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Milli Şefin dünkü zıy:tretleri 
Alıl.era, 21 (AA.) - kielciimn -• M;ın i<f i.me& İıtllnli ı.a...., 

- 1t tla Y- Miihrntlı.tu lllrllilıl tordl...ı•- blrlilln terilp •imek· 
le •kl•tıı lıOllferanolal'dan aühen411 ı.11ııuın Kall'nla lıazırlaclıfı lıonter._ 
~lfkrıilr. ıı. k<>Dleraaq alalı& ile IKlp ltayul'ID Mllll lefbnl• lılı'Jliln 
-isi ldlılımda laktllrlerlnl biı.ıtı.lflerdtt', 

Bu loplanlıob ıı..veıtıı !Sblırti Sarıcotlu, Ndla V~ll Ali Fua& Ceb•ır 
lıııı.aı VelılJl Sim D~ır tla lıoa•ır bullll!lllu,ıur. ' 

-=;:-;-

;~:::f1~~~ Ruslar Voroşilofgrad şehrine yaklaşıyor 
illetinin sesidir! • • k l"" • • d ABloıNoAvER Vahım bır buhrana hazırlanma azım geldığın en bahsediliyor. M ülernn Bafvekllimi1 şııı.. · 

·.:;~'.;1?.?E - Dün gece 18 1 En son RAimand mk~lleti Diğe~ .cephelerde 
..ıuaı .... ı.ı. •;oç>k ve .ı ...... ı. ol· Dakikada usya a ı as- _ _..;.;... ____ .;;_ ______ _ 

.....,_. .. -:·::::::;..:;.:~~ borçlu mükellef Aldığımız keri buhranı en son vaziyet 
uı:;;.;_::~:~:::·:!: celbedildi Telgraflar yeni öğrenmiş 

"*" &lbl, İıı&•ba -- .,.. ( Aılıeri mahaırririmb:in 1 
lillUf4tr: • Raı cep/ıeıine ait tetlıi-
cı - ~"'İn 111-u açık ve 24 lS •1 - Yunan krahn1n lıi ikinci 1aylam=la 

Şimali 

Afrika 
Hava 
Harbi 

ıııır:~ıer, -...ıeıı..11 ... 111 
....ı- Gece yarısı , vapurı e teyanatı okayıınıu.) 

16 -ı:::'."": :~::::.ı;.:~r:.~ K.adıkögüne. geçirildi l.mıdra, 21 (R.ıdyo) - Yunıır. du1::!:aa12:. ~~~> ;.-s1!:.~ 
~ :ıtrah Jccj bugün tıenelbl gazetA!· 

lııler, ------------- eller 'birliğine şu beyanatta bu· harekeıLeri büyük bir şiddetle de· 

Trab!us bugün 
yarın ciÜŞt'Cekmi? 

Armenrar lcnc'ro· 
ıa tir Elun lEf.lt 

1 - Tiirlr. mlıı.tın>11 &ek .......,...,. \'<im etroi!ktec!ir. 
il edtı11 mıllı ıeııc.etme ,,ıne ti•· ilk trenle Ackaleye gönderilecekler lımmırştur: Vorone3'ln CC!1Up batısında iler· 
..ı b •-- 'C' •- Tarafsız mem}-eketlerir: .,...,..,., e •~k ~·n, Turlr barı,ı.ıı.ı leyen R1ıslar Harkcf ile hayati 

b"•raıüiıoı .. •rumalı li.:ıım..ıt· ------------- bas:ın uriimessillerin:in bulundu-
da muıurlp t.ralıara .... , açU< ğu böylt! bir tıoplantı.da Tü'l'ki· Doneç sanayi havzasında yaptık· 

ı..ın.,,e ıWrUlı bir alJ-1 lak'bl ile Dbıl· Dün celp~eri yapılan b orç!uların ye, İ9\·;çre ve İsvcçin işgal altın !arı taarruzları ağırlaşt•rmakta· 
' - Tilrlllye, İncillere ile ııtUakı· 
MıaııJi.'ır. 'rur~tl'c4-ln Alm&Jl)'j, ıJe 
mıwa~U<n TilrlL • Alman 

iı1İ<l""" .. lJull wu&b...dwle ve •ktı.ısacıt a,u.. 

n..1a..ı.arla &a.ıı.um e<lllJW,, ,,. • boVJ'e4> 
u. ~ a •le olan mu.n~ı.&e:rımı• cı..ı. 

Ll1C•,r•- do6\ça olm111f'u.r ve bu. memltket 
oı• klund;Jıl barelıeı &arzıınıs cleiif

miıtır. 

6 - Bu.tun barit, emellel'i.miae ve 
1ıt.f~n kalmak arı.W..runua' rai

lcej(Jj\Own, bir ka.rtt Tul:'k t.uprai• keavu
e uA:rafba. Turk m•İ1.t.1.ı, ıterefoı.I ve 
1.1lli buhuılu.iwıü mud:ı.fu ·~Jn bir 

J.nun &ibl •Yaklan•cak1.ıl'. 

t'G"° 1 - hir l'Ok .ı..cıı ........ ...._. sebep 
t!bot krom me.,,eleJ>•Dde de ııy&Sftimı.t. 
ı:aı1 et "'ılı ... chmıatliır, 

'Z- Varlık v~r ... &e1l mah ve Jki.iı ... • 
1 llıll1aç1"r1111U1 karşılauı.11< icln a.ı • 

mtır11 ve 1erınde IH ledb•r..lr. 
o.uo.ua bazı fı..kılli.rl &&ırU.ır; fakat,. 
aiırlıb, mlleUu büy'* elı.ı.erıye-

k Q.in aevınenk r&J.ı oJdLıiu fedı*i.r .. 
lordu kurlıalJnala Ç<ılı)anlar ve 

/lf\lı: ümetın miıracaaUarına hlak ı,.. 
Jı&lllJtlj, balıi lenı•ne olaralı ıeı:<:u Jıl 

n •!tP d'· - . 
r.ıı 1<.rtne •oıııter•Jen llel'besUıli ve 

;pte eni """l~llm•I edenler llebep oı. 
ıu~lardır. lJl nlytUeriol, iyi vatan. 

oldııldarı111 ı.baı e<lenlere kolay. 
hıı<!lJ<lar clioler•tc•k~<. Bı1 naıilı ancla, 

ı ı .,..mlek•le kar~ı Vazifelerini ,.ap. 
P'<l""1• ~ klan kaçıııauıara lra.rt ise bnun 

ilin t'dtletlle &.tbllı ediJe«ktlr.• 

~VNiUn l><una<md"'1 rıkarchfı. 
bıo bul.._, 7•1J11a ~cotlunun 

· rJ izleclnia, f·kirJ.-.rlı.in ve cıev .. etlmi· 
tı.1 lalılp el&lfl tlıi•ti•I poliUkamn 

t ıe-: 1
.• ı...ııanam bir hiili&tiı edfll, TüT• 

ma tcJ' .. JleUnJa llutUUcelcrin•n de ıt\m 'bu 
ıbdesldlr. Mu.b*erflD. Ba.ııvr\.il.lınJ .. 

sozlerl Ye onun, ..ız ııı:ıııı Şefi.. 
~ıln 7ftıu diTektıllerlııe da7aııa. 

. lilttUtll PJ'&Sd elrafuıila lam 
11ı:, 1 ır milli birlik "•rclır. Her Ti<ıı, '• 

tnasıa onu ,-lbl dü,ünti1or •e onun 

da:ki YunaniııUına yaptılk:Jan dırlar. Ruslar Don~ kömür hav-

İS m!erini yazıyoruz yardımlara karşı ker.di minnet zasrnın merkez Voroşilofgrad'a 
duyg1Planmla tdkınll Yunan sürat~ ya.klarnııktadırlıar. Dün 

~-------~-~--
crn bir 

ve 

çc. k mağaza, depo, sparlt:man 
yazıhane)e haciz kondu 

Şehrimizde Varbk vergisırü l 
ödemeyenlerin celplerine ve hacı.z 
muameielerjne dün sabahtan iti
hl'en başlanılmıştır: 

Emniyet müdürlüğü mükellef· 
lenk.n k•ndilerine en yüksek 
miktar tahakkuk ert'rilenleri te
diyede hüsnüniyet göstermeyen· 
!erin mü<lüriyete celbe başlamış
lardır. 

Yatak, yorganları ve yiyecek
leri ile Emniyet ıniidürlüğü lli'Za

•ethanes;ı>de toplanan bu borçlu· 
!ar gece yarısına kadar Emniyet 
müdürlüğündck! n•zaretha.nedıe 
kalmış'.ar, gece yar1'iı saat 24,15 
de köprüden kalkan vapurla Ka· 
diköyüne gölüril:müşle-rdir. Dün 
geceyi Kadıköy eski Halkev; bi
nasında kurulan toplanma ma· 
hallinde geçimıişlerdir. 

Bunlar bugün Kadıköy ve Hay
dıarpaş:&<la hazıTlanan b!nn1'1rda k• 
J:ıcak)ar, tren hazırlomncaya 
kadar bir tki gün bekleyecekler, 
sonr> Aşkaleye scvktdilecekler
dir, Bugün de henüz borçlarını 
ödememiş müekHeflerin celblerı.. 
ne <Kvam edilecektir. 

Dün celpedi-
• - . 
lıı!nln lıimlll!T? 

Dfuı gece, ga.zctemizi makin.,. 
ye verinceye kadar Emn·~ m.ü· 
dürlüğüne celbcdilen borçl<ı mü· 

kelleflerin ısimlerinl ve mükellef 
ohtultlan borç mlktarlnı aşağıya 
:yazıyoruz: 

M•rkr.di oğlu Yasef Pazalto 
500.f)ılJ lira, lıaık oğlu Samoel 
280.000 lira, lstefan oğl~ Mika
el r; ı'.ı:ciyan 230000 lira 

tki J \.'Z bin lira ve daoo yuka· 
n boı-ç ile mukellef olup da bu 
güne !.:>dar hiç tediyede buiu.n
mıy~r, ve Aşlr.aleye ıcvkrojl,. 
mek (.ızere, dün g<-ce Enuılyeıt 
Mü iirr"' ğüne cetlıedilen diğer 
mükı!l!.eflerin U;imleri cımlar<hr: 

1.r -'"an oğlu Ar.şak Ç<ıaıaciyan, 
Nah~lı. oğlu Mihran, Vatıan 
oğlu G.u'bis, samoel N ahm.dı, İ· 
sak o~lu Yermeyan Varan, H~
yim oğlu Gat Franlro, Yakuıp og· 
lu Şek ip, Adut, Togal oğlu Yor· 
gaki, MJhir oğlu Ruıpen, G ıgork 
oğlu Artlıı, Yasef oğJu, Leon Fa
raçi, Jıya oğlu İsak Sion, Artin 
oğlu Hamparsum, Hamparsırm 
oğlu Ermanak, Lcon Tüıık A;rs,. 

lan. 
Bu borçlu mükellellerin ekse

risi fabrikatör, ırütenhhlıd, tüecar 
ve komisyoncudur. İçlerinde .avu· 
kat ve dişçi de vardır. 

Hacizler ele . -
bJ!cı~ 

• Bir tara1tan bu celb ve mua· 

(Devamı Z nd sayfada) 

habnıı şükran hislerini bildir- gece ileri kollar bu şehrin 30 kilo. 
meği biı vazife bilirim. Yunan metre şhnallne varmışlardır. Şi-
halkınm hayatlanr:ı bu hüku • mali Kafk.asyada büyük Rus ileri 
metlerin alicenaplığına medyu- hamleleri süratle inkişaf etmek-
num. Candan teşeık!lrurlerimin tedir. Bu kuvvetl~r'n öncüleri 
kıendllerır.e iblağ olunacağına ~ Salskı tehdit etmektedirler. 
minim.. Merkezi Kafkasyadaki Rus kuv-

vetleri Kuban mıntakasının esas 1 
demiryolu merkezine yakl~'IJl&k· ı·ro • Dcgol 

en[aşmc.sı 

Vaşington 21 (AA.) - Gene· 
ral Ginud, M. r rootoıı'un ken
d1 le!Jkilalına girmesi hususunda 
ısrar etm ştir. 

Savaşan Fransız ınahfillerince 
yapılan tenJtitlere rağmen, De 
G~lle taraftarları şefler gweral 
Giraud'nun İntıhabını yerinde 
buluyolar. Genl!ral ık Gaulle ile 
general Giaud ôse 'bütün Fransıcz
ların birleşmelm için işb rllği 
yapıyorlar. 

Resmen bild.irı1dlğ-ine göre, M. 
Peyroutoıı'un selefi M. Chatel'e 
başka bir vazıif• vcrjlecektir. 

Afrikada esrar 
engiz adam 1 

tadırlar, 

6 haltatla 250 · -bin esir 
Moskova rady<ı&u son 6 hafta

da bu cephede 250 bin Almanın 
esir edildiğini bildirm'ştir. Bugün 
bir muha.birin Moskovac\.tn gön
derdiği bir telgııafa göre §imdi 
müh m Macar ve Rumen kuvvcıl· 
leri Ruslara tt'SLm o'.maktadır. 

Bu, Şark <:ephc:>indeki whver 
ordularının iıçinden bozulduj!una 
de1ildir. Ayni munablr bir gil.n 
içinde Rusların Yalnız bir kes mde 
aldıkları 52 bin esirin 27 bin 500 
ünün Macar, 22,000 kişinin !tal· 
yan ve y.alnız 2.500 kişinin Alman 
olduğuna işareı ederek: 

_ cPeyk mihver devle-t.ldni" 
askerleri harpten ·bıktıklarından 
yakalarını son süratle savaştan 
kurtarmak istemektedirlc>.r.• de
mektedir. 

Sooyetlll!rin altlığı - - . 
Jiger fehirler - -· 

Sovyetler, bir hus.ısi 1ebliğ ile 

---· Şehirde l:.üyük yan• 
gınlar çıktı 

Londra 21 (Ra<lyo) - 8 locl 
İngiliz ordusu Homus ve Tarha
nayı şgaJ ettikten sonra ileri•· 
mesine devam eylenılşt!T. 

Honms sahil il2erinde olup 
Trablusgarbın 100 kilometre do
ğwrundadır. Tarhona'da Trıblus
ga~bin 65 kilometre cenubundu
dır. İleri İngiliz kuvvetleri batı 
ıstik.,metinde çek-~en düşmanla 
tenıas halindedirler. 

Tanasta Almanlarııı ----- -bir taarruz hare(l.et: - . 
Pont Dü Fazın cenup batıs' · 

da mihver kuvvetleri ıayıf 1' r 
ilerleyiş daha >•pmışlardır. ı;u 
noktava kuvvetli Brltenya tak\' ye 
itti gBnderilm-~tir. Almanlar, 'f~ 
nusıa gtneral Nehring ~rine 1 o
ncrd Amlm'i getirmişlerdir. F -ı 
Alman geenrali tank savaşla ı 
milteh•saısı olarak tanrnmı~· ır. 
Fakat, ş11.ndiye k•dar mühim Ur 

maııdml!ilıarda buhınm•mış' r. 
A3<manlar, Tunusta yapı>kları 'on 1 
hareketleri büyük bir taarruz .,1 .. 
rak l•vs·ı etmekte 1500 esir ald k-
larıı;ı söyleınektedirler. ı 

Trablaıa_ne 

oalıit giriliyor! 
Tralılus şehrini çevreleyen 'ba· 

zı teııelerin 8 inci İngiliz cırd usu 
tar!ı~.dan i.,"€al edildiği bildiril· 
mektt><ilr. Romelin şimdiden 
boşalttığı ve Tunus hududuna 
doğru çcltil4iği de s6ylneıyor. 

8 :ıcı ordunun yann, ölbür· 
gün Trs blusa girmeSI ve buraya 
140 ııi!ometre ma.a!ede bulur.an ı 
Tı.ınus r.' uduruı dayanması ' 
çoıt 'Jltı.'ıtemel göıi.i.lüıy<ı'I' • 

Franıızların . -

---,•:---
Taauuz ôğ.e)in ~aat 

)arıa:cla olC:u 
Lor..:lra, 21 (A.A.) - Ahnaıı 

tayyareleri 20 • 21 geeesi Lond,. 
ıı:a üzerinde uçarak in!ila.Jı: ve 
yangın bombalan atmışlardır, 
lngiıternnin cenup doğu&unda 
İogıliz avcıları tarafından 13 
Almu uçağı dü~lmiiştür. 
Boın.!>alanan bir ır.ekıtepte ölenr 
lerin ıAyısı artmaktadır. 44 ö
lü ve :ıo yaralı sayılmıştır. ö
lenler arasında 4 öğretmen de 
vardır. Bu taamıza 100 Alman 
uçağı ~tira:k etm~se de, bur._' .r
dan yalnız 25 i Londranın dış 
müdafaa çemberine varabilmiş • 
Ur, Bunlardan da yalnız 6 ııc 
çembree girebihnlştir. 

Gündüz yapılan 
haoa alımı - -Al-naı; ta:y~areleri çarşam'ba 

günii tI;leyin saat 12.30 da Loor 
dra !Hinde tekrar uçmuşlar· 
dl!r, 

Berliıı, bu t.arruzıın ani ve 
şldd..Ui o'lduğmıu bildlr:yor. Vt 
Londrar:ın uç~savar batarya.. 
!arının gafil avlandığını kayd~ 
diyor. Alman tayyareleri Loıt
dra ~addeleri üzerinde 30 • 36 
metreye kadar a].çalmışlar ve 
bombalar atmı.,qlar<lıT. İngilizler, 
derhal baraj balor.lannı tıava • 
Jan.jırmışlardır. Fakat, bunlar 
dan 7 si Alman tayya!\!lcri tara
fınd ın ya!kılmlŞtır. Londra da 
mühim tahribat yapıldığıını Al· 
maııh~ l<'dia etmektedir. 

Sıhhiye uçağına 

ateı edilmif 
/Jın:ır.lar~ iddiasına ı;:l;e, i;ld 

Alman 61fıhiye uçağı Tunustan 
Şicilyaya uçarken Amerikan av 
uçaklan tardından mitra-lyöz t· 
teşine tutulmuş, s;hibiye uçnkla-

< lf1nl lst!J'or. G&J<mlz, mili cen9 
eme, ıııertıeme ve yükaelme 1oıa.n .. Münakalat Vekili 

izahat erdi 

Berne 21 (A.A.) - İngiliz gaze· 
telerinin yazdtğına göre, Fraıısız 
ş'mal Afrikas•nd'1kl hadtS<-ler> M. 
Jaegııe; Lenıaigre Dııbreuil •s
minde bir Fran'Sız hazırlamıştır. 
Amerikanın eskJ Cezayir konsolo
su ve bugünkü orta elçi M. Murp
hy'nin yakın dostu olan Dubı·euil 
Cezayird'ekıi Mıvvetlerin komumn 
muavini general Maatth'ı mütte· 
f kleriın şimal Afrikaya Yapacak
ları bir ihra-ç hareket.inin faydala· 
n hususunda ikne etmeğe muvaf· 
fak olmuştur. 

Voro wjde cenup ceplıesil1de O:;t
l'Qg'JS:t ve Mozdıok · Ro<-toi demir 
yolu· Ü'2.crinde bir müh:m şehir 
<lain ald)!klarını •bil<liriyarlar. 

Cenup batı ceP'hesindı; Boio 
Kurakrııo idare mCTkczi o'.en bu 
radaki cemiryulu dma~ını Be-lo
vod9k idare merke.;il'İ, Daun· 
lov'ka, BaJShaya, Tr'lıern)'\ıdlro
ya, i\1 iti atıf kıoy a ""°"1'C'hboto'\ıka 
demin'()lu dı....-aldan aluımıf.Jr. 

yard!!!!.!- rı yaıolarak denize dü llrulınüş-

T..rr:a • rinimektJr. Tiırk mıLrtJ, b.ıiu 
8 

- 0 ııııa &'<lmlt olan medeniye& aıı,sı 
inde, bir b2rtf 1m!'turu olarak yap. 
ıa-. a.an:ı•ndedir • B• kutsaı an usuna 
limen, h•r bansl bir '-vüze ııl· 
ı.r .. a,. yurduno, tt"rer•nl lstıkJ-"';.•ı • 

h .k, ' .unı r u umranhk haklanuı ~ . aorumak 
ln, ı_llaha e.arıJmakta l't bliytl.k MIJ. 

Ş:l ~in ba1r:olı alhnda dövu.~m-k. 
ı b r a~ t~r ddUt tctmiJP(oektir 

B:ı'fvekUimlz.. bu korkun!' ~ıubin 
... ı~dıtı &isndecbf:ri takip ett:fimla 

bir Sn dahi •Ynlnıadıtımız b 
d . u ... 

lk ve ur s:t slya .. ette davrm edeet-
a!ma ı,,,ı,ı, bir inrn•a cuel<!dılııe "671e· 

Ltt ol· aekle, .lllr lı:ıklkatı, d .. 7• llliiYace
~•h>cle, bir ılt fa daba lef•• .,. ıtıı;. 

etmiştir, SarorotlnnDn rlr ...ı 
- mUlellııla -ldlr, °""" -.ı, 
ıtllk'°'mı, irademlae lercüman .ı

tnr~ 

' 

r 

te~ 

"\ 
Afmanya fle 

I!' Panva arasın· 
da görüşmeler 

Derlln, 21 (A.A.) _ lspaıı
vol Parti Nazrrı M. Arrese, 
Basın ve Propaganda Seı:v!s 
U!llumi katip mua~·ir.1 M. Sa
la;ıacro ve partinin .lıhat ser. 
vlsi muralı!hası .'1. Szr.ar, dün 
Dr. Ley tarafından k.ıbuı e
dı 'n:.,lerdır. Bu görııjmede 

Isp.ıoyanın Berlln büyük el· 
çlsl de hazrr bulunıııuştıır. 

-------------
lstanbu1da b nliyo trenlerinde 

neden ge ci '.<meler 
Aııl<ara, Zl IA.A.) - Müııako!U 

Vetı.ıu Falırl Ensin AJı•dolu A.Jan<1. 
ınuba<rtrne afOiıılakl ~aaal&a ba-

1 ? o.uyor • 

Lenin'in öfümünür 
19 uncu leh 

Moskova 21 (AA.) - L .. ,, rı n 
ölümünün 19 uncu yıldonu-r111 

do\ayısiyle bütün SovY<:tlcr birli 
ğ'.nde bugün ihtifa;Jer yapılmış
tır. Sovyet devlctınin kurucusu 
için gerek ord'Udı, g•r•k bürnn 
fabrlkal'atda ve mü<:sseselcrde bü· 
yük toplantılar olmuştur. 

lunnı111ıurı ı.. 
btanbul ııuelelcNıdt, bcınliyi twon 

lerinde - - ,.cı1ıme1er el· 

dufıındatt tlUy•I odi!mekı.-dır. De· 
mlryol11 tebekemizln Slrkeçl ve HOY· 
darpa.ta kısımlarında nakllya1ı.a S(>D 

-nı.ır.ıa ııe kadar eotaıd.fı b•k
ıı.mılıi blrcıs malfımal •ermek fald•li 1 ============== 

Ba~vekJI CU 
Kurumunda 
meşgul oldu 

Ankara 21 (A.A.) - Başvekll 
Şükrü Sararoğfu bugün ı;eıt 11 
de Türk Dil Kurumoou ziyaret 
etmiş, irlaıhat almıştır. B•§V•k'l 
demi§'tir lti: 

- Arkadaşlıır, cldim, sızinle 
göı ~tüm. Ç.ıı,~malmnızı gör
düm. Türlr. Jilinin recgınrğine ve 
iler• 11ğlrıe ımanım bir kat doha 
artmıştır. llöyle hep birlikte ti 
ele vererek blrb<rim·ze ı...anmak 
ve dayanmak yoluı ile çalı;ırsak 
d ha ileri gidueğiml:le şüphe yok· 
tur. Hepinize teşekkürlerimi ve 
*1!bıilıJeı •.ınl JUntt•k "1ııl1Yıınmı.~ 

....... 
Mahr.cln ııı, ı lıalıllfi &nnl•rl 

.,. a•.rok•e dlter bütllıı role• .,. riilı 
1ıaıarıar1 aynı b:ıtlar luril>de itle
m•kledlrler. 

Ütanb•l •- "" antrqıııarıııcJalıl 
-·· ııahlpJerl &arııronclu YM.tindG 
koldır~madıtınd•D ıon ııamanlard• 
hu t<hlrde bir dePG ve anl,...po buh· 
ranı meydana Cf'lm•ttlr. Bu bakun· 
et. , Avrapadau kara rota ile ıdcn 
nYlfl V•IODlardan boşalmakta bü
J'Uk mü1kWil rek•lmekledlr, ııo.aıı. 

ma ı,ını kolaylaştırmak lcln ciemlr. 
70ıhı llattının Jl~adi1e antreposunun 
euüne k•dar aıahhnaaına mttbUJ'lyct 
llud olmuştur. ÖledenbeTI ba ı.a& ıı. 

aerlndtkl Tentılı.apı, T~dikale, zeJ'i.in.
bumu, llakıTkilY, Teşllk6:ı' n Çelt. 
mece 16la'l)'onl&r1Dda dola waıon?ar 

tahl;y0 •d•lmt•te "" &ahlfye edilen 
eşya buralard.an 1adeniı veya kara 
••••l vwıaıanna alılar e<lllıoell· 
Jtdir 

~ .. -:-ı 
Dün gece 

Giderlerken ... 
Dün 11ece, varlık "ergisi mil· 

l<elleflctinden, oorçlannı ödeme· 
dikled için Emniyet Müdürlü· 
ğüne crllıedilenler 24,15 vapurl· 
le Kadıköyüne gönderilccekle· 
rini du)"unca, yalvarıyorlarclı: 

- Mü<aade edin de otelde ya
talım. , füafir edlleceğinıiz y6· 
de rahat•ız oluruz~ 

Son dalukada bile, h 16 len
di rahatlarını dU ünen borçlu
lar. bUllin ömfukrinde, araba 
bir ao, bu meml kelin, hmur, 

lıimtt n rabalıoı dü ündüler 
mi? .. 

f.IABİT 

Albay 1one1 lngold'un kııınan· tür. 
dasındıtki sav aşar: r'rarısız ·kııta- Bu uçaklar içindeki "Yaralı aıı-
lan J inci İngiliz ordu.,ur.un ka- kerler arasır.da üç tane de yara. 
nadır.an du;t(j\tlcmiı.~ .erd:.ir:.:·-~--lı-lngi~_·l_iz __ a_sk_e_ri_b_u_ı_u_n_u.:Y<J_rdu._ 

- · 1918 den daha oa:_ 
him buhran mı? 

Bern 2l (A.A.) :_ :Berlır.de-; 
' ıı-ekn haberlerd~ bi!d.rildiğine 

,;öre Alman milleti d ğ.ı cej11ıe
•ir.d~ çdk vahim askeri bir bıı:h
ran clckığunu öijronml!jtir. Ha· 
berl~rde, :berşeyln Alman kıııta· 
lan t.leyhinde oldnğumı, halbu • 
'ki R:ıs 'kuvvetleri ardı arası ke· 
si!nıcl<Eizin cepheye geıiyor de· 
n!lıooktedir. Vol'kisoher B<I> 
badlıter ı;azetesi m11'1ete, 1918 de
kindım daha ,·ahim ~i!' btmn.na 
hazırkımnasını söylüyor. Halou
ki ze;ıiı! parti organı olan gaze· 
te, ınillct!n Rusyada ~avaşan 
kıi.Vvetlere bırlik ve fedakarlık 
tezalıirleriyl" l·ardun etmenin 
13.zım olduğunu söylemektedir. 

Varlık gizleme usu ... ü 

1 • 
Ruslar gb:li bir 
ıiliih lıallanmıf 

V arlık .. ~csıı.ı hrfJllDda ilzılr 

.,., baJıane naaıalı a•bi . k011i 

ııılyeU.re saııonJartıı llÖ"Dnlll'· 

... pek m..um, fdr.at CU'fekle pek ini 
tlalacıa bir tlblJelal ...,, 1Jlıalar, aa· 

• ıen, lıend;teriae V.14nı CJlıaealı lınr· 
ıuu: olmadıtına l<<ndil.,1111 inandır· 
mı~ıarJır, Sltt, t"lleruVu hlt bir ,..,. 
- cörıDOdltlnlı bir -"8ıl>'elle ... 
n.lıp, ıu mantıki• dul 1Ut&ı11.r; 

- Efendim, itte MJ"lll..,.-eml'I. ı.ı .. 
11111, defterlerimi& or\eda,. Oümka.L 
nln oklui• a-ıbl anabtartanm &llllm 
edelim., Da.il• öiHİ ..., ... , 

Böyle J<ona~larııı totıı. al21n aı.. 
makhiınıE~\ içler1ndeıa llllenll r'1ır. 
Ad•m othında para ve iman .. imde 

Lond•a 21 (A.A.) - Rus or- olduiu bilinir mlf 
d'u9un;.n .Katusılıa, is~ ndokl Göniniırde bu b•rare •enclııla m•· 
gizli ~ilahı R\16 uarruzlarında mu· ltt ne kadar raıı.ır, ne h~a• dürüst, 
hlın bir rol oynamıştır. Tuğgen•· ı ne ndar yanılı imi !er, llel!ı mi? 

l M 
ı· k , • .,,..,1cd " Elendiler! Bu pek betendtlnlz 41-

ra a ınews .. nın ...,, 6 ne .. ,__ "bl ı-• ,. __ , 
. • ~,,ane ... Yf'D .... n. uçna "' öt•kJ... 

göre, bu. s·Uh çok k .. ~ct 1 bır •• kriklnl briki, raııat bir devle-
obüs•en ıba•dt r Rıııılar topçu tı k ırabll•eet•ne ...,, tııaııabllf .. 
ate i tcvc h em'•k husı:ı.sundı V•· 

1 
J• naı? "ed•n mlT 

ıı.ı bit ı;istem t•bi~ etıncktclir1er. ı Bir ti ra, lıtplmiı, ı...r »•.,. ,,.ıa. 

Ya~an: HAYRI MUH/nnlN 

JDmm ve .her varlıklının harp b 1& 
dıj"ı .W,.Jrrden bP.rl l:,t~a ı.ı rı,tkola 

olan Jşlerıf' va.rhklarının kaeta kaçLDj 
7atırm1t oldokJarı -1 b lml)' u:- dt>i" lili., 

Fll<a• .,, ""ıaeaı. olan bu tlef.ldi&>. 
h f04ılacalı olan olay ş11d11r, 

Ha..'""p baştadıtıncl;.n.berı ~ •101-ı ia~ 
lanhulda bölün ~arp ı.,,.tıılerl ı ila 
miJyonJarta Ur•hk JDUCi.'\'her aJuttı• 
ııntır. )lllyoolarca lıralılı ellıa al
lardır, ~imdi b:r acll}ılırı•s bari· 
lıa lıarşısmda112: 

Xasıl oluyor d• varlık wl"(lsl mtlıd· 
a.u bil"tl halde bir tdt mıice .. ber ... 
bemen brmen ı.ıı bir allın çıkarılı• 
sat~. ball.i ••bine dahi ko•· 
mamJftır. 

Bu müte\'lı•r bulnı4orl lt~ınl 11• 
I& rıl.rümdü.r, elltrde buJunur:-a nedOI 
a .ıl bu ,·arhl..l:ırın an'lh\Jlrlarmda.a 
bahis açan yoktur. Yol<sa ba lıulnr· 
ler varlıktan mı ıavtlma7or! 

Bu mütevazi haztncJtrln ıatılptıerr 
S>labtar teslim edtn fıdakar val.>ll> 
43.1 Jar bu soruy;ı 9<'3ba. n"' rrnp b~ 
ıur.caklardır, soraslJ.lir .ınty'•"' 

Tntı:sa. bu varhk C"·rJtmc Ubulı.otla1 

tle Dli ııelı J>et•••yorl • 

m 
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.t:g r .l!:uttclild.,.. Elle.ıt g-01ü. 
niın ~mal Hı ııW>uııda A!A· 
deaiı ~uıi.ni. tut.1tJı .a.zJ.utsa, Bo· 
mel •l.iıC.LüU Tun~ çe~ilmeye 

fırs.~t H: uııJ..iuı bu!acaktU'. 

DOGU Cl:.PH.E..'>ı IY..: ı 

Doncçe h \"ZASınıla lloı ilerle
yişi •"'~ l !r..iu.ı goıuı.ıı. c..ıo.: -
ıiiı. au tephede lu<:p euen lius 
or•lul ırı umuuı.)el.e Haıkol -
V•>ru~il'Olgraa - ~,lı()f hktıma 
do;,,r•ı ilerlemeye devam cıü • 
~'orlu. J!.en.ce Rus1ann a.ıl he-
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....,:., ı .. sttreile iloo>.t •e ,...,. 
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1. .. L., u k.u\ \et.. 

letıa .. 1.a .. ı uı.t.: i r.:c ~CGJJ .. 
meii , t.: o wuı Kı .,:n. &.11.ıwası 
liu: ın ı;ı:I cc t • 

,,-ım::U K " >yı;Öa do~Ut.rul 
' wı Salu tela· 

f .nai.i ku.\·\'et 
bu.lnniillU. ı..u 1;11 b.1:ıka us· 
lar U I• Kaf,.a.>yada da Abrıaa 
lı'r a!.aıın.ı taJ:) Wı;e ba5laDUflar' • 
I . ~wulaıı g .. )·o ~ırp:ıCAU h<rç 
_ ,ğaıını k. pJlmJ:Jı ve Alınaa 

•ıca&.ı:uı. n18.01 OJJJUl. r. 
Jliilua oncç lı . ,zıı.ı ında Rus 

lar lehiııCe ı.aha "" mub.arı:bo- • 
lerin ce:c.) an e ... ıll-1 ve Aını.a.n· 
ların Tr;arucg .:,ıa!ill.4J h;,;.ı .. v! 
unıuııu hailınaıı kat.ar ric"'t et.
Dl . lcıi ~•>.< nıuhıcmtldır. 

_r..:KISA Df • l-. Al Lh.Lt.k ... 
'--~~~~-~~~~~~~~~--"'~..1 * NeY)'o<&, ?l O . .A.l - 50 Fr•n· ı 

ıız "ı:a . et cc.n •ı i 4t:n.ıı aı.ı•t 1ı..ı.:rl4 

'ı lur.li&I J'&.PW<4ktadır. 

""'" BuC:J.Pe'lle, 21 tA.A,.) - M.tcar 
~ p...et .aı.ırı M. S•ı..urt:t 1'le .. e, 

h ı-u u Fi.ı paJ U.mc.ütO.a-&1 ltıı...w;İ 

reisi )L Lt...ı.konic tıe .. tf·ue b•r ita• 
Jtlll('ll n:mltlir. 

')( :\tmıcrJıw, %1 (A..A.) - D. N. 

n. b·l.lll'iyol'; 
h.ou..&..All t.a ~it N.D.al .irn.] l) cal;fa.ll 

AJ.ı~·..erdeu 14.0Vfı k.ti ırw~-kk ~le-
1 liı.Jliı.e tt&a.n. ... 13 ı' ? ı il 

l'iH' ıJa» etmiftUr. 

.,. .ti.ıeııoi ~ Alres, 21 (A.A.,) -

\;r u )' h .. ı t:llf' na.1.111 Gua"l • l\t. 

LttvL..of i&L' Lir söru.'fmo 7a.paca!tb.r. 
uvy .. t bb.)Uk t.lç .,.. .• , • .t \,4.., __ ,, • • .: 

S ,·yeller blrl ii a. ası!lda d.plO.l.J\ lk 
mıuıa ·el>< llor t k. ar le• ini loleJ ll· 
ni bılJirm kedi ... 

.,,. Lono•a. !1 ( .. A.) - Peyr a. 1 

un ta.yıu ı~a b:i.1ı en &:una raJ· 
yı>su öyle d.e.ın.1.ır. Peyıoatoıı da 
tıp ı IJ.rıa.a ı.bı I'. ~ lbaneı em•o· 
iir; * Vit•, ıt ıA.A.) - Gtoıeral ııe.. 
ıo.u'nVA >er•ııe e . ı lcr &enoısl reı,,.u .. 
ğir.r centıııı B.al Lto Uoa...a t.a7'n e
c!il~r. 

* Londro, ~1 (A.A.l - Rosmn 
haber ttrildıflnf' cire. har:P m.!91"al· 
larına tah - f"dılmt"k; tlzere 908 mil .. 
7ar 51ıt-rJıo.r1 1n ek bir krc:dl açılması 
ı..teaeeekt.r. • * HMlr;ı, U (A.A.) - Batdar 
7üklü Harle adlt ı...,,n~ol laıpl ıreml 
ai Pa.rıam. Ardura 8cco nehr'nde k ... 
ra1a olurmllf(W'., 

* Yen• Delhl, !1 (A,A,I - &ta...,. 
ta' \.,..ı.,· eli. ı:.uk c .. a. . ~t:c · 1 rı te•e.t'-
ı.e bit "•'e >ewt:fı ~"'~ ..... ,.,. .• t.ıt ..... e.n 
&1nra A .. ~ .ııa.. 11 U•Z1·1·.il a D~h va

&.•uı "''"'' t .u.,.,.,.ıt .a .. e..eJ• uı.:t ..... a· 
h..-r .. hl l'u• ..;ı.ı ;,, ... a>h a.aııuı;..dı.a ı.a 

be,}ee bır ~Y v . •ı .. ıtl•r. 
.... Loa...dra. tJ tA.A,I - liatı Fran· 

ata AJ..,.a:.t umum va:~sl B.>l.ison. 
Jı'.an.a . s &'.ul·C4.J.cl.c .J'•Pl.ı.il lt.l•lf lı&-

3·aa. •·.lM..cn D ... ..,ara Qö.omwntr. * l\l~ilJ'.~, ~J (A..\.I - LJ..ADY& 
laar-c . .)'e lJl.l.Ul.ı, Puı..ek.ıa ve 1-paw. 

Jau.J.t enle';. na ) oı.. aı b>Y~"' lıa : ... w. 
c.a bır Ll•.ili. '' .., . .a.1 llt..frt'·D> ş ... r. 

ııc ToJ,ı..ı, '?1 'n. \.1 - ,a.pon harı . 

"" • a • ı l . Tauı ı,e AllWkiJ bu..yi.i:..k 
eloJoi M. Ollo arı. ı..<la uç an .... ~ 
. ..._._ -._.,., •• L ....... ~ur 

şe11.ll.eri ı11 Ve ıelıi.111k •ıı b.rU!ien •·t 
hııkumltr ihl va elmelı.ıed,r. * Paris, tı (A .. \.) - Ş mal AJrl. 
ka mali mu,av ıl k vazife..J .. J kabul 
tıLen dl.IU Ut;&'. et te 11.a .ayl b.U:..a
SI» umum m .. .J.uru AL l'OIWI aLled.il· 
m>şlir. * Bu•nos . Alrc•, !I CA.A.l - şı . 
ıı lJe m h\rr ara~ınfaki sl~·a 1 rrüna. 
sebf'lle-rln ke Umt"Sl IJı:t·r nr A'fJ.ıntln 

c:Urnhurret~ı :\1. Castlllo ArJa~t:n hat.. 
lt h, re». U. ı de b·r tl• t·•·klık olmlJ'a
talını EoyJem şırr. * ncrl•n, U (A.A.) - ce.aır an 
laru:da 8000 to:.iUto'nk bir cemi ba 
tlrdın•t ve tabmınen 40,00U tonlJi.t.o 
lutaruıcla 1 cemi lıaura airattlmıt· 

tır. * Ankara, U (Radye caneıd) -
İran hbin .. 5indo Sltıhl;rt 11na-ret.lnto 

"'1dl Amerika.da elRI oWı Nasru11a.lı 
ıretlr1Jm1'Ur. 

- ·-- .. ----·--
~ ... .,., ( ' l v ı .. v . . , 
~ l A. :<AR OAN j arııl< erg Si ,--i-s-ta-n-.. -i;_u_l_L_t:_·vra.z.u.ı Anur&iğinden 

- ·~ ! ( »aı tanfl ı leci ııay !Mda) ; 
EE LER t=ı., taaııycü d~am eden<en di· \,. Ver Hen A~.:Ceri Kıtaat llsnfarı 

4-1acarlJ:rla ticari mii:ıakere ğer t:u:ı.it.an şelırıınu.de teşJ..ıl o- ı 
Vilayet 00 Belediye: Aakara 21 (lkıd&m m~bınn- lun;ı:t 47 hali~ e;,,ioi de mu.htdi! ·ı 

__ ...; _ ___ _.. - deıı) - B r bu<:" uk ardanbero Bu· ~lleroe fuliyete geçmişla", * Vi ıi) ot b '.l:,: ı:rlcrdı· nıcınur, Ü•pe~ tc<l • H..ricıye 'Vtidliiğı 1 c,· diJ., l- ,ı, &11, ardiyeleı'de hacze 
mu.,tıah~ , ı. dul , 1e :m ve ucuz ~ k • b3iJla=~lıar, haciz karan veril· 

n mı J e re ·:>r ş•'fı Burhan Zi t> n>-
ckıa, k kar .~sı la ı ı· ıı;<r ":"" ,~ mi:/ <>••I• diri<k.D.nlar~ mü.lrilrleıniş t.•n Y'l'lt,,ı ı;<-· ıl,me 'cr r.ı üsa. t .ıı , r 
lere üc ""'!ık seker t .vz.llne baş- !erdir _, • ~~ı:.~y• gırn ıı l r. Mı.caı l ıır, vere- • 
la ._., lfa.;i z ve celb muamelelerine yac<u r. C•K l~r i her t;ulu mııırr: u< m adde-

* 
\,.ı. Ve n c•.-A ,.e ~-1 ~- tor 

1 
•. ı. ' I b ··' k , , • bugJıı d de\'am ol11.~acııılrur. u tı.-u: J " .. ı.a uu yı: ...... l.lon aoı '~En e ... n, """' ..c.n 

Lu .. • Ku·' at vrı ak, .m . nk- a- 1 h k "c ''· ' ı Valinin izahatı • -..... .. ~ \. Ul'U, t...r 1.1. rucyva, ~r ..... a. 
dıa - Vali ve Belediye Rei•I Dolk'lı>r ~4 "'ı Ln~ -s • \~ ,J ı "".~ı .tc. r . • n,u· ca.k. r i ı r. ' ~ ı Lulfl Kırdar clün akşam Ankı:ıra-

•. ...• sc enn kQrr.il.r Jh.~ y-.ı.:ı ı ~ m -l· umı.:n maıramlarl i~ ya a "J 
·· · y:ı gitmişleı·clir. Vali, h.ırıeket.'n· 

gut ol.ıca; ••r. h o !erı m üz"11.e!X'ler ,,,, L· l uıett den evvel bu mesele hıkkında de-* ı::; .., . ıye \ ckaİ<ı'.< m · ili iiz.,reı..ır. 
ıd.ırc <. r m-: ,1ıurlarını;.;. Sa!" l
tıu Tayct ıra:yet ' ı.uu ıı.o u. .. 

mışrr ki: • 

na v n e ı t..,. ~tı . 
n ı yeri"'' (ilk •y) , 
na (! ••n) t eş

"n an ayına ( ::::sınıı ~ 1:.anu
' \ 1 ~ ".a d1 ( ~ •Y J denıl

me';;Ji karar! ' ın ' mı~tır. 
,, n1 • ., .... ...4 ~ Kı~ııl r~k yuı....-. lC' ........ ~ ... ... .... .... 

se'i' TeJ:rük üloı;lu;r,d• ' • yuıı<sıık 
m uh ı .dlsler yeU.r-::ekt•r. Bu 
ı:u..-ı.J.a yak.'t>da far..iy~ı.c g~i 
J.ece'ctiı. * tfür.;iycll Etı~Jiye Tepesi· 

- ... . ·<;.;. ·ı Jcn ıtıahsedil· r.e çop O.Oô.U1t."" 
mLjıi. B<:le-~ ıyc temizlik lşl.~ri 
rrli'iürlüğü, Hi.Orryeti Ebedıye 
Tepe~tn<! çöp ookülme:l~lni bil· 
dirm~lcteı<lir, 

E~onomi: 

* tıhılat ve U1rac•t b;_rl:lderi
nin faall\·eıi ile b!.r\i\tlerın ·hda· 
sından .;,.v-elkl plJ'nsa vaziyeti 
hakkında bir kabalo~ b>Stl>p oeş
f.ed!lmesi kar8.l't:\şt,rı

1

mışt1,., * A•tın f'yatla n yü.ksel(llel<te 
devam ctrrekted r . Dün bır ılu
nın fivatı 31,50 l'ra idi. * t;ha liit ve ihr•<'at birlikltri
nın bugü'.'l '-ü ihtiyaçları göre teş· 
kıl<it 'a r.dı rı :ması i<;hı Ankaradı 
ıctkiklcr yapıl:naktadır. * Feshed kn bölge bşe mU· 
dürlüğünün bütün hesapla<1nın 
tasfiyes: M;in bır mi"ffiUr Ankara
dan şebrimıze gclmiŞtil'. 

Adliye ve Polu: 

* Şoför Feyzin n idaresir.de~I 
tekse o:omobill d :in Nuruosmanı
vede 70 ya5ıııdl Mchmede çarpa
~3k ö'. dürırüştür. Sonra, otomobil 
bir .rabaya d>. çarpar•k parÇ11&
mıştır. * Mehmed Kaya. a~kad1ş1 fs. 
ma1: bTak la f &•alayarek ölü
müne seb~b 'yet v-ermişti. Mehme
din dunı~rrasın• dün ikinc ağır 
ceza maıh1:emesinde b1şlanmıştır. 
~ s · t•kalı kı 'll12rbazlaf'dan İranlı 
A11 Rıınnın Av81'1J) ·ı•ada mczar'tk 
sokağındı b'r apartımında kumar 
ovnattığı haber al.,:nış. ;kısı k•
d;n el.an 12 kurra11baz suç i19lün 
de ya1'alnnmış:ır. * ~. ycff undaki Baker mağa
ZQsının kundıura l arı rok yüksek 
karla sattığı res bit ed' imiş ve ma

ğaza 10 gün müddetle k:ıpatılmış

tır. * Üsküdard• Hakimi~etl Mil
liye caddesınd• doktor Abaooırun 
muayenohanes nden yangın çık· 

mış. ateş. yanınd.ıki bakkal İlya · 
ya ait dükkana sirayet elmiş ev 
dükkan tmıamen yanmıştır. 

E çUenı ziyafet 
A.,.,.:ı.a 1 (lkJ.cm m...;.hab!.c-io

<! ..... ı , I 1.~r.çıyc Ve&: ' li Nı;.m"n 
h r~ Moncmeııcloğlu y8"Ja.ıcı 
<lt:VJ-..-!e r munu?ssll~otTine ıverd'i

ğ l '·Y .fetlcre baş lanı ışıtır. İlk zi
yafeti dün gece, İngilız, Anı er -
kan ve So\ yet ı;eflrl.,ri lle diğer 
n1 ~t~~f,k d~vl«ler c!çiX?li.nc ver .. 
miştir, 

* Ankara 21 (İkd•m muhabl
r' nd2n) - Ticar l Vekill<'ti tng;
Ez lirası haricônde serhest döviz
le ve Fr<nsız fra·ngı ted i yrsı su· 
retle ithal o !uman mecmu«, ga
zet~ ve mus '.ki eserlerinin bedel
leri lç 'n ödrnnıekte olan döviz v• 
taka> p ' r· mıerlni kı'dırımıştır. Bu 
k1rır bu-günden itibuen yürürlü
ğe gırm:Ştir • 

* Ankara 21 (İkdam mooabl 
r;nden) - ~::ıfıa Vekli Ali Fv::<t 
c .. !>csoy ay sonuna doğru fstan
bula hareket e<lectktlr, Vekil ı,.. 

tıarW:ıu'.dan sonra memleket içinde 
bir serahate çİkıcaktır. 

* Ankara 21 (İkd am muhabi
riıı.d eo) - İngiliz hükU<rnetı Irak 
yoluyla getirtmekte olduğu 10 
b !n ton kadar akd•r!yi hükumet'· 
mize Nu.saybinde teslime başla.

mıştır. 

* Ankare 21 (İkdam, mı.ıılıa.b -
rinden) - Yeni bir kararla posta 
pııketk • ücret tarifes< ııı:ttırıl

mıştır. 

•- Mi.'1i:e!J,ef oldıJkıları varl* 
ver;:isinl l:lç ödcrrcycıı!Prle yüz
de t aısindc:ı 11§"4\ı ödemiş olan
lar illt p lenda nafıa hizmetlerine 
sev : •t''len~kierdir . Bii')ük vec-gi 
raltn mları ile miikeflef olup da 
teme:-ri\ı gw.terenlerin celbpıleti
ne ba~ıcıım~LT • 

İster.O:ıuld .. tediyat 88 mil· 
yon 180 bin 933 Utdya baliğ o!· 
mllştur. . •• t -------
Tü. k t.eyetine 
zi ·af et verfrdi 

Londra 21 (A.A.) - Londra 
be!eJiye reisi bu akşam Türk ıek
n k heyeti şerefine Mansioımı 

House'd.a bir ziyafet vermiştir. 

ı-.. GiiN>, AJA.nht1ndan: 
Tecruhf"sl;a !'Ür!f!O-ıer G~ko .. ao.. 

mea teknik mi.isabak .... U/1/143 p&· 

- sımu Oü••• IUübll ll'a&llıı ....... 
llnck ,.,apı!aukhr. 

Sazı il den ıı re bdar tarlt ob· 
cıak oe _, 14 de miisabakıLlaııı •:ıt
lanataktır. 

tı.ı kilo lolera99 nrdır. 

ZA l1 - Fallh a>tı:erl~ fUboslo· 
<!or> aldlıgıım ıerhb '•.!<ereml zayi 
et:t.\m, Yer• »lr~ alıı<sll'.anılım eoftisuıkı 
tıu:~ ydlrttır. (481,) 

1332 ci<>ğııml11 Ahmet Bini .... , 

Sa!ıibi: E. 1 Z 7. il: T. N<!lri)'•I 
il .. .. t. ınru'. • ı ',. .. , 9"ıtrt11hıl.:1tL 

»asıld!ğı ~: So.n Tetgrıf matbaası 

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

~ --

1 f.'rvlrf Demir1· oııar1 ilanları 
-

Muhaınmeo bed<>U (4815) dört bın s<Wt y(iz on boş ı , ra olan (5) l>Jll adet 

ı . to ıcıoııram karpit alı>I>'~""* biıyilliı:ltif<te • IY1"' """'"'on cihaZl 4 ııubol 9U 
pel'$t111lbe gOml saat (14) on do~ Haydarpa>&<ia G.r b'<last doob liııddı;i· ı.... 
ıni.ııy<ın or..!ırui3'ı açlk OOilt.me uıruı.ı. salın a.lınecalktı<. 

Bu ift glrınek ıst')'enlcU';,, (361) °' yü:ı a:.Waı b'r firo (13) on üç ku~ 
luk m::ıva:dl<...ı ıemınaı ve it_,...,., laf"' etil.ti vesaik.le t>ırlil<loe el<aıllme gll.ı>U 
saatm .. kı..car ıktmriı :yona mü.racaatıuı !ınmdır, 

Bu it> •"' ııo-ıeler kJ:ırn~n para.uz olarak dıığltılmakta<!ır. ('70) 

1 11.h!sa ·iar U uu 11 Müdü l~ğü inTafil 

An<&r•<la b!r fır1ıı lo.;ası ,kap&lıarOa """ 11.;,. ".Y• ıoo..,....ı.ur. tı..ı• 
25/t/9-U ı-:""""1 IOn<l oaat il de Ar6:arw.la M.. M. v . ' Ne. ıu satırı atma 
ioorrl'YO<l<mda T<11>ılacaıkttr. K.,.tt be<l<ıaı 6.19.101 l:n. 44 kurlJf ilk terıı;natı 
St,104 lln 6 tul\ış1'uır. Tellp!ettn karMK1J -«·"•briı. WrJ;ı tn'*:lııplanu ;u. 
le ıaat!~n bir -t -ı ~"· ····meler!. c:ıma - J:k)) -12.000 kilo &ı:oı,un ,<lit ııezari*la aal*ıı al>"8clkttr. ihaıeoı 2'/'11943 cıınaı 
ııaat 1' de Corlu ~!satın alma troml '1''"""'~" yapılaalktıl'. tı!ı: -.1n&'1 
1000 loradu'. Talipl•rln baUI vııE!tte lıom..,..,.... -leri. (Ull -- 31ıı 

Btıer ldlo"""1 170 lruruı tahmhı ,i'll'tl 20 No. lu ç'nko le•1'anın 3 !<la 
pau:rlı!d& •tın al,,,_t,... ·tıuııe.ı 4/2, '143 !M'r,emlıe C(inQ oaat 15 ıto Aıı:ka• 

radıı M, lif. V, 2 No. lu satı.ıı 11lma "'""' 70<"-•ındııı Tıııı>'lııc<ılı;tır, K• t"! ~ !nıııtl 
12'l5 liradır, Taliple~ belli ~ kı!I'~ ıı:ıelımelcrl. (l208 - stOI 

lk'lıc!bO I.:iO lrul\tf tahmin erJılien 5000 ...ı..< IMıt ~ teaaul ...... 
rıarfhı oablaıcak'ır. ~ 112/MS oı:....,,... •DlıG - 10 • An<ara<!a il( 

M. V. 2 No, lu .. tın alma ~.....ıııı. 7'Mt•l::*tır. ltııt'J temine.il 1125 
l'r:ad!4'". Tul1>~eria .bJMmıl Vfaİ)o:ala f,frJ[f U tit ltıpJartnl ıLba1o ~ ·blf 
.aat evvq lo:ım. tY°"" v<-m>elt!ri. (%199 - 532) 

~a yazılı etlerin kapalı zarfl• toic.tıı.:...ıeri Ş/Z/iM3 .,.._ .,-.:ı lllaıl 

15 de Ankam.! M. lıl. V. Bir No. w .. , n a! n• kooıi.,~ )'"i>llacaktıa:. 
Tal'pJerin kanuni veJ'ıc.alacıı9 tek.hl nıettruplatt..11 .ibate llllaR.deo t>tr J:Raıt av'• 

nl lromüyo"& ~ (Z201 - Sl\4) ~ 
CİNSi llllttarı 

·-.ıl• T•llon Temlntı --------- ---- ----' -'---4llO ooo lira ıtra 

tOl!,000 147,960 !0,0'70 ------
Beher ııram- 220 kuruş tehrnin eı!ilen 1G luıı.m ~ OM.ll sr

mulı~ !if el:ı'atla 8"rl mllı<İ<'ll k.a.Lm ucu pourld<la atın olm....ıctır. İ!ı&tcol 

287119•3 pe!"icmbe gitoil .,,at !~ de An ka~a M M. V ı No. 1u sııtm &1-
loaımlsyor tr:ıda yepılıcaldtır, Parçalar• bOlünerek de lhal• ed'L:l>'llr. T lil"!rin 
~ 1' l«uln.t.lları.tc be!U v<ıkllte lromleyona ııelmelori. (2197 - 5.lll) 

As"P.d yazılı lıt.11111'! Ç<>l!ılder pezarlld.tı 1!11.ın el-calı.t1r. İlıalOli Zl/21110 
alı llJ(inü .. at ıs de Anl<..,ndo M.M.V, 2 No. u o;ahrıelm• loomlıııyoound.ı. T•P•· 
1aca:-ı.r. K•t'I l<!minııl< 274-4 lir.& ııo l:•Jl'l4Ur, TaL'l)lerin belli vak.ti<! kond.-
yona gelmel<ıri. (221t - 819) 

ıı:ııe Mm. ...... it- -
-~-·------~~~--k•""·-~~-~-~----~~-

11'58 
8,721 
1,700 

• 893 

39 
•uxı 
12 
11 

11 
8S 
8f 
78 

z -T6W 1 
ZTI ) 
ZTI ) 
ZTT 

22,672 Ura 70 kunt1I ~f lr-ö:lll Arokarada Baız intn•• kapalı urfla lk•ll+ 
meye kıo:'.nıu;kr, İn&looi 23/1/943 ctJm&rte.I giin(l 1881 11.30 da Aıılı:nrada llL 
M. V. 4 No. lu s3 tm alnuı k'Jll'.iqyonunda yn.pılac~ıtr . ine tPm1n11h 1700 llra 
60 kurıı~ı.ır. TuLııler'.n kanuni v~larlle teklif mokl<ıpla.rını ihale 6""tJındeD 
b'r saat <WV\ J tromsy.l"'a gelm<>!eri. (2U5 - 31l9) 

120.000 l<ikı sı-;r etı \<apa.lt ıoııroa e<S.ttmeye lron ı oo4tur, İhalesi 9121941 
~ aaaı ı' dh ~· a9'«rt nın alma taım ısy~ yo.pılaca'kıt:r. 
Tnln-<"' teeeJi 108.000 Ura ilk taınlnett flll(>() 1"11dl• •• T•l'plPron lcınaml .,..!• 
l<nlaı<Le l<ık J( """alıt11>6l"lnıl ıı.ıe ııııatınô.., bl<- u.M evvel ~ venne-
ı.n. (2336 - 6M) 

İki rr.ut>tt.llf nı<ıballe 1000 ton mevad ~~'r Nnldtyal motıırın 
ve aın:ı v.-:tıe Y8'ltlal>i!!r, İha.l..,ı 9/%/945 salı gilnu s"'ı 16 da Geıbolu ,.._ 
kert s~m al:ıına komı~cla ya.pılac.ık"ttr. Tfthn.1;o beceh l L.600 ti.ra ka''l 
tomınııu 17~ ı..rat.ı.r, Tıılıpl tin beJ;J .,......,. .ıcaın .. )l'OOU'lla ıt .ıme.erl. 

(224( - 69$) 

Keııılf !><deli 16,801 !.ira 5~ Grurıııs olan Kııyeerl aıkori lı:ıtAabane!..ı.t lam~ 
l'I p&Zal\J'.<la eksıll.ıneye ~- İlk temrıe.ıı 1281 1 ra<l'.r, Tallpı.-1cı Ka(r• 
ııen ııııi«rl u1.ın alaa krcn\cıyoıruna mnracııatlan. (2224 - 892) 

:.ıoo lot: lounı Dl paıarl•lda .,t111 alı l&callctır, Taliplerır> 8/219-13 pez:ırtetl 
ltÜ'1Ü ••I il de Halıc qılu.">da ldl<eri sa.ın alma twm.-<ll'.....- ıaın.-..,.ı. 

ııelu.eleıi. (2227 - 653) -----
ltkı otuııaıı 

2()() !.(.'it k -"("U L--:C"- ıt laıolQ> çılo.tıacJıtlndan tekrlıt" pazarl.J:cla ncsl.rnıe,wıı ~ 

tur. EV&Oi ve hu.<l.bl prtları lrom\!ı7'00da göriıL<t>-lıl' Bır lcılJt.t!Jı.tn muhıu>' 

me~ tıyatl 95 llıgur~.,tuc. 200 t:.<.ı kuru IQ: rı.a t.cı aı 50 tonooa Mt.l p ça':c4.ij' t.#." 
dl , da ~ıaı""' yap.Lat>ılır. İhaleei 3/2/943 çnrvamba ırünu ,,..., il C.. yapdadl 
ğlı>0';1'1 wte«:Jiler-n kat 1 tenMınttarı. Hırt> 1ed • Yede* S<lt>ll)' ci'ı>lu.-.döt<O M 
k.erl posta 930 saa aaım. tOJınıeyoouna müı'acaıdlar>. (2225 - 651) 

Raf ve kaldıı.rım )'W.pbrılacaktı.r. Kerruıte ve çtvl cR\etl adkeri.)11..rlen verili 
ce'.<lır. K 'b·f beciel . 16,228 l ra :ııı kuru.ı kart lemınal.ı 2135 ııra 35 tu..nıQ:ur. 

İhalesi 29/1/943 CU'.l>il gii.'1(1 saat t5,311 "' Am:aÖı'llda M. M_ V. 4 No. lıu. sa
tın al.mıa ıownwoo ı.ı:da 7apılee6ktır. 'la-)>ler.n beUl v:ıi<•lıe .looo>i.u.wı ge-
nı den. (2228 - 654) 

E""""ı/lla b'r m;ılzeme d.cpoau "'iUı yapcırıı .,.,:nır Kap:ı.lı ıatfla dııt'\t• 

rrH•' 9/2/C4'3 IO.h gü"' ...... 15 de Ank ıı'll<ie M, M. v . 4 N,. lu ~""' """" 
1<ıcrrı~..,. ... da y;:.ı;ı..LacaGotır, Keş.f booe ı 54,134 Lira 47 kul'\.'ııı <.ık tcrn""'u 3951 
1-rd .. ır. T~>ı.ple : •ı:.ı lk . ımaııl ve ı~nle tıe".J.ii mekln.lpt.4'rına itı-ae aaatndeiı b-t 
.....ı ,,...,,..1 la:m1ı"""" vermeL>ıi. 122ı3 - 6551 

Kan~ meveut ~ne g;re 11685 ......._ 8".bal!j ~ı 10(1la1• 
l:icak:llr. Paıııırl>kla O:<Blllımıe3' 2/2/943 oalı !lliiD<I •<ıat IS de An-a M, t.!. 
v. 4 No. ıu ••ın alma loomt>)'onunda yeııul.acalotlr. Tııhmla bocio!i 199,m 111'1 
00 .k.IJl'\q lkal'I ıeıninalı ıı,:;oo 1-radır, Tıı.ıip....,... beW •aıııiı:te ~ gel• 

meıeri. (2230 - 656) 

J\d<al'ada M, M. V. B!r No. ta oatın aJ.ıne ~ı!iaıı 600,000 i<u1u el 
kooserv• ıu.ıw:.n bU.dinüx oldıCa- (2240 - 891) 

* Çarşambada Knragümrükte 
Rırbiıya oit 13 mırrarah evden 
yangın çıkmış, R•bianın evi ve yı
nııt<Hıki c:ektri i Reşadın evi t.
mımıcn yanmroştır, 

DEVll.EDİLECEK iBTiııı. Bl!RATI 1 ğıde azt1ı mevııd>n paurltlı:la <Cc'1'ıneleıli bir.alarmda yazılı gün, saat ve malıallerd.U.i ..Uer! !ıın okoe 
A ıcomt~r~ T""llaclılıılU'. 'Dol>pteno beW '~ aJI. olduğu lroıını8ıyo<Ua.·.J& butoırım<llan. 

~\i tııııkl ~ eıslAhat .,... \ ciNsi Mllrlall Tatarı Tuılııalc iaııı. ırilıı,, ... ı Ye maJıdll. 
---------·-------------·-------- r'.e• b- ıtıllN için bıtlsaı 

1 
kite lira lira 

1~~~~~~;;;;;:;nm§~.u~f~~m~~T~elr~lka~sı:~·~Z~~~~~~~] - Siz bana değil, kendinize si-- • • tem edin z. Hiç birşeyde santimi 

S Ev G 1 L 1 M E L A G Ö Z L O 
1 

olnıayan, ancak babasının zeka-
sı ve şöhreti sayesinde lbir adamın 

-=====-:Türkçey.ı Çeviren: l\luammer Al:...a-tur_______ yanında, alnın1n, !erile t<tştan ek· 

meğini <;ıkaran erkekler elbette 

kaıfa.ca !.ıkir bir adamın karısı 1 
ol3c.ı.ksınız. Bu adam size bir kö
le !ıum yaşatacaktır. Peki, ne<ltn 
bövie bir hava:a razı olacaksınız! 
Çuııkü bu adam size zeki bir ada

n.ın h;ç lılr ..ıtEmmivet dah ver· 
mıyeceğ : mill)tlsız hızı sözler söy
~-yocektır Fak>t ben keı:tllrni böY- ı 
le b:.r &damın vazi~..,tirule gör
mek ist•m:yorum. Üsıe:ik de s zi 
!l"CS~ etmek en büyük arzum· 
dür .. 

Yavaş>• g~~ krzın yan>na gel
di, elini omuzuna koydu. F"akllt 
kız h.Lifçe gecilcdl. 

- Bu sözlerim içiıı de blr di· 
ycccğin 'z yok mudur? 

- Eclkl ben de sizin demia 
bo 11sett:gııı.lz şekilde kıf:ıı:• !ae~ 
<,;r kızım.. Fakat öyle düşü!lürüm 
ki, alaıc•ğınız kız münevver de 
o'sa, cahil de olsa, saııdet:niz ne 
b.r zc:re artar, ııe bir zeı·re ek• 

slli.r. Ben kendi kafama göre git
mok isleıim. 

Del· antı durala-dı: 

- Yıni ne dem··k istiyorsunuz? 
Genç kız da sert cevap verdi: 
- Ne demek isteyeceğim? Ma· 

nzsız şiirlerde bayağı h~ler ... 
Ben k2rşımda bir adam, bir insan 
görmek isterim. 

Layn s .psarı kesildl. Sesini 
Yükselterek dedi ki: 

- Siz kimlnlt- konuştuğunuzu 
bilıyor rr.uS".ınuz? 

- Evet, Layn mağa"Zalarının 
sa.!ı.>bi Torinıon Layn ile konuşu
yorum. Odet Ridcr'e üç İngiliz 
l.rası haftalık ve•·en patronla ko
nuşuyorum.. 

Delikanlı bu mukabele hrş•
sında hlddetiı>den boğulacak gibi 
olmuştu. 

- Ağzınızdan ç•kanları kulak· 
Jarm~ ijitıniyor galôba! 

ı 
tercih edilir. 

Delikanlı kendisine doğru yü
rüyünce, genç kız bnğı:'dı; 

- Ne yapsanız, beni korkllla
maisınız. Zaten müessesen·ızı terk

c1ımeğe karar vermiş bulunuyo

rum. H•tıa bıı ~·m işimi bıra
kıp gideceğim. 

Layn bu hakaretin alt•nda ~1-
m:Ş gibi1di. Genç kız bunu anla

dı ve yaradılı~ındakl inceliğin sev
kile durdu. 

D•ha yumuş•k bir sesle: 
- Affudersiniz. dedı, belki rok 

sert konuştum. Fakat siz meebur 
ettiniz, 

Layn birşey konuşamıyordu. Sa 
dece asabiyetıen titreyen elite ka
pıyı gösteriyorıju,: 

- Çıkınız, sizi gözüm görme
sin! diyebildi. 

,{ııdr.ası var) 

v.aıet.irıdeıı a\U11rt>J otan ıo Sotıl<i· s..ı-.r e«!. 985D W,9911,71 1049.119 ) 
mırı ıooı t&rilı ve t319 No. lı !b\ll'a Sıtır dl. 1859 lU99,71 1049.91 ) 
tıecatlllll\ ih1ıova ettiği bı.ıkult. bu. Yuwarlalı: me,. "'1zıjl. lf,000 • 24.00 
k.l!l'llO bail<"""'4 devir ve 7nltut 'cadı lı4. 20.000 
T~ nıe.'lcll r>i!e tınymıılt IQlo Sığu" oU. ~,000 
dahi Mllı;tıı\yet ve..,ttıblleoeğl ı.Gı:lıt Kut'u - 100.000 
(ld:lmekte olmakta bu busuısa !nzla Kuru ot. 2,400,oot 
mıaı0mat ed.loınıt.ı: i r.eyenl<1r'n Gala· Ka.ıru oıt. l,303,411 
tac1a JUlaın Han 5 inal lı:at 1 • S No, M- odw:lıı 250.000 
\a1'8 müracaat eylemeleri liloıumu !Un S$r etı., 60,000 
oıımur. 
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R..,.. 'l':ıpQular 

Cellbolu.. 
'l\opk•vı Maltepe 
Balıkeo:<. 
Erwıı.nı_ 

Erı...rum. 

Er-....nc&n. 
F>uv 
Kem'11>urııaı 
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