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Mlhailovlç kuvvetleri Bosna'da 
bazı kasabaları ltgal etti 

An?.romı:. 13 (Raeyo g~i) - Yugoolav vatanpe-rveri 
General Mihalloviç'in Botmeda • bazı kasabaları işgal etıtiği 
Moaı..-ıow ve Londra ~1.ın ta rafından bildirihnl.:ıtir. 

Varlık Vergisini ödemiyen~ Sovyetler Voronejde de 
hazır anıy r taarruzl~ra_ başfgdılar erin ı·steıeri 

----------------... ------------------~---------------
Ankarada haczedilen malların satışına baş
landı. ilk kafile 10 gün sonra sevkedilecek 
Uzak doğu cepha· 1 Defterdarlık istidalara Cumartesiye kadar cevap 
larlndekl harp verecek - Akreditife bağlanan paralardan d~ 

Kafkasyada Al01an ricalinin 
panik halini aldığı söyleniyor 

~------------------------------------~ 

Jopon yılılıTım harbi 
ıiarımııtar; japonya, 
Cinılen bt111ra her yer
de müdafaaya çeki/mi, 
lıalanayor; mültelikler, 
Aurapa harbini iatedik
leri tekilde bitirinceye 
lıadar japonyayı durdur
mak, yormak ııe yıprat• 
mak, •onra Sovyet Ra .. 
ya ile beraber hep bir
den onan üstüne çullan
mak maksadını takip 
ediyorlar. ---------

istifade edilecek - 3 mükellef kaçarken yakalandı 
Ankara 13 (İk®m muhabirin· 

d•n) - M<mleketin her ıarafm• 
da Ma!iye Şubeleri Vaı·llk Vergi- Yanlış bir zan ~ sini öde~1eyruıler hakkında. y•p11- r
:ına.sı 182J.lnglen k..ınunt takibata 
ba.5Lımış :bulunnıaktadı.r. Bu gibi· 

lstidalar~n Meclisten Vekalete 
yollanması formalitedir 

1erİJı menkul ve gayri menkul 
mallarırun liısteleri tanzim ed lerek 
tahsili em\'9.I kaırununa ııöre bu 
mallar hacız oluırımakt~r. 

Sahiplerine ait takibatı durdu~amaz 

Sovyet kuvvetleri Volga nehrini Stalingradın 
cenubundan 1000 hücum tankının iştirakile geçiyor 
Ankara 13 (Radyo g.autesi) - ; 

1 
B.uslar batı Kafkasyada yeıı:lden 
taarruza g~mişlerd'r. AIJna.ıı teb
qı Vorooej cephesinde §iddetli 
Rus ı.a:ırruzlarını;rı bafla.dığını ve 
bütün hüeuml.ann geri püskil:rtü.l
oü.ğünü bı'ldirm<)ktedir. 

Moskova 13 (A.A.) - Sovyct 
ııece y~ı tebliğine ek: 

staı:ırı:grad'da J!abrikıdar m•
halJesinde hü= müfrezelerimiz, 
Almanl:ırı yen bi.rk>ç sokaktan 
c!ah• çıkann:.,.ı.r ve 20 tabya ile 
:n bloJclıav~ işgal et;m;şlcrdir. Düş 
marı<W> 2 top, 19 mitralyöz, ol 
wnksavar topu, <ıtomatik &ilJ.h· 
)ar i ğtim:ın edilmiştir. 

Moskov• 13 (A.A.) - Sovy•t 
h>ber:ler bürosu tebliğ ediyor: 

mizi:ı ateşi ite karşılaıııınış ve sln
dirilm'şitr. 

Şimali Kafka.syıda, kıtalarumz 
düşmanın ıtıultavemmııi kır&ır6k 
düzen vermek iç•n müSait bir meV· 
tide tutunmak istemişler, fakat 
sa~,.~ tank teşkifier'mizin aıeşi 

" ıilv.ui JruvvetLerimizle yoı-ı 
.seı-ı.lmi§l trdlr. 

JO ŞEHlR iŞGAL EDlLDİ 
Londta 13 (A.A.) - Katk•.& 

yada Kubwda ilerleyen hrvvetl• 
rin oncül•rirılı K&Zakl.~r teşkil ~l 

(Denını 3 tintli &Rvfada) 

Havauazısız istanbul ! 
Bu.rada d.ı vcr.gi verm•yen ve

ya kısmen ödeyenler hakkmdıı.ki 
icrai takiba1ıa d""am <ılunrnak
tadrr. İlk defa olar"k bugün bor
cunu öd.err.~m~ mill<ell'efler., ait 
bazı mağ~alarcNıJci m•!Jaria yine 

Jfa:uını_ABlDlN DAVER vcrg!sini vcıınem>ş obn bazı mü· 
)rellefl~r'n evlerindeki eşya dea'
hal ~acız clı.tnmuş ve müuyede 
6a,Qnu11daı ;ııc:ık arttımıa ile ~ahl· 
mıştır. 

Ankara, 11 (A..A.) - Buı cm< tA>ler varbk vergisi tar!ılratımla ,.,.. 
lıtiık J&pı)daiı hakluııcla BÜ:ı'id<' Millet Medl&l arzuhal ""•lmı<!line Ttril•n 
UOO lı:&dar arzuhalin tecıı.lk Nlllmaı tlurr Maliy" Velı.il•tl11<1 t<-vdl ..ı;ı.ıı 
ilnl 1amwılanlır. 

Merkez ceplıes'nde kıtıılarmıız, 
fl'Vvclce aldıkl:rrı mevziler~ tohkim 
etJulşl.er w düşmanın mu.kabil 
lıücumlarııu geri pilskü:rtmüşlcr-

Sehirde Havagazı 
nihayet dün kesildi 

_,_ 
1'E5l u yıl i~lude, Jap.otışa • 
19) "lilıltt.fildor ceplı~sinde 

n• <!ol" &bnuı muh1emeı. 
jir? Bi.ıtl'erce kare kil.onı<>ıa-elik 
~alarfa binlerle mil n:runlu
(WIAla deni:dere yayılm15 olan 
\lı.ak DoVn harp ~ahaaı, lıir d.,.. 

. iil, bir kaç cephe t(>Şkil etmclı.
.ted.i.: 

1 - · 7a eephe..J, 
2 - Çin cephesi, 
3 - Melanezya tepheı;i (yani 

A'Vtıstra ~ıuııu. şimal ve doj;u ljİ· 
uıallmleki adalar cephesi), 

.( - Denl:ı: cephe•i. 
Bııt>lar, bir'bi.rinden ç(ljc ıı:ıak 

eeplıderdir ve ayn ayn beş ku,. 
mandanlıldara tabidirler. Bir· 
Jıirlerine fi11 yardmılan aylar is
ter, blriııd<ıkl baroketiıı. ötekine 
tesiri ~dan dop-uya değil, 
iola)·tsiykdir, Hepsine, \t<;aca 
lılr göz atalun: 

l - Birmanya cephesi, 
Burada, Japonlar, Hindl•tau 

kapılarına ııe.Uli.kteıı sonra dur
mm,Jardır. Bir mü.ddet öntt, l\la
reşal Wavell'in kumaoda;,•udaki 
inı;iliz • Hind oırdu,;u, Birmanr 
yada bir il.eri ,lıarek0te ba~lamış
tır. İlk hedcil Alcyap limıım O• 

lan bu hatt.keti:n, şimdilik biç 
bir Jap<l'll muJıavemcliııe rastr 
la~ olloıasındau Japoulıınn 
mWıarebeyi daha ııcrilerdc lıa. 
'b..\ ~ecl<.l&I anlaşıl:ıuaJ;lt.adlr. 
Fakat, 5'ln ııünlcrde İngiliz • 
Hind ordusu da durmuş ~rii
aüyor. Yalıuz lıarşıhlılı bna a
l.ııı1arı yaııı·tııı kin.dır. 

1943 de, bu ctpbede ~iddetli 
muJıaıolıckıi tıl:ması ihtimali 
·Vardır. Fa"8t hangi taratın ağır 
basac.ığnıı ~- Linııek mli.ınktin 
değildir. Yalnız }]indi lrunıı Is· 
tila tcldikcsindtu kurtulduğıuıu 
IÖ) ieınek kn bildir. 
• 2 - Çin cephesi • 

Bu ce.tmede, Japoıılar, arasıra 
taarru.ilar ~ apnıaktadırla. Fakat 
bu taaru:tlar, ııuıuıni ve büyük 
ölçüılc dtğildir. llirmanya ~ c.lu
mın ke6ilmi~ olması .ı, 'e mar~ 

Çan • Kay • Şek Müttefik . 
k·dcn uz yardnn görmekte bn· 
lwı:ınasına rağın~n. Japorıtar, 
Çi 1 mağlup edemem~)crdir. Ja· 
ponyanın Çine kar ,ı da bir ba
•lıığa saplandığı anla~ılnıaktadır. 
Ja~anın i~e.I ~ttiği C:in W:ıı· 

ı ı.klarıruJa ., 'ruılin Millı Çin 
lı ii1nııneti. adi) le kurduğll Ja· 
Pi~ kıd<I ı hb.!dun tin, '.1-li;t. 
ılefilı.lere hup il" ıı etmesi, bir 
propacı;ndıı M edisind<!n fada 
ltir mahiyet ~ clı nımiyet an-
dıniyor. Bı , Japoıılarm 

Çinlilerckn :ı:oda te il etti eri 
•on"tıll.lenlen blr iş b emdı: 
•hfS!lr. 1937 d= ri riiren Çi 
Jaııon haıiıi, j3pol> taarnıdarı 
ve Çin mildaf:uıları halindeki 

• --------------.. ~-------------Guelelerd• lnU,ar ..ı.,.. 1nı haberden lıNt ki-cJeriı: cnumwıc:• lfa. 
ll:ı'e Velıii.lellne tevdi olımaıı attııba! k!rin sahipleri haklmıdaLI ftrıri l&kl. 
baluıın dur.lurulacaiı ma.ııosını ~ıkacdıklal'I ii•esılmlfllr. 

Bunun lizerlne saW.lyfltJI -nbalardan yaptıiımn laiılıllıal •eliceslu. 
ile "' ımlılmab aldık: 

ı dir. 
Şirketlerde kömür yok.~ beklenen 

Diğer ta"aftan Vat"iıık vcrgisıııi.ıı 
t•mam.ım veya b..~kiyesinu broe-

1'.l'C:J'I çalı~•r.ık ödcmeTerJ, iktiza 
ed<n mükelleileri::ı 'listeleri yapı. 
lara.k Dahil'ye V&:aletine !lön<le
ri!mcktedir. TııHmamaıne eSaSls-

Büyük Millet Meclfst al'Z1lllsl o cıimrnfulu il&td<nberl ıtılJıaa n to«ip 
eti.ili ıısuJ herhan&"I bir menua dal 'JKllmene vaki olaeak miira-O&ai iiurbıe 
evvel emh'4e alt ohluta veır.ıetın lılJıla lllHmu ..........,ıe lıakkmda -
Jmıtat ve mlitalf.ll if.lemek "" aJaeail unp 'ftl mlilal<a -ine ınciııı&k...,. 
)'aJHD>tfı1'. 

V'elikHukiııin \şhnal batısı.nda 
A}ınanlar, blr1ikllerimi:ı: tar8'.lrn
dllll işgal eıi11en mevzilere k1TŞ1 
mulobil hüoırma geçın!şloodir. 
Düşman piyadesi. mitralyözleri--

bir vapur da fırtınadan gecikti 

Bıı ltllıı.rla v.ırb). ftl'lls!' tarbiy atmı. JD4lteaılik el&l'ılk B;i,;ıt MIRe& 
rın göre v,~kf.let'e- evvc ~ sev'ki Mflıcll.sl ar.1...a-1 ,,......_ _... r "••'ıs ~ Ve ~ti ~ 
:.:.ıpc<lcnler'n dl> lıs!d.erl h=.rl•n· yan e<lilıudl tizett .uaıı,-, VeU.Jc(l"" Cevdl e41Jml, obnuı. .,neilmoısce 
nı kt..d.:r. Nafıa Vek81eti. i.l·k p,_.,_ btıiunum mür-,.oa:ttl.u· hıı.kkmd& J'•P ıf.an muahlf'ledt•n. farklı ltir mah~yet 
tı ol:ır.ık 5 biaı ktşini.n ca~n1as1m irae t"ll~nı kie ye biaocn"leyh 'Mali ye VekiJetine tt-vdi ohman armtıane. 
tem·n edece.k bütün hazırlıkları ıin sablpl<ı•no ta•lı"'Jlbolt varlık Te rfsinln bu ııebeple tahsili IA'<"hhiir ...ı.,. 
bitırmi~tir. İlk grup Hasmı kale • !'dl yolımdal<I aaıı n tahmlııler &'113' ri vuld bulıuımaktadır, 

(D<.•ı;a;ını 3 imdi sa~tada) .._, _______________________ ,,) 

Almanya - Romanya-
• 

Tun usta 
Hazırlık ___ , ___ _ 

Oç müttefik ordusu 
kati n~ticeli harbe 
hazırlık yapıyor -·-arasın a yenı 

müza ereler oluyor 
m·hverin Tunusta 
gütti: ğü gay ler 

Litvinof 
diyor ki: -"Şark cer- hesin de 
kazanılacak zafer 
Mültefıkıerin zafe
rini te ınin edecek n 

Vır..ngion 13 (A.A.) - So-.,- 1 
!büyük iç. i ;\lak.sim Lıtvmof, 
Ziraat se c.bcrlıgı d<IL~yıciyJ.e 
Y ıptığı bir kom şm:Kla dem~tiı
ki: 

•llüriyetc ô.:jık bütil. ın.<ıın 
ğın ve birleşik ım!ll er ı<liş-
terek d<ıvelanı::da ı.oı 2'M o--
ri,şe~-e.ğillll.! gli nü.ıı. yJlla~ t;ını 
d~ilnc re:t c arct uJ,~.vruz. 
Serb<d. şarUar ıUUn~ te.1crar 
ış.ı >rimize koyulabilec ğiı. Sw • 
yet • 'l~n cc-phesi lıirleşi!lıı 

il t' mn en &nem ı mi!U eep
hesi tclaldki edilebilır. Bu cıcp.. 

Hitlerin yaptığı müzakerelerde 
Romenlerin harp taahhütleri ve 
Avrupanın korunması görüşülüyor 

••• 
, fareşal Anten~ ırk~ılığı n milliyetçilik yerine kaim 

olduğunu blldlıdi ve Avrnpall!lar ın Slav tehlikesine !..arp bir
le~me. i hizıımtuııı .ı;öylcdl. Rcman)ada karış>kldı: 'çık1tğı b be

rinin yalanlacm36i zarureti hasa otdıı. 

••• B€111tn, 13 (A.A.) - D.NiB. A· 
jtıııs~m iti a!ii ıımihab!ri yll%.ı
Y'<lr: 

Sc. · J)"etlı A:lnıaıı. ır.o!iıf!Berm-
den öğrenildlğıne görc-, RQffien 

dC'Vile 'adrunlariyle Fü.lıre~ w 

II' !'!erir.den bırl olı •nikt.r 1 
Büıkre~, 13 (A.A.) - GC": iş-

tir: 1 
(Jk'linıııı 3 t:m·tl ı;.~)fada) 

Ne1;y rk, 13 (AA.) - Alrnmı
yanın Şimali A.fıik:ı.ya göııden
ceği insan sa ·ısı ne olursa <'ıın:n 
günden gü.r.e kuvvtA1el'i ~~ı bır 
bal o:lan Amerikan ve lngılu. Ol'

dıilıırına l\liıhver ora<ln 8<ar~1 'ko
yamaz. Biriııti, ~inci v~ oolt~· 
zinci ordı&r son ve kat ı hU>
cum'l>. g<Y;m1ek içiD yav~ş yavaş 
topla.nıyoıılar. 
Bunu niçin birka.ç ve yahtı1 da
ha faııla h&ttalar .lazım gdecf'll<
tir. Fo:k:ııt rovııış kat'! olocaii; ve 
.ınüttclfilcleı.· tarafıırııdan kszaftfa
cıı1;tı.r . .A:lman.yıı, har'oe girdiği 
zaman rnuzdier al'!Tilsı :çını er. 
ziy-..dıe \) or.r. \;.1ına gü.vc~ılıyordu. 
:lıt.ı1y a d '.kendi hava kuvvclle
iyle övünüyrou. Halib•ı:ki mütte-

(Devıı.mı 3 iincü sayfada) -
A.1man haridye nnzı:ı ata<ıııda J •ı 
cerey~ etm.e;k1c olan :ınılıakcre-
lede, Rc.onaııyanrn harp tııa." • üt ı 

o Cezayire dön Ü 
leri i:e ılgili >ıyasi, a:'l'.ıeri ve ik-
ti,,..-,:X!1 lll'ff: ·leler gi:ırü~'7~ .:tc • 
dir. B.ı ım'Scleler ayni z<.man<la 
Rom:ıny.anm Mihver devleıtlcri· 
le ve A'l.Tup:J i~e yc.ptığı rnu.?.a<l· 
d<:ral 'birliği rle de aUk..ılıclır. 

Bu görüşmeler, Avupamn ~·e 
ııit!en ln:ıı.ı!!m.ası ,.e onu tclo<lit 
ed n tetılikele.rden korımması 
için açılan ııni.i'.cadeledc birleş
miş bııilumı:ıı mil!etl<Yrin delil€~ 
ed:mılan arn ında araıııra yap> 
!an mutad ır.ilza!IOc~lc<kn itler 
rettir· 

Son gôriişncler vc.silmy!e, ~ 
miktio şcliieri nrn o cd~ 
beri ır.ev~ · < hığ.a, da
lha ziyade kuvvo' .... cıunlş bu" n-

• 
--------------sııı~--~------

Gene ral ögolle hemen "Laker~lere · 
laşlanacağı sanılıyor • D ö g o 1 v ~
Katru'nun Amerikaya sey< h ıti • E~kı 
Fransız dahiliye nazırı Cezayire ~ağr~ldı
Korr. ünist Fran sızlaf' [: ögolle l:ıırleşıy or 

Ankara, 13 ·{R;4yo g~i) -ı 
General Jiro Batı Afriıkada yap
bğı seyahattrn ı;oor.ra Gcııcrnl 
D~ G • c bulu ~n.:ık üzere C<'Zll· 
~· ®n:m tür. 

Loıııdra, 13 (A.A.) - B iU.no-
vanm ı;l;yııs! munarrırl, c-

Fa'111'lrı: milli 1<o0mlt~~n . Lond~ 
ra<lıiki müzall'erelerıne ıştıra:k et 

ırıl~tir. 
ı Fransıı Da1ılliye Nuın 

4avet edll41 

• hede k ılan bir zafer Wtün 
birleşik m•'l<!t!erın m!erint to- ı :nvılctadır bA ... ...<.

1 
mahfı cI1 Ro-

ed So Bf . • ll!lOll!Y(lJ,)'l ıf UiffD il 
mon _ cc~ .r. vvcı ı , ?>ı· o~n: dan. iri w;;..<=l• t.me'k 
M gar len harp malzenİe."ı ve , __ ,. Bu ,_ _ _,_ .,___ --• 

f ..... ır, hJUI"'1 .llANUil.li~"Q ....UC-

(D n a iındi ~ fatla) rlu ıte uıiı i;; 

ral De Gol ile general Katrıırnın 
(ıııfr:. i!:.:xl<".ıu ay Amcılka'va gıdc
c k:lt.'n. l tallmıin et.mekte haklı• 
d.r o- ne:an r eı-v<1a Vaşing· 

tona~ sonra da 'Ka"adaya gide • 
cd: <l •. G r.cral !{htru ı lııgilr 
terey g lôijjl ınmanod bt'ti 

Nevyork, 13 (AA) - V~ 
tooxıan Ncvy<ırk Tiines'e veri
len bir lıarebe göre Framanın ES
ki Tu uımımi valisi, ~ da· 
hUiye ınazın Franan eski 

Arjsnt •~ seiirl M. Marı:d Bc:Y· 
~ J.'mns.ıı Ceza~ 

IJ>ev 1 iindl ) 

Evlerde tencereler salonlardaki ao• 
baların üzerine oturtu!du. Fekat ••• 

11119(.fr. 'l'azyilc: "Zl~ından, ••• ll;if .... 

~ slhl stııınee ıı ..... ıı: - .ı 
mai• ..ıııdlaulaJ'. 

(Devl:iDI 3 ilncll 111vfııda) 
DiiDdeAlıtrt i.canıı..wa bavapn ' 

l'ilnlin .,, mıiblm ocrdı lıaline ırel• 

J'~t.YıJJ,tlnden , ... Km• yerine .. a&lerln ----------------------
ha V• ile dönrl W' uld u. tindr n flkl,yet. il•"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'>""!!!!~ 
!er d.n>am edip c;derltoo, saukl btııı. 
!ardan hidd•le ıelerek İıılanbulluia. 
l'I. küsna~ ı•bi, havaıaıı dü:n bJrdrA 
blre borula.td.1ıı ~klliv.rmlşlir. Bü:r
le<'e ).o<koca "'hirdo biitün işkrlnl ııa. 
"l'aıar.ı ilt": riTtnlcr elleri bö,fürle.rhı· 
u, bldıltııı ve ii<ıiııllilü bakıpsl'I .,. 
cak d<l·klt"rllJt> takılı kamıJl&rd.ır. 

ikinci Cephe 
lırglltere Sıhhat 
Nazırı df yo ki : 

-·••ı--
"Eu yıl Hitler Af· 
rikadan ablaca 

H•vaa-aıı kullanılan biııti.n ırv "" 
ap&t1unantarda odunl.ı 1emr-k plfir. 
.,.I< lçın ocak da bıılunmadıtı leln 
bUtWı "'" aboııelerl e-ık muşküJ ı.rr 
duruma Jirm·~ıerı1~r. Bu vaılyette 'bü-. 
tün &alon "Ve oturma odaları maltız. 
lar iittrlnde J•m•k pl,Prll•n lokanl& 
muttakl"n hali.nı.? c Inılf. yemek ten· 
eerelt'l'l sob:ıl>Tın btNİ.De oturtulınuf ..... 

ve Avıupada ha
rekete geçilE:cek ·I 
Alllkara, 13 (Radyo gazC"t ) 

Y<lDt'kler ob&lann lizelnde ıı-..ıl 
ve De k~dar ..........ıa ııı.ttif Bunu 
blımtyoıuz, Fakat bildfmlı 111>1, ıe
\)Cll koskeca ;,as m<:""""1 l~'nde lıava 
ıazı .ırkellerlnla kendlleıinr lil•ırııra 
olan kiimüru maale-;tf todarlk ecltme 

mit oJmalarulır. Bucün ••rl<••tlnln • 
Jtnde hl~ kömür yoklur. Ve banoılan 
lıömiir ıddktt parti patli alarak ırtln 
1ük lbtl7açf&rm1 tem•n etmektedlrJf'r. 

Fakat kllj mev<'l!llnln l&bli lcapların· 
dan obn fırtına. kar Vf' cn.yrl müsoıi& 
ha.valar ,.-lb1 berhıutri b.. bep1e .,eb. 

rimtze \:i;milr tftı:ıy&n ~apurlardan 
biri ce.ikllii takdird İ<lanbul b• 

Edimburgda bir nut.u1c Eoyle~ eıı 
ıııhiıat nazırı Mister Bım n ikirı. 
ci cepheden ~i~ ve 1S43 
yılının en çetin yıl olacağını. 
Avıupa btasmda haı:be millialıa• 
le ed!leceğil'J bildirmiş ve d -nış 

Ur ki: 
Hitkrin kuV\et"erl Afr,k ,.,. 

kov.ıı.lacak, gayret".erim· S 'l t
le:·le birleştirkcek ve l" .v, 
müda!:ıada bulunduğu A 
ile İtalyaya ka...- h .. ı.,k 
cektir. MussollJl nin bu . ~ 
bir rolü olmayacaktır • 

DA 
16 Jkincik·a . un ı ı Cumar es: i 

-----•ı---

uru 
Okuyucn}anm11. orn)'"Ol'tar: ! sayfaya inecek olan fud 

tefrika De§!"edcbileco&ıni'-. Hem en ~·leyelim ki, 1k.clam ya
~ılarmıa ~şit n kalitffiıı.den biç bir ICY d.Jl1ımi)'1loCektir. t.'k 

damda bn&Un takip ettiğiniz tefri kalan yeni şekil:de de yine ay
nen imlacakıııuuz. Ve kıia bir mli ıfdet içinde, iki ııfrz.tl tefrika· 

ya daha başlayacaj:-ız. Şimdilik 

Haftada bir gün 4 sahife 
olllYak tıkaca~ ve Wtüu ııpor hadiseler.ini tam bi: ııa)fa .. 
}arak GJkuyuvalarımıza takdim e4 •cğiz. 

tarihini 'bekleyin!~. &damı, yenl 
·K'l·eceksiııb. 

" 

• 
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ULTAN REŞAT 1 • 

EHiR 
_Günün i_çi_nden •.• , .. TOPKAPI 

FIKARASINA 
YARDIMLAR 

1 Ti HA 

ı. ti) • ..n il:inllll mu p 
hür •1 en mebzul! l, r clti1 · 
de • ı •ye atılan bu §"hıaue
ler, o ,, ı= itibareı:. Bey· 

·U'ULl sd t haya ı ~ :ııı· 
ml§la."..:ı. .r ~ t re.alan padı· 
pıı <'I r o az bu ..o e, 
a ı,ı ııızıttı.roça aı: .• l u:;ı de, 
ha· ··lıı ~- t...1.J l a 
mcı.ıo; !ı> .cum.a .. be.>'<• ill1ll t;;ı. 

rl , , .ı.. r e ı l''V\·•• • '1.lJ,. 

delııro ~ ııraeaa tec' rak oohıcıı, 
le ini <b·ra.: ;parıla.ın~ 

ı Ul .. • lwt; ' ~k i.st-Oclı. F--...
ka', şıınanlclıoğın ron haddine 
v.ı wen <bu afendikrin ı ooi -
1 · r verikıcdlt ai k de. <>İrl 
hos W.c::cldcri çok §IÜpheli idi. 
H , ooyılcn~ siıııı"1'1!, baka· 
rotk- = kıı.lıcle E-tı: !eri bile çıı:.;ı; 

i. Remzi rey ı.se, en 
kW-iıık oır ha!carete bil ! am· 

.aJ<ıccık §'lhsiyetk ro rı de· 

-- ~'feııdimi ' .• 
<i ı mar iller <'f erdı'.ler 

h.ızc atı taı:J :da 'bilZt d.etlilro-
. r ·m t<ilyoıım ış. Kendi 

O zaman Lat ne hl;; le oddüt 
N:ncrkn, f kat y ne ılıtiy tla mer
liv~nleri ndl, "alons. geçti. Ora

dan da l>Çlk pen<: rede y vaşa 
b•l ·eye r.tladı. 

Bu-kaç t:slkiv.a s<,nra otoı:ı bi· 
l•nA ctönmuş l>ı.ılunuy-0r ll 

Arl1.1< ond;ın son,.. yanlı ' i!'i 
ta otmc-lcte hiç ter c' :re· 
rıı 1 

IJ.clk.I ko'"Ü koru "' bL rş y p
nı ..,l caktı amma, y-c. muvaf· 
fak oıur da, Eluu'.n ne ede ol-
d urıu · ğrenırS<, m •n ... o.ı· 
h "rrı lıt• k1s n r "ıcr 1 • ne -
tı 

n 
...... ...ı ~ 

L t b"r sesle de· 
di k: 

Sc ara ll.Li. n . ..i~e 
h btr .-Lr )"O um. Ik şimdl 
or an t.ırclı:et ed mi, Elen 
s~nhop'u b • .- ~oc. ,ız. Orad. si-

yrıca tıc ·ına v r?ke k1lr. 
K ; a ş •rın1~ ib' , • 

~ 

E=:===::=--

CiLA 

leıriııc birm 005· ıaıt ~ıuT&aıuz. 

DaW. 

sınıoo. Re.,-1, gu ü.m<edi • 
- Bı 'inm.. Ottlanrı ııo mat oı.. 

du! · :ıı bilirim. Bcmım söm
m ı di.llilc.ırx:ıkr. Siz, ct,rhai gı
dinız. Bu · · Maııımut Şaovıket per
şa:va ı>o.rle-ym;z. O, k->en<lHcrine 
ru: , t ~ Biraz, • koıkuıtu• 
versi~ dıye m~<'" etU 

Re, .ozı .boy, lroı1lııltıguna uğra· 
rııışt.ı Faku &.! (tr de) eı
t · • heımCll Mı:Mn t' Ş~. kıeıt 
paşaya [. dcrcık ı . ı oDtl uğ1l 
ıo! ar 1ıma·ı>a knlılı. 

M wt ŞeV -' R nzı 
bc;,m ~mtMni ~-· • 
katıl" <l nledi. Ş<lıh7Jı<lü' !ıaıh
ne, '°1 biı1oıiı" l · h. yret ve 
uclrct göstoo:li. Fakat oon o-

ıı:t·"rw kaklıTaral' • 

- tienim füırtlO lazmı. Jj U •bir 
ai• mese-lesidlr. Ben, e.ile 

0

i.ş(e-
rınc • ak ı:st , OğuQ.!ıı· 
~ 1h-.t olııl\Qk, biı babanın 

lır. Git, zatı şaheııcyo 
RÖyl Ç~mı. ke , ı. tet'l>i· 
~ c t:s!!iJ, 

.ıJı ocı: .. p \'t.'I\ıı. 
R • boy, böyle CM· 

bır ııxlıgini !.ıın kı:rc P• a.'l 
cılm • Faknt, p&lı~ıın ırade-
snı M mut Şevket pa.,<ıaya L>rlı
dirırc ye nasıl meemtr ı ... Mah· 
MU ŞeV'ket Paşanın V(!!'(i·, i C• 

mir · erine, cıı. uı cov.,lımı da 
p:.dişa!!ıa = tmısıc itli.'('· 

hurou. 

Du ttı:ııdar mı ·ı ib. \nıvetl>e l 
kAfan OOI"}aver, ooc~ne ~ ı 
s ra_~"ll geldi. IAJ 'l"Ut8. Sultıw. Re. 
'.la n lru.>Uı-ooı. çtk.-:ıritk Matı-

' mııt ı:;wket pıışamn oetıııbı;ııt ~rn 
etti 

( Arka.ıı tı41') 

1 KÜ'"ÜK HABERLER 1 
* Müdaayad&n ş hr·mlze gel

mekte olan M<a1'a.kaz v.~urıı ~ol· 
c tarından Has:ııı Göknı• ısmin· 
de bir.nin bi:r tc"ncice tereyağı ça· 
lınııı~ta-. Yap. an t:ı!,hkııt neti· 
ceslı-de hırsızın vaı·ur volcul r•n
tan Hasmı ''u En•~ı Dem.,. o-1-
duğ'• anll<Şılmı;. hır :z yakalana· 
rak auı;y~ye wri rr • tir 

* Tırhan v.•purc; ka.ınaretta
rınd'l'n Tn!an i;r,inü birı evve1ki 
gıo::e Haydarp••;; vapur i5kelcs:n
de S.dJtıı,,n b"ı cs"n.n camı. rım 
k·rarak .)~ liralııe çifolata ve sa'· 
reyr çalarken suç üs unde yakalmı
mış lt 

* Ay•alı ~-r. ede Atlama so
koğ da l apas-1 '" Q• ıınıanında 
Osn. n •dında ı::r;n,n oturduğu 

dairrden ~ang n çık .. 't · ede si
r4y ~e mnydaın 'eri·medtıı s<~ndü
ru ırı.:ı,-tür. 

* I t nbu.l 'I care 'e S..nıy l 
oda• Oda mc·, ,ı, dt.n toplanmı 
tır. Iopl>ültLd• . da r:,ccli, ve za 
bire rorı:• ıııın .. ut.,:• leri tetkik ve 
tısd · <'di:mıfir. 

!i Davaları 
'"'. . 

Kömür t vziatı-

ne zaman 
yap.la bilecek ? 
N e ız •morııd nberi i§Jti!Yoru2': 

Yo'ı, ·'lora parasız kömür 
d.tğıtılac · tır. 

Beledi.ı;o ~.-bir mecli~i k.ıtrtl' 
vermiş: 

Yoksullarıa 15.-000 linalık l<Q.mür 
dağıt·laeaktır. 

Ev • f kı:r r verm 'ş: 
Yvltsu ! 3ra mlihim miktarda kÖ· 

m!ix veri.lec<:ktir. 
' ' m S<•, <!nlcr cemiyeti bil-

dir 
Yo u.ı ..ı el e ınan;:ıa1 k:_iır.iir!i 

,, , zı c<lil ı:-ktir. 
ttenx.ıı hergun bun• ~nzıer ka-
1.aı' ''" buna benzer haberler 

ıtl7.tk va.zılır. Fal<:at yok-g11z~ e 
sıt1ard r. sorarsııı•z: 

- s·ze ümur V>PrdiltT m<? 
Alacağını;: cev•p u.tır•plı biır 

ll'ullı ıen ılıarı.--tt r v~e cy<Jkrul a.iLe 
efr 1» u.rdJo hurdan buld<uıldarı 
b rw..ç " "9 dalıııı yaknr;ı;k <'ilmi· 
cıi 151t ı'ıag-ı çal.,ırlill'. 

Hani karamr ver>~miş, t.ertrbat 
-almmış, t~sı ayrılmıştı. 

Ha<ri dıy&l ro ',i, yııpılacııık hüy-
1'1'"· """'" katır erl o'3uıı diye 00-
ğugu sır ııt· d<irdc düşmü.ş ol· 
:m;ı.;ı kfı[i goriılmE<h de beşe ~tı· 
y.a <.uçneı.i, ka!'(iın yoUzrm. h
kan a • bekler.ıyor, İyi amma o 
v kte kı:ırlar lı<u cyoksu llar. M 

yııp.s n'a.? Vul'gUOOU kömü~cü 
:ar duşer dü~mez fiyatları yt.k

se'tti. Mıı.hru•t ofisi halk• tevz a
ı.ı:ııa nedense geni~ ölçik:e !la lwa. 
mad. Bcd va verilecek kömürle
ııe bel lbağl•yn<ı fakir ful<•ra da 
&cıkt hi<lı. 

Ba.• kalı= belediye htmen .,,,. 
r-osız kömür ten:'!tma 00-şıa::nalı
d•r. ~'vkaf, Raikevteri. Y.u<lıın· ı 
sevenler ocnıiyeti de kömür ve 
odun t""zlatınL belediy ı.l.e birle· 

to yspm lıdrr. 
ŞEHiRrJ 

1 atbik kabiliyEti 
o mıvan bir karar· 

Ay başından itibaren Ulırrwıı:ı;· 
!ara öıcrl"Cn vlmnek ve aı<itadıın 
inmek i:stl'yE>:ıı!'t'r ceı;aılanı:lınla· 

cııkta Traııwey ida:r&ı, yollocuılan 
bu sure ille er.k.:ıdaın bindirip ön· 
den ındinnege al~tıracaktı.r, 

Traırn.<ay İdaresi bu sıureıtfe a 
raoalara cinmc ve inme ı~· lı. 
tez :nn kıoJtrn"6a çalışmcık gayre 
tmoe ire dıe bugunıurı tr;;ımıva,ı 

darltğıuda lb un ~bik kab(1i 
y~i olmadığı ooylendbiiir, Çiıır 
'kü hcdhanı;i bh- cıım;;:ıııa inec«~ 
yolcurnıın k.aş>k des!Efil halinde 
ki kalal:ısb:ğı. yarara.le aralıa.'ll" 
ı:rka tıınrruıdan ön t.arafına ~ 
ÇL~!'hnesi kıabil ol-sa bile WC'I" 
mi.ı!uet.krini en az bir rn;Bll U· 

atacağı muı'haKıkaktır, 

Arlık vurgunculuk olamaz, 
fak at bir ·şartla •• 

Hiç kimse l:ııugüın inıkllr ede- ı 
nıeı: ki Vıı.rlık venı:ı•,..ne ka· 

d.ıc büyük şehırleri.ıniz hemen 
hemen bir vurguıı.cu.luk k~rha· 
rıe::ine aoomüşt.il. Böyle blr dıe'Vte 
gıeç·rdik. Fak•t, millet viıc<Lını· 
nK> kuvvetine ve dev<et otorit...,J
nin yüceliğine inııırmayan piyaııa 
adamı 17.ıgün pek bü\'Ük h9k1kat· 
!ar r.til.mış bulunuy"r. 

Bôr defa, görüldü k' her~-y üs
tünde devlet ktı<lrctı hüıl·mcd<T. 
Bugiı n artık aklı başınaa h'ıç btr 
piyasa &larru : 

- Devlet baına ne knn~ır? B<n 
imden dol~, hıç kimseye karşı 

mc .. ul değiiim! 
D:yernez. 
Çünkü her ferd"' >;.tııdeıı ko

tu ey• ıyi L;ı sistcm•n,Ien ye hat· 
la hzla.ız kaz>ru;.br ndon dola~·ı 
miıleıe karşı her an mesut ol ğllr
ntı bir dcla daha gdrmüstü-r. 

Tün\ı:iye n•mUS91tzluf,ıın hıürri
y()l"ni tanı~ ve t ınınııva<:ak· 
tır. Yme gorüldfı 'ki, hükı1mtt 
o piy .>a arrJ'""'sı günlerinde dehi 
asla uy-1.ımamıstır ve, do~rulukla 
l~ gor.rfc-ylp de plyas•vı ve ®layı. 
si'.c millet hay•ttnı l}.se\eyen.!<er, 
mn•J ~ıcdant hBİn>'.!C çiğntyenle
rin biıtün haro'<ı'tierlni d•kk:ıt ve 
şıııırla t:ı.bp etmiş!ir. 

Youııu HAYRI MUHIDDl1' 

!Degil ks-wncın.ı y<alıu:z gi.zli ka.
paıklı verg l<ıaçakç•l•Jilc veya açık. 
kapalı VU<·guncuLuklı besleyenler, 
hatta bir mahalle köşesınde hile-. 
li mal sa o.ır&k veya s.kl aya1"ak 
k'ları.ma yolu tutmuş en kilçü'.< 
bir bakkal veya siıtçü bile bu şıı· 
urun pşmaz kıontPOlı.ıııdan .kıur-

tulmam.ıştır. 
1 

Şimdi ayn! admnlar, hiç birşey 
ol'm m ş gibı, acaba tekrıa.r ayni 
\ icdansı .. a ve şt.Jursuzca dalavere 
lcrin<e devam etrneye oesartt edt'
bilo.,;clck mi? 

Eibett• k. h•" şın rsuzlar v 
hırsır çdgıuW-ı bu cllret 
cıd~tkle d . 

Falro1 şimdi vııılıf< l r z•ro.•n· 
dan dalı (ın.em!i o.o.Tak, ;-alnı" 

~ ı.lk·m· ın ,'l('1 n• tı e innr ka • 
mt~t r 

Muh•kalc ki, vur ııculııığ 
· Hı.r.dım ..:id>''"·i~ fak•' ,· · ı 

şartia; 

.Jl•ngi saıı 'Nie. ıı a~ li>} ı,. 
hir ~.bot jc ızörü"' " par :ıt
lc ·n-Oırü , b;.r tahripci y kQ1ll· 

m~ca:;ınıa, haber veMır·ye lw u • 
T>tlZ. 

I1•ı h ı...,, er·ş, hi lıi ın. hbir
tiğ.r ağırlıgını t runaz. T.aım m;. 
le eksi o. arak. 'ktrıtl.l vatanı. ı•IA 

bu 'Un, c • h ·.yuk hizn: eır;r. ... ~~~~~~-
Hazır r lbis-c ler 

----·---
Bir t~yyar 
mssı için 

bin lira 

a·uı• 
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İki hı•!:ız şebe esi 
yaka'andı • 

Z bıta · n 7r,m ', t rrı Fh
Hı ve c ,. rıı'<i:. blr-<ı.k lıırsı~ lık

' r Y'•p-n bir ı~e 1 !".. tele g~ 
, ı. ·,,.. mu\.ı.ı ı o uştur. 

II zıu s,.m;t ' len , 'tıri 
Ka•6hııcak aaır~11 olııu b obı-

DID 3GO ~•leye l' • 
1!C9k va glJ8C 

verildi 
DÜll, Toplkapı F.olaıhparveri • 

nin mü~i, d .JG!ıı)r Galip Hak• 
kı Ü s1ıür.iın ökıınü.nün beşinci 
yıldöniımuı:ıiı idi. Bu rı>Uııae
bet!e ıı.,.;ro.,.,.,..,eu.e muhit ühmıı;ı
ır.a yiyece :, gıyecek ve yakacalı: 
dağ ı.ıımr tır. D.tgıtt:Tnan faıy· 
=·nruı 300 ailooir Her aileye 

l irmi~u kilo komi1r, ya11m., r 
iJı.ilo şt.ker, ı<ıııd.eyag ve sı:bun, 
tıiı e killo üwm, n .ı.hut ve tasud
yc vcrilmistir. 

1 ew.iet ...,stna g'ÖI'e, ııJle 00ş>-
11a li>O k;rUF,U.k gı.da ınaddu;ı 

•lüsın !'.'! ·r. A:Tıca t<arluıılarıla 

ı.y lı, ÇIJ-

:ıasket \ Qtİr 
da , aı Um~ır. 

n~ı dı:ikttouın a!IN!i de 
tl~\·'crt ~ikıııtul.mırk wıe•t a;ytlil
nı ı'i !, n parayı m'i ye u,. 
mrrü ctm · o para ile de s::nr 
yiyecek t"""1 edılımi;,-tir . 

Ha ·ı.rı:-eıver lıu iınacut tı!Wı 
yıldwrü..ıı-.i... i.ı • trrla.·ılı;ı"' onun 
kırrciugu ~nin faldr'l<>•ınl 
de d~ her tüı11ü tııJOOirı'l 
f ~kır.de lbir han: <".tır. M1.ıesse
se iıfa • heyet ıni tcıbr& ederiz. 

Hırsızların 
geçi re mi ----·---

besınden: 

T ıık hı.vaeı'•ı:tnın yU..lcselmE-SI 
ajr1<nda yurl.se\·cr vatımdaşlorın 

devam.iı olarıtk go.terıı,ckte bu· 
lunduldarı yiiJcs<ck alakaya reınl

metco İstanbul hazır e.fbiscci1Erl 
bir:ıği de içten gelen b..- &rzu ile 
blrl·kl rı r.aml''Q bir t• y• ahc· 

ı.~ı F;ttıh , e ci\"f!-1"' Ua ' T"i" ır. M.', A 
"l' """l" ve tıü!o"~n • n: tur. 

a ada de lr 
dan bl::le e 

mııı;ı için a-ralarında toplıııd arı 

•ltmı bın lirayı Hava lı:v.rumu 

ve::ııesine teslim etmi~ier<ilr. Bu 

r.ami.mi bJğlıh!<tan dolayı İstan
bul haVG kur .. mu şubcs' hazır clbi .. 
secı~er b\4•[iğ n\n ~r~n az.asına 

mtnnıet ve şü.tranla .. ır.ı ar.ı:ıedc'". 

Cezalandırılan 
firınala.r 

Rmçck.apıda bir gi>ırllek ve 
kra,·at .mağaızası halian arerırıa 
ol~:-- terlllilatılı satış y-pa1;('.ın 

dnn Ti ret Odasınca 100 lira 
para ııa.sıır.a çarpum~ır A 
:rıca, •=~ OO!o<liye iktm d mlı· 
d.Urlu,ı,"1l!!>e wıi.leccktir. l.ıüzunn 
röruru·ee rnağazıa mes'ulllen arl1i 
Y€"'/e teslim edllecıelktir. 

'I icaret Odası, borsa lıııricirue 

m mmcl ~ pa-n 27 firmayı da 
J: .ııro C'-'Ull:ı.nrl •!'lnlçi;ı:, 

Çl' lıc. t? )- 'Rrd.Jl irçc·~t1 a.k
l:ıdığı yer! rdc hı1 .,,,, ·tur 

Ay ıca I">.M!ıköyüncle de t. ııı 

zamar.cian.b<;. i faal'yet lrukın.ın 
bir hırs., be.kes" meydar, çı· 
k•rrlmıştır. Bu ş"b<l-ede Muzaffer 
V< Kem~' !Jdllh!a iki Babıkal ı hır· 
sızdın mÜk'' kk'Jdlr. Ilunlar da 
Kıı.d:.köy v · iıavalisindc 30·v5 e\e 
y .. 'an ev .<v,y:mudn!'d•r. Bunların 
ç, ld•k:..:n eşyaiar da rAI'ufc"'11t 

Sll'Çl·nı.ı itiraf eım·~ıcrdir. 

Kömürünü ba~ka yere ta•ı· 
yan biri mahkum edildi 

Pangaltııda B•. eur•gu '.;(Jkağın

tl 3 nu.-rıaralı evde r·tvran Muh· 
sin i:.m •ı.de btrir n Ft banktan 
k n<l nnmın aldı • bi t n kömti-
ru b:ışk• tar'"" na le•t goıu·c-
rek .'•k•lumn ~, Mili, Ko1'1ıı'ı1a 
m · . Ken1~ - ıe ,,e kı: · • ıı::t 

Hem misafir, hem hın z 
Ke.n<lill d< mezar' k sok:.• .ııda 

B5 ı 1ıma ı, e\·dc oturan Dimitrı 
pô~ l murae.L"' ~t '"f'V:rc rr ~· 
{ r .ı.r,' ge1 n Y ı-0 'ni baz e.ş· 
yalEn çahak gitf n; ıddia d
m <tır. ;: o g. y"kalaoa ak ı,lü'.
.kıa a ' şl : ı·, lır, 

--------·--------
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a alan ____ , __ _ 
H>rsız şc.hiıde 

adeta 
geçit resmi yaptılar 

Adan!iil..uı iAhllril<l ı.;,'lnc ;;'<)re, 
Adantiı<la DevlcL Uooıır;-u.'lan 
id:a-csmde ~im bıı. hır-""1..Jk 
h'ıdisesı mo)•I n;ı ç:!kımlm.ş, 
mfuılahd n lerd ıı, 31 krşı tm<lkif 
e<lilıın~ı 

Dıın..ı.rdıan 20 ta.ı: es tıc&ri eş-
y yı iu' ~ v<ı vagor.ılımll!J) Bljır 
rnak, 14 iı de p•y&;ı;da aımıı;~

tan suıçlu-l• .• Kuı.ıfXl1l'yanm '(JO-

po olar ııd ı yerlerden 
çalmıl' • ı ı uz saUlrr.enuş 
:.o tıı:n lira kısı ' ıt.,ıde ~ıı eıe 
gc.;iıihtı ır. &ı ' y-dlar arasl!l' 
<ta kan ·ı-ç • tılıı..i çwvırıı, rop tuıp 
k1<ma i.a-r' 2()1) ı f. sandal, dblu 
pekmez t neik~orı kapırt bezle
ri bıııltın .ı; :ıta..ı r. 

• a K O A iYi,. ı n T E F R i K A S 1 Na. 8& 
l.a\11.ak iotiyorum. Biı şimdiye 
k dır çok iyi a.rkr-~ şl '.' ctt•:.ıt. Af 
!ık ı;on dal;.ikada da bana ) ord • 
mı ~s ıren·ez:;in tabii! 

34 Jt•tsız Y""h~l..ı-dık:Lı.r: aın• 
ra nıov.ıru ' &tli r.ıollsler ıa· 
faza6ııntİU ti. '1\'l.>oclan alınaırclk 
'>dhriır ar.a caddaı• rındon geçi· 
•il r.iş ,.., adliy·e~" gı&r.ıdeırfilınişo
lerJir. Kııfıleyi ıınkarl:arı <:alti.k· 
l~rı "S>'alı>rın yükTcndigl ıı.raOO.. 
lıı.r takip eWr.ek'-E')-di .Bu, IİiCie1:a 

bir ger;it resmi oh> ve Adanalır 
Tar ).;Jlarm etrafına dizi'lıere& 

lu.rsıozlaırı ~-e çaldı!kJan ~ 

OC')'l"E>lrııi~ir • 

__ A rrıtoı MUıR- ____ Muammer ALAT-SH:::::::::::ı 
- ı. m oldu!i u by lerr.eğ-0 

IÜZJ.!m yok. 
L r.. r tckfonu k padı. Re

•ıneo d r•ya f .. •dı. 0 omol>i1 
b '-'IIDI svrıduı .k bic sol;a· 

gın ç < Y.t• 'c bok.ki'., e ba<
laaı. <;.ok geı,mec< •n U.L ıaıı bir 
otom bı m gelrr · ! o dr~U'Ul 
g rdu.. 

B 
t.ikt • 

35 

S •b >t yen B 
ç ktvktan sorı.ra, 

geçti. 

udnı g&,'

u!JC b -
h<ı 1 dı. 

Ortalık ımıha ıdi. Aoole ad>m· 
1.trıa yürüy~ dc-stl Nl n b'· 
ırisiııin epartm:ıı.1,.-.a u aJ . 
Kırk ;~ı..,,ı:.a. k.ed:.r bır ı;.da.'Il 

lınd '•,i içeriye ~ dı. h,,. isr:: in· 
'bu ~da Scba.~tiyt1t1' ı:ı zi-

ya r>t nde lıi.r l · kmct o\d.uğurru he .. 
men anl ırtışt.ı. 

s b t. ("11. d.di ki. 
.B tut ku, ü p az s1 Bish. rn 

kıı 'es · ~ kı:.çtıla-r, bf•n de 
ayni : 'd n k •r· go!rlim. Polis 
ha'a <.'Vı t.r u.d o:liyor. 

Sdx•s' n bu kadar aç.:,ı,. ko-. 
n t.ukl ~ , , .var>tt etlği 

d ;wı-uo da b'•ya• kulübüo aı-· 
s n . lnşılıy0rch1. 

Ak ·' " ' Bis~u Ju.rn0.>-ımcı 
.:ıaı,lay•n gizli )'vk .un mrv.:u
d:y•tind:::n polıs hal>N"d r d•gi'di, 
~b~: iıycn ..,.~ ,.iu. 

- A.'z c1 ıum. dedi v ı •et 
f 11 ' Mis Jfüfü /<ş !evkit ed ldi. 
Şirnd· po:.ıs onun aı;ımd n he~şey 
og el» •. lıu- as• ·n b.ıı a si
L n bir vid ııı~ l..atJ.rlııtm •a ı:eJ .. 

d..m. 

"Nt 
dın pol 
p".,. .• 

t i vUıd! Yol~ ı t} 

VHe<:e ,i İfad.E: ile e-
,..·, Ü!: ı."Qk n»! 

- Z ı>uetm<rıı, >:mkı. b..i:tıl.u 

ku!i.ıp nzularr.ı t ıır ·m yor. Sı.J de 
pek tan•!lllı.Z zannedorim YAlnız 
nıec.:r ~~ f;::ıtlJi .. hcm ·n..ıyet peyda 
~·tı J3.cnı·m yH,r .n sa. tc .k~d:tr 
1 rı ' n f 1 re et et '- ! · rn 
la~ dı, liL geot beni t' yy aren z. 
le F r a · go.üI"-cd"9i.ııi~. 

N· oıl oı..,,,.·ı Gc .c\"n ı.:ç ı ı: 

1 ''k< id .. D~n· •. 
- . Y oık, yeık, hı:n n h r-CK t 

ed er iz. 

F 0 knt ~· ~&ıe•n r, "• d ğil! 
. ·- Ne yap_:ıır nız yop• ·ıJz Mis 

},'.nle 1:ı<:n b kfta scnun I• Pı· 
r goıüreı: ğ ıızt \ iıd tmerr.ôş 
rrı J ..ız,~ "en ue hu vadi izi 
şimd1 :y.erıuc gct nıcnizi i~tjyo· 

r ·ın 

İvor \e;,-edaiı. cu 

- Po'i beıl.l blılut..,3, an.ı'bct 

lı ~m • -,·n ' o;u •. Kıılüp f..z·· 
o"Jolılı.n ,)i..ıllın listc'>i C"bin1 c! Siıı 

de bu l ·t..·dc v " n-,-z Beo s' Ti (eh. 
dit c, rr ·) oru::t ar 'H -., , .. zıjl~tin 
ne k aar na.ıil<: Oİ(. • P\.;] U hatır• 

- Pok.'ı:&! Scn·ıı için ., ' milım
kun-se yapmaga çalışaca;i:ım. Ara· 
ha.ın, ŞUl"Mi<t, c•vr.-rr\a bir 1}1<l"llj· 1 
d;,<lır. 

fvor hwz•rlandı. BH•h r :ırar
tımand.r . .n ÇJOC~t1a,. Ot • 1D" ·• bin· 
o·ı~r. Sou aiiratle erurtl ·a uı;ı;lc
laşlılar. 

İ''<l\ir'un t~yyarc~iı ir. b.ılun· 
du,;u h•ngJr. 'aıxiı~ r. Ci\-ard• 
kiiıı,uk bır ki},k de va.rdı. l'aı ga
rın i>n(;!'oie gı•niş bi.r ~~yır k J-q .. 
(UO'JYO!du. 

İ vor dc·di b: 
- Ben yar•m sa:ate kad ha

an!onırıın, Evvela tayvarey bir 
m ·aycnc edeyını. S'z b0<ıi d'.a· 
.:•da b~kleyin. 

İvor hrngara g~tti. Seb•sthen de 
kö~kün :;ol tarafı aki pen~renin 
caımın<l vı.tf'du. 

ffr ll'mba yandı. Penccr 11-
dı. Ele.1 göı iindü. Gen it ıs .-tına 
bir kimono geçir-er :C, n :vı ıııç-
tı. 

Se ba::tiy<>:ı !çcriy•c g tt rkeo. de
d i ki; 

- Sizi lnı E<aattc tsız c-tti· 
g-m iç;n bmi aff<:cl"n'7 Mıstera 
Ag • hcrlıahle size iyı lıak.-ıııştıT. 

fark.o nr) 

' - " 

-An~lklopedl · 
. . 

'• . 

Henry Kaiser 
AmeriJ;:an Ciımhurreisi Mlııter 

Ruzvelt S(}rı nutl-.ıunda Aıntrik•n 
~rp ist ilısa ın:n 'baş dôodilren 
sür.1tini aklın • ı.rrı;:ı~·"'-cag: -kadn 
mühim bir rakor:ıôarla ifıı.de et
ti. Eğ•r b. muharrirlerin son Ame
rika seV<ah.lti<>dcn b hstdcn ve 
müsal ;deye daya an y.:ıı:ıları ol
~ .. ,, ... o. 'n ~u 'Ou rn.ka:-r. 1ar• bi den~ 
bire rr. b • ı\.ı. z nnc-decek Ruz
veitö ı ~ rd>ı;i in sü-r=ıri rakaı-nla

a kor kıraıı;. ~ rgan< nrüte-
bbt H nry Ka r'd"r 4 ı:ıün. 
sa t H 2J d kada 10 000 ton
bir g m)ı d•nizı indi en bu 

inşaa ı AT r1:<1J11n n b!ivü.k 
çimento r br k n& sahipti.-. C'~ı 
ln :ıatç•lığına çireeııto n&kl'yntı 
, ürund<>n g ııni ıir. Çiınıen,to'ıııırı

nı nakleden gemll<ı;in süTatinin 
zlı!t-ndan çıok sıkav•t e<lE1ı Kal-

5,... n ı avct sür1tli gm11ler '~ 
tll!'lII lu:;ıumunu h etmiş ve 

Ş aıt. cep!; inde Rus • 
m:ın muılıard!!cler ;, 

re) ıını, Şbııati Afrika.dakl har 
kit, üıııya uıatıbuatroJ ~ n ziy 
de meşı:11I eden mevzulardan 
makJa berabu Uıak Şarlı.'la 
&anlar ela ıwutulur gıbl degildi 
Şimdiye kada rÇındclı.i • e:zi) 
her halde Japoaıtıııın 1ehindıe b 
inki~af pıernıoksı.ı:ia de\'8111 
diynr. Dip taraftan Büyük 
)-anm suı.ınnda Yenl Gin 
Japonlaı bir cok la) ·are :ı.a~ ia 
verm~l<'d"dir Bir kaç, Ja 
nakliye ıemlsl batarduıışhr, 
kaı b11nlar harbin beye.ti um 
mı) esindeki tef İ-riial olsa 
rek.. Yen iden Japon ta~ ya 
rlnin tahrip eclilme.ıl ve bir k 
Jap;ıu nakli,; c nl önin ba.tır 
mış olnın ı harbin kat'ı ooti 
~riae mÜel!ISİr ~latal< gibi de 
ılir. Her glln bo lo teferriıa 
ait hlr tıılıım hart:&Ala claır ı 
mat gebnektcdk. 

1'iııe ıer gim gi--lt.-n h her 
araı.oda ba» da oltJyVr M 
mMe!enln bir kıç (arnfrnı ayıl 
latnıa~ y i.mektc1'ir. ~ e eUI 
:ııo·tlara g6re Çinılekl Anıuri:I 
tayyı~rl daha lçerilore çe 
mlş bolunu -or ileri 1evzi 
de art& AmL-t'İkau l:ıı) uele 
ra t ~ imneımcltedır. Japon 
)U"l'Cİkti de btu>u ö re'lLd"kr 
onra gi•miş1t<t, Amerikan t 

yvclminin l~l'rilenle l<>vln 
lundn3otarı )-erlere bücımn 
re!. onlarta bir 1"'ınum hııp 
nıişlcrdir. Bn ı a leferrii ta 

""""' ı.roeıı "'" • nu 
dar şü.mnliıl bir harp bu iim 
rerlken şo \e) a bu kadıır v. 
re;ııln tahrip edilip orlilmrm 
t:oiı irk · r nıes.>le it ~oldl e>t 
m ıedir. Afl("ak Japonların 
rada bmılca ir cd fi.eri daha 
dır ki o da Amcri ahlar tanı 
dan Çlııe edilımi• olan yaro 

• a küçü giimK k e g;;ı. 
tntktır. • 

l\lesela Cinde p('fı;, az Am 
kaıı tayyaresi buluıııduğurw 
lmnlartn da •ate11 art& eski 
oldnk'8r,.. ..O)'lemeği Japon 
•h hk unotımama'lotadrr.. 

yalnız Çin barekıitınılaa 
biç eıııdl,eye tUl'°'emek için 
pıınyada etkitrı lat...i• 
makısadi)·le okluğu lııldar 

Çinlilerin zihnini de karı 
ma icin de Amerikalıların ~ 
mı ne kadar ebenıınlv..tli ol 
<>losnıı1 Çinin aüf11Suıuı gö.-e 
n~ silıiblımcbrıls.mun ış ol, 

Anwlo S&iısı>n tarafıDıca m 
heri söy~nm edlr. Lakin 
meselesinde Jap<mların taki 
tikleri diğer bir gııye daha 
dır ki oodan her ne kadar · 
lorinl kacmi, görüı>liyorla 
~ene onu hiç bir ııaman ımw 
ciıktarını bet ı ederler: Çi 
bir ~t>la~maya rarak h 
u tarafmdan "' nn 
.mşu .... ~ ı. 

ÇinJı!t-rle olan bütün mti 
rı bir pemıık iplığiııe baj!
rak As)·a kıtıı<ının o tnraf• 
emin olmağı Japon diJA<>ma 
cı.w,ünmemi değildir. Bövl 
anlafl'Ul.,... ruhiY11t nolota•ı 
...... de "' ohtcak ı:i>riinüı 
Çinli öt1'11enberi A ı-rupalı · i 
merikıııhvo kanı kin ııe.ter 
he.ap ediWi. hponııe da 
palı ile Ameriblı~·· karşı 
az kiii be!ılcmedliine göre 
nin birleşme> 1 lııolay olııC1i 

rilnmüştll. Japtınya hesabı 
Aııad8r mlkald bir ;remin va 
nıml oWu da Çin ile ha 
t,~ ~- .. ~ •• 1 c;nı; 
sa J1001>la beraber İngiliz 
ınerikalıya lrlll'ŞI m~adele 
di:ve •-Ür!itültn talnnir.fori 
yi alt. İİl9t- e-ttl. Çinli şlmdl 
..., karı olorek Amerikalıı 
ı!'ilizlerle beraber barotedi 
fıalde C'lnlh·c karşı Japon 
nm dii<tü~ rrlrivnt hatala 
nk. Sh n<f "1hiv•lta i e 
talar T1nlc Sark nknii 
.. ırt.,rini lıelirtm~r. 

----
Albn fiyatları 

Diırı alt:n fiy•tl•rı b\r l 
dar düsımişttıT. Dün bir R 
af ının fl'J tı 30 hra idi. 

q~yatını korunu kır 
Son gelen habCT eı bu 

çııı•o leni b r kcır IC z 
bild.ımtıldte<tır. İ aat te 
n güııde iJı:i vıı.puru. ık 

~... lın{ ımı ır 
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-- _c_ l Amerika intıbaları - Varlık verg1sinı Uz~k Uoğu cephe-

B. Millet Meclisinde 
llko.1<ul öğretmenleri hakkın
dalci layiha müzakere edildi 

Ank.a.ı-a 13 (İkdam rımhaıbirin
deıt) - Büyük Millet Moolisinin 
bugiin..ltü loplanb.stııda baz• mü
nakale Lay .halaılmn kabuliinden 
sonra 1Lk ı.lı.t;.' öğrcrmc.nlerinim kad· 
ro, t<>r!\, hltif ve cezalandırılnıa
Sltııt ve b:.ı.ıı;a.rın müterakim aia
cak~arına daır ola.n k•n.oo layiıhas• 
,uıüzaJ.o.~re f:diı.rniştil_ 

Layih"""' mü.2ak.€ıieı;i esna.. 
ı.md• ilen .,üriile.n muhtel"!f mü· 
lalaai~r~ cevaben d\111ar>f Vekili 
Hasfım All·Yiicel beyoın"tta bou
luı1;-ı1uştur 

ıne-sken bedeli, techizat b<ı<kli gi
bi m1rhte!.ıd alacaklarının tedahül· 
de ka!marrıası iç•n başlayan çalış

maların eskı b'r ta.rilı.i olduğunu 

uzu.n uzun aolıt.mı.ş ve nihayet 
miızakere edılmekte olan bu ka

nunla bu da.vanıo esaslı şek.ilde 
hılledi\miıı okluğunu b.ldırerek 
kabulü:nü rica etmiştir. 

Netice.ie ka.nuoıwı heyeti umu
m·yesi üzerwde mümk.ere ka.fı 
görülerek madde!&<! geçilmL~tir. 

Meclis y•rın (bugün) rop1ans.· 
caktır. Vrl-ı 1 kokul i:ıı:retm.e.nlerinin 

--~~--~~lııiııl--~~~~~ 

Eski bir Bulgari 
Nazırının nutku 

. azır, Mille tını 
Almanya a eJb ne 
barb J teşvı.a ettl 

A•· lo:.r.;ı, 13 (R::ıılıyo gaızetesi) -
F."k.i Bwlgar na...:ırls.rından Kıoota 
fc-odıor, J,_mdra ı-a<l.yosunda Bu:l
gar milletine ı.,k,p ~lırı:ıi}tir Es
ki OO'Lır ı.lemi~'tir kl • 

,J\liiitleı:kt bu Ferı.e bir netiı-
coy~ vaı>ın.ı..k istıy<>::~rJemir. Al· 
ıT""ı,y" 1>,1 ne i:-cJ! pek iyi t.alk
dir ctıse r~r<.;ktir. .ı\l!nwnya bu 
h<lııbi 'i:a)ıOOck;ceğini biliyor. F.,. 
kol l1arj:' ·.ı ('ikına!k iste.mlym. 

ı-.cılf,nr mi'Ll~ti hür ve se11best 
•'?- ,;rı:Jc isliyor~a Jtdd Sbv 

ı .... Ju.ıleri glbi Jıeme'l1 sil&hn sa= 
ıı ' mııJ ııd u· •• 

· iro Cezaire cför..dü 
'•hs tıırafı 1 inci sayfada) 

daveıtl ü.rerine şima~ Afrilka.ya 
b i'ırr. i -ft i r • 

mıbertle, lbazı rııafrıfill.erı:e 

BcıyrOU.o..."'1oln.uıı:, Jiııo ta.F~ım 
şimal! J\irhl<n.nm sivil idare şe
fi olmaık seçilnıe:;inln mulhteınel 
okl ı.ığu ilave edilnnektedir 

Hir k >.nlini.st şıı(i Lon.d;ada 

lıeındra, 13 (A'A.) - Millli 
Franı.m: komitesinin telııliğl: 

Saint Dc·nis mebusu ve F'ran· 
sız· lo..ırr,onist paTt..,inir.. merıkez 

kı ı:nik.\~t aza.sınırlan Feına.n Gre
iııe, P.a·rid.en Loııd<aJa g<ı-lımi.!j -
lir. Glletıier, partisir.in mcrk.ee 

'"'rrıitaRmıden koonunist par.tisi· 
ı 'ıı f'rıırhôılır.'l kıur!ulusu için sa
va.ş a·k (Jz"'re general De Gol ve 

l• cansız lromıto,iyle ;ı;ir.leşaceği 
luboriııl gelirrn~ktedtr. 

Bu biı•I.e.ş•ne, siyasi k.anııMiieri 

r<" olursa olmn bugün düşmana 
\'C ~ı ~1k1Lu·rh kar . .ı knrdeşçe sarv-a· 
~an l.ı'1tıün Fransız kc.'l/v"tleı"ini 
Franısız ımlhli l<ıoımitesinin etra • 

Ln<la tıoplanar. /j!U'PU tamamla· 
nıakta~rr. 

Alm;ınya • 
Romen~·a 

(Baş l>lrafı 1 i1>cl sayl&da) 
Mili.no, 13 (A.A.) _ Jtumanya bıı.ş.. 

ve~t·ili maT--'fa.J Antonesko CorrioE"a 

Dl·lta. Ser.a. pıele-stnln Btikteş muha 
birine raııtıiı bir dctneQle Rome 
mlUclJnio t esasa dayandığını söyl= 
mştır: 

ı - Zlrnt, Runu'\n miıl~ttnin baya 
tl lnıdret.inl te~kil ..-tmekb.r 

2 - ll•mtnlct l~!!nll(l milli bi~ 
vnııtfe tfl ıkhi edı_•rJ~r. Aksi t-akdi·rde 
Rumen miUefi mahvoıur. 

~ - .»ııut •.!ıt 1 h.sal hııkıtmnuan Ru

m~ıı ınillf'tl toprata bath k-afmahd .... 
4 - R~tı1eu milleti hu harpte ırk 

mue~f:esctiııln miUiyet mı fhtunwHın 

yr ine gc.ctlini mii,al\i•d111 e'-mek ınec 
burısc · ud.,dir. 

J. vek•I s?ıIPrlnl :)~yf,,. bıHı·mış. 
lir 

l\vııırıAh ırıd:ır lıı\t~\c n1,-. di'i tnz. 

n.e\·i F..Lkt lriı: '"' ·rıı;ı Vf' tanı bir dl .. 
'-"

1r.Hu ctk ... ı .. _.-rtHkteri ta: ·dirde İ lav • 
tehllt<'ı·inı· karşt hil' Sttl i;urabı 4rler. 

Rumaıı.y.arla ıcyun ı rı;ıl>' ıeri 
ç»m D« dair } Jl!t; K y K ıar 

dar, ·' Yı ha; rler tıı:..na nen 

""' ·ırr :S<ı ıe hir , e köy
! ı IQ fam lıu 
h J.ıl:ll 

mıthl'.f. 

1ı tre nızamı 

N mı 

i~in QaS.: 11dıeıv 

"1. '11:.'-n l ııt&ı< ·~' ıu 
ar haya ıoır. R ·•mi makam 

4ır~ ı '•P c:kaı .... ı. ""'l,e.,ttır. ~ili. 1 

DİŞCİLE 
----

fli:teat:!<" it 1·erler• 
de muayenehane 
açemıyr cai .. 1 ar 

Ankara 13 (İkt±ıım mll'ha.bir'..ıı· 
den) - Diş tabibi ve Wşı.ilerın 
miiıeatlrlıt Y"rlerde mu~yeneba.nc 
açıı-rak icrayı sanat etme!.erinm 
men.o!u.nması Sıhb"ye VekAletitrı.
co ~adarl..-a tebliğ edilınıştıt', 

Konyeda ekim 
çc k i\ i 

Ackarıı 13 (İ.k.chm muhabcriın
d"n) - Konya wılisi N:mıtned· 
den, vilayete ait bazı işleri takip 
;çın şclı.rmıize gelmıştir. Konyada 
bu S-Ollc cicim vaziyetinin Ç<>k iyi 
olduğl.I ani aşı.lm•ktadır · 

Anka rada şeker 
tevziatı 

Ankaı·a 13 (İk.dam mıuhab'1'in
den) - Aıı.kıarada memurlara üç 
ayhk şeker tevziatı şubat b~ında 
yapılacaktır. 

AırkEra'da 26 tin 
tık r tt st it ec'Ucii 

.Ankıara 13 (İkdaım muh~birin
den) - AnJrn.radaılciı daı· geliTli 
fakir hıa\kı.n m;ktar• tosbit edıl
mcştir. Bunla<· 26 bin krııdatxl.ı.r. 

Bunlara yakında d•·ğılrrra birlık
leri tarafıındıın ıucurı ekmek kaır= 
nesi vertlecektir. Ayrıca ucu,. pı
riııç alabilme! eri için birer J.ı:·upon 
dag1 tılacaktır. 

Havagazs1z İstanbul 
(Baş taran 1 inci sayfada) 

Ku vaziyeU0 ma.hteUf saı•&l'l mües
&h'.elerlıun lslllı~alii.luıı l'<r..Ut:ıca.ğı t&--
01.i. olduiu g~bi b:ı.s~aha.ı-,elerin bile 
bormal fa.ali.Yelini SE"kkye uı.-rat.ıca
frı r.nlasıJmı1.·t.t;"<:lır. 

VM.İISİN BEl'ANl\TI . 
Hava~azuı111 h:~silmt<Si mCRe.lesl et. 

ra.fu.ıda kendifdle C'İJl.Iİ."ten ra.zttcclle
rı: Vail ve Belidi,ye n:ı~ıl Dokt"~r LUU'i 
Krrd:>r dem.işUı1d: 

•- Karadenızdeht fırtın&, K;aıl1-
k.ö1 ve İsta.l..buı HA.V.d.gazı şlr'ketlerl
nin ihLi)'a.cı oJa0 kön1ürün geleme. 
ıııtıslnı ıut09 etm" ve bn yüzden Ka
dıköyün hava.razı lanıa.m.iyle kesil .. 
mi~.ur, ista.nbul Gaz flrkell ise bu:r;ın 
öğle11.fn sonra e-111 vermemek l'Oru.n. 
da kıı.lmı~tır. Havalar düzeldlki için 
vapur bu akşam yab.ut y.ann her hal
de gtlf'ıbilecektlr. Va pul' geli:r ı:emez 
gaz J!ill1'etlerinin thtiyacı olmn kömü
rü sii'rane tevzi edccetlz:, Hunun için 
her türlü tertlbat ahnmq:. romö.rkUr 
ve m.\~nalır hu-ıtla.urmşı.ır 

!arda dl'.ı(laşmayı mened<:>n hic bir 
ted'.hir ıııhrıath"Wnlgtır. Umumi yer 
lerın kapanış saaıWeri d<>gi~m~ırı~ 

tir. I 
RO<lllen hülkfuıwİinin, wıct 

Demir ımu1ıafızlar şc!i Horia Si· 
maıu.tı lk-açma.smıdan sonra iMi· 
ya ti bir tedbir olarak ec ki damir 

nııiha.fl2ilardan bazılamı .. fıe\-tltif 
etrr~k eırnriınin veri ::lığı dıoilrw-
dur. Falk.aıt bu tedlbir o•lan 
vaziy'E!lte hiç lbir de[;iş'k Y p 
rr.amı•Jır. Romanyru' fovl a.J,i;,te 
günıler ya;ad•ı;ı iatıllıaı•l' vcnmck 
için d .. rrnan ikıeJy.r..;,kla,>ııtl\9.n yaıyı 

lan ha•bt:ı<ler ci,e a >ık.ı..; 'ır. Kral 
Mıhaeıl, Mareşal Anlmı :xo ve 

hü!kümet &za.sı bil g(aıJ.erde 
halk t ... raiından >ıl:t a.·ımu:;lal'

dır. Bü.Lllr, Rcmı-en enerjileri rı.s 
keıi gıayr~ vakıfe•l.miıtir. Ya· 
bancı hııı'>erler Rom&nıyayı t:ılrip 
et·tiili l<LU ıc H»v ceviıeınt 

-'-~= _:/.::n~g:.:.i :..:te:.:..r.:..e _:..ve_..;;~------~T ödemi yenler 1 8 r i O de ki ha f p 
Ho ivu Stü yolarında ~~~~;~~:~~~:~~= 

-~---------• ---------- ti mükellef gmbunu.n 10 güne 

ııı.mer"ikan f"1', 01m •""n""y"ıl harp gayesine ırröre St ferber edil· kadar sevkleri.ne başlanaca.km. 

(Baş tarafı l '.l:.cl ""' !ıı l ı 

miizmin §ekıllni lM3 de do nuı
hafaza edecek gibi göniouy..r. 

3 - 1'1clenezyu cephe~ı. 

P. .... "' ~ bl Zabıtaca bu glbil..,e tebligat ya-

mi .ı:ı. Diktatör Reı"isörler • Tr.nınmı' Yll_d. ız .. Be\ty Grı € pııarak bir hrutal.ı.k yiyeceklerin• 

Uzak doğu haııbinin en n.wlı. 
cephe.! burasıdır. Uu ~•ııh.....ı. 
Japonlar, g<in geçtikçe lı ll'V\ c4' 
leri arta.u l\lı>~<efikler ~··~"' 
da kaı.a~rm• ıuııılı«fa,.ü eı. 
mek içill bii.ı'iik gayreUer uıi· 
etm~ Ge""'rai M c 

..,, k t o ın r a beraberlerinde götürm.,k ilzere 
nedt.n şornurtuv ordu ? H o i iv u d' u gor~u e:~ 5 haıırlaı:n:ıılrıff'I lüzumu bildiru.,.. 

rtık eski zevkre f •im seyredemıyecegrm cektir. ŞEHRİMiZDEKi TAHSIL.\T 

l
es • A,,~ct~·ı arık. Bu.ıııd& 
sınema şthri olao ll tlyWU'O(ia 
l:'id...,.ek Aıueril<a. hJ.cp r:a,.reı.. 

!erlnlrı b~ b•r saflıa&Ull göı·dük. 

Sınemac&İılı.la harp &~ti! •""'ıııda 
ne miı..n.aht'"het ol:luj.u sorııtm:at.;uı. 

Slnema.cılar da Amrrika.ltla.nıı IDll• 
luit"ebe aayretteı iul k.a.~Llan1&k. ma
aıe-viyaUaruu yil.k . ..ehınek· içi.n tt~hta 

OOilru'[f\erdir. UollyWUtKf. arlık DMl· 
hr.rebe uğnında calıl)lnl'ktatlU", ç,,v. 
ı·ı~ea filtnler. Amertkahlara tuuJıa1e
beıtın ct>opleriJıl, Wbd g-clişLiilnL 

miı..ttefi.kler cephesinde ruuııl dövö
şlılıLJSım!l: a.::ılatmaya ıaıı.,., ı>d•lmltı· 

tir~ 

Bls. Cilm Btüdyal••ımn an<&k bir 
bç ta.nesini probilirdik. Önee War. 
ner kard.tşlerın müo..-slııe gtt\ik. 
Sonra. cYirm.lnci Asır Fo.ıc,.,. sttidyo
Ia.-ııı.ı cczdık, Mi<k1 Mav• Cilmlerint 
:n.?>Jl Wall Dl•n01 &tölyeleolnln , .. 
nandan geotilı;::ıoe dp burayı gö1'tlltğe 

vaklimlı kalmo.dı. Film ~osu de

yip reçı0<m~ıı. Bu film stüdyol"'"°ın 
bor biri, 11.nka.ro !radar büyük Ş••hlr· 
le..""dir. içlerinde "'1ddeler, evler, park 
lar, om.1ntar. dcnlzler, v...-u.t1•r~ Qbl· 
ter, vah.11 ha,.vanlaır, btil~ slnet
mad& görüııen mıınza.raia.rtn (tepsi de 
vardır, Bu sıtıdyı>la<d& g~ırd•(lmlı 

blr k~ gün, b!·nl sinema hakkında 
bir ha.yal l!lllllkutuna da,ü.rm'-t.üıo• 
Sıındaa_ SUnG"& bir sinema rıtrol, Hol
b°""06d'u. rJyaret eLnıcwden e;vvelkl 

ka.tlar Rvt<ie oeyred<obileceiiml h~ 

zaruıl'tmlyorum,. ÇUırk:ö her çeyin 
sun 'I olduğunu b11rada &'iiıierlmltı 

gordünı. Ormaular .. çöller, traruıat.. 

!antikler, bepsl ya pcrdeinle t.er~p 

edihnlş, yahut da mu.k.avs.dan yapıl· 

1111' fl"Ylerdlr. 

S 
lild. yoların . do1asdması saatler
.,. süre" Mod~rn blr şoo,ın 
bıt oaddes•hı feçt"rsints. Ort~

ça~ kıt!iaha~ın•n blr eok.&tuıa r•rerst~ 

nlz, Onu ı:ecendnlı bir Afnka kabi
feslnın kuhebesıoJ görü..nıü.uüı.. Sonıra 

Ben n•Jıri Üzet'inde bir ııaıo. bu .,.ıo.. 

nıın lmlelerl kalk1p d& btl' at>ç dtlr;I. 
11.ntt •~ııci.cceıblr adamın cvt 1>lu1or. 
Zengince adamın ....ı ba.'1\a bir !<""· 
Uple kilise haline {"9V1'11'3'or. !ite bir 

tranftat.lantik VRP,.U"'unun :rın ta.rafı. 
.Büf.ün bunlar muka•Mlao yaptlm.ı• 

tır. Trant-allantlfin yaıuna blnıs be-
7M toa: atıhr.c• kar ve kış man.ıa.ra.sı 
oluyı>r. Toı:lar kdkar, bir kaq ı>&rlat 

11.mbanw ziyası multa.\'&nm üs&une 
oevrııtrse yaz olur. Buyı.ik bi!r s.a.lo
tıun •~ne g~riyoru.,. Basıta,ır.a.k y1'ri&r 

bir kumaşla kaplanmu;ttr. ltumasın 
list!iııde kum \•ar. Etrafında.ki perde
!enle de hurma •~>çla•nın ıreı;lmterl 
ba. bir çö! ımi,. ı·ere serlk'n kuma.,

ta kamı.,. kalk&r Ptnfeler ele edt•şln 
ce. eTba.l dnnmu, k.Htup m 1. 
dana geliyor. Bir makine ııa·...,sı 

bir fabrikanın köştst. Btr al ramba
zının çadırı. Otr a\:uka.tın yaıtitanet>I, 

Dfr doktorun mu11,yenehanes!, 8Uyü.k 
ev, kil<oilk. ev. zenıin mahalle, fakir 
mahalle. Her 'ICY uydurma., ıı..- t•:r 
sahte. 

BiraK yürü.tlükten sonra. m:;ığaza.la· 
nn üstünde İ.4'.u.ndlıwvya.h i1> mlet·tn 

Sovyetler 
taarruza 

l 
ten müsaade eıu. Ku: Y""""ld ça1. Dün sabıhfon itôbaten V 'rhk 

Ya .. an• ' rıtd.l. sa.:ıUt'<f!'nbf'ri çalt';hğutdan 10- _... .k. 1 öd r .. • 11 verg'siıni yücc.e ı ı zam a eme 

1 
rutm.u.1 ve mf'atıı e-;ılt, 81Zimlt: makL 

11 
A • !' ükrÜ Esm · · nmın ı....,.......d. ıinr..ıu. ıt .. ım .ı.. müdıdet b•şlamıştır. Normal öde-

~ ııu'kea, ıı. .. 1' senoHı. laaışd< ım1şıı me müddeti ile yüzde birzamlı 
1 - ılbi, bil<\ı.n cllv<lerlrle ıeı.e.,tı.nı eti~ Odeme müddeti esı;asında şchri-

~a..ıı clduia bir aıa1ta11e10 celılik. . . • Oudau ..,nra ti• tekr:ır i,•n• doadü. mizdc yatırılan Varlık vcı-g;sınm 
:3ltt' anla,ıtlar; Dc~•kk~ı blr im'" bin dvlar olan artist . • t •-· '·'" b'' _ 

8 
.. gur<H (jıiniı• '"' Nurveç b111- - ' 73 345.5j3 'ra 60 .... .uş a cıll'. U .,. 
- bil kıyınetU Eam11nınaz rarnn da.klk& d' ·ı t d" 

lı:kçı b.Uyü®r. Burayı ıtp.l r-dea Al· u·ı .meK E 11', 
ı;ını bı:r.e vermiştL k ~ d ' ğ l!l>aDI..-, bu koyu ya~~ıar. Ş.ınd ye auai Defter ar.ı J ve. 

a.rıu da.I"' !kıı..ıo1ı.. Mataza ve ııa...ı.a bir Y•" ıitt.ğinıl• r.aroan. rikın itiı"az istiıc!Jlanmn 15,500 ol· 
Tilrk'Y•>e all b>r lihtt olduJıunu CÖ<· 

evlerin wtüıttle Turkce yuılı bir..,. du.öu t. sb:t cdilmişti.r. Bur fardan 
" dük B <e anlalltklo<UDti l"iıre, ôl<i ı... ~ 

kaiı& treldik. M•b.mıuıdıı.tım" anı;.... • • d a.ocak ~015 i ıe'k'k ec!ilmiş ve 20 ra.t casu.'i.la.r• ,...lil!lı•ıda bir nıı..lcs.. ete ..... 

- Bu. bir isıaniNI •"1ı:;,ITTdır. 
Kısmen Turtdyed< ıecen l>lr Cılm o<>
'Vlrı7oru.z.. 

.t.ev!ı<.larıa blr ııokıı ,-:.ıılıt 1a"'1· 
mı.-ır. Bunlarta b" 1"S4llD1 l&.Aı•h 
edık... Sonra fllDÜPflD O&::ıll oevrUdi· 
tb1in görmete l'iW.k. Ayn•_ ~~tte 
be.ki de &T"• ayrı ,ırmı yrrde flm 
t;evrUınesiııl ae:vredrA hı•ntı1 b 1le bei 
yük sabır ve laJıammtll fit'4ılbl o~ı 
ıazundır. En lf.UQük: bir pa.l't!W iJııe. 
T•nıı.. bolid de .Farım V&1"' b;r ll!;a.l 
durulmyor .. Fiftn•n a.Jınoı&.9Wdan me.
sui otan ıat, .,.jısörd.ü:r. Bu mt ek-~· 
ri1a a,yra &Yn b·" 11d.aındır. Sı;tılarım 
dirseklerme ha.dar sıvanmış,, atzuıda 
u.zun bk' püro sts;arasa., batrrtr, çatı· 
rlr, kiıfitrlet savuru.r • ..\rtı&Ue.r, fil.mi 
çek __ en Cutotratçdar, h~rkes oJHbn 
lwtiıup litrd"ler. 

Bir oılanm t..ii<ı..ın.le iki ıı.ı.;;a:ıı. 
bil'bi,,ftf> ask iLl.n t'lU(i blr ınatl:&»t"3 
al.ınıyM". Dik&.atöıü.n b•r emrı)"le bel' 

şey ha." ek ete l'f'l ir. ı.a~ta.r o tar.ı.
fa ~~vrı.t:r. Fot.oğ". al 1J1a.khutil l.'9:em& 
te bar;l.ar. İ!k1 sal yü.ruyrırrk kbşeye 
gelirler, Biti Otckiııe eben ıcnt sevi~ 
yonun. Bunu anl;;ı:nıadın m~ diyecek. 
Da.ha cbta lleni» aerkr,.,n, f'ejısbı ba.
ğırır. e:Dura.nuı:, olnıadut. l'l' şey du· 
nır. Tek.ra.r başJa.nlf. Ba defa rıbcna. 

ıkrkendlltı dll<t:ıtür kll'a.ttıdl kopa• 
nr. C'Olmadl» ~ucia olma.mlıtT NK.Ml 

olmalıydıT Böyle b'r suali ... rmaklan 
hek.., l<oo1<ar. RPJl<Ör """'1ıe izalıal 

V{'fl'lr '8terw vermn. Fa.k•' hrt ~ 
l.ekru baıılıı<. l'~rd• U.lıiıtıl• btl.kl de 
otua aatıiyei·k bır ı:an1a.ada t:Öf'ü.Le
eek olao bir """ııı• w.ıwıde ı;aalleroe 
bğ'ra.şıtır. Ntha1ıei ohtı. Ot"t1ı:ni Uef'ln 
bit netes alır ve b._a küctilf uhae

ye geçilir. Senrı.JP J'UI bialt'tce dollll' 
al&a ytlıhdar tia &J'D.I dı!JırUne t.Q.bi 
ln-.ıanl~dır. Onlar• ttJtn)rtJa önünde 
t.<trerld:. 

Ç 
evrilen bir filmd, ı..ııınmq :rtl 
dtxlardan Betıy Grahle, <ı>I oy· 
nuyordu. Rejisör &ynı ll..ta.k· 

küm lle her küçük ijah.beyf tekr&f' 
lekrar çevırıu.. Arti;:t ltaattı btır m k. 

lep coeutu ır~ı "Jiiorö mero.nun •· 
dincı:re k&da.r her ra.hn~JI tek:ra~· 

eıu. Kim hilır kao saaltenbfı..ri bu hal 
devam ediyordu. a,,ı oynama.dıta U.• 

man. kı:ıın yiu:iı t."''h ve sant stkl1mt!J 
görünüyYrdU. l"a.kal fotntr».i' ~&lt:ine 

sinin önriue ıre-cinrr df'Th1J del l~;yor. 
Şf"o ve şuh gOrLintıJ·ur, Etrafa te~ 
sfunler s.e.çıyor, Resim alma r-on.a e

rince, trkra.r somurtuyor, 
Mihmandarımız, b1r h"'tu·a otmü 

iiz,t·ıe. &llJ Garble Ue bi·r re."im•ınl
?'in a.ıuıro.V>"llU. mU. ... aade ctıntfı.lni re.. 
~ı:5Urden rica etU. Di.kt&IOr. buna. tô.t 

Voronej'de 
başladı 

bnı.ş.. ~iuhar\p devıett ea blrln-n ist tl1 a:ahilıinıu mükerı-er tarhiyat 
· ...ıar.ıı.n bir komplo 7apa;cya ~- yapıldığını bildirdiği anla,.<al.ınış· 

!>üs eı~.tşırr. Ö<d<I tara( ıı.lar.lan, tır. 

b"" lakım kurn"'ca letilılrl•rl• bruıu Oı.:maı1.esl gününe kada.r bu is-
euııa dti(ürmo.1. fllsim gor.!ıiğiimiiz tid:ı r ha.1owda resmen bir c~""P 
""hl'""" Amnlh ve B""' alan rı verllc«:k ir. Bu CL<Vaıphrır ı +i<l~ 
~başa venn~t-r, b.., l!e:rler konuşu 11Uı!I"~· a<ile cc ••p mao'1 yclin:ıı 
yurl&rdı. Bir sal<>nun aneall bir k.iı 
ı;oı;ı g"'1iıtüyor. Pene..-eltrd"ll de t.. k.ıs&c• yazılmas• suretiyle lıazırla· 
tııııl>ul <>!duiu .,.,ledild.-rl .ı,ır mı.u. n, c<tl< liste r ı Defterdarlık ltıina• 
.,...,. göze ça"l»l••du. Rıhyeaiıı blı- sına asılm sı §e!.linıde olac~ğı an 
yerinde ı-utü Gf'•n bir ı~ Yal'l1LlUU\ l;ı şt~ımGkt?.1d.ıf. 
geldi. Kc-nWsine rohiniiD ne rakloJcı· Kell!~P~ı in-C '\rarl.ı.k ,-ı.n-gisi tarh· 
ııu llO'duk ,. · lmcycıı varlık sıthip~er nln öde-

- Bf·n B~ a.;.a.nının Jı.•ı: kp.Td~•· ..l .,_ b"ldi . mcs· icap cuı:.ı·, ın:..~ıa:rı ' ·rır 
~im d.cd•. fistr.11,;.1 in <le bu nvıaı 20 sinrlen 

Falmi gütereı. ııa ve elUı • ı S"''1•1.rt j,:in_ ed'~ıe.:eğ.r wnıu m:'lkta-
- Ruzyayı ömtilmde ı&r.u~Jrın. 

i.rıaıı<lah1un. • dır. 
ol"Mlan a1nta••t ~ b!t' filme AKREDITÜ'E BAÔLANAN PA· 

e•Wk. Bııradı. tayya..., ı•ımterl aıun- RAL.11RDAN iSTiFADE 
1orda. lfüe ani• tı:a<: EDİLEBiLECEK 

_ su. JedH.-r, tüyler iın••· tici b·r A•ıırn. a 13 (A A. l - Ticaret Ve. 
ba'!"p fil oıaC:kttr Bom.U:.lı:tr a.hb· k[.~ct'·t~dr . bize t·erill"n rrıallımata 
cak. şıt.hlrltr yar.u-M. Zırhhll\r ba~- güre, Var k \.e .. _gis roükelleflerla-
('a,lı;, Bu e-Ord'l1tfiınbz stüd,y"' bunun den •lcr dılif ile mal sipariş emıiŞ 
için h::ı1•rlanmı-.;trr. E·~ll ~~· bi1, 
yük b•r rıım •rıu y8pılmıl'lı. hki>I olıınhr a."ıed't fe bağladıkları pa· 
oılındi <Jei'~tirer.l. bu ibt>yıwı ha~ı- rayı kıs.men \'eY"' tamamen Var-
lıyae<k balo g,ı rdll<. İçlnıt., ,.ı.irle· !ık Vi' ıgis;n; ödcınekte ku!Lanmak 
rio yanacağı, -ıırbhla.t"ın ba1a.cıt.tı., t.&1- ıst.ed ık..1crı tal:ıd rde, Ticaret ofisi 
fanın kupau.ğı l>u «!ı1L,1m •i;iôyo• ile bir ru.laşma yaparak mezkür 
bir aı c.mlı:ıa.Jıtı" ı;adın bi11•ıkltii=· ofisten 1<.1-.di W- 1n edcb"lecekler· 
dt- blf' )·t'nleu. ibat"c\. :tr. B·v k..ü~in- djr. 
d• bir zırhlı g<·mln!u bir ""{! m•lre Keza el~uk h•lk v• cı.-du ilıtiya· 
nzunloğüllr;a hal) &araCL Ark."A~uıda 1 c•:-ıo e•veri~li mal bu•unanlar Var
büyük dona.nanaya &~teren t;.lr IM'l'-
de. Ön ıa.raft• Y&f•m me<rc d•r•nl• lı.k verg"sinl Öd("me.k için bu mal'.!•· 
ğiııae bir havu&. içmde ıur.!ı. blor ~ tını Ticaoret ofsine devr~d.el.>'1.e.cok· 
mi pıarÇll.-..,L. &ıv•d11. a:-.dı bir makn.va lerdir. 
ıanare. şu •an.flll bir "'bir oıaııra· ÜÇ MÜKELLEF KACARKEN 
r.,_,, bu taraııl& ~" ldı" Her ""'"'"' llAT AYDA YAKALAN Dl 
penle Vt sahn~ deil~rıtl<'~ mahsus Son b:rkıtç giin >çlnde üıç Var-
bir Ç(>k maklo~. i.ı,tc l. IU.,tl.,.J Elhd1'0 1 hk ve»gisi mükellefaıın m<mle-
&dı ver•l"D ıe.ı...ı bu idi. ketten l<:ıçmak isted;kleri görül.. 

la &es:ıdilf•n bu fllmli görüp Türk hudud'U'llu oş,cak'ıa•rı sıra-Ş 
imdi biitiiıı ~orkum. bir taraf- müş ve bu v31·Jık sah 'plerl tam 

de stüdyonun pl'f1ı!ao h&llnl h~ da Hatayıda yakaJana-rıtk şelıri.. 
Ltr1:ımnnıdır. B11nunla beraber. fılm 1 mize gO.nderi mişlerdir. • 
eanayhdn m•Yd•na rollrdltl barika- Ke-ç ·kın yaka.1211a11lcı:rtlan biri· 
(a.T k~rı;ısınd!a ba.yran olmamak elden 
gelınoz. Beyıu perde ıı<>D seret.r .. r. si Tı.kismde Yoğurtcufoik soka-
lıntta tn•a.nlaıın hayallan. dı.iııilncele ğ>nda 1 numaralı evde oturan ve 
rı ve ıe·b•yeleri =•in• eu bilyii!ı. ~ G•la!ada Tur handa komisyoncu-
slr yapan bJr ufl~ur olnıu,ı.ıır Onun lr.ıı.k yap3n Po.znnt'tır. 
bibiilı. kDV"•ti tnkiır eclllem~ Ren, Poıart 40 bın llrahk bir varlık 
bir ııım seylrrı,ı olarak, ııotlywoodu vergisi mü..lteltefıdir. İhin.clsi &rç 
gö,diil<len •onro ha, al • ııtıı.,.a ni· Hiidaıverdi Erkut isminde bir mi-
radtm. rakı;ı.l o rru· l::.em@' Vt" ;a 1t11-.. 
Jarta. ne bü1ük \·e t-e:~lt1l eserle.ır ya- rn:ir üçün<:U>Sü de Ropen ~sın:in-
rat'ıkla•ıııt ~ııladılmın soıın, o<ada de bir terzidır. B~er !bin liralık 
dalıa deoln hü......,ı bissl 1'es1'yor e Varlık vergis· mü.k-e!lefi olan bu 
..,na.tını ı~,kkuıd• ıl~ d a derin iki ki.şiniın yakında muhı:keJr.eSI 
hayranlık duyuyorum, ba:şlaya.:ak\ır. 

M:ıtı Şefin Vali 
Kırd<ra cevabı 

Litvinof d"yçr ki: 

Arthur'uo kuınanJasw..Ui 
!llLl'ltefik orduları, Sal<>mon ada
lıuı.nda ve Yeni Gine'de j p.>D· 

ları SJkıştınnak.tadı.r. 
i.\-füllleliklerin malıısaılı, J ... 

ponların daha fada ile.le ıes::ıi 
önlemek ve Japoa kuH-ti4erıııt 
·ytvratınak·tır. 81!1'J~ ~ mııınf... 

fak old.Ulclaruıı görii) ui w.. 
lllmt<ıükJcr. JalJW'ya;a kar

şı ~ük ölçü.de bir taı.rc za ı:i· 
rlşmeği ,Avrupa hacbinın tssti· 
ye>ınden ııonruyn hırnl<1 . lar. 
dır. ,/\meriık.alılaı, Ja~n) o. 
karşı takip eııtikJeri harp l{uuru 
açı.kça söylemaı.ı.,dlrlec, A 
ı-npa bar.bini istedikleri ~l>İ bj,. 
tlmıeğe muvaffak o uk an sa
man, Sovyet Rtoyaıun as yar· 
dımiyle Japonya) a çııilanaca.kr 
kırdtt. Rll9!ıırın elindeki Vladi· 
vao;tıuk bölgesi, Jaı-ıo·ıı.yı vur 
nıak için Ç<Al mü.aid bir taarnıı 
üssüdür. M. Ruınehin gr.çen· 
lerdAı söylediği te~irli hava a
kınları. aıw:a.ll bu.radan yapt!a. 
bilir. Ameri.ka ba.G.mrla, Japunr 
) aya karşı, mütbi'l bir kin ve 
hiddet vardı.r. Am~rikalıla.r ı.a
manı gelin<:e, Japoıryayı ez,. 

ınek için eflerinden geleni yupa• 
ca!Jardn, Biıyü:k hu.la tıısa et-• 
mekte olduUarı ınuaızam dil an 
ma ve hava ordusu, lıi~ a 
Japooya içindir. 

Avrupa hami, Müttefik 7-"feri· 
le bittiği ta.kıdil'lle, İngllb .ı..,_ 
nanması da, Amerikan lilıı-lariylt 
işbirlig yapecakıı.ır. Jaıxouya Sı>v 
yet Ru:.-yaya taa11rıı:z ed«-eğine 
Amerika ve lngilterc~·C' bıı.rp ilan 
etmekle büyük 4>ir hı>ta işlemiş
ti•. Japon yıldı.rıını barlı! biayillı: 
kazll'Dl;lar temin etını>k.le b~ra· 
ber ı....t'I '1eticeyl elde edeme,. 
mlştir. Artık, bundan SoO-lll"a, el· 
de edecek JPbl ıle görllnmiy&r, 

1!M3 de Melal>M)'a ceplı~inde 
şiddeıtı1i m ... ar"°'6fer olaralmr. 
Japonlan.ıı. - bir pyntle ta. 
anuza ıreçmell'l'i ihtimali de f<ılc 
detflıdir. Salamoa adalanııda 
ve Y enl GiDPde mu•"&ffak o(, atar 
dalı!. bura<Wd baııbl, ka.t'I ne-
tittye eriştirip llDB zaferi kaza.
nııea kılan taıh m in edilemez. ÇüD 
k:ii A<Vll&lralya btası, Miiıtle!iftıı.. 
lerin frııın·etli ve çıoık lıii) iiık bi.l" 
fuı....O olar9k dm>ınektadır. Bu 
üsteki 1'11Uıtl'fik kuvvetleri git. 
~ artmakııadıi. Geçen yrl, 
teMikede bulunan Avu..tar.lva, 
şimdi, Japonlar kin hlr tehlike 
olmu.,<rtlM'. japouya.nnı bir ~ lo
maza girdli!inl Sôylemek Janlış 
ol.mııııa gerektir. 

ABiDiN DAVER 

Tunusda hezu 1 k 

(llaş tarafı 1 !od sayfada) 1 
môktcdi·r. Bu.olıa.ro. zırhlı kuvvet
lerle mekanize piya.d<' ınüfrt:ze

leri takip cdiyorl11r. Gcoı-g'v3k'in 
işgalinden soaııra bır bölgedeki oo
tün Almıan mevzileri dilişmü~ ve 
dün de dördü Ko~lnikovo bölge· 
sinde olmak üzere on sehrin dfrş
tüğü hab"r verilm~biT. 
MİLLEROVO MUHAREBESt 

kile desteklenen Rus lmvvdkri 
Stslingıadıı.n cenubun.da VoLg.ayı 
gE.'ÇmektedJrl!er. Miuhal:tr. ilave 
edecek -0·y.ar ki: 

Vali ve Belediye Reisi Du:ıctnr 
Liıtfi Kırdann 8irinci lnönü :ı:a· 
feı:ir..lıı. yı.!dünıiiırıoii cLoıJlayıı:~ 
Milli Şeiimire çakıtiği tebrik ·ve 
tazim telg.rafına Rei.siOO.nf.mru.
ml>'Z -şu cevabı göndermi..,'llerdir: 

(8aş tar:ıfı l inci sayf:ıda) 
yiye<-e'k, Alman kuvı.~1ıerine 
şiddetli darbeler indirilmEEiti 
ve şimdi de Soı:yet ord.UıSllI!un 
kal'Şl taarrı1":a geçmesini temin 
eyleaniştir. Krı:ıhiu w Sovyet 
mi:ll<"ti Ameri.kıadan ve İngi.l'tere 
dE:'r. v.:ıpılnn yardımı şükranla 
ta'kdir ediyor·• 

(na, tarah 1 inci sayfada) 

filderin il.eTi.de Tuınıu-sta y 3pS.· 

calan sııvaıı için e&ıri.Ncie 'uUJ 
lunan uçak sayJSı her soıat kôt-
lruııç !bir sur~ ıırtııua.ktaciıo: Bu 
su'l'etie Mihv"rin gün geç;t!ıla;e 

partiyi llmJOt>attiği, fakat valkilt 

kazanmelk için anıda lbinllerce 

iı:lıaın feda e!ımel<ıte imı.t eyılediği 
ve Müttefiklerin Avrt.1paya as
ker çJkarıınaJı: ve Amerikan ord1' 
larınm kıafi derecede lruıvvetllıeı:ıı. 

eliği eaımaııı Mihver klta!laruııı 

Avrupanın gObeğiır.de vun:ıınalkı 

:l!;teıdildl&i aında mulkarvı:ınıc/ e
debiTmelk için Aıvrupeda müda• 

faa tertibat.. yapmalcta oliduğı'J 
Landra 13 (A.A.) - Ahnan13ır, 

orta Don'da Mil.lerovo mühi'l!l t. ı.v
ş:ığı iç·m ş·cldetlU bir muılıan~benin 
başlamış olduğu.nu haher verlynr

lar. 
ALMAN RİCATCNTN SÜRAT! 

Londr• 13 (A.A.) - Von List 
O<l'dusu gü<nde, 16 kifom<lreye ya· 
k bir si:rat'le K.afB.fyada geri 

eçelı:i.lmekledir. 

ŞiMAL! KAF KASY A1.>A 
PANİK Ml? 

Loml.ra 13 (A.A) - Reuter 
ajan ın 11 M <.' ova mtıh bırı Ha
rold King Ş mal kafkasyan•n ba
~ kesimlerinde Ahnaııl.,ın panik 
balind• lcaçırııakta oklJIJ:i.i mı 
bildıımektedir 

VOLGA r EHRt Gf:ÇILIYOR 
Swkho•m 13 (AA.) - Af ten• 

b"adiet'in Berllnd~i mt•ha·b"" cı ın 
s .. ı.: ed:· ,ue ı:oıe 1000 hii ıım.ı•n 

Şimdiye kadar ltıus hu<:um ud
rebini.n eksil<ligi katiyoıi müt,nh.ede 
ed:ilmenüştir. 
16 Y AŞINDAKt ALMANLAR DA 
SİLAH ALTINA ÇAÔRII,IYOR 
Londı'a 13 (A.A.) - StokhüJoı.

dan verilen 'bi'f h•beııde t<-m 01 

.edildiğine göre, Almanlar 16 ya· 
şındaki ger>çhri si:iıh alrına çag,.r
mağa baş!• n•ılardır. Bunlar •12k
kında seferberlğın mı.ıl1d forma· 
Ute!eri tı;.tb ık ed:lmecı.<•ktcdt.r. 

ALMAN RESMl T.EBLiGl 
Berlin 13 (A.A.) - Alınan t~b-

' l 'ği: Kafkasya bat<sında düiın•n, 
bir analık kesilen ve hayli uzun 
süren bir devredeın scırn,oa taaıtrU?. 
fJaliı·' ti erine tekro·r başlaonışlar· 
oır so,· dkrin Alman ve Rumen 
kı al ~ n mevzı· ıc-riw• girmek 

J.k i leı yıapltğı miil~{)rrcr te

şe!>b c- Alnı n bnrnıız ate nın 

şidde•· '· • ınth d .. "°"'na ·ıl!ır 

ıpl \'ran'-ı~k ıı; tiylP 
a.ı<im bı aktı" lnuştır. 

D. ğ c<>rhes•n<'.e ''cum kıt 

r• tz '.'r,uıe .. ddit d\iı$m ın s'1. .aş 

mtıız,' .ııu. e.lc ı>fcırroı&lo::ı:Q « Ce· 

cTeımiz dU(l•ılllarımza t~ 
ederin» 

lSMET İNÖN'Ü' 

nup ccp-hesin"ın geri kalan k.ımıun
d• •avaş.ıan devam edilmektedir. 
Ş~detli bir lop h zırlık a.teçinıden 
ı;cınrJ Soyyet kuvvetleri Macar 

k•'.al ... ının tutm,.kta bu~unduğu 
b r .keslmde ta'9.rruza geçmişi•"" 
dir. l\faocar ve Alman .kı tıal:lrmuı 
işbirli[:i ile y .. pıl·n inad'lı savaş~_ar 
sonunda diı<:man t..r.ar' u1.Iaırı pus

kürtührıli<I ü:r. 
Moskova cephesin·n rnerı<cz ke

simill1clc Almau kıtalarırut' giriş
tiği l'.:ıir taarruz harekP.trn\n deva

mı sı~al;•ııd· yüılel'Ce ı:sir alınmış 
ve mkl~add d Sovyrt top ve tank

lan clımize geçmişt"r. 
Alman k tal rıaıın Sovyet kıı.ı· 

ş•tma zincırini kıı'ıtlak · ;n yap 

tıkları taarru~ıar ,,eı mnrkfe bu
lıı.r.duğu sırada Ve iki ki üssü 
lwno..ni cısa•c 1e miı 'abay de
va.ın elmclneu ·ı-

Baaın ailesinin baloıu 

Ba·sın birliği İstanbul mınt:ıık.•· 
sının basın ailesini tQplama.k ilze
re hazıf'lanığı y.llık balo, 6 şuibat 
1943 cumartesi akşamı saat 10 d• 
Taksırnde Bcfo.i•ye gazinosunda 

verilecekt'r . an'! aşfuyı:ı r. , 
se..ııe biltfüı ._.ıpıer' m...ı. ed.ec Mlzeyyen SeEar'ın 

Sar'llıiliıı-il• İnsanı çılthr".an Hamiyet YCce ses'l~ 
Nağmel.,rile greıüll.<'l"e neı;'e U..<ı'.an Z Q Z 8 8 Ya it 1r'1 il 
GW«e ;vtı$, da.ı:::,,,. :ztu-.p su a d o t1 D ' D • 

AL TIN S ESLERlLE SÜSLENEN 
M"'1nle'ketin en tanı:nı.nış mustki W;tad'larile ~azırlanaıı .'>e'-:ıenin 

en !büyük şark filmi 

TÜRKÇE 

PASANIN KARiSi 
Ytldı.zlar Yddıı.t !tlARİE D\;EE ?\Y'ıtın '8-he.Fetl 

YARINDAN itibaren T AKSİi\ı1 s;nem. sında 
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Eski hastalık 
Yazan : Murat KaJ lll D 

----------· -
~r Naci E\~ Neza....ttn.ae- / tıoı:a yiyin, z:ıten b•nôaı l'Şlahmı 

ılu mümeyyizliğtr.i gOO:yıışlan il~ yok. .. 

tfil'kettilaıen scnra bi-ı· mfal~t ı-... EnHr N ~ eç:1t· l\ğiıle 
h~ü?ü m~I bir a:kıırtı. ÇC'k- O.~üleıni~k y:;'n ~ı:.' ve 

~rş.kso.nırh .::..Yep.ld ~;'ktclti -:vıı '.'.:1 sü.ratle odadıan çıktı. B•lı..ı..nnın 
,,.ru 'J·~uı yen'<l.•n tnızım • .,. bu ı.. k 1 ... llç • ,,_. . . ,. . . ....., _ .. are ~ tn ı o emıyen .._, g""'Ç 
mıf-ı. unı\"el'Slte~~ dt"\•~m """"" ...,_. · 1 . ib '·t ı fu .,,. . . . En "" Olı!' erıllı(: a;; ı a.r. J.TJIJ'. de .aycıi 
oı;.u ııı.emıunyeı.e grmce .....,r ·"~" nJ k . . ~ .. 
Naci öçinde ist;raıhat devrtS ~ ~· >. >Çm"e ıoı. 
ledı. ~aket oğkmun hareı!:etlıerini Eıı.ver Naci, 'I':rksi:m" çıktığı Z><• 

blr türlü J:ıerı.imseyernıiyen irtiıyar man lı:a,ı·arsı:ııdı. Kır·vathaneleıl' tn 
roıiımeyy~ bu g>d!şe biiı: 500 ~- biriıne girdi. Kahves-ini içerken ya-
roelt ~ idi. pqea.kl<Orını d\i~ilnüyordu. Arlık 

Bugibdrii Prosram J ------
Ut -gr-
7.aıı limnMillı: 

7.48 AJanot 
7.55 lllhlt 

Haberleri 
8.30 Kapooııış 

12.30 Prov ..... 
lı.33 Müzik 
U.45 AJaıııı 

Haıı..rı..ı 

n.30 Tü&iller 
18.90 Proı:r .... 
18.38 !(asıl h,;yo,ü 
1L'8 Kona,....,. 
11.45 llü:ıilı: 

ıt.lll Hll"4ı 

19.30 AJıı.ns 
Ba

H.45 Serı-t· il 
Daldka 

19.55 Mü-ıı°ll 

ıo.ı5 &d,-o 
G&releol 

~O.U Miizilt 

21.15 Kon

%1.45 Müzik 

2'.UO Ala.ne 

"Ha l: e r,, Matbasında 
Müessif bir kaza 
Dü.n ııaıba1ı. •H~ rel'ikirn;. 

z.in Aı:ılııara carldesiudıeıld. mMhı.
mıı.da anümsif bir ltıııza ~ııı,
tu:r. 

• 
istanbul Levazam Amirliğinde;.l 
Verilen Askeri Kıtaat İli'!!!!!._) 

M<ih.teiıt nııı...ıiiyat 7iil!flınl~. J!:"!l"lı llRl'!la ..a.;ı-; 25/1/M.1 
Pe>Ar""'1 8'irN ~ l'l d<ı 1."r\!lbrıuQ .., bni ,..lın alroıo ~mdi> Yııııt• 
:ııo...ı..t,.._ T&tımirı bedeli '16,000 lir• t< >ı:ı.ıall 8000 l~. ı-I>pı.. .... ım,. 
..mı ~•IBIW! te!ı:!il mei<.~ianm 1 l>aJ.o ..,,roıkn bit' .,t -.-..ı """'"""-
""' _......... (21J6 - U'i) 

* 106,'rlıl Jli<ı< '1'1 !ttJl"ilfi ~ bea8lH E!~rrıeotıtta 2 ""t"' ~ ~ ııt.11-
hl ~me:rc !ron""'"ı."·· J.h.a!n;, 2!;/J /943 poıı.aresi :oo;, salit l 5 ıJ.> Anka
nv.t..ı lf ~t. \ 1

. 4 N,\ la i'atın aJın.s. ku rri~Il"S 7aıpllacakt.Jr. İi!k tunlna~ 
tı 6686 !i<& 69 lwrı.ıı;lu•'. 'J'odlpJ,,rin :.Jı nle &ıRtLı>deı.ı l>ir .....ı .,.,..,: !aınıml 
v..eıı.4tıjl.ı:ı1'~1'" 1ekıl.ı: meoktı@'.>1arn~·· ;..'"<ın)i.s ;yona venneleri. (2.l ~ _:., 246) .. 

37,64J hm 76 lruı'tJ!: Joııı>tt bedelli beı-4.oiıı <reJıo;,u h<<Yolaml>rm.a n ...,_ 
hi!!ı k?ı-tı:OOtı ı:.oııl.ıcme::#f. ilv.ıırı. 'k;.:.ıpulı 7 arfla elo>~ilt:neye ıl«JrınnutJt,ur İJ11.ı.it.'f" ı 
251!/9-43 peıı.art~i günü &<ıat 11 ~ A nkara.00 l\!. ~J:. V . .( No, 1u sn.tm alı'j~ 
~ıında y:ıpıl:;co·ı.tr.r. TM '!>Icrin loaıünS VE6ikalar'le t.ıılif nı<ik>tıpJa. 
l'IM )h,a.~e ~.n bfi,ı• ~toi tt'r"'\'P.l 1ı.,m~oıu.1u• vet:mıcl,el'"~ (2124 - 2'7} 

+ 
_ 1.'ahm,ıı ıı..:;eıı 100,400 Jit'a ol.., 500 ..ret l!IMdılt niiı•ı,,..., ve <i<>"""""-'<'-'İne 

~- olarak yapllrılacııllııtır. Kapalı r.a rfla eiwltm..,; 25/1/94'3 sliail s:ıat 15 
de Anl<finıt:lh M. M. V. 4 No, ı., satm a l!tı« lknmi'\)'lilD!Jllda yapıiııcak;tıı:r. İlle: 
tam.in:ıtı 67;.ıı') l!l'.ıdır. Tal iplerle> 1"mım 1 .....ıı.ıaıorile feiült mel<iuplu1111 lba!.r 
aatiu.""1 bi!- .,.at ...-v .. ı ~ ver lOOleri. (!illi - 200) 

* 10000 tıoo uıuı .l!Qllçle«l dcgi:ımıı nlendcn Siııtreci,., llllik'.tl, tııbm>il we 

... ...... -:::::~--~T~.~C~ ... ,..-~ ....... 
llRAAT 

' 

.. , 

e.A.N 1<.A:;. 

..........., .•• :ACA• 
8tRiKTiOE~ 
QAl.IAT• ' O'll 

• 

SENEDE 28,000LIRA İKRAMiYE 
Ziraat Ban,k:..•wda lrumbmııb ve ilıbarnz tasıuruf hesııp

lnrı:nda, en '" 50 lirası bulwıaı: lara sen.ede 4 defa çekile
cek kur'a llt• aşsğıdak: pUna göre ikramiye da~ıtılacıak:tır. 

4 A. 1,000 lirall 4,000 L. 100 Adet 50 liralılt 5,000 L. 
' • 500 • %,008 • 
4 • w .. ı,ooo • m • 41 • t,880 , 

tel • 100 lGO • ıo • • 

:Jtiiıçülı:p:o7.arduı A~~ya ~
~ıı.mak, .e\>e ~ki ıııdaba ıuymıyıaın 
-.şyr;ı: soknmk Envflr N.ır.iyi 1<3fi 
mikiaıda çil<'den oıı<.a:nn•~. raha
tım ]c,3çırmıştı :mım>, .ırl'< yc.-.i<;. 
ilııi<ı ~ltl doneğioe ımıfıtaç ol
maj,: ooo bütün kararlara u')'JDllık 
mec buıiyetmde 1:ılııaıkımışiı. 

oğlıu.oon ynı.ın• dön.menı.ıyi Ye
§ildirektelü ha.yatım dönmeyi .k<L
rttl•şt.ırmı.ştı. Anmk bu .kanıı.nı 
tatbik ed-ebilmek iein Jciiıcilk bir 
geli.r lW:nıdı. Kaı!{ve<l«ıt - çlktıı.. 
Kendisini çok sewn dostu ve &l'

ka.claşı Hacı Hay.-iye gidip vaz'ye
til>i aala1rnaya karar veııni~. Tak
sime!"" tramveya bindi. Tıııhtaka
lede yağ tQ:~tile meşgul olan ar
.dapllln dükltanına gidince otıe

reddü<lt: düştü. 0113 ~'yet'ini m
sı.l anlıtocak ve yardım İs1:iıye«ıit
ü? Bir k~ dakik&'hit t~tıen 
llODnt IW!ı Hayrinin dük1."3ııma 
girdi. Es.ki aı.kııd'§'., Enver N•ei
yi heyecanla kaı:şılaclı. İki dilet 
bir müddet çoluk çocı.~n kon'l>Ş-
1ul.ır. Enver Nac: yine tered~üt:.U 

bi.rloaıç daki.lcı geçircUkten ııonnı. 
zioya.retin.in. sebe!Yni anı..ttı. 'Hacı 

Hayri hemen kasas""" açtı, ııd;:a
daşıum balısetliği 500 }iJılyı ıoo&
Alil üstüne k.oyarken: 

Hıwa gw;ı. •lıa;ayiktn)n Bı8l.r,ğm

dan yazı clliJıne ma'ki:n~n. 
kurş-Jın e:ritım kazıırıılanm Jr::ız
dııımak için ]m ıllanılaı Pİii!JUI 

lOOııWanııd'an biri ~ paıt... 
J-amış ' :"' nrada lbulunıan ~ 
ttttip · IlıAAr:i& cııp6rattir Abid'in, 
m:ı!ki.ıe çı.nıikJlarııııdan ~ 
w Zahit yür.ı: ve elleıinln mıuh>fıe.
lif yerlerlıııı:lm ym-a.lmıruşl<ınhr. 
Yaı:alıl&r CerrnhJ>a§'l hast.a'ba
nesine ~ereıkı tedll!Vi1ıeri 
yapıJnı.ı~r. İnfilllon tesrrPyw 
bazı eanı:1ar lı:ırıılnnş ve çel'ÇE'V'e

J.er .yetiı::ıdeaı. fıırlanııştrr. Refiki
mize teesstlnimüızü bılui;ir, ya
nrllanı. tıeÇmiş abıun d.-,ra. 

fıııhliıı'es; ll:aµalı :zarf w-..ıUe m.:nJ!r.ısa ,.a kı:ın•ılmeŞ•ı<'. Jl\Mlil fllrll<ın kıo· 
~ görıüleblir. Muv'1;llmt te:mnat ı 3834 liradf.r. n..ı.,.,; 28/1/()43 peT

eoııııl>e &(lrü aaat 1'6 da y&pıbcaj:ımlııı.ıı •<te1<1Ue~ "1ale "8a1ıioıl<n bir ""3t 

~ flctrıinııt ve lelc!Jt ·mel<~Iar!~ H ~ y~ ~ druhırı<lal<i 

11: ... alar - ' ..,_, 11 lldıu, U biti .,, 1l Blrbı"'"""
lulltlerind~ !)Ok~. 

Tasarruf edilen 
un miktarı 

lıI!lke<1 p:ııotç tııo ""-tı.ı. alıın& IDırı~na ıııilrııcaalları. ( :IG!l!I - 221i ) 

* .Aııııiı>do. ,-.:ılı ıı..,-~ııır.,, pe:ııa;rl*.lamilt.meı..i 1'1/1/"'3 p;ıtııBrtı.91 ll(m:il 

- t lö de Aııka1'"da M. M. V. 2 No, lu raıı,, alma tmmi,.,-.,.,uııM yı;:p.ılooa!ttll'. 
'l'alipl.,..._'l ve"'ccl<ler.! ıN!.-lar liı<!olndıo.. kat'I t.tm.ln&tlarlle ~lli vıck~ ko-
~"'"" g..,,.rl, ( 2082 - 13) . 

:UlkCan J'lydı CfıMil 

k ilo lııırq 

2000 100 
l~ 

500 
1000 
1000 
5()ıi 

600 

llO 

60 
276 

85 
100 
80 

* 

Kmıarya ııaf)Ot. 
Mesimı .,...,,... 

sır.ıtı .... ıxva 
'Mavi > 1ı 
Yeşil. > , 
Zencttre 

DİK.KAT: HesapWı.ııdalıi per alar ibir 8elle lçind<! 50 lira 
dan ~ düıım'~e ~ pktığı Wodiı:ıde % ao tazıa
ıslle verilcıcektir • 

O. Demir Yolları isletme U. ~. ilanları 
iıııiıııiıııiımiıııim..mimm.iıııiııllılliııiıiıliıııilııiiııim ........... 

l'Jı>t>res aımlaMiıa .ıt D. D/108 1''<>. lu ~ 1/2/1943 tıchlin""" iliba""' 
lt.ı..-~- Eı>.:ı 'lıuiblen ~ -pre;ı -1.orınıla se>.Jalıırt ~ yolot>-
laro """' """"' - lleerirı ı..ı b>lel .ııttlacalıılV.. (419 ) 

İstanbul Bö!ge Sanayi Birliği 
Umumi KitlpUğinden : 

S::n.:uı Yıa.~, :ywş!ı bab:ısınm cs
i<i itiyatlardan s'Hkmp k<ı.ıır'lml2bil
mesi içiıı ne lbnrısıı y..ııp»~. Fa
kat Enver Naıcl oğılunun bv baıe-
8-.etkriıı< en büyük lnaw, ıwı.tta 
lı:eı&ine k.ııl§ı saygıs12llı.k oı.a.ı.k 
hbul ediyordu. F>PSat oo \duko;ll 
>&ğlooa, lll!Odenı 'Mynın lı:endUıl-
1<-ic nlışılm:ısı ve ikabufü müş
itlll bir ııey olduğunu «nlalm..k 
iııı tiyvı'du. Hatta bir gün oğlunun 
~\Q.rını\ bir Ç&y Verrıııt:k tik
rirnfe c:l.duğunu söy1~"" o » 
iWr can.1 sıkılm>ştı ki, susmağı ta
hammül ~- Ve of:lllll'l\ bir 
'.looxıP• çekerek; 

-Oğlum 8Sııi ne kad"' lie".'Cli~ 
;ı:w bôlüsin. Emel.im .9eniı:ı mhlt•t
t<; ve mesut ohnanı ist.,..im. An
o:ıılt 1-1 hıarcketıleini iyı• bulmaı
V\Jl"llm, Dedi. Oğlu babasımn sııW 
tıt'l!İ!yerek 8Öy1ediklerini büyük 
d·wka.tle dfol'yordu. F..nv ..... Naci 
bir ;ki dt-fa ymkuı><l<llctaıı OODl'll 

ttözii""' devam etti: 

- Eve1. og!Um. dedi. Bara harc
.x>etl.eıiııi. aile ıııı•l'RlTl:Ue uygun 
b~. Oğlum, eloek ve 
bdın •rk~la"'~ e,·.O.e >iyafe't 
-remıon. ljç doğl\I. degi.l, Evciel<.ı 

l(f'!lıç «ırz lcWeş'n:in bôyk erkek
l ı .kıarlllıllı nıcliskrd.e buJ.uııması

tııı. ve eviIDİz,e bil' çok kadttn Vf' 

f'r 1«·ğio girip çıkına.;ını, "9ki içe
rek d ans etm;ini doğru bulıııuyo
rıı;m. Ben:i ci;;nler.ııen bu çay z!ys
ktmdcn Y&ıZ g~. 

- Be<ıinı pal'•m sen'n, uni:n 
poran benim sayı hr? A'l'amıızda 

beşyüz liıran.:n ~ hynıet i w.ı·? 

dedi w ilave etti: 

- Bu parayı. İJ~ saltın ;ııiıi
eal gösıerme .•. 

Enver N~l Gll"kada-şma bır kaç de-
fa teşelokür ettikten som·a doğru 
YeşUd'Tcğe gitti. Baş -Oir oda bu.l
dtı. Üç aylık kiray11 peşin vererek 
odayı tuttu. Sooııa ci~ a~da buılu
nsıı ltol1ukçularda.n iy' r e köıü
BÜ<><· bıı:lmıacl&n biı ık1 p<rça eş
yo >:dı. Evini h~zrr~ı:nı~tJ. Sim
di hi" ';ş buhnak sırıı.st g!\kti. O Jk. 
~am Ay:ıspa.~aya gitınedL Ertesıi 
gün btiyilk bir rahatlık Jı.isscde
rek iş aranm.y:ı. çıktı. :Elrcinönün
de Haeı Hacyrı He karsıl~tı . Ha.el 
Hayri ark.ada~ın<laıı ·kendi besap

ıa·ııı vr adtedcrin' tutaeak, a-şağı 
ynkarı bir mclıoıscbcciJ.ik vazifesi 

y•pm.ısı.nı istiyoı•ı:hı. Kendisine dl
duıkça d:ıı dolgun b~,. ücret teklif 
~ti. Enver Nacı arkadaşının tek
lif'ni lııabul etti vo ertesi gün işe 
başbm&k üzere aynldılar. 

şelıTimi?Jde yeni el<rrıx>k lnu'
nel.eri, ımi.i:him ıniktaroa un. tar 
~rruıfııır..a oobebiyet vıeırmiştir. 
Oğrenıdjğiımize göre llru aıvın bi
~ 28.'i4 çnval :ıın sa.rl:Wilıniş -
tir Bunıırı 484 ü memur, 2370 çuı 
"'111 da halik ihtiyaerm kaı·şıJ.aını;ıık 
içindi Bu .ı..vm on.ur.da ise yekiın 
2626 ~a lımıi§tir Bumm 474 -
ü memur, 2152 çuvııh <la he~ ib
tly sc:au 'karşılaııu.<ıt>r 

~gıcJcı ,a?Jlı m.zy-ıye,., .!ı:a:ıı<ı lı zam.. -lfl>ı..,,e -~- nwı.,. 
el 2.I/li9!3 ıı<rşconl:ıe gli;n'.I saat ıı de ~ro., a..<!<er;: .,.ı,,, ruma k:omis· 
~ yapıla.ookbr. Talipleriın ~ \lil1t '""'1.:m!"1'ilc ı.tı.llf r.o.ek!wla'1llı 
ııı,.ı., -tın.elen lı'r Nnt evvel ~"" ver.,,,.JerJ. . 

• Fintı lll'ktıı.>ı ciNSi 
kımnı a<ld 

';()O 

300 
1350 

''° 5.5 
-ıs 
80 

11)()1) 

?500 
1 

12,250 
"iOChfl 

12,00(} 
7000 

... 

Kcç.e bcilt'fne, 
Yt:m toli.-,.'1f.;. 

KıJ çı;l. 

Gebı-e. 

İp :ru~or soı;ıo.. 
Kıl koLm. 

(~1!15 - 21) 

( 
1 

Mnıı<i!nı hlôıı<lıı eirıl> 1> :ınboi, .ıto eaell, T~ 'KJ!!<:Wı!ll ..., :z<iirJı1 
"'~''"- <l!lllhilinıdie llraın:et c<len ~ s>&1 ~ ııaıblbi lwlımup, 2/Ul3'5~ 
""yılı karaın:ın...,.,;,, 4 ,,., 5 ;nıcı ~ler'hıde tarlt eclilon rterııi ve bust 

ıbllO!ın>.ım """""' ımiloaıı<19eler; <itılıil <>lrn>ıilt ~ lıulımdo.ıkları bölı!W 
oonayi biri~ B''r4i naw'Il<·lele?>inl yaı>bıan>ılı: lçm 211/1/11143 t&rilı'ne kadlıl' 

İııtmı!Aıltt Döndiliııcü Vdı1i iı'"'11!l1R ' Qıııcll ""~ BiJUt - ırıilJ"•· 
caatlı.rı 1-İilllmJu lllı> ofımt'r, 

Mücevherat v1 KUrk manto Satışı 
· llle1oğla D6nUIDOll 8ullı Bllto in* llildmllfWeaı M l/111 

s:n.., b<baSmm bu sözlerindeki 
man.a:I". a:nlı)'imııamKtı. B:rkaç """ 
~ daştna ÇC!iy ,~,te nP m:ıhzur 

h. &'ba,;mın be! iti yaulış bir 
çey düşü~ okrugunu ııurınede
rek o~ iıkna.ı ç•l,.w. F•kat iht>
yar mii:meyy;z fi:kı·ind.t'n caıymı

yordu. Oğlu babasının hu yenı 'iz 
11 ·:.W i<\a ehenıııı.i yet w •ın i yr r dı. 
'lr.araı"..aştıı:dığı gümde ~.-ka<lnşla
r>ı;.;ıı çay verdi. O ,'51in Enwr N •
cı büyük bir yük 1 ıı><lA k-ıl>ıııış 

gibt raJ:ıat.sız \'€ D~"":Ot·'i..izdı. 

Sil".arı Yer..,..., arbcJ....,,lal'ı geç 
"ao!ı:te kadıw dans ettrle<'. içıF.ıer, 
~imada bıı. eğleı:ıccleore ıştira:k 

~ti. Erl,.,.; gün EıfV.M' N "'" yau~< 
oc!"1JS!ndıım çıkma<lı.. Og•u ve kıı::ı 

b-ıbalıaıu• Joahvaltı ı;dr-..,ıııch bu-
4rnayıııca mer>.kl ooaw r•kt:lor. 
B~OO!.armı, h•~ını ne; avuoeu ' ine 
a,mlŞ d.üşö;nürk•ı> bt liiı.'..< 

S'na!tı: 

-R.tı..-tsı.e d<ğilsit1 in-alı•h b<
ba .• Kaılıvalt.ı>ya ge:m<;Ji1'r , ıç·ıı 

ır.erak ettik di!, do:Y 

Enver Naci cev•p VM'l'I'<di. 
A • ·· nğır y<Tinden kalktı. Si nanı 
.ın;l.oidar b>r W.vırl:a slizdü, ı;ı>nr•: 

- Ben.mı birıı.z ioş1ıe.rm var dı
i'"'1 çıbcağım. dedi, Siz lrahv.Jı. 

Jl)ıweı• N adniıı iki ge<:e Ay.s. 
paş.ıyn dönmem® Sin.ın Yaı-ış_la 
kız kardeşini t.,l-0.~a dii~.ürdü. Iki 
.kanles babalarını aı·arrı.aya ç:ıkt.ı--
4ıır. Gitn'8'°; ihtVrıa11 ola,, bütün 
y~}e• · ıddl~5bk1..ın sofu:• Sınarım 
batmoo '.Hacı Hayr<ye tıgrımak 
geldi. 

Sinan baba6ı<ıl HP.;:l Hayrlnin 
dwKkiroında b:r s(iı·ü lıesaplarTıa 
meşgul iıo:.ıJdu. B~bJ ğcl 1ruc1k
hıııtııa~. s:n-Jn kendi:~rini merak
ta bıraıkhğL tçin b.ıba,,sı..a serze
ni~1o bulunul>koo ha!aoını rti~af 
etti. Ve: 

- Baba artrl< Ayasp•şa<ya döne
bilirsin. Artık ne çaty eğlencc..i oc 
de >çık ıa.blo'ar '<a" ... di'd> ve .i!la
VP elti: 

- Eski ba.,hlı ğ111 rrüksetmem.esi 
için icap edeni yap.ıcagım. Enver 
Nacı oğlunun tenı"natıııa .n•n.ır.llj-

tı amma !Hacı Rayıoiuin hoo~la-
ton<landa wz g"~meyi şa:rt koş
t u ve ak~nıı:n. [>ıha 0oğul Ayasp•~-
1'1 döndüler. 

ı... &llTe 2 IJtc1 ~ret ınaı.ııe-
....ın.!en: 43/530 

j. A . 13<-l<r tarafmclrın; B-'-1ıjı A
iımeUar cacttısı Yeniy<>I snı.ı.ı.: Yeırel 

aıpıı<1IJıngn 18 Jllo. d.ı. <>!w'an 'l\ıraı> 
AnJ:ı aleyhfırıe ..ımi bey'io :tı...-i:t.i ve 
avııll',,; olaıt'a-k vcriJ.:.o 500 llnıinlfl rr.rıa 
fııh ııatı•iU ia~ı!bije :ıçıloın ~a 

"'~ıey1ı;., iraımetgı.hıllın meç.. 
bul~ ı,__lbile dava anıııhalıi il:lnEo 
tıebliğ edilmiş n müddeti bltaon ıx~

~· haloo ...,.... """"'I> -~ 
ohıdğıım>an muboi<emenılt:ı lor:ıro için 
8/2/943 pazartesi .....ı lı5 de veri.J.. 

miş <ıL"d\ığuıııdan m<..ıtılr C!lo ve ru>t.
te lllJ.hlreme bizzat veya bir vdk.Ui 
l<ııoım! bultmılıımnemz <IM><>1liye ;_ 
lmmı:ua lraim olmalı: ~ illın oı.ı-
oııır. (8258) - -------

i.. t. .ıblly., • tlncii ~t lllalıJı&. 
ınesinden ı 0/2 

Mutıarranı N<Nmt Eı'lıır .....ıll ~ 
.,,.ht Vasfi 5'ırnnın 1".leb'Ie m:ıiı.Jre.. """°'. satı..'nı<:sına kanır wrileıı z;.,,. 
dmı~da !ial'<j:froı>ı csdc"'9-'nle 56 
Nb. lw &ı'dlırecie bulunan 500 lrulıı; M2 

"""""" lll3hsulü loontroilü Stand!art 
9 No. lıı 9"ki~6iz itır~ l<l/l/943 
ta•ıih'™' ~elif ~ gi.İni(J s:aa4 
10 dn Zi!Jd"1ılrapı cadctesinde lw.rıı 
yem\'i<;.ilı;r l>'.l\'irmen ~m saıb.· 
!>l icra et?<Icceğiııcreı talip oı<ınıarın 

tııırı>ı edilıın gün ve "'"'t""' n~ 
~ l=ır bıllmıroaıııı.ı-ı l1fıaı ..... 
:ııur. (6'247) 

WTmA BEJIATI DEVRİ 
<Den>, veya Spor Elı,,;,,,,;,i> ha.k.ımı. 

dıoık!l ih1lra içlı> .İllcll.sa.t Vek.ot<ıt.illden 
elınn"-ı <>lı.ıın 10 S. K""1.ın U39 lar\h 
ve 2735 !; o. lı; Jıtir a bur:ıtı o' n ihtiva 
etUğ! ht.ı.->.t.?r., bu &ere .la/.ms:ınaı de
..,rr Y"Jôalnı.t """llı, Tfü-~ede me-.ik:i.io 
:tıi1le lkqym "' .lçJııı mUth i>yet <lahi -
N0ceğ! teklif <ıdilan8l<ıte olımıikl.a bu 
hooı.ıliG :f<ıızta ımı.l.limat ecı..m.tt l.il.. 
:yeııılerin Galatıı.da, Aslan Han ö iıııcl 

· lı>ıt 1 - 3 nuım:ı.ral:ıra ıxıiıır;ıca:ıl eyle
~ il ... oJull'Ul', 

(Beyoğ u Vakıf lar Direk törlüğü i l an la rıi '- · ____________________________ .......,.j 

ı;em\I.,. 

....ııaıı.,,; 

Yeıwatqy 

!<eyv&-u DOlall.l. 
K-«ık~ 

mn.ı 
~., 

• , 

Ne. 
bı. 

9 
21 
:a 

X1711"'ii 
ıtır» Kr. 
ao5D llO 

15 ıo,, -tır eti "°'""'dı!ı:la M"'ıı alı,,..oalı.tır. :İhaleoi 28/J/9f 3 .. ~. ııüniı 
ııııat 10 do Bii~IJ,'dan""" U"'lldetıı ı: ;;y;ııoo.o acol<eri .,.;1,,, alma lroı>~ 
nllUda :r.ıpıl<ı<!ııiktı.r. Tnhn""1 bN!ell 15 ,000 llm temlnl'tı 1125 11.rndır. Talb-,>-
lcdn !belli voJ<it.te ~ g~. (3127 - 29f 

... 
Mıer li'1ootırıu 180 ~ Uıhmlıı ed>Ien 3() tlA 50 '!«ı ~elle urı>'L p.ı · 

28•lıl<J6 satın ad:nac~IJ<tır İb<tJ.,,; 22/1 /94;1 oom.1 gü!t>i> ooat 15 dl? ,•,nk.ı-od:ı 
M. M. V1 2 No 1 1u &;.ılı,1 111.lınıa ıkmn~onuında y;..p1t'l(.oak·~J.l'. Ayrı nyrı talip
lere t>e l!1aı.. ooilebllir Ka~·ı 1emiııatı 1 1,500 tiı·ad'~- "n;liµY,J'İn bo)li v.ıkit-
te lı:oo~ geı.ı.-... ıeı'l. (21~?. - llii6) 

+ 
S0,681 lif'a 9ll !aul'tft} ılroş~ı b..ftlll KırıkkJlc:<i'e 10 CtO'°"t ~ıfb"'L Jn.,.~·"l k•

smh 1.'Irfüı e!<ı<iltmeye k<>nmı;.stı,.r, İJıale>< 15/l/!143 CU>ııı<> bil11ü cant l9,3•l da 
Anıkarada M. M. V. 4 N~. ııı >atın alma kOO'nl<;yormında yawla<-aırtır. tık lem>
natı .. 2256. lir ... ı 15 'k:;ı.ıruc:r1-ur. 1'aJ1r.ıeırn kanuni ,·es.iiJ;aıar:ıc tek:if srı·tttupa.rma 
iJınle ""'"'~ bir saei ewcı •«•>1leyoo a """m<>loı·I, (2()8g _ lil2) 

* 

1 

Terl!!<e;;ine ınaUietMCJ eı lııoo nulanölö ~ N~ _. ZllİİCe'V· 
ber..ı ...., lt~ mımt.oıa.r !~ / l/943 ı -- mllısadlıl: _.ııeı.i p(I eaat 
14 ae i""'1ıııı..t B!i;ı>111< ç , 'Şl eoıe..,.. -t -~ ~
ı.ır. istdcJ;Jer-.., ,.,-- ~ t'Jleril<oıo ellııı ft,,....... - _.lıuı}ı.mda 

, ,..ıın-ı .. ~•r•b•w•ım.nııı"8n ... · ... llm .. o•ı~cırır ......... (••~ .. ı ................. ..I 
! #*----~~rtııııılllmlll"""ll ........ -... .......... .. 

Menku i Eşya Satı ŞI 
Htlst 

'fert~!k&-ine ııtıtl8:taı:eJ,ıe- ~ taonm.ılmı 6lfi Aııirut att Vf'! m.#.ı-:mace 

ie<ıbit edilen ~:ı.lar ~Jk arttı:ımıa ııoil'eWle matik..-ııemlz a~ il>/ 
l/943 tacritlıiıll' nıli'Oıadlf"" rı& gOıl(j - H de ı;atılaıcııık'lır. İstcf<li!<"·!n 
yulkarm gQ.otaı'lıın gün ve saatte Ş'şl.I (lçnsn'bey F.fe Wkn.\ a "· ·~ı<-..l> 
evdi< lı31Zll' buıl.lODIOO lao-ı il:lıı ohm<ı r. ( BlG) 

lOO 1l:ın "'',or •ll ı:-.arlüia aatın alnlal.-cMır. Ta.IDpleri<J 22/l/~3 cu.rna 'Qııı:ıııı•••••••••••••••••••••ım•ma::a./J 
Kikö Sil«! H <le D<ıvuı\paşa ~ında ea'.;ıoa'i ı;atın alma !romlcyoouı.ıa laı1"111lt-
ı:ı.ile ga~eleı<, (21"51 - 395) 

* T k !O.OOO ırıı ... iooy>tın eı.; ·1mıı.-..... l!llısil1ıın... 6' 2
'9<!;j ıx~ gWııü - u·· r ı· ye 1 ş B a n k a s ı 

at Ui dıeı :0.-Ji mııreri <1D!nı •ima lloom ~ yapıL.,,,a(tt4, nıaıımın -:ı. 
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