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Beyanname ile hükOmete Beyoğlanda çıkan "lf<ıl~nn of.· 
hı,, gazetesi f ~lıitlerlıı ~ine imda. 
dma yetismi • 'azdığı bir mn.'"ım· 
fede Solluın. ilal-di)n. ' 'C t:iııı:ıli Af• 
:rOm moharebclcıindcn b:ıh ode 
:rCk lbılyan kU\'TCtlerinln kendilc
rlnden fevkııJMe Usttln İngiliz 1',I\"• 
Vcilerinc ka.rf;ı muuffnk1yetlu 
harbettlklerini, :'td AfriJ.ııdaki, 
Gond.vda'ıii \'e ~r Afrfkadaki J 
mnha.rebclerdc talyım as.kerleri • • 

mecburi tutan bir kanun 
Aile kilerlerindeki 

erzakın da beyannamege 
tiıhi tutulması muhtemel 

• 

nbı t ''e Jiyakntlerini mctlı~ 
dip durmu • 1 te n1d hal,! a :tıu 
dut.lan f~de kendi ~ı 'e liyn
bUe.rlııl kAfl derecede ''C çol• <~· 
im salihiyctU bir arcttc methe
den gazeteler yokmn gıöf, bu lbl 
yan gazcte.c;inln ıstanhtild:ı. yııptığı 

rfyat kom zlllifa Türk matbu 
Gtma mal edilerek İtalyan haY"nıa 
fıfldlrillyor vo onların 'besbelli pek 

lmı olan mane' i ]nJ\ ,·cUr.ri 
r olnnm:ık f tcniyor. 

lt.a.lyı:w hntn 1 tanbuldan geH· 
r denilen bo lıabe.rlcre ehemm;. 

verip de Afrikıu:lı: i lerinin yo
landa gft:tiklcrlne iııaıııyorl:ır mı. 
inanmıyorbr mı, oramın blleıne
!'h;; fakat İtalyruıln.r bu knrıın.ı 

ltnıyada blr f yd:ı. ~ördüh:
ferinl zannedlyorbrsa. Türkiycde 

e ksibr zarnr cltı1 terini anltj-a. 
ınam kla. f;Ok bitytik blr Jiatayn dil· 
1)1i:yorlar. Çünl•ll biz bwiıdaki bir 
ttruyan gazet.c::elnln neşriyatı fu.e
riridc yapılan 5u j>cldltasyonlan 
Sön!lik~c derizf Diyeccği:nıh 
pek ikArdJr: Fa tlerln 'nlC'\kİI 
a kadar ılmı tu, ki özlerine 
timsenln iniınmadı&'IJU gôrdükle -
'fİJ!&ıı bbndi at beffden m .. 
lamıı!a l)'t a~~ ııllYara"tt 

n ltal1 triIUetinc hndJr. 
ındden bir çare d iinemJ. 
yortar, eCncbt ''e bilııtaf memle
ketlerde de f lcr ldılnde yazıl. 
nı "bir ~ bu1run:idıltlarnıda!J, 
halkın gafletinden • istif!Mle ede-
l'ek, rürldyedcld bir t:a1yıın gazıe.. 

l'UZISmı Tü.rŞ matbuatmm 
tıeklinde_ trpkı bir kalp 

akı: gf ltaıyan halkı araemda 
ğe ~ıyorlar. 

Böyle sıı.~ bir ~ kitf.erlncle 
ttalyao dostıannUZ& hlı:; olınaısa 
tna.neVI blr yardımda bulunmak ~e 
kendilerini memnun etmek i5tcr. 

·Fakat ne care ki İtnıynda hfi· 
Ytik tıı.yr lerlcı h dllcbileceJt 
Vok layınctli rntti) etlere 'e mu 
vaffalnyctlcrc hal"J"an knhnnkı 
beraber bu harpt.e 5k r1ll;; ~~ 
suıda rome değeceı· hlr mu\'uffa
kıyetıerln pek tesadüf edemedik. 

ta.raflartln ' ~ al 
~ fmılıtlarma yeti~ 

Mriknda f;Ok ıı;iboş dakikn 
tar E;cÇlreceklcrdlr. BJıkswllZa, u 
J)eyo 1 gazetesinin n riystl Jıak .. 
mıdald haber bumdan ltalyaya gj. 

dip gplnceyc bdar aradı:J. geÇen 
ıama.n z:ufmda o mnl'nffııkı• 

yctıj mnka.,·em tinden · b:ıhscdllen 
llardfya kal~ lngf.UiJerin eline 
diignU~ ,.e truihe kanşmı buluna• 
yor. Banıiyarım bu kadar çabuk 
dibme9 rihlnlerde bir tefa.rUk ev 
kiyle Tobnık mUdaf mı \'c mn· 

~emetinl ı hatırlatmaz? Tob. 
1'tlk mukavemeti akla. sclincc. 1>n
n11D kahtı olabilmesinde denhden 
;den yardrmnı bti)iik hl El5i m
~attur edilir Ye 0 zam.an balyan 
fılosnyıa lnı;;ı1iz: filosu ara mdn 
ıd.htnde btr nuıka . 
nıret hallıı ~~ ~ pılmnk 7.3 

· To ~clir. inglltz douan-
JJ rtıalz:cmc ,.c asker 

tıakledebildiğl halde demek ld ıtaı. 
~ donanınnsı bu '1lzifc)i yap. 
mıi.kt.tın Adz kalmı~w. nu lıakf. 
btler karoısmda. bflnleın lıang· 
gazetenin bir Dd tırlık bjr ınct~ 
hfyesjylc f talyan balk'nll teskiıi ,.c 
tatmin kabil olur mu f , _____ _ 

Kana a a 
l 00.000 kadın mecburi 
hizmete tabi tutuluyor 

Ottal'B. 18 (A..A.) - MUhlmınat 
:ıaz:ın Hlove, askere sido?l 1§çUeriJı 
Yerine yUz bin kadın çalı§tmJacağml 
beyan etm!Dur, Nazır bu karamı mec. 
burt ~blyettc olduğunu Ye kadınla. 
1"11\ mmt knyıtlardn tRtmlcrt ynzılı 
l.215.000 ltadrrı. GJ1\l!tnd~ secUoocC:'ini 
JJ~ ~.tınJ~t.ı.r • 

Ankarndan verilen bir habere kanuniyet kespcdeccğl taJunin 
0 ~öre, blitlln de,·Jet meınurlarmm ıumnaktadır. 

sa.bip bulundukları eınlılk ve ser. Bundan ba§kn., .m.llli korıuuna ka 
vct h'ikkmda l1llkfunete beyanna• nununun tad.Iatr etrafındaki ~~ .. 
me vennelerini mecburi tutan bir mals.r csna.smda n.ile kiler~rindc 
kanun layJıa.şmm bugUnlcrde Bli. bulunan erzakm da beYa.n.nanıey 
~'ilk Millet Meclisine takdim edile. tfı.bi tutulmam ha.kkmd:ı. bir nıad c 
ceği öğrenilrni.,tJr. Meclis kış ta. I ele eklenmesi teklif edileceği tah"' 
tili yapmadan önce bu layihanın m1ıı olunmaktadir. • 

Balkanlarda
ki Alman 
askerleri 
çekiliyor 

Yerıerlae M car 
ı e ec k 

t 

.Benı; 13 < .k) - Die Tadt saze.. 
Wiin1n Berlin muhablı1nln bildirdiğine 
göre, Balkanlardaki Alman kıt.alarmın 
çeltlımc.m nlııbctlnde Macar kıta1a.rmn 
\'SZifeler \"CrflcccttUr. Balkanlardan 
çekilen Alman kıtalan ba§ka cephelo. 
re gönderilecektir • 

Tancada 
Mihvere ilerin 

gözetleme yeri 
berhava oldu 

Cebelüttanka kaJ'§ı bir 
\aanuz hazrrlamyormU§? 
1'8.twl, 11 (A .) - Röyter: 
Manılıa.ıı • l).ngorde mihver ~. 

!a.rl tarafmdan C'ebolllttank bo~"1?"· 

tan&hıs~ç!n s&etteıue }'OQam olarak l=1efemeiilc Hindistamndaki 
h-ulla.nılan bir ev paznrtesı gcoem §111. j 
dcUl bir 1nfilı\k nctlccsJndc Jı:ırap oı . " h d 
m~tur. Bir k~ ölmll§, ikt ~;,t ngı;. , a arga 1 a 
surette ynralanDU§t.Ir. j • • 

Loııdra, ıs (.A.) - Fransad:ıkl mu. vazı esıne 
§.'ıh!Uere gere mevcut allmıellcr m1h • ı 
ver tnrafından QıbclQttanğa ltar§I ta. başladı 

. amız iÇin tcrtıbo.t alındığını g&tcr • 

Bir Yagos1av kabl· _m_ek_ıe_dlr_·----------~Ynzısı s rmcüde> 

nesinde detı,ıkllk 

General 
Simoviç 
çekildi 

Yel'· na Adliye nazırı 
Yovanovlç geçti 

Yugoslavyadaki çeteler 
kumandam aa harbiye 

nazırı oldu 
Lodll(hıı, U (A.A.J - Dtın gcoo 

Lon rada near<:dllcn bir be 
.. re serbc,s Yl\tuıa.ıncyo 

go t Yugoıuavya kabtnesıude 
be.zı dc,Ç~lkllk YSJIUrnr~tır, Bcyamıa_ 
medc dcnlliyor ki: .Adliye nnzxn 51 bo 

K •• e r 
Birkaç g··n ·çinde 

tatbikine başlanacak 
Karne ahnayanlar a karnelerinde 
yanlışlık olanlar derhal ahiyeye 

müracaat etınelidirler 
dan Yovauovı~. &cneraı sm<>"\İ~ln ° YC: 
rbıe ba§VCkU olm~tur. Gcncmı Smo.. 
viQ harp gayrc.Unin lnki§afr ı~ mll 
h1m bir vazife deruhte Ctml§tlr. Yu • r 
goslavyad.akl "ceteıcre kumanda e~ 

gene.mı MDınlloviç lıarblycı DeZarcUııc Ekmek karnelerinin dağrtııma.sı 1 \'e le l8{)ına kapılanların 
se;irilml§Ur. etratındaki .... ı-ıµna.Ia.r bugün rl ve telaşlan .. gayretle .. 

Ahval pndl tda.rCilln askeri ellerden l ak _son ~ , la ~ ekm • gtınde yiyeceği ka• 

ziyade afy8B1 ellcrdo bUIUıun&mnı icap ~:: ~~a~;m.:~n-- ıniişküJ ,;~~~ ~~~~ok 
eWrmcktedir. aen evveı ekmek biriktirmek hırs Iia!darm:ı. razı olan va~ · 

aradenizde bir hafta 
kaybolan motör 

u elAm ı., motör811 nllıayet 
ı agulda ta oldalD anla ı ~dl 

60 tonluk Sela.nıct motötil, bir 
ha:fta ara.rldı'.ktan sonra. nihayet 
?A>nguldakta bu1unml13tur, , 

Motör, b:ı.kır YllklU olduğu hd 
de bir hafta kndıır evvel Karede• 
nizdc makinesi bozulmu!j ve lğnea. 
daya s-~t.Ir. Mot8r biraz son'" 
.ra Y..~ ~ro1' dıanir.e çıkmıs. 

fakat bu sefer de yell{en di.rcğı kı 
r:lmı~tır .Du vaziyette deniz orta. 
c;mda kalBll motör dalgalaı:tn tesi 
:ine kapıls.rak boca1am$ bir tr. 
raftan da istimdat etmcğe başla.. 
mıştır. 

Sahipler·i mmtaka liman reisli• 
(Dc~:rum 3 iinciide> 

mı finnla.r:n önündeki ıstırapları. ı 
~ daha fazla uzat.ma.mak ınaJ.:sa. • I 
tile beeldiye karne ile ekmek tcv 
zil hazn·Iıklarmrn tacil ne ltlzu~ ' 
görmU§tilr. Bu işle meşgul olanlar 
Uç gllnd-anberi eeccll glindüzlU bl 
faaliyet sarfedel'ek lüzumlu ola~ . 
blltfın ha.ztrlıklan tam.aınıamıaıar. 1 

~~ ~~~~t,et ~ısında her f<ıı. 
• • ... sesi..nı rahatça n.la.bi 1. ı 

ınesını temin edt>cek olan ,p~ - . 
mılilnlln tatbik ""...n.• - -...cnc U· 

.....,wı onc nlrıınw; 
trr. ~arnc usulünün bir nn cvv ~j 
tn.tbı.t; edilmesine kara.ı· v ekle 
·ıa t enn e 

\"l ye ve belediye çok Y l'ind 
'1ir tetibk almıştır. e e 

LOKANTALARDA NASU, 
YF..MEK YENECEK r 

Karne usulUnUn tatbUoı;cfan 
sonra lokantalar sn.dece katık sa• 

(De, amr 3 ilu~üde) 

aşa 

'teni proje 
tarafından 

Vekiller Heyet 
tetkik ediliyor 

Ankaradan bUdlrUdiğine {.;tire, memur m~ ve UcreUerlno yapıl 
Mmlara ait projeler Vcldller heyetının tetkikine arr.olun.ınu§t:ur. 

Bu proje buglln veya yarın BUyijk :Millet llecllslnc sevkedUeccl."tlr. 
projenin memur mcnflarma doğrul.lan doğruya zam yapılmasını lstlh 
Men bir proje olduğu blldl.rflmclttedlr. Ev\•clce de yazdığımız gibi proje 
saalanna göre, 60 liraya kncbr asli maa., alan memur ve mll5t.ahdeml 
yapılncak zam mfüte.n yUı:de, 20, 60 liradan 00 !Jraya Jmdnr mlla§ aııı.nı 
yapılacak zam miktan )ilzdo 15, 90 Urdan fazl:ı. al:mlarn yapılacalt 
miktarı )1lzdo 10 olarak tesblt cdlımektCdlr. 

~ıztl Yıldız gazetesinin 
- bildirdrğıne göre 

Moskova 
cenubunda 
Alman arda 

olan bir şehir 
muhasara 

edildi 
- 4) 

ikf Alman alayı ifa bir tank 
grupu çember içinde 

lllo~lwua, 13 (ıl.A.) - Akşnnı 
nc.5redilen So~cl tebliği: 

l2 sonkanunda cephcııin baz:ı ke_ 
slmlerfnde kıtalanmız llcrleme~c 
de~"nm ederek şiddetli tnubarclıc.. 
lcrden sonra birknc me ktın rna. 
halli zaptetmlşlerdlr. 

11 sonkiinundn 12 düşman la)•. 
yaresl" düşürülmüştür. 3 Sovycı 
tny.)arcsl kayıptır, 

l2 sonk4nundu 8 cliişmao tayya. 
resi !loskova ch•annd:ı düşürill
müştür. 

Londro, 1.~ (A.A.) - (D.D.C.) 
Mo kovada çıkan Kızıl Yıldıı: gaıe· 
te 1 Şov~·et kıtaıannın 3. sun içinde 
157 m~6n ~'eri ri aldığım, 
l\foskovanın cenubunda buyfik bir 
şehrin, 2 Alman nlay:ı 'l'C bir tan•· 
grupu ile beraber nmhasnrn edil. 
diğini yaztYor 

Wşl, 13 (A.A.) - (Ofi) D.N.B. 
ajan ı Sovyctlerin elde etıfklerl ba. 
zı~mu,·aflakıyeUerin Alman mukn· 
bil tanrruzu ile neticesiz bırakıldı. 
ğını bildiriyor 

Mal ez yada 
laponlar ~ınga ura 

240 llllometre 
yaklaşıı 

o.•nzısı s tiueüde) 

z 

lngiliz klfeı iz filosu 
lrnmandam dıyor ki : 

italy n 
harp t~ıosu 
Döğüşmege 
qanaşmıgor 

eniz e 
d n zaı ıla ının 

b kuı an 
gelece-ız 

Lmıdm, 13 (A.A.) - &B.O: 
Akden!zde~ lngUiz knıvıızörler 

losu kumand.ıuu kontramlral Ravlin 
lskenderlycdc u beyana.ttn bulunma 
tur: "Akdcnlzde Alman dcnizaltlla 
görfilmllştllr. Bu mllzic: bir belıldxr, 
kat ha~dan gclineblllr bir 
Nitekim bu ~ muvtfakiye~ yapı:yo 
ruz:. DU§mı:ınm L!byn. ordusuna. takvı 
Yo kuvvetleri \'C malzeme gUııdortM 
alnc manı otmağt Omlt ediyoruz:. l4ilı 
verın gönderdiği gen11lcrin yU7.do ıı.Jt 
ıruamın hnba cıdilııı.esınc, İtalyanla.n 
ma.nı olaınamaema Almımla.r ne!~tı 
b3kıyorlar. İtalyan ha.rp filosu hıgiJı 

me,"am.J s Uncllde) 

Şark cephesine yüzlerce 
Alman doktoru gönderildi 

I..ondra, ıs (ıl .. 4.J - <B.B.C.~ 
fs,·içrede çıkan Nııtionııl Zeftung 
un Berlfn muhabiri Almnnlnnn 
şarkla Ufiisc ve blllcre knrşı bfiyii.1' 
müc.-adclc açtıklarını hildirfyor 
Muhabire göre liizlercc doktor \"C 

hastıthakıcı şark cephesine gönde. 
rilmektedlr. Tifüs ile mücadele 
maksadiylc Varşo\·adn hususi bir 
merkez korulmuştur. 

esrar dolu bir romanı 

Yazan: AGATA KR.STf Çeviren M. ACAR 

-Biriki Güne Kadar HA B de -





bakkJ uıırlo Uto 

Baaııdrtı 79r: Vakıt lılatlAa.11 
An0llı'l'; ş \I:Tl.ARJ 

ı a7hk 
a aylık 
1 aylık 

Türk ye Ecııobt 
H.00 Kr. 17.00 Kr. 
,,150 ... 
t.oo .. 
ı.ao • 

H.00 • 
8.00 • 
S.00 .. 

idare reJcfonuı US11 

Anadolu cıJanımım vt:rrlft'fı 'lıa1JP,.. 
lcrc J!.tire d'lrı11a va , ı tıne btJ ··ı 

• \m uııın 1 ıl l.ınnı.ı ... ınn illi 

Jcnı Hhı hab rlcr seli)or. Arııc • 

l\~areşal 
Kaytel 

hastalanmış! 
ıt!~re7a -rav&,ç a 

r.. er orı e 
te · ~ı ed ıdef r;. I 
Bern, 12 ( A.A.J - Doliru lıcWer 

olan ku)nal: rd:ın çıkan bir h bere 
göre :\lmnn ı:ıcnelkurmn:'l ba. 1,anı 
Kn) t l Jı ıılnnmıt ve mnrcş..-ıl 
DrııocJ.ı:,chln dostu olan Luzı .su
hn:ı'lır t~·,•klf c<tllnılştir. Hıınlnrın 
orn-;ınJ.ıı ınan•şalın iki )'ııw1 i de 
•tılunıı) r • 

· An1erika - e s ·ı 
Müdafaa 

komiseyonu 
kuru1.du 

merlkada 
I~ 
ıac 

V~ıc;ton, 18 (A. A.) _ R\1% • 

Adanada bir 
Jn~iliz konsolosluğuna "-İt 

bir otoıpobil devrildi 

Ko ıoıoslak Atib- 1 

6·d~ 

Velt diln gece bir kara.rnn.me Je Adonadn.n bildirfJdiğlne göre dün 
Vaılnoton. 13 ( A A..J M 1 1 

bir "ntilli harp uıtibs:ılntJ komite. !..danada lngiliı kon.rolol'luğuna ~-
bır Amerikan 1'ickslk • ~~ı~ ıf sı.. ihı.las etmJştir. Komiteye mc• ıt bir otombil derin bir hendege 

Boks müsabakalan 
An anı t tıınbul b61 elerl ara.

i bo. mti!: b:;kıl!m rumar· 
t~i güııU ak -unı 20,8 da Beyoğ
lu hıılk vi salonunda yapılncakt.Ir -Es uim İnüsabakalan 

BoJge e trrim nj n'ı'?mdan: 
25 ı. 492 pauır gUnU Tıı.ksimde 

Dağcılık klUbUnde tecrilbell ve teG 
rül:iesizlcr arasında cc:krim mUsoba 
kaln yapıl:ıcoktrr. Bu müsa.bnkala
rm sccmelerine 16. ı. 942 cuma gil. 
1111 aksamı aat 18 de ba._51anacak· 
tır. komisyonu teşkil etlilc:e#7~~~ l naııt tın.kemlik ko?nitesi reisi Vll yuvarJnıun'.'§, ~inde bulunan ~en -

snr:ıyd:ın blldirllmckledlr. Yanı Dav s l'lyaset edecektir. solosluk kll.Ub! ölmllş. kan~ı..;.arla 
Rlo de - Janelro, 13 <A.A.) - .K?:nitc halk nrasmdan, endlls .. , F-Oför başlnrmdan yaralanın §Ur. Kurtulus Gençlik 

Pan:ımcrlknn konfernnsın:ı tnyln ~~ ~" i m:. ııtl"'rindcn SCC'ilml§ 12 Yolla.mı çamurlu oluşu, kar.ayn 
edilen Summcr \'el ile diHcr A at& un. m T.!kkcptir. Komltcn.n ı.ebeb'yet vermleotlr. Otomobil hen Kulübünden 
rika:ı murnhh:ı~ları Yonkce er me. vnzlfE. •• Aınctikıuı harp istihsa • d~e yuvarlanınca ir.,lndckiler al • KulObllnıOzt\n ııencllk alelft.de kong. 
tayynrcsiyJe buru~ a gchw<-l;~;ler IAt nın dcva.ın.ıru temin fç'ıı il hu- tında kalnuşla.rdir. Konsolosluk kA nı zamıuıı yakla§m&kta olduğundan 
Mur:ıhh'ls'ar b:ı,·:ı rueydıının.dıı b~. ~ı.ı u.nda Ç kan i1ıtil8.flı me.eelel~rl tibl, boynu kınlmak sııretiyle 61. kulU'bUmUzde g~rck mmga Şl1U..Fer1. 
kOmet crldinı ve kor.~il')lomotik tn 11. tr. e , vlcrE' ve. pntronl:ı - mU,tUr. köy ve sereks mlllg& T. Y Y. Kur. 

ka akıııcl duııyıı h rW irın 10 mıl. 
lOn tıskcr lipi d ·.,. iği gı i l '·ı. Londrıt, 13 ( A.A.) ·- lı ı terın 
lUI la aynı aurc lo dc~itınlşllr. askerl mflf :;lrl Ann:ıllsl yımyor: 

rafından karşılnnmışlordır. - , nn 1 lcri d rn ' m n:"nı o'•. ----ı>--o--- tuıuıı kutup'erlnden devren getınek 
- - -O· tllnktır. Karn' sureuıe kaydolunan ,'.ıilcUml aza.ıım 

Itll.,8.,.1 f nsu dö • . 31,1.~12 rlhlne kadar idare bcyetı.. 
, J .,, • v r.. d tlla5 t.al'&Jı i aclde) De mDrncaat ne alc!atlArmı 6demeJ 

fnnk tahrip lıılıurlnrı · dn ihdas O· Gener:ıl Va\•eJ Fclcrııcn'< Hind is.. 
iunnıusıur. tnnır i!l oldn(;u zanucdil<'n '<"r.t ka· 

Du l cnı lunl.: taburnlrınırı gizli rnrg ıl ıııde bugUn vaılfeslnc b:ı~. 
tulul:ın bazı tererru:ıll dn vo:-dır. lomıştır. Jopon ifori hnnJ,ctiı1i.1 
j umcnlcı ın alcf 1 un·cıı ı;crck f. durdum•ıik fmkAnı hmmlc gclmcsı 
lıUı:ıırın ndcı.11, scr<"kse çspı b:ıkı.. lcln kUi mtktıırdo t:ı'tvh e sıındc· 
mındnn arllırılmı~tır. 'fonklorın rUdlAlnc dair teminat vı-rllmerlen 
knrıınht.ta llcrJ:ycb!Jnıckrıne l'llr~· gcııcrnlin lıu vnıifcyc l:ıyln ccfümi-s 
yacıık Te yukarıdan g{jr(lfrnlycce \ c'm!\ l mfim ,{in dc~ildfr. f~ponlıı. 
şekılılc ı ve nrko turnUnrına fl• rın i 1 n , ~ m:ılzemcce ezici olnu 
ncrlcr kon~uştıır. Eski, ır.oda cız. ' üstiinlL 1"i , rşı ında hOl iil r· "ii ııı. 
mcıc.r ve kılot p:ınlalon.111 de ı )il. bnrh·lc .,1 le::ynnın 'lkinri derrrcdö 
rilmı~t.ir. Dığcr t~ratt:ı.n An 1:.1 ~.ı. ı "Jnulıim olan Kualnlumpur şehrinı 
bnhrılc nazırı Al.ln)' Nokıs dUn nır bırııkm:ıno rorurct h:ı~ıı oh111 tıır. 
nutuk s6)1cmlş, Amerika f~Josunun Stmteji lııı.kımınd:ın bu o; hrlrı hiı
atıl bulundu!ıunu ve :'-'Hı ıkn kıln )'Ük bir ehemmiyeti '\'Oklnr. Hnvn 
unın cmnl~·elinf t'elık hfr k~-ılc. lh.: mcydnn•nın d:ı iyice tahrip erllldi. 
rnuhnfııı~ ııllına ıılınrlığmı so~ lıyc• Dl il mil nluıu:.bilir. Fıtkat Ktta'nlm:ı
rck demışlir ki: F.NveHi ~ere vurul pur'un 7.lvnı Mnlıılrn yarın nılr"itnln 
tnnsı 16ıım Gelen düş~ınn ne t•oty:ı. ıııııı>. snhlJlııde bnşko bir llm.ınrn 
ou Jnponyndır. Bu duşn nn A im n. Svctıenh:ım'ın da el J\ n çıL:mnsı 
)ndır. Amerika deniz kun•etlerin:n dcm~tlir. 
şimdi geniş ölçüde bir tcmir cör. Srcmben b~lg~lndrki veni f n~i. 
ntC'lerl Japon dononmn f)'le heı1ııp tıı mcvıli KunJıılumpur'un t::ı'tribcn 
8Örmclcrlnc mCınfdir. \'orııl:ın tek ~5 'kilometre cenubunda hulunmnk. 
bir ml\hnrcbe fa!(at muhorauı ed.• tadır. 
lccek uzun anhlller Tıır<lır. Albay 
l\'oks Alrn:ınya m~ fıp edlldiktcu 
onrıı bnınn mihver bt..ıısını ı yıkı. 
lat'o~ını ~özlerine ll~"re etmiştir. ı 

Rlyo Döjııncycrotla )'apılacak 
Anıcriı..:;ı mlllellerl konfcrııns bıııır. 
hktım d:ı ilcr:emckledlr. KonCcrıın! 
ta •im:ıli ve cenubi Amerlkn de>• 
l~llcdt'iıt hJrlill 3opmn'ıırı me 
ılelcsi esıısh surette göı ... ıüleccktir. 
Bumda ArJonlln, Brczllyo: $111 fi. 
IQJnrının mfişterckea teklif edecek. 
1-ı bir korıte uıulüniln ihdıısı da 
tnevıuulınhı ofocnkhr. Urugu~ :ıy 
iıllkOmelinln konrcrıınsta bütün A· 
ru~ rikan devletlerinin mihverle ai~ 
)uı.t m(ını. ebetlerlnln kesilmesini 
teklif cdeceiU de aöylcnmektedlr. 
Jorıon Mızcnın, ccnubt Am:ırlka bl. 
larıır memlekellerlnln B!rlqlk A. 
rrı..rlkanın dulseleriyle harbe an. 
rllklne::eklerjni aanHllijhıl ;iliyle· 
mi şiir. 

Sark cephesinde: 
Alman batkuınandanlılt tonfın

dan ntırcdUen teblilde mer'.<oc k~ 
ııimln<lo YO Valdo1l lceslmlndokl ç.ı. 
lıtınalıır devoıa •hllekledlr. Diler 
lt•lmlerde mnblıa blc bir dellıik.. 
Uk olmamıthr. Stokholmdon •elen 
haberlere g5re Sovyet:er Asya Ru.. 
yasıno da Moskova cepbe&ine tıııe 
kuvvetler getinuişlerdlr. Ko:rak 
kullannn bu askerler MoJa.lak'ln 
düşmesinde büyük bir rol oyııamı~ 
IJlrdır. 

Fin teblJAI de Onega ~ölü Oz:erin. 
de Sovyetlerce işgnl e .. ilen bir •· 
rtanın geri alındıAıw bildirmekte• 
dlr. 

J.lbyadaı 

Kapbol a motlr 
bulaa~a . 
<Bat tarah 1 nddc) 

ğine müracaat ~:rek yardım is 
~bleıü' • Uman reisliği, mmta. 
lıuntı<&u buum \#&S:talera böyle 
bJ.r motötlln kayboliiuğımu bildir 
\n · pe de o gUDdenberi Selknet.t.eıı 
haber almamamştır. 

Nihayet dlln, alakadarlara gelen 
aı&lllma.t.& göre motörün Suat tile. 
pi tarıı.f:nda.n görWcrek yedele a• 
JJD<lığı ve bu vaziyet~ Zoogutda • 
fa götUrUldUjU aıılqılmıvtır. Se 
amet ınotari b&ylec. Sellmcti 
bulmq olmaktadır. Denia ortaaın
" geçen bu bir hlftaıtk macerada 
IDMnca kayıp verilmemltUr. 

• Dl)'anet itleri rl)'aııetlne tayin 
olunon edebiyat fakilllesl lallıo 
tetkllderl protcs6r0 ScrnretUn Yıll· 
kaya dOn Ankarayı ıllmlıtlr. 

• Yılbaıı pf)'ansoaında 35.000 
lira kazanan talllilerden birinin 
1ımlrde Bucada HQsamettia Balkau 
olduğu' anJaıılmııtır. 

CCPhe•lnde ıerl eekllmckte olan 
J~pol! kuvvetlerinin külli kısmanın 
~.~~:" l»lr. muharebeye icbar edll-

'blldırmektedlr. Boıguna u~ 
;:'~~" .loı>onlnr karamkanoık bir 

a e ıtmaıe dotnı kaemaktudırlor 
Bir Cin laarruıundo Japonl:ır 800Ô 
mııktül 1000 cadar ealr _ 1 1 Ç. m .enn 'er. 
dlr. ın er bir çok Manlmetıcr 
almışlardır. 

mtye V8Df!f'i7m 'D(!J' a e _ya a tan mUel'esclcr olarak kabul ~l 1 rint rica ~deri%. Ak& halde Dit.anı .. 
.J ... .:i \rt5i, 18 (A. A.) - 00: mlefr. 'hundan dola~ lo!ınntala.r - name mucibince kendilerinin mll t :ft 
(Cq tarafı 1 ncll'lc) 1 Jap.>nla.r 'Mnlez :ada Sin ura da yemek yiyccr-klerın ya her ye.. ııddedllcceği bnzı azanm adresleri 

toplamını atıı mcnz:lllne gl.hnekten ' 2-ifa kilomc-tre mc!:uedc bul:~uk. mekte yiyeceği kadar ekmcgi k- meçhul olduğundan- füUıe.n Vblll 
l:orkuyor. ~ ' btld'rl 1 kantaya eöt.ürmelerl, yahut lo - olunur. (1629tl-38!l:l9) 

• •- dft-•-ft•uı Akde 1 · yor ar. kantacıvıı gUndelik f~ini kestirip 
~an "'""""' nn nlzde At '1!<ı:ı"oon 13 (A "--il " 

taııUkten d~ iyi neUce aımag-1 umıt te,'huğ~c ' kayd~~;J"';;, ~r= bir glinlilk ekmeSini.n yemcdiğ l-.:s 
ediyorlardı. Fakat hayal sukutuna. ug. Btrm.anla Tnylnnd hu~udunda ke mmı na.ket edip g5tUnneleri llzım MADAM 
ruyorlar. Dll§man mcvzllert de deniz §1..f kol113.r1 arrıS da ed gelı;~ktlr. 

c.:ı.rpısm'llıır C:.asm:-e~hgilizl: HARtÇT ~N fST NBULA 1 ç ' den bombardıman edilmektedir. Blr 
zırhlının topları 80 bombardıman tay. 
ya.resinden fazla ~ görebilir, 

:Japonlnn zayintn uğrntmmlardır. GEI..ENI .. F,R Şan • p ay • e I 
1ng11iz krtn.lanna bir ec\• oınw• Karne usuuı tntbik edllmiycn 1 ' 

r.· hr. ~ yerlerden ıs;n.nbula gcjenlcr lçl? 1 m~ tarafı ı ncl a;ıyf:Wa) Japon mavatlakty,cUerlne gelince, 

bu ~l<lenllmıyen ba.lıkm ytlzllnden ol B b 
2
- -

muetur. Fakat vuly41t Jııponlarm ~ a .sının 00 
::..-:· .... yakında 

1 

m"" • ...._ lir sım çalan çocuk 
Havale er 

1 
P:ıı,k:ıltındu Do '.ıpdcrc coddl ın• 

d~ 2r9 :ıyılı evde oturan Arif tnc 
lln oi;lu 14 Ytıl'>ınt1u J:ikrct cvv-ell·~ 

Posta ve telgraf umum mUdilr. sab:ıh, ı.:ıbasının parn çcl.~ıecesi~ı 
; liğ'U t,e!graf ve posta havaleler le kırmış ,.c içinde hulun:ın 2300 llı..l 
gönderilen para.lamı eıab'pltrlne ılc rıoo lirn kıymetin ·e antika bir 

evlerinde verilmesi için yaptığı 1 e<:p a:ılinf • brnk kaçmı~ıır. 
tet.klkab bttJrıniş ve şimdilik bir Cocu .. , Kıı~·nc-ıın ve Vecihi adın. 
tecrlibe ma.hivetindc olmak Uz~re dnkl sınıf ark ıdnc;lorl~ le birllkt~ 

~ . ı dün Pcndlkle ynktılannııştır. Ço. 
~·alnı~ Ankara, İstanbul ve tznn iıkl:ırın. ellerindeki bnyQk pıır'.I 
-le 8 Ura.ya kndar hnvalclcr sa zarı dıl<kııli çckli~i için yııl<r.-
rtplenne evlerinde teslim ctm ği mı,br ve tc;t:ınbuln eetlrllrr. . 
kararla.c:ıtmn1jbr, 1 lr. 

ft----Dm~emJ!~~~~~'.m~Jim!I~~ 
on Harp. •tncltrlnln 1ıc11cl'an ııe valwlar dolu 

BU PERŞEMBE 
AKŞAMI 

Amerikanın t!n bü11al' yıldızları 

CLAUDBTTE COT.HF.RT ~ RAY AlU.LıtND'rn vnrallıbı 

ASK D 'EN 
/ı1'Qnuada &a,ıavan... ParllJin ftoalinde 1ıeuccnnfn dcvcrm tcfe11 

Amerika pollarında &ona ert.n bıiuük bir a~kın romanıdır. - Maliye Ve~ ~aıet;nr~'en: 

gar~a ve iskelelerde seyahat f~ vabancılardtr. Onun ~ genç 
gi dağıtacak bllrolar olnc<..ütt:r" •• Uınl:k. tercilmanlık \•az:lfesl L • 
Trenden veya vapurdan in :nleno Lıışsa bu gofmda başlar. 
hemen bUroya mUrncr.at ed P -48 Yemekten sonra genç kadm 
e~tlilt f'şlcrlnl alınnlnn lazım ., zı mnsasırun geçer ve g ce 
e r. 4$ saa.t zarfmda da nalıiye mü 

k nk yansınn Q ır. 
dUrlüğüne ve) n ayın runhgıı mil "B:ı.mıı da ça..ı.şu-:den korl. 
racııa.t edip dev:nnlı kıı.mc alll'a :ıorda beni bckiiycn 20 l:lş biri .. 
i"\Um!,'iu olnclklır. kir. Onlara ruı.ıııl meroın a.ıılaı~ 

Knrne usulU t.atbl!: eden vilfı\ct ğcmı d~UndUğ'.im &ıra.da kocam 
ler a~uıda karne farkı yoktur. brn:I ç:ığonr. o da mUhim bir me
Yııni mesela lstanbulUD karnesi ecle hakkında bana dan~acak ya• 
Ankarada, Ank.ıranm )tarnCSi de- hut benimle bcrcbcr bir gez.lnU 
tz:mtrde mutcbeı olacaktır. yapacaktır o ,akit bUtUn işleri • 

FmlNLARlN KONTROL~ ıni bı:ra.!m~ koca.D"ID ded'ğ nJ 
Bu tertiplerle fxrınl:u"m önünde. yapmaya meebur olurum. Görüyor 

'rl luıl&bal'ık da.ğıla.cağmda.n f~ .. m:nuz ya işim kolay değil.,, 
tar:n kont.rotu daha kolııyııklo. l Ma.dıı.m' Şnn • J\ay • Çek'in meı
mUmkiln olacaktır. Kontrollarda rakı yuı ~~tır. BUbassa SOOO 
fmnlarm aldıklan fl3 miktanııda ytllık bir Çin t.arlblni in~llizceye 
"'e tanı çeşnide ekmek çı::ktı.rtp çı. I tcrcUme etmekl . uğrnşroa3..-tna.-ı-. 
kn.rmsd~dan tetldc cd:llecektlr. o bu eseri ile mağrurdur. "A\-ru• 
B'Uıa.!199. son gilnlerdc kalabal.ık • pıı.lılar hayvan derllerine bllrUn ': 
tan bilistifade çok hamur ve bir • mllş ytı§arlntkcn Çindc &yas! ibtı
roz da eksfc ekmü çtknran fırm - rnslan olan bir devlet ,.:ırdı.,. 
<.Jarm bu hareketleri kat'i ~Jl. Çatışma saatinde Çun!rlng hava 
de <>nlenml!! olacaktır. hücumuna uğrasa bile yine mğ.ıte-

FRANCAJ" UIALATJ ğa girer ve bomb;ı gürUltUlcri a. 
omm1mULACAK rasmda dikhivoncr el ?e tereUme • 

Ekmek. Urrıe He da.ğılmağo tı'nc d vaın Cder. 
başladıktan aonnı francala imale.. Başkumand3nm gığın.ağt evinin 
tı durdunıltcakt1r. Yam, vatc.nda§. .. l;ruıında ldlçUk btr b:ıhçededir. 
iar l~tihkaklan olan ekmeği karne Granit bh duvar s ğm.ağm girile. 
ile nJmnğa bneladıklan gtlndcn it • r~k yerinı korur. Sığuınk birkacı 
bnren şeblrde francala ~'llpılmrya. bRsamatla inil<'.n bir od~ıın ibs· 
cuk ve ~blmı••emtır. Bu karu. r--ttı.r. Bu o1oda yalnız b.r nıa.Ga. 
bUtUn he:ıt.alara ve hastaneler.- birkaç iaeınle ve bir mum va.r • 
de ~ildir. <Ur. 

Şimdik.1 halde şehre her gUn Bu yazısını tercilme ettiğlm1s 

Glmit u IGO,, ,. urınşıa~.. lıie~av 
'."~ euval fro:ncal<ılr;, uu '·ert!mek • muharrir, bu görUşm.eyl Amerika· 

dG?.~ te'.lir. R her çuv"'I 86 kilo old"ğt.. nm harbe ginnes nden evvel )'ap 
na ve her hıı.Ptııvıı 250 f"Mlm fra.n.. lletı. Mnd.ı.m Ş:ı.n • Kay " Çekten 
csla. veril tı"'me yöre ~ehir.~e 18 • • ayl'llır-ken genç kc.dmın son aözlo. 
ıl' n fit hln ki• fr:ınnııJo Alma}.. r.ı.ni ~ı.ıyle nalledi)or: 

ııaı~rı sı " tiı\ a 
GOmlif bir Urallldarm darp ve piyasaya k fi m!kl.tırda çıkarılma8"1 U. 

zerlne 1•2•961 tarih!nden itibaren tedavUlcl o kııldır.ı}ıııı olan gUmU~ yUz ku 

k1 12 9•1 tarihlndcnberl yaınız mal anc:'ıkıarııe t'ilrkt)e cumhuny~t 
NflU arm • • " 1 ,_ ....... _ merkez: bankası bu unm y-uıı yerlerde ziraat bankatı 
IDel'aeı _.. .. aamca •• 

1 kta olnn tebdll 01uame1Atıııa 81 1 942 ak amı ulhayer. ve 
ıubeıerlııce yapı mll 

_,._. __ .onra mez!<Qr p:ırııtnr n~klt olarak hlı;blr veçtıııe ka.. 
r.ıecektır. Bu Ulnm....... • 

bul edllmlyeeektlr. 
.. n-u ..n. kuruQlulr tıulutıanlarm 81 t.942 akşamma k:ada.ı bun. 

Eıtade 6~ O J- .. k 
lan maı~ıklarıle, Türkiye cumhuriyet mcr eı bank~da ve nıcrltcz ban 

l rde alraat bankası ıubelerlnde teb:lll ettırmelerl UA.n 
kaG bulunmıyan yer e 
olu.nur. (8262-9838> 

•ırirr. ''Amcı ika gıbi sulh içinde Ya.o'-
~ :ı nn l>ir memlektttte bulunmak tıa• 

• fıcnir hf'lr<H~ e huchırlu içinde. lctleıin en bUyUğ1ldllr • ., 
ki '.urrı h:ıl lnlnr11 el kon mı ~ıur. G:u:cte,.l buna ıt\ cevabı ver. 
Bıınl11rın ldlM.u 13 5 l uru;tnn hfı. mi tJr: "Harp bitUğ va.kit Çi;ı 
kOmet tanfırcLıP :ılınnrnktır. ll'J Amerika kaclar mCll'Ut olur,,, 

• frmir i 1r lqıınhul ııro~ınd::ı ı . Ma.dJ.m Şan. Kay • Çek gazete.. 
le~ en vopuı sdcrlcrl knldırı !mı~- cinin bu cilmleslni u flc!Olde tAul r 

tır. Yeni bir knroro ııörc hund:ın hih. etm4ıtlr: • 
sonra hn hattıı vapur i•lr.tilmh·e. "Harp bltüğl va.ktt degil. b • 
<:ektir. ,..aniMıfn vnkit,., - ~MWWWS DFF _: t - u 

llib er ku'fft'tleri Qıerlne İrıgfliı 
u'kcrlerinin tazyıkı <k••~ ediyor. 
Surıyedcki serbest Fransız ku\Tct. 
lerlnln bir kısmı tekfrincl İngiliz 
ordusunıı takviye etmek uıere Llb.. 
Yaya 8ecmlşlir. , 

Hatruya setldlnde ~n yeniden 
100 Almıın Te ltıılyan lıısllb kuv
vetlerine tesllm olmuştur. Şiddetli 
kum fırlınaaını nlmen lngilb ha• 
va ku•nlleri mihver taşıtlarına a. 
lır hücumlar 7apmı~!nrdır. Trnblu~ 
tehrf •• Umanı >"enldcn bombalıııı.. 
ouştır. 

Tahir ile Zühre rak ıfbl ko~u) Ol'. Aca~ ne var T 
FM:la komıoamadtlar. Uz:ıktıln g 

len deUJm:ıf,alD dinde parlldl)nn blr 
b'IC:ık vanlı. Bu, o gece idi) de edcnr.n 
Ye dllğllnl\ olaa danıatb. 

dünya..! Alı 5u bir tutanı aklı oİııu kAnn biri tnl 
\'lln ".ıı.vnllı d0 llkanh!.. Diyordu. lhtiyar dU,tüfU en1MI 

Diye ı )len rkro, Tahir dal'1U\NU&. do~nıJup t~ı.rur ktılktu 
dl; yerlııdcn fırlayıp kalktı: - OiJul: r. ·n gnııa )alım nıı o6.)'lil 

tSöıl~rt a.rruundA. damııd!n: 
- ltnldnr", 
Diye bağınnaıır Tabirin dP 

'>lltıntljtL 

Uz:ıık şarkta: 
Dlln Sing:ıpurdı iki defa tchlllce 

ışı:ıreU vcrllmlşllr. Dirinei altırmda 
nava laaJlycU birkaç sıı:ıt devıım 
etmiştir. Bir Japon tanıırcsl dil· 
•lirülmüştnr. !ttolezyndn Konlnl:ım. 
ı or hakkında Londro)a hcnüı mn. 
l:tmat gelmemiştir. Dillndlfti ıdbl 
1Un hu •ehrln Japonlar tarafından 
Phndıaın1 yozmı~tık. 

Fclcmonk Jllndislnnıııa c:1bnlnn 
~8Pon askerleriyle pnra~utçukrl r.• 
~sındıı muharebe d,.,.ıı.n ediyor. 
ıırakan mıntaluısındıı mi ıdrme. 

~ti' tok flddetlldır. Ln~on adası 
'Phesınde de ıiddelli bir topçu 

et tıharebcsi olmaktadır. Fillpin •· 
"Dlaıındnld Amerikan fsllhltdmla-
1"- lspon tııy)·are:erl a&ır bllcllm· 
ll:~n~ıştıırd1r. 
-.qu WG lebllli CMUıbJ J1GDU 

gOTDEN .&YJULll"ORLAB 
~ .. dopuaf. ~ aJ'dla.i.NuD.._ 

1:1. 8allb Teldndelll uyandı ~-e göılertni 
84)QllMtu, kulafma. nl\lrtn yamk .. 
.U. okuclup maa)ler ~ldi. 

- a..... o1nwt .. ")'U) ;ıp kalDJ1tUU. 
Dedi. ıattıtt Jel'dCıı trrlAJlP katktı. 
-: Aalanun, aud~.. kimini• ko. 

•llftUJ'Ol'IRln orada f 
..:.. 81r lbttyu k6~1Q Uf\ ıtonnGU3'""· 

nııa- •)'Udıa - ' 
li&llb Jteaoereclea ~n ıtMltll 
~ llerbaba lıelM t 
- Merlıaba, o~! 
- Çok erken bUm"'8'ft,..,. Sttn cif 

UJ11111P ıc.ı..,._ pilUıu.. 
'.l'abJrı 

-Valdt o~ Pli 4r1il, tiye mt. 

nldı:n.b. 
Sa'llr evla tinllne ~tı. Tam lbt!fW· 

ıa ısoaupcatı aınula uı:ıktaa lcntıt~ 

~· t '""' ı 1ı lrd 
... lllJıı A ,, .,. *"ıı. ..._. * -... 

• Dellkan.lr blrdenblro. aJaç dlblnd~ 
•turna Tabiri gürmcdl. U!ddctlndeıı 
•tq ptıskitrüyordu.. Snllhc !Mlrdo: 

- O Mr!K'rl Aşık nered11f 
- Ne yapaQkaoı T 
~1tkantı bir k,.ll~ n,. <'fl'"llP "'"'· •: 
- Gcbert~ttm. . 
8allb btr lk.I adrus Uertcdt w ttldl 

keyi önlemek latettı: 
- Su~u nedir'l n!~in gebertecekslnf 
- Bn ll:f'.Ce karıma göı. koymllf. 

A&flDI riİ)aunda. sabaha kadar onu 

•Pkladı. 
lbU)'U kö51li yerlndm kallctı: 
_ Oğul! tnsıııı ril)'8.dll g""~n SÖ# 

le1e tn.'\Pır mı1' Bu delikanlı, .b:ııiknll 

9111 
malıQ gox atacak ktitU ruhlu kını 

ııeJerdell delf l. onun )11rttl o luıd:~ 
temh ki. b!ı:ı1'.alat1111D f1')6k"titı" bile 

ğtı1or ve ürlllllvor. 
Dellkanlının göı.lıorl dilnmti' tti 
lht1> an göğeündf'n lttL 
.,11,,11ı Uıtlyar arkıı.sı U.'t nn'lll' 

l&ı1ıb : 
- Alı tu lfjJ- -.ra,ı,ı. 

- Baıı ~ı. dam:lt! Benim dönşa yorum sanryonıunt O bu sabah benim 
gt~ellnde b!le gli1Um yok. Blı& seçici lınumın me7.an bat;uıda bendeu far.la 
)otcul rn .. Bb..c mlıınflraı.wcrllk ps.. a~tadı. 
terdlnb:.. Jl!zi dl& ınllııüze da\i"t et . Ocllt<anh cllJlc.ıiDI gıcml:ı.tarak gt;I. 
tlnıı. eb.lnll' beraber güldük, e!tlendlk, dQ: 
Dil Q lıiglnlw karıtıldt i:r.ı> kotl\ gU&Je • - K11.ını Ml\ltynrdıır da onun için 
balt3rtıanı, Allob görtcrlınl kör etıe.r. aitamlötı. 
Ba )ere htdd •il nm •! B n emin bU. - O bhiro köyümUuı il\ defa geli. 
" in ktitU ru lu ın ıılard ın dcğ11lıu. yor. lknJro ı rumırı YiWlııü bile 1 r 

- Sen bü~lc eiJ)lil;!iortmn. l'a kan. meml tlr, 
ının rü)ada söyl diklerin ne dentıı7 - lnSl\n y\lı:Unu ,;ormcdl~ bir klın 

:.. ıe ·<iM ;-u:ıl delllcanlll Şu bı 
çağı ellpden at ela mert )iltitler cfbl 
doğü:1eJlJd,. 

Dediyse de clt>IU anlı tıMnnnı kBn 
eıt•ı:- vurmak ve kıı~:ık ısU.vordu. 
ısaıııı ı•I nnlndı.. d<'mlT gibi 1rowetli 
bUe.ıderlle damadın gö~undl'n Herek 
ol.J'l!ıııiliı ' ff' ~U\.'fl.J'bdı .. 1: llndr.11 brça 
tını nldı. 

- nhbe (lğtan! 
CıJğı lôm Ytırdl! Mıntn me7.an ba~!r!Cla ıt~l r mı t 

Uh biraz. <1 b llrrll'dl: 'Damat )t::den lrntl:n• ~ 
- Ddıl,ı:.nlı ! &nln b;ı 1 1 rt uı~ım -H ·le btr kolkır.yım dll • m-ıı 

onnez! Uaydt, sab:ıh1e)1n benilu ba t:a~t• rlrln1 11.anya llt> Kon~·ayı. 
ımı b ı ya '>ol ffnGnn l.!.('Ç ~u b:ıre :ımı s-l\lılil: 

dan. IJlz <:e -:cı;lp ı;tdcrr,.;lı: ~ b. - U r da 1.1 h~. "nü JP c C ı~-ıw 
Ye bir C:: ha blrll ı. :mı:ı .'lr~ mab ı tcdl,,.l>ıl ya.p! Uh:. ırı:ıdl )Cm ,ıı.cyn 
terde iiı11rü~. • ruz.. 

Sullhln sabn tlikenml~tl. no kadar tht1yar Jıı.öylll ~ 'lr"C .h :;ec-..n ~ 
oi':llt \ CTW htıu,. Ur türlil hııınmı. ıte tttri.)or n mllt .. mııdlycn: 
yan \C il<I ' btr_,c 'J tirin f\ "rint ..aı - Oı.'111, n n 3 pıyonıaııl' .:S~ 
cbrmalt i U~eq klillU ttaıu:ıd:ı artd;; bir calıt. \'\icudun, ıu lln~ yavruı;u tbl 
tehdit allı• ı vnrrn "- ı;ı.rnsı JCl;nJ~tl h~ bet ı ndan•m 3 ruımdA ne luldn.r O. 

thttvar ld\3 lUnL'91 • fak knlıy<'r ln"':\11 den'!t ile <IB~. 
"ieu od4ıröı · ouT - (\&vıı:u;1 ı bırak ·~ Jl 11 

ndıoalirilınl:&dlr. 

• CilıdA 
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çeviren: Muaifer Acar r 
nu hikayemizin kahramanı olan ı 

kı~ bütün gözlere güzel görünen 
fevka!ide bir mahlılktur. Eller 
''Sandovn Ranç,, civarında y:ışa

mış ols:ıydınız muha~ıık ondnıı 
b:ıhsedildlğinl işitmiş olurdunuz. ı 

Ilu senı; kızın alev gibi parla~ :.nı 
s6ıleri, siyah ,.c parlak saçları 
kendisiyle beraber bütün knsa.b:ıya 
neşe saçan berrak bir gülü~ vardı. 
Jsml Rosila idi ve Sandovn Ranç. 
ta bir çiftlik s:ıhlbinin kızıydı. 

1 
- İntihar icfn cok başka şel:i!· 1 

ler var Kid, dedi. Mesellı ·niçin ;i. 
dip do~nıca !!ahtte~·a t~lim olmu. 1 
)orsun. 1 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEK.Jf;I,, 
OAHILITE MUTEHAs::slSl 

BAŞ, DiŞ, EZLE, GRiP, ROMA TiZMA 
Dıvıı.ıı1olo 101 NEV(tALJI. KIRIKLIK VE BUTON AGRiLARINIZI DERH~L KESER 

Frio Kid lıııı gibi bir este şıı ce. lil•••••••••••••L"D 
Muayene caatıert: 2,5-d.Tel: 2239>- İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla Iateyiniz,, 

vahı verdi: 
- nen )"'ll.pacasımı bilirim. 

co • o Jandarma Genel Komutcınlığından: 

Semtin iki kabnd::ıyısı bu genç 
kızın kalbini almıı#3 uğraşıyorlardı. 
Bunlard:ın biri Mııdison Lan diJıeri 
ise Coni lllak Ro:r din anılnn 
Frio Kid idi . 

Yılbaşı gecesi Madisoa lAAnın 
evinde müJcellef bir ~iyafet verili
yordu. Uütün Pencerelerclen dışa_ 
nya ışık taşıyordu. 

Komutanlık liotlncü muhaklm ıubeBlne hukuk veya mlilktycı mektebi 
OJUODU. ~ veya UcreW ild memur alınacaktır. Anı.nılan şıırtlıın j:uı: 
danDa genel komutanlığı lklncl şube mlldürlUğUoden ve tataobuı ~'"O İzmir 

1. mınt.aka komnt:ı.nlıkb.rm:lan öğ~ (91.löS} 

Bu Mcksıkolı genç kııın etrafm ı 
:.aran düzinelerle lışıktnn en ateş. 

illeri bu ikisiydi. 
Nihayet M:ıdison Lan bu gcııç 

'-,% üzerindeki muvaffnkı)·eti elde 
ctmeğe muvarrıı?ı: oldu; ve bir yıl
başı ge<:esi Ro~iln ile evlendi. CL 
varda köylü ve çiflcHer Rosilanın 
ıbabıısına besledikleri kini unutarak 
't!üi!ün eğlencelerine işllrak ettiler. 

Dliğiln eğlenceleri bütün bıziylc 
dev:ım ederken ılavelliler birdenbl. 
n: Mak Roy'un hidd:ıen tilreycrck 
Jçeriye girdiğini gördüler •• Gözle
rinde mlilhl~ bir kısknndık ifadesi 
olrunuyordn. 
"Aralannd:ı gelin 'c ~amadın d::ı 
ıbolundutu daTetıiler grupuna iltl· 1 
!J3k edince: ' 

Gece saat ı:ckize dofiru Rozita"nıoı 
kocası çiftlik nıüslohdcminlcrlnd:!n 
üç uşağı yanına çağırdı~ 

- Gih;üııüıü dört açın, e•i gü:ıel 
tarassut f'dfn dedi. Frlo Kld'i tabii 
hepiniz tanıyorsunw. Eve yat.la~ 
tığını görürseniz hiç tereddüt etme. 
den üzerine ateş edin. Roıila ondan 
çok korku3·or ~ her une yılba-:ı 
gelince korl.-ulnn taıelenh·or. 

.Ev ya\"a' ya'"ıış yakın clos!. 
Jarla doluyordu. Hen.es mesut, 
herkes scvinı,;liydi. Fe,·knlüde · ~c· 
celcrden do!tı~·ı lchrikcdiyorh:ır. 
C:ocuklar ürerinde oyuncak dolu 
<ıl:ın Ç3m n!;:ıcının clrahncfa dönü. 
vorlıırdı. Hele noeı lı:iliıı, kınn.ıı 
;ll>ise, kocaman l.ıeyaz s:ıkalı llo 
görünce herke.sin evinci son had. 
dini buldu. 

Bllly iliminde ı.ücük biı- ÇOCuk: 
- Bu Tallılbi b3b3m, demin ev

de makyaj yapıuicen sörrlüm. diye 
bağırdı. 

~ Size bır yılbaşı hedlyt-Si Berkley, Madi30n ı.an'ın ismin-

Urdım. . . . 1 deki Clolti bir arl>ooaşı yanından 
Diye bağırdı 'liC. tüfeğını ~linJo en Roıltayı rhırdurdu: 

dam:ıda doğru çevırdJ. İlk .k~rsun 1 - Nasılsınız madam r.an, dedi, 
Pıfndison J.an'ın kulağının dıbınden artık ümit ederim ki Ma.k lloy'un 
;vızlııynrak geçti. Eğer dantliler. /I tekrar gelmesi ihtimalinden kork
rten biri tab:ı!'fını rnreRc fırl:ıtma. 

. . d ı muyorsuouı. 
m•ş olsaydı lkınc•. kurşun ya a.. I noılta o güıel ~iyle güldü= . 
nıada veya geline ısnbet ed"ecekll. - Korkum tamamen geçmi!} 41e-
Bu vaziyel k~rşısında hütıın da. 1 ğil .• dedi. Baıan kenciimi çok si.. 
veımer yerlerınde? kalkır l:ır ve nirli hissediyorum• Doğrusu :ı« 
l(obancalorına s:ın:.mışlardı. ikimid de öldürmek islcdili o m:l:t. 
Bir saniye içinde belki Yirmi kadar hiş an bir türlü hatırımdan ~ı!k· 
mermi Mo.k R?y'un ~ıerine yağdı. mıyor. 
Fakat bir mucızc nevınden bu merı. _ Frio Kid Amerlkanm e'lt teb.. 
milcrin hlclıiri hedefe is&lıet etme 1 tikeli ıtaıctu\Hınftdaa bh1 ~4a:: 
ıni' ve Mnk Roy ntına at)ayıp: ı Onu köpfllıi gibi yere rimtek 91lz 
'_ ~lecr .. ~eler daha h1 ııişon olur. . . . · 

alacağım, çünkü muhakkak ~ 1 Iıu • Rozia bqını salladı: 
l>n kadarla knlmı :ıcak. _ Doğru, dedi, filhakika .;ot 

Diye bağırmış, sonı a dört nıtla ı müthiş cincyetler f. şledl, fabt lna. 
Ot':ldan u:ııık.laşmış ~e kacarlcen de nır mısını!: br-n nihayet onda eok 
gelişi süzcl tüfe~ini ıııkm:tkto do.. temiz hislerin bulunduğuna t!aha 
vnnı etmişti. ;;fyado inananlardanım. Frlo Kid 

lermilerdcn bıı·i <lavctlilerdeıı enelce hic te böyle renr• hlr ~oeu1t 
Karsonu yaralamış, bütün davetli· ~ildi. 
Jer intikam alıı.ca{iııl diye bağır· ~n~ bdtn ıuüoadaa sofaya çık-
mışlardı ama, iş işten seçmiş, Md: 1 tı. Noel baba kürklft kırmm elhl. 
Roy çoktan uzakalşmı~tı. · 1 se ini yerlere ı>Ürü)-erek ~ndisini 

O günden sonra l\lok Roy'a, yine takip elti ~e dışanda yalnız yaka. 
Prio Kıd ismi verildi ve mıntaka- 'ı layınca yanına sokuldu: 

(<Y~etemizJn tirl.uci say.t'aııında 

~ltk yanmdakl tarih çcrçevest kupo. 
aile bMlkte gönderlleeektlr.) 
E\'LENMf~ TEKLiFLERi, İŞ ARA . 
M.-\, tŞ \'ERME, ALIM. 8ATL'1 
&1bl tlÔlut rnalılyett haiz olmıyan kll 
~ilk iU\cılar p:ıraıuz oe,rotuııur. 

Evlenme teklifleri: 
• .. y~ 2!, boy 1,73, l:ilo 70, kum::al 

ycfll gözlü. lise tahailll, Trabzon tüc. 
c:arıarmdan, beka.r tt.r bay, 20.25 Y8.§.. 

ıarmda, mutena.alp vncutıu güzel bir 
ı.yanla evlenmek fBtcmelttedlr. Hem.. 
§lro mektebi mezunlan tercih edilir. 
(Gurbet) remzine- mUr...caat. _ 102 

0 32 ya.,mda uzun boylu, ~~ vo 
muntazam vncuuu, yı!.ltl§tklı llt1 evi 
ve qyası otan, bir kardqlndcn ba.§ka 
Wı:naui bulunmıyan yalnra )'ll§Iy&D 

bir m~sede 102 lira maltfjh fknt 
ballha.zıl"dli deniz mllatevarlığlle yedek 
ukerllğini yapan gayet uyeal bir bay 
20.80 Y8§lannd&, balık eUnde munta. 
zam ~1lcutıu dul veya kıZ btr bıı.yanlıı 
evlenmek !at.emektedir. Fotoğrafla 

CGUneyUnln ~) remzine mtını.. 
caat. 103 

• 84 y&§IDda 210 Ura. ~ bir 
devlet memunı bir b:ıy, çok oen. gör
gülü, cnzeı bir bayanla. evl~k !ıı. 

• ıümekt.fıdtt. (YM'ln') remmne ınara. 
eeat. ıo~ 

" YB§ ~. boy 1,71, kilo 67; yakı-
~ yilk8ek tahBU g6rmtl§ ciddi zevk 

sahibi btr b..'ly, çok gllzel veya g{lzel. 
ecnebi ll!elcrden, kolejden. mezun. 
1"llhut henüz talebe, ctddt va.klll'. sa. 
rnlıııi, ha:ı,·atı anlamı§ blr genç kızla 
cıvıeıımek !atemektedtr. Sportmen o. 
tan tercih edilir. (:Muut olalnn l 
!"8rn.zlne müracaat • 105 

• Y~ a•, boy 1~. kilo eo, blt.ki 
mekUıblnden mezun, terzl, aynca ge. 

liri bulun n. "Wler, sevimi! bir tipe 
mollk, gayet §en, mazlat temiz. 1)1 
bir aileden. dul bir ba.yan, namuslu. 
nine bağlı, ciddi, a1\e&in1 getJ.ndlre. 
bilecek bir ba~a evlenmek istemek. 
tedlr. (H.Ö. ııevtmm nımztne :mfln. 
caat. 100 

nın en tehlikeli kölli adamı ol:ırak - Şimdi söylediAiniı sözleri 
an ılmasa baş;ıındı. Nitrkim iki gün ' pencereden d?ydıım, ded.i. Cebim
:sonra do kendisini lutmağa gelen cie kocanı~ lçın hlr hedıye '"ardı. 
Aki zabıta memuru Ü%erine atef Fakat onun yerine sir:e bir hedi)·e 
ooerek tamamen kanun Te niz:ım bırakmoRı daha muv&fık buldum 
tanımaz bir o i olduğunu ortaya 

1 
Tc sağ tarafınızdaki ~u odııtva he.. it ue İfçi arıyanlar 

koydu. diyenlzl bıraktım. e Orta.mektep m~u, ıs &<?nedll' 
Artık Frio Kid ~lr şebiı' kıı.. Rodla n~ll bir. eda i!c: her nevi motör tam.trc1Uğı ve maki. 
ba kasaba dolaşıyor, en ufak bir 1 - ~cşekkür ederim Noe~ b~a.. n1.etli yapmı§. ayıi1 zamanda. bta.nbul 

sebepten kıı.vgn ediyor, rezalet çı- ı Dedı '"e oradan ayrılarak sıtŞI ·~ dan ehUyetnemeli Mr ııotör, bcrlıa.ııgi 
karıyor, ı;.onrn ndamlari3·le birlik. r::ıftaki odaya gidince locası l\lodı· bir fabrikada., mekin!Bllk, tanı1rcillk, 
ıe kaeıyordu. O kader tehlikeli :sonla karşılaflı, :sordu: ~ . veya §O!örlW• ~maktadır. Kumkııpı 
hareket cdi;rordu ki zabıta bütün • - Noel babanın hırdttgı hedı. Muhalne hatun mab&llest P'ctht Yım.ca 
gayretine rallmcn bu müthi§ hay. ye nerede'! ml1racaat. 
®du bir türlli ele seçiremi)•ol'ldu. - Ben böyle bir hediJle ıörme. o IA8c o dn ııllevi vaıtyetı. dolayısllo 

•&rtık Frı'o Kidin bu"tu"n bayatı dim ,diye Madison Lon <"eHp ver- kiJ 
'" ayninuş, uzun mUddet muallim ve 

hn'-"dUtlukla gerf'-'Ordu. Bir kiınu. dl Te gulere-Jc ilı\Ye etti: 
" ...- " · b ı liği ve tayyare mubaalpliğl yapmt§, 

nuevvel gu-nu·· 0~ğleden sonra Frio - Sakın bu hedıye en o rnıY".ı.. 
riyuiycsi kun-etll, dal<Ulo bilen bir 

Kid sağ kolu mesolıesinde olan nr ~ım' bıı.y iJ aramaktadır. Akııal'ay kUçUk 
]'·adacı Frnnk'o .· Ertui gün Gabriel Red i~minde ...... 

"' hl b Au.. •· 11.n~c. caı:ldeL'l No. 28.1 kat 5 le Uulv• - He'' Allnhım, dedi nasıl olu.. r ı.a ıla memuru J.oro11 r..,. ıut. 
" _... l ldl r· Akbuluta müracaat. -.rda o katlar •"mandıınheri vaa- nu>O una re Te şe ıne: 

,,_ .... F ı 'L'"d lh t n t ha" 1 " L!ı3e ıo do tasdlknamelJ, 23 y~ 
dettf"'in bir ~'llhMı hedi' .. ·esini ,.e. r 0 n.l n aye m sa • 0 • 

e o1 • " ,., d ıı .. ak '--t d" ld ded' da. - 3 lam vüeuUu bir genç herhangi rine gelinneği unutuyorum. Yarın ue.. lut: e uçar 0 u, 1• .. _ 

bir dakika bile kaybetmeden dört - Sahi mi? Nasıl olmuş'! bir iş ammııktadn". (Taıınblllr) rerD
- Genç bir çoban i~inı bitinniş. zlııe müracaat. 

de l§ a.·amakt.adır. (Vatıın 5~) rc.mzl. 
ne mUrı:ı.cııat. 

• TUrkce, o.Jmanca ve frımmzca b!. 
ten, gayet eerı dakt!Jo ya.uın hır ba. 

yan 1§ aramaktadır. (ROSA) rcmzınc 
mllracaat.. 

• Ticaret Jlscsinden mezun, muhıı '. 
ısebc ve Craıımzcayı ıyt bilen btr genç, 
öğleden ısonra herho.ngl blr mQcsseııe. 
de tş &l'D.IDllktadır. (2 N) rcmzlne mQ. 
racaat. 

• Sabahlan başlayıp, nltşamlnn 

evine dönmek üzere, ev !§lcrı ve ye. 
mek yapmasını bilen bir bayan l§ ara.. 
maktadır. Yaşlı bfr bayıı ela bakablllr. 
<A. 3> remzine mUracast 

• L.Leo onuncu sınıfın okuyan, esld 
tUrkçeye a.z çok Wkı:t, elektrik tcslsat 
l§lerlnden, biraz: da tcknlli res<.mden 
anlayan bir genç, tnhııil ve maışettnı 

temin için öğleden sonnı herho.ngı bir 
mUesscsedc 13 arıım:ıktndır. (Ey ita. 
der) rcmztne mllracaat. 

• Ortamel'>tep ü~tı.ııcıı mnıttaıı ıı.yrıl 
mış, nyaz:lyes. kuvveW. yazısı gQzel 
ve biraz da dakUlo bllen, 16 yuşmda 

b1T b6ynn. rcsmI. hususi blr mn~ 
de veya. ticarethanede mUnastp blr L' 
ıı.ramııltta.dır. cthttyaç) remzine mn. 
raca.at. 

• Uso onuncu suırfl\ kadar okumuıı 
Utrk~eat dl\zg\\n biraz tr&nftZCa bilen 

b!r bayan, 2 ytlı!µllda çocuSS bakmak 
ve ders vermek istemektedir. Ciddi 
bir dairede yazı ve telefon ~!erinde 1 
de c:~ablllr. (E.Ö.R.) remzine mUra ı 
caat. 

c. 17 yaşmda, orta l den ta.sdiknıı.. 
meli daktilo kursundan me:run bir b3 
yan, resmi veya hususl Wr müessese. 
de ssbahtan o.kuama lmdar çsıı~mak 

istemektedir. (C.M.) remzine mUrn . 
caat. 

• 18 y~da, orta ikiye kadar oku. 
mu§. tanmmııı mOel!sescterde ve Ana. 
doluda. mQbayaat işlerinde, çnlısmııı 

biraz dakWo ve tclefon sıı.ntrnlından 

anlayan bir genç az bir Ucrctıc iş ıırn. 
maktndn·. f:Muammer' remzine mu . 
racaat. 

• LL!enln birluct auııfınd:ın çıkaD 1 
bir genç kız. berhıuıgl b!r dairo veya 
miressescde bhslllyle mütenasip bir 1 
ı~ aramııktadtr. Daktilo da bilir. (S V. 1 
Çamlıcıı.) rcmzlne mllrac:ıat. 

• B!r tısy. en iyi §Gkl.!de ve ietenl 1 
len yere gitınclt ımretııe materıınt!l: 

ve fizik dersleri vermektedir. Aksa 
rayda Ldleı.l apartıman 1 numarada 
<LT. eğUuıa) müracaat. 

• Ticaret ı~crindcn ıyi anlaynn, 
trtuımzc&, ve aımancıı.yı ~.ok iyi bilen 
~ gllndo S.4 melttup ıfıktllo ynzablle
ock birine lbUyac; vardır. Tc.llplerln 
Beyoğlu Galntruıııray Azn:ıvur pasaj 
No. S <Mod Evıı)ya mUracaa.tınn. 

• Ortaokul 3 Uncfi B".nıft.a bit' genç 
mali vazlyettnln bozukluğu. do!aytslle 
ıız blr tlcretle hcrgUn ö~leden !onra 
çalışmak iırtcmektcdlr. Rly~~cs! l:u'li 

veW ve yıızm işlektir. (Kwltan) rem 
zino mOracııııt. 

~ıntihanla memur Qdnacak 
ı - Tnşra te;}ldlfitımrroaki mllnhal memuriyetler için ·latanbulda 1ı1r mlL 

sab:ı.lcıı. ımtlha.nı açılııcaktır. 

2 - Bu imt.lluın o~..a.mcktep mezunlan için 20.1.942 salı .,. U. memnl&
rı lı;tn 21.1.912 ç;n.roamba snnu öğleden 80Dl'8. M.&t. 18 te 8irbelde ııa. 
hle:ırlar memurin kursu biııamnda yapılaca.ktır, 

8 - Talip olanlar bir dilekçe, evrakı mO.Sblte ve bfr totoıraıı& lılrUJtte ..ı 
ifileri ııuoomizc mUraca.a.t etmelld!rler. 

4 - lmUhıı.na girmek lstiyen!erln S§llğıda yazılı ft8lf ~ OU'Uan u.us eL 
malan Ulzundır. 
A - En :ız orta ta.hslllnı b1Urml§ olmak 
B - 18 ya§Indan ~ağı ve 40 y&1mdan yukan o~ 
C - Vazife ifasına. mani bir hali bulıınmamak. 
D - Her t:·dlmdı:ı vazife törcblleeok derecede mhhalU olmak 
E - Akrıı.basmda.n olmıyan iki §llhSI ro!eraM olara.k g&ıtermü:. 
F - Askerllg1ni ya.pmı§ olmak veya mtıecceı bulunmak .,.. biJba

her ~kt halde de t:on yoklamaıa.nnı ntlt'us cllzdanm& k&ydlıtt;tr. 
miş o!m:ı.lt. 

5 - Mllr ... ca.atlar lfl.1.942 gilnU ak§amnın. kadar ltabul edflir • 
6 - lmtnmnda k~arm muvaftaklyct ve tc.tuıll vaz!yetlertae _. 

baremdekl dcrcccıcr llzerinden Ueretıerı tesblt edilerek ınrasllıa t&1'tll· 
leri yapılır. 

7 - Taytn edildiği m.ahal ve v8%lfeyt tebell~ tarihinden iUberan 15 g9rl 
zarfmd:ı. kabul ile vazıtest bqnıo. &itmiyenlerin tayin Te imtıı.n lMal' 
lan iptal edlllr. (284) 

Selimiye Askeri Satınalma il anlan 
:Mevcut nüınuııeleriııc vo şartlnrmıı. ı;öre 8000 kilo K. FastiJ,a. 8000 ki

lo mercimek ~-c 10 ton nohut p::ı.zarlıkla satın atmacaktlr. Faaulyenbı tıemi· 
nstı 300 Uradır. Mercimeğin 37:? llrıı. ve nohudun SOO lira olup pa:ımtıl 

1U,9t2 pct'§Cmbc ı.;Unli saat 11 do Selimlycde koınlsyonda. yapılncakUr. 
<(3~) 

....... l!lllr!l!i!lll~!lll .. mlllllmlSC~4•1W .. P .. lll ... 1 .... ...... .... 

r ~nmiiurlyetı 

ZiRAA T BANKASI 
lluruıa ~· ıssıs. - SP.rma;,em: 1000.oott.OOO nq ...,_, 

Şube ı,·e Ajans adedi: 265. 
Zirai oe ticari her neui banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.SOO Ura lkram!ye ~. 

Gu-aat lianktu:ındn ırnrub:ımıı ~e lhb:ıruu: tasamıl beaapıarma.a eu u 
50 Uram tıulunnnınrn eenedo 4 cıeta çetdleet:t kur'a Ue ~ 

pıruıa göre tkrıunıye aağtuıacaktu. 

~ • 600 .:.ooo • ızo .. '° • &.l!llO • 
4 • GOS • 2,000 .. 1%0 .. • 4(1 .. ..... • 
4 .. ıso • l,000 ~ 

160 . 't{t .. ı.ıoo .. 
4C .. 100 4,0f.ltı .. 

DIKKl\. ı ~ Bcsaplsnndak! p:lrnlar bır ~ içinde 50 ı.tradaıı ....ıı 
d~mlyen.ıc.ro füramiye c;ıkuttı takdirde % 20 tazıa.aıyıe .-erl~Ur. 

Keşldcler: ll Mnrt. 11 aa.zınuı. l1 Ey11ll, ll Blrindkruuın tarlble 
rinde yapılır. 

•• 
Fntuı l!<lncl sulh 11 .. •-.ık m~hkl'ro 1 1 mı~ '"c c.rı..a. tımıt'ı no df#er yaıı ıa.r-

tıııbs ıncınurl mmJ:ın: !tn<b. duvar yoktur. H"J"l'!.P ve ~ 
Sıı.tı;ı: 20G mulıt.ıçhr. 

nalla ''Sandovn Ranç'' a sidip bir 
D"n ~ec '""rı•ından az sonrn ca • Fııınnz 11.!eal.Dc dn·a.m eden Mu''tcferrı"k: lodison Lan~ı öldüreceğim. llu he· u ,,.~ J • " • 

rif benl:u sc,•gilimi elimden aldı. dırının önünden geçiyormuş, üze. genç, dört tıuçuktaıı sonra çatı§Itl&lr 

Pfrl. Nos!ml ve Alınln ta.:.ırrutıa.rm ı - İf bu gayrimcukulde mUacce' 
c!ıı. buıun:ı.'1 ktırı~rUbıı.!iI Ahmet Şcm. ve c,ayri mtıroccet hak e:ı.hlplermm ı-· 
l!'Cttln mc.hııl c inin Lı\n a caddesinde rlh1 i!Cı.ndau itıbarm 15 gün lı;!Ddl' 

F..5 er 
0 

bütün fcdakflrıııııı ''npma. riue at~ elmi~ .• fşin en garip tanı- üzere ıo anı.maktadT?'. Man.ltaturadan 
e · b ıs " 1 fı Frio Kid tep~dcn tırnağa kadar da anlar (Sen be.nual rcnizımı müra. 

mış olsıı)·dı, Rozıln enim olncaltlı. '•''oel babn tıyafclindey:rni~... caat 
- Cılgınlı'k elme .• diye ı-·rnnk ·~ • · 

cevap verdi. \"ıınn ıık~m eTlerina Düşünün bir kere Frıo l\id tebdil • 17 Y8§lllde. ort.:ı tabsilll, :;az.ıaı lş. 
girebilece~ini hiç zannetmiyorum •. 1 lm·afet ederek Soel baba oyununa lek bir Tllrk k~t. mtıcsııe.ııelcrde, bil· 
Ö~rendiğime giirc y.ınn :ıkşam yıl· ıkmış. N~ gnrip, "" garip tleğil rolarda veya Ya{l f~lerinde çalt§DlU 

b~ı şerefine mükcJlcf Lir. ılyafet 1 mi? il. ACAR iatemektooir. ı:l.30 liraya kanaat e. 
eriyorlnrmış. Herhalde cskı lchdf, dtt. Kefil de ,.-erebilir. (T!l'l"kekull 

diniz! unutmamış ,.c ono göre enı4 -------------:--·ı reınzlne mtlracaat. 
niyet tertib:ılı almışlardır. • 17 Y&§ında, ortamekt~ mezunu 

Bu ikaz :Frlo Rid'e zerre kadar Doktor Hıfzı Bakım bir gen~. m ~aaebc ve yazı ııııeriııdc 
leslr etmedi ·c so~kknnlıhkl:ı şu oADtLfTE KC'n:HASKISJ uygun bir ücretle çalı.5ı:ıak l.stemek • 
ce"Ç"n.bı vcrd'ı: tcdlr. ('.M. A.kçay) remzine mUrecaat. 

'fakalat: 1"aHmlaaaecte Otmg6r n. tfl t kt _ Her ne pahasına oturs:ı ol UIL • Tülu!ek U.tla3.t v~ care me e. 
M~dison'un Terdiği bu ı:iytırete ben apartaıaJt ı.wcGıııt Bfledea ..,. bf..ne devam eden. tlcar1 bilgileri mu • 

de gidecc!lm. Bmyor musun dün •••••••m••••••ı kemmel l.stenogra!l u~lllne vAlaf, 
Rece ne rüya sördOm '! Sö:ıde Aoıi. , dal•Ulo bllen bir genç, hus'ıı3'l mUeıı • 
l:ı ile c'·lcnmiş .. O güzel beni bir -=~;,... ,.. '" l5etıe ı-e U.::aretlıanelerde öğleden son. 
yılbıışı f!ccesi temlr etmişti, ben ~ G02 HEKIMt ra tı aramaktadır. (H.A..) remzine 
<le onlon bir yılbnsı gecesinde l;J. rnONlca•t. 
düreceAtrn.. 'Jr. Murat R. A ... J rn • 18, )'afalada. atı~ \-.uJyııttnın tıo. 

Fnınl: ritJıdaşmo h~m c.cıdı, doyotfa ,,.,..~kspt ttnMn «ıtwllı EUld~tu y0.z11nden orta mckteblıı bt-
hem d~ ~&ea u,ıu11nl aJ•ı, ~-. '8.. N: CllU mıeı sıı:nfmd8n a)"nlmıı bir geni'!, Ta. 

.. ""' ~. ~·ncrl '* ınt~. 

• HndrmköyUnıle bulunıı.n bcr O."l oo~ c:.n e"kl 220.~18 c3kl 212 numarat.:ı.j evrakı ruilsbitelcrllo birlikte mQra~ 
g1lndB bir İatıuıbula lzlı.ıt gelen bir 206 Nn. ıı GC mctrn rrıur:ıbbaı 39~ lire nUnn l!wmdır. Ak.61 takdirde gayri • 
genı; iyi bir kadın, vcy:ı neşeli bir o.ile muııammen ıu:rm~tlı alL,ap dUltk~n rullsccccı hak sahipleri pıı.~nuuı-11 
yanmdn. p:uıslyoncr otmıık i:ıtemck • iznlel!<UYU zımnmd:ı atık a.rtlırma t:u. lur!.ç kıılırlar. 
tcdlr. (l'a.n8lyon) remzine mUracant. rctUc tapu 1.?.yduuı. göre ve fıtldcki 2 - Arttırnuya gırc~ yi1"d! 

Aldırınız: 1 :ı.rtl'lr dafr 5Ü!.fo G.2.042 tarihine mil- 7,50 nisbetindo pey ~crcoe.klerdir. 
r.;ağıda remldc.rl 3ıu.ılJ olau o. radll cuma ı;UnU S<ıa.t 10 dun ıı c ka. 3 - .Arttımın. bcdeU pe~indir. '.)it' 

lmyumtannnıın ııamlanıın gelen a:ı.r mahkeme baş ka.Ub'~ 1 odMtnda mur kanıınu m"hU "lı·crebll!r. 

mektupları ldnrch3nenılzd ıı <pnuır sııtıle.caktır. O guntı muhammen Jtry. 4 - MUaterı bedeli ihaleyi ft~ 
lan harlı:> t.crglln satmht:ın öğleye. metin ytlzde 7S ini buldu!;"ll takdırdo mehil za.rtında -.·crmu.so ihale f~ 
kodnr ve saat 17 den sonrn nldırmıı llut!e edilecek, aksi tııkdlrde en çolt dUorek gnyrimcnkul yeniden yedi gOI' 
lan • tı.'l"ttm:.nm taahlıtıcm baki knlm:ık u. mUddeUe arttmn!lya çıkaı'll&rak ttft 

c~vkallldo) tG. Mine) (Muhabcrat) zere 16.2.942 tarihine mllsndl! pnzar. çok ıı.rttmuıa ihale edilir ve ukadSl" 
(Denk) (Ktırdeş!cr) <35 Aydoğan) t.esı gtlnü aynı r;;ııı.tte ,.c aynı mnh:ıl. brk w zıu-ı• bU'ı.bUkOnı mü~~ 
(Leman Y.) (Naclldc) (Boğllztokluğunn> de satJ§ll devrun cdlle:""k en çok ıı.rt.. R.lınrr. 
'{İ§ anyaa) (Rosa> (S.B. 12) (Saat) t.nana llıalc edUecclttlr. fı - Ta.rih1 i~lt.ıyo J.;ıd!.r olan ve!• 
(27 F.G.) (J>:u,ıaımn) <A. O.) (T.N.l Fiufüıdu: Rr tamı Yo.kup o(;lu HU. gilcr "!!.tl§ bedelinden çıkuth::. ~ 
(M • .A.A) (IJ.l{.A.) (S.T. 2) (F.G.D) 1 E~ytnın kômUr m tıı.zaısı, bir tarv.fı J lıye, ZO s nelik <ıvko.t tıtı.~ bedEU %ıl~ 
(27 F,A,) (Gllne~ll) IBnhnr ~ıc:cğl) Hallı hane ve bahçeııi, bir tarafı Halt. terlyo a!ttir. 
(A. Ahmet> ı:M. nttar) (Vııtao 55) kınm bakka' dUkltdru ve bir taratı da G - Şartname bııgfiııden lU~ 
ıOK.ı ıLit.79) (Emek!lt IT.RBı tarik'Amdır 1 hırl:oılıı gllrtblleceğt 81.INtte açıJr.Ut'· 
(Ku{koı1'"c) fHayat 4) (İhttyac) Evsatx: 13mı dlfüknn ahşap oıup o. ı Faz.!!1 mıı.!t:m:ı.t ıı.lm:ık !~yenlerin .,ı· 
(Al<yllı:l ( \' .. Akın) (Akta.tay) (H.N.) 1 nllndo bir es'tr eamckb olup bir tam... u., ?OG num!U'l\ • mfü·~Alliln ~· 
'l'.t. F..gtnna) m:.T.) ff'ul) fınd d ktı.J'I mn. t:ahhlarile kt\plım.. dır. (lô2fl&) 



Sonkanun 

14 
Çar a.mba 
~ .... 

Sayı:3551 

Kar usulü başladı l~,ı;_, .. -
Bazı fırıncılar karneleri 

yanlış kestiler 
Karnelerde 1 den 14 e kadar biitün kuponların birden 
değil, yalnız 14 nurnaralı kuponun kesilmesi ve 1 den 

.'/I __ _ 4 • 13 e kadar olan kısmın da ayrıca 
~ ""f~ saklanması lazımdır 
Apartımanlarda 
Kalorifer Meselesi 

YııZi!ıı: Hüaeyin Cahit Yalçın 
-ı-

Bu 5abahta.n itibaren şehrimizde 

ekmek, karne usuıne dağIWmağa baş 
laruJU§, zaman zaman fırınlar önünde 
t;ör1Ucn kalabalıktan eser kalmalill§. 
trr. Gene bu obaht.a.n iUbaren franca. 
J:ı. yı>pıJnıanınE;"B ~18Jlr~tn-.Francala 

fmnlanna dün un vcrilmeml§tir. Şeb. 
ıimizdcki francala. fırmlanna günde 
:0:5 ÇU\''Sl un verilmekteydi. Bugün bazı 
fırml<ır, dünden ellerindcı .kalan unla 
francala i§l~lcrdlr, 

Ellerde kalan un da blttikt.<:ıı ısonru 
~ehriınizdcı lıastalar ve hııstanelcr de 
dahil kimseye francala. vcrilm!Y«'l?k 
\'C francnla ynpllıp satılmıyacaJ..-tn-. 

Bıı 2ll'lxıh kame tıılblkatmda mulı . 

ıs muavini Rıfat 'l"c.naı, bize bu h ...... ...... s. 
ta. §U izahatı vcrml§tir: 

- Kamalc.rdo bugün yalnız lt .nu. 
maralı kuponun ynrmda.n sonra l!lra 
Ue lo, 16 ilh. numa.ra.ıı kuponıarın ke. 
tıilmesJ Jll..zmıdır. Bazı fırnıcıtann .a.. 
ym 14 üne lcadar olan bUtUn. J..-upon • 
lar1 hop birden Itesip ntdıltıarı:nı öğ _ 
rendik. Bu doğru değildir, .A.111kadar. 
Jar:ı, böyle ha.rck~t edilmemesi husu 
.sunda emir verdik. -
Eğer vck:Uettcn ay ba.5ınıı kadar Ye. 

nı kameıcr gelirse eldeki bu karncıcr, 
bu ıı.ym son ı;ünillıc kadar ınutcJ:ıcr 
olacah, ı §Ubaltıı.n iLib:u'cn yeni kar. 
ileler \'Crilcccktir. Eğer yeni kıırncıer 
yeUşınt--aıc eldeki bu kamclcrm bh-

lııı;i ltcrcııiıı Ankara tiC.firi 
lluı:-usscıı Kan~ilmt 

Moskova 
görüşmeleri 
ve Türkiye 

---.--0-.--

I ngiliz bü?Ük clf isi M osko. 
va gÖi'Ü~mclerini anlattı . 

--0---

Bu sabah • 
l 

Yunanistanda açıktan sonra 
çıplaklık da başl~dı ! 

Son vaziyeti görenlerin verdikleri 
yürekler acısı tat sil at 

Yunaniıitaıı.ı 1\ ızılın lar:ıfındaıı l huı hılu5 ' pııı uııı.lal.t "hıldıklcı ııı . 
~·opılan Y:ırdıııılor ıln .ıın cdb or. • nlettıkl.m, lıir gazetede. srkad ı • 
HiJiyor:.ıınm~ ki, hıı :ı,.ırdıııı t";~asıııı ıııı ul.ll! hiı· ı:ı.ızch-dnln kalcınind 
Yuııuııi. ııııııı lıir l<•lmı ı ı·l,ıııdic 1 ':'"'it• lıir 111111" flılinıl' ilr nnkkılil -
ınuhtaç Jl•dhnh t hal!;ın.ı ı.;uııclcı'Tlıcl, ! •ıı i-.t i: 
j~·iıı tuluJun Kurlıılıı-; Hıpurıı u~ l.ıı· ( Ht·uu1ıı 3 iincliıle) 
l11nl.ıcrl l'ircyc gidip ~clnwktcdir. ı 

Vapurun Lu dörılııııcii sdcrini en ...,..._ _ _________ ..,ı 

ynkındon teshil eden gazclcl'i, 7.:ın G Zı 1ı z 
ncdcrim, l.ıenim. Zir ı, hundan e\" • 
vclki seferini lamaıııl.t~ ııı d ı bir 
~eer. .sııbolıa Jrn rşı hııı ıı lıııl.ı dönen 

Sovyetler 

• 

Alman ç tU - nde 

t 

llazı Aııartmı:ııı :snhiplerinin ı.a. 
loriferli olara'k kiraya 'erdllderi 
daireleri y Jıiç ı.sıtınamak yalıut 
ı-ek az hıtruak s11rctiyle ~nı>tıl.la
rı iJ153f.~,,zük '" :;o !,"11nculnk alt·~· 
hinde bu ı>üt.uııl:ırda. ynz(lı·ımıı; ya. 
·t.tlar üzerine belediye nc~riya.t mü. 
dlirlüğü beledi c reisliği 1arafın .. 
ilim l!idür ıııccli ine 'ukubulan 
1cklife \c bu kklif ili.erine mec 
1i fo <er '\aıı eden müzakerelere 
dair ctra.tİı maJWnııt 'enne'ii lüt
:1 onda bulundu. DerUeıini ~anmak 
üzere haıı kiracılar telefonla. izs. 
lıat '-Orrlikleri E,ribi bazı apartımaıı 
~hipferi de J,endilcriııiıı muhtekir 
dcj;il nıa•dur ınc, ı.iindc buhındul\
lnrmı an1 tma.k DC7Aketiıü gm.teı· 
tli ler, ·Mildclddk do!ii1ıUıı lla'kkı Ta .. 
ıı k he b(' on !Selte e\ \el ı e:=rcdi .. 
leu ' c .atl ti. unut.ulnlll bir \ at.İ· 
H!lc dü~r •ibi r;orllJıcıı uınwni 
hıfz.~ "1ıha. kanununu ih\ a. ederek 
iı·iıuleıı lıazı nt=tddcleri ~ göıoniine 
ı.uyılıı ' e ıne;cicııin mülı"m · bir 

telif .finnc:ıJamı ayrı ayrı hareket et. 
tikleri görQlmU.:;lUr. Bazı flrmcrlar, el. 
deki Iı:amenln H üncü numarasma 
Ira.dar olan kuponları hep birden l;e. 
l!fp almı§, bazıları da yalnız 11 üncü 
kuponu kesmekle iktifa etmiştir. 
Kcnd~Ue göril§tUğtimUz belOOiye re. 

öen 13 e kadar oııı.n kuponu ftlbatm 
13 üncU gününe kadar kullanılacak • 
t~ .... 

r(V.aU ve bClcdiyo :re1sl lJCıt.11 Kırda. 
rın alman tedbirlere <lair beyanatı 
t üncU &ıyfnnuz.dadır.) 

" Türk bitaraflığı )' 
lagllterede olduğu 
gibi lilusyada da 

ta.svıp 

Leningradda 
vaziyet Rusların 

lehinde --
u 

---0-

j Bir cina et olduğu 

atlt:ı mı 1eın lr cimi .. oldn. Bütün 
1 unlar bir lrulorifcrli aı•artmınnlar 
uıı•S(>fcsiniıı mcwudi~ etini 'c ecl
hettiğl alikını hir kııt daha. be
tirhnl'ğe lüı.fidir 1..anncdc1·iı. Omu: 
il'in hah :n det ('(lerrJ, bütün 110~. 
1 ıiıın~rla.rı 5U'D,, l; cfkürı uımımi• 

'" nr:ı: 1 me'.\i bir 'nzife ndı1edi· 
~o, 11111. 

.}kledi~ e lll'!>.rİ~nt ınüclüı·lüı:.ii· 
11 ~1Jı '~rdiği ınalfımata ı..ür('~ heleM 
ltı~c nl seti kaloıifcrli :ıpurtıınan. 
hır !taltknıda bclcdhP falimatıın. 
ıı~a. .. ıııt• hll' kayıt iln, e cdihnesiııe 
lıı :ıum ı.;orcrek l':!Clıir ıncl'lisine hir 
tcl,lff aınlll)tır •• ~nln..,ıln or ki bn. 
21 uımrtmuw lııplt•rinhı kalori. 
ferleri yakmamak ~urctb le fena 
J)ir hare'kcttc buluııdu.kl.:ırı beledi. 
~ cmh:in göruno ı.:u.rııınıs 'e belı.ıdi-

e talinıa.tnaıncsbıin bu bapta rı..a. 

e il ekt dtr ,, Belab lac sı 
Btl§uekil J!r. Relik Saydam dün Parti GrupunJa.tal.kikat l--..,..~-.----....-----

ttiılhaları hakkında iiahat · verdi 
1 o zaman vekil olan iki 

mebus da isticvap edilecek ı 
.1ukara, 13 ( A.A.) - <.iiınhuriyc'' rci~ , C'!iili Tuıbzuıı mcb:.ısu llus::ııı 

Halk Partisi Me;::Jis gunıpıı um:ımı Sak:mın reisliğinde toplandı : 
beydi bugün 13. 1. !142 s:ınt 15 c1\l Celsenin n'· ... wsını miıtcakip U.ı) 
-------------ı \ 'ekil Dokl'>ı·.Hdil, ~· )'ılaııı ilk defa 

Bakırköyü Rde 

Donmuş bir 
çocuk cesedi 

bulundu 

:;üz alarak Hcfolı vnpuru hüdisesi· 
niu şimdi~ c kadar geçeıı lahkikal 
salhalrını hülasa etlikten soııru ı.ı· 
klbat finıiri ~ıfati) le C:cııcl Kurıu:ı:r 

1 
Ho~kanlığının ıiOll talıkllrnl. n?lict:' 
sinek• lıu i.;iıı o z ııı::ın ,cl;ıl ıı•ı ı 

nan iJ.;i mebusun dthi istic' alH hı. 
~umu hasıl olduğu kazni bir Jw-

(Devamı 3 üncüde ) 

1111 ev 
l.cmiııgrud ctrutnıd:ı 

rih 'c lci'ıfi ahltiinıı J• 'i olıruı.d·ğı Balurköyiındc oturan Cemil admda 
ııa lıiikınediJerek fenalığuı men'i biı1sinın 15 )"a§la.nndaki !:.ocuğu Yu. 
lctn ica.ıı eden U.~bbii 3'llptlmı~ 

1 
::;• üç Sün oncı birdcnblro ortadan 

lır, }{ Unu m~ru menfaatlerini f iYbolrnll§, zabıta. ve Jandarma tara. 
ıuuhataza husu unda. gö t.erdiği il-

1 

~ nraıtınlrn~ ba§ııuunıştı. 

içinde bulunanlar canlarını 
son saniyece kurtarat>ildiler 

~i 'c uyanıklıktruı dolayı beledi- da k ııUuı.yct dlln devriye sezen 
:ı emiıi tebrik ederken \~k hümmt jan ~ taraemdan Bakırköy cı.. 
e l1Jğinı belediye :ret inıil:: J.iıtfi varın a Kolcu :Uusta.farun kireç oca 
l\ırdaru 101.l"!'ı beslediğim !>.antinıi ğmda soğuktan lionrnu!J olarak bulun: 
1 

kdir \c itimat Jıi Icrine ı.,'Ü\eıtC• mll§tur. k Dün at. kalsm lıirknc kişinin ha. 
r('!'k Ufak bir sitemde lm!unacağım. Yusutun uş avıanınK 1naksadue yutma son verecek bir inhidam v:ı. 

Bir k~uıı purtınıau hiplerinln buraya geldiği ve ı:oğukta.n bir l{oğu. kası olmuş, bereket ' t•rsfn zayiat. 
ihtil\flnnı gören beledi:\c tatbikı- ta sığın.arak donduğu ~~trr. sı~ allatılmıştır. 
•ıı ten ip ettiği tedbirlerden mü· Ceset, morga kaldınlın?§ur. Çöken CY, Orl:ıkoydc, 'l'ınaılcpc 
rckk~p t limataıumc,; cııciimenc ~· --------------....::=~~~~:.:.:::!:::...:.:.::.:.....:-

~=r::ı~!uı;:b;eı::~·~i~c:: Yenı· bı·r vergı· rıulnıu.suıı tclillt ctrnistir. ~u Jıal. · 
de, bu nııcak &cleeck seneki J, ·rn. 
l'.Uarlll •. 1utklanıu koru~ ab'lecck 

1 
bir 

HükOmet fevkalAde ahval dolayısile 
kazançları artan hernevi ınuessese 

:.okağıııda ;j nıuıınrnıı c\·dir. Evde 
ev ,ahu· v • 

- Jt "u:.ur Osıuaıı IJc kiracısı 
nanda] oJın"k u- "k . " zere ı ·ı mlc otur • 

. ıuaktadır. 

.\hşııp 'c h:ıyli \ iran olaıı hina 
1>011 'U;; - ' . ,, oau J' smurJ:ır yüzundcn diln 
bırdenbirc sağa sola sallanmnğ:ı 
başJ::mış 'e birkaı,; saniye sonrn da 
oldu«u o'b" -k 

a 01 1 co "11Üşlür. llu sırada 
ev halkından birçok kişi evde bu. 
lunınaktaydı, Sarsıntı fi~crine hep. 
si ~de kcnd.ilcrini C<fll lıavllylc ı;o • 

~agn ::ılmağa 'c cıınların ı kurt arnı;;ı. 
1 sa ı~uvaffak olıuuşlardı r. 

,. Co_k~1? u ~aclur şiılılclll ulnıu~iur 
kı lıılı:iıktckı 7 ııuın:ırolt evin de 
yan dııvarlorını ı,•ökcrtıııi~Jir. 

(J)e, anıı 3 iincüdc ) 

l~bb~ ~c'!"ıektir. lfalbul i gayet 
a~Ie hır ihtı?ç ~arsı ında3 ı1:. cu 
~uu nıaJ sahıpk.J'llıc her u bol 
boJ 'enııckfc ol duldan ııııra l ııra 
ı ağmcıı oda.lu.nnda titrel en 'atan 
ıi~Jnr gelecek t;e.!JC ruJınt~;.a. ı ına. 
cakl nru gazetelerde okumakla u
~ uı;nıus ô.rolaruıda bir rahatlık du. 
,, aına.zıar, içlcıindc bu sene tutu. 
bıcaldarı zı:ı.türreclcrden 'e ·afi'('. 
1cr\len 'efat edecek olıınla..r gele 
1 ek be11Ckj andct 1 -:;ör:ma ~ e imkiuı 
bulaınazıar. t;nutmıynlmı ki kalo
riferleri hic yakdnm an bu apa:rtı. 
ıuaıı!nr hali \ard•r n!r kısmmda 
tla hararet ou mı ' be" dereeedcn 
Yukarı çıkrn~3J,t dır. Bu.ı;ün ti~ 
•elen ,.c t ınnıak <.~rc~i bulanmı:ın 
bu vatnnWıt-Iar knlorifcrli bi; a
ııartmınncT.ı l a.ı;ralJilmek i~in icap 
~len fetl:ıkiirlıih l n1u111ı;, ıı.uımn. 

ve fabrikalardan 
Y .. d T5 · h 1• Sonsuz uz e n.ıs e .ın- yolculuk' 
de bir v 3Tdl alacak AŞK, ESRAR DOLU 1 

(Dc,a:ınr 3 iinciiM) 

6 BiR ROMAN 
Jlükiımet ıuıurm.a.I .1.amanb.nn ba'ladığı ;;; iiıılerdenbcri kazan!;~rı 

art4n h er ne' i müb...~C ve fa.brilia sa hiplerinden kaınııçlannın l uı. 
ite ou betti ni<spetinde bir , ·ergi aJmaf;1 kararJ:ı ;:ıhrmı ' " hn hu::,ı t a 
bir kanun projesi ha.arlamağa ba('ilamı,ıır. • 

Proje ytlkrn41n feo11Sc ~,·ketlil~ektir. 

YARIN HABER de 
BASLIYOB 

Lozolskiye öre : 
Almanlar 2901 tank, 7000 
top, ~200 tayyare1 200000 

insan kayoettiler 
n?uzı><ı s ilncuıJc) 

- ..... 
"" 

Sakh mallar 

sanıhyor 
Dün gece, • .\yaz:ığ;J.daki Al.uıaı 

: iftliğindc, esraru 'b. 'nk& <.-em. 
~an e'tınis ve heııfü: hU' lyct.i te::. 
bit cdilemlyen b?rlsi öJU ohmk bu. 
lunmll6tw'. 

Erkek olan <:eset &lhıbinin lıoı-
1 ngi bir cinn>etc kuıb:ın gittJtı 
sanılmaktaysa. d..L fazla. milctard t 
blm i<;mek sureti;}ic ölmU.'.J oldu. 
i;u ihlim!lJi de ileri silrülmcktcdir 

Sarıyer müddciumumisi ve Sarı· 
yer jandarma komutanı bn sabaJı 
vu.k.ı. Yerine g'dcrek tahkikatı ı 
ıne g11l olmuslıırdn. 

Va.kanın c.sra.r perdesinin ukııa -
nuı. doğru kaldrrılncnğı rnubo.kka.k 
göıill.'llektedir. Ceset morgu bld1. 
nlıı115Lır. 

Hol anda 
adalarına 

Japonlar yeniden 
asker çıkardllar 

Bir evde 998 teneke yağ ~ 
ıs çuval karabiber bulundu! Tarakan garnizon 

Fiat murnkabe büıosu me.mlll'la• 1 
ıı istlK1aı caddesinde All;}imidisin teslim O U 

(Devu.mı 8 iincüdc) (l'rulSI 3 ilncüdo) 

iki et 
Bir genç Kanhcada karısını bıçak 

ve tabanca ile öldürdü 
Bir adam da es met e ı f n koca ını 

öld rdü, kadını yaraladı 
Evvelki gün, lfanlıcada. kıskanç.. Sirkecide Foför ınuavı:nliği yap. 

iik yiizilnden bir aile faciası cc - makta ohu 28 ya~md:ı. Sait Ali, 2 
rcyan etmiş, bi.ı· koca, genç ve gii- sene evvel, Knnlıroda Frst:!kh o:ıd 
z:ı knr:ısmı öldürmfü•tür, Cinayet desinde muhitinde güzelliği ik 
§Oyle lf3lc.nmiştir: (Devıınıı 3 üncüde) 

Cok çocu 
lere veni 
Vekalet kesilecek paralarla 
veriıecek tahsisat hakkında 
venı bır formül ~1azır l adı 

( \'nzı ı S hnciidc) 
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==HAYAT1'AN PARÇALAR==ı 

nsanlık Hizmetinde. 
Uf ak Milletler 
Ront4 mulaıqma Joncanmalcın ue Snarlarile ı•nil 6ir 
imparalorlulıı lmrmakla ilren yanı başıntlalci Yunan bel. 
de/eri /ikir oe •anal inkifallannın her •tıluuutdc dehalar 
yetiıtiriyor ve bir medeniyetin milarapl•ı .ayılı,,artla. 
O zamana göre Sokratlon• Elllıtunlt1T1, HeroJodcın, D-. 
mokritleri Dima.tenleri, Ficliculan, Arittolanları yetuti-

ren YunaııUıan ancak biiyiilı bir belde llÜMıtituleyJi 

YAZAN: DOKTOR RASiM ADASAL 
ıJünya küresi üstünde misli ırı. 

iilmemlş beşeri bir halle olarak 
devam eden makine harbinin az 
bir :uıman zıırhnda men Avrup 
kalasından kaldırmış oldu{tu u :ok 
tefek ıııUleUcrln akıbellne bakıp la 
acil hO"fimler çıkarmak Ye iatl.kbal 
ıçin içtimai ve idari kehanet:erde 
bulunmak doğru de1!ildir. Savaş 
meydanlarında bir vatan mGdnfaaa 

kaygusu ve irade;iyJe maddi im· 
kftnları nlsbelinde döaüşüp ma#lup 
olan ufak milletlerin harpten 
wnrnki sulh devresinde artık müs
takil bir varlık s6stermeAe hakları 
olmadığını herhangi bir kudretin 
cm<"ı tesiri altında nihayet 5ölgc 
aır\ cudi) etler halinde yaşayııeak-
1.arını ileri sfiren farnziyelerde. ta. 
rıbl hakikat nazarı ilib:ıre alınma.. 
maktadır. Bu teJAkkiye söre ancak 
de\" ordulnn ve hava moları olan 
muzaffer milletler ya~ync Ye 
bütün dünya onların i tism r saba· 

ı olacaktır. KAinııl Kaos•u içinde 
yfizblnlerce sene yuvarlanıp ılden 
bu macera küresiııin henüz tarihi
.ıı ve ha)•allnı dahi bilemiyen sa
m sakinleri arasında bu haşin Ye 
e oi l nazariyeler ve iddialar yeni 
dcğıldlr. EskJ ça~'arda bOyük 

till'ılar yapan impanıtorluklard 
bu despotizm cari olmakla beraber 
rurRdn burada )-nşayan ve medeni. 

"'"' abide inin inşasında büyfik 
oller oynayan müşahhas milletler 
'tıe\c\ıttu. Roma muhteşem ıtonan
anl:ırı ,.e SeznrlariyJe r;enlt bir 
ınp rntorhık kurmakta iken )'llnJ 

tıa rndnk, Yunan beldeleri fikir ve 
an'at inkişaflarının her sahasında 

tft'hıılnr yetiştiriyor ve bir medeni
'efln mihraptan sayılıyordu. O 
nmnnn ~151"(' SC'krntlnn. 'F.OAhın. 

.y. Dün, dllkkAnlanıuD önllnckıkl kar 
birtktnWertnı tcınlzlemlyen n emal 
711dmm cezaama çarptmlDllflır. 
~ Ticaret v kAleU lthallt if1eri 

ı:ııüdllrU Nccmettln, bir müddet evvel 
){ı.sını. gönderilmlşU. Kendisi orada 

blrllmılf lthalt.t e§y&Dllllll Ye ~lecelr 
Y"n' partilerin yurda ae"fk ili ile mq. 
g ıl olmuş, vcktı.letteı:ı aldığı ~mir O. 

u•rinl' Mıınrdan. lraka geçmiştir. lt • 
bA l mUdllrUnün tetkJkJertniıı ater • 
ilnı; sa.tıasın& dahil memleket.lene il. 
bslAttmm aıklqtır&eagl tınıil edD • 

ınekUıdir. 
• Son günlerde ttaıyadan it2ıa!At 
ut geldlt1 yazıl.mıltı. 'ncaret '" • 

'kAleUnden gümrükler ba§mUdürlllP 
,ile iUıallt ve Uıraeal biı'Ukleri uınuıııl 
kAUpllkllğtml gelm emirde bu mana. 
nn ithal edilmemesi. dece antrepoya 
ıı ı ıc uı blldlrtlmi§tir. 
~ 'Muhtelif zamanıard& bele~ 

n!z.tı ırılarma aykın hareket etUklertn.. 
di.!11 dnlayı kapatılan 11 atnemaıun 
"&Çılın&am.a mll.saade verUınlltlr. 

4 Şimdiye kad~ çay ve kahve lt • 
naltH h!rllği ta.rafından yapılan c;&J' 
t .. ı.. ııtı tııdema, ıaoe mUdUrlUIQ Ta

e yapf11'caklır. 

lan, Heroldoll::n, Demokrttleri, 
DjmoııtenJerJ, flJdlaslan, Arialofan. 
lan yetiştiren l unaniıt.ıa ancak 
bü)·ük blr belde vilutlntleydi. Ko
ca lpokrat başka bir beldenin .u
ma.sa alhı.da bir tıp mektebi kuru. 
yor, Garbi Anadolunua Bergama, 
Efesos ıribl şehirlerinde sıın'at w 
cdebi)'llt ıaheserler yaratıyordu. 
Halbuki daha Gtede muazzam lran 
impnratorhıAunun kelime mlnast. 
Je bir medeniyeti oldu#n halde bu 
büyuk fikir n ilim ~enyanların. 
dnn mahnımdu. Buıınn dahi urıık 
tarihi bir millet olar k yaşamış o
lan eski \"unanistanın mucizeler 
~·aratıcısı miUerekklrlerinln, riya. 
ılyecllerJnln, edlplerlnfn, heykelt_ 
nışlarının BÜıel eserlerini zc•k ve 
hayretle okuy0r "fe temaJI' ediyo
ruz. 

Ma il VekAletimiı binlerce sene 
ııonra Tılrk ntanında dahi Sophoc
lel Euripldeo'i, Esebyle'I, Omlro~·ıı 
tercfime ellirmektedir. Kudretinin 
ihtlfaın e debdebcsi)-le gunır:aoan 
Roma imparatorluğunun merkezin. 
de bu derece parlak Ye semereler 
•erici blr medeniyet )'oktu. Haoln 
kudret n istilA doktrinlerine 16re 
bugün düşfinilldü§ü gibi ufak Ati. 
na sile\ine yapmak imklnı bahşe. 
di!meseydi medeniyet çok Je) lcr 
kaybedecekti. Çünkü bu misali bfi. 
yülOp daha başka ufak mfUeUerc 
de teşmil edebiliriz. 

l1tUbah devrinin ş hcserleri kud
reUI bir Jmpıııınıtorluktan aiyade 
ıurada burada daAınılr. bir halde 
buluı.an '\'enedik, Ceneviz gibi u
r11k beldelerin e~C':idir. !'l devrin 
ltıılyası o umanlardıı. mütemadi 
kavgalar içinde bulunduğu halde 
bu be:delerde Rafael, L. de Vinci, 
M. Ange, Gallllef kudretinde de
halar sanat n ilimde lnkılıplar 
yapıyorlardı. 

Alnıan)'anın Avnıpa bün)'esı 

içinde henQı büyük bir dnlet teş.. 
kil etmediği ve billıkis dukalıklar
dan ibaret bir memleket olduğu 
['.Ünlerd-. SchopenhAuer, llilltschı~. 

Kont, Sebiller, Goethe gibi edipler 
ve filcsoOar yetişlirbor Ye klAsik 
nıusikl büyük Alman bestekAnılrı

nın llhnmlnrında en cu...ı derecesi. 
ol buluyordu. 

Mozart, Beethoven, Vagncr o u.. 
manki d•ftınık Alman milletinin 
kabiliyellerhtir. Demek ki vehld ı. ı 
millet ufnk lilcüde bir idare altınd:ı 
"fC hattı çok defa e..~ret hallndt' 
bile mc<knlyet c insanlık hesabı
na eserler yaratı .ıya namzettir. 

7.aman zamıın tarihin muhlellf 
um nlannda lstik141fni kaybedP.n 
Polonya bbe Copernk, Chopin 
Chaikovski, Padarevskl, madanı 
Curle kudretinde ~öhretler •erınfş. 

Ur. Cekoslo ak tarihi bir çqk ha~ 
saı edipler!o doludur. 

Belçika ile Felemnk'in san•at lb
dallerindeld rolleri milhimdlr Remb 
nınolt, Rubens, Van Eyık, Van 
Oyık, Jordaens, Fnıns Hals bütün 
dilnyanın taaıdılı bil)•fik un'atkfır. 
!ardır. Yalnıa başına Ru!Jens baılı 
başına bir san'at Alemidir. Elektron 
nazariyesinin mucidi Larenz, mil• 
roskopu ilk keşfeden Alim Hollan. 
dalı, Andersen Danimarkalı, Pi" 
Card Belçikalı, namdar edip lbsen 
•e daha geçen sene ölen nwşhur 
kadın edip Lelma Loserlof, cesur 
kutpp seyyahı Mnundsen lsbndi. 
nıvyahdır. 

FJdkçf Oented •e Arrhenhı~ 
tanınmtlf nebatatçı Linne hep bu 
ufnk mil:etlerln ruh1orından doğ. 
muşlardır. Daha iki sene önce No. 
bel mllUfatını bir FinUlndiya kfy• 
ıosn şair Sillen Pöö almıştır. ı~ 
yfçrenlrı 'Rcus"eau ini, Toepferinı 
BenJ. Constıntını, Clapnredenl, 
Adler n lung ılbi plsluına1istle. 
rlni, Bleulerlnl kim bi!mez?-

DQnya Oslünde muayyen bir va
tanları olmıyan Yahudiler bile, 
beynelml1el kudret •e kıymetle 
QO'k namdar mOtefekklrlcr ve Alim
ler ermişlerdir. 
~plnosa, Mnnt, Einsteln, F~eud, V'? 

daha niceleri bu derbeder kavmin 
Jı:nnını damarlarında taşıyorlardı. 
Auglln Avnıpada ve Amerlkada 
Ynıı'l kudretlerini gösteren bir 
c.ok m•nıf tiyatro "e opera artlsL 
ıerl bu ufacık mllletlere mensup. 
ıurlar. 

Amer'kada en yiitcsek k&dın ar. 
Ustl Grdı Garbo ls•eçll, me~hur 
tenor J. Schmlt Yahudi, Polanegrl 
Lehlldir. 

BOyük TOrt milleti lbnf Sina· 
aını, Fanıblıılni, Ce'.Aletıln Rumi. 
slnl bO)'ilk bir imparatorluk halin
de yaşadı#ı zamanlarda .ermiş de
ltildir. Koca Atatnrtc Osmanlı lm
paratorlutunun lnhl1All esnasınıl!i 
lejnnder bir kahrar.ıanhk nrlılhnı 
söstermit ve )'enlden dipdiri mo
dern bir millet yaratmışhr. COnkll 
meshur gençllle hitabesinde ifade 
rttlAi 11ibl d:ımarda taısınan a!<.tl 
kanın ebediyet ifade eıten ceddant 
bir kıymeti •ardır. Blnnena'eyh 
gayesi bir ol11n bir insanlık "fe mr• 
denlyet namına ttıhşıp ta bOy(ik 
ıufamhırlyle şahP.<1erter yanıtahlleıı 
tılilün biiyük ordul:ırıı, dev donan. 
matnra "e hno filolnnnn Mhlp ol· 
mnsnlıır dahi bf'.şerf hh:mctleriyle 
haynt sahasında bir yet" a1mıya -e 
hndi az •atanlannda birer yuvıı 
kurm1ya haklandır. Çün1:0 o Tnn• 
rı kenfii lpdaımız olmıyan dlln
yamııda bilıün mahlOkhnna ya a
mat hakkını •ermiştir. 

Bütün 
matbaa 

kağıtlarına 
Koordinasyon heyeti 

kararile 

Hükumetçe 
eL kondu 

3 gln içinde ba,aa
aame varılecelı 

latanbul Vildyetlnden tebliğ edil· 
mlıllr. 

Madde 1. lkametgAhJan İstanbul 
Belediye Hudullıırı lcinde bulunan 
Jı halAtcı, ihraeatcı, komısyoncu, 
Toptancı, Yarı Toptancı, Depocu., 

F.manetci, nakliyeci, Müteahhit, 
Bıınkolar, Gaz.ete ve kitap matbaa. 
ları, Bilumum kitapcılar ve kırlasl 
yeciler Ye defler lmnlAtcılan ıibı 

hakiki n hükmi ,a:ıısJar ellerintle 
bulunan adi mbtbaa lı6ntııırıyle, ke 
silmiş ve kesilmemiş yazı klladı n 
iyi matlıaa kADıllarını milll korun
nıa l:anununun 41!'>6 sayılı Kanunun 
muaddel • cü maddesinin 3. cü 
fıkrasına lstinaılen U.t.9•2 Tari • 
hinden 14. el\ günü dahil itibaren 
3. gün zarfında bir beyanname ile 
lsınnbul VallJif;ine bUdlrmeye mrc- 1 
burdurlar. 

Madde 2. Beyana tabi tutulan n 
evsafı birinci maddeı1e blldlrllen 
kAatlara Mllli korunma kanunun 
•t&tl sayıla konunla muaddel 14.~0 
maddesinin birinci fıkrasına lslina 
den deger flahnın tediyes! mukabt 
linde el konmuştur. 

Madde 3. Gaııı•e 'e ml'crnmı m:aı. 
bnalan beyan için teshil edi'en bu 
3 Riln zarfında sarfedecekleri kAal 
mıkdarını verecekleri beyanname· 
den ayn göstereceklerdir. 

Eti 10 ıa lrarata 
ıa ıyor~ar ı 

Et rıarhmm &rttınllD.lf oJmamuı 

rağmen bazı kaaapl&rm •Un ldloaunu 
ıoo kuruştan aşağı aatmadıklan fiyat 

murakabe bürosuna blldlrllml§Ur • 
Murakabe memurlan b\lgtınden lU. 

be.ren kasaptan ııla blr kontrole baf
l&m1§l&nllr. 

Maltepe belediye reüinin 
bir teberruu 

Çocuk F..alrgeme Ka.nuına btaııbal 
Merkezinden: 

Kartal kuam Kaıtepe nahlycai be. 
Jedlye reisi Bay Harun Tuna. kö)'UD 
fakir çocuklarını gtydlrmek lbıcre çO. 

cuk eairgeme kurumuna 205 tlra te • 
berrü et.m11Ur. Bu hamiyeW vat.and&. 
r;rmua alenen teşekkür etmeyi bir 
borç blllrlz. 

ZA \1 - Emln&ıU kaymakamlık ve 
belediye §Ubcslnden aldığım askeıi 

yn.rdnn parnsma alt tatbik mUbrtımU 
kaybettim. Yeniafnl çıkaracağımdan 

1 
bOk.nıll yoktur. 1 

SUleymanl)' Hamam eoka.k 
No. 1 de Fikriye Çlnkulfe"fi'k 

ıı:. D:ln bir' rqadlye aıtmmm fl,Jab 
3IJ ıra 6 kUl"U§• beJ1 bieycrdmlıı tlya. 
'b lM,6 lira, kUlçe all.mın tılr gramı • 
mn tiyatı ise 480 kun11tu. 

Zln, aannederim ki. f ngiltere 
adalan denilen dalar h•H adalar 
defjlldlr!.. Bunun üzulnde bugün 
mükemmel organiıe edilml4 i mil· 
yontuk bir ordu Tart .. Sayısu: uzun 
menzilli toplar, sayısu tayyne 
topları var ki «erek ha•ada, gerek 
uruktard• baraJ atqJerinden alet 
denizleri ,..ratmata kadirdJrt.. Ba 
rleş denizler ıehrinden ne binince 
nakliye tanaresinln ıeçmesl, ne 
bandın paraşQtçO inun~ardan do
lu yaAroası, ne de sahillerine tek 
bir teknenin ~·yır cmrır yanmadan 
yana,ması mfimkllndQrt.. 

YAZAN: CLIFFORTD HOOK Noı42 

DurenJİ§ bir 
Muhabir 

rknclalJmuz Ttılpatm dbktl 
ın ınds Htltahyıl, Ballkesb' JOlnn-
d ıkl bir tren kazaaı blldlrUlyordO. 

Hnbc.rl mUhlmllemlyor ~ y.,ı. 
Tdgratm.: 
'Balıkeelr, lS (Humaıl) - KnetJd 

l(Qn KUtnbyadıııı B&ldteelnı ıaareket 6. 

den tren_., ~CI bende nmla&bL 
rln ,. uykuyu pek ıteYm )'abud da 
&o~gnıflarmı Ba1Jk r ~ 
Uıtıetttrerek po ta iki J;ÖJldena clnren.. 
41l"'j btrl oldn~ bnaatlnJ aywadmb. 
1':\\1ı• m1i1ıfm btr hsberi, Od ıUa bek. 

..... h Jl !10111"D ~·~ bildi~• ı 
1 • \r D l-::ı1• tdllebtltT mit 

·--

Bir dda lnıltb adalannın biltiin 
aahillerf tePQe""' latlhkAmlarla 
,evrllml9tir. EVTell bu lltlhklmla. 
rı nptedebilmek lçirı, her teYden 
enet, muazzam bir donanma ka•· 
•eti ister .. Bu fstihklmlar han
_dan uıpteıdilemes yat_ 

Ama diyeceksiniz ld onlar de. 
11lzden ftlttfk df'~iTier in bu lstlh 
kamlar hh· mini te,1ı11 etılnt •. ff•· 
Ta yollyte dol!nwtan do~ya ad .. 
Jann lelndekl ıtrateJlk noktabrıı 
nakltye ta,-y.relert lndlNCe1ı:teri 
tein bu istihklmbır hiç hlr 1$e )'1l· 

nımaaf •• 
Belkff-
P'akat handan, ~ mit onhı\ ıııon 

,..f~tem t~hfz edilmiş bir ordunun 
beldedlği arru:i iizt'rtne hintcn-.e 
nıı1.:1f~~ tııvynrn:d fnıffrm~l: mftm . 
!:tin mlldlir1- fngiJtel'I! ıuri !hu lf 

• 
fçln ana ... taadakl munzam mlk
.. rda tayyarelerlnl oe kadar lhU.. 
yatla Ye kıskançlıkla harcamaktan 
çeklnl:yor, diklıttl etmiyor musu. 
nuz1 .. 

Harcayamaz.. Zira, onlı.nn her 
bfr tanesi işte o taarronın cehenne
mi bol\lşma anı için IAzımdırl. 

P. binlerce anavalnn tayyııre 
lotan o anı bekllyorlarl .. 

Onlar, Alman nakliye t )'Yllrel.,. 
rlnio f ngiliz •datanna çekirge gtbl 
ya~masını gülerek serredecek de_ 
~ıner yat_ 
Zanllı yarbay. 
Bunlan sfiylerken y(lıfi heyeca· 

nındıın monırmıı olan yarba)'n• 
"e.1 i tlt re k ti. 

Ufarak göalerlne kan hOcum eı. 
mlştl. 

Hepimizin garip sfi1d'ıtunn hışım 
la ba'L:hktan ııonnı avnı heyeo:canl.ı 
1evam etti: 

- Sonnı, örtaı1ıı. tnıri'lı rlalıırı .. 
ır1 biNöN: defıı \~IJlr&'lc derttM•· 

' 

ve nınumt bir goçitresmi yaptıklan 
giln bunu halka radyoda anlatan 
radyo spikerinin denlzkri doldu.. 
ran bu don&nmanın heybet •e aza. 
metint görünce dlll tutulup heye. 
canından radyo mikrofona başında 
' ladığı bir donanma ı, bir deniz 
devleri ordusu varı.. Bir donanma 
ki tarııtleri hep birden .ıtqe ba,ıa. 
dıklan :ıanıan ~lmnl denh:tnin O.ı. 
tOnü erimi~ çelikle kaplarlar ... 
şimal dr.nizinde tek bir b:ılık hile 
canh talmaıl-

811 donanma f ngllfı adalannı bir 
aç defa 'kuşatan bir deniz majino. 

sudur! .. 'Bunu yarıp eeçnıek imkAı> 
u:dır!. 

Binaenaleyh: 
.\lmnr.lnr kilçr~ Ança' 1% b. 1 

lan lnvafctlne dahi girseler ylnP. 
denir.ete~ bir santim yol alamır 
~nklrırı µ-ihl ee'ktn.ıe .. nnııı rl Jet •:ıf•. 
tine ~ir<>elcr havndıın tek bir l:m~!'lı 
1nvır1 ~11 ... 1--.rındıı vere lnMne"l'!!. 

T.tl'l' ln~nıı toplıın ~~~e a tt'n 

Dol a 
m Jc 

Basma ve 
pazen 
tevziatı 

Son uunnnlardn A" rnpadıın iJ 
5eyin bol olnrn. ı:;cldiğl gliz.e çar 
tt: IJolma knlem \e snnt. Bel 
bazı b;ı luı yl r d vardır; liıl 
\ itrlnlerl Uslan k frrmhnı bnl 
madnn yerlerini bulduklan ·ç 

Yalmz yerli mallar 
pazar~armda satış 

yapılacak 

lle11A~et yen 
şekd tesbl 

r 
eti 

l.ktlaat vek&Jettnee, pamuklu mcnsu. 
cat ve b&amanm perakende aatışıan • 
nm da latanbuJ ve diğer bUyUk aeblr. 
terde mUnhaaıran yerli mallar pazar. 
ııınnda yapılması kararlqUnlnuştrr. 

Şimdiye kadar, ötedenbcri tubııflye. 
clllk yapıın ve Devlet tabrlkalan bas. 
matarlle ııa\r mamuıtıtıru satan pera.. 
kendeci eıınata muntazaman mal veril 
mi§. takat bwılarm kendilerine yUzdc 
~ kAr bırakılme.ııına rağmen bunu 
eull.aUmal ederek aldıktan mnlı sakla 
dık.lan veya el altından çok yük.sek 
fiyaUarla sattıktan e.nıaoıım11tır. 

MomlekeUn diğer yerlerinde olduğu 
gibi. ,ehriınWie de tevzle tabi tutu 
LaD pamuklar, basma, pazen, p:ıuaka 
e.merlkan bezlnckn herkese beşer meL 
re verilmeai ı§ine bu günlerde başla. 
nacaktır. Tevzıat nahiyeler kadar 
gtdllere'k yapııacağl için halk kolaylık 
la isU<llflnl aJablleccktlr. 

Evlenmelerde çehiz olmak Uzcre 50 
metreye kadar patiska verllmcSi lçın 
emir gelml§dr. Doğumlar için 15 met. 
,.. ve xezalık ölU~r lçtn do 15 ıneln' 
patı.aka verilecektir • ____ ,_ 

Denizyolları 
Umum Udürü 

gönilmcmi oldular. 
Gelen dolma knlemler bir çeşi 

tl IJ!ızıları bunun ycnJ icat., h 
olmaz yeni Up bir fılet olduğ 
ou zanncttJler. Hnlbuld bund 
otuz sene m'\ el de ur;lan çelik. i 
lerinde incecik bir tel bulunan 
lcmler 'ardı. Batıp cıkn.ıı moda g 
bı bu da unutulup yeniden batı 
lnndı; rağbet bdldu. 

Oolnıa f·c.lcmin im) LU:ald ro 
gerçekten mUh"m 10r. E,,~ldcn b 
lnrı miırekkep b h:.ıımı~an \e ho 
ka taşınmasına lı. an ol.mı) 

hallerde kuUnnmnk detti; 6lm 
) azıhnnclerc de girdi. Kocam 
krlstnl bir masa b:ı ında otumu 
da dolma kalem b"Ullanıyorlar. O 
lerinılc c'..Wi gibi iri '\ie lçlcrind 
ışıklann reni< renk elendiği kr 
tnl hol>ka ta:lumlnn yoktur. BI 
\'eyn IJd tane kalem yu,·ası ve hl 
lld ta.ne dolma kalem._ Kalabnl 
''c kan ık almcler gözii yo 
eskiden mnsalnr yorucuydu; im 
lmca nın.sn blr ild hurma af.'UCm 
inlldibıi bir çöl, ynhut b0

:r iki " 
ğüdün yükseldlğf bir step man 
msı ~ö tcriyor. Englnlik ''e ~ık 
tık anlatıyor. 

Dolnın kalem bir Frnn rz l 
dır: knılm mühendis ve sn.ntçi 
~ll<olns Blan icat etm•§tir. 165 
de doğclu, 1788 de öldü. Dolma 
lemin o zıımnnki ismi tylo!?nlplı 
dci,rlldi; (Phıme an fln) dool 
yordu. "Sonsuz kalem,, m&ılls 
r.cllyor; mUrekl•ebinin uzun 
,ıevn.m ettiği n.nlatılmı. oluyor 
Nikolns B'ruı kendi icadını §ÖY 
uıl tıyor: 

Bu atet ba.lITT", gUmU ve dlğe 
mad nlcm~n yapıtını§ birime p 
cnd:ın ibarettir. Hepsi takılıp d8 
luılem me •dana gctirllince uzunlu .. 

Bu ıabah vazifesine başladı f~ be ııarma.k kndn.r oıu:r: lwlm 
lıb'l iiç elzı;I (yedi milimetre) kut. 

Devıet denlzyollan uınum mUdUrlU. 
ğüne ta;rtn ~dOen eınekll dcnlz uığbay 

ıarmda.D A.bdWhallm Bab'acan, §ehri. 
;nJze gelmif ve bu aabah vazıtesln~ 

Oftfl&ml§tır. Yeni umum mUdUre mu. 
vattaklyeUer temennl ederiz. 

-~-

Dün ik tramvay 
kaıası oldu 

nınılıı.<lır. Bir pnrçn.sm•n acundıı 

ltnle.'tl ucu 'ardır; yapı sıktır ,,., 
r.ny~t i)i traş cdilm"ştir. ikin 
ııarça. Jmlemin ucuna muhofaza.sı
na, miırekkeb3ı dökUlmemeı lne ya 
11l nn 'idalı llnpıt;,tır. Kalemin di
ğer t.nrofma kU~Uk bir kurşun ka
lt'm \'İda.lanmıstır; kalemin muha 
fnz::ı.sı itin de avrıca vld l· bir ka
p:ıl< lrYtllan•lır. Bu kalemle ynznr

DUn biri Kartlköyde, diğeri de OskU. iten lmrşurf.mlem bulun.a.n tıırafrn 
darda olm k Uzer iki tramvay kaznSl knp:ı.lı tutolnuı.sı şarttır; çık o. 
Olmll§tur. lursn. hı.ıvanm mUrekhep Uzerind~ 

Btrinct luı&a 'OakUdıırda vntmıuı iti tnzy"J-i neticesinde hemen dökU 
Mehmeciln tdare ettiği .. OııkUdar • Jilr. Yııımal< için lmlcmin ucunu 
Bağlarbqı .. tramvnyınm Subaşı du • muhnfoz.a ed~~ kapağı ~ıb.rm 
rağtnda freni boZulmuştur. Yolun me. \C hafi!~ kelcmclc küfl~r; o 
yııu olmam ~Unden geri geri giden t.:ım:ın mürel;kep gııyct hafif v 

1 Muataıanm 1 yazıya yetecek kaıhr akar. 
tramvay arkadan ge eı:ı Fal.at o zaman bn ita lem çok 
ıdare ettl8i 27 numaralı tramvaya l ııl d b ,,. • d --" •·-' 1 pa 1 ry 1; Chi l e uue«ıe 11'-i"J.U 

ça=::~ıarm lklsınde de mllhlm ınhlp olahUrnlştl Dolma knlr.mln 
~'&,,imasına hep ol n o.dam v~ 

bn.sar vardır. Yolculardan Mehmet a. term. n l mlnilelcj Amerlkahdır. 
ğtr yaratlUllU"ILk NUmune bast.ımeslnc Dolma lmlem deyiı• geÇmiyellin, 
wdınım11ur. ttınmmış bir Avmp:ılı mUtefelıldr 

lklnct kaza Karııköyde Ziraat Ban.. muharrir bu kUçlik lctl yirminci 
kası önllncle olmuı;tur. EmtnBnU • Be. ıuırm temel dlreldP.rlnclen biri oıa.. 
bek araaında l§tlyen 167 numaran 1 rak savnr. hi dl1 Hnlllllrse haksız 
tramvay arabaaı yoldan çıkmqıtır. dc~Udir. 

su yUzden seterler 1saat1c; dakike. KADIRCAN KAFU 
normal ecyr1nl kaybctml§Ur. Fazla 
h&Mr oımamuJtır. 

bir kapak çekecek kudrettedirler! .• 
Kaldı ki AlmanJnr yere inseler ve.. 
ya sahillere çıksalar dah; ıopra~ 
~erinde bir adım atnmazlı.r, çünkıı 

yerler kflmilen ve adım adım gizlı 
bir ;- ·:ilde ve tuzaklar hıılindc :na. 
yJnlenmişlir. Bir taraflon • gayet 
seyyar ordular, her ıorafo ışleycn 
keskin bir satır slbl nereye Alman 
oskerl çıkarsa biçecektir! •• 

KDçük Pengoen barın.tan, Alman 
taarr·nhırının bu harpteki modası 
veçhile gece .,·arısı mns:ı başından 
lnsillere odalnnna yapılan bu ee. 
hennemi hOcum, şüphesiz. mQlhişti. 
Fakat bDtOn bu erkflnı h:!.rbiye mli 
nakaşalarından kendi kendine, be'• 
ki Almanlar için hszin, fakat lngı
llz dostlarımıza leıbessüm eden bir 
netice aydınlanıyordu. 

O da şu: 
levcul .ve bilinen, batttı bu ) em 

harpte klasikleşmiş va ıtalarla fn.. 
glllz d:ılarına nazari olarak ynpı. 
lan taarruzlar bir tfiı m )"Üzde yüz 
koli muvafrakıyet ı.•aadctmiyordu. 

Halbuki Alman nskerllk zihnh e. 
tinin ırkı karakteri Myle bir riz • 
koyu kabule mllnidir. Zira bugün 
ı1ünya daha iyi bili) or ki Alman 'ıır 
matematik kafayla hareket etme 
nıezlik yapamazlar. Aşr.Aı ')uknrı 
rlyaı1 bir kııtlyctlc yilzdr )'ÜZ ol. 
mıyan hlr bir he~D" Alman erkflnı 
harbl)•estnin pl!hıtnrınıı t'"nc ve lt
m~t te~ ·U edemez (Devamı var), 

[~,,.~~ 
Vakıt 

''Avrup:ı. btrtl tl haklmıd& projeler,. 
ba§lığı altmda yazdığı ba§ma do 
Asım Ua ezcllmle diyor kl: 

''Ilüyük kUtük yirmi altı devletin 
htrlesere Va lnr,tonda harp n 
ulh gnyclerlni bir beyanname ile 

neşrctt.lhlcri bir sım.dn Hnnri Fon'I 
gibi mühim bir Amcrlkah i ada.
mının ortala attığı bu fikir tab 
obnık d:ı;.ımte çarpıyor. 

tik hain ;ta muhtelif Avrupa 
aıUletlcrint bllylll< bir biri ik dev
let lç1n<'le toptnmnl· in ana ı:.ok ca.. 
zip b'r fikir ~ibl glirilnllyor. Nn.sll 
kt uns ulhnndn.n onra bir ra.
hl, Fran ız harleJye nazın Brjyn.n 
~ buna benzer Wr A\TUpa birllği 
hayaline kendlnJ vermlştl. l"n~ t 
bu haynl i>z hududundan ileriye 
ı:ec;emec'U. Bu clef bUtUn A'rupııy1 
l tir için cle!ı~tlf harp kine glr
nıi ol n lmtln c!e,·lct adrunlnn d 
yiııe A vrup birli~inden • sedir 
dann orlar. Bunun'ıı beraber fste
dikl~rl A\mpa h rliğl proj fnl !\İ
lfthlarmı brralanı ol n Yt<JI Fr n-
aflma hile lumlb; kalıuJ eftil'eme. 

diler. 

llrll uı'm clti•Und 1ı:.u h rrpıı lılr 
Uğl Ji'rnnsız \'cn.'.\\l temeline tla-;n. 
nnn bir blrHlrtl: H'H ı 'in ist tl1 ·; 

Avnın:ı b"rllw t!<' <\ m!'ln '"l">ll ı 

temeline daynn.'\lt bir 1 lr t•. iı ... 
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1 
buJuıı n lngiiıcN:ı-ıin An ııı ı .bü • ,... _______ ,,.. ____ ....,......,. _ _ , :ıük <=kisi Sir Kıı:ıt.chLnı: Hugcs en 

Mtılayada 
ingiliz kuvvetleri 

miiteınadi en 
çekiliyor • 

'DündPlı d.ün. MCJı;kma ~c~alı:.ıti m~ıı.cre!l -
~U ...... , .. i/B 

1 

Lıı<' 1h1 kı;.ındn mublcliC u. Ucıı \'C\ll• 

,~ I •rt:' 1< l\•tılN l' ı IJ~ \ •n 1 111 • 
L •1 lu ı.nul>luı : 

. ı•r.ulnuı.cıtur. 

SAftR cru ııF, 
Diln t;ec~ ne rcclil n Alnı&!:. teo ığı 

Kn'ım~o. ve Don ç diraeğinde az faa. 
• .. oldtıgwıu bfidirmcktl.'dir • .Hark<J 
un dl>ğuııwıdald b6l;;t>d" Almnu kıta. 

arr Sovycıt ı uvvctkri ttzeıino m ı\'Si. 
akly.,tJi h:ırclt.'\.t yapmı lardn-. Oı!p_ 

m1lı. Valdayı kel'!imlnde \"C \alda~ ı 

tıolgeıılnd çarpr.1maııır d vnm ~·nı:. 
Ur. I..eningrncf cephro!n fh.~"m mnf 1 
ı'l'ııc rf taratmdan yap.! .n bir h:ır ı.~ 
f'!masmd& Sovyetımn 12 bl•:ıh.11Avzı 
ebtip c<!Umı: ttr. Alman tııyynrel r' 
·11ra ret ~ ıcrtn~ •11t r k t m _ıe _ 

ctlr 

ı.ı ın ill \ : 

)rUta rk tn ~ t bliğ' .. 'lln bildirdi. 
~hı~ kuvv tlcri dlin Ela. 

eyıa ı~tık nı ttnd chcmmiy tU il rl 
•..! k Ucr ydot.nı.l§lcrcllt' • .t.ngi~ on 
o: r. Alıig<?yla • Pwudıı. yolmm uınııı-

•IU{!:.trdır. l!ilıvcr kııvvct.rorl bu yol 

''- \ Jnnll{r ıı .. r«;H 
'W,ıcrErcıııııA' mluı:ı .,, ın 

ı Le) un: tını olrn hıırnz. Huni. ı u ( t. _ 

t. ı,;r Sl' ılll\ l c-<lu·<•k lt i"iiliııı . 
\fo,kO\', ı1 Stnlw, '.'\l'llotnı '· Fıll'ıı 
rnsrndıı J.ıpıl n 

nuttcm, d~l, ll<'r 

hır ıne' .ınd:ı gözden li<:"ıriln iı;liı. 
B .• Io. ·ornd.1 1'ür!,i~rrkn ;ıııc • .., 

l'n dostane lıir ı;r.kilıir k· •ııı tıilır. 

Nll.İ ll ili. 

k-u-rt_uı_Ü __ g_e_l-di 
'lulutuf ı.cııdbrn:ıı Ü• ·~ ıı ı fi • (Cato ln.rah l ilci.de) 

J.ırdc oldn~ ccrnhını 'ı ı·dı. '•{,. z .. tcclhk h ).'.lluııııı en Iıc.; • 
n. Size temin cdt!bı1ir• n ı.., 1 üı- l ılı • tlntm::ı \:tl.n~ınııı J,, hr, nıaı~ı 

.ı.:ı~cnin lıuEUnkti tıirnr ·flıl, ızhd ı c!chı&uın ıciıı C\ hı ,, inıl<'l iıu .. 
Jn~ıllcrcdc ot lu~ıı 1.. d.ır Hu"~. d ı Buıııııı i{'iıı Hurıuııı ... u hckliyorunı. 
d,ı t mlmen l:ısnb <'dilnll''.I", rw • • lfıJ.}cl el H. fcindt-ıı çıkarıl:ırın 
'ml:<.ı ~o't 1)'1 t:ıkdi1' olunm. t.ıı\.11'. ne ine takıldım \'"C ı .. :ır:ıku~ de trıım 

l~ hıhtel'tm flnrit.'fyr Yı l:ıHniı l · ' he ?edil>. ( :ıb:ıh:t knn;ı clurtl<? 
~ukrü Sıır:ıcoğlun.ı St.ıiiıı 'c l\Iolo. ,. ann w bc?.lennwz ~ .ı, ne İ'>l') 
tofı1 <;ol snmimt .1hsf 'r silahı Tr:.unva)'a ntt 1tk \ '). hilmcın n~ 
bir mc :lJlnt gctirnti tim. nu ~er - ut<>linc ittik ' ah .. , 
Jmm ~özlerini s..1~ ın 0 riı~İSt! \ c ~rk. .ışrınm o 1.rn .1ı1!.i lıel c, 
r.;ııuc il>J • • cdclıirmck J aim ı~h. mnrn ncmenıJ nesne oldu 1111 11 

: 

lllt' rt hlr ".disc te ' 11 etmiştir,•> L:.nml, l:l"in '.tpuı un J u ommcu ..:-
fol'in • J> n ı'h ~ nkıo<f:ın tnklf) k. n . 
tnı ı -.crd ı. f:ok ')ukur, ?ııı ,Cfcl', 
f\ur un~ ll.1111 J..lr•q <lürıtt rl 

Sovyetıer trol 
geri aldılar 

Loııdra J.1 ( flad~o t ':, l 3 41<•) 
Dtın gece yansı Moskoı; n.dan nr.ı;re. 

dlkn rcsını Rus tcbll~ · 
13 &Onl:tınım gtlnli kıt ıtınıız, cep_ 

he boyunaı Ucticyi~nrtne d \". m et • 
mişicr \'C Smolcnsıtın 130 kilom12tn ... 
ccııubu nrldıiuıdo k ıln ı ırof ve ı.:.o. 

19k1n. yaltmlnrmd.-ı hulun u Corot>o
'o dn"hfi 'Olm:ık Ü:!er t.ı.:ı21 :cık't" geri 
lm!Qhrdır. 

;r, d" H• h l 1 •'I ~.J lJ ıınd • 
l'ara~6ylcnk ıramv ' htklt me 
J..-ülfctiud o kurınrdı ~ 

Dün nkşanı gclnı ; 1 m11ıd ı 
\ npur, ncnk bugun günler yunc~ • 
ter <ıc;:ılrlıkt:ın onr ı lim .ya ~elcti ~c 
s,.ı nı:ınclır:ıy:ı b~,;il.nlt 

\·:ıpnrd:m rı .ıml 11 bu ııuık »t • 
nim için .zor olmadL ıuu:ı u• ıı.l:ırm. 
da u Aa'f !ılm .. nm imkaııı ) o!.. Be ı 
lı, gazcte<"ilik lıilclcrlnclc'l birin· 
h:ışvurmJI.: mrdrnri)clind • f..:ı:ılrlını 
vt! ku1:ıktnn ımıo~ ı Kurtıılu uıı b ı 

' ~efrr ;;ctirıli~t h:ıhcr)cl'' ıUnbcr) 
okn~'Tlc11l:n1n.ı n f(oı ne! ırııkiınıııı 
lnllclum: 

:\11l!ıhlllığııı sörr, ) ıın:llll'ilı 11 • 
rla :ı{"ht" \'(' sctıılt t ol:ınr.ı hııı \c 
dchşrlllc u \ nm elmcf'lcymi<>. 

Bu ı;.•fcr. bcdbnht \ nn.ın1ıl rı 'l'· 
n 1 bir endi. c \ ı• dt-rl .. -nnnıs: fih <'. 
tt'k csy:ı hulmnk cndlŞi'Sİ. iT.'.~ • fo 1 

soi;ukmu~. .\kl"opofıin ü tll'nnch ıı 
aH!.. 4..~cn :soğuk havnlıır. ,\tlnn~ 1 PirC1\ 1 

lt~ :ın ik":lSıp Jmvurmakt:ıı; mı.;. 

Si.h:I<' si)yliiyorl::ırdı: 
- A.cır. dhc 11\li)t'n 'iuıı.ıııhlıı 11 

bu ferki f r;ı: U:rı H:ıpt~~zı 0 • 

ı:nıışllı . Gı zd!i:limiz l crkı th • ım 
gördiiklc.ri ''rrkıt. knluplırd:ın g<' • 
len s('~:ıhlnr:ı b .n:rorlı.'ırmış gilıi 
luı)•rct ~c gıpta He b:ılcı ·orlnr~lı. 
Hnlhul.i lıizim si~ diğiıııb. ne kı . · 
Cok şiı!,iiı-, ııstunıüz l.ıütun, sırlını11. 

kh. Fuknl hiç dı' lrnlUJ> Sl'j:lh~ • 
rı:ıın kıirkfü, Efo"u' ı dlı' dl "1 ' 

hnıi~oruu• 

lab iacıas 
Ula~ lnrn.t ı l ne.ide) 

~Mr e lıntlı.: JıiJdirmis bulundu ı • 
ız:ıtı ('U •rek İkf lı ı · 
.. • • l}lU . 1 1 l '-l 1 

~'~-~rıııt: Bü ük l\lillc·t '.M~cıı.,; J.ı 
ıııı nız ıı.111:ı H '' lıiil,ıı it l"·ll< <•• < 
g~rclu-ıı nı:ılünuııın ihıııı ı JC'iıı t •• ı, 
kılrnt C\T, kının Bm ıık 'Hlld \fct·l 
'>İ rC'isliwinc leHli l'dılccd'~n·ı lııl Jıı 
lhktPn s-oıırn ge~·cn toplııntı ~. 
z:ıhıt lıiıl:isn 1 okuııl!u. 

Bunu müle lkip nızn. m H· '<:• • 
ri' • lfı1T'ici}c Vddli Sükru Snrıt('u:
Ianıın son ii lhf!J ı tf .ıt ~r. 
:.ıı cd<?n dunyn tı•di~t'lerı fü:crin 

c.leld izah:ıll dinlendi \'e bu iı:ıl ıl 
ıımumf lıcyclin t. '' · r:nt' iklir.ın 
<?dcrek rnznamcnin dijt r nrnddd 
rlnc E!Cc;ildi. Bu ~ :ında Y:ın m<> 
lıtı"'U İbrahim '\n m rıto ıs i lC'I 
illi.' jo;Jcriylc 1 c ~ıl n~. :s .. 
hnkl.ınd:ıki t kriri c D;tlUJi•n \ '<•!. 
li Fn'k Oztr.tk ' 1 1 nl,ııl ıı lıu 1 
cıwrnl ı .. üımı l\arıılıcl iı ı kışı 

!.O~ak güıılcrll· tren \01rtılı.1rınııı 
izUr:ı.p ' telırk<"tl~ı ı <11·0 tm ı ı 
irin ııJmıııa ı 1 'ıznıı r.ı'lt n lıo.ı:ı :iı , 
tcı birler 1-ı:ıl.kınılaki J.ru·iıu· el 
\1iin.."11>.lllul Yckfü .\ıniral F!?lıri l'•ı 
ı:tin turafın~:ııı ç('y pJ::ır , erildi, v 
lıu mcnufar iizr.riııdc ü. ~lıın 1 . . 
~ol.: lıatipkrin tllÜl lcal:ırı •!ini<"•• 
rrl. 'mlnntıl u son H~ri1dı. -o--__ _ 

Çok ç c 
bi lnıfer 

('Aık cocu uıı h.tı,ımıcrc ıuuı z.ıur. ı· 
l'.lhS"isat wrilm • Uzcre ndll)<' '\""ı:k ı . ı 
ince yenı bir :fortııül buluıınıu bl r 
canun proj ı h zırhnmışUr . 

\'."en! JAun.c..,. 8 · 
mahsu J.., ,,:ı g r , Stlda bir der.ya 

. 
8 Olnııık tl"el' ı.:ok çocuklu hlL 

kım!ere verilmek 1 in hnl:imlcrln mcı.-
~ndan .ı.1lzıfo Yarımı kcsılccckt..r Ay rrea.. . 

nruuzeUer v h kim rnu vln ı !1. 

n al!nıuıı.a:- dn dalın oını:ı c li ere u: ·• 
f eden bUtün hAklrnlcrcku ilk l<:rfi 
amı:u-ı keslleccğı gtbı n:ımzcUıklC'r 

1.c.ıudra, H ( .A ) - J~B..O, 

Dün gece Mos!ro a. ra • ~ 

Jc b:ı.srn&n beri mnnııaı Trulun3ll h 
klm kııclrosunu birinci~rinın tık gU
nli bOtun monııan('rın aylı~ı ' nıııı 
rııa - GO lira 
90 ya kadar Mklınle.rdt'tl 1 
. lir.ıya l'-'.ld:ır mruı~ nııı.nıardnn 3 

da siZli b!r dllUmı yapılım lira kc:ısllccckUr • .Bu paralar 2 ''"'AI 

Amerik n 
fuıvvet erinin 

bir n u aff al i .eti 

os 

apoıı ar 
ağır zayi tla 

çe.<ild-~er · 
Adalarda Jo.pon İ§gal 

maknn1larma ı-a.rşı her 
hareket ağır surette 
cc2aln!'ld:rılacnl.-

ı. LJ/!r:ı, ı.ı ( \ ,.'\,) - VaşinHlond;ın 
t ,ıcl.rl dimtte gör Filıpm:'!e Arrcrlkıın 

uwC'tl ı·. mUh m hlr muvafi klyct 
:azımı,, r, 21 Jl'Cll t !' topı;u 

uU llo"und n .ınrı\ J>lyndclcri u.e 11a1ın 
c m ::: t ~ r J pon %Il'hlı b:tllklcrm! 

, ı- -:ıyı · vcrd t'O'Pk ,,.., pu~ort • 
fi r~ir. 

' l 'Oh.l°Ol>.\:-. (.t.ı.:ıı::"li BtK JJ.\.UU! 
Tl>J.:yo, l 1 ( \ . \.) - O.I'J. 
Japon t.ıy.}arclcı ı, FOipm :rstikaınc. 

t.ı:ı" gitmekte o !Ul Amc:itca.n gemncıi 
,,onnU.ı:cr.ı . Dn ~mııcr tahlıy eı:n. 
ı·: ''er •aı;;ı talcdlrde orad':\kl .ı\ mcrL • 
nn garn..lzonunu lmağa memur tıd ı. 

dikleri ?.nnn dllnı ktcdir. 
'l'okyo, 11 < \,A.) - Pfllpln!e.rtıeki 

Japon kııv\ 'lterı ~ kumll11 an1ığt bir 
tebl!g ;rı..şrcd rek 1 gal aın1 ın: 

nrıu ynp.I:ıeak b(or nyakl'Ulmo hare. 
ket in ve mur.ıt "'batn v ~ 

ihlfil iÇin vapı ' her t bbtlsU. 
n ağlr cczal:ıra <;Jırpı ~~ bildll' _ 

m •• ı r. Ol:ıngnpo lıınıı!lnı ta ilktir.l?t 
hilkUm sllrm kte<fu. , 

Japo:ı ru.akaınları ~ıdı.r (.; r ~ır 
m ., ya:-U alka ,vı.yecct: clakıt " r. 
cnr. 1 lnrbin !l!uıından sonra Mıı.nıl'ıd:ı. 

oz 1ıap .. ır.c nlı:t13n yilzdtn !:l:z.l .Jn. 
l on O!nnımpodn ~' lcrfnt do 1mt • r. 

"i ev çöktl 
Cl.l.:.ı.~ ~.arofı 1 ııci.de) 

' ık. ,. 7:\bıı d .ko 'lntl , 7 nu. 
ın. ı ııiı c iıı de relılıkC"h <>lıJusu j:;İİ. 

rulercL Jl'rlıal l hli>c cllirilmi tir. 
Ba <'' ti•-'. !.nTIJ:i lickJiyonnno; gtbf, 
00 r boş lmaz eokmüştür. 

Bıı sureli<' lıichir l imscniu hur. 
rrn k.an:unııdon nU· lı~n vrJi:ı elr -
Jın.d:ı 7.llbı! Cfl lıthkik:d l b:ı f il fiil~ 
tır. 

Kongreye davet 
._,, 1• t.tı :ll".ıı:.vJ :ı r cenıh·c a: 
4,1.912 puznr ı;t\nkU ı:ongred" ekse. 

her akşam 
Uk raCr ı n • d J 

uın ıı r~ mı '<-mıi"i kim enlir. 
llunl:um lı~brı "' JClÜ '1 S 
dir. Htnın I ~ı ~r mc"\'cut U- 8 J allar 
nnn tni.t..'mlerl kli.fi deb1 e d .r- 1 {ll;l .. rnnıl L 
h 1 tedhır :ıtm. ı, ı nnıdır. "'i ':.. ıılt " ... tt.ı.ki ·~ 

lfüdc iht.UJir müc:ulel ~iu.d ' ııekc ~';iti. 1' ın-:ı 
ıuhteloh·luc cUret ve.ren kıl- he'r. 15 ~tıl d:ı ~ b lıııu • 

Iıuıdzğınx \'C t)u •iWlm fmıill, ~dt -
den dört !ırk8-}-ı tcduz cd~c:clt ır.ırcttc 

Göt.ürw~ümu2: ,ı; ı)'ecct. moddtıll· .. 
ıiuı ı 11. gu ı ı ınılc, J; ' .}• \I ''• 

r-ılııı:tM içfo ~r.nld bütun \un. ıı mıl 
leli dua cdi)'(lr gibiydi. Jlnfbuki 
bHi)orduk ki, hu eşyanın ıııfıhir.ı 
ihısm ı, hast:ınelcrc , c çot..nı. b. kıııı 
el'lcrlnc '<>rllccekt:.. Bunu on r clıı 
biliyo1'Jnrtlı amn, h:ruas:.t.o;ınd:ın biJ<' 
iiıııit lıcslcıncnin sct"i~ciııi, k:ırın 
doyunn:ı.nm ümidini hlr tıırlü J,ıl\ 
bctm<'mişlcrdi. 

nt b!tbi b • ""• • · P lrtıeıı, gg ~r b1tırlp mı 
d n 87 • 

' I ~l bitırfp tlı;:t(.n, 4% Yl!JU!t 
b•tirlp dörtten fnzl.'ı ~tg'u oltut tıa.. 

r.unun ya\ as J."iirümesi \"C 'cır:ım. tur. 
d n ı,:clmcsidir. ı-~ ldlCJin dcöıklc. BLID<hn ~·;Jrn ~ıı'tn.nalımtt c:· 
rl gibJ, "Atı t;µılan küWı.n ~l ,nl'HK! :Uust:ıfa. adında li..ri,&!.ni 
~or,,. füın n ~fuların e irıe C'Vindc de 78 ÇU\."!l piri'l~ b'ıılmı - ------arttığm-.....::....'_bi_ı_dırm_ıı..:.Ur_. ____ _ 

~., .......... m·m~ .. , ................... 1 .. ... Pire so.L;~Uo.rrn<la ~czcı kcıı 1'111.ı 
't ımnnh kndınlar, nvurtJ:ı.n çokınıi, 
güllerinin feri uçmuş lıir halde :rıı
nımızn yıı1ı;Jaşıyorfar. ib:ıdcl eder 
ı;ilıi. lıiz<' te~el.kür edhorlardı. Co
cuklnrm::ı mtln gclird~imiz jçin.. 
Şiddetli bir soğut: yüzlcrlmi:d )a • 
ıırkcn, bu ac lmdınmı-.ı lıaldıkç.u, 

içimiz sızlıyordu. Birçokfan, ı .. 1ıı11 
lruldtıki :ıkrnb:ılanru soruyordu. 
Burndald aknıkılar için ne di~ cc. 
ğiınizi ş~"'lrmıştıJ.:. fl1dirlcr. l.n • 
rınl:ln tok, üstleri bülfııı ı..le~ck ıı
ccncceklcr, yüksiinccckkr db-c 'kor 
ktıyordllk. ı:aırot hnltflmt böyle de " 

kimlere dııi;'ttılncaktır, nu .ıhcsapt:mı 
fazt:ı !:OCU!:'a m:ıllll olnn r da. Qoculc 
bnşın:ı mu:ıyycn mlkttlrdn. bir z::ım ı:ı. 
lll.Ca!\.l :ırdl:'. 

bir yddımn ~ ür:ıti itlı ~ i, 1 ,. muşt • ?'. 

!U:::5~~~ ır l.j ~ıubtel(' tl!ı· ıi.rk~ Su ura.z. h:l.k. 

1 

TA 
Bu cuma matinelerden itibaren 

G SiNEMASINDA 
~ lll.R DEIJŞETLER l W ... l.'ENl CANA l.AR ADAM... 

ÖJ~O)r iAP~'Ti. .. TABt TL'>\ nt>TUN K1ll'\'E'rL1ı:Ju nm ADA 

I~ ~' ~ 

RLAŞAN 
ADAM 

IJ \ 

~ı miydi? 
l stanbuldaki Yunanlılon\ "'t'uıı • 

nistnnd!!ki tıkrabnlıırını:ı: sizdı•n h 
dtvc heJrfiyor. kenriilerhıl umıtnuı ... 

Tapu ve kıdnstro h4kilnlcıi ilo adli 
tablblcr de bu hnld.'tnlıtn ietıf:'I~ 'l'de 
cekı rJir, 

yın~z.,.. de.memiz.i isli)odıırdı. 
ızc ~arip sclccck '"'"n 'ı~ 

• , ...... il Wr!)'ll 
' tanı. "ı' un:ıu.ısıaıu:b oı. .. _ k •k' 
' • t• -'~ k °"""a ZC\ ı 
.ıur Ul"JU nybolmamış, g:ıliba olmı. 
)nca~ da. Bunu, bizd~n gazel<' l 1 
ruıııc..ı C!Jzde ve ki•~p • t • 1cı' ıc c ... ıs cyış ·in 
den :ınJadıJ:. U:ılbtıki c I·'d J • •n bul tl en, s • ... n a Posla Postıı ..... _ ...... ........... ınccn111a 
Ye gazete gelirdi. 

Tlize işga~ kuv~·cııcrlnln koln) lı k~ 
ınr gijsterdıklcrini dl' ~ö~Iemellyiz. 

\•tıN.ARDı\ı, 

e: ~ tcdbır tlıi)uıııi:ı<'el c, hata gi.ı::Şlmist;it. 
:;1:ik eWn(.'E:ye l~r onlar \"tıTa:-
rin~ an Vtırgung \'lll'Uyol'.lar, it.!le ~ 1 

en de, hatta açlktan açıga b\i. 
ıilnlc ci;leniyorb.r. Bir muhtekir 
tıı \Ü • ·~r. 

.., ı• l!İt llOlise h!lber \er! ' a cme 

.. il'< 1 1 1 • l 1 t• • .. 1 CN ~ n'1r l'UİU'\'<"t. 

Tütün fiyatları 
tesbit edildi 

llcJeıliye r • · il ıuo.ı; en:· 
Lutfj ı-trdlU'm mu\.·atra1""tyeW eli 

lrnoJ·. isletinılcki isabet , .e 
netle &ınıllyc kail:u: ooı..-ttw 
muhtekirlerin ) ~ 
oinınlıydı. llcle<liyc talimabınmcsi 
ıını.a.mı kiıfi dei;oilse ODO §ehil' 
ı.neclislne miistaecı bir urctie 
t.et1m, ' c intn~ ettinneğe lı 1~ ~iip
h" :ı.·ok ki mo,:ıffıılc olanJu. 

' fii~·~iıı Cahil l ' A~ 

··~- L hnk zam e.5ııa&ı 
irab'!lf edildi 

l:uıılı, l - E:;- bölgcsı LUlUu P-
,. sı 15 oon.ktınuılod:ı ~ıbe8ktır,. 

On t li> t n ı:ı.~ı;.~ ~t. mGıtiir.. 

114.~ daV<:t cdllc:ı t.ntün &lıcı .lii.. 4 
ıııcat.tı !lTl mlllıinı bir topla.ntı ~ 
l:lt'dtr 

C:ôr1i.5m. rdr:n sonra umıual tckllu 
yllzdc 40 tiy.ııt zamnu kıdııM ~ 
t ı r. 



SIHHAT 
Nakleden: L. L. 

tıd haftadır .kibar ve .:.arışın de.. 
Jttanlı, banka müdürü ıün dHJ>er 
.kızına .kur yapıyordu. .En-elki gün 
kentlisini akşam yemeı.ııııc davet 
elmışlerdi. Yerine oturnıadon evvel 
&IU'ışın gene gizlice kızın pamuk 
gibi elini manalı l>ir tavırla sık 
mak zevk ve fırsatını kaı;ı1"lllaJ •• 
Kız forkına Ytıtmışıı; yeroeılı:lcn soa 
ra, nıcndili n i unuttuğunu h:tl~:me 

Olkrdc odasına gitti. Rub:ısı kibar 
ve san~ın genele yalnız kalmıştı .• 
Ufak bir ı.essillikten sonrıı müstn!' 
bel güv~y müstn.klıel kavın pederi .. 
ne hıtaben: 

- Kızınızın elini lıilfclnwnizi i5• 
kmckle .kendimi halı" ·~c- hisscıli 

7orum. 
Diye .,ckcl!...~· e ccımrct ct.i. 
l3anıı;:ı ruüd"iru ı~r--ni hozmadt: 

lliaalmcmm ..:, ılım! 

Yolnu., her ,<;Cl'<lcn ~v.,·el z~•·ccni11 
ve kızımın ıb n;.;ri:J .,. rmnk za • 
ruretini hissı.ouiyomıu. 1'..ı ~iin ~on. 
ra zahmet edip u;;;rnrsnnı~ .:-.ı:ı:e kalı 

cevabımı b"I ıı-mc~e ha1.1rım. Bun. 
4fan b:ı.5ka size peşinen şunu ıh 
$iylemiye nıcı;burum ld, hrn ill<llıtı: 

Cen sonra dahi elinize <'~l' ı:z t;cı;mi. 
:reccktir. SonrncWn lıir ir.:...harı lıa. 

)'Alt' uğramanı:ı1• içi,. bunu .., rnıH - 1 
~en fikrinizden ~ilın<-ni?: l{ ... p eıii 

yor. ı 
O esl'l:ıtla mi~lürün kııı <1G ı :ı .. r 

'diği için .ild erl-ek mevzuu deg .. , 1 
tinnek moc u Plinde k;.ıJl?'1,l:.ırd,.. 

* * * 1 
Müdill", ><•rte:.i ·e· : crkc.r.drn ı!oi-·. 

torunun mu"~ "' h:uıe:,inc uğr.ıdı. I 
- Bonjur, <foklorcıığum. S~ııdcn 

bir ric!UD var. Evved•i akş )1 ı evim 
(le ~na prcznntc ettiğim uzun boy. 
ltı. J.ibar ve s::rışın ,!!enci hat ı lı~o. 
musun? 

- Ha, eı.-ct, hahrfad• ~ 
- Güzel! Şimdi, onun sıl hi vs • 

slyctini bana bildirmeni r·ra c ·~ce 
ğim. Bir bahane hulup 'k r. ı;sinl 
muayene etmivc talışı~ı!'l, fl]mnz 
mı1 

- Yalnız hu ı;:ad:ı.r ~ıı? Esıt.;rn 

bu gr.nç dün ~ene Jmı:.ıclaydı; bun. 
dan sonra benim mü~lerlm rı "'•·a~ı 
nı söyledi. Şu lı:ılde onu mtırı.)c:.e 
efmnk ~iç hir şey nimnııcak zarı 

nedersem. 
"',., * 

Avnı sün, y::ırım ııaat sonrn uıu:ı 
boylu, şık, sarışın genç el kton1 'lİ• 
vnretc gitmişti: 

- Doktor hey, heni h"llırlıyorsu .. 
nu1. değil mi 1 

- Tabii, hcj im: Dnhn gecen 
sun sizi !mmim! ıırka.d:ı,ım hıınk11 

müdürünün C\'İnrle tıınıınakl:ı mü • 
şerref olmuştum. 

- Tanının, doktorcuğum, ı;ürui'. 

nüz mü? Şimdi ı-ıizden bir ricam 
var. Herhangi bir tarzd:ı, berlıangı 
bir bahane ile nrkndnşınız ol:ın bu 
·banka mfıdürünü muaycnt! edip sılı 
hi "'l"aziycti huJ.:kında b:ınn maliımıır 
''<'tir"eniz çok memnun ofacağını. 

- Pek güzel heyim. 

* * ~ 
Bundıın sonra müdür bey ile a • 

zun boylu, kih~r. sar1ş111 gencin v~ 
heyecanla dok:onın raporunu hc"l<· 
lediğini t:ısavvıır edrbilirsinir. F.1., 
kat ıınl:ı51tdıığı11a gifre, heı· ikisi de, 
do' :1run ;.ıöndcre<-cği cevabın t:ıt • 
:ıı·n rdici olacnğınıı emindirler, 
diıı .. ii, :nnı günün aynı sııatinoc, 
~ • t hfse ılo?ırıı, ya7.ıh.ınck

. · • • d.ın•!iyclcrini tr rıiı> 
eı •nekl ,.~, ~ ıyorlarrlı. 

S:ıul he~i çe~ rı!l, 11cc;e doktorun 
hizmet<.;İ i !ı:mku ın "i<liirtine ~u C't ... 

v:ılı• ' 'irno;tlu: 

":0ılı1ı.ıt ~üphcli. \popll'k .. ı ı h:i. 
}çe,İ ffi? >cnt." 

Saat bı·:; lııı-:ukta :ıym hiznırlçi 

ı:nnşın, uzun llıoylu, Şılıi 1:eııre şu 
rn 'lrll n~ri;:1 orı1u: 

".Sılılınti ınfı!;rmııı 0L ünırii n. 
nın''· 

nu h:ıdiM"ılt!fl 'iıınr:ı şık, sarışın, 
tı7Un l.>o) hı genç!~ hanka nı iidürii
nfır '·111"m nih;',hı kıyılm11<11. 

Siıc ~ıı teferrüllı <la söylcmeği ıı
n •• ıtun•: D< lıJrıııı !ıi:.ırrıelı; · i o· ·t • 
mnk y:ız·n:ık !JHnıez. sl)r. il cı·e 
rl '"ı 1 l ·r ~dnnıdı. Simtlı lııımın, 
:rrk r' · i lııidisc ile n,. el i!J.ı 
~?g; ı o~dug:.ınıı lrilmi~ oram! 

Şehir Tiyatrosunun 
ft ıım 20.30 dn 
U .!A.!\1 KIS..'Jl~DA 

Yaşadığımız 
Devir 

K.omedl kısnıruda 

Buglln Gllııd\lz 14 de: 

ÇOCUK OYUNU 
A~aın :?0.SO da: 

OYUı• iÇiNDE OYUN 

Ahmet Ahkovunlu 
'J.'ak5lm TaUmbıınf' Pa~ No. 1 
par.ıtrdalı QJa.acb\ bCl'gUn SMt 16 

t~ !lftıuıL Tefe1'ıın 4012'7 

ıl//#1 .................. ml!! .............. "\ 

. Türkiye Camllarlyeti I 
ZiRAAT BANKASI 
~ ı:utııı: 1888. - Se:rmaJ1191: 1000,000.000 l'ilrli LiraM. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari lıer nevi banka muameleleri. 

Panı. blrlktırenlere 28.800 lira lk.ranı!:ye Yeriyor. 

.t.cıraet BankaaIDda kumtıanw Ye ihbarsız t&sarrul hcaapıarm<1a en az 
50 Uram bul:manltıra 3'ntde ~ defa çoklleoek kur'a Do a~nğldaki 

pHma ~re flıramlyo da.ğrtrıacaktır • . 
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DİKltM': Besap!a.rmd:ıld PUlllat' bir sene lçbıde M Ura4Aıı aşağı 
dQ..emtyenıere lkraı:ııiye c;ıktığt tııkdlt'de % 20 faz1a8i71e YerlleeekUr. 

Ke§ideler: 11 Mart,, 11 Haı.tran. 11 F;yın.ı. u Blr:luc1kAnun t&rl.hle 
rinde yapıbr. 

.......... tllll ..... m! ................ . 

iYüksek İktisat ve Ticaret Mektebi Mezunları 
Cemiyetinden: 

Yekteblınlzin 59 uncu YJldönUmtı mUııasebetrlo 16.1,1942 Cu .. 1ıı. g(inU 
llS&t 14 de mektepte yapılaca.it tören v~ saat 16,30 da Taksim Ecledtye ca. 
Einosunda verUccclt çay daveUyelerini aldırmak uzer:ı artmdı:.şlnrınıı.zın nııa. 
~ adrmlere m11l'acaaUan rica olunur: 

J - Omıiyet Merkezi~ Gulata Tahir Han, Mehmet J{ava.la Tel. No. 
42671. 

~ - Mektep: Talebe Ne~riYa.t ve Yardon Bürosu .Rıza A.!ibara ..TcL 
.No. 21523. 

Ka e usulü 
Vali, tevzia~ın intizaınle yapılmas1111 

temin için ahnan tedbirlerir anlattı 
Biç bir vatandaş ekmeksiz kalmıyacaktır 

• 
İ.staabul vali \"o belediye relıı! doktor 

Lütfi Kırdar <'kmck kamclerlni.n tat_ 
blkatt dolayuıile dlin bir muharririmi. 
ze şu beyanatta bulıınmu§tur. 

- HUkftmetlmizin ekmeği kame u. 
eulline bağlamak husurunda vermiş 
olduğu karar bUtün memleketçe ma.. 
Ulındur. Bu kararrn derhal tatbikin~ 

geçilmesi zaruretini duyduğumuz içiD 
ekmeğimizi yarmdan (bugün) itiba.. 
ren karnelerle tevzie bajlıyoruz. 

Bıı usul. bir kı3mı vatımdaşlarm 

her hangi bir ihtiyat sevltiyle ve g11n· 
delik hislerle f:ızla elonek müba.yn.a 
etmesi ylizllnt? 'tr bir kısım va.. 
tandaşların c.kn. • /. kııımıısmı önliy.
ceği gibi hilldhnetunizlıı daha yüksek 

dü~ünceıerle karar altına aldığı veç. 
hile l1;tıhUıkM1m1zı: muayyen bir he. 
saba. göre to.nzlm edecelt ~e mffii ha· 
yo.tımı"'m u:wn bir z:ı.man irinde !le, 
vam edece!.: ihtly;ıçlnrrnı disiplin altı 
na l!lRcnktır. 

Bu itibarin yeni us;;lUn tatbiki, mc. 
den! bir milletl.n o1r,un \'O ro.,i-d vatnn 
d:ı~ları oldui.;umuzu isba.t edecek ii 
nemli hir h~<ltsc oıs.caktır. 

Başl<alnrmm hakl·ma tecavüz mahf 
yct.:..'ldc h<'r .na!lgi blr h~I"('kctin umu.. 
ıniyet itibariyle Ba.dir olmayacağına 

milli terbiyemiz <'Il bllyük bir garanti 
tPgl\il euer. Bununla. beraber ıntisn:-ı! 

::nahiyelte olsa. da !:er hanı;i bir su
l':)tJe !n7.ln nüfus "6stermck veya. ayn 
ll.JTI mmtaknlar<la beyannameler vcıra 
me~• ws:t're b'ibi hüh:lımetlmlzin (lcr
Jıİ.Ş ettllti ytlltsrk aüalPt VP- mUı;avat 

pirensibini ih1:1l edeC'ek te.')C'bbiliılere 

cirişecck Ye bu yoldo. gayrl meşr~ 

lnıl;!!nlar bulm:ığa çalışa~'< olanı:ır 

"lddetlc tıı.kip, kontrol ve Lesbit edl.. 
!Cek!er, meml\!ketı> ve U?T.ımıi men. 

f:ı.ate korşı hareket elmi.:ı addeillle • 
rek haklnrmda en şiddetli tnkib:ıt ya· 
pılm;ılı: Uure örit idareye tevcli ed!. 
leceklcnllr. 

Bu tarzda yapılacak bir cUrilm het 
birim.izin halck1!1a ayrı ıı.yrı .,~ doğru
dıın tlof(ruyn. yapılmış bir tecavüz ol. 
du~ndan buna. 1.m"kAn vermemek için 

kontrol işlennde vat..mda.,la!'tr.l m!lşte• 
rek çalışmala.rr vazifeleri ve hakları. 
dır. HtikOmet ile mille~.D mllşterek 

mesaisinden alaca.ğnnız netican.ln ta -
mamen muv:ı!'ık olncağuın !<imdiden 
emin bulunmak.tayım. 

D-.lğttrua l'linde nlmıııı tedbirler 

lliyıe izah edeyim: 
ı - Yarından (bugUn ) itibaren 

biltün ekm<'ltler ·(750) grram olarak 
c:ıkanl:ı.caktır. Ve behı>r ekmek 12,5 
kuruştan sa txlacaktır. 
Ağır l.<ılcr erbabının haklan (iuO) 

g-ıramlık tam bir eknıelc olacaktır, 

Ağlr ~çller İktisat vck!lletinin i~ bil· 
I ros-'1 t.arıı.f:.ndan vcr!lC'cek ~eı-:i l\a1.-ı rla 
~ taa.yyUn cd()('.Cktir. Bıınlarm haricin.. 

ı!cl:ı diğer rıUttin vntanda3la.rın halcla.· 
rı bu (750) grramtıı, <'kme'1ln nısfı 

olan (375) gıramdır. 
Y"edl ya~mdan aşa~ çc..•uktarm 

hakları da bu ekmeğin rubu, yanı 

1.97.!'i gıram olarak tayin edilmiştir. 

3 - Ekmek karneleri işilı."! meş. 
gul ol.ma.k iizere her ntµıiyede bi~ 
r~r (büro) kurulmuştur. Bu bUro .. 
lar nahiyolt:rl dahilinde oturan nü. 
htsu, sokak ve mahalle itibarile 
tasnif ederek defteri mahsusuna. 
kayıt ve tesbit ebniı; btı.luııu~or • 
lar. Bu hütük defterleri k:une tev
ziatına. esas te~kil ettiklerinden 
her ailP, reisi veya her vatanda~ 
vermiş olduğu beyanname müııde
rlcatmda bir değişiklik olduğu tak
dirde derhal nahiye müdürüne mü. 
raca.e.t ederek va.ki deKişiklii{i kil
tük defteı-inc isııret edilmek Uzere 
ırnbcr verecektir. Uuııdnn maad::ı 

henüz beyanname vermiren veya 
verip de karne n.lamryımlar, ekme-k 
siz kalmamalarr için nahiyelerde 
Ç-.9.lt,<;an bürolııra mUracant ederek 
karne ]erini almahdrrbr. I<arııeler, 
karne ı;.suliJ tatbik olunan btitün 
;ıehirkrdc muteberdir. 

Ra.rne tatbik olunmıyan mah:ıl· 
!erden elinde kanı.e olııırynrak İs • 
t:-ınbula kısa veya uzun bir müddet 
kalmak üz' re gelenler muvasala! 
ettik1eri isf,a.:;yon veya liman.da ku· 
rulmuş buiıınsn seyııh:ıt hUro1a.rı. 
na ellerindeki seyahat biletlcrilc 
mUracaat edecekler Ye kırk sekiz 
snat.ltk muvaık.kat birer karne ala
c."lJ<:lardı:r. P.u krrk sekfıı: !>.ant z::ır .. 
frnda lliamet edecekleri ev. otel, 
pa.nsi)•on, han \'eya sair yerlerin 
nahiye müdürlerine mümca:ıt e<le· 
rck ik-amet edecekleri müddete gö
re haft.ili< veya :ıylık 1'"-1.rM~lerini 
<ıbC'.ak lardrr. 

4 - Leyli mektep. ~·urt, ~ta.. 
ne, hapisrı.nc V<" emsali w1Üc,_":t,'lCSC· 

ler. me»cııtlarrnt bir gün evvel lıa
zrrla.'1.ıın t;ıbelay::ı göre tek kart dol 
durup :ıpücsseseı:ıin mesul muhasip 
ve müdiirü tn.rafmdan im7.a. ve tem 
h:r e<lilmste-n <::onra nahiye mü _ 
dürlüğüne ttısd J{ ettirip ekmek1e
rln.i arzu ettikleri ftrm veya ŞU!be· 
den ~fo.ca.klardrr. Ha.Thm ekmeğini 
dah:ı ko:aylıkla tedarik edehilm~st 
lçln mevcut frnnlıı.nı. ilaveten ~eh. 
rin mtihtelif mahallerinde eh.-mek 
~tıı? yerleri ihdas olunmu.5tur. 

Görülcfüğü veçlıile karne usulü
nün tatbiki Frm.~ v~ bilhassa 
t:!c gün1€rdc 11erlrnn.gi bir ka~tk • 
!ığa meyCl\ln nrmcmek ve kimse. 
nin ekmeksiz kaJmam-~mı temin 
eylem&< ma1'-~~cli1e 13.zım gelen ha
mlıklar ya.pılmrqtır. Bunlara ra.ğ. 
men tn.tbika.tm ilk gilnlttinde ba. .. 

7.r n.ksaklıklar mü"nlıede olunabilir 
Bunun için her ne suretle olurs~ 
olsun, lra.rn•) ala.nuyanl:ır derhal 
na.lıiyeleıi rnüdiJrli.tklerlne mü.raca. 
nt ederek v:ıziyctlerin; tc9b:t etti. 
rir.ceye lı:adar kırk sekiz saatlik ve 
~·a. h::ıf!alr;. muvakkat k"me aiabi
fuler. 

Hiç b~r valnndru:m ekmekf(iz ka1 
masr endis,si mev~ut değildir. Bu 
itibarla llizunısuz telfi.::ı ve istic:ıle 
mahal yoktur. V-atandafilardan Ye. 
giine istediğimiz hakk~ hürmet.Kar 
,.e !ıükumete mü?Alhir olma!ct..'.uı 
füarettir. 

' 
~~-----

(Gazeteml:z.in bhlnei ..,-,~·fastnıla 

ba§blı: yıutmdakJ tarih terçe\-eFI kupo. 
nile birlikte gönderilecektir.) 
EVLF~"'i.ME 'IEKLU"LF .. JÜ, t~ .:Ut,\.· 
lL.\, lŞ \'Elll\IE, AL.Uıl, S.\TIM 
gibi ttca.rJ mahiyeti tıa.ız olmrr:m klL 
l;fil< IJil.nJ:ır paııı..<m: D"':rOIOTI\JT, 

Evlenme tek/illeri: 
• 25 yaşında. o-rt.ı. boylu, nn.:-m ya. 

pur, açık kuınrn.l ııaçlı ye~U gözlU, 
ev i!Jleriııi iyi bilen bir aifo l.ızı: ya. 
şr otuz beşi g<;Çmiyen, memur veya 
herhangi bir roeslck sa.bibi bir bay 
lo.n evlenmek istemektedir. < 2:5 se. 
def) rcmzınc murııc:ı.a.t • 107 

• Ya.~ 30, \>oy ll39, kilo 6-8, bir LL 

carcthanede ustabıtşı, n<'t 46 li.ra 
roaa.,ıı bir bay, şerefli bir aileye 
mensup, biraz güzel. balık etinde, 
mütenasip v!icutlu, bir bayanla ev
lenmek istemektedir. lGor al) rem. 
zine mu.raca.at. 108 

• Yaş •2, boy 170, kilo 70, hukuk. 
çu aylık r;elirl 200.300 lira olan, ııy. 
r~ eVi ve 10.000 liralık :serveti bu. 
lunan bir b:ı.y, uzun boylu, mUtcnasip 
vUcutlu, yumuş:ı.k huylu, yUk~ek talı 
silll, şen, piynno çalar, trausızca. ve 
almanca. ko:ı.uşaıı 23.30 yaşlarında 

iyi bir aile krzr ile evlenmek iste • 
mektedir. (Av ı) rcmz:ııe mtı.rııca • 
ıat - 109 

• 33 yaşmdıı, uzun boylu, gc.nlş o. 
muzlu müten.wıip vücuUu. kumral ve 
kestane gö.z.ıü, xnUer;.scseleri.n birinde 
100 lira. maa~lı btr 'IY.ly, y2§r 30 dan 
)'Ukıırt, ~ vücutlu ve dolgun ev iş. 
lerinden nalaya.n dul bir bayanla ev
lenmek 1stemektedlr, Fotoğrafla (Tur 
gut} remzine mürocaat _ 110 

it ve işçi arıyanlar 
"' OrtamekteJ> mezunu, ıs senedir 

her nııvi n:ıotör tamirciliği ve makL 
nistıı y:rpmı:ş, aynı ~da İstanbul 
dan ehliyetna.meu bir ~r, herhangi 
bir fab~.kada. makinlBlik. tam.l,ı"Clllk, 

veya şoförlük ammaktaclır. Kumkapı 
Mul'ı.<rtne ha.tun mahallesi FeU:ı.i Yunca 
ruUraca.at. 

• LL<ıe 9 dn ailevi \'aziyetı., dolayıslle 
ayrılmış, uzun müddet muallim vekil 

!iği vo tayyare muhasipliği yapml§. 
riyaı.iyesi kuvvetli, daktilo bilen bir 
bay J§ al'a.maktadır. A.Uaray kUçUk 
l!\.np;f\ caddesi No. 28.1 ke.t G le Uulvi 
A 1~buluto. müracaat. 

• Llso 10 dn tasdiknameli, 28 '8§m 

da ~ağlam vücutlu bir genç herh&ngi 
bir iş aramaktadır. (Tanrıbilir), rem. 
zine müracaat. 

• Franmz lisesi.ne devam ıeden bir 
genç, dört buçuktan sonra çalı§mak 

Uzere Jş aramaktadır. Ma.nitaturadan 
da anlar (Sen benua) reln':.iııe mUra. 
ce:ı.t. 

• ı 7 yaşrııde. orta tab.silU. )'8.lllm it
lek bir Türk kızı, mllessesclerde, bQ.. 
rolarda veya yaşı f~lerinde Çalı§m.alt 

istemektedir. 25_30 liraya knnaat e. 
der. Kefil de vcrcblllr. (TUrkcklıı) 

rcmzıno mUracaat. 
• 17 yaşmda, orta.ıncktep mezunu 

bı.r genç, muhasebe ve ;yan işlerinde 
uygun bir ücretle t3~ınak istemek • 
tcdlr. (M. AkÇD.y) remzine mUr8(8at. 

• YUksek iktisat ve tficaret mekte. 
bine devam eden, tica.rt bilgilel'I mlt • 
kemmd istenogratl usulü.ne vA.kif, 
daktilo .bilen bir genı;. husus1 mües • 
sese ve tıcaret:hanclerde C5ğlcden .son. 
ra ııı arnmaktadrr. (H.A.) remzine 
müracnat. 

• 16, yaşnda, allcvl '\-'B.ziyetinln bo. 
zulcluğu yüzllnden orta mektebin bL. '.l - H<'r n!lc reisinin Jmza.cıı tah • 

tında alman v~ uı.evcut ntifu.ıı adedini 
bildiren bcyannamcl&-c göre her ıi:lh

sm ismine muharrer birer karne tevzi 
olunn1uştur. Bu karnelerin ihtiva et.. 
Ligi fişler yirmi dört saatlik iht!ya.cn 
t~kabüt e<lccck ve gilnUnde kul:anıı · 
mnya.nlar ertesi giin muteber olmaj'a.. 
caktır. 

DOK.TOR 

HAFIZ CEMAL 
''LOKMAN HEKiM,, 
llAntLIYE lUU'l'EllA~SJSJ 

1 rincl sınıfından ayrılım!J blr genç, va. 
=at bir ücretle, herhangi bir m~S&e
de i" aramaktadır. (Vatan 5!5), rem7..i. 
ne mllraca.at. 

Dlvanyolu lM 
Muayene saatleri: 2,5-6.Tct: 22~9& 

• Türkçe, almanca "e fran.sızca. bi
len, gayet sert daktuo yazan bir ba.. 
yan iş aramaktadrr. (ROs.A) remzine 

111••••••••••••11 mUrncaat. 
• Ticaret _µsesinden mezun, muhıı • 

inhisarlar Umum Mücliirlü.ğüncl en: 

imtihanla ınemur ah nacak 
1 - Taşra tcşkilatrmızdaki münhal memuriyetler için !stanbulda. blr mU. 

aabaka. imtihanı açılacaktır. 
2 - Bu imtihan ortamektep mezunları 1!."in 20.1.942 snıı ve lise mczunı.a.. 

rı için 21.1.942 çarşamba günü öğleden sonra s:ı.at 13 te Sirkcclde tn.. 
hisarlar nıemurin kursu blııasnıda yapılacaktır . 

8 - Talip olanlar bir dilekçe, evrakı mtlsbite ve bir fotoıtrana. birlik~ zat 
i.5lcrt şubemize müracaat ctmelid!rler, 

4. - İmtlhruıa. girmek lstıycnterin aşağıdcı yazılı vasıf ve şartlan haiz oL 
malan lll..zımdrr. . 
A - En az orta. tahsilini blt!.rmlş olmak I 

B - ıs yaşından ag.ağI ve 40 ya.r.:ınclan yukarı otınnmal{, 
C - Vazife üaaına mani bir halt bulunmamak. 
D - Her iklimde vazife görebilecek derecede sıhhatli olmııTt 
E - Akrabasından olmıyan iki şahsı referans olarak göslcrmın •• 
F - Asl;:crliğinl y:ı.pmrş olmak veya müeccel bulunmak ve bilha.s.sa 

her iki halde de son yoklamnlarmı llilfus cilzdanma kaydettir. 
miş olma!<. 

:S - MUrncnnU:ır 19.1.942 günll akRamma kadar kabul edilir 
6 - lmtllianda kazananların mm:nrfaklyct ve tahsil vazi.~tlerlne göre 

ba.rl!mdckl dcri!ccıcr Uzcrl.nd.m U<'rclleri teı;bit C'ılitcrclt sırnslln tayin.. 
leri ynpılır. 

T - Tayin ccllldiğl ma.ha.1 \"e vazifeyl tebcl!Oğ tarL'ılndcn lllbaren 15 gUn 
zarfında kabul ile vnzl.f'<!si ba_şıruı gitmiycrıler.in tıu'in \'C .inltilıan hak 
in" intAl ..,ı;u,. f!J.Ju.\ 

eebe ve frruıım:cayı ıyt bilen bir genç, 
5ğlcdl!n sonra herha.ngl bir müessese. 
de l~ aramaktadrr. (2 N) remzine mll
racaat. 

• Sab:ılılıı.n başlayıp, ak~amlan 
evine dönmek Uzere, ev 1§.lerl vo ye. 
nıek yapmasm:r bilen bir ba:raıı iş ar:-ı. 
ınakt:ı.dır. Yaşlı bir b:lya da balrıı.blllr. 
(A. 5) remzine mtlraca.at . 

• Lf.se onuncu ı:ımtfta. okuyan, esltJ 
tUrkçeye ıız çok vı.ıkıt, elekttik tesls:ı.t 
1Qlerlnden, biraz da. ~knlk resimden 
anlayan bir genç, tahsil ve tru\l~etınl 
temin fçl11 öğleden sonra herhangi bir 
mllcssesede ~ aramaktadır. (Ey ka. 
der) remzine müracaat. 

• Ortnmektep llçtlneu sınıftan ayrıl 
Dlt~. r!yıuıiy(>sl kuvvetli, ~ gt~I 
vo biraz d:ı dakUlo bilen, 16 yl.\Şında 
bir bayan, resı:ııı, husus.t bir mllQll.'ICSe. 
de veya tlcarethanedo mUnıı.slp bir !ş 
aramaktadrr. {İhtiyaç) remzine mu. 
racaat, 

' Lise onuncu sınl'fa kadar okumu~ 
türkçesı dUzgUn, biraz fransızea bilen 
b!r b3yan, 2 ya~nda. çocuğa bakmalt 
ve ders \'ermek istemektedir. Ciddi 
bir dairede yı:ı.zı '"~ lel('fon ı;;ı!erlnde 
dl! ç:tlı.rrı.bmr. (E.Ö.R.) rem.zina mUra 
caat. 

• 17 yıı~mda, ortıı ı dP.n ta.sdikna. 
ınell dakt•lo kun:u.ndEUl mezu:ı bir ba 
yan, resmi .,·eya hususi bir mnesııese. 
de ı:ı::.~htan akşama kadal' çaıı~ma\< 

istemektedir. (G.M.) r~ınz1ne mUra • 
CITTI. t. 

• 18 ya;ıında, orta ikiye kadar oku. 
mu~. tnnrnnu;: müesseselerde ve Ana. 
doluda mübayaat i~lerlnde, çalışn:uş 

l;iraz daktilo ve tele!o:ı santralmfüın 

anlaynn blr genç az b!r ücrette iş ı:ıra... 
maktadır. (Muıımmer) remzine mu .. 
racaat. 

* LL!!cnln birinci sınıfından çıkan 
b!r genç l:re, heriıangl bir daire veya 
mUC'SSCSl!t\C tahsiliyle mUteııaRip b!.r 
lş aramalüadı.r, Daktilo da bilir. (S,V. 
Çamlıca) rc·mzlne mUracaat. 

• Blr bıty, en iyi ~ekllde ve isten!. 
len y<'re gitmek surctlle nıatematik 
ve fiZik dersleri vernıl!ktedlr. Ak!& • 
rayda .Laleli apartıman 7 numarada 
f!.T. eğl1lna), m\lrnc:ıat. 

• Ticaret işlerinden iyi anıayıuı, 

!ra.nsı?,ca, ve almıı.ncayı ~ok iyi bilen 
w günde S.4. mektup da.k.t!lo ya~bile. 
cek b!rlna ihtiyaç vardıl'. TaJlplı>r.rı 

Beyoğlu Gala.ta.sa.ray Aznavur rı::s:.ı.j 

No. 3 (Mod Eva)ya müracarıuan. 
• Ortaokul 3 üne~ s:nıft:ı. t:ir g ne: 

mali vaziyetinin bozukluğu, dola)':s. P 

az bir UCl'-OUe hergtln 6ğ\cden sonı" 
çalı,<imalt l$temektcd!r. Rly:ıEiycE>! IHJ11 
vetli ve :V~ZTst IŞlektır. (Kız1ltlllı) H'll 

zina mUracaat. 
• Ortnolml son smıfın.J. devar.ı odcn 

1'1 ya~ında. bir genç, l!ğteden Eon~n. 

çalıimalt uzere herhe.n~i. blr dair'" '"' 
müessesede iş aramak t Hltr. ( t. B.K. ): 
remzine mtıra.caat. 

. • TUrkçe. fransızca ve almancayı: 
iyi bilen 15 ya.ıımcfa bir genç. herhangi 
bir yerde ~ !stem2!:tecıır. '(S. 
..t\ltmel) reın.zineı milracant. 

• Ha.len ytl.ksek, ikfür. t v<? ticaret 
mektebine devam eden rıyııziyeı.l kuv. 
vetıı. daktilo bilen bir genç t.c;arct • 
ha.nelerde veya. hu.susl müen·,~~derde. 
muhuebG vo mub&bere işlet L'lde ça • 
lrşmak tsteınektedlr. (A.O ) remzin-e 
müracaat. 

• llk ta.ıısml, eakl •;e yeni .)ıızıyt 

mUkemmel bilen. muhabere "e muha.. 
sebe :işlerine vlktf, aerl daktilo ya~ 
28 yaşında. ciddi, namuaıu bir genç, 
resmt ve huswıl mO.esseaa nya ticaret 
lıanede çalıımak iırtemekt.edlr. ( N. 

• 28 ya,mda, orta okul mezunu, 13 
sene motar ve maldne ta.mlratı '1zerh1 
de ameli w nasad olarak Çaıışr.ır.,, 
İstaııbuldaıı ehliyeW b1r genç, mal·dnc 
~lratı Ye&y?uıt hertıangl blr fabrJl·a 
d& makin!sUlk ve gof&UUt ~·::ıpmak 
istamekt.edir.. Adres: Kumkapı Mulı • 
sinehatun mahallesi telli o~lar ~ • 
ka.Jr: No. 3 tıt F.Y. Bqamna mUraca. 
Cber,) .remB1ne ınnracaa.t. 1'tf. ~ " , 

a.t. ,, .:'." ' 
• Bir "J.'arJC baJam, orta, liso ve ll • 

niverıt1ta taJebe.ııme ehven şart:aı ::ı 

h11a"W!t ~ denıl ..ermek 1 .. t~ • 
mektedir. (Fraıııaca. deni). mrııziııe 
mUracant. 

• Li.Se bire devam ede.n bir genç hu_ 
ııwıt f"ız!k der.ıl a1m&k Sste.m.ekhcı r. 
Ehven ilcreUe dens vermek istiyen.e. 
rin •(M. Elkar) remzine mUraca:ı.tl:m. 

• 18 yaşında mali 1f8.ZIYet:lni,u İ.JO • 

zuklutu Yilzilnden. ııse• blrinei t<ını. A 

fmdan ayrılml§ bir cenı;, resmi n•y14)i 
husu.st bir müessesede~ aramalctadı~.ıc 
(M. Kuş) remzine milracaat. 
•ıs yaşmda. ak§am kız .sanat nlek. 

tepleri bJ.ıincl amıfmdan, malt va~., ... 
tinin bozukluğu dotayıstıa ayrı!r. ıq 

bir bayan. herhangi. bir mllesseıı.Jd. ·" 
aramaktadJr. (B, Kuşlakan) r..:m.:!•P 

müracaat. 
• Fen takillte.."linc devam eden Ur 

bayaıı, JL<!e ve ortaokul )uz t.alebrlerl. 
ne ehven ücretle fizik, klınya ve mate. 
mattk denıle.ri \-erme~dir. (P.ı<: u. 
9) rem:r.!ne mllracaat. 

• 18 Y•!Pllda, llkmektep mezunu hl• 
bayan herhangi bir mtlemresede iş ara. 
xruı.kta.dır. (B. Ku11kokışe) remzine 
müracaat. • 

Müteferrik: 
• HadımkHyUnde bulunan Jıet on l:~" 

günde bir !st:ınbula. iziı.Jt gelen bl 
ge~ç iyi bir kııdm, veya .neşcll b~r ;• iln 
yannıdcı. pansiyoner olmnk' tst~nıc'ı • 
tcdir. (Pansiyon) remzine milrPcnot . 

Alclırınız: 
Aıı:ığıd:ı romizleri yo.zıh r>lan o. 

lru~,ıcularmuzın oamlanııa gelen 

mcl1.tuplıırı fd.:ırebanemh:d<•n (pazar . 
lan hıırlç) t:erg\in ııabahtnn öğle~ e, 
kadar \C sa·ıt 1i den oura aldırma. 

lan • 
(Fcvk.:ıl~de) (G. Mine) (l,fuhaberat) 
(Denk} ( K•l rde~Jnr) (3,) Aydoğan) 

(L.emıı.n Y.) (Nn1!tle) (Ş.Ş. 27) 
o(h arıyım) (Rosa) (S.B. 12) (Saat) 

(27 F.G. l (Kuşlalcan) (T.N.) (Ful) 

(M.A.A) (H.KA.) (S.T. 2) (F.G,D) 
(27 .Ii",A,) (Gün<'~ll) (Eahar çiçeği) 

(A. Alımotı CM. Ell.nr) (Yatan~) 

(O.Ki n •. J.;:.10) (Emekli) <T.R.üı 
(Kuşkorl!iC) (Hayat 4) (T.t. F.gluna) 
(A1cyüz) fY. A.km) (Aktatay) (H N.) 
T,t. F.t;lıııın) (K.T.) (Ful) 
(K.T. l ('Fr:ııı~ı-r[l. l•"c:ııır) ı M ... ıh~ 
remzine gc:lc'n lll"lütıp n lre3ıne gön • 
derilmlatir. l' 



m ur 
10 Hne ve daha fazla müddettenberi sahiple'ri tara. 

!ından aranrlmadığından dolayı 2999 sayılı kanunun 41 
hlci maddesi mucibince muhtelif banka ve müesseseler 
tarafından Maliye Vekaleti hesabına muhafaza edilmek 
üzere Bankamıza devredılen paraların miktan asağıda 
göaterilm btir. 

İıbu paralar bankamıza devredildikleri tarihten iti. 
baren iki sene icinde sahipleri veya varisleri taraf mdan 
evrakı m üsbite ibrazı suretile idare merkezimize veya su. 
belcrimize müracaat edilerek almmad!ldarı takdirde 2794 
.ayılı kanunla teskil olunan amortisman sandığına intikal 
edecektir. 

Bu müddetin hitnmındnn sonra vaki olacak müraca. 
atların hükümsüz adcloluna.cağı ilan olunur 
~ BA!';"KA 1 HE\ OôLU Şt llE, 1NL-.,; 4.9.0U TARJllLl U.\ VlA'.1 i 

n.. lalın v ~ 
0.80 Saliha Abdu:Jah, LA!eıı Tııyyar Apr. 17/l 
0.30 Ali Mwıtafa, N.~anln§ Mc,wruUyct Mah. 18 
0.30 Yusıu Humıt, Elektrık taımkaaı 
0.80 Niyazi l::iallh, Ak!ıaray YusUfpaçn Sofular S. 7 
0.80 Yusuf .Mehmet, 1arlabıı~ı Ya an Sok, H 
0.80 Abdullah Mehmet, &ykoz Derı Fnb. 
0.80 A. Vid.a, Gedikp:ışa 66 BaltkaJ 
0.30 Nafla İbrahim, Bakırköy Akliye haatancslno 

.!G Şemsa Baki, ı:ıamatyn Etyemez Tekke Sok. l5 
O.SO .Nuıtc Selma. Parmakkapı lmam sok. H 
0.30 Metın Saclt. Pangallr 23 

0.80 Maks.m AJıadur, Hnmam Rwı Sok 63 
0.30 Emınc SUrcyya, Taksim 7 
O.SO Mchteritın, Pıuıgaltı Cedide Ş 167 
O.ıs Fanı Ronzelll Fcıiköy ErmenJ cad. 8 
O 35 r.ınrikn. Prı.ngu, Kuruçe~me Tramvay C&d 90 
0.85 B~lr Danlı, Yıluız H kımlyetı Mılliye Yatı M. 

0.36 Pand "J Konstantln d s. Aynnlıçefme karııııı 2 
0.85 Nlklta Falrikn.ıı, Kurtuluş Siııemköy Tu çu sok, 30 
0.31 An.na Guclrolo, Pan altı Afet Sok. No 10 
0.36 Keopııtra, Pa.rmakkapı Galat! han 2 
0.42 ıtehmct LQt!I Asmalı Mcsc.t No 32 
0.40 ŞclAlc Tunoı., Harbiye Cad 109 
0.33 Vahan, Hamalb.-ışı Kılıç Sok. 10 
0.33 Yanı Koı:ıtantln Bcyo"lu Finızağtı. Cad. 513 
0,85 hak Muiz. LUI clhcndek Yusuf Zl.)la Hanı 139 
0,85 Selmn tsmall, Ş !' •debıışı İbrahim p a S .ıoo 
0..85 Seza Karo, C hnngir Kumrvıu Yo. 5 
0.85 Manıeı Kamero Kurtuluş Cad 167. 
0.85 Dcapina Kavdlp, Tarlabış 2 Kuyu No. 27 
0.33 Faruk, Kruıımp c:a TahtaköprU Sok. 20 
0.8S Sabahattin, Fatih Zincirl!kuyu No. 41 
0.36 Zebrak.8c Suruıyan, Yenişehir Karabatak Sok 15 
0.40 Rol>f>rto Slaca Hama'ba§ı No. ı 
0.35 Panuıke\•I Vladn • Tarlabış Çıkmaz Sok f 
0,33 Meziyet Rctllt 1'. nköy kantarcı sok 2. 
0.35 Niyazı Vefik, Roberkolejde Bebek 
0.33 Tcoı·ıı lstelyo, Tiyatro Sok 25 

0.33 EriBo Topolopulo, Sırascrviler Ali B<'y A}>. 
0.55 Nlko İ!ıtavri, Kadıköy Osmanağa Bebek Sok 18 
2.M ş vket Rı%a Tt'p ba.cµ Emperyal oteli 
<t.lG Ata.nas Yani, Ge.J ta KUlekapı §67 
1.08 Hamdı Salih Fen Tatbikat mektebi 

Tl.42 Teodor: k , Kıtılcık ok. 22 
5.84 Sad tltn Ragıp Nlşant.141 Cabi ıok lb 

tş BANKASI t l'ANBUL ŞPBE tNtN JS,10.911 TARtm.t ~'llfAT'I 
_O 18 Sotıa Gabrt ı. &yoğlu Saksı Sok 30 

lŞ BANKASJ • T\Nnn. l;IUBE tNt 4.11.911 TARlHLt TE\ 'DlATJ 
9.69 .Konstanttn, Kütahya Jandarma S. b010k 

l8PARTA uım fNIN 4.ll.DU TAimo..ı TE\'IJİA'l'l 
N hl polis komlserı l&pıırta 0.76 

4.92 
0.46 
'l.09 
1.49 

0.46 
0,46 

o 46 
0.46 
1) 41 

Q,36 

1 HAZlil 

o 21 
0.2J 
o 21 
045 
o.~ı 

o 21 
6.1 
o 21 

l 20 
n.21 
o 21 
0.21 
2.07 
2.,L{! 

0.24 

0.24 

2.24 
0,29 
0,24 
0.24 
0.03 

97.76 

2.42 

0.24 
0.24 

ı.o 

0.2.c 
21\ 88 

2 96 
1) 24 
0.24 

41.46 

• 1,43 
o~ 
n24 
0.14 

Nihat Fen me:nuru Dinar 
Fctht için Kaçkm zade ŞUkriı, 1sparta 
Nurıy için babası Scyısoğlu lamalı. tsparta 
Ayten çln bnt 'il Se,>isoğlu lsmall, Isparta 
CemlJ Mllhmu Muı.tlllm Bucak Burdur 
öm roğlu Uo,>acı M hmet İğnecı Malı. lspart.s 
SC"yf ttln iç;! Rıu Slntrkent tapu Mcm 
SU!r Y'ran iç I" babası ha.sırcı Rıza Japar;,. 
Ze in T vtlk llurdur Hn taneıı c :ıre Mem 
N t Cıunhuriyet Gaı:ınoıunda 

t t 1 • 
J lNtN l4,J l.9ıt 'l'AIUHLI l'EVUJ Ti 

A t • 

IA K\P\ 

B v N c '>c'ttln. 

Ödeınıste Bilg "lknı&z.ı No 10 • 
INt • " • t3.ıı.ou T RJHLt TEVDtATI 

' '\ h \[ \ t'Bt. t?lo't:N 22.11.ou lAUİllLt IJ'. \ DL\.'l'J 
H 111 H ıt tıacı Ayvaz mahatı ııı Ankartl 
Tah r H yln Hac.ı Seyit D de Sok. 18 
H ı Ltt ls ıu Kurtuluş Mah Dram Sok 23 
Hruıan M lımut Bayrncı mahalles' Mıı .11ok&.k g 
Şak r B lıkp zan Terzi Sa'm vanındıı 
F tini. P08tıı. kuuıını 112 A.nkr.!'t\ 
Mahmut Nedim, Fevz paşa Mah. Ank ra. 
lsmall, Sebat Kıraathanesi Ankam 
Yohana Prim posta kutusu 107 
Sabah3.tttn Mehmet Merkez kumandıuılıltı ıevaı:mıtnds 
h lrah k Ubi Mebm t Salt nez. 
M met H yin Ulucanlarda Mustafa Efendi tll'IDl 

ı . H c Dog-an TahsUdar lsmaU Hanesi 
Muz.-ı.tfrr 1ıımau Al'Blanhane Kayseri Cad. 2 
M ım t F VZi Cihan luraathanesJndc arson 
ı; r luı. tin D.D yollan cer re!a mu viJU tıanmıı 
Ali Ik <>1JI11an11 ba.nkMl yo..nmcıa motörcl1 
A ır V laklı • gonıarda garaon 
ViU"luhı N~anuhl lzz ttın Mab. Ta~uıar Sok 6 
l{enı ı Mehmet, Yenı lnemada 

Salih HUstımdtın, Hisarda R.ıun:u:nn Şernaettln Ma!ı 8 
Sam Ali. Divanı Muhuebatta gec bekçt-1, 
.Amine Safiye lsmctp&§a 1.1ah. luettın Tqpmar Sok 
Adem Sabit Yent: htr lametpqa Ca.d. ' 
H. o ınan. Asri ba1Alarda BeyPazarıı 
M hm t Hacı Ali Çankırı Cad Elhamra Ban alb 
Ali Reklr üıkO Fen şirketi satq Mem. 
Dursun Muatafa Cihan LokantaBJ ahçı )'amnda 

M hmct .Anatarta ar C&d. Yıldız lokantut. 
HU Yin Abdullah Erzurum M!lh, Ku1e aok. 88 
Firdevs Mahmut B yefend nezdinde 
BOsl'" n ôksUı:cf' ah Eğri Bucak Sok. 
Sa me 1smetpn.r;a Mah eskı RuaUıan • 
Vala Volkan Telgasta memur I':'Sllt AkU oğlu 
ıu tl\fa Ahmet, Yen'~ ?.•ah. 

M 1lmet Ktmm Yenıpostıın k 11iI&mdR. kabv«ıei. 
'MuRtıı!a Remzi Mukaı:ldem Mah No 95 
V'!'ll M hmet ıı:ıa'tlhııdd !"' RPflk Fat Marangoz, 
Turgut lbmhlm Akkoprü~ H c. bcınllah han ı 

1 

ı 

• 

4.81 
0.24 
0.24 
0,24 
0.24 
0.24 
4.04 

0.24 
0.24 

RABER 

i er 
eaut Sllbrı, c;vka.t Umum lı4ı.idw1ug-u Vaklf .l:lmlll.k M.. oğlu 

Melek Şakir, .lzzettw .M.llı, Sarı Kamız Sok 1 
Hnlım, llfa:ye .aıey<1anı Ktrııehiı hanı salııbİ 
Eo"erıl Kemal, Hacı ~ ran "" ft... N 

2 .... ~.o. 
Canıın ·"ccııtı, .lı.:theırıbey P~,>onu No 

18 Müyesser, Ethembey Pll.Ilslyonu No. 
18 lsmaıı, M.. V. l&uıctpa§a Malı.. 

Oskiir Fcrnanek, &nkaıar Ca_. N 
Y.• u h ... o. 10 
"evzıye .w.c ~t, Uıvnıuınubaseba 

3 avın.ı ı urtıa.n ntZ<Unae t Uncu ISUbe ınllr&klp mu 
Nevı:at YavU%, IJıkmeıı Baa-1 .. - ,.., 

il b ~· .-o. 8f Ha ı Kaya, DU<mcn Bn&laı-ı N 
3 o. 4 

0.24 Mahmut, Anatartata.r cacı. No. 
161 

0.24 Bayram Feyzullah, 710 .No. 1ı Otoblls O!tirO 
0.24 Ali Şc.hap, Fevz.pa,_<;a Mah. No. ı7 0.24 Hllseyııı Avnı, E.cktrik §lrkeUnd 

lŞ BANKA 1 A KAH ŞlJBI.ı:il~i1'i 
22 

lle. 
rı. lıılnı ve n.dr • .ütJ l'ARIJJ.lj -qı;VV1ATJ 

0.90 
(.86 

S.17 
0.2f 
0.24 
0.2f 
0.24 
0.2f 
0.2f 
0.24 

0.2• 
G.ö6 

0.24 
0.2-4 
0.24 
0.24 
0.24 

0.24 
0.2f 
0.24 
0.24 
0,2G 
0.24 
a.ıw 

0.24 

iş 

56 

lsmatl Aruıdoıu tıanı Cebccı 
Davut, Mukaddem Malı, 143 
RGoza .b'ohıeıı, Poata kutuau 82:i Ankara 
rssı Mons, Aııkar& oteli Kn 

Niyazı Hızır Hacı Bayram 
1 

rıııaı. Ne~ btrahanesı 
Ha.6aıı Hattat. Zir l ilun M ZZCttl.n Sarıkaou Sok 8 
"'ft- 8 k nh, No. 179 .._...,: e lr, MUıet meydan k 

ıraattıaneat 
Ahmet Zıyaettuı, At.ıfbey Mah Poı 
Mahmure Tabakhan M ıs Bekir e 
İbrahim GU mu, Adl~ nh, AY&§lı Ap. No. ı 

' Ye sarayı ke.rıııaı N o 
Abdutıah HatıınmönU 1'acetUn Bok 0

• 

Yakı.ıp Kadri, B M.M. Manısa b No. 18 
me usu 

Hilmı. Büyük Erklıııharbıyo 1 inci şube 
Isınalı HUseytn, Hava Malzeme deposu 
MuaUA Bahaeddin, hartcıye vek'" t.t • 

ik kınan .... e tncmurlaruıdan. H met Lo , Sebat otelinde 
O man Kemal, Beledıye ınuıettl§i 
Anıta Marko Yeııı gUzeı Yalova ot.clJ No lll 

Ali Nusret. Hacı Doga11 Hamam 8 k N • 
o . o. 8 HnBan Basri, F1?vzlpaşa Mab. No. 
87 

Mchm t Bekir, Terzı Aııa.tartnıar N <>ı 
1. O, '°" 

Kenan Mustafa, As> ha.ııında Hamit Şevket KAttbi 
Şadi HUseyın, Maliye me8Jck mck. No. 

22 
Behçet Şefik, yeni otelde, harıcıye elçlllk kA.Ubl 
Fikret, Ziraat Bankwıı Bankac.ıl.ık mektebi. 

BANKA 1 ISl'ANIJUJ~ ŞUHEStNtN 16.12.941 'IEVl)JA 
Mehmet Fehmi Oıınt '.r'I 

14.25 
.20 

1Ş BANKASI l~UR ŞUBE ~NlN n.ıı.u 'l'EVDtAn 
HUseyln Necdet Karşıyaka Alaybey yen! 80kak N " 

o. u 
Ali Ahmet, Dcğırmendacı lklnci Mahmudiye mtüıaııcsı 

-.20 
-.20 
-.20 
1.20 

-.87 
-.20 
8,12 

-.20 
L48 
7.0fı 

-.20 
-.20 
-,20 
-.19 
4.68 
-.19 
8.68 

-.19 
-.19 
-.19 
-.20 
-.89 
8.90 

• Abdullah sokak No 6 

Emin, Basmahane §lDıendlfeı kum;ıanYIUn kavıun 
AJi Salih, Torbalı askerlik §Ubesı mülhak. 

HUseyın Cahlt, lki çeşmelik Mcke yokugu No. so 
Hayriye Ali, Kardıçalı han MUtc:ıhhlt Hayau yanında 
Murat Mehmet, Kuyumcu'ar No. 89 
Mehmet Reşat. Op rAtöı asrt lnema. 
Paklzc Ahmet. Dlbckbaşmda Çavdar &ıkak No. 40 
M. Akıt, Göztepe Mısırlz Cnd. No. 812 
CeIAJ Mustafa, 8anatlnr mektebi, 
Mahmut Hagıp, Göztcpe Danlşbey &0kak No 21 

Neriman N. Lfltfı, Urla iskelesi depo memuru, 
Mediha N P. K!zım Halit bey mektebi muallimi. 
Jan ponca, Punta Utarit sokak .No. 10 
Yahya Z. Ramız, M.cl'l!lnU Bornova tsta.syon civan No. 
Mustafa oğ, Adem Çullu ban No. 12 
Hasan Ali, Turan lııtnsyon karşısı No 103 
A1J Hikmet, 1kiçe11mellk Tuzcu aokak No. 06 
Cemile İbrahim, Karşıyaka Muradiye aokak No 68 
tıya Abuaf, Yeni kavaflar No. 40 

YU8Uf Ziya, Kaıııyaka lint GUzerglhı No. 23 
()aman oğ. lıımall, Tepecik Kll.ğıtha:ıe Cad. No UM 
M.uııtafa ömer, Daragaı; iplik evleri No. 100 
Mehmet Fehmi, Foça.da Al. 203 MüftUııU 

lŞ BAN KASJ tZl\IİU mn~ INtN 1'7.12,41 TEVD lATJ 

im v ndres TL. 

2.24 
.19 

2,12 
1.48 

-.24 
-.19 
-.19 
-.19 
-.19 
-.19 
L73 

-.19 

-.ro 
-.19 
-.19 
-.19 
22.32 
-.ın 

-.19 
-.19 
-.19 
8.85 

- 19 
-19 
-20 
4.82 

-.20 
-.20 
-.20 
-.20 
-.20 

.20 
-.20 
3.78 

Rulta~a. N. Ahmet Knrantina tramvay CS.d, ~o. 622 
suavı Mehmet, Karantina lnunvay cad. No. 40 

t N "'Amnl TUkilil< Fettatı sokak No. 21 Bahnyo. • '""' ... • 
Raif Nuri, Kolancılar No ıs 

UkrU HUseyln, Menemen :Mcrmerıı malı. 
Ş N R• .. •lt, Karataş muallim Mek. 

Emel, . ..,,. lllm Me" 
ı N R"•lt, Karat.af mua .... Sev m . -... ~ k 

MUkAtat Karata§ munlllm e • 
H"-ü U,.OncU Sultaniye değirmen sokak No 27 HUııcyln ...,.. • .. 

Mehmet Mital, Kar§ıya~ Meşrutiyet sokak No. 45 

Halil Hulki, Gaziemir 176 Al. 2 Bl. Başçavu . 
Ahmet Yılmaz. N tamall Ruhi Sanat mektebi a}'Dty t 

muhasibi. 
Firdevs .Mustntıı, Karııyaka Nadir sokak No. '78 
Hamide Feyzi Kar11ıyaka Zn!er 73 
• ..., E•ref Karantina eski kuyu sokak No 8 r.~uazzcz ,,, .,, • · 
İbrahim Etem. Ali Rlfat paşa cad No. 87 
Nerm!n N. Kemal, Mektupçu yokuşu Mıuısurt ok. No 22 
Mustafa Sami, lkUlci sweynııuılye MıısırJı Cad. MUharrem 

sokak No. 86 
MUkerrem Cevat Tep köYd< C'CUcı Cevat rettka.m, 
Mlhrıelhan Hüh-i'I et ırar !amda ağaoğlu hanında 
tıuıan Mıııırlı cad"' l!!l No: .. o 
c:;uıeyman H yrl ~ Kar ıy ka kUçUk Çığlı No. 17 
Hafuc 1 hmct r malt:ıne ikbal Olcllnde No. (J 

Tevfik N. Çuı u R.:ılk Karııyaka Alaybey, 
laman Hal.in, N. S ymo.n Halim ağa ça"VJBı No. 35 
Fıçıcı \I oğ :'.I 'met MAbınudly 1ab Kaııdlyeı.ı sok No,22 
taaı sın ı Znlı ı bOrsaaı simsan 
"I'ufaı N M"ı> ı Buca tstal!Yoı:ı cad Tnrk ocatı karwım 
ı. Servet Hal otelındt. 
~amu1>J Niltola, mırntq t.nımvay cad. 110 
Nevhl \f ZUht ı K !kılık Osman zade yokU6U, 
'Pcrthrıı: Aziz, Kıı.r .ıra ta yeml~Ç1 okak, 
DUlg<'ı· Z..'ldC' I{cınal Karşıyaka, ı. 

'l.63, 
Vatlı Mua nmcr Kam ta.., lilUU sokak 
P'er'dun Htlmt, 11. ı;eşnıcllk Şertf AU soJuı.k. 

4.68 
2,lR 

1.06 
1.06 

1.06 
,82 

1.06 
ı.oo 

-.20 
-.20 
1.67 

- .20 
-.20 

-.20 
-.20 
-.2C 
-.;20 

M. Nurı Ka~ıynl{a AIRybey makul, 
Ali Rıza Kn•mba rı mlryolunda, 
H.Husnu, l{asat.a ._. tunda mU!ettı: 
M. ş_l'vk Bornova Mcrlrez &<>kak. 
A. Ali, P. mııh 11, ve baynı.klı 
A. Al! 

Şakir Şl\krü, Abdull b ofeDdl mahatıcsı. 
M. İbrahim, Sa.llh:ıdJln oğ. mahalle.at. 
Paklz:: Mcv!Qt, Orh.-ınl ~ mah!ll'Csl.. 
Gllzln 'r.'ebml. 
Fuat T<e. reli, tk ı;canw.tk Uzunyoı. 

SalAhaddln Rıza 
Yaşar öıncr All. 
Sakine Tevfik. 
Reşat Raif, 
M. Karlo Dc.nege.r 

Maıvrlt 

-.20 <Uımet Mtth&l 
-.2 
l.69 
1.72 
2.80 
6.7(> 
-.4li 
1.48 
1.84 
2.lB 

TL. 
4 Ol 

2.79 
8,19 

14.16 
19.UI 

5.65 
4.2 
4.26 
8.24 
9.30 
ı.76 

1.76 
2,82 
9.20 
6.11 

20 
-.20 

Recep Çavuı, 
Dr. &.drettııı. Halk ttrkası mUfettl§t. 
Bay Sami, Tına.stepe mektebJnde muallim, 
Enver Kemahlı, Z. Mağazasında, 
Mwıtafa Kadri, Kokaryalı tramvay cad. 
Muammer KAğıtçı ğlu, 1~ baııkaaı ıbeııabı cart §e1I, 
Nevin ve Hüsniye Remzlbey cad. 
Bnb. Remzt, 
Ncrmın Fikri, lstanköy hamam sokak. 

iŞ B/\NKA 1 i.llltR lIDF, iNi 17.12JIU lEVDlA.'1'1 
tsım ve dretı 

Ahmet Halim Poll.s menıuru, 
Rebia N. Ali Vehb., Manllaturacı, Saraçl&r ÇUfU1. 

Nlmeı N. Ali Vehbi, Manifaturacı, Saraçla.r çaram, 
ZUhai Faruk Karşıyaka Osman zade. 
Mllştika Zeki, 
Roger Berbar, Bornova caddesi 
Şahlnc Hüseyin, Eşrefpqa iklnct çıkma&. 
Fatma HUımlye, Eşrefpa§a ıklncl ç:kmaz, 
A. Hamdi. Çamaıtı mahallesinde mak1ıı..lırt,. 

Muhtar Mehmet. Maraş bataryası mUJll.zlm1, 
l\fustafa Ali, Seyyar vapurunda Hantal zadeler, 
l:iüscyln Ramtz, Kal'§lyakn Ş4!taret sokak, 
Fatma Perihan Arap tınnı Medine yokU§U, 
Hnsan Ahm<'t. Kibar Rakı fabrtkasmd . 
Ha.san BehQct. Bıllı.l kundura kalıp tııb. aahlbl. 
Nebıl Kemal 
Hıılll H.tml 

.20 Deli Domal!, 

.20 İsmail Rıfkı. 

,20 Zeynep Nuri. 
-.20 Adnan Nihat. 

20 B. Kema.\ 
-.l{I llıı,,im N. ÇUilu zade Rettk. 
-.Hl ulhlye Kadriye. 
-.ııı Fahire Enver ve Ef§an Feyyaz 

.ısı Mehınet oğlu Mehmet. 
2 4. lchmet Değıraıends ikinci Mahmudiye mab 
.lll Mehmet Mazhar, 

-.Hl Şahap N. A1lm. 
-.19 Şefika, 

-.Hl Samı Vahap, 
-.lfl Mehmet Ali 
-.lP Yusuf Zıya 

.uı llyas Ahmet 
lP Osman Rasim 

. 8,-\NKA l fı;;1'AN8UJ ,fTRESİNfll\ 20.12.tul TEVDtATI 

so. 
UiOO. 

5. 

•ı: 
.... 5(1 

5.-

Asml 

Müflls ispirto lııhtaar firkcti 
Fcbml Kaya. TrabZOn 

Ri\NKAsl \Klll U ŞUBE iNiN 1,1%.9U TEVDlA'D 
Mustafa oğlu Hasan Oereköy mahaJiulndeD. 
Halli Tnhır snn çalı ahaUslnden 

u-m tbrahim lbış soma ahallalnden. 4, ...... 

• 

... 

o_so Şevket p&Jja maba'lesınden lc!rzi 
r.ntA.AT BANKASI tZ!\Iİlt şrn1<;~1Nl 8.1.N() TARtBLt 'l'E\'DIA'D 

ı:ı... 

0.24 
0.2 

0.20 
0.84 
0.25 

0.01! 
O.Sl 

l 20 
5.61 
0.12 

0.2C 
0.19 
0.86 

0.76 
1.71 

3.2<: 
l. 
~.11 

•.6P 
• 0.91 
0.4~ 

3.48 
6.30 
0,6Cl 
0.09 
044 

16,11 

ı.ıo 

1.73 
22.50 

1.26 

2.40 
1.12 

ı.o• 

l,(){ 

2.Uı 

2.46 
o~ 

l.l!ı 

o.z 
0,4U 

8,31> 

0.38 
0.60 
0.60 
0.42 

0.64 
8.18 
0.26 
0.2G 

o.s1 
0.86 

0,01! 
0.60 
O.ll7 

0.12 

blm ve udr 
Mehmet oğlu Haınıt Belediye Tanzifat ameıeaı, 
Bn. Gııman Hakkı. tzmlr Zirnat Ba.nkatn aabık UMJlluıia 

rından. 

hm t Ali Yumer, Ziraat Bankası eski mUhuebeci muaTtıl 
Ahm t irfan Çlvtcı Hamam elvan Leblebici aok. 

l::lllscytn Osman lzınlr D ğlrmendağ Emir Ahmet Sok 4J 
l:>Cyyar börekçi 

HU yın K nan Hizmet matbaaSı mllretubi 
lbr hlm İzmir Sruısur mim.ar Sinan Sok. 11 K~ 

Avnı. lzmlr l tncı KAUbiııc:Uı dalresuıde, 
Fatma Mmılıa., Bornova Kürt Omer S. 28 
Recaı Bahrtbaba pnrkJ bahçıvan. 

\11 Hıza Erzurumlu, 3 Uncu Kordon ya.ngm yeri, 
Hakkı rtğa (Adres vermemi§Ur.) 
::lehrnC't Cevdet, aydın demlryolları kumpanyMı Tornact 
Htiseyın A vnı, Anadolu matbaa.ısında mUretUp 
Nalbant O Mehmet Bn§aure.k Salih Et Hanı ~ .l&m1r 

tına lcıtıı Sll!l.hhıınc 333 Satlet 01L 
fahsın ( adreıı almmam11t.ır.) 
Amado Danon 
Ajı Ecza deposu 
~llh ağa (adres aiınaııı.m.ıştJr) 
"llhat Tuba!ıyecı 
Musa Be,> de Mustafa Muharrem v Ş. 

"1cytul ah Recep ve birıı.derıert. 
e nk Franko B.L.J 
Bul nl H cı İbrahim ve Malırı. 
lzmır 1 Jnc noter 
Turgut, kooperatW 

Kll.mll Nas rı 

hmct Bu uıwııoğlu 
:ı.ıuataf ltıfat &y taratmdan Alşa.nçak BomOTB Cad '19/ll 

No. lı JUkkAnu teminat Akçcıı. oıarak verilen. 
Ueyyet liayd ı Erkek muallıpı maktebı ell§l muaUlınl 

Mehm t Akıt, 1z Dlbekbnıı O!lnuuınğa :Malı. No. 12 
Muazzez Kız lL!CSI ınualllnıle$den. 1zmlr. 

\..nm •t Ş..tkrU, Merkez 81.an 1 hesap .ın.emuru 

dlıyc daire~ mOdUrU B:ıart, 
Kem 1 tt.uı, F abl1kacı ()aemlf Adagtde .ııabiyeJrt. 
BilAI Abdu11alıoğıu l§lklar yukarı Ma.tı. lzmlr, 
Uıo.t MUıtaı.ıkem, me'li ki Agu topçu A/B grupu tabibi ~ 
, ı,>azı Bılgı mck'tebj ıuuessl.ıi ve pılldUrU .Mild.a.ıı r.adt> 
Mahmut Avnı, Kcatel.11 Çlkmaz.ı No 61 kavat. b 
Nüzhet Harita Umum mUdllrlUgll Plfııı J>O:;ta komutanı Y• 
ı,.;ocuk ytldı.zı m cmu • 
Ömer l<""a.ruk H.zın t ıruıLba881 m&.ltiıu.sti, 

ı.;mın Arap Hnsnnoğlu, lzmtr Barut han TaUıcı, 
Hasan KAmu Alay 37 bölUk S üsteğmen. 
ŞevkJyc, .Keçc.:cU r O llalbaşı sok. No. 18 Baytar Ndznn efl. 
Hn.Jil Hayrı Şehit Fazıı bey aıektebı muallimıertııden. 
Hüseyin Ş rif, Gbztepc tramvay oirkeünde amele, 
Nacttde Abdullah, tzmlr Müveddet salonunda garson 
Bayruı İhsan Hüviyet tr.tkJkl daireaı komlıter muavini Sadet 
Un eşı. 

Mustafa S bri, 1.zmtr gUmrUlc komuıyoncuıaruıdan. 
Osman Nurettin, lzmlr tkincl SllleymanJ.Ye Mıaırlı cad. Aka1 
c&lı zade 

Salim Ruını ~raat banka& .tzmir ıubeaJ memurıanndaJı 
Feyz Dllııclıı.r, Iztnlr erke mualllm Mek. talebelerinden. 
Saadet Mubltlln lz.mır bükfunet cadde~ Meacrret o~ 
fotoğrafçı 

Salt, Hızmet matbaaamcıu 
Kara lbrabim zade Hıwuı, 
ŞekerC1 Haımn Muhacir Malı. No. ~ AnilAa. 

BANKA 1 UŞAK Şl'UF, tNl 6.1.040 'l'ARllD.J TEVDiA<:ı 
·ruccarcınıı Aııım Bursalı 

.. 16 
6,40 

ZiRAAT 
206.tlS 
7.IUA 'J 

us 
BANh.ASI 4.NI Ro\ Sl ULSl .Nllli 6.1.940 TA.RtllLt T EVDlA'J 

Arıı.p!UrlJ Şeyh unıer Baba, varilılerınden öıu btııba,ı ~Jıırc 

- Lfı.lfen aauıauı çt.ulrlni· 



ile Sabah ööle ve Akşam 
Her yemekten sonra güo de 3 defa muntazaman dişlerinizi fıçalayınız 

Rıfat kızı Naciye 
Arapkirli §eyb öıner b:ı.ba. Yari.!lcrlnden ôlli bin~ı Mehmet 
Rıfat oğlu Fahrettin. 

:a&AAT BANKA.,] sttRT A.IANSJNJN ız.ı.ou •.r.uılHLt '.IE\'DlATJ 
2.05 B!lO. tarih ve N. lle Sllrt ajansmn :vııtınlan para 
7~- Müteahhit Abdllrrcz:ı.k, 

390.- Babrl 
ıo.- Fınncı Abdill!ziz. 

:t.IBAAT BA?\A.ASI TEKtımAo AJANSlNI ..... ıu.2.tt:ı.\I 'IARUrl.i •rı-;, Dlı\'fl 
(),09 Hasan Fehmi. 
;3.03 Ahmet F-0.hml 
l,40 Haaan ŞWrrll 
0.64 Sabri KUtalıyalı. 
l.07 Mualltınıer birliği 

0.4.9 Mehmet Vamf 
0.11 Tevfllt 

:t.IBAAT Bı\NKASJ AD<\.PAZRI şunEst1'11!'1 19,2,U:lO 'J'.\l?İUJ.i 'l'fi\ UtA1'J 

O.M SıUn 

O.M Hüseyin 
1.tBAAT ~'KASI E!\llRDAü AJAN iNiN 2s.UH6 'l'AUtHU •ı •t;\ l>İA'l ' I 

8..38 Mühendis Emilpol Lonıns, 

16.0J 
5.-
5.-
ı.-

2.-

2.
l..50 
O.M 
0.25 
0.80 
0,50 
3,fiO 
2.60 
8.60 

2.82 

1.12 
ao.-

0-2! 
0.30 
o.so 

25.20 
0.50 
0.12 

ZİRAAT ~'KASI KIRKLAREL1 A.J \ · :-.1;\· IN 18.8.ll·lU 
TARIHLt 'l'EVDlATI 

Demirci Halli l~öytlnckm, 
Dolh&n köytlııden 
Paınyat O. lbro.hlmdeıa 
Celep Koçodan 
Todorl oğlu Yorgidcn 
Erlklicell Tosun~ 
Enı1 O, lttacııol 
Pamyn.t, O Nlkolakl 
Karabldırb Hilaeybı ça.vu:, 
l.ımı:ı.ıl oğlu AJ.l. 
Koyun babadan Nec&ti Hllse.YJ.n. 
Koyun babadı:ın Abdurrahman Tevfik 
Koywı Baba.dan Abdurrahman Tevfik 
Koywı Babadıı.n AbdUrrnJıman Tevftk 
.ınecedcn Mehmet oğlu Murat, 
tneceden Ali Mehmet Çavuş, 
Ka.rahtdırdan Emln 
!ııccden Ali oğlu Mehmet 
tncedcn Mehmet oğlu Murat 
!neceden Nurettiıı Sabri 
Koywıbab:ıdan Mehmet oğlu Allmet 
Dere köytıııden Abldln Mehmet 
Dere köyünden Salih 
Çağlayıktnn HM&n ?.lehmet 
l:lcdycden z.ıctunet 
Dcreköydcn Ali Rı7A 
O'aldlpdereden Boşnak llyas 
Dereköyden Mehmet öıner 
Bcdreden EyUp SUleyınan 
Bedrcden İbrahim Hasan 

z;tr.AA'l' BANKASI HJJUUAJU!:Lİ AJ 
'rAntHLt TEVDİATI 

'SIMN 18.lUHO 

'IL. 
o.ıs 

o.oo 
3,60 
l.7Cl 
1.60 

Ci2.40 
192.5' 
10.-
12.-
1.-

30. 
20.-
lt.85 
s.-

2,06 

1 lm ve Adr 
.Bcdrcdcn İsmail :Mehmet 
Bedrcdcn Eytıp Şab3n 
I<oyunbab:ı.dan Mustafa ömer 
Tüccar BurhanettJ.n 
Tüccar Burhanettin 
Nul"Cttin 
Husual. Muhasebeden 
Pma.r hisar emanetinden 
Ali Rıza.dan 
Şevketten 

Bedredcn Hllaeyııı 
30 No. DükkAn için Hllllıitten 
Pmarhlsar ema.netiııden 
DUkkAn için avukat Tahir 

KinŞEBİR z. ~'K. ıo.f.41 TARtın.t TEVDİAT• 
Halil oğlu Osman 

10.000 kadını._ 
Hayrette bırakan. 

GARİ p pu8~A 
TECRÜ_BESİ 

~ 

Daha güzel 
gilrOnebileceğinizin 
Kat'i OELiLi 

BUGON liü 
Pudracılılı:ta şayanı TECRÜBEYi 
hayret eon bir kqif.. y 
Cildi güzelllstiren. apınız. 
'ona güzel bir cazibe ve yeni bir ha 
yat Yeren un5Ur • • • donuk ve çirkin 
bir cildi, gençlitio tabii renlderilo 
eüıılcr. Pudra yağmur'•, Rllıgir'a ve 
batta tcrlemc'yc rağmen bile aabit 
kalır ve .artık parlak burun bırakmaz.. 
Bu cevher (Krema \:r>pOftl} ıııamı a\· 
bnda bcrab ıııtib.nl edilmiş ve yıln~ 
Jokalon Pudrumda bulunmaktadır. 

CİDDEN IUHiM BİR TEKLiF 
Yn:ı:üniidin bir tarafına krema ! 

köpüfil ısar_caiodc iııtibzar cd.ilen 
Toka 1 o o Pudraaını ve diğer ta· 
rafına ber hangi bb pudrayı aüriinüz, 
Şayet ,. Krema köpülclü pudra" ile 
pudralanmı~ taraf dığcrindeu daha 
güzel daha taze ve daha tazip rö
rünmcuc Toblon pudranıza verdi· 
finlz para iade olunacakbr • 

0.54 Çavu~ oğlu Ha1il km Um~ 
0.14 Molla Ahmet oğlu Ömer eşi Falına. 
1.12 Solak oğlu Osman kızı lı"atma 
O.OS Derviş oğlu Ömer kızı Ha.Uce 
l.OG Meml§ oğlu Ömer 
1.04 l{ara Mehmet oğlu Mustafa 
6.40 Ahmet oğlu Hııcı SWcyma.n 
O.OS Dere köylll :Mehmet varisleri 
o.ıu ÇaVU§ oğlu Mehmet 
0.07 Hul<ls oğ. Mustafa oğ. Mehmet. 
0.05 Abdullah oğlu Halil, Emine. 
0.11 Lafçı oğlu Hafltıerl 

0.20 Hacı Ömer oğ. Sabri kıZı Em.ine. 

~:::.==--.........,::...-.--

'' tı!NefıX'NUN - lt~2 

Harbin başlangıcından berr TÜNGSRAM amZr 
"pulları stokumuzun korunma11 ve yeterek kullanabil-: 

mesi için karşılaştığımız büyük gOçlOktere rağmen . ' 

mOşterilerilerimizin herQ:On daha çok artan bO!On 

isteklerini önleyebildik. 

iki yıldan beri ilk defa oiarak maltatıtnızrnyoı .. 1 

lanmesında beliren yeni zorluklar neticesinde bu hk-; . . 
k~nun ayı içinde bir aralık elimizde TUNGSRAM 

ampulları kalmamıştı. Bundan dolayı mOtterilerimiz .. 

den özOr diler, fakat ayni zamanda bOyOk bir parti . . 
malımız geldiğıni ve bunun arkasından diger partile• 

rin gelecegini umduğumuzu ve böylece yapılaca)( · 

botun talepler1 karşılamağa deva_m_ e-~-~Jecegi_~izt 1 

• 

kendilerine .mOideler:i;_"'\ 

• 

0.1 
0.49 
o.ss 
0,06 
1.01 
0.13 
0.5S 

17.17 
2,77 
O.Ot 
i.69 
2.111 

iluBLA •atRADltBLER, 

Kanı Hü.ııeyln oğlu Ha.sarı veresesi 
Rec4p oğ. Hasan kızı Halice 

Ka.ra Hüseyin cığ. Mehmet Ali eşi Şerif~ 
HaMn oğ'. Mehmet Ç&VU§ kw Şeritc. 
:Kara Hllaeyin oğ. Rcoep ~ Havva 
Köle zade Ahmet ~ Havva. 
Tonın zade Hacı hma.u og. Mehmet Ali ~i Emtne 
~nneyan zade Davut ağa ve~ıı. 
Ru§CJI oğ. ömer ve ealre. 

l ınam :Mustafa vcresc111 
AksekUl oğ. kızı ümü~. 
Şaban og, kızı Hat!ce 
Şaban Iuzı Zebra 

6.- Oımınn oğlu Musta.fadaıı 
H.neı Ali '\'C Rulckaıımdan 

Zİfü\AT BANKA~! KO'TAHl'A ŞUBE 'İNtN lM,9!0 TARIHLt 7EVDİATI 
0.54. 

11.23 

13.18 
1.09 
l.49 
2.2$ 
0.(7 

Sirkeli oğ, verescl'!i 

Hacı oğ. veresesi. 
li.-
2.-
6.10 

:w.-
l.0.-
10.-

'7.47 

ıs.-

2.SS 

Abd! oğlu Hlıseytn, Mehmet oğlu Abdı, 
Ahmet oğlu Bekir, 
lb!§ oğlu HUscyfn 
Haıuidıyc1 n Ahmet Beyden 
HUscyln o""ıu :Mehınctten. 

SMI UN ŞUB. JQ.4.DtO TE\'DiA'J'I 
Milukait kaymakam :t.ı&hmut Ncd1m. 
'l'llrk ucarct tirkeU nanıma Cemal 
hkınckup muallimi Hikmet 

Kll'TAHYA i'..B. 10.4JtH TE\'Dt~\T'I 
1.16 Durmu§ oğlu Mehmet zevcesi Asime. 
0.74 chınctçlk oğ. Fanık anası Htıtlcc 
0.67 \Yakıflı oğlu Hllsoyin. 
2.11 Vakıflı oğlu Hüseyin 
0.1~ öınercik Oğlu Arif 

1.33 Binamaz kızı oğ, Mehmet kızı Nazile \'e Alime 
0.36 Eınln oğ. All e,ı Ömercik oğlu Arif anası Fadik 
1,0i ı-::mın oğ. Ali ~ Fatma 
0.7 Aks:ıkııl ktZI Havvıı 
1.29 Kayserili Ahmcdin oğtu Ali 
ı.so Vnktflr oğtu Hüseyin v Osman 
O.SS Vakıflı oğlu SUleyman ve Osm:ı.n 
9.19 Ömercik oğ. Hııcı tsnınil VC!'retıe 
Z.27 Ss.Iih nğ. Mustafa 
9.- ömerclk oğlu Ali 
0.07 Çolak oğlu eşi Hatice. 
3.0D Necip ot';lu HaS3.D eşi ~mctullab 
0.71 Çolak oğ. Bekir eşi HaUce 
0.33 Hacı Mehmet oğ. HnCI lbrahiın 
o.sı GUmUolD oğlu Ahmet 
1.30 Rıza ağ. Ali Osm:ı.n ve Hatice ve Havv 
5.80 :ısa oğlu tu •ereselcrl 

ZIBAAT MNKASI KtJTARYA ŞUBESiNi:-.- 10.4.910 'r.\lılm.t TIC\'llt.\'J'I 

ıuo Davut oğlu Abdullah 
0.04 tmam kızı Glllsüm 
0.02 Hasan • .Ahmet, Çavuş. Hll.!ıoybı 

TL. t lın ve adrcı; 
0.7."> 
s.;s 
0.12 
2.00 
•.·i3 
o.sı 

O.lG 
2.SJ 

S.62 

0.03 
0.96 
0,4!) 
0.2G 
0.09 
0.00 

O.o7 
0.67 
1.2~ 

7.83 
1.24 
2.26 
2.13 
0.89 
8.9!'1 
0.07 
0,07 
2.61 
0,10 
0.69 
1.53 
2.4~ 

0.85 
0,14 
4.23 
003 

Kom ,\hmet, fbnıhiın ~'11'1 
Hacı Mehmet oğlu Beldr, 
Yeniçeri n~ra ı bm:ıD l'ılnb. Rusc3in. 
Dökmccl oğ. Salih ze~cesı f:tnlno 
Kadir oğ. M~hlllf't kızı lla<-er 
:o;:ı:rayd:\r oğlu ,.~ 

Ah!;ı oğ. ilacı tbrahlm '\'ere&esi 
ı:rrurumlu J\li oğlu Jlrundi 
tbrahlm muıdl Zehra. II.ııflzc 

İbrahim ağanın Mehınot. 

Snlranbolulu zevccs1 Ayşe 
Hacı İbrahim oğlu Rllştii 
Hacı İbrahim oğlu Hıı!lt., Zehra, Hafize 
Müftü zade Mehmet 
Hacı lbrahlm oğlu Rllı:ıtU 

Aziz oğlu Deli Musta!e. 
İmam Mehmet evIA.Uıın Mehmet Oman 
LCıtrı 7..adc Ahmet 

Şahbaz oğ. Hasan Mahdumu Süleyman 
Yaman oğ. Mehmet oğ. Salih, 'OmmUhan 
Ali oğ. Hacı All HaficlJ .AziıJlC 

Ali oğ. Ali Ayvaz oğ. Has:ııt veresesi. 
Bayram kerimesi Emclullah kıZı Hatice 
Çil Hıuıa.n oğ. Mehmet kızı I<'atmı> 
Hacı oğlu Has:ı.n 

Yağcı Hacı Mehmet kızı Hatice 
Tulumbacı oğlu Mustafa 
H.ııcı Mehmet kızı UmmUhan Hıı.vva 
Kanber oğlu Halil 
Habib oğlu Hasan veresesi :-.iuııt.ııfa. 

Hncı Namaz oğ. tsme.U klZl ı.•ntma 
Knvzı oğlu tsnınll zcvce11l Emctullnh 
Ka\'tl.k llalll mahdumu tbrablm eri Hnl!e"' 
Hacı Abbas o~lu llnsnn vercs~ı. 
'Molln A7.l:r. oğlu lhrıı.hlm luzı Hntıcc 

2.41 
3.03 
9.20 
0.02 

2.17 
o.n 
0.40 
O.Oi 
0.16 
o.mı 

OJi3 
3.90 

Yelim oğlu hamamcı :;311'eyınan 
Evrenli hacı HaııBJl vcrc8Clerl 
Sığır çobanı .Abdurrahnum oğlu Satır Ali 
HUscyln oğıu sallh 

Çelebi oğlu Ahmet 
Mllsevvlt oğlu Ahmet 
1b1§ oğlu veresesinden Kemaı Hakkı 
DUnuın oğlu HllS<:Jin l'l.\'U!1 "eresc~ 
BclıQet oğlu Kanı Mı>lımet 
Vadlpll oğ. HUı;eytn 

Çavu~ ot. Mehmet cvlAUarı 
öıner ve sa.ir 
Bektaş oğlu Osman çav~. 
Molla Ahmet oğlu H&lil vereseısı 
Bayraktar oğlu Osman 
Vakıflı oğ, Meiımd. 

Mabftdi bugün int.l§a.r eden diğer y.ıvml guetelcrdedir. <3301 

İstanbul Defterdulığmdart: 
M u.haınınerı 

Dosya. No. Be~l Teminat 

G3-i500 Eilyüktcrc duvucı M>ka.gmda. cııki 11 l:!i) 

Yeni 29 No. lı 78.10 metro mııra;lbar 

arsanın tıunamı. 
2. 312 Üsküdarda İcadiyc mnhatlcaınln oou 

Arl!bcy sokağında eıski 25 yeni H No. 
lı haMnln 2/8 hlaaesi. 

Yultarda yazılı gayrimenkuller 21.l.9U ça.qamba günu aaat 15 tc ıııil• 
11 cmltı.k mUdUrlilğünde :ınüteşckkll komisyonda ayn ayrı ve açık arttmıı$ 
llc satılııcaktJJ", Fıu:Ja izahat için Milll EmlAk • Uncu kalemine ııı~t. 

"~!l) 


