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AFRiKA CEPHESi 

· • Tobruk'un 
I ' 100 Kilometre 

Cenubunda 

Beden Terbiyesi de 
Maarife Bağlandı 

Libyadaki muharebelere faal şekilde iştirik ettiği haber vedlen Douglas Boston tipindeki Ame· 
;, .l rikan bombardıman: tayyarclcrinden biri uçuştan az önce mürettebatı ile birlikte · 

Harp Zengini ı 
Kimdir ve Onu '· 
~asil Bulacağız 

•' 

r -
ı . ASKERi 
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HARK OF HARBi 

~ 

lkiTarafm_B~yükZ~r~ı, Bazı Mebuslar U. Müdürlüijün Futbolü 
Kuvvetlerı Şıddetll Bır v 

Muharebeye Tutuştu Baltaladıgından ve Pro9ramsaz 
ltalyanlar, Şimdlden Çalıştığından Şikayet Ettiler 

Esir ve Ganimet 
Allndığını Söylüyor Bütçe Müzakeref eri 

Tamamlandı 
inhisarlar Vekili Eğer 
Zaruret Hissedilirse 
Bira imalinden Yaz 
Geçileceğini Söyledi 

}t;JTI:. 

I 
I 

i 
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Ankara, 29 (TAN) - Bugün 
saat 15 de toplanan Büyük Millet 
Meclisi mülhak bütçelerin son du 
rumunu da müzakere ve kabul et 

Burada Harekat Mevzi Muharebeleri mek suretne rn42 maıı yııı bütçe 
müzakerelerini tamamlamıştır. 

Asıl harp zenginleri, iz vermeksi. 
zin kara borsada çalışan ve hiç 
bir beyannameye tabi olmıyan 
kara tüccardır. Kanun asıl aradığı 
harp zenginleri, bu gibi zincirle
me iş yapan, malı ortadan kıl. 
dmp saklayan, istifçilik suretiy. 
le gayri meııru ve gayri kanuni 
yollarda fazla kazanç temin eden 
lerdir. Biz bunları ararken nor. 
ınal ve kanuni :ıartlar içinde ça. 
lışa.n müessese ve şlrketlm fa. 
aliye'rten ve hareketten alıkoyan 
bir çıin:' açmamağa dikkat dik
kat etmek mecburiyet.indeyiz. 

Şekline Dökülmüştür. Üç Ordunun İmha Beden terbiyesi umum müdür 

Edildiği iddiasını Kabul Etmek Güçtür ~:~::na!~~~:e:~;~e r::~~~~ lnhi_sa_r_ıa_r_V_e_·k_il_i_R_aı_·r_K_ara_dc_·n_ız_A_liı_·n_a_·k_aı_a_t _v_e_ki_li_A_. _F_. _:R_ng_i_n 
Dublan bu umum müdürlüğün ı r·.--v azan: Emekli Deniz Subayı -, muarefe devri hagkındaki kanun · 

İİ N E C A T 1 y A $ M U T 1İ Sekizinci İngiliz or dusu kuman- kabul edilmeden evvel beden ter 1 SOVYET TEBLiGi 

' • 
_ _ 1111. Zekeriya SERTEL 

Harp şartlan yüzünden bü -

dam general R itch ie biyesı bütçe kanunu müzakerele 1 
------------ .... ~·· . rine başlanmasını usul noktasın 

, . , H arkof muhar<'bl~n h->kk ı nda Kahıre, 29 (A. A.) - Orta şark d h t ı buld B"t " ·· e ', <~. ·, · son gelen Alman tebliği, her İngiliz teblig~ i: Muharebe dün bü- ~n ~aba tı hu. .u _çHe -~n~uKm. 
iki ta f .. d b b" . . .. .. . nı m .. z a a mu arnrı usnu ı-

' :a m on gun en eri ırbmne tun gun devam etmıştir. Bir Elha t , d İb h" D bl ı k 
tamamıylc zıd iddialar v h b l . ,. . l° k " . ap(}. a ra ım U ana la ve 

. neşreden tebliflerindm bi; tU:ı:ri;t fıcU? d~ şıma ~ r dsındb: b~~unan rerek beden terbiyesi umum mü 
ce anlaşılamıyan vaziyetinin aydınlan ı uşman ° ~n ~ ıri m~- dürJüğünün mııarife bağlanması 
masına yardım etmiştir. Bu son Al. ~ısta El Ademe e dogru ilcrlcm.!ş hakkındaki kanunun müstacel\ • 

İzyum'da 
Muharebe 
Kızışıyor 

Şimal Buz 
Denizinde 16 
Şilep Batırıldı yük kazançlar temin etmiş 

olan kimselerin bu fevkalad~ ka 
zançları üzerme bır harp vergisi 
konması lüzumu nihayet hüku -
met tarafından da kabul edilmiş, 
ve fevkalıide kazançlar vergisi 
adiyle yeni bit- kanun hazırlan -
mıştır. Bu kanwıa göre, harpten 
evvelki üç senenin normal kazan 
cı esas tutularak, harptenberi bu 
haddin üstüncie elde edilen ka -
zançlar fevkalade kazanç sayıla
cak ve bunlardan % 15-60 nisbe. 
tinde bir harp kazancı vergisi a
lınacaktır. Yine bu kanuna göre 
:_..vbin başındanberi satılan gcıy
rimenkullerle mücevherlerin ha 
kiki değerleriyle satış fiyatları 
arasındaki fark üzerinden harp 
kazancı vergisi istenecektir. 

man tebliği hüli.,ııten şöyle dtyor: ~~ ı.. d~ı' D?uhareb
1
ed"n kEal çDına~ ku- .vetle müzakereslrıi istedi. 

Harkofta imha mnh 'lrelı:si bitmiş ve \'~. ı erı ~nsur ar~ ~;ıa ve Osman Şevki Uludağ, bu kanu 
artı·~ cephe .. hatti diizeltllmiş~ir. I Sıdı Rez~ a kadar ıle_rlemış olma nun beş dakika evvel geldiğim. 
Bır kaç ırun evvel Alman kaynalt.. !arına ragmen, hedefıne varama- heni.tz okunup üzerinde d•işünele Harkof 

lan?dan gelen haberle~, bu muharl!. mı~tı~. Bu unsurlar zı~h~. k~~v~t mediğini, binaenaleyh bu kamı • 
benın on _bı.r ayılanberı devam eden lerunız tarafından gerı puskurtül nun tekrar encümene havale edil 

Cephesinin 
Bazı Yerlerinde Tekrar 

Taarruza Geçildi 

Harkc fun Cenubunda 
Muha~ebe. Saha;S ı 

Ruslardan ·Temizlendi 
şark harbııun en muazzam çevirme müştür · · k if t · Ih. ah" At• t 
muharebesi olarak tarihe geçecegirıi . .. .. . n:es~~ te 1 e tı. r ı~ aa 
ve üç Rus ordusuyle çok b- "k 1 Daha sonra kuçük bır kol Ak- tın Gosova, bunda muhalıf ltala -
zernenin esir ve imha edıl~e~t m\ roma'nın cenubunda patika yolla rak tc~;-1dlat kanununda her h::ıngi 
duğunu bildiriyordu. e 

0 rının merkezi civaı;ında diğer kol\ bir değişikliğin yapılmadığl~d,ln 
ı Geçen se?~ ~iazma ve Kiyef'de At ı-:-4!" Devamı: Sa. 2, Sil. 6 l2fr Devamı: Sa. 2 S u. 1 

=~::;~r;;~~!·~~ YENi MEBUSLAR 
Normal kazanç ya sa'yin, yahut 

sermayenin karşılığıdır. Sa'y ve 
sermayenin yardımı ve tesiri oL 
maksızın, ve hiçbir zahmete kat
lanmaksızın anormal vaziyetler -
den elde edilen kazançlar, fevka
lade kazanç sayılır. Harp ticaret 
hayatında bir takım müvazenesiz 
likler, ve gayri tabü haller doğur 
muştur. Sa'y ve sermayesinin tesi 
riyle olmaksızm ve hiçbir tehlike 
ye katlanmaksızın sırf harp şart 
lan yüzünden normalin üstünde 
kazanılan paralar kazandığını id. 
dia edenin değil cemiyetindir. 
Binaenaleyh bu fevkalade kazanç 
ların cemiyete dönmesi lazımdır. 
Bunun en kestirme yolu da bu 
kazancları ağır vergiye tabi tut. 
maktı.İ-. _, -.. .. * 

---Fransız Devlet Şefi 
Mareşal P etain 

Mrl. Petain 
Huduttaki 
Kıtal arı 

Teftiş Etti 
Fakat kimdir bu fevkalade 

kazancı temin eden harp 
2enginleri ve bunları nerede na- Vichy'ye Dönünce 
sıl bulmalı? ' 

İşte fevkalade kazanç vergisL Kabine Mühim 
nin ortaya attığı mesele budur. 

Fevkalade kazanç kanununa gö Bir Toplantı yaptı 
re harp zenginleri şunlardır: 
Harpten evvelki üç sene zarfında 
elde edilen normal kazanç es::ı.s it~ ltalya İle Uzlacmak 
tihaz olunur. Bu normal kazanç :f 

Toplandı 

Hariciye Vekili, Son 
Siyasi Hadiselere Dair 
Beyanatta Bulundu 
Ankara, 29 (A. A .) ..!_ C. H. P. 

meclis grlpu umumi heyeti bu -
gün "29.5.942,, saat 11 de rejs ve 
kili Trabzon mebusu Hasan Saka 
nın reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını ve geçen 
toplantıya ait zabıt hülasasının 
okunmasını müteakip kürsüye ge 
le~n Harici~e Vekili Şükrü Saraç
oglu , son ızahatından beri geçen 
günlerin içinde memleketimizi il
gilendiren siyasi hadiseler hakkın 
da beyanatta bulunmuş ve bu 
mevzulara temas eden suallere 
cevap verdikten sonra . izahatı U 

mumi heyetçe tasvib olunarak sa
at 12.10 da toplantıya son veril_ 
miştir. 

Halk Partisi Namzetleri 
Dün İICin Edildi 

Ankaraı 29 (A. A.) - Açık o· 
lan Ankara mebusluğuna emekli 
general Nihat Anılmış, Bw·sa 
mebusluğuna C. H. P. genel sekre 
terlik başkatibi Dr. Talat Simer, 
İzmir mebusluğuna İzmir C. H. 
P. vilayet idare heyeti reis vekili 
Dr· Hüseyin Hulki Cura, Kars 
mebusluğuna Maarif Vekaleti tef 
ti~ heyeti reisi Cevat Dursunoglu 
Kastamonu mebusluğuna Profe -
sör Hayrullah Diker, Kocaeli me 
busluğuna İstanbul vilayet daimi 
encümeni azasından Suphi Artel 
Kütahya mebusluğuna emekli ge 
neral Aşır Atlı, Seyhan mebuslu 
ğuna Maarif Vekaleti talim terbi 
ye beyti azasından Ahmet Kutsa} 
recer , ve Zonguldak mebuslu,i?u 
na da siyasal bilgiler ikulu müdü 

rü Prof. Mehmet Emin Erişingil 
Parti namzedi olarnk seçilmişler 
dir. 
Sayın ikinci müntehiplere bil

dirir ve ilan ederim. 
C. H. P. Genel Başkan Vekili 

Başvekil 

D. Refik Saydam 

M. Stimson 
Söylüyor 

IDUATEPE MOTÖRÜ i>üNGEL,_D_I -, 
"Amerika Yeni 
Bir Taarruza 
Hazırlanıyor .. . 

Tayyare imalatı Geniş 
Ölçüde Artıyor sermayesi malum şirketlerde % için Laval Romaya 

10 u geçmez. Harp yıllarında ya. 
ni 1939 dan beri bu normaı had Mürahhas Gönderdi 
üstünde elde edilen kaz.ançl9.r fev Chateau Reux, 29 (A. A.) _ 
k~lade kazanç, ve bu ~~ancı te.. Saat 22,15 de Vichyden hususi \ 
mın edenler h~rp. zengını s~yılır. trenle ayrılan mareşal Petain bu 

Peki ama, hu~~met. harbı_n baş sabah 9,30 da Chateau Roux'ya ' 
langıcından berı ıthalat ve ihra : gelm4tir. 

Londra. 2 9(A. A.) - Vaşing
tonda beyanatta bulunan Anıeri
ka Harbiye Nazırı Stimson, Birle 
şik Amerikanın büyük mikyasta 
bir taarruza hazırlandığını söyle 
miştir. 

catı kontrol a~tına a~ış;. belli Devlet şefi otomobille Fay'5eg 
b lı addelerın malıyet fıyatını . . 
aş m . . . ry kampına gıtmış burada dolı-u 

ve satış fiyatını tes~ıt etmış1tır.~ zuncu tümen kıtal~rının atlı t; -
Malı go"nderen tuccara o d ugu , ._ 1 . d ·t · d 

. um erın e geçı resmm e ve su "b · fi t t b · t edilen mallar ' çı ı,. ya_ 1 es 1 

1 
da % 10 ile bayların takdimi rasimesinde ha 

uzerınde ış yapaı;. ar~ . zır bulunmuştur. 
% 15 arasında hır kar tanı N - • • 
ı:nıştır. Halbuki kanun'. azırlar meclısı toplandı 
se~ ~~: · · d ' ' , Vi~hy, 29 (A. ~.) - Mareşal 
la temin edilen· . • . tam, Chaeau Roux'dan dönmüş 

l · l,){f'. pcv "ili , ;;} l::Ifr. Devamı: Sa. 2, Sii. 7 
• f1"1l'. 

•"'"'4' -~· ';\:o ... 
.-'(! '~· _, 

Tayyare ima/,atı 
Nevyork, 29 (A.A.) - Ameri

kan Harbiye Müsteşan M. Patter 
son söylediği bir nutukta demiş
tir ki: 

~ , . ·~ · •· __ ..:: ':M. Roosevelt 50 bin tayyare 

18 mayısta Bulgaristandan t stanbula 1 ve yedeğe alınarak · dün sabah limam- yapıl~ca~ı va~etmişti. Bu ra -
gelirken, meçhul biıı denizaltı tarafın. mıza getlrilmi~tir. k:m1. ~ oncelerı. uydur~a 7anne 
dan sığ sularda bahqldığını yazdrğt.. I · dılmıştL Halbukı Amerika bu 50 
mız Duatepe adlı molörümiiz, burad1n Yukandaki resimde ku:rtarılan Du· bin rakamını geniş ölçüde aşa -
gönderilen tahlisiye ile yilzdürülmü~ atepe motörünü rörüyoi.-uz, 'r~ gerçekleştirecektir.,, 

Moskova, 29 CA. A·) - Sovyet Berlin, 29 (A. A.) - Alman 0r 
öğle tebliği : 28 mayıs gecesi kuv dulan baş kumandanliğının tebli 
vetlerimiz İzyum - Barvenkovo ği: Harkofun cenubunda muhare 
istikametinde düşman tankJarı ve be sahasının mağlup düşmanın 
piyadesile şiddetli savaşlara gıriş 1 dağınık bakiyelerinden temizlen 
mişlerdir. mesine devam edilmektedir. Esir 

. Cephenin başka kesimlerinde 

1 

ve ganimet miktarmı durm~dan 
önemli bir değişiklig olmamı~tır. arttırmaktadır. 

ıtttf Devamı: Sn. 2, S i.i. 4 ~ Devamı: &a, 2. Sii. 5 

1 1 
.orta Tabakanın Bencilliği 

· 9aına djyebilir1er ki: "İşte. gördün a, istediğın 
R E f: 1 K · oldu. Şehir Meclisi, nihayet kalörifer ni-

zamnamesini kabul etti. Artık modern apartmana 
HAL 1 D taşınabilir, ısınır, soba çilesinden de kurtulur -

KARAY 
sun!,, Buna vereceğim cevap şudur: "Bolluk içın
de geçen onca yıldanberi bir türlü karara bağ

' lanamayan bu nizamnameyi yürürlüğe sokmanın 
sırası . mıdır? Dünya harbinin üçüncü yılında çıkması icabcden 
:1izamname o değildir; kalöfüerli binalarda ancak lüzumlu oda
larır: ı:sıtılacağını bildiren bir karardır!,, cevabıma bakarak sakın 
benim hiçbır şeyden memnun olmıyan adamlardan olduğuma 
hükmetıneyiniz. Şimdi vaziyet ve dert başkadır; harp durumuna 
uyır. ntr:tı r. · 

t'ıyJe sanıyorum ki, harbe karışmamakla beraber çektiğimiz 
sıkıntı daha ziyade harp ıcaplarına hfil3 ayak uyduirnamaktan 
ileri geliyor. Hala göze çarpan kusur, vaziyeti kavramak istcme
meklığimizdir. Orta tabaka yeni durwna uyma kabiliyetini mey
dana koymalı: Giyim kuşamda, yiyip içmede, gezip to4!:mada, ya-. 
şarken ve ölürken! Vurguncularla yuta.kcılan bir tarafa bıraka
lım; onlarla şimdilik bir yurt içinde bulunuyoruz amma çoğu, ya
rın cemiyetimizin kadrosu dışına atılacak üç günlük beylerdir; 
babalarının kendilerine bir bağ bağışlayıp bir salkım üzüm ala
madıkları soysuzlardır; hesaba katmıyalım. Vatandaş olarak asıl 
kabahatliler art~ halliler ... Bunlar eski yaşayış tarzlarından, adet 
lerinden ve rahatlarından hiçbir şeyin feda edilmesine razı olmu
yorlar. Mesela yakacak ihtiyacını azaltmak hatırlarından geçmı
yor. Bir feryattır gıdiyor: "Aman odun! Aman kömür!,, Dört O

da yerine ikisini ısıtmak; biraz güç ve rahatsız da olsa kış mevsi
mini evin yarısı sıcak, yansı ılık vaziyette geçirmek fikrine ya
naşan yok . Bu, yalnız bir masraf meselesi değıldir; bütün devleL 
idaresini ve nakil vasıtalarını zorluğa sokan bir kudret israfıdır 
da ... Sobalar için öyle olduğu gibi kalöriferlerde de iktışat ted
birler~ almak, şimdiden bunu kararlaştırmak, kömürü buna göre 
dağıtmak, önümüzdeki kışta yedi, sekiz odanın hep birden ayni 
hararette ısıb.lamıyacağmı anlamak ve herkese anlatmak icabc
der. Belediye; "Bu yıl odun ve kömür bol! Parayı veren bacayı 
tüttürür! Yakm yakacağınız kadar!,, diyen bir tavır takınmış ... 
'remınat teminat üstüne! -

Vurguncunun israfı kadar değilse de orta hallinin bencilliği 
de zararlı oluyor. Dua edelim ki, dünya kargaşalığı çabuk bitsin. 
Yoksa bizde bu, zemin ve zamana uymamak illeti oldukça harp 
dışında kaldığımız halde hemen hemen içinde bulunuyormuşuz 
kadar yorgunluk çekeceğimize, hükfımeti lüzumsuzca yorup yok
sul halka da eziyet çektircceğim~ze şüphe yoktur 

I 
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ihbarname 
Senesi C.V. No, -1 

C'. 
3 
4 
5 
6 ,,, 
8 
9 
ıo 

11 
12 
?S 
14 
~ 

18 

?9 
20 
21 
22 
23 
24 

26 

Mehmet A11 
Halis ) 
Osman Nuri 
Mehmet 
Hayim 
Mikail 1 

Yorgi J 
TalAt 
Ahmet 

' 

Mihran Boğos -.. 
Aliettin eğ. ItedıD 
Gali 
Kemal Osman ' 
Fuat Hamit 
Yasef Karako 

Zihni J\hmet Ayku11 

NAzm:ı; Şakir 

mi Naci ıtaracan ~ 

Bilmi Dıındar 
Kevork Ustayaıı 

"' " • y 
lt • 
• 

Ata Topal otla 

MobilyacJ .Alemdar 
IXahveci, B. B, Direk 
ı ,. ,. 
Kömürcil Mıakpaşa 
Kolac! B. B. Direk 
Kundurac1 M. l"enart 
Marangoz " 
Tem ,. 
Sobad "s. B. Direlt'-
Mı:hlaya M. P~ 
Oduncu lsbakpafll 

1 Hamamc. Alemdar 
. Doktor ~dıır 
ı il '"\._ .. 

ı LA.stik eaa ima- ._ Pa,a 
lAtha.nesl 
Doldoı: --
Kıraathıme 
Dokumacı ., 

• • Doktor '• 

B.B. Direl 
Nişanca 

" • 
• 

• 
\ 

~ J'anl 

Apostol Rad~ "-.., 

' Cemal KAi:nn Q&ıen,g ı~j 
i 1 

I·~ ~ 
'.Alemdar 
J~ tf 

Nurettı.n ömeJ.: , 

' Eerhan :Ytıceı . .... .. 

Ticarethane 
:At meyda.Dı ,, 
Kaleci 
Klod Farer 
İske:tder B. 
Medrese 
Yeniçeriler 
Peykhane 
Çuhacı han 
Aksakal 
Alay köşkft 
Nuruosmaniye 

Babdll 
1 

" 

r 
Gedlkpap 

:Nuruoşmım~ · 
1 
1 -
~k ocağl 

~erebatmı 

31 
~/24 .. 

'95 
2 

22 
23/57 

38 
6/3 

16/6 
27 
17 
24 

5 
89 

M 

!D/121 
H .. 
" .. 

99/t 

135 
360 
360 

72 
911 
67,50 

160 
20 
36 
12 
45 

720 
146,10 
:100 -:-.ol 

23,80 
56,61 
32,79 

8,44 
24,-
14,59 
20,-

3,16 
4,50 
1,35 

12,71 
67,07 
17,53 
60,-
00,66 

4,76 
11,32 
7,44 
1,69 
4,80 
2,92 
4,60 
0,63 
0,90 
0,2'1 
2,64 

13.41 
3,51 

1'2,-:-

0,16 H .X,: 
1,05 
0,30 B .X.. 
0,70 
0,20 B.K. 

!60,75 70,80 B. 
74,50 H.K. 
2,40 H.K. 
5,44 H.K. I 
2,40 H.K.1 
2,96 H.K.. 
9,12 H.K. 
1,80 
0,80 H.~ 
!,80 
~.80 H,JC; 
t,42 
1,53 H.K. 
t.24 
0,84 H.K. 
ı.ıo 
~.eo H,K. 
l,05 
0,30 H.K. 

4,28 

--: 
3,-
0,57 

21,M 
'12.-
0,08 

D,?3 

o,oa 
.... 

938 ,, 
il 

" .. .. .. .. 
• 
• 
• 
" • .. 
• .. 

67:15 .. 
271.45 Mmıı. ~ 

0,24 • 
0,55 .. 
1,25 " 
0,30 .. 
0,91 • 
0,36 • 

0,38 • 
0,45 Muv." 
0,53 
0,32 " 
0,27 • 

0,13 

3/30 
!8/87 
28/88 

2/44 
2/43 

20/89 
23/57 
Bl/66 
2/85 
3/6 
2/45 

28/9 
4/39 
3/31 

12/33 

12/23 

!2/11 

13/S 

'!21!5 
12/41 
12/43 
1.2/44 
8/17 

12/48 

U/49 

13/4 

9/3 

8/19 

12/17 

-~ i\tem.?aru·Maliye. Şuoe~! mükell~flerlnden yukarıda adr, işi tlcaretgAh adresi yaztlr ~ahtslar terki ticaretle yeni adreslerini billlrmcmiş ve tebel
rugc. ~Mııye 1 bir kunse gostermemış ve yaprlan araştrrmada da bulunamamış olduklanndan hizalarında gösterilen vıllara ai t kazanç buhran 
ftI'gılcn ve zamlarmtn kendilerine tebliği mümkün olamamıştır. 3692 sayılı kanunun 10, 11 inci maddelerine tcvCikan teblif: yerine geçdıek üzere 
flAn olunur. (6000) 

:Jtıı:= : : a;-;s "fd ** .,; , , _________ ,! 
Bugün S A R A Y Sinemasında 

Cuip Ye Fevkallde bir Programı 

Devlet Oerrı~1 _rı v Umar' ~ ~ilanları 
31.5.942 Pazar gününden itibaren işletmeye açılacak olan (Tuzla iç

meleri) ne gidecek yolcuların goldlş ve d6nüşlerlni temtı için 22/27, 24/29, 
26/31, 28/ 33 ve 30/35 No. lu banliyô trenleri her gün ve 20/25 No. lu 
banliyö treni ise Pazartesi ve Cumadan gayri günlerde içmelere kadar 
devam ettirilecektir. Bunlardan bqka Haydarpaşa - Gebze - Haydarpaşa 
arasında işliyen 36/41 Pendik - Gebze • Haydarpaşa ara!ltrıla lşliyen 
1016/19 ve Haydarpaşa - Adapanr - Haydarpaşa arasında ifllyen 12/51 
No. lu katarlar da yolcuların lnlp binmesi için içmelerde birer dakika 
duracaklardır. ' 

Saym halktmın nan olunur. \ (5881) (HllO) -Muhammen bedeli (12000) Ura olan 1000 Rulo (100000) metre kola-
sız pamuk mücerrit şerit (11.6.1942) Perşembe günü saat (15,30) on beş 
buçukta Haydarpaşad& Gar binası dahilindeki komisyon tarafından ka
palı :ı:arl usuliyle satın almacakhr . 

Bu işe girmek lstlyenlerln (900) llraldc muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettiği vesıkalarla tekliflerini muhtevi zarllannt ayni gQn saat 
(14,30) on dört otuza kadar komisyon Reisliğine vermeleri lAztmdır. 

Bu ~e ait ~artnarneler kom.lsyondan parasız olarak dağıtılmaktadır . 
(5831) 

Üniversite A. E. P. 
va,ılacak ... 

Birinci cerraht kliniğine 

Komisyonundan 
IKeılf bedeH 

Lira 
Te.,.ınatı 

Lira 

175 kalem tahta eSYa H 733 2'155 
Yukarıda yazılı iı ttnlverslte Rektörlüğünde 4/Vl/1942 Perşembe 

günü saat 15,5 da Rektörlilkte kapalı zartla ihale edilecektir. 
Bu işe a;t şartname, keşif plAnlan Rektr51ükt.e görülür. İstekliler 

40 000 liralık bu gfb1 iş yaptığına ve fabrika sahibi olduluna dair vesi
ka ite Ticaret Odası klğtllarmı havi zarflan fhale günf saat 1f de Rek• 
törl\lie. :vermeleri - ~ (6_463) .A 

Açıklı bir Kayıp 
Guet*ore illn bl!Toıu ve ltitape'li ulübıf' 

Arifbı hrdeti - Akba aahlpleriııden Billlu..i 
N•Dİ Irfaa lıenQ.ı oıı Qç yapnda ikcıı vefat 
etmlt tlT 

lrtTIRA ILANl j 
"Somunların tevkifi için Elfıstikf 

halita" hakkında alınmış olan 19/12~ 
933 günlü ve 1690 sayılı ihtira beratı 
bu defa mevkii fille konmak üzere 
&here devrüferağ veya icar edllec~ 
ğınden talip olanların Galatada, İktt~ 
sat hanl.ndaı Robert Ferri'ye müra~ 

caatları illin olunur. 

1ŞLEMEC1LERE 
Teşekkül eden Kooperatillm.lz or ;1 

taklarmm ve henüz Ortak kaydedil"" 
miyen San'at mensuplannm lktısat 
Vek:Aletinin emirleri icabı olarak ye• 
niden kaydedilmek üzere Kooperati
fim.ize müracaatları ve kaydedilmi
yenlerin ileride müracaatları nazari 
itibara alınınJ7llcağl bildirillr. 

lstanbul Uınum lılemecller KOc 
çQk San'atklrlart Kooperatifi 

KAYIP: Zevcim den kalan maas: 
cllıdannnı kaybettim, yenisini alaca~ 
tundan eskisinin hükmü yoktur. 

K ... ltoprak SQfeymıı"paıa çıkma• 
:st No, 7 Sadiye Ay1rn. 

KAVIP: Şebekemi kaybettim yeni~ 
sini çıkaracağnndan eşkislnin hükmO. 
yoktur. v. Mllhendls S: 2, 474 

Ender Birol 

Sahip ve Neşriyat Müdürü· H lil 
LUUi Dördüncil, Gazetecılik ve 
Ne~i):at T. L, ~. TAN matba .. sı 



-··-·· Yapyor 
Baştarafı 2 ncide 

ia mu.a(fak olduktan sonra, bu har .. 
bi, kendi harbi. telikki etmez? 

Bir dördüncü mütalea da, bu harbin 
"askeri kadrolar,. harbi olduiudur. Bu, 
oüphesiz ki böyledır. Ancak, dünyada.. 
ki bütün askeri kadroların, bu harpte, 
bir kere yeniden kursdan ceçtiii )... 
kincisi de bu kursun, kendilerine biz· 
zat teknik tarafmdan verildiii de, o 
derece ;süphesizdir. 

-- -.::.ıl!:I"-- ~ - -

ı1':lemleketimizin ııevimli on.uyucusu bülbuı ııeııtı 

Müzeyyen Senar 
1 Hazirandan İtibaren 20 Kişilik Pek Muhteşem 

BiR SAZ HEY'ETİ 
Refakatinde olarak: Takı!mdelı:i nezih MAKSIM SALONUNDA frliyük 
masraflar ihtiyarile vucüde cetirlleu ve güzel dekor1a.n ile bir cennet 
yuvası ıekJini alan, Adalar ve Marmaraya mükemme1 nezareti bulunah 

MAKSİM BAHÇESİNDE 

-- --. -,. - -

Fransız kumanda kadrosu, bu kursa 
hazırlanmad:ğ:ı için dej:il inanmadıit 
için, imtihandan donmü~tür. Hazırlık 
h;e, zavallı de Gaulle'ün, intişar edip 

okunmamı~ bir kıtabından ibaret kal. ~:::::..!S~e:a~n~s~l~a~r~ın~a~B=a~ş~l~ıy~a~c~a~k~t~ı~r~- --~T~el: 4<ı.2:6:3~3:.1:::::::::::::ı mrştır. Diğer tarafta, kendisiyle mut- " .-. 
tasıl alay edilen Sovyet kumanda kad. 
rosu, bu harbi cınladığıru pckili is. 
bat etmiıtir. 

Neden. şartlar bu ıekilde iken. tek. 
nlii ve teknisyenler:i en ileri olan 
Amerika, ayni davayı halledemeıin? 
Neden etinde 30 tekneyi denize sa
labilen bir cemi sanayii kudretinlıı 
yanıbaşında, C'ilnde ıu kadar 1htisaı 
lntasına, ıu kadar malO.matı vermeie 
elverişli bir diğer kudret mevcut ol· 
masın? 

* * Fransa, en korkunç .-ünlerini ceçi. 
rirken, Ba!ivekil Rcynaud, §Öyle 

haykırmıştı: 

"Biz, bu harbi kazanmak için, ilk 
önce onu idrak etmeliyiz 1 Zira, bu 
harp, bi.ılın şimdiye kidar bildiiitniz 
den başka bir harptır J,, 

Amerikanın bu harpte her hancı bir 1 
şey yapacağ"ından ıüphe edenler, b·ı:. 

ce, bu harbi henüz idrak edememiş 
olanlardır. Zira, bu harp, Amerikan1n 
bilhassa yapabileceii bir harptir. 
Yalnız bir noktayı zikredelim: 
Eski harpte.de, sanayi mamulitı1 

ancak kısmen cephede temail edilir. 
di. Bu harpte, sanayi, olduiu cibi; cep 
hededir. Bütün ma.miilitı ile ve, bün
yesini teşkil eden ana kaidelerle! 

Meseli, sanayideki modern iş bölü
mü yüzünden, bir fabrikada ne yapılır 
bunun bir kaç atölye cezmek suretiy. 
le cörülmesine imkin yoktur. Bunu 
görmek, ancak: "'montaj,, atölyesinde 
y.ini 0 terltip., ameliyesinde bellidir, 
Ve bizzat "fabrika mamUlü,, dediii 
mlz §ey de, her biri ayrı blr "tahlil,, J 
karşılıyan ilk kademede "tahlili,, bin 
bir parçalık bir iş tasavvurunun, bir. 
den, bir yerde, bir tek "terkib,, e git. 
mesinden ibarettir. 

Yini, modern iş ve imli tasavvuru, 
''Tamarnü .. tefazuli,, riyaziycnin biz

KAHVE ve ÇAY 
TÜCCAR 
ÇAYHANE 

VE BAYİLER İ Y LE 
SAHİPLERİNE : 

116]912 tarihinden itibaren mer'iyete giren 4223 numaralı Kahve ve Çay 
kanununun aşağıda yazılı muvakkat birinri ve beşinci maddelerinde: 

Muvakkat Madde: 1-Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, bu maddelerin 
ticaretiyle iştigal edenlerle, ticaret maksadiyle bu maddeleri bulundurankr veya 
imalaı.nda iptidai madde olarak kullananlar ve kahvehane, gazino, lokanta, otel 
gibi pişirilmiş kahve ve çay satanlar, memleket dahilinde ellerinde bulunan veya 
sipariş edilmiş olup da yolda ola n veya akredidifi açılarak siparişi yapılmış bulu. 
nan kahve ve çay miktarlarını 48 saat içinde bir beyanname ile mahallerindeki 
Tnh isarlar İdaresine, bulunmıyan yerlerde en yakın İnhisar İdaresine gönderilmek 
üzere m a halli mülkiye li.mrliiğine bildirmeğe mecburdur. 

MUVAKKAT MADDE 5. 

Muvakkat birinci maddede tayin edilen müddet içinde beyan edilmeyen ve. 
ya eksik beyan edilen kahve ve çaylar müsadere edilmekle beraber çayın her bir 
kilo veya kesirleri için (20) ve kahvenin her bir kilo veya kesirleri için (10) lira 
ağır para cezası alınır. 

Beyanda bulunmayan veya eksik beyan eden satıcılar hakkında ayrıca 1918 
sayılı kanunun muaddel 25 maddesinin 3 üncü fıkrasında yazılı hapis cezası da 
tatbik olu nur. 

Aliikadarlann n ihayet 2.6.942 saat 17 den evvel beyannamelerini İnhisarlar 
İdaresi llf' ve taşrada İnhisarlar İdaresi bulunmıyan yerlerde mülkiye li.mirlerine 
ver m eleri eheınmiyelte ilan olunur. 

ZİRA İ SEFERBERL İ K 

gelen hastalıkları izale etmek suretile senede 

binlen:e ton mahsul kazandırır. Püskürtme 

ilaçlan tarla ve bahçe mahsulatını sam yeli

ne ve küfe karşı müessir surette korumakta. 

dır. Her nevi mahsulatın sıhhati toz ve mayi 

ilaçlar sayesinde hastalıktan korunur. Birçok 

haşarata karşı dalına daha iyi silahlar keşfe

dilmektedir. İngilterede yapılan araştırmalar 

da daha ileri gidilerek nebatın neşvünemasım 

kontrol eden unsurlarla köklerin teşekkülünü 

teşvik eden hormonların tablet şeklinde imal 

edilmesi dahi temin edilmiştir. lngiliz kim • 

yagerleri, kendi laboratuvarlarında çiftçi 

zat kendisidir. On dokuzwıcu asırda L 
bile bu "iş .. bölümü,, harbin cenk tek. "-ı•••••••••••••••ıiiı•-ı•••••••••••••••••••••r 

f nhisarlar Umum Miidürlüqünden 

M emlekette zirai istihsal hiç bir zaman 

bugünkü ehemmiyetini kazanmamış, . 

milletin kendi tarlalarile kendi bostan 

ve bahçelerinin mahsulüne bu kadar ihtiyacı 

olmamıştı. Bu sahada ~imyager evvela malı. 

sulün yetişmesi ve sonra hasat zamanına ka

dar muhafazası için çiftçiye yardım etmekle 

büyük bir vazife başarmaktadır. Kimyager is 

bat etmiştir ki topraktan en iyi randıman alın 

mak isteniliyorsa, nebatın hayatı için elzem 

olan elemanlardan fazla miktarda toprağa ve

rilmelidir. Kimyager bunlarr sun'i gübreler 

şeklinde ihzar ettikten başka, nebatın hayatı

na saldıran hastalık ve muzır hayvanlara kar ve ziraatçinin gayretlerine yardım ederek 

fevkalade mahsuller teminine yardım et. 
ni~i.ne. tam_ bi_r şekil~e sirayet etmıı _. Makine Kayıcı • 1 _.. 
deııldı. Alı r1yaz1yey1, kademe kadc r- ~ -W r-
me cenk • tekniğine de nakledip sira. I ı 

OTEL 
TOKATLIYAN 

şı daima yeni koruma vasıtaları aramakta. 

dır. Civalı tohum ilaçları, tohumdan iler' 

@ 
mektedirler. 

yet ettirenler, Napoleon ve Moltk.e Köseleden kuvyetli, dayanık11. 
olmuştur. Ve ıeçen harpte, bu, ilk Y. Türkel ve Şüttkbı. Galata 
büydk inklşafrnı kaydetmiıtir. Zira, ,_ Mahmudiye Cad. 4ı. _, 
ıreçen harpte, bütün azameti ile ve ıatanbul ikinci ifllt Memurluğun· 
btitün teknik muh11tbere vasrtalan da dan: Müflis Biıali Halilin Biga ve 
kullanılarak, parç r ve PVCA kam.an Gönendeki çiftlik b.lssesinin kira me
danlan için "gay_rı m"er1,. ... ve ancak selesi ve idarece söylenecek diler iı
bukumandan ı,,n mer ı., ohn; ler hakkında telkika~ yapılarak bır 
"tran!llcend~~~at_,. yi.ni mütaaH diye ad 

1 

karar verilmek üzere alacakhlarm 
Jandırablldıeımız modern cephe ve 2181942 saat 11 30 da dairede hazır 

l mpefial' Chenılcal lnduifrws Linıited 
.. ... _.. - l Açıhyor. 

TA R A B Y A 
1 Hazirandan f tibaren 

-- İ ·~ l KAY ı P: Kadıköy nüfus memurlu -
s t a nbul Levazım Amirliğinden ğundan abnış olduğum nüfus tczl<r- Üsküdar Askerlik Şubesi Başkanhğmdan 

harp ilmi teessüs etmiştir. bulunmaları İd~e karariyle ilA.n olu-
Fakat cephe ile harp ilmine osıl (2908) 

Ordu için seyyar mutbah ve fırın yaptırılacakta Sanat müessesele- ı remi kaybettim. Yenisini aldım. Es
rimizin teklif, katatok, plAn ve faturalrınnı on beş ğ-un iç.inde Tophane.. kisinin hükmü yoktur. 

Üsküdar askerlik şubesinde mevcut ve 200 lira kıymeti muhamme
nesl bulunan mUstamr-1 erat melbusatı tamir ettirilecektir. Talip olanla
rin 31/5/942 günO saat dokuza kadar §Ubeye müracaotıarı. (3405 - 5990) d b.. 1 . . b nur. mo ern uaye e~.ıru veren; u harp ot. de İstanbul Levazım Amirlifine vermeleri. (3401) (5986) Fatma Hayriye t<avalak 

muştur. Uçak ve tank cibi iki cözle ----------------------------------------------------------------------------------
takibi imkiinsız vasıta, harbi hem bir 
satıh teli..kkisinden bir hacim tellkki
ıine çıkarmış, hem de, cephedeki in· 
kişaflar muhaberenin bile bazan veti. 
şemed!ii bir ıürate göre cereyan et
tifinden '.vaz - ül . ceyı., ile "ıeykül
ceyş, arasındaki ~ünasebete bilhassa 
harekit harbi safhalarında korkunç 
ve mesuliyetli bir dinamlı:ma vermi> 
tlr. 

* * B ütün bu hususiyetler, modeın sa-
nayicilikte, mevcuttur. Mevcut 

deiil, modern sanayicilik zaten, bu 
hususiyetlerin imal fiilindeki tecelli· 
lfi"inden ibarettir. Binaenaleyh 11imaI., 
nilini en büyük başanlarla devam et. 
tiren Amerikanın, bu kabiliyetini mo.. 
dern harbin (denizde, karada ve ha. 
v~da) idrakinde cöstermetµC"Si, akla 
bıle gelemez. 

YEDİKULE 

iPLiK FABRIKASI 
Türk Anonim Şirketinden 
tJçiincü davet - Birinci ilan 
27 Mayıs 1942 farlhinde fevkalade 

:mrette içtima eden his~edarlar umu
fi hey'etinde nisabt müzakere basıl 
olmamasm:t mebni aşağıda yazdı ruz
namcdeki maddeleri müzakere etmek 
i1zere 1 Temmuz: 1942 tarihine müsa
d't Ça:Tşamba günü saat il de t.tan
bulda Yeni Post.:ıne arkasında İstan
bul hanm:lakl İ:lare Merkezinde his· 
sedarlar umumt hey'ctinin fevkaUde 
surette üçüncü bir i('tima1 aktedile
cc~"inden bir hisse senedine sahip o
lan da umumi hey'et içti.mama işti -
rak edebilir. 

Umumt !k7'e! içtirnamda esaleten 
veya vekAleten hazır bulunmak isti
yen hissedarların hiirnil oldukları b.1s
ıe senetlerini veya bu senetlerin her
hangi bir Bankaya tc\·di edilmiş ol -
duğunu natık vesika!armı içtima gü
nunden bir hafta evvel Şirketin ida
re Merkezine tevdi etm~leri icap e
der. 

Müzakere R uznamesi 
1 - Şirketin e~as mukavelename .. 

sine aşağida yazılı ikı maddenin iU.
vesi: 

Madde: 1 - Şirket, Ticaret VekA· 
!eti tarafından her talep vAkl olduk· 
ça muam~lAtı hakkında maltiınat ver~ 
rnJye mecburdur. · 

Madde: 2 - Şirket sermayesine te
sisten sonra iştirak edecek olan ecne
bilerin bu iştirakini kabul etmezden 
evvel Ticaret VekAletinden milsaade 
iltili::.al etmiyc mecburdur. 

ID ... RE MECLiSi . -

Sümer 
Teşkilahmız 

Bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesinden ;_ 
Verilecek Dağıtllmış Olan Kuponlar Mukabilinde 

Mensucat Tevziatına 1-6-942 Tarihinde Başlanacaktır 
Tarafından Pamuklu 

Kupon Numaraları ile Müracaat Gün ve Mahalleri Aşağıda Gösterilmiş Olup: 
1.) Numaraları ila n 4)dilmiş olan kuponlar ham illerini n nüfus cüzdanlarile beraber bildirilen m a hallere müracaatları. 
2.) Ayni soyadım taşıyan birkaç n üfus cüzdanının, aile efradından birisi tarafından ibrazında kuponları mukabilnde i stihkaklarının verilebileceği 

:::.) HC'nü z illin edilmemiş olan numaralar için müteakip ilanlarımızla tevzi g ünleri bildirileceğinden numaralı ilan edilmiyen kupon hamilerinin mür acaa t etmemeleri. 
4.) Bir tar aftan m a ha llelerde kupon tevziatına devam edilmekte olduğundan henüz tevzi k uponu almıyanların evlerini ziyare te gidecek memurlarımıza in tizar ettmeleri. 
5.) Tevzi ekipler imiz tarafından evlerinin ziyaretinde evde bulunmıyan kimselere bilahare tevzi kuponu verileceğinden bu dağıtmaya intizar edilmesi, rica ve ilan olunuı 

Birinci Liste Müracaat Edilecek Günler ~ 

Müracaat olunacak mahal 

Sü.mer Bank Yerli Mallar Pazarları Bahcekapı Mağazası 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarlan Beyoğlu Mağazası 

1.6.942 
Knnon No. 

1- 1500 

4001- 4750 

2.6.942 
Ku1>on No. 

3.6.942 
Kupon No. 

1501- 3000 3001- 4000 

4751- 5500 5501- 6250 

4.G.942 
K upon No. 

5.6.942 
KuPon 'Jo. 

80001- 81500 81501- 8~000 

6251- 7000 7001- 7750 

6.6.942 
Kuoon No. 

8~001- 84555 

7751- 8005 
8871- 9360 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Kadıköv Mağazası 116001-116500 116501-117000 117001-117500 117501-llAOOO 118001-118500 118501-119000 
--------~---~--------------------~-~-----------~---------~~ 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Üsküdar Ma{(azası 88001- 88500 88501- 8!\000 80001- AQ500 Ao~oı. 00000 00001. !\0500 90501- 91000 

Bürhan Sunar: !st. Yeni Postane arkası Asir Ef. Cad. No. 3/8 32001- 32300 32301- 32600 32R01- 32900 32Q01- 33200 33201- 33500 33501- 33800 

Mutafa Sami Homanazlı Yeni Postane arkaı Asir Ef. Cad. No. 20 33801- 34400 ~4401- 35000 15001- 35nOO 3~fl01- 36200 36201- 3~ROO 36801- 37400 

Sadi Kaplancalı Yeni Postane arkası Aşir Ef. Cad. No. 48 37401- 37900 37901- 38400 38401- 38fi!IR 40251- 40750 40751- 41250 41251· 41750 
<1nno 1- 40?50 

Ahmet Ata Köseoi!lu: Mahmutp••a bası No. 195 - 197 41751- 42150 42151- 42550 4?551- 4?!'.150 42951- 43350 43351- 43750 43751- 441!;0 

Ahmet Güvene Mahmutpaşa başı No. 149 44151- 442!'\0 44251- 443S0 443>;1. 44450 44451- 44550 44551- 44650 44651- 44750 
·---·~~-----------------------~---------~--~------------------~-----

Arusvak Balrkcıoi(lu: Mahmutpa•a bası No. 130 44751- 44R50 44851- 44950 44Q51- 45050 45051- 45150 45151- 45250 45251- 45~50 

Mıınrdıc Baltavan: Mahmutpaşa bavi No. 68 45~51- 4S4SO 4~451- 4SR50 45551- 40650 ' 45651- 45750 45751- 45850 451151- 45050 
·..:___:_;_~~~~~~-'--'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~-

Kadri özvılmaz: Mahmutpasa b-.ı No. 91 45qo;1. 46100 46101- 4fi250 46?,!\1- 4fi400 46401- 46550 46551- 46700 46701- 46A50 
---------~ 

L<>on Gevelivan İstanbul Mahmutpasa bası No. 134 4~851- 47000 47001- ~71!'i0 ~7151- 4.7300 47301- 47450. 47451- 47600 47601- 47750 

-Mustafa Yavuz İstanbul Mahmutnasa No. 123 47751- 47850 47851- 47!l50 48051- 48150 48151- 48250 48251- 48'.l50 48351- 484RO 
~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~--~~~~-

Tevfik Ai!aoi!lu: Sultanhamam "'•roonlıı han No. 6 48451- 48750 48751- 49050 49051- 49350 49351- 40650 4Qfi5 1- 4!'.1%0 49951- 50250 
~-~----~-------~~------~-----~----~-----~· 

Ihsan vp HüsPvin Özer: Mahmutna•a H•cı Köce cami No. 15 50251- 50550 50551- 50$!50 ROR~1- f\1250 51251- 51550 51551- 51850 518!\l- S??.50 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:-~~~~~~--~~~~~~~-.-~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

SülPvman Kahvaoi!lu: Mahmutp••• 'Ffar ı KöcPk rami. No. 10 5?.251- 5?450 52451- R?650 52651- 52850 52851- !\3050 53051- 53250 53?S1- 'i1.tSO 

Hüeyin Hilmi ve Süleyman Sırn: Kapalı çarşı, Mahmutpaşa kapısı Aynacıar No. 5 53451- 53650 53651- 53850 53851- 54850 54051- 54116 56201- 56400 56401- S6600 

' 
1\lrehmet Faruk: Kapalı carsı Sip,hi sokak No. 20 

Ece Mai!azası: Sultanhamam Ca~ No 59/23 

Mehmet Nuri Topbaş: Fincancılar,Mahmulive Han No. 3 - 4 

56601- 56700 

20001- 20400 

59601- 60000 
64001- 64100 

51i001- ~R?OO 

56701- 56800 56801- ·66900 56901- 57000 57001- 57100 
~~-----------~-------~~--

2040 l - 20800 20Bol- ~1200 21201- ? l fi()O 21R01- ??000 
~--------------_;.~-----~~--

64101- 64600 64601- 65100 65101- 65600 65601- 66100 66101- 66508 

~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--·- - ·- -
Havri Dolhı ve Srk.: Fincancıar l\llol>mnlivP ffan No. 1 

Zeki Zerrim ve Ort.: Fincancıları Vnufv•n Han No. 6 

Serm•n Mai!azası: Sultanhamam mPv1anı No 2 

Ahmet Hamdi Topbaş: Sultanhamam Dikranyan Han altında No. 47 

72001- 72250 

71!i01 7"'-

7'1701- 75000 

76501- 77100 

72251- 72500 72501- 72750 72751- 73000 73001- 732511 73?.'11 7 ?•no 
-~----------~~~----~~-

---·----- ·--. 
75001- 75300 75301- 75600 

77101- 77700 77701- 78300 

74 l Ol- 74300 74ın1. 7<<>n' 

75601- 75900 75901- 76200 

78301- 78900 78901- 79500 

74'inı 74700 

7fi?01- 7R'i00 

79501- 80000 


