Biz bu 

&atalara !'Udıiımız dakUı:ar& kadar 
Tanc11 Dleıttle&i t:trafuıd d•h 1 ı' 

haber v~rlldiiine göre B. !\farc-el pey. 
routon, c~nubi Amerlkacla.n Afrıka· 
ya ıelmi tir, möhtnı bir \.--attftYe 
ır<~"'1 bf'klenınd<ledlr. Ma•<el Pey. 
ro11l-On'n.n yb~ck kom.istr 11nıavlnı 

otma~ı nıuhh':n~rfdir. l:lu da general 
Giraud'nun .skeri vaOlelrrine dön
~in:e im'kan -verttf'lıtir. n~şka ha
bfrlere ıüre. ?\'tar('f) PC'yrouton'n\01 
C'~alr vall!-5 olarak {'h:tlt>l'in yer'11~ 

ıtltttti rh·ayft fdilmtktl"dlı. Chate
Jin azledilt><'f'li ınuhal-kak. Jib\dir. 
Bu D:lr,a• ,., "'·ımfrndto diiba. t\'VtJ 

llarıt rl:ı~• 'rılmtif(ıı·, 

L:>iıdra· 17 (AA.) - Br;tauO\ a
nuı a~ke.;oj rnu.harriri yazı::o!'; 

.Trak orduou, j'.Cdek!cr hu. · 
olma\; üzere 100.%0 ki~ıdcn mü
ıckı:kptir. İngiliz • Jr.ık muahcdf"'" 

:>l:c, lr:J.k Dü ül-r nr·tJrıv.ı<lan s~· 

lnh alm.1kta v .. nrdu ıefakilt n<l• 
ingiliz tckn· •yuı•Pr buh:nm;ıkt.ı
<lıl'. 

,;.~ - rnek için şimali Afrlkada müda 
• • • faad:ı kalaca!klanna bir işarettir. 

IGece yarısından Belçikada işgal 

Varlık vcrgisinı ödcmeYenler 1 
hakkında hacız yoluyla takib;t ıc
rw için tahsil> emval komisl onu 
bu sabah Defterdarlıkta toplana· 
('aktır 

Borçları ver,,i ccdvdind<' en 
yüksek t'akamt ihtıv• edenlerin 
tediyede hüsniiıı•yet göı.-termeycn. 
!erin, m•lları ilk partide sacıJac•k· 
\.rr, Kıy~tl_ı malbr beled:)«n'n 
mezat salonunda digerleri mqhal
lcrinde satılac-aktır. Yüksek de
ğer t>hm;.n. 9lunan eşyaJınn .1 tın. 

Borcunu hiç ödemcmış olan 
mükelleflerin s<-vkıya!ına dcrh ı 
ba9l.ınılacaktır. Bu hususta icoh 
eden tekmil tedb 'r'. r alınmış v 
sevk işlerile me,gul olmak uze 
Emoıyet mudiirlüğüııdc 0;, •hu
su.si büro. teşkil 0 ıunrr'-'Şt. 
Kend. lerin~ yük"'k mikbrda , 1 

gi ıarhedil<n nıukelJefıeroe , h 
nuz hiç bır tediy<dc bulunmam 
olnnarın ön pia,ıda ~cvk,0 cceıt 
1e de anfaşılmaktadır. 

. · ~a<'ı·:t· 
lı blo b•r haber a'ffmt ınl!lltir 

Ömimıi•tlcı &ıinlt'"I' 1,,nd• T .-. 3ll('a. 
m~les:lnin, daha ~urnulhi ve mühim 

bir bllım nwc.eıe \'t ihtlla-ıt arın orta. 
ya tıkm:ısın:\ ebep olabıf,C"tllnl tab· 
mJu ttmrk )'tf'!.i1. olmaz. 

SVKRO AHMED 

Yeni Romanımız 

Kalbe r iren 
BiRSiZ -Büyük aflr ve mac•ra 

tefrikası 

Perşembe gü
nü b3şhyoruz 

Bı. çok beyeranlı tefrika .1 

mutlaka lıı'kip rdiniz. Bu e
rde a,kın en har rellisini • 

maceran n en ı craklısıoı ka 
ıo kal uain en hn~<>a~ , ince 

Birmaı ai a Japon 
teşebbüsü boşa 

Ç! k t 
Yerı Ddhı, l'i (A->\.J -Bı ·. 

nıanyada, Japor.ların m"vzilerini 
gcı·i t.lmı:k ıçin ynptı~~an tcş~b
·bü ier boı;ıı çı:k.arılmıştır. All..ıap 
hmanının şimalinde bir nliist;;!J.. 
k<:m tE!X' dah" el" geçirihni~lir. 

lr-J.kıll harptı.;. ,-,..;t~.ı Ü\: roıu <H~ı
l:akt1r: B.rinc;sı kıyn1l't ı bir pet 
ol hazı!.ı. iğı ""Jat!'·'k ık ne sı 

!ıer ıLtillllll ~ati~ Oı t:ı arkta h. ~ 
yatı bir rr.et·kı ı v.ıziftsi gör<·ctk. 

ü~ün<'iisU, ya1. ''r'(>V ·im,n it:, Rus· 
yayı vaı-ri·m iç'ıı çok ,kıymdlı l 
()r gı.:çıd yolu ft~kıl t·Of"("<'klır 

LoııdTa, 17 (A.A.) - Jn~ın 

Ltmdra i<'<rilderi Ata. Emın :bey ı 
orta elçilik poyeslr.-e terli etmiş
tir. 

Dünkü Spor Hareketleri 

Yedek Subay G. 
Sarayı 2-1 yendi 

-~~~~~~--ı~~~~~~~ 

Lik maçlarına 
nkaril J'7 cikdam )fuı;u.,; 

bltnden) - G:ıl•la ara lıl r 
maçlarını bu un saat 15 d 

luh&• 
ıklncl 

} d•k 

devam edildi 

...... · .ı .. b•u•l•a•c•a•k•sı•ıı•u--------~.J j 
Subay okulu ile )'illllll.ır. !lavanın 

karh olmac..ın• ratmen 19 Jayııs sta. 
ıltıu büyuk blr kalabıhk do1durmu1 
iL aa,,·rk ı Dl&.ı ~dkrü. ... ~raco!tu. i:s 

tanbul ınrbusu Ah itana ·rarhan ve 
dllc-r bir çok meb tarla rcnf"bller 
fie) irciter ara mıh butunuyorlaTdı 

itk haftaymın on da1tlkal rına k dar 
iki t af d btc bir sol yap madılar 
Faka& dC'vrtn n bltmnlne dort dakl 

(OtHmı 2 ncl )fadı\) 

~onra .• 
Sa•l ~tt('nın ikı bu\uiu .• ~tilt.Qa;1. 

da hinlr bıtmı ... 't f'IU.U, t"l'e gidt~.L
~nıJı ... ı~ö.pa 1.ıpa kar yafııor "')(;.ğuk 

ytiı.unuıu bir bı<-ak Kİbi k<'6i;or. 

'"'1rJ\c('İdtı bil'" 1akı,,i a.r3.ba ı! 

Hind ••ıprak.1.-rlnı rorPn )(.ri,.c.tof 

Kı::J,Jltıb .kadar :Oe\·ınç İ(İnder.iniz, t)ow 
tör erendi ile paı.arh)i: fa h baııtb,yor. 

Niha.,.\ ~ı anla,manuı ~n nıth'IJ toYlt: 
Sizf ~fafkaya bırakacak, Uf JlraDW 

alacak; bir ı-ulcu daha Tar, ona da 
Arnavutkö:rt.ı.nt ı ır<-tilf"ıl·l:'ek, b<'4 Jtn& da 
ondan elaeal-.• 

Ara.baya binıl•.nıı OmrU.nd •lk de-
fa otomobile bJnen fn...~Mr kadar 
heJf'callh ·ınız. Gidı;yorsuı.ıuz. •. 

Tam Tepeba•ına ~ka-catm.Jı sıra. 
da. tiyatronun arkuında, araba tıu. 
ruyor, .>tör, dönUp gize bakma.dan 
fiöyluyor: 

Benzın lııtı.i, ~ldPmi)<'ctiim,. 

Bfr dı.kika. tvvrf, •of ör t ftoclinfn 
:yanındaki mua\'ıniJc kısa bir fisk~ 
l"rçtJgbıi •öıbniızden katITDlada 1:;4'~ 
aılz. b'Dı:.t1ln na~ıı \•<' ıırd~·n bittJiinl 
cabuk kavrarsınıı. 

i kuvvetleri sayısı 
aı ttırıldı 

Loııdra, 17 (A.A) - Belçika· 
d.,,!ü Almar, işgal ordusu 60 bi~ 
kişi cı:•r k tahmin cdil:m kledir. 
Mutteiik ioli!ô•ı dan en<li~c e
den 1\lm!n ı;mı"nıi kurmayı, sor. 
günlNde buraya w1.<viye kuv · 
vdlo:i gor.d.,rmi1 ve şimdi hü
cum !J;ıtalanr.ın en iyilerinden 
12000 kışfük 'btr Y.u.Vllel deniı. 
llqyılw-ında ·b.fwım:i!lı.t3.dır. Di
,;er +. :.maık?rın biı- ço!,ru buyük 
tıaı'be iştkak etmiş alan iihti· 
yatlard:ı.n rnıü<t.eşEC<ikidlir. -Harpten sonra 

sulhu muhafaza 
edecek meclis! 

Fakat ne ı;a.rt:? Lip .. ı pa. kar ~,. 

tıJor Gtte:ılo k•rııanhiı ,e ıılıuz 
lılı., bu ııaal~ bmztn,11 bUmtdll nl 1 

tor efr_nd e anlatmak kolay mı". \ 
o uk b r kamçı c bı tınııda , e 

~ .. uıan:ın karh " dılıtJerdC'. Dıy-0Jt: 

11:fn ıtlJurti halinde >uru. ·'1fsunuı. 

R. SABJl' 

NcvyoM, !? (A.A) - İvi h,,. 
bcr abn bıl' kayn tan ögrenikli 
gine re İngıl • Amerı an 
ı;tra cJık =ı ı emıe harpten 

f a <-<I 

ni t m 
Bırl(' ık Ame ka ; ve Çın
dcn t I• edılm bır ıınec kon 
!araktı~ 

Yeni bir ruha doğru 

D evı.ı ve bal~ ııoll<oloJlslnde de• 1 
terli ...,rülıder llllıllri olan Ye 
A\arak~ ••iiombi- v.nllfi 

bayök önom herk•- Wtlııen .,., .. 
Dabll•u Vektlimtı ~ Pellfır, 11• 
defa. bork hemen -· bir çokl•· 
l'Jmmıı ill.klerine •-'• bit kclla 
l•lenei< k rşı ha..,, "'!ıh, Guelel•~ 

Da!ıH<ye Vckalet>nde ıpu iltimas d dJ. 
(jmiı, bir bakıma belki de ıfyonkt•· 
Jilten kotu bt'13ya n.ı,ı harp ilinı 1 
Mdirlk blldirdllini bir tıaç r.atırl~ 

al. .. cttirdiltr. DahiJıye Vt"kat,tlnde 

IIt.ima - kabul olunma71~al11u buna 
baıı ·urrı.nların illlne olarak ttı.at n
dırılacakfar• t.mim ohındofunu 'blJdi. 
rl erıar. 

Barır, mjth cazetth~r•mlc.1 b•r kae 
hrla drfil, mümkün oba lıu hilm

le ı tın var dü.düklerile but un Tür 
kiye ufuklarına. h•lk1rmahdıtl;ır, 

Gcrçekte11 D lıllin Yekalt•i •etki· 

J'GSaftr HA.YRI MlJHlnn•rt 

liltı ••ndl<lnt bu milli ıı..ıa~•u ele 
stnff'kte ffı1orwa. bu devlet kapı.'-ını 
U•Ulama,·ac.-ık 1.k Türk \"Oktur. Sa .. 
~ın Ro .. p Petıerlıı milli alıliık müca
deleıııi:ntn ean t\-iırP ~• ll:oydulunda.n 

hl(" kiırue Ripbe ec.lrm~z. Ztra iltim...ı 
ruhu devlrt kapılarına kurşuna d•· 
UJdıkten ~onradır ki t'hll •et, fazil ı, 
ık<'l.,·.e ,.e abla.k memll'kf'tt.ı "'~• oLı 
rak kalkmabltecrk.tir. 

Tti.rkl~ edr Yeni bır ruha ıniJli k..ı 
kınmamııı tnte11e)'e-n l;~· k-otüJut"' 
kar,,.ı bir temizlik ruhun3 doğru ~ 
m.ıı az.im ,.e himmeti rle urun4u.· 
lwıe asla. upb~ >oktur. 

l'enl Sf'('ilf'ef"k . tllleL . lf'l:llslm• 
:ıhı bu ıanumi, biJ· tamim dC'i:ıl , bır 

kanun ha)ınr. Cf('lnnf! ını, ) alnıt D~ 

bili' r \ rl...aletin(' m~ıı u d ill u 
tun dl'' Jete c1*ilJ ol •rak .. u,rnılltrt 
dtrmesinl dıJcmr 4.'<·f'k Irk '<1.llnc! 
olamaı 



f' 'SUi.r .. ·::REŞAT-l 'Memlekette lDIS POLrrfkA l~Eff i-. . ! ~ ~]]fil.ı m• . 
TTIHATÇILAR ( ~IOAMI Fransad.a yeni I'== I 10 >iin "çndeStalinğrrdm yd ı 

1 T<f.i.<a ,-._ ZIYA ŞAKln l Ko. 115 1 v' - . il l bir Krallık /=HABERLER ·muharebesini. Rus Z?f r·ı ef . 
R :::~""::;:..":";-ı7,:,;::;:;::u:::;:;.:. enızgo arı kurulabilir mi? Piyasada buzılc ... ~enm"sİ kuvvet e m h 

rı n oı.-sm e de ~ vazile.>in.i üa elımif oJ.ciı;ğu ıçin, memur V8 Ali Kf ı.at Su r~n 'd l · lihmm •JI•••· ) 1 rt "•t ~of 
'<'rıooen nc~ı ettiguıi \'e lota çcikilip gilırneık iatecl. Jo'akat baş- t;onsızlar .lı.eıııH aral•nu. nzaa. e erf1 e ;:ru., ııe t.u. Yaz n: Emekli Vurmay la •ıtmu u• 

00etle e:. ·, ...,E:}iı!.rı<le ba- ma:xıyııxi: İŞÇİ/e rİ u . iı.t i.fiar lıarnla ;;-aı,nzr..ı..., 1. SACJT rı hd•r ,..-.~r 
•)!er &>y dı.ğtnı ı~it·ırııtti. - Ben emaııeUen efendimize ucuzluk VQ;' .;;... __ _, 1>U tiki r Öv'• 

ş, <!<? Saa u 'l>oyiıı ııaı<•et- talıxiim edec.oegım &!::.! tir ita• _.__ Varo11 1 ııe • .. o"" 1> arıuınd.l 
h :ı ancseıe 1.o:tJCrme, artik de- delcd olur. Buaı beıclıt;Inız. Yeni bir tekaiiJ ıtınılıiı ka· ---m--- Alman!• • vıı••1•k v~k ~ 
llwooı.ılar <><llır.e.ı olmıya -ooşıa- Ddi. Ve Selliıı Surı beyı b- IWll Uiyihaıı hıuırt"'11dı Varlık ı.ıergişinin teıirleri 
yun bu saray..a dunmayı rnuva· )'11\'~rınedi Aıık::.ra, ı / (ıii;ıuı.ı,u tıl.:bt!Oi 
I mıedı. K .ıııuısu iıı, DafAa Ar~!4C, be!! on dal<ilu gt:çtl. mulıı.bı:ındcı!) - lk. •e• cicı.z· 
obi \ aıifr-ye na ı ıçm Malan at 3a~tncl ce't'reık: yvhan \·c ,..,..,.:et iunııı:·n 4• • \yat ttk vergıSın.n i!&n. (1 urıtlu· 

Şco .<et p<ışaya rıca etti. Ve, Pe- - ('zetirJiğini? pakett~, efen- n:c umum ım-:. .u ... en ı u. 
tc" ·"ı:'. M.'far<> ıı.taşani- miz!n fıı>tıc>ğrnf!o.ı:ı V'lll'ın~. R'!· ve must;ı.ı:uıır_eri wuıtt saru.ıgı 
lit.cr ..;iıı<- r. k'le::ıldi. sımlı>r, pdk ooşlarına gittı. Sizi h..ldiur.U... :;cnı k.ıc. p.: , ı 

:~ gör:ı <.k i:>tiyoc Bti}'11rtln., l4uzu- l1a.4.ırI.ın:ım;;ıtrr. D b u1< Y c • 
SULTAN IU...., AT ra, d<dl ,W, ;· •. pılııın d<.;: , .sun '°" 

' İl'T.t.aATÇILA& .3eliın Sı.rn bey, ı'dı. Çüıı- Wayc!oiiz {!l'ırulı.ı " ~.len ;.t ı , .. 
g •• ıp(ıı· k.i ittin.atçılar, kıü 'ızeriııde y'!l'l O:b_,e,. va.ıxlı. ıp.vJ~ ile hu:l-':r <>"" c1ıtıec · ii • 1 

mtımale .<arşıo- SuJtım o kıyafette, lbtr büi:ı:iımdırın tıu· 1 BalıJ.eıiTden 13 mebızı 
Rı ctl. oldu·'5a ıil.n lbir mu.ra.ka· ızuru•:.;ı 9~ FakJt (ir;ı· fıkacalı u.uitl< .e ı. ptLıuı; 
be al.tıooa bU!ımdUllllalcla bera.- det s"'ıiye) ye de mulıJ:det o- Bal::k<.'">l.r, 17 (ıkdaııı lıusu6 aıümkilnd«r. 
bcr, <>lJUfı karıl.;.'!erlnin latdkaU· Juna..nv.dı. (Dew.m• va'): nıu.1~ndl"l\) _ Vllfıyetımmn l'ıırLı lıumı.luğıı "'1n.ıı 
r.ı r...,_ıc güç . • de an.layı- niifıxu 480 ıbinden f>l.Y1 bine ~· rında .ıııcuk ,.._,: iı;ı ~ 
mamışlard )1 f.eldigiııden ~u d!1\"tede 12 rne· e.Ji awğe i:a• 

l •. :ıB"-uı':ar.rde~ı.~,~ 7tgülmeJh~arrh··~!.~.~ 1 Okuyucu mektubu 1 ::,:ı~:r~~:.:~:las~~. ·~u!':" c~~. 
' a1 " ç •~ ~ ..... " • \.: Ucur. • kmeh alacak olanlar 1

"
111

""' 

&.• •pten ®layı, kıc>ndı) ü.zW:.den ı G b " Balıkmlr:, 17 (J:kd '>! 1'.Eto.<İ ";,, J.uı..,.,ıı. 1 &ı. ~ııın 
it:l.~ute .,_,~a-;arıhn, er o. · lııı ( C8 y ar S J lr mutı.ııbiritıdcr.) _ Vıl~·etimt7.Je ,., ıaı1:uun ııı r., 
~ı 'le bile hiır..ııJie •.ıtıneyi sk- ı l ramv Y liz•m ucuz 'rmr& \'erilecok olan f~ir ılAn Lln•:..,tir. A be• 
!ı.ııd~ .,..,.ı·~·ştl )IİI Alman• tb ,. =· .,., ···~·u . lıal:kın roy 9995 kil'l <>llll"ı<k tes- , 

V JıJ!ıt!ı ~.anı= da bir ta- Adresi bir.de malalu.r. hir bit ~d,lır.i:ftir Bl.l mill!la•m ı:ıııı.ı i ı:~irıui tir. P.'r 

ğ'1 

n, oO ~ •'"'•1 IJ i. gıQA JT,.ı 

ıu;:ı.ııı..ılura ve d 
p f•)hta: 
az :.,i;.d a ı 

ır .. , v 1 

.• :ı ıh 

Ce 
rınn f zia 

ratt..ın kemli hatası, <l4:eı· taraf· 1ı oku.yucumu.ulan fil me.ııtubıı kz.rı m1', A•nerıi<:.y:ı ılın . 
tan da h fıieılerın igren; ihtira&- aldık: ı m<ı>:1keze dtlir. k"ıı l"i"d~n çok ı,. 1 ıt r" ı ir 

1 

lan yıU.zimdt·n ır lmrlı za :"aJh I •tmel.ce, ır«e y~rliından ._. 18741 - 1 mubsr" 
kıw.,an ; Iiıiştı • Er.er orıım ye. ,.., saaı bır ı.u.;uı.ıa, irktcit1en • Dr.Nac : C:o · an<.ı ın •~"'" met:lilp , ı .. tri 
rınd daha vicdarfu \C J< a ali• bir (rar.ıvay ika)ı<aı·, Şişi• depo il· Sİ kalct ır ~dl ıneru 1Nre1İne dölllJlllı} \<' ara<ia k 
c.:.r..:ıp lbir velı±ıt •ltsa.ıdı; dl'.'I'> 1 na k dar giderdi .• onr . bu ara· cenEZ 1rrallığın fode•i i~lıı ~al ınağa 
:ha Sulıtao !IıırmdJn. k.ı ·şısıııa. l lıa aut j~yi çcyre · gc-çiı•.ceye Evvelk• gun Ttbh adlıt.ıe-kı h•r- k?• ıılıuu~lur, Aıı~·i' rü nhurhet 

~ 1 .... 7 

dayal'.'dı: dar gclıncwil. Burada bir ~k deş.ini zıyarete gıtl ğ ,'ırada bir h k uneti lııına .ı~'•Jı zla nıii· 
- Birader•~ Beıımı ~uzum· l<r.ıı !er lıuJslaımuf.ı. Hava >«>- ka:p sekı • ı>e:.icesind~ vefat ed€u &aile etmedi, Bu uıı u~erıne yi 

d<ııı knJlSeye zarar '" ılmesin. ğL .m. Şııkır ~ır yağmur ya- Haseki bostanes!n:n değtrlı sel'- ne yab.mcı memle. oflere l(itıne-
İstedlğin şekılde, ınevldimdeı:ı ğı~urdu. c..-,c~in bıı atinde tabibi Naci Doğ>nc•nın conazes: i:e ınccbur ka!nu.,.tır Yeni kanun 
Icı:a ~ iıazuıaı 1 ı~ticu çıkaa lılr çok sece işçileri / dun saat on ikıde ka'.dırılmıştır ·~ \'l«cc Frnn.1'1da hü.'kıimdıı.l.:.' 

Dc.rdi, v dı. b.\,ı:t.r lçiu bu tramvay Cenazede Vali ve Belodiye Reis: B. etmiş o!:mların aildminıa Fr~ıı· 
VcliL.">ilik zamar.JJıda -kendi aral>ası çcC. işe 1.arı1orılu. Tracı.· ı Lülf• K•rdar, Parti Vilayet idare sad<ı <>tunwı.suıa mani •'unca 

rıva) ine n.ı. a•a•ı aı ta.ı .,.._ vay idarc..Jnden ricamız şudur: heyeti reis B. Suad Hayri Ürgiıp Parls ı.outu Alber de lngiltere. 
şısıı 1 pc < {'( ır O"Veı • ... F.r g .e Bu arabanın he• gece, ikiye Çi'J• lü ile birçok doktorlar, ho t•le- ye ~ltm.,lir. Kf>nt f>rada Fraıı<a 

fa h. ad:ı. , bir kaza --ve rek la1- Sirkeddn !ntnıuııla belen bir müfreu pol;ş v~ asker climlturıyeti aloyhine yazılar yaz 
bir kast- r.etice<i ol :ıı.<: harok,.tiı>I temin otsln. Gece ma!tla \•akit geçlrmej:e ba,.lanıı~ 

hazır bulunmuştur, Merhumun ' 
m ı di. .E' .,., lh.-, bl.l mcse- varm, ""' gilnü cadde llzeriade fır. Aneak l<btrt AT11er bundan 

1 ...._ tabutu Haseki hashnesinden B.,. 
)1 nı:ma !<.>dar t ~<ip ed :t ~ekleyen i'.ı'Çilerin :ı. G lira ve- bekledlf:i netkeniıı ~ıkmaı!ığmı 

ıakilcaıtı m 'l'.!ar. ,kaııınıı!kıtı.r, rerck otıomobllo Mıımelerine im- yazıt camis!ne götürü'.müş v< ora- görmüş, •al.tini İnı.rilterede da· 
de il mi? •. HafarCa veli t, l'll ün 3 ıılrtur.. d• namazı kılındıktan sonra gJz ha i.ayclah surette g~lrme.k i~in 
'>.ın!, • dis!-yi <luydl.l,'!l zamrııı: ylllj'arı arasmda Edirne kapıdaki ilmi ve içtimai teıltikaıa gi ı iş-

- Yruıa •. \")'.< a·ıtı<hm, ~ şclıitliğe defnolu~mu•ht•. 1nl~tlr. lngi~redeki amele l"'!-
U... Ac. h2J çok d~i \'e bi· T E Ş E K K tt R kiLltı, f::ıç;iliz ıımdesinin me i 

te•1) e sür rdı. , Z~clııı. •ardrtlmhı, :retenımıs DT. taf71 üzerine yazdı;t "ildlule 

1 
D ' e iktifa 1;•tti. •c D•ta,.enuı acı öUlmiinrlon doi- n Aıncıikaıl.akl daihili hıtrp'ere 
Şiııır., .. ıo de"nrJı· -.u~····-'-r·-" lı:oderloı·imfzô ı>"7l•~IJ> cenaze mcr .. d 

..,. 6 , .... ~°"""" ~·..., air vücuda getirdiği tıırih ken· ı r -- - - - Bİ.mDf! t,Ura. Mm-ı., «lt-nk C0n~er& 
ııras:r..Ja ı.:ınar.. (Selim S!Trı '- Bu.n;nku'· p.0 ,..a- mJ- ıüw dlsine Anı:lıo Sll'kson iılcıniııde • - • •• .... ...,... "'unda buluttan v~ b:t.,ta m1 ıh. .. 
T • m), Umum! Harp içinde ıe..,. Vail n B•le~ın Rofal Dto, LGL de büyük bir şöhret kazandırmış 
Ber'irne istanıruı ar (as- 1.31 Pr- 18.:ıt berı.est rı Kırdar, blifiln nı""'•kda! lan. lla<e- ur, 

•ri kı:r e) vazife ·i iı ~~"ie ı.ıı r-llk ~ 55 Miizllr •ı ha,••ba~.,.; trnllur .,, ••mol••'• Ff3D ada lnıpnratı>r Nap<>lyo. 
dL Du '"ille iea~. olnrak .mü.- TAii AJam ~·· Kwıu, ı.,.., hkt.h•ıı•••. ,. . nun clüşmesi üzerine 181; de 

tamad'yen B~ıLne gidip gelir· ""1erleıi !&.!$ Rı>•l'• lilı 4'1fahane•I. D-nls h '•h•" ı. Gu e!:ki luai hııı.edaıu olett B ,•,.,.n. 
iki.:-!' lbır dPfa Vi;· ladan .,<'f't >.:i Ga ı.,.ı •eba. <'e'1' hmsa Nilmune lıutah~ lordan Mı se''lzinzl Lüi ..e dıh 

1 ., 1 .55 !lfiizllt !0.'5 M"·'k •' 8 t bibi ~ ~a. sclır Hi mi paşa tara{m,- • ~ . . • a ... ~~. Ku il ; llrlldur. smırn da onuncu Şarl krallık 
dan 'keııciWne .biİ>'ÜC '< b r p;ı,. l.SO Kı<ııanıt 21.00 ICon- lili m<. lfav"'"""•' •"f<ln'•• ı. .. •.. tahtına getirilmi,ler, buıı.lar mı 
r. <'l v rikli• , 1~·30 p_..,.,,, fl.15 MiiVI< h'"'"'1 Ba ~nllilno ~kkurl....ımı b <tne> altanat s'Jruıü.şlcnl r. 

Bu p ot, a'! ha · lt.:ıı 111"" 21 3 ııl -•n•. Wha~·et oıı.vncıı Ş'arl ta fır.dan 
, Z ı Ş nenın 1U3 Ata.:> • 8 KnnUŞ1D& Ko,.,.. 11<·~.; .. e D•fftllcı. k,•r~ __. 

- . -;:tur Saı ,.a tes 1 "I.'" J\"'zlk n "' ind,ri!ıni~. ~erine nm-zad-·' · - · "· • D rlerl • - ~ •Y.,)'e ,.,.,..,.~. ~·.- K••..-.t ' '" ~-
li.'ll e~ '<ır . n. dcnUdL U.lt ~•"'.lal ıt.:ıo AJoımı En.la Er ••. yf'f.,,ı Jt•of..,.ô Orleaıı lıanedanınd•n Lüi Jo'ilip 

cl·m Sırrı bey İstaıi~ula gc- 18 oo PTugnm 11 .. ~rıert Dr, . ıdı ı-·ı. " •• getirj'ml•lir. LUI Filiu on stk;1 
lir gelmez sara)'~ gibh, Emane- ı~ı.; ı.. 2uo """' Samı T•tbof'u !'tne kıallık etmlsli. Paris kon.tu 

Ancak ayağa kalkt ı zaman 
o'up b:leni anlıyobildl. 

rettı~ Drus: 
- Mıs Elen s;z bu tırrafa hal·· 
ıy.nız, dedi ve g ·uç kızı elin· 

d ıı. tutar.ık <ıtlada.n çıkorı.U. Dı~a· 
a iki polisin ıı.ras•ııda, büla göz

leri den h.dJet f11kıran ivor'un 
4:Ju' duğu sofıya <;'ktılar. 

EILıı'iı d.Z eri iiucta tutmuyor
crJ Ke'd , n· btr k :tuğa b•rakı· 
verdı. 

L1t·"rer srk dan ge r k, elıni 
rıenç kız n omuzı;ua krYdu. _ 

- El<n ·ki'ınet bulunuz! dedi, 
bur dJn !ıcmtn g d€ce.ğız. Heıif 
k d ·n bekleycl'.l akıbetten kur-

M k5 • , c evvelden 
c~vm.s B~n ..... ~ mdi d< tvM df'

Pol:S iki 

iz fa•11: nıı vara-

•~ m a:.e'' ımde sız hiç b•r 
~· lım zsıoız. E me neye kc
e ~i.ltU OlSJ;.n~L? İ~etıkı ı. .ı · 

•İKDAM· tn Tefrikası 

K APDM, AÇDLS 
-- Türkçeye Çevireıı: Muammer Alatur No. 93=.== 

hnda, yerde >"'taın adam da, ırtı.T 
bu ııdan sonra kl~sey~ b[rşC)· söy· 
leyemez. 

...., Ya söylerse? Çiıniai.i o haki.
killi öğreıı.enıedcn ölmilş bulunu
yoı·. Maks K1rey sizi beyaz zehır 
ıicareti.ndc Sebastiycn'ın suç orta· 

ıtı olarak tevkihdiyorum. mr se
neden beri hom Pol Scb..1stiyene, 
hem ba kalarına beyaz zrılıir te
min ediyordunuz. Aylar vaı· ki, 
bi.z iz•rıiLin üıerincie dolaşı_yorduk. 
He• z man elim zd<-n kurtamıa.ğa 
muv frak oldunuz. Fak.ıt şimdi 

/ 

artık k rtulaınauınız. 
Müfott böyle kon urk~n, po

lis otom'.>br.i renerler; yanmış bir 
ba'.do kÖ§kıi.n bpısı br.ıinde dur
du. 

D.11• mevkufun otomobılc alın
ma.mu bekkd,kt<·n .svnra, L&W· 

mı:r'e dönı:liü: 

- s:z de mı, Elen St nhop 
tie b:ı likte 'burad~n ~Mık hare

ket ed bl• ,,s;niz. Ben mis Elene 
bazt $Ylcr sormakı istiyordum. 

F•kııt yarın sabah te r eıliyo· 

rum. 

Müfctl gen.~ bir nt'!es ·'.dı ve 
ttrocyen alnını oildi. 
- Bu geceyi bös ıe gi:ç·ra.gimi% 
l.çin Allalı. ·Q'.ua edöy-0r"111. 
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Ertesi gıin öğleden sonra vakit 
epey geçmışti. Lat·mer yanında 
Elen bulunduğu halde -Orınond 
Hal'dc kızın büyük babasının 
konağı civat"ndaki kıyalıklır Ü· 
zerinde dolaşı:rorlarJı. 

Unktan kon>ğa ve kayı'.ıklar
dan şoseye kadar inen "ola h.-
kıyoriard•. • 

Sığ tarafta t~rinısani ııüneşı 
kavalıktaı 11, ciibinrle can veren 
d•lg !ara aks<:lm'şti. 

E'..en öğl <ıt beri ka:alıklıır• 
otumıu bu maıız raları seyredi· 
yordu. 

Sabahleyin mufettı~ Dnıs ile 
gön.şm<sl p•k k•sa olmu.,<tJ ,.c 
L•t.T.er de kona-ğa g• e~k kızın 
büy.ük 'b-bus.nı vaziy~ttcn h•ber
d,. Ecf!T' .,ti. 
Kendısin~ noterıı de mÜr'c<ıat 

etmesi tavsöye t'dild.ği •çin, dclı

kanlı Eleni yanına alarak, hemen 
yak.oda bir kas•b>da bulun3n nO· 

ter Loksley ılr. göl'ii me~e g:ıti. 
Sonra hep biriikte knn1ğa döndü
ler. 
fütıyar adam kuçük kızına k•

vu ıuğu tarif edilme?. bir . evinç 

ıcinde.Ydl. 
var) 

A\ber Llii Filip'iu torı:nu idi. 
Drm~k ki Fransız J.,.a .k tara(
taları ·'ıudi de Lili Fi!ip an'ane· 
c-ine \'L" O·leın ha:ıe.l':ıntnn ha~· 
lı k.•ld <?arını f!"c termeklen 
kenılil<'rinl alamıyorlar, 

c'evam e f· 
rruh t - m e- f 

Karadeniı;! poot<:sııı.ı yııpueak 
olan T'11haıt vapuru ihtiyaten 
dür. ı;ı.;.bah hareket elmemiftir. 

Harar«• dc~i sıfrın altında 
2 ye d~. Karın fasılalı 
olara:t devamı muhtemeldir. 

81 :-cl lrl(l1fz cr4 t t 
(Baş tarafı 1 hıcl sa~1•da) 

müt 0 a<l<ht esirler alınıın~ıır. 
Londrı 17 (A.A.) - Bu t-ı:.m,r-

• .tesö günü, Tunus tak hava sav<19-
larınıtz1n boşlang:cından beri ka· 
ti günlerd<n b:rid'r. Mütıd·kler 
2t s'at iç nde 25 uçak dü<ürn;uş. 
!er ve l~ uçak tahrip ctmişlerd•r. 
H va kuvvetledniıı muntazaman 
artan 'bu faaliyeti yakında ka.ra 
hal'<. etl<'rinin gelişcıcegıni gck:ter 
mekı ir, Muttefldcr Tunusta 
üstünlı.lı( clltr'uc!e bulur.duru
yorlar ve bütün s•v.ışhr Alman· 
ların işgal ctf !eri toprakbr üze
ı ind~ olmaktadır, 

1''RANSJZLAR CEZAYJP.DE 
Loı:dr a 17 ( A.A.) - Çad gö

lüı .dcıı ı;e'lın.,~te olan general 
Lcıclerc kuvvetleri lıı.giliı 8 inci 
ordas.ı ile t<>masa g<ılrnişleıtlir. 

Gcııeral Leclerc €<'neral Mont· 
z()m.~ry'ye bir: rapor göııdermi!j· 
tir, 

d• ... 
sc. 60 < ııı ırü•ade < l • 
miş Vl f4 k' d 
kurtarı ·nk f'erLc t , , .ı. ı 

Cocut. mrır•fa ı 
C:oc:ık E PCt" V ,. ı u 1 ·r 

~~f 1 i «'Ct k n' r • t*°r·· 1 M"k 

uzere besl.c ve ri'.. ... .. 'bakası 

ııçııağ& karar v<·ırırt" r----------. 
ı Polis vı A ~li 'rrr 1 
· .... ---------' 

Kas•m 
iki un er 

y 

a 
c:: z 
ı 

Hasan At:, ve Salih Bilgin 
i•ı.m erir~ie 1 .ı kı.:ır. . oaz Ka•ını· 
p.ı*a<la T ~lıruı rr. danında 
il ıulf .a.alı S~J.ı;.ıu Kiill' Cf'.l~(le 

'kumar ~ n l..:L. • ya.ulaıı:ı .. 1· 
loı>dıı· , 

Kaça~ aığır eti 
Kuçu:lqı .::Mda ..,ıaran O.;.-ru;ıı 

Qd 1 rr:ir. ~ t1-.i K .;c.K OJ -

rd~ >.( J~~ı ::;.g 11_.~ 3Jı0 kı~ <.'· 

tırıı ı, r a· Ja i~ı de B~;ı:>gı na 
gctırun!;ıen At~.uııt lOOpı·~ n e 
~ ı;ı...;ı.aoor.lı. mııı J.rıe ııcyc ~ ·ı. 

ttıı,ıir. 

Sırrı Bellioğlu 
Mı....lıtclı . 1lr ara 'mzc..!17., rı:..L· 

Iu mektup.ar go:ı d gil' "' ... n der 
layı mcvkL<! ve m>lıki'ı>r bu:cuın 
sabııı. İkli at \ ck,l:~ •ı•tlcn Ko
caeli jllebu~u S,,.,,, Bcllioğlu bu 
h•rk<t'ııe 1stanbul reı>evindo de 
<lenm ettir.ındeıı bu kere Ağırcc-
1a mahkemes;nce yen ·den 4 yıl, 
8 ay ve yırmi gün müdıietle h•p· 
sc mahkt'.lm ediimişt:r. 

A11liveıle bir ta:vin 
İsıanbul B;r numaralı miJ~i ko

runma mıhk=esi müddeiumumi ' 
mulv:n!iğ ne İzroir h~kim mua
\•!nlerinden B. Selim Demirel ta
yln olunmuştur. 

1 7'f'~Otr HA'P.ERlER 1 
~~~~~~~~~~-* Beled yeye vaı-id1t tem;ni 
U;in tramvay, tren ve ''apur: b<
let ikretlcrine yapılacak olan iki 
kuruş zammı gürü mek üzere Şe
h:r MecHsi p<-rşembe ~ünü fev· 
kJliide bir topl•ıılıya çıığrılaclk• 
tır. 

* E kı takvim'~ ,Yevmi 
tışura• 5mi verdik~tri muh:lrre. 
m:ıı onuncu gününe tesadüf <-den 
dün ~oorimlzddti İr:ıniler evlerin. 
de husu.si, d·nı toplantıla.~ yap
mışlardır. * Esnaf h'stanesinin ta.Jıs'saıı 
gecçn yıldan 25 bin lırn fazl~şilo 
65 '>in liraya çlkarr m ıtır. * Dah.liye V<>kili B. Rcçep Pe
keı·, Dahiliye teşkilatına yaptıgı 
bi'r tamimle ilt:mas isteyeceklc· ı 
rin cezal•ndın!ac~klartııı b•Jdir
mi · ı i.r.. 

ıur. 

ili '"'' .ıl 
l'a!i"'°U :ı UJf n. d ı 11\U " 

~.~ı 
e4.tn ite N'dus11nu lll ttU vt •ıltll 
ed :a J~r. Ş<"hra de at madtl.r Blif 

!ar ı.u , • ''""' d &r .... .ıa sıı.f 
BUN ll .. · U<: k b.r \'3.il ~ c: 1 
1 r. ta &'Un lr!ndf' St· lin:rAJ md 

ç • 1 

ı 
ı-

ı 

' 
a I!t .. r rın mıı- off 

e 
pJr 

tl~r. 

nıı 

den Jı re!Jesini & t.:f rıle 

nı.al t lrri ~u. ku 'Ve" bir 
nt.'\I .,,.. 

R sl'-r bir zar 
kcıza dı 

1 ( • ı.ıırah ı ı. yf•ıta) 

1 
(lh, tardı l h:d 

'- l..k •ol·• olm lar te'<'lf et ı 
- u,jf,. o .1.ıı,.. ~ '" .. 

k '" •. ıa.&aQı • ""e (.SW.~ .... l reJdoluniug 't.OŞ.H ıki giın ~o:ı 
r 11 w.ııı <ı '"' '-l>u !La a •le ~.. 10 kiınur .ıun d s ddet e hlic 

.. .k ~j ,... u .6.Aı.c. \.Okaf.o.k m.ı gCÇJ mi tır. Rusla 0 gtitKI ıı 

ı. • • n ~ ı •e b.ronci dev· tiba · n b.r lı f d. 20, 3'j ki 
re J • h.ıft"J.ytnd Y fok S•· ı 

- ı nı..rr.t .. 
~ ı .! 4" .. llp biird•lt.:r. 1 

um' 11\ ';'.si~ f:Jk tt:Tktl j 
r<N. 

l"T l'H)~l.wtltl 
İk tıe\lre ll.I' wd «i1Ju ,. un ter .. 

1 i(l ..-.un ... ol · u •" \ t koşu:.u yrı~ıldı. 
1$0 )l' JJC.km ,ıü.rbhı at..eı.n t-tirak 
ıtlğ bu koş•dı. ka"' ta.,lara .;.ı;ı.;... 

t. l!. • h <za• B <şv ı.ıı;.,... ııklll i 
~u~cc u vrı·ıt;. 1 

ı,;rA . uı.o. Kİ iı.K MAÇLARI 
Ft n~ sb adA Uk ka . 111.tma•l 

''d~ · rı •utıı:ışa l<>luml;ırı yaı>~ıı. j 
Bi,.·ı el t: v-r(•)J Vtfcuun &em ve ik~n. 
('i rle,,.·re i yhu: lı \lım!ytll ritm a ö: .. ' 

rl!T'ln ~ ton b•ı oyun u Vd.ıldar 8 • 1 1 
k ,,. ,...., ·a .. ~rr. 

İl< 1 h •l•Ş11111da t • nrr ıı u..,.. I 
)-:1'.ı: ı' ı hı· m. f ~·aprru"lar ve birinci 

f'\' e l (l. .. 2 rtn("r lehJoe biten bu 1 
n~ u 1!.ı el d Y"'ffirde yf'dikJ rl lfk 1 
C'fl f" mu'ı-a~·1 Vtl mttJıı: btfe e"en ı·e 
CP a. ıce'l•r 1 5 fi !ı:ıt'an c~Ifp Y• 

r hnıs1 rdrr. 
i~f"!iU u mau H a •. ta!i ı'~ J\:a ·ı 1P"Şa. 

t ımJa.'"t ra ın .. •a oya.ı.1wı" bitir.el 
ft'\?e'it Be k•aıJ·n ta"" tı ı.- .. ,:"'4'ti tıl- ı 
hr.dıı Kf'ÇeTt tın oyn.nvu hlrltıci de\-e-
c) .ti ı . 4 11 k nf'tke il,.. snna ladar 
<l'e\-·a.m (·tmi., \'f' B .. ,:kfqJ1l11.r anc~k 
1 • 4 ı it b·• .ıer..,. ,, ı..11 ay. 
nltııqlar~rr. 

.rnn· ın.\01. ·oA 
Yt'C r k.,r..,•' "l"f'l.ıı.•·ı İ!!.ı.n1ıul ı,.....rla ı 
ül,.yın uı,-.. t.Jıımbrı ra rıı 1.t.rıhr 

B·:int·i t1f"vre l tamınıt>tt i nhul~ ı 
nuı hi.Jl im.ı>~ U albntl<& .,,n a be 
OJ'Ull ıllr h"tt vm,.a 1 .. 3 ı ~\.n1hu1 . .,"'!' 

lf'blne bfmıı, ikinr.J d .... "T liıe ıı.:; t un 
da •• ı :.a,ıhlrl•rt"'Clan O.Ju.n 2 .. 4_is.. 
t;U~'9fll'Dl1 alC'ıbtwilt: l>-Oll& ~naif.. 1 
l jl'. 

Ki KOSJIJ,ARI 
1'l eklep ,. aralflni'a\i ktt k(,.:;;. 'fql 

dUn Me.:·iJ.ye l.rlyi.ı sMtannda ~"ot 
m.... ı~ m~ff!de- yaptlmr_ ve Hit~a~ 

Y"'' tP""''vpsşal 9.'1 it .. f\fT'1,., rl ~ ,r .. 
kt (Jtadaı·~) 1. !!. ı ile l'kinci, Nu .. 
ti (l'~· tl~,.n~ ) ÖÇÜıncü Obralr: kQıfW 
J'U l>ll innl<ı(ir, 

mctpc ı eır er 'c hırçok ,,.. 
!eri • Jr it ç~nlıeri da-ha a raitırı 
iard•r Yedı g·ı sure . bu l:ıarrıJJ 
d l 26 ta..lık • ' nokt H b' 
iıavz tahr.p dimi 371 !.sJ"v • 
514 tank iğtinam ""'" • ~t•r D 
ger !•raft~n Ş·m•l Kafl.as)aJ• 
ş~Jdct i çaroışn:a·~r u otvanı c. .. 
m ·i.te oldu,ıiu , e Ruslaıın me 
hur Vor0şılov K şehrı ) akınla 
na uf ;rl kları Stoklı<•lmdıı• b 
diriim şl r 

~ IANLAR NE .ı:>IYOR7 
Bcr'ın 17 (1\ A.) - Jlcyr.ı!ır 

lel hıhcrLC<r hurosunun b•l rd • 
gö:-e dun §<Irk ce">hc,in'n S al.ng 
rad kes.nıındc b~' evık erk' t c 1 
cun~~ar na dev nl: em ş crdır. Btı 
ha::-eket'er agır ve ka:ı:ı knyıpl 
la f<' ~ u6r ır.a • ılır. B •ı K.• 
k·s adı Alınan hucum k u rl 

Sovvct ır wi •• 
he uzerinde ıem ·z 
ton sığınak t :rp 

Bu u ~) " ntt:r 
mıı n ıare7....._ tı e-:rvc 
o~ nmu 6' tın gc ""t;..g 1't 

tır 

ıB R DÜŞ. fA };,:, R Ki\1>1Pl 
Lonıdrn, 17 (Ra Yı>)- Stal~ı 

grad cıar nı:la ç m r ıçinc 
lınan Alımın ordwrJr.t n \1lZİ\ 
tı o ı;n • lberiı · tt r ! bıt- l 
generali bunla~ 

-- B·,. du ·ıı l ::ıı 

ye tnwif etınL,hr'. 
K14atı.lm~ cl:ın lbu Alman 

kc. lcaicin g:ı:la sı. ıtı "1!.!'1<1 
1'i~cn,,,eklı'Clr. Bu cıı:hı a gıd 

ı:ııa:l--le!eri tus:ıy aıı Alman tavy s 
r eole.iOO.:n 61)0 u <l.ii: ıirülımiş b 
lımnıak.1.ıııdır. Eskıd~ gun<le 5 
Alman tanare ı me ür m:ı.: 
kuvvc-blarc gıd3 rr.:WJ,lcrı ı:ıı.• 
ledeı'keıı bu .zr.i'"'ar i:mdi a 
can 50 fayyarr-:;• dırsır -tür 

,, ........................................................ ........ 
lstanl. u l Levazım Amir .ic inde 1 

"- A ~kerf Kıt r> et 

Bclıer:tı>e' S43 kUTıı:; tolcY in edlcn 5 000 adet it l"lZJlrll a s "' 
cakttr. İrol:t> 29/l/94J '""'' ııunü .,. L 15 de Ankan.de ı.ı. M 
~at!n aln'.:kı"'>IM: yo:r..ı.rud ı yap a.c:ı~tır. JC :ı.t't 4: 4.072 lir O 
liple<'in bdlı V'Olltltlc ~- ge:bcle ri, (2150 - 400) 

6000 1'm el'Z;tk ve yemin n:t<Q, t ,.,, 1 

'lu;ıll!tmeyc kmulım \ur. ııu' sartıa rı ~Q-~l'.:., 
temin<ltı 3300 ,ıradır. · 1 ' 27/I1943 euıiıe 
cuğuıdan ls'..ektlt.rht '1a'D Hrdm b lr •• C'VV tamnot 
lupl•rilc> !Iarol;yetle Y '.l Sıt>ay <>lı u ııl<• asit 1 
ıooml<yomına ınl!rıı.s.ıatları. (2113 - 2501 

ACELE SATILIK APARTI MAN 
II1C";l"la ın a l<'ıılorı! r Koray ve At Mner t>J> rıı 

•'ı\.tır Sa ın e k lr.: Yf ' r I l Y~ • P t~.ı. 
lrar<,.ısmda M r V t cadde e 
,...,.at .t:ı lel'I. Teletaıı. 22615 

Sah bi: E. i Z Z E T. Ne!<riyat 

8asıldığı ,ter: SON 
Dir rtörü: Ce•-det Karabilni 

TELGRAf'• atbaa 



SALI 

19 
2nciKinun 

SATI: JZ« - SENE: f 

TELEFON: Z3300 FIATI 
TELGRAF: İstanbul Dula her y....te 

ADRES: ÇAGALOÖLU 3 
NURUOSMANİYE 

' 
Amerikada 

tonluk 
bu yıl 19 milyon 

gemi yapılacak 

1943 
CA :DDESİ. No. 5' Karat 

ABON\! S Mlik t50. 6 aylılı. 750 Jıllılı. HO! 
GÜNLUK SiYASi HALK GAZETESi 

Nevyork, 18 (A.A.) - Amedkan denlz tezgalı.ları 1943 içinde 
en az 19 mityon tonluk ~eml yapac#ktır, Bu miktar, bütün dilnya 1ıo-
111tjınm dörtte üçüdür. Rınvelt, 1942 içinde 8 milyon ~nluk gemi 
yapılm~nt iStemişti. Amerikan tezgahları, Ruzveıtin arıwınnu 
1'olayça yerine getirmişlerdir. 

-·---- ·- ·-----..~---· 

usyada Muharebeler Sona Yaklaşıyor mu? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-... ~~~~~~~~~~~ 

~ondra, devdsd hareketler muvaff akiyetli bir nihaye!!!. ermek üzeredir, diyor 
• 

R. Romanya 
A·manyadan 
ayrılabilir mi? 

,..---------------------------~ 
Un ve Makarna 

En San 
Dakikada -
Aldığımız 

Sovyet Ruayanın yolu 
üstünde bulunan Ro
manya, çok ağır 20yiat 
vermif olaa dahi, lıati 
mağliibiyetc t1ğrama. 

dan ıilôlılannı bır~ka
maz, bugün böyle bir
fey yoktıır. Romarıycı, 
bt1günkü ıcırtlcu i"nd e 
Alnıanyadan cıyrılamaz. 

Satışı Serbest 
Vekiller Heyet; hububattan yapılan mad· 
deler hakkında mühim bir karar verdi 
Ankara il (Radyo caıoelesi) - Ha- ı BiiJ<fııı>'"...Cı;fl yap~adllk peksimel> 

bor aldıfanna ıöre, 1ora ''eklllerl imalatı bu karar dışındadır, 

1 

T elgraflor 
.spanya müstakbel 
bir harp sahnesi 
gibi görülüyor 

Yazan: ABiDiN DAVER 

hentı hububat ve blma ben- hw- ıı:onıe ile ekmdı: satılan 7erlerde 
bub_. mahso.llerlnden hüküınele borç. o yerin belediyesi taratmdaıı tayin e
lanclıkları ve ıesıım dtiltlrJrl -ıısw dilettk r.:mıan .,e m!klanlA halka un 
bariclndd:I ınlktaTdan lıendflerlım ve nrllebllecdı:<ılr. Belediyeler ııocuJı:lar 
ailelerh>ln ltıllyaııl&ruıı &Yll<bk1ııın lgin mom:>, b...ıalal' lçn ılüten ek-· 
IODl"ıf. lıalan lıısımla mamııı yapıı.Jıl. tı ve rrr.ııcala 7"1"'•u•k ve lıonU<>l 
lec<k v b- .A ,_, allında tevzi etıllttbllccekUr. 

e ıc-• J't.nıe un, ...-ıwk, maka&" .. 
na, •ehriy., Jli4asia ve bukur "'"'1a- v .ı.ıııer Beıellne• yeni bir ka~.ar 
bll..,.ktl An _ daha V"ribnlttir. Bu karara. ıore 
börek v" '"-k-I pas~:-~"'•k, simit, %1/1/Hı 7• kadar bülıilmele pirinç 

e .,. avanın ...... rel maı.sa. ı -• clile ve bnlp.T satanlara ga.tm a ınan ...-
Japı:lmaları Ye sa\ılmaları ,._k rlnçlerden doloyı kil<> başına 5 ınınıı. 

tır. Bu YaSOk lokanta ve ıı.t evleri ile bD]gırrlaro da ~o '""ma ı lnı:rut .. .,. 

eu 'l •men Baıveklil Marqaı An· 
toues~o: yaıunda başvekll 
mua.vıoı profesör Mibai An-

1oone:,k.o llc kendi siyasi, askeri n ik
lisa.tii müşavirlerinin eu Ue-rl aeknle

) ;jrl buiwıduiu halde Alınan devlet ve 
kl lıiikıimel tdl ve başkwııa.ııdaıu Her 

ı ılBiUer'l zl1aret ~&ti. Fuh'rer'in umumi 
ic1J kararı_ahında iki ıün cörüşmeler ya

eııPılch. Ikl müUef.k devlet adamı: önce 

~enUl"I :rerlore tomlld~. rll..,.kUr. 

Mebusluk için 
İ- yl'ta.larında hususi bir mii2akeredıe 
y~r ~lunm't1'1ar. sonrakJ göt'üşmeı.ere 

r 1 La.l'&J ın sly:u.i, ~'eri v.e ikt.isadi 
1 tefleri de .işUra.k etı-:.-ıer..,.'r B _, 
·~ -~ -· u ~· raret ve m.üza.kercler et.ra.fında Al-
ıolc'm.an kııı.Yllakiaruıın 'Ve.rd.Jii babeırler 
;,reı fÖYle diyor: 

Di" dk; &ün süren bu alynl'et Jti ıne.m-

d' l•kttl balen ~ııentllren bıı""tu·· 

Bin vatandaş nam
zedi iğini koydu -------'---·a . n mese-

ct" lcJer n nıu.b:ı:reoe meydanında, bnti
kacdan P~en sillb 8'0!.adoşlıi;ı ve 

. -re~ •os~l~k Vbııiyetiıe ve samimi bir ha. 
r: •a ~ınde tetııiklne hasredJlml:ş; Fü.lı

bıi"' r~r ile ma:retJal &Tasındaki fahsi fi
kir teattıerinl, mevcut naırtarla rene 

~ raJJ.t:rlıı lı,-Urakile iki devlet reisinin 
im- '• hıwr buJundutu konferansı., ta. 

.;!t1,t.ip. ehnişlir, Bu arada iki tarafın sa.. j 
, -. lihıy(Ul miltehaMısJarı •rMında m 
ı•nıı &.nen lı U· aıı meseleJer üzerinde röliiş. 
1 e lı ler de olm•,IW" .• 

. Bıl Alman Filhrel"I ile Romen -·-
1 J•n•- b ·· ·· ~ e.şa. p ıı ı-o• qa • a Conq.melerlni.n büyü.t eheın-
af• 11 1 Y•tı bulundutıına ıiiphe 

Cünkü Jolıtur, 
J :ı.""1 ' son zamanlarda Rom d 
• iti ' an.ya a 

ce\Y r takım karga~alıklar oldutu f 
kayıtıl~r v.ermit olan Romen m.ı' ıa ır 

h•· ain h • .. lleU. 
•l"J>~n bıktıtı ve a.rtı.ı. . 

r. rin ıaferlne itimadı kaim d ~ IDih\ı'e .. 
Alı rld ı • ı6ı. ınün. 

• • . •u h yapmak itloditi h itil .. 
so·t leflklerle beraber, - .. ...: ı.:.. muı. 

• almaı. ı.t-• • şı cep.. 
n . culif l'ibl, bir taJnm ri. 

r.ay~He:r ort•7• &hlnıq.tı. 

[p' ş'._mdı iki möıtcrıı. devlet adommm 
· 'uJ• sijrll'Jtnelttl bıitün bu dedi kodlllara 
•. 

9
.•1r oeıv;ıp lqkil etmekted;r, Fak-..t. 

~ lomen caıet.eıerinin «miift.erek nihai 
n·e-were kador haTbe devam edilmesi 
RuhwıusllJltlo Almanya ile Rom 

Pas d anya ,... 
uı • h.aıııJ olan tanı ınutabokaltan. 

• d ·~lısetıncıut bayii manalıdır. Bu ına. 
bakatı teyide lüzum &"Ö•ler<n b 
Jlcr ld "- ,... 

n a 0 Us" bu 5ahr1a.rın arasından 
tr!ıc!şlınlaşılmaktacıır. R<>manyada . harbe 
~ ev:ım ctmeınetı: h ' 
gıdl usuı;ımda bir ta.kon 

?ereyanJaT .b11Sule g-eJ 1 
Y) a·11areo;al ile Füh ~ ! oım..,lıdır ki 
. bı:l • rer coruşmt>k. ahlas. 
1Ş tıak, bir takım ıniişterelr t-·-- . · 

c"' k 1.. ""lLbırtu at 
vl.l"ın.a uzomnnu duyınusı d . • 11·· .. " ar ır dıye 

ü.·h"'!1i u~unmek pC:k de 7&nJış ol ' 
ı:e.'~·!'-f'ktfr. Çünkii i}ler yolunda m.~ l'e-

i bi L--'"'ı r•~e ve i o r •~ ık ohnasa. idi Jk · d 
•d:ıınıru • • evı.et 

ür. n, ordu baışıkumandanhJtlan 
le genelkunnay balJlka.nı r i a ının hart 
~ ye t1a7.ırlarının dig" er b ' . • 

--ı • az1 nıühlnı 
unıandanlarm ve 1"1.lısJy ti -k 

1 
.. e erin lştL 

.... ı e muzalcere1er Y•Pnıa.Jann .. 
/um cörülınezdi. a lu. 

.__ Bu albi milli~atJar, -l'eçen harpteki 
re bıı harplekl ,.<rülıelerle de Sllb·ı 

olırP'tlınuflııt ki •ad•ce alelido -'•-ı··k ' n J • ·-u ~ 
j • ıçin yapılmaz; pek mühim Y•n· 

ı.r 'l t-a 1 · rarlar abnma'k, ıuevcu& anlaışm •. 
lla2lıkları oı1odan kaldırmak lol 

uf;Mır. Bu defa da ÖJle oldufuO:: 
.· · .. tJ"ıa Plıe )'oktllf', Fı:t.K:at ıörüşmeler an .. 

~pt~.~nı, a ile neflctl-tnmlş Vl" mare"'al j 
I"~ orı eskon · 

m• Fransa lblu." bu kıyasıya harple, 
· • bir lnhld i ı;a muhari 1 Q:ma u rama.dık. 

• r> e1'11,.n blrnl ·· 1 ınillar(';ke lıııt n ınunrer den 
. -"' , . , emesi beki 
__.... ,, ki l'ran<Unın eu.etneı, KaJ. 

a('ı mı ali de d 
,,,.,m1t1.d1r. Mülarcke b _ nıey an 

· u taJıh"lf:t 

Bu m Üracaa tlar 
Ankara, 18 (Telefor.Ja) - An

kara lıeledJye Meclisi azaları ve 
vilayet idare heyeti hugün saat 
16 da toplanarak cmebusan tef· 

tiş heyeti. aza namzetlerini in
tihap etmiştir. Diğer taraftan al
dığım malumata göre parti genel 
ııe!kreteri yeni seçim hazırlııkila· 
rıı:a devam etmektedir ve şimdi· 
den, melbu~ namQ.e<lli;j;\ için 
müracaatlar başlmaıış buhı:nmak 
<tadır, Müracaatçtlann mi'kıtarı 
'hine yı.kındır, Bunları tasnif için 
parti büroları çahşınaktadır. 

Mel:>usluığa r.amzedliğini ko-

tasnif ediliyor 
yanlar birer talepname doldur
makta ve üçer :llotoğrafileri'lti de 
le:ffetmekıtedir. 

MEBUS SEÇİMi 
HAZIRLlKLARİ 

Yeni melbıın seçimi için haZl:ı'lJ<: 
lar ıl~l'lemekıtedir. Seçim cetve1· 
J.eri ka:lalara göndeülmi1'ir. Be
lediye zabıt ve muameliıt mü
dür!l Zü!Mü Çubu1<çuoğlu im· 
zalarda teft~lere ve lüzumiu 
iıı:anatı vermeğc başlamıştır. 

Bugünden itibaren parti teş
aillatı yapılacak seçim işinde 
gösterilecek faaliyeti tesbit içir' 
toplan~•lar y apacalctır. 

Varlık Ve.rgisini 
hala verm_iyenler 

- --~---~~--

Bunların sevkleri için son 
hazırlıklar tamaml~ndı 

Aııkar~ 18 (İkdam Hususi ~lnha.bi. 
rtncben) -- V"'rlık vergisini henüz 
vermemi~ oJanlar hakkında kanuni 
t~tbikata başlanılmi!şlır. Ht·r hangi 

maksadla tediyeden inıtin.-.. e<len. ve 

servetini sa.khyaııla.rın tekmil menkul 
ve &'ayri menkul maU.t.rl ta~lye ediJ. 
me-kle ve bunl.ırdan menkuller mü-

za1etle S;ıı}onlarında satnıa arzoJun .. 

nıalı:tadır, Bor9JaTıntn bir klsm11u ö~ 

Şehrimizde v~ı.rhk vergi&i hacizleri· 
ne perşc:nıbe abaJnnclan !(ibaren ba.ş

larula<!ağıtıJ, dürı öğ1ed~n ~onra Vali 
ve Belediye reısi Dr, LUtfi Kırdar 
ınuhtelif maliye şub!:lerinl gezmiş ve 
vergisini ödeme$enlerhı başka vll.ii.
yetlere l'levkoluuuneaya kadar kala.
ca.k:lar-18 tecrid kamplun t;trafıııil3 
tetkikler yapmıştır. 

Şebriınizde ~mdlye kadar öc.lenen 
vaThk veorg:lsinln Yl!.ıkfınu 81 miiyon 

diyenler ikinci pll\nda lı:almaktaduc, 251 bin 955 liraya balit olmuşıur, --------
General Jiro 

Dögol'le anlaştı 
Londr:ı 18 (A.A.) - Ceozairden 

alınan son habt>rlere göre general 
Çiraud ;ıe general d~ Gaulle ara
sı~daki ihtnafların halli için katt 
planlaı· hazırlanmıştır. Mevcut 
miişküllerin tamamile orbdan 
kaldırılmasının biT gün meseles 
olduğu tem'n e.ailmPktediı 

1 Hindistan da 
kargaşalıklar 

çıktı 

:eti, '~nı blT takım r~ı·,k 1 mcmır .. 
• ı· f.re uc-

akran kurla. l';ıın:ımrştır S .,.. ,-
. • ·OVYet Rwı ~ 

ııpari.ı· anın YOiu tistune bulunan R \ 
İkdam .. 

.Bombay 18 (A.A.) -Pazar gü
n"' "oı oay y•krnında ki'ıin Nz'k'· 
d< a;gaŞolıklar çıkm,/ ır Ahali 
bazı mağazaları yağma, ermiştir. 
Atılan taşlarla birçok polis me
muru yaralanmıştır. Bunun üze
rine askeri kuvve in yaıdımına· 

müraca4 edilmiştır Saat 21 den 
8 e kadar ış,k söndürme emrı ve· 
ri!mişti . ZabıtJya ve askerj kıta
lara yağmacılar üzerne ateş ~
maları emri verilmişt.r. Vaziyet 
şimd; sükünet bulmuştur 50 k•şi 
tevkif olun:'luş•ur. Bı.ınlonn ';Ira
sııı(la akd•n r d• vardır. 

a ,........ ~ onıan-
sıhancı ,,.., R.,ır z11ıvıa.t verml ııl \ 
e ınti! at'l m.ıcJôblyt-fe u~rnma~an sa ~~hl 1 

•nnı bırakama1. Buıün de bös~ ıh· 
-oıı11~ır şey kt Y • 

iıil:.ıiJ1 r ar altında \hna.uy.ldan ayıda .. ... 

YARIN 

4 Sahile 
ti ''O ur, Roma.nya bugun1til l 

ABiDiN DAVER ..._ ___ ....._ ____ iiii.i_ . ....__ 111.J 

Ankara, 18 (Radyo gazetesi) -
Dün Lonıdxa radyıosu İspan!)I a ta
rafından Tancada yapılan idari 
tadili.tın ka!hul edil~iğini bil
dirmiştir. Bu ()l)ay İngilizlerin 
T"'™!a meselesinde lspanyaya da· 
yanaıcaık!ları !kadar şimali Airilka
da kuıvvetlenrlilııleri.ci göster
meb.-tedir. Mad:rid Amerikan el 
çisini;:, beyaınatı da manidaroıx. 
Elçi den'iştir ki: ·Biz İspan!)lada 
Fraııloo rejimini değiştirecek bir 
teşell>büste bu:lııruxuyacagız. Re
jim meselesi lspanyıollacın bile
ceği 'o!r ~ hr .. 

Milııın?r~'.ler, Demdkratların İs 
ıpanyaya atllarant Avrupayı isti· 
~a geçe<>elrlerini, Demolkrat
far da Mihverin lspan!)layı geçe
rek Ai:rilkaya atılacağını iddia et 
mı!ktedir. İspalll)"o1 kabmeısinin 
toplanıp siyasi durumu ineeledi
ği de dilk!kati çekmekıtedır. 

İspanıya müıstakıbe'l bir ilıarp 
&ahnesi gtlıi görülmelotedir • ·---
Japonya tekrar 
bombalanacak 

Londra 18 (A.A.) - Amiral 
Harmon .basın muhıııbirleriyle yap. 
tığı bj,ı' konuşmada tekrar Ja)!On
yayı lbombolamak imkanların

dan bahsctt'.kten sonro demiştit• 

ki: 
Japon hava kuvvetleri biz.im 

hava kuvvetlerimize nazaran za
yıflamıııktadır. Japonlar 'll'Çak ve 
her cephedeki mürettebat bakı· 
mındao ;htiyacı karşılayamamak

tadırlar. ___ ., __ _ 
Suriye Cumhur 
Reisi vefat etti 

Beyrut 18 (A.A.) - Müstakil 
Su~iye Cumhurreisi Ş~yh Tı>eed. 
din.ilhüsn;, diin vefat etmiştir. -------
A askadan geçe· 

cek ve Moskovayı 
Ameıikaya basla· 

yacak tren 

1 

Nevyork 18 (AA.) - Öğre
nikliğine göre Alaskadan geçecek 
ve Moskovayı B;rJeşik Ameriknya 
bağlayocık bir demiryolunun in
şası için Vaşingtonda cid'di görüş
mele•' yapılmakta·dıı·. 

~-----ı 
Siz de sevinin ! 

.. Varhk ver&"blinl bili 
idt.meyenlere lt.bnf .. 

Hüi<fımet çocuklar için mama, 
hastalar için francala yapı:lqı sa· 
iıılmosıııa karar \'erdi. Çocuk ve 
hele ksln değilseniz, iki türlü 
şevininiz; çünkü, sizin için de, 
çoktandır hasretini çektiğiniz 
makarna ve şehriye rniisaadesi 
var. 

Tıirl<iye, dört bir tarafı kan 
ve ateş içinde olan dünynnın 
Grtasında. biritik mesut nıenı .. 
lekeHir sôzü bel hu de değildir. 

Yalnız, ne mutlu- Türktim di
yen<ı değil. Bugün, ayni zaman 
da n~ mutlu bu toprakJP.rda otu
ruıı yos~sanlara ..• 

Jt SABiT 

Alman "' resmı 

tebliği çetin 
çarpışmalardan 

bahsediyor 
(Askeri m•harririmi:zin 
Donet:z muharebelerine 
ait tetkik ya.zıaını 2 inci 
ıaylamızdcı bulacalıaı

nı:z.) 

Londra 18 (Radyo) - Moskıo

vadan ı:-..kşama doğru alı;ıar, ha· 
berleı-e göre devasa muıharebE'ler 

muvaffalkeyef:li 'bir nihayete yalk• 
laşınaıl<tad>r Voronejin ~en.ubun
da Rı;ıS!ar 500 kilometıre mö.-ab
baı <lahiii-nıde bir sahadaki şi· • 
men<lifer yıcrllwrına hıilkim al~ 
lardır. Bu cephedcru Rı.v.ı kıtaatı 
sür'o.~"lc ilerleıme!kle ve düşmar. 
çd',;:ildiği yeni mevrileıi tahlkime 
bile yakit. ıbulamamalk<tadır. 

Almanlar Rus kuvvetlerini 
duırdummalk için pek çetin hü· 
ouınlar yapmıışlarsa da bur.ılar a· 
ğır zayia1ıla piiSlciITT.ülmiış:lerdir. 
VorO'!lejin cenu'bı.ı.ndaki taarruz
da ::>i: Almar. tümeni şimdi bilfiil 
kmşatılmış 'buılunma:ktadır. 

Stalingrad k~iminde mulhasa· 
ra dilmiş olııın Almanlar daha 
bir ~ müstal:ikcm haıt geriye a-

t.hnışlardu-. Birkaç k"6i.nı<le göğüs 
göğfu<;e çıırptŞIIlalar ohnuştur. Bı.ı 
hav:ılide havalar pok soğumuş· 
1uır. Diğer tarndltan şiıınal KaJikao
yada Ruslar Varaşiloıfsgcad'ın 60 
ltilıoınetre yakınana vamuşlardır. 

Almanlardan iğtinam 

edilen malzeme 

Sovyetleı·, son 20 giİn içerisin
de şimali Kafkaızyada diı§mBTh
dan 35 tayyaıre, 314 tarJk, 300 
t!Yin ı..çaik lhomlba~ı, 3 mliyon tıü,. 
fenk mermisi, 2338 otomdbil iğti
oom etmişlerdi:r, 

Donet:z bölgeıin"de Rus· 

ların ileri hareketi 

~ ı<YAS "' ,,. . 

V/,f(l(lf 
< 

Şarl< muhaııebesinde muharc beler billıa><;n Donetz nehri cc. 
mı.bunda çok ehemmiyet kl!Zan ııı.ıeytır. Ylli<andaki haritada Do 

netz V<> drnn görüliiynr. 

Diğer cephelerd~ 

en son 
Hava 
Harbi 

eerrrn:n ~k:nci 
bomtarc.ımanına 

ait tafsi,at 
Loodra, 18 (Ra<L)'ıo) - lııgiliz 

tıcyy ~releri dii'n gece ar.ita arka -
ya jkind gece olarak Berliı:e 
hücum etmişlerdir. Bü)"iilk mik
tarda bomlba a:tJlın:ş ve l'asi yan· 
gınlar çılkarılınıştır. Evvela kıs
men lbu:lııstlu bir hava içınde baş
layan ve bilahare parla.it bir 

• 
vazıyet: 

Şimali 
Afrika da 

8 inci ordu 
Tarablusa 160 
km. mesafede 
Loodra 18 (Radyu) - 8 inci 

Ru; oııduswı ur, VoroneJ 'in ce
nuıbuında yeni 'bir ileııleme yapa
rak i:>iı çdk yerleri ııl<lığı bildi
rihno!k;tedir. 

Stal:in.gracl kesiminde lı:uşa~ıl
mı:ş alan Almanların atrafmdaiki 
çember ~iraa daha daraltıqmış
tır. Mc"!.cıırevayı i~gal eder, Rus 
kuıvvetı .. ri ilerlemefkıtedir. 

1 mehtap altında inkişaf edt n ibu 
3k:ınr.ia diişman a-re:llariy•JE lbir 

İngiliz ordusu şimdi Tr:ıblusgarp 
liriıamından 100 kilometre mes•· 
fede bu l-urımaktııdır. Röcat eden 
düşmanın bir JAhza bile orkasını 
bıra!rmayan general Mongomeri
nm bılı'C• gı>yesi düşmanı ka ... 
şılaşmaya mecbur etmektedır. 

Fakat mareşal Ro.mmel çarpıŞlll•
dan çekinerek •giindfüz.ün çarpışır 
gibi göl'ünmek ve gece f>rar ~t· 
mek. taktiğhıi kullanmaktadır. 

8 i!ıc' ordu cuma gün•ü şafak za
manııı(l•nberi başlodığı bu taar
ruzda saatte bir ıbu~uk kilomelr• 
süratle yol alarak kaçan düşmanı 
ıakip elmekted r. 

V dilk.i Ltlkinin cenup batısml 
da Almanların bir kaç muilrabil 
taaıruzu püıskfu'tiiılmüştür. 

Stalingrcıd'daki mahsur 

Alman kuvvetleri 

Ankara ıs (Radyo gazel~) - J 
Ruslar; 23 teşrıP smıdcn b~n yok. 
etmekte olduklar•nı i<ld•ı etlik· ı 
ler; Stalingrad'daki mnhsur Al
manların 3 tank, 3 motörlü, 15 
piyade, 15 süvari tü1ne11inde11 ve 
4 hususi taburla birkaç alaydan 
mürekkep o1mak üzere 220 bin ki.. 
şi old·Uığunu bildi rmekted1rler. 
Diğer taraftan Rostofa doğru ilcr
le1en Sovyetkr Doneç nehrine 

varmışlardıı-. 

Almanlar hôdi•eleri ncı

:l;örüyorl;,.? 

Berlin 18 (A.A.) _ Alman or· 
duJ;ı•• başkumandaolığmııı tebli· 
ği: Kış sı<vaşı ;;.; aydaııben ek· 
silmeyen bir şiddetle dcvnm et
mektedir. Düşmanın yeni kuvvet· 
]erle yapt•ğı hücumlat' çetin sa

vaşlar sonunda püskürtülmüş ve 
yahut seyyar <abiyt çerçevesi 
içinde kars• hücumlaı· ve istinat 
noktbr111 ,., ıııatl kar~ı k0ymalı

ril.._· on enmiştır 

Stal ng ad mıntakasında çok 
müşkül şart! r ı d dtlvü•eıı 
Alman kııa'a"l kı.v\Ct d · an 
hücumlarına inat ve sebJtla mu
"ka\·~met etınişleı;.d[r 

ç<ik ~!!aşmalar olmuştur. 
. Bu BLloJr,ilardan 22 İngiliz 
uçağı avdet etmemiştir. 

B~ne yapılan 

ikinci ahın 
A ~ m aı n tayıyareleri dür., 

(Devamı 2 nci sayfada) (Devı:mı 2 nci sayfada) 

Dünyada fıkir f ırfınaları 

(İkdamı lwıdinl me.mıtt.ıet'h ~·· 
zcte okuma ılf!rbiye.&I olana ve olma· 
ya.na röre ayarJaınay•, aJ'D.l saman.
da bu her iki ~ .. ıı halkım- da en 

'llYSUD ttıııı ve fiyat hill&nsıııı bul· 

lllllY• çal1Ş1Yor, Bizde. •-" okuma 
Wl'biyemh bokımmdan pek aaımız, 

bir n>k şey ı~rd.e bor sördüttimils ve 
(ıoıob) luk d.edıtımı. ııalafal oeverllk 

ten_ luutulabllirl•. Kimlmlı lillrl bil· 
ı111nı11 ıa1ırteyf severiz ve liks olma· 
;yan Kau. tenin gazete olmak iddiası

na gillıeri-ı. Kimimiz lüks tnUu.m ft• 

7a şöhretlere Pfmuzdan dola.yı ıaze
te tercih ederiz. 

Fikir f\lemimiı.den dış.anda kalma.
ınak ıoın ıazelelerl takip edenl.rlmiı 
v.dır, ~ 

Geçen kış, stkı1tk bir sırada. fakat 
o korkunç k11:rh günlerde, bir sokak 
aı.:lıiw.da.kl küçücük 1.şkmıbrcl diik• 
kinına cığındığım zaman gözlerim 
Y8$ararak gö'rdüm. \'aşlı bir mü\•ezı.J, 

işkembe ka'laıfı ba'!}t.ndakl lşl<-timbt'ci
nin ~linc kendi dillerindeki sabah 

ırar.etes nı sıkışhrıp 't'Ckr~r \ipiİt•rt" 
da.ldL i kembeC'i hr..nıen ... ıaxete~lntn 
•1.~ine ~arktı .. 

Yasan: HAYRI MUHiDDiN 

Bu külüstür işkıem bee-i acaba sa4 
ba.Jı u.bah. işkembe kaz.a.nı başında, 
bu ıra.ıetede ne takip ediyor? 

Dti:nyayı , baylar, Fikir fırlmaJar 1• 
mu yova.rluuJ1fı ve fikir harplerlnla. 
lıop•utu dünyayı, 

Bir pzetecı oldnfuın ıoın böyle 
dil:şö:ndüğibnü daha anasuıın k.ınnn. 
da~eD blJen kurnazlar Vf açık C'Öı· 
ler: 

- Gaz.eteler ne y~abiJJrltt' ki 
Satsatada.n başka! •• 

DJye ntnuz büJ..""Crek be-lki artarC'& 
ga.ıete bUe cönnedi. Rarıt harıl tath 
dalaverelerine d:ı.lmtşla.rdır. Fa.kat bır 
l'l\n hakiki fikir ga1etclerinln "-tıUf 
ı,areller; verip durdukları bııl<.ikıı 
dotuverlnee şaşalayıp k•ldılar. 

Uyaııık olmak. dünyanın ve mcı.n· 
tekelin Ş\lllt <hlgalarır.ı d;ı. rady?nu 
zun dal~alarından daha dlkkalle ta
kip ttmtk ı-ert"Jı.semez bir a~ırd!\vız, 

Düunyarun ve lnf'mle~lln fikir da 1 
roJarı d·ı~Jnda ·kalanlar, buıtiln, 4·rrt'C 
:ır'td3tt çıkmış balığın ıik•betl ka1"!5ı·ın 

daılırlar, 

Ç!Jt'1kü bugün ııeı- günden zıJ ade, 
dün:aıun üstnden c-t'('rn fı~r fırtı. 

ularıdır. 



--

lir, 
şi.wALi A~ tiıı.,ınA ı 
Llhl'ad• a lnel orda, eenurlaa ce

ı,.n Ftallftl kunetıerth~ it biri ji ,. •. 
par .. k l·U:r ~ bh' t rra:n r-lrf~mlt 
vr 4ij ııaa\ iç.ndo 'l'ra.blw.3aı-U 1'1'hrine 
Jfi:(J kltomt1tt meu.feJe varm1,Lır. Ro 
n"lel ordtt!tJ ric'at etn1Mct dir: miıtte· 

fıkh:r, cuıubi Tuınv-.da IJtiı.u r.aıava

-.al:a. ,.,narını kesehiUrlPııoe Romel 
oMu u Trab!usı-arıt «ı 1"61nt1.~ muha 

ava Harbi 
(nJ, tarafa 1 iı~i say.Uda) 

geceni;. -cı;tMn saatlerinde ve 68• 

bath:ı. c:Wı:r.~ olma.;: iizere Loııd· 
raya iki. fieia yaıkilaşn~rdıır. 
F&!Ht buııardao. pekaıı şelınn 

~.,:ı<"ğinc niliuz ed<.bilml{'leı:dir. 
Bu ~ll" JıAıç tayya!'enln hasarı 1 

·;lece mi.ulhasu- k3'lın.ljıtır. 
İlk ,a!unda aldığı neticelerden 

memnun olm .. ı!Jğı ıııtlaJılan dü.ş· 
maoı bu sıııbclı ı;aat 6.45 de tek· 
rar Lıor.rlraya bir ta'Y')'oae kafi
lesi ı;(indcrmlşso de şclırin or
tasına arcak ·bir iki6i r.ıdırz e
dctıl l:n·iş:c:r \'e blUllar ilk aklın
dan d~ha az hasar y .. pmışla·r
dır. 

Alman tayymeleri ma• 
, r "eı•de bu 'unda 

Hiç şi!ıphesiz Alınan !ı..yyare -
leci ün bu akını İcgtliz u.çakla
J1;.r.ın D:ııtlin.e ıy ap~fllan hilo.r
ma cc\'ll'j> olarak tasarlanmış, 
fa:.at mü.es;ir olamamıştır. Ge
rek uç:Jıısavar balacyaları.ntl} a
teşi ve gcrak İ~.:,;liz uıçalllanuın 
müd~faası bu plônı <bı>z.muştur. 
l.m:dmya iJk yapılan hücuma 
25 • 30 Al.ır.an uçağı işti 

rakı <' mi ir. Bunlardanı:>nu dü
ı;ıirmlış buJU:llıookıtadıır. 

AÇDL 
___ Yazan: Auğoslos Muir 

ııatımer bunları başbaşa bırak· 
mağı nıuvaflk görerek, ertesi sa
b'ıtl\ gelmek viıd'le l.:onQktan •yrıJ;. 
dı. 

Elen'in ;htryar büyük babasına 
an:atacak kimbi!ir ne kadar çok 
şeyleri vardı. 

Bu miifı\kattan Latimer'e l:ı•h· 
sederke.ı §'i>yle diyoıdu: 

_ Bona kanoı çok <eikatlı dav
r.ındt. Biraz eski moda ve kapalı 
bir ad•m amma, çok beğen'locek 
h· 'tt'•r' v r. B"nim babamdan, 
yani k~ndi oğlu Harri'den bao'1~e
du k~n göz! Ti yaşarmıştı. Ba.'ba
ev\jt bir z•man 1ar, daha doğru· 
su ben d<>~ldan evvel bozuşmuş
Jar, sonra babam eyden ayrılmn, 
artık ikisi bir daha bir!>örlerini 
gômırmişl"r 

- Peki, büyük babanız siz•n 
vdat ctm'ş olduğunuzu 'lHI zm· 
nediyordu? 

- Ewt~ Jüdit Arın sayesin· 
de ... Bu kadın csk' bavulları k•
rıştırarAk bazı mek1upl>r bulmuş, 
ihıômal tahri!at da yaparak, be
nim vefat elmiş olduğuma dair 
res!T'İ bir kağıt çıkartmış. Büyüle 
babam strvet:nin ailede kalma· 
sını ist'yl)ımuş, fakıt benim öl
dü;luınü ~annettiğ' için, oervctı-

il· her i<!.loctıa:ı 1ll """"1; t.:hmır, L'<lil en 50,000 t.>lo p&Ull<s paz.>rlAl.a ""lın 
alınacrki.r. İdalo>! 26/l/943 sılı gürı(l """t 15 de ııoı~<•s'r """''1 s-c•ın olma 
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-=--•SATIŞ 
istaııl>ul Beşiıı.ci icra Memur! utwıılaı:.: 
Illr borçtan do~ı satılmesınakıırar ı•erilen ve t.amıımına Y•~ 

minU üç WU vu'krJd' tar:ıfmdan. 597 {bq ~·üz tl~~n ycdı) Ura 
kıymet taıb:lir cililımiş 91;,.., B...ıa: köyiLıdc Katıtaltepo mahaJ:~i. 
ııın Y~ek ~ı·la meWtiiııde Katır ı'ltaı\ catlcleslnde uı mü'.<erret 
Nv. hı Ş<'ıik:ın Talıoir. Y~avi a~ası gaıl.ıe.:ı truiı!ott~ Alımı-t Şı.i~ 
rü \"e mebt~ •• ]ilı1ıı·.1 'Ve Tııhsln Ye.>arl ve Sai·l ve Fatma Zehra 
Hfuı:ııii Mcl1Jk arsıı~ı. cenı.ııbeo Fatma 7.Cl'ıra Hü.sııii Mclck a.va ı; 
~len K&~ı.n c...tdesi ile mahdıtt 1119 mclre ~7 deslmetre 

mü.r .. ıfı:>aı ve yinL uyni rn.L;.lde Çt;.kıdıca!an t'>h~nda 19 
ıaGkcorrer N .... lı şark:uı 'l'ah,.tjıı. Yes.ı.ri l':S:•sı, gaıiıe. Fıırt·:u.-ı 

m ~toımda y O\l~cs!k.tır Kat.·ı ~nıbı ;.ıtr. ~ t.1ooır. Taliplerin Le"li valc.itf..e 1 
k.<'I \ffinO ı;<lm<'lerl, (ilTI - 478) 

IS(J l<ın sıt,r et. ·ıı"""''~la utılt alı Nlcak'll'. İhol • 221ll9-U ıriiıı.ü a.aı 
17 do c ... ııooı .ıd• ıı.ı!cert !> ı:a 1250 ~" al!r.n lcu ~"""ıııd. yar·ılaaılı.tır. 
T'Chrrı.ık -Ct•t!JJ. 00,000 fra ~~t·t 1.tt-:ck:ı1tt: 3750 Ur~.iıu-. 2.'.i ton clrr:-.::tk iut•tt 8LYt'1 

Hay<Lr arsası, Şlma!en Fatma z,,h.ra Hiisnii .Mel<JC- arsa.'>! ve cı
ııWıen Çlllruııboot.an sı.ı:cagı ile mahdnıt L:.. dıihi 199 metır~ :l7 
dl'simeolr< mürıihbaı mıktarnrla yekıuiğerıııc muttasıl ve s~e~ 
hul!>abat ı<>r'in.> "~ iedel!ıııce ttr ve kö F' Lnıasuıa elverışlı · 1 

kıta .1rna (halen tarla) nın td!lllıamı a·ol.c ar".:ınnaya konmu,tur. 
1 - t~ ı;ayri ın~o.ı art.trrr r11~sı t/1/94.3. ıarı

lhinden itibaren 941/108 Nn. ile t~tadbul Beşinci icra 'qairosmin 
.mu .. yyen r>tlln!iTaSırdll herlı:esln ~re~ 'mesı için 1\1 lctrr, ar.da 
yaZLlı oLınlardıııt faıJ!a malumat al:mak ı>~ıycl1l~r. ~~ şaı'f.r.aıne 
ye \~ 941/100 dv<-:u ıı.ıuruını::.Ue moın ·iye' lmize m1'rı.caat <.~ 
mdidir 

a.v., ı.wp.cre de vetllebilir. (l\1711 - 47&) -· 3S tou sıJ:ır eti paz;ırlrldıo •ufın al ıuıcekt.ır iı.<l«l 23/1./1).13 pauı'1<lf'< 
g!inll s.ı<ıt 15 de B-"'lo<l a <erf ,,-,!Jn alma mmisy.:.n """" yap.:laclilc! r. Ta.hı>ı>n 
ı:ı...'<lcli Jı,400 ı:ra B<ol'i temtn,,;ı 6073 il •·=r. Tal•.ı>ler.o b<lll' \''•ilı.tte lo:>m'6)'t'• 

na mtınıc-lan. (l':IÔ'4 - J98) 

50 ton s ğK" 1,;.Ü ahrıucakhr. Pazarı ı\la ok<ltrn:c .. -sd ~2/1/Jıotl cuma gi.lnil 
sa-at 15 dC' Bur. H ~kert ~t.ın f\1•oo hml ı-xmıi. ;fCll'ıUC yt;pıl~t..r. T&h.::rw.cı 

r bec!""-oli 5.,,5-00 lira Jaıt·i tcınınn..t !)V<J3 ı:radu'. "TaJip\'"r·n belli trJ t.00 t.""Oml;.yo.. 
n• gebııı:lerl, (216~ - (W) 

f ~~~~-
is tan t u. Levazım /. mirt{' ine.en JV§I[ beJ.ll 16.800 lira 53 lru"" olan ast.ert ı. .ı:ıe ı..mır ı, lwp.ı.11 1 1 'larfia ile l.nı.•ye koornuşiu.r. fh:-~1Mi 20/1/0 ! t,;a.ri'Ul' ı.:ı gü1 ·ı.ı :;n, t Jti ~Kay· 

'" Verilen Aske t Kıfaat ilarılare eri u-'<orl 1'lın clır.n l..'vı~ıı:ıırlı y.pl;ıca!:<ır lr· tcnl<ıı•tı 12')1 Ur ır. Ta 
~ ... _____ ..;. ____ .;.,;.;...;;..;;.;;,;;..;;o __________ .._, "p:erln kli!lıı..ınl v ı:;·GuıJarle te\J.ı! lJ'I 1't ·;ılJ.rıo ılJ:ıh: SA.J4 :rıd~·n lıh ..aat t. ..... "V'f'l 

.Bfııc.._ L5n lruııuş tal\n ·n MJlen tooo adet ~ benzin ""'"'•••' kapıılı .<Dm\o&nna vemıc1"". (2()(iC - ·2ı 
Z>ll"[la ll(ltı!acalttll', İho l~! J/21943 çeı'şanWla gfu>U '11181 J.0 da Anl<.ır&da M. 
M. V, 2 No lu satın alma lcıımıo;.,,nunda y l•ca'.."'llr. Kat'l le.wnatı 1123 .ısııaroom uuJ:uımeol cihe~ a..ı..rt:·c'141 ver~n·.ıt ç.,ı1•1e ~ııp•laca~ k•:a 
ürad~. Talıplerin .kıtn-.tnl vesikalar,iJo .UU.tı n~lt.lf;tl..-rı.ru tlıale &\jetinden bir \;e k:Itrgtc &.eı~ rM ı:&a I-s;~il o<'' t.~h z .rfla C" .ıtı.n<"yı..: kt;mrtt :ur. İhal~t 
s.'lQt evv.tı lcnnl.<.;-xıoa "1?J'Jllt:leri... (3199 _ 582t · 20/l/~4:i çar:.;aınb gllnıü ı.a"t 17 de Ol.i.tx ,'l.lua ..:;i._f: i :.ılın n..m ;v.)tr,ltycn·\Jn .. 

------- t ~ y~pılacak.tır. K{,iİ! bedıclJ 27.9J2 Ura 70 l!k tc-ır: n;ıt1 2(ıp:; )ıra 63 kt, .. 
A:; ~n yaz.ılı etlerin kapalı .za!'fla ek':ııil:..-nclı;ri 5/2/f:ı48 oun-.. gün.ti .saRt -ırlt.Ştur. Taliplerln ka.rıwıl vCJSllcılhrl~ tf!kll{ ınfl..\_11 y1::ı.nru itı&le sa:ıllurl<'r, bir 

15 de Anb.rodla M. M. V. Bir No. 1u •a ı11 alma konıiayQ01'Jll<la y~pılacaık.tır. eal evvel l<Q1l1isyona verın<'e:i. (2070 - 931 
Tol>pıc ;,. +kıaoonl ves.i:<•l.ulı0 1ekll! me.:tupları.nı ihale ,...._"'1den bir saal ••·· ı :'.""' 

2 1 
, 

ı LnmHy · g ıu:tot wıuı inek pazaritklti f'&Wı. a lıı:acon.'v ı,~,,.:.:>1 7/ /;ı13 «.ıI'}fl-l"fl,l)a 
ve Cl s.t ona \'el'IQ3.le.l'i, gi1nü eo.at 16 da Gellbolu M.<~rl "'1tın a Ln" Jı«.,ı ·yonur;jn yapı\."'°:.l<.tır. 1'""1· 

· fdô&tuı mln l>fd<:ll 2700 lira katı temınaıı 400 lir: dr. 'fai!plor:,, belli .....ı.:•tı, ~ıs. J..ilo To .. n 1emiaotı 
-------·----- -'---- 1""" ecım..~rt. (2135 - 359) 

Sıjıır e\J. 48ll,OOO lira Ura --··-----
K'V'\111 eli_ 100,000 147,960 20.070 1000 ton ııılllzt•rn•• , ..... ıtten t•Jılly<: ve n1tih.tcllf mhhall<re nıılcliye.;ı pa· 

(2201 - 585) 7.11rlıJda r1<lsllllıır,ye kıonrr>ı>',,~ r İ:lale>l 27/11943 Ç<>1'<aı10ba goün.(l anot 16 da 
. , Gi!libol•, ıt&erl ""t'" alma Joomisyocundıı. yap:Jaca!.tır. Tııhır.lıı 01 •11 19 ('()O 

ı.<~ıer kllv<u><ı lıo kur~ tal:m~n c<flen 20 No. lu Ç·ı>kn lev1ıtmın 5 lan 1 Ura kat'ı t•nı"1atı 2925 liradır 'I'a!ipLcrln belli vakltw lrom• ;yonn go\loelcrl, 
pnz:ıırldda ııallın altn9ca! tır, Ihale:·l 4/21943 perş<;ır..txı !(Ü'!ıÜ S&aot 15 O> Anka· (21

36 
360) 

rı>d•l M. M. V 2 No. lu 00!111 olma korulsır<>ı>t>:•da yap:lacııl<tır, Kat'! tem'1>11tı 

1275 liradır, Taliplerin belli ~ıt~ ıwn..:.,-ona geıır ... ı..-ı. (2200 - 5$0) Aşaf:l<l<ı. yaıılı omyt...b'o'<·•.~ .taı"' L ı.ırlla c:t l~n•ye '"'"''"' r. İhale-
c. (1 """eriye lçln odun mübayaa •<hce!<'tır Tıı.lipl<'t'ln 22/11943 

l!'(inü oa l 14 de Yeşill:oy atJkcrt atın alma komisyoouırn ııel1Il<!leı:1. 

(2202- 584) 

si 21/1/9~3 p.rşen-.bc gÜlll<I saat 11 de E<Atlı;elılre< ."1::ert o>Un "l r" kom' 
cuma yorwn.da y~.pılaoe.ktır. Tallplttrin k&.n uınl veG:k<'. l:!tilr k!k1if ır.ckt.upl:ın.nı 

Uevlet Demirrouan iıanıarı 
M.;hıı.."l>.1«>n bedeli (4815) cl/Ort olıı •tlltlı yüı on b"f lira Olan (Ş) ~ adcl 

8 • 10 k~ karpit ol:Obllıoc<Jk bti7il<!ii!c'.e &IYYIU' aoeü!en cihazı 4 ~ 94S 
pe?leT.00 günü saııot (14) on dörtte Hayd.11'1'>1.-da a .. b•n8'SI dıahiliı>dekl lco
nüsyon arwnciarı ııçı.t eloill-ne UIU!ıle ~t., ıı:lınaca1<1ır, 

Bu lşe girmeit lstiyen.1"""1 (361) ü.ç yüz al!lınuş bir lira (13) on üç lrurUi· 
1uk tm!!I.'- l<"nlooat ve k""""""' >ayitı e~l vesa.lkle birlikte O!asi!tme gül"1 
p:ınlhlııf'I bdar Gcomt ıyona. ınOrncaatlDl'l 'Azımdır, 

a, ir alt şsrtııaın'!'ler knmiıw•ı><kn pems~ ot?.arak Wığıtılmoıktacır. (570) 

Mulısmmen !><'>klı 21,000 Jir, t>lan :ıoo M3çam dilme 3/21 1943 çarşami>J 
grnu eaat 15.W da l<a.pnlı mrt usuıu ile \~arada İda"" b!nııısmda f<>planao 
Mcrtre.ı 9 ...-ıou. k(«n~ satın alınacai..:tır. 

Bu işe gim><':< istıyenle"in 1575 lira;°"' muvakk..t teminat ile kanuınun ta· 
Jln ew,i \" bikalD.t"l ve te6;1>fl:ML &)"nL gWı sa.aıt 14,30 a ~ar adı ,.eçen ko
mı Ş'Oll relSUl/ıne \·crn'e3°eri U:zr.r.dır. 

ş.:1,..t.rı.anıelfl!'r pnras·e olurart h1ic.D"«".'.'da l\.talU:me dultY.rtiı.den., Hay·d:arpa4$a· 
lfrilmşt:lr. Ymı laıifenln tabllıl<ııuı 20/2/943 w;.ııın1e beşloyacaıi<tll', Fazla 
iP;ııhat İ~l:ıırdan ı.:.tcnileb•llr. (~65) 

D. 01505 No. lı V8(<>n clhaızları (ö•tii, Eir.clr, halat ... ) kira torl!es! del!i.ı· 
t~.ır. İ~y""1lardan lstecilebiUr, (5G6) 

Menkul eşya sat1~1 
Beyoilu 4 linriı Sulh Hukuk mıhkem"-<lı,deu: 9411113 
Terck....,e =~- el ikonu lan olü F: ·ene Nodyc'ı"n B ıy<>ğlu Si· 

po!ıl Ocaiılı ka ın<la 221 num:ıralı ev<!e bul:..mnn eşyal>r 2011/943 lat'hi. 
~e mOsaWC ~· gılnu ea..ı 14 de m...ııak•Tl'l"'?l"z tarafuldan oa1Ll""'*" 
tır. İ!f.ckll trin 1Yc!'Aarltda gÖ-ıler'len gürı ve eaırtte mahal~ hazır bcılun· 

fhoJe sa.J.t::nöen bir SQat evvel komsyo rıa vetınPlf'r 
Flyıtı M'ktarı 

1-urq adel 

750 1000 
300 7500 

1350 1000 
50 12,250 
55 7000 
43 12,000 
80 ~000 

Keoc. bellc'lne. 
Y(m tor~ı. 
K·ı çul 
G(;bre. 
İp yut&.r C'l~tıı. 
Kıl k~lan. 

(2125 - 2511 

K~da crıı •·eut. tu:rtnnınC$inıe" g öa"e 3 tutul t>lnetl'r:i n1-:4-ı<W"~ p~~rhttla 
sata1 abl.!'ıe*tır. bıah:Bl 25/1/94:~ puar t~ gı.inil. salll 15 dıe Ar.ı:te.r!l.clo M. M. 
V 2 No, lıı satın alma ~O<tunda y apW>car'.ı-. Toliplerln i<>k'if ecfocf'1tla-ı 
fiyat ıızerln<len kQl'I temlnattar!lıı Lt11' vılkltte kıo<1' Lıyono gelm.'1ert. 

(2181 - 477) 

Paza~ıkla 5000 ad'<et adi kllırll eetı n alın"<:ıı.ktır, Nimı.m....1> husllft şart
ları lroml<yondo görıllebllir. İhalool 1911/943 salı günü ll(lat l ı de yapılaca· 
ğmdan k.PkVlerin kat•t tarnint.tlar'ıe ır ar1>ily~ \·c<tı"~ a..ıbay cf.-ttıAı."ld:-..ki A.s-
lo<ırJ poola 920 soıuı alma locım.isy<>nuııa mü>'acaatiarı. (2184 - 507) 

Aloı:bğ medeı>i kausınd>:'.ı! ~l.000 çam d•rej! beheri 210 ku tan. P ıri 
nah'ye<ı'ndekti 1800 çam dr.ığ!nln belherll5Q lrul'uştan ve 634 M3 lkere,tenin be
her met"" rr.<':<dbı 36 l>rad.'l!l Yell<<>y istas)'ontma nıı.kU ve ,._ lalıll 1 ifıl 
?'>:arlt::tla <>t8İll.meye 'knnmu~t"1' ilıatosi 2ı51t/943 puzarteıc g\mll saat 14 de 
Y<t-gat A't{erlik şı..~b(' ı::xte sctın a'llna kt>mı'Etmnt.ır.d-a yapılaçaOttır. Tah!n!İ.n be· 
d~li 69,363 lir?ıiır. 2400 t~ t<e benz!ın '\."'!:• 31() at. :wt iç ve 30 adat dış ı.;...tik. para. 
.c olml< •·erile<.clotlr, Tul'i>ler.n belli va'.<ltte "'°'""' ·.,'<'na ı:""'elerf.. 

(2~00 - 583) ------
Beh. - kflooı.:ına 100 lı.•=ı ı..lırfo et11"'1 b<>ş !kal ~n co:ııan 1-00 ton mn':ı:ııs 

'\'in Y"ô'ltc çeh.1< pıwrrllltla ljtl!>n alnuıe<foıır, İhal<SI 1/2/943 p""3rtei güntı. 
• aat 16 <'c Arlloarada M M. V 2 No, lu r,tın aılrr.u kon•l·yomııxla yapıl·cak· 

'""· Pilrçalnra bölilncr<% de ihale odllebff~. Tn1'plı"'"' % 15 tomina!larilc b.J.· 
a v-.ı:oıte kolnieyona g•1meleri, (2196 - ~7) 

2 - A·ı'1:tııw ;ya iftı,nk lçic yukarıda yazı:Iı ! -ymctln y(. le 
7.5 u n'~>elinde re'.>' ~i veya "'ı'.ıl\ bır ~nlıanın euıln.;,.t 
~ck'.ulbu twdi ed,keı>ktir, (Mailde 124) 

3 - İpo'..d. ;a;!;lbi al. çakJ.',.r ıle cU.~.:r &!<>~:adarların H: lıti• 
fak h>kk.ı sıtlılplcnnlr, gll(\'tİ melliı:ul üzcriıılt·ki !ınklmım, hı.ru
sifo !•Jı ve ma&tafa dair olan iddi a.l.anrıı i;ll>ı.ı il.in tarlhiı en ili· 
Jbart!n <Jn 1ıao gün içuıJe e'llTaila müıibitcll'l'ile birlikte mcmı.ı.ri 
veüınize hilıılirmE<;erı kap erler. Aksi ~ .. ide '"ıikları taıpu !:ldli 
ile salıit olrr.tı&'r.ça Mlti bedelinir:ı payla;nın<an<!an hariç kaur

lıır. 

~ - GOO!eııleil günJe arıt.tmuya l~'i"a'lt 
ş..r'tıınmesin.i okuırnış ve lüt:umlu mahlmat 
tıııın·ımen kabtil ot.m·iş ad ve ıUba r olunurlar. 

~enl r arttırma 
ahrıaş ve bıırJı:.rı 

~ - Gayri menkul lfı/2/943 tıır'hk>de paıartes· 1,'İıni.ı •t 
14 den 16 va kadar 1staulbu1 Beşi ne! İcra ıremur~uğunda ü.-. de· 

1 
fa Lağ•rı!d>ktan soııra en çok arturana rhalc edil:r. Anc•k &rt· 
tırnıa bedeli muıh•mmen kıymetin yüzde 7'5 inô bulmaz ·"ya 
sıtış ıstcyenin alacaı~ma riiıçt:unL olan diğer alttaldılar buluaup 

1 
da b<-:<lel bıınların bu gayri menle ul <le temin tıUm!J ıılaca1':-

1 flttlll m<>cmuu·ndan fazla~·a çıkmazsa en çok •rttıranın taa.'ıhü-

1 
dü ha1<i kalm&k üzere atttırmı 10 gün -Oaha leındid edilerek 
25/2/943 tırr:hinde perşeıo.be günü saat 14 den 16 ya kadar İs· 
tırl>•ı :Bı'Şİ't el icra mcmurlu.ğu odasında ikinci orttı-ınası ya-

1 
pıl&caktır. Arttırmu bede!! satış isley\!nin alacağ<na tfiıçhttn 
olan d'ğer alacak:ılırm bu gJ.Yr' menkul fle temin edifın; alr 
cakları m~muuııdan fazlaya çıkmak v<. muhammen kı~metin % 
7~ ini tutmak şertıle en çok arttı raruı ıha le ed:lir Böyle btr l.ıe. 
ciel elde ed'lmeZsc ıha le -yapılmaz ve satış 2280 No. h kanuna 
tcvf kan g .. ri hırc"k1lır 

6 - Gayri menkul kendisine ihale oltıflan kims~ det'lıal ve· 
ya vcri1en miıhlet ô.çiooe p'<ay• vermezse ihale kar>Tl fcsholu· 
narak kendıs'nden (Vvel en yilkcs k teklifte lbı.ılunan kımse at'

zetm·ş olduğu bedelle alnıağa razı olur•a ona. razı olm" veya 
bulunmazsa hemen. yedı gün moo detlc •rltırm•ya ç•kactlıp en 
çok ontır·na lhale edili<-. İkl fuale ara51ndaki fark ve geçen ııü!)
ler içm ~! 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ay'll~• 
hükme hrcM kalmaksızın memu r;yetimizce alıctd•n tahsil olu 

nur. (Madde 133) 
7 - Alıcı nrttırıra bedeli har' cinde olarak yalnı~ hpu fc~ğ 

harcını, yirmi senelik vakıf taviz bed !ini ve ihale luırar pul!•· 
''"' veıı:n<>j!e mecburdur Mütera k·m vergiler, tenvirat ve tar..zı· 
fat ve tellali1e resm.ndeıı mütcve ll t belediye rüsur<:•ı ve müt<'
rakim vakıf icarcsi alıcıya aid olmayıp arttırma bedeJır.dı:n tenzi! 
olı:nur. 

fşbu· g•yrı m .. nkul yu.kaıoda gösterilen taril:de İstanbul be 
şiru:i icra memurluğu odasında iş bu iliın ve gösterilen arttırına 
ş•rtn•mes' daires'nde satıl:"l'll'!\ ·l3n <>lunur. (~~ı 
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racttat ... .tnK:!eri. Telefun: 22615 

Sahibi: E. i Z Z E T. Neşriyat 

Basıldı.ğı yer: SON 

Dir<'ktörü: Cevdet Karabilgiıı. 

TELGRAF. Matbaası 

ı:ruLırı ilim <>!ınwr, (8342) 
Aşağıda :yazılı mevadın pa.uırlıkla d:oflt:r.elcri h'zafar.n.lıı. yaızılı gün, saat ve mahalel'deid ukerl •alın alım<ı ko

itizar 

AÇD iL! 
-- Türkçeye Çeviren: Muammer Alatur No. 94 __ 

nl Jü.dit'e bırakmış, bir de notere 
vasiyetname yazdırmtş. Fa.kat 
benim anlamadığım şey, bütün 
bu işlerde Sebastiyen'ın oynadığı 
roldür. 

- Bunda anlamayacak l\~şey 
yok! Bu adam, Jüdit mirasa ko· 
nuncaya kadar sizin meyd'ana çık
mamanızı ıem · n etmek vazifesini 
üzerine alınıştı. Fakat Sebnstiyeıı 
vaziyeti kendi lt•hine çeviımek te
şebbüsüne gir~ti. Sizi hmamile 
aYucunun !çine aldıktan sonra, 
Jüdil'in ma<kes:ni atacak, o za· 
man miras size intikal edince, za
ten sizi hakimiyeti altında bulun
durdLtğu 'çin, bu servetten istedi· 
ği gibi istifade etmek, onun için 
bit çocı.rk ovuncaıtı olacaktı. Yal
nız Amos Kınimir isminde bir 
adamdan korkUYordu. Çünkü ne 
manevralar çevird'ğini bu &damın 
anladığına •Üphe etmiyordu. işte 
onun i.çin sizi k<ndi köşkünden 
başlcı bir köşke götürdü. 

Genç lm: titredi. 
- Artık bunlardan bahsetmi

yelim. Dün geceki hiidiseler, hala 
bir kabus gibi akhmdan çıkmı
yor. 

- Belki bu hadiseler da·ha çok 
feci olabilôrdi. Eğer Kazimir ve 

ycihut Sebastiyen, yani ikis'nden 
birisi maksatlanna muvaffak olsa
lardı ••• 

-Ne gibi'? 

- Sebasliyen nerdeyse mak· 
sadına muvaffak olmak üzereydi. 
Fakat beyaz zehir ticaretine g·
rişmiş olması, h•rşeyi alt üst elti. 
Müfettiş Druz izini keşfetti. Hat· 
ta Biskra kahvesine g'den gizli 
yoldan kaçışı bile kend:s'.ni kur
taramadı. Ben ınilfctti~le telefon
la konll§tum. Nikoio Bordoni'nin 
kaçmağa muvaffak oldll<ğunu söy
ledi. Evet, sizin bu adamdan hiç 
hoşlanmadığınızı l>'liyorum. Fakat 
bir daha o herifin de yüzüııü gör· 
miycceğimiz muhakkaktır. 

Elen sordu: 

- Acab• Karit<>yu ne yapacak· 
la1'? Doğrusu.lbu adama biraz acı· 
yorum, 

- Müfettiş Druz'un ağzından 
b;r cklime koparmak kıbil mi? Ga
liba Kar'ıo efendisinin ölümün· 
den dolayı son cierece meyus ve 
mütessir bulunuyor. B;r adamın 
hi1Jmet ettiği kopıya gö9terdiği 

bu sadakat nümunesinin doğrusu l 
hayran:yım. Bir insan karnını do
yurd!.!ğU yerde çalışırsa, bu ka
d.ır çalışabilir. (Dcıı.<11'11 vcır) .'. 

ml..'l)"Ohlannda yr.pılacııattır, Tal>plonı a.t olw.ıu ~·orua.rda bulumruıtan. 

ma 

c!Nsi l\Jlklan Tutarı Temiruıtı 

Odttı. 

Limon. 
Portıı.k:al, 
Sığır eli, 

adet. 

• 
Koyun eti lmvurması. 
S•ğır eti ıuı.vurmııoı. 
Kum darı, 
l~l.)Ş yamt. 
Düğell aamımı 
Koyoo et.i k&\'"Urm-391:. 
Kuru QzQ-n. 
.incir. No, ~ 
İncir, No. 6 
İncir. No, 7 
İncir. No. 8 

kilo 
500,000 

8,000 
80,000 
25,000 
10.000 
10.000 
50,000 } 
50,0GO ) 

500,000 
8,500 

100,003 
2illl.Oll0 
2Q0,000 

200,000 
200,000 

Ura lir• 
13,000 1950 

560 ) 
6.400 ) !OH 

25,000 3750 
26.000 1950 ! 
20,000 1500 ) 

3750 
36,800 
24,6511 1H8,BŞ 

469,000 ) 
204 000 i 
4-00.000 ) 
198.000 ) 
192,000 >' 

İhale .Un, -• ve roalı&lll, - - -
2/2/943 16 GeL!bolu. 

2 • • 16 Gelilıolu. 

1 • • it Geltıolı.L 

23/l/9f3 11 Kay.;eıtl. 

21 • • il B;iklri<öf. 
23 • • 23 E3"ı4elıJ.r. 

37 • • a Kara. 

21/1/94! 14 İ-..mıir Lır. llml'Ui!f. 
(2209 - 5~1) 

Aşııg;da yazılı mL-v<ı<lın pnzı,<ltıltla ~ltreelen h;za:armda yault gün, ı aat ve ""'bal!- a:.ıı:ect satm "1· 
k~•ı.nda yapılac:ılrbr, Tolipler:rt belli vaJkilkırde a>ı ol<h.Jtu lmm~rda lıuiunmalan. 

CİNSİ Miktarı Tutarı Teminatı ihale ~. saat ve malıalll, 
kilo lira lirs 

~~~-~~~~~~~---- ~-- ·~~~-~~~~~~~~ 
Bey,.. sabun. 
Hurda Jncır, 
Zeytin yağı. 
Ratrn zeytin yajl:ı. 

Tur y.gı, 
ICoıyıaı llli ka'Vtırm""'
Sığır eti k.avurr'IWL 

Sıjı~ eli. 
Sıi;ı.< et!. 

Aşaı\'ıdıı yıuılı mev"<l'ın pazarltkla 
oatın alma looır.;.,yoou:ra &eln,,leıi. 

ctNsi 

Ay plçej!i, 10 
Kuru ba'Jı::la. 10 
Darı. 10 
Saman. sıı 

Kuş y..mi, 1~ 

50,000 51,500 
40.000 20,000 

5,200 8,700 ) 
1.500 17,250 ) 
1,500 :ıo,100 > 
6,600 23,100 ) 
6,600 14,850 ) 

21!,(IOO 135,450 
5,000 ~.ooo 

7000 211/11943 18 Balıılı<eair. 
3000 :,ıl > > 13 İzı.l,;.t Belediye ~ISL 

10,158,75 
375 

21 • • 

21 • • 
20 •• 
25 • • 

14 Yalova. 

14 Yalova. 
il İ.*e'lde"-1, 
15 Swuı-IUlı;. 

(2193 - 5t3) 

elı3illıncleıU hlzalarmda yazılı gün va aaatlerd<! Toplaıpı .Mal~e "'*"<! 

!llikl&rı i&aı. rııa •• _.. 
loıı 

t>orıd1ın beş p&rı;ı 50 20/1/943 15 

• altı • IO 22 • • 15 
40 22 • • 15,30 

100 25 • • 10 
• crort • • • iki • 

• iki t 10 26 • • 16 
(2188 - 5H) 

Müııderecatınuzın çokluğun 
dan bugün •Sultan Repd ve it• 
tihıHçılar. isimli tefrikaınıı.ı ...,.. 
yamadık. OkııyucularlllllZdaıı Ü' 
zür ı!ilerlz. 

.J>EvıtEİ>iı.ECEK iıniRA BEllA'l'I 

cKai>i!i nak! o1ıomaılk ""lfılıal r1I' 
r:e> tM-.. h • ""'"- ibtire içln İk~sat 

Vdk.lletinden &lııırnlil <>!mı lO Soı·ıtj· 

mırı 1832 ıarib ve 1319 No. tı ibtirl 
beratııoın ~· ettltt hukuk, b~ 
kerno ba<ıl<-.rıa devir ve Y>hut iradi 
TWioiYede meVkil Mle 1ıny., .. ,, i~ 

dıılhl ,..]~&! verilob.lec<i?i te«ıd 
edilmokte olmakl& bu l>UBUB• fnz]f 
ınaliııoot edlnmelt lı'cyen}or'n G· tı' 
lada Aslım Han 5 ôno! kat 1 • 3 No. 

!Ara müracaat <yl lcrl l'"""nu ili 
oJımur. 

Beyoflu tlçıınrü SuUı llukuk ıU 
klmlitlnden: 9431667 

llroel taraf:nd.,n V"9 ltgl El..'rli y 
mini Hral=bos A.nastas aleıyhleM>' 

nçılnn lzahi d[:zyoıı <111 vwnıun mı1l11' 

mes'.rıde dava e.füenlerdcn a.ı....ıı.ı 

Yun....,tımdıt buünd~u ,,. ikıı.m" 

ıanırun da meç!ı.,t oJduılu clavetıye 
)""e ver.len m.."lrutıatt.a.n ımlaş:Un 

"' vcçhile gı_yap karartın111 ilin 
tehl ~e malik•""'-"' karar vcnl:n 
ve nüı . .ı.emo ıtı:ı>ıı ola.ıl 8/21943 1 
r'ohlne m\isadl! pcartut llln il sıı 
Onda malıikeınecle h:tzır butt•,..olm,J 
veya bir ""*'l ıönc!c"" v• 
ta'!O>liroe dlkv3rıın gıyabında gBıi;tt 

lltTOP t<ararı mAklllmlUI !talın O 

ın..ı. 0....-e llAn olıır.ur, (6350) 


