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.Mekdro, 28 (A.A.) - Dün gece buraya gelen Polo~" 
B'*vekl li Ger..eral Skorski bu sabah M. AwU.. Camaclıo 
tarafından kabuıl edilecektir. Ge ncraJ 31 1lkl<a.'luııda Birle
fi.k Ameriltaya, -0radan da Londra yoliyle Rusy.aya gde. 
cektlr. 

Memurlara kumaş 
ve ayakkabı tevziatı _______________ .. _______________ _ 

Vilayetler gruplara ayrılarak 
• 

tevzı tarihleri tesbit edildi 
Doğu cephesin

deki harp 
Doğu cepheaindeki mü
cadele, 1941 de olduğu' 
gibi 1942 de bitme
mitit; 1943 de de devam 
eaeıelıtir. Bu cephede 
harbın a:ıayıp gitmui, 
müttelikler 1evkalcey
fİnİn bir mavallakıye
tidit lıi, yeni ;yılın ı:ar
pıımalarında banan, her 
halde, tesiri görülecek
tir. 

Yazan: ABiDiN DAVER 

('R op cephesindeki mu-
1.!:::=V ııarebeler baiı.ıund:ı iki 

UUallll n..şre~L . .k.ıu• 

rc.uu uıbiı&ler birbirıne o ka<ıar 
z..ıur lii bu birbirm. tutmaz .d
dıalao: ar•sııwl,. hıUuıiuıl.ı bu.lup 
çıkarmak hemen hemen imkan· 
112<hr. lkı taı:a1 da hasmın mil· 
b m kuvvetlerin i çcvinllgıni, 
lnıha ettijı ni id<lia ediyor; iki 
tırraf ua kend!. Jı.ııvvclleriniı> 
ilerled.İ:jiı.ni YO dUfınaııaı:ı.. ~ 
&ını • o y 1 Ü y .. r; iki ta· 
rı.i da bir çok e>ir, silah ve 
ıı.alzcıue e!ile ·.rt.tigill!İ ileri şil.
ruyor. liu b>11bir ne :ut tebliiler 
ve ôddialar arasmda yal11.12 bir 
t~lı. nokta da iıttifak vard.• lı.i o 
da Kıııloı·dunun taarruz halin· 
de bwunduğudll1'. Rus tebl ğl.,. 
•i de S<>vyet hii<:umla'<mdan ve 
Alman karşı hücumlarından 
ıbalısediyorlar. Demek ki bir 
müdJettenberi doiu cephesin· 
d1> K!War tııarl'IUda, Mihvttci> 
ler ınüdat.adadırlar. Bu vazi • 
~·etten ç kan mana şudur lı.i 22 
Hazlıan 1941 denberi geçen 18 
•Y jçinde bir çok defalar imha 
eıHdiği ileri sürülen Kıztlordu
nu·n imhası §(iyle dursun ıaar· 
ruı kudreti bile kırılamamışt r. 
Uu, ı;eçen kış dahi böyle olmuş
t ll, Alman orduları, 11'1cıs
kova kapılar.na kadar sokulduk,. 
181'1 Jıalde, bir buçuk asra yakın 
b r ı.aınandanberi l:'i;rülrnemiş 
ıiddette b '? kışın ansız n bastır
mıısı ü.ı.erine Almanlar, taarruz
dan vazgeçllli!k mecburiyetinde 
kalmışlarodı. O zaman Ruslar ta
a •ruza l:'eçmişler; fakat Alma~ 
lar .n müdafaası karşısında bü
yiik sevkulceyşi neticeler elde 
edememi,ltırdi. 

Almanlar, i.lldıaharda ve 3"11· 
zııı Lekrar taarrırıa &eçm ışler; 
sonbahara kadar Kıulorduyu, 
cephenin cenup bölgesinde l:'e
rı aLmağa muvaffak. olıquşlarclı. 
l'ııka t Alman orduları ve onların 
yıııı ııda harp eden diğer Mih· 
ver ı;rd uları, Volga n.dırine ve 
Kafkaslara vardıktan sonra, 
Kızılordımun mukavemetj ile 
J,.8 ,. 1laşmışlor ve tekrar durmak 
med>u:r )'ednde kaim şiardır. 

19~2 sonbaharuıdıı, cephenin 
m uhtelif kesimlerinde Ruslar ın 
tekrar taarıvza l:'eçtiklerini g&
rüyoruz. Bu ta arruzlar, Alman 
mukavem..t: ile karşıl~mış ve 
h çbir ye•de >evkulceyşi ehem• 
miyette bir mU\•affakıyet elde 
edememiştir 15 İlkkiınunda or• 
ta Don bölı;esiııde buşhyan Rus 
1aorruzu e hala devam etme&
tedir. 

İşte { mdiJ'k do~u cephesinde· 
tleki boğu malardan ç karabiMi
tek mana hunda:ı, yani Ru ların 
taarruzda ve Almanlarla m!itte. 
fkler'nin de müdafaada bulun. 
duklarından ibarC'tl r. 

__________ .. _______ _ 
Kadınrara verilecek ayakkabllarda 
erkek.ler~n ·nkinin aynı olacak· latan• 
tulda kumaş Ağustosta, ayakkaba 

1 &44 lkincikinunda verilecek 

Generaı De Gaulle 

Varlık 
Vergisi 

An.kaM 28 (İkdam muhabirio
den) - Ummni mülhak ve hu- ( 
su.si bütçelerle Belediye bütçe!~ 
•inden aylık alanlara paras12 gi
yim eşyası verilmesi v e tevziatm 
aşağıda yazılı tarihlerde yapılma
sı yi1kısek tasdike iktiran etmiştir. 

Tevziat için vilayetler gruplara 
ayrıltruş ve her grupa hangi ta
rı1ıte kum'Ş ve ayakka'bı verile
ceği tesbit olunmuştur. 

Evvela erkeklere kumaş tevzia
u şu sıra ile yapılacaktır. 

İkincikanun 943 den itibam'en 

o 
urasova 

o 
ı SlarobyelSk 

Diyarbakır, E~rum, Malatya, 
Antep, Tr.ıbzoo, Samsun, Konya, 
Adana, Eskiışebic, Anta'oya, Balı
kes:r, Zonguldak, Ed~, Hatay 
ve Kayseri vJlayttlerilli lhtWa 
eden gruplarda. 

.Şubatta: Mersin, Nazı1ll, İzmir 
ve Ankarada. 

Martta: İstaDbulda 
Kadın eJbiseli lıJeı» de ııu m a ile 

dağrtıbıcaktır: 

lkincik:inll'Oda: DiyaıtıakıT, Eı-

(Devamı 3 Uncil sayfada) 

---ı-
Mfcli~e yapılan 

itirazlar 
Tasnif ediliyor -·-

Konyada liste· 
ler asll<h 

Ankara, 28 (İkdam munabir'. nr 

I 

den) - Şelı.r,mizde varlık ver -
gisi lis1lel.eri asild.ğmdar:iıeri 
mükellefler !1ergün mal ye şu· 
beledne müracaat ederek kendi
lerine tayin e<lilen miktarları ö-
dem"iie devam ey lem ektedir -
ler. Bugüne kadar yatırılan pa
rar..ın 5 m 1yonu geçtiği tahmin 
olunmaktadır. 

Alilleruvoda kapanan Sovyet çcm beııi ile ciddi bir tehdide 

A'd:oğ:m malumata göre, muh
telif vilayetlerden k.endJerine 
tarhedilen varlık vergisi ınokta· 

r:ına it raz yollu bıizı mükeHef • 
Jerdcn-meeU... ~ $tida 
lar, ıstida encümenine havale e
dilm ştir. Bunlar en.cilınende ta
rih sırasiyle tasnü edilmektedr. 
Wktarı pek.az olan bu .istidala.r 

(Devamı 3 üncü sayfada) :mar-J.Z bulunan Ro8tol şehri oi gösterir harita 

Almanlar afkasyada da 
ric'ate mecbu kaldılar 

....... ~~-·--------------------

Sovyetler Rosto{ u ciddi surette 
tehdit etmeğe başladılar 

Laval'e \ Pierre 
suikastten 

korku "u yor 
---ı .. ---

Muh f aza m emur 
ları arttı il dı 

Londra 28 (A.A.) - A mira! 
Darlanın katlinden sonra Lavali 
muhafazaya memur ktı'VVetlerin 
'bir mısli arttırılm;ş olduğu söy
lemnektedlr. Kertd.:siui ziyaret et
mek isteyenler ·büroya >lınmadan 
vvel büyük bi r dikkat ve ihtim am 
la aranrrakladırlaı'. 

lng il iz Parlamento 
heyeti dün g .. ldi 
Ankara 28 (A.A.) - İıı.giliz 

P•ı"'3.mento azasından Joı'<i Alvyn, 
lord Peviot, Lavson ve Vedver
Vilrn bu akşam Toros ekspresı:e 
mE1J1leket:miıin mis•flri ·· olarak 
Ankaraya geJmı~ler ve istasyonda. 
karşı .. nmış:ardır. 

Parti Gurupu 

.. 
Stall n grad ba t ısında bir çok 
yerler v e istcsyonlar g eri el ır. d ı 
Ankara 28 (Radyo gazetesi) -

R<'sto! ciddi surrte tehdit edlli• 
tır duruma giıım'ştir. Rostof şeh· 
ri Kaifkasya ve Stalingrad'da dö
vüşen en az yarrm milyon Alman 
ordusunun ana !icmal yolu fuıerin
de mühim bir şehİTdlr. Almanla
nn bu şeılıirden mahrum kalma- 1 
lar Almanlan ordularını ikıiıal 

:§in.de l'Il'Ü'ŞkÜl bir duruma soka
caktır. 

Almanlar 'Mozdo.k ve Vitadi 
K:ı.fkasdaki kuvvetlerini geri çek· 
._,; -·...,.J·JardıT. A)nan baş· 
komU'lanlığı büyük bir cephe tas
hihi yaıpma.k rrec!ıuriyetind' kal
mıştır. Don'dak; Sc•vvet tı.>rruz· 

(Devamı 3 llncü sayfada) ------
r . ' 

-""=\..."" M a h e 1 r e 1 e r e r e s ı n d a ;:::::::J;::::::.-

''Şu su işine bir care , 
bulsunlar • 

gayrı .. ,, 
--------.. ---~----

Şehrem' n inde i t. r .: h :m çavuş ma• 
halles·n :n m ümessili t öyle diyor• 
-Osman Cemal Kaygıh meğer 

muru imiş 1 emekli hesap m 
Matba<ıtlı çalışma od:ım• giren 

bir adam: 
•- Mahdleler ar:ısında sütu· 

nunun muharrirlniı arıyorum!> 

oturun. 

Garbt Anadolu ha1kı lV<'sile 
konuşan İTİ ıı.nrı ımuha'ıılbım SÖ• 
u şö}<le baş adı: 

GI. Jiro ile GI. Dögol 
arasında askeri 

bir anlaşma oluyor 
Gl. Dögol komitesi bir toplantı 

yaparak vaziyeti görüştü 
-------------

Mister Çörç 1 ve Eden Cögolu kabul 
ettiler • Gazetel Er Ct\go le Jiro ara· 
sında milikat olac, ğını bildiriyor 

Lor..dra, 28 (A.A.) - Afi ajan- ı 
Sl bildiriyor: 

Gerek muıharip Frans!7.lar ma· 
bafillerin<le ve gerek İngiliz 
mahlillerindeki .intiba, Amiral 
Darlanın halefi General Jiro ile 
Muharip Fransrzlarır. şefi Gene
ral de Gaulle arasında bir aske
r! Anl<l§ma için geniş surette ,.. 
çılmış bir l<apı bulunduğu JJMlr
kezindedi.T. Bu askeri anlaşma· 
nır.. pratik neticesini, müşterek, 
düşmaıı4'ra karşı müşterek mü· 
eadele<JA! bUtün Fraıı:s.ızları:n bir 

]eşmesi ve bütün Fransız .iınpa
ratıorluığun.ım, Frar.sız milletinin 
loayıtsn ve şartSlz muva!akati ile 
fılen haııbe giınesi teşkil ede
ct"'-tir. Bu askeri anlaşma, son · 
radan yapılaeak bir siya.si anlaş
meva yol açmış olacaktır, 

Bu siyasi mahiyetteki arılaşma
nır: esaslarını yalnız Fraınsı:zlar 
tayin edeceklerdir ve ne kadar 
iyi niyetle olursa olsun biç bir 
harici müdahale yapılıruyacak

tır. 

(Devamı 3 ündl sayfada) 

Tunus muharebelerinde 
General Jiro ordusu 
Bir Zafer kazandı 

~--~·~~----··--~~---~---

ıı~rle yen ordula r Tunu s şeh rine 60 kilometre 
yak laştılar ve l ir mikd cı r e qr a Jdılar 
Kahire 28 (A.A.) - Ort"{ark İngiliz kuvvetleri Medjerz El Bab 

tebliği: Dün, kuvvctlerim>z düş- yakınlannda işgal etmış oldı:«la-
maula Bir-El-Keb:r çevresinde te- •I .ınevzi!eri sağlamlaştırmışlardır, 

mas halinde •bulunmuşiardır. Mu- Amerikan bc:rr.lb:l u-;akları Bi-
harebe saıhası üzerinde dün ehrm- zerte ve Skafs a taarruz etmi§ll~ 
miy•tli hiç bir h:rva harekatı o:ma- dir. Buradaki doklarda yangınlar 
mıştır. 
FRANSIZ ASKERLERİNiN (Devamı 3 üncü sayfada) 

MUVAFFAKIYET/ 

• 
Beri inin 
kanaati .. 

lngiliı: •Amerikan 
ihtilafı yüzünden 

G e n e r a 1 J i r o da .. 
lngiliz kurşunu 
ile can verecek 
~rlln, 28 (AA) - D, N, B, ajaıı. 

n biJ<bryor; 

Al"*> ho.rlclye tla2.ll'hğı.nırı kanaa
tine göre amiral Darla.nın öldüı:ii!me. 
si İn.gitere ne Amc\i.ka araır.Q.kt m. 
t\Mı onadOl'.1 lt.ldırmıcı olmıy~~tır. 

Berlln ıootılillerlne göre bu chwy .. 
BOyük Br'1.nya ile Anıerikn. Blrl~şüs: 
C).11ı.ıı.ıerl ...,.asınd;.ki lınıaırnazl;tı 
btl<but\Jll oclara<'ktır. Burad,ki ka· 
naate göre Amer.lkalı)ar Darlanm ha .. 
lefi general Girauı:.l)>u iııc:l:2Jerc kar 
JI bir kot olar-k ku&ınoeaklar~ır: & 
...tıeple ıeneral l'roııdnUll da b r i•el 
1 c W'Jl1l)u ile <"n ~ -ı.ıe. 
meJdr, 

Mosl<ova E'ç imiz 
C evat Açıka'ın 
Ankaraya ge'di 

Ankara 28 (İkdam muha.b:rin
den) - Moskova Büyük E'ç miz 
Cevad Aç1kalın bu akşamki eks
presle mezunen ~r:ınize ge:miş· 
tir. 

--------
Londra 23 (AA.) - General 

Gi.rııud kuvveı<:eri Tunusta Pen 
dö Faz 1n cenubunda ilerlemişler· 
dir. Bu kuvvetler yüzlerce mih
ver asker:•ııi es:r ve müı.lıim m'k
tarda harp malzemesi almışl•rdır. 
Pon dö Faz Tunusa 60 J<i'lomet
re mesafededir. 

Yardım Sevenler

Daha cenuıptt Fransızlar Keru
an i-te Pişu ar:tsın-da mevzi!erini 
dü7e!tm':jlerd!r. Müttef;k hava 
kuvve!'1eri Fransız kU\·vetlefiyle 
~birliği yapmakta ve bütün harp 
bölgesi üzerinde hava hak"1ıiye· 
tini eller: .. d tutmak'adırlar. 
MÜTEMADi Y A0MURLAR 

C._4ıayir 28 (A.A.) - Tunu~ıa 

Yağ'IT!ur y.s,ğıyor. Dün, 30 saat de
vamlı bir surette y•ğmıstır. Ka
ra horeket'nin mahdut öılıçüde ol
duğu bildiriıliy<ır. 

ltalya'da -------
Hava akınl arının 

tesiri • ri f ö rülüyor ___ , .. __ _ 
Eüyük ~f.hir erin 
tahl:yes n de bi r 
ç ok karlşık ı k ar 
çıktığı bhdirhiy or 
Z(lrlb, 28 (A.A.) - B...,.~a çikan 

Die Welwodıe gaıet. ı, ırıütt.t .< ha
va . oı.: .... ıarının İtalyaı:la dıoğurdu:ğı; 
!ı:arı;:klıtı açıa& vum:<ıktadır. Şelırn 
boş:;ltıdm"4ı ~D<e balk>n arzuaı:ne bı 
r 1 • ı. 15 Sonteşri:ıde ne;re<!llen 
bir 'korameıme ı.e milltecı}N'!n bQ)'ıill< 
"" rlere 50 kllome<tre yak n yerlere 
yeri .el rin! ya ECmclıtedlr. &ı> 

Çal ışma P rog ram ı 
Cemiye tin kaza kongrelerı ba şlıyor yo k
su la ra l Ö'll Ü .. , pr"rç ve sal:un te vzi edilecek 

Yardımscvenler Cemiyeti yeni 
yrl çalışma progr:ml.arını hazır

lam~tır. Cemiyetin mulrtelif ka
zalardaki şu.heleri yılbaşından iti
bJren oıı gün içinık kaza konogre
Jeı ini yapacak ve 941 yılı çalışma 
rap<ırlarını okuyarak yeni idare 

heyetlerini sı:<;ecektır. Kaza kon
grelerinden sonra Emin-Onu Ila'k. 
evinde Yardınısevcnler C m )Cti 
v!lftyet kongresi yapıhrak yen> 
yıl programı tıslağı üzerinde gö
riiŞnede •bulunubcak Ve aza di_-

(Devanıı 3 üncü sayfada) 

Büyük bir kay ıp 

''Serveti Fünun,, Ecıhibi A hmet 
Ihsan Tokgöz vefat e tt i 

Ordu mebusu ve Serveti Fü· 
nun mecmuası müessis Ahmet 
1lısan Tokgöz evvelki gece De
ğirmenderedeki .köşkünde ha
yata gözlerini kapamıştır. 
Meı·hum uzun zaınandanberi 

rahatsız bulunduğundan Değir
men-deredek' köşküne istirahate 
çekilmişti. Evvelki gün. öğleyiıı 
çocuklariyle vedalaşmış, gece 
yarısı ölmü~1.ür. Meriıum De
ğirmenderede •Garipler. me· 
zarlığına defneırlme5'ni vasiyet 
ettiğinden orada gömülecektir. 
Abdulh<ımid devrinde mem

leket milııevveıı'.eri.ne •Serveti 
Fünun• sayıfalarıı aç"n ve .E
debiyatı Ced de. nin teşekkülü· 
ne çalışan merhum Meşrutiye· 

Gözilmiizlin önünde dur&n bu 
malum. bize, Kızılordunun b-'r 

(Devamı a üncü aayfada) 

Ankara 28 (İkdam muhl'.biriıı
denJ -P•l'li grupu yarın (b ün) 
SU\ 15 de topıan,caıttır. l!IU wp
!antıri• Adliye V e-kılin:n bir s.ıale 
cevap ver<:ct>ği ani ılm•ktadır. 

den:. 
Cev p vl."'dim: 
- Aradiğınız ben•m. Bl.l)·urun, 

- .sızı rtlıttsız ettık emme ku
surn la ·rr vırı. ~'ahal'e'cri do- ı 

(De\·amı 3 Uncü sayfada) 

n netice:! olarak evlrrln!n bciıırı
d..ı l1 oetıtrtere yakın yerl .. re yer"ı lf 
olan bınJeree 1<.nıse bu yeri rl bıq.- ı 
lı:ar:ı:'t yollarnıa tellrar devam ~n-

kılııı ıarclır, 

tin ılanmdan sonra da •Fecria
ti. cıleri Servet' Für.un kuc~lt-
na almış, yeni istidatların birer 

(Dnanu S !incU sayfada) Merhum Ahmet Ihoan Tokgiiı 



SAYFA. -1 

SULTAN REŞAT 
V E ==:::::::::::=--

1 T Ti HAT C 1 LA R 
j \aıan: ~l\' A ŞAKIB No. 95 1 
MuhııHler ise: 
- ı~a.,.ı.çı.<~r, art•k Sultan 

Uıınıidı devırcrek veliaht Reşad 
efendiyi tahta gcçiımek istediler. 
Gizliden g zl..ie kaynayan taas 
sup ve lrtı.ca Jı.areketıerme miı.~ 
s:ı.ma..'ıa gôs' rtlııer. Hatta bazi. 
softalar el aıt an tahrik ertf
ler. Bu vak'ayı btzzaıt ke'.:ıd !eri 
VÜı:uda getirdL.er. 

Diye b.ıor i<lcliada bulunuyor
• l&rdı. 

İttihatçı4r..n ve muha1!41erin 
tıar İnde kalan - fakat, yUJTUU'
taya lbile kulp t8'kmaktan zevk 
alan - dedik?dı;:;:u bir zümre ise: 

- Veli~ııdin adamları, efen
diler'mıl bir an evvel saltanat 
makam:t'la ı / •ar.ek · iyorler
dı. Ve bJ.r. . t:lcşld:~i To
don, Feti..'ı c · 3indeki Kör Ali, 
türun k&çak.ç:.s. Ahrn t H::mdı 
vak'ıi'aı~r..ı ı del.ilctıyı , 1 ~r~

b~lda büyük bir irtica knzarun.m 
ikaşn:.dı{:.nı bıl::yv ıa.rnı. ~ 
efendinin adamları, bu !mm.nan 
alt a!Q at~ı ıwrükleterek çar· 
c; uk kaynaım.k L>tt:diler. Baş 
ta Mi?.zı.cı 1ı: rad ~· oldıuğı.ı 
iıalde, (Serbc;;4) gazeıcs·rı:1 çıka
ran Mevl:iın zade Rii.atı, (Vo\. 
iwıJ ..gazetesini çrkaran Der11.i1 
Vahdetiyi wlınk ettiler. Onların 
heyecanlı mşr.yat yle bu kanlı 
vak"ayı vucuda g!."lirdiler. 
Di~, veU: t Reşad efendinin 

a-daınlımn itho:ım ediyodardı. 

Fakat, lı.ıidi!:e esrıaaıdaki sJ>. 
nır hıihran.arı geçip de s.;,kiıaıet,. ! 
le y•pıl., brtzr ane ta!ık~t il• 1 

sarayıiiıdan idare olunu;yw.. E
ğer saray bu.na muvaffak olur
da. hiç şü·phcsiz ki istibdad yeni 
den k:ikleştrilınek !stenilece k
tir. Bu:nım için ek! ve! aht öldU.
rülerell yerine, ya şehzade Selim 
efendi ve yahut Sultan Hamid il 
en sevgili velızacesi Bürlıaned-

.. din efeı:di geçirilecelctir. 
Bu zan ve zeha.p, her iki tarafa 

d~ c.dcfi tedbırler alm:ı.k lün:mu
nu b'ssettir.clı. 

lttihııtcıfar, canlarının kaygu
suna düşrrckle beraber, vefoht 
R~t efec.d:yi u:ıutnıadllar; 

- Aman ... ElcncO ha1reıleri 

bir yerd~ mk'.ansın. Bir sulkasda 
mar:.ız kalmasuı. 

Diye, saraya hab~r yollıdıla-r. 
Hatta ~ununla da kalmadılar. 

Şayet saraya b:r tecıvüz vuku 
bıt.~a ve-'iabdı derhal .kaçır

ma..'<. Ve İstanbul tarafında sııık
Iımak için emin birkaç yer bul
dular. 

Ba.ta bizzat vel'ahd R~at efen
di olm•k üze-re. Dolrnabayçe sara.. 
yındakrer de böyle düşünüyor
lamı. Onlar da, dmdileriain ha
yatıni kurtar#.ıi'.c-r.ck için her ted
bire baş vuruyor~rdı. 

Halbuki t:mı 13 g.ün devam 
eden irtica hareketi esnasın.da, 

Do.mal:>Jhçe sarayının etrafınd• 1 
hiç bir tıadise vukua gelır>ed1.. Ne 
SJ.rıy dır'ıilinrle ve ne de harıc.ın
dc, vchUıdın hayatın• kastedıle- 1 
c('ğinl iman eden hiç bor eınmare. 
görü:medi. 

taınami'yle anlaşıldı ki, bu ÜÇ şe ı (Arkası var) 
kildeki tcl!rkkin.'n h Çbiri doğru ============ 
değildir. Ve bu k.anlı vak'a, büs-
bütün başka ve hususi &miller 
t.&rarıından vukıua gelm.işir. 

Mevnwnuzdan luııriç olduğu 
i:çıı h.U-, bu vak'amn taıhlilleri
ne girİşect'k değ.l z_ Ancak, bu 
h.'.ıdisaıırı. l~tibatçıhrla veliaht 
Reşa dcfondiye a t klsmma te- 1 
mas et.."llekle iltt.'ıfa edeceğiz. 1 

HaLırlarda k.aimıştlil' ki, Aya -
ııcQ·a 111<-ydanında s~lar pat
lamıya ba§ladığı za.ınan, İttihatçı· 
hum hay auarı, tamamiy le teh-
1 keye g:rıni~i. ÇüııJc\i, vak'anıın 
feıl!eri oları bÜ'!ıWı serserilerin 
sıı.ahlan kamilcn ltuhatçılara 
mu tE'Veec lh ti 

Ta'bildJr ki ht:Jıaçılar, l:ıöy le 
b>r tE:iılike karşısında dur~ 

lard • Hem n..-fisler 1lıi b" koc- -
ıl:.ı.uç ateşten kurtarmak ve hem 
de u ticaı 'bastırmak için tedbic 
almaıt makı;ad:yle İstanıbuldım 
kaçmıya me~b·Jr c:muşlardr. Fa
kat ltrça.ıı',tt'!l, şöyle kıuvveth 'bir 
zan V'ltct:: 

- Yıld z sara "l, bu vak'adan 
til d~ e:lecektir. Meşrutiyetten 

2arıır g(ıtenler, lstilıdadı iade et
mek iç'n he-r cinayeti iı:-t.i"-ilp 
e leyeceklerdir. İMimalki bu a
rada, veliaht Reşad efendiyi de 
öldüreceklerd r. 

Veliaıht sarıı-yma da, buna ya
kın bir zclıap hasıl olmuştu_ O
rada da, şöyle düşünülüyordu: \ 

- Bu irtlca ~ekeü, Yıldız 1 

- Gitll m•? Ner ye gitti? 

KÜf'Ül( HARt;.PT ER 1 
* Eyüp Ha'.kevi bir (Türk te
m~ geceleri) ~erisi h:ızırlamış
ur Ser', 2 ikôrıci kamır..da (Mrd
dah) ile başlay:ııcak, 22 mayıs 1943 
de (Tü:l:l<ni fllimcilik) mevzuu 
ile sona erec<ıktir. * Cild ve ziiırevı hastalıklar 
cemiyeti t•ı1ı:yüvf ve mcsle'ki fL 
llm'.cr mgaje e.:lerek yaŞ:arı mü· 
sait olanlara göstermeğe karar 
vermiştir. İlk o!ara-k fren~i hak

kmda enteresan 1lıni ±ki fi'.Yııge
tır:lmiş'lir. Filimler, öni.imü7.doki 
cumartesi gürtii e.ıibba odasında 

gösteri!Eecktir. * İ!4<enderuna şilep seferleri 
iietmes'ne karar vernm' _tir. Se
ferler, ayda İki defa yapılacaktır. 
İlk \"apur, hareket e!m;ştir. 
* Elrk1rik. tr>mvay Ye tünel 

iŞ!elmesi Burgazadasına eh:.• ce
rev"nmdan e'.okt•ik ı-ermeğı ka
ra.rlaştmnıştır. İlkQ:ıaharda tesis•- ı 
ta b-şlanacaktır. Yen>dcn elektrik 
alacaklar'a bugünkü cereyan-dan 
fayda!.nan.l•r 15 şubata kadar 
el~k idaresine müracaat ede!ıı
lcccktir. 

*Ticaret ofisinin tramvay ida
resine v•rdiğ; 10 otobüs sasesinin 
karo,eri yapılmaktadu·. Otooüs -
!er tki ay sonu •nc•k sefere çıka
nlabilecektir. 

ŞEHiR= 
iDavaları 

• 

Karnelerin 
fırınlara 
hağlanması 

• 
NEşriyat mız üze· 
rine bu aAsulcien 
vaz geçileceği 

beklen rn ektec:hr 

iKDAM 

Cemiyet yaşamak islerse •• 

B. ütün şııhslyetl brr pijama ! 
gi'bi evi.nck bırakıp vazife· 

sine ve ~ine yalnız remııı şahsi
yetle giden nlce ndamlar gördüm 
'ki, bir mtibarrir old~u öğ
renince zehirli bir gülüşle dudak 
bük.erek, b na: 

- Filôn şeyi yazabilir misiniz? 
O vakit sizi göreyim! ... Düşün
düğünüzü d~ı!, l!m1l'l>1ma yazı
yorsunuz, değil mi? demişlerdcr . 
Şu kısacıdı: lafın M büyük bir 

dava taııchğını ~u bünez. 
Evet, .ben, ben dcği 1 hiç kômse, 

günıi gününe, da.jı:ilk:ısı dakikasına 
brr z;hnirnizden gE'Çeni sallapat1 
yazmayız. Yaz:ımayız, çünkü, bu· 
gün ıns:m cemiyetleri en du)~lu 
ın:arını yaşıyorlar. Diiışünce ve 
saz rnerjisi dahi. bt:«{ın her La- , 

mandan çok, vatanın emrindedir 
ve olmak gere:Ctir. Tıpkı ticaret 
g '.b ', bütün iş. vazifeler vemes:ek-

Yuan: HAYRI MUHIDnlr 

yetimim gelesiye boşaltamayız.~ 
fikirlerin doğruluğu, bütün cem.ı
yct için ztiıifl!I clabllir. 

Kendi başına buyruk ferd ha
y.atı içinde Y•18lllaya, kazanmaya. 
çalışmaya, konuşmaya ve di>şün
meye alışın~ oTanlar, lbir gün lbu 
ferdci monarşı sal tanatları için
de cemiyetçi cutnhurlyet tan olu
nııverdiği zaman elhette pek yal
palarlar. 

:Düşünme, korruşmıt, çallışına, 
kazanını ve ya~ma hürriyetlerin· 
den ve hak'!arından cemiyet he-sa
bına ftdakarlıkl>r yapıltverdi~ni 
görüoce sorsılacaklardır. 

Geçeclerde yazdığ:mız bır fı:k
raıcla ekme!<. karneler nın flrın
lara ~ğlaıı.rı.ası ulüniı.n halka 
çok müşkülat çııkaracagını bildir
m;ş, bu t&.s•VV'11'dan sarfınazar 
ecıi.mesirun yerinde ol.ıe•ğı mü
talcasında bulL'llm'Uştuk. Bir i.kı 
gündür, bizim belirttiğimiz haki
kat.erin d.ı,;;er refJ<.lerimız tara
fından da incclcnidğini ve bu yan
lış tasavvurun ta~ik mevkiine 
konulmaslll.dan vaz gcçi.'!Ilesının 
istwdlğ!ni gönr.e.k: bizi ziyadesiy-

• ler gi!bö. 

Fakat isler te.cir, isler doktor, 
ister bakka1, • t ·r biç bir işi olma
yan gelir ~ıcllibi veya muharrir 
olunuz; cemiyet haklarının ft>rd 
baklarmız ve hayatınız üzerinde 
egemenliğini giıtikço. da'hı çok bıs 
sedeceks!niz. 

le memnun bıraknuştır. 1 
Belediye işlerine bakan arka -

daşlarımııun verdiği izahata gö
re bu ınutasavvur wrulüıı gaye
si lüzwnsıız ekmek ist hlaltini 
öcleyerelı. un taı.arrufu. temini -
dir. 

y .,.,ı !ı.arnelerin Damga mat
baasıLda ve banknot gib' basıl· 
mış olması, öyle tahmin ediyo
rı.rı iri, kame sahtekarlığ-.nı ta· 
rnamen öoleyecek ve böylelikle 
ek! un tasıırruiu kendiliğinden 
tem n edil.ıııiş olacaktır. 

Bu da karnelerin fırınlara 

bağlanması lüz.umu.c. ortadan 
kald.racak, heın halk rahat ede
cek, hem de gayeye vanlaca-ktır. 

Bu kaooatin Viliıyet ve Bele
diye mıJ!ıitirıde de hasıl olduğu 
mutas;wvur usulle çok miişlai.
ıuılaşılmektadır. Vilayet halkın, 
l:iıt çekeceği net ıoes.ıııe vann.ş. 
ve şimdilik. bu usuldeıı sarfı na
zar etmeği kabul etmiştir. 

Her r..e kadar yeni kanıeler lı
nn mühürler yle damğ.laıun!IJ -
sa da yilbaşindan itibarerı her
kes yine dilediği fırından ekmek 
ala;:a.ktr. Ne.5riyatmıız üzer tıe 
varılan bu kar.aattan duyduğu
mll"Z memnurıiyeti blJl'ada kaıyd· 
ederken tebellür eden bu neti
ceıUı karar haline getirilmes ni 
dileriz. 

Tramv.ıy 
rına 

ŞEHİRLİ 

memurla
yardım 

Ay başından ltlbarl"[l e!ektr:4<:, 
tl'2mvay ve tünel işletmesi me
mur ve müsıahdeml•rine yardnn 
yaıpılac•ktır. Umuım müdürlü.k, 
kendi m<>mur ve mü.shhdmılcri
oin lbe..lemeğc mecbur G!duki!arı 
miktarı teııbit etmiştir. Her nüfu
sa lı<'Ş lira verilecektir. Bu yardım 
her ay yapılacaktır. 

Fcrd halinde birçok şeylere kı
zabiliriz, küsebllıriz, incine;,ilklz. 
O andaki C:~i:.nceerimız belki 
baştan b~a doğru haklıdır. 

Fakat o anda beynimiz:n .barda
ğındaki bu fırtınayı bütün cemi· 

Çünkü ferdin ııcf'si • müdafaası 
d!an hayat mukarldestır; fakat, ce
cınfyetin nefsi müdafıası ondan 
mukaddestir Cemryet yaşamak 
kaygısına düşünce f~tlikler is
Jı:.on to edilir. 

r~~~~~~~~~-ı_ 

-~ Esnafı da "dinli yeli·m J-
-C 

Muhallebiciler tavuk 
•• •• gogsune 

işkembe konulmadığı söylüyor 
--------------

Eski müşterilerin ka:madığını ~öyli: 
yen muhallebiciler "salon,, sah plerı 

nin kı.zandrğ nı bildiriyorlar 
Uf hep yemek üzerine açıldı. 

Lokantacılarla kooaplardan son
ra düııı .&lıık.çılan dinlemiş\'k. 
Bugtin de mı.nhalleblc !eri dinle
yecc.-ğİ'Z. Muılıallebic:i esnafı eli· 
yor ki : 

_ Eskiden (Yenicam de kırık 

hafta su muhallebisi sıtttı, yı.ne 
geçındi) derlerdi. Bu.nwı ıOO.na
sı ııçı.kt..r: yan bir mıına.lleoıcı, 
halis sütten muhallebi diye su 
muhallebisi kırk hafta s:rt.mış da 
k.ımse farkına varmamış, de
mek. H:ılbuki şinııd i'j değişti. 
.lstan.bullu.Jar kadar cpıuıhallebi• 
den. anlayan, muhallebi ile bera
ber aiğcr s<itlli ve şekerli mad- ı 
delerin e\·~af .nı t~ı s eden in
san az vardır denilse m.ülh .. '.tığa e. 
dilmiş olrr.az. Bur.da~ dolayı,_ her r 
muhallebici. ınamulatına fula 1 
etmtj;e mecburdur. (Filfuı düık · 
karım mulıalleb:si. f!tın dül<ka
n·n sütlacı iyij r.) sıöz;ü t~!3T' -
buJda çok çabuk dıryullM' ve 
şcihret de böylelikle gelir. 

Muhallebici şil'\ret yapn:a, iş ~ 
b'tmez Asıl bundan 90nra mal
larına · iti.na etmek mc-clburiyeti-

1 

ı>: duyar. Bazı muhalle'Ji<iler n 
kaymakaltı (y?ni kaymağı alın 
dıkıtan ~onra ge-.. ~·e kalan süt). 
bazı nuhallel:>iri'rrn de tavuk 
gögsüne işkembe kanştırdtklsrı 

söylenir. Bur • ..ı~ cbğr~ olmasa 
geı-ekt'-r. Fillıa~ıka tavuk göğ -
sü:nde şkemhL ı- yafı kullanılır
sa koiay lrolay tarkedılmez. Fa· 
k•t bunun külfeti o lı.adar çoktur

k.i 1"'aooulda hele meşhur mu • 
balle'ıiciler aras.nda - bu hileye 
ba~.·ran muhallebici yok g .bi
dr. Şimdi >bir kase sıütlacır. ma
liyet fyatl 27,!; kuruş kadardır. 
30. 3~ kuruşa satılıyor. 30 kuru- ı 

şa saW.r•a kar bırakmaz. Kar 
temin etmes' için sütlaç kasesi a
ded;;nin kabarık olması J.azımdır. 
Diğe-r mamulat için de, bu, böy
ledir. Şimdi daha fazla 'Ş yapan 
munallebfcfler ·salon. lırrı olan 
muhallebicilerdir. BurJarın müş 
ter !eri de ger.çler ve bekli.dar· 
dır. &kiden sırf ~i değiştir
mek m•ksadiy le dük.kaıı!:ar:rnız• 
uğrayan aileler. ve müşl«iler 
şimdi ı;elmez oldular. Bunları 

'htiyaçlar:nı evlerinde temin edi 
yorlar, isteğim'-z şudur; Mümkür 

se, muhallebicilere nisbeten u
cuz .ıeker, pirinç ve d 'ğer mal- . 
zeln<' verilsin. Ve gayet sıkı kont
rollar yapılsın. 

-~~-·----

zt BIRINcbcANUN ttu -
Yorgana 1 oı.s PO[irlKA 
D İ k İ 1 İ İngilizlerle 
5 e r V et Amerika ılar 

Bir kadın 
lirayı ve 
yorgana 

binlerce 
altınları 
saklamış 

fi. isafirler dikili 
serveti a arak 

kaçb ve ya a.andı 
Edirnekapıd.ı oturan Arie i&

mindc yaşlı bir kadın kendisine 
bakmaları için alr.rabasından Hiiıı
nü ile kansını evine almıştır, 

Hüsnü ile karısı bir müddet 
Ayşeniu evınde oıuruyorlar, bir 
gün evi topla•bııken bir yorganda 
bazı ağırlıklar hıssetmişler ve yor· 
ganı sökünce içine d;k;1i 8 beş+
'biryerd•, 27 altın, 6 b:n kiiğlt lira 
bulmuşlardır. Hüsnü ile Şcmsı bu 
serveti bulımca derh>l evi teaket
mışlerdir. 

AY'Şe yorganını muayene edmce 
servetinin yerindf> yeller estiğ:ni 

göııırüş ve ıhadlsoyi p<fise dlaber 
verm'"ltir. Z.ıbıta yaptı!'!ı tahkikat 
sonunda para ve altıların Hüsn-0 
ile karısı taraCınd>n ~mdıığını 

meydana ÇLkar:mşnr. Ma:ınumla~ 
sııçlmnı itiraf cderok adliyeye 
verilmiş!crdir, 

Bir yerde 23 
kumarbaz 
yakalandı 

Zabıta kumarbazla
rı yakalamak için 
ye ı blr ekfp kurdu 

İstanbul zabıtası kımıaı-O:ıazlarla 
mücade:e için yeni hır teşkilat 
kurmuş ve faaliyete geçi•·miştır. 

Yeni teııkilat i\.'< ol•rak: Bey
oğ!unda Alyon geçidinde Deniz 
apartımanını kontrol etımiştir. Bu 
apartımanın 1 numaralı dairesıtıde 
~ur kumarbar'ardan RMımi
nin çalışhğını tesb't etmiıştir. 

Kı.ıım.,•hanede b••ta Rahmi ol
mık üzere :Fuat, Afımed, Hasan, 
H•kkı, İsmail, Daryan. Fahri, Hak
kı, Refik, Sait, Mahmu.t, Ta.1..it, 
Artin, İl!ıal\, Ohaıınes, Todori. 
Nwnnn, Must:ı.fa, Ekrem, ~ah, 
Fahri isminde 23 'kumarbaz ku
mar oynarkl'n yak•lanmıştır. 

Kumarhanede bulunan yü:ı!.er
ee lira v• birçok oytın malzımesi 
müsadere edilmiştir. 

. . . 
.i . .."!.· ,;. • • • • • 
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General .liro 

arasında •• 

A ni'ra! Darlan'm öldlirill· 
me i liurwe Anıerıı<a 

Ruıci7s &aZ.ı""l beyanatta buıu.· 
nurken bilhassa şu naktaya işa. 
ret etmşi oldu: Aıı;:lo Sakı.on ıa
raf.m biitiin düşıiııccsi we gayre
ti Mihvere karş. Ş•mali Afrıka
kada ıir şilmiş olnn muharebeyi 
k:ızaıınıak v" Akdeni<de ha.kıni
yeti ele almak hedctiııe doğru 

toplu bıduıımaktır. Am Hl Dar· 
laıı'ın Miiııtefklerin dava•ıııa 
hizmet etmiş olduğunu da tek
rar eden Amerika Hnric ye l\a
zırının sözleri Fran.; :ı aminlının 
malum tarzda öldürülmesi ctra
fttola gerek Mihverce ve gerek 
Müttefiklerce şimdiye kıı.dar va
k' <1lan neşriyat arasında dünya 
nıatbuatınca daha -.jyade d:J<l<at 
edilecek mahiyettedir. 
Şimali Alr'-'n ha:ekıitı lngi

lizletfe Amerikalılar arasında 
kurulan 'şbirliğinin müsbet ne
ticeler werdiğin gö. tenli. Hur 
bin diğer sahalarında da bu iş. 
biri ği ayni sureilc devam rdc -
cektir. Fakat ı:erek lngilizler, 
gerek Anıer:ka'.lar saklama
mışlardır ki bu ıtb rliğin:n bu ~ 

&ilnkü lıale gcleb lmesi iç'n grç
mesi zaruri olan bir zaman oldıı. 
Öyle ki buna bakarak 11f hver 
taraf. da İıı.giliılerle Ameriknh
ların harbi başarabilmek çın 
var ku,·vetlcı••ni lıir aıoya ge
tirebilernk çalışabilmeleri kab 1 
olamıyacağını bilt ileri sfirmek
ten ı:eri kalmam ştır. 
Ameıılkada yapılan tan uele

r'n İnı:ilizlerin kullanamadık -
!arını söyle~ c'ck AıııerikaJan 
tayyare gönderınl'klc İngilizl<re 
edilen yardım n b:r faydası ol
mıyacağı yolunda.IJ• itldfalara 
karşı tecrübe ve \•akny" ile m 
cevap verilmiş oldu: - Ameri
kalılar bı>mbard ma.n tan·are -
Jer yapacaklar, lngi!izler de av
cı tayyaıroelerini çoğallacakla·rdır. 

Ameıı ika! !arın yolladı klan 
iya.r mu!cm sdrrsdrsdrısdrıutcrnl 
tayyaro".eri İngilizler '.kullana· 
mıyor mu, kullanabiliyor mu? 
Bu evvelce I.i'bya mı.ıhanbele
rı sıralarında çık.ı.ıı bir hah st r. 
Şu son bir senedir Amerkanm 
arhk harbe girmiş olnıa<ı üzeri
ne n münakaşaya yer kalmadığı 
görilldü: 

- yoksa S:z · n isminiz mister 
Latimer o!4nasm? "Öyle ise size 
verilcıctl< bir haberim var. Mis 
Ştanhop İıı.gi!tereyi terkeUi. Ar
tık onu bir daha gllrebileceğiııizi 
hiç zanoetmiyooum. 
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Çocuğunu 
kuyuya 

atan ana 

Fraı:sız Afrikası baçlromutan
l ı{;ma seçilen G~ncıal Jiro bir 
ltalyacı tarafından öldürüldüğü ı 
bildirilen Amiral Darlıına halel 
olmuştur. Geoeral Jiro 1870 yı- ı 
lı.ıı.da PJ<l'iste doğmuştur. Soın Al 
man - Fransız harbinde 9 wııcu 
Fransız ordusuna kıı.tıı60da et.
m ş, Almanlara esir düşmüş, far 
kat geçen ilkiıaıharda Kö.ıı.ig& 
tein kalesinden kaçarak işgal -aL
tıııda olmıyan Fransaya irtica et
mişt·r. General Jiro 19H - 13 
dünya haırbi.ı:de de Almanlara e
sir -:Jü;;müş ve 1914 sonbaharıında 
Alınan işgali altındaki araıziden 
kaçmağa m\tll"llffak olmuştur. 

Amerikada, gerek İnll'~terede 
imalat arttıkça artmaktadır. A
merkalılar kA!ndi tayyarelerin!, 
İngilizler de keııdi tanareleri. 
nı kullanabilecek suretle hem 
imalatı ,.,,ıı rınış.ar, hem tayya
reci yetşirmişlerd r. lhrp de
vam ctt.kçe ve bittikten s<ınra 
da İngiliz • Ameı•iknn <ll>irliği • 
nin daha n-eref(.'lı-e varacağı gö
rülecektir. Bu işbirliğini kuran. 
lar f'e,~cyden C\'\"C-l •lıneli• o} .. 
duldan iç'n aralaııırndııki a)·kırı 
gördükleri neler varsa bunları a· 
çıkça bir'birleıfoe söylemekte ge 
cikmemişlerdi. İ;h rll:i de böy. 
lelikle sağlamlaşr:ıken bunuo 
harplııki tatbikaıına gelince; <v· 
veliı ber şeyin çı>!.., sayısız dere
cede çok olması !iz .m gekce;;in{ 
dü~ lnea Amer kalılar için tnuk, 
top ve tayyare mikotarına lıuc..ut 
yoktu. Çünkü yeni dünyada ~un. 
farın hepsi sayısız derecede ro.k 
olarak yap labilecektt 

-30-
Jwlit ve Pol Sebastiyen, bir 

bm;Wı: saat kadar daıha konuştu
lar_ 

Genç lc><lın dedi iti 
- Peki, ııasıl o!ur da bu deli

kanlı biZ.:m evi bulur d gei'r? 
Bir defa Elen büyük bııba.sı bak· 
kıııch hiç b'~y bilmivcr ki.·- O
n n bu konakta oturduğunu bil
sin. 

- Evet. o bitşey bilmiyor am
ma. Latlmer galiba çok şeykr öğ
rendi. 

&ha iyen b<r müddet daha 
dİi',jiiıı.dü.: 

S ı'Jasııyen bir ın düşündü: 
- ~ba şu Lotimer'i köşke ge· 
tebl" miy'ın? 

- KijfAüniize m<? 
- Evet, şirr.di Karito ile Elea 

.belki de or.aya vamnışlardır. Bir 
saat rvvel Elı:ademiye aelefon et
mlştim. l,ıılimet'i .köşke getirt
mek için blr çare var. Elen~ın ora
da olduğunu öğrerı.ir.se, bir dakika 
d::ı.rmıız, ı::.:!lir. 

- .Ptıki, bunu kdıdi.OOa .ııaU. 

1 AÇDlb KAPDM,, ACDlLU l ı 
Aı t r~~ MUiB . _ Mna:rc-ALATUB 1 

bildiırec ... ksln? 
- Gayet bas't! Karitoya Uyla

yı bera.be, gö:ümıes;ni söyledim. 
- L.y't. mı? 
- Evet, Kar:tonun kızıdır. Ve 

beııim de oda him:ıtıcimdir. Bu 
kız kendisine ne "mir veri!irse ya· 
par. Ben ş 'n:di hanen gidey'm. 
Çii!W<ü ka)tıe-decek b:r saniye bi
le yoktur. 

- Ben de siz;nlle boraber geli
~im. Soo dakikalarda ya,,.lış bir <, 
yaf'lll•Y•lnn. Köşke gitmek ne k1-
dar sür~.r? 

_Bir saat sürmez_ Falkat rica 
cıder:·m Jüdıt, hemen çabuk ge
yin. Çünkü hiç kalmıığa g<{mez. 

Jüdit hemen dışaıya fıl'ladı. On 
da.kika sonra g~yiııımiş olarak 
gıf:dı. Faka'! bu esnada telefonda 
da birisi i:.e gür~üştü. 
T~-;:;. ~~ ::;.;ona, yt. 

:ııiinün *fade-sine bıtkıl:rsa, Kazi.ıniı 
He gö~ü-ğü arllaşılıJ'<>l'liu. Bu 
göıi'rşmedt·o pek mmınua oldu-
411 c1.ı acllivcli. 

Odaya dönünce: 
_ Affedersiniz, sizi J:ıeklettim, 

dedi, şoaörünz yol iyi blli;'()r mu? 

••• 
Sebastiytnin köşkü Elvurd is-

mindeki köyden bir rol kadu 
uzakta bliunuyordu. 

BP.rab<orce yola çıkt>k~arı za
man, ~iliunin çıını saat onu Ç•llr 
yordu. 

Ji.idit dedi ki; 

. -:- Amm• da inzivaya çekilmiş- ı 

am•z. I 
_Eh, ynlnilı.k ekserya insanın • 

kaafsr.ııı dinleO\'.lirir. Meseli... Bu 
akşooı da kafam din 1 enııc~k. 

Otomobi'.den indikleri zaman, 
kapıyı K>riıo açtı. Sobastiyen sor
du; 

- Mis Ştanhop geldi mi? 
- Evet. 
_ Gı!lma:nek istemedi ya? 
- Biraz §31ırdı. Fakat ben si

zin soruı izahat vereceğ:n:z; söy-
1edim. Sesini çıkarmadı, otano· 

bile bfrxli. Şimdi ya.kanda, oda
sında. .. 

-Liy!a da butada mı! 
- Oda burada! Mutfak işlerine 

yandım ediyor. 

- Ş'mdi sana bi.rşey söyliycce
ğim. Liy:ayı bana çağır ... T•le
fonu. sçs.n. Lali.mer'i ır.asın . Mis ı 
Ştanhop tarafından aranıldığını, 
bu ak!am bmnrnc!ıal bura-ya gel
me-sini söylesin. K~kte de mis 
Ş:anhopdan başka kimse olma
dığını. adatsın. 

- Pe'kiıı15. efend'm. 
- Mis Ştanhop'un bizzat tele-

fon etmekten çeki.ndi.ğ;,,i de söy
lesin. 

Karito .beş dakika son.ra teıkrar 
geldi: 

- Konuşuldu efendim, dedi, 
Latimer s1at on· bire doğru gele
ceğini bCTdirdi. 

_ p.,.kala kapıyı kapa! Şimdi 
sarı.a vorııcek ıbazı ta llmatım var. 

(Arkası var) 

-------
Ceset dün kuyu· 

dan çıkarıldı 

:Bir hafta evvel· Erenköyünde 
oturan Liıtfiye adında bir 'k>dıo 
gayrimcşrıı çocuğunu lrnıyuya ata
rak boğmuştu. 

İlf•iyenin bütiia gayretlerine 
rağrnen kuyudan çıkanlamayaa 
ceset dün kendili~inden suyun 
yüzüne ÇL!<rnıştır. Kadın moJıke
mey• sevkedt.rn~tir. 

General Jiro 9 uııı.cu ordu Jro.. 
mutanı 'ker.. ~erd~ yararlık,. 
tan dolayı kendisine Lejlyon 
Dön()!" n!şanınır. btıyük haç1 ve
rilıniştir. 

General Jiro 10 Son!eşr'ıııde 
Fransa.dan kaçarak Şimali Afri· 
kaya geçmiş ve mütteflıl dava
sır.a ilti.lı.a'k etmişt'r. 

Bir .fJ•• ilicL bütün dunyaca ııı.:-şnuı 

araştırma müesseselerinin hazırladı~• bir sila 

vasıtasıdır. Binlerce doktor. ha ıaların. 

Buna makabil lnı:~iz tarafın· 
da daha ziyade d lkat edilen bir 
nokta vardı: Yalnız vesaiti ha
zırlamalı. Ufl eğil. Bunları kut
lanacak olanları da yeti~bnneli
Baz.rlanacak Jnıvvcti lruHana · 
caJı; ve harbi neticelendirmek Uıe 
re harekatı idare edecek kuman 
manlaTt da lazım. Fakat nlsbe
ren az zamanda elde edilen ne
*'celer vardır. 

Mesela harbin ilk senelerinde 
b'r !ngliiz generalinin mii~küliit 
ba, gösterdikçe kih şn tarafa, 
Jı:ah diğer taırafa göndet1'ldi/ti °'" 
luyordn. Halbuki şimdi bu.na 
lUnım k<>bnamı;ıt r. llarlbin in
k'~afl. vendiğl dersler, ediri,miş 
ı,.~rfib-,, sa,-psinde harbi idare 
ederet olanlor da hndiler ni 
gô•termi~lPrılir. İng'lirler de. A· 
nıerikahlarda görülen budur. - ---Tifti'( ihracı 

İngi' zlerden ronra Al~anl rın 
da piyasadan tlftık satın almakta 
oldııkları öğrcniimişt"r Alman'1r, 
çenge'?eri malbrı satın a'rrakta-

•809«0 ilaçları vermekte ve parlak mu• 

vaffakiyetler eldretmektcdir. Her • ltotıeta 

ilaç ambalaiı. ·~ı. saJıbile ıanınır. 

1 
dı-Iar. Fiyatlar Ticaret Vekaleti
n•n 56 ııuıra"lı sirkülerinde lt·s
bit edilen fiyatlardır. 
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deki 

Büyü;. bit" kay'p 

Edirnede 
aşevleri 

yoksullara ingiltereden Amerikaya uçuş 
açılacak 

harp 
(Bq tarafı 1 iııd sayfada) 

buçuk yıldanberl henüz kat'l 
mı.ı:lübiyete uğratılamaın ! ve 
Sovy~ıie-r JliıJtğınin uıüoier d 
bir mütareke ve sulh istcmej:e 
ü:bar ~~.ı emmniş olciuğıınıı ı&
bat etmektedir. Rus ınui<.ave
metniıı belli başlı sebeplerin> 
şöyle hülasa etmek kabild r. 

(Baı tarafı 1 lnd4e) 
k.udret halinde yet şmes:nc ~Ü.
yük yardımlr.ada bu.unm~r. 

Refııt Halid, Y akıt.p Kadri. 
rahmetli Şehabe<ldın Şüleyman, 
Tahsır Nahit, Köprülüzade FUr 
at v" c.alı.a b r çokları he)l6i .ser• 
veti I-'ı.ır.un. çausı alt1nda yı>tiş.. 

~~~~~-... ~~~~~-
fakir ve gıda~ız talebenin durumu ile 

gelirlil.::rin vaziyeti islah edilecek 
• 

Çıplak somyalara uzancrak Atlantik üzerinde 
geçirilen bir gece• Bahahya malolan bir klüp 
aı kadaş rğı • Vilki arhk gef 1 avlt' nmıyordu 

• !arın her bir:ııe birer dolar wr-Edirne, !8 (A.A.) _ Bugll.D l'll1'li binumda valinin başkanlı· 
ğınd:ı parti idare heyeti yardun coın'yetlerinin Halkevi llrnlb:ışkatı
la~ının, bclediyo rcisi11'1, ınuırll ruüdürüniin ve parti ocak reisi.,. 
riniD iştiralılyle yapılan toplantıda halkın rnüb«!m ihtiyaçları bil
hassa geçinme c!.ıı:rlığında bulunan yurılaşlarla lakir vo gıdasız ta
k'belerin dınuınu tel.kik edilınit tir, 

Uzua siiNıD wilzaklırelerden soı>ı'3 buduruında olan yurddaşlar 
'çin aşlıaıuılcr açılmasına ve derhal lhım ı:elen çalışmalara başlan
ma ına karar \-et" lınıı;tı.r. 

f "":1iltereye eyi~ ~·inci g~- l - yazan: "'\ 1 
nu vardık ve yııımı ycdmcı 1 t 

1 günü Londr.dan ayn Idık. Bu bir 1 A. ~ ilkr Ü ~smer 
aya yakın zaman zariında başta 
<;;örçil oıntak üzere, blnçok poli- olmadğından değil, harp zamanı 1 

tik• adamiarını, ı.ıctısıtçıları, ma- ~ c. lüızwnlu bir koc.!:ro sayu~ın ı 
li>ecileri, gazetecileri, sanayiciie- aan ;tga ed.Unıiş ın.iş Yalak, çar· 

mekliğim .18= L,:~d ği a'~len· 
dl Anstzın on dolar kadar 
borçlu çıkını t.m. DC>;arları da • 
ğıttı.m. Fal n.t benden sonra ka\)'do 
lan bır kaç kişi de gelıp bana 
b rer dolar verdiler. 

ı - SoV)etler, Alınan i~liliba
rat te~;.iiatınııı dahi iarkııuı >a· 
ııamaıit.ldaı, I> ır derecede hariıe 
hazırln~lat<lır, 

2 - Kızılorau ve Rus kuman
da heyeti, zamanla harp etme&i 
bilhassa müdafaa hacb ni pek 
iyi öğrenmiş!erdir. 

. m:şlenlir. Aıbmeı İhs•n Tokgö~ 
'lurıt Hiebiyatın:n teşekki.ıdırne 
büyük hieınet!cl'de bulunan ve 
mernl.>1<.et .ıcfanının ger.işlemesi.. 
ne çal,~.ıın şahsiyetlerın başında 
gelir. Onu kaylbetnıekle 'l'üırkı 
ilim, ;;ın'at ve edetb•yat ilerni 
büyük bir z 'Ya kaydetmiş olu
yw. Kederli aile.s r..e taııyieUeri· 
mizi sunarız. 

Merhumun tercümei hali 
Ahmet laısan Tokgöz 1868 de 

Erzuruır.da doğmuıştUtr. Baba& 
Halıd bey o zaman .&1.:urumda 
muılıasebeciyd . İlk ve orta tah
silini lşkıodra ve Şamda gör· 
dükten sonra 1887 de mülkiye 
me4tcbinden çıkmı~tır. .MuhıdJ 

ha.ricı ye meınq ~t!erlr.de bıı. 
lunıiukt;m s:>nra 1899 da TeT
ci1manı Hakikat gazet.esındc ya
zı yazmağa başlamış, 1891 de 
Serveti Fünunu t.es.'s etrn>t.·i•. 

• 
Tunus muha-
reb:!lerinden 
(Baş tarafı 1 nd sa>üıda) 

çıalmlmıştır. 2 A.lm•n av uçağı 
tahrip edilmiştir. 
ITALYANLARN END1'1ESt 
.Kahııe 28 (A.A.) - İl.al<yaolar, 

Romm~in Tr.olııagarl.alc döv~
mek n;y<:t;ndc oıml'.arından şüp
heye başlaır.şlardrr. İtalyaıı!ar, 
A'.ımantarın ~-.a,ıurlara ıb;ııdikleri 

SIN!da J<"r.d:ler'IJin iledaınekte 
ol•n ln(.iz kuvvetlerinin karşısın
da yalnız kaAııılarmdan korlomak 
ı:ı,Iı<rlar. 

rUNUSUN DIŞ MVDAFASINDA 
Lon<fna 28 (A.A.) - fuıyter 

ajansının N!!V"Y'Crktan öğreı:diği
ne göre Almanlır Tunus ve Bizer
tcıııın dış müdafaalarında 88 mi:i
mctre!ık toplarla mücehhez llğır 
tan ki arı S<"Y) ar b:o.'dlavz o.ırak 
kullanıyoriar. 

Varhk vergisi 
(Baş tarafı 1 inci sa)iada) 

henüz h rhang' bir tetkıke tiıbi 
tu tulınamışt:r • 

Şehrimizdeki tahsilat 
İstarlıulda ,·arlık verg:sinin ö

deııme..ır.e devam ed !tnektedir. 
Cumartesi günü yatırılan vergi 
miktarı 2,4lö,220 !ırayı oolnıı.ı~ 

tur. 
Iinnyada nrlılı: vercfsi li~. rl 

asıldı 
Konya, 28 (A.A.) - Vilayeti· 

m:e içinde 1275 miiıkellefe tariı• 
edilen varlık veııgLs.ne aıt liste
ler asılmışt;-r. Yekür..u 1,898,820 
lırayı hı.tlan bu vergin:n 433.000 ı 
lirası Konya me~kez kazası.na, 
101,500 lirası Ercğliyc, 103,850 
Irası K.adınhan k.azasma, 112.500 
liras ıKaraman kazasır.~, 86,850 
lirası Ilgın kazasına ve ger; k.'.ı· 
lan kısmı ise Akş-Ohir, Çomra, 
Sidişehir, ErmenB'k, Bozkır, 
Chanl>cğli ve Karapınar kazala -
rına .sabet etmektedir. 

lmar.lar ricate 
m clJur kıldı 
(Baş tarafı 1 n<:İ sayfada) 

laı·ı <ıur<.iuru.u..·mazsa Ai:m:-n..ıarm 

ceoph tashôhlerinı daha biııvük bir 
sü:atle yapması ıcap edec~ktir. 

Moskova 28 (A.A.) - Sovyet 
gece yarısı tebl~i: 

27 ılkkanı.ında kuvvetler:miz o·· 
ta Don ç.rvresınde taarruzlarını ı 
genişletır~e devam e:ımışler ve 
bıl'Çok ırneskiın mahall<ri işga'I ey
kmişlerdlr. Buntar arasıruia Bolo
y.ı, Novay• SpasoW<ı. Trodoimen
kov, Uroup~ Yasinovka, Solonets
ki vardır. 

Stal~rad cenup lbatısmcb 
kuvvctler'mrz 15 ili. 2il kilonx?tre 
lbir iler)cme lcaydetmif.er ve Go
rovslroy, Kopeiın•nskaya, Sawnov, . 
Bialuh»ı, Doropenevs.ki, Vn<:l;anıs. 
k . Zaı:vski, Vernc. Yabloşn~ Ne
bi!:ıo\', S\lnonin, Tarnutovsk~ '\'i· 
m-cn, Ç~mi mevkileri ;ıe Jükovo 
ve Çilekov d~miryo!u dur;ı.Jdaı1· 
nı ışgal cyle-mişlerd:r. Dört gün· 
liik taarruz t:ıreketinde kıtaları
mıı: topyekun 40 ila 60 kil-Ome'>o 
ller:cmişlord;r. 

Merkez cephesinde ve Nalçık 
cnnt>p do~··.sund krtalarımız ta
ıırruı çarp:~alal'l yapm-rşlardır. 

Be:-l:n 2<l (A.A.) - Alman ıeb
fi~i. 'J'~rtk c:-evrrslnde Cü~mınm. 
yrnl hüe,.ınl•rı akaııwte uf!r•mış· 
tır. Crrek bu hücumlar gnekse 
,vveıK p,Cn Volga ile Don arasında 
ve 'bj;yük Do-ı ka"s:ndc r:;ıuvaffa. 
l:>·y ,!e neticelenen müdafaa mu
har~t;e! i esnasında ~9 Sovyct 
tankı t•hrip edil"ıiştir. 

l\!rkeı ccph~ rııkı Almaıı mev-
zi ri>lt' .k.a"?' yapılan mevzii lıil- ı 
cll!lllar ıou: kürtuıınü~tür. 

ll::ıc B l!fı '.u\ı!n cem.ıılıunda dÜf" 
m .ı yeııiden hücum e~mıştir, 

ri, işçileri gördük ve her sınıf şai, yast,k Y'(lK; faı<.at yo.ıou az 
halkla temas ettik. Bu temaslar okluğ;ır.dan yatağın yerı duruyw 

Son.,. da anlattılar: K.ı:liJ.>e 
1<aydoıan lı<T u.ca imzaiı dolarını 
ce1>ındc ı..ış.ya<:ak ve her rorul
duğu ,;amo.n bıır..u göı;ıere.:ek · 
m>Ş. Gösteremez.:.e, ceza oı.a.rak 
sorana bir OOJar verecc;uniş. 01. 
dukça ma.;raflı bir kulübe iıza 
orduğwnu anladım. 

G~neral J:ro 
(Bat taralı 1 h•ci sayfada) 

General jııro, General de 
Gauııe ile ı;ıbirliği yapmağa a
made cAdı>ğunıı bıldırm.ş'Ur. 

net:ccsinde İngiltereyi sağlam ve du. , ... 
imanlı buldu);umu cminyetle ooy- Çıplak ııoımyelern üzerine U> 

l;ycbiliı ·m. Ya'.nız haı1bi dJ~iinen, zaııatK, oe'ketıerımiz.ı ya<>tık, 
ona göre teşkilatlanan, bütün fa- paltoıa.rımızı da yovgan g~:>i ıw.l-
aliyetini tek nokta üzerinde top- le.na.tak gecen.n karac.ııığıntla ge-
lıyaıı, bu uğurda her fedakarlığa niş Atlanhk üzer<r..de uçan Yan-
kat!anan, bir zerrelilt mad.deyi ve kc'C cı.pper tayyaresin.n çinde 
em~ği ;sraf eomiyen ve son zafer uyumıya çııliştık. Tayya-re hü.-
hakkınd1 ta,m iflmırt besliyen bir tüın ;:ece uçtu. Sabah erJ<.en Tef'-

U,ırcnilc.itine göre, general 
de Gaullc de, Frar ... ız iınpara • 
torluğunuıı bıiLwı kııı:vetlerı 
ar&ıntia bir birlki louru<masına 
tamami:.«e taraftardır. l\tw.~arıp 

Frar.s;.zlar teşki.ı.it.n;n dün neş
redilen bir ıeb4:ine göre, topla -

1 

nan milli kıonsey, ~imali Afrııuı 
hadisoicru:ı..ıı, Fıar.~ız ınfüetinir. 
ve imparııtoriuğun tıarpte bir
leşmesi bakımuıdan muht<:mel 
neti.:cler,; üzerinde müzakereler 
de bulur.mıUŞ"lu:r. 

millet. rıöv adasına vardık. Bu edada bir 
Londradao eylüıl'ün yirmi vedin· saat kadar kaldık.tac. sonr~ tel<· ı 

ci pazar günü şimendifer:.C hare- r~ lıavaıanıu.a~ ~ovas.~da 

Bana bunu anlat~ sonra 
ceıı r.dc .mrzalı doların ı taşı.ına· 
yıp da heıokese para o.ıg,tıın dal 
gın azalardan birin.in Mıster 
Wilkie oldugunu ve kendisıı 
görıir.ct. a.~:zalı dolarını çf.tar -
masını iitememi ooylediler. 

Dü.n, M. Çörçil, öğle yemeğini, 
general de Gaulle ve muavini ge
neral Castier de la V~ar.ia ile 
lıirlikte yemiştir, 

Niliayct bu,gü:ıı ~ keyfiyet de 
lıfşa olwıahilir ki general Caıstier 
de la Vigerıa, son zarnar.Jarda 
general de Gaulle tarırlından ':>ir 
vazife ile Cezayire gönderih'll:Ş 
t'. 
DD GAULL'E EDENİ ZlY ARET 

ETTİ 
Londra 2.8 (AA.) - Muharip 

Fransızların şcli general De Ga
ulle tıı.ıgün Hariciye N :12ı. hğına 
gidHek Har.ıcıye .Naz.ı.rı M. Ede~ 
g öri.ı.şıın üş t Ü r. 

Jiöo - Degol mülıiyatı 
olacak m.! 

Londra, 28 (A.A.) - Loodra
nır. belli başlı gazeteler."llıin siya
si muhabirleri yakında general 
dö Gol le ge111eral Jiro arasında 
.bir prüş.me y•pılacağ nı eOıyJe... 

mektedirler. Dö Gol Çörçil d<.ar
Şıla1fllasının bu i§e elverlşli ta -
rafları olduğu ve Dö Golüc. ya· 
kında V a:ımgtona gici.erek Re 6 

Ruııvelt ta.raf ndan ka))ul edi
lecıeği taılunin edılmektedir. 

Fransrz mııkav<'!net nC>ktal:ı-rı.
r.ın b'-1: t.ek kurnanda.rJık altında 
tıoplanması büY'ü.k ve kuvvetl' 
bir yard m tcışkil edecektir. Ge
neral Jironun kı:mandası altın -
da .)Ulunan kuv\'CtlPr d~a şhn 
<ilden 300 bin ki~iyi Lulmt•~bı.rr. 

Bunilanın ellerir..deki ıSilahlar 
en modern silahlardır. 

Nalr<Jbi 28 (A.A.) - Nairob:de
ki İngiliz mahf~lcrin'.n mütalaa
sıına göre, Fransız Sc-malisinin 
de diğer Franısız müs!emiukeleri
ne iltihak etmesl.,i tunin.rnaksa
dile, Cil:nıtide yapılan müzakere
ler yakında bir neticeye bağ!anıa
caktır. 

Mımurlara kumaş 
(Baş tarafı 1 imci sayfada) 

ırurum, Trabzon, Malatya, Antep 
vo Adanada. 

Martta: Esltişcıhir, AntaLy.ı, 
Edirne, Hat.ay, Zor.guld:ık, Balı
kesir ve Slvasta. 

Mayısta; S.>ıosun, Kon-ya, Kay-
seri, Mersin ve N •Zilli>de. 

Temıınuzda: İzmir ve .Ankanda. 
Ağustosta: İstanlbu'lda. 

Kadın ve erkek ay•kkabısı tev
ziatı da beraıberce şu sıra ile ya· 
pılacakur: 

İkindkinunda: DiyaıQ>akıır ve 
Tr:rbzonda. 

Şubatta: E.rzurum. Malatya ve 
Antepte. 

Martta: Adana ve Balikcsirde. 
Nbanda: EsK~ehir ve Kayseri

de. 1 
Mayısta. Sh·as, Zonguldak, An· 

talya, Hatay ve Mersinde. 
Haziranda; Samsun, Kooya ve 

Edirncde. 

Temmırzda: İıınirde. 
Ağustosta: Nazifüde. 
Birinci teşrı,de: Ank.rada. 

v gel~•k ikinci kanun yani 944 
ikincikanuı:ı.da lstanbulda. 

Kadınlara verılecek ayakkabı-
1u yüksek ökı;el. ve fantazi de.)1- ı 
dir. Bunlar erkeklere verilen ayık 
)tal.~~ 

ket ctt.lk ve akşam Bristo'la var- bdaır bbalıkçı kfyünld k e ıntlik. Orkr;.<la 1 
d 

· 
1 

- .. • cmın a : tan sonra te a.r 
ık. Brısto a gıtmek uzere şımen· ,_ ·'-•ık Am ,__ LJ 

Nevycrka vardıktan çok za.. 
man wnra esk Oümlıurı:ıeusi 

naıınzedi bizi kabııl ett~i s=da 
ansı.z.n kulüp azalığı.mı ha.t.c
layarak kerıdısir..dcıı :mzalı do -
larin·ı ç'karma.s ni, jabvt da ce
zayı verm~ini llStedirn. 

. }'O ... Ç"'-' VP er ..... mn sa:ı.: -
dıfer lstasyomın.a. var<hğıımız za- lerır.· ,, ·-~ ed k N k 

1ı • • • 1 .1 • ..... ıp ere evyw a 
~· seya ,ııtımmn o-gı 'l<ll'cyc doğru ilerıedik. 
aı.t olan kısmı sona eı'lrtq ve A<ne· B" tün' ld la 
ika · ı k b 1 ıı yo a arkadaş rmıız o-

r ya a•t o an ısını aş amıştL la Amerilia! ıJ<e ı b · le 
H~kkım~daki dikıkat ve ala.kasını ko':...şmadıkla~a gib~ ~iııb=.le 
~1ma şükı·anla hatırlıy.-ıcagırnız de pek az lronuşuıyorlaırtlı. 
mıhrnoıı~a~mız yüz~aşı_!.llen, bi- Gerek. Foyneae ve gerek tay-
zı Aomerı.kalı davet.çılerımize dev- yarenın içinde asılı olan levha 
rettı. Brısıo: şehrine k'.:dar /bize larda yolcularıır. mı.lharebe bak _ 
Ameroka l~t•h~arıtt. Bu~unı.ııı kmda göıı.iışm6lncleri yaz~lı idi. 
~C>nd"a.dakı mumcssılı re!la..\ıt et· •Ağ;ından kaçıracağıın her sö _ 
tı. Akşamm karan!ı.ğında v.a.rıp zü.n br manası vardır .• , Dikkat-
sab-h•n karanhğında ayrıldığ •miz li davra:ı. DUşmar. d nli)•or. ~ 
Br Etol:da çok şey görnı~ değiliz. bi ibziar yolcuların rjızlar:m 
Fakat kar~nhkto olsa bile, sok.,.k- ı kilitl.;mşti. Amerikaya yaooşır-
lt••·ından geçerken, ·bu şehrin bom- ken, Amerika·lı suibaylaraı:.n b r 
bal'(hmanlardın çok zarar gördü- kaçı yamana geldi ve Yankee 
ğünü aoladlk. Aloş;:.m f-,,.'ü ıstas- Cli;ı.;ı•;r kulübüne aza oımak 
yund:ı.n otele, fab•h erken d• otel- ı isleJ'p Jsemediğım sordu. 
de-n tayyare istasyonuna g'der- Ber. bunun ı:·ı ~lduğıunu SOC· 

ken bütün yol boyımca, ha.rap so-, duğ'~.n zaman, mo ou.ı•.ann bir 
kaklmian goçı;k. · -doıar ü.ı.erine imzalarını atacak· 

1

1 

!arı, bnı.m b r hatıra teşkil ede-B rist<f.den bil' İrıgiliz tay•ya- ce);i cevabını aldını. Razı oklwn. 
resiyle harckc1. ederek İr- 1 Cebimden çıkardığım dolan C>n-

1.ıındada bir yere indik. Bu yerin lara ve d.ığer Amerikalı subay • 1 
İngiltereye geJırken uğradı.ğımız lara i.rnız.alatt:ıın. Ben de onlann 
}' c;.yn 'drn uztk olrnl'}'lan Adero dolarla.rıru imzabdım. Bu moo - ı 
admda <l>•r köy old.+>nu i:if'tron- mele bittikt.en sonra. kulülbe 
dik.Aderede bol' otelde öğle yeme- kaydolmanın iioreti olarak o tay 
ğini yedikt<:n sonra otomobil ile yerede beııdec. evvel kaydolan· 

Meğer Mıster W lkie 1lZ'lm za 
man para d~g.LtMtan sonra artı~ 
uykuda avlacmamıya karar ver 
m.iş ve ım.:alı dolannı yanııvla 
taşı}'Ormuş. Gülerek vesikayı 

ccbmden ç.kr.ırdı. 

Kdıibe fıza kaydolmanın bir 
fa) dası da yol arkada§<ıanmla 
ah.bapi>k ır.ü~ti ku.-m.ak 
olmuştu. Artık yalr:.z yol arka
kad;ıil de~l, kulüp arkadaj:y
dık. Bununla beraber, muhare
ben n inkişsıfın.dan ıbal>S<:tır.e · 
mek için hep.miz de dik.kat et-
tik. 

Öğleder.. roııra Amerika sahil
ler ne büsbütün yakl.a:pı.ş bu
lunuyorduık. Ma.açusets ve 
Nevyook. viıiıyetin.n sul~rında.n 
geçerken harp gemilermic. bu 
suları murak<!be ettikleri gıörü 
nüyordu. Akşama do[:nı Nev
yorkun ~ard a tayyare L'!T'..a
nına vardık. lrlar.da ile Nevyork 
arasındaki mesılfeyf yıirml bOf 
ooate lkatetnıi,'tik , 

Foyneye gidC'fek oradan Ameri -k,a.ya uçac•ktık. Otele grttik ve M h l I 
öğ'..: yemeğini yed'k. Hareket ede- 2 a e. er ar: S n a Yard•m seven' er 
ceğ'.!lniz sırada bek'.enmedik -bir 
zorlul!-a k•rşıbştLğımızı öğrendik. 

Gelen hava ropor:arı tayyare
n'n o gün l>QIT.&sın-a elvcri~li de
ğildi. GuptEn ş:>rka dQğru esen l 
sert bir rü~;;:ar ve si~ o gün hare
ketimize mani oldu. Bütün yo\:u · 
larla beraber tekrar Adere<ieki 
ote;e döndbk ve geceyi lrloar.d1-
nıı bu küçük köyünde geçirdik. 
Amrikaya varmakta bir gün geç 
i<alac&kt>k. Faıkat •Serbest lr<an
da• memleketini .görmek fırsatını 
elde etmiş bulunduğı;•muz için 
de memnun okluk. lrlandaya geç· 
ı;~>mrz zaman, lngiltcrede bir ay· 
d1nberi yaşadığımız hayattan büs 
bütün ayrı b r alem iç:ine atılmış
tık. Irlandada iaşe vesikaya tabi 
değildi. Et ve hele dt•muz eti bol
du. Buna kaışı ekmek kıttı. İn
gi:iz mamulü alon bırıı ~anın 
- Mesela jilet ,-r·,, l:.çakları -
lrlaııdada İ"'!lllterc-dm de da.ha bo: 
olduğunu hayreıle gördük. F~k•t 
bütün Ad.,re k"i~. ünde -bir p•ke~ 
cigara veya b'r p;po dolusu tütıh 
!-ulncı.k müm 1cii: o'.madı. 

•• Q ğ:edeıı sonra tekrar otomo-
b~ler binC<r<;k Foyne tayya. I 

re meydanına gittik. Hava seya- ı 
hate elver;~!i idi. füzl Amerikaya 
t~yacak oLan ıayyaıe Foyne li
manındı bckliyc.rdu. Bu, bizim 
Logosta,n İngiltereye geld)ğimiz 
tayyareye benzôyen Yankee Clip

per adında bir deniz tayyaresiydi. 
Yol arkadaşlarmıızın hemen hep
si Amerika askerlerinden ı-baretti. 
Bu 1 rdan başka çantalarından 

hiç a~-rılmıyan b:nk:.ç siyasi kıı
rlye ve radye> şôketi.n.in 'bir de mü
dürü vardı. 

Avni büyüklükte oldu~ hal· 

de o'z.ı Lagos'tan !a.giler!!')"' e
tiııcn tayyarcnin içine altmış beş 
yolcu binmiştik. ŞimdL tayyare 
g't.mek üzere rıhtımdan motıöre 
binen yolcuları saydım: K k 
ltişden iharettl Bumı gıörerek 
bize geceleyln yetacak yer ha
:ıırlayaccklarını sandım. Faka 
\'5C'ı:C1''t:l::. ~ y~ y~ 

(Bat tarafı 1 nci SB]!ada) 
laştığımzı öğre~ince bi·ı'Yol bıze 
!kıdır gelmenizi göz1edik.. 

- Nerede oturuyor9Unuz! 
c- Onu d'yi,·creyim size; Şeh

remin;n.<Je, İbrııJı:nıç1vuş ırnah&'.le. ! 
sin·de. Admı E!e Rızadı:, doku- : 
macıy 

D~rdim'oze gelince: De~il mahal
lemizde ci\·a•rnızda bil~ tek bir 
Ter.kos ınuq't>ğu yok. Sakalar. bir 
dönÜm suya 15 kııruş istJyorlar. 
Hem de çomur gibi bir "·'' gctıri
yorlar. Amanın ıbiz hepsinden vaz 
ge<;Ük tmmıe şu su işine bir çare 
bulsllfll.'ar gnyri.. 

Okuyucumuz Efe Rızanın ma
ha'lc narrm• vaki olan ricasını 
aynen yrıd<1<. dolaşt!J! l'Iltz ana
hall..ıer halkı, gere< !Se gazetem!· 
ze kad•r bizzat gelerek müracaat 
ederller hep: 

•-Su ... Su .•. • 
Diye sızlanıvorlar. Anoadoluda 

yağmur du•sının hrihe karıstığı 
b>r devirde; İstanbu1da Te~'kos 
musluğu duasıruı devam etmoye

Um. ... 
:tbra1ı 1 rrt'•vus m.ııanesinln su 

<leNlinİ yazdıkton sonra asıl ko
numuza gir'yoruz: 

Karogümrük m!!'h•Oeleri. 
Bayram ııtili1'den istifade ede

rek hem 'bu scm~te do1a<mayı, hem' 
de muha-rrir ağ•beyıniz ü=an 
Cemal Kaygılı'nın eHni öpmeği 

tasarlamıştJın. Tnmvaydan inin
ce Kar~iiınrü0ün meşhur bü
yük kıraat.ııa-nes:ne girdim. Usta· 

dı, hcrkrsoe m•ltım ve mnuf ol· 
dıığunu cfü~üncruk sord'um. Fa
kat, h.."'Yrct! Karagümril<te .Mu

harrir Csrran Cemal Ka~ılı. 
adında bir' atanda~ı şahsen ·k•m· 

se tanın'ıyo•ı V•kıa, şöhreti, he
le bu semtte dört yanı saı:mış. U
kin, diyorlar lu: 

•- Bız, o b:ıvın yüzünü bir de
fa olsun gönnüş değiliz!• 

Bu sıraid• üclad. kmıathanmin 
kap:..ından içeri gimnesiu mi! Onu 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
leklerini tesbit edacekt>r. 

Cemiyet şiddtli soğuk'ar ,baş· 
lar boşlamaz temin ettıği 5(),000 
kilo mangal kömürünü yoksu!ara 
tevzi edrecktir. Bu k"mürler yal· 
nız Üskii<hr, :lky•oğ•u, iFatilı, 
~'Üp ve B ~ >ktaş yo'l f-ı/.larıııa 
tatısis edHece~.1ir. Bu kaza:ara 
2000 kilo kömür verilccolttir. 

Com'yc-t, çocuklu yoksı.tl ailele
re de bed•v• pirinç tevzı etmek 
için hazırlıklarını t::-mam lamış· 
ur. 

VerHen malumata göre, yardıım 
stvetl''.cr cemiyeti kaymakam:ık· 
larla temasa geçmiş, her JcaZodan 
seçi:<>eek /bir zengi)'\ bir fakr iki 
bayanın hasbbakıcılık kursu'!la 
göıı.den1ınesini 'sternôştir. Bu ha· 
yaniar staj giirdükten sonra fakir 
olanlara hazerde iş bulunacak, se. 
ferde d'e cephe geris' hizmetlerin
de çalışac!>kları yetiştirecek'erdir. 

Öğrendôğ\mize göre camöyet sa
kaklarda dolaşan yoksul ve kim· 
sesiz çocuklııı. ilk oku!ara vere
rek ihtiyaçlarını klrşılayaıcıo.1ctır. 

.Cemi·yete kayıtlı hoyıtSC'Verler 

yoksullara sabun ve zeytin-yağı 

tevzi etmeğe başlamışlardır. Ya· 
lova köyılerinde tevziat devam et
mektedir. 
Yordımseve~er cemiyeti egem;· 

]ik yard•m ek>pleri.de teşkil et
me<: içrn ~n program hazırla.ma· 
ğa başlamıştır. Bu te<kil!er her
~ mı:• b'r felaket vukuunda hare
kete geçecektir. 

göstererek sordum: 
- Ya bu zat k'm? 
Bana şu g•rip co.·abı VC'l'di!er: 
•- Emekli hesap memuru bay 

O. n•n Cemal!• 
Ustadm delaletö ile Karı~üan

rüklü'er ile dost oldum Geniş bir 
kalabalrk etralımızı a'.ldı. Onlar 

söyilediler, ııOy eciiler, Buıılaı ı sıra 
ile an!mca4ım. Çünkü, hakikaten 
cMalıa lider arasında. süıununda 
yer k adı. 

fSTANBUL USACI 

3 - So•·yuı kusya topraklaıı:
nın çoiı: gen · olması, Kıztıoroıı· 
nun sıkı~ı ıkça geri çe.ıtilwesıııı 

mümkün kılıru~ıır. 
4 - Kız 10CJ'U) a swh vo mal

zeme tcmın "'1eıı haıı> saney ii 
labrikalaıı gerek harpten öııce, 
ge.ci< ha·. ıı ç ndo Alınan uçak
larıwn bite yetişemıyccekıeri 

l.au.ar, gcrıleıde, ıı.ıaldarda kıı
rulmt.ıljlUT, 

5 - .,,.j vyet fabri.kalırrınm ye
ti ti t:med kle1<' '"eya yapam• 
d kları malremeyi İngiltere ile 
Amerika, kısmen, fakat her hal· 
de tabnıiıı eciilı.' g ndcn .faılasile 
veııuı}lcrdir. 

lng:J.-. Hariciye NezıırM: lifli>· 
tcşarı 1\1. R:cbard K. Low Avam 
Kamarasında venlii:i rakamlara 
göre lngillere ile Amer ka Sov· 
yel Rus)':ıya, 12 o)da, 3_.tl52 U· 

çak, 4,080 taı>k, 30,o::ı ıuotörlü 

vasrta ile 1 milyon tonluk mer· 
mi, hafif 9 'lah cephane, makine, 
diğl".o harp maheınoo. ve yiy& 
cek vemıişlerdir. Görülüyor ki 
bu yardım aı olmamakla bera • 
-her, kız lordunun muhJaç oldu
ğu sHih \·e maızt:.::ne.1::71 en mü· 
b:m kı:mını yine ı;:ov~·ct [a,brl
kala ·ı tem n ctnıişl~rdir. 

1-lü!iı<·ı Sovvetler Birlij;" 16 
aydır, Alman yıldırım harbi ku 
şı.>ıu~a, > ı .. ılmamak ve bu yıldı- j 
r ın ~arbiııe bir yıpratma har- 1 
bi fü kaı ·ı k<ıymak suretiyle ' 
kend' müttel,lderinin harp ha 
zırhklannı ilerletmele.rine ve 
müdafaadan taarruza geçmele • 
rine ;mkan vermiştir. 

E<asen, Sovyt't Rnsyanın bu 
ittifak harb ndek; hisse ve vazi
fesi ıle, mültefk.Jerine muhtaç 
oldukarlı zanıanı ı..i?~nıWımak .. 
t ki bu.-><la muvitUak olduğu 
ıney d UHladir. 
Do~u cephe:ı.i.nrielrl mücade·le 

1941 de o:o:luğu gib' 19-12 de de 
b · tmemiştir; 1943 de de devam 
edecektir, Bu cephede h:ıtbin 

uzayıp gitmesi, mü~lefikler sev
kulceH•nin bir muvaffakıyeıti .. 
.ı 'r ki >«nİ yılın çarpışmalar n
dı bunun, her halde, le.iri gö
rül.>toktir. 

ABiDiN DAVER 

Avrupa')'.a mut.teli! seyahatleıı 
yapmış. mahkemelere verilmiş, 
muhtelif devirlerde b'r kaç kere 
kapatılan Serv~i Ftnuııu tek
rar çıkarnııış ve 1931 de Ordu 
mebusu olmuştur. 1934 ve 1938 
de tekrar mebusluğa seçilmiŞ'l'r. 
Muhtelif yerlerde Cemiyet.. ~ 
vam Müzaheret Cemiyeti det.. 
geliğ nd-e bulunmuştur. 

Emekli jandarma 
sul::ayl 1rı 

Ankara 28 (tkdam mı.Aı®ir:n
den) - Büyük Mi let Meelisin.n 
bugünkü tophntısıoda. jandar· 

ma subay'ığından emek':; j•ndar
ır.a suba~·larıııın kazı jandarır.a 

kornutanlklaıı.nda mi:teka den 
istihdamlmna dıir kar.un müd

detinin 945 senesi n mıııyeline ka
dar uzatı~mnsı h•kkında..1ci layiha 
müzakere ve k•bul edilmiştir. 

Ölüm 
Ordu mebı».ı "" S<-!'\:eti Fil'nurı "'" 

h-"1 Alınıet h"'8Ll Tolqıöz pazar i"" 

cesi Detftmenderedo4ııl ~e vef&t 
eı.mıı,tır. v..,,..,tı muıı:......... ~

mendere kabrietaruııa detnedllecelrr 
tir. 

ZATI - NOfw lı:Alt"- ~ı. 

tim. Yerılslni cıkartauerndliö """' 
.ı.ııı.. lı<ikrıiJ Y<Uur 

J[emahın Tan köyünden il otı11 

ltı4 dotumlu Abdulbh ônur< 

ZATI - içinde ııa:oo.-ı wzyetn> 

gö<leril:,,.. b..a.ıan DÜfU5 t«ı;rercmi 

...,.ı ettim. Yeno«ıi ~...,.pn;an 

zq:1._ biY.omO >"*""· 
SZ1 dr>tııınlu Ahmt&. otla. 

JLec:~p Gün 

fD.Im r Yolian isletın~ U. ı , jlB~ 
Dovlel Dem.ryoU•n 101 No. 1ı yoloo tarfesf ucreleri 10 İltln<:fkAn n 913 

~ v L!f ~n.ın lııma..'1.ı. h"Xtl'l!lllB-l;ye tar.fes& ı ŞuıbM ıa.ı3 kıl n,utcb r c~ ... 
fr..ı.cre Q ğı tiı·aırulştir, Fa::.la l-z.ahat içn '9bsyolilara veyA A'*8rad.a T caret 
ve Hası.lal Dairesine mül'&C:ll eJIJnıa;i. (211431 

ıstanbul S hhf müEssese,er Ertttrrr.a 
ve el< s ltmft komisyon"Undan: 

Bakırk<ıır aınrııııı ııldlye ve asabiye hastalıanetıinlıı 3348 tını 9S *"'1'11$ keşif 
beedl ıi p<l\'\'0!1 tam<ri 11Çllt elııEilt..'tl8)'e lronulmu9[.uT. 

1 - Ekısil"'1e 30/12/942 ynşaırıiıe ıriiı>il saal 15 d• Callllothmda Sılıhıa.t 
V& içtima! r.ı.ta\'etıel Mtrurliltll bı:ı""11lda l>Jp)arıan kom~ yıapılacakt:r. 

2 - Kewif bedell 3S4B lira ~ l<ul'Uftur. 
S - Mı..""a.!dr.ıt ten>lnotı llSI lira 17 ~-
4 _ Mciı<ovel•, ekıslltıme, 1>a7ıodırtı * IQeri ,...el ht8Ull ve fClll>l 1•t12*'10 

teri keıtf bll!Faslle bıaa mater«ri .. ter' "1lrÜJ -lle< caıı:ıma ciiElerinde 
l.,ı..,ı.n~..ı.a gOrW~bilir, 

5 _ Ltekı:ı.,.ın en • bir t.ıılıhü~ 200() llralll< bu iv b.._. 4 ;r.ıtıtığt. 
no dlıdr kleN ıer~'>lleo almış oldutu 9'JÜaıiara lot.im&n İstıvıbuı v'l~yerl-e 
tm.iracaalla dallltnıe tarihmc'~1 tQ\i\ gt.ı \\eri herlç 3 ıün Pvvel alın'Tlt~ ehliy<>t 
ve J.942 yılmn alt Taret O»sı veslkasUe bu işe yeter ,,,..... .• - l<ın:"'6t rr • • 
bı& vo;ra bani<• m8l0\ib!le bit1t<te beli rtıncıe ıwmı.,ona müncaal.let'l. (2JJ2) 

-------·-·-------------
Jkflkl .. Sulh malıkemterı icra memırrlutan4an: 9U/C'l2 

~ dblyı ı.ıw hacze - b'')\J< aşnalı IJYalct ve ilç tarafı :!)'Nlı 
-Jet Beşi!<a(Ştıı A'<aretlerde 65/59 rıımualı -rtımanm 3 üııdl ıl:ıire:' neo 
açık arttırma sııretlle 5/l/M3 tarihin• ~f nlı güı:>O saat 10 d.:ıııl 11 e ı, •. 
.ıar .,.tılatttcttr. M•ıham.'Jlen tt;,ymet< y(iılJde ye'.m~; "'"'""'d'lı t":.dlrde sa''' 
7/1/943 taribııe ıruad!f perşe.mbe !l(i.r.il ayni sıaaoıt.e en son tel<l-14e bU" ,.,ana 
ihale? kal'i)'esı yapıta.oaıkıtır. Bel-:diye resmi ihalıe pulları ahC'ıya s1tt.r. Frızla 
mallımat alma&< ietiyen ...-Ulnd:e ııı.zır buhınacaıtı: memurı-. mQracaatarı 
UAn o!Ulll.Jr. t\~68) 

Teknik Okulu Sa\ınalma kcmisyonu 
Eaşkanıtğından: 

(8027) Ura mllhaımm•n beıtt!I (349\ çtrl lS'<arpln G!l'1l'ÜşSL)'Ul>da Y. :Mü· 
lıeııdis ma:<tebl mııhasob•lnde toplatıac..:C !<ıom""Y'lr.da 13/1/943 çar>:ımba güı-

nfi ..,.t 14 de lhle•t 7""ılmak Q%e!'e Kpalı ıarf ...,,nu il• e«

alltme,ye lılınm~ltıc. r~ terım:rt 003) \it'Odır. İ.slEıl<.J!Jerin 10rtnıımeyl IÖt\'11~ 
~ tik Jallrmaic üızere blr gUn <YVel'ne lı:adar Yıldınb dlruitmm<za 

erl ve .ıımııme güı:ril Y. Mahen<l'i• mektebi ınuha$l'b lnde wımmoıları. 
2490 '"1G'tlı karrımlA şo.rtnamed~ yazılı alılkAm ve b tıelerl l!ıl!va .-<leoc!c 

tdı:U! ~IJl)tanr.ın e'.<ıSlltm""6n b:r saot evveline ka<lar ınn.kbuz rmikab• '1· 

do iJıO nt..roo:ı verilmesi f'lr!lır. Plı<l.ada vaki gecll<meJer 1tal>ul 6dll:neıt. (~~45 
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" 
SÜMER BANK 

MALLAR PAZARLARI 
~r--:::::ıs:ıa_n-b_u-ı:Le:va:zı_m-_A-m:ir:ıiQ:in:de:n _v_e_r_il_e-n:A_s_k_e··· ri:K:ııa:aı:u_a,..-n:ıar:ı :::J 1 

1 

ı YERLi 
.A(lagıdıı 1Klb mev-. -1*1oı etellArn~ıeıi lr.zalarnım 1azob tıür> w 

-Llercf<' Bal-r .A.>ıu!r1 ...un alma ı,:.,~ yopı.L>ca'ltt~ . T~lerın bdll 
-*itle laorr~ buwmJart, 

()ılYalJ Qwn1111 'Jemlnaıı 

-cı-ı J111kian -.:..._ lira bıaı. a1bı Ye -" 
~~~--=: _;;_~-'-'"-

Erik ~ 16,000 llrııiKc 15 '° 22W •ı l/943 15 
Kun <loxı 

Hobit 
x,.,1.,. 
~ 

Böıülce 

JWru 1-.ı:te 
Bw'çak 

ıc.- -

15,000 > 42 38 2250 > 15,30 
ı5,000 > 83 IO ~ > 11 
8,000 .ı!Jo 40 87,50 480 > U!,30 

15,000 lfraJ.* 83 80 2250 5/ı/IM3 U,30 
ı5,000 > 50 45 2250 • 15 
15,000 > .. to 2250 • 1.5,30 
15.000 • u 51 ;J;l5() • 18 
15,000 • 42 19 2250 • 16,30 
15,000 » 63 GO 2250 1/1/1>43 16 
lı>,000 , 42 38 2250 • 18,30 
15.000 • 50 45 2250 7/l/1Mo3 1.5 
15,ooo • ecı eo 2250 • lll.39 
16,-000 • H 61 2250 > 18 
ı.:;,ooo • e:ı eo 2200 • 16,30 

(!I038 - 1687) 

• 
.11.fl!Nlıtılt ıan ve 1ı...ıımo. 5 - pirinç paıarlılol& satın almae:;1otır. İlbo.· 

lesl 11/ l/'H3 &\lllU <~•I 16 de .Ankıı:rda M. M. V, B•r No, lu •alın alma loıı.mi .. 
rıınlll>liU J'$1)J1Gc.Jkt,r, Talmıf<ı 1>«1eıı 7000 lıza kat'! tem.inaiı 105-0 liradır, Ta· 
\iplel'ID ·belli - ..... ..._,._ Cc!m< 0.1 UllGı - 2373) 

. * Kom'syoııda m<!'Y'CUt liııtetn e göre 32 kalem mubteht ecm. pa-
awlıkla satın a.lınacaktır. Hep.sinin tahmin bedeli 2810 l-ca kat'i ı&. 
ın.iııatı '422 lnıdır. TıUipkrin 6/1 /943 çarşamba günü saat 15 de AD
\arada M. M. V. 6 No. lu ı;alm alma iıııomisyooında bulımrnaJan. 

(2006 - 2575) 

* .11.ŞOğıda yazılı eczalarrı:, pazar lı1ıa ekS:Itm«i 5/1/943 sah günü 
•at 15 de Ankarada M. M. V. 5 No. lu satın alına komi..syonwı.ia 
yıııpılacalııtır. Tal plerin belli vakitte Jı:omJsyn.a gelmeleri. Taıım..n 
bedeli 16,355 ara kat'i teminatı U56 lira 25 ku=Jtur. 

C cıP M lt1erı 

Rivanyal 7 klo 
Arnpui. ıoo .knrtu 
Ketesı tciıvmu. l 00 kilo 
Soda. .ıs. 100 lıilo 
AksonJ. 60 • 
Elı$'a ta> belJadmı, 200 • 

(2007 - 25~) 

• 15,000 lı:ıle 1runı llı:ilıın p~ ık.la satın alınacaktır. İhalesi 4/1/ 
943 pa.ıartest ıünü saat 14 de En ul"Utn ask.eri satın alma k001is~ 
nuı>da yapı.ıarakıır. Tahmin bedeli 16,500 lira katı tımıinatı 2476 ı;,,.. 

ı»r. Talip!erla be.ili vakitte Jı:aınis yona gtlmel•ri, (1845 - 2496) 

• 41>d& ı7UJlı ı1ı:t.vu,.,..ı .. ıwıorlA?o -~ ıılınocaktır, ih.JC'9i 11/1/943 cllı:ı 
- 15 d.o A-.ı. M. M. V. Bi<' No. lu ı..un olma, luırnİ!\7<lOUDd 1ııııalac<ık 
br '.J:ollpl•ria be!U v- 1ıanosJ'IQll& ...ı-Jeri. 

Ciıısi Mikt&n Tutan Teminatı 

L.ra Tm Lıra 

IO 14,000 7000 
20 40,000 8000 

(20H - 2Ş83) 

'li 
~,..... tı.rtt...ı,. ... l!ıjlfon poaJ'1:tda ...-ıııı ~- nı.ı...ı 54/ 

12/1942 ;.-il,,,.,.,. ıtınü -ı 18 ... Anltıınode M. :ııı. v- 3 No. hı aatın &lmı 
"~ ~\i-lr. Ta.!ipler!zı belli vııt.i~ ~ ,.:meı..ı. 

Oi<..ı !11;;.\an. Tl""'1'ı T....-1.ı 

tdet Jlra lira 
10,000:40.000 
~.000:50,000 

* 

891,200 H,796 
379,500 87,860 

11981 - 3482) 

Apjldı 1U:i!l ~r poıızıa.rlıicla .. ı., -tır. ıı-..ı.ı.r; 30/12/9(2 
~ &üıııü .-t 15 d< Ada a<lıı M. M. V. 8 No. lu ...Un Bl.ma k<ımilıro
l\llDClA ,..~:rır. Talipleıdn be'llıi v.ı!.ııte komio<YOllG ıı•.lrrrlcri. 

Claıf Mik1aı;ı Tular1 TcnıinMo 
metre l.i.r• lir• 

to.000:150,000 969,000 85,02 
I0,000: 70.000 533,300 50,56 

(1980 - 248ı) 

* 

Beher --.. 4~ Jira thmin e:lllen 1'000 adet b" lt:\;llk Mnıır !""'Yola "'1· 
.;,.hkla ııııtlll -""· libııJt.a 6/1/9'13 J>('ı_.,., gtıDü oaa( 1~ de AJılrarade 
M. M. v. a NI>, ıu. ,.tın a1- loomls;yooanda 7:ıpı.1~ xan _temlruııı 67~0 
llnıdır. 'Tu!iplerJo beli• v:.,kit'..e ~ ıreııwelea. (201 •) - (~3~) 

~ 

MÜESSESESi MÜDÜRiYETiNDEN: 
Sa)'ID İstaııbuJ halkına y.pıhıea k ikinci pamuklu tevdat için nıaluıHe Birlikle rinc•-

Beb<r _.- as lturaJ 14mııi>ı edllen 273 ••M '>ll ..uJ.o 1118 """n ""'' ~- j 
den ı..ı- ucu pazorlıilclıa .,..., alJnııCAll<tız'. ih..ı.-.. , 30/12/ 942 ça•p mba gümi 
..;.ı 15 de AJ'Alr..- M. M. V. 2 No. lu satın ah,.. lıomi.yw•uooa "'ı»I-ı<.tır. , 
!ııt<ııdil<nn 1<!olif ~lli mik'!ar 11ur:nden bıl'I lem~~ beli V<l!Utte 
)oomjı;y- ııdm<lcrı. ( 1984 - 2~65) 

T ev z i Kartı Dağıtılmaktadır 
Ben.üs tevzi brtmı alamayanla nn nüfus ellzdan1ariyle 'lıir birh'lı:te sür'atle malı.alle birlı'lde:ribe 

müracaat ederek <tevz'ı ka-rt !arını ı.•r an ev~l almaları nan olunur. * ... Aşajl><ilP 1a1.1lı ctleıin ı...,.ı, zarll:ı ~ıırnel'tri 11/1/943 peD'leı;ı cunu 
- 16 da K:r•Jiluı·le .Nuri S:ın'at cıkufı> ""tın ahı• l<ıoııı>...,,,,...,...aa yap>lreak
(ır, Tl'plerın ko.ııU11! vc--A::elarile 16'<.li.! melttupler"" Jba.le ma- bir ..at 
evvel k•.ırnl.ryooa ve~leri. •2038> (2686) 

CIIMıl Mll<Wı Tul:ın Temin.-
___________ kilo __ J!ra lira ___ _ 

Koyun et< 33,000 44,$50 3341 ,» 

lstanbu ı Defterdarlığından: 
1. Ne. lllibUertıı Hı •e İti Adral ...-aı. 

----- liO)'ad·-'--------------------~-ıı:- - P.Z 
-.. 

al 5'8lr etı 33,-000 28,400 ııso 

MaJ'anC'Ottıane, ı epo ve er idare poı:.,,.la'> ln"' ettO'MJ..,elıtır, İtıel<lıi 1 
18/1 / 9'13 pout"" ~ •ael ıo cfa Çı;•"I ro:- l<d;, "'-'keıi ...tın alma lılım"O'O' 

1 Zima Şlnaroı 
2 
3 
4 

• • > 
.Enr!n, Alei<SBDdr 
ZlmePnanot, Y.....r, 
Zi>y,ı 

Ole! 
Qal. Ga:ı 

Plaj büt"'' 

A(ll'Zmil Ö;lıl.tf 37 
Salacıı.k ..ıı. ıs . 15 

• • 
447 00 
tU 00 
:ıoo 00 

19 92 J 
il! 87 

8 61 o 

17 93 930 
o , 

75 , 7 

40/~ 
4~/20 
40/29 

wıııda y-·· ... ıı:ıır. Ta'l;p- belll .... tJcte ~ femeleri. • 
• ..:ıooa. (2081) 

* 00/12194.2 ~ lf1nli-Ed\rnd<ııp Atpuıı,,,.,. boı:yvoo. ııat.şı ,.ııııle· 
"'6tır. İıııtel<l•.lerin beli> v ..... tte &aQf :y.ralıe ~" ..:ıı:ıcı2> (2680) 

* 22/12/11'42 ~de ltlroplı ııarf 'UEUl!Je mOnalıeaan ""9ılıın 9000 1on enek 
ve J'(IJllll Küı,iil<ı:<Mrn«e .lstııoıyaııuodan KÜ\Ü'< \''"'"""""~! an1ı .... a n'<il, talı 
11><1 ve t..hllyo;ine tei<J! edilen ~Ua.r ....-nc:a pJi ııörilclligürxieo P , "3r

lıkla e({flı \fr eye- 'konuknuştur. Hu 'U6i (9rt..an ~n:.L>YOl) .. a grjri)J-.b li r . Mu· 
nkk&t ~nat.ı 2- 111'8<l!'. h!es! 4/l/K3 pazı'lell. ırünü -ı il de :raı» ..,,. 
t:ııdan ii""-11Jerm m1JV21<*at teminatlar .e H91-clyede Yedd< S...,,. douloırıd'*" 
..aoerı pııısla 9:W - alm9 lıom isymıona mı.ııacaa<!!an. •21>35> (2663) 

.... 
~a :rezılı ~vadın paıılll'lıkla -.ı1me1ert 6/l/94:1 elkıü -t 15 ve 

, 16,3() dla Bilikes!r al<eri ... ım a.ıru:ı lıııım"1yoolındio yapılaceıttır. Tallplerfc beı.li 

~ ltOl'l'.lsyooa felrl'lelerl. •2~ - ~4> 1 
Clııal Mllıtan Fiyatı Temnalı 

llr. lıll 1nınr, lra 
-~--~~--~~ ~~~-

16 .000 65 2250 
15,000 76 2'.60 

* 3tOO ton tel •"7& iplik belya1* k'·ru ot mıııeatıtılt ,_,, ve - açıl< 
_.1-.ıeye lrolllılmuı;tur. iııaı...ı 15/1/9~3 <Ufll9 iünü "'l•t 14,SQ &.! Erz>ınırn 
lıll<eı1......, e1ma ~ 7"1'llacal<lır. Talmıln bedeli 240000 1lnı ilk 
~ 13~ Jl;radır. Tal;p!erln belli _,-., komh;rona C<lmelerı. 

... •2034• (2686) 

M>el' 11.ilaloolı 85() lloıJUı tahmfn e ct!lm 7600 kilo ....-ı vtıl<eta pımırlıkla 
ıılıslım,..,.. 'lronrnuştur. b-ıaıeoı 13/1/943 çerşamboı l'İİD(I Bla'I 15 de Arıokarada 
M. M. V. S No, lu 9111.m a:ın. ~ 7apılaealdır. 'Tulplerln belli vııl<ii-
ıe "°"""'""a ıelrllolel'i laııt'l lemır.ıtı 7t12 lir• 50 lrn•,)ftuı'. (2031 - 20'19) 

+ 
Mın tilııau 77 ~ 100 ton tlndm1 f No. 91 tıp ~it lwru 

ikUm pa2Jlll'Ji<la •atın alınacak1t r. iııaı..ı 13/1/943 ç~rr.ba ıimil tiGat 15 de 
Balıtıesir ı:dterl .. ı,., aıma ~uııda :yep.ılacaktır. Kat'! tem\ratı 526 11-
ra.dıır. 'l'ıllil>lerin .,...lll -.ııı.. lııııaılqo,.. nımı.leri. (2C37 - 268S) 

Dtnizyonar1 uınıunıı yolcu na vul tarif~ yapılan zamlar dola
yı.sil•, ta<dil ıuli!m:ışür. 

l/Son Jıanuıı/943 tarihinde la tanbuldan hareket eedceit olın pos.. 
Wardan itibaren yeni zamlı tarife tatbik olunııcaktw. 

Acentala!Uan izahat alınabiliz. (2597) ... 
İstanbul Şelı4r halları .,. Eallç npulart ,.,1cu cıcret tarl:fclerl, ;nıılan zam 

tar doayuilo tadil ed11mıtş1.!r. 

Yeni Wl!elr ı ~' ~d'en lıtlbarm t&l.bllı: olmmağa lıeşlarıa· 
·alıılır. 

Bilet Oeretlerln.1 
tzaha.t alınlıbll fr. 

IÖSte""' eetveUcr lekelıew.le wı <hı'. :ıı.a.ınemurlııktaıı 
12650) 

6•hibl• &. 1 Z Z E T. Neı.,tJ•t 

Basıldıb yer: .:SON 

Dlrektöıil: Ceriet Karabill'ia 

TELGRAF. matbaUll 

5 Fat.rrıa Oıtwnell 

6 .lı.bd.urarunen 
7 • 
8 İbr<ıh\ın T~an 
9 E)"i1'>ali K.....-cı 

1() Hu.eyin -~ 

, . 
il 
ı2 
J(! 
ı. 
15 
16 

Ahmet Ertult'ul 
İbrah!m T~an 

17 M\llS\a!a M" ırlı 
ili A. H üoeylıı Maıtaı. 
J.9 Selim Canıdll 

2J() t.ır ... rı öınıt:ıı 
~I .Mıırnet Gü~ 

Pltj 
ÇoraPÇt 
Kreççl 

> 
Hal lav 
Ahçı 

~ 
> 

K chvdume 
Hallaç , 
lıiane.v 

lfallaç 
Terzi 

K.abvehom 
Keten helvacı 

Manav 
. T.ıı...~ 

!ll'J Nazım ~rocu > 
23 M\lWll!Tler B. Ol<ta(r > 
~ Ali Demlral ıt....W ~ 
25 H"TT•""i Yı.ımel Bulgurlu 
26 Klıttor Tlıkt<>r)'aD Sel,,_ 
27 
28 

> 
l(ıl' .. ~ 

A:Ja'm& ÖjdUI iYi 830 00 
Hı>yr<ttın G. Doğ. 196 U1 00 
.Sclimi;ye Eı:z. :U 34 88 

• • e oo 
Rumi dog. 64 7 84 
Salaea.l< i&. 10 17 82 
Selman AUa• 42 1119 00 
Selman All30 42 3 ş5 

Ç<!lı. kö7 P. Kay_,ı 13 • 92 
B. Beyi Aral». 11 il oe 
B. Beyi Araba ıı a 82 
İ!li<'1.1p H. Mil. 219 18 73 
Rumi Doğan 84 4 H 
İnki!tp H. Mil. 1-ta • 117 88 
,Kep. G. Doğ. 137 H 06 
Kep. G. Doj; 106 18 'J/I 
l!ıı...ıı'ye T. B<>i M 40 77 
Kısıldı 43 60 
Kırıklı ıes oo 
Jl. Bey; '° 00 
Ha,van. Ver. a 96 
Hıaıyvan. V<'r. ı. 7G 
S. Fek Tahin !lb...., Temy>z 
S. Pek Teh•n !'brik.., Tem1i.z 
Kıl;ıklı B. Oarnlı. 70 00 14 59 

l&i 15 32 M 4ı M 00 940 
021 -OM 00505 M4 
1 H 1 40 ~ 47 177 !MI 
120 0214 oııooo > 
ite 6390980, 
440 018 llıO OH> 

27 00 6 40 13 80 o , 
o 89 o 18 o ""' o 23 , 
173 035 043 -088> 
tOO 180 490 O OH2 
1459211 87203'• 
49'3089 2~0. 
111 022 055 028, 
~ 36 5 27 ıs ıs 8 12 • 

4112 098 248 125> 
486 0118 244 1214> 

10 19 2.CK 6 09 2 60 > 
219 044 Oll2 285> 
1215 185 9821072• 
soo oeo 030 390, 

verııı a.oo zam -· , 
• 7.00 • , 

lr'<ımllı. 29/7/42 T. ~3 lıaJ'al 
l<cım,,, 'Jıf./7/42 T. 59':Z ltanır 

2 92 00 00 939 

37/42 
88/ 11 
34/47 
34/48 
87/10 
87/13 
38/ 5 
36/ 5 
36/22 
:r.?/42 
27/6 
28/3~ 

30/19 
00/'n 
30/41 
80/42 
30/47 

1/11 
1/19 
1/32 
2/3 
21• 

40/3, 

ttsl<Oclılr Mallye lllDeSf ndteH~ olup yukarJı>a alı, işi t!careidh w ._t eclenıeri ,....., fl!lhrlar ter
ld t'cre~ ,....,ı adreslerini biLmıemış w. tebUüı."e oelalıyetli b;r !drrıoıe cc g • :ren!ıı YC ,..,ı1an waııtırınıı...a~ da 
buhıirnaanış oldıJklanndaırı !Pznlaruıda {OSter!Jen yıl!ara c.)t !kazanç, b\llıran, F zam, ıı.a,.....nıar verıı'ırl ve ;rü:zrl~ zam • 

lan ... h:rv! llıOOmtmelerir. ve ııoıımts,on 'tararlarıımn b'u:1 kendilerir.e teb~ ıınlin*ün ~. it<~ 3682 
'io. lu kaıııunım 10 ve 11 !od. madeleıioı• tevf>lııan tet>Ut 1erltıe feçmek tiure tlAn aıuoı.ır. ' (21!6Ş) 

tlııltiid# 8ullı Buk'* Hilınıl!p. 
den: 

jakJ.n lan Olga: 
K<>nıt İ&k de Knnıaııdıı ve K!lrals 

Alfaea """"'•lerl Haakö,y Plripoıııa. Ka 
""1ndb mıaMU>ıde ~: 

Natali de Leoo taı"atınadn ~an 

"" mllslerEken muiı!ıarı! oldll ılluo'ı"" 
Üı4il00.ania Solaik Sinan nr.ılııall<ısin
de Gütnilş 8CaYJC1 e<kajınılll eılld 16 
~N. 21) sayılı bir ıaı:a al11"1U.n eiiıru
,., 1m1 ... ı ıç,, ıartrmıa ile .... tırna.sı. 
hakkında ıı.ame oı.-ıı davadan di>
la1ı ~ mecbul>)>eli ba
aebile tl.Anen n>ılanı davet ~rine 

ı ~ me.tıkeme,ye ,...lmedığulolen ve ı.. 

pudmı k~ıt önıeği geldiğndeıı bablıs 

le slz.e ıı; &iln müdl>tle ıwoıı kara 
tebliltne ve ınıWılteımeıııl alııe ın gl!n 

mlll<ld'e~ gJJap kararı teblilne ve 
ıruıhGkememn de ı6/ı/942 trllme te
aıdıilıf eden cuımarlEBi E-aat ı.o,so zıo. ta
U!Crıe ~emece lııar<ı verilml,ş oı. 
cluğurıdan tarJJıi ilandan itbıren beıı 
&iln zarbı.ı& Itır.,. etmed'ı?in i .. veye. 
mw~n ııilhdle mti'.kemeye ıe Imedl 
tiniz ta>kdlrde rneıhk00'1'0ye kabui e. 
dllemiyeceğ!nlz tebliğ mabmum ka.im 
o:ımeaı: ıı..ere ııan oı.-r. (ô840) 

TURKIYE CUMHURiYETi 

ZiRAAT BANKA Si 
Kuruluş tarııı.ı: Jtlllll. - Senna yesi: 100,000,000 '.rilrlt 

Şube ve ajans adedi: 265 
Zirai "" ticari her nevi banka muameleleri 

P11rt1 biriktirenlere 28,800 .lira ikramıe verlyCll'. 

.Ziraat Bank.asında kumbenlı ye ihi>anıııı 1ıasanuf besap
ları11da, en az 50 lirası bu.!unaı: !ara senede 4 defa çd<ile
cek kur'a ile aşağııcı.ık p!Ana göre !hamiye dağıtılacakıta-: 
4 A. l,000 liraUt 4 ooo L ıoo A4et 50 liralık ı;.ooo L 
' • 500 • 2,000 • 
, • 250 • ı,ooe • uo • 4t • 4,soo '° . 100 • 4,000 • ' 180 • zt • 3,200 

DİKKAT: Hesaplarındaki pil!' alaır bir 11eDe Jıçlnde 50 lira 
daaı ~ğı dü.şm ıyenlere ikramiye plct:ğı takıdirde % 2<> fazJa. 
ı;i!e vcrilecelotir • 

Kur'alar senede 4 dda 1 Eyldl 1 81.ri•llr•mm, 
Mart ve 1 H&Dnua tarihlerind. çelcileoeW.lr. 

.Afap!A ,....ı.ı mu-. -lıtla uıtmeıer hl2ıaların:la ysılı gür>, ... at "'9 mahall<n!ldd ulreı1 ııatm ııma to- . . . . . .,, 
ISTllCllALINIZIN. YARL/GINIZ/lt/ 

an: İstanbul Deniz komutanlığın"1 
~ 1'1P~• TaJı.p!ennbellı "<itle ili\ old"fiu l<om>yon]a'rda blllunmaları. (20251 (2642) 

CJıMı1 Mlklan 'l'utan Tomlntı İb&le &11n, ouı ve mahalli 
______________ ıı.ıo lira !:11.:,:ra:_ __ -"'.:-:-:~:-::::""'.:-:-:-:--:---:--::--""."'-

16,000 ı6,000 20/12/042 14,30 hımlr Lv. A. 6'CU' e1ıl 

Ku'u-
Koırım e1ıi
Sıeır eti ka......,._ 
Koyun ... 
İM< Y'llurdc 
İne.lı: stiiü 
Japcoıa.k 

Pıraa 
Uh&JI'! 
Sığır <il 

so,rıoo 55,ovo 825C eı 1/943 a Er:zunmı 
725,000 2,1'77.000 131,310 
62,000 155,000 13,000 

751 • 998, 83 74, 91 
714 4911, 80 

1000 500 
25,000 
105,000 

85.000 
14.000 

6~0 > > 
18JOOO :t 

15300 • 
14,000 

35, 24 
37.W 

• 
>/1/9'3 ili 

• 
, ft--A - • .:.: tg/J2/IM2 14,30 ......,. • ....,..._ 

Odı::ri ... too.000 13,000 
40 ,000 

SIJ67,51 
ııoo 

1950 
6000 

5/ 1/%43 18 
11/ 1/9~3 16 
11/ 1/943 ıe 

Odlbolu 
Gel bolu 
Ge!bolu 

J>a&,atet 00.000 8/ ı/943 15,34 Bal>l<-
~ ..,.. 

.Matı<:a,.zılı..,..._lcOS>Rllzarfl• etosııtmeler! h · ıl r: !~ y:i<'lı ırun, a'11 ve mahallorddcl -erl ..U.. alma 
"""*~onnd.a yaıpılace.ltlır. T"!-pl<r·n kôıwni veııil!<a ,,ı1k IO'<lif me:<~Jrııı ihale ""allerlnden bir aaat evvel " ol-
ıi\4ıl> ııro:dsyuıJara lıennelErl (1906 - 2368) 

cıa.ı • Mll<ları . Tutan Ttınnall 
_______________ Iıllo l•ra ll<a, ________ ..._ _______ _ 

Sığır et!. 
1't .yı'tkl\t Joo:y<tırı e1' 

•r:t ötl>I~ 
Lahaoa -· 

50,000 • 30,000 2~50 8/ 1/043 15 Maraş 
• 30,000 42. 3,75 30/ 121942 15 Konyz., 

1,800.000 6762,50 30/12/942 16 Koo7a. 
60,000 87.:IO 6S7 l 
60,000 11,25(1 644 ) 30112/llU 16 H<.,aen .... 

~l .., 7azı1J llW'Y8t!m lJR"l~l& dııollbelerl hl2ıalaTmdııı 1azılı ril'ı • .,,... n moha."hn:ISI llllltert atın ...,. .... 
11>1Q<>u.&-~ 70pı.a~. Tal~-.,. lıe!li ~L!erde aıt oY.\otı~ ;ıoomlı;ıı":.ılan:IR b'J muıltrı, «W ' • (2689) 

cı..ı Mltt'al'I Tu!on Temln&l.ı lııaı., S1İD, -·.,. malıalll 
kilo L"' J."ıa 

SıF<4i 
Sı:ı.reU~ 

Sığır eli ' 
Sığır etı 

Sıtır eti 
Sığır etı 

Sıtır eti 
Sıfıır eti 
6amuı 

T•l b'>lyalı oı 
Tel bal;Jalı saman 

60 000 51 ,250 
14 .000 S0,100 
45.(\()() 
45 000 
t4n ooo 
8(l oco 

180 01'4 
106.000 

8,300,000 
1,000,000 
1,000,000 

ıll0,000 • 
100,000 ~ 

..... 

6/1/943 15 Kemer .........,. . 
2169 4 > > H X.1' 
2193.75 19 • • ıı Arc!ııfıan 
'°2Ş 16 » 10 Ardalı.· 11 

7875 ıs • 15 Aı<tc~ 
'200 1.5 , 1. .Ard<ıbaı:ı 

l 

• , 
, 

14 Kanı 

16 K<>n:19 

.AJpğ>da ,.,J.ı ınevodın !mpa'lı tal'fla ""ilt.melerl h;.,.,.ıarı'"'- """" eıın.- ve mahaTierd<ki tılr.erl satın alm" 
1tTı>Nr ;yor.uınpıa y-ıpJaaıôııur. Tallple"'1 ıwuıı ~alarile 1ıct<li! meloılıp!&tıııı ibaı!e saatleriıı.:!on bir ""at evvel la>-
..,.,... vermeler!. (2040 - '688) 

€WI T1llan 

Atıl•ar ve P""'"J'On ın..
A~bar "" P""'1<111 .,._ 
Rıhtım ~ı 
S>tır eti 
sa.: 

• kil<> 
Teminatı 

lira 

94.770.65 
94.770 65 
60 768,U 
17,500 

MO.DQO 

6986.53 19/ı/943 
8988 53 15/1/11-43 
1788.4ı 11/1/943 
1312.50 12/1/943 

13.260 18/1/~8 

11 Gclboiu 
17 Gt-llbolu 
17 G<-llbolu • 
L1 T"'\m:ıo 
lf Geı..e 

Eltıl EMİM SIGINAGI 8AlıılltAOIR. 
o o • 

@8!Jt10 f?fifl,~CS/1fl'il/§f» cge11;&t:;o 

• 

Den.iz v"'1Alanrındı. mıını.1 olorı botaılığıı ;ypı1- mrslc!d lmt:ıı mu-
~ok olc11~ar (75) lira ücrel!e ıııbrııııcıtıı.ttır. iat+li'crôe •i>d<ıatl vtıli&.ik i.Je bir 
lll<te k<ırn,.._nrıp.mza milr&ca,.tlıarı. 

ı - m:aJtçe 
2 - Nüfus hitvi1ot eü>ııtaııa ve .·,._ııı.: vesıı.aı..- Grtıelll, 

3 - lle\:jloa 1'0'1•- ruzmetJ..r.in.. .. t ~ ounıtı..rl. 
• ·- Limon Jaıpt:a.ı>l,gı şelıa~ t.ıocllkll ııuretl, 
5 - M<ıi a.d..t. v•sll<a !otoğrdı. 12465) 

ır-- SÜMER BANK 

Umum Müdürlüğünden : 

Şirketi Hayriyeden: 
Vekalet yüksek makam.uca müesseselere yapıldığı g!lıi 

Şirketi Hayriye Boğuiçi yok11 ve eşya ücret tarifeleı:Une yapı
lan yeni ı.aınını muhteV't tad"lal ın 1 Kanwıusani 943 tarihin-
den itibaren tatbik mevk"Fne ko nulacağt ve zam milhedatını 

1 gösteren ilıinlarm da lslı:elelere <talik olunduğunu ve karne 
aboneman satışma ela ayni taırllıu başlaııacab saym yokula- l 
nın.ı.za ilan olwıur. , .... ____________ ..... __________~ 

Varlık Vergisi 
Tüccar' arın 

Mükellefleri Sayın 
nazarı dikkatine 

Vırhk vergisi mükel'!eflerine, bu vergiyi tediyede bir kolay

lık olmak ve bedellerinin tamamı verginin tediyuine tahsis 

edilmek üzere, Bankamız Müessese ve Friırikalan için iptidai 

maddeler, yardı.mcı maddeler, İti§ aat malzemesi ve salı iştirasın· 

da ihtiyaç ve fayda ıörülen ma<l delerde. elverişli bulunalllar 
satın alınacaktır. 

Bu kabil mah ohıp ta 112tm.Jt arzu ..!en Varlık vergisi mü
kelleflerinin pamuklu sanayiini a lakalan.duıuı maddeltr ~in Ba

kırköy Bez F~riltamıuı, yünlü pnayii için Haliçte Defterdar 

Fabrik&mlZ•, Deri san.yit iç.in B• ykozda Dari ve Kun<iUTa Sa· 
nayil müessesemize, lnşa•t ve t~ sat malzeınesi!e mü!e!trr:k 

1 m•dd•ler için Banranuzın Galata da fUbe binasın<laki Satınalma 
ve Nakliyat Müdürlüığıiine, Kağıt sanııyii için İzmiıte Sellüloz 

1 Sanayii Müesstseınize, mamul eş ya için de Katırcıoğlu hanınd11 
Yerli Pazarlar Müessesemize mü rııcııat edrek satmak isteyecek
leri mallar- hakkınıh teklifte buhı nmaları ilan olunur. 

~--------------------,---, ürkiye Hayvanları kofuma cemiyeti 
9/1/1>43 cwırte.I ath>Q ast Hl el<! cemiyetin unurJ 1><7eti seıılllt !çt.'?r.&J

m akledcce~~en luırıR' bukmmenız rlr a 'llumır, 

MtlZAKERE IUZNA.'ITT:Sf: 1 - l<»ra raporuıun ınlnalıoreııl. ll - lf<.o. 

np mlJfettlşlerlııı,, npoıunı.m olaınm : '-• 3 - C<m>yete aza olmo.l ın Mcli f 
ed>len zallann ezalıılı:lar taııcı ı. 4 •• MlldıleU biten idare meclisi uıl on

llln yerirıe aza int1hlb1. n - He ap m11feot\1 lerı lmlibem t - A:ıta. tarafıncW• 
cem'7eı.io meaoıthrıe ait tal n.rm milu,kcr• 


