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• -1Şehri~izdeVergiLis 
Bu Sabah Asılıyor Cümhurreisi Dün Akşam 

istanbula Hareket Etti· 
~ H (A.A.) - C'Oınhnrrclsi Mini 

Şef :tmıet lnönü, bugün öğleden sonra, saat 
17,35 de şehrimizden Istanbula hareket buyur
mu..,lardır. Milli Şefimiz, istasyonda Büyük Mil. 
Jet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Ba~,·ekil 
Şükrü Saracoğ1u, Genelkurmay Başkam Mare
pl Fevzi Çakmak, vekiller, Parti-. Genel selkre
tcri l\olemduh Şev.kd Esendal, Meclis Parti 

Grupu reis vokiTieri, mıtstakn gnıp reis vekili, 
mebuslar, generaller, başvekalet müstcşan ve 
\'ekaletler yüksek meınurlan, Ankara Vali ve 
Belediye Reisi Nevzat Tandoğan, Garnizon Ko.. 
ınutanı, General Hüsnü Kılkış, Emniyet Müdürü 
Sinasi Turga tarabndan selamlanmış ve istas. 
yonda toplanmış bulunan biiyük halk kütlesi 
tarafından tezab i.irlerle uğur laıımışlardır. 

Adetleri 60,000 Kadar Tahmin Edilen İs 
Mükelleflerinin Vergilerini Hangi 

• • 

"bul 

Da·relerden Öğrenebileceklerini Bil ırıyoruz 

UnufWllmuş Olanlar İçin Yeni Listeler Hazırlanması Muhtemeıd· 
--------------------------------------~-------~---~ ~~~a~~~~w~~b~bra~~bü~çnı.~1 -

i! 1 kellefler-ınin ödeyecekleri vergj çiler: 
miktarlarını gösterir li,steler bu Deftardarlıktaki irat ve servet J a.~'11 
sabah varidat daireleri kapılan- veorgileri müdürlüğüne müracaat 
na astlacaktır. Vilayet makamın· edeceklerdir. 
dan aldığımız ~altım.ate> '{Öre, t'1ff' De,·amı Sa. 2, Sü. 7 
şehrunizdeki varlık vr • nü
kelleflerinin sayısı 60,00v ~ ... dar
dır. 

İstanbul Defterdarlığından res_ 
rnen bildirildiğine göre varl:ı!k 

,rergisı mükellefleri vergilerini 
.ılakalı dairelerden ve şu suret
le oğrencceklerdiT: 

1 - Kazanç vergisi mükellef· 

Harp Sonu 
için il.k 

Hazırlıklar 
leri: · 

Bıığh bulundukları maliye ta. Müttefikler, Sulh 
hakkuk şubelerine veya kaza va- G 1 ' ' T b't 
ridat dairelerine (mülga Küçük. ay~ erini es 1 

pazar maliye şubesi rnü\kelle.fieri Ve ilan Edecekler 
Fatih maliye şubesine) müracaat Nevyork, 16 (A.A.) _ Rusya 

lı .,._ la w T bl li -~ edeceklerdir. Devam a.unnuz ra ugrayan r a US ınonnına Amerikalılı:ır tar afı.n<lan yapılan bir bombardımanı mütcakıp çkan yangınlar ile Büyük Britanya, Çin ve Bir-
~-~~--~~~~~~~·~~~~~~~-~~-.~~-~~~~~---~~---~~~~~~--~~~~--2--_ Bcle~ychuduhd~~· ~şik Amerika arnsınd*irn~~ 

.miral Darlan 

rhk Verg~si Vilayetlere 
Göre Yarlık 

il ,..,•-•••-..••-·--•-••-••••••••••-' sebetlerde önemli gelişmeler ya. 

8 $ • ı pılması düşünülmektedir. Harp - r eh r 1 er ~onra.sı dü~yasmı ayakta tutma. 

Darlan'ın 

rft ..•............ .......................... ~ ............ , 
İ r l:ıı ır mı Çekmiy~nlerjn 
ı emlekete Borçlannı 

! Ödemelerinden Başka a-'ır Şey Değildir 
~.. .. .. .. .. .. .. . . ........................... ""'"" 

YAZAN: M. ZEKERİYA SERTEL 

Gece, harp içinde kazandık
ları fazla servetin verdiği 

em.niyet ve huzur ile yatak.1.arı
na yatan 6.ş ve ticaret adamları, 
bu sabah gözlerini açtıklan za... 
rnan kendilerini diğer vatandaş
lan sırasında kısmen -.e nisbe
ten fakir bu1acaklardır. 

termiştir .Buna karşılıtk bir kısım 
vatandaşlar, sırf harp şartlarınm 
doğurduğu fevkalade vaziyetten 
istüade ederek büyük servetler 
yapmışlardır. Her vatandaşın mü 
savi surette fedakarlığa katlan
ması laZlm geldiği halde, bir kı· 
sım vatandaşlar harbin ıztırap
larma maruz kalmak şöyle dur-

B"' Devamı Sa. 2, Su. 5 

• • 
gnsı 

Varhl: vcrı;ls!nc vilayetlerin l~ 
tirak nisbetlcri şimdiye kadar ma· 
lum olan rakamlara ıöre şudur: 

Vilayet Lira 

tmıir 26.701.766 

Ankara 16.658 800 -Adana 8.504.387 

(Ceyhan hari~tir) 

Mersin 6 173.206 

Antakya 3.235.140 

Aydın 1.381.619 

Edirne 800.000 

Kayseri 745,000 

Muğla 444,300 

Manisa 200.800 
Bn büyük ve fuıl istihaleyi 

varlık vergisine tabi vatandaşla
rın ıvereceklerl vergi miktarım 
bildiren listelerin neşri yapa
caktır. Bugün şe1ırlmiz iş ve ~ 
caret adamlan, bağlı bulıuXluk
lan maliye şubelerine b~ vura
rak kendilerine tayin edilen -ver
giyi öğreneceklerdir. 

'f 'f 

Sekizinci Ordu 
Çok Ağır ilerliyor 

Harp her memlekeft ~ 
çıkılmaz bir :takım büyük 

masraflara,, dayanılması güç mali 
buhranlara sürü~cfu". Her 
devlet, bu mali b-tıhranlan önle-

Mayinlar Harekatı Güçleşt'irdi - Elageyla'nın 
350 Km. Batısında Bir Mihver Mukavemeti 

Be~leniyor .. Mareşal Rommel T rablus'ta 
mek. ba ıbüyük masrafları karşı- Kahire, 16 (A.A.) - lngiliz 1 takip etmiştir. Uçaklarımız batı-

' lam.ak için birçok ~elere baş tebliği: lieri kuvvetlerimiz, düş- ya doğru gitmekte olan mühim 
varm:nstur. İngiltere daha harbin manm koymuş olduğu mayınlar bir taşıt kaiilesinl haber vermek
baş}anğıcsnda bütün vatandaşla- yiiZünden uğramakta olduğu zor- tedir. 
rın mal ve mülküne el koymuş, luklara rağmen çekilmekte olan Ağır bomba uçaklarımız 14-15 
kazançlan yüzde yetmiş beş nis- düşmanı taciz etmeğe devam et- illkkanun gecesinde N apoli şeh
betinde vergiye tfıbi tııtmuştur. mektedirler. Bu kuvvetler şim<li rine muvaffakiyetle hücum et
Bugün 1ngilterede her vatand~- Elageyla'nın batısında bulunmak mişlerd.ir. Liman mahallelerinde 
şm kazandığı bir linının yetmış tadırlar. Noflia'ya kadar hareket büyük yangınlar çıkmıştır. Ayni 
~ kuruşu devlete aittir. Bolluk, eden avcılarımızm mitralyözle gece Tunus ve Lagulet hücuma 
servet ve refah memleketi Ame- yaptıkları hücumları bomba tt- uğramıştır. Gemilere. dalgakıran 
r ikadn bile Ruzvelt, senevi 25 bin çaklarmızm şiddetli taarruzları 40r Devamı Sa. 2, Su. 3 
dolardan yukan kazançlara el _· ------

Ankara a arhedilen Verai 
M.k arı · .658.800. İzmirde 

De 26.701.766 Liradır 

! Aydm'da Bir Tacir, Maliyeye Müracaatla 
i Takdir Edilen Vergiyi Az Bulduğunu Bildirdi f 

Anka1'R, 16 (TAN) - v arMc r 
vergisi mükelleflerine ait ı isteler 1 B •1 r AI m an 
bu sabah asılmıştır. Ankara vila-
yeti dahilinde tahakkuk eden 
vergi miktarı 16,658,800 liradrr. 
Öğrendiğime göre, bankalarla 

iktisadi teşekküllerden ve şirket
lerden alınacak vergi yekfınu 

9,999,500 liradrr. Diğerlerine ait 
umumi yekCınlar da ~lardır: 

Gazetesine 
Göre ---

"Şark Cephesinde 'ki 
Tarihi Çarpışma 

Senelerce Sürebilir .. 

Beyannameli mükelleflerden 1 
milyon 306,000, iratlı mükellef
lerden 2,555,500, gündelik gayri 
safi iradlı ve hizmet erbabından 
208 bin, köylerden 2000, müte
ahhitlerdeı:i. 697,500, bina ve ar- Zürih, 16 (A.A.) - Alman ga. 
sa sahiplerinden 1,328,500, çiftçi· zeteleri mihverin Afrikadaki mu.. 
lerden 40,800 lira. kavemctinin yrkılması haberine 

Bu vaziyete göre Ankara şeh- halkı hazırlamağa balamışlardır. 
rind~i mükelleflerden ;ılınacak Bu gazeteler şark cephesinde 
paranın yek(ınu 16,109,800 lira- Ruslarn kış taarruzlarını bekle
dır. Aynca kazalardaki mükel- mek lazım geldiğini yazmakta
lt:'flerden de 522,000 lira tahsil dırlar. Frankfurter Zeitung ga
edilecek ve umumi yekun 16 miL zetesi bir makalesinde Alman 
yon 658,800 lira olacaktır. askeri şeflerinin Ruslann mevzü 

Mükelleflerin isimleri mu.v~fakiyetler kazanabilec~
lerını daha başlangıçta tahmın 

Gayrimenkul irat sahiplerile 
müteahhitlerden başka on bin 
liradan yukan vergi ödeyecek 
mükellefler şunlardır: 

l2fJ" Devamı Sa. 4 Sü. 1 

ettiklerini yazmakta ve Rusya 
cephesi gibi uzun bir cephenin 
ayni zamanda her tarafında tak
viye kuvvetleri alamıyacağou ve 
Rusların bu yüzden Alman mev-

~ Devamı Sa. 2, Su. 6 
koymuştur. Bu suretle harp için- T f H ff 
de halkın kesesinden, bülk.umetin asarru a ası Münasebetile İki Toplantı 

FRANSA'DA 1htiyacmdnn milyoner olmak isti
yenlerin hırslarına bir duvar çek
miştir. 25 bin dolardan aşagı oıa. 
kazançları da ağır kazanç ve:gı- Açlık Günden Güne 
sine tabi tutmuştur. Totalıter d 
memleketlerde alınan tcdbirfer Ken İni Hissettiriyor 
ise daha radikaldir. Londra, 16 (A.A.) - Buradaki 

4 Jfo. muharip Fransızlar mahfillerine 

B
iz harp içinde değiliz. Fakat gelen maliı.mata göre, meşhur 

harbin bütün ıstıraplarını doktor Grasset FI'ansada yüz bin-
en ağır şartlar içinde çekmekten Jerce kişinin açlık ve veremden 
kurtulamamışı..zdı.r. Büyük ve muztarip bulunduğunn söylemiş-
kuvevtU: bir ordu beslemek ihti- tir. Doktorun haber verdiğine 
yacı karşısında devletin masraf- göre. her sene veremden 60 bin 
lan artmış, muhtc:lif sebeple~<r kfşi ö!Mekt~dir. Şim~i yeni ~§-: 
layısile gıda ve eşya fiyatlan a7 .: gal edıl.en. bolgede bınlerce kışı 
labildiğine yüksclmi.ş, ~eml. t- ':t'ft!lilrı-. B~ m&Mo;ebetiyle dün biri U~iversitede cfı• tP~Imrştı~. T.afsilat. İkinci sayf~~7:da~ır. Ytt~rd"'l~i r"" ekınekı;ızdır _ Bu sene kıs F.rıınsa-· 
l.e bir PJfl!syo:ıı teh_likesı ba~ :"lı , ~ ~c.~ıfl ~ Tl~ci ~Çlwı.~ ikJ, tııpl.ıı.ııu ya.o SJJ};lo üruvcmtcclek.i toplantıda.o. ıkı ınt.ıbaı Wbıt cdı.vor. da pek korkunç geçecektır. 

.:ı-' .•: ;;/J /~ 
, ... ~ .. { ·~13i ' ,, "'~~ 

ga matuf bır program yapılması 
bahis mevzuu olmaktadır. Birle
şik Amerikanın Sovyet Rusyada
ki büyük elçisi Amiral Stanley 
vazüesi başına dönünce ilk işi, 
uzun bir imar devresi için bo 
devletlerin işbirliğini haztrlaınanc 
olacaktır. Düşünülen plan bütün 
müttefiklerle dost milletlere ve 
ve batta mağlUp zümre milletle-
rine de tatbik edilecektir. 

Te 1 

lhtiraslanmı 
Kat'iyyen 
Değilim" 

"Şahsi 

Tatmine 
Niyetli 

Şimali Afrika Amerikan umu
mi karargahı, 16 (A.A.) - Bir 
görüşme sırasında Amiral Dar
lan ezcümle şunlan söylemiştir: 

Amerika ve lngiltere "Şahsi ihtiraslnrımı tatmine 
kat'iyyeın taraftnr ve niyetli de

, ğilim. Yegane gaye ve hedefim, intibalar• 
~ 

yazan: l\l. Zekeriya Sertel evvelce de bildirdiğim gibi, Fran 
sız Afrikasını kurtarmak ve ana 

Bu mühim röportajı bayram 
ertesi neşre başlıyoruz. 

yurd Fransasmı kurtarmağa yar. 
~ Devanu Sn. 2, Su. l ---

(Günler Geçerken] 
HAYIRSIZ SERVETLER 
RE F t K 
HALI D 
KARAY 

Kaç kere yazmıştım, geçmiş günlerden ve 
birinci Cihan Harbinden örnekler vermiş. 

tim, hırsa kapılanları ins!a çağırmıştım, demiş
tim ki: "Harp zamanını ~at bilerek vurguncu
luk yolile servet yapanlardan bu seryetin har
rm! görenler hemen hemen ydk gibidır. 1918 ın 

teşrin ayında _ men1leket harpler, yangınlar, açlıklar, has~~lık: 
larJa acı acı kıvranırken milletin derdine ortak olmayan turedı 
zenginleri ve ailelerini neş'e, bolluk, sefihlik, savurganbk sar
hoşluğu içinde yüzerlerken seyretmiştim; kendilerini ve çoluk 
çocuklarını artık ebediyen kurtarmış, ~ef~h_a ka~ ·tur:xıuş sanı
yorlardı· "adam sende ,diyorlardı, bu bır olum dırım dunyasıdır, 
iş becer~in, kılıç kuşananındır ölenle ölünmez; biz ge~imizi 
kurtaran şanslı ve usta 'kaptanlarız. Yaptığımız para nesıllerce 
soyumuzu sopumuzu en güzel yurdlarda yaşatmağa yeter!" 

Hı:.lbuki 1919 yılının yine teşrin ayında, yani bir yıl geçme-
den o zenginlerin çoğunu . inanılmaz şeydir _ elli Türk lirasını 
bulamaz ve kıslık odununu kömürünü değil ,akşamlık katığını 
alamaz halde gördüm. Daha bir yıl önce sofralanndo kuş sütü 
arasan bulunurdu: şimdi iç.kiden kavrulmuş midelerini rahatlan
dıracak maden ~uyuna hasret çekiyoırlardı. O perde böyle kapan
nuştı. Fakat hayırsız olan para yalnız harp vurgunculu~ pan:.sı 
değildir. Rüs\•et \•e irtikapla istif edilmiş servetin de tıpkı harp 
kazanclan gibi sonu pek gelmiyor. Yine ben gözlPrimle grkır.üş
tüm: İki, üç şahsı ayırd edilirse Abdülhamid devrinin yerleşmiş, 
kôkll1-?miş san~N· " ı7. göz çıkarıeı t tsrnetli ser.reti, ba tcı padisah 
olduğu halde hangisine yaradı? O altun babası rical amsından 
Guraba hastahanelerinde, Darülaceze köşelerinde ölenleri tanı
yoruz. Hanım1annın taktıklan mÜ<·et·herlere bakarak çocuklu
ğumda gözlerimin kamaştığı, yaşadıklan konaklara, köşklere 
girdi~im zaman bir peri mas&lı dekoru içinde dolaştığıma hük
mettiğim bir pasa. giin geldi. komşularından beş on lkağıt iste
mek zorunda kaldı: mektubuna göz gezdirdiğim zaman altındaki 
imzanın eski dehşetim düşününce hak edilmemiş servet bana her 
hangi bir esıntinin savurabileceği toz yığınında farksız görün
müştü 

Vatan; şüphesiz ki servete ve refaha muhtaçtır. ancak bu c:er
vetin onurla usulle insafla ncırma çı{:ır-iar- ka7.arıı mışı hPm 
vatana. hem sahiple,.ine hayır getirebillı Vuı ~uncu .;apulcu. 
madrabaz heziTııan. irtikapcı servetini - dağılıp suraya. buraya 
ucurulmadan _ memlekete hayırlı ve faydalı şekle sokacak olan 
inkıla}' hamlesinı sevinçle karşılarken tertemiz yollardan zengın
lesin de bugün seve seve vereceği hisse ile yurduna yenı bir hiz
met dahu yapacak olan vatandaşlarımızı da saygı ile selUmlıyalım. 
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~ ~ GELiNLiK KIZ 
Ucuz Şeker 
Tevziatı Başladı 

No. 42 
C neyt, daJm.ı ~k!nıen tarını ı:ııue 

1ı faza ederek içu ,.e glnniıti. Pasp.r 
ayakl nnı ııılerken. Feyzi onun 

h kuru el "ses"ne b kıyor ve elini 
bırakmıyan avuçlarm hararetiyle ru• 
bu titrerken: 

- Yai ura tutulm.adınn: ı libat t•. 
1 nmamı ınızl .• Diyordu. 

C neyt culerelı: izahat Terdi: 
- Vapurdan çıktığım zaman set· 

er gidıyordn ••• lsk leye girdim ve bir 
•aat k dar oraclı bekledim. 

B"rl[kfe mcrdıvenled ç~ar. aa• 
o a g rd 1 r. 

t te mesut dakikalar ge1mic:tU. Fey. 
1 bir anda, nıhundan biiy!ik bir a· 

iı ıfın k 'ktıiını ve varlığını tüy ka· 
r uf f e eıı b"r inşirafan blitün d2• 

illa 1 rma 7ayı dıfını blıaetıi 
Cuneydin oturduğu genlş ·kol tulun 

k rşı taraf a geçmiş, bir kanapenin 
acun il miş: 

- Havanın muhalefetini görerek 
ıe emiyeccii "zdcn ,ok .korktum .. DS

rd:ı. 

Heykeltraı hayret etmiş göründü: 
- İmkanı var mı hiı;;? ... Nasıl ıeı-

ınem7. B har y.ağmııdarının brrakııiı 
lopr k kokusu a b yılırmı.. O temiz 

•Fi efl s ~e ede uatkrcc yij. 
m yln doymam ... 

F yz~ ı ı le e içli bir bakışla 
ban rak d ım etti: 

- : • • Taha)"Jillllt hıtl bir bt 
d sermest etmekteydt Her adım
d : ''B &iln ben mesuctmn... Saadeti· 
in ~ nıml" d17e haykırmak isti• 
~or 

1 IÖ er bmıımd.a 'FC7Si cülmek. 
nl alaırıa eh: 

- -s det &"l> llrtiyoram., deM7di
m. 4aba do na olmaz m17c!ı? Çlnkii 
ba daha bt'I lıir bakibttt; di7e lllJıl 
rılcl n4r 

c en ~ntine bakıyor, .U1dltmıda 
dar 1 lc ıez yordıa: 

- Be m kadar hiç ldmte mesat il• 

yıl mas Feyzi hanım! ... de&. 
l!'e)'Zannı balaılan bu s&za çürilt" 

met için bpaDmtJtı. Ylae mırıltı ha• 
linde: 

- Asıl btnf.m kacJar 1 Dedi. 
B bsln çocııkça bir münakaşa şek• 

Dnı aldığını goren heykeltraş: 
- Saadetimizi pay edemiyoru .. Bu 

De miiııtesna eaadet! •• 
Diye oldukça yüksek bir kahkaha 

attı. Sonra ylizü ciddi bir HU. ala· 
rak illve etti: 

- ••• Baglin sda bir imtihan &"ee 
clreeete benziyorum.. MumeyyJıler 

hmunında ıaatlerce ter dökeceilaı
Bana biraz du edin bari!.. 
Feyıl, Belkmn sözlerini 1-hrll)'a• 

nk gtııilmıüyord11. Munlı bir sesle te-

Y87.an: Kerime Nadir • Bundan istifade 
mı~\.7:;'u~tine• •ıkmı,.caklarına Edebilecekler İçin Bir 
ben kefilim_ Hem bu cöriişmeyi lm• BeyannameNecredildi 
l han telikki etmeniz dotra delil!. ':l' 
BMrıa bir "mWfa.t tevzii merasimi" Dfındeo itibaren ucu:ı: ekmek kar-
dcmek doirudar.. nelerinin KAnunuevve1 kısmı kesil-

Su 11rac!a salonun kapısı açılmıt. :le mek :111.1ret yle şeker icvd"ne başlan.. 
teriyc Sermet paoa ılnnlşti. Cüneyt m11t!r. 155 kuruş ilzerlndcn satilmak
•7'aia kalkarak ihtiyar Pataya dofnı ta olan $ek.erden. her kam ye muka
ilerledi. Yüzünde naUcaP ve sıkılııan bn yarım kilo verilmektedir. 
bir ifade vardı. Şeker sattıı yerlerinin ba:ı:ı ııemtler-

Ayni Amanda Feyzi, büyük annesi- de az olmnsı yüzlınden dOn b zı yer
ilin 4e ulona ctnneıl7le kendisini dı• 'Jelde isı!fham olmuştur. Vilôyetin ,e_ 
t"n atmıştı. ' kcr s h'J .şubelerini ço ltm ı bclt-

Ba andan itlbuen blitün atle halkı lc!!melctedlr. 
birer iki~er salonda toplandılar. Feyd Diğer tıırnftnn Vlllıl et bir bcy:ın -
kih içef'i giriyor, kah çtkıyor; bu ara· nmn .. n~~ ''hu~t ktınunlaro 
da miAafiri lzaza çalı ıyor; buan da ı:öre aynen veva nakden nefer taytn1 
b.ti~ odaya aı;;-r1an ,.an taraftalıcl ki!. uınum alanlarla iııseleri devte•çe te
çük kapının ic; kısmında durarak k0& min ed J~erln ucuz tek r tevzi tın
:ııu111ıanlat'ı din11rordu. dan istifade ctmiye h:ı ·kı ol:ımcy _ 

Bu vuiyette iken ıık •ık c vidan caklnnıu t bUğ etme':tedlr. Bu be
onu mUnasebetıiz şakalarla iz'aç et· '! nmımeve g6l"e bu ~mre ta t etı 1-
mekteydi. Hele bir dcfasrnda, birden• ~k l!C ik:ı ile ucuz sck l"'t" alanlar 
bre arkasmdaa itftek fırlın:aıına Si• hnkkmda J.U1 f korun nıı k nıınu Mi
lona soktıı. küm eri daır<"Slnde takibat yapılac 't· 

Feyzi bu halleri hoşnutsuz karşılr ttr. 
7orsa da. gönlüoii dold;ıran payanstz 
ıurar, onu btiıbütliıı ıcrtl~lı:ten 

menediyordu. Ka11mın pervazına arka. 

Hebe~"te Kuduz Köpek 
iki Kişiyi Isırdı 

ıım dayıyor, rözlerinl yan kapayarak 
Cüneydin sesini dlnJlyordu. 

Bir ar:ıtık yanında Be11nsı g!Srdü. 
Genı; kadm kflı;;fllı: bir iskemle cetirw 
trı &, fısıldayarak: 

- Otur Fq.zU_ A,.akta yoruluyor 
sun! Diyordu. 

Bu aöıe :itaat etti. Ve kulaklıırnıı 
tekrar ve c!ikkatle içeriye verdi. 

Cüneyt ahenkli bir lisanla anlatı• 
yordu: 

- BüJÜ]c nldeııı dalma hastadır ... 
Annemin vefatındanbt"rl şiddetli bir 
sinir rahatsıslıiiyle malUl bıılumıYof' .. 
Onu cıok snenli... Otlhnli kendisini 
h rap etti. 

Hafif bir öksürük aörlinU :Us!yor 
ve daha 711va1 clnam edlyoTdıs: 

- Devamı var 

Alun Fiyatlan 
Dün bir altın 2800 kuruştan ve bir 

cr.ım killçe 3DO kunışt::.n satı mı.tır. 

BUGUNKU PKOGRAM 
1.so P"""'9 
1.3:Z Jlınnaınilı: 
1.•o JbbtTler 
7 H Mlb~ (PL) 
ıı.ıo Proıtttm 
U il Jılldtı (Pi.) 
u.·~ Jlaberltt 
n.oo Oarl<J!ar 
JI 00 Procn111 
U 03 Cifte fuıl 
noo XocufmA 

111 JS Dan. UP CPL) 
1' ıo 'Habuler 
l9 45 K01t11~ 
;zo.oo T rk ılcr 
2:1.1.S Rıd~ •Uetetl 
20.45 lllı.llr (Pi \ 
:ıı .C>O P•ln ~utl 
21 Jlö So ll~tl«r 
21.H Orkestra 
22 :90 H•b«ltt 
ı:z.u Kapuı~ 

Dün Bebekte iki kM kuduz blr kli
J>ek tarafından 1sınlm1 tır. Köpek 01-
dtirme ı;erviıdnde (alışanlıır lrudtı% o1-
dtıltmu zannett·klerl iki k~e~· ttar 
etmtıler, b1r taneı:fn1 de ~nede 
mfi1«1hedc altına alıntşlardır. 

İki Tramvay Arasında 
Ezilen Çocuk 

Bf!)oar.rttan Yedilculeye giden tr.am· 
,,.:vfn tens taratma atııyan 15 yaştn_ 
da Alev isminde bfr çocuk Sıımatya
da ani cihetten gelen trnmvayın 
ç:ırpma ı Ozerine yere yuvarlıınmış

tır. Ba,J yarılan ve vncudunun muh
tcllf y rJcrl ezilen coeu'k: H eki has
tan ine { ldtnlm !r. 

Ekmek Karnesi 
Vurguncusu 

Divanyohında fl4 numaradn ftrmı:t 

SıtJrı, karM sayım 'bnrosunn y{ldette 
günü geçmi$ ekmek kuponlan ~ttr
km suç Qstllnde yabt. nınıo ve milli 
korunma kanununa göre mahkemeye 
ve-ritm lstir. 

Aydında Parti Kongresi 
Aydın, (TAN) - C. H. P. vilayet 

kongresi bölge müfettişi M rdin mc· 
butıu doktor Riza Lcvend'in rcisl"iin• 
de çatı,malnrına başl mıttır. Kongre 
Ebedi Sef Atatürk•ün hatırasını taziz 
•e Milli S"Um"ze Revgl ve bağlılık 
tezahürlerinde bulunmu~r 

1 GE.CE GlllN HtBr.AlEA 1 
A. Darlan'ın Teminatı 

Sekizinci Ordu 
~ Baş taraft 1 incide 

!ara ve akaryakıt depolarına isa
betler Otayderlilmiştir. Susa ile 
S!ax ara,<>ındakl demir yollarına 
da hücum edilmir.tir. 

fij9 Bq tarafı 1 incide 
clmı etmektir. Bu maksadı temin 
ettikten ve bu hedefe ulaştıktan 
eonra çekilecek ve hususi hayata 
cloneceğim. Fransız milleti istedi

hükumeti kendisi seçecektir. 
Nihayet, Franm: Şimal Afrikası. 
Alman ve ltalyanlann kendisine 
cebren kabul ettirdikleri ınahnı
mıyctlcre şimdiden sonra tabi 
tutulmuş bulunmamaktadır. Telr. 
rar F.rall,!lz geleneklerine gÖ?'e 
feni ve Otendine uygun hayatını 
devam ettirebilecektir. Yabancı 
baskısından kurtulduktan sonra, 
Fransız mili ti muvafık göreceği 
millt s·yasetl kend~i serbestçe 
seçecektir." 

l>arlan daha JfmcUclen, Mihver a
le,htarı veya müttefik tara!tarı ha· 
relretlerden dol11yı tevkif ed.Ilmlş o_ 

nlarm h pslne tam bir hllrriyet ver
lnJı ve cet: larıw aUetmtşt r. Bunlar
dan bezüa" ifmııl Afrika Fr:ınıtz ko

r ı daJrealnde simd !len yüksek 
ı l etmekted r. Darlıuıın 

1 A!rikanm Amerikan.. 
elleri t rafından işgal!n-

P n demeçtir. 
c s r:ıshıda Amiral Dar

lan. Fr nm c'lab:ı şimdiden matte
flkl r la bernberllğl yaptığmt ve şl-

lY ahudilerden :Mürekkep bir 
Ordu Kurulmaıından 

Vaz Geçildi 
Anltara, ıs (R dyo gazetesi) 

Demokr tların Orta Şarkta yalnTZ 
Yahu den mOrekkep bir ordu kur
rı:uılan b hi3 m vzuu idi. Böyle bir 
ordunun kunılmasmm Araplar 1be

nd m n tesirlerine tc::aret edilmiş 
e m ""Uru ol ğı anl ıL'l1!~r. fn

H r ye Naztn sırf Yııhudllerdeı 
mıı.~••"-"'P bir ordunun kurulınosm

n v z g çlldl ni blldlnnlştlr. 

mal Afrllcadaki liman tesisleri, de_ 
rnlryollant remnl binalar \'esalre ıı
bt gerekli malzemenin halen mQtte
fikler emrine Terilmlı bulunduJunu 
nçığ:ı wrmuıtuı'. 

M. IAlwun la~reth 
Ankara. 18 (Bacb'o pzetesl) - '-f. 

Lebnm\ın Uviçr«le bulundutu bu
gQn haber verllml~lr. Ayni haberde 
blldirildiiioe cöre, Madam Lebrun 
Fransada bulunmaktadır. Fransadan 
çok zaman ewvel f syicreye ıeJen Leb
run bu memlekeUe baıka bir isimle 
rnsamaktacUr. Kendi fnln §imal A!rL 
kaya ,acçeceJfne dair .de hiçbir m."110-
roat 70ktur, 

Vü:Tıu'nln kararları 
VJdıy, 11 (A. A.) - Buıün resmi 

pzetede çıkacak bir kararname ne 
ıunWn1 vali .Bo.lason ile Genemi Bnr· 
rau J'raraız tabli,)'etindc.n çıkıınrmaıc
tndır. 

Hür Franaız kuvvetleri 
yeni ba§kumandam 

Lont!ra, ıe (A. A.) - Muharip 
Fransa umumi Jrarargihf, !ıava Gene
r li Dastier de la Vigerle'nfn. ff{lr 
f'ransız JruvveUerf baprumandımı ve 
Fransız mln! komitesi reisi General 
~e GauTie'e muavin tnyfn edfldll!1nf 
tıfldlrmtşttr. Genent 4e Gııulle bu_ 
lunmadttı zaman. milli komlte,-e mu
''"',,. ba$1taTtlılc edecektir. 

Franko'ının Bir Me!ajı 
Dola11siyle !L Eden'in 

Beyanatı 
Londra, l8 (A.A.) - Oenerat Fran. 

co, Hitlere. ordutannm m1"'affa!n7e· 
tine ait temennflcrlnl tfac!e e«en bir 
mepJ ~'5ndermiGtlr. Anm Kamııraıım. 
da bir mebM, Mt::ıraf bir d"1et tar .. 
fından beynelmilel b!delere 'lı::ıı"" n· 
pılan bu a71urıhk karımnda PTotes
tod.a bulmıutup butanatrm)'aeaiını sor• 
rmııtur. M. Eden, protestoda b9t11nma· 
.,., faydalı addetmec!lfinl sllytemı,, meo. 
buıan ıaran karfıllnda da lllDlan ie 
!!Ye etmlftlr. 

"Franco'1mt blstlnma ~ra'k et
rnedilimi aöyJUyorum. P'üat benlnı 
r.oldal nazarıma c'5re, ba bapta 1'ere 
han~I bir teşebbüste bu1ıınmak zab 
mrte dc-ır:ez.,, 

·~ vctt ~ddetll bir surette bombalamık
tadtrlar 

Alman resmi. tebliği 
Berlin, 16 (A.A.) - ''Resmi 

tebliğ": Batı Sirenaik'te düşma· 
nm sayıca üstün kuvvetlerilc 
;arpıJIDııl&r devam etmiştir. 16 
~ücum arnbası ve birçok top tah
rip edilmi§tir. Gece Bingazi li
man bölgesi muvaffakiyctle bom. 
balanmıştır. Hava teşkillerimiz 
Cezayir'in iaşe limanlarına ve 
hava üslerine hücum etmişlerdir. 
Alınan denizaltı avcıları doğu 

Akdenizde bir düşman denizaltı
sını batırmışlardır. 

Harekat ağırla§h 
Kahire, 16 (A.A.) - R1cat halinde

ki dütmını talcip edeıı Sekbinci ordıs 
ıeçerı defa Elıılemeyn'de olduğa ribi 
ınaytn tarlalamu temlıleınek işiyle 
ıııqcııldür. B• ameliyat hakkında bir 
çok tafs!lat verilmektedir. Alınanlar, 
mayın dökme ı,ınde astahklar cö .. 
tenn!ılerdir. Mayınlar i!atfiste ve colc 
eterin olanak konulmuştar. Bandarı 
mabat ıahte bir emniyet Mssi vennek
t1r. Arui finrinde e""eli btr lcaııı:ron 
ıonra bir kamyon daha anzasız ıet
~lıctedir. Bu mayınlan infilak etti~ 
cek olan tuylk ancak on on iki aralı::ı 
ven tank seçince haııtl olacakttr. Ta· 
kip eden orc!ıı, rlcatteld ordamın ,.ot• 
1ardald rt1rli1t1lsUnU duymaktadır . .At. 
mantar, ba sahte g;lrü1taytl 711yma1ı: 
malıadi,te rad70 dbast.n knllanma'lı:
ta ve talı:ı'bi nnlıt istikamete ıevket• 
m!ye c;ahtmskttdrrlar. Mer $CYe yiyee 
cefe, ;~eğe h3ttl ulrerlerin hatıra 
olarak almak istiyecekleri dürbün. fo• 
toğnf gibi şt"Ylere de dinamitler k°'" 

mılmatctac!ır. 
Bu )'ilzden Se1dzincl ordumm !1cri 

hareketi bir mitddet fçiıı alır Jideeeh 
tir. 

Berline göre, lngillz 
tqebbüşleri akim kaJ.dı 

Bedin, US (A.A.) - Be771elmilel fr 
tihbarat 1ıüron, ıimat Afrika maluı• 
rebelm hakkında afaiıc!ald haberleri 
v~ektcdlr: 

Sircnallc,.ın batrsmda milblm Jı:eı,lf 

kuvvetleri ile Alman • İtalyan hatları
na yaklaşmnk tetebb!isünde '!ıulunan ve 
bıı terebbftsil mayın tarlabn ve tama
t?.İyle belirsiz bir hale getlrilm1$ mz• 
n·alar •• mihver 1ı:rtı1annm 71fdınm 
ı-ibl stırat1e yapmlf olduktan muka· 
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Tutum Haftası 
ÜNiVERSiTEDE VE YÜKSEK TiCARET 
MEKTEBiNDE MERASiM YAPILDI 

13 1bıd1 tutum hattasr tnüıwıebe.. 
tiyle dün Üniversitede ve Yliksek İk
tı at ve Ticaret okulunda iki toplantı 
78pıbxustır. 

ttııh-er.site İktiaat Fakültesinin İk
tisat glinQ sııat 111 da merkez binasın
da yopılmt!ıtır. İstiklal marşmt ınil
leakıp Rc-)dör Cemil Dilsel kilrsliye 
elmış Ye 13 yıl&ınberl yapılmak~ 

Qlan bu haft.anm mahlyetlnl iz.ah ı>t_ 

m"ş, tör,.nde lııı.ır.ır bulun:ın General 
K!izfm Öznlp'ın ı:ı yıldfr bac.oardığl bu 
h" rta mün~scbc !yle maziden mis ller 
ct" rrniş, B::ı.svckllin haf'ayı nrış nut

nda hc.-def mizi çok iyi tznh ettfğ' -
n kaydet ik1en sonr11 verncn ôğüdiln 
tıeT' yerde tekrnrl:ındıl!ı.nı bclirlml 
Vn w~r ıtm n ,-aınız mu t lı1ik oldu

şekroo k ddi yt r. bul c med:-~ı
n' öylemi ve dPm"ştlr ki: 

"tl'rüvers te nıemlelteı hlz etleri _ 
çln Tf.irk r.cnçllglni 'Yetişt mıtye ~lı
ş:m bir mO,.~<»scdir. Üniversitede Y"· 
t en her ~nç. onlan yetiştirmek i
dn Çıll" • n her hoca bir saat b.zl 
ç lıs-ıbil r ve &şvekllln llğ{jdQnü '"e
"'ne gettrebntr.,. 

Gl. Ozalp'rn lıitabni 
Bundan sonra Jtunmı bafkanı ve 

l3nlıkesir mebma Gl. Ki7.1m Öııalp 
ezc!imle dem!tUr ki: 

Tiearet Meklebimkki 
ııwnuıün 

YQksek tkttsat ve Ticaret mekte -

binde de hana mcıdnr Pr. Jıtib9t Sa-
7nr'ın bir nutldyle aut ıı ele 11(!1-

mıştrr. Pr. Nihnt bIDıassa ~nJan s~Y
lemisilr: 

"Bugünkü l!Srllara gl5re tas rruf 
haftaslnm nılna ve eheınmtyetl ıeçen 
J1llnra n betle daha bCy{\ktilr Geçen 
yıllıırda o1dui:rı.ı gibi, yn1nız para ta
ıamıfundan dctll. zaman tasarrufun

t'l:ın d:ı baluıedı1mesi Ulzumludur. İ
çinde bulunulan şartJann. :zorluklann, 

- çli)klerln önlenebilmesi için me.,._ 
cut mal kttlrğmı önlemek r,Gy<"!lyle 
lstlbs:ıl! artttm1ak çarelcrlnln zn.man 
tnsal"Tllfuna b ıvük ehemmiyet verip 
daha faıla c.nll:n ak ve clah:ı çok mal 
i"'tlh.,al etm"k d~\·rindc bulunuyoruz .. 

MOdftr bundan ".Qnra. talebelere 
du en \"ll'lif~ h!11h etmiş "e hUk<ı. 

rnet n hayat pahalılıfını önlf!mck fçlıı 
aıaıtı 1·ıe alm kt.ıı olduzu tedbirler n 
t.ıtbik Ahamıa intikal etme$fnde 
menılekf't !fençlitine dOs~n vaıdfelerf 
h tırlatmt~ttr. 

Bunu Prof. R. fi" ş~ SuTlanm 
"Para ekonom· i bak1mından tasu-

"MemlekeUn ber tarafmda kuttan_ ruf,. lronusund:ı bfr konu~a"ı ft lk 
makta olan ta1amıf hıftıun tı;lnde 1aleben1n s!Szlerl takip etmiştir. 
bulunuyoruz. ~~ ,tllar ol.duta ıt- Bllf.h re Prof. Osm n Fikre~: 'Ta-
bi bu yıl da toplanryonır. Arluıd.a§-
l.,r! 29 senesinde tasarnıt mUelldelesl sarruf hueketlerinde muba benin 
çok güç ~rtıar içinde t>~mt,tır. o rolU,, tedris heyetinden Esat Demirel 
tarDıte mill! paramuın )cymetı üze. ''Tasarruf '\'C Yerli Mallar., k nusu 
rinde hasıl olan dlltöklilk memleket- Our nde birer ~ylev vermişlerdir. 
te eondi"e :u:r-ndırmıttt. O zaman Bat-
\"ekil olan 'Mm Set 12 Ktııunuevvei. 
de Meclisteki nutuklannda mUlt pa
rıının kıymetini korumak çln aıtn-

maa lhmı plen malt Ye iktisadi te4_ 
blrlerl izah etmf~. Almaealt bu b!d-

Büyük Millet MecHsi 

Bayram Tatili Yaptı 
blr~re memleketin fştiraJdnl temin Ankara 18 (A A ) _ Bil Ok Mıllet 
iç n bir ~klllta ihtl,aç oldulu dQ- ' • • Y 
" üldO ...... ı· od r d bi t , J.fecll.tl buıQnkO toplantısında ıub y ..n . ıuec s as n n r opıan-

tı 7apıldı. Buı;On adinı hepin zln bil. I tnilherıdls, yüksek mühendis ve aske-
di iinfz Kurum teşekkül etti. BUtiın rl yüksek mühendislere ihtisas ücreti 
mmı ve hılyırlı lılerde oldu~ glbl. \"erllmestne alt kanunların birinci mn
münevver gençler"mlzl bu iste de zakcre ini ;ı;apmt tır. Meclis ~1nc bu
d ima ön raflarda görmekle iftihar günkü toplantmııda Türk ~rasıntn 
ediyoruz... kıymetıni koruma knnunlan bQküm_ 

Bund:m sonra Pr. ŞU't:rü Dnban ta
ımrruf !ikri ctrarmdakl düşQncelerlni 
bildirmiş. Pr. Refii Şük"Til Suvla para 

yssetimizde tasarruf ı1 doçent Ali 
Öxegcn İ"tihsnl ce inde tasarrufu 
anlatm~. 

\erln!n del!l~r·tmffine ve Tunceli 
vilfıyetlrıln idaresine alt k:ınun hü
kümlerinin iki yıl daha uzatdm:ıstna 
d jr kanım 11\yihıılarlnt kııbul ne, r,e-

lecek Çar~:ımba gOnQ toplanmak ü
zere dağılmı§tJr. 

Varllk Vergisi beleler uyesinde akamete uğrayan 'I 
inci İnJiliz ordıısunun dün düçar oı. 
duiu muvaffakıyetslzhk üzerine Monte llft' Baş tarafı 1 incide 

Üniversitelilere , 0 ... DiKKAT: .... , 
Yardım i Hayrat Hademesini 1 

1 
de Düşünelim 

Bu Yı1 39 Yoksul Valcıflar ldareal. ~murJartna 
Ve Çaltckan kllow yedi buçuk kuru,ta" k8· 

'3' mDr, çeklıl - galiba - bet ba· 

Tal ebeye Burs Verildi 9'1k ltradan odun d•l•Uf. Fakat 
.bu arada Yakıtlar idaresinden 

Her ~ oldula ıft>!, bu TiJ. eh 'btr_ maaı alan ve ekmek karneal tev· 
çok zeQlfnler ve teşekkQller Ünlwr- zlatırıila memurlar aDmreslnden 
si1edeld yokılal ve ı;abf)cuı talebe,e add•dlen tıeyrlt hademesini bu 
Yffdırn 711pauya karnı- ft'nnişlerdlr. tevzlattu hırlç tuttu, Bu arada 
~ ~ kabul edenler ıJUnlar- yine Vak•"•" 1c!areslnden mH• 
ır: t. $ olmakta olan hayrat hademesinin 1 
.Merka B_ankas• lD. TilrkJye ~ ~ eytam ve aramlllne de kl5mDr ve 

B:ınkast 5, Zır:ıat Bankası 5, Osman- • odun ve wrmedl. Hayrat laade_ 
b Bank~ 2, Slhner &nk l, Eti Bank 1 • • 
3 Sellnik Bankası 1, 6 er fabnkaları 
2, Anadolu AtWftim Türk Sigorta ş r
keti 3, ZekAi Apaydın 4, I-Miya ~de 
Nurettin ı. llqrl İpu 1, Lahut Uı... 
man ı burs vennek suretiyle yardım 
•fa bu1urunuşfardtr. 

~POR: 

BayramdaY aptlac:ak 
Futbol Maçları 

DosUuk lrupa .. ı n~ nlttnd:ı tertip ~ 
dilml:ı alan turnuvıırun lldnd maçı 
yarın Şeref stadıniliı B!'Ştktaş lle Fe
nerbahçe nrasmda oynanacaktır. Saat 
15 de bs 1yacak olıın bu oyunu Snzl 
TC?.can idare edecektir. 

Cumart 1 günl1 Şeref stadında •
at 14 de Sateymanl79 fie J!eyoftu, 
Fener stadında yine saat 14 de Fe. 
nerbııhce ne Davutpap brsılap-

lard r. 
Pazar &{lnil Şeref stadında dostluk 

kupası m çlarınm Cçnncn 11 Galat.
saray B lktaş arasında olacak, 
bundan önce ı • nbulspor ile Be7koz 
Ug m çıt oyntyac klardır. Ayni C(ln 
Fener'bah~e stadında saat 13 de Vef 
"le K mpqa oynrya lardrr. 

Dostluk msçlan dolayısiyle tehir e
dilen rcmıt m çlıırfüın Galatasaray-
Davut ve Be 1 la - T im o-
vunlan p rtesl nıı a en 
o:ıra Şeref stadında, F erbahçe -

%lf'ymaniye maç! da 1'enerbıh 

tadfnd:ı yapılacaktır. 

Yan.-ı y lacak FCTJerbabçe - Be_ 
-ııktaş maçmln neyecanlt 'H denk ta
ltmılar ara mda bir kıırştla~a ofaıa
ı;ı:ndan ba a b"r - nf'rni daha vardır. 
T...ig maçlarında Bcşikta tn Fenerbalı
eeyi 2 - 1 mnğlüp ettl~I ve iklnd 

olan ded" odulu olduğu hatırı rda.. 
<lrr. Y:ırtnki mac bunun bir revan ' 
mahiyetinde olacak 'e sıkı bir dost
lukla blrbtrfne bağlı alım bu iki tn
kimımız muhakkak ki, eıkt ve zevklı 
bir oyun çı'l:.arac:ıklardır. Her !ki ta
rafm ~tkıırnea~t takımlal' h@nQz bilin
memektedir. Be i tfat G 1afo ar, yı 
da Fcncrbahçcyl de yeı:ıdn takdir. 
de kupa;>1 al cak, bu şekil olm :ı: 

Bir Alman Gaze
tesine Göre 

m .. ı • .. lll&af ala11 tnemur 
dmrealdlr, in l<abadaymının ıy· 
lfliı 40 llrayt geçmez, Bunların 

.. yta111 ve aramllhıden en çok ma· 
• alan da ıyda e ftrı alır. Va· 
lcıfllr ldlrtll te~latındl b• ıı:a. 

• valhlan da merhamet va ,efka· 
~ tinci•• ucak tutrHmalrdır. ea •· 
: damların kıymeti mllyonlar 4-a.r 

lbldatımızın tla "'uhafo:ı old~· t 
'•""' u•utmamak llsfmdır, .j 

Pamuklu 
Mensucat 

l ... nb•I Vlll,retladea W.JJI eilll
mlftlr: 

Yerli Mallar Puuiaı! tm•feh!I 
bqlanacak i1dod te9z1ata alt ..... ~t 
lu mensucat laıponlan malıaDe ~ 
llkleriDe datıtnmıştır. 
Sayın halkımızm bal!t ~ 

rı birllklere mllraeaat ederek tapoD--t 
lannı aima1art ve bu kupoD1ar Qseoıt 
rinde ~ num.ara1ara 111ıN Tedl 
Mallar Panrlan tarafmdaıı tlln .ık 
Jecck cQnlerde istihkaldara 8lalıl1e-t1 
.. 1clnl teb11t olunur. : 

emın bir karara ba1'amıclm tılreJC 
Fenerbah~ - Galatann7 _.,, 

r daha yaptlacaktır. 

Maettri&tanıtlan 11~ 
takım ... 

Yılbaşında t\ç Ten d6rt lllac ~ 
malt üzere Mae3rlstanaaıı tıı:anoetll 
b r takım getirtmek hususundaki te-o 
cbbils mil bet netice ...erm~ bulun .. 

Tl"nkt: dfr. Buda~enfn Hunprla ~ 
E<' r ncv!lro~ t:ıknnlan zıı;yıf düttfik .. 
!erinden mazeret beyan ederek gel~ 
miyecelclerlni blll!lrmlşler n haleo 
Pcştenin en kuvvetli takım! Ganım• 
davet ed!lmi~ir. T.ikI.m fimdiyc k:ı"' 
dur l tcnen p:ıral:ırla kıyas edllcmf.
yccek :kadar afır r.ırtlar koşma ıı1ll 

- n d v t cd lmiş•-tr. Birinci mıı.. 
çı 31 Bir"n ikilnunda, ikincisi 2 üçün.. 

de 3 i lnc" kfınunr1a ynml c ktır. 

Şehrimizde v ersi 
Listeleri ıomery. Rommel kuvvetlerine :s. hil sun, azami refah derecesine ulnş-

'olı?lldan yani cephcdeu ,..ıcıapnak t mışlardır. l2lJ" Baş tarafı 1 incide ~ Baş tarafı 1 incide 
çin yeni hi,bir tetebbüste buhınma. Hudutta vatanın i,stiklfılini zilerinin birçok nol~talanna nü- 3 - Gayrimenkul sahiplerin .. 
mııtır. beJdiyen vatandaş her türlü fc- fuz edebildiklerini kaydetmek- dea varhk vergisile mükellef tu-

Buna mukabil tnıillz ıenerali, Al• dakarlığa katlandığı, hatta baya- tedir. Şimdi şark cephesindeki tulan ha!dki ve biilani şahıslar: 
ınan - 1taly:m hatlarına koltult altın tını tehlikeye koyduğu halde, bir! Alınan tabiyesi bir yıpratma ta- a - Gayrimenkullcrln.iıı bu-
ıfan ve geriden ulatmak ic;in cen11ptan b' l 1 k f1 tışaıı geniş bir hareketle tank1ann kıaun vatandaşlann arkada hiç ıyetı 0 ara vası andınlmakta. lunduğu belediye tahakkuk §Uo-
destekledif! m11azzam bvvetleri ha.- bir mahrumiyete katlanmadık- dır. Bu gazete ayrıca şunları belerine; 
be aokmuttar. Fakat barda 4a tııc1ıır tan mada refaha ermesi affı vazmaktadır: ı b - Muhtelif şube ve kazalar .. 
lerln adet b3kımmdan üıtUnlukleri sa.o güç bir tezad teşkil eder. Bu va- "?artı; cephesinde cereyan eden j da emlaki olanlar ikametgahla.. 
,esinde n mühim mikdarda tank ve tan her evladından ayn\ feda- \.ar1ht çarpışma birçok seneler 1 rının veya yüksek irath ve kJY .. 
ukerl hattı harbe aokınak suretiyle karlığı beklemek hakkını haizdir. ievam edebilir." metli gnyrlmen'.kullerinin bulu.o-! 
elde edebilmek ümidinde bulundukları Birini ölüme sevkederken, öteki- Alınan basını 13rk cephesinin duğu belediye tahakkuk §Ubele-
netice de akim kalmıştır. ni imtiyazlı bir vaziyette bırak· her yerden daha mühim olduğu- rine müracaat etmeleri lizımdır. 

Romnu!l TrablU3ta ma'k en basit içtimai adalet pren- nu ve bu cephede zafer ka- Mükelleflerin islmlerini vtJ 
Madrit. 16 (AJ..) - Şimı\lt Afri- sipleriııe uymayan bir garibedir zamld~t?n sonra Alman askeri, vergi miktarlaruıı kolaylıkla b~ 

k:ıdan relen telıraflar Romtnelln şlm· Varlık vergisi bu zaruretlerin ılyaset.ının cen~~ta mu:'a:kkatcn ı ı bilmeleri için cedveller mahal.: 
di Trııblusta buhındufunu •e elin~c ve içtimai aditlet duyITTJsunun bir terkedılen arnZt:'Y"l yemden zapt le ve tarh nu~ üzerine ~ 
bulunan bütOn harp cemllerly1e hima- i!adesidir. Hükümetsilih altma için oraya teveccüh edeecğinl tip edilmictir. Mükelleflere lU. 
,.e edilen Yllportara as\et' .-e malze- ~ 
mPSini yflltliyerek Sfını: n Oabea•e sc- çağırılan vatandaşların dışında kaydetmektedir. zwnlu izahatı vermek ve llstele-
(irm!7e çalıştıtrm bildirmektedir. kalan iş ve ticaret adanılannı da • Alman tebliği r.le isimlerini ve vergilerini ko-

Jtl. varbldmndan bir kıaounı bu Bertin, 16 (A.A.) - Alman tebliği: laylikla bulabilmeleri hususunda 
Jtahlre. ıs (A.A.) - Sekizinci or_ mCJilleketin selamet ve istiklali Dün. Terek cephesJnde Sovyet taar. kendilerine yardım etmek üzere 

du Rommel JutJlarınm çekilirken lıı- namma venneğe davet etmiştir. nıı:Ian pfilkürtülmü•tür. 25 dilşrnan her şubede klfl miktarda memut 
raktı~ ma,in tarlatart anıltllda batı- Bufiln bu vatandatlar memleke- hikam arabası tahrip edilmiştir. Al· bulundunılmaktadır. Mükellef1et 
ya dojtnı netlem1ye devam ediyor. t.e olan borçlarının miktarını öğ- man •Rumen birlikleri, Vo~ga lle. Don de bu kolaylıktan faydalanabt1,. 
Gelecek savaıJlartn Mihver artcr'iariy1e renecek 1 lbetteki arasında inatla müdafaa edılen bırçok mek üzere 942 veya 941 senele-
ve denize dol!ru uzannn vadiler bo- ve .. rnnu e ses dü,mıın mahallini hücumla ıaptetmfe• • -4 
yunca o1mıısı muhteme1dlr. Bu~ çıkarmadan odemekte kusur et- !erdir. Sov:ret kartı taarraıılan kanlr rl ruhsat tezkerelen veya ftıo• 
deki ba~lıea tabi! engel Serbirhı ~e rniyecdklerdlr. kaYJPlırla ptıskürtülmüotiir. karnelerile ve bunlan kaybet~ 
ınaıe11a'nm 300 - 350 ldlomctre Bu memlekette yapyan her Toropez'in cenup batısında sanlan olanlar da vergi Jhbarnameel ve-
kadar batısında bulunan 7.emzem tnev vatandaş. kenclislne yapmak hak lüşman kuvvetleri imha cdilmlstir. ya en son tarihli tediye makbuz.. 
\Udlr. Mihverin burada :rnukftvenrl kını veren bu vatana k&Tp bor- Düşman, 25 Sonteşrindcn 15 tlkU· larlle müracaat etmelidirler. 
~li tettl'Pft nnUıyar. cunu ödemeğe, kendisine düpn r.una kadar 3000 den fazla estr, 236 hti· Defterdarlığın bu husuatald 

Tunuı eeplıeıinde vazifeyi yapmala mecburdur. Bu cam aral)ası. ve 227 top kaybetmiştir 15m 3 üncü snhlfemizdedlr. 
Rahat, 16 (A.A.) - Kltt.mı:ter ae gü ticaret '9e · .damlan tan SoY7etlerln ınsanaa byıplan 14.000 

1n1ml 1ı:ırardhıfttft te1>Jiii: Amen1rın n ,_ lf 1 va . ~!şfye baliğ o1makta"ır. 
• 

1 
_, bo~"'nnı &lem.ete dave, edil- Alman a,...klan ıimal bl51•esf mihı• 

•(aklan Tunuatakl diiıman tnıı C• 1ne • 1--'ir ,, __ , bundan ib -.- · • 
& .__,_ h •·ı mış oeru • •~• a• teLa-nda Mamıansk limanına mnvaf· •e bilhassa doltlarla m na-wı: a. a· n ... 

rmı ytniı!en htlcmn etmiılerdk. Sine rettir. faklyetle htlcuı:ıı etmişlerdir. ı tlklt5• 
ta dem!ryohma da hücum edllmiştir. nandan ıs tllı:kSmına kadar Sovyctler 
BOtln Amerl'kaa -caklan hterlne d5n ltalyada .... .Lifler 441 uçak kaybetmişlerdir. Ba uçakl.• 
mllı1eTdtr. Ccııbecle an-an biG Wr cı.. 1' 'Yll nn S48 l ban carprpnalarında cfüıı" • 
fitilı:U1ı: ohnlımltn'. lf.cıellıoft. 18 (A., A.) - balyada ril1m6şt0r. Ayrıl Hman sarfında AI· 

'8rbe 90ft ftrlhn..mt.,. Ahnsn,.a De mantar 89 ucak bybetmi,1c·d r. 

lnıillz tmparamlniu ınDDuebetln bsDmestııı ı.tı:ren mQte-

Ordul M d a&ltt Jdnuıeler tevkif ec!Umlıtlr. Son 
annm evca n cQnlerde, en b<ıy{lk ttaı,..n attr ıa.. 

Londra, ıs (A.A.) - BaşvekD mu- na1{ m0'8lelelerms. blıf olan tıva 
nvin1 M. AtOee :Aftftl 1tema!'Uft4a fabrflrumd•n 35 1ld Ye mOte:ıddıt 
beyanatta bulunarak İmparatorluk bahrf1e1l ele Cenoft•4a te.ktf edll
"rdulan mneadu hakkmda 111 )lla18- mlıttr. ınatı vennı,tlr. ____ ..., ___ _ 

Jtnada bra orc1um - tala. do
nanma 45 bin 1dJt ft 480 llftll. b8" 
150 bhı 1dıl. Aftstral79 4enaMft9 
20 bin. hava 100 bln. Yeni Zelantla 
<lcnlza~ ordusu 88 b'n. bıvo. 20 bin. 
Cenup Afrlk:t 130 bin. hııva 22 bin. 
Ce!IUP Rodezya bey ı ııh~lidcn 70 bin 
kisi denf1.a11r1 ba\•a himıetlerindc ç:ı_ 
lı~:ıktadır. 

1oı,.. t8 CA.A.) - lofya mah'ke
mat mllc!deimmmıllf, bir fabrikanın 
11hlp .-e ldarecilcdnden 5 'kftl baklmı
d.a idaın CC'1:Uı Terllmcsini i'ltem':etir, 
'Bunlar kara borıı:ıda yüksek fiyatı 
saban aatmakıan suı;1odur1ar 

So'Cyet tebllği 
Moskova. 18 (A.A.) - Sovyet teb-

1 ti : Stallnırad'm tfmal batısınd:ı Ru 
'<ttalan me\•sllednl dQzeltınlGtir. M 
tahkem bir Atman hattı zaptedOml1 
700 Alman llldQrQlmOı ve 5 tank tah
rip olunmuttur. 

staıtnıracrın ClllUp batmnc!a ilç 
AJmm kal'fl tunun pGa1dlrtQlmü 
ve 800 tadar Almm 15ldOrillmOştnr 
Rışka bir kesimde b!rl klerlmls fler. 
lemi' ve birçok mılk Vf!!net merkez
lerini ~le geçlrmi~lr. DOmı n in n
ca :ı~ır k ı l:ıra u.,r ı tır. Merke 
C'ephc 'nde kfüıl rımı% t:ıarnızl rm 
de\·am ederek milleaddit mukavenad 

Iranda Son Hldlseler 
Dolayısiylc 156 Kişi 

Tevkif Edildi 
Ankara, 18 (Radyo ıazetesl) - ·ı .. 

•an radyosunun bildlrd!tfne göre. f"" 
•:ın Başvekili radyoda bir nutuk SÖY"" 
lemlf, ıa,e meıel lerl, diş ıdyaset ve 
mOtte!iklerlc işblrJ"ITl mevzuu hak"' 
kında uahat vermiştir, BaŞVekfi soıs 
hadiseler dol:ıyısiyle 156 kl~nln ~-
1df edildlwlnl ve bunlann a~rr 11Ur •te 
·<'znlandlrtl:ıcııldnnnı, yapılıın 1.ar r-
1 rın ödeneef'l:lni, bunun için 6 nıll .. 
••on rlbal toplandı~ı bild"rmMir 

-.ıerkeıJerhıl aptetmfıtlr. 
RJev'hı batıstnda Almanlann ud 

<slddeUl brfJ hilcuınu ~&kt\rtOlmilt 
ve yüzlerce Alman öldürOlmQstnr• 
&aşka bir kesimde Rus kı'alan d .. 
nı nt m~ ı'.ln blr ycrd n çı nn .. 
tk. Ye1ik t 1 ÇC\.7e inde n ı• 1 l 

3tılm1$ Alm o ku"' etl lyle 
vaşmııtır. 



ASKERi VAZIYET. 
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ittir Baş tarafı 1 incide bin 200. 
Tü k bfn, Bekir Sapmaz 980 bin, madam 

r ıye şeker fabrikalan 933 Mükelleflerden blr kısmmm ı"s'-- So ö b ..... Mari nuk 20 bin, Avni ve Rıza zıo 
in, Malatya bez ve iplik fabri- leriyle tarhedilen vergi mlkdarlarını şahin 40 bin, Mnstafa Berilmııın 20 

kası 235 bin, Değirmencilik limi. da sırasiyle bildiriyorum: bın, Samucl Ncten 3 bin, Antnan 
ted şirketi 73,500 Ulus sineması Manifaturacı Samlı Şükrli varlsleri Brezofoli 20 bin. Salih Boma vereııeo 
23,500, Toprak mahsulleri ofisi ve kardeşleri Nafiz ve Mehmet 700 ler:I 30 bin, Hasan Ant 61 b"n, Salih 
2 milyon 548 bin, devlet ziraat bin. Ahmet İhsan Ye T. Necip oğlu 700 Zeki Bngay 50 bin, Ergiler fabrikası 
lşletmeleri kurumu 39 bin, Ce- bin, Kağıt taciri Nafiz Muı;tafa De· 40 bin, Ali Galip İkizler 40 bin, Gar 
nab And 15 b" G r len 7oo bin, İthalatçı Nuri Sevil 650 ton Mizrahl 50 bin, Kunhas İlyas 8 

ın, 3 ıp Ceylani bm, Manifatur:ıcı s~ğır oğlu su··ıc'""'"'n 10 b• halk b--n- 12 b' J•~ bin, Mehmet Nuri S:ıbuncu 25 bin, 
ın, e:ulll\.aSı ın, halk ve Ahmet 600 bin, Roben Pol"ıt"ı l"ım·ı· 

dı;:;.. 36 Mustafa Akdıığ '27 bin 500, Mıırko tki1: 
san s~ bin, Akdeniz Güven ted şirketi 500 bin, Alber J. Danon • 300 bin, doktor Sarım Serçe 50 bin, 
sıgorta şirketi 20 bin, Belediye- •e Morcno Margıınato varisleri 500 Malatya Bez fabrikası 39.660, Ali R.., 
ler bankası 125 bin, Kazım Rüş- bin, manifaturacı Edmon Jiro 500 bin, ta ~e!lcşcker 2il blnı Ncbatt yağlar 
tü 15 bin, Talat ve Hüseyin Or- E . A. Gomcl ve şen1ti komandit şir- fııbn1rası 8200, Mnstafa Sürmeli 1500 
taç 10 bin, Adil Ergüven 20 bin, keti. 400 b~n. manifaturacı Nuri ce Hü· lira. 
Arif Gümüştekin ve Ziya 10 bin scym Avm 350 b~n. N. T11rlka 300 bin, Bandırmadaki mükellefler 
Salti Franko 200 bin H . ' İthallitÇl Hüsnü İkbal 300 bin, Ana• 

R ve BAYLAR 
lll!Desse9eırıt.cle da!na b&n w _.. 
tek Kol, ~ Masa ~ Da"'8:r Sa:ô
lerl, Altm -.e plltın 1'ft,an ,.ozakted. 
~tll ~ıda .nsıo. çtçelc "fe 

pl.Aklnr ve y~ ,ovaıı-
ye yijzilklerinln #llgln 
çe$1tlerini bWundurdu-
ğumuzu bildirmek le 

s rN«rE Rı 
SA A 1 
Mağazalan 

EmlnısnG e11ddesf No. 8 Danyel 30 bm,· J-1.. A 25ayınıb. •dol~ Jnkişaf 300 bin, yün mensucat a• Bandırma, (TAN) - Komisyon, 
UA. cıınn ın. I r.onım şirketi 273 bin İhracatçı AU varhk vergisiyle mükellef olanları tes-

Merkez bankası 777 bin, Emlak ve Haydıır Alb,,yrd:: 250 'bin, Salom bi"' blt etmiştir. Bunlar 94 kişidir. Vergi 
eytam b3nkası .234 hln, • Türkiye .lş rnderlcr 200 bin, m.anifatnracı Hfisee taha~kuk mi~dan 229 000 lfradrr. Bu 
bankam 229 bin. Vehbi Koç 79 bın, yin Tatarj ve ortakları 200 bin mani• verg de en vtıksek yclrl\nu şunlar tcş • 

500, Umarnf m:ığnzalar 50 bin, Zi· fatnracı Hiiseyln Karncasulıı 2~0 bin.1 h1 etmektedir: 

~~~:I'.E::a!!lmmı! .... B1'J!l ............... ,ı 

TİNDEN 1 

ra:rt bankası l milYon 524 bin, TiCBlı Mnstafa Haydar Nazlı 200 bin İbra- A!!ri un fabrikaS'I 80.000, fahrika di· 
ret Türk anonim şirketi 14 b!n, Keçi. cat endüstriyel şirke•j 185 bin ·Hakkı rcHörli 6000, tthire tücan Habibul· 
borlu ı;irketi S2 bin 500, memurlar B lcı 172 bin. Şar Sanayi 145 ·bin, l"h 17.775, bırd vatçı Hamdi 9001J, 
kooperatifi 14 ~ 500. sinema i, lirnl• Yüz dlişcr bin lira vergi tarhedilen- Bereket bakkaliyesi 6000. zahire tile" 
ted 21 bin, Kodu 'kö:mfir madenleri ter de şunlardır: can Bekir 3000, zahire ~irketl 3000, fı. 
143 b:n 500, Kilimü kömür madeni Ahmet Ragıp, Öz ve Snpbi R:ıhmi. rrncı Mehmet 3000 fira.dır. 
135 bin SOO, S--umerb:ınk yerli mallar" Flibcli manifaturııC1 Adil ve İzzet Aydında bir tncır konula.rı 
Pazarı l mil}'Qll, SiimCTbank deri kun. Mt"hmet Fchm' Slmsaroğlu thracatç; • • buld 

ra miiessesesi 200 bin, Sümerbanl: Maye:r Ardlti, İhracatçı Hıı;im Arditi Verglı'ı/1 az U 
ip ik ve dokuma mfi~ ~ 433 bin, 'İhracatçı İsale Kohcn, komisyoncu' Aydın, 16 (TAN) - Vililvetiml:ı: 
Silmerbank depo ve çelik fabrikalan Danan, lı:om!syoncn Alber ve Jozef tllccar ve varhklıhn keııd"lerine tar-
166 biıı, Ereğli kömürleri 506 bin, Yana. bo1nnan vergı1erl ödem•il şerefli bir 
Kııvarshan bakır madeni 100 bin, • . yurt vazifesi olarak tel5.kld l'tmekte-
kömür sa~ ve tem müessesesi 48, Bundan başka Şen! Remzı 122 bin. dirler. Listelerin i1Rnmı müt<>:ıkfp tüc-
b!n, Adan:ı pamuk müesSC!lcsi 39 bin, ithalatçı Yuda 120 bin, Savcı şirketi car Raif Günaydm hemen maliveyr 

84 bin nra vergi vereceklerdir. 
İstanbul emniyet sandığı 65 bin, An-
k ra t Ü 

• 
40 

b" İsimleri aşağıda yazılı olanlar da 
a mensuca m essesesı ın, - b" li -d • 

D • tahta t...brlk - . yuzer ın ra o cyeccklerdır: 

müraca:ıt ederek kendl!!!ine tarhnlun"r 
v~rgiY.i ödeom!s ~ takdir olunan -nikM 

dan a"- vnrdiilH1nli bi1'1".,,,ic:t1r. cmıt' ve m ası muesscses1 
10 b" Akd-'- ,,,,, 

6 1 13 
. Sadııilah Kuşadalı, Ahmet Kadıoğlu. 

ın. cua uuven m essesesı M • ş İl ç val M ı C ı 
bin. R B kkalbaşı 10 bin Ulus mı en, ya u cı, u z uva er, Unutulmuş olanlar 

tba ece:o b~ Salih S brl ' _ Bohor, thrncatçı Binyamln, Artür La-
tn:l ası ııı. a nragoz, r · le ti" ·r t K h k5 10 bi H~ • H- - S 10 ,_.._ op şır c , manı a uracr o en, st'w 

Ankara, 16 (TAN) - Varlık vergic:i 
her tarafta :ısıMılrlan sonra yenirll"T' 
tetkikat yapıl:ırak unrıhılmu, ol2nlar 
177!1'Sc tekrar yen1 listelerin tanzim ~ 
dileceği tahmin olun.-naktadrr. 

n, useym usnu arı unı. le • S d 1 H 1 1 t 
Srtkr Bütün ve Halil 10 bin, devlet cı ar as, çuva cı ay_ m, çuva c : 

• t ı-ı tın 1 • .__ 23 bl sak, çuvalct Yosef. yüncu Bohor, den• 
zıra:ı .ş e e en ı<urumu n. · A d' • ı·· - n tb h" K d" 
H-....ı M t 1 :ro bi F t B b cı r ıtt. utunc ra ım 'lr ıça, 

...,,.m o o o n. ua n an "th ı•t S 1 . h l. y f K ooo b. F n b N d 10 bin V L. a a çı eza , ıt R atçı usa ara• 
ın, eyzn 11 e p • ell"' - wı T 1- k . 

b• K ~-dı'- 11 b. H tü N . v.ozog u, a al Erboy. Sola zadf" şır 
oç ve =< "' ın, a 1 acı . . 

'M b wl l" bf B l bi d l keti. Muhtar Sezal, ıthalAtçı Muhtar r ÇJ og n v n. ur a rıı er er . . 
k:oDektif şirketi 200 bin, Rehberi tlca. ~taman. Harrl Zır~. rruıAnıfaturacı T~v· D. E. T. A. • 

'h i 200 bin, A A wl fık Beı;;ır Tatarl, ıth1latçı Barke 5ır· ı 
re ancs nm ras ve og u •- tt• d · · o · ·a· Cam eşya 1"mala"thanesı· 
D nycl 300 bin, Yasef Bonomo 50 bin, "'e ve erıcı avın 1• < < 
y f Ro w lla 60 b. M • Bnnlardan bnşka 75 000 lira He 500 

1 

usa so ve ogn n ın, uız r d ub ı·r 
Lilınaıı ro büı, Vitali Eskenazi 25 bin, ıra arasm a m te ı mükellefler d.e 

FaaHyctlne, Su ve Çay bardak 
lan hnallyle başlamış ve sipnrl 
kabul etmfye tlm!ıde bir ha1e 
~lmtştir. Ş'lmdilik tcrcihıırı 

B d '""' ,. _ _. ...,.. b" z H 1 ı>ardrr. ve .en az vergi mikdan 500 tı· r ros ogıu ~ ...., m, ara anr drr 
40 bin, Haın!cr "9e şeriki 15 bin. Yun- "a • 
ıet Uğııt'la oğhı ıs bin. Mıılz Albük- Adana Vilayetinde '!'J1ektep, hastane, gazino ve lo

kant:ıl::ırin t;ılepleri knrşılann

caktır. S:ıtış ve slparl.ş kabul et
me mııhalli : Yed!kule tnımv v 

rek 15 bin. Aln-mn tın to bin, lsak 
Hombraz ~ lJin. Yako Sava ve A• 
ram '10 lıİ1:i, Levi Nesim Mizralı: 25 
bin, Rafuel S"mıon Yo?lat- 10 bin, Mı
şel A!zer:mti 1t> bhı, Y~r '9'C Ama• 
notodis ıo bin, Nurettin Baki Ersoy 
20 bin. 'S;ıkir birat1erler Stl bin. KS.ni 
(lhraççırar) 'lmuderler l.<> bin, Sahn 
S~bri brde lS bin, Abdullah S:-. 
de 15 tin, Kemal Yurlbuır ve Sükrü 
Toprak 16 bin, İbrahim Erler 10 bln. 
Osman Fttmh Kazmfrci IS bin, Nc
d m Ergül lD btn. İlyas Batmn 30 
bin, Mehmet S:ıbri ve Uçalı: 10 bin, 
KAzım Altintop Hl bin. Hüseyin 061• 
lü 10 bin, Wıımtaz Yağaoğlu 20 bin, 
H rıt Ç"mgilli 7tl hln. 

Gayrimenkul 1Hlhip1mnclcn SOOO lira 
dan yukarı 9ergi verecek olanlar: 

Emin Taş 20 bin, Haa Mlnnediye ıo 
bin, Hant Aktar 20 bin, Kadriye Huy. 
d1r B yrmncflıı S bin, Mehmet Hatip 
9 bin. Nesibe ve Şefika Eren 5000 
Şefika li> bhı., Abdurrahman Naci 
Demirağ 5 bin, Ali Nazmi 6700, Ah
met ~ Mehmet ticarethanesi 5 bin, 
Anma belediyesi 74 bin, Bedrcttin 
Tomny 5100, Çocuk esirgeme kurumu 
17 bin, Salti Franko ~ Hanti 120 bln, 
Değlrmcncililı: Türk limited :ıirketi 

6 bin, Vakıflar müdürlüğü 56 bin, 
Emlak eytam bankası 7 bln, müteatı.. 
bit Edip Ac::nmn 5500, hudut ve ea
lıillcr umı:rm müdürlilğü 5600, Hasan 
Tahsin ~ Biiseyin Hüsnü Al:ter 
6000, !13 b:ın1tast 21300, İbrahim Kara 
Ahmetoğlc 6000, İş Bankası tekaüt 
sandrğx 10800. İbrahim Fevzi 50 bin, 
Khnn Altıntop 5000, Mehmet Tahir 
ve Hacı İbrahim Emıaya 8000, Naşit 
ve S1dı:ka Huydar 15000, Osman A
vundtt1ı:: 5800, Ragıp Fakiye sosyal 20 
bin, Rngıp Dcvres 5000, Sara Sııryıı• 
oo ve Rar.tk Hamer 6200, Vehbi Koç 
19200 Yasef Raso 9800, Ziraat banlı:rı. 
6t 33 'bin, Zehra Sünmetet 5000, Ta• 
bir Faik 500, 

Müteahhitlerden 5000 den yukarı 
~ i'ergi verecekler: 

Bedri Tomny 25000, Ahmet Akaman 
5000, A bdtı.Dnb Ziya ve Ziya Kozan oğ
lu 5000. Cemal ve Basri 5000, Derviş 
Çclikta.5 15000, Fahri Ural 60-00, Fea 
fit Ferman 5000, Rog Harman 20 
b n, Hakla Kural ve ortakları 9000. 
Talip kurşuncu 5000, Hüsntf Nail 
Peden 5000, 1sak Tranapol 50000 
Mutafa Rü tü ve Fazıl Keresteci 
10000, Ottodeber 10000, Sundaye 
radyo şiruti 6500, LQtfl Kozan 30000, 
Piyer K::ızalonga 5000, Ferit Çapan 
10000, Tahsin İbrahim Gören 200 000 
Seref Eğir.oğlu 5000, Olter ve Ahmet 
Akman 6000, İş halk limtted şirket 
ıao.ooo, FromeI)t, Klavriyer inşaat ıı:ir 
t-.eti 5000, Arif Molo 12 000. 

tzmir Vilayetinde 
!zmir, (TAN)- Viliy.etimlzde 4575 

mükellefin ödiyeccğl varlık vergisi 
m'kdan 26.701.760 liradır. Kazalar iti· 
b rlyle verr.i mikdarlan şndur: 

İzmir merkez 24.811.500, Ödemi~ 

Adana, (TAN) - Asılan varlık ver. 
glSf listelerine göre, bu vergiye tabi 
tutulanların v~eceklcri vergi yek<l.nu 
8.504.387 liradır. Ceyhan bu yekOna 
dahn değildir. Başlıca mükellefler şun
lardır: 

Kadirll 300.775. Ko7.an 100 000, OS" 
maniye 35.150, Karaisnlı 16200, Bahçe 
12.500, Saimbeyli 14.SOO, Teke 500 li• 
ra". Çiftçilerden üç kişi 20.000, 6 ki. 
Şi 15.000, 2 kişi 14.060, 1 kişi 12.000, 
9 kişi 10000 lira verecektir. 

Gilodo fabrikası 61.000, milli men• 
snc.at anonim şirketi 325.450, milli 
mensucat sahiplmndcn Mustafa öz-
gür 32.000, milli mnsucat limited şir

keti 370.550, Nuh Naci 270.000. Nuri 
H:ıs 250.000, Süleyman K:ızmirel 317 
bir., Salomon Benyes 72 bin, Jorj Ltıt. 
fullah ve oğlu 350 bin, Albcr Diyap 
300 bin, Muharrem Hilmi 250 bin, Ya
ko Bcnyes 550 bin, Ömer Sabancı 270 

'--- lurn~ı No. '70 - "l.2 

''Çimento fle mfim:ısll mııodelerin 
pişirilmesi için usul ve tt'Sls .. t .. hak
kında alınmış olan 11.4,1933 .;in vtı 

1548 s:ıyflı ihtira berııtr bu dcla mev
kii fiile kanır.ak üz~e ahere devril
ferağ veya icar ooneceıtlnden talin 
olanların Galata'da, İktisat lı"'lnlnda 
Robert Ferr.i'ye hıürncaatlarl ilA.n o-
lunur. 

KAYIP: Kndrköy birlncl ortaoku
liından aldığım 10/12/94!? tnrı1ı ye 
3510 sayılı tasdiknameyi kaybettim 
Yenisini alacnğımdnn eskisinin hi11;-
mü yoktur. Talip Nitlloöfu 

Kasaplık hayvanlara mahsus olan fevk;ılftde tenrfüit, doğru veya 
tekrar sevkiyat suretiyle Haydarpaşaya yaptlncak nakliyata tatbik edll-
miyecektir. İstasyonlardan daha çok blJı,,rf alınabilir. (2413) 

20.1.1943 tnrlhindt'n itibaren : 
Yerli maden sularnıa mahsus D. Dl237 ve yumurtaya mahsus D. 

D/236 No. 1ı tenzilli tarifclc:r yürürlilkten kaldırılmıştır. İstasyonlardan 
daha çok bilgi vcrlleblllr. (2410) 

Df'tnfryol Meslek o~lu [htiyncı için almacalt aşağJd:ı. Jsmf, muham
men bedeli ve muvakkat teminatı ayn ayn gösterilmiş olan muhtelif gı
da nıaddC'lerl 4/1/1943 Pazarte~ ırünO S"aat 111,30 <lan itibaren kapalı zarf 
usulil ne Ankar:ıda İdare binasında sıra ne ayn ayrl eksfltıneye kon
muştur. 

Bu işe gfnnek fsllyenlerin listeleri hlzasmda yazılr muvnkkat temi_ 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve fokliflerlni ayni g!ln saat 14,30 
a kadar komisyon rcisl"ğlnc vermeleri ll'ızımdrr. 

Şartnatnf'ler parn~ı:r. ol:ırak Ankıırada malzeme dairesinden ve Jiay
darpasada Tesellilm Şefliğinden temin ednir. 

Ekıılltmeye Kor.an M a17.eme. 

1 No. lu liste muhtevlyatl Pkmek 
2 " • " Etle:: 
3 • '" " Taze sebze 
ve tncvvalar .:: 
4 No lu lf<rte 
oC'Vnlrler 
5 No. lu liste 

• 

" 

Yağlar ve 

Kuru et7.ak 

Muhamme.n 
bedel 
Lira 

2970 00 
9288 80 
3924.00 

8490.80 

15110.60 

Muvakkat 
teminat 

Lira 

222.78 
696.60 
247.05 

936.81 

1133.29 
(2408) 

Beyoğlu Yerli A~kerlik Şubesinden: 
ı - 340 do!!umlu ve ou doinı'l'llularl:ı muameleye ttıbf ohınlartn fik 

ve son yoklamalan 22/121942 Sah gGnO snat 9 dan it.ıöaren başlanacak 

ve 30/1/943 tarihinde blttrHec<>ktir. 
2 - Bu dol:'llmlulaMn 4 fotograf ikamet senetleriyle vesalr vesikala

rlyle vaktinde sı.ıbemlze milracaat etmeleri. 
3 - Vaktinde gclmlyenler hakkında askerlik kanununun 2850/86 cı 

maddr~lnfn tıtbfk olunııca~. (194'7 - 2332' 

lk ısat Fa ~ültesi Dekanh .... ından 
Fakültede açık 30 Ura asli maas h KütOphııne memurluğuna knnu. 

nt evsafı haiz olanlar arasında 26/12/942 de yapılacak mflsabaka ile bir 
memur almııt'akt!r. fsteklllcrln cıskerlik vaz '1'es!nf yapmış olması ve ya· 
bancı garp dillerinden birine hakkiyle vtlktf bulunması şarttır. Yüksek 
tnhsllinl İkt~sat veyn Hukuk Fakültelcrlnı'len birinde yapml'!I olanlaı 
t<!TClh edilir. İsteklilerin 24/12/942 t~ilılnc kndar Dclmnl1ğa müracaat-

• L 
Telsiz "Memuru, Elektrikçi ve Motörcü Alınacak 
1 - Millt mOdafnn emrirıdeld te-JkillPrde istihdam edibnek üzere iro

tlh:mla, 1 telsiz maklrıfsti. 17 telsiz muhabere memurn, 9 motörcil ve 5 
elektrikçi alınacakttr_ Bu memurlardan, imtihanda k.azanaeaklan derece-

.:e!'I! ~ te1m maktnhıtlcrlne 200, telslr~rrmhabere memmlarma 1'70. mo
törcfiJere 150, clekt:rilcç.ı1ere 120 llrny:ı k"'da• aylık ücret verlleeekttr. 

2 - tstcldlledn Vek~leü;e gösterilecek hem~ btr trmnetı. kabul et_ 
melerl. mııvazzaf aske:rlik hizmeti ilırlsi bulunmamam şarttır. 

3 - Ynkarrdaki şartlart hatz olnn !~eklilerfn-; 
1 - Kendi el yazılariyle y;ız1lmı, htll te~cümelerint, 
2 - Nilfns tezkeresi roret veya a.,lınr, 

3 - Bulunduğu vazifelerden aldığı hizmet ves!kas1 veya mret-
lerlnl; 

4 - Do~luk kfiğtdmt; 
5 - Sıhh:ıt raporunu; 

G - Son tr.h~n haddini gösterir şah~detname veya tasdtkname 

varsa snret vey:: aslını, yoksa neden olup olmadı~ın dllek~de izahı. 
7 - Devlet memuru veya muther fki 7.attn adre.c;ini (~kiye fçfnı 
8 - 2 kıt'a boy ve 4 adet vesika fotogrııftm, bir dilekçe ne bir

likte 15/1/943 tarllılne kadar Ankarada Akkliprüde Muhabere Park mü
dilrlüğüne P.ôndermelerl. 

4 - 1stek ilerden vası!la':"I mfüıait ve behreleri tamam olanların ad
reslerine gönderilecek mektuplarla imtihan giln ve yerinin ayrıca bfldL 

flnn o'unur. (HlR4 - ?,!r71t) 

~~cm~~~zıcmırl~-... ............. , 
Bayram ve yılbaşı hediyelerini:rle Devamh 

b~r hatıra ter,1İn etmek istiyorsanız 

• 
1 Hediye Ediniz. 

yahuz: • • • 
avı i 

lazım 
tUuıll' edilmi~ olması 
ır. Bunun için 

~AARif VEKilLIGi YAYIN EV~ 
n Ediniz • (24141 •• m 

~S A UL EFTERDARLIGINDAN 
lluhammen 

Dosya No. clNsl bedel Temlnati 

51217/429 

51150/213 

!\?301/1942 

51217.1114 

66 

M<'rld!yeköyünck! 10 ~a. 58 ada. 2 pa?'
scl No. lu 432 metre murabaı bahçesi olan 
ev 
KadrköyündC' Hı!"nn paşa mahaTiec;lnln eski 
Ulusuluk yeni Uhuvvet c;okaıtın<la eski 21 
mükerrer yeni 30 - 33 k:ıpı No, lu dült
klınh nfn 314 hissesi Sah:ısl (fi0,32) 
Beyor'ltrııda Biilbm mahaneslnin Turım ctıd
deslnde eski 99 yeni 103 sayılı ahşap ev 
MN:idiyekôviinde 5 p:ıfta, 42 ada, 5 parsel 
No. lu 4306 metre murabbat arsa 

"i5100/5715 F'ltilıf<> Parı HOsevln Ağa m:ıhaTitslnfn' 

55100/5709 

f'"~ Kırıır.-fü: "ll'Cni t'ikrrlaır sokağında ~ki 
I!'i 11 veni 11 No. lu 51,25 metre murab
baı nrsa 
Hevbell:ıdrıda eski Sar! Ymll yeni 
kol ve Orta Yalı "okağında 11 No. 
metre murnbbat arsa 

Kara
lu 56 

51169/116 F:otihte eski Cakır:ı~a yeni f nebev mahnlle_ 
sinin ~·ki Davutpaşa yeni Namrk Kemal· 
soka~cia P!ıki v,. yeni :l. 5, '7, No. lu üç 
dükk11rıın 5040/lRO hisse..c;!, 

68 

1560 117 

27 

4308 323 

112 9 

420 l2 

Yukarıd:ı vozılt gavrimenkuTier it 'l/943 Ca~:ımb;ı ıtürıü saııt 14 de 
Millt F.mlAk MüdürlüiWrııil'.' mtıteŞE-kltfl lrol'nisyorıda ayn ayn ve açhc 
arttırma ile satılacaktır. İsteklilerin teminat mııkbm:fan VI' nntuıı hOvlyet 
cllzdanlariyle birlikte !hale saııtfnde komiı:vona ve fazla izahat için Mffit 

• BAŞ ve 
NE~'ET 

DIŞ A~RILARI 
SOGUK ALGINLIGINA KARŞI TESiRi KAT'fDIR. 

2 lik 7arf ve 20 tik tüpleri her F.czaneden aravmız. 

Kars P. T. T. Müdürlüğünden 
Hartad:ı karştllklı iki sefer yaPması. ve gitme gelme seferlerde 1000 

kOo yilk taşım:ıSl ve gö.,terilen men7.lllerde kl\fl miktarda hayvan bu
lundurması ve hariçten yoku ve eşya almııkttı mOteııhhldin serbE'St bu
lunması meşrut Kars _ Ardahan arac;f posta mnteahhltuği btrl yazm o
to kısm araba, kıztık ve icabtnda hayvanl:ı diğeri yaztn araba lı:ışın lcı
:zak ve hayvanla naklolnnmak ş:ırtlyle iki ~ekflde ol:ırnk 7/U/942 tan· 
hinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarfla eksiltmeye konulınU$· 
tur. 

Otomobil. araba aylık muhammen bedeli 1700 llra ve muvakkat te.. 
minat! 1530 lira ve araba postas!nm ııylık muhammen bedeli 1300 lira 
muvakkat temlnatl 1170 lirada'. İhale 22/12/942 Salı günQ saat 14 ve 
14,30 da Kars P. T. T. MUdürlQ~nde yapı1acaktlr. 

Şartname mezb."ilr müdilrlflktedir. İsteklilerin be1H saatlerden bh 
saat evveline kadar teklif mektuplarım teminat makuzlan ve adliyeden 
alacaklan iyi hal kfiğıdrnt ve tkametp!h vesikalarını komisyona verme-
,,,_, nıın nl•ınırr. f4>047' 

mele ertJİsine TCibi Olar 
"ftie<ısMelerln tutac::ıklıın blltnn defter n{lmunelerl temlz ve ltlnaı 
ekilde birinci hamur ktlğıd:ı basTlmrş hazırdır. DefterlerlınJzi bir ke
~e gı5rmedr.n karar vermemenizi tavsiye ederlz. 
.,_,,,,.., .~+ .. _.,,.1c:.a"ı • INl(U...ID lt'~ARS:vl J..+,.,.t,nı ı...~11 ,... Cııd 

2 3 500 T re 557.291. Knrabnnın 19 
bin 7, }(enemen 64.850, Sdcrlhiıı;ar 

1c 51)0 K('JDalpa"a 227.850, Kuşadası 

6~ O!IO, FoC'.a t t 67 Torb.ı.lı 32 622 
'B rram:ı 263.100, Bayındır 295 150 
Utla 29 SOQ. Dikili 53.415, Geıme.. 34 Uı.rr. (2091) ~mll~IE!ii:tlifıliii~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii':ii:~:!Miii~iil ... 

Bugünde de tin yaşta (fa liayatnnın lfornyncmm olehm.L... 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Dosya No. 

129/4712 

12301/2365 

51150/174 

'51210/'70 

ClNsl 

Yeşi]1d5yde Umraniye mahalleıdntn eski 
Bulva:r yeni Umran ~okağrnda eski ı. 3, 
15 yeni 37 kapı sayılı 253,95 metre mu
rabbaı ansa 
Samatya eski Beyant Cedit yen• Kasap 
1ıyas hıahalleırfnfn eski ~ndlfer yeni 
Samatya cııddesinde 285 pafta. 1147 ada, 
22 parsel en eski 21 mOkeITer eski 25 
yeni 35 No. hı fl7 metre murabbat arsa 

Fatih Şehremini Denlır:apdal mahaTie!!!i
nln eski Mekte-p yeni Ba,vekfl sobğtn-
da eski 11 ':reni t7 kapı No. lu R,37 
metre murabbaı arııa 

BohT.lcinde Kandillide Kandint cadde., 
sinde en e!tki 54, e.c:ld "9e yeni 46 No. 
lu 1150 metre murabbaı ıırsa 

55100/1806 Bobzlcinde Arnavutklly" "Ski Bıılııs 

n 1/483~ 

51169/135 

'\1150/56 

yenf Palııcı 90k:ağın<la E ' • 26 yeni 33 
kapı No. hı 61.!iO metre murabbaı ar
sası olan ahsap ev 
BO:vük Çıır~tdfı Gelincik snkıı~ndıı eski 
ve yeni 22 No. 1u dükka'1m 1/4 hissesi. 

Clhaneirde eski Çeşme yeni Sorm::ısth 
sok:ı~mda E'Skl ve veni 2 kapı sa),b 
6fi!i ada. 59 J'.11lr<:C1 53.75 metre murabbaı 
an:anın 112 hiıısest 
B,.vnıı-ıund::ı eski Ferik<5y yeni BMkurt 
mahııllesinln eski Büyi}kdf're :venf Bile
rlkd !'okaitında e~kf 11 milkerrer, yeni 
71 ~aytlt ahşap ev 

DO 

. ~no 

571 

540,. 43 

45 

400 80 

3939,50 296 
Yuk:ında vazılı gayrimenkuller 23/12/942 Car~mbıı günü saat 14 de 

ııırıııt EmlAk Miidürln~1nri" mnt~kkil koml~ondıı ayn ayn ve nçtk art. 
tınna ile !!latıl:ıcakttr. tstekl'l"'r!n muvakkat teminat mı>kbuzl::ırl ve nt\!UfJ 
hnv!:vet t'fü:danlıırivle birlikte :fhale <1ıı11tin<tP komisyona ve :fnzlıı h:ahat 
kin Milli F:mHlk Müdürlüğüne nıiiracaatlıırı. (20~1) 

r .. ~i~~~: :t~~iS!~~~~~~~: ··~i~t::;L:· ·1 ..... ,.. .................................................... ... 
Aşağtda cins ve mikdarlariyle tahmin bedelleri ve teminat mikdar

lart ya:ı:ılı ob:n maddelerin ihaleleri hl%alarında gösterilen günlerde Sa
lıpaxarmda M. M. V. tst. 1. No. b Satın s ima komisyonunda pazarlıkla 
vaptlace:ttır. Şartnamesi öğleden evvel her gün komisyonda görlUebillr~ 
t~eklilerin muayyen vaktinde müracaatlan. 
Cinai Mlkdart Tahmin flatı Teminatı 

Rafine zev
'in TaJı 

Kilo K. S, L. K. 

4500 200 13!1 

GDnD 
ihata 

Saati 

22-12-Mı D 
"(390 - 23M) 

· ı· · · h.. . 1 · . . . U . : . :, _ .. M ... d. .• · ı ·· .... ·~~ j"A ... , .... ~ , •.. n ısar ar : · mum -~ u ur uğ~;~··~ ,)t~r:.~~::·:.' 
Uzunluk Kahnlık 

\feşe fıçı tahtası 70- 80 ır/m 
120-125 ;; 
200-230 ; 

35-40 nVın 
40-45 • 

IS M1 
20 .. 
10 • 

• 
• 
• 
• 
• 

• .. 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

85- 80 :ı 
150-230 : 
130-145 : 
150-230 : 

5G-80 • 
30-45 • 
llG--80 • 

SG--80 • 
80-80 • 

• il 

ıo • 
ıo • 
10 • 

'lO • 
f - Yukarda e'6"adı yazılı cem'an 'TO M3 tfcr tahtası 8-18 sim ge

nişlikte ve blrincl nevi meşeden balta n kesilmiş olmak üzere pazarlık .. 
la satm almacakttr. 

2 - Pa1.arlık 25.12.942 Cama gf}ntl saat 10.SO da Kabatasta levazıtd 
•rubes! al1m komisyonunda yapılacaktır. 

S - f ~klllerin pazarhk tein tayin olunan g{)n ve saatte ~ T ,S gil.o 
venme paraslyle birlikte adı geçen komlııyona ~lmelerf n~ olunur. 

(?11t?.) 

NAFIA VEKALETİND N 
30.12.942 CaJ'!!ıımba .l?Onfl saat lS de 'Ankarada Nafia VekAleti bfnast 

tçfnc!e malzeme mQdtırlill'ttl odaınnda t.otılanan maheme eksiltme komls
vonunda 19000 Ura mutumım.-n bedeni Ermrum. makine deposu fçiD 
vaptıdlaeak 8 adet katım!n kapal1 zart tıtnıUyle eksfltmeıı:ı yapılacaktır. 

Eksiltme prlnamesf -ve tıefen1Jatı bede1slz olarak malzeme müdürl!1-
ıtflndeon almabillr. Mavaklnlt teminat 1415 liradır. • 

tsteklnerln teldff mektuplarfru muvakkat teminat ve s:ırln:mı~ndıt 
razhı ve-saik ile bfrlikte a:vnf l!{ln s:ıat 14 de kadar me:ı:kılT k:omlsvrıns. 
"'"~lı:lm'I'. tnıık:ıbf11.,~., ....,.,..,, .. ıınof l~'r!TT'.,rr. ''~111' 
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