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BAŞVEKiliN MUHiM BiR .NUTKU BU SAB.A.BKİ 'l'ELGBAFL.A.B 

Büyük davamız her m3- Tunus'ta Müttefik hare
nasile Türk olan dipdiri katı neden yavaş gidiyor 
bir Türkiye yaratmaktır Amerikan Harbiye Nazm B. Stimson bu 

hususta gazetecilere demeçte ulundu 
istiklal muharebesini birlik ve beraberlik saye
sinde kazandık. Onun için bir tek yoldan ve 
bir tek hedefe doğru hep beraber yürüyeceğiz 

Londra 13 (A.A) - Amerika 
Harbiye Nazırı B. Stimıon gazeteci
leri !kabul ederek Tunu. harekata 
hakkında ıu beyanatta. bulurunuıtur: 

<- İyi malı1mat edinmem.if kim
selerin aerdettiltleıi mütalWar 
beni beyanatta bulunmağa mec
bur etmiıtir. T unuı harekatı tasar
lanan tarihten bir ay evvel batla.

Libya' da 
taarruz 
başladı 

Son muharebeler 
Londra 13 (A.A.) - Reutct 

ajarunnın Tunus'tald muhl!lbiri bildfr. 
rjyorı İngiüz birinci ordusu aağ ka• 
nadına !fllpıİan hücumlan tardet
mi~tir. Mihver Teburba'yı atlama 
tn§l yaparak 29 kilometro cenub\Sl• 
dn Mcec.zelb'a hücum etmek istc
mi~tir. İngiliz piyade ve r.ırhh kuV'" 
vetleri Almanlan tardetmi~tir. 

Aı kara 12 (A.A.) - Başvekil 

Şükrü Saraco~lu, on üçUncü tasarruf 
ve yerU mallar hııftasmı bugün IDıl
kevlnde söylediği ~ağıdaki nutuk Ue 
açmıştır: 

Vntnndnşlar. 
Mlllellmlzl ve vatanımızı en derin 

sevgller ve saygılıırla seJft.mlıyıırak 
on ilçüncll tnsarruf ve yerli mallar 
haftasını açıyomm. 

Memleketimizde çok hayırlı bir 
&elenek olarak yerleşml~ olan bu 
hafta bize, !eni olarak, nlle olarak, 
millet olarak her sene iktisadi a.Ian
dıı. ynptığımız işlerin neler olduğunu 
ve ynpacn~ımız pl1inlı ~lerln neler 
ol:ıc:ı.ğını topluca. gözden geçirmek 
fırs:ıtını vermekte ve içlerimizdeki 
hızı nrttırarnk evlerimizde, vatanı... 
mızd:ı )eni ve iktisadi hamleler ya
rntmo.ktadır. 

Arkadaşlar, 

Cumhurlyellmlzln herkesçe blll
n~ buyfık dihnsı her mfl.nıısile Türk 
olan dipdiri bir Türk.iye yp.rotmak
tır. Bu ün, b b{lyük c:!Avanan biz
den en çek gayret ve fııııllye:t isteyen 
köşeleri dalın ziya.de iktisadi cephe
Mlzd<' toplanmış bulunuy:>r. Topak
lanmızı susleyen Türk gençleri bu lk
Usıı.di yolda da muvntrak olmanın 
sırrını el'erlnde tutuyorlar. Çünkü 
bu sır bütün bir düşm.'mlık dünya
sına karşı bize lsUklftl muharebesini 
kazandıran birlik ve beraberlik sım
dır. Omnı için bir tek yoldan ve 
bir tek hedefe doltru hep beraber yü
ruyeceğlz. Hatt:\ bu ytırüyüş, bu yol, 
bu hedef, bizr., v.ıı.rlık verglslnde ol
duğu gibi, n!;ır fedakflrlıklıı.r yükle
se clo.h!. Tuttuğumuz yol Till'k iktisat 
yolu, vnrnca~ımız hedef de 1kUsadl 
istiklal ve Türkün refahıdır. 

Bu bl.rllk ve beraberlik sayesinde 
lstlkliil muhnrebeslnl kazandıktan 
sonrıı. bir aralık bu sihirli sırrı unu-

Cumhur reisi 
Yer sarsıntısı geçirmiı 

olan sahaya gidiyor 
Çorum .. ı~. (A.A.) _ Millt Şef 

ismet tno~u ~çenıerde yer sar
smtısı geçırmış olan vlllyetimiz 
bölgelerlne gitmek üzere bu sa
bah 9 da şehrimizden aYl'llınış ve 
coşk"Un tezahüratla uğurlanmış
tır. 

Varhk vergisi 
Çar§ambaya hemen her 

tarafta ili.n edilecek 
Ankara 13 (Telefonla) - Muh· 

telif vllA.yetıer, Varlık vergisi 
mükelleflerinin islnııerınt ve öde.
yeceklerl vergi miktarıanm nan 
etmiştir. . 

Kalan vilftyetıerın ekserisinde 
tesb1t olunan mükelleflertn ıstm-
1.ı:!rl ve ödeyeceklerl vergi mtktar
lan çarşnmba günü ild.n Cdile
Cektir. 

İzmir ve Kayseri' de 
İzmir 12 - İzmir vilft.yetinde

kt Varlık vergisi mükelleflerlnin 
edeveceklerl vergı miktarı 30 - 32 
milvon lira tahmin edilmektedir. 
Listeler bir iki güne kadar asıla
caktır. 

Kayseri 12. - Varlık vergisi 
mlikelleflerinın llstest bu sabah 
asıımıştır. Vergi yekOnu 620.000 
llrndır. Manifatur~cı Enıin Kir
kor 100.000. vapagıcı Hacı Bekir 
25.000, Mehmet Gazioğlu 20.ooo 
lira vereceklerdir. Listenin. en 

'k k an bunlardır, 
--lllliiıiiiiiııııiııi 

tur g1b1 olduk. Bir milleti ölüme sü- yııratm~a çalıştı. Çünkü İsmet İn- mııtır ve muvaffakıyetle devam et .. 
rükleyen ~ıklar. ıstıraplar, __,_ önü mesut bir millet, mamur blr va- mektedir. Da.rlan'ın Fransı:ıt muka
kl hastalıklar, birer, blrer ourada tan yaratın.ağa ça.lışı.Yor. Bu ki bil- vemetinl durduracağı hasap edilme
burada bellrmeğe batl•dı. Bu büyült yük adıı.mın işareti ve arzu.su bütlln miııti. Darlan hunu yapmaaaydı 
ve öldtırücü tehlikeyi ~ Tüı1t ço.. Türk çocuklan 1ç1n mukaddea bir harekat beJk.i de imklnsız olurdu. 
cuklan hemen ve yen! ba.ştan birl1- iradedir. Onun 1ç1n onlann tstedlk- Harekata baılaymca tayyare 

-----··---
Sekizinci ordu genit 
bir cephede hücum 

ediyor 

Berlin 13 (A.A.) - D. N. B. 
ajansına göre dün Tunus'tn bütiill 
giln muharebeler blmuftur. Mecezel
b:lb'a çekilen Müttefik kuvvetler• 
uçaklar taarruz etmiolerd.ir. ğo ve beraberUğe aa.nldı. O günden- lerlnl yapmak için. birllk ve bera- meyadanlan yapılmadan hafif kuv- --•--

beri okullannuzın sayıa ve kıymeti lberllk halinde yeni ba.mleler hazırda- vetlerimW öne saldık. Ha.rcklt bu- in 
13 

(A.A ) Be lin 
Aft..ld 11 ... 1 .. 1 lıyoruz. Bu hamlelerin ordulan - . .. Berl . - r 
'>"'ts"' ı, yo anmız uzaw. ve gen 'l'e- ha. fa-'- iktisat "lanında ve bllhas- kın ıcklınde yapılmıııtır. Eger kuv- radyosuna go"'re General Müttefik tebliği 
dl Yıkıcı sula.nmız yapıcı olmak ,.,... · .. 1 · • .. l d 1 Al 

sa. teknik bllgller ve teknik işler sa- vet erımız on~ at~ "?uay ı a.r - Montgonıeri'nln kumandası Londra 13 (A.A.) - Şimali Af. 
yohmu tuttu. Yabancı şlrketıerln basında toplanacak ~ önümüzdeki man.lar Tu.n. u•. ta 1yıc~ yerlcıecck~ altındaki sekizinci fn ... m .. or- riltada:kl Müttef.:.k karargahınm tcb-
lmtlyazlı mallan milletin eline geç- ı d B '-u "- k- t h 1 ak aua.. 
tl. şehlrlerlmlz ve evlerlmlz g11- yıllann pllnlan ve çarpışın.alan hep er 1

• ugı.m.ll 'flare a ırpa am dusu Llbya'da ElagellA'da J'lği: cCuma günü d~manın ilerl . 
zelleşmeğe bafladı. Tllrk köyHl- bu hedefe yUrütillece'ktir. ÇünkU kabilindendir. Et.as kuvvetlerfn iler- geniş bir cephede taarruza bazı bölgeleYde tank ve piyade kuv
sünün cebl b(!f on para gördU. Türk çocuklan Atatürk'ü dalma. ya.. lemeıi, için hava meydanlannın ha- geçmiştir. Taarnıza 2 piyade, veti ile iki ihücumu tardedilmiııtir. 
Yer ;yer fabrlkala~ kuruldu. BU- şatma.k, İnönU.'yü dalma bahtiyar zı.rlanmasını beklemek lazımdır. Bu 1 tank tümeni, birçok uçak Hilcumlardan biri tim.alda. diğeri 
yük ve kudretli bankalar ve etmek, çok mamut" bir vatan ve çok meydanlar hazırlanınca hava hAki- iştirak etmektedir. Mecezelba.b'n !rapılmııtır. 
mllll te.s1sler yanıtıldı. Tüı1c sesi her mesut bir mlllet yaratmak kararın- miyetinl temin edeceğiz. Asıl lı ya- Reutcr muhabiri bu bllcumlann 
yerde sevgi 1le dinlenir bit seviyeye dadır. pılmıı değildir. bir giln evvelkine n~ctle küçü& 
yükseldi. Hattl her yerde be!ıenllen Arkada§lar, Şimdiye hdar Tunua'ta hücum Rommel'ln arkaıana diiımck. ölçüde yapılmıı olduiunu bildiriyor. 
dı§ polltika Ti1ıitiyen1n .sajtlam ka- Tasarruf ve yerli mallar hafta.sına eden .xu~etlerin çoğu İngilizdir. 3 _ Şimalt Afrika aa.hillerinl ala-
naatıere dayanan tara.tsızlık poll- yaraştığını sandığım sade bir dit- Amerikaııun da bazı kuvvetleri var- ak Akd 'zi dah l b l d Berlin 12 - Tunuat"a Alman~ 
tlknm bile gene bu bl.rl1k ve beraber- ~ünceyi slzlere söylemekten vazgeçe- dır. Bunlann gösterdikleri kudret r ak . 

1 
eT 'it 8 .tmı ~irÜ~n W" İtalyan kıtalan hUcumlanna devam 

llk sayesinde kökleştı. miyec~lm: tak.dire oayandır ve dü§lllanın c~a- m ak ıç n ngı ere ı e 1 yaP" etmitlr..rdir. MeraCYda kesimin~ ce-
Derler kl, 1stllı1Ak istihsali. ıstlh- Tetinı" kıracak mahiyettedir. Ameri- m · nubunda diifman tarafından tlddetle 

Şu biı:'kao kelime içinde hulAs:ı.ya .L r___ odil b •- :rı h 
çalı§tığnn bllt11n bu v.arlıklan b1r an sal de istllılAkl tahrik eder. Bu ~- bn iayyarelen hiç olmazsa Alman Halkın heyeCAnının ihududu at' milw.uml · en ir ıttöprG U-
içln yokolmuş faraedeeek olursak ~dur. Fa.kat buna ra~en ben her uçaklarile müsavi olduldannı gö.- mamaaına. çalıpnak gazetelerin vazi• cumla. zap.tedilm.iı ve l:ıüra ga.,. 
derhal hayalimizde saltanat devtrle- Türk çocuğundan her gün ortalama termişlerdir. Yapılıın muharebelerde fesidir. Şimdiye kadar bldisat hek· nizon tamamile imb" olunmuınır. 
rlnJn mazlQm, muztarlp, bilkilk bo- bir kuruşluk fazla. mal lstllısal et- d- 42 · k tt 1 O uhtemel lediğimizden daha. Jyl cereyan et• Düımanın Cezayirdeki faıe linıanı-

mesinl ve bir kuruşluk noksan mal uıman 11 8 • u m . • . . . . ,,__, 
yunlu yetim Türk mlllet!nl görmeğe lstlhllk t \nl 1.!U Rlm B dü olmak Uzcre 5 2 tayyare :yaybetmiı· mııtir. Fakat hen Uz haıılangıçtayız. lan gece ve gilndilz homorunnmır 
bıı.şlarız ve bugün mesut olmak içln Un enine ~e~ yece ilmkünu 1 - tir. Müttefiklerin kayıbı 17 tayyare- Şimait Afrika.dan tam mal\lmat aJ.. tır. Uman tesislerine ve limacılıudakl 
Pek çok i§ler gönnü.t oldu~muza ~lm~ıtı m~~!sC: ~r tarafao :ı~ dir. mak, düımunn da mütceuir, olduğu gemilere bir çok laabetlu kaydedil• 
ina.nınz. Cumhuriyet rcJlm1m.1zln raka.Iım. Bunu, ya.Inu tetklk etmeğe Hava hlkimiyeti temin edilince yolla.nn fenalıiı ve bazı tun l mani.o mlı~r. , • 
Türk milletine ve Türk vatanına he.. çalışalım. Şayet muvaffak olursak önümUzdc 3 hedef olacakhrı alar yilzUnden gUçtUr.> Brr Alman denızaltısı Oran açıki-
dtye etttğl bu varlıklar b1z1 sultanlar yılda 140 mllyon liralık bir varlık yı- 1 _ Mihveri Tunuı'tan atmak. B. Stlrnaon bu manlalan hah et• lannda b1r Amerikan torpido mubıı-
devrlle her tllrlü kıyaslamayı lü- tını ile memleket1mlzl kunetlen- 2 - Trabluıgarba hUcum ederek memJıtir. rlbfnl hatı.rm11hr. 
zumusuz kılacak kadaı çoktur ve bil- dlrml§ oluruz. Onun tçl.n &1zlerden 
yük.tür. Bu böyle olmakla beraber blz bilhassa rlc& edlYQrum. Bu harb yıl. 
yapılan ve :yapılmakta. olan işleri lalannda 1stlhsallm1z1 çoğaltmak ve 
yapılmış ve bitm.f.§ ~et addetm1Yo- 1stlhllldm1zl azaltmak için çok d1Jt.. 
ruz. Biz bu yapılan ve yapılıne.kta katli olalım. 
olan lflerl sadece yapac~ daha Arkad04lar, 
büyfik, daha. canlı tşıerln birer bat Hep1nı17.e rahat çalıimak J.mkAnla-
langıcı sayıyoruz. Çılnkll Atatllrk nnı yaratan Türk ordusunu sellm
mesut bir millet ve mamur b1r vatan lıyarak s&zlerlme nihayet veriyorum. 

- Şeker mi tavsiye edenin, pekmez mi>_ ••• ı 
- Tuarrufl ••• O hepaindoa tathdarl... " 

Ak denizde 
İngiliz denizaltılarimn 

muvaffakıyetli 
hareketleri 

Londra 13 (A.A.) İngiliz 
denizaltılan Akdeniz'in garbın
da Tunus'a levazım götüren 4 
düşman gemisine torpil isabet 
ettirmiştir. Bir denizaltı İtalya 
kıyısı açıklarında suyun üstüne 
çıkmış, top ateşi ile 2. treni imha 
etmlş veya hasara u~tınıştır. 
Petrol sarnıçları yakıJ.ınış, bir 
fabrika bacası hasara uğramış
tır. 

Denizaltı bir u.skuna. lle 2000 
ton hacminde eskl bir Frll!'1Sl2 
ticaret gemlslnd batırmıştır. 

Rusya' da şiddetli 
muharebeler oluyor 
Bir Sovyet tebliğine göre 19 ikinci 
teşrindenberi Mihverin kayıbı 1?0 

bin ölü, 80 bin esirdir 

Molko•a ıı (Radyo) - SOvyet ha-,mmtakalarmda taarrın; muharebele-
berler bürosunun husu.sl ~Ull: rina devam etmişlerdir.• 

ı _ stal.lngrad mü.lhaka.tmda. 19 Tebliğe Uft.vede denlUYor ki: ıı bl• 
sontetr1nden ıı Ukklnuna kadar a,s.. rtnctklnımda .Almanların 88 utaRı. 
kert kuvvetler1m1z yaptıklan taarruz Sta.ılngrad mıntaknsında 38 taşıt 
esnasında. Alm.a.nlardan 105 uçak, uçaltı lınha edımıt,,Ur. Bovyet haya 
1510 tank, 21H top. 1714 siper ha- kuvvetleri 80 Almn.n kamyonunu im-, 

Hava mu ha rebelerl• vanı, 28 uçaksanr t.opu, 4175 mlt- ha e~ veya. hasara uğratmış, 10 
ralyös, 311 tanksa.va.r t.opu, 2000 den bataryanın ateşlnl susturmuş,, 3 cep. 
fazla otomobil 419 600 momıt 20 hane deposunu havaya uçurmuştur. 

M . • m.Uyondan ra:zh. flfeko 7380 ta~on, Stall.ngrad'ın §imal ve cemm batı.. 
anı ve F ranaa üzerınde 1385 motoslklet, 62 radYo ıstuyonu sında ve fa.brlka.Iar mahallesinde Al-

ıiddetU çarpıtmalar oldu 522 ldlometreltk telefon ka.blosu v~ man mevzilerine hilcum edl.lmlştir. 
diler ıevazım ele pçlrmiftlr Yalnız bir kıta. 200 den fazla mihver• 

Londra 13 (A.A.) - ATnıpa hart> Bu ta.rıh emasuıda. ~ bula.n clyt yok~tJr. 
a&hnesl fl'!llel kararglhınm tebllli- muharebelerde toıpyek<ku 7MOO esir Btallngrad'ın §imal bat.ısında Al·r 
ne göre dtbı Amerikan uça.klan Fran- aldık Bu muharebelerde 852 ta.şıt manlann bltJcaç karşı hücumu tarde.., 
sa'nııı ıtmallnde Rouen phrtndakl uçatı: 652 uçak, 542 tank, 442 top, dllmiftlr. Alman piyndesı to.nklıırdan 
hedeflere hücum etmiftır. Havanm 1946 mltral;röı im.ha. edllmlftlr. yardım görerek bir dayann.k noktaı.. 
fenalılı fQztmden netıceı.. görüle- Stallııgrad millhakatında mlhveroo sına 6 defa hücum et.mış, fakat hep
memfftir. Am.erttan uçaklanna hı- eller 94000 den tazıe. Oıtl venn.'4ler- s1 tardedllml§tlr. Öltı olarak hııri> s:ı.-
glllz avcılan refakat etmıştir. Bu mtı- d1r Bunun beşte dördll Alman dl- hasında 700 Alman askcrl sayılmış-
nuebetıe b~ çarp~r olınuı- terİerl Rumend1r. ' tır. 6 pUte uçağı dfifürillmüştür, 
tur. Amer1tan bombard.lman uçaJc- D1"'° bl.r k..._. _ _._ 80 k~ft 
lan 14, &Teı.l&r 4 A1ınaıı uça1ı dü.tQ.r- 1 - Meı1cezt cephede 15 .ontet- "~r ~ tan .... n yar.. 
mQolerdtr Mtlttenkl r1n 1 bomb rlnden 11 UldtAnuna kadar Alman- dım göre Almn!'l!o.r hileum etmlşll'r. 
4 a.vcı ta"nareıst - Bir u~ lardan 194 tank. !150 top, 11113 mit- dlr. Ş1ddet.U mul'ıa.rebeler oluyor. At-
turtaıılnuttsr. P ralyöz, '7000 ttıtek, soo bin mermi, mantar atır kayıplar veriyorlar. 

Amerl.kaıı atır bombard.ıma.n uçak. '7,128,000 f~k, 920 kamyon, !IS rad- Merkeme Alman karşı :hücumlan 
lanna reratat eden İngtlls aTCllan yo f.&t&syonu. 4S depo zapt.edllmlştir, tardedllmiş, harb sahasında 1200 M• 

800 dtı. Birçok avcı pUotıan dön bu- Bu zaman zarfında 2100 esir aldık. ker ve ınıbn.y ce.sedl snyılınıştır. 
çuk aat MaDf üzerinde gidip gel- Mihvercllertn 200 den fazla uçağı, 416 Rzev'in batı mıntakamnda inatlı 
mlt, dtltma.n avcılannı ternlzl1yerek tankı, Ml topu, 1000 81.per havanı, muharebe1er oluyor. 
bombardmıan uçaklanna Yol açm.J4- 1230 mltraly&ü. ~o kamyonu imha B" .. d . k 
tır. Bu esnada başka avcı b&llklerl edllm~. Tamamlanmıyan maıd- ır tumen e ısyan çı mıı 
dQ.fma.n hedeflerine ta&m.111 etmif mata göre bu cephede Almanlann . Berlin ıs (A.AJ _ Ele gcçirll"Il. ,e
Te 2 Aimaıı avcı uçatı dQf(lrlll- 0111 olarak kayıbı 75 blnden fazladır. slkala.ra göre s2 ncl so"yet t.Jme. 
mttottır. MoskOTa ıs (Radyo> - Bovyet aıc.. nlnde bir isyan çlkmı.ştır. Tümenin 

Bu ~ :tn~ hif b1r eam teblllt: cl2 biı1nclklnunda Bov- kumandımı genemi Oobulo! azJCdU. 
lnMJaR ~ -- ·.- ..... ...., ft• '" .... 1 

... 



Sahife 2 A!K!ŞAM 1S KAnunuevvel 1942 

Mahkemelerde: 

Güç meslek 
Aç göz ile gözü açık 1 

B ir komik sahneye çıkar. Tuhaf ıözler söyler. Bwılann Açık göz ile gözü açık, mahke- f sun. Gidip polis çağıracağımı> 
bnzılarııın gülünUr. Fakat hu 1;öyledlği söze de kahkaha mede yan yana dikildiler. O .cıa diye bana bir sürü küfür saVUl°'ı' 

ile giililnür nıü7 Her 1>özc, her harekete gülmek l~ln fnsaıun gül- neymiş, açık göz kellmes1 de gözü duktan sonra parayı da verme
meye pek ham bir yapılışta olması ıtlzım gellr. MeselA biz öyle açık ma.nns~ gelmez mi? deme- den savuşup gttmeğe k~ 
değiliz. Adetn dirhemle güleriz. Yaratılışınıızm böyle oluşu yüzün- ylniz. Bu ild kellınenin mecazı mı? Tezgfthm üzertiıden nasıl lır
den komfülerimiz ba~ka mllletlerlııldnden dııha milşLiil mfınalan tamamtıe b~ka başka. ladığımı ben bile fa.rkedemedim. 
durumdadırlar ve sanatıerinl muvnffnkıyetıe lem ettflderlne göre, dır. Allah muhafaza. etıSin, kör Hemen koştum, biraz ileride ya
hiç şüphe yok öt.-Jdlerden daha ustadırlar. Bl:r dilşilniin, zavııl. olmıyan herkesin gözü açıktır kasına yapıştım. Yine ba.ğ'ıra ça
blar seyircilerim neşelendirip güldürsünler ctiye neler yapıırlarT amma, yukandakt kelimeler bu W,ra kü!retmeğe başladı. Demin 1 
kılık kıyafetlerini tuhaflaştırmalan yetmerz, yüzlerini de boyarlar. mA.naya gelmez. Açık gözün me· de söyledim ya, bay HAklınl !s
Sahnede ilddo bir düşüp kalkmaları fcabeder. 'Üstelik tekerleme- cazt m!nası tilki gibi kurna2 tanbulda açık gözleri göre göre 
Jerl de mutlaka giiliinecck şeyler olmalıdır ki karşılarındakiler ynnt, kurnazlığını, zekAsını ken• benim de gözüm açıldı. Bağınna
can sıkıntısından bunalıp gitmeğe knlknıaruılal'.. dine menfaat tem1nf. için başka- sına, gürültüsüne kuiak verme· 

Doğuda ve Afrikada mühim 
bir değişiklik olmadı 

1ki taraf da kati darbeyi indirmek 
için hazırlıkla meşgul bulunuyor 

Halbuki mesela bir lngiliz, 'bir Amerikan komlğl bu bakımdan lanrun zararın~ kullanan kim- elim hemtm bir polis çağırıp 
pek rahattır. Karşılarındakileri katıltmak için blmn cısoğuk» de· s~. ~.emektir. Gözü açık da, açık kendisini teslim ettim. Hüla.sa.1 
diğiıniz cinsten bir iki cümle söylemele.rl kifayet eder. İngilterede gozun bu şeytanca kurnazlık da- kelA.m, bu adam dUkkA.rumdan 
uzun müddet bulunmuş bir arkndaşım, orada, halkı gülmekten Iaverelerine anclanmıyan ve ar~ 1k1 paket jllet alıp paraslm ver
kınp geçiren çok meşhur bir lmınlğln, savurduğu nüktelerle blr sınra~ gözü kapalıların saflığın. medi, bana da küfretti. Her za
Tiirkü tebessiim bile ettireıniyeccğinl söyler durur. Bir gün Lon- dan da istifade eden adama deni- mankt müşterilerimden iki kişi 
clrarun en tanınmış bir komiği sahneye şfşmmı bir ndam getirerek Uyor. de o sırada dükkA.rumın önQııde 
arkadaşına: · İki canbaz b1r ipte oynıyamı- idiler. Bu hA.diseyt gördüler. İs-

- Bu adam neye benziyor, biliyor musun? yacağı gibi, açık göz ile gözü açık terseniz anlan da şa.btt olarak 
Diye sormuş. Arkadaşı bilmediği cevabını verince komik: da biribirlcrile karşıl~aktan getireyim. 
- Caıum bunda bilıniyecek ne ,·ar? İnsana benziyor! pek hoşlanmazlar. Tesadüf bun- Hdkim, maznun açık göz Yu-
Derdemez I:opan kahkahadan tiyatro biruısı neredeyse yıkıla- lan karşılaştınrsa son~ pek .1~ da'ya sordu: 

cakmış. lfomik dakikalarca alkışlanmış ve nükte beş kere tekrar olmaz. İşte, bizim açık gözle gözü - Dftvacının sözlerini dinle
ettirilmis! açık da farkına varnuyarak blrl- din. Bu iddialara karşı ne diye-

Bu \akımdan AmcrikaWar da İngilizlerden aşağı kalmazlar. birlerlle karşılaşmışlar ve soluğu ceksin? 
Bir tanıdığım nakletti: Bunda., bir miiddet evvel bf-LI.m inhisarlar- sulh ceza mahkemesinde almış- Yuda gözlerini süzerek başını 
da memur olan bir zat Amerikan tü'tiinlerlnl t.cdkik etmek fu:ere lar. salladı: 
Amerika)n gitmiş. Orada tedkiklerlnl bfttrdikten sonra görü,tiiğü Gözü o.çık olduğunu ısrarla - Yalandır, HA.ki mbeyl Epsl 
:bir tütün şirketi müdÜJ'ü sormuş: iddia eden dAvacı B. Settar yalandır. Böyle bir işler yap-

- Bizim tütünlerimhi nasıl buldwıuz? Acem şivesine çalan çetrefil bir madım ben. Beş Ura verdim, üze-
- Azizim bu sizinkiler tüfün değil lfıhana yaprağı! Türkçe ile dbasını anlattı: rlnl vermedi. Çekmecede bula-
Şirketin müdiirü kahkahayı koyu\'crmlş: - Aman ne dediniz? . :- Akşam üzeri .dUkkAnımın madı amma, belki de ceb~e k~y-

Ulınna yaprağı mı? Kalı, kah. kah! önünde birkaç müşteri vardı. muştur, yahut yere düşümiüş-
Dlzim mütehassıs gayet ciddi: - Bunda gülünecek birşey Kimisi su içiyor, kimisl alış veriş tür. Verdiğim beş liralığın ucun

yok demiş, Türk tütünlerinin yapraklan ufacıktır. Stzfnkiler ediyordu. Onların istecllklerlni da da mavi mürekkep damlası 
lah;na yaprağı gibi kocaman olduğu için böyle söyledim. vermek ve paralarını bozmakla vardır. Pertevsizle balolırsa fnrk-

Fnknt adamı tutmak kabil mi? Hattd dnyanamamış, muavl- uğraştığım sırada, şimdi suçlu edilir. Beni enayi sandı da para
nini çnğı.rmış: - «Bay biz.im tütiinlcrl neye benzetti biliyor mu· olarak yanıma dikilen şu adam nın üzerine yatmak lstedl am
sun? Uthana yaprağına!n derdemez muavin kahknhnyı patlat- geldi, camekanın deliğmden ba- ma yapamadı. Kendisine de söy
mış. Bu sayede bizim mütehassıs kısa zamanda çok nüktedan bir şrnı uzatarak iki paket jilet bı~ ledim, ben ondan daha nçık gU
ut diye tanınmış. Onu gören «I:.Ahaııa ynpra~» niiktes:lnl hatır- çağı istedi ve !Jatini sordu. Ellf- zilm. Paramın üzerini vermeyin
hyarnk kıs ıns gülcnnlş. şer kuruşluk jUetlerden iki p~ cc polis çağırmak istedim, bu 

Şimali Afrika' da ı 

:f unus vo Ubyıı çephelerlnde 
dür, cs:l!lı bir <!eiiıiklik obnarnır 
tn". Sekizine! lngil.iı: orduaunun 
Agcyla' da Mihver müdafaa mev• 
ıdlerlne karıı her an hekle
nen taarruzu hooliz bqlamarnır 
tır, Almanlann da Tunuı'ta. 
Mateur ~ Tebourba bölgeainde, 
mev.üler~ni garp ve c.cnup lati· 
~etinde genioletmek vo Tunut 
ilet Bizerte etrnfında Müttefik• 
)erin daralmakta olan çemberini 
govıetmek için piyadelerin de 
deatekledikleri iki %1rhlı kol lle 
yapbklan taarruzlar akim kalmıı 
ve Fihver kuvvetleri ç&ı~ mev
z.ilerinc çekilmek zorunda. kal• 
mıılardır. 

maıi beklenmektedir. Belld d• 
Libya' da.ld lnıtJia taarruzu, Tg. 
ruıatald Müttefik taanuzlle bir
likte ve aynı zamaııda yapılmak 
İçin geciktirilmektedir. 

Dolu cepla ' Mle ı 

Stalingrad ve Merkez cephe
lerinde Rus taarruzlan devam 
etmekle beraber, durumda m~ 
hlm bir deiifildik olmamııbr. 
DUn de yazdığımız vcçhile, Rua 
taarruzu k11ın tiddetlenmeainden 
ve Alman mukavemetinin art
masından aolayı eski ıiddetini 
kaybetm~ ve mevzii bir mahiyet 
e.lmı§br. Ruslar, Veliki Laki ke
ahnlnde tlbiyevi ehemmiyeti haiz 
bir tepeyi zaptettiklerini bildiri
yorlarsa da bu tepenin nerede 
bulunduğunu taıırih etmiyorlar. 

Stalingrad çevresindeki mu
harebeler de siper eavapları 
ıck.lini almııtır. Ruslar, Alman 
ateş noktalarını, kazamatlarını 
tahribe ve aipcrlerini zaptetmeğe 
uğra§ıyorlar. Muharebe, siper ~ 
harbi ıeklini alınca, harekatta 
büyük bir geliıme beklmemez. 

Müttefikler. Tunus cephesin
de thndilik müdafaa vaziyetin
de bulunmakta ve teşobbliail 
Mihverin elinden alacak kati bit 
taarruza geçmek için §İmali Af
rikaya asker, tank, tayyare ve 
malzeme yığınağa devam etmek• 
tedir. Yakında ıimalt Afrikanın 
ıiddeıli muharebelere sahne ol· 
~~~~~~~~~~-~~~~~~!!!'!!!!!~~ 

lzmir parti 
kongresi 

Sofya elçimiz 

Ne demeli? Bizim komiklerlmlze, halkı gilldürmek için çek· ket çıkarıp verdim. O aralık b\r de!a da yakama yapışıp beni 
filleri znhmetıcrl düşünüp, acıyalun. Doğrusu güç meslektir. müşterinin verdiği beş liralığı da suçlu çıkarmak istedi. Polis ka- lzmirde üru" veraite 

Bulgar gazetecilerine 
demeçte bulundu 

Şevket Rado bozup üzerini iade ettJm. rakollarında dolaştırıyor beni. 
Bu adam jilet paketlerini evire Ona küfür de etmedim. lnarunaz- açılması iıteniyor Sofya 12 <T.PJ - Türkiye Cum-

çevire bir müddet bakt.ıktan ron- sanız Vallayl Billayi yemin de Y~ hurlyetl orta elçisi Vasfi Mentet. bu-

Napoli ve Torino 
yeniden bombalandı 
ltalyan tebliği Napoli' de kayıpların 

büyük olduğunu bildiriyor 

Roma 12 (A.A.) - İtal,-an teb- sano Kuneo dvarinda yere dÜ§InUr 
liği: Düşman dün öğleden eonra ak- tilr. Mürettebahndan bir yanıubay 
pma doğru. tekral' Napoliye bil' ealr edilmi~. Hasar ehemmİyetaiz-
akın yapmış, liman bölgesinde ve dlr. 
ıehrin merkez.inde ağır kayıplar ve Roma 12 (A.A.) - Dün alqa
hasarlar vukuuna sebep olmuştur. ma doğru dü§Illan uçaklan Napoli 
Sivil halk arasında tcsbit edilen kar limanını ve ıehrin mcrkeÜli bom· 
yıplar S 7 ölü ıve 138 yaralıya yük- balamı?.lardır. ~v uçakl~rımız . 4 
ıelmi_ştir. Av uçaklarımız havalan- ~ot8rlu 3. Arnenkan uçagını dü-
mış ve dört motörlü üç dü§lllan fUrmÜ§lerdır. • 
uçağı düşürmüşlerdir. Bunlardan 
biri Knpri cenubunda denize, ikinci-
si Kastella Mare di Stabi körfez.ine 
ve üçüncüsü de Valle Della Lukania 
civnrlannn düşmüştür. Üçüncü dü~ 
man uçağının mürettebatını te§kil 
eden Amerikalı 1 O pilot esir cdi~ 
mişlı<rdir. Ba§ka iki dü§Illan uçnğı 
d t~irli surette harekete geçen 
uçnkaavar bataryalarımız tarafından 
düşürülmüştür. Av uçklanmızdan 
biri geri dönmcmi,tir. 

Dün gece T orino civarlarında 
Prosinoc bölgesinde ve Aoata va
disine bir kaç bomba atılmı~br. T o
Tinodnki uçaksavar bataryalanndan 
isabet alan bir dü:ınan uça~ F~ 

lzmirde bir tehditçi 
yakalandı 

İzmir 13 (Telefonla) - l~lz ge
zen Emfıh lmtlnde biri, bir kuıyumcu 
ile blr tuhafiyeciye tehdit mektubu 
g8ndermfş ve bunlnrdan para l.ste
mJ~r. Emin yakalanarak adliyeye 
tcslhn edilml§tlr. 

Ekim vaziyeti 
Anknrıı 12 - Gelen ha:berlcrden, 

bu '111 ek1m. vazlyeUnln geçen yıldan 
dnha. iyi olduğu, devlet çl!llltleı1n-

de de geçen seneden eOk eklm yapıl
dıtı anla§llma.ktıı.dır. 

tün bi be gün öğleden IOllra llk defa olarak 
ra cebine attı ve yüzüme bak- panm. Kendisine bll r ş İzmir 13 (Telefonla} _ Parti Bulgar bum mensuplannı kabul 
ma.ğa b~ladı. Jiletlerin parası- lira vermişim. Versin benim pa- vilayet kongresi mesaisini bitirmi~- ederek, beyanatta bulunmuştur. Elçl 
hl verecek diye bekliyordum. Hiç ramın üzer}.n~; .. tir. Kongrede fayc;lalı bir çok dilek- evvelA, kırat Borls, .Bqvetll Dr. F!
kımıldanınadığını görünce; ne Davacı gozu açık Settnnn gos- 1 b' d'I . . B 1 lot ve diğer remnt ,ahsl.yetıer ta~ 
duruyorsun yahu? Jiletleri beğe- terdiğl şahitleı1n dinlenmesi için dr t~~f ıt ~ 1 ~?tı~.. un ~r traaı;;- fır.dan kendlslne gösterilen aempatl 
nip aldınsa ı parasını versene! muhakeme başka göne bırakıldı. a nu us aıyase ımızı, zenya ın a - ve hayırhahlık tezahürlerini belirt.. 
dedim. Ben paia beklerken herif Mahkeme kapısından çıkar çık- m~ını, .8?kak ço~uklanna yardı~ ml§tlr. sonra, TOmlye lle B\ılgarla
benimle alay ederek; «Kaç defa maz Settar iki elinin şahadet edid.ilmes:~~· Beleh~ıyc kanuknu btat1bık tam bir anlayış ve doıruluk neticeat. 
para vereceğim? Ben senden da- parmaklarını açarak Yudanın e 1 ~ :11.oy, ~a r!e ve asa a ara münasebetleri ve bunlann tal'fllıklı 
ha açık gözüm, arkadaş! Bana önüne t\iikfldi: t~~sıl µıecbunyeti kanununun te~I- tam bir anlyış ve doğruluk neticesi 

d 1 T kra Bana bak bana' Sen açık lını hedef tutanlar vardır. ol<iuğunu. bu durumun taıbakkuku 
a avere yapamazsın. e r ne - ·.. E e k"lt.. "ht"ya kar larnak lçhı her lk1 memleke\ 'beap>mm btı:ri* 

parası istiyorsun? Verdiğim 5 ıı- gözsün amma, ben de gözü açı- .. g 1 u. udr 1 

0
1

• cırı~ D
1

1 ranın üzerini versene. Seni bekli- ğım. şu gözlerimi görüyorsun ya. uzerc V•ZJnır e ruveraıte aç~ maaı, yararlıklar ~rdltlerlnı tebaıiı. 
yorum. İşim var, gideceğimı> de· Gelecek muhakemede şahitlerim ekmegın ucuzlatılması da dılekler ettlrmLştır. -----
mez mi? Ayıkla bakalır.ı pirincin de dinlenip cezayı yed1~in zaman arasındadır. • Mebus seçimi liyihasmın 
taşını. aklın başına gelecek. Ankara kongreıı müzakeresi pazartesi 

- Efendi, ben senden para al- Ankara 12 (A.A.} - Cumhurl- gu""nu·· bı•tiri• ·lecek 
madım. Jlletlerl wrdlm, parası- Ankara' da ayakkabi yet Halk partisi Ankara vil~et 
nı bekliyorum. Hangi beş liradan kongresi bugün Halkevinde toplan- Ankara 13 (Telefonla) - Mec· 
bahsediyorsun? dedim. Bu defa- fiatleri mııtır. Kongreyi Parti vilAyet idare lls pazartesi gfln(l toplanacak, 
da; uYahul Biraz evvel verdiğim Ankara 13 (Telefonla) - An- heyeti reisi İbrahim Aya,lı açmıı mebus seçimi hakkındaki kanun 
beş lirayı inkAr mı ediyorsun? P~ kara belediyesi, ayakkabı fiatıe- ve toplantıda Parti müfettiıi Eaat lAy'ihasmın müzakeresi o gün 
ramın üzerin! ver, yoksa seni po- rile yakından meşgul olmuş, ile Vali Nevzat Tandoğan hazır bu- bith11ecektir. Pazartesi nızna· 
lise tesllm ederim. Ben senden yaptığı tetklk1er neticesinde fiat- lunmuştur. mesinde bazı münakale llyiha
açık gözüm)) diye bağırmağa baş- lerin sebepsiz yere yükseltilmiş Müzakereye baılanmadan önce lı.- lan da bulunmaktadır. 
Iamaz mı? Bay Haklın! o açık olduğunu görerek ayakkabıcılar tifakla kabul edilen bir takrir üze
gözse ben de gözü açığUrı. Kırk için bir kft.r haddi tesbıt etmiştir. rine kongreye iştirak edCJı delegeler 
yıldır ticaretle meşgulüm. Böyle· Belediyenin bu yelinde müda- Parti kurucusu Atatürkün kabrini 
dalavereci açık gözlerlıı çoğunu halesi ile ayakkabı flatıerin~e ziyaret ederek bir çelenk koymuılar 
gördüm, göre göre de gözüm acıl- derhal bir ucuzlama görülmüş- ve Ebedi Şef in manevi huzurunda 
dı. Bu da gftya bana açık gözlük tür. tazimle eğilmişlerdir. 
yapmağa. kalkı~tı. . Cckmec~vi Edirne' de Parti vilayet 
çıkarıp gösterdıni. Dığer bir muş- Muallim mekteplerine k . 
teriden aldığım beş liradan baş- parasız yatılı talebe ongresı toplandı 
ka bütün beş liralık yoktu. «Oğ- · Edime 13 (Telefonla) - Parti 

1 lum, dedim. Sen açık gözsün alınacak vilayet kongresi toplandı, ıenclik 
amma, ben de gözü açığım. Se'Il Ankara 13 (Telefonla) - Mu- mesai raporu okunduktan sonra 
bu dalaverelerini b~kalanna allim mekteplerine yeniden ikin- dilekler tesbit edildi. İdare heyeti 
yuttur. Ya bir Ilrayı ver, yoksa ci parti olarak 187 parasız yatılı seçimi yapıldıktan ıonra büyükleri
jilet paketlerini inde eti» talebe alınacaktır. :Maarif Vekd.- mizc tazim telgraflan çekilmesine 

Açtı ağzını, yumdu gözünü; letl buna dair verdi~l karan ala.- k.ara.r verildi:.Kongre mesaisini bi-
<ıSen beni dolandırmak istiyor- kadarlara bildinnlştir. tırrnııı ve dagılmı§tır. 

!A 

Ege tütün piyaaaıı 
Ankara 13 (Telefonla) - Ege 

tütün piyasasının 25 iklncika
nunda açılmasına karar veril
miştir. Keyfiyet İzmlre bildiril
mistir. 

İtalya ile yeni ticaret 
anlaımaıı 

Ankara 13 (Telefonla} - Pek 
yakında İtalyanlarla yeni bir 
tlcaret anlaşması yapılması için 
müzakereye başlanacaktır. 

General Kazım Karabe· 
kirin takriri 

J/l.===========::ıc===========~ zile, bıına en olmaz şeylerime bile den o kadar hayır ve medet ummak- te.JBiniz ... Bir takım acayip ölümler
inanılmnk zevk ve gunıl'\lllu tattırır, tayız ki, hastanedeki günlerimde, le öbür dünyayı boylıyanlar mı? ... 
hiç ıcaini çıkarmadnn, !hayran hay- yaklaşıyor aandığı böyle a ... virıçli bir Çeıidini gördü bu evi Zatm kiralık 
ran, bu deli yolculuJdanmı dinlerdi. bekleyi~in ürpertisini, onun ne da vermiyorlar ya ... Yan kaçık, au-

Ankara 12 - Büyttk Mlllet Mecllsl 
teşkllfıtı: esasiye encümeni bugU;n 
tpolanml§, ecnebi tadmlarta. evıı 
olanların mebus seçllmemelerl hak.. 
kında general KAzım Karabeklrlıı 
ta.'kr1rinl tet.ıdık etmlftlr. Encilmen bu 
takrırt tcttılltı eaalye kanununu 
tadil ma.hlyetlnde eörmtıt ve nazarı 
dikkate alınmamasına ıcaıv vemı1f. 
tır. 

Yazan: MEBRURE SAMİ HattA belki bu kadarla da kalmaz. zc'\ kle duymuı olduğunu pe'k iyi ta· ratsız bir herifle, halası diyorlar, cadı 
~============-======T=e=!rlka==::N:o:·=9=':# benimle beraber, gökyüzü seyayat- savvur edebiliyorum. gıôi bir acuze var ... Bahçcniıı ucun-

lerimin hava fi,eğine, 0 da aığar gi- Pancurlan kapalı, kuleai yıkık, daki eclamlık. bölüğiSıe kapanını~ 
Büyük babam bana bu aya ıeya- rerdi. bacaları tütmez. kapıamı misafir eli lar. •. Hortlak gibi yaııyorlar ... 

had .Uatırken. kamerde hava bu- _ 4 _ çalmaz, auakun, ölü evimize, etraf· Bu tekilde baılıyan bir ıözün, tür-
knmadığınt. oranın ne gezilecek, Şimdi bunlan yazarken, birden tan cuğuraun adını taltm1flar... lü ilav~ler katılarak nasıl sürüp gide-
ne ~ otu~cak bir yer olmadığını kalemi elimden attım: iki elimi yü· Önünden geçenlerin kötü kötü, ceğini tahmin edebiliyorum. 

Gö iıl Cehennemi 

İzmir' de kiğıtci Nafiz 
Mustafa mabkUm oldu da ıoylerdı. zümc kapadım ve uzun bi zaman ürkek ürkek, örtülü pencerelere, ıs· Hem bu lakırdılan büabütün hak .. 

- Hasan '-ıze dauna· bir yüzü- r ' '---1 bahçe yollan a b ktık · b 1 d · kJ!. •- ·-- 111 (T 1 f 1 ) K&::... • ~ parmaklarımın uçlannı alnıma başa sız ya~ n a • sız ve yersız u mama a ım an onur ~ e e on a - -.•• 
e~k ~nd~~ ~üyüktü. Şurada. burada, nO ıöaterip, öbürünü ıröste~e~ basa durdum ve düoündüm. lannı,. kaç kereler görünmeden gö- var mı) . . tüccan Nafiz Mustafa Delen, ka~ 

A'yın yüzünde otsuz, cansız bir 
cok düz ve geniı çöllex gördük. Bu 
çöllerin ötesinde beri.sinde ıönmüı 
yanardağ nğızlanna benzer yuvar
lak yükseklikler vardı. Bunların ço
ğu, koca bir vilayetimizi içine ala-

diş dış buyuk tepeler. h~la ilk :yara- aya ille çıkacağım dersen, gUneşlı D ö • d k .. 1 ak zetledım. Pencerelerınden bazısını, hıç açıl- aahşında thtiklr ,.apbimda.n Mil1t 
ld- '-1 .b. d d'k 1 ta r d k --'-1 .. uvann tesın en tı ıru ar, ay . _ ı_ı_ 1 .. . d . ·1 • 6 tı ı.ıuan gı ı urnn ı uçurum u aı- ra ın a, euyu aynatan aıca& ıgın I . 1. y d ki d d Kasap, bıuı:Kal çıraklarının bile, mıyan pancur annın uzerın en sar- korunma rnahkemeaıne ven mıı, 

d "I .. dük B'. d vı 32d ilstü ub· k lklak Beserı gcıyor. anıma o a a, 1 . k -1.J .. d'"'' "}" . . . 28 h 1500 ı· ... rn ~far lgor • ~~ ag a~ımı- l cı~e bn ır ~ıcı ı d a.r- ta§ıdığım azap zincirinin öbUr ucuna bize ne zora, utemiyerek, kor a- rnar arın. aa~ıp ?r ugiı o u. evım~ın ay, gün apse vhk ~· .ai!1r 
za ... mı yon n1rc~ ııdcnef ; İr, ykgmu~ ~ aıa'.:81 gıeln.ı, u~ası 111 mı§ ;_yıı> bağlı gibi, nynı ağır eza halkalarını ra'k, uğradıklannı sezdim. Yıllar ~rt haılgı klukoş~nde, &lemın ~kur uk- para cezannd~'-'-!21& dQm3edil~ıtir. yagnr, tepe erın e u ına ar opnr, e go g ı taranna geçersen 11nnn il .. geçtiği halde evin ıöhreti na.sıl da gu uğursuz aamgasını ıo ece Mahkeme u&.&anın a ay "a~ 
buralan ise ölüm uykusunda gibi idi- altı 244 derece soğuk bulacağını kta§dıyıp ~ht~uyenh. sluç vde cezamı ın dar- unutulrnu'yor' Vurulan uğureuz- hir uiur. bir aydınlık, bir ümit ve tılrnasına 'karar vermiştir 
1 )"'- d • . d a aşı ı ıyar a am o aııyor: a- ··• l . . . · eri unutmamnn az.ım ır; onun ıçm e h d .. 60 b l Iuk damg&.51 nasıl da ağızdan ağız.a ferahlık b ısımı bulabılırım) 

Adını büyiık babamın bildiği bu ya böyle bir yolculuğa hiç çık.mama- al ognısuk, k yaşınbı uban, ~!1u1?.- geçip gidiyor İ§te oturduğum mas::ı. başından Albn fiatleri 
1 

_ı il lı veya çıktıkt d d hi ıya aşını§, up uru. um uru;ıu• vu• · h 1 ~- lk b h · · sıra dağların uzun uğu yü:z.ıerce m an aonra a ora a ç cut po~ını ailrüyor Yazlık ev anyan yabancılar pan- aya en &a ıyor. a çeyı geçıyor, Dün bir altın 8000, bir gram 
tutuyordu, üzerinde üç binden faz- durmadan tekrar arzımıza dönmeli- l l .. 1.. • bi 'k. b. curlannı kapalı gördükleri bu' yqil- !kilidi bile zor dönen kapısını açı- külçe 410 kuruşa satılmıştır. 
la, sivri tepe vardı. En büyüğü eltı ain I> der, yanaklnmnı okoardı. y· • !! enehn o ulm auçunun, 1 zd' ı ıh. ı- lik denizi ir;ıne batını• evi, acaba yol', ve bir bir odaları geziyorum ...• 
b

. L b. ..ı__ kl'k ·d· _._ ıcı ve azır ayıcısı, sene er ır, ır- r-· ır ( a. ..ı.-- ) 
ın metreye ya'\ın ır yu&ae ı te ı ı. .Anıma ben ninemo anlatır.ıten, b"rimizd k ı.. k f t d k cKiralık mıdır)> diye soracak olur- l'UIUYl var 

H b ·ı vl d k. v .. el • ı en or~ra , ne re e e.re , ••• 
cm u aag ara arzımız a ı spor- ayın durulmaga yaı;anmaga verış- '- lıkl ··1.. 1 · . · beki ed laraa hemen ıu cevabı aldıklarını tR ti 
1 " " b.,_ k b la d ' .,..arşı ı o um enmızı eşm e· • B D ZELTME - Dllnkil tefr!ka-

eu arı goturc ıı:ıe , un r ora a il olmıyan bu kusurlu taraflannı at· · G" .. b• · d b. ib. · · d biliyorum 
arzdakinden altı misli daha yükseğe lar geçerdim. kyız.tul unkun ınn e ük' ~.rı uı~z den Anı.an ıakın ha U~•rauz nın21601km11nlcl dsütun!nda:d«Aym ıkıuıkltru. 

b
.
1
. b. 

1 
. . . .it d ur ursa , azap y um :ı.un e - · · • ·- • ıı enec- yer e 1an ış a i 

111,çnya. li1. ırd, hır ye~ erını ıınc b~~I en o da durgunluk~ sükQnunu, sar- aiırlığından bir parçasını atabilece- meymenetab evin biridir o ..• içinde cmetre> olarak ~lftır. Oztlr dlle-
• tı mıe a 8 a111.gıya at ıya mr u- miv"'" 0X7),.rfntlrn alan ftilUnuır.T ~ lft..Yl!Mnl g.._ lnriblrimizin 8lümü~ çıldına limaılaan b....- Ja.. Jenll dtlelttrı., 

Zilhicce 1 - Kaaun il 
s. im. 00. öt. ttı. At. 
E. 12,49 2,11 'l:rt 9,t'l 12,00 
va. e o l'l '1 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Üstüste giyinenler 

A~ŞAM 
' 

j ŞE&iR -RADERLERi) 
Son aUaierde, ona Anadolud• Sabun fiati J Tramvay 1 

ldr riayet merkednde bir doktorun 
Balık akını 

Sahife ~ 

YEDİKULE ZiNDANLARIND 1 
il 

Tefrika No. 67 Yazan: İskender 
1
F. SERTEIJJ J 

1 • 
muayene odasındaydım. Bul yurt· f ı • SlnYor Ancelos hayretini lilllY•- de Hnmza rel.sl.n eslrlsln öyle m1? 
tqlar muayeneye selmiı· Soyunu- Belediye, faturalarda se er erı Bu yUzden dün de medl.ı Ayağa kalktı: Arae padfşiıh gözdesi ofarak sarnya 
yorlar ve aayıyorumı h }i d k lld" - Venedlkli olduAund.a hlç şüphem girip çıktığından bahsetmedi: 

1 _ Palto çıkıyor. 2 - Ceket gösterilen fiatler mez a a a az et ea ı yok. Çok iUzel konuşuyoraunı l''a.ka.t - Hamza. qeıu bir esir gibi d~ıı. 
çıkıyor, 3-Ylin relek9"ıY'or, 4- hakkında mahallinden Viliyet ve Belediyeye bu kıyafet nedir? n1klhlı bir zevce olarak evine aldı. 
Yün kupk. 5 _ lkbıci kuşak. 6 _ Uskumru vo torik akını dün do - Şlmdi blr Türk denizclsln1n k&.- Kendisinden pek memnunum, ve 
Yelek, 7 _Mintan, 8 _Kalın yün izahat iıtedi garİp teklifler yapılıyor devam etml~tJr. Adalar önUnde av- rısıyım. 1k1 yıldır !stanbulda bulunu- f1md1 babamın haya.tta bulunduğwm 

k 11 tl yorum. i>elr: sevind.lm. Acaba günün blrlnde 
fanili, 9 - BU daha. 10 - Bir da· lanan balıkçılar her 8iln il iye i _Kocan klm? onu bit' kere dahn dünya gözlle göre. 
ha, 11 - lnce ytin fanill. 12 - Mıntaka Tica:ret mUdiirlütü uy- Tramvay ldareaJ, tramvaylardaki miktarda balık avlamaktadır. Şehrin _ Hnmza reis.. bUecek miyim? 
Ten gömleği. tinyalJ ve sabun flatlerinln yüksel- izdihama mll.nl olmak ve ıebeke her tarafında arabalarla uskumru _ Hnnlya. 011 kara. yelken çeklp do- _ Sultan Jll!uradın çok hasta ()].. 

Bu üst üste giyinme. hilifaız. ka- meğe l:iaılamatı üzerine plyaaada Uzerinde arabaların seferlerini arbr- satılmaktadır. Toptan kilosu 30 - 40 nanmadan ayrılan serseri m!J duğunu tıöylüyorlar. Eğer pndl~ah 
bkswlır. (lcabedene, doktorlan- tetkikler yaptırarak incelemelerln mak Uz.ere duraklardan bir kımnni kurup olan uskumrular balıkçılara - Evet.. Fakat, o bir se~ detti, 6lllr de yerlne ;ehndo İbrahim &C
mw:lan. ~usadc:lak bir zabıtname ar· netfoealni Ticaret Vekaletine bildir- kaldırdıktaıı aonra bJr çok k!maeler, epey kA.r ııetirdiği gJbl halkın et ili.- m.e,hur b1r deniz kartalıdır, çerse, umnnm ki bab:m da trıhllye 
&edebilırunl) mittir. Tetkiklere göre pfyas!lYa çı- Villyet ve Belediyeye rnUracaat tJyac!Jlt da gidermektedir. - Ben öyle kartallara canavar de. edlllr. 
Zabıtnamede töyle diyecehlerdirı ltanlan yağ ve aabun miktarı aulır. d k i 1 tckl°fl d bul Bu yüzden dUn Mez.bahada keıl- rlm. Onun eline nasıl dll§tün? - Bu mesut günü yakında idrllk 
- Bir lmnn halk kıt menimin· Diğer turaftan latlhsal b8lgelerin- c elre yn lj?fl d. ı ber j unu: len kasaplık hayvan miktarı• yine - Orasını sonra lconuşunnı. Olmdl edecek miyim acaba .. ? 

de 9 muhtelif kat çamqır ve elbf- den getirilen tasdikli faturalarda ya- yor ar. B~ t 1 er en azı an eeytU udı. Kasaplar, balık bolluğu kar§ı· benim derdiml dinleyin: Buraıa, re- - Umanm .. 
ıe parçası giyer ..• Sizin aaydı.iom 1.2 zılı ffatler antıılar aerbea bırakıldık- sefer lılennde ~Utc:hns:ıa .. olıruya?- smda et fiatle!ini dü~ürmernek için çen gün sb hasta. ya.tarken, Yedikule Bu sırada perde açıldı ve uşak Yc-
rakamı da hastalık dolayısile değil- tan aonrakl fiatlerln en yükse~dir. ]ar tara.fından ıl•.rı. au. rulmektedır. milmkUn olduguw ikadar Mezbahada zindanlarından tahliye edilen bir cllkuleden Çllc.an mahkfunun geldlği-

..J!-: bu "' B t ki fi d b b lh h mahkfun gelmJş.. Ve orada ~tan si- n1 haber verdL dir. Nonnal :r:amanda kenlWDI Belediye tarafıııdan hazırlanan fiat u e 1 er en ırı, 1 usa , ay.. ke~ilen hayvanlann &ayısını azalt- Anto •• • 
hale sokanlar da vardır. li&telertnde de tetkik edilen taıdikH retle karııılanacak mahiyettedır. mağa çalışmaktadır. Balık tuzlayı- ~~::!k=~d·:rn~yo~ııeırec:~~ y edikuleden bir ses: 

Gene bir doktorumuz f(>yle he- faturalarda sabunun çıplak yerinde Bir ut, Vilayete müracaatla tram- cılan piyaııadan tuz tedarik edeme· söylem!.§. 
upladı: ldlcnu t 20 .. t 30 ıkurut gösterilmek- vayların J:1lediklerl hatlara göre ayn diklerinden aralarında blrleııerek İz- - Böyle blr adam gelmedi bana. Antonyos can çekişiyor! 

- Temizlik flU'llanna riayet için t.edir. Yeni faturalardaki fiatler al&- ayrı lstuyonlnrda durmnlannı ve mire motörler göndermektedir. So- Gelse de kovardım. Orta boylu, tıkn:ızc:ı. \'e orta yaşlı 
b.iç değilse her nevi çamqırdan in· kadulann hayretini mucip oldu- arabaların {!zerlerine hangi istasyon· kocl Vakum kumpanyası balıçılara - Nlçlıı? Kendi tebnnnızdan ve bir adam elçinin odnsınn girdi. 
1a11da Üçer kat bulunmalL .• Oat ru- ğundan istihsal mıntakasındnld Be- ]arda duracaklarına dair remWer lazım olan mazotu verdiğinden mo- kend.1 kanınızdan blr ad.ama yardım Ay§e bir kenarda oturuyordu. 
balar hakkınd, da aynı ~ey aöyle- lediyelerdcn fiat istenmiııtir. konulm~ını teklif etmiştir. Bu tek- törleri tahrik ettirmek kolay olmak- etmek istemez m1slnlz? Sinyor Ancelos, Yedlkuleden gelen 
nebilir. Öyleyse~ belden.yukarı Mah~llt Belediycl.erin .120 - 130 life göre mesela Harbiye • Fatih tadır. An~ara Belediyesi ile dnimt - Öyle değil. Bunlar birer ha.tiye adama sordu: 
ve yalllll kıflık gıyım tşyaııı msanııı kuruıı fıatl naaıl tMdik ettikleri henUz arabalarının durdukları istasyonlar- temas 4ıalınde bulunan balıkçılar, olablllr. Benim her hareket.tmı Türk- - Ne 1stlyorsun? Klml arıyorsun? 
bohçasında, sandığında .3~ kat ol- öğreuilcmemlgtir. Mahallinden bu da, aynı hat üzerinde i§leyen Maç- Ankara şehrinin ihtiyacı olan balık- ler takl.bed.lyorlar. Böyle yabancı ve - Ş:ıhs1 bir dileğim olmadığını 
malı... Bu kadan bangımızde var- hususta malGmat geldikten sonra k Ba 't ş· 

1
. B .t Ak lan hazırlayarak göndermektedir. şüpbeU adamlarla. konuşmayı kendim uşağınıza da söylemiştim. Buraya, 

dır?... icabeden ıekilde hareket edilecek- ·a ~ Hyezbı.' IŞKI -t 1 nyezı aa' s~t- için olduğu kadat htıkftmetlm için de verdiğim sözü tutm~ olmak için gel-
••• ray - ar rye, ur u u§. - yezı , tehllkell g6rürüm. dim. Venedik e1çlsl siz m' iniz? 

Viyana latanbuldan daha ıimal- tir. Şişli - SJrkeel veya Harbiye - Emfo- iş mu••keJlefiyetİ ._.. - ;_:?bu avdıı.m getonrçek~ bylr ~1- - Evet, bentm .. 
önU gibi arabalar ayn n"'"ı istasyon- a.um ...,., .. e An y~a e\.UAu e 

dedir, malUm. Bu Avusturya ıehri- K d "· _._ Elç1 yer gösterdi. 
"d b" d ani larda. duracaklardır. Tramvay Jd~ .. _._ u.udanındn. konuşmuş 1se? •• ne gı en ır vatan aşımız atb: arısını vur ll .ı..:ı.ı.anbul vlltıyetınden tobllr; edil- _ Olıı.blUr amma.. Ben baŞlmı be- Hüviyeti meçhul adam bir koıturta 

_ indiğim pansiyonun küçük ha- r~I. bu teklifin tatbik kabiliyeti ol- nıI,,t1r: JA.ya sokmak istemem. varsın bir An- oturdu: 
nuru. benim üst üste Selinik fanila· F h" . . f madığını ve bir istasyonda dunnağa 1 - İltlncl devre Jş mükelle!iyetıne tonyos :tcda olsun. _ Ben, Yedlkule z!ndnnlannd(. 
r • d·~· • ·• •· ,,. kah et ı cürmünü ıtıra b ı hl ba · · tAbt bllılmum knmyonıa.rın 6 ncı ka- h st So ün1 d bi an gıy ıgunı. gorunce evveıa • mec ur o an r ara nın aynı ıs- Ayşe :tena halde sinirlendi: ma. pu um. n g er o orncı.u ı· 

kabalan kopardı. Sonra dn: «Bu- ederek tevkif edildi tasyonda dunnryıı.cak olan diğer :tııesı 151121942 salı günü sevkedlle- _ Bu adamın benim ba.bam oldu- adamla tanı§tım. Bu ndanı blr ve. 
bak cekt1r. i - ı imiş rada böyle olmaz... Soyun a• arabayı beklemek mecburiyetinde ğunu söylersem, bnna·ve ona acımaz ned k şova ycs1 . . Tek.baş ııa bir 

hm. deci' G t ded·~· dedik] 2 - Sevke tAbi krunyonlann plfı.ka ? hücrede yatıp kalktığı için nrasırn 
• ··» w 1' ay~ ıgı A b" Çar§ıkapı civannda Fethi adında bırakacağını ve halkın da. bu karga- numaralan aşnğıda g&terllmiştlr. ~ özl ri sar'n. nöbeti gibi bir nöbet tutuyor .. 
:~ml~~~bis~ırp~e:, f=-~ birinin karısı Fatmnyı• bıçakla yar~ şalık içinde arabanın !hangi istasyon- Bu kamyonlar o gün saat 10 da Sul- g!ç ~~~~:u: g e nl açarak bağırmağa. bnşlıyor. Zindan muha-. 
ğa aalı~erdi. Orada~ 25 • 3~ ladığını dün yazmıştık: ~akayı. mU- da durabileceğini kolaylıkla tayin tanahmet meydanına getlrllecektlr. _ Antonyos senin baban mı? fızı da yanınn mahpuslardan birini 
, __ ,_ '-ad . diği. • • _,,. 1 ___ teakıp ~akalanan Fethı dun adlıyeye edemiyeeeğf fikrindedir. Bu bakım- 3 - Bu güne kadar yapılan 11~ ve _ Evet-. Ben onu öldll s::uuyotdum verlyor. SOn defa ŞÖ\'11.lyenın hücre 
-ısa " ar m ıçm, evvc:aa .... U d'lmJ • F th" "dd · •- ı tebl!g - tir.Um -f k rkada b "''-lmdıyacağunı aandam. Mefer iman tea .m e ı .ftir. e ı mu CJ~~u- dan, bu ubil teklifler kabul edime- ata ra& ... en ge e,,en anı.. Halbuki o YecUkule z.lnda.nlannd& ın- a şı enuuu. 

6 1 d B.ir iki mtlikte verdıği ifadede ıuçunu ıtıraf mektedir yonlann sahip ve f()förlerl Milli Ko- llyormuş. Eğer kırmızı Ballp nlpnım - Seninle beraber başka k.lmseler 
~de yqıyonnut. teJ'C er ederek: • nmma mahkemesine verilmekle be- alan Antonyos bu adam ıse, 0 benlm d.e tabliye edildi ml? 

0 Vak':ki trene bimnit latanbula - Karım Fatmwa son zamanlard~ Dünkü mektep maçlari raber benzin kamelerl lstlrdat edile- babamdır, Sinyor! _ Hayır. Blz günümüzü doldur-
•• ' bana karıı çok ıoguk muamele edi- cek, her hangi b1r şekilde çalı~nıala- - Ta lcendlsL P!:padan (Kırmızı d.uk .. blrkao kl~i birllkt~ çıktık. Şö-

donüyordum. Bu .hi~ msnl~e- yordu. Vazife ile Anadoluda bulun- İstanbul Maarif müdiirlüğü tara- nna meydan verUmiyecektlr. ııallp) nJp.nını alan ve Klros adası valye, ben çıkarken çok muztariptı .• 
tinıizde oturan bir ec:nebı profeaore duium ıırada Fatmanın burada fından mektepler arasında tertip edi- 4 - Yukarda tarihi g~erllen önünde bir Venedik kalyonu ile on Adeta can çekl§iyordu. B:ına ynlvnr-
trmde anlatbm. Ömu adında biri ile beraber yata· len m"açlara dün Şeref etadında bü- günde muayyen mahalllnd.e bulun- beş parçadan Jbaret bir Türk filosu. dı: cVened.lk elçlslne git ve benlm. 

Glilüp dedi ldı b 1 d h b al ld y··k b. k 1 b l k ö .. d el mayan kamyonlar davete gelmemi• na u-ı koyan, harbeden ve nllıa- halimi ona anlat!» dedi. Bu ndam-• mağa a§ a ığını a er ıp ge im, u ır a a a ı nun e evam v .... 
Matmazelm halda VU'ID.lf Ö d"I · t• addolunacllktır. · yet Türklere esir düşen o meşhur ca~ h•" bir suru yoktur, sinyor! - . . . . . İ · kendiaine nasihat ederek merden e 1 mı!I ır. ...., v 

Amma awn eski idetlenım de s- . ,, .. d"· F k _ '- y 
1 

b la d 
1 

k D a - Kamyonların mütehassıslar ta. deniz kartalı, Antonyosun ta kendi- Kendlsl bir harbde esir düşmüş. Bu 
t.nbula ö doirud Kıpn bir yiln ayırıp evıme gutür wn. 8 at tCA- apı an u maç r a ıı • a= rafından muayenesine sant l!S.80 da ıı1dlr. zindanda 1nllyecek blr adam değil. 
fanila 0~e giymelia~ Zira rutu- rar A~adoluya gidine~. Fatma bUr- rüHafakaya 1-0, Şiıli Tera.kkJ, Ve- nihayet verileceğinden kamyonlann - İşte o barbde ben de &ynı gemi dtr. m9 o~"tı kendisin! Snrnylçl 
betlicffr. rada yıne Ömer ile munı~.sebet pey- faya 2-1. Hayriye, Calatuaraya 2-0 bu saatten evvel toplantı mahalllne içinde idim. Oemlınlz yaralamp ba- haplshanesJne kaldırsalar .• 

••• da ebnfı ve blr de ç~cugu olmuı. galip gelmi§lerdir. getlrllmelert JAmndır. tarken, TOr:tıer beni de bir gemiye venedlk elçisi teessürle başını sal-

Ba ta 
• t_. __ ..__ __ ,_ •• d :L.. Bu defa lstanbula gelince bana; ben 6 - İşbu 11An tebligat mllbiyetln- aldılar ve istanbula geUrd.ller. ladı: 

nıye, ıauuıow& ıore o5 ... ~t... Ö d l B' d Demek ... , d 
oba da. Orta Amdoluda imanlar amr v mer erı ayrı amam: ır e Bugünkü spor hareketleri dedir. - ~ 0 zaman anbert sen (Arkası Tar) 

• • 12 k tme • • ini ? O'-- l çocugum oldu. Hem aeııın kann 3405, 3407, 3409, 3431. 8433, 3436, 8449, ====-==--===--=============== 
IUÇUl a r gıyıns er ._ 0 • I h l Ev Bugün -hrimlzin muhtelif yerle- 3..ıo7 85""' ""'"'"' aa .--)ukt ve ı,:__w__ n,; o ayım, em onuna oturayım. ~er ..- 8457, 3470, 8476, 8~. "'°, uı, "'"""• EUIAMRADA tıd BUYUK FİLM•••·-~ 
~ dan, lllANU1ll .,. razı olmazsan aenden aynlınm, diye rinde zengin ıpor hareketleri yapı· 3568, 3600, 3601, 3602, 8603, 3609, 3620, 

ıs Hele bu 1;.ı ~ bir ciJDıit lnkılA· ha~ hakaret. etti. Ben de asabiyetle lacaktır. Saba!ıleyJn aaat 9 da .$itli- 3621, 3635, 3647, 8656, 3681, 3709, 8717, A S B l G A R G S T E B, 
bmı ldmaeye ta • ed , tim- bıçagımı çek.hm. Ondan aonra ne ol- de mektepler aruında tertip edilen 3734, 3741, 3744, 3752, 3753, 3762, 3771, ( Blaod Money ) 

Amma ilerisi7e emıy.::n li duğunu bilmiyorum. kır koıuları, ıaat 1 t de Şehir tiyat~ 3794
• 3810• 3819• 3824• 3827• 3833• 3847• G E O B G E BAN C R OF T 

..:..: .. :.ten beheme:i' !~-L ~ Demiııtir. Fetlhi tevkif edilmiıtir. rosu komedi lwmında Ankara. ls- ~:~1 • 3883
• 

3887
• 

8893
• 

3908
• 

3923
• 

3933
• Baştan bap. heyecan - Hayret veren aşk ve ihtlms - B:ıtnkha-

.... .._ ıw-uu- ·r-- b ı b k ı d ·ı· 5• 3939• 3947• 3963• 3972• 4016• 4019• neler - Honolulu'da rakkaseler - Müth\11 maceralar. apora. ırıda ıistemine, mahrukat c:e- tan u 0 aör eri arasın a temsı 1 4052, 4059, 4060, 4091, 4115, 4117, 4124, v 

ıidine ve bina aağlamJığına bir gay- iki İ§Çİ arasında kavga mahiyette boks maçlan, Hileden 4H8, 4131, 4136, 4158, 4167, 4169, 4172, Aynca: s Ü R T Ü K 
ret etmeliyiz. Büyükdere dvarmda bir fab1ik~ aonra ıaat t 4,30 da Şeref at.adında 4173, 4174, 4179, 4184, 4193, 4196, 4211, Son günlerden lstlfade ediniz. En güzel Türk filml. Matbuat Jurnalı, 

(Va. NU) da itçl Mustafa adında biri dün ma- Calataaaray _ Fenerbahçe futbol 4214, 4218, 4225, 4240, 4243. 4253, 4268, ._••••••••••••••••••••••••rllT 
k• d 1 1 - rk d Abd 11 L _,_ d 4269, 4284, 4300, 4308, 4300, 4314, 4315, .... -""'"'""''""'""""'m11111111111111n11mmnnnımımn ıne e ça ııır·.ıı:en a a a111 u a- milsaoa.ıı:uı, Kadıköy stadında a 
ha aeslenerek kendisine yardım etme ,_ I __ 1_ Ş f 4323, 4326, 4327, 4332, 4337, 4339, 4MO, ŞEHİR TİYATROLARI I' ' Makarna, börek ainI aö: lemi Abdullah bu teklifi ~upa maç an oynanacnKtır. .ere 4341, 4343, 43~. 43!11, "353, 4356, "357, 

1 ak ? k b I y 1•. • •. stadında 1 1 de Beykoz ile Beııikta,, 4358, 4359, 4360, 4362, 4363. 4365, 4366, 
yapı ac mı• a u etmernıttir. Bu yuzden iki l~i arasında ayrıca husust mahiyette bir 4367, 4369 4370 4371. 4372 4374 4375, 

Bir Ankara haberi, acrbc,, piyasa- 8;:Sdınldlaha ka~~a çıkkmııtır. Musbtafa, kar~ıl.ıı.§IM olacaktır. 4376, 4378: 4380: "383, 4384'. 4385: 4386, 
dan satın alınan unlarla börek ma- .MID u a oır to at vunnuı. un· 4387, 4388, 4389, 4391, 4394, 4395, 4396, 
karna, simit, çörek ve pasta 'imali dan . hi.ddetlenen Abdullah da bir 1 Ç k h l k 14397, 4398, 4400, 4401, 4404. 4405, 4406. 
;..;n .t tk.kl ld ... b.ldi . demır ıle Mustafanın kafasına vura- o ma su , ço para, 

1 
• ...,... e ı er yapı ıgını ı nyor- . . 1 
du. rak tehlikelı surette yaralaml§trr. çok çocuk. R A D y Q 
Şehr· · · ]Ak d k l Vaka. zabıtaya bild.irilmi:ı, yaralı 

ım12.1n a a a ar ma am ann~ M E b b" h ld h 
da Yapt ~ tk.k .. h J uata a aygın ır a e astaneye 1 1 •------------• . tgımız te ı ata gore ıe r - 1-ald im Abd 11 h ak 1 
mızdeki k fab .k ı"' ·ı ... ırı ıştır. u a y a ana- Gu·· olu·· k B - .... d rna ama n a "'ne un• k t hk•k t ba 1 t Orsa Bugunau proıram 
~n rnarnu) madde aatan börekçi ve ra a 1 a a 1 anmıı ır. 12,30 Program· 12,33 Müzllı: (Pl.) ı 

aaıre e f ' d'l sna serbes un ııatı~ının yasak • 12,45 Ajans haberleri; 13 P~. ı;e.. 
e ~ kİi üzerine ticarcthnnlerini ka- Kuduz hır köpek 1:?/12/1942 flatıert mal, şarkı ve türkfiler; lS.SO salon or-r8 )~ arından bahsederek tekrar Dün Bebek civarında bir kuduz Londra üzerine 1 sterlln 6.22 kestrası; 18,03 Dans oıttestrnsıı 18,45 
~a ıyete geçmeleri için hükGmet nez- köpek peyda olmu§, aokakta rasla- Nevvork üzerine 100 dolar 130.50 Şarkılar; 19 Ziraat 811at1ı l9,15 Tiir-
dınd~. t~ehhüsler yapmışlardır. dığı bir çok mahalle köpeklerini Cenevre fizerine 100 frank 30.8255 killer; 19,30 Ajans haberleri; 19,45 

H~kumet undan makarna, börek ısırdıktan sonra caddeye çıkarak ge- ~ladrld üzertne 100 pezetn 12.89 Konuşma, 20 Fasıl heyeti; 20•16 Ko-
ve saıre ynpılrnası .. d . 1. 1 l ld .., ba 8 ki 1 Ü 1 100 • 11325 DW}ma; 20,30 Mliz1k; 21 Ev1n saa.t.lı 

Bu akşnm Sn.at 20,30 da Y U R T ,.e D (} N Y A 

!llllll ~~filli Komedl kısmında. Fikir ve Tenkit Mecmuası 1 
15.30 matlne 21 ncl sayısı çıktı. ı .. 

. l 1111 1 l'E KtlRKtml YE Dünya ölçüsünde Milli Mu i- r'" ~~I Uml ~ Yu.an' Robert Menn" 1 khnlz nam! do.,.bDI•? Kult •ru-
Türkçesi: c. CaJılt Cem müzün başlıca. meseleleri neler-

Dram kısmında saat- 20,30 d.a dlr? nım dünyasındaki duru-
ntJYtlK tuTiLAL mumuz, büyük Endüstri _ kUçlik 

15,30 mntlne end.Ustrı mücndelesl, köyde sos-
Yazan: Romaln Rolland yal durum, dünya tlklr ve 8an'nt 

Türkçesi: M. Klper cereyanlan, bazı mütefekklrle
rimizın 1ç yüzleri, tenkitler, 
münnkaşıılnr, kronikler YURT 
ve DtİNYA'yı okuyunuz. Büylik 
1orma 48 Sayfa S:ıyısı 20 ku
ruştur. 

Zayi - Suşehrt nüfus memurlu
ğundan aldı~ nlltus cüzdanımı ve 
askerllk tezkeremi aynca !httyat as
kerlik kıı.ydlml ka.ybett1m. Yenilerini 
alacaRımdan eskllerlnin hükmü yok-
tur. 1828 dotumlu 

Sa'bit oğlu Mehmet. Keleş 

ADRES: Yurt ve Dünya 
Posta kutusu 355 Ankara 

.... akd. d k na musaa e etb- ıp geçen yo cu ara ııa ırrnaga ıı- to ıo m zer ne kuron ,, . 21 1"' Ş k tü küle • 21 IU'I •-•·~ 
gı t ır e e rnek. • 1. ah 1 A:r. h b' 1 , " at ı ve r r, ,vv .ıuuw.• 

k f . nna ıne ~ sus aml§br. gın ayvan ır yo cuyu ESHAM vı: TAllviLAT ra aonbaha at ko.,ula.nnın netlcele- Zayi - Kasımpaşa nü.fu.5 meınur-
unu::~e a:;e abrilcalarile börekçi, ~ınp Rober Koleje. doğru ko~arken İkramiyeli % 5 933 Ergani 20.20 rı: 22 Mnzfıc (Pl.): 2'J,SO Ajana ha- luğundan aldııtım ntltu.s tezbrem1 ve &ENÇ KADINLAR 
past ek Y.~ aatılınasına mey- onüne çakan Koaejın kapıcısının da % 7 934 sıvaa _ Erzurum 2-7 19.- berlerl beraberinde Kasımpa.p. &&erlik ıu.-
dan kenneM ~~hre ~azı tedbirler ısınnııtır, Yeti§en zabıta memurlan CJL 'I 941 Demlryolu ı 19.- ·Yarın sabahki prorram besinden aldığım askerlllt tezkeremi 
alaca tır. 8~ 1 hukıCimetin bu kuduz köpeği öldürmUıler, ısırdıiı CJL 7 Blrlncl tertip Mllll 7,80 Program; 7,83 Vücudumuzu kaybettim. Yenıstnl alacal'ımdan. es-
Msusta. verecegı ltatt karar beklen-- iki kiti de haataneye g5nderilmlt- Müdafaa. 19.- çalıftırnlım; 7,40 Ajans haberlerl: lı:ls1ntn hmcm.Q J()ktur. 
mektedır. lerdir. " 5 bramiyeil Ml.lll Müdafaa 19.- 7,&5 Balon orkestrası. 130 dotumlu Sabahattin Telcl 

- Şu ıeçen adama iyi Pak Allah 1 
qkına •• , 

Amcabeye göre ... 

••• Jıki ıündllr aizı kwaklannda ••• J ... Etekleri zil ~arak dolqıyorl ••• l ... Dün sokağın ortaaında ıö9ek 
• atarken •ördüm ••• 

• , • Aklını mı kaçırdı ne oldu) ... 

ÖZleyişle beJtledJğhılz, tocanızı na
sıl muhafaza. edeblleceğ1.n.1.zi izah 
eden DİŞİKUŞ k1tabınm ilclncl tab'ı 
çıktı. Hararetle tavsiye ederiz. Çok 
tıete:necek ve 1.sU!ade edeceksln1z. 



4 AKŞAM 

· .'=3ugenç:-gelln , ... -------• 
GUZELLIK VE Kazanç ve Buhran 

vergilerinin ikinci 

BAHTİYARLIGI Kaz~ç !~~:~~n vergileri-

cAllenln çirkince bir uzvu 
tel~ldd oluRmakla · bernber, 
bütün fimldlml kaybetmiş

ken otuz yaşlarımda evlen
dim. Zevcım diyor kl:..,Mu
vntfnklyetlmln ve onu ıes

hlr edişimin yeglne 6.mlll 
şayanı hayret tenim oldu. 
Onu da evlenmeden bir kaç 
hartn evvel kullanma~a baş
ladıRım <Beyaz renkte yaj1-
sız> Toltalon kremlne med
yunum. O çirkin ve donuk 
cildimi Meta yeni bir şekle 
ifrağ ve bana yeni bir se
vlmllllk bahşetti. Tokalon 
kreminin cildim üzertndekl 
tesırı Meta mucizeye ben
zer.> 

nin ikinci taksitini bu ayın ıonu
na kadar ödemek lazımdır. Bu 
müdet zarfında vergilerini öde
miyen mükelleflerden vergiler 
yüzde on cezasile alınır. Karile
rimizden kazanç ve buhran ver
gisi mükelleflerinin bu hususta 
nazarı dikkatini celbederiz. 

Fatih Askerlik Dairesinden 
1 - 34-0 doRumiu mükclle!lerin llk 

e son yoklamnlnn birlikte olarak 
22/ 12/942 tarihinden itibaren asker
llk şubelerlnoe başlanacaktır. 2 -
Son yoklama davetiyeleri mahalle 
mümesslllerlne ...§Ubelerce gönderlle
cektlr. 3 - Beyoğlu ve Beşlktn.ş ka
zaları dnhlllnde bulunan yabancilar 
yabancı Beyoğlu şubesine, Fatllı, 
Eminönü, Eyüp kazalo.n mmtakala
rında ikamet eden yabancılar Emlnb
nü yabancı şubesine, Bakırköy ka
zası dahilinde oturıı.n yabancılar Ba
kırköy şubesine. Snryer kazası d:ılU
linde ikamet edenler Sarıyer asker
lik şııbelerlne müracaat etmelidirler. 
4 - Ahvali .sıhhiye ve gerekse tahsil 
dolayısile 339 doğunılulann son yok
lamasında ve nSkerllk meclislerince 
ertesi seneye bırakılanların müra
caatlarına lüzum yoktur. Bu gibller 
ancak 941 doğumluların müracaat 
edeceklerdir. 339 doğwnlulnnn mua
yenesinde munmele görmüş olan bü
tün mükelleflerin 340 nskerllk mec
lislerine müracantlnn llfı.n olunur. 

Fatih ,\skcrllk Şubesinden: 

Buraya, 

TUNGSRAM KRiPTON'dan 

lbaşka ampul giremez 1 

- 340 doğumluların ilk ve son yokla-
Kf MY AGER ~, malan bir arada yapılacaktır. 1 - ~:m-- EBE ARANIYOR 

1 
. . . 1 Yokc.lınaya 22/12/942 salı günü baş- ;.. 

Husameddın ıanacak <cumartesl ve p:ızar günleri 
İdrar. kan ve salr tahllll~r. hariç) her gün öğleden evvel ~at SÜMER BANK 

Emlnönü, Emlfı.k ve Eytam Ban- 9 dan 12 ye kadar devam etmek üz~ İPLİK ve DOKUMA Fabrikaları Müessesesi 
ırnc:ı karşısında tzzet Bev Hanı re 943 senesi şubatının sonuncu gü-

iıllllm:m• 2
ctkatNo.S ~Ü :~:=~~~u;rte~ -;e;:;edo:=~~:~ Ereg .. li Bez Fabrikası müdürlüüünden: 

----------- talebeler 341 doğumlularla yoklama-

Dr. İbrahim Denker ' 

1 Balıklı Hııst, Dahiliye ~lütebassısıl 
Beyoğlu A~acamll, Sakızağacı, 

con!tikl.'eşmc sokak No.,ıaıi.••i 
Tel: 42468. • 

... Diplomalı, Vlynnalı genç b:ı..-l 
vnn Alm:ınca dersleri vermekte-
" "· Akşrun'da a:82t rümuzuna 

• mektupla müracaat. 

OSMANLI B~"KASI 
il.AN 

ya tAbl olacaklarından bu gibiler 340 1 Fabrikamızda şimdiye kadar bulunduğu vazifeler göz önünde tutu.. 
doğumlulnnn yoklama.sına gelmlye.- Jarak ücreti tnkdJr edilmek üzere aynı zamanda hemşirelik t{l ynpablle-
ceklerdlr. 3 - 338 ve bu doğumlu.. cek bir Ebe alınacağından isteklilerin Konya Ereğllslnde bulunan Fnbrl-

larla muamele görerek sıh ht Arıza- lllİkİiamlliıiızlialılboliinilseiiirviiılıs11miiekiitiuipiilaiir1ilelliimılüiiriacgniıı.litııieiiitmii:ieli:ejirlri1f;lainmoljuJiin~ulir.~3-lanndan dolayı ertesi seneye terke-

dilenler da.hl 340 doğumtuıarıa yok- ... K U Ş Tu·· y u·· N D E N 
lamaya geleceklerdlr. 4 - Yoklama- .,, 

ya gelenler nü!us cüzdanı, dört adet 1 Yastık Vorıran, Yatak kollanmak ht>m kesenize ve hem de 1 
f:l?•J:,~'~,~.:::,•~:=::: ·~::~;:~!n~n~~§k~~ .. !~ I~,~~n~ul ~!!~~~~~ 

Zayi - Beyoğlu yabancı askerlik ctalvacılar ı:okak. Öml"r Bali oırııı Kus tüvü Fnbrikası . Telefon : :.!3027. 
şubesinden almı!Ş olduğwn asker tez-

keremi ve hüviyet vnrnkamı ve 5075 !!!il-------- AL1'1 ADET ı,.°'.STİKl,t llC:D!:::Cl!!:BE::!!!Jm!I!~~ 
No. ıu sandal scnedlnl ve 942 kazanç 
vergi kame ve makbuzlarımı kazaen 
zayi ettim. AlAkndar makamlardan 
yenlslnl alacağımı 1U\n eylerim. 

Galat.o. Arabcaml Afiaton Çılanaz 
sokak No. 2 evde Me.hınet oğlu 
Mustafa Deylrınenci İnebolu 

SATILIK OTOMO 
Makinesi çok iyi vaziyette 35 modeli Bollc Binek arabası satılıktır. Ta

llplerln 40030 nwnaraya telefon etmeleri. 

1'3 Ka.riunuevvel 1942 

Briç oyununda koz nasıl deklare edilir, kağıtlar nasıl oynanır? 

---YENİ ÇIKAN----. 

ç • 
1 

Kontrakt Plafon 

kitabı bunları açık bir lisanla ve pratik bir tarzda öğretmektedir. 

Yazan: Akşam' ın Driç muharriri Nazım Dersaıı 
230 snhife - 150 kuruş 

Her kitapı;ıda bulunur. 
Satış yeri: SEMhI J,"()'J'Fİ KTABEVİ 

uğd y ve sır unu allnaca 
KMaeli • Arifiye Kör Enstiüsü ve ı:titmen Kursu Satınalma Konılsyo-

Kurb:ın Bayramı mün&sebetllc, 
Osmanlı Bankasının Galata, Yenica
ml ve Beyoğlu şubeleri: 

18, 19 ve 21 llkktınun 1942 
günlert kapalı bulunacaktır. 

Fiat Mürakn~; !:ısyonunun ~- AŞI ve SERUM SATIŞI nundan: Cinsi Mikdarı :~~~' ii!ta; iıkı~~~~t 
bit ettiği miktardan fazlaya kömür 11.R' o l3Ell o D $\ '-D ~ ® m il'° tatft BuR"day unu ( % 95 randmcınlı tek tıp) 40000 98 39200.- 2940.-
satmak suretıle Mlllt Korunma ka- ~ c:"i:!!:::ıı ~ YI ~ U YI \g" Mısır unu 20000 53 10600.- 795.-
nununa muhalefetten suçlu Kartal 1 _ Yukarda cins ve mlkdarlan yazılı ikl kalem un kapalı zarf usullylt 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk M- kazasının Kurt Doıbnuş köyünden Umumi Merkezinden : eksiltmeye koıunuştur. 
kimliğinden: 42/1196 Ali otlu Salim Gürdağ hakkında trs. 2 _ İhale Adapazan Belediye blnasında toplanac:ık olan komisyon tara.. 

Cemile tarafından küçük Re!ete küdar Milli Korunma ma.hkeme.stnce REFİK Saydam Merkez Hı!zıssıha. müessesesinde yapılan Aşı ve tından 24/12/942 perşımıbo gilnü saat (15) de yapılacaktır. 
vasi tCLylnl için açılan dlı.vanın mu- yapılan duruşma sonunda 4 dört Ura s~rumıarın Cemlyetimlzln İstanbul' da. Yeni Postane civarında. Kızılay 3 _Her 1k1 un pnrt.ısl ayrı ayn ihale edilecektir. 
hnkemesı netıceslnd~ kiltük Re!cte on kuruş a~ para cezası alınması.- haDmdakl depomuzda. satılmakta olduğunu ve lüzumunda m~kQr de.. 4 _ Isteklııerın lştlra.t edecekleri her partiye alt tık temlnntlan ihale 
karde.şl Şevket He Istanbul barosu na ve kBmllr bedeli olup emanette p0 müdürl~üne müracaatıan 1!An olunur. saatınden evvel Adapazan Mal Müdürlüğüne yatırm::ııan ve yahut bnnks 
avukatlarından Ahmet Arlt İylgll bulunan (102) lira (42) kuru.şun zabt teminat mektuplannı komisyon başkanlığına ibraz etmeleri lt\.zımdır. 
müştereken vasi tAyln edildikleri UAn 1 ve müsaderesine ve gazete ile n~lne ••••••••••••••••••••••••••~! G _ TaJJplerln Ckslltmeye 1şUrAk edebilmeleri için 2490 No. ıu kanunun 
olunur. hükmedllm~tır. 1 Elle Çorap ve Trikotaj Küçük San'atki.rlar• ıcabettırdfğl vesikaları hnlz tulunmalan şartbr . . 

6 - '.I'ekllf zarnarının bir sant önce koml.~ona verilmesi veya bunu te• 

1 k 1 • • Kooperatifi Ortaklarına mın edecek §Ckllde gönderilmEsl. 

S e e tamiri 15/12/942 salı gUnilnden itibaren iplik tenllne başlanacn.Aınd.an yukllnda Yazılı 1lt1 kalem unn alt şartnameleri görmek için her gün 
her 0rtqın hisse senetler! ile birlikte şahsan mUracaatlıı.n ~nemle Ariflyede Köy Enstitüsü Müdürlliğüne başvurması. •2207.t 

Devlet Umanları İ Jetme Umum l\lüdürlüğünden: 
llAn olunur. İdare heyeti namına: Reis Kemal Gilnror 

Bir Eczacı aranıyor. Motörcü Ustası :Aranıyor 
GARP LİNYlTLERl İŞLETMESİNDEN ı 

Keşi! bedeU 2955 llradan ibaret Gerze 1skelestnın yapılması açık "
slltmeye konulmuştur. :Muvakkat teminatı (221.62 - iki ytlz y1nnl bir Ura 
altmış 1Jc1) kuruştur. İhalesi 23/12/942 tarihine raslnyan çarp.tn:ba gllnll 
saat 15 de Onlııtn nhtımındakl Umum Müdürlük binasında toplanac:ı.t otan 
Satın alma Komisyonunda ynpuacalrtır. 

Şartname ve teferruatı her gün sözü geçen komisyonda görüle-blllr. •2210.t Dedet Umanları işletme umum müdürllitündeııı Heli nev'i kamyon motörlerl tamir eden ve kamyon tamiratından 
Devlet llma.nlan huta.hane'!l teokUAtmda HO-yü.z kıdt lira tıcreUl ba- tnlayan muktedir motörcü ustaıan aranıyor. Tallp olanların bonser-

Şose ve Köprüler lst. mıntaka müdürlüğündenı 
rem dahlll bir eczacılık a.ç.ılacaktır. (3 zammı aynca> ti.s suretıerlle muhtasar tercüme! hallerini ve lstedlkleri asgart yevmiye 

.A§atıdald p.rtlan ha.bı olan ısteklllerln en geç 22/12/942 akşamına kA· lle birer fotograflannı Tavşnulı'da Müessesemiz Müdüriyetine gön-
Cinsi Flatı Adedi Muhammen bedeli 

Başlık kUçUk tombcru lçln 200 600 1200 Llra 
dar bir dllekoe, yesaik ve tkl foto~fla blrlllct.e ifletmemJı ıat ışıed mü.. ••dllerm•e•ıe•rt•ll11D.nmo•lu•n•u•r.•••mmiliil•••mmm••••malllii 
dilrlü(tüne müracantlan. 

ı - Barem derecMi uygun ve asterllkle 114111 olmamak. ~ » büyük > • 220 300 660 • 
İspit küçük > > 40 3600 1440 > a - Yqı ~ den yukarı ve t.!1.Uıdam& mA.n1 bir hali bulunmanı 

3 - BUıha.tl tam olmak. 
4 Meslek! ehliyeti hattında ı k1f1yl referans olara.t g~erıııelc. •2313• 

> büyük > > 50 1800 900 • 
Büyük parmak 2-0 3800 ) 

) 1960 • 
Küçük parmak 15 7500 ) 
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Devlet Demiryollari ve Limanlari ltletıne 

1 
Eksiltme 14/12/942 pazartesi gtlntl aaa.t 15 de Galatada KarakO)' Per- .!=-ı::m:--======-====-======-=:::s=-"~~-======= 

çemıı sokak Cemaat hanında ŞMe n Köprülel :tst. Mmtaka mUdü.rlQl11 Muhammen bedeli (13600) on il9 b1n altı yta Ura oıan (SOOO) adet baf-

Umum idaresi ilanlari 

eksll~me komisyonunda yapılacaktır. hk. 6000 oı.tt yün çorap, 3000 çl.ft ytln eldiven (24 Bı.ruıcttlnuzı. 1942) per: 
Istcklllerln 462 liralı\: muvııtt.at teminatla beraber 2490 No. ıu kanun oem,be günü .aaı (14,30) on dört otuzda Haydarpaşa.da Gar blnaıı dahilin 

hUkümlerl dairesinde ıcabedeıı vestkalan hamilen muayyen gQn ve saatte deki tomlayon ta.ra.fıından pazarlık usulll• satın aıınac~ll. 
ton!lsyono. gelınelerl Bu ıoe glrme't 13teyenlerln (2040) 1k1 btn kırt. ıırıJ1lC kat't tem1nJl\ ve 

NümuneJert görmek ve oartnamestn1 almalı: için Malzt:me müdilrllllt1- kanunun fAyln ettltl veealkl• blrllkte ııazarlılt günil tıaatine kadar kOm1&.. 
ne müracaat edilmelidir. c23.S• yona müra.caatıan tlzımdır. 

Bu ~ alt f&rl;nameler tomıs:rondan Paruas oıarat daiıLııınJ\ltta<lır. 
c232b Şose ve Köprüler lıt. m mtaka mildürlüğündenı 

AskErl yollar ihtiyacı için nümune ve p.rtnamestnt tovııtan &f&IJ,da Türk Hava Kurumu Kar a.mn-•el Şubeılndenı 
yazılı mıı.lzemenln 1mnll açık eltallt.men konulm~tur: \P 

Küçük poyra 600 Ad. Kmba.n bayramında tutemls tal'8.fından toı>lanacat dert ve baraa.tıar 
Büyük > 300 > 1ç1n 10/12/942 tat1htnde yapılan açık artıırına.Y• tallp zuhur et.medlat cJ.. 
!{üçük hayka 600 • (Rondell) hetle lhalesl yapılama.m.Jf oldutunda.n aç$ arttll'Inaııın lD/121942 caıı gü-
Büyük • 300 • > nt1 saat on noe tnrn.kıld$ ve arzu edenıerln m~r gtın ve saatte Kara.. 

Bayl".asıyla bernber bir btıyflk poyra 240 kui"U§.) mürseı ıubee1ne mttraeaatlan llln oltmut'· '2316» 
Haykasıyla beraber bir küçük poyra 210 kuruş.> Muhammen bedeli 1980 Ura Ş b 

Eksııtme 14/12/942 pnzartcsı gOnil sant 16 da Oalats.cıa Kara.köy Per- Beyoğlu Yerli Asker Iik u eıindenı 
çemll sokak Cemn.at hanında .Şose ve Köprüler 1st. Mıntnta müılürl!llil 1 _ 340 doğumlu ve bu doRumıuıarıa muanıe1eye t/lbl olanların Hk ve 

SüMER BANK 
YERLi MALLAR PAZARLARI 

MÜESSESESiNDEN: 

• 

Mütelmldln, dUl \e yetimlere verilen tevzi kn.rtıan 1le mnğazala
rımrzca. yapılan pamuklu mensucat daRıtmasında. ~zaml verilecek mik
tarın 20 metre olmayıp 20 metre murabba olaca~ tashlhen Utm olunur. 

78 tane müstamel varil satılacak 
.. . İstanbul Ziraat Müdürlüğünden: 

zırat kombinalara alt olup Çubukluda petrol ofis deposunda. muhafa.. 
ıa edilmekte bulunan 78 tane müstamel va.rU pazarlık.la satılo.caktır. 

Pazarlık 23/12/942 de çarşamba gtlnll sant 15 de vllAyet blnasınd:ıkl 
dalremlzde yapılıı.caktır. istekıllerln bildirilen tarihten evvel mczkfir va
rlliert mahallinde görmeleri ve ondan sonra muayyen günde pazarlı~a gel-
meleri. (22'76) 

eksiltme komlsyonunda yapılacaktır. aoııı yokla.malan 22/12/942 salı rcün11 8aat 9 dan ıtıtıa~ batlanacalc ve 
İsteklilerin < 148.50) llmlık muvakkat teminatla. beraber WO No. lu 80/1/94' tarlhlnde btttrllecektlr, Müesseselerin tutnuı'kları- bütün defter nümuneleri temiz ve itinalı 

kanun bükümleri dairesinde ibrazı zarurt veslkalan hamilen muayyen ııün 2 _ Bu doA"umlulann 4 fotograf, ikam•' 88Jlffieı1 Ut vt l!lalr vesı~an ıekUde blrlnci hamur kA~ıdn. bnsılID.IG hazırdır. Defterlerlm!zl blr kerre 

uamele V ro·sine Tabi 
ve santte komisyona gelmeleri. ıı. nttınde ~ müracaat etmetetL görmeden karar vermemenlzi tavsiye ederiz. 

Nilmunelerl görmek ve aattnameslnJ atmak 1çln ma.ızem. mtıdtlrUlğO.- 8 _ Vakt1nde gelmeyenler hakJOllda Mlcerlll{ pıı.'Ull!111lllı 285()/85 oı t1muml satı merkezi: İNKILAP JdTAPEVİ İstanbul An 
nP müracaat edlln\eUdlr. ımıv " •nn,.nno,.n .,_ • ....:ıM1 .. .,. __ ...__,,-=1.f!ııfııi .:u~ ı.u ..... ınnu:ııı"v .... - • --···.. - J 11
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