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Parti Divanı Seçimin Varlık Vergisi Çalıştırm 
yenilenmesine karar verdi .. m a m e i Ün Çı 

------------- -
Meclis grupu umumA heye i bu 
kararı ittifakla .tasvip etti 

~--------.. 1---------~ 
.ve ihtiyarlar 

haricindeki borclular hemen sevkedilecek , . 

Memurlar, sakatlar, kadın 

,.,,,_.Büyük Millet Meclisi~- Yen_i_t_a_ı:m---·-at-n-am-eyi r lstanbulda Tahsilat 
............................................................................................... 

• 
Cuma günü seçimin yEnilenmesine karar vererek 
dağllacak. 25 Kadar konun liy ihası ruznameye ahndı 

aynen neşrediyoruz Bu sabahtan itibaren yüzde iki 
zamla tahsil haftası başladı 

1 

i

. Ankara, 12 (A.A.) - Cümhuriyet Halk Par 
tisi MC'Clis grupu umum! heye ti lrn;fuı saat 
15,15 cie reis vekili Tra!bzon mebusu Hasan Saıka

/ nın reisliğiJııcie tnplandı. RU7ııa mcde Hariciye 
1' Vekilimn dür.ya siyasi nftdisekr ine ve son gün
. l<>r ·ı,k'alarına ait lzıılhatı vardı. Söz alarak ilıt 
l <k>fa kürsizye gelen Haric>ye Vekili Numan Me
l nenıenc:ioğlu bu mevzua <ia!T izah !arda bıılunmll§ 

ve bir kaç ha tarıı.fmdan sarulan .. uall.ıre ala.. 
!<Mı v<&iller cevap vernı'ştir. 

B•JDdan sonra Başvekil Şülıırıı Sarıı~!u 'k ür-
1 

si.iye gelerek bıııgün umumi heyet içtima!Jl"..dan 
1 

evvel t.oplaıı<ın parti div2nmm Büyilk Millet 
Mecli;;inln i !kbaıhaııdaıı evvel ye ııil~ :ır.t"V'

zuu ü:zetincfo cereyan eden m~ akere sommda 1 

it'tihl(I; etmiş olduğu seçlmhı. yenilenmesi ka-ı 
rancı bildimJş ve bunu.-ı partin in öte'1eıfoerl ta-1 
kip edileıi ~~mülüne d? uygun oıld~Ul".u ~, 

li~"lir. 

r6 

Balkanlarda General Jiro imali 
Afrika duru unu 

etraflıca izah .etti Bu.günlerde ______ .. 
General 70 000 Alman Tunusta 

' ' bulunduğunu bildirdi, harekatın 
yavaşlama sebep~erini anlattı 

Neler oluyor?. 

Aıık&Ta ıı ıtkcıam Muhabirln<lu): J 
vuıııı verı:tııı hnunuııun çdımıa 

m<cb..-iyellı~ dair Jılikimılerl llıUn 
edrn 12 V1ı JS İlllcli maddcle...,ıln 

tatblt !'Urf';ttnl caste.rir taliDl&tnıme 
~il - psele ıı.. ~dil•· 
rq mer'bete slrmlııtir, 

,, Tabnat.ııa.ınıeai!; Uaiılanııı ayneu 
blldlrlyorımı: 

Madde ı - Varlık verıisl kannv
'llll mucibince ~rsı tarh ccLve:l~erbılD • 
a..'lldılt tarllıfeıı lübaı'en 'bir ay için
de borcunq ödemy~!El' b•klıında ca· 
htma ıneclıuryeılnln lat ıı.tııe esa.• 
olmak lket'e 1112ha11ln en büyük me
murl•tiunca bıa ılbilerln adlannı ve 
aoy a.d.lannı, iş ndr<"t;ıcıinl '91 bilin· 
dlfl tr.l<d;rde lkam<:t aıfw,!erlnl n 
Tersflerlndo iid•ın<'<ilklerl mtkdıın 

C"ösiencn cetvellrr huırlanır. Bu mil· 
lulleOer aşalııla yuılı ......,,. ıörcı 

""vke libl tutulqr: 
1 - Varlık: vrrıiıtt borcun.'\ nıuka

bll, bip b;r W!yede bwıınınnm•ı o
lanlar, 

2 - \'erg'dJnl klSDlı"'n. ödenıiı •1· 

ıımlda bt'raıı.r, baczi kabil :msllannıı 
ka~rrııu, olanlar, 

3 - !llenkul malmı k"l:U-dıtı ve 
borcnnq öiernelı: h L<0nıl& iri ııt)'d 
ı;ıı.tcrmedt;t anlaşılanlar, 

Mihver, her tarafta te
daliii vaziyete geçmİf· 
tir, elenebilir. Bu ara
ia Balkanlarda da bir 
takım müdafaa tetbir
lerine baş ııurmaktacla.' 

Londra 12 (A.A.) - Batı Afri· ı ya geldim. Ş-mdi yaptığımız ~y -
ka:da yaptığı teftiş gezisi esnasın· harptir, Tehlikeli bir durumd bu· r 
da general G'rımd şu demeçte bu- lunan Rommel ordu~unu kurtar-
lunmu!j!ur; mak ve Rus;.~a uğrad ıJtlfll'.ı mu- E m n , .. y e f 

Yazan: SOKRlJ_!JIMED 

16) ir im<; ıiln evv<'l, Buıl 
lg) gar Harbiye Nıwıı, Hit· 

.!er taraimılıı., ubu1 e
tlil.ıil. Bıı görüşmede ba!ıis mov· 
auu edil-en mesclclerin n.~k<r cıı. 
ılugu bi-ı-ıabi biliı>c-1De2. 

ve Tunustıı. d•ha ı;ei geli~m.e<!eı· t•· votfıkıyets 2"ığı glzlC])ll(!k ıçın 70 
miın edilebilirdi. Fakat bu da.ha bin Alman d<:'nlz ve hava yolu ile 

çok pah•lıy• malolabilirdı. Tıın~a gelm'ş~i ... Kar~ımızda. ve Gu" m ru" k 
Gene<'..\ bıt demeciaıi batı Afri- Amerikan, İngılız kıuhrıu.n kar· 

ka ş•hi.rlet:ııdlen N:amey'de söy· şısında ııasıl harp edHeı:-eğini bl· • 

ıe:m·ış ve Tunustaki vaziyeti şu (De-vamı 3 lindl ı;,yfada) rı~ e m u r 
1 
a r 

1 sııretle izah etmi.ştir: =~=~-:::::· ======= 

t - Mtiııhasır.ıı ~ 
ha dola11 mtikelld tu-11t IMıla. 
DanJ;ır. 

Miikel!eUtriıı bn fOkl!de taaltı IJ>. 
tıva eckcek elan idteı'Jer m bttyiık 

mal memarlafıı brafıDtlan mahalli• 
u bllyllk nıulklye lmlrllt:n~ le ıııı. 
la& olarak indi olan11l'. 

Madde 1 - Eıı bliyiik ıalillılye &. 
mlrlltl bu cetveli~ J'aWI milkel· 
lellorlıı kaclmJarclau maaıldııım •vlı 
lmkiiıılannı lfiı iııünde lııtarak sa
bıb. mantetile klSIJD, ıu .... oelbetılrtr 
n baııbr lU'UIDdaı 

-Yüzde 20 ödeyip bankaya müra~s.· 
at edenlı:r ,,ergiyi cezasız verecek 

'-., ___ _ 
V311lık vergisini yürle bir 

zun'.a ödeme ıınilddeti dün aıkr 
şam sona enriştir. İlk :ı:a1:1lı h~ 
ta biteN<en E'l.'Volki gün ve dün 
maEye tahsil şubeleri çok ~ 

işinde büyulı: bir teiı alük g<ıs
tcrnı'§lerdir. EV'Vi!'llti gU!l öde 
ı:en vergi milat.ar 7,769.:111 lira:y 
bııl.:nuıştu. Düın yatırnan :vfuı<'.
bir z..ınlı v.e~rin ve bu rakım, 

(Devıı.m& 3 liın~ sııvlada) balııı: olmıı§, ~er ödeme (Devamı 3 Wıcli sayfada} 
~-----~~~~~~--~~-~- ~----~~----~--~·--------~-

ŞARK CEPHESİ BOGUŞMA l 
~------------------~ .. --~--------~-------

Kafkasya'da Sovyet ilerleyişi 
devam ederek yeni yerler alın 1 .. 
Stalingradda 6 sokak Almanlardan istirdad edildi 

Moskov:ı ı:ı (A.A.) - So''Yd a.kmıış ve bCr Alm•n piyade tü· 1 erinı öldürmüş, mmay h"l'.ct'r.l 
haberler bilıo>-unuaı tebliği: meninin 'kwm.ay heyot:run bu 'un· b.ı~m ;, ":'9'~~Ltrı -~ide_ etmış V1I 

Şimali KJfkasyada Ju1alorımız, ooğu~kun bir yere g•Urmiştir, aallineo bırlıgıtııe dönmuştilr. 
Kislo,·ıx!9k, PatigNsk ve Zelez- Bu millreze 100 ôii.,"'11ansub y ve (Devamı 3 linci> uyfada) 
novodsk §<hir'~eriır. de lşga! cmıiş-
lerdir. Tanklar, toplar, muhtc!if 
bir~ok p'yıde siliihlar~ mütıir.ı· ( O • ) 
mat, yiyee<k ve yed.ek parça <W· 

poları ite d•ba başka hlrp l~vaz:rrn 1 B Ü t •• t 1 
~~~:~!:~;_S:z~~:;;:;: ;;r~~~~-ı- u n a a r r u z a r 

·Almanıa; Bildiriyor ~ 

Size şimal Afrik•da ne yapnuı.k- O • 1} 
la olduğumuro ve ge-Jec•kte ne emıryo.ı. arı 
yapacağımın söylemek için bur.ı-

Hundan ayrı, sou mıııarnaTııla 
Bulgari6Uw.da bazı tev killer yar 
p;ıldıjCı da gelen haberler meya· \ 

amdadlr. ==================== m ÜS ta hd e mJ erİ 
-·-a·rer er tayını ve 

rlimeıı lAy.llaıı 
iisıkere edllecel 

::~~r:~ıztJrmndnn i~g·l~ilrıU~- geri püskürtülüyor 
1 KVR.ı'-I,ıY HEYETİNİN •-------

VESiKAL .. 4.RI 
Mos.kova 12 (A.A.) - O«< ya· Soıı ~Tde, Ciiny>1 ııjaıWır 

Jıırı, &.ı.an yarıınadası rievW.t
lerindeıı daha sık sık ba"'-""'1& 
ie bıışl:ımışlı:rdır. 1941 ...,...,fii.. 
7azıoodaııı1Kıri Balkllnlar, ilk defa 
ftıı kadar çok" haber ve pr:.Jl<l1!aU• 

Napoliye 
taarruz 

•• ır..evzı.ıu olmaktııdll'. ---•i---
Miistakil Froosı·e ajaıı~ mııha- Ş~hirde çok lüyük 

___ .. __ _ 
Geçindlrmeğe 
mecbur ole' ukları 
nüfus başrna teş 

lira ar acak;ar 
ftirleriruleo birinin verdiği bir b" k 
ba.~e göre, Almanlar, s<>n za. ır yangın çı b A.Uara, 12 (.lıkdam nıulıabi· 
uıaAlarıla Balkanlarda bazı te- 23 Ö}Ü, 65 yaralı var rlnd~n) - Mecliste müz~kerc e-
PJ:üi tedbirin almalıitdırfor. ille- dilmek ıfuıere olar. ,bir l:\y>haya 
H>la, lıu meyanda, Seifutik1e, bir lloma., 12 (A.A.) - Diiıı ütleden göre, Devl<>t Demlryo!hn kaı-
~uız w bau ilssü viicm{e ge- l<Oıua. Napoll ve clvorfarıu cliitman nun~mın bir nUımarnlı cP.tvEi!irır 
lirmt)ler ve , Lıjin,ıtlım •ükü:len tararır.cı:.ıı bir bava aktnı yapılm"" deki amele ve hamellarıa 2 mı.o 
ağır toplardan bir 1u ııımı Se- trr, Ha"'r •·h··mın'yet.lzdlr. Ban evle maralı ced.vekte lbin!E.:r. oo;!ıııci 
li'uıil< limanru.a )eıjl•""''rn·'··'·r- rln yıkılma:ı yüziiı:dtn balk kayıp. (dahil) dereceye luıdar rnüstah-

'17- ~ lara uiraml':hr. Şimdiye ka~T 23 6• 
tl.ir. lil ve 65 fMalJ oldu~q bU·lirllml ·Ur, tl!mt>rle kar!lanna ve 13şel;erl· 

Bıı Nevymık men~t 1 telgraf Aknı• ltlirak •d<n dört mııfilrlıl 1 ken,lilerine ait olup da <'ul ve 
4la, P~Thanlaıdııki 'lilı"er faali· ~tan 4 ü t•hrip oıunmu~ıur. yetim maeışı alın.yan anr.e, bil.. 
yetine dair, daha sadh b:.,berlcr K \lltRE TEBLiGt yük .;<!ne, kız ve t.orunlurı.nd.~n 
verııı<>kr.edlr. AllMldkıın nı.,.fil· Kı\lıir<', ıı ıA-.\.) - Resnıl: her t~ri için fevkalade hallenıı 

Anka.ra, 12 (ilk.Orun muh-.bi· 
rlııdcn) - :M 'llliste müz~ :.ere e
dilım.::k üzere olan bir kmmıı 
layiha.sına göre, Emniyet Umum 
nıüd:iılliii;ü ve giiını.-ük muhafa
za ve muamrtc bıuııfı kadroların
d.ı ;alıı;anlaı:a birer nefer tayini 
veriı.:ıc.ektir. Bu istihlutk k::z:m.· 
dac yemek olarak veyv. ~fon 
veı"lecektir. 

nsı tcbl' ğlne tik: 
Staliugrad'da fabrikalar m•h>l· 

leshıtle tcşkil:'er"ıni~ düşmonı b'"" 
çok isdnod noktabrmdan çık~rmış 
ve Alm"111"' 6 n<>ktıt!an gen at
mıştır. 

Aş.,('.:ı Dcoo• se:-yar b:r . k. lf 
müfrezemiz dii5ır.amu guıler r-e 

Trablusgarb 
hududu 

yakııılarında -

Bir nişlncı tümeni imha edildi 
Bı::rli:n 12 (A.A.) -Atmı:n teb

liği: K•fkasya ile Doıı ar.ısıııda, 
Stalmgrad kes!nıin<le ve Don çev
resinde düşman önemi\ yeni kuv· 
vetl~rle bugünkil ,;ıklet ımerlk~z· 
!erine yüklenm•ş ve ta:ı.rıruz et
ımı,.tir. İnıtla yapılın dilşmJJ\ ta
ırruzla.-ı kısmen kar.,ıhk t.aı'ruz

larla püskül'tülmüş ve Rus kuv
vc.tleri 45 i Stalingrad yak'mnda 
olma>t ü~ 63 zırhlı araba1tay-

iK 

betm<ş.tir. Düşman piy•desöııia 

toplu 1ıalde taarruz sırasında bir 
dilpnan ııişarıcı tilmtnı kuşatı.l• 
mış ve imha. olun mu, ve 1000 den 
fazla esir alınımıştır. 

Cqıheniın orta kesiminde mev 
tanrnız!ar sırasında kuvveili hü-

cuın kınaları dü§Jllao mevzllenn 
glrm'~r, esir \"e ganhnct al' 
mışl.ırdır, 

AM 
• 

16 lkincikanun Cumartesi 

Kısmi rofcrl:>Cr'lfaıte er tayinı, 
kı.smi sıderber olan kıtat ve ka· 
rargiıiıları men~uplarına vcı·iliı'. 
Er ıayinini.>ı ayıı.cu verilmu;in
<ie tayinat kııınmıı c-5a"1arına gfr 
re hdnlk-et oluır.acakt.ır. D!"del:en 
vNihıeoi talOOirir:rle tayııat kıy 
me1ıleri Milli Wafaa ve Maliye 
Vd'.<üloı-terinıce tdbit uluı:.ıcnk • }erine gıöre, Abnaıı1ar Vnna- Dılıı inı:tıız hava kuvveıı..rt tcra.

1 
de-Jam m\irlkıetim:e .a;yJa b<lı'Cr 

nistandaıı ve Vugoslavy:"~aıı Or· fmdan )a~ılan atından sonra Napo. lira veri!.c.:ektir. Bu p;:ırnlar her tır. • 
ta A'71'1lpayo yol veren bütün ilde ı:ok bil7lik bir pngın çıluruttır. türlü vergiden mU&ftır. (Devamı 3 i!ııc!l s~yfada) F ra ns :z.1 ar 

ı. Leclerc ordusu 
m llarcbay grdl 

Sel:ah'a 
ettiler 

• 
3 Kuruş ~ııleri tnW.lm et·ml;>l.,rilır. Bu 

;.:~"~~;:crı:.~0 l!~;::1ı·~;~i;. ı' A m e r i k o n H o r p G o y re t 1 e r i Ve İ s t i h s o 1 i 1 · 
maları h.Jinde tehdit •ltmdıı i "·r==="-:':-:--:--:-::=:=:=.;:=::===.==::=========:..;.:===~;=:::::===::==;:::::===;::::~ lıulıınan Yunani,.tnn vo Arna- il 
yuJıhk rpelıeleriİtln her ııd.'itısı- 1 Harb i~çi/eri Sıla/ılı kuvvetler Tıcaret gemileri Nü hım mat Har6 inşaalı Hitit gel•r 
na Almanlar için kuvvet göıııder 
m"ıı"ı ıtüç olaca&ı i~ııret ... 
clilnu ktediT. 

Bir kaç gıi•ı eV\-el, Almarı.laT.ın 
Ro:ııunyada alm'l cıJ.ıluk.ın nsk&
ri lıeılbirl r, Hilkr te ıokııldeTa 
~rleşt' "len m;tTal~ • zlrr \il' 

ll<ı.ııı ıı.ya.ı,.Jı.; 1;uikast te~blııh 
&eri 'ıabrlıın~bilir 

Evv iki gün, kiİ~k bir tel'grııf 
da, ' rnavutukta Mr hal su ge· 
ner.ıiiniıı d g2 kalıılttıhlığuu bil· 
diriy11rdıı. 

n.ıu.~. ıron ha~alar zıırlmda, 
l>üı_iııı B <a1>lorda, bir lıl e\'" 

TOli.cıe ııi tk b:ıriz lı §ek.Hele 
(Do\·~ a w.ca --v~ 

1947 "' ... .. ' 

A.ml.rtt~au ut...u!uen t.ınfır..dan :ı:u 'redllea Jukarıda.ld gratlk~. 94! •«-ne ı nae Anı rikad.ı srm.ıtlte harp IK.il rl* 
.ıuı.ı. ~ıı..r, tl<aret ıerullcrl, mil b'mmal, hrıı ıı.;.aı. ... n.ıııı ıdlr artı ıuıı on n i •w .... ı.a. .u tcktı.ı.ı 

ıö~orıııın-. .. , ı.ıııı. aııııı. • Hı •tı. iki •ioli elN•lı ı.ıı d't'<Uuekt..ı.,. 

la'.lrruz 
Londr; 12 (A.A.) - General 

LCO:orc'un kıuvvetleri, Fizruı vaha
sı.ırJô.".<i İtalyan g•r .izonların bezi 
mete uğra1m>şl::.r<hr. Bııı Jtuvvetr 
ler, ş•ınd> Trablusgarbc 560 kilo
metre mesafede bulunmanttadır-
1.tr. Gmcralin kuvvetlerinden bir 
kısmınııı C.zayir, Tı-.ıblusgarb ve 
'fl:ınııs hudutlartn®n kavuşak 
noklıwındm pek o kadar ur.ıkta 
olmayan Gadıı.m "s'.e bulunduğu 
J s c V€rı!liyor, 

'l ı kuvvetler, İtalyanların tıh· 
:k'm edılmiş 3 meniinl !~al et· 
m ş1e'"C!ôr, Şimdi de Trbıusga:rp 
hududuna 40 k 'ore•tre mesa'roe 
şlddc'I sava.'ar yapmakt.'tdlrlar. 
Roın.ırıel, general Leci "n teh
diiill<' ka-şı koymak \ln k >Itır, 

(~ 3 il aa7fııda) 

Jtltııf tasıırrufıı zımıretl doTıt yısiyle % sayfa olarak in*~"' 
devam cdoc<'k olan İkdam, olnyu cularınıı daha elg1111 v ötlü 
}ık !ıa1de takdim edlhııck bre haurlaı~ 

Hcrgün bir eskert tetkik mekele 
ikdamda göreoegitrlz yenIIC<!tt anıswbdır • 
ııııliıhl)oeıtar bir kalem ymıcaktu. 

S< h:felerimizi tahdit etmekle l:eral:er 
müncerecatımızdan h!ç bir fedakarlık .. 

yapmıyc&gız. 

Y"11l bir takını teknik tedlril'lerle, llanfardım, hdmlenlen 
fedakarlık Ylt1>mak snretly)e, ikdam okuyucuJarını tatmiııl 
edecek b<ıC ynzı vcrece~r~ 

. ' ikdam ı, yeni 
beğenecek ve 

şekli ile çok 
seveceksiniz. 



Yl'&-1 lltDAll 

ULTAN REŞAT 
SEHiR
:ı Davaları 

\ ,:· GUnün 'iç_ind.en .~·~ 
VE==:==:=:--

Gur da Swtan Reşad araba· 
tlan .erek (bıtih Suılan Men· 
mcd) iı:. tüııbesini zıyaret etti. 
Sooır ~:ıdıcıeıeri dolduran 
h;ı.ıkil. cv.,•.<...n alkışu.rı auı:iıhW. 
·~. oarııyır..a g..:.Uı. Orada 
da (H:rkei saadet) i zıyaretten 
mnr. , Si>gütlu yatı ile DoJ.ma. 
lbalıçu saı ayına geçti. 

Kı. aJ ı, iıoy1ece ıxırlak bir 
mer ~!" hit:.m b"lrnuştu. Ve, 
salta at devrinin ilk hışneı ve 
aza.ırr!ili bir gunünü yaşamış o
lı:.a S ı.:.n Re,;ad da wn dcre-ce 
d., rr mnun \e mesrur olııı.w; u. 

()( ouçıık s bol.lo ıgı 
gwıu, r.iha_yet g3rebilmiştı. Fa· 
;;..ı h<"ı >~ fdek yüızünc ııe ka· 
d •. r ı; lncek .. acaba kaç ı;e<ıe 
:00 al ve ha;mı:t içinde sal· 
t.aı :ıt s rebilccekti?., 

u n Reşad, o gec~ harem 
dalrtsın.ı ge.,-erken, ınabcyit~ ko
rıdorullda kcndislni takip eden 
€SVapçı~ 8abit beye d.J :crek 
a,} ne şu ıılizleri söyledi : 

- S '.1.ı.t! .. Ne dersın? .. Acaba 
kaç Ql'r. ..ık omrüm var. Kaç ya
ı.-ııma }.adar ys.şaya'o.ı.cıc~im?. 

p';, ı a:ı.:ııı, <iaha sa tan..ıt cıev· 
rınh ılk gıL-ııerıme ooyıc bır 
bırs:ı ;ıap tr.ası, S:.bit o-,ye !uç 
bir h.>~ reL ve taaccüp ~nn€oi 
Efen·. ıııe karşı cieıuı iıutımel 
ve m ıaolx>t bağlariyle merbu.t 
olan bu e:roktar zat, i;; u~eı.ı 
gelen sunimt bir temenni i..o: 

. .' rız!. lıı:şalıah, yiiz 
ren~ 

Di> .:lufuele attı. 
Bu dua, Sultan Reşe.dm pek 

lıı1ııı:.'.l g.ttı. Der!uıl duraıladı. 
G :ı "ı ı. S:ıbit be) in go~leri· 
nın iç n bti<>.r•k esval'\;'lb~ısı 

:c al' a:uırla i"' kısa m~k"!eme 
ge,u: 

- ~iılııt!. Bu dua, içinden mi 
geLJı? • 

- On• ne §üphe efeııdmiz?. 
- l .. ı, Cenahı llak kabul 

eder. Y ez scııe yı:şarrn. 
O < eklkada tam 67 yaşında o

lan~" yeni hükümdar, yW. ya· 
§1113 ı..ar yaşıma i..'ı.tirasuıa 

rr.aJltıp al:rr~k, Harem kapısuı.. 
dan ~.-eri girdl 

SA'ııt bey, h:!rem kapısından 
mıııı:ı tr. dairesinin ~ı edası
nı " ·cot e<tiği zaman, pıııdişıtlı 
ile k<. •Ji an:ısıııı.da geçen :ıu mu· 
hao."Cre~ i aı"aı.ia.şl&r:ına nakle~ 
ti. O gür.den Liibattn Sultan Re
§3-dtn beY.logaıu anısı.ıırla. her
hangi tir ro.><ple pııdiş.'.ı:lı ile te
maala:n da: 

- Eren:limlz!. İr.şallah, yüz 
6'.'rn) Y 8"}0 l"Sl!'.lZ. 

Dile dwc!J> bu:kımnak iıdet 
il:ıtıkm'.ııne giroif:i gibi, padişahın 
huwn::: kabul cQeceili zevata 
da: 

- A:man~ 'bir mü~bet ge
tıret'l.•k, (dcndimiz!.. in;aaila.il 
yüz ..ene yaşı. I'SIIllZ) demeyi u
nut~,J',Yıruz. 

Di> ır tenbih geçilmesi, Bde-
<la u.;.ıl iUi!ı.az edildi. 

• •• 
S·ıltan Rcşıı.d, lkılııç alayında .. 
Şlmd zihnlnı bir tek meıoe!e 

1 cd·ya!'tlu: Elrnl kurta.rmak. 
Kendi kendine dü~ünüyoıtlıı: 
- Acıba Mla Sebastlycn'in 

kö ,.n~rı~ mi? Ah, bir kendisini. 
ı:örebi sı:ım, onu hemen SkotJ.a.n.. 
d' r J PÖ'ÜrE"ceğ'm. 

Vereceği İzahaıl.a genç kızı bü· 
tu,n ~L' •.u>!'.ı:ırden lı;-.ı.rta.racığıoJ 

umj,j ed yordu. 
F.vine ciöndü. Başı şidc <>tle ağ

rıyordu. Omuzunda du>duğu ıztı. 
rap toh:ımmül edilmez hale gel
mişU. Kendis!ni o kadar yorgun 
lıi>scd.yor·du k;. bir ~ ... tağa yatsa, 

ı h. sek z. ~aat knlkmay&('1lktı. 
~·akaı E 1cni düşiiındükçe yor

glJllhı~unu ı:nutuyor, bil.fiıkis da
a canlan. rdu. 
-- Gıdce ğim! diye k:ı.r.ar ver

d. 
1'<- ar e> ob·re bıner k Lon-

dum:ı • m;line dcğl'u yol tldılar. 
,., da\;.·k> sonra, kenar mahal· 

ı~ ı·(. ge ''ıt. l z,mar1, ikı po· 
ı· m'!rrıut ı otomobıli durdu.-du. 

Polıslaln b!.ri el:ndckl elekki!k 
ın· fô•üıı ve Lal mer'in 

) · u lC tu•tu. Sor.ra l o1larına de
v~.n• mü adc etti. 

Dru.'un ve"<l:';: cın"r!cr harfi h'r 
fi r.c ıalb'.k ı!'Jı , ·ordu. 

... tlme" ·) iın eiv2rma vaınn· 
oa otomoh ı b r çırn arkasında 
dcırtl ı.rdu. Aıalıa"·.n !~baları 

1
Devlet verirken de ayni ciddi

·Y et ve .disiplini göstermelidir 
halkın tezahüratıından o kadar 
rr.om:ıun kalıınıııtı ki, o okşam 
Söğ~lü yatınd&rı l.n.ıptc sara
)'ln mercııveıı.J.erını çı'.<arken, 

lrend' .ni tak•ı,ı eueu saı•y crka· 
nın• ı,Wneıı.<lı., ayn.,.~ şu soıleri söy. 
lemışt•: 

- Loğrw.·.ı, b~ ·· ıi alayda, 
mil'.letimın nazaruıria pek ziyooe 
m•~bul, mergub olduğumu 
ar:: dım. Bun<lan ®layı, son de
rece nlfmnun, me-=>rur ve malvıu
zum Cenatı.ııbak, lbıt wziyell 
d i..'?l eUn. 

D ni,tı. 

... • 

"Belatliye yasaoı 
o n o U n s U re r ,, 
Çok esk;deı.bD--i soylerup ge

ıtın b~ söz maalesef lıA a . ıy· 
m<>i.öni d~·2m eıt·ıip gd;yor ve 
belki de lıakr"at ile o~an münase
bc.indı.ıı çok b <iC)' l aybebm"yor. 

•B ·',e<liye ~ı'ı on g!in snr"r• 
şek'ınde olon eskl zıhn:~·ern bu 
~h r sözii b\ i!nl<il modem 

bc'tdi;ec' ğ ıı köllu' ,ile müe:ıdc
le dcoegı b .r G.u,wıııışün m•hsu· 

lüdür. Eski zar.1ımlarda vorıle<ı 
k~·ar'arın yütürlilk müddetinin 
cılı •lıb'ını if cıe ..den Jı.u kJ<şenin 

b'. C'iin de d lleı·qı-n dli~mrnıcs1 

O gcce ki.rııbılir ııeler d 1. 
nen ::.U!ltıın Reşad bu hi~ ıyatı"·l 
ha.ka c!a bı <!ırmek iste lL Ve 
ertc:;J !'u .. ~t.Zciclcre bu •Tealde 
bır b:yar1tı.~•· gOn.<!eriımt- :nı 

irade etti. Sultan Rt~:ıd.n bu 
hare tetı, halktan tevettıih ve 
rnuaıbt>cl dilrıımelcloen ba1ka hır 

ı belediyryi a 1ak1d r e!.tifı k·d<ır 
hn:.ıtı d• ı g lendir.,n bit vakıodır. 

§er :ic~ıldi. 
• •• 

l'htiyar hıllkümdar, artJk yep-
yeni b•r hayata girmi,ti. 

Sıwahla.rı lıir ikı s:ıat i !eriyle 
'11CŞ'.; ıl olu)"Or. Onda-ı sonra. 
ekscrı&i Mevlevi şevlılcl'ııııdtıı o
laın xr.ısafirle:in.i kabul edıyor. 
Aı<şama doğru, THııocı Hıl<·eyı.n 
bağı)nd~ki kiişke g·d:) or. H:ıvuz 
b~ının! bir nı-üddct v~k;t g~iri· 
yor. Sonra. La<lı.n ereneilerine 
k<>f'Yil cll..ri"I" çiçekler k'Oparı 
)")r. Yemek ,.ak'tin.e doğru da sa· 
raya c.liınuy<>-du. 

Pa<ii~ bu sadelik lçı"lode ya· 
!Flrk• n, oğııllanr.dan :;!"nzade 
Ne::•:ıeddın ,.e Zi. a.e<ldin efen· 
dılerıı: va1ly<"tlerı de ,dıkkat.e şa· 1 

yan. b'r §Eılcle giriyordu. 
(Arkası var) 

'-KOCOK HABF. LER 1 * Haber aldığımıu göre 1 n~ı
)lz korpo'rasyonu, mcm!•ketim•z· 
den yenıden lll bon ton lwru 
üzüm alacalktır. Bu husoctak" mu· 
kavele, taısdo.k ed:lmdk üzere An
k•raya gönd...-;:mJitir. 

* Türk' ye ile A !manya u asın· 1 
da yüz m!lyon liralık bir tk•r.t 
ruılaşması yapılmıştı. Ani şmanı.ıı 1 
tatbıkatına ait hu.sus:M• gôruşmck ı 
üzere '!icaret Vekaletinden Faik 
Toz<>rin bış'kanlığında Aimanyaya 
giden heyet §•hr..ınize dönn:uş
tür. * Diln sabah C·balidc bir kaza 
o'muş Dem•rhan malıaJlcs'n<le- · 
Mwstafaıııın küçük çocuğu evin üst 
k tından dti erek ölınü tür. 

B'.zi bu başlan<ı1C1 yazmağa 
sevkeden seb<p ldkanta ve ben· 

zeri yerlerin camekanl•n.nd.n ye
mrk teşhir ed'Jmesi yasak ~ild'ğı 1 
halde bu yasa· rı iyi tatbik ed 1-

mem.,kte olu.şudur. Çemberlıt,şta 
Br ·azıtta, Babıiılide ve İ.9tilldal l 
caddes'ınde bir'nci sın>f lo.ke.ntalar, 

ame!e aşhatl#lerinr varıncaya ka· 
dar yem"k ko~ dııkl.ıu carnelr.kn· 
tarını sarı bir pcı·M ve-ı·a ren.kli 
bir lc5.ğı•la kap·tırken d.kk&t et

tikleri nokta şudur: Prrde-lerin 
bir e•li.1!' ""'oıı b'raz ar'lf.: kala
rak Z<'ytinı• ğ1ı dolmaların göri.iol· 

n esi, kağıılı cllna yapıştırırken de 
bır k•sm 0 nın bos bıraklarnk orada 

Halep köftelel'ınin gösterilmr..'< s 1 
tenl'T'('< dir. Bw sureUe (gliya• 

hem belediye ya••~11• riwet ed·i
l<'Cck, h"'11 de müşleti ıvll!llac•k· 
tı.r 

Belr.fyooln bu f!lhi hil~ "oluna 
san•nı''n cte+aı een'a•dırm""'ı "' 
el.'velce verdi!:!' bir kararın nıhu
na aykın h>reket cdi1m<'•ill• mil· 

saatle etmrmesl l"7ımdı1'. Fık.1 

bu gibi yer1erl i letenlere düqen 

b!r h=~erilik bo"Ol.I var<iır. Onlu 
da be-ledôyenin kararlarına hüı-

m~ etm k mecbtır·yetin\ his'le
dı ek '·:ıdar belclin ile iş bir'i~ 
ahlakıl'a s-0'lıiıp o'd'tl"klarını göster. 
IN!lido'rler. Bu ahlRk teı>s<:Üs et
mezse beled ymin tdt tnraflı k~,,.. 
t?"Olltn t.stenM ne!iceter v-A"'TTI~-

t<n U'Ulktır Biz lümmlu kararla
rı belrd·yeden i•tell1"H, fakııt bu 

karar'ara ri>veti h•lktım bckl.e'me 

l:y'z Yoksa iste 'hi i kador mü· 
.r..ıı,abe y>pı'sın, isten ldoğl cadar 
yıldır'<ITI cezası verilsın Mhcede 

pek az d<'i:! şi lik olacaktır. Re1edi-

* Hüscv•n o~ltt Ha\•d ır ismin
de biri tülün gümıu~nde İkbal 
{irketl deposundan b:.r teaE'kP 
zeytinyau çalarak lk.açt.rlreıı yaka 
lanmıştır. * Koço km Ka !Ana "ISll\. • 

b•r kadın Tophınod• trı:ımvay dur 
madan inmek istemiş, tramvay 
biletç Ze1<crriva da kadını ı-ut
mak lst.erk<?n Ü.isi de tramvay· 
dan dü•ncüşler ve mul tel 1 yer· 
lerinden yaralanmışlardır. 

1 ye v~s klarına 1<11r 1 riave1 kiir Jı.ir 
şehirli zihnı;•eti \•ataıı<laslarda ı ... 
es.ü• Nmcl <l'r. f<te ancı'k o va 
kit Mihne bir z;'ıniyetin küf!ü 

lg'.işes:nden, .bekdive y ~Drıı on 

gün !'Üırer. ooıündcn kı.ırt ulrmış 
oluruz. 

ŞEHiRLi 

------ -----

Y=aıu HAYRI MUHIDDlf' 

varlık verg\s'nôn tahakkuk Ut- yet olmuştur. Görülüyor ki, dev· 
lelerini meydana gct:.rmek !et teş'kilatımız iyi ıdar< edildiği 

iç.n ~vl<t mem\lll'larımızın gös- ve y{U<şek bir ruhla lşled:ği zaman 
tttdU<. 1eri uıyret, büyütümsüz bazen yapı\mış olan menfi a'tem· 
(mılbaliig•sız) harikalı.chr. Me- lerin çok üs1ünde işleycbilmekte· 
mu "'"mız uyCmlmnı bile feda dir. Sıyın Slreçcğlu hükumeti, 
ederek, goceli gündüzlü, büyük icra ü!iubumu;da da bu bakııın· 
b'.r dislpl n, m.t'zam ve vazife duy. dan mesut b'r yenilik :;aratmıştır, 
gusile çal><rmşlaı"<h•. Hatta bu o~u.ı iç;n um"yor.u.~ ve diyoruz 
ımaliye memu.,.larınıııın l.stiTa.hat kl, d .. vı~t ve memurlarım1z bu ye· 
cd b•;m · r için l:stelorin bay· n; ruhu bir an gözönunden kay· 
tamda &Gl!ıdın dahi indirilmesi betmemcli v~ yalnız d-~v·~e al1"-
gcrc.ktl. ken değ•!, cı-evlct venkPı. da 1 a~·rıi 

Bıi1ür Türkive<le b r ~ da yopı- ı~r1 s·sımi, nyru sUı·al, <l::ısiplıu 
lan ve son dc.-ece çetm olduğun:> c•drl;yet otoritesıle ha:ıeket el· 
hıç kımsen.ıı şüphes· bulunmay::.n mel.d:r. 
bu ~le mc.ınurlarımılln çalış, M~ela, d'r go'.irli va yoksul 
sis~en11°.eri \'o gö3'terdikleri su.r'at ı~atandaş·ar ndZ:t ucuz r-ıt-.rr.ek, o 
muhakk:r.< kı, parlak ve ovı.ınele- k.er v .. yiyccdk maddl~ri dağ.hm 
cı!k bir ba rıdır. hakkır!la da çok güzel, isabetii 

işte, sa) n memur val•nd~•- ve ,,..ıurlu karsılar ver.':niş.t:r. 
rımızı, b zlor, bü'ün memlr.ket, G.eçen hü.kıim•t z.maıı1J1da y ~ 
vızife ba•ır..d2 dJima bo vazife sul ailder!n ÇO<"i.ıkl>rın• ve.ril<eek 
rufıl"~. b seciye do.ğrulırihı ;le ve şcıker h'kôı csı tam bir y>l su mü• 
bu d:siplinle çalışır gömı.-k ülkü· vo soı u~da da vn geçilmek :ııo-
sündcy'ı. runda kalınm1.Ştır. 

Yine hiç kl.ınse ~Cıphe edemez Bu sefer, ic-ı-J üs10bum•nda, lıalk 
ki, bu vergi me<;ele nde kımır h•klaT! ve~ilirktn dahi ayni t<ş· 
ve icra s" at:, gösteri'en W..r:ter kilat ılık, eyııi sü.r~ ve cidd'.yet-
cidd;yet, h'. <umetimiz tç'n. de le hnrekct ol.u.nac•~ndan h"; klrn· 
iftihar ~•ğim z bir muvaffakı· se şüphe etmemelidir. 

--··~--~------

ö.lge Sana 
ün tesis 

i 
e ---------------

Eski birlik feshedildi, yeııi 
b:rliğe Halil Sezer reis seçildi 

İslanbuJ bölge san.ayi birl'ği 
umum! h•yeti, dü.n öğleden son• 
ıa Tic.ret odası salonlarında ilk 
t.ap1 n.kmU y•p.rak eskı miti sa· 

nayı birliğ.nin feshile yeni b'rl·
ğın kurulmasına ait hU9Wları gö
rüşmüş. yeni idare heyetlnl seç· 
m•şt.r 

Toplantıda vali ve parti ~isi de 
hazır hrnm ""1.lr. Toplantıyı. 

vali l)\"ımış. yeni birliğe muveffa
kıyel!er d>'emişı.ir. 

Söz •'an blrlık umumi kat'b; 
Hnl;d Gül•rvü1. bölge s~nayi bir
liğ'ııin mahi)etini anl~tmış. iza· 

• hatı tasdp o'ur.muştur. Bundan 
son.ra o'kun.ın bütçeye göre böl· 
ge s•nayı b rl!ğ•nm 74 bin liralı'k 
bül e•ı olduğu an'.aşılmışt•r. 37 
bin 450 lira da tesis ser:ın.&y<Gi ol•· 
rak ayrılmıştır. 

Yeni id:ırc heyeti şu suretle te
şekkül etı:niştir: Doktor Halil Se
zer, Hilmi Nail' Barhs. Sami Bes· 
!er. Murat Hiln. Ka.m;ı İbrahim 
Fidan, Ad'!lan BPrk~v. Esat K•· 
r'!T'o.~lu, İSill<.'t Çenglç. 

fdare heyeti. dün >.k toplantı· 
sını yll'parnk bölpe sanavi birliği 
r••sl !!'ne doktor H•liJ Sezer! ge
tirmiştir. ------·---·---

'Ucuz şeker tevzii 
tl'ç aylı·k ucuz şl'ker tevr.i•tı bu. 

>!iinlrrde baş!ayll('aktır. Vilav<·t 
luzumlu Ş<"kcri temin ve hangi 
mont.akaya ne mi.ktarda şe.l:er ve
r lo'C"ğ n-o. teşb;ı •tm~tr. Ve!Q\letc 
te\'zö•t iç'n bir tek"fte bu"ıımıl· 
muş~uır, Bı.ı tf'klôfe f?/;re şcf.oer 

kVZi&tı Yopthrken vılnız ana kar
nelere işorct yapılmavae•k. cl<· 
m('k \':arne1erin'n kö. eleri de lke
sikcd'ıc!lr. 

Vekaletten ~mir gelir gelmez 
hemen ?"ker dağıtımı boşlayacak. 
tır, 

Revıuı 1rr:er 
Beled'y• lkt'• ot müılür1 üğü dün 

beled•y-e da'mi e-ncümrnine bir 
1elc'if yıpml'Ştır. Bu tekl:fte revü 
gösterilen yer!.erin ctuhu'iyeye ta
b: tııtu!ma.sı i~teımıektedir. Re
vüler du ullyey-e t.!ib' tutulursa 
o gaz'nol•>-da beleılive t!ttisat mü
dür'üğu içki ve kah\'e j.çmek ımec 
b-urivet!n:n 'kaldırı 1-ması lüzumu· 
ll'll Heri surrııekterl r. Bu sure~ 
revü1ü g·ıztnolar birinci Sl!'ltf ti ... 
yatro muamcle!erine wbi tutula
ca.ktır. Daomi cncüımen bu tekl:fi 
tetkik ctme..~·r. 

-------
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Öteki odaya baı.lctı. Orası da öy
le ... Köşkün arka tanf•nıı düşen 
üçüncü ()daya da b:.ktı. Hazırlan
mış, fa.a'kt boş bir yatak. .. Gümü< 
işleme"i b'• terUk :;atağın alt :ke· 
nannda duruyor . 

1 AÇOlb KArPDM~ AÇDlL! 1 
.,,._ ~- n~,,. tı9•-

A\ f cıtoı MUıK 

söndürüldü. Latirııer aşağıya indi 
ve yüruyerok Sebıst:yen'in atöş· 
küne kadar olan yolu ta.kip ettL 
Köşkün rohçe kapısı açı.lctı. 

Yavaşça 'çeriye gird'. Ay:ık &eSi 
çıkarın amağa ç•lı~>k. bi'.hassa 
ç·m .. nlerin ilzori_nden dilikntle 
köşk• doğru y.\k!aşn. 1 
Köşkün bütün pencereleri kap

ka tı ı:ktı. Fakat vakit gece ya. 
rısını gt'~'ş oıduğu i.çln, hiç bir 
pencerede lamba 111ğı görülme
me~ hayreti mııcip oll!Il'IZdı. 

Bununla b .. rflbcr, eğer EIC1l 
kfüıkte ise. yalnız olmadıJ•ruı da 
şüp!ıe yoktu. 

Şu halde :kö~ktekilerin dikka
tıui uyıındı:rmıtdan, E'enle gorüş
me.k ço.k xr.üıokül olacaktı. 

Elen'in köşkte oldu~una yüzda 
yuz kani olsa bile. ona n•ml eri
şebilecek onu kö,kte<ı nasıl ka
çırabilecekti? 

Y •"'f yavaş. dikkatle 'kli?ke ile
rilerk.en, sol taraftaki pen~rcler-

Maammer AtATll8 

den b:rmd• ı;.ı.k yandı. Bahçeyi de 
hafifçe aydın~t<ı. 

Lat mer küŞ'.{Ün duverının <kar
şısmdakri ta!Lmların arkas.ın• sa'k· 
landı. O zao:rıan ışık yanan peh· 
cerede bir e>k<Gt gölgesıni gördü 
ve tan•dı: Kar•to. 

Lıt mer düşündü. S•ba.~tiyenin 
uşağı bu vaıklttc orada ı1e yapı· 
yordu? Acaba •kademi binasında 
olııp bitenlerden hı,; haber; yok 
da, pıımıuınıa gelmesir~ mıi bek· 
liyordu? 

Eğer Elen kö1\cle ise, nca ba. ona 
hasıl ulaş1bilirdi? 

Cebinde küçük b'r eıekttiık 
lômb·<.sı va.dı amma, son der~-ce. 
ihtiyatlı hardket etmek lazım gel· 
d.ğ•ni anlıyordu. 

Ycniıı<len ooğruldu ve yavaş 
yavaş köşkiln sağ tarafına d'Oğ· 

ru yürüdü. G~n .ıkşaom aıı;ıp 
knçtığı pcncerenôn önüne geldi. 

An:ı,ılan penc....eııon manıdılı 

yarım yamal"k tDmir edilm!şti. 

Çün!lcü Laıtime, şöyle '<lince pcn· 
cero ı>çfdı, 

HemQn içeriye atladı. Yani Se· 
b..,tıyen Judit Aş'rn kavgı etlıi
ği s~lona .•. Orada<1 ayuları.nın 

u;:u ile \'ürüyel'<?'k sefaya çıktL 

Mutfak köşkün öte tarafında 
old.uğu için, o z.ıma~ cep liimbası

ru .kullanmak t<:h~esin• göze al
dı. önünde dar brr mcrd ven gör

dü. Merdivenin ilk b•s"'1n ~,na 
ayağını b'9tıjlı z.ım.am, vaziyeW.nin 
ne &.adr.r tehlikeli olıfağun.u an'•· 

dı. Fa'kat Elen'+n Y•nına kadar 
varm3..'< iç•n, müncaat cd'Jccek 
daha baıJ<a çan var mıcydı? 

Bu diışü.nce ile mer<llvenleri 
b's:ımak b:ı.~amak ve o.evre devre 
ç.t'.cmağa b~ladı. 

Yukarıya çıJ·tığı zaman, orta· 
lıkta hiç ses sa da yoktu. Od anm 
birini açtı. Kiımselcr yok Mob!l
yalar 'lroMulmuş, yatak da ö.rtül
m~ ... Allah Allah! 

L'tim~r ba terl'.klor:n Elene 
ait ol<:!.uğunu hemf:n anhdı.. 

Demek .ki gösterctğl cesaret bo
~· vıtrnemi~i. Bu odan:r.ı Elen iç~~ 
hazırlanmış olduğunu, fakat genç 
~ı:ı odasında o!madıtını anl:ıdı. 

Acaba nereye gitmişti? 

Latimer tekr r mcrd:~.ene doğ· 
ru yüı:üd üğü z,ıman, büyüJ· b' r 
endişe içindeydi. 

Ka~anflkta, el y•urdnni'lc şu· 

rava OOTO)'& tutunarı.>k •şa~ya 

i°"rk"''l· bir<kıı kalbi durur gibi 
oldu 

Çürnkü ~rd<t'enin alı katında 
biır harek€t olduğunu sn!amıştı. 

Ac<:.ba Kal"to mu? Herhald~ o 
ol:ı,. ''! Anlaşılan öş~:ün iç'ne 
b'r yabancının gırdiğini anlamı.ş· 
n. 

La~iır.er olduğu y~rde kaldı. 
Neıfes bile a•mıyordu. 

Ara<lan epey zam•n geçtikten 
sonra, merdivenin alt tara!ıııda
ki •Y•k ı;;csi ım.ıtfıığa doğr>ı u:ı:ak· 
la§tı. 

(•riuı 1 M') 

çorluda j·DIS PotiTlKA 
1 Ş I e n e n i Atlas harbi 

• H c ı na yet axemnıs-
M ~ denb ve lıan 

M · k J k J • locJ..-veıtlcn 'ıı J.,ı raki ile aznun an e e erı• Alwu cleoıbıı4ı ıı~ino .ı.ar. 

nin muayene edilme• fl mıtcadele açıiıl.ığ.ı ve blutii 
• • habor veınliyordu. Abıuıu tara. 

.s'.ni ıslıyor fı :la Aı•\as cıı.,aıııı.ı.'llllda A~nao 
cı.ntt*1 acr. "ll!!ıı fııa't.}'ti 
IK'lk~.i olarak Mütıteıfikfore ııU 
on ü; petrol n 1 . e ı:eoıisilıin 
baım:dağın.ı lıımi: i. Bu 
vak'a Aıtaa C:kyaotıs bariıl mev• 
Hu ılzıeriode şfmd;ye kaıfu 5Ö1 
knmiş olanl.ıza uclta ne iliı'\e &o 

dil...-ı·:,inl .ı odünnekıleııllr, 
Şinuiiyc kadar Mllltefikler ta· 
rafıwıı nakliye ı:om.isi ıtibariyk 
~an uyiatı n doeğ 'dl. mliııl<i& 
çı>'kl:a. Çüıilı.ii ö :., :ı.amaı ıar ~ 
du kı Alman tarafı.,.... d...maı. 
tı m0ı:lıarebelerinoöıı &!< eıtiği 
mu·r~ltabyeııler o halıde devanı 
edip gide...., bll'DUD Mıi~•eWı..ler 
aleylılıuo oJacağını ıı- An,...CO 
Sa.icıun tarafı IÖ)'lüyonlu. Nİ'hlı• 
yet unJAfUılı lJ Mihver ta.rafı 
pl,ıJği denizııltr fM.li) c"ll il• 
asıl varmak blbdiği gayeye uı.· 
şanıam.ıştu:. Bu gaye de lngllıte
re ıie Amerika arru ıı.ıdaki nakli· 
yatı, daha sorını Amerika ~ in-. 
giltıı<"e · Ruı.ya müna.kalatına k&
seb>lnıekrıi. 

Birkaç gün evvel bir gece Çor· 
lunuıı Tü~'.<ogücü köyünde feei bir 
cinayet 'şler.mlş. Murad İliminde 
bir köylü ile ka.rısı Fatma balta 
ve bıçakla öldiirü'.:ınli§lerdi. 

Çorlu zabıtasL o gün lcrcie kc ,. 
de hulunıın ve birden bıre orta· 
dan koybo'•n Zekerriya Kan•k is

minde b'riın<len •!iphelenmiş ve 
keyfcyetı §Chr·ınz,, bi'd•rmiştrr. 

Pol s dün sahalı Sehrtm.nır.de 4!b
lebi<:iı • edPu Zo prriyayı ya.kala. 
yarak adl yeye t<s'·'m ,.:ımiştir. Si 
r·ocı suı c ı m>hkcmrsınde sor
guw çeki'en IDl!..."Tltın Zekerriya 
v rd:;ğ ifades.ind<? OOın~r ki: 

c- Ben köyde bulunan saman-
1& ım ~atırtak ıçın grlmiştim. Brn 
köyde ~en c·mayet f"tı8n olmamış
tı E ııden sonra o!duv9e bilroiyo 
rum. ~n:m bu işle &lakam yok· 
tur. 

Reis Zekerriy.ya, Uzerlııde bı· 
çak bulunduğuı>ıı ve bullda d• 
kan lekeo'cri göı·üldüğünü söy!e
mişHr. Zcl<erriya lekelerin .kan le· 
ker olmadıi!ıııı b'ldirmi.ş ve mua
yen-es!ni tsterriiştir. 

Neticede Zekerriyanın revkıfi· 
ne ve bıçağın üstündeki lekenin 
kan lekesi ".lhıp olmadığının tes· 
bit için Tıbbı adliye gönderil
mesine kar:ır verilmiştir. 

Taksi Yeni 
ücretleri 

ıugl kil tleretl!rl11 
ytlzdeytlza çıkarıl· 

ması istendi 
Benzin şişelerıne 40 kuroş zam 

yupılmJsı üzerine şoförler beledi· 
yeden zam östemişlerd:r. Emın:yet 
8 ıncı şube mildürlüğü beled ye 
da•mi encümenine dün bir te'klif 
yapmış ve şoförlerin müracaatı 
nı bildiıım!ştir. Bu teklife göre. 
taks'metrcnln yazdıitı miktarda 

yüzde yüz zam edilmeP ve dol· 
muş usu!ü yapan taks~er de ayni 
şeklide benzin zammından mütees. 
sir oldukları ı.çin yolcu tariıfeleri
ni arttırmalıdır. 

Daimi cııeüomen henüz bu hu
rnst• blT karar vcrme:mişrr. 

Öğrendiğimize !!Öre Emniyet 
A·ltmcı şube miidürlüı!ü dolmuş 
u9Ulünü ()smMbey ilr Em nönü 
arasındı yapılac.alk seferlere de \eş· 
mil etnııek istemı!ktedir. 

·otsuııara lr6mlr 
Belediye. yoksul kimselere p•· 

r:ısız kömür dağıtmak ;çın 15 bin 
!iro tahsis etm'ş ve mahıı.ık!l'l oıfi
s de bu paraya tıekabül ed<n kö· 
mürü ayırnııştır. Pa.tl ve hayır 
mü<'sses, leri ılc Halkevleri sosyal 
yardıoın şubclerin!n listıelerini ha· 
zır!adılk.'arı yoksullara bugüaıler
de kömür tevziatına başlanacak
tır. Tevz'8t j,;in büıtü<ı ha:ıırlıklar 
tamamlanm•ştU'. 

- . . . .~ '• 

·~n..,•kloped 1 

Trat lusg3rbın en 
meşhur merkezi 

Gelen haberler mare,al Rum
m->in kıuı1ardığı kUll.'V<Jtlerinl 
Trablı:sgari>e k .dır çekmeğe mu· 
vaffak oid •guou bild:~kted.ir. 
Trablusgorb'n en meşhur ve en 
ileri me:ikezi Misnta'dır. Trabh.ııı 
şehrin:n ş•rkın.da ve 216 kilwret
re mcsaf('de bı.ıı'u.'Jn M:sraka Os· 

manlı ömparatorluğu zamııaıında 
bir kay:ma'kaımlıktı. Şımdi ltalya
!11 ın b >r mü cmlckesiıd • 

Sahı den 16 kOOrn<:tre uz.ıkla 
bulun en bu büvük şehrin lııırı o.ı 

o 1 n Pe' c burg çok guzel ve gö
rünüş 'tibari.le çok şir n bir ka· 
sabadır. 

Misr ka 8 temmuz 1912 tarihin· 
de İtalyan gcnerııı'ı Ks'ffi"rcrıa ta
rzfından sgal edilm' ti. 1931 de 
Y2J>ılan sayımd ehr.m - uf usu 
15 b n ola ak tesbit ohı-ndı.ı. 

Bu hedefe varama.w.ıtı.n ..,,,,.. 
ise ~fül~erin ıımıi ruiııtı
na uğramaı.ta olmMt !.ki ncl m.,. 
sele ı>lmuştıır. Çünl<U rlne sn
laşılüı &i giM.ik~ a~ la o.Ja• 
getni zııyiatnıa kar~ı b;,. ıtün geı.. 
mit Mü.ıtefikler l.ma!Mı ~ğa.ıta
blbıişLerdJr, Arldı. lnınl~t gtıitik
çe artan bir ~b<ote de\·am etıo 
...ı.tecür. 

Bıırada her fi.ırlü n"oyahn 
ikisi Olltaslnı d' ı:i.lillnek !Az 
gııUyor. &Ui11efilı!l.'r Mihver b· 
rafının selxp olduğu .:ayi tı lıi· 
çe sayar g1bi değillerdir. Ulcla 
denız:Ull hariri MiM-er ~afı· 
nrn asd V1lrmak i<t'ediğl gayeye 
• kl _.;ukanda i • el edilmişti ~ 
fimdıyt- kadar ul:ıışamamış 00111"" 
sı rtııittelikler l<"hine ilk l<iarı 
teşkil etmlşür. On.dan sonra za~ u 
tm tcla&l cib&tiuc gidile ;ı,,,.;.,. 
s.i diğer ıııiUıim kam ttuıoi.n et
meJ~. Bu clbet!erın heıı>s( 
mali\m. 

Y ;ıoııiden ea Öl; petro4 gemisi· 
nln A.:man tahtetlıahirlerince 
batrrı!ımş olması Atlas Ok) anu• 
barbiııtn heyeti 1'1numıyesinde
kl tehnilalrtan sayılmaktadır. O 
harbin beyoti uftıUltıİ) e i ise da
ha ~:ımuUü meseklere Y•" açmış 
n inııtlıere ile Amerika arasın. 
dald mün-ı..ıt.,rln bugüniine, 
ya. ııuna dalı- gerek iugW!erede, 
gerek >'-1 c!iinya<la bir rok mil· 
l;llıanlw ~Unnilflür, Her 
lld tarafm biriblıine oba llıti
yarı bu miilahsıalarm asıl nıov• 
:ıuutı<ı ı.-ı ediyor. llfe•eli i>l-e
denheri bilim)'<>rdu kıl. Atlas O~ 
Janııs- emniyet alt:nda oo(. 

masa Amerika için en biri,,.,i 
mo~ledir. Bunu daha b.ı ha"he 
girmed<!n enel A,,_ıkııhlı."ıll 
Avrupa 1'1eriD(' vzalııtan SE"i"" 
cl kalamayacaklarau sö1 leyttıler 
UZıtn ıuaıd_,-a amlalnıı•:t....C., 
lfal!.•ıki At!ti OIG)·anıısunda 
tam ı.ır nnını) et tıo9is edilmek ;,.. 
tenine. l.nı;;ltereulııı lııı iııdri<ı 
,.ıaıa.., ıöa ônlhıe getirilnristir. 

hgilıereye, At'IM Olı:vıınıısq,, 
nun öte tarafındaııld aıncaı:ade
lerden metılBn yı.rdnn ~ tıy. 
metlidir, çot :rerindedlr Fa· 
kat yiae o amnadf'fft-in şunu 
da gözönüne g..tirdYıoleri ı?örülü
yor: - Eğer lngillenı ı\wuıpa 
lutasuıdalı.f gırlip ta.mftaıı yani 
Almanyadan ırekın !lok bllcuonn 
ka~ılamrmuıı. Ollll mukavemet 
gii'ltNm.etnfŞ olfaydı, flritan.,va 
aılal•rı hak>katen isti!~" u~a· 
sa7dı, Amen'lıa ne gihl hıı.Llcr• 
le karşılaşacıı-klı? Brltanya a
dalan Ahnanlırnn ..ı· nde birer 
U.. olacal., oralarılcn bir gün A• 
rnerika bta"lna !4arruz işi AL· 
ma!llar i~in kolav l(ın-illerelcrti. 

On:ın için At1M Okvanusq 
harbi na<d Amcrllaıınm t>ınniye
tine birirl dtte•eode taalfu cı'l· 
~'ONa hu hal"bi iJk kıız ıan da 
ln,ıill•re oln·uş. tnıgiliık•le A
mer•kalann nnmndu euwiltı gö
riltm ... l<'le <>lıın i blrligini lnJT 
hir ıimil &mıu tur, Bu ,fü,,cva 
hnrhiod., Aımnik.va hiç faal'· k 
ed"r gibi görl;.ı>mh·en ı<ic-r de 
,-.rdn- ki <>nletı hş:ırm"'1< bu• 
gUn Anıerl ıı ın deniz, hıı,-n ,. 
lıar3 1r ellerine vc1ı ıo .-. 
Hlll'ı••kl dohı yakımlıın ~ ' " ra 

nıiı ter ıı "'' e ' nn k h ıı· 
ıund~ fn.,'lt•• l'r Am ~. 
ra.,qıla rokaf ~ e t rilı' 1 ir 
tR lc1 11 '"" ~, 't'r" r kcn .. 
eli !erini ııiifll nıe 
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Tadilat son 
------------

şel(Jini aldı 

Avukatlık konunu Tümenler Uçuyor! 
İstanbulda 

tahsilat 
(88f tarafı l iıı.cl &a)'fada) 

dan !.ı.ç de &Ş«ğı olduğa >1U ıJma. 
m9ktwır. E•ıgünıci.ıen itibarec 1 
a~'ln 17 inci gıınu aıkşıwnm:a kar , 
dar ~e.l!ier veııe;i ödeme j 

mW::W.~Wıo... ... ının .xın lJ.r.ıftialSını:ian b1.i. 
.f.aa.e Hie.c<L< barçlarırun g~r~ lı.a 
lan miılitiın bir lusm.mı ~~re 
yatırını§ o1ac..kılar<lı.r. 

Ba ik an la r d a 
Bugünlerde 

Neler oluyor?. 
(l1q tanafı 1 iocl say!&dıı) 

gö2>0 çarpan bir h .. rtıket ~anfır. 
Bııgun g67ü;ea btr f:ıaliyt'{ J'lliJt. 
verrilere aittir. Bu f&~li)·etia 
Moo, DııAaniarda bir kaynaşm.t 
ve yahut en u bir hrı:laDnııı ol -
duğ•ına ddioiet eder. 

Arkara, 12 (Th1am muhabt· 1 
ı.ini"'r.) - A'VtlkaUıık lı..aııunu· 
nun hırlı =dd.elerinln J~işti· 
rilmıo:;! halııkmda·ki kanun tay!· 
ba.sır.a e'iı:ıe, v~Jet ücretle'l'in· 
de »ıu~yyeıı ma?Mğı ih'.iva et· 
mek üıı.ere davanın · neticesine 
gifr0 ~eğ'..şen ücret mukavelele-

6() liraya kbdıı:r ma4 al•·n ha
kını!cr, hukuk m...zunu ·1luıa:>a 
lar 1a avı.ık1ıtlık yapabıl<!Celk -
ler.-Jir. Dova vekilleri hnkıkı.r.d• 

mahalli yül<ısek dereceli hakim 
tarafından verilen karar, baro· 
lar..a <k>ğil, en yükı;.eı< d"receli 
ınahkeme tarl'fıııdan tedkilk o· 
lıın•::aktır. .M evcın kan ur.da, 
avu ka tia.r ın nK-chu rl sigorta oıl. 
malacı hı>kıkı!ıdaki hüJunun tat 
"=ıikiııi 3 rene geri hırak:mağa ad· 
!iye ''ekili salı<JıiyeUi olacaktır. 

Amerikahfar, tayyarelerle, bü\ü11 tir tümeni topu, 
tüfeği, her \eşit si:ihı, otc:mobiii ve tütün ı: Aır:ık· 
fsri!e bir iki ı ral tçinde yiiz~erce mit uzEğa taş1yorl3r 

luaa bir clzr teldlııde arlt• sn 41· 

Te...,,.'111 merl<ed Aaslell eldıı. 

fu halr~e 81' n /\Dtonio •lama 1111 
hlm w ntt.f:!SU cok daha kı;ıta... 

yazan: ] sildiler. Bımdaa ııonrs birinci l&J'Yal'!' 

Bııgür.ıdım itibaren br.şlııyacak 
yüzde iki za.m.la vengi yat.r:ma.k 
ınliddıe-ti bil.er bitrr>ez mı.i kcll>etle
rin emvalinin •Tahsili Enwai 
Kaıımıu.. lhülriiırnlerine göre 
oa.tışa b*a:n.~"aıhltır. M.U.:ayede 
ile y;;pılacak satıŞ!ara Sı.imef 
Bank, Ticare~ O!ısi Eml.,;iı: ~ 

kas} •:e diğel' romni te}3lıı!cüili.er 
de ı:;:irak eaeceiotıı. M:ıhru:ket 
Ofüi de yapılacak kömür ve o
dun <>at/ı1'laı ıı.a girecok. ve ııW• 
bayıdL yapa.::alctı.r, 

Ruııv~n, SClD :ıuesajmıla Av. 
rupa kaırasmn iıni bir haııkı1ı 
yapmak \'e Mihveri A.: tıpada 
nwıglüp elmek kararuıdaıı bıı.h&
edıUywıdu. Yolnu., RU!l/\ e14, bil 
bas.km~ zıı.wıonııu ve ye: ini ıü>T 
~ .... ;~ 

ri mute<b<:r addedilecek, bunun 
m'1r..

1

inıe dair mev-cut olan hü· 
k'Uın ka1dınlacalk.trr. Böyfoce 
Vek~lat ücretlod setibestçe ve 
oova"ın netice.sine göre tayin 
Oolui'J.:' t.iJec-el<!tir. 

---~-------... ~~~~~~-
GenEr.11 J~ro 

bahtı bir şclıiTıl.>r. Tek..,..,. en büyüt 
ehemmbett, AmerlkMlal<i baştır& 

pelrol bynal<lcnıun ba vllayeı top. 

ra.kla'"l.J'lda bulunma. ... --ıdır. Darp lç.tn ... 
dekı eheınm.lyfctl de l&)'ya.re ınek.tcP: 
lcrU:ıln ve {~yaırect takım ~rke-ılerl 
n1n burada loı>!aıınu, bulun11»>1dU'. 

Bunun arbebl şöyle izalı ..:JUi: 8aa 

m..ydanuıa ladl ve J'oJW>dalo.ı lele· 

ükrü ~smer loa --·· venllil emre 117~ 
olaratı ıntJ'd.uıuı bir lıiişeslne kadar 
ıi\l•k. Orada dnrda.. Blrl."lCI tan..-e 
J'Cre inip de -dalıda lalıslıı edilen 

yere dı:fru g:dtr.len. ıttıu•l, oa:u arka 
s1nda Ü(:Uncü '\'l" onu tıakfp rderek 
1ı~r toyyattler lndllel'. Eıın!ann h•r 
biri yerı.nl aluıca dedtaJ hJ>LIAI' açı

h1or ve tıer layyarenın ~nden as
lıeot· rfe lopları, ~b!sah ve ~ oto
mub J!ert elktyorda. Blrıacl terıJp 

(P.aş lıarafı 1 inci sııyfada) 
leu ': ' t.chız ed &niş bir ordu 
vardır. 

·Hardcltın yavaş yü·rür gibi ol
ıiuğunu k.tbu! ed:yoruı. l"o:<'tat ara
zinin vaz.ıyetiııl ve dii~mırnin işgai 
ettiği Jn;, vzifor '11 eh emın i y et.ırii 
gözönüntle tut:mak lazımd<ı<r. 

OcncrJI Glraud, Petairıle YB!p· 
tığı go<'iişme hakkında şu ıs..fsi!Mı 
vermiş Lir: 

, i ırgUter~C:ckl \·trk 
111.tıst t lı( yetiı in 
Jı ptıGı ueziter 
Londı·a 12 (A.A.) - İngilte-: 

renin hal'p gayretlerini tetkik 
iç n 6 veya 7 hafta İngiltcı>ede 
kalmak ü:.ere pazar akşamı gene
ra.J Seyrek'tn başkanlığ.ında bu
raya gelen Turk İktısa-t he)"eti 
auı;;ı ş.ercfine Türki)"e Büyük :;::ı. 
çisi düın aı~şam elçil:lk.te b .r çay 
ziyafeti Vef'mtşt'r. 

A.;.ıtonıoaUD &.ııml, scııeaJn oo ik ~ 
yı.n.da. uçın...ya "·lvPrfl}lldtr. Bunvn lçJn 
tayyare tallın n~rltetıleri bu mınta.k~ 
ya topbdlDLtŞlır • .Bır.e ı;ö7h.~odlj,ne &"i!ı 

re. Saa Aııl(.nio w ei.ralıoda :rüa eU• ı 
blıa IM'ı-•ccl 1.ıışıırtımekledlr. 

. a:rı..,:k Amer tı&nın cenup ucunda 
bulunan b11 ı,eblr, )·artn dayawtmı· 1 
ya.c;,k dere('.t.ile swak' olmamakla be--1 
rabr.t', _ kttın da. mutedildir. Biı:icn o
rada bulW>dıığ.ı"'"" llk~ıiuin ..,,. 
ırwıler .Jıe d('ğl'll hava ııol! iyi idi. 

ha.!:ıııı olur. Dönllşte Afrika.Fi bu tar 1 
,._.-.ıerle ıececet•ml&l •iiılediklerı ... 
ma.n - lnamııamlıiıun. Saa Aulo
nio'd"n uotuktan bir ıu.t ta:taır son
ra bllyiılı b•r ıanue meyJaı.wı.ı bı
dli.i.ml& ~•maa,. bbranın M ,k.sika bu. 
cluduıl& ç:ok )"akın Eagle Paftti., yani 
sKartaı Gffı.di» aduttla l>if' 1er old.1.1. 
tu.u.u öircud.lk,. &. ada cUreceğL • .iı 
liıhm tı._. ... wten her «ırül &<o.b.met.8 
ka l:ı.ıımıu d~ğr<dı. Çü.ı.k11 b .. ra.ıa 
&.a;:..·1"an.lerıa Leobir.ııı:UarlJc birli.kte u
keri ıuıaıarı ııakı.wırİerinl au•ecek· 
l.ilı. Blı:I ~ ıımarulau neu.lıeUe ~·arııı· 
ladt. Ve anlaUıı 

- {Jt)O.n ikinci IOmetıln bea müf. 
rezelttl ıanar~ na!LlediJeoeKllr. 
Bu kal.atat' baraıa ~ cıil m.cw. 
ledo <>faa bir başlıa ı....ıe.ıır. !!imdi 
,u J.."llleye ~..ı. ııııJ<Jl1ıı4 6'>) """°" 
llm. 

lay l'ardcr boşalı< bo"''"""' dortıal 
ceJcJkteri gtbi bireJ" birer ha.\'alaı .ıı 
l&r. Ve bot kalan mtydana bura:.la 
ufakta &V-°Wl<'ll tayyareler C!·l.11. Ou 
tar da ayıl! lnhı:am!a b:>şal&relı: havıı 

landll~ Yt" onl:ınn f~rintı b"-~ıkaJarı 

seldi, Bu naW,tyat devam rt!ikçe tay 
)'ATe tt..e-yCaıuıun '-.Uşe.slndekl orman 

Ye akııçhli. içinde lı.unelli bit la.a 
loı>lanıtut 01Jı7ordu. 

Verilen m,rlWrıata gike, bu hal 
ta ı'ıxie yapılı.,..,. vergi t.ediya· 
tı !~r ı~c ka~r y•-JZ..:e ıt;! za.ın.Ja 
olaca~as da \'arlık vıercii·:ı Ül!;tt:1t: 
rinın ;..>'1.:il.jı eUır.d~n itöarnn il.~ 
15 ıpn ıçır..d.c \'a!1;il.:rlı:1:1 yü.2-
de ;ırmdr.·i •·atırar..!ru- ır,iteıiıaki 
lxır,;Iar,n; Z'"1l:f:ız () . .;.<':Y'<bilereiı. • 
lcrdır • 

l\lihver, daha dvğotusu Almtı .. 
ya, l\lüuef;kletin böyle ~ ı,. bu. 
bna her gün ılı.ha dy,.dı.. .oıı._ 
tedir odıuıaf:a başl~rı.nı Uılı. 
dir .tmoi<ıedir. \'e l:.i~!ahi, lıö.Y 
le b · ~ ihtioırıal~ karşı bit tııı... 
tedafiii tedaıirlet" aleralUır. 

Bal'<an Yanın~ı U.:c-tlnde. 
ki devletı.e., hugün IUman)·ıı i~i.9 
mıittııiiktırler. Fnwıt, )'Hnn. ~il 
veya bu şa~ı altmda bu ıı<Uaıkla· 
rıa La> ılladıgı ı:Qr-<&hillt. Çl'tliıt 
J>Gk'ın birer çeykl <>lıın P.,.1;.aa 
de•·letteri bir bu~ıık, iki yıl evvel 
old:ığu lıadar buı:ün de a•·ni 
kan«atla, bu palııhııı Çl'lil< oM..
ğuruı inanır \'BriJoUe ıniılirie-r?. 

PETENE SÖYLEDlKLREI 
Peteıı'~ d.,d'm ki: 
JlJrr.~niımn hücumlımnı tek

-rariadıkların1 görecxlhıiniz, A\man
br 3.5 milyon :ısker staıı altın.ı al
mışlar "'~ 12 yeni tümen techiz eı. 
m<şlerdir, Bıı muazzam ltısan küt
lesi ~ 1 k; KarkasJ-ay a kad.ır gi
d~k t rr. F:.Gu.t petrola va.ramıya
caktır. 

<kncı'al Glrau.d sözler.ine şöylıe 
devam etmj.şt'ır: 

O zmır.n<lanberi ne -oldu? Al· 
:nı.ad a r r. c l'vfos'k-0 vayı. ne S t • lin
gr .a.d:ı r.ıe de petrolü ele g<>çirım:Ş
lerdıı. Bununla beraber Alman
yanm kı.:vveti h:Ha büyüktik Bu 
kuvveti <i·~mlrden bir el tutmak· 1 
bdr. Ani bir sülkt:ıt bek.Jememeü-
d'.r. ' 
FRAN'.:;IZLARIN VAZİYETf 

J3 ız~ gel ince, Amerika bize harp 
ıın•laemesi verıneği vad.et:rniştır ve 
u;;iıdanmız, bo'.ea .uçaklarım>z ve 
tankla~ımız olacaktır. Fakat ka
dro ve 1'ı1<1lartımzı k.etı(t:mJz tec
lılz e~~eeğiz ve kentiiınlz yetişti
rc>ctğız. 1943 hıırb ınin na.,ı{ ida
re ed.i'.ıcecğinl ögr<0nece-ğ'ız ve or
dum-uz h~rzır olunca sava~ac,,·"'JZ 

S . "1 • -., . 
ıv.'. •r, vatan için he~eyi f<>d• 

c:nı.:&lığ:ııin gerekt'ğln; unulma
yı.'1"oı. Hep:niz bilmcl.is!niz ki Tu· 
ı!'.u·'\.ıJ h"''fl eden askcrleT'm'z rnüt
tefikl~ .. n-niz:n h'ly-ranl1ğıın1 kazan. 

YANGINLA MÜCADELE 
SERViSiNDE 

Londra 12 (A.A.) - Türk tek· 
nlk heyeti bu s.ıbah Loodranın 
Be=ondfrg mahallesinrtl0ki pa· 
sif mti'<;iafaa tesislerini tetkik et· 
m'ıştir. H .. y.,t bundan 90nra yan
gını· a mücadele servisleri urriumi 
kararga):ııu• gezm~-ıir. 

l ürk geze teciler 
Eağdada vardı 
Ba~dad 12 (A.A.) - Hind~~tana 

g·tmek üzere Türkiycdcn haı·e1'et 
eden Türık gazeteciler heyetı Bağ
dada glmıştır, 

Bıbrısa llmtri~an 
tskerl(rl (il mı, 
Londra 12 (A.A.) - Patis r•d

yosu, B<y~ut:.an aldığı bir lıalwr
dm bahsed.eı~k. Suriyeden gelen 
Amerikın askeri kıta!umın Kıb· 
rıs adasına çtktıklarıaıı bild;rıyor. I 

Londr<t<laki Amerikan umuımt 1 
ka.·argahı, bugün böyl" bir hare
ket hakkmda hiçb r ha.l:ıer alma
ffilf oidL1ğur;u beyan etmekte-dır. 

Pc.rti D.vanı 
(rhş taratı 1 iı:.cl liByhı!a) 

Ri\•ı..eı taıafıı-.a&n ı;r .. < umu
mi h~veti.ne aırzeai.ı.en parti cttvanı 
kararı ittıiı>kla ta..·vip <>lunarak 
toplan.tııra .son verıım~tir. 

' 

O ide ;yC<leş>r J&!e,ın.,... deı1ıa.l 

ta:;ora.re talim\erını ı~k Q. 

Rre, San Antoniontta tayyare 
meydanına göıılı-wdiik. Bbt ta<.mled 
bura'!& ırilrecetıruı.ı ca.ıın~ım•r •k. 
llletcr yanılm.ışu. Bura.da bir; ""1<11· 
)'en bir a&"k(.~ı ta.J)"'1:tt)le binerek 

lneoh111 blr semte d<.ıtra yollandık.. 
A>lı.rl layyır.renıo ne de..- •a!ıa&. 

sıa bJ.r vali! va.31.lail old.L•tunu ilk 
dtla otaratı bamda ı:ördüm. tıı mo
ıl>rtü ı.tr Doll&"lu tanareyaJ. totnde 
......,_ D&mıına blıı bit' .,,. J'Ok. O· 
tu.,.uJ~k yer! r, UYtareuln Y•oJ~'"W 
da ruu,·a.ıJ ola.raic: ı..ıro.lallh;lt >irntl 
brş a:ııım ı::ııiştlil,ıde dört U~tll bl

n:.r aliimlny&Ju sedit-dcu i"oa.reı. Bu 
7ere çturnlunc• ar'""a.fa daynınlmaz. 
Ci.i.nkll ta.syarenln· kal.ı.u.rr~an b1calr 
ıı hi ın.w-a.nm arkasmı kt1r~r •. l'arıa dtıi 
ru oçı>lduj:uuıfa<ı iıuıau b.ısbülUn ra. 

B 
wıwı üzeri.ne lı.um&n~an 1.!Jya 
re.edn selaıen "'11 ıu&klan ha· 
.. ek.el e&.melerin.lı emretti. Tay· 

J&n me~dl.IWU lı:a.kdlp de J'G""°ll8 
bir kuL:nln ÜM.i.nf' (l.ikdlırQ'a lrı.4&1' 

ulıdct&n oinel< etbl bir lalıuıı lanare· 
lerin bize dotnı &'•!......., 91dulılarını 
prdük., Kulod.e td,fOA JDfıDl.lUUJ.t:..o 

J"'111Ub 11"'11J'O<dum. Kıunanda.n .. an 
aliliiı emr' bize do!C"U cel.incklf:ı ohı!l 

laJ'yaLeff>re rı.a..klettjj'ıa• ftıhJyol'dum.. 

'l'a.ı"ya.relcrln bet b·rln.l ı.nınara lle 
ratnuor. Her tayy...-.nla iiııiındekl 
'a,rya,.·e llt C>•~ n nıeWesinl t.&.t~n cdJ. 
y~r. Nel"t'~ere ns~ıı ine:.0.klPrt ba:Uuı 
da emlrfer 1•eıriyoda... Utvli.:ta göriiı•en 
olııekler k1" b<iar blıJ'iililiL Kuşltr 

l'Ü~tcAn. güvercinler kartal, olda. 
l\lt:~ J'atıa.j&rak ta.şyU'ırler, DlUll 

Varlık vergisi çalıştır-' 
ma talimatnamesi 

(Baş tarafı l lııd 1111~-t .. cla) 
A• Umumi. mil!hak ft llusııd bül-1 

cıeıer. aı.ledf79 IHhoelıtrl ... "' ... .._. 
-le:'den "'"""· ıı.ret alanlarta kr d 
1'91• milstoe:nlclen istihdam edllenwt. 

Bo t8 >aıı•nı hlı>nwnıı. ol&nlarta 
ve...ayet ee hatcir altmda bul11ına.ntan 1 
ı-r 56 y~ıuı müt~viz olanları, 

1 IU'lrmak iızere tensip ed>.ccil utuı 

rei.,ı.-(111 a..i.Wu.la maliye ve .t.Utn yel 1 
dalroten"ce r.cçl:ccrk biror u~lan mil 1 
rek!ıep blr·htycl tcııl<ll eder. r 

Madde 8 - MWıelleOer ..-asmd• 
bal- ve """""!tk lımnetinl J'ap. 
...a.:s. .ıaa auıv&a.ı&.f •e Ut"1'at ~r,er 
ltlllıklnn. p.lıtm• ~ 
laıb ki, .,..erllkleriala bltamrna .... 
raıuı... En bl&ytılı: ınllllrl... imlrlerl 
bu ,.tbllrr.u buluoduğu •ıt&Jar kom.a
ıanııtu-a keybetı ""'1.ı"""kLo -
kt.lotıırı..r. 

lll&clde 1 - Üçtlndi ve lkncl mad· 
de:•r<ie yaıılı b&LH hat'icir.de ~iç b.r 
mü:kelleUo sı;1Vkl teh.ıır ol11nımı. En 
bü,yük. mdlk 11e Mrıira~ince sevk hw.u-' 
"1md& af;.na.ıı k2rara karşı Ldari 1,1e .t. 
Ü kaza znef'CJlrti.Dd.8 dava HC.l&Dl3.I. 

K ıımuı<lanla birU&ıe ~ ul<>
ı:rwbiller.ııt binen-. bunlann 
lefUşıno &illik. Aynı zı .. ıvaM• 

inen &ıt.1.,-areJe• •o ıçiıulc.R td.a.-ıta.rt 
daha 7ukından ınrdük. Ao;ıl!.erltı' &e· 

ter k17•fo.lıı.tle ırt1lnm ş, O:nu.tsnn
ea. s•tihla.rın.1 lafıyJ)l"tar~•- ll r ıa,.,.. 

~den le<:bizal0 lop •e Jf'cl l'loınol>IU 

C:ıklJ'or Zundaa b~ •rada s...ra4a 
lraaı la.Y!•ate-ıer de mulf.:k w ı.-aMrıe 
ter ta.~ty<ırdu. Ku..ma.od'o..n büıttn bir 

ıtimeuln ba J'Oida ... ~tndJ~DI -
EGyledi. \•e Ame ... kahlerıa iklll('J W 

meııden batk~. b07lt açan d:ftır &il· 
menler de ~il eı.aıetı:ıe oldWU..ruu 
Ha.ve etti,, 

Bunlon ıriirrlüklt'n oon....._ f:anatt
nfn modern harbe cetirtlifi hık libm 
ştimulü hab..""kwda k.a.:ıat ·miı ook t-la.'ıa 
lı.ıı...-ellt::ııd~ 

Memurlara giyim 
< şyesı. te\ziatı 
An'.<ara, 12 (tıoda.m ır.u'iıııbl

rin.:i >n) - .Memııı•ıara ve eşJ.e
rın.e Fraıs~ giyıın eşyası vui!
m<N ı\Jlokll4ki kanunun t»tbi
kine başlanm'ŞW. M'tl!lıteM vi 
1.5.yetlcıxk meınw lar beyaruına 
mel·,.. doldunnaktııd.ırlar. Dı
yaı"ı~r ve bu <~t>rkeı:<ı bıığtı 
yet""l('rdakf mıemurlarla <'-<leırint' 
te-.-ziata başlanmak ü:ıerootr. 

Laka' da yeni bir 
Genel kurmay 
teşkil edild~ 

Londra 12 (A.A.) - İngl'l'z 
Bahriy~ Nazırlığı Dakarda b'r ge- / 
ne! kuc-may .kurmuştur. Cebelüt
brık. hıg:ltere, Akra, Knablan-

Ancak wrgileri.nm yfüd~ yirmı
sin> yatı.rır yatL"In!lz iıanhlara 
mü.r,caat eacı-ek tc.IDit edil<ın ko 
laylı.k!ardan faydaıar.:na k i.Slem~ 
olımaları laz,ır.tl•r. 

D;ğer tar·,ftan Dd'kroarl,k ve 
zabm hala borçlarını ödem<>yen 
ve herhangi bir müracaaıta bu-
. • r.ıayau k msc:eri tesbit etıneğc 
b~lamış'.an:fır. Hazırlanmsf.<.la o
l.in listeler mükelleflerin herhan: 
gi bir şck 'lde ortoorn kayboiına 
mo!ırı ve ma~· nnı lmçırmaınalı;.r, 
ıçin tertibaı a'ma,8a yuayacak-
tır. V'.1~yct, d. "<t \'ilıiyctlerdeıı 
gönderilecek borçlu Vru-14c sahıp
lerin: 'Ç'a!ı~tı·~rr.c.k ·çln himımlu 
hazıı lı1" aı1 yapmaktadır. 

Ve!dller Heyeti tarabr.d.rı •cş
redilcıı bec:ieni mükellef'yc:t t.Ji

ma:namsi dün akşama karlar :ta
ye:e teb'ığ ı><.i:lmı.m:.ılir. Bugüıı 
bu talimatnamenin tebl ği bfok!eo. 
m~tedir. 

Tr' b·urgarp huC:u· 
<. u c.trilhnc'a 
(Baş tıarah 1 inci sayfada) 

tanklar ve zırhh otomobi[-e. gön
dermek zorunda kalmış!4r. Gene. 
ral Lec!e.rc'ın \kuvvetleri doğrı.ıdarı 
doğruya Trablu~garp üzerilıe yü
rüyebilecek:eri gôbi TullU68 gir
mek çin ş'm•I batıya doğru ller
lerne:eri d<> mü:nkündür, Söylen
d:ğın~ göre general IA!cleıc, hali
haz;rda Muzr11k'un şimalinde mü
him bir mevı; olan Sebha'ya ta
arruz etmektedir. 

l\Jeısekmn nthu bu n~lrula
dır. &iııoıeuııle~·h, bir ı:iin, s~ı. 
kaolar, Alm:myanuı buına o{. 

duk~a haıtaı sayıl:ııbillı bir gaile 
çalııır..billrler. Hatta, mesı.lit, Va.
gosiavya <oe Arnavutl~ım haı.. 
yanuı bıışuıda şim.OPd.-n mühim 
bir gaile ok-oadığt iddia ed.ilıo
me:z_ 

Oi.ilisa olarak Mihver. ~r ta
rafta tedaliii vııziyole ~çoniş • 
tir, dAl>ilebiliı. Bıı arada, Bal. 
kanhorda da bir lr.k11n 'tlüdafa.a 
tedbirlerine ba:; vuı:m.akll!d.,.. 

SVKRVAHMED 
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P. EMİNONÜ H._lKEVı ~ 
1-. bu1ma·K1..1rtarn11 Yurdund.ın 

• •' • • •• .,_';ı., 

nıışlar ve ·n· ükemmelen döt·üserek 
.l\lm•nları . hoyr~te dü•ü'"ltlüşJ.e.r
rll.r. E'z de onl..r gibi düşün-erek 

Oli.tün v1y 1'tt'1mizi sarfcdece~iz ve 

dıiny•da Fransa layıok olduğu ye· 
rı t;:,krar bula.::ıknr. 11.ECLlS CGMA GtNi.t 

DAC.lL!'-CAK 

Bu he-ı·e& A fıkulınd& :raı;.h me-
mur ve ınils·ahdı:·n-.!eriu ı.uvı;~et.,e. 

rtni mu:~.t>iı evrak! ve d•ğf!ll"l~r.ilhO. fo-1 
'kltraflı lÜİfW; &.ezke,.etcrıoı 1"e ve,ı..a.. 
;,ıc' .... ., tıa.ctr veaik.a~'Uıt t.etk•k ec.. 

Üçüncü ma.adedrı malüliye& \le has 
ta.lıkiar hrrıcinde htt..~tahiı old ~iunu I 
hldfJI edenlerin &lh.hl muayeıuleri 1, 
lcin tönf'r.tf'cetı.leri &On t.e\<11 merktt 
leı-t•·/e F>Jhhi beyel taratuıda.n yap:lır. 

'ka ile muvasalie temin ohınmu,:ı· FAS RADYOSUNA GÖRE ""'t>d•kt ... ~r .. ~1- ~~ 
terin NoraMm&.nb"~kt imaret bl"• 
mndal<t Yurda tlç ft'iim ve lll!onülıııl 
lıitıdlle ınanea.ııarı. Ş k h Anka4'a, 12 (l.h;arn mulhabi-

3 r cep esi riru.ıucı - Bu)>uk l\lıılll~t .Mec.lı
sır4in Onıüın.IO'Uakı CtJJ.na. g\..i.nll\.IJ. 

(llaş tıaratı ı· inci sayfada) topl.uıtıısınıcıa seıçimın yeı:Len-
KAFK.1SY ANIN DENiZ YOLU- me;,;.,e kıa.-a.- veıtcı>gi a~;d. 

lLE BOŞALTILMASI maı<.t.ı<Ur. M(.-cfüin ta,i.ir.d.en 
!Looıdra 12 (A.A.) _ Brilaaıo- evvel ml.lzaı1'ıere• adi..le<ıek 1""'".ı,.ın 

h b. . . layihaları ell('iımenJertlen """'" v.anıu mu ' ırınln tem<n ettlğ •ile • 
ına!~:a ve ruuıaıueye alıımuı..•ctagöre b:ızı askeri mılıfü:.er Kafkas 

yanın deniz yolll ile rn;,,,atı!masıı- dır. Ru.:narr.<<0ıe 25 kader Llyııha 
vardır. Buorıla<. ara.>mda 'bazı mü 

nın mihrJ<ün olabilccetin' tahmin r.ak:ı.sa ıaytııaları haziİı" w ~ 
C'diyo•lıır. M1tlı•blr, b.., ord~m,un tanbııl ibaled.iycsi.nin yc.kdığerini 
~ostofa ıi'oğru ilerlc<liğ\n!, bun~ar- laırjılililı ibr.fılan, belediye hu-
"-8:'.' ikL;:·n'.u K ,fko.s gc-7ltlin' tıka- c>ullon iiçnde 'ş!ey•m naltil vııın-
dıgıl\l, bırin'n Kalmuk stepleri-ün tah•iyle e<lek'!rik, havagıtzi ve 
cenıııOuna ve bir b'şbsının da telef;ır., ücmtleriı.e belediye 
~'..'.20 cf'.~'un ş;maı'ine doğru 'i.erle· hisse.si ooarak bir miktar zam 
cıı?'nt ışaret ediyor. Al:nun yük- yapııınzsı ,i!l;o:~u.ı öğreotıııC'ııileri· 
s~n. ~-0n,1 uta·s:,nın, ikinci lilr cephe- nin müıterakiın al::ıcakla;:ı ve 
nıo :ııçı .rr.a>ı.nd·.n ·korkarak Rus med«:n becie:iier~ Rmn«nyadan 
<:<p';esıı• ta;ı:a.ınllc teda(iıft bi.r a'.macak bıındajltl'/.a nıaJ.cnJ. yag-
us halı.ne ı;'~brmek ·sıed·ğ.i ve bu- !ar hükk•ndaki anla~ma'.c,:ın t.•tbi-
nıı:> içrn de Kafkaoyaııın bo.•altıı. ki, Atmanyadan At .. b-rm aim-
ıı;1sın•:1 bt" z•ruret olacağı k;na8• ması ,.e bıın~ mı.rki>bil l nuıına· 
t• hası: o ınıştur. rolı hracat listc5ir:<leki konter ... 
AMEl~lKAN StY ASI MAH- jarıı1ırın artı...r~>ı hakkwla· 1 

FiLLERiNE GÖRE ki l.1yıhalar v;;l'Uır. j 
:N' ·vı·ork 12 (A.A.) - Soyasl tına vet •e gc.-r~tk 

m ·hf,Xcre göre Alman Yiikısek ku 1 •., • ~ U 
ır.1rırhııl·J· 0 en.•p Ilu•yad~ No- tmUr?~ i'J 

ını il. !ıiUtt·c.lJ.e ş.ıı.h.c;iyel~rıni ve a.t r.&
lerlıd le.,.b•t. e.tikten soı.ra Vo..,Uc."f 
lie~'t.lint.e \lun.ar ha.kktncıa bir karar 
aıu11.ııcaya kfWR"' &v\'.ı.lttiaıt &ehtr • 
der. 

Ka.dwlarm oıevk.t de "3 nı.:uert 
Jı:ıırarm. t.a.~kaıı geri bı.ra.1rıtır. 

1 

1 
' 

llladdo 3 - ll;·.ncı ın:Mlae mucibtu 
ıce 701.Plla.o. tefrikten sonr.t. &t:rJye ka.· 
la.ııhı.r a:ı a.su...~a. iki gozü . kör \'C)'a 
l.n11,_ olan ''rya bir AYilİ'l bu.:wınu• ı 
J'an, ft1•. tdr kolu ve b•t •Yaiı yok ı 
clau.oc ..k de•ecowe n.kaı ol•nlar.ı.a se
n.ıu le Dl..ui dere - ID•cal • ve had 
bir lıa.'"lalıkta.u 7ı1..:nıq1.a Ut1.lıı..::uiı.tn 
•ıhı:i t.(ye&.in ra.pvr•~ ve heıt.-t bu. 
J:.ı.1111ıy"'!' Y'Ltierde hUkfun,(>a. o.okior .. 
lut.ıuca venleıı nportaıa &ahit ol&Jı .. 
lor da ayrı.f&rak lDıilebaJdsl oevke ı.;.. 
bl lul,.;ur. 

r u...arı1a •&aJ!dıtı ııeıollde ~ 1
1 LJıa.A:..U-k t::~ec JC.ô6.u•..,. .IUM·t~...c ttJ.· 

l.uuu~1ı h<l.ii..t..1.114 11~~1~,·Q )'3.ftrwr. , 

ha.1....neu.e )cc i>uhu:uwı.Ut4ı l&jlcitf'(.j,e 

IJu &'•<>·tcu-.ı.n ~ec•uu.e Jac-:J,aıa~wa mil· i 
.ti!' &wO "·".t.uta', l:Jwua.rd.&a ıyıJ~U 
l:.ıme19. tittu~•\t;p waua.t.ı.enne 8u....cte. 
f•İ;•I', 

Madde C - İı.incl lll&dıl:o muolbln 
00 yer bulanaıı.ıarı tefrtk veya ~\·kte 
r'-Ue )Ja.~a.r Llı>ıia be&an:ti · alıında bu 
lı.ı.1.1U\ll"nı.k ~ıo mi .. ü cm.JöA&eu ma.· 
11..?sip b·na tarual.:ı vey!l buau.~i b•ua 18 

Ma<Y.~ 8 - 8evlı.tdle<ıeklerin fa4e 
mr..srıiları k-end•lerine a.ıttir. Bu.nla.r 
lik tevzi ınukez eruo V.lrmcaya k,ı... 

ıı.r yetecril derow!o r!J• c<lk.ieıinl 
b..,·~fkte gcUeccklerdh. 

Vesika usulü taiblk edıien roa.JıaJ. 

l:>.rde bu gibiJtre bir ka~ t,;iiulllk ek· 
mtk li-YD1eri1i.ln. birden veri~eii :zı,.. 
bıtaca iemln olunacaktır. Ancak ia. 
...,ı,,ı lemin •demincek del• c•<!e 
r1ubLac oldutu antııştl&uların ıcvfde· 

rinde; Ull>aren St'• k edl.eceldef'I lt-
;, ~der-t.e mo.\a alalların.a. b6&.r ia.

tclPri F.abıtacı teıni!l olunac::ıkkr. 

Msd<ifo 9 - flfıitı.eli•tın•n ...,ki ve 
cafttlırılmalan le'a öılonec<k bilıl

mum. üC'ret ve ması.aCtlrb fal ıınab-o 
nna mukabil kenctilE"rlhe verileo· k 
ücret., mal Ye bü.,ç~sin ·e Q.(:ı!ıuı huı;a 

si tertibe mcn.u ~hsiSatta~ tfdi· 

ye olunur. l\lilJo;ellene.rln i!3hşllrdma.
•ı işlerini ıa...ım ve idare edecek 
mf"mnrla.ran kadreları l\oi"ıt!iye v.e Na. 
f'a Ve'kil..ıtertnce mil.ılfırektın le!tbft 
edliecek İcra l-.tıınert h•Telialn ta .. 
vibtne arzvlunur. 

lllad:le 18 - Milkellenerin ilk tev. 
j;I nı.e.rk.~ıJ~rıne ~vki ve ora.Jartla bu.· 
hınıJ.n N.1fhı burolarına te ·l•ri"'l v...ıbı· ı 
taya altHı. Zabıta coelp ve s·vk ı..ıra .. 
sınd• bonlaTı ur1a.rtt .ıtmda butuudu 1 
r-tı vbl ıı,.. ra mô nl olmak lçlıı 
her iırlil inzibati ıedlılrlert almakla 
mükelleWr. VO..('!s:o!'f{('deıı Voroııeje L-n l:ır u

zanan b"' k·~ nıud&!•a h~ttı tes:s 
t>':r-ek '" Sta:ingr~d böleesi~de 
hı·ğ~ dU :trı''·' olan 'lrnvveı'ece 
hı;a yQ!u •:e t:ıh,;ve ku~'Vctleri 
go:ıcı:er~ lst":n rtir. Kmlon:!u, 
"' 3.· ve doı u 1a il~r!ed·ıği s•rıı· 
ci.ı ~·ddeth b•.r 'HG;av<metc ha2tr-

(Baş t:ırafı 1 iccl sa} foda) 
Bun,lan başka yine bu ',;yihaya 
göre, bt>gllnkü f·'Hkr ·de h,JJerı.a 
dev,•mı müıcidelir..ce· 

t!c.t.r.ı: surel!Je bır ve1a bir ka.o tt.ep. 
laJ:ı~l ;yrrl) t-e"•"ık. ve km.in Olunu.t. 
C:~JlıeUUen mü.keUeflerin teaJ:im me.. 

ı oeı..ı ve &e•1'1 bW>ILSlıuı, zlınmtı ;.,.. 
ll&Sı ıuukabıuull(: ıc.ra. edil.r. 

Mad<I,, fi - Üçuncü madde nıucı. 
binee sevke t.i.1d cl:ınLar Nafta hi2-" 

m..tleri~de ('alıştırılmak iUere Nall;:ı 
Vehaletinc:e n'a.ha!lln en btl,-tik müJ. 
kiye A.nı r!Uılcr<ne l>IJdlrileoek ı,ı. ı..v 
t:I mtrk.~z· ,.,IU'ı veya i:, 1'erlerhıe po.. 

lis v:ya ja.nC1.D.rma ııesarett alh.qda 
.-u•u.ruıür. 

7.a.bıta te~llm etllff her mükt-ll~!f 
.halıluıd:ı matıvt-nln veriği c~tveljo 
mü.ndf"r:c; ınatünıatt d• N~fia büroı. 
nna t.ev<H eder. 

tı """ :'-<.a • 
:· · · 0 n A m•rı'arııı bulun· 

fogu Rostov ·'hı-, müdaf.·a hat
hnn i:ıtnel taşı ola.ca)~lı.r. 

Z.-rnıolu ~d.'. ,.,,, 3 µı re NQvı tlf')

. ' ron dcı·oc~ takvivıo Offi'miı· 
tı~. 

4.1.) Jc-..Uarnıada müı.st.a.hıll!m 
tem-ı~ııı erbsş, onfoııışı \•e erle
re il.iv <!len, 

b) Emniyet trmunı m.i.i!.L...fü!!ü 
k<ı<mılariyle gi.ı.mrük mtı'ha.f,;:;a 
ve '>'U•mele srru!ı ırwmurJıı.n 
kanunun bağlı .k.ıdrvya girec. 
ma~:ılı wı ücrttr ınrn-.urlRra • 
tayini alarak ayda ~ıua.ıı 25 
Ura \"eril~-ct.!kl.ır ı 

Kadınla,.ın sevki tç.Ja VP-kllJer ile. 
yetınce k:ı.rar iHlhaıı halfnde bunl•r 
da Ld.l)dtye bil!Deflerfn:le cahştırıı. 
m.:ık lizcre Dı11·ı 'e \•eı~!Jetince itli· ı 
cill'llt"t:ek m.alt~i~eıe sevJ .. "O.iunur .. 

?'ttad"e 1 l - Müke!len~rın f.'evld ve 
eah.'fhrLltn:\[;-:.·rı fr'n lbllyari lea.b('den 
masraflarıı muiıa-bil mahalfl rtnnıyet 
lmlrleıl ile Nafia blrJiklMl şefi tn.ra.. 
tından intihap e.dile«k ınııtc:ıuUere 
a\•anı verlJtr Vt'! k~edl ~ıtır. 

~AUŞTIRllJ\IASI 

MtlKELLERLtRİN 
.ı.lııtfdt 12 - Tevıl merke-z?erhu!e 

Nafta bC '"Ol".-ı:1na t <-t;llm f'<ılİJi"U mu. 

kdkller. ·..rıa Vetalo!lnce f.e&l>ll eıll· 

tur. Pek yakuıda daha g<!niş bor Londra 12 (A.A.) - Fas rad· 
te<kiiıİl'n kur.u'.ması bekieniyoı·. yosuna göre, Çıd ~'€\'~sinden ge-

' 
Amerikedr.n Dakara ,,arp mal-

1 

len ve Tr·ııblus ist.lkametionde Şİ· 
d male çıkan genera: Leelerc kuman 

zem
0

'i gelmıştir. Dak':r a bnz .m d"sıııd.'k Fransız 'kıtnsının halen 
f.!'di rr:ı~:!tteoan yen bı.-r u·ç<l.k mey .. 

Elektrik molö<lert. ı.onvtrat ve te.1-
sattan aııllyan Natia Ve«il!."tlnce ell.· 
lbetnamoyl balr bir el•klr kel. tS it 
1 ~onda J'lrmı adet falırlka ç...ı..ııtı. 

tesvı1eel. tomatt. 1 
Muzıuk'ın takrilxm 150 kilomet-tlanı da bitmek üzeredir. re ş:ma~iı>Je Sebab'da.ki düşman 

---- - ---- 1 m<'Vzi"eri·ne ta>rruz ettiği bildiri!. 
lf'3.. ... k ,, ,-erteri.ndtı eal~tır,Itrlar. D'o mektedir. 
btr nıliktllcr lkaınet eUitı veya. tic.a.l lstanbul Btlııcl Ttearet Dlalıt

slııdeo: f:.tıt-t:'.Mt unün lr.ıJondut.u vUi.J'et; da· 
bitinfte l!ltlhdam edUemf"l. 

Bunl<!Eln eah1J1tırma tarı:ı Nafia V• 
Uletlnet le bit olDJtur. Kendll•ı-IM 

....nı .. rtı tıı.~ıa mlı.<an da mal'"" 
ve nafia vekiıleUerlnce mliflerel<em 
lı:aıarl>•ıınhr. 

Madde U - Mıılftn~ller t•raftıı<lan 
borıtro ile lalırlıkıık etlirll<erlı: ücret, • 
terin kanuni l.evkifah ienzU edl!dlk. 
t~ sonra yası~ı mükcUe.U,.re verlilır. 

Dltcr :rarKı da, n:ükell·ffeTh adını 
ve hüvlnllnt bO<'çlu bulıındutu mal 
san"ığtyıa rfi.st~rlr Bir b&Tdro ile •· 
\ran1 veya kredl acan mat sandıf,tnda 
dlrr Sündıklar ranıına labotlit ~.,.. 
etlriimrk suıetite mah1ı1up ohuıur. · 

Jlladdo U - nr.iko!I t!erin Fİ7• 
cek. tr1Yl'l'f'k: 't'e yakacak levazıma 
ın·r..,·ıan lıondlt•rine aitti?. faı;e fJı. 

tl:vtt~a"'l natia h.irllklert.ntfekl O!iUIU 
dalrc~lnde ta'tıim clur.ur. Tiearr-e 
\~r-kfaletl '1 yprJet"nde 1.qenln temlaL 
ne muktud tedblrl•rl alaealı.IU'. 

Madıle 15 - Mft•D•fl•r, vPrftt 
Vf''l'.,.ı..-t '1.cn(!lartn ı W.,. l..nernt k•clal' 

('!A1~af1l lnf'('bardnrlar. Bu vnrfdeon 
0!2n b.ırçlar fnı tamam~a ödacllkf_c.. 
rı11p dair el.iU.lı matlJ"e d.fr.esinden 
vrı<:ti11 l'f'ilrrnler litehe"t bıra\.;ıtır ve 
kcı·f'yt:"t malfY"P. dp_lr'°''"e hildJriJir. 
1'u wrrtr, mük~llefiYf'U nih:ı.yet bu. 
1an11ra natla bilrolarınca bh l"tllka 
terillr. 

l\Jaıfde 16 - Çalqma me-rburfyptfnl 
fl:ı srra.ınnda h:ııtafan.:ıınLlr &fifavi .. 1 
!2.'\e Ü('letl kt"ndllr~lna &lt ol.:rak a. 
ctre eaıu;rna mı!ltaka~ı d&hlJlndt'k:I 
h!ikft"ltf1t ·e b• 1ed17e ba.stahanf"JuU... 
de tedavi edlll« 

I 

B•l'o Oentllk kllibli B"'1<anllfm. 
ıı-: 

KONGllE'l."E DAVET 
15/1/943 cuma gilrjil alkışaımı eatt 

20 de Fener C. H. P, sa!.ontr.ıda ,.....ı 
ld.~re lqreırı ııccimd :vı>ı>ılecaıı:mııaıı 
bütün =-n teşri!le_;rl rica olunur. 

ZA yt - tts..,,bul İlhaıat g<Jnırll
tı~ alınan w 3718 N'o. lu be7wı
nıaır.e ıı,, moamelosi yapılan 111950 
No. ve 14/12/942 t..rihfl 2492 Ura 57 
·k: ıırıuş"'..ıı.J.t mcıı1t•!.>U'1.:U b)'bolcia. Yeo.•1· 
&lınaca~ za:r~n hillomil 1'Jktur. 

:MUıerıd.11 So<Bteln 

~ıle titMama hattı ,... KA&ım ,,,,_ 
doğııa kapllaruıı ıilvar oldutu 38 nı. 

surn tonl'* (LOtauhüda) moWrü 58' 
damacıa...,.. J'Uklil o!a<alı 18 2 ıo,,ıı"t 
rin 942 tarliılnGe Burııaoı lmıwuuclııa 

barelo;etlo fstıııılMa ll"l:nf'iıY (<eıı 
20/ll/IK2 lartlı"nde Vasi!..._ u.ı... 

omda geçmfi&• deniz k••tı..,na alıt 1"11.• 
porun almana•• rceı!kftr moıııör k• 
ıaru Kktm A.lcdıogan tV\llkatı Uzan. 
ld K<lt1c(!loflu taratırıOOn ı..u.ı-,, ile 
lsterunelde J'iik «e motörle &lfııkalı ve 
bu I.,ıen zararlı hf'rkt1Sio l'aı>O'\>n .. 
ıın..ca,tT 1911;1143 ••h ııanü ... , ıut 
da msıh«.- h1Wr bulı.mab.!eoe# 
U1n olunur. (8215) 

Yarııı ak>Janı • S A R A Y Slıı.emasında 

En bzla muvaffak o1mut film ·-

S EZAR ROr~ERO ve nıeşhUI <Cl~CO KiD)'in 
şahsında pek .ııilkeını.ıııel bir tal'%da temsil etıt.iği çift rol 

MECHUL ASIK 
MekEikanın s:cak ikıl!minde g~en mükemmel bır a~lt mevzuu.~ 
Nefis ve ca7.İp şarblar ... Diğer sahne ı:rkadaılı::n: RlCA.l'DO 
coaTEz - PATR!CIA MORRYSSOL'l - Lil\NE RO&Eı1TS 

S,.hi~ it. J • • ' ' . .. D•r•l<thıil! CP""'•t Rıralıilii.11 
Bıwldliı '""" •SON: 'l'.f.LGB.AF. matlıaau 

• 
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KüÇÜK/· HiKAY~ 
• • • • • 

lisfanbul Belediyesi ıranıar! IS"Tl#IJALINl'ZIN, l'ARuGINIZIN. 
Et./ iM/iti .$/i;/NAGI aA.Jıt11tA.OIR. 
(ti)SJ/J31l {Ş[jfkdu:J!lftflli~ l:.Wf1}&1:;. 

• 

J 
Vatana Dönüş 

, f YAZAN: "\ ~ 
~=============L Orhan Kem" 1 J ==:::ı• 

-3-
O gün öğk-d<n sonra Şinorik 1 

•blın;o l'Vo%ııe gr:tiP1• Ermeni :ına• 
balles":ı>iı. önüuıclc!<ıl batakltk arst. 
<fa ,_,.;ı; ofa.kit dcmu~ ııiir !,.._ 
~l'W• (lrdokler ç-e;me .:y.·=· 
l1cın"' ırı.r.p ;1itı.!"•':ıı'2rd:. 1Lıhalie 
t>,1s,7t \'<' pisti. KPpı önleM;dekİ 
<!rvrilmış çöp tenürler:ıoden ycr
kı e ııı:mo kıı~n•ı.ar · balık kı 'çık
lırı port.U.-dl d::ı'll>t,arı. şişe la
l'J>;-:..n -mıçılmış, sax;a.kları çöki>K 
<'Vl•rln Jtüfliı duvarla.rma paslı 
te?l"l'ıceı.,,_. çakılmıştı.. Sokaltl~r eğ-

- H~. Es!d. b'ır ahb"F ~ 
ıuı 

Sarhoş •<i m gilldü: 1 
Xirpi!tlai yaşarmış p•r•ı~ 

du. Ayrıtdtiı;. 
Rıhtım boyuna irulim. Ha,•a: 

bozduğu ~in den z gitl'~ knba
rqor. rıhtımın beton k.on"l"l:ırıına 
gum· gü:ııı çarpcık;ça köpurüp çal-

- Ahb·p \'OCuğu mıı? Amm• 
yaptın ha! Senin ~ ahbabın var 
mıydı? 

Kö •deki masaya doğru yürür
ken ilave etti: 

kalanıyordu. Bir müc!ıdtl, balık 
tut.ınıan seyret:t!m. YağmııT ha· 
fif hafif ç;ı>eiemeğ• ba§lam19tı. Eve 
yollandım. 

- U1&n Ş:.OOri.k byıık 1tansm! 
baktı.n ki kart tavuk geçmez oldu, 
bul•ştın cücük bes!.,uıeğ•.. Ça
karnı ya ..• 

O guınkiı. :ka-vg:ıdaın scnvra lı&
\ıam beıı;mJe ke!ı:Ufimaciı. Anoe
me: Oğlan (asayi) dikti artll<. 
Fazlı lazy!Jı: etmeğe gelmez. Ba..
k.'.ılım git&n!• demi'}. Bu. yanı;ı. 
fak ~'lzını. dL(YIJDCa sanki .dün· 
yalar benim oldu. O &.dar se
vinc!i.n ki, artık ne vua yoğa 
kardeşlerimi dövii;yQl" ,n.? .l10tfra 
da aksileıüyQr, ııe de ~ 
tenııaıaro. uıtırıp kavg• eıdi
;yoni•ım. Ya;nız .!ı.tirriY<?!ln! k&· 
Z&Ml.l§ bir a·keği.D. gııru:rjy.te 
~imi belli etmeınege çaJ.. 
fU'llk - mah..'Jı.ıst.aıı kaşla. 
rmu çatq;> ~ çWıjı.· 
;rord:nn. 

Sonra bana d<ind'il: 
- Oğlum bu sanat adam• tıe-.1 

loni eder! dedi. Sen dıe lDyak CIA· 
lans1n. Lıifımıı tıene? rı b!iğrü ve dar-0.ı. Kıındurdan

:nun patlııılı: yeri.erinden c;illkd eu
lıarı gi"'1ıgi için t•baıılar-m Vlcı!t 
netli ol:mılştu. Malıa!Iey>i b:.rkaç 
iffet' baştan bqa dcbştıktan son· 
'" Shıorlklc:ıin evını bukl't>m. Be· 

Göz kırptı. K&h&khayla gülel'-
1-eı gırthğ• suluiıihces'rııe öksür
en.eğe başlamıştı. Sendeliyordu. 
ŞlnorılL iur:ıc asır•k ayağa kal.k1ı: 

ol g<lrüıııce ço.1ı: ıev'ndiler. Hele 
Vır"j.n Jreııdinı tu~ y•n.ağım-

- Haydi sus swı! 
Ve omı dışarı çrkardı. 

?aın ~ü. Şl.norlk abla k11ı&aha ı 
ıı., gulerdk: 

- He)e kaltai!a b"1< ...ıı dedi. 
Abl161.ft11 ~ ~&rlCa-k. Kn: ben 
~Din yaşınd1ylı:esı senıJ.Ci biJ.. 
atP7.clıım daha! 

V"a-jinl• yalnız ka'mı~. Ada
ına içerlediğ'm iıak!e gık bile di· 
~ Virjin buou an~ 

- Ak!~ Mehmet! ckdi. Het-
f(l1l bula neler yaparı.r 4& hiç 
oralı bi lıe olmam. 

!lirl.ilde ~""' ç.ktü. K:a"!llı.k. 
lı ki duvar arasım get<fi)c.;orl bir 
ÇMlll}U' organına atılan mor yol· 
it b<yaz tavaalıı artılık ;f<!ye bö
lfuM>n harap odanın tr1An ve dö
(Cmı> tıııhtalan çatlaktı. Sol ki)ı;e
e._r~ masanm üııerinde ...,ııesı kı· 
n cıanı ;ı;!i bi.r lf.mbayh, devırl~ 
,, ·'l rokı şl cleri. bulaşık çinko sa-
h ::ı' " ekmek pa-rçal;;rı. ~ğan .kL 
bı...klaıt \amııl'ıtarış\k bir ba1.<lil 
du'llyoırd.u. Yalntz kerevetin •ı· 
!emdi beyaz örtüsü temi2'reydi. 
Or.da da yer yer ~ara yanıltı.,.. 
vardı. 

- Ne yaparlar? 
- Şlnorilt ab1-mn m~ 

gi!n indikteıı 110nra gelmeğe baş
lar. Gecele11 bu odayı gö,,,-,e. Ra
)u.iar içilü, çalg>lar çalınır. Herif· 
fer ş.ı sodirde nöbet beklerlff. 

- Sen ııe yapamn? 
- Ben de ağızlarına rxıeJJe vo-

rirm. 
-B~a? 
- Çarşıdan 1*J al>r ~lirim. 

Bızerı brna da lçirirler. B>şım öy· 
le dönor ki ..• 

- Bahşiş falaaı. verir1cr nti? 
- Verirler amma. kuca!klarına 

oturursam. .• 
- E, Şill'Olik ablan ııe d..ı'! 

Uzakl•rda bir gramofon türl<ıçe 

1 

bir şark1 çalıyor, sokalı!tau. er-- - Ne di~. olJ\ln benim yap.. 
:ırı.en~ haykıran satıcıhr ~iy<or, t.ğımı gij~~ vıılW. olmaz ki~ 

- Neye? 
• · o bir tavuk gıd gıd g dak! 
G gtd ı:-ıd•k! diye bağıırıyordu. - Neye olacak, mii.§"'.erinin hl· 

1 
Ke~t'te <ıturmuş, ayık UC'lll:rı· ııl ç>kar, b"rl girer: 

<! mong3 kl.a yaş ~la.ım: - Abhn çd':t p.•ra kazanıyor 
lrurutuyordum. Şmor'k karşım- ayteyse... 1 
<ı~ wı t·ı mor C<'rıevl küllil a e - Çdk ltn•ruy'Or amma. •• 
te k•yn••mağa çalış.r:.-ordu - E ... 

Vıırj.n Oyuıteak'lann1 ~.-'.rdı. - Dosrutıa v<rl)'Qr kazandığım. ' 
Eliı>de birşey kalmıyor. 

füı . ~ b:1 mt.kavv• kutu içinde - Demek dostu var. 
renk retıl< bez Jar.pıntıl:m, ip~ 

- Vıı.r ya. Adı M•gırdıçtır. 
Jcı·, boş m•kaıralar, ipd;li bez P~"" 

- Çalı~az o:nt o? 
ıı:ta.rı, kartpostallar, jel;itinli çi-

- Ne çal11.,,ak nazır yiyor. 
k<'.>'&ıa Jcağıtl•ıı v~ çir><Lın Y"1>'1 _ Alulsıızhk abhndo, veı'?Ile-
ııı u7;dnnna bebc'lder. .. . 

MI. 
Virjin kutuyu devir.erek çn. _ Vi!ı!nE'!iın olur mu, herif öy-

d<'ki;cri yere dü:ctilıtı.ı sonra bO-
aıeı.- blıoe!- izahat v~rmege başladı: :,~ütlıan bey ki, abl.aml Jt..siv&-

- Bu. dallı b;ısma anr.~1!'11 ı 

lı:ai'ood:rı·. Vaktile babam almış .•• 

- Bu çlkol.ta k&ğrtlar> yok mu, 
fil doktor Haçôkyanın çocUklann
dan aldım. 

- :SU bebete bak. Ş!noik ab 
"'m y1ptı. 

- Bu bebeği de ben yapımı. 

Gü:ııel ~ğil mıt 1 
- Bu resmi "'Y verd:. .• 
Şlno~1t ona ıcıyara]c balr>yor

*1. Çer:ıesinı yumruğuna daya
m~. Ağır ağır başını saMadı: 

- V •Y dünya vay! dedi. Gözün 
ıplt'sıırı ! 

Sonra içini çe~ v.ıziyet!lıı 
cieğ , .. roi. 

- K>z 9E'll'Iİ1l bebe! oyn.ıma.lr 
11eyırııe! O zmgin çocuklarının ııar
cı Sc nasıl paıra kazanıla~•ğ;m 

~lle. Bu zııırnıında ••• 
Cidd'!~işti. Bana döndü: 

ŞiııorAr, entarisi~" cbeklcrini 
düzelterek içeri girdi. Yanaldan 
'kızarmıştı. 

- Herrfi gilM; halle ddetdı:; de· 
di. 

- Kim bu? di~ ııordu.m. 
..Ac'L m lll!Ddc .. ·• - gib> el>

Jll 51lladı. 

Deı'rd<n tqıoed.en loonuşuyor
dult. Ştnor.ik sö1,ü ikide biI"d2 Ada 
naya ge•irivordu. Aırııda cOoof 
dünya ooof" <kJetek · ini ~i 
yor, yaşanın gözl .. .rın• siliyordu. 

- MemlekctQ:e dörı .bt<k<ian 
menlekt'Üne dön! dedi. İ~m 
doyduğu ye"t vatanıd,r ctcrl.er m
ma kulak asma! 

Ahnay• ~ zuııın aı'
lıad"flarııma Beynıt p!ilr.ı,j bal
larv.lıra Jı.ı~ anJ.urJııen 
vak'ıtlar eydunıp onları hay • 
rette J.ırakıımk için mt'.ıneketln 
her tarafında ~r. kah 
(Klilliy~) taraillarıı:a uzan,,m-, 
kah F:sb'kıl.ı.6alti Jııışu yer11>e gt. 
d.er~lı: at yar:şlarmı seyred!ıyw, 
ka'ı dl portak;ıl t·ahs'ell'~,ı.irı or· 
tasındaki papaz ınektebi taJEbe
leri rıin fuUıol oyunlarını reyre
yorJ :nn. Ak,.amları ortalık ka
rardıktan sonra eve döıııd"iiğüm 
vııkit lbalbam ~riya ,kitap o· 
kuıyor olurou. Fakat artık eıslki· 
si gtbi •nerede kaldı.n, bu vakit 
eve ı::clinlr mi, bur.osı <>t.el mi?• 
diye bağınp çağınmyoıı:!u. 

Ba':>amın bu tiir.lü h:u-eketi 
beni d'.ard.EŞ!erinıln n,a?.aıında a
dam ıılollı yijlloseltmişti. Niyazi 
de da:hil olduğu hal.de dört kar· 
deşim lbendıeıı iyice çokl~ 
ba5"!.1~rdı. 

Giiiaer .böylece yürürken ba
bam da beş dUl'?Ilamış, Niya<Zi 
eliy la lroı>rolosa ı;<ırdıeırdi · bir 

mektupta vaziyeti U7JUD U7.tın an• 
latmı.ş, her De bahası.na olursa 
o.lsun beni Türkty.ey-e gönder· 
melerini. rica etmiş. Bir gün .,.. 
nem bunları ban:ı a.ıılattıkUın 
sonra: 

- YOl<lluğını. gÖ2Ü lo3t" olıurı.I 
dedi. Adanad •• ylten böyie miy
diniz? Her birinizin üzenne ay· 
rı ayn titremez miydi? Kı.ışur. 
lliitün eksi.i.: etme>zıdj ada~ 
Ne Yapabın, bu da geçer. 

Sesııti yav"-,'llatb; 
- Bak, e\'la<illn, dedi. Yalan. 

da Adaıtl(fa gidecek.sin. Ölüm
lü dün.Ya. Hl>:'ret kıyamet" İklill:". 
Babanın gönlü.Mi al! 

Ci:izk.rirJ Rırul,ııtlreıı l lıi.Vf.! 
etti: 

- Adam g~ gün ÇC1cUk gibi 
ağl:ı4ı da w.y dedi, ıben fakir ol· 
durn diy~ çoculııimıın bile ba1-
den yüz Ç<)'\ir"yor. Aman oğlum, 
ad.;o;=!f.tım. yünğinc Sniverir 
dle ortada dökii~ü~ kahnz. Yap
ma ,iyi değilrlır. B:clı: k..1.rrl1!ışi.ıııe •• 
01>11n anı yok mu? Tek babam 
üziil;"ooin diye bütün gii.'l ç&<"Sı 
demıJ<Jr paz&r demiyıor, aycğm· 
dıa yok, üıstüncltı b&;ır.ila yCtk, ~ 
!aşıp dun.ıyor. Ha~dı git, öp eli
ni, ~],kal! 

Auoomin wtlerı i<siıne fer.-a 
hafde dlokııu..<lu, Dema.ı razı: oıı. 
dum. cTa elini vermezse.~• ~ 

7ÜY?D gözleri ö.ııllr..de od..-.ya ge
çip e;biııoemi ıiyiıııdim ve ooka..,.>.u 
çılııtım. 

Üç gün sonra psapor~ mw<· 
mele:n bitmi,ti. Y arı:ımd~ki Su
riye baı:iknoUanın Tüzlk parıısr 
ı:ıa ııefxlil ettirmiş, yokl.ı tazım 
olur diye bir miktar frankila gü · 
milş (Bqud) Mknymuştum. 

Glcleoethn flÜllÜl\ sab3'11 er
Jııerı~ 'kalk:ııp giyindim. O gü.n 
Niyazi de işe çrlanamı§h Kız 
lrarcUış!erim yarumdan a,Jr!inu
yıor, ıııah2ıun nııilızım etrafımda 
dolaşıyurlaroı. Amıeme gelince o 
bir parça dal:a ihtiywlamış gi· 
b!ydl. 

Babam, benim için h.azrrlanıııı 
yiy~ekıleri ~zden ~irdil<ten 
IJOl".l"a !bohçamı aç!.t. Göııı !ekleri, 
donlan, zıbuıJ:ın ve çorapları ay
n ~ ı-.. mu-0yene etti. Aımeııre: 

- Kan! deci!, şu bEnım yün 
tanil.iıyı da bdhıçaısma lro>yu•ıı•er. 
K~ı. tl~tiinö başm1 giylıır 
~ be~lııdı. 

Son defa olmak iitzıere mmi
zin ·baİIÇE6inı> 91kt.ı.nı. KUTumuş 
gül <;;aı'.IJ.aıında tepeieri kırmızı 
Arao ,b(ilbu,..eri şaklıyor, lron>ŞUr 
!ardan takoııya sesleri geliyordu. 
Ek!9..>ri günler kardeşlerimle bir· 
likte kiiğ:ıttaıı kayıklar yepıp 
yıü.zd.inl.ü,ğümikz havuıııu;ı başır..a 
geldim. Fısl:iYEslne kırmızı 
ıeıkli J:ılr mmn top kıoYJnuştum. 
Şimdi fışkl\:M su siiıtunu onu a-
ıağı yukarı kd:lmp inalriyor, 
dtmj".>n su ü:ııerine serpilen dam
lalar şıpırd.1)w, kırzımıı bııdıdtlar 
yosunlu kiırEmltlıerin aıasına gi
r'p Çlkıyorlal'Clı. Bütün bunl>Jll 
gözl<'rim yıı.,<:<ı.mrnk ~yrettik~ 
sın.-:ı od~a .Wndöm. Babam ha· 
zırlanmıştı. Safraya oturdllk. 
Eltmd<ler':mlze (çöven) sürüp 
~i:t, Çil(}' ictflt. 
Bdhçaımı l:xılt~ ıııılıı'ken 

lı:ı:ı:lann üçü t>inien yülı:;eılt ııeı;. 
le !ğlıı.m.ığa baŞ!adılaT. Onılan 
ııyn ayn öptür.1. Uğur ~ 
ma sarilmış: 

- Cilme ağabıııy, ne olur? 
Diye yii?:fan\i baıcaEıma sera. 

yoro•.ı. Baban: çaktan .ııok.~ğa m-. 
~~ı. Niyazi yiyecek sepetimi 
lildı. 

A.-ınemlıe :},eLlJ!ıışmalM'! lltUn 

silrd'j. Babarıı, ~n: 

- lTu;-di hayıdil dl~ ba.ğmk. 
Deli ı:;ibi ağluın:ımn lüzumu yuk. 
Sizi çiğ<>eyif gidiyor işte~ .Ne· ı 
sine nğ'lıyl'rsun~? 

Vlif da.ğllıy'Ordu. 
O sırada: 

- Moz, :ıııoz, roazılliırif, mo
zilbr!.şı 

Diye bığın bağıra blı.mu=ı 
~iyordu. Ad&ın kal.ın sopalara 
b•!iladağı muz hevtnokltr'ni oım.ı· 
ııuna almıştı. Babam beş llil'UZ ko
pardı. Üçünü bana verdl birini 
Niyar.ye, ötekini de kendi yedi. 
Yumuşamış göriiaıüyardu. Ke.r
pdaki istasyon bİD9filnxı penoero
ıine ba.kaıken; 

- Vaziyet 'mi7.Iİ bilyii'k aıorıen · 
1e halrlatl11Q bild,rdi. Taş yürekli 
bir parça ınerh:ı.ınote ge:strı ! de
di. 

Sonra bir<ien caydı. Yüzıinü 
lnınışturarak: 

- Yahu istemez istemez, l'ii2u
mu yok! dedi. Onlara ~ biT ş~y
«n b•hs~! Eğer m~kteb'rıe 

devama 'ıınkiln bulabilirson ne 
Ala, ıılksl t.ı.Jrdirde bir sııııı'ate gir. 
Bu bence ollromalttan d.ah:ı ha
yırlı. Ho' SC'llin biT iş ye.pabi.lece
ğine kın;. değilim ya .•. 

Trene b"ndlğirnız 'l:a:mım bile 
Pııb m en'mle meşgul O''m ds. 
Llk.,.dı söyı'erken vııgoOOI! reıı

ceresind.-n d:,anJara boJt.ıp aiga· 
ra içiyonfu. 

tlçüll(!ü kmnpp111ıa vururkdl 
silratle kalktı. Yana1ı:lıırmıızı öp
tü v~ Niyazi ile birlicte yere at
ladl!at-. V agonıın penceresi ön.iiıı
deydiler. Şeftrenı dü.dWğiinü öt· 
türdü. Loloomotif fışırdayaraktan 
atır ağır yUrürken babam: 

- Allah yolunu ...,ı: etsll:ı ev
lidım. diye bağırdı. Sen krınd'ı !9-
tıkbaliııe bU. Bizi Ailah d.üşiiı>
ailııı.l 

Tren Jıızl-.ı. llel!i bir •• • 
viıs çiu.e.lı: istasyoııd.aıı •yrılıı'ken 
o ellerini yüzüne kapayıp o.rkas1Dl 
döıı.dil. Nilym 1ruınd'~ eaHJJw
cnı. 

- Bitti • 

hrrtJLA BEILA'ft DnJU 
ddr<ıııtaı9cırıl.ann talıll!lne mabınJI 
~ ve wı:ııı.aı. ~ icat 
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tara müı-\ e.J'l<'mel""' .ilan ..,.,.,., ... 

Jtt,.qe borıuınlıor .. :.. ,,,... ~ "" .,._ " r .... ,,. ce e,,ctı: •.mr-
fGOO ıııOet dıel.1l'n DY•"* ..-:M ,...,,.. nrıw..t ı.t ~çıllı; •lt.,...,.·e ~ır . 
~ -eı: l'r..O ...... - ....,, ~ 131 im. !il ta.-.ır ""'""' 

W>.ıt .,... ırı.uu.r,.;At llıro<l!lırlQIQ uıem; fJO<' göı:<llotıillr, 

ihole:ı! ll0/1/~ ~ ~ ııa aı H ıııe Dallı-i 1'...,...inoıde 7~tıl 
l"alipleı:b Hl.; te.<n.b>t mıılrlıuıı ~" mStuplaJ1 ...., kanllW!D lbıvı -

felEn cllj<r --ıo.ıan,-ıe ll>llıt ,ıı.ı<; nıu 1111Yen. "'1..U. Da!rnt ı:nc!lı:oıım!e buh 
m:ıları (23) 

lstanbul Levazım Amirliğinden 
Verilen Askert Kıtaat İlanları 

ıt:Joıouna ~60 lru1'ış t.4ımio etlll 90 1q, "8r, 18iı1"clu !Wııele l]e itil 

J 
e-00 lt'1U1 tahln!n ile:: 15 "1n sarı \'U ~ete pazıdıı<la e:;tıo. alınacaılt'..tr. U. 
.'mi !C 1 '13 cal"l'U!U:<ı flİl"ıll. ııu1 16 da Am:an<!la 11!. M. V. S No, lu ,.,ı.ııo 
rılıD'~ l<al#f".Y<lhUl<Xl& ya a""' tır. K""c le ıo ııoodlm valo..1e 5 tondan aşalı * 
ll)~l1a' tl/.("rc ·r1 ayrı t:ıllplere ttako edilebil r. KÖS':>l ~kal. l teı:nirı tı 4.$, .... of 
bnı, v• • .,,,.. ı...tı !eıu1-lı lJ,,IGO }lradır. TııliplerlTı l>o:lll ~tııo 1oı.on_.. 
~tırı<l,.r <2122 ". W) 

* n,ı~'7 !!ra 30 lrun~ L<ılt ııw..ıı A '*8..-da e ~ woıdı;ıma q,.sı puar.. 
!*la ~llm<>~ ~. İhalesi lG/ 1/943 c.unart...ı cilm> saot 10 da AJ>
lca1'><1ıl M. M. V. 4 No, lil ...tm alaılı lro~ı 7ııp~.ır. KV.'1 ''"" 
1100 lira 13 ıwrııwtur. ""&llpl.erlD. bel,I y•tıe lı:ıcıır.Jııvuıa ~l. 

(il.Ol - UMI) 

* 17,745 lira ile ıaı.ıı.. lıeıPı! -Ui ltı1*blede - - tıe.ıoau 7 ıol>· 
l'dmım kopalı c&rrı, •t..ııllWne,re ııamuıtur. !ıha..ı 27/l/H3 ÇIU"IO<Uba güoO 
"""1t 11 de J\nl«ırada "4. M. V. 4 ?>.'O, 1 u sat., .. - kıııınl..,-munda ~ 
tıı·. iııc knA>-4lı 1330 Ura 90 lııut"uftur. Taliplerin bmml 'V..ıırııJar.J td•lll 
me!oiQlH'lll< ibale .. a1iaıAen bir - wftl • • Q Z vtllı!o"J.~"- (2.l'le •. W' 

* 6().()()0 ..,.,. w.nll 'M Wı!l;yıı fl!I lıal191ı aırtJa dl:sJl.,,,.e ho.lA'§""'• 

:İlıal~ :M/1/9~ paıarleııi gibl -\ U1 de Aı&arlda M. Jııt. V, 2 No, lt> 
satın aı:m.. lwmlo:to1>tııı:da 3'11Pllaaılidır. Tmrıin ti,ratı bdler lım!l b:T !~ 
IJlt leırRıatı 3750 l!Zadır. Taliplerin lı: MUll ~ takllf -ıplıuı· 
... !!>ele •aallıııdal bir - _.eı ....,._ -ı.rı. (:ııws 227) 

+ 
50 tnrı J'l)8f poıuı11ılda - almaellbır. ibaı.t lG/1/843 &l • onat lT 

de Gelibolu ......,,,., P. lll5G aat~, alma lıKwGı)oıaa>da 7apıl8<:alr'ır. r~ıı...,,"' 

lııOOıeiJ lll,600 »ı'a ilk 4t1Diaat. l~ llaa .... ~ Kili wıı.;;wı .amia).>X>e 
,_,.ı,d. (Zl:N - :183) .. 

MilCeehbil wmı ... -"'' :zaı1211K2 ~ "8ktıl om ol&-. ııo ta. 
pl-!ne ..... .,._ 1ollp çt,ııme<: ~ leJı;rar P"<W'lıkl• dcail1ıın"'1c 11ımrn.,.. 

tur. EvBa1 ve hıaıııt .,...tlan 1ııı..,,.,a,ırooııa ıııörilll!bllir. bıaı,.; 15/ı/943 cuırnıo 
lf(m;l .....ı 11 de ;yıııpılac:aiın.~ ""'*1JJ<ft> ıı.t·t teıniıı.atlarile Harb~edıo Y• 
deit Sı.ıba,1 drulı.ııxlakl .AAed ı-uıa tl20 eıııtz &1-~ ttı&oooa•ııın. 

(:IOll7 - 180) 

&000 .... - ... ,...,. ı:ıoMI, ...... 1 ... tııhl""'"' l<epaJı sat ı.t.ıli'• 
<loıılntmoye idımıknışl<ır. HU;t d ~lan .,_,.,onda Cllrül.:bllir. :MUVU:<t:a4 

teminatı 8300 JJıacUr. b:ııaı...ı Zl/1194.3 perşen'.iıe cılmU eaat 14 da J"'l>ıla 
ca.ıından iııte!<!j!erJG ihale sıatlrdeıı b lr - ewel temnaı ve ıeıtılf m k· 
luplarllıe ~ Yeclelı: f~ Ok ulundakl as.kert poııta 920 atın alımlı 

lınm1'.)-- mörasaatlan. (2113 - ~) ... 
Stratııelı: -ı<U :182 V r odeU ..., tııpm ile ııso -.b'e 105 UJt loomerU 

tıoıt.ını pa.ıarlıltla satm ahn• tılotır. buı leol 15/l/H3 cuma lllliıü - 17 <U> 
Gelilıolu adtert oııl.m alma uııılsyoau nd'a 7apıl""*tır. Takmln b&:!c'.l~n 
~ 6210 l•ra bor' mlatırı 11!!0 ıın.ıtır. Kllt'1 ıeımu.ı. 1104 J.inl. 
dır. T..ıiJ>lr'liıı bo!X "8l!citte ınnı,...., a ....,,.1-.i. (1137 - '61) 

* lltt adlrl eııııme 1-ııı& ı lmtıa, 12 nt ııaplt lıt.fa17e "" 12 °""'' 
ttta'yc baltogı, ı2 ..ret lttı.ly ~. iki adet Jıta~ tahrip balat., lkl Gdfll. 
i'ttAlye m~rdi'\'lt'nf, bir adet t ı~ye takım arabılçı 50 mt-tre hTturn, 'c!ft 0<ı1> 
7RJt oldlv..,, 3 çlfl amyan• ı; •li11<lil l>eş!lk l>'l't'll'lıl<la oatm aı~ .... tlıııl~ 

15/1/9.13 curn ııüırU saat ,ı dil GeU bolu rt 8atııı ah1e ~ .,... .... 
"'pıla~aktır. 1Iepslnln tamr, b>C"11 27 68 ftrtL 20 irul'UŞ ltat•ı ıemono tı 4 ı 5 Jıih 

28 lruıı.ııltur. Talıplerin WI dıtllt ıoo miır7ooa ıelmeltt>. (2138 - 3h2) 

* • 
000 ton ~ bpab ar: a tılııli!lm.,... lıııınmutiu:r. bmı..,. lG/lflM~ C\ll!l.'•· 

W cQnıO. - 11 de Adapa. ı!"Wlda ultert oatm aJmn lr.omL~.ıla 7aptla· 
calı:t... Tahmin b-JI 190,0ı ~ lire, kııt1 temlnıı<ı 10750 l•ra:bT. Tat!plcıı~ 
bmm! y<oıllrajwi}e tddif m<•:rluplanıı:u llıaJe IMıJnden blr - evvel k-nı. 
,.,.... venneleırl. (JOU - - 2700) 

* Bll6mom -ıumeol w cne!eo! ellılti -~<"den _.,"""" ibue lw 
- C!'Jllllrmda hemşireler p )'CIDU lnşa8I A(1k eınn~ !<omrruıtuı- İ1ıal"8ı 
W/1/943 alı ~ ~ l1 <'• Clellbalu •eri 8IQı alma lı:ı:ım.llUllM ,._ 
lacııktır. 

Keşli bedeli 8198 lil'a 15 ~ mc ._,, tı iM llra 80 ........... Tallpr... 

rlııı Mili ...ıue "'" ._ ll"lmel<ıl'i. (20ff - S7Gll) - .... 
11\lC.mum maı--1 elııııti •*'*""':!es ~ fm'llle t.tl adıet ıuıba• 

!ziya etilr.l~'r. A4:1k elclJlll'le'i l8/"/f43 pazal'teal ,rilnl l&t.t Ol! b'1fle Cl>tl 
lıohıdoı aoeı:erı 1tılııı Mm.a ~nun't 7l1pıl....ırtır. K.PC bedcil 37S3 il"" 
t3 1mmııı 1ıtt binin _, tom11ıaıı ııu Ura ıı -...u. Talipleria. bent -
lr:itı. "°",...,..... ııüııeJeıl. (- - 1110) 

..... 
~ ı.ı.. tnil• .,. aı--aklır. Xapô wfla 5 "I ıul &/21943 ~ 

tıe f(aıU 8"at 15 ao Den"11 mııom _..,, alma ~ :rapW.ColoUr. 'l">ıtl 

,.,,;., ı.meıı ıe,ooo ıtrmı•. D• '""*"'tı ı• liradır. TaiiplertıB bnu1ıt .. a:ıi!<ııo. 
)arlJe t<t<U ~!arını ihale -taıı:teo bir A1lllİ owv.ı ~ _...... 
an. <:aıu - 11'1> 

. + 
s-..t- lı:llı<ama ~ ediJm tla:J1ı 15 .._ ..., tı.ooo kilo sıtn- ..tt ıı.ı 

palı zarfla ekielmı.,.t ~rştur. İhalesi 29/1/943 curnn ~ oııt 10 da Kanı 
atıkeı1 ratııı ~1111 ~ı.:ııda ;yııpılacal<t#. İlk temkı&tı :nos Hnııdır. Ta" ip. 

l<ıo.'n kaınunl vesltalarlle te1<J:.'f ın<tctuplirıal lıııle s&atiD.dc bir - e1'Vel....,. 
~a ~rl (2.144 - 368) 

+ 
6000 &det trmlıl" ~ &000 Ml1et ip ,..,ıar ""'1Jlı. 4500 .ıet ~rli h"7VOlC\ 

"° 500 ıııdJ!ot kalana ltıl ~ •.rl>Ml 1ı:ape lı •l'fla -~ laonııııuş\ur, bıale 
o 2'9/1/943 CiJtıö aaaıt ıe da Mrılf<>o a.lool1 •tın alm• lıanlsy-ma :v•ı:nJa.. 
oııl<ITT. Tatım:n lıeıtell 37,000 l!r-ıı. ~ \e mlrwtı 2775 lir•dır. Talitılerin kıuuıl 

V115ik&latile te!tlit moktuparıru .ilıale .. ırllı:ııklı bir ..t evwı ko:uioıo.mt ._. - Demek aıağllln't, Adanaya g1. 
da-eksin ha! Ne mutlu san>. St-
n.Wı. }'C!"

0

nde eJs3yd.m val!ııhi mü· 
teb lt• ömrCarı.ün :ı iımi senesiııl 

wr::.-dim. 

Soıırı. bebeklerine yen eutari
ler gi) diren V·.ı-jine b:iı:tı. Gü
lüıınsü:yo:·du. Kulağıma ef:ilere.k; 

- Eğer meınl..-k•t:ne gitrnesey· 
d'ıı, dedi, Vir;ini sana ve!\rdim. 
Ne güı:c! kız ...cı~.ı mi? 

yüreğim çaııpııyordu · 

B.ıbam, yatağının içinde o
tuımuş olmtuyordu.Eliıı<lıe birse. 
biHrreşa.d dlili vardı. Sırtlllda 
da eskı siy ah paltosu. &.kabı u· 
ıa:ın"i. göz kenarları krn.lm'§tı. 
Cnıın sefaleUni Jllt defll göıii. • 
.rornwşıım gibi içim KtZladı. 

S.-.Jrağa çı.::tını.. Karoeşlerim 
arkamdı:n bir bakraç suı döktü,. 
ler. Karşı .loomşuların p<!neere-
1.aiı'dl\11 bep bize bıııkıyurlttdı. 

c,dde terij a idi. KöŞ3 başın.
daki NııL'.'=ıi lb:ılııl-al bilıç düi!ı:: • 
kanını Y€lli l!Ç'Yoniu. Bıı-bam ih· 
tiyar diiktkincıoya (Sababülha>yır) 
dedi. 

~~~--~-------ı -!eri, (2145 - 869) 

Ghl<- da~. Tekrat flOy
ltDdi. 

- Allıh o bi:ılm büyüklerimiz 
oıanlann belwnı v.ersin. Biz Türk· 
~ illl"doeş gbiych1ı.. Nemiz~ 
ıoemleketle ••• 

Be!'iki .~in farkıo~ d~ğ:ldi. 

Çıplak b>ca'<lan beyaz ve kalıındı. 
- Ben\m yaşım küçil".t. dodirn. 

Küçük Mıı.asa. .. 
O zaman V<rjın b'f'AS ~alarıp 

sırdu: 

- Kıç ya.~ııodas>n? 
- On sekiz! • 

K"'ıti:m"ıe ydJ!ardBıı:ı istaeyıoıMI 
inerken babo.ın ÖlıQmiiL.cı<'ıı yü • 
rily:>.rdu. 

Jıeyoil• Dördllncil S11llı Ullkalıı 
Jliklmlll'ndeıaı tU/ 15 

+ 
01) _,,, ıı1lğır .... ~ır. Pmı&rlıtla 4s11'"'- 18/1/043 ouınal'l<!ııi &U

lltlmc~ tttbaıren 8/2/943 cüı:nltı,, lı:adar her ır:ın M,.,.. 8*ert satın aL'Lll 
St/3/942 larihlııd<ı tahtı ı.aere alı· ltıJmlsyorıuı<ia 71pılac:ak-tır. 'ı:otımin l>edoll 30.000 ıın ilk \enWııoP noo ıin. 

nım Patrıt Anesll&BO>vlç\o vlllil!l A· c?r. Taliplerin -_. ceaıeleri. (2'141 - 166) 
blll'a :ı.t>Shoo t.araıfınıılruı *'1 hı><-rlo + · 
b!llıiğ tarüıiırıe moaı lal<11 ecMrNıs oı,. Jlıııh« ltikıluıft .,. ~ ~ ..... ,~ 1ıon lııllı!elıe -1'1*.!a ~ •h· 
....ıcıo TU>ı Adli _.. blttellı~ '*""-".r ~nle . 26/1/9'U J>"'Zal"~I etin o oaal 16 da .Aı*arıtda :PoL M. y 3 .Nb, 
-.:en JJ>e7ll<(lr ı..ııtalığın b(l!lg çal· lu arıtın aAn.o koır.ıiıl)'<ılıuııı ~""'11< tır. Tabmln bedeli 45.000 lift ı.M'I ı.,. 
l.&ruıdıı ~J.oıınııı cııtrııtıı.n-.ıın ;,uılı ..ı.w.q, C"150 llnM!ır. Talipl ı+ belli -..ıı..ı.ııe ~ ıelıueıerl. (214G • :r.oı 
~·~ md>rri lıadr tarbln !'a· 

Cezv~yi ateşttn çekti. Raftar, 
J><•nbe sulu ı.a.rif bil- f.ını:an •hı> 

di. 

Mavi d.ıır _.arı h~flfçe kabar· 
'll",JŞ krii boynoun.u kaşryarak; 

- Benden beş yaş büyükmüş• 
sün! d·ye mırılıd.andı. 

Önıünte diz çöktüm ve kıllı 
tıllliltr elini. aidım. Hay?"etlc yü
cı:ilııne baıktı. Çeiın6i iıem.btıyarı 

olmu.\)tu. Kıış1Armı çatarak hıra 
la ctir.t ~i : 

İstasyona gelene lu.dar bir da
lciıka ol5un dönüp bahnadl. Hep 
ayni t;&tı.k ka ·lsrl1 ltişcden bile
timi ııld•, elif., iç cebine yericş· 

P"" ~· b!Uuğ to.nbi:ıı~ lrcmnu * 
nıııiıl<rotıce lıl'ılr Wı;~ old'-"" 12.,000 kilo~ .ıı ~ at:n .__.,, 1hıı!eo! 2ıtl/l/IH3 C(io:f,i 
IMln-Olurıur. (8225) ~ ıs dte (:orl ..-S .. ı.-, •lma loıırıı.iııyu11mııia ~. iılt tıelıduatı. 

İkrnci yudumu lçôyordum ıd, 
ocLı kapısı hızla ll:l'dı. 1çeriyc u-
2 n boylu, zayıf hir ad:ı.ın girdi. 
Kasket' yana dönmüş, uııun sa.c;· 
tJ ı darına d.ığlu.dı. Ce.'<dmın ya-

:u:<la bir ıarı m .. nd.il nrcb. 
A) :üta dunnağa ~ Di.kkatk 
bana bakıyo~ 

- Bu ~'OCukta 1r.im? diye Şino 
riıı:c -a kiW ~AUU;t 

O gün iltia-ıdiye kııdar 0tu.rıckık. 
Kahve ıçtrk. kuru Ü<ümle ceviz 
yedik, gramofo~ ç>ldılt v10 şarkı 
söy':O:ilik'. Ay.nlırken .ille gene 
gel). <iye y1l,ardılar. Kapıı?::ıı 

ÇJ.lnyordum, Şinorlk ellerimi tutu.: 
- Bl''it h::· d.ılıı gd.mezsin, 

dedıi. ne oluxııun unutma, Adana
Y" giQince Seyhan ırmağıncfa.n be
aİlıl ~oriaı.e bit i;aıı ~ ~ caıll 

- Benim öpülecek elim :ypk!. 
Kork.t~il'uıma uğramı.ştı.m. O 

be:ki de lbv~ nur.a sar..ıl:nınmı, hiç 
değöLe a,z!:ıyrp af dilememi bekr 
Jiyo:du. Fa.kat buna CC$aret ede
medizıı.. Her ıa:r..u.ın y~a 
başl:ım~h. 
- İyi ya cımun.. diye ayağa 
Jtırl:ttım. Kabahat enonemde ur ı 
ten., 
1'~erirom ~la bü-

·tirdi ve trenin k.alk:ma.sıııa kadar 
yanımıza uğr:tmad>. 

Niyaziyi€' 1yak•a dumıu~ kOl'.lU· 
şuyorduk. O, ilcri<Wk.i bEtoo mey
d1nlıkta cigara içerek da!eşryor, 
arada bn .kötü kötü ökoiürüyor-
dıı. 

Çtrlko öı11meleri parlaUın gü
ne~ I>'• hayli yükS<'lmlşti ve Lü.lı· 
iDQll d<lğl.....,a çö..lten &is yliN>ş y ... 

------------- ı.oeo li-ı ...... Tallp!erm 1ııllil ...._ ı..-.- ..,.-..eı.en. (2HI - 37~ 
+ 

Af&ilıUa ,....,.ıı llllO\'ıı<hıı Jllll"'rlıkla dııııtl!me!<rl larııntıı :rnı!ı sQrı. _, " mııhıı1l.....wd A*ert •tın lllıııa 
~n<!a yapılacflklı;. Talıpl..-ID bt 'Valdlterde ııM oldulu kom~ bw]nml:ırı. (2087) 

cblsi llll!"ları ı at.n Tembıa- ihaı. c1la, - ,. ..ıı.aııı 

bpnak. 
Pı<DA. 

lJıhan6 
X=ılf. 

llııP eti._... 

1ll1o Jlra .... 
10.000 

ıııcı 000 

'°· IOO 000 ..... 
ı~.ooo 

I0,000 
JO,:!Oo 

lMl,5-00 
}tıll.-

f01t 
l,7'11 .. 

• 

t2/l/1HS it ~ >iti 
11/1/1943 14 :Enıu"1ta 

,./l/19U lt ilin . -


