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Milli Şefimizi Tebrik Akdenizd~l 
Cümhurreisimiz, Doğumu Ylldönümü Dolayısile Siddetli Biri 
lngiltere ve Danimarka Krallarının Gönderdikleri _ ı MÜ c ad e 1 e 

1 

Telgraflara Teşekkürle Mukabelede Bulundu 1 

Ankara, 29 (A.A.) - Reisi
cumhur İsmet İnönü clf'ğuın 
yıldönümü münasebctiyl.~ 
kendisine İngiltere Krala Al· 
tmcı George ve Danimarka 
Kralı Christian tarafından 
gönderilmiş olan tebrik ve 
iyi dilek telgraflarma te • 
şekkiirle mukabelede bulun
mustur. 

* Milli Şefimizin Urfayı 
teşriflerinin yıldönümünde 

Urfa, 29 (A.A.) - Urfalılar, 
Milli Şefimizin buraya gelişleri· 
nin dokuzuncu yıldönümü olan 
dünkü günü, içten sevgi tezahü
rntı ile kutlamışlardır. 

~urneisiıniz, evvelki gün Ankara hipodromunda me.vsimin 
ilk at yanşlannı takip ederken 

Bu münasebetle her taraf Mil
li renklerle süslenmiştir. Halke
vinde yapılan ve vali, komutan 
ve vila~et er!tanı, gok kalabalık 
bir halk kütlesinin iştirak eyle
diği toplantıda söz alan hatipler 
güniin C:•nemini ve halkımızın en 
büyüğümüze olan sarsılmaz bağ
lılığını belirtmişlerdir. 

~vrupadaki 
isyanı Organize 
Edeceklermiş 

Avrupanm her tarafında b\iyük bir 
huzunmluk mevcut olduiunu ar
tık Almanlar da saklamıyorlar. 
GırmeJı:te olduiumm kara kıım ge
l receği büyük açlık ve aefaletin bu 
u;ıursmılafu arttmıcafma tiiplte 

yoktur. lnriltere ve müttefilderinin 
bu huzursuzluğu orııanize etmiye 
karar verdikleri. müttefikler Jı:cn
f eransında bu meselenin kararlaı
tırıldıfı haber veriliyor. 

M. Zekeriya SERTEL 

Avrupanm her tarafında 
büyük bir huzursuzluk 

ınevcut olduğunu artık Almanlar 
da saklamıyorlar. Her taraftan sa 
botaj, isyan ve hoşnutsuzluk ha· 
berıeri geliyor. Girmekte oldu -
iumuz kara kışın getireceği 
buyük açlık ve sefaletin bu hu
ıursuzluğu arttıracağına şüphe 
)'oktur. 

Tren Seferleri 
Azaltılıyor 

Halk Ticaret-Biletleri ile Grup 
Biletleri Sat~tan Kaldırddı 

Ankara, 29 (A.A.) - Haber a) 
dığımıza göre, demiryollarımız Ü· ~~ 
zerinde memleketin daha önce ~e r 
len nakliyatına fazla imkan ver- / · 
mek için muvakkaten aşağıdaki 
tedbirler alınmıştır: 

1 - 1 Birinciteşrin 1941 gü - ı 
nünden muteber olmak üzere, .....-..: 
Zonguldak - Ankara arasında her ~ 
gün işliyen yolcu katarlarından 
perşembe ve pazar günü seferle
ri ve Ankara - Zonguldak ara -
smda her gün işliyen yolcu ka -
tarlarından çarşamba ve cumar
tesi günü seferleri kaldırılarak 
Ankara - Zonguldak trenleri gi -
diş ve gelişte haftada beş güne 
indirilmiştir. 

Ankara, ile İzmir arasında Af
yon ve Aydın üzerinden her güıı 
işliyen yolcu katarlarının Kara . 
kuyu - Alsancak ve Alsancak • 
Karakuyu kısmı ve bunlara mü· 
nasebet veren şube katarları salı Mfuıakalit Vekili Cevdet Kerim 

(Sonu; Sa: 2; 80: 15) İncedayı 

Londrada çıkan "Observcr,, 
Razetesi, İngiltere ve müttefik -
~rinin Avrupadaki bu huzursuz
luğu organize etmiye karar ver
diklerini haber veriyor. Geçen 
hafta Londrada Avrupada işgal 
edilmiş bütün Avrupa memleket
leri mümessillerinin iştirakiyle 
Fapılan müttefikler konferansın· 
da bu meselenin kararlaştığı ve 
bu hu.susta Sovyetlerin de nüfuz 
\te tecrübelerinden istüade edi - ı:::=========::::::===============c:::ıı 
leceği anlaşılıyor. 

Bu münasebetle size tarihten 
bir yaprak nakletmek isterim: 

''Büyük Napoleon İmpara~rlu
tunun çöküşünü, muharebe mey
ılanlarmda uğradığı muvaffakı -
Fetsizliklerden ziyade daha de -
riJı bir takım sebeplerde aramak 
lcabeder. 

"Napoleon İmparatorluğu tari
~lnde, bu imparatorluğun suku
tundan çok evvel bir takım deği
liklikler husule gelmişti. Napo
leon imparatorluğunun tarihinde 
bır donum noktası teşkil eden bu 
~egişiklikleri tetkik etmeksizin, 
bu imparatorlugun çözülüşü se -
beplerıni anlamak mümkün de -
~ıldir. Alman prenslikleri, Btı1çı-
a, Holanda ve İtalya halkı bu 

~egışiklikleri daha AusterHtz za
ferınden sonra sezmişler 1807 de 
~tedilen Tilzit muahedesinden 
la nra da artık vaziyeti anlamış -
ldı. 

"Napoleon, "eski departman -
.ar,, adını vcrdıği Fransa ile, "ye
~ı departmanlar,, ismini taktığı 
ığer Avrupa memleketleri arn

ıında daima buyuk bir fark goze
.ırdı. Napolconun nazarında 
~ransız garbi Avrupanın en ınüm 
·8.2 ırkı, Fransa bütün diğer Av
t'Upayı idareye muktedir yegane 
lllemleketti. Dığer Avrupa mıl • 
leııerı ancak Fransanın uş:ıkları 
:>k lnlir!erd endisine "garp hü· 

u ren fakat bü • 
olmak id 

Irandan Ayrılan 
ltalgan Sefiri de 
Şehrimize Geldi 

Sefirle birlikte gelen ita lyan tebaasmdan bir ~up 

Istanbul, 29 (A,A.) - Italyanın 
Tahran büyük elçiıi ve elçilik erkiniy
le ırandaki İtalyan tebeasından 470 
kitilik bir kafile bu sabah Erzurum-

dan trenle ıehrimlze ııelmittir. 
Kafile Haydarpaşa istasyonwıda t

talyan konıoloıluiu erkim " ltal
yan koloniıi tarafından kar11tanmııtır. 

ltalyanlar Bir 
1 Gemi Kafilesine 

1 Hücum Etti 

il Romay~ 
0 

Göre, Ü~ 
Kruvazör Batırıldı, 9 
Harp Gemisi Ciddi 

Hasara Uğratıldı 
• 

Londra Yalnız Bir 
Tek Geminin 

Battığını Bildiriyor 
Londra. 29 (A.A.) - İngiltere 

amirallik dairesinin tebliğ\: 
Akdenizde bazı barekatııı he -

def;, orta Akdenizden mühim bir 
kafilenin geçmesini temin etme!< 
ti. Düşman hava kuvvetlerinin 
israrlı taarruzlarına rağmen, bu 
hedefe varılmıştır. Gemilerden 
biri hasara uğramış ve yeı:iektc 
çekilip götürülmesi imkanı bulun 
namadığından batnılmaşına mec 
bur;yet hasıl olmuşsa da, kafile 
varacağı yere ulaşmıştır. Bu ti
caret gemisinde, insanca telefat 
olmamıştır. 

(Sonu; Sa: 2: 80: 4) 

Profesör 
Memurlar 

Eğer 100 Liradan Fazla 
Maaş Alayorlarsa Bu 
iki Vazifeden Birini 
Tercih Edecekler 

Ankara, 29 (TAN Muhabirjn
den) - Profesör ve mebus olan
lcıra bu iki vazifeden biri arasın 
da seçim yapmaları lüzumu teb· 
liğ edilmiş ve bu vaziyette bu
lunan zevattan bir çoğu mebus
lukta kalmıya karar vermişlerdir. 

Bu tedbirler cümlesinden o -
larak hükfunet 100 liradan fazla 
"100 lira dahil,, maaş alan pro
fe:;ör memurların bu iki vazife 
den birini tercih etmelerini ken
dilerine tebliğ etmiştir. 

Bu vaziyf'tte olan memur pro· 
fesörler Maarif Vekilletine mü
raacaatla hangi vazifeyi tercih 
edeceklerini bildireceklerdir. Bu 
şekilde 100 den fazla memur pro
fesör olduğu bildirilmektedir. 

Gangsterlerin 
Şefi Öldürüldü 

Yüzlerce Memurun 
Çeteyi Koruduğu 

Meydana Çıktı 

Ncvyork, 29 .A.A.) - Gangsterle
rin korkunç şefi Abc Babchick"in 
bundan birkaç gUn evvel, ihtimal ar
kadaşları tarafından, Öldürulmesi cc
tenın faaliyetine birçok M1k0mct me
murlarının ve polıs ajanlarının işti

rak etmiş olduklarını meydana çıkar
mıştır. 

Bu rezalet, bu çirkin işe iştirak et
miş olan memur miktu1nm yüzlerce 
kişiye baliğ olması ve bunların şe

rirler! himaye için Adeta maaş al
makta olmalan yüzunden, bQyiık bir 
heyecan uyandırmıştır. Memurlar ve 
ajanlar tarafından alman meballjin 
senelik vasatisinin 50,000 dolara ba
liğ olduğu söylenmektedir. 

Son araştırmaların neticelerine g~
re, Babchick'in, çetenin kendi iha -
netlerini meydana çıkarmasından kor 
kan ayni memurlar ve ajanlar tan
fmdan öldürülmilf olduğu sabit ol
mUŞtur, 

Roosevelt ve Churcbill Atıantik deklarasyonunu hazırlamak üzere buluştuktan esnatl 

ALMAN TEBLiGi 1Moskovada SOYYET TEBLiGi 

Cenupta Uç Üç Devlet 1 Kruvazör 
Rus Tümeni K f Ve 3 Vapur 
İmha Edildi on eransı Batırıldı 

Toplandı --
Mühim Malzeme 
Ve 13.000 Esir Görüımeler 1 Hafta 
Ele Geçirildi Kadar Sürecektir 

G. WavellTahranda 

Cenupta iki 
Rumen Tugayı 
imha Edildi 

Kronştat Şehri Çok 
\ Aqır Bir Şekilde 
Bombardıman Edildi 

Berlin, 29 (A.A.) - Alman or
dulan başkumandanlığının teb -
liği: 

Dnieper Petrovskun şimal do
ğusunda üç Sovyet tümeni Al -
man - İtalyan kıtalanmn bir çe
virme hareketi neticesinde hü -
cuma uğramış ve imha edilmiş -
tir. 
Şimdiye kadar gelen haber -

!ere göre, 13 bin esir, 69 top ve 
çok miktarda harp malzemesi a

csonu; Sa: 2; SU: 7) 

Cel<ra'da 
istisnai 
Dolayısile 

Kurşuna 

Ahval 
6 Kişi 

Dizildi 

Reis Hacha 

Londra, 29 {A.A.) - Bohemya 
ve Moravya himaye idare:;ınde 
ilan edilen istisnai ahval rejimi 
mu.cinınc.t: dün altı kişi kurşuııa 
aizılmı~tir. .... 

Londra, 29 (A.A.J - Bohe:nya 
ve Mımı\ya protekturSlsıru.a eski 
Başvekili General Elins'in tev -
kifi s~rt:tiyle Çeklere karşı giri -
şilmirj olan yeni tethiş hareketine 
mü~~allik haberler, bu sabahki 
Lon.ira gazetelerinin ilk sayfala
rıncla yer almıştır. General, AI -
man zimamdarlarına ve reis Ha
chıı'ya karşı ihanetle itham edil
m, ktedir. 

Moskova, 29 (A.A.) - Colum
bia Bradadcasting Systel'in spi· 
keri, Moskova radyosWldan konu 
şarak, harp malzemesi temini için 
toplanan üç devlet konferansının 
bugün Moskovada ilk ,çtjmaını 
yaptığını haber vermiştir. 

H arriman'ın sözleri 
Moskova, 29 (A.A.) - ..,talin, 

Pazar akşamı Sovyet Rusvadakı 
İngiliz ve Amerikan heyetİerinin 
reisleri Beaverbrook ile Harri -
man'ı kabul etmiştir. 

Mülakat, Kremlin ~aı ayında 
ve Molotof ile Litvinofun haztr 
bulundukları halde yapılmıştır. 

Amerikan heyeti reisi Harrj -
man, gazetecilere beyanatta bu· 
lunarak konferansın derhal mü
zakerelere başlamasının ve mü • 
zakerelerin, mevzuu bahis mese-
lelerin ehemmiyetine ve bunları 
süratle halletmek zaruretine bi -
naen bir hafta içinde sona ~e
sinin ümit edilmekte olduğunu 
söylemiştir. Harriman, ilave et • 
miştir: 
"Çalışmamız süratli olacaktır. 

Çünkü zaman, pek büyük bir kıy 
meti haizdir. Daha şimdiden Rus 
yaya Amerikan tayyareleri ile A· 
merikan petrolü gelmiştir.,, 

Harriman, Almanların Mosko
va üzerine yapmak teşebbüsünde 

(Sonu; Sa: 2; 80: 5) 

(MEKTUP) 

Bir Çok Alman Hava 
Meydanlarma Ağır 

Taarruzlar Y aoıldı • 
Moskova, 29 (A.A.) - İatihba· 

rat bürosu tarafından neşredı • 
len Sovyet geceyarısı tebligi: 

27 eylulde kıtalarımız bütün 
cephe boyunca diışmanla çarpış· 
mıya devam etmişlerdir. 26 ey -
liilde 98 düşman tayyaresi tah • 
rip edilmiştir. Biz 36 tayyare kay 
bet tik. 

Şimal filosuna mensup gemıler 
düşmanın 8 bin ve 4 bin tonluk 
iki nakliye vapurunu batırmış • 
lardır. Sahil bataryalariyle Bal -
tık filosunun gemileri bir düş • 
man kruvazörü ile bir destroyeri 
batırmışlar ve diğer iki destro - ı 
yeri hasara uğratmışlardır. 1000 
tonluk bir düşman petrol gemisı 
Karadenizde batırılmıştır. 27 ey 
lUlde iki Alman keşif tayyaresı 
Moskova üzerinde ve 28 eylıllde 
de diğer ilci bombardıman tay • 
yaresi düşürülmüştür. 

Dün sabahki tebUğ 
Moskova, 29 (A.A.) - Bu sabahki 

Sovyet tebliği: 28 Eylıll ıecesl kıta
larmıız bütun cephe boyunca muh.ı-

(Sonu: Sa: 2; 80: 8) 

NECiP ALI KOÇO K A 
.Yazan: Nuutu BAYDAR 

Kısa bir yolculukta, -sofra başında yüksek sesle konu§an iki 
. kişiyi 'istemiyerek dinlerken canevimden vurulmuş gibı 

birdenbıre maddeleşen bir sızı duyarak öğrendim: Necip Ali Ku
çüka ölmüş! 
.. B1;1, in.~~·Iı: b.ir haberdi; çünkü ~av~llı arkadaşım birkaç yıl 
once bır gogus ıhtinakı başlangıcı geçırmışti, ve, hızla kocayordu. 
Fakat, bu haber dayanılmaz bır haberdi; çünkü pek sevdiği mem· 
leketi için daha çok zamanlar çalışacak yaşta idi: Ellisine bile 
girmemişti. 

Memleketini pek severdi, dedim. Memleketini kim sevmez! 
Lakin, ondaki memleket sevgisinin kaynağı yürekte değil, kafa
da idi. "Türkiye,, adını ağzına her alışında dostluğunun sağlam

lığı bın kere• sınanmış esk: b:r at kadaşına dair söz ediyormuşçası
na güvenle söyler ve onun yalnız iyiliğini isterdi. 

. .Memleketinin iyili§ini isterdi, dedim. Memleketinin iyiliğin 
kı~ ıstemez! Ancak, o~u!1 bu isU:ği bir dilek değil, gelişip yuksel
mış batı memleketlennın geçmış oldukları yollardan giders 
onun da kurtulup güçleneceği inanma dayanan bir karardı. Bu 
k~ann yerine getirilmesinde üzerine düşeni yapmak için durup 
dinlenmeden çalışırdı. Elinde küçücük çantasiyle her gün meclıs 
gelir ve doğruca kütüphaneye çıkar, gazeteleri ve dergileri k::ırıı-•
tırır, iyi bir yazı bulunca sonuna kadar okur, kitaplardan :ıotlar 
alır, bilim dağarcığını biraz daha doldurmıya uğraşırdı. Çünku 
Küçüka yaman bir devrimci idi; istiklal mücadelesine o kapıdan 
girmiş, istiklfil mahkemesinde o uğurda çalışmış, o maksatla yaz
mış, o sebeple kürsüye çıkmış, o sayede dost, o yüzden duşman 
kazanmıştı. Necip Alide çok iyi bir koca ve bir baba kaybetm 
olan eşi ile iki çocuğunun gözya§larmı naaıl dindirmeli, ve, asıl 
anayurdu nasıl teselli etmeli? 
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"5apoıeon, Annesini 
E! e Belediye Reisine 

Tefrika No. 74 
ve Kızkardeşini 

Emanet Ediyor 

Makar naya 
Azami Fiyat 
Konuldu 

< 
( 

TAN 

istanbulun 
Kurlu us 

Yıl Dönümü Bir G ünde 900 Ekmek 
Müsadere Edildi 

Yazan: Naci Sadullah 
Korgeneral Artunkal tarafından 

Bu sozler annesini serseme çcvi- ı ları, Kral ve papazlar tarafından gas
rıyor. Şu altı ay zarfında biçare ka- pedilm:ş insanlardır. Bu itibarla on
dını mesut eden hadise, oğlunun ya- ların, imparatora muhabbet ve krala 
ı ında bulunmasıdır. Şimdı sı.ikunct nefret duymalarından daha tabii ne 
ve s adet yeniden yıkılmak üzeredir. olab·lir? 
Ve nsana, hele şefkatli b"r anaya uy- Kendi yaptığı kavga, yoksulların le
kuları haram, ve gündüzleri zehir e- hıne olarak halk tarafından çıkarıl
dcn fırtınah bir hayat yeniden baıılı- mış bir ihtilal değil miydı? 

Odun Kömür Meselesi 
de Hall ediliyor 

Fiyat mürakabc komisyonu dün ma
kama işi ile meşgul olmuı ve yeni 
kararlar vermiştir. Piyasada ve bak
kallarda kilosu altmış kuruşa k<ıdar 

Komisyon 
Merasim 

Dün Mesaisini Bitirdi ve 

Program1m T esbit Etti 
makarna satıldığı anla:cııldığından, bu- 1stanbulun Kurtuluş gününe rastlı- Taksimcie yapılacak merasim ~öyle 
nu önlemek için tedbirler alınması -lü- yan 6 Birıncite~rin Pazartesi günü olacaktır: Askeri bando lstiklal mar
şünülmüştür. Bu maksatla bugün lro- şehrimizde gündüı ve gece büyük mc- şmı çalacak, meydandaki şeref dirnği
misyon fevkalade olarak toplanacak ve rasim yapılacak, bu mutlu giın her ne bayrak çek;lecek bu esnada bütün 
ayni zamanda odun ve kömür mese- ı;enekinden daha pulak bir su•ttte mektepliler İstiklal marşını hep bir 
lesini bir karara bağhyacaktır. Maicar- kutlanacaktır. Şehir gündüz bayrak- ağızdan söyliyeccklerdir Bayrak çek
naların ekstra ekstra en iyi kalitesinin !arla, gece elektriklerle donatılacak, mf' merasiminden sonra Cümhur·yet 
normal ambalajlar içinde olarak ki- resmi daire ve müesseseler tatil tdi- abidesine çeleııkler konulacaktır. Çe
losuna azami toptan 36,5 kuruş ve pe- . lenk koyma merasimi bitince gençlik 
r&k!ndcsine de 40 kuruş fiyat t·~r-bit lccektı~. Bayr::\ pr;gra:u~ hazı1~- namına b.ir talebe. şehir namma Şe
ctmiştir Diğer nevi makarnalara "!ahi mak !ç_ın_ tbe~~ ~ e en omısyo~ ;.~ hir meclisinden bir zat birer nutuk 

neşredilen bir tebliğden tccsstir
le, hatta teessüfle öğrendik ki -vaktiy
le yine gazeteler vasıtasiyle yapılmış 
müteaddit ihtarlara rağmen- hala, 

Son günlerde fırınlarda yapılan tef- ldarei Örfiye kumandanhitına gönde
tişlerde sık sık noksan ekmeklere t~- rilen mektuplar içinde, imzasız, ve 
sadüf edilmekte olması üzerine genııı adressiz olanlar vardır. Yine ayni teb
bir kaç mıntakada birden şümullü Jiğden öğrendig~miz daha fena bir va
mahiyette kontrol yapılmasına lüzum kıa da. o mektuplardan bazılarının, 
hissedilmiştir. sahte imzalarını, sııhlc adresler al~ına 

Dün bu maksatla Beyoğlu, Beşikıaş, almış kimseler tarafından yazılm1ş bu
vc Kadıköy semtlerindeki fı;ınb.rda l ıunduğudur. caktır Fakat azumetli ve zeki Le- Birinci konsül Napoleon, onları hiç 

ı hiÇ bir şeyin oglunu kararın- bir haklarından mahrum bırakmamıs
c n dondüremiyeceğmi çok iyi b"l- tı imparator Napoleon onlardan, o
ı cktcdır. Bu ısrarın, Napolconun az- ğularından başka hiç bir şey iste-
n ne zarar vermekten başka bir neti- memişti. Bunun içindir ki, köylüler, 
ce doğurmıyacağından emindır. Bu i- Napoleonu hiç bir zaman kendilcrin
t barla: den ayrı gayri saymamışlardı. Onu 
"- Yolunuz açık olsun, diyor, ü- daima kendilerinden bilmişlerdi. 

mıt edelim ki. siz! bunca muharebe- Acaba on ay evvel. ıslığa tutulma
lerdc korumuş olan allah bir kere siyle, şimli böyle saltanatla, muhab-
daha korur!,. betle karşılanması arasındaki büyük 

Napolc:on, bu konuşmayı yaptığı farkın sebebi neydi? Napoleon bu se-
cenin fecrinde, anasını ve kızkar- bebi de dı.işünmüşlü: O, on ay evci, 

eşıru Elbe adasındaki bclc:diyc rei- bambaşka yerlerden geçmişti. O ycr
nc emanet ederek adadan ayrılıyor. ler, uzun sürmü, bir harbin en taze 
ccır vakti, yedi küı;iık firkateyn, Na- acılariyle inlemekteydi. Ve acıların 
oleonla beraber bin kişiyi hamilen mcsuliyetini mutlaka birine yüklemek 

ine açılıyor. Napoleon, uzaktan mutlaka birinden hesap sormak ıhti-
ansız sahillerini görünce, yanında- yacmdaydı. Fakat halkın kiniı im-

.cılere: partorun yıkılması kadar kısa sürdü. 
"- Bu seyahatte, diyor, benim ba- Napoleonu düşünlüren yegane sual 
ıma ne gelebilir? Muvaffakıyetsizlik, şuydu: 

olum deiıl mı? Fakat, Elbc ada- "- Acaba, ilk rasgeleceğim as-
ıdayken ben bunların her ikisine de kerler, ne yapacaklar?,, 

ıgıamıı sayılmaz mıydım, O, Framıadan ayrılırken, askcrlcri-
Bugı.in artık, bütün Avrapaya hakim ne vatanın ve yeni kralın emrine gir

Jlmak hülyasında değilim. Böyle bir mclerini bizzat emretmişti. Binaera
,ayc uğrunda, bir milyon Fransızın lf'yh askerleri, şimdi kendi kartalı ye
rnnını dökmek luzumsuzdur. Anlaşı- rinc, ycnı kralm beyaz kokard'ını 
ıyor ki, mılletlcr henüz böyle bir taşıyorlardı. Onun ekmeğini yiyiyor
ıkı kabul ctmiyc hazırlanmış değil- ıardı. Bu vaziyette kendisini nasıl 

• · f" ti k nular~ktır 1 mesaısını ıtırmış ve programı e ı b'· .. A d h 
.. yn ayr• ı~a ~r .o . etmiştir. Bu programa göre, merasim söyliyecek ve utun vrupa a arp 

/htıkar ıhbarları j Sultanahmet ve Taksim meydanlarında afeti hüküm sürerken memlcketim;zin 
k · · · "'eçirdiği sulh ve siikiin devrinin ~ ıy-Fiyat mürakabe bürosuna yeniden yapılacaktır. Büyü geçıt resmıne ış- • 

meti, Milli Şefe ve orduya olan say-
l:;eı; ihbar yapılmıştrr. Şikiyctler ıtu- tirak edecek kıtalar, mektepler, te .. ek- gının sonsuzluğu teb:.wüz ettlrile-
maş, pamuk ipliği, makara ve tühariye küller, halk grupları o gün saat 9,30 

B · ı 1 ı· d cektir. eşyasına aittir. u ış ere a ak3 ar da Sultanahmct meydanında topl;ına- Nutukları geç:t resmi takip edecek-
kontrolörlcr tahkikata başlamışlar ve caklardır Saat 10 da Sclimiye kışla-
ikı mağaza hakkında zabıt tutmuşlar- sından 2i pare top atılacak, Sultamıh- tirÖğteden sonra da İstanbul komuı an-
dır met meydanında toplanmış olan askeri lığında bir kabul resmi yapılacaktır. 

İhtikiirla mücadele ve sivil birlikler İstanbulu kurtııluşa Saat 16 da Vali ve Bclediyr: reisı ile 
tedbirleri kavuşturan şehit kahramanlar için Halk Partisi idare heyeti reiı;j, $..:hir 

Yarından itibaren ihtikarla müca
dele için ıılman geniş tedbirlerin tat
bikine başlanacaktır. Bu hususta kay
makamlar, nahiye müdürleri. emnivct 
memurları fivat mürakabe kontro'ör
lcri müştereken faal.iyete geçecelder
dir. Kaymakamlar, mıntakalarm<laki 
ihtikar hareketi ve fiyat takibatından 
mesul tutulacaklardır. 

- -(>, __ _ 

F,mniyet memurları ve Bı:ledıye za- ldarei Örfiye kumandanlıgı, böyle 
bıtası ani bir kontrol yapmış ve 9oo e ımzasız mektuplar yazmanın, vatanı 
yakın noksan ekmek bularak burları bır hizmet sayılanııyacağmı bildlrmek
musadere etmiştir. le iktifa ed!yor. Ve, o sinsi mekturla

Bu vaziyet ü:ı:crine fır~ncılar~n. hal- rın müz'iç, muzir muharriılcrıni, çok 
km zararma olarak faalıyetlerını ~e- daha ağır birer sıfatla anınama'k nc
nişlettikleri kanaati artmış, bu teftış- zaketini göslerıyor. 
lf'rin sık sık ve bir çok mmtakalarda Kendilerini ezcldenbcri sefil bu.du
b.irden yapı~ması ~a~~r~~~~ıştır · ls- ğum o yüreksiz imzasız mektu.p mu
tanbul Emnıyet mudurluıu fırmcıla- h:ırrirlerinin, nihayet, memleketın mu
rın noksan ve bozuk ekmek çıkarma- kaddcratından mesul makamlara kadar 
hırını önlemek için bütün tedbiı teri sokulmak ci.iretini göstermelerine la
almıştır. Bu kabil hrıncıla.r hakkı'lda net okumamak elimden gelmiyor 
kanuni takibata süratle geçılc..:ek ve a- Artık, yeryıizünde bır çocuğa bile 
ğır cezalar verilecektir. yolunu şaşırtamıyan imzasız mektup-

POLİSTE 
- - Jarla herhangi bir maksadı temine ça-

Bir Kamyon iki 

Kişi Yaraladı 

lışmak. ancak şuurları kurumuu bıça
relerin gösterebilecekleri bir gaflet
tir: Nitekim İdarci Örfiyenfo tebli
ğinden öğreniyoruz ki, kağıt sepeti 
gibi kafalardan doğan ve imzasız mek
tuplan dolduran sefil emellerin me

Dün saat 11 de şoför Alinin kul- :ı:arı, yine bir kağıt sepeti olmaktadır. 
!andığı 3608 numaralı kamyon Ha.hor Fakat bu mektupların ziyan olmasına 
yokuşundan Aksaraya gitmekte iken sebebiyet verdikleri kağıtlara, ve l:ıil
Horhorda oturan Hayriye adında bir hassa zamanlarına -bittabi yazanların 
kadınla Aksarayda Ordu caddcsmde değil, okuyanların zamanlarına- acı-
oturan Hasan Akkayaya çarpmıştır. nıamak mümkün değildir, 

Her ikisi de muhtelif ycrlcr~nde~ a- İdarei örfiye kumandanlığı, kendi-

:Lrler. Fransaya bir kanunu esasi k~rşılayacaklardı? 
ıermcli. Meclisler hoş geçinmeli. Ar- Buııa rağmen, Napoleon biliyordu 
ık, diktaörlük zamanı geçmiştir. Zn- ki, her şey kendisin.in şahsi tes'.rine 
en, henuz daha Pariste de değiliz ya? bağlıydı. 

ğır surette yaralanmış, Hayrıye Ha- 1 sini işkal eden, ve hatta helki de iğ. 
Bir Muhtekir ve Bir seki, Hasan Akkaya Cerrahpa~a has- falc çalışan o imzasız mektupları ya-

Necl·p Alı· Ku·· ~u··kanın Mısırda Bekıı·yen tahanesine kaldınlmıştır. Kazanın, zanların hareketini, vatana hizmet 

bir dakika ihtiram vaziyetinde dura- Meclisi azasından bir grup ve Parti 
caklardır Bundan sonra merasime iş- kaza reisleri ile cemiyet mümess;i!cri 
tirak edecek askeri krtalar, mektepler Fmdıklıdaki komutanlık binasına g.ı.lc
ve teşekküller tramvay yolunu takip cek ve halkın orduya olan şükr..,ııını 
ederek Karaköy köprüsüne gelecekler- ve sarsılmaz imanını arzedecekle-dir. 
diı'. Bu sırada bütün vapurlar düdük- Gc:ce de bütün Halkcvlcrinde milli 
!erini çalmak suretiyle orduyu selam- müsamereler tertip edilecek, şehir ban 
hyacaklardır Geçit alayı Köprüden dosu Taksim meydanında milll par
trarnvay yol~nu takip ederek Tak!ıme çalar çalacaktır. Saat 20.30 da Belediye 
gidecek ve meydandaki yerlerini ı.la- j tarafından ordu şerefin~ Taksim ga-
caklardır. :ıinosunda bir ziyafet vcrılerektır 

Bakkal Tevkif Edildi 3' kamyonun yokuştan süratle inmekte mahiyetinde bulmuyor. 
Konya, CTAN) Manl!aturacı 'fahir • A k r·· k. A·+ olmasm~.an ileri geldiğiranlasılmakta- Halbuki bence, ldarci Örfiye kuman 

akalım ordu bizı nasıl karşılayacak?,, Kandan ayrılırlarken, An tipi gördü. 
Bu sözlen söyliycrck Fransaya yak- Aııtip, vaktiyle, sukut eden Rbespiye, 

r,~:;:.~u 1:~.i~u~~11:,~,1~~~'~aı1.~0 m•uı::-eu;:;~~~i~: Cenazesı n araya ur ıyeye ı dır. s0 for yakalanmıştı • danlığmın o hareketi vatana hıyanet 
den Kamil inanlı da ceza evi inşutının mil· ADLİYEDE : mahiyetinde bulduğunu söylemesine. 

aşan adam, tam kırk beş yaşındadır. rin içine hapsolunduğu kaleydi Şayet, 
~u mazisi şanlı ve atisi kararsız ada- o ı;ok güvendiği şahsi tesiri . galebe 
nın, fırtınalara göğüs geremiyecek ka- çal<ımazsa, Burbonların onu da, tıpkı 
far ihtiyar, fakat maceralarlan vaz- Robespiyer gibi. Antipc bcnziyen bir 
eçmıyccek kadar genç bir ruhu var- kalevc sokacakları muhakkak: Fakat 

teahhidinden rO,vct almak suçuyla ~dliv•ıı• Nakledilecek Mallar nezaketinden ba~ka bir tek mani yok-teslim ve tevkifine karar verilmiıtır. 1 ~ 

Sarkıntıl ık Yapanla r turN!OT - Dünkü fıkramrn maaleıef a'-bil-r ......................................... ' Evvelki gün Biiyüka~ada bacanağı . ~ak~n ~c orta şarkta İngl.l~z ti.r:ıre- ... _ 

S b•ı• • • ? ! Dr. Edip Berkmanın evınde vefat e- t nın ınkt!Şafına çalışan İngılız tır:ırel diitine yanlıı dizilen son cumlcsının doğru 

iır ki, onun içinde hem cesaret, hem Antipi görmek ve bu ihtimali düşün
ıe feragat fikri yanyanadır mek Napoleonu titretmiyor. Çünkli o 

Ora 1 lr mıyız • i den Dcn'zli mebusu Necip Ali Kt:çü- koı·porasyonunun Irak, Iran, Tiırl.-iye Mehmet adında biri Güzin isminde ıekli ıuydu: · ı kanın na·.,1 Bu··y;.1·kadada Musa Kazım ve Mısır mümessilleri bu hafta F ;ıs- genç bir kıza rastlamış ve sarkıntılık .. • Orhan Ural,. ile aramııı!aki mu..rc, 
Y • k · · k k d t k. 'Orhan,. la "Ural,. arasını!akı mesafeden V-

Halkın h;ıyat ve gıdil madde· s:ınatoryomuna kaldırılmıştır. C~sedı tinde toplanacaklardır. Bu toplan•ıda yap~r~ evının a~.ısına. a ar ~.~P u•undurı.. 

Dağlar, ovalar, çoşkun sayhalarla bu maceraya en fena akıbeti giıler l 
yüzle karı;;ılamayı goze alarak atılmış-

lerl üzerinde lhtlka~a mAnl ol· bugıin ııaat 12 de motörle Adadan şimdiye kadar tecrübelerden elde edi- e~mış~1r B~ndan muteess:r olan J'U- Ozlir diler, ve duzeltirim. N. S. 
mak için birçok tedbirler alını· Haydarpaşaya nakledilecek ve 15 1re- len neticelere göre ilerde nasıl <;<11ı- zın ehndckı an;ıh~arl~d~e~meclck ~:.-çın çın çınlryor. Kan limanında, 1 

t~ır. ( Arkası_var)--= mparatoran bin askerine ıltihak eden 
emaat, köyden köye büyüyor. I~! ,

1 Vaktiyle, yine ayni dağlılar, arala
-ına bu meçhul, kısa boylu, çelimsiz 
enç Generalin geldiğini görmüşlerdi. 
u General onları, Alplerin ötesine 

.evkederek. çapulcu askerlerin e-
u-inden kurtarmıştı. Bu mucizeyi u
ıutmıyan köylüler, daima şu kanaat
eydilcr: İmparator harikalar yaratıcı 
neslcğinc bizim aramızda başlamıştı. 

tc, o, şimdi yine geldi. O yine bize 
'eygambcrlik ve halaskarlık edecek
ır 1 

RADYO 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

7.30 Program 
7.33 MUzik (Pi.) 
7.45 Haberlor 
8.00 Müzik (Pi.) 
8.30 Evın aaati 

o 
12.30 Saat Ayarr 
ı 2.33 TUrkçe plaklar. 
ı 2.45 Haberler 
13.00 Tılrkçe pllkhr 
13.30 MOzik (Pi.) 

19.00 Fasıl sa" 
ı9.30 Haberler 

1 19.45 Serbest 
19.55 Karışık ıarkıl~t 

1 
20 1 S Radyo cazetcıi 
20 4S Müzik (Pi.) I 
21.00 Ziraat takvimi 
2ı.ıo Saksofon 
21.30 Konuşma 
21.45 Eski eserler 
22.30 Haberler 

yor. Bir çift kundurayı. bir tu· niyle de Ankaraya götürülecektir. şılması lazım geldıği hakkında müza- rı;u~tur. Mehmet e hı et enere u-
valet sabununu, peyniri mevzu Kıymetli bir hukukçu ve deierli bir kerelerde bulunacak ve Yakın ve Orta ı zını .. tokatlamıştır. hk . d 

muharrir olan Necip Ali Kürüka, Bıi- Sarktaki İngiliz ticaretinin inkişafını Dun meş.hut su5ıa: .~a emes., e 
fiyatından fazlaya satanlar muh· " M hm t b g hapse ır.ah 
tekir diye mahkemeye verlllyor· yük Millet Meclisinin ilk devresine !tmin için lazım gelen tedbirler r.;o- j .e e: ~r ~Y yırmı un · -

far. Halbuki Kadıkôy havagJ\zı 

ıılrketi halka gaz yerine gazinet 
vermek auretiyle ihtikirın en bü • 
yüğünü yapmaktadır. Acaba ~u 

Denizli mebusus olarak iltihak ederek r.uşulacaktır. Korporasyon bilh·ıssa kum cdıhnıştır. 
ölümüne kadar her devrede intihap Türkiyeye getirilen malların sür;ıtle 
edilmek suretiyle mebusluğunu muha- sevki için tedbirler almaktadır. Mıııır
faza etmiştir. Ga Tiirkiyeye sevkedilmek üzere kül-

Ankara İstiklil mahkemesi müddei- lıyetli mikdarda mal bidktiği h ... bcr 
umumiUğini yapan ve siyasi müsteşar- verilmektedir 
hkların ihdaaı üzerine de Milli Ml\da- ================ 
faa Vekaleti ıiyaei müıteprlığına ge
tirilen merhum, matbuatla alakası do
layısiyle. Türk Basm Kurumu Hay-

LT AK v t M 1 

1 S A 

RAMAZAN 

8 

lmolk 
s. o. 
4.17 

Oıtle 
s. o. 
12.05 

l 
ikindi 

s. o. 
lS.21 

' ılın 

s. o. 
ı1.se 

Yateı 

s. o. 
19.211 

Parti Kongreleri 
Yarın Başlıyor 

Bütün bunları Napoleon evvelden 
hmin etmişti. Bu köylüler, toprak-

o 
18.00 Proırıım 
18 03 Orkestra 

21.45 Dans "nüzii!i 
23 00 Kapanı~ 

kumpanyanın halkt.an lüzumstJz 
yere fazla para almaaını ıhtikir

mevzuu içine almak ve hakkında 
tahkikat yapmak Mürak11be Ko· 
misyonunun vazlfelerlrıden biri 
sayılamaz mı? ı sJyet Divanı Reiıliiini ifa etmekte i-

................... ....... _ _ __ .... ...... . di. 

Ölümü, kıymetli bir unsurunu ltay
beden Millet Meclisi ve Matbuat için 
olduğu •gibi, .memleket irfanı için de 
hakiki bir ziyadrr. 

Kederli ailesine arzı taziyet eyleriz. 

Cümhuriyet Halk Partisi İstanbul 
Vilayeti ocak kongreleri yarından i
tibaren başlıyacak ve ayın yirmi beşi
ne kadar devam edecektir. Yarın Ça
talca kazasının Bahşayış ve Boyalık, 
Eminönünde Alemdar, Fatihte Fe\Zi
paşa, Kartalda Soğanlık ve Yaka~ık, 
Silivride Selimpaşa ve Sinekliı Şi!edc 
Meşrutiyet, Kızılca. Hacıllr, Yalovııda 

Samanlı, Taşkoprü ve Koru ocakları-._ ______ _ _ ______ , nm kongreleri yapılacaktır . 

Sovyet Tebliiji Alman Tebliği 

GECE GELEN HABERLER 
Avrupadaki 

isyanı Organize 
Akdenizde Şiddetli J 

Bir Mücadele 
Tren Seferleri 
Azaltdıyor 

(Başı 1 incide) (Başı 1 incide) 

Edeceklermiş <B:ııı 1 incide> 

Londrada Yen• T k •k T d • t Kafıleye dahil harp gemıl0.rın-

rebelerc de..,aın etmişlerdir. Cephenin lınmıştır. Kısmen bataklık arazi .. 
cenup bblge~inde ikinci ve dördun~ü ye atılmış olan düşman kanh ka· 

(B3~ı 1 incide) 1 R~men P!.yade tugayları imha edıl- yıplar vermiştir. 
I e nı e rısa (Başı , ıncide) de11 biri bir parça hasara uğıııınq 

M •• k 1 • • diasında bulunan Napoleon haki· sa ela, süratinin cüz'i azalmasın -
UZG ere er IÇlft Çahcmalar htte bir milli Fransız hüküm - dıın başka, savaş kabiliyetinden 

~ darı olarak kalmak arzusımday- h1çpir şey kaybetmemiştir. 

ve cumartesi günleri kaldırıla - nuştlr ... Duşman'. .s~bay ve ~r oı.a:-ıık • Kuvvetli Alman tayyare teşek 
rak Ankara - Aydın - İzmir ve şu- 2,500 olu vermıştu. JOO csır alın- , külleri Donetz havzasında ve 
abatı seferleri gidiş ve gelişte mı:ıtır M k b··ı · d k. d .. 

f d d 
ım· · · os ova o gesın e ı uşman 

ha ta a beş güne in iri ıştır. Rus tayyarelerininfaaliyeti demiryolu tesisatını muvaffakı .. 

-t>-- ı1 dı. İmparatorun nazarında ltal -

T k .k Ok 1 B" 1 ya, İspanya, Holanda, Belçika ve İtalyanlara göre lngiliz 
İzmir ve Bandırma arasında haf- yetle bombalamışlardır. 

tada dört defa işleyen ekspres treninin Moosko\'ıı, 29 (A.A.) - Gece ya- S 

Myron T aylor Bu 
Hafta Mühim 

e nı U ına arının A1man prenslikleri sadece Fran· zayiatı müthiş 
Salı günkü seferi kaldırılarak Fuar- rısı neşredilen So\'yet tebliğinin bir Kronstat açıklarında bir ov '" 
dan evvel olduğu gibi haftada üc;e in- ilfı\·esindc ~iiyle denilmc>ktedir: yet kruvazörüne bombalar isa • 

1 1 H 1 sanın bir pazarı ve ham madde 1 p an arı azır anıyor kaynağı idi. Napoleon, Ru::;y,1 SC· Roma, 2~ (A.A.) ~ Cebe:ıta:ık 
dirilmiş ve Dennzyollnrı seferleri de Cuma giinii geC'esi ve Cumartesi sa- bet ettirilmiştir. 

ferindcki insan kaybından bahse- tan Akdenıze açılmış ola~ lng1lı7: 
Ankara, 29 (TAN Muhabirinden) - derken "imparatorluk ordusun -1 ~o~~a::ınasının bul?n~ug_u yerı 

Teknik Tedrisat Muste~,rlığına tayin k• ~f"C1'·n tayyarelerımı·· orı)ılıe 
Temaslar Yapacak 

buna uydurulmuştur. Fuardan evvel bahr tayyarelerimiz cephenin garp ve 
Salı ıünleri işliycn bu kısımdaki muh-

1 
merkez kısımlarında faaliyette bulu

telif katarlar da kaldırılmıştır nıırak du~man hnva meydanlarını b!i-

Londar, 29 (A.A.) - Myron Taylar 
m Londra zjyarctini bahis mevzuu e-

' da yalnız 150,000 fransızca ko - ı '.~ " ..: "1 • _ 

edilen Ru til Uzel, bugun yeni vazı- nuşa· n insan bulundug-unu ve ha· ı mucehhez olar~k .havalanmıı:;lar-
fesine b şlamışt1r. Kız öğretim nıti- d T l d l l ı. 

2 - l İkinci teşr!n L941 den itıba- yük ınuva!Iakıyctlc bombardıman et
rcn 15 günlük, bir aylık ve ilci aylık mislerdır. 

l n Daily Telcgraph'ın diplomatik 
muha riri şunu yazıyor: 

Amerıka Bırlcş k Devletleri tara
ı dan murahhas olarak göndcrılen ve 
mdı Londrada bulunan dört diplo
at ıle Büyük Britanya nazırları ara-

diirltigtine eski mlidur muavini Nu- kiki kaybın ancak 30 bin Fransız .ır. ~YY.a~e e.rımız a ga ar ·'.a· 
rettin Boyman tayin edilmiştir. Di- dan ibaret olduğunu,, sciylerdi. · lınde Ingılız fı_losuna ~aldırın~} -
ger mudurliıklerın de tayinleri yapıl- Ordusunda harbeden diğer mil . ıa:dı~·· Kayd~ılel": netıceyc. gore, 
mak uzeredir. !etlerin askerlerine insan kıyme- ıkı agır v~ bır hafif kru"'.~zor l.ı~t 

halk ticaret biletleriyle Zonguldak kö- Fecir vakti Sovyet av tnyyarelerın
mür havzasr amelesi müstesn~ olmak den mürekkep bir filo biı çok .Alm:m 
ı.izere alelumum grup bıletferı kaldı- ha\·a meydanlarına bııs ·ın şc>kliııde 
nim ıştır. . • bir taarruzda bulunmuştur Yerde 7 
Diğer taı;felerde bir tadılat yoktur. adet dort motörHi, 12 adet tek mo-

mda bu hafta muh·m mtizakereler o
c kur. Taylar, gelir gelmez Amed

ın Londra buyiık elçisi Winant ve 
ı\.mcrıkanın Londrada bulunan sekiz 
11ultcci hukumet nezdindeki büyiık cl-
sı Biddlc ile gorüşmü!}tür Taylor, 

Pazar günü Church"ll ile bir miilikat 
(apmı tır. Bugün de Eden tarafından 
tabu! cd.lecektir 

Yuk C?k teknik okuluna ait binala- t; vermezdi mıştır. Bır zırhlı ve dıgcr bır 
rm pli\nlnrı hazıralnınaktrdır. ista.1- • ''Napoİeo~ İngiltereye karşı h!lrp gemisi ve dah~ ~üç.ük h:ı. .-
bulclakı y(ıksek ınLihendis mektebi 1- tatbik ettiği kara ablukaslyle cımde alt.ı ~a~p ~emısı, bu torpı
le teknik okulunun ne gibi noksan- nıağlUp Avrupa milletlerinin ık- do muhrıbı cıddı surette lSabnt
ları oldugu tesbit edılmekte ve labo- tısadcn müstakil yaşamalarına ler almışlar~ır. ~u muharebeler 
ratuarların daha modern cihazlnrla d dd tl t e inıkan bırakmamıştır. Napoleon, esnasm a şı e ı a .. yar çarpış-
takviyesi !cin hazırlıklar yapılmakta- l ıt d 
dır Kız ve erkek meslek öı?retnıPn tahakkümü altında bulundurdu - ması ~. ~u~ ve .. a .~ uşman tayy';t-
ok~ll rının kadroları genişletilmiştir. ğu Avrupa memleketlerinde ma- ~t'sı.duşn:,ulmuş~ur: 8 tayy<.ırcmız 
Meslek öğretmen okuluna bu se'lc kinelerin kurulup taammüm et - ussune donmcmıştır. 
ıoo k dar talebe nlınat>aktır. San3t mesine mani oluyor, bütün sana- Şimali Jtalyadaki hedefler 
okullarına kabul edılecek yatılı pa- yıin Fransada toplanması için b L-~d d .ldı" 

Amenkanın Dublindeki elçisi Gray, rasız talebenin imtihanları, kayıt mlJ- tedbirler alıyordu. Om UfU ıman e l 

Moskovada 
(Bası ı incide) 

bulunmuş oldukları hava akın • 
hın neticesinde bu şehirde hiçbir 
hnsar vukua gelmemiş 'Jlmasına 
mütehayyir olduğunu da sôy!c -
mi~tir. 

G. Wavell Tahranda 
ne lcktaı;larıyle gorüşmek lizerc hafta ameleleri bitmi tır. F kat nehari t:.ı- Londra, 29 (A.A.) _ SaH'ıhiyett;ır 
onunda Londraya gelecektir. Bilindi-ı lebcnin murııcantları rlevam etmek- "Napoleonun nazarında Avru- d' Tahran, 29 (A.A.) - General Wa-

1 d h .. .. t k·ı l 1· bir membadan öğrenildiğine: göre, •ın vell Ruslarla Kafkasyanın müdafaası 
ı gibi rlanda katolikleı·i Amedka Ledır Vekaletin bu ~on icraatı doia- pa a ur ve mus a ı o mıya a- gece İngiliz tayyareleri, Şimali İtai-

• 11 ı k · ·k I ·ıı t 1 F mesele!!iyle diğer bazı meseleleri gö-Bi le ık devletlerinde büyük biı" rol yısıyle san ıt oı~u arına mem e etın yı O an mı e ya nız raıısız - ya lle Almanyanın cenubu garbisin-
! d b k ı d D·- ·ıı tl F - rüşmek iızere dün Tahrana gelmiştir. yn yorlar.,, muhtelıf ycrleı ın en ıı·ço murnı>a- a.r ı. ıger mı C er ransa - deki askerı hedeflere taarru;ı; etmış-

f b ld k·ı General bundan başka lranın ve pet-
i.t olmu tur Y lnız t n u a 1 !!r'n nın tahakkümü altında bulutuna- !erdir. Ceno1·a da bombaıclınıan cdı----<>·- · ı B ı l rol mıntakalarının müdafaası İçin alı-
sayısı 600 u gcçm ~t r. nu arın l<'j)• lı"·dı. len verler arasındadır. • db' ı l J "' nacak tedbirler: müzakere edecektir. 

Yenı Emn·ıyet Tayı•n ,::inın de kabulü lc;in te ır er a ın- "Napoleon 1812 Rus seferine General gazetecilere beyanatında de-
nıaktadır. Dı.ı!er tar:ıftan bilfımum l talyan tebliğine göre 
sanat okullıırı kendilerine Hızım olan bl a~labdığı z~matn Ad~rTupa.ım~llG~ti -t miştir ki: Terfi ve Nakilleri makine fü{ıt ve edevatı yaptıkları ;ıı- crı u vazıye tey ı. a~ı lÇ1 r Roma, 29 (A.A.) - "Teblig,, Düş- "Rus Kafkas kuvvetleri baıı kuman-
bi, yeni açılacak sanat okullarına altı son Vaterlo mu_harebesınden bah man tayyareleri Trapaniyc ve l\far- danı ile bir mülikat tertip edilecek o-

A kara, 29 (TAN Muhabirinden) - F.m· malzemcnln imali ile de meşgul ol- sederken der kı: sala'ya taarruz ederek yangın bom- , tursa ben her halde tayyare ile Tif-
n t m d r ve memurları arasında yentdcn mıv. a başlamışla.rdrr. "Napoleon son haddine vardır- balnn atmışlardır. Palermoda 9 kişi lise ıldeceiim. Bir tngiEz _ Rus 
• Ed~r.ne1 1;'.yi~·d.n~~rı K':Y!:~:il~ Y~~'.ım~~~~l 0 ölmüş, 26 kişi yaralarunıştrr. Düşman ı Kafkas veya İran kumandanlığı ihda-
Ka:va, Koyseri vıllyeı F~ Md. ne GUrco, kay- dığı tahakkümü ile, Fransızlar- tayyareleri MiHlno şehri üstünde ııç- sına lüzum olduğunu zannetmiyorum. 
ma amı Nuri G •en. Çanakkale E. Md. ne Bulgar Topraklarına dan maada bütün Avrupa mil - muşlarsa da, bomba atmamıslarciır. Fakat Rus ve İngiliz kuvvetleri ara-
R cal Sozerr, A&rı F.. Md. ne Çanak! aı~ E. letlerini anudane bir mUk'.iVemP.- Maama!ih, ÜÇÜ hava da ti topları ta- sında daha sıkı bir i•birlig"i teminine 
ı Alı Arkuı, Kocaclı E. Md. ne Antalya y "d p ·· t ••} " 
E Md. Kenan Erol, Antalya E. Md ne Af eni en araŞU ÇU er te mecbur etmişti. B uyüzden bü- rafından atılan mermi yarmalarından matuf blr plan hazırlanmaktadır.,, 
von E. Md. M ıhmet Tıınycri. Afyon F.. Md· ın· dı·rı"lmı·ş ı. tün Avrupa milletleri bir hayat üçü yol kazalarından olmak üzere al- General Wavcll. Iranda bir iki gün 
ne Aydın E. Md Ekrem Sokullu, Avdın E. • • d d 
Md ne umum Md IUk E. Md. !erinden Ek· Ge- memat mücadelesine girişmişler- tı yaralı vardır. Savona Marına nın aha geçirecektir. Bu mü det zarfınoa 
.~md AP 1o!.l~'ı'ı·n KEırrk1 l•. r~1)0ı kaEt. EM. dM. dn.e ~.ro 1ic3•,.ltecE.ık" SoCfya, 29 <.A·A:· ). -
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i NRu~k fk~vv1 etleri ku.ı:ıankdanr 

,. • • c. çen umartesı gumı, u gar araz.ıs n- ev er asara ugramış ır. uşman ay enera ovı o ı e uzun muza ere-
Md sururl Dinçer, lçel E. Mel. ne ım. de Penik bölgesinde kAln Krapetz"e, ''Napoleona göre, hak!kaien yareleri, bombalardan ve tenvir fi - terde bulunmu~tur. 

i E. Md. Halım Saatçi, Eliizıf E Mı!. ne, k k l . a·· a k rı E Mq A•nı S mer, lımır R :Md. ne yeniden Sovyet paraşiıtc;üleri inm!ş+ir. Or UnÇ O an yegane uşman, aç· şeklcrinden başka yangın bombaLln 
Umum Md. ı ı'!U da re reisi Mıthat Uu .uc Si!Ah mühimmat ve infilak ma<lrle- lıktan doğan isyandır. Napo'.eon, ve propaganda beyannameleri atmış-

m E Md ce pol s mOfettişlcrınden Nar· .,. k b 
11 Serım, ç ncu umum! müreıtt lık Yiban~ı lcrivlc mücehhez bütiin bu ··ios O\'a açlıktan doğan ir Avrupa ilıti . lardır. 
!er Md ne birinci umumi mufettl lik E. mü ajanları yakalanmtşlard.cr. Ja!iyle karşılaşmamıştır. F'1kat Cenova şehri de ayni şekilde bom-
aviri Faik Gaksal. birinci umumi nıUrenl,lL!r. b u nun bo''yle olması Napoleoıı ı·m- balanmışttr. Birkaç ev yıkılmıştır. " m!lşavırli ıne Edirne E. Md. Rıfat Kc • 
ıerdcre, üçüncQ umumi mUfetti5llk Asayış • po.ratorluğunu sukuttan kurtara- Sayfiye yerlerinde birkaç yangın çık-
' avlr muavinlil!ııu: Van E. Mel. Behcct Yabancı Radyo Dinliyen iki d b. ·- ,d mış ise de söndürülmüştür. 
ıewın, bınnci sınıf E. ı>0lıs mOfettlılığine • mamlŞ, Onun Sa ece lr ffiUı et 
ımum ıtd ı ı'!ll şube Md. Saıı Evsen. Isı. Kişi idama l\fahkiım Oldu daha ıktidar mevkiinde tuturra -
s mekteb Md ne ı mır E Md Salt Oz· Bcrn, 29 (A.A.) "Reuter,. Alnı.an 1 ı;hba· bilmesine yardım etmiştir.,, 

or nıklen tay1n edılmı,terthr. r,u &J&ntınrn orıın1 l'llan Euro13a 'Pres5'e ıô· 
li u .Md daıre reıslıfine Isı polıs mel · re !O yatında hır adam. ecnehi rulyn timle· Vultarıdaki tarih sayfasını :•a· 
tıı Md Nrcatı Buharıoilu. E U. Mrl ubc dıfinden doloyı Nurtınhcrıı: hu•uei Mahl<eme • h · ı· 

ıl ne Kocaeli E Md Tacettıın Orıaç, Var ıi tarafındın idama mahkllm errl•ni~tir Po • Zkrl mıt arrır ŞU ne ıceye varı • 
M ne Keskin Boran terfian •avl edll· lonyada kftin Grcndenz'delci hu•ud Alman yor: 

r Maliye m avıri avukat Va r de Ve· mahkemesi. ayni cürümden dolayı bir Polon l • b" 
ı&lct buku m~ avırlıgınc cctirılml .ır. yalrırı ıdama mahküm ctmıştır. ··:ı.-.ıapo conun akibeti ır ke:e 

dah; ı;unu isbat eder ki, mi'ıet • 
!erin istiklal ve hürriyetiyle oy
namak tehlikelidir ve tt1rihin 
ı;eyrini durdurmak mümkürı <ie • 
ğ1ldir.,, 

---cı-

Hindistanda Müdafaa 
Tedbirleri Alınıyor 

Peshawar, 29 (A. A.) - Dünya 
buhranı şimdiye kadar Hint hudutla
rında hiçbir tehdit doğurmamış ol
masına rağmen Hint hiiküm~ti, her 
ihtimrıle karşı tedbir alrr.aktan ıb,ı
ret olan siyasetine sadık kalarak, tch 
dit altına girebilecek mmtakalarrlrı 

halkın tahliyesi için planlar hozırlo.n
masını emretmiştir 

törlü ve 15 adet çift motörlti tayyn
releı· görmüşlerdir. Diilillllln tayya
releri bombalarımızla ve mitralyöz a
teşiyle tahrip edilmiştir. Bir ha•:a 
meydanında görülen bir hangar la -
mamiyle yanmılitır. 

Rus çeteleri mütemadi 
hücumlar yapıyorlar 

Moskova, 29 (A.A.) - Sovyct teb
liğine zeyl: Rus cephesindeki Alman 
hatları gerisinde faaliyette bulunan 
çeteler tarafından 70 i mütecaviz Al
man subayı ve askeri öldürülmüş, bir 
çok harp malzemesi tahrip veya iğti
nam edilmiştir Bu muharebe esnasın
da, harp malzemesi yükledikleri kam
yonu, on tane sarnıçlı otomobiliı sey
yar iki tamir atölyesi tahrip edilmiş, 
hepsi Alman asker lerine mahsus iki 
yüz kutudan fazla konserve, tıbbi mal
zeme, kışlık esvap, ayakkabı iğtinam 
olunmuştur 

Diğer bir bölgede, çeteler, altmış 
Finlandalıyı imha etmişler, silahlarını 
ve teçhizatım almışlardır. Rus hava 
kuvvetleri de cephenin şimali garbi 
bölgesinde kırk otomobil, beş zırhlı 
otomobil, üç top bataryası, 30 tank 
tahrip ve bir Alman piyade bölüğünü 
imha etmiştir. 

Cephenin cenubu garbi istikametin
de, tayyarecilerimiz altmış otomobil 
tahrip ve bir piyade taburunu imha 
etmişlerdir. Bir hava muharebesi esna
sında on düşman tayyaresi düşürül
müştür. 

Kırım'daki muharebeler 
Londra, 29 (A.A.) - Londraya ge

len haberlere göre. Kırım bölgesinde, 
demir yollariylc diğer mu"9sala yol
larına, Almanlar tarafından şiddetll 
hücumlar yapılmıştır Fakat Alman
lar, berzahta ileri adımlar atmış gö
rünmüyorlar. Yapttklarr taarruzlar 
daima önlenmektedir Cephenin bütiin 
boyunca. şiddetli muharebeler devam 
etmektedir 

Kronştat'a hücum 
Berlin, 29 (A.A.) - D.N.B. ajansr• 

nın askeri bir membadan oğrend!ğine 
gore, 28 Eyliilde Oranicnbaum ve 
Kronstad şehirleri en ağır çapta At
man tayyarelerinin ateşi altma ntın .. 
mıştır. Bu ate~ çok te«irli olmuştur. 
Şark cephesinin şimal bölgesinde ha

rekette bulunan bir Alman piyade tu• 
meni bu son günlerde büyük muvaf .. 
fakıyetle yaptığı hücumlarda Bolşc• 
viklcrc ağır kayıplar verdirmiştir. Bu 
bölgede düşman 25 ve 27 EylCil ara
sında 41 tank kaybetmiştir 

Fin kıtalarınuı faaliyeti 
Helsinki. 2 9(A.A.) - Fin13nda kı

laları, Ladoga göliindcki bütün adala
rı işgal etmişler ve temizlemişlerdir. 
Fin hava kuvvetleri, dün Murmansk 
demir yolunu bombalamış, tesisatı ye
niden hasara uğratmış ve müteaddit 
trenleri tahrip etmiştir. 

Teeyyüt etmiyen bir haber 
Ankara, 29 (Radyo Gazetesi) -

Bukrcş radyosıı, Trans Osean ajan
sının başka kaynaklardan teeyyüt e
dilmeyen ve ihtiyat kaydiyle telakki e
dilmesi lazım olan bir haber neşret
miştir. Bu haberde Sovyct cenup cep
hesi kumandanı Mareşal Budyeninin, 
23 Eylülde kurşuna dizildiği bildiril
mektedir. 

---o-

lpHdai Maddelerdt 
Tenzilat 

Ankara. 29 (TAN Muhabirinden) - lptİ• 
dal maddeler tenıiUtı hakkındakı Maliyo Ve• 
kllcti alakadarlara ıondcrdıği bir teblifde 
oöyle demektedir: 

iptidai maddeler ıenzilit cetveline kundura 
cilhı tabı! ve sun•i umk, milrekkep, ispır· 
tolu derinin ve dahilde mamul nale ııetlrilen 
kürklerle, mamul olarak h:triçıen ıtbal olu
nan kurklerden vlicudc getirilen manto, kap 
ve manıet ilive edilmiştir. Kundura erili! için 
yuzde 50. sun't umk için yilzde 69, tabii 
zamk İçin yUzdc 40, mürekkep için :;üzde 49, 
ispirtolu vernik için yUzde 41. yerli mamul 
kürklerden vücude ıı:etirilen manto, kap ve 
mantet İçin yüzde 3, hariçten ithal olunan 
mamul kürklerden viicudc ıctirilen man•o, 
kap ve manıet için yüzde 54 nisbeıindc ten• 
ıilit yapılması kararlaıtırılmıı;tıw 

---cı-

C. Hull'in Beyanatı 
Va~ını:tc'ı. 29 IA.A. 

Harlriv~ Nazırı Mlıt 
ma:bl .. ı konfernnsrnda 
il •'rr.lAn z!yadc tldr 
iu fikıini qhar eylem• 
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ihtil<~!la Mücadele~ 

Halkımıza Düşen 
Başlıca Vazifeler 

(_M_E_M_L_EK_E_TT_E_N_RO_P_O_R_T_AJ_' 
MOTEFERRtK 

Bazı Tramvay 
Seferleri 

Kalchnlıyor A. vrupadaki 
Huzursuzluk , 

ltcal altındaki memleketlere alt 1 
tncmz kaynaklanndan gelen ba

oerlere gore: Bu memleketlerde hoıı
nutıuzluk tezahürleri gittikçe çoğal- 1 
ır.aktadır: Macaristanda bir çok tren 
kazalan vukua gelmektedir Bulgariı
tanda hutdlmet aleyhindeki cereyan 
kuvvetlenmektedir. 
Yıne aynı kaynaklara cöre, Zagrep 

ıle Sarajova arasında isyan ve nbo
t rıj hareketleri genışlemektedir. Bir 
he gun evvel Sırp baıvckili Nediçe 
:ı r suıkast yapılm1'tır. Fransada tev 
( fler ve ıdamlar gün cec;tikçe art
maktadır 22 - 23 EyHU gecesi 20 ko
'ltun' ıt d~a idam edilmiştir Bunların 
uaaında Jean Catelaı gıbi büyük nü
luz sah bi olanlar da bulunmaktadır. 
:ion mebuıan meclisinde Amicnı me
ouıu olan ve uzun seneler eimendi
f!'rciler sendikası sekreterliiini yapmııı 
,ulunan J. Catelas, 1914 harbine ııti
rak etmit ve harp madalyalariyle tal
:if edilmit olan bir Fransız vatan;>er
ıericlir. 

Obaerver cazetesi: tecal altındaki 
n•mlelı:etlerdeki isyan hanketle .. ini 
:laha sistemli bir surette ıevlı: ve idare 
=tmek içın hususi komiteler teşkil e
Jılmek üzere olduğunu yazmaktadır. 

Moskova Konferansı: 
Moskova konferanaı dün ilk iç-

timaını yapmıştır. Amerikan he
reti reisi Harriman cazetecilere yap
ıgı beyanatta: Amerikamn süratle ve 

caman kaybetmeksizin yardım yapaca
tıqı ve Amerika tayyareleriyle benzi
ıin ıimdiden Sovyet Rusyaya varmıı 
>ulundufuna bildirmiıtir. 
tncılterede Sovyetler için hazırla-

1an büyiik yardımın bir semboliı ve 
:nukaddtmesi olarak telakki edilen 
'tank haftası,, run büyük bir muvaf
alı:ıyetle devam ettiği, tank imalitı
ım ceçen haftadan o/. 20 fazla oldu
ıu. lıanrlanan harp malzemesinin bü
iın nakil imkinlanndan istifade edi
erelı: ıüratle Rusyaya cönderileceii ve 
nciliz tanlı:lannın yakında Sovyet cep 
ıesinde harekete seçecekleri haber 
•erilmektedir. 

Fakat yollarm uzunluiu ve nakil 
nutkülltı dolayısiyle ancak aylardan 
ıonra Sovyet Ruıyaya varabilecek olan 
>U harp vasıtalarmın, Utraynada vt' 
~eninarat önlerinde cereyan etmekte 
ılan, Almanlar veya müttefikler tara
ından bzanılmasımn, harbin nihai 
nutadderatı üzerine büyiik tesir ya
>acaiı muhakkak olan harplere fay
lası dalı:unacaiı dü,Unülemez, 

tnalltercnin, ıılı:ııık bir vaziyette 
>ulunan Kızılordunun yiikUnU hafif. 
etmek için, ya Avrupaya asker çıkar
nak cibi ıüphesiz çok cüç ve tehli
.eli bir teıebbüste bulunması, yahut 
bizzat Churchill'in nutuklarının bi
·ınde aöylediii ,ekilde- Almanyayı 
istematlk ve devamlı hava taarnu:la
'lna manu: bırakması lbımdır. Fakat 
nciltere eflı:irı amumiy,.ıinin ve aa
•etelerinfn istedikleri ba ihraç hareke
ine dair henüz bir emare ıörülmedi
rı ıibi esaıen klfi olmıyan hava ta
rrazlannm da son haftalarda zayıf-
adıfı hissedilmektedir Bu keyfiyet 
>nı mahafilde, İngilizlerin nihai dar
>e için lı:un'etlerini tasarruf etmek is
·ediii hissi uyandırmaktadır. 

ltalyada Tahdidat: 
ltalyaya ait gelen ıon haberlere 

ıöre: Ba memlekette cıda mad
!eleri ulı:ıntıu bariz bir ıelı:il almııtır 
re bütün matbuat ba mesele ile mqcul 
>lmattacbr. • 

Ekmek adam batına 200 crama in .. 
!irilmittir, aut çok azalmııtır ve vesi
ra ile verilen cıda maddelerinin ancak 
varnııu almak kabil olmaktadır. Tev
ııat ubab çok erkenden baılamakta ve 
rıda maddeleri kalmadıtından cüneı 
dolmadan sona ermektedir. 

Farinaçi bu mesele hakkmda yazdılr 
bir makalede: Fiyatlann yiıkseli•i 
:lurdaruJmadıit takdirde halkın ve iı
ileria aç kalmak tehlikesine maruz 

bulunduklanm söylemı,ur. 
Stampa, Corrlera della Sera pzete

lerl de: Kıtbia ve buhrana çare bul
malı: llinmana tebarüz ettiren yazılar 
'Umıtlardır. 

'4. AN'l'BN 

Geçen sün toptan gıda maddeleri 
satan bir tacirle görüşüyordum. 

Beni de bir alış verişle alakadar zım
netti ve eunları anlattı: 

- Ticarette tat tuz kalmadı, hü
kiimet her mala fiyat koydu. Artık 
kir etmek ihtımali yok .. Demin pir:nç 
fiyatlannı soruyordun. Pirinç iızerine 
bir iı mi yapacaksın, sakın ha Tav
siye etmem Çunkü ne alsan, hÜkumet 
seni takip eder. Farzedelim ki piya
sadan p:rinç topladın, ilerde bir itti
fade molur diye bir yere depo ettin. 
Tabü ticaret bu... Tam kir edeceiin 
zaman, bir de bakarsın ki hükQmet pi
rinç fiyatlarını tesbit etmıı.. Y .:ıhut 
gazeteye bir ılin vermiş, k 1min elinde 
pirinç varsa, hükQmete beyanname 
versin diye.,. O zaman öp babanın e
lini!.. Bir de bakarsın ki hi.ıkQmet, 
meseli aldıiın fiyattan daha a,a~1sı
na fıinçlere fiyat koymuş,,, Kir ('de
yim derken ziyan... Fasulye i,: de 
böyle... Kir edelim diye dünya bdar 
fasulye topladık, bir de baktık ki, 
hükıimet fasulyeye 21 kuruş narh koy
muıı... Donduk kaldık. Halbuki biz, 
neler limit ediyorduk,,, 

Tüccar, yana yakıla dert dökmlye 
baıılamıetı. Si:ızune devam etmesini c;olc 
arzu ediyordum Zaten o da sözünü 
kesecek gib! değildi, 

- Arkada,, dedi, ben kar etm~sinl 
bilmiyor muyum?. Benim de ef•mde 
dünya kadar pirinç var. HükOmet bu 
işlere karıımaşa bir kilo pirinci 80 
kuru,a satardım, Halbuki mümkün 
mü? Her gün bu sokaklarda f•,_t 
mıirakaben!n memurları dota,ıp du
ruyor, bu zamanda kir mı? Allah 
göstermesin, klr edeyim derken, -!ilk· 
kimnı kapatırlar, Mahkemeye sev~e
dilirsin, beraat etsen bile, ellleme re
zil olmak kifi ... Elinde paran var mı? 
Sakla.. Bak, biz sabahtanbcri boıı o
turuYonu ... 

Burada toptancı ticirin "klr., dediii 
bal cibi !htikirdır. Ticlr demek ısti
yor ki, iıi kendi haline bıraksalar a
iız tadı ile bir kir edeceiim. Yani 
tcptan bir kilo pirinci 80 kurup ka
dar satacaltm. Fakat ıu mürakabe 
teşkllltı yolı: mu? Elim! ayafımı bili· 
lıyan bu ... 

Demek oluyor ki, ihtiklra karşı a
çılan mücadelenin, bu sahada ittihaa 
edilen tedbirlerin bir tesiri olmuştur. 
Bunu kimse inkir edemez Yani ,u 
pır:nç tacirini misal diye yukar•.ta 
yazmamııt olsaydık, yine bunu böylece 
sC!yJiyebilecektik. Yalnız pirinç ticiri 
bildiklerimizi biraz daha teyit etti. 
Böyle olmakla beraber, iht'kira kcırşı 
daha ceniş ölçüde mücadele istiyoruz. 
Yani halkın da yardımı ile beraber, 
bu mücadelelerin daha fazla tesirler 
yapmasını istiyoruz. ,,,. ,,,. ,,,. 

Halka düıen vazifeler nelerdir? 
Buna dair basit bir misal vermek 

lifidir. Geçen gün bir maiazadan bi· 
ru mal almııtık. Ahı veriı ederken, 
maiaza sahibi hiç iskonto yapmadı. 

- Pek pahalı veriyorsunuz, dığeı 
maiazalarda daha ucuz.. Diye itiru 
ettik. Maiaza sahibi, beynelmilel va
ziyetten, ithalat imkinsızlığmdan, dem 
vurarak malın pahalı olmadıtını izah 
etti. Tam paket sarılıp, Giıeye yanaı
tıiınuz zaman: 

- Hani fatura! Dedik. 
Maiaza sahibi tellı etti, Tezgih

tarlara çıkıştı, fatura hazırlanıraten, 
mafaza sahibi, tezgihtann kulağına 
efildi. Bir ıeyler fısıldadı, sonra ba
na faturayı cösterdiii zaman: 

- Siz bizim daimi bir müşterimiz
siniz, size iskonto yapıyoruz. 

Bir de baktım ki faturada yüzde on 
kadar bir tenzlllt yapdmıı... Demek 
fatura istemeden, parayı verip maia
zadan plup ııitıeydik, bu yüzde on 
ikramdan mahrum kalacaktık. Ba :k-

lzmir Beledigesi 
Fuar Hazırlığına 
Şimdiden Başladı 

TralllvaJ', elektrik ve tünel ifletme
Iİ amam müdürü Halid Eren A$ılra
ya citmittir. Umum mıidür ADkarada 
hariçten setlrtilecek elektrik " tram
vay mabemeai ile meıcul olacak, A.• 
merilı:aya ıipariı edilen 40 ar lı:iıilil& 
23 otobüafin bir an evvel cetirtillD9iae 
çdıpcak, iki ay önce ::rola çıkarıla 
tünel kayıemm nerede oldufunu 61• 
reaecelr, Romanyada balanan 800 ben• 
dajm tehrimize ithali itini cöıiifecM
tir. 

İhtikara karsı nasıl mücade
le etmeli? Nel~r yapmalı'! Bu 
hususta her gün gazetelt!rdc 
bir fikre tesadiif ediyoruz. A· 
caba, ihtikara karşı açılan bu 
mücadelelerin bir tesiri olnm• 
yor mu? Yani tüccarı kendi 
haline bıraksak, "istediğin c~
yayı, istediğin fiyata sat, ne 
yaparsan yap,, desek halimiz 
ne olur. Bazı kuru iddiaıarR 
kalırsa, fiyatlara ne kadar mii· 
dahale edilirse, o kadar fena 
neticeler elde edilir, en iyisi 
piyasayı serbest bırakmalı, re· 
kabet kanunları sayesinde fi· 
yatlar, normal seviyesini bu -
lur. Eşya fiyatları daha ziyade 
ucuzlar. Halbuki zoraki fiyat 
sistemiyle buna. muvaffak ol
mak kabil delildir. 

Bu bayat fikri cerhetınek 
için, iktisadi nazariyelerden is
tifade etmiye lüzum görmtil o· 
ruz. Piyasaya müdahale etme
mek fikrini yine piyasada mev· 
cut olan bir tacirin ağzından 
cerhediyoruz. 

r ·- yazan: " 
i H.. • A • ı 
ı useyın vnı ı 
·-· o ············-------= 
ram, o mafazaya müıteri olmamdan 
ileri celmiyordu.. Esasen bu maisza
ya da hayatnnda ilk defa olarak a
yak basmııtım. Fakat mataza aahibi, 
fatur&71, fiyat mfirabbe böroeuna sö
türürüm zanniyle, iskonto yapmı,tı. 
Hasılı fatura istemenin faydalı o!du
ğuna bizzat ıahit oldum. Bu faydayı 
da cözönünde tutarak, sizin de fatura 
ıı•temenizi pek haklı olarak tavsiye e
derim. Esaıen mataza sahibi yüz ku
ruşluktan yukarı olan satışlar için fa
tura venneye mecburdur. Halbuki bir 

çok mağaza sahiplerinin bu usule ria
yet etmedikleri, dalgın, ihmalkar müş
terilerin de fatura ıstemed!klerini gö
rüyoruz. Maamafih fatura usulünü ta
mim etmek için, yapılacak basit bir 
ik• it daha vardır. Mesell: Her msğa
ı da cişenin öniine bir levha asmak ... 
Bu levhada, "Yurttaıl Fatura iıtemeyi 
unutma!.,. 

Diye b!r cümle yazmak da klfidir. 
O zaman, bu levhayı okuyan müş•eri
lerin yüzde doksan dokuzunun fatura 
istememesine imkan yoktur. Olabilir 
ki pek dalgm olan, ciıenin önündeki 
levhayı okumaya vakit bulamıyan bir 
müşteri de, fatura istenilmeli hakkın
dak: cümleyi de okumamıı olur Bu 
kadannın da ehemmiyeti yok .• 

,,,. .... 
Bir mesele daha var. Hazır ıırası 

gelmişken, bımu da anlatallm: 
Bir kasaba gidiyoruz, Duvarda, fi
)18tlan mürakabe komisyonunun fiyat
larını gösteren bir levha var. Kasap 
eti aket ettiği zaman, eline 67 kurut 
veriyorsunuz. 

Kasap: "Aman beyım, ne yapıyorsu
r.u.z, Size narh eti vermedik ki... Si
zin için etin kilosu 75 kuruş.,. 

Bu da ne demek? Duvarda fiyatlan 
gösteren bir liıte var. Kasap size 75 
kuruştan et veriyor Hem de size narh 
ctı vermedim diyo~. tıin iç yüzü ıu
dur: 

Kasaplar -ekseriyet itibariyle- etin 
iyi taraflarını, kendilerini ıikbet et
mıyecek olan emin mıiıterllerine daha 
fazla fiyatla satıyorlar .. Yani 75 kora
li•, 90 kuruşa ... Etin kötü yerlerini le, 
yabancı müşterilere narh üzeriı:ıden 
veriyorlar. 

Hatta kasaplar müşteriye yavaıça 
soruyor: 

- Narh eti mi istiyorsun, yoksa ..• 
Miıı~eri, vaziyeti bildiii için, fazla 

para vererek etin iyi tarafmdan kes
tiriyor. 

Fakat bu hudbln, parasına cüvene
rek bu hareketi yapan muayyen yurt
taşları itham etmek hakkımızdır. Bun
lar da, fiyat nizamını ihlil eden ve 
ıhtikara yardım eden, vasıta olan un
surlardır. 

S 1 TM A • • • 
Sıtma hastalıfı batında tedavi edil- haıtalıfını cetirmelıdlr. Bilhassa sıt

meyip de yerleıtıkten sonra tedavi e- malı bir memlekette bulunmuş olan
dilse bile, çok defa, yıne tekrarlar... lar, orada sıtma nobetlerine tutulmuş 

Hastalığın nöbetleri biter. Inaa!l sıt olmafıtl1ar bile, sıtma hastRlığırun ıon 
madan büsbütün iyi oldutunu farze- radan, nöbetlerden başka turlü ali
der. Hatti sıtmalı memleketten çıkar, metlerle kend:sini cösterebileceğinl 
sıtmalı olmıyan baılı:a bir yere gıder. unutmamalıdır. Çünkü sıtmanın mu
Aradan aylar, yıllar ııeçer Sonra bir .adili sayılan o alametlerin tedavisi, 
rün sıtma nöbeti yine kendiıini cos- sıtma nöbetleri cibi, yine kinin ile o-
terir. lur ... 
Bazılarmda sıtma hastalıiı nöbet- Kimisinde de, sıtma nöbetleri tedavi 

terden baılı:a 
1

türlü allmetlerle meyda- edilerek arkası kesildlkten ıonra, pek 
na çıkar. Sıtma nöbetlerine "muadıl., hafif olara~ tekrar celirler.. G_iın a
denilen bu allmetler en ziyade ıUnir ıırı, her cun yahut üç günde bir he
atrılandır. Bilha1Ba yiizde, cözün et- men daima .ayni saatte bıraz rahat
rafındaki sinir airılan ... Sonra yarım ıuzlık, neşesızlık, hararet dereceı;ine 
ba, airıları, bayatı baı airısı... Ki- ba~lırsa, ç.ok def~: ~~rarette fazl,ılık 
misi de kurdeıene tutulur. yerme, ;t1csıne du,ukluk. olur ... 
Bazıları sıtma nöbetleri yerine ne- Bu alametlere ehemmıyet vermemek 

fes darlıfına tutulur Böyle, sıtma nô- mümkündür. Fakat bunlann celmesi, 
betlerine muadil allmetlerin muhım- sıtma hastalıitnm devam ettifini cös
lerinden biri de burun kanamasıdır terir. Sıtma bir miıddet böylece riz

Bu, muadıl allmetlerin hepsinin gö- li ~al.dıktan so~r~ yine nöbetlerle lren
ze çarpacak vasfı, daima muayyen dısını costerebılır .. 
umanda meydana çıkmalarıdır. Bun
lar da, ııtma nöbetleri cibi, her ıi.ın 

-ı-
• A fyonkararisarda, katarlar ikiye 

ayrılıyor: Bir tren, Aydm yolu 
ile İzmir - Alsancak istasyonuna; Mr 
tren de, Manisa yolu ile İzmir - Bas
mahane istasyonuna gidiyor. 
Doğruca lzmire inecekler, hattın 

kısalığından dolayı, ikinci k tan ter
cih etmekte. ki ben de ayni şeyi yafı 
tun. Fakat, yanımda yiyecek olmadı
ğı ve yemekli vagon da Aydm kata
rına bağlandııu için, yollarda mide 
fesadına uğradım. 

Alyonkarahisar ile U ak arasında 
garlp i imli bir istasyon var: Otura~! 
Bu kelimenin. o havalıdek\ medlQHl
nü bilmiyorum amma, benim zihnim
de, Oturak yaftası, ıkınan bir çocu
gu hatırlattı. Bu adın, tarihi yadı 
yoksa. değiştirilmesi mümkün olamaz 
mı? 
Uşaktap sonra, Marhk'da durduk. 

Mar, biliyorsunuz, yılan d~mektir: 
Yani, yılanlık! İnsanı ürperten bir 
isim! Amma, belki, M:ırlık tabirinin 
ba ka bir mfınası var da, benim gi'bi 
yabancı olanlar, bunu idrAk edemi -
yor. Fakat, her halde, 'bu korkunç 
tedainin önüne geçmek lezun! 

Bu kdbllden olmak üzere Alkan is
tasyonunu da söyliyebillriz! 

Katar, Eie havzasına yaklaştıkça 
mCltem. diyen rahııtun azalıyor. Dag
larm arasından döne dolaşa, nihayet 
pamuk ve üzüm dolu ovalara iniyo
ruz. Alaşehir, bu mahsullerin sevk 
merkezi. Bağlardan toplanan üzüm
ler sergilerde kurutuluyor, incirlerin 
ağaçlardan düşmesi bekleniyor ve pa
muk için de. yatmurlardan evvel ke
male ermesi temenni olur.uyor. 

İncir hakkında, karıımda oturan 
zat ile aramızdıı geçen konuşmqyı 
aynen yazıyorum: 
"- İzmire mi gidiyorsunuz',, 
- Evet. 
"- Orada incir alac~1< olursanız. 

ne söylemeniz lAzım geldığini bili
yor musunuz?., 

- Hayır, amma, bunda bir husu
siyet görmüyorum, 
"- BilAkls! İzmirde, incire, "bar

dacık,. derler!,. 
Filhakika lo~antalardakl listeler:!e 

bile "bardacık,, kelimesi yazdıydı. !s
tasyonlardaki çocuklar da, avaz av3Z: 
"- Bardacık, bardacık!., 
Diye bağırıyordu. 

Yann 
Matinelerden itibaren 

AL KAZAR 
Sineması 

Sınema Perdesınin Tüyler Ur
pertici bir harikası 

Görünmeyen 
Adamın 

intikamı 
Esrar ve korku Fılmlerin 

Kahramanı 

BELA LUGOSl'nln 

Yeni bir Şahnerl 

ayni saatte, yahut iki elinde bir, üç MUthlfo Çılgın ve Korkunç bir 
elinde bir celirler; Yarın akpm saat 20,30 da 

İSTANBUL BELEDİYESİ 
ŞEHİR TİYATROSU 

Muayyen zamanlarda celen rahat- Dram Kısmı: H A M L E T 8ergl1,zeft Romanı.. ~ 
sızbtıar, insanın batınna daima sıtma Komedi Kısmı: Kibarlık Budulası P 

F uar'dan bahsedeceğim, amma 
1942 Fuarından! Bu 1sttca1, tz

mir Belediyesinin ~alışma tarzına uy
maktan ileri geliyor. Diğer Belediye
ler, tedbirlerini, hldlselerin vukuun
dan "onra alırlar: "İstim arkadan ıel
sin!., mlslll~ ... Fakat İzmir Belediye
si, daha şimdiden 1942 Fuarma ait 
etiltlerine başlamıştır. Bunların en 
başmda, ötrendılime nazaran, Funr 
gazıno ve lokantasının. dojrudan doj 
ruya belediye tarafından işletilmeıd 
gelmektedir ki, kanaatimce bu, ::ok 
yerinde ve ~ok lizun olan bir hare- j 
kettir. Z'ra, 1941 Fuarmın yegAne ak
sak nokta11, müteahhide verilen Jo-ı 
kanta ve ıazlno idi. Bu mübarek ye
re, Fuarm perili e\'İ gibi, "Esrarengiz 
lokanta., admı verebilirdik. Nitekim, 
yemek olup olmadığını anlamak içın, 
tam 7 adet Bay garson ile telf!rrOf 
etmiştim! Bu SD'ada, yanımdaki ma- ı 
sada da enteresan bir noktal nazar 
farkı mOnakaşaıı yapılıyordu. Gar
sonlar, İzmirin meşhur Çipura bab-
ğınm fivatı hakkmda: • 
"- Küı;uk olursa 70, büyük olurE& 

100 kuruş!,, diyorlardı. 
Duşündüın ki, müşterilerin, lokan

taya birer mezür ile ıelmeal lhımt 1 
Ukln, bu ihtiyat tedbiri de her za
man faydalı olmıyacak! Öyle ya, ya 
tabağa konan Çipura tıknaz, fakat 1 
tombul ise? .. 

+ + + 1 zmirlilere ııpta ettim. Şehirlerin-
de öyle rahat, öyle aııOde ıe

zlp dolaşıyorlar ki!., Çünkü İzmirile, 
f stanbulda oldutu aibi, nakil vuıta
larr buhranı yok.. Konak De Gilz•l
yah ( 1) arasında mütemadiyen eltk
trfkli tramvay işliyor. Konak - Al
sancak - Efrefpap - Tepecik - Bas
mahane semtlerinde ise, - ki ıayet 
geniş bir şebekeyi ihtiva ebnekte
dir - rahat, şık, temiz, yollu otobüıı
ler mekik dokuyor. Hem de, Beledi
ye, yolculardan bilet ücreti olarak 
kaç para alıyor. biliyor musunm~? 
Yalnız altı bu(Uk kuruf' Dilimizdeki 
"sudan ucuz.. tlblrlnl, "İzmir Bele
diye otobüslerinden ucuz!., şekline 
çevirirsek, hata etmı. olmayız! 

Ne tezat: İstanbul Belediyesine bal
lı tramvay idaresi, Taksim ile Beşik
taş arasında lşliyen otohüalerde, yol
cıılardan 15 kuruş alıyor! 

Semllı AGLI 

( ı) Eıki adı (Kolıaryalı) dır. 

Gaziantepte İmar Faaliyeti 

Yakında Sirlı:ed - Yeclikale, Bmla-
6nfi - Bebek tramvay seferleri taıclı• 
11lacalrtır. TramYQ idaresi Ollrfidar 
tramnylannın lıtanbul cihetinde it• 
letllemi)"eCeii neticesine varmıe. u .. 
küdar tramvay tlrketinin beledi,..,. 
devrinden sonra ba tramvaylann fu· 
la olan malaemesinclen istifade edil• 
mesi.ni kararlaıunıuıtır. 

MELEK'te 
Y A R 1 N Akpm uat 1 da 
a.nınln ilk ve en mükemmel 

Fran11Z Filmi 

DUNYAYI 
TİTRETEN 
KEŞ I F 

Herkesi lllerak 'ftl heJ9CUldan 
titretecek nefis bir mm 

•Al ROLLERDE : 

ROGER DUCHENE 
Erıc Yon Stroheim 

Claude Dauphın 

MEVLOO 
'Merhum Tophane Mühilrdarl Ritat 

Bey Zevcesi ve Merhum !iellhaddla 
Bey ile müteahhit Mehmet Ra711 q 
Sadrettin ve Fahriye !'evzJ othmun 
valideleri Amir l'eyzt otlunun kayın 
validesi NAZiRi! Hannn nıhuna 10 
Eylt11 B~nkQ Salı günü 611e nama• 
zını müteakıp Beşikta§ta Slnanpqa 
camünde MevlOdü Nebevi kıraat e-
dilecektir. Aile dostlannın ve arzu 
eden zevatın bulunmaları rica olwıur. 

V E F A 'I 
Galatada maruf MDaklrat IMll 

YANKO KAlNt 
vefat ebnit olduğundan, cenuıe m.
raalminin buıün Sah 30 E;,161 1941 
saat 11 de Galata Rum An Nikola 
klllseııinde icra olunacaRt tHnllrle l• 
iltı.n olunur. Mahdumlal't 

Out.ııtep. (TAN) - lehrin cebreıhü ... 
l••tlren ve beledıyenln muvalfık birer ~rl 

1 
olan ııeıediFe parkı ve bedestenin ihF•• ·~o 
sonra yapılan aart mubaha ve •• • ı 
1Chrın vulıretlnl cok deliıtirmlıtlr. Bel, e 
nin imar faal~tı silnOn ihti)oaclarnıa uysan 
olor•I de•am ttmı•hillr • 

Nlkola ve Apolefa11I 
Kain! ve akrabaları 
Cenan tevaaMı 1110-
.. .., Nlkola Pllltof 

Telefon ı 44Ht 
~ ................................. ..... 

Bu Akfam ISIUf 

SÜM E R 
sı EMASINDA 

Willy Birgel-Sibille Schmidt 
tarafından fevkalade bir tarzda 

OTEL SAHER 
Frantazc:a ıklO fllmlnde 

-----------------------------------------ı6m ........... _. ..................... , 

BUtOn Hayat ... LOka ve lhtlpma.., fampan. 
yayı... Danı ve Musikiyi... DraM ve •tk• 
glSreoekalnlz. Muht•m Viyana .. hrl gizi•· 

rlnlz anOndı canlanaoaktır. •u akpm 

yerlerlnlzl evvelden aldırınız. 

NUMAAALI ODA 
YAZAN: cdg.ar W.allace 

•- Yalancınm biri! Yalan! Yalan! arasıra çek ıtirıp sarhoş olmak Adeti 
~ en kanlı dilıimanımı bile ele ver- de vardı. Namuslu bir adam i tedığl 

em. J'.ler hapishaneye kondu7sa, kadar içsin, sarhoş olsun, abuk sa
bu halin bütün mesuliyetl, kendisine buk konuşsun, ehemmiyeti yoktur. 
attttr. Bqka hiç kimseye deiıl. Polis Ertesi günü yine bir gün evvel sızmış 
lçıkı&ıüdilr, kurnazdır, falandır, fi- oldutu yatacatızında uyanır. Fakat 
llndır derler, bu sözlerin topu da saç- mücrim öyle mi ya!? Serbest sızar 
bıadır Cani ne eder eder, işin sonun- kodeste ayılır. Uyanınca ilk g~rdOğü 
da kendini yakalatır, ve kendi aya- yüz hapishane prdiyanınm yüzüdür. 
li7ıa tıplf tıpıı hapishaneye ıirer. Peter mevzuu birden bıçak gibi 
lire kadar kurnaz ve becerikli olsa, kesti ve elini John'nun omuzuna da
tanı mutlaka budalanm biridir. Bu yadı. 
böyledir, 1e böylece de kabul etmek "- Johnny bu mesele için müked-
lerelı:tir. Parmak izlerini cizlemek i- der detit.in delil mi?,. 
tin lider de eldivenler lfyerler, şunu Johnny cevap vermedi: 
>'aparlar, bunu yaparlar; fakat mu- "- Mükedder misin yoksa? 
hakkak p.ırada delllae burada - her İşte çatışma ve çarpı,ma asd şlm-
haıde bir yerde - parmak izi detll, di başlıyacaktı, John kendini topladı, 
fakat kontrat kAğıdınm altına imza bütün aklını seferber etti ve hazır
•b;yorlarm11 gibi, kendi 6z ve imza- landı Amma dotrusunu söylemek lA
laruu basar ve herkes görsün di7e o- zıms~ yapac ğmı bu cümle ile Mar
tac:ıkta bırakır giderler. ney'yi elde edebileceğini pek wnmu-

l.eae De beraber biz Ortonle'nin yordu. Fakat 71ne, ümitsizlil• rat
ltasa odasını kırdık ve Amerika pa- men davranacaktı. 
l'aaiyle hep dolar, yüz yirmi bin İn- .. _ Mamey hakkında mükedder 
l liz llrahk bir serveti kaparak sa- detlllm dememi istiyorsun delil mi? 
"uttuk. Bu yaptıJun son iftl. Parayı Hayır mükedder değilim! Yalnız ... 

ip k çmak işten bıle değıldl, Kolay- Peter'in sözleri acele acele ı;ıkıyor-
clı Qelıelellm, Leae matrurlandı. du, sesinde bir yalvarış vardı. "B. k 
t le ppllm· b6yle kurnazlık et- Johnny ben öyle yapmak mecburiye" 
'-~ dt1a7anm dört bucatına ma- tindeydim. Onu ne kadar ııevdiilml 
ltlwuai Din etmiye koyuldu. Ustelik pekMA bilirsın. Sana aklun yatmty01 

'l'eınka No. =* 
degil yalıyo du. Fakat seni içeri sil
ı ukledıkleri zaman biraz durakladun 
Derin derin duşilnmiye koyuldum: 
Sen içeri t·l•ıldığın zaman kız senın 
karın olay... eh bu hl'ıdise, emin ol, 
canıma kıyardı, O çocuk iken bile, 
onu atlar IGrdilkçe, dünya gözümde 
kararırdı, Göz yaşlan dökmesine da
yanamzdan. Ya sen haois olurken, o 
karın olaydı. Atlamak şöyle dursun, 
kız acaba ne yapmazdı? İşte tam bu 
sırada şimdiki yavuklusu çıkageldi. 
Temiz, düz, dolru, şen, bir adam .. 
Velhasd bir centilmen. Ne yapaqak -
tun? Sana doııd~unu söyliyeyim: 
Herife yardım ettim, Kanı sıcak bir 
adam. Gör de bak! Ona gönlün çar
çabuk ısınacak. Sempatik bir ıenç, 
ıeytan tüyü mü var, nedir? Hiç kim
senin nefret edemiyeceii bir adam. 
Sonra bir mesele daha var. Kız da 
onu seviyor., dedi, sustu. 

Johnny ses çıkarmıyordu, tA nedan 
sonra sükQtu kırdılı zaman, "Dinle! 
Peter, dedi, o adama karşı bir hıncım 
yok. Olaydı, tuhaf oluntu, ne müna
sebet? Yalnız bir ricam var. 'Bu dil
gun olmazdan evvel şunu söylemek .. 

- Düğün olmazdan evvel mi" S -
na Bamey söylemedi mi? Bu sabah 
evlendilerl 

(Arka• var) 

Yeni Açllacak Sinemanın Adı 
Sinema severlerden gelen binlerce mektubun 

Taanül bitmiftlr. 

Pek yakında Tepebaşında açılacak olan büyük, geniş, ra
hat yeni sinema müdüriyeti bir anket açmıf, sinenıa sever 
halkımızdan bır isim bulmalarını rica etmişti. Bu ankete ge
len binlerce mektubun tasnifi bitmiştır. Bir iki gün sonra ısim 

ilan edilecektır. 

Tepebaıında Açllacak Olan Sinema 
Bu mevsimin en büyük hadisesi olacak, en yeni, en fev

kalade f iJmlerle en meşhur ıinema yıldızlan bu sinemada 
görülecektir. , ______________ , ________ _,, 

Onlan aeven kadınlar ••• 
Zaıere uçan be,erl kartallar .•• 

ÖnUMDzdıkl Pı,...mba akpmı 

SARAY SINEMASINDA 
Gösterilecek Olaı 

20.000 KAliRAMAN 
Büyük ve Kuvvetli Alk ve Kabramanhk Filminin mevzuunu tllkl1 

etmektedir, 8Af ROLLERDE ,: 

Preston Foster - Randolph Scott ve Margaret Lindsay 

·---.................... 1 ............ ,ı~---------·----------------~ 
Bu Akşam Şehzadebaşı TURAN Sinema Tiyatrosunda Dahi Bir Reiisör : W 1 L L Y FORS T 

SiNEMA • TIY ATRO • VARYETE 
Sanatkar N A Ş 1 T ve Arkadaıları 

Yüksek okuyucu NADiRi ER ve 1 AZ arkada§ları. Yeni varyete 
numaralan ve akrobat danslar. 2 b' yük O Y U N •trdın 

1 - ÇİFTE SAGIRLAR 
2 - üç KATiPLER 

S nemada iki oilyük Fılm Birden 

1- AŞKIN GÖZ YAŞLARI : Türkçe S&lü 
2 - ÖRÖ'MCEK ADAM Son ve heyecanh Devreleri 
şamlan sinema 19,15 de ba:;lar. Sinema ve tiyatroya blr biletle ıtri 

Şimdiye kadar G6rillen bütan Filmleri G6}8ede bırakacak... Sataah 
VAL8LAR Sebri ViYANA muhitinde pçen fAHANI ııııht l'ILM 

o p E R E T 
Oylny•nlar 

Willy Forst - Maria Holst - Paul Hörbiger 
ve VIYANA'mn m ga.l VALSLABI pek gfllaMtı 

ŞA RK SINEMASINDA 
,,1 .......................... .. 
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................................... , ............................................................ . 
iNŞAAT iLANI 

Sumer Bank Umumi 
Müdürlüğünden RADYOLiN 

"" 

iLE SABAH, öGLE ve AKSAM l - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları sahasının 
feyezardan kurtarılması için yapılmış bulunan 
seddenin islahı, ilavesi, yeniden sedde ve mah
muzların inşaatı kapalı zarf usulile ve Yahidi 

8A ~-
1 

01', NEZLt._ <:iJRlf't $10M A TIZM' Her yemekten sonra gUnde Uç defa muntazaman 
-!( 4f! dltlerln 1zl fırçalayınız. 

fiyat esasile eksiltmeye konmuştur. 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 1·------------

2 lşbu inşaat ve ameliyatın muhammen keşif be
icabında Günde 3 Ka e Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan İsrarla İsteyiniz. , -------------------•'\ 

1 ELEKTRİK !ESISA Ti PRATIGI 
3 

4 
5 

deli 196.294.30 liradır. 
Eksiltme eYrakı Ankarada Sümer Bank l\hıame
lat şubesinden 10 lira mukabilinde alınacaktır. 
Muvakkat teminat miktarı 11.065 liradır. 
Eksiltme 7.10.1941 tarihine müsadif salı günü sa-
at 16 da Ankarada Sümer Bank Umumi Müdür
lüğü İnşaat şubesinde yapılacaktır. 

6 - istekliler teklif evrakı meyanında şimdiye kadar 
yapmış oldukları bu gibi işlere ve bunların bedel
lerine, firmanın teknik teşkilatının kimlerden 
terekküp ettiğine ve hangi bankalarla muamele
de bulunduklarına dair vesikalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak 
ihale günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde 
Ankarada Süm~r Bank Umumi Katipliğine tes
lim olunacaktır. 

8 

9 

Posta ile gönderilecek tek1iflcr nihayet ihale sa
atinden 1 saat evveline kadar gelmiş ve zarfın 
kanuni şekilde kapatılmış olması lazımdır. Pos
tada vaki olabilecek geçikmeler nazarı itibara a
lınmıyacakhr. 

Banka ihaleyi icrada serbesttir. "6899'' ''8413'9 

, .;ı.;ı; 1 • .. • ,,, . . ,.... . . ,... - .. ..... : . ' . · ... ! ':r: 

~-----------------,----------------------, 
İNHİSARLAR 

.: 

UMUM MÜDÜRLUGüNDEN: 
1 • 29 - 9 - 941 Tarihinden itibaren inhisar Şaraplarının 

Fiyatları Aşağıda Şişe Büyüklüğüne Göre Tesbit Olunan 
Gösterilmiştir. 

cı. 

35 
70 

200 
3111 
70 

200 
Litresi 

Tarifo fıyatı 

30 
42 
80 

120 
Sfl 
95 
.?O 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
' ·r 
+ 

1\1. M. Yergisi 
Krş. San. 

1.75 
3.50 

10.-
17.-
3.50 

10.-
5.-

Yek(tn 
Krş. San. 

31.7~ 

45.50 
90.-

137.-
53.50 

105.-
23.-

2 35 Santilitrelik Şarapla Fıçdı 

Şi eden sofra ~arabı 

Şişeden misket şarabı 

Fı!,;Hia a~ık şarap 

Misket Şarabının 

,'z ......................... 111 ..... •u .. ••~.~aa.._ .... .., ... ll!ll!l:'la~ı ..... 2.ll 
Devlet pemiryolları ve limanlan işletme idaresi ılanfatr 

Fiyatlarında 

Yukarıdaki 

Değişiklik Yoktur. Bir 

Fiyatlara Şişe Depozitosu Dahil Değildir. 

.Muhammen bedeli (4000) lira olan 500 adet Kondoktörlere mahsus 
Sen•is Çantası (6.10.1941) Pazartesi günü saat (11,15) On biri on beşte 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksilt
me usullyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstlyer.lerln (300) liralık muvakkat teminat ve kanu
nun tayin ettiği vcsalkle birlikte eksiltme günU saatine kadar komisyona 
mUracaaUarı lfızımdır. 

Au iı::,. ıılt .ı::ırtnnmcler komisyondan parasız olarak daıtıtılma.ktadır. 

(8350) 
,.,.,.,,,_ 

Palamut ve çam kabuğu nakliyatına mahsus D. D. 239 No lu tartfe 
,eniden tertip edilmiştir. Yeni tarife l,10.94İ tarihinden itibaren meri
yete girecektir. 

Eski tarife, yeni tarifenin dışında kalan palamut hillbnsı için 1,11,941 
tarihine kadar muteber olacaktır. 

Yeni tarifeye palamut unu ve cam kabuğu unu ithal edilmiştir, 
Fazla tafsilat için istasyonları müracaat ed"lmelid r. (7178-8699) 

Bursa Naba Müdürlüğünden: 
ı - ~-xstltmcye konan iş: (BUrsa - Yalova hudut yolunun 1+300-

56 + 700) kilometreleri arasındaki bozuk şosenin s:ındoviç sisteminde in
şası, kapalı zart usullyle eksiltmeye konulmu§tur. Ke~I! bedeli (555033) 
lira (59) kuruştur. 

2 - Eksiltmesi 10.10.941 Cuma günü saat on birde Bursa ViUıyetl 
Daimi EncUmcnlnde yapılacaktır. 

3 - Bu işe alt hQIAsal keşi!, silsile! fiyat cetveli, malzeme ocaklan 
grafiği, fennt ve husus!, kapalı zarf usullyle eksiltme, bayındırlık işleri 
şartnameleriyle mail şartname ve mukavele projesl Nafia Dairesinde gö
rülebilir, 

4 - Eksiltmeye girebilmek için (26451 lira 34 kuruş) muvakkat te
minat vermeleri, üçilncf.l maddede yazılı evrakı kabul ve imza etmeleri, 
bu inşaatı yapabileceklerine dair ihale gününden en az beş gUn evvel 
Bursa VllAyetine mllrncaat ederek alacakları ehliyet vesikası, Ticaret 0-
dasma kayıtlı bulunduğuna dair 941 yılı vesikası ik birlikte teklif mek
tuplannı 2490 sayılı kanunun hllkilmlerl dahilinde hazrrlayıp 10 10,941 
Cuma gilnU saat ona kadar Villyet Daimi Encümenine makbuz mukabi
linde vermeleri ntın olunur. 

Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. (8156) 

J. H. K. Genel Merkez Başkanhaından 

Depo Y aptırdacak 
.ltlmesgut Hava meydanında yaptınlacak deponun eksiltmesine ihale 

tünü talip çıkmadığından keşi! bedeli 8531 lira 58 kuruşa çıkarılarak 
kapalı zarf usullyle yeniden ekslltmeye konulmuştur. Ekslltme. 6/10/941 
pazarteııl g{inQ saat 15 de T. H. K. Genelmerkez binasındo yapılacaktır. 
Bu l,e alt vesaik 25 kuruş mukabilinde T. H. K. Genelmerkezlnden ve 
İstanbul T. H. K. şubesi başkanlığından verilir. 

istekliler, ihale gllnll saat 14 e kadar- kapalı zarflarını komisyona 
vermelidirler. (829!!) 

1 K,yfiyet ilan Olunur 

ı) ,1 ., . UZP & 
_, 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu İlanları SiNGER 
En 

Zarif 

En 
Sağlam 

Ve En 

Dakik 
Saatlerdir, 

Saatleri 
İstanbul EmlnönU 8 

,-. ANAPİYOJEN 

Muhammen 
bedeli 

Cin• ve miktarı · 

Caket ve pantalondan iba
ret ve eratın yazlık elbl~e 
kumaşı evsafında 12579 ta-

Lira Kr. 

!<.atı 

teminat 
Lira Kr, 

~artname 

bedeli 
Kurut 

knn işçi elbisesi 94342 50 14151 3!ı 172 
Yaptırılacak olan iş elbiseleri 6,10.1941 Pazartesi günü saat 15 de 

Askeri Fabrikalar Umum MlldUrlOğll Merkez Satınalma komisyonunca 
p:ızarlıkla ihale edilecektir, Muphammen bedel, k~l teminat ve şartna-
me bedeli yukarıda yazılıdır. Taliplerin müracaatları. (8626) 

Malzemenin elnı 
ve miktarı 

200 - 400 ton 
kurşun 

5000 çift Erat 
fotinl 
12 ton semer 
kılı 

-
ihalenin ı:Dn 

ve saati 

8/10/9U Çarşamba 14 

Muhammen 
beedll 
Lira 

260,000 

8 /10/941 14,30 46,500 

Katt 
tem inat 

Lira 

28300 

6975 

8/10/0ıl .. 15 18,000 2700 

Şartname 

bede il 
Kuruı 

1300 

233 

Yukarıda yazılı malzeme hiza!ar ında gösterilen gün ve saatlerde As
ı ker! Fabrikalar Umum MudUrlUğii merkez satın almıı komisyonunca pa

zarlıkla ihale edilecektir. Muhammen bcdelelriyle kati teminatları ve 

1 
Dr. IHSAN SAMI şartname paraları hlzaıaı:ı~da göstr.rllmlşhr. (8682) 

İstreptokok, İstarilokok, pnö- ~ ANA _ iLK _ ORTA _ LiSE 
ınokok. koli, plyosiyanıklerln ' 

yaptığı çıban, yara, akıntı ve cllı 1 Kız ve B O G-Azı• ç 1 LI• S ELERI vvaattıılııızve 
has+.alıklarma karşı çok tesirli Erkek 

,~.,.. taze asıdır. ~~ ,_ 1 Arnavutköy - Tramvay Caddesi : Çiftesaraylar 
Kayıt için her gürı mektebe müracaat edilebilir. 

f stanbul : levazım Amirliği 
Satınalma komisyonu Uônlan 

Beherme bır kuruş IıyaL tarımın e
dilen on iki milyon beş yUz bin adet 
nlüminyum çadır düğmesi müteahhit 
nam ve hesabına alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 2/10/941 Perşem'bc 
günü saat 15 de Tophanede fst. Lv. 
Amirliği satın almn komslyonunda 

'- Telefon: 3G~Jıı , 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden! 
Orman, Veteriner ve Ziraat Fııkil:telerlne bu yıl kabul edllecı:lt ta''"• 

belerin secim imtihanları istanbulda Sultnnahmette Yüksek fktısı>t ve .,..ı~ 
caret me}ı:tebi konferans salonunda v? Ankararla VOksek :.iraat r:n .. tlln
siinde aşağıda yazılı gün ve szıatlcrde vapıl:ıcağrnd:ın namzet talebenıc. 
lrr.tihan komisyonuna mUracıvıtıarı. (6859 - 8377) 

Ders G O n Saat 

ZAYİ MAKBUZ 
· L AA yapılacaktır. İlk teminatı 7500 liradır. ,_ I N _, Nümune ve şartnamesi komisyonda Fizik 

Türkçe 
Kimya 
Biyoloji 
Cebir 
Yabancı dil 

----: 
6.10.941 
6,10,941 
7.10,941 
7 .10,941 
8,10,941 
9,10.941 

oazartesl 9 - 12 
14,30 - 17 

9 - 12 
l4,30 - 17 

9 - 12 
9 - 12 

Sirkeci İthalfıt GllmrüğUnden al
mış oldul:'Um 26800 s:ıyılı ve 15/1/941 
gunlu gümrük mokbuzunu :zayi ettı- 1 

ğimden, bir iklncısi alınacagından es
kisinin hiçbir hCıkmü ve kıymeti ol
madığı ilAn olunur. 

Nuri Ali Hamacıoğlu 

Zayi Bilanço Defteri 
25.9.941 perıembe &DnO tetkik eılılme 

Oxere Defterdarlık Hesap BOrosuna ibru " 
7<>ld• defterdarlık Ue birinci vakıf ban ara 
8ında dO;Urdüiumll anladıatm 27.3.941 tarı 
J.ınde ht. Bırıncl noterden tudilıli 940 nne 
eıne alt bill<ıço defterimi bulup adresime ıı:e 
tiren veya ı:cmderenln memnun ~dilecel:irı 
bıldirir ve bu bayıneven kım~eye ~imdıJe 
~cıeltkOr ederim. Adres: Bırlncl V•kıl H:ıı 
No. 31 Avram Mia. 

ZA YJ: htanbul Emniyet MOdDrlDflhde 
almıı ol(ufum 4151 No. b Polis tanınmr 
karnemi zayi ettim yenisini alatafımdan " 
Jcisınin hUkmll yoktur. UıkDdar Polis merkr 
:ıınde All oflu Recep Oıalkan 

KAYIP. hıanbul Hukuk FaltültesinJen al 
ctıtım h\l ılyet varaltamı kaybettim. Ycniıin 
çıkaraealımdan uklılnln htikmU :volı:tur. Hu 
kuk FakUltcıl S. 1 • No. 6686 Rlfaı Ovatıoflı 

Yeni Neşriyat: 
JSTANBUL BELEDiYE MECMUASI -

.Belediye hlerındcn ve ıehlrcllilıtcn bahaeJe 
bu mecmuanın 1!12 nci u:vııu rulmU oiarr 
neırcdilml~tlr. 

RERKEStN MEcM'ü"Ası - Havıcılrk '" 
8 pordan bahıeder. ı 5 ırOnde ?lr Ankırada '1· 
kar. 295 inci aayııı neıredU,,,fıtlr. 

YENi ADAM - H:'İtalılc fikir ıructesldir 
Dcferlı :vuılarla 352 nci uıy111 hıanbulda 
çıkmıııır. 

Sahip ve Neşnyat müdürü Emln 
UZMAN. Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L.. S. TAN matbaası 

görülür. isteklilerin be1 11 saııtte ko-
Slrkeclde Demlrkapıda, Cezayir- misyona gelmeleri <260) (835!5) 
li Mehmetpa:ıa Camisinde he'" _ 

kınıln malı varsa İlkteşrlntıı s~- Beher kilosuna 400 kuruş tahmin 
kizine kadar teslim almıılnrı rı- >dilen 21,079 kilo pençe:iik kösele a-
ca olunur. Kaldırmadıklan tnk- lınacaktır Pazarlıkla eksiltmesi 2/ 
dirde mesultyet kabul edilmez. 10/941 P~rşembe gilnil saat 15 de 

~--· .. ------•~._..,.., 1 Tophanede ist. Lv, Amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Ta-

s&e 
4 mtpl,vı 

iN GILIZ. 
Uıdyol!o JtJ 

1YENİ Gia:MlşTİR 
•111!: j Ga1ata Voyvoda Cad. ~ 

Bereket Han No. 9 

KA YJP: Kırıchlrdcn aldıfrm ukerl ıtrhlı 
tcrltereml kaybettim yenlsirıl alaca~ımd:ın ••· 
kisinin hülnnQ yoktur. 320 doğumlu Ccrkea 
Ahmet oilu Halit. 

lplerln belli vakitte koml!l}'ona gel-
ıeleri. (268 - 8640) -Mi.iceddet veya az kullanılmış bir 
ıdet torna tezgtıhı alınacaktır, Pazar
ıkla eksiltmesi 3/10/941 Cuma gilnU 
'lat 15 de Tophanede Lv. Amirliği 
ıtın alma komisyonunda yapılacak
r. Tahmin bedeli 2500 lira, kati te
ıinatı 375 liradır. Mevcut malı o
ınl:ınn belli vakitte komisyona gel-
'lelerl. ((273 - 8645) -15 adet bakır çay ibrll!l nlınncnk
.-. BakD' bulunamadığı takdirde e
mye çay ibriği de almabılir. Paznr
•ğı 3/10/941 Cuma gllnü saat 15,30 
ıa Tophanede Lv. Amirliği s:ıtın al

'l'la komisyonunda yapılacaktır. Talip
lerin numune ve teminatlariyle belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

1 (272 - 8644) -ı Tophanede 2 No. lı dlkimevi bl ıast 

Sal ,. 
Çarşamb:ı 
Perşembe 

Gümrükler Muhafaza Genel 

Alma Komisyonundan 

K. Satın 

7/1. Teşrln/941 Salı gUnü saat 11 de 600 lira muhammen bedelle 60 
adet kaptan yazlık elbisesi miltcahhit nam ve hesabına pazarlıkla alına 
caktır. İlk teminatı 45 liradır. Şartname ve nümunesl her gün komis
yonda görüleblllr. İsteklilerin belli gün ve saatinde Galatada Mumha-
ne caddesindeki !\4 '1umnralı rlnlrevı- l!elmPIPri fR31lfi' 

Deniz Le\'azım Satınalma Komisyonu İlanlan 

Beher metreıının 
tahmin bedeli 

600 metre !otin astan 95 Kuruş 
7000 metre Dibct 245 " 
1 - Yukarıda cins, miktar ve beher metrelerlnin fiyat tahminleri ya

zılı iki kalem benzin, 2 Teşrinievvel 941 Perşembeg ünü saat 14 de pa
zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - 7000 metre dibet için bin metreden az olmamak Uzere yapılacak 
teklifler kabul edilecektir. 

3 - Şartname ve numuneleri görmek lstiyenlerin her gün ve pazar
lıla iştirak edeceklerin de tekllt edecekleri miktara göre % 7,!5 nisbe
tindeki ilk teminat mektup veya veıne makbuzu ile Kasımpaşada bulu-
nan komisyona müracaaUarı. (8653) 

Üsküdar Enstitüsü Müdürlüğünden: 

tamir ettirilecektir, Açık ekslltrr ~ 
15/10/941 Çarşamba günü saat 15 3e 
Tophanede Lv. Amirliği satın alrvı 
komisyonunda yapılacaktır. Keşi! b ._ 
deli 9470 lira 12 kuruş, ilk temim tı 

KAYIP: Develi askerlık ,ubealndcn c'dıi!ım. 710 lira 26 kuruştur. Keşfi komis - Üsklldar Kı:z: Enstitüsü pansiyonu senelik et. sade Jağ, zeytin yağ, 
terhis tezkeremi kaybettim. Yenisini alacaf;ım· ı yonda görülfir İsteklilerin belli -,,a- tereyağ, yaş ve kuru sebze ihtiyacı açık eksiltme ile edil'!Ceğ! ve ihale 
dan ·~kisinin hOkma kalmamrıur Kavscrlnin kitt<> komlsyor{n gelmeleri gUnil i!An edlldfıti halde talip zuhur etmediğinden ihalenin 4/X/941 Cu-
Develı Tonbak koyOndrn 1330 dolumlu Kuı• '" • o 
tara oflu Osman Ciilnc7, (277 - 8701 , martesl günü saat 10 a t!illk edildiği ilfın olunur. (8591) • 

ı nci kitap : Dahili Tesisat (2 nci Bası) 40 Kş, 
2 " " Asansör Tes:satı 40 Kş, 
3 " : Motör Te-sisatı 50 Kş, 
4 " " : Dinamo - Motör sargılan 50 Kş. 

İkbal, Haşet, inkılap, Üniversite Kitabevleri: 
iıtlycnler sarih ıdrulerlyle (10 Kt. lllve ederek) • 

Posta kutu : 2322 ( Geometri Prob.) lstanbul 

Adreılnden temin edebilirler, 
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Yukarıda yazılı mahaller 942 ı:enesi Mayıs sonuna kadar kira7a v& 
rllmek Uzere nana konmuştur. İstekliler 3 Teşrinievvel 941 Cuma günil 
sant on beşe kadar Çcmberlltaşt:ı lstanbul Vakıflar Baemlldilrlilğünde 
Vakı! ~~rla~ ka~1!1..!..ı;e_gelm~lcrl. (8366) 

Askeri Fabrikalar Ticaret Şubesinden 
Tkaret subesinde istihdam edilmek üzere ve müsabaka ile bir memur 

alınacaktır Aranılan serait ve istenilen veıailı: ıunlardır: 
1 - Ticaret Orta Okulu veya liseılnden mezun olmak. 
2 - Doğruluk kağıdı. 
3 - Devlet memuriyetinde veya diğer yerlerde calısanlarm oraı.araaıı 

aldıkları bonservis tasdikli suretleri. 
4 - lki adet vesika fotoğrafı 
S - Hüviyet cüzdanı veya musaddak suret. 
İmtihanda muvaffak olanlara ll6!16 sayılı kanun mucibince iicr~ Ye~Je

c~ktir Hususi kanun mucibince Sıhhat ıicorta ve tekaüdiye hakla vardır 
T~li polanlann sarih ~e okunaklıadresleri yazılı dilekçeleri ile en ııeç 

15. 10,941 tarihine kadar Tjcarct Subesine müracaatları ilan olunur 
(7135) (8691) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden 
8.10,941 Çarşamba günll saat 15 de İstnnbulda Nafia MUdilrlOIO ek

siltme komisyonu odasında (4125) lira muhammen bedelli yerli bezinden 
rnnmıil (500) adet balıkçı muşambası açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fennt şartna
meleriyle buna müteferrl diğer evrak dairesinde görülecektir, 

Muvakkat teminat (310) liradır. 
İstekll1erin bu işe benzer iş yaptığına dair !d:ırelerinden almııf oı

duı;'U vesikalarla 941 yılına ait 'l'icaret Odası vcslkalarmı hAmilen gel-
meleri. (8284) 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dekanlığından 
Fakülteye aluıacak burslu talebenin yazılı lmtlhanlan 15 ve 16 İl 

teşrin ı941 günlerinde yapılacaktır. 

Ayda kırk lira harçlık alarak talebe olmak lstlyenlerin nilıayet fü 
rtnc!teşrlnin 13 cil pazartesi aksanıma kadar Fakülteye- kaydedilmiş ol-
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Silivri dispanseri binasının ikmal lnşaatı açık eksıltmeye konulmuş
tur. Keşif bedeli 3718 Ura 79 kuruc; ve Hk teminatı 278 lira 91 lı:uruş•l!r. 
Keşif ve !iartname Zablt ve Muamelat Müdurlüiü kaleminde görülebilir. 
İhale 8-10-941 Çarşamba günü c;aat 14 te Daimi Encümende yapılacak
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden aekız 
gün evvel Vilbet Nafia Müdürlüiüne müracaatla alacakları fenni ehlı
yet ve 941 yılma ait Ticaret Odası vesikalariyle ihale günü muayyen saat
te Daimi Encümende bulunmaları. (8454) 

lstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden 
1 - Mıntakamız ve mıntakamıza bafh Tali Liman Dalrelerınae mün

hal memurluklara müsabaka ile lise ve orta mektep mezunlarından olmak 
ve askerliğini yapmış bnlunmak 111artıyle memur ahnacakUr. 

2 - lmtihan 15-10-941 Cuma günü 14 te, 
3 - Talip olanların mektep şahadetnamesi, nüfus hliviyet ,_ __ 

askeri ''esikalarınm asıl veya tasılikl! suretleriyle sıhhat raporu ve hiJs-
r.uhal varakasını ve fotoğraflarını bir istidaya baflıyarak reısliğimıze 
muracaat etmeleri . (8696) . ------ -

Maarif Vekilliğinden 
111 üncü Devlet Resim ve Heykel Sergisi 

1 - (111, üncü devlet resim ve heykol tergisi) bu yıl da 31 B!rlncl
teşrln 1041 tarihinde Ankarada Sergievlnde açılacaktır. 

2 - Teşhir edilecek eserler 10 Rlrlnciteşrln 19~ 1 tarihine kadar An
karada Mnııri! Vekilliğine, İstanlıulda Güz.el Sanatlar Akademisine mak
buz mukabilinde teslim edilmelidir. 

3 - Eserler Maarif Vekilllğlme, Sergi mahalline nakil ve serginin 
sonunda sahiplerine iade olunacaktır. Te!ıhlr veya rıakll €$nasında vukua 
ı?elecek zıırar ve ziyan. eser sahlolerine aittir. (6198 - 7773) 

Üsküdar c. Müddeiumumiliğinden 
Kilosu 180 kuruşa satılması l.cap eden kahveyi 40 kuruş faı1as!yle 

220 kuruşa satmak suretiyle Milli Korunma Kanununa muhalif harekette 
bulunduğu iddlasiyle maznun Oskıldarda Gül!cmhatun mahallesi Uncu
lar sokağında 3 No. lu dükkanda bakkal İskender oğlu Hakkının Üskll
dar Asliye ceza mahkemesinde icra kılman duruşması sonunda, yirmi 
beş lira ağır para cezasiyle mahkumiyetine ve yedi gün müddeile 'ie 
dükkAnının kapatılmasına karar verilmiş ve bu karar katlleşerek infaz 
olunmuştur. 

M.M. Vekaleti Deniz Müsteşarhğından: 
l.II.941 tarihinde Ankarada Harp Akademisi emrinde açılacak olan 

hesap ve muamele memur okuluna deniz hesabına muamele ve hesap 
memuru yetlştlrllmek üzcrey edek subaylardan müsabaka ile 20 talebe a
lınacaktır. 

isteklilerin şeraltl ve imtihan tarihini öğrenmek üzere en yakın de
niz teşekküllerine ve Ankarada bulunanların da Vektılet dAAiz :zat işler. 
şubesi mUdürlUğüıfe en kısa bir zamanda müracaaUarı. (7046-861i' 


