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Ekmek Bugün Karne ile Verilecek 

Sark cephesinde harbi kazanmak, 
Almanya için bir ölüm kalım da
vasıdır Onun için ilkbahara 
kadar · bütün hazırlıklarını ta
mamlamağa mecburdur. llk ya
pacağı iş yeni bir taarruz ordu
su hazırlamaktır. Çünkü ıar1r 
cephe"linde Almanya en kıymetli 
unsurlarını kaybetmiş, kalan
ların çoğu yorulmuş ve yıpran
mıı;tır. Bu itibarla şimdi, Maca
ristan, Romanya ve Bulgarista -
nın da yardımını istemek zarure
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EllMEK 12 5 KURUS Va~ndaşlarmBiimesif 
M. Zekeriya SERTEL \ (\ ı "'= Lazımgelen Noktalari 

Alman istihbarat bürosunun 1 
1 - Ekmek, bu sahahtau ı. 

resmi bir tebliğine göre, tibaren karne ile satılacaktır. 
Şark cephesinde harp artık tam Av ı 1 d Çalı anlara 750 Hakkınız olan ekmeği karne· 
rnanasile bir siper harbi halini gır ş er e ş 1 nizi göstererek istediğiniz fı. 
alın.ıştır. Alınan ordulan kışlık l 87 5 o• - 1 • rın veya satış şub~inden ala 
lllÜdafaa hatlarına çekilmi~er - Çocuklara • • ıger erıne bilirsiniz. 
dır. İlkbaharda başlıyac.:ık bü - 2 - Her ne sebeple cılursa i 
r~ıı:~~~w; için hazırlıklar baş. 375 Gram Ekmek Verilecek olsun bugiine kada;· kar _ 1 ır ne a!n:?.3.d!!llz::ı: !!.'1~ ctnı~. • 

Alnnm ordusunun kışlık mü - yiniz. Bulunduğtmuz mınta · ı 
dafaa hattı hangisidir? .Hu hat kadaki nahiye müdürlüğüne 
nerede başlar, nerede biter belli Vali Alınan Tedbirleri izah Ediyor veya karakola başvurmak su· • 
değildir. Alman baş kumandan. rctiJe muvakkat bir karne a· ı 
lığı Moskova önünde ordısnun 1. bik 1 ler ihtiyaçlarından fazla ekmek labilirsiniz Her ihtimale kar. fazla yıpranmış olması, kışın bü- Karne usu ti tat o unuan 
tün şıddetile basdırması ve Sov. diğer şehirlerimizde olduğu gibj almışlardır. İhtiyacınd~n fazla şı fırınlarda da memur hulnn 

İstanbulda da ekmek bugtindt::n ekmek aldıgyından şüphe edilen - durulacagı· irin karne alma _ Yet müdafaasının kırılmaması ~ 
·· itibaren karne ile dağıtılacaktlr. lerden bir doktor hakkında dün nnş olanlar muvakkat kanle-

Y~z~~en bırdenbire müdafaa!~ Bu karar üzerine belediye fran. Eminönünde zabıt tutulmuş ve lerini buralardan da tedurik 
g ç~ıgı zaman taarru~ har~e~ını ı ılınasını tamamile yasak bu zaıt mahkemeye verilmiştir cdebilirll'r. Hiç bir vatanda'? 
de ilkbahara bıxaktıgıru bıldır - cat a. yt~p Bugün d~ her hangi bir suretle 1 ekmeksiz kalmıyacaktır. >:niştı·. e mış ır.. . 

ı b k 1 fazla ekmek almak istiyeeekler 3 - Beher ekmek hugiin. 
Alınanyanın hesabı şu idi: Evlerıne karne ~rı ıra 1

- ma - olursa bunlar şiddetle taklp edı. 

1 
den itibaren 750 gramdır. Fi· 

Sovyet orduları ilkbahara ka. mış olan aile~er du~ ~~ ~agh .oL leceklerdir. Hiç bir kimsenm faz yatı 12,:i kuruştur. Ağu- i~for 
dar tekrar kendilerini toplayıp duldan nahiye mudurl~klerıne la ekmek almasına müsaade edi- de çalışanlar 750 r,ramlık 
Alnıan taarruz hareketine mani baş vurmuşlar ~e ~emen o{arnele lemiyeceği gibi hiç bir vatanda - tam ekmek, diğer \'ntanda'.?-
olanıiyacak kadar zayıflamıştır. rini d~~durtmuş ar ır. . . şın da ekmeksiz bırakılmasına lar bunun yansı olan :ns 
Sovyet harp sanayii, artık ordu.. Bugun herkes ekmek kar.nes~ı;ı meydan veri1miyecektir. gram ve 7 yaşından küçük 
llun malzeme ihtiyacını temin e- yanında buluduracak v~ dıledıgı Her hangi bir suretle bugüne çocuklar ise 187 ,5 gram ek · 
d.erniyecek kadar tahrip edilmiş ~rından veya-~~ek dagıtma ~e- kadar karne alamiyanların tel5.ş mek alıı<'aklardır. 
tır. Japonya harbe girdiği için rınden ekmegını alacaktır. Ek - etmesine lüzum yoktur. Karne a- 4- Fazla nüfus göstermek 
İngiltere ve Amerikada Sovyet- mekler 75o gram olarak çıkarıla· lamiyan her hangi vatandaş bu. veya ayn ayrı yerlerdf n be. 
lere yardım edemiyecektir. Al· cak ve 12•5 kuruş~n satı~acak_t.ır: gün bağlı olduğu nahiye müdür· yaıınanıe vermek suretile hak 
manya ise bu dört b~ aylık isti. Ekmeğin ka~e ıle verilec.egını l:fir Sonu: Sa: 2: Sü: 7 kı olan miktardan fa~la ek -
tahat devresinde bütün kuvveti- hesaplıyarak dun de bazı kımse. mek almağa teşebbüs edecek. ı 
le hazırlanacak, ordusunun nok. ------------------------ı Ier varsa bunlar hakkında 
Sanlarını tamamliyacak, yeni si- M " d D •• -1 çok şiddetli takibat yapıla· 
lahlar yapacak ve ilkbahara yeni os ova an onen akt 
\7e taze bir kuvvetle Şark cephe- J c 5 ~ KarneJerdeki.fişJcr g~ 
Sinde yarıda bıraktığı işi blı • mi • s , • • 1 nünde kullanılmazsa crte~ı 
harnıede bitirecektir. ın gı 1 z e ı r I gün muteber olmiyacaktır. 

Fakat bu hesapların da, Sov - 6 - Francala yapılrııa-.;ı ve 
Yetlere ilk taarruza karar verH- satılması bugünden itibaren 

~ğ~:~;~1a~E:~ h;~:r;:;ng!: "lngilterenin Olduğu Gibi yas:-:~:!!!:!12!~·----
ınareler vardır. ı· a· 

Bir defa Sovyet ordusu birden Rusyanın da Arzusu Kuvvet 1 ır 
bire müdafaadan taarruza geç -

lllek kudretini göstermiştir. Bu y·· k. G .. ekt•ır o·ıyor Londrada 
9 Devlet 

kuaretin de günden güne arttığı ur ıye orm il 
Alınanların bütün müdafaa plan
ıarım alt üst eden bir şekil aldı. 
iı görülüyor. Sonra Mister Ede
lllıı Moskova dönüşünde verdiği 
lllalumata göre, işgal edilen yer. 
lel'd.eki harp sanayii cephe arka. 
81nda yeniden kurulmuş ve işle. 
tneğe başlamıştır. Ayni zamanda 
cephe arkasında yeni büyük or
dular organize edilmiştir. Hatta 
bu kuvvetlerin bir kısmı şimdi. 
den cephede faaliyete geçmiştir. 

Büyük Elçi, Hariciye Vekilimize Stalin 
Konferansı Ve Molotof1un Bir Mesaimı Getirdi 

Japonyanın harbe girmesi de 
İngiltere ve Amerikanın Sovyet
lere yapmakta olduğu yardımı 
eksiltmemış ... Amerika bahriye 
nazırının beyanatına göre Ame
tikan donanması Pasifikte görün 
tnüyorsa, başka yerlerde iş gö
liiyor demektir. Gördüğü iş de 
Çine, İngiltereye ve Sovyetlere 
tnalzeme götüren vapurları~. be.~ 
taberinde bulunmaktır. Çünku 
asıl düşman Almanyadır ve h~r 
§eyden evvel Almanyanm mag. 
lup edilmesi lazımdır. ...... 
Bu şartlar içinde Almanya 

. ilkbahara umduğu gibi par 
lak bir vaziyette çrkamıyac~ktır., İngiliz Büyük Elç~i Sir Rnghe 

l:lfI' Sonuİ. Sa:}: Su: 3 . Knatchbu11 - Hugessen 

Ankara, 13 (TAN) - İngiliz 
Büyük Elçisi Sir Hugessen, son 
Moskova seyahati etrafındaki in
tibalarına dnir bana aşağıdaki 
beyanatta bulundu: 

işgal Altma Düşen 

Memleketlerde Zarar 
.. _ tngıltere Haricıy~' Nazırı Mihvere 

Mr. Eden'in Avam Kamarasında. Ödetilecek 
ki beyanatını okudunuz Bunlara Londra, 13 (A. A ) - Heute! .. 
fazla bir "ifY ilave edecek değ:lim. Bugün, Alım.nlar taratındaıı ısti 
Moskovada M. Stalin. M. Molo· liı edilen 9 Avrupa mem!eketıniıı 
tof ve Mr. Eden arasında yapılan hi.ıkümet mümessılleri, Soint Ja· 

· konuşmalarda müttefik devletler mes sarayında toplanmışlardır. 
arasında harp sonrası işlerine de Bunlar, mihver kuvvetle::-inin 
temas etmışlerdir. Gelecek sul - 1907 La Haye mukavelesinı ihl31 
hün bazı esaslan da bu meyanda ederek ışledikleri bütün cürüm . 
gözden geçirilmiştir. lerden dolayı geregi gibi ceza -

"Moskovada, Türkiyeden ım - landırılmalarını temın için icap 
cak dostane bir şekilde konuşabi- eden tedbırlerin büyük harp he. 
lirdik. Ve öyle konuştuk . Esasen defleri arasında yer alması lazım 
konuşma mevzularımızın ana hat geıdiğini soyleyen bey:ınnameyi 
larmı başka meseleler teşkıl e-- lınza maksadile toplanmı§ hu!unu 
diyordu. yorlardı. 

"İngilterenin olduğu gibı Rus Konferansa tasvip edilmek üzere 
yanın da arzusu kuvvetlı bir sunulan beyannameye göre, Almanlar 

I JfJ" Sonu; Sa: 2: Sü: 5 1::tfr Sonu; Sa: 2; Sü: 7 

Meclisine Verilecek 

Şark <'ephesinden resimler. flir So'\')'et bataryası ateş a~arken 

Ankara, 13 (A. A.) - Cümhu. 
riyet Halle Partisi Meclis Grupu 
umumi heyeti bugün saat 15 te 
reis vekili Trabzon mebusu Ha .. 
san Saka'nın reisliğinde taplan • 
dı. Celsenin açılmasını müteakip 
Başvekil doktor Refik Saydam 
ilk defa söz alarak Refah vapuru 
hadisesinın şimdiye kadat' geçen 
tahkikat safhalarını hülasa ettik 
ten sonra, takibat amiri sıfatile 
genel kurmay başkanlığının şon 
tahkikat neticesinde bu işte, o 
zaman vekıl bulunan iki mebusun 
dahi isticvabı lüzumu hasu oldu
ğunu kazai bir karar şeklinde bil 
dirmiş bulunduğunu izah ederek 
Refah vapuru hadisesi üzerinde, 
Büyük Millet Meclisi dahili ni. 
zamnamesi hükümlerine göre ge 
reken muamelenin ihzarı iç:n tah 

EASiEiK HARBi 

Almanya Birmanya 
Yeni Asker Hududunda l:lfj3 Sonu; Sa: Z; Sü: 5 

Topluyor Harp Başladı 

Balkanlardan Çekilen 1 G. Wavell Umumi 
Kıtalarm Yerine Macar K~rargahım Felemenk 
Kuvvetleri Konulacak Hindistanmda Kurdu 

Kazançları Artan 
Müesseselerden 

Bir Yergi Alınacak 
Ankara, 13 (TAN) - Hükumet 

anormal zamanların başladıgı 
günlerden beri kazançları artan 
her nevi müessese ve fabrika sa. 
hiplerınden kazançlarının on beş: 
nisbetinde bir vergi almayı ka · 
rarlaştırmış ve bu hususta bit 
kanun projesi hazırlamağa başlı 

Berline Göre Rus 
Kayıpları Ağırdır 
Bren, 13 (A. A.) - "De Tat,, 

gazetesinin Berlin muhabırı Paul 
Werner şu haberi vermektedir: 

"Alman işgal kıtalarınil!, şark 
cephesine gönderilmek üzere Bal 
kanlardan gerı alınmasiyle alaka 
dar olarak Macar ordusuna bazı 
vazifeler verilmesi miımkun oldu 
ğu son günlerde Berlinde beyan 
edilmektedir.,, 

Almanyada yerıi sınıflaı· 
siliilı altma çağırılıyor 
Stokholın, 13 (A. A.) Val· 

dayi bölgesinde çarpışmalar oldu 
ğu haftalardan beri ilk defa ha. 
ber verilıyor. Dün Stokho1m~ ge
len iyi bir kaynaktan alman ha. 
herler, Sovyet kıtalarının bir kaç 

t;._ef]'" Sonu. :::.a. ı. Su ı 

lstanbulda 
Türlü Matbaa Her 

Ve Yazı Kağıtlarına 

El Konuluyor 
İstanbul Vilayetinden tebliğ 

edilmiştir: 
Madde ı. - İkametgahları ts. 

tanbul Belediye hudutları i~inde 
bulunan ithalatçı, ihracatçı. ko 
misyoncu, toptancı, yarı tuptan. 
cı, depocu, emanetçi, nakliyecı, 
müteahhit, bankalar, gazete ve 
kitap matbaaları, bilfunurn kitap 
çılar ve kırtasiyeciler ve defter 
imalatçıları gibi hakiki ve niikmi 
şahıslar ellerinde bulunan adi 
matbaa kağıtlarile, kesilmiş ve 
kesilmemiş yazı kağıdı ve iyi 
matbaa kağıtlarım milli korun -
ma kanununun 4156 sayılı kanun 

~ Sonu; Sa: 2; Sü; 7 

Malezya'ya Hava 
Filoları Gönderildi 
Siyam . Birmanya hududunda mıştır. Proje, pek yakında Bü 

çaı~pışmaların başladığı haber ve )'Ük Millet Meclisine sevk edile 
rilmektf'dir Tafsilat 2 ci ~ahifC'::Jc 1 rpktir 

11Kim Kime. Dum Duma11 
mı? 

fREfi K 
IHALID 
KARAY 

Büyük karın yağdığı günlerde, Kartala bağlı 
Samandıra'daki yol müteahhidinin adamla

rından ikısi, işçilere ekmek getirmek için - öy. 
le bır zamanda adı büsbütün korkunçlaşan -
Kurdköyü'ne gitmişler; bır tanesi dönüşün tehli
keli olduğunu sezmiş, ocak başından ayrılmamış; 
öbürü: "Arkadaşlan azıksız bırakamam, ben gi

derım,. demış, çuvah yüklenmiş, yolu tutmuş ... Fakat. kendisuı .. 
den bir daha haber alınamamış. Geçen gün, karlar erıdikten son
ra. araştırma yapan köylüler zavallıyı bulmuşlar: Sırtını bir taş 
yığınına başını telgraf direğine dayamış. donmuş bır halde! Me
sele kap~ndı mı? Kapanmış olsa gerek ... Genç muharrirler bun. 
dan tesir yapıcı bir hikaye çıkarırlarsa o b~şka! Fa~!~ b:n,. artık 
hikayeden çok vazife ve insanlık tarafına fıkır verdıgım ıçın o er 
oğlu er işçinın çoluk çocuğuna, yaşlı ana ve b~b~sın~ karşı ya~~
lacak iyiliği, iyiliğı değil de o?enec~k b~r~u .~~~un~u~. Yol mu
teahhıdi de, ummak isterim kı, bcnım gıbı duşunmuştur; o. :!ren.. 
dılığınden diışı.inemedıse di.ışimdürenler çıkmıştır: . 

Geçen gün de - yine gazetelerde o~udum - ıçınde tı!<abas~ 
yolcu dolu çifte tramvay arabasının Tunel meydanında frenlen 
tutmamış ... Yuvarlanacağı ~çurum Beyoğl~ ~ymakamlık kon8: 
ğının _ ancak entipüften bır duvarla çevrılmış - beş, altı met 
re aşağıdakı avlusudur. Arabalar~a bl:1luna.n yolcı:ılar ~ar:ısında 
tek kışinin sağlam kalmıyacağı şuphes~z! ~ır. bılet5~. soguk kan
lılığını kaybetmiyor, atlayıp ku:tulınagı duşunec<:gıne el frenını 
ışletmeğe koşuyor ve memleketı yasa sokacak bır kazayı .~ızu 
gibi yetişip önlüyor. "Yaşa! Var ol! Sağ ol!,. Bunu kendısır.e 
söyliyen çıktı mı? Çıkmıştır ve ayrıca - suç ~ulun~a ceza kes
mekt·e hiç te savsakhk göstermiyen tramvay ıdaresı - ~ canını 
hiçe sayıp can kurtarmanın değerini a.~la~ma~. ~.ar.~rlıga ka~sı 
benimser olmak, şevk arttırmak için o yı~ıtın go~lunu hoş etmıs
tp· Böyle oldu mu dersiniz? Olmuştur, mşallah. 

~ Başka bir nokta daha: Tehlikesi göz çıkar3:~ ~aF.a~a.~h~ 
duvan önüne. vakit geçirmeden, hemen ertesı ~nu, ışçı uş~ştu 

··ı·· Demiryollarının son duraklarına benzıyen - saglam 
ru up - dı ? N ge e ı putrellerle bir engel, yaylı bir hızıkesen yapılmış mı r. e z r. 
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Dün iki Cinayet 
işlendi 

Ekmek Bugün Karne 
ile Verilecek 

Yüksek Fiyatla 
Et Satdmıyacak 

B O .. YL E la ,ı: ıJ1_orlar. 
'taJ:ılcıbilir. 

Ne. 54 

Sesi lrıonn""' nazar an 
bir ilemden 11ık ıı ın 
oyle alı mı m b e 

Yazan: MEHMET ABUT 

mek için, aklma başta bir 1fı7 ırel
meıı n .. Senın bu mahrem hislerini hl
kim n huzurund tekrar edecek deli

• td 

l:lff' Baştarafı ı hıclde men muvaffak olacağına fimcllden 
emin butunmakta71m 

BÖYLE Y AZMİŞLAR: 
DBnldl "Tas'lllri Eflı:llr,. dan - ""B .. 

likis harbin devamı noktal nazarın
dan lı:imsenin beklemediii nctlce'd' 
zuhur ettı • ., 

BÖYLE Y AZİLABİLİR: 

- Lim_ Ondan em n ol 

Bir Kadm ve Bir 
Erkek Öldürüldü lüğüne veya polis karakoluna baş Vilayetçe alınan tedbirler 

vurmalı, ~u.vakkat bir karne ~- Ekmeğın kame ılc tevziinin intlz m 

Mezbahada 
Göre Et 

ihtiyaca 
Kesiliyor "Oysak bunun ters e ol rak ..., 

ıraşın ıterlemesınden kımıetıin beJde.. 
med gı sonuçlar çıktı." 

Kem I, Jllşlı adamın ııözlerlnl dn"J"
m dı b le. Dud ki n acı bir rlihiş 
ıle krpırd dı, sonr om1n ııazarl:ınnı 

delm k ıster rıbı baktı. 
- Soruyorsunuz, bab ma olan ki

nimi anlamalı: iıtiyorsanm öyle mı? 
Z nnediyorsanuz ki ben Se't'digim ka
dın m 1 k olabi mek için onu oldür
düm. Onu kıskandım.. Aşkm verd ği 
b r b donmesi içinde ne yaptığımı 
b im den b r cürlim ıılediın... Öyle 
mı? Yanılıyorsunuz- İs yerek. Uzun 
zaman d undukten sonra yalnız .. 
kadını kurtarab imek için: Öldu düm 

O k dın çok ıstırap çekti. O nvıf 
g'bi ırorunen kadın. sırtmda en ağır 
yukleri t ıdı; ve hayatm en kuvvetlı 
darbelerıne gogus verdi • Ve bilmi 
o unuz ki o kadın d ımedi, bilakis 
h r ırun biraz d ha yukseldi... Ha
tırlıyorum babam eve b r ressam se-
tirm ti K nsmın resmini yaptırta
c ktı O zaman kadar bu m1"V:ene

z e lıl ın içyu ünu du iınmek bau
nma bile gelmem şti. 

Bir gun onun atolyeden btr deJI gi
bi frrladıgını, merdivenlerden !c:olfll -
rak lnd" n gordum B bann ar:yor
da. S nk bu1'Qk bir felAkete a • ra
mı tı.- K mseyi gormeden ıstırabı
nın verdi i beyce nla ... Nefes nefese 
onu butun oda! rda arıyordu.. İnce 
k mono u altında çırçıplak olduğunu 
f rkettlm. Sonra merd"venlerden '""" 
b b ma koştuğunu . K !undan çeke
rek k dı od sma ıürlikledlğini sör
d m Hıçkmldan dıpnya kadfr se-
l yordu. • 

B bamın va dlmlesinl hatrr1170MUD: 
•Bu resme dev m edilecek!" 
Atolyeye kottum. Nasılıa kapr ld

rttenmemitti. İçeri daldım.. Kimse
ler 7ok. Evveli b r t bpa Gttlinde; 
onun "ırfilen s le yle• tarplaetnnt 
N zarlanm batka bir te7 •aradı. O 
sırada duvarda bGyilk, llyah b r iirtii 
alt nda gizlenen bir şe7 sezdim _ 

Ört yil 9171nnca ensin blr mavnilr 
ü t nde henüz etlenmeie batlarnq 
b'r kadın Çıpta'lı: b r k< dm vGcudB 
gordilm. Demek yapıl n resim ba idi.. 

(Arkur var) 

n~t?ttı·ı 
BUGUNKU PROGRAM 

'" Pr sram 7U JI k (~ 
7 45 Haberler 
S.00 .. ik (~ 
s 15 uati 
a 30 M k <PL) 

u.ao Prosram 
12.11 8arltıfar 
1245 Habera. 
1&.00 P'a11l 

uu ıı:-..-
1S.4S Çoca ... 
u ao Haberler 
1!I 45 Serbe1t 
11155 TGrl< 1-
2 ı 5 Radyo ıruetesl 
20 45 Halk tllrl<ft.O 
21 00 Ziraat taknla 
21 1 O Sarltılu 
21 10 Konuwma 
21 45 Baedo 

Dthı btrl Kaımnpaş da dığeri Kan
tıcada kıskançlık yüzünden iki cına
yet yapılm11tır. 

Bir'nci cın yeti Ka11mpaeada otu
ran Ahmet isminde bir amele y~pmıı
tır. Ahmet bir miıddet beraber ya
şadığı Ye aynldıiı metresi Muzafferi 
Glnl isminde bir erkekle ciderken 
gormiıştür. 

Bu vazıyeti kıskanan Ahmet; der
hal bıçafını çekmiş, ve Glnlntn k r
nına saplamıştır. Bana.klan ve mi
desi dı nya dölrillen Gllrrl ;vere 
yuvarlanmıştır. Bundan aonra hırsını 
alamıyan Ahmet, Muzaffere saldır -
m11ttır. Muzafferin çıflıklarına ye
tİ:ien polis memurları katili Jllkala
mıştardır. İfade veremiyecek kad3r 
ağır yar lanan Gani Beyoğlu hasta
hanesine k ldırlmış ve orada ölmü.ş
ttir. Ölilnün defnine Dr. Env« Ka
ran ruhsat Yermiıtir. 

Kanlıca cinayeti 
lkfncl cinayeti Çamhcan baih But 

gur koyünde Melih sokağında 4 nu
maralı evde oturan eofor maavını 
Sait Alt Topuzoğtn y pmıftır. Salt 
Ali bir milddettenberi 18 yaşındaki 
kansı Sulhlyen·n kendisine ihanet 
ettiğini, kend sini aldattığını san
makta, bu yüzden her sWı bir kaç 
defa kavga etmektedir. Sait Ali dü:ı 
7 ne kana De kavraya ba9laymC3 
Sulhiye baba11nm evine sitmek iate
mı,ur. Ba n.ziyete kızan Sait de 
tabancasını çelımit ft 3 el ateş et
miıtir. Kurttınlardan Hdece biri ka
dmm 90l bileğine i•bet etmiştir. 

Ali bnsmm tabanca ile &lmedltıni 
ırörlince bıçaftm çelı:tn ş, koşarak 

Sulhi7eJi kapmm &nllnde 7akalamıt 
ft btçaiı kadmm aol memeainhı &1-
tına saplamııtır. • 
Kadın kalbinden alchfı )'ara Re ~r 

bal ölm69t&r. AH brçaltm Ye tabancn
am palf1e teslim etmit ft •Bunlarla 
nmmmuna tendzledim.. demittir. 

Be)'kos mllddeiamamlllii tahldka
ta bqtamııtır. 

Mantoluk Kadm Kumaşı 
Dokuyan Tezg&hlar 

Anbra 13 (TAJlf) - Mantoluk ka 
dm kumqı doku7an tesslhtann 71ln
lerine el konmama111 Ye banalra, ih
tiyacı olan 70nthı Yerilmesi T caret 
Vekaletince manfık s6rtnmlttlr. Ba 
husust ki kararname yakında Dqre -
dilecektk. 

Altın Fiyatlan 

~lıdı.~. Y.ılay_et ve beled_ı~~ bu- la yapılmasını temin edecek bütün 
t~n ~uşku.ll~rı halletmek ıçın her 1 tedbirler alınmıştır. Bunları sırasiy
turlu tedbırı almıştır. Kame ala-

1 
le izah edeyim: 

miyanlan duşunerek ?fırınlarda ı - Bugünden itibaren bütiln ek
bile memur bulundurulacak ve mekler (750) gram 6ze inden çıkarı· 
bu glbilere orada muvakkat kar- lacaktır. Ve beher ekmek 12 5 ku-
neler verilecektir. ruştan aatılacaktır. Alır işler erbabı· 

, , nın haklan {750) gramlık tam bir ek-
V alının beyanatı mek olacaktır. Ağn şçiJer lktisaı 

Ekmeğin karne ile tatbikine 
karar verilmesi üzerine Vali ve 
Belediye reısı Liıtfi Kırdar dün 
bir muharrirımize ıu beyanatta 
bulunmuğtur: 

"- HukUme"imizin elı:meğl kame 
usulüne bağlamak hususunda v.:rm , 
olduğıı karar bütün memleketçe ma-
16mdur Bu kararın derhal tatbikine 
geçilm~si zaruretini duydufumuz çin 
ekmeğimizi bugünden it haren karne
lerle tevzie baılıyoruz. 

Bu usul, b r kısım ntandaşlann 
her hangi bir ihtiyat sevkiyle ve gün 
delik hislerle fazla ekmek mlibayda 
etmesi yiıziınden diğer blr kısım va
tandaşların ekmeksiz kalmasını önli-
7eceği gibi hulrilmetimizin daha yuk
sek düşuncelerle karar altına aldığı 
veçhile istihlAkitımızı muayyen bir 
hesaba göre tanzim edecek ve milli 
hayatımızın uzun bir zaman ıçlnde 
devam edecek ihti7açlannı disiplin al
tına alacaktır. 

Bu itibarla 7eni asuttin tatbilı:l, me
deni bir milletin olgun ve re!tid va
tandaştan otdutamuzn isbat edecek 
önemli bir hldise olacaktır. 

Baılı:alarmın hakkma tecavtlz ma
hiyetinde her hanııi bir hareketin u
mumiyet itibariyle sadır olmıyacağı
na mUli terbiyemiz en büyük bir ga
ranti teşkil eder. Bunula beraber is 
tisnai mahiyette olsa da her hanri bir 
suretle fazla nüfus söstermek yeya 
ayn ayn mmtakatarda beyanname
ler vermek Te aaire gibi hiılı:ilmetimi
zin derplı ettlii yüksek adalet ve 
müsavat prensibini ih11U edecek t~ 
ıebbüllere cirieecek ve bu yo1'fa gay
ri meşrG lmklnlar bulınağa çalışacak 
olanlar ıidcletle takip, kontrol ve tes
bit edilecekler, memlekette ve umu
mi menfaate lı:arwı hareket etmiı ad
dedilerek baklannda en ıiddetli talı:i
bat npdmak üzere Örfi idareye tev 
di edileceklerdir. 

Vekaletinin iş biırosu tarafınd n verı
lecek vesıkalarta taayyun edecekt r 
Bunların haricindekı dıger butu:l va
tandaşların haklan bu (750) gramlık 
ekmeğin nısfı ol n (375) rra"lld:'". 
Yedı ya,mdım ••faı çocuklann hak
lan da bu ekmeğin rubu yani 187,~ 
gram olarak tay n ed"lm'ştir. 

2 - Her aile re sin n imı:ası tah
tında alman ve mevcut nüfus adedini 
bıldiren beyannam lere röre her 
şahsın ismine muharrer b rer kam 
tevzi olunmuştur. Bu karnelerin ih
tiva ettiği n,ıer 24 saatlik ihtiyaca te
kabül edecek ve ırunündl" kullantlmı
yanlar erte1i gilnil muteber olmıy ... -
caktır. 

3 - Ekmek kamelerl işiyle meı;gul 
olmak üzere her nahiy de birer büro 
kurulmuştur. Bu bilrolar mıh 7eled 
dahilinde oturan nüfu111, aokak "
mahalle itibariyle ta1nif ederek def
teri mahsusuna kaywt ve te1blt ,.tmi11 
bulunuyorlar. Bu kütük deftcrlerJ 
kame tevziatına euı teekll etttlde
rinden her aile reili .-eya her vatan
dat vennit oldufa beyanname miln
derecatmda blr defitiklik otdııtu 
takdirde derhal nahiye müdü lyetlnc. 
müracaat ederek Yaki defitikllfl kU
tilk defterine iearet edilmek tizere ha
ber Yerecektir. Bundan maad henüz 
beyanname vermiJ"Cft Yen Yeno de 
kame alamıyanlar, ekmeniz lı:d -
mamalan için nahl:relerde çalışan bü
rolara ınGracut ederek lı:ameterlni 
almalıdırlar. Kameler, kame aıulü 
tatbik olunan bütiln tehirlerde mute
berdir. 

Kame tatbik olanmıyan mahaller
den elinde lı:ame olm17arak lıtanbııla 
ktıa veya uzun müddet k imalı: üzere 
gelenler muva .. ıat ettikleri iıtHyon 
veya tim nda kurulmtt' bulunan seya
hat bürolannna eltertndelı:i seyahat 
biletleriyle müracaat edecekler Ye •S 
saatlik muvakkat b rer keme ıtlacak
tardrr. Bu 48 Hat sarfmda ikamet e
decekleri ev, otel, pansiyon, han veya 
sair yeJtlerin nahiye müdürlerine mü
racaat ederek ik met edecek1erl müd
dete gore haftalık ven ayhlı: karne
trini alacaklardır. 

Et narhmm arttırılmış olmasın 
rağmen b zı kasaplann etin kilo unu 
yüz kuruştan aşağı satmadıkları f
yat mllrakabeye b td' lm' tir M -
rakabe memarl n buriınd n itibaren 
kasapl n 11lı: sık kontrol edecekler
dir Bazı ka1aplar ise et alamadıkla
nn; ileri sürerek dükklnlıınnı kap t
mışlardır Ha1bukl me b hada şeh
rin ıhtlyacı için lü umu k d r h vv n 
kes tmektedir Hnal nn tekr r kar
laması üzerine az h yvan ıtet ril -
mekte olması, bol b Irk tutulmaması ve. 
sıf;ır ke !m1nln de yasa1c edılme 1 yu 
zünden koyun eti 1arfiyııtı ıırtm kta
dır Hayvan n kll için luzumu kadar 
nakliye vasıtası ve lmesi çin ilgıli 
makamlara müracaatte bulunulmuş -
tur. 

dürü tarafından imza ve temhir eı'lil
d kten sonra nahiye mudurlugiıne ta -
dik ettirerek ekmeklerinı arzu ett klc 
ri fınn veya ıubeden atacalı:lardır 
Halkın ekmeğini daha kol yhkla 

tedarik edebilmesi için mevcut fn m 
tara ilaveten şehrin muhtel f m hal
lerinde ektnk saut yerleri ihdas o
lunmuatur 

Karne almıgan 
vatandaflar 

Göriildlliü veçhlle kame aıulünü ı 
tatbıki ıırasında ve b lh ısa: ilk ırun
lerde her h ngi bir kantıkbia mey
dan vermemek ve lı:imaenln elı:m ksız 
katmam ıını temin eylemek maka" -
eliyle llzım relen harırlıklar r.ıpıl
mqtır. Bunlara ratmen tatbikatın 
ilk ırünlerinde but aka khklır mu
tahede olunabilir. :Qunun için her 
ne suretle oluna otıun kame atamı
Jllnlar derhal nahl7eleri mUdftrHik -
terine muracaat ederek Taz yetlerini 
tesblt ettirlnci7e k dar 48 uatlık ve
ya haftalık muvakkat karne alab lir
ler. 

Hiç bir vatandaşın elı:melı:siz k i
ması end sesi mevcut değı dir. B.ı 
itibarla luzumsuz tela, ve iıticate m -
hal yoktur. Vatandatlardan yecin 
isted iım z hakka hürmetlı:lr ve hü
lı:ilmete mllzahir otm ktın ibarettir -

Bir konferans 

BÖYLE YAZMİSLAR: 
Yıne o k ynaktan: "Böyle prtld 

altında buylilı: bir barb devam ettlr
IJlenln. hele miltemadi t arrıu hare
ketleri y r k kuvvetlı b dütmımı 
yenmeie çal .. manm mumkiln oJanu.o 
yac ğını takd r etmek guç delildir,.. 

BÖYLE YAZİLABİ İR. 
' Bu durumda buyuk b r sanp ~ 

rutmenın hele durmadan salchracall 
güçlu bır du m nı ye mele calııma
nın kolay olmıyacağmı bilmek s•dt
ur ... 

Bazı Gizli 
Meydana 

Depolar 
Çıkanldı 

Milrakabe burosu memurlan ıiz• 
depolan meyd na çık rmafa bat
lamı tır. Dun Beyoflunda Iıtikld 
caddeainde Pannakkapıda Aqimidi• 
ev nin altınd ki depoda 991 ten b 
1adeyaf, 18 çuval karab rer n 150 
çuval reçinenin s klı bulundufa ı.. 
her verilm tir Murakabe memarla
n bu gizli depod ki mallan balmat 
ve sabıt yaparak clepo7Q mtlhlrle • 
m terdir, 

Zindan kapıda 
nun dukkanında da ıekiz çaftl .,... 
yannames: ver lmemiı butday bulanıoo 
muştur. thlan merc:imeii 14 karar 
tan sattığı içfn de hakkmda sabit !.
tutarak mahkemeye verıtımıtir. Bao
sı baklı:attann narhtan )'iibek fb-atla 
p rinç •ttıklan sorUlerelı: baklana. 
da kaneü muamelelere bqlammı-

Dün iki Tramvay 
Kazası Oldu 

Diln biri Karak&7de dlferl 'ttdtBc!lıl 
da iki tramYay kazan otmaetar. 

Blrincı k za Usktıdarda ntnuıD 
Mehmed n idare ettifi "Uılı:ldar .. 
Bağlarbaşı,, tramn71Dm Subap do
raimd freni bozulma tar. YoJUll 
meyli yli nden rerl geri ıriden tra~ 
n7 arkadan gelen Mnst fanın idare 
ettili 27 numaralı tramYQ& C&l'PIDll"' 
tır. 

Tramvaylann ikisinde &ı mllbhd 
hasar vardır Yolculardan MebmeC 
acır yara a~rak Numune baataııane

ne lı:aldıntmı tır. 
İkinci k za Kar k&yde Ziraat Bao

kası öntinde olmu,tar. Bmlnönti • 
Bebek ara111nda i9tıyen 157 
tramvay arab sı yoldan çıkm"llr. 

d- u 30 .. k (1't 
111 O Pr cnım 
ıa.oı o .... m14 

22 30 Haberm 
2245 Dana ....... 
22.55 ltapaaaı 

Aftm ft,att.r 71~'9 ""9ım 
edlJ"OI'. Dtln btr altın 3000 lntru!Ştan 
ft bir ırram a1tm 428 lmrqtaa satıl
mıttır. 

Ba tarzda 7llPılacak bir ciiriir.ı her 
birimizin hakkına ayn ayn ve doğ
nıdan doğruya yapılmış bir tecavüz 
oldufwıdan buna lmkln Yermemek 
için kontrol iılerlnde btlttin ntan
daılarm milşterek çah3malan v.ız fe
leri ve haktandır. 

Hüldlmetle milletin mtlşterek me
nisinden alacağmus neticenin tama-

4 - L9711 mektep, 7Qf'd. hutahane, 
hapishane ve emsali mOes e ele", 
mevcutlarını bir gün evvel hazırlanan 
tabeUlya göre tek bmeye doldurup 
müesse1enin mesut mnha1ip ft mil-

Oskildar Halkcvl reısi avukat Re
şat Kaynar tarafından kame ile yapı
lacak ekmek tevziatında fırmt rrn ö
niınde lı:alab lığm luzumsuzlufuna, 
memlekette her 711rda 7 tit cek buğ
dayın mevcudiyetin tebaruz ettıren 
b r lronaflllll 7apılmıt, ve miltl koru
ma kanıananan mun61 maddeleri ü
zerinde genlş iz hat verılm stır. 
Parti reisi Lfıtfi Aksoy her ocakta 
verilmesi için bütun ocaklara ta
mim etmittir. 

Bu yüzden seferler 1 .. t 15 d kl
ka normal seyr'ni kaybetınııdr. F'd 
la hasar olmamııtır. 

AFRiKA CEPHE~i SARK CEPHESi Refah Tahkikat. PASiFiK HARBi t "c' G'L'-M H•BERLEA ı 
Yeni Bir LAıiha 

S il D.. ~ Başta.rafı ı incide l2f9 .Baf\arab 1 incide BIRMANYA'DA: 
0 Umı Uft gün evvel Strajarusa istl:\came _ k.ikat evrakının Buyük Mıllet 

Halimlere Ödenecek 
Formül T esbit Edildi 

Çal Çocuihl 
lahsisat için Bir 

G • Al d tınde bir taarruza geçtiklermi ve Meclisı Reısliğıne tevdı edılece -eri 1 ft 1 İlmen gölünün 15 kilometre cenu gını bıldirdikten sonra geçen top 
b d b -.ı. · Al ı lantıya aıt zabıt hulaiası ol ... undu. 

Kahire, 13 (A. A.) - Orta -rk un a u S".-.. nn . m. a. n. ar ta.ra. 
r- fmd tahli edildiğ bild Muteakiben ruznameye geç11e. 

İngiliz ~blığinin bildirdiğine go. mek~ir. ye ını ır - rek Hariciye Vekilı Şukru Saraç-
re, İn~liz kuvvetlen dun Ela - Sallhi7etıı Alman mahfilleri, Al _ oglu'nun son uç hafta zatfında 
~~a ıstikameıtinde ehe~miye~li manyada timdi bir takım 7eni kura cereyan eden dunya hadiseleri u.. 
ilerı hareketl~r. kayd~ml§lerdır. 11nıftarmın slllh altına çafntdığını ıerınde verdigi ı:r.ahat dinlendi ve 

Hudut kesımınde bır Iskoçya bildirmektedirler Dota cepheıı nde bu ızahat umumi heyetın tasvibi-
.._. • (TAK) - Çok çocw.._ ldm kadro.ana Birlndtetrintn it sil- alayı Solluma taarruz etmiş ve altı aydan fasla btr zamand nben fa- ne ikıtıran ederek rumamenl&l di.. 

i.ldlkbıaleıre nıau •m Mr tah 98t 'ftrfl- nü bütün münhatterin a7 lit " aın şimdiye kadar düşman elinde ka ıılaım muharebe eden btalann de- ğer maddelerıne geçildi 
lnıııe Adl J'C VeWetmce 7enl mup SO Ura,.. kadar bikimleı-den l, lan bu kasabayı almıftır. fıştirılmeıinı mümkün kılmak iiaere Bu meyanda Van mebusu İbra 

bm61 bubmımlş 'f'C ba busust 90 hra:ra kadar mut alanlardan 3 n- - bu tedbire ihtiyaç vardır, him Arvas'm otobus işletnıe işle-
-- llylhan haztrlanmqtır_ Ye ra keellecektir. Ba paralar, 28 1Ql1ll Almanlann ilkbahar Su c~het de illv~ ediliyor iri: rile meşgul beledıyeler hakkın -
~ söre, J'llda b r defaya mah b tirtp birden, S3 ya9mı bitirip lkt- Ruı ılerl hareketı Sovyet kayrpları-

olmak üzere çok çocakhı blkim- den, 37 7ll"111 bitirip tlçten, 42 7--.rm HazrhCJlv nın ırUnden ırGne arttıtı mlnlsını ta- daki takrırine Dahıliye Vekilı 
ftrilmek ililt lıı&kknıeria me- bitirip dartten fazla çocuiu olan ohl- ıımaktachr. Ba ka71Plar ne kadar Faik öztrak ve İstanbul mebusu 

J4bıc!e )'M1IDI kesilecektir. kiml«e daiıtılacalctır. Bu heuptaa .,-:;:p Battarab 1 tncfde çok olursa, ilkbaharda yapılacak Al- general Kazım Karabekir in kışın 
AJnca mmzetler ._ hlk m mu vıe- fazla çocuia mahk olanlar da çocuk a:s man taarruzunun muvaffak olma ıh- soguk gunlerde tren yolculannın 

Fakat Şark cephesinde barbı ka. ak •·- tehP'-ed k nması .tmanlar da dahil olmak li~e ya ına muanen miktarda bir sam a- _____ ,_ . b' 
1
. k tımatterl o kadar artac ur. ız""ap ve - en oru 

ec1m bitin bik mlerden ilk laealı:lardır ~lllMIA onun ıçın ır 0 um a • Askeri mahfiller, Atman batkıı- içm ,.lınması lAzım gelen bul 
~ kesfleceırı ıribi namzet- Tapa ,,. • kadastro hlldmled h adıt lım davasıdır. Onmı içm bütün mandanllfı harbin kıtlama .. fbaıına tedbirler hakkındaki takdrıne de 
de olmalı: bere ınarı yı- tabıpler de ba haklarcbn istifade e- kuvvetile ilkbahara kadar ha· ırireceiini &aber Yerditi sırada Ruı- Münakalat Vekıli amiral Fahri 

hı °w beri münhal buhmaa hl- deceklerdir .zırhklanm tamamlamağa mec. larm kapana tatuldulı:tannı bellrt - Engın tarafından cevaplar verıldı. 
---------------·------ burdur. İlk yapacağı iş yeni bir melı:tedirler, Almanlarm terkettıkle- Bu mevzular uzerinde soz alan 

~ cırc1- S..'b'stan 
.. !la._11 Alrıwnhırt anadane ma-

strifm llfh 1oYiç ~ 
._m.tı ... bbllwtntlt Harbiye llımr-

ta.Jin ediladtdr. 

Harbinde 
Kayıplan 

I"• • lllllıı.. taarruz ordusu hazırlamaktır. ri arazi ve dayanma noktalamnn ilk- bir çok hatiplerın mütalaaları 

N h • d ' Çünkü Şark cephesmde Alman • balıara kadar h~ blr rol oynanuya- ild. Gediz • nn • ya en kıymetli UDBUrlannı kay. caldanm Alman Haricin Nazırlığı dmlenerek toplantıya son ver L 

S 1 K b eh ~-ı..tı~. Kalanlann buyük bır Ue 7aktndan temaıta bulunan mahfil- Moskovadan Do·· nen 
U ar a ar ~~-- ler, ileri sürmekte ve cephenin faa-

kısmı da donmuş, yorulmuş ve Hyette kalacafuu, lı:ıt harbinin hic 1 •n S fi • 
tzm.1.r. 13 (TAN) - ltarlann yıpranmıtır- ButWı kıf1 Rus btr nretle ılper harbi ıekllne don- nCJI iZ e M 

erim nden ve ya urtard n Ge- steplerinde buzlu siperlerde veya mi7eceflnl Ullve eylemcktedlrler. 1:!119 .Baftaratl ı lncld.e 
diz nehri su rınm tehlikeli tarz. açıkta geçirecek olan ordunun Alman resmi tebliği Tu-r:ıı-ı·ye gonnektir. 
da ani Kütah)"ll vtlAyettn- ilkbahara kadar harp kabiliyeti. A 

den vDAyetımlze blldlrOmiş, mo- h f edemi M bi Bertin 13 (A.A.) - Atman ordulan "Son Moskova görüşmelerinın 
b k ft Foça kazatanndald bQ- n1 mu 1 

aza edip yece~ bqlnunandanhiınm teblıtl: Kırnnda bazılanna ben de ıştırik ettım. 
um tayler y ~ten haberdar le §Uphelidir. Onun için Almanya " Donetz dinet:nde u faali7et Tar- Bu ıçtımalardan bırınde Sovyct 
edDm tir Menemen kasa91 dahi- Şarık cephesi için arkadan taze chr. HarkOY'an dotaaundaki bölcede H icıye Komisen M. Molotofla 
D.nde Teğendi .Ueri talıU,.. o- kuvvetler hazırlamak mecburi • btalanmıı düıman llılertne karşı mu ar • 
lunmllftur. yetindedir. Bu maksattla fimdiye vaffabyetll keşif hareketleri yapm"- aramıula §U muhavere geçtı. 
Baymdırda K:arawtner 1d!70n- kadar silih altma alınmayan yaf lardır. Düşman 219 ölü, 93 esir ver- "İstikWi tehlikede olduğu za-

de Tahsin '" kardeşi 1 yapnda h kimleler ve pabancı memleket. mittir. Cephenin merkes keı minde ve man Turkıyenın vaktıle siliha 
Hbnmet Erçakır Uluca~ sula- lerde bulunan Almanlarda vazif& Valde7i bölseslnde çarp11malar de - sanldığım ve mucadeleyı kazan. 
n tvafmdan 9Gr0lı:leaerek bo~ ye çağınlm.lfla,rdır. 9Ul ediyor. dığını biliyorsunuz. Böyle bir 

ardlr. Fakat Almanya şimdiye kadar Leninırrad cephesinde h6cum müf- tehlike bugün de tekerrür ettığı 
·---- tek başına başaracağını umdugu rezeleri tarafından 78Pılan bir hare- takdirde Türkiyenin yeniden sı · 

Yunan MDletlnia 
Çektiği Sılon+. 

bu ifi pmdi artık muttefiklerinın ket eana1ında dilımanm 22 Blokhavz ı lAha sanlacağına tamamen emL. 
içinde balunanlarla beraber tahrip e· nlm 

7ardımı olmaksızın sökemıyece • dilmıetir, " ·M··u. Molotof, bana 'kendisinin 
ğıne manmıştır. Bu maksatla Mı-===----=----=--
caristanın, Romanyanın ve Ful • sözlerden çıkan mana budur. de ayni fi.kirde olduğu cevabını 

Londra, ıs (A A.> - ~is ıne- garistanın da yardımını istemeğe Her ne kadar Romanya ~di- verdi . 
tem Yunan milletinin çektiti adontılal' mecbur olmuştur. On1arm yardı. ye kadar Sovyet harbıne hayli "Sizi temin edeb~lirim ki Tür
dan b N erle Bulprlarm mmı isterkende ileri süıdüğü se- kuvvet vennipe de Macaristan kiyenin bugunkü bıtaraflık vazı. 

Şanghay, 13 (A. A.) - D N. B. 
Şimali Tayland ıle Blrmanya a. 
rasındakı hudutta ilk çarprşma
lann vukua geldiği ve Çunkmg 
kıtalannın Binnanya yolunu ko. 
rumağa teşebbus ettikleri Ran • 
gon'dan haber verıliyor. 

J aponlann zayiatı ağır 
Rangon, 13 (A. A ) - İngiliz 

tebliğinde kaydedildiğine gor.E: 
Birmanya • Tayland hududunda 
keşif kollan arasında cereyan e
den çarpışmalar esnasında İngl -
lizler Japonlan zayiata uğrat -
mışlardır. İngiliz kıtalanna bir 
şey olmamıştır. 

MALEZYADA: 

Londra, 1 3(A. A.) - Royterln 
askeri inuharrirıne gore, Japon -
lann insan ve malzemece enci 
olan uıtünluğü k&rflSında buyıik 
luğü itibarile Malzyanın ikınci 
derecede mühim olan Kuala Lum 
pur §ehrini bınimaia zaruret 
hasıl olmuştur. 

Ha,,. üstünlüğü için 
Sinsapar 13 ( A.A.) - lnsilla ,Uk

sek tabliyetlerinden biri tlç pn son
ra mllttefnderln Malak& )'anmada ın 
da han ftstünlüfilnll al cakt nnı 101 

lemltttr. Tanare Ye tayyareci otm lı 
&sere bi,Uk takviye lmvnt1erına'1 
9lmd den setmıı olmalan mahtemel
dlr. 
F. HINDISTANINDA: 

Tokyo, 13 (A A ) - lmparatorlulı 
umumi ararslhmm tebllti: J pon 
birlikleri Holanda Hindlstanında Ce
lebeı adHında Kabı t..,.pre mey
darum almıelardır ıt. 

f'eallm olan k'"'IWler 
B tavya ıs ( A A.) - Tarab d ld 

Ins bı lı:unetlerinln, htln Japan 
lı:unetlerlnln denmh tu)'iki aonun· 
da teslim oldaklan rnmen bltdirıl
mittlr. Buranın saptı Japonlara p 
bah)'a mal olmaıtar. 

IJIGEB BABEBLBR: 
vUAyetlerl halkma yapbJı m - bep fUdur: hemende hiç yard~ etmemiş, yeti, fngilterede olduğu kadar 

terden baNederek Bulpr1- ta- Avrupa Bo~vik istlllsı karşı. cepheye giden bir kaç fırkalık as Rusyada da tamamen tasvtp 8. - Londra ıs (AA ) - Reater'tn as-
t ndan befbin Yunanhnm 61dtırtlldf1 sında bulunmaktadır :S. iatili ker de geri donmüştür Bulgarıs. dilmekte, manası çok iyi takdır kert mUfesalri Annallıt JUOQr Ge-

tnn~ n':!.ıebinm=:!1 ,:1;:: ~~ durdurulmadığı takcfude en çok tan ise şimdiye kada~ hiç asker edilmektedir. . neral WaTeD lfelemenk Hln.dl.tan1n:..,.k......,. ac lilrQ.ndülrle+I ~ zarar görecek devletler şüphesb vermemiftir. Şimdi ilkbahar için "Muhterem Harf'ciye Vekılinlz da oldlala amıec!l1en 7enl brard
,.._ AJmanya tarafında yer almıt o- bu devletlerinde cepheye as - B. Şükrü Saraçoğluna M. Stalin bmcla bqtln 'IHifeslne 11a,1am19tır 

lanJar olacaktır. Şu halde b'1 m'* ker gondermelerl zarureti hasıl .e M. Molotofun çok samimi Ye Andral Htırl ta beraber 
Atlas Denizinde Yatla 

Seyahat Ed,nler de Var 
terek düpnam yenmek için kuv- olmuştur. Bugüne kadar Alman ve flfahi bir !l'esaJ.~ getirmiş. Vatinıton ıs (AA) - B hrlye 

Londrada 9 Devlet 
Konferan11 

kl.ir Baştarata 1 bıc de 

vetleri birleştirmek ve müşterek zaferirlden faydalanan bu küçük tim. Rus şeflennin sozlerinı sarn Nezareti pazartesi ıi!nO Reuter alan
bir cephe kurmak llzımdır. Von mihver ortaklan, kaandıklan • Hariciye Vekiline iblllt ed bıl : unm mümeH line Amiral Hartın b r 
Ribbentrop Macaristana bu mak. nın k8l'flhlmı ödemek zorunda mek benim için c:ok mesut bir hi hafta eTTel Felemenk H ndlıtatuda tamu verece eri 
satla ~ ~ arada IÖJ~ kalmıt1ardırı diae teşkil eılml§tir.. bir mabbaU. nrWm bil--..ır. ı~ 
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Sırp Generali 
Mihailoviç Kimau-? 

Y a.ıtın: M. ANTEN Merkezi mavakkateq Londra o-
lan YqotılaYTct hüldlmetinde 

1ılr deiiıiklik yapıldJiı ve Sırbistan 
c!aflarmda Alman iıgal kuvvetlerine 
lıarıı mücadele eden ve bir kaç Pil 
99Tel Kral Piyer tarafından General
lite ribeltilen Mibailoviç'in Harbi
h Nazın tayin edildiği birdirilmek
tedtr. Memleket dıımda çalışmak mec 
1-ziyetlnde kalan Yugoslav hükt1me
ti ıııemteket içinde bilfill harp eden 
bir aıkerden daha münasip bir 
llarbiye Nazın bulamazdL HlikO.
lbetinden binlerce kilometre a
zaldarda bulunduğu halde bBy -
le biiyük bir itibar ve teveccüh ka
l&Jıan Milıailoviç kimdir? 

T"N 
Muharrir Bu Y azısmda, 1914 - 1918 Dünya Harbinin Doğurduğu Feliketleri 
Tahlil Etmekte ve O Harple Buginkü Harp Arasında Bir Mukayese Yapmakta ve 

Yücude Getireceği Fenabklan Anlatmaktadır. 

o o 

Yarinın Dünyası 
Mfiyonlar milyonlarla bolazla- y 

!llJ'Or. Beş kıtayı saran hat'p her r azan : " 
taraftan körükleniyor. Dünyanm biı 1 N• • N • 1 
kısmı yangm içinde, bir kısmı yan- ızamettrn azıf 1 
gm f'eri halinde, 

m•1 · 
fnsanlıfa bfr yeni yarın vadeden

lerin rivayetlerine bakılırsa m!llet
ler, sillhlann daiıtıldıtı günlerden 
evvelki dünyaya benzemipen J eni 
bir dünya yaratmak savaııma davet 
edilmişlerdir. 

Acaba bu yen! dünya, naııl bir 
dünya olacak? Hakikaten dünü arat
mıyacak bir yarm kurabilecek mı-
. ' yız. 

Bu iki suale cevap bulmak bir hay 
li güç amma, araıtıralım bakalım ... 

kaç :rüz köyü ve bir iki ıehrln üç 
beş mahallesini yeniden yapabilmek 
için neler çekmemiıtil. 

Dahili istikrazlarla Amerikayıı olan 
borçların ödenmesi meselesi muzaffer 
itilaf devletlerinin içtimai, siyasi ve 
iktisadi bünyelerini ne kadar sııramış. 
yıpratınııtı 1 Dört İmparatorluk çôk 
müş, renk renk bayrakların peş:nde 
toplananlar tarafından haftada bir 
çıkarılan isyan ve ihtililler harp 
sonu dünyasına harpten daha az mı 
zarar vermişti? 

Bugünkü harp yalnız Avrapııda ve 
Avrupanm bir kaç nolı:taıındıı- cere
yan etmiyor. Harp Avrupsnm bü
tün sathrnı kaplamıştır Dıııında kal
mış olan devletlerin saadeti, geçen 
harpte bitaraf kalmış olan İspanya
nın saadeti ile asla lı:ıyas ed"lemez. 

As:ırada, İran, Irak, Suriye, Bur
ma, Malezya, Cin, Hindiçiru Si
yam Pasifikle Okyanusyanın bütün 
adaları, bütün Afrika ve bütün A
merika harp sahnesidir ve her mu
harip dün deiilse bugün, butiin de
ğilse yarın mutlaka filfiil silih kul
lanmıştır, kullanmaktadD' veya kul
tanacaktD', 

Avrupadan ilk salgın hastalıkla
rm ilk haberleri ıelmeğe bı!ila -
mıştır. 

Açlık hüküm sürd1'iil toprakları 
genişletmekte ve içtimai sefalet her 
tarafı sarmaktadır. Geçen harpte bu 
derece azgın olan bu harbin sonu, 
elbette geçen harp sonundan daha yor 
gun, daha hırpalanmıı bir dünya va
detmektedir. 

3 
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34 Yıllık Bir Müessese: n11 Yaren&ğl 

T opkapı Fıkaraperver 
Cemiyetinin Faaliyeti 

Yazan: ULUNAY Dün 8ltll • Tünel tramva71Dda h1r 
arkadata raıtladım; a~a 

durmak sorlQmıaıı zahmetini hafif· 
letınek için dereden tepeden konutur 
ken ılSz Usan bahsine geçti_ Bilpç 
arkadaf]a yarenliğimtzlıı hüllsumda 
ıa noktalarda ayuıtak Arkadqım, l
henldi ve Hvimli, tellffuza, b)ala 
tatlı ıelfyor diye kelime icadmnı 

300 Sönmüı Oc:ak Yeniden Tutucturuldu. haklı olarak ale:rblııdedir. ~-
s nin ihtiyacı olan kelimeleri dolara • 

yatsm~ur M!:: ~ Yazan ' 
cennet olsun 1 D K ES L ER J 

- Allah ömrü-

- Oooo... Ba:rsar CÜ kaidelerdir, O balde kellmeJer
dudu-. Ne llem - den evvel kaidelerih tesbiti llnmcbr. 
desin? Mapllah da- Yoksa ne kadar lhenkli Ye ne kac1ar 
ha iyisin, doktor tatb teliffuza olarsa olsun kaide7e, 
geldi mi bu haf - köke dayanmı11U1 kelimelerin Gatril 

nüze bereket, vü
cudünüze sıhaat versin. 

- Dert görmeyin i.nşaJlah. 
Allah ananızı, babanızı, çoluğu
nuzu, çocuğunuzu bağışlasın. 

- Allah devlete millete ze
val vermesin Bizi görüp düşü. 
nenleri eksilt etmesin. 

* * 

ta? olmaz, 
F.. Geldi pevlldım. Geldi. Asfaaı ÖatUrkce kullanılmuı bah.mcle tl• 

ömrüne bereket konun. Satlı~nıma tizlik edenlerden bir kısım vardır ki 
lllç etti, ııitti. liıanından ecnebi kelimeleri tamam• * * silip ıllpiirmel( ,laraftandırlar. Dtid 

Msdsm Kalyopl yetmitini aımıı. bir kısım vardır ki llaana yer}efen 
bembeyaz u.çb, tertemlı bir Arap ve Fan ligatlarmm tuarnaf 

ıhtlysr. İki torunu varmış, ikisi de edilmealni dotra bulu:porlar, 
11kere gitmiş. Şimdi torunlarının ço- Ecnebi kelimelerin atılması as dl
cuklanns da o bakıyormut. Çıh,mr- timi.si birden bire zayıflıja ıflrfllder, 

Harap, bir tarafı yıkılmış, ıerı ya kudreti yokmuş Yapılan yardnna o ıaman tabiatiyle bir kelime icadı 

Bu harp esnasında legal altında ka-
1- memleketlerde iki ayn insan tipi 
tebellür etmiıtir. Bunlardan biri 
Quwing ıPb düşmanla tam bir iıbir

,. l1ii yapmalı kabul eden ve bundan 
totayı kendilerine ''vatan haini,, dam
hll vurulan adamlar, diierl de ilk 
fellket günlerinden itibaren her şeye 
"-imen, müttfiklerle beraber, mfls
t!9Uye karıı koymağt en esaslı va
tall! vazife olarak tellkki edenler ve 
'btı latikamette faaliyete ıeçenler. 
lıfilıaUoviç, ba ikinci tipteki insanların 
ltdikemmel bir nümunesidir. 

Hiç ıttpheai:ı, bu harbin sonunda 
cijinyayı en mütevazi temennller!
mizden fenahlarca maklarda bula -
catız. Eter 1939 dan evvelki dün
ya, umumi emniyetsizlik uyandıran 
yiiz ıebebin ııtırabmı çekmekte i
diyıe yarmki dünyayı daha müthi'} 
bin sebep iç!nde balacatımu mu
hakkaktır. 

Eter insanlar, 1939 da yüksek bir 
refah ıeviyesinden, tam bir emniyet 
ile devamlı bir ıulb lmklnından on 
merhale uzakta idiyıeler, harbin bl.n 
bir feliketinden ıonra, kendilerini en 
basit insani du1ııulardan mutl~ka bin 
ınerbale uzakta bulacaklardıı·. Bu 
da 9iiphesiz. 

Balflnkfl harbin :ramnda ne ço
cuk oyancaiı oldapna artık fy!ce 
kestirebildiiimiz ıeçen umumi harp 
sonuna kısa bir bakıı, bu harbin 
sonunda nasıl bir dünya balabile
ceiimizi bise kol&J'lıkla izah edebi
lir 

Bir türlü devamlı ve umumi bir 
anlaşma yapılamamıştı. Her ıılln bir 
yenisi beliren küçük büyük anlaı
mamazlıklarm kaldırılması için 
lüks dinlenme ııehirlerinde kurulan 
kongre ve konferansların umumi 
masrafları, umumi harpte muharip 
devletlerden bir ikiıinin harp büt
çelerini aşmııtı. 

Harpten üç beı kuruşla çıkabilen
leri "inflation,. lar ve milletler ara
sı "specalation,, lar imha etnıitti. 
Bazı memleketlerde soıyal dep -

rentileri karıılayabilir zannı ile ku
rulan fevkallde mahkemelerin, di
vanıharplerin terörleri de insanlığa 
az zarar vermemiıti. Ve ıösterllen 
bütün dikkatlere rağemn Avrupa mil 
letleri, 1939 da yeni bir harbe da
vet edildikleri ııün, kendilerini JP14 
den evvelki derecelerinde kuvvetli bu 
lamamıılardı. Hattl 1918 de zaferi 
tatmıı olanlar bile. 

•• 
1914 - 1918 harbinin yaralarını 

tedavi edemedikleri için bir ye
ni ve çok müthiş harbi göze almış 
olan milletler, acaba bu harbin ya
ralannı tedavi için bir üçüncü ve 
daha dehha, harpten başka bir ça
re bulabilecekler mi? 

Ufukta bunu vaadeden en ufak bir 
işaret yok. Fakat temenni edelim 
Ve bu harbin süratle bitmesini te~ 
menni edelim. Zira patlıyan top
lar, gittikçe ölüm çanı ıesi verme
ie başlıyor. 

kalanı da yıkılmak üzere olan nasıl teşekkflr edccellnı bilmiyor: mecburiyeti karşıımda bhnz. Bu &a 
ve sadece fıkara duasiyle ayakta dar- - Efe haristo poli, diyor. p,,u efe evvelden olduiu gibi bi.U bir fikri 
duğu samlan bir binadan içeriye 11- haristo .•. Nasıl tqekkiir yapazayr:n bir kaç kelime ile deiil bir tek keli• 
riyorum. Eıki ta,pı. Loş bir e\' altı bilmiyorum. Amma ne zaman sozuk- me ile anlatmak nzi)'etinde bıtalnr. 
l{apıdan tavana kadar ihtiyar, kör tar geliyorlar askerden. Gelmiyorum O saman dil bir formfll tekline st~ 
kadınlara desteklik eden elleri vüzleri o zaman ben. Hem getiriyorum bu rer: çlinlril ona deii§1inneie, batlra 
topal, hartal, partal kadınlar, bu aldlklariml ıize sok sok. Virezelc!'!niz ıncelılderle ıtlılemeğe lmkln kalmu. 
ıoiuktan mosmor keıilmiı. pejmür - baska fukaraya, Lisana yerlqen ecnebi kellmeleriıt 
delikte büyüklerinden ceri kalmıyan Canfeza kalfa, gençliğini, gtızelli- kartılıfı balamnaddrça tuamaf1ı iMi 
kız ve erkek çocuklar, ellerind.. bi- ğinl kimbilir hanıi kesesi dolu bir rüçliiiü ortadan kaldırır. Zira onlar 
rer kırmın kajıt ura bekUyorler. devir adamının konaiında ve ldmbi- P'ranauı Uıamndaki nımca Ye 11 ~ 

Ben içeri girince, cörenler cörmi- lir onun hanııi miraa yedi oğluna bar- ıfbi eski hli\PİJ'et ve tlbiiyetlerfai ta• 
yenleri elleriyle işaretliyerek, kalka- cam11. Uzun bir ömür tliketm.i,. Ge- msmen bırakmıılardır. Rumca V4 
bilenler kalkamı7anlan kucaklıyarak, ri kalanım yqamıyor, sürflyor ve lltlnce Franm cramerhain kaldelerbı4 
ihtiyarlıktan kıvrılnuş bellerini doi- ıUrlindürüyor, Artık çetrefil dili ko- ayarak Fransız llııanmı yapmqlar .. 
rultmıya, beni sellmlamıya ve :rol aı: nuımaz, her sese bir "efem,, cevabı dır. Sonra Araplar, Arap kelimele .. 
mıya çalışıyorlar ve her aiızdan bh yetiştirmesi için diline sinyal veren rini bisim kulandıfımu yerlerde Dl• 
ba,ka dua yükseliyor: kulakları leftmez olmuı. lanmular ve bizim de bu &ibl btr kee 

Londra radyosu geçenlerde bu zat 
lıakıancıa dikkate değer maUbnatı veı 
~I 

.. Mihailovlç kırk bet yaımda bir 
Bırp subayıdır ve bet çocuk babasıdır. 
O da General de Gaalle ııtbi ordunun 
lbatineleetirilmesi lüzamanda ısrar 
~ fakat sözleri dinlenmemiıtir. 
lP11go.ıav ordusunan Alman ordU111 -
ll1Jn ezici kuvveti karımnda kısa bir 
!Qakavemetten sonra sillblanm bı
'llkmata mecbar kaldıiı zaman bir 
~k sabaylar gibi o da düımana te• 
""U. olmıyarak, memleketin müdafu 
•e mukavemetini organize etmek p
teaiyle daia çıkmııtır. 
it Bir ~k sabay ve erlerin.. t!e lttlraJr:l 

e lnıvv,tli bir mukavemet merkezi 
teıklltne muvaffak olmuı ve binlerce 
~~!,~il. öğretmen, profeslSr, talebe ken 
~ iltihak etmiıtir. Ve bastın Mi
~09iç'in emri altında 100,000 kiti
~ lllQntazam bir ordu vardır. Bu 
~etler düpan askerlerini pusuya 

~-- imha etmekte. oııqıı lale ve 
.--.ıınmat depolarım tahrip eylemek-
te "• bir çok sillh ve harp malzemesi 
ıal»tetmektedirler Öyle bir .ıamaa 
~bıııattar ki :Muıanoviç kuvvetleri 

elaradm kapılarına kadar yaklapn11 
lar, biıyük yollara hlkim olmuşlardır. 
ll11 •az!yet neticesi Almanlar ıark 
teııbeainden Yuıoslavyaya tiç tflmen 
t_~ek mecburiyetinde kalmıılar ve 
-nıarıa Mihailovlç laıvvetlerl ara-
~da bil)'lllı: muharebeler olmuatıır. 
--.ıı kumandanı Mihalloviçe mU
ltit tartlarla mütareke teklif etmiı 
•e bama müzakereye memur ed.len Al 
..._ mbaylan s&zleri baih olarak 
~ baımda bir eve glStürülmüt ve o
"da Mihailoviç kendilerine dilpnan 
~eketten tamamiyle çekilinclye 
~ mücadeleye devam edeceii ce
-"""'UD vermlttir. 
~için posta '"'"1sl. rac17o 
~ tayyare meydanlan var
ııltt. lllhailovlç Stallne 'H Chardhll'e 
~. sönderiyor, Sırbistanda. Mi· 
:::-wıc lçlıı bir t!estan nnJnul, blr 
~ 7aP1lmı1tır ve biitlin Sırp n
~erlerl buna obmaktachrlar. 
~· Yaıoılav kabinesinde Harbiye 
bg lılı vutfetl kerı4lılne verilen 

l(
tle b!r insandır • ., 

nox'un Sözleri ı 

. . ... 
ıu hali ıöyle bir hatırlattıktan 

ıonra gelelim bugünkü harbe. 

Ölüm çanı. Medeniyetin umumi 
inkırazmı ve insanlıim umumi im
hasmı haber verir ıibi olan bir ö
lüm çanı. 

- Canfeza kalfa, yine neye ... eı- limeyi tam yerinde nDanmata n~ 
- Allah çohıiunun çocapnun • d b ıdu--- -•~-din ıen?. Bis evine ıönderecektik. en mec ar o ...... UAu a.ııu,,. ........ 

baiıılamı. Allah devlete millete se- O .__,. kt1 ı ,_._ ••--Göreceklerim ıetdi hanımım ıi::ıl. -.ıme va Y e arapça _._ -
val vermesin l.. al .a-.. ı ~-;. 11----Artık btv&ılrim ıo<mdıı. Dizlerinifn onu mıtız ~ .... ,,e ee ........ ve &191UU'" 

Burası Topkapı Frkarapervet' mil· •- mal · ha ..a L el 1-...id ainlaran çoklaıtı. Belki blr dahama mıza etmiı, tuı &en - e• 
esseacsidir. Bugün de 34 sene eYTel .. ef . . mize de aydarmquz. O halele artıJi 
bu müesseıeyi karan doktor ual.ip coremem em ıızı ••• Geçen harp, diin7anm her kıtasın 

dan muharip toplanmaaına ı---------------------------
raimeıı haJrild bir umumi harp ol-

Hakkı Uıtün'ün ölümünün dördüncü Canfeza kalfanın da çıkıncı1dan ba kelimenin -ınenee.. b'le bir dsld 
doldurulduktan sonra artma bir kadi kalmamıljtD', O bizimdir. 

yıldönümüdür. Bu iyi kalpli, fıkara L"---• _._l ti ~bi bir~ 1er1..w .. 
maktan pek uzak kalmqtı. 

Geçen harbe Japon:pa, Fransa ile 
İncilterenin Afrika ve Okyanustaki 
bütün miiıtemlekeleri, ılmali ve ce
nubi Amerika devletleri de iıtirak 
etmlperdi. Fakat harbe, ancak Av
rupa kıtaımm buı noktalan ile Ka
radeniz, Akdenüı •e Atlaı Ok;ranu
ıu aahne olmuıtu o kadar. 

Filvaki, zaman zaman bir ~ki Al
man gemiıinin Hint Okyanusunda 
dolaııtıiı duyutmuıta. Afrika.dairi 
Alman müstemlekelerinin zaptı için 
itilif laıvvetleri bir kaç küçük mü
sademe ppmıflardı. Puifiktekı bir 
kaç küçük Alman adaliyle Çindeki 
Çiııgtav Alınan mllıtemlekeainin mu 
hasara ve zaptı lçin bir kaç Jilpon 
askerinin burna kanam11tı. 1''akat 
bunlarda, ıeçen harbin tarihini yaz
mıı olanlar bile hatırlanacak bir 
kıymet bulamamıılardı. 

fe manto ı-iriliyor, batma bir yün teaıuar, ~ e er •· uır J'QI 
babası doktorun vasiyeti yerine ıeti- wy ün .._bett L-J----~ --L-_...__ örtü verili1or ve bekçinin kolmıa ve- m a.... e vu ..._... m_.uur • 
riliyor: 1 A 1 ka lan f tini --'-rilerek evine gönderiliyor. ar. rap ara l'fl o 110 re -. 

- "Karda ateısiz, kıtlıkta ııdaaız Jf. Jf. Jayamıyan Perdod bii)'flk bir Usan ta• 
bırakmayınl,. diye vasiyet ettili fı- anabiyle yuchfı Şebnlme4e araPGa 
karalnna yakacak kömür, yi7ecek er 34 yıl önce rahmetli Galip Hakkı kelime kullanmalırtan kendisini -... 

IC•J:t:LI~lltı'm$4'1 
ERGENLiK ÇIBANLARINA H ViTAMiNi zak ve ...ıyecek -:va veriliyor. Uıtünün uiurla eli ile ve tam •. -... tanmamııtır, 

H vitamini cildimizin intizamı :çin Jar peydah olur. Banlar da H vitamı- * * yirmi para sermaye ile kurulan bu Halk tabakalı arapça kelimeleri :ra.. 
lilzamladıır: Bu vitalnlnle didin al- Dinin ekaikliiine allmet ıayıhr. miiesıeıe 34 yılchr hiç ttarmadan hep kııtırdıiı gibi kullamr Meseli: IV'n. 
tındaki :vatlar arasında milvuanf' H vitamini verecek yemekler! ço- Tevzi maaaıında •e rııhmetll btiyle c;alıttı. Çatı altında kalmıt. "--
boznlursa cilt, bilbaua baıımızda caklara yedirilemiyecefi ıüphestzdir. Galip Hakkı Ustünün iakemleııin- avuç açmıya utanan ber fakfrl .,,m! ~~!ı~n~-= aı!~tt::e peri ... 
aaçlı cilt yağlanır, ıaçlar dökülür... Onun için AlmanJada H vitaminli de timdi iyi :vtırekli eti Tevhide Us.. de aradı. balda ve karmca kadatmca _ Adıuneafu ktiıı fe~ oli!at 
Cildin halka taraftan da k111anr ve yukarıda söylediiiın yemeklerden ye- tün otunı:ror. Etrafını uzun ömiırlii, onı yardıma kotta: Dün de 300 çatı Der 
iltihap peydah eder. Bu vitam.!nden merhemler yaparak onu çocuğun cil- fakat takatsn yobullar aarmı~. O. altı fıkarası Galip Hakkı Uıtenlln ba Bu ::ıır:~erl matlüa llaldld .a. 
mahrum kalanlardan bazılarının cildi dine ıürerler_ L"--ımn ann-m' e bunlarm hepsini tanıyor, Hepsinin hayır sebilinden faydalandı. 300 sön- --•-- ,._ 

"""""'•- ~D ha ._____ ...... -m- kullanmak Ye lmllanclı--" 
pul pul dökülür. dirmek fa•da verir, ayrı am tırmı ıonqor ve ._....... müı ocak yenfdeıl tatuttarald11, 30C ·-, · · d llaaltlm Naci mektebbüa bDe ....,. 

Ercenllk sibanlarmm sebepler:nden Bir de, yumurta ala :yedikleri va- nın eman4;!~rini mdicıtme en, yorma- paslanmıt tencere yeniden kaynadı ve vaffak olamadfiı bir me9ele tel. 
biri de bu H vltaınininden mahrum kit zehirlenmiş gibi olanlara, bu H dan. ümieucıu sevin "rmiye utraşıyor: belki de 1500 aç mide biç deiihe bir Bu bakandan _ cehlime de bl1ıme
kalmış olduğu zannedilmektedir. vitamininden veren yemekler iy! ~e- - Hoş celdin Menekşe Bacı! •• Na- a7 yetecek ııcak, ve yafh )'elftete. dileceiini bilsem - kün fqekb tbl• 

H vitamininin hangi maddelerde lir, .... -urta -Lmın .. erdfı&.: rahatsız- ıdsm bakabm1 Bu karda nasıl cete- birer bardak tekerli saya kavuttu. . . "kül k ld "_.. ... " .. rmı ömür o a,, mlnaana tUrk. 
bulunduğuna ölçüleriyle yuaclifım. hkları geçirir. bildin? Bu soğuklarda titr .. en 1500 vflcut çeleıtirerek kullanmakta hl,. bir ,.._ 
Her maddenin yüz cramında: Sığırın ihtiyarlıktan gözlerinin beyazlan ısınabilmek lmlrAnmı bulda. Topkapı ,. 
karaciierinde ve böbreklerinde ıooo İstanbul Lisesi Çayı bile yüzünün rengini almıı olan Me- fıkaraperveri her ay yaptıiı ba yar- :r :~ ~mt'!:ri !:.:a~ 
ölçü., Bi.sim yemedia.:miz ha.,vanın nekıe Bacı pek derinden ıelen lesi dımlan ile Topkapmın imdat lıtllı-•• ' lfe.ktebımoaın 551 uncu J'ıl dönUmil milna· kelime sokmat olmam eanınm. 
böbreklerinde daha ıs!yade, 2000 öl- aebetıle 16.1.U42 cuma .una ıaat 14 de ile cevap veriyor: yona haline geldi, 
ÇÜ~ Bira mayaıında 200 den 250 öl- mektepte npılacılı tören Ye ll&t 16 IO da - Bakjinin SJrtma bindi celdi 170., Bir saatte keyifleri için avuç dolu-

Harp dört yıl ıt.lrmflıtii. Bucün- l Taksim Belediye Gulnoıunda verileL~k ,.,. Geldi i E ık• G çü e ltadar... nek ıUtllnde yazm 50 davetiyelerini aldırmak uzere arkad• ı.mnu- ıte. ıu para harcamayı hiçe sayan geliri vve 1 
kil toranlarınm. yamnda Ur den 100 ölçiiye kadar, kıtın ancak zın •aaiıdalıl aclrealere muracaatları rica olu· - Neye ıırtta seli70r111D? Yürü • yerinde, sengin ineanlan diifindiim. ece 

oyuncak gibi daran ilk tank, sarp 25 ölçü,., Patates anunds 160 dan 250 nu~. - Cemi)'et merkeri: Galata Tabir hu, yemiyor mlllllll? Eter, ıenede bir defa o gün harca- y· K y v 
cephesinde, pek u ve mlsum zarar- CSlçüye kadar.. Muz yemek kesenize Mehmet Kavala Tel No. 4267s. - A:ro.,. Yandi ben )'Bildi. d~~~~rmm onda birini fU mlesse~ye ıne ar agd• 
lar verebilmltti. Tayyare ize, tik bat elverirse onda. 100 den 125 ölçüye bU~o;; ~~t~~~.'h.feı°İ&'.>'~~ 5~~. "'"'1• Ve bacaklanm açıp ıösteriyor. Cis gotüraelerdi Topkaprda yardım ııör-
larda çarpııanlan biru korkutma- kadar dana beyninde 160 &lcii Te- cıvık )'lllllk yarası. miyen bir tek fıkara kalmudı. Enelld cece J'aian br dh •'-ti 
ıma ratmen cephe cerlıinde hiç bir r~da ve zeytinyaiında hi;:.. - Vah, vah, vah .•. Neye ıetdin a 'Müesseseden aynbrken, kocasmm ıehri ince bir br ta~e art• 
esaslı ~P yapamamııtı. w Ergenlik çlbanlarmdan ıtklyetçi tktısat Mektebinin Çayı kadınım? Biz evine getiriverirdik se- bot bıraktıfı fıkara ırönilllerinf dol- mtltttlr. Kar nakil vurta1anam ..-

Amenka devletlerinden bir çogan gen-•- yemeklerini -fsız yedikten nin erzaknu. Ver bakaJ'Jlll, kartını, d .. -.- -• ... n Tevhide Uıtiinün ferlerl6 mini olmamış Ye ............. 
da har

b ...t~dikl i hal"· ef ber !rR'• ,~ Iatanbul Erkek liııeal meaunlanrua tanıt- -~ı- _..,,.. _...," 
, • e •" . er ...., ı er başka eti ve yumurtayı azaltarak on- masıru temin için J'•P•lan •nelik toplanula· nüfuı tezkereni, mübrünil., ıeai ihtiyar dudaklardan durmadan amele tataralr tehrin temld......._ 

ilk bile ilin edilmemiftl. Çarpııan- tarın yerine sıfır karadieri ve sıfır ~~ıd': 0~=~=~'ıJ::a • .U:::e1ı~~~u:•1ı.~:ı~~ - Yancli a)'O, )'lllldi. hapal )'Uldf, akan ddalar aruına kanttı: ltizmn görillmemiftir. Banala ._... 
lar tanlar olmqta: • böbreti yemef,i tecrübe edebilirler... la kahraman aakerlerimize kııbk hediJ'eler a- bir beD kaldi QO... - Kuam eYllcbm, eler bJr .. , ,,a- her eebriD 811& bldınmlan derhal.._ 

Fransızlar, Raıtlar, lncilizler, St- O sırada hiç ekmek yemiyerek onan lınacaktır. Menekte Bacıya enalandan baıka zarsan salan benden '*hletme. Çok mizlettirllm1t ve meıdan.larddl blı. 
maU Amerikalılar, !tabanlar, Türk- yerine sadece patates başlaması yer- bir manto, bir ~n kauk ela verili· rica eclerim. lar toplattmlmqur. Beledl;re bl& 
ler, Bulcarlar, Macarlar ve Alman- terse pek iyi olur, çünkü erıenlik çi- EVLENME MERASiMi - Romancı Yor. Ba ne te9UI, 1N ne malwi)l'lttl ı;ok balıelerde teftftler ~ 
tar. banlannın sebeplerinden biri de ka- ve edip arkadaşımız Mahmut ·Yesari Bir baıb ımıhavereı Yarabbi?.. Tabiin, iltll. 8etiktat ve Cataloil• 

Böyle bir harbin 10nanc!a millet- nın ve vücudün içindeki sula mad- ile Bayan Şükran evlenmiıılerdlr, Ni- - b61celerlndekl teftitlerde nbı1n y• 
Ierln ne akorlmnc bir felllı:etle kar- delerin - iyonlar bakımından - ekşlU kAh merasimi dün Beyojlu evlenme dlikklnuun iiniinl temizlemiyea 21 
11la1tıklanm buıtın lclmizde bil· olduğu anlatılmaktadır. Ekmek o ek- memurluiunda iki taratın akraba ve klıl:re J'llc!ınm cenn ftrilmiltlr, 
miyen J'Oktar. tlliil artırır, halbuki patates, aksine dostları huzurunda icra edilmi§tir. 'Mevcat sartlarma ve nürnunealne gflre 115 tan K, l'asulye satın atma- ODUN SATMAK lSTBJıdYBH,. 

Minen barap olmaı bir insanlık. alkalenlik getirir... Saadetler dileriz, caktır. Teminatt 1012 Ura 50 kuruş olup pazarııtı 17.1.942 cumartesi günü LER - Havalarm Jrarlamuı a.. 
~ Xnos eltin J'Rptılı bit bey&- Biitiln inançlarau ~betmiı aılllet- Yeni doğan çocukta ba H vitami- •••••••••••••••u• •••••• saat 11 de Sellmiyede askeri Satmalma komiııyonunda yapılacaktır. (351) serine bazı oclancalana odan ve 116-
~ Amerikan donanmaanmı ya • ler. içtimai sefaletler, Bütfln direk- ninden hiç ihtiyat yoktur, annninln SEetB TiYATROSU mUr satmak istemedikleri cörfilmlll-
~ b8:rtik bir harekete pçecefltı! Ierl pupıl•ndılı için olduia ııtbi ıiitünde de )'iizde ancak 25 ölçt.l H Dhll ftSMI. "'" alı1&m -.ıa1 10.IO da lstanbul Fiyat Mürakabe 'Komisyonundan tfir Pmcbklıda bJr be depoda balla-
~ etmek c1oinı olmsdıtım, çOnkii ctikmut bir ekonomi. Biri bitince vitamini balwuır, Ondan dola11 yeni YASADIOllllZ DSVIR ıaaa odmllanb fınncdara •td ..... 
~ uilmeti icap eden cftlşmanm llçl birden b&fbyan lalpı baıWık- dolan çocaklardan bazıları elitleri - ıco~pı:ft ~81111~ ~·N ·~aa:ı ~ty a~ı: da 142 No hı ilin: bahanesiyle miifterf7e nriJmecliii Dı.. 
~ ve ttaı,.. deill Aimann ol- Iar. Din üzerinde ekzema haıtahfına ta• Bada aut 14 de ç o c u K o T u N u % 40 rlltubeW. 'llO ırambk ekmelin fb'atı H.l.042 tarihinden iUbaren bar ol\1Dllllllt1lt. Plyat mtl?abbe .._ 
~ ve baııdan dolayı Amerikan ırnma, on imdat ltasabuı be bir tuıurlar, 11&çlarmın arasında ltabak- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l2,S kuruftur roe11, Dada ı,.tt lnrbaden odaa aı-
~aemm baıiinkil vuifeliııin. A Şube ve 

0

satq masra.flarııırn bu fiyatın içinde bulunduiu illn olunur. malı ltt•!yenlerl cletlla.I ........... 

~er!!.:e p~U::r.1:1:ü 1 1 .. r. R o O· I' Ey E 1 .. ' . 1 - (*81) :.1" ...... llaert tedblrler ..... 

:;...-::.=.,:.·~.:::: rı...!. ı 1.1 in Hihi:ıo.ekri . 1 .GÜSTAV FROHLICH ve.. ...~=..,~;,u;:.a,::: 
~- 1rafileleri laima7• etmek - _ vay idaresıinla otobtlüeri A .... 

._er0ıa16::t::r·Nummn. bu Tefrika No. 22 YAZAN: s. s. vAN ntN• 1 CAMILLA HORN •nur =="~ :..n ... ~ 
~ QDi zamanda, Amerikan do- Oharlotte ile Diacro11 clder ıttmez. - Evveli bf!I milyon dolardan otu- vetini meydana çıkarmak lçbı onların en ,.anı ve ıuzeı filmleri len zincirler takılarak ..ıerı.. cle-
~mm Japon donanmaıma karp tıka oradaki IClonaa J'lkılch: ve ıöz- yorum sonra tahkir de ediliyorum. O vam edilalttlr. 
~a bityilk bir aabırnısbkla 1eıin1 bJr noktaya dikti, Sanki t.at k&' kadın b1r 1187 b~. Ben korku;ro- ==---------= 
~ Amerikan mlllethıbı en.elite- aUmiıt1. BSr kae dakika aoma odaya rum. olan Dlscroll ve Shaplro ile ıörüttü. .. Kadıkl B -..a..! 
~ t"1dn etmek ve Alıaan7Ua mal- clreD Earle Marshall onu bu vazl7et- Birdenbire durdu ve bal!rdc Blake'm ortakları buna razı olmakla ır 1 •18C&Dua 
leP etmenm Japon:rayı mailOp etmei t.e buldu. - Çabuk! J:arle! O bqmuza beli kalmadılar, açılacak tahkikatta elle- 1 a.. 
~ mandırmü k;iıı IÖJlediii tıka gmıç adam! aerar ~ 711- getirmeden evvel harekete ıeeınemtı rinden gelen her yardımı f!a;va hazır :rtrkle fdmler1D. llhuUll 
~edir. &11ne sevlnçll bir NDk ıeldi. Yumu- IAzmı, Orada, tuvaletim1n çekmecesi olduklarım bildirdiler. 
L JapOD ant baümr netlcetl btl16k lak Ye boiuk bll' ·~~ı..ı. içinde, ben1ın rovelverlm var, ŞQpbe Gazete19re biç haber nımeden ıız
"1511.Jlp)at veren Amerlb dcıııwunamun - ltorlaı:7onım, _y......., 4e4l. O uyandırabilir, Onu ortadan kaldnmak li bir 8Q,nlfturma bqladı. BatJangıç
~ clonannwa ne bndl aalannc!a fena kadtnl Gqet fena te7ler lhsaa lAzmı. Onu al :ıı:arte, otomobWme bin ta hiçbir fe1' Qrenemediler. Banka
~! aıç11pıetr1 esasen fttllıdlJ•es. edf7or. Bu Mıst,er Dlııcro11 da bana ve plAj tarafma ıJ.t. Orada rovelverl cdar ve aarraflar btl7ilk bir ketumi
:-.er cihetten, AJman,amn 1wp bil Jlm'ln bet para ~ırakmkdan atdotn- kumlaruı içine, labll kenartrıa at. yet gtisterlyorlardJ, MQJterfleri7le o-
lltci edilmeli ne JapoftJ'Blllll elde et- mı •107«. Dalgalar onu alır, ıöto.rtır. Artık bu lan temasıan ıldf7dl ve bunu mey-
- .. edeceii biltltı kuançları ahta - Mil Hope ne dedlT ııilAhı burada saklamak lsteml7orum. dana vurmamak ni7etindeydiler Bu 
~ mtımkUn olclulu 1ranuti - Bana ıllm'ID. urvenlfz Wr ili• Omuz kendtmi daha 111 hllledeeellm. J(lzden hiçbir suale cevap vemedl
t. ıııevcattar. Banan için 8097'et 'Rae rette &ldOIQDQ, ben.im bu mOdclet zar- Manball tuvalete dolfu ,.UrQdQ; ler. En nllıa1et llhl'ldlam eeaeler
~ cok miktarda harp maısemeti tında ortada olmedpı, ancaJc cıeae- rovelverl gekmeceden aldı ve elinde denberi Blake'm avutathlmı 19ptık
~ Jlzım, bu iıe, Hind Okya- dhı bulumnaıdnda1l eoma IMJd,arıa çevirmiye bqladı. tarını öjrendıtf 8'anlq o Kllıren 
~llll tehdit altmda bulanmamaıtı çdtbPnz IÖJ'ledf,, Skde ~ ne- - Bana, hakhsfn ılbi l'fHyor Tt- kumpanyası ııahtplerine remıt bir da• 
ile 1rabil4lr. Ba da Sinppuran Ja- rede otdutunu de ben blli7ormu1Qm ka .. Neda bu lilahı b!i7le el aUmda vetname ıönderdl. ~ zamanda 
~ eline ıecmemeai Ue mtlmldbı diJ'e Dlve ew*hm de ıer1 blmadı. tuttutwıu aenden aorabllirler. Maa- KiJıvew'nin Blake'uı bi bir arkada
'lclataa.n Amerlbnm Sfncapan a- Mushall bl1aıtm cattc ınafDı Jlm'ln bGtthı ıservettnln orta- 11 oldlifunu da 61renmı,ti. KDıvew 
'-le .. ı;ok miktarda harp mal.lemesf - A.. B1o de J:yi bir lpret delflJ dan kaybol.clulundan sallbtyettar ma- :vannıa aelince Markham doirudan 
~ 1ıil1ıuu tayyare c&ndermesi basa- Rulull71e senin P1Wt abi lllD8Dda kamları haberdar etmeli, Onlar bu- dof,nQ'& meııele7e geçti. Ga1eı acık 
~ •rar e&Jmekted:tr. febrl terltettllln de h .. ba katılırsa.. nu senin ııamıııa me7dana çıkarmı;ya konupıyordu: 

..!~~· - lata8'at lıua aıatlb .... e- kad oa:ı buau B&71edi. Aman nt :_u~ak ~1!,~~~·_._Bwıwıdah bakkk~~ - F.ıimir:deki menle pyet clddl-
rqp 1nu1m mtıdlrtl 1ıı J'tlıılıatı Heıtlaı ar •• ç RI "_'"....,...... a go 1....- dlr 5 mil10n doların çalmm!f olması 
lıili"'. wfatım teeaatırJe lıalıer aldık. c.na. :IJka ayala b1ktı Ye odamn lcfnde be \Q'BDCbrabilir. lhtİmali bahis mevzuuclur 
.h ~-==~~ . .::ı-..,.....ı=; '1*U. 81nlrll .ı.. ıukan clo1qma• ~ dnO. Tlka ~ m•·ı • 
~ A1lab ralımet erlnlıı. 78 batla.dl: anılarla temasa ıeçU ve Jlm~ ~ 'fArkllt var}' 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTUN AGRJLARINIZI DERHAL KESER 
itabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan lsrarbı lsteyiııh. 

SOLDAN SAGA: 1 - Muharip bir de,·lct 
ı2 - Bir nota - Bahtiyarlık 3 - .Ebli bir 
hayvan - Bir bazim uzvumuz 4 - hkanı
bildc birli - Ters: Bir nota - Bir harH de· 
fişirac: Çift değil 5 - Si~ - Bir nota 6 
- Bnıa konur - Elemekten emir 7 - him 
- lstikbal - cTrs: Bir nota - Bir u•vu-
ınw: - içine para konur !I - Vermek -
:Bir meyve. 

YUKARIDAN AŞAGI l - Bir Avrı;pa 
devleti 2 - Ters: lnmektca emir - Ballti· 
3"11.rlılı: a - Bir nota 4 - Dinlemek 5 -
l'lır nota - Vade, zaman 6 - 'Ek•ik dcj!il 
,. Bir sayı: 7 - Trakyada bır şehır - Bu 
aıvumua 8 - Ters: Etmekten lıil - Orta 
t'.abail müessesesi 9 - Dalkavuklann yap· 
tıiı şey. 

DUNKU BULMACA: SOLDAN SAGA -
! - Kavak - Mek ı - Ihun - Seba 3 
- Bar - Hilll 4 - Ab - Si - Azan -
S - Kinloınak 6 - Uyu - Adi 7 - LeJP 
- U - Ters: Bu 8 - Acemi - Ara 9 -
'Ien: Atik - Azak. 

YUKARDAN AŞACI: 1 - Kabalculalı: 2 
- Aıablyeci 3 - Var - ROyet 4 - Alt 
- Sa - Ma 5 - HiUli 6 - Sı - .Adi 7 
- Mcllml - Az 8 - Abaza - Uıa !I -
Ters: Kabakulak. 

_ .. 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Memur At.nacak imtihanla 
1 - Taşra teşkilatımızdaki münhal memuriyetler için İstanbulda bir 

müsabaka imtihanı aç1lacaktır. 
2 - Bu imtihan: orta mektep mezunları için 20.1,942 sah ve lise 

mezunlan ic;in 21.1.942 c;arşanb'l günü öğledn sonra saat 13 de Sirzeci
de lnrusarlar memurin kursu bifl:ısmda yapılacaktır. 

3 - Talip olanlar bir dild:ce, evrakı müsbite ve bir fotoğrafla 
birlikte zat işleıi şubemize müracaat etmelidlrler. 

4 - İmtihana girmek istiyenlerin aşağıda yazılı vasıf ve şarthn 
haiz olmalrı lizımdrr, 

A - En az orta tahsili bitirmiş olmak, 
B - 18 yaşından aşağı ve 40 yaşından yukarı olmamak, 
C - Vazife ifasına mani bir hali bulunmamak, 
D - Her iklimde vazife e-ore-bilecek derecede sıhhatli olmak, 
E - Akrabasından olmıyan ild şahsı referans olarak göstermk, 
F - Askerliğini yapmış olrr:lk veya müeccel bulunmak ve bilhassa 

her iki halde de son yoklamalarını nüfus cüzdanına kaydettirmiş olmak, 
5 - Müracaatlar 19.1.942 günü akşamına kadar kabul edilir. 
6 - İmtihanda kazananların muvaffakıyet ve tahsil vaziyetlerine göre 

haremdeki dereceler üzerinden ücretleri tesbit edilerek sırasile tayinleri 
yapılır. 

7 - Tayin edild'ği mahal ve vazifeyi tebellüğ tarihinden itibaren 15 
gün zarfında kabul ile vazifes: ba~ma gitmiyenledn tayin ve imtihan hak-
ları iptal edilir. 281 
,ımıı ............... ________ , 

Devlet Deniz Yolları lıletme ldaresli İISnları 

İdaremiz müstahdemleri için lüzumu olan caket pantolondan iba
ret (656) taklın balıkçı muşamb:ıs: pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 
Taliplerin şartnameyi görmek için her gün ve pazarhğa iştirak için 
14.1 .1942 çarşamba günü saat 15 de yüzde on beş teminatlarını hami
len Tophanede İdaremiz Malzeme şubesi binasındaki Alım Satnn Ko-
misyonuna müracaatları. (37) Umumi heyet toplantısı 

ithalatçı ve ihracatçı , ____ ... ___________ .,, 

eirukıeri umumı lstanbul Milli Sanayi Birlig-inden : 
Katipliğinden : 

'Madeni eşya ve malzeme ttha
latçılan birliğinin 13.1.942 salı 
günü icrası mukarrer senelik 
umumi heyeti toplantısı ekseri -
yet hasıl olmadığından dolayı 
yapılamamıştır. 

Nizamnamemizin 12 inci maddesine göre 30 kanunusani 942 
cuma günü saat 15 de Birlik Merkezinde adiyen yapılacak heyeti 
umumiye toplantısına sayın azanın tışriflerini dileriz. 

RUZNAME: 1 - Senelik mesai raporu, 2 - Senelik hesap 
raporu, 3 - İdare Heyeti intihabı, 4 - Yeni sene mesisi hakkın. 
d.a görüşme. 

Umumi heyet toplantısı Statü 
nün 15 inci maddesi mucibince 
22.1.942 perşembe günü saat 14e • 
tali!k olunduğundan, Birlik aza. 
sın.mm mezk'llr gün ve saatte 4 
ü ncü Vakıf Hanında Ticaret Oda 

Belediye Sular İdaresinden 
SAYIN ABONELERiMiZE 

Su sayaçlanru korumıyan yütlerce abonenin sayacı dondan patla
mıştır. Memw-larmıIZ dondan patlıyan sayaçlan değiştırirkcn birçok yer
de iç tesisaUn da bozulduğunu görmüşlerdir. 

sı içtima salonunda hazır bulun. 
malan rica olunur.. 
Ruzname: 

ı - 1941 iş yıh için ~dare he 
yeti ve mürakipler raporlarile 
bilançonun tetkiki ve idare heye 
t inin ibrası hakkında karar itti
h aZL 

2 - 1942 yılı bütçesinin kabu 
lü. 

3 - Hükfunetçe veniecck di
rektifler dahilinde Birliğin 1!:142 
yılı faaliyet programının tesbiti. 

4 - 1942 yılı için idare heye
ti intihabı. 

5 - 1942 yılı için mürakip in
tihabı. , _______ , 

Hukuk lstdahları 
Beyazrtta Elektrik Dairesi ya

nında Milliyet Kitabevinde ve 
Veznecflerde Üniversite Eczanesi 
karşı'Smda Türkiye Kıta bevin -

de bulunur. 
Ciltli 1 Lira '----·--!' Dr. lHSAN SAMl 

T i FO A ŞI SI 

Tifo ve paratifo hastabklarma 
tutulmamak için tesiri kat'l, mu
afiyeti pek emin taze aşıdır. Her 
eczanede bulunur. Kutusu 45 

~--o ~ur • 1 

.. 

TAN Gazetesi 

ııan Fiyatları 
ltrş 

Btıl}l.ık maktu olarak 'l 50 

? ,, • • 100 

1 - Su tesisatı toprak altından ve duvar içinden geçenlere, 
2 - Banyo ve helalarmda 'tesisat olanlara, 
3 - İhtiyat su deposu bulunanlara. 
4 - Soğuk ve karlı günlerde musluklarından su akmryanlara, bütün 

abonelerimize fleride fazla su parası ödememeleri için iç tesisatı muayene 
ettirip bozuklukları acele tamir ettirmelerini ehemmiyeUe tavsiye ede-
r-iz. (343) 

MÜHENDİS ARANIYOR 
Türkiye Kömür Satış ve 

Müessesesinden 

Tevzi 

Kazan ve kalorifer tesisatmda ihtisası olan bir mühendis alrnacaktrr. 
İsteklilerin çalışma hayatlarının hulasalandıran yazılarlyle Ankarada mü-

merkezine müracaatları. (358) 

Tahmin B. Tem. 

60,00 4,50 Beyazrtta Merccanağa mahallesinin Tarirhane so-
kağında 266 ncı adada 6 metre mural;oobaı saha:t 
çeşme arasının satışı . _ 

620,00 46,50 Arnavuiköyünde İkinci Elçi sokağında 65 kapt nu-
maralı e'{in satışı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılt 1tayri men
kuller satılmak üzere ayrı ayn aı;ık arttırmaya konulmuştur. Şartnamel"
ri zabtt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 29.1.942 
perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacııklır. Taliplerin _ilk 
teminat makbuz veya mektuplariyle ihale gi.ınıi muayyen saatte Daımi 
Encümende bulurunaları. (383) 

, .. SÜMER BANK 4 
' 

lp6k ve Dokuma Fabrikaları Müessesi 1 
Bursa Merinos Fabrikası Müdüriyetinden 
Muhtelif servislerimizde mevcut münhallere 3659 numaralı kanun 
hükümleri dahilinde • 

iMTiHANLA MEMUR ALINACAKTIR 

1 
' 

Taliplerin 35 yaşından fazla olmaması ve askerlikle alakası bu-
1unmaması lftz!mdır. İsteklilerin şeraiti ve imtihan gününü öğrenmek 
üzere şahsen veya posta vasrtasiyle 31.1,942 tarihine kadar Fabrika, 

.,,. Müdüriyetine müracaatları. -ıııı 

lstanbul Vil.Syetinden 
Bölge iaşe müdürlüğü için yüksek tahsil göımaş memur ile daktilo 

alınacaktır. 
Bölge iaşe müdürlüğünde münhal bulunan memur ve daktiloğraflık-

lar için bu aym 19 uncu pazartesi sabah onda yapUacak imtihana dahil 
olmak üzere memurin kanununun maddei mahsuslarına tevfikan talip 
olanların ibraziyle mükellef olduklan vesaikle her gün öğleden evvel 
mezkur müdürüğe müracaatları . (394) 

Tıp Fakültesi Dekanhğından 
Tıp fakültesi ikinci dahiliye kliniği r ontgen laboratuannda çalış

mak üzere bir rontgen mütehassısına ihtiyaç olduğu cihetle, daha ziyade 
mide ve em'a hastalıkları ile meşgul olmuş olanlardan askerlikle aHikası 
olmayanların 31 ikincikanun cumartesi gününe kadar tıp fakülteın de-

1 inci sayfa santimi 500 

1 3 ,, ., . • 150 l . -· 
kanlığına müracaatları. (387) 

:;ahip 'Ve neşriyat müdürü: Halil Lutfi Dördüncü.. 
Gazetecilik ve ncı?riyat T. L. Ş. TAN matbaası 

TAN 14 - 1 - 942 

TÜRKİYE CÜMHURIYET MERKEZ BANKASINDAN : 
10 sene ve daha fazla müddettenberi sahipleri tarafından ara. 

nılmadığından dolayı 2999 sayılı kanunun 41 inci maddesi muci
bince muhtelli Banka ve Müesseseler tarafından Maliye Vekaleti 
hesabına muhafaza edilmek üzere Bankamıza devredilen paraların 
miktan aşağıda gösterilmiştir. 

İşbu paralar Bankamıza devredildikleri tarihten itibaren ilci 
sene içinde sahipleri veya varisleri tarafından evrakı müsbite ib
razı suretile idare merkezimize veya şubelerimize müracaat edile" 
rek alınmadıkları takdirde 2794 sayılı kanunla teşkil olunan amor
tisman sandığına intikal edecektir. 

Bu müddetin hitamından sonra vaki olacak müracaatların hü
kümsüz addolunacağı ilan olunur. 

TL. 

3.90 
20.99 

2.68 
1,38 
5.28 
2,98 
1,69 
7.30 
6,32 

21.07 
2,93 
2,59 
4,06 
3.-

28,12 
5.42 

10.52 
14.!!8 
15,89 

5.07 
5.22 
5.77 
4,06 
3.38 

18.03 
5.84 
1.43 

24,64 
27.80 

4,36 
2,53 
1.40 
8,01 
6.71 
0,35 

1.45 
0.38 
0.38 
7.09 
0,38 
0.38 
2,96 
0,36 
0.36 
0.35 
0.35 
0.35 
0.35 
0.35 
0,35 
0.35 
0.35 
0.35 
0.35 
0.32 

6.33 
0.59 
1,96 
1,25 
2.91 
0.59 
4,68 
0.59 
0.58 
0.57 

259.54 

3,20 
0.70 
3.10 
2.60 
0.35 
2,35 
2,60 
0.35 
0,35 
0.35 
0.35 
0.35 
0,35 
0.45 
0,35 
0.35 
2,35 
2.35 
0,45 
0.30 
1.35 
2.30 
2.55 
0.30 
4.45 
0.30 
0,40 
0.25 
2,25 
0.25 
2.25 
2.25 

61.27 

5,30 
0.46 
0.26 
0.26 
0.26 
0.26 
0.26 
0.26 
0.26 
0.26 
0.24 
0.23 
0.23 
0.23 

0,20 
0.20 
0,20 
0,20 
0,20 
0.20 
0,20 
0.20 
0.20 

İş Ban.kası Bursa şubesinin 4.3.941 tarihli tevdiatı 

İsim ve adres 

Mehmet Nazmi, Beyhan Mahalleı;i Dokuma Fabrikası 
Mehmet Sıtkı, Yeni:iehir Camiikebir Mah. Terzi 
Zehra Hakkı Hisar Darphane Mah. No. 10 
Mehmet Hüsamettin, Bursa Askert Lise Kimya Muallimi 
Ahmet Refik., Selçuk Hatun Mah. No. 6 
Aliye Ahmet, Himayei Etfal Cemiyeti Hademesi 
Huriye, Nalbant oğlu Mah. Saatçi Ahmet yanında 
Abdurrahman, Arap Mehmet Mah. Fotoğrafçı 
Ali Nasıh, Bursa Ticaret Odası Başkatibi 
Hüseyin Avni, Çancılar Çar§tsı No, 72 
Nazmiye, Nasuh Paşa Mah. Fırın Sok. No. 10 
Mehmet Şükrü, Atatürk cad. 47 No. Gömlekçi 
Necip Haşim, Şeker Hoca Mahallesi 
İbrahim, Orhangazi Mah. No. 14 Terzi 
Osman, Maksem Mah. Camiikebir kayyumu 
Şemse, Hacılar Mah. Furun sokak No. 14 
Cemal, İtfaiye Mah. karşısı 
Hamza Mustafa, Çirpan Malı. Canbaz Ali Sok. 
Hafız Sadtk, Nalbantoğlu Mah, No. 7 Marangoz 
Mihriye Sadık, Nalbantoğlu Mah. No. 7 
Mustı-ıra Fevzi, Altın Parmak Malı. İsabey Fenari Mah.11 muallim 
Mehmet Salim, Halk oteli Garajında 38 No. Otomobil sahibi 
Simha Yaşuva, Kuruçeşme 27 No. 
Mürüvvet, Cumhuriyet Barında artist 
Zehra Derviş, Selçukhatun Mah. 
Mustafa, Muradiye Mah. Kayabaşı 32 No. 
İzzet Ulvi, Tahtakale Veli Şemsettin Mah. No. 24 
Osman Sabri., Aptal Mah. No. 33 
Muiz Nahmias, Kuruçeşme No. 44 Htrdavatçr 
Fahriye İbrahim, Camikale Mah. No. 18 
Kemal Ziya, Kazahan Avukat 
Mehmet, Tefrihiye Mah. Abbasağa Sok. No. 5 • 
Nedim Nazmi, Mülkiye müfettişi 
Mustafa Ahmet, Tatarlar Selim Zade Sok. No. 13 
Oııman Namtk 

İş Bankast Nazilli şubesinin 6.3.941 tarihli tevdiatı 
Mesude, Keresteci Halil km Nazilli 
Kahveci İzzet, Nazilli 
Nuri, Noter Kıtibi Nazilll 
Haydara köyünde Veli 'oğlu Hüseyin mahdumu Tevfik, Bozdoğan 
Süheyla ve Necli için babaları Dişçi Zeki, Nazilli 
Dişçi Süleyman Zeki, Nazilli 
Saim Genç, Temsil Heyeti Müdürü, Nazilli • 
Tahsil memuru Mustafa Şükrü biraleri Haydar, Na7.illi 
Hatice Vahide namına babası Mustafa Şükrü, Nazilli 
Cahide ve Kadriye için babaları Buldanlı Osman Saip, Narilli 
Necmiye ve Necla için babaları Buldanll Osman Saip, Nazilli 
Halim için babası Atça Belediye Reisi Mustafa Atça 
Bozdoğanın Çavdarlı köyünde Mehmet oğlu Şilkrtl Bozdoğan 
Dervişin Ali Dozdoğanm Kamışlar köyünde, Bozdoğan 
Mehmet Selim, Bozdoğantn Haydara köyünde · 
Sultanhisarda Baba Mehmet Ali, Nazilli 
Sultanhisarda Bayan Gül için babası Alim, Nazilli 
Sultanhisarda Alim oğlu Alim, Nazilli 
Sadık. Atça Muhtelit mektebinde No. 14, Nazilli 
İsabeylide İsa Efe Nazilli 

lş Bankası Uşak şubesinin 14.3.941 tarihli tevdiatı 
M. Sami Tticcardan Halil B:.ıdar oğlu, Uşak 
Mehmet Ali, Şoför 
Tahsin Sadık, Mumcu Mahdumu, Uşak 
B. Kemal Topçu alayında Binbaşı, Uşak 
B Nuretin Topçu alayında Yüzbaşı. Uşak 
P~rihan Jandarma kumandam Kaznn kız!, Simav 
Ahmet Oğuz, H~lvacıoğlu Sadık mahdumu, Uşak 
İsmall Hakkı Dülger oğlu Tabah, Uşak 
Bayan Suzan, Sult~na.hmet Cavit Paşa MahalJesi, İstanbul 
Naciye, Çenberlitaş No. 12, İ stanbul 

İş Bankası Akhisar şubesinin 14.3.94.1 tarihli tevdiatı 
Ağah, Miılkiye Müfettişi 

İş Bankası Mersin şubesinin 4.4.941 tarihli tevdiatı 
Zekai Mahmut, Dr. Hıtzı Biraderi 
Cemal, Çankaya muallimi 
Mehmet Tufan, Şoför 
~it, Çavuşlu köyünden 

ıNeclA, Cumhuriyet oteli 
İf.fet (Adresi yok) 
Selahatin, Çankaya muallimi 
Hakkl, Milli Sahne aktörü 
İzzet, Mesa.ieri Maritimde 
İzzet, Mesajerl Maritimde 
Osman t. Hakkı, Singerde 
Hasan Tahsin, Yoğurtpazar No. 64 
Hayriye Ethem, Kaytkc;ı 
Habip Raif, GUınrük Anbar Me. 
Mehmet Nuri, amyon şoförü 
İhsan Ahmet, Mütekait 
Emin Bülent. Mücadele Fen memuru 
Yakup, Ulukışla Belediye Reisi 
Ali Hasan, tatlıcı 
Vehip Sursuk P . K . 126 
Mehmet Reşat, Fiat Acentasmda 
Mehmet Rüstem, İstanbul Otelinde 
İhsan Cemal. Çankaya muallimi 
Derviş, itfaiye şoförü 
Fevzi Hamis, Tüccar 
Faik, Liman Şirketinde 
Ahmet Çavuş, Köşktr 
Feride, Anadolu Otelinde 
İbrahim Hilmi, komisyoncu 
Hasan, terzi 

• 

1!!mine, artist 
Makbule Fatma İzzet (Adres yok) 

İş Bankası Ankara şubesinin 4.4.941 tarihti tevdiah 
Hüseyin Avni (Eski İstanbul mebusu) 

İş Bankası Ordu şubesinin 4.4.941 tarihli tevdiatı 
Hayriye Mehmet kızı, Köprübaşı mahallesi, Ordu 
Rifat Süleyman, Taşbaşı mahallesi, Ordu 
Mehmet Ziya Şükrü, o; Selimiye Mah . No. 36, Ordu 
Refika İsmet kızı , Zaferi Mitll, Mah. Ordu 
Ali Faik ve Saime, Selimiye Mah. Orlu 
Makbule Cemal kızı, Za feri Milli Mah. Ordu 
Cemal Azmi. Zaferi Milli Mah. Ordu 
Emine Muazzez Nafi kızı: Bolaman nahiyesi, Ordu 
Belki:· Muammer, Bolaman nahiyesi, Ordu 
Ahmet Yusuf, Bolaman nahiyesi, Ordu 
Hüsey!n Ahmet oğlu, Sırrt Paşa C&ddesi No. 36, Ordu 
Nevzat Cnvııt oğlu, Fatsa 
Nazif Ahm<!t İlk tedrisat Mü!. Önye 
Nazif Ahmet İlk tedrisat Müf. Üll'Ye 

İş Bankası izn:ir şubesinin 4.4.Hl tarihli tevdiatı 
Ahmet Kemal , Kadıoğlu Ticar ethanesinde kAtip 
Elmas, Karantina Türkoğlu S. 68 
Mehmet Zeki, Manisa TUrkocağı 
Hayal N. M. Zeki Manisa Türkocağı 
KAmuran N. Mustafa. J andarma mektebi mildi1rii 
Tahsin Menemende T ücc::.r dan Etem oğlu 
Mürüvvet. muallim mekte•)i talebesinden 519 İrfan htınşiresi 
Hasan Ccltıı, Bostanlt 169 No. · 
Mü.§erret, Karşıyaka Hact Ağabey sok;. 

T L, isim ve a drH 

0.20 Zehra Hakkı, Mani.sa 
0,20 Hicri N. Ahmet HilAl Kereste fabrikası 
0.20 İbrahim, Tepecik Dutlu sok, No. 5 
1,81 Ahmet Ruşen, Kestelli Cad. No. 32 
2,66 Mebus Karşıyaka iskelesi 
0.20 Nafize, Karataş tramvay Cad, No. 368 
0.20 Dr. Ahmet Adnan, 2 inci Beyler S No. 68 
0.20 Suat N. A. Nimet Tütün İnhisarı 
0.20 Refik Nuri; Karantina Komser Dilıver Sok. 
0,20 Abdurrahman Sami, Buca Karakol karşısınıta 
0.20 Mebnıre Lı.itfi, İkiçeşmelik Tuzcu Sok. No. 32 
0,20 Ali Şükrü, Köprüde No. 592 
0,20 Münevver N. İbrahim 2 ci Kordon No. 371 
0.20 Hamide N. Fuat c nci Kordon 
0.20 Cenan N. Fahir Rüştü, Karantina Tramvay Cad. Ne, saıJI 
0.20 Hacı Ahmet, İzmir İmam Hant sahibi 
0.20 Mela.hat Hicriye, Kokaryalı Tramvay Cad. No. '188 
1,43 Mehmet Cemal, Karantina Köprü No. 592 
0.20 Nazmiye, Değirmendağ No. 49 
0.20 Arif oğlu Kamil Salih Efendi Han 
0.20 Hasan Tahsin, Merkez Telgraf M. 
0.20 Hediye N. Kazım, KJTkağaçlı Ka7..ım Bey Mağaı.asl 
5.38 Hayriye Melahat, Cihanpalas Oteli 
2.31 Şem'i, Manisa hükümet Cad. No. 45 
8. 72 Dr. Etem 

48.74 İbl"ahim HulQsi, Salihlide Aşiret Zade 
l .98 Mehmet Emin 
ı. 41 Halil Fuat, Keresteci Zade 
3.48 Naime CUya Banka Di Roma 
2.65 Nevmiye, Sıhhat Yurdu 
1,63 Meki Mitat, memurlarnntzdan 
1.06 Ahmet N. Ham Edip, Vakıf H. s. 3 
1.24 Hüsnü, Sakarya Kütüphanesi 
1.21 Süleyman Hilmi, Bornova !st. C. 15 
1.68 Cemal Hasan, Salepçi oğlu hanmda 
0.26 Tacettin Fehmi 
0.39 Ahmet Kenan, Helveqye Sigorta S. 
0,20 Avni 1 inci Kiltipadil mem. 
0.20 Hatice N. Niyazi, Dibekbaşı No. 16 
9.24 Süheyla N. Zeki Amerikan Konsoloshanesinde 
0.43 Meliha N. Hüsnü, Alabey Nadir S. 42 
0,56 Refik Çullu, Vanderzee Kömür Şirketi 
0,20 Zihni N. Halil, Kasaba İcra mem. 
1.78 Raif, Saman İskeleginde Kahveci 
3.79 Ahmet Rifat Karantina Timur S. 16 
0.20 Ali N. Akil, Mansurzade S. 34-36 
0,20 A. Fikri, Balcılar No. 169 
2.89 Ali Esat 
0.42 İnayet N. ö. L-ötri, Eczacı 
0.43 Berin N. Ö. Lütfi, Eczacı 
1.19 Nedim, S. Müdür Muavinimiz 
1, 73 Ali Necip N. Nedim. S. Müdür Muavini 
0.60 Mehmet Ali Karantina 1 Kasım 26 
0,89 Ahmet Fuat, Soğukkuyu Tramvay Cad. 50 
1.19 Mehmet, 2 Sultaniye Şabaniye S . 15 
0,19 Yaşuva Mizrahi, İrgat Pazarl 96 
2.94 Mehmet Ali, Selimiye S, No. 41 
2,12 Ayhan N. F.sat, Seydiköy tayyareci 
0,19 • Muzaffer, Hisarcaml c. No. 104 
3.24 Arif, Etem Rasim Pastahanesi 
4.34 Raşit N. Zühtü, Fahrettin C. No. 156 
0,20 Sıılih Zeki. Dib<!khaşı, sandalcı 
0.20 Nabile N. Nevzat, Dr. Nevzat Eşref e-vi 
0.20 Muzaffer N Hasan, Tamaşalık No. 72 
0.20 Emine N. Hasan, Tamaşalık No. 72 
2.53 Süleyman Meziyet Buca Yukarı M. 12 
0.20 Turgut N. Pakize, Göztepe Yeşil İzmir Sok. No. l'T 
2.52 $iventenka Markova, Alsancak Hendek Sok. No. 38 
6.39 J. i. B. Arkas. Akseki Bankası Binasında 
0.20 Sepbeyk. Buca Kemalpaşa Cad. 17 
1.77 Mellike :r-r. Tevfik, Manisa MUlklye müfettişi 
1.81 Fazlle N. Tevfik 
0.20 Elena Filipoçi, A lsancıık Hacı paşa Sok. No 26 
0,20 Mustafa :E:min, Karşıyakıı Salihbey Sok. Yalr Cad . 
0.20 Sabahat N. Kemal, Sl'yyar Şube Tahakkuk mem. 
0.32 Kadriye, Tilkilik Menzil Sok. No. 35 
0,43 Recep Mustafa. Sulumezarlık Evkaf yapısında 
0,20 Bahattin Be-kir, Uzunyol Rumkuş çıkma7.ı No. 74 
0,20 Kemal Mehmet, Aydm DE>mır yol Muhasebe memuru 
1,116 Osman Behçet. Karştyaka Fahrettin Paşa Cad. No. 70 
0.20 Zeki. Göztcpc Tramvav Cı-ıd. N. 988 
0,32 Ali Refik. Topaltı Yusufdede Cad. No. 7 
0.19 Rfü:tem Etem, Manisa Topçu Alay 26 T. 2 Batal".Y'a 5 de 
0.19 Melih N. Mustafa, Seferihisar Tepecikte Tütüncü 
0.19 Saadet Fatma 
0.20 Rukiye Abdi, Karşıyaka Dilaver Sok. No. 63 
0.20 T ashoi.!lu Etem, Çorakkabı 
3.24 Zeki N. Hasibe, G<iı:tepe Tramvay Cad. No. 758/4 
0.20 Niyazi Salih. Ziraat Bankası müvezzii 
0.20 Ali Bahı:ıttin, Karataş Tirekepı Cad. No. 20 
0.20 Mehmet Kemal, Hacı hasan Otelinde berbeı 
1,95 Melek Osman, Faik paşa yokuşu No, 16 
0.20 Celal N. Behice, Karantina Güneyt Sok. No. 29 
0.20 Giilııören N, Ali Kemal, 3 üncü Kahramanlar Akın Sok. Jio. 
0.20 İsmail, Karantina Tramvay Cad. 736 
0,20 Ahmet Rifat. Kıztlçullu, öciemiş Sok. No. 35 
1.27 Ahmet Nihııt. Odunpazarı No. 40 
1.42 Feriha Abdillkadir, Karsryaka Müsavat Sok No. 3 
0.20 Hürrem N. Ömer, Gfizelyer Gazi Kad1nlar No. 9 
0.20 Münip Ulvi. Kasabada terzi Salih mahdumu 
0,20 İsmail Cengiz, A. 37 B. 9 Takım zabiti 
0,20 Gazanfer, N. fı;mail. Bı-ıyraklı Menemen Cad. No. 75 
0.20 Sabri Hiıseyin, 2. Çeşmelik cad. No. 343 
0.20 Hasan Hilmi, Yeni kavaflıır Çarşısı No. 2:.t 
0,20 Eyüp Cemal İkieeşmelik Hasta Mescit Sok. No. 108 
0.20 Halide, İkiçeşmelik Ha«ta Mescit Sok, No. 108 
0,20 Halldun N. Yusuf, Kemeralt.ı Milli Sinema Sok . No. a 
0,20 İbrahim Nazmi. Fnikpaşa Yokuşu No. 20 
0.20 Fuat N . Ali, Bornova küçükCami No. 13 
0.20 Mehmet Selami. Çanakkale Kilit 8-hir Meydan Mah. !fe. 23 
0.20 Eşrefpaşa Cad. 505 Tevfik Fikret 
0,49 Eyüp Hasan, Dibekbaşı Cavdar Sok. No. 4~ 
0,20 İsmet N. A. Muhtar, Ahmet Muhtar ve Şürek, Majazaa 
0.20 Fethullah, Kordon Tramvay Şirketi 
0,20 Sedat. Kemeraltında Molla Zade Han 
0.20 Remziye N. A. Muhtar, Ahmet Muhtar ŞürekAsı 
ô,20 Servet. ME>sudiye Cad. No 8 

1_185.54 Mehmet Muhsin, Bayraklı Muradiye Cad. No. 1~ 
0.21J Memnune N Arir. Karşıyaka Hacı Selim Sokak No. 3 
0.20 Arif, Karşıyaka Hacı Selim Sokak No. 3 
0.68 Naime N. Bedri, Şamlı Sok. Ardahan Oteli No. 13 
1.57 Fatma Osman 
0.20 İsa Ruhi, NamazgAh No. 7~ 
0.38 Şadan Şevket. Saatli mağaza 
0.20 M. Süreyya, Eşrefpa§a 2. Sultaniye No 10 
0.20 Vahdettin. İklçeşmelik Asmalı Mescit No. 195 
0,20 Ali Haydar, Çoban tsa İı;tasyon M. 
0,69 Mehmet HaY'!'i. Seyrisefain Acentesinde memur L 
0.20 Rıza N. Cemil. Tahmil tah"liye Şefi 
0,20 Mehmet, Karantina tsli'thane C. No. '.ı. 
o.20 Fazilet N. Zekeriya, 'Bornova Osman Efendi Sok No. 11 
0.20 Musa Kaztm N Hnsan. Çeşme Kaza!lı Polis memuru 
0.20 Lütfi N. Hasan,' Kemeraltında kunduracı 
0,20 fbrahim, Yeni Bit Pazan karşLc;ında Necip hanı 
0,20 Sabahat N. Hüsmen. Daraağac Tayynre istasyonu 
0.38 Mehmet Sefik, İkic;esmelik A!<lTlah Mescit No 12. 
o.20 Mehmet İbrahim. Alsaneak Bornova Sok. Mo. 8 
0.39 Zeki Saim. Göztepe Moralı Cad. No. 772 
0.42 Ferid e Şahin, Karştyaka Rahrive AtelyeSl. 
0.20 Niyazi Hasan. A.lsancak Zi\mbül S. 
0.20 Ali Cemal , Karşrvaka Reşadiye Cad. No. 2a~ 
0,20 Adnan Mehmet. Ziraat Bankası 
0,20 Viktorya Menatti Vi~eri, Gündoitdu Tereddilt Sok No S 
o.20 Mehmet Nevres N O!ıman. K araosman ojtlu No. 38 Han 
4.78 Nadide Şevket. Kokaryalı Tramvay Cad . No. 77& 
S.80 Mehmet LCıtfi. İki~eşmelik Tuzcu Sok. No. 32 
0.20 Ahmet CE>vdet. kız muallim mektebinde öğretmeıı 
2,25 Thsan CelM 
o.20 Mualla N H ikmet, Sabık İstihbarat memurumuz 
0.20 Ali N. M~zhar. tnkıHlp Sok. No, 37 

( Devamı bugilnkU diöer y evmt gazetelerde ve yarınki nüslııtfl'mıdırf 


