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Milli Şef, Moskova Elçimizi 
kabul buyurdular 

Ankara, 22 (ikdam muhabirinden) - Milli Şef, Rei
'ıiciimhar l •met lnönü bugün Mtnkova büyük elçimiz Meh
met Cevat Açıkalını vaüeırin e dönmesi münasebetiyle telı
rar kabul buyurarak yük.eh iltilatlariyle taltif etmİ.§lerdir. 

A;.rı~~~!ı~r~!r 'lngiliz ordusu Trablus varoşlarına girdi 
akıbetı · -

ABIDJN DAVER 
var111ı: verııı.ını,. ıatblllalı, kanu

nun iaJrln etµ;1 :sa1ha1a.ı dan blrine
&·Ni, Veı·cııerıni 

1

Ödtm.e:yeıiıerın mal~ 
••..Y.m ,b~nc ye ~o· cıbile.rden bir 
·kc,ım muk.~1leilerio AruLcloıi.:ul& p. 
Jış .. ın.Jm:&k. 'illere Wp1ama yerlerine 
&ev.kine baıtianoı. İ.ık gönder1len 18 )lj .. 

Rommel ordusu T unusa . geçmeğe başladı, T rablus yanıyor ! 

• ıiJJ<ll kal•le "!jJO İlin UrııOaıı yukarı 
·vt:l'g:iye &alt.i &-uı.uJduluan halae )a bicı 
bırtev ödemeyen, 1ahut luç denilecek 
la~.11r az YUA:i "Veren zengınJei-d.ir. 

Dün gece· de 14 
borçlu mükellef 

celbedildi 

~ 

l) 

.ı.ı..nbulda Varla vergw müllellef
knn•n blr kı.s.nu, bo§ b•I' ümide kapı
lara• 9İ11ldiye ıı.ıdar verıı borçJaruıı 
iidemlyorlardı. Bu fdırln reqı11 m;;. 
""llefler•n• tarheu•len verıı 355 mil
.von lira. olduğu h~lde, ödenua pıua, 
18 buçuk Dılı)'onu bile bnlmamııtı. 
lloTçlarmı 7a hlı: ödemeyenler, Jahııl 
ıla servelleri1le mülenas•p olruı)'acall 
kadar aa. ödeyçnJer, ca.Uba bil' mlM!:i.. 
11entn keud.J.rinl JıartaTacaiı timldme 
hpılmlşl ardı; tllllAll haciz ve &evk 
mu.a.nıetelerln.in ·başlamAsı üzerine ba 
•uoizeıun ruçr.klepned.iiınJ gönnQ .. 

------------~·~ 
Aşkaleye gidecek tren yarın 

akşam kalkıyor 
------------ ------N t fi r, yol:arrn temizfenmesl için 

1C.O bin işciye ihtiyaç gösterdi 
l<rcıı.. -VIU'Wı. vorı:isi lıanımun da bü\ün 
C~ur.i.ıet kanunları gJbi, l&maıuiie 
~lblk ed·lettfi, k'8.JJU.Dun merıye&e 
'""'"iH &'Ündenberl ıı.,m<n h..-r;ıin 6eiı.
ra.r ed·ltllil halde, ııaraıanna kıyama. 
Yaıılaa-, niba,yet işin p.lra)'a rebneclt
iini anlamış bulunuyorlar• Bı.w.lara. 

Evvelki gün celbedilen mükelleflerden 
l:.azılan, lorçlarını diin ödediler 

Hacizler e dün da devam edirdi 
eo soıı ihtarı, Başve1<!1imh Sarııeotııı- Varlık VttgisirJ öde1Jk;yenle 
atın meşhur IııgH1z cazcl.;~i TQm.o.Se rin ceJple.rino ve haciz .nuam.ele--
vaki olan h<<Yanatınm ovvelkl 1 ·" h'" lerine dün de devam olunmU"· 
tiİl! T"' Un ~- "" 

1 
. ı"Jı ıı:a.zeteler•ndc Yıkan lam tur. Eın!llfyet müdiıdü~ii me -

"'" JJJ yapmıştı, Borçlarını ödememeır. murları düın kendHerine~ verilen 
1
• 

1ıwl.,. ısraı- eden nrlıll balılpleri-1 listede isimleri ibulw:an 14 'boır-ç 
o•n, Bayvek•limJ.ın şu •ö•l<Ti"" do »U lu mukelleıfi müdiiriyete ge<t~ 
!kulak ıwnadıkları b""'·•lerden ve j !er ve bunlar 24,15 vapu•;vJe Ka-
sevkJerden o.ntaş1ıt.yor~ ,, 

•'.rJr;, ikıöy!C!Oii, Uic• yıJK;eıı a&ıı·. dı!k<:iyüne geçirilmişler ;re es!ki 
!arca yam.. ba~rna çclrumş~r. Büt;ın Ha]lkevi lbinasınıcl•1<ı -' J}lanina. 
'.l'ilırk nııilleti, harp şa;rt.ı.1.1ınm dbtur· , yerine gö:nıderilrnışlerdir. 

'llu '<ıtlsna.I ah\''1li kor,:famıtık için Dün cefüe0ilen borçlıl mii!ke'.l·· 
b.J.<um~ı 1aı<1!ıınr<ın yapılaı.'l fed&<:lr- ı leflerin i.'<imleri &l!r.!lardır. 
:!ık yüklerine n0<~ ve N'ııu ile ""'' Mina Klsimidis, E'lvard Oha
kı:ıbele etımşt.lr, YaJmıı bir takım klon- nes Fıntlı!k.hyan, N<kıola Kara
ııeler, ~•!ar, hti!<ümı.ıt.iıı m'Ül'acoat- 1 mar.oğlu, Mıordahay Kastalyaıro, 
lal'llı>a ikıı.'-"lk lık'11m>ş ve tersine ola- Nesim Yasef Kazes, Konstantin 
ı-a!<. geç'."' yıı ;ıı.;ıı,ı hii>otUınct t:Mk- Kürkçüo.ğilu, Yuda Leor. Sa:'bU!l'I, 
kül e11tigı z~~1an Wlencliletiı:ıı·~ lilbterJ.. M 
len >erOO,~ ve gii\ oıı.ı &uı:u Wııal ose Nesim Sabun, Arıın Çer-
~Jtjt.r. B-,ıtn:ı."1 Ü/lerJoe bn itoınwıun • kezyan, Yak<l'V& Papazoğlu, Ha-
'l:ı>l>Mııı ı!lzumu h<ıSll olm-·~01• B ~ yun Viktor Beınerueto, Hose Mo-·u..-.. : . 11 :r\.11.. • n_. 
•ıır.uıı:ı b$"' şek:JJorin'n ağır ol<\uf;u- ız .ovn>basat, Sdkrat Vartanyan, 

!eslim •l::mck gcrC:.t;r, Bııruırıla B-Oho,., Bonibaast. 
l>cra~er iıı'i "n'>:Y<tıer-inl, lyJ y"r~llnş Bu mıülkeJ:leNe: de, 20() bin li-
~"':'._i<.larına "'1>at <.'tieniere kok\Ylı.klar ı-adan daha fazla il:l'orçlu <1lar.!ar· 
6~'."rcıeceı. ve maddi :yan}ışJı!kJar dii.i- dır. 
zeUil';""kUr .. Bu memleket taraiınonn Evvelıki akeam Mo<lapalasa gl:i. 
i:Oc"':·ko mı>SlnperveıJ11<ten !ay«Wa- tihüijen .._,ulırıdan bazllan ı 
11.a!'nk ~cın olnı.ttlar:ı hı.ıJ ı .. . -~ 

bu "°"''k, "' , 'e,f-'111 kor. j <lıu:n tc<lıje'""~ u .. ıo.ııımuşlnrd!T. 
.. n..._a \."GZ-!feleJ·ini yap k T . .. . 

""1 fkw<>~a& 1 . .- . 1 , ' ma;ı • alı:ıbaLn başlaması t!>Zerıne 
,,,_ • nı.;c er hnl<!lıIIJıd\ı b »• ' t d. . • ..ıı ..E 1'" .. 

raııı, tıtıruı ııidk! . u ·~- e ıya·tda çog..,.mıi)tcr vv~ ın gım ' • <!lıle ıow,;ı.: <<l'Uec<!ı: 
""·• ' · 3 milyon düın de 5 milyor. liraya 

Y ü.z bin iıçiye 
ihtiyaç var 

Ankara 22 (İkdam muhabirin
d<:n) - Naıfıa Vekaleti müfettiş
lerinden mürekke.p bir heYet iş 
yerleri.ndclt;i teftişleriıııi bit~m·~ 
ve yüz bin işçiye ihtiyaç olduğu
nu tesbit etm ştir. Şlmd:il<k on. bin 
işçinin yeri temin olumııuş ve ça
dır, kazma, kürek, kazgaıı vesai• 
re gönderilmiştir. İdare ve ia§<' iş
leri le Nafia Vekaleti meşgul ol•
caktu·. llk parti doğıııdaıı doğ
ruya yol inşaatında çalışacaktır. 
Fa-kat <bugün yoJ.lar karla kaplı 
ve çamurlu olduğundan ekipler 
taş ocaklorı.ndan taş çık,.acaklar, 
lköp'.!'Üleri tamir .,de<:ek:ler ve şose 
!eri karlardan temizleyeceklerdir. 

Meksikaya g i den 
100 milyon.u .< 

servet 

....,,. 
395& MulıleTcm Saracoğlunuu lıaınınun yakın bvrç ödenmiştir. Dün ve 

t>;t bölün ,,ııı.ı.ı.ıe ıatıııır edile;,eğı .,ölun- evvelki €'iin ee~bolu,nan'lann 

AnJıara 22 (Radyo razetw> - bııan· 
701 komünist şeOerinin İspanya.dan 
lll•k•ik07a 50· 100 mJJyon a.ıarbk bir 
servet ıötiirdükleri biJdirilmtkf:ie~r. 

Bu serve1in mühim bir kısmt İspanya 
hanedanına aft baZ.:nrden alınmqtrr. 
Meksika hükümetJ lldel'lerden bu 
aervet. baktuDda. ~zı sualler ııı.nrmıış~ 

tur Komiiıılstler k•nıf.lerine böyle 
bir" 611&1 oonruıia JllCksik:ı hlikibmü
nin bııl<kı olm:ulıtın ı biJdlnnlştlr. Bu 
taJıdirde İtp:ınya bül<ümellnJn ite mü 
dahalesloi beklemek dotru olur. 

lu el 

«lakı sözleri, gazeırlertle çıktıfı ciin sevklerine y a r J n ik i trenG-e 
bu ıı!ddetU lathliı' de başl-,.ıır. ' ba~lanılacalktır. Bunlar Erzurum 

Bu fev'kalade kanunun ağır oldutu treniyle Aşkaleye göndezilece'k _ 
lıııc~clancladır; raııaı hu a4ırbka avuç lerdir. 
acanJar, Başvekilin fU<iyeı etUf i ırt- Diğer taraftan evvellki gür., ve 
\i vaz.ifcler-ni yapma.yan, ve mali fe- ~ yapılan haciz muamelelerine 
~iirlıktıı.n kl19Ulan ııeııglnLerdlr. Bü- ait sahşla.ra buıgü!l. başl•m!acağı 
tün nıallan haczedilen ve k"ııdileri it anaışı.lmaktadır. 
kamplanııa «11m•ie davet edilenler 
.ı.. Yine onllU'ılır, Mücevher satışlan Sandal Be-

Tiir.Jı kiiyıti>ii ıarıa.ınd,. kar vo ça- desteninde yapılacak, gayrimen- ı 
ınnr ı.,_ude iki büklüm caıLıır v m:ıh- kul satışları da gazetelerle ilan 
•ulw.ü dtvhlin em.tine ver.rı..:, Meh· olunaralt iki ayda ııeticelcndiriJıe-
metclk huduU;ırda vatanı ve bu va.- cckt!r, 

Feci b ir t ramvay 
kazası 

Vallrlan Remzinln idaresindeki tr&m· 
vay arab2sı, Saınatya caddc:slndc Ah· 
met ve Mw,tafa is.ınlnd!' Jki kişiye 
birden ~arpmış, ve lktsını de yalf'aJa· 
yarak düşürmiiştör. :uu:nta:rdan Ah
met P7. sonra, a.h!ıil yaraların tcsirile 
ölmüştür. 

tanda y~ayanla.rın c~1111,. m3ııuı k0-
rurken,"büt.ün fa.kir ve,..orta h~Ui •-le-

::;=~::. ır;~;::e:"::::~: ~:::::u~~ Tokat l ı ya o e · n • 
ve hlg b•r ledakirlıll •tmemek, bliii.lds . , 
keııdl1er:n~en istenilen mahdul ka7a.nç • 

vtrg:JJerına d~ ~ermemek için bin d b • h A d • 
bi.r &a:vrimeş.ru vasıtaya baş vuranlar. e 1 r a s e 
dır ILi, b u ologan üstü n rginln konul- ' 

ıııasuıa ııebeblnı vumlşt...-dir. ODiar, 1 • ------
J>lllıaM lı&rbln batındanberl ba !folu K 
iııtm.ı11111 °'"'lard•, «A• :nıı ııeı•ı ııar adın yüzu·· nden çıkan b·ır m üna. 
111 .. pren"btıe darı elle •arıimasaı,.r. 

4b, italyaıılarm mqhor cinuliadd.. k •• • ş k b 
hodacimlıbsözüııela<jçıkartacak blr aşa uzerıne v et ta anca 
Jıodblnlklo yalnız kendi canları nı ve • 

... '"".•lle·''"' dü,ti•m'm" olsaıud~ ,..ı. ı le F eridı' bacag" ından vurdu 
clet1ı . b•raz daha eksik hazanmagı l'Ö· 

En son 

Oaki~ada 

Aldığım ız 
Telgraflar 

Yugoslav Krallnır 
nutku 

Londra, 22 (Radyo) - Bugiir •. 
Edimıburg'da İskoç Milli gaıleri
sinde bir •Y~avya •köşesi, -
nin açlnlası miin«se'betiyle Yu
goslınr;a krah PJer lbir nutuk 
siiylemiş ve Yugoslıwların an'a· 
nevi mUlı:avemetinio. artıma~a 
olduğunu bunun Mihıverir. var
hğıa:ııı yeniden muhataraya ı;ıaJı:ı. 
tuğunu ilave ederek: 
•- Daha l(yi tir dünya için 

yaptlan. d1lVı'.ısa boğuşmada bu 
lbizim paymuzdır. Faik•~ :ıa!ere 
imanımız tam<lır. -------
Tcrinoda harr p 

olan kiliseler 1 
BO'lle 22 (A.A.) - Papa, Torino 1 

lloıJ'dlııalbıl h11<>D 1 ol..,-ak k•bul elmlt
Ur Torino kardlnah şdlT•niıı, tı.a.va 

aıbnıarı esnaııında, bllha•'• Jılllseleriıı ı 
vfradıiı ha~arn ye bu baR&'.'111 der~c~ ' 

sine d,.;r PaP"7• malftmal -tm'tlir. 

---ı... 

30 Rehi ıe idam 
ec:f ildi 

Lou<lra, 22 (Rar.Qo) -- Belçi
ka<la Alınan a$eıılerir.e ·karşı 
yapılan 5'1bot.ajlara kaqılık ol
mak üzere 30 relıır.e dwıa idam 
edilmiştir. -------
Bir Am[ral Deniz 

Lordu o l rfu 
L<ındra 22 (A.A,) - Amirallık dai

resi, Tuğamiraı Boyd'un hava Ve de· 
niz ~bhat tefi ünvanı ilıe df!l'liz b& 

fincl lordhıfuniı. lo)"ln edildlflni bll
ılinııel<tedir. 

---- ---
L[zbon a müba• 
d ele ye ınhvor 
Llzboıı 22 (A.A.) - Almanyada 

göıalh edl!mlıı b1;lon~n 50 i giliı. Lt). 

bası demir yollyJe buraya. gclmi~ler~ 
dir. Bmılar balen İngiJterf'de bulu~ 
Da.n 50 Alman t.eb::ı..:ı IJe dr·jştrii-cek 
Jerdtr. Yola. çıkanlmalarıuı b:-ı.. :ey:n 
İngilh:ltr I}z;~ıuıun mub~c,.f otelleri· ı 
ne dJjıhlacak"l.l'dır. 

-------
lngilte e i e Çe· 
k os ovakya ara• 

.. s 'nda sn aşm:ı 
Londra 22 (A.A. \ - İn~lliz ve Çe· 

k!J.Şiovak hi.i,{Uınetı eri ara~ mda. düıı 

imzalan"u ldra.Jama. ve ödün(! verme 
mu1l:tl.·t4ı:r,J barp cdtn Çekoslovz-k 
11;uvı-etıtrine İng--1 Prenln yard:m ed~
ceğlno dair hi.iküml~l' ihUva etJ11ek
tedlr. Buna mukabil Cekoslova)\ hü
kibnttl de İnclHr. kuvvete~ıne ('.ekos
lovakyada certken yaTthmı yapmaf1 
...,.hhül elmek1edlr. 

iKDAM -" 
Yarın - ' 

4 Sahife 

---•-,-....-
Almanlar Tu-
nusta bir taar
ruz yaptılar 
Londra, 22 (Rad)"O) - 8 inci 

İngiliz ordusu önr.üJ,er; Troolus 
garp şelu'ine girmiştir. Tral>lu& 
garp s.lfovler içinde yanıyor. 

Mih'Vereiler, bııra<lakı ıoolze
me ve iaşe stıoklarıır..ı ya:k:ınış
lardır. Mareşal ROJJJelin öncıüft~ 
ri de Tuımısa ginniŞlerdir. Rıo
mel de §imdi Tunustadır Bura
da!ki Mihver kıcımu1anı ~eneral 
V<1n Armin iJe görüşmektedir. 

Dün, Tralbluswı cenu~11>11da 
Rome! kuv·vetıleri daha h.zla mu
kavemet etmişleıvır. Bundan 
maıksat, Romel vrdusuuun Tu
nll1!a çekilinek için vak.it ~an.. 
masını temic. etnıdrtir. Romel. 
şimdi Tunııısta, evvelce Fransız.. 
la.r tarafııııdan İtaLyanlara kanıı 
yapılan Maret müstalılı:em hattını 
Jrul'l anacaıkılJtr, 

l talya imearatorlu-
ğunun son parsa•ı 

Dey li Ekspres gazetesi, Tra o
lu'S ile beraber, ltr.ıyanın Afri· 
kada sıon impar011xırlluk ikı:>rın· 
tısının da ortadan ılı:aybıılduğu

illU yazıyor ve diyıor ki: <idinalbı 
ılı:abil <1lmxyacak surette N!ınıo[i. 
ninin ihtiraslanM karşı koymak 
için A.Jroenizde toplanan bu 
ordular, bu deni:? ve hava fil>o
ları bmat İtal(ya ona vııtannna 
d<1gru sev>kedilecekıtir .. 

!talyanlara bü
_yük da r be 

Zater., 9011 günlerde İtalyan 
gazeteleri, Jıalıkı Tralblusgar,bın 

kay>bına !hazırlamakıta idiler. 
Twı•Jsun ~galind"'1 sonra, :bu
rasının Efıemmiyelini • .ay'l:ıe>tt.l
ğir.i yazıynnlardı. ŞeıhriL düşme· 

si, 1talyan1ar için 1:.üyü~ bir dar
be t~kil edecokti:. Zira, bı.rası 
geniş İtalyan 'mpa·ratorluğunun 
son şehridir. 

İngiltere Harbiye Nezareti 
müsteşarı Lc;rd. c,'Oft söylediği 
bir nutuilına, Mihvercilcrin Şi
mali Afrikada ve Akder.iule 
:;,'rn<J;~·e kadar 75G bin kişi kay
b~ti!klerini söylemiştir. 

Tunu•ta Fransız -- -
hatları yarıldı -- . 

Mih,·er ıkuvvetleri Tunuııta ö'· 
nemli bir taarruza geçm;ş!crdir. 
Tunustaıki Fransıt ceph'll'i ya
rılmıştır. Fransız kuıvvetkri ile 
Müttefik Jruvvetleri arasında ir
tibat kesilmiştir. Almanlar, a
ğır tanklar himayesimeki ın<>· 
törize piyade kuvvetler'l>i ileri 
sü.rmü~lerdir. .Almanlar Faht 
köprüsü yolu ile Bon Aradaya 

· giden 1:ıüyivk şosenin birleştiği 
noktada buılunan Souk 'Robaa'ya 
varmıı>lordır. SO'll!!t Rcbaa, Sir
limad"n 15 kilometre mesafede
dir. Bu )'Olun do,lı sundaki Fran
sız mevlileri de Mıdit altında
dır. BU.Tada şiddetlı muhare'bc
ler beklenmektedır. Fransınlar 
Kebir nehri vadisindeki me>'lZile
re çekilnrişlerdir. İtalıyar.:lar, bu
rada 2500 esir alındrğmı bikliri • 
yorlar. 

RADYOLİN 
Müe&sesf sinden: 

.ftü.I l"l':llıı.ıı;.ile kabul eimJş bnJuni!a.lar· 
•ı. lrueün.kü \•azi)·ete düimt-zlerdi. 
Fakat D<ı.ra1·a tapanlar, bir türlü bu 
\'atana karşı olan vazlft)rrini anlaya
ınadılar; feda.karltk bo "d •• r. .. 

1 
rcunu o en1. 51 

EVV•lkl ı:ece Beyoilunda. Tokatıi. 
yan otelinde kadm yü:ı.ünden katılı 
~· hiid•se olmuş, Şevket ••mlnde bl· 
ri tabanca lle FeriCı Kara1lurt 'sın n,.. 

de birini vur.mnthır. Jlidi " tOylc 1 
mw.,ur: 

kerek· iki el ate, etmlttlr . · '--------·---·.} Cıkıın kurşunlardan biri Pttldln ba· 1 · 18 ıenedenberi İ§tİgal et

tl"'ıuınıed leT. Kettilerlne ırösteriltn 
kolQ'lıklardan da .. "f•d• etmek lsle-
ı1:1edllt1', Ş mdi kanunun d . -Jn r tll ya. 
ltnJarına yap*mıııtır Gonüı , . 

~ . ı.t:aısır,. 
'\•t.~nnege bır türlti kıram:ldtltlarını 
bnun onJarda.n alnıafa b:a~tamıştır 

* B.zı gıda mad dtri fiyat 
la:ıı.c~a düşme .kleııırkcı ha 
fı! oı.r yli!k olıne g'Ôt üJn., •ÜT. 

b k smı da (.>S~i fiyaıbrı mu
lılıfaıa e~ 

T~runmıı ~n&inlert1en tU~ r eL'V· 
il.et, evveJkl Ctte Beyo~ıunun muhte
lif r.tlen~l' yvrtı:Tine uğradıktJn son
ra Tokalli3ana oğ~anuştır, Sevket btı
rada duıa ... ırken eski ark .. da.şı f~kat. 
ı;on zamanlarda arası D('r\nı'l olanı 

Feri J(araJ< ort ismindeki uıüt •hhidln, 
bir -azlnoda ~rkı &t.iyli-"~ıı fph\hat 1 
i.snıinılt'ki J..0ı.dınla otuı·n1;-.k a. olduğu~ 
All ~Ört'ttk yanla.r1un. c:tnıı~tlr. f';evl(et. 
le Ferit 21rasında burada bir müna-

•ıta s1•m11 "" ••net '-"•""'""'' çe-

mek te olduğumuz bbbi müı-
~ ~~ _ _ tahzarat ticare tile alikadaı 

"m 'l.bl'.!t edel'e.k ya ra..ıamış:tır. Fe· ==-=========== 
ın .v ·ası harıttlr. Adliyeye ~Unı 

ethltn Şevket dr hinci aulh ttta mah
Jı.-emesinde sorfi!:'.0'30 yapıJdık~ao ıonra 
-,erbm b1rakılmışhr. 

Oiı Kurumu 
çafışmaları 

Ankara 2t (A.A.) - TörJl Dil Ku
rumunun tA knik 'er'm konılsyonu bu
gün ~laarif Vekili B. Das ':'I Ali 1'tıct- ( 
Jin rel lifinde: toplJ~1ı111 ltr qa:ıt 20 • 

y~ kı"da-1 ~tiren bu '"'P1lnlıd' m sainin 
d:ıha ilet côturülme.si kararJatfJrılmıf t 
Ur 

~~ • . . J olmıyan bazı t icareth an ele r 
llll-"'-·--~--------...J. müessesem izin veya §amala· 
yol görün ünce... rım1zın iştirak ettiği veya 

bunları satın aldığı veya a
lacaiı hakkında ıon zaman· 
!arda ç ı k a n f&yiaların 
kat'iyyen aul ve esastan arı 
olduğunu gördüğümüz lü
zum üzerine ilan ederiz. 

Dün, varlık vergisi milkellef
Icri rekor kırdılar. 24 saat için~e 
5 milyon lira yahrdı:ar. 

GOrundti Sfvaı;;!n bat!ları ıni 
sali. A kalenııı l;arlı yolıarı gö
rüniın~e borçhılerııı da yüreği 

eridi Fnkat. ..\~Jrnlcnin yolların 

da korlor daha " im•di. 
R. SABİT 

RADYOLİN J,A.BORATUVA· 
RI . AHİPLERİ NECiP ·c CE· 

l\llL AKAR KARDE".>LER. 

Diğer cephelerde 
en son • 

vazıyet 

Rus 
Harbi 

Ruslar Salak şeh• 
rini a . ma ıı< üz .: ı·e 

• Daha l üyük hadiıeler 
hazırlanıyormuş 

Londı'a, 22 (Radyıo) - Rus. 
yandan alınan haterlerc göre Kd 
kasya:laıki Sıovyet kuıvvet!leri 

Maikop petrol lkuyuıları meı'ke 
zi <JJ.an Armavir şe!ıriı:e dxığr:ı 
sür'atle ileı:ılemektedir. Voroşı 

?ofslı:'ın işgali ile IJ.ıu şehre şimr ı 
60 kilometreden :t-ırarz •k.ıılmıışt -. 

Tuapeseden gelen patr:ıl borı la 
1'1 Rostofa giden bo.rularla A- -
mavirde bi:rl~tiğinden bu ~e.>
rin işgalinin büyiillt e!hemır.i;·e
ti vardır, 

Rostol 'kıska ·ı 

daralmakta •.. _ 
Diğer taraftan Rusların R>S

tof etrafımlıııki ıkıslı:açlan t t
maktadıır. Ve cenuptan yapı an 
salıdır,ş ~imalden yapılan •ir 
taarruzla da deskkıleruneltl 
dir. 
Voronej salhası.nda kuşat.ıl,ml, o
lan iki Alman <1rd.usunım r:ı·a· 

fmdaki çember -daha sılclaş nıl
maktadır. 

ltaayan_ •özci .!!!_ 
ne diyor ?_ 

AlmanlBT ve lldlyaı:ıı.rın t _<i
bmaiği son Jı:erte>.in e varını • ır. 
Roma radyosunda resmi si: 'CÜ 

.Aııooldo; Alman raporlarnu11 ve 
sözlerir.in hatta İtayanlar ı..ra
sında bile endişe uyandırdı~ ıruı 
söylemiş ve Rusların eınsdsiz 
saldın~arla Mihverin •büy.üık 
ııtıratejisini b<Jzmak üzere ol
dulklannı bilxlirmı~tir 

Kafkasyayı bo
fQllacalılar mı? 

Bir Afman· mütehassıoı S<Jv
yet hü<:umla:rınır.. şiddetini iti.raf 
etmiş ve Ukrayna ile Doneç hav
zasının ell!erinde bılaı:ağıru söy 
lem~ir. Bu sözler Alman!ların 
Kafkasya(}') boşa:lt.a"alkıl.r1 rna
nası.r.a da gelme "dedir. Mıhver
ciler ·biiıtün ümit.!erin i il'k'bah.ar 
taarruzuna bağlamı:laroır. 

Daha_büyük 
feyler olacak . ~ -

Rı.$lar, Rostofun <:enııp doğu
sunda S<>hı.1<: ş hr:rc 16 kilomet 
rey~ kadar yrukla~.mışfardıır. Bu \ 
şclırin d\L:mesi Eaat mesele idir. 

Batı 
Avrupa 

MUttef"k ler N or• 
veçe ihraç mı 

yapacak? -lkir.ci cefhe bu su
ıetiemi a~ı aÇak ? 

ADl<an. ıı IKadyo cau.w) - v .. 
tl,,.tolHlaıı &'elen hcberlu ı•mali N••· 
'T~ cı~plıesı-nde bazı olayJa.ı ın beklen .. 
mesl liz.ı.ın seld iinl bn"iriyor. Al..m.aa
ıarın Norveç ccpllcsi1lc mewu.J o4l.a-
iul olduiu ötedcnbt•ri ma.6ıudur Al~ 
JQanlar bülün Norveç nh~Herinl ·her .. 
ha.uci bir •braç bar-lke&ıne karŞcı h:.:.a:Lf~ 
Jadıklar1lll dalma tekrar ti-Dı1flerdJr. 

Miittef.klcre ıöre AlnıaıJ,lar isvaçJ.: 
de iclne alan bir İskandinav tıJ~ 
7aJllD&k .lılUyorlar. Evvelce A1nıanJ • 
nn iavt .çtenı »k.tr ıc~irdlklıerl iddi.: 
etlllınltıi. Lonılradakl İı;ve9 tlç1sl in-• 
sillz ra.iefelerine bir yalanlama l'kr
derınlt ve bu haberin :valan ohluhıuı 
bildlnn ftl•. 

Lve<;; ba.ıı:-1 l&n.ttan &'<ıhrse ırebJD 
aaldırcanhia lı.r3ı •\Jihla muı...bele 
eclecetini IÖJ leın'ş.ı.., isnç 3 senedıe&
lı•rl harp bazınklariyle ""fflll ol
maetur. 

Mülldlılerin Norveçe lhTRp yap"" 
ea"arı haberinin Almaıı aıılrerterlnl• 

oraya ~ek mTet re Rus ktlJ laarl'• 
suna 1'&rdun etmek lsLt.iUkleri sanıl
-ladır, 

Mıoskova<lan gele o :tı.ıJb.eT }er, da· 
ha büuiik şey'.ler h=ianmadcta 
olduğuomı 'bildirm.•lotedir. RuSl&
ra göre, şimdi Beyaz Rueya ile 
BalWt denizi ara:Sl>lldaki lbüıtii:ıı 
Alınan mevzileri tEhljıkey., düş 
~tür. Manyeh kanalı şimdi 
ıSovyetlerin elin<l*'<lir. 

Almanların - -
...!.!!_JI i a 1 a 

AlmaD!ar, llOll iki ;;;Jçi:Dd; 
Rus ~inde ülü ohraok soo 
bin kişi Jı:.aylbem~erdir. Ruı;Ja. 
rm aldığı esir adedi 200 bindir. 
Ayrıca 6000 tank ve 12 bin Wp 
iğlir>am edilır.iştir. 

Berlinde..'ıi -intibalar 
Anadolu ajl!illsın;~ Bedin M 

kfunet ımııı.abirinin biMirdiğine 
göre, Şark cephesi h.idisc4eri, 
Alman devlet merkerinoe birim. 
pJaııda yer alan lbir rne~ınıdur. 
Muılıtlü Alman g;,zeteleri, şark: 
cephesi etrafıır:da neşriyat yap
makta Rusların iıstii:n kuvvet \"t 

malzeme ile saldırd.ık11aı mı Üaci•· 
etmektedir. 

ilk kafile 
r-ı HAYRI lfUHIDllfl'f 

B lr utan -.u o~ ilin ..U. ( 
hıı Varlık ver&illnl "1Dle1Dit-
Jerin lllı kafilesi ııı.ı lfroııtlll 

bir hayrele dilııürmedl ıııl? Doi,...11 
pek f()klar1mı1 Jı;ıin bu

1 
hlo akhmız

dao g-eçinneyt:ceğimiz bir ıstirptiı ol
mUŞtu.r. Büyük varhkla.T Ye 1r.ar:~lar 
ııılmıı olup da. blrkao yllı Jıln lira 
glbj servetlerinin yüzde bir rulkta-rı 

..-ergiy c 'karşılık on para 'bile verme
mi' olaıııaı· buluııabile .. flnl ••la dü· 
tuntmttdik. ilk' kafilenlıı Yindo böy. 
leleri olduğunu tiğreııDı<k bize bu ver· 
Kınln yaJnı;ı yüzlerdeki deiil, vicdan
lardaki maskeleri de yırtan n1übarek 
t.lr faıileti daha. olduğunu lsbaL edi. 
1or. Bize ~ırf milletin k-endiu, yük· 
ledlfi bu \'aziCtyl a~yüzle başarmak 
~in b'men biitiin varhtını tereddüt.. 
•ıa lilı•de eden, hali• kin bir Türklen 
lıl~ de •••iı kalmı~a~allı ı.1yrtlltr 

1'1Jııteren ntantlaıılar cö'l'dök, ı.ıı•ı•· 
na. Fakat hu toprakla.rda p~ 
&ma mükellef lleyif ve bıanç sara,-. 
J.arı kurup da Ynrd ui'ruı>dald bo

eatnldıiı ıııına.n on ıwıra datıi ver, 
meklen çekinecek, ae&il bir vatandllf. 

hlr lnı;an <>labilec.iiııe ihtimal """'" 
me-ıdlk. Böyleleri milli vlcdaııd&n ..,,_ 
re kadaı· nasiplert olama~, milli 

vicdznsız~ar det1Ueı· de, nedir? BöJIP.
terı kendilerini burunlarına )ta.dar nı,C. 

ınttlcre botmuş olan bu ıncrd • • cö 
1nerd millete k-ar~ı ne kadat· nan· 
kör olduk.Lı.rını rö~t.erm~ml!<lf"r .,, 
dir? 

Bunl•r, arkal.ı;rında ıncruamet 

zerresi lll"iO .• bütiuı bir milletin net 

ret Ok:ı•anusu d.al1:n.Jand1Rını bilm.ı: Jt

dirJer. Bll gibllıt"r Jıakkınd4 kananUB 
lerblb kodr<ti• d•ıı adalet l<letiı 



• 

R( ~ ıti:l 9 ::Jdj ;J~~h·ıd~I i!!Jf KO~:ERLE:1 ı ~~· .. ~~~~!~~~ ~~~~~~.~ j'\~~;~:;;~m;;_~~~:; j 
omme or USU ım a e J me • AnkorııJon: günü oaat 1'5.20 da kapalı 213.rf uoulü ile Mılk:ara4 t.:;,re blnUIDda toplanan 111.1at il de .11.ıılwn.<ia M. M. V. 

4 
No, lu <atwı &ima i<JlmlqOlll.IOda ya.plac.ıl<• 

k l dd d"l b"I• - -- . - - Mer'kez g uncu kxm>'i'IJ'Olloa aın alına,aktı.r. tır. İllı: len1'Galı 1330 !.ta &O lrurwtur. Taliplerin kıınuaıl vealloalarlle Wtıı.I urtu.muı; a e l e 1 ır * Aıikara 22 (Rad}'\) gazete- a. :Şe glrm& lıııtiyenl:trlıı 1575 !lra :!k muvak:lrat temloot ile lı:anooııa ta- me!fl.c.ıpann, ihale suı\ind.en blr snırt l!IV'Vellı.om"7oM verırı•ıer!. (2106 .191) 
S ııi) - F..ı1baa fetaktezedeleri için J"c <ltq! veoıltalan ve taldllleriııi 91n gilır> saat 14,30 " ~r adı p;>eıı ır.o. 

lılıı.ııcar· ) J.:Uml~tdlr Bıl Bll'lgaristan Kızı:llı.aıçı, Kızıl.aya ml.syon re:slJillne vet'mcltrl lılızımdAr 50,000 bı l;ıtımi.I "° t&hl7u ftıl kapalı zarfla elı;s111ımeye lıxıtı1n14but'• 
bı;ı ıu.,:ı. v• 1 yazan: Emeldi Kurma,. 5W'Ctl~ Mih.er 500 met.re milk'i'hl meste hildiye ş..rt.r.amıeler _.... ola"31< Aıık.....:a ll!ıılzeme w.;,....nden, Haycfı>.rpaşa- ihaıe. , 23/l/9t3 pazartesi gikıü _, 15 de Anlı.alOd& 11(. M. v, 2 No, ıu 
~:up ··e .. ~le- 1. SACIT orta. l'unustahl • dıı Teıııcllüm .,. Selik ŞJ!l~ temin olunırc. (563) salın a.ım.. !romİ.."Y'1"""1<11< J'lll)l)ac&ktır, ~n f7al, l>~er tıouu iıir ıtrı 
·~.. , etmi• tir. Hü&l;üıtı<"timiz u-şdk • ı -~- · ·''· •·'·'" ..... ·-ı.n· •-~-~. ., ___ , • lıoridonı .batıya • iJk tcımnaıı :rısc W-adır. Tal1p\ertıl it......-. .,.~........,.- ~·· me.-~ 
,...,..,.... _....,. :k.ili'Jerir.i bildır""""'e &>fya el~ 1 h" u ··c. u··rıu··g~ u"'nda:ı n . ı (210ft ·-ı ordaw .,r.dcı . mulııuelıeled wrie ·cloiru ıo - ıs ıuı.metrc daha ı:e- ~....... r. ISBr L&r 1 . U m .U ,.. "'· tı;ı.1e ıaııtinô.en bir """t evveı kom.is"""' verme er•. • - .... 

r 
çiınizi memur etmi?tir. , 

yııc.ve lıü ·ük kısmiyle Tımusa al,letmlştir. Bıuwn içiıuiir ki Ankara, 22 (.İ.lodam nıuılı&bi· 1mt'ıhanla memur alınacak Beher !dlru.ma ı~ tahmin e<lil•, 16,121 k'lo ~er-..,,., ~· 
dııı;ru çııkfliyur, Tahmin clt.ıl!I· !Uü-ttefildcr a.rtdt Booıel ordusu· tinden) _ Dar gelirli valanda.~· bit nam "" hecblllll remrlWa satın aJı · tır. tıı.ı.,.ı 26/l/Kl pe~ 
nıi-ı lizerc lt,mcün gaye-;i, miıın· aım Tunus cephe!~ muvaff.ıkı.. L ..• a ek!"n'.-diJc hı.i>ııJhat tcmu:· .ı· ı;ünü saat 15 de ı\ıı:a I'lita ll M. v. 2 No. "' ... tm alnıa k.oml aonunda J'3P" 
k ı • da ka 1 '.[ t!tle çekilcb'le •• ' kah le b "" .. ~. l - T$lUl;ttuzr:'ıı6<1 ırı!dw\ aıe"111.rl\.!;;lar lı;ln İ tanbu'.dıl 2S/l/IH3 1a- • ~'Okt:r, İlJ< temımı ,751 Ura 58 laııu;t ır, Ta!Q>lern bclU ·voı.1tt.e (ııım~oo• 

Ün O<Aluğu "" r 112 yıp a ... Y 
1 cq:ını 11 a1 ne devam alunmakladır. Bu hu· rıtı:ne ı·aattayan pa"8l'ta.. cünli. ooa.t c:oıwıı:::ı.a S.ıf.teci .M~«:ı.lt • iııb4ıırlar 

nusta llil>ver cephe.>ine i1l&lıAk Jamrşlıırdır, sustaki talimatnan:~ alık;.n•n • Teıı 1 HeycU bin.asında ı..e ,,, orta okul meıuıJan ııı·a.mw '" aynca 56 li- lelırr.e!ert, (20!!! \ tM_ > ____ _ 
etmektir. lliilisa, 8 l~l ımhı T raltlus dan mı.ıh taç a:;Uıer ailel.erı, tekaüt- ıUl.Jk t.crellı vaz.tcler i~ı; kU~ mi.ltl<lr o..ıa me.<1<1> mOz-Jllu ısı.cr..ıi ç,;;;mae:ı 6000 ı... ""2:alı: ve yemlıı 1'Slkj.l, t ahıall ve ta.lılfır«ol bp&ll zart usulll• 

Çenı:p Tıınlbla Fransa ,.,,.. up Hmaıuna girccrk, fakat a- h ge sit hizmet ınOO:lelini dı<>l . ~'<le ilk m<!4'l..p oıeaunlan ıneya ı:cd:a .o;r .,.'lffi" Jmtihaı~ Y'l!l•lacıılk\\r, d;e5lt.moye ld<:Glm ll'ı.ı.r. ua,lllfl pırtla rı -'*'ııooda l!)niıl.billr. M•wıılııll<&' 
yar k .v~lkri &oınel .,rdusunun vmı elden bçtmıış olacaktır. Bu durmadan taunınat alaı·•k o.y;rı- 2 _ r.:.ı_. n><U"'1lua,ın tnı!~"'1.l crıt;...ıen eV<'el, orta ve ilk rn&.lcp me· temaıo.tı a:ıoo Urad,ı..;. ı.ı..:ııesı 27/1/1143 perşembe ııö<4I ...,.t 18 da ,1<1pıw 
ricatir.<> :;ar:ıyaw yollan li.tı>&- biiylik bl: hata sayı!n; tak&t ben lanlar, on yıllık maaşlarını im· a.ınıa·mı,1 ~.~1'lm a.. a;ı<ll ı:ı:ın öiııe<it'n so:ıra ~cJll:tıır. c;ıC'.l<ian bld<,:i:erkı. 'iıa1e ooıttlrdeıı b ı,. S&llt evv.ı. lenmat ve tokllf m "• 
me.oıirle.ı:u. Bıı sebep!" Romel ce pneral Mo .. mery'ye <lejtil, den alan eytam ve acamlhlen 3 _ j "'' "' ıcrin ~et 2;./l / 943 0141,..4-."1 gün~ ()Al~·~ ioa;iar zaı ll;len lı.ıptarıı.o llartıişe'-"' Yedek &Jbay o;o ulundakl a.<ke<t P""'&a 1120 aatın alııııll 
tırdu u, l\fütt3fiklcrin ciddi bir mütl.ef'.k başkumaıulanlığme at· m tbatç ı),anJar, Haılk P~rtui., mı: ,,.,.. .:ıı:·tü\lü!le müracaa.tıan. J.Uo:.audır. 'l;ıom.:c)'UIWla mür:ldablları. (!l13 - 250) 

taciz haro!<.etlne mann lı.alınA- re!mek tazım gelir. Her ne~nse Kızıl.....v ve "" ı.ak Esirgeme k.ı- 4 - İmU!uın:ı l'..rci>."ıı:n"" ";in: ~ • _. Jiif r.cJ<Jiyat Ylli>lırılııc:>:,tır. ı<qıalt u.r:!Ja ,.,-d, ıı:rı.ı..ı Z5/l/M3 P"' 
1 '--•- .M .. ltefilo.J Ort Tuıı b'I "J ,,,...... A - L'IJO ""7" orta~ ıu : ıcu»rı ohno..'<, (50 ııra öorelJI """"'1l"Ye\Je'r " · ,,.. k . ·-·-• \a dan Gııbe, imanı cn-ıırıua ......... r · u er, a usu ı • rını.u gı' bi aa"ll' cemıye~lerın.· 'de ""rteı.ı pır.ıil &Wl ıı de Tr"bııon as= 11 s...._, ~ na ıromo,,,.,...,._ J'apı • 

çclr.Dt.biecekUr. büyilkıçe kuvvellel' sevkedemedi· den daı.mi ya~ görcnle.r, &• 'O<> klıfi rr~r orta · mU:<~-11> ır""'""' ;t ı./.:J:i ç;ık!na:i.:Jlı ~ı lllt mcıı.ıeı. cal<tır, Talımln bedeil 7fi,OOO ı..... lemina!ı 11,250 l""-<lır. Taldnlerlp ka, 

Romel ordu.ounun Tunw cep- kr, balil Fra.ns.., kuvvell~riai an cc-zeler, :bolt.>J,yelerce -daımi ı.t:• ır.• .~":'.'._ ~=~'t!rmli ve 4~ y;ıilll1 !li'JllW1l'r! o.\ITT.ık, v• likllM • te .• ı•t n "'1<t.upar.,m iahl• s aatıııden b'r '""'11 avve1 ~ 
hesin ;;ıtı.K~;ma ıııani olrnak .içi-ı rak fimdi de&teltlemeye teşebbüs retle ya:rrun. e+for.ıler geçim C _ Yureun ıı.,., taı:r.tmda \ııu.ı,(e ~~' ,nıı.n; oıhhi J:ı<r hali bWunına ver'"~lcıi . (%ll6 - 24_~_ı _____ _ 

l\tütt..fikler Ek-eril gölü lİmal1n.· etmi1ler<!ir. Fakat bu ı~~ebbü• va....ıt.ı.lanııdan mahrum olanlar n:d<, 106•773 liı:a 77 l<urwı keı r bc.:.el ı EtWeısutta ı depo Jnpsı ""9•11 :ııarl• 
dr .YUi orla TUllllola, SW.. ve tllk seç kahnııtır. istila.le aj~.>iJec.'!klfildiJ". 0 _ MlrerJ.tmJ l'".I''"" o.lmnk, ıa <t,oiU:meye !.""'1ltiuÇtur. lıı:a:...., ; 25/l /&43 ı-aresl c.ımı sut U de A~a· 
Gal>e.; üma.ıı.larını ele geçiıcbilir- Gôriilüy..,,. kf, mdU d tlder * Aırkan 22 (Jk<lam muiha.bi 5 _ i.mt>~.m.a bı:m:mlıtrın mıwa · ıcı:c~·eı ,.~ 11\h"'l ~ g.;rt· ra.:a .ıı.L ı.ı. v. 4 No, ~J ıgtın n!ınJ! kc ni\.~a ya.ın calı:tır, İJlc \.m!na• 
'!erdi. Bu bikdird~ &mel •u:dusu, Romel ordusuna kallt Trablus rindeıı) _ İ""iliz K.ül.W.r heye barwx:m~·d.,..~"1" üzcraden bcruUeri te:;;ı,it tı' _,.~ .,,,.,.5\le c 7•nlell1 y...,,. tı 6688 ıra 69 kur.ıııı.,r T"liplNin l'h ale -tinden b 'r ._ .... veı tı:an 
r.'--'t .. 1. le G b l' 0a~ clu-"•a veya ceıt" Tu ~ 1_.J.~.r. v~alaT'1e ıe:..t•r meıı:t•'""'••rını kooıls ,ma wnr.el«\. (tl23 - !Ul """"'"' ı:-o ıı;y a es u~nı a- .. ••• ·-~" ~P · · ti reid Sir Paspal yakıc.da mem- ~~' - """ 
r ·mıl&kl dar İıı&; ido:-da önleııir nıı>la bir imh" muhaTehesi ka. f leketirnize gele<:Mtic. 6 - J\şTlra .,..,. ...,.UAr '" ' ''"'' nn ı.,.17 ol "1 1.ır r..sında : 
ve-belki de imha cdil<ıl>ilirdi. &anmak fır:satıiyh laır~aştdar. lkrl ::hıbi t\r.i<'OJ'a ooş m<JJüı':Jğı;,ı,.,. ~llkez de 5/2/9-lJ ,..1ı, E=ı.,w ~~ ~· 

GNen haberlere balul:ırııa, Fıııkat bu fırsattan bugüne kadar * An'kara %2 ( am n.· . - ıtıj.m,ı;., m. rtı:aznıde 15/2/~,3 pouıı-te t. E,.,. !1<'an buş n·. ~~üır!üitmU: mctt<e: 
.\lültclil.::.edn bu "'""·· bbü>Ü de btü.ad~ edeıned.i!N. '.[·ıu.u• ve Bi rincien) - Hariciye iVek~li ~.'.1: •iıı.1.e I0/2/9H çarşal'r'.b>, s-..,.. baş ma 11rll>ğ'.ln1'.'z m~ı(<ez<nde 8/ Z/943 .pazar. 

man Rifat Men.emene uir AaJJ fi: 1 ı, Dtr.:.ırb:.t.c:r b34 tt"h J(.;'.: • .ı:ll.iğütrtüz ırJ!i f ,1n_::e 15/ 2/ 94'.l ı>~vo.rtcsi, A tiano 
suya dili.n:ıı,lliT. Zi.ra Tunu.AalJ zert ~rh:ıri b~ t<>planan gı.ı·· nı,.,t aıhat etrr. ·"" uz" ere bu- · • 

.......... M'"ıh rd takv - UA. baş n·JJJ;.:r.;ı~ıneız ır.e:t;,,.n:m:,.e 18/2/9·1: p:t.•·ı /_1be, X.Xzya b:ş müd~ü.z 
Mihl'er onlu:su daha önce davran t ver e um. iyeli 1 inci gün İzınire hareket etmı1tir. meı'..tez.~uı~ 3/2/943 ço"13ııb<ı, İııırfr bns n:Cc•.>:'Llttı.r.w; meıiı:ezH>ol> tl/219'3 
mr., Orta Tu:nus1a buhuuıı ha. ~il1:1 orusuıııu ı ·-·ınıia haf· ikdam k ' · ~ -~ ·--. -- * J •· · · " 22 ( mr"'-"i· S>", &ı.ıi..::ıit· ~- milı;l.lı'"~~-nü.: m<!r ·...:-.ı:.<o l~/2/943 cınnarte."1 Niinl .. , seç. talar- o-1·-·_.,... mu··aff···· ol· u-a • ..,., ... ..... ...... " 
fif Fram.ı:ı. kuvvctı..rinc k:ıl'§I - J• ~,... • ..,. • de- ) "'·"'·t · -'-'e n'e 1....,wuını,,n Y&Pt:..C;Cdot, Bu 1xı.ş rmı ı;;,-ıu,, ı:-<!'> :m'.l.'> ım.ı ır'llllei< ı.,t.ey<nt.;. 

duxu ..n..•, milttefllcl~rı'n Orla rıı: 11 - ~~""" m yırın.,,.,,.. 
tu.rruza ~mi,tir, B u taarruızun " """ ~ İtalyadan bir musilu hey~li şe:1 rın ııı. ge~ lm\~an gU-ı(i;:.doıt bir ırJrı ·vvcl ue 4ca"\l.I' ,;..1c1"ı;clcrl ve d~.~ bel· 
hede-fi, d·ü.n d& izah ettiğimiz veç· ~us:ıd:.ikim olrııalıı.rına da rim ıze gelecek ve Keti.ay Arua· eeler'!e mı.~u .... ı Uııım ı: ~lr. (533) 

hile Gabeı, Sfaks ve Sus li-- ı-a şubesi menfıu\me lııonJer ve 
lannı elde bulundurmak ve B<>- Şi.mall Afrik.r.la harp, ııe llce re::ektir. ltalyan musikı ~.eyeti 
mel orılusll'1>un rlc'atiııe yanya· llib"ri;le Tuıııısa intikal etmek 16 şuıbatta 6tarfatı1 K:zoılay mer.r 
cak en mühim yoll ıı ikrılen mü il1ezedir. &<mıeıl ordusu ''.[unu• faatine İstar.ıOu !Hı..lkeviode bır 
dafaa etmoktir, Mfhver piyade a:pılı.e.siılo tanıaml>•!o yerl~ıme- konser verec~ktir • 
,.o tant barruzlıırına dayaııamı. el.en önce Müttol'i'~"er unıuml * A.ll'kara 22 (!krlam mııGıa<bı· 
~an fıutıl Fran.<az lotaları Fu bir bırrrıwı ririşcbilecekler ml! ıinrlen) _ İstaııı!>ı.I Darphane 
köı>rilsü cenubıındo da geri ço- Bıaıa .ihtimal veriıobllir. müdürü B. Resmi Ontır Maliye 

Yü.ı...sek DeniL Ticerati mektebi 
~.üdürfüğünt"en 

ciNsl 

.ıı.ıcMne roCS:rn ı...ıarı 

kıi'llbı l'onna 1mıry"91 

lltil<lan 

15 !() 

?r~1~rnmeı Tut(.ın l\tuv:·l):~kat İhnlc cıf,n 
becleli ıte-m).ı10.tı ve Euat. 
Lira Kr, L'ra Kr. Lira ıc.. 

45 00 675 00) 29/ 1/943 _c 
KISA DIŞ HAEERLER 

L~~~~~~~~~~~~~~~-' 

Veıkiletir:ıce takdh· o!unır.ujtur, 

Ekonomiı ş..ıcıı, c<d>'eıil+ 4ıt1.;ll'> 

CIJ.dl)ı:> 

Sın. 2 
32205-32000 93 61) Oaına girül 

* Jü!ılre 22 <AA> - lllwr, Tür· 
a.ı7., r;ı.,ııa. surı7e •e Ira& demir· 
yoU.ı mwııe..ı...ı .. rı ç;r.rıı.- l'İillii 

r..aloire.:e ""' ıuemı.ı.oı anı..mdül .. 
mirJ'ola hu.&r.ıwı blıbuler.ı. ola.il 
tillb..lta.ı hak~ı-da mıızalı.erMo bıt· 
humak wıre '4>t>l"1UDIŞb•ılır. 

+ 1Sev1oı<'& %2 (A.A.) - Haber .,._ 1 
l!Jd,l•ı.o &öre. r...ıı-:il.:alana pUICa ıa-

6'11fi-• &rlmaıktMllr, lNZ yola k 
Jnıadentıı iatlbs&ll b e .IOWJJ>•• ..., .... 

.... "'4kU .. mlfllr. 

* D:ı-;'11 Z: (A,A,) - A1ııı&n N"""1 
l>r. Göuelıt, .J"A.UUkl.a Ga.ule·'-t.ır B.Al
ıo .uı.v eJ. .. 11j'a b.a..tle 7a.oa.ı..c.a .meaı.. 

JekeW..e.t....e D;....J"Oaa.I SOlq'aJ.~ p.-.t..rJ,. 

)liıı '4ıl·l» tıou-ae tef.er•4b ce""4-k 
;ııup ııule:i.ııl lıabul et.m ,11r, 

+ Boslon :tı (A,A.) - Sa,... .. ,.. 
7ıızdtt.ıw -- SIQ)t'l"·••rl>e· ....... 
pr-l'I ı.ı.ıı.aı <<lecdı •lan faobr.J.a. 
JllD 1J1$,sı luJlamlmmwşhr. 

a:.-.9().k k ılolD.f'~e nıııra.bbat bir sa
lısJı ıtıraı eden ba fabril<antll blç pı.n. 
• ....... pok c.ı.uır. fçerfalnde bava71 
.ı..ı.. teaılı..e1ea bir f.t&İ!lai va.nlı\', 

+ Loodra r. (A.A.) - İ:ııclll• ı.a. 
,.,. 1ı1a......ııuı ılıuı rece Almanu1a hil· 
CUJll tlm•l)leldil'. 

+ Lell4ra zı (A.A) - Bir Atmaa 
~r•fı, i r.ıı. av uçaktan l.....ııM.n I 
d ..... il.1ft1111i.r. 

.J.. Berne n IA.A.) - Detçil«>dalıi 

Ai-• işpl hvı-eıt . rı kıımandanl&
......,.. Wllbem lbss Bıirliluelde m:<;
il:al blrlal &a'ra.fm4la.a. öldiirMlm"'";r. 

+-- Air°" %% (A.A.) - -... 
,.. ell>llltt ııara piJ.•••ı""on lio ı.u. 
rıdl ooiqe.a l<•to 18"1.a aalııı aıı.ı,.ıır, 

* llerııe 22 (A,A.) - Uobnda Gi.1-
1an1 açlkl#md~ bir Am.::r..Un .J'Olc11 

uçfoiı kApı.ldaıuıaııı •• U 1o:ca ile 
milr-0Llı iıalından f kisi i1.miMı4t&r, 

J.. DeWıı.kl 1U (A,A.) - Ealıl lııat

,,..lkll profe.ör t:aJander, dliıl t3 ,.,.. 
fuuia • ıhıP btl;!e öl.,.lül', * Benıe ~z (A.A.) - M, nuıer, 1 
~-ciye NaZL-ı von R.itııbtalrop'd.a laa· 
•u ohıitl» b.a1ık- JapoQuun Ber.&Aa 

b417ill< ~"' lulMıl ·~ur, * Ank&ra %? (Radyo puleııl) -
Asoo•·7•1ed l'nsin muJuıbırıııe ıore 
şıı ııeı.ı milıvwr lıaki7est Ji• aı.wa 
aıuıııu~ıır. * v.,lııl'tolı Ilı (A.A,) - İııcltız, 
Amer.Jwı ve daha b::.<fk• mıill•f.lı mlı 
ı. i.l.ere mensup ·ba..aıı senı.Ie•in teuaJ 
l.ıllvı •Ytia ı..J<.r.- b., mlll'oa lon· 
cı.. 

* Zeytiny11.o~ fiyatlar1nıııı 
yüksehnesir:de iı.m.il <ıLan 4. .üıc

car Ticaret Odası taı:afıadan ~e· 
:ı:alandırılm~. * Sinop vaplli'iyle ZoQgul
daıkıtaı~ Jr.:•:C k.ömil'fü g~lmi~tir. 
Y!lıru vapuru da fırtınadan E
re;Hye sığınınıştı.r. 

Ha.wlar.n d.ü:uimcı.;inı b•(Je· 
Y"ll kıöır.ür vap•u•larırun adedi 
14 ü ıbulınuştur. 

istnıbuı Dôrdılııcll len memır.ıa
ıtun.an: 

c.,.u .. ~;. YOl1.Ian.ctrar 17 CU.'l'JAralı dk4 
Mnc:.a .i.<";ı halen ~illu ın.ı;i."'1 

$00 ac:et 425 00) 80 00 1116'lt - - - . 
il~ 61 11 del 

ı _ .ıı.' !<td>'mlz tecl:>lsatı için ~00 e.<M (mtı.ld:'e r•Om hatı c rı) "'11.:ıbınmı 
OC,1'.t.\-:..itr.a..r,ı açl< oicJ.ı.-kn~~ konulmu ı~r. E"ı1J..l t. oe y.:cı:tarda:cl giin ve saatte 
md,;.tc-p müt...\1.rltiğl:ndıe tıopler:o :-.;. .i{ satın al:r..a hv.n \l)'t.-r.:u::-ca ye.pılacaJı;ft:r. 

2 - ş.a,'.oa..'l.o.e-:Jni göttne:c arau od.-c-.ier ı1r.ek1ep m ~,h&ı j'ja;:.ne r.~jrae3Qtl 
e-:.n:el~:fıfler. E:c.i.ILmt-ye ~Ura:C e.:J~'ekı Jıi.n 2400 LJ.'(f:b klanc~ın 2 ve 3 ü::cil 
ma~..::e.:... rlndd.&L \l'3Sl!Clan bcı ..z ve t.:ıtaret ~ 1'942 \t~ge.>- ni .ham!J. ~Loıa.L.rı 
lhımL..:r. 

3 - .ıı.ı,...,~.<!;.at 1 -.m ı.ao:n :1"! J_..bul Y·ifu-e< M'eitıleyl<I" M~ 
c!Ujı·<!'·r. ~tnu~yo gıreo W.C-r1n mll"Vak 'c.at fcm.inzt m..ıü.bır.ı%ln.rı.le lr"t)Jl'a t>-J.niı:a 

iP.mir.et n:ı [;1'.ıp!Ju<!e ve .bu .ive benze: 2000 Jlr4l:iı: :ş yaparak b<koaroıklarma 
c!air vmı:.a:aı<ıe yı.l<artla ;r ..alı tı\in "' &.-.ite l<nır'k:yo:ıa. müacaatlan. (525) 

lstanb u l ik nci icra rr.emurl L ğünc"an: 
43. 3049 

~n Ku.qı>";;;ı' lpolekteıı dolayı açık .arlttrm a ile .poraya çevrilmcsiıı.e 1<arar ve· 
Ltu:ı,u. \ . ı.u:tıa, b""'rıt.ldJrıö,f...ı:i!U:ı r::cn ve tamamına (8300ı lta klJ' met takdir olunan Sariycrde Köı>-

i :>tu. ,_..J. 3 ü .cü. ooter.oe~ 3 ten:oı.nuz J 
ılı meydar.ı ooka:ğı.nda eski (9) \'e yeni (4) No. u şarlı: tarafı Mi· 

9,•J t..rih...-..cle !aştll: eol.l!ll!ş lwıı.Laı S j * Benıe 2Z (A.A.I - 2050 lonlli- sar l>"rnu caddesi sol tc:"a{ı dere mecrası arka ıara[ı Hasa.:ı ve t 
re .J.::.L.J t.:-.'"'e .v.z.e ı.k irala&gı Yarg-J.nctlaT 

to.ıık aAlıeriu ıemU •lma.I clenlıılJı. kı ve çıv (!i eı-meni ve H.ısan ve ba ğci Mustafa ve Mehmet ve Ha'.:id ve S(..I._~ .tiı:: 17 r.au.nara41 C'....t&.i.iiın...:.ı JE. • ..ı.:a m...d 
C:e b&tınııınş•ır. Gemi mtı.relleb;:Jın- Mu.s:a[a ve Nuri MC::met p•sa ve Na.1 pa;a ve Tahs:n ve Nimet arsa· u ı.m;.p h·"'-"T.1 Cıol&yu.ıe \anL:y~ taıe ,. ~ 
dall !8 tı.,ı bşıptır, t.t.e yaı t-tı w:.ı..p ı,.eJ.••.e ""'',g; roı.ı.· '.a.r t cephesi deniz ile mahdut (27341 metre murabbaı mikta.rıı:ı-dı mu- ı '* Ankara z: (B.aılJ'o ıruete•l) - ı.,.,. w.ııı~c eff.-•n., i<.a.mel.j;:.ın•r. ""' kadd=a sıfra damı ve vol i mahalli elyevm arsa ve vo:i mahaliin n 
:tlıiıııveıre ıore Jl.l.,ra7a .Anı... rıl.a.n ~ 
ı. .. ıerı ,.-...ır. Bu a:ıkn l«k ''""'°· m <•,vu ;ya;;i ~::.eb-1e m•rc•ine bir a:; (19W) hiSSc itfosrile(375J bi3:es' aç:ık arrtıırnıaya ~iluı..--.lmış ofop 
kR>ularau m•:·aı~za ed.ecektrı. m~ 1 ı~I\! ~ ·.ı.:en tebll~.;J..1 ·k.::ırru.· veril· 1.2.943 ~rihirAen itiba:ren şartnanı e.si !1eI1~oosin görebiJme5i için daire 

m.f ... -r. İJ."ı:ı tar:J'..· ~"".d en bir ny Jç ı r.ı.::ıe oh · t.ıl k • • k · S t '-.J· .._ ...... t · · h 

* B-- zz (A.A.> _ son •• lçtn. d:va •·r.<, ır.e ı oo .. ıx:o tır. a '§ peşıuwr. , .. uş erının mu &rn· 
._... i.a ı •.J. ye ve tcdi.n c:t.r.Cfiz. ve ~:ı:ıır.ın k d k h 

~- Atlaııtitıte 5 j•- ıı-ı .. ıwı ıı.. men kıymetinin yüzde yedi buçuk l} met" e pey a çesi ve Y"' u~ 
u- yezı..,ı<1..ncliil1C '\f J·:ı u~lı<)ljın.:ı C: a t" bir 
h-•-··tır. milli bir bankanın ıem:natlı mektu ·bunun verı::rnesi :c->p -eder. Müt<ra· 
... UAUA'I' :ur:ız l' l z \Cll"$1l y nıc bu mU~ i<.-t l-çin· * SldneJ' !Z (.ı\.A.) - Ytel Oiııe de bl.lar.nea~. al'.<si U<d'r~ zorb k•m vergiler i:e ıusımı ve iian borç !uya ıiİt o:up satış bedeLı:dcn tr> 
ardı.lannda bir Jap•u k<ln'u.oril :ra· t•hl:ı o •• kır.ıl;;:,aıı:ı lo!Arn e:Jlecejl viye cdJccekt'r. İhale pulu müşteriye nitt:r. GaYri menkulü.n ken.clisi-
kılııut, iki ~et ıemial ha.sua afra· 41/Jtsn n~n.(>l'a!ı tıınl !Y'I! "'"'"""" teb, ne iah le olunın müşteri derh1l ve ya verilen m.üh "eı içinde paı-•yı ver . 
ltlıluş, ıs llPll Wırip edllmltla", l!fii wı"""11Una ka~u cımaıt ..ı;.re l!An me'""' ihale kararı fesJı.cdiM~ilir n ke1ıdic:i.nden evvel en y.üksek tek * lktdad 2Z (A...ı\.I - Ayan •• c.ıc~"r (81G6 , Lfte bulunun kimse ar,,etmi~ oldu gu bedcl:e alJ11•ğ~ razı olursa ont 
meausaıı m.aell.ıuı, Iralıın Atlantllı babıbı: t;. , .z .z t: l', l\ .... nya' :ha:e edilir. O da razi oinaz ve yahu t bıı1ı.mmazsa hemen yedi gün 
beyaııname.ı ·e llU.b.ık etLi~nıe dair -.. · · l _,, ı 

._ .. ~ • ._ .... & L,ır.ı..1.uru; , ~ "• c- c "'•••uu.,11• müddetle a!'thrmaya. çıkar.ılır. Heı ilci halcie bır,'ıııci ih41 e "t;.'U. İ en müş olaıı karantaııl"71 ı.ı.fakü ~ ... ~ 
1 B;ısıld!ğ~ yCT; Son TelgtaJ: matbaası teri ik 'nci ihale arasır.d•ki farktan ve dığer 2.ırarlardan mes'ıtldür. 

nı.ttlt'. ·--- -- - İhale hrk• ve g"Ç')n güolerin faizi ayrıca hükme haccı kalmadan 

lf=~~~~~~[:~~~~~;::~~~~~~~~;;~~~~ Duvu <ii.ilinrle tıir sarulalya da 't'CCe tahsil ol·uour. " iKDA.Lll. aı Tıeıfl:ikası: 3 ya '1tuımu~ ~ bv; : u bıri.U. İşbu gayri menkul sahilde olup deniz cephesi (25) metre 'tulioo~ 
' 1 LA o z L u Layn ıçer iye girince o d:ı. ayağa rıhtrmhdır. Heyeti 1ımum;;·eııi -düz hir saha olup kumsa:dJ.r. Sofra · S E V G 1 L J M E G lk.all<.~raık başını eğdi. dom• m•hırl1i 11ıçık olup sa'lldal çek ilmeğe müısafüir. Sahası harita· ' _ =~~~~1" L1yın hiç ooklemcdi.ğ! bu ada- . s•oa göre 2734 ilı:l bin yedi yüz otuz dört metre mürabbarc!ır. Birinci 

[~~~~~ .... Tür~··~kç~e~y~e~Çev~~ır~· ~e~ıı~: ~l\~l~Uıt~m~ı~ıı~er~AJ~a~tı.r'.: .. :~====11 mı ~-Oyle :t:ıir sÜ'.zerek di.iışür:dü: 'at'tt •rmast 12/2/943 tar\hine mü.sadif cımıa günü sa:ı.t 10 den 12 ye ka· 
~ Gahba ıbir Çinli ola::aık! di- dar İstar.bu11 Eminönü Yer.i postalı avede ikinci katta bulunan İstanbul 

iKi GÜNLÜK HOLASA 
(J...:yn ismitııcl• bir delika.nl bik

yii...; bir ticattt .• an.yi ida"I? e.ııyor. 
Bu milı•s,,..s..4.ı çaıı.~'"' Odel Rıcl.ır 
;~ b.,. k1z.:ıı <JJakal.dır. Fakat 1 
ki;;; kendmi bcğ1?1nniştır. Layn ı ... m 
tM.(r..t::a ıırıhibw• hem de ,...rıı1' 
1;.evcs.-.ul.edır.) ; 

OdN R'der od>an ~tklı. D<:l.kan. 
lı hiç ycr:r:dvn k•mıidam>d•. Az 
son.'"a pcncertye yaklu~arak, aşa· 
gı,1 a .,Jıktı. l\iüş!r !erin ve sltıcı
ların ara:s•nd"n s\i.ı:ü 1 üp giden 
g<:nç kı-.:•n z;ırlf eııd~nı:ııı gördü. 
Od•t'ill muhasebe bürl>SUna git
m ekte olduğunı.ı an!adı. İçind<:n: 

- K«a,l(ız:m, ben hu ;ı,alka. 
CC(l sa:ta Ötfoli.ri nı. dedi, 

Diliyic kuruyan du:!akllıım:ı 
ısla:~!ı. Ys7.lhanı:sinin üstündelk.i 
d ii :!nıq,.c bastı , Genç bir lw ~ 
·i;ıdü. 

- ı1ıster Tariiılg geldi mi? 
- Evet, meclis saılonu.:;da bil 

çeyri.ili. :.aaUenbcri '>Eilclıyor. 
iJ c:ıl..it..nı1 lba.§:.n ı sa.t.L.aaı: 

- ?c ™<!.\ teş<ıı<ı;{· ı.tr eaerim ... 
- i .. c.ru~ir.e ıo ir emr;.ııiz var 

ını? • 
- :l~yır, 'ben şı:ndi geliyorı.ım. 
A~· .~ı li'..O.::.ıti..as:n ... a.n oır siga.:a 

ç.ıka.dı, ·bır J..ıorıt ç&ıL.~k sıga. 
sını yııJ..tı, 

Siniricrı <> '.kadar Wzı.ılm~tıı 
i ell ~~ı 'hala titriyordu, Fakat 

Tarlin~ hatırına gdciikçı·, yavaı; 
yava5 .;iıki.ntt btrlır.ağa 'başladı, 

TarHr.-;: onun için Jıa·ıku~e 
bir ad=dı, 

Y .ı-ıııa:ncden ç•lotı, Kendi oda
smdsr.. idare meclisi salonuııa 
gid,,1 ~:ori<lıoru geçti Elinı uza-
tara-.C salon.c girdi. , 

hı.ı rada •Of!lcleyer. adam yirmi 
yedi, ~!'ki de otw yedi yaşla
nn:!a birisiydi. Uzun •boylu, iri, 
yapılı, s"kin lbakıılı birisı. .. 

Uza.lıJan eli sıktı. La.nı o za· 
man ~ı.lıonda üıçüncı.i. bir ~.Wsı.n 
bulı.ınduğo.nu görQü. 

I 

ye d.iişündü .. İki nci İcra daires'ı:ıde icra edi!ecektir. Arttırma bedeli kıYmeti m u· 
öv•.: ya, Tarlir.ıg Çinden gel 

1 haır.ını.inen·n yüzde yetmiş beşin i bulduğu takdirde ihale <-d:lec•ktir. 
mi.yor muydu? Oradan ~era.ber 1 Aksi halde en çok arttıranın teah.hü-d:ii baki lı:almaıt üzere on gün 
alıp ;~tirmiş olmalı. ı temdit ede' erek 22/2/943 tarihine ır..üsa.ıfü pazartesi . ayni saatta en 

1 - Lu:men oıı.ırmaz mısınız? çıık arrtırao • ihale edilecekt!r. 200 4 No. lu İcra ve Ifiii.s k8'lu nu<1un 
Oturdular. Layn sigara ~a - l 126 ıncı ma.ddesine tevfikan ipotek sah;bi alncaklı.lar ile diğer ala· 

ka.>ini L."..<atti. kıdarların !sbu gavri meıı.kuldekl haklarım ve hu"'1Sile fa;z ve mas. 
- Sizi niçin gct:ıitiğ'mi son· l rafa dair ola·n iddialarını evrakimüsbite1crile brlikte 15 gün içinde 

radan onlnt:cat:•m. Fakat d:nfe. b'ldirmelcri liizımdıı·. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadı!., 
d ğ'm bazı söz:er:n hakıki ma- ç• satış ht'delinin paylaşm:smdan harıç kalırlar. Alakadarların işbu 
hiyetlcrine de dikkat eımek ko.nun m:>ddesine röre fiar<0keı etmeleri ve daha fazla malumat almak 1 
mecbur'yetindey:m. isleyenlerin 94.1/3049 dıosya nı.ııma rasile dairemize müracaatları ilan ı 

Tarling bışıoı sall>dı: olunur. (8460) 

- Hayir, dedi, ben Şanghıy ---------------------------~ 1 
polisi De merbuıtı bu~·u.nuyorum. • ZA' i - Nüıl'u• &.da!llml zayi et. ' brriRA BERATI DEVRİ 
Sız a<:&ba Soktla.nd Yardan mı· l' ğnıtrlen yenı.•~ı çıka,...cağ:ım iç'n t·&alıı.r ı.ç., teoı.11 te•!si ame:iyesi• 
sıntz? kaybolooın hit.l..mü. oknadığmt illin {'Y· lhalh."ki!rtdulk '-htira h;ı'. n iktisat Vekfıle· 
Tarlaıg başnı sıllad: Jeı"m. A~•es: A.'>l:ara .,.a.; Afir Uıı;~n alınmıı olaın 30 SodtAııun 1941 

_ Hayir, ben gerçi ŞanghaJ' el•nai ırl.<tıl!c 5 numaralı evde Giin.,;,i:;- ı,.,:ııı. ve 3031 No. lu lht'"" b ruııııun ı 
pol's dairesinde çalışmış bır in· har.ı "-n Şiran kazast Kar.c.ı ".-asab"9t ;ıı,ı.,,, ettıı::: hcı!t•ik, bu iket'l'e b:>;ltası· 

nıı d.ev;ir veyal>uıt Jcııdı T~•Jclyede"' v· ı Sanım Fakat buraya başka bir ,0 1' ~-ğ· -lu S~\1tı ""Iu Yusuf K~a. 
• · " ' "' ""' ~ _, kil frle ko•yır.a:< Jç;n sM>h!1et <kı· 

moksat1a geld:m. Maksodımm hi ,·eroleb'lec,jl t:ıa"f <Jlilmttda 
ne ocduğu malum değildir, Yal- ZAYİ - Gı.ıteba h""ı:.nesl!Klen al· 1 <>l018ik11 bu h:.ıı= faıla tn \lhnat ı 
nız Skotland Yard banı istedi- mış olcll11i1.1n Sıhhat raııommu z&yl et.

1 
eôl.ııı!r.ek ısteyenlerin G !alada, .Mlan 

j"iı:n ya.adımı temia etmiyor, tim.. Yeal:ı -" ç~;ca.racağımd<rn e.:..: ... ıs:. hcr.ı 5 n~i ~Jt l 3 ... 1.,ara.;orı:ı m(lra· 
'Devamı VJ'f). 11'n ınc.cın~ :r'!t'.<\r. Hason 'lopa! caııL eyi kf,c\erl l" n u J,iiıı olunW'. 

37,643 lira 15 kul'Wj ku;ılf bedelll bem.ln ~u havalandırma ,... ı.... 
Wn tert:batı mtılzcııruıol l.h"'n k-'.ı u?'fla <.'lc!;ltı.meye ı.... ""c:f..ur. ihaıeııl 
25/ 1/9!3 pozart.ısl ı::.ııu .zat il <!o A d!<urad:ıı M. v ... V. 4 K , la o&tın al..,,. 
lci>:Di<;)'OOOl'1a yepıl""11Jdt,,. TııJiplena ı.,,.,...01! ve.;1kolar1• «·-il! m<!'xtu;>tıa• 

rını ıruı:e ""l>tlocı.n ı.r nt 4"'1el ıwmı.,,......,.. "erı?Klerl. (ı\!4 - 2471 

22,5-00 kl:O sığır <'· alınxutır, Kapalı urfla ek&iltmeol 0/2/1143 pel')eld' 
be goc;ı ... t ıs d• Denle! 114kı.rl satın aıme k.om6 ;:roounea ~ılaca1c.'lır. T\ıll 
ııwn b.cieli 18,0IJ~ llra:l.:T, İlk teımlnal.ı ı;ışo !Tadır. Tıolipl~rl:ı. lcanı.sıi veellc .. 
}krı lc t~>.J:f rr.t!ı.luplı.~nıu lh.a.!e .aattnd .m ıtır saat cvvl:l lar.u'ff)"Ol[la venrıeı 

ı.erı. (Zl43 - 3i'7) 

Beher lcllooı.on~ l&hmln ıdil:n flaytı 83 ~ olan 42 000 l<'U. e:.ğıT eti 
palı zar!Ll eıwttmeyc korunuııtur. İh•le ıi 219/1/1143 cum• ~ saat 10 ""'ıcan 
a-.kerl •atın ~ltt!ll konıi•')'Onım<ia yapıla ,ı;1cı;r. İlk temıı .. ıı 1706 li~ır 761'9' 
u ·n k&nUJlİ Ve>lltainrlJe leklif ın<llt!Ul) til'lQl itıa\ü oaatfoden ı.l< M0t evvel iı.O' 
nwyor.a veımeler! (214' - 368) -----5000 .cet ırn- fırçası, S[t(;() adet !p ,.,.tar boşlığı. 4MG ad<-\ J'('•ll hayv'lll 
ve 500 a:!et Ctatc>!la kıl yem to<rbooı kl!.palı zarf'lo l'Jaiıl\lmey"' lıııın."nU.,ı.c:r . ihaı .. 
si 29/1/943 gürul ....t 16 Oıa ı.ı::nl!on aslo:ll'l •atın <Wtıa .kıııml.,...,..,..ca yapıla' 
c:ı.klrr. Tahnı'll bo;iell 37,000 l!ca ilk teminatı 277.5 liratiır. T•llpierm kaıwııl 
vC:.:k•lari:~ te:ı:.ıı mektupJl'l.Dl lllııle &al'llıııden bir 68'11 .. weı nmlsyoııa \od' 

meler!. {2145 - 369) ------Cem'an 6288 M3 "'1nrui!un Bolu h ~vall.t omıen 'Md. dep<>lannrlo. o hO' 
vslk.'Cı: fobr r:a,va ıu4ıt ve kereste bati ııe ifracı ;,,; k111>>!ı zarfla <l'.a:l 
Joonım:•,r. ih:ııo., : ~/2/l>43 oo:ma glirıQ ""3l 11 c!e Ao.<•tntn M. M. V, 4 No, 
llAtl.n olma lo:tl<i ....,.:uıda 7apıl""81<t:r. Ta.1Jr1,r:.ı b.ôeU 113,714 ı..ra İL< tenıl 
tı 8528 u, .. ~ k=.ı>lar. Tal'pl~rin kanuni ve;f<alaril.e Ud'.f meldıuıılaraıı 
b Sll~t:r.Oeıı oir ... at 6TVri bJo,..,,ona veımeler!, (2191 - 5 .5) 

Kapalı zarf LDUitc 30 toıı ıağır eU eatın almacııktı.r. Ewal ve hu:suısl ~· 
ıa.rı la>ıni• yonda go~Lilıobl.llr. Mo.ı\-...lı.kal t:ıırı.m..tı %138 l'c-Nlır İlwle.i 81219' 
pazar ... esi gültU so.at ıs da ,,apılaco~m.d..,, b~le['in !h:ı:Je ~ b'r sa 
evvel temu.~at V.' t~lll mdk;~latıle H• ®lşe::e Ye~)tt S;A)a,- ®ı!ut).jai'.<"i 

lrerl poıt.a 920 aattnaırna oo.-n::IY\>llUlıa mtrııCA&Uan, (2194 - :141) 

BEiıcr kll08'lna 900 kuI'u<ı tc1ı . .,.;,ı ei :.ıeo. 7,5 too lı.ofuel• pacal'lılı:la satıtı e 
nacel'Gt:r İ!lıalcsl ~/l/943 pau.rıe ·t ,una saat it da Aokarııda M. M. v, 3 N 
lu satın a'ma koınJ.,..,-onundn >""l>ıl..,.... tar. Tahmin !MU>ll 45,000 ı.ra katı 
mlnal.ı 675-0 llnuiır, Taltp:Crin oolll valtl Lle lromisyon.a ıelme;er!. (1lt6 - 3711 

14/1/943 ı:ı.·~!nde pazar.1k.l.a ımüııll"-51 tlı\ıı olı.ı'*J 2tOOO adet 
t:~ç:ı.n ı~ n l'•t'rlen .:ümun;lcr mevcut O\'lltLfa U7'118dı!r.d>.ıı td<ra.r pazarı 
ı:ı dru l;mJ ~ lo:;n.TIU!fltır . Evset ve huı;t et ş:ıa'tları lmıoi.;yo:ıdu görı.olob·t.r, l 
lesi 25 / l/943 p:ı.z~ !)' g11",ü ""'t 1-0 do. yapla~n l>to:<l ı..-<ı bt'i ~ 
u8'tlarile Ha:-10' "' YoOO!c SılbôıY dkulu::da.'<i ıW.erı pruta ~20 &a1an alı'Cil 
m:ıya:una ı""1-acaatlan, (ı2Ul - 587) ----

'l".:lhm>n b.-Jel l 23.()0(I Ura oı:ın 2i>G M3 gilrını kalıts1 ııruı<U'li<l• satın • 
D!ICaC<tır İb•l'W 25/1/943 p:a:ı'.ll'le3\İ gü,;ı saat 15 t:e A.ıUaradoı M. M. V 4 :< 
tu Pt.ın' oım., lronlbyo•.oun.;:la yaınlacalct r, T•l pkrln b ııı valı:ltle lroT.l•y 
geıınclerl . (2221 - Guı_-____ _ 

30,000 kilı> knyun e'll alınıı,..Cthr. Eksi! m<si G/2/9t3 p "'nbe g'.ı.."ü 
at 15 ee Drnlzll aJkeı1 sat alma 1tom İ:~ yn.p,lac:ı!kt::r. Tlıhtrln b•C: 
41,000 \ira ;Ik teıni.nat.ı 31~0 l!m:i.\r, Ta l't>le"'<ı beUl va-.<1te k'ıı<ru.:oy;ı;na ıı 

meleri. (!165 - 426) 

ı.s ı.:.u la>)-Ull <il~ah zarfla <biHıneye la>nını$or, İlrak·;l 30/1/~43 
marte;;i günil ..aat 12 de K..qai~T1 a.t1w-rf &a~ı alma k~oıorıt!Dd.3 Y p• .a
tı.r. Twımin bedcLı 18,750 Ura lllı: lehı.., atı 1407 ı.raıhr. T&:lpler n kamı: 1 v 
ı.aıarile ıelklif .mt:".tChıçJ.an'ıt hl:> saatinden b:r sa-at evvPl kom ~yona v. 

le~. (2152 - :ıff) - ----

A4ağı<la ;ya:.nlı etıerJo ltillP•lı zartla dlosiliınelcri 29/111143 ıılmil saat 
dıe A,....;.;pat.at· uıı....ı a.:kı-~t ~tın .a.lrr.a ~-nisyorumda y~ılac~hr, '1"Mltpler-O 
nuni ..,..:ı.a!arile l.altllf en l&:lııplar:au ihale auıt:ıı.<ien bir u~t evvel l=ııJ 
na vernreJcri... 

ciNst 

Koyun et>. 
Sıjiı.r et:l. 

Miktarı 

ıı.ııe 

40.000 
60,000 

Tıılan T<mlnat• 
Ura lira 

44,000 3300 
tB.00~ 3600 

(215T - 3P7J 

Talırn•r,' bedeli 109,400 lira olan 500 ..ıet oalldtk .niknane ve şartna 
U!Y8'J'll olarak yapllrılacııJclır, Kapalı zarfla elts!!tmesl 25/11943 günü '8at 
de An!uıradlı ~L M. v. 4 No, lu salın a ima .lcıomi.qonunda :rapılacalchr. 
tıırnlnalt 6720 lctJdır, Tal'plerbı kanuni \>.:.s!kalar:ıe •;-Jeli[ mekl11P!Jrıını 

ısaatınden b'r saat """"' lcı<>mo.syooo ver meler!. cıı il - 200) 

Bci>c!l' lıiJasr.ma ıgo tı:wru; tahmin e<ı.teıı be, bl<m ceman 100 toıı 
için ,...ylılt çel'1<. p<>ı:arlıı'.;la .,.ıın a1marsıoıır. İhal<>Jl ı12nn pazartıuı 
ı;aat 15 <ie Adlıaracia .M. M_ V 2 No, lu atın a!Jr.a kıılı""1oııucıda yapıl;. 
tır. Parçalıra böl,i.nerek de !.hale edllel>iJ. r, Ta:lplill".n 'iti ıs teminatlarile 
tL vaııte hot~ ııeımeleci. (2196 - ~37 ) 

5-000~ ı ralı:lt ıııaır eti pa"""Jl!ı.l• sa ın al:ı>acec.tır, İhaleııt 29/1/913 
g!i.nU ;.,.ı 15 clJ Halıcı~ Oi3' •I 'ao:n alma koı'!lİl:yıxı<:nt!a yap 
K.,t·ı tenıLı::ı<ılc, 7500 liradır. Talıpl°"lll belli \...:dttc 1<om'6yooa gdır::a: "'· 

(~~ -693) - ---
(JO()Q()) lirabk tır mi p•ıaclakl<ı •alııı alına-. Şartcame•i her 

ı.,,.1 'Youc'a c;;ı·ülebilir. E'.a.fıll:\o("J ll9/1/1>43 cırr.a gıl!>ll saaı. 15 <le A:/il 
iol 4.BD :.ıııot:na. .Jwt_'ffiivcnı..mda yapılac~tU'. a..twJ :>. ... n-r.Krnt.ı'.l gtlnı 
;;.te Goomis;yonı>.ru::• gelmeleri, (22:17 - 696) 

Mütea!ıb'd nam ve besııb= l< • ..,,.vor....ı:ı n:~vcuıı nüm<m"'4lılc göre 
a&t u:ıtı:ııç t;ııl r. ?O@rlik::ı. lı.n alın ca.k'llr. fhale:ı;t 1/2/343 paı:>n. , 
nü ı;aat ıs cb Ao'kar- MJ\I. V 5 No, lu tın alına ~<>nım<fa ya.pt 
llir, Bc!ıerl!: tab.mıin ~ 15'0 i<u>t kat'I le "'tı 223 1 radıc. Taliple · 
ıı •'nt<'lte ~ celmelerl. (2239 - 69 

14/1/943 tarilılnd<ı lJ."l'#Ur a .balesi '14<• oıuttn 11>000 l'l'll''°< ııalb-
1'< edit.r:ı 1l7a1':ı.r gali gorül<MlğUndcn 11.IOtr&r pmar !ı.la e ;eye .ı.t• 
tur. E af ve tı. su•I f:ıt' '"'1 lto~n a tı fir\llob 1 :_ Ih c ı 25/1 / 913 
teJi gOrniı aaa.'t ıı de yapıla-cağ > ... ı'l l~*a!<. . ılt·ı-in ıka.t'i t f"!"'"'. c 
Yecleti< ı;·ı.bq ...:aıllltl.u.i a&«>tl po>ta 920 · a'ınalaııo ıl< cır. a mil 
!arı. IŞ02) 


