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• Sevgili /tfilgan dostlanmız, 
siz daima o •cdadın eolôt
larrsı nız, biz de İstanbulu 
alan ord11nurı evlcitları .• • 
Na:.ıl olur da bizleri bura
dan koğmayı yahut hül:üm 

rn 1 e 
tlt: !""''elli~. a.lt~na almayı oı·rmanya 
iinırl edebılırsını:t? __ _j 

\'a?.nn: llilsel in Oahid Y AI~ hududunda 
fi5) unu Homada Arap<:a 
(g} ve İtalyanca ohm.ık çı-

kan ve Al'ap filemindc 
it4ll) .m propagnn~?- mıı~. alet: 
ıerind~n biti ulan buleın11h1r~1ı,~ 
m<.>cmuam 15 12 1941 t:mhlı 
~uvıı;ındu\ii bır makalesinJc ba~ 
Jık olarak ynzıyoı·. 

İngiliz ve Çin 
kuvvetler Japonlar 

la çarpışıyorlar 

Levhayı görünce, ltalyaıı ı)o
litikasında mühim bir deği~ikh
ğ-ç sahit olduğ1unuza hiikmede
ccğımiz geldi. Çiinkü ~imdiye 
kadaı· fasist propagnndm,ı ava:t. 
avnz haykırarak Akdcniz<le 
yalnız ltalynn haktmiyeti mev
cut olabileceğ!ni iddia €-tı~u_ş. ~·c l 
Akdcnizi bir 1tnlyan dcnızı ılaıı 
eylemiştir. Bugilnkü P\:ı .. <;-i.;t İ-ı 
talvaııın kenclisini Roma impa.
rntoı lui:'1.ına vaı is tclilkki ettiği
n! ve bu sıfatla e ki Romn im- ı 
parntorluğunun bük-mü altuıJa I 
y.ı.şaınıfi ecnebi rmmlclc tll"'d 
y~ni başlnn zapt ve istilii ı..'<l<>rek' 
bir çuk ınillPtlcı in haynt ve is
U1d:ili bahasına yeni biı• ltnlyan 
impamtorluğu Jnırnııya ç:.ılış
bğını da biliyorm~. ~te bu mı..>ş· 
hur F'aş:ist politikasına muka
bil şimdi H"manm fikidcı İıll~ 
tercibn:uı olan bir rhmlenin Ak· 
deniz kıyılnrında oturan bütün 
milletlere Ahdcniz iizmindeki ı 
hflkimiyetUm biı hisse tanırntısı 
Faşistll"rin kılları OOF,lc -ımı 
gelmiş oldlfğ'"lt znnnını tlo!{urm~
sı tabii idi. Halbuki maknte o-
11rnnunca za\'alh F:ışistlt.'1-dc 
bir parça n'kıl kalmıeys ı , onun 
l!!t ı.ar:ıda, ckniz<l~ ' ,... ha ad.ı 

Japonlar zayiat verdiler 
--00-

Japontarrn iki gemısı 
batı rı ldı, 10 tayyare de 

tahrip edildi 
[A. A. t~lgraflnrından 
hülfısa cdilml~Ur.] 

Muhtelif kaynaklardan alı
nan m a l fi m a t a göre, 
şimali Tayland il~ Birmanya 
arı=ı..-.ındaki hudutta. ilk ~nrpıı;
ma!arın \'Ukııa geldiği vu Çung 
l;ing kıtabırmın Birmanya yolu· 
nu korumağa te§~bbüe cttikleıi 

·nnngondan haber '~liliycr. 
Qmınşmalar esna. ınrl:::. İngt. 

!izler, j . punhn za~ : .• ta uğrat
ınışlardıı·. 

('J<:.ı .. rım AUA~UmA 
Japon b'rlikl( ri C~l•'O ada

sında Menado <:h·annd:ı. Makas 
tnyyare ml)Y•1nmnı nlnuşlardır. 
ÜQ tayyare tr..bl"İp ooilmiştil". 

Jxpon L3rliklcrinin Tonaano 
ıstikametind-.: ilerledildc.ıi ora.
el· l{ernar civruında kıa.l'aya ç.k 
nuf' olan \J ha baHka birli~lcrle 
d ·le verdilderi <le t<!-bliğ ediJ
mektediı·. 

rELl!lr.U~K 
JIJ.NDi~TANINDA 

GünÜnde kullan ılmıyan fişler ertesi günü muteber oimtyacak~ı r. 
Ağır sanayi erbab~na 750, bunlar haricinde kalan bürin 
vatandaş lara 37 5 gram ekmek veril ecektir. Kar n esiz 

kalanlar nahiyelerde kurulan bürolara başvurmalıd2rla r 

e 

---01}-- - Yeni bfr harp lstih
s a 1 atı k omi tesi · 

ihdas e d i l di var ve e • 
Dl 

Yeni usul, bir kısım vataı daşların ekmeksiz kalmasını ön i ·e cek 
ve istihlaki muay yen bir hesaba göre t anzim edecel1: ir . Fazla 
nüfus gö terenler~ ayrı ayrı mınta ala rda beyanname vermeğe 

teşebbüs edenler örfi idareye tevdi olunacak! , dn· 

Bu sabahtan ıtibaH•n ~}ıriniliıde karne ile ekmek tev
?.i:ıtınn. brışlaıımrtmna korar \·cn.tmiştir. \iılayct ve Bol~lı
yc bu hususta icn.b<>ôen hi\tiin haZJrlıkfan tan ·aınlıtmı.-ı
lır. Vali ve Belediye fü1i::;i LMfi Kıı·dar <llin akıj.'lm bir mu
ha.rririm i.~t} k~ı-ne ile yapıla<'ak tewfatf.l. ait şu beyanat \C 

izahatı vermı~tlr: 
VA.i.tN•N BJ.~VANAT[ 

"- Hükumetimizin ekmeği karne usuliluc i.mğ1amak 
hususıtuda vernıi§ olduğu karar bütün memleketçe nmlfun
auı·. Bu ka-ı·ann derhal ıtatbikin~ ge~lmesi zarur~tini dul•du
ğumuz içiıı t>kmeğimizi bu günden )t\~n JrorneJeıie t ev
Eie b:ı~lıyoruz. 

Bu usul, bir kısım vatand:,şlaım her hnngi bir ihtiy<ıt 
sevkiyle vo gündelik hi'llerla fru:la clruıel< mübayaa etmesi 

yfızhnoen dı;!eı: bir kısım \'nt~n • ~laı-m ckmd t-1.7 lıa!n ıı. .... ırh 
<inlivGt"c;: gib; 'hükumetimizin &:iaha yi.ir-s Jı: ililı:iuı.:c lr.ı le 
karr •. r lfana aldıJ,"'ı Ve<ihile ieiJlılfıltfınm11.ı muı.yydl t.>~r 
hesaba gf>rt. ıt.:ııı7Jın ~ecck \"\) n•illi hayatlffil7Jll U".:,Ul uıı· 
zama.n i~iJ')(h• devmn l)(focek ihtiynç1anm ıli,.ıipliu :.ıtu n. aJa.
r.aktır. 

Bu iUl1ııı·l:ı yeni usulün t~tbjki, lıled{·ni bir 3ilJUtıtın ol. 
gun v n•şıd "111.tsndaşlal'l old11ğ1!m11zu hıbf!t ec; He \ıilCDl,İ 
bir hadi'"'e olat aktır. 

'itı.\i n n~ru ) tl llll.nl s.-ıırun hu- Ür-fı i\la.ı e)t~ Vt)li~'f'li 
R: 1 i.:Ja.unm hakkına ıtec:!\ iiz m:ilii:y ·tiud her l • .ıngi 

biı bl:i..rlkt;?f.111 •irımnııyet ltiö rıy • · au· oJım}"l:l . n.. m11U• 
terbiw!mi& en büyük bir gaı11nti te:şllil l.Cer. 

• (Sonu uıyin ~ a.utun 'l df) 

l!Clgrn narın dm: 
mlli.t ı\ t'<lılnı .1ır.] 

R UY.\·elt, bshıiye me,·cudun1ın 
• ô00,000 ere ve b:ıhııi sıialm.· 

dazlarının 101.000 ere çık. rıl · 
ınaımuı salahiyet ver('Jl bir ka· 
ı arnamc ınw.alaım 

Heisicüıııhur ayrı ir "mil-
li harp istihsalata itesi., ilı-
d. s c>tmifltir. 

Kcıınitc halk aı 
diıı:ıtrl ve iş r.ou · • · 
ınir; 12 azadan nıü 
nıit nhı vnzifC'Si, A "kan lı: l'JJ 

' ktiht>a Hi.tmın tlevaı'.nm terum 
l h;ın iş hut.-1usund. c n ihtitaf

' lı meECleh.:-ri halld 
ı·e \ 'O patn1nların i. 
nuı)ru'Jna mani olrn· 

\ \' t ~ Tlt:.A),,\ 

Avuı:;tr.ılya harp 
bi P·u>Jfikt• a:it i'ıh-a i' mes •l"· 
kl'i ll' znrtesi g'Jnii y ı ll• 11 tı t
kik etmiştir. Mccli,; b~~'·ekiJ 
<.. 1 : ' ('j t:~i l •• .ı.1 ' ti 

muttasıl yedılllu ı hı:;afsızca 1 
darbelerin verdi~i sersemlikle 
bUtUn bütün uçup gittiğine 
hükmedilmek lazım geliyor. 

F<~lmnenlc Hinclislılm ha.va - ------""'"----------- - - ------------- ·--------
cdilt:ıı malürn:ıh da tetkik t"'t
rni tit. 

Mn.k .. teyı §Ö.~ le \>kllJ or11-;: 
"Bu hnrbin aonunda A!rdcniz

dc lrnrulacak olan 1'iynsi w• İl~tı
mai ni7.aın 1n.gıliz h:ıkımiy,~t•· 
ne nihayet verecek \'C lbu dı>ni.: 
kıyıiaı ındaki bütfüı mernlclcct.
leri lnuiJiz iyasctinin zulnnin· 
den, munafıkhf.rından ,.,, onıiş· 
kllliitmdn..n aznd cd cekth'.,, 

Alit bir ba3lnngıç. Uhwrın 
gulibiyQtı tnkdiıinde Akdenize 
tatbik crlıl ı clt y<'ni ni1.amın ne 
olacağı bi7A· anlatılacak demek 
oluyoı. Om.n icirı, diltkatJi clik
katli1 ol,ıımıy:ı devam P.fliyo
nız: 

Akduıiz kıyılnı: ında ot unın 
milletlerin ekseriyetini Uitin 
ırkı ile :ırap uıısurn teşllil od ı·. I 
Diğer milletlC'r hıe ya tngiltere 
gibi bir sığıntıdw yahut İn~il· 
tt,.reye boyım l'ğe.n w Akdeniz 
umnmi hayatının kenarında ve 
dı~nda. yaşayan, denizleri olını
yan milletlerdir. Çünkli bunlar 
(yani Yunanistan ile Tüı kıyc 
ile) kücük devletlerdir. Sığıntı. 
lar Alrdenizdcn mutlaka tıırde
dileceklerdır. diğer milletler h c 
yeni nizam boyun eğece..'< \ "\1 

hiçbir surctl!' ona engel oJmıya
caklardır.,, 

Mukulcnin bundan soııras.ı 
Araol:ıra bol keseden tij.tJı tatlı 

kuvvcltcriııc mensup bomba d ı•1111•••••iEB:imiB•--~i'3iSSB•S•i11&:' 
hı) yar~lcn tnmfrndan dilnkü u sy; a . 1 1 . C> • 

pa?arlesi günii ·ran:ı andaki 1 n g ı· i z 8 u·· y u''. k F ç ı 1 n JC\.pon gemileri topluluklarına --o- 1 -. 1 
karı:;ı yapı an ymu bfr hav.3. lıil- S } b 
namı e~m:ı~ınd::ı iki nnkHye ge. OVyef er azı 
micııııe iki 1ıım i.c;nbet <>lmu~ur. b e 

(}gft.'<.f<'r e' veJ Oront.aloyn ja- . 1 • d h o a z e t e m ı• z e ponlaı tara.tından ağır hücum - ye·r erı a a ' 
Iar yapılmıştır. :Bu hü• ınn esna-

a 
smd:ı japon bomba ta,}Yal"l:leri aldıla.r 
13 uı.ne uğu bomba RUDışku'dır. 

m~ızı .. t~ı~n1<; 6LM 1NYAD1 YENl.DEf1 
Tı)kyo, 13 (a.n.) - lımpara- P. R A 1 

j@1:uk umumi karargahının teb· BAZI Si lfLAR 
1290 tonluk Pnmp:; Van O- · i I' 

rruıje isimli FcJc.menli torpil SiLAH Al TINA ÇAblRILOI 
dtlkm~ gemisi bat.mı&1:ır. 

1NGA1•1JRDA 
Singnımrn karşı yapılan ha

va aJnnhın esnasında 10 jnpon 
tayy •1 ı'C'.si ta lırip edilmiştir. 

Miıttı>fik av tayyaıı•leri her 

(Sonu sayfa 2 r.ut.ın 6 de) 

[A. A. tC'jgroılanndan ' 
h\\H\sn edi1nıi§tir.] 

So\'y<.>L tebliğine gfü'ı Sov
kıtala n birçok kesimlerde dilş
m a.na kar~ı tesirli hareketlerde 

(Sonu 11ayfa 2 tı ıitun ü de) 

azançları artan 
üesseselerde ı 
5 vergi alınacak 

... 
olduğu . gibi 111 ng i iter enin 

yanın da arzusu kuvvetli 
Rus
bir 

Türkiye görm e kt i r., 
--------·ı--------

"Türkiyenin bugünkü bitaraflık 

~aziyeti, İngilterede olduğu ka ... 
dar Rusyada da tan-.amen tasvib 

·olunur,, 

Ankara, 13 (Hususi Muhabirimiz bildiriyor! - Düıl geç 
vakit. İngiliz Büyük Elçisi B. Hugeı:ıt.en lıeni lıusu!'{i olnrak 
kabul otntck nezaketinde bulunılu . Bon· Mosh:ova seyahati ve l 
mü7.akcrC'Jcri hakkında intibalaı'lnı sorduğ;nm F.-: yın diplomat ı 
şu beyan!lt~ bulundu : , 

vaicİJ •ri ihtivn ediyor. Mısır, Fi- -----·------- 1 
Jislin ve Suriye t.'Ull mfma.<rlylc ifade ederler. Filhakika :zavallı 
lnüstnk;J birer Arap devleti o- Fa~iı::t dostlarımız böyle hillya
larak Sıı'udi Aı-abistaınn, Ye- lara Vl' riiyalara gerçekten 
menin ve Irakın yanında ~ncvki muhtac bir hnle <lii§m~lcı·Jir. 
alaca.klarmıs. l tnlynn ıisalesi Vfıkın kaza bakarak onunki ka
Trn:blusgarp, Bingazi, Tunus dar büyük yumurta yapmak is
vc Cczair Arapla.rı hakkında ilı- ıtiven tnvuklann patlamaları ta
tiyaUı bir sükut mulıaf a?.a. et- bfi ise de fclükcte düşm.üş olan
meyi tercih cbn~ir. Anlaşılı- Iann manzarası daima baz.in ol
yor k~ onlar M1sır. 1'"ilistin ve duğu için bjz, can çekişme~c 
Suriy.eııin kurtarılması uğrunda başladıkla:rı dakikal3.J'da bile 
kui1lxın edilecekler ,.e Fa§ist yükseklerde uçmaktan kl11clile
n5.kinıfyoti altında saadP-te ~ rlni alamıya.n Faşii-ıtlere kıza
rlştlJ.il~~~e~r. . . mıyoruz, acıyoruz. Yalnız bu 

"- Jngıltorc Haı icİ\c Nazırı B. (Eden) in Ava.ın kamn
rasıntlaki beyanatım ok~ıdunuz. Bwıda fazla bır ~"Y ila\'e 

Ankara, l3 (Yem Sabah) - edecek de~iliın. !foa.lwv~~da M. StalinJ M:.: Moiotof ve Mr. Eden 
HUkiınıet, anoım:ı.l 2.amanların arasında.. yapılan kcnuşmalaı't la m üttefik <k vletlcr anwnda 
ba.ı?hıdığı günlerden b::-ri ka7A1.nq harp .sorıra~ı iı,del'ino de tı mas edilmi~tir. Gcleı·e:k sulhi.in ba-

\ yunfuıistan ile bızım baeımı- anünascl>otlc, bubramn ba.şlaıı-
t . ld - gıcındanbcıi Türkiyenin nP.den 

lan artaıı her nt'\'i miic~t:esc \'..! zı ('.sll~ları da bu meyanda glizdm gedrilmiştir. 
fabrika sahiplerim.ten ka.?..a.nçla· 'T . A d f k d b h k rımn yüzde on lx"ı;;i nisbet indc ' ürkt/euen OS ana Ş0 ı l e a S&tt! " 
bir vergi almayı kaJıııfaştımus ''Moskova<la, 'l'ürk iyeden aıwak dm;tane bir şekilde lro-
\'e bu husust a bir kanun proj1..- ı nll§abilirdik ve öyle konuştuk. :Esasen konuşma mevzularının 
si hazırlamaya başlamıştır. Pro ana hatlarını başka meS<'lele:-teŞkil ~diyordu . lngilterenin ol-
je pek yakında Biiyük Millet duğu gün Husyamn da arzu ı:.u kuvvetli bjr Tt\rkiyc gör-
Meclisine scvkedilecektir. nwhtir. ıo * Çok <;o<'uklu hakimlere f;on :Moskova görüşmdcl'inin bazılarına ben de iştirak 
munzam bir tahsisat ven"lınek ettim. Bu içtimalardnn birinde, Suvyct Harkiyo I\omiseri M. 
üzere Adliye Vekaletince ye-..ni Molotofla anımızda şu muhn\eıe geçti : 
bır formül bulmımu§ ve bu h u - ''latiklfıli tehlikede olduğı,ı ,..anınn Ttlrkiyenin ''aktile si· 
susta bir hmun layihası ham·- UH;ıu sarıldığını ve mücadt>le) i kaz .... ncİığmi bi1iyorsunuz. Böy· 
1:ınmı.~t.ır. Yeni ifıyihaya gör·~. Je pir tehlike bugiiıı <le tckınr ı ttiği takdirde Tlirkiycnin yc-
yıldn bir defaya nıahsus olmak ::ıiöen silaha. sarılacağına. tnmaıncn eminim ... ., M. Molotof, 
U?.ere çok çocuklu hitkimlere ltendiH.iuin de ayni fikirde oldtığu eevabııu vcrtü. 

Afri 

İngilizler d .. n 
Sollum\u a 
• 
ışga.tı et er 

i :Gittz Ö CÜLERİ 
ELA6ffil YO:; ~ 

ULAŞTiLA~ 
1 1 

(A. A. telgro laı·llldan 
hülL :n cdılınl~tir .) 

Ingiliz t ubliğiniıı bilcliriJdiği
nc göı -e, lngili?. k uvH eri diin 
Jill a~eyhı. 

1

iatikametin00 ehem -
(Sonu sayfa 2 ütun 7 d e ) 

.t\l:nan son habt:'rlerc göre 
s' ı al"JIJ<!- dnır J A>ndr.L<la .,._ 
! i•ı:·n karart. rd :ı. Avustıal~ a -
nm. göı üşi\ı U l)!ldiı-mch i:-
zcı c, Lo:ıdr:ıy: .. i.ııı· elçi \'cy:ı bir 
m iimf~~ 1':,Jndc-: .nesi dcrpİH 
(\;h;v·h..: 'iı. 

JUO 1 ON! .1RJ\Nısl 
(>sn.amı rikan konf e.rımsına ta 

vin edilt>n Pı•mmer Wt•!le~ ile 
diğer Ameriku.n mur>ıhhr. lrırı 
tr Y.} trc ile R;oya giı·rnişleı ·Hr. 
:A'Iunıhh<1.Rlar ha.va. mevdaıurı<lf 
llüknrn l uJ{fuu v<! i:oı diplo 
matik t;>uı.fmdan lrnışılanmlii • 
lardır. 

Hio Jwnfcı ansı mabfilleıiude 
umumiyeti•• düşünüMiiğüne gö
r ... Paunmcrlkan içtimru Japon· 
yanm Birk'§ik Arncrlkayn karşı 
Y'.l pt ıı!ı hın'tketin ve füıver ta
rafmıhı n BirltŞik Ameı iknya 
Jıaı p ilan l'dilmesinirı nısıf kiıı-e· 
nin ı~nınıve-ti hr.k ımından bir 
tehdit t.e kıl cttıgini ve ibu tt. h 

(Scnu uyfıı. 2 ~ltun 7 de) 

Meclis Parti Ci u 
Başvekilimiz " Refah ,, vapuru hadisesine ait 
tahkikatm safhalann ı anlattı, Hariciye, Dahiliye 
ve Münakalat VekiUeride verilen muhtelif takrir-

1 er üze ri n d e izahatta bulundular 

Ankara, 13 (a.e..) - Ciluıhu· r;: 
ı iyct H alk Partisi M<'Clis Gru· s ı f 
bu umumi heyet i bugün J3/l/ aın James 

Konferansı 
l942 saat 15 de reis vekili Trnb 
zon mebusu Ha.-.an Sakamn re
isliğinde topJndı: 

Cclrenin açılmasım mütealıip 
Başvekil Doktor Refik Saydam • 
ılk defa 6ÖZ alarak Refh vpuru Alman istilasma uğrayan 
lıfı.diSl"Sinin şimdiye kadar g(,"Çell devletlerin mümessilleri 
tnbkikat safhnlrı.nnı lıülasa. et - d b" be 
tikt en hOnra ta.kibat amiri ~,fa. On ır yanname 
tıyle Genel Kurmay Başkanlı - i m Z a f a d 1 1 a r 
ğ:ının son tahkikatın neticesinde Londro., 13 (n.a.) - Röyter : 

PJ. gelC(..~k fclfıkc ın ne 0 ugu bu :kadar çekingen, ihtiyatlı ve 
'da sarih surette -anlaşılıyor: tedbirli davrruıciığını anlama.
Bizler yeni nizama. boyun eğe- nıazlığa gelen Alnuw <lostJan
c·eı:nz, Akdebiz efendilerinin U· mıza takip ettiğimiz hattı hru·c
~ cl:ırak yaşayacağız, İtalya- ketin ne kadar haklı ve ı.aruıi 
dan ~ecel< emirleri yerine ge- olci\ıgu-nn bir lterc d.aha anlat-
tirm<>,ğe çatımıcağız. akal k al 

Yarı Ar'apça olarak çıkan ~u mak için bum eyı o um a-

~:~~~1~ç~~:!m~!~~:1~r~ 1 Moskova, Türkiyenin bugünkü vaziyetini fasvib ediyor 
Aynca namzetler, hakim ı:nua- Sizi temin edebilirim ki, 1'Urkiyenin bugilnkit bitaraflık 
vinliğiııe alınnn.lar dn ~ıı:~ıl o}- ı va.z.ıyeti, tııgiltercdc olduğu kıtdar Rnsynda da trunamcn tas-
mak üzi'rc tcrf ı eden bütun hıı.- vlp edilmekte, ınanruu çok iyi takdir edilmektedir. Muhterem 

bu işin o zaman wldl bulunan Bugün Alnıwıla.r tarafından is· 
iki mebusun dahi isticvabı lüzu- tilQ. edilen 9 Avnıpa mc.'ll1eketi• 
mu h~ıl olduğunu ko.zni bir lm- nin h::.kUınct mUmessilleri, 
r3r şeklinde bildirmiş bulun<lu- Saint Jmnoo sarayında toplan • 
ğunu izah ederek Refah vapuru 1 mışlardır. 

, hadisesi BüyüJ Mmet Mcclfai 1 Bıinlnr, Mihver kuvvetlerinin 
dahili nizamnamesi hiikümlerinc 1907 Ut Ha.ye mukavelesini 
göre gcrcke."'l maJiim:ıtm ihznrı ihlal cdP.rek işlediltleri büttiıı 
için tahkikat evrakının Büyü1: cilrUmlerdcn dolayı gereği gib' 
Millet Meclisi l'('isliğine tevdi cczalan<l(nlmalannı temin içiıı rını rica ettikten som':l. pek 

risalenin Arart~ meşhur bir sempatik lialyan dostlaıınuza 
daıin ~ese.li bilmemesine imkan dive.ceıfü; ki : 
yo · Araplar: "Hülya olına- ·sizin bir çok mcziyetleriniz 
sa idi, f'iı\a.ra hclfık olw-du,, der- var. Bunlarn hayranız ve bütün 
Ier. 'l'iiiklcr de !'Aç tavuk ken· o-a.. d YALÇIN 
di.sini 3.rpa: anib8.ruıda görür,, llüscvin a u i 
füırbr meseıivTc ~yni mefhumu. (Sonu a:ıyfa S aUtlln 1 de) 

kiınleFdcn ilk tc.ıfi zamları l:('si-1 Hariciye Vekiliniz B. Şilkrii S.-u·acoğluna M. Staliın ve M. Mo-
Ieceği gibı nrunzcUiklcr de dahil 1 lotofun çok ı:;amimi, şahsi "e şifa..1ıi bir mesajını g-0tir.ıni11-
olmak üzere mali yılın başından tim. Rus ~cflerinin sözlerini sayın Hariciye Vekiline iblağ ede 
bt.ri münhal bulwıruı hfLldm kad bilmek benim için çok mes'ud bir hadise teşkil etmiştir.,, 
ro'JUllun birincitcşrinin ilk günii 1 Büyük bir neza.I.ctle bn..ni !<abul eden sayın diplomata tı:: 
bütlın miinhnllerin dört nyhğı I şekkiirler ederek yanlarından aynldım. Raif Mcto 

(ven • yf .. 2 ltun 6 do) ~~~:zE::J f:~:'.l:::~~:t:ri-.r.:~CS::i:::31~3!1:!'.Sl!!ımllCMıammnı~7J!JI' 

<dileccğini bildirdil.ten sonra icnbeden tedbirlerin büyük htı.ıı:ı 
geÇ<>n toplantıya ait zabıt h\U:i- hedefleri araınnda yer alması 
sası okundu. lılzım . J?Cldiğini söyleyen beyan 

Bunu müteaktp nıznamcye nruncyı ıım1 maksadiyle toplan4 
g~ilerck Hariciye Vclt'li Şiikri\ mı bıılı 'r ='rclı. 

(Sonu sayfa- 2 cilt un 1 de\ (Si' ~yf2 ?. &i.lt..ın 4 dtl 



rı T ı biv t;j merkez islı
ı "'lı 9 ıki ıc.ik"nun p!l· 

r g il Ani>. ıadu t.Jpl na-
caktır. Bu ıçtimn.da, y ni s ne 
C nliyet pıog-ramı ıle bütçe ıı;
len ızcrmde göıi.isülecektır. * An.kara Dil, Tarih 'e Coğ
r fya Fakilltesinc bağlı bır 
(1'ürlc İnkılabı Tarihi Enstitiı-1 
u) kuru ktır. Şehrimizde mevcut bütün kô:ğıt 

konuluyor stoklarına el 
t~f:nnbul \'il.S.veti-..L...- •·~bliğv zt--------·.-ı "'~ •1U111 ....ı 1 lan ve evaafı birinci maddede 

eeitmistir: Ellerinde her nevi kag"'ıt stoku bu- ma .kanununun 4156 sayılı kanuni 
Madde 1 - tkametgihlan ma kanununa 4156 sayılı .kanun 

fstanbuı Belediye hudutıan için lunanlar üç gün zarfında birer be- ıa: ~~114 üneü: maddesi~in 
de bulunan ithalfı.tçı, ihracatçı, .l 'iT•... l .. bınncı fıkrasına istınaden d~·cr 
J.omis_roncu, toptancı, yan top~ yannanıe le t'la:l{;ıe e mur,acaat 1 iiy;:ıtınınt.cdiycsimukabilind~cl '3 m, 13 fa.a.) - fJir 'l'n .. ga

ı.e ·ırun Beı lın muh · ri Paul 1 

W+.::ı ı r u haberi \'CI ml'lt ·on : 
'l\.l •n ı .,.al ı<1!.lılaı·ının, 'r · 

tancı. d pocu. CJnar.etçi, nakli- e t m e ğ e ru e c b u r t u t u l d " I a r konmuştur. 
yoci. rnti~hhit, bankalar, ga- 1'.!addc 3 - Gazet.e ve mecmua 

eplu'.S'C\P gönderilm 1< uıt>ı e 
Balk ml Jn.\ ın geıı lw:naı;;ıle 'l
l ık.,,1rır ol ırak M:ırar o•·du~u

ru bJ.zı ıra,..ı ···lrı verılnıC'~; miim. 

zete \ 'O kitap matbaalan. bilfı. matbaaları beyan için tebliğ eni 
'e d~ftcr imalatçıları gibi haki- kağıdı ''e iyi matbaa kağ.Uarını üncii gün <hhil itibaren 3 gUn ı b 3 ·ı f 

kuıı )(clufu son giinle•·d B ı · 
lınd• bcvıın edilmcktctlır .. 

ki ve lıiil:mi ~ahısfo.r e1Ierindc Milli korunma kanununun 4156 zarfında bir beyanname ile ls- en u &'1 n zar mda sa.rfedeeek 
mu 1 kıtap~ılar \"e kırtasiyeciler sayıh lm unla muaddel 14 cü tanbul Valiliğine bildirmeye leri küğıt miktarını verecekleri 
rıulur.an adi matbaa kağıtluriy- maddesinin 3 Uııcü f1krasına is- nıecburdurlar. beyannameden ayn gösterecek-
le. kefıilmiş \'C kesilmemiş yazı• tinaden 14/1/ 942 tarihinden 14 Madde 2 - Beyana W..bi tutu- lcrdir. 

Bir ·ta yan mayın 
gemisi batıııidı 

, i~ v=fı ı irıcı n.rfnıfa) Loru.lr.a.. 13 {a a.) - lngilte-
8anı.c-ığlurıun o.ı ıç hait.ı zır- r~ J.llltt c.ı.llık da.u'eısimn tebliğı: 
fında cereyan eden düny ı lu lt· Ak.Jeıuz filo..,,uno. munsup de-

"r ai~i' ki~f ~~~~ada fGi~·i··ı .. ·-·o~·p·· -····l-AR .. Selanıaf rnof orunun 
basına oelanler 

selerı uwrindekı ımh ıl1 dınl~ıı- - •t ı d ·a • nı~u ı arı ı .mnnn yem en tı:n- Hadı·se hakkında 
di ve bu tıı:ı1 h ~t •m 1mi h~y.>.r m yıpmr VP zararlar veı dirmişleı -
tasvibme ıklımıı ed ~e.k ruw ı· Jıt . .Suntv Pietro ma~in gemisi alakadarlar tahki
me.nin dıger nı dMlN"J.ne ~ .;ti • dcnızJ.ltıl.uımız ta1 aJ uıdıın ba
di. Bu rncvarıd.1 V ın mPlitı. ı 11>-1 tmfmıştıt". '1222 tanilatotuk 1- kat vapıyorlar 
ralnm Arı:ıı.:.; m otobüs ı ·let me J 
iş\crıylc m(!:J~I bel •diyeieı ha tt 

1 
taly ı.n • trı•l 1~ gemisi torpillcn Gala la ı'lhtıınından Karade-

kındakı t.ı.knnnc Oahılıy~ V. ·J mış v~ cı dı s~rette sakatla~ı~ış nize har,kct eden Tnrı vapu
kili Fa.ık Öztnık 'V" h;tanbu! m j tır._ Bu gemı, s5m defo !{Ol uı- ıunda yolculardan Taşköprülü 
busu G<'ncraI Kazıı Karab<-k . iu~u \akıt. yc\~cge ulumu~ bu- 46 yaş ndaki Mehmet Şcn'er 
riu km. m ı~-~k .nınlt:rdtı tre11 tun n:ıkt:ı e ilu man t:ıı:efından 1 nece ynrısı fenalaşarak ölmüş-

~ "" hm,ma gotuıillmekte ıdı. 1 r:· 
\'o! ularının ı•ttrap v tehlike- - "ır. 
den korun ~ı ıçın ahnmıun ıa. * 1...Qıı•~ra -- Yugosla\· hii- Gene ayni vapurda Pazar ka-
zım gdı: n ba .ı ~ıl tedbirler h k kumetı ba~ına bir asker ycrır.e zasından 53 yaşındaki Asiye 
kıncl kı .. ı'·nruı('! de Münafo.ın" b r rliplomatik gctu miştir. Şinı- ii.ni olarak l.'efn.t etmiştir. Her 1 
V~ tlı n'ır \ P tm Engin ta· lıyc kadar Yugosla\· kab;n '4İn·ı ikı ölü de vapur doktoru taraf.mi 
rafınd.ın :e-vaplıu v r idi ,,..,. b 1 d~ ba vekil mu vmi rn dlıye dan muayene edilmiş ve Asiye- 1 me\ .a r u;r •r·mt.le w. alan bu lJ.7.lU olan 'lobodaıı Yo\•anovh;,1 niıı se.kwi kalbden öldüğü anla-
Qok hattplr.:rıu mutalee.lar dı.n - g neral ımoviçin yerine ~-ı .şılmışt.ır. 
lenr;rek copfanf'ıy. .s.~n v rildt 1 vekile•e getirilmişti!'. Mchmedin ölümü şlipneli gö-------------------------J rüldiiğündcn tahkikata başlan-

Bu sabahtan itibaren ekmek 1 1;:~
1

~bul Kız Lise

karne ile tevzi ediliyor \ 
(84ştura/ı l. '":"I salıijedn)' m1ı;; bulwıuyorlaı·. :Bu kiıtük d-f 1 

Bununla beraber 18liSnaı mı:ı- ter len mme tevzi tına esas teş 
hiyettc oJRa da herhangı bır} kıl etliklerin<len ııcr nıle rei ı 

si müdür muavini 
de deği~tirildi 
İstanbul Kız lisesi Müdür mu 
•ini Bayan Meliha Van lisesi 

'ıl.ürkçe öğretmenliğine naklo
lunmuştur. 

Bir evde 998 teneke sa<le yağ Kara~e mo· 
i ve 150 çuval Reçin bulundu i torubozuıanvapurl 

----• • güçlükle kurtanldı 
Diin !l muhtekir yahalandı 1 Külliyet1i miktarda •bakırl 

yUkfü Selamet motörii bir iirı-
Fiyat Müraka.be bilrosu. l YAKALANAN za yü7.Ünden Karadcnizdc lıare.I 

şehrimizde bazı muhtekirler MUHTEKİRL}Jt i ltetsiz kalmı!J ve dalgalarla u-1 
tarafından depolarda gizlenen * Zindankapı Değirmen so ! zun bir mücadeleden .sonra güc. 1 
;·iyecek ve giyecek ejye.smıa kak 26 numarada bakkal :lh- ;; 
ara .... tırmasına devam etmek- J san Mangaloğlunun mercimo- : lüklc lgneadaya iltica edebil- 1 

tedf r. b"İn kilosunu 2f kuruştan sat- :" mift,ir. ı 
Dün yapılan bir ihbar U.. 1 makta olduğu Fiyat Müraka- Fırtınada husule gclcn bo-

rınc büronun alakadar me- be bürosu tarafından tesbit e- zukluk kolayca tamir edilemi • l 
murları Büyük Par.makkapt dilerek suçlu adliyeye veril- uecek vazı·ye•· .. e oldııünncian j 
(7) numaradaki evde bir sn•• miştir. .J "' -e-· -- cad m.otör yelken açua.k yola çık-
tırma yapmışlardır. * Fındıklı Mcbusan -

d · (81) um---' k..ı.ı.-ı mıştır. Fakat yolda riizn-a ... n 
Araştınna neticesinde evin esı n a.ıa.ua ~ ~ 6-· 

bodrumunda gizlenen 998 t&- Abdullah pirincin kil().CQlllU 55 şi<ldetile yelk"n direği kınlmış 
neke sade yağı ile 18 çuval ltunı.ştan 18.tbğı iddıaaile adli· tır. Vaziyetin !\'a'hamcüni .se:zen 

yeye teslim edilmiştir. kaptan limandı.t.n iındııd i$1e • 
karabiber ve 150 çuval reçine * Çivi tücca.rla.nndan A- i 
oolunmuştur. gop yWaıek fiyatla t:ivi sattı- : nuştir. Liman reisliği ile.ferde 

Mal saht"bi yakalanarak hak ğından dün 2 inci &Sliye ceza ! bulun&n gemilere telaiıde Selii • 
landa tutulan bir za.blUa ad- mahkemesi tarafuıdan tevkif : nıet motörünü buhnağa mu ':<tf· 
liyeyıe tealim edilmiştir. edilmiştir. ! fak olmıış ve ~ine atar.ık 

'·····-·-·•;•-..... • •••••·--·--•••• -•••••••••··----/ kurt:rnnıştır. 

Afrika da 
(l~tr.ı.h ı inrilie) 

miyetli ileri hareketler kaydnt
mislcrdir. İngihz Ö!ll ul ri Ela
geyla - Parad:ı. yolwıa ulnşn•L"ı· 

lcı.rdır. Mihvercıler bu yol bo 
yunca mukavemete hazırlamr 
gibi görünmektedır. 

Hudut kesimmde bir İsko.;· 
ya alayı $0Uuma ta rrU7. etmis 
ve simdiye kadar ınıhver clind .. 
l-.alan bu kasabayı a.lnuşbr. 

Alman tebliğinde deniliyor kı 
ŞimaH Afrikada SoUwn kesi 

minde tngilizlc!irı ~iddetli hii
cumları püskürtü!nı~tür. Şid

detli mubarcbe!er dtwa.m ediyor·. 
Agadabianın b&tt C80Ubunda. 
düşman zırhlı teşkilleriniu btr 
ileri hareketi akim kalmı~r. 

Sav~ ve Slilıka ta.Y,Yarcleri, Aga. 
dnbia bölgesinde toplanmış olan 
otomobil ve ?.trhtı rabalan w 
SirC>naikada tayyare meydanla· 
riic liman tesislerim bombala -
mışlaı<lu-. Hava muhartibe!cri 
es•ınsında 3 dı.i.şm.an. ta,yyare.ai 

düFfı.irülmüşiiir.,. 
İtalyanlara. gore, SoUum Çt"'V· 

n<>inin mfü~tahkern mernileriue 
karşı yapılttn ~iddeU. hücumla\· 
mukavemette ke..ı'811a.şmıştır. Şid 

netli carpı!;.malar devam etmek· 
tı:dir. 

Agedu.btarun h+ıb ı-.enubundu. 
tngiliz zırhlı vasıtatanmn bu 
hUcumu pü!lkürtillm\1.ştür. 

Anretle fı:ıyJa nüfua g<.>atern ~K ı veya hcı v atanda-:; verntiş oldıı
veya ayn ayrı mıntakalarda be- gu beyanname mi.mderecatmdn, 
yıuınamclı:ır vermek ve sa.ırc gıb: bit· ~cğı~ kliK olduğu takdirde 
huktimı!hmızırı det~ ettiğı derhal nahiye miidüriyetıne mü
yüksclt oo ılot ve musavat prcn- raea-at ederek ''tiki değışikligi 

inhisar idaresinin güzel 
bir kararı Saint James 

konferansı 
Rusyada Çok çocuklu 1-Iakimler 

si(i ru thlal edecok te~bl-Jtisl~ı-c kütük d ·fteıiue işaret cdılmck İnhisarlar idaresi Ahırkapıda 
g ... şecek v bıı yolda gayıi rnc.,~- uzere haber verecektir. Bundan tütün bakım evinde ~alışan işçi
ru ınıkirtlar buhnağa çahşacak maada hPntiı beyanname verme leı e parasız sıcak öğle yemeği 
olanlar sıd<lcUe takiı'· kont:rı>l ycu veva V4;)t'İll de karne alamı- vermeği kararlaşt.ıı·mı.'}tır. 
vt• tcsbıt ;ctıloceklcr, memlekete· ywılar, ·ıcmekı;ı/, kalmamaları Duruşmasına devam 
v umumı mentiw.a.t.eica.rf#t hare- ıçıa n.:ıhı}Pıt>ıde çahfla.n tJiirola-
~et ctnuş nddodtlerek haklann N. DlUl'la<.!<W.t l..Jl.!rek kar• ell:'l ıni edilen neşir daVaSI 
da oo .şı<ldttlh tl<lkıt)at yapalnuıkj lmalıdırlar. Karneler, karne Diin '6 mcı asliye ceza mah -
tlzcı·c örfi ldııreye tPvdı <nı it•· 1 usulu 'b!ı tbık olunan bütfuı sc • kt•mesinde B. Etem br.et Benie&o 
~\durdu· 

1 
hırlcrde mutebcı dlı. nin Peyami Safa, Cihat Baban 

Bu tıan.dıı yaptla.cak bir cu- Şelu'İoriae geleuffriu \wQ.)eti ve Ziyad Ebüzziya ha.kkında ~ 
rum hM" bınnuJWt halckıruı. a.y-ı Kttme tatbik olunmayan ınn. tığı ne.tren hareket davasına 
n ayn ve ognıda.n doğruy ha.ilerden clin<ie k~rue olmıyu-ı dc.vam edilmi!Jtir. 
yapılmL~ bır \.e('Avüz oldugun • I rak İstanbula kısa veyu uzun Duruşmada. Peyami Safadan 
dan buna unki.u vemıemek ı"ııı rmiddct kalmak üzere gelı:ınicr maada diğer alikadal'lar hazır 
konll"Ol tŞlısnnde bütün val.aıı- muvaaaliit ettikleri istas~·oıı \'C· bulunmuştur. Duruşmada. Cihat 
da.ıilaruı mi.iştenılc ealutmaları ya :limanda kurulmuş buhm:w Baban söz almış, haklarında. nıü 
vv.ifelcn ve haklandır. seyahat bürolarına ellerindeki dJfaayı tevlit edecek mahiyette 

HukwnNle milletin mqt.aı"eK ı cyahat biletJerile müracaat c . oia.n ve müteaddit defalar ga.ze. 
lllf:Sautınden ıac.ağlıDUZ 06tice- decekler ve 48 saatlik nnıvakkut i ~lerde neşredilen bazı yazılan 
nin tnmıunen .muvaffak Alactı.· hırer karne alacaklardır. Bu 48 mahkemeye takdim edeceğini 
ğına- şunı.ffi:Jon eoun btlkınma.k- .saat zarfında ikarnet edecekleri süylemi§tir. 
t:ıyım.. ev, otcl, pansiyon, han voya salı· Bu yazılar Son Posta gazetesin-
mk~ l<a.nıe ile itevauuu ycr;Jer na1ıiye müdürlerine mü de 24/ 10/941 ve Akşam gue -

intiznn.la VapfiımQSmı OOmıo '- -racaat ederek ikamet edecekleri tesinde 25/10/941 tarihinde Def 
dccck butun tedbit~r alınmış- müdriete göre haftalık veya ay- rroilmiştir. 
br. Bunl rt ın..cuvle 1zah edıo,. hk kıımPlerini alacaklardır. 1 Aynca 1,5 aenedir İkdam ve 
yim Ka.lıabahk m~ 1 Son Posta ga.7.etelerinde Tasviri 

14~ fiy.ac·udi::! ICll~ l - Leyli mektep, yurd, haa- Efkar aleyhinde yapılan neşri-
tal1"ııe h"'p· hruı .... msaJ ' ü ya.t da bir dQ&Ya i<;erisinde 19 

1 - O••e71n..I,._ 0.ı.ll •• 1 ,AOO J..... .. 1 U ıs e ~·c e l fil 
DUr.-·ııa· .. • ~1.41U ...... ,".. ~.-~~• tl b' ·· parça olarak mahkemeye sunttl-tün okmeıklet· r'7!)()) ___ 

1 
uze. \!~er. me\'CU arını ıı· gun 

,. o-- 1 evvel hazırlanan tabelaya gor·e muBtur. Yazılann tetkiki i<;:in da 
nrtden ~tılac1ktu·. Beher eki tek karne doldurupl müessese_ nışma baı;ıka gUne talik edil -
n1 k 12 ".i kunıştc.n a3tılacaktır. .ıin met1'ul muhasip \"e müdürü rniştir. 
Ağır ıŞltt erbıabuun ha.Jdauı tarafından im1.a ve temhir edil ~ .................... ~~~---
(150) gnunhk t.vn ıbır eknlek 1 hakka hürmetklr ve hükUınet:e 
otacaktn· Ağır işler !Jcttsa.d °V>A- dik~_!'OOra na.bıye müdürlüğü- ınürahir olmaktan ibarettir.,. 
kiletiıHn EŞ Rfırvau tar.aı·ındau l tı( ~ik ettirip ekmeklerini t"raaeala imal&b yuak edildi 
vcnlO"..clc vesika.tarta taayyün arzu ettikleri fırın ''eya şube • Kame ile ekmek tevzia.tıntD 
edccektır &nlann haricinde- dt'lll alacaklut·dır. ~masından eonra şehrim.iade 
ki dı~cr biiWA wıtandaıJların l1.ıUnıek: satış ı:-ubeleri. fraucala imalatı tamamen kal-
hnkl ı.ı t bu <7001 "'ramhk ek- Halkın ekmeğini daha kolay- dmlmıştır. Bu itibarla bUku -
mt:ğıu ııı;.-ıt t )(ruı ( 75) gt-aRl- luda tedank edebilmeei icin mev met doktorları tarafından mu· 
dır cud fırınlara ilfn•etcn (!eh:rin sa.dda.k raporlarla, muhtelit fl-

Y cdı y..ı~uııfaıı aşağı çıocuJc. ınubt&lif mahallerinde ekmek sa rınla.rdan francala alan vatan -
lamt baklan rh bu ekmeğin ru- lti yerleri ihdas olWlmuştur. daşlar bu sabahtan itibaren fnn 
-bu >ıuti 187.5 ~ olarak tıa- Qörüldüğli veçhile karne usu- cala altmuyacaldardır. Ru karar 

(Bıll§iarafl 1 iacıi de) 
Belçika, Çekoslovakya, Hilr 

Fransa milli komitesi, Yunan, 
Liiksemburg, Nemenk, Not'
,·eç. Polonya ve Yugoslavya. hü
kümetieri §Unlan karatlaştırm11 
lardır: 

ı - Sivil halka 'tatbik edilen 
eebir ve şiddetin medeni millet
ler telakkisine göre, harp lıa
rekeUetiyle ve siyasi cilrümler
le tezad te!}kil ettiğini ~yan • 
derler. 

2 - Bu ihueusta. Birie91k A
m•-ika Cümhurreisi ve Büyük 
-Britanya. Başvekili tarafından 1 
25/ 1'2/ 1941 tarihinde y&pll:UI 
bevtlnatı sened ittihaz ederler. 

3 - Bu cürümlerin failleri 
\•e)f~· mea'ulleri olanlıar, gerek 
bunlann tatbikini emretmiş, ge 
re.k tatbik etmiş, gerekse her 
hangi bir auretle buruara işti
ra k etmiş olsuıılnr, haklannda 
müessese adalet yollariyle mü -
cazat yanılmasını başlıca harp 
hedefleri meyanına ithal eder
ler. 

4: - Bu faillerin ve mesulleria 
milliyetleri ne oluna olsun ara
nılarak adliyeye tevdi ve muha
keme edilmelerini ve haklaruıda 
verilecek hükümlerin infaz olwı
masuu beynelınilPJ dayanışma 
emeliyle ~arar altına a.lırlar. 

Kont Ciano 
Peıteye gidiyor 
Budapeşte, 13 ( a.a.) - lla

ca r hfikt1met naibi ve Macan. 
tan hükUıneti tarafından yapı
lan davet üzerine İtalya harici-

(Baştarah l incide) 
bulwımutlardır. 
Bazı kesimlerde Ruslar ıiler- ve aali m~ 50 liraya kadar 

!emeğe devam ederek ~ddetli hAkimlerden 1, 90 tim.ya kadar 
1 muharebelerden sonra. bir kaç maaş alan1ardan 3 lira kesilecek 

nleSkı1n mahalli zapt.etmişler - ~-Bu paralar, 28 yaşını bitiril' ı' 
dir. 12 Alman tayyaresi dü§ii· bırdeıı. 33 vı:.ıQ.ını biH.:.,. ikideu, 
rülmüştür. 37 yaşını bltirlp üçte';,~ yaşmı 

Salihiyetll Ahnaa mahfilleri bitirip dörtten fazla çocuğu olan ı 
Almanyada şimdi bir takım ye- hi.k" da- B 
ni kura sınıflarının siliih albna nnl.ere gıtllacaktır. u 
çağn1dığını.. bildirmektedirler. hesaptan fada ~uğa malik o-
Doğu c~phesinde altı aydan faz lenJar da çocuk başına muay • 

yen miktat da bir T.am alacaklar 
dır. 

'tapu w kadutro hikimleri 
ile adli ta!ribleır de bu haklardan 
istifade edeceklerdir. 

* Mantoluk kadtu kumaşı 
dokuyan te7.gilılar.n y'<lnlel'in'J 
el konmamuı v~ bunlara. ihti· 
yacı olan yüniın verilmesi Ti<'1\ 
rct Vekilctiılce muvarı~ gtirül 
miiştür. 

la bir zaıua.ndaılberi fasılasız •ı•••••••••••••••••••a.... 
muharebe eden kıtalann değiş ~ 
tirilnıesini mümkiin kılmak üze. Senenin en (.'Ok heğnllen .. itin 
re bu tedbirlere ihtiyaç vardır. 

Almantebliğiue göre, Kırım
da. v.e Donetz dirsefinde aa fa
aliyet varılır. Harıiovun doğu
sundalrl bölgede kıtaıarunız düş 
man üslerine karşı nıuvnffa
kıyctli keşif hareketleri yapmış 
lıu•dır. 

Leningrad cephesinde hücum 
müfrezeleri tara.fuıdan yapılan 
bir hareket esnasında diŞn\lllın 
22 Blokba.vzı içinde bulunanlar
la beraber tahrip eıd.ilmiştir. 

Birmanya hududunda 

LA KONGA 
MELEK Sinemasında 

Ölliimüsdeki pazartai gtiniı akşamma. kadat· devAm et

tildea sonra 3 haftadanbeıi işp;al etttği 7Af• ta.hhnı 

REBEKA {Reb~ca) 
Şaheserine teslim edecektir. 

(Bcı.o;rtam1' 1 ftCi tmMfeleJ Nomarab iroltmdar şimdiden satılmatial , . Tel: 4-086~ 

fırsatta. japon tayyareleri ile ... ~------harbe tutuşmnılardır. 
Rirm:mya yolunun Çin ara- " 

~:~!6 ~c~ı:k::~t!~:;l Yann ak~am s ARA Y Sineması 
dalgalar halinde Binnanyayıa 9 
doğru ilerlemekf'.edirler. 

ye nazırı Kout Cianonun bk' kaç 
gün oturması üzerine 15 sonk~
nunda Macaristan& geleceği bil
dirilmektedir. 

Sinemamn eıı sevimli ve en kUT\'etli çift azıtİıiti 

WILL1AM POwELL va MIRNA LOY'UN 
En gu.el ve en par lı8.k aon twıailleri. 

YENİ SEVDA 
GUB~ kull-..Jwıymı r.aer lıasaa Wc günlerde her hangi bir de ıeşmi~ edilmiştir. • lstanbul Beled· • 1 .. J-. J Netı'eü.tumi Wrmm eMcektir. 

yıu edi .... IŞi:U'. ıWıün tatbiki auaslnda. ve bil • resmi VC' hususi hastahanelere ı · 1 
2 - Her ılc r minin ımzaaı. irn'ıfıldığa meydan vermemek 1'en:iat aasr1 J-.plaoN JYe5J ' aD afJ KAZARA HAYDUT .. t'IEAl>OPEN AŞilt .• 

tnhtınrta nan ve mevcut nli • ve kimaeuin.ekmeksiz olmama. - "P. ·4.:.. ---------- MES'UT ZEV •.. 
fus ıadcdını i:Jildıren beyannamo- 3101 1'.min eylemek maksadiyle Kame ile ekmek tevziatı fı- Temizlik 1ilen ha7\·ımatı için ahnııuk ıoo ~n saman .,., 2MJ ton kltl'u .iil••••••••mllliiiiiıiliiıimıiiiıiıiiıiıim•••••ml 
ıer.., gört-' her Sf&hsın is.mine- mu lbım gelen hazırlıklar yapılmıs mılar, bakkallar~ tablik&rlar, ot :kapalı zarf ll-'uliTle eksil~ iııDnulmustur. Mecmuunun tahmin bedeli 
hlU'rer birer nru.~ teni olun- tır. Bunlara rağmen tatbikabn ve bugün açılacak muhtelif satış 20100 lira ve ilk tcınhıatl 1509 linıdu'. ş.ırtname Zabıt ve Muamellt Müdür 
n1uştw. Bu -i<a.t'nioten.n fhüva. llk gilnlerinde bQaı aksnklıklar şubeleri tarafından yapılacak - Jü,;ü kaleminde göcüleblllr. thaJe •tJ/942 peqembe günü taat l5 de naı
eltiği c~ 24 ~aatlik ıhtlyaca müeahede olunabilir. Bunwı için tır. Tabli\.karlar ve bakkallar da mi Encilmctıdo yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz vep mektup
tekablil ooeook ve gününde kul- hc.r ne suretle olursa olsun kar- halka verdikleri ekmek muka • lnrı, 9.U yılına ait Ticaret Odası Wllkıiliırı ve kamınen ibrazı 1hım gelerı 
l.uulmıyaıııat· ertesı giınu "mute- ne alamıyanlar derhal nahiye _ bilinde karnelerinde o güne alt diğer vesaik ile 1490 numaralı kanunun tarlfatı çevresinde bazırlıyaca1c-
b!.r olnuyaca.kbr len mildilrlilklerine müracaat kuponu keseceklerdir. lan teklif md~tuplannı ihale ıoaa s.1at H de kadar Daimi Encümene 

füuıdfır ber ,..,..dö cari OOerek vaziyetlerini tesbit etti - Buglln fırınlara, ihtiyat ola - vc.rmelerl Jimmdır. (!55) 
~ ıinccye kndar 48 saatlik veyn. rak yüzde beş nisbetinde fazla 

3 - Ermek kattıeleı'! ı.şt:·it: haftalık muvakkat karne a!abi- un verilecektir. 
ıefjgtll olma;c: uzoro her nahiye lirler. Al"ı~ADA 

Je ıJ>ırer b ıro ku ulmwru.:r. Bu Hic bir vat.anda.'2.ln ekmeksiz 
bürolar naltiyel~ dahılindc o- kalmıun cudışcsi me\"cut değil
ı.uran nilfruı, sı>l<ak 't: nıe.lıalL dır. Bu ıtibarla lüzumsuz telaş 
tıhaı·ıyle ta.qruf crl rek defteri ve istıe&lE' mahal yol;:tu ... \~utan 
ma9uswı re yJt ve ıtesbit et~ d::ı...cıhrdın )'ogane istediğimiz 

Aııkara, 13 (Telefonla) 
Ekmeğin karne ifo snb§ma bu
rada ayın 15 inden itibaren baş 
lanacrıktır. Bu husust.lki bütün 
hazır_!ıklar bitmi&ijr 

EminlSnllnde Ahiçclebi m8lıallshıln Peynirci so!:afında 15 - 17 numa
rnlı dükk~n bir l!Cne müddetle k1rQa vcrflecektir. Yıllık kira bedeli mu
h:ı.'mllcnf 1800 lira ve ilk tcm1natı 1J5 llrndır. Şartnamesi Zabıt ve Munme
ınt Müdlirlüfil katcmınde C{SrQlebWr. tlıale %1/1/942 çarşamba g(lnü sruıt 
14 de Dalın! Encllmende yapılacaktır. 'l'uliplerfn ilk teminat makbuz vey:ı 
mektup1'3rlle ih:ıle ıthıt\ ıınuanm saatte Daim! Eactımende bnlunmalm 

~ . 

Yakıa bir h&rp tarihine hayat VM"ea 
Son diinya l'ak'818l"llldaa heyecan alan bU)1ik ,.il 

LALE~ 
CU.UOETTE COLBERT- RAY MILLANO'm 

Y ARATI'J(;I 

AŞK DOGARKEN 
Gökleri deten tayy:nrele!' .. Denizleı: i p~van vaJ>urlar . 
Hudutlan saran çelik tel örı!lileri arasında. geçen ea biıytik 

A Ş U: filmidir. 
t-lumra.lı koltuklar siındidi..n salılmaktadir. Tel . 43r;95 



~deniz, kıyıla
rında oturan 
milletlerindir 

lBıımaluıteden dev mi 

duny.a. gibi biz de bizi Ç k "'V~·, 
nz. F tat yüzUnUz koıkunç 
ilir mru ko takarak a .. ~er '\'e fa. 
tih rolilnll oynamngJ kalktığınız ı 
zaman, deh§et i inde ka.lJ.cnk 
yeroe, sızı pek iyı tanı ığım " 
içln, aradaki tezadın v ıu16ı 
ıtuhaflık tooiriyle gülm "e ll 
yoruz Siz bu düıı~· d h ş 
olut'i>unuz belki, f kat n k r v 
fatih o!Juak sizin ıçın an 
ıikatlıı· sayfnlnı uıdn mUmkun· 
il.Ur. IK'}D.dinizı Rmnn. iınp a· 
torluğtumn vansleri itan eclı
ıvorsunuz. Yanılıyot unuz, 
gi.li do ;ti.ar. Roma impa a Jl • 

luğu nde h ı Ro :.ıllliu 
çoktan malıvolup gitmiştt R. 
ınn un >ar.atorl ığ ı elh tu:.: 
clünyamu dört lnr tar föıd l 
Romuv dolnııluı m ı ı k · ti 
rutında ortadan k 1ktı. Sızı 
eskı Ro ıalıların l"'dl o P ı 
imparnlot'luğunu '>t:vb d ve 
ıisan eden bu kü l ı ı.ı PV ı 
ı'l nız. Roma. imp ıt t rl'!_..,u • 
dala Iıaynli ecda' ::ınıuzı l 
ııoceğiıı!l'-" ve b > le bır da. 
dünya} • ı·endını • giı1 iuı ~. 

z 1 

Memur A ınacak 
Bakırköy Barut Fabrikasından : 

Askeri li'abı iklLırın t t.ınbuld kı Lıbr H 1-ı ındn istihdnm edilmek uze-
t e ğıclı.lti ı;aı tLH dı:ıhllmde mu :ıb"'ko. ıl • •n nur alıncıcaklır. 

1 - M nurın • .,uunu l\lll 4 l.mcıımai!l ·.,·ıde va •lı evı;afı haiz l>u1un-
1\\ ... 

ı! ı c.l<tıi,i b lı.t ruık ve yaşı 35 den yu-
kan l)fm malt, 

3 - Lfınkul .nta olcul mezunu o!ııı .k, 
4 - tmtıhond;ı mu.,, H.Aı~ olanl.lr ::6 (, Jytl b re l kanunu mucibince 

u r t venie1.:<'a.ı 1ılıi h t J: ı lı: nunla ·e .. ı Yı ı . lıhdl .sigortası "o tclmildlyc 
ltl..ı d ı v ırclır 

t1ın lc~c ck•ıUıJ 

.tllecekbr. 
• muayene De tevsık 

İmtlhıııı 26 K nuııu.:;ın il2 p.:ız&rte 1 gun(ı w .t 10 da Bakırköv Barut 
f t i.k:lsı.nda r.mıbcaktır, Tat P oLırı.lcırın ac cıda yıız•lı , c:tlttılarll~ tercü
me h:ıl vru:nı a\o.rı istld:ıta-rın b ,lıyıır-..ık 19 Kflnunusani 1942 gUnU tıks:ım 
S;t!lt 4 da l;:. dar Bakırköy Barut Cab ı'c ı Mudurl...ıgıı.nc \ermeleri. Vest
c.ıl ırmı ta ıl ıhı ız tmeycnler n imtlhıını k bul cdılmiyeceklcri ilan olunur. 

- RuHyc1 C'Ü'.Zd rıı '\ey mus dit k ıu • ı, 
B r!-r <:! t k ı t , • fl 

c 

bon cni!;lcrln n 1ı \"CY'l 
mu 

flstanbuı i vrzım amiri ği satmaTma komisyırundan .. 
:s:.ırıııı lo ııı...I o unun tekne ·e tnr.Kıne kı ıml<ın Uımlr oU:irilcccl:Ur • 

f'ı "ılık! ı k tı!l' lG/l 912 Cumıı ı.Jni.ı o!!Dt 14,30 da Top:ıancdc J,v, 
Anı•rlıgı ıtırı ılm ı l.ornll!yonuııd.ı y. pıl· caktır. Tcl:nenin kcşf bedeli 1455 
l·r tU: temin 1 tı 10 lır 12 kuru;ı CU\'Crtenln k<!;Jtf ucdtli 2492 liı a ilk te-
min •lı lflı; im O lmru tuı R !, ve • .;1rtname.1 koın.syondn görülür. ls-
tE>k leı m b Ilı kıtt•"' l~om:s.ron .. aclmcleri. (494 - 300) 

• • • 
Lv '<oll • ll • ndn bulu ıaıı 4 ll'o lu nanuıouı tekne \'e gü\ erte kı;mı 

tan:tı eHirı ı :ıv~I Ilı Ptıt.ıırlıkl cl ... ltm t 16/1/9-12 Cuma günü sant 14 de 
T'•~lunet.le L\ AınırlıGt ı;.ııtn lm ı k ırıu.yonuııda y;ıpıtacnktır. Keşi! bedeli 
1:780 liradır. llk letılır. u ı ı .lir "0 :urustur. Keşif ''C pıı·tnamcsl konıltı
.) oıı l ı g ıluı. T-ıllplettı l.ı llı \'kitte komtsy ~ıı.:ı ;clıııclcrl. (495-301) 

••• 

• • • 

ııize ve' ıb ı hakık tt"'rm oı t- v · 
dokülmP-Sine sebi bı}· l vt!~
nize .w.tu uslu otursan 2. h lnkı 
vo vokın ccdadını.;ı du,..ünt:rc\t 
ı:;u fatıhlik 111 tinden k··ı11iım":1 
lcurtaı anız ne k.ı.d::n iyL lut 
<lu. Btitün ordt.:nuz ve dnuınnııı
ltız ıle bi7un 1'r ... blusgnrb hu
cüm etb ıız. Yıt'mi bmde.ıı fazll 
askerleri ız bizun bt•..ı )?\ :!.tbı 
Umi?.in ı .kil ettıği yeı lı h-u • 
\•ctle1in ..urşısmdıı aylı.ır a. a ... -
hite yaı ıp ka\dıhrr. H..ı.rb d ~ 
ceü-imiz • tıı tatlı kom uluk t 
tik. isin \(tnden harp ıl ~tl. 
kumazlı.ı. ve dıp!omaUık ıle ık· 
tuuz. B· ~mıza B. lkan h:ı .. ı
ni ncnı ak pars vı to ladııuz t. 
ki Cih n Hat·bmd mUtt• fikle· 
nnıze !lr bil' yuk oldunı.ız, 
hep onl un himayesı · yt.· .3111 • ı 
<le kenJinizi kurtarabıldınız Lo 

Jentz \'d ıt.tl .. rı ıçm 2::; kalem deniz levuıımntı aluıal!fl~
""'ltm ı 1~/.l/9t2 ınzaıi~t çum.ı snat 15 de Toph ınc!de 

)lt. ıln1 '·)' yon ud yaınl,..c:ıktır. lstckll~r mOfı edat 

:Y una.nlıtarın oüıı ete ue lı le gel-, 
diğmizi hatu.-larsınız y.a? Şu:ı· 
<li do bir şey kn1.amna.k ı .ın Al·~ 
man mJttefiklcı mızın g fobeat·I 
ni bcklıy.orsunuz. Muh ı.'eıll? 
'rnevdruıla.tmın h , uın.tgalıu ı gı· 
bisınfa: Hep bı:ı katur ının mu· 
\'affakıyetleriyl ı1 tiluu· edly Jt'

aunuı.. Çünkü kcndı rolunü.W ı 
<leğılı:mus, Siz Dantu'lerı, Leu· 
nard de VJncı'!en .Mıc.hd
Ange•ıan. Raphaet'l •ı i yct~tı -
miş bir mtlletsinı:t.. Dün3.'amn 
sonuua <kadar sizın ' m ııck lıa.k
lı bir ıf tihar vestl :s.ı teşkıl ede
cek bu ecdadı unutat-ak befka 
babab1 m e\•li.tugı da\•.ıı.sma 
icallan3 k fıtzet \'e t:ı.bıJ.tl~ 
tezad tclkit celi~ oı. ~eml.ek -
ler feth~ebllmek ıçin mutte- f 
f'ıklerln liitfuııa bol bağltımak 
yetişmcız. asker olmak ve gi.ılip 
gclnıek lizundıt'. Biı.ı:ım ıkuıcı 
:Mehmet adını \'e Fatih lakabını 
ta.,ıye.n bir hilktimdar ınıız var
dı. O yinni yaşını birnz gcçm1~ 
bir gen j iken yilz bın ki~ıd n 
fa~1a 'bır ordunun haştnd B1-

fı/fo .. k. . 

n. el>üu lcr. '1' •• ıplerin 'ıcll! vakitte komisyon:ı gel
• tlOl 

• • • 
ülıııı 4'1> tc.ı. yuıılu kı"rıınt.ıdaıı bııt.Wrriye yttp

~ .. ıı ne i 2 1 lı S.J:! alı guml s:ı:ıt 114 de Tophanede 

fnbnh<ıları . . .. 
clrultmem. 
sntın alma 

• • • 

••• 
tıl<? Gteın kok k(ınıurli ile 9 çeki odun nlı
l6/ l/(l l2 'CUma gnmi sant 15,80 dn TophcıtlP-· 

·11 1 yc.nı.:ncfa .)ilpılııc· t.tıı-. jı>lckll!e.-!n bclll 
(50!> - 379) 

2ans sut'l&nnt-aş; r k t t nbulu ,------------~ 
fcthetnı111..1. Biz bO,yle •bu ırk.ta 's"ırıA rabr:ttaJa s t ' "' . ., . 1 cvlathınyıı. Bt2"im İ•.t.enb ıluJ ---11-A -f-· 11--f _a _ı~a_m_a_"-O.ffi1f..JSJ_O _!U_f_8İ•f 1-"--ll 
~ırdiğinıiz asırda. ı:;ızın halcikı 1 
eodAdınuaıı askerlik ıkabilı)'ttti J 
lıaklanda müttefiklerinizden 4.kr 

1 
profesönln, Hennan Grmıin·w. 
bir eıRJrinden siac bir kaç tıkra 
ııaldedeyim de bakikatı bıt'...ıt 
görlinli ~: 

1&0 •tlet 300 k lo u gr.;ıftt pota 
180 aııet 50 "ııotuk grat t pol.ı alınllCllk 

T tlunm ılcn bede.it 24 oo::ı lira olan yuk;m.fa )'OZ.ılı iki lk:&leın erufit 
ooicıl.ıı A.-tken FM>rl.ltal ı 1.1nıum ın .ıdı.ırlUl;tt mcrlccz attn alına 'komls
N11 ırıC'a 22/ lf!t42 P~~ g«nü a·t 1 de ıı~ız:aı hkla ihale edil ~-
ş t d 

«:- •• ece,.""". 
H n ı n<> l' t sız •r .n.~ı ı temın:)l.ı 36 o hradn·. ••.:ıtıS" .... 

9 l<ıılcm ~l't maden kalernıle 
5 " yaylık çel k tel alı"aeak 

T-ıbıulfl e<lllen ~. S8500 lıııı oı.ı ı yuk rd. yazılı 3 kıılern seı'i ma-
den k ıleınllc " ini yaylık çelık teli\ ~eri F bdkı:ı l aı· umum müdiıriügu 
ıncrk~ s:alııt i1nı:ı mlil)onu•ıca 2/:?/941 pauı.rte.;i giinu snat ırı de ıtın-
uırlık l • üıı.l-.: t.'liıl ktır. Ş rtn:ımc - lır 73 kuru~tur. Knt'i teminatı 8350 
lır_::ı fır. ''2S2" 

• • • 
OOD Çtf~ c t Coltnı ah ıa .:ıktır. T ınnıın edilen bedclı "~000" ııı;ı 

o'bn ~oo .,:;ft c-ı jt tuu 19/119;2 p t.ırtcsi gunu saat ı:; de "" keı1 Fabıi-
kUI.ar merkez s.tlıı olma kom1 .yonuıı pazarlıkla satın alın:ıcnktır. 

K~t·t temm ı• bit<JfJ lırathr. :s~rur.ınıe 2.30 lira mulmbilinde komisyon
ı .u vcı ılıı l l<>kltlertn m gun ve .. ,.hıtte k .11isyorıda bulunmaları. ".281" . . .. 

• 
Zcyltnbı.ıı nundıll" 'Co ·ıu Wıi.h ta m·ııl'nemlz i~in tornacı t,..~,1 1 

1 
...... ye:;, 

m r:ır~oı. •tel~,_,. rkcı. tııQtuılu \C~it tnf'ıır :ustası iıntihnııla ıılııı:ıcııktır. 
1'1llıp ol1.1nloı h~ı gı.ııı Zcvlfal;urnund Cvtlu•silfıh tamirhanesi MUdfüllüğl\-
n-: muı~ .. a..ıt tın~lcd ıl ı. oıu,1uı-. (308) 

••• 

Alman ılluhunri Napoli tın
lrumeti ite 'Milan hüklımetı ı
Bında çıftıı bir ha.rbi ~ınla.lıyur. 
Naı>0li doııaruııa .. ı. CenovR yakı
ruuda Rapallo'ya üç bin aalcer 
çıkarmıttır. Bunlal' İlalyını 
lcuvvetleridir. Karşılarındakl 
de İtalyan. Fakat iclermde hiu 
tane briçreli var. Napo!ılıler 
"acı,, ür hezimete uğruyodttr 
'Muharrir "'bUtlin 1tall'&. ınulm
\•emct önkint olmadığını hı -
f>etti., diyor, BilLhn 1taly.avı 
titreteıı mağlUbıyctte ka.-; l:- r 
talyan ölmtlşt.Uı bıJiyor mu::>u· 
llua! YaltllJ )'iiz ki ı! Alman 
~uhaıTiı•i bu bdıu·rık ~wıatıu 
1.tatyadtt 4 'panik,, doğurduğunu 
"?:vlüyor ve Guich:ı.r<lin iJe '}lac-
lun.vel'iıı yazılarnıa istinat tA"k·· 
l'ek ltnlyan haı plaı ı hakkında 
<li.Yor ki: o ı Tuhıı11u edllf!n bcdclı 4 u ıı olıın 7000 kilo sı~ır eli 30/1/942 cuın:ı 

"Uzun süren ..,ererler yapı dı· !Jun'I :ı t t-t rle S hp:ız n d AJ kert ı.lmkı:ıwr satın .ılm.ı komi""'onun,..... 
l{ı hald: ciddi hır .ınıısademe vu- .... ...... 
lmn ge mezeli. MtiUuş mubıu-e- ıı,,ık eı~ııtınc ıl" ilkile edil ektır. Ş.ırtn ıv~, hc.r gun koıııisyonda ~öru· 
bete" ,.,. reyan OOCl'd.İ, fükat ıbtr le ı[ltr fgtMclil<>rln 304,f. lir.ıh• ılk tem nat m kouıu ılc o GUO '-'C sa.l'tlc 

... "' I· •rıl<:youdıt bah.ı.nmftları. (302) 
damla ı un blle akmazdı,,! __ 

İşte ı ,vgili do ·U:,ı-, siz dıııma - -=~-:-::======-:-::===================j 
bu ocdr im evlatlaı ısnuz. Wz- !',------------- .. 
ıer de tstMbuıu aı n orduunu1 ·Deniz !nazım satınalma komisyonu ılanbrt 
O\·latıaı •. Nasd olur d hirA<:'rı • 
AlUrada ı kovıuyı y but huJ;i.iru 
\•e lclnt\ ıiz altrna alma}'l Un11t 
'edeblliı'Slnlz? 

llılse,Jtn <Jfthld YAUJIN 

Düzeltme- Dünkti ıbaşm:ıkıı· 
iemi?.de müessif bir ıtel'tip ha;t:n
~~ olmuş, }'azının birinci ctimle-
~ndc bir satır düşınü;ıtiı.r. 

ilml" (NapoUion talihin yUz 
~ C\·irnıetcte olduğunu hissetıme
R~ başladığı zamanlarda kendı
~ıne 5erefll ve Jmhram ııca bır 
~üın aramış gıbıdır > olacaktı 
2 . Uzoıtil·, okuy tcuhnmızd1n • 
tır dtlertz, 

1 - T11lımııı cdile:ı. bedeli 12883 !\O lira obn 15 ton Sülycıuin 1D/1/Hi2 
c ınuı gilnU sa:\\ 14 de K ı tı.;:ı,.ıd bul ınon De nz Levazım sntın nlma Ktı· 
nusy onunda pıııerlığı yap•b ktır. 

2 - t ik teınlrıı-lt 966,2G 1 uı olun ortnııme i her gün is saati d hilın
dc mcıki'ır komısyondan bcdeblz .ı!ıc. .Lılır. 

S - tstektıleri 24!10 yılı k ıı.unun i tcdtı.:i \"Csalkle bil'likto ıbclli 
gtııı ve :ı:uı yon ... muı c atldt'l nan olunur. (354) 

• • • 

uılJıl r 
1 n : belgele llc bkliklc Knsm1· 

(35'3) 

Türkiye Cunıhariyet erk~z ankasından.: 
10 son_~ '~ dnha fazla müddetteıı~:ıi sa.'ıipleri ~ 

~hnadlğuubm dolayı 2999 yıh kanunun 41 inci maddesi mu
cı~bm~ muhtelif Banka \'e l\li.icss~ler tuu.fmdruı M.aliyo Ve
lm~ti hasahınn muhafaza eru1mok ii7A're Bankmmra devredh 
panılnnn milrt.a11 aş 6rıclı gösterilmiştir. 

İ5bn p:ı-ralar .r..~ızn. devredildikleri tıriblien ıltibaıfm 
iki SNıe i<:hı<lu • .. ipleri \ enı varisleri tilmfından elT&kı müsbUıe 
lbı;t7..1 sureti) le il1are merıie-Lİmiro v~ya şubeleıimizo mUraooo.t 
f'Alde~{ alııımadıldarı tokclirde 2Wl sayılı lmmınla ~olunan 
Alu-0rtis:nıan Sandığı.na inti"oıal ccfoeP.ktir • 

Ru müddetin bitnmınclan sonra \'aki olacak m~n.n 
hiikiım üz m1dolunuu.ığı 'ilan o~nuı'. 

.i;ı Banknsı İstanbul Şub · .nin ll /6/941 tarihli wvdi.a~ 
TL. İsim ve adres 
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l.14 
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0.22 
o.22 
0.22 
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0.22 
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e.22 
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0.22 
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Hayım Znh:ır. Kasımpaşn Ku;lıl;; Haın.ım 

Çakmlmçılar I, İbrahlm 
Güzin, Çatalcada Zürra 
Aziz, Y cnibahçe Hastane Cad. 133 

Kenan Şevket, Fındıklı, Mollnooyu 26 
,Mahmud Şevket. Beşlb.."1n§ Şcnlikdcde 4 
Müııır Hasan, Şehzaclelnıı;;ı, Kuşkadem S. U 
Hikmet R .f, Galatasaray Lisesinde tal~be 
Ah net r:.c ıal, K dıköy Nailbcy Sok. 4 
r, chml1. Salıh, Kant.ırcılar, Sahur.han 
Ş vkct Şı.ıkril, Oı • köy, Dcı'<'boyu No. 1 
F ~ Zekeriya, Ka ımpa.<µı Tcrsanckapı C\ 
Na,•ı lsmall, l ndıkoy Mı ıılıoghı Nuh S. 
Vıtalı Sı •a, Oıtnkoy Traımn} Cad. 11 
H 'iduıı Cemal D. D Yolları Apl. No. 11 
·ı (' i.k İbı bim, Kasımpn .ı 'förs;:ınc Cad. n 
I "m• O ı .m, Şı~lı Hrmnnıı Sok. 8 
M hmct Ali, Bahııscfıt Medresesi Fatih 
B ) tur R C"P, (ad < ı \'Oktur) 
Dorc-tti B0nfil, !-ia\d&rp;:ı..a Ça~·ır Sok. 84 

Jan At><ıı;tnl dis, Şı,;hnnc K ,. kol K..sopihnn 

Cumhuı" Kcmo.1, Bebek Fr. nsız Mek. S. 5 
Rc>'}i1 Htır il, Giımii,.suvı.ı No. 37 

Mehmet Bllfıl. Rnli Cum Mah. No. 12 
t.- 1~ Dinıitri, {:-drcsı :\ oktm) 
Ahmtrt l\'fuu fI -. Taşt.dmc 
E• cünwnt Nuci TnJ,,;hn Sıra!.clvl 
Asun--.nn Yusuf. Hacıh~kiı• Apt. No. 4 Maçka 
Odımı 8cyfi, Liılcli ApL 1131 
LlıtÜyc M hmct, :17 inci llk okul Başmuallimi 
Mwı.mıncr Siiedn, P.ınr.altı ScUimcl Apt. No. 4 
Ohauucs Bulbıilyıın, J.fağazncı Sadık S. 3 Ü-*füS• 
F.Jıri, Galo.tıısaray Lts<'si 1068 
Tnlıir İsını il, Bnmyatarwsı No. 4 Y<!Şiiköy 
~in Ali, Kasımpaşa Dortkuyu No. 22 
Isınail Kem l Kızı.: ı Mustabcy S. 23 
Ragıp Rifot, Yuğurtçuçeşmc 75. K. Köy 
$'2d.i Halit. Çengelkoy No. 21 
M. ~malcttin Mustafu, Taksim Bekar S. No. a4 
Pcnhnn Fcı+.at, Usk. Salımı~ c N. 18 
Mehmet O L. ı . Aks<mı\' Şakirpa~a S. 51 

tbrnlıiın AIJdurrnhmcm, Niş ıtnşı 140 N. 

I<'nhıcttin M hn\cl, Vefa Manav Sok. N. 51 
Hanife Bekiı·, Şlşlı Osmanbc~ N. 5 
ŞükCıfc Ömer, Nı~a>1taşı Ömeı Apt. 
Kcnm} Nail Fyczwti Lisesinde 
Şndidii llıı.hl!ı:Uin, UslcUdnr İnadivc N. 1! 
Aıif Be.sun, Ç.:mıbeılita!i A\11ibcy 
Pnnayot, Kuı'tuluş Smeml,ö:ı 14 
Necmettin, Kasımpaşa Kulaksız Malı. '21 
Mustafa T.alılr, Unknpanı Kilhane 47 
K •' or Dıknı.n, K dıko~ Modn Ciiil. 2 
&mit Sellar, Sülc) ınaıııye Elınaru{ S. 19 
Mal'ta, Ayakka.pısı Kl.'f lidic; Han 3 
Orhan Bedi. Oı tnkôy Cedit Fırm S. 1 
Gabri}•el, Geclikpaşa Bamaın Cad. 73 
Cemal İ7.zr-ı, Bcylcrh~ i Küplüce 44 
Tahir Kenan, Robcı t Kolej 1~1chcsi 
Ahmet, Robcl't Kolej Talebesi 
Odum Ali, Çengl'ikh~· "Taı la-ba;ıı 
Ömer Nıtci, Fc.riköy Ku~ ululx<A: :ıı 
İhsan Ritmi, Şi:ıli Niko Apt. 1 
Kemal Ali, Ü.ılldidnr İhsaniye GO 
Se:ıfcttin İhs;m, !Ylnhnmdlye Çe5me Sok. No. # 
Mehmet Emin, Tülimgtlmruk Kemerli S . t 
Ahmet Cafer. Tütiingıımriilı: Kcm<ırli S. 2' 
Ntko K. Mibnlidıs. F~cr Tı:şmcrdiven lZ 
Rlkis Remzi, .Şlı;li Gnzlhnliiskfır Cad. 1 
Bedia Emin, Kn<ln (a :Kiıtibı Sina Cad. 2 
Mari3--a Pare, Bnhçcltapı Anadolu Han 36 
Cemat S:tkı. Kaı11~ümrük Kurabaş M. 34 
Fe\•zl Ali, Malunutpnşa n. Yıldız 11 
Mehmet Ccmn, Pnşabohçe 22 
Nevin, }'c!tih .SG 
Mehmet Recep, Bcyuıl Soğıtııağa l\f. 5 
Seyfi Ahmet, Feriköy Baruthane Ce.d. 6 
1{.wl'iyc .Ahmet, Fcı·ıköy Baruthane Cad. • 
Sul.ıeyla Rnuf. Bliyükada Mustnbcy S. 21 
Melunet '.l'c:v'fik, Fmdlklı S:ıliıhattinbcy 

Bctul Beşnt, Mn~·knııalo:; 1 kapı 8 
Yaşaı· Nezihi, Mahm~'1la~ ı~ 
JGuf Gah<ıy. O rlakb}· Kar~lmş S. 10 
Galip Mahiı~ Gi)ztepc Rıdvan PiS Ui 
Ce\•at Mustafa, Sam.ıtra Hactkadın S. 18 
Fetlıullah Hüseyin, l:Usıınpa,n Camlikebrr t 
Yusuf Hı mdi, Shkcci Vngon Rcstaurnnt 
Mehmet Zeki, Şehzade~ 13 
Emine Seniha, Şehzadehaşı 13 
Gen'lalettin Hü nü, Aksa!'ay Sefayı S. 29 

Röııe Mihrnn, Gnlnta Kanitöy Ceyhan 
Oııban Postikyan, Kwnkapı Sutcraı.lsi 19 
!İ&ak Doça, Bcşik1nş Hcsanpaşa 
Mahmure Ahmet, Sulıtı.nnluı1et 24 
Abdüivchnp. &lıkpazar 28 
İsmail Lutfi, Bcşfkt.:ış Simınpaşa 12 
Faruk llii:mıl, Eyi.ip Güıni~· uyu 40 
Necliı Husnii, E\•iip Giiıniiıısuyu 40 
ı·orfi Koııstantinidıs, Oı·tıı\:o,;- Dcreboyu 149 

Mustafiı Hcfik, Dnkırku) Ruşenhcy S. 4 
A~·.çe Orhan Nnci, Erenkii.r Ynşlıtarla li 
Jak Milrnnl, Kuzguncuk İcadiv& 120 
Fevr.i Ali. Ba~t Ifo.manu M. 

0

Cad. 70 
C~et Z~kı. Uskiıclaı tlneıılar S. 58 
Srtkı l'zılk, Gcdık~>.ıo:a Saı ne 1sak 4 
Bülent 0..-\•al. Si<=li ~form n S. Mithııt Apt. 
'l'eofod /Uııns do , Usküduı Bnğl'\rba 1 1455 
Meline Antresy n, Şişli Bulgar Cad. tG 

4 Bankası İslnnbul Şubesinin 27 /G/941 tarihli teMill 
0.30 Bekir Sılkı, Kt~rhıluş Sıııeı. köy 250 
O.~O l\-fühat llRhri, Uski.i<iaı· Çııwı· S. 13 
ı2G Mehmet R~o:;at, .Kııdıki.ıy Mc.d:ı S. 20 
0.30 M. Adn.nn 1'.t Kem;ıl, l•'nlih Fethiye Cad. 81 
0.28 Şükdyo Ahm..,t, Halıcıoglu tcılch~ 
0..30 Baykurt Rqa'l, Mac.:kapalas l /a 
2.46 Süha Reşat, '.MaçknpaJns 1/S 
0.30 Nam.ık Knzım, Snmııtya Scb,cci S. 34 

6.'i'O Şadan ML'.hll\ct, Tcklrctağmdo. 

1.36 Nesim !Hayım, C.alata D. Hende..1t 54 
0.29 Alımcl :Mustafa, Fatıh Oı tnı:~mc C. 23 
1..GS M. Şükrü, Şclırcrnıni Ticaret Han 4 
029 IDkrr. t Şekip, Üsküdar İhsaniye 44 
0.5! A et Nurl, Fındıklı Mollabayır Sl 
0.25 Pcr. Z1yo_ hmit Hacıluzır M. 37 
028 Kirkor H~cı Agop, S m.at• o Evilo S. 58 

l 
!.83 
o.ıs 

0.?8 
0.28 
0.28 
o.es 
0.28 
0.28 
0.28 
0.28 
0.28 
o.r.a 
0.28 

0,26 

028 
0.33 
0.28 
028 
029 
0.29 
028 
0.28 
2.19 
0.!8 
0.29 
029 
0.28 
0..28 
1,68 
0..28 
0.49 
0.2!> 
029 
011 
o.:;ı 

8 
u sı 
0.3{) 
{I Q 

O"" ..,.., 
:0.30 
ı.rn 

oın 

l.J.11 
:o.:n 
6.31 
o~o 

2~ 
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0.31> 
0.30 
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0.80 
030 
9.07 
0.23 
o:ıo 
0.30 
o ~o 
l.04 
o~o 

ı0..30 

0.30 
0.30 
0.49 
0.30 
O.lO 
o.ıo 

0.3i 
--3 AO 
0.60 

0:30 
0.30 
0.30 
o_:;o 
0.!10 
tt.39 
G.38 
();JO 

118.79 
o;,-,, 
0.30 
0..30 
0.28 
"..ır; 
0..28 
0.28 
028 
02i 
0.28 
028 

13.SO 
0.28 
0.28 
233 
-0.2i 
2.38 
028 
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O.P.8 
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G.21 
0.21 
0.21 
t.21 
o.zJ 
821 
0.21 
2.2' 
0.21 
-02.1 
2.20 
O.?L 
lt.21 
(J.2J 
Q2J. 
2.26 

22.a.4 
0.21 
0.21 
0.21 
8.21 

0.21 
Q.2J 
2.49 
8.EO 
0.62 
OD 
0.21 
0.21 
0.21 
321 
Cl.22 
().21 
-0.22 
0.21 

132.49 
021 
0.21 
0.21 
2.26 
0.21 
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&lfils 

H. Yaşar Ş:ı.kiı, lİSkildar fcoıdiye ı 
Hlıstln Şüla'O. it. Y:uıst.aıo., J•_ Y'W&ll Y. "' 
Hasan Basri. Fcıiköy Ortalar S. 49 
Alnnct Mustafa, Crhali ÜıddlplU Tı.t. 81 
Mediha Halit, Fatılı Çarvaroba G6 , 
Melahat Yusttf, Balat Sı.tltmıh:ıın.am U 
Saime Arif, Karngümrük Pa~m~ 
Emsal :Mehmet, Edimckapı AtwU 1'f 
Hüseyin Ahmet, Rami Malunudiyc C . .tfo... 
Münirıe Abdullah, Şchuıd h< ı Medrcsesı 
Emriye' Ali, CibaU Ü6idıplu M. 8 

Feride Mustafa, I<:. Mustafa P. K. tcadiyc S, m 
Zclıra Salih, Sııltnııhnmam 17 r· ~ 

Atiye Ahmet, K. Mu taf'n P. ·,•unus :rıt. 10 
Makbul" Aiı. Ay of) ~ çh lllD S. @ 

Ccüılettin Besırn, U kl d r Çam.hca C. 3:tı 
Emel Besim, Uskurlar Çamlıca C, U .;J 
Ahm t O.muın, Unkapan,ı &..ran Z. 49 
Kudret Necn\iı Bağlat'bn :c:ıdlye S 
Kemal Hid yet, Abidei Hurriyct G 
Enıl Kenan, T~vikiye Bostan B. 1 
Andon Alehandrof, Paşabahç hV 

Scl.im Ahmet, ıtLküdnr Aysuna Zt9 
Rolan Rayimlayan, Beyoğlu AlleM S. i ' 
Bemart Çuvats, Tı.irkk:m Han Sl.G 
Fikret İbrahım, Fiı uı:nga 2 
Neodct lbra111m, 1''iı ll7..aga 2 
li ;mail Z !.ı. A'i pa 30 
llebmet Ccınıl, Ka<lıkus folıüı dar ıs 
Ali O ,1an. Fe\•zıpns. M lo uııdı:: 
Alı Ccııap, G 1. t, İznı ı .'\. ı 3 
Ali F!kıct, K dıkö,> 1 P (': yır 45 
Mehmet İi n Ak "rl 

s s.~ 
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Halk Doktoru 

Su güzel memlekette 
(hayvan lan himaye 
cemiyeti) yok mu ? 

Tdrkiy c ~huriyefi Merkez Bankasından:! 
- Uçüncü sayfadan devam 

ngillerc, Ameıika \'C AY

rupaı ·..ı bir çok yerl .. ıinde 
il ~il, yahıız insanları, bay,·ru.a· 
IJ bile .r..t lmettcn, eziyetli ,,ıiu 
işlerde ~ılmemclcrl k·. Loru
N\ICU biı kler vardu·. l:Su ba-
tyırlı cemiyetler en ziyade ln
gilt~-cde sömürgelerde <mtls 
temlekclcrde) çok esaslı i ler 
görmektedirler. 

lngiltercde ağustosun cfddet
gUneş CSI">DlS.Sından koru· 

l.bınk için a.tıa.rm başlanna. (gli· 
flCŞ siperli) bUyük §apka giy
füı dikl rlni gözlerimle ~ördiim. 

Atlaıın ayaklnrını soğuktnn, 
ınemılı n, 'ıınık olmaktan kur
taımak ıun lnstık ayakkr.p1arı 
giydh dikl rini müşahede ettim. 

İngiliz idaresinde bulunan 
hemen her memlekette (Hima
y i Hayvanat Cemiyeti) var
dır. f'nhri Uyelcri çoktur. Hay
vanJan zulüm olmaması için 
poll."ler. Jantlaımalar, zaptiye -
Jel' YC azalar r.ok dikkat edcr
ier. To~allayJ'1'tlk giden hay\'nnı 
sahibimn elinden ahı lar. Hay -
van hnstahnncsine götüriirlcr, 
t d:ıYi ederler. O zalim sür\i<!Ü· 
l'Ü mahkemeye ı;rötilrilrl ·r. Hô.
kinı o insafsıza. lazım O'elen ce
zayı \'erir. 

Her !ı)9lis )ı·üklü aı>ab'<ılara. 
ilikkat eder. F...ğer hayvan o 
yükü çcl,emiyecek derecede 
zayıf v ıkuv:etsiz isc.::ı ara~.a):~ 
durdun r. J<Jg; r crabanın yülm 
hayvanın dayannmıyacağı, gü
cünün yetnu~eceği miktardn 
olursa te\:kıf' edeı", ağır yi.il:iin 
bir roğıınu aı-nbadan boşaltır. 
Araba:\"'1 gond rir. Sonra ara
bacıvı mahkt•meye sevkederek 
cezasını v ·.rdııir. 

:lı;tt bu gibı ~idtletli takipten 
dolayı her insan hayva -
nuı~ zalimlik yapamaz. Koı'
kar. 1nı:ilizler her işlerini 
iyıcc h .. >tkıktcn, inceledikten son 
r ı !in rm V€rir1eı. Bakım?., ne 
adar iiauflı ve tecriıbeli bir 
·arar: Bir at; ne ı.ııqar ) ük 
ta6Jynblllı•? Snglam biı· at, bo
zuk bir vvhla :u·kasında taşıya
lıile<:ein - yiiküı\ (3) misiim a
raiıa ile , eJu·ı <:-k götürebilir. 
İyi bir (şose) d (9) mislini ~
~r. J<:::ğ r yol .tahtadan ve duz 
asfalttan olursa 25 miSlini c;e
ıkebiıu·. 

]nişli, yoku lu olmamak ~a.r
tiylc dfundüz olan (tramvay} 
(dekovil) rayları ilzeıinde çe
k ek olu M misli ağlı hğın
d!l yük ·ekebilir. 
. Yollnr buz tuttuğu giin Dı
van)iolunda biı· takım uı abaI ır 
gördüm ki bir at aşağ1 
yukarı 600 - 700 kilo ağırb -
ğınd olan yükü çekeme .. ı;;ın -
den halkın (hcyamolası) ile, 
itmesile, :ir. bacmuı kan çıka
nı asına vuııiuğu sayısız kll'
b çlarla zor zoruna ara.bayı yürti 
tüyor<lu. Zavallı hayvanın kır-

ç yemooık ne haşı kaldı. ne 
kulağı, ne yuzlı kaldı, ne karnı? 
Ne kaba dl · i kaldı, n u ba
cakl.ın ! Bı. gıbı ı.aliml!kkı yal 
nız bur.Ju bu guııdc değil. her 
zaman 11 u .lellı )Ollnrdn, yo-

slard& goı ıuliyoı: ! Yuhu, bi7. • 
d hrıy"Vanlar:ı himaye cemiye
tj yok mu"' 

Loknıarr Hekim 

Bazı mıtakala rda Bira 
bulunamıyor 

Bir haf t.adan beri Nuruosma
nıye, Çcmbeıfüa.s ve Beyazıt 

mıntnlrnlaJ'mdnki inhisarlar 
tış şubelt-rmdc bim bulunuma
uuıktndır. 

Yapılan mütcaddid şikü.yctl, r 
ı.u-rinc ml1is:ırlıu· idaresi bu 
ınıntatnlaJ. bira temin maJı;sa
d l< bir fabrikasında gece nıe
~: isi yapt1rmal tadır. , \ 

Ayvalık seferleri 
ı >cnızyollnn i§letmesi Ayvalık 

vaı1ur seferlerini haftada. bir de 
faya indirmiştir. 

Buna gpre sefcl' günleıi bir 
haf ta perşembe diğer hafta mı
martooi günleri yn.pıla.ca.ktır. 

Posta l eigraf idaresinde 
bir nakil 

Posta ve Telgraf lruu"CSi U
mumi Depolar Muhasibi Salih 
Ataner Umumi Müdürliik Mua
mclfıt TekaUt şubesi Müdiirlü -
ğlınc tı> ·fıan tnyin edilmiş \'C 
tJJı- r t" ,de kn beri münhal 
~u1ın .ı bu memuriyet de bu 1 
bUr<'lk n.tpatılmıştır. 

1 

hfl dındAn Akif P~;;ı 

D. .. kt.cbi memurlarnİdan 
Ken Akıl edmı i edilmekte lduğu 

Ccrr l- p hrıstah n ~ndc evvelki 
r,un \ fat etmiştir. 
Ccnnresı bugünkü çar~ba gUnü 

Cerrabp a l ııstahnncslnden kaldırı
:hır.ı t nnmnzı 6elcyin Beyazıt cmnlln 

1 
1 

c kıbl)nc k ve Eytıptcki aile knb·ı 
ıft5tr.ronn dcfncdllcccktlr. Mumalley-
he Allahtan rahmeUcr, ailesine sabır 

e trhmnmüllcr dileriz. 
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Mc-hmet A1unet, Hapi:Jıane gmdi~·anı 
T rgı.ıt Cevat. Derince Ce\. l Abbas B. 
])o:·:ın St: •fi. G.,l&Warny Li :oo 
Ahmırt Alı, .Beş•ktaş V:ıldc.-çc~nc i 
K \ok \\utmı) uı•. Pııngahı İc diyE" S. 31 

1 Mustaf ı Etlıcm, Gechkp~ ..... a Emin Sm.~n M. 
Al·~ c ın \0 !.91. Cıhın~ r O ,oı'j.lu S. 2 
f->'IY. ü fosta:ıı, Fe1ikör Ti."ll B. 40 
F°dJı.; • l ı.nı •t, Fc riköy Rıım kilisc~i 35 
FıKrct Mazhaı· Müfit, Laleli T<'l,kc S. 2 

Hamdi ~hin; Kndıkby Şc' r D ıkk 1 l 
M. Aziz Hasan, Nuruosmaruyc Şl ı ef S. 5 
Ahmet &lilı, Kumbarncı Küllınn S. Sl 
~rmJn NGllll'k, Beş~ UruncaoYa 1 f 
Olga Şolovala, Ortaköy '.Pap&zoğlu 21 ~ 

Berrin Dilrril, Şhczadebaşı Fe\"Ziye Api. • 
BMıın Şakir, Mahm~ C. 191 r 

Hnkkı Nadir, Knsımpnşa Ycldcğirmaı! 
Sabaha1tm Samı, Ycniköy Kilise S. S :-w 
E'ttren1 Mehmet, KüçUkpazar Bodrurncami 
lkr.rin Rıfkı, Samatya Sancakt:ır '.M:. 8 
Emin T.dısm, Bakırköy Baruthane 48 ' 
A1bcrt Zengin, Beyazıt Marya S. 9 -' 
$alın İsnuııl, Fatih Atilwli P. 8 
Taoottin Nuri, Fatih Atpauır Meydanı 
Rauf Bahrl, 1stlnyc Cevat Bey yalısı J 
Rauf Bahri. İstinye Ce\'d Bey yalısı 
Salim Rmrmi, Nuruosmanlye 63 
:Miibcrra Nnzmi, Kadıköy Aynalıfınn 51 
Hnyıi S: mi, Robf.n Koli:j Öğretm<mi 
HtU:~Hl A . Fcy1Jnti Lise>i 
Nuri Ar 1 Sarıyer •füme S . 13 
~l.ımct H ı ~in, Çc.5memeydr.nı 10 
Y:ılm:ı.c. S i, B"yoğlu Ketenciler 
Cnv:it • 'nf • Rumclililim- Mcy&n 5 
&.ıi1 Obc · c, Şişli Hamidi S. Mi~ 
R.'luf Yckt . Kurtuluş Sincnıköy 192 
1-lnnife M hmct, Şchzndel..a..cn Mııhtar S. 2 
Fıkrct M l.mct, Küc;üknalbant S. 3 
Alıdullııh Dog; n, Üskilcfar Salacak 2 
Hilrnıcl B; hnettin; Bal"Ui:öy 10 Temmnı C. 17 
Flln·et Nı\a' Be:\oğlu Finıuığa 9 
G~ye Al . Kııdıköy Osmmr.ığa M. l 
Mustafa F:ıik Nişantaşı Mc."Tutiy<$ C. 
Abdurrahm ı:;:ıhn, Göztcpı: S. 21 
M ıfrt."ıf Ah ıct, Kadırga Ş.:ıhsııw:- M 2G 
M Alı M s afettin, Oı·t:aköy F .• tmcnı C. 12 
N .. mıı Mck . &kırköy Ye i M. 61 

uı:şıdt J\f~ mc:t. Kocamu:.taİtt P. Mdtt. p 
&>yft"ttin .r.• th:ıt, Osnıanbc} 5 
'Mehmet 1ıımr, Bcya:r.ıl H. 1..b n g. 5 
Al ıh n, OsmDııbey JGU\pcıyan 
.MıliiWıı A f, Topktıpı Hallaç S. 2 
~d•rn~, ~ hır, Siil ymnni~ ~ Katıp S. 1 

H.ıht Ahm,~. Edirnehapl 2j 
Ct .. -ıleltın U.kı, Kııo:m•:u-ı '1 Akbaba Y. 2 
A.rc. lıya Agop, KurluhL'i Kn~t~r cı S. 3 
Yılm,ıı. Osman. K. Mue:tafa P. lc";"lthy<!' 1 
AJnettın, G4tbt, Küçu}· Mılleı H. n 29 
Mıkıa.n M'UZ<ff L·, Bcyoglu :.'8 ıl. mektep ın 
Nıl.ı e · Ziyu, (mlresi yoklar) 
• • , ı "· (adresi yoktur) 
O:;ı11 ın Nuri, USk.udar Dıbt k S. 5i Berber 
NC'\"1 t ttJrı, Üsküı!.1 · llısanı.)<c H:ı Eının 
N~ Suleyman, :;; <ı}i Terakki L· 
Ah 111. S: Hh, rcbıcdc Avuk:ıt. 

., 0 , .. mıs, Çanrtkknlc- Kar.ııiııa ht-kimı 
~ Jh.<:< n SırkGCI İnub.ıt J{omutm 
Y ·! B, tan Han No. 5 isı. •ıbul 
1.".rrık• ~ ır.lıaı~ttin, B"',ıkta~ Nl a~ ıe C. 29 

mdut Bürh.ıncttin, Beşikt.-ı. .. Nl rntiyc C. 29 
M Mt'hmct, K ulcli Askc i Li c rıd~ tıılcbc 
1,1.n:hnıH• c .Mehmet, T .. kı;im 
ilt'.;:u1 füif, Gellboluda Fahrik, to 
H.UJMiıy Bcran, Beşiktaş Yf'nım.ıhalk ){~sa 

Stılvnn.ıs. Fener Kaz.-ınol.ır S. 38 
Fillırı Çemberlitaş E\'knf S. l1 
O tıa..-ı Şükrü, Şişli Koca :Mı nsm· $ 35 
R. Siıkrü, Şişli Koca Mnruıur S. 3:i 
Kı kvr Gübnezoğ]u, Kadlkö5 Telefon Cad. 9 
H ıkkı Ruşen, istildfı.l Lis ><inde t..'tkbe 
:llakıkı, Aksanıy Soful:ıı; lG 

" Sı l , Sırkeci Urfa - M.ı dm 
BL'(lı Fehmi, Kasui1p:ı a Mtıhmut.lğ. 22 
zı.,a Nur.i, Şişl Hacı ?r'Laru;ur S. 54 
Huhaar Nurettin, Hacı Mnruıu,. S. 54 
&ntwıht, F riköy ~ytuıı Sok. 
Rab İ Kc:nal, Bt'yoğlu ist"kliıl C.-ıd. 
Hidayet, in boh Abala 'kt;riyeslnd<' 
Pertev Basri, Fl nNyolu Rinı Be~ K~ 

'llUll Mahm.ıt. Kuleli As. Lisc-.. mde 
Mığırch~ Ha~ik. O takör Dcı-eboyu 15 
Ji':ıtmtı C<-vnt, Dı ·ınl'e Tiitün Çıftlı~in<k 
Aydın Cc\"nt, D ıı ce Tiitiin Çiftliğin& 
Kcm:ıl Cevat, DP tnee Tuıu.. Çıftlii\ınde 
Sııfö Nurettin, ., d C'Si yoktur) 
Sctro Mı~ırlıyan, Taksim D.ı"m cı S . iO 
Bekir Osm:m, KOOirga 1'uk..> Yurdum 
Nncı Kiız.ım, BiiyükackKla K ... ptn 
JJuscyin MMJLım, Şt:>hz:ıde ı H"Ja{ 

eliha 1sm 1, Aksaray Orı c;,. ı- l\1 
Ahmet Mehmet. Fındıklı M 1 ,, • Hi 
Raika R~t, N ııta ı M" ıd. < \i 4 
Nccdcl A·mi. Bt~~hı K •lı.-ı ı S li 
Huneyin Şerıı. P •ıııl . ...:: İ a o C. d. ?59 
F ·uk S.-ı.l!th. ı n L.-1 c ı Mt '!i 1. M 
Şofor Yaşa 

1f Muharrem Ogl\ Sniın. O 11.ıı Bn n uhnf.ıııo tJJl~lf'il 
:Mü1Gzim Hılmi, Tup. Alor To. 29 d .. 
Vnsfi Mümtnz, Uzuııcarşıdr. l 7.ı 
Yordnn \>ğlu Pcnço, Dülgc Bulg. r 
.Abdu&h o• ı Salim, Ynğ tiıcc. rı 
Aksekili H:~. n, U.t.unçaı~ı&. manııntuı OL 

Ruct.em o hı Fcıik, F.nve-rpa~ Mal allesı 

llcınkag 1sıo nbul Şube iniıı 8 7 941 tanhli U:iM~ 
isim ve adres 

Vorr,ı. Tu~lu, YepTuÖ)• Ambar S. 17 
B.ıhaettin Emin, Samsun C. Hal · P. 22 
Ci!!ntl fusıaf.a, (adresi j oktur) 
Hüseyin Mustafa; Kasımpao:;n Kul: sıı. S. f 
li\ıtmn Abcluntıhman, Ş41i Batı S. 3 
Schurc Al nkırköy Mektep S. 2 
Sumru A Tcpcbaşı Mu.st.-ıfa Apt. 6 
Mehmet Mu..ı:t.'lf,, Boğ:ızkc~ıd Yazıcı Z 
Yııni Truuı Beyoğlu Salt :Mnrl karşısı 
Zclih.-ı Azı Kızıltopn.k Rc~diyc Cad. 87 
Snc11'ettin lfolıo:. Göztcp., K.nyışloğ C. · 
Melih Ct.'\det, Kızıltopmk Riistil c S. 33 
Mchnıet Şakir Ş~":li Knl,ılhr.nc Crıd. 14 
Kemal Ziya., Saraçhanebn5ı 10 
Niyazi Osmnn, Bnkırköy Ibğlnrb.~ 19 
Kcnıın Feyzi, Cilmngir Yok~u 23 
Doğan Ali, Şişli Kemer ApL 1 
Münlp Ömer, Ckmlik Belediye :tahı'bl 
Emin Hasım, Ankara Biralınnesinde 
llmmk Şcw ı:ıt, ır yı~;, C Ziver Y. 

Kcm:ıl,B ·' 
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A.BXB 
• 
Aydın Bnlil, .Arnnvutköy 214 
ifasan F~. Kadlköy Yeld~{ıhınm ~ 
:Nusret. SiJ}eymm>, Çemberlftaş 29 
:Al:b:m Levl, Yilluıclı.kaldmm HoToz S. 
'YJldız A. Hnlim; Kısıklı S 
L.nurll Sabit, Ka~ Llseslnde 
Doğan Kenan, Kıibaüış Lisesinde 
Mt"hmct Emin K:ıh.'lta.~ Lieeslnde 
~m<!1tu. it"1ımct, Mühendi Mektebi ~"! 
S.anıcı 'NC'jı-.t, GnL-ıtasaray Lisesinde talebe; 
Andu) YorRi, Beyoğlu Mrrketo Apt. l 
Feı; z.ı Oırltr, &lıkpaurı 11 
Azade Jhm:rn), Kıxlıköy Bahri.re Ca<l. 24 
Mı.;hmut M\161. fö, Şişli Mecidiyeköy !I 
Ahm t i h clıı Kı:ı adeniz Ot('1indc fmnCl 
Mehmet &ı,:ı ı t n 1srnaı1, Bc~öğlu Toikopa.TM 1 1 

Mnhn ut Ş<-r M(hn,eı_ K, dıkö.) Bahriye COO. af' 
Mehmet Hık:rnci., Bostmıcı Vfrkdu COO. 23 
Ekmd Vtıhld, 111.ıçkapalas 9 
ı~urct J1 Hnyrı, Bebek Kilise 5. S 
Mclunct Kfımil, Ku ükparmnkknpı 40 
Zeyyad Ömer, Bnlmköyündc 
Şennin Şevki, Ş~li Glizin Ajrt. 
Scynur Cimcoz, Modacm 
TomA Petro, H<!ybelia<la Ay Yıldız Crıci. 51 
Mahmut O mr.ıı, B kn·kuv Bni;larba.,<n 39 
Nezih Kcn 1 S Za'c-ı Apt. 
Erton Hii 'Yln K ımknpı Kiıtip Sıruın M. 3Q 
Ahn.ct Cer". B( ıkt .. ş Y ( nı M 1 
Hiidcgcı. ı Hilt 
Ah S vfı. 2.1 P. 32 Top A. 2 Tb. B:ıytrı 
ilhan AL, J{:ı<İık11.) Nıh.al Mı.ğaz.'1sı 
Lıim n Yusuf Kc:m. 1, Kndtl oy CevizJ k 25 

, ihsan Kndrı. Gal: fasarny Lıı l".-inde 
Fevı.ı Ahsen, Galat.ıc :rn.r Lısesı:ıclo 

Ahmet :M ... rui'. G.:ılı t<ıs.-ırny Ll5" İn<ıl' 
Muvdfak S:ıdM.tm. G:ll.1t.1 r~y Li C>Sınde 

~ B< imsı lc,;:ınbul Şubcsının 1g 'i 941 t.ırıhl <:vdi.'rlı 
İsım \•c ndrc;s • 

Mo ?ıfos'koviç, Elk:ıtip H Gli 
Te\"rnt H:ım<ii. U kucı." ı:x,.-• ıll.ıi. ·da 
Tomrıı Ab<lül!'ızit, Kadıkvy Dwn!up.n ... r S. 5 
Mehmet Elfun, M.ılnnutpa Y":>ıldır~k 15 
Ar~lı., Sıt('uy n, Kum!Gıpı D niz kenarı 75 
K "llı 1 \'ehbı l3uyi'ıkclcı·e Ccviuı Sok. 13 
'fü ntın Ahmet, Kiiçı!kp:ıu.r 1. ı.:uz. Sınan M 47 
Nc:tıh0, Ak'><ll'ay Murntpaş.ı 9 
H • A ınııı\ Ç('lllbcrlitn..ı; Atikah P !ı 
Q ı Hıı.s.111, :&:!§iki.aş Ort .. b:ıi1CC' l 

:-;,,1ı: St'rU D, Demlryol!. rı Muhasebat D 
A k"t <l. P podüpulo . T. daba.~. Doğmmacı S. 
:\-1.~;:n. H ı!.l311, Ak'Jlldar Cad. Sine 11;, :knrşıı:ı 
s. "nt o ur, Tdrl.ııb.: şı Hu<Lyın.~!{a S la 

D .. ~.t H. Y•t1 De ıkta~ Cihan ıilmn M. ~O 
B.u ı R:ıh. Fc-ncr Yrnikapı 272 
Ah mı NNlım, Halç Fen ı i Çifıc~s.-n<: S, 
Ft:rıt 7..clo, Sırkeci Derviş Sok. 22 9 
N.ı:a" lh1., Krıdıltöy Çın.-ır S. 12 
N e<k t Sıik f•tıuh Atpauın Gi.illu ::::.. l5 
Fc. h.ı H.:ılıJ Su it ymanı} c M. P:ı.j.-ı Y. 10 
Sc>; kt t S; rlı, GuLi"P~ I\:cı~ ıo:.<lağ Ctıd 200 
AICi ~.ııd ·:ı Musfaka. Ktiı ı.:ü Jfon 3 
Ş. .. wm • B .h.,ctlin, 1''ati:h 1'' \•z.ıp:ı'M-ı C."1>1.l. 3 
Hnlıi l'.1..tım"l K. Ayn.sor~ n Fı .,n " 11 
&ı-bah. t Nılı'l, 'K •• dık<l}• Vı;,"ne S. 22 
• !. ı-•u.1d Jsm,ııl, Halıcıoğ u Ask · i Luo 
Ali H:ıy<lar, Sara\hanc>b.ı ~ı Ha~ l'ı:-; I..ıs. 
Seniye Mchm.--t, Ilqiktil.Ş H s.ın B . Dcrosı 4 
C:ıhit M lunt1, C'ı:ırt,:ı ~npı O ·ı:- Mc>kfobmdc 
Vccl t Halil. K.mıgüm.-ült Cu<l. 78 
Mıı~uıi, Alı, K.r. unp.; 'j.-ı Ycniçc.şnli' 25 
Di, litnı Hirı~1o "Dı,...çt l\fo, it bınde 
Alı Vehbı. (' .. ıı~dkt;) Ask ı ı Me-ktebınlİ 
Ahmet Dilrsun, Çcmberlıt ı.~ Kııcı:ıthanesı 
Mitbnt Aziz, T:ıhım V.ld ·c" mr 6.~ 
ibrahrm H. ]rt, B,ığrl.ıyeıl.ır I 
?.fohsınc Tnl:ı.'l.11l, H.P. 'r.l M, n<lıın S 38 
Aristakı Sıvastopulo5. Kurr1it. p C.ı .u~erıf 13 
Ccb a1 H ımıt, Knnı rcılar Vat.111 H:m 2 
Yord.-ın Ç.ırk r, S· t ı D~•"\ı.~le· S. 6 
Ahmt.ı. Hamdı, U~l lı<lm· V.ı\d{>eamı l 
l\'f. Nı~nzi, Eyup Deftcr<lar Ynvrout M. ,. 
• folımct n.~ , K u;ı; • mc •k İ kele Cad. 80 
Hu ... ·~ ın M ... }m'ı~ :F'e ıl.u.r Ad,.ızneft r - 53 
H.ılıl O.snuın, Samntyn Topı.ık S. 24 
Su an lilmıduh, K.'ldıkôy Mısn·lıo "•lıı 20 
Hm.:a Hu .. !'y.ın, Be.şikta~ H:ı.J'ııın 38 
• 't ;..t l'f'lımi, K ... <lıküy Fı.strlclı S. 53 
R fkı Kfız.ım, façk-.ı Vt:dat lk~· Ap . 1 

u..::-t;ıfa Zeki, Sulfanahmct Akbı5 ık 
M<-hmet Abdullah, GaLıta Hnm:unoniı Bir.n::-ı% 
Melı ı N.ıc.ı. .Ka<lrkcıy Sakız: ğacı 57 
N 1.:ıl Melih. Bclk~rbc,yi Kiiplücc 38 
S Pt-rt~\. K. Mu~ fopaşa Öğüt S. 11 
Rifat Sır.ıı.ecı I\frsudiyc Oldi 
Alı Mnhını.rt, Galat.-ı Emckycmez. l 
İbı·.ı hım ism.ıil, Nişanta.§ı Mesut S. 12 
Tu,·gu . B•~kfa Uzunc.ı.ova C. 35 
G:ıbrlz. Egıyn, ÜsJriidnr İc-r.(liye 27 
:r:mcl Ke nnl, Beşiktaş Hayrcl.tin is. l l 
B.'1Srl Hrı..~n Ort.'lköy Yanı S. lG 
Ad3let Ali. Bnht Molln Aı:ki ·18 
S:ılilh. ttır. Hnlli, Taksim ŞL~li S. 1 
Ccmii İb ahım, Hırkaişcrü Külhımı M. 
Ncnnin MusUıfa, l!.'1.ycrnez Sulta.nçcşmc 37 
J{olino Edrnrd, ÜbkücL'lr Bülbiildere 19 
l\!iibcccd Oıner, Kadıköy Kurbağnlıderc 42 
Yuvani. Beyoğlu Oya Apt. J2 
1h .. .:ın k'n.ıil Kn:-:ımP'J§a Ycniçeşmc 8, J 
C .n 1 :!\ • l ıt.ıd. r Utıcul.ır S. 8 
J I:ı-:.: n T :h.% P:11· Ôlt'linoc • 
Al. NC'o l, U kiular Tunuslıağ 18 
M .Salıh, ç.ıt;ılhım 43 
Jl('fik Aıcır, Kuı"lıccşme Ycnl S. 1, 
Rdık Mehmet, Balat iskele Cnd. 3; 
M<'lımct loıar irı Kn ımııns.:t Y:ıjhımı 20 
Hnlil Zı~a, Dl\· nyolu 20 
Adalet, Fcnu1 olu Tahsınıl<'sa Kö.'.>k. 
Et.lıt':n ·Yusuf, Bcşıktaş Kö~ içi 14 
Mustnf:ı Haşım, Ycniköy Güzcl~nli Pş . .1\f. 
Şakir • 'I. Suphı. Horhor C. Kı7.ılmin:ıre 124 
Orh.nu Ahmet Turhan, Çorlu Sıhhi)'(' D. 4 
Mu:ım~ Nüzhet, G b.t.e ?tüddeiumumisi 
Şukrü JI s;ın, Alpulhı Şckf'r Fabrlk ~ 
İbrahim İh n1 Bc~ş Valdcçe~e 2G 
Mcdih.::ı llı.r"' n, Şişli Gedikli S. 21 
NecJ.p Abdullrıh; Bakırköy Zeytinlik 2~ 
Alı Riza, Aksor.:ıy Sinekli B. 3 
J::krcm Ömu·, Sırasch-i Hoca Z. S. 1 
Sabihft Mahmut, Üsküdar Atpııum 15 
Niko)a, Yenlcmni Dikos Han 63 
O.sman Koponi, O.smanbcy Nuri Apt. 3 
Ahmet Muakk~ Osnıanbcy Cabi S. 54 
Hasan l"clunl, Gebze AydmlUc knrlyc.si 
Mclunct Hnli1, .Aksaray Yustıfı>a..c;:ı 24' 
Azız Kfuni,1. Doy~ Oryentbankta bek~ 
Naciye Relik, Cevlzllk Şevkibey S. 2G 
Ethem Ruhi, Unkapanı Satıh P. C. 56 
Snlfıhrıtiln :lsmou, Kuzguncuk Dere Fırını .al 
Jicüı MC'lıihCt, Birtın M. HocnzadclCl' 

Q'ahir Ali, Sirkeci Yalova Otelinde 
Acil Hasan, ATaı>ı:ndo s. 2D 

1 
Halıcıoğl ı satınalnıa komisyonunda1' 

' 

l - 20 ton ııolıut 10 ton lnrmız.ı ır.erclınek ~·hkln 6ntm ~lınac 
· 2 - Mercimek \'C nohudun pauırlıb 23/1/Bi2 cuma gfinü ıraat H , 

Hnlıcıoğlu 760 sotın nlmn komisyonunda yrpılncoktır. 
a - Evsaf ve §.ı.rtnamc komts,yondn her glin görülebilir, 
4 - ?sickliforin nohut için 420, ıncrcimclt için 210 llrn muvıikkat u; 

mm:ıtınrlle birlikte eksiltme gününde komisyona mür::ıc~:ıt clmclerı •. cs9I 

Halıcıoğlu satınalma honıisvonundsl 
J. M. teminatı 6katıtrl 

Cinsi M ik\arı M uh. Fly:ıtı Saati 

h.uru tnsulye 30 ton 82 Kr. '120 Lr. H 
Pırinç 20 55 ~ '825 Lr. 14.30 
Sr.bun 10 > G5 > 487,5 Ir. 15 

" l - Yuk, mi ı mfıfre4atı ~::ız 1 mr.ddde p::-tmbkl 22/J/942 pc 
gtımı tın alınac, klı.. t 

2 - Alm::ıc~k mnddelcrin ev ::ıf \< arln:ımeleri fer gün komıgyor. 
turulcbllır. 

3 - ıstcklilcrln beni sun ve saatte Hnllcıojlu 7 r~tın nlrna kom' 
nnna mUr:ıc::ıat etmeleri. ,(892) 

Halıcıoğlu satınalma homisyonundai 
1 - T. lıtıi cıkmadı 'ınd:ın 2 X 75 = 150 t~n balyalı kuru m ı:e 

lı:ılvalı 20 ton snııı:ın pazarlıkla begenilcrck snt•n r.hmı~a~lır. ~ 
::! - Kuru ot \'C s:ımnnın p. z:ır)ıgı 20/J/942 s.:ılı gunfı sarıt 14,30 

H ı'ıtıo~lu Salın nlmn komisyomınd:ı ynpıl:ıc:ıktır. 
3 ısteklilcrin lıclli gtln \'C s:ırıttc komieyonn gelmeleri. Kuru ot 
• ır n en fiyntı 0.5 kuru s. nınnın 5,& ı.uru~tur. (888) 

H alıcıoğ/11 .,,afıııalma honıisyonuııda' 
1000 kilo sırkc 'c 2100 kılo J.ih:ınn turs-Jsu pazarlıkla s. tın 

mıc.nkur. 

2 - Siıl." \"C turşunun pm-.-ırlıgı 19/1/042 p:ız.:ırtesi g\ınü ~a .. t 15 
H 11 cıoglu i60 s•ıtın :ılımı komisyonundn yapılacaktır. 

3 - 1steklilcrin belli giln ve c:ınttc 1.eminntlıırıle ltomisyona çcııncl 
«Fv :ıf \ t ş:ırtnnmC' komisyonda g3rülcb!.lir. (389) 

llalıcu1ğl11. satınalma homisgonund8~ 
ı -- Talibı çımadıo ır.d: n tel bnl·ıalı 50 ton • n, tC'l balyalı 7-5 

'I: c 2500 liralı it kunı ot sntııı nlınac:ıhlır. 
S.-ımnn \"e kuru otl rın p:ız.'lrlığı 10/1/942 p. zr.rtc i !;Ünü S3nt l t 

H ıo< ll ~tın :ılmu komisyoı unda y.ıpılac•ıktır. 
a - lı:;tek1ilerin belli son 'c sa ıtt<' tcmln:ıtıarılc gcbncleri. Kuru <ı 

fiyatı 6,5 \'C !l'a.un 5,S kuru-tur, (390) 

=-==============================7'.'.=======~ 

1 Sslim;yadeki Satmaıma to111iSY!lU naPla!!._-:J 
Taliplerin gösterecekleri mm u ıdo ın(' n_ ı uh lıt lxısd. yuııcltı 

)• p:ırr>ı kt:ın mamul köylü ç r. b im t• ktı · "- t; 1 ıın &limi~cd<' A 
rı "· tm alma l.nmhıyonund.1 15/1. Q4.! Jlf rınb<> {;t ı' saat 15 de mfıı· • 
c ... u ı. (350) . ,. . 

MI'.'\ cut ıııımunl"krinc v" , ll.ıı ııı go .. t: ııut.r ı.,•, K fr ul.)'. fi 

kilo eı't.-..im, .. k \ c 10 ton nohl t p:ı • ı I • in :ıım .. ıın c.J•tı . f, ılv<> • ı 
m. :ı11 300 lir:ıdır. l\fordmcgin sn 1i., \C nohudl ı ":ilb lı .ı olııp l-1• 
15/ l/f•42 J>('r:;cmbc gUııil snnt 11 dı• Şd,nııvı-df> ktır 

inhisarlar Uınunı 1;Jiitliirlüğünden·: 
Ko11yrının Ynvoan tu .. 1~ınd.-ı S• ı,;. ı,; demir i kı ı de ve dizel ınotuı"ll'l" 

1 ıh ı lokomotiflerinin tamir ve ı l 0 t l ı t 1 h:rtudı.. d.•lrnt ol:ıook ç: 1 t 
m .. k \"(' idarCCC ikıım<'ti tcrı in edilme- t \ en lıır U: , \ {' ÜÇ i.çf arn ın:ıl" 

İkramiye llmımi~, İkramiye 
Adedi Mikt: ıı 'l'ııta.ı 1 

1 30.000 30.CIOO 
4 10.00 ~ 40.fKKl 
6 .).OUIJ :m.t .,., 

40 2.000 ~o.nno 
120 ı.noo 120.(MıO 
160 .)00 :~o.ı !O 

J.200 ıoo 120 (l'JO 

1.ZOO !)0 fiO.Ol 11 
8.000 iti Ho.111;.1 

160.000 2 !{20.000 

170.731 • \"c•kfuı HHO ftltll 

Yfü• bilette 42 ôS btlet 
KAZA.'ACAU 

I\un hlJt>( 4, yanm l;ik•f 2 linuhr. 

0.28 Şadan Avni, Beyoğlu 'fl'pebası 8 
0.28 Şekip Avni, Tozkoparan Taşmcrd!ven 8 
0.28 Bcraet Zeki, :Mo& Cad. 216 
0.28 Osıllnn Hüseyin Remzi, 'J.'clu;im Şi§li S. 16 
0.28 Seyfi Elm~m, Sarruıtya Hııcıkadm 161 
1.19 N~vuıt Fikret, Maltepe Çillllk Cad. 33 
l .24 t1ıs.1n Mehmet; Kn..c;.ımp:ı~ füıJ.bruıt S. l2 
0.28 Ar.ıstidis, Ankara Cad. 1G7 
0.28 f hsan İsmnil, Kadıköy Fıstıklı S. 45 
0.28 Kcınnl Mehmet, Beş~ V:ıldc90şme 21 
0.28 Ekrem AluIJet, Eyüp Ot:ıkçılar 13 
1.45 Ziya Ahmet; İskcnderiye Oteli K. l 
0.82 Roza Serlon, Şl§li S. 22 
0.25 Nndir Hüseyin, Yeni-köy Aksu Pulluk S. S 
5.23 Turgut Cdiıl, Şişli izzctpaşn S. 9 
0.27 Şebnem Nazmi, Ayasp:ı1:.1 Kıırd~lcr Apt. 
0.27 Selim Osman, Şfrli Kt>oı:ııettin Bey 2 

' 0.27 Fahrettin Seyfi, Kadı'köy Halfuığ:ı.g. 113 
4.29 Nail Tc-.·fik, Ynlov:ı Su İşleri Fen Memuru 
0.48 Seriye LCrtfi, Klığrthnnc Cıı<l. 17 
6.95 Jfü<;Cyln HüsnU; Hnsır İsktılesl Tuzcular 3 
0.27 Fahri lfoyda~ CacJdebostanı Mirnlay Celal.-
0.27 M. Çetin Muhittin, Şış]I Kır Sok. 18 
0.27 Hulusi Hüseyin, Çamlıca Cami S. 2 
0.27 Yu uf Ahmet, GalnUı Mahmudiye Cad. 3 
0.27 Merzuk HüsnU, Fcıtih Trnmvny C. Apt, .. 

Mabadi bugün intlırır eden dlı:cr yevmi go.z.ctclerdedir. 

Sahibi: A. Cemaleddln Saraı;odlu Neırlyat VUd!lrO: 
.Baatldıgı yer: (H. Bekir Gllrıoylu • A. C 

' 


