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Milli Şef, bu sabah şehrimizi şereflendirdiler 
~~~~~~~~~-;;-~~~----~~~~~~~~~~~~~·', ' 

1 smet J nönü, 
Beşiktaştaki 

Cümhurreisimiz 
müteakiben de 

sabahleyin evve(a.-·· . Vilayeti ve 
Kızılay ziyaret ettiler • • 

aşevını 

• • • Fakirlere tevzi edilen bulgur pilavından 
yiyen Milli Şef aşevlerinin faaliyeti hak

kında alakadarlardan izahat aldılar 

Haftanın içinde 
ve ilerisinde •• -Cephe ve politika meseleleri 
nereye doğru gidiyor ? .• 

• 
Varlık vergisi ve Türk 

vatandaşı .• 
ETE iZZET EENICE 1 --------

Al\KA«ADAN j 
Gazetemiz ihaldkında tensip bu

yurulan bir haftalık .ta !ili neşrl
yat. cezasını taınamlamı§ !buluna
rak bugüın tekrar yüzümüzüın akı 
ile olruyucuianınıZm ıkarşısı.na çı
itıyoıruz. Yüzüınü.ııiin akı.. ile di.-

Çün"" ha:kkmuzda tertip yoruz. ......, 
olunan ceza 'bir siyasi wya askeri 
neşır suçundan değil, sadece bir 
teknik batamı:z yüzünden doğma 
ve sırf basım faaliyetimizle ilgili 
bir disiplin cezasıdrt. İdare ve 
mesluliyet mevkünde btıhmanla
rm meınldretin bilhassa azami ditk
kat ve disipline mıihtaç bulundu
ğu bu haıp d..vresi ~indeki tak
dirlerine •karşı yalnız takdir duy
gusu ile mütehassisiz. Çünkü, da
vanuz bu vatanın se!Amel:i, neşri
yatı.ıruzdaki bütün bedefiınirz yine 
bu memleketin emniyeti; selameti, 
sağlığı davasıdır. Eğer, bir siyasi 
kanaat ve ideoloji tezadına uğra
nuş buluıınıal®m ötürü neşriyatı
mız sekteye uğratılın1'Ş bulunsay
dı bizi itimatla ve hergün biraz da
lha ra~tleokuyan sayın okuyucu
larımıza karşı hak:ikaten yüz kı
zart.ısına uğramak durumunda ka
lırdık ki, bu bizim için şahsan ol
duğu kadar müessesemiz ve gaze
temiz için de bir bedbahtlık na· 
desi olurdu. Hamdolsun ne bizim 
için, ne gazE'temizin siya.si hüvi
yeti için, ne de okuyucularımız 
içi:n tatilimiz sebebi !böyle lbir du· 
rom ile yakından uzııktan ilgili 
değildir 'l!'e hiçbir zaman o!mıya
cak, gaz€temiz ve tahril' arkadaş
larımız bir kere daha herhangi 
bir sebeple disiplin cezasına uğ
ramamak yolunda da beşeri ihata 
ölçüsü içinde dikkatli bulunacık· 
!ardır. 

G<>l lbaklırundan Amerika ve İn
giltere hesaplarındaki fark ve mu· 
ıkayese ıruıhiyeti ne olursa olsun 
Avrupadaki Fransa, yani Peron ve 
Lava! Fran.Sa.sı Alman ittifakına ve 
Avrupa birliğine doğru açık w • 
sür'atli adımlarla gitmektedir. 

Pek kısa 'bir zaman mesafesi içjn
de Vişi Fran.sasının bazı şartlar al
tında Almanya ile mukadderat iş
tirakine gir;.şmİ<j bulunaru Sov
yet Rusyaya harp ilan ettiği;ıri ilk 
vakıa halinde görm..ık iheıftıalde 
bir sürpriz teş!oil etmiyecek ve bu 
hadiseyi Fr an.sa _ İngiltere - Ame
rika arasında da filli muhasamarun 
tekevVüıiü bilıhassa takip edebile
cektir. Belki Fransız milleti için 
bi,r Alman işbiTliği müzaheret se
bebi sayılmıyacak, fakat, Lava! 
bunu iktidar ıoovkü adına ~n et· 
mek:ten çekiruniyecekti:r. 

MilJt Şeiiıııiziıı fstanbulıı bım dan evvel ,erefleııdirdikkri 
bir &iln aldırdı tunız resimlerinden_ 

• • • 
Gazet.emizin tatil ibulunduğu 

hafta içinde blııce dış cephede haf
tanın en dikkate şayan lıD.disesini 
yine Avrupa Fransası teşkil et
melote devam etmiştlı-. 

Bugün de yine birinci plfuııda 
o gelmektedir. 

Amiral Darlan ve General dö 

AYARI TAHAMvtGAYET ZARİFTiR 

MOVADO 
ACVATIC 

t6S &fRİ,,.ci HÜKAF lT 

Cephelere gelince, Sovyet - At
ın.an harbi henüz ne Ruslara hiç
bir şey kazandırmış, ne de Alman.
lara büyüık bl.r şey kaybettirmi§
tir. Alınanların 20 İkinciteşrlııden
'beri Sta1iıngrad ve merkez kesi
minde geçirdikleri imtillıan kış 'bo
yunca tedafüi durumu fedakarlık 
paha~ına dahi olarak muhafaza e
debileceklerini göstermektedir. 
Hafif ilerkmeler, gerilemeler, sa
tıhl&r üzer:indeki muvmanlar hiç 
şüphe yok ki iki taraf için de ağır 
Z3)iatı muıcip oluyor. Fakat, bu 
yine hiçbir zaman iki taraitan biri ı 
hakkında nlhai bir kazanç veya 
kayıp hükmü vermiye müsait bu· 
lunmuyor. Muıhırlokak ki, şa1'kıta en 
son söı Savyet ve Alman silahlan 
arasında 1943 yılı boyunca söy]e. 
nebilecektia-. 

Şimali Mıikadaki askıeri dunun 
müttefil<Jerin lehine beklenen iıı.
lk:işaiın! kaydetmekte devam edi
yor. ilk gündenO>eıi ık.ıoyduğuınuz 

, ~e>histe yanıılmamı~:rı:: 
r - MütteAkler Şimali Afrikayı 

tfm:Zlemenin gayreti içinde, 
b - Milwerciler Avrupa cenu

(Devamı 3 iiıJc(i Sebitodc) 
' 

Milli Şefim<z İsmet İnönü bu 
sabah saat sekizde Acltaradan şeh· 
rimize teşriıf etm;ş!erdir, :Milli Şe. 
fiıxıiz Haydarpaşa ıstasy<>nunda 

Vali ve Bel-etliye Re'si B. Lutfi 
Kırdar!• Örfi İdare Komutanı, İs
tanbul Merkez Komutanları, Parti 
Vilayet idare heyeti reisi B. Suat 
Hayri Ürgüplü, Emniyet Müdıüril>
nıüz HalUk Nihat Pepeyi vcsai.r 
revat tara.fuıhn istikbal cdilmişle.
dir. 

Aziz Şefimi11 Hayda.rpzşadan 
İstaııbula geçerek doğruca vilayete 
gel~lerdir. 
Rusiıcüınhurumuz vilayet ma-

kamında ya s>a. kad:ır nieŞjfu1 
olmu:ılar ve bilahare refakatlerin
de Vat:, Parti İdtte Heydi Reisi, 
Pol's Müdüıii ile diğer bazı zevat 
olduğu halde Beşik.taşta Sinanağ• 
gitmişlerdir. 

İsmet İnönü halkın ~un al. 
kışlar!le karşılanmışlar ve sreak 
yemek t<:,vz'atını yakinen ~p 
buyurmuşlardır. 

Milli Şefimiz, bugün •şevin.den 
fakirlere .tevzi olunan kavurmalı 
bulgur pilavını tatmışlar, kalori 
v-0 nef.ıseti,itibarile çok uygun bu
laralf memnuniyetlerini izha-r bu-

(D<Mıml 3 ünc!l s.Jı.i(ode) 

Rusya cephesinde vaziyet 

Ruslar gedik açan 
Almanları bozgu
na ~ğ ratm ış la r 
Bu son taarruzlarda Sovyetlerin tank 

kayıbı Almanlara göre: 3000 
Moskova, 17 - (A.A.) - Sta.. 

liıngradın cenup batısında, Kotel
nikovo kesiminde Rus mevııilerin
de gedik açmış olan Alınan kuv
vetleri sarılmış ve tamamile boz
guna uğratılmışlal'dır. Şlmdik1 

halde ged!k mevcut değildir. 

Rus kuvvetleri 50 tank tahrip 
ctzruşlerdir. 

Chi. nehri üzerinde, Suraviltiı:ıo
nun yabnlannda bir meskun ma.. 
hal Rus kuvvetleri tarafından ge
ri aluunş>tır. 

Rusların el'ne, 305 top, 1500 
kamyon ve 2 tren geçmiştir. 

Bakırköyünde b~r aile faciası 
Stalingrad cephesinde 35 Alman 

uçağı tahrip edilmiştir. 
RUSLARIN TANK KAYIBI 

Berlin, 17 (A.A.) - Rus kuv
vetleri~n bu son ıaarruzlan esna
smda :ı-Ooo kadar !lnk kaybetmi~ 
oldukları söylei\mektedir. Bun.dan 
dolayıdır ki ş·mdi, Rus başkuman
danlığı ileri hatlara yeni tank bir· 
likcr\ sürcmemektcdir, 

60 yaşında bir ko
ca karısını öldürdü 

Dün gece Bakır köytine bağlı 
Safra köyünde bir aile fncias.ı o-1-
muştur: 

Bu köyde oturan Nurettin is
m'nde 60 yaşında bir ihtiyar go
çimsi:ılik yüzünden; 50 yaşındaki 
WJs.J: 4Yfll ile bvır;a etın~ ve 

on:J tabanca ile 4 yer'nden yara
lamıştır. Zavallı kadıncağız biraz 
sonra ölmüştür. Kazaen kendisi 
ek yaralanan ilı1iyar kati! koca 
Bakırköy jandarma kumandanlıjiı 
tarafından yakalanmıştır. 

,. Bulgaristanda beş 
vurguncu asılacak mı? 

Ank-31'a R~Q::1W.un verd;ği malüma· 
lıa gör<, So!ya Mllddciwnmniliği kan 
bol'8ada yüla;ek flatle ••bun oal;ın b<t 
lcislııin idamını istem~tir 

~---------------------------:-------------------------~~~ 

Varlık -Vergisi 
Mükellefleri 

Bu sabah asılan listelerdeki isim 
ferin mühimlerini bildiriyoruz. 
fstanbulda altmış b:n kişi 330 milyon lira ödeyecek 

r ' Muhterem 
karilerimize 

Guet>emidn bpah bulun
duğu ~ tee5süril.mti7ıe 
sıcak bir alib •östereıı sev
&iJiokuyacııılanmtt billı~ 
lıeşclddlr ederhn, Bayram 
mW.S.betile de cuma, cıımar
tıesi, ı-ar &finleri çıkmıyaca
ğıom;ı Ye pazartesi cfuıünden 
İtilıaNın ıtıelı:rv neşir vazife· 
mi:ıi ifaya devam edeceğ ·miri 
bildirir ve Bayramın Türk 
milleti ve cıkııyucularıımz için 
kuthı olmasını dileriz. 

Bayram lla:DlllZI 

6aet J>alı:i,ka 
• 11 

Şeker yerine 
tuz satan bir 
açıkgöz! 

Valinin 
Şt:hrimizde varlık vergisine ta

bi tutul.ln mükelleflerin listeleri 
dün gece Vali ve Belediye Reisi 
B. Lı'.ıW Kırdarın iştirakile def • 
terdarlıkta yapılan ve gece yan • 
sından sonra saat ikiye kadar sü
ren bir toplantıda tetkik edUıniş 
v<e hu sabah ta alakadar maliye şu
belerine gönderilmiştir. 

Bu sabahtan itibaren tekmil ma
liye şubelerinde hazır buhınduru· 
!.an mıemudırr kendile-rine müıra.. 
caat eden mü1relleflere tarJıolU'nan 
vergi miktarı ve verginin tahsil 
şekli etrafında izahat verıneğo 
başlamışlardır. 

Defterdarlık da bu '811bah .üçün
cü sayiamız.da bu lunao- bir tebt'ğ 
neşrederek keyfiyeti mülrelleflıere 
ilan etmiştir. 

V ALtNtN İZAHATI 
Vali ve Belediye Reis B. Ll'.ltfi 

K.ı:rdarın vetdiği iiaha ta göre şa
rim zde ödenerek plan varlık ver
gisinin yek.Unu üç yüz otuz mil· 
yon liradll', Bu rr.iktar al!.ınıf bıll 
.kiını.r mUk>elleften tahsil oluna-

(De-i'aımı 3 ilncil Sııbl.fede) 

izahatı 
En yüksek varlık 

• • • 
vergısını 

ödeyecek olanlar 
laıetemlze llltııaı. 

larıaı aaıatıyorıar .. 
cvarlılı: V<Tgisi> mük.ellefieri bu "° 

Nt vat.n bcreum:. ılcleme!t.le f<Vklo ş;. 

tacı ctrnektedirkr. Ezcümle bu veı'IWI 
... f.mzlıı 1.&dm iizeri•d<11 verece]< olan 
...ımd..,ıarcillın baı>iarı ile bu sabah lto
...,.ıuı.. İki cnil.y<ın !ıra tarh oluııe.n •• 
aıııtör &n;!:q Admlıı ıun;;m SÖY• 
Jed&: 

c_ v ..... hiur.elindc:ı loaçıınmolk ıı!c

hmımlpn l1<911lez. Şüphe yok ki, ödomo
te meobu.r oldu·bumuz pıa.r.a, az bır partı 
detl<tir: Fakııa1, va..!.an ~Va.!ıncia fcra..,e
ltıt dÜfjen v.dt"leriD. syrı o1dıuğo;nu de. 
bilenleıntruz. Kıimı, silah arnıuzU:t hu· 
dutları beitler, kıimi mem:tlK.etJ,r. ;:u ~'Y• 
bu bizmoUOO. bulun~r. k;n;.! de, sır .oı 
~i) zaman, servt.t.ini va~ u4nm.a. 
aeve SeY"e feda etmek mn!ki~ ka;u'. 
&. G>nuııaı, Va'1İ!• bir QOk <m5aW.İa 

(Dovwmı 3 ünc!i SııM:cdc) Ankara cadıl.mde bbvecilik 
yapan HasaD11Dcınkkanına dün sır- 'ı·--------------------------
tmda bir •ba oldoiu halde gelen Ç E R Ç E V E 
bir adam torbada on Uç kilo şeker 
hulundtıiıınu .ciylemiş ve kilosu• 
nu dört buçuk ?i;radan satnıı;v>a ra
ZI olmuştur. H- torbadan bi· 
ru niimune u veren a<lam JC· 
.kerleri ( ! ) satıp &İtf>!oten binu 
sonra bu teJııeırlerle kahve pişiı:ip 
bir mllşteris:iııe veren Hasan kah
ven'n tu%lu oldutuma hayretle 
&ömıüştüır!.. Neticede torbanın 1 

tistünün biraz şekerle da.lduruldu- ı 
ğu, aibnm tuz olıluğu anlaşılmış i 
ve Sickecide bir otelde yatan Şev
ket i>mhıdeki açılıgöz do1-dıncı 

Tesviye ve tasfiye 

~ alıılunmıştır. 

Bir h ftadanberi ç:ıkınıyan P· 
zeteme v<:rd:iğ m son çerÇ1've, Şİ• 
mali Afrilrada demokrasyaların ça
bucak taal'ruza gcçmektcl<i maze
retlerini i'llceliyor ve bu haftalar 
İ9İrufo davranıp Afrika davasını 
kökünden tesviye ve tasfiye et
meleri gcırektiğini belirtiyordu. 
Gazetıcmde çLkmadığı iç'n ben.

den b:ışka şahidi olmıyan bu yazı, "T k daha e\'Vel çıkıp binlerce şahide ra " vapurun- malik b:rçok yazı araSUlda şimdi 
mahcup bir iddianın sahibi bulun-

dan mısır aşıran masa gerek ... 
Mihveri (El'!lcmeyn)den Airüp 

bir uobeke çıkanuı ve 1000 lııiJometre Jııovala. 
r- yan 8 inci İngiliz ordusu, bü«ın 

Bandırm9dan nvdki gün ~ i.kmal '"' takviye' unsuıılanıu top. 
nıımza ıelt-n Tralt vapuru anıba- ladıktan, Dinbıi istikameti kolla-
rında buhınan-Topralt Mahsıılleri YlP eşref saiıtliı · geld "p de •ir· 
Ofisine ait mısırlar, evvell<i gece , . dükten solll"a taaıtruza geçmlf, lfte 
Devlet ~anlan puvıntörleıi& 1 hoplaya zıplaya TunllSll 4oina 
den İbrahim ve ,ınnrük muhafa- I koşmaktadır. 
za menıurlı.rındaa İsın•Hin nezare- (Elrue:mcyn)· öMerinde fnıiiiz 
ti altında rıhtıma çıltanlırken, Ç'U- taarruzunun b~ladığı ııiinlerde 

artık Afrika davasına kökünden vallardan bir kımı:ının o 11rada ge-
miye yanaşan bir sandala nakle • tesviye ve tasfiye edilmiş ~ı>zile 
d.'ldig" i, ~udan g"""" z•b .. - m~ bakan muharrir>'.niz, bu aralık 

v ··-· '"" ·- (Eliıgeyliı) ve Tunustaki :Mihver 
murlarının gözünden kaçmam'§- tutunu,Jarına hiçbir ciddi değer 
tır. vermern'ş, bir hazırlık vakfe.in-

Bir hırsızlık vak'ası karşısında den sonra Mihverin Mrikadan ta-
bulunduklarıaıı kavrayan zabıta mamile atılması davasını o za-
memurlan, sezdirm€den vaziyeti manlarda b:le bir (oldu bitti) say• 
tetkike başlamışlar ve bir müddet nuşh. 

sonra da gemiye yanaşan bu kayı- Bu (oldu bitti)nin son safha· 
ğıın Sehpa~ htikametine açıl.. sını şimdi garbi Tral>lus ist:kame-
dı,ğını görınüş)erdir. Diger bir tinde 8 inci İngil:z ordu.su açmış 
sandala atlayan memurlar, uzun bulunuyor. 
sürmeyen bir takip sonunda bu Uzun \'e gkift muclp sebepler 

(Dc!v..mıı ı llııcil Sahi.fodo.ı teshlbini ~n lhdeca kaba 
' 

NECİP FAZIL KJSAl{ÜREK 

hükümler halinde görüşümii b 1 
direyiın .1ı:i, bcıw:e (Rommel) or. 
dulan garbi Trnhıus •aha ın.ıa 
hiçbir c:ddi mukavemet üır.ı ne 
düşmeden Tunusa kadar çckiı~
cek; oıada, Fransızların vabule 
İtalyanlara karşı yaptığı huriut 
boyu istihkiun hıııtlannda tuıuıı
nuya çalışıp 8 inci İngiliz ordu
sile 1 inci, İngiliz oni msun un b :."' 
leşınes'ne mlin.i olmak istiyecck, 
buna lı:arşılık kmıhsi Tuııustaki 
Mihver kuvvetlerile bulu~acnk, 
bö)lece bir müddet için Tunus 
fİnıalindeki müdafaa kav'..mi mu
Jaafaza etmiyc gayret ed<!relı.tir. 

Mihver>n Tıtnııstaki müdafaa 
bvisıni bir müddet için muha!a.
sa etmelrten gny"5i de, Afr.ka üze. 
rinde atlık herhangi b:r üm 4 , .• 

emel sah.iJıi olmak değil, pek nı il• 
tevu.ı Ve yüzde yüz teddüi b "r 
maksat peşinde, Siciıtya ve Sar. 
tlunya ııdalaruun dcm1>loıasyalar 
iJıracıua karşı tahkimini temin e
debilmek ve Tunustan bir parçayı 
bir müddet içi:ıı bu tahkimatın iiD 
mev.ııi halinde tutabilmektir. 

M'hverin, b;. müddet için, hu 
derecede mütevazı \'C tedafüi bir 
mak,·ıt peşinde bile mu\'affak .,. 
labilmcsi iı.tiınal;ni zayıI göriiyo
runı. 

Beniın gözünde Afrika dnası, 
(EI5le1nr_yu) :\-1.hv<'r mevLilor nto 
delind iği Ye parçalnnılığı gün tam 
bir te•\''ye Ye tasfiye hiiknıü ifa· 
de elmiş '"' arlık Alrikvdan son 
rasını düşünmek lüzwnunu ihtaıı• 
başlaını~b' 
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."" ~ . HALK FiLOZOFU 

BAYRAM Eski Kurban 
bayramları 

ft ı 
'1fAP'CEIWELE1tDEı 1 

a r-E va z j y e t t Bir katre içen çe,meı 
iiiiiiiiiiiiiiiiii--~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...l~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil p Ar 11 u 11 ı ena •an ... 

~QI Ş ,,_P;O f:.İT,İ.~ 
. .. 

Jaıtonya Ue 
mahartbe .. 

Bu cenrlyetin, küklil, ııaflam bir· 
ıtakım an'aoelerıi vardır ki, bunlar
dan birıi de Kurban Bayramıdır. 
Bayramuı ıııüesindc, g()nüllerimi
:ı.i, tatlı bir heyecan kap • H . çbir 
tahlil ölçü ile, bu heyecanın ne ol· 
dui;uııu ifade kahb1Da okam sı· 
nız. 

Bayram günlerinde, diğer güıı.
lerden daha çok insan olarak ya. 
ıarız. Bütün faz.ilet lı' er' ·.,,. 
manevi duyg11larımrz, bayram 
günlerinde müth § bir nefis kon· 
trolü altında<lır. O gÜnl rd.e, ah· 
l~k ve karakter zôflarnnnuı teza· 
biirleri daha azdır. Yalnız kıyafe. 
ıtimizin değil, alnıııuzın, vitdaru· 
mızın da tem.~ olması kaygusunu 
ıtaşmz. 

Bayram, kt-ndi kendimize mu· 
hasebe yaptığımız gÜndiir. Deha 
çok fedakar, daha çok fc.ragat , 

REŞAT FEYZi 

daha çok insan ve kamil olmak ih-
6yacını duyarız, Bayramda yav· 
:rular masum, çocular temiz, bü· 
yükler hergünküden daha ziyade 
müdrik ve tövbekôr gibid:r, 

Geçen bir ·ılın haıtıraları, bay· 
:ram giınleriode, gözümüzde ve 
gönlümüzde geçit resmi harnde. 
dir. Bizi utandıran hadiselerden 
dolayı, boynumuz bükülü kalır; 
pişmanlık h .-.nin acıları, ruhla· 
rmuzda galeyan etmektedir. Te 
rniz hatıraları çok olanlar ise eş
siz bir huzur ve rahaılı.k iç:~de· 
dirler. 

Bayram günlerinde, vicdanını· 
un muhasebesini yapınız. Temiz 
aklıselün_ neyi eınredi)Orsa. öy .. 
le harck.et ediniz. Bu yıllar, eo 
fıı:ı;ıletkar ve feragntkiır olmama 
llizrrn ı:elen zıınıandır. 

llcp.nizin llayra.nunız kutlu ol· 
sun. 

;?ti~~~~ı Karnesiz ek-

KURBAN 

BAYRAM! 

Kurban uayranuıı.ın yakın ol
d11j\unu tab i biliı-orsunuz. Geçen 
gün bir ahbap ôy~ diyordu: 

- Tavuk keserek bile halim 
yok, AIJah kabul elsin. 
Şu bayranrı dur! gözle bekliyen· 

ilerden ba ka, gelmesin. d.)'e. dua 

edenler de ne çol.--ıur. 

ACILAŞAN 

KAVU.'LAR 

Geçenlerde bir k>kantada ye
mek y'yordıı!ı. Yanımızdaki ma. 
saya garson kavun getirdi, '»üş. 

teri ağzını, yüzünü buruşturdu: 
- Yahu, bu acımış, dedi~ neden 

acı kavunu gotıdyorsun?. 

Ganoıı p · İn piı.ıkin gü1üyordu: 
- Onu getırme•sck. lalacek, 

daha çok acıyacak. 

HEDİYELEli 
HAZIBLA.ı.~Dl 

Büyük mağazalar, yılbaşı için 
hed'yelerin! vitrin~re koyrnıya 

başladılar. Bir mağaza, bu hediye· 
lerin ii:ılüne şu rckl:.mı )·azmıştı: 
•Bayanlar daha iyi anlar.• 

Bayanhr için aşağı y1ıkan her. 
gün yılbaşı.. mağazalardan çık· 
tıklan var mı?. 

MESKEN 
BUURANI 

mek satanlar 
Karnesiz e'kmek s1tııkları tesbıt 

olı.-oan hnkarada Yenişchır'ie No
catıbcy caddesınde J5 numaralı 
Etrik n ap;ı,rtım•nıııda oturan Ha
SJn oğ .ı Osman Mert ve Hüseyin 
oğlu Ha il Hükke Ankara milli ko
runıma mahkem<>sine verıllt)lşler 
ve neticede yirmi dc,!<uzar Jira ~ 
na k... rıış ıcara cezasına mahkum 
cdı,"J • lt.rd:rYıne Ankar:ı.da Malte
pede ı 2 num>ra :, diikkand• b•k· 
kail ık yapan H ... cvm oğ l u Şevket 
ü~ al ve Hamdı Hatay da yirmi 
beş ,· r "ra ağır p1ra ceus,Ja nı•h· 
m nkCım cet lll' şlerdir, 
Tren 11 ... sa jeri iicretlerine 

zam y pılıyor 
Devlet Demiryo!ları masejeri 

ta ıres • ııdeki ucrcılcı-e zam yapıl _ 
ması kararlaştırdnuştr Bu zam
lar onumüzdcKi ayın onurcu giı -
nün<leıı itiboren başlyacaktır. 
Diğer taraftan .,şya tarifesi ka

r.ı<la, suda, ha,·ada insan ve eşya 
taşıyan her çeşit taşıılara şamil ol· 
mak üzere ayni tarihten itibaren 
tebdil olunacakt~. 

\' nlideı;tşml' i cadıJeai ve 
Beykoz fidanlığı binası 
Taks mde Valde ~şrncsi cad -

desin:ıı 1197 lira sarfile tamir olun· 
ması ve Beykozda meyves;z ağaç
lar fidan,Lğı b-nasının da 24825 
lira ile tamir edö'mesı belediye re
.is1iğince k•ra.rlaştırılmışnr. Her 
fk.i işe de aybaşında başlan..ı:tcak
tır. 

Dini bayramlarımızdan b'ri de 
Kurban Bayramıdır. Bizde, bu bay. 
ramlarrn güzel an'ıuıel.,d vnrdır. 
Şek.er nayramından iki ı:.y on gÜn 
sonra J,'(:)en KU11ban Bayramını, 
biz1 çocukluğunıuzda, Raınazan 
Bayraruına tercih odcrd'k. Bunun 
sebebi, Kurban &yf1mının dört 
gün •Ürmesidir. Zannediyorum ki, 
bugün sevi.len daha z"yade bu 
bayramdır, 

Filvak~ Şeker Bayramuıila çek 
çek şeker yenir, insaıun ağzı tat
lanır anıma,. Kurban Bayraınının 
da kendine mah~us b:ıl'takım hoş 
tarafları vardı.r. Bu bayramda, 
ev'n içi etle Oluyor. Et k<>J<ı,>un
dan ge~ilmez. Daha kapı<l:ın gi· 
rerken, misk g%i et koku u bur• 
nmıuza çarıı r. Kurba Bayranu 
devamınca, vdc, rlü türlü et 
yeme) lcri )apılır. 

Bazıları, kurban et n,( sevmez
ler, Çü ü, urban eti tazedir. 
Bin lcylı, rinci günü lezzeti 
pek lı<ı~ olnıaı. Fakat, ikinci ve 
üçiincii giinU iri r. Eğer, lesa· 
düfen. İyi bir hayvan da alınmış 
ise, bol bol, tatlı tatlı et yiyebi 
1irs"niz. 

Di inanışlar glıre, Hak için 
liurban, ev ıçin eti k suret•nde 
hayvan kesmek doğru değildir. 
Şer'an, k.ıırb~nın üç~ biri evdeki 
çoluk ~ocuğun nafakası, ıiçte b'ri 
fakir fukaraya sadaka, üçte biri 
de konu komşuya, eşe dosta bedi· 
yedir. 

Harpten evvel 10 • 12 liraya pek 
gÜzcl kurbanlık koyunlar almak 
mümkün oluyordn. B !lobi şimdi 
bu kadar paraya kuzu dahi almak 
imlı.iln.!.ızdır. Artık, kurbanı, hali 
vakti yer.nde <>!anlar keselıiliT. 

Onun .için de, birçok evlerde kur
banın gıiriiltiisıi, p;ı,lı r dısı yoktur. 

Kııırlmn satın almak da bir hü
nerdiı'. Herkes, ke unJan anla
maz. &kiden, b · zinı çocukluğıı
muzda, bu işi gayet iyi irilen İn· 
sırnlar \·ardı. Kurbanlık looyun 
sablan p82ar )eri r"n., gidcrle-r, 
ha)-van seçerler, "°ora, hamalın 
sırtına yükle) ip eve getir.irlo;di. 
Boynuzları yaldızlı, boncuklu, yr 
kannuş ve tarannuş b<-mbeyaz 
tüyleri ttngarenk boyal:ıda ho. 
yalı k<ıçların manzarası cidden hoş 
olurdu. 

.Birçokları, kurbanlarım ar"fe 
günü alırlardı. Daha merakhlar, 
koyunları bavramdan bir hafta 
evvel araırlar, tararlar ve bulur
lar, evlerlııı<le beslerlerdi. Eski ev· 
!erin arka tarafta küçük de olsa. 
bir bahçes' bulunurdu. Konaklann 
bahçrleri tabii daha büyük ve mü
sait olurdu. B üa bahçeli ev ne· 
rede?, 

Cephelerde harp vaziyeti 
ve Libyada Mihver ric'atı 

(Yazan: S.I. Eski Bükreş Ate~emiliteri) 
UZAK DO(iUDA: 

:Müttefik kuvvetler Yeni Gine 
adasında (Buna)yı :r.aptett:ler. Ja,. 
ponlar geçen :\tart bn1la.ında (Bu
na)nm 2~0 k.i.lomclre şimal batı
sında (Lae) ve (Salamaua)ya 
Temmuz ayında da (Buna)ya as• 
lrer çıkarmışlardı. Japonfor bu üs
lere da) anarak cenuba yürümüş
ler ve Morcsby limanına 50 kilo
metre kadar yakla~mışlnrdı. Bu· 
rasını alsalardı, Avustralyayı teh· 
dit edelıileccklcrdi. Fakat Gene
ral (Mnk Arfür) 3 ay evvel mu· 
kabil taarnna geçerek Japonları 
rie'ate mecbur elmiş ve şimdi Bu· 
na'yı ele geçirmiştir. Bundan son
ra Y.,n· Gin-e"de Japonların cli:nde 
kalan L:ıc ve Sal ınua'ya karşı 
taarruza başlaması ve yine çok çe
tin muharebeler olması muhte
meldir. 

DOGU CEPIJESl'\DE: 

Ruslar, eenup ve merkez cephe
lerinde girişm f oldukları sürekıLi 
taarruzlarla Almanları büyük 1.-uv
vetlerle kış harbine mecbur etti
ler, Kafkasyada b:.thassa Tuapse· 
de, Stat ·ngrad n Don dirse~de, 
merkezde (Rjev) ve Ve!ilci.Jııki 
kesimlerinde kış mıtlıarebcleri 
ş'ddetle de.am etmclııte .-e harp 
blr yıpratma 9<'klirri almaktadır. 
Dördfmcii haft:ı girdiği halde, 
Ru lar bu kış taa rrmlarmn bir 
fasıla bile \"<"Mllcm 'şlerdh. Alııuın 
müdafa&. ının miikemmel olması
na rnğın<:n, Ruslar StaLugrad ve 
Rjc.v I.esinılerindc adım adım iler

leı:ncl;.te ve bu iki ehir etoaftnda
ki Alınan kun ll<'rini 51k:Jştır
maktadır, Böyle devam cdc:rse, 
muJ.a,bjt taarruzların bir nefce 
vermcdjğini gören Almanlar nilıa
yet bu ki mevkiden ~ek>lnıek zo. 
runıla kalacaklardır. 

ŞblALt AFRİKA.DA: 

Libyada Milı ver ordusu ric'at 
halinde, İngiliz 8 inci ordm.u ta
kip ediyor. İki tarafın eı!l8S kuv· 
vetlcri ar •ında bUyU mesafe 
var. Bu husll5lta olruyııcularumza 
evvelce yazmış olduğumuz müta· 
leaları hı>lrrlatırız. Bizce Ronı
mel'n (Aceyla)dan bu şekılde 1'~· 
ati bir sürpriz olmamışhr. İng'liz 
ordusu da aldatılmış değildir. Zi· 
ra geri işlerini düzenlemek, kıt'a. 
!arını toparlamak içi:o bir hazır. 

hk \"e istirahat devresi geç'rmiye 
zaten me<:buıilu. Bundan sonra da 
1ngili2 ord u, .lllihver'n ric'atine 
ay.ak uydurac~k dcı;ildir. Trablus 
çölünü emııi)etle aşmak için i!ııti
yatlı ilerliyecek, yani her adunda 
geri işlerini düzenliyerek adeta 
bir Urbt g"bi yürüyecektir. 

Yalnız loe5ti:rilemiyen şey, Ma. 
ttşal Roınmcl'm nereye kadar çe
kilecci;id"r? Bu hususta üç ihtimal 
ileri sürülüyor: 

1) Romm<'I, Aceyla'nın 250 ıu. 
lometre kadar b:ı.tısında (V~l· 
kebir)de bir cephe kwracak; 

2) 500 kilometre batısında ve 
Trablusgarp yakınlarındaki (:\fi. 
sıırata)ya kadar çekilecek; 

3) Romın l 'l'rablıısgarbi bıraka· 
rak Tunm eep !ıesine çeldlecek. 
(. Iadrittcn gelen bir telgrafta 
Rommel' 'il 'l'unıı'8 çekilmesi ih
timal inden bahsediliyordu.) 

Bizim fikr"mize göre, R<ırnruel'in 
Libyadaki l'azİyeti, Tunus cephe
sindeki hal'be b.ığlıd>r, J\lihve~ 
bu cephede bİl' netice alacağını 
ümit ediyor. Onun için Romrnel'on 
Trablusgarbi boşaltarak Tunusa 
çekilmesi için vak:t henüz cııken · 
dir. EğN multefikler Tunusta Sus, 
Sfax ve Gabes limanlarını ele ge
çı.rın.iş olsalardı, L bynda l\Iihver 
ordusu pek fena uı:iye1e düşerdi. 
Böyle bir tehlike bugün mevcut 
dcğıld r. Zira müttefikler Tunusta 
umumi taarrına geçmek için he
nüz kafi kuvvet tcplıyarnanıışlar. 
dır. 

Eğer Mihver Trablusgarbi nıu· 
ha-rebe vt'Tmeden bırakırsa, o hal· 
de Mısıır ve Orta Şarktan .-axgeç· 
miş, vaz"yet icabı batıya yani Sep
te lıoğazma \'c Cezairle Fas'a yüz 
çevirmiş demektir. 

Öldürülen kt'di ve köp kirin 
postları dabağlaoıyor 

Son i'ki ay za~llnd• belediye te
mizlik işleri müdürlüğü tarafın _ 
dan şehti:nizin muhtelif semtlerın. 
de 5320 köpek ve 1365 kedı· ya]ro. 
lanmıştır. Bunlar Edirnekapıda 

ve Yeşilköyde vüıcude getirilen 
cİtlat istaSy0<ılan. ndJ fenni bir 
şekilde öldürii.ltni'7lerdir. 

Diğer taraftan kedi ~ 'köpek
lerin postları fenni bir şekilde çı
karılarak dabağlaımııştır. 

Kan ter iclnde hu:l<uik: mabkernesin
don çıktı.. Kmoi ıkı•;ıdlııe söyl~'Ordu: 

- Bu iŞ<le, ada!;\ ilı~aı'la'A ı-;_ 

Bir miras dOvuıu <.La bu kadar sürer mi? 
Amıma, &ilrtır mi. SÜ•l"Cr. Tnm. ~ bitece. 

fi zam.ın., biı· bakı,yocuım1 bil'lisi peydıa 
O~ı.~:ror; varis çlluyor . .H.OOdm ne :Y'aı> 
sın 00 işe?. 

KC.tşıdnn gelen birtisi
1 

- u.. ola 1':-.uı bey! u~ olll! 
dedi. Bu 11ıe ~ın: •. J:.i be birader? Ken
di k~ dıe t!~~0?'9UB.. İ«-=ı 
1:ıarıi seni t.runıııs., ~ oynut
mış herit d r. 

111:ıh~eır.«llon çılm"' OÖi)I!• göı:J;;.'il
nün U.tünd' n bi< b0:.1L 

- Va.y, •ki ıı&ürn S•dfotı)iın, dMI. 
senm.i.sin? Sorma valklhil.. Hmıi. tanı .. 
ma,y"" bL"-'i d<li~ kon.dlın ele lt<'ııdlrn• 
oynatmış zamıecL•yorum. Ham de, bu 

{J(in C(fllalmedıır.sa IDU.., mrH,dçair )'O.

kında oynattırmm. 

- Neden? 
- Neden cl,·caic? n:Zım b~Ülc pe.-

dert.n tıerr~·ire ZIMt"l:Si gvtYet 2Jel"Jlgdn bir 
Joadmdı. Üç ten,, evvd benimde pd< 
tırıl bir cmı ..._nıı;l.a, 9iilıere Ö%J'ı.Üt' ve
fat •Ui. Allah ,gaııl gaol rallrod ey]ic:. 
)'e. Biz. dört \ ;.;ııri Vt'I'&!Ct iQ'ln mclı'k.e 

meye mıı: llCUl\ .t Tam lıı bit.c.: 
um n bir'Gi Ctıh:ı pc~ o!ıt.l' Vera et 

liiia c-tt.·. i c:: ~di F ~ r. :ır.nn 
~ • Omm. fOQT;ı ~ i!eı, fam altı k,i. 

fi ·~ ~ . bulunuyor Hiç 
biri iısbnt ~ıyor a::m-.a. 11 uzı..-uor 
Twn (lç &eo«rir bu !a u~yorıım 
M!i:'asa 1ooc ""1t din gırtlağa kode.r 
borca girdim. AlacıJt.lıl:ır evimi sattır
daılan Ne rv kaı!dı, ne "O'•!. Karı ku· 
da anasına k ı;t1. Bel5 b•~ !l.oW-ne. Üç 
E.c!flcdlır, a.tınımdanı eQ'l"rdigUn buf'flum
daın g• lcli .• 

- Eyi. Ncı ç.a:re? Külletaiz nimet ol· 
mn. Ş'rndl bunları çc'lterom. Soınrt 
tnrna&1 konar, bey g bi rahat edC"ntin. 

- Yoiı: o.zic!m, yı*, O zmoocı do 
l>Ş<a b~ıar çıkar •. 

<Bir bire lç.m çe,."lllCli p(l11lıuT1'U r .. 
na.dam 

..ı b•IA. 
daa> 

•Aııucle olam do1"en •l•r gelm~ ci
hana> 

cl\1.ydaııcı OOşen kurtul,.,.,.,, ocn;:ı 

lı!:ıızadoo. 

- Miraa ne karlar? Cok mu b.:ıri! 
- Olul'Sa, elim.-o yilı; binden fazla 

goı;eedı:. 

-tiüCıf! De$ffle y:.şadb.n! Ya bize? 
Bir 'ktllkaha koyuıverdi. 

- B<n aldım da, wz ""1'1:ıını.z. Hoca· 
11tt1 ~ h!:tlıye~. 

İAo1sl de e;Jl.<l,ü)er ve beraber yü!'(l. 
dil!er. 

ır0SE'1N BF.llÇET 

Talrbelerin tıııb· kat mslze
meleri Yerlimallar pnza

arlarıudaıı alınacak 

Kız tıekn;k muallim mekteple • 
rinde talebelerin tatbikatı için 
yerli mallar pazarlarında alın&eak 
oları malzemenin bir elden ve bir 
mut<rrıet vasıtas ·le yapılması ve 
Maarif müdürlüğü tarafından tas· 
dik olumnası ?.harif V akaletiıı • 
derı tebliğ olwmıuştur. 

---- -
G~enk:rde hİ:r aiatr! hal.eri oku- 1 _nıt_ll"ll_.,, 

dom: Tunus'da, bir tek odanın ı.e· ı 
nelik k.rası GOO lira imiş •. ayda SO 

iira demck?. l\taaıııafih, İstanbulda 

da ayni fiata lciralan.an yeni aparlı. 
man'.ar, pansiyonlar yok değ-11~ ne
dir bu her yerde meşk.en hı>l ... anı 

Kurban Bayramının gii1elliği 
ve hatuaları anlatılma a b"foı.ez. 
llepinh~ neş'eli ~e mes'ııt Bay
ramlaı dilerim. 

, __ B_A_Y_R_A_M_S_O_H_B __ E __ T_I___.f 
R. <:ARfT 

De,·ld Demiryol arı aııhar-
Şekerdcn •onrn en kıymetli \"e I I I 

makbul gıda maddesi pckmu ge- aııru" me!lftİ B 11tı dr[{§tİ 

Allahaşkıoa .. 
liyor. Fakat, garetrleı c bakılırsa, De\'let Dcmiryolları anbar .ırın· 
pekmeze iızami fiat konacak, ko- da ticari eşya ve m taa~ın k bul 

UNUTl'LMUŞ 
nııyor, koııdu derken, günler, ve tes • .:mi saatl«rı Lclxiıl olu'lmuş.. 
haHalar geç .yor. Pekmez 140 ku· tur: 

BiR GÜN ruşa mı satı!malıdu?. Lakin, bu Kubul va teslim muame!clerö, 
müDıküıı olmuj"'r. İyi !tir 1. k· Teşrinievvel - Mart aylarmcla; Geçcn.lerde b!r g!in hava ne ka· ı 

dar güzeldi. Adeta, yazdan kalma 
~lr gün .. bi:r ark.adaş: 

mez bulursanız iki liraya hiç dur. öğle vak t'eri bir •aat y<m<>k t<atıli 
manıı alınız, hepsi sulu. olmak üzere saba'ıları saat sekiz-

- İstifçiler bilmiş ve ellerinden 

gelmiş o ·aydı, o ı:üneşli günü da· 
hi kendilerine saklarlar, meydana 

çılarmaUaıdı, dedi. 

B.ze üyle geliyor ki, bir mad- den akşamla,.ı Sa.lt on yediye ka-
deye azami rıat konma<ı İşi çok dar, • 
uzun ·iırmekted'r. Mesela pek· Nisan - Eylul ı.ylarında d• bir 

. . mezin fiatı, telııcre zam yapılma,. 1 buçuk sıtat yemek tatıılt y>apılmak 
dan düşüuülmeli dei\l ıntdir?. üzere saat seközdoen on sekize k ... 

AHMET RAUF BURHAN CEVAT dar yapılacaktır. 

r- Maahi ve milli roman No. 54 1 

BİRPALYAÇODÖRTCAN- 1 

BAZ BİR DE HOKKABAZ 
Muha.rr:.rı: l'iEZİW: MUHİDDİN 

- Arnıiu o veır.~ onları. - Para! 
--0 v•=~. Son gizlice a!l ıı.cir, 1 - Para y~ ..• 

Alıp ıcaçacak d•ıı;.lim... 

1
_ Sofrayı ~ mu hnı•lıyarnn ... 

- N< b.Jry..n?, - Yok ca.nllll. .. K~ lıa~ bak· 
- DeU mf<ın lr•••? &n öyle t.na kıılkian krctn "'"'""'· 

şeyler YıllJar nu:.ım? n .'lle baai.... Be- I - Vdb veanez.~. 
nim • b.se!rrtm >Çıııt renk,. Halbuki - Sen ıstcıısm alır,;ın, berl:!in çaıe-

betııim cidli! b" luyalel<ı lhl.yacım ...,; o!<•a.nver ... 
var... - Ben P~ dc.tilinı... Affeder· 

- Ciddi l<"T.rfet """' hıc yalqşmız. sln! ... 
- SU'S ~'m:lJ ... Senin a ... l.ıycağın bcıı _ Sona Pı.itona dl~n le!m?... K!"<ldi 

bu. AkS'nımı gö'lüurün icin~ blı.. •• H~ 
si.ni faizıyk aVUCUıll-a sayarım ..• 

fimdı bir dDk'tor ohc.1ğım ... 
irlııi k.3ll: aı!lai).r •"Yordu: 
- Doktor O~'"- 1•, Kimi 

d.Jrarukısıa btkaş- ? 

dblaıı,. ' tini R:ıtlb>n )'iUünfı bıd'JlallJ'O luJ'. 
pa!ıy.ı btıı on cı.!a öpiü!..-teı:ı 6u0l'I bu 
işe n:ıeı oldu.. Ve y.ı;rım saat ~ da 
Ral'ıı •iya!ı lrostiJmli gıyoruk Merz""8. 
nt:ı evine r-_lltınc!ı. 

- Ağ'<. :» lopı.ı!. IDbl3elari gclir ... 
- Ey ~nra!. 
- Sonn akşıı.ıır.ı. ıu cici el terinllo 

ldiı;ü'lt ıuz bi< sofra luzırla ... Scniıı
ile b;:;ıba.l;a btr it.,- ı yapalım. 

fr.im'aiu göılen pan!aınıyo ojl:ı ıı>
ı.ıırr..ra başl.ımJŞtı, Bum. rağm.·n oaj 
•VUC'\.mU açar caP.ı:1ıı caokı.u ' zlcıi.a.. 

lt'~'l>tı: 

K111>ıyı ona a.'ıretlllc bir lnz ıçb; 
- AA •iz kimılOıiz?. Diye sordu. 
- Ben dcıktoruın. B•yefendiy; .,... 

~-gddim. 
B<Sle~ kn çıpl;ık ııyak)a.riy'Je kop. 

r.:!ı; .... nıw...u,.. t.ıruuıııb. .!\al.ip .-

sıtıden a!Jr ağır y'l'kı ·rı çJikn.rken a:>t.. 
da Merzukamn leOİ dt;Y'l>'.du: 

- Haqıı dı:ılktorm.ş bu kıtitum? ... 
&-nim d.ıı'ktorler11 para 911ÇıteQk vak .. 
tiın ;vdkl ... N•,..ı.n C"i~ .. Kı:z koş! 
Sii)'lc de gc.dôği yere g tsôn ... Yall•h ... 

Hiddet:; hiddeti; -ienirk•n ee;i;p 
baklnca l<1icOI< dillıı. ;vutac.ktı,,, Yu
karı çık.:>o Ra44>0i, :R•t;p• Bi'°"'1 ken
dôni kll]!bedeı"C!k llç b<l$ gürıdilr ,ıcid..t. 

le ö:oledlği cl<l ':mn boyı"°"" atıl
mak için koştu. Fiıut !!:>-tip bir ıröz 
şarctiyle ş'şman dild• .. t-: ni durdurdu: 

- EfMd•m. Bendeoöz Bqef.ndryi 
mu.ıeym.,.. ı:olcl4n. •• LOt'•n mü...a.de 
bu:yunnuz. dla h&31.-yı göreyim?. 

M.erzlll<a kendini topladı: 
- BU7unı.n t>!e-!ldlm buyuıı,ın. Sat ... 

!ar ı;eld.iniz. Liltlottir,i'.z c!oğn.ısu... z... 
\"3~ atcş,t"r rQiıtde kavr.ulQYor •.• Ya 
şu ben"" ·1"1lume bör b.ıtıs;>u:ıı.a... T•le. 
mo ı><y:ıirö gilıi vücu6ilm er.idi, ha.rop 
oldum! 
Merzı~u eoba bor'l•u lcalmhğındotı; 

ıkd.;..r1m genç Aşıkına gU.-l<riyortlu. 
Rallp ıı:öızfinü kı.-plr. 

- Bir ır..re muayene edey>im... H'ç 
bir ş.y; b!m.z ... Sonra oirııl de tedo.w 
edcrim. .. 

Merzı:lcanıa ırözle•i yaşarmlŞlıe 

- Öınjilne berak•t doktoroutunı .•• 
Hele boııiım tııc:ııvi;"• öyle ı!ıliy"'""' 
~ iol!... .(Devamı V&rl 

' il 1 yr 
Fakat bayram diye har vurup 

harman savurmayın! 
Fak•t yann bayram diye, öyle 

har vurup harman savurmaya 
kalkışınıyalun! Husus'le .henüz 
ekonomi ve iktıs•t haftasına için
deyiz. Diyeceksiniz ki, bayramda 
da yiyöp içmiyel'm, gezip tozmı· 
yalım biraz olsun gönlümüzü eğ. 
lendiımiyelim mi? 

Kim diyor size bayramda yiy'p 
içmey'-n, gezip tozmoyın, birJz ol· 
sun gönlünüzü eğleııdirmeyin! 

diye ... Ben;m ded'ğ"m isl•diğim o 
değil, benim dernek istedfğim, bay<" 
ram diyip te dört gün dört gece 
durmadan dinlenmeden işin vur 
patlısın çıl oynas:n, doldur içelim! 
Tarafına kaçmayın! 

Eskiden vur patlasın! Dediğiniz 
gibi def, yahut davul veya düm
belek patladı mıydı yarım, bir; 
nıhayet bir buçuk, iki liraya bun
ların bôr yenisi alınır ve çal oyr.a.. 
sın! dcdi!iniz zaman en halın sa
yılır b' r köçek, yine o kadar bir 
para ıle kul'§ınızda sıatlerce çtCte
telli, karşı lama, nğırlama kasap 
oyunları oynardı. Doldur il'Clim! 
dediğinöz zaman ise hani haşa hu· 
zurunuzdan, patlayıncaya kadar 
içseniz hır kaç kağıtla bütün he • 
sabı kapatab'lirdiniz. Fakat bugün 
öyle miya? Vur patlasın, çal oyna· 
sın, doldur içelim, muhabbet kay
na.ı.n: Devri geçeli o çeşitler kırı· 

lalı hayli oldu. 
F.tkat ben yine öyH! sanıyorum 

ki bu dört gün bayram içinde bir 
çokları Beyoğluııım o çalgılı kah
vesinden bu Ç'algılı kahvesine, 0 
barından bu barına, o 'çl•ili lo
kantasından! Bu öçkili lokantasına 
kolan vura vura kimi zilzurna, ki
mi körkütük, kimi tam hacı fitil 
olarak bayramı geçirecek ve dört 
gün, dıört gece! k tadınd•n yen
mez bir yorgunluktan sonra bay • 
ramın beş:ııcö günü cüı:danların 
dibi tam takır olarak lıôk haline 
geleceklerdir. 

Şimdi de diyeceks'niz ki: 

- Ya sen ne yapacaksın bu 
dört gün bayramda, ne ile vakıt 
geçireceksin? 

İşte şimdi btn de onu düşünü
yorum ya! Diiş

0

ii11üyorum, taşını· 
yorum, bu dört günü nasıl geçire
ctjjı.mö birtürl ü kararlaştıramıyo • 
rum. Çoouk olsaydım, mesele yok. 
tu. Fakot ell ·sinden sonra da kal· 
kıp şuraya, buraya el öpmeğe gi· 
derek, salınc.ığ~; atlı korınc•ya; a
ta, arabaya biner•k; o hokkabaz 
çadırından bu hokkobaz çadırına 
koşarak geç•remern ya! 
Şu hatde ben, bu bayramı da bir 

çok eski bayr:tınlar gibi ev•fo ken
dimi lozağa çekerek delik.siz bir 
dinlenme ile Geçireceğim galiba! 

Böyle d:yorum amma bizim gı'bi 
kafasile çalışanlara bu dil<>yada 
h•ç deliksiz dinlenme nasip olur 
mu ki? 

Onun için sizin anlıyacağınız, 
ben bu bayramı da sözde dinlen<>
rek fakat hakikatte av peşir>de ko. 
şarak avcılıkla_ gcçireceığim! 

Tekrar diycıce.kstniz ki: 

- Ne avcılığı ile, taVŞ'lln mı, 
keklik mi; sülün mü; bılchn:ın 
rru, çulluk mu? 

Amıno yaptınız ha, bu yaştan 
sonra böyle şeyler bana ne kada.r 
uzak .. Ben şiın-:li bunlardan vaz
geçtim, kaplumbağayı avlıyacak 
vaziyette değ:Iim. 

!Benim dört gün ba:Yl"amd> ya
p>cağım avcılık, mevzu avcıl•ğ-ı-

dır, yani yazılarıma yen: yeni mev
zular avlamaya çalışacak, oturdu
ğum yerde zibnimle onları ıırıya_ 

cak bulacak, tuıacak, sonra dı yi. 
ne bu sütunlarda yahut başka yer
lerde onları b'rer birer yazıp, yine 
böylece size okutacağım! 

- Öyleyşe, haydi Allah sana, 
bu diirt gün bayramda hayırlı av
lar nasip eylesın! 

Derseniz ben de size: 

- Teşekkür ed<>rim ve bayramı· 
nız kutlu olsun!. derim. 

C3.'1AN CEMAL KAYGILI 

Yazan: Ali Kemal SUNMAN 
Il<ımcn bütün harp sah·nelerin• 

de ulanlar büyük bir ehemmiyet 
aldığı için yuvarlak b:r he"'1pla şll 
son yirmi günlük vekayi de unu
tulıır ı:ibi olınanuştu. Bu vekayl 
en ela sür'atle b rnr:'llİ taJcip etti. 
Bunıınla beraber harb n~ 
almıya artık bir y knhnad:ığınl 
söyliyecek zaman dalıa gelmemiş
tir. Bazı vekayÜn sür'a,t ne baka· 
rak harbin de çok geçmeden sonu
na ereceğim siıyleruek ceğme ka· 
b"nlerin kan değiloo. Geçen se
ferkıi dünya harbuu lıatıtlı)anlar 
için 1918 sonbaharında Almanya• 
nın silitlımı nasıl t · n etlıiğ> da
ha unutulmamıştır. }nkat bu sefer 
Almanyaımı yine o ırnret.le b.:r 
mütareke ist'ye.'1.'gİ iddia edilir 
gibi değildlr. Görülıiyor ki daha 
harbin i~i çokılur. 

liey'eti umuınıycsi itibaı ile müt• 
tef kler tarafı t.aarruz rne; k:ine 
geçmişler demektir, Çoktanberi 
varmak istccE.kli'ıi en mlihinı ga& 
yeye mirtte' kler bu suretle )ak· 
!aşmış ohıyorlar, Ş \ar ki As) a• 
da, Çinde obun, llirman) ada ol.· 
sun vaziyet tcdafüı kalıııal'ladır. 
Çinlilerin Japuular üzeııne mÜ• 
essir bir sul't'tte taarruz edebil• 
meleri ve devamlı urette de taar
ruz vaz"yetinc geç<ıbılmeleri içi.il 
daha vakit var ı:orünüyor. Apıi 
mülahaza Ilirnıanyadaki Japunla· 
ta karşı Anglo • Sak. <>n tarafuım 
ne yapacağı bahsinde de siiyleneo
bilmoktemr. H ndistaı>da bıılunan 
ve o ce~nı kıt'anm n~iidafaas1nı 
hazırlamakla m"§glll elan LıgiLlz 
generalı l>ir giıu B rnıanyayı tek· 
rar almak çarel<>r·ini düşı.mdiiğünil 
söylüyordu. General Va,·cl >o bu 
sözleri dalıa Hind stanilakl tcJafüi 
vaziyetin hep ö~ le de\.'anı ı.--:tiğini 

gösoormekled r, Ancak A.nglo • 
Sakson tarafı harbin diğer sah· 
ocleronde • Çindc "' llindistao.. 
da • balii tcdalüi V3'İJetİn ocvaın 
einıekte olnuı.-,1111 daha bir w.ınan. 
iç.in zaruri g.örmcktt.W. f.unun!a 
beraber oralarda da müdııfaa va• 
zİ)"Cti uzay•p gİdıccek deif.ltllr. 

Fakat en ziyad ehem a.iye<t ,..,_ 
rileo nokta Mihver devl<>tlern;n 
uzakta bulunanı ile yakıudak:Jeri 
arasına bu harbin keyıouş oldugu 
foLbat ve alakaciır. Onun için 111.b· 
verin Almanya ve İtalya git,; ;\v• 
rupada kuvvetli olan iki tarafı le 
ı:' rişilmiş ol:ın mücadeleyi başar. 
mak mevkimde bulunan Amn.ka 
ve İngiltere nihayet uzaktaki Ja• 
pooya ile kafi muharebeler, daha 
sonraya bırakmak lüzumwıu ı:ö· 
rüyorlar. Bu da öyle anlaşılıyor ki 
lazım olduğu için böyledir. Yoksa 
işleri pek ba••t bir halde göreıek 
tatlı bir nilobinliğe kapılıııak su· 
retile: 

- Nasıl olsa Japonyayt yeımıelı; 
lrolaJ·dır .. 
Tarzında düşünühn.,d.ğini ,;y. 

leıııiye lıacct olma,a g<'T'Ck. Hn 
bin bey' eti ırmırnıİ)'<!Sİ AlmanJ n, 
İtalyo ve Japonya arosında derin 
hır alaka "' rnürıas<'bet ,iin:de 
gel'rdiği için Jiımanya ile lı:rlJ a· 
aııo uğradığı n1uvaffakJyet!-;izlik .. 
terin Japonları ayr•ca endişe~ e 
düşiircccği de ~öylenebiJ r. Anc-sk 
Anglo Sak:ıı>n tarafı şimdiye :ka· 
dar lltrhvtr larafmm kun·et:ni 
küçük görmem '• düşmanları hi. 
çe saymamıştır. Onun için bir gün 
Japon tarafı ile de kat'i muhare
belere ı:irişilmeden evvel Anglo
Sakson tarafı daha b·.rçok haz111o 
lığa lüzum ı:örmektecfu. 

t:Hrımizın·DE"D-· 
Jiepimizin K 11 
~u terazis. nıi, 

hela mı? 
Ed-ırnakapı dısır.da \"e k:ıpcya 

)"'ÜZ, yüz eı.M od ıın: •k )-erdeki bl· 
rinci mı:z:ırcUar kahv~ı~ lı.n 1 
lrai';ııııında .ıu buç .>k., il<; mebre 
boyund• v~ bır ınctrc rnurd:ro.:u. 
eni.Ddc lJŞtıac:J bır l'U tıercı~ var 
dor kı bun1111 l\'l:<l<a C llıı Kcıf<· 
çeş,rr:e S1.ıyı1.1 gl"Çcr Bo}•i'-" oldUttJ 
ha.ide bunun dıbı şcbrlıı rn tr(.iS.. 

lo4<rotı brl!lorl<\a t..ı çı:k.,.t~cdl< 
kad~r mGlu\.'VOStir R.sıgcr!C'flin 
burcışı bir hc!A farzetm~l yüzt:ln,. 
deo: gc-lip gt."çen he~ · burnum ı 
lr'.C3ırn ı!kt.1 Ve pıslikll'r bu su tcra .. 
ıi liı•n cıvan.na k: dnr ;•uı..'uı eıt.. 
rnt'ktc.dlr. A'@t3C:.ar ıl"ln naza~ 

d klrat''Ii celb•l<n•:ıızi ıica eyle
rim.> 

SO.' TELGRAF - Beled!y• 
Rf'isliğinin ve Fohtı Ki()"ln k.ı."'n 

lığının •bcmrr ~et ,. !laZoll!1 cll1.ıka
tıni crlbeder ve bu ba.1c 'a\le
m~ni oluıvr..akia bttaıbrr rnezf<fir 
yerin ıı.n- lemizlolılm.t;inl r~ 
c:ı eyleriz. 



Çıkmadığımız günlerde cereyan 
eden arici, dahili hadiseler Afrika Cephesinde 

DAHiLDE --
Bu sabah şehr>mizi şeraflendi

ren Cümhur R<isimiz İsmet lno. 
aü bu ayın on \ıirind Çoruma 
Virmışlar büyük tezahüntla kar-
11ıanmış!a.r, zelze.le mıntakaslDI 
gözden geçirmışledir. 

Ayn; gi!lı Bı.iyük Wllet Mecli
sinde Dahiıiye Vekil• Recep Peker 
beyanatta bulunarak,. demiştir ki: 

TAÜT PAŞANIN KEMİKLERİ 
YURDA GETİRİLElCEK 

1921 senesi Marun;n 16 ıncı gü
nü Berlinde bir suikastte kurban 
gıderek, o zamandanberi Alman
yadJ medfun bulunan eski Sadra· 
zam Talat Paşa merhumun cese.. 
dm in memleketimize getirilmesi 
ve vatan toprağına gömülmesi hü
kiınıct.çe kararlaştırılmıştır. Bu 
münasebetle icap eden teşebbüsler 
de yapılmıştır. 

Sinci ordu Elagey
tl a' n ı n 320 ki 1 O· 
me r ba sında ! 

c- !kioc:teFniu on beŞi.nd• 
başlayan sarSUı<ı Bılıkesir, Çorum, 
Man!sa; Amasya; KDcaeli; Çanak· 
kale, İ:ı:ınir, Van, Kastımoni; Si. 
vas; Samsun; Sınop, Ç.ınkırı, Or
du; yani yurdumuzun ceoııp hu
dutları mustesna, Ort• ArıOOolu
nun Şırk ve Garp kısımları d.ı. 
hil plmak ü-ıcr., memleketin epey 
geniş bölgesır.ıle hısscdilmıştir 15 
gün1'ii..k ı k devre esnasında çok za
rar gören re ııtab Balıkes rair 
1k"ncı devrede tc.K•ur b.rş!ayan zeı
:z.ele Çc. "LIII vılllyct de teess'1r 
uy.ındırac bU" ~i.k\ asta o•muş
tur, 

Tunusta yağmurlar dindi, Müttefiklerin 
büyük bir tank taarruzu beklen.yor 

MECLİSTE GÖRÜŞÜLEN 
MÜHİM MESELELER 

Bu b•r hafta muddet ıçınde Mec
hste bazı mühim liıyıhalar müza
kere edilmiştır. 

Bir deh Meclis, Milli Müdafaa 
Vekaleti 1942 ma"i yılı bütçes nde 
mııhteııf m~a!aa hızmetlcri adıle 
açılan fasla 60.000.000 lira mun
z~m tahs t ver lmes•ne dair ka
run liıyıhasını kabul etmiştir 

Ecftebi kadınlarla evh olanlann 
roeb'ı; . uğa s"'ilmeır.esi hakkında 
!stanbı.; meb'usu Kazım Korabe.. 
kir tarııfundan verilen takrir teş
kilatı esasiye kanununa muhalı1 
görtUerek reddedilmiştir, 

TAŞRADAKİ VARLIK 
VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 

Cezair, 17 (A.A.)- Tunus1a ha
valar dü~el · ğinden dolayı, yakın
da büyük ve şiddetli tank muha· 
rebeler"nin cereyan edecei,oi saml
:nwktadır. 

Kahire, 17 (A.A.) - Columbia 
radyosunun harp muhabiri, şimdi 
İnginz ku · lcr'nin Elageyla'nrn 
takriben 32ü kilometre batısında 
bir noktaya ,-a=ış olduklarını bil· 
dirmektedir. 

MÜTTEFİKLEllİN İAŞF.Sİ 
G\)ÇLEŞTİ 

Londra, 17 (A-1\.) - Müttefik 
"kuvY<'tlerin"n Tunustaki iaşe vaz;. 
yoti bıraz ı:üçlcşmiş bulunmakta
dır. Bu, fMJa hnalardan ve ça• 
mur haline gelen ha va alanlann
dan ileri gelnıektedir. 

Düşınallıt'.ı vaziyoti de ıüçleşıni~ 

1 

Falıkcsir vfliiy<'•inde 7 ölü; 6 
yara.ı v rdır. il hayvan ölr, " ş· 
tür. 1075 ev tımam"n yıkılmıştır. 
186 b;na yıkılmış den<lccck hal
dedir. Jeolojı bakımdan zelzeleye 
ınilSait tel kk" eC!ılen Ço a ıse 
hasar tekasüf etmi1tir. 10 ölü. 11 
yaralı varılır. 65 lıayv•n ölmüştür. 
500 ev klmHeu yıkılmış ve 880 ev 
ığ:r hasara uğramıştır Bu su'ctle 
bır aya yakl~an devre e5'.1lasında 
20 ölü, 24 yaralı olMJk üzere 44 
in,-:ın acwru biS.>etıruş bulunuyo-

Edi.rnede 648.880. İpsalada 18,800; T k d 
Meriçte 10,3:>o l•ra varlık verg>si ra vapurun an mısır 
torholunmuştur. Bu 11111<tarın U- aşıran bir şebeke 
zuukoprü ve Kepnl• b.rııkte 800 <1 inci Sablfoden O<v.m> 
b•n lirayı apcağı umu!maktad1r, k:ıyığa yet.şmlş.er, sandalcıyı ya· 
Mersınde 6 milyon 173 bin 206 kalam,şlardır. 

lıra varlı)< veı-i!ıs.İ tarbolunınuştur. Sorguya çcktlen sandalcı, pu • 
• 9 vantiir lbrahllllle gümrük memu

ru İsmaili~ \'e 1 rak vapuru tay-

HA- R J Ç T E falarmd~n Samin n aralarına 4 te 
hamal alarak Ofae a;t mısırlan 

aaut<m ıUn m~"•kbl<n ic>potıı. İTAL YADA SULH 
dıj:ı yedi gıln ;ç;ooe ve aon 24 t TEMAYÜLLERİ 

müştereken çalmakta olduklarını 
açığa vurm.ışrur. Suçluların hep· 
si yııkalanmıştır. 

... rr~ ,....,_ c•lro •» mı.:h'<n .""_ Mosl«ıvad.ın verilen bir habere 
~!arı sırasqlc IUl'1• bul. ....,ı,;,,...,, göre, ltayad• harbe son verılme • i---------------·ı 
~--p Çölllnd< 8 '°"' ıncil z orduısu rl s ıtan..ır-ıc-t Bil'iı>ci Sulh Hui<:Uk ~~. sioi, Almrnya ile münasebetle n " 

E'lag~ı.. böJ&crtndc laOl'IJ2!0 ge(<ll'Ş \C ıı· IH2/13S7 
Mih\cr ku•.-v.:ı.ic-r.ı.ni' mt:daf.ı'l ha~ kesilmesin istiyen bir çok kimse- Hüısın;.ı K.-tallcıpc'nın Fuad eı1ıc7· 
ctıa atarak, leC<'.p ıur.C..tbe başla· ler tevkif edilmlşı.r. Bu haberi bil- him-, LMel'do İk-lisap aı:m ..ıo.ı..ı. 
mı.ıtır. Bu t.ıkiıb'n ııe ou...C• inkişa! l .ı;ren Ankara radyosu şöyle diyor. N<>. ıı OH-• « • ıatdi,Ycsi ve ına-
et!liti ııA<J<U>Cla urih ımlü-t Yv1- cİtalyada sulha <1,ğru olan bu te- hye ,._,,. b~ lir.dalı ~ liı"ra 
da, ı...ndr.a !tAcn>ai<lan Rommel k'111· mayülün sebcple,,i uuk salralarda ile ldıl;;e t..rihl. tadar gcçeı:dk m:ıd-
vet;te..inlo hll.lı ç ·ilm<li<t• ol<aı!?UDU at ~ 1CiOrın -.Ii 'd>ia 
bildıfrmeJt.lcdir. Bu kuvvetler ç••kcfü· çarpışma, yiyecek darlığı ve hava .ıkı:ıme olu:mn davııd;ıa clo"'71 davah-
km, ma;rin tarl:ıla:~ w. vllcıJıie getir- bombardıman':arı yüzünden 1tal. ya ııöııı!'eriı:en dll\Q errut>a!I 11\JC"rli, 

IT .. ldc oldırl<l.trı lç'.n, In&•liz ıaarrczu yan maneviy•tının sarsılmış ol· t<bl,fl.;« ; c ,,..,; Qz4rine icra iti· 
1:abia~yle ~llUJ buhı.nm.'1<l;d1ı°, masıdır.. !Jll<ln du~: 
Buna r..rımerı ı..ınıı·n <kvam .tltğ, an- Fakat resmi görüş ba~kadır. N'.- Dav• ~i ouı·cll!r~ 15 &ücıı müd-
·1-.. J•vor. şımdi roı ulan sual &uour~ İ det~ ilft'nt"O :kbiğfiıne ve ımuha.Jr:~menia 
.., ~ ~-cı.r tckım ziraat nazırı talyad• yiye-~1:1.lıver ku:vvctler ıxrc:ye - Çf>o d'c 7 /1/9'-13 p~riCrllbe eUnü saat ı-o • 
ldlccclı:!. celı: durumunun ;ok iy< olduğunu t;ıliklno ıwra.- vc""lmış oıidtığundaıı 0 

TahmirJere ıcırc, ya Vadiü.tlkxbtrd~. söylemiştir, gü.n ve o s.ıaıtte nı.1 11tcrr.ede bizzat Vt'.~ 
1Ytbııt M,.,-1 ta ı..•uoda \ubım- İSl<· ~ J bil'vdıi.le ha.ır b..:urıınııdlğı ı.k-
yeeek!eri mmurncl görftrA:YM. E '"k k ı k . dinle muhaiUmcs oin g\)'13brnd<t icı-& 

Şin1dil<I !iAld• Mrı:•cı'lk ıru >VEtler n yu se vaı ı ver- 1ııı1~ d..- wzıjıatı aıııeııı .,.,,,,,.. 
E:.g.,l:ı'dAn HS lô or.ı<Lrc B.1ıya ıu.. • • • • •• d k l l nıına iı:amı. o:ım.k il.ur< ı:.an o\ımu.r. 
<h~ iJ.ıraerr,...leıd ı. Ibcat !t.ı ıDOc bn- gJS}fl 0 ey._ce 0 an ar (386) 
lun:ın 1''1il:. r ku.vvct,erul>-n ~e <J. ıncı ~a.hı.!eaen ııcvarr.) 

muııarcbcyi k:a.bul " ine d:ı gibi baim flm:m1:U da dıuş:n!lş ol\1Y<)r .. aı•••-= ... --·-·--ıııııı~ 1 
her gclmotd\ tnc go.e, çc:lci.li,.uı Bu bir.:De:e, De l.1ad..ar 8 olt.Jt'S:l olsun • 
de un cttıiilllC h mry 1~ &eve seve ~·tı .ız.> 
aeıı ıyor. ManıtaW ı Jts.14 AH Beı,nen de-

Di er b:ır .bmıQe göre, )'1'fh ersn m..: · t k.: 

3c;, t .otrr tutan M r•ta - Ce- 1 c- Biz, bir bal"lf eeı>net.rule Ya!llY•
-de vt ıt:uıuıı:a baL* ı ka ıd.a-- ruz. li..ı c:nneliı:ı na•rı tıimelt~r:...kMn .115· 

ki hat~ tut k~ai dı:: lllubtc .. İ t.ifa.de cdiyursa·ıı., c...9rltc Kİ küıtetlcrınc 
mel gür(lnn'.ekttôir. c:k k..ı.tla.nı:ıc4 z .. V'~.ıtıi, keıı..ı.i -tlcn ~ra 

cil denilebıl-«tit taa•ı1.tz ve k•f§l la.· barcan.ica~ ne de g fi.f- ... ~ şuı.an b;ı· 

B•hçek pıda Şeket'ci 

H. l\ u t f.ıı ve Mahdumu 

Çikoliit Cemil 
Say.ıı Halıt.mızın 

Kutlar 
Bayramını __ ., 

İstanbul ekmek yapı
Tunust4 be bt: bat a ıçiodt- mO- tslcrm- i hıç: .ttın" CnJ11. ha;j..:.IJa g..i'1r.cz. 

ht-n dcl'.)Ccck hat'C'Kil Qlmarruştır Mcv· ı F;ıiQt bu v .rdJl)ı;n z pı.ı~. :ne btıVilY• 

rrcıL;.r iıitiıina cd.ılirııı?. her ikı tarafın m.ın kc.ıc: ... n4.: gıcecck '-r p.'.lr• ~ıtd.ir. 
da muit1ın.ad-tycn t.: VVC't ve malzeme Devlet m~, buyUk bır orou bcs~yor. Cila r cemiyetinden: 
toplodıklırı anlı$ıJıy,,r. Konlı:ımç bor y11ııg-.mn bae Ç<k y.ıc-

Müıtldilclerin eepbeye olac ikr<ı<>l ı.a,an :Itcşln, aoı:u, bı: ordunuc m.ıd.· 
yolaTt .M.hveI'it&ıa: nna:-an, daha balesiyle .Jın..L:.y.;bL;trıL. Cumhut1'f'1sin·,rıin 
uzııııdıır. Şu gÖZ• t rpwyur 1<;, Jllilı..-er de buyurduğu g>ııt, h•rb:n dışındıa ]oo.l
ltvvvctlcri 'fur-ııısu:ı müd!a-a!lllrril '1arp m.ak vt 5r-.ıet girmeec n;eobur olumak., 
Çölünden d.aha buyUık ~hemmiyrt ı.;er- ondan şcrc-1'.c çlka.bi!n1e.k için herkes 
mclı:todirler. keı>dl h""""in• clüı-·n fecbk.'ırl>ğı yap. 

LÖBllÖS NEREDET m:ıdc ;:,orun::iadıı·. Ben kmdi pııyıma bu 
Fnnsmtn .U.u.tur.ıdao llOCTQ c~ vergiyı ~e 5"\IC ödcırr.ei,e çıa.ll,§acağsn.> 

b.ırroısJ•ii vaöfesını b1ra.k.ın Mö&yö Ticaret Vt' Sa~yi Odası İ!kincıi R~ 
Löbrön'iln FrilllSadan aıyr,!mak ım· Qi K~iar ~i~c.ti Rcıisı Kara Mt& 
kanını bulara.k, İs\•içreye geçnllİş oldu- tafıa Zack B. Abmet te ihtisas!arını ŞÖ)'· 
iu haıbcr v.::rilmiitir. le a'?llat.mı~tır: 

Bir hlfbere göre de. Löbrön cbh:ı çok _ ıBcn, bu işin en hararetli 1.araftıı.r-
%3tr11al C'VVC"ldrrtbcri, b:ı~.:1. bir isim .J. !arından birıyım. }.1cmlekct her hnldc 
tında ~içrede bı11unma1<ıa ld( Luyilk bir iht.yaç kar~ısıad><iır iıi boz. 

Du ba:lta içinde İıbJlll_,_~ Ol't.2)';1 ~ !ere m~.1al ed.ıyoı- Bil. de oan1e bar 

CemlyeUm;zio 11/12/942 Pau>1esi 
goücu seoeldk alelade lop~ıı.\asında e!ı.· 
50l>yet ~~cian 24/12/942 Perf..,..,. ııwıune bıra!<Wrıottı<-, Mec:kıir 

güru.!.c .sJ.at 14 d<.n 16 ya bd.ı.r Babı.
ali ced;lc.,:00. Esn:ıl Comlyotlttl 16-
nosıınd'll y.pti..calır. Ceınıyele !ı.ayıtu 

az.anın o gün ve saatte büv.işct var.. 
k.a·\ariyle &t.·:mc!cııi ilan oku:ı.u.r. 
K~ZNAME: . 
1 - iaare H..-fetlnJ.n Çalışnu rapo

ru. 2 - H"""'P J\lii!ettl§Jmıbn ••ııoru. 
3 - 943 yılı bü~• ve lk<ıdrwunun b· 
buliı, 4 - Az.;ının ltl<lUleri, 5 - İdre 
Hey'eti Aza.lanrun nillddetri bitiren 
nısfı için seçim y3p;Lına.sı. 

·------

bulnnmaı.tadır. 
!llİHVER ARDCILARILE 

BiR ÇARPIŞMA 
Beyrut, 17 (A.A.) - R<>mmel 

kuvvetler" iıı ardcıları ile İngiliz 
kuvvetleri ara=da dün bir hafif 
çarpışma vukua go!nıiştir. Bu ç.ır
pışnıa esnasında ing:lizler bir mik
tar esir almıslardır. 

A.'IİRAL OARLAN'JN 
BEYASATI 

l.<mdra, 17 (A.A.) - Amiral 
D rl:ı.n, mütıefık karargahından 
gazeteciJere hitaben şahsi ihtiras· 
lan olmadığını, yalnn Fransarun 
kurtulmasına yardım maksad.rndı 
bulunduğunu ve Farnsa M·h,....,. 
bo~·unduruğundan kurtulur kur- ı 
tulmaz şahsi hayata avdet ed.ece· 
ğin: •öylem~t~. 

~~~~~~~~~ 

YENi GiNEDE 

Buna'nın işgalinden 
sonra 

ıı.rne, 17 (A,A.) - Yenıı Gine oda
sttıd>. BJnay4 11;ıı:J etmiş ula.n Arr.e
rdl<ı:ııl>I..r ş mdi bu ı•t.rıin t.tkıiben 600 
l1'<1re Doğıısıııııd;. bulunan Japon J<.uıv. 
\.·et.kri ile Çarpı.,ma.kt..iıd.zw-lar. 

Milli Şef 
(J lbd Sabiteo."' De-vam) 

yurmuşlardır. 
Re"1"Ö<:Ümhurumurz Kızılay aş. 

ev n:n mutfak kısmına d• girerek 
:hızanlann ve d"ğer malzemenin 
•• nizliği ile yakandan alakadır ol

muşlardrr. Bu ara.da ıışçıba.şıya, 
yeıreklerin nefaset. ndcn memnun 
kaldıklarını beyanla daha ziyade 
itina edôhnesin.l emir buyunn~· 
!ardır. 

R~ıs cümhurumuz sıcak yemek 
tevziatından kaç kişinın ist ~ade 
ettıği vesair hususlar hakkında da 
diğer alakadarlardan izahat almış. 
!ar vr bilahare h•lkm içten gelen 
coşkun alkışları arasınd• ayrılarak 
Dolmaba~ sarayına gitmış'erd.r. 

İHTİRA BERATI DE~·nt 

.o..n ı:ibi Ş<fllaf vr k.i,.-<>tt flbi ı:a;r
~ raı n;ad:lcltr tzeruıe rcı , ı-e-

si 1 ~r itızal'n::tı .ınsh. .us aırntı ":y ~ h:ık
k"mt.:ılti L'lhra ~ fitl l \ acllt=tin .. 
den alı~ ot.n 13 ı n..,, 1'>40 
tarih \ı"e 3004 No. lıı ihtıra beraıı.muı 
Jhtiva ett ğı hıuıkuk, bu keı'< boıŞ'.tasıc~a. 
de\'ir v.-Ş"olıut icadı Tiıı•.cıye;.ı.oe mev· 
ıK.iı ffil.c ·ko.:, ~ ~!n Raib!llyct vtrik. 
bil<e b' teklif edoJmekle oiı •kla bu 
hwıısa fazla m:.uılm-t edının.cit io;t _ 

ycrı'c"°- Gahta.:!2. N .an Han 5 inci 
k.at ı - 3 nllfTl'lrLarı mür.ıca&t t.""y!e-
mı:lnı l.lzı.zou .ilaıı olun.ur .. 

r BAFE-RESTOBAN \ 

GONG 
Beyoğlu İpek Sineması 

Met.iıalln<fe 

Her gün Matine Dansan 
Çay- Aperit;:f 

İtinalı nefi-5 yemekler 

MARTHA Al\IATİ 
ORKESTUASl 

Telofoo: 41998 

Varlık vergisi 
mükellefleri 

cı inci Sahitedon Devam) 
ca.ktır. • .,, .,.. 
LİSTELERİN MiiFREDATI 
Şebrimiı.deki mükelleflere ait 

listelerden bir kısmını yazıyoruz: 
Komisy-oncu Laster Silbernuın 

b r milyon lira, Dilberzadeler bir 
milyon 212 bin Jio"a, Burla lbireıler· 
!er lstanbul şube~ a1tı yüz biıi, 
Tramvay, Tünel, Elektrik Idarcs 
674 bin, Tü:rk Tiyatro Şirketi 650 
bin, Jak İsak Salamon biraderler 
ibir milyon, Çelı:vaz Vılli ve aile9 
bir milyon altı yüz b n, Vahan Di
kiciyan ""' şürekiısı bir milyon, 
Mihran Oheneyan lb r milyon, 
pirinç ve çeltik tü~an Çanıııkçalı 
Mustafa Ahmet yarım milyon, Ha
san Tahsin ve Hüsnü Aker kar
deşler dort yüz bin ha, SUha 
Fazlı üç yüız elli bin, Mı.su lı 
Prenses Nevdvanın zevci Feri
dun •P&şa• üç yüz elli b n, B. H 
Kori bir m.lyon, Mustafa Topçu 
oğlu 275 bin, İsaık Tarnapol 500 
bin, Zeki Ker..I' bar 560 bhı lira. 

İstanbu 1i>t:ı< fal; "kası Uç yüz 
bin, D 'mcnkof na' fabrilwsı 90 
bin, M ' '11Utpoşada kaV2f D. To· 
.edo ~ c.z yirmı b n, kom •'X'U Su. 
leyman Fikn yüz yİr"J.ı bm, A..ını
vur Limil<:t ş Tketi kırk beş bın, 

doktor 1\fazrar Osm beş b n, A
lemdar sineması kık beş b n, ço
rapçı M<'hmet Növıt lıiradcrler 
35 bin, Ç Jrapçı İbrahım Bırder 25 
bin; ÇcmberHtaş sırtması otuz 
bin, Harıs Fleksel 20 b'n lira. 

En büyük irat üzerinden vcrg1 
verenler: Öztaş çorap fabıiitası 
yirmi bin, Şevk, Azakzaıde ysrmı 

beş bin, Salih Z<:'ki kırk beş bin; 
Abdurrahman Amonas cın bin l!
ta. 

Halil Ali l'<z> m 1,500,000, Arme
nak Şcl:~royan 1.000,000. Bıı.ıı:il:ı,y Bcn
juı!«ı V .pur Şi~e'l 2 il,yon Gisl.a .. 
v.t Lll>:tik $ . 1 ,200.llOC, Aeop M ~ 
yan 400.000 ll!chm~ Kar•:ru..-ıcı 100 
bi.rı , Tcv":ııt ve Deş!r Ta ı· 100 bm. 
Avranı l\1azon \'C s.l'ZJT.IOO Dol.on KGl
le!<"i! Şi ,.. . 105.000, Kat.la• bira<!c
l<'T 120.000, Rdcr k• cı..ş., Kıı iti f 
Şirk.eti 10.l .C\10

1 
Yunu, çı.mcnt-. F.ıbr·· 

i<::!lı 200,000, Tri.nıo ..,.,lıtıımlart 15(.1,000, 
5'ihdnoo Bdıuoo>"es ı ~a.ooo. N mm. Pe
:sah 20-0,000, Fldıret Ba3 r8'. .. taruğ.ıu 'e 
Sürd<A<ı 6C,000, Su......ıtı mnbtu.1' .n 
750.000, E•Jiıy:ız3<1• N;."1'<ddm 25,000. 
Ta~ı Tt"rc! 60 bin, K t pçı Semih Lıi.t:6 
90,000, Ka. t Kitaph1P.~! sollibi ~ 
Jlayar 4~0 bin. Y•kup Bayar ıso .o:ıo. 

Socck:çu Ap 50 1ı;n . Ken•·, V< Ke. 
t<a S:ınayl Ti!.111< Anonim ş;. .. ;;eti 80 

' bin, Suren Pölad:ya:ı 179 bın. Laybovıiç 
ı~o bin, S.!>-'b;nln ~ı 600 l>'n, N•" 
ljyan Ltr'.tiyan ı.OO:J,000, Nlırmon ~ 

hı 120 bin, Sa:<k D•d Şı..ıtct, 330 bin, 
Vidm.m vo Şeıılki :ns b.,, Tuı")11ğ Şi.teti 
ı·so bm, Kiri«>• Za"goçyan 30~ bin, 
S&kont Val!nım 332 bın , $3.lom biradf'r. 
]er, 1,000.000, Ç.((C'l.ata.cı~ik ve şe'kerc-i· 

lik Şırkc~i 150 bPn, Ilohor Uzyel Pr· 
res 200 bin. l\t211 A.$Ü1'B11S 2GO bin I:r" 
VarJt.LC VeTgiSI vcrteı:k!"trdir 

HlJ"dtı.•ıratc: Mil..!! KlT °b4ı--"Tyırn 100 bi~ 
Tuırıik C<""'1"Yan 800 000. Htrdavıı~ A· 
y~ 600 bin lira Varlık Ve~ı vcrecok~ 
ı~rdir. 

Galata belediye k'' ak''JUk ~be· 
sine as.lan listelerdeki mükellef
lerin l ekünıı yuz eli· altı Y"C arsa 
ü:zerne tahakkuk E 1 tırilenler de 
42 '!l!mıık üzere 1!18 elit. Bu mC'} an
da Yusuf 1zecidın vercsesı 15ti bin, 
M. Nuri Can 200 brn, Hanıopulos 
205 bin. Karagözyan 25 b n, Hay" 
İpar 16 'bi.~, Tevfuı: Amir 10 bin il· 
ra vereceklerdir. 
Beyoğlunda Liyon manüatıura 

İstanbul Leblebiciler 
cemiyetinden : 

Cemi,yetinw.in 8/12/1141 s.ıı 
gün() S<D<Lik olel~de lop"Mttıı>ında •!ı.
srı iyet b~ıl olmıa.lığmdm *1.ci top. 
l-.1.ı 22/l~/lt42 Slllı elınüne bı..-..k!I· 
.,.,.ur. Mwür ııilnd• ... t 10,30 dan 
12 ye 1«llır Türbede Ewar Cemiyetle- . 
ri binas)'ııcla yapıl.caJc.tır. Ccmi,yctt ka· 
yrtlı anının o gü.n ve saatte hüviyet 
varakai.ıı.ri.vie gctm.·le:i ilin olı.mur. 

RUZNAJllE: 

8 -SON TEL6&AF-11 tlıııelllNUNlNI == 2 

Haftanın içinde 
ve ilerisinde .. 

_____,... CBasmakaledeı.n Devam' 
·bumı ta'hlcim edebilmek için Af
rikada mümkün oldugu kadar va
kit kazanmıık faaliyetı içinde .. 

Buhmuyorlar. O halde Elageyla· 
Tunus kutuplan arasındaki sa1iı.ın 
sembolik bir müdafaa faaliJ(.'tine 
tahsis edildiği her iki kutup üze
rinoek""' çözülüşlerie de sabit olu. 
~-or ve hadiseler mukadder netice
sine a<>ğru tabi.i gelişiınmi İtalya
yı hava yolu ile tahrip gayreti ile 
bir arada 'takip ediy<Xr. 

• • • 
Haftanın içeride en müllı.im ha· 

diSffii biç şüphe yok ki Varlık ver
gisidir. 

Bugün hemen bütün Ti1-rkiyede 
vergi rr.ükellefleri ve ta);:n olu· 
nan nisbetler ilan edilmiş 'hulu· 
nuyor. Bu vaııginın g<:ızettiği ga
yeler dealarla bu sütunda bclirt-
t. "imız gibi: 

a - Y • e'"lisvonlara ıc ydan 
verme,..,ek, Türk para ~ı kıymet

lcnda-m.e 
h - Türk vatan m harp tccir 

ıe,. _ en zed~knme :.'le fl!sat ver
memek, 

c - Nw"llet ve 'kıılfet • .:!>er 
liğinı. \'atandaşlar a sırda 
et~ ek ve içtimai adaleti h5.Jdm 
kılmak. 

d - Devlet haklarını devlet ha
zıneSin e almak., 

Gib; mU'kaddes ve yüksek: mem
leket menfa.at.erini ihat.a eden 
prensıplere dayand.ğı için ber 
mı.frelldm kendisine tar.bokıruuı 
verg,yı milli ve vat:.ni lbir barç 
halinde ödemek şevkinden mcıh
rum kalmıyacağmdan emin bulu-
nuyonu. 

Harp dışında selamet ,.., emnL 
yetle bysiyd hayatı yaşatan bu 
\'&tanın lcu hıa de kalm:ısı h>ç şüp
~ yok ki en başta vatandaşların 
fed~ · arll.K. ve ferag• · de davet 
e•m<kt dır. 

Ort.ışarkın ~ be yük ord: =u 
be~ cyen ve ordusunun kudret ve 
rneha"bct sayesinde hudurları'1Cl 
cımı ye• ini sa'i'ayan v-e Milli Şef 
yüksek İnönü'nün d•"5sı ile tanaf
lı •ara.fsız bUlfüı d-cvri?t ve mi 1-
letıer rasL-ıd.a lıud11lsuz bir pres
tiş kazamn Cumhuriyet Türkıye· 

mağazası dört yüz bın lira, Bcyoğ· 
lu İstanbul lbakkalyıcg üç yüız bin 
lira vereceklerdir. 

İr•t Sahipkrmin Vaıı:!ılt Vergisi 

sinin milli siyasetinde devam ede 
bilm~ı harp sonrasında kcnd sine 
!:ayık mevkide bulunabilmesı yo
lunda; değil varlık vergisi, bütün 
varlıgımızı vermek dahı minn•* 
ve saadet borcumU1JU ödem·t'ğe ki
!ayet etmez. 

Hem açıkça söylemek yerinde
d"r kı, harbin clördüncı.i ~ı içir.de 
bulunulmasını. rağm('n Tılık , ••• 
tandası dba ilk ~a bir ınadd. 
va:riiesmi ı;faya davet edilmiş bu· 
lunU)or. Halbukı, bu dört harp 
yılı içinde nel.r olmadı? .. 'Milyon. 
iare• ınsan b'rb:"inı boğnlayarak 
öldü, yıiz binlerce insan açlıktan, 
yüz bınlerce insın soğuktan don• 
du ö!au; şehirler yandı, devletler 
çoktü, ıamalar değ•ştı, millet ez 
mahvold'U! Ve .. daha neier olaca
gı da belli d~ğil. Bütı.in bunlara 
rağm<:n rarbın d'iirdüıncü yılı i
çme• sapsağlam diL'd k, Kuvvetli 
ve k°'laret daha çok artık Ci•pGılİ 
ve h r .ür'u teeavw.:U anınua boğ
mağıı r Ztr b r T rK•y<: bı.itun ~il 

1 cü e •vtkta duruyor ve h~) i et 
h•y~tı ta ryor Bu) le ı ·r durtı!"""da 
varlığı o' tarın de\ :ı.ct v rı. na 
ya-dlm etı::eJcr,n n d•ha tabı! 
ue o>abil..."7. Bu ,-arlık Vl!l'gısınin 
milli Şuur, mil i b..zınet çerçeve.si 
~ nde bukınan vazife ve v•tanse· 
vcrlık saflıasıC1r. B.., de bunuın 
yukarıda işaret eti.iğ mız s.ıfhasJ 
va:rdır: Devlet hak'Arını, devlet 
haz.ıııc~•ııe iade et?>ek. 

Diğ0r taraftan şehrimizde gayri 
meı:llrullere tahakkuk eıtirnen var
kk ve-gisi mükellofleriııd~n bir kı.&
mııru.n isl.'nleri de şunlaTdır: l 

Ornik Ver!t>r 20 bin, Ed"na Nar
lıyan 50 bin, Serlı:fs Krnacıyaıı 100 
bın, İlyas Ba~r 30 b•n Aliıcddin 
70 bin, Albcr Siyon oğul arı 74 
bin, Sumer Bc.::ık 140 bın, Emlak 
B•nkası 34 bin, Baker 22 :_ , Aiıs 
20 b n; Al&lemc")an 50 bin, Dinıu 

Hcpimız b, iyoruz Harb n ba. 
şındanberi Türk devı.etıne, 'furlr 
varl.ğını, T'1l'k sa ,. ına. Türk 
p.e. &SinID ı~.ira K.ıı:...>ı jyctine zerre 
kadar ehemmiyet etfc u.< kslzln 
) alnız reııler nı.. keseler.nı, mide
lerı"' do dura.n ar oldu. Devlo:ın 
bütun ihtıyat parası dort yıl bo
yunca bir se' balınde bu adlmia
rın ceb '1e aktı ve bı.nlar ka2 :Ç• 

lı;rını mılyoz» r ha'ınde, alt.ına, 
arsayd, pırlım•na, eşyaya, havat 
ve g·da m;ı dıelerının her ncv'ıne 
geıış güze• kapadılar ve memle
ketin biıtfn duze• •ni bozm•ı;a, ka. 
ııın1 err:mıeğe çan~tıhır, he· mu .. 
kad<l<s c..a.a ve ınana omuz 91 tı· 
ler, hayat pahalı ığır.ı baş diir .j. 
rücu hıyle ve speküliısyonrarlı 
haya4 bize zeb. r cdcc k bala:: ar'
tırdılar dtv'eı.e kaz "lÇlınn<i .n 
on para vetı!'.'.edilrr. Nm:-et v~ kül 
fet beraber!rğin· tesis ey'emcl: iç. 
tımai a&aleti h!k.m kılmak, d•v
let hamıesınin haıdmnı ist rdat 
eylemek elbette ki Cumhu •iylt 
iktidarının b rincı yazı.esi ve bi-
rinci ıncs'uliyetı idi 

Türlı:ıye Büyük Mıl1 •t Meclisi 
ve 53ym Saracoğlu Jıükı'.ıınetı var· 
lık v ... gıs· ka •• unu ıle işte bu va· 
zlf<'yi de ifa fırso~ını butrruş, iç:. 
timai adaleti t•S•S yoıunda en ya· 
Jtı.şanı yapmıştır. 

ri D•~ a ve saıre 40 bın, yalnız 
D•mla 40 bin, Emlak şh-k tı 25 
J;in, Aznif Yurufyan 30 b n, Fevz; 
At bek 30 J;in; Ka~ r Atabek 3 
bin, Mehmet Ali Abut 80 b.n, Mar
d".-os Ag<ıpY•n 100 ben; Şırketi 

Hayrıye 13,500, Ycdıkulc Ermeni 
J,astahancsi :ıo buı; Bıl,klı Rus 

hastahanesi 69 bin, Deniz Bauk 6 
bin, Cumhuriyet Merkez Baz.-.Jı:ası 

12 bin, Agop Tahtaburuııyan 4-0 
bin; Abdurrahman Abıt 80 bin, 
Farına Kozluca 50 b"ıı, Serpuhi 
Misketyaıı 20 bin, Veli Alemdar 
20 bin, Şark Tük anonim sigorta 
şirketi 25 'lı!n, İstanbul umum si • 
gorta şirketi 32,500; Asikürasyon 
s"gorta anonim ş;rketi 13 bin, Gat 
Franko 23 b"n, Hakka Tecim 25 bin, 
bayan Seniye 80 bin; Leonida De
manogos 50 bm, Nafiz Kazım E-

Mi" i feda~•' 1< ve mıl 1 ' ı;uur 
bir yal'G.lll b•Z> fE D"atkT si'~ lesi
nin l\ 0 nde bulıındu--r•kcn bir v -

d da devlet, t karla. vurgur.ı· 
ooluk' •. ı tıt~ı ilde, b n 'ıır J. yle 
ve rıane\' ·a {le T' ''k rn <'t " \ e 
Turk hnın ·n·n hak1a·ı~ çalmış 
bulur.anlar J.akk nd> adal~• c v. 
gusımun ve it> avıs:nin carı. ,1 

yerine g•tJrmiş ve Türk \' ta~•nın 
se "'r.""f"ti )'01u..'lda e:""lin, ımes'Lt, 
sağlam ve temel bir ad.-:n d::tıa 
atmış \"e bu memleket iç u çarpan 
kalbler' olrşamıstır. 

ETEM IZ7ET Rr·•ıcr: 

rat 20 bin, SunuBah Hnmdi 50 b•a, 

Alber Masat 30 bin; Ech'Brt Masat 

30 bin, sıntiyan petro 25 b n, zı
ya Kuntay 30 bin; Lafosiycr sigor

"'ta şikeli 30 b;n lira ödeyecekler • 

dir. ı - İdaro Hey'etırn,, ç.ıı,m0 rapo
ru. 2 - llt>Saıp J\.liifctt;şll'riı-.n raporLI, '==============================:1 
3 - !>43 ~ılı büll;• V< kadı.,..un.un k•· 
bulü, 4 - Aı-anın tt~ ii!Ieri, 5 - İdr,. 
Hcy'et.inin müddctitu biUrm nıs!ı Jıçin 

seçim yap;.lmuı. 
SATILIK EŞYA blm::El Löbrön'Urı Fr.msıı Afrikaısırıa la bu mÖı·aoaate mtı.sb.:t cevap verece-- c- F rrrwanı.za ke\llen vergiyi aj.tr 

&rtiı> ieçmiyecetl m°'elcsi ile al:ik dw: ğiz. E.>..sc; .ç aol ucial<·t bakrnın>dan bulmadıbım atıyJiyoınem, Fa.Iı:a, onun 
ci.külmckıttdir Çiınk.il Löb:'6n kendi. da Löy4e bır tN'bire ihtry&.( va!"Ch. Biz böyle ogI(' ~ b;ı.c u vaLife?Diı.i U• 
ainl h3.lcn ve bilhıl F:ı:nslz. Cum:hur· bu ırncm ı-lı::elm çoctt!U'fı.TZ. Bu rremle-- n•,tturaJ"'O:lz.. Bu vat1::da ırah:it rıınat ya. 
reisi ~ym:ıktadtr. • krtte !mundı'c .. İc1;> rt.kt'k Fon mrtclıi-1 pyıp para 't:tr"-nanJarı 11 o vat..na karşı 

İs.anbul Defterdarlığından: 

RC. A. Hoparlörlar, Yay!ı Sinema Ko~tu~lı>r, El kirik Mal
zem<?S:, Ses Sinema Müdüriyetin Müracaat, 

"'\..---~--• - .. -,--.... -•-Vl'~ ... -·-·----·-'--•,,,,,,.._.,,,_.,..,,.,._TA.. .. ---~--T.I' 
~-V"'•'7"'...,•""•-·---·-·~·,..,..--·"·~·-·-·-~'·"·-·-·~,---

Diler ta~a ViJi hifk:ümeti, Fran- ğ; ,..ite kl.<br bu mc::nlokete verece0 i.z.> 1 kmdi kJ;AJi.Nyet &çüsilne göre bor-cunu 
mz A!rllı:ı!r Umumi V•li.'ıi BUQSSOn'u 1 Gslavod Uıstik Fıbrok~u o:lh;bı İzak , ödomrsi !Az:mdlr. Va.t1a mac!d?lki böy· 
da \ı-a.t.and 'tlct.m cıt.ar tır. Klıhtn dr d-em'lşt1 r ki: ' le lstiyor. bö,yle olMın.> .. ~--- l!I 

S 1 M ' de 
BAYRAM MÜNASEBETİLE ------"" 

Cok Zengin ve Bü~ük Pro<>ram 

MOZEYYEJN "sENAR 
Ni:.CAlİ TOKYAY ve SAZ HEYETİ 

E F E N i N K 1 
MİLLi BÜYÜK 

Bayram günleri ısat 

_ş 
REVL 

15 de tekmil programla 

iÇKiSiZ M A T i N E •ıs· ı:ııı1mı=--...ıır6 
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oıw- Ali Derl'lmerin 11/12/942 le· 
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lstanbul Çiçekciler 
Cemiyetinden : 

J. 

c:.rni(y•tlımm 1942 yi!'ı ,,..,,,.at v• -be.tnıc te*"k1 lçlo 1~/12/1M2 çar. 
...,ııı. ıwıu toplanması ilAn edil<n um ımıı tı.eyet ;çım..ıcıa -ri.Y'<t baBJI ol· 
~ ikıinci toplantının ~/12/942 Cwıı.ı cilni) eeat 14 den 18 ye 

bınlolmasınıı kaTar ,·erilmi,tir, ~.u. ~tı. -ıımwo hiiviY<t cQzd.ımla. 

rile birlikte 1942 yılı h51lbab w muaııne!At.ııun te!Jdd için yukıanda C~ 

gün w -tt• Eminönü Halkevnde bulumnları il4oı olunur. 
RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 1 - )d.are beyetinln ~alışna. Npor'U, 2 - H<

oap mü!ett.şler!nin roıxıru, 3 - 1943 bilt.;e ve itadrasımun lkobulü, • - Aı&· 
mn teklif!eri, 5 - İdare heyetinin mib:lôetleniııi !);tiren nutı iı;in oeçlm ;ya
pılınosı. 

İstanbul Kasap "ar Cemiyetrn-:len: 
Cemiyetimiz.in Rnelik umum! toplall'tıııı meııbaha dahilmddti ~ bi

ıııasında 2J/12/942 ç,rj:ıreba gllııil icra eci'l<Coğinden .Iakdar ~ llıllh1 
mnuayene c\l3:!2nlart;e gelttd'.t:ri ve bu içtimaıda yapılacak wcinı için "Ytı-ilecS 
reylerin nal 10 • 12 ye k.&or k b11I ed.ileeeği lUın olunur. 
:!!.UZNAMEİ MÜZAKERAT: 1 - idare heye-tin;n çahşma nponı, 2 - H<

sç mütellişl<ı'inin ııaııoru, 3 - 1943 .....,,; büi<'e ve itad>rotıun\lll ıt.ıbıı!ü, 4--.Az& 
nın di'.s.lcri. 5 - i<itre heyeti l:zıamıdan mü<ldetl~in biiiTdllerden nısn... 

1 ru.n seçi m.f:. 

1 
Sult.aarhıc..ı ıım>nci Suılllı H'*'1k 

JUkıiınlitlndcıı: ~l2/953 

P. T. T. Müdürl.üiu V.ı.iloi A"'*"t 
:Bilı:han•ttin T-n ~ Af<sa• 
,,.yda ValOcle Caımü 90\cOOı: 53 No. dıı 

P<ıst.ı M~ii~I -i memı.ıı~a.rındao ı 
Comalaltlı:ı aleyhino. 942 l'kiııcil<ilnun 
maaşından Jl<IŞİıı aldJ.ıı> 21 gilıılü!;c ı:ı..ıa 
ıme'htcu bulu.._ 32 Lra 22 ·ıı.ıruı;un 
talısili 00/ld<ında açı!an <fav:l<lın dola· 
1' davaliının ilaı.metgAhmın ~ul!
\1'•1ıi haı-ebi\Yle ilanen y•pfüm tebligaı. 
ta rağmen muhkemeye ge].medD-ğindidl 

eıtYabını:b.t icra ku."'ı.nan du.ruşnada: 

&net lbrez edil:miı dldu)IUl!idan liıı· 
zıarun ~J tıBJin1e berzyı titiktap 
ioaıbeti, aksi takdil'lie lk~ ad ve 
itii:ıar ol.-cağtııdın bal)i.sle muamd ... 
JA gıyo&p loararıı>m 15 gün m{lddeUe 
4Uln<n tei>! iğine J<.rar verilmiş btı

loo.mtılkl'ııo ilio tarihinden ~ibar<n 5 
lfiln ~ itiraz e~ed!ği ve mutıa.

mıı.. ır!lnit olan 13/1/943 ~ 
ciiDU ... ı 11 dlo baıı.r btı'.\mmudığl 
takdirde muhtkcımesinin gışıdbmchı ~ 

rıa ve intaç ..ıllec•gl ~ kı:trarı ma
blınına kaim olmak üzere iltın olunur. 

:lstamul M 1iO'e 12 lnni Hukıuk 
Mııılikemo:sinlcl<n: 9•2/901 

MüclcW: Sı~a Aşdofan. 

MüıcMeialeyQı: Muslaf• A!Ydolioo: Ka
~r(Jk 11ım- Si.nan mahallesi ~i
fa sokak Nıo :ın Az/z DllHallı ev.inde 
>iken baJm lkam~;l.hı m"9hlil. 

Mıüddoei Sıdıa< ~ildu 1ıorafındı>n 
müddoialeyb Mustafa Ay<logdu aley. 
hiıı.c açılan iıqşor.nxıo c!Jaıll'l:Sl iQ;.ıı mili!· 
dirll.Cey!ıin ll/12/942 Cwna giinU r.aAt 
(9,30) d.t mebkememlzde iu:?ııT bu· 
ltmrr1ClQ lt.lzi.lCTlu ilJnen teıbliğ edilmesi 
üzerine m\ltMileyhin o gün ge!lll1dTl.csi 
~a b'.r vdu.l gönd:~m:crnasine meb· 
ni bdktkınd>ı gzyap ko;..,.r itt llorı: olun. 
D"mŞ ve inıll !tılınan bu lkıa.rara. aiit fh. 
ba:rnamenıln IJtr r:rl.d!Qtil da. m2h.kt.me 
diva:ırhuncsine 1U5llmıe ve lkeyf'.weıt.!n 
on beş g(in mild~iolle ı1~nı için l.oiı!<i · 
katın 7/1/94·3 Peıışembe günü saat 
(10) n" bmkılm&Ş olduığu l•bliğ ıve· 
..,,. g<9JT1etc üzo.re ll6n oltnnr!'. (380) 

BU 
, GARİP 

DEÖ işi KLI K' 

Boyoıı 

O. Bramanıallt 
fotogrollorı 

YJ1LNIZ. 

' eüNOE 

Bu \nanıımaı gibi g0r11ııaı•. 
. lalı•'· 

aızz~l lECRUBE lOlllL 

Ancak iıır hatia ııartında burıı
eul<luklaruıdan lı111tulmuı .. bir colı 
eeneler c•ncleımlt blnlerce lıaduı 
hayrandırlar.. CUdl bndl tabU " 
tıymetlt - BİOCEL • ırençlllı unıuru 

,Ue besleylııls, elld aerlan 1.aHletlr 
Ye gençleşir. •BİOCEL>, bUtün dlln· 
fada tanınm!f Viyana Ünlversııuı 
profesörü Dr. SteJslıal'ln tayanı h&J• 
ret keşfidir. Şimdi, pembe renkteki' 
Tokalan kremi terl<lblııde BİOC!:IJ 
nrdır. Onu her alttam yatmaldaQ 
evvel tatbik edlnla. sıa U)'\lrlıen 

cUdinlzl besler ve gençleıtırlr. Oiln· 
düzler için de beyaz renlıteltl Too 
kalon kremini lıullanııııs. 8lJah 
noktalan eritir, açılı muamelerl 
11kl aftırır Ye bir ka9 ıün aartında 
•n donuk ve 11rt bir cildi :rıımuşa
tıp beyazlatıp kadife gibi yumutalır . 

lstanbul Kahveci, . Kıraathaneci ve Me• 
vadı küuliye satmıyan Gazinocula 

Cemiyetinden: 
CemiyetrrJzin 1942 yılı muomıe!'At ve ıı-t>atın:ın tet.ıaa<; için 18/111/H2 \lOl" 

,..nba rünı toplanm•-<ı il.Jn c<lllen um uml heyet lçtdnmıı.d& elmeıi.Yet bam! 
olmad1ğıncian ilWı.o; ıop:antnıın 26/12/ 942 cumarı.ı.i ırünii - 10 dm 12 7• 
bırc;Jdinıısınn Joar.u verilmişW, Ooıni )'<ite IDvtilı ~ '.lıfrv~et 
~arıı.. birlikte 1942 yıh hesabatı ve muamel.lll>lım le1l<il<ö için ;rui<anda 
cÖ'JkrÜen ır!l·n ve saatte Tünbe Babıali -ın&.loi aıı>a.t ccmô;retleııt blnemıı.. 
da cemıfıyet mheıil:e:ıin<l<' bulunm.ala~l ilA n olum.ur. 
RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 1 - f d.aro hey.jinln çal.ıı.ıma _..,, 2 - H .. 

iNiP miltett<şleıinin ··aııoru, S - 1943 b ll1ıçe ve -un bb..11!, • - Aza· 
mn teıtll!leri, 5 - İdllT< he;yetLnin mild det.?eııia.i bitiren l'llSfl için ııeçlm .,... 
pı.lmruo.. ' 

İstanbul Bakkallar ve Müstahde
Cemiyetinden : • • 

mını 

Ceml.Y•trnizln 19f2 yılı ~t ve lıe&abatmıo te111dk rln lt/12/1M2 ct.r
,i.mba Ciinü t.:.panm.. iUın eclil<n umumi heyet l\;'limılı>da dmıriyet boınl ol· 
~ndıon bıcl t.>plımtın>ıı 26/12/942 cıumat'les lcillıö saıat 10 daa 12 7e 
bmı3ullınaıın karar verJ].m;ı;tir. ~tte ~Uı -- lıUvi7el cıOrl.daı1' 
rlle bidil<le 1942 :flh besabatı ve mua.mclf>taun te\k.iiri için 'J'Ul<ndoa eııoterieıı 
tıün ve ... aıt.e TUl'he B:ıblllli oııddeslndeki ısı:ıaf cerru;y,,Ueri biJıAmDda ccmqct 
meri«zmde bulumnaları 66ıı ouıııw-, 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 1 - İdare hey<lldıtn çaJ.ışm _.., 2 - H<
""P mütett.Şler!ruın rapcru, 3 - 1943 bülçe ve l<.:ıdrosuııun looıı.40, 4 - Aza. 
mn t.kli!l<ri, 5 - idare h")'ehnin müddetleıiı>i 'bitiren uıs!1 için MÇlm ;)'&· 

pı]ması, e _ H .... ı> milraık.ip;erinin ı;eçr.m...ı. 

İstanbul Sucular ve Küulsüz meş
ru hatçılar Cemiyetinden: 

C<'ntiyclmh:in 19~2 yılı mumıclat ve bosabatının te\klkl için 16/12/942 çar 
ŞOanba güııü toplanması ilan «!ilen tını lJ!lll heyet içtinırunda ekz<Ciyetharu ol· 
mhadığ:nd.an i:u.nci kıplunt1nın 26/12/942 cumarksi günü saat İ3 den 1~ e bı-
112kıl<ruı.ına karar v.rilmiştl~. Ccm'yetle kayıtlı esnatım""ıa hüvly.t cUı.danJa.. 
rile b;rlikte 1942 y~ı h.sabal ve mu:ıme~tmın tetikli ôçin :yukand. gösterilen 
g\.itı ve saatte Türbe Bab1.ıi.ll cadd"dııİ.ndek.i tt;ıJ.af cemiııy~f'i bl~ cem.iyet 

KIZILA y gazetesi 
Bayram günlerinin tek gazetesidir 

ILANINIZ lcin EN istifadeli vasıta 
Bu bo.nıa.ın iı;Jn dcı'<>tler: .ilb ..ııJhsında ..,,,tıiııni 76, siDmııa IJ4nları 100 

Jou.ı,uş, iç oatııfcle!' 250 ~. 
İl~'l'll•r içi.n: Telefon: 20094 - ~ 

1 LAN 
lsta1tbul üçüncU icra memurluğundan: 

İstanbul Yağ tslreJesi.ıı.tle kAiD ~ mukim ilııeo h• 
len adresi meçhul, • 

ESKİNAZİ MİTRANİ VE §tlBEKAsI'na: 

26 Haziran 1934 ~ariJıli ve 25 E ylfil 1934 videll 155/57 nuınaral:ı 
bir kıt'a emre mUiıaıu'er senede mü steııiden 'lürk ~aret Bıınlr•sı A. 
Ş. nin zimmetini7ıde alacağı bulun an 1709.98 Türk Lirasmın seneovt 
% 8 1/2 fıW % 10 aıvukatlık iicreti ve icra masra!larile birlikte talı· 
sili hakkında al~ı Banka taraıfınıdan takip talebinde bulunularak 
taxafınıza tebliği iıcap eden ödeme emri m&halli ilwnetgMııınrz.ın meç.o 
h-.ıl oJ<iırğu alakadar memurun me jllUlatından anlaşı.lmaJtla tebliga
tın otu·z gün müddetle ilanen icra aına 1cra Hiloimliğmoe karar veril• 
miştir. 

Sözü geçen müddet zarbnd& D airemiziıı 838/561 numaralı dosya. 
sile borCUlllll2JU wrmediğin.iz veya icranın tEbiii hakkıında tetkik mer
cfuıden veya Temyi:z Mahkemesin den veyahut iade! muılıakeme yolıı 
ile ait olduğu mahkemeden Q)h- karar getirmediğiniz ve yine mro
kfu müddet zarfmda icra ve İflas Kanununun ol>aptaki me\•add:t 
mahsusasıııa tevfikan mal beyanın da bulunmadlğıruz veya hakikate 
mugayir beyanda bulunduğunuz tak d.irde hapis ilıe tazyik ve ceza.Jan,. 
dırılacağınızı ve müddeti mezkUre nin hitamııı:ıı müteakip cebri icra 
suretile l8zını gelen muaınelei kanu niyeye tevessül kılınacağı m.alıl· 
mumız olmak ve. ödeme emri:nıin ta raf'.nıza teb~ makamına kaim ol• 
mak üzere t.ibliğ olıunur. (379) 938/561 

KURTULUŞ 
DokıtorJ.ar, Bank3cı.lar, KA
tip!er, MUhcndisler velha•ııl 
bütün miin'eldrepll kalemle 
yazı yazanla.rı mUTrldkebin 
ceplerine akıma.stndı:ın, lru
nımasından ve ux:un bozul
"""1ından kurtaran :rec~e 

HAKi Ki 
KURTULUŞ 

P. 8108 - 6318 

DOLMA 
KALEMi 

Mürelcllrepl! kalemle :razı :ru· 
mak mecburiyetinde olııa 
balkı bakiokalen bu ~ 
kuı11annışlır. 

Uca aşınmaz, 

bol mtrelıkep 
alır. Kuvvetli· 
ce baııiırıa 4 
kopya çıkara~ 
blllr. · 

Bozulan parçaların yedek· 
!eri tamir ücreti almm2kı
!.ln ~rlerine ıaıı,... 

Kurtuluş 
Kalemi -~ p.trçadan ibaret 
ol~ her bir parçası b~u. 
nur. A'C]ık brralulıdı~ halde 
ber ne şeıt;Jde durursa dur
rım mAlrelılcep alıımaz ve kt. 
nımo:.. 

Kurtuluş 
en aatlıım ve en lrull&tnf]l 

m11rekbopll "8lemı!lr. 

HER YERDE 
ARAYINIZ 

iırrUı H .. ı -rt&d.lı: 
derecede, bir ııı>lı 7eni mu
kalu ~ nuarazı, ııa.
:rın mıı.ıteril6rimlz!n nıızarı 
dlü.ı;..terinl celbedertız. Ga
rantill olan yalnız bı:TISAT 
VEKAU:TIMtziN P. 1108 -
1311 .,.,.,,.nılarını v-e KUR
l'ULVI lamlni '1ı.ro"ln db1ma 
lııatl~~. 

TAD..tıu:aiNDl!!N 
IAKININIZ. 

Kurtuluş Doıma Kalemleri Depo111 
ISTANnt'L HAVUZLU HAN No. 1 

mheıık:ezi.nd.e hazrr bı.ıl mal•ı ilan olunur. A 

RUZ!\AMEİ MÜZAKERAT: 1 - idare heyetin!n çalışme. n:ııoru, 2 - H.,. 1 L A N 
- müı!et~ler!nin ıa]Xll'u, 3 - 1943 bütçe ve kadr<ı6tmu.-ı ltobtılil, 4 - Aza· 
rnn lekliflen, 5 - id<;rc htyct ·ni.n müddelleıini bitir<n lllS!ı için 8eÇiın 7a. 

ptlmnsı. lstanbul üçüncü icra memurluğundan: 
~=====-========;;=========================~============================================----

htaıııbul Gıtlatada Mumhane caddesinde 117 numarada ımulüm ikeQ 
balen i.kaınetgabı belli olmıyan ZA1UTA ROMANI · 

Sır Perdesi Kalktı ·! 
Yazan: S. TRUSS Çevi ... .n: llluaa;.mer ALATU:a 

~---------------------No: 37 J 
Dik KoS<lon'un eğer takip edir 

l.:rse neı-eye sıklanabileceğini yal
nız kendisi bilıyordu. 

Burası eski bir vapur hangarı· 
nın öt.,beri deposu 1di. Şimdi kul. 
lar.ılrnıyordu. Dik Kosdon ile ni
pnlı oldu•lclan z~man, buradı bir 
'kaç dola buluşmuşl:rdıı. 

O kadar sev'<! 'ti bu deli.kanlı ile 
görüşmesine bıba.sı m5nı olunca, 
böyle gizli yerlerde randevu ver. 
ır.ckten başka ne çare .ka'.::rdı? 

b zamaqkı ir', adcli canı,, Dik 
ı;ö;.üuUn önüne geliyordu. Fakat 
o zaman' ar da Dik hiddetlendiği 

zaır.an, !hı.k >katen kcr.kuç bir a -
dam oluyordu. 

Meri ıimdı sokağın en dar ye-

r!ne gelmişti. Hatta burası artık 
ile' !<işınin yanyana zor geçeceği 

kad:t!' dırla~'Tlışlı. 
~nç kız otların arasından lııızla 

ilerl.,meğe çalı.şır.ken, ;nce bir yağ· 
mur da yağrruı;!a başlamıştı. 

Meri o zaman k~-mağa başladı 
ye en nihayet eski hangarın bu. 
lunduğu ycrın ilerisindeki met•ıiki 

• iskeleye ulaştı. 
Biroz nefos almak için durak -

ladı. Karanl•kta hangarın hayale
ti korkunç bir heyu:a gibı du·u.. 
yordu. 

Çürii.k ka:lasların arasından dik· 
katle geçmcğe çalışarak yürüme. 
ğe b~ladı. 

Ieanatları rezelerınden tırlamış. 

kapının aralı.ğından başı~ uzat
tı ve yavaşça seslendi: 

- Dik!. . 
O kadar yavaş söylediği halde, 

bu küçük fısıltı bne büyük hanga. 
nn iç!n<le akisler yaptı. 

Genç kızın dudakla"' kurum~ 
tu, Kaibl şiddetle çarpıyordu. 
İlk defa olarak büyük bir korku 
hissetti. Çünkü karanlık ve sessiz,. 
lik hakikaten haş;~t verici idi. 

Soma Diki'yi tekrar görmek te 
az mı heyecan verici bir buluşma 
olacaktı? .. . 

Bir kel"() daha ve bir cevap al. 
ma.k ümidile bu sefer daha kuv
vetlice seslendi: 

-Diki! 
Y'ne ses yok' Acaba başarmağa 

çalıştığı çılgınca teşebbüsü, aka. 
mete mi uğrayacaktıı? 

Az sonra bir ses işitti. Fakat 
bu ses hangarın ıçindco değil, ci
vardaki arsalaTd.an geliyordu. 

Bir sese başka ses karşılık ..,~ri
vordu. Hem o kadar yakından ki 

Meri •bu sefer haki.kıiten korktu. 
Çünkü bu adamların pol's olduk· 
larını anlamıştı. 

Merl De1mar okluğu ~rdıe i. 
deta taş kesilmişti. Polisin kendi
sini orada bulması çok feci ola • 
ca~!ı Çünk>il oraya gelişinin sebe
bini nasıl izah edecekt'? 

Yine yavaşça iskele}-e doğru 
kaydı ve oradan bir yol bularak, 
takipten kııTtulmak için koşmağa 
başladı. 

O esnada karşı sahilden bir işa
ret verlldi. O zaman polis'n ken
disini gördügünü anladı. 

Derhal sahilden uzaklaşarak, 

.loırlara doğru yürüdü. Bu karan. 
lığın içinde yo!unu şaşırıp kala
bilirdi. Fakat bereket versin, bu.. 
ralarını karış kar~ biliyordu. 
Eğer tak'p edenler, kaçtığı isti -

kameti se1.erlerse, hepsi de bir ta
raltın yürüyeTek kendisini çem· 
ber içine alabilirlerdi. 

Genç kızın ilk bedeli en yakın. 
daki bir ç:Itlik binasına ulaşmak-

tı. Bu çiftliğin ötesinden de yola 
çıkabi!lirdi. 

Karşı sahil<len bir l'§•Tet daha 
verildi. O zaman kendiııioe yalmn 
yerlerden ya» aesler duydu. ~ 
ra sesler kaıildi, 

Merl bu seslerin kesilmtainde
ki hikmeti anlıyamaidı. 

Nefesi kesiltlği halde, , ayakl&rı 
toprak kabarıııianna, taflara Çil'" 

pa çarpa y;ne koşuyordu. Hiç so
ğu.kkanlılı.ğını boz;mamağa çatı • 
şıyor ve takip ettiği istiJı:ııınette 

aldanmad1ğına da dikkat ediyor
du. 

Nihayet çiftlik bin.asanı faı&e • 
dince der;n bir nefes aldl. 

Derken bit' köpek havladı. 
Arkasından da yint,.'Sesler du.. 

yuldu. 
Meri o zaman ka'1ığı isıikame -

tin de keşfedildiğini anladı. Fakat 
sesler bıı sefer uz-klan geliyordu. 
Demek ki takipçilerden epeyce 
uzaklaşmıştı, 

(Dt·VQmJ Yaınıı) 

ÇELEBİ BAHAR .sALAMON'a: 

26 Haziran 1934 tarihi! ve 25 Eylfil ll*lf vadeli 155/57 :numaralı 
bir kıt'a emre rnUlıarrer senede mü sten;den '11ürk Ticaret Bankası A 
Ş. ııln zimmetiniııde ., alacağı - lbukın an 1700.98 Tü:'k Llraısının senevi 
% 8 1/2 faiz $i ıö &wkatlık ücreti ve ion m.asraflarilc birlikte tnh 
illi hakkında alacaklı Bahka tarafı ndaıı takip talebinde b-.ılunul:ıra:lı: 
tarafınıza tebliği i<:ap eden ödepe emri mahalli il<ıam~ahıruz.ın ~eç· 
huı okluğu aliikadar memurun meş:ruhatmidan an1*ılmakla teblııga
tın otuz gün müddetle ilanen icra sına İcra Hiıkiınli~ karar veril• 
miştir. 

Sözü geçen müddet zarfında Dairemizin 938/561 numaralı dosya
sile borcun<uzu v-ernı<ıdiğiniz veya icranın tehiri hakkında tetk.ik mer
ciiınden veya Temyiz Mahkemesin den veyahut iadei muhakeme yolu 
ile ait olduğu mahkemeden 'bir karar getirmediğiniz ve yine nooz
kt1r müddet zarfında icra ve İflas Kıınununun ollbapt:ıki mevaddı 
ınahsusasına tevfikan mal beyanında buluınmadığınız veya hakikate 
mugayir beyanda bulunduğunuz takdirde hapis ile taz~·ik ve cezalan· 
dmlacağınrz.ı ve müddeti mezkıirenin hitamını müteakip cebri icra 
suretile lazım gelen muamelei kanu niyeye teyessül kılınacağı malıi· 
munuz olmak ve ödeme emrinin taraf:nız:ı tebliği makam:na kaim ol-
mak üzere tebliğ olunur. (378) 938/561 

sa.bip ve Ba.şmuharr;rl Elı'm İzzet BENİCE - Neşr;yat D!·ektörU Cevdet 
KAR.ABİLGİN SON TELGRAF l\!ATBAAST 
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