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1 - Yu11ania tandakl çete faaliyeti 

Kahire 6 (A.A.) - Reuter: Bu raya gelen haberlere göre, 
Yunanistaıııdaki yen:i c;ete faali~t ~ri yüzünden, zincire vu
rulmuş 300 Yuıı~nlının den~ yolu ile ı·ehine olarak İtolyaya 
gönderildikleri haber al.wmalı:tadır , 

19 43 
KUl"1lf . 

\... ABONE a Aylık '50. 8 ayblL 750 ııllıll HO~ J GÜNLÜK SiYASi HALK G AZETESi Bu rehineler >çerisinde askerler ve Giwller de vardır. 

Ticaret 
kanunu 

ve sanayi odaları 
liyıhası Mecliste 

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

Hatipler Layıhanın Önemi 
Üzerinde Durdular Cahiliye Vekili 

v&ıi~et.era bir 
t ami m gönderdi Şimal Afrika 

cephesinde 
Bu ~e111ıenin T rabluı· 
garp ııe T anua bölgele
rinde, fimclilik mühim 
hareketler g.örülmüyor; 
l ak.at iki tara/ ela yoıni 
bir hamle için hazırlan
maktadır, Herhalde ya-. 
kında her iki bölgede de 
mühim haclueler bekle
mek lazımdır. 

Yazan: ABiDiN DAVER 

ekizinci İııgir z ordusu, El-s alemeyn mevz.ıi:nde Mll
reşal Rommel'in ordusunu mağ
lup edıp onu Trabl~arbe 11<1&
ru sıiruıu<ten ve bu suada lıı
g fu • Amerikan kuvntleri de 
p<nKli Aı..ı.ııı<ana .1;1ransız -ıda.resin· 
tle bulunan toprı:klara çıktık· 
tan sonra. şimal Airi.ka - Akde
niz cephesm n büyük önemi b'.ır 

lı.at Jaha arttı. 
Şimdrlilı. lıu 4'eplıeai& L'!by.a -

lıölgesinde de, Tu::ıus böl\:esinde 
de miihim muharebeltt olma
makla lıera lıtt, mübıim hareket
ler hıınrlandığuıa şüphe yoktur. 
Her iki taraf da )"1mi bamlıeıer 
için yeni J:ıaz>ı•lı.klar yııpmakta-

dıı-lu. • 
Rı;mmel ordusu, Mısır · L'bya 

muharcbeleıi.n.de ~Jcr ktaı son
ra, hiçbir yerde ciddi bir mu
harebe vermeden çekilın ş ve 
yeni takviyeler almak için müm
kün olduğu katla: vak.it ka.ıan
mak . istcmiş-t .r. Bu ordu, kafi 
takviye ahrsa muvasala hat1an 
'ok uzam.ş olan sekizinci İngiliz 
ordusuna karşı, müııas · p bir 
mevdde müdafaa haırhi yapabi
lir hatta daha fazla kı>vvet alır 
da nıuvaffakiyet ümidi görür
se İngil zlere taarruz da edei>i
lir. t"akat Rmnıel ordusunun bu 
günkü esas vazifesi, 8 inci lng'i• 
liz ordusunun Tun usa g reıe.k 
orada~ Mihver orduswıa karşı 
harp tden 1 inci lııgiliz ordusu, 
Amer<::an ve Fransız kuvvetle
r le işb:rrliği yapmamaSu.ı müm
kün 1;Jduğu kadar geciktirmek
t'ır. Rommel, peşindeki 8 İnci 
erduyu, Tunustan ne kadar uzun 
zaman uzak tutarsa vui(es'ni o 
.luıdar iyi başarmış olur. 

Buoa mukabil 8 inci ordunun 
vıu: ,fesi de, b ""'° evvel 'lrablus 
garbi alan.k Tunusa d6ğru ielr
lemek, Rommelin ordusunu 
Tunu.a a.t:ma:k ve oradaki mütte
fik kuvvetlerilc i§birr·ıği yap
malı. ve birlcynektir. Fakat bu· 
nu yapmağa çalışımken Romıne
lin karşısında fena bil· vaz'yete 
dü~mcmek iç n ihtiyatlı uavran
mak, muvasala hatlarını adam 
akıllı tanziın etmek ve birt kle
rini tlağıtmıyarak to-plu ve kuv· 
vetli bulunmak mecburi.ve! nde
dir. 

Ş'ıındi, şimal Afrikada, sevkul
e~yş !.akımından en mühim nok. 
ta Tunustuır. S cilya • Panrelle
ria · Tunus hattında, Akdeniz 
çok <laralır ve bu darlıkhr ki 
Mihvercilerc süratlc Tunusa yer
leşmek iınıkanııu ,.enniştİ!I'. Bu
radaki Mihver ordusunun deniz· 
d~n havadan hkviye aldıema 
ppbe_ Yalıtw. Mütl>efikler ise, 
Ceıayıre İngiltere veya Amerik.,. 
dan ,ım"."et ve malzeme ııetirınek 
mecouryetindediın!er. Onların 
muv.ısala hatları, Mih~oe~e 
n;,;betle çok UZUndur. Onnn için 
Mı-_ ~edense, CC1:ıylr limanlen 
lD iri ılk luımkdc, ele ııeçlreme-

(Devaıw 3 Ü.Ucll ~) 

1 
-

Behcet Uz'un Beyanafı 
"Eu kanun hudutsuz bir kazanç hırsının 
milli bünye:yi nasıl tahrib edebileceğini 
görmiyenlerin gözlerini açacak, meşru 

kazançtan daha tatlı bir kar olmaz 
lerliye ve cıisiplinini verecekti'r,, 

Ankara 6 (A.A.) - Büyük Mil- .-.ıııl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!< 1\ 
lıet meclisi bugün yapt~ğı toplan
tıda Harciye Vekaleti. tcşkilliıtı ka.
nu.ııuna bağlı •5• sayılı ccdvelio 
değiştirilmesine, maaşatın tevhld 
ve teadülü hakkındaki kanunla-ra 
müzeyyel kanunun ikinci madde
sinin tadili hakkındaki kanun liı
y"halariJc, Dahiliye Vekaleti me
muı-larından Salahatıin Esad ile 
Refi Bayındır hakkındaki Dahili
ye ~ümeni ıınazbatası kabul edil
miştir. 

Layı ha 
Esasları -·-Layıhada Esnafı· 
odalarına hükmi · 
tahsiyet veriyor 

Aıı:Jıara, 1 CAA.) - Bize YerlJea 
ınahimala ılil'e, Dahiliye v.ıı.ııı ... 
cep l'elıer, G Soıılıimın b;ribinde U
mumi müfeltışl.klcre bütün nllleft 
....ı..ıaı.ı tamimi ıönclerınlfll.r: 

l ~ %8/10/1942 larh Ve 522328/28-
25 numaralı veWet emriyle buna ek 
ol..-ak yaııtır.n 20/ll/19U tarlh ve 
522t66/1/29U9 naunralı tlfnye ırö

re vlli3'!o'luln tesbil etili! fa.kir ft 
muhtaç yoksul halka da.hl l•ra vekil
leri heyrlinln 22/ 10/1942 tarllıll ve 
2/18887 Pumaralı kararma balh büku 
mct.çe elınıek ve ekmeklik baılınbat 

dağıtıhnasma dair taı•matnaınenln 

blrlııd macldesbıd.e «tislerilen memur • 
Jar ve sabit. ceıırtUerıe verilen fiyat.. 
!arla ekmek veya ekmeklik hobabat 
saf.tlace.ıtıır, Ba bapla.ki icra Vekilleri 
heyeti karan teblll ohnımak üzere
dir. 

2 - Viliyel!er har.ulayıp VeUlele 
:Vekılnl&rmı blklircllklerl fa.kil' ve yok· ı 
811llar detter!erlnl bl~r lesdll<ll ou
rellerlnl Çl)ı:arlarak bu ıkftererln Mil 

(Devamı 3 üncu •ayfacıa 1 

Bu:ıı tutmuş lıö!gele:rde geniş ölç 6de lıan>kita iftirak eden &"Yet Kazaklıın Kaflı-Myada ilerliyor 

Orta Don bozkırlarında son 
müdafaası da delindi Alman 

Veliki Luki den ilerleyen Ruslar 
Nevel şehrin e yaklaşıyor 

----------- ---------
Sovyetler Nal!kaya, Mor~zovsk ... y:ı. ve Proladni şehitlerini a)c'ılar 

Moskova, 6 (A.A.) - Sov7et ha· 
herler bİİr<lSUllUD hususi tebliği: 

6 SonUnund:. kuvvellerimi> Prok 
lacln• ya demlry<ılu mel'kezlnl işgal 
ehn.Jşler, Nalskaya tehrl fJe Koteıe.
revıdı.a:ra de;mlryol fube hattmı ele 
ıeçlrmtı;lerdlr. 

t Sonlı:imında Savyet lı:uvvetlerl 

lnadh bir oarı>ı"""'1an ııonra Moro-
110vsl<a;ra ,ehrl ile demlryolu duralı-

m ıaı>ı ve lşıal eylcmltlerdlr, fıankını tahrip etmiştir. Bir mo'örtı> 
Kuvvetlerimlz balı ve omup la- J bombacı ala.vı kıırşı bir hücum .,. ıa

ratıa.rmda.n Proladnl şehrine ırbmlf- aıda 31 düşman t..ııkmı tahr p et, 
!erdir. 'rapılan tlddetll muharebeler 1 mlftlr. Bir motörlü bombacı alayı ka> 
oonunda ftlı•r Almanlardan ı~eı1- fi bir büeum ""1a"Ulda 25 düıım.•n 

n>ıltrdU', taJab, 2 toHU bataryası ve 22 tank-
IJimal Karlr.aayada müste-vlilerle tar Mft.I' &apn ahrip emııtfir. Başk:1 biT -n lt1ıvvetıerimta litÇOOD H htki- nolıtacla bir Alman tı:nıı hücumu ile 

nund::.n t Bonünuna k:dar ıeçen ı.; cltlpnır.n taburu imha edilmişttr 
ınüddel sarfında dııpn..,,dan ıışaitda (D.vamı 3 üncü oayfada)• 
mlkl<ır ve oayısı bllcl-rilen mah.eıı>e1i 

Bundan sonu Ticaret ve Sana
yi -Odaları, esnaf odaları ve ticaret 
borsaları hakkındaki kanu111 layi
hasının müza!keresi.ne geçilm.iş ve 
kaııun heyı.tı mnumiy•sHieefn

·de mfrt:eaddit hatiple,, söz almış

Anlcara 6 (A.A.) - Bııgiin Bü
yük l'!illeıt Meclisinde muı:alı.ere-
6ine b~..ınş buhınan Ticaret 
ve i3ana,yıi. Odaları, esnaf odaları 
ve ticaret bocsaları haQ.ındald 
kanun myihası 8'jıığtdaki esas
lan ihtiva etmekte ve Meıcl!iste 
büyük aliıka ve te2ahüra tla kar-

Amerika şimdi günde 
4 gemi inşa ediyor -

lit.bıam etınltlercllr. 

Bunlar: 150 -. 109 top, 188 
hayva.11 lopu, takriben S bin tüfek, 
19 bin tanksavar mayn, yanın mil~ 
:rondan fazla tü.fek mermW, 253 •am-
7DD ft 15 mlilıimınal -.e Jilr-Jı: de
-..Oclan lb-t11r. 

H a l i f aksa Gere 

A. H it 1 er s u 1 h 
istiyecek m i ş 

lardır. 

Rasih Kaplaa. ..Antal'ya. -
Bu kanupda ticaret ve sanayi iş

lerimizde çalışacak vatıı.nd.aşlann 
mesullyetlerile karakter ve seci
yelerinin ve alış verişte doğru-

§Ilaiın!ış bu1hımn~dır. Mayısta günde S aemi yapılacak 943 şubatın· 
Layiha bıt teşelıilııiJlle:ce 1ııiitm1 6 

A)'nl clane ~ kuvıretıes-lmb-
18 ~. 170 tank, 4Z lop, 321 ml~aJ. 
7ilz ve malzeme ~ili 399 laJll1'1D tıa'ıslyet vermekte ve ka.bırıda da 16,000,000 tonluk gemi denize indirilecek 

Ammey<ı ait hizmetlerle de tavzif ı 
librfp ~ıentır. 

Yine ayni tin-.., DJ'fmda d°""'"'" • 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

..edilebilecekleri esasını !ııoymak
tad.ır, 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Türk Bitaraflığı 
------"----• -------, 

Bir Alman gazet !ı•ı Türk litaraf!ığını 
tahkim iç.n n •. hvct devletlerin ·n Türkiyeye 
D' j"z h rete amade o'duğunu bildiriyor 

Beriin 6 (A.A.) - Hususi mu
habirimi2 b ldir.yor: 

Dornın Zaytung'da çıkan uzum 
bh- ;azı Türkıyen;n her ne balı.a
sına olursa olsun istiko:al ve muh
tarlığını muhııf•zaya azmetmiş 
olduğu ve Almanya ile yapılan 

CÖGOLve 
GI. J i R O - - -- ---
Mü z a ke re günü 

g aye t 
g i zli tu t u l uyor 

---· ---
A ' t er Löt. rö n de 
Afı i aya QEÇmiş 

Cezayİ'r 6 (A.A.) - Genera3 
de Gauellc ile general GiTaud ara
sındaki nıüzakerelcr devam et· 
mektedir. Görüşme gününün za
man ve saaoti keıumiyetl.e muha
faı.a edilmektedir. 

Nevyork 6 (A.A.) -Da:kar rad
yosu, general Giraucl'nun uçakla 
Dakara geldiğin.i bild nnekted;r 
generalin ıııçağuıa 25 ırv ıır;ağı re
fakat ed'.ıyordu. General Gi raud 
karaya inişinde sivil ve aı;ker! şaoh-1 
siyetJer tarafından sel<imlanmış
tır. 
ALBER LÔBRÔN' AFRİKAY A 

GEÇMİŞ 
Nevyork 6 (A.A.) - Mihıaka

IAt komisyonunun haber verdiği
ne göre, Brazaville radyosu eski 
Fransız cümhurreisi M. Löhrön'
ün bir müddet evvel şimal Alrika
ya ııeld;4;ra bildirmiştir 

dosthJ.k paktından sonra bu po
litikanın tenM!lini ta:rafsızhğın 

teşk 1 ett:<ğini belirtiyor. Türk m>I
leıinio ve ooun şefinin harbin clı- ı 
§lndı kalma:k husuııundaki kesin 
ve azimli kararı karşısın<la Anka
ı·anı~ :Stikbalde de bu taTaıfsızlık 
yolun.dan dönülmiyeceğlne şüp
he edilmiyeceği ve dışandan ya
pıfacak herhanıg' bir ta lep k~şı
sıında dahi Türk politikasının baş
ka bir yola saptırılmıyacağı aola-

(Devamı 3 Unc:t sayfada) , ~-~ 

! Romanya da lJ 
tevk i fler -··--fı Eski Başv( k f d€ 

J) tevki f edildi ı 
Bale 6 (A.A.) - Reuter: Bazler 

Nachristen gazetooinin Budapeş-
ıe muhabiri, Romanya.da tevkif 
edi:enler arasında köylü partisi 
lideri ve eski başvekil Mao·u ilıı 

Horla Sima'll'ln eşi ve R-0manya
nıaı eski Roma büyfi.k elçisi Vo
jen'in bulundı.ı€unu bildirmekte
dir. Polis, dem·r muhafı1lla'l'ın es-
ki umumi merkezi olan Mala.ksa 
fabrikasrnın birçok servis şefleri· 
le teknisyenlerini tevkif etmiştir. 
Hükı'.ımet memurlarının komplo
ya dahil buluodukl1tı söylen
meltted'r. Mihver k?taları Bükreş 
sokaklarını muhıııfaza etmektedir. l 
Stratej;k noktaların hepsine mlt
ralyözler konulmuştur. Alman ve 
İtalyan devriyeleri, hüviyetlerine 
bakmalı: için y<ı ldarı geçenlerin 

{Devamı 3 tincü aayfada) 

>'abus illü olarak il binden'•"'• - IA fi, Von Pe"e n'in 
ba.7, YalS1lhaJ' V.f' er kaybetın'ıtlr: r 

ALMA.."11 TEBLİGi • Q~ ri Ç8S r le CE ğl• 
Bertin, 1 IA-A.) .- Alman tebtftlı nl bile İrİyOt' 
Don bölgesinde clün de çol!n mtlda-

faa muharebelerine "3'111 ,ıa-ı.tıe cı. Vaşington 6 (A.A.) _ Britano-
~ um eclllmiştlr, Bir nrhh ı;ı.,..,,1m1z va: İngiltere büyük el~i lord Ha.-
j 

1 
I>~ IDlılıard>eler ""'a.smcla 31 dllşmaıı l'tfaks, Fuhreri.o bazı mutavassıtlaı 

.

j'. 

1
, 3

0000 
delaletile, bozgunluğun önüne 

l N }" geçmek için biT tak•m formfillel'" 

-
--- orveç ~ 1 le •1akırd.a sulh ~'<lif edeceğini 

Harpten sonra 
va"-ansız 

bırakılRca~< 

söylrrııl§ ~ bi:rleşlk milletlerin 
apğıda:kl cevabı verecekleri tah· 
m'nmde bulunmuştur: 

(Devamı 3 UncU sayfada) 

~Cla r k G a hl 
h.ıva ordusunda 

-------
Amerikada gemiler yenı! hir şekil de denize lndi·ııil:rnektedir. Resim
de gözül<lilğü gibi gemiler ~di y~ndd.ll dıonize indirilmı:lı:ıtedir. 

NevYQrk 6 (A.A.) - Londra
da-:Oi Norveç hii'k'iımeti, ha<rpıen 
sonra 30 bin Norveçliyi vatansız 
bırakacak bir k.ııal em·rnamesl neş
retmiştir. Buınhr, müstevli ile 
münaısebet tes's eden ve böylece 
milletin iaômadını kaybeden Nor
veçlilerdior. Bunlar arasında nasyo
nal Samling partis'·nin bütün aza
lan varoır. Ka'l'arname suçlula
rın hay•t'arı müddet'nce veya tes
biı edilecek sene sayısına göre yü. 
rürlükte kalacaktır. Bu kararna
me ile mahkum edilecek her şahıs 
umum! işlere karışmak, orduda 
hizmet etmek, hPr hııngi bir mes
lek takip eylemek, ticaret yap
nuk. ücretli veya ücreısiz her
hangi bir •ş tutm•k, müessese ve 
tfrketlerde çalışmak haklaMD'I 
kaybett>Jği gibi Norveç mJlli cemi
yetinden de uzaklat(mlacakt13', 

Art ist, cepheye 
qitmeğe hazırdır Bu denizai!ın Adaı:.1lk1~ va:ife al ıştır, 

Vaşir.ıglıon 6 (A.A.) - B:i.rleşilk yapına.ktadrr. 1943 için tesbit e-
Aınerika deniz lroımisv=u reisi dilen hedef daha yil'ksek olacak-
ve harp deniz sererlcııi dırekrtıiirü tir. Amerikan gemi 111?8lçlila-
A:miı'dİ Larıd şu beyaonatta bUr rı, yalnız Rei~ Ruzveliin hediOf.İ· 
lunmuştuır: ne ıı:;ıgun hareket ederei< kendl-

AmN"ika şimıd:I ,güınde 4 .gemi !erine ayrılan hisseyıi ,ııeçm<ılcle 

VARLIK 
VERGiSi 

---ı•---
ŞuLelere ve mGhaJ

le ere ihtar 
li steleri a s ıl dı -Vergi ) üzd e t i r 
7&1Tla Elrn •yor 
Varlık vergisini yüzde bir zam

la öd,,.me miid<letin±n ilk günü 
ola:ı ~alı güoruü muhteliif şu'>ele
re yatıT&an para miktarı 644,941 
liradır. 

Mükelleflerin bir kısmı vergi· 
leri"•n yii'zde yirmisini ödedik
leri lÇ'in banlkalardan avan.s al
maktadırlar. Fakat bazı mükel
lefler vergilerlnıiıı en az yüzde 
yirmısini öd-eıneden Emlak ve 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

kalmamış, geçen 12 ay içinde 8 
milyon 90,800 tonluk 746 gemi in
şası •uıret.ile da!lıa da iyisini yap
mışlardır, Bu sayıda donanma. 
:iıçin yaprlıın bazı gemiler da!ıil 
olm•d·~ı <"ihi 800 loüçüık gemi de 
dahil d~d:ı'r. 

Yıl sona erdiği va.kjt.,, istihsal 
(DP.\'llnıı 3 üncü •ayfaıia) 

l dhalat ve ihracat 
için yeni bi r lay iha 

-------------
Birlikler tarafından idaresi 

hükümler konuyor • • • 
ıçın yenı 

AnkBT• 6 (İkdam muhabi.,i,nde n) - İthalat ve ihracat işl•rinin 
tamam~n ferdi teşehbüs>ere bırakıl ması :xınunda memle:ket iktisadiye.

. tında görülen vksa.klıkları be.fara f etmek maksadile Tk:areı vekale
ti tetkikler yapmış ve bir kanun projesi hazırlamıştır. 

Yeni projede ithalat ve ihracat işlerinin ithalat ve ~acat b\rlik
leri tarafından idaresini derpiş ede r. hükümler cnevcuttur. Bu kanu-
111.m sy.ratıe çı.lı.arıhnaııına çalı§ılac aktır. 

.. 

\ 
f 

Tanınmış Anıer"Jtan sinema yı?
d12larından Clark Gable şimdi 
Holivuttaki yerini buııl-m~ ve 
Amerikan hava ordusunda h-'tı:· 
met ıJm.ıştır. Oknlda lüzumht 
dersi ızörmilş ve hava bombou-
dnıanlan için hazıdanmıştır. 
Resim aırCi•ti hak'ld suhay 

loyafetile göskrnıekteclir 



SAYPA-Z l&DAlıı. 

SULTAN REŞAT 
--- VE SEHiR 

~Davaları 

c ~ 
ı==c Esnafı da dinleyelim=:;;:=: GOndOz.1/~IS POL!TlMJ 

Bak~mevı l~alya ile ITTiHATCILAR 
Hamamcılar yıkanma Ücretinin 

' pahalılığından şikayet ediyor Dün Beyazıtta 30 A!manya ... 
-------------I \ azan : i. l A Ş A K ~ 8 l\ o. ı 04 J 

Paui.,;:ılıa 1'.ar~ı göSteTlleıı bu 
ık41,yı.t;q""i.Wl a.aıayı, sa.ay er
L.zı.ı do. mutecss:ır ol:ıı~·ardı. 

- tuau-an1ıı geç kaımssı, her 
h.ılıle w _ 1..ı.ız olmıyacaı>h bir 
k!IÇ dalı.iı... beldiyelim. 

Ara~. harek.et etti. O t .. 
rihte barayburn.u, park halinde 
d<ığüd.i. Şımendi!er köprüsüııı. 
den ~ulcçCfme ka.pwııa gı.dcJı 
yol, ı;:<ıuşl ır..ızeı l>!r patıka<lan 
ibaretti. 

.. , .. 

Ya ya kaldırımı 
su olukları ve 

soba boruları 

Btmamcııar llen411erlıle Oflı tıraluıdau 
acu o4u werumelia1 ıaurorıar 

ÇOCdk alan yeni 
bir müessese açıldı 

Çocuk ~ ltlınım
Bcy•:zıttaki Cedid Hll6anpaşa med
rosesiin® tesis ettiği .Gündüz ba

kımevb dün saat 15,30 da törenlıe 
açılmıştır. Törende Vatı ve Bele. 
diye reisi, parti idare heyeti reisi 

v• kalabal.k bir davetli ldltlesl ha
zır bıı.lunmuştur, 

SON &'inlerde çıkan ri'va
yetleria bir esası olsa g.,. 

rek: Almanya tarafınıl..n kOo 
maya bir teldıf \'aki olmıq, bun· 
da l&ııiJoamn artık Almaıışa ile 
il'dc.n iyi)'• IMNeımW, yaııi Al· 
manya lıirllğ'i içiııe girmesi i&
tenm.ştir, Bu rhayetleri tah· 
lil içia elde m;ıliunat yok detil• 
h, ital1.a ile Almaayanın ara• 
stnda şu son lkıl ıenedlr .kt'-sa• 
eli •ahadaki •İşbirli4). daha art. 
mışlıtı, Daha İtal) anın harbe 
IP'rucs'nden e\·vel Almanya ile 
akdedilmiş bir anlaflll&)'a gö:e, 
ltalya muhtaç oldıı&ıı kömürle 
iplid.ıi madciderdeu bir kmnını 
Alnwtıfatiaa alacaktı. 

Uan..W. Ve o:-ııda, gilneşuı al
~ ~lcil. 

Dslu...a ... r gf>,'iyw. Ar.A>alar
daıı .,,..,r ı:ör~ 

Bu..,aün hamamcılan din~e
mm, Hıını&IIWar, fÖyle di}'OC'-
1ar: 

da 35 kıaruşu bulurdu. 50 lııu
nışt.an başka tellak. ıı.at!J.', kese, 
sabun, çay, kahve ~ W:rtıl· 
!eri de vardır. YelcUnun hayli 
kabarık old.ıı.ğu şüplıe!iUdir. 

i)el'; .a., DU' şemsi:)•e bı.ılduruJ.. 
d1.1, G~-ten fena bakıe muı.e
es~t.r -01an pad işabın ~ um.un· 
d e ta ;..Jrl _ Su.itan Menmet, Sa· 
rayburnu."1111 scrinlij,rı.ne ut
moıı, otu wn curam ter dOkıqor. 
füıyaımı d.ıima saraym loş ooa
lawı.:.la ve w.<ağa çıktığı zaman 
dıı ka;: ll a.rabada g~ı.nnıye a-
141··~ V.ı.lll paciişah~ ma.Y~ gvz· 
lu:i, jÜ:wim parı.ak ı§oliır..d;ı.ıı 
çok ı:oı.teı:ssır ~Oırdu. 

Yeı:.i paci!şalıın ilk cuma se-
l&ınlr#ı ıçın bUl'&dan geçeceğı 
uılincUği ha.ide ne burııdakl .bo
zu.it yol tewiye ve ıslah ~ilmiş .• 
ve nıı de, yol kenarlar:rla öııt.i 
nm llilJ<taJarı yerleşUrilm~ 
Yalnız, padlşahı.n ır .. ra:iar. ge
çeceğ!rıi haber alan bam merak• 
hlar, yolun un:ı.rrr.daki ağııçal. 
ru:ı •ltına sıralanrnışlaro.ı. 

H er memlekette vDya kat. 
• dırmıı ınsar.ların lı.olayca 
ve ı ai:atça geçeceklen btc >ol· 
dur. Kakurım-a yu.reyoııier cıto
moi>:ı. araLa, tramvay ve benze· 
rı 1'.l.lıul vasıtaları tetılıkesınae.n 
kur<urıcuş oııu.rlar ve aynı zar 
manda bu ı;ibi naiılôl vasılB.iacı.ı.a 
da rndrıi o>!l'.sz!aı. 

Fax:ıt !nsa>nların .kııldı.r-.ınıda 
yürı.ı . nesi bu zamanda cactJ, de 
yfuiı·nelı.ten claha tl'hlikeıi bir halı 
alm'j'~. Zıra y ağm ....;. to.ı giınlct
de o.du.ğu 4dar sojiull günılcr- · 
de el 9 İstanbul kı;. Jıd ı rnn !arı tıa lk 
içın bir geçit yeri detll bir ki). 

nmına yolu olmaja ~lınılf" 
tır. Sd:ıa bonıiarının züirleri 
§ıp şıp damlarken .:lk dl.lşeceği 
YEr kaldmmriar.. geçoo bıriıurı \ 
şapkası veya omuıı: b111ıdıx, Yae 

- btanlrulda geçen sene ~ 
lar.gıcıııua W küt.i.<• ham.mı V&Z• 

dı, S'·;~~a, .rııahruka.t d~rdi yü.
Zıin<i~.1 bu hamamların adedi 
gılh..'<'.,"O azalmağa baş.ladı, Şim

dı, ~'i:tıırde 50 tane hamam W. 
luıı. -n;ı k tadır. 

İhf.iyaca yetecek derecede ma
den :.. .. ınurü vorılmiyor ve bUJa.. 
nuyo.uz. Odoun be gayet pa:Jl.'liı 
14 iir-"llan çekisini al 'Y'Jrtız. &ı 
fıyl\I ıabiaL•le gr.yet pahalıdır. 
Vaziyat •böyle olur.ca bugüın mEl'v
cut y.kanini tarife.dnin ida.re 
eljtı.r>J<,i kendıliğindcn tneydanı 
çıkar. Ya hu tart!entn arttıırı! 
masını, yatı.ut da Mııhmkat OII· 
sının lo."cihaıı bize odun ~eı:me
IW istemek hakkımı.ulu-. 

Bu.n.ia.n dolay! ~ kesat gi
diyor. H.ama.ma gelip yıkaııar.· 
lar azaldıkça azaldı. Bittabi, ha
mama ~elmiyenılerin kırll VÜ· 
cut\e geo:diklermi ldıd:i<ı. edçzne
yi.z. Bwılarn ekseriyet~ ede 

rindeki banyo veya duıılıwdan 
isafade odıyorlar. Ne 0>1 .. 1 o ... 
sun, •:amam yıkar.ma ı.icrctlui· 
nin csk.lai gibi ucuz oimumı 
mıişt ,.:ileri artıtarması l>altı.ı:nm.

dan tumenni ediyoruz. 

Törene Kurum reisinin bir mıt
lru lle başlan:m:~tır. Reis, Ç-Ocuk 
Esirgeme Kur:.:munun faaliyetini 

beli :tıruş ''t! Kurunıa maddi ve 
nı.ıı1evl yardımlarda bulwıaııları 
şükr1nla nun1ı~tır. 

Bu 'beAlUIM!, tam yırmi dakıka 
dev:uıı t1'J. Arabalardan, y ı.rıe 
- gor Lllledl •• Ol;ma.nlı ı;al:ı.e· 
n...tı hımı1Ju kurulan ıbôr padlşa.
h;.n, &a ayburnunda yimu ....Jti
ka aya\."!a bckleıne'ji, g1ırulmüş 

ve ifı~l.lııtif bir ~ deltJdl 
Sıü:.an l:t&;at, bu Vllzlıyiett& 

çok. m... -cssır -0l<lu... ~
nan dorecc;t, açık OJa.ru vefue
siı-..de okırJU)-ordu. Fakat o it-

' tfaıı!çı.lan g'1eerı.dirmek dtişun-
ct>.>ıle, en k....çuk bi.r ~el'le l»
le 1*1unmtry'Olldu. 
Büyıece, yirmi dakika~ 

ti. Ar•ti<, yakıcı gilneştM bur.a
lan v~ ı:u•w.'lÇ vazıyetten fen& 
haWo ~.ı!<ılan Sultan Reşııt: 

- Barı, yavaş yallı!f yuc\ıy~ 
lim. 

DedL. Ve, maiyctin<kkilerle 
bcraOeı-, ağır ağır şiıneıı.Wııec 
.kıöpr.ı..,....e dQğru ilerkıctı, 

'I'ıım k<ipri.ıye vardığı ı.aman. 
arabalar da Soğukçe.şme kapı"' 
tal'9lıııaan aölıüıı et.m~rdi. 

E:n ~. padlp!ı:n obin.meshıe 
maiı:;;u• olan dört atlı bir liLtta· 
r..at araba.>ı) bı.ıl~. Hu 
ıııraı.a\'I da maiyette bw.lnanla· 
.rın t-ir~.cleri. hirkaç ara.oa ıa• 
kip edİJOrdt.ı. 

8Wtaıı .keşat, f1nımıl ifitt ılıilp
rüsü :ıuıı sar .. ydan taraftaki ba
fındıı, ı;altar.at ııra.basuım sağ ta
raf..,. bm<U. Mlıtyelinde bı.ıiu· 1 
nan Gaz.i Ahmet Muhtar pajaya 
da. sol tarafll>da.kl boş yeri fi>• 
terorııit: 

- 61Jra,ya buyurun. 
Dedi. 

J 

Su!:ar. Reşadın dört allı salta· 
nat .ırabası; bu IJOZu:k YQklan 
sarsı .:ı sarsıla geçiyordu. Halk, 
ilk dala olarak böyle :yakıııda.n, 
bir i)tı i~alı yıı..>a gôı-ı.ıyord.ı.ı. 

Fakat bu seyirciler, iıcıeıa şa· 
şırmıılardı. Bır padişAha ne şe
kilde bilnn&t g&temıcit Lii>01 
gekllğiın bı hntyodardı, 

Sal.a vey ahııı ha.mala benzi.. 
yen :1.tiyac lıır ac.am, elleri.ni 
dua • azlyetuıde IJelllaY• kaldıt'
dı: 

- :Oadişım ıınl.. AUa.h laiıcu:.ı 
askin otsin. 

•iye bağı.rdı. 
Bunun a>kışı, Sul:tan lpdm 

pelı. ooşuna cııtı. Başlat o saka 
vey:ıhüt hamala çevırerek gü. 
li:am..OOi.. V ~ elıle sel.im vererek 
iltifat gösterdi. 

Saıtanat araba~t. bıiyılk çit
loobilt ağaçlarıı:ın alt:ndaıı dola· 
şara.ıt yoku:;;u tı.nnandı. (Mecıd .. 
ye ltasrı) nın binek t~ı önüne 
dayarxfı. Ezan okunmaııır.a, ya
nm saat kadar vakit vardı. 

( Dev.rrn. var),. 

Kl L•p \ 

ınurlu gUnlerde k.all:lırııır.da gı . 
denJ..or 81ık sı.k ca:l.~ ~el: 
mecburdurlar. Çirııkü d•ml>r
d.1ki su,yu 1ıı>plara:ı olu.klv !usa 
olduğu için Slllar damdan yer~ 
şelale gibi düşmekte ve geçen
lerin fu.tü.nü başını, hele yan 
beli~ aşağısım &1.l'&ıklam tıic 
hale rolınıaktaıdır. 

Bu niçin böyle oluYl)rt 
Cevabı basit: 
Be:Jdıye zaıOıtası bu gi'bi iş 

lm CO!Jlrol etmty<>r ve mal sa
hıoleri de pera harr.ama.k.tan da· 
ima çekindikleri içiı: kaldınm
dan seçen halkın selametini dü,. 
şümn i.lyorlar. 

Belediye du.rağmdan Aksa.ra
ya ı;uierkcın.. yahut Fatilrteıı 

Şebudı.>lıaş!r.. dönerken cadde
lerde bile ikaldırı.ınl•ı sararteıı 
zifir~~rin ve yolları toplu 9U akr 

. n.a• ile geçilme& hal.! ~ın 
larım aııçak borularının çoklu
ğu keniliğinden anlaşıhr. 

Şapka, el019e ve lauadııre pa· 

* Geçen ay ıç ode şehr.ımizdeo 
11 milyon 632 bin liral>lı. ihr~at 
yap.trnışnr. 8•9lı.ca ihraç eıli:eıı 
maddeler arasında balık, llkerda, 
iç fındk, yağlı tohumlar vırrdı. 

Irakdan yaş ın<:yva, Almanya· 
dan kun.ı erik ve diğer b.tzı kiuru 
yem!fler i8tenmektcdir. 

1 
halılt11ır.cı ttilri.im siı.\.lüğü cıı.ı 
zamanda pattooun, ~ıpkalNll !e-

l kel~nerek berbat o!mad:lan ve 

* 140 ton Klorat dö Potas gel
m'ştir. Bu mallar, k:birt şirketi 
namanı getirlbniştir. Kibrit iıma· 
lında kullaııılacaktır, 

1 
kunduralarla pantalon p&çalan· 
r.ın ı.ı~ltolam olmaktan kı.ırtacıl· 
ması için bir iki bek!dllye zaöıta 
memL'nllnun halk n:entaatlrıi dil
fiinmlyenlere ceco.a ı.abtı tulm&
•ı kafidir kanaatindeoyi=. 

Nihayet, bizim işlml2l Amme 
hi:z:metleron:!A?ndir, şcıhrın sihoha
ti ile aliıkada.rdır, Dcıgiion, adam 
başına yı:ka.n.rna iicr..t.ıi vasati 50 
kuru,tur. Bu paranın az <>4na· 
dıgını biliyoru::. Eıvvelıce, bu fi
yat 20 den ~tardı, Birinci sınıf 
hama!n cizye tanılan hamamJu· 

Hamam Fah.alılığınd;ı pc-şta 

mal s.ikcek, havlı.ı fl)'atlarıaur 

da te;!rl vardır. BunlAr, lıaftika 
te:ı, bl'lm pahalı, hem !roıay loo 
!ay bnhrMmıyor, Biıı!m eemi~l 
mi, Yerli .Mallar PazarJ.ıırı mı. 
nerc>l olun.'a clıun, bizim bu ih
tryacunızı temin et.mele.ri [Azım. 

dır. su· sal'fiyatııru azaltmak 
i~n haır.aınlal'o.ia ~~at başına üc
ret r.lmak filcrlr.den va~il 

miştir. Bunun tatbik edilebilir 
ta.rafı kolay lrolay blllt.ınamad\. 

~~~~~~~-11~---~--~~~ 

------
{E hdem[erini aşı· rafla teşekkür t tıileı 
fatm2Q8 mECbUf. Anlırra, 8 Cil<dam Muhabirin

_.,, t - H'nıl•ketlınlade lellılkler 1'• 

- lncıııı parlimeJ1to htJ'ell Til.,. 
toprak.tarından ayrıhrken ~t"etls ite· 

l•I ıı.-ı•allı ~ fil &elıırafı 

' •denn'flln 

lstanbııl Val!liğ:ndcn: 
S<r.ı zamanlarca yapılan kon

trol.L'lnie bır tak.un sar.ayı ve ti· 
cıoret mueıısewlerı memur, müs
tahdem ve i.şÇlierının çiçeğe kar. 
şı 11111ıaııaıadıkları ve qııdaa kaç
tJklacı anlaşı.lrnalttadır. 

«Tlir1rh·eden aJ"lldıtuıııs '11 anda 
&l&ln Ye Mttllltn haldlllllllda r&ıler

• l;I ..,..ııe1<1r maametenlıı ve mıa. 

ıı.._.., .. ııtııı baluanıu ~ıımk4a 

oUatıunan siylemek lderlı. a..
kll .., a.ielra vaııın. .,. ll<ame•· ............. - ............ 
Dl~ elaalara blııe .. ...ııtınla ııettftn 

ııı,.-ını P<lı .ıyade l&kd'I' dme~le 

oldaPmnn lblif bııy1ırıJam rtea 
e~er 1. D ı~ttmiı: 1943 ,.ıhuın memle. 

hllnl7e ... del t'e "''ahı ptlnnesldlr. 
YAf&.•• Ta111.l,-t;!a 

G_öriiliiY<X ld Sultan ~t. bu 
vUl'yette bile lı1!saplı hareket 
et.meyi unutmamıştı. Biliyordu 

ita yanlar keçi 
kılı İ!ti)'or:ar 

' ŞEHtıllJ 

Umumi hıfzıssılıha ka;.un.ımun 
93 uncü ve 94 ür.eil m 'ddi?lert 
mucibince bu g;bi müt.;.seselec 
ea.hip veya mlldürleri ve meawr 
w mü.stahd.mleriıU w buıün 

işçiler;n Biılanmalarını remine 
me::c\>ıır oldukları gibi kmnlann 
aşıııu kullaı:ılrnası da yasak ol
duğundan yap~lacak kıontrol nıe
tiıce4' bu husıttlara rlıaycıt ellml· 
yenler fi>nlldüAll" takdirde h.alc!
lanıuia derakap kanuııl takibıa· 
ta ~~ı tebU, olunlll', 

1 Su~kast su<ı_lulı.n 
Ea'c hanı yarg nı 
tahkika'ı t:..t .i 

kı, Ahr.eı MuhW paşayı yar..ı.ııa 
otw1oakıla büyWc bir tevaeu 
göst~ ~ olacak., ve böylece de 
hem lttilıalçılanıı ve hem de 
hallin teveotiiılıü.nü kaz.anaea.k. 
tJ. 

Fait:ıl Ahmet Muhtar paşa bu 
iekLifı k:alııurl etmedi: 

- Eııtatfirullah, padı1111'tmn
Yaıunıı.a otuıımak hadd'.ım m>?
Münade buyurursanız, karşıru
za bir.ey iın. 

Ikdl Ve Sultan REŞadJr.. kar
şısına Y~leşti. 

Hıoor alilığunızıı göre bazı 
Şek~ r tevz·ı 

İtalayn firmaları, şel· ··mizdcki M<mur. milttk.alt ve mahdut 
a!Akadr1ara mAiracut tderek tek· gelirli vatandaşları yapılacak ~ 
lif~ l..cek mat mukab:lınde biz· • ay!ı.k şeker l<?VZ i tçin haıır:ık!ıra 
den pa.çavra ve keçi kılı sa:ın aı . 1 l;aianımşt1". Şehrimizdeki !T'eV· 
mak i.sted'kleıtnl bildi.rmitlerdir. cut şeker s:okunun yapıla<:ık teV· 

1talyonla.r ayrıcı kuzu derısi de 'Liat •karşılamı~-.cağı ıınlaş:m~tı.r. 
istedik:er'n bi:d~rmiş'.erdir. Kuzu Lüzumlu m:kıardn ~eker tem 'il 
der!sl n,ukabil iude b:ze Asit Tı· edilince üç aylık tevz'.at yapıla. 
t.ar•k \•erilccekfü. BHlndiğ· g:bi bu cık\ır. Bu tevziat bıkkallar va.srta-
k:ınıyevi madde, ı;moın tuzı.ı Y<'- "· ,ı .,~,~ mutemct'.er vasıt:.sile 

rine ka:m olmakta.dır, olacaktır. 

! ka arı 
1 f emyiz etti fer 

Alıkara 6 (İkdam muhab'r n
den) - Suikast SU<;Iu:anndın 

Pavl<ıt ve Kornilof, haklarınd ' \ 
verilen karar resen temyize tabi 
o'duğu halde kendileri de b:rur 
temyiz liyiha.sı hazır' ayarak müd
dciu.ınum'liJle verm 'şlerd~. Sü
le~man ve Abd-Orrahman dı hak· 
larındak• karan ıemy'!! eo~miş~r
di,,, 

Sultanhamamndıı Büyük Balcı 
hanında çıkan ve büıün h•nın yao
rna'LC neticc'.enen yangın tahki
katı oona eı11n . ~ ve mcsuliyett gö~ 
rü:nler h:ıkkında adil tahkikata 
gir 'lılmiştlr, 

Bu han<l• bulunan ve m•l~rı 
tamamen yanan tÜccar!ardan yan 
gın ml'Suly<':i ile hic; b!r a!iık . : 
görü:m;ym Adil Çolak, Salim Ço
lak ve EFcf Şener, sigartalı bu 
lun• ıkları şlrketteıı l.azminatları . 
nı olnıı-ş'.ardır. ----- .. -------- ------------

Karito yarı karanlık sofada 
elelr.lrik radyotörüoü.n öcıün.o o
turınllf. bekliyordu. 
B~ aokakta bir otomobflia 

durdujı.ını.ı itittl, 
Derhal Seba&tiyeıı'ln yazıhaııe· 

a'~c fır11dı. Pttdenin bir kenarını 
kald&np baktı. Açık bir ocoaıobiJ
den öç k-flnin lndıthti gördü. Klm 
olduklarıaı tqhiı edememifti, Fa· 
kat caddeaia ilerlıılndeki fener
den gelen. hafif ıplı:, bu gelenle
rin iyi bir niyelle gelmediklerini 
h•lleritfe ve tavırları1e gösteriyor
du. K•rto tamamile dlk1cıt kesildi. 
Geniş cmuzlu, sırkalh birisi ya

nındıkilen: bi11eyler söy:l'dl. An
laşılan talimat veriyordu. 

Karlto tekrar sofaya fırladı. 

Blı· perde •rkasına gizlenmiı 
e~ktdk diiğmesne basıı. 

O and> ıunç k•pınm arkasıııda· 
ki müzi.k ve kahkaha sesleri bir
denbire ke&ilmişti. 

Kapı ,ki dcfll ç:ıhndı. 8<mr'a tek
meler vurul.ınağa ba§landı. Karm 
aACoAlr. o ZAmAA hlk.ıp lu,Plll ~ 
ıı. 

Japon hizmetçi: 

- At'federstn 'z, dedi, ırin galiba 
çok beklettim. 

S. rt bır ses: 
- Htm de çok bekleıtilı:, diye 
ırdı Deır.indenberi zi.le baaı· 
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İşit~ Ben ti yukan 
lııatu yatıyordwn. Kapının ~ 
leııcf>ğln' ;ş;tıncr, koşup iodım. 

8"1<ar!ı adam, ya.nıbaımda!l ar
~ad•şlanııdaıı birinın yüz.iine bak
tı. Fııl<at bi'lt!Y ııöy!emedi. Sonra 
kaop.cıya dönerek: 

- Sebası yenle g<irü,<ımek isti· 
yoruz,. dedi. Kendisine haber ve
rin z. Skotlandyard'daıı müfettlş 
Drus gekli dersiniz. Herhalde ia
ıniml hatırlar. 

- Buyurunuz, giriniz, şimdi 
kendisine haber veririm. 

K•ilo kapıyı kapattı. Gelenlere 
büronun y-01 unu gösterdi. Elekıri
ii yaktı. 

Müfettiş Dr111'un arkasında 
uzun boylu, sinek kıaydı traşlı bir 
memur vardı. tlçüncü memur dı
pncta yaya kaldınm>nda k&!mıı, 
orada bekliyordu. 

Bir iki d•lr.ilı.a 80llr& Sebut'yea 
göründü. Elleri cebinde, awaruı 
~ .. 

şim! Hep böyle beklemnedik geç 
zamanlarda teşrif ediyors~ıııuz. 
Bir em niz mi va? Buyurunuz, 
oturunuz. 

Müfelt'ş Drsu sert bh- sesle; 
- Hayır, otunnayac1ğun, de

di, biz buraya sohbet <:lınoğe de!" 
ğil, iş!mız; gönneğe ge:e:k. 

- Pekila! S.z< mini oilın yo.!t. 
Sebııst,ycn §iiıınir.en·n yaruna 

gitti. 
Müfett:ş dedi kı: 
- Açık ııç•lt konu§a.c.,ğ:m. Bu 

evin önü, arkası, sağı, solu, her 
hr;ıfı sarılmıştır. 

Seba9t'ycn sararır gibi göründü: 
- AMah Allah! Neden icap et· 

\iT 
- Orasıını sonra öğren<"ceğiz. 

Siz hu gece b'r toplantı tertip et
tın:z. Bizde maalesef bu tpoluı
tının .keyfini b~m;rğa geldik. 

S<bast:yen sigarasının külü-w'. 
-0eağa silkti: 

- Bu sözlerinizden birşey ..,,. 

evine !k.i ~ ahbabtDl davet 'ede· 
mez mi? Toplarıtı dıyorsunuz. 

S>nki s;yaısi b•r liollikast mı hazırlı. 
yor112? 

Drus hafifçe gü'.dü: 
- Soğuk k~ıılılığınıza çok h•Y· 1 

ranı.m, dodi, biziıın maksad-mız da
v<:< ett:ığ niz alıbap::ırım"'.ı gör
mek~ir. Balcalıtr, şu beyaz ku:üp 
nasıl bir yermiş, biz de görelim, 

Sobastiy-en b•şını kaldırdı: 
- Aılıh Allah, ne tuhaf 'konu· 

şuyO<SURuz. Beyaz kulüp de ne 
demekm'ş? İlk defa işitiyorum, 
MüfetHş cevap verdi: 
- İ!'ter~nlz, durgun zihn·.,rı; 

canlandıı'ayım. Bıı beyaz zehir 
amatörleri şu dak!ka evinizde bu
lunuyor!ar. Kapalı kapılar bu ge
ce açılacaktır. 

- Beyıız zehir amaıörleri ne! 
demek! • 

Scbastiyen güklil: 

den <lolnvı piF!T'an olacağımızı da 
ben size haber vereyim. 

- s·mdi f 0 zla söze lüzum yok. 
Ya siz b'ze yo11'1llluzu P'Österirsı

aiz, ,.,hut yo'ı·mu7u biz buforz? 
&~ · ıi;••n dk d!k m!lfettifin 

yüı.üıne baktı: 

- AhbaoPlartm ~an .. vıeriııe 
gittil<r, dedi. 

- G Ô"mezler. Saat on bir bu· 
çuğa doğru bu e\'e g',ıLklerini 

1 ''•·o\"'·· etre.fı d' sardık. Yioe biz 
görmeden ntreye gideb!l'rlenniı? 

Seb:ıstiyen sesini tatlıl:t<jtırdı: 

- Niçin bıı kadar ~r>r ed:.'Yor
sUMuz? Oııhr gideli yirmi d•kika 
oldu. 

- Bu da yalan! Zabıt.anın va
zii<!~ine mAn' oım .. ğa kalkışıyur
su;nuz. 

- Bu sözlerinizden dolayı p'ş
man ol&eaksınız. 

Seb3sf;yen cigarasıını dikkatle 
söndürdü: 

- Çağırın .h!mı~~i'eriml, hep
s·ne d< ~orun. Muthrkta da bir 
aşçı kadın var. Öıeki hiı.ınetçilor 
yatıyorlar, Gözünüze inanm~k 

için, miisaıde ediyorum, bütll.n 
evi arayınız, 

Müfettiş: 

- O halde b;zcı yol gösteriniz, 
dedi, 

Bıındın sonra Vali kord.elayt 
«esm ı ve Günd~ bakımevl ge
ıılml~ıir. 

Bakı:mev3udc 30 çocuk bulun· 
mak•adır. Bu ~ocırlı.:ar babalan 
olm.yan ve anneleri bir ışte ça· 
: ış>n ç<>cuklar arasındııı seçilmiş-

Ondan -ra 41aha başka an.
Lı,malar da iıuala.ıı.m.ıtiı. B ıuı
lara ıöre derutr, çd k ve kere.
ta .r· .. lplldai ıaaddtlcıle yaka,. 
ı:ak rualzemesi ve dala başka 
madlni maddeleri Alaanya ~ 
mln edecekti, tir. · 

Bdumn·l, hergGıı aftllelert t•· 
rai'ndan bırakııaeak otuz çocuğu 

mürebbiveler v:ısılasilo akş:ı.ma 
kad1r bıktıııı .. caktır, 

bal1&JUJ1. ihtiyacı nı betinde 
kömürü olmadığı iç''ll bu mad. 
deyi hep hariçlen gelirliyordı.ı. 
t'akat b"bia çabllk bitmemesi 

Açı~a töreninde hazır bulunan. 
lara Kı.ırı;an taralından kuru ye
m ş ikram edlhniştir. 

M lıver a-Iuıılaıı da safere <la· 
ha çabtlk varııcag.ıwı ıöre hesap 
Jürütmüı olan lıalya ou.da.n 
aonra dünyayı paylaşınca ısredı>
ğl kadar khuMirii kı>leyc:a temin 
edebilecegini ülDit edi,yordu, Gıda 

fi atı 
madde~eri 
düşüyor O \ ~kıe kadar da b 11ıa. ... .,. fa b

ril&ala·. uu ~eıeceı. n harp sa
nayıioi yünumek için muhtaç 
olacağı köaıürü Almanyadan 
bekliyordu. ln;:il • ablukası yu· 
zünd~n İtalyanın ..abllkr.aıe 
başk.. mcmleketierden iptaruıi 
madde getiııııı çılı.artma.lı. kabı! 
olmuyor, l'ııluıl Almıuıya ile b .• 
lİflll .. _;u olduğu 1'ın hal)· 
oradan alacağıaı. l.anı!act alabil 
melıt.!Clir, 

Din 
ar11 

-piyasada iyi 
Vlr., cıl(a 

Bayram ~ yılbaşı tatilinden 
sanro dün ill< defa şehrlrniz pıya· 
sasınd' bazı muame'.eler olmuş ve 
bır kısım gıda maddeleriııin fi. 
yatları tebellür et'llliştir. Fiyatlar
da ciWfiiklük va"dtr. 

Dün, olrstre ekstra ya~ asit· 
il zeyuıyağının toptan fiyatı Fo 
b'rincl C:ns yemekliolı ~yt'nyağt· 
nın 150, sabunluk yağların 90, Di
yarba!l'ır menşeli sadeyıı.jlların fi· 
y11tı tooptan 301>-310, Trabrıoın 290-
300. S'verck 300. Beyaz peynir en 
iyi ı:ins 120; uhk fasulye 54-55. ça· 
lı fasu'ye 61Hl2, patates 25-30, 
p rinç Tosyn 120-125. 10 oumırdı 
kuru üzii:m 65, 9 numaralı 60-61, 
iyi c:ııs keçi de'1sl 220. kıııa tüylü 
koyun derisi 160, J>&mı.tk çcğiti 16 
kuruştu. 

Un fesarrufu 
Yen· k•rne tevzii sayesinde 

günde 200 çu·val un tasarruf edil
d:f(i yörü'ırfülür. l.hh1I:e b'rlik· 
!erinde hazırlanan yeni deftH'.er 
sıkı bir kontrol ve milrııkabeye 
t;ibi tutu:maktadır, 

Altın fiyatları 

Altın fiyatları yl"niden yüksel
meğe başlamıştır, Düın bir Reşa
diye altınmm fiyatı 32 lira 'di. 
Külçe altının bir gram fiyatı ise 
406 kuruştu. 

"vuta'ftk flyiharr 
Ankara 6 (İkd•m muhabirin

den) - Adliye encümeni avukat
lık k•nun 1Ayih1S•nın mÜ'Z&kere· 
sirıi bit:nn:ş ve layihayı bazı ta
dilerlc kabul ederek meclie umu
mi h~yet:ne Se\•ketnı'.şt:r. 

Ansiklopedi 

Nalçik (Ehri 
SoV)-eferln <>vvclki gün işgal 

ettik:Cri şehirlerden birisi ve en 
müh:mi de Nalçlk :;ehrid'or. Bu 
şehrin 30 b:n nilf~u vardır, Ve 
oosyali:;t cümhuriyctlerden b!ri
sinin de merkezid'r. Orta Kafkas· 
yada geni·ı b;T saha kaplayan bu 
sehirde mühim endüstri !Y'Ü<sse· 
' ı;e:er; varılır. Bura<ı:r.ıo momba 
sulan ııne9hurdur. Nalçik bir ~ 
rniryolu Ue Bakıl - Rostof h•ttıoa 
bağlanır, 

Gı-ozn; · Voro9llovsk büyük oto
mob:I ~si de Nalçikten geoçer. 

Nalçık çok münbit bir ziraat 
bölgesınlo rnrekezlnde oldyıjtu 
için gıda maddeleri ondili;trİsi ve 
b ' liı.assa konservecilik çok mkişaf j 
•tmişlir. Şehirde alır s•nay' ola
r3k demir ve ~ürbln fabrika!arı 

Buna mulıalil italyaıua da: 
Alın.a,.ya )'61laılıj1 bam mad· 
deler ehemnıiyeu • değildi 
Jpek, kükürt, t'tva, kenevir, 
•il 7emif n •bze Silulernıek 
dlr. 

Sii)'iemep lllaum 1oklıır kJ 
Alm:wyıuıı.a ıo,...erdlt* nem ~ 
çelik lıalyan&n haıp sauay• 
Yııtalmak ıçıudi. t.aı) a bar~e 
Slrd&klea l<>nra Almıuı)a G..ıu 

• ziyade demır ve çel Jı. J'ollanıal 
la :.aflamıştu. Yulı.sa ltalşa11 
Ceueve, l••nıo, 1'\i.ııno pbı 
ll83İ .nerkeak.ıın~ei.ı lain ka • .ıl 
lşlemea olac:aklL 1''al.at 1:-•ı: 
de lt.&lyanıa sanayi merkea"e 
Anglo.Saksonl;ır taralu:daıı h 
va iwmbardımaııları n8"'<e n 
de tahribata ıığrad.ıkça IW> 
nın baıp sanayı.lndtn Alına 
yıuıııı lıılfadtr.i ımkinlatı k 
paam3 p lıaşlamqtı. Bu lakeli 
de ~yle bir hesap yiirlUUlm 
olsıı ııcrek: İtalyanın harp , 
nay i bundan sonra btklen 
faydayı leuıin Pdcb.lmekten 
zalıtı. O halde bu sanayiin d 
um eıleb]mşc 1 için ufraş 
j!a ve Jtalynya kömür, dem 
~I k yollamıığa lüıum kalmıy 
ealt. ital~·al!ıu da sıonayil bö 
leUkle aönecekti, 

Bu IAll'etle pek çok amele 
siz kalacak, bu iş3.:z:er ç"rı A 
manyada iş \'ardır. AlnıllJl h 
sanay:i işçiye bt )'aç ;ıörülm 
tedir. Almıuı1aya çaÇılaeak 
tal)'ll:ılar yalnu fabrJuılar 
defil, tardalarcla da çalıştın 
caktır. 

Almaa • italyaa ifb ırl ji M 
verin beaalııuıca daJıa fayd 
bir )f'.kle ıirmit olacak. 

Şiıııdl Almauya tarafı 
Komaya yeni b r tekJtlte 
huııUdııtuıuiı we ltalyanın ar 
AlmaDJ& ile birle mesi iste 
iin• dair orlalıktak; r ·va yet 
ka~sınıla hep bu müliıbaza 
hatrra gebnekledlr, halya 
bir ı;ün Almanya birliii it 
alınınak '5teııeceif ihtimal 
bundan ~ok evwl sib'nleri 
mesııul etmelDİıJ~. Her ki 
rafın bilhHsa fU son on sen 
tdride mttnuebetleoı; ne şc 
ııtrdlifni •ıılce takip etmiş o 
lar ltalvarı •n biivll' bir ha 
Alnıaııya ile beraber old 
haltle ne vazinte girece • 
beraber olmadıtı tak'6nle 
ne olaeatıııı rok ıltieiinmw 
4:, Enelee 7UrtflılllmÜş ve · 
ya ne-abına heılblıı olan m 
hawoılarıa l>aııtln 'eknl ile 
bir kıymet aldıtı ıorilbnc 

·m, eedi bz~ koııdi.. 

- Bu mi'2Y!lekettı> ka'll'1nlar hü
küm sürdükç•. sizin bu ~ sa

- lihivetınizi .su..iistiınııl ettl4i.nla- r aıtıata • Tar.> • ..mevÇuUıır dlr. 
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S<.~N l-IABE RLER 

Orta Don 
bozkırlannda -

Gazve enzinfiatı 
(Bet tanlı l .... ) 

BMa uneııe..._. l'ipne• '
~ ... luWena ~ ....... 
lLldanna ~ ... ~ ...... 

--------------~~.. -------------- mut'-· • 

Ticaret Ve1cô!eti yeniden ôzami 
satış flatları tesblt etti 

Dut• eepbeslnia ~ Wim1..,. 

k 1a .. ·•• 9'inl'1 letk•U•ıe hDcıll* 
edilaif .. lep.il ..... edllmif&ir. 

ve..a.llMdaia la&iaad aoktaınaa " 
lame. pliiaiia dcıi• ceıallba.:a karşı 
,...... ........... ~iWLtilmiiıfıüi'. 

.Aııbn, & (ikdam Muhabirla
tin) - l"l-Oaret \" aı ti, f yat ua

Mll'h.n 1 d~kl!kler dola1'19 ylo 
lh ı-ai • \ nzin ''e motorin asa. l 
a"tif t ya.tlaruu reııl4ea ~ •• ilin 

eımlşUr. ı 
İlakenderua depo eeu 1 Yatı tU•· 

la7dr. 
~atı olft MJa ıentıke:ı 969, 

bendn, , it ~11r lene ..-de '80.89. 
mo69rtft, tlfl MJ"Dk tone e:le 16S.91, 
-.ayalı, akae lulos ıı 10, be lıı. 

dikme • loeu lt.55, b m.ln, dilrnae 
ıltn31 16.'lf, motorin dakaae k ıoau 
HM ~ 

u.ml hş fi1atıarı ,. törle ._.ı 
olunmu ıtırı 
ISTANBULDAı 

Gdfatı. oif& biiJUk teDe'kecle t8D. 
1JenN. çlll ltii7ül& tenekNt l2H, w. 
tımn, çift büyük teıµ:keb '18D, , ... 
1aiı. dokme toplan ktlosa S0.50, mo
torla dikme 'c>p&aD kilosu n.ı&, beal 
.ın, Ükme perakmde lltrat H.H, 
c16June olarak avkl'tlllen raa ull UI 

perüe™9• litresi Zl.05, teıııelle 941de 
m it ıı;urot<tlle, dökıae satılan ıuıll· 

nın perakende lllr !il 25.8{1 kuru" 

STALiNG&AD h"T&At"INDA 
Hoekova, 1 (A.A..) - SWilll'ndda 

8"7 .. kı'-lan ba&MlaJd ~ &e"" 
leli el• ıf11lı"mek lo • cdla tarP~ 
.... rumaktaılar. lj1d41e\ll !Jlr .... 

ba.raJı ıa. koruaa 8ıJYJet plraddl 
Alman balla uıa r • n ş, !t kadar ıl
per de ı~rmlt ve d .. ınaadan Wr 
pk e...ır aUUDJttır. 

Stallnlnd cena• ba'-Dda ....-UI 
bir ..... eereJ'U ..,_k&Nlr. Al
manlar mevk•a.r al ~asa Atla 
takv•1eler al1111\la.rdır. 

KAZAKLA& tı.Dı.iYOll 
1'hlkfta, 1 tA.A.) - U1terln ha. 

..a mahabArl llarold ll•q JHQ"9': 

Tenell" ~bnatE 1Urellle ,..palan "8 
bkellde ruJak• r.a&atleruada beıt te- ı 
adtelel' ~ske ... eol irin olarak ini 

Bil eSM tı1attar.\ röre t tanl>ulh .. ..,. ıaPM• lalacıü&1 ... c~ • ..,.. ıruıll•r .,. ....... ..,la ... 

btl&üa mualırtar.ea, Dea b9*1rlan•
da ve orta Kafkas1ada Uıtler orda
lal'I makvepllerl arı.makla beraber. 

---....ı:.---··-------
Ticıı r t ve l a11a,- ij 

cd sı kana.nu 
CD., tarafı 1 ine-ide) 

lugOıll dk.kate t. llnmlf olınasıaı 
bilhatsa şekküre ~ayan bulml.1§
tıı:r. 

Buna ilaveten hat p Ankarada 
bir ticaret enstiU~ kurulmasına 
<i ir b:r kanun layıhnsın~ get 'tl1 
ıncısin Ticaret vf'kılinden 1"1Ca 

ederek sözleriıne nihayet verıni tv. 
Sltı alan T.acaret Vekili Behcet 

Uz c-ıctimle d .. miftir ki: 
«P•yasa \'e tiıcart:t mensupları

n n b.lh sa harp yıllarrnda ovna
dıkla-rı rntihim To'il hepimiz bili 
rn;. ~~ tl menf:ıat dalga18ı!1 için
de çalkanan bu l!E'm, günün :ııeap
larına gore tant!Jn e~llmek, disıp-
1 n tlttna almmak aıııretl~ir. 1 

Yuksek f kır ve ktJ,Inetli yardım· 
lanurzla ~ydana ge!ecak bu ka
nun llt.isadf ha~atımızd:ı büyük 
b r 'bolJlutu dolduracaktıT. 

Bu kanun hudutsuz b'I' kaza.~ç 
h1rsmın mili bünyeyi nasıl taıı
rip edebi'~ görmiven:enn 
gö:dmni aÇtıeak, mqııı kıw.aınçtA9 
daha dev:-mlı ve daha tatlı cbir 
kar ~az. terbiye ve dis pli
ıı."ni ~k. hQkt1mete bllgili ve 
muşvik re-hbeT1lği. ne umumt 
ahellli boanadan ve hükUmete 
yük -o'nıadm kendi i1'erlni W'Sll 
y.ürliteb•lecek1eıini öğretecek ve 
bu vatana cok Ulı.umlu olaın mes· 
!eklerini yükselıecekUr. 

Hop mizln lated'iığl bu Jrtlızel ne
tic !erden hatk da, hükOmet de 
tı.tc.U' cw eanaf dt lstif.adelenecek
tir. 

Bundan iOnTa maddelerin mü· 
zakerelerlne geçilml'Ş ve cuma «il· 
nü top!anmık il7.ere ıçtimaa nlha. 
yet 'erılınlşdr. 

Layıh1nın esasrarı 1 
(Baş tarafı 1 mcl sa,fıula) 1 

E""*"- bhv. Uca"'t bınnnan61 
küoiilt tecılr n .. 'a llirlarm Jı aylle. 
Cllhlltl s:ıu•etl.IH,.ot". LlylhQa ıınran 
An'JW'a. iatanbaı ve tmıır odal&n t 
ay Al'hncb bıa kanana intibak etıthi
lecek ve c1lfer tttla ve borsalar v• es
naf ~IWerl •imdilik f!!lkl bllklm 
ler dah11htde oebimah devam ede
ce!kkı' n ~c1rleen Tlearete Vlkll,_ 
t:noe tllrt ar enrl lbJ»aıo llllftWe ba 
lntlbatrtan J'&Pllcaktır, 

OKTOR DİYOR Kİ 

Nez·e ve havElar 
Harilar 8CM-'I Uzıa ve <lJUtme

ğe çok mü.sal~ gidiyor. Nezle fil
vaki burnun iç zarında hasıl olan 
b r ratıihapttr ve nezleyi yapan 
rn~roplaro1r. Fakat soğuk alma· 
lar ve üşi.iıbnelerin de hazırlayJC 
b'r .sebq> olarak müblm tQJrleri 
vardır. Bu haJletode v~ün mu
k \l cm-eti kırtlm11 ve ınikı-op 1 
faaliyet:ııe yardım edi:mi§ o.lur. 

Nez!eliler aııeak b rodada lıltL 
r .. hat etme'1dirler. Burun lçffte 

col~ ptol., cMdhol. gibi ko-
lu ilaçları havi yağlar cı.ımlıtt

m k v€ya bunları s cajc suya döke 
r k boğusunu koklamak iyi ge
lir Bu.runa Adi su, tuzlu u, • ol, 1 

o ya g bi mad ler ç eıkt n 
ki ıdı.r. Çiınkü bu ım er 

Ö t•arta« mıkropla ı gerı re, 
k ik boşlukı rı kad r sünık
le ttk llkeı, 1 t.ihap ve ıhti-
1atlnra 11 bep olabi1frler. 

Balılt ısa glra 
(Bat tarafı \ nci sayfada) 

cDofuda ve batıda, pmalde \ ( 
cenupta mıhver kuvvetlerı kati 

mağlübıyele uğı amadan su."h Y•P,- ' 
mıyacaıgız.. 

T .o~"11 6 (A.,. ) - Afi: H&ç 
şüphe ~k ki JaponJar, A!man 
11·-~· ... ı.ııyı·t l·r ne karşı çok hassas 
davranm•kta ve artık Sıbırya tara
fından Ruslna taarruzu hiç dıU· 
şünmemektedir. 

Japcm sözcü.c;U, alenen 1918 de
ki Alman lnhıdamını haoı r1ııtmnk. 
tan çek:nın~rre.kte ve h rp 100 
senoe dahı devam etse Japonyada 
böyı!e bir hndise gorulemiycceği 
netıcesine vlll'tnaktadır 

Ger.çekt.cn Jar.on.tar, Alman 
müıttefıklerıne karşı olan it ınıı 
laTını kaybetm~e başlamışlar 

Büyük elçı Otto'nun yerine 
Stahmer'in gönde"":'mesl, A'r.-ıan 
d:pk>imaslainin, Japonvada kay· 
bett.ğ .mevzileri venı~n kUrm ık ı 
iç n ': ııc-ka U'lul:erlt: muracnat m<.'C· 
.huri~tıai duymuş buhınduğunun I 
bir delili sayllabiLı.r. 

1 
A11nta tnaff0bi,wt1erf AlnMlt 

diplomllS .s!1ıdekı ~nf deflş!kl•k· 
ler:'.e tefsir edilebilect!.k .mahiyet1-o
dir. Son ..tınan haberleııe göre, 

yalnız Von Papenin yerin başka 

bir:sı tayin tdilecek ise de, Rcm.ı 
dak Alıman büvük c''Cisi von Mac 
kenzin de gori çağrılscaktır. 

G .. yrimenkul 

-~· ıleYam elm kWlr. OJıa 
D• b9llultarlada • ....._ MU.• 
...... 8t ki .. Ve bdar ......... 
........ llo~I 9'nfmda Al· 
anar.laraa ... &abkimlJ mi*laumda 
b r ıedlk ~ata muvaffak ol~arı 
ü~erlııe tlddetll Yva,ıar olmake.dır. 
Mııl'kn cep~&ade Velilıllllktnln ee

Dtllt tı.&tRAdJd So"'°' k•ne&leli. MI 
riik thnal • Otll•P dem ryr.1• lılerüe 
h•n'i iaetnde wmlrnla u...ıı. 
laa Nevel'e 1aklafo'erlal'. 

Bütün cıenup c·19hesl ilz!!rlnde D

f•. hqklal'I kanaUaDdır170I' Ye bllll 
..... llFka Ye ........... llı&lneuu .... , .....,... 

Romanya da 
(Ba~ tarafı 1 mel sayfada) 

hepsini durdurmaktadır. Seyril· 
sefer d 1\:katle lroutrol edıld 

0

ğı gi· 
bı kara ve demıryo:ları da sıkı 
bir taırassu' altmdadu. Bütün 
umıuni binalar sa.t 23 te kapan:ı
cak ve seyrüsefer de aynı s.ı.ıtıe 

durdurulmuş olacakhr. Hudutta· 
kı takyıdat daha i'ddetlidir. 

Amer ka 9ünde 
(Bat larah 1 ilad sayfada) 

t-emposu günde 4 gemi idil Bu 
tempo, ta) in edilen mG<ldette!ı 

bir 4. önce ~ edHm~ir. ŞU.. 
di ~ 1Dıpatımı:ı111 temposu 
yılda 14 milyvn 400 bin tondan 
ve .rr.ayıs ayında giltıde 5 geni 
ınşas·na başladığımız zamar:. 611 

yüks~k verime varmış ol:ac.ıağLZ. 
1943 yılı için şubatta tesbit et

tiği.mı ilk hedef 16 mtrft)n ton
dur. 

Satış ilanı 
lstc.n tul L mr r1 et Sancicfı 

l ü<" ürı i QL ncfen: 
Tanat 111/lHlS hesap ll1UDll':"aSll":, ııd tıır..Ddan al:lılı 1000 llraJa kal'fl 

lk'Joiuuıda DUp l\l~a Çe.euı m b.ıll.sin ıı Baltacı çık.n::.zı SOM&Uda do 

ki 7 m. 1eııl il kapt a11marab evı birlncı <.erc<-ede ipotek etmlşUr, 

Doı;yada meveat &apa kaydı suretinde mezliür gayri menkulun csozu re
tell 1tt111&, mahalle ve solnık• ayni biti numaralı huduc1a tarlıan H - ,ımaıen 

1 • prben 11 • cemaben !53 J'Ol Ue mabdat 11 -metre 5f. de.lme&re mill&an.a· 
da klr&'lr e\' olup 61 • parsel ile bu parsel aruuıdekl ku1a v.e· lbvaruı müt
terek bulUIMluiu ve F. ~Ta lD 2000- lira alacaiıncluı dols11 1 ancı cranm 
9:l5/3395 numaralı dosyaslle mahcuz olc1 tw b11dArlJınlftic', cS. bacılı ıancl* 
~ e mqter lerin hakukuı::a mii • r de t idin. iknaı ..,....... me.cut m•· 
lla•mln raPol'll muc•bl.noe mer:ttr ıayrtmenırıaı ...... meJall .. il ~tnı .. 
....._. olup b'1DIUI il me&re 1m1ra.bbu ln&nu tiaertne ça lil aı.. din kaUı 
ve ho7alı kll'fİr nr ,..pılmıftar, BİNADA: l tatlık, , oda, 1 aola, 1 maUak, 1 
bal&, 1 odunluk. elektrik, • ve bavacazt te9iıırll vardır. 

Vadesbı '' bcırC'mı vertlmer. • IDde dolayı Japıb.n takip lartne ım 
..maralı kanaua 41 lllC1 msdtleslnla matafu 41 Ulft maddelılft dre aatil
maa ._. etea Jalmrada pah Urstr nla lnnaml 1'1r .,.,._ ar ailddetle 
aClk ~ ko--.tur, 8atq lapa llell -dula slre ,..r.'-"adtr. Aft. 
......,.. ,.,..... lstlrea (in) lira P9F •ktMI VeTeoMllr. Mlln banb
larllllddan b!İlala t.mlaat ıaettabtl da bbua ohmur. Blrhılt bülill vel'liltr 

beledl1e Te9llDlerl ve vM1f lcare§l w tavla bedeli ile &elW 1'~ rllsllllUI bot't· 
•a aı~. ATUanaa ~ 11/1/913 tarllılnden itibaren tealk .amdl lltl-
1enlere 111111dık hllkuk lflerl aervbind ıaç k balanchlralac:atvr. 'bJııa tlcll ı &7 
cb ve aalr ,._.. ba.b» da tartııanmle ve takip c1o Ja!mda vardar. Artqr. 
ma~a ı1'rml.t eludar, banJan tetkik ede.-dıt ,...hh eakanlan saJrt menbal 
baktuııda her '91'l öfremnlt ad ve teıl'tkl ohuıUI', 'Blrlacl ..-U.rana 11/3/MI 
tar1blne mllddlf (puartesl) ıünil Caploitancla itila aandatımuda aaat il 
daa U ,. bdar r•Jllloakbr. llnal*at'~ale yapellJULq iti• leklll edl1eo il ite

... ,. Wel1lu aınuna11 leabellea aı,..S menkul mWrelleflyette _... .alaea-
11111 --.nen teemlt olma11 .. rt&lr. Akr.I takdirde son arttaramn bta.lıhtMlü 
baki blma'k prtlle 11/3/MI tarihine mtisac11f (çaf1mba) ıilnil ayni mahal· 
de ve &7111 •atte 9" u1tlrma8ı Japılacaktu'. Ba ırttarmade raJl'I lnenkul en '"* aıt&arsnm lllnde baraJWlr, Bakla~· tapa .tclllerlle sabit -ran aWla

dartar .. lrllfü Mldn llalıılpfertnla ba haklanaı ve lntsuslle fats ve masa
rif dair lddlalarnıt lllD tarihi c1en ıt~ 20 riin irlade evrakı 111ii&blte
krtle 1-el'tıler dairemize .,....,_. rl lkundır. lla 9llNCle hııitlal'nn bildlmıe
mlf olanlarla lıa.ltl n ta" il llırr le aablt ohna.yan18' aat" bedelinin pa1lq
DJNIN1u laaTft lralafl r Dsb fada ...ıtmat a1malr 1st1,.enlerln 141/Sl'I de• 
1ıı. n ru'71e ...ıatums •n11t ft1er1 9ttvlltne mlraeaal e._.lerl ...... 
uu oıuur. 

Dl KAT 

TARLADAN cephesinde 
GELiYORUM 4Weri~~.~ 

.. ~ ~ 'barekete 
Yaza D : A. '8 lllp--" ~· mecburdurlar. ()alarm 

........ ...... .... 
k 

ltiiyük lllrkat kafile ile ıet re-
C $ Bug" dayı 1 liraya sattı ama cekJeci ...wıim takvi1e1er, Tu· 

ntitaki vazı1e" 41ei~bllirlell. 

1 k t · d 20 kuruc 1 Muu.0t1erı1a ı sıı aWı bunu 

, __ 
... fiyatla 
lerte ı&P111 
cm bnui _,... ...... p a e Si gara a '6 • " faptıklaru. tilpbe 7oktu?. Bir 

----------------- ta.ra1Uuı general Gıraud (Jlre) 
... ..... 
:rolcb ve arn .... .. .. VaktiJe bizde ıı l; u_ldayın kilosunu 2 .. 3 ~~, .. ::': ;~::; !~:._ kuv;:~ 

kuruşa deiil de 8. 10 kuıuıa alsalardı eden~ daha tesirli bir lale p. 
•- - ' - ' -1 t rme;-e s•hşı;yorlar. llüttei k-bali miz ıimdi çok baı~• tur.u o,uruu " ıer bazırlıklannı bitirir biti~ 

Bir gün muhtarın odasında 
oturuyor, buğday piyasru.ından. 
hayat pahalılığından bahsediyor· 
duk. Osman, bu yıl köyde m.ltı. 
sul t"ekorunu kıran köylü idı: 300 
ten<?ke yalnız buğday abnış. bir 
mıktar arpa, yulaf ve mısır ical
drrmıştı. Bu.ğda) •n kllosu bir I~ 
r d d m. Osman güldü. Ve bana 
şu hesabı yaptı: 

- Ar ;fe gimu, çocuıdars bay
ram !ık pabuç almak için kıasaba
ya gıtı.'11 ştim Ta~sıne 13 Ura Is 
tcdıleı. Vakti le, bu pabuçları 3 
lira\'a al l'Ciık Şimdi, on üç k'lo 
buğday satacaKstn - o da var· 
sa - ve bir pabuç abıcalmn. S:ı 
na şunu sıövlıyeyim: şeker4n kilos 
5 liraya ... Şek-erı otU7: kuruşa al· 
sak da. keşki, b -z. yme buğdayı 
e9k.i fly.ıta sawk. Beni en çok 
üzen ,ey sigarad .... KöyfO 9'g81'al. 

yok plya ada. satılmıyor (hakıka 
ten o zaman köylü s:garesı orta
dan kalkmıştı. Şimdi var mı, b:l
miyorum Bu. tarih bir ay evve
lene aittir.) Halk sigarası en ucuz 
diye, onu alıp ~ıyman. Günde ıki 
paket -çer'ln Paıketıni 20 kunışa 
verivortM, iki pa~U 40 kurut 
edl'r, Bf'n, bu parayı nasıl öde 
rım . Eskiden koylü atgaraaı ucuz
du. 

Osman. buntsrı anlatırken. bir 
den dUTdu En miih•m mevıua 
gehnış gibi iıı:im (elcti: 

- Vaktıle. dt'di. bı$favın k;io
sunu b'zdeo "kı. ~. dôrt, haydi 
bilemedin bAzen be) kurtışa alı.r 
lardı Şu 

0

hale bak ... B·r k \o 
buğ:fay, ik· QıÇ k\tf'\19 ... Bunun•a 
ne ış göriiltı-? Her ,ey ucu'Zdu 
amma.. S aa blfley söyliyeyım 
mi?. Bütün kabıh.at. eski bolluk 
zafrianı ait... Ketki. o ıamım, 
buğdayı b ıdcn ~ kuruşa değ:I 
de 8-10 lru,,_. amhndı. Bizim 
ha1 m z s!ınv:ti ba•ka tnrf Q olur
du. Elimiz bıraz para görür. bir 
('ift hayvanmııı. bir iki tarlamız 
f:ııla olurdu Şehlrl€roe, b 'Zim 
iç:n ne dıyorlarmış? Z~in m 1 

o'du. diyorl•rma.ş? .. lşttı zenıgin 
li~111liz. fakırli~lı'nlz mevdanda .. 
Buğdavı b r l•raya satt1'01mıı hal
de. vazivet'rn:zı sen bili~rmn .. 
Ya. eskJ ı?unl~r'! Amma. o ı'llman 
bizim haf.iıre•ıll kimte d\i<tünmez. 
adı.mızı kimse anmazdı Bu köy
lü d~ nasıl geç.:a yor, dıyen olmuş 
mudur? 

Oınlnn. bunlan söylerken, ak· 
lıma, köylü bizim efend'm:zdJr 
dive. vaktile ts1:ınbulda konferans
lar v ren hararetli hatipler seli
yordu Osman .• iyi ~his lroymuı: 
tu. Biz m bütün bbaha1amız, vaik 
t.ıe. ~ov tidm mahsulünü çok 
ucuza a~mamrzdır. Köylüyü, bu· 
~ı:ne kadar kal'kındınnadık, bal 
buki, böy~ fevkalMe zamanlll'da 
!köv'ü deha kuvwtH, dıha mO· 
re"f,.h ol!:ıvdı, ekt~i t.opmk da
ha çok o·ıacaktı ... Bugün, köylü 
bu&davı bır liNya 1atıyol', di~. 
bl9"0~armın ~tti. masum ve bi 
la zavallı ol•n kövlOnitn ıwtQnde 
kalıyor. K6ylü. bugün, dünden 
d:ıha iyi bir halde ~ldtr. Kövlü
ye vaidr.n olan.k hlç bi118J yap
mı~ o-eA.l:ıı. 

Zeng'n köy'üler nerede? lstan 
bu1a gelip para viyen tayWl-:er 
k;.n". Bunu. Osmana 90l'dum.; 
gü~rclt: 

- Daha tsta.nbula seftamız yok 
dedi, vaktile, bir laere askerliğim
de geçt.·m. Sevkiyata gid y<>rduk.. 
Uğradık ..• t!Q gece kalcbk. 

K.asab'alılarla köylUlerı bi.rb .. i
ne karıştırmamak Mum ... Kaaa
bı 1ardı zahire ticareti, hatta, bir 
nevi zaıhtl'e lrom"•vrncuhl~ ya
pan ınaaala-r var. Bun!ar, bizzat 
çıfçı, reneber dıe$.ild1r. Ya büyük 
ç ftlikleri, genıt tarlaları va.rdır, 

arnlar tu•:ırlar, çahştıTırlar, ya
h t her yıl, birçok tH!a 1 r kira
lat.ar Veya, ç fçi köylüniln en 

laTdır Bu gib'lıer, zıten, evvelce 
de iyı vazıyerte ;diler. Evveice ~ 
1stanbula, buyü.k tehırlere g dip 
.her yaz sonu b rJcaç hafta kahr
lar, para yer&erdl. Fakat unutma· 
mak lhım<iır ki, UJ.) 4t0yhi, asıl 
mustahsıl bunlar değr.d r. 

Toprakla uğraşaa, tarlada d"di
nen, alın teri döken köylü. bUıgum 
~-. bızim di.kkatimi-4', yardı· 
mımıza muhtaçtır. 

••• 
Köv1ünü.n bes"emeğt mecbur 

o d ~u nüfus ,>-elrGnuuu, 
yılnız ıi es efradını hesaplayarak 
bu!mak hatala olur. Ekserya. koy· 
lü evi kalabalıktır. Hu, üç ÇOCLl'k 
mııha.kkak vardır. Dört bei ço
cuk sahib• ol1nlar C)l>ktur. NUfus 
artaımı köylerde iıısallın yuzunu 
güldürüyor. 

Tarladan çakaa mahsu.1. ya1aı-z 
aıle efradını bea emek açın değil· 
<lir. Hayvanları d• düşünıUnuz ... 
Her köylunün hiç olmazsa bir 
eşeği vardır. B r öküzü, bir bey
gm bulunur. Çilt ökuzü, ayrıca 
çıft mandası ve bir ıoeğı olanlar 
vardır. 

Hayvanlar. köylunün göıbebe
ğidir. Hayatı bu hayvanlımn gör· 
duğü ış!e temin edi r. En aı bir 
~ ~ bir çı(t oküzu olmayan 
köy'ü h~ b:r ''göremez Fakat. 
bu hayvanlar da, tıpkı :ıru;ımlar 
g:.bi. hububat yer~r Arpa. )'Ula!. 
m\5'6' hayvanların bes1cnmesı açin 
baş gtda<llT. Ayrıca :;.ııman. ot ti· 
zımdır. iki üç hayvanın burun 
bir sene devamınca ne kadar ~'i 
yect'ğe •htıyacı o!dı;junu beşap
layabil rsın.z. lyi iş iatıenen b!r 
hayvana günde i.ııç dört kilo yem. 
iki öç kÖO da ot ve sa1n2n vecme
je mecbursunuz. Bu. bw.!ünkü ta. 
aarruflu tdırec'liğ'dir. Evvelce. 
bir hayvana d'ha fmzla yem ver
me k fhımdı. Eğer. hayvaM gün
de yalntz bar k"1o arpa. yulaf veya 
di?er bir sert vem 're bir iki ıkıkf 
kadar Ol veya saman verfrgeniz. o 
hayvan iş göremez. yalnız -ölm'-
\ eıcek ke.da.r avakta duruT. Kabur· 
gall\n çakmıştır. 

Gecen kış. (azla soğuk ve kat
dan, hayv.ıo zaviatı çok <>"mu.
tur Yem de kifi f!elmemiş. bıy
vmlar meralara gdıp otlayama-
. ış. bir kıs11n hayvanlar açlıktan. 

b" r kısmı da. fazla qulrtan telef 
o'muştur. 

Ben. bu yazımda. asıl köylü de
d ğim ı tipi ele a1d· un '<:in be~ 
on çift öküzü. inew', 100-150 koyu
nu keçisı o!an zeng"n çift, ~ubuk 
sahıplerıni ~e almıyorum. 

Kovlu devhlıCe., hatırımıza gel
mesi icıpeden inan, birkaç gü•· 
dur tarif ettiAim çer~ve,e ff!.febı-

le"lcrı:! "· 
{l>dcmı "") 

Var"ık Vergisi 
iBat tarafı l ael sayfada) 

Eyt.uı ~larıı:.a başv urmata 
batıamlflardır. Bu 'bankalar bu 
gıba. rr.u.ulleflere hıçı::ar swetle 
yardımda buluıımıyacaklannı bil· 
dh"m~lerdir. 

ue.ı..-ıwırlık., ~lannı ödemi· 
yEDl'tl' ıçm ilk ilrban yapmıştır. 
Maliye fUbeler~n b:ıtfka ma 
ballc?lere ve çarşılara da yeşil kA
i••lar üzerinde o mmtakad.ıti 
mükelleflerin ısiımleri sıralanmış 
bır haldı l'azılmış w Memete 
meobur oldutola.rı verıgl milttan 
da kaydedilm~tir. 

Bu Jıbara r.ağmeft on gün iç» 
de veııgilerir...ı yatlrmıyanlann 
e:uvaii tahsili enwal bftuı:u • 
kümlcrince satıhla ç*-tılacak
tır. 
D~ tarafından asılan 

1>or~lu liste!erl fU şekilde t.e9bit 
edthniftir: A - Bina v.aı lık ver
aiel B - Arazi vuhk vergilt 
C - Be"f anruuneli ve iratlı var
lık verglsl. D - Hizmet eri>aıbl 

mez Mihver orn111M bh iar-
' be ;ftcJ l'mege çahşacaklardıtı. Ea 

l;yi mudafaa ıaarrm olduıum. ıö
re, Mihvercileria de, kail kuv· 
vet temin ett'lderi takd1Tde müt
tefı klue ta&r:ru et.melen ihtma· 
lı yok deği.14 r. 

BuW... muUefUder, ikinet. 
cephe:, i şimah Af.rikada açmlf 
bul uvorl1n Onlar, burada p 
iki şııdan birini takip etmek i. 
tı) eccA.ıcrdır: 

ı - Şımali Aiıikayı milmklln 
olan -.üratle Mihverden tem wli
)et'ek Akdcnhc hikım olmak ve 
balyaya karşı laarekete ıoçmek, 

Z - Şimal Alrikada kuvveti 
bir cephe tesis eder~k bir mütl 
det iç.n M~ver kunetlerini 
müt~madt muharebelede ;yonap 
yıpratmak ve Alman ihtlydla· 
1'11?<1 .iotnıian hu tarafa çevirme\ 

Birind lılimal daha bvvetU 
sörüatiyor, (tiak'1 o uman timal 
Afrih ru,..ı .... tnaamlle elleriae 
eeçm • ft Akdeniaia orcasmda
ki b~gum hlkmış. doğrudan 
doÇ"ruya ltalyan to-pra1darını ve 
Eııre deniz.inden Balkan-lan teh
dit etmek imkanı elde edilmiş 
olur. 

fff'fht1lde yaluı'11a r-aı Afri1-
tepheıılnln Tunus n Trabltu 
bök:eleTinde mühim hAdbelu 
beklemek lazımdır. 

ABiDiN DAVER 

Türk Bitaraflığı 
(82ş tarafı t 'Dcw! sayfada) 

tılan bu yazıda denıliyor ki: 
c Bund.ın dolayıdır ki, Türk ta

ra!sızhk poliukası. bugün daha zi
yade cmüdafaaya haıtr bulun
mak- parulası tle-hareıket ediyor. 
Harbi sulh ıç•nde geçi~ete mu
vaffak olduğu takdd~ Türkfye
nin bu sıvaşıa galipleri ...uanda 
bulunacatı hakkındaki .c6"1f 
g~ ıte o!duğu gwbl gelecekte de 
Türk poUtikısma hlktm olacsk
tır. TUırkıye bu hususta gereken 
büıün şartı rı tem 11 etmiş bulu
nuyor. Onun tavır ve hareketinin 
biz mihver dev\etleriınce ya.lnrı 
takd r edilmek1e kalmadığını bu 
durumu tahk m etmek için mih
v"r devlrller nın kend ... s ne mil.Za
hB't'ette de bulurmağa amade ol· 
duklannı da keır:n bir vaW haliıı 
de Turkıye gozönü.nde tutulabı
Ur .• 
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Maliye ·vekaleti ı 
Müdürlüğün 

Tercihan sa hilcf e cı 
gen·, va mazbut depo 
'ır. Salllp o.anlarm 43 
numarasına veya Ee,ı 
siye deposuna trUraca 

Va ilk vergisi mlk:llef:a. I 
Türk T caret Bankası A. 
Şubesinden ı 

Namlanna taıbeclııen var1* v erglaintn a 
lere: 

a) Kabule pyan ticari emtlai 
b) Dahili iStikr.z tahıvilleri ve hazine 
c) Milli Bankalar eShamı. 
M:akabilinde usulü dairesinde ve var 

melel:e.'ine cievam ettiğimizi bildl rlriz. 

lnh · sarlar Umum MUdU 
lsıııarta çul &581 ldlo 
.. çuval '1103 .. 
> tmmvJçe 14411 • 

ı - Yuurı.da e1'* ''e IUl!Arbn ,.aıı Oç bl 
ıııMılacaktır. 

! - Paızarlk 22/lllHS CU19 lllllaG 8Mlt 10 dıa 
ahın lmuf)Olıc.mdıa rPrlıM ttr. 

s _ NüımıuDel« lllr ıora Ahı'ltta9ı balQın ve 
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·Türkiye Cu'mhuriyeti Merkez _ &nka_sından : 
10 sene ve daha fazla mü duettenberi taiıipleri tarafm· \ 2.24 

dan aranılmadığından dolayı 2999 sayılı kanunun 41 inci -.19 
maddesi mucibince muhtelif b anka ve müeaaeaeler tarafın· 2.12 
dan Maliye Vekaleti hesabına muhafaza edilmek üzere Ban- 1.43 
kamıza devredilen paraların miktarı qağıda göıterilmiıtir. -.24 

Sultana N. Ahmet, Karanti na tr:ım....ay cadde.5i 62:t 
Suavi ME'hınet, Karar.ti:ııa tramvay caıdliesi 740 
Bıilıryie N. Cemal, Tilkili~ Fettah sokak 21 

' .... :~.;.1:-s~t.;._a_-n~b~u:l~-L:•::v:a.:.z-:..ı-m~::.:A_;:_m~::.i-r~li~ğ~l~n""~::d'"::e-~-n~~= 1 ıftf?_ ~ j .. ??J Verilen Askeri Kıteet İlinları ~ ~ 

işbu paralar Bankamıza devredildikleri tarihten itiba· ı-,19 
ren iki sene içinde ıabip)eri veya varisleri tarafından ewa- -.19 
kı müsbite ibrazı auretile ida re merkezimize veya ıubeleri· -.19 
mize müfacaat edilerek alın madıkları takdirde 2794 sayılı -.19 
kanunla teşkil olunan Amorti aman saruhğına intikal ede- ~19 
cektir. 1.73 

Bu müddetin hitamından ıonra vaki olacak müracaat• ~ı9 

lann hükümsüz addolunacağı ilan olunur. -.SO 

1 
-.19 

ş Bankası Ankara merkez nin 22-11-941 -.ı9 
T 'h . t d' t -·19 
arı ıı ev ıa ı 22_32 

TL. lslın ve adres -.51 

Raif Nurıi, K<ılaı=!M 13 
Şükrü Hüseyin,' MenEriıen Mermerli mahallesi 
Emel N. Reşit, Karataş muallim mektebi 
Sevim N. Reşit, Kar~ muallim mektebi 

Bdıer Gtil<>SWıa mı lnı1u:ı !oilııınln e<lile,ı :ıo ton brplt ~arlıkla satın aı
caktır. lhlesl 11//1/1943 paı:artesı PıU oıaat ı~ de .Ankareda M. M. v. 2 No, 
lu satın alma kooniısyonl!lll<la yapıla<:a!ctır. Kal'! temin.atı 5100 Ur.adır Taltl.16-
rln ıbelli vakitte loomlısyaıı.a "'lnıelel'i, (2068 _ 115) · 

• • 
MukMat N. Reşit, Karataş muıallim mekıtebi ıoo ll<let+ 
Hüseyin Hüsnü, ÜÇÜilleÜ Sultaniye DeğiTTnen sokak: 27 + Evsaf ve ı_arlJı<ımElslne göre 2ıOO • 2M ı;trelik Mıttın b>d~ pazarl*1a 
Me!hmet Mithat, Karşıyaıka Me,"1Utiy-et sokak 45 satlıı. olınacai<:lır. ihalesi 12/1/943 salı günü av.ıt 16 da .Aınltarada M. M. v. 
Halil Hulki, Gaziemir 176 Al. 2. BI. Başçavuş 2 No. I~ satın ~ma ~dıs;ı><>nwıda yapıle.:•!ttır. 200 lllret:ğin beherinin ta!Jmjn 
Ahmet Yılmaz N. İsmaii Ruhi, Sanat Mk. ayr.iyat muhasibi f~atı 7u lira 250_ litrelıgln bel>eTWrı ta~ iı<>ddl 90 lıı'dır. Tallıplcr:.n kat'l 
.Firde>'S Mustafa, Karşıyaka Nadir sdkak 73 teımlnatlarile beli• vakitte J<Omlsyoo.a gelmelen._ (2077 - 74) 

Hami<le Feyzi, KarŞlyaka Z eier 73 * . • Beher ık1006u:!ıa 800 ılrut'lt'Ş tahmin ed~Jen n'Üm1!lle~t ıev-.ı;:afında 15 ton 
Muaz.zez N. Eşref,. K.a:ant ına eskı ku'.11 sokak 8 1u1;Jro1 pazarlıkla sa.tın alıno~:.&tır. ı ılesi ,j/1/943 ıxızartes.l SOOü saat 15 
lbrahim E11hem, Alı Rıfat paşa caddesı 87 ne .Aaıkaı"ada M. M. V. 2 N-0, ru •atın llma k<X!lllsyoaı.uru:'a yapıl<t<:O.kt:.r. Ayrı 
Nermin N. Kemal, Mektupçu yokuşu Mansuri sokak 22 ayn taliplere de ihale <dilebilir. Kat'! em>natı 6750 liradır. Talipleri.n bell1 

Mustafa Sam1, İki'lc' Süleym aniye Mısırlı <'adclesi Mulıa:remağa vak:.tte imnı<sy-<ına gelmeler. (2030 (2636) 

da~ * 
2.19 Ali Beltir, Osmanlı Bankası yanın.la motörcü 

-.24 AŞ<r, Yataklı va.g-o:ıJarda garson 
-.19 Mfrkerrem Cevat, Tepeköyd e eczacı Cevat refı1tası 

30,0lll lira 90 ~ lkeşil lx<\'elli Kır·ik:k:ıte<te ıo adet ~"~ar "'~''" lı:ıı.palı 
zarlla elosilt;meye aton:ınııştur. İhaJ<'Si 15/1/943 ct~ım gilıru saat 1-0,30 dlı J>ir# 
krac:!a M. M. V. 4 No, lu rotın alma llooınls:yoon.ı.dıı yapnıı.cııJ<ılır. İll< tı<mAıntı 
225;! Ura 16 kuo.-U§Ur. Taliplerin -1 vesilk:ılarilc ı.,ok}.,t mekılupla;rını l!ılıle -.2'4 Fart1ııhi N iışanııhi, izzet tir. msJıall~ Taşpına.r sokak 6 

2.24 Kemal Mehmet, Y eıııi sinemada 
-.29 Salih, Hüsamettm. Hisar Ramazan Şemsettin nuılhallesi 
-.24. Sami Ali, Divanı Muhasebat gece bekçis 
-.24 Amine &dliye, İ5met ııa§3 İzzettin mahallesi Taşpa.nar eOOıalı: 6 
-.93 Adem Sabit, Yenişehir İsmet paşa <:a<ldesi 4 
117.76 H. Osman, Beypazarı asri helalarda 

:.. . ..ı ,;,tJ-,II'.et liacı Ali, Çanllurı caddesi Elhrunra ban altı 
-.24 Ali Bekir, Ülkü Fen Şirketi .satış ~uru 
-.24 Dursun Mııst.a.fa, Ciban lokantası ahçısı ya.nmda 
ı.v'i }./J.ehımet, Anafartalar caddesi Yıldıa; lokanitası 

-.24 IIiııreyin Abdullab, Erruru m ma.lıallesi Kule sokak No. 38 
2.8.38 Firdevs, Mahmut beyefendi ıııe:zdinıde 
2.96 Hii>seyin, Ökdüııce mahallesi İğribocak 90kak 8 

-.2.4Saime, İsmet paşa caddesi es ki ra.sa.11hane 
-.24 Vala Volkar,. Te1gaı;da memur Esat AJj oğlu 
41.46 Mustafa Ahmet, Yenice mahallesi 

1.43 Mehmet Kılıım, Yeni postahane karşısında kahVE<il 
-.2-0 Mustafa Remzi, Mukaddem malı31lesi No. 95 
-.24 Veli MCh.ınet Salahatt.in Refik Fabrikası m.aranıgorıı 

-.19 M:hrJcihan, hüJcümet karşıs ı Ağa-0ğlu hanıoıda 
-.19 İhsan, MlSllı caddesi 2Q 

8.85 Süleym•n Haydar, Karşıyak ;r. Jı:üçük Çğli sokak 17 
-.19 Hafize Mehmet, Basm•han~ ikbal oteli 6 
-19. Tevfk N. Çul'lu, Z. Refik, Karşıyaka .A1aybey 
-.20 İsmail Hakkı N. Sii leyman, Haliıma>ğa çarşıı;ı 35 
4.32 Fuçucu AliQğlu Mehmet, Ma hm udiye mah. Kfil!diyıell sok. 22 

İsak s:ımoı, Zahire borsası si= '-.20 

1

-.20 
-.20 
-.20 
-.20 
-.20 
-.20 
3.78 
2.63 
4.63 
2.16 

Tufan N. M~s:rure, Buca i.Sta syon cad. Türk ocağı karşısı 
M. Servet na:m.ııa Mehmet Nuri, Halk oteli 
Sanıoel N. Niltola, K..-.ataş tramvay caddes\ 
Nevhiz <>amma Mehmet Zek i, Tilkllik Osmanzad:e yoJ<tışu 111 
Perih-an Aziz, Karşııvaka yemişçi sokak 12 
Dülger z. Kemal, Karşıyaka Fahrett'ınpaş• caddesi lliG 
Va-tir N. Muammer, Kar..taş Hilal sokak 2 
Ferdun Hilmi, ik<çeşrııelik Şerif Ali sokak 13 
Mehmet N_uıri, Karşıyaka al ııybey makası 90 
Ali Rıza, Kasaba demiryolun da katar memuru 

H. Hüsnü, Kasaba hattı şim ımdiilier kata·r mühendisi 
Mustıııfa Şevki, Bornova merkez sokak 8 

saatl.-d-.n ıbiT ııaal evvel ~ vermeleri. (20139 - 1$1) 

Md.iıU!ahh't ı:ı.a:nı ve he...,ma 25/12/942 ııliıııil~ iha!es1 l!.5n o- 50 ton 
ryir'ne o•llxı<!wı.:ı Wlp çlııır- nian tekrar pseıı.-lıkla cScs!IUmeye -.ıı;
tur. Evsaf ve ht'800I r.<..-llan loornııı i)"O!llCa gôrüaebllir. lihalesi 15/1/9-13 """'"" 
ırtin'il oaırt 11 de yeıpvla<cağı.n,dian ı_. JıEı:-in ıkal'i teminatlarile Haı<tıılyedıe y.,. 
de!t SUbay <ı!mhııııı:ilaık.I Nlkerl pcEtlı 920 '1Stın alına lııcıın1.'!\1"'1'1!1l3 anörtııcaa43an. 

(2097 - 100) 

* • ~a<i:a bir rırli?ı iı>/ıası "'1palrzarfla "'°'ıtm.'Y<! ıronmuştur, thaıesl 

1
25/1/943 pazaıt<si 41ilı>U ııaat 13 de A.Aoanıda M. M. v. f rro, ıu satın aJ.mQ 
~ y.aıpılacaılııtır. Keşif bed.!11 659,IJOı 1.1.ra 44 kt"'1.ıış ilk l<!mloatı 
31,104 lira 8 kut'uş1ıur. TaJiplerhı llraID.mf ~rile teklif melııtupklrılu lba
le oaatindtn bir saat evv•I JoomOsıyooa vemıeleri. 

(2088 - 1.50) 

* · 11>0 nccl köhne halk tipi semel' ııçı&ı: artt.ı:mı" ıısuJ.lle sat>lac>lk'tır, Şarlnıı-
mııH o.uım.ı.yorıda "" oemerı..r whr.:ı m lzeme dej)OOllll<los görlll&blllr. bıaıesı 
11/1/943 pzartesi g!lml saat 11 de yapıl<tcagınaan -6le.<Jiler.n kat'! tem:ioalJa. 
ıılle Hıırbl:ı""1.e Yedtk ~ okulumlııkıi Askeri post.a. 920 sotuı alma 1corr • .ıs. 
y00"'1a mıüraca&tları. (2083) (iM) 

( Buaünkü Program ) 
7.30 Prorram 19.38 Haberler 
U2 Jlmna.U!ı: 1U5 Se.·best 11 
uo Baberd Daklq 
7.55 K&ııanıt lt.55 Semai ve 

U.30 Prtıcrom 
U.33 Mlizilı 

Şarlı:ılar 

12.45 Haberler 20.15 Radyo 

13.30 Mlb:ik Ga•etesl 

18.00 Program ıt.15 Mtizllt 

18.03 MU.Ilı 21.00 Konuşma 
18.30 Konu"'1& :ııı.ıs Müzik 
ı8.l5 l\.lüzlk 21.45 Mtwlı 
19.00 KonUŞma 22.30 Habc•l•r 
19.15 Müzllt 22.SO Kapa.ıuş 

İHTiRA BERATI DEVRİ 

•İdl-<ıitarixınlann tahllhııe mahsus 
usul v• tııtbiokat> ibal<kı.ı>daıki icat 
lç1ıı İktisat V$ilel:iDden alınrr.>ş olan 
11 Sooklıııuo 1940 tarl!ı "" 8002 N.oı. 
ll> lbbira i><'ratımn ihtiva ettlji lılJ>. 
lııUk; bu ıkere ıbı>ı'J<a>ma <levlr veyah~ 
icadı TliltdtYede me>ıldl fiile kıı>yrmı.!c 
lçln saliı'lılyet \'er<il'leceğl t.E><I.f edil· 
mdtte ol.malda bu hU1J11<a fwa maıo 
mat ed!nınek lstl;yen.ıer"' Galatadıı, 
Asloo. Han 5 lnei ı.at l • 3 mıımaıra. 
!ara müracaat eylemeleri l!iııı oww?r, 

ZAYİ - İstıanbul Eımiycl 4 ülle(I 

Şube Mllldürliiiiiı>d"'1 aldığım ol/ 
44:ae8 ""'11.l'alı llromet tezkeremi zatyl 
ettim. YEmslnıi çilmracağ:ımcJ!ı=ı ~ 
ıılniı> b!li<ıııııü yok.tur. 

Ylıcosiav leba,..ından l\lül"ilh;• 

otlu Osman 

ZAYİ: Bqrotlu MalımM!irhiğilr,den 
-.24 Tmgut İbrahim, Aklköprü Hacı Abdullah hane.5i 

1.06 
1.06 
1.06 Ahmet Ali, Basmahane ve bayra'klı 1 * almıaık.<a ol~ dıul manşımOO kul- ' 

-.24 Mesut Sabri, Evkaf Umwn üdilr1üğü Vakıf Emlak M. oğlu 
-.24 Melek ŞakiT, İzrett'n mahal lesi San kamız soıka-k 3 
4.37 Halim, lt:ıarye meydanı Kıırşelı.lır hanı sahibi 

-.24 Ferit Kemal, Hacı Bayram mahailesi No. 2 
-.24 Cer.an Necati, Ethem bey pansiyonu No. 13 
-.24 Müyesser, Ethem bey pansiyonu No. 13 
-.24 lmıa.11, M. Y. İsmet paşa malıallesi 
-.24 Oskır F'orna'llk, Bankalar c actdesl No. 10 

-.32 
1.06 
1.06 

-.W 
-.20 
1.57 

-.20 

Ali Ahmet, Hacı Hüseyinl-er No. 1 
Şakir Şükrü, Abdul'lah efen di mahallesi 43 
Mehmet İbrahim. Salllhatt rı oğlu JnQhallesi sel sokak 26 
Saki.re Mevlut, Orhanlyr ahaTiesi Saracali sokak 21 
Güzin naırun.a H. Fehmi, İk imi Karantina gönül sokak 15 
Fuat N. Keserli, Ş. SIDşi, tkl çeşmel'k uzun yolda 59 
Salfilıarlin Rıza; Arap fırını Ç1kmazı 91 

4.04 Joewiye Mehmet, Divanı M uılıasehat üçüırıcü flllbe m>ınlı:ıp -.20 
-.20 

Yaışa.c nırını.ııa Ömer Ali, M erktz postahaııesi telgraf başçavuşu 
Sekine Tevfik, Buca ortame ktep 

muaıvini Turhan nezdinde 
-.24 Nevzat Yawz, Dikmen bağları No. lK 
-.24 Halil Kay.a, Dikmen bağlan No. 34 
-.24 alhmut, Ana!artalar caddesi No. 161 
-.24 Bayram FeyzuHah, 710 No. iu ot<:>biiıs şafö~ 
-.24 Ali &ılıap, Fev:zi paşa mahallesi No. 17 • -.24 Hüseyin Avni, Elektrik Ş'lrl:etind1ı 
...... .90 Ismail, Cebeci Aıı.adohı ha m 
4.36 Davut, Mukaddem maı!ıallesi No. ;~ 
8.17 R<na Fcbiell, p<l6ta kuıtııısıı 325 

-.24 Grasi Maris, A.ıı.kııre. oteli karşısı Neşe blrahar.esi 
-.24 Niyazi Hız>r, Hacı BayTam izzettin San:kamıış sokak 3 
-.24 Ha.sıın hattat, Zir islam mahallesi 179 
-.24 Sami Bekir, Millet meydan krraathanesi 
-.24 Ahmet Ziyaeitin, Atıf bey mııılıallesl polis Bekir ew 
-.24 Maıhmure, Tabakhane maıha Desi .... vaslı Ap. 1 
-.24 İbrahim Gülmüş, Adliye sa rayı 'karşısı No. 80 
-.24 Abdullah, Hamam.önü Tacetdo 90kaık No. 1:ı 

6.56 Yakup Kadri, Manisa say lavı 
-.24 Hilmi, Büytiık Erkfuıı> Ha~b iye birir.ıci şııbe 
-.24 İsmail Hti~eyin, Hava malzeme Jeposu 
-.24 Mualla Bahaettln, HariciyeVekfılP.ti m<l!lnuırlarıncıat 
-.24 Hikmet Lokınıın, Sebat ate I~ 
-.24 Osman Kemal, Beledfye m ii.fetti.'jl 
-.24 Aınita Marko, Yenj,güııel Y al<l'l1a oteli 19 
-.24 ;\il Nusret, Hacı Doğanllıa mam sokak 3 

-.24 
-.24 
-.24 
-.24 

3.56 
-.24 

Hasan B.ısri, Fevzi paşa r ailıal!esi 37 
Mehmet Bekir, Anafartalar 24 terzi 
Kenan Mustafa, İşharu Ha- mit Şevket k:at!bı 
Şadi Hüıseyin, Ma~e meslek mektebi 22 
Behçet Şefık, Yeni ~ Ha rlclye Elçilik kaüb. 
Fikret, Ziraat Bankası B8!1l kacıllit mekıe.bı 

Aklı . sar iş 1 ankasın n 1-12-1Ç4 .. 
Taı i h li fe,1d'::t· 

8.50 Mustafa oğlu Hasan, (Alohl&ann Dereköy ahalisinden! 
5.- Ha~! Talıir (AJclıisarm Sarıçalı alıalisınden) 
4.- Halil İbrahim İbiş (Akh·sar m Soma ahalisinden) 
0.80 Şekıvet (Akhisarın Pa,şa ahalisinden) 

14.25 
-.20 

lstan bul İş E ııııkannın l~-12-1941 
TEıı . h'i ffvdistı 

Mehmet Fehmi Oı:at, Biıga kazası malnıüıdüırü 

İzmir lş bankasının 17- 12-1941 
T~ r:h i tevdiatı 

Hüseyin Necdet, KarŞ!yaka Alayl>~y Yeni sakak 5 
Ali Ahmet, ~rmendağı ikioci Mahmudiye mah. 
falı sokak 6 

-.20 Emin, Basmalume şimendifer kumpanyası kaıvası. 
-.20 Alı Salih, Torbalı askerlik şube,;i mül'hakı 
-.20 Hü.seyin Cahiıt, İlciçeşmelik Meke yokuşu 30 

1.20 Hay.r;yc Ali, Kaıı:iıçalı han müteaiıhit Hayri bey yanıında 
-.37 Murat Mehmet, Kuyumcular 39 
-.2-0 Mehmet Reşat, Opeıatör Asri sinema 
3.12 PaJıi'ze A.hımet, Di>lıekbaşı çavdar sokak 40 

-.2Q M. Aki!f, Göztepe Mıs.ıırlı caddesi 312 
1.43 Cel.al Mustafa, Sanatlar mektebi 
7.1}5 ~Ia:lımut Ra.g•p, G<iztepe Danişbey ;okak 21 

-.20 Neriman N. Lutfi, Urla iskelesi depo memuru 
-.20 Mediha N. B. Kazını, Halil bey mektebi muallim 
-.20 Jaaı Spoııoa, Pu:nıta utarik sok.ak 19 
-.19 Yahya Z. Ramiz, Mersinli Borr.ova istasyon ci-v~ 
4.68 Mustafa oğlu Ade.l'Jl, Çulluoğlu han 12 

-.19 Hasım Ali, Tur:ın istasyon :U.rşısı 103 
3.68 Ali Hikmet, İkiçeşmelik Tuzcu sokak 56 

-.19 Cemile İbraıhim, Karşııyak.ı Mu.radiye sokak 53 
-.19 llıya Abuaf, Yeni kavaflar No. 40 
-.19 Yusuf Ziya, Karşıyaka hat güzergahı 23 
-.?O O<ımaooğlu İsmail, Tepecik Kağıthane caddesi 1114 
--.39 Mustafa Ömer, Darağaç iplik evleri 100 
8.JIU M8iVPet Fetı.mi. Foçada ~J. 203 müftüsü 

-.20 
-.20 
-.20 
-.20 
-.20 
1.69 
1.27 

1 
2.30 
6.'ffl 

-.45 
1.-t'l 

Reşat Raif, Darağaç tramva y cad. 36 
M. Karlo Deneger Alloitti, Bu"• lstasymı caıddeı>' 
Marg~it, ikimd beyler soka 1ı: 56 
Ahmet M'tat, ikinci beyler sokak 90 
Recep Çavuş, Topaltı, Hacı ali e<fendi caddesi 22 
Dr. Sa.drettin, Halk Fırkası hava müfettişi 
İbrah:ıtn Sami, İzmir Tıırırzte pe meketbi muallim 
Enveı, Kemah1ız•de mağaza sında 

N-ev'n ve Hüsniye ınamına Abdullah, Reşadiye şehit bl'nbaşı 
Remzföry Cad. 983 

Güner Kaclr.l namıına Mustaf 1 Kadri, Kokm-yah tramv. Cad. \121 
Muammer Kil.atçı, Bankamrz hesabı cari şefi 

1.34 Nevin ve Hüseyin namıına Abdullah, Reşadiye şehit binbaşı 
Reınzibey Cad. 983 

4 
2.19 Nermin N. Fikri Necdet, İs tanköy hamam sokak 45 
2.79 Rebia namına Ali Vehb', M antfatu.rmn, Saraçl&r ça~ısı 29/31 
3.19 Nimet namın.a Ali Vehbi, M antfaturı>Ct, Saraclar çarşısı 29/31 

14.16 Zühal Faruk, Talebe Karşıyaka Osmanzade No 4 
-.19 Müşfika namtna Zeki, Dam hıcıl< uzunv"1 cııddesi 48 
5.65 Roger N. Fernand Oporal, Bornova caddesi 26 
4.26 Şahme Hüseyin, Eşre!paşa fk'ncl çıkmaz 55 
4.26 Fatma Hüseyin, Eşrefpaşa ikiıııci ı;ıkmaz 55 
3.24 Ahmet Ham<li. Çamaltı mem tahası.nda makinist 
9.30 Mubtar M<!lrmet Mst. v. 6 Topçu alayı Maraş bataryaID mü!Azım 

1 

l.76 MuıStafa Ali, Seyyae vapurunda Haııtalz.adeler 
1 76 HliseY:n Ramiz, Karşıyaka Şetaret sokak 8 
2.82 Fatma Perihan, Arap fıırmı Medine yokuşu 32 
9.2Q Hısan Ahmet, Kibar rakı fabrikasında 
6.11 H:tSan Beh<;et, Hilal Kundura kahn fabrik.as sahibi 

-.20 Neb'I Kerr-al, Kara.n1'na Sc1 çırk sokak 35 
-.20 
-20 
-.25 
-.20 
-.20 

1

-.20 
-.19 
-.19 
-.19 

Ha)il fflmo . Askeri hesap memuru 
Domas, Şer:ıfettin caddesi 57 
Gi"ay N. İsmail, R•fkı, l<asia kundpraıcı Cem!\ yanında 
Zev0€p N. Nuri, İkjçe'1!1leli>k hasta so'kak 45 
Hasa.o N. Nihat. Karantina eski polis sokak lQ 
Kemal, Karant'.na Sel<;uk sokak 35 
Haşim N. Çullu zacre Repk. Karşıyaka alayBey 
Sulh'ye N. Kadriye, Scğuk kuyu zeytiozade sokak 6 
Fahire Enver ve Efşan Feyyaz, Olsto.n taba koda feyyazbey va 
sıtasile 

-.19 M«hmetoğlu Mehmet Tura n, Me'llemen caddesi 248 
2.43 Mehmet( Değimıeooağı 2 ci mahmudiye m•h. Abdullal> ef so. • 
-.19 Mehmet Mazhar, Bayraklı Taksim sokak 24 
-.19 Şahap N. Alim. Karşıyaka t•m€tpMa cadd~i 12 
-.19 Selika, İkiç~elik tut"aman ınesci-t dalya sokak 10 
-.19 Samı N. Vahap, Şehit!er dem rhane sokak 64 
-.19 Mehmd Ali, Topaltı Ali Re is mahallesi 11 
-.19 Yusuıf Ziya, s:n<?kLi caddesi 15 
-.19 İ'yas Ahmet, KaTantina Cer rah Mehmet Ef-end1 sokak 9 
-.19 O'!Ttlan Rasim. fkinc! A,iz'v • mah-al!es' Halil ef..ı>di c•ddesi 47c 

Bn iliinın devamı 7 8 ve 9 kô nun11sani 1943 tarihlerinde çıkan 
ve çıkac•k olar> diğer ;cvmi g3'ıet elt"dedir. 
~,_..,. ..... _...._._..,ı=ııııı..,. .. .._m•_._, 

Aparternan Acele Satılık 
Taksim, Tal'mbane meydanm da kalöriferli Koray ~partı

manı acele sal<tılıktır. Satın almak iste:venler'n lstanbul Ye· 
ırl Postane karşt<lnda l\f'mar Vedat •addcsin<le 26 numaraya 

\. mür.ıcaat etmeleri. Telefon: 22615 ,6 

Teknik Okulu Satınalma komisyonu 
Başkanhğından : 

(ll02'I) Ura mutıammen bedeU (349) çift !Skarpln G~ Y. l\fü. 
tıendis mekleb.i mıJhaeeı..inde 1ıoplanacak 'lromiQy<>nda 13/1/943 çarşaıı?jba eıır 

nü saat 14 de lhlesi ~ılmak llıtere KP<ilı · zarf usulilü ile eJ<. 
ıiltm<>Ye lkıomnuştl!T. 1'ıt tem!:n..ı (600) !jrad1r. Weklllerln şartnaııneyı g
ve ilk tem!ntı yatırma.it mere bir giln .....,,eline !kadar Yıldızda dlrulwmııza 

ııeJmelerl ve tlosllme günü Y. Millıerı<l!s mektebi mmı.aset><lnde buluınınaları. 
:1490 ISllG'ılı kanunla prtnamede 73ıılı ahlkılm ve belgeleri ihtiva edecelc 

l<kl\t melı:tuJ>larmm ekslltmed<>n. bir oaal evveline !<00,.r lll'1J<bu:ı: mUkab!lin
de ~-vetilmesi ~IU'. F<>lıtııda v~ı ıecilomeler kabul .diım..., (26~) 

00 tcın kuyruklu koyı>n eti kapolı zarlla elt'illrneye konınuştur. İlıal <sl Jandı:•ğım lalt>':t IDÜhl'iiınii Z'-V°'l e<tlm. 
16/1/943 günü saat 15 de Anl<arada M M. V. Bir No. lu satın alma 1ı:<ırniıı.. 
yonuaı<ia yapılaoıııktır. Talım!n bedeli 18,000 lira ilk teminatı 4850 liradır. Ta-
1 plerin kan.:nl ves'4ı;aJarlle leklif mektuplarını ihale saatinden blr •Bal ev· 
YEi komisyona vermeerl. (1898 - 2497) .... 

Y e.Jlf:iind kazdlrdJ'ğınıdn za.yi .rr.i:tı.riln 
lıiikmö )1<Ji< ıw-. 

J!'atma Neui Kalender 

A.ıağı<ia yaıuh mevadın pozarlı!kla ~ı.e,; blzalarmda yazılı eün, aaat ve mahallerdeki "'1!.erl satın alma ko-
mis;,y<mJarmda ~ılacaktır, Taliplerin b,"i vm:tıerdle ait oduğıı !romlsyonla.rda l>ulunlll<llan. • 

CİNSi Mlktan Tulan Teminatı bıaıe rin, -1 ve mahalli 

Kı>mlf 
MUhtellf nak.liyaı 
~eti 

lıllo lir& ııra (90) 

700,000 

85,000 

88,500 
50,000 

* 

5775 
7500 
2100 

13/1/943 14 Er:rurum 
10 Erzurum 
18 Çorlu 

20 , , 
:ıo • • 

A,ıağıd:a yazılı mevdm pazarlııkla ek<lltrnelerl hlzal.arııoda yazılı gttıı, ııaat ve rıuılıllerde!d ıı.ıtıeİ'I !JBUn aıme ıro.-
~ yapılacaıklır, Toliplerln beli vakitlerde ~t oduğu D>ıııls.Jl(llılaTda bıılunmları. 

CİNSİ Mlkdan Talan Teminatı ihale ırün, sat Ye mlı•lll 
______________ .;kl=lo:...._ lira Ura (2084 91) 

Ot, arpa., od""' ı:ıldi.Yeal 2,800,000 14,000 1050 11/1/9'3 15,30 Rami Topçular 
Sütlü inek adet . 9 2, 700 405 ' 1 • • 15 GeL'iboiu 

Süt'"' ~nek -~.... 6 .... .....,. ı,tıoo :rıo • • • 11,30 Gelibolu 
Sığır~ 25,000 25.000 8750 13 > • ı6 Gel!i>olu 

' * Aşağıda 3'1Wlı ıııeva!ırı !kapalı ııarfla ek>~lerl hiııı>Jaıı:nda 111Z:lı ırtın, 1Bat ve mahallerd<!lııi alı:erl ratm alma 
k_nrnj:';y<>n-undn ;-cıpı!acakllr, Tallpleoln k.amınl ~alaırtıe tmllf me.otuplArıııı lballe oaatlerliıden bir s:ıat evvel a.. 
ııı.ls,yona v<nnelerl. (2040 - 2688) 

<;inil 1 Talan 

Anbar ve paıvyo,, lf1ô&9 
Antıar vıe paıv;y<ıc lııışaıl' 

Rıh1lm !nı;ası 

S:ğlr eti 
Sıl';ır eti 

2.5,000 
240,000 

Ttomlııab 
lir& 

94,770,65 
94,770,65 
50,768,2' 
17,500 

240,000 

* 

İlıale rlbı, uaC Ye mabol!l 

5968,53 16/1/943 
~988,53 15/l/943 
!788.41 18/1/943 
1312,50 12/1/943 

13,2~0 18/ı/943 

11 Gclbo'.u 
17 Gelib · ıu 

17 Gelibolu 
11 Trabzon 
16 Gebze 

A,ıe.lr.ı:IB yazılı mevndm p&al'lı.xıa ekısll1ımeleırl ıhlzalarmda ,...,,iı glln aaat ve mııJ}ınllerdekl Aıı:terl ı.at"' alma 
looan.is!)l(llllı.ıru'!n yapılacaktır, Ta1'p1'.rm ııenı wkitlerde ait oldıt>ğu ıkıomL"Y"ı:ıııroa bu'lld:mnları. (2085 _ as> 

CİNSİ !Ull<tarı Tutarı Tenılnal hı:ıle ııtn, saal ve mahalli 

Sığ'1' eti. 
Ar-bar i:ı~ası l;;çlllğ\ 

Tor'ik balığı. 

O:lm. 
Oc:ltm. 
Tahin. 

kilo lira lira • 
25000 

684,000 
.3'40.000 

10,-000 

3()49,01 914,70 
2500 • 875 
13,6110 ) 

8,000 ) 
l-0,000 
.... 

1500 

U/1/943 ıt 

ll 
15 

9 • • 
8 • • 

Safranbo1u 
Gelbolu 

15 •• 14,30 Mnas 
12 •• 15 E=ı.ını 

Aşağ:ıtla )"Bzılt mevadın pa•arlıhla elkıslllıme1orl hlcalarınde. y>a:ı:tlı gl!n, aaat ve ıoohallerdeki A>.J<eri •atın almo 
looımisY'J'll-unaa Y3'>ılacodtıtır, Tal'plttln belli vakitlerde aı.'t okJluiu kıomiS\)'Olllarda 'buulıımları. 

• !Ull<tan Tnları Tem inalı ( 2006 - 86) 
CİNSİ Kilo lira lira iııaıe sün, sa&& ve maball~ 

Yemi'!< keçi beynuzu. 200,000 125,0-00 00/11/943 15 Balılt..,!r. 

A§ılı ballı. keçi boynuzu. 200t000 100,00-0 21 > > 16 Biıhkesir 
Yu-vrlak mı:~e !<a'llğı. ooet. :ıo,000 16,000 2-IOO 16 > > 15 G_eliboltı. 
U'1.u verilere'< ei<mek ~lrlı.ı-1. 651,600 16,290 3055 12 .> • 15 Bwrsa. 
Ratııza Y'll'tınl:m<am. 16,435,20 1233 8 • > 14,30 İıım.lt bel~ 

ı-şısı. 

14/ l/!143 14 S11!!raınbolu 

Aşa{ıxla yQZılı rnevadın pa•arlıkla eks'ltmok..-1 hfırolarmıd& :ı<ız:ılı gün, eaat ve mollıolle!'delt! As!<er! salın aLn. 
k.<JIWsyonJarmda yapılaoaıktır, Taliple..ın belli WkiUerdle ait <>l<Juiiu !tr.>ml~Ma. buılırmmaları.. (2094 - 156) 

CİNSİ l\llktarı Tntarı ,.,,,.ınab lbaıe ııtın, saat ve ıruıh:ılll. 

Keten lııillspes!. 
Pamrulk kt~I 
Pamıul!t kO~l 
Sığır eti. 
Sığlr eti,, 
P:ııtates 

Kilo llrıı Jlrıı. 

500 000 62,500 ) 
500,000 62.5-00 ) 

2, 700.-000 837,500 ) 
16.000 16,000 ) 

• 28,000 211 ,000 
100,000 21,000 81'50 

* 

8/1/1149 
11 • • 
13 • • 

14.30 
Hl • 
lı5,30 

bnir IN. §:m!rllği: 
Yalova. 
Erzurum. 

Aşağııı:ı'I> )"Bzılı meı;adın paızarl>kla eksilt:mcı....-ı lıiıu;ların:la ,...zılı gün, B:Kil ve mohollerdeld klkcri ;al.o elma 
iı<lrııley""'uııCla yapıll1Cak1ıı-, Tal,pl<Tiz> beli- vokJ.tlern11 aılt olcilujt~ lromisyonlardı;ı buulnrnbrı. (2u&7) 

CİNSİ l\Iiktarı Tutarı Teminat, bıaie &'ilJı, ual ... mawuıı 
Kilo lira Jh& 

60,000 16,000 
15-0,000 30,000 

60,000 10,2~ 

?OO,ooo :ıe,ı;oo e, 775 .. 
40,000 100,000 U.000 

* 

22/1/1943 
26/1/1943 
2!1/l/L943 

18 Gelbolu 
14 Eıızu:nnıı. 
Ml Enut'Uıın 

~ğid'a yazılı 'ineva<!ıın lkapaU Ellr!la eksilt.meleri h-~ yazılı rQn, ut ve nısbılle'r<lekıi ıı.9kerl oa-lln aı-
lııam;i;yonlann.Cla yapılaıcaıkıttr, T~ ık"'1unl vesıo.o.ıar!Je '8ikllf m0l<ılupı"'1Dl llıal.e oa.,tlrulen bir saat evvel alt ,.... 

~ iromi-'Y'On vermekd (0090 - 153) 

• 

CİNSİ :Mll<lan Tutarı Temıı.ı. 

S>ğı:r etl. 

Erzak """1<1.i\Yesl. 
Odun. 
Sığır E!t.! llaa'VU11111eoı, 

Bir pavyon inşaoı. 
~ lt.ırdırUı.-L 

ıı:ııo lira lira 
... 22,000 

• ~.000 ' 
1,S00,000 

' 10,000 

1,Q!)0.000 

)9,800 1485 

11188 
fl!OO 

23,llOO 1762.~ 
29,71'6,fO 222.8,28 

32,000 .lec/Q 

ihale cüıı, -• ve ma.hlll. 

215/1/943 1e tı:mıt BeJecıt 
lıarııstıdıı. 

22. • M • • 
23 • • 14 Bakırköy. 

28. • 11() Zııro. 

25 • • 16 Erzincan.. 
29 ) • :uı Balııkesıil'. 

• 

• 

' 
. 

' 

1 

,1 

' 

. 

' 


