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-------------- ----- - ------------------ -----
y etleri y ol ve geçitlerinde ve ma
den ktıyular.ında çalıştırılacak 

lngiliz uçakları 
• 

olan kıtaları çok 
çekilmekte 
hırpalıyor 

T rab lus'tan 
Fransaya 

Trablusun alınmaıile 
açılacak Akdeniz cep
hesinde müdafaanın 
mihııeri gitgide yoraca· 
•ına imkan haaıl olaca
ğını hesap ~den mütte
f ikler nihayet bir gün 
garp cephesinin açılma· 
'ına imkan hasıl olaca
ğı kanaatindedir: Fran
sa sahili .. 

Yazan: Ş0KR0 AHMED 

S
cklımci İng.iıliz, ord~su 
L'byada ileri barekeWıc 
devam ve Ma<r~l R<>ın-

ıı:ıelin MiJıvcr kuv••etlerim mu
valiak.ı.yotıle taı.ip etımelttoo;r. 
Çöl harekatında çabuk ilerile• 
nıek pek çok göriilmüş haller
dend'ıt. Bundan evvelki aylar.n, 
Siınali Afrika sahııe6'i. açıldı açı· 
lalı geçen senelerin harekatın
defoi görülen vakayi beııüz ha· 
tı.rlaroadır: 

Bfr taraf çok ilerliyor, diğer 
nıulıaıt ı> taraf çekı'.,ld içıe çek~li
yor, öyle lııi takı' p edeıı taraf 
için .. ·~beıten az bir zamanda 
pek uzım bir mesafeyi aşmak ka· 
b l oluyor. İngilizler bu halleri 
daha ilk giiııdcnberi •taMarcvaf· 
ıı. oyununa benz,etnıişlcrdiııo. 0-
ıııın iç'tn yazın l\1ihver tarafının 
çöldeki muvaffakıyeiı'.ne mu· 
kabil sekt:-ııici ordunun uğradı
ğı ınııvaffak.ıyets'ız:HkJer İııgıi
lizler için acı olmuş, fakat Ü· 
mitmL ğe yol açmanuştır. Şima· 
li Afoiluı barekiitınııı yeni saf· 
haları ise artk Mütt~fikleı:<n le
b'ndedir. 

Bu seferkli harekaıtifa Mareşal 
' Ronınınl kuvveHeriru lıı hızla çe

kilmekte olduğu anla~tlıııakta
dır . Almaıı Mareşalinin yeni b'r 
t.arc aramıyaeağı, kent!! ni bi.r 
yerde bar>ııdJll'arak müdafaaya 
uğraşacağı tahınin edı'Jeb'İlir. 

Çünkü çöl muharebelerindeki 
maharehııi göstermiş olan l>u 
kumandan daha focrül>e edile
cek yoDla.r, müracaat olmıacak 
çarder düşünse gerek, 

Fakıııt muhakkak olaıı d'ğeT 
keyfiy>et vaı·dır ki o da Anglo 
Sak-son tarafının bava kuvvet -
ıleri ile kara kııvveilcni arasını.
ıdaki işb;~.ıiğ'..mı:n yoluııda g'tt.i
ğidiı-. Harekatın bwıdan somahl 
inlcişafu<nda da bu işbirliğı"uden 
alınacak ııet' ce1eri takiıp et
mek Jazmn geleccl<. 

Bu sefer arılık Şima.Ji Afri>
kada çöl harekatını • tahtarcval-
1' > ye benzetımek git.gıide uyguın 
görünmemektedı'lr. Çünikii oo
J.;:ciuci ordunun hava kuvv>c'1.le
•i:tln de yardımı ile MI hver kuv 
veller"ııi tak.ip ederkeu gh-dfği 
J't rlerden artık çıknuyacai;ı söy
leıı ıucliıtcdJa-. 

Gal'ba doğru bu ile~le~ 
vanlmak :stcnen gaye Mikver 
ku,vcıt!crinıi Traıblusfan v,e ~ 
mali Afrıikadan b üsbutfrn çlkar
maktır. Bu harekat Miittefik· 
!erce bor takını hesaplara gi>re 
yapvlma1ıta cdiluğu iıı'ın mesela 
TrablnS.,"'3tba ve,.'Jen ehemın~
yeti de anlamak müşkül olma • 
sa gerek. 

Trablusgarp mii•takbel saf
hı>larda büyük hlr mevki tuta
cakıtır. Mwbtefikler için Şimali 
Afl''ikada Trablırsgarp, eıı elve. 
rişl' b'r tayyare karargahı teşkil 
edecekıth-. Müttefklerin Şimali 
Afn'Jrndaki hareketleünden mak 
&a.tfarı o sahayı tamamiyle ele 
geçir<l'lkien sonra ora da bekıle-

(Devamı 3 üncil ııay{aô) 

1 istanbula İil listeler 
Alfôbeti k oİarak hazırlandı. llôn 
edilecek bürolarda bulundurulacak 

vergisini öd~eyen mükell<!fler 
Palo - Elazığ, Diyarbakır - Bitl's
Van, Erzunim ·Ağrı transit yolla· 
rile Kop; Zigana ve Deveboynu 
geçitlerinin teıni:ıılenmesi işlerin

de ve m•deıı kuyularında çalıştı- , 
.ılacaldaı•dır. 

Fransız Cumhurreisi 
Alber 

R i c at e S·R a s ı n da 
----ı•-----

Mukavem~tin çok 
z ai f o l du ğ u 

bi l dirilm e kt e 
Kahire 15 (A.A.) - Ortaşark 

İngiliz tebiği: 
M;hveı- kuvvetleri E!ageyla 

an<0vziinden itibaren geri çek'lme-. 
ğe dev6JJI etmektedır. Düşman, 

hafif bir mukavemet gösteren 
ardcı kuvvetleri bulundıurmakta
dır. ileri hareketimize rrıanı oı-

(Devamı S ündi &ayfada) 

D ENiZ 

o ti' Toltrıl 

ıler ıo,11< 

V4 DI Et 
fAl/CO 

Trablusgarha doğru çekilen l\fib\'e~ kuvvetleri istikamet'm 
ve miUıteEik taarnt"1 laıllıuını gösterir harita 

Anlrara 15 (İkdam muhabirin.. 
den) - Maliye Müsteşarının riya. 
setinde alakalı, vekaletler miiıınes
sil!lerin®n mürekkep kpmlsıvon 
Varlık vergisi mükellefiyetlerini 
if!t etmeyenl~rin nerede ve ne su
rıle bedenen çalıştırılacaklarmı 

tesbit ed~m talimatnameyi bitir
miş ve projeyi Vekiller Heyetine 
sev ketmiştir. 

Öğrend;ğ'me göre, Varlık ver. 
gisi mükelleflerine ait listeler ya
rın (bugün) A11karada ilan edlle

(Devamı 3 üncli sayfada) 

Lobrön 
kaçtı 

~-------------------------------------------------------------------
Ald.ğım malumatı. göre, Varlık 

HAVACILIGIMIZ 
Hava Kurumuna 9 anda 
4 milyon lira verildi 

-----------~-----------
Etime sut Tayyare fabrikası yeni 

tesfs re r le genişletil iyor 
Ankara, 15 .A.A.) - Tilrl<: HllMı 

Kurumu geoeıl mel"!cıeız bqy-.eUnin, Mar 
'1i11 mıı_-busu gerıer:::ıı Seyli Dür.!:göre-
nôn bııŞ!oaırılığlınrlu Y'"Pİ>ğ• oon t<ıplon 
t.ıdr:ı geçen tophıınıtıy.3 e.~t z<:.lbıt hilldM 
~, ırre.rftez jda.:re heyeti:roln ve ml\.lro'" 
kiplerin raporhın iıabul edild<:cten 
sonra .ıtı aylctc hesap lılü'l~cy-le 934 

bütçeı;ıi tasdik ediJ.m;~ ve lkıurum ooıı
lka..ııı ile k!tıı~ teş;.iıilfü~ calışrr.a 
lıarlJı<kın alınan iyi verim leşd<küa"le 

i<ıa<-şıllUUU"QJk lop]antJtya """ veril • 
nWştir 

Bu rawr:ı. göre bet' 2ı>m;IJ\ iy; l!Ö-• 
ren ·v·o ity i sezen mil'.le1~'.:nı h.ı.&-umlın 
p~ !!l3'1't-rn gerçu:.;ıJ~tirmo'k yulundhtd. 

:v•l'<l'..nnlıı ıuıun bu yıl tam lıızı .ile ıre
lişm.L-; o:rmusı ncıl.ice'.iii 1.942 3-"llı için 

toh:min e<lllımiş ol:ın (iJç m!Jıyon llr• 
gelire ~ C>,Jkıu:z wlıik bir devrede ı 

kuruma y01Pı!Lan yarCıımın ~4.l 79 
lir<ıyı bukl!:ığu biijoJri1m<ıtlf:e ve h<ıl· 

kımoı'm bu yüıreı.ten J.g;isi 'biiıyük ;;[. 
küye ııla§rnllrııru kola:ylıştı.-aook Se· 

(Devamı 3 fıncü sayfada) 

Karadağda ltalyan 
askerleri i ~ e 

çarpışmalar oluyor 
• 

Çeteciler Eosnada Sinyi 
Hı rvatistan mer k ezide 

i~ gal ettiler 
ç e teci l e rde 

# 1 

INo!_~eçteJ 
Almanları ı ini r· 
lendirmek için du· 
varlara 1918 diye 

yazıyorlar 

Stokıhohn 15 {A.A.) - Reuter: 

LQndra 15 (A.A.) - Yorkshire 
Post gazetesin"n askeri muharri
,ine göre, general MikhaHovltıch'· 
in kıtaatı, sadece dağiara çekiılip 
oralarda kalocak yerde Drina va. 
disine düşmana hüıcum etmişler 
ve onıu hezimete uğratmışiardır. 
Karadağda İtalyanların mnııörlü 
b!r .kolu, perişan edilm~tir, Ama. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

(" 
-C Mahalleler 

---•ı-----
Cumhurreisinin bir 
bitaraf memlekete 
gittiği sanı!ıyor 

Vaşington 15 (A.A.) - Bura
ya gelen haberere göı-e Farnsız 
Cüınhurreis> Albert Lebrun Fran
satlan kaça.11ak bitaraf bir memle
kete iltica etm.i§tir. Vaşington res
mi mahfilleri henüz teyit edilme. 
miş olan bu haber üzer'nde bü
yük bir alaka göstermektedirler. 
Çünkü Lebıı.ın muhtelif Fransız 

(Devamı 3 üncü s ayfada-) 
P i,yer L aval 

MI. Peten ve Lavaı 
Hitlerle görüşecek 

----~----- :Jll--------~-

L~val, efkarı umumiyeye karşı arkasını 
çevirerek Fransanın selameti için biid ' ği 
gibi hareket edec e ğini söyledi 

r 
ı Şa rk 

"\ 
Cephesinde 1 

Voronej 
önlinde -------

A 'man hatlarında 
gedikler açıld ı 

Moskıova, 15 (A.A) - V oro • 
nej cepilıesi:nde Ruslar taarruza 
geçerek Alman hatl,aı-ında gedık
ler açmıya muvaffak olmuşlar -

dır. 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

arasında ::L_ 
T 

Ankw-a, 15 (Ra<1yo Gazetesi) -
P-ariıs raöG""osunu:ı btld!ni:i,~e g'Öl'e

Lava.l Hitler~e g-Oı-ü~me~ lskmiştir, 

Moı'<?şal Pokırıin <I<' bulımacağı bu 
ırr ı.ıı:;ı;ret ~.aıkında. ya.'Pıluc..ıotır. 

D.yli Te!g.·;ıf gaıelesi bir Yf-ll'l''lll>-

da Ll,volin maı;.,,.e hoş görünmek 
için Fr.:ınsatyı feda edeceğini bildir. 
miştir, 

LAV ALİN DE.'lfECİ 

V.şô, lö (A.A.) - Salaıı;,.etll mnlı 
tillerdeı1 bildirilrl!iğinc göre LLvaltn 
bugün meçhul bu• semte hareket eıt. 

mesi .nıutebcrd~r. Lav.al 
00.--n iştir ki: 

• Yo1unmn iiV..<rinde Fra.. .... "\Yı kıu'!'

taırnn'llğe .m_,ni dtlacak her şeyi devire.. 

reğ!m, Siz pe.rltınon.to ID>!hVafiıOOyet 

lerile lmıımnt§ bir Lova] .bilınsinlr.<, Bu 

~ı ortado ba$ka bir ı..v..ı v111t.ı!ı-. 
namına oılk:3mn. 

çcvi,rrnek l.1zJm ge'!ir.st: !kendimi halk 
elk~l'ile ooğ!\ı sa,ynı>y~cağ'Lın. Bu lıiı

c:tin rru.ı.ı:hed"6idlil", Alman zaferi d~ru. .. 

mil.in koımıüJn:İMlı içinde boğulmıaEuna 

/Parti Grupunda 
içki 
ekim 

istıhlakinin artışı ve 
Üzerinde izahat verildi 

Ankara 15 (A.A.) - C. H. P. 
Meclis grupu umumi heyeti bu
gün saat 15 de ıeis vekili Trabzon 
mebusu Hasan Sak.r,ın reisliğin
de toplandı. 

Celse açıldıktan ve geçen top· 
lantıya ait zabıt hülasası okun
duktıan sonra ruznıımeye geçildi, 

Ruznamenin bir'nci maddesini 
Bursa mebusu Nevzat Ayas'ın, İ:;· 
pirtolu içkiler ile tütün istihlaki. 
ııin artması sebepler;nin neler ol
duğuna da'r takmı teşkil ediyor
<1u. Cevap vermek i;zere kürsüye 
ge:cr Gümrük ve inıhisarlar, Sıh· 
hat ve tç.9 mai muavenet ve Ma· 
arôf Vekillerinin bu husustaki 
beyanatlar ile bu al'ada söz alan h• 
tiplerin mütalaaları dinlendikten 
aonra Diyarbakır mebusu general 
Kazım Seviiktek'n'in, ekilmiş ve. 
ya ekilecek hububat miktarına ve 

Madagaskar 
GI. de Goulle'e 
teslim edildi -lngiltere r e b :r 
anlaşma yapıldı 

Londra 15 (AA.) - Madagas
kar '3dasımn kontrolü İngiliz hÜ
kUmet; ta.rııiından. De Gaulle'oü
lere devredilmiştir, 

Eden ile de Gaulle arasında dün 
bu mesele haklo.nda bir anlaşma 
İm'Zalam~. 

istihsalin fazlalaştfülm:ısı h;in hÜ
kfunctçe ne gibi iedbirer alınmak· 
ta olduğuna dair takrh-in·n mliza
keresine geçildi. 

(Devamı 3 üncü sayfada) ,_ 
Ucuz Şeker 
tevzii bugün 

---------
Vilaye t, nerE'ler · 
d en şeker ahna· 
cağını tildiriyor 
İstanbul Vi1d1Y~t.inden tcb:ig edil-

~t!l': 

1 - Memur ve mihtL"\h.dr-n:~t·rle 
du\1

1 
yetim v~ mütoka~1!eı·-n k~\ .. "JllAt

ev"Vel Jstı!H:-cl-t1~n:ı ıc;in nl:.fu b.l"lr.a 
yapılacak 50-0 gra..'11 şeker t.r-.: ı. ı i~
tnınıbul ıuııeın·.ıı;'lı::ır İstihiaı.< 1(0ıop::r · 
tifi .llloonıırıa semtl""rl .aş:ı.~~J gösteri .. 
len kyilerce icra. <.ılUnac~&U;ı· • 

b '. ıan 

e\amCk k.a:rt!aıı bu b<-ıyHcre io '-' · e
derek b!tJa.rın sut üst köşf.J-t1ıi t ·şf:.il 
edaıı (İ. B. elam(.•~{ J.."'tilttt İki·lcJ' '- .n. 
Bil"incikancn) iıba~c ini tc ... ·~v.ın 11ıı.:.s. 

(Denmı 3 üncü sayf,.da) 

Amerika Bahri 
Nazırı · cekiliyorn:u 

Cenevre 15 (A.A.) - Nevyork 
tan bildi 'ldigine göre, Nevyoık 
N.ews gazetesi, M. Knox'un önü
müzdeki ikincikanun ayı da Bah 
riye Nazu-hğmdan çekilec;,,ğini ha 
ber vermektedir, 

Almanlar, top mevzUer1 ve baş
ka müdafaa tesisleri kumıak için 
Tronahe'm'da 15 eve el koymuş. 

lar<iır. 1 
K eza, Stokıholmda inardır ibir 

kaynakta.o öğı-end itliğine göre, 
Bergen'deki NoıV<Oçlilerin duvar
lara 1918 sayısını yazmak sure
tiyle başladıkları sinir ha.ı<bi şim· 
d!. Oslo'ya ve başkıa Norveç şehir
lerine de yayıl.,ıışııı'. Ve Alman 
askerlerinin maneviyati üzerine 
de tesir etmektedir. Ahnanlar bu 
sinir ha.11bini önliyememekte ve 
ordunun Tronelıe'm'de yapıştır
dığı duvar ilanlarının az zaman 
'çinde müttefik muvaffakıyetle
rini bildiren yazılarla örtülmi!Si
nin önüne geç~memektediı-. 

Bugün de Eyüp ma
ha ll el eri konuşuyor 

; ani ofocakl<r. ' iL!~==:!:!=:: 

HABEŞİSTA.ı.'IJIN VERDİGlı 
KARAR 

Londra, 15 {A.A.j - H•beşis. 
tan, Almanya; İtalya ve J~ponya 
)'& harp iUn dlll.İjtiı'. 

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

Ekmeğe sabah hücumu 1 • Hareket sa· 
atinde uzaktan bile görünmiyen ve.pur• 
la r • Ayaktı;.n iskarpin söken yollar 1 

Vapura bir buçuk saa~ vardı. 
İskelede çivi kesmek yerine Eyü

'be otobüs He gitmeği taııarladım. 
Böylece, aklım sıra, vakitten ka
zanacak idim. Kerestecilere ka. 
dar taban tepmeği göze aldım. 

Fakat !Balıkpazaı1ndan geçen ara
baların arasından yakayl kurtar
mak çin adeta a<tlet veya cmooz 
olmak lazım imi~!. 

Ben de dakika ~eçirmeden, bu
gün Eyüplülere calı çektiren• 
meseleler' öğrenmek telaşma dıüş
tüm. Fakat, Eyüp mahallelerinde 
oturan vatandaşlara alt dilekıle.in 
birkaç esaslı noktada toplandığını 

öğı:end m. Bahariyelllerde ayni şey 
!er\ söylediler, Şavaklarda 'bulu.. 
rumlar da, Şifa havuzlular da ... 

' (Devamı 3 iincü &111'6ı.ıl.ıı) 

H i z m e tç i 1 i k 
--------

İngiltere de 
tarihe karıştı! -·-Zengin, f a kir 
h~rkes ayni 

ye meği yiyor 
Değerli arkadaşımız Ah

met Şükrü Esmer'in İ:ııgilte 
re rn Amer.ika .-..yaha;t;i itı1ı· 
balarının üçüncü nefis yazısı 

3 cü sahifede 

Hiç bir şeg yapılamazsa 
sökülüp atılamaz mı? 

SELAMI iZZET SEDES ----- ........,. __ _ 

B u mevzu ne kadar eski, ne 
kadar Gicllere destan olursa 

ol&nn, ben gene, bir ke<:e daha 
yazmaktan ke.ndimi ahnıyonıın. 
Soka.klaı1ınuz-Oaki saaltlerden 
bahsedece&ıiım. 

• •• 
Dün Ş'tr; meydanındaki saate 

baktım: On altıya on vardı. Bir 
eıtomobile bindim. Hat>biyeye 
celdiın. Meydandaki saate bak
tım: On albyı yirmi geÇ>iyordu. 
Kendi hnd:ime acı acı efilmü· 

fiim. Şoför hayretle dönüp yü. 
zliıne haktı. 

- Şişhleki ve Harbiyedek; 
s.aatlel'C bak tım da.... decL m. 
Şoför <le güldü, Bankalar cad 

des nde kaldırıma doğru uzannıı 
bir saat gözüme çarptı : On altı 
yı çeyrek gegiıyordÜ, 

Karaköydeki saat "" altıyı o 
İk!İ, K ad.köy vapur iskelesin' 
saat; de on altıyı on sekiz geç· 
yordu, 

(Devanu 3 üııcü s.ıyfada) 
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r =e Esnafı da dinleyelim)~== 

SULTAN REŞAT 

ITTiHATCILA 
f \azan: Z YA Ş!--A=-=~:.._..::..N=-o.:....• 8=-5=--
HaJbulıı aradan günler geçtiği ı 

h:ıkle, ne ıbu davetçiler gelnı.~, 
:ı:e c:k Sultan &mid, kendisini 
talt f V'e taty.p edecek bir haber 
gönde.~ 

Artık veliaht, Dolmalmıçe sa· 
rayının o irili kokan basık tavan
lı dairesu.:ie, tamamiyle unıutul
muş bir aaan;a benziyordu. Ne 1 
maı:buat ve ne de ıbellibeşlı eş.o 
h . . eı ....ı:;ıyıe c.cı<li bir surette 
alakadar görün.ınyordu. 

Temm=ı 23 üırcü günU, İs· 
tarfuulun muhtelif yer1eı·ir.de, 
zeytuni bir kağ.>t kap iç.nde kü
üçük beyanamelor ğıtıld•ğı 
haber olınd .. Bunlar, :zı4ııta ta
:rafır.dan derlıru toplatt l'ıldı. 

Taınruıı yle Sultan Hcımk!in 
11leyhinde bt.lunan bu beyam:a 
mt:ler:ın 1907 senesinde • ya.t:J 
meşrutyietin Uınmde e'V\"el ya
z .,, ~· ı,;U a::ııaş..lmı~ıı. F~t 
artık lll<.'Şrut.iyet il.icı edilm Ş o>
du.ğu çin bunalrill §İmdi halita 
tevzi edillll(ISİ göze çarpı:ruştı. 

Fa.kat İttiQıatçJar b r taşla iki 
kuş vurmak io;temi~1er, bir taraf
tan bu lb~yar.r..ameler 'll ~ ta. 
raft= dağıtıldJ&ıw açıkça söy 1'!
mekten ictinap etmekle ooalber, 
diğer taraftan da Sultac Hamid 
.le hürr.yetp... verler arasındaki 
açıkl::ğıın kapandığından. iba!ruıe
derek, padişahın mL-vkiirJ ·Iruv • 
vetlı;ndınn.ışıerd .• 

Veliaht, m~tiyetm 1Jık gün
ler.nde tiarayı~an <lışarı \-ılana
mıştı. BuLun sebebi de, lceııd si
ne gelecek olan z.iyaretçleri bıı· 
zat kabul edd!ı.ilmek tçin saray.n 
da b~lwı.ınaktı. 

Faıcat, aradan günler geç:ıp te 
gelen gıdc.'>lerin ebe'nını.ryete şa. 
yan ol.mıyan rıı r takını bur cıv 
bur adamlardan ve bll!ılarm ek
seri.s nin de para koparmak ve
yahut lıulüs çakmak için ziyare
ti bıttaııe eden dalkavuklardan 
ibaret olduğunu görünce, art.ık 
senelerder.lıcri mutad edindigi 
Maslak ve Hacıosman bayın ge
zintilerine tekrar devama başladı. 

Artık, wlia'.lıdin peşini lıjç bir 
saray hafiye.;; takip etıniyardu. 

Ve yollarda tesadüf ettiği bazı 
ki.mseler de durararak ken<li::;ir.e 
selıiim vennelııt.cn çekiruniyorıar
dı. 

,, --
1 SEHiR , 
i ! .Davaları ı 

• -:v• ... 

Halka kül 
yutturanlar --··-Cezaları daha mü• 
essir tarzda 

tatbik etm eı. yiz 
Vurgunculuğun ne kadar men 

fur olduğumı söylemeğe lüzum 
yokttl!'. Fakat hal.km sıblhat ci 
boz.ık, hallen gıdası:ndan çalmak 
sureti"j le yapılan ve vurguncu -
luk her halde daha çok ne.fret 
uyaııdu'ıcı tbir hadisedir. 
Bı.lmem okudunuz mu? Bazı 

fırıncılar un tasarrufu, yani un 
lı.usızlığı yapmak <çm ekmeK.e
re odun küfü ka tıyorlarm.ş. 

Bu SUTetle ka.zandıklan Wtla· 
n da zengin müşterilerine yük -
ısck fiyatla veriyorlarm~. ı 

B lme.m yine okudunuız mu? 

Günün i9ioden~il' •• , 
, .. . 

Tasarruf haftası için bir teklif 

H er ·ıl ır Tasarruf Haf
tası oluşu b-T nevi mil· 

li ramazan yerine geçiyor. Hiç 
şüplwsiz girlel bir şey. Fakıat bu 
ramazanı da ötek,ne !bewetmek
teıı, terJhada oruç yiyer.. sJMe 
s:duluga düşmekten nasıl k.uırtu· 
lacağız7 

Baylar! l\filll işlerıarıizd.e d.ni 
.kafayla hareket edilen:ez. Edile
mez; çünkü yani.ıştır. D:r..i kafa 
(dil ile ikrar) sistemi iç ode ka
naatlı ve tevek:külci>dür. Vazo.. 
lllllW", tıelk..n olunur ve bamdo· 
lu.c.ur. İbadet, yani harekıet ve ~ 
tarafı, ik:iııcl derecededir. 

Milli işlerde tamnmile terstir; 
iş önce gelir, sonra söz. H•lbuki, 
bizim güızel tasarruf !uıftamız 
hemı::n hemrn sadece büyüklerı.
m zin çok belağatli telkin ve u· 
y~dırmalar:.na, v~<zalere ve 
guzel yazJnıış öğüt4ere saplan
;nış durmaktadır. 

Şüphesizdir ki propaganda 

1 
bak.ır.ındaıı bunlaruı değer• yiiik 
sekt;r. 

Ancak Tasarruf Haftasında iıı-1 
,.ai V"" •stılılak k.ıs.r.tısını söz 

Yazanı HAYRI MUHIDDI! 
faslına da şü.mullendirerek, bu 
işcie de .ıstlhsali arttınrıo k ellbet.. 
te daha yaraşıklı ve yarnrlı olur. 
Her yıl tasar.uf haitas:.nıda her
kesi yine kend, vicdan mümka 
besi karşısında bir tasarruf kaiı.
ra.m.ıo.ı;.lığı e~e brrakalur. Fa· 
kat, ayr.ca, bütün Türkiye hal
kı, cemiyet halinde de bır tasar· 
cuf göster 'şi yapabiliyor muyuz? 

MeıseUi Tasarruf Haftawııds. 

ve bir gii:ıı istisr.ası:z lbiiıtıün Tilr· 
kiye halkı boğaz,mızdan tıCThan
gi b.ir şeyli· kısarak, hukfurıete ve· 
ya bM- kurwna vere!biliy<ır mu· 
yuz? Hiç dcğdse bu paralarla ft1 
sokaklarda yüreklerimhJ( ıpal"

çalayan ç•plak ve yokısul vatan· 
da~Jaruruz.ı dru>atmıık gilbi yüce 
b '!' millet lıayruıı yaratamaz mı· 
yız? 

O vakit tasarru!ım yant:cılığı 
bütün bir millet yaratma halin
dey.ken gözlerile görerek övtln
me hakkı alabilıir. 

O vakit, biitün Türk halkı mil
li Jıir ibadet olan tasal'rui haf
tasında vw bırakıp bütür. miıl • 
letçe naınavı durmu~ olur. 

B.r pastacının yapı •ğı pasta da ı· 
l>ir akrep ıbulunrnııştur. r--------------------... 

Bu iki nadlseyi mü.nferii b'rer , _-L: E s n a f 1 d a dinliyelim := vak'a dıye mi.italea etmeğe mec- -C -ı 
bur değ.iiız. Zira o vakit vurgun ------------------./ 

~~=~~ül=k Elbise bahalılığı nihayet 
t e r z i 1 e ri n i ş i n i d u r d u r d u 

Reçeller 01.SPoLiTiKA 
• '---~~~~~.:...;.;..:.~...;,..;;;.;..,.J 

bunları Belediye 
t;p le re ayır ı y"Jr 
Şeker fiyatları ıırtımadan öıııce 

y;ıpıl•n reçellerin çok pah••ı fiyat
la satılmakta olması n..zarı dik· 
kati cell>etnı.iş ve belediye teftiş 
heyeti hareloete geçmişt:r. 
Yapılan ilk tcdkiklor birçok re

çel •<"1 ya:z mevsiminde y.'.lpıldığı 
halde bugütıiı:j fıyat üterindcn 

t.ı!makta olduğıınu gliı.teımi§. 

tir, Müfettİ§ler kontra-la başlayın. 
ca çilek ve kiraz reçellerinin or
tadan kaybo!Juğu görülmüştür. 
Belediye teftiş ~yeti r.çel fiyırl· 
la<ını tesbit ve reçeJ.leri tiploce 
ayırma içın b'r proje hazırlama
/la mecbur kılmıştır. Bu proje bu
günlerde daimi •ncümt"ne sevk. 
edilecektir. 

Şehrimizdeki 
fındık bol?uğu -p·yasada 50 va• 
gon fındık var 

IBu Bene Türkıye fın<lık rekol. 
tcsi 76 bin ton olarak tesbit edil
~fr, IBunTar kal>uklu fmdtldar
dır Geçen ay başlangıcınd.a şeh· 
r'mlzde iç fındık Jiyatla.n 107 ku· 
ruş iktn biLahare 115 kuruşa k&
dar çıkm ve ay sonun.da fiyatlar 
tekrar .düşerek 104 kuruşu bul. 
muştur. 

İtalya adası •• 
• 

I talya harbe girmeden çok 
•vve.ı Sinyor 1\-lu.'<>l'ini öyle 

denı.şti: - ltalya bir adadır. 
YanınıHlanın her tarafı dcn'.t.; 

den gclecek tauıuızlara karşı a• 
sıkıtır demek t.yen hiikuınet 
1'eiS.oia bil sözüııu sonradan şerh 
ve Galı edcınlerdc çoğalıruştı. Ri
vayet türlü türlu oe ol.sa mak· 
~adın b:.,. oldu"u an laşıJı)·ıırdıı. 
Italya iç.11 en :ı..ıyade haqi kuv
vete ihtiyaç vardı?. Deni:ı mi, ka
.ra mı?. Hava kuvvon mü.>ıl&kil 
sayılmıyordu. Ancak donanma
ya ve orduya yaıdınıcı olarak 
eb.emd .• f'a:kat •llalya adas .. w 
kıorumak iç ııı her hal<le kuneUi 
bir douaıınıaya ihtıyaç ı:örüldü· 
ğüne göre ltalya hükwııet rebi 
de sö:Uerini d.arıeyeııloere oou nn. 
!atmak istemıştı. Ualbukı büyülı: 
bir donanma vücu.wı getireb.~
mek ıçin ltalyan.ın ıeng•n ma• 

denlere sahip olması lazundı. 
Yanmadanm i:.e ket>di kcnıhne 
yet.işmcd•ği nıaliımdu.. Çel k ve 
saire, yakacak madacler .tcıwni 
liız m. l>.ığer tar.Utan mali vu~ 
yeti dolayı ·yıe ltalya büyük 
ma..vaflara dayanamı)·aca:ı.tı. 

Buna rağmen lıaıyanın fiiı.ıılıat 
&iyn•eti tak •p ettıg, gorüldü. İ
talya. nilıay.et harbe girdı. 

İstaıı.'bu lda bulunan ttt lhaıt ve 
T~ 1...em.ye miimessillıer• 
bur...:ıan ~u;.Jıelendiler. Ve deriıal 
tahkikata g"}l:ı1er. Vakıa ıbu tah
l-1 kat, ka-t ı l><r netice vermedı. 
Fa kırt, ve liahd .r, sarayına nıen
ı;u p bazı k m>elerin lbu b<>yarnı.a 
me dağıJı.lması iJ nele allı!kadar 
oiduklar.rıa kana~t getir:ifcli. 

Bunun fuoorır.e • İtıtılh:ıtçılıınn 
De..<ir vasıtaları olan - (Tanir,) 
guetesiy le bu hareket takbiıh e
ed ldl. Bu mesele hakkında yar
z tın yazı ... rın s-:ıouıncıa, l)ıJhassa 
§il sa!ırlar milııderiçtl: 

Ağustos ayının ilk günü, Mali· 
ye uezaret.icin ij;ı~eznedan, eli
ne büyücek .bir çanta ile Dolma
ıbafıçe saraymdaki veliaht daire
sine geldi. 

Bu ık:i tıad.se bazı esnafın ma· 
alesef halk sıhfrıati ile kerıdlcrini 
mlll<ayyet tutmaıdıklarll11 gös
tıermekted:ır. Bu gibi esnafın ah
Iaks.zlığını kısmen de ol.sa mey
dıu:a çıkarabilecek bir lbelediye 
zaıbltası "" teftiş heyeti vardır. 

Şehrimizde ve iç piyasalarda 
d• fındık istihlak edilmektedir. 
Şehrimlı.de d•h'li istihlak mik'c:ırı 1 
hcı:ıgün 1-1,5 vagon kadardır. lbien 
piyasıda 50 vagon kadar fındık 
mevC1Jdu vardır. 

Şimdi iş tornistan~ ıh ğ a döküldü. Sütçü er ve lok an·. 
Fakat bu da ancak bır . u~aş _para~ı tacılar esnafı 
kazandırıyor kadın te, zılerın hıcdetı 1 dün toplandlfar 

İtalya m lli bankaS>W11 1938 .e
nesi sonundaki be.abma göre I· 
talyanın il>tı> ı>t aı tını ancak 3 
miyar 674 milyo allın l..retten 
ileri gjtıniyordıı. İtalyanın füıu. 
hat Si)a,<Jllniu ba~ı.nda bulu
nanlar çoktanber. müst&l<ıbel Av· 
rupa haııbıni düşünınıışler, fakat, 
evvela İtai)·an.n h•r •Ada• olma
"' yüz.ü.ndeıı kuvvetli bir dUşmAD 
douanma>mın ıaarruzuna ugraya.. 
bJlecegin, hesap ederek bi-r de 
memlekeln mail ve iktısaıli vazı· 
,yeti 11.ibar yle nzUtQ bir harbe da
yıınanııyacağını göz Grıüne g .. ı .... 
nuşlerd.ir. 

-- Efendi luızretlerini ~mıek 
istiyorum. Dedi. 

Arkası var 

KÜÇÜK HABERLER 
( ••• El~·m, zal ılıauctt pa~i.:- I 

§Qh.I. (ııiarei meşrutiyete m:ılik 
lir memleketın hılki.ımdarı ol- ------------
dt4ı<.arı "t.çt ., :Umle.n.t.ıin na- * Şehriroiıde bir (Türk ye eks.. 
:zarında mukaddes v-e mu:hterem per muhasıpler ve işletme 0 rgani.. ı 
d'I'. Makamı saltanat ile m ilet zatörlcri bırliği) kurulmuştur. 
ırrasıııdaki suitefehlrüım za l ol • IBirüğ n müessıseri, yüksek ticaret 
m·ıştur. Böyle, mill"t ,]~ pad.şa- ve iktisat mektebi ile ikt.rsa<t Lı· 
hm. bar>şt.ğı bir z;ımanda, eski kültesı prot:esörler:dô.r. 
dl"VJ"e a t beyanr .. amcler. :ııeı-ret
mek, şayanı eseftir. Z:ninlz Jd 
bu da, adei ...Updat fıkrinde bu· 
lunan bainlerin yeni b.!' ·ıu1asır.. 
<inn baretti.r, Fak."tt, m~"affak 
olamazlar. Bunlar bu hudaların
da devam ettikçe, kendi !lıayatlan 
ıte!ılkeye dilştı>tfrnü "Unutmama 
lıd;r.) 

* Sarıyer H~1kevi 20 bir:nci· 
k.lııun 1942 pazar günü .Amatör 
resim ve fotoğraf sergisi. açacak
tır. Sergide bilhassa Boğaza ait 
yığ'.ı boya tablolar, Boğaz.içinin 
en güzel Jııöşelerin; fotoğra.fileri 

va.dır. Sergi on ~ gün açık ka
lacaktır. 

*Tasarruf ve 'yerli mallar ha~. 
tası müoasebetile bu sabah s.ı.at 

11 de yüksek tkaret ve iktisat 
mektebinde merasını yapılacakt,r. 

Eğer sıkı kontrollar azalırsaa 
her lıalde lbiuı bugün kül ve ak
rep yutturanlar bu kast ve dik
katsi:ı.l.iklerınde dsha ileriye gi
deceklerd:ır. 

Bize kalırsa Ş(irirdeki lron~l
lar;n şiddetini tem.n için ceu· 
landırılan ve kapaWan dülkkan 
ve müesseselere en az bir metre 
boyundaki .kıağıtlan, üzerle.'1.:1.U 
suıçlarll1' aıç;k ıb T dille ve tıalkı 
bu cezalı di>kkaıvian alışveri§ 
yapmaktan uzaklaştıracak şekil
de azıp esınak doğru olacaktır. 

•Falan Juınıınun falan maddesi 
hükümlerıne aykırı Jıareket etti!. 
klışes• "1ıal.ka un yerine kül sat
tı. şeklinde yazmak hem fıahkn 
gözünü açmak. hem cezar-'lt m-ü• 
essir olmaısı bakımından ç.ok fay 
dal.d.r. 

Yok.sa mikta.rı az da olsa ah
laksız esnaf •kül yutturnıağa. 
devam edecektir. 

ŞEHİRLİ 

Altın fiyatı düşüyor 

Ş nıdiye kadar kahvecileri, { yl bulmuştu. Yetiştiremiyor-
berlıerl.e.ri, .ayakkab.c4lar., ıbak· ouk O '-'"•wll, ist8',t;c.,av. gu.ıı.:le 
kalları, meyılıaııecilerı, şoförleri / en az bir mılycc liral.k kumaş 
dinledik. Buglın de terz 1,eri di.nr . ve manifatura "'1Yası ;satulıyor• 
liyoruz. Hemen söyleyelim ki du. j3u kumaş.ar;n yarnian taz· 
muharririm•z derdli Jhiçbır tel'- lası ise di.& imek i.ızere ibıze ge· 
ziye rast gelmemiftir. Hepsi hal- tiriliyordu. w. ~sta, kalla, ma-
lenr.den memnwılar. Maamal! h kastar, pantaloncu, yelekçi bu-
terzileri kadın ve erkek te11.:t:n lamıyorduk. Daha doğruSu bol 
diye kiye ayu·malt suretile mü- para vererek .Jbt'iye.cımız olan 
1alea ctIIX!k lazım. Bun.l.arın ha· işçileri bulabiliyorduk. Amma 
rci.nde bır de <"hazırc .lar> var. Y -t'e yetişLreırJyoııduk. O :zaman, 

• Hazucılar. diyor ki: bir çok terziler sıra usulünü ih-
•- Biz ctüccar• hesabıırıa ça· <ias etmi:şlerdi. Kumaş ver p de 

Iış.J v • ....__ 1..;., • lc;i.r. P'>asa ha- bir ay sonra ilk prCl'Va raudevu· 
reketleriyle higbir aJ..a.kam.o: yok- su almağa l'aZI olanlar çoktu. 
tur. İş ~-erenler, hayat pahalılı- Bunlar b.ir zamannı;ş. Ş meli işi 
ğına göre yevmiyelerimiızı, arttı tornistancılığa döktuk. Sun za-
rıyorl;.r. Hoş arttu-masalar ne manlarda yerJ eJbıse yaptıran • 
olacak? Her halde burJdan zarar- lar pek azaldı. Şimd. ~erl«:s eski· 
lı çıkacak 'bizler dcğilız. lst.ed· ili· mege yi.i4 tuımu-ş kut.iimlerı.ni 
miz ücreti verm<!dıl<>r m. lba1ka •tornistan. ebtirmeğe bakıyor. 
bir işe geçmemiız kadar tabi; bT J Bir Jw:;tü.mü ters yüz etmek 
şey yoktur.. yeniden ci'ikmekten daha wrdur. 

Erkek kıostümü dikec ıtenı;i.ler Bu da mü:şteril<:re ucu:;:a malol-

Bu yazıl&rda, dikıkate şayan 
b T nokta vard.r. O da, beyaı:na
me1eri dağıtanların, isUıdadı ia
de t l<rinde bulunanlar zanr.olun
masıdır. Ef:er beyannameleri s
tibdadı iade etrn<?k isteyeler ta. 
raf;ndac dağıt lmış olsaydı, lbun
ların tamam.ıyle Sultan Ham/din 
ldıinde olması l.\ı.ım gellidi. 

* ELerinde şarap ve bira şişe
leri bul undu~an bayilerin mevcu
dunu birer beyanname ile bildir
meleri rr.Ü1l~ti dün ak.'1:!.m üzeri 
bitmiştir. • 

Altın fiatl.eri yeniden düşmeğe 
başl"nuştir. Dün bir Reşadiye al· 
tının fiyatı 28,75 liraya idi. 

bakın ne d.yorlar: mıyor. F;.kat, hiç olmazsa ku-

l . _ G<!çen sene yaz başlangı· maş parasından tasarrul cd -
c:ntla, yarJ mart, nisan, mayıs yvrlur. ŞLnd: kwrı...şiyle beraber 

bir takım .:rke>t elb\>esi 100 lıay larında işlerinı.U son derece-
radan aşağı çıkm•yıor. Hazır el-

J"OI"iUTıUZ! dedi, g:ı:!ib• tunıç ka
pının önünde ka"!;ı kar~ıya gel. 
diğimiz geceyi hatırlıyOl'Sl.aıuz. 
Halbuki bu bir mesele teşkil et· 
memişt:ır ki.. •• Bizim suvardcrirni
zin s:zin de çok hoşunuza gid~e
ğiııi tahmin ediyorum. 

Dostane hır tavırlı geı:ıç kızdın 
ayrıklı ve 1ocasma döooü. 
K•pınm öııiUıde ımrhteriz b' iki 
adım sesi daha duyuldu, 

Sebast'yen'in sesi duyuldu: 
- Kari'to mlııe bır şıımpanya da

ha rötürüniZz. 
Fakıt ses birdenbire 'kesildi. 

Ale!Acele içeriye giT<P. Kapıyı ar
kadan kapattı. 

Korito boylu boyuna yere uzan. 
mış yatıyordu. 

• 
Bi=.m Sebastiyen h 'zmetçis:.Oin 

ôlclilğünü zannetm~i. Fakat Ka
r!to dizlerinin üzerinden zahmet
le doğrulmağa çalışıyordu. 

Japon hiz~tçi nıhayet doğrıı.l
du, ve hala göz'.eri şaşkın i:ıir hal
de efend.ıs-.ne baktı. 

Sebastiyen ilcrilecfı. Elin} hlz
met~ıs:n.Ln o:rıuzun• koydu: 

- Ne var, n• oldu Karito• 
K rito yine inleyerek kend'eini 

d.v~uın 'Üzeıjne ~ou~ktı. 

Artık hiç izJhata lüzum yok.. 
tu. Hizmet.çiye şiddetli bir d•rbe 
indirdıklcr ve •damı yarı ölü bir 
halde bıraktıkları anlaşılıyordu. 

Hizmetçi birşeyler ısöyl<'II!ek 

istedi. Fakat dud:ıktarı titriyor, 
konuşamıyordu. 

Pol bir +>üiür savurorak ger.i 
dön<iü. Darcbyi indirdikleri alt 

~-=-~-= "' 1 K O A tt ,, ı n TEFRiK 

masanın üzerinde idi. Anahtarda 
hala kil din üzerinde dunııyoıı>
du,, 

Paketi aradı, yerinde buı...m-. 
yınca, gayri ihtiyari bir çığlık 
kopardı. 

Paket ortalıklardan kaybolm~ 
tu, Şaşkınlığından h.iıla kendisini 
topa< lamağa çalı.şan tı · zmetçfye 
döndü. Bir konyak şişesi aiarak, 
Ksritoya bir iki yudum uzattı; 

- Ne oldu? Şimdi söyle baka
lım! 

- Beni gaf! avladılar. Bir he
rif geldi şidd~tle ell6cme vurou. 

EUni de er.sesine götür ü. 
- Peki, u adamı bir ctıha gör

sen, krnd·sin; tanıyabilir ınıisin? 

- N erden tanıyacağım? Heri
fin yüzünü. b'.le görmedim. Hem 
öyl<> vurdu ki. •• 

S<bastiyen de bir tamun bu 
hadisenin 'ç yüzünü kavrayabil. 
mek ıçın zihnini toparlamağa ça· 
!ışıyordu. Kıymetli paketi çalan 
adam demek iti paketin ·bu ocl:ıda 
olduğunu biliyordu. Fakat kokain 
bayii ile adamlarından başka, pa· 
ranın b.tır.&d& okluğuna k.imbilir
di? 

Seb:ı.stiycn birden gerıye dön
dü: 

- Yine ne var Karito? 
- Galiba kapının arkasında bi-

risi var. 
- G't, bak bakalım, k~? 
Ayni zamanda kuvvetli bir ses 

duyuldu. Kariıo kapıyı açar aç
maz bir adam belirmişti: 

- Pol Sebastiy<en.i göımek isti· 
yorum. 

- Peki kendisine ne söyliye
yim? 

KiY;ük mavi g<izlü, saka!'!ı bir 
adam d•k d'k hizmetçi)e bakıyor
du. 

_ Seb.ıstiyene söyliyecek bir 
çift lafım var. Emniyet miidiirlü.
ğünden taharri memuru Drus gel
miş dersin'z. 

- Sizi rahatsız ettiğime müte
essifim. Bu loca yanıbaşınd•k.i lo
cayı aramak emrini al!Ill§ bulu
nuyorum. 
Kısa bir sükUt fasılası oldu. Fa

kat Sebastiyen kend:sine hakim 
olmasını iyi b1diğt için enıdişesini 
g'bi oordu: 
hiç belli etmiyordu~ Hayret eder 

- Niçin böyle bir araştırmaya. 
IUzu:ın görülüyo acaba7 
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- Yani aratmak istemiyor mu. 
sunu:z? • 

Se:Oastiyen güldü: 
- Ne münasebet! dedi, fakat 

ben.im de izahat istemek hakkım
dır :zannederim. 

- Zaten uzun sürme'Z. Bir•nci 
kat localarından birinden bir mü
cevher çolındı. Hıl"S!z belki de ha
la tiyat;onun iç'nde bulunuyor. 

- Hırsızlık ne zaman olmuş? 
- Yarım saat kadar evvel! 

Kadın d.tnsa inerkıcn, gerdanlığını 
locada buakmı • F•k>t loca.sına 
8örufüğü zamaıı, gerdanlığı ye
rinde bulam.,mış. Ben diğer loca
larda ve vesıiyerde araştırmalar 
y,•ım. 

s,b•stiyen müsftehziyane sor. 
du: 

- Öyle i9e, şimdi hırsızın bu 
locada bulunması ihtimalini mi 
dü;:ürıüyorsunuz? 

- Bizim mesleğimizde herşey 
olab"lir. Şimdi müsaadenizle her 
tarafı ben anyacağım. Evvela öte. 
ki locadan bJşlıyaı:ağız. 

- Fakat şimdilik oteki locayı 
arayamazsınız. İçeride kadın var. 

- Belki o da araştırmsmıza mü-
p.ade eder. Arl<ata \'iri' 

ıbiseler !bile paıh:ıl.laıııd.ı • .Biırlik· 

ler mid ·r, ııed.ir, bize ucuza elo-i
se haı-cı temin etmeli. Yoksa, fi
yatların daılıa fazla yükselme
sinden kıorkuyoruz.. K.odouyuruz, 
çünkü netice L•Lbariyle iş geti
renler azalıyor. Bız, astar, iplik, 
düğme, igne, kanaviçe, k.ıl g.'bi 
şeylere o'harç. diyo!'llz. 

Kadın elbisesi, rob, me.nto di
kıen·tel7!:qerm ek.serisi kadın ter· 
zila-dir. Bwılar: 

•- Moda kaldılııı;a, seneler 
mevsimlere ayrıldıkça, kadınlar 
süse, liil<se düşkünlükte devam 
ett 'kı;e işimiz iş• diyorJa.r. Ka
dın tıerzilerin. en fazla tutulduk
ları şey, k:z san'at mekt.ep ve 
enstitüleri iıL.i.ş! • 

Teneke dökllntUsü -
Mem leke timizden 

lsviçreye ihraç 
edilecek 

Teneke döküntüsü ihracı •çın 
Tic•ret Vekaletinden müsaade 
istenmişt:r. Vekalet, ihraç edile
cek teneke parçalarının azami ve 
asgari kuturlarının tesbitinl alA
kadarlara emreımlştir. Teneke
ler, İsviçreye ihraç edilecek, mu
kabifınde dokuma tezgahı alın~ 
caktır. 

İsv'çre ile ih<acatçı firma a.ııa. 
sırıda bu hususta 30 bin İsviçre 
franklık bir nnlaşına yapıhnı.ı;tır. 

E~-naf cemiyetleri kongreleri 
d~v•m etmektedir. Dün sütçüler· 
le lokantacıfaııu yıllık umumi 
heyet toplaııtıbrı yapılmLŞtır Bu 
toplantılarda sütçüler, hayvanla
r• bugün wrilcm:len ziyade ve 
ihtiyaç rıisbet'nde kepek temini 
için alakadar makamlar nezdinde 
teşebbü>l•rde bulımulmasıııa ka· 
rar verilmiştir. 

Lokant::ıcıfar ise, lokarıtalarJ<l ek-
mek karnesi mukabil'nde dahi ol
sa mliışterilere ekmek verme. 
meleri yasa•ğının i§leri azalttLğ.t 

keyfiyeti ü.zerinde dunarak bu ya. 
sağın kaldır.ılmeısını temenniye ve 
herşeye rağmen m~terilerin.e 

k:ı.rne ile dahi ekmek veren lokan· 
talarla mii<::ıdeleye karar vermiş· 
lerdir. Her iki cemiyette de yeni 
idare heyetleri seçim:eri yapılın.ır;;
t11. 
--=,..-,~==~"="'~~===--

Vfadi af kas 
Sovyetlerin Kafkasyada taar

ruza geçt 'k.leri biJdirildi. Sov
yetler bu taarrll2ldan önce Al
manları 1~rek riehri üızerinde 
bulunan (Vliıdi Kafkas) da tut-
mıuj:lar ve i:Jerileml"'!erını. örue
mişlıerdi. Vladi Kafkas, Cenubi 
Rusyada Terek eya:et.nuı mer
kezidir. Nüfusu 935,700 kıadar • 
ıllr. 
Doğusunda Hazer den.izi, fi· 

malin.de, Ast.ragan, Skavropol 
hükWnetlerı, batısında da Ku
l>an a.raz!si vardır. 

Kafkasyadan Güncistana gi . 
den ııtratejik yıolun adı •Tere.it 
hattı• du. Burada Mozdoktan a· 
sıl Kafkasyaya kadar Terek neh
ri lboyıunca uzanan merd.ıve:ı.tl 
bir çok mUstahk:em yer vand:r, 
Bıınların en milhimmi de Vla<ii-
Kafkasbr. Bu şeh;r Terek nelıri 
üzerindedir. Yüksekliği 7 ~ met. 
redir. Ş<'hr"n 48,843 kadar nüfu
su va!'Ciu. Terek nehri şehlri iki· 
ye böler. 

Liıkin .İtalya böyle bJ harpten 
mak kalacak cleğ:lldi. En karlı 
aayd.ığı bir yol<ıan g d rek harbe 
glJ'e<!ekıtı. Bıı da ça~u.ıı. •e ıı.uvvet· 
lı olarak düpnana uarbe iıuı.ır
mek ve onu yenmek ~ek.liaıde o.a. 
caktı. Italyanın füluluı>t lııırb.1110 
girerek karılı çı.luıcaj: ru üm;t e

denlerin de maddi heı.aplan yok 
değildi. Mesela dü unuyorlardı 
ki gerçi ltalya zcngn olıruJa'1 ... ı.r. 
fakat mem.ıeket buyiı.k bır ;;'1yrct 
göııter.ıııe.i;ıleıı geri kalnı.ıyacaı.r. 

Bu gay.ret !Mly.....,ıd-e ıtalya k<!Jl· 
di mc mukemmel bır hava lmv

vNi hıızırlayacak ve harn ku\'\ o. 
ti de harp.le b.ıanci oe~e .. 
ırörecektir. · 

TayyuecilliJı. için liızım olan lp· 
idal ınad .. o,crocn buyu.ıı. m klJ;

da bırikı r ıım.ş.u •• ~ lıa)·cı lıa.,,e 
gird lrt~-n ıounra gor.uMlü ki ltalya· 
nm ha,·a kuv\'eW Jt.uçuK goruı c ..... 
g 1ıi dt>pd~ 1' aut oı<ıcn"uc ha· 
reketJe düşmana ka ı narheyi 
indirmek sureuyle harlı.i katan• 
mak ıça y-0 ~lır, 

llar,bıin Ş:..nc:OO sal.hasına suzii 
ıretirmek lıizını: Bugiın ı., .;ı 
ci d.cr.ceedekı mesc!e Ital)a n.s
naruıtasının rolü ııo u .. .&c~ .. \t> 

İtalya •ada:>l.. nı ıı-e ı1;.. ı " ·" c 
kadar n1ild.aLaa edcbtl'C<:'c-~·.ı~ r. 
Sinyor .lliıL-1'1.lı.ı lıu harpten ev
vel öyle dem şt : - R.z ,U..dc-
11izde ikapaıı.p l.alacak .:cı;,...:,t,, • 

İtalyan donanması AkJ.uı.;ocde 
yarımadanın ooğıafl vuİ)<olln
deın ietifade ederek ıkıe.n<!ıni sak· 
Lıyab ıimel<ıtod..r. Awupanın de. 
Dİ2:inc sahip olmaktan İtall a11 

aınİnl.lleri miUsl d b r \-a~Jr< t 
temin edeb'~ıyorlar. Fakwt soııu
n:ı kadar hir yerde kapalı kat
mak miimkUn c*ınıyacak. E\'\ c· 
lii italyayı '".ırmak ben Mil1· 
tefikler, Akdewzde \·aziy~1ıi bir 
gün tamamiyle loend· 1-chler\te 
tıım:n edebilecekleri kanaatinıte
dirler. 

Yarım asırdan fazlı bır umandaberl •8Rffd• 

ilaçları vardır, Bu., SO seneden fazla recrübe 
ve deneme dem kti .. 

ve umumi olan itimadı bu muvaflakiveclert 
borçludur. EB 

e '· ... ~. salibi, yükselt 

• 
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l Alman Kuvar-·
1 lngilterede zengin f8kir 

ted heyeti herkes ayni yemeği yiyor 

Trablus'tan 
Fransa ya 

(Bat tarafı 1 inci sayfada 
melı: olnıtyacağı malum. Mihv 
Iİla .Alocleııızdelı.i kuvvetlerini 
ptmak İ9• fimali Afriıka sah 
IAzmıclı. Çok evvelden beri be 
il oldu lıi bu harp liw.m gös 
iiji yerkNe labiı ve coğrafi 
larll< tan'are meydanları • 
,.,.. b.lr h&rplı r. Trablusgarp · 
b r meydandan kalkacak AııglO 
Sabon tayyareleri için 

Hava /(urumuna 9 agda 
4 milyon lira verildi 

(Baş tarafı l lnci qyfada) 
d\dll'ici b'1' .Jia,roı olar.ık; ll<ıuşıl
.,....tarlır. 

<Et>rneısıut tıı1.f1lreı..brliıamu, A
m<'ııib., Ingiltece, ts\'oç, tsvlçff vw 
D"1imıık.'bffa llll1lıır1'mrotıl ..._ mal. 
zen1e gei,ır gcl.mcz piinlı ça:lış:r.alaın· 
rr.ıı.a. lıoylJ;yab:tmck için baaıırladıikler 
rın.ı. ve e::ı.Uleıiot tısma.rrı:amajıa. ut· 
ro:rrı<ta bir yandan dn Milli Milıclofee 
Vek-Me~ .,iıı, revizllyondan f::\.\t'Cck 

t.ııoo'"ııelerie ~:.le de>r<amizin taCI' 
,-.re mo~rm ıı:mwnl · mua;"'1< 
, .• tamırı io,;kd üzc,.n:Je ı;ıalıitnıılk.~ 

c!'ır. F......-ım..ıo Y<n.İ yapı:~t'a llell'61c 
~ ıı.. ı.ın!i>tır. 943 .,..,,.tııı.
ıım:la tıırncıııhıııı.c.ılıra um\JY'Ol'\L 

isıı•I <<tl~ !)'ÜZ ölçCur.11 t.Ooı<bl o!o 
rd!t ş30 rnet<e kareden 12.500 ı;ııe4-e 1 

e çı;kacs.(J~.> 
ll wlan ı • ~ tana"• ve 

m löı- oıı:llilı:>t.r"5indc lnıtla~;ık yor 
iL ham mıdl:I ~r f.ızı.:rir.ıdo\i 1nce1ern.e 
lerinl i!cTlem<kk ve fa.b1'ik.tr.ın mııoi
=• kcriJ.ıe ıoımıı ..:.ı IW ••bi.tt or
cm:lll-'-:t.."1ndaın g ı · -d' c-u ktre:ıle'l~le K.a
rabCk ~ altıııaoı 60 ton 

Fransız Reisi 
Cumhuru 
(Baş tarafı 1 iınci M)'fada) 

hiziplerini, Darl•n ve De Gaulle 
g'bl şefleri 'barıştırabileçek bir 
mevk~edir. Kcn<lısınin cumhu"'
reisliği smtı hiç bir vakit bahis 
mevzuu olamlZ. Çünkü Lebrun 1 
istifa t'lını=iş yır!nız A:man taz- ı 
yikı altında işten uzak'.aştırılmış
tır. Reisi ·k sıfatını şimali Afrika
da veya diğer bir yerde tekrar 
loullanmak iS'!<erse bu hareketinin 
meşruiyetl hiç bir suretle Fransız 
hizipleri taraı!ınd2n iııloar edile. 
mez, bu V1Şington resmi mahfil
lerinin yan re"'Jll olarak ıieri s!i.r
dükleri bit- mütalaatlır. 

o• melf n rlcıttl 
(Beş tarafı 1 1ınci sayfada) 

uıak ka} es ie birçok mayo konul
maktadır. Bu maynler, öncü kı
taiarım.ız tarafından toplıaırmak. 
tadır, 

Gece avcılanmızın ıiddetli hü
cumlarından sonra bomba a~ıla
rımız batıya doğru yol alwı düş· 
man nakliye vasıaiarına karşı ta
arruzlar.ına devam etmişlerdir. 

Bedin 15 (A.A.) - Haber alın
dı.ğıne. göre d(jn Sirenaikta Alman 
İtalyan kuvvetleri ilı- sayıca İngi.. 
liz Jouvvet' eri arasında ş'ddetli 
mul11rebcler olmuştur. 22 düş
mm tankı tahr.p edilmiştir. 

Bu muharebelerın Elagayla 
mevziinde cereyan etmiş okluğu 
Bf'r inin askeri Jroynakiarından 

öğrenilm'ştir. 

TRABLUSGARB HUDUDU 
GEÇtLDt 

Lcndrı 15 (A.A.) - Rommelin 
Elagheila mevzweıfoden çekiimo
si ve İngiliz kll'VVelkrinin Tr•b· 
lusgarbe girmeleri üzer'no şiına
li Afrik,dak, muhtelif sav~lar, 
b'.r tek gen.iş sah• muharebesi ha· 
!ine gelmiştir. 

Ml:Jnsa auvvnl Nil 
ııtADilT 

Londno, 16 (A.A.) - r .. m4'0<u, 
Ka\>irtden ~ bir teli:rafı :ol:orcde
™, -1':ılt·n tam dc'ıt h:t'.ir.de bu\unarı 
Ro.ıruıet ~.un geri ı.:aı... lnw
vetleıinin, lt'ci zatı1ı olmik litoere 
clönt tam-.. ibvet W}tmduiıınu 
oöyl"1ıııoldedr. 

ROMllDL n""-lsA oooau 
(lDiı.h'oa 

' 

bir lamlı (iUl'irıd .. ı:aJı.şılanııilda .,,. tec 
1'ıl:*lor 7apnuuk1A ol<iutu ;f.abrilıaya 
lo..ımlu 0!1111 ;yeni tcs;.ı...ın lou"*r• 
la.rtııa devam edi:lllll 120 lriova.tbk 
Wmlt& blr ellkt,ıik 11Dır.Mn.in lw
rulıclulu bildir{mokte ve yioo fııbrtloa 
tosiSlcı in<l<lı bir kısmi h#ınıl& da 
IU m 1Unıat veı-i;rr.dktcdir; 

Tedariklnde rorluk çeı.ı;:en bazı 

malzeme ile çcll.k '""'*"'" domirtıa
:ıedıe yapılacaktır. Hnruıi ınuaınc}e e-
161,yeeıSle bir cleir.trilt ,.,,._., mo:ı
\:ıjı :rapıbnak !lııeredık', 

Mı>lıt.li! t.:ın.;taJ.rd. w btlhasa alö
ttnL'llurnd:J:ı M<ı!llm~ ~ ta
miri ;.,;,, blı'do'1tü:nlıaqıe de ıounıı. 
moJ1 bululllno.ktactır, 

En modem lmntrdl takım~ Y•· 
p"""1< 'bir taıkmı atölyoti. de !a.ai'yet.e 
&e<;rni"'r. 
F~ın ldaı.oloj! lt1!rnml tı., 

ben• ın haTcamnasmı OQl::lltmalk ~in, 
benzin, oıaroI ve bonızoi katışl\ıl'llarGk 
vücııdıe g«irdijjj. alwı yakıtı bir olo· 
mobilde tecriibe ede.ek ı,.ı ııetic.!icr 
•lmıııtır. 

Maba'le1er arasında 
(Bat tarafı ı hıd •1fad•) 1 

Eyüp:uerin d' !eklerinden biri
ne bay Sami Karsıa!an şu sözler 

ile tercüman oldu: 
•- &!r tanrının gü.nıü. sııbah 

namazma koşar gibi fırının yolu
nu tutuyorum. Zira, ortalık ta

mamen aydıılanmcaya kad<ır fı

nıılard• ekmek kalmıyor! Halbu
ki şehrin diğer semtlerinıte, gü. 

nibı hanıgi saatinde olursa olsun, ) 
fırın camekanlarının 600 gramllk
larla dolu olduğunu görüyorum 
da oralmn sakinler'ne gıpta edi
)'Qrum. 

Gelelim, Eyüplü!er'.n rorluk 
çektikleri diğer konuya.: cCamLi 
Kebir· i.n avlusunda gtiıverc.ın

fore dan serperken tanıştığmı 
bayan Seyyale bunu şöyle an-
latt.: 
•- Kardeşimle beraber, her

aıbııııb itime aitmelıı Ü21ere vapur 
~elesi:ıe geliyıonım. Fakat mu 
ayyen hareket saat.hıde kalkma•k 

şöyle dursun, vapur Unkapanı 
kıöprüsünden bile görünmiyor! 

Böylece, çalışt:ığım yerde vak· ı 
tinde lbulunab •lroek için b.ir, i!u:t· 
ta iki evvelk.i vapur la gitmek 
:zorunda kalıyorum. 

Bayan Seyyalen'n· \bu haklı 
§lilofıyetine yerden göğe kadar 
hak verecek dururoday.z. Çün
kü, bir akşam tarifedeki son se
feri yapacak olan vapurun saat 
21 yerine 21,30 da skeleye yanaş 
tlğına ve 21 i 4-0 geçe de kıöprü
ye hareket ettiğine bizzat şa!h·t 

olduk. 
Bay Mohmedon kıı:Jıvesinde ko

nuştuğum d ğer Eyüplüler de 
şeJı.iriıniızin klasik derd ·ne temas 
etfler: Yolsuzluk. Diyorlardı ki: 

•- Kazamızın bütün çevre -
sinde yo tamire, yahut da yeni
den yapılınağa muhtaç <bir çok 
yollar var. Eğer .sözümüzüın ha 
k.ikata ne kadar uygım oldu~unu 
anlamak iwterseniz, mesela Edir
nekapı ile Ramiy.i birbi:rlne bağ
layan yola, Ş'.fa havwımdan çrk 
mağı bir denıeyinioz. O zamen, 
~l ~n, iskarpinla bıle 
laav~ara karıştıtını ıg6.receksi

nıiz!• 

-------
Bir musiki ıuvaresi 
ve iki konser verdi 

Ankara 15 (İkdam ıruhabrinı
den) - Almanyadan gelen Alman 
konrtet heyeti, dün gece Alman 
sefarethanesinde Baıveitil, Vekil
ler ve hükumet erkanının da
vetli bulundukları bir salonda 
Türk ses sanatkarından •bayan 
Saadet ve bayan Rayner'in işti
rakile bir musiki suvarcsi veT'
mıştlr. su,·are çok güzel olmuş
tur. 

Alman heyeti bugün (dün) de 
saat 15. de konseı;vatuarda ve ak. 
şam 21,45 de radyoda ıki konser 
vemıişlerd'r. Heyet İstanbulda da 
iki konse>r verecektir. 

Ucuz şeker 
(Baş tarafı 1 · n ' ı;ayfada) 

lıe.l<lin ı"' -0..oı md.t&bllin<fe ~lll'
dır. 

3 - Koopc:roı'lif dağtma işin; inti
zar ve ızdıihoma fnO)'<lıın volıımem<k 

iın ı en ;,qııd;ıcağı gıtıo Ollir<: ve 
riı:tieseso .,. de ....UIO'ct mıBamllWl 
mu&a..ı:tıw.ile mcanı.ıı·larum w;w.r•. 
l4ll.'"11Dl ırJU .emrtleri v.asıhıııs.iyle &dıı•· 
bıliıUer. Şu kı.dar iri <km<lk ı..rtarm
doo luı>'.en muı;Lt.lm ~ıııı;. yu. = ve eli şeo-iık p..:J1&\ar lıallncle looc>
pomlilc tcWU ~ eder. 

' - Daııııııım.. n.......,,.eni wısıteoUe 
per.ı..ode o- ır.... ...,.uu. lçimio 
aı'ZCQlı tk k~ ~k.erleı,in ıbGb.cr ki 
l06U 165 kımıııtur. 

5 - Koope ~f tan!m<ln mutıemct 
lore b;, ...ııiııkl.an aşab o:.ınıı..ru.k ü· 
2'.eN: c oğı ucmn do>vYa. ks ~n edi.e. 
Ct t'tl ..:~ r n KiL •SU 150 WrUr.1 Uze. 
rioclcn h"°"p eıij·ecıık:.ir. Bıı k.b~ 
~erlerin bedeli 155 lruruau g~
mdk Üfıet"e llgl1i d:ı•re.~rce \t.fb.t ve 

.. 1aı.ııı bm..,. ı.ratm<laıı yapıılııbi

lecejii kl>1 ıı ' ır. 
1 - K.a~ \'e Mehmet Kıu"defler 

Hiiôl ıı*e' f b. ~ mat- Tah
ttıa1d.• No. C'97> 

2 - Ho1ız 111'1$\af& ımoJldi.ıı:ıw Co

mil: Bah<;ekçı 
3 - Selim Kantm<1l ;"1ı:erol. Slri:e

ci fümi<ıiı7• oıııJ. 

' - Jlıı.oa V;rsur: Şd<e1'ci Divan• 
:rolu. 

5 - Hılımt sel: Şe.1oeı-ci ~ıt Ol'· 
dıı ..... 

8 - .... P•l'l'An ,..._: Şeb-.. 
d<C>.<oı crmıll k..-

7 - Recep F"'-.Ja: Wllell p::ızan. LA 
leli Oıuu ca<!. 263 

8 - H" ü Tı.t.ıçbilclı:: Şekıerci, Ak 
aı·aar Oı"C....ı c~ .... 58 

9 - Ahmet Fikri: Ş<i!<e:·ci. Beyoğlu 
B'J.ılf.tpazan 

10 - i ı>öiU HJ:dı:t: ş.Gtenıl, Pan
ga.J.tı. 

11 - Tahıin 'reke: Şeloorci. Ka
BID'P"9 Zlndı'lt<ıuyu cad. 7 

12 - Kcnn.J G ira;r: Ş-. Be!iik· 
taş trıınv•ay .,,d. 

13 - Karni Fıı!ıI: Ş..Cıe!'CI ııe.-.ac. 
t.s Q,ta,b:: ilçe ro:l, 31 -

14 - H'9'.:n A.'pt,ıi<izı; ŞGkeı~. tt5 • 

lıtüdar Ç•rşJiboy\.ı. 
1 S - $<"<:d K• : Ş'1'o·'ci Kd-lol>y 

sı;e , .. \lç< "' cart. 
16 - H lllt Zi)'•: Ma.Q~<11<b Ma\Wa 

pamaın, 

17 - Ömer u:ns: Şi,ll cı=.dıey 
R~~ od '. 

Prrtf l'liJtUl!da 
(B~ş tarafı 1 inci sayfada) 

T~krır SJhıb nl mütc><ip Zil"aat 
Vekıl Şevket Rasid Hatib ;ı,ı 
kürsüye gelerek ekim vaziyet;;;~, 
moınnuruyete şayan olduğunu v• 
istihsul:.n arttınlınası için alman 
ve alınacak olan tedbirler; etrııf-y

le izah ettikten ve bu mevzu• dJır 
aorulan bir •uale cevap verdi!dcn 
.sonra ve}dlin beyanatı umumi 
heyetıçc tll8Vip olun .. ak sası 17,50 
de toplantıya son verildi. 

DOGULÜN NUTKU. 

Ankara Hl (Radyo gazetes'' _ 
M•drid. " (A.A ) - Şia'"1l Af· 

rı.adan llf!"1 bS<berler - 18 saat 
-z;;ırtın.:!a Gab&.:; bö!gedode m 1hve.r kl

tolarımrı tjjty\lk lı...,.ketı.. 7..ı>tıiill:ll 
bildli.ır.d.<4-<lır. ~ ~ Treb

lulldan dı a.t>lt• ~r çc4( n~cli-ve &C'-

İstanblll Upja 

Keradagda 

• Geenral r-Ogol döyled'ği bi~ nc
tultta demi(.ir kı: 

• mileri ıı;elmifli,. SJıll b.ı1unca mü.te
ad.:lit knJnıY'0.'11.u iflemcıit:tedSr. Bir 
ÇO< A1<nen lwliart Gaf&oda do<nAr )'0-

lt.ma h' t .. ıı Wur.an tepelerde mt:'Y'· 

ziler ıc.ı etmlş'crdir. Bu ~e kr 
evvelce .bildı.-ii<>ı h~lercien ç.ılt 
da.ha mı(.(1im ve bl~Ur. Rotr.m~~in 
bu ...,..etle ıeeriı.r;,,ı 'llılDUSL doğru 

geı elti i ve eıinv:ll lleni hı.rf4c:tUni 
h:mr,a:>dorrrı< o en -lzincıi 1 gliz 
ol'du.una. ~,et .derr>o<t.11 tak 

dir<k: T '"''""' ccıı.ı.tı nı. • dal ık 
mınt~a -tı1Jll1'110I< 'Yec · aııJa. 
şılmlt' r. 

.MİHVEBİN CEKİLERU 
lJLAŞTIGl YEB 

Ka!>l.e, 15 (~ ı - E 1 8"11 &elen 
hubt:r!err &:örr, geri çn.1.tl .~de bulu
nan mihver ı.ııwetterınln 1:111,yOOt kıs 
rr.ı ı.~ca11en E.Ago:vl4 rnevzo,erı bı· 
t1.....ı.. 8f ru 144 l<Jlomot<e u......ı•
W<i rıo.tLalera bd9r ulaim~l~ 

(Baı tarafı 1 iııd sayfada) 
vutiukt.a vatanseverlere general 

Feza kumanda c~mektedil'. Muma
ileyh, ~.r!ere İl'arşı cüre'tl<Arane 
akınlar yapmakta ve İtalyanları 
ağır ıay;ata uğratnıaktadır. Şim•· 

11 Arnavutlukta general Ba.jkrak
t"va, sol lroitukalb ile Sırplarla 

tem3s halir.dedir. Pavelitchıo 
40.0-00 kişi kaybettlğ ve Mi.lııhaı o
vitch kuvvet11!rmin Karadağ hu. 

dudunda harekat ıcra etmekte ol
dukılan temin edilmektedir. 15.000 
kışıden m!Moekkep bir çete, Kara
d•ğda harekat yapmakta, 14.000 
Hırvat bu Bosnada S"ny'yi ellerin
de iıuı.malata olup 12.000 Hıııvat ta 

Hırvatistanın merkes kciimmi ..-1 
aal etmiflerdir. 

•İngilizler Madag2•kan bize 

lıde etmekle dost İngiltere devleti 
ile aramızdaki anlaşmaya bir ke. 
re daha riayet etn:~tir.• 

GIDID t n ltterl 
(Beş tarafı 1 \ne! •yfada) 

Bİ:r lı:en daha yamıı,hm: Şe
JııN. e<>lıaklar ndaloi ııaM1eri lir 
To tam ayar üzerine i~ ı. 

içim luım gel.en tuiııat pa
halıya mal olduğu igion yaplnı • 
lamamtş, b·r hatadır i§lcnmiştir. 
Bııcünkü tarllu içi.nü bu tesi
aat yaptır laınaz Bunu kabul e
d'yonun. Fakat herkesi fl'Şırtaıı. 
halka ya vapıır kaçırtan veya 

halkı iıııkeAe'-ı erken ptfırtee 

bu saatler, bu glllil~ •aatl-er, 
~ bir şey yapılamıyona, sökil· ................ , 

Kadın, erkek ite yarar herkes slllh f malinde ve umu· 
mt hlzme'lerde çah,tlslı için tek hizmete· yoktur, 
Lordlar blle kendi iş erini kendileri görüyorlar iate 

giyim · meddeleri tevzi siatemr nasal itliyor ? 
ılrmut bizim paramızla bir kaç liradır 

ve 
Bir 

Muharip ~ketlenı iqe ~Yaz.an:~ 
vaziyeti yabancı gazeteci· • 

yi ilgilendiren en ehemmiyetli A. ŞOkrü Esmer 
meııeleler araS111dadı:. Çwıku mu. J \ 
harp merotekeUetu\ la§'l va- ve balık gı'bi vesikaya tabi olmı-
zıy~tleriykı dayaı>ma kabiliyet- yan maddelerle pifirilm şti, Şe- \ 
lerı arasında \'Ok sıkı bir k.er gibl vesilu ıle verilen madde-
~ünaseb t vardır. Bir de uzakta leri ev sahipleri misaf rleriyle pay ı 
ıken her omeınlelc,tin iaşe vaziyeU laşmışlardı, Bir gün Lord A:;. 
hakkı, rla bırb;rini tutmıyan hL tor'un evin• çaya davet edıldik. 
ber.~e~ gelir: Almanya'nı~ v-:ıy: Sırası gelır..şik>en şunu söyliyeyim 
t şoy.edır. Rusyanın vazıyetı böy- ki İng lterede" ev hizmeıçls· he-
icdir. lngilt•:enin vaziyeti şudur mıµ hemen kalknuş demektir. Eti 

- . 
mutehas~ıslar ta.m!mdan taYİll 
edılm;ştir. B;r insaru besliyecek 
m ktar ve vasıftadır. Bıı vesikayı 
ben veriYQruın. Benim senedim. 
dir. Bri aııya adalarırun her n.>
resinde olursa olsun, bu vesikavı 
gosteren her insana bu mi!ı:tıar İıt 
dayı vermek benim tek vazifem 
dir. 

Bundan SC><lr> aşc naZJn, umu
mi vaziyetten ~setli. Eğer J.r 
ponya harbe girmE mı, ol -aydı, 
Ingılterede ıaşe vaZı e ·..,,n çok 
bol olabli.ccğini söy'cdi. Bunun-

nze g:dip gelmek, Avxupa 
cenup sahilloııi üzerinde uç 
u vakitte geri dönmek kolay 
pcaktır. Bu suretle Mihver 
raf.ııa karşı Akdeniıde b ır 
lııe açılmış olacakl.>r. Da.ha 
rma D'1 ilkbaharmda M hv 
lehiDe açılmış olan cephe Aııg 
s.ı.- hava kuvvetler1nıİll y 
lıllflayaeak faal yeti ile ba 
.Jı~ ehemmiyet alacaktır. ~ 
ıni-. cephesindeki. müdafaan. 
Milı ı:•~ de yormağa baş 
Jtıeaiını hesap eden ADglo Sak 
son tmah n bayet bir gıün g 
ceplıesm.in açıılma•ne .iı' nlti_. 
hasıJ ota.cağı Jıanaatı'!nd • 
I'ransa sahıli,, 

ŞÜKRÜ AHMED 
İtalyanın hah budur. ~u haberler ve kolu sağlam olan herkes, ya 
sık sık gazeteierın s.utunlarıııda askeri hizmette veya harp ı; nıa-
yel' bulmaktadır. İııgıitereye var· y:!nde kulianılm1ktadır. Lord 

la beraber, bugünk>ü vaziyetin de 
çok dar olmadığını. bunu devam 
ettirmek için lngiiterede bol stok. 
lar1n bulun~nu, fakat daima 
ihtiyatlı hareket etmek lüı:umunu 
h ssettijtinl söyledikten sonra fUll
Lın ilave etti: 

.ŞARK CEPl-.ES1ND 
dığınuz zaman ilk alakadar ol- Astol'lln evi Londraya yakın As-
duğumuz iş bu mesele üzerinde kat kasaba'llDda Thames nehri te-
d:ığn; dürüst mal6ınat edinmek narında orta çağda yapılmıf ~ 
oldu. l!!saaen bu tet!fik İng ~~, ·c yük bir plo idi. Böyle bir fN n 
ı~ak blHr bMm•z yabanrı~ ve- belki de yirmi hi>mıetçi ile idare 
rilen yemeklerde başlam•ktıodır. edlleb'lece~ni anlamak için etrafl 
. Tayyareden iner inmez, hava bakmak kaf' idi. Geniş salonlar. 
ıatasyorıunuıı lokantasına davet büyük bahçeler, çitr.enler ve neh. 
edildik, Orada yaptı,ğımız ilk re kadar uzanan bir orman. Bü· 
kahvaltıda bize verilen b;r yulat yük Elçimizle beraber şatoya v•T'-
IApası, b:~ yumurta, ik' dilim ok. dğmıız zaman, kapıyı Lordun 
me~ ve b•r fincan kahvedocn '.~a- kendisi açtı. Bahçeye bir çay ma-
ret!'· Normal zamanl•roa.tngıl~- sası kurulmuş, b"zi bekliyorlardı. 
lerın kahvaltıları, bahk, ı•mbotı, Bir müddet sonra tady Astor ve 
et; yumurta gibı çok ağır y<"ITlek- d'ğer davetliler geldlloer. Çay• 
!eri iht va ettiğ:ni hatırladıgım- Lady Astor dO'ktiı. ve Lotrl A>tor 
dan buııu basit bulmuştum. Bu- da dağıttı, Bir aralık Lady Astor, 
nuııla beraber, ~ormai zam.ınlar. bu çayı bize ikrımı edebilmek 
da benim de yediğim . ~ahvaltı için birkaç gün, kenıi' şeker tayı-
~u.ndan fazla olmadığı ıçın hava 1111. dan tasarruf ettiğini sôyedi. ı 
ıshsyonundaki vtmek •ahsım na- ı ~ ~ ... 
mın• kafi ve hataa fazl> bile gel- ır gu· d İ ·ıt • 
d

. A k u e ngı ;ire-nın es-
ı. nca bu kahvaltıda tereya- !ci A,...' Sil ··il{ "'. • s· 

ğının ve şeker'n azlığı d;kknti çe- P Lo ~ab .. ~· ..,ıçıs •r 
itiyordu. Tetkikıtımrndan sonra .•rey rraıı.ı:. '.zı a Ş'm y~m_e. 

d İ g"t~ 'd , k t j!.ne davet etmıştı. K•pıyı B;ıvu'k 
a n 11 ~re e en çoz sı ıo ı çe- E · · k ndi 1 S ,__ 't . çının e s açtı. '""'a o ur-

kılen mac'tle'.er arasında teroya. '·• , .. ·· ı k · b 
1 

d ğu .. , du ... n son"a b r k~eye evvelce 
gıy e şe erın u un u nu gol'- h 1 , . 1 . . dük azıı amğı ancretıf cM kendı clıy-
ş;.er .-..hjı UMO ...,..; ilk.ha- le bize ikram etti. Ycn;k odasın~ 

barında fng·ltereyi zlyııl'l't ettiği- ~tt'} Bımtdııı da mı:•-•n keodi· 
. d h' sed"I' d sı ka.kar•k mutl.ı h ıle ,·emek~ 1 

m·z zaman a ıs 1 ıyor t:. O . . . . • dası ar ıııdak •ervıs pl'TIC"resı-
zaman~an h·~ırlıyorum: bır saı>ah · t· k t b ki ı 
M te h 

· . b .. "k t 
11 

ne gıı ı ye yeme a a armı a a. 
an.çes r ~<: ?1nın uyu o e e- · d' · 

· · b' 'nd k h it -•· •. k rak m"•~ getır ı, SeTVıe pen-
nnın ırs e a va ı n..ıtyoruu . . . . .. . . . ·, cerees 1 nın arke nd:ı bırısınin bu-
0 zam'n ıa.şe vazıyetı r •, dıha 1 d • .. ··ı·· d E .. L· 

K 
. . 

1 
, • un ugu oru u ·or u. v Smııp-

genıştl. :ıhvaltı çın yu af .• pası 1 . b h' , · • 
ve kah\"e ısmar:amışlJm, En· el- er· unun, ızme~ı. o mayıp o 

1 f 
·~ t' g(in yaı'<itm etmek u;ın gel~ı ak-

ce yu a .,.pasını ge ıren garson, · . . d .. . 
ı ·-• k h kk · 

1 
rabadan bırı .,ı uğunu soylcdıler. 

e ıuue toz şe er o asıy c vanı. u 'k t b. d-"'i ıa· d • .,,ey;·• vesı t )'il a ı ce' se dle 
ma ge : ve sor u: • . • peıc ~zdır ye r ·atı dı cc}: vük-

- Şe«er tıyınrnızı lapa ıle ml kt· E' b. . · 
k k h 

.
1 

. 
1 1 

S" ır. r ar::nut ·zım param.:.z. 
yo sa 1 ve ı e mı a.araksınız. 1 b. k ı· ad M h' b • ., H ·k· , 

10
. k 1 .a ır aç ır ır. uz .ç u-

ueu... er ı ıs. --,ın de şc er a a- 1 B' " B" "k E" · · unm-z. •r guıı •ıvw ç m•z 
mazsınız. 

S 
.. • ğ 

1
- ,..., k. bizim Ş<'t'd'°'lize bir z'vııiet ver-

oyı~~°" e uztım yo .. 'ur ı m:ş ve ıiycf<;:te Lorıdra11 1 n bü 'Ük 
anadan g .,..,n iki sene zarlında şc- -ga ıc <ahipler:nı de davet et.roiş-
kcr va iyeli 1 llarma:m< d r:;l- ti z::·•: ten sonrJ Portekizden 
mıştır. Tereya,ı h tttı <kerden hususi su <'te ı; tirtt· i muzu d• 
de daha dardır. Yatak ()(lJ ına ge-
tirilen kahveltı ıle v•er" len terPva.. lkr m etti. Daily Teleg aph ga-

zetes·nın sah"bi Lord Kcms1ey, 
ğı o krr rkü<;ill< v• in,,.d·r ki oda. elin, .>\dıliı muzu Büvük Elıç miı 
ya gelinceye kanar tabı ın çinde Bııy Rauf Orb•y'a rıöstere~k de-
d.ığılır VP ôdeta 'bıçakla aiınacak di k'. 
bir şey kalmaz. 

••• 

Bt>nll'Rla \Jtl'abe>- İngiltere
~ ıııç1ık yoktu<", Ekmek, 

sebze, tavuk, bırlık ve rreyvadan 
~ka herşey vesikaya tabidir. Ve 
zengin. fakir ber ingilize aynı mik 
tıar gıd• maaaesl verilmektedir. 
İngiltereye giden vıbarıcıya der
hal İ"'Je kuponlan verilir. Yaban. 
cı bu kuponları otel idares'ne tes
Uın eder ve otelin kıkantas:nd.ı 
üıı; övün yemek yimek hakkın.ı 
elde eder. Öğle ve •k~am yemek
leri ııu4fllr: b!r rb" bir oabak 

' yemek ve ş<kc:i •z t•t.ı. Çorba 
yer;ne ol\iövr yemek caizdil', Bu 
da bir prdaıya, rus sakıtas.ı ve 
bo~lamn•J çeşit!; sebzeden iba
rettir. 

Her lok,ntadl hrr1'e9~ ver<len 
ytınek bundan ibareWr. Yeme-~in 
fiym lokantaya göre d<'ği•;r. Ucuz 
lok ntol8'rda b>ı yemeği i)<i şiline 
ye!IJ'Ck moümlııün iken, mesela Sa
voy o liııde aynı yemek on bir 
şilinedir. Verı!en fatla para, lo- · 
kantadaki 'lüks serv·s ve çalgı 
iç"l>dlr. Yoksa miktarı w evsafı 
değirnıez. İ~ tt k !Atının bu ma
lı< eti evlere misafir dilvetin bii.s
bü'un kaldırmış gıbidir. Burrunla 
beraber, b'z bazı evlere daver edi!
d k Dikkat ett k· bu evlerde 'bize 
ikram edilen yemek, dai~ tavuk 

- Ben ve Lady Kemsley üç 
senooonbrri muz yemedik, Mü. 
saade ederseniz bu mm:u cebime 
koya"'k Lady Kemsley'e glitilre
c<ğim. 

••• 
T abli.dır ki mın, lilıltıs mey-

va gibi maddeleım iaşe va
~lyetiyl.e bir a~kası yoktur. İn
gilizlerin iaşe yi.minden bolluk 

içinde buluom~ıkları görülmelt'
te >e de 'l?'.,mkketin hiç b'r tara. 
fında açlık olınad.ığı d:a muhak
kıktır. lr.giliz mıllNinin iaşesi me

suliyel'. Lord Wol ton adında bir 
za m omuzları üstündıedir, Bu 
zat polıtlka adamı de~il. i~ ada

mıdır. taşe işini idare etll"ek iç'n 
iş başına çağrılmış. Kentlisini ma
kımmd:ı zi)"&ret ettik. B:ze ken.
dismin iş ad,mı olduğunu, bu va. 
ıi!.eyi ancak harbin deV"lll ettiği 
müdde'çe kabul ett"ğini ve ha"P 
b;te · b'tmeı çekileceğini SÖ)'liye
rek d<>di ki: 

- Vazifem basıtı'r' Br t.anya 
adal:ıraıda otu.ran her insana gün
de üç övün yemek tedarik etmek. 

Sonra eline b r vesika alarak 
ilave etti: 

- işte her insanın heo- gun yl
yeceğın·n miktarı ıu vesika uze
rinde yazılıdır. Bu vesika fuıe.. 
rlndeki gıdanın miktan ve evsafı. 

- B;z İngilizler, dtdl, nomıal 
%aman!arda çok ~~k yiyen bir 
milletiz. O kadar kı hazmısıtl.ık 
yüzim<l.en bioçoklarımız lYıtala
nır. Mütehassısların tetk'klerine 
gtjre, benim kurduğum İllfe reji- 1 
mi içinde milletin wnumi sıhhati 
kotüleşmentİ§, tersine olarak lyi
•lflir 

• •• 

G iy.m vaziyeti ele vesika ile ı 
icilre ed"lmektcd-ir Her nü. 

fusa senede muayy<'n sayıda ku- 1 
poıı ver.lıyor. Mwıy;en miktar 
ku~nla muayyen miktar eşya sa
tın alınmaktadır. M ~ıa bir ta- 1 
kun ~lbıse i.çın para ile birlikte on 
sek·z, bir gömlek iıÇin dört, bir 
çift çorap için iki, ~IŞU' için 
beş kupon verilir. İstıyen butüo 
kuponlarını şu veya bu madde eş
ya için sarfedeb lir. Fakat herkes 
kendi ihtiyacına göre çeşitli eşy• 
satın alarak bir muvazene ternia 
etmeja çalifU. Bir -1it lwpoa
la aşağı yukan bir kat elb'se iki • 
kat çamaşır, bir iki gomlek, bir. 
kaç çift çorap, birkaç kırvat t.çmln 
et!T'-ek mümkündür. Kuponlar 
~ahs:dir. Fakıt kocanın kanya. 
karırun Joocaya ve ana babanin ço
cuklanna devretmeleri caizd'r. 
Yabancıya devretmek veya para 
karşıhğı olarak satmak en ağır 

hapis cezasını gerekleştirmekte
dir. ... 

Bununla beraber, kamın• ay-
kırı hareket edenler de ek

sik değ;ldir. Hatta b;r karobors1-
nın me\·cut oiduğund ıı bahsl'Clen 
!er d~ olmuştur, Fakat bunu söy. 
liymı.er.n de ifade ettikler ne gö
re bou karaborsa muamelesi o de
rece azdır k;, kurulan t~lı&ttan 
beklenen müspet netice !berine 
hi$1'.!diHr ölçüde bir tes'r yapma
mıktadır. Hul.35" olarak şu söyle
nebilir ki, İngilterenin gerek iaşe 
ve gerek giyim bakınundan (l ır 
, .. ziyehe olmııJı:la beraber, 11~lık 
ve çıplaklık y:>-rtur ve Şmdı:ik 
ı..fukta ı,&yle bir tPhlike de belir
m;1 değildir . 

Varlık y rglıl 
(Bllf tarafı l inci •JfMa) 

cektir. Yetifti.ği takdir-le İı:m'l'de 
de yarın ıtıanı ve :lstanbulda bir iki 
tün geclkmeıi muhtemeldir. 

tstanbuldaki mükelleflerin ~ 
luğu naz•rı itibare alınarak Uate
ler gerek isim ve gerek mulek 
rtiba.-ile alfabetik olarak hazır
lanmaktadır. Listeler açılacak bii
rolarda bulwıdurolac•k ve büro
ların verleri ayrıca ilan ed'lecek
tir. Mükellefler bu bürolardan 
kendilerine takdir olunan vergi 
miktarlarını öğrenebilıecekludir. 

ANTAKYEDE ıisTELEB ASiLDi 

An~. 16 (A.A.) - V~ık ver-

g!ısı ıı.t.Jeri bll'(Ün vil etin biltOll 

"8aıılasmda llOÜro>;tır. 3,235,lfO lira 

tutan bu v.,.ı..;.. twıalara &öre tak
Wnl fUÔJ'r, İBlcı<ıdeRlll 1,002,200 !i-
n, .Antol<ı7a H7,851l lira Kırıkhan 1 
784 800 irtı, 'lleJ!WliY< 3'11,590 lı.r., 
~ 171 100 Ura, y.,ı..ı.ıı 8,000 
lira, ~ 7,600 lira. 

<Bat tarafı 1 İiı>ci .sayiada) 
Tuapse .ıwt~ı..mınue de .H.us kLt 

vetleri ilerlemeler kaydetmişle 
dr. 
~raci §lihriııun iab · 

mal>ı.ı.ie!&.i.nde, eller .nden 
bÜliÜ bırakmamış oıaı:ı Rus 
bir kaç lbkıldıaw.u ve ve ın 
manaill gen almışlardır. 

Sovyetıer, RJev, Velilı:!l L 
ve Staqrad..ıı g&.t.ıına dllfe 
bö~leroe, çevrilmiş bulu 
Almaın k.uvvelleıune kaışı U>aısk.ı 

larmı arttırmışlardır. 
..:>-.• .t.'5ıau.n batıs.lllda. 

ile Voıga arasında çevrilmiş ka 
lan bır kaç Alman tiımenıın 
v 8ZY eti çok cidd..i bir hal aı.ıılJŞ! 
tır • 

Müh'm bir yer alındı 
Moskıova, 15 (AA.) - Ceph 

den diı.n alqam geııen bır tel 
grafda, Sovyet lt.tıuarııı.n 1 
jJ>lıi çevreSinde onemli bı.r nok
~yı işgal e~tiklerı biııu'riuyor. 

Bcr[lrı. L5 (AA.1 - A.maıı tebli ' Tu-· ..,...ı • do~ ""' 
Aknaaı d.1ğ tümeıM mcraup latale 
lm'111L toarruza diışuıan hare1<<>1 mev-
21il"""e "11lflar ve ağır lııaıYııı>l&r• 11' 
~r T_._ limolindit dOtmon pi 
de ?"' .ovan ıkıu\"\•et!orm.n t.ank::.ıruı 
yırd:ml Uc yapı.;o;a.-ı t.&arruoıbr A1· 
ncı kltol!..-mııı i"'\.eUoı mu;c ... 
önllcıde ..ıciım bn.:o:ır. 

vu:g~ • Don QaVrftSindc Hade ve 
Zlltılı iruvv<:t".ct>miz ~11<1 >örulaırı 
Dl<ı 1-~ şiddet• muher<be<:er 
n~ kı.l1afıO: o.rdır. 

Meıi<ez ccıp!>esind<, bir ıe:ı"lk eı;
um için SWye!Urirı yqııı:ô.an bil· 
tıin ~ler •lnı to.lnuş'tır 

Tl"op..ziıı conup chtıJ""18<1 laııootıf 
mııı oı.n d<lıınvaa lı:uvvetlerl pa:;.ıııı 
kurtartru taa1"1.11JZ:l•rı i · r bt-ı r ola "'* iVll<'IOOP bot yere ~ ır ti\ ---

1 
2 
3 
4 

123456789 

-~- -• ___ .------
s ____ •• 
6 • • • ---. --. 

1--1--1- - -- -• 
BOLDAN BAOA: 

• 

1 - ~ va pf!)'IDiAe 1apılır .,. 

ak bir 1-· z - t.ım, -
mlkW'ını eö"t.erir ilet. 3 - Bir 07\111, 

al$aal*. t-lman-.ı-t.
pl eöorı, ~ biri. a - su, tenııı 

o:ıa ımacki4ıaL ' - Ze~ ok, • - g. 
Jıiıf "" ..... - PÖttı şey (liıı:i Joıii
me) 1 - Nota ddir,,..,·:ı. 

Tll&ASJDAN AŞAGIYA : 
1 - EW hil..ti<lldM. Z - Bir "'1l 

7ete-rı4z, ""P9. 1 - B(lyilelk dil.c~ 
f - T.: ~On bir 1eıde nob. 
5 - Nota, l<lmılzı, au krl>L 1 - Ta
tı.,r; ede>, lka.r fı.rlma!t. 7 - Tavır 
_,. 70lıi. 1 - E bisenln -.ın""' 
...., terei cflzel .. n•at . .I - Ter ,_ 
dolC ai61m, lıaiçlik 1ııu7ruklu 11 CCE, 

(Dftnkil bulm•eamu '1 !.olli) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
t SEREN A Dl S 
21Ll!<•SAD-A 
3 LAK• Sa 1!K 
4 A •ı• • !-_D _I ! L • 
5 ~- E ~ .:ı . 1 M l ı • 
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7r:ı: AÇ •,T ·~E _@_ 
8 E z l IY'IE T .. L E 
o F l NlA L •· R E D 
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WHRTveHUYVET' 
YERiA 

.. 

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat lıanıan. 1 

Aşağıda yazılı mevadm pazar! ıkla eksi~lcri hizalarında yazılı 
utın alma komisyoıı:!annda yapılacaktır. Taliııkıin belli vakitlerde ait 

lan. 
CİNSİ Tutarı 

Lira 
Metresi 

Teminatı 
Llra 

Kr. 557,76) 

gün, saat ve mahallerdeki askeri 
olduğu komisyonlarda bulunma. 

(1954 - 2366) 
İhale gün. saat ve mahalli 

Kaputluk kumaş metre 
E;biseli~ kum3f 

Miktarı 

K ilo 
33,750 
2,i!lO • • 469,5~) 17/12/942 10 İzmir Lv. amirliği 

Kuru ot 
Tel tıayaı, kuru ot 
Tel balyalı sa.man 
P•stırma 

' 
2,000.000 
1,000,000 
1,000.000 

22.500 23/12/942 15,30 Erzurum 

22/12/942. ıo Çerlreş 
23/12/942 16 Gelibolu 1250 

kta.rıbul BeledVui 
IEDiıl Th'ATBOSl 

Saat 20,30 da 
DRAM KISMI 

ıı 
BÜYÜK iHTİLAL 

Her ııeqembe saat 
16,30 da Tarihi 

matine 
K.OMEDDİ KISMI 

YE K0BK0M YE 
HH Çarşamba saat U de ~ 
piyesleri. Cuınıırtesi vo pazar 

gür..leri 15,30 da mat~ne 

İstanbul 

VCIP.KIYE CUMHURiYET] 
ZiRAAT ·BANK ASI 

l!\.mlllf wın·: 1888. - • rmayeııi: 100.000,000 Tll:rlc loTUı. 
Şube ve ajans adedi: 285 • 

~Irat ,,. ticari iter nm banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankaliında lcuııııba ralı w i.hl- t asarrui hesap. 
kur'a ile aşağıdald plAna IÔ anlara ıenede 4 def.a çffi!ecek 
lrur'a tı. &afpia]d plina 111 re lbamiye dağıtılacaktır. 

1 .&. 1,111 llnhlı ..... L.11 1 .. AMt Si linlık l,IOO L 
•• - • ...... .. .... c,111 • . . .. . ..... . 
" • ı• • ..... • ı• . • . a.ıtt • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir eene içinde 50 lin· 

dan 8f•lo dilşmiyenlel'e l.kra miye çıktığı takdi.Tde 3 20 fazla. 
lile verilee~kü. 

Kur'alar aenede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylul ve 11 Birincikinun tarih lerinde çekil,.c-ektir. 

o. Demir Yolları isletme u. M. ilanl arı 1 
l\ıluha~n b<'deli 37500 (Otll z yedi bin beş yüz) lir. olan 500 

adet deri CJket 28/12/!J.U f azarte si günü saat 15,30 da kapalı zart 
usulü ile .Ank.arada İdare binasın d a toplıınm Merkez 9 - uncu Ko
misyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girme k isteycnH!rin 281 2,50 (İki bin .sekiz yüz on ;ki rra 
elli kuruş) litabk muvaıkkıat teminat ile kanunun tayin ettiği vesika· 
!arı ve tekhflerini aynı gün aaat 14,30 za kadar adı geçen komisyon 
ReiS1'ıi;ği ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 188 kuruş mukab ilinde Aıılaı.ra ve Haydarpaşa vrz· 
nelerinden temin ol uııur. (2231) 

Beledi ye si 
.ı.ı..ı :tıibi 

ilanları 
~meti 
L. K 

Fatih Balbahat;an Katlan 10 Al\W. ibr.ahim Nazıım 11/24 156 00 
> > > 10·12 > J\fu&W.. Ziyııettin H/23 570 00 
> ) > !().ı2/l > Derviş, Must.fıa, isına.i~ 11/26 ~8 00 
• • • 1().12/2 > Fatma. Ş<l<ibe 11/25 640 00 

Y ukar'...da ıme\"1ti, rr .. eı'.h3at, sdkak, ci·.si, kMpl n:u.muro!'l ile mal sahfPieriDin~dlan )'aZJ.0!1 •l'!:IWır 939 arazi tahririııee 
ladwr h..-;ct lkll(d.ıığından kıymet lkoncl'l'.umı.ştır 

Bu kere İstanbul B<l«!;yosincc ccb• ·, ti..'l1Jitkc tabi tutul&"ğır><l"' t.'ldS!aı ~ yeni<!.:n ~t ı.&o.Olr 
ottıirit.anıi.ş ve .sahip:eıj,ntrn ıadre:tleri n 1. il •ı ln1ad1ğu:don 1.:ıdiılAt kamisy<Jl)lfınu.."'1kıll'.r.be L.-onulan ~-ıJ"l'J'leti hM\~ ih'brna-
me eshabııı.a 1ıcbliğ 00.ilem.mlştlr. • 

.işn ehemrrı.i.y.-llne bba.cn bf'k ~ c . , ı.::_4e n-,UsaaC ... 'Sl o1ım.cyan ~u teblig-d"Ul ikmm ~·aplln~ esbabının. i'.Wı tari
b!ınd~ i.tibuTıtn 30 gün zarfıOO:;ı ınürac-.1nt ctnı<'diğl tlrl!drde it;bu ~etler.in, ktfbi ltaıt'.Q"Ct etanıi.ş n.wzarile bu kıymot 
Oızer\ndııen muamde yapılacağı il~n o1ımur. (2403) 

Çd<irdeksi~ kuru üzüm 
Çekirde:tsiz kuru üzüm 
Sığır eti 

5,000 
250,000 
250,000 
14,00-0 

200,000 
130,000 
100,00G 
10,000 

180,001 
180,00C 
14,00C 2100 

* . A.şagı ymu çc cl..r P""'"'ıkla ""'' n alınac:ıklH'. nı.!es! 24/12/9~2 peı~em 

28/12/942 1 i,30 İzmir Lv. am:rliği llırektörü: Cevdd Karab ıtı:1n. i A s t 12 
24/12/942 l,4,30 İzmir Lv. amirliği Sahibi: E. J Z Z E T, Neırif•I r ... ( 1\ 

ı::~~~~;~ ~:J:-·-:-:~-
1

~-.,~-~.-·:-~-· ~--~-·;-::-~-:-.:-~-:· _KAPTAN ~: z~ ~~ye~~': i ~~ ~pı 
b<" gQno.ı. 111at 15 Arıkar '-1:. ?lıt. V 1 2 No. lu ı:at~n akn..• komİ:!ly."ınur.da ya· 
p: o~r. Kat•ı tem!mtı 7" 4:-J lcra ~O ıkan.1 ,.. '\ Ta'ij1ltr:n belli \'Kitte korr.fs. 
)'< :ı;;ç! crL 

aha kooıı..<yollU'.d:ı yapı!a.e-k;tır, Kc;iflıc(..Jj 39,102 ı;ra 65 kuru:, 1, t.rniııatı Askerlik İ ş ' eri uıv uıvı MERKEZİNDEN: 
2932 IiT"I 'iO ~'\l~tur. 1' ıli:P1er~n kanu.r.i \ ·ka."ıtı.ri.•! t:ddıif n~'Ck.tuıpara.nı ihale 

REFİK SAYDAM Merk 7 Hıf'l'S! ıhbo mil.,,......;nde yapılan °"' ve KJ!o lfın Kiltısu M....n<ı t;,lat.inGl.'nı bir sıı.at t•\Vcl icoı~ \·e-ı- tne~eri. (1884 - 2117) + 340 Wt9fiam. uları ,.ı-.nıla,ın ccıniyetimi:ınn Lstanbuldo Yeni Pu.1ıne civumıd• Kıu!a,y h mn. 
101,375 llrll. 84 kıınrş k~f bec!a:lJi ikı: anbaıl' ınşr...,ı 'kavaı~ı Z"J.ı•fia t:ks'ıltrnc- ıM z., - aCJti d1:ponıllzd1 ~otılr "l•kt:ı &duğunu ve l'ÜZu!lrunıda mezıkQr depo rrvikiür· 

k.tırı;ş 

11,558 39 77 • Z.T6W ) Poldi 

da t lilğüne müracaatlaı ı nan olunurı·. 
ye lrurunı'ftur. Itıaı.si 28/12/942 pn•rt..,; günü .._.t 11 de Esl<L0"1ıirde aSlt•ri 'V6 •-. ......................... IEl.llll::Jll-fl 
satın n!ırr ... 'l kvrnji'Y'Onur:da y:ı-plrcakt.ır. 'I'J.;'•"plcnin kıuııt..-r.i ve ... :ca.~Jt-:ıle teklif • 1111 

8,721 48XŞ 83 ZT8 ) tcliiıl 
1,700 12 88 ) • 

893 11 18 ZT7 ) 
(1920 - 2248) 

* 100 ton kuru ot pazarıııtla satııı alınacaktır. Taliplerin 25/12/942 
günü saat 15 d., Uşak askeri satın alma lromsiyonunda bulunmafan. 

1936 - 2285 

* 120.000 adet araba tekerlek parmağı !beheri 25 kuruştan pa-
za,r!:kla ~ın alınacaktır. İhalesi 29/12/942 salı günü saat 15 de 
Ankarada M. M. V. 2 No. lu satır. alma komsiyonunda yapılacak
tır. Parça parça da ihal.e edJ leıb . lir. İsteklilerin te!J f edecekler· 
:mİktar üzu nden kat'i tem Lnatla rile belli vakitte kom 'syor.a gel-
meleri. 1962 -2.374) 

* 

mt'kt~'<ln ı!ı.ie !<Lll>ndm bix ..a.t «: vcl lromiı;yotlll verm.Jcr. (1928 - 2.2:;6) 

* 500,000 ldlo odtın kapalı z-rr. .-.l<d tmeye kıınmoııı;f.ur. llıa.J.,,.ı 25/12/942 
c:wna gO:\ııü FBE.t 15 de scı:tc s~_ın . .,.i sat:.." Gı1.'ll3 1-cu'r.IFyor-~ııe'..a. ye.plılx:kU.r. Tah 
min bedeli 15.0-00 lir :ı. i:1:c Uın-.iın tı 1125 liradtr. T.- l:Ji,rerin k.ınıı..i:n! v~aant~e 
İl.\<lif mrk.tup;ıN"11• thai'e sı:at.knıc!ıe.n bir saat "11Val ko,r:i~a vtrmcleri, 

(16>5 - 1945) 

* 30/11/942 tn.rihir.ıde p:ımrhk'la mıumc~ı Jldn olrı.man nıilteahhit rum ve 
h_;5f'' l? ı.'.l 50 tm pi ; '11e ~bı.. ~ UT.ıJ tali9 çf-mrı.rt: ı.ğınd':ın tiya.tı y;t:Jk.'ıı>1t.Ll:n,f< su:rc
ı..e te!d";tır pa.zerh,üll ~ "' ·;y.:ı. kor.ı..:lrr:r•1tur. E\sa! ve h~C\Eİ ş ~ ,-ı~a ... 1 kom1s 
yor.da g<l.."!1"cb<U~. ih.ı..,ı 25/ 12/1142 «tr•' ~ııil at 10 dit y:pıho ;,1, •. İst<kJL 
!er'~ 'bL'i te:Tjnotla•İ1ıe Haı'biycde Y<~ Sub"IY <>ku.!un.:llt As. Po. 020 Slılın o/J. 
D".tı. ik.,lr'JİSYonur.a. rr.ıürncaaıtl4ıı (3.ı.6 - 2111) ' 

* Muhtel~ nak!iyat yaptırılaca kur. !balesi 29/12/942 sah günü • KllWıyc ·' ~öo1•:>1.ctı~< mclul<'t! bir paı·ycn ;~ bpo!ı .,.rf' .ı •'""lt.ııe-
pazırlıkla Erzurum askeri satın al ma komısycnundı yapılacaktır. Bir :-"' tooıırn.;ştur. I!lı"1"'1i 2'2/l2/942 &h g(İ'f'il 11m.t 11 de An~' M. !iL V 4 

· · ıNo. lA;, tııtJ.n a~1nl Ger :nİ$ mdkı. y:tpı\:ı.c <'P· K ·c 'btıdıc 1 " 43 872 l 60 •'-· kısım nakliyatın tahmin bedeli 110, 840 lir:ı teminatı 13,584 !ıra ;k ncı ru ·ı; ~!·ot 3190 ·.Mel . ·
1 

: · · "lh . :' · _ -n:ı NU· 

. ed ı· 61 2 li t . t 8613 ı· JıCi T r ,, 1 c ' .. l ır, Tal)p eı"ln lu:hıunl ~alarile t~1clır JnL"ki..upl.an. 
kısım nakliyıtın tahının b e ı • 1 ~ ra emına ı ır ır. a ıp- ru lha!'.c oaatin<len biı• :at "'"'•! koirnoylltloa< '~.ekl'i. (J.864 - 2025) 
!erin belli valt'.tıc kom;syoııa gelme le.ı, (1924 - 2252) * 

* 500 ton odun pazarlıkla sat ın al ınacaktır. İhalesi 25/12/942 cum• 
güün saat 16 da Gelibolu askeri Sl tın alma komisyonunda yapılacak
t1r, Tahmin bedeli 13.000 lira kati teminat 9;;o liradır. Taliplerin bel:! 
vakitte lımrüsyona gelmeleri, (1901 - 2181) 

* 

500 ton odun kaıız!ı :•n'f!n r?n-il:m eye lk""1rr~ur. !hal& 29/12/!142 •~o'ı 
gfırü sa. 16 C'·ı B J:vi

4

·etı1amıece Hr--şde:;e kÖyil""de a~·~«ri satıa a,;ma k'flıfnıl-0"0-
nır.ch Y"!'ll.c-1.rilr. Tabmin beCeTi 20.00 O lira n< t,,,r.Oııatı 1500 1'1\ıd>~. Tullp'e. 
rin «an.ıınr Y.f"':i!{:tl.:v·il>e te .. <Jıir n1<'ıkt1·ıp'!J.ıı·ını iha:'e .i<Mtinden bir saat ~·el ko-
mı'~ ve,.,-.ıc.;. (1927 - 2255) 

* Muhtelif nakliyat yaphrılacakt ır. Kapalı za~lla ck.>ıltmesi 28/12/ 1. fkl.er "'"""' 40 kuru.şlan .100.000 ki!'o pat.>t.,s pcıoarb:d.> •atıTI .:i11nac.ıldur.. 
. l k . d 1 DlıilC$ı 24/lı2/942 p.t·r«e:lıbe günil saut 15 dı..- Bal(<~'"' .~erı satın a.~1 k'omis. 

9-12 pazartesi günü saat 15. de Bıre c: k ~skerl s~tın • m: om•syonuı'. a yo:ı.un'.l. yap:focdttır. Knt'i temı•ptı 600 o li1'11.<!ar. Ta!tp!.;.;,,· iıel!; ,.,..:<ilıte komis-
yapılacaktır. T ahmi n bedeh 49,800 !ıra ılk temıııaıı 3735 lıı·adır. Talıp· )'>tı.a gc!nıttri (1930 _ 2258) 

)erin kanuni veı;ikalarile teklif mek, tuplarını ihale sutlnden b· r saat ev. - • - --------·--------------
ve! komısyona vermereri. (1935 - 2284) • ıstanbul slhhi 

+ 
K'tlp31.ı z.a:rt: WJul i le 8000 ttil.o t"ğereaJ:x..nu Satın ..ıınac~~ ... Ev'Saf ~e hu· 

eusi şart.lırı lwmisyon<kı gôril!eOiıLir. 1\!J\-.-l\Lllt t(~,inn~ı . . 1~70 ~.ra.dı r. ı~~w 
4/lj94J pu.ıu·~ .,wn.u s:ı.ıt 15 ti.e yrıpıtı<'J&ındnn lt.~~ı_t.·rı.n ıhale ~lıı:deı:ı 
bi r E-'aat e\.'v '-"J temiant ve toklif mt.ı<..t.~p~ı-ile Ha.rbiyt'<ie Yeo.ek Subay ()ı(. ıt U.."'1. .. 

ıı.a, ;ıe,-i ;poot. 929 ootrn alma Jaım;.yocwuı mü~ .• caallur>. (1969 - 2393) 

* Beher kıiJaswıoa 4-0 ~ruş (<ı!ımia ecı.ı:.c-n 100 ton potaı.s p:ızarlıklıı satın 

müesseseler ar,tırma 
ve eks· ı •me kom:syonunud an 

Bı.«" 'It:ıi"iıY F:ı~ı-ı.11 .Arl!'·yı• \'C A~ t>,'~ hı:.staıhanc::• inin 7200 kı~l.o yoiurdu &caı-
pa1t c:a c·o. "'v:il~:n:c.:ye kıonulım,Pjtuır. .,. 

1 - E:c:..;:l:.t:me 16/ 12/942 9-".r.i'.r.l '.X. güt·ıü a-.-at 14.45 r.e C:ığa!oğ!unda Sıhhıtt v t 
İçt.irı~i Al ı" '\f.:'ı.!L•:lü~J b'ı w.do toı(1tııun. kcırni,·yond ı yepıbc&k..tır 

2 - M\:t'le:.rr.rnı.:n f l,Ya.t beher kı"lı> y:,ğurt için 8() kuruştu,. , 
3 - MU'\'tt·l<:ı t teminatı 432 ~ ı P ~":-. 

:E\Y\J4> A.ıtmi'< şu.,_,inden: 

l - 340 d'oğum]ı.ıLnn ille. ve «lllD 

~ok!l"ar.ıa.la.rınn bJ r ac--3.Ga yap11tı1ıLc ü~ 

Z<ll 2.2/12/942. l<ıtôtınde OaŞ.O!WCM• 

lır. 

2 - 336 "" bu doğumlulorl.1 muu
ınek görüp sı.hLhl «lxbl:e scnei atiye. 
ye tcrk.o:ur..o:ırılar da !fU.da.-naşa tA. 

bidfa'. 339 cJ.,ı,.~~lı.3:ar.·la. mu.ırr.c:e gö. 

rüp sıhhi oebcP:• ser.ei 1ı,:'>yeyo ~ti<· 

lıe:rJe halen n:IJrlııviın ta!.obe'ler bu 
W>ğlımukıTlıı muarr.cı~~c tabi değild.Jr, 

3 - Bu iki rnadde yaz.ılı &ğumlu-

la rtn 22/ 12/942 

o t.:.d«.nı ta!t.-belerin ak rJl vesik. r1, 6'.l· 

noatiı.rlı:trın men.:."'l.ıp c.!.duf:t:~a.:rı m\irf· 
sese ve b.irlı.k!t.'lt n alacak:t..-ı be!gc. 

!e!"' ve ;cam-.·tgan .a!lli..~r:enıe ~ 

· bcıye gcJmıelerıi, g,.:!.meycrılt:'rin &d:>ep
J.eııin~ bik:ircc.-k (}an VC(,;İ1.Jhırı-nı e. 
be\•l&ni ile göndetrn~]eri. 

ZAYİ - E:r.iııönü k.-ı:.sı Küçük· 
P3-m'l' nıüius ınıe:nuclugun-C.;ı:n almış 

okWğum niiills hi.iv-~yct ciiZ<lıanJtnl 

~ ettı;ıın. Ask.,-ı~).J..k terhis ve yokla

ma '-''ıyı.tlanruda rrıeıkO.r cf.iı:rlanda 

mcl<.tyyc~ o]ma.sı it.iba.riyle bu k.d·e 

zayiııdco ve yeniden çlı.X'arnnş: oldiJ. .. 

(:um (634690) nu.-r.11'1""11 nü!us lıilvi 

yet ciiıı.dJ.nımo. aSkcrJ1ğe ait kuyudatı 

da nc..l<kttirect:gmıden1 z.iyaa uğrayan 

rıüfus C'ÜZdr::l!'ltm ile içindıt.ı'!<.I a.l<.tt, iğe 

1lltt n1cşrubatın ikı"YmctJ kaknadı.ğı 

il lin Olun ur. 

~. Eminönü • K üçl'kpazar j 
Hoca. ıtaırmA mahal]e3i. Keı:rw- ra';tı 5().. r 

,_ 1943 AYOtlN CEB T KVİMi 

1 
Cehde en lLılit t:,kvim ve zirat mG1Unııa.tını cami, 1,Y]!l!<. nwhtır:ı!ı. he- ıp 
retve!;i, vaıpur, tren, "k-ief\)O. aahife~eı~ni havi <"n doğ:ru ocp t.Mvim ;r 
Fiyatı 15 K.'.·i. Mı..;f)tıraW' 75, kJr;ü~{lttıi 60 .. 80 kıuruştur. 

İbsnl:ıu! A.n!loara cadd .. i MElMDUH AYGÜN 
................................ ıımı:===J 

, .... ..._.._ ...................... -=~ı~ 

Türkiye iş Banka 
l==KÜÇÜK iCAR l ı ESAPLAR== 

1943 iKRAMiYE PLA .. I 
Ke,ideler: 1 Şubat, 3 Ma yıs, 2 Ağustos, ı İkinciteşriıı 

ıulhluiııde 7apılır. 

1M3 ikr miyeleri_ 

1 edet lHI Liralık = 1999.- Lira 
1 • ..,. -"'--· 
1. 888. -888.-. 
1 • 771 • = 7'17.- • 
1 ..... =116.--. 
1. 555. =555.-. 
1 • '" • ıı:: '"-- > 
z. m. ır:866.-. 

ıo • m • ... mo.- • 
38 • • • o::: 21170.- • 

.. • " • ::::; Z640.- • 
Z50 • D • = 5500.- > 
334 • u • - "14.- • 1 

,-:!iye~ Bankası .. fili'• 7ab rmakla 7alnız para bır~tirmı, n l.:.:lmlf olmaz, a7al umanda talilnizl de dcnemiı olursuuu>. 

ııhnac-..ô<lır. İQ;ı,"'6i 25/12/U42 cvrm ıt-nü "'1111 ı ı C:.C. Belıkeslt• ııe.kcrl <atın .ı.. 
ırın lloomılsyonıuınd;ıı y•pı;acıı:<ttr. Temöna ı 0000 liradır, Taliplcı-i a ""'1i voJUtte 

4 - _İstcklikr .şıır t.rı ,ı:me..~r»i çalu;m ı g001eıiııdıe knmisyondl görebilir ler. 
5 - lırle:dUer l 942 yılı lıiC2re' o<!ı •·•-.:•kııoi'.e 249<1 ~lı lııanundıı Y'>ZWt 

kak hane 9 cilt 20 o.ah ife 73 ~ ka· ---------------·--------------

k:cmE na gelmd.c•i. (1967 - 23911 , * 
Etin:.e:utta gô3İt."ıilc :o ~ _rle bi.r rnı.Jzeme depo9U inŞ<.sı b.pı.:.ı zarfla. 

ılksill>r.<o--,, krırımu~tu.-. i.holesi 25/12/942 cuma ~ünü saot 15 de Arıkoreda M. 
M. V, 4 No, ıu ••l:ıı alm:ı kom syon.undo yapM!ocakllr, K"l! bedeli 38,191 ıı. 
ra 4 'kuı\oŞ i:lıt teminatı 2&64 lirta 35 kıuruştur. Taiiplenn kD11unl \'t.-s!kal&r1l.e 
t~i! ırr tuplar;.oı iha.'e atimien btru..ıt WVt"l komisyıma,_ ver1rrc!cN. 

(1882 - ~115) 

* ~ ·da yar.11 tr...-\.'8.dın a'.ı za.ı~ıı e-i<siltn:ıelıf'ri. 21/12/ 9-1:! p;ızartesi g~ 
cııtJ sıat 15 de I.iplt tat.a aılııeıri &ttln a.l~na ko.T:~syotllmdil yapı'a.ca~tı.:'. Talip. 
e.'lin 1knuni \""eE-1iM.:< lri:c tek!if rn. ·tJ.ıplaruu ihale E33tiru!-cıl. i'ir ş t e.\'Ve:' ko-
mlısycı;a:n;ı vct"rr.t:iı:ri (1881 - 211 t ) 

Cinıs i ?.I ~t;ı.[) Tutau Ter.·ı uoıtl 
i<'lo llroı llr;ı 

~:."ı<'ll :r ve blJ ~e Ylter muva.'tkwt tem i~ rnl:kbı..ız \,--e)' ll 'OC:ır.l!<:'l md.tı1:vıb'~e 
tıdditi havi kça1ı z-art:.arını 'hale satirıdrJı f>ir saa.t evvel m ak·btrz rnıuka.bi•;Ml--
de lromıi'yon \·e~:ele'"İ . (1887 ) 

,.tıı : İı;tanbıl. 318 dc.ğumlu Hoyci oğ. 

lu Ahmet Nwm•tlin Korllklı 

ZAYİ - Sahibi bulunclujum 3162 
sayılı b.-;ıik! e t p!:.l<asını lcııyb<tt.im. lstanbul Deniz 

Esnafı 
Küçük Nakliye 

Cem iye• inden : 
y,,....:ni o!..ca)lımJoı> -ialıııin hiik- . 

mil yı>lttur. • 

Cemiyetiml0in 10/12/942 taıiliimla"<i Sen<>l.<k a.1claı!• lçfor.aı.nch <i<EWlyet 
o ·:xaC.-:.~u.dM:ı mctkO.r topl.antın,n 23/12 942 t:ıriıhine n1\i.sacrif çarş:ıimba IÜllı~ 
ne 1al.i.kne -kar.ar ver!lm : ·tir . .Al.aı'.ıtdnr Ehlcıfın o .cün C"h1iycl cüzdnlariyfe 942 yı- ,•••••••a••••ı .. 
hnş. a&t a.idaıt rnn~uzl.t'.!"".sı.ı ha..'ll'ilen S!1'"t JO da Cğ<:ıLcğlunC:a ıkarn Esnaf cami-. D f h" D k 
yeLerL mc:l'<t:ı.lne aelrr.eleırt ve i~u jçtimad:ı ya.pılı.cal'...c. U<;1m için ver ilece'.<. 1 r. bra im en er 
reykrin sa:;( 10 d.n 15 e l<.>dar kabul e cceği HJ.n olumı,. ı Balıklı HR91.Dat.;liye l\Tııtctıa.eL1S1 

Rl!ZSAMEİ JIIUZAKERAT: l - Ha.e h"Ye\;Tllin çıaı'ı~ına raııo"u, 2-- H•· BeY"Oğfu Aiacamtı, Saltızııj!ıaoı, 

E~ er 
Odun. 

20,000 16,00Q 1200 

~ -- iiiJj 

mp .lYtU'fı·ttı'~lcrinôn r-.. ıporu, 3 - 943 ııcn:.~·i bütc;e Ye t'1'Srlf09Unuın kı:ibttlı{4 4 _ ' Çöplükçeşm~ sokak No. 13 
\ Azan>:ı d• !<~r:_ .i - ~ luı;::!:! ~ 1'1.l...~:t!.ı-ini bilir«ıilordeııı nıs~ J T el: 42468 --

iı;Untıuı Kaidıstro HllltinOllindLecw 
B~ük>dda fütı~ıv>n oıl/M.ı ..ı.atıe
ch 47 No. lu lıaıı<:de ımiloim Koz· 
ma· ollu I.ıigor. 
L>km.nd.a ç;roola ..-ıt"e vdti!I 

QlvUkat Nib."'Olaki Loe:oteti taral..'ldan 
aleyhiniz«' açılan ve BUy(hdbda B-11 
çıvon o~lu <ı1<a*1nd'~ e<lltl ti 7<f1Ö 47, 
49, 49/ 1 No l:U ıııcyl'im"'*"I kaş'dlrıın 
tahsili tı.tkk111d.tk.i d.t"anın ari rmı .. 
hake"Tlesinde Qtlr.en pı11lD tebıi,c&t. 
ııugm.-n tay;n ~ruın ı0/12/942 muha 
\keme günQ.ade maııke:noye f:<' r.«ll'· 
ğinie<lien ~ız.da ~ryap kararı ve 
:rilırtıiş \'e <k:.ruşm'll 21 KAnun nt &43 

t..r·öhilıe miisıdif ı>erı:~< gliı» "'" 1 
on.ş ti ' · ~lir. 

T>.rin o4ııı.a i lla 'o 8lllitt.. ia:a ... 1 

iıst.anıbul 2 .laci l.crı mern..ı~.LtıJun • 
elan: 942/ 2794 

MıhC<~ıu evvelce ... b~ırw.;."Vla k a· 
ra.ı- vc.ri:e-n b ir ad.et K ehi.nat.ö.r (BUll 

dolabı) 22/12/942 &alı C(lnü sa::.t ~. 16 
ele Beyoğtu tramvay d<ınlğı ör:Gndıo 
116 nu.rn.ırada 9ıat:.lı:ı.'C'iktlr. 

Ta · !erin rnchallinde hazır buu· 
~ rat~ mem.u.nıııa mtıır-:ca t. ""rı 
ilM olınıur, (7572) 

bul 1'.ıpu dairt'§i lıç oC:c Kaıdc.: tro 1P.ıh 

kdne:! ine gelbııediğiniz vc.vr;ı b 

kil ı:&derme<Uğkıiz taıloc!i L<l< 

\C• 

d..va 

~.muzda gw ... lb~·n gö-Vlt"cc•"'i, lc'l il 
mııdtarnuw kaim oln'4. Were iJ.&o o-
• ı.;s:ı l) 


